
  لعصرنا اإلسالم
  الغربية الحضارة

  الثقافية لمييمنة وممارسة .. الحرية عن ضجة
  إدريس شيخ جعفر.  د.  أ

 المفتوحة األمريكية الجامعة رئيس
 

  ، األفكار في تناقض : بالمتناقضات كاىميا يبكء حضارة الغربية الحضارة      
  لكنيا.  كاألفعاؿ األقكاؿ بيف كتناقض ، المكاقؼ في كتناقض ، القيـ في كتناقض

  رحـ مف إال العالـ بقية كيعدىا أىميا يعدىا التي السائدة الحضارة ىي كمو ذلؾ رغـ
  يتبكأ أف يريد مف كؿ حذكىا يحذك أف يجب التي الحضارة ، العصر حضارة ربؾ

ال ، العصر ىذا في كمقبكلة محترمة مكانة و ، بجسده فيو كاف كا    بركحو كخارجى
 .  كفكره
  بيف تناقضيا كأفعاليا الحضارة ىذه أقكاؿ بيف التناقض أنكاع أبرز مف كلعؿ      
  لفرض سبيؿ كؿ كسمككيا ، كالشعكب األفراد حرية عف العالية الصكتية ضجتيا
ميقية قيميا   عمى الدينية كمعتقداتيا بؿ ، االقتصادية كنظميا ، السياسية كتجربتيا ، الخي
  ، مصالحيا مع يتعارض ما كؿ بؿ ، يخالفيا ما ؿك ككصـ ، األرض شعكب سائر
  ممارسة أك ، العالمية بالمصالح إضراران  أك ، اإلنسانية لمحقكؽ انتياكان  بككنو

 .  آفكة أقكاؿ كأحيانا بؿ ، جائرة تيـ مف شئت كما ، لمتخمؼ سببان  أك ، لئلرىاب
  كذلؾ كميـ كما األخرل األمـ ثقافات ضد الغربية الحضارة أىؿ مف المتعصبكف
  لو تيكؿ غشاكة صاحبو بصر عمى يجعؿ الذم الثقافي المرض مف بنكع مصابكف

  األمـ كؿ عمى يجب التي اإلنسانية القيـ ىي يراىا حتى ، كأباطيميا بؿ ، ثقافتو قيـ
  ، األمـ إنسانية بو تقاس الذم المعيار كىي بؿ ، مقتضياتيا كتطبؽ بيا تؤمف أف

  عبر كقد.  كاإلعنات المشاقَّة أك كالمساعدة لممصالحة اقيااستحق أساسو عمى كيحدد
  بقضية الخاصة المتحدة األمـ جمسة في باكستاف مندكبة أك مندكب ىذا مف شيء عف

  مشكمة أف:  فحكاه األمريكية الصحؼ بعض نقمتو كبلمان  المندكبة ليـ قالت.  المرأة
  ليا تككف أف كال ، مثميا امرأة زكجتت أف ال ، نقيان  ماءن  تشرب أف باكستاف في المرأة
 .  الرجاؿ مف شاءت بمف االتصاؿ حرية
w  مشيكر كتاب منيا كتب فيو كأيلفت أكراؽ فيو نيشرت كبير مكضكع ىذا      
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  آخر عف اليكـ حديثنا لكف ( الثقافي االستعمار ) : اسمو سعيد إدكارد لؤلستاذ
  عقد الذم بالنساء الخاص االجتماع:  أكليما.  الييمنة ليذه الكاتب شيدىما مظيريف
  ركاد مف لرائدة كتاب : كثانييما.  سابؽ مقاؿ في عنو تحدثت كالذم المتحدة باألمـ
 .  feminism األنثكية الحركة
  غير المنظمات أف المتحدة األمـ اجتماع في الثقافية الييمنة مظاىر مف      

  اآلتية المنظمات عددان  أكثرىا ربماك  صكتان  أعبلىا كاف فيو شاركت التي الحككمية
  يكف لـ إف منيا كثير كاف الغربية غير الببلد مف أتت التي كحتى . الغربية الببلد مف

  بعضيا كاف ربما بؿ ، الغربية المنظمات فمؾ في الدائرة الجماعات مف معظميا
  ، كجكعان  فقران  اإلفريقية الببلد أكثر مف بمد مف منظمة مثبلن  منيا كاف . ليا صدل مجرد
  . الغربية المنظمات ألغنى مضاىيان  كاف الغربية لمقيـ الدعاية في أدائو مستكل لكف

  ؛ اإلنجميزية المغة كانت كمو االجتماع عمى المسيطرة المغة أف : مظاىرىا كمف      
 .  فعالة مشاركة يشارؾ أف يستطيع ال يعرفيا ال فالذم
  األمريكية الشخصيات مف كف المتحدثات كيبريات أف : مظاىرىا كمف      

  ، األكلى أمريكا سيدة الحككمية غير المنظمات اجتماع في تحدثت فقد ؛ المرمكقة
  كالمتحدثات المتحدثيف معظـ ككاف ، خارجيتيا كزيرة العمكمية الجمعية كخاطبت

  ريقيأف بمد مف كالمتحدثات المتحدثيف عدد إف حتى ، الغرب أبكاؽ مف الغربييف غير
  . حجمو مع كال أىميتو مع ال قط متناسبان  يكف لـ آنفان  ذكرت الذم غير

  بيا ييتـ التي القضايا ىي كانت كبيران  اىتمامان  كنالت أثيرت التي كالقضايا      
  عميو يعترض مما ألنيا أك ، فيو الناس باؿ تشغؿ التي القضايا مف ألنيا إما ؛ الغرب
ليا التي ، البنات ختاف قضية ذلؾ مف . اآلخريف ثقافات في الغرب   الكيتَّاب حكَّ

  أىـ مف تككف تكاد كبرل قضية إلى المستغربيف مف كأتباعيـ الغربيكف كالساسة
 .  كالبراء لمكالء معاييرىـ
  المرأة أك ، كاممة المرأة:  أسمتو الذم األنثكية الرائدة كتاب إلى يقكدنا كىذا      
  فذكرت ، ىذه الختاف لقضية فيو المؤلفة تعرضت The WholeWoman بأكمميا

  كاتصمت سافرت أف بعد لكنيا ، النساء ختاف عمى معترضة زالت كما كانت أنيا
  لمثقافات احتقاره عف تعبير ىك بو الغرب اىتماـ أف ليا تبيف ، األخرل بالثقافات

 :  طرافة مف تخمك ال بأدلة ذلؾ عمى كاستدلت . الغربية غير
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  عمى نعترض ال لكننا ؛ النساء كختاف الرجاؿ ختاف بيف فرؽ ال أنو : نيام      
 .  الغرب في يمارس ألنو ؛ زكبعة حكلو نثير كال األكؿ
  غرابة أشد ىي تجميمية جراحية عمميات يجريف الغرب في النساء أف:  كمنيا      

  : قالت . ئيفأثدا لتصغير النساء بعض تجرييا التي العمميات ذلؾ مف.  الختاف مف
  كاستغرابنا لو استغرابيف كاف السكدانيات النساء لبعض ىذا ذكرت عندما إنيا

  كأنو ، فيو ضرر ال ما منو كأف ، أنكاع الختاف أف منيف تعممت كأنيا ، لمختاف
  كما النساء عمى الرجاؿ يفرضو أمران  ليس كأنو ، الجنسي االستمتاع عمى يؤثر ال

 .  الغرب في نظف
  مف نكعان  فييا ليدخمكا ألسنتيـ يخرقكف الغرب في الناس بعض أف : كمنيا      
  ! الرجؿ لعضك ذلؾ يفعؿ مف منيـ إف بؿ . اآلذاف في يدخؿ كالذم الحمؽ
  ؛ شؾ ذلؾ في ما مضر كىك ، الختاف أنكاع أسكأ عف كاف الحديث أف لنفترض      
  الذم الخمر شرب مف ضرأ أىك ؟ الكاتبة ذكرتو الذم ىذا مف أضر   أىك لكف

  ؟ الميبلد عيد ليمة ىي كاحدة ليمة في الغرب في اآلالؼ ربما بؿ المئات بسببو يمكت
  بسببو ييقتؿ كالذم ، األمريكي القانكف بو يرخص الذم السبلح حمؿ مف أضر أىك
  الس ٍكر بيف الجمع مف أضر أىك ؟ كليمة يـك كؿ في األطفاؿ كأحيانا األبرياء مف عدد
  ؟ االغتصاب أنكاع مف عنو ينتج كما ، السفكر مف أضر أىك ؟ السبلح ىذا حمؿك 

  مرض في سببان  كاف كالذم الغربية القكانيف تيحمو الذم كالمكاط الزنا مف أضر أىك
  مف صار الذم التدخيف مف أضر أىك ؟ كنفسية جسدية أخرل كأمراض اإليدز
  بعض استفادة إال إلباحتو مسكِّغ ال ذمكال ، الغربية الببلد في األكلى المكت أسباب

  ؟ السبلح حمؿ إباحة مف أخرل كاستفادة ، منو الشركات
اري  تىٍعمىى الى  فىًإنَّيىا :  ربنا قاؿ كما األمر كلكف!  كاهلل كبل لىًكف األىٍبصى   القيميكبي  تىٍعمىى كى
ديكرً  ًفي الىًتي  . (  46:  الحج)   الص 

  اإلسبلـ إلى منتسبكف كمنيـ الناس تعمي فتنة صارت يةالماد الغرب قكة إف      
  عف الناس تصد فتنة صار المسمميف ضعؼ أف كما . كشركره عيكبو رؤية عف
 .  قبكلو كعف خير مف عندىـ ما رؤية

       بَّنىا كا لِّمًَّذيفى  ًفٍتنىةن  تىٍجعىٍمنىا الى  رى بَّنىا لىنىا كىاٍغًفٍر  كىفىري ـي  عىًزيزي ال أىٍنتى  ًإنَّؾى  رى ًكي    الحى
 .  ( 5 : الممتحنة )
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 لعصرنا اإلسالم

 األمم ىيئة
  إدريس شيخ جعفر.  د.  أ

 المفتوحة األمريكية الجامعة رئيس
 

  ييميا فإنو ، األرضية كرتنا تسكف التي األمـ مف عظيمة أمة المسمميف أف بما      
  الرقي في معيا كتتعاكف تشاركيا كأف ، األمـ مف غيرىا مع سبلـ في تعيش أف

  طبيعيةن  ، جميعان  تكاجينا التي لممشكبلت حمكؿ عف البحث كفي ، اإلنساني بالمجتمع
  لتحقيؽ المنابر أحسف مف منبر المتحدة األمـ كىيئة.  اجتماعية أـ سياسية أـ كانت
  رىيف العظيمة يمةالم ليذه أدائيا في المنظمة ىذه استمرار أف نرل لكننا . ذلؾ

  كسيمتيا تككف كأف ، كخصكصياتيا كقيميا ، ليا المككنة الشعكب لثقافات بإقرارىا
  بالتي كالتفاىـ الحكار ىي كالحضارات الثقافات فييا تختمؼ التي المسائؿ في لمتغيير

  لفرض الجماعات أك الدكؿ بعض تستغميا أداة إلى تتحكؿ كأالَّ  ، أحسف ىي
 .  ليا المخالفيف كقمع ، ياكقيم معتقداتيا
  مف كقيمنا معتقداتنا نأخذ ال أننا إسبلمية أمة باعتبارنا نؤكد أف نكد فإننا كعميو      
  المصدريف ىذيف كأف ، كسمـ عميو اهلل صمى رسكلو كسنة اهلل كتاب غير مصادر

  قضيتنا ما فنرفض ، غيرىما عمى بو نحكـ الذم األعمى قانكننا يمثبلف اإلسبلمييف
  فيك ديننا مقتضى المكقؼ ىذا أف ككما.  لو مكافقان  نراه ما نطاقو في كنفسر ، معو
  إف إذ ؛ اإلنسانية لمحقكؽ العالمي اإلعبلف في كردت التي الديف حرية مقتضى أيضان 
  كيؼ عمينا يفرض الذم ىك غيرنا كاف إذا لنا بالنسبة معنى ليا يككف لف الحرية ىذه
نا بما نمتـز لـ نحف إذا يعاقبنا ثـ ، ندع كماذا منو نأخذ كماذا ، ديننا نفيـ  !  بو أىمىرى

  مؤتمر مقررات في كرد ما لبعض القاطع رفضنا نقرر سبؽ ما ضكء في      
  إال عنيا ينتج لف التي اإلباحية إلى دعكة فيو كنرل ، الجنسية بالعبلقة متعمقان  بكيف
  كتعزيز ، التناسمية األمراض كانتشار ، األسرم كالتفكؾ ، الخمقي التفسخ مف مزيد

  المكاطنيف ألمف كتيديد ، الجريمة في زيادة مف كمو ذلؾ يتبع كما ، الفردية النزعة
 .  كسبلمتيـ

  كمف ، عنيا يرفع أف يجب ظمـ مف عالميان  تعاني المرأة أف ذلؾ مع نقر لكننا      
w  مخمكقيف باعتبارىما الجنسيف بيف بالتعاكف يككف إنما ىذا كأف ، يزاؿ أف يجب فقر
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  عمى جنس بإثارة أبدان  يتحقؽ كلف . الخمقية كالدكافع العممية الحجج تحركيما بشرييف
  ىي نيايتو في المرأة تككف صراع إلى اإلثارة ىذه مثؿ تؤدم أف ييخشى بؿ ، جنس

 .  الخاسرة
  ميتديف المشكبلت ىذه حؿ في العالـ شعكب مف غيرنا نشارؾ أف كيسرنا      
  . كتاريخو كتجربتو غيرنا فكر مف كذلؾ كمستفيديف ، كتاريخنا كتجاربنا بديننا
  يطبقكا أف إلى كأفراده العالـ دكؿ ندعك الفقر إزالة مجاؿ في فإننا كعميو      
  أـ كاف ذكران  فقير األرض كجو عمى بقي لما فعمكا كلك ، اإلسبلمية الزكاة فريضة
 % مف رأس الماؿ ، تؤخذ مف 5,2 مقدارىا سنكية ريبةض كىي ، ال كيؼ . أنثى

  حؽ مف يجعؿ الذم اإلسبلمي المبدأ يطبقكا كأف ، الفقراء عمى كتكزع األغنياء
  صكتنا كنضـ . ذلؾ عمى قادران  المجتمع داـ ما كريمة حياة يعيش أف إنساف كؿ
  الفقراء، فقر دةزيا مف عنيا ينتج كما لمعكلمة السمبية اآلثار بإزالة المناديف إلى

  الببلد عف الفقر تخفيؼ عمى يساعد مما أف غيرنا مع كنرل . النساء عمؿ كاستغبلؿ
 أف ترفع عنيا الفكائد الربكية عمى الديكف التي تقترضيا مف الدكؿ الغنية ؛  النامية
 عف كؿ نمك اقتصادم .  األمـ ليذه عائقان  صارت قد الفكائد ىذه فإف

  المرأة في تغرس التي الخمقية التربية يشمؿ أف نرل يـالتعم مجاؿ كفي      
  الرجاؿ االعتزاز بما ميزىا اهلل بو ، كترضى بو ، كال تحاكؿ أف تميث كراء تقميد

ؿى  مىا تىتىمىنٍَّكا كىالى   بو اهلل ميزىـ فيما كمنافستيـ ـٍ  ًبوً  المَّوي  فىضَّ كي مىى بىٍعضى   بىٍعضو  عى
اؿً  ًلمنِّسىاءً  اٍكتىسىبيكا امِّمَّ  نىًصيبه  لِّمرِّجى   كأف(  32 : النساء )  اٍكتىسىٍبفى  مِّمَّا نىًصيبه  كى
  منيما لمكاحد كتكميؿ ، بينيما لمتعاكف كسيمة بأنو الجنسيف مف كؿ بو يمتاز ما يفيـ

  . األكالد لمصمحة كتحقيؽ ، كاستقرارىا األسرة بناء عمى كعكف ، باآلخر
  نرل األسرية كاجباتيا كبيف بيتيا خارج المرأة مؿع بيف المكازنة مجاؿ كفي      

  ذلؾ كيجعؿ ، كأسرتو زكجو عمى بالنفقة الرجؿ يمـز الذم اإلسبلمي المبدأ يطبؽ أف
عانة أكالدىا لتربية بيتيا في البقاء تفضؿ امرأة كؿ الدكلة تعيف كأف ، ليـ حقان    كا 

  اقتصادية ضركرة أنو عمى يوإل يينظىر أف ينبغي بيتيا خارج المرأة عمؿ إف . زكجيا
 .  كاحتراميا المرأة تكريـ يقتضيو أمر ال

________________________ 
 

 

 w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 االفتتاحية

 االجتماعي والتغيير اإلعالم
 

  حكلو كالدندنة ، كلساف منبر مف أكثر خبلؿ مف ما مكضكع عف بكثرة الحديث      
  يحممكف مف بعض يسمكو مكبأس كاسح تيار ككأنو لمناس يبدك حتى كالباطؿ بالحؽ

َـّ   الكقكؼ كأف   ، ذاؾ أك المجتمع ىذا في العاـ التيار ىك ىذا أف بحجة طركحاتيـ لتمرير التغيير ىى
    بو كالتسميـ معو التعامؿ ىك الكاجب كأف ، الحمؽ مف ضرب أمامو
    أغمب في مناسبة مف أكثر في كاضحان  يظير األسمكب كىذا . مكاجية دكف

  أك سياسي أك فكرم صخب حدكث عند - إسبلمية غير أك إسبلمية - اتالمجتمع
  إذ ؛ بمدية أك سياسية لشخصية انتخابية حممة خبلؿ أك معينة قضية حكؿ اجتماعي

  لمحاصرة األصكات كاحتكار الحشد أسمكب إلى فيو كالمتنفذكف اإلعبلـ ميبلَّؾ يمجأ
  يريدكف دعكة أك رأم عف كاحد سؽن في بالحديث الشماؿ كذات اليميف ذات المتمقيف

 .  اإلعبلمية حمبلتيـ محكر فيجعمكنيا كاالنتشار االنتصار ليا
  إف : تقكؿ كاجتماعية نفسية حتمية عمى يتكئكف أنكاعو بجميع اإلعبلـ كميبلَّؾ      

ف المعمكمة ف كالفكرة ، كاذبة كانت كا    عقكؿ في تتحكؿ قد ، قمة أنصارىا كاف كا 
ف) يؤيدكنيا الناس أف لمجماىير كبدا تردادىا كثر إذا ذلؾ عكس إلى األفراد   كاف كا 
  حمبلت تصاحبيا مكاف كؿ في االنتخابية الحمبلت فإف كلذا ؛ (ذلؾ بخبلؼ الكاقع

ف التي الرأم استطبلعات   ذلؾ حكؿ الجماىير رأم عف تعبر أنيا فييا األصؿ كاف كا 
  مف ذاؾ أك األمر ىذا إلى لمجماىير سائقان  تككف قد أنيا إال الشخص ذلؾ أك األمر
  أك بفكرة تنادم متعددة كجرائد مجبلت في اليكـ تنشر فمقاالت.  يشعركف ال حيث
  ذلؾ مساء في نفسو المكضكع حكؿ متمفزة برامج ببضع مصحكبة لشخصية تطبؿ
 يفاجأ كعندما   . يراد الذم االتجاه في تصب التالي اليكـ صباح الرأم استطبلعات لجعؿ كافية اليكـ

    يسقط الرأم ذلؾ تؤيد التي الجماىيرية بتمؾ اآلخر الرأم أصحاب
 .  الطريؽ منتصؼ في نصفيـ
ف األمر ىذا         بالديمكقراطية يسمى ما تطبؽ التي الدكؿ في ظاىران  كاف كا 
  ؛ تغيير مف يريدكنو ما تحقيؽ سبيؿ في غيرىـ يسمكو منيجان  أصبح أنو إال ، الغربية
  التغريب تيارات عمييا تتصارع التي اإلسبلمية المجتمعات تمؾ في صان خصك 
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  بعدي  كًمف ، االشتراكي الفكر كجو في قبؿي  ًمف صمكدىا بحكـ المنابع تجفيؼ كدعكات
 ( . الميبرالي) الغربي الفكر كجو في

  كال - كانت فمقد ؛ (المرأة قضية) : الظاىرة ليذه البارزة التطبيقات كمف      
  اإلسبلمية المجتمعات بعض في خصكصان  المسممة المرأة صمكد قضية - لتزا

  المنازالت ىذه ، كأعدائيا المسممة المرأة أنصار بيف متعددة لمنازالت مسرحان 
  . إليو كصؿ الذم التغريب مستكل حسب آلخر مجتمع مف تتفاكت
  غطاء مجرد مف فيو المرأة تيمنع العممانيكف عميو سيطر إسبلمي بمد فمف      
  بؿ التيمة بيذه إليو تنتمي الذم الحزب كمحاكمة ، استئصالية بحرب كتييدد ، الرأس

  تنطمؽ حيث ؛ غيرىا اإلسبلمية الصحكة فيو سبقت مجتمع إلى زعميـ في الجريمة
  منظمة إعبلمية بحمبلت مصحكبة الكجو حجاب كنزع كاالختبلط التحرر دعاكل
  التي العسكرية الجكية الضربات فمسفتيا في تشبو مرئيةك  مقركءة إعبلمية منافذ عبر

  اإلعبلمية الحمبلت ىذه . عميو لبلنقضاض تمييدان  الخصـ إنياؾ إلى تيدؼ
 ىذه ككضع   ، لمتغيير زمنية كجداكؿ بتمميحات مصحكبة المضممة كاألرقاـ الحشد سبلح استخدمت

    . جتمعالم رقي عمى كالحرص المتكىمة المصمحة قالب في الحممة
  أثارت فإنيا ضدىا العاـ الرأم ككقكؼ كانكشافيا الحمبلت تمؾ إخفاؽ كرغـ      
 :  كمنيا.  بالتأمؿ الجديرة كالكقفات التساؤالت مف عددان 

  بث أجؿ مف كيستميتكف كمنيج فكرة أم دعاة يتفنف أف بمستغرب ليس -      
نما ؛ كمنيجيـ فكرتيـ  .  لؾذ عف التقاعس ىك المستغرب كا 
  تيارات أنيا إال - زعميا حسب - نخبكية أنيا رغـ العممانية التيارات -      
  كاالحتكار اإلعبلـ تستخدـ كىي ، المدل بعيدة كأخرل قريبة أىداؼ ليا ، منظمة
  السكاد رأم تمثؿ طركحاتيا بأف المجتمعات في كاذب شعكر بث أجؿ مف الفكرم
 .  األعظـ
  المجتمعات كبيف جية مف اإلعبلـ بيف االستقطاب يزيد يـك بعد يكمان  -      

  ىك ما فبعض ؛ الناشئة عمى تربكية بأخطار ينذر مما ، أخرل جية مف اإلسبلمية
  في مباح كالمساجد الفتكل كبرامج الفقو ككتب كالمدارس البيكت في كممنكع محـر

 بخبلؼ   ، مضض عمى معو التعامؿ الحكمة أصحاب يستطيع قد التناقض ىذا ! اإلعبلـ كسائؿ
    . العقمي النمك كطكر المراىقة طكر في يعيشكف الذيف كالفتيات الشباب
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  كآذاف عيكف إلى الكصكؿ في ككاجبو دكره اإلسبلمي اإلعبلـ يعي أف بد ال -      
  االنشغاؿ المعقكؿ غير فمف . أخرل صكرة كترل ، آخر صكتان  لتسمع ، المجتمعات

  ييسمَّكف كرجالو اإلعبلـ كاف لقد . لآلخريف الجماىير كترؾ الذات بمخاطبة فقط
  . تقدمان  أكثر مراكز في اليـك نراىـ نحف كىا ، مجتمع أم في الرابعة بالسمطة
  كالرفض القبكؿ معيار يككف أف عمى كاألفراد المجتمعات تربية يجب -      
  اإلرادة أك الفكرية كالغمبة الكثرة ميزاف كليس كالدليؿ الشرع ميزاف ىك عندىـ

 .  الشعبية أك السياسية
  حتى ذاتيان  أخطائيا تصحيح عمى القدرة اإلسبلمية لممجتمعات يككف أف يجب -      

  يقع ظمـ أم مف المرأة فحماية ؛ خبلليا مف يٍنفذكف ثغرة كال لمعممانييف مساحة ندع ال
  الجاىمية أكضار مف ابي عمؽ مما الشرع ليا كفميا التي حقكقيا كتمحيص ، عمييا

 .  إىماليا كال عنيا السككت عدـ يجب أمكر كالعممانية
  يريدكنيا كىـ ، ضحية المرأة مف تجعؿ التي العممانية الطركحات فضح -      
  كسمـ عميو اهلل صمى محمد نبينا قاؿ كما النساء إف . المجتمعات بو ييفًسدكف طيعمان 
  ، المطير الشرع قرره ما إطار في لمجتمعاتا بناء في دكرىف ليف الرجاؿ شقائؽ

قحاميف   نفكسيف في الحياء كقتؿ بالرجاؿ الختبلطيف ذريعة ككاردة شاردة كؿ في كا 
شاعة   يفتنيف ال حتى المسممات النساء لو تتنبو أف يجب ما كىذا ، بينيف الرذيمة كا 
 . معركفة كمآرب كاذبة بدعاكل السامية رسالتيف عف المشبكىكف أكلئؾ

________________________ 
 

 

  المنتدى
  ! ! المرأة حجاب نزع يريد من يا

  المنديل فياد بن محمد بن ظافر
 

ف فيـ ؛ أعدائو مف كحديثان  قديمان  مستيدفان  اإلسبلـ زاؿ ما         مذاىبيـ اختمفت كا 
  لتحقيؽ كسائميـ أعظـ مف ككاف ، المسمميف حرب عمى يجتمعكف لكنيـ كمشاربيـ

  ىجكميـ : أذىانيـ في صكرتو كتشكيو ، دينيـ عف المسمميف صد كىك ـىدفي
  ككقارىا كعفافيا كبحجابيا ، عاـ بشكؿ بالمرأة المتعمقة اإلسبلـ تعاليـ عمى العنيؼ
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  المرأة بحجاب النفكس في الثقة زعزعة كبير حد إلى فاستطاعكا ، خاص بشكؿ
  المرأة كتساىؿ ، الحجاب لحكمة الحقيقي الفيـ غياب ذلؾ عمى كساعدىـ ، المسممة
  بالمستكل كىبط ، المكازيف كقمب ، الحياء ماء أغاض الذم التساىؿ ذلؾ المسممة
  ىنا كمف ؛ تافية أمكر عمى ينصب االىتماـ فأصبح ، الفتيات مف لكثير الفكرم
دىت   أعداء استيدؼ ككذلؾ . رذائميـ بؿ كتاباتيـ لنشر كاسعة سكقان  المجبلت كىجى
  في أيحبطكا أف بعد كذلؾ ؛ كالمبادئ األفكار حرب عصر في المسممة المرأة بلـاإلس
  في الفتنة إشاعة مف بد ال فكاف ، الطكيؿ اإلسبلـ تاريخ عبر المكاجية حرب

  كعمى الرجاؿ عمى الدمار كسائؿ أخطر ىي المرأة كانت كلما.  اإلسبلمي المجتمع
  ؛ كعفتيا حياءىا نزعيا بعد كذلؾ ، فتاكان  حان سبل لتككف العدك جندىا فقد ، جمعاء األمة
 :  الشبو ىذه كمف ، الحجاب مشركعية في شبيان  أثاركا كلذا

  اهلل صمى النبي بأزكاج خاص لكنو مشركع الحجاب أف بعضيـ زعـ - 1      
 .  كسمـ عميو

  عاـ تشريع كىك ، الكريـ القرآف في كارد الحجاب ذكر إف : قالكا - 2      
  ؟ الكجو تغطية ذكر القرآف في أيف كلكف ، سمميفلمم

ذا . اإلسبلـ أعداء يثيرىا التي الكثيرة الشبو مف كغيرىا         اإلنساف استمر كا 
  الديف إف إذ ؛ دينو عف االنسبلخ إلى النياية في بو فستؤدم الشبو ليذه مستسممان 
  في ما سبلمة عمى يؿدل اهلل شرعو بما المسمـ كالتزاـ ؛ كشريعة عقيدة اإلسبلمي

 .  عقيدتو كقكة تقكاه عمى كدليؿ ، صدره
  عمى كافتريتـ كذبتـ : كاجبان  أمران  ليس الحجاب إف : يقكلكف لمف كنقكؿ      
  أىي يىا يىا  : تعالى قكلو الحجاب مشركعية عمى الكتاب مف كالدليؿ ؛ كالسنة الكتاب
يىاةى  ًرٍدفى تي  كينتيفَّ  ًإف ألىٍزكىاًجؾى  قيؿ النًَّبي   ًزينىتىيىا الد ٍنيىا الحى تٍِّعكيفَّ  فىتىعىالىٍيفى  كى   كىأيسىرٍِّحكيفَّ  أيمى
ًميبلن  سىرىاحان   . (  28 : األحزاب )  جى
ذىا  : تعالى كقكلو       تىاعان  سىأىٍلتيميكىيفَّ  كىاً  ابو  كىرىاءً  ًمف فىاٍسأىليكىيفَّ  مى   ًحجى

 .  كثير كغيرىا.  ( 53 : األحزاب )
ذىا :  تعالى قكلو:  األدلة مف ككذلؾ       تىاعان  سىأىٍلتيميكىيفَّ  كىاً    كىرىاءً  ًمف فىاٍسأىليكىيفَّ  مى
ابو    رضي الخطاب بف عمر أف اآلية ىذه نزكؿ كسبب ،(  53:  األحزاب)   ًحجى

  ركل كما بالحجاب زكجاتو يأمر أف كسمـ عميو اهلل صمى الرسكؿ مف طمب عنو اهلل

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  يا : قمت : عنو اهلل رضي الخطاب بف عمر قاؿ » : قاؿ عنو اهلل رضي أنس
  . بالحجاب المؤمنيف أميات أمرت فمك ، كالفاجر البر عميؾ يدخؿ ! اهلل رسكؿ
 .  « [1] الحجاب آية اهلل فأنزؿ
ؿى  المياجرات نساء اهلل يرحـ »:  عنيا اهلل رضي عائشة قالت         أنزؿ لما األيكى

ٍليى   : اهلل ميًرًىفَّ  ٍضًرٍبفى كى مىى ًبخي ييكًبًيفَّ  عى   ميركطىييفَّ  شىقٍَّقف ( 31 : النكر )  جي
 .  [2] « بيا فاختمرف

________________________  
 . 4790 رقم ، البخاري أخرجو( 1)
 . 4758 رقم ، البخاري أخرجو( 2)
 

 

 

 المنتدى

 واصفري فبيضي الجو لكِ  خال
 العدوان اهلل عبد بن راشد
 
  تسطير مف الكتابات بعض (المرتزقة) المجبلت بعض في األياـ ىذه نقرأ      

  كأف ، حقيا سمبكىا الرجاؿ أف ككيؼ ، المرأة قضية حكؿ المسمكمة األقبلـ أصحاب
  الغفمة عصر إباف كرثناىا دخيمة كعادات تقاليد إال ىك ما بزعميـ الشرعي الحجاب
حكاـ ، ليا حبس إال ىك ما [33 : حزاباأل]  بيكتكف في كقرف  كأف ، كالجيؿ   كا 
  لو كمخالطتيا لمرجؿ المرأة بمشاركة إال تىتىأىتى ال التي المسمكبة حقكقيا عمى الخناؽ

 .  الحياة شؤكف شتى في
  جرأتيـ مدل مف أعجب أـ ، المكتكريف ىؤالء كبلـ مف أأعجب:  أدرم كال      

  ؟ خجؿ أك حياء أدنى بدكف ، صدكرىـ تيًكف   عمَّا كشفكا حيث ؛ كجكىيـ كصفاقة
   مطالبيف كيىٍدعيكف ، قضية لممرأة بأف يىدَّعيكف الذيف ىؤالء إف : كأقكؿ      

  إلحياء يىٍدعكف إنما ، كعفافيا حشمتيا مستقر مف المرأة بإخراج كمطبميف كمزمريف
  كشغؿ ، كالمرأة الرجؿ بيف المجتمع في االنقساـ إحداث جاىديف كيحاكلكف ، فتنة
  يمفت كغبلؼ المع ببريؽ ، كالحيف الحيف بيف تثيرىا أذىانيـ تفتأ ال بقضايا أفراده
  . ىذا عمى شاىد خير ككاقعنا الدكائر بالمسمميف يتربص العدك نجد حيف في ، النظر
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  كتنبت لتثمر ، كرحمة بمكدة بينيما اهلل ربط كاحدةه  حقيقةه  كالمرأة الرجؿ إف      
  اتَّقيكا النَّاسي  أىي يىا يىا  : شأنو جؿ يقكؿ . اهلل شاء كما الحياة سيرةم عمى التعاكف
ـي  بَّكي مىقىكيـ الىًذم رى مىؽى  كاًحدىةو  نٍَّفسو  مِّف خى يىا ًمٍنيىا كخى ٍكجى االن  ًمٍنييمىا كبىثَّ  زى   كًنسىاءن  كىًثيران  ًرجى
ـى  ًبوً  تىسىاءىليكفى  الًَّذم المَّوى  كاتَّقيكا ا ـٍ  كىافى  المَّوى  إفَّ  كاألىٍرحى مىٍيكي ًقيبان  عى  [ . 1 : النساء]  رى
ثارة         األىداؼ مف الكثير لخدمة الغربية الطريقة عمى يأتي إنما المرأة قضية كا 

  مبادئ صار قد كمقمديو الغرب عند اإلسبلـ كاف فإذا ، المسمميف مجتمع في المشبكىة
  مف عنيا يعكضيـ عما ليـ يبحثكا فأ المسمميف فعمى القركف بمركر الزمف عمييا عفا

  حاضرىـ فإف ثىَـّ  كمف ، مسارىا كتكجو ، حياتيـ نمط تيشكؿ كأفكاره العصر مبادئ
  كحمكؿ ، أمسيـ ثمار مف ىي يكميـ كمشكبلت ، ماضييـ عف ييفصىؿ أف يجب

ٍحر كلكج إذان  فيتحتـ ، العصر معطيات مع نفعان  تجدم ال األمس   فتيدعى الضب جي
  رقيب أك ضابط ببل كاالنتقاؿ ، كالسفكر ، كاالختبلط ، كالعمؿ الخركج إلى المرأة

  ! عنيا الكصاية تيرفع أف كيجب ، يمكت أال يجب ، المجتمع نصؼ فيي ؛ كالرجؿ
  في دارت كما المسمـ شرقنا في الحمقة تدكر كىكذا ، اتجاه كؿ في المجاؿ ليا كيفسح
  ك ،(  المرأة قضية)  ك ،(  المرأة ريةح ) شعارات ليا كترفع ، الصميبي الغرب

  الطريؽ إلفساح ىدميا يجب مكركثات ىناؾ أف إلى األمر كيتطرؽ ،(  التحديث) 
 .  المزعكمة الحضارية النيضة أماـ
  نيضة سبيؿ في المحمكمة الدعاكل ىذه كانت لماذا : نتساءؿ اليكـ كنحف      
  إلى كزكجيا بأكالدىا كتعمك ببيتيا مكلتس ىؿ ؟ باألمة لتنيض ىؿ ؟ الحديثة المرأة
  ، الغربية لممرأة تقميدىا خضـ في المسممة المرأة تذكب لكي أـ ، السعادة مراقي
    تنتيؾ كلكف يحرسو مف لو ليس ككىؤلن  مباحان  متاعان  كأصبحت ضاعت كالتي

 ! !  حرماتو
  كلك ، حديث بكؿ فتمسككا ، التقميد ككباء التجديد مرض فييـ فشا مف كلكؿ      
  كالعقؿ الديف كاف كلك ، قديـ كؿ كنبذكا ، كالفسكؽ كالرقص كالتبذير باالختبلط كاف

  اعممكا : جميعان  ليؤالء أقكؿ ، المرأة مع الرجؿ بمساكاة يطالبكف كالذيف ، كالفضيمة
  طائؿ ال األمر ىذا حكؿ فالجداؿ ، لو المناسب عممو كالمرأة الرجؿ مف لكؿ أف

 .  كراءه
  في البيت حماية كىي المرأة بيا تستقؿ التي المثمى الكظيفة في جداؿ ال : نعـ      
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  الصالحة بالتربية إلعداده المقبؿ الجيؿ كحضانة الحياة جياد مف زكجية سكينةو  ظؿ
كِّـ أال . جنسيا بنات كيخدـ فطرتيا مع يتناسب ما بكؿ كالعمؿ ، الجياد لذلؾ   ييحى
  كأف ، كخصائصو مقكماتو لو رجؿ الرجؿ أف كيعممكا ، يـعقكل( المأفكنكف) ىؤالء
  ؟ كمميزاتيا طبيعتيا ليا أنثى المرأة
  ، ىـ إال بإجادة يتقنيا ال عمؿ كمجاالت كمياـ كظائؼ لمرجاؿ أف يعممكا ألـ      
  ؟ ىف إال عمييا يقدر كال ليا يصمح ال كمياـ كظائؼ لمنساء كأف

  ذاتيا لممرأة نفيان  بؿ ، فحسب لمحجاب نفيان  ميستف الحجاب ىتؾ دعاكل كأما      
   التبذؿ مف كصكنيا ، المرأة لمكانة حفظ إال الحجاب كما ، األسرة حدكد كراء

  الطرؽ مدارج في عمييا ينادل بائرة سمعة تككف أف بيا كاالرتفاع ، الممقكت
  إضعاؼ كىك ، الضياع إلى خركج كفطرتيا حجابيا مف المرأة فخركج.  كاألسكاؽ

 .  لممغرضيف فريسة كجعميا ، ليا
  كحجاب ، اإلسبلمي المجتمع بناء في األساسية المبنة ىي المسممة األسرة إف      
  مف كيحفظيا ، السكء غكائؿ مف يصكنيا ، الحياتية كظيفتيا في ىاـ جزء المرأة

  ، الركح صبلح إلى كيحفزىا ، الخدش مف حياءىا كيقي ، األعراض لصكص
  المسممات حجاب نزع عمى الحرص شديد الحاقد الغرب كاف كليذا ، النفس حكصبل
  ألؼ يفعمو ال ما بالمسمميف تفعؿ كغانية فكأس ؛ أىدافيـ كيحققكا بغيتيـ إلى ليصمكا
  كقاية مف فيو ما كعرفكا ، الحجاب أىمية اإلسبلـ أعداء أدرؾ كعندما . مدفع

  عميو كأىلَّبكا ، إليو سياميـ كجيكا رهغي في الذكباف مف عميو كمحافظة لممجتمع
  . ينشدكف ما كيحققكا يريدكف ما إلى ليصمكا كىرىًجميـ بخيميـ عميو كأٍجمىبكا جمكعيـ
  إلى الدعكة عمى الغرب حضارة ببريؽ المخدكعكف عمؿ المرأة حرية كباسـ      
  كسيمة رأةالم لتككف ، بالسافرات الخدكر كصاحبات ، بالكافرات المسممات تشب و

  كتحطيـ ، دكرىا كتيميش ، مكانتيا مف تجريدىا بعد ، كرغباتيـ أىكائيـ لتحقيؽ
  في المسمـ المجتمع كتذكيب ، األسرة بناء ىدـ إلى الكصكؿ ثـ ، كأخبلقيا قيميا
  تبقى ال حتى ، صمة بأم كقيمنا عقيدتنا إلى تىميت   ال التي بالمجتمعات كسمككو عاداتو
 .  قيةب اهلل لشريعة
  تيدفع أف لئلسبلـ كيد مف لئلسبلـ المعادية القكل قررتو ما أكؿ مف كاف كقد      
  كؿ في الجاىمية أسمكب ليا فزينت ، الحياة كمكاـر ، العفة معاني عف لمتخمي المرأة
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 .  كلباسيا حجابيا مكضكع في كخاصة ، حياتيا مناحي
  ابتغينا فميما ، باإلسبلـ اهلل عزناأ قكـ نحف : كقكية صريحة أقكليا كختامان       
 . اهلل أذلنا بدكنو العزة

________________________ 
 

 

 

 

  األخيرة الورقة
  الغربي الفكر في النسوية تيار

  العمواني جابر طو رقية . د
 

  حركة أنو عمى الرأسمالي الميبرالي المجتمع في تاريخيان  النسكم التيار برز      
  المرأة ألكضاع الفعؿ ردة مف باعتباره عشر التاسع القرف في المرأة لتحرير
  المحاكالت تعاقب مف الرغـ كعمى . تبلىا كما الصناعية الثكرة أثناء المتردية
  ؛ العشريف القرف إلى بالنجاح تكمؿ لـ أنيا إال الغربي المجتمع في المرأة كضع لتغيير
  بعض إنشاء خبلؿ مف ان تحديد أكثر بشكؿ التيار ذلؾ مطالب تبمكرت حيث

  الكاليات في لممرأة الكطنية الجمعية إنشاء تـ ـ1966 عاـ كفي . ىناؾ الجمعيات
  بحقكؽ لممطالبةThe National Organization for Women المتحدة
 .  لممرأة المساكاة
  اكم ، األبكية لفكرة بتكريسو الديف باتياـ نشأتو بداية منذ التيار ىذا اتسـ كقد      

  أكضاع تردم كراء كانت الكنيسة أف اعتبار عمى كرجاالتيا لمكنيسة مضاد بدكر قاـ
  الممقكتة الممارسات مف العديد تفجرت فقد.  األكركبي التاريخ عبر كتخمفيا المرأة
  دعائميا كطدت الغربية الذىنية في راسخة قكاعد عمى بناءن  الغربية المرأة تجاه
  عمى يسمى فيما جاء كما ، جية مف الركمانية كالتقاليد اليكنانية األساطير جذكر
  الغربية الذىنية في لتشكؿ العكامؿ تمؾ كتضايفت . أخرل جية مف بكلص لساف
 .  كالمجتمع الحياة في كدكرىا المرأة عف سمبيان  تصكران 
  بالكحشية اتسمت ممارسات بشكؿ السمبية التصكرات تمؾ نيراف استعرت كما      
w  عشر الخامس القرف نياية في كقعت التي القمع حمبلت كتعد.  المرأة جاهت كالعنؼ
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  ، األكركبي المجتمع في المرأة ليا تعرضت التي االضطيادات سمسمة في حمقة
  الساحرات محاربة دعكل تحت ـ1680 عاـ إلى الحمبلت تمؾ كاستمرت

  قاطبة كركباأ حركب في راح ما بقدر النساء مف ضحيتيا راح التي كالمتشيطنات
 .  [1] ـ1914 عاـ حتى

  كقعت التي تمؾ خاصة العالـ بمداف مف عدد إلى النسكم التيار رياح كسرت      
  تمؾ القت كقد ، بعده كما عشر التاسع القرف منتصؼ في الغربي االحتبلؿ تحت

  ـ 1945 عاـ في أعمنت التي المتحدة األمـ منظمة قبؿ مف النطاؽ كاسع دعمان  الدعكل
  . كالرجؿ المرأة بيف المساكاة حقكؽ فييا تبنت معاصرة عالمية كثيقة أكؿ

  تمخض التي البيئة بيف العالـ بمداف مختمؼ في الناشئة الحركات تمؾ تفرؽ كلـ      
  ، عنيفة ممارسات مف الغرب في المرأة كاجيتو كما الغرب في النسكم التيار عنيا
  . التيارات لتمؾ المحتضنة مجتمعاتيـ في ةالمغاير  كظركفيا المرأة مكقع كبيف

  عف تعبر الغربي المجتمع حكؿ تصكرات ببناء االتجاه ىذا أصحاب قاـ فقد      
  حجـ يدرككا لـ الكاقع في أنيـ إال.  ىناؾ النساء بيا تتمتع التي الظاىرية الحرية

  النساء تكرط جسامة يدرككا لـ كما أكركبا في النساء منيا تعاني التي االنتياكات
  الحركات تمؾ أعقابيا في نشأت التي التاريخية الخمفية أغفمكا كما . [2] ىناؾ

  . ىناؾ االجتماعي ككضعيا المرأة معاناة عف صارخان  تعبيران  جاءت التي كالتيارات
  كسمككيات كأقكاؿ محرفة دينية تعاليـ عمى ثكرة الغرب في النسكم التيار جاء لقد

  مف لبلنفكاؾ عديدة بمحاكالت قامت ىذا كعمى . كاألثرة الجيؿ فييا تحكـ بشرية
  اتساع إلى النياية في أدل مما ؛ المتراكمة كاالجتماعية الدينية المكركثات مختمؼ
  مف كالكنيسة الديف كبيف ، جية مف الغرب في النسكية الحركات بيف كالشقة البكف
 .  أخرل جية

  ظيكر قارنت التي االجتماعية كالظركؼ تاريخيةال بالخمفية الكعي إغفاؿ إف      
  عمميات مف مزيد في الكقكع إلى تسكؽ أف يمكف الغربي المجتمع في النسكم التيار
  مف ذلؾ عف ينجـ أف يمكف لما كاؼ إدراؾ دكف طريقو عمى كالسير اآلخر تقمص

 .  كثغرات مغالطات
________________________  

 Alvin J Schmidr, Velied and:  المثال سبيل عمى اآلتية المراجع انظر ارساتالمم ىذه حول لممزيد( 1)
silenced, Meroer University press, Georgia, 1989, 51- 54 judith A Sabroskuy, From w
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Rationality to Liberation : The Evaluation of Feminist Ideology, Greenwood Press, 
London, 1979, 13-19 Sheila Rowbotham Hidden From History, Pluto Press, New York, 

1971, 7-26 . 
 Welther, Wiebke In Islam Women From Medieval To:  ويمثر المنصف الغربي الكاتب ذكره ما انظر( 2)

Modern Times, Markus Wiener Publishing, New York, 1993, p 9 . 
 

 

 

  األخيرة الورقة
  المرأة وقضايا حداثةال تيار

  العمواني جابر طو رقية . د
 

  التمحكر عقدة مرتكزاتيا أىـ مف ، كالمنشأ المنبت غربية ثقافية حركة الحداثة      
  الضركرم لصدقيا الدينية القيـ كفقداف ، كالعممانية ، الذات عمى األكركبي
  Rationalism Deism المتطرفة العقبلنية كالنزعات ، البشرية لمحياة كمكجيات

  المنكر Natural Theology الطبيعي كالبلىكت ، كميا األشياء مقياس فالعقؿ
  مف ذلؾ آخر إلى .. المادية الًعمِّية لقانكف خارؽ أمر ككؿ كالمعجزات كالنبكة لمكحي
 .  بتكظيفيا كقامت الحداثة تبنتيا قضايا
  كبمغت ، عشر السابع قرفال أكاسط في الغربي العرؼ في الحداثة برزت كقد      
  ، األكلى العالمية الحرب مع كانحسرت كانتيت ، عشر التاسع القرف في ذركتيا

  عمى غمب التي الفمسفة تمؾ لتحديات اإلسبلمي العالـ في المفكركف كتجاكب
  ، المسممة المجتمعات في ىي كما كتنزيميا الحداثة فمسفة مبادئ تقم ص : إما صياغتيا

  مبادئ كبيف بينيا كالجمع التمفيؽ كمحاكلة معيا التكيؼ أك ، نقضياك  رٌدىا أك
  جميع تستفتييا مطمقة مرجعية الحداثة باتت كبيذا ، اإلسبلمية اليكية كمقكمات
 .  المرأة بقضايا يتعمؽ فيما خاصة قصد بدكف أك بقصد االتجاىات

  المرأة كضع نحك ثةالحدا فمسفة تبنكا ممف المفكريف مف العديد جيكد كتكجيت      
  مختمؼ في كالمشاركة كالعمؿ التعميـ في بحقكقيا فطالبكا ، اإلسبلمي العالـ في

  كضع حاربكا كما ، الزاكية تمؾ مف كثقافية كاجتماعية سياسية مف العامة المناحي
  عف كرامتيا إعادة ضركرة عمى كأكدكا ، المسممة المجتمعات مختمؼ في المرأة
w .  سكاء حد عمى كالتربكم قانكنيال اإلصبلح طريؽ
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  نظرة مف تنبثؽ لـ المرأة لقضايا كمعالجتيا األساسي مفيكميا في كالحداثة      
  ككيفية القضايا لتمؾ الصحيحة النبكية كالسنة الكريـ القرآف مفيكـ تستحضر أصيمة

  باآلخر المقارنة خبلؿ مف كالتطكير اإلصبلح تركـ راحت ما بقدر ، معالجتيا
 .  ابتداءن  كمقاصده اإلسبلـ منطؽ عف البعيد لخارجيا

  بيف آخر حينان  كالمقاربة حينان  بالمقارنة تتسـ أدبيات تطرح باتت ىنا كمف      
  األصيمة اإلسبلـ مفاىيـ عف لمكشؼ جادة محاكلة دكف كاإلسبلمية الغربية المفاىيـ

  في فكقعت ، بو النيكضك  المجتمع بناء في بمشاركتيا يتعمؽ كما المرأة قضايا في
 .  متشابييف غير ضديف بيف كالتمفيؽ الجمع محاكالت
  دائرة ألية الكمية المفاىيـ أف كىي ىامة حقيقة األدبيات تمؾ أغفمت كقد      

  ، المفاىيـ تمؾ أفرز الذم التاريخي الكضع : متضايفيف عنصريف كليدة حضارية
  يشيد اإلنساني كالكاقع ، بصياغتيا قاـ الذم لمجماعة المشترؾ الجمعي كالجيد

  حضارة دائرة في كخصائصيا مككناتيا ليا مَّا حضارةو  مفاىيـ استزراع باستحالة
  يتعمؽ مما كغيرىا المرأة قضايا فمعالجة ، كذلؾ الذاتية خصائصيا ليا أخرل

  تتـ أف ينبغي بؿ ، كتطمعاتو اآلخر بمنظار فييا البحث يتـ ال المسممة بالمجتمعات
  جاءت التي العميا اإلسبلمية القيـ تستحضر متكازنة شمكلية نظرة خبلؿ مف المعالجة

  جية مف كمفرزاتو الكاقع كتحديات ، جية مف كالسنة الكريـ القرآف نصكص بيا
 .  أخرل

________________________ 
 

 

 المسلمة أختي إلى

 القمعة حارسة
  بدري محمد محمد.  د
 

    - كبمحمد ، دينان  كباإلسبلـ ، ربان  باهلل رضيت مف إلى...  مةالمسم أختي إلى      
    كأسماء ، الصديؽ بنت بعائشة رضيت مف إلى ، كرسكالن  نبيان  -كسمـ عميو اهلل صمى

  القرف جاىمية كسط ككقفت باإلسبلـ اهلل أعزىا مف إلى ... حسنة أسكة كفاطمة
  إليو الفرار في كترغب ، تومرضا عمى كتحرص المتيف اهلل بحبؿ تمسؾ العشريف
اًلحان  عىًمؿى  مىفٍ   الطيبة الحياة ليا كتككف كاآلخرة الدنيا في لتفكز w  أينثىى أىكٍ  ذىكىرو  مِّف صى
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يىاةن  فىمىنيٍحًييىنَّوي  ميٍؤًمفه  كىيكى  ا ًبأىٍحسىفً  أىٍجرىىيـ كلىنىٍجًزيىنَّييـٍ  طىيِّبىةن  حى   إلى  يىٍعمىميكفى  كىانيكا مى
  أىدم( .. الدعكة بيت) بيتيا في إلييا...  العقيدة قمعة كحارسة المسمـ العبد شريكة
  ، اإلسبلـ أعداء ضد األكؿ الدفاع خط عمى تقؼ بيتيا في أنيا لتعمـ ، الكممات ىذه
  ثكبيا نسيج كأف ، الديف ىذا امتداد دائرة في االرتكاز نقطة تمثؿ ىذه كقفتيا كأف

  . كالجاىمية اإلسبلـ بيف الصراع في اإلسبلمية الراية نسيج ىك الشرعي
  كانت ، األكلى غربتو يعيش اإلسبلـ كاف كحيف ، مكة في أنو تعمميف ... أختاه      
  ربع كاف بؿ ؛ ىمو تعيش كأمنا كزكجان  أختان  الدعكة مسيرة في الرجؿ بجانب المرأة

  زكجيا مع تحاكؿ المرحمة ىذه المرأة كعاشت ، النساء مف مكة في الكليد المجتمع
 ...  كتكتمو السر كتحفظ اإلسبلـ غربة إزالة

  صمى- النبي غربة...  لئلسبلـ األكلى الغربة ىذه أف - أختاه يا - كتعمميف      
  ال اهلل ربنا يقكلكف لمذيف عادت قد..  كغيرىـ كببلؿ ياسر كأسرة -كسمـ عميو اهلل

  أفسد ما يصمحكا أف مكمفكف رباءالغ ىؤالء كأف .. ، لمبشر ال هلل كالحاكمية ، قيصر
  في لو كيمكنكا اإلسبلـ غربة يزيمكا أف األكائؿ الغرباء كميمة فميمتيـ ، الناس

 !  األرض
  أنو حكلنا مف الجاىمية مع صراعنا حقائؽ أىـ مف أف - أختاه يا - كتعمميف      
  سنكات ىإل حاجة في كأننا ، جاىمي ككاقع إسبلمي كاقع بيف قائـ اجتماعى صراع
    االجتماعية الظاىرة كجو في اإلسبلمية االجتماعية الظاىرة صمكد مف طكيمة

    الخمقي العفف مف فنائيا عكامؿ طياتيا بيف تحمؿ كالتي ، اآلف الغالبة الجاىمية
 ! ! .  المعيشي كالشقاء
  حيال الجسـ منيا يتألؼ كثيرة خبليا مف خمية بيتؾ أف - أختاه يا - كتعمميف      
  فرد كؿ يقؼ القمعة ىذه كفي ، الديف ىذا قبلع مف قمعة فبيتؾ ، اإلسبلمي لمكاقع
 ! .  ؟ األعداء إلييا ينفذ ال حتى ثغرة عمى

  عميو اهلل صمى- الرسكؿ أفردؾ كلقد ، القمعة ىذه حارسة - أختاه يا - كأنت      
  فأنت « رعيتيا عف كمسئكلة بيتيا في راعية كاألـ » : فقاؿ بالمسئكلية -كسمـ

 في دكره كلكؿ   ، الغد كامرأة الغد رجؿ ىك اليكـ كطفمؾ … ، المستقبؿ بذكر ىك الذم النشء حارسة
    الجياد ليذا يؤىؿ أف كينبغي ، األرض في اهلل كممة إلعبلء الجياد

    أك مفسد نقص بغير كالرعاية كالحناف الحب مف المضبكط القدر بإعطائو مكلده منذ
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 .  ذىنو في كمفاىيمو اإلسبلـ مبادئ حماية ثـ ! ! فسدةم زيادة
ـي           فيو ما بكؿ المجتمع ليذا الساحقة الكطأة بثقؿ تشعريف أنؾ - أختاه يا - أعم

  طابع األحياف بعض في تأخذ مكركثة تقاليد مف فيو كبما ، كمثيرات مكائد مف
  كىذا ، الرجؿ حس عمى ضغطيا أضعاؼ - أختاه يا - حسؾ عمى كتضغط العقيدة
  عقيدة صاحبة فأنت - اهلل بإذف - ذلؾ عمى قادرة كأنت الجيد مضاعفة منؾ يتطمب
  العمؿ كرسالتؾ ، لو شريؾ ال كحده اهلل عبادة فيدفؾ ... ، عالية كاىتمامات قكية
  كجنتو اهلل رضا ككجيتؾ ، مسمـ جيؿ تربية كمسئكليتؾ ، المسمـ المجتمع بناء عمى
 ! !  اآلخرة في

  أف بد ال أتمو عمى الحضارم بدكرؾ تقكمي لكي أنؾ - أختاه يا - شؾ كال      
  األخبلقية الصفات مف قسطان  يتطمب دكرؾ أف ستجديف كعندىا ، كاقعؾ تعرفي

  الحؽ بيف معركة في مجاىدة تمـز التي الصفات كؿ بؿ .. كالعقائدية كالفكرية
  مف أسيادىـ أكامر ينفذكف قرانا رميمج أكابر أمامؾ فييا يقؼ معركة ، كالباطؿ
  كتدمير بؿ ، األسرة تدمير بو يحاكلكف مريضان  كأدبان  قذران  فكران  فينشركف الييكد
  ، اهلل حقكؽ تعرؼ ال ميدمة مدمرة أجياالن  يخرجكا حتى األخبلقية المعكقات جميع

عىٍمنىا ككىذىًلؾى   العظيـ اهلل كصدؽ كا ميٍجًرًمييىا أىكىاًبرى  قىٍريىةو  كيؿِّ  ًفي جى   كمىا ًفييىا ًليىٍمكيري
كفى  كفى  كمىا ًبأىنفيًسًيـٍ  إالَّ  يىٍمكيري   :   -كسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسكؿ كصدؽ  يىٍشعيري

    ، الناس بيا يضربكف البقر كأذناب سياط معيـ قكـ أرىما لـ النار أىؿ مف صنفاف »
    ال ، المائمة البخت سنمةكأ رءكسيف ، مميبلت مائبلت عاريات كاسيات كنساء
ف ريحيا يجدف كال الجنة يدخمف     . « ككذا كذا مسيرة مف ليكجد ريحيا كا 
    السياسي االستبداد بيف الحديث ىذا في يربط -كسمـ عميو اهلل صمى- فالرسكؿ      
  يسيركا أف -يريدكف الذيف المجرميف - أختاه - فاحذرم! !  الخمقي االنحبلؿ كبيف
 ! .  العشريف القرف جاىمية إلى أك األكلى الجاىمية إلى كحاسمة سريعة ىبخط بؾ

  كال ، الحجاب ارتداء عميؾ فرض حيف ظممؾ قد الرجؿ إف لؾ يقكلكف إنيـ      
  يكف لـ - أختاه يا - ليـ فقكلي! ! ..  الحجاب كخمع الظمـ ىذا مف التخمص مف بد

  ، ظممو مف لتتخمص ضده قضيتيا عفترف المرأة عمى الحجاب فرض الذم ىك الرجؿ
  كانت إف- تممؾ ال الذم كخالقيا ربيا ىك المرأة عمى الحجاب فرض الذم إنما

ا  األمر في الخيرة ليا يككف أك ، بو أمر فيما تجادؿ أف- مؤمنة   كال ًلميٍؤًمفو  كىافى  كمى
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  المَّوى  يىٍعصً  كمىف أىٍمًرًىـٍ  ًمفٍ  الًخيىرىةي  لىييـي  يىكيكفى  أىف أىٍمران  كرىسيكليوي  المَّوي  قىضىى إذىا ميٍؤًمنىةو 
ؿَّ  فىقىدٍ  كرىسيكلىوي    مف كخرجت هلل نفسي أسممت لقد : ليـ كقكلي...   م ًبينان  ضىبلالن  ضى
  كهلل .. كسمككي فكرم في كارتقيت دينان  كباإلسبلـ ربًّا باهلل كرضيت الشيطاف إسار
 .  كالمنة الحمد
    كأخذت قضيتيا حممت قد األكربية أختؾ أف - أختاه اي - لؾ يقكلكف كىـ      
    ال بدء ذم بادئ ليـ فقكلي! ! .  العالـ ببلد كؿ في كاحدة المرأة كقضايا ، حقكقيا
 .  المشركة تؤاخي ال المسممة ألف ؛ األكربية كبيف بيني أخكة

  ىذه كانت قدل الحقيقة ففي ، األكربية لممرأة تزعمكنيا التي الحقكؽ عف كأما      
 : ليا كقاؿ   ، كالمكتب المصنع إلى بيا فقذؼ - حررىا - الذم المجتمع ضحايا مف ضحية المرأة
 مشئكمة حرية في فتركيا   ، أخبلقيا عمى باألخطار مميئة بيئة في ، جبينؾ عرؽ مف تأكمي أف عميؾ
    بالعاطفة الشعكر ففقدت ، نفع فييا لممجتمع كال ليا ليس
    لمرجؿ مشكىة صكرة العمؿ متاعب مف عمييا ألقي بما كأصبحت ، األسرة نحك
 أكربا كجنت   ، األسرة بناء في األساسي العنصر ىذا مف المجتمع حـر كىكذا ، امرأة تبقى أف دكف
    مف يا الحقيقة ىي تمؾ … كثيرة مشكبلت المنحمة األسرة ىذه ثمار

  يرل اإلسبلـ بينما ، كاالختبلط سفكرال معنى ( المرأة تحرير ) كممة إعطاء تحاكلكف
 ىك فالسفكر   …األمة ىي كالسافرة الحرة ىي المحجبة كانت فقد ، الحجاب في ىك إنما التحرر أف

    حاليـ كلساف ... كيقكلكف .. كيقكلكف .. يقكلكف كىـ . العبكدية
    ًمفى  دىلأىىٍ  ىىؤيالءً   كالرضى الحب إشارة كالفاسقيف كالمبلحدة الييكد إلى يشير
نيكا الىًذيفى      - أختاه يا - فأجيبييـ ، كاعتقادىـ ادعاؤىـ ىك ىذا كاف كلما  سىًبيبلن  آمى
ا بىٍعدً  ًمفٍ  الرَّسيكؿى  ييشىاًقؽً  كمىف :  كتعالى تبارؾ الحؽ بقكؿ     كيىتًَّبعٍ  الييدىل لىوي  تىبىيَّفى  مى
ٍيرى  لِّوً  الميٍؤًمًنيفى  سىًبيؿً  غى ا نيكى لَّ  مى ـى  كنيٍصًموً  ىتىكى يىنَّ      مىًصيران  كسىاءىتٍ  جى

    اليداية لكـ اهلل كأسأؿ الفارغات مكاكب كدعت لقد - أختاه يا - ليـ كقكلي      
 ..  الثبات كلي

    في متمثمة بيتؾ خارج مف بؾ تحيط التي التحديات بعض ىذه كانت : أختاه      
    ؟ البيت داخؿ تكاجيؾ التي التحديات عف فماذا كذيكليـ المجرميف أكابر ككيد مكر

    كمعو يتككف ألنو الخراب يعرؼ ال (الدعكة بيت) بيتؾ أف أختاه يا شؾ ال      
  أك شقاؽ فيو يقع ال بيت أنو ىذا معنى كليس . كالرضا الحب مف حمايتو أسباب
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  بيكت في يتحقؽ كلـ البشر عالـ في يتحقؽ أف يمكف ال أمر فيذا خبلؼ أك عتاب
نما ، كميا البشرية قدكة -كسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسكؿ   بيف الخبلؼ أف معناه كا 
  الشقاؽ فيذىب سريعان  اهلل إلى كبلىما يثكب بؿ يستمر ال كزكجيا المسممة المرأة
 .  كالرضا كالحب الكئاـ كيبقى
  بالح يربطيما إليو الناس أحب كىي ، لزكجتو الناس أحب ىك المسمـ فالزكج      

  العبلقة باستمرار بينيما الحب مشاعر كتزداد - اإليماف عرل أكثؽ - اهلل في
  ، كالزكجة لمبيت الرككف إلى الزكج تدفع ال المشاعر ىذه فإف ذلؾ كمع ، الزكجية

  حبلكة مف أف يعمـ منيما كبل ألف ، بزكجيا االستئثار محاكلة إلى الزكجة تدفع كال
  يقدـ منيما فكؿ .. « سكاىما مما إليو أحب كرسكلو اهلل يككف أف » المرء إيماف
  اإلسبلـ أجؿ مف كالجياد الدعكة حياة يجعؿ كىذا ، حب أم عمى كرسكلو اهلل حب
 حنيف لحظة أك   ، كأمؿ كداع لحظة إما (الدعكة بيت) في فالحياة ، الزكجيف بيف يجؼ ال لمحب منبعان 
    راضية كعيشة ةطيب حياة فيي...  كفرحة لقاء لحظة أك ، كشكؽ
 ...  مبارؾ كعمر
  عف بعيدان  الرضا بظبلؿ كينعـ الحب يممؤه بيت - أختاه يا - بيتؾ كىكذا      
  بيت) ذرية ؟ ذريتؾ عف فماذا ، كاإلباحية الفساد كمكبقات الطاغية المادية ظممات
 .  ؟ (الدعكة
  بؿ ، التناسؿ في الرغبة مجرد ليست بيتؾ في الذرية أف - أختاه يا - شؾ ال      
مكانية طاقة مف االستمرار ىذا في بما الدعكة استمرار في الرغبة   .. كا 
عطاء الرضاع إتماـ كبعد         تأتي لمطفؿ كالحناف الحب مف المضبكط القدر كا 
  الصبلة أكالدكـ عممكا » سبع سف عند لخالقو الطفؿ عبكدية تحقيؽ محاكالت أكلى
  تؤسس كالصبلة ، « المضاجع في بينيـ كفرقكا ، شرلع عمييا كاضربكىـ ، لسبع
  ىذا كيبقى ، الصبلة يقيـ ال مجتمع أم مع التناقض إحساس الطفؿ نفس في

  يسمـ حتى اإلسبلـ دعكة لتمكيف العمؿ صكرة يأخذ حتى الطفؿ نفس في اإلحساس
  .  الصَّبلةى  اأىقىاميك  األىٍرضً  ًفي مَّكَّنَّاىيـٍ  إف الىًذيفى   الصبلة كيقيـ المجتمع
  قكية شخصيتيـ بتككيف االىتماـ أيضان  ينبغي الصبلة األطفاؿ تعميـ ينبغي ككما      
  رسكؿ يقكؿ كلذلؾ ، بالقدر كاإليماف اهلل طاعة خبلؿ مف الحياة مكاجية عمى قادرة
  احفظ ، يحفظؾ اهلل احفظ...  غبلـ يا »:  عباس البف -كسمـ عميو اهلل صمى- اهلل
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ذا ، اهلل فاسأؿ سألت إذا ، تجاىؾ جدهت اهلل   األمة أف كاعمـ ، باهلل فاستعف استعنت كا 
  كلك ، لؾ اهلل كتبو قد بشيء إال ينفعكؾ لف بشيء ينفعكؾ أف عمى اجتمعت لك

  رفعت ، عميؾ اهلل كتبو قد بشيء إال يضركؾ لف بشيء يضركؾ أف عمى اجتمعت
 .  « الصحؼ كجفت األقبلـ
    كىذه ، اهلل إلى الدعكة ممارسة عمى الحث التربية في اليامة راألمك  كمف      
كؼً  كٍأميٍر  الصَّبلةى  أىًقـً  بينىيَّ  يىا  البنو لقماف نصيحة كانت       المينكىرً  عىفً  كاٍنوى  ًباٍلمىٍعري

مىى كاٍصًبٍر  ا عى ابىؾى  مى ٍزـً  ًمفٍ  ذىًلؾى  إفَّ  أىصى    األيميكرً  عى
  ، استيفائيا مكضع ىذا ليس األكالد تربية قضية أف - ختاهأ يا - الحقيقة كفي      
    محمد لمشيخ ( اإلسبلمية التربية منيج ) كتاب بمراجعة - أختاه - أنصحؾ كلذا

      ... عمكاف ناصح اهلل عبد لمشيخ ( اإلسبلـ في األكالد تربية ) ككتاب ، قطب

 أف أعمـ كأنا   ، الجياد ألكاف مف لكف ىك بو تقكميف الذم الدكر فإف..  أختاه يا .. كأخيران       
 النفس أف غير ، مكائدىا   كجو في بؾ كيصمد ، الجاىمية عمى بؾ يستعمي زادان  إيمانؾ مف لديؾ
 - أختاه - أدعكؾ كلذا ، القدكة مف   أعظـ لمنفس سمكل أجد كال ، تعضدىا سمكل إلى دائمان  تحتاج
 أـ)  ككنيتيا طمحة أبي امرأة(  الرميصاء)  بيت كىك   ، الدعكة بيكت مف قدكة بيت زيارة إلى
 يككف أف عميو فاشترطت الرميصاء زكاج طمحة أبك طمب فقد ؟ البيت   ىذا تككف كيؼ فأما . ( سميـ

   الرسكؿ إلى ضيؼ كيجىء ، مسمـ بيت كتككف .. كتزكجتو فأسمـ (مشركان  كاف كقد)   إسبلمو صداقيا
 اهلل رسكؿ   ضيؼ يستضيؼ مف فيسأؿ ، طعاـ بيتو في يكف كلـ -كسمـ عميو اهلل صمى-

 عف ( سميـ أـ ) زكجتو    كيسأؿ بيتو إلى بالضيؼ كيذىب ، اهلل رسكؿ يا أنا:  طمحة أبك فيقكؿ
 طعاميـ كتضع أطفاليا سميـ أـ       كتنيـ ، األكالد طعاـ غير يكجد ال : فتقكؿ ، الطعاـ
 أكؿ حتى يأكمكف أنيـ كزكجيا ىي كتتصنع      ، فتطفئو راجالس تصمح أنيا كتتصنع ، الضيؼ أماـ

 -كسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسكؿ فيستقبمو الفجر صبلة   إلى طمحة أبك كيذىب ! ! كشبع الضيؼ
 ضيؼ الرميصاء أطعمت كىكذا ، « الميمة صنيعكما مف اهلل ضحؾ   لقد طمحة أبا يا »:  قائبلن 
   ، الجنة كرائحة اإليماف طعـ المعنى ففي ، الضيؼ إكراـ معنى نحف تناكعمم األكالد   طعاـ اهلل رسكؿ
 الرميصاء   صنعت إذ الصحابة جميع بطعاميا فيطعـ ( الرميصاء ) كـر تعالى اهلل كيبارؾ
 صمى - الرسكؿ يدعك   ( مالؾ بف أنس)  ابنيا كبعثت-كسمـ عميو اهلل صمى- اهلل لرسكؿ طعامان 

 أبك لكـ صنع لقد »:  لمصحابة -كسمـ   عميو اهلل صمى- النبي فقاؿ طعاـال إلى -كسمـ عميو اهلل
! نصنع؟ ماذا:  طمحة أبك فقاؿ ، الرميصاء بيت   إلى الصحابة جميع كذىب ، « طعامان  طمحة
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 عشرة عشرة تدخؿ أف الصحابة الرسكؿ فأمر ، يفعؿ بما أعمـ   اهلل رسكؿ( :  الرميصاء)  فقالت
 ! ! .  شيء الرميصاء طعاـ مف ينقص كلـ   جميعان  أكمكا حتى

 :  الرميصاء بيت في غبلـ كفاة حادثة أنس لنا كيركم      
  أبا تحدثكا ال ألىميا فقالت سميـ أـ مف طمحة أبي ابف مات : قاؿ أنس عف      
  ثـ ، كشرب فأكؿ عشاء إليو فقربت فجاء قاؿ ، أحدثو أنا أككف حتى بابنو طمحة

  كأصاب شبع قد أنو رأت فمما بيا فكقع ذلؾ قبؿ تصنع كانت ما أحسف لو تصنعت
    فطمبكا بيت أىؿ عاريتيـ أعاركا قكمان  أف لك أرأيت طمحة أبا يا : قالت منيا

    أبك فغضب ، ابنؾ كاف بما فاحتسب:  قالت.  ال:  قاؿ ؟ يمنعكىـ أف أليـ عاريتيـ
    اهلل رسكؿ فقاؿ ، فأخبره-ـكسم عميو اهلل صمى- اهلل رسكؿ أتى حتى كانطمؽ طمحة

    فحممت : قاؿ ، « ليمتكما غابر في لكما اهلل بارؾ » : -كسمـ عميو اهلل صمى-
 ..  القرآف يقرءكف كميـ أكالد عشرة ذلؾ بعد كأنجبت
    أفكاه في كتفرغيا الًقرب كتنقؿ أحد يكـ بنفسيا ( سميـ أـ ) كتقاتؿ بؿ      

    !!. الجرحى
      جعمت امرأة ، القركف خير في الدعكة بيكت مف بيت معالـ مؾت ككانت      
      ، بكرميا اهلل كأضحكت ، طعاميا مف الصحابة كأطعمت ، زكجيا إسبلـ صداقيا
    الذيف ىؤالء مف نحف كأيف - أختاه يا - قمت ربما ،..  بنفسيا اهلل سبيؿ في كقاتمت
  أختاه يا - لؾ أقكؿ كأنا .. ؟ يرىـأظ بيف -كسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسكؿ عاش

  أظيرنا فبيف ، اليكـ عصرنا في الطيبة الثمار تمؾ تؤتي زالت ما الدعكة ىذه إف -
  أمينة) ىي لؾ أخت تحرسيا العقيدة قبلع مف كقمعة ، الدعكة بيكت مف بيت قاـ

  … ؟ البيت ىذا تككف فكيؼ ، (قطب
  باألشغاؿ عمييـ المحككـ ألحد تخطب أف فآثرت القكـ عمية لخطبتيا تقدـ لقد      
  االرتباط ىذا ككاف ( السنانيرم كماؿ ) ىكاألخ ك ، ـ 1963 عاـ في المؤبدة الشاقة

  صانعيو قبؿ مف لو تقرر أك قرر الذم الطاغية الفرد لمحاكـ التحدم قمة كقتو في
 ! ! .           فالسجك  داخؿ األعمار بقضاء اإلىبلؾ أك بالقتؿ اإلسبلـ دعاة عمى القضاء
      خرج 1973عاـ كفي .. سنكات عشر زكجيا ( قطب أمينة ) كانتظرت      
 ..  البيت كتككف السجف مف زكجيا
      كجكىان  ؟ فيو رسـ كقد الديف ىذا تاريخ أف - أختاه يا -اآلف تدركيف لعمؾ      
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    تاريخ أف العبث مف كليس ... كضكحان  بركزان  أقميا ليس المرأة فكجو ، تمثمو كريمة
    .. الديف ىذا قضية ما لحظات في عشف نساء أسماء ذاكرتو في يحفظ الديف ىذا

 .  أختاه يا دكرؾ فمتأخذم
 . إمامان  لممتقيف كاجعمنا أعيف قرة كذرياتنا أزكاجنا مف لنا ىب ربنا      

________________________ 
 

 

 

 ... زميمتي إليكِ 
 عباس إبراىيم أروى
 
    األـ أيتيا...  المربية األخت أيتيا...  الفاضمة الطالبة أيتيا : المسممة أختي      

    القادة كمدرسة ، العظماء كأـ ، األبطاؿ كمنبت ، الرجاؿ معيد أنت ؛ الحاضنة
 .  المجتمع كنكاة البناء كأساس الزماف مفخرة أنت .. األفذاذ
    األجياؿ كتسعد بأسره المجتمع يصمح بصبلحؾ ؛ األمة أمؿ - زميمتي - أنت      
  صمب فأنت ، بنيانيا كيتحطـ األمة كياف ينيار - اهلل السمح - كبانحرافؾ ، قاطبة
  عمييا تتحطـ التي العقبة ذاتو الكقت في كأنت ، الخير أعمدة عميو تقكـ الذم البناء
  ثكب في رفميفت كأنت الطفمة أيتيا فمتعممي.  الطريؽ عف حادت متى العظاـ اآلماؿ
  أيتيا كأنت ، كالنقاء كالطير العفاؼ بعش تحمميف كأنت البنت أيتيا كأنت .. البراءة
  لتعممي ... كمستقبميـ كبدؾ فمذات سعادة في تفكريف فكرؾ شغمت كمما الزكجة
  .. اآلخرة كالدار اهلل كجو ابتغاء العمـ طمب في الميالي تسيريف كأنت الطالبة زميمتى
  أم كتعبريف العمر مراحؿ مف مرحمة بأم تسعديف كأنت المسممة تيأخ لتعممي
  فييا عىزٌ  غربة في تعيشيف أنؾ ، الحياة ىذه في كالعيش السعادة طرؽ مف طريؽ
  ، الغكاية طرؽ فييا ككثرت كالفجكر الجيؿ فييا كفشا ساًلككه فييا كندر ، الحؽ

 .  كالصبلح الخير كقؿ الضبلؿ سبؿ كتنكعت
    ، قدران  لؾ يحتـر كال ، بؾ يأبو ال عالـ في تعيشيف إنؾ - عزيزتي يا - نعـ      

    رصيد حينئذ فيكفيؾ كشأنؾ يتركؾ كليتو ، فضيمة لؾ يعرؼ كال ، كزنان  لؾ يقيـ كال
لى الحؽ إلى ليقكدؾ الفطرة   مف كيضممؾ العداء أشد لىيعاديؾ بؿ ، مستقيـ طريؽ كا 
w  . كالفساد الشر قنكات مف قناة كؿ كعبر ثغراتكال كالمسالؾ المنافذ جميع خبلؿ
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    ليدعكؾ مكاف كؿ في لمبلحقتؾ كشياطينو أعكانو كيرسؿ شراكو ينصب إنو      
    بريقيا بعينييا رأت كقد جمرىا مف تئف الغربية المرأة أصبحت التى الحرية باسـ

 .  المزكر كقناعيا الزائؼ
  طنانة كألقاب زائفة بأسماء ينادكنؾ - باألمس نادكىا كما - اليكـ ينادكنؾ إنيـ      

  حيث كيكجيكنيا بخطاميا يمسككف التي المختمفة اإلعبلـ كسائؿ ذلؾ عمى كتساعدىـ
ة..  باألزياء..  بالمكضة:  كيمكحكف لؾ ييتفكف إنيـ..  شاءكا   بالتحرر .. بالفىٍرنىجى
  ككممات أسماء مف األنكثة يغرم ما بكؿ .. بالزينة .. بالفف .. بالجماؿ..  بالحب.. 

  كتدنس كرامتؾ مف كتناؿ حياءؾ كتخدش بعفتؾ تفتؾ كمصائد خبيثة شراؾ ككميا
  الرذيمة أكحاؿ في بؾ ترمي ثـ عقيدتؾ كتزعزع مركءتؾ كتقتؿ كشرفؾ عرضؾ

 .  الدمار كىكة الجريمة كمستنقعات
  ىذه سمكـ تخدعنَّؾ فبل ، حذر عمى كككني - المسممة أختي - فاستيقظي      
 فبل كتصرخيف     ، مندـ ساعة كالتى  تندميف فقد ، المصطنعة كالشيرة البلمعة كاألسماء الجكفاء األلقاب
 .  المساعدة يد لؾ يمد مف تجديف
  تستعرض التى الخميعة اليابطة المجبلت..  كالمسرح كالتمثيؿ الفف مجبلت      
  تريد ماذا .. المميبلت المائبلت اتالعاىر  بصكر أغمفتيا كتزيف النساء زينات فييا
  يريدكف ىؿ ؟ مصمحتؾ يريدكف ىؿ ؟ كمحرركىا أصحابيا منؾ يريد كماذا ؟ منؾ

  ىؿ ؟ الحؽ إلى إرشادؾ يريدكف ىؿ ؟ الحسنة كاآلداب القكيمة األخبلؽ تعميمؾ
  يذٌكركؾ أف يريدكف ىؿ ؟ عميو كاستقامتؾ دينؾ عمى كالمحافظة صيانتؾ يريدكف
اًىًميَّةً  تىبىر جى  تىبىرٍَّجفى  كال  - ذكره جؿ - حؽال بقكؿ  .  كربي كبل     !؟ [33 : األحزاب]  األيكلىى الجى

    يغطي قد الذم كالسركاؿ المشدكدة العضبلت ذم الضخـ العمبلؽ ذلؾ منظر      
    العفيفة عينؾ بو تمتمئ ، لناظريؾ مكشكفة عكرتو كبقية منيا شيئان  أك سكءتو
  إقرار عمى الفجكر كميداف الشر حمبة في مثيمو يصارع كىك ، الشريفة رةالطاى

عجاب   - أثر مف نفسؾ في يترؾ أف تريديف ماذا.  المشاىديف آالؼ مف شديديف كا 
ف     السائر المستتر الكقكر العفيؼ الشيخ مشاىدة مف لىيمنعؾ الناس أماـ حياؤؾ كاف كا 
 ! .  ؟ اهلل بيكت مف بيت إلى

  زعاؼ سـ مف ذلؾ يصاحب كما ، الكاسيت شريط في الفاجرة األغنية تصك       
  استبدلت ىبلٌ  ، كصديدان  قيحان  لتمؤله اهلل بذكر العامر قمبؾ تغزك أف تريد كاذبة كآىات
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 ! .  ؟ لممؤمنيف كرحمة شفاء فيو الذم القرآف كتبلكة اهلل ذكر بيا
    الماكر المستأجىر أك الخبيث فاسدال القمـ يكتبيا التي الغرامية القصة كممات      
    التجارية الدكر مف أعكانيا أك الكافرة الماسكنية النشر دكر كتكزعيا كتنشرىا
  الفتنة سكؽ إلى الماكرة كأدكارىا الفاجرة الفنية حبكتيا تسكقؾ كالتي المغفمة الجشعة
  كرائيا مف نيفتج ماذا كأمثاليا القصة ىذه..  عقيدتؾ كتشكه فكرؾ فتأسر ؛ كالبغاء

 ! .  ؟ خير مف
  نىٍفسان  يىنفىعي  ال  يكـ يأتي أف قبؿ اليكـ كتحاسبينيا األسئمة ىذه نفسؾ تسأليف أال      
انييىا ٍيران  إيمىاًنيىا ًفي كىسىبىتٍ  أىكٍ  قىٍبؿي  ًمف آمىنىتٍ  تىكيفٍ  لىـٍ  إيمى   ىبل ، ؟ [158 : األنعاـ]  خى
  مف تنيميف ، كالسنة القرآف ظبلؿ في اةالحي عمى كتعزميف رشدؾ إلى تعكديف
  خير كقدكة ألىمؾ عيف قرة كتككنيف الصافي رحيقيما مف كترشفيف ، العذب معينيما
  لتؤدم محرابؾ إلى كتتكجييف اإليماف حديقة إلى تسارعيف ىبل .. ؟ لزميبلتؾ
  يكـ نان كبرىا نكران  لؾ لتككف ؛ أكبر اهلل : قائبلن  المنادم نادل كمما الصبلة فريضة
 ! .  ؟ اآلخرة كفي الدنيا الحياة في الثابت بالقكؿ اهلل كليثبتؾ القيامة
  المحرمة كالشرائط الفاجرة األفبلـ مقاطعة عمى األكيد العـز تعزميف ىبل      

  عكنان  لتككني ؛ كالسفكر العشؽ كخميبلت كالفجكر السكء كأماكف المضممة كالمجبلت
 ! .  ؟ مافاأل بر إلى أخكاتؾ قيادة عمى

يام يكفقكف كاهلل ، أرجك ما ىذا          . كالصبلح الخير فيو ما إلى كا 
________________________ 

 

 

 

 بأقالمهن

  الصالح الجيل تنشئة في المسممة المرأة دور
(1/2) 

 درويش خولة
 

  كدحر خفاقة اإلسبلـ راية لنشر المييأة البناءة بأجياليا ، كبناتيا بأبنائيا األمة      
 ...  كالطغياف الكفر ممؿ عدكاف
w  يستحؽ لذلؾ كىك ... المكت بعد لما الباقي الذخر ىك األجياؿ بناء إف      
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  . كالطيف الحجارة مف كالمنازؿ القصكر بناء مف أكثر كاالىتماـ التشجيع
  تساىـ أخرل عكامؿ ىناؾ إذ ؛ كحده البيت مسؤكلية ليست التربية إف كحيث      

  الجيؿ تنشئة في المسممة لممرأة التربكم الدكر نتناكؿ فسكؼ ، األجياؿ بيةتر  في
 .  الصالح
  تعالى اهلل حب كتربع ، قمبيا شغاؼ اإليماف تمٌمؾ مسممة أـ كؿ يراكد لحمـه  إنو      
  سمؾ كقد ابنيا ترل أف ، نفسيا حنايا عمى كسمـ عميو اهلل صمى الكريـ رسكلو كحب
  أف ، كسكناتو حركاتو في اهلل يراقب ، االنحراؼ متاىات عف ان بعيد ، الرشاد سبؿ
  كؿ كمبتكران  ، الديف أمكر في متبحران  عالمان  ، أمتو أمجاد يعيد بطبلن  كبدىا فمذة تجد
 .  الدنيا شأف يسٌيؿ مباح

  أمر يتمثؿ ، اإلسبلـ أعبلـ مف عممان  ابنيا يككف أف ، مسممة أـ كؿ أمنية إنيا      
  ، الجزيؿ األجر مف كجؿ عز عنده ما إلى يتطمع ، كميا حياتو أمكر في لىتعا اهلل

 .  كلئلسبلـ باإلسبلـ يعيش
  فتجعؿ ، اإلنجاب في تتمثؿ األمكمة أف تظف التي لؤلـ حمـ مجرد ذلؾ كسيبقى      
  ىميا تجعؿ ألـ كأماني رغبات سيبقى أك ! ... التفريخ آلة دكر يتعدل ال دكرىا
  بتسميف يقكـ مف بميمة أشبو ميمتيا تجعؿ أف رضيت قد فكأنيا ؛ ابنيا معدة إشباع

  ما كؿ كتمبية كالتدليؿ كالحناف بالحب أبناءىا تحيط التي األـ كتمؾ ! ... العجكؿ
  األىكاء بنار يكتكم مف أكؿ فيي ، الطالح أك منيا الصالح سكاء مطالب مف يريدكف
  مف ضميرىا في كما ، قيـ مف قمبيا في ماك  ، ماؿ مف جعبتيا في ما تمتيـ قد التي

  ما كيقطع ، النبيمة كاألخبلؽ العميا بالمثؿ كييزأ ، ثركتيا يبعثر بابنيا فإذا ؛ أكاصر
 .  يكصؿ أف بو اهلل أمر

  في تتمثؿ الطعنات كأقسى ؛ االنحراؼ طعنات يتمقى مف أكؿ المدٌلمة كاألـ      
 .  ابنيا عقكؽ
 .  ألبنائيا تقدمو أف لؤلـ يمكف ما أىـ عف نتساءؿ أف كلنا      
 :  وحده هلل اإلخالص:  أوالً       
ا  : تعالى قاؿ فقد ؛ كحده هلل اإلخبلص شيء كؿ قبؿ عمييا إف       مى كا كى     إالَّ  أيًمري
نىفىاءى  الدِّيفى  لىوي  ميٍخًمًصيفى  المَّوى  ًليىٍعبيديكا ييًقيميكا حي ييٍؤتيكا الصَّبلةى  كى ذىًلؾى  كىاةى الزَّ  كى     ًديفي  كى
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 ، مضفو  سير   مف ، األكالد لتربية تكدحينو جيد كؿ المؤمنة أختي فاحتسبي ،[ 5:  البينة]  القىيِّمىةً 
 كمو ذلؾ احتسبي ... منزلية   بأعماؿ قياـ أك ، الدراسة متابعة أك ، المستمر التكجيو في معاناة أك

ف  : شأنو جؿ قاؿ   فقد ، ذرة مثقاؿ يضيع ال كحده فيك ؛ كحده اهلل عند بَّةو  ًمٍثقىاؿى  كىافى  كىا   مِّفٍ  حى
ٍردىؿو  كىفىى ًبيىا أىتىٍينىا خى اًسًبيفى  ًبنىا كى      حى

      ! ؟ .. ترتاحي أف لؾ آف أما:  قاؿ إف سمطانان  لمشيطاف تجعمي فبل[ 47:  األنبياء] 
  . المقيـ كنعيميا الجنة ياىدف تجعؿ لمف ىدفان  ليست المكقكتة كالراحة فالرفاىية    
  صمى الرسكؿ مدح كقد ، أداءىا أحسنت إف عمييا تيؤجىر رسالة ذات كالمسممة      

  أحناه : قريش نساء اإلبؿ ركبف نساء خير: ) بقكلو بخصمتيف المرأة كسمـ عميو اهلل
 .  [ 1] (يده ذات في زكج عمى كأدعاه ، صغره في كلد عمى

  : العمم:  ثانياً       
  ، التربية أصكؿ عمى تتعرؼ كالحراـ بالحبلؿ تحيط أف بعد المسممة كاألـ      
 .  باستمرار معمكماتيا كتنمي
قيؿ :  تعالى قاؿ         إلى يدعك ديف ديننا فيذا[ 114:  طو]  ًعٍممان  ًزٍدًني رَّبِّ  كى
  ال اإلسبلـ إف : اؿليق ، التعمـ عف كتخمفنا تفكيرنا قصكر اإلسبلـ نحٌمؿ فمماذا ، العمـ
ف ... المرأة تعميـ يريد  !  ؟ المرأة جيؿ يكرس اإلسبلـ كا 

  كفقييات كمحدثات مفسرات مف بالعالمات يزخر اإلسبلمي تاريخنا إف...  ال      
  العمـ باسـ تبجح كال اختبلط فبل ؛ اإلسبلـ ىدم حسب ذلؾ كؿ.  كأديبات كشاعرات
 !  كالتحصيؿ

  ال مف أضكاؤىا تبير قد تيارات كراء كاالنحراؼ التردم عف حصانة فالعمـ      
  كالتعميـ ، الزائؼ كالتحضر التجديد باسـ الياكية إلى فتنجرؼ ، الحؽ السبيؿ تعرؼ
  إليو تحتاج كمما . كالسنة الكتاب في مبثكث ، دعكية كأساليب تفقيان  ، لممرأة البلـز
نما ، فحسب المدارس في التعمـ مجالو ليس حياتيا أمكر في المرأة   تحصيمو يمكف كا 
  كفي ، الجيراف طريؽ كعف ، البيكت كفي ، المساجد في المشركعة الطرؽ بكؿ

  يفٌقيكف ال أقكاـ باؿ ما) : كسمـ عميو اهلل صمى النبي قاؿ كقد...  المختمفة الزيارات
  مف ممكفيتع ال أقكاـ باؿ ما ! ؟ يفيمكنيـ كال يعظكنيـ كال يعٌممكنيـ كال جيرانيـ
  كيعظكنيـ كيفقيكنيـ جيرانيـ قكـ لىييعٌممف كاهلل ؟ يتعظكف كال يتفقيكف كال جيرانيـ

لىيتىعٌممفٌ  ، كينيكنيـ كيأمركنيـ w    ألعاجمنيـ أك كيتعظكف جيرانيـ مف أقكاـ كى
w
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 البيت مكتبة   في لنا كلنجعؿ ، نستطيع ما حسب نافع عمـ كؿ مف ننيؿ فييا . [2] (بالعقكبة
 .    اهلل شاء إف األجر بذلؾ كلنا ؛ نصيبان 
 :  بالمسؤولية الشعور:  ثالثاً       
  كالتساىؿ الغفمة كعدـ أكالدىا تربية في بالمسؤكلية الشعكر مف لممرأة بد ال      

 .  مباالة ال أك تسكيفان  أك كسبلن  تكجيييـ في
ـٍ أىنفي  قيكا آمىنيكا الىًذيفى  أىي يىا يىا  : تعالى قاؿ       ـٍ  سىكي قيكديىىا نىاران  كىأىٍىًميكي   النَّاسي  كى

ارىةي    . النار يستكجب ما كأىمينا أنفسنا فمنجنب [6 : التحريـ]  كىاٍلًحجى
  عمينا كما ! ؟ مزيد مف ىؿ : تقكؿ كجينـ ، جسيـ كاليكؿ ، عسيرة فالمحاسبة      

  أعمالكـ كزنكا ، بكاتيحاسى  أف قبؿ أنفسكـ حاسبكا) : عنو اهلل رضي عمر قاؿ كما إال
 ( . األكبر لمعرض كتجيزكا ، تكزنكا أف قبؿ

  بد ال إذ ؛ ثيابو كغاسمة طعامو طاىية لككنيا ابنيا ربت أنيا المرأة ينجي كلف      
  كعبادة صاؼو  كتكحيد سميمة عقيدة عمى أبنائيا تربية مف بد كال ، التنشئة إحساف مف

 .  نافع كعمـ سكية كأخبلؽ مستقيمة
بىتيـ ككـ ؟ أكالدىا لمتابعة خٌصصتٍ  الكقت مف كـ:  نفسيا األـ كلتسأؿ         مف حى
 !  ؟ تكجيياتيا كحسف ، صدرىا كرحابة ، رعايتيا جميؿ
 !  حسنة قدكة األـ تكف لـ إف تجدم لف النصائح بأف عممان       
ال . بخبلفيا تعمؿ كاألـ ، لمكرمة االبف ييٍدعى ال أف فيجب         منو تطمب يؼفك كا 
  تطمب ككيؼ!  ؟ عميو تنياؿ النابية كالكممات الشتائـ إال يسمع ال كىك عفيفان  لسانان 
  كالثرثرة األسكاؽ ارتياد في كقتيا معظـ تمضي أمو أم كىي ، الكقت احتراـ منو
  ؟ ككيؼ..  كيؼ!  ؟ الزيارات خبلؿ أك الياتؼ في

 صاحبة فأنت   ؛ المسؤكلية كتقدير ، رعايتيا فعميؾ ، يديؾ في كديعة ابنؾ إف : المؤمنة أختي      
    أىنفيسىكيـٍ  قيكا آمىنيكا الىًذيفى  أىي يىا يىا :  تعالى قاؿ ، عنيا ستيسأليف رسالة

قيكديىىا نىاران  كىأىٍىًميكيـٍ  ارىةي  النَّاسي  كى مىٍييىا كىاٍلًحجى كفى  الَّ  ًشداده  ًغبلظه  مىبلًئكىةه  عى ا المَّوى  يىٍعصي   مى
يىٍفعىميكفى  أىمىرىىيـٍ  ا كى كفى  مى  [ . 6:  التحريـ]  ييٍؤمىري
  ، كتجنبو بالقبيح الطفؿ أحس إذا فذلؾ ! ؟ الصغير بتكجيو نبدأ متى أما      
  صالحة لمتأديب مستعدة أصبحت نفسو أف يعني فيذا ، فيو أك منو يظير أف كخاؼ
  ببل لمحدث المناسب التكجيو يككف بؿ ؛ تيترؾ أك تييمؿ ال أف يجب كليذا ؛ لمعناية
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ال ، مبالغة   كممة ككؿ المربية تصرفات مف تصرؼ كؿ كفي.  قيمتو التكجيوي  فقدى  كا 
  كالمكعظة الحكمة تفكتيا لئبل نفسيا كتحاسب ربيا تراقب أف عمييا كمماتيا مف

  تعاممو فبل ، ابنيا فييا يمر التي الفترة في النمك خصائص تراعي كأف ، الحسنة
  تيكًقع ال كحتى ، لبلنحراؼ يتعرض لئبل الطفكلة في يعامؿ كاف كما شاب كىك

 الشطط أك   ، كالتفاىة الميك بيف يتخبطكف المستقبؿ في المبادئ متاىات في أبناءنا التربية أخطاءي 
    ىدم عمى تسير التي الرشيدة التربية عف لمبعد إال ذاؾ كما ؛ كالغمك
  لتتمكف التربكية المرأة معمكمات تنمية عمى تأكيدنا كاف لذلؾ ؛ الحنيؼ اإلسبلـ تعاليـ
  ؟ لذلؾ المثمى الطريقة كما ؟ تكجيو كمتى ؟ ابنيا تكجو لماذا : معرفة مف
 :  األبوين بين التفاىم من بد ال:  رابعاً       

  الخير عمى كليتعاكنا ، الخطأ ىذا عف الطرؼ اآلخر فميغٌض  أحدىما أخطأ فإف      
  ، األبناء قمؽ إلى ذلؾ يؤدم لئبل ؛ األبناء أماـ خاصة ، كالشجار الخصاـ فع بعيدان 
 .  األبكيف لنصح استجابتيـ عدـ ثـ كمف

 :  البيت داخل التدين روح إفشاء:  خامساً       
  في يشيع الذم الركحي الجك مع سيتفاعؿ متدينة أسرة في ينشأ الذم الطفؿ إف      
 .  أفرادىا بيف ؼالنظي كالسمكؾ..  أرجائيا
  في تستمر فسكؼ الطفكلة في قكاعدىا أيرسيت إف كالخمقية الدينية كالنزعات      
ذا ، الشباب أكثر عند الرشد مرحمة ثـ المراىقة فترة   التربية في البيت قٌصر كا 

  ليس نزكاتيـ كتشبع عكاطفيـ ترضي فمسفات نحك األبناء يتكجو فسكؼ ، اإليمانية
 .  إال

  حسف عمى مساعدتيـ ثىـٌ  كمف ، األبناء نفكس في الديني الكازع زرع الكاجبف      
  مف الصالحة الصحبة الختيار المناسبة األجكاء بتييئة كذلؾ ؛ األصدقاء اختيار
عطائيـ ، الصالحة كالمدرسة الصالح الجكار   . األشرار مصاحبة مف تقييـ مناعة كا 
 :  بالسوء عميو الدعاء وعدم باليداية لمولد الدعاء:  سادساً       
  ال) : كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ : قاؿ عنو اهلل رضي جابر عف      
  تدعكا كال ، خدمكـ عمى تدعكا كال ، أكالدكـ عمى تدعكا كال ، أنفسكـ عمى تدعكا
    . [3] ( لكـ فيستجاب عطاء فييا ييسأؿ ساعة اهلل مف تكافقكا ال ؛ أمكالكـ عمى
w    اهلل مرضاة غايتو لتككف كجؿ عز باهلل الكلد قمب ربط ينبغي:  كأخيران  كأكالن       
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اتً  ًمفى  يىٍعمىؿٍ  فىمىف  بثكابو كالفكز اًلحى        ًلسىٍعًيوً  كيٍفرىافى  فىبل ميٍؤًمفه  كىىيكى  الصَّ
 المسؤكلة       كالكممة ، الطيبة بالقدكة األميات تبثو أف يمكف الربط كىذا . [94 : األنبياء]
 كبر إذا حتى الخير،     عمى المعينة البيئة كتييئة ، الحسف كالتكجيو ، الحكيمة كالمتابعة ،

 الدنايا عف كيبتعد ، الصكاب جادة   كيمتـز أخطأ إف خطئو عف فيتكب:  نفسو تعيد المؤمف الشاب
 مستقرة كنفسية خاشعة كعبادة صمبة بعقيدة الميتديف   نفكس مصاؼِّ  إلى بيا كيرقى نفسو فتزكك ،

 المر كيستعذب ، الصعاب يستسيؿ ، كلئلسبلـ باإلسبلـ فيحيا ، البنية   قكم كجسـ كاعو  متفتح كعقؿ
   إفَّ   : شريعتو عمى المستقيميف لممؤمنيف اهلل أعده ما إلى متطمعان  الدنيا جكاذب   مف كيتفمت ،

ب نىا قىاليكا الىًذيفى  ـي  تىتىنىزَّؿي  كااٍستىقىامي  ثيَـّ  المَّوي  رى مىٍيًي افيكا أىالَّ  المىبلًئكىةي  عى نيكا كىال تىخى كا   تىٍحزى نَّةً  كىأىٍبًشري  ًباٍلجى
 [ . 30:  فصمت]   تيكعىديكفى  كينتيـٍ  الىًتي

________________________ 
 . 2527/ ح ومسمم ، 5082/  ح ، البخاري:  عميو متفق( 1)
 . الكبير في الطبراني رواه( 2)
 . 3014/ ح ، والرقائق الزىد/ ك ، مسمم رواه( 3)
 

 

 

 بأقالمهن

  الصالح الجيل تنشئة في المسممة المرأة دور
  المجتمع رائدات - المعممات دور

(2/2) 
 درويش خولة
 
  أف يمكف ما خبلؿ مف المرأة دكر السابقة الحمقة في الكاتبة األخت استعرضت      

  ، باهلل االستعانة ألىمية كتطرقت ، كتكجيو تربية مف ألبنائيا كتقدمو بو تتحمى
 .  المكضكع مف أخرل جكانب عف الحمقة ىذه في كتتحدث
  -البياف -      
 .  الحياء يجمميا ميذبة ىادئة ابنة كانت      
 ...  عمييا التغير بدا المتكسطة المرحمة دخمت كبعدما      
w  سأؿ فمما ، األخضر لمكفبا شعرىا خصاؿ إحدل لٌكنت كقد كالدىا رآىا      
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  إذ ؛ المدرسة في معممتيا تفعؿ ىكذا!  ؟ العمؿ ما:  قالت مستغربان  ذلؾ عف كالدتيا
  أف إال منو كاف كما ، الرجؿ ثائرة ثارت!  فستانيا لكف حسب شعرىا خصمة تمٌكف
 ! !  اليكـ بعد لو بنتان  يعٌمـ ال أف أقسـ

  ييعرؼ كبو ، األركاح كلذة القمكب حياة فبالعمـ ! الغيكر األب أييا ركيدؾ      
 .  الشبيات عف كيكشؼ الديف
مىمان  كانت عنيا اهلل رضي عائشة المؤمنيف كأـ ، عمـ ديف اإلسبلمي ديننا إف         عى

  . الشريؼ المنزؿ داخؿ النبكية األحاديث مف كثيران  كركت حفظت حيث ؛ ذلؾ في
 :  الديف ىذا ليدم استجابة كذلؾ عمييف اهلل رضكاف المؤمنيف أميات كانت كمثميا
  -كسمـ عميو اهلل صمى- النبي عمينا دخؿ : قالت عنيا اهلل رضي الشفاء عف -      

  عممًتيا كما النحمة رقية ىذه تعٌمميف أال:  لي فقاؿ عنيا اهلل رضي حفصة عند كأنا
 .  [ 1] ؟ الكتابة
  ، كاسعان  نضٌيؽ فمماذا . اءالسك  عمى كالمرأة لمرجؿ شرعي مطمب فالعمـ      
 !  ؟ سكء قدكة كف معممات كزر األجياؿ كنحٌمؿ
    . الصحيحة الشرعية التعاليـ كغرس ، الحسنة القدكة إلى بحاجة نحف      
  تعميـ ىك كاحد رجؿ تعميـ : قيؿ فقد ؛ البنات تعميـ يييمؿ ال أف يجب -      

  بناتنا كبتعميـ . بكامميا أسرة تعميـ يعني كاحدة امرأة تعميـ بينما ، كاحد لشخص
  كثير في التقدـ عف أمتنا تفصؿ التي الكبيرة اليكة نردـ الصالحة النشأة كتنشئتيف

 .  المسمميف ديار مف
  تعميـ إلى دعا أف طمبو في كالترغيب العمـ حب فيو بمغ اإلسبلمي ديننا إف بؿ      
  كقبؿ ، الكاعية المعرفة كتسكد ، ؿالجي غشاكة تزكؿ كي ؛ األمة نساء مف اإلماء
 .  اهلل أمر عمى األجياؿ كتستقيـ بصيرة عمى اهلل لييعبد ذلؾ

  أيما : -كسمـ عميو اهلل صمى- النبي قكؿ اهلل رحمو البخارم اإلماـ ركاه كفيما      
  أعتقيا ثـ ، تأديبيا فأحسف كأدبيا ، تعميميا فأحسف فعمميا كليدة عنده كانت رجؿ

 .  [ 2] أجراف فمو افتزكجي
 .  الشرعية المنطمقات التعميـ في ركعي إذا ىذا      
  ، عممانية أسس عمى كلكف ؛ إليو فأسرعكا ؛ العمـ أىمية أعداؤنا عرؼ كقد      
w  ىذا مطمع منذ األجياؿ أضمكا كبإفسادىا ، إفسادىا عمى فعممكا ؛ المعممة أثر كعرفكا
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  السميمة العقيدة أصحاب سبقكا قد كالمبلحدة نييفالعمما أف لو يؤسؼ كمما . القرف
فسادان  تخريبان  اإلسبلمي العالـ في نساؤىـ فعاثت ، المرأة تعميـ إلى   يربيف لما نتيجة كا 
  الدكر النسائية الجمعيات لتأسيسيف ككاف ، كمضمة ضالة مبادئ مف األجياؿ عميو
 .  كالرشاد اليدل طريؽ عف بناتنا صرؼ في الكبير
  مكقفنا يككف ال حتى ، الرشيدة بالتربية بناتنا لنحصف إسبلمي بديؿ مف بد فبل      
    . جنسيف بنات بيف الجادة الدعكة كأساليب ، النافع بالتعميـ كذلؾ ، كالمكـ النقد مجرد
  إلى إضافة ؛ أنثى باعتبارىا لرسالتيا مناسبان  إعدادان  المرأة إعداد مف بد ال -      
 ، خصبان  كعقبلن    ، غنية مكىبة أكتي ممف ككانت ذلؾ أتقنت فإذا ، تعمميا عمييا الكاجب يةالشرع العمكـ
    ؛ حسف ىذا فإف كالفنكف العمكـ مف ذلؾ غير كتعممت ، نيران  كفكران 
  . الحنيؼ الشرع حدكد تتعدل ال دامت ما سبيميا يعترض ال اإلسبلـ ألف

 المرأة كانت إذ   ؛ كتعمميف خركجيف خبلؿ كالحياء تأدبال في قدكة خير السمؼ نساء كانت كقد      
    ككقاران  ميابة يكسكىا كحياؤىا ، يصكنيا دينيا كمعيا تتعمـ المسممة
 .  كالتبذؿ االختبلط عف بعيدان 

  تتكلى أف بد فبل ، الرسمية المدارس في عصرنا في التعميـ تمثؿ كقد أىمىا      
  مدارس في أك الذككر مدارس في المرأة تعمـ أف ال ، جنسيا بنات تعميـ المرأة

  . الشياطيف أعماؿ مف فذلؾ ؛ اإلناث مدارس في الرجؿ يعمـ أف كال ، مختمطة
  عف التراجع إلى تدعك مخمصة صرخات بدأت المتحمؿ الغرب ديار في كحتى      
  . االختبلط تنبذ التي السميمة الفطرة إلى بالعكدة كتنادم الجنسيف بيف المختمط التعميـ

  نظران  ؛ مختمفة معاممة إلى يحتاجكف كالبنات البنيف أف عديدة دراسات بعد تبيف لقد
  تحمد ال ما إلى يجرٌ  االختبلط أف كما ، كالذىني الجسمي تطكرىـ في لبلختبلؼ

  التي الدراسية المادة اختبلؼ عف فضبلن  ىذا ؛ الجبيف ليا يندل مفاسد مف عقباه
 .  كالبنات نيفالب مف كؿ يحتاجيا
  لكظائفيا يعٌدىا مما سنيا مع يتناسب أف ينبغي لمفتاة المدرسي فالمنيج -      

  بأدائيا كتقكـ ، تنتظرىا التي بميمتيا لتضطمع ؛ كزكجة ، أٌمان  ، بيت ربة:  األصمية
  ، العثرات كيجنبيا ، المقبمة كألسرتيا ليا الناجحة الحياة يييئ مما ؛ سميمة بطريقة

  كأٍنًعـٍ  ، الصالح النشء إعداد لكظيفة المؤمنات كأخكاتيا تتفرغ خير داعية عمياكيج
  ! الفراغ مزاجيات كتتبع األمكاؿ لجمع ال ، األجياؿ إلعداد كظيفة مف بيا
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  ، اإلسبلـ ىـٌ  تحمؿ صالحة نخبة المسممة األجياؿ معممات تككف أف الكاجب -      
  بأساليب بناتنا كتزكيد ، كتثقيفيا المسممة جياؿاأل تعميـ في إيجابية بخطكات كتسير
  الحياة في تغني كال تفيد ال بقضايا األذىاف بحشك ال ، مستقببلن  تفيدىف التي التربية
 .  شيئان  العممية
  فيي ؛ كاإللحاد االنحراؼ أحضاف في الكقكع مف لطالباتيا منقذ خير إنيا      
  كتنقؿ ، عقكليف كتشحذ ، شخصيتيف نميت : كأقكاليا بسمككيا الفضيمة تعمميف
  إطبلقان  يتمثؿ ال كتفٌكقو الجيؿ نجاح أف : كىي ثابتة حقيقة مع العممية الحقائؽ إلييف
  غاية ليس الدراسة في التفكؽ إف ثـ ، كييطٌبؽ يعي فيما بؿ ، يحفظ ما مدل في

 .  مؤمف كىك سعييا ليا كسعى اآلخرة بالدار فاز مف ىك حقان  الفائز بؿ ... كىدفان 
  نؤكد فإننا ، كالبلمباالة اإلىماؿ ضحايا أجيالنا تككف أف نرفض أننا كمع ؛ ىذا      
  كأـ ، صالحة كزكجة األساس بكاجبيا أكالن  تقكـ أف عمييا إذ ؛ المعممة األـ عمى
  فرض أف تنسى كال ، اآلخريف أكالد تربي ثـ كمف ، أكالدىا تربية تحسف مربية
 .  الكفاية فرض فم أٍكلى العيف
  ، طبلبو مع التعامؿ في المسمـ المعمـ صفات القدماء عمماؤنا حدد كقد -      
  : المعممة أك المعمـ فعمى ؛ اآلداب تمؾ ضكء كعمى ، التباعيا اآلداب أفضؿ كذكركا
  منو الثكاب كتحتسب اهلل كجو بتعميميا تقصد كأف:  تعالى هلل النية إخبلص       
 عمى دؿ مف   : بقكلو -كسمـ عميو اهلل صمى- الرسكؿ ذكره الذم الجزيؿ األجر إلى طمعكتت ، كحده
 .    [3] فاعمو أجر مثؿ فمو خير

نما ، كحده لمراتب كال الناس لمدح كال المكانة ألجؿ تعمؿ فبل         في عمميا كا 
ال ، ذلؾ في لمناشئات قدكة كتككف ، اهلل سبيؿ   ، عطيوي ال الشيء فاقد فإف ... كا 
 !  ؟ السميـ لمطريؽ كيرشده غيره يقكد أف لؤلعمى كأٌنى

  كيتعممف العمـ فيتعممف : اإلسبلـ أدب عمى األجياؿ كتربي بعمميا تقكـ أف       
ـى  آمىنيكا الىًذيفى  أىي يىا يىا  : تعالى قاؿ كقد ؛ كاحد آف في األدب     ال مىا تىقيكليكفى  ًل
  [ .2:  الصؼ]  تىٍفعىميكفى 
  عف ينبك مما معممتيا بيا حدثتيا جديدة بقصة يـك كؿ الطالبة تأتي أف أٌما      
  ، ديننا مع تتنافى مما المدٌرسات إحدل بيا جاءت جديدة بتقميعة أك ، السميـ الذكؽ
 !  البناء ال اليدـ أساليب مف أسمكب فيذا
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  ميما بمخالفتو ييفتست كال ، الشرع بتعاليـ تنضبط أف المسممة معممتنا عمى      
  ذلؾ بعد كيصعب الجيؿ نفس في ينطبع السكء ذلؾ فإف ؛ بسيطة المخالفة بدت
 .  إزالتو

  يعطي األنيؽ فالمظير ؛ باعتداؿ ىنداميا بحسف تيتـ المظير حسنة تككف أف       
  ، بنصائحيا العمؿ عمى ذلؾ كيعيف ، معممتيا فتحتـر الطالبة نفس في إيجابية نتائج
  ، المظير ال بالجكىر االىتماـ الجيؿ يعتاد أف عمى تركز كأف...  صحيح كسكالع
 .  المتجددة المكضات تكافو عف االبتعاد مع

  زم عمى مقتصرة المدارس طالبات أحاديث تككف أف اإلسبلـ مف كليس      
  . لمعياف الظاىر الجكاؿ كىاتفيا ، فستانيا كجماؿ ، شعرىا كتسريحة المعممة
  بعض مع اإلباحية كالمجبلت األفبلـ أشرطة يتبادلف المدرسات بعض فإف ؛ كلؤلسؼ
 !  مسعاىف لخيبة فيا!  ؟ الطالبات
  فتحسف الصبر سيما كال الديف ليا يدعك التي األخبلؽ بمكاـر تتحمى أف       
  بحؽ فتككف ؛ كالتشيير التجريح عف بعيدات يجعميف مما الطالبات تعميـ في التمطؼ
بِّؾى  سىًبيؿً  إلىى اٍدعي   : تعالى بقكلو عمبلن  الحسنة كالمكعظة بالحكمة داعية   ًباٍلًحٍكمىةً  رى

سىنىةً  كىاٍلمىٍكًعظىةً  اًدٍلييـ الحى  [ . 125:  النحؿ]  أىٍحسىفي  ًىيى  ًبالًَّتي كىجى
  مقتضى حسب طالباتيا بيا تخاطب التي الطريقة في تنٌكع الحكيمة كالمدٌرسة      
  يجذب الحنكف الطيب التعامؿ أف يفكتيا كال ، الطالبات سف حسبك  ، الحاؿ

لى إلييا الطالبات   المعاممة في الجفاؼ الديف مف كليس ... بيا تنادم التي المبادئ كا 
  المجيدة كتشجع عمييف كتشفؽ تمميذاتيا مع تتعاطؼ الرؤـك كاألـ فالمعممة ! أبدان 

  ىمة فتشحذ ؛ كالتقريع التكبيخ مف فضؿأ كالمدح التشجيع نتائج أف كلتذكر ، منيف
  تثبط أف دكف بالفضائؿ كتحبيبيف ، أنفسيف في الثقة ببث الخير نحك طالباتيا
 .  عزيمتيف
ف         أف يشعرف الطالبات فمتجعؿ ٌما يكمان  تنبيييف أك عقكبتيف إلى احتاجت كا 
  أشد ذلؾ فإف ؛ مباشر غير بشكؿ كانت كلك ، مصمحتيف ألجؿ ىي إنما العقكبة
  كلتربط ، كمستقبميف سمعتيف كعمى عمييف حريصة أنيا كلتشعرىف ، تأثيران 

  ىك أعماليف في األساس الدافع ليصبح ؛ الصالح السمؼ كسمكؾ بالديف تكجيياتيا
  إلى يؤدم لئبل مبالغة غير مف باعتداؿ ذلؾ ككؿ...  المجتمع كال المصمحة ال الديف
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 .  عكسية نتائج
  حتى الخٌيرة األجياؿ في الصالح السمؼ نساء نماذج ذكر مف المعممة كلتكثر      
 .  المنحؿٌ  الغرب بنساء االنبيار عف الجديدة األجياؿ تبتعد

  تعالى قاؿ كقد اإلسبلـ خمؽ مف فذلؾ : التكاضع المسممة المعممة صفات كمف       
ؾى  كىاٍخًفٍض   : الكريـ لنبيو نىاحى  [ . 215:  الشعراء]  الميٍؤًمًنيفى  ًمفى  اتَّبىعىؾى  ًلمىفً  جى
ال ، كالمباىاة المفاخرة عف فتبتعد   البلتي طالباتيا أماـ حتى أضحككة أصبحت كا 
  لف ككبرياء بصمؼ طالباتيا تعامؿ التي كالمعممة . إليو تدعك كفيما فييا يزىدف
  تترؾ كالممز باليمز كلك طالباتيا مف تسخر التي كالمعممة ، ليا كرىيف غير تجني
  تمؾ مف حذر الذم اإلسبلـ أدب مف ىي فأيف . الطالبات أكلئؾ نفس في غائران  جرحان 

ٍيؿه  :  تعالى بقكلو المثالب   الكاجبة القدكة كأيف . [1 : اليمزة]  ل مىزىةو  ىيمىزىةو  لِّكيؿِّ  كى
 !  ؟ منيا كالمنتظرة عمييا
  المدرسي المنيج لجزئيات ةيقظ فيي:  رسالتيا في يقظة المعممة تككف كأف       
  عف بمعزؿ العمـ ييدرس فبل ؛ عقيدتيا لخدمة كتكظفيا ، يجب كما منيا لتستفيد
 .  العقيدة
  تمر تدعيا فبل:  يكمية أحداث مف يتجدد لما يقظة المعممة تككف أف كينبغي       
  التعميؽ ةالحادث عمى فتعمؽ يقاؿ كما ساخف كالحديدي  بالطٍرؽ بؿ ، منيا استفادة دكف

 .  حينو في المناسب
  ، األخبلؽ سٌيئ عف فتزجرىف ، طالباتيا تصرفات تبلحظ أف كعمييا      

  . التمميح نفع إذا لمتصريح تمجأ كال سميمة بطريقة حسنيا في كترٌغبيف
  أذىاف فتستثير ، قيمنا مع تتناسب أف شريطة : التربكية النظريات مف تستفيد       

  العممية الحقائؽ كينقؿ شخصياتيف ينمي مما ، كالمفيدة المكجية سئمةباأل طالباتيا
 .  لعقكليف
 أف كلتذكر   ، كتصرفاتيف أعماليف عمى بالثناء كالكفاءات المكاىب ذكات تشجع أف كعمييا      
 .    الدراسة مقاعد عمى االبتكار بدايات
  األسرة أعضاء بيف كالكئاـ فالتفاىـ : المدرسات زميبلتيا مع تتعاكف       

  بمستكل كاالرتفاع ، التعميمية العممية كمتابعة بعمميا القياـ لممديرة يفسح المدرسية
  المدرسات تعمميا التي المشكبلت حؿ عمميا يككف أف مف بدالن  ... الكظيفي األداء
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 ...  الفارغات
  األـ مع كعبلقتيا ، كاحد عمؿ في شريكات فيف:  الطالبات أسر مع تتعاكف       
  ذلؾ كيتـ ؛ تثقيفيف عمى فتساعد ، الطالبات خير فيو لما كتعاكف كتقدير محبة عبلقة
  التي المحاضرات كتقيـ الندكات المدرسة فتعقد ؛ لؤلميات إرشادية حمقات خبلؿ مف

  لمحياة كاضحة رؤية أماـ األجياؿ لكضع ، الجيكد لتضافر سعيان  ، األميات ليا تيدعى
ال ، تعالى اهلل لمرضاة عمؿال:  كىي أال   األسرة تيدمو أف يمكف المدرسة تبنيو فما كا 

 .  صحيح كالعكس
  عنيا كسيسألكف أعناقكف في أمانة كىي جميمة رسالتكف إف : المعممات أخكاتي      
  يحاكؿ فكرم ىجكـ كؿ كصد بربيا المؤمنة األجياؿ إعداد رسالة إنيا.  العباد رب

  في النيرة كالعمكـ ، النفكس في السامية الفضائؿ كغرس ، حصكننا إلى التسمؿ
 .  العقكؿ
  بأمجادىا يشدف ذاكرتيف في تبقى بؿ ، طالباتيا تنساىا لف الصالحة كالمعممة      

لىمدَّاري   خصاليا بجميؿ كيأتسيف ، كفضائميا ٍيره  اآلًخرىةي  كى     أىفىبل يىتَّقيكفى  لِّمًَّذيفى  خى
 [ .   32:  اـاألنع]  تىٍعًقميكفى 
  : والمجتمع المرأة
  تيجر حتى النظامية الدراسة مف إحداىف تنتيي إف ما ، الفتيات مف كثيران  إف      
  ، بالكتاب المعدكـ الرتباطيا األمية إلى كتنتكس ، عمكمان  كالمطالعة بؿ ، الكتب

  لطعاـا ألكاف في كالتفنف كزينتيا لباسيا تتعدل ال المحدكدة اىتماماتيا كتصبح
 ...  غير ال ، التناكؿ قريبة دنيكية ىمكـ كىي ، كالشراب
  شؾ ال ، بو كمتأثرة مؤثرة فيي ، اإلسبلـ مجتمع في عضك المسممة المرأة -      

  أك سمبية تككف أف بحاؿ يصح كال ، ميممة أك فيو ىامشية ليست فيي ؛ ذلؾ في
ف ، اتكالية   عف كاالبتعاد ، لمجميؿ النكرافك  ، عينو الجحكد فيك كذلؾ األمر كاف كا 
 .  كالتضحية اإليثار
  . الكفيات كبناتيا البررة أبنائيا مف أمجادىا ليا يعيد مف تنتظر اإلسبلمية أمتنا      
  أف ينبغي كىكذا ، نافع ىك ما كؿ في كاضح اجتماعي حضكر كلممسممة -      
 .  يككف
  ال:  -كسمـ عميو اهلل صمى- ؿالرسك  حديث عينييا نصب تضع أف فعمييا       
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ف ، أحسٌنا الناس أحسف إف : تقكلكف إمعة تككنكا   كٌطنكا كلكف ظممنا ؛ ظممكا كا 
ف ، تحسنكا أف الناس أحسف إف أنفسكـ  .  [ 4] تظممكا فبل أساؤكا كا 
 ...  بمجتمعيا لمرقي ىادفة تربكية رسالة لممرأة -      
 خدمة ذلؾ كفي   ، كدنياىا لدينيا تحتاجو ما الجاىمة فتعٌمـ ، جيرانيا حؽ بإيفاء الرسالة ىذه كتبدأ       
    لمقيؿ ليست الجارات اجتماعات فتصبح ؛ الناىضة لؤلجياؿ تؤدييا
  آفاؽ إلى الساذجة السطحية االىتمامات مف المسممة بأسرنا لبلرتفاع بؿ ، كالقاؿ
  حتى ، ىادؼ حديث إلى الصالحة المسممة تحٌكلو أف يمكف حديث فكؿ ؛ سامية

    كالجارات ، كالتأمؿ لمعبرة تحكلو أف المٌماحة المسممة تعدـ لف التافو الحديث
  . مشاكميف كحؿ أكالدىف لتربية السبؿ أفضؿ يتدارسف الصالحات

  : الجارات بين التعاون في المشرقة الصور ومن
  أصحابو مف ثمة عمى كينفقو أبيو جيب مف الماؿ يسرؽ كاف األبناء أحد أف      
 .  المشيف العمؿ ذلؾ عمى يشجعكنو كانكا الذيف
  ، األزمة اجتياز في ساعدتيا التي الناصحة جارتيا طريؽ عف ذلؾ األـ عرفت      

يجاد احتكاؤىا ثـ كمف ، جذكرىا في كالنظر المشكمة بمدارسة  .  المناسب الحؿ كا 
  بحاجة أطفاالن  ليا إف كحيث ، العميا دراستيا تكمؿ كانت امرأة أف ذلؾ كمف      

  إلى اإلحساف أجر:  األجر تحتسب بأطفاليا بالعناية جارتيا تكفمت فقد ، رعاية إلى
  نفسية لضغكط تتعرض أف الممكف مف التي جارتيا عف الكربة تخفيؼ كأجر ، الجار

 .  المسممة جارتيا مف الحنكف الصدر تجد لـ لك عصيبة
  كىذه . األجر في تشارؾ فكمتاىما ، ألىمو الفضؿ ننسى ال أف يجب كبالمقابؿ      
 .  كطـ عـ الذم الجفاء مف بدالن  الجيراف بيف التضامف صكر إحدل
  مف : األقارب بيف الحميمة العبلقات تكطد أف المسممة المرأة مياـ كمف -      
  ؿأعما مف ذلؾ كغير...  األفراح في كمشاركة ، لممرضى كزيارة ، لؤلرحاـ صمة
  كقيمو ، اإلسبلـ ميثيؿ عمى األجياؿ فتنشأ ، كالمحبة التعاكف ركح يشيع مما الخير

  كؿ تشجع أف المسممة المرأة كعمى.  الكدكدة كبالمحاكاة الطيب بالتعامؿ ، السامية
  . لتفكقيـ كتفرح ، بنجاحيـ فتينئ ، الناشئة أجيالنا مف تبدك خيرة بادرة

  ؛ المباريات ليشجعف العامة الساحات إلى التافيات خركج عف نسمعو ما أٌما      
w  لما المرأة كعي عمى بحاؿ يدؿ ال أنو عف فضبلن  ؛ المشركع التشجيع مف ليس فذلؾ
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 .  مياـ مف يناسبيا
  أعماليـ كتقدير آرائيـ كسماع الصغار لمناقشة الفرصة تتيح أف كبالمقابؿ -      
  يككف قد الثرثرة كثير طفبلن  الناس بعض هيعتبر  مف أف كلنذكر ، ضجر دكف الناجحة

  ، مبلحظتو قكة عمى دليؿ إال ىي ما أسئمتو ككثرة ، المستقبؿ في شأف لو ممف
  في الطيب األثر ننسى كال.  كاالطبلع لممعرفة التكاقة نفسو في يجيش عما كتعبير
 .  كتشجيعيـ الصغار تكجيو
 مف ككاف   ، جنسيا بنات مف تسمعيا مف كؿ يرتب بطبلقة تتحدث كانت محاًضرة أف سمعنا      
    لخطبيا يستمعكف كانكا أبييا كمعارؼ جاراتيا أف فييا أثر ما أكثر

 .  عمرىا مف السادسة تتعدل ال كىي كيشجعكنيا
  ، صدقة الطيبة فالكممة ؛ صغارنا بيا نشجع طيبة بكممة نبخؿ أال فعمينا      

  . حكاجز ببل القمكب إلى تصؿ المخمصة كالكممة ، أثر لو يعدـ لف اليادؼ كالتكجيو
  بالثقافة األجياؿ تحصيف في تساىـ أف المسممة لممرأة األساسية المياـ مف       

  كؿ يركبف البلتي العابثات بيد األجياؿ قيادة تترؾ كال ، الصحيحة كالعقيدة األصيمة
 .  النشء تخريب في أىدافيف إلى الكصكؿ أجؿ مف مكجة
  لغيرىا الياـ المجاؿ ىذا ترؾ كعدـ الثقافية المراكز في مشاركتيا خبلؿ فمف      
  بؤرة المراكز ىذه تككف أف ىميف جعمف ممف . اليدامة المذاىب صاحبات مف

 .  لمتخريب ككسيمة لئلفساد
  لتحافظ الخيرية النسائية الجمعيات في المسممة مساىمة المشرفة الصكر كمف      
  كالندكات بالمحاضرات ، عميو تقدر بما مشاركتيا خبلؿ مف سميمةال كجيتيا عمى

  لمتعمـ ليا طيبة فرصة تمؾ فتصبح ؛ كالمتنكعة الطيبة االجتماعية كالنشاطات
  كنصيحة طيبة كممة كرب ، كاحد آف في كتفيد فتستفيد ، األجياؿ كتكجيو كالتعميـ
  األخطار عف كتبعدىف ، خيرال نحك كالمربيات كالمعممات األميات بيد تأخذ مخمصة
 .  كالفبلح التقدـ إلى بالنشء كتصؿ ، التربكية
  كعف عنو ستسأؿ الذم عمرىا مف كاالستفادة المرأة مساىمات نطمب إذ إننا      
  أدل كلك فيو تداكـ ميني رسمي بعمؿ التزاميا بذلؾ نعني ال ، تعممتو الذم عمميا
  إلى تعكد التي العاممة المرأة نعني كال ياأبنائ كرعاية زكجيا حؽ إىماؿ إلى ذلؾ
  أف المتعبة المكدكدة ىذه ألمثاؿ فأٌنى ؛ العمؿ بيمكـ النفس مثقمة الجسـ مكدكدة بيتيا
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  ؛ كالتأنيب الزجر إال لدييا يجدكف فبل ، منيا الحنكف الممسة تنتظر التي األجياؿ تفيد
  ال الكقت كبنفس ... ! يكميا طكاؿ العمؿ عناء مف ترتاح أف كتريد متعبة أميـ ألف
  كتطبيب عمييا تشؽ كال فطرتيا مع تتناسب التي الممكنة األعماؿ تترؾ أف ىذا يعني
  ثغرة بيا تسد أف يمكف أعماؿ عف تترفع كال ؛ كنحكىا الخياطة كتعميميف ، النساء
 .  مجتمعيا في طيبة

  أف يجب الديف عاليـت عمى األجياؿ تربي أف تريد التي المسممة كىي إنيا       
 أف يخفى كال   . العميا لممثؿ كيسيء األخبلؽ ييدـ ما كؿ مف اإلعبلمية الكسائؿ تنقية في جيدىا تبذؿ

    كقد.  الحديث الفكرم الغزك كسائؿ أخطر مف كظيفة يؤدم اإلعبلـ
    كمجبلت كصحافة كتمفزيكف إذاعة مف أدكاتو كتنكعت ألفكارىـ المركجكف بو اىتـ
  طرؽ في كيتفنف اإلثارة عمى يعتمد كأكثرىا....  ك كفيديك ككتب كمسرح ماكسين

  إلى أحكاليا غالب كفي بمجمميا كتدعك ، كتعاليمو الديف كعداكة الغرائز مخاطبة
  مما ، كخبيث خبث لكؿ كالتيميؿ كالتطبيؿ ، الفطرة عمى كالتمرد كالسفكر التحمؿ
  حيف ، اإلبداع عمى كقدرتيا لمسممةا بالشخصية كيشكؾ ، كالفجكر الخنا يشيع

  اإلبداع ككأف ؛ بنفسيا ثقتيا فقدت كقد األجياؿ فتنشأ ، بالمتخمفة دائمان  يصفكنيا
  ييشًعر مما المتخمفكف فيـ المتدينكف كأما ؛ كحدىـ الكفار عمى مقصكراف كالتفكؽ
  فبل ، اتنامجتمع في سمكميا تنفث خبيثة تكجييات كىذه ، كالٌصغار بالدكنية األجياؿ

 .  المرٌكز الفكرم الغزك ىذا ضد األجياؿ تحصيف مف بد
  مف أف يفكتيا كال ، كحذر بفطنة اإلعبلـ مع تتعامؿ الكاعية كالمسممة -      
  ، كالنسب ، كالعقؿ ، الديف:  كىي الخمس الكميات حفظ اإلسبلمي التشريع مقاصد
  بعضيا أك الكميات ىذه إضاعة مىع يعمؿ ما المسممة كجدت فإذا ، كالماؿ ، كالنفس
  لنصر النسائية األقبلـ نناشد إننا . دكنو حائبلن  لتككف أمكنيا ما تسعى أف فيجب

 .  كضبلليـ زيفيـ كبياف اإلنس شياطيف رأم كتسفيو ، الفضيمة
ذا ، مضاد كعمؿ سميـ بتخطيط الماكر العدك مكاجية مف بد ال         الجيد نبذؿ لـ كا 
  فقد ؛ الندـ ينفع ال حيث ندمنا ، السميمة العقيدة كترسيخ الفاضمة ؽاألخبل لتدعيـ
 .  القاتـ العبؽ ذلؾ تستنشؽ كىي األجياؿ كتعيش ، اليابطة كالمثؿ الخرافة تيكىٌرس
  بيا يسميف القصص كثرة الماضي في نساؤنا بيا اختصت التي المزايا كمف      
  . كلمعتقداتيا لؤلسرة كيجذبنيـ ، األطفاؿ
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  (كأمثالو) زيداف جرجي لقصص ىدفان  أبناءىف المثقفات نساؤنا تترؾ فمماذا      
  ؟ ميثيمنا إلى كيسيئكف تاريخنا يشكىكف
  حتى ، طاقتيا بقدر كاحدة كؿ المسمكع كاإلعبلـ المقركء اإلعبلـ في فمنساىـ      
  ، اليابطة األغاني محؿ كلتحؿ ، أبناؤنا بيا ليترنـ المسممة تنظميا أف ينبغي األناشيد
  ، السامية كمثمو لئلسبلـ الكضيئة الصكرة تظير عذبة بكممات األجياؿ كلتغرد

 .  لمخير الناشئة قمكب كتستميؿ
  مف كثير في تعمـ التي كالركايات كالقصص المجاالت في الحاؿ ككذلؾ      
  العنؼ مف ، الخاطئة كاألفكار القيـ كتكرس الماؿ سبيؿ في اآلخريف خداع حاالتيا

  أف المسممة كاجب فإف ؛ األخبلؽ سيئ مف ذلؾ كغير العقكؽ أك ، البلمباالة أك
 ، العقؿ كيثقؼ   ، العقيدة كيدعـ الخير يعمـ منبران  تصبح حتى ، ىذه السريعة المعرفة كسائؿ مف تستفيد
 .    النفس عف يرٌكح ذاتو الكقت كفي

  تكجيو في األسرة زاحـ إذ ؛ التمفزيكف ىك الحديث اإلعبلـ أنكاع أخطر إف -      
  ليدـ تؤٌزه اإلنس كشياطيف ، مستكر كغزك ، مدركسة بجاذبية كذلؾ كبناتيا أبنائيا

  : التمفاز أثر عف متحدثان  ديغكؿ السابؽ الفرنسي الرئيس قاؿ كقد . فضيمة كؿ
 .  الفرنسي الشعب لؾ أغير الشاشة ىذه أعطني
  التربية ميمة في نيائيان  دكرىا عف تخمت قد األسر فم كثيران  أف عممنا كلك      
  التكجيو مف لو يحمك ما بيـ يصنع لمتمفزيكف أبناءىا كأسممت ، كالفكرية العقدية
  لقٌدرنا ؛ كحضارتنا لعقائدنا الحاالت مف كثير في المغايرة كالعقائد المفاىيـ كغرس

  كتابة تحسف كانت إف ناتياإمكا مف تستفيد أف المسممة المثقفة عمى يحتـ كاجب أم
 .  المقالة أك الحكار أك األنشكدة أك القصة
  الفتح لمكاجية ، اإلعبلـ ميداف إلى النزكؿ في المسممة تتردد ال أف يجب      

 .  مساء صباح الناشئة آذاف في يصب الذم اإلعبلمي
  ؛ يان عال الحؽ صكت يبقى كلكي ، أفضؿ مستقبؿ أجؿ كمف أبنائنا أجؿ فمف      
  لدينيا يسيء عما البديمة الصالحة المادة كضع في تساىـ أف المسممة عمى فإف

  ييقٌدـ مف ألف ؛ الخبث تسرب دكف حائبلن  سدان  تككف كتابتيا فمعؿٌ  كتنشط ، كعقيدتيا
ـى  كلف الفضبلت يشتيي لف فيشبع الطعاـ لو  .  تناكليا عمى ييٍقًد

  : المسممة أختي

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  ضيقة ، االلتزامات كثيرة ، الصحة متعبة أنا : فتقكلي سبابباأل تتعممي ال      
  ابف فعف ؛ الحنيؼ شرعنا تعاليـ مف كالغنى كالصحة الكقت فاغتناـ ؛ األكقات
  خمسان  اغتنـ : -كسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسكؿ قاؿ : قاؿ عنيما اهلل رضي عباس
  كفراغؾ ، فقرؾ بؿق كغناؾ ، سقمؾ قبؿ كصحتؾ ، ىرمؾ قبؿ شبابؾ:  خمس قبؿ
 .  [ 5] مكتؾ قبؿ كحياتؾ ، شغمؾ قبؿ

  أف بو كضنت ، كقتيا جزئيات مف كاستفادت حياتيا المرأة نظمت فإذا -      
  ضيؽ مف شككل ليا نسمع لف ذلؾ عند فإننا...  الكبلـ كفضكؿ الطيي في يستيمؾ
  المجاالت في فكرال تثرم ، لغيرىا كقدكة لمخير داعية كاجبيا إلى فتمتفت ؛ الكقت

 جيدىا كتبذؿ   ، بأسره اإلسبلمي كالمجتمع المؤمنة األجياؿ عمى بالفائدة تعكد التي كالصحية التربكية
    ، الفكرية اليجمة مف اليائؿ الزخـ ىذا لمكاجية إسبلمي بديؿ إليجاد
  كالعمؿ التخطيط عمى يدأبكف الذيف الذئاب مجتمع في الديف حكزة عف كتدافع
 .  دينيـ عف لناسا لصرؼ
  راف الذم كالكسؿ كالنكـ ، المكىكمة الراحة تنبذ أف المسممة المرأة عمى إف      
  أجياليا كنحك ، المسممة أمتيا نحك بكاجبيا لتقكـ كتجتيد ، الكثيرات نفكس عمى

  عٌمنا ؛ المناسبة الفرص انتياز مع ؛ يفيد بما كقتيا كتستثمر ، عميو تقدر بما الرشيدة
ال...  القادمة لؤلجياؿ الخير كنكرث ... بأمتنا ألمت التي الحالكة الظممة ؿنزي   كا 

  مف بدالن  الركب مؤخرة في أجيالنا كبقيت ، صدكرنا تتعدل ال حبيسة آمالنا بقيت
 .  قيادتو

________________________ 
 . الحاكم وصححو 26555/  ح ، وأحمد ، 3887/  ح ، داود أبو أخرجو( 1)
 . العمم ك ، 97/ ح ، البخاري واهر ( 2)
 . اإلمارة ك ، 1893/  ح ، مسمم رواه( 3)
 . عنو اهلل رضي حذيفة عن والصمة البر ك ، 2007/  ح ، الترمذي أخرجو( 4)
سناده الحاكم أخرجو( 5)  . صحيح وا 
 

 

 

 بأقالمهن

 المرأة بمستوى النيوض نحو عاجمة إضاءات
w السميمان محمد بنت فاطمة
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  أنيا ككيؼ المسممة المرأة كاقع عمى ألمان  كيتفطر ، حسرة يذكب القمب إف      
  تركعيا ال ، مرة بعد مرة نفسو الجحر مف تيمدىغي  ، األعداء مخططات كفؽ تسير

  مرارة ذاقت التي أختيا خطكات بنفس تسير تراىا ، بغيرىا تعتبر كال ، التجارب
  . ربيا عبكدية عف متكتخ ، كرسكلو اهلل عصت حينما المزعكمة الحرية
  متبعة العمماء كتحذيرات ، الغيكريف صيحات تسمع كىي ، طريقيا في تسير      
  ، المرأة دكر أىمية األعداء أدرؾ كقد . غشاكة بصرىا عمى كأنما نفسيا ىكل

  في جاء كما ، كمدفع سيؼ يفعمو ال ما محمد أمة في تفعؿ كغانية كأسان  أف ككيؼ
  ، دفاع إلى تحتاج قضية لممرأة جمبكا فقد كلذلؾ ؛ صييكف حكماء بركتكككالت

  ذك إال فييا الحؽ في يكابر ال المرأة قضية أف مع عنيا مدافعيف أنفسيـ كنصبكا
  في إال يفكر ال مراىؽ إما فيذا اهلل رحمو السباعي مصطفى الدكتكر يذكر كما ىكل
  عكاطؼ دغدغةك  المرأة غركر إرضاء في يرل كاتب أك ، الجنسية أىكائو

  متجدد بأنو لمغرب يتقرب كطاغية ، كتاباتو ركاج إلى طريقان  كالمراىقات المراىقيف
 .  متعصب غير

   كالعنا الشكؾ دكنو حصدنا كلكف      عزة التذبذب ىذا زادنا كما
 :  يقكؿ كىك زفرة يطمؽ أف إال يممؾ ال المرٌ  الكاقع ىذا في الناظر إف أقكؿ      

   فيو كما صدرم مزقت طعنة في      بأجمعيا دنياال قكة تكتمت
 :  الحزف عف تيمية ابف اإلسبلـ شيخ قاؿ كقد ، يجدم ال كالعكيؿ البكاء لكف      

  كاف بو كرسكلو اهلل أمر عمَّا بو كاشتغالو ، القمب ضعؼ إلى أفضى إف بأنو »
 .  « الجية تمؾ مف عميو مذمكمان 
  مدركسة منظمة خطط كفؽ كالطاقة الكسع سبح العمؿ ىك الكاجب إف بؿ      
  لو دافعان  ذلؾ ليككف ؟ األىداؼ مف تحقؽ كماذا ، قدـ ماذا:  نفسو فييا المسمـ يحاسب

  أف حاكلت كقد . ذلؾ كنحك ، ككسائمو خططو في النظر إعادة أك ، المزيد تقديـ إلى
  : األمة بمستكل ثىَـّ  كمف المسممة المرأة بمستكل لمنيكض لمعمؿ األفكار بعض أطرح
  منيـ كثير عند نجد ممف الصالحات كالفتيات ، الصالح الشباب احتكاء:  أكالن       

  طريؽ عف كذلؾ ، بيده كيأخذ ، يكجيو مف يريد لكنو كالعطاء لمعمؿ استعدادان 
  مف كثيران  سدت أيعًممت إذا ميمة نقطة كىذه ، الدكرية كالمقاءات ، العممية الدكرات
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ذا ، تخصصو مجاؿ في كؿ   أعطى ما إذا الثغكر   مف كثيران  أىدىرت أيىممت كا 
 .  الفاعمة الطاقات
  أىؿ فإف ؛ خاصة كالشباب الفتيات بيف الصحيح الشرعي العمـ نشر : ثانيان       

  فكـ ؛ الشرع بصبغة مصبكغان  باطميـ إلى يدعكف الحرجة األكقات ىذه في الضبللة
  في المرأة تمبسو الذم الشرعي الحجاب ىيئة بتغيير ينادم لمف الصحؼ في قرأنا

  العباءة أف لك لمحجاب يحصؿ كماذا ، تمؾ بييئتو السماء مف ينزؿ لـ ألنو ؛ ببلدنا
  حجابؾ انزعي : المسممة لممرأة قالكا لك أنيـ يعممكف ألنيـ!  ؟ الكتؼ عمى كضعت
  ، المرأة تسايرىـ يطانيةالش الخطكات بيذه كلكف . كرامة كال لكـ تبان  : ليـ لقالت
 .  الضمير مرتاحة كىي

  بضكابط الزكجات تعدد بضبط ينادم عمف كالمجبلت الصحؼ في قرأنا ككـ      
  تىٍعًدليكا أىالَّ  ًخٍفتيـٍ  فىًإفٍ   سمطاف مف بو اهلل يينزؿ لـ مما كغيره ، المالي كالراتب معينة
  كضكابط ، الشريعة ركح تمؾ كتيـدع في كيذكركف ، ( 3 : النساء )  فىكىاًحدىةن 
  لسألكا الشريعة حكـ رامكا لك ألنيـ ؛ الغالب كىك مخادعة أك ، منيـ جيبلن  الشريعة
  ، الرجؿ كسمطة ، النسؿ تحديد إلى الدعكة عف الصحؼ في قرأنا ككـ . الشرع عمماء

  ماؿ ذات أصبحت اآلف المرأة كأف ، يده مف الكالية نزع ككجكب ، كتسمطو
  كتصكير إليو الرجكع أك الرجؿ إذف بدكف كالخركج التصرؼ ليا يحؽ خاص
 .  إلخ...  مجتمعنا في مضطيدة مظمكمة المرأة
  الكتر عمى كالضرب ، المرأة مشاعر دغدغة يحاكلكف ىذا طرحيـ في كىـ      

 .  الحساس
  نفسيا ليكل مكافؽ ىك مما ذلؾ مثؿ قرأت إذا المسممة المرأة إف : أقكؿ      

ف كىي ، عبلتو عمى أخذتو الشرع بصبغة مصبكغان    تتشربو نفسيا أف إال تفعمو لـ كا 
  كما ، البعيد األمد في النشء تربية عمى ذلؾ كانعكس ، تشعر ال أك شعرت حيث مف
 .  اآلف ظاىر ىك

  بردكد عمييا بالرد كذلؾ الصحؼ تثيرىا التي نفسيا المسائؿ إثارة يجب لذلؾ      
  ، أمكف إف المقاالت ىذه فييا كجدت التي نفسيا الصحؼ في باألدلة ةمؤصم عممية

 .  الممكنة اإلعبلـ كسائؿ مف غيرىا في أك
  بحاؿ كاالعتبار ، األعداء بمخططات كالشباب الفتيات بيف الكعي نشر : ثالثان       
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  يامجتمع كعمى نفسيا عمى جنت كما ، اإلسبلمية الببلد مف كثير في المسممة المرأة
 .  بربيا عيدىا كتجدد ، حجابيا إلى ترجع كبدأت ، كيبلت مف

  الصكر كضرب ، األعداء كسائؿ تكضيح طريؽ عف الكعي نشر كيككف      
 .  الكاقع مف كاألمثمة
  أف يكشؾ الشر يعرؼ ال كمف ، لتكقيو لكف لمشر ال الشر عرفت ) : قيؿ ككما      

 ( .  فيو يقع
  يريدكف ما إلى يدعكا أف مف أذكى األعداء بأف الكعي فم بد ال أنو كما      
  الديف ذكم كمف بؿ ، الفكر ذكم مف كرجاالن  نساءان  لذلؾ ينصبكف إنيـ بؿ ، بأنفسيـ

  مف كثير عمى النفكس في كقع لكبلميـ ليككف ؛ بألسنتنا كيتكممكف ، جمدتنا بني مف
  ، الكعي ناقصك لصدرا سميمك الغالب في ىـ الذيف كشبابيـ المسمميف فتيات

  فيو ينادكف الذم الحاضر عصرنا مف بصكر لنا كالنصارل الييكد بعداء كتكعيتيـ
  الشباب تكاجد أماكف إلى بالذىاب الكعي ذلؾ نشر كيككف ، األدياف كتكحيد بالسبلـ
  في الكتابة طريؽ عف أك كالمحاضرات الدركس طريؽ عف أكاف سكاء كالفتيات
  في ذلؾ عف الحديث طريؽ عف أك ، كاإلنترنت نشراتكال كالمجبلت الصحؼ
 .  المنكر عف كالنيي بالمعركؼ كاألمر ، المجالس
  بما كالفتيات الشباب أكقات شغؿ في كالناصحات الناصحيف مشاركة:  رابعان       
  تشغؿ التي الشر منافذ كثرت قد أنو خاصة كاآلخرة الدنيا في بالنفع عمييـ يعكد

  كالتي كاإلنترنت الفضائية القنكات مف كالنيار الميؿ ساعات مف ؤكاشا ما أكقاتيـ
  كانتيكت ، العقؿ عمي بالشيكة امتؤل إذا كالقمب ، شيكاتيـ كتشعؿ غرائزىـ تثير

  ىذه كسد ، مباحان  منفذان  الغالب في ليا تجد ال التي الشيكات ىذه لسد الحرمات
  كالفتيات الشباب ىؤالء احتكاء مف بد ال لذلؾ ؛ الغالب في ممكف غير المنافذ

يجاد ، كترشيدىـ   كتفعيؿ ، بأفكاره كناصحة ناصح كؿ بمشاركة الممكنة البدائؿ كا 
 .  منيا المناسب
  تعالى اهلل لكجو خالصان  كالناصحات الناصحيف ىؤالء بذؿ يككف أف كينبغي      
  ، نفسو حظ عمى حةالمصم كعممو فكره في منيـ كاحد كؿ   فييا فييقدـ ، بركتو لتظير
 .  لتحصيمو يسعى الذم بيدفو كآخر حيف بيف نفسو مذكران 
  الصحيحة العقيدة عمى النشء تربية بضركرة كاألميات اآلباء تكعية : خامسان       
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  عف مسؤكؿ ككمكـ راع كمكـ » المسؤكلية بعظـ كتذكيرىـ ، الديف في كالفقو
 .  [1] « رعيتو
ف كىك ، المسممة المرأة بمستكل لمنيكض اطرمخ بو جاد ما بعض ىذا         كا 
  كالشباب الفتيات تربية ألف ؛ المفعكؿ أكيد أنو إال يقكلكف كما بطيئان  كاف

  قد يككنكف أنيـ مع ، مرة نحكه أك الشير في عمييـ تيمقى التي فقط بالمحاضرات
  مذىمةال اإلحصائيات ذلؾ عمى تدؿ كما اليكـ ساعات أكثر الشاشات أماـ أمضكا
  ال أكلئؾ لمثؿ كحدىا بالمحاضرات التربية إف:  أقكؿ سردىا مقاـ ىذا ليس كالتي
  لمنفس محبب بأسمكب يككف الشاشات ىذه طريؽ عف التربية أف كخاصة ، تكفي

 .  تشعر ال حيث مف تتشربو
ف كأخيران          ، عصكرىا أسكأ مف اليكـ نعيشو الذم اإلسبلمية األمة كاقع كاف كا 
ف   كلك نكره متـ اهلل أف إال مصائبيا كتكاترت ، السياـ األمة ىذه عمى تكاثرت كا 
 .  المشرككف كره كلك ، الكافركف كره

ف ، النتيجة ننتظر كال بالعمؿ أيمرنا كنحف       ا  كنرجكىا نحبيا كنا كا  مى   كىافى  كى
ب ؾى   . (  117 : دىك  )  ميٍصًمحيكفى  كىأىٍىمييىا ًبظيٍمـو  القيرىل ًلييٍيًمؾى  رى

  كأف ، بنا كيصمح يصمحنا كأف أنفسنا شر كيقينا رشدنا يميمنا أف أسأؿ كاهلل      
 .  مجيب قريب ربي إف ؛ الكريـ لكجيو خالصة أعمالنا يجعؿ

________________________  
 . 844/ح ، البخاري رواه( 1)
 

 

 

 بأقالمهن

 التغريب مواجية في المسممة المرأة دور
 الزعبي أديب رىام
 

    محاكلة ىي الخطكرة غاية في بمرحمة الحاضر الكقت في اإلسبلمية أمتنا تمر      
حكاـ أرضيا في التغريب إرساء     ىك ىنا كالتغريب . أعدائيا ًقبىؿً  مف عمييا الييمنة كا 
  ثقافة إلى كتقاليد كعادات ، كسمكؾ عقيدة مف كاإلسبلمية العربية الثقافة تحكيؿ
w  تصبح ثـ كمف ، اإلسبلمي كتراثنا لعقيدتنا تمامان  مخالفة لمغرب تابعة اليدكتق كعادات
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  خضكعان  تخضع بحيث ؛ ميسكران  سيبلن  كاحتكاؤىا عمييا كالسيطرة أمتنا عمى الييمنة
  بكؿ كثقافتو أفكاره بث ممؿ أك كمؿ دكف جاىدان  يحاكؿ الذم ، الغرب يريده لما تامان 

 .  خبلليا مف الدخكؿ يستطيع التي السبؿ
  كاإلمكانات الطاقات كؿ ليا حشدت كدراسات أبحاث عمى قائـ التغريب كىذا      
  بعيدة كاقتصادية سياسية نظـ كمنيا ، كفكرية ثقافية منيا ، المسمميف عمى تطبؽ لكي
  أف إلى اإلسبلمي بالمجتمع النياية في يؤدم مما ، كتشريعاتو اإلسبلـ عف البعد كؿ

  شخصية عمى فيقضي ، لئلسبلـ المعادية كحضارتو كثقافتو لغربيا بالفكر يتشبع
 .  منو يطمب ما كؿ كتنفيذ قيادتو السيؿ مف كيصبح ، كأمتو لدينو ككالئو المجتمع
 .  المرأة بشؤكف يتعمؽ ما أىميا كمف ، كثيرة ذلؾ عمى كاألمثمة
  المباشر تأثيرىا اكلي األجياؿ تربية في كبيرة أىمية المسممة لممرأة كاف كلما      

  قصكل أىمية اإلسبلـ أعداء أعطى فقد ، كسمككان  عقيدة اإلسبلـ عمى تنشئتيـ في
  التي الكاذبة البراقة الدعكات خبلؿ مف كذلؾ ؛ عمييا كالتركيز تغريبيا لمحاكلة
  كانتزاع بالتحرر المسماة الدعكات تمؾ ... أمتنا كبنات أبناء مف كثير بيا انخدع
 !  الرجؿ كبيف بينيا المساكاة طمبك  ، الحقكؽ
  ثـ إفسادىا إلى حتمان  ذلؾ فسيؤدم تمؾ لدعكتيـ المسممة المرأة استجابت فإذا      

 يستطيع ال مما   ، ذلؾ في فعاؿ تأثير مف ليا لما ؛ كأسرعيا الطرؽ بأقصر كتدميره المجتمع فساد إلى
 .  عاقؿ ينكره أف

  ، األباطيؿ لتمؾ كانساقت انجذبت قد نسائنا مف فئة نجد أف حقان  المؤسؼ كمف      
  فكريان  ليـ كاممة بتبعية كعشف ، ليا كالدعكة ، تمؾ المضممة أفكارىـ فتبنت

  بحيث تفكير أك إدراؾ دكف أعمى تقميدان  األكربية المرأة مقمدات ، كسمككيان  كاجتماعيان 
  كاف مف سنف فلتتبع) : -كسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسكؿ حديث عمييف ينطبؽ
    : قيؿ ، لدخمتمكه ضب جحر دخمكا لك حتى ، بذراع كذراعان  بشبر شبران  قبمكـ

 .    [1](  ؟ فمف:  قاؿ ؟ كالنصارل الييكد!  اهلل رسكؿ يا
  كالقانكنية االجتماعية الظركؼ أف النسكة أكلئؾ كعي عف غاب كلقد      

  ؛ المسممة المرأة كاجيتو عٌما تمامان  مختمفة األكربية المرأة كاجيت التي كالتاريخية
 ىناؾ فكاف   ؛ ربانية شرائع كليست البشر كضع مف قكانيف عمى قائمان  مجتمعان  تعيش ىناؾ فالمرأة
    عمى لتحصؿ كتتمرد تثكر جعميا مما المرأة لحقكؽ كىضـ انتياؾ
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 .  حقكقيا
  ؛ قرنان  عشر أربعة ذمن كاممة حقكقيا اإلسبلـ أعطاىا فقد المسممة المرأة أما      
  مف كثير عمييا تحصؿ لـ التي الحقكؽ بتمؾ عاليان  رأسيا كترفع تفخر أف ليا فيحؽ
 .  اآلف إلى كالتقدـ الحضارة تدعي التي البمداف أكثر في النساء
  البلئؽ المكاف في ككضعيا مكانتيا كرفع ، تكريـ أحسف المرأة اإلسبلـ كـر لقد      

  ، كالكاجبات الحقكؽ في بينيما ساكل بؿ ، الرجؿ كبيف يابين يفرؽ كلـ ، بيا
  ؟ المسممة المرأة بيا تطالب التي الحقكؽ ىي ما كاهلل أدرم كال.  كالعقاب كالثكاب

  حؽ فمنيا : الدنيكية أما .. كاألخركية الدنيكية حقكقيا كامؿ اإلسبلـ أعطاىا كقد
 حؽ أعطاىا كما   . أب أك زكج مف تدخؿ دكف ارتياكتج بممكيا كالتصرؼ التممؾ كحؽ ، كالعمؿ التعمـ
    حقيا كمف . بزكاجيا تكفؽ لـ إذا الخمع كحؽ ؛ الزكج اختيار
  التي األكربية المرأة بعكس كذلؾ ؛ الزكاج بعد عائمتيا اسـ عمى المحافظة أيضان 
  ترث فيي اإلرث حؽ المسممة أيعطيت كأيضان  . الزكاج بعد زكجيا عائمة اسـ تحمؿ

اؿً   : تعالى يقكؿ ، تكرثك  بيكفى  الكىاًلدىافً  تىرىؾى  مِّمَّا نىًصيبه  ًلمرِّجى ًلمنِّسىاءً  كاألىٍقرى   كى
بيكفى  الكىاًلدىافً  تىرىؾى  مِّمَّا نىًصيبه  كضان  نىًصيبان  كىثيرى  أىكٍ  ًمٍنوي  قىؿَّ  ًممَّا كىاألىٍقرى      مٍَّفري

 [ . 7 : النساء]
ابى   : تعالى قكلو بينو فقد األجر في الرجؿ مع كمساكاتيا حقكقيا كأما         فىاٍستىجى

ب ييـٍ  لىييـٍ  اًمؿو  عىمىؿى  أيًضيعي  ال أىنِّي رى  [ . 195:  عمراف آؿ]  أينثىى أىكٍ  ذىكىرو  مِّف مِّنكيـ عى
ٍؤًمًنيفى  كىاٍلميٍسًممىاتً  الميٍسًمًميفى  إفَّ  :  تعالى كقكلو   كاٍلقىاًنتىاتً  يفى كىاٍلقىاًنتً  كىاٍلميٍؤًمنىاتً  كىاٍلمي

اًدًقيفى  اًدقىاتً  كىالصَّ اًبًريفى  كىالصَّ اًبرىاتً  كىالصَّ اًشًعيفى  كىالصَّ اًشعىاتً  كىاٍلخى دًِّقيفى  كىاٍلخى   كىاٍلميتىصى
دِّقىاتً  اًئًميفى  كىاٍلميتىصى اًئمىاتً  كىالصَّ اًفًظيفى  كىالصَّ ييـٍ  كىاٍلحى كجى اًفظىاتً  فيري   المَّوى  كىالذَّاًكًريفى  كىاٍلحى

  : ذلؾ كبعد . [35 : األحزاب]  عىًظيمان  كىأىٍجران  مٍَّغًفرىةن  لىييـ المَّوي  أىعىدَّ  كىالذَّاًكرىاتً  كىًثيران 
  ؟ ىذا مف أكثر المرأة تريد ماذا

  ؟ تفعمو أف المسممة المرأة مف المطمكب ىك ما : نفسو يطرح سؤاؿ كىنا      
  كجو في سبلحان  تككف أف مضى كقت أم مف أكثر مطالبة اليكـ المسممة المرأة      
  ظاىرىا التي كالخادعة الكاذبة الدعكات لكؿ رفضيا خبلؿ مف كذلؾ ؛ أعدائيا
كفى  أىي يىا يىا قيؿٍ   : تعالى قكلو متمثمة ، العذاب كباطنيا الرحمة ا أىٍعبيدي  ال (1) الكىاًفري   مى
 [ . 2 ، 1:  الكافركف]  تىٍعبيديكفى 
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  ما كجو في المسمـ الرجؿ جانب إلى منيعان  سدان  تقؼ أف المسممة ةالمرأ فعمى      
  يجب بؿ ؛ أمتيا كأعداء ألعدائيا عكنان  تككف فبل ، خبلليا مف اإلسبلمية لؤلمة يخطط
  ىذه في كرسالتيا دينيا عف إلبعادىا خطط مف حكليا يدكر ما كتدرؾ تعي أف عمييا
شغاليا ، سبلمياإل مجتمعيا بناء في دكرىا كتيميش الحياة   ، األمكر بتكافو كا 

ضاعة   مف اليابطة المجبلت تنشره كما ، الفضائيات تبثو ما تتبع في كقتيا كا 
  الفنانيف أخبار كمتابعة ، كعطكرات مكياج مف المكديبلت كآخر لؤلزياء عركض
 !  كالفنانات
  تمؾ عؿج عمى كالمقركء المرئي اإلعبلـ إلحاح نرل أف حقان  المؤلـ مف إنو      

  عمى استضافتيف كثرة كما .. المراىقات كبناتنا ألخكاتنا قدكة الفنية الشخصيات
  ؛ ذلؾ عمى تأكيد غير ، كداخميا المجبلت أغمفة عمى كصكرىف التمفزيكف شاشات
 !  ىؤالء مف إال خمت قد الدنيا ككأف
  تحرر إلى فدعكتيـ ؛ بدينيا األمة ىذه تمسؾ ىك الغرب يغيظ ما أكثر إف      
  الفساد يعـ حتى بالرجاؿ كاختبلطيا الحجاب بخمعيا عندىـ كالمتمثؿ المسممة المرأة
  فمف ؛ عداء مف لنا الغرب يكنو ما عمى كبيران  دليبلن  إال ىك ما اإلسبلمي المجتمع في
  منفذيف ليـ كاممة بتبعية كنعيش ديننا نترؾ حتى حاؿ ليـ يستقر كال باؿ ليـ يينأ

لىف      : بقكلو كتعالى سبحانو بو أخبرنا كما ممتيـ باتباع إال تنتيي ال التي ييـكأمان رغباتيـ  تىٍرضىى كى
ارىل كىال اليىييكدي  عىنؾى  تَّى النَّصى       . [120 : البقرة]  ًممَّتىييـٍ  تىتًَّبعى  حى

  ، قكة بكؿ بو كتتمسؾ إسبلميا إلى تعكد أف المسممة المرأة عمى فالكاجب      
  تحت ىـ مف عمى ثـ أكالن  نفسيا عمى كتطبقيا ، كسمككان  منيجان  كميا تعاليمو كتعيش
  ؛ يتجزأ ال كؿٌ  اإلسبلـ أف شيء كؿ قبؿ المسممة المرأة تعمـ أف بد فبل . رعايتيا
  ما كتترؾ ىكاىا يطابؽ ما منو تأخذ أف أرادت فإذا ؛ حياة كمنيج ، كعبادة ، عقيدة
ا  : تعالى يقكؿ . كسبلمتيا العقيدة ينقض ىذا فإف يغايره مى   ميٍؤًمنىةو  كىال ًلميٍؤًمفو  كىافى  كى

 [ . 36:  األحزاب]  أىٍمًرًىـٍ  ًمفٍ  الًخيىرىةي  لىييـي  يىكيكفى  أىف أىٍمران  كىرىسيكليوي  المَّوي  قىضىى إذىا
  ، ككاجبات حقكؽ مف الشرع أمرىا بما كامبلن  التزامان  تمتـز أف عمييا يجب لذلؾ
  بعقابو اهلل فيعمنا ، الببلء كيزيد الداء يستشرم أف قبؿ عنو نياىا ما كؿ عف كالبعد
  ظىمىميكا الىًذيفى  تيًصيبىفَّ  الَّ  ًفٍتنىةن  كىاتَّقيكا :  تعالى قاؿ كما.  نمقاه أف قبؿ مف الدنيا في

ـٍ  ةن  ًمنكي اصَّ  [ . 25:  األنفاؿ]  الًعقىابً  شىًديدي  المَّوى  أىفَّ  كىاٍعمىميكا خى
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  كالتسمح نفسيا تثقيؼ عمى تعمؿ أف أيضان  المسممة المرأة عمى الكاجب كمف      
  في المتاحة الشرعية الدركس لبعض حضكرىا خبلؿ مف كذلؾ ، الشرعي بالعمـ

  لمقرآف تبلكتيا ككذلؾ ، السكؽ في المتكفرة المأمكنة لؤلشرطة كسماعيا ، مجتمعيا
  ، الككنية اآليات ككذلؾ ، األحكاـ آيات كخصكصان  ، منو تيسر ما كحفظ آياتو كتدبر

  الدعكة في ميمتيا أداء عمى ذلؾ يساعدىا حتى كالسيرة التفسير كتب عمى كاالطبلع
  كتنيى بالمعركؼ تأمر ألنيا ؛ أمة خير جعمنا الذم الديف ذلؾ ، العظيـ الديف ليذا
ٍيرى  كينتيـٍ   : تعالى قاؿ كما المنكر عف تٍ  أيمَّةو  خى كفى  ًلمنَّاسً  أيٍخًرجى كؼً  تىانميري   ًباٍلمىٍعري

تىٍنيىٍكفى    كالقدرة الكفاءة نفسيا في كجدت فإف [110 : عمراف آؿ]  المينكىرً  عىفً  كى
  فيذا ؛ ذلؾ في جيدان  تدخر أال فينبغي مجتمعيا محيط في العظيـ الديف ليذا لمدعكة
  تستطع لـ فإف ، يرانياكج أقربائيا بيف الدعكة فبإمكانيا تستطع لـ فإف . عمييا كاجب
  في كتبث ، الصالحة التربية كتربييـ ، السمحة العقيدة عمى أبناءىا تنشئ أف فيكفييا
  قكلو معنى ليـ تشرح كأف ، أعدائو مف كالبراء لو كالكالء الديف ىذا حب نفكسيـ
ادَّ  مىفٍ  كفى ييكىاد   اآلًخرً  كىاٍليىٍكـً  ًبالمَّوً  ييٍؤًمنيكفى  قىٍكمان  تىًجدي  ال :  تعالى [ 22:  المجادلة]   .. كىرىسيكلىوي  المَّوى  حى
    الغرب لنا يخططو ما أبناؤنا يعمـ لكي الحاجة أمٌس  في اليكـ ألننا

  شبابنا شخصية لتذكيب الخبيثة محاكلتيـ في شايعيـ كمف الحاقدكف كالييكد الصميبي
بعادىـ ، االنحراؼ بكتقة في المسمـ   ىذه ففي ؛ الصحيحة اإلسبلمية ىكيتيـ عف كا 

  كما األمـ عمييا تداعت كقد اإلسبلمية األمة كتعيشيا اآلف نراىا التي الظركؼ
  عمييا كتكالبكا أعدائيا عمى ىانت كقد أمتنا نرل ، قصعتيا عمى األكمة تداعت
  في األحداث يصطنعكف نرل كما فيـ .. كخيراتيا ثركاتيا كنيب أبنائيا لتضميؿ
  ىذه مثؿ ففي ؛ يريدكف ما كينفذكف يخططكف .. الحمكؿ ليا كيضعكف ببلدنا

 .  جميعان  األيدم تتكاتؼ أف يجب الظركؼ
  كالذكد الديف ليذا بالدعكة كتشجعو تسانده لمرجؿ عكنان  المسممة المرأة فمتكف      
 سكؼ سمـكالم   ، الكقت ىك فالعمر ؛ بالخير أمتيا عمى كال عمييا يعكد ال فيما كقتيا تضيع فبل ، عنو
  :   -كسمـ عميو اهلل صمى- النبي يقكؿ ، أفناه فيما عمره عف يسأؿ

  كعف ، أفناه فيما عمره عف : أربع عف ييسأؿ حتى القيامة يكـ آدـ ابف قدما تزكؿ ال)
    عمؿ ماذا عممو كعف ، أنفقو كفيما اكتسبو أيف مف رزقو كعف ، أببله فيما شبابو

 .  [ 2] (بو
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  تحرير أدعياء شراؾ في تقع أف مف الحذر كؿ الحذر المسممة ةالمرأ فعمى      
  كقيميا دينيا مف كتحمميا اصطيادىا الطعـ ذلؾ كراء مف ييدفكف فإنيـ ؛ المرأة

 .  لمناىجيـ ذليمة كتابعة ليـ ذيبلن  تككف كحينيا ؛ كأخبلقيا
  الجيكد كتضافر كتييئتيا القدرات كؿ تعبئة مف بد فبل ؛ خطير جد األمر إف      
  الديف ىذا أسس عمى تقكـ ىادفة صادقة نسائية دينية صحكة أجؿ مف الطاقات كبذؿ

  أحؽ فنحف ؛ كرامتيـ كلممؤمنيف ، عزتو الديف ليذا نرد لكي األكاف آف فقد ؛ كمبادئو
  ديننا ألف ؛ العالـ ىذا بقيادة أحؽ نحف بؿ ، الغريب لؤلجنبي التبعية مف بأنفسنا
 :   كميزانو البشر بيف كالسبلـ كاألمف العدؿ ينشر كىك ، مكافك  زماف لكؿ صالح

   َّـٍ  إف ـٍ  المَّوً  ًعندى  أىٍكرىمىكي  ألبيض كال   أعجمي عمى لعربي فضؿ ال) ك[ 13:  الحجرات]  أىٍتقىاكي
 ( .   بالتقكل إال أسكد عمى

 .  عزيز لقوي   اهلل إن ينصره من اهلل ولينصرن ... والمؤمنين ولرسولو العزة فمّمو      
________________________ 

 ( .6) حديث ، العمم كتاب:  ومسمم( 14) حديث ، االعتصام وكتاب( 50) حديث ، األنبياء كتاب:  البخاري( 1)
 ( .1) رقم حديث ، القيامة كتاب:  الترمذي( 2)
 

 

 

 تربوية دراسات

 (2 من2) وتربيتيا المرأة بدعوة االىتمام
 الحسن محمد بن يفالمط عبد:  بقمم
 

   النساء تقكـ أف كأىمية النساء محيط في الدعكة أىمية عف الكاتب تحدث      
 أماـ تقؼ   قد التي العكائؽ بيَّف أف بعد ، الداعية المرأة خركج في الضكابط كبيَّف، بالدعكة
                                        .            المكضكع   بقية الحمقة ىذه في كيكاصؿ ، جنسيا بنات دعكة في حركتيا

      - البياف -                                                                       
 : النساء دعوة أىداف
  الخطط رسـ ىك (كجؿ عز) اهلل عكف بعد األىداؼ بمكغ عمى معيف أعظـ      
  كمتابعة ، إلييا الكصكؿ عمى المعينة كالطرؽ الكسائؿ كتعييف ، ككضكحيا العممية
  أف امرأة أك كاف رجبلن  لمداعية ينبغي التي األىداؼ أىـ كلعؿ ، كجدٌ  بدقة فييا العمؿ
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 :  [ 1] يمي ما ، كخارجو البيت داخؿ في دعكتو في بيا ييتـ
  الكعظ:  منيا بكسائؿ بالعناية اليدؼ ىذا كيتحقؽ ، اإليمانية التربية : أكالن       

  الكسائؿ خبلؿ مف الككف في كآياتو ، كآثارىا كصفاتو اهلل أسماء كدراسة ، الرقائؽك 
 .  بيا الصمة ذات كاألحاديث اآليات كدراسة ، المتاحة
  كتأصيؿ ، إجماالن  كالجماعة السنة أىؿ عقيدة بتأصيؿ ، العقدم التأىيؿ:  ثانيان       
 مبلمح كذكر   ، المسمميف بغير التشبو كخطر ، براءكال كالكالء ، كالشرؾ العممي البعد ذات القضايا

 .    كالجماعة السنة أىؿ
  كحفظ ، بو كاالىتماـ ، العمـ حب بتنمية ، كالشرعي العممي التأصيؿ : ثالثان       
 .  العممية كالبرامج الدركس كبعض ، الكريـ القرآف
  ، المنحرفة كاألفكار التيارات بمعرفة بالتكعية ، الفكرم التأىيؿ : رابعان       
  كادعاء القكؿ زخرؼ مف بأنكاع المرأة تخدع ما كثيران  التي الماكرة األعداء كخطط
  الغائبة اإلسبلمية المفاىيـ تكضيح : أيضان  الفكرم التأىيؿ كمف . كتحريرىا إنصافيا

  في الشرعي التأصيؿ عف كالبعيدة القاصرة المناىج مف كثير خضـ في كثيرات لدل
  في البنات تعميـ إف : يقاؿ كالحؽ . اإلسبلـ ديار أكثر في البنات مدارس مناىج

  . التقدير كيستحؽ ، الشرعي لبللتزاـ طيبان  نمكذجان  يعتبر السعكدية
  ىـٌ  المدعكيف تحميؿ : خبلؿ مف تحقيقو كيمكف ، الدعكم التأىيؿ : خامسان       
  الثقافة كتككيف ، األعداء كدكجي المسمميف بأحكاؿ بتبصيرىـ ؛ كالدعكة اإلسبلـ
  الممكات كتنمية ، الدعكة في الفعالة كالمشاركة الذاتية المبادرات كبناء ، الدعكية

 .  الدعكة في إلييا ييحتاج التي
  ككيفية األخطاء مف باالستفادة كعمميان  نظريان  ، التربكية الممكات تنمية : سادسان       
  . ذلؾ أمكف ما لآلخريف التربكية تجاربال مف كاالستفادة ، معيا التعامؿ
  القدكة بتمٌثؿ ، اآلخريف مع التعامؿ في ، االجتماعية الممكات تنمية : سابعان       

  كذكر ، كالكاجبات بالحقكؽ كالتعريؼ ، بالقدكات كالربط ، نفسو في الصالحة
 .  اآلخريف كسب كيفية كبياف ، الخمؽ حسف مف الحٌية النماذج
  المعاصي أضرار ببياف ذلؾ كيتـ ، المنكرات ضد الحصانة بناء : نان ثام      
 .  أماكنيا كتجنب ، كسائميا بإبعاد ؛ ذرائعيا كسد النسائية كخاصة
w  . كثيرة ىذا ككسائؿ ، بالمفيد كاستغبللو ، بالمباح الفراغ مؿء : تاسعان       
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 : لمدعوة المرأة إعداد طرق
  أف أصبلن  ممكف كغير ، المكضكع ىذا عف لحديثا مف األىـ المقصكد كىك      
  بجكانب تذٌكر إشارة مف يمنع ال ىذا أف غير ، ىذا مف بشيء المقالة كيذه كتابة تفي
  في كتب ما مراجعة في العيدة كتبقي ، لمداخمو الذىف كتفتح ، المكضكع مف

  المسممة رأةالم) رسالة : الصدد ىذا في عميو يعٌكؿ كمما ، العمؿ لمباشرة المكضكع
  . [ 2] (بطيف أبا أحمد لمدكتكر ، الدعكة في كمسؤكليتيا إعدادىا ، المعاصرة
 : لمدعوة المرأة إعداد أسموب
 :  طريقاف الداعية المرأة كإلعداد      
 : التالية الجوانب ويشمل ، النظري اإلعداد:  األول
 :  جانبيف في ضركرم أمر كىك : العممي اإلعداد -1      

 .  [ 3] تعميميا كتريد ، إلييا تدعك التي العممية المادة : أكليما      
 .  المادة تمؾ لعرض المناسبة بالكيفية العمـ : كثانييما      

  الضكابط التزاـ مع ، التعميـ في حقيا المرأة بإعطاء اإلسبلـ عني كقد      
 المساعدة كالعمكـ   ، الشرعية العمكـ مف دعكتيا في المرأة يفيد ما : ىنا المقصكد كالعمـ ، لذلؾ الشرعية

    ، الدعكة عف عائقان  العمـ نجعؿ أف بحاؿ يجكز كال ، فيميا عمى
  . كقدرتيا عمميا حسب تدعك ككؿ ، التكازف فالكاجب ، اليكـ الكثيريف كحاؿ
    ، كرسكلو باهلل اإليماف : صفات الداعية في تتكفر بأف:  النفسي اإلعداد -2      

  ، كالصبر ، باإلسبلـ كاالعتزاز ، الحؽ في كالجرأة ، كالتفاؤؿ ، كاإلخبلص
 .  كبيئاتيـ المخاطبيف حاؿ كمعرفة
  في مختمفكف كىـ ، بالناس الداعية كظيفة الرتباط األىمية في غاية إعداد كىك      
 .  كأىدافيـ كأىكائيـ كأخبلقيـ كعاداتيـ كثقافاتيـ أديانيـ
    األسرة في اإلسبلمية الحياة الداعية تعيش أف كىك:  االجتماعي اداإلعد -3      

  كذلؾ ، يككنكا أف لمناس تريد ككما ، نظريان  تعممتيا كما عمميان  تطبيقان  كالمجتمع
  ، بخاصة الدعاة كأخبلؽ ، اإلسبلـ بأخبلؽ كالتخمؽ ، (كجؿ عز) اهلل ديف بالتزاـ
ال   . المجتمع ىامش عمى الداعية كانت كا 

  الناس لجميع حؽ الدعكة بأف الشعكر:  االجتماعي اإلعداد عناصر أىـ كمف      
w  كالزىد ، تممؾ ما حدكد في كالسخاء كالكـر كاألمانة كالصدؽ ، ليـ بذليا يجب
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  . [ 4] كالتآلؼ كالمكدة ، كالتكاضع ، كالرحمة ، كالعفك كالحمـ ، كالعفة
 : التطبيقي اإلعداد:  الثاني
  ديف لنقؿ ؛ كالكتابة ، اإللقاء فف عمى العممي بالتدريب الداعية تييئة : كىك      

  ، كالندكة كالمحاضرة كالدرس الخطبة طريؽ عف ، الناس إلى (كتعالى سبحانو) اهلل
 .  المختمفة بأنكاعيا كالكتابة
  الناس مخاطبة كسيمتا ىما كالكتابة اإللقاء إذ ؛ األىمية غاية في أمر كىك      

  مىفٍ  الدعاة مف فكـ ، النظرم اإلعداد مف المرجٌكة الثمرات نحٌصؿ كبيما ، لدعكةبا
  تقصير اإلعداد ىذا في حصؿ كقد ، التطبيقي إعداده ضعؼ بسبب أثره يضعؼ

 .  المؤثريف الدعاة قمة في أسيـ ، كبير
 :  أمريف عمى اإلعداد ىذا كيقكـ      
  أك المكعظة أك الكممة أك ، الندكة أك الدرس أك لممحاضرة اإللقاء فف : أكالن       
 .  ذلؾ كنحك .. الخطبة
 : عنصرين عمى ويعتمد
 .  كالبراىيف باألدلة عقمو بمخاطبة المستمع إقناع -1      
  . التأثير أساس كىما كمشاعره كأحاسيسو عاطفتو إثارة -2      
  كطريقتو كأسسو هكفكائد كمميزاتو خصائصو اإللقاء أنكاع مف نكع كلكؿ      

 :  جانبيف ليا اإلعدادي  كيتطمب ، الخاصة
  . الخطيب كصفات كأنكاعيا مثبلن  الخطبة أىمية بمعرفة : النظرم - أ      
  المدرسة أك المسجد في خطبة في النساء أماـ كاإللقاء بالتطبيؽ:  العممي -ب      

 .  فشيئان  شيئان  أخطائيا قكيـكت كمبلحظتيا ، المتدربة مراقبة مع..  النساء مجتمع أك
  الكتب في لنشرىا ... كالنشرات كالمقاالت البحكث بإعداد كذلؾ الكتابة : ثانيان       

  ، أكقاتيـ مف كبيران  جزءان  كأخذت ، الناس كؿ طالت التي كالصحؼ كالمجبلت
 :  عامميف عمى الكتابة أسمكب كيعتمد
 .  كسبلمتيا العبارة دقة -1      
  كالصدؽ ، االستدالؿ كقكة ، الدليؿ بكضكح : بالمكتكب القارئ إقناع قكة -2      

 .  كالتكثيؽ
w  الكتابة يمكنيا إذ ؛ لممرأة بالنسبة الدعكية الكسائؿ كأىـ أنسب مف الكتابة كتعد      
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  طبقات جميع إلى تكتب بما كتصؿ ، فراغيا أكقات بيا فتستغؿ ، بيتيا في كىي
    . [5] تفصيمو مكاف ىذا ليس كعمميان  نظريان  إعدادان  تتطمب كاإللقاء كالكتابة.  المجتمع
 : المرأة دعوة ميادين
  ىذا عمى بناء الداعية عمؿ تقسيـ كيمكف ، كجسد ركح مف مكٌكف اإلنساف      
 :  قسميف
  النفس كتزكية الركح بتربية المتعمقة المياديف كىي:  التربكية المياديف:  أكالن       
  ىذه كتتمثؿ ، كركحو اإلنساف عقؿ مخاطبة خبلليا مف كيمكف ، باإليماف يرىاكتطي

  . كنحكىا ، الدعكية كالجمعيات كالمؤسسات كالمدارس المساجد في المياديف
  ناحية مف الجسد بتربية المتعمقة المياديف كىي ، االجتماعية المياديف : ثانيان       
  ىذه كتبادؿ ، الزينة كأخذ كالجسدية جتماعيةكاال النفسية كالصحة كالسبلمة النمك

  أراد كما ، المسممة الشخصية إلبراز ؛ الركحية التربية يخدـ بما الناس بيف الخدمات
 ( . كجؿ عز) اهلل

  جميعان  بيما الكفاء كينبغي ، مترابطاف كالجسدم الركحي الجانباف كىذاف      
 تمبية كانت ككـ   ، مذمكـ ككبلىما ، حيكانيةه  : الجسد يبكتغم ، رىبانيةه  : طمركح تغميب ألف ؛ بتكازف

    أسمكب كىك ، الكثير كىداية إسبلـ في سببان  الجسدية الحاجات
  كالمريض الجائع عمى يصةب ألنو ؛ اليـك المنٌصريف كخاصة المفسدكف عميو يركز

 .    [6] محاالن  يككف أف ذلؾ يكاد بؿ ، كبلمؾ كيعي لؾ يستمع أف كالمشٌرد كالعارم
 : المرأة دعوة وسائل
  خبلؿ مف كاالجتماعية التربكية المياديف في دعكتيا تبث أف لمداعية يمكف      
 :  التالية الكسائؿ
  اهلل أف غرك كال ، تأثيران  األبمغ كالكسيمة ، الخصب الميداف كىك : المنزؿ -1      
  كأمرىما ، كزكجو أىمو فع اهلل كسيسألو ، بيتو في راعيان  الزكجيف مف كبلن  جعؿ
  مف الدعكة في المسؤكلية أىؿ مف تقصير مف حصؿ كميما ، النار مف األىؿ بكقاية
  كبير نصيب ليا كاألـ . األبكيف مسؤكلية يزيد مما ذلؾ فإف ، األخرل الكسائؿ خبلؿ
  التربية مسؤكلية : أىميا كثيرة الرجؿ فييا تشارؾ التي كالمسؤكليات تقدـ كما

  ، كالجنسية ، كاالجتماعية ، كالنفسية ، كالجسمية ، كالخمقية ، كالعممية ، نيةاإليما
w ( . تعالى) اهلل إلى كالدعكة ، المنكر عف كالنيي بالمعركؼ كاألمر
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  ، طكيمة لساعات فيو األسرة أفراد باجتماع الكسائؿ بقية عف المنزؿ كيتميز      
  ، الصالحة القدكة عرض إمكانية تيحي مما ، بينيـ كاالجتماعي النفسي كالتكافؽ
  مف كاالستفادة ، المستمرة كالمبلحظة ، المباشر غير المكزع التكجيو عبر كالتأثير
 .  الناس أعيف عف بعيدان  لككنو ؛ كالعقاب التكجيو كتأثير كاألحكاؿ الفرص سائر
  ، كالمحتاجيف كالجيراف القربى ذكم إلى اإلحساف خبلؿ مف : المجتمع -2      

  . الكاحد كالجسد كككنيـ ، األمة أفراد بترابط يكحي مما ، كتكجيييـ كدعكتيـ
  في المدرسية كاألنشطة ، الدراسية المناىج استغبلؿ خبلؿ مف:  المدرسة -3      
صبلحيف كالعامبلت المدرسات تكجيو عمى كالعمؿ ، كتربيتيف ، الطالبات تكجيو     . كا 
    لو ينبغي كال ، زكجيا بإذف إليو الحضكر لممرأة زيجك  حيث : المسجد -4      
  يرتاد حيث ؛ الصالحة القدكة كمف ، فيو يمقى مما لبلستفادة استأذنتو إذا منعيا

  تحفيظ حمقات مف مفيدة نسائية ألنشطة مناسب مكاف كىك ، الناس مف النخبة المسجد
 .  كغيرىا النافع الشرعي العمـ كتعميـ ، القرآف
    . [7] االجتماعية الرعاية كمراكز كالسجكف المستشفيات -5      
  اليكـ مكاف كال ، العمؿ ىك بالكبلـ المقصكد إف : أقكؿ بدء عمى كعىٍكدان       

  األمـ فيو تتسابؽ ، كبير تنافيسو  ميدافي  المرأة إعداد إف . النائحيف كال لمكسالى
 .  كالمذاىب كالممؿ كالشعكب
      ( نمكذجان  الحسينية المجالس التثقيؼ كبرنامج المرأة ) كتاب : مثبلن  انظر      

 كالتثقيؼ البناء مف   أخرل مرحمة إلى ، النياحة مرحمة مف ينتقمكف الرافضة أف لترل( مكي عالية) لػ
 .  اليكـ الصراع عالـ   في شيئان  تجدم ال العكاطؼ أف ليقينيـ ؛ كالتربية كاإلعداد
  في امتدت ، نسائية حركة إقامة إلى فسعت ، الحقيقة ىذه ةالصكفي كعت كلقد      
 .  الصكفي المنيج مع تتفؽ تربية المرأة بتربية تقكـ ، عدة بمداف
  ال حتى المسممة المرأة لكاقع حقان  كالجماعة السنة أىؿ مف المتحرقكف فأيف      
  ؟ كالمبتدعة كلمرافضة لممنٌصريف سيبلن  صيدان  تككف
  كما ، بيا كالدعاة العمماء عناية مف المزيد إلى تتطمع المرأة زالت فما:  كبعد      

  مف السميميف كاإلرشاد التكجيو مف كالكثير الكثير المرأة مف تنتظر الصحكة أف
 .  كالتفريط اإلفراط

  بالتمني المطالب نيؿ كما      

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 .  القصد وراء من واهلل      
________________________ 

 في ، البوصي اهلل عبد ، البيوت في اهلل إلى الدعوة:  مقال في ، وطرقيا تحقيقيا ووسائل ، األىداف ىذه شرح انظر( 1)
 . 22 14 ص ، 88/ع ، البيان

 عمى النسائية والتربوية الدعوية الجوانب في المفيدة الكتب ومن ، خيراً  مؤلفو اهلل فجزى ، ميمة ثغرة سد الكتاب وأظن( 2)
 ، النبوي العيد في والمرأة ، مرزا مكية/ دكتورة ، والسنة الكتاب ضوء في وحميا المعاصرة المسممة المرأة تمشكال:  قمتيا
 الداعيات والنساء ، إليي فضل/ د ، المنكر عن والنيي بالمعروف األمر في النساء ومسؤولية ، كركر الدين عصمت/دكتورة

 المسممة المرأة وشخصية ، القطان ألحمد ، الناجحة والداعية ، مضوي ضلف لمزبير ، الدعاة نساء ويا ، الواعي توفيق/ د ،
 . الياشمي عمي محمد د ،
 رحمو) الجوزي ابن كتب فقد ، بالتأليف إفراده تأخر أمر وىو ، أحكام من المرأة يخص ما:  الممّحة العممية الجوانب من( 3)

 حسن صّديق) ولـ ،( مثمو تصنيف إلى سبقني من أر ولم: ) دمتومق في قال ،( النساء أحكام) سّماه كتاباً ( ه597ت( )اهلل
 في المفّصل: ) بعنوان شاممة نسائية موسوعة وىناك( النسوة في ورسولو اهلل من ثبت بما األسوة حسن: ) كتاب( خان
 عميو يشتمل لم ما وحجم صغر عمى كتابو ضّمن قد( اهلل رحمو( )الجوزي ابن) أن غير ، زيدان الكريم عبد د ،( المرأة أحكام

 . لممرأة عممية قدوات بمثابة عدة جوانب في مشرقة نسائية صفحات لذكر فصل وىو كبرىما عمى الكتابان
 . 244 153 ص ، بطين أبا أحمد د رسالة في أكثر تفصيالً  انظر( 4)
 . 298 245 ص ، بطين أبا د رسالة انظر ، لإلعداد العممية الخطوات تفاصيل لمعرفة( 5)
 . 459 432 ص ، المعاصرة المسممة المرأة مشكالت في ، مفّصمة الميادين انظر (6)
 . 520 -460 ص ، السابق المصدر:  انظر( 7)
 

 

 

 تربوية دراسات

 (2من1) وتربيتيا المرأة بدعوة االىتمام
 الحسن محمد بن المطيف عبد:  بقمم
 

 يساعد مما   ، البلـز التأىيؿ مةالمؤى العاممة طاقاتيا في ضعؼ مف اليكـ الصحكة تعاني      
 لدعكة المبذكؿ تكافؤالجيد   عدـ : تىًبعىةن  ذلؾ أشد كمف ، العمؿ كنخبكية ، االنتشار محدكدية عمى
 كبخاصة ، الدعكة ميداف عف المرأة تنحي   مف عميو ترتب كما ، تجاىيا الكاجب مع كتربيتيا المرأة
 عف إلبعادىا اإلسبلـ ديار جؿ في المسممة المرأة لىإ   المكٌجو المرٌكز اإلفسادم الدكر ظؿ في

 .    رسالتيا
 : المرأة دعوة في التقصير
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 أبرز كمف   ، عناء دكف ذلؾ عف تنبئ فيو المرأة كمكاف ، اليكـ الصحكة كاقع في نظرة إف      
 :    ذلؾ مظاىر
 .  النسائية الدعكية كالكفاءات الطاقات قمة -1      
  لتمؾ المستغمة الذاتية المبادرات لندرة ؛ القميؿ ىذا مف ستفادةاال ضعؼ -2      

ىماليا ، القميمة الطاقات  .  الدعكية الخطط غالب في كا 
  ، المكجكدات الداعيات لدل كالعممي كالتربكم الدعكم التككيف ضعؼ -3      
 .  الدعاة نساء مف ككثير
  يفضي مما شرعان  بيـ نكطالم الدعكم أزكاجيف لدكر استيعابيف ضعؼ -4      

 ! !  الخصاـ كربما ، التذمر مف شيء إلى
 .  النساء غالبية لدل الشرعية األمكر في الجيؿ تفشي -5      
  . المعاش الكاقع في المرأة إلفساد المكجو العمماني الدكر تأثير -6      
 .  النسائية الدعكية المؤسسات ندرة -7      
  ، اإلنتاج ضعؼ بدليؿ ؛ غالبان  القائمة الدعكية النسائية المؤسسات ضعؼ -8      
 .  [ 1] األخطاء في الكقكع ككثرة

 : التقصير أسباب
  ، كعكائؽ عقبات الحقيقة في ىي ، عدة أمكران  المرأة إىماؿ سبب مما إف      
      :  كتجاكزىا معالجتيا إلى كالسعي ، كتحميميا معرفتيا دكف بالكاجب القياـ معيا يصعب
  ، ليا المستنقصة كنظرتو ، المرأة عف الخاطئة لممكركثات المجتمع تسميـ-       
  التي كالتقاليد لمعادات بمراعاتو كأيضان  ، فقط النسؿ لحفظ أداة مجرد يعتبرىا حيث
 .      لممرأة الدعكية الحركة مف تحد كالتي ، الشرع في أصؿ ليا ليس

  اهلل قكؿ يحٌمؿ عندما كذلؾ ، الدعكية المرأة ليةبمسؤك  الرجؿ اقتناع عدـ-       
قىٍرفى  ( : تعالى)   استخداـ كيسيء ، يحتمؿ ال ما ، [33 : األحزاب]  بيييكًتكيفَّ  ًفي كى

  المعاشرة أف كينسى ، كدنياىا دينيا لمصمحة الخركج مف المرأة فيمنع ، القكامة حؽ
  عندما أكثر الحاؿ كيسكء ، ضرر الك  فيو محذكر ال فيما ليا إذنو تستمـز بالمعركؼ

 :  ذلؾ مف كأسكأ ، شخصو مصمحة في إال يفكر ال ، األفؽ ضيِّؽ أك ، أنانيان  يككف
 .  مستقيـ غير يككف عندما
w  الداعية الرجؿ لدل األكلكيات غياب : األسباب مف فإف ، أخٌص  كبشكؿ-       
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  الدعكم العمؿ في طاقتو تينًفدتكاس ، كأىمو ببيتو االىتماـ عف أمتو كاقع أذىمو الذم
  أرىؽ مما ، بكاجبو القياـ عف غيره تخاذؿ ظؿ في شيئان  لو ييبؽ فمـ ، المنزؿ خارج

 .  الضركرم التكازف مف شيئان  كأفقده الداعية
  الكعي مستكل يضعؼ عندما كذلؾ ؛ المكضكع في مؤثر دكر ذات كالمرأة-       
  رغبة تضعؼ حيف : كأيضان  ، المطمكب ضجالن مستكل دكف كيقفف الممتزمات عند
  يضاعؼ مما ، كالكماليات المباحات في التكسع في تبالغ أك ، التضحية في المرأة
  كحيف ، كالكاجب الحؽ بيف المكازنة عمييا تصعب كحيف ، المنزؿ داخؿ جيدىا
  جكىر ىك بيتيا داخؿ عمميا أف فتنسى ، كالتكازف المكضكعية مف شيئان  تفقد
  األكلكيات ترتيب تجيؿ حيف : كأيضان  ، فيو دكرىا أداء عف كتغفؿ ، تيارسال

  ، كخارجو داخمو الدعكية رسالتيا عف فضبلن  ، بيتيا عف يشغميا كظيفي بعمؿ فترتبط
  إلى يفتقر خطيران  مرضان  فيصير ، الكاجب أداء مف خجبلن  الحياء ينقمب حيف ككذلؾ
 .  العبلج
  عف أكثرىا كعجز ، اإلصبلحية الدعكات بعض ديةمحدك :  األسباب كمف-       
  إلى المؤدم التربية كضعؼ ، كبرامجيا لخططيا مراجعتيا كعدـ ، المرأة استيعاب
 .  المتكامؿ بالشكؿ بالمسؤكلية الشعكر ضعؼ
  ، الفكرم الغزك في المتمثؿ أيضان  كالداخمي الخارجي الكيد:  األسباب كمف-       
 صكرة كشٌكه   ، رسالتيا عف المرأة أقصى مما ، المرأة تحرير : ستار تحت ، لممرأة المكجو كخاصة
    أيضان  كمنيا ، لو خمقت ما غير في كاستخدميا ، ذىنيا في اإلسبلـ

 عف فضبلن    ، الدعكة ميداف عف الرجاؿ أقصت التي المسمميف ببلد مف كثير في الجائرة األكضاع
 .  النساء
  ال إذ ؛ ييكف أمر كىذا ، المكاصبلت صعكبة : مثؿ ، أخرل أسباب كىناؾ-       

  الحاؿ ىذه كفي ، كاألرحاـ كالزائرات الجيراف كمع ، البيت داخؿ الدعكة مف مانع
    . العقبة ىذه تذليؿ في كسعييـ ، األجر احتساب األمر يعنييـ مف ككؿ المرأة كلي عمى

 : الداعية المرأة إعداد أىمية
 :  كمنيا ، ذلؾ أىمية تعكس كثيرة كغاتكمس أسباب ثمة      
  . النسائي المجتمع يخص فيما البياف عمى الرجؿ مف أقدر المرأة أف -1      
    . بالرجؿ تأثرىا مف أكثر كالسمكؾ كالعمؿ القكؿ في بأختيا تتأثر المرأة أف -2      
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    . كمشكبلتو ، النسائي المجتمع لخصكصيات إدراكان  أكثر أنيا -3      
 لطبيعتيا   ، األكلكيات بيف كالتمييز ، النسائية الدعكية لمجكانب الشمكلية عمى قدرتيا -4      

 .  النسائي لمكسط كمعايشتيا
  مف أك ، فردية بصفة سكاء ، بالنساء االتصاؿ في كحرية قدرة أكثر أنيا -5      
  الدراسة قنكات خبلؿ مف النساء لقاء فييا يكثر التي ، العامة النسائية المجامع خبلؿ

 .  كغيرىا كالزيارات كالعمؿ كالتدريس
  يفتقرف كتربية كتكجيو دعكة إلى يحتجف البلتي المسممات مف كثيرات أف -6      

  الدكر بيذا جنسيف بنات قياـ تحتـٌ يعني مما ؛ بدعكتيف يقكـ الذم المحـر كجكد إلى
 .  تجاىيف
  بالحمؿ لقياميا ؛ الرجؿ كظيفة مف أكسع ةالتربكي المرأة كظيفة أف -7      
  ، األب مف بيا كتأثران  التصاقان  أكثر األكالد يجعؿ مما ، كالحضانة كالرضاع كالكالدة

  كزكاج األبناء بمكغ قبؿ خاصة ، البيت في لؤلكالد مبلزمتيا طكؿ إلى باإلضافة
  جيكد مف كثيران  تضيِّع فقد كبالتالي ، تريد كما أكالدىا تنشئة مف يمكنيا مما ، البنات
 قصة في كلعؿ   ، األقؿ عمى بجدكاه تقتنع أك ، يحممو الذم الدعكم اليـٌ  تحمؿ لـ إذا ، الدعكية زكجيا
    نسأؿ) ىذا إلى يشير ما كابنو (كالسبلـ الصبلة عميو) نكح امرأة
 ( .   السبلمة اهلل

    ، صبلحو عمى معيف فصبلحيا ، الزكج عمى كبيران  تأثيران  لممرأة أف -8      
  زكجة طمب قصة كفي ، كثيران  لو مكىف دعكتو بأمر قناعتيا ضعؼ فإف كأيضان 
  عكرمة إسبلـ قصة ككذا ، ىذا يؤكد ما (السبلـ عميو) مكسى عمى اإلبقاء فرعكف
 .    [2]( عنيا اهلل رضي) حكيـ أـ زكجو إلحاح بسبب
  ينبغي كما ، األىمية تؤكد ، صكالخصائ الصفات مف بجممة المرأة تتميز -9      
 :  كمنيا ، الحسباف في كضعيا
 .  قناعاتيا لنشر كالحماس ، العاطفة رقة - أ      
 .  التقميد كحب ، التأثر كسرعة ، اإلرادة ضعؼ - ب      
 .  كالميك الفسحة إلى كالميؿ ، التحمؿ ضعؼ - ج      
    كتغيير ، إرادتو ثني كمحاكلة ، كمراجعتو الرجؿ عمى اإللحاح كثرة - د      
 .    [3] قراره
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 : بالدعوة المرأة قيام آثار
عماؿ الجيؿ رفع-          تككف نسائية عممية كفايات كتكفير ، الفكرم األفؽ سعة كا 
 .  لمنساء مرجعان 
  طابع أخذت التي الخاطئة الممارسات مف كثير كاختفاء ، السمكؾ إصبلح-       
 .  المجتمعات كثير في يةاالجتماع الظاىرة
 عمى كحرصو     ، الرجؿ متابعة يقمؿ مما ، كسكناتيا حركاتيا في نفسيا عمى رقيبة الداعية ككف-      
 .  بيا لمثقة ذلؾ

شعارىا اإلسبلـ في المرأة مكاف إبراز-          إلى لتسعى ؛ ككاجباتيا بحقكقيا كا 
 .  الشرعي بالحؽ كالمطالبة ، الكاجب أداء
  المسمـ الجيؿ لتنشئة الجيكد كتضافر األىداؼ كاتحاد ، التكجيو في التكازف-       

 .  الصالح
  ضد المكجو الفساد تيار أماـ بكقكفيا ، المجتمع ثغرات مف ثغرة سدىا-       

 .  بخاصة منيف كالنساء ، بعامة المسمميف
  عف كالنيي لمعركؼبا األمر شعيرة بإظيار ، لئلسبلـ االنتماء قكة إحياء-       
 .  شعائره أعظـ مف كىي ، المنكر
  ، الخير كجكه في النسائي اإلنفاؽ جانب كىك ، لمدعكة ميـ مالي رافد تأميف-       
 :  أخرل ناحية كمف ، كنحكه إرث مف أحيانان  الماؿ ككجكد ، عادة لدييف ما لكفرة
  في االستمرار عمى لو عينان م عميو لئلبقاء ، الكماليات في تبديده مف الزكج ماؿ حفظ

 .  [ 4] دعكتو
 : وداعية مدعّوة المسممة المرأة
  كالمرأة ، قطعان  كاألنثى لمذكر شامؿ فإنو الشارع خطاب في عاـ كنيي أمر كؿ      
نما ، شؾ ببل فيو داخمة   سائغ أمر كىذا ، اإلناث عمى تغميبان  لمذككر الخطاب يكٌجوى  كا 
 .  بالرجاؿ اختصاصيا في خبلؼ ال حكامان أ ىناؾ أف إال ، المغة في

  مما ، الرجاؿ دكف بأمكر النساء خٌصا قد كنبيو( كجؿ عز) اهلل فإف كبالمقابؿ      
  التكجو كجكب يؤكد كذاؾ كىذا ، الرجاؿ عف المستقمة شخصيتيا اعتبار عمى يدؿ
 بالتزاـ مأمكرة   ، (كجؿ عز) هللا بديف مخاطبة فإنيا ؛ كالتكجيو كاإلصبلح كالتربية بالدعكة المرأة إلى

w  .     النكاىي كترؾ ، األكامر المتثاؿ مدعكة ، شرعو
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  حديثو بعد خاصان  خطابان  لمنساء يكجو -كسمـ عميو اهلل صمى- النبي كاف كلذا      
 .  [ 5] الرجاؿ دكف فيو يعمميف بيـك خصيف كربما ، لمرجاؿ
  اهلل قاؿ ، خاصة مسؤكلية بيتو عف الرجؿ مسؤكلية : أيضان  الكجكب كيؤكد      

نيكا الىًذيفى  أىي يىا يىا ( : كجؿ عز) ـٍ  قيكا آمى ـٍ  أىنفيسىكي قيكديىىا نىاران  كىأىٍىًميكي ارىةي  النَّاسي  كى   كىاٍلًحجى
مىٍييىا ا المَّوى  يىٍعصيكفى  الَّ  ًشداده  ًغبلظه  مىبلًئكىةه  عى يىٍفعىميكفى  أىمىرىىيـٍ  مى ا كى كفى  مى        ييٍؤمىري

 كقد ، [6] (رعيتو   عف مسؤكؿه  كىك ، بيتو أىؿ عمى راعو  كالرجؿ: ) الرسكؿ كقاؿ ، [6 : التحريـ]
( عنو اهلل رضي) مكسى أبي حديث(   كأىمو أىمىتو الرجؿ تعميـ: ) باب في (اهلل رحمو) البخارم أكرد
 عنده كانت رجؿ : نيـم كذكر أجراف ليـ ثبلثة)   : -كسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسكؿ قاؿ:  قاؿ
 ، [7] (أجراف فمو ، فتزكجيا أعتقيا ثـ ، تعميميا فأحسف كعٌمميا   ، تأديبيا فأحسف فأدبيا أىمىةه 
    . باإلماء االعتناء مف آكد كالتربية التعميـ في الحرائر باألىؿ االعتناء   أف شؾ كال

  مف ىذا ، تخفى ال كثيرة العتبارات ؛ الداعية حؽ في الكاجب ىذا كيزداد      
  كيستفاد ،( كجؿ عز) اهلل إلى بالدعكة مكمفة المرأة فإف أخرل ناحية كمف ، ناحية
 :  منيا كثيرة أدلة مف عمييا الدعكة كجكب
  ، المنكر عف كالنيي بالمعركؼ كاألمر الدعكة كجكب عمى األدلة عمكـ -1      
ٍلتىكيف  : (تعالى) اهلل كقكؿ ـٍ  كى نكي ٍيرً  إلىى ٍدعيكفى يى  أيمَّةه  مِّ كفى  الخى يىانميري كؼً  كى   ًبالمىٍعري

يىٍنيىٍكفى   .  كاألحاديث اآليات مف كنحكه ،[ 104:  عمراف آؿ]  ... المينكىرً  عىفً  كى
  النًَّبيِّ  ًنسىاءى  يىا ( : تعالى) كقكلو ؛ بالدعكة التكميؼ بخطاب تخصيصيا -2      
دو  لىٍستيفَّ  ٍعفى  فىبل اتَّقىٍيتيفَّ  إفً  النِّسىاءً  مِّفى  كىأىحى   مىرىضه  قىٍمًبوً  ًفي الىًذم فىيىٍطمىعى  ًباٍلقىٍكؿً  تىٍخضى
قيٍمفى    قكلو في (عنيما اهلل رضي) عباس ابف قاؿ ،[ 32:  األحزاب]  مٍَّعركفان  قىٍكالن  كى

قيٍمفى   : (تعالى)      [8] (المنكر عف كالنيي ، بالمعركؼ أٍمريىف) :  مٍَّعركفان  قىٍكالن  كى
ييـٍ  كىاٍلميٍؤًمنىاتي  كىاٍلميٍؤًمنيكفى   : (تعالى) كقكلو ، المؤمنيف لنساء عاـ خطاب كىذا   بىٍعضي
كفى  بىٍعضو  أىٍكًليىاءي  كؼً  يىانميري يىٍنيىٍكفى  ًباٍلمىٍعري ييًقيميكفى  المينكىرً  عىفً  كى ييٍؤتيكفى  الصَّبلةى  كى   الزَّكىاةى  كى

ييًطيعيكفى      األمر كجكب عمى دليؿ كىذا ، [71 : التكبة]  ... كىرىسيكلىوي  المَّوى  كى
  كجدت حيث ، الرجاؿ عمى ككجكبو عمييف المنكر عف كالنيي بالمعركؼ
 :  كفيو ،... (  رعيتو عف مسؤكؿ ككمكـ راعو  كمكـ أال) : قكلو ككذا ، االستطاعة

  ىك : كالراعي ، (عنيـ مسؤكلة كىي ، ككلده زكجيا بيت أىؿ عمى راعية كالمرأة)
w .  عميو قاـ ما صبلح الممتـز ، عنده كضع ما عمى المؤتمف الحافظ
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 :  نحك ، الشرعية كاألحكاـ كالقرائف األحكاؿ بعض -3      
  صفكؼ بيف داعيات قياـ كجكب يعني مما ؛ الجنسيف بيف االختبلط حرمة -أ      
 .  النساء
  . النبي عف ايتيابرك  المرأة اختصت التي الشرعية األحكاـ بعض كجكد -ب      
  ؛ النساء بيف الدعكة تحتاجو ما بكؿ الرجاؿ مف الدعاة قياـ صعكبة -ج      

  الرجاؿ إفصاح يصعب التي ، الشرعية كاألعذار األحكاـ ببعض المرأة الختصاص
    التي األمكر مف ذلؾ غير إلى ، [9] عنيا السؤاؿ مف النساء كتستحيي ، عنيا

 .  لكجكبا بغير معيا القكؿ يصعب
 : المطموب الدعوي المرأة دور حقيقة
  ، الرجؿ عمؿ لدعـ كاف أنو يجد المجاؿ ىذا في المسممة المرأة دكر في الناظر      

  ، لمرجؿ النفسي السكف تمثؿ المرأة فإف ؛ الدكر بيذا يستياف أف بحاؿ يصح كال
  كاف إذا الخاصة مشكبلتو حؿ يستطيع ال ألنو ؛ ميمان  دعكيان  دكران  تؤدم بذلؾ كىي

  سقطكا أناسان  الدعكات عرفت ككـ.  الدعكة أعباء تحممو عف فضبلن  ، الباؿ مشغكؿ
 .  السبب ليذا ؛ إنتاجيـ ضعؼ أك الدعكة طريؽ عمى

  -كسمـ عميو اهلل صمى- النبي مكاساة في (عنيا اهلل رضي) خديجة كمكقؼ      
  حاؿ في تأممت كلقد . الدكر ليذا ةالبالغ األىمية عمى دليؿ أكبر:  كعكنو كمؤازرتو
  مف صقع كؿ في انطبلقيـ في (اهلل رحميـ) األمة كسمؼ (عنيـ اهلل رضي) الصحابة
  تعطي فألفيتيا الطكيمة المدد بعضيـ كغياب...  كمربيف كدعاة مجاىديف ، األرض
  مىع كانكا الذيف ، أبنائيـ تربية في فٌعاؿ دكر مف لنسائيـ كاف ما عمى دليؿ أكضح
اء كقكة كمنيجان  دينان  ؛ آبائيـ خطى  ! ! .  كمىضى
ؿٌ          ، بو تقكـ ال أٍكلى باب كمف ، تفيمو كال ، الدكر ىذا تعي ال اليكـ نساء كجي
  أنو درت كما ، كالتدليؿ لمراحة مكانان  تظنو الزكجية عش إلى البنت تزؼ فعندما
  بو قامت إف ، الجنة باب بو رؽتط الذم كالعطاء كالمسؤكلية كالتضحية الكفاح بداية
 .  كجيو عمى

  قدكة ككنيا في مؤثران  قكيان  دكران  ليا فإف ، الحد ىذا عند المرأة دكر يقؼ كال      
  ىمكميـ كتشاركيـ ، الناس حكائج تقضي ، المعشر حسنة ، األخبلؽ كريمة ، حسنة

  المناسبة الفرص زانتيا في المقصكدة الدعكة إلى إضافة الشرع التزاـ مع كأفراحيـ
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    كقد ، [10] المحاـر مف كالمدعكيف المدعكات أحكاؿ مراعاة مع ، كالتكجيو لمدعكة
 .  عظيمان  مبمغان  ىذا في السمؼ نساء بمغ

 : دورىا تجمي المرأة دعوة من صور
  التعميـ مف حقيا بطمب فبادرت ، بنفسيا فبدأت كاجبيا المرأة فيمت لقد حقان       
  البخارم ركل ، الفانية الحياة متع مف عميو حصمت بما ذلؾ بعد تباؿً  ـكل كالتربية

  ، الرجاؿ عميؾ غمبنا : لمنبي النساء قالت : قاؿ (عنو اهلل رضي) سعيد أبي عف
    .. كأمرىف فكعظيف ، فيو لقييف يكمان  فكعدىف ، نفسؾ مف يكمان  لنا فاجعؿ
 .    [11] الحديث
  أدعك ، مشرقة صكران  النبكم االىتماـ ذلؾ مع النسكم الفيـ ذلؾ ثمرة فكانت      
 .  معيا الكقكؼ إلى المسممة المرأة
  مع ، الشيادتيف مالؾ بف أنس كلدىا تمقف (عنيا اهلل رضي) (سميـ أـ) فيذه      
  مشركان  ككاف طمحة أبك فخطبيا ، ىمؾ حتى ، اإلسبلـ النضر بف مالؾ زكجيا رفض
  - اهلل لرسكؿ خادمان  ابنيا كتجعؿ ، فتتزكجو ، فيسمـ ، ـاإلسبل زكاجيا مير فتجعؿ
  عدم كعمة ، عكرمة زكجيا إسبلـ في سببان  كانت حكيـ كأـ ، -كسمـ عميو اهلل صمى
 ( . عنيـ اهلل رضي) إسبلمو في سببان  كانت حاتـ بف

 الميؿ ذىب فقد   ! رجؿ يا قـ) : كتقكؿ ، ليبلن  لمصبلة زكجيا تكقظ العجمي حبيب امرأة كعىٍمرىة      
    كقكافؿ ، قميؿ كزاد بعيد طريؽ يديؾ كبيف ، النيار كجاء ،

  نيت (عنيا اهلل رضي) كأسماء ، [ 12] (بقينا قد كنحف ، قٌدامنا سارت قد الصالحيف
  خشية مرضية غير خطة قبكؿ عف (عنيما اهلل رضي) الزبير ابف اهلل عبد ابنيا

  يكـ صباىا في مكقؼ ليا كاف قبؿ كمف ، بنياال كحاجتيا ، سنيا كبر مع ، المكت
  رحميا) سيريف بنت حفصة ككانت ،( النطاقيف ذات) سميت حيف ، الرسكؿ ىجرة
  العمؿ رأيت ما فإني ، شباب كأنتـ أنفسكـ مف خذكا ! الشباب معشر يا: ) تقكؿ( اهلل
  بدكرىف ييظف فماذا ، الرجاؿ دعكة في حاليف ىذا كاف فإذا ، [ 13]( الشباب في إال
 .  ؟ النساء بيف

ذا         التضحية في عظيمان  دكران  المسممة لممرأة كجدنا أكسع دائرة إلى انتقمنا كا 
  جيؿ أبك قتميا نفسيا( عنيا اهلل رضي) سمية فبذلت ، (كجؿ عز) اهلل لديف كالبذؿ

w  ، لياما (عنيا اهلل رضي) خديجة كأنفقت ، اإلسبلـ في شييدة أكؿ فكانت ، إلسبلميا
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  إلى المياجرات مف (عنيا اهلل رضي) رقية ككانت ، لمدعكة مناصر أكؿ فكانت
  ففارقت ، كثيران  اليجرة بسبب (عنيا اهلل رضي) سممة أـ كضٌحت ، مرة أكؿ الحبشة
  (عنيا اهلل رضي) لعائشة ككاف ، شمميا اهلل جمع حتى ، كلدىا كأكذم ، زكجيا
  ، المنكر عف كالنيي بالمعركؼ كاألمر كالتعميـ العمـ في كجكالت صكالت
  اهلل صمى- اهلل رسكؿ عف دفاعان  كقاتمت ، معيا كابنيا ، أحد يكـ عمارة أـ كحضرت

  إلى المنيزميف فرددف ، اليرمكؾ يكـ المسمميف مف نساء كحضر ، -كسمـ عميو
  ... المسمميف جرحى معالجة في جيد كغيرىا األسممية لرفيدة ككاف ، القتاؿ صفكؼ
 .  تذكر أف مف أكثر كاألمثمة
 : الدعوي المرأة عمل ضوابط
  كىناؾ ؛ كأنكثتيا فطرتيا عف تخرجيا ال أف ينبغي المرأة إلى المكجية الدعكة      
 :  يمي فيما إجماليا يمكف الباب ىذا في ميمة ضكابط
قىٍرفى   : (تعالى) قاؿ ، البيت في المرأة قرار:  األصؿ - 1         كىال ييكًتكيفَّ بي  ًفي كى
اًىًميَّةً  تىبىر جى  تىبىرٍَّجفى    فإذا ، عكرة المرأة) : كقاؿ ، [33 : األحزاب]  األيكلىى الجى
 .    [14]( ترجع حتى الشيطاف استشرفيا بيتيا مف خرجت
 ، بو تقكـ أك     ، إلييا يكجو دعكم نشاط أم في مراعاتيا مف بد ال ، خاصة أحكاـ لممرأة - 2      

 :    ذلؾ مفك 
  فالكجو ، كالكفيف الكجو تغطية مع ، بشركطو الشرعي الحجاب التزاـ - أ      
  . كثيرة ستره كجكب عمى كاألدلة ، المعرفة كمكاف ، الزينة مكضع
        ذم   مع إال المرأة تسافر ال) : قاؿ ، محـر دكف سفرىا تحريـ - ب      
 .    [15] (محـر

  ذم مع إال بامرأة رجؿ يخمكفٌ  ال) : لقكلو ، باألجانب تياخمك  تحريـ - ج      
 .  [ 16] (ثالثيما الشيطاف كاف إال) : ركاية كفي (محـر

  فإنو ؛ استأخرف: ) لمنساء قاؿ فقد ، األجانب بالرجاؿ اختبلطيا تحريـ - د      
  صؽتمت المرأة فكانت ، (الطريؽ بحافات عميكف ، الطريؽ تىٍحقيٍقف أف لكفٌ  ليس

 .  [ 17] بو لصكقيا مف بالجدار ليتعمؽ ثكبيا إف حتى ، بالجدار
  الضكابط مف ذلؾ غير إلى...  كلييا بإذف إال بيتيا مف خركجيا تحريـ ىػ      
w .  بيا اإلخبلؿ يجكز ال التي الشرعية
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  ىذه مثؿ كيجعمكف ، الحٌساس الكتر ىذا عمى اإلسبلـ أعداء يضرب - 3      
  ، اإلسبلـ دعاة بعض بذلؾ فتأثر ، المرأة بإىانتو اإلسبلـ لكصفيـ مدخبلن  األحكاـ
  ضركرة : السنة أىػؿ دعاة حؽ في فيتأكد ، الباب ىذا في تفٌمت لدييـ فحصؿ

  . كرغباتو المجتمع لشيكات كاالنصياع التأثر كعدـ ، ذلؾ في االنضباط
  كاف كما ، لمرجاؿ ياأن : العامة لممياديف كالتصدر الدعكة في األصؿ - 4      
  النماذج مف التاريخ ركاه كما ، المفضمة كالقركف الرسكؿ عصر في عميو الحاؿ

  كمؿ) : النبي قكؿ مصداؽ كذلؾ ؛ الرجاؿ عف ركم بما أبدان  يقارف ال الفذة النسائية
  بنت : كمريـ ، فرعكف امرأة:  آسية:  إال النساء مف يكمؿ كلـ ، كثير الرجاؿ مف

ف ، عمراف     ، [18] (الطعاـ سائر عمى الثريد كفضؿ النساء عمى عائشة فضؿ كا 
  . أصبلن  الدعكة ركح ينافي الدعكة أمكر في بالرجؿ المرأة مساكاة فطمبي 
ىمالو كتيميشو المرأة دكر إلغاء الكبلـ ىذا يعني كال - 5         ال دكرىا بؿ ، كا 
  بقية كلمحديث ، ضكابط مف [ 19] سبؽ ما التزاـ مع لكف ، أىميتو لو كشأنيا ، ينكر
 ( تعالى) اهلل شاء إف القادـ العدد في

________________________ 
 . 151 ص ، الباللي الحميد عبد ، اإلسالمية الدعوة حقل في وحمول مشكالت:  وانظر( 1)
 ، طينب أبا أحمد/  د ، الدعوة في ومسؤوليتيا إعدادىا ، المعاصرة المسممة المرأة:  انظر( 2)
 . بالرياض( الكتب عالم دار) نشرتيا ،( الباب ىذا في قيمة دكتوراه رسالة وىي) 146 -141 
 . 220 ، 216 ص ، 1ج ، الحوشاني اهلل عبد/  د ، الدعوة في تيمية ابن منيج:  انظر( 3)
 . 152 147 ، السابق المصدر:  انظر( 4)
 . 101 ، 98/ح ، البخاري صحيح:  انظر( 5)
 . 1829/ح ، مسمم ، 7137/ح ، البخاري ، عميو متفق( 6)
 ( .229 ص ، 1 ج الفتح) ، 97/ح ، العمم كتاب( 7)
 . 178 ص ، 14 ج ، القرطبي تفسير( 8)
 ، بطين أبا أحمد/  د ، الدعوة في ومسؤوليتيا إعدادىا ، المعاصرة المسممة المرأة:  انظر( 9)
 إليي فضل/  د ، المنكر عن والنيي وفبالمعر  األمر في النساء ومسؤولية ، 129 -121 ص 
 . 11 ص ، ظيير 
 . 21 ص ، 4 ج ، الصفوة صفة( 10)
  والمرأة ، 936/ ح ، الترمذي صحيح في األلباني وصححو ، 1173/ح ، الترمذي رواه( 11)

 . الحاجة بقدر خروجيا فيقدر ، البيت في قرارىا ُشرع لذا ، متحجبة كانت ولو فتنة
 . 1862/ح ، البخاري رواه( 12)
w . 1171/ح ، لمترمذي والمفظ ، 5233/ح ، البخاري رواه( 13)
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  ، 4392/ح ، داود أبي سنن صحيح في األلباني وحسنو ، 5272/ح ، داود أبو رواه( 14)
 . وسطيا تركبن( : الطريق تحققن) ومعنى

 . 3411/ح ، البخاري رواه( 15)
 . 56 ص ، 95/ع ، البيان مجمة:  انظر( 16)
 . 84 78 ص ، 40/ع ، البيان مجمة في ، درويش خولة:  األستاذة مع مقابمة:  نظرا( 17)
 . 101/ح ، البخاري رواه( 18)
 . 30 ص ، 4 ج ، الصفوة صفة( 19)
 

 

 الملف فاتحة

 ! ؟..  المرأة من يريدون ماذا
 

  ؛ مستمر كاألخبلقية الفكرية ىكيتيا كمسخ المرأة تغريب في العمماني المسمسؿ      
  في قريبان  اختتمت كغيرىما ، كبكيف ، القاىرة:  في كالسكاف المرأة مؤتمرات فبعد
    عمى بالقضاء المكمفة لمجنة كالعشريف الثانية الدكرة أعماؿ المتحدة األمـ مقر
  حقكؽ اتفاقية عمى المكقعة الدكؿ العامة الجمعية كطالبت ،! (  المرأة ضد التمييز)

  عدـ الدكؿ ىذه عمى فرضت كما ، كالرجؿ المرأة بيف ساكاةالم قكاعد بتطبيؽ المرأة
  عمى العمؿ بؿ ، فحسب التشريعية النصكص مستكل عمى المساكاة بإقرار االكتفاء
  تعيشو الذم اليكمي الكاقع تحسيف أجؿ مف العامة الحياة في النصكص ىذه تجسيد
 .  المرأة
    المتحدة األمـ لصندكؽ مالتنفيذ المدير) صادؽ نفيس كتبت أياـ كقبؿ      
 أىـ مف   تعتبر كالسياسية كاالجتماعية االقتصادية الحياة في النساء إدماج إفَّ  )  : (لمسكاف

 النكعية فالمساكاة ؛ بعد   تكتمؿ لـ الثكرة ىذه كلكف ، الماضية سنة المائة في حدثت التي التطكرات
 نبني أف ىك األمـ مف رابطة بكصفنا   مسؤكليةك  تحد مف يكاجينا ما إف.  يتحقؽ لـ ىدفان  تزاؿ ما

 لمنساء سيكفر كالعشريف الحادم القرف أف نضمف   كأف ، الماضية العقكد في أنجزناه ما عمى
 .  (  ! ! التاريخ   صنع في الكاممة لممشاركة الفرصة
    الدكؿ بعض في األممية التكصيات تمؾ انعكاسات بعض إلى كانظر      

 الصاخبة   الحشكد كبعد ، الككيت في السياسية المرأة لحقكؽ البرلمانية الحمَّى فبعد ؛ اإلسبلمية
 العريض الجدؿ يستمر   ، مصر في الشخصية األحكاؿ قانكف مشركع ثـ ، أميف قاسـ مئكية لمؤتمر
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 البنؾ مف مشبكه أجنبي بتمكيؿ أعد الذم   التنمية في المرأة إدماج خطة مشركع حكؿ المغرب في
 ! !    كليالد

 !  ؟..  المرأة مف يريدكف ماذا : نسأؿ أف لنا يحؽ أال كلكف      
  كدمية لشيكاتيـ ألعكبة كتصبح ، الطاىرة أنكثتيا عف تتخمى أف يريدكنيا إنيـ      

 .  ألىكائيـ
        كمستنقعاتيا الجاىمية حمأة في كتنتكس ، حجابيا عمى تتمرد أف يريدكنيا      
  . اآلسنة

شاعة ، لؤلمة االجتماعية اليكية كمسخ ، األسرة دكر إلغاء يريدكف         ركح كا 
 .  كالفساد االنحبلؿ
  كالشذكذ كالعرم اإليدز ثقافة لتنتشر ببلدنا في الغربية المرأة استنساخ يريدكف      
 .. ! !  الجنسي
  مف تجد لف إنيا ! ىك إال إلو ال الذم ككاهلل ، كشرفيا المرأة اهلل كرَّـ لقد      
 .. !  أقصركا الشر بغاة فيا..  اإلسبلـ في ذلؾ تجد كما حقكقيا ليا كيحفظ يرعاىا
    اهلل بعكف ينشر !( ؟ المرأة مف يريدكف ماذا) ممؼ نفتح)   مجمة في نحف كىا      

  كليذا ، كاحد ممؼ يستكعبيا أف مف أكسع القضية ىذه أف كنحسب ، عدديف في
    . ( فركعو بقية كتكمؿ ، المكضكع تثرم التي مشاركاتكـ بؿنستق أف يسعدنا

 - البياف -
  

________________________ 
 

 

 الضوء دائرة في

  العممانية النسوية األممية تدشين
  ببكين المرأة مؤتمر خمفيات في قراءة

 (واألىداف الحقائق)
 يحيى محمد. د:  بقمم
 

عداداألمـ رعاية تحت ، ]*[  بكيف في عقد الذم الدكلي المؤتمر اكتسب       w    كا 
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    العالمي المجمس يعقدىا التي المؤتمرات تمؾ بعيد حد إلى يشبو شكبلن  ، المتحدة
    أك ، عقيدتيـ في جديدة بنظريات لمخركج ؛ سنكات بضع كؿ الكاثكليكية لمكنائس
 .    كالتركيج لمدعاية تنصيرية سياسات لكضع
  رعتيا التي كاالجتماعات المؤتمرات مف لسمسمة تتكيجان  مرالمؤت ىذا كيأتي      
ٍقد أعقبو الذم ، (ـ1975) المرأة عاـ مف بدءان  ، المتحدة األمـ   عاـ ثـ ، المرأة عى
  ذاتيا السنكات في بالتكازم معو كسارت ، األسرة كعقد ، األسرة عاـ ثـ ، الطفؿ

  تبلقت حيث ، القاىرة في عاـ منذ آخرىا عيقد التي ، المشيكرة السكاف مؤتمرات
  اليدؼ ينظميا متتابعة حمقات فيي ، بكيف مؤتمر كأىداؼ كثيقة مع كثيقتو أىداؼ
  ممتدة لحركة تدشينان  جكىره في بكيف مؤتمر جاء : لذا ، المؤتمرات ليذه الرئيس
  االتجاه ىي:  جديدة عالمية كعقيدة ليا كتتكيجان  ، قرف ربع عف يزيد ما إلى تعكد

  ، جديدة (كنيسة) مكلد العالـ شيد كىكذا ، ]**[  (الفمنـز) ب المعركؼ نسكمال
  األطركحات شباب كتجدد (الماركسية) الساقط العمماني الديف تىٍخمؼ كضعية كعقيدة

 .  الغربية العممانية
  القميؿ إال يبصرىا ال ، كاضحة غير الصكرة مازالت اإلسبلمي عالمنا كفي      
 :  عناصر عدة األذىاف في تشابكت كقد ، اهلل رحـ ممف

  بزعـ المحمكمة التحركات ىذه أمثاؿ في يرل مازاؿ الكثرة كىـ البعض -أ      
  بحقكؽ المطالبة حركة) باسـ عرؼ الذم القديـ لمخط استمراران  بالمرأة االىتماـ
  لياأبطا ليا ككاف ، العشريف القرف مطمع في المسمـ الشرؽ عرفيا التي ، (المرأة

  . كالمتغربة العممانية القكمية الحركات ركاب في سارت التي ، كقديسكىا
  التكجو عف بالنكع مختمفان  شيئان  تىعيدٌ  المرأة بحقكؽ المطالبة حركات كلكف      
ف الجديد النسكم   الغربية الفكرية الجذكر بعض في معو كيمتقي لو ميٌيدى  كاف كا 
  العالـ في تدعي الظاىر في األقؿ عمى كانت ةالمرأ حقكؽ دعكة ألف ذلؾ ؛ األصؿ

  بحقكؽو  لتطالب ؛ القائمة االجتماعية كاألكضاع القيـ إطار في تعمؿ أنيا اإلسبلمي
  الغرب كفي.  سيمبت أك نيسيت لكنيا ، كالتقاليد القيـ ىذه صمب في مكجكدة لممرأة
  كالتصكيت كالعمؿ التعميـ في المرأة بحقكؽ المطالبة جرت حيث ؛ نفسو الشيء كاف
  . (الصناعي الرأسمالي البكرجكازم المجتمع : أم) القائمة األكضاع إطار في

w  مزعكمة بحقكؽ لتطالب بعد فيما تطكرت الحركات ىذه أف الصحيح كمف      
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  في كفكضكية ثكرية أشكاالن  اتخذت أنيا أك ، مجتمعاتيا تراث في أساس ليا ليس
  كانت لكنيا ،( الفمنـز) اتجاه ظيكر في منككر غير ثربأ ميد مما ، كالعمؿ التعبير
 .  االتجاه ىذا عف مختمفة
  االجتماعات ىذه عباب في يركف زالكا فما القمة كىـ اآلخر البعض أما -أ      

  أكائؿ في المرأة تحرير بحركة عيرؼ لما امتدادان  ، إلخ .. كالكثائؽ كالتحضيرات
 أيضان  ىنا كلكف   ، اإلسبلمي عالمنا في ! كقديسكف كجكد كذلؾ ليا فكا التي ، العشريف القرف كأكاسط
    ، نكعي بعضيا ، المعاصرة (الفمنـز) حركة عف اختبلفات تكجد

  كانت المرأة تحرير حركة أف صحيح ، كالتركيز الدرجة في اختبلؼ مجرد كاآلخر
  الجذكر في يامع اشتركت أنيا كصحيح ، العممانية النسكية لمحركة المباشر السمؼ

  أنيا كصحيح ،( منطقتنا في اإلسبلـ كبالذات) لؤلدياف كالعداء ، الصريحة البلدينية
  ، رفضيا مع القائمة كالثقافية االجتماعية األكضاع تجاكز في معيا اشتركت
نما ، لممرأة معينة بحقكؽ ليس ، المطالبة في معيا اشتركت أنيا كذلؾ كصحيح   كا 

  نفسو المجتمع ىذا تغيير مع ، المجتمع داخؿ تمامان  ليا ختمؼم كضع إلى الدعكة في
  معيا اشتركت أنيا أخيران  كصحيح ، لممرأة كالمطمكب المرتجى الكضع مع ليتكاءـ

  في سكاء تحكميا التي كالتقاليد كالتعاليـ كالقيـ كاألسرة الزكاج أنظمة رفض في
حبلؿ ، إسقاطيا إلى داعية الشرؽ في أـ ، الغرب   مف ذلؾ كغير الحر لحبا كا 
 .  محميا القيـ مف التحمؿ أشكاؿ
  (الفمنـز) عقيدة عف تختمؼ كانت المرأة تحرير حركة لكف ، صحيح ىذا كؿ      

  كما ، كتسنده نشاطيا تؤصؿ فكرية فمسفة ليا تكف فمـ ؛ كحاسمة أساسية جكانب في
  مف الرغـ عمى ، ليا كتركج عنيا كتدافع كراءىا تقؼ عالمية بحركة ترتبط لـ أنيا
  ، عيدىا أكائؿ في سيما كال ، بالشيكعية االرتباط األكقات مف كقت في حاكلت أنيا
  تتخذ عالمية حركة إلى تحكلت كألنيا ، كعقيدة فمسفة لنفسيا أكجدت( الفمنـز) كألف
  أبعاد بعيد حد إلى تجاكزت قد فإنيا ، حربيا في ليا أسمحة العالمي النظاـ أدكات مف

 .  بينيما الكاضحة كالقرابة الشبو أكجو رغـ المرأة تحرير حركة
  لظاىرة بالتحميؿ يتعرضكف مف كؿ يكف لـ إف معظـ يدركيا ال النقطة كىذه      

 زاؿ ما إذ   ، المرأة حكؿ تدكر التي لمنشاطات خضـ مف بيا يحيط كما ، المتحدة األمـ مؤتمرات
    ليذه بالكتابة يتصدكف ممف رضيفمعا أـ مؤيديف أكانكا سكاء الكثيركف
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  سياؽ في يعتبركنيا أك ، المرأة بحقكؽ المطالبة حركة سياؽ في يضعكنيا الظاىرة
  أماـ فنحف ، بتمؾ أك بيذه ليست العممانية النسكية كالحركة ، المرأة تحرير حركة
  افكاألدي العقائد محؿ كتحؿ ، كمو العالـ كتسكد تيفرض لكي تيطرح شمكلية عقيدة

  الكنائس باجتماعات المرأة مؤتمر شبينا كليذا . (كضعية غير أـ كضعية) كالمذاىب
نما ، ليا يتعرض التي المكضكعات لشمكلية فقط ليس ؛ الكبرل   الجك لذلؾ أيضان  كا 

  مدل عمى أيعد جديد لديف تدشينان  جعمو مما ؛ المؤتمر بيذا أحاط الذم التبجيؿ مف
 عمى : يعني   ، الظاىرة ىذه كتحميؿ فيـ مفاتيح مف أساسي مفتاح عمى دؿي التشبيو كىذا ، قرف ربع

 .    أعماقيا إلى كالنفاذ السطحية جكانبيا تجاكز
  الفكر تاريخ عرفيا التي العامة الظاىرة في يكمف (الفمنـز) جكىر إف      

  أدياف كضع ظاىرة : كىي أال ، الماضييف القرنيف مدل عمى الغربية كالممارسة
  مؤامرة ىناؾ أف اعتقدنا كسكاء ، بو المكحى الديف لتجنب كضعية بشرية كعقائد
  ، نرصدىا أف إال نممؾ ال فإننا ، ال أـ ، الظاىرة ىذه كراء عممانية ماسكنية ييكدية
  القرف في األكركبي الفكر تاريخ بيا حفؿ التي المثالية كالمدف العكالـ مف بدءان 

  ديف أك كعقيدة ، عشر الثامف القرف في التنكير عقيدة ىإل ، بعده كما عشر السادس
 ( العمماني) العاًلـ أٌلفو الذم( المرأة عبادة) كديف ، القرف ىذا آخر في( العقؿ عبادة)
 كنظاـ   : المشيكرة العممانية األدياف ىناؾ ثـ . عشر التاسع القرف أكائؿ في (ككمف أكجست)
    الشيكعية أنجبت التي (ماركس) نظريات ثـ ، الفمسفي (ىيجؿ)

  في الكبرل الغرب فمسفات:  كأخيران  ، عممية إلى مثالية مف المختمفة كاالشتراكيات
  العممية النزعة إلى ، الميبرالية إلى ، الكضعية مف ؛ كالعشريف عشر التاسع القرنيف
  . كالظكاىرية ، الكجكدية إلى ، (البراجماتية) كالنفعية ، العمكـ كفمسفة

  الغابرة األدياف محؿ يحؿ أنو يدعي فكرم مذىب ىك العمماني الكضعي كالديف      
  عامة مبادئ بفعؿ الحياة جكانب كؿ كيفسر ، (كالييكدية كالنصرانية) الغرب في

  العقائد كىذه . السعيدة الحياة سبؿ إلى المبادئ نفس بفعؿ يكجو كما ، يرسييا
  كتجعؿ ، ذاتو اإللو كجكد كرفض بؿ ، المنزؿ الكحي رفض في تشترؾ العممانية

  تتكسؿ كىي ، ييرد كال يناقش ال منزالن  كحيان  تبتدعيا التي المبادئ مف أك اإلنساف مف
  العمـ أصبح التي لمقداسة نظران  ؛ كالمنيج الطابع عممية أنيا بادعاء دعاكييا في

  غير . الساقطة افاألدي عف بديبلن  كاليقيف لمحؽ مصدران  باعتباره بيا يحظى التجريبي
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  الذم النقد بفعؿ ؛ اآلخر تمك كاحدان  لمسقكط تتعرض أخذت ذاتيا العممانية األدياف أف
 .  خارجيا مف أك داخميا مف ليا كٌجو

  الكضع مجمؿ في مشكمة نشأت ، العممانية لؤلدياف المتتالي السقكط ذلؾ كمع      
  األدياف ألف ذلؾ ، غربيةال المجتمعات كفكر كجكد محكر أصبح الذم العمماني
  ىذا داخؿ الماضييف القرنيف مدل عمى ميمة كظائؼ تؤدم أصبحت الكضعية
  ، التعبير جاز إف (الركحي) ك الفكرم بالسند تزكده التي فيى ؛ العمماني الكضع
  كما ، لتحقيقيا لممجتمعات تكضع التي كالمثؿ األىداؼ كتحدد ، لمحياة رؤيتو كترسـ

  اآلخريف عمى بالتفكؽ إحساسو لمغرب تضمف التي ىي الكضعية فاألديا ىذه أف
  لمغرب ضمنت التي ىي أنيا عف فضبلن  ،( اليقيف) ك( العمـ) ك( الحؽ) امتبلؾ بحكـ

  النظاـ ثـ ، الجديد االستعمار ثـ ، االستعمار حركة عمى فكرم غطاء إضفاء
  يسمى ما ضد مكجية مياكك ، الجديد العالمي النظاـ كأخيران  ، الدكلي الرأسمالي

  كيستغؿ يحتؿ كىك فالغرب ، اإلسبلمي العالـ الحقيقة في كىك ، الثالث بالعالـ
  العممانية كالعقائد المبادئ ىذه شعار تحت ذلؾ يفعؿ:  اإلسبلمي العالـ مكارد كينيب

  في المسيطر العمماني الكضع أف : ذلؾ مف كاألىـ ، ( ! السامية) ك ( ! النبيمة)
  الذم ، الديف إلغاء مف فبلبد كالسيطرة النيب استمرارية لضماف أنو أدرؾ بالغر 

حبلؿ ، كالرفض الثكرة المحتميف نفكس في يبعث   محمو نفسيا العممانية المذاىب كا 
  (الثالث العالـ) ذلؾ في الحاكمة كالطبقات الناشئة األجياؿ أف تضمف ، جديدة كأدياف
  ، ليا الكحيد المنقذ كتعتبرىا بؿ ، أفكارىا كوتشار  ألنيا ؛ لمغرب تابعة ستككف

 .  كالنار بالحديد شعكبيا عمى كتفرضيا
  في كخارجو الغرب داخؿ العممانية المذاىب تمعبيا التي الحيكية الكظائؼ ليذه      
  كمما تجديدىا مف حيكم اجتماعي كيدؼ البد كاف : العمماني الكضع سيطرة ظؿ

  الربع في ممحة الميمة ىذه كأصبحت ، منيا ديف سقط ماكم بديؿ اختراع أك ، شاخت
  الكضعية األدياف آخر كىي) كالميبرالية الماركسية فشؿ جبلء بعد الماضي قرف

  ما فترةً  في ، الثكابت كرفض المطمقة كالنسبية كالريبة الشؾ أفكار كسيادة( الكبرل
 .  الحداثة بعد ما بعيد يعرؼ أصبح
  كديف العممانية النسكية (الفمنـز) حركة تأتي بالضبط العاـ السياؽ ىذا كفي      
  قد مثبلن  الماركسية كانت فإذا ؛ السابقة الكضعية األدياف مف أخطر ديف لكنو ، جديد
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  (الفمنـز) فإف ، بحتة اقتصادية أرضية كعمى ككثرة قمة بيف صراع إحداث حاكلت
 صياغتيا لتعيد   ؛ اإلنساف حياة جكانب أدؽ تمس شاممة أسس كعمى ، المجتمع كسط في انشقاقان  تحدث
 .  الغرب في الراسخ العمماني النيج كفؽ
  محؿ كتجعميا العممانية النسكية الحركة تطرحيا التي العامة المبادئ ما : كلكف      
  كضجيج ، مؤتمرات مف الصاخبة المظاىرات ىذه كؿ كراء تتستر كالتي ، الديف

  . ؟ المسممة المجتمعات في كبخاصة بالقكة تنفذ كسياسات ، إعبلمي
  مف درجتيا بمغت كأٌيان  ، كانت أٌيان  لممرأة بحقكؽ المطالبة مجرد ليست إنيا      

  لكؿ كقمب ، كجذرم شامؿ تغيير إلى الدعكة ىي بؿ ، الشطط أك ، المعقكلية
  المفاىيـ كبخاصة ، المرأة إلى بيا تنظر البشرية ظمت التي استثناء بدكف المفاىيـ
  كعمكـ كالميبرالية الماركسية مف مقتطفة شذرات إلى فباالستناد ، الدينية

  قاـ كبرل دراما ككأنو البشرم التاريخ تصكير إلى( الفمنـز) تعمد ، األنثركبكلكجيا
  السيادة صاحبة فييا المرأة كانت التي األكضاع بقمب مبكر عيد كمنذ الرجاؿ فييا

    تبشر الذم ( الرجالي ) المجتمع محميا ليقيمكا ، ( لنسكما ) المجتمع) كالٌطٍكؿ
  ليعكد مبسط بشكؿ لؤلكضاع عكس مجرد ليس المستيدؼ لكف ، بسقكطو( الفمنـز)

  . المزعكـ القديمة العبكدية عيد إلى الرجاؿ كيرجع ، كالسيطرة الحكـ لمنساء
  الجنس إلغاء كى:  كاإلجراءات الخطط مف طكيمة سمسمة عبر المطمكب إف      
  (أدكار) ك مفاىيـ مف عميو ينطكم ما بكؿ ، معان  كالنساء الرجاؿ جنس:  أم ، ذاتو
حبلؿ ، المنزلة األدياف تكرسيا ثابتة   أف:  يعني الذم ، (النكع) بمفيكـ الجنس كا 
  درجت التي كالقسمات المبلمح مف تخمك محايدة خامان  مادة البشرم المخمكؽ يككف

  منيما لكؿ مختمفيف كجنسيف كالرجاؿ النساء بيف خبلليا مف لتمييزا عمى البشرية
  تحميؿ حكؿ كتدكر ، كاألسرة المجتمع داخؿ بيا يقـك ، محددة كأدكار أكضاع
 ( . العممانية) مفاىيـ
  النكع ىذا أفراد يقكـ أف ، الجديد المفيـك ىذا إطار داخؿ مانع يكجد كال      
  الماضي) في كانت التي األدكار بعض بانتحاؿ فقط دةمحدك  كلفترات العاـ المحايد
  النساء أدكار بأداء الرجاؿ يقـك أف شريطة ، النساء أك لمرجاؿ تنسب (الغابر

  (الفمنـز) لو تركج الذم المفيـك ىذا أف نذكر أف ىنا الميـ كمف ، كالعكس التقميدية
  في أصبحت التي يالجنس الشذكذ لحركات( الفكرم) األساس نفسو الكقت في يمثؿ
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  كالسياسة بؿ كالمجتمع كاإلعبلـ الثقافة دكائر في كاسع نفكذ ذات األخيرة السنكات
  بؿ ، (المحايد النكع) مفيكـ تطبيؽ بعد( شاذة) تصبح لف كالتي ، الغربية الدكؿ في

 .  كاعتيادية طبيعية األكضاع أكثر ىي ستصبح
  الحركة تخمقيا التي كالمؤتمرات اتالنشاط غابة كراء العاـ اليدؼ ىك ىذا      
  كؿ كراء الكبرل الغاية إنو ، كالمحمية الدكلية مؤسساتيا خبلؿ مف العممانية النسكية

كسابيا ، (المرأة تمكيف) حكؿ محمكـ بشكؿ اإللحاح عمييا يجرم التي الشعارات   كا 
  (التعميـ) نشرك  ، لتقدميا المعكقة (التقاليد إلغاء) ك ، كالسياسي االقتصادم النفكذ

دماج ، الجنسي   أكضاعان  لتصبح (الشذكذ إلى الزنا مف) االنحراؼ أشكاؿ كؿ كا 
 .  طبيعية
  شعار تحت ذلؾ ككؿ ، نفسو المرأة جنس إلغاء إلى تسعى حركة أماـ إذف نحف      
  مع ذاتو الجنس إلغاء إلى يؤدم الذم التقدـ لكنو ، تقدميا كضماف المرأة عف الدفاع
  عالمية الحركة ىذه أصبحت فمماذا ، كذلؾ األمر كاف إذا ، كلكف ، رجاؿال جنس
  عالمنا في كاألنصار المدافعيف ىؤالء كؿ بكيف لمؤتمر أصبح كلماذا ؟ الطابع

 !  ؟ اإلسبلمي
  مجتمع في عقدٌيان  فراغان  تسد الحركة ىذه إف:  ىي األكؿ السؤاؿ عمى اإلجابة      
  كما ، األخبلقية األعماؿ أىـ بمثابة التدخيف ضد الحممة اعتبار حد الخكاء بو كصؿ
  المجتمعات عمى كبسطيا ذاتو إسقاط (الغربي) المجتمع لذلؾ تضمف حركة أنيا

 ( . كالنامية اإلسبلمية) التابعة
  ىذه تحتضف التي الجيات نكعية في فيي الثاني السؤاؿ عمى اإلجابة أما      
  عمى الييمنة ذات العممانية النخب إنيا ، بلمياإلس العربي عالمنا في الحركة
ف ، كىي ، مجتمعاتنا شؤكف مجريات   عمى سيطرتيا أف إال ، العدد محدكدة كانت كا 
  حجميا يفكؽ نفكذان  ليا تعطي كالسياسة بؿ كالثقافة كالتعميـ اإلعبلـ مؤسسات مفاتيح
 .  بكثير
  أك ،( الفمنـز) لحركة العممي جالتتكي قمنا كما كىك ، بكيف مؤتمر إلى كنعكد      
  يكليك 27 في( ىيممز) السناتكر البارز األمريكي الشيكخ مجمس عضك صرح كما

  اليساريات النساء مف محدكدة جماعة أفكاره كتحدد تديره:  المؤتمر أف مف الماضي
  يعممف المكاتي (الممحدة العممانية معاني يتضمف األمريكي االصطبلح مف المفظ كىذا)
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 .  األخبلقية التعاليـ كسائر األسرة قيـ ليدـ
  العالـ في المؤتمر ىذا كبرامج ككثائؽ تكصيات تبرير مسار اتخذ لقد      

 :  أساسييف خطيف اإلسبلمي
  السمطة مكاقع في ىـ ممف العممانية النسكية الحركة أنصار بناه:  األكؿ الخط      
  الخط ىذا اعتمد كقد ، (الرسمييف فتيفالم كبعض) باسميا الناطقيف أك ، الرسمية

  غير رسالة عمى اإلعبلمية الدعاية في كالتركيز المؤتمر مخططات كؿ تجاىؿ عمى
ف ؛ المرأة حقكؽ في يبحث المؤتمر ىذا إف : تقكؿ معقدة   عمى يحض اإلسبلـ كا 
  ىذا في كسياساتو تكصياتو كتبني المؤتمر في المشاركة فإف : لذا ؛ المرأة حقكؽ
  ىذا أصحاب لكف ،) ! (  اإلسبلـ صميـ مف يكف لـ إف عميو غبار ال عمؿ اإلطار
  إلييا تدعك التي المرأة حقكؽ غير اإلسبلـ في المرأة حقكؽ أف يتجاىمكف الخط

  كالحمؿ ، الزنا حؽ الحقكؽ ىذه مف فميس ، بكيف مؤتمر كراء الكاقفة الحركة
  مف كليس ، لمتقدـ كعبلمات زعميـ في ىؤالء رتبيا حقكؽ كىي ، كالشذكذ ، السفاح
  أف لمجرد لممرأة كمعادو  متخمؼ أنو بحجة الديف ترفض أف اإلسبلـ في المرأة حقكؽ

  بكاجبات تقترف اإلسبلـ في المرأة حقكؽ إف ثـ ، ذلؾ يقمف األمريكيات اليساريات
  حقكؽك  .. األسرة كرعاية ، األمكمة ككاجبات : بكيف مؤتمر أصحاب أىدرىا معينة
  األمة سياؽ كفي ، المشترؾ اإليماف سياؽ في كتمارس تؤخذ اإلسبلـ في المرأة

  خبلؿ مف فتدار : بكيف مؤتمر يرتبيا التي المزعكمة الحقكؽ أما ، المتكاتفة الكاحدة
  حتى أك ، الرجاؿ حقكؽ جثة عمى إال تؤخذ كال ، المجتمع صفكؼ تشؽ حادة عممية

  كينشيء باهلل اإليماف يعادم مجتمع سياؽ في مارست كىي ، متميز كجنس كجكدىـ
    !!. ساذجة خداع حركة سكل إذف األمر ليس .. العممانية شعارات تحت اإللحاد دعائـ
  ال فيك المؤتمر تكصيات تبرير مسار يتخذه الذم األساس الثاني الخط أما      
  مباشرة ترتبط ال لتيا العممانية الدكائر الخط ىذا كيمثؿ ، الخداع مف كذلؾ يخمك

  كاآلراء التكجيات عف التعبير في حرجان  عمييا يفرض عامبلن  يككف قد مما بالسمطة
  مكاصمة حقيقتيا في ىي بكيف مؤتمر قرارات أف عمى الخط ىذا يقكـ . كالمشاعر

  الكجو ىذا عمى فالمؤتمر ، المرأة لتحرير يدعك اإلسبلـ كأف ، المرأة تحرير لحركة
 ( الرجعي) اإلسبلـ كليس ،( العمماني التقدمي) اإلسبلـ كلكف ، اإلسبلـ ىدؼ يحقؽ

 ! ! .  اآلف الدنيا يسكد الذم زعميـ في (الظبلمي)
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  أنصار كلكف ، كالضبلؿ الجاىمية مف الرجؿ حرر كما المرأة حرر اإلسبلـ إف      
  كقيمو بو اإليماف مف أك ، نفسو اإلسبلـ مف المرأة تحرير يريدكف بكيف مؤتمر

  اإلسبلمي المرأة كتحرير . التحرير مف النكعيف بيف ما كشتاف ، كشريعتو كتعاليمو
  المجتمع أشبلء عمى يتـ بكيف مؤتمر تحرير لكف ، المجتمع لكؿ شامؿ إطار في يتـ

  إلى كصكالن  ، نفسو النساء جنس ثـ ، الرجاؿ جنس إلغاء فيو يتـ مرير صراع كبعد
  إنو ، كالثالث ، كالناعـ ، الخشف : األجناس أدكار لكؿ صمحي الذم البشرم( النكع)

  ، األسرة تدمير ؛ كالتعمير البناء عبر يتـ تحريران  كليس ، التدمير عبر يتـ تحرير
  منذ أكانيا زاؿ نسبية مكاضعات مجرد كانت أنيا بحجة ، اإلنسانية القيـ كؿ كتدمير
 .  سحيقة عصكر
 ، عنيا كالدفاع     ، ليا كالتركيج ، بكيف مؤتمر قرارات تبرير حكليا كريد التي المحاكر ىي ىذه      
      الحقيقية األبعاد تجاىؿ عمى أساسان  تعتمد رأينا كما محاكر كىي
  كمستأنس محدكد إطار في نتائجو كتصكر ، سبؽ فيما الحظناىا كما ، المؤتمر ليذا
  ال أحدان  لكف ، ظالمة أكضاع مف ليا كتحرير لممرأة حقكؽ عف دفاع كمجرد يبدك فيما

  جيكدىا تكجت التي العممانية النسكية الحركة حقيقة في خبثان  أك جيبلن  يخكض
 .  بكيف بمؤتمر
  عنو تصدر التي كالتكصيات القرارات أف:  المؤتمر مف حقيقة ييمنا ما لكف      
  جميع ـزتمت ، كسياسات أكامر إلى الفكر عمى تتحكؿ المؤتمرات مف أمثالو كعف

  ىناؾ ككأف ، بتنفيذىا اإلسبلمية البمداف في الحككمية كغير الحككمية األجيزة
  كاقع عمى مطبقة تراىا حتى تيدأ كال ، التكصيات ىذه عمى تقكـ عالمية حككمة
ذا.  الحياة   المتحدة األمـ في تتمثؿ العالمية الحككمة ليذه الكاضحة المظاىر كانت كا 

  كفي ، الصناعية بأقماره كالمسيطر الممتد الدكلي اإلعبلـ أخطبكط في كككاالتيا
  الدكؿ في كالتأثير التدخؿ أداة ىي التي ، األجنبية المعكنات يسمى ما شبكة

  الحككمة ليذه كاضحة غير أخرل مظاىر ىناؾ فإف .. الحديث العصر في اإلسبلمية
  : العربية اإلسبلمية احةالس عمى أبرزىا الجديد الدكلي بالنظاـ يسمى ما أك العالمية

  اآلف عمييا يطمؽ كركابط كمنابر كمحافؿ أندية في العممانية لمنخب التجمعات تمؾ
  ، اإلنساف حقكؽ مجاالت في النشاط كتزعـ : (الحككمية غير المنظمات) كصؼ
  كأكضاع اإلنساف حقكؽ كبالطبع ، االجتماعية كالخدمات ، كالفكرم العممي كالبحث
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  في أنيا إال التجمعات بيذه الممحؽ (الحككمية غير) كصؼ مف الرغـ مىكع ، المرأة
  إلى أعمى مف المختمفة بمستكياتيا المحمية الحككمات عمى قكٌيان  نفكذان  تمارس الكاقع
  في اندماجيا بفضؿ كذلؾ ، الحككمات ىذه نفكذ يفكؽ نفكذان  تمارس إنيا بؿ ، أسفؿ

  غير المنظمات) ىذه أصبحت فقد : الفعؿكب ، المنظمات ليذه العالمية الشبكة
عماؿ فرض في العالمية لمحككمة األساس الذراع (الحككمية   السياسات كؿ كا 

  مؤتمر كقبمو ، بكيف مؤتمر كآخرىا ، كالسكاف المرأة مؤتمرات في المكضكعة
  مجتمعاتيا عف منعزلة عممانية نسكية نخبان  تضـ التي المنظمات ىذه إف ، القاىرة
  مف تتمقاه الذم كالمعنكم المالي الدعـ بفضؿ كبيرة قكة تستمد أصبحت ميةاإلسبل
  مف الغربي العمماني بالكضع ارتباطان  أكثر أصبحت إنيا بؿ ، الخارجية شبكاتيا
  لمحركة فركع مجرد إلى كتحكلت ، المحمية بمجتمعاتيا صمتيا حتى أك ارتباطيا
  . كالسكاف المرأة مجالي يف العاممة الحككمية غير لممنظمات العالمية
  ليا تكجد ال كالتي ، مجتمعاتيا عف المنعزلة الحككمية غير المنظمات إف      
  الحجـ كبيف بينو تناسب ال نفكذان  تمارس اإلسبلمية المجتمعات أرض في جذكر

  الجديد الدكلي النظاـ في االندماج إلى ذلؾ كيعكد ، الفكرم ككزنيـ ألفرادىا الحقيقي
  إلى يعكد كما ، الدعـ أنكاع شتى خبلؿ مف الفركع دكر ألداء بو رتباطكاال

  القمة إلى كالنفاذ اختراقيا خبلؿ مف القائمة كالتنفيذية السياسية بالسمطات االلتصاؽ
 .  المتغربة الميكؿ ذكات الرؤساء زكجات سيما كال فييا

و نحف:  إذف         الحركة أك (الفمنـز) مجاؿ في) فكرية بحركة ليس ، حقيقةن  نكاجى
  ، ذلؾ أشبو كما كالحجة اإلقناع بكسائؿ أفكارىا نشر إلى تسعى (العممانية النسكية

جبار ، الخفي التآمر بأسمكب أغراضيا إلى تتكسؿ الطابع تآمرية بحركة بؿ   كا 
طاعة تنفيذ عمى اإلسبلمية المجتمعات   األرضية في جذكر أية ليا تكجد ال سياسات كا 
 .  ةاإلسبلمي
  الصادرة كالقرارات كأمثالو بكيف مؤتمر عف بعيديف نبدك أننا فرغـ..  كىكذا      
  كال نجد إننا إال ، (الفمنـز) كمبادئ أفكار شطحات عف بعيديف نبدك أننا كرغـ ، عنو
  بقكة تنفذ فعمية كسياسات اإلسبلمية ببلدنا في تطبؽ األفكار ىذه بأف نفاجأ أقكؿ

  كالمجكء ، ليا األنصار كسبت أك ، بيا التبشير حتى سبؽ قد ككفي أف دكف القانكف
  األفكار ىذه مركجي أف عمى يدؿ كاإلجبار الفرض في المشبكه األسمكب ىذا إلى
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  ميما صدل أم تجد لف فإنيا حقيقتيا عمى طرحت لك أنو مف كاثقكف كالسياسات
 .  بيا تحيط التي الشعارات لمعاف درجة كانت
  الحجة كنقدـ ، نرفضيا مخططات عمينا بو تيفرض الذم األسمكب ىك ىذا      
  ذلؾ مع لكننا ، كشريعتنا كتراثنا كتاريخنا عقيدتنا تخالؼ إنيا : كنقكؿ ، ضدىا
  أسمكب إلى الحقيقة في يعكد لكنو ، الطابع سحرم يبدك بشكؿ كمنفذة مطبقة نجدىا
  . كآلياتو جكانبو بعض إلى سبؽ فيما ألمحنا الذم الشريؼ غير التآمر
  بمؤتمر أحاط الذم كالبريؽ كالصخب الضجيج كؿ كراء الحقائؽ ىي ىذه      
 .  بكيف

________________________ 
:  محورين إلى المقاءات حيث من المؤتمر وينقسم ، الحالي سبتمبر شير من األول األسبوع بداية في المؤتمر عقد)*( 

 ، ومشاركة مشارك ألف سبعين عن يزيد ما وحضره ، المتخصصة الدولية المنظمات قاءاتول ، الرسمية الدول وفود لقاءات
 المؤتمر ىذا في شارك( الشمالية أمريكا في اإلسالمي التجمع) أن:  إليو اإلشارة تجدر ومما الحكومية الوفود إلى باإلضافة

 من مكون وفد المؤتمر ىذا في التجمع ويمثل نعمم افيم المشاركة الوحيدة اإلسالمية المنظمة وىو ، مشكورة رائدة خطوة في
 في لممرأة الحقيقية الصورة لبيان المحاضرات من عدداً  مختمفة بمغات وألقوا ، المتخصصين واألساتذة العمم طمبة من عدد

 عبد لمشيخ( المسممة المرأة حول شبيات: ) كتاب:  منيا ، المؤتمر في وزعت وأبحاث كتب عدة التجمع أصدر كما ، اإلسالم
                            اإلنجميزية بالمغة ، التميمي عمي لمشيخ( اإلسالم في المرأة مكانة: ) وكتاب ، حية لغات بسبع ، الخالق عبد الرحمن

 . - البيان -
 مقال إلى الرجوع يدالمف ومن واجتماعّياً  واقتصادّياً  سياسّياً  الجنسين بين المساواة نظرية:  ىي( Feminsm) الفمنزم)**( 

(                                                                               83) العدد في المنشور ، يحيى محمد لمدكتور ،( لمفيم إطار النسوية الحركة: )
 . - البيان -
 

 

 

 الضوء دائرة في

  النسوية الحركة
 - لمفيم إطار -

 يحيى محمد.  د
 

    يطمؽ ما كممارسات كطركحات أفكار أصبحت السابقيف العقديف مدل ىعم      
    الحياة في كسائدان  قكيان  تياران  تمثؿ ( الًفًمًنٍزـ ) أك النسكية الحركة الغرب في عميو

w  النشر دكر مف العديد في األثر ىذا المتابع كيجد ، كالسياسية بؿ كالثقافية االجتماعية
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  تمؾ كنشر لمتركيج الصادرة الكتب عشرات في راألفكا ىذه لنشر المخصصة
  نفكذ ذات دكائر كفي ، نشطة كفكرية اجتماعية جمعيات في يجده كما ، الطركحات

  كاقع إلى النظرية كالطركحات األفكار تحكيؿ عمى تعمؿ السياسي المعترؾ داخؿ
  كيةالنس لمممارسات االجتماعي كالتمكيف القكانيف استصدار خبلؿ مف فعمي عممي
 .  العاـ الرأم تشكؿ التي الطاغية اإلعبلـ كسائؿ عبر

  كجو عمى المتحدة الكاليات كفي الغرب في أصبحت قد الفمنـز أف كبما      
  تجديدان  العممانية الميبرالية فييا كجدت التي الفكرية باأليديكلكجية أشبو الخصكص

  مؤتمراتيا خبلؿ مف كمتحمس كاضح بشكؿ األيديكلكجية ىذه سرت فقد ، لدمائيا
  مثبلن  المغكية الصياغة ككانت كالطفؿ لممرأة كرستيا التي كالعقكد كالسكاف المرأة عف

 نسكيان  منشكران    ـ1994 العاـ في سبتمبر شير خبلؿ بالقاىرة عقد الذم العالمي السكاف مؤتمر لكثيقة
    كمفاىيـ دعاكل معظـ - ككمماتو عباراتو في - فيو تجمت خالصان 

 في نمطان  لتككف   ، العالمي الطرح مستكل إلى الغربية النسكية لؤليدلكجية كصكالن  مثؿ مما الحركة تمؾ
    الدنيا في كتعميمو فرضو يراد كالممارسات كالعادات كالقيـ األفكار
 .  بأسرىا

  : الغرب في الحركة ىذه مرجعية
  كمو العالـ إلى تصدر أف اآلف ليا يراد التي الغرب في النسكية الحركة إف      
 إطار كفي   كالثقافية، كالفكرية االجتماعية نشأتيا إطار في تفيـ أف ينبغي ، عالميان  نمكذجان  لتصبح
 ىك الفيـ ىذا ألف ذلؾ   أفرزتيا، التي العامة الحضارية كاألكضاع ، غذتيا التي الثقافية الركافد
    كةالحر  ىذه أف تزعـ التي الدعكل مف العقؿ يعصـ الذم
  إنيا بؿ ، كخاصة معينة كاجتماعية فكرية بيئة في ثابتة نسبية أيديكلكجية ليست
  لمسمكؾ مطمؽ نمكذج ىي أك ، كمكاف زماف لكؿ صالحة عالمية مطمقة فمسفة

 .  بعامة البشرم
  الغربية لؤليديكلكجيات حدث ما تكرر التطكر ىذا في الفمنـز أف كالحؽ      
  باعتبارىا ليست العالـ عمى طرحت التي كبراجماتية كاشتراكية ليبرالية مف السابقة

  كنماذج كعالمية مثالية مذاىب باعتبارىا بؿ ، الغربية بالحضارة خاصة اتجاىات
  . كعقائدىـ حضاراتيـ اختبلؼ رغـ البشر كؿ عمى تسرم تطبيقية
  أف يمكف ما كأىـ أكؿ لكف ، كمتشعب معقد إليو نممح الذم لمفيـ اإلطار كىذا      
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  كىـ - اإلسبلمي العالـ في بعضيـ يفيـ ما عكس عمى إنيا : الفمنـز عف يقاؿ
  كبيف أفكارىا بيف التقارب أك التمازج مف نكع إحداث الفيـ ىذا خبلؿ مف يريدكف
  تيتـ حركة ليست -لممرأة اإلسبلـ تحرير مثؿ شعارات تحت اإلسبلمية التعاليـ
  في كالعدالة المرأة حقكؽ عف فالحديث ليا كاإلنصاؼ الةالعد تكفير أك المرأة بحقكؽ
  ، الفمنـز أفكار ظؿ في لو معنى ال بؿ جزئي حديث ىك أكضاعيا كتصحيح تحسيف

  مرجعي إطار عف بمعزؿ معنى ليا يككف أف يمكف ال كالعدالة الحقكؽ ألف ذلؾ
  كالفمنـز ، اكنكعي العدالة كطابع الحقكؽ تمؾ ماىية يحدد ، عاـ كمفاىيمي كقيمي

  ، حضارتيا أك مجتمعيا في عاـ مرجعي إطار بأم طبعان  تعترؼ ال الصدد ىذا في
  . الغربي السياؽ في جديدان  عامان  مرجعيان  إطاران  كتنشيء تحدد أنيا تزعـ ىي بؿ

  إما بعضيـ يكحي أف يحاكؿ كما - امتدادان  ليست النسكية فالحركة ىذا كمف      
  تريد ، الماضي القرف خبلؿ الغرب في ظيرت لحركات - نية بسكء أك بجيؿ
 .  كالعمؿ كالتعميـ الممكية حقكؽ أك ، االنتخابات في لمنساء التصكيت حؽ انتزاع
  كبيف بينيا صمة أك رابطة ىناؾ تككف أف يمكف ال الفمنـز فإف أكلى باب كمف      
  بحقكؽ لتنادم الحالي القرف مطمع في إسبلمية بمداف في ظيرت كدعكات حركات
  الديف ىذا أرساىا التي القيـ كفؽ أكضاعيا بتحسيف كتطالب ، اإلسبلـ ظؿ في المرأة

 .  الحنيؼ
  المرأة حقكؽ عف تدافع أف ترفض جذرية أطركحة جكىرىا في الفمنـز إف      
  تسعى كىي ، يصفكنو كما السائد األبكم أك الرجالي أك الذكرم القيمي اإلطار كفؽ
  . النسكم اإلطار ىك بديؿ عاـ مرجعي إطار طرح إلى ىاأفكار  في
  : الفكري إطارىا في الحركة ىذه

  الغربي كالثقافي الفكرم السياؽ داخؿ ككضعيا الفمنـز كنو إلى نصؿ كىنا      
  كالمغكية كاألدبية بؿ ، كالقيمية االجتماعية التصكرات كؿ قمب إلى سعي إنيا ، العاـ
  مكبكتان  تصكرىـ في ظؿ معيار أك جديد منظكر إدخاؿ عبر الغرب في تسكد التي
  التاريخ كؿ ككتابة تفسير يعاد أف ينبغي الذم النسكم المنظكر كىك أال اآلف حتى

  مرجعيان  إطاران  كباعتماده منطمقو مف االقتصادم كحتى كالفكرم االجتماعي البشرم
 .  مطمقان 
  قمب إلى سعت سابقة غربية فمسفات عف تختمؼ ال ىذا في الفمنـز إف كالحؽ      
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  ، كتحميميا األمكر لرؤية جديد منظكر إدخاؿ خبلؿ مف كاألكضاع لممفاىيـ جذرم
  يسمى ما سادت التي( الييكمانـز) اإلنسانية النزعة ىك االتجاىات ىذه أشير كلعؿ

  ةالميبرالي أك ، الديني محؿ (العمماني أك) الدنيكم كأحمت أكركبا في النيضة بعصر
  الماركسية أك ، لمتفسير محكران  األرستقراطي محؿ البكرجكازم أحمت التي

  تزعـ الفمنـز أف إال ... االقتصادم المادم المعيار إلى البشرية األمكر كؿ بإرجاعيا
  الفمسفات أك كالبراجماتية - السابقة الحركات فكؿ الصدد ىذا في تميزان  لنفسيا

  قيمي إطار داخؿ كلكف ، المنظكر في جذرية تغيرات كانت - مثبلن  الكجكدية
  تتجاكز محاكلة فتعتبر الفمنـز أما ، الذكرم اإلطار ىك يتغير لـ كاحد أعمى مرجعي

  حكـ الذم العاـ اإلطار كتبدؿ تغير أنيا في الذكر السالفة الفمسفات محدكديات كؿ
 .  الفمسفات تمؾ

  الفمنـز أفكار لمحتكل السريعة الدراسة فإف العريضة الدعكل ىذه رغـ كلكف      
  الذكرية الفمسفات تمؾ أفكار مف انتقائي بشكؿ كأخذت استعادت أنيا عف تكشؼ
  تمثؿ كأنيا ، الفمنـز نشأت لما الفمسفات تمؾ لكال بأنو القكؿ يمكف بحيث ، الطابع
  عصر منذ الغربية كالحضارة الفكر عمى ىيمف الذم العاـ العمماني لمسياؽ امتدادان 
  المفرط اإلحساس ذلؾ الميبرالية مف الفمنـز أخذت المثاؿ سبيؿ فعمى ، النيضة
ف ، كالديني االجتماعي السياؽ عف منعزالن  اإلنساني الفرد بذاتية   صبت قد كانت كا 
  الشعارات بعض الماركسية مف كأخذت ، الرجؿ كليس المرأة عمى اإلحساس ىذا

  عمى كالتحميبلت المصطمحات ىذه تطبيؽ مع االقتصادم االستغبلؿ كتحميؿ الثكرية
  كأخذت ، المادم اإلنتاج كأشكاؿ االجتماعية الطبقات عمى كليس الغرب في المرأة
  ، كتطكرىا الجنسية اليكية نشأة في مفاىيميا النفسي التحميؿ مدارس بعض مف

  كتخنث المرأة استرجاؿ مفيـك عف لمدفاع مبرران  منيا تتخذ لكي طكرتيا كلكنيا
  طبيعة حكؿ المستقرة المكاصفات كؿ يخرؽ ثالث جنس لظيكر يميد مما ، الرجؿ
  المعاصرة الفمسفات كبعض نتشو فمسفة مف كذلؾ كأخذت ، كالمرأة الرجؿ مف كؿ

  نسؼ إلى ذلؾ مف تتكصؿ لكي المطمؽ كتحطيـ النسبية مبدأ كالتفكيكية كالبنيكية
قامة إلنشاء تمييدان  ، ميوتس كما الذكرم لممجتمع الفكرية األسس كىز   طركحاتيا كا 
 .  كسائدة مييمنة ، مطمقة أطران  تريدىا التي

  : لمموضوع أخرى محددات
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ذا         مف الفكرم الفمنـز مكقع تحدد الكبرل الغربية الفمسفات مع العبلقة كانت كا 
  ليذه أخرل محددات فإف ، المقمد كاالمتداد كاالستعارة المعارضة آليات خبلؿ

  الغربية بالتجربة خاصة المحددات ىذه كأف السيما إغفاليا يجب ال األطركحة
  باعتبارىا الخاص مجاليا لمفمنـز ترسـ التي ىي كأنيا ، كالحضارية العقائدية
  عالمية رؤية باعتبارىا لتطرح تمتد أف يمكف كال يجب ال بحتة غربية أيدلكجية
  التصكر ذلؾ لممرأة العاـ الغربي الفكر تصكر المحددات ىذه فمف ، البشر لكؿ شاممة
  نقحتو ثـ الييكدية كالمفاىيـ النصرانية كالكنائس اليكنانية الفمسفات حددتو الذم

  االجتماعي المرأة كضع الكبرل المحددات ىذه كمف ، العممانية اإلنسانية األفكار
  تعقد مع تمشكبل مف األخيرة القركف في شابو كما القركف امتداد عمى كاالقتصادم

 .  كنتائجيا الصناعية الثكرة بفضؿ الغربية الحياة أنماط
  عف كنكعيان  جذريان  اختبلفان  تختمؼ كاألكضاع كالقيـ الفمسفات ىذه أف كجمي      

  ، المرأة أكضاع حددت التي اإلسبلمية المجتمعات خبرة كفي اإلسبلـ في مثيبلتيا
    إطار في لممرأة قضية أك لممرأة ةمشكم بكجكد القائؿ الطرح تقبمنا لك كحتى

  تكييفيا في تختمؼ كالقضية المشكمة ىذه أف تبقى الحقيقة فإف ، اإلسبلمية المجتمعات
  الذم القيمي اإلطار في تختمؼ كما ، الغربي الكسط في المرأة كقضايا مشاكؿ عف

  في نجده كما اإلطار ىذا ظؿ في ليا تكجد أف يمكف التي كالحمكؿ ، خبللو مف تطرح
 .  الغرب
  تحكـ التي األكضاع مف كمخرجان  استجابة البداية في نفسيا الفمنـز طرحت لقد      
  المفيكـ ظمـ بأنو حممتو ما عمى كردان  ، المعاصرة األكقات في الغربية المرأة حياة

  حياة مدل عمى المرأة كىكية كياف يحدد ظؿ الذم النصراني - الركماني - اليكناني
ف - امتداد بأنيا المبكرة الفترة في أكحت ىذا في كىي ، الغربية رةالحضا   كاف كا 
  حقكؽ أك انعتاؽ أك تحرير إلى دعت التي السابقة النسكية الحركات لبعض - جذريان 
 .  كاالقتصادية كاالجتماعية السياسية النكاحي بعض في المرأة
  الييكدية العناصر بعض كتزعـ ، فكريان  الحركة كاتساع تطكر مع كلكف      

  منيا طرؼ إلى ألمحنا التي الحقيقية الفمنـز أبعاد ظيرت ، لطركحاتيا كالراديكالية
  االنطبلؽ محكر الرجؿ معاداة مف يتخذ الذم العنصرم طابعيا ظير كما ، سبؽ فيما

  ال مستعرة حرب في كالنساء الرجاؿ بيف العنصرية الحرب نيراف كيشعؿ ، األساس
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  -كشرير مطمؽ كجنس الفمنـز في يعامؿ الذم- الرجؿ إخضاع مف بأقؿ ترضى
  فيو تسيطر الذم الكقت في المستسممة الرقيقة األنثكية يكتسب لكي طبيعتو كتغيير
  مثؿ كالذككرة االسترجاؿ خصائص تكتسب أف بعد مطمقان  ىاجسان  باعتبارىا المرأة
 .  كالييمنة كالشراسة القكة

  كالفردكس المكعكد األرضي الفردكس أك لمفمنـز مىاألس اليدؼ ىك ىذا      
  كضعت الطكباكم اليدؼ ىذا إلى الكصكؿ سبيؿ كفي ، لمبركليتاريا الماركسي
  المطمؽ تنسؼ التي األفكار كاستعيرت ، الجنسيف بيف لمعبلقات الجذرية المفاىيـ
  مف االنطبلؽ دعكل تحت القيـ كعكس قمب عممية كنشطت ، لمنسبية كتركج

 .  الذكرم مكاجية في النسكم المنظكر
  : مقصودة تغريبية أيدلوجية الفمنزم
  فكرية حركة باعتبارىا سنكات منذ - كادت أك - الغرب في الفمنـز انتيت      
  باعتبارىا ىناؾ مترسخة بقيت الفكرم التجمد أك المكت ىذا مع كلكنيا ، نشطة
عبلمية مادية لحبمصا كارتبطت ، أتباع ليا أيدلكجية أك مذىب   ، كسياسية كا 
    .الجنسي كالشذكذ كاإلباحية لئللحاد كتركج كالعقائد األدياف تعادم اجتماعية كتيارات
 الدكائر بدأت   المصير، ىذا إلى تحكلت التي السابقة الغربية لمفمسفات بالنسبة الحاؿ ىك ككما      
    الفمنـز إلى تنظر الكبرل الغربية البمداف في النفكذ ذات الحاكمة

 الفمنـز كبدأت   منيا، الغرب يتكجس التي الحضارية كالقكل الخصـك ضد أيدلكجي سبلح أنيا عمى
    كلكف ، الثكرية الماركسية ضد أكالن  الثمانينات في الدكر ىذا أداء
  يكاجو فكريان  سبلحان  الحالية المرحمة في األساس دكرىا ظير الشيكعية قكة انتياء بعد
 .  اإلسبلـ كتصكرات كمفاىيـ عاليـكت قيـ

  المتحدة األمـ منابر خبلؿ مف النسكية األيدلكجية طرح بدأ ىنا كمف      
  في كمعظميا الثالث العالـ بدكؿ يسمى ما إلى طريقيا لتجد ، الدكلية كالمنظمات

  تركيج مف خصيصان  المستيدفة ىي بالذات الدكؿ ىذه إف بؿ ، إسبلمية دكؿ الحقيقة
  ليدمر يسكد أف لو يراد سمككيان  اجتماعيان  نمكذجان  باعتبارىا األيدلكجية ىذه ضكفر 
 .  كسمككياتو كممارساتو اإلسبلـ قيـ

  الفمسفات مع حدث كما - منيا شكمت بشجاعة دكرىا الفمنـز تؤدم كلكي      
  النسخ تمؾ تشبو تصديرية نسخة - العالـ إلى صدرت التي السابقة الغربية

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  الببلد إلى الغرب يصدرىا ال التي المتقدمة اآلالت أك السبلح أنكاع مف يةالتصدير 
ف التقنية فعاليتيا منيا تسمب تعديبلت فييا يدخؿ أف بعد إال اإلسبلمية   عمى بقيت كا 

  دعاكل منيا نزعت لمفمنـز التصديرية كالنسخة ، كالمتقدـ البراؽ الخارجي شكميا
عادة األدكار كقمب الرجؿ كتخنث ، المرأة كاسترجاؿ الجنسي الشذكذ   تفسير كا 
  صيغت النسخة كىذه ، الرجالي المنظكر مكاجية في النسكم المنظكر مف التاريخ

  لكنيا ، لممرأة إنصاؼ ك كحريات حقكؽ مف المسممكف ألفيا التي الدعكة قالب في
  اءؿتس إذا بحيث ليا األصمية المفاىيـ بيذه محتفظة الجكىر في بقيت الكاقع في

  الفمنـز ظؿ في لممرأة المطمكب كاإلنصاؼ كالحريات الحقكؽ ىذه نكعية عف إنساف
  الحرب في تكمف أنيا لكجد ، المتحدة األمـ بإشراؼ التصديرية نسختيا في

بعاد ، استيجانو كفي الرجؿ ضد العنصرية   ، اإلسبلمية كالتكجييات الدينية اليداية كا 
  . لكط قكـ مجتمع تشبو شائية كثنية تمعاتمج إلى كصكالن  األدكار عكس كفي

 !  يريدون ما ىذا المؤمنة أختي
  ىك اإلسبلمي العالـ في الفمنـز مع اآلف يحدث ما أف نفيـ اإلطار ىذا كمف      

  كالغزك الثقافية اإلمبريالية عمميات إطار في سابقة فمسفات مع حدث ما بالضبط
    ، ىكيتيـ كمحك بالكامؿ المسمميف نةكعمم كتغريب كالتبعية كاإللحاؽ الفكرم

  كالمعكنة الدكلية المنظمات آليات خبلؿ مف النسكية لؤليدلكجية كالفرض فالتصدير
  أنفسيـ كالمركجكف ، كالميبرالية الماركسية مع قبؿ مف حدثا كما يحدثاف ، الغربية

  سحرم حؿ الفمنـز أف يدعكف الذيف كالكتاب بالمفكريف يكصفكف الذيف العمبلء مف
  نفسو كاالنبيار ، األخرل الغربية لمفمسفات ركجكا أف سبؽ كما يركجكف ، جديد

  مع اآلف يظير الغرب مف الكافدة السابقة الفكرية المذاىب مع حدث الذم كاالستخذاء
  مصطمحات مف تستعير كالمكاءمة لمتمفيؽ اتجاىات عف نسمع حيث الفمنـز

  . اإلسبلمي كالمفيكـ الطابع عميو يتضف أف تحاكؿ ما الفمنـز كشعارات
  اإلسبلـ كمفاىيـ بتعاليـ ال المسممة المرأة تحرير عف كتبان  نقرأ كأصبحنا      
  المرأة لتصبح المرجعية الفمنـز أطر خبلؿ مف بؿ ، كاإلنسانية المرنة الكاسعة
  ، رجاؿال لجنس المحاربة العدكانية المشاكسة الفمنـز امرأة مف نسخة مجرد المسممة
  أنو ترل ما منو ترفض لكنيا حقكقان  ليا يكرس تراه ما اإلسبلـ مف تقبؿ قد كالتي

  أيدلكجية مف تحكلت الفمنـز أف ذلؾ كؿ كراء األساسية كالمشكمة ، تكبميا كاجبات
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  أف ليا يراد تطبيقية عمؿ كخطة برنامج إلى كمحدد معيف سياؽ ذات خاصة غربية
 . كعاـ مطمؽ بشكؿ تطبؽ أف ليا يراد كما ، دينيـ حؿم لتحؿ المسمميف عمى تطبؽ

________________________ 
 

 

 كتاب في قراءة

 العربي الوطن في النسائية الصحافة
 إبراىيم إسماعيل.  د:  تأليف
 األحمد مالك.  د:  عرض

 
    مف بحركؼ التاريخ يسجمو العصكر مر عمى دكرىا ، حضارة صانعة المرأة      
 ليا عرؼ   ، الكبير بالفضؿ البشرية ليا تديف ، األجياؿ كمربية ، كالرسؿ األنبياء أـ فيي ، نكر

  ... رفيعة منزلة كأنزليا ، الكريـ القرآف فكرميا..  المكانة ىذه اإلسبلـ
  العمـ مياديف سائر في رائدات خالدات نساء الزاىرة اإلسبلـ عصكر شيدت كما

 ( . كالمعرفة
  الدكلية الدار عف األكلى الطبعة منو صدرت الذم كتابو مقدمة تبالكا بدأ ىكذا      
  دراسة أكؿ الكتاب كيعتبر ، (ـ1996) / (ق1416) عاـ (مصر) كالتكزيع لمنشر
  بدء منذ النسائية لممجبلت حاصرةن  ، العربي الكطف في النسائية الصحافة عف شاممة

 .  ـ1994 نياية حتى ـ1892 عاـ ظيكرىا
  المرأة مجبلت : بعنكاف األكؿ : رئيسيف بابيف إلى كتابو المؤلؼ ـقس كقد      
  التحرير فف : الثاني كالباب ، كتطكرىا نشأتيا - العربي الكطف في كاألسرة

  الكتاب أف : التقسيـ ىذا مف كيتضح ، العربية كاألسرة المرأة مجبلت في الصحفي
  النسائية المجبلت ألشير كحصر تاريخي سرد - األكؿ : رئيسيف جانبيف يتناكؿ
 .  فني صحفي تحميؿ:  الثاني كالجانب ، نشكئيا تاريخ مف بدءان 

      المناطؽ حسب الدراسة تحت المجبلت المؤلؼ صنؼ : البابيف كبل كفي      
  : النيؿ كادم في كاألسرة المرأة مجبلت عف تحدث األكؿ الفصؿ ففي ؛ الجغرافية

 :  العربي المشرؽ في المجبلت عف تحدث الثاني الفصؿ كفي ،( كالسكداف مصر)
  بمداف الثالث الفصؿ في كغطى ، (العراؽ ، فمسطيف ، األردف ، سكريا ، لبناف)
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  الفصؿ كفي ،( مكريتانيا ، المغرب ، الجزائر ، ليبيا ، تكنس) : العربي المغرب
 .  العربية كالجزيرة الخميج صحافة عف تحدث : األخير

 ؟ كتابال في الجديد ما
  الفصكؿ بعض اقتصرت كلئف ، بابو في مكضكعية دراسة الكتاب أف شؾ ال      

  فترة عمى أك معيف بمد عمى أك االجتماعية الصحافة في محددة جكانب عمى فيو
  ، كاسعة جغرافية كمساحة ، كبيرة زمنية مساحة يغطي الكتاب فإف ، معينة زمنية
  (كثمانيف مئة) الباحث غطى لقد ، الجانب ىذا في المطبكعات ألغمب كدارسان  محمبلن 

 .  تصدر تزاؿ ما( أربعكف) منيا مطبكعة
 التاريخي السرد   : كىما كاحدة دراسة في جمعيما لمباحثيف يتاح قمما جانبيف بجمعو تفرد كالكتاب      

    لممعاصرة الفني الصحفي كالتحميؿ ، سابقان  صدر لما كالتحميمي
 .  منيا

 : النسائية لمصحافة يتاريخ موجز
  في ـ1892 عاـ (نكفؿ ىند) المبنانية أصدرتيا التي (الفتاة) مجمة تعتبر      

  النسائية المجبلت تكالت ثـ ، العربي الكطف في عربية نسائية مجمة أكؿ اإلسكندرية
  نقكال جرجي أصدرىا( الحسناء: ) مجمة أكؿ ككانت ، لبناف تبعتيا ثـ ، مصر في
  مجمة (ـ1910) عاـ عبده مارم أصدرت حيث ، سكريا ثـ ، (ـ1909) عاـ
  ثـ ، ـ1923 عاـ (ليمى) مجمة صكف يكلينا أصدرت حيث ، العراؽ ثـ ،( العركس)

  تاككم) أصدرت حيث السكداف ثـ ، ـ1936 عاـ تكنس في (ليمى) مجمة صدرت
  ائيةالنس الصحافة صدكر تكالى ثـ ، ـ1946 عاـ (الكادم بنت) مجمة (سركسياف

  . كالجزيرة الخميج في قميبلن  كتأخرت ، العربية البمداف بقية في تباعان 
 : م1940 عام حتى النسائية الصحافة مالمح
  فييا الصادرة المجبلت ككثرة النسائية الصحافة تاريخ في مصر ألىمية نظران       

  خبلؿ مف ئيةالنسا الصحافة عمى الممحكظات أىـ إلى اإلشارة فيمكف ؛ الفترة تمؾ في
 :  ىناؾ النسائية الصحافة عمى نظرة

  حقكؽ : عمى تركز كانت الفترة تمؾ في الصادرة النسائية الصحافة أغمب -       
  كتقييد ، الزكاج سف كتحديد ، السفكر دعكل ثـ ، كالعمؿ التعميـ خصكصان  ، المرأة

w .  الزكجات كتعدد ، الطبلؽ
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  فتاة) : مثؿ البريطاني االستعمار مع اكنةالمتع المجبلت بعض ظيرت -       
  عف كالباحثيف الراقصات ألخبار سجبلن  كانت حيث ؛ (العركسة) ككذلؾ ، (النيؿ
 .  المحرمة المتعة
 .  نسائية جمعيات أك نساء عف إما : النسائية المجبلت مف الكثير صدر -       
  . المشاركة عمى نساءال لتشجيع ؛ نساء بأسماء الرجاؿ مف كثير كتب -       
  . النسائية المجبلت إصدار في بقكة الييكد كبعض ، النصارل شارؾ -       
  ثـ ، ما حد إلى رككد فترة (تبلىا كما الحرب فترة) البلحقة الفترة ككانت      
  أىـ كلعؿ ، كاالقتصادية االجتماعية األكضاع تغيرت حيث المصرية الثكرة جاءت

  نكعية في نقمة تمثؿ التي ، ـ1955 عاـ (حكاء) مجمة الفترة ىذه في اإلصدارات
  تحرير دعاة مف كىي) السعيد أمينة الصحافية تحريرىا كرئيسة ، الصحفي الخطاب

  بزعـ المرأة فكر تدمير في كامؿ بشكؿ دكرىا أداء استطاعت كقد ، ! المرأة
  اليبلؿ دار فع صدرت حكاء أف المعمكـ كمف ،( 1981) سنة 26 لمدة( تحريرىا
  التي النسائية المجبلت أخبث كمف ، كقضاياه اإلسبلـ تجاه بمكاقفيا سابقان  المعركفة
 مجمة : العربية   البمداف كبقية ، خصكصان  مصر في الكاسع االنتشار كاستطاعت ، الحقان  صدرت

 .  الفاخرة كالطباعة   كالكرؽ الحديثة الصحفية بالفنكف تميزت التي ، (الدنيا نصؼ)
 : لبنان في النسائية المجالت

      كمنو ، عمكمان  الصحفي العمؿ في الرائدة العربية البمداف مف لبناف تعتبر      
  لمتفرنج الدعكة بيف بالتردد األكلى مرحمتيا في صحافتيا كتتميز ، النسائية الصحافة
  رانيةنص إرساليات خريجات أنيف صاحباتيا عمى كغمب ، العادات عمى كالمحافظة

 .  أجنبية
  كتنكعت تطكرت فقد ، (ـ1975 - ـ1943) المتكسطة المرحمة في أما      

  ، الربح عامؿ كدخؿ ، فييا بارزة الصحافة حرفة كأصبحت ، النسائية الصحافة
    . كالمكضة األزياء عمى كالحرص الجنسية القضايا عف بالحديث األصكات كارتفعت
 ، كغيرىا...  ، (نكر) ، (جمالؾ) ،( زينة) ،( فيركز) مجمة اصرةالمع المجبلت أشير كمف      
  كثرة في المتمثؿ التجارم الجانب:  المعاصرة المجبلت عمى كغمب

  ، (مشاعره دغدغة) األصح عمى أك القارئ رضا كسب كمحاكلة التجارية اإلعبلنات
  عف النظر بغض التكزيع لتحسيف الحككمات رضا كسب عمى حرصيا عف فضبلن 
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  أجنبية لمجبلت ترجمة عف عبارة ىي مجبلت كظيرت ، الثقافي كمستكاه المحتكل
  كاألزياء الفنانات مكضكع كغمب (نكر) ك (جمالؾ) األجنبي الثقافي بمحتكاىا
 .  مكضكعاتيا عمى كالجماؿ
  كعدـ بقمتيا تميزت العربية النسائية المجبلت فإف كلبناف مصر عدا كفيما      
قميميتيا اصدكرى انتظاـ  .  كا 
  ، سكريا) الثكرية العربية البمداف في تصدر التي الصحؼ بعض تميزت كذلؾ      
  بنشرات تككف ما أشبو بأنيا الثكرات فترات في( الجزائر ، ليبيا ، تكنس ، العراؽ
  عمى المرأة كتربط ، االجتماعية القضايا تجاه الحككمة نظر كجية تعكس ، حزبية
                     . يسارية ثكرية غالبان  ىي التي الحاكـ الحزب ياتبتكج الخصكص كجو

 : والجزيرة الخميج في واألسرة المرأة مجالت
  في) بالقكة تميزت أنيا إال الخميج في النسائية المجبلت صدكر تأخر رغـ      
  كلعؿ ، الفاخر كالكرؽ الطباعة في بالتميز ككذلؾ ، (الصحفي التحريرم الجانب

  . ـ1965 عاـ صدرت حيث الخميج في نسائية مجمة أقدـ (أسرتي)
  (األسرة) : عيماف كفي ، ـ1979 عاـ (الخميج زىرة) صدرت : اإلمارات كفي      
  فقد السعكدية في أما ، ـ1979 (الجكىرة) صدرت : قطر كفي ، ـ1974 عاـ

  كىي ، ياضبالر  النسائية النيضة جمعية عف ، 1977 عاـ( الضياء) مجمة صدرت
  المجبلت السعكدية في انتشرت لكف ، الصدكر في منتظمة كغير االنتشار محدكدة
  كأشير ، شركات أك أفرادان  أكانكا سكاء سعكديكف أصحابيا مجبلت كىي ، المياجرة

 نسائية مجمة)     : المجمة (تركيسة) ككانت ـ1974 بيركت في صدرت التي (الشرقية) المجبلت ىذه
 . بصمة السعكدم لممجتمع حقيقة تمت ال ىيك (  سعكدية
  تدنت لكنيا ، األخرل العربية المجبلت األكلى سنكاتيا في( الشرقية) كنافست      

  لؤلبحاث السعكدية الشركة عف (سيدتي) مجمة صدرت ثـ ، بعد فيما االنتشار في
  تتكال ثـ ، ـ1991 عاـ( حكاء عالـ) صدرت ثـ ، 1981 عاـ لندف مف كالتسكيؽ
 .  كبيركت كلندف قبرص مف المجبلت
 : اإلسالمي الطابع ذات واألسرة المرأة مجالت
  : منيا كذكر اإلسبلمي الطابع ذات النسائية المجبلت بعض إلى الباحث أشار      
w  ، فرنسا في الثقافي االتحاد عف ـ1987 عاـ صدرت : (أسماء) مجمة - 1      
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  بعد ـ1989 عاـ تكقفت كلقد ، العربية دكؿال في كتكزع بيركت في تطبع لكنيا
 في كالتنكع   ، الفاخر كالكرؽ ، الجيدة بالطباعة القميمة أعدادىا كتميزت ، فقط أعداد أربعة صدكر

 .  فييا البارز اإلسبلمي كالسمت ، مكضكعاتيا
  لمجمة شيريًّا ممحقان  ـ1990 عاـ مصر في صدرت : (ىاجر) مجمة - 2      

  كمعالجاتيا الجيد اإلسبلمي بطرحيا المجمة كتميزت ، (سبلمياإل المختار)
  الجانب في ضعيفة كانت لكنيا ، مصر في خصكصان  ، المرأة لقضايا المكضكعية

 .  صدكرىا مف قصيرة فترة بعد الصدكر عف كتكقفت ، كالطباعة كاإلخراج الفني
  في رتصد متخصصة اجتماعية نسائية مجمة كىي : (عفاؼ) مجمة - 3      
  إال المتكاضعة كاإلخراجية التحريرية المجمة إمكانات كرغـ ، 1985 عاـ بيركت
  االجتماعية لممشكبلت إسبلمية حمكؿ إيجاد عمى العمؿ في جيدان  دكران  أدت أنيا

 .  إسبلمي منظكر مف لؤلسرة كالحياتية
  مجبلت عف غفؿ فإنو ، االستقصاء عمى يظير فيما المؤلؼ حرص كرغـ      
      : كالتالي كىي ، المؤلؼ غطاىا التي نفسيا الفترة في صدرت ميمة أسرية
      النجاة جمعية عف تصدر ، إسبلمية نسائية مجمة كىي : (الشقائؽ) - 1      

  كتعالج ، الطابع إسبلمية كالمجمة ، ـ1992 عاـ مف ابتداء بيركت في االجتماعية
  ، المعاصرة الصحفية الفنكف إلى المجمة قدكتفت ، إسبلمي منطمؽ مف األسرة قضايا

  كضعؼ المادية اإلمكانات قمة مف كتعاني ، عادم ككرؽ كاحد بمكف شيريًّا كتصدر
 .  االنتشار
 .  ىكلندا في اإلسبلمي الكقؼ مؤسسة عف كتصدر ]*[  (األسرة) مجمة - 2      
  الصدكر في كاستمرت ، ـ1993 ىػ1413 محـر في منيا األكؿ العدد صدر      
  عف كالبعد ، كالتنكع ، باالعتداؿ : صدكرىا بدء منذ المجمة كتميزت ، شيريان 

 .  الراقي الفني كاإلخراج ، المتميزيف الكتاب مف كبير عدد كاستقطاب ، اإلقميمية
  مجمة كىي ، جديدة نسائية مطبكعة الكتاب صدكر بعد أخيران  صدر كلقد      

  إسبلمية مجمة كىي ، مف الرحمف عبد بنت سارة.  د اتحريرى كترأس ،( الشقائؽ)
  كالكرؽ كاإلخراج الجيدة بالطباعة كتتميز ، أعداد أربعة منيا صدر بالمرأة خاصة
 .  بابيا في جيدة كىي ، إسبلمي منطمؽ مف المرأة قضايا في كتتخصص ، الفاخر

w : الكتاب عمى عامة ممحوظات
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 أىميا لعؿ       ، القصكر أكجو بعض شابو الكتاب أف إال الكاتب بذلو الذم الكبير الجيد رغـ -      
 : 

  خصكصان  كاالجتماعية النسائية لممطبكعات الكامؿ االستقصاء غياب -      
  لتفقد ، األسكاؽ إلى الذىاب عناء نفسو يكمؼ لـ المؤلؼ أف كيظير ، منيا المعاصرة

ف ، المتاحة النسائية المجبلت كافة   مف فإنو ، قديمان  صدر فيما استقصاء ىناؾ كاف كا 
 .  األسكاؽ في مكجكدة مجبلت إغفاؿ المقبكؿ غير

  المجبلت لبعض الصحفية الفنكف تحميؿ كىك الكتاب مف الثاني الباب -      
  كيغمب ، اإلعبلـ رجاؿ مف لممتخصصيف أساسان  مكجو كىك ، مناسب غير المعاصرة

  . القراء لجميع األصؿ في الكتاب ابينم ، البحت األكاديمي الجانب عميو
  ظيكر مف األكلى لمفترات جيدان  تحميبلن  فنجد ، قاصر التاريخي الرصد -      

  كخصكصان  البلحقة الفترات في ميفتىقىد لكنو ، مصر في خصكصان  ، النسائية الصحافة
  العربية البمداف بعض في الصادرة المطبكعات عف التحميؿ غياب ككذلؾ المعاصرة
 .  األخرل
  عمى األحياف مف كثير في يعتمد فيك ؛ قاصر لممجبلت المكضكعي التحميؿ -      
 .  محدكد المجاؿ ىذا في المؤلؼ كجيد ، أخرل مصادر عف النقؿ

  في اإلسبلمي النيج يعتمد ال النسائية المجبلت لمحتكيات المنيجي التحميؿ -      
  التأصيؿ عف كالبعد السطحية عميو يغمب لكف ، كالنقد كاالعتراض كالرد القبكؿ

 .  الصحيح اإلسبلـ حقيقة عف بعدىا أك قربيا كمدل المجبلت ىذه لكاقع اإلسبلمي
  عمكمان  العربية الصحافة في كالييكد النصارل دكر ذكر المؤلؼ عف غاب -      

    دكر ككذلؾ ، الحقان  تطكرىا أك نشكئيا فترة في سكاء ، خصكصان  كالنسائية
 .  عمييا القائميف تكجيو في األجنبية إلرسالياتا

  المجبلت كأد في كدكرىا اليسارية الثكرية الحككمات الكاتب ينتقد لـ -      
  حاجات عف بعيدان  ، الحاكـ الحزب أغراض لخدمة بتكجيييا كذلؾ ، النسائية
 .  الخصكص كجو عمى كاألسرة المجتمع
نما ، اإلسبلمية النسائية المجبلت دكر المؤلؼ يبرز لـ -         بذكرىا اكتفى كا 
 .  افتتاحياتيا بعض مف فقرات كنقؿ ، البحث في المكضكعي الجانب عمى حفاظان 
  كىك ، كاإلعبلمييف كالمتابعيف لمباحثيف يككف ما أنسب الكتاب فإف:  كأخيران       
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 أغمبيا لكف   ، المجاؿ ىذا في عديدة دراسات قدمت كقد ، المجاؿ ىذا في بالمعمكمات غني مصدر
    الخاصة الدكتكراة رسالة كمنيا ، ينشر لـ كأغمبيا الطابع أكاديمي
  عينات عمى بحثو في ركز كقد ، النسائية المجبلت حكؿ (مشعؿ أسامة) بالباحث

  عمى الباحث كناؿ ، إسبلمي منطمؽ مف كاممة تحميمة دراسة حكليا كقدـ ، منيا
  جامعة اإلعبلـ قسـ مف الدكتكراة طاش القادر عبد . د عمييا أشرؼ التي رسالتو
 .  ىػ1416 عاـ سعكد بف محمد اإلماـ

________________________ 
 . القراء من كثير لدى قبوالً  وجدت أنيا إال المجمة ىذه عمر قصر ورغم ، األحمد مالك د تحريرىا يرأس ، األسرة مجمة)*( 

 

 

 

 

 ! ؟..  المرأة من يريدون ماذا

 وآثارىا المرأة تغريب اليبأس
 سميمان كرم محمود

 
 : كبعد.  رسكلو عمى كالسبلـ كالصبلة ، تعالى هلل الحمد      
  عمى عميؽ أثر مف لو لما بأسره كلممجتمع كميا لؤلسرة فساد المرأة فساد فإف      
  كالذم بدقة المرسكـ التخطيط ىذا ىك اليكـ نراه ما أبرز كلعؿ ، كالشباب الناشئة

  عف كابتعادىا كعممنتيا المرأة تغريب إلى فأدل كالجامعات المدارس إلى طريقو أخذ
 .  دينيا

  عمى كيغرييا بالمرأة يفتؾ سبلحان  ألكانو بجميع الحديث اإلعبلـ أصبح كما      
  مقاكمة المستحيؿ مف جعؿ كبيران  قدران  كالتأثير اإلبداع مف بمغ قد أنو خاصة الفساد
  كاإلعبلنية الفنية كمصنفاتو برامجو معظـ في اإلعبلـ ىذا اعتمد كقد ، إغرائو
  أك اإلذاعة أك التمفاز في أكاف سكاء كمفاتنيا المرأة مظير عمى محكريان  اعتمادان 
 .  مؤخران  اإلنترنت أك كالمجبلت الصحؼ
  كاضحة ظاىرة أصبح قد المرأة فيو تردت الذم الخطير االنحراؼ أف شؾ كال      

  االجتماعية الحياة مناحي كافة في المستشرية اآلثار تمؾ عميو تشيد مجتمعال في
  الصحيح الديف مبادئ عف خركجو عف فضبلن  ، كالسياسية كاالقتصادية كالثقافية
w .  كاإليمانية األخبلقية كتعاليمو
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  ثمرة ىي معظميا في الظاىرة ىذه أف البصير الناظر عمى يخفى كال      
  مف كتفريغو المجتمع إفساد بيدؼ كضعت التي كالعممانييف مارييفاالستع لمخططات
  أماـ التماسؾ عمى قدرتو فىقىدى  كبذلؾ ، الخالد كتراثو القكيـ دينو مف المستمدة المقكمات
 .  لو سائغة لقمة كأصبح الغربي االستعمار ضربات
  تتخفى لتيا البراقة الزائفة الشعارات مف بعديد المخططات ىذه تكسمت كقد      
  . كالعرؼ الديف قيكد مف المرأة كتحرير بالرجؿ المرأة مساكاة مبدأ تحت
معانان          (فيمي مرقص) أمثاؿ مف عمبلء كضع تـ الخبيثة الخطة ىذه إتماـ في كا 
        الحجاب رفع إلى المرأة فيو كنادل ، ( الشرؽ في المرأة ) كتاب أصدر الذم

ـ التي اإلسبلمية الشريعة أحكاـ فيو كىاجـ ، الرجاؿ بمحافؿ كاالختبلط   زكاج تحرِّ
 .  األحكاـ ىذه عمى التمرد إلى كدعا المسمـ بغير المسممة
    بتحرير طالب الذم (  النيؿ بنت حزب)   مصر في تأسس ـ1911 عاـ كفي      
  كأمينة ، شفيؽ درية القديمة قياداتو مف ككاف الطبلؽ كتقييد الحجاب مف المرأة
 .  كغيرىما السعيد
    النسائي االتحاد مؤتمر لحضكر شعراكم ىدل دعيت ـ1913 عاـ كفي      
  كمنع ، لكقفو الطبلؽ قكانيف تعديؿ عمى العمؿ : تكصياتو مف ككاف ، بركما الدكلي
 .  كاالختبلط السفكر في المرأة حرية كتقرير ، الزكجات تعدد

    األعمى باالتجاه فيو نادل الذم ( الجديدة المرأة) : كتابو أميف قاسـ كأصدر      
    عكض كلكيس عقؿ سعيد سار دربو كعمى ، كاجتماعيان  فكريان  الغرب تقميد إلى

  الشعراء كمف ، الماسكني المحفؿ أعضاء مف كعديد ، محفكظ كنجيب السيد كلطفي
 .  كغيرىـ قباني كنزار ، الزىاكم صادؽ
  مسممة فتاة كجو فكؽ مف النقاب بتمزيؽ كطني عيـز  قياـ بمة الطيف زاد كمما      

    . الجميكر أماـ الحجاب بحرؽ زكجتو أمر كما ، مصر في ميداف أكبر في
  مجاىديف عمماء الكقت ىذا في اإلسبلمية لؤلمة قيَّض أف تعالى اهلل فضؿ كمف      
  لو كاف مما المشبكىة الدعكات ىذه كلتفنيد المخططات ىذه لصد قكاىـ بكؿ كقفكا
 .  مساكئيا مف التخفيؼ في أثره

  : المرأة إفساد عمى ترتبت التي اآلثار
w : والمجتمع المرأة بو أصيبت ما عمق تظير عامة مؤشرات:  أوالً 
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  كسنتو كفركضو السمحة لعقيدتو معرفتيا بعدـ كذلؾ : الديف عف البعد -1      
  صبلة مف العبادات بأداء لتزاـاال عدـ ككذلؾ ، الرشيدة كأخبلقو العادلة كشريعتو
  هلل كحمد كاستغفار الكريـ لمقرآف كحفظ كتبلكة كذكر كعمرة كحج كزكاة كصياـ
       . بالصبر كالتكاصي بالحؽ كالتكاصي المنكر عف كنيي بالمعركؼ كأمر كدعاء تعالى
  فاتمخال كأحكامو كعباداتو لعقائده كتنكرف الديف تعاليـ عمى بعضيف تمرد كقد      
كا كمىا  : تعالى اهلل لقكؿ نىفىاءى  الدِّيفى  لىوي  ميٍخًمًصيفى  المَّوى  ًليىٍعبيديكا إالَّ  أيًمري   كييًقيميكا حي

 [ . 5:  البينة]  القىيِّمىةً  ًديفي  كذىًلؾى  الزَّكىاةى  كييٍؤتيكا الصَّبلةى 
  الفسكؽ أكحاؿ في تمرغت كبذلؾ : النفس كىكل الشيطاف اتباع -2      

  اهلل قكؿ عمييا كانطبؽ ، بالسكء األمارة النفس نكازع خمؼ كسارت ، النحبلؿكا
ؿ   كمىفٍ   : تعالى     ، [50 : القصص]  المَّوً  مِّفى  ىيدنل ًبغىٍيرً  ىىكىاهي  اتَّبىعى  ًممَّفً  أىضى

ٍعفى  فىبل :  تعالى قكلو كأنكرت   قىٍكالن  كقيٍمفى  مىرىضه  قىٍمًبوً  ًفي الىًذم فىيىٍطمىعى  ًباٍلقىٍكؿً  تىٍخضى
اًىًميَّةً  تىبىر جى  تىبىرٍَّجفى  كال بيييكًتكيفَّ  ًفي كقىٍرفى  (32) مٍَّعركفان   :  األحزاب]  األيكلىى الجى

  ىذا عف كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ عف األحاديث مف عديد كرد كقد [33 ، 32
 :  منيا نذكر النساء مف الصنؼ
    كما : قالكا ! الدمف كخضراءى  إياكـ ) : عان مرفك  الخدرم سعيد أبي عف      
  . [ 1] (  السكء المنبت في الحسناء المرأة : قاؿ ؟ اهلل رسكؿ يا الدمف خضراء
    استعطرت امرأة أيما ) : قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى النبي أف النسائي ركل      
 .  [ 2] (  زانية فيي ريحيا ليجدكا قكـ عمى فمرت
  الرجاؿ مف المتشبييف كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ لعف ) :  لؾكذ كركل      
 .  [ 3] (  بالرجاؿ النساء مف كالمتشبيات بالنساء
  االختبلط كعدـ البصر كغض الحجاب مثؿ : الدينية لآلداب التنكر -3      
  أةالمر  تنيى التي الديف لتعاليـ كزنان  تقيـ ال فيي ؛ الشرعية بضكابطيا إال بالرجاؿ

  أك ، البراقة كالحمي بالجكاىر متزينة أك ، الفاضحة لمبلبسيا كاشفة الخركج عف
  كقد ، الرجاؿ تفتف ال حتى بيتيا خارج كجييا في باألصباغ متحمية أك ، متعطرة
    أحدىما : النار أىؿ مف صنفاف ) : كسمـ عميو اهلل صمى النبي قكؿ ىريرة أبك ركل
  كال الجنة يدخمف ال البخت كأسنمة رؤكسيف مميبلت مائبلت عاريات كاسيات نساء
w .  [ 4] (  ريحيا يجدف
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  النساء مف الصنؼ كىذا ؛ الحياة ىك فالكقت : يضر فيما الكقت تضييع - 4      
  ، الخميعة األفبلـ كمشاىدة تعالى اهلل تغضب التي المبلىي في السير في كقتيف يقتمف
  فيما القكيمة كاألخبلؽ اآلداب تراعي ال التي كالركايات كالصحؼ الكتب قراءة كفي
فساد الفضيمة عمى كالتآمر كالنميمة الغيبة مجالس كفي ، تنشر   كغير ، البيف ذات كا 
 .  اآلثاـ مف ذلؾ

  ؛ الفساد نشر في كبير أثر ليا الفاسدة فالصحبة : السكء أقراف مصاحبة - 5      
  كما كالرجاؿ النساء بيف خاصة باالختبلط خطرىا ينتشر األمراض كعدكل فيي
 .  ذكره سبؽ

  كاالقتصادم االجتماعي النشاط في كاالشتراؾ بالعمؿ المرأة انشغاؿ - 6      
  الجأتيا إذا تعمؿ أف لممرأة أباح كاإلسبلـ ؛ كأبنائيا بيتيا حساب عمى كالسياسي
  أف حينئذ ياكعمي ، عامان  نظامان  ىذا يككف أف ال العمؿ إلى االجتماعية الضركرات

  عف الرجؿ كفتنة الرجؿ عف المرأة فتنة إلبعاد اإلسبلـ كضعيا التي الشركط تراعي
 .  المرأة
    : منيا ونذكر ، المرأة لعمل السمبية اآلثار الغربية التجربة أثبتت وقد

  كاحد عاـ في طفؿ 5600 مف أكثر المستشفى دخؿ المتحدة الكاليات في      
  . بعاىات أصيبكا كبيرة نسبة كمنيـ ، ليـ العامبلت تيـأميا بضرب متأثريف
  مستشفى أطباء رئيس كميف الدكتكر قاؿ ألمانيا في عقد لؤلطباء مؤتمر في      
  منيف كاحدة تعاني عامبلت نساء ثمانية كؿ مف أف تبيف اإلحصاءات إف : النساء
  غير اإلرىاؽ إلى اعتقاده في ذلؾ كيرجع ، الدمكم الجياز كفي القمب في مرضان 

  تتسبب التي النسائية األمراض أف تبيف كما العاممة المرأة منو تعاني الذم الطبيعي
  الجمكس أك طكيمة لمدة الكقكؼ إلى تعكد قد األكاف قبؿ الكالدة أك الجنيف مكت في

  البطف تضخـ إلى باإلضافة ، الثقيمة األشياء حمؿ أك العمؿ منضدة أماـ المنحني
 .  (  التشكه كأمراض كالرجميف
    إلى ـ17/7/1991 في غربية أنباء ككاالت أذاعتيا دراسات نتائج تكصمت      

  كاشنطف كالية في العامبلت النساء مف مئات ىجرت السابقيف العاميف خبلؿ أنو
 .  لمبيت كعدف أعماليف
    ريكيةاألم المتحدة الكاليات في ـ 1938 عاـ تأسست التي األـ مؤسسة نشرت      
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  العمؿ تركف أف بعد لرعايتيف المؤسسة إلى انضممف امرأة ألؼ 15 مف أكثر أف
 .  باختيارىف

    أجرم فرنسا في ، ـ1990 عاـ السكؽ أبحاث مؤسسة نشرتو استفتاء في      
 إلى العكدة     ترغبف منيف %90 نسبة ىناؾ كانت كير مارم مجمة في فتاة مميكف 2.5 عمى
 إال كأطفاليف أزكاجيف   رؤية استطاعتيف كلعدـ العمؿ في الدائـ التكتر لتتجنب البيت
 .  العشاء طعاـ تناكؿ عند

      % 60 السكيد كفي ، العامبلت النساء مف %40 المتحدة الكاليات كفي      
 التكتر     مف يعانيف % 28 (سابقان ) السكفييتي االتحاد كفي ، %30 ألمانيا كفي ، منيف
    . العامبلت لمنساء تصرؼ الميدئات مف %76 نسبة أفك  كالقمؽ
    كتابو في(  جكرباتشكؼ)  السابؽ الرئيس ذكر فقد السكفييتي االتحاد في أما      
  كالبناء كالخدمات اإلنتاج مجاالت في اشتغمت أف بعد المرأة أف البركستريكا عف

  أعماؿ مف اليكمية اجباتيابك  لمقياـ كقت لدييا يعد لـ اإلبداعي النشاط في كشاركت
 .  األطفاؿ كتربية المنزؿ
  كالشباب األطفاؿ سمكؾ في مشاكمنا مف كثيران  أف اكتشفنا لقد)   : قكلو كأضاؼ      
نتاجنا كثقافتنا معنكياتنا كفي   كىذه ، األسرية العبلقات تدىكر إلى جميعان  تعكد كا 
  .(   بالرجؿ المرأة مساكاة بضركرة سياسيان  كالمسكَّغة الممحة لرغبتنا طبيعية نتيجة
    المربيات عدد زاد فقد آخر لكف مف مشكمة ظيرت الخميج دكؿ كفي      

  نسبة أف االعتبار في كضعنا كلك ، أطفاليا لرعاية األـ تفرغ عدـ بسبب األجنبيات
  الخاصة عباداتيف يمارسف معظميف كأف ، مسممات غير المربيات ىؤالء مف كبيرة
  في أصدقاء مع جنسية عبلقات يزاكلف أنيف ذلؾ مف كأسكأ ، المسمميف أطفاؿ أماـ

 كمف                األطفاؿ بمصاحبة السجائر كتدخيف لمخمر احتسائيف إلى باإلضافة مخدكمييف منازؿ
    مف المرأة تحرر بسبب المسممة األسرة ييدد الذم الخطر حجـ ندرؾ ذلؾ

ىماليا دينيا تعاليـ  .  كبيتيا أكالدىا نحك اتيالكاجب كا 
 : الجنسين من األبناء أصابت مشكالت:  ثانياً 

  كتشمؿ الشباب مف حتى الطفكلة منذ الجديد الجيؿ في تشاىد مشكبلت كىذه      
 .  كثقافية تعميمية كمشكبلت تربكية مشكبلت
  تربية في كاجبيا تؤدم أبناء كليا زكجة كانت إذا الديف ذات الصالحة فالمرأة      
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  سميمة نشأة رعايتيا في األبناء فينشأ ، سعادة مف لؤلسرة تكفره بما كرعايتيـ األبناء
  الخالؽ هلل العبادة كيمارسكف الصحيحة بالعقيدة يمتزمكف بحيث كثقافيان  كنفسيان  بدنيان 

  كالصراط السكم كالسمكؾ الحميدة باألخبلؽ كيتمسككف ، كجو أكمؿ عمى العظيـ
 .  كالتقكل ركالب المستقيـ
  كؿ في ألبنائيف سيئة كقدكة ، فساد لكؿ محضف فيف المنحرفات النساء أما      
  الفاسدة القيـ إال منيف يكتسبكف ال فيـ ؛ طفكلتيـ منذ أعمارىـ كؿ كفي الحياة نكاحي

  التكجيو كال الكاجبة الرقابة بدكف يتركنيـ كىف ، الذميمة كالصفات السيئة كالعادات
  فييـ فيغرسف األجنبيات المربيات أك الجاىبلت الخادمات تربييـ حيث ؛ الرشيد
  تبلزميـ األبناء نفكس أعماؽ في تمحى ال آثار كلذلؾ ؛ القيـ كأرذؿ الخصاؿ أسكأ
  إلى يؤدم كقد ، سمككيـ كؿ في شعكرية ال نتائج لو يككف مما حياتيـ مستقبؿ في

 .  المجتمع مع تكيفيـ في بؿ كالعمؿ الدراسة في إخفاقيـ
  غاية في فيك التعميـ سف قبؿ خاصة كبناتيا أكالدىا تعميـ في األـ دكر أما      
  اهلل قكؿ تأمؿ ؛ شيء بأم العمـ عف مجردان  الحياة إلى يخرج الطفؿ فإف ؛ األىمية
كيـ كالمَّوي   : تعالى ـٍ  بيطيكفً  مِّفٍ  أىٍخرىجى عىؿى  شىٍيئان  تىٍعمىميكفى  ال أيمَّيىاًتكي ـي  كجى     السٍَّمعى  لىكي

ارى  ـٍ  كاألىٍفًئدىةى  كاألىٍبصى كفى  لىعىمَّكي   بتعميـ تقكـ التي ىي كاألـ ، [78 : النحؿ]  تىٍشكيري
  باألشياء كاإلمساؾ كاألكؿ كالكبلـ الحركة في الربانية األجيزة ىذه استخداـ أطفاليا
  كيعرفكف ، المغة ليـ المصاحبيف مف كغيرىـ كاألب األـ مف يتعممكف كما ، كالمعب
  كالنطؽ البسيطة كالكتابة القراءة تعمـ ذلؾ يمي ثـ ، بيا ينادكف التي أسماءىـ بالسماع
 .  الديف كمبادئ تعالى اهلل اسـ كيحفظكف لؤللفاظ الصحيح
  كقتيا تقضي التي أكالدىا عف المنشغمة األـ تؤديو أف يمكف ال الياـ الدكر كىذا      
  نحك كبكاجباتيا كدنياىا دينيا بأمكر الجاىمة األـ لو تصمح ال كما ، بيتيا خارج

 .  أطفاليا
  العممي أبنائيا تحصيؿ في األـ دكر يككف المرحمة ىذه األطفاؿ يجتاز كعندما      
  كما المنزؿ في الدراسية كاجباتيـ أداء عمى تعاكنيـ فيي ؛ المدرسة لدكر مساعدان 
  مما كالحب كالحناف كاألماف بالراحة لمشعكر تالبي في المناسبة األجكاء ليـ تييئ

  عمى اإلجابة األـ تتكلى كما ، المستقبؿ في كالثقة كالتفاؤؿ النفس في الثقة يكسبيـ
  يخطر ما كؿ عف السؤاؿ دائمي فييا يككنكف التي المرحمة ىذه في أبنائيا تساؤالت
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  بحقائؽ كقمكبيـ ـعقكلي امتبلء األـ إجابات صكاب مدل عمى كيتكقؼ ؛ باليـ عمى
 .  كالصكاب كالخطأ كالشر كالخير كالباطؿ الحؽ بيف الفرؽ عمى كتعرفيـ الحياة
  ممارستيـ كمراقبة دينيـ أبنائيا تعميـ في المرحمة ىذه في األـ دكر كأىمية      

  تعاليـ كتعريفيـ اإلسبلـ عمييا يحض التي كاألخبلؽ بالسمكؾ كالتزاميـ لمعبادات
  في الديف لمقررات استكماالن  كذلؾ ؛ شيء كؿ في كآدابو بالمجتمع مقةالمتع الديف

  مف الفتاة تحتاجيا أمكر كىناؾ.  كاآلداب المعارؼ ليذه تطبيقيـ كمراقبة المدرسة
  في بيا بناتيا بتبميغ بيا كاىتماميا بيا األـ عمـ عمى تعتمد الكلد دكف بيا تختص األـ

  عند معمكمات مف البنت تحتاجو ما منيا نذكر ، عمييا كتدريبيف المناسب الكقت
  الزكج حقكؽ لتعرؼ األسرة كخدمة المنزؿ تدبير في الخاصة ككاجباتيا البمكغ

 .  تتزكج عندما كالبيت كاألبناء
  ذلؾ إلى أضؼ ، الفاسدة األـ تؤدييا أف يمكف ال ذكرىا السابؽ الكاجبات كىذه      

  ثىَـّ  كمف األجنبية بالمدارس االلتحاؽ نحك كالدىاأ دفع إلى يؤدم األـ عقيدة فساد أف
    مجتمعيـ عف غريبة شخصيتيـ نشأة في بالغ أثر لو يككف مما الغربية بالثقافة
  . كدينيـ
   : كمو المجتمع أصابت كما وأقارب أزواج من الرجال أصابت مشكالت : ثالثاً 
 : الزوج عمى تأثيرىا -1

لى المعاصي ارتكاب إلى فسادىا يدفعو قد حيث         عف كالبعد الشيطاف طريؽ كا 
  سخط يثير الرجاؿ أماـ كتبرجيا بالحجاب التزاميا عدـ أف كما ، المستقيـ الصراط
  لجنكف أفعاؿ لردكد الزكج ارتكاب في أثره لو يككف مما عمييا كغيرتو زكجيا
 .  العكاقب محمكدة غير الغيرة
  بالطبلؽ بتحطيميا كتيدد باألسرة تضر الزكجية الحياة تحتـر ال التي كالمرأة      

  كدكر المقاىي إلى اليركب أك ، أخرل زكجة إلى باالتجاه أك لبيتو الرجؿ بإىماؿ أك
  . كالمسكرات كالمخدرات لمتدخيف إدمانو في سببان  تككف ما ككثيران  ؛ الميك

  اإلسبلـ مىع تعيب ببلد في الظاىرة ىذه عف تعبر الغرب في الطبلؽ كمشكمة      
  كفي ، %60 السكيد في الزيجات عدد إلى الطبلؽ نسبة بمغت فقد ؛ لمطبلؽ إباحتو

    االتحاد كفي ، %30 ألمانيا كفي ، %40 األمريكية المتحدة الكاليات
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 أف ألمانيا مف   شتيرف مجمة نشرتيا التي الدراسة ىذه كنذكر . %14 فنمندا كفي ، % 28 السكفييتي
    البيت خارج عمبلن  يمارسف فرنسا في الطبلؽ في الراغبات ثمثي
 ألسباب        منيا %10ك ، الزكجية الخيانة نتيجة ألمانيا في الطبلؽ حاالت مف %22 كأف

 .  اإلدماف بسبب منيا %10 ك ، جنسية
  مما مألكؼ غير حجـ إلى الطبلؽ مشكمة كصمت فقد العربي العالـ في أما      
 .  قمةمست دراسة إلى يحتاج
  في ترغب ال حيث ؛ اإلنجاب عف المرأة عزكؼ االجتماعية المشكبلت كمف      
  المرأة تقصر كقد ، اإلجياض إلى ذلؾ يدفعيا كقد ؛ كالكضع الحمؿ متاعب تحمؿ

  . الشذكذ أك الزنا إلى بو يؤدم مما الجنسية زكجيا حاجات تمبية في العاصية
  لؤلمراض عرضة كيجعمو ، كنفسيان  دنيان ب الزكج صحة عمى ذلؾ يؤثر كقد      

 .  كغيرىا كالنفسية الجنسية
      الحراـ كالكسب الثراء يحقؽ لكي ماليان  زكجيا انحراؼ إلى المرأة تدفع قد      
  كالحفبلت الماجنة كالسيرات كالمجكىرات الفاخرة المبلبس مف لمطالبيا تمبية

 .  الصاخبة
  : واآلخرين قارباأل من الرجال عمى تأثيرىا - 2

  ليا بالرجاؿ االختبلط كعدـ الحجاب في دينيا بتعاليـ تمتـز ال التي المرأة      
  بيف يباعد أف عمى اإلسبلـ حرص فقد لذلؾ ، الرجاؿ مجتمع عمى عظيـ خطر

  كخبث لؤلعراض ضياع مف كالتبرج االختبلط ىذا يتبع لما بالزكاج إال الجنسيف
 .  لؤلسر كشقاء لمبيكت تيدـك  لمنفكس كفساد لمطكايا
  الشباب أخبلؽ في طراكة الجنسيف بيف المختمطة المجتمعات في لكحظ كقد      
 .  كالرخاكة الخنكثة حد إلى الرجكلة في كليف

  في تثير أف إال يرضييا كال زينتيا إبداء في تتفنف الرجاؿ تخالط التي كالمرأة      
  المؤدم كالزينة التبرج تكاليؼ في اإلسراؼ يف أثره كلذلؾ ؛ بيا اإلعجاب نفكسيـ

 .  كالفقر الخراب إلى
  ، الدنيا في ليا المصاحبة كاألمراض كالزنا الفحشاء انتشار ذلؾ عمى كيترتب      
  قيؿ  : تعالى اهلل قكؿ نذكرمنيا العالميف رب تعميـ لمخالفة عظيـ عذاب اآلخرة كفي

ٍؤًمًنيفى  كا لٍِّممي اًرًىـٍ أى  ًمفٍ  يىغيض  ييـٍ  كيىٍحفىظيكا ٍبصى كجى ًبيره  المَّوى  إفَّ  لىييـٍ  أىٍزكىى ذىًلؾى  فيري   ًبمىا خى
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اًرًىفَّ  ًمفٍ  يىٍغضيٍضفى  لٍِّمميٍؤًمنىاتً  كقيؿ (30) يىٍصنىعيكفى  ييفَّ  كيىٍحفىٍظفى  أىٍبصى كجى   ييٍبًديفى  كال فىري
ميرً  كٍليىٍضًرٍبفى  ًمٍنيىا ظىيىرى  مىا إالَّ  ًزينىتىييفَّ  مىى ًىفَّ ًبخي ييكًبًيفَّ  عى   إالَّ  ًزينىتىييفَّ  ييٍبًديفى  كال جي

  بىًني أىكٍ  إٍخكىاًنًيفَّ  أىكٍ  بيعيكلىًتًيفَّ  أىٍبنىاءً  أىكٍ  أىٍبنىاًئًيفَّ  أىكٍ  بيعيكلىًتًيفَّ  آبىاءً  أىكٍ  آبىاًئًيفَّ  أىكٍ  ًلبيعيكلىًتًيفَّ 
كىاًتًيفَّ  بىًني أىكٍ  إٍخكىاًنًيفَّ  مىكىتٍ  مىا أىكٍ  ًنسىاًئًيفَّ  أىكٍ  أىخى ٍيرً  التَّاًبًعيفى  أىكً  أىٍيمىانيييفَّ  مى   أيٍكًلي غى
اؿً  ًمفى  اإلٍربىةً  كا لىـٍ  الىًذيفى  الطٍِّفؿً  أىكً  الرِّجى مىى يىٍظيىري   يىٍضًرٍبفى  كال النِّسىاءً  عىٍكرىاتً  عى

ًمًيفَّ  ـى  ًبأىٍرجي ا ًلييٍعمى ًميعان  وً المَّ  إلىى كتيكبيكا ًزينىًتًيفَّ  ًمف ييٍخًفيفى  مى ـٍ  الميٍؤًمنيكفى  أىي يىا جى   لىعىمَّكي
 [ . 31 ، 30:  النكر]  تيٍفًمحيكفى 
ٍؤًمًنيفى  كًنسىاءً  كبىنىاًتؾى  ألىٍزكىاًجؾى  قيؿ النًَّبي   أىي يىا يىا  : تعالى كقكلو         ييٍدًنيفى  المي
مىٍيًيفَّ  بلًبيًبًيفَّ  ًمف عى ٍففى  أىف أىٍدنىى ذىًلؾى  جى   . [95 : األحزاب]  ييٍؤذىٍيفى  فىبل ييٍعرى
  عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ:  قاؿ عنو اهلل رضي مسعكد بف اهلل عبد كعف      
  مخافتي تركيا مف إبميس سياـ مف مسمكـ سيـ النظرة ) :  كجؿ عز ربو عف كسمـ
 .  [ 5] (  قمبو في حبلكتو يجد إيمانان  أبدلتو
    كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ عف عنو اهلل رضي أمامة أبي عف كركم      

 بينيما الشيطاف   دخؿ إال بامرأة رجؿ خبل ما!  بيده نفسي كالذم ! بالنساء كالخمكة إياؾ )  : قاؿ
 (  لو تحؿ ال امرأة منكب منكبيو   يزحـ أف مف لو خير بالطيف ممطَّخان  خنزيران  رجؿ يزحـ كألف ،
[6 ]  . 

  استعطرت امرأة أيما )  : كسمـ عميو اهلل صمى النبي كؿق : النسائي أخرج      
 .  [ 7] (  زانية عيف ككؿ زانية فيي ريحيا ليجدكا قكـ عمى فمرت
ثـ         مف المخالفيف عمى بؿ فقط النساء عمى تقؼ ال تعالى اهلل تعاليـ مخالفة كا 
  فريسة كانكا بأنيـ اآلخرة في كال الدنيا في ال الحساب عند يعذركف كال ؛ الرجاؿ
 .  تعالى اهلل حذرىـ أف بعد الشيطاف كلغكاية النساء لفساد
  : كمو المجتمع عمى تأثيرىا - 3

  كمشكمة بشدة كالمجتمع األسرة أركاف اليكـ تيز التي المشكبلت ىذه      
  آثار مف كميا الشكارع كأكالد الشرعييف غير كاألطفاؿ الفتيات كخطؼ االغتصاب

  كضع الذم العرفي بالزكاج يسمى ما انتشار ظاىرة حديثان  ظير كقد . المرأة فساد
  انحراؼ عف الناتج االجتماعي الفساد يخفي غطاءان  تضع جديدة مشكبلت أماـ األسرة
w .  القادمة األجياؿ مستقبؿ عمى كيؤثر الفتيات
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  كىي المعاقيف كاألطفاؿ كالتسكؿ كالتشرد األحداث جرائـ نسبة زادت كما      
ىماؿ الزكجيف كانحراؼ الفاسدة األسرة لتحطـ تيجةن   . األبناء كا 

  : وأخيراً 
  المرأة انحراؼ عمى ترتبت المجتمع عمى تؤثر اقتصادية مشكبلت ىناؾ      
  كأكالدىا زكجيا إنتاجية عمى تؤثر فإنيا ؛ إنتاجيتيا انخفاض عف فضبلن  العاممة
  عمى المدمر أثره كلذلؾ ؛ نتاجلئل كتفرغيـ العمؿ في تفكقيـ كتعكؽ العامميف
 .  الكطني االقتصاد
  فيو الذم الكريـ كتابو لئلنسانية أنزؿ الذم تعالى هلل كالفضؿ الحمد فإف كختامان       
  : كجؿ عز كقاؿ . الضبلؿ مف ليا كىداية مشكبلتيا لكؿ كعبلج أمراضيا لكؿ شفاء
 ـٍ  قىدٍ  الًكتىابً  أىٍىؿى  يىا اءىكي ـٍ  ييبىيِّفي  رىسيكلينىا جى   كيىٍعفيك الًكتىابً  ًمفى  تيٍخفيكفى  كينتيـٍ  مِّمَّا كىًثيران  لىكي
اءىكيـ قىدٍ  كىًثيرو  عىف   ًرٍضكىانىوي  اتَّبىعى  مىفً  المَّوي  ًبوً  يىٍيًدم( 15) م ًبيفه  كًكتىابه  نيكره  المَّوً  مِّفى  جى
ييـ السَّبلـً  سيبيؿى       م ٍستىًقيـو  ًصرىاطو  إلىى كيىٍيًديًيـٍ  ًبإٍذًنوً  الن كرً  إلىى الظ ميمىاتً  مِّفى  كييٍخًرجي

  إنا  : قاؿ حيث ؛ الديف يـك إلى بحفظو كجؿ عز تكفؿ كما ،[ 16 ، 15:  المائدة]
نا الذىكر نٌزلنا نحف  [ . 9:  الحجر]  لحافظكف لو كا 

    رسكلو كسنة تعالى اهلل كتاب إلى بالرجكع اإلصبلح في األمؿ يبعث كذلؾ      
  . الفاضؿ اإلسبلمي المجتمع إلى كالعكدة بيما كالتمسؾ كسمـ عميو اهلل صمى
ناثان  ذككران  طاعتو إلى كيكفقنا اإليماف يرزقنا أف تعالى اهلل كنسأؿ           كبذلؾ كا 
  . اآلخرة في تعالى اهلل رضكاف كتناؿ الدنيا في بأسرىا األمة صبلح يتحقؽ

________________________ 
 سعيد أبي رواية من الواقدي رواه) 971/ 2 ، المنير البدر خالصة في الممقن ابن وقال ، 2/69 ، لشياب المسند( 1)

 ( .ضعفو عمم وقد ، أفراده من معدود وىو الخدري
 . 6305/ح ، النسائي رواه( 2)
 . 4981/ ح ، ماجة ابن رواه( 3)
 . 1793/ ح ، مسمم رواه( 4)
 العراقي وأقره ، يخرجاه ولم اإلسناد صحيح وقال ، 4/943 ، لمحاكم والمستدرك ، 51/371 ، لمطبراني الكبير المعجم( 5)

 . 2/734 ، لمعجموني الخفاء كشف في كما المنذري وضعفو
 ، صحيحو في حبان وابن 1/411 ، المستدرك في الحاكم وصححو 4/564 ، والتومذي ، 1/62 ، أحمد مسند( 6)

01/634 . 
 . 0172/ ح ، الترمذي رواه( 7)
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 ! ؟..  المرأة من يريدون ماذا

  وحصاد بمصر المرأة تحرير حركة
 عاماً  وثالثين مائة

 الشنقيطي المختار محمد بن محمود
 

  كييكد صميبييف مف اإلسبلـ أعداء يبدأ أف المصادفة قبيؿ مف كال عفكان  يكف لـ      
  ؛ بمصر المرأة ضد بيـحر  يبدؤكا أف كالجنس الشيكة كعٌباد كمتفرنجيف كعممانييف

  أزىرىا كلتبك ؤ ، ثقمو كمركز كقمعتو ، اإلسبلـ قبة ىي الكنانة أرض أف ذلؾ
  العالـ زعامة مصر تسممت أف منذ اإلسبلـ ألمة كالفكرية العممية كالريادة الصدارة

    رحمو األيكبي الديف صبلح الفاتح يد عمى اليجرم السادس القرف في اإلسبلمي
  . اهلل
  نزكع االستعمار عيد حتى اإلسبلـ عمى الحاقدكف يممس أف إذان  غرك فبل      

  ىذه اعتبار مف غرك ال ؛ الديف بعرل كتمسكيـ التدي ف إلى الفطرم المصرييف
  ضد معركتيـ في انتصركا ما إذا حتى ، بيا يبدؤكف جعمتيـ ليـ قمؽ مصدر الظاىرة
    . المسمميف ببلد سائر في عياكقبل حصكنيا سقكط بعدئذو  سيؿ بمصر المرأة
    المسمميف تراث الدنيا في ضاع تىًضعٍ  إفٍ  مصر إفَّ  ؛ احفظكىا      
  [ 1] كحصادىا المرأة تحرير حركة نتائج بعض القارئ أخي يديؾ كبيف      
    حركات إٍثر عمى قامت اإلسبلمي العالـ في تحرير حركة أكؿ باعتبارىا بمصر
نما ، الغرب في التحرير   : أىميا ألسباب الحركة ىذه عمى االختيار كقع كا 
      التحرير حركة لفصكؿ الزمنية الفترة كطكؿ الزماني السبؽ عامؿ -1      
 الطيطاكم   رفاعة عكدة حيف مف عامان  كثبلثيف ككاحدان  مائة استغرقت حيث ؛ بمصر

 عاـ الكطني الميثاؽ     صدكر إلى األكلى البذرة بذر الذم كىك ـ1831 عاـ باريس مف
 لممرأة تتكيجان  يعدكنو ما أكبر عمى   الميثاؽ ىذا احتكل كقد ، الناصر عبد جماؿ عيد في 1962

 حركتيا تعكؽ التي األغبلؿ بقايا تسقط أف بد كال ، بالرجؿ تتساكل أف بد ال أنو عمى كنص ،

يجابية بعمؽ تشارؾ أف تستطيع حتى الحرة  .  [ 2] الحياة صنع في كا 
w  فٌعالة الكسائؿ كانت حيث ؛ كنضجيا بمصر التحرير حركة تجربة اكتماؿ -2      
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 .  عنيفان  كالتركيز
  ىذه عف تحدثت التي كالمصادر المراجع ككثرة التدكيف أسباب تكافر -3      
 .  النياية إلى النشأة مف الحركة
  مف حققكه كما المكاسب مف حصدكه ما أىـ عمى الضكء أسمط المقاؿ ىذا كفي      

  بتحميميا العناية دكف ، تعدادىا عمى مقتصران  رسمكىا التي األىداؼ كفؽ ، المطامع
  ال كاضحان  الشر يككف أك ، صرفان  الخير يككف فعندما ؛ شرعي منظكر مف كنقدىا
  في عناءان  يجد لف الكريـ القارئ أف كأحسب ، مكاقفيـ تحديد في الناس يختمؼ يكاد

  اهلل شاء إف سنذكره الذم بمصر المرأة تحرير حركة حصاد بيف كالربط التحميؿ
  . اإلسبلمي عالمنا أصقاع مختمؼ في حذكىا كحذا الحركات مف تبعيا ما نتائج كبيف
  رضي األشعرم مكسى ألبي كتب لمَّا فيو نحف بما عمر الفاركؽ مقكلةى  ألصؽى  كما
 .   ( كراألم كقس ، كاألمثاؿ األشباه اعرؼ ) :  عنيما اهلل
  ؟ المسممة   المرأة إصالح طريق في متأخرة أم متقدمة نتائج الحركة حصاد ىل

  في باىران  نجاحان  نجحت قد بمصر المرأة تحرير حركة أف في شؾ ثمة ليس      
  تيدؼ كانت ما أعظـ المضممة الدعكة ىذه حققت بؿ ، منيا المتكخاة األىداؼ ضكء
  كاتباع ، المكجة تكسير لسياسة نظران  ؛ متكقعة يرغ كبسيكلة ، كجيزة مدة في إليو

  الذيف اإلسبلمييف مع المباشر التصادـ كتفادم (المفعكؿ أكيد كلكنو بطيء) سياسة
  المعمَّميف المشايخ بعض كاستدراج ، المصرم المجتمع في العظمى الغالبية يمثمكف
  . [ 3] كخططيـ كسائميـ إلخ ... الزحؼ بداية في ليككنكا كالعمماء
ًمبىٍتيا حقكؽ أنيا عمى النتائج ىذه إلى اإلسبلمييف نحف ننظر أف غريبان  كليس         سي
ٌرت شقاءو  ككسائؿ ، المرأة  .  [ 4] إلييا جي
    ، اإلصبلح طريؽ في متقدمة نتائج التحرريكف السفكريكف يراىا بينما      
  األبعاد أىـ مف النساء امتياز اتساع إف بؿ ، المرأة حقكؽ عف لمدفاع كتعزيزان 

    ذكر كما ، خبللو مف كالشعكب المجتمعات كتصنَّؼ تقاس أف يمكف التي الحضارية
    االجتماعية التطكرات تتـ ) : كتابو في جاركدم ركجيو الفرنسي الكاتب ذلؾ

  يشكؿ النساء امتيازات اتساع إف . الحرية نحك النساء لتقدـ كفقان  الزمف كتبدالت
 .  [ 5](   االجتماعية التطكرات لجميع عاـال األساس
w    : اآلتية النقاط في الحركة ىذه نتائج نمخص أن ويمكن
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  بالغزك كنقصد.  الغربي الثقافي الغزك أماـ الجك كتييئة القابمية إيجاد : أوالً       
  التياكف مع ، األخبلقي التفسخ كأشكاؿ ، الحضارم االستبلب) : كالثقافي الفكرم

  منابرىا عبر المرأة تحرير دعكة جيكد فأكجدت ، الديف في كالرقة اجباتبالك 
    معظـ يشكؿ كىك المصرم الريؼ طالت التي الفعالة ككسائميا اإلعبلمية

 اإلسبلـ   دكر تغيب مع ، كاالنكسار اليزيمة شركط الناس لدل أكجدت ، [6] مصر
 الحاقد كالعدكٌ  األجنبي   الفكر فاخترؽ ناتاإلمكا مف كالحجاب الفضيمة دعاة تيار كتجريد الفاعؿ

 مائة مف أكثر جيكد كفعمت ، تذكر   قكية كحصانة مقاكمة كجكد دكف ، شاء كيؼ ليفتؾ ، الصفكؼ
نما ، المتكىمكف يتكىـ كما المرأة تحرير   عمى قاصرة تكف لـ فالمسألة )  الناس في فعميا عاـ  كانت كا 
 .  [ 7]  (جذكره مف المجتمع باقتبلع   كالشمكلي الجذرم التغيير إرادة

ذعانو المجتمع قبكؿ : ثانياً            عمى ذلؾ في السٍَّبؽي  كاف كقد ، المختمط لمتعميـ كا 
  في الطالبات أدخؿ مف أكؿ فيك ،( السيد لطفي! ! ) الجيؿ أستاذ : يسم كنو مىف يد

  ذلؾ في يسانده يةالمصر  الجامعة تاريخ في مرة كألكؿ الكجكه سافرات الطبلب قسـ
    باألمر المعارؼ كزارة رضيت الخارجي الضغط كتحت ، مرسي ككامؿ حسيف طو

 .  [ 8] الفتيات حقكؽ مف ىذا كاعتبار الكاقع
  لمدكتكر صكرة ظيرت ـ1932 سنة في ) :  [ 9] شفيؽ درية التحررية قالت      

  جمكسان  لطالباتكا الطمبة كيساره يمينو كعمى الجامعة نادم في بؾ حسيف طو
  المثؿ تضرب التي البريئة الصكرة ليذه القيامة كقامت ، الشام كيتناكلكف يتساءلكف

  تكأةن  الصكرة كات خذت ، كالطالبات الطمبة جمسة في كاإلخكة العميد كجكد في لؤلبكة
  في الرجعيكف ككقؼ ، (السيد لطفي) ك (حسيف طو) مف الرجعيكف بيا يتخمص
  ذلؾ كيركف ، فييا البنات تعميـ كفكرة كرجاليا الجامعة عمى مكفيحم النكاب مجمس
  . [ 11] [ 10] (الحككمة دكنيا تحكؿ أف يجب الفضائح مف فضيحة
    الجتياد الشرعية األحكاـ مف كالمسمَّمات الديف مف الثكابت إخضاع : ثالثاً       
    السفكريكف تغميافاس ، كالمبطميف الجاىميف كمناقشة الباحثيف كتناكؿ العمماء
 .  فييا الحؽ كجو كالدىماء العامة عمى كلٌبسكا ، كميَّعكىا
  الشرعية الكاجبات مف أمر كىك ، العكرات عف البصر بغٌض  الرباني فاألمر      
  مخٌمفات كمف ، النفس في ثقة عدـ بأنو صكَّركه األمر ىذا ، كالنزاىة كالعدالة
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  فتخفي الرجؿ دكف أنيا عمى المرأة إلى تنظر كانت التي المظممة الكسطى القركف
 .  [ 12]! !  بصرىا
  المرأة عقكد بعض لصحة الشرع اشترطيا التي كالزكج األب كقكامة      

  ارتيانيا كتجسِّدي  ، كظمميا المرأة اضطياد تعكس ممارسات اعتبركىا كتصرفاتيا
  المتبلؾ اقتصاديان  كلاألق الجيات استغبلؿ ظاىرة كىي ، زكجيا أك كأخييا ألبييا
خضاعيا ، المرأة يميف  .  [ 14] [ 13] التاريخية القير لعممية كا 

ًعؿ ، نكزعت األصؿ كأنيا بيتيا في المرأة قرار كقاعدة         العمؿ ىك األصؿ كجي
 .  [ 15] ضكابط أك قيكد أك شركط دكف

  ، كالدراسة لعمـا كطمب االبتعاث لباس ألبسكه الكفر لببلد محـر دكف كسفرىا      
  . الراقية كالطبقات المتحضرة األسر كسمات االجتماعية المفاخر مف كصار
بداء         دعاة عند صار كمعصية محٌرـ كسابقو ىك الذم األجانب لمرجاؿ الزينة كا 
  . [ 16] ! ! المستقبؿ كشريؾ األحبلـ لفتى كالجاذبية الرشاقة تماـ مف التحرر
  التقدـ لركح مكافقة تعد لـ لغيره انتسابو كحرمة ألبيو بفاال نسبة ككجكب      

  مف بدالن  شعراكم ىدل:  فصرف ألزكاجيف كانتسبف أسماءىف فغيَّرف ، كالفرنجة
  . إلخ ... فيمي محمد صفية مف بدالن  زغمكؿ كصفية ، باشا سمطاف محمد بنت ىدل

  كأما ، الحركة عف علممجتم كشؿ ، الرجؿ كدكتاتكرية السجف فيك البيت أما      
  ثـ ، البدائية القركف كعادات المتطرفات المتشددات اختراع مف كفف فيك الحجاب

  ، نجيب مصطفى الفناف مف فتتزكج ، شعراكم ىدل سكرتيرة (نبراكم سيزا) تأتي
  .   [17] لمناس كنيًشرى  ، العقد في بذلؾ المأذكف ليا ككتب ، إلييا العصمة نقؿ بشرط
  لصالح كاستخداميـ (العمـ أدعياء المعمميف) العمماء بعض تسخري  : اً رابع      

  الصبغة إلضفاء النصكص أعناؽ كلي   ، لباطميـ األدلة كاصطياد ، الضالة حركتيـ
 .  أفكارىـ عمى الفقيي كالتأصيؿ الشرعية
    تحرير)  أميف قاسـ كتاب مف فصكالن  كتب أنو ثبت الذم عبده محمد فالشيخ      

  ضد المعارضة مف عارمة بمكجة قامكا أف يـك اإلسبلـ أىؿ خذؿ الذم ىك ،(  لمرأةا
    (المرأة تحرير ) الكتابيف في فتكل منو كطمبكا ، أميف قاسـ كتاب أثارىا التي القضايا

    التي القضية ىذه إزاء لمصمت مبلزمان  ظؿ األستاذ كلكف ، ( الجديدة المرأة ) ك
w  فكاف ، كالدعاة كالفقياء كالخطباء العمماء عف فضبلن  آنذاؾ مةكالعا الناس شغؿ كانت
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  عصره عمماء بعض جعؿ مما ، أميف قاسـ أفكار تمرير في األثر أعظـ المتناعو
  أستاذه مكاقؼ أكضح كما ، كالفجكر اإلباحية دعاة مع لتكاطئو باالتيامات يرميو
  المعركة مف الديف إخراج في كالدكر األثر أعظـ لو كاف الذم األفغاني الديف جماؿ
  : قاؿ حتى ! تقدمية عصرية حديثة تقاليد ضد قديمة تقاليد الحجاب أف دعكل تحت

 .  [ 18]  ( لمفجكر مطيةن  ييتخذ لـ إذا السفكر مف مانع ال أنو كعندم ) 
  كبارؾ رفاعة شجع الذم العطار حسف األزىر لشيخ استخداميـ مكاسبيـ كمف      
  األزىر شيخ البشرم سميـ كالشيخ ، الرازؽ عبد عمي لمشيخ كسبيـ ككذلؾ ، فكرتو
  رفاعة إف حتى ، ىػ1319 عاـ الكضعي الشخصية األحكاؿ قانكف أٌيد الذم

  لمرجاؿ النساء مراقصة إف )  : يقكؿ كاف فرنسا إلى المصرية البعثة مفتي الطيطاكم
نو ، األعضاء مكازنة في المصارعة نظير     ال كالفتكة قةاألنا مف نكع كا 
 ! !  [ 19](  الفسؽ
    أصدرتيا التي الكضعية الرسمية القرارات بعض عمى الحصكؿ : خامساً       

 :  كمنيا لمتحررييف إرضاءان  كعممتيا المصرية الحككمة
  . الحككمة مكافقة بعد إال كقكعو كمنع الطبلؽ عدد تقييد -1      
  . الحككمة عمييا تكافؽ كؼظر  في إال الزكجات تعدد منع -2      
 .  فكؽ فما عشرة السادسة إلى الفتاة زكاج سف تأخير -3      
 .  الميراث في كالمرأة الرجؿ بيف المساكاة -4      
 .  كالرجؿ لممرأة الطبلؽ حؽ منح -5      
    االنتخابات بحؽ بدءان  لممرأة [20] السياسي الحؽ يسمكنو ما إعطاء -6      
  سكاءان  كالرجؿ كالحرؼ األعماؿ ككافة كالنيابية البمدية المجالس بعضكية كمركران 
 .  [ 21] النيابي التمثيؿ بحؽ كانتياءان  ، بسكاء
    فأكؿ ؛ بالحركة العالمي الدكلي االعتراؼ عمى التحررييف حصكؿ : سادساً       
  مىمىؾ ىي يةالدكل المؤتمرات في لتمثيميا الحككمة بيا تعترؼ تحررية مصرية امرأة
 .  ـ1911 عاـ باشا رياض حككمة في ناصؼ حٍفني
  في المصرية المرأة نبراكم كسيزا ، مكسى كنبكية ، شعراكم ىدل مثمت ثـ      
  غاندم اليندم بالزعيـ نبراكم سيزا كالتقت ـ1932 عاـ لممرأة الدكلي ركما مؤتمر
w .  [ 22] مصر في ـ1931 عاـ
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  مكسكليني االستعمارم بالقائد ركما مؤتمر ىامش مىع شعراكم ىدل كالتقت      
      : قكلو بو ليا صرح مما ككاف ، الحارة كالمشاعر العكاطؼ كتبادال مرات ثبلث

 .  [ 23]  ( بمصر التحرير حركات باىتماـ أراقب إنني)
  لمتحررييف الركحي بالزعيـ أيضان  شعراكم ىدل التقت ـ1935 عاـ كفي      
  التي العالمي النسائي االتحاد رئيسة (ريد) الدكتكرة الحركة استضافت اكم ، أتاتكرؾ
    كسط شرفيا عمى كأقيـ ، ـ1944 عاـ لممرأة الدكلي العربي لممؤتمر ميدت

  األمريكي الرئيس زكجة كأرسمت ، العمماء كاحتجاج العربية الشعكب استنكارات
 .  [ 24] المؤتمر فييا تبارؾ رسالة ركزفمت
    المجتمع في حٌساسة مناصب عمى الحركة أعضاء بعض حصكؿ : سابعاً       

 .  ليـ المجتمع مياجمة رغـ المصرم
  محكمة في مستشاران  صار حتى المحاكـ مناصب في ترقى أميف فقاسـ      

  . ـ1908 عاـ إبريؿ 23 ليمة في القمبية بالسكتة مات حتى بمنصبو كظؿ االستئناؼ
 ، المحاماة   في األزىر مف تخرجو بعد ظؿ ىػ1346-1273 زغمكؿ سعد      
 حتى كاشتير ، فاضؿ   نازلي األميرة صالكف في نجمو لمع الفتاة تركيا بحزب اتصالو كبعد
 ظؿ في المصرية الحككمة في المعارؼ     كزارة نظارة إليو فأسند ، كركمر المكرد عمى تعرؼ

 .  االحتبلؿ
  التحرير حركات بجيكد الدكلي النسائي تحاداال ككيمة أصبحت شعراكم ىدل      

  . [ 25] العالمية الصييكنية كمنظمات الماسكنية كالمحافؿ األكركبية
  عف تخرج ال المصرم النسائي االتحاد كرئاسة اليكـ كحتى الحركة نشأة كمنذ      

  مف سعداكم نكاؿ . د ىي لبلتحاد الحالية كالزعيمة [ 26] الحركة ىذه تمميذات
 .  كالسفكر لمتحمؿ المنظرات أنشط
    األدياف مختمؼ مف العرب جميع لكسب القكمية بالصبغة القضية صبغ : ثامناً       
  كجرجي ، مرقص فيمي : أمثاؿ الحاقديف الصميبييف مف طاقاتيـ كاستنفار ، كالممؿ
 .  مكسى كسبلمة ، زيداف
  مف تطؿ كمصر عصر كؿ ففي!  بالبارحة الميمة أشبو فما القارئ أخي كبعدي       
رة المرأة تحرير حركة جديد   كاألسماء لبلفتات تغيير مع ، كأدكارىا ، فصكليا مكرِّ

w  ال كاف ىنا كمف ، ىي فيي كالمنطمقات كالنتائج كالغايات األىداؼ أما ، كالكسائؿ
w
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  أكميا آتت التي األكلى الحركة ممؼ فتح كنعيد ، السكاقي كندع البحر نقصد أف بد
  ممفيا فتح نعيد ... المدركس كالتخطيط الدؤكب العمؿ مف عامان  كثبلثيف مائة بعد

  ، كحجابيا المسممة المرأة عمى المؤامرة إبطاؿ في تساعدنا باصرة ناقدة قراءة لنقرأه
  ، الغاليف تحريؼ كنفي ، كالمحاـر الحدكد عف كالذب ، ميدىا في الفكرة ككأد

مىى غىاًلبه  كالمَّوي   السفكرييف الجاىميف كتأكيؿ ، المبطميف كانتحاؿ   أىٍكثىرى  كلىًكفَّ  أىٍمًرهً  عى
 [ . 21:  يكسؼ]  يىٍعمىميكفى  ال النَّاسً 

________________________ 
 وانظر ، 3ص ،(  المرأة تحرير قضية: )  كتابو في( ؟ أصالً  قضية لممرأة ىل: ) بعنوان فصالً  قطب محمد األستاذ عقد( 1)

 . 102 ص ، 83 عدد البيان مجمة في ، يحيى محمد لمدكتور النسوية لحركةا أبعاد
 ، ىـ1407 ، الثانية الطبعة ، مصر الوفاء دار ، فرج أحمد السيد لمدكتور ، ووثائق تاريخ المسممة المرأة عمى المؤامرة( 2)

 . 116 ص
 الوفاء دار ، األولى الطبعة ، خميس مريم ، وأسبابو االنحراف وخطورة العفة وسبل ، 160 ص ، 2 ج ، الحجاب عودة( 3)

 عام األولى الطبعة ، السعودية ، الوطن دار ، الشيخ وكيل اهلل عبد د ، األعداء وكيد والمرأة ، 46 ص ، ىـ1416 ، مصر
 . 17 ص ، ىـ1412

 قضية - إسماعيل مدأح محمد ، الحجاب عودة -:  النتائج ىذه ونقدت حممت التي هلل والحمد كثيرة وىي المراجع من( 4)
 بن اهلل عبد ، األعداء وكيد المرأة - بسيوني السالم عبد ، المرأة من يريدون ماذا - قطب محمد لألستاذ ، المرأة تحرير
 . الشيخ وكيل

 . 41 ص ، المرأة ارتقاء سبيل في( 5)
 السامي البريطاني المندوب َبلِ قِ  من إرساليا خبر مذكراتيا في القدوس عبد إحسان الكاتب أم( اليوسف روز) ذكرت( 6)

 ( .84 ص ، المرأة تحرير قضية) من الريف في مسرحيتيا تعرض أن بمساعدات مّدىا في واشترط المصري لمريف
 . 72 ص ، فرج أحمد السيد د ، المسممة المرأة عمى المؤامرة( 7)
 . 75 ص ، 2 ج ، الحجاب عودة( 8)
 المبطمين انتحال بين المرأة وحجاب ، الميسرة العالمية الندوة موسوعة راجع ، رالتحري حركة ونساء رجال تزاحم لمعرفة( 9)
 . البرازي محمد د ،
 . 187 ص ، السابق المصدر( 10)
 . 32 ص ، األعداء وكيد المرأة كتاب ، الجنسين بين المناىج توحيد فكرة حول انظر( 11)
 . 77 ص ، المرأة تحرير قضة( 12)
 . 40 ، 27 ص ، ىـ1405 ، بيروت ، العربية النيضة دار ، ييضون تغاريد ، الجتماعيةا والحياة المرأة( 13)
 في ، الماضي في بيا يتمتع الرجل كان التي المزايا عمى مبنية ألنيا ، ليا مبرر ال القوامة: ) السعيد أمينة تقول( 14)

 عودة من( لمقوامة مبرر فال المجاالت كل في رجلال مع تتساوى أن اليوم استطاعت المرأة دامت وما ، والمال الثقافة مجال
 . 142 ص ، الحجاب

 بين المرأة عمل) بعنوان ، ىـ1416 شوال 8 عدد ، الحكمة مجمة في مفيداً  بحثاً  النعمة إبراىيم كتب المرأة عمل حول( 15)
w ( .والغرب اإلسالم
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 . 79 - 78 ص ، قطب محمد ، المرأة تحرير قضية( 16)
 . 45 ص ، العفَّة سبل( 17)
 ، األولى الطبعة ، الرياض طيبة دار ، غزال آل فوزي مصطفى ، اإلسالم ميزان في األفغاني الدين جمال دعوة( 18)

 محمد الشيخ اشتراك قضية مناقشة في أسيب وقد ، 450ص ، لمبرازي المسممة المرأة وحجاب ، 270 ص ، ىـ1403
 . أمين قاسم كتاب في عبده

 . 52 ص ، المسممة المرأة عمى المؤامرة ، 77 ص ، الحجاب عودة ، 42 ص ، العفة سبل( 19)
(  اإلسالم في السياسية والحقوق المرأة)  كتاب راجع ، وتفصيالً  جممةً  اهلل شرع تصادم مقاصد لو غربي المصطمح ىذا( 20)
 المصطمح ىذا حقيقة أبعاد فكش في أجاد فقد ، ىـ1417 األولى الطبعة ، الرياض الرشد مكتبة ، حجير أبو محمود مجيد ،

 . ومفاىيمو
 السيد الدين سعد د ، اإلسالم مواجية في الحديثة األساليب احذروا ، 107 ، 99 ص ، المسممة المرأة عمى المؤامرة( 21)

 والحياة والمرأة ، 37 ص ، المرأة تحرير قضية ، 252 ، 239 ص ، ىـ1413 ، الثالثة الطبعة ، بمصر األرقم دار ، صالح
 . 130 ص ، الجتماعيةا
 . 117 ، 112 ص ، الحجاب عودة( 22)
 . 84 ص ، المسممة المرأة عمى المؤامرة( 23)
 27 ، 23 ص ، مصر ، االعتصام دار ، الوىاب عبد فيمي محمد ، باالستعمار وصمتيا الشرق في النسائية الحركات( 24)
. 
 ص ، الحصين أحمد لألستاذ(  المسممة المرأة أمام تحديات ) كتاب انظر ، الماسونية بالمحافل الحركة عالقة مدى( 25)

272 ، 290 . 
 . السعودية ، البخاري دار ، الخامسة الطبعة ، 38 ص ، الحجاب عودة( 26)
 

 
 

 ! ؟..  المرأة من يريدون ماذا

 المرأة وقضية اإلعالم
 البطاح اهلل عبد بنت فاطمة

 
  بالمرأة الخاصة اإلسبلمية المفاىيـ يرتصك  عمى المختمفة بكسائمو اإلعبلـ دأب      
  عمى قدرتيا في كيشكؾ ، صبلحيتيا مف كينتقص ، قدرىا مف يحط تصكيران 

  أبنائيا نظر في حتى شأنيا مف كيحقر ، العصرية الحياة لمتطمبات االستجابة
 ! !  أعدائيا عف فضبلن  .. إلييا المنتسبيف

  المسمـ نظر في مستغربان  أمران  يبدك أال ييفترض المستمر الدأب ىذا فإف كبداية      
  ًلييٍطًفئيكا ييًريديكفى   كأحقاد ضغائف مف األعداء صدكر عميو تنطكم ما يدرؾ الذم
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ـ   كالمَّوي  ًبأىٍفكىاًىًيـٍ  المَّوً  نيكرى  كفى  كىًرهى  كلىكٍ  نيكًرهً  ميًت   . [8 : الصؼ] .  الكىاًفري
  يككف أال .. المحمكمة اإلعبلمية الحممة أك المحاكلة ىذه أماـ ييفترض كما      
  أف بد ال بؿ ! أمره عمى المغمكب المشتكي مكقع ىك منيا المعاصر المسمـ مكقع
  عف الباحث ، لمداء المشخِّص مكقع إلى الردمء الكاقع تحديات كرغـ بنفسو ينتقؿ
 .  ليا كتتصدل الحممة ىذه تكاجو كاقعية عممية رؤل

  كمو استعراضو يسعنا كال كمتشعب ممتد المجاؿ ىذا في عبلـاإل تاريخ كألف      
  تصب كمتنكعة كثيرة مسالؾ سمؾ قد اإلعبلـ بأف بالتذكير فسنكتفي ، فيو اإلفاضة أك

  مييضة الحقكؽ ميضكمة المسممة المرأة أف كىك كاحد قالب في النياية في كميا
 !  الجناح
ثارة .. حقكقيا عف كالبحث عنيا بالدفاع قنكاتو بكؿ اإلعبلـ ليتظاىر         قضايا كا 
  إلقاء إلى باإلضافة ! ! بالرجاؿ كمساكاتيا القيكد مف تحريرىا كضركرة مفتعمة
  تتمنى ثقيبلن  عبئان  لتراىا المرأة حس في تيزرع معينة إسبلمية أحكاـ حكؿ شبيات

 !  منو الخبلص
 : وعمميا المرأة تعميم ففي

  إذ ؛ بيتيا في المرأة قرار عف خاطئ مفيكـ بناء يف بدكره اإلعبلـ اضطمع      
ًعؿى    ! ! المنتجة الككادر أك العاممة القكل دائرة عف ليا ميبًعدان  القرار ىذا جي

  ما بكؿ كتعميمان  رعايةن  أطفاليا عمى كالحدب بيتيا لشؤكف المتفرغة فالمرأة      
    بو ييعترؼ ال .. كمؤثر فاعؿ ديناميكي حضكر مف المنزلي الدكر ىذا يمثمو

  ! إعبلميان 
    : تحدد أن يفترض التي األولويات إشكالية عمى اليد يضع وىذا
  الذم االجتماعي لمعائد مقارنة مجاؿ ىناؾ كىؿ ؟ األىـ المرأة دكر ىك ما      

  أدكار مف االجتماعي كالعائد ، بيتيا في رئيسان  دكران  المرأة تأدية مف المجتمع يحصده
  ؟ سكرتيرة أك ، طيراف مضيفة : بيتيا خارج المرأة تمارسيا كىامشية كيةثان أخرل
  : أخرى إشكالية وثمة
  خارج يككف أنو عمى المرأة لعمؿ السائدة النظرة في اإلشكالية ىذه تتمثؿ      
 !  داخمو ال منزليا
w  في ةالعربي العقمية في (الغربي النمكذج تضخـ) منشؤه يككف قد االعتقاد كىذا      
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 .  لو المطمقة كالتبعية لمقكم الضعيؼ تقميد ظؿ
  المرأة لطاقات تعطيؿ أداة بأنو بيتيا في المرأة قرار اإلعبلـ صكَّر كمثمما      
  التعميـ ضركرة إلى أيضان  دعا .. كمو االجتماعي كالفعؿ المجتمع عف ليا كعزؿ

  طبيعتيا مع اسبتتن ال مجاالت في حتى التعميـ فرص كمنحيا لممرأة المطمؽ
 ! !  عمؿ بفرص يطالبف البلتي الخريجات مف ىائؿ سيؿ إيجاد ثىَـّ  كمف ! األنثكية
  عمى لمقضاء األمثؿ الحؿ أنيا عمى اإلعبلـ خبلؿ مف الدعكة ىذه كأيظيرت      
  الطبيعي االجتماعي بالسياؽ االلتقاء فرص مف المرأة تحـر التي النسكية األمية

  كتخصصاتو ألكانو بكؿ التعميـ) ليا يمنحو بما إال إليو تصؿ لف الذمك  ، ليا المناسب
  قيكد كعف الرجؿ عف المستقؿ الذاتي رأييا لتككيف كأىمية كثقة كفاءة مف (كفنكنو
 !  قكامتو
  شخصية في إنمائيا عمى اإلسبلـ حرص قد االستقبلؿ ركح أف يخفى كال      
  أدكارىا مف لبلنسحاب المرأة دعكة أك بيتيا في القرار حكـ إللغاء حاجة دكنما المرأة

    طبيعتيا مع تتناسب ال عمكمان  لتعميميا أيضان  حاجة كدكنما ، الرئيسة المنزلية

  ! األنثكية
  منحيا إذ ؛ كاستقبللو حريتو لو كائف أنيا عمى المرأة نادل القرآني فالخطاب      
 !  ذكييا رضا اشتراط دكف اإلسبلـ في الدخكؿ حرية مثبلن 

       مستقؿ كائف أنيا اعتبار عمى لو المرأة مبايعة ربو مف بأمر النبي   كقىًبؿى  بؿ      
اءىؾى  إذىا النًَّبي   أىي يىا يىا  : لو ممحقان  كليست الرجؿ عف مىى ييبىاًيٍعنىؾى  الميٍؤًمنىاتي  جى   الَّ  أىف عى

  يىٍفتىًرينىوي  ًببيٍيتىافو  يىٍأًتيفى  كال أىٍكالدىىيفَّ  يىٍقتيٍمفى  كال ٍزًنيفى يى  كال يىٍسًرٍقفى  كال شىٍيئان  ًبالمَّوً  ييٍشًرٍكفى 
ًمًيفَّ  أىٍيًديًيفَّ  بىٍيفى  كؼو  ًفي يىٍعًصينىؾى  كال كأىٍرجي   المَّوى  إفَّ  المَّوى  لىييفَّ  كاٍستىٍغًفٍر  فىبىاًيٍعييفَّ  مىٍعري

 [ . 12 : الممتحنة]  رًَّحيـه  غىفيكره 
  ما أك بأنكاعو التعميـ فرص المرأة بمنح اإلعبلـ مطالبة حقيقة في تأممت كلك      
  راية كرفع اإلعبلـ أبرزىفٌ  البلتي الرائدات النساء أف فستجد التنكير بحركة يسمى

  بعمكميات حتى شديديف كجيؿ تخم ؼ مف يعانيف .. التعميـ في بحقيفٌ  المطالبة
 !  أحكامو كمجمؿ اإلسبلـ
  نزعة عند تتسع الذم الكقت في الديف أحكاـ عف تضيؽ لتعميـا دائرة ككأف      
  كاالنسياؽ ! كالفطرة األنكثة معالـ مف كالتخمص االسترجاؿ في كالرغبة العيرم
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  ! ! كأكبئة كمفاسد انحرافات مف فييا ما بكؿ الغربية المرأة كمفاىيـ قيـ كراء الغبي
  أسكأ كبشكؿ كأكقعيفٌ  ، الحقيقي كالتحرر الشامؿ العمـ مف النسكة ىؤالء حـر مما
 ! !  مختمفيف كًرؽ   جيؿ في

  أنو عمى كصكَّره ، منو (الشرعي) النصيَّ  الجانبى  اإلعبلـي  أغفؿ مثبلن  فالحجاب      
  تعيش الذم المجتمع كرغبة ، دكنيتيا بذلؾ فيؤكدكف األجياؿ يتكارثيا شعبية عادة
  طريؽ في عائقان  تقؼ حقيقية معضمة لؾبذ كىك!  كجسديان  نفسيان  عنو عزليا في فيو
 !  كنحكه ، كاالرتقاء كالتعم ـ النيكض نحك المرأة ىذه

 !  الرجعية الخمفية الصكرة بيذه الحجاب تصكير عند اإلعبلـ دكر يقؼ كلـ      
نما  !  تمميحان  أك تصريحان  المحجبات إيذاء إلى ذلؾ تعدل كا 

  ىذه تتمكف المسمكبة حريتيا المرأة إعطاء ؿحك  اإلعبلـ يدندف الذم الكقت ففي      
  ىك كما ؛ المحجبات مف كثير ضد اإلعبلـ يمارسيا شرسة ىجمة كتصبح الدندنة
  نكاياىف عف حتى التحدث حؽ نفسو اإلعبلـ أعطى البلتي التائبات فئة مع الحاؿ
  وكمناصرت بتأييده الحجاب عمى اليجكـ كبر تكلى كما ! قمكبيفٌ  عميو تنطكم كما

  ليمارسف العمـ كدكر الجامعات دخكؿ مف المحجبات منعت التي الحككمات لبعض
 !  الحياة في المشركع حقيفٌ 
  كعدائية متشنجة بصكرة لو اإلعبلـ طرح تجاىؿ بكسعنا فميس : التعدد أما      
  بعرضو كذلؾ ؛ ليا ال عمييا شيرع حكـه  التعدد بأف شعكران  المرأة حس في تزرع

  النزاع قصص مف ىائؿ بكـ   بدءان  لمتعدد السيئة االجتماعية كاآلثار ممشاكؿل المستمر
    التي كالضياع التيو بحاالت كانتياءان  ، كأزكاجيفٌ  كضرائرىفٌ  الزكجات بيف

  الشقاء مف مييبة عكاصؼ بيف ينشؤكف كالذيف المعدِّديف األزكاج أبناء ليا يتعرض
 !  العائمي
يجاد المشكمة احتكاء ىك منو اإلعبلمي يدؼال يكف لـ كمو كىذا         ليا حمكؿ كا 
نما ظيار كمو الشرعي الحكـ إقصاء يظير كما اليدؼ كا    مع كتكاؤمو تناسبو عدـ كا 
 ! !  كمعطياتو العصر ركح

ال         حاالت في عنو تنتج قد سيئة اجتماعية آثار مف لمتعدد بما اإليماف فإف كا 
نما ، ذاتو الحكـ عمى بلئمةب نمقي يجعمنا ال معينة كظركؼ  أخبلؽ فساد   : منيا حقيقية أسباب ثمة كا 

    اإلسبلمية باآلداب انضباطو كعدـ كتجاكزه ، دينو كضعؼ ، المرء

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  الحركة مع تتكاءـ معينة كحدكد بضكابط المعدِّد الشخص تيمًزـ التي المشركعة
  منصفان  اإلعبلـ يكف لـ دالمعدِّ  الشخص كىذا . فيو يعيش الذم المجتمع لبنية الطبيعية

  كرغبات بنزكات مغًرؽ شخص أنو عمى أظيره إذ ؛ صكرتو مبلمح تشكيؿ في
 .  ممحة جنسية
    حيكانية بطرؽ رغباتيـ يتبعكف الذيف أكلئؾ حالة تجميؿ اإلعبلـ يمارس بينما      

  ائؿكرذ انحرافات مف جممة تككف ما غالبان  نتيجتيا أف مف الرغـ عمى ؛ كتحسينيا
 !  شرعييف غير أطفاؿ مف كجميكران 
و اإلعالم بفعل وباطناً  ظاىراً  المرأة إلفساد الممموسة اآلثار               : الموجَّ
  قد كانتشار كسيطرة ىيمنة مف تمثمو ما بكؿ المختمفة اإلعبلـ كسائؿ أف شؾ ال      
  ! لمعاصرةا المسممة المرأة شخصية عمى الخطكرة كبالغة سيئة آثاران  تركت
  آلخر مجتمع مف تختمؼ إذ ؛ كنكعان  كٌمان  متفاكتة بدرجات تبدك اآلثار كىذه      
  ؛ كمتنكعة مختمفة كالتكجيو التأثير في اإلعبلـ أساليب أف كما.  ألخرل امرأة كمف
  عممية ظؿ في التأثير يحدث كقد . مباشرة نتاجو يظير المدل قصير يككف قد إذ

  كالمعتقدات المكاقؼ في الكامؿ التغيير ليتـ كطكيمة ممتدة زمنية فترة تحتاج تراكمية
 .  كالقناعات

  إفساد في اإلعبلـ آثار نماذج كؿ عرض أردنا لك المقاـ بنا يطكؿ فقد كلذلؾ      
 :  اختصاران  بعضيا بذكر سنكتفي لكننا ؛ المسممة المرأة
  ليكيتيا المسممة المرأة فقداف كىك خطران  كأشدىا كضكحان  أبرزىا كلعمو : أكالن       

  كىذا ! كتراثيا لدينيا انتمائيا مف كبير قدر كسحب شخصيتيا كتميز اإلسبلمية
    ! (لآلخر) كالتبعية التقميد في المتمثمة المرضية لمظاىرة حتمية نتيجة
  أىدافيا في المسممة لممرأة المكجية المرئية البرامج أك النسائية فالصحافة      
  تكرس بؿ ؛ كتركَّج فيو تظير الذم المسمـ المجتمع قيـ تعكس ال مضامينيا عةكطبي

    النمكذج ىك أنو عمى األذىاف في ترسخ بصكرة كتظيره الغربية المرأة نمكذج
 ! !  القدكة
  االىتمامات في الفارؽ لضمكر كمباشران  طبيعيان  سببان  كاف التكريس كىذا      

  المرأة ككاقع اإلسبلمية البمداف بعض في المعاصرة ممةالمس المرأة بيف كالممارسات
 !  الغربية
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  المسممة المرأة منو تعاني الذم اليامشية في كاإلغراؽ الفكرم الفراغ : ثانيان       
 :  المعاصرة

  إلى تيدؼ كتربكية بنائية ميمة النسائي لئلعبلـ يككف أف ييفترض أنو كمع      
  مستمرة حمقة معيا دكره يككف بحيث ؛ كأبعد أشمؿ آفاؽ نحك المرأة بفكر االرتقاء

 .  كالتثقيؼ كالتربية التعميـ مف
و اإلعبلـ كاقع أف إال         كتعامؿ فكرىا تيميش مارس قد أنو يؤكد لممرأة المكجَّ
 !  كحسب جسد أنيا عمى معيا

شغاؿ التافية الترفييية البرامج فطغياف         فحاتكص ، البث ساعات مف جزء كا 
  تنطمؽ ضيقة بدائرة المرأة اىتمامات تحصر التي المكضكعات مف بالغث الصحؼ
  كبرامج ، اإلكسسكار ، كاألزياء بالمكضة بدءان  ! إليو كتنتيي بالشكؿ باالىتماـ
  الشكمية إمكاناتيا المرأة استغبلؿ بكيفية كانتياءان  ! التجميؿ كعمميات التخسيس

 ( ! خراآل) انتباه لمفت (المظيرية)
  اإلعبلمي البث مف كبيرة مساحة كاحتبلليا المكاد ىذه مثؿ طغياف فإف كحقيقة      
ماتةو  إلغاءو  مع جميميف كجسدان  كجيان  يراىا إذ ؛ لممرأة اإلعبلـ نظرة يعكس   مستيدفة كا 
 !  كالفيـ كالفكر العقؿ لركح

  عجيبان  كخمطان  كحيان ر  كفراغان  فكريان  خكاءان  تعيش نفسيا المرأة جعؿ كمو كىذا      
  ؛ األمكر مف لكثير النظرة في تكازف كعدـ ظاىران  كاختبلالن  ! كالكسائؿ الغايات بيف
  منو تأخذ كسيمة أنو عمى لمجماؿ المعتدؿ اإلسبلمي المفيكـ يتبمكر الذم الكقت ففي
    الجماؿ) أف المرأة حس في اإلعبلـ يزرع أنكثتيا بو تيحقؽ معينان  قدران  المرأة

    تعيش كربما بؿ كماليا ككقتيا جيدىا المرأة تبدد أف تستحؽ غاية (المظيرم
  ! ! ألجمو
  المرأة تشغؿ أصبحت التي السطحية كاالىتمامات الدنيكية اليمة كبيذه      

    ينادم التي الفعمية المشاركة كحرميا المرأة اإلعبلـ أخرج تفكيرىا عمى كتسيطر
  . بيا
      : لميجمة التصدي في مياإلسال اإلعالم دور

  التناكؿ ىذا اقتضت التي األىـ القضية أماـ لكجو كجيان  يكقفنا سمفان  ذكر ما لعؿ      
  المرأة تجاه اإلعبلمية لميجمة لمتصدم اإلسبلمي اإلعبلـ دكر كىي المتكاضع
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 .  المسممة
  افتقار ىيك  بجكانبيا كنعتني بيا نعترؼ أف ييفترض حقيقة ثمة فإف كبداية      

 .  كالفاعؿ الشامؿ اإلعبلـ إلى الكبير الجماىيرم الرصيد ذات اإلسبلمية الصحكة
  اإلسبلمي اإلعبلـ إيجاد حتى منيا نعاني حقيقية معضمة ستظؿ( المرة) الحقيقة كىذه
 !  المنافسة عمى القادر
  اإلعبلـ بأىمية الجماعي الكعي تنامى إذا إال يككف لف اإليجاد ىذا أف كنحسب      

ذا ، إليو حاجتنا كبمسيس حياتنا في   العقمية سيطرة مف الصحكة أبناء تخمص كا 
  كاالنسحاب العزلة أحاسيس أصحابيا لدل تحفز كالتي لمماضي المتشكقة النككصية
 !  حضاريان  مشركعان  أك ثقافة أك رأيان  كاف سكاء الجديد مف كالخكؼ
  اإلعبلـ في القائمة األكضاع عف ضيان را ليس المعاصر المسمـ أف فالكاقع      

  . منو المنبثقة السائدة كاألسس كالقيـ االتجاىات كؿ كيرفض المعاصر
دارة منو كالحذر بغضو يجب آخر عدك بأنو اإلعبلـ تجاه رؤيتو كتنحصر         كا 
  « مقركءة ، مرئية ، مسمكعة » بدائؿ إيجاد محاكلة دكف ! ! كحسب لو الظير

 !  الطكيؿ الحؿ طريؽ في أكلى ةخطك  كاتخاذىا
ف فالخطكة         بحجـ مقارنة كضئيمة (اآلخر) اإلعبلـ مسيرة عف متأخرة كانت كا 
  الفعؿ إلى الفعؿ ردة فييا تتجاكز نكعية بنقمة األمؿ ستزرع أنيا إال كآلياتو قدراتو
 .  الجاد العمؿ إلى كالتشاكي الندب كتتخطى ، نفسو

  المجبلت جممة مف التحذير فيو مارست طكيؿ زمف كةالصح عمى مضى فقد      
  مضارىا مف طكيمة قائمة كذكر لممرأة المكجية المرئية كالبرامج كالصحؼ
غبلؽ مقاطعتيا كىك لمعرض جاىز إسبلمي حؿ كتقديـ ، كمخاطرىا   األبكاب كا 

 !  كحسب دكنيا
  األسيؿ المكقؼ كىك..  إليو كانتيى بالرفض بدأ اإلعبلمي مكقفيا أف بمعنى      
 !  دائمان 

  كدراسات عمؿ أكراؽ عف األقؿ عمى المكقؼ ىذا يثمر أف يفترض ككاف      
  التجربة خكض مف الرىبة إزالة في تساىـ مقترحة مستقبمية إعبلمية كمشاريع
  بالمرأة الكبير كاالىتماـ اليائؿ الكـ ىذا بأف كتشعرىـ اإلسبلمييف لدل اإلعبلمية
  برامج بيف ما متنكعة بقكالب يغمرنا كالذم (اآلخر) اإلعبلـ بىؿقً  مف المعاصرة
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  كتشكيؿ ، المرأة ىذه مستقبؿ في تحك ـ ىك إنما متخصصة كمجبلت كصحؼ مرئية
  ! ! نريد ما غير عمى كاىتماماتيا لممارساتيا جديدة كصياغة ، كعقميتيا لفكرىا
  افتراضان  معنية زمنية مرحمة ناسب كل مؤقتان  حبلن  ستبقى المقاطعة فإف ثىَـّ  كمف      

 .  يقينان  ستمييا التي المراحؿ ييناسب فمف
  الحدكد إلغاء لمجيؿ سيتيح آخر بعد يكمان  دائرتو تتسع الذم الثقافي فاالختراؽ      
    أنحاء جميع إلى لمكصكؿ القدرة امتبلؾ ثـ كالمكاف الزماف كعنصرم كالسدكد
    عمى الضغط مف استعماالن  كأسيؿ تكمفة أقؿ يقةبطر  ذلؾ يككف كربما ؛ العالـ

 لكسائؿ    ضخمة تقنية ثكرة أماـ كنحف كالعممي المنطقي الكاقع مف فميس لذا ! ! الريمكت
 البديؿ بإيجاد اإليجابي   التكيؼ مف كنحرميا كاالنعزاؿ المقاطعة عمى الجماىير نربي أف االتصاؿ
 مرارة عف لنا عكضان  يككف ذاتو الكقت   كفي ، كالثقافية العقائدية خصكصيتنا يحفظ الذم اليادؼ
 .  االنعزاؿ كسمبية الشككل
  : يمي فيما أوجزىا التكيف ليذا أولية مالمح وثمة
  تاريخيا قاـ أمة بأننا كالتذكير ، اإلعبلـ بأىمية األمة تكعية ضركرة -1      
  محاريب مف مسمكعة أك ، الكتاب مثميا مقركءة إما إعبلـ كسائؿ خبلؿ مف المجيد
  الخير صكت منيا ارتفع منابر كمف ، يكميان  مرات ثبلث بالقرآف صكتيا يرتفع

لى التأسيس مرحمة منذ كاإلرشاد كالنصر  .  الساعة قياـ كا 
  عمى اإلعبلمية كالممارسات كالدراسات بالبحكث االحتفاء أىػمية -2      

  مف النخب تحريض مع ، منيا كاإلفادة استيعابيا كمحاكلة كتكجياتيا ىكيتيا اختبلؼ
  عمييا لبلتكاء كمعالجاتيـ رؤاىـ لتقديـ كالميدانية المينية الخبرة ذكم مف اإلسبلمييف

  بحاجة نحف غائبة إعبلمية كاتجاىات لمسارات النظر تمفت فقد ؛ التجربة بداية في
 .  إلييا

  كضركبو فنكنو ختمؼبم اإلعبلـ مجاؿ في اإلسبلمية البدائؿ صناعة - 3      
  بالمرجعية كمؤطَّرة اإلسبلمية بالرؤية ممتزمة البدائؿ ىذه تككف أف عمى ؛ كألكانو

  إسبلمية صياغة البدائؿ ىذه صياغة أف إلى المعاصر المتمقي تذكير مع ، الشرعية
      الحاضر في األمة يكاجو الذم الحضارم التحدم صكر مف صكرة ىك إنما

  كالتخمص كاإلنصاؼ كالمركنة األفؽ سعة مف مزيدان  أبنائيا مف مبكيتط ، كالمستقبؿ
  خطأ أك خمؿ كجكد إف إذ ! ! (بالمائة مائة أك صفر إما : كمبدأ) الجاىزة األحكاـ مف
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 .  شؾ كال اإلعبلمية العممية طبيعة مف ىك تجاكز أك
  الديني ـباإلعبل حصره كعدـ المنتظر اإلسبلمي لئلعبلـ الشاممة الرؤية - 4      
  الحاؿ ىك كما ، العبادم الجانب إيضاح عمى التركيز منو يينتظر ال حيث ؛ البحت

  الحاؿ ىك ككما ، بالعبادات يتعمؽ ما عمييا يغمب الذم اإلسبلمية الصحافة نتاج مع
  كتكجييات كأحكاـ فتاكل عف نتاجيا يعدك ال التي الدينية المرئية البرامج مع أيضان 

 .  مكررة قرآنية كتبلكات مباشرة كعظية
  ؛ إليو كيكجو اإلسبلمي اإلعبلمي الخطاب منو ينبثؽ الذم بالكاقع اإللماـ - 5      
  منو كالمستفيديف متمقيو لكاقع مكضكعي تصكر إلى مضامينو في يستند بحيث

  المرأة ىي مف أكالن  نحدد أف بد ال:  مثبلن  المرأة قضية ففي ؛ الحقيقية كاحتياجاتيـ
    كمف ، كقابميتيا كاىتماماتيا العمرية مراحميا كامؿ كاستيعاب ؟ إلييا نتحدث يالت
  ؟ ليا نيريد كماذا ؟ منيا نيريد ماذا : ثىَـّ 

    بحيث ؛ تحقيقو ينشد رئيس ىدؼ المسممة المرأة مع إلعبلمنا يككف أف بمعنى      
    كىجماتو رائوآل تفنيدان  أك اآلخر ألطركحات أفعاؿ ردكد نتاجو جؿ يككف ال

 المتمقية المرأة   شخصية تبني بحيث ؛ معان  بنائية كقائية ميمة ذات مادة تقديـ فاألصؿ ؛ كحسب
 !  تقرؤه   أك تراه أك تسمعو ما تفنيد عمى بعد فيما القادرة كالمستقمة المتزنة
    راية األمة ترفع بأف أمؿ كمضات ككنيا عف تعدك ال الكتابة فيذه : كبعد      
    األقمار تجكبو زمف في كالمعتقد الكممة معركة فتخكض اإلعبلمي جيادىا

 . نيار ليؿ اإلذاعية الذبذبات فيو كتسكد ، الصناعية
________________________ 

 

 
 

 ؟..  المرأة من يريدون ماذا

 والجزر المد بين اإلسالمي الحجاب
 فيمي أحمد
 

  مرحمتيا في اإلسبلمية الصحكة مبلمح مف أساسان  مممحان  الحجاب عكدة كانت      
  رمكز مف رمزان  الحجاب كأصبح ، العشريف القرف سبعينيات مف تبدأ التي المعاصرة
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 .  شعاراتيا مف كشعاران  الصحكة
  المكاجية أشكاؿ فييا كتعددت تنكعت ، عامان  ثبلثيف مف يقرب ما كبعد كاآلف      

  ، المعركة ساحة في ترفرؼ الحجاب راية تزاؿ ال كأعدائيا الصحكة بيف كميادينيا
  المجتمعات أكثر في السبعينيات في عميو كانت عما كثيران  يختمؼ نحكو  عمى كلكف

  كتقكيمو تكصيفو بصدد نحف ما ىك الحجاب مسألة في االختبلؼ كىذا ؛ اإلسبلمية
 .  الصفحات ىذه في

  مف قبمو ما إلى إضافتوب إال أسراره يكشؼ كال معانيو يعطي ال الكاقع كألف      
  لنشكء الكاممة الدكرة لنا يكشؼ ما بقدر يسير تاريخي بيعدو  إضافة مف بد فبل ، الزمف

 .  كتراجعو الحجاب
    : اإلسالمية المجتمعات في والسفور الحجاب لمعركة التاريخية األبعاد
  ييغًرقكا أف الحجاب قضية طرحت كمما المحمييف كالعممانييف لممحمميف يركؽ      

  منذ المتزايدة الفريضة ىذه انتشار كراء كاألسباب الدكافع عف التساؤؿ في
  حتى التاريخي البعد إضافة مف معو بد ال ، حقيقة معككس تساؤؿ كىذا ، السبعينيات

  كاألسباب الدكافع عف الصحيح التساؤؿ فيصبح ، الحقيقي سياقيا في األشياء نرل
  ال التاريخ في فرعي   فانحراؼه  ؛ حجابيا عف المسممة المرأة تخمي كراء الكامنة
  يقضي أف بحاؿ يمكف ال ، (كاحد رجؿ عمر متكسط) عامان  ثمانيف أك سبعيف يتجاكز
  ضخمة كشجرة الزماف مف قرنان  عشر ثبلثة عمى يزيد ما منذ متجذِّر أصؿو  عمى
 .  السماء في كأصميا ، ثابت فرعيا
  إلى الحجاب مف التاريخي التعسفي االنتقاؿ ىذا مىع العجيبة الشكاىد كمف      
  يقرأ كأنو أحدىـ سيرة في المتأمؿ يشعر( األصاغر) الكبار ركاده بعض أف السفكر

  الحجاب يعادم : كالثاني ، عنو كيدافع الحجاب راية يرفع:  األكؿ ، شخصيف عف
    مف لثانيكا ، مصر مف األكؿ : ذلؾ عمى مثاليف كنذكر ، السفكر راية كيرفع
  . تكنس
  عف حماسيان  دفاعان  "  المصريكف "  : أميف قاسـً  كيتيبً  أكؿ كاف : مصر ففي      
  إعادة تمت لما ثـ ، الحجاب شأف مف كرفعان  ، المصرية المرأة عمى اإلسبلـ فضائؿ
  المرأة "  ، "  المرأة تحرير "  : كتابيو أصدر ، نازلي صالكف ركاد أيدم عمى برمجتو

  . المسمميف بيف التبرج لفتنة األكؿ الداعي نفسو مف كجعؿ ، "  لجديدةا
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  إحدل في سنة 26 يكمذاؾ عمره شاب كقؼ ـ1929 سنة : تونس وفي      
  يصنع الحجاب " :  فقاؿ ، المرأة تحرير إلى تدعك سافرة امرأة عمى يرد الندكات

  ، القاعة في الضجيج كارتفع ، الرفض ىك جكابي : لخمعو كبالنسبة ، شخصيتنا
  في مقاالت بنشر الحجاب عف الدفاع الشاب كتابع ، الصحؼ إلى الجداؿ كانتقؿ

  بكرقيبة الحبيب األكبر المجاىد سكل الشاب ىذا يكف كلـ ، فرنسية تكنسية صحيفة
    النساء عف الرأس غطاء بسحب لبلستقبلؿ التالي اليـك في قاـ الذم نفسو

 .  [ 1] "  التكنسيات
  كتبيـ فأصدركا أميف قاسـ نيج عمى اإلسبلمي العالـ أنحاء في كثيركف كسار      

  تكنس في الحداد لمطاىر"   كالمجتمع الشريعة في امرأتاف"   : كتاب مثؿ ، المسمكمة
     في سكريا في الديف زيف لنظيرة "  كالحجاب السفكر "  ك ، ـ0391 سنة

  . العشرينيات
  الحقبة طيمة التغريبي لممنيج المتبنيف كالمفكريف المثقفيف جيكد كاستمرت      

  ، الحجاب جكار إلى مفركضان  كاقعان  أصبح حتى لمتبرج التركيج في االستعمارية
  عنو عجز ما عممكا األمكر زماـ القكميكف كتكلى االستقبلؿ عيد أتى أف كلما

  . ببلدىـ في جابالح مف الباقية البقية عمى القضاء إلى كعمدكا ، االستعمار
  "  : ـ1961 1956 مف مصر في إقامتو فترة كاصفان  ألماني صحفي يقكؿ      
  ، الحجاب يرتديف تقريبان  النساء كؿ كانت فقط عامان  عشريف منذ أنو تعمـ أف كيكفي

    . [2] "  الحجاب نرل نعد لـ شعبية المناطؽ أكثر في حتى فإنو اليكـ أما
    كمنعكا ، دمشؽ شكارع في الحجاب "  البعث "  جاؿر  مزؽ سوريا وفي      

 .  [ 3] بحجابيف المدارس دخكؿ مف المحجبات
    إنني : كقاؿ ، حجابيف خمع إلى الجزائريات "  بيبل بف "  دعا الجزائر وفي      
    العذارل فخرجت ، [4]!  الجزائر أجؿ مف الحجاب بخمع الجزائرية المرأة أطالب

    ببلدىف اعتنقت أف منذ مرة ألكؿ الحجاب كنزعف ، بيكتيف مف المحاربات
 .  [ 5] اإلسبلـ
  عشرات في االستعمار يستطعو لـ ما المغرب في االستقبللي العيد كحقؽ      
 .  [ 6] السنيف
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  الشيير مرسكمو كأصدر ، الحجاب حرب في أقرانو فبزَّ  بكرقيبة المجاىد أما      
  ييٍشًعٍرفى  أال التكنسيات كدعا ، لمدكلة الرسمية لمؤسساتا في الحجاب بمنع (108)

  اآلف حتى بشدة محاربان  الحجاب يزاؿ كال ، [ 7] ببلدىف في بالغربة األجانب السياح
  حتى ، ـ1967 يكنيك ىزيمة مع القكمي الفكر تيافت بدأ أف ما كلكف ، تكنس في
  إف "  : القائؿ صدؽأ كما ، جديد مف المسمكب عرشو عمى يتربع الحجاب عاد

  كمظير الحجاب عف التخمي ثمرة النكسة كانت ما بقدر النكسة ثمرة يكف لـ الحجاب
 .  [ 8] "  اإلسبلـ عف التخمي مظاىر مف

    كحتى السبعينيات في عكدتو بدء منذ الحجاب تطكرات دراسة شئنا كلك      
 مف أفضؿ   نجد كال ، الفترة ىذه حداثأ عف معبران  نمكذجان  يصبح بمد انتقاء مف بد فبل ، اآلف

 كما ، كمتغيراتو كأحداثو   بتطكراتو ثرم نمكذج فيك ؛ عنيا التعبير في المصرم النمكذج
  . بعد مرحمتو   تبمغ لـ التي لمدكؿ تسكيقو يراد رائد نمكذج أنو

  ، الماضي : الثبلثة الزمنية األبعاد عمى تحتكم بأف الرؤية تكتمؿ كلكي      
  تحتؿ باعتبارىا ، تركيا في الحجاب قضية نتناكؿ ، المستقبؿ احتماالت ، حاضرال

  تيدفع ىدؼ فيي ثىَـّ  كمف ، لئلسبلـ الرافض العمماني التطرؼ في األكلى المرتبة
  السنكات في لبمكغو الحالية مكاقعيا تفاكت اعتبار مع دفعان  اإلسبلمية الدكؿ معظـ
ف فدراستيا ؛ القادمة   بالنسبة مستقبمية أنيا إال ، لتركيا بالنسبة كاقعية عتبرت كانت كا 
 .  اإلسبلمية الدكؿ مف لغيرىا

    : مصر في الحجاب
  صفحات في تغطيتو الصعب مف يجعؿ سبؽ كما المصرم النمكذج ثراء إف      
  . مكضكعنا تخدـ التي المعالـ أىـ منو سننتقي كلذا ، كشمكؿ بتفصيؿ معدكدة
  السبعينيات بيف كالسفكر الحجاب معركة في األدكار تكزيع : أوالً       

  : كالتسعينيات
  ، متداخمة كأدكار ، متعددة أطراؼ فيناؾ ؛ متميز سىٍمته  الحجاب لمعركة      
  أنيا نحسب مفتكحة معركة أنيا كما ، كالفكز لميزيمة مختمفة صكر أيضان  كىناؾ
  . عمييا كمف األرض اهلل يرث أف إلى باقية

  في المؤثرة األدكار كتنحصر ، بكضكح ذلؾ يظير المصرية الساحة كفي      
w :  اآلتية األطراؼ
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  : اتجاىات ثبلثة في دكرىا كيبرز : التعميمية المؤسسات - 1      
  حصار مع التعميـ لمناىج الكاممة لمعممنة السعي كىك ، أخطرىا : األكؿ       
  المستقبؿ في أثره يظير االتجاه كىذا ، الدينية التعميمية المؤسسات لدكر كتحديد
 .  اإلسبلـ قبؿ العممانية إلى تنتمي أجياؿ بتخريج
  تعكؽ ال حتى المؤسسات تمؾ في الحجاب ظاىرة إضعاؼ عمى العمؿ : الثاني      

  كلكائح كحصار مضايقات شكؿ يأخذ اإلضعاؼ كىذا . العممنة جيكد بكجكدىا
  أك عامبلت المؤسسات تمؾ إلى المنقبات خاصة حجباتالم دخكؿ تمنع كقرارات
  غطاء ارتداء يمنع الذم ـ1994 سنة 113 رقـ قرار القرارات أشير كمف طالبات
 .  [ 9] األمر كلي مف بطمب إال الرأس
  التعميمية المؤسسات تحكؿ بتشجيع كذلؾ ؛ مباشر غير اتجاه كىك : الثالث      

  الشاب بيف العبلقة تطكر عمى القيكد كتحطيـ ، يـكالق األخبلؽ ليدـ ساحات إلى
  كأسمكب المستمر كتزايدىا العرفي الزنا الزكاج ظاىرة إلى النظر كيكفي ، كالفتاة

  في لمرماد ذران  المؤسسات تمؾ في دينية ندكات عقد عمى اقتصر الذم معالجتيا
  النقاش نطاؽ ىإل الظاىرة فأخرجت ، عكسيان  أثران  األحياف بعض في أحدثت العيكف
 .  فقيي خبلؼ مجرد إلى كاختزلتيا العمني
  يقع المصرم المجتمع أغمبية إف : الدراسات إحدل تقكؿ : اإلعالم وسائل -2      
  مشاىدة عؿ يقبمف خاصة النساء كأف ، [ 10] الرسمية اإلعبلـ كسائط سطكة تحت
  كاف ، اليامة الرأم استطبلعات أحد كفي ، [ 11] الرجاؿ مف أكثر التمفاز برامج
  مشاىدة ىك ، تقدمية أميف قاسـ دعكة أف عمى المكافقات بيف مشترؾ عامؿ ىناؾ
 .  [ 12] كالراديك التمفاز برامج
  منابره عبر الحجاب محاربة في خطيران  دكران  يمعب أصبح اإلعبلـ أف شؾ ال      

  المباشر اليجكـ يناؾف مباشرة كغير مباشرة متنكعة أساليب ذلؾ في كلو ، المتعددة
    كنفسية اجتماعية مشاكؿ إلى دكافعو ييرًجع أك ، الحجاب مف يسخر الذم الفج

 .  إلخ .. كمادية
  ، التائبات الفنانات : مثؿ المحجبات مف معينة بفئات اليجكـ تخصيص كمنيا      

  عمى يزالترك كمنيا ، [ 13] كالدعاة العمماء مف حجابيف في دكر لو مف كؿ كمياجمة
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  الحجاب مف معينة صكر كارتباط ، األخبلؽ مف معيف بمستكل الحجاب ارتباط عدـ
  مياجمة المباشرة غير األساليب كمف ، [ 14] متنكعة جرائـ بارتكاب النقاب
  ىذه بفكر الحجاب انتشار كربط ، بالتطرؼ كاتياميا ، كرمكزىا اإلسبلمية التيارات
  تثبت الدراسات أف خاصة ؛ أمكف ما الدينية المكاد ؿاختزا كمنيا المتطرفة التيارات

  انتشار كسرعة المجتمع في عاـ ديني مناخ إشاعة إلى تؤدم الديني اإلعبلـ زيادة أف
  كتجريئيـ المسمميف بيف الفاحشة إشاعة القذرة األساليب تمؾ كمف ، الدينية األفكار
  عف لمحديث مجاؿ اؾىن يككف ال الشيكات كغمبة األخبلؽ تدني فمع ؛ عمييا

 .  الحجاب
  المجتمعات سمات مف الرقابي دكرىا كضعؼ األسرة تفكؾ : األسرة - 3      

  كبينما ، بالقذة القذة حذك محاكاتيا ببلدنا في العممانيكف يريد التي الغربية العممانية
  بمكافقة أقررف المحجبات مف %60 حكالي أف السبعينيات فترة عف األبحاث تيظًير
  اليجمات تعدد مع حاليان  يختمؼ األمر فإف ، [ 15] الحجاب ارتداء عمى األسرة كؿ

ذا ، فييا الرجؿ كلدكر لؤلسرة المكجية   الحجاب تجاه األسرة مكقؼ إف : قمنا كا 
  الزيادة بأف يشيد الحالي فالكاقع ؛ الرفض السمبية التشجيع : أمكر ثبلثة في ينحصر
  حظي الثالث كالمكقؼ ، [ 16] (السمبية) الثاني ؼالمكق نصيب مف كانت الكبيرة
  ككاف ، (كالكفيف الكجو تغطية) الحجاب مف معينة لصكر بالنسبة خاصة قميمة بزيادة
 .  األكؿ المكقؼ نصيب مف النقص
 والتبرج   الحجاب معركة في اإلسالم تمثل أنيا يفترض أخرى أطراف وىناك

  : وىي
  اإلفتاء كدار األزىر مشيخة في كتنحصر : لرسميةا الدينية المؤسسات - 4      

  ، البحكث كمجمع ، اإلسبلمية لمشؤكف األعمى المجمس : مثؿ التابعة كالييئات
  حككمية بقرارات يتـ رجاليا تعييف أف : أحدىما ، أمريف مف ينبع بالرسمية ككصفيا

لزامان  عرفان  تحكليا:  كالثاني ،   المعدَّة القضايا مف سميالر  المكقؼ تبني إلى أحيانان  كا 
  النقد أغمب فإف ، الحجاب لقضية كبالنسبة.  ليا الشريعة أحكاـ تطكيع كتكمؼ سمفان 

  تدعيمو مف السمبي المكقؼ في ينحصر كاف قريبة فترة حتى المؤسسات ليذه المكجو
  كما ، قكية مكاقؼ بعض مف يمنع ال كىذا ، لمياجميو كالتعرض إليو كالدعكة ،
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  بمخالفتو فتكل صدرت حيث ؛ التعميـ لكزير السابؽ القرار عمى الرد في حدث
  بؿ ، السمبية مف مزيد إلى الكضع تطكر األخيرة السنكات في أنو إال [ 17] لمشرع
 ( النقاب) بالتطرؼ كاتياميا صكره بعض في متمثبلن  ، أحيانان  الحجاب مياجمة إلى

  ككمياتو األزىر مدارس في طالباتال إلزاـ في بالتياكف ذلؾ اقترف كما ، [ 18]
 .  الصحيح الشرعي بالحجاب
  كميات خريجي مف األساس في كأغمبيـ : المستقمكف كالدعاة العمماء - 5      
  لممكاقؼ الدينية المؤسسات تبني تزايد مع تميزىـ كيزداد ، فيو كالعامميف األزىر
  مف كاضح تأثيرىـ أف إال عمييـ التضييؽ كرغـ ، القضايا مختمؼ في الرسمية
َى  كاف الحجاب بمنع التعميـ كزير قرار مف كمكقفيـ ، العاـ الرأم   طالب حتى ، قكيان

  محمد . د ، حماية محمكد . د ، مزركعة محمكد . د كمنيـ ، بمحاكمتو بعضيـ
  ... إسماعيؿ يحيى . د ، عزيز الغفار عبد.  د ، الفرماكم الحي عبد.  د ، المسير
 .   [19] كغيرىـ
  المجتمع في الحجاب نشر في الفعاؿ الدكر ليا كاف : اإلسبلمية الحركة -6      

  ، فييا اإلسبلمي النشاط مظاىر أحد المصرية الجامعات في كانتشاريه ، المصرم
  مف %05 أف أظيرت السبعينيات في الحجاب ظاىرة عف السابقة كالدراسة

  بؿ اإلسبلمية الجماعات نشاط تزايد إلى انتشاره ييٍرًجعف المحجبات كغير المحجبات
  في كلكف ، التسعينيات فترة في كذلؾ العبلقة ىذه كتظير ، [ 20] الرئيس السبب ىك

  كالحجاب ، عامة الحجاب معدالت تراجع ارتباط المبلحظ مف إذ ؛ المعاكس االتجاه
  مختمؼ في اإلسبلمي النشاط عمى التضييؽ تزايد مع خاصة الصحيح الشرعي
 .  كالجامعات المدارس في األخص كعمى المياديف
  قاليا إذا نتعجب لف العبارة ىذه "  عفريت سمت في تظير المحجبة إف "  - 7      
  محمد الشيخ كزف في داعية عالـ مف صدرت أنيا نعمـ عندما كلكف ، حقكد عمماني
  ليذا عظيمة ةبدىش نصاب فإننا الحجاب صكر لبعض نقدان  اهلل رحمو [ 21] الغزالي
  نفسو يجعؿ ككيؼ ؟ الشيخ يقؼ كاف أيف . كاألدكار ، األكراؽ في الكاضح الخمط
  نفسو الزم يرتديف البلتي المحجبات تصؼ ، السعيد أمينة مثؿ فجة لعممانية مشابيان 
  "  كالعفاريت كتجعميف ، تمامان  تغطييف مبلبس "  يرتديف بأنيف الشيخ ينقده الذم
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[22 ]  . 
  يمثمكف أصبحكا ممف كالدعاة المفكريف مف عددان  أصاب الذم الخمط ىذا إف      
  ما كىك الحجاب حكؿ الناس مفاىيـ في خمطان  بدكره أحدث الخمط ىذا قكيان  تياران 

  أحكاـ في الطعف أراد مف لكؿ تكأة كسقطاتيـ ىفكاتيـ مف كجعؿ قميؿ بعد سنبينو
 .  كالسقطات يفكاتال لتمؾ استغبلالن  باطني بأسمكب الشريعة
 :  والتدين الحجاب:  ثانياً      
بعداف ىناؾ        :  كالتديف الحجاب بيف العبلقة لدراسة َي
  . الشرع بأكامر العاـ كااللتزاـ ، بالحجاب االلتزاـ بيف االرتباط : األكؿ      
  . تمعلممج الدينية الحالة كمستكل الحجاب ارتداء معدؿ بيف االرتباط : الثاني      
  لممرأة الدينية كالحالة ، الحجاب ارتداء دكافع في يتمثؿ : األكؿ لمبعد فبالنسبة      

 .  إضعافيا بعد
  كانت السبعينيات في الحجاب ارتداء أف في خبلؼ فبل : الدكافع عف أما      
  األسباب مف %90 كاف االجتماعية البحكث ألحد ككفقان  ، مباشرة دينية دكافعو
  اآلخرة عذاب مف اهلل مف الخكؼ حكؿ تدكر المحجبات أقرت كما لمحجاب ةالدافع
  الكقت مركر مع كلكف ، إلخ .. [ 23] الديني الضمير يقظة الجنة في الرغبة
  العرؼ يشبو ما إلى الناس بعض عند تحكؿ المجتمع فئات بيف الحجاب كانتشار
  تقميدان  ككنو مف ينبع لمحجاب ارتداؤىف كاف أجياؿ كنشأت ، المتبع كالتقميد ، العاـ
  تزايد الرأم ىذا كيقكِّم ، شرعيان  أمران  يككف أف قبؿ اجتماعيان  ضغطان  أك عرفان  أك

  كال ، السف تقدـ ، [ 24] الزكاج : مثؿ بأمكر حجابيف يرتبط البلتي المحجبات نسبة
  ميةاإلسبل التيارات إلى ينتميف البلتي كخاصة ، المحجبات كؿ بالطبع ذلؾ يشمؿ

نما ، حتميان  يكف لـ الكثيرات لدل تقميد إلى بالحجاب التحكؿ كىذا.  العاـ بمعناىا   كا 
  ارتباطيا كتقكية الظاىرة ىذه لتعميؽ الفرصة إتاحة عدـ : بأمريف مدعمان  كاف

  التي الحجاب عمى المعمنة كالحرب ، كالدعاة العمماء ًقبىؿ مف المباشر الديني بأصميا
 .  [ 25] ـ1981 عاـ مف أىابىدٍ  بعضيـ يؤرخ

  لما كفقان  أنفسنا نجد فينا ، الحجاب ارتداء بعد لممرأة الدينية لمحالة بالنسبة أما      
 :  حاالت ثبلث أماـ سبؽ
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  ألسباب أك (أب زكج) لكلي   طاعة أك عرفان  الحجاب ارتدت مف : األكلى      
 .  ديني لكازع ليس لكف ، أخرل
  . الشرع بأحكاـ عامان  كليس انتقائيان  التزامان  الحجاب ارتدت مف : الثانية      
    العاـ التزاميا مظاىر أحد لمحجاب ارتداؤىا يشكؿ التي كىي : الثالثة      
  . بالشرع
  تغير األحياف معظـ في حجابيا عمى يترتب ال األكلى الحالة في فالمحجبة      
  في دينيان  السمبية الفئة إلى غالبان  تنتمي كىي ، الطاعات أك السمكؾ في كاضح

  بيف التعارض كيصؿ ، اإلفساد عكامؿ مف كاضح مكقؼ ليا ليس كالتي ، المجتمع
  العامة الصكرة تشكيو في يساىـ مما ، التناقض لدرجة بعضيف عند السمكؾ

  األقبلـ يفكت كال ؛ نفسو الحجاب التياـ الجياؿ مف كثيران  كيدفع ، لممحجبات
 .  الحجاب عمى حربيا في الفئة ىذه تستغؿ أف العممانية
  تحرص فيي ثىَـّ  كمف ، لمحجاب ديني كازع دفعيا فالمرأة الثانية الحالة في أما      
  كؿ عف البعد بمعنى ، عرفي إطار في كلكف ، كسمككيا زيِّيا بيف التناقض عدـ عمى
  بالطبع كىذا ، تيابي خارج يعيبيا ما أك ، المحجبة عف صدكره المجتمع ينتقد ما

  ، الشرع يخالؼ ما عمى األحياف مف كثير في يتعارؼ فالمجتمع ؛ منضبط غير
  مع الحديث أك النظر أك المصافحة في بأسان  ترل ال الحالة ىذه في فالمحجبة كلذلؾ
  ، الكضع ىذا ميكعة في شؾ كال ، شرعان  ال عرفان  بو المسمكح االختبلط أك الرجاؿ

ف   بعض في لمكقكع قكية قابمية لممحجبة يجعؿ كأنو ، األكلى الحالة مف أقؿ كاف كا 
  ، السف صغر:  مثؿ عكامؿ تكفر مع خاصة ، لحجابيا المناقضة االنحراؼ صكر
    . األسرة رقابة ضعؼ ، الفساد انتشار (مثبلن  الجامعة) المبلئـ الكسط
  مكقفان  تقؼ التي ان ديني المحافظة الفئة إلى الحالة ىذه في المحجبة كتنتمي      
ف ، الفساد مظاىر مف كاضحان    التمفاز) نفسو الكقت في كسائمو تتعاطى كانت كا 

 ( . إلخ ... االختبلط
  في تتكفر لذا ؛ بالشرع عاـ بالتزاـ مقترنان  كاف البداية منذ فحجابيا:  الثانية أما      
  لمتيارات أكثرىف انتماء مع ، الزم مع السمكؾ لتكافؽ البلزمة الضكابط حالتيا

 .  شعكريان  كلك اإلسبلمية
  في الثبلث الفئات ىذه عمى المحجبات تكزع نسبة بيف المقارنة كعند      
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  الحالة محجبات نسبة زادت حيث ؛ كاضحان  تغيران  نجد حاليان  بمثيمتيا السبعينيات
  نسبة في تراجع حدث بينما ، الثانية الحالة تقارب فأصبحت ، ممحكظة زيادة األكلى

 .  الثالثة الحالة محجبات
  الحجاب ارتداء معدؿ ارتباط كىك:  كالتديف الحجاب بيف لمعبلقة الثاني البعد      
 .  المجتمع في السائدة الدينية بالحالة
  بأسرتيا المرأة كتأثر ، العائمة أك األسرة ىك الصغير المجتمع أف بو المسمـ مف      

  المحجبات نسبة زادت فكمما ؛ الدراسات أثبتتيا حقيقة دموع أك لمحجاب ارتدائيا في
 .  [ 26] أقكل التحجب نحك الفتاة ميؿ كاف األسرة في

  مف نجد فبينما : مختمفيف اتجاىيف ىنا نبلحظ الكبير بالمجتمع يتعمؽ كفيما      
  الديف عمى الناس إقباؿ مظاىر أحد كاف السبعينيات في الحجاب انتشار أف الثابت

  مف مكجات بانتشار أيضان  يقترف الحجاب مستكيات في التراجع كأف ، إليو كعكدتيـ
  عبر اإلباحي اإلعبلـ استقباؿ سيكلة مع خاصة ، المجتمع في الخمقي االنحبلؿ
  كىك ، الحجاب في المجتمع لتأثير آخر اتجاه فيناؾ ، ذلؾ مع ، الفضائية القنكات

  كرجكعيـ الناس إلفاقة معاكسان  سببان  يككف القيـ اركانيي الخمقي االنحبلؿ استمرار أف
 .  حيف بعد كلكف ، [ 27] الديف إلى

 :  االجتماعية والفئات الحجاب : ثالثاً       
  عف بدقة يعبر ال المصرم المجتمع في الحجاب عف عامة معدالت إعطاء      
  مع كتفاعميا ثرىاتأ يتفاكت كمتداخمة متعددة اجتماعية فئات فيناؾ ؛ الكضع حقيقة
 .  ممحكظان  تفاكتان  القضية ىذه

    ىذه كفؽ مصر في المجتمع نقسـ أف يمكننا بالحجاب يتعمؽ كفيما      
 االجتماعية   كالحالة العمرية الفئة كالحضر الريؼ االجتماعية الطبقة : االعتبارات

.  
  حيث مف ؛ الصدارة تمثؿ المتكسطة الطبقة فإف:  االجتماعية الطبقة باعتبار      
  المؤشر ارتفاع مع بالحجاب االلتزاـ كيقؿ ، نسائيا بيف الحجاب ارتداء معدؿ ارتفاع

ف ، [ 28] انخفاضو أك الطبقي االجتماعي   في الحجاب كجكد مف يمنع ال ىذا كاف كا 
 .  الفف أىؿ مف طائفة غزك في نجح أنو كيكفي ، الطبقات جميع
w  االجتماعي تككينو بطبيعة الريؼ أف نجد فإننا الحضرك  الريؼ إلى نظرنا كلك      
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  المجتمع مف العامة كاألخبلقية كالثقافية السياسية بالتغيرات تأث ران  أقؿ يككف كالثقافي
    في حدث كما الستينيات إبَّاف الريؼ مف الحجاب يختؼً  لـ كلذلؾ ، الحضرم
 في المدينة   مجتمع مع أخرل مرة ؽتكاف حتى ، عميو ييحرىص تقميدان  استمر بؿ ، المدينة

    التكجو ذم التعميـ معدالت الرتفاع نتيجة كلكف . السبعينيات
 لـ ، المدف    إلى الريؼ مف اليجرة معدالت ارتفاع ككذا ، اإلعبلـ تأثير كاتساع ، العمماني

 .  أكالن  كاف كما بالحجاب حاليان  الريفي المجتمع تمسؾ يعد
  منع كىك الحجاب مف الشرعي الغرض عكس كعمى ، الثالث رلبلعتبا ككفقان       
  أف نجد ذلؾ مف العكس عمى ، بيا االفتتاف زاد سنيا صغر كمما المرأة كأف ، الفتنة
  امرأة تجد قمما إنو حتى ، السف تقدـ مع تزداد مصر في الحجاب ارتداء نسبة

  يقؿ المقابؿ كفي الكسطى الطبقة نساء مف متبرجة العمر مف سنة الستيف تجاكزت
  الفئة ارتفاع مع تدريجيان  يرتفع ثـ ، البمكغ بكقت الحجاب اقتراف كبيرة درجة إلى

 .  قبمو عنيا الزكاج مع الحجاب معدالت كتتزايد ، العمرية
 :  متعددة كأشكاؿ أنماط ، مصر في الحجاب : رابعاً       
  ىؿ كلكف ، مَّا بامرأةو  عريؼالت عند كثيران  نسمعو كصؼ "  المحجبة فبلنة "        
  كأشكاؿ صكر عدة ىناؾ أف أـ ؟ المرأة ىذه لزم معينة صكرة السامع يتخيؿ

  ؟ ليا الحقيقي الزم ىك فقط أحدىا ، مخيمتو في تتداعى لمحجاب
  مقارنة أكؿ كعند ، ضكابطو كأيىًممت ، فضفاضان  مصطمحان  الحجاب أصبح لقد      
  ، شاسعان  بكنان  نجد الشرع في األصمي كمدلكليا الكاقع في الحجاب كممة مدلكؿ بيف

  كمراحؿ األشياء كصؼ في متناىية دقة مف العربية المغة بو اشتيرت ما عمى كقياسان 
  بيف الكبير الفارؽ لتغطية كثيرة مصطمحات إلى بحاجة أنفسنا نجد فإننا ، تغيرىا

 .  الكاقعي كالحجاب الشرعي الحجاب
  نقمب أف يمكف لمحجاب كالكاقعي الشرعي المفيكميف بيف التنافر حجـ كلمعرفة      
  ، محجبة : عمييا يطمؽ أف الكاقع يحتمؿ ذلؾ كرغـ ، كميا الشرعي المفيكـ مفردات
    يثبت المجتمع في لمحجاب المنتشرة األشكاؿ كاستعراض ، رأسيا غطاء لمجرد
 ، كالساقيف     الصدر مف زءكج كالرقبة الشعر بعض كشؼ مع الرأس غطاء فيناؾ ؛ ذلؾ
 طكيمة مبلبس مع كالصدر   كالرقبة لمرأس غطاء ثـ ، بالرجاؿ متشبية أك ضيقة المبلبس تككف كقد
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 يستر الذم الطكيؿ الخمار ثـ ، معطرة أك ، الجسـ تصؼ ضيقة تككف كقد ، نفسيا في زينة كلكنيا
 .  كميا الشركط حقؽي الذم الكامؿ الحجاب   ثـ ، كالكفيف الكجو كشؼ مع البدف
  المتصاعدة الحرب الحجاب مستكل في الخطير التذبذب ىذا أسباب أىـ كمف      
  ، الحرب ىذه في كاالعتداؿ التطرؼ مكيدة كاستخداـ ، الثمانينيات بداية مف ضده
  مف تخمصان "   الكسط الحؿ"   نحك ىركلف البلتي المتبرجات مف طائفة كجكد كأيضان 
  الرمزم البعد غمبة كمنيا .. الحجاب انتشار سبب الذم الضاغط ياالجتماع الحرج

 .  كثيرة أحياف في الشرعي مضمكنو مف تفرغو لدرجة لمحجاب
  اإلسبلمييف كالمفكريف الكيتَّاب مف كبيرة فئة استدراج : اليامة األسباب كمف      
  معينة أشكاؿ عمى ـباليجك  منيـ كاالكتفاء المعركة ىذه في التنكيرم لبلتجاه المتبنيف

  تطكيع في الذىبية قاعدتيـ عمى استنادان  ، كالتطرؼ بالغمك يتيمكنيا الحجاب مف
  ىك الكاقعي الظرؼ بجعؿ تككف الشرع كسطية كأف ، العكس ال ، لمكاقع الشرع

  فمع ؛ خطئو في شؾ ال كىذا ، التصكرات ككضع األحكاـ استصدار في األساس
  ننادم أف تعني الشرع ثكابت كبيف بينو لمتكسط المطَّردة اإلرادة تككف الكاقع تغير
  أحكامو ننكم أف إال الديف مف يبقى ال كقت عمينا يأتي حتى ، اليكـ نستنكره بما غدان 

 .  ضدىا كنفعؿ
  [ 29] التنكيرييف أحد مكقؼ ، الرأم ىذا صحة عمى القكية الشكاىد كمف      
  ىك كالذم العمماني الكاقع ذلؾ في المثارة بلميةاإلس القضايا مف بريطانيا في المقيـ
  ىذا مع ليتكافؽ السابقة القاعدة كفؽ فكره تطكر كالذم الشرؽ لعممانيي األعمى المثؿ
  ترتدم أف المرأة عمى يجب ال بأنو فتكل أصدر ، الحجاب بقضية يتعمؽ فيما الكاقع

  أف أدنى ذلؾ  : بآية كاستدؿ ، الببلد تمؾ في بارتدائو لؤلذل لتعرضيا الحجاب
  تنكم أف إال ىكذا كالحاؿ المسممة يسع فبل ،[ 59:  األحزاب]  يؤذيف فبل يعرفف

 !  كتتبرج الحجاب
  تناسبان  ىناؾ إف : القكؿ نستطيع ، المتفحصة الكاقعية النظرة عمى كبناءان       
  فكمما آنفان  ةكالمذككر  لممحجبة الدينية الحالة كأنماط الحجاب مستكل بيف كتكافقان 
  ، الحجاب مستكل تدنى كمما كبعده حجابيا عند المحجبة حياة في الديف تأثير تضاءؿ
  شركط بكافة تتمسؾ التي ىي تدينان  المحجبات أكثر فتصبح ، صحيح كالعكس
w  محاربة تحكؿ مف انطبلقان  أنو نجد كلذلؾ ، كالكفيف الكجو تغطية فييا بما ، الحجاب
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  آخر شكؿ أم مف أكثر بشدة محاربان  النقاب أصبح ، عامة سياسة إلى الشامؿ التديف
  ذلؾ كلعؿ ، متكاصؿ مكثؼ بيجكـ العممانية الجيات جميع كاستيدفتو ، لمحجاب

  ككذا ، لمحجاب األخرل الصكر بخبلؼ كالتطكيع لمتميع قابميتو ضعؼ إلى يرجع
  . الحجاب عمى لقضاءا في تدرجان  ، بعدىا ما كقبكؿ ، القمة ضرب ألسمكب اعتمادان 

  : تركيا في الحجاب
  تنتيي كال ، أتاتكرؾ قكانيف مف تبدأ ، حزينة طكيمة قصة تركيا في لمحجاب      
  ، القصة ىذه مف األخيرة الفصكؿ عمى باالطبلع اكتفينا كلك ، قاكقجي مركة عند

 :  تركيا في الحجاب لحرب بارزة سمات لنا فستبدك
  االطبلع بدكف ، حاليان  تركيا في الحجاب قضية أبعاد يعاباست يمكف ال - 1      
  ليا ليس التي الجيكد ىذه ، أتاتكرؾ منذ عميو لمقضاء الحثيثة التاريخية الجيكد عمى
  عف يزيد ما فمنذ ، اآلف إلى كاستمراريتيا شدتيا في ، أخرل إسبلمية دكلة في مثيؿ

  كعقابيف بالقكة النساء عف حجابال بنزع يقكـ التركي البكليس كاف عامان  سبعيف
  ال الحرب أف إال القانكف ىذا اختفاء كرغـ ، [ 30] أتاتكرؾ لقانكف امتثاالن  أحيانان 
 .  قائمة تزاؿ

  لممجتمع اإلسبلمي االنتماء في كبيران  شرخان  أتاتكرؾ عممانية أحدثت - 2      
  أحد كأظير ، إلسبلـا عمى العممانية تفضؿ الجماىير مف قطاعات فأكجدت ، التركي

  حارس) التركي بالجيش يثقكف األتراؾ مف %18 نسبة أف اليامة الرأم استطبلعات
ف ، لمحجاب رافضان  بو يستياف ال جماىيريان  مكقفان  أكجد مما ، [ 31] (العممانية   كا 

  القمؽ مف حالة ـ1994 انتخابات في الرفاه فكز أحدث كقد ، بو تقبؿ األغمبية كانت
  السمطة تكلي حالو في الرفاه إقداـ مف الشعب مف كقطاعات العممانييف لدل المتكلد
  لؤلكضاع تيدئة ذلؾ لنفي أربكاف كاضطر ، الحجاب ارتداء عمى النساء إجبار عمى

  قامت ، األـ كالكطف الرفاه بيف ائتبلؼ حدكث احتماؿ عف أعمف كعندما ، [ 32]
  . [ 33] ذلؾ عمى احتجاجان  يمماظ زكجة إلى حجاب بإرساؿ لمثاني المؤيدات النساء
  لذا ؛ الشريعة أك اإلسبلـ إلى إشارة أم التركي الدستكر يتضمف ال - 3      
  الشرعي أصمو مف ال الدكلة ضد الحجاب عف دفاعيـ مف اإلسبلميكف ينطمؽ

  ما كىك ، اإلنساف كحقكؽ كالديمقراطية الحرية مبادئ مف انطبلقان  بؿ ، اإلسبلمي
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  التي األخرل اإلسبلمية الدكؿ معظـ في الحاؿ بخبلؼ عمييـ صعكبة األمر يزيد
  قكيان  منطمقان  دساتيرىا في رسميان  دينان  باعتباره كلك اإلسبلـ عمى النص يعطي

 .  الحجاب عف الدفاع في لئلسبلمييف
  : منيا نذكر ، عدة وسائل في الحجاب محاربة في الدولة جيد يتمثل - 4      
  القانكف كينفذ ، الجامعات إلى المحجبات دخكؿ يمنع 1987 قانكف إصدار -      

  ًقبىؿ مف [ 34] ـ1991 سنة القانكف ىذا عف التراجع تـ كقد ، تركية جامعة 82 في
  جامعات في الحظر استمرار مف ىذا يمنع لـ كلكف ، الدستكرية كالمحكمة البرلماف

  تحيط بالسبلح المدججة القكات ارسيد عاـ كؿ في نجد أف المعتاد كمف ، كثيرة
    . بالقكة بإخراجيف النسائية الشرطة كتقكـ ، المحجبات لمنع بالجامعة
  مئات تعرضت كقد ، الحككمية المؤسسات في العمؿ مف المحجبات منع -      

  . [ 35] الحجاب بسبب االستقالة عمى اإلجبار أك لمفصؿ المكظفات
  نساء ارتداء حظر مثؿ لمحجاب المحاصرة ءاتاإلجرا بعض اتخاذ -      

  كتعرضت ، [ 36] لمسفر جكاز عمى المحجبة حصكؿ كعرقمة ، لو العسكرييف
 .  [ 37] القضية ليذه تبنييف بسبب مرة مف أكثر لمسجف الكثيرات
  خارج المحجبات مطاردة الثمانينيات أكاخر في التركية الحككمة حاكلت -      
    ارتداء مف التركيات الطالبات بمنع األلمانية لمحككمة مبان ط فأرسمت ، تركيا

 كىك الحجاب   تركيا تطارد أجمو مف الذم ذاتو لمسبب رفضت ألمانيا أف إال ، الحجاب
 .  [ 38]!  العممانية
    نذكر ، عدة وسائل في بدورىا اإلسالمية المواجية تتمثل - 5      
  : منيا
  ، بالقكة فرضو كمحاكلة الجامعات في الحجاب منع نيفلقكا االمتثاؿ رفض -      
  في لمتمريض العممي المعيد مدير قياـ : كمنيا ، دكرية بصفة كتتكرر عديدة كاألمثمة

  ألنيا ؛ التخرج حفؿ في الكداع خطبة بإلقاء األكلى الطالبة قياـ برفض المدف أحد
  استخداـ رافقيا ميةكبل مشادات كحدثت ، التمريض قمنسكة تحت الحجاب ترتدم
 .  [ 39] األيدم
w    خمع عمى الدراسة ترؾ المحجبات مف طائفة تيٍؤًثري  المقابؿ كفي      
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 في الدراسة   تركت الجامعية الدراسة أثناء قاكقجي مركة أف المعركؼ كمف ، [40] الحجاب
    . حجابيا تخمع أف لرفضيا أمريكا إلى كذىبت التركية الجامعة
    الحككمة لرفض كالمناىضة لمحجاب المؤيدة التظاىرات أسمكب تخداـاس -      

 بيد يدان  أمسككا   مكاطف ألؼ مائة فييا شارؾ كالتي ، الحرية بسمسمة يسمى ما أمثمتيا كمف ، لو
 قيًطعىت أنيا إال ، اسطنبكؿ   إلى أنقرة مف تمتد سمسمة ليشكمكا الحجاب منع عمى احتجاجان 
ؿ   قيصرم "  مدينة مثؿ أخرل أماكف   في كصمت كلكنيا ، المناطؽ بعض في البكليس لتدخ 

    . [41] متران  كيمك عشريف إلى "
  عدد تعييف في االنتخابات في بيا فاز التي البمديات مف الرفاه حزب يستفيد -      
  كما ، الحككمية المؤسسات في لكجكدىف إقراران  إداراتيا في المحجبات مف كبير

  لنشر مباشرة غير كسيمة المكاجية ىذه بكصؼ كاإلباحية الدعارة اجيةمك  يحاكؿ
  مف العارية التماثيؿ بإزالة أنقرة عمدة كقاـ ، الفساد بيكت غمؽ خبلؿ مف الحجاب
  . [42] "  عميو أبصؽ فأنا الفف ىك ىذا كاف إذا "  : بغضب كقاؿ الشكارع
  بصفة كسياسيان  إعبلميان  لحجابا قضية إثارة إلى أيضان  اإلسبلميكف يعمد -      
  البرلماف جمسات حضكر عمى قاكقجي مركة إصرار القريب كالمثاؿ ، مستمرة

  داخؿ لو تتعرض كانت الذم اليستيرم كالصياح الشرسة المكاجية رغـ بالحجاب
  فقد ، لمضغكط إذعانان  حجابيما عف آخريف لحزبيف نائبتيف تراجع كرغـ ، البرلماف
  كحظيت ، الديني كاالضطياد الحجاب لقضية رمز إلى كقجيقا مركة تحكلت
 .  كدكليان  محميان  معيا الكثيريف بتعاطؼ
  الريؼ ففي ؛ مختمفة كمستكيات متعددة أشكاؿ تركيا في لمحجاب - 6      

  كمف ، كالتقميد العادة قبيؿ مف كلكف شعكرىف النساء أغمب تغطي الشعبية كاألحياء
  كمعطؼ ، كالرقبة لمرأس غطاء مف يتككف حجاب تشاران ان الحجاب أنكاع أكثر

  ، لمكفيف قفازات معو ييرتدل كقد ، سركاؿ تحتو مف كييرتدل ، طكيؿ (بالطك)
  التكجو ذكات يميز ما أكثر ىك الزم كىذا ، األلكاف مف تشاء ما المرأة كتتخير

  خمؼ مف ييظيًرف التركيات أف إال ، كثيرة أماكف في أيضان  النقاب كيكجد . اإلسبلمي
  ! الفتنة مف أبعد ذلؾ إف : كيقمف ، األنؼ أسفؿ إلى الكجو مف كجزءان  العينيف النقاب
ذا         فيناؾ تركيا في كضعو مشابية إلى يتجو مصر في الحجاب كضع كاف كا 
  فصكؿ بعض فاتو كمف ، المصرم الكضع مشابية نحك ببطء تسير إسبلمية دكؿ
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  يعيدىا حيث ؛ الدكؿ تمؾ في اآلف يشاىدىا أف نويمك مصر في الحجاب حرب
  ، كالشعارات المصطمحات في يسيرة تعديبلت مع ، أخرل مرة لمحاضر التاريخ
 !  الثالثة كاأللفية اإلنساف حقكؽ عصر لكاـز مف تعتبر التي

    . لمحكماء سؤاؿ ؟ ىناؾ نفسو يعيد التاريخ سيظؿ مدل أم إلى كلكف      
________________________ 

 . 13 ص ، بكري البو الجبار عبد ، اإلسالمي النيوض( 1)
 . 288 ص ، 1 ج ، ، الحجاب عودة( 2)
 . 216 ص ، السابق المصدر( 3)
 وقد ليعود ، وسجنو عميو االنقالب وقبل السمطة رأس عمى( بيال بن) كان يوم ىذا كان 216 ص ، السابق المصدر( 4)

 . آرائو من كثير تغيرت
 . 188 ص ، بول جان ، الغرب في إلسالما( 5)
 أعداد تزايد:  وىي الثمانينيات منتصف من بدأت بالمرأة يتعمق فيما محزنة ظاىرة الميمونة السياسة ىذه حصاد ومن( 6)

 مجمة ، النصارى منازل في خادمات أغمبين ويعمل ، الرجال عدد فقن حتى ، أسبانيا إلى بمفردىن المغربيات المياجرات
 . 56 ص ، م1991 سنة 139 عدد ، ئدالرا
 . 193 ص ، الحامدي محمد ، تونس في اإلسالمية الحركة قضية ، الحرية أشواق( 7)
 . 253 ص ، 1ج ، الحجاب عودة( 8)
نما ، السبعينيات منذ الحجاب من واضح رسمي موقف ىناك يكن لم( 9)  وزارة بادرت حتى ، فردية مواقف ىناك كان وا 

 . الموضح الموقف باتخاذ والتعميم التربية
 ، 1 عدد ، مصرية أحوال ، لممعرفة الرئيس المصدر ىو التمفزيون كان الوسطى الطبقة تمثل عينة عمى دراسة في( 10)

 . 113 ص
 . 31 30 ص ، المشكاة مركز ومالكي األىرام بين مشترك رأي استطالع والسياسة المصريون( 11)
 . 263 ص ، االجتماعية لمبحوث القومي المركز سبعينياتال فترة عن دراسة الحجاب ظاىرة( 12)
 . الحجاب مياجمة رائدة اليوسف روز مجمة صفحات عمى ، الكافي عبد عمر د مع حدث كما( 13)
 المقيى دخمت المنقبات إحدى أن أخيراً  الصحف إحدى نشرت ، بالقاىرة التحرير ميدان مقيى تفجير حادث في( 14)

 . 63 ص ، ىويدي الحق إحقاق ، بعدىا القصة خفيت ثم خرجت ثم المتفجرات حقيبة ووضعت
 . 123 ص ، الحجاب ظاىرة( 15)
 معمنين نسائيم عمى الحجاب فرض لفكرة رفضيم عن المبحوثين أغمب عبر مصرية أحوال لدورية السابقة الدراسة في( 16)
 . 113 ص ، منين القرار ينبع أن األفضل أن
 . ىـ1415 أول ربيع عدد األزىر مجمة في الفتوى نشرت( 17)
 وتحدى ، اإلسالم من ليس إنو:  النقاب عن قال( مخ غسيل) بعنوان أكتوبر مجمة من الجميورية مفتي مع حوار في( 18)
 آية فسر المنصب تولي قبل نفسو المفتي إن:  بقولو ذلك عمى المقدم إسماعيل محمد يعمق ذلك يفيد بنص أحد يأتيو أن

 . 37 ص ، إسماعيل محمد"  واجب النقاب بل"  ، المرأة من الوجو تغطية تشمل بأنيا األحزاب سورة في اإلدناء
 . 362 361 ص ، اهلل خير اهلل عبد د ، الشخصية الحرية انظر( 19)
w . 204 202 ص ، الحجاب ظاىرة( 20)
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 . 22 ص ، الغزالي محمد ، الديني تفكيرنا عمى أضواء( 21)
 . 126 ص ، 1 ج ، الحجاب عودة( 22)
 . 130 ص ، الحجاب ظاىرة( 23)
 . 130 ص ، السابق المصدر( 24)
 . 228 ص ، 1 ج ، الحجاب عودة( 25)
 . 122 ص ، الحجاب ظاىرة( 26)
 . 204 ص ، السابق المصدر( 27)
 . 60 ص ، السابق المصدر( 28)
 . بريطانيا في المساجد مجمس رئيس بدوي زكي د( 29)
 . 205 ص ، 1 ج ، الحجاب عودة( 30)
 ص ، السابق المصدر( 33 ، 32) 11 ص ، م1997 مايو ، اإلنسان حقوق لدراسات القاىرة مركز ، مغايرة رؤى( 31)

33 . 
 . 63 ص ، 36 عدد البيان مجمة( 34)
 . 214 ص ، 1ج ، الحجاب عودة( 35)
 . 18 ص ، الجيماني يوسف ، الرفاه حزب( 36)
 . 215 ص ، 1ج ، الحجاب عودة( 37)
 . م1987 ، نوفمبر اإلسالمي المختار مجمة (38)
 . 30 ص ، سابق مرجع مغايرة رؤى( 39)
 . 90 ص ، 5 عدد البيان انظر( 40)
 . التركية الجديد الشفق جريدة( 41)
 . 20 ص ، مغايرة رؤى( 42)
 

 
 

 ! ؟..  المرأة من يريدون ماذا

  المسممة األسرة ىدم مشاريع
 التنفيذ إلى التخطيط من

 بحبي كمال
 

    كال ككانت ، اإلسبلمي االجتماع قاعدة تمثؿ تزاؿ كال المسممة األسرة كانت      
  بحضارتو الغرب اكتشؼ أف كمنذ ، كقمعتو االجتماع ىذا حصف تمثؿ أيضان  تزاؿ
      عمييا ييجًيز أك ، اإلسبلمية األمة يخترؽ أف يمكنو ال أنو (الييكدية النصرانية)

w  الحركب آخرىا كاف التي العسكرية كمخططاتو محاكالتو عقب العسكرية بالكسائؿ
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  إلى العسكرية المكاجية عف فتحكؿ ، كسائمو تغيير إلى سعى الغرب فإف ؛ الصميبية
        بػ اإلسبلمية األدبيات في عادة عنو يعبر ما كىك كالسمككية الفكرية المكاجية

ريف مف جيش إنشاء ذلؾ في أدكاتو أىـ ككانت ( الفكرم الغزك)       المنصِّ
 العالـ         اكتشاؼ تستيدؼ التي ، االستشراقية لمدراسات كراسو  كتأسيس ، كالمستشرقيف

 .    أبنائو كنفسية كتقاليده عاداتو لمعرفة كاختراقو اإلسبلمي
  اإلسبلمي العالـ سجف حدان  كالتنصيرية االستشراقية الجيكش ىذه شأك كبمغ      
      بتعبير النساء مخادع دخمت حتى فيو أنفيا دسَّت إال شيئان  تدع ـفم ، كبيران  سجنان 

    المنصريف جيكش ككانت ( ثقافتنا إلى الطريؽ ) : القيمة رسالتو في ( شاكر محمكد)
    كانت كما اإلسبلمي لمعالـ الغربي ( االستخراب ) االستعمار طميعة ىـ كالمستشرقيف

  كأجيزة األبحاث مراكز عميو قامت الذم ساألسا ىي االستشراقية الجيكش ىذه
  . اإلسبلمي عالمنا أعماؽ أعمؽ إلى بالنفاذ المتصمة كالمخابرات الجاسكسية

    بحكـ اإلسبلمي العالـ ظؿ العسكرم ( االستخراب ) االستعمار انتياء كبعد      
  اريةالحض الثركة امتبلؾ مف يمثمو ما كبحكـ ، مكارده كبحكـ االستراتيجي مكقعو

        نطمؽ أف يمكف لما اىتماـ مكضع ظؿ اإلسبلـ في كالمتثممة ، اليائمة كالركحية
 عمى اإلسبلمي     العالـ عف دراستو في يعتمد ال الجديد كاالستشراؽ( .  الجديد االستشراؽ: )  عميو
 ؛ سونف اإلسبلمي العالـ أبناء مف مستشرقيف كجكد إلى سعى بؿ ، الغرب مف كأبنائو جنكده
 .  الداخؿ في كذيكليا أطرافيا كبيف الخارج في   االستشراقية المراكز بيف قكية ترابط عبلقة تقكـ بحيث
     يتصؿ فيما اإلسبلمي االجتماع عف ( المشتركة األبحاث ) ظاىرة كتمثؿ      

  كاألسرة ، كاألزىر ، العربية كالمغة ، اإلسبلمية بالصحكة الخاصة قكتو بمظاىر
  لبلستشراؽ ىامة مكضكعات تمثؿ اإلسبلمي السمكؾ كانتشار ، كالحجاب ، مةالمسم

  الظكاىر يرصدكف الذيف يعد فمـ ؛ الخارج في الجديد باالستشراؽ المرتبط المحمي
نما الغربييف مف اإلسبلمي المجتمع في قكة مظاىر تمثؿ التي   جمدتنا مف ىـ كا 

  لمحياة نمطان  الغرب قيـ تتبنى متغربة نخبة ككيًجدت . بألسنتنا كيتحدثكف كأبنائنا
  مراكز عمى السيطرة النخبة ىذه استطاعت كقد ، اإلسبلمي الحياة نمط عف بديبلن 

  التي الفكرية الذراع كصارت ، كالكتابة كالفكر اإلعبلـ كخاصة القرار صناعة
  تارة : ةالغربي كالقيـ لؤلفكار التبعية في االندفاع ليا كتسكِّغ الحاكمة النظـ تحمي
    إذ ؛ مريعان  حدان  االختراؽ في الرغبة كبمغت( .  الكراثة)  باسـ كتارة ، التقدـ باسـ
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  أف يريد الغرب ككأف ؛ ذاتيا الدينية المؤسسة اختراؽ عمى باإلصرار األمر كصؿ
  فإف كبالطبع.  االختراؽ عمى عصية شأنيا كاف ميما مؤسسة تكجد ال إنو : يقكؿ
  في السياسي القرار لصناع ىامان  مدخبلن  تمثؿ اإلسبلمي لمعالـ لميدانيةا الكقائع دراسة
  القكمي الطابع فيـ )  : عميو تطمؽ ما أمريكا تعتبر حيث ؛ أمريكا في كخاصة الغرب

    . بالذات اإلسبلمي العالـ تجاه الخارجية سياستيا مداخؿ أىـ أحد (لمشعكب
    القكة صارت أمريكا فإف عميو مأسكؼو  غير السكفييتي االتحاد سقكط كبعد      
     ثـ ( الجديد العالمي النظاـ ) : عميو أطمقت ما كطرحت ، العالـ عمى المييمنة الكحيدة
     نظاـ كجكد إلى يشير تبشيريان  طابعان  اتخذ األكؿ المصطمح أف كرغـ ( العكلمة ) نظاـ

  كتتكحد ، صراعاتكال الخصكصيات تتبلشى بحيث ؛ لمعالـ كاحد مرجعي عالمي
  . المصطمح فشؿ أثبتت الكقائع أف إال ؛ المتشابية المكاقؼ مع التعامؿ في المعايير

  تبادلي اقتصادم نظاـ عف بالحديث المراكغة حاكؿ أنو فرغـ الثاني المصطمح أما
  بالسياسة يتصؿ فيما قيمية منظكمة فرض استبطف أنو إال التقىنيَّة الثكرة تيسره

 .  االجتماعك  كالثقافة
  فيما اإلسبلمي العالـ إلى بالنسبة أراده ما حقؽ بأنو يشعر بدأ الغرب أف كيبدك      
  شييتو كأف ، عمييا يريده ما كفرض الحاكمة النظـ عمى بسيطرتو بالسياسة يتصؿ
    كالثقافة االجتماع في مكحد نظاـ بفرض كالثقافة االجتماع نظـ إلى تتجو بدأت اآلف
    أساسو فاالجتماع (  كالثقافة االجتماع عكلمة )  : عميو نطمؽ أف كفيم ما كىك

 اإلسبلمية   القيـ فإف اإلسبلمي العالـ حالة كفي ، الدينية القيـ أساسيا كالثقافة ، األسرة
 .  كالناس البشر كحياة كالثقافة االجتماع تصكغ التي ىي

  الناس لكف ؛ ككالءىا اعبكديتي قدمت الحاكمة النظـ أف شعر الغرب إف      
  كمف ؛ هلل ككالءىا عبكديتيا تجعؿ أف إال تأبى تزاؿ ال اإلسبلمي العالـ في كالبشر

  . اإلسبلمي االجتماع أساس تمثؿ التي األسرة عالـ اقتحاـ كاف ىنا
    أم ( المجتمعات تفكيؾ سياسة ) تتبنى خاصة كأمريكا الغرب فإف عاـ كبشكؿ      
  الطاغكتية عف تعبر التي الفرعكنية السياسة كىي كأحزابان  شيعان  أىميا جعؿ

  التي القكة مكاطف ضرب إلى تسعى فإنيا المجتمعات ىذه تفكؾ كلكي ، كاالستعبلء
    العالـ في القكة مكاطف أىـ كأحد . اإلسبلمية المجتمعات اختراؽ دكف تحكؿ

  الغربية اليجمة كتبدك . كتماسكو قكتو لممجتمع يحفظ الذم األسرة نظاـ اإلسبلمي
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  كاحتفائيا ، العنكبكتية لمنخب كشرائيا كىيمنتيا تسيدىا عبر اآلف (األمريكية)
  ، عامة كحقكقية نسائية حقكقية جمعيات كعبر ، منتفعة نسائية ضغط بجمعيات

  كتأتي ، خاصة أجندة بالقكة كلك تفرض فييا ككأنيا الجمعيات ىذه تمكيؿ كعبر
  كىذه ، الجديدة األمريكية الغربية اليجمة مف األكلكية ذات قضاياىاك  كالمرأة األسرة
  لمغزك كاإلعداد التخطيط مف ينتقمكف المنطقة في كككبلءه الغرب أف تؤكد اليجمة
  القكة ىي إنما تاريخية لحظة منتيزيف التنفيذ إلى اإلسبلمي لمعالـ كالقيمي الفكرم

  . اإلسبلمي العالـ كضعؼ لمغرب المتسيدة
 : المصرية الحالة تعميم
  المرجعيات كأحد األكلى اإلسبلمية المؤسسة األزىر يعتبر حيث مصر في      
  الشخصية األحكاؿ قانكف إقرار )  تـ ىذه مصر في اإلسبلمي العالـ في األعمى السنِّية
  فإف معمكماتنا ككفؽ.  المصرية العدؿ كزارة باألساس أعدتو قانكف كىك (  الجديد
    يرتبط الذم ( المصرم النسائي المكبي ) مطالب لتمبية استجابة جاء القانكف كعمشر 

  عقد الذم كالتنمية السكاف مؤتمر أجندة صاغ الذم التيار كىك الغربي النسكم بالتيار
     الصيف في ببكيف عقد الذم ( بكيف مؤتمر كثيقة ) أجندة ثـ ، ـ199 عاـ القاىرة في
    ، المتحدة األمـ تبنتيا السبعينيات في بدأت مؤتمرات مةسمس كىي ، ـ 1995 عاـ

    اإلنساني كلبلجتماع لؤلسرة االجتماعية اليندسة إعادة ) أساس بشكؿ كتستيدؼ
    المتحدة كاألمـ أمريكا مف قكتيا تستمد كأفكارىا المؤتمرات كىذه . ( كالبشرم
  القيـ منظكمة كفؽ نسانياإل االجتماع عكلمة يفرض أف يريد الذم الغربي كالعالـ
  لـ الغربي العالـ إف حيث ؛ المرأة كحماية اإلنساف حقكؽ دعاكم مستظيران  الغربية

  أك ديف أبناء تخص داخمية مسألة البشرم االجتماع قكاعد ترتيب أف يرل يعد
نما ؛ بعينو مجتمع   كتستدعي ، الغربية القيـ تفرض عالمية ككنية مسألة ىي كا 
 .  إنسانية صفة يحمؿ الذم بالتدخؿ كلك حمايتيا
  العدؿ كزارة مطالبة عف بعيدة تكف لـ كأمريكا الغرب فإف معمكماتنا ككفؽ      

  مكاد كفرض ، الشخصية باألحكاؿ الخاص القانكف مشركع بطرح المصرية
مع)  الخاصة المكاد كىي فييا مكضكعية    طبلؽ قبكؿ)  ك(  الزكجة كسفر( )  بالخي
  الشكرل مجمس عمى عرض الذم القانكف مشركع كاف فقد ؛ (  رفيان ع المتزكجة
  ككنو مف نقمتو عميو المكاد ىذه إضافة لكف ؛ بحتان  إجرائيان  ـ1998 عاـ المصرم
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  الرجؿ قكامة كسر ذلؾ مف كاليدؼ ؛ مكضكعي قانكف إلى لئلجراءات قانكنان 
  المرأة إعطاء طريؽ عف المسممة األسرة كتفكيؾ ، إذنو دكف بالسفر لزكجتو بالسماح

  دكف شاءت متى الزكجية العبلقة إلنياء النسكم بالمفيكـ الحرية أم (  الخمع حؽ ) 
 .  (  الضرر )  مثؿ إثباتيا يتطمب عكائؽ أم ىناؾ يككف أف

  منطقةو  في كيتدخؿ ، أكالن  الخاصة العبلقات نسيج في يدخؿ القانكف كألف      
ؿ   مف المنطقة ىذه كألف ، ثانيان  كحده هلل حؽ ليا التشريع أف رباعتبا فييا اإلسبلـي  فىصى

  ىذه لكؿ ، اإلسبلـ كمرجعيتو اآلف القائمة القكانيف مف الباقية البقية تزاؿ ال التشريع
  عمى فعرض ، األزىر مكافقة عمى يحصمكا أف المشركع كاضعك أراد االعتبارات

  عرض ثـ ، كتمحيص مناقشات بعد اثنتيف مرتيف رده الذم اإلسبلمية البحكث مجمع
  السفر في الزكجة حؽ مادة حذؼ بعد عميو المكافقة تمت حيث ؛ الشعب مجمس عمى
 .  الخمع مادة كبقيت ، زكجيا إذف بدكف
  أنو ؛ بمصر الجديد الشخصية األحكاؿ قانكف في إليو االلتفات يجرً  لـ كالذم      
  حاكـ أثر مف لئلسبلـ باقيان  كاف ما رآخ كىي الشرعية المحاكـ ترتيب الئحة ألغى

  اإلسبلمية المعارضة رغـ الجديد القانكف فإف ثـ كمف ؛ القكانيف في كمرجعي
  اإلسبلمية المرجعية عف الدفاع في كليس الفركع في معارضة فإنيا لو كالشرعية

  ىذه تعميـ ىك كرائو مف كالقصد ، عممانية مدنية مرجعيتو قانكف أنو أم ذاتيا
  لمبمداف مكحد قانكف ىناؾ يككف بحيث ؛ األخرل العربية البمداف قكانيف في تجربةال

  كىك ، عممانية مدنية المكحد القانكف ىذا مرجعية كتككف الشخصية لؤلحكاؿ العربية
  مع الحديث كتكاكب ، كعممنتو اإلسبلمي االجتماع لعكلمة الغربي المشركع مف جزء

  قانكف في 240 المادة تعديؿ عف مصر في الجديد الشخصية األحكاؿ قانكف إخراج
  ؛ بالزنا متمبسان  اآلخر منيما أم كجد إذا كالرجؿ المرأة بيف تساكم التي العقكبات
  في آخر مع بالزنا متمبسة رآىا إذا زكجتو يقتؿ الذم الرجؿ تجعؿ الحالية فالمادة
  بالنسبة ذلؾ حدث إذا بينما ؛ شرفو عف دفاعان  باعتباره بجنحة متيمان  تجعمو فراشو
  الفكرة لكف البمجيكي القانكف مف مأخكذة مادة كىي خيانة جريمة تككف فإنيا لممرأة

  كالرجؿ المرأة بيف المساكاة فكرة ىي المادة بتعديؿ طالبت التي النائبة عمى المييمنة
  زكجتو زكجيا مع الزكجة رأتيا التي المرأة تككف فقد ؛ مختمؼ المناط أف رغـ
    زكج معيا مف يككف أف يمكف ال المرأة حالة في بينما ، لو خدينة كليست ثانيةال
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 .    كاحد آفو  في زكجيف بيف تجمع ال ألنيا ؛ ليا
  كىك الحديد عمى تطرؽ نسكية حممة مف جزء ىك المادة بتعديؿ المطالبة لكف      
  المصرية النسكية الجمعيات تحرؾ بدأ ذاتيا كاالستراتيجية نفسو كبالمنيج ؛ ساخف

  النسكية مطالبيا لطرح صفكفيا تنظيـ طريؽ عمى بينيا فيما اتحاد لتأسيس المشبكىة
 نكاؿ)       ىي نسكم اتحاد تأسيس لفكرة المحرِّكة أف كعممنا.  كالعنصرم الشاذ الطابع ذات

    العاممة الغربية الككاالت إليو دعت صحفي مؤتمر بعقد قامت التي( السعداكم
  يككف ال عممانية نسكية بتشريعات طالبت حيث ؛ الشير ىذا مطمع كحدىا مصر في
  المصرية النسكية الجمعيات أف كمعمكـ ، تعبيرىا حد عمى حؽ أك سمطاف أم فييا هلل

  الجيات مف الجمعيات ىذه تمكيؿ بسرقات اتيامات بسبب عيراىا تفككت قد كالعربية
  األحكاؿ قانكف تكابع)   : عميو نطمؽ أف يمكف مما رصده أمكننا ما كآخر.  األجنبية

    مشركع اقتراح مف(  قكيطة خميؿ محمد)  النائب بو تقدـ ما(  المصرم الشخصية
  قياـ جكاز 290 مادتو في التعديؿ يتناكؿ بحيث ، العقكبات قانكف لتعديؿ قانكف
  . الشرعي لطبيبا تقرير عمى بناءان  سفاحان  تحمؿ التي الفتاة بإجياض باإلذف النيابة
  مف مخاكفيا كيزيؿ ، عمييا الجنيف متاعب مف يخفؼ االقتراح إف : النائب كقاؿ
 .  االغتصاب جريمة فرضتو طفؿ رعاية
  األحكاؿ قانكف (مشركع) إخراج سبقت التي النسكية المظاىرة ذكر مف بد كال      

  في مصر في ثقافةلم األعمى المجمس نظمو الذم المؤتمر في تمثمت كالتي الشخصية
    عاـ صدر الذم(  المرأة تحرير)  أميف قاسـ كتاب لصدكر األكلى المئكية الذكرل
    تجمع كفي ؛ ـ1999 (األكؿ تشريف) أكتكبر 28 - 23مف الفترة في كذلؾ ـ1998
  محادة عف بصراحة ليعبرف كالمقعدات العجائز أك الزكجية حياتيف في أخفقف لنساء
  القيكد: ) أسمكه مما كالتخمص الغربية النسكية القيـ تبني إلى عكةكالد كرسكلو اهلل

  في كالمرأة الرجؿ بيف بالمساكاة النسكة ىؤالء طالب المؤتمر ذلؾ في (الدينية
  لمرجؿ قيكد أم كسر في كبحقيا ، بجسدىا الحرية في المطمىؽ المرأة كبحؽ الميراث
  ىذا رفض إلى المشاركات بعض دفع حدان  العربي النسكم التطرؼ كبمغ . عمييا

  اليجكـ في بالغت التي الجمسات مف المحجبات كانسحبت ، العربية لممرأة التطرؼ
لى لمعرم الصريحة كالدعكة اإلسبلـ عمى   التيار ممثمك امتنع كما ، المحـر التبذؿ كا 

  ال مشاركتيف تـ الذيف النسكة أف القتناعيـ الحضكر مف (دعي ممف) اإلسبلمي
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  كميككسة ميمشة فئات كأنيف كاإلسبلمي العربي العالـ في حقيقي تيار عف فيعبر 
  لمتنفيذ النسكية قكتيا تستجمع المصرية فالحالة ؛ قيمو أماـ كمنسحقة الغرب بتقميد

 .  مخبكءان  كاف عما كاإلعبلف
  في أشده عمى الشخصية األحكاؿ قانكف مشركع حكؿ الصخب كاف كبينما      
  أطمؽ ما حكؿ ىناؾ إلى الصخب انتقؿ حيث ؛ معيا تتجاكب بالرباط إذا القاىرة
  التفعيؿ كحكاية( التنمية في المرأة مشاركة لتفعيؿ الحككمة خطة) : المغاربة عميو
  فعاليتيا كمعنى . فعالية أكثر المرأة لجعؿ القكمية النسكية األجندة بنكد أحد ىي ىذه

  كفؽ باعتباره أسرتيا عف بعيدان  العمؿ في كانخراطيا ، زكاجيا سف تأخير ىك عندىـ
  يينظر بينما البغاء مف كاف لك حتى المحتـر العمؿ فيك ثىَـّ  كمف ، دخبلن  يدر الغرب قيـ

  الكاقع كفي.  منتجان  عمبلن  تعمؿ كال اإلطار خارج بأنيا البيت في تعمؿ التي لممرأة
  أحكاؿ قانكف إلقرار ستار سكل ليست بالمغرب التنمية في االندماج مسألة فإف

  ككافؽ مصر في صكو تـ الذم الشخصية األحكاؿ بقانكف شبيو ىناؾ جديد شخصية
    الزكاج ) مكضكع ثار لبناف في قبؿ كمف . جامعتو كرئيس األزىر شيخ عميو

  بحيث ؛ العقيدة أك لمديف اعتبار أم تقيـ ال الزكاج مؤسسة تككف حيث ؛ (  المدني
  مدنية عبلقة األسرية العبلقة كتصبح ، مشركان  أك كافران  زكجتت أف لممسممة يمكف

  كفي . باإلسبلـ االلتزاـ يفرضيا التي كالرحمة المكدة عف بعيدان  ينظميا عقد يحكميا
  ، كاإلسبلمييف العممانييف بيف صراعان  السياسية المرأة حقكؽ مسألة شيدت الككيت

  الحقكؽ قانكف يتبنكف الذيف ييدؼك  . الككيتي األمة مجمس في ضدىا التصكيت كتـ
  االختبلط كفرض كالرجؿ المرأة بيف الحجاب كسر إلى الككيت في لممرأة السياسية

  إلى دعكة اإلمارات كفي . الككيتي المجتمع لتقاليد تيديدان  يعد ما كىك ؛ مطمؽ بشكؿ
 .  لمكزارة المرأة اقتحاـ
  جديدة قكاعد كطرح اإلسبلمي ماعاالجت بقكاعد التبلعب ىك اآلف يحدث ما إف      

  ليا جديدة نسكية أيديكلكجية فرض محاكلة حد إلى الغربية الرؤية مف مستميىمة
  كتككف كالميبرالية كالشيكعية لبلشتراكية بالنسبة الحاؿ كاف كما كذيكعيا انتشارىا

  ىي كاألنثى الذكر بيف المساكاة تككف بحيث ؛ لمقارات عابرة األيديكلكجية ىذه
  كعي إلى تحتاج حقيقية حربان  ككنيا سكل شيء كال الجديدة الحرب إنيا!  محكرىا
  عف دفاعنا خطكط آخر فيك ؛ اإلسبلمي مجتمعنا عف خطرىا كرد لمدافعتيا كجياد
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 . حصكننا
________________________ 

 

 
 

 مقال

 التحريريين وتخرصات..  المرأة
 التمني عمي:  بقمم
 

    حممة تكشؼ كالمجبلت الصحؼ بعض تنشره مما لكثير يةالكاع القراءة      
  المرأة شأف في كالتبعية كاليزيمة السكء أقبلـ بعض األياـ ىذه تشنيا التي األكاذيب
  تككف أف إال نفسيا عمى آلت التي اإلعبلمية المنابر بعض قبؿ مف كذلؾ ، كشجكنيا

  ، بخاصة منو المرأة يعني ما ىكعم بعامة اإلسبلمية القيـ عمى فييا ىكادة ال حربان 
  الذم الديف ألنو ، سكاء حدٌ  عمى كالرجؿ المرأة مع كريمان  كسيظؿ اإلسبلـ كاف لقد

  خبلؼ ، كالطمأنينة كالسعادة الرفعة إلى البشرية ليقكد( كجؿ عز) الخالؽ ارتضاه
  راألم ؛ كالعبثية كالرذيمة الضياع في اإلنساف أغرقت التي الكضعية المبادئ كؿ

    ىذه في كاليدؼ الغاية لقيمة التحديد كجو عمى المعاصر اإلنساف فقداف إلى أدل الذم
  كأفكار مبادئ بيف تائيان  ضائعا باإلسبلـ المؤمف غير اإلنساف فأصبح ، الحياة

  ، كأبعادىا صكرىا بكؿ كالشيكانية كالمادية الحسية بكتقة في يصب كميا كنظريات
  فيميا في التقـك الحياة بأف إدراؾ عمى كمكاف زماف كؿ في كالعقبلء ألنني ىذا أقكؿ
 ( المرأة تحرير) كمقكلة مقكلة أك نظرية في المبادئ اختزاؿ ، االختزاؿ مبدأ عمى
  إلى الداعيف إف.  األخرل كجكانبيا الحياة معاني بكؿ كالتضحية المثاؿ سبيؿ عمى

  في التكجو ذلؾ إلى الداعياتك  (البلدينية) العممانية الطريقة عمى المرأة تحرير
  مستمر شقاء في كىفٌ  فيـ ، األمر مف محاالن  ينشدكف إنما ، كذلؾ اإلسبلمي الكطف

  فذلؾ:  قمت ككما ، آف في كالشر الخير فيو يجتمع مركب إلى الكصكؿ سبيؿ في
  يككف أف يمكف ال اهلل عند مف ككامبلن  شامبلن  جاء الذم اإلسبلـ إف ؛ المحاؿ مف

  فالمرء ، المزعكـ التحرير كداعيات دعاة المخربيف العابثيف ىؤالء أيدم في ةألعكب
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 ثالث كالخيار   ، كميا المعاصرة لمجاىمية التبعية أك ، كمو اإلسبلـ إما : ليما الثالث أمريف بيف مخير
 .    الجباؿ مناطحة أراد مف ىذا فميعً  ، ليما

  في « الميبلدم) العشريف القرف أكائؿ في المرأة تحرير إلى الدعكة ظيرت لقد      
ف متعددة كأساليب مختمفة صكر   الدعاة لجميع األحكاؿ كؿ في كاحدة الغاية كانت كا 
 :  العجيب الغريب األمر ىذا إلى

  تعاليـ عمى كخركجيا المرأة تحرير إلى الدعكة في السافر الكضكح فيناؾ      
  قاسـ ككتابىي نطاؽ أكسع عمى نشكرةالم الكتب خبلؿ كمف (كتعالى سبحانو) ربيا
 .  » الجديدة المرأة « ك » المرأة تحرير « : أميف

  ديف عمى الغيكر المسمـ فعؿ رد تخشى التي المترددة المستترة الدعكات كىناؾ      
  التي اإلسبلمية المجتمعات بعض في األياـ ىذه كاتبات بعض ككتابات ، القكيـ اهلل

  التي كىي المسمـ غير اآلخر في كالذكباف التغريب دعاة جوك  في صبلبة بكؿ كقفت
  المجتمعات ليذه تناكليـ في التغريب كتاب بعض لدل المحافظة بالمجتمعات تعرؼ

  تمؾ المترددة الخائفة المستترة التحرر دعكات تبدك : أقكؿ ، لدينيا المخمصة المسممة
  ؛ السنة مف أك القرآف مف نص بتسفيو تارة المجتمعات تمؾ كاتبات بعض كتابات في

  في أعكج ضمع مف المرأة خمؽ حكؿ الصحيح لمحديث الكاتبات إحدل كتسفيو
  مف تسخر التي الكاتبة أك ، ! « استكل حيف كالضمع) بعنكاف ليا قصصية مجمكعة
  في » منكف لب لذم أغمب كديف عقؿ ناقصات مف رأيت كما « الصحيح الحديث
 .  (تمرد) عنكانيا ليا قصة
  إلى كصكالن  تخديرىا بؿ المسممة المرأة تحرير إلى الداعية الكتابات تمؾ كمف      
  كالبيتاف الكذب تعتمد التي تمؾ ، الحياة مف اإلسبلـ إقصاء:  كىك ، المنشكد اليدؼ
 :  مثؿ بالمرأة المتعمقة األحكاـ مف الكثير أف عمى التأكيد .. مناسبة كغير بمناسبة
 عف الكجو حجب المتضمف الشرعي الحجاب
 كالقرار ، كالميراث األجانب

 البيت في
    مف كغيرىا...  الشيادة ككذا ، المشركعة الضكابط كفؽ لحاجة إال الخركج كعدـ     ،

    شيء في الديف مف ليست ىؤالء عند األحكاـ ىذه ، المسممة بالمرأة المتعمقة األمكر
  اإلقناع عمى قدرة مف تممؾ ما كبكؿ اىدةج تحاكؿ كىي الديف مف بأنيا قناعتيا رغـ
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  تمؾ أكاذبييا في كىي ، القراء كأفئدة عقكؿ في كاألكاذيب األغاليط ىذه تغرس أف
  مف ليس أنو تزعـ ما ضد بؿ ، (الصحيح) الديف ضد ليست بأنيا اإليياـ تحاكؿ إنما

  الذيف جيمةال عنو كتذكد الديف تخدـ إنما ذاؾ بعمميا أنيا مدعية ، شيء في الديف
لىٍكال  (عظيـ بيتاف ىذا سبحانؾ) المشرؽ كجيو يشكىكف   مَّا قيٍمتـي سىًمٍعتيميكهي  إذٍ  كى
انىؾى  ًبيىذىا نَّتىكىمَّـى  أىف لىنىا يىكيكفي   [ . 16:  النكر]  عىًظيـه  بيٍيتىافه  ىىذىا سيٍبحى
  اباتكت في تحريرىا إلى كالدعكة المسممة المرأة عمى اليجكـ صكر كمف      
    أحكامان  المرأة حكؿ كالسنة القرآف في كرد ما بأف القكؿ:  كالتنكير التحرير أدعياء
  قيمة ال كفركع قشكر ىك إنما السابقة الفقرة في تقدـ ما قبيؿ مف لؤلمة ممزمة كآدابان 
  يتطمب زعميـ في العصر إيقاع إف بؿ ، ضرر أدنى تخطييا عمى يترتب كلف ، ليا
  القمر إلى الصعكد لعصر صالحة تعد لـ التي األحكاـ ليذه ستبعادكاال التخطي ىذا

  لف كالتقني العممي التقدـ ككأف ، ذلؾ كغير الحاسكب كعالـ الفضاء سباؽ كدخكؿ
  التي ، الخالدة اإلسبلـ كقيـ بأحكاـ كااللتزاـ كاإليماف الفضيمة أنقاض عمى إال يتحقؽ
  ىي نفسو مف اإليماف معالـ تذىب كلـ النقية فطرتو تطمس لـ لمف الكاقع في ىي
  النفسية اليزيمة إنيا ، الناس ينفع بما كاالبتكار كالعمؿ العطاء عمى معيف خير

  ، كالباطؿ الحؽ بيف التمييز عمى القدرة تفقده فإنيا امرئ في تحؿ حينما ، كالمعنكية
 .  المستعاف كاهلل ، حٌقان  كالباطؿ باطبلن  الحؽ فيرل

  أف ذلؾ ، اإلسبلـ قيـ عمى ىجـك ىك إنما المسممة المرأة عمى جكـالي إف      
  اختيارىا كىك أمرىا عصمة ىك الذم لدينيا تسفيو ىك إنما المرأة تحرير إلى الدعكة

  ذؿ مف أخرجيا الذم كىك ، األعكاـ مف كألؼ أربعمئة مف أكثر عبر ككجكدىا
  إرجاعيا إلى الكاقع في دعكة ةالتحريري فالدعكة ، اإلسبلـ عز إلى الجاىمية كأسر
  عمى المتعة لمجرد دمية إلى تحكيميا إلى كدعكة ، جديد مف كاألسر الذؿ إلى

    مسارح حيث ... ك » ىكليكد « ك » كاف « في التحرير دعاة يعرفيا التي الطريقة
 .  الخنا كمبلىي الرذيمة
  دعاة يسير الذم الغرب عاقبلت مف الكثيرات ىناؾ الدعكات ىذه ممت لقد      

  الذم الكفر ميراث ككاىميف عف نافضات كسركر سعادة بكؿ اإلسبلـ إلى كداعيات
  دعاة بيا يتشدؽ التي كالمساكاة التحرر دعاكل رغـ الدنيا في كالضياع الذؿ أكرثيف
  بالمرأة اإليقاع طريؽ عف كالجريمة الخنا معاقرة إال ليـ ىـٌ  ال الذيف الرذيمة

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  أصحاب يريدىا كما المفضمة الرجؿ لعبة لتككف ؛ العفة قمعة عف يدان بع كاستدراجيا
  مف كاحدة المؤامرة ىذه عمييا تنطمي التي المرأة إف ، ليـ خبلؽ ال الذيف الفجكر
 بما عالمة أك   ، دينيا بأمكر كال ضدىا يحاؾ بما ال ، اإلطبلؽ عمى بشيء ليا العمـ جاىمة : اثنتيف
    جزءان  الحالة ىذه في فتككف ، الخبيثة الدعكة هىذ كبنتائج حكليا يدكر
  كلكف ، فحسب بالمرأة لئليقاع ليس ، كنيار بميؿ يدبر الذم الجينمي المخطط مف

  اهلل بإذف كالتخريب اليدـ لدعاة ذلؾ يتـ كلف ، أساساتو مف اإلسبلمي الكياف لتقكيض
  ، شرسة كاليجمة ، جسيـ فالخطب ؛ أمره منا كؿ فميتدبر ، المخمصيف بيقظة ثـ

 . المستعاف كاهلل ، كشاؽ طكيؿ كالطريؽ
________________________ 

 

 
 

 مقالة

 تفكيرين بين المرأة
 السعد نورة: إعداد

 
    « المسماة العصرية الصفقة ىذه في الخاسرة أنيا بعد المسممة المرأة تعً  لـ      
    انسحبت بؿ كحدىا تطميا لـ خسارة كىي ، البمداف مف كثير في » البنات تعميـ

  إلى دفعان  دفعكىا عندما المرأة جنت ماذا .. بأكممو المجتمع عمى المدمرة بآثارىا
  لقد ؟ سكاىا مف كعمى نفسيا عمى جنت أنيا غير!  ؟ العمماني التعميـ مراقي صعكد
  يةبدا ذلؾ فكاف كأىكنيا الحيؿ بشتى ، زكجان  أك أبان :  كلٌييا بيت مف المرأة أخرجكا

  نضاؿ إلى كانصرفت بيتيا في الكريـ جيادىا المرأة كتركت ، جميعان  المحذكرات
  ! ! بزعميـ العمـ تحصيؿ كراء سعيان  ؛ الخارج في ثانكم األقؿ عمى أك مدٌنس
 ! !  كالتقدـ كالنكر العمـ كباسـ ، المرمكقة كالكظيفة! !  االجتماعي الكياف كتحقيؽ
  العمؿ كمجاالت التعميـ معتركات في كتقمبت ستتمر  نسكٌية نماذج لنا أخرجكا
  ىمكـ كبخاصة رسالتيا كراءىا خٌمفىت( رائدة) نماذج ، المختمفة االختبلط كمسارح
  كقكامتو كاليتو عف الرجؿ تخٌمى عف فضبلن  ! ! كاألكالد الزكج كمشاكؿ ، البيت
  ، البيت مف المرأة كانسحبت ينيى كال بيتو أىؿ في يأمر يعد فمـ ، المرأة عمى
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 .  المسؤكليات كضاعت األسرة كتفككت
  ؟ تتعمم وماذا ، المرأة تتعمم لماذا      
  الدراسية بالمناىج ؟ ترل يا تنيره كبماذا ، كقمبيا عقميا لتنير المرأة تتعمـ      
  في الحقيقي دكرىا مع كال ، فطرتيا مع تستقيـ كال ، المرأة تنفع ال التي الرٌجالية
  بؿ البلدينية باألفكار المممكءة المراحؿ شتى في إياىا التعميمية بالمناىج أـ ! المجتمع
  ديني تعميـ) األذىاف في االزدكاجية تكرس التي المناىج تمؾ .. أحيانان  لمديف المناكئة
  المفاىيـ عمى كتطمس كتزكييا الدخيمة المفاىيـ كتعرض (كحديث قديـ ، كمدني

  مناىج كخصكصان  ، كاالجتماع كالتربية التاريخ مناىج االسيم) كتشكىيا اإلسبلمية
     [1].  ( ! ! الديف
  حقان  ىؿ األحياف مف كثير في ؟ المسممة لممرأة العميا الدراسات ضركرة كما      

  المترتبة اآلثار فما إذف ؟ الرجؿ مع المساكاة صرعة أـ ! ! العممي التحصيؿ ىك
 قدمكا كماذا   ؟ االجتماعية فاعميتيـ أيف ! ؟ (العممية) اإلجازات حاممي مف األفكاج تمؾ تخريج عمى

    انتحاؿ غير معظميا في الجامعية الرسائؿ تمؾ قدمت ماذا!  ؟ لممجتمع
      ؟ تمحيص أك فيـ دكف الضالة مناىجيـ كتبني ، كبلميـ كاقتباس اآلخريف أفكار
  ! ! العقدم بالخمؿ كالنساء الرجاؿ مف كثير أصيب حتى

  إلى ذلؾ جرىا إذا السيما ؟ لممرأة العميا الدراسات ضركرة ما فأجيبكني      
قامة ، محـر دكف سفران  : يعني المرأة سفر فإف ! ؟ كحدىا التغٌرب   كلي دكف كا 

  فتيات كعند ، العصر ىذا في خصكصان  ، تحصى كال تعد ال كمنكرات كاختبلطان 
    . الزاد قمة برغـ ، التجارب غمار كخكض ، الصعاب برككب يباليف ال البلتي ، اليكـ

  التجارم الذىف يتفتؽ ، الخارج إلى المبتعث زكجيا المرأة ترافؽ عندما كحتى      
  أجؿ مف ال ، أيضان  لمدراسة المرأة إكماؿ فكرة عف األحياف مف كثير في لمزكجيف

  (ىناؾ كظيفي بكمرت ىنا دراسي مرتب) لممرتبات تجميعان  كلكف ، العمـ عيكف سكاد
  ، اإلىماؿ يبلقكف التغريب ففكؽ ، الكيمة كسكء الحشؼ عمى فيحصمكف األكالد أما

لى ، األجنبية كالمدارس (baby setters) السكء جميسات إلى بيـ فيرمى   خضـ كا 
 .  ذاتيا المكبكءة الغربية الحياة
  لمبنيف كميات ءإنشا مف كمفة أقؿ االختبلط بأف : كالمضممكف الجيمة كيٌدعي      
  كاليندسة الذرة لعمكـ المرأة تعمـ إلى أصبلن  الداعي ما كلكف ، لمبنات كأخرل
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  ىؿ ؟ ذلؾ كغير ! ! كالفنكف كاآلداب ! ! كالصحافة كاإلعبلـ ! ! كالزراعة
  كالتناقضات األمخاخ كغسيؿ الثقافي لمغزك الخضكع في ، كالمرأة الرجؿ ليستكم
فسادىا المرأة إخراج عمى الحرص ىذا كؿ كلماذا ، العقدية   كتمٌمع تمٌجد لماذا ؟ كا 
  كمفكرات كفنانات كمتأدبات شكيعرات مف اإلسبلمية المجتمعات في الشاذة النماذج

  ىالة تحت تمشي بزعميـ التقدمية المرأة جعمكا لماذا ! ! كمستكزرات كمتحزبات
  يطمقكا أف يحبكف ماك المتخمؼ الشرقي المجتمع كصكركا ، كالتعاطؼ األضكاء مف
  اإلسبلـ ىؿ!  ؟ خنجر بيده ممتحو  رجؿ ىيئة عمى الجدار كراء مترصدان  يكمف عميو
  بيف المكجكد فاإلسبلـ!  كذلؾ اإلسبلمييف لكف ، ال : لؾ سيقكلكف ! ؟ لممرأة عدك
 ! !  ميجكران  القرآف ماداـ ليـ خصمان  ليس المصحؼ دفتي

 الجاىمة المرأة   !! يدعكف كما المتحركة الخيمة تمؾ ىي ىؿ ! ؟ المسممة المرأة ىي أيف كلكف      
 تمؾ ىي ىؿ ! ! التفكير كسيقـ   ، الحس كببلدة النظر قصر البيت جدراف أكرثتيا التي تمؾ ! المتخمفة

    « ، كالنفخ الطبخ سكل الحياة مف تعرؼ ال التي
    ! ! (الكاعية) العصرية ةالمرأ تمؾ أنيا أـ ! ؟ الزكج أييا كىات ، » كلد يا كاسكت
  المدارس إلى بأبنائيا تدفع التي تمؾ ! ! كفكرية اقتصادية باستقبللية تتمتع التي

  اإلجازة لتمضية أجنبيان  بمدان  تختار التي تمؾ ! ! األجنبية المدارس أك الخاصة
  العائمة أفراد كيمارس اإلنجميزية المغة » بككرسات « أطفاليا لينعـ ، الصيفية
     إلى ) ! ! ( اىتدت التي العصرية األـ تمؾ ! ! الرقباء أعيف عف بعيدان  حرياتيـ
    «! (  ! ) ربيعان  عشر االثني ذات صغيرتيا فألبست الفٌذة الحديثة التربية تطبيؽ
    اليكايات كتمارس ، كالصبي شعرىا تقص كتركتيا » شيرت التي « ك » البنطاؿ

  كالرياضيات الفيزياء في تتفكؽ كألنيا ، المكسيقى يف دركسان  كتتمقى ، الرياضية
    القرآف مف تعرؼ كأال كاحدان  نسكيان  شأنان  تحسف أال ذلؾ بعد عمييا فميس ، الحديثة
        الفتاة ىذه تتحجب كلماذا ، تطبيؽ أك ممارسة دكف ، امتحانان  بو تجتاز ما إال كالديف
    مسألة كالحجاب تتحجب كلماذا ! ! الشرعي بالحجاب كثيران  تمتـز ال كأميا

 بالدراسة   مزدحـ فالكقت! !  لذلؾ كقت لدييا كليس ؟ الصبلة عمى تكره كلماذا ! ! شخصية
 (تختار لف أك) ستختار   فإنيا الرشد سف الفتاة تبمغ عندما الخ ... كالفسح كالفيديك كاألتارم كالنادم
 بأساسيات ابنتيا تسمح فاألـ اآلف   أما ! ! المؤجمة األمكر كبقية كالصبلة الحجاب لنفسيا
    ! ! العممية حياتيا في حقان  ينفعيا كبما الحياة
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  المجالس في العصريات األميات بيا تفتخر التي الحديثة التربية مف جانب ىذا      
  الميارات كدكرات ، الخاصة المدارس عمى أنفقنو فيما الحديث كيفضمف ، النسكية

  أمكاليـ فسينفقكف كىناؾ ىنا كالسفريات ، الحديثة الصيحات كمبلبس ، االلكتركنية
 .  حسرة عمييـ تككف ثـ

  عمى-كسمـ عميو اهلل صمى-كرسكلو اهلل بايعت التي ىي حقان  المسممة المرأة إف      
  حمؿ في األكؿ ىميا كجعمت ، بيتيا كحصنت ، نفسيا فصانت : كالطاعة السمع
  حؽ كعرفت ، المحمدية الربانية األجياؿ تربية : ميياع استحفظت التي األمانة
  . ألخكاتيا كتنصح ، قريناتيا كتدعك ، دينيا في تتفقو فانطمقت ، عمييا المجتمع
  عميو الرجاؿ غمبيا لما الرباني اليدم مف بنصيبيا طالبت التي تمؾ إنيا      

  الطبائع اختبلؼ ففإ ، نده ال شريكتو أم ، الرجؿ شقيقة ألنيا ، ليا فاستجيب
  في حاسمان  اختبلفان  بالضركرة يعني كالمرأة الرجؿ مف كؿ عند ، كالنفسية الجسدية
ال ، كاألدكار الكظائؼ   كأنثى ذكران  اإلنساف يخمؽ أف لممنطؽ المجافي مف فإنو كا 

 .  ما أمره  ذلؾ عمى يترتب أف دكف
  ذلؾ لكف القرآف ظؿ في مجاىدة ، القركف خير في المسممة المرأة خرجت كلقد      

  المعركفة النماذج فإف ، الرجاؿ كجالدت السيؼ كحممت ، بيتيا ىجرت أنيا يعني ال
  استجبف ، مسممات لنساء فحسب معدكدة نماذج لكنيا ، عامة صكران  تمثؿ ال لنا

  مع كعب بنت نسيبة شيدت فقد ، بحتة إيمانية لدكافع النظير منقطعة بشجاعة
نيف كيكـ الحديبية أيضان  كشيدت ، حدان أي  كابنتيا زكجيا   كشيدت ، اليمامة كيكـ حي
  سيمىيـ أـ كشيدت ، الزبير زكجيا مع اليرمكؾ عنيما اهلل رضي بكر أبي بنت أسماء
  زكجو الصامت بف عبادة كحمؿ ، مالؾ بف أنس كابنيا ، طمحة أبي زكجيا مع حنينان 

  كيتجاىؿ .. عنو اهلل رضي عفاف بف عثماف خبلفة في قبرص غزا لما معو حراـ أـ
  اهلل رضي عائشة المؤمنيف أـ رأسيف كعمى ، المسممات النسكة ىاتيؾ أف الكثيركف

  كمو ذلؾ كمع ، المعارؾ كخيضفى  ، عصرىف في الميمة األحداث في شاركت قد عنيا
 .  حجاب راء مف إال الرجاؿ تكمـ إحداىف تكف فمـ

  اآلخر نصفو كحاضنة نصفو ىي المرأة فإف المجتمع نصؼ الرجؿ كاف إذا      
ذا ، كزكجان  كابنةن  أختان  كتأثيراتيا أمان  المرأة لتربية تعرض قد نفسو الرجؿ فيذا   كا 
  ال المرأة فإف ، بيتو داخؿ ميامو مف كثيران  أك قميبلن  يتنصؿ أف الرجؿ كسع في كاف
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  صمحت فإذا ، أبت ـأ شاءت ، المسؤكلة المدبرة المربية فيي ، أقمو ذلؾ مف يسعيا
ف كمو األمر صمح ذا الرجؿ غاب كا   .  دكاء ذلؾ مع ييٍجدً  لـ فسدت كا 
  ، اإلسبلـ نظاـ إلى المجتمع بعكدة أساسان  مرتبط ، كالمرأة الرجؿ صبلح إف      

  في ، كاممة ربانية حياة اهلل سبيؿ في نحيا تجعمنا التي اإليمانية القيـ بمكغنا في إنو
  كغايات ، تصكراتنا كآفاؽ صدكرنا كخمجات ، كأذكاقنا كمشاعرنا لناكأفعا أقكالنا
  الفرد تككيف عمى المبنية كمناىجيا اإلسبلمية التربية غاية مف إنطبلقان  ، آمالنا

  البيت عمى المرأة اٌستيٌرعيت كقد .. عميو اٌستيٌرعي لما المصمح نفسو في الصالح
  . بأسرىا الحياة بؿ ، كمو علممجتم مصغرة نكاة بحؽ يمثؿ الذم المسمـ

________________________ 
 . 45-44 ص القاىرة وىبة مكتبة ىـ 1397 - 3 ط وضرورة فريضة اإلسالمي الحل القرضاوي يوسف د انظر( 1)
 

 
 
 

  ملفات
  وتفاعل مقاومة .. العولمة

 واألسرة لممرأة االجتماعية العولمة
 ]*[ الكريم عبد آل الكريم عبد بن فؤاد

 
  عمؿ محاكر مف أساسييف محكريف « األسرة » ك « المرأة » أصبحت      

  كالجمعيات المنظمات مف كثير كلدل ، العالـ في االجتماعية كالفعاليات التجمعات
  كحقكؽ كالمساكاة الحرية كرداء لكاء ترفع التي ( الحككمية كغير الحككمية )

 .  اإلنساف
  لعكلمة السعي : كالمنظمات التجمعات ؾلتم الشاغؿ الشغؿ أصبح كما      

  تقنيف خبلؿ مف كذلؾ ؛ الدكؿ لتمؾ االجتماعية الحياة في ممثمة الغربية الحضارة
  كالحرية اإلنساف حقكؽ باسـ الشذكذ تعميـ محاكلة خبلؿ كمف ، كالرذيمة اإلباحية

  تقدـال عكائؽ مف عائؽ أكبر زعميـ في ألنيا ؛ األسرة بناء كتقكيض ، الشخصية
  عمى خبلليا مف يتسمط الرجؿ أف يدَّعكف اجتماعية مؤسسة أقدـ فيي ؛ كالرفاىية

w  فإنيـ لممرأة المزعكـ التحرير أجؿ كمف ، القير أشكاؿ عمييا كيمارس ، المرأة
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  عمى التمرد إلى ذلؾ أدل كلك ، « األسرة » اسمو شيء مف التخمص ضركرة يركف
  مر عمى كاألمـ الشعكب دعائـ أرست التي ، الفطرية كالمبادئ ، الدينية التعاليـ كؿ

 .  البشرم التاريخ
  برنامجيـ ىك كذلؾ ، ممكنة كسيمة بكؿ بثيا عمى دأبكا التي رؤيتيـ ىي تمؾ       
  بأمكر مستعينيف [1] بالقكة كفرضو ، الكاقع في لتحقيقو السعي مف يسأمكا لـ الذم
 :  منيا

  كالمسمكعة المقركءة ) كأنكاعيا أشكاليا بمختمؼ اإلعبلـ كسائؿ : أكالن        
  . الكاقع أرض عمى كمشاىد لمجميع معمكـ األمر كىذا ، ( كالمرئية
  ، المتحدة األمـ ىيئة مقدمتيا كفي ، الدكلية الييمنة بمؤسسات االستعانة : ثانيان        

  ؛ اهلل شاء إف ـالكبل حكلو سيدكر ما كىذا.  الدكلي كالبنؾ ، الدكلي النقد كصندكؽ
 .  الشخصية كالمتابعة االىتماـ دائرة في يقع إنو حيث
  بعد ذلؾ سيتبيف كما ، الميبلدية التسعينيات في كخاصة األخيرة السنكات ففي      
  نقؿ أجؿ مف اإلنساف حقكؽ نشطاء ككذلؾ ، جيكدىا النسكية الحركات كثفت قميؿ

  األطر كمف ، العممي التنفيذ حيز إلى يرمالتنظ الكبلـ حيز مف كأفكارىا تصكراتيا
  الغربية كالحضارات الشعكب ببعض الخاصة كاالجتماعية ، كاألخبلقية ، الثقافية

  مف مؤتمرات بإقامة كذلؾ ؛ العكلمة مكجة طغياف مستغميف العاـ العالمي النطاؽ إلى
  فيو مرأةال تصبح اآلخر كبعضيا ، بالمرأة خاص بعضيا المتحدة األمـ ىيئة خبلؿ
 .  قضاياىا مف ميمان  جزءان 
  : بالمرأة المعنية المتحدة األمم أجيزة : أوالً 

  اإلعداد في تشارؾ بالمرأة معنية المتحدة لؤلمـ تابعة كىيئات أجيزة ىناؾ      
 :  منيا ، المؤتمرات ليذه كالتجييز
 .  المتحدة لؤلمـ التابعة المرأة مركز لجنة - أ      
 .  [2] لمسكاف المتحدة األمـ ندكؽص - ب      
 .  لممرأة اإلنمائي المتحدة األمـ صندكؽ - ج      
 .  اإلنمائي المتحدة األمـ برنامج - د      
  . بالمرأة النيكض أجؿ مف كالتدريب لمبحث الدكلي المعيد - ىػ      
 .  المتحدة األمـ جامعة - ك      
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 .  االجتماعية التنمية ثلبحك  المتحدة األمـ معيد - ز      
 .  المرأة ضد التمييز عمى بالقضاء المعنية المجنة - ح      
 .  لمطفكلة المتحدة األمـ منظمة - ط      
  . ( المكئؿ ) البشرية لممستكطنات المتحدة األمـ مركز - م      
 .  البلجئيف لشؤكف المتحدة األمـ مفكضية - ؾ      
 .  كالثقافة كالعمـ لمتربية المتحدة األمـ منظمة - ؿ      
  دكر ليا ، « اليكنسكك منظمة »:  باسـ تعرؼ التي األخيرة المنظمة كىذه       
  المدير قرر فقد ؛ فييا كالمشاركة اإلعداد حيث مف المؤتمرات ىذه في كمميز فاعؿ
  بإعداد مجنةال ىذه إلى كعيد ، بالمرأة معنية استشارية لجنة إنشاء المنظمة ليذه العاـ
  ، ـ1995 بكيف في الرابع المرأة مؤتمر في بو اإلسياـ المنظمة ليذه يمكف ما

 :  يمي ما إلى المساىمة ىذه كتيدؼ
  : الثبلثة المؤتمر مكضكعات بشأف كتفكيرىا اليكنسكك نشاط تعزيز -       

برازىا ، كالسبلـ ، كالتنمية ، المساكاة  .  أكضح بصكرة كا 
  جميع عمى كالنساء البنات إلى المقدـ التعميـ نكعية أىمية زتعزي -       

 .  المجاالت جميع كفي ، المستكيات
  ، كقدراتيا ، كخبراتيا ، مكاىبيا تبرز المرأة عف إيجابية صكر إشاعة -      

سياميا  .  االجتماعي التغيير عكامؿ مف عامبلن  بصفتيا الفعمي كا 
  اختصاص مجاالت جميع في القرار اتخاذ في المرأة إمكانيات تعزيز -       

  التمييز أشكاؿ جميع كمكافحة ، كالثقافة ، كالعمكـ ، كاالتصاؿ ، كالتربية اليكنسكك
 .  المرأة تجاه كالعنؼ
  كسمكؾ أدكار تحدد تزاؿ ال التي الجامدة القكالب عمى القضاء في اإلسياـ -      
  إلى تستند التي كالتمييز التفاكت أشكاؿ عمى ثـ مف كتبقي ، كالنساء الرجاؿ
 .  [3] الجنس
  : المؤتمرات ليذه موجز تاريخ : ثانياً 

  لجنة أينشئت حيف ، ـ1946 عاـ منذ بالمرأة المتحدة األمـ ىيئة اىتماـ بدأ      
  الدكؿ مف كأربعيف خمس مف تتألؼ دكلية رسمية ىيئة كىي ) المرأة مركز

  المرأة بمكانة خاصة كتقارير كتكصيات مسكدات ؿعم بيدؼ سنكيان  تجتمع األعضاء
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 ( .  األعماؿ تمؾ كتقكيـ
  /26/6 بتاريخ أبـر الذم [4] كميثاقيا المتحدة األمـ ىيئة دستكر أكد كقد       
  حقكقان  كالنساء لمرجاؿ فجعؿ ، الجنس بسبب الناس بيف التفرقة عدـ مبدأ ـ1945
 .  كالثامنة ألكلىا:  مكادىا نصكص في كرد كما ، متساكية
  قضية عمى كمؤتمراتيا اتفاقياتيا في المتحدة األمـ تركيز إلى ىنا كنشير       

  التي القيـ مف عميا قيمة بكصفيا [5] الغربي بالمفيكـ كالرجؿ المرأة بيف المساكاة
  تقبؿ ال التي المسمَّمة القضايا مف أصبحت كالتي ، الغربية الحضارة عمييا قامت
  التي القضايا مف كثير تمرير في ىذه المساكاة قضية كاستخدمت ، حكليا النقاش
  الحياة مجاالت جميع في لممرأة الغربي النمكذج لعكلمة المتحدة األمـ بيا تنادم

 .  إلخ..  كاإلعبلمية ، كالثقافية ، كاالجتماعية ، السياسية
  األمـ تفرض ال ) : افيي جاء حيث ؛ المفيكـ ىذا الثامنة المادة أكدت كقد       
  كجو كعمى صفة بأم لبلشتراؾ كالنساء الرجاؿ اختيار جكاز بيا تحد قيكدان  المتحدة
 .  [6](  كالثانكية الرئيسية فركعيا في المساكاة
  كافة شامبلن  ( اإلنساف لحقكؽ العالمي اإلعبلف ) صدر ـ1948 عاـ كفي       
  التي كالثقافية ، كاالجتماعية ، قتصاديةكاال ، كالسياسية ، المدنية اإلنساف حقكؽ
 .  امرأة أك كاف رجبلن  فرد كؿ بيا يتمتع أف يجب
  بجميع التمتع حؽ إنساف لكؿ ) : اإلعبلف ىذا مف مثبلن  الثانية المادة ففي       
  سيما كال ، نكع أم مف تمييز دكنما ، اإلعبلف ىذا في المذككرة كالحريات الحقكؽ
  الرأم أك ، الديف أك ، المغة أك ، الجنس أك ، المكف أك ، نصرالع بسبب التمييز
  ، المكلد أك ، الثركة أك ، االجتماعي أك ، الكطني األصؿ أك ، سياسي كغير سياسيان 

 .  [7](  آخر كضع أم أك
  حقكؽ عمى ، ( ـ ) ك ( ؿ ) دستكرىا بنكد ضمف [8] المتحدة األمـ أكدت كما       
  بالزكاج الرضا عمى كاالتفاؽ الزكاج في كحقيا ، االجتماعيةك  السياسية المرأة

  الطكارئ حاالت في كاألطفاؿ النساء حماية إلى باإلضافة ، بذلؾ كالتكصية
 .  المسمحة كالمنازعات

  اتفاقية ) : الدكلية العمؿ لمنظمة العاـ المؤتمر اعتمد ـ1951 عاـ كفي       
 .  [9](  عامبلتكال العماؿ بيف األجكر في المساكاة
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  الخاصة االتفاقية ) المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية أقرت ـ1952 عاـ كفي      
  . المرأة بمركز الخاصة المجنة تكصية عمى بناء كذلؾ ،(  لممرأة السياسية بالحقكؽ
  كاالجتماعية االقتصادية بالحقكؽ الخاص الدكلي العيد ) إلى كبالنظر       
  نجد ،(  ـ1966)  عاـ في المتحدة األمـ أصدرتو كالذم ، عميو فؽالمت ( كالثقافية

  في األطراؼ الدكؿ تتعيد : ) يمي ما عمى تنص [10] العيد ىذا مف الثالثة المادة أف
  االقتصادية الحقكؽ بجميع التمتع حؽ في كاإلناث الذككر مساكاة بضماف العيد ىذا

 .  [11](  العيد ذاى في عمييا المنصكص كالثقافية كاالجتماعية
  بالحقكؽ الخاص الدكلي العيد ) المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية عف صدر ككذلؾ      
  تتعيد ) : يمي ما عمى الثالثة مادتو في كنص ، ـ1966 عاـ في(  كالسياسية المدنية
  بجميع التمتع حؽ في كالنساء الرجاؿ تساكم بكفالة العيد ىذا في األطراؼ الدكؿ

[12] ( العيد ىذا في عمييا المنصكص كالسياسية المدنية الحقكؽ
 
.  

  ، ( المرأة ضد التمييز عمى بالقضاء الخاص اإلعبلف ) صدر ـ1967 عاـ كفي      
  الكاردة المبادئ لتنفيذ الجيد أقصى ببذؿ تكصية مع المتحدة األمـ ىيئة أقرتو كقد
  المرأة حؽ عمى ينص كالذم ، كاألفراد الحككمية غير كالمنظمات لمحككمات فيو

  في حقكقيا كعمى ، القانكف أماـ الرجؿ مع كالمساكاة ، التصكيت في الدستكرم
  سكاء الرجؿ مع كاالجتماعية االقتصادية الحياة كمياديف كالتعميـ الزكاج
 .  [13](  بسكاء

  إشراؼ تحت اإلنساف لحقكؽ دكلي مؤتمر طيراف في عقد ـ1968 عاـ كفي       
  عشر الخامس بنده في كنص ، ( ـ1968 طيراف إعبلف: )  كسمي ، المتحدة ـاألم
  مف عديد في لو ضحية المرأة تزاؿ ال الذم التمييز عمى القضاء يتحتـ: )  أنو عمى
  األمـ ميثاؽ يناقض الرجؿ كضع دكف كضع في المرأة إبقاء إف إذ ؛ العالـ أنحاء

  الكامؿ كالتنفيذ ، اإلنساف لحقكؽ لميالعا اإلعبلف أحكاـ يناقض كما ، المتحدة
  البند أما . ( اإلنسانية لتقدـ ضركرم المرأة ضد التمييز عمى القضاء إلعبلف
  تظؿ كالطفؿ األسرة حماية أف ) ضمنو مف فكاف اإلعبلف ىذا مف عشر السادس
 .  [14](  الدكلي لممجتمع شاغبلن 
  : بالمرأة الخاصة تمراتيامؤ  عقد في المتحدة األمـ بدأت ذلؾ بعد ثـ      
  لعقد مكسيكك مؤتمر ) : كىك بالمرأة خاص عالمي مؤتمر أكؿ فعقدت -       
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  في ـ1975 عاـ في كذلؾ ، ( كالسمـ كالتنمية المساكاة : لممرأة المتحدة األمـ
  بكضع متعمقة عالمية خطة أكؿ فيو كاعتمد ، دكلة 133 حضرتو حيث ؛ المكسيؾ

  كاالجتماعية السياسية المجاالت في الحككمي كغير الحككمي كلالمست عمى المرأة
 .  األسرة حماية عمى كالعمؿ كالتدريب
  كالتنمية المساكاة : لممرأة المتحدة األمـ لعقد العالمية العمؿ خطة اعتمدت كما      
 ( .  ـ1985 - 1976 ) لؤلعكاـ ، كالسمـ
  : شعار تحت مؤتمران  المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية عقدت ـ1979 عاـ كفي -      

  لمقضاء باتفاقية المؤتمركف كخرج ، ( المرأة ضد التمييز أشكاؿ كافة عمى القضاء) 
 .  المرأة ضد التمييز أشكاؿ جميع عمى

  ، عمييا تكافؽ التي لمدكؿ قانكنيان  ممزمة بصيغة مرة ألكؿ االتفاقية ىذه كجاءت      
  ىذه إلى انضمت التي الدكؿ عدد بمغ كقد . إلييا باالنضماـ أك بتصديقيا إما

  مف ككاف . ـ1995 عاـ بكيف مؤتمر قبؿ ما إلى ، دكلة كثبلثيف كثبلثان  مائة االتفاقية
 :  االتفاقية ىذه مكاد أبرز

  ، كاالقتصادية ، السياسية المياديف في كالمرأة الرجؿ بتساكم االعتراؼ -      
  . الزكجية حالتيا عف النظر بغض ، آخر افميد أم في أك ، كاالجتماعية

  أك لتغيير - منيا التشريعي ذلؾ في بما - المناسبة التدابير جميع اتخاذ -       
  تمييزان  تشكؿ التي كالممارسات ، كاألعراؼ ، كاألنظمة ، القكانيف مف القائـ إبطاؿ
 .  المرأة ضد

  فكرة عمى القائمة العادات عمى قضاءلم كالثقافية االجتماعية األنماط تعديؿ -       
 .  كالمرأة لمرجؿ نمطية أدكار عمى أك ، الجنسيف أحد تفكؽ

  جميع عمى كالمرأة الرجؿ دكر عف نمطي مفيكـ أم عمى القضاء -       
  مف كغيره المختمط التعميـ تشجيع طريؽ عف ، أشكالو جميع كفي ، التعميـ مستكيات

 .  التعميـ أنكاع
  ألىمية مماثمة قانكنية أىمية المدنية الشؤكف في المرأة األطراؼ الدكؿ تمنح -       
 .  األىمية تمؾ ممارسة فرص كنفس ، الرجؿ
  المسؤكلية مف كبشعكر بحرية تقرر أف في الحقكؽ نفس لممرأة يككف أف -      
 .  كآخر طفؿ إنجاب بيف كالفترة ، أطفاليا عدد
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  عمى كالكصاية ، كالقكامة ، بالكالية يتعمؽ فيما ياتكالمسؤكل الحقكؽ نفس -      
 .  [15] كتبنييـ األطفاؿ
  المتحدة األمـ لعقد العالمي المؤتمر ) المتحدة األمـ عقدت ـ1980 عاـ كفي -      
  الثاني المؤتمر كىك بالدانمارؾ ( ككبنياجف ) في ( كالسمـ كالتنمية المساكاة:  لممرأة

  المؤتمر تكصيات تنفيذ في المحرز التقدـ كتقكيـ الستعراض ؾكذل ؛ بالمرأة الخاص
  كلتعديؿ ، المكسيؾ في ـ1975 عاـ عقد الذم لممرأة الدكلية لمسنة األكؿ العالمي
 .  لممرأة األممي العقد مف الثاني بالنصؼ المتعمقة البرامج
  عقد تمنجزا كتقييـ الستعراض العالمي المؤتمر)  عقد ـ1985 عاـ كفي -       
  الثالث المؤتمر ( نيركبي ) في ( كالسمـ كالتنمية المساكاة : لممرأة المتحدة األمـ

  لمنيكض المرتقبة نيركبي استراتيجيات ) : باسـ عرؼ كالذم بالمرأة الخاص
  كخمسكف سبع فيو شارؾ كقد.  ـ2000 عاـ حتى ـ1986 عاـ مف كذلؾ(  بالمرأة
  صحتيا عمى كشدد ، األممي العقد كغايات داؼأى المؤتمر بيف كقد . دكلة كمائة

  العقبات عمى لمتغمب مممكسة تدابير اتخاذ إلى الحاجة كبيف ، المستقبؿ إلى بالنسبة
 .  ـ2000-1986 الفترة أثناء إنجازىا سبيؿ تعترض التي

  المعني الرابع العالمي المؤتمر ) المتحدة األمـ عقدت ـ1995 عاـ كفي -      
  إلى الرامية كاإلجراءات الجيكد مضاعفة إلى فيو دعت كقد . ( بكيف ) في(  بالمرأة
  . الحالي القرف بنياية بالمرأة لمنيكض التطمعية نيركبي استراتيجيات أىداؼ تحقيؽ
  ؛ المتحدة األمـ تبنتيا التي األخرل المؤتمرات عف متميزان  المؤتمر ىذا كيعتبر      
  لمشريعة مخالفة فييا التي األمكر مف العديد ىإل كبكضكح بصراحة فيو دعت حيث

  : مثؿ . عمييا الناس تعالى اهلل فطر التي لمفطرة مخالفة فييا بؿ ، اإلسبلمية
  أم عمى التاـ كالقضاء لئلسبلـ المخالؼ بمفيكميما - كالمساكاة الحرية إلى الدعكة
  كاقتضتو ، ماكيةالس الشرائع قررتو فيما النظر دكف ، كالمرأة الرجؿ بيف فكارؽ
 .  كتككينيا المرأة طبيعة كحتمتو ، الفطرة
 :  ذلؾ كمف ؛ شرعان  المحرمة الجنسية العبلقات باب فتح إلى الدعكة ككذلؾ      
  منع كسائؿ نشر عمى كالعمؿ ، المبكر الزكاج مف كالتنفير ، الجنس بحرية السماح
  ، المأمكف باإلجياض السماحك  ، النسؿ كتحديد ، الرجاؿ خصكبة مف كالحد ، الحمؿ

  تقديـ عمى التركيز ككذلؾ ، كتطكيره الجنسيف بيف المختمط التعميـ عمى كالتركيز
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  . األىداؼ ىذه لتحقيؽ اإلعبلـ كتسخير ، مبكرة بسف لمجنسيف الجنسية الثقافة
  ، العباد عمى اإلسبلـ لقكامة كسمبان  ، لئلباحية إعبلنان  المؤتمر ىذا في أف كما      
 .  النساء عمى الرجاؿ كقكامة ، األبناء عمى اآلباء لكالية كسمبان 
  األمـ أقامتيا مؤتمرات فيناؾ بالمرأة الخاصة المؤتمرات ىذه إلى باإلضافة      
  كبالعقد بالمرأة متعمقة قضايا كثائقيا في ناقشت أنيا إال ، بالسكاف خاصة المتحدة
 :  كىي ، بالمرأة الخاص األممي
  اعتمدت كقد . ـ1974 عاـ(  ركمانيا)  في لمسكاف األكؿ العالمي المؤتمر -      
 :  فييا جاء ، عالمية عمؿ خطة المؤتمر ىذا في

  . المجتمع في الكامؿ كدمجيا المرأة دكر تحسيف إلى الدعكة *      
 .  بالرجؿ المرأة مساكاة إلى الدعكة*       
  . خصكبتيا لمستكل المرأة كتخفيض ، النسؿ تحديد إلى الدعكة *      
  كقد.  ـ1984 عاـ ( المكسيؾ ) في ( بالسكاف المعني الدكلي المؤتمر ) -      
 :  المؤتمر ىذا في جاء

  مجاالت جميع في الرجؿ لحقكؽ المساكية حقكقيا المرأة إعطاء إلى الدعكة*       
 .  الحياة
  . اإلنجاب في التأخر كتشجيع ، الزكاج سف رفع إلى الدعكة *      
شراؾ ، المنزلية األعباء في األب إشراؾ *         عمى المسؤكلية في المرأة كا 
 .  األسرة
 .  لؤلسرة كالمتعددة المختمفة باألشكاؿ اإلقرار *      
 .  كالمراىقات لممراىقيف الجنسي التثقيؼ إلى الدعكة *      
 .  األسرة طاؽن خارج الجنسية بالعبلقات اإلقرار *      
  المناسب السكف كتكفير ، المالي الدعـ بتقديـ ، كالزانيات لمزناة الدعـ تقديـ*       

 .  ليـ
  . ( القاىرة ) في ( كالتنمية لمسكاف الدكلي المؤتمر ) أقيـ ـ1994 عاـ كفي*       

  في ذكرىا سبؽ التي بالقضايا تمامان  شبيية قضايا المؤتمر ىذا في نكقشت كقد
  فصبلن  ليا كأفرد الجنسيف بيف المساكاة قضية أكد فقد ؛ ببكيف لممرأة الرابع المؤتمر
  قضايا عف فضبلن  ، ذلؾ إلى أشار المؤتمر عنكاف فإف التنمية كأما . [16] مستقبلن 
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 .  المؤتمر ثنايا في نكقشت التي المرأة تنمية
  ضجة كثيقتو أثارت التي المؤتمرات مف يعد ىذا كالتنمية السكاف كمؤتمر      
  السماكية لمشرائع مخالفتيا بسبب ؛ اإلسبلمي كغير اإلسبلمي العالـ في كاسعة
 .  السميمة كلمفطرة
  ؛ المرأة قضايا بعض فييا نكقشت المتحدة لؤلمـ أخرل مؤتمرات أقيمت كما       

 :  المؤتمرات ىذه فمف
  ( تايبلند - جكمتياف ) في المنعقد ( لمجميع التعميـ لتكفير العالمي المؤتمر ) -      
 .  لمجميع التعميـ لتكفير العالمي اإلعبلف فيو تـ الذم ـ1990 عاـ

  عاـ ( نيكيكرؾ ) في المنعقد ( الطفؿ أجؿ مف العالمي القمة مؤتمر ) -      
  العامة الجمعية اعتمدتيا التي الطفؿ حقكؽ اتفاقية في كرد ما فيو أكد الذم ـ1990
  ، كالديف كالكجداف الفكر حرية في الطفؿ حؽ : ذلؾ كمف . ـ1989 عاـ لمتحدةا لؤلمـ

  تمكيف إلى الدعكة خبلؿ مف كذلؾ ؛ األبناء عمى اآلباء كالية سمب إلى كالدعكة
 .  كالدكلية الكطنية المصادر شتى مف كالمكاد المعمكمات عمى الحصكؿ مف الطفؿ
  ( البرازيؿ جانيرك ريكدم ) في المنعقد ( ميةكالتن لمبيئة العالمي المؤتمر)  -      
  ، اإلنجاب عمى قدرتيف في التحكـ في النساء حقكؽ إلى فيو أشير الذم ـ1992 عاـ

  تككف التناسمية الصحية لمرعاية كعبلجية كقائية صحية مرافؽ إنشاء إلى كالدعكة
 .  النسؿ تحديد إلى الدعكة ككذلؾ ، كفعالة مأمكنة
  كضع ذلؾ كمف ، كاالقتصادم االجتماعي مركزىف بتحسيف مطالبةال ككذلؾ      

  ، كالثقافية ، كاإلدارية ، كالقانكنية ، الدستكرية العقبات عمى لمقضاء استراتيجيات
 .  بالرجؿ المرأة مساكاة دكف تحكؿ التي كاالقتصادية ، كاالجتماعية ، كالسمككية

  كقد.  ـ1993 عاـ ، ( النمسا ) في ( اإلنساف لحقكؽ العالمي المؤتمر ) -      
  حقكؽ بجميع المساكاة قدـ كعمى كامبلن  تمتعان  المرأة تمتع عمى المؤتمر ىذا حث

  بالمفيـك الحقكؽ مف كغيرىا ، كاالجتماعية ، كاالقتصادية ، السياسية اإلنساف
  . الحككمات أكلكيات مف أكلكية األمر ىذا يككف كأف ، الحقكؽ ليذه الغربي
  ، الرجؿ مع التامة المساكاة قضية مثؿ المرأة تخص قضايا عمى أكد ككذلؾ      

  . العممية ىذه مف كمستفيدة فاعمة بكصفيا التنمية عممية في المرأة إدماج كأىمية
  منيا الخفية المرأة ضد التمييز أشكاؿ جميع استئصاؿ عمى المؤتمر ىذا حث ككذلؾ
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  الدكؿ جميع قبؿ مف العالمي بالتصديؽ تمرالمؤ  ىذا كطالب السكاء عمى كالعمنية
  . ـ2000 عاـ بحمكؿ المرأة ضد التمييز أشكاؿ جميع عمى القضاء اتفاقية عمى

  ،(النساء ضد العنؼ عمى القضاء بشأف المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية إعبلف ) -      
 .  ـ1993 عاـ في كذلؾ
  عاـ ( ككبنياجف ) في أقيـ الذم ( اعيةاالجتم لمتنمية العالمي القمة مؤتمر)  -      
  بيف المساكاة إلى كالدعكة ، المختمفة األسرة بأشكاؿ اإلقرار فيو تـ الذم ـ1995
  كدعكة ، األسرة داخؿ المرأة عمى الرجؿ قكامة إسقاط ذلؾ كمف ، كالرجؿ المرأة
  . العمؿ سكؽ في لممساىمة لمخركج المرأة كدعكة ، المنزلية األعباء لتحمؿ الرجؿ
 .  الممتمكات كراثة في المرأة عمى المفركضة القيكد إزالة ككذلؾ
  انعقد الذم ( الثاني المكئؿ ) ( البشرية لممستكطنات المتحدة األمـ مؤتمر)  -      

  قدـ كعمى تامة مشاركة النساء مشاركة كفالة إلى كدعا ـ1996 عاـ ( تركيا ) في
  االلتزاـ ككذلؾ . كاالجتماعية ، كاالقتصادية ، سياسيةال الحياة في الرجاؿ مع المساكاة
  االلتزاـ ككذلؾ ، البشرية المستكطنات تنمية في الجنسيف بيف المساكاة بيدؼ
  كالبرامج ، التشريعات في ( جندر ) الجنس بنكع المتعمقة االعتبارات بإدماج

  نكع يراعي مالذ التحميؿ طريؽ عف ، البشرية بالمستكطنات المتصمة كالمشاريع
  . الجنس
  إلى المؤتمر ىذا دعا كأيضان  . لؤلسرة المختمفة باألشكاؿ االعتراؼ تـ كما      
دارية تشريعية إصبلحات إجراء   - المساكاة قدـ كعمى الكامؿ الحصكؿ أجؿ مف ؛ كا 
 .  كاالئتماف ، الميراث ذلؾ في بما ، االقتصادية المكارد عمى

  في كالسبلـ كالتنمية المساكاة ـ2000 عاـ لممرأة متحدةال األمـ مؤتمر ) -      
 ( .  نيكيكرؾ)  في انعقد الذم(  كالعشريف الحادم القرف
 :  يمي ما التحضيرية المؤتمر ىذا كثيقة تضمنت كقد      
  بيا كالتبكير كالمراىقات لممراىقيف كاإلباحية الجنسية الحرية إلى الدعكة *      

  ، ( الجنس عامبلت ) : كىك لمداعرات جديدان  مسمنى كأكجدكا . جالزكا سف تأخير مع
  رجبلن   ) الشرعية األسرة إطار خارج الجنسية العبلقات أنكاع جميع كتشجيع
 .  األسرة بناء في الزكاج دكر كتيميش ،(  كامرأة
 .  اإلجياض إباحة *      
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  يككنا أف يمكف خصيفش مف تتككف كأنيا ، لؤلسرة الغربي المفيكـ تكريس*       
 ( .  امرأة + امرأة أك ، رجؿ + رجؿ ) كاحد نكع مف

  ذات ليست أعماؿ أنيا بحجة ، المنزلية األعماؿ رفض عمى المرأة تشجيع*       
 .  أجر

  اغتصاب بتيمة الزكج محاكمة أجؿ مف أسرية محاكـ بإنشاء المطالبة *      
 .  زكجتو
  كنقض مراجعة إلى الدعكة بؿ ، ( كالسحاؽ المكاط ) الجنسي الشذكذ إباحة*       
 .  جريمة الجنسي الشذكذ تعتبر التي القكانيف
  كالمرأة الرجؿ بيف التاـ كالتماثؿ ، المطمؽ الشكمي المساكاة مفيكـ فرض *      

  كاألعماؿ ، األطفاؿ كحضانة ، كالعمؿ : الكاجبات ذلؾ في بما شيء كؿ في
 .  كالميراث:  ؽالحقك  كفي ، المنزلية
  كثيقة عمى اإلسبلمية الدكؿ بعض أبدتيا التي التحفظات بإلغاء المطالبة *      
 .  ـ1995 بكيف مؤتمر
  ممزمة نيائية صيغة إلى الكصكؿ : ىك المؤتمر ىذا في ىدؼ أىـ كيعتبر      
  بحقيا صدرت كالتي ، المؤتمر ىذا أجندة عمى المطركحة القضايا بخصكص لمدكؿ

 .  المتحدة األمـ إشراؼ تحت ، السابقة الدكلية المؤتمرات في كمقررات صياتتك 
  مؤتمرات عدة أقيمت فقد ؛ عميو العالمي النسكم التيار كتعكيؿ المؤتمر ىذا كألىمية
  المؤتمر »:  المسمى المؤتمر ليذا كالتمييد ، بكيف مؤتمر تكصيات لمتابعة إقميمية

  . « لممرأة األممية المؤتمرات قرارات كتطبيؽ ئجنتا في لمنظر الدكلي التنسيقي
 :  اإلقميمية المؤتمرات ىذه كمف

  إشارة(  5+ بكيف)  شعار تحت ، ـ2000 عاـ في نيكيكرؾ في اجتماع -      
  االجتماع ىذا في جرل كقد بكيف مؤتمر عمى مضت التي الخمس السنكات إلى

 .  بكيف مؤتمر كثيقة عمى تعديبلت إلدخاؿ محاكلة
  شعار تحت مارس شير في ، البحريف في ( الخميجية المرأة مؤتمر ) -      

  ، البحريف فتاة جمعية نظمتو الذم ( المطمكبة كاألدكار ، كالمعكقات ، الفرص)
  . الخميج دكؿ كؿ مف كالرجالية النسائية الشخصيات مف عدد فيو كشارؾ
 .  العربي المغرب لدكؿ ـ1999 في ( تكنس مؤتمر ) -      
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  نظمو ، أبابا أديس في ـ1999 في(  السادس األفريقي النسائي المؤتمر ) -      
 .  االقتصادية المتحدة األمـ لمجنة التابع األفريقي المركز
  في كذلؾ ، بيركت كفي ، باألردف عماف في - سبؽ لما شبيو - مؤتمر -      
  . آسيا لغرب القتصاديةكا االجتماعية المجنة نظمتو ، ـ1999 عاـ أكاخر
  : يمي كما وىي المؤتمرات ىذه إلييا دعت التي السمبيات أىم : ثالثاً 

  : [17] ذلؾ كمف ، كاالجتماعي األخبلقي بالجانب يتعمؽ ما - 1      
  حقكؽ مف ذلؾ كاعتبار ، المحرمة الجنسية العبلقة حرية إلى الدعكة - أ      
 .  األساسية المرأة
 .  لممرأة كاإلنجابية الجنسية الصحة خدمات تكفير - ب      
  غير الحمؿ حاالت كمنع ، الجيدة النكعية ذات الحمؿ منع كسائؿ نشر - ج      

 .  المبكر الحمؿ حاالت منع إلى كالدعكة ، فيو المرغكب
 .  النسؿ تحديد إلى الدعكة - د      
 .  كالزانيات الزناة بحقكؽ االعتراؼ - ىػ      

 .  الجنسي بالشذكذ االعتراؼ - ك      
 .  الزكاج غير األخرل االقتراف بأنكاع السماح - ز      
  . ذلؾ حدكث تمنع قكانيف كسف ، المبكر الزكاج مف التنفير - ح      
 .  االجتماعية الناحية مف كالبنت المرأة تبعية إنياء - ط      
 .  النساء عمى الرجاؿ قكامة سمب - م      
 .  األبناء عمى اآلباء كالية سمب - ؾ      
 :  [18] التعميمي بالجانب يتعمؽ ما - 2       
 .  المختمط التعميـ تشجيع - أ      
 .  التعميـ مناىج في المساكاة إلى الدعكة - ب      
 .  الجنسية كالتربية التثقيؼ إلى الدعكة - ج      
  : الجانب ىذا في السمبيات كأىـ ، [19] الصحي بالجانب يتعمؽ ما - 3       
 :  ذلؾ كمف ، الجنسية األمراض - أ      
  األمراض مف كالكقاية ، المأمكف الجنسي السمكؾ يككف أف إلى الدعكة -      
  ، كاإلنجابية الجنسية الصحة خدمات مف يتجزأ ال جزءان  الجنسي باالتصاؿ المنقكلة
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 . الجانب بيذا يتعمؽ فيما كالمراىقات قيفلممراى كالخصكصية السرية ضماف مع
  عمى الذككر بيف ( الرفاالت ) الذكرية الكاقيات كتكزيع انتشار تيسير -      
 .  زىيدة كبأسعار كاسع نطاؽ
  . باإليدز المصابيف األشخاص ضد التمييز عمى القضاء -      
  . السفر أثناء ذلؾ في بما كالتمييز لمنبذ باإليدز المصابات تعرض عدـ ضماف -      
 .  باإليدز المصابيف كالنساء لمرجاؿ كالتعاطؼ الرعاية مف يمـز ما تقديـ -      
  األمراض ىذه تسبب كالتي ، المحرمة الجنسية العبلقات بيذه االعتراؼ -      

 .  الجنسية
 :  ذلؾ كمف ، اإلجياض - ب      
  مأمكنان  يككف كأف ، لمقانكف الؼمخ غير اإلجياض يككف أف إلى الدعكة -      
 .  طبيان 

  المرأة ضد عقابية إجراءات اتخاذ عمى تنص التي القكانيف إلغاء إلى الدعكة -      
 .  قانكني غير إجياضان  تجرم التي

  حصكليا كتيسير ، المرأة حقكؽ مف حقان  اإلجياض يككف أف إلى الدعكة -      
 .  حمميا إنياء تريد عندما ، الحؽ ىذا عمى

 .  لئلجياض خاصة مستشفيات إنشاء إلى الدعكة -      
  . فيو مرغكب غير أنو بحجة ، األرحاـ داخؿ األجنة قتؿ إلى الدعكة -      
 :  ذلؾ كمف ، المرأة ختاف - ج      
  . لئلناث التناسمية األعضاء مف أجزاء بتر حظر عمى الحككمات حث -      
  مف أجزاء بتر مثؿ - الضارة الممارسات مف الفعاؿ رالتنفي يككف أف -      

  . األكلية الصحية الرعاية برامج مف يتجزأ ال جزءان  لؤلنثى التناسمية األعضاء
  لمحقكؽ انتياكان  يشكؿ لئلناث التناسمية األعضاء مف أجزاء إزالة أف -      

 .  عمييا الكاقع كالتمييز العنؼ مف كيعتبر ، لممرأة األساسية
  . المرأة ختاف عممية جراء مف ، الطبية السمبية اآلثار تضخيـ -      
نفاذ سف -         كمنيا - المرأة ضد العنؼ ممارسات مرتكبي لمكاجية قكانيف كا 
 .  اإلناث ختاف
 :  [20] ذلؾ كمف ، االقتصادم بالجانب يتعمؽ ما - 4      
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  ، مقابؿ لو ليس عمبلن  ذلؾ كاعتبار ، المنزؿ داخؿ المرأة عمؿ مف التقميؿ - أ      
 .  المرأة فقر أسباب مف فيك ثـ كمف

 .  المختمط لمعمؿ المرأة خركج إلى الدعكة - ب      
  العمؿ نكعية ) بالعمؿ يتعمؽ فيما بالرجؿ المرأة مساكاة إلى الدعكة - ج      
 ( .  ككقتو
دا تشريعية بإصبلحات لمقياـ الحككمات دعكة - د         مف المرأة لتمكيف ريةكا 

  . الرجؿ مع بالتساكم الميراث في كحقيا ، االقتصادية المكارد عمى الكامؿ الحصكؿ
  . ( الربكية القركض ) االئتمانات عمى المرأة حصكؿ تيسير - ىػ      
 :  [21] ذلؾ كمف ، السياسي بالجانب يتعمؽ ما - 5       
  في المرأة مشاركة أجؿ مف إجراءات خاذالت كالمنظمات الحككمات دعكة - أ      

 .  السياسية األنشطة
 .  االنتخاب في كحقيا ، لممرأة التصكيت حؽ ضماف - ب      
  أجؿ مف النساء مف مرشحات تعييف عمى السياسية األحزاب تشجيع - ج      

 .  الرجؿ مع المساكاة قدـ عمى انتخابيف
  في لممرأة منصؼ تمثيؿ لتحقيؽ خاصة ةحككمي تعميمات إلصدار الدعكة - د      
 .  الحككمة فركع مختمؼ
  في العميا المستكيات جميع عمى منصفان  تمثيبلن  المرأة لتمثيؿ الدعكة - ىػ      
  السياسية المسائؿ تعالج التي الدكلية كالمجاف كالمؤتمرات الييئات ككفكد ، الكفكد

 .  المماثمة المسائؿ مف كغيرىا ، السبلح كنزع كالقانكنية
 .  كزيرة أك ، كزراء رئيسة أك ، دكلة رئيسة تككف أف في المرأة حؽ - ك      
  : وىي ، المؤتمرات ىذه في الخطورة جوانب أىم : رابعاً 
  كافة في بالرجؿ التامة كمساكاتيا ، المرأة ىك بينيا المشترؾ القاسـ أف - أ      

 .  المطمقة كالحرية ، الجنس ككذلؾ ، المختمفة الحياة مجاالت
  . كأدبياتيا العكلمة شعارات كتستثمر ، المتحدة األمـ بمظمة تستظؿ أنيا - ب      
  لفرض كحضاريان  كاقتصاديان  سياسيان  الكبرل الدكؿ سمطاف تكظؼ أنيا - ج      
 .  تكصياتيا تنفيذ

  الغربي كـبالمفي االجتماعية الحياة عكلمة : ىك ليا النيائي اليدؼ أف - د      
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 .  اإلباحي
  : المؤتمرات ىذه إيجابيات بعض : خامساً 
  حكؿ - نظرم في - المتحدة األمـ مؤتمرات سمبيات أبرز ىي السابقة األمكر      
الى   : تعالى اهلل لقكؿ كامتثاالن  ، بالعدؿ كحكمان  لمحؽ إحقاقان  أنو إال.  المرأة ـٍ  َى نَّكي   يىٍجًرمى
مىى قىٍكـو  شىنىآفي    ىذه فإف ( 8 : المائدة )  ًلمتٍَّقكىل أىٍقرىبي  ىيكى  اٍعًدليكا تىٍعًدليكا الَّ أى  عى

  ، إيجابية أمكران  كتعتبر ، المرأة تخص أمكر إلى دعت قد المؤتمرات
  : ذلؾ كمف

زالة ، المرأة تعميـ إلى الدعكة - أ         .  عنيا األمية كا 
  البيئات في خاصة ، النساء عند ةالساري األمراض مكافحة إلى الدعكة - ب      
 .  الفقيرة
 .  لؤلـ بالنسبة ، الطبيعية الرضاعة إلى الدعكة - ج      
  شبكات خبلؿ مف ، جنسيان  كاستغبلليما ، كالطفؿ بالمرأة االتجار محاربة - د      

 .  محرمة دكلية جريمة ذلؾ كاعتبار ، المجاؿ ىذا في متخصصة دكلية كعصابات
  أنيا عمى المرأة تصكير عف االمتناع عمى اإلعبلـ كسائط تشجيع - ىػ      
  . الجنس سكؽ في كسمعة مادة استغبلليا عدـ ككذلؾ ، الرجؿ مف منزلة أدنى مخمكقة
  كبنفس ، العمؿ لنفس الجنسيف بيف األجكر في المساكاة إلى الدعكة - ك      
 .  الجكدة
 .  العاممة لممرأة ةأمكم إجازة إعطاء إلى الدعكة - ز      
  العمؿ مكاقع في الرجؿ ًقبىؿ مف المرأة ضد الجنسي التحرش مكافحة - ح      
 .  كغيرىا
  . سكية تنشئة كتنشئتو الطفؿ تربية عف الكالديف مسؤكلية - ط      
  خبلؿ مف أك ، المسمح النزاع خبلؿ مف جنسيان  المرأة استغبلؿ منع - م      

 .  كفقرىف ئاتالبلج ظركؼ استغبلؿ
  . الكالدة قبؿ الجنسي كاالنتقاء ، البنات كأد مف التحذير - ؾ      
  في المؤتمرات ىذه حول واإليجابية السمبية والظواىر المواقف : سادساً 
  : واإلسالمي العربي العالم
w :  كمنيا ، السمبية كالمكاقؼ الظكاىر - 1      
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  ليذه اإلعداد في كاإلسبلمية العربية يةالنسائ الجمعيات بعض مشاركة - أ      
  التحضيرية الجمسات بعض إف بؿ ، التحضيرية المجاف في كالمشاركة المؤتمرات
  . فييا النسائية الجمعيات بعض كبمشاركة ، األردف في عقدت - مثبلن  - بكيف لمؤتمر
 :  كمثالو ، تغريبي فكر مف يحممو بما الكافد النسكم التيار نشاط تزايد - ب      
  المساندة الييئات بو قامت كما ، بالمغرب التنمية في المرأة إلدماج الكطنية الخطة
  تشريف/ أكتكبر 17 آذار /مارس 8 مف تأييد مسيرات تنظيـ مف الخطة لمشركع
 .  ـ2000 األكؿ
  المرأة بشؤكف معنية أك ، نسكية لمنظمات المشبكه األجنبي التمكيؿ تزايد - ج      
 .  العربي العالـ في سرةكاأل

  باألحكاؿ يسمى ما أك - األسرة قكانيف في النظر إلعادة االتجاه بداية - د      
 .  مصر في حصؿ كما ، اإلسبلمي العالـ في - الشخصية

  ىك كما ، المحافظة المجتمعات في المرأة تجاه كبرامج مناقشات طرح - ىػ      
 .  الخميج دكؿ بعض في األمر
 :  كمنيا ، اإليجابية كالظكاىر المكاقؼ بعض - 2       
  ليذه كثائؽ مف كرد ما بعض باستنكار اإلسبلمية الييئات مف عدد قياـ - أ      

  ، السعكدية في العمماء كبار ىيئة مكقؼ:  كمنيا ، منيا األخيرة كخاصة المؤتمرات
  في كالمرأة ، القاىرة في السكاف مؤتمرم كثيقتي حكؿ مصر في األزىر كمكقؼ
 .  بكيف

  كرصد ، المشبكىة المؤتمرات بيذه اإلسبلمي الكعي ظاىرة ازدياد - ب      
 .  ككشفيا المؤامرة
  : مثؿ ، التغريبي التيار ضد اإلسبلمية الفعاليات بعض كجكد - ج      
  كىذا ، ـ2000 فبراير 27 25 مف العالمي النسائي االتحاد مؤتمر - د      
  المؤتمر لدل استشارية صبغة ذات ، حككمية غير دكلية مؤسسة ىك االتحاد

  الممارسات عف لمدفاع ـ1996 عاـ تأسس ، المتحدة باألمـ كاالجتماعي االقتصادم
  كىذا ، الخرطكـ كمقره ، اإلنساف ككرامة الديف تخالؼ كالتي ، المرأة ضد الظالمة
  نشأ أجمو مف الذم اليدؼ نقدر أننا إال ، المبلحظات بعض عميو كنشاطاتو االتحاد
 .  مؤتمره كأقاـ
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  ،(اإلسبلمي العالـ رابطة ممثمة ) كالطفؿ لممرأة العالمية اإلسبلمية المجنة - ىػ      
  لجنة إلى كالمقدـ ، ( البديؿ التقرير )  بػ كالمعنكف ، أعدتو الذم كالتقرير
  لمجمعية االستثنائية مدكرةل التحضيرية المجنة بكصفيا المتحدة باألمـ المرأة مركز
  : شعار تحت « ـ2000 عاـ المرأة » : عنكانيا كالتي ، المتحدة لؤلمـ العامة

  . ( كالعشريف الحادم القرف في كالسبلـ كالتنمية االجتماعي النكع مساكاة)
  الصحفي المؤتمر خبلؿ مف اإلسبلمي لمشباب العالمية الندكة بو قامت ما - ك      
  ما أبعاد لكشؼ ، ىػ1421 صفر 20 في الجيني مانع.  د العاـ أمينيا عقده الذم
 .  إفسادية مخططات مف(  5+  بكيف مؤتمر ) كثيقة في

 .  اإليجابية كالمكاقؼ الظكاىر مف كغيرىا
  أو ) االجتماعية لمحياة المعولمة المؤتمرات ىذه مواجية كيفية : سابعاً 

  : ( المؤتمرات ىذه من الموقف
  يجعمنا كراءىا يقؼ كمف ، إليو تدعك كما ، المؤتمرات ىذه بأىداؼ الكعي إف      
  المناسب المكقؼ كاتخاذ ، مكاجيتيا لكيفية المناسبة الطريقة اختيار مف نتمكف
  . عممي كمكقؼ ، معرفي نظرم مكقؼ : اتجاىيف ذات الطريقة كىذه . تجاىيا
 :  يمي ما عمى يقكـ المعرفي النظرم فالمكقؼ
  كمخالفتيا ، مرامييا كبياف ، اإلسبلمي لمجميكر كعكارىا سكءاتيا كشؼ - 1      
  كسائؿ خبلؿ مف كذلؾ ؛ المعاصرة العكلمة أذرعة أحد كأنيا ، الشريعة لمقاصد
  ؛ كالمحاضرات ، كالندكات ، ( كالمرئية ، كالمسمكعة ، المقركءة ) المختمفة اإلعبلـ
  ، اإلسبلمييف كالمثقفيف ، العمـ كطبلب ، ةكالدعا ، العمماء قبؿ مف كذلؾ

  ؛ العاـ الكعي بث في المسؤكلية كتحميميـ ، النسائية كالقيادات ، كاإلعبلمييف
 .  قكم داخمي تحصيف إلى لمكصكؿ
  كغير الرسمية ) اإلسبلمية كالمؤسسات كالييئات الكزارات تقكـ أف - 2       
  ، االجتماعية كالشؤكف ، اإلسبلمية كفكالشؤ  ، الخارجية ككزارات ، ( الرسمية
  كعمماء ، العمماء كبار كىيئة ، اإلسبلمي المؤتمر كمنظمة ، اإلسبلمي العالـ كرابطة
  ، البلـز دكرىـ بأداء المسمميف أمكر عمى يقكـ مف ككؿ ، اإلفتاء كدكر ، األزىر
  ىذه تستنكر بيانات إصدار ذلؾ كمف ، كالخارج الداخؿ في قكم حضكر كتككيف

  حتى إعبلمية تغطية كتغطيتيا البيانات ىذه كنشر ، الخبيثة كأىدافيا المؤتمرات
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 .  اإلسبلمي لمجميكر األمر يتبيف
  كأنو ، كالعربي اإلسبلمي العالـ في التغريبي النسكم التيار زيغ كشؼ - 3      
  . خارجية مشبكىة ىيئات مف كالمدعكـ ، المعاصر الزندقة تيار مف جزء
  كجو عمى فييا النسائية كاألقساـ اإلسبلمية الخيرية الجيات قياـ - 4      

  ، بينيا فيما كالتنسيؽ ، مسؤكلياتيا بتحمؿ ، النسائية الخيرية كالجمعيات ، الخصكص
صدار   كحقكقيا المرأة حكؿ الشرعية الرؤية فييا تؤصَّؿ المسممة لؤلسرة كثيقة كا 
 .  الشرعي كمفيكميا سرةاأل ككذلؾ ، اإلسبلـ في األساسية
  . المجتمع شرائح لمختمؼ التثقيفية الدعكية بالمناشط القياـ ككذلؾ      
  ، كاإلقميمية الدكلية المؤتمرات فعاليات لكؿ جاد إعبلمي رصد عمؿ - 5      
  قضايا ناقشت التي السابقة المؤتمرات تكصيات لتنفيذ الفعمية الخطكات كمتابعة
صدار ، المرأة   المؤتمرات ىذه مف الشرعي المكقؼ لبياف ؛ صحفية مبلحؽ كا 

 .  كتكصياتيا
  ىذه مثؿ مخالفة لبياف ؛ كالجامعات المدارس في ثقافية أسابيع إقامة - 6      

 .  اإلسبلمية الشريعة لمقاصد المؤتمرات
  تقكـ التي المختمفة اإلعبلـ كسائؿ عمى قكية شعبية ضغكط ممارسة - 7      
 .  ذلؾ عف لتكؼ المؤتمرات ليذه السيئة كالتغطية جبالتركي
  كالثانكية المتكسطة المرحمة في التعميـ مناىج في األسرة إدخاؿ اعتماد - 8      
  ، األسرة قيمة:  عمى مقترحة صيغة بكصفو المنيج ىذا كيشتمؿ ، كالبنات لمبنيف
  كالحقكؽ ، كالمرأة لرجؿا بيف لمعبلقة الشرعي كالمفيكـ ، اإلسبلـ في المرأة كمكانة
  ، الفطرة مع المتصادمة األفكار كبياف ، األكالد تربية في الفعالة كالكسائؿ ، الزكجية
  األسرة إفساد في الدكلية لمجيكد تاريخي عرض عمى أيضان  المنيج ىذا كيشتمؿ
  المؤتمرات ىذه طريؽ عف عمكمان  االجتماعية الحياة كعكلمة ، المسممة كالمرأة
 .  كالمستقبمية الحالية الخبيثة أىدافيا كبياف ، ميةالعال

  ، النفسية النكاحي مف باألسرة يتعمؽ ما كؿ في لمنظر عميا ىيئات تككيف - 9      
  فاعؿ بدكر لمقياـ االجتماعية الشؤكف كزارات دكر كتفعيؿ ، كالصحية ، كالثقافية

 .  المسممة األسرة لمتطمبات لبلستجابة
عطاؤىـ ، كالخطباء األئمة دكر يؿتفع - 10         ىذه حكؿ تثقيفية دكرات كا 
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  المؤتمرات ىذه مثؿ بخطكرة التكعية بتكثيؼ إلييـ كاإليعاز ، المؤتمرات
 .  كاإلثارة العنؼ تجنب مع القادمة األجياؿ عمى كتكصياتيا

 :  يمي ما عمى فيقكـ العممي المكقؼ أما       
  في اإلسبلمي البديؿ كطرح ، المؤتمرات ىذه في الفعالة المشاركة - 1      
  . - أمكف كمما - االجتماعية الغربية الحياة عكار ككشؼ ، االجتماعية المسألة
  تؤثر ال المؤتمرات ىذه مثؿ قاطع إذا الضعيؼ أف : الرأم بيذا القكؿ كحجة

  . ستؤثر مقاطعتو فإف القكم قاطع إذا بينما . القكم نظر كجية تسكد كبذلؾ ، مقاطعتو
  قد اليكنسكك لمنظمة األمريكية المتحدة الكاليات مقاطعة فإف الكبلـ ليذا ككنمكذج
 .  كثيران  أضعفتيا
  ال فمقاطعتيـ ؛ األخرل النظر كجيات أصحاب أماـ ضعفاء اليكـ كالمسممكف      
  ؛ تحفظات مف لدييـ ما كأبدكا ، بقكة عندىـ ما كطرحكا حضركا لك بخبلؼ ، تؤثر
  حيث ؛ المؤتمرات ىذه في الغربية النظر كجية تفرد عمى الطريؽ يقطع ىذا فإف
  أف عممنا إذا خاصة ؛ االجتماعية المسألة في أخرل نظر كجية يكجد أنو البشر يعمـ

 .  كبير حد إلى ممزمة المؤتمرات ىذه قرارات
  التنميةك  السكاف مؤتمر في حصؿ ما - المشاركة أم - االتجاه ىذا يؤكد كمما      
  لمشاركة كاف حيث ؛ ـ1995/ بكيف في الرابع المرأة كمؤتمر ـ1994/بالقاىرة
  ىذيف تكصيات بعض كتعديؿ رفض في كاضح دكر اإلسبلمية كالييئات الكفكد

 .  المؤتمريف
  العالمي التغريبي النسكم النشاط لمتابعة متخصصة مراكز تأسيس - 2      

  ، إقامتيا مكاعيد : حيث مف ، مؤتمرات مف وب يتعمؽ ما كمعرفة ، كاإلقميمي
  حتى ؛ ذلؾ كغير ، ليا التحضيرية كاالجتماعات ، فييا ستقدـ التي العمؿ كأكراؽ
  ، كسرعة جدية بكؿ المؤتمرات ىذه أفكار مقاكمة مف الجانب بيذا الميتمكف يتمكف
  ، عيكاالجتما ، العممي الشأف ألصحاب كالرأم ، كالرؤية ، األبحاث كتقديـ

  الكجو كشؼ ككذلؾ ، الحاجة عند الصحيح المكقؼ تشكيؿ عمى إلعانتيـ كالشرعي
  في الظكاىر كرصد ، اإلحصاءات كتقديـ ، الغربية االجتماعية لمحياة البشع اآلخر
 .  الحؽ أنو ليـ يتبيف حتى ؛ المجتمعات تمؾ

  كالمعارضة ضةالمناى - الغربية النسائية الجمعيات بعض مف االستفادة - 3      
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  ، بمدانيا في نفكذىا مف االستفادة خبلؿ مف كذلؾ - المؤتمرات ىذه أفكار لبعض
  االجتماعات بعض كعف مجتمعاتيا عف كحقائؽ معمكمات مف لدييا يتكفر ما ككذلؾ
  ليا الجمعيات ىذه مف كثيران  أف كخاصة ؛ الككاليس خمؼ مف تدكر التي السرية
  التكاصؿ « اإلنترنت » خبلؿ مف فيمكف ؛ العنكبكتية المعمكمات شبكة عمى مكاقع
 .  منيـ المعمكمات عمى كالحصكؿ ، معيـ

________________________  
  الدولية، المؤتمرات في المرأة قضايا: )  بعنوان موضوع في الدكتوراة شيادة يحضر باحث)*( 
 . اإلسالمية سعود بن محمد ماإلما جامعة ، الشريعة كمية ،(  اإلسالم ضوء في نقدية دراسة

 . ىـ26/2/1421 بتاريخ ، 1402 العدد ، المجتمع مجمة:  انظر( 1)
 الشبكة عمى الصندوق موقع في ىذا ورد كما اآلتية لألغراض وذلك ؛ م1966 عام في عممياتو الصندوق ىذا بدأ( 2)

 إلى الدعوة أي الجنسية والصحة ، األسرة تنظيم ذلك في بما ، اإلنجابية الصحة برامج إيجاد عمى المساعدة - أ:  العنكبوتية
 عمى بناء النامية البمدان مساعدة - ج السكاني النمو بسرعة المقترنة المشاكل حل - ب! !  طبياً  المأمونة الجنسية الحرية
 ، الجنسين ينب بالمساواة المناداة - ىـ اإلنجابية الصحة تحسين عمى العمل - د السكانية مشاكميا حل في! !  طمبيا

 الصندوق ىذا ويشرف ، http : // www unfpa org:  انظر العالم سكان تعداد تثبيت إلى والسعي ، المرأة وبتمكين
 . السكانية العالمية لممؤتمرات اإلعداد عمى

 تيم والتي ، المتحدة األمم منظمات اتخذتيا التي والتدابير القرارات »:  بعنوان المتحدة لألمم مطبوعة:  المصدر( 3)
 ، « المائة بعد واألربعين الرابعة دورتو في ، والثقافة والعمم لمتربية المتحدة األمم لمنظمة التنفيذي المجمس دورة في اليونسكو

 . 33 ، 32 ص
 /http : / /www un org/arabic/aboutun/charter:  وعنوانو ، المتحدة األمم موقع في الدستور ىذا:  انظر( 4)

charter . 
 فروقاً  كانت سواء ، بينيما فروق ألي اعتبار دون ، والرجل المرأة بين( التكاممية ال) التامة التماثمية مفيوم عمى القائم( 5)

 ىذه ،( والسيكولوجية ، والفسيولوجية ، البيولوجية بالفروقات عممياً  تسمى ما وىي) ، عقمية أو ، نفسية أو ، جسدية
 بين لممساواة اإلسالمي المفيوم عن فضالً  ، وأبحاثيم دراساتيم خالل من أنفسيم الغرب عمماء بيا اعترف التي الفروق
 منيما كل يكمل بحيث ؛ اآلخر عن تختمف بخصائص منيما كل واختصاص ، بينيما التكامل مفيوم عمى القائم والرجل المرأة
 القضية ىذه في التفصيل مجال ىذا وليس ، بينيما تمييز أي دون ، الكون ىذا عمارة في عميو اهلل أوجبو بما ويقوم ، اآلخر

. 
 ص ، منيسي سامية اإلسالم في المرأة كتاب عن نقالً  ، م1983 نيويورك المتحدة لألمم الدولية الصكوك مجموعة( 6)

165 . 
:  انظر ، م1948 ديسمبر األول كانون 10 في المؤرخ( 3 د( )أ) 217 العام الجمعية بقرار ونشر اإلعالن ىذا اعتمد( 7)

 . 17 ص ، بسيوني محمود ، اإلنسان وحقوق ، 393 ص ، الزحيمي محمد ، اإلسالم في اإلنسان حقوق
 . 165 ص ، منيسي سامية ، اإلسالم في المرأة( 8)
 . 90 ص ، 1 ج ، وآخرون بسيوني محمود ، اإلنسان حقوق:  انظر( 9)
 كانون 16 في المؤرخ( 21 د( )أ) 2200 العامة الجمعية راربق والتصديق لمتوقيع وعرض الدولي العيد ىذا اعتمد( 10)

w . 27 لممادة طبقاً  ، م1976 يناير/ الثاني كانون 3:  النفاذ بدء وتاريخ ، م1966 ديسمبر/  األول
w
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 . 23 ص ، 1 ج ، بسيوني محمود ، اإلنسان حقوق( 11)
 . 32 ص ، 1 ج ، بسيوني محمود ، اإلنسان حقوق( 12)
 . 93 ص ، 1 ج ، بسيوني محمود ، اناإلنس حقوق( 13)
 . 49 ص ، 1 ج ، السابق المرجع( 14)
 . 107 97 ص ، 1 ج ، بسيوني محمود ، اإلنسان حقوق( 15)
 ( .المرأة وتمكين واإلنصاف الجنسين بين المساواة: ) وعنوانو ، الرابع الفصل ىو( 16)
 ووثيقة 51 ، 44 ، 39 ، 35 ، 28 ، 26 ، 6:  فحاتالص ، م1980 ، كوبنياجن العالمي المؤتمر وثيقة:  انظر( 17)

 ، 106 ، 80 ، 79 ، 61 ، 58 ، 57 ، 55 ، 46 ، 31 ، 28:  الصفحات ، م1985 ، نيروبي لممرأة العالمي المؤتمر
 51 ، 48 ، 47 ، 46 ، 41 ، 18 ، 11 ، 6:  الصفحات ، م1995 ، بكين بالمرأة المعني الرابع العالمي المؤتمر ووثيقة

 الدولي المؤتمر ووثيقة ، 148 ، 144 ، 142 ، 106 ، 105 ، 103 ، 101 ، 63 ، 61 ، 58 ، 57 ، 56 ، 55 ،
 42 ، 32 ، 31 ، 30 ، 29 ، 27 ، 23 ، 21 ، 13 ، 12 ، 4 ، 3:  الصفحات ، م1984 ، مكسيكو بالسكان المعني

 ، 29 ، 27 ، 25 ، 24 ، 21 ، 14 ، 11:  تالصفحا ، م 1994 القاىرة، والتنمية لمسكان الدولي المؤتمر ووثيقة ،
30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 36 ، 37 ، 41 ، 43 ، 44 ، 45 ، 47 ، 49 ، 50 ، 52 ، 53 ، 55 ، 56 ، 65 ، 66 ، 
 لمبيئة العالمي المؤتمر ووثيقة ، 115 ، 112 ، 108 ، 110 ، 104 ، 102 ، 95 ، 93 ، 92 ، 88 ، 87 ، 67

 . 401 ، 400 ص( 24) الفصل ، م1992 ، جانيرو ريودي والتنمية
 لممرأة العالمي المؤتمر ووثيقة 39 ، 28:  الصفحات ، م1980 ، كوبنياجن لممرأة العالمي المؤتمر وثيقة:  انظر( 18)

 ، م1995 ، بكين بالمرأة المعني الرابع العالمي المؤتمر ووثيقة 248 ، 61 ، 57 ، 35:  الصفحات ، م1985 ، نيروبي
 ، مكسيكو بالسكان المعني الدولي المؤتمر ووثيقة ، 148 ، 147 ، 142 ، 56 ، 55 ، 46 ، 41 ، 35:  الصفحات
 ، 45 ، 44 ، 37 ، 30:  الصفحات ، م1994 ، القاىرة والتنمية لمسكان الدولي المؤتمر ووثيقة ، 31 ص ، م1984

52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 84 ، 85 ، 89 . 
 بالمرأة المعني الرابع العالمي المؤتمر ووثيقة ، 37 ص ، م1980 ، كوبنياجن لممرأة لعالميا المؤتمر وثيقة:  انظر( 19)

 ، 125 ، 68 ، 64 ، 62 ، 61 ، 60 ، 59 ، 58 ، 56 ، 55 ، 52 ، 48 ، 46 ، 21:  الصفحات ، م1995 ، بكين
 44 ، 32 ، 29:  الصفحات ، م1994 ، القاىرة والتنمية لمسكان الدولي المؤتمر ووثيقة ، 150 ، 146 ، 142 ، 141

، 45 ، 49 ، 50 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 59 ، 66 ، 67 ، 93 . 
 ، 51 ، 46 ، 33 ، 31 ، 30 ، 22:  الصفحات ، م1980 ، كوبنياجن لممرأة العالمي المؤتمر وثيقة:  انظر( 20)

 ، 53 ، 52 ، 51 ، 50 ، 45 ، 32 ، 31 ، 27 ، 26:  الصفحات ، م1985 ، نيروبي لممرأة العالمي المؤتمر ووثيقة
:  الصفحات ، م1995 ، بكين بالمرأة المعني الرابع العالمي المؤتمر ووثيقة ، 167 ، 146 ، 143 ، 106 ، 75 ، 65
7 ، 8 ، 16 ، 18 ، 22 ، 25 ، 26 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 87 ، 88 ، 90 ، 91 ، 95 ، 96 ، 98 ، 99 ، 

 ، م1994 ، القاىرة والتنمية لمسكان الدولي المؤتمر ووثيقة 207 ، 204 ، 196 ، 144 ، 113 ، 102 ، 100
:  الصفحات( 24) الفصل ، م1992 ، جانيرو ريودي والتنمية لمبيئة العالمي المؤتمر ووثيقة 31 ، 28 ، 26:  الصفحات

 ، 52 ، 21:  لصفحاتا ، م1995 ، كوبنياجن االجتماعية لمتنمية العالمي القمة مؤتمر ووثيقة 403 ، 401 ، 400
57 ، 73 ، 76 ، 78 . 
 لممرأة العالمي المؤتمر ووثيقة ،148 ، 23:  الصفحات ، م1980 ، كوبنياجن لممرأة العالمي المؤتمر وثيقة:  انظر( 21)

 ووثيقة ، 127 ، 124 ، 115 ، 94 ، 85 ، 37 ، 36 ، 34 ، 26 ، 25 ، 19:  الصفحات ، م1985 ، نيروبي
w ، 104 ، 103 ، 102 ، 23 ، 18 ، 15 ، 14 ، 6:  الصفحات ، م1995 ، بكين بالمرأة المعني الرابع العالمي المؤتمر
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 ، 20 ص ، م1984 ، مكسيكو بالسكان المعني الدولي المؤتمر ووثيقة/  195 ، 125 ، 108 ، 107 ، 106 ، 105
 لمتنمية العالمي القمة مؤتمر ووثيقة ، 403 ص ، م1992 ، جانيرو ريودي والتنمية لمبيئة العالمي المؤتمر ووثيقة

 . 87 ، 37 ، 20:  الصفحات ، م1995 ، كوبنياجن االجتماعية
 

 

 

 ملفات
 !  ؟..  المرأة من يريدون ماذا

(2-2) 

  المرأة عولمة
 الجديدة النسوية األيدلوجية في قراءة

 حبيب كمال
 

  أك الحككمات فكؽ ائفك بأنو كصفو يمكف عالميان  كائنان  جعميا أم المرأة عكلمة      
  الدكلية المؤتمرات عقد مف بد ال كاف عالميان  كائنان  كلجعميا .. لمقارات عابر كائف

  ، الكائف ىذا بحقكؽ الحككمات تمـز التي العالمية كاالتفاقيات المعاىدات كتكقيع
  المرجعية العالمية كاالتفاقيات كالمعاىدات الدكلية المؤتمرات تكصيات كتمثؿ
  األيديكلكجيات قكة ليا ( نسكية أيديكلكجية ) بأنيا كصفيا يمكف التي الجديدة ميةالعال

 .  كماتت كخبت انيارت ثـ الماضي القرف عرفيا التي السياسية
  األيديكلكجية فإف كالفكرية السياسية لؤليديكلكجيات بالنسبة يحدث كاف ككما      
  كالشعكب الدكؿ كؿ كفي العالـ كؿ يف معتنقكىا يككف أف ليا يراد الجديدة النسكية

  الجديد الديف كىي ، كشعكبو العالـ لغزك الجديدة الكسيمة فإنيا ؛ األعماؿ كؿ كفي
  األيديكلكجية ىذه في الخطر أف بيد : بو كيديف خمفو يتكحد أف لمعالـ ييراد الذم
  الذم الجديد ميالعال النظاـ ىك إلييا كيدعك بيا ييبشر الذم أف في يكمف الجديد كالديف
  ىذا يفرض أف كيريد ، العمماني الغربي لمفكر كعالميان  نيائيان  انتصاران  اعتبره ما حقؽ
  كاحدة عالمية قكة ىناؾ تككف بحيث كمو العالـ عمى بالقكة كاأليديكلكجية الديف

نساف كاحدة ككنية كمرجعية   كالحصكف كالقيكد الحدكد كؿ كتنيار ، كاحد عالمي كا 
  كمصالحيا كرغباتيا إرادتيا تصبح بحيث كالمنفردة الجديدة العالمية القكة ىذه أماـ

بان  بيا ميسمَّمان    أك الجنس أك المكف أك المغة أك الديف مف عكائؽ أم ببل بقدكميا كميرحَّ

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  األمـ عرفتو ما لكؿ بديؿ ىي الجديدة الككنية المرجعية أف أم . الثقافة أك القكمية
  ىذا كؿ يغدك بحيث ؛ كأفكار كصراعات كتاريخ ثقافات مف البشرية كاألجناس

  البديمة الككنية المرجعية في كالمعنى القيمة كتصبح ، معنى كال قيمة ببل ذكرل
  العالمي النظاـ كىك ، قررىا الذم لئللو عبيدان  فييا جميعان  البشر يتحكَّؿ التي كالجديدة
 .  الجديد
  يينظر كاف مناطؽ اقتحاـ في أيضان  يتمثؿ لبديمةا األيديكلكجية ىذه خطر أف كما      
  كالتقاليد الديفي  أساسو  بشكؿ أكضاعيا كينظـ شخصية أك خاصة باعتبارىا إلييا

  يناؿ األيديكلكجية ليذه كاليدـ االقتحاـ أف أم ، الخاصة كالثقافات المحمية كاألعراؼ
  كالكجكد اإلنساني الكياف محكر كىي ، كالكجكد كالثقافة باليكية متصمة مناطؽ
  األخبلؽ مف يجعؿ أف يريد شيطاني فكر األيديكلكجية ىذه كراء كيقؼ . البشرم
 .  كذيكعان  شيكعان  الفاحشة كمف فكضى
    تعتبر حيث )  الحديثة الماركسية مف الفكرية جذكرىا الجديدة النسكية كتستمد      

    مجتمع لبناء قتصاديةاال األساليب إلى المجكء ىك القديمة الماركسية خطأ أف

 الطبقات   مف خاؿو  لمجتمع الكحيد السبيؿ ىك االجتماعية األساليب إلى المجكء بينما ؛ طبقي ال
  الماركسية ) نظر في كاألمكمة ( األسرة ) كتمثؿ ، الطبقية كالميكؿ
  جنسي طبقي نظاـ كراء ، السبب تمثؿ منيا أفكارىا النسكية تستمد التي ( الحديثة

 .  كاألمكمة الحمؿ في لدكرىا إال يرجع ال المرأة ريقي
ذا         االختبلؼ ىذا اقتضت التي ىي عندىـ الطبيعية الككنية السنف كانت كا 

  تصبح بحيث منيا كالتخمص الطبيعية السنف ىذه عمى الثكرة مف بد فبل البيكلكجي
  يؤدييا التي ألدكاربا متصمة اجتماعية فركقان  كالمرأة الرجؿ بيف البيكلكجية الفركؽ

  فإذا ثىَـّ  كمف ؛ منيما لكؿ البيكلكجية بالخكاص متصمة كليست كالمرأة الرجؿ مف كؿ  
  ذكر ىناؾ يككف لف فإنو الرجؿ بكظيفة المرأة كقامت المرأة بكظيفة الرجؿ قاـ

نما كأنثى   في دكره طبيعة سيحدد الذم ىك النكع كىذا ( جندر ) نكع ىناؾ سيككف كا 
  تككف ال كبحيث ، كالعكس الذكر دكر تمارس أف لؤلنثى يجكز بحيث الحياة
نما ، امرأة كال رجؿ كال أبناء كال التقميدم بالمعنى أسرة ىناؾ   شاذة جديدة أسر كا 
  النسكية ) تتبناه الذم ذلؾ شيطاني فكر فأم ؛ الصناعي لمتمقيح نتاج كأبناءه 

  الفكر ىذا تتبنى كالغرب كأمريكا المتحدة األمـ مف تجعؿ قكة كأم ! ؟ ( الجديدة
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نما ، عممانية نقكؿ ال إرادة عف تعبير إنيا ! ! ؟ العالـ عمى لفرضو الشيطاني  لتحكيؿ إلحادية كا 
  مف العناية معو تنتفي معنى كال قيمة ببل كجكدان  البشرم الكجكد

  ليس اإلجرامي الفكر ىذا فإف الكاقع كفي . األرض في لئلنساف اهلل استخبلؼ
 لكف ؛ ذاتيا اإلنسانية الحضارة عمى خطر كلكنو فحسب اإلسبلمية المجتمعات عمى خطران 

  المخطط ىذا معتقد مف القمب في تأتي اإلسبلمية المجتمعات
 .  كالجديد البديؿ اإلجرامي 

  : الجديدة المرجعية أدوات
  لبذرةا يمثؿ ـ 1948 عاـ إرساؤه تـ الذم اإلنساف لحقكؽ العالمي اإلعبلف      
  عالمية قضية كالمرأة األسرة مكضكع طرحت التي الجديدة المرجعية ليذه األكلى

  عمى كاالقتصادية السياسية القضايا ضجيج لكف ، الثانية العالمية الحرب انتياء منذ
  المتصؿ كالثقافي االجتماعي الجانب عمى غطى الكقت ىذا في الثالث العالـ دكؿ

  عقد المتحدة األمـ حاكلت ـ 1950 عاـ فمنذ ؛ الشخصية كاألحكاؿ كالمرأة باألسرة
  لكف ( األسرة تنظيـ ) : بعنكاف كاألسرة المرأة حكؿ الدكلية لمؤتمراتيا األكلى الدكرة

  يترأسو كاف الذم المؤتمر كأخفؽ ، بقكة قاكمتو الممكي العيد في المصرية الحككمة
  المرجعية بناء في تطمعيا ثانية مرة المتحدة األمـ عاكدت ثـ ، صييكني ماركسي  
  حرية إلى فيو كدعت ـ 1975 عاـ المكسيؾ في مؤتمران  فعقدت ، الجديدة النسكية

  عدد لضبط األسرة كتنظيـ كاألطفاؿ لممراىقيف الجنسية كالحرية لممرأة اإلجياض
 (   نيركبي)   في مؤتمر عقد ثـ ، أيضان  المؤتمر ىذا كأخفؽ ، الثالث العالـ في السكاف

  كاف ثـ( المرأة تقدـ أجؿ مف األماـ إلى التطمع استراتيجيات) بعنكاف ـ1985 عاـ
  مؤتمر كاف كأخيران  ، ـ1994 سبتمبر في عقد الذم كالتنمية لمسكاف القاىرة مؤتمر
  (كالسمـ كالتنمية المساكاة) عنكاف تحت ـ 1995 عاـ عيقد الذم بكيف في المرأة
  الشكؿ إلى كانتيت ، الماضي القرف المتحدة األمـ بو ختمت الذم المؤتمر كىك

  بكممة تيدؼ كالتي العالـ عمى فرضيا يراد التي كالبديمة الجديدة لممرجعية النيائي
 .  (  المرأة عكلمة )  إلى كاحدة
  تسعى الذم ( العكلمة ) في كالثقافي االجتماعي الجانب ىك المرأة كعكلمة      
  . الثالث العالـ خاصة العالـ بقية عمى فرضو إلى أكركباك  كأمريكا المتحدة األمـ

  المتحدة األمـ في األعضاء كالحككمات الدكؿ عمييا تكقع التي كالكثائؽ كالتكصيات
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  جاء ما بتنفيذ كمؤسساتيا ىيئاتيا بكؿ تقكـ المتحدة األمـ أف كما ، ليا ممزمة تعتبر
  لمدل كالمتابعة المراقبة ذلؾ في بما ككثائقيا الدكلية المؤتمرات ىذه تكصيات في

  األمـ في الممثمة الحككمية غير المنظمات أف كما . بيا كالحككمات الدكؿ التزاـ
  المتحدة األمـ بقرارات الدكؿ ىذه التزاـ لمراقبة دكليا في ضغط قكة تمثؿ المتحدة

  . دكليا في(   المتحدة لؤلمـ جكاسيس)   تشبو ىذا في كىي ، ذلؾ كمتابعة كتكصياتيا
نما بذلؾ المتحدة األمـ تكتفي كال         الحككمية األطراؼ مع مؤتمرات تعقد كا 

  بالمرجعية الحككمي االلتزاـ مف لمتأكد سنتيف أك سنة كؿ الحككمية غير كالمنظمات
  عميو يطمؽ سنكم مؤتمر فيناؾ ؛ الجديد العالمي لمنظاـ كالخضكع البديمة الككنية
  القادـ الدكلي المؤتمر مكعد يأتي حتى كىكذا 3+  أك 2+  كأ 1 + السكاف مؤتمر
  اليند في 4 + بكيف عيقد قد [ 1] بكيف لمؤتمر بالنسبة كأيضان .  ـ2004 عاـ لمسكاف
  المرأة مؤتمر مف سنكات عشر بعد أم ـ2005 عاـ أيضان  لممرأة مؤتمر يعقد كسكؼ
  كالمتابعة كاإللزاـ الفرض عطاب ليا دكلية آلية ىناؾ أف أم ، بكيف في عيقد الذم

  اآللية كىذه ؛ عميو كقعت بما االلتزاـ منيا لتطمب لمدكؿ الداخمية الشؤكف في تتدخؿ
  األمـ ترل التي الدكؿ عمى الدكلية العقكبات بفرض اإلرىاب تمارس أف يمكف

  أك معكنات بمنح اإلغراء تمارس اآللية ىذه أف كما ؛ ممتزمة غير أنيا المتحدة
 .  الجديدة الشرعية بمقررات التزمت إذا شابو ما أك قركض
  قكانيف تغيير بشأف األردف أك المغرب أك مصر في يجرم ما فإف ثىَـّ  كمف      
  كافقت التي الدكلية باألجندة االلتزاـ مف جزء ىك العقكبات أك الشخصية األحكاؿ

  ىذه لشعكب داخمية ةحاج عف تعبيران  كليس الدكلية المؤتمرات في عمييا الدكؿ ىذه
  ، قيكد ببل كأكالدىا ىي السفر في كحقيا ، الزكاج عقد فسخ في المرأة فحؽ.  الدكؿ
  كالطبلؽ اإلرث في الرجؿ مع لمساكاتيا ستاران  يستخدـ الذم المكاطنة في كحقيا
قامة القكامة رفض أم لسمطة الخضكع كعدـ   نطاؽ خارج كصداقة كد عبلقات كا 
  دكلية أجندة مف جزءان  باعتبارىا مطركحة كانت القضايا ىذه كؿ ، كالعائمة البيت
  النسكم بالديف بااللتزاـ كاإلقرار الجديد العالمي النظاـ طاعة في بالدخكؿ لمتسميـ
 .  البديؿ
  المجمس)   تأسيس مثؿ سيككف اإلطار ىذا في سيحدث ما كؿ فإف الكاقع كفي      
w  تدعك التي المصرية النسكية الكجكه يضـ مالذ [ 2] مصر في (  لممرأة القكمي
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 .  حياء أك خجؿ ببل الجديدة لؤليديكلكجية
  تجاه تشعر حيث ؛ النسكم الغربي لمفكر انعكاس ىي النسكية الكجكه كىذه      
  النقص ىذا يعكض سكؼ بيا الفكرم االلتحاؽ أف كتشعر ، بالنقص الغربية المرأة
  االجتماعية كنظمو اإلسبلمي الديف كراىية حد الكجكه بيذه النقص يبمغ كما ليف

  فيذه ثىَـّ  كمف (  بالبلمنتمي )  أشبو ذلؾ في كىـ ؛ كاألسرة االجتماع في كقكانينو
  عف كالحديث التخطيط مستكل إلى كرفعيا ؛ مرضية نفسية حالة عف تعبر الكجكه
  عف يعبر أف تحب التي الخارجية الدكلية لمقكل خضكع سكل ليس المرأة قضايا
  كيبشرف الغربية األفكار يرددف البلتي النسكةي  اإلسبلمي العالـ في المرأة أكضاع

 .  الجديدة النسكية باأليديكلكجية
  : الجديدة المرجعية مفردات..  بكين وثيقة
  مخططان  نجد الجديد النسكم الفكر منتيى تمثؿ التي بكيف كثيقة إلى كبالعكدة      
  أف لنا كيبدك ، ذاتيا البشرية الحضارة كتدمير ، كالمرأة رةاألس لتدمير كاضحان 

  الحضارة رأسيا كعمى األخرل الحضارات تدمر أف تريد الغربية الحضارة
  خضكعيا بسبب كالفكضى كالتدمير اليبلؾ عمى ىي شارفت أف بعد اإلسبلمية
 .  [ 2] كاألخبلقي الجنسي كالشذكذ النسكية لؤلفكار
  الحضارات عمى فرضو يراد الذم كاالجتماعي الثقافي الجانب أف المؤكد كمف      
  : ( ىنتنجتكف صمكئيؿ)  عميو أطمؽ مما جزءه  ىك رأسيا عمى كاإلسبلمية األخرل

  فرض تحاكؿ مخططان  تمثؿ حقيقتيا في كىي الكثيقة ىذه (الحضارات صراع)
  أما كاألنثى رالذك إلى تشير كالتي Sex كممة مف بدالن  ( Genderالنكع ) مصطمح

   كرفض ، فرد لكؿ المصير ىك البيكلكجي الكضع أف حقيقة رفض فمعناه النكع
نما كجؿ عز اهلل صنع مف ىك كاألنثى الذكر اختبلؼ أف حقيقة   ناتج االختبلؼ كا 
  ىذه كتتضمف . الرجؿ فييا يتحكـ التي كالبيئة كاألسرية االجتماعية التنشئة عف

  ، عمييا المترتبة كأدكاره الجنسية ىكيتو تغيير في افاإلنس حؽ فكرة فرض النزعة
  االنحرافية حقكقيـ بإدراج كالمطالبة كالمخنثيف بالشكاذ رسميان  االعتراؼ ثىَـّ  كمف

  أطفاؿ عمى كالحصكؿ أسر كتككيف الزكاج في حقيـ كمنيا اإلنساف حقكؽ ضمف
  بحرية التمتع في تاةكالف المرأة بحؽ الكثيقة كتطالب . البطكف تأجير أك بالتبني
w  الزكاج إطار في بالضركرة كليس تشاء سف أم كفي تشاء مف مع آمنة جنسية
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  مأمكنة (اآلثمة) العبلقات ىذه لتككف كالنصيحة المشكرة تقديـ ىك فالميـ ؛ الشرعي
  . اإليدز بمرض اإلصابة ناحية مف أك اإلنجاب ناحية مف سكاء العكاقب
  المرأة تمتع لتعزيز ؛ األكلكية بإعطاء الحككمات ( بكيف كثيقة ) كتطالب      
  نكع أم بدكف كالحريات اإلنساف حقكؽ بجميع المساكاة قدـ كعمى بالكامؿ كالرجؿ

  الجنسية الحرياتي :  كالحرياتً  الحقكؽ ىذه ضمف كيدخؿ ، ذلؾ كحماية التميز مف
  ، السماكية الشرائع يخالؼ ما ككؿ كاإلجياض الحمؿ في كالتحكـ المختمفة بتنكيعاتيا
  لممراىقيف كالخدمية التثقيفية الحاجات بتمبية باالىتماـ الحككمات الكثيقة كتطالب
  كتطالب ، كمسؤكلة إيجابية معالجة حياتيـ في الجنسي الجانب معالجة مف ليتمكنكا
  . السِّفىاح الحمؿ ليذا إدانة دكف التعميـ مكاصمة في الحكامؿ المراىقات بحؽ

  يجمع شرعي رباط إنو حيث مف الزكاج عف (  بكيف كثيقة )  تتحدث كال      
نما ؛ األسرة ىك اجتماعي إطار في كالمرأة الرجؿ   يعكؽ المبكتر الزكاج أف ترل كا 
  ترد كال . المبكر الزكاج كتحريـ الزكاج سف برفع تطالب فيي ثىَـّ  كمف ، المرأة
  األطفاؿ مسؤكلية عميو تقع مف كؿ أك)  بعبارة مصحكبة إال (  الكالديف )  كممة

  الكثيقة تستخدـ كال ، المثمية األسر أنكاع مختمؼ إلى إشارة في (  قانكنية مسؤكلية
نما الزكج عبارة  .  الزميؿ أك الشريؾ كا 
  كلذا ، األسرة نكاة ىي التي المرأة كليست الفرد المرأة بكيف كثيقة كتخاطب      
  فيينظر األسرة ربة البيت داخؿ العاممة المرأة أمَّا ؛ المعتبرة المرأة ىي العاممة فالمرأة
  ، بمقابؿ عمبلن  تمارس ال ألنيا ؛ الجديد الدكلي السياؽ كخارج متخمفة باعتبارىا إلييا
  كردت ( األمكمة ) :  فعبارة كلذا ، كاألسرة كاألكالد بالزكج نفسيا ربطت كألنيا
  ( جنس ) كممة كجاءت ، مرة ستيف جاءت (درجن ) : كممة بينما ؛ مرات ست حكالي

 ىي دكلة 180  عمييا ككقعت(  بكيف مقررات)  أصبحت التي بكيف كثيقة إف.  كثيرة مكاضع في
  الديف أف إلى بكضكح أشارت كالتي البديمة الككنية المرجعية أساس
  لكي ينيةى الد المؤسساتً  المقرراتي  ناشدت كلذا ، المقررات ىذه تحقيؽ أماـ عائقان  يقؼ

  الدينية المؤسسات تصبح أف أم كاقع إلى بكيف مؤتمر مقررات تحكيؿ عمى تساعد
  لفرضيا كيسعى العالمي النظاـ يتبناىا التي الجديدة الككنية المرجعية أدكات أحد
  في اإلسبلمية الدينية المؤسسات بعض دكر تأم ؿ مف بد ال كىنا . العالـ عمى

  في الزكجة حؽ مثؿ الدكلية األجندة تفرضيا التي البالمط تمرير عمى المكافقة
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  تستخدـ أف كالمثير . البنات ذلؾ في بما القيصَّر األكالد ككذا الزكج إذف بدكف السفر
  كتستخدـ ، كالمرأة الرجؿ بيف االختبلفات إزالة عف لمتعبير( المساكاة) كممة الكثيقة

 ( السمـ) كممة كتستخدـ ، األخبلقي تكاالنفبل الجنسية الحرية عف لمتعبير (التنمية)
  التخريب خطط إلى اإلنفاؽ كتحكيؿ العسكرية نفقاتيا بخفض الحككمات لمطالبة
  المحمية الحككمات بكيف مقررات تمـز حيث ؛ الجديدة النسكية لؤليديكلكجية كالتدمير
  يديكلكجيةاأل بإقرار يتصؿ فيما الجديد العالمي لمنظاـ االستراتيجية األىداؼ بتنفيذ

  . الدكلي النقد كصندكؽ الدكلي البنؾ بمساعدة كذلؾ ، الجديدة النسكية
  الجديد العالمي النظاـ يسعى التي كالمقررات ، الجديدة المفردات ىي ىذه      
  ضرب ذلؾ كراء مف يستيدؼ فإنو كبالطبع . العالـ عمى ككنية أيديكلكجية لفرضيا
 .  معو مفةالمخت الحضارات في القكة مكاطف
  لمناس مرجعية يمثؿ اإلسبلمي الديف يزاؿ فبل اإلسبلمية لمحضارة كبالنسبة      
  الفكر مسائؿ كفي الشخصية كاألحكاؿ األسرة مسائؿ في خاصة لحياتيـ كنظامان 
  يمثمكف المسمميف إف إذ ؛ كالغرب المتحدة األمـ يزعج ما كىك كاالعتقاد كالثقافة
  النظاـ ييدد كأىمو كثركاتو بإمكاناتو اإلسبلمي كالعالـ ، مةنس مميار كربع ممياران 

  االجتماعية لمجكانب حاكمان  اإلسبلـ بقي ما عميو سيطرتو بفقداف الجديد العالمي
  اليكية عمى لمقضاء الصميـ إلى الضرب تسديد مف بد ال كلذا ، كلميكية كالثقافية

  اإلسبلمي العالـ حمت التي القمعة ياأن أثبتت التي االجتماعية النظـ كعمى اإلسبلمية
  كاالقتصادم السياسي مف انتقؿ الغرب مع الصراع فإف كلذا ، كاالنييار السقكط مف
  كعيان  يتطمب ما كىك ؛ كالكجكد باليكية المتصؿ كاالجتماعي كالثقافي الديني إلى

 .  كمقاكمة يقظة يتطمب كما ؛ جديدة كأدكات جديدان 
  باليجمة المقصكدكف ىـ كاألسرة ، كاألطفاؿ ، كالمرأة ، لرجؿا:  اإلنساف إف      
  ؛ الجديد العالمي لمنظاـ البديمة الككنية بالمرجعية المقصكدكف كىـ الجديدة العالمية
  ارتباطنا بمدل مرتبط كجكدنا فإف ؛ كيستيقظ ينتفض أف اإلسبلمي عالمنا كعمى
الَّ  ؛ كفعبلن  اسمان  ( مسمميف ) : بكممة ف  : تعالى قاؿ كما ستبداؿفاال كا  لٍَّكا كا    تىتىكى

ـٍ  قىٍكمان  يىٍستىٍبًدؿٍ  كي ـٍ  يىكيكنيكا ال ثيَـّ  غىٍيرى  [ . 83:  محمد]  أىٍمثىالىكي
________________________ 

 ركةالمشا ومسألة الديمقراطية تنمية جمعية بيا تقوم لندوة عنوان ىو البرلمانات في لمنساء مقاعد لتخصيص الدعوة( 1)
w . العامة االنتخابات في لمنساء مقاعد نسبة لفرض تدخالً  تشيد قد والتي ، الدولية األجندة بنود أحد ىي لممرأة السياسية
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 العجوز األجيال تعويض عدم إلى والشذوذ األخالقي االنحالل أدى حيث ؛ العقم من حالة أوروبا في الغربي العالم يواجو( 2)
 ، الزواج عن واالمتناع الطالق نسب ترتفع حيث ؛ ىناك االنقراض تواجو األسرة مؤسسة أن ماك المواليد من جديدة بأجيال

 ذات الدول حالة في طردياً  تناسباً  يتناسب كمو ذلك أن والمثير ، اإللحاد نسب وترتفع ، الشرعيين غير األوالد نسبة ترتفع كما
 برامج عمى الالتينية أمريكا ودول األوسط والشرق آسيا من المياجرون يتمرد حيث أمريكا وفي ، األعمى الرفاىي الوضع
 االنحالل عمى أمريكا تنفقيا التي األرقام إلى وبالنظر ، األمريكي المجتمع شيخوخة إبطاء عمى يحافظ ما وىو األسرة تنظيم

 وتقديمُ  ، الشرعيين رغي األطفال لتبني م2020 عام في دوالر مميار 600 مجموعو ما تقدم فيي ؛ بالدىشة نصاب األخالقي
 أن يريد الغرب أصاب الذي الدمار أن وأظن ، م2030 عام دوالر تريميون إلى ترتفع سوف والطبية العائمية المساعدات

 . مثميا الجميع صار لو أن تود التي كالزانية المسممين خاصة كمو العالم فيو يشاركو
 

 

 

 ملفات
 ! ؟..  المرأة من يريدون ماذا

(2-2) 

 الياوية في نسقط ال لكي
 ناصر أحمد اهلل عبد
 

  آلو كعمى محمد نبينا ، بعده نبي ال مف عمى كالسبلـ كالصبلة ، كحده هلل الحمد      
 .  كسمـ كصحبو
 :  بعد أما      
  عمى كاستمركا ، بأفكارىـ األمة إقناع محاكلتيـ في العممانيكف أخفؽ فقد      

  فترة كبعد ، ًبًصمىةو  األمة عامة إلى تمت ال كلةمعز  قميمة شراذـ اتجاىاتيـ اختبلؼ
  إلى األفكار عمى التأثير محاكلة فمف ؛ استراتيجيتيـ تطكير إلى اتجيكا طكيمة
فساد األسرة كتفكيؾ كاألخبلؽ السمكؾ تغيير محاكلة   مف ىكيتو كطمس المجتمع كا 
غراقيا قيميا مف األمة عقكؿ بتفريغ كالقياـ ، داخمو   ضابط دكف مف بالشيكات كا 
 .  أخبلقي حاجز أك شرعي
ا يممس اليكـ األمة كاقع في كالمتأمؿ          ، االتجاه ىذا في لمقكـ تحقؽ كبيرنا نجاحن
  عمى التأثير ىك ذلؾ إلى منو كلجكا الذم العريض كالباب الكبير المدخؿ ككاف
ا المرأة رجاعنا حريتيا عف دفاعن  .  زعمكا فيما الميدرة لحقكقيا كا 

 : ثالثة جوانب في إجماليا يمكن عديدة أسباب إلى النجاح ىذا يعودو 
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 :  كأىميا ، كالمجتمع المرأة إلى تعكد أسباب:  األكؿ      
  ، كمقاصده كأحكامو اإلسبلـ بقيـ النساء مف كثير أكساط في المفرط الجيؿ -      

  تجاه انيكفالعمم يمارسيا التي التشكيو عمميات األمر ىذا خطكرة مف زاد كقد
  بعيدة يجعميا مجزأ بشكؿ تناكليا طريؽ عف بالمرأة المتعمقة اإلسبلمية التشريعات

  مف اإلسبلـ مقاصد لبياف متعمد إغفاؿ مع ، سياقيا في كردت التي التشريعات عف
  طريؽ في عثرة حجر ككقكفيا ليا العصر كتجاكز قصكرىا إظيار بيدؼ ؛ تشريعيا

 .  كقياكحق لحريتيا المرأة نيؿ
  المؤسسات قياـ عدـ نتيجة النساء مف كثير لدل اإليماف ضعؼ ظاىرة -      
  الحبؿ كتركيا األمر، ىذا تجاه بيا المنكط بالدكر اإلسبلمية المجتمعات في التربكية
  المختمفة الكسائؿ عبر ليقكمكا الشيكات كذكم السكء لصكاحب الغارب عمى

  حسب ميكليا كتكجيو اتجاىاتيا تحديد ثىَـّ  كمف اكمشاعرى المرأة عقؿ عمى بالسيطرة
 .  يشتيكف ما

  بيف المنكط كالدكر ، الحياة في رسالتيف حقيقة عف النساء مف كثير غفمة -      
 .  كاالنحراؼ الزيغ عكامؿ مف كصيانتيا األمة بناء في

 األنشطة مف لكثير يةكاج كبركزىف ، العممانييف دعكات بتبني المترفات النساء بعض قياـ -      
  بعض تحتاجو الذم كالمادم ، المعنكم لمدعـ كتكفيرىف ، المقامة
 بتقميد بقياميف العادة جرت البلتي النساء مف عريض بقطاع تغريرىف إلى إضافة ، األنشطة
  . إيمانيف كضعؼ جيميف لعظـ ككبرياتو المجتمع مترفات
  قبمية أعراؼ إلى يعكد كثيرات لدل ةالظاىر  المحافظة مف كبيرنا جزءنا أف -       
    نفكس في إيماني بعده  ليا يككف أف دكف الشرع مع متكافقة اجتماعية كتقاليد
 بمركر لمتبدؿ قابمة ىي بؿ الثبات طابع ليا ليس كالتقاليد األعراؼ أف المعمكـ كمف ، كثيرات
ا الكقت ا : المجتمع أكضاع تغيرت متى خصكصن ا ، قرناكف غنىن  ، كجيبلن  عممن  ، كانغبلقنا انفتاحن

 بالقديـ فييا تحتفي ممتكية سببلن  كتستخدـ لمتغيير تخطط جيات تكجد حيف التغير ىذا كيتسارع
    لعصر تراثنا إياه معتبرة احتفت إذا

    كعبلمات التقدـ متطمبات مف كتجعمو نشره تريد ما فييا كتممِّع ، مضى
  . كالنيضة الرقي
  مف كثير في المسمـ المجتمع أصاب الذم الشامؿ كاالنحطاط اـالع االنحراؼ -      
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  النساء مف كثير ضعؼ في األثر أكبر لو كاف بدكره كالذم ، المختمفة الحياة جكانب
 .  ظاىر بشكؿ العممانية الطركحات مع بالتفاعؿ كقياميف
 :  كأىميا ، العممانييف إلى تعكد أسباب:  الثاني      
ا خافتة كبأساليب كءبيد عمميـ -         مكاجيات في الدخكؿ عدـ عمى حرصن
  كشعارات الفتات طريؽ عف المشبكىة أغراضيـ تحقيؽ إلى كسعييـ ، مكشكفة
  كبعض العمـ أىؿ بعض مف ممكف مدل بأقصى االستفادة عمى الحرص مع ، مقبكلة

  مف رعناش أماميـ كتسكيغيا العامة ًقبىؿ مف أعماليـ لقبكؿ الدعكة عمى المحسكبيف
  . أخرل جية مف كالدعاة العمماء صفكؼ في شرخ كإلحداث ، جية

  الغرب قكة كمف ، األمة بيا تمر التي كاليكاف الضعؼ مرحمة مف استفادتيـ -      
  - فجة بصكرة مصالحو تحقيؽ عمى كيعممكف بو يرتبطكف حيث - النصراني

  في سمككياتو يكعكش قيمو كىيمنة حضارتو فرض سبيؿ في بقكة يضغط كالذم
  اإلنساف حقكؽ كدعاكل كالديمكقراطية كالعكلمة مختمفة مسميات تحت المنطقة
 .  القائمة آخر إلى االعتقاد كحرية المرأة كحرية
  كاتخاذىا ، مجتمعاتنا في المرأة عمى تقع التي الظمـ لصكر إبرازىـ -      

شا مآربيـ تحقيؽ بيدؼ عنيا لمحديث كمدخبلن  مكضكعان    كاألخبلؽ السمككيات عةكا 
 .  تطبيقيا إلى النساء كيدعكف ليا يركجكف التي

  جية مف كالمرأة جية مف كالدعاة العمماء بيف الثقة زعزعة عمى العمؿ -      
  العمـ ألىؿ كصميـ طريؽ عف كذلؾ ، الديف كبيف بينيا فجكة إيجاد بيدؼ أخرل

در  الكاقع عيش كعدـ كالجمكد بالتخمؼ كالدعكة   كالكقكؼ العصر متطمبات اؾكا 
  الحاصمة الظمـ صكر في كالتسبب ، كرقييا المرأة نيضة طريؽ في عثرة حجر
 .  اإلسبلمية مجتمعاتنا بعض في عمييا
غرائيا المرأة استيكاء          مف االستفادة طريؽ عف ليا يشتيكف ما كتزييف كا 
  الخبرة كضعؼ التأثر ةكسرع العاطفة كقكة إجماالن  بيا تتمتع التي الخصائص بعض
  . الترفيو في كالرغبة التزيف كحب ، كمكائدىا الحياة مجريات في

  المؤسسات بعض إقامة طريؽ عف ثقتيا ككسب المرأة لدل صكرتيـ تحسيف -      
  عقيرتيا ترفع التي كالجمعيات ، االجتماعية األنشطة بعض تقدـ التي الطكعية
نصاؼ المرأة بحقكؽ بالمطالبة  .  ليا المجتمع كا 
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  المسائؿ بعض في العمـ أىؿ بعض كشذكذات الفقيي الخبلؼ مف االستفادة -      
  إليو المرأة يدعكف لما شرعية مسكغات إيجاد محاكلة في بالمرأة المتعمقة الشرعية

  ، أىكاءىـ تخدـ التي فتكاه عالـ كؿ مف كاألخذ اآلراء تمؾ بيف التمفيؽ طريؽ عف
  صكرة تشكيو في ذلؾ مف االستفادة إلى سعييـ أخرل ناحية كمف ، ناحية مف ىذا

  آراء ضرب طريؽ عف المرأة كبيف بينيـ الثقة كزعزعة ، كالدعكة العمـ أىؿ بعض
  أىكائيـ مع تتكافؽ ال التي االجتيادات أصحاب ككصـ ، ببعض العمـ أىػؿ بعض
رادة كالجمكد بالتشدد   . عمييا يؽكالتضي ككبتيا المرأة عمى التعسير كا 
  صميـ مف ىي مشركعة بحقكؽ المطالبة فمف ؛ أىدافيـ تحقيؽ في التدرج -      

  عمى العمؿ إلى اإلسبلـ قيـ مع تتناقض بحقكؽ ذلؾ مزج إلى كتعاليمو اإلسبلـ قيـ
  بتغيير المجتمع أفراد كمطالبة كتقاليدىا األمة قيـ محؿ كتقاليده الغرب قيـ إحبلؿ
 .  ليـ المرتجى الكضع إلى لمكصكؿ ىكيتيـ
  شعار يرفعكف الذم الصحيح الديف أنو يزعمكف ما بيف الفصؿ إلى سعييـ -      
  دعكتيـ بأف العممانيكف يزعـ الذيف كالدعاة العمماء كبيف ، عنو كالدفاع بو التمسؾ
نما شيء في الصحيح الديف مف ليست لممرأة   المرأة في كتحكـ تشدد مجرد ىي كا 
 .  الديف في لو أصؿ ال بأمر

  كاالستفادة ، إلييـ زكران  الشنائع بعض كنسبة كالدعاة العمماء أخطاء تضخيـ -      
  كفي ، المجتمع نساء بعض كبيف بينيـ الفجكة كزيادة التشكيو عممية في ذلؾ مف

  في كزنيـ لتضخيـ يركجكنيا التي كالمنكرات ألعماليـ العممانييف تضخيـ المقابؿ
  إمكانية مف كالدعاة العمماء كلتيئيس ، معيـ النساء جؿ أف تصكيركل ، المجتمع
 .  اإلصبلح
 :  كأىميا ، كالدعاة العمماء إلى تعكد أسباب:  الثالث      
  كقمتيا ، لممرأة المكجية كالدعكية العممية كاألنشطة الجيكد مستكل ضعؼ -      
  كضعؼ االىتماـ قمة إلى ظني في يعكد كذلؾ ، الساحة احتياج لسد كفايتيا كعدـ
  استثمار عدـ إلى أدل مما التركيز كعدـ كالجيكد األفكار كتشتت التخطيط عممية

 .  مرضية بصكرة الطاقات
  الشرعية النظرة بطرح كالقياـ المرأة لقضية متكاممة طركحات كجكد عدـ -      
  ؛ لمتطبيؽ صالحة غير بأنيا األحياف مف كثير في كيظيرىا قيمتيا يفقدىا مما مجزأة
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  يرجع لممرأة السيئ الكاقع بأف عممان  ؛ المعاش الكاقع مف جكانب مع تتصادـ ألنيا
 .  جكانبو كافة في الشرعي بالتكجيو أخذىا عدـ إلى

  رغبات مع التعايش كمحاكلتيـ ، السيئ لمكاقع كالدعاة العمماء بعض مجاممة -      
  مع المتسقة الفتاكل بإصدار كقياميـ ، بالتغري نحك المتجية المجتمع أفراد بعض
 .  ذلؾ

  المكجية كالدعكية العممية كاألنشطة البرامج جؿ في كالتقميدية الرتابة -      
  كقمة معيا التفاعؿ ضعؼ إلى أدل مما فييا تجديد أك إبداع كجكد كعدـ ، لممرأة

 .  النساء مف كثير مف عمييا اإلقباؿ
  حسب كالتفاعؿ ، كاألحداث القضايا مع التعامؿ في ادرةالمب زماـ أخذ عدـ -      
  في اتجاىيا تحديد في تأثير أك صنعيا في مشاركة ىناؾ يككف أف دكف األفعاؿ ردكد
  فعؿ مف كمكنيـ ، العممانييف أماـ االجتماعية الساحة أفرغ مما كىك ، األحياف غالب

  كيحقؽ مصالحيـ يخدـ بما ارلمثم كقطفنا كتكجيينا كتنفيذنا تخطيطنا ليـ يحمك ما
 .  أغراضيـ
  ، جيد بشكؿ بالمرأة المتعمؽ المباح لدائرة كالدعكة العمـ أىؿ بياف عدـ -      
  مف كثير في المثمى لمحمكؿ كتبنييـ لؤلفكار طرحيـ طريؽ عف باألمثؿ ليا كأخذىـ
    انبالج في الكحيد الشرعي الطرح بأنيا منيا يفيـ بطريقة كالقضايا المكاقؼ
 .  المتناكؿ
  أما ، الصالحات مف قمة سكل يطيقيا ال التي األمكر مف باألمثؿ األخذ كقضية      
  ، بيانو العمماء ككاجب ، ليف أباحو بما عمييف اهلل كسَّع فقد األمة نساء مف غيرىف
 .  محارمو تنتيؾ لـ ك اهلل حدكد تتعد لـ دامت ما بو أخذت مف عمى التثريب كعدـ
  في العمـ أىؿ بيف خبلؼ ككجكد الفتكل لتعدد الدعاة بعض مراعاة عدـ -      

  ليست أنيا مع معيف برأم المرأة إلزاـ بمحاكلة كقياميـ ، االجتيادية المسائؿ بعض
  بمد أك رأم صاحب ال العمـ أىؿ مف دينو في لدييا األكثؽ بتقميد إال شرعان  مكمفة
 .  بعينو
  كانغبلقيـ ، كقضاياىا المرأة مع التعامؿ في المفرطة ةالدعا بعض حساسية -      
  األمكر جعؿ مما ؛ بمكضكعية األمكر تناكؿ مف كثيرة أحياف في يمنعيـ الذم الشديد

 .  منضبط غير صارخ انفتاح إلى أدل بشكؿ تتجاكزىـ
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  كالدعاة العمماء بعض تمييز كعدـ ، كالمنيج كالتقاليد األعراؼ بيف الخمط -      
  كبيف كقكاعده الشرع نصكص عمى كالمبنية بالمرأة المتعمقة الشرعية األحكاـ يفب

  الحؽ ليـ أف في ريب كال ، اجتماعية كتقاليد أعراؼ عمى مبنية تككف التي آرائيـ
  أعراؼ تجاه مكاقؼ مف يشاؤكف ما يتخذكا أف في المجتمع أبناء مف كغيرىـ
  يشاؤكف مف إقناع يحاكلكا كأف ، رعالش مع تتعارض ال التي كتقاليده المجتمع
  مردىا اآلراء تمؾ أف إيضاح عمييـ الكاجب لكف ، غيرىـ يحاكؿ كما تمؾ بمكاقفيـ

  أحد لكؿ كأف ، فيو متكمَّفان  شرعيان  لباسان  إلباسيا محاكلة غير مف كالتقاليد العرؼ إلى
  بخبلؼ اكىذ ، الشرع مع متعارض غير رأيو داـ ما يشاء الذم المكقؼ يتخذ أف

 .  كطاقتو كسعو حسب كؿ التزاميا الناس عمى يجب التي الثابتة الشرعية األحكاـ
  النسكية كاألنشطة المشاريع بمحاربة يقكمكف الدعاة مف بعض : التعميـ -      
  مد محاكلة بدؿ مطمؽ بشكؿ المجتمع في الشرعية المخالفات بعض تتضمف التي

  كالقياـ ، لدييـ الخير جكانب كتنمية المشاريع مؾت أصحاب مع كالثقة التفاىـ جسكر
  النفكذ ذكم مف عمييا القائميف يدفع مما ، السميمة الكجية كتكجيييا مناشطيـ بترشيد
  لمضي أكراؽ مف يممككف ما كافة استخداـ إلى األكقات أكثر في األعماؿ كرجاؿ
 .  يريدكف ما عمى األمر
  جانب إلى ؛ تجاكزىا مف الدعاة بعض خكؼك  كالتقاليد األعراؼ ىيمنة -      
  كفسح أخرل مجتمعات في نجاحيا أثبتت التي لممرأة المبلئمة المناشط بعض إغفاؿ
  خبلؿ مف المجتمع نساء منو تعاني الذم الفراغ ليسدكا العممانييف أماـ المجاؿ
 .  يقيمكنيا التي كاألنشطة البرامج
  عقمية في حصؿ الذم التحكؿ لطبيعة لدعاةكا العمماء مف كثير إدراؾ عدـ -      
  المجتمع لكاقع كاستصحابيـ ، ذلؾ كحجـ كقتنا في كاحتياجاتيف كسمككياتيف النساء

  ال جعميـ مما العامة البيئة عمى الخاصة بيئاتيـ لكاقع تعميميـ أك ، ماض زمف في
 .  عناية كمزيد أكلكية المرأة دعكة إعطاء بأىمية يشعركف
  الزينة كأمر بيا االىتماـ عمى المرأة اهلل فطر التي بالجكانب العناية فاؿإغ -      

  لـ بحيث كالترفيو كقتنا في بيا قكم تعمؽ النساء مف لكثير التي كاألمكر ، كالجماؿ
  كتقطع المرأة حاجة تسد المجاؿ ىذا في مباحة حيكية كمشاريع برامج تقديـ يتـ

  كال البكابة ىذه عبر المرأة إلى الكلكج مف كفيكثر  الذيف العممانييف عمى الطريؽ
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 .  حياليا كالدعاة العمماء مف منافسة أدنى يجدكف
  بكثير المعرفة عدـ مع كأنشطتيـ العممانييف لجيكد كالمتابعة الرصد ضعؼ -      

  يتعاممكف كالدعاة العمماء كيجعؿ مكاجيتيا مف يؤخر مما كقكعيا بعد إال أعماليـ مف
  القكـ كشجعت لنجاحيا ىييِّئت التي كاألسباب أىدافيا الغالب في كيتناسكف آثارىا مع

 .  فييا المضي عمى
  كالقياـ الصبلت كتككيف العبلقات بناء في كالدعاة العمماء مف كثير ضعؼ -      

  بالحكمة تعالى اهلل إلى كالدعكة المنكر عف كالنيي بالمعركؼ األمر في بكاجبيتـ
  لكسب لمعممانييف الفرصة ىيأ مما ، أحسف ىي بالتي كالمجادلة الحسنة كالمكعظة

  كدعـ طركحاتيـ لخدمة األعماؿ كرجاؿ المجتمع كمثقفي النفكذ ذكم مف كثير
 .  منيـ ليسكا أنيـ مع مشاريعيـ

  المرأة مع التعامؿ في كالتطبيؽ النظرية بيف الدعاة بعض لدل االنفصاـ       
  نجد ، األمكر عميو تككف أف يجب لما جيد نظرم راؾإد جميـ لدل يكجد فبينما

  كعدـ الراحة في كرغبة البيئية األكضاع مع تمشيان  كثيريف لدل سيئة ممارسة
 .  ذلؾ مف شيء مكاجية في المعاناة
 ؟ العممانيين ندافع كيف
  كالغفمة التقصير ثمرة المرأة مجاؿ في العممانيكف حققيا التي النجاحات تعد      

  المدخؿ فإف كعميو ، الصحكة كتيار كالدعاة العمماء مف كبير قطاع منيا عانى يالت
دراؾ الخطر استشعار يقتضي لممدافعة الصحيح   كالتفكير المسؤكلية ضخامة كا 

  فإف ذلؾ يتـ لـ كما ، كاقع إلى تحكيميا المراد لمخطكات بجدية كالتنفيذ بمكضكعية
  خطكات مف كثير عندىا يجدم كلف ، قعالرا عمى سيتسع كالخرؽ سيستفحؿ الخطر
 .  اآلف كالمتاحة المؤثرة الحؿ

  ككبح القكـ مدافعة بكاسطتيا يمكف التي السبؿ بعض ذكر إلى أتطرؽ أف كقبؿ      
  بد ال التي كالمنطمقات القكاعد بعض ذكر مف بد ال ، شرىـ مف التخفيؼ أك جماحيـ

 :  كمنيا ، معيـ مكاجية في الدخكؿ قبؿ استيعابيا مف
  كالتضرع بو كاالستعانة إليو المجكء كصدؽ اهلل عمى التاـ التككؿ مف بد ال -      
عداد باألسباب األخذ مع كتسديده عكنو كطمب يديو بيف   مف ألف كذلؾ ، العدة كا 

  ينصركـ إف :  تعالى قاؿ كما لو ناصر فبل يخذلو كمف ، لو غالب فبل اهلل ينصره
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 [ . 160:  عمراف آؿ]  لكـ غالب فبل اهلل
  أفراد لكافة بجبلء كالمطالبة ، الطرح في اإلسبلمي بالكضكح االعتناء -      

  كعدـ لشرعو كالتسميـ لو التاـ كاالنقياد تعالى هلل الحقة العبكدية بتحقيؽ المجتمع
  سعيان  طركحاتيـ في دعكتيـ حقيقة إخفاء بعدـ الدعاة عمى كالتأكيد أمره عف الخركج

قامةن  ، المجتمع في االنحراؼ جكانب استصبلح يف براءان  العباد عمى لمحجة كا    كا 
 .  تعالى اهلل أماـ لمذمة
  عف طركحاتيـ أثناء الدعاة بعض فيو يقع الذم الشرعي التفمت مف الحذر      
  إلى كالسعي الدعكة عمى الحرص يككف قد لبعضيـ الدافع أف إدراؾ كمع ، المرأة
  شرط بالشرع االنضباط أف تذك ر فاتيـ قد أنو إال ؛ اإلسبلـ إلى تالكثيرا تقريب
  كجؿ عز البارم كأف ، الكسيمة تسكِّغ ال شريفة كانت ميما الغاية كأف العمؿ لصحة

  . شرعو كامتثاؿ بطاعتو بؿ أمره كمخالفة بمعصيتو إليو ييتقرب ال
  كالمبني ، كتربيتيا مرأةال دعكة في كالمتكامؿ الجاد التخطيط إلى التكجو -      
  االرتجاؿ كترؾ ، لممستقبؿ كاستشراؼ لمحاضر كمعايشة لمماضي عميؽ إدراؾ عمى

ف ذلؾ أف إلى كالتنبو التفكير كسطحية كالعفكية   غير فإنو ماضية أزمنة في قيًبؿى  كا 
  في كالدقة التخطيط في كالعمؽ لممرأة االستيداؼ لضخامة نظران  اليكـ بحاؿ مقبكؿ
  تجاه األفعاؿ بردكد كالدعاة العمماء ينشغؿ أف مف كالحذر ، العممانييف لدل فيذالتن

  حساب عمى كاليامشية باإلثارة تتصؼ العممانيكف يصنعيا جزئية كأحداث قضايا
  كدفع القكـ مكاجية جية في أـ كالتربية البناء جية في سكاء جكىرية قضايا

 .  أخطارىـ
  كالشمكؿ بالعمؽ تتسـ جذرية إصبلحية اتمبادر  طرح عمى العمؿ -       

  مف العممانييف يمكف بشكؿ القضايا كتجزئة الترقيعية الحمكؿ مف بدالن  كالكاقعية
  تستغؿ بريؽ ليا ىامشية جزئية إصبلحات إلى بالدعكة فيو كالمزايدة باألمر التبلعب

  كالدعاة العمماء صؼ في الكقكؼ عف كتحييدىـ المجتمع مف كثيرة فئات تخدير في
    كالمجاالت القضايا في جكىرية إصبلحات بإجراء القياـ إلى يسعكف كالذيف

  . األساسية
  المختمفة كبرامجيـ ، الدعاة ألنشطة شامؿ تقييـ بإجراء بالقياـ االعتناء -      

  نظران  اليكـ ذلؾ كيتأكد ، كالكيؼ الكـ حيث مف كمراجعتيا ، المرأة إلى كالمكجية
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  لو كتييأ ذلؾ يتـ لـ كما ، اإلمكانات كتطكر األحكاؿ كتبدؿ تياجاتاالح لتغير
  كمف كيجعميـ ، كبرامجيـ الدعاة أنشطة سيتجاكز الزمف فإف بالنجاح الكفيمة الفرص
  الصناعية األقمار زمف في كالدكاب ، األقداـ عبر البمداف بيف الرسائؿ يكصؿ

 .  كاإلنترنت
  المخالؼ األثبات العمـ أىؿ لرأم الصدر كسعة كدالجي كلـٌ  الصفكؼ تكحيد -      

  ، أحسف ىي بالتي كالمحاكرة ، فيو إثـ ال فيما كالتطاكع ، االجتياد مسائؿ في
  عف كالتجاكز ، زالتيـ كمغفرة ، ليـ العذر كالتماس ، باآلخريف الظف كحسف
  االختبلؼ ألف ؛ بيا العناية كالدعاة العمماء عمى التي الميمات أىـ مف...  ىفكاتيـ

  أعظـ داخميا مف كعدكىا بينيا بأسيا ككف مف الدعكة كتضرر ، عذاب كالفرقة شر
 .  ليا ككيدىـ بيا أعدائيا تربص مف جدان  عمييا

    تريد جيات إلى ينتمكف قكـ مع صراع في كأنيـ الكضع لحقيقة الدعاة إدراؾ       
حبلؿ كأخبلقياتو اإلسبلـ قيـ اجتثاث     تناقضيا أخرل حضارة قياتكأخبل قيـ كا 

دراؾ الذات كمحاسبة النظر كبعد النفىس طكؿ عمييـ فالكاجب كعميو ، مكانيا  الطريؽ صعكبة   كا 
 ، لممتقيف العاقبة ألف بعدىا     كالمكاصمة اليزيمة لتحمؿ النٍفس كتييئة البناء مف أسيؿ اليدـ كأف

      عمى الثبات في يكمف الحقيقي االنتصار أف كمعرفة

    مف ليس كلكف ، ذلؾ سبيؿ في كيجد لو يسعى فالداعية المبدأ شيكع أما ، المبدأ
 النبي كيأتي   ، آخركف كطرد بعضيـ قتؿ إذ السبلـ عمييـ باألنبياء أسكة كلو ، تحققو شأنو
    . األفؽ سد قد كثير سكاد كمعو كالنبي ، أحد معو كليس القيامة يكـ

  المجتمع في النساء شرائح كافة تربية إلى الدعاة مجبرا تتجو أف أىمية -      
  العممانييف طركحات فييا تؤثر لـ التي تمؾ كبخاصة لشخصياتيف الصحيح كالبناء
  تحصينية جرعات عمى البرامج تمؾ تشتمؿ كأف ، فييا محدكد تأثيرىـ أف أك ، بعدي 
  استدفع كما عبلجال مف خير الكقاية ألف كذلؾ ، الطرح في العممانييف أساليب ضد
  . بو التمبس مف لمحذر عميو كالتعرؼ ، منو باهلل االستعاذة بمثؿ الشر

  مجتمعاتنا في المرأة عمى الكاقع الظمـ مف متعددة صكر بكقكع اإلقرار -      
    يريد التي لممرأة إفيامو يجب ما كىك ، تطبيقو كعدـ بالشرع الجيؿ بسبب

 .  عنو البعد نتاج يتحمؿ ال كاإلسبلـ ، ذىنيا في ـاإلسبل صكرة تشكيو العممانيكف
   كالحمـ كالصبر الحكمة بصفات الصحكة شباب صغار بتحمي االعتناء -      
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  األحداث مع كالتعامؿ ، كالمفاسد المصالح بيف كالمكازنة ، االستعجاؿ كعدـ كالركية
  حتى العممانييف فعةمدا سبؿ في كالخبرة العمـ أىؿ كمشاكرة ، مجردة بعاطفة ال بعقؿ
  لدل تكجد ال أنو كبخاصة ، العكاقب محمكدة غير مكاقؼ إلى الصحكة تيجىر ال
  أغراضيـ تحقيؽ سبيؿ في شيء أم فعؿ مف تمنعيـ أخبلقية معايير أم (القكـ)

 .  كمآربيـ
  كالمناطؽ البيئات بيف كالتربكية الدعكية المجاالت في إيجابي تعاكف إقامة       
  مف المختمفة البرامج في كالبدء ، كالخبرات األفكار تبادؿ بكاسطتو يتـ فةالمختم
  دائرة كيكسع ، انطبلؽ مزيد عمى سيشجع شؾ كال كىذا ، اآلخركف انتيى حيث

  إخفاقيا ثبت برامج إقامة في كاإلمكانات الطاقات ىدر مف كيمنع الدعاة أماـ االختيار
  الدعكم العائد ذات أنشطتيـ عف تراجعلم األدبية الشجاعة الدعاة امتمؾ متى

  البيئية الضغكط كتحمؿ لو شرعيان  بعد ال مما المألكؼ كتجاكز ، األقؿ كالتربكم
 .  ذلؾ عف الناتجة
 : المدافعة سبل
  : أبرزىا كمف ، كثيرة المرأة مجاؿ في العممانييف لمدافعة المقترحة السبؿ      
 :  أبرزىا كمف مجتمعكال بالمرأة تتعمؽ سبؿ : أكالن       
  التي الجكانب كافة في متكامبلن  بناءان  شخصيتيا كبناء المرأة بتأىيؿ العناية       

 :  ذلؾ أبرز مف ك تحتاجيا
  ذلؾ مقتضيات كتكضيح لدييا الديف ليذا كاالنتماء اليكية قضية تعميؽ -أ      
  العبد ىكل كافؽ فيما لشرعو التاـ كاالنقياد ، هلل الكاممة المحبة ككجكب كلكازمو
  . [ 1] (  بو جئت لما تبعان  ىكاه يككف حتى أحدكـ يؤمف ال )  ، خالفو كفيما
  في عصرنا في بيا المنكط كالدكر الحياة في المسممة المرأة رسالة تجمية - ب      
 .  ذلؾ أداء عمى ليا المعينة كالسبؿ ، لعزتيا كاستعادتيا كرقييا األمة نيضة سبيؿ
  بالعمـ كتزكيدىا ، المرأة لدل كالعبادية ، اإليمانية بالجكانب العناية - ج      

 .  المختمفة حياتيا مراحؿ في جيمو يسعيا كال إليو تحتاج فيما كبخاصة ، الشرعي
  التثقيؼ ممارسة عمى كتدريبيا بالقراءة كتحبيبيا المرأة ثقافة مستكل رفع - د      
 .  ذلؾ في المتاحة التقنية ؿالكسائ مف كاالستفادة الذاتي
دراكيا المرأة كعي مستكل رفع - ىػ       w  الحاصمة الضخمة كالتغيرات لكاقعيا كا 
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  إبعادىا إلى تيدؼ مخططات مف خصكصان  كالمرأة عمكمان  األمة ضد يحاؾ كما ، فيو
  عف شعكرية عزلة في تعيش يجعميا بشكؿ الحياة في دكرىا كتيميش ، دينيا عف

 .  حاضرىا
بعادىا كتعميقيا المرأة باىتمامات الرقي - ك         عمى كتعكيدىا ، السطحية عف كا 
 .  كالتكافو بالترىات االنشغاؿ كعدـ األكلكيات كترتيب الجدية
  في قرارىا األصؿ ككف:  نحك ، بالمرأة المتعمقة الشرعية األحكاـ تقرير -      
  ، األكلى الجاىمية تبرج كالتبرج الزينة إبداء كعدـ ، الحجاب كالتزاـ ، البيت
 .  التزاميا إلى المرأة كدعكة
  ، المختمفة الجكانب كافة في منيا المرأة تعاني التي المشكبلت رصد -      
 .  السمبية نتائجيا مف كالتقميؿ تبلفييا إلى كالسعي
    . [2] ذلؾ لتحقيؽ المبلئمة السبؿ كاقتراح بالمفيد كشغمو المرأة بكقت العناية -      
  العائمية لمدعكة إف إذ ؛ الدعكم المجاؿ في كبخاصة األسرم البناء تقكية -      
 .  كمكائدىـ العممانييف طركحات ضد كتحصينيا دينيا المرأة تعميـ في فائقة أىمية
  ، إلفسادىا الساعية ؛ العممنة مخططات مكاجية في المرأة دكر تفعيؿ -      

  تأثيران  كاألكثر بمجتمعاتيف األعرؼ ألنيا ؛ جنسيا بنات بدعكة ـالقيا عمى كتشجيعيا
  العناية أىمية مع ، يخصيف فيما ليف كالبياف بيف االتصاؿ عمى كاألقدر فييف

يجاد ليا التحفيز بجانب   أك تفتر ال حتى الدعكم نشاطيا لمكاصمة لدييا الدكافع كا 
 .  [ 3] كمشقتو المسير طكؿ نتيجة كاإلحباط باليأس تصاب
  بالدكر كالقياـ كأكالدان  أزكاجان  الخاصة ببيئاتيف بالعناية النساء مطالبة -      
مدادىف استصبلحيا في منيف المنشكد   ، المناسبة كالسبؿ كاآلليات بالكسائؿ كا 
   ألنيف ؛ محارميا مف لمرجاؿ خطابيا في يناسب مما المرأة تجيمو فيما كخاصة
  تفعيؿ . الحكمة استخدمف متى فييا كالتأثير تكجيييا عمى دركاألق ، بيا دراية األكثر
فساح المجتمع في الصالحات دكر  إعداد كمحاكلة   ، أماميف المبلئمة كالمياديف القنكات كفتح المجاؿ كا 

    قدكات بصفتيف إبرازىف ثـ كسمككان  كتفكيران  عممان  المتميزات بعض
 .  المجتمع لنساء
  أفراده كمطالبة ، كرقييا األمة نيضة في المرأة دكر أىميةب المجتمع تكعية -      
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 البلمباالة كترؾ   ، البيئات بعض في كالمكجكدة عنيا المختمفة الظمـ صكر برفع كالتكاصي بمؤازرتيا
    بنبينا اقتداءان  ، األفراد بعض فيو يقع الذم لممرأة كالتيميش كالغفمة
 .  ةالمرأ مع تعاممو في كسمـ عميو اهلل صمى
 :  أىميا كمف ، العممانييف بمجابية تتعمؽ سبؿ:  ثانيان       
 :  أبرزىا مف كالتي العممانييف أىداؼ إبانة -      
زاحة باألصكؿ التشكيؾ - أ         كالسمككية الفكرية كأسسيا العقدية األمة ثكابت كا 
حبلؿ  .  مكانيا كقيمو الغرب حضارة كا 
  كجعميا ، بشرعو كاالستمساؾ كجؿ عز هلل عبكديةال عف المرأة إخراج - ب      
  الصحؼ كأكراؽ اإلعبلف ككسائؿ الخنا كمبلىي الرذيمة مسارح في متاع مجرد

 .  الفضائية كالقنكات التمفزة كشاشات كالمجبلت
  الحرية مسمى تحت االجتماعية كالفكضى الديني التفمت إلى الدعكة - ج      

 .  كالمساكاة
  حؽ لممرأة بإعطائيا يطالبكف التي المزعكمة الحقكؽ حقيقة أف احإيض - د      
  التمميع طريقة سالكيف الجنسي كالشذكذ السفاح كالحمؿ كالعرم كالزنا اإللحاد
 .  أخاذ بمظير لمباطؿ كاإلظيار لمحقائؽ كالتزكير لمكسائؿ
  طتيـأنش كرصد الفكرم إنتاجيـ كدراسة تاريخيـ ككشؼ العممانييف تتبع -      
بانة الشرع بميزاف ككزنيا   إلى كالسعي األمة ثكابت مع يتناقض مما فييا ما كا 

   ، كحضارتو اإلسبلـ قيـ عف انعزاليـ ككشؼ ، القـك فضح يتـ لكي زعزعتيا
  استئصاؿ إلى تسعى معادية خارجية بجيات كسمككان  كفكران  كتربية خدمة كارتباطيـ

حبلؿ األمة ىكية   نقؿ مف كالدعاة العمماء يمكف أف شأنو مف كذلؾ ، مكانيا قيميا كا 
 .  الدفاع إلى اليجكـ مرحمة مف اآلخر الطرؼ
  الحد عمى كالعمؿ النساء مف لكثير الجاذبة كأنشطتيـ النفسية مداخميـ تتبع -      
يجاد آثارىا مف كالتخفيؼ منيا  .  عنيا إسبلمية بدائؿ كا 

  كسبيـ عمى كالعمؿ كدعكتيـ الحؽ مف يـفي القريبيف استمالة عمى العمؿ -      
 .  الصحيح الشرعي المكقؼ جانب إلى

  مما المرأة مجاؿ في اإلسبلمي النظاـ حكؿ يثيركنيا التي الشبيات تحديد -      
     [4] بتفنيدىا كالقياـ ، عقيدتيا كزعزة دينيا في المرأة لتشكيؾ كسيمة يتخذكنو
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  مف المرأة لحماية األمثؿ الطريؽ ىك اإلسبلمي اـالنظ أف - ككاقعان  عقبلن  كاإلثبات
عطاء ، الفساد مف المجتمع كصيانة الظمـ  .  حقو حؽ ذم كؿ كا 
  كالمشكبلت األمراض ضخامة ككشؼ الغرب في المرأة كاقع حقيقة بياف -      
  كالذيف لمعممانييف تعرية أعظـ ذلؾ كفي ، [ 5] األصعدة كافة عمى تكاجييا التي

  ىي إف منكاليا عمى كالسير الغربية المرأة بمحاكاة مجتمعاتنا في المرأة يطالبكف
  . زعمكا كما الحضارة دركب في كالمضي التقدـ طريؽ سمكؾ أرادت
 : أىميا كمف ، كالدعاة بالعمماء تتعمؽ سبؿ:  ثالثان      
  ، [ 6] الطرفيف لدل كالضعؼ القكة جكانب كتحميؿ جيدان  إدراكان  الكاقع إدراؾ-      

  حقيقة إبانة.  لممدافعة المثمى كالسبؿ المرحمة أىداؼ تحديد في ذلؾ مف كاالستفادة
زالة محاسنو كتجمية ، المرأة معاممة في اإلسبلمي النظاـ   ؛ حكلو تثار التي الشبيات كا 
  الباطؿ كزىؽ الحؽ جاء كقؿ :  تعالى قاؿ كما النكر إال الظبلـ يدحض لف ألنو
 [ . 18:  اإلسراء]  زىكقا كاف الباطؿ إف

  ، الغربية المجتمعات ككاقع اإلسبلمي النظاـ بيف الجذرم االختبلؼ إيضاح -      
 :  أبرزه مف كالذم
  ؛ المجتمع تككيف في األكلى المبنة تعد اإلسبلمي النظاـ في األسرة أف - أ      
 .  األساس الركيزة ىك الغرب في الفرد يعد بينما

  كتبلحـ تكامؿ عبلقة اإلسبلمي النظاـ في الجنسيف بيف العبلقة أف - ب      
  كطبيعة ، مصالحو عمى كحرصو اآلخر مصالح عمى الطرفيف كبل مف كحرص
  الجنسيف بيف كالتنافر التنافس عمى قائمة اليكـ الغرب أرجاء مف كثير في العبلقة
  فرض ىعم باالستضعاؼ تشعر التي المرأة كبخاصة الطرفيف مف كؿ كحرص
 .  اآلخر عمى ىيمنتو
  المقابؿ كفي كاممة الشرعية حقكقيا المرأة يعطي اإلسبلمي النظاـ أف - ج      
  السكية الحياة تقكـ ال كالتي عمييا يفرضيا التي الشرعية بالكاجبات بالقياـ يطالبيا

  المرأة فيكىمك  بمداننا في العممانيكف يتبعيـ منيـ كثيران  أف نجد الغرب كفي ، بيا إال
  كاستخداميا الستعبادىا الرئيسة بكابتيـ األمر كاقع في ىي حقكقان  إلعطائيا بسعييـ

  المجتمع كقيـ كعقميا المرأة ركح متطمبات مراعاة عف بعيدان  قذران  جسديان  استخدامان 
w .  كأخبلقياتو
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براز اإلعبلمية بالجكانب العناية ميمتيا أبحاث كمراكز لجاف إقامة -         جيكد كا 
  في خصكصان  كاألسرة عمكمان  المرأة قطاع في كمؤسسات أفرادان  كالدعاة العمماء
عداد ، كالصحية االجتماعية ، العممية : المختمفة الجكانب   المعمكمات كا 

  ضخامة إلظيار اإلعبلـ كسائؿ عبر دكرم بشكؿ ذلؾ كنشر ، عنيا كاإلحصائيات
 .  بيا مقارنة كفالعمماني بو يقكـ ما كضآلة المبذكؿ الجيد
  إلمكانية نظران  ؛ كتربية تعميمان  بالدعاة الخاصة البيئات في بالنساء العناية -      
  عف الناتج ليا المتعمد غير اإلىماؿ تبلفي يتـ لكي المباشر كاالتصاؿ القكم التأثير

براز الخارجية بالبيئة االنشغاؿ   ةكجدي التفكير في عمؽ ذات لممرأة نسائية قدكات كا 
 .  باإلسبلـ األخذ في كقكة االىتمامات في

ناثان  ذككران  الخيرة االجتماعية كالكاجيات العمماء دكر تفعيؿ -         أفراد ككافة كا 
  كدفع العممانييف طركحات مكاجية في منيـ المنشكد بالدكر بالقياـ كمطالبتيـ المجتمع
  مف بدالن  أخرل جية مف ةالمعرك لدائرة كتكسيعان  جية مف منيـ استفادةن  ، خطرىـ
 .  فقط الدعاة كبيف بينيـ العممانيكف يريد كما جعميا
  بتناكؿ كاالعتناء ، كتحسينيا ، كاالجتماعية الدعكية المناشط زيادة -      

  األساليب في التجديد عمى الحرص مع المرأة تحتاجيا التي المختمفة المكضكعات
 .  أكبر بشكؿ معيا رأةالم تفاعؿ لضماف الكسائؿ في كاإلبداع
  أعماليـ لترشيد معيـ الجسكر كمد األعماؿ كرجاؿ بالمثقفيف الصمة تكثيؽ -      

  ، أخرل جية مف المرأة إفساد عمى لمعممانييف عكنان  تككف أف دكف كالحيمكلة جية مف
  كالمبلبس التركيح كصناعة المرأة تحتاجيا جديدة مجاالت اقتحاـ في معيـ كلمتنسيؽ

 .  الشرعية الضكابط كفؽ كىاكنح
    كغير ممتزمات : النساء مجتمعات كافة عمى الدعكم االنفتاح دائرة تكسيع -      

  كأخكات ، أميات ، متزكجات كغير متزكجات ، كعاميات مثقفات ، ممتزمات
 .  أخرل دكف فئة عمى النشاط قصر كعدـ ، كبنات
  : ذلؾ أىـ كمف ، المرأة مجاؿ في جديدة دعكية كقنكات مياديف اقتحاـ -      
  ؛ لممرأة الشرعية بالحقكؽ تنادم جمعيات بإنشاء كالدعاة العمماء قياـ - أ      
  . مآربيـ لتحقيؽ الباب ىذا مف يىًمجيكف الذيف العممانييف عمى الطريؽ لقطع
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 .  المرأة بشؤكف خاصة نسكية أبحاث مراكز إقامة- ب      
 .  كدعكتيا المرأة بقضايا متخصصة نشر كدكر إنتاج اتمؤسس إنشاء - ج      
  في كرسالتيا ، المرأة كضعية ليناسب ؛ المرأة تعميـ ىيكمة تغيير عمى العمؿ      
  القياـ عمى تساعدىا التي التخصصات كفتح المناىج لتطكير كالسعي ، الحياة
 .  كمربية كأمان  زكجةن  بيا المنكط األساس  بدكرىا
 : وختاماً 
  صادقة استعانة إلى كيحتاج ، جسيـ الخطب أف إدراؾ مف بد فبل       
ال ؛ المخمصيف جيكد لكافة قكم كتضافر ، جاد كعمؿ تعالى باهلل   ستككف العاقبة فإف كا 

  بأمره كيقكـ ، ينصره جيبلن  لدينو اهلل سيييئ كعندىا ، محمكد غير كالمصير ، كخيمة
  . كسمـ كصحبو آلو كعمى محمد نبينا عمى اهلل كصمى ، بعد كمف قبؿ مف األمر كهلل

________________________ 
 ابن جداً  ذلك واستبعد األربعين في النووي وصححو ، 1/312:  لمبغوي السنة شرح ، 4/963:  لمخطيب بغداد تاريخ( 1)

 ورجالو ، وغيره سفيان بن الحسن أخرجو: ) 31/203:  الفتح في الحافظ وقال ، 2/493:  والحكم العموم جامع في رجب
 ( .ثقات

 ، النبوية واألحاديث القرآن مدارسة ، والذكر العبادة:  ممارستيا عمى المرأة تحريض ينبغي التي اليامة األمور من( 2)
 ىعم التعرف ، ودعميا واالجتماعية التعميمية النسوية المشاريع إدارة ، النافعة األشرطة إلى االستماع ، المبرمجة القراءة
 ومسائل فنية وأشغال وحاسوب خياطة من المالئمة واألنشطتة المينية األعمال تعمم ، ومساعدتيا المحتاجة واألسر األرامل
 . ذلك ونحو بالطفل واالىتمام األمومة

يجاد ، لميدى لمداعين اهلل أعد ما بيان:  بيا العناية ينبغي التي الحوافز أىم من( 3)  امةضخ ببيان بالتحدي الشعور وا 
 . الضالل لداعيات وأخرى الحق داعيات لبعض متميزة نماذج وذكر ، لممرأة الموجو العمماني االستيداف

 القوامة ومسائل ، واالختالط والخموة والحجاب والميراث التعدد أحكام:  فييا الطعن من القوم يكثر التي الجوانب أبرز من( 4)
 . والطالق والوالية

 الشرعيين غير واألوالد والطالق والزواج العفة نسب:  المجال ىذا في عنيا الحديث من لمدعاة دب ال التي األمور من( 5)
 والتفكك والنفسية الجنسية واألمراض بالمرأة والتحرش الفطرة عن والخروج العنوسة ومشكالت ، الغرب في الزوجية والخيانة
 التي والمعاممة النفقة ومسائل ، ىناك تتزوج حتى الفتاة تمقاىا يالت والمعاناة لمعمل المرأة خروج بعد األبناء وواقع األسري
 . وأرممة ومطمقة متزوجة ، ومسنةً  وزوجةً  وابنةً  وأختاً  أماً :  المختمفة حياتيا أطوار في الغربية المرأة تمقاىا

 نحو المجتمع في والعاطفة ، إليو انتمائيم وعمق ، إليو يدعون الذي الحق جالء:  والدعاة العمماء قوة جوانب أبرز من( 6)
 المجتمع نساء من لكثيرات الصادقة والعودة ، تقويضو تريد خارجية جيات لحساب والعاممين ألعدائو أفراده وكراىية ، الدين
 . وسموكاً  عقيدة باإلسالم االلتزام نحو
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 ملفات
 ! ؟..  المرأة من يريدون ماذا

 (2-2) 

 االعتقاد وأصول الحجاب
 الجميل ناصر بن العزيز عبد
 

  نبينا كرسكلو عبده عمى كبارؾ كسمـ اهلل كصمى ، العالميف رب هلل الحمد      
 :  بعد أما . كصحبو كآلو محمد
  محمكمة حممة مف اليكـ المسمميف مجتمعات تشيده ما أحد عمى خافيان  يعد فمـ      

  حيث ؛ يتياب في كقرارىا كحيائيا المرأة حجاب عمى الشيكات يتبعكف الذيف مف
  مجتمعات مف كثير في مخططاتيـ مف كثيران  كنفذكا مكنكنيـ كأخرجكا عطنيـ ضاؽ

  مف الكثير فأصبح ، كالصالحيف العمـ أىؿ مف إنكار كقمة غفمة في كذلؾ ؛ المسمميف
  األعراض أفسد مما المستطير كالفساد كاالختبلط بالسفكر تعج المجتمعات ىذه

  أىؿ مف يقظة هلل كالحمد فييا زاؿ ال المسمميف بمداف مف بقية كبقيت ، كاألخبلؽ
  مما كثير كبيف السفكر دعاة بيف حالت المنكر عف كالناىيف بالمعركؼ اآلمريف العمـ

  بيف كالمدافعة كالباطؿ الحؽ بيف الصراع في كجؿ عز اهلل سنة كىذه . إليو يركمكف
 .  كالمفسديف المصمحيف

  كالغيرة العمـ أىػؿ كجكد مع المحافظة المجتمعات ثؿم في المفسديف كيد كمف      
  الديف كراء يتستركف كلكنيـ ؛ الفاسدة بنكاياىـ يجاىركف ال المفسديف أكلئؾ أف

  اهلل كصفيـ كما الزيغ أىؿ شأف كىذا ، منو تشابو ما كاتباع بالحؽ باطميـ كييمًبسكف
  بنفهتنٌنةه  بنتهٌغاءٌ \ مهننوو  ٌتٌشاٌبوٌ  ٌما ٌفٌيتَّبهعوكفٌ  ٌزينغً  قوموكبهيهـن  فهي بَّذهيفٌ  ٌفٌأمَّا :  قكلو في كجؿ عز

ابنتهٌغاءٌ  يمهوه  ٌَ   يبدأ إنما مجتمع أم فساد أف يعمـ مف أكؿ كىـ[ . 7:  عمراف آؿ]  تٌٌأكه
  دخؿ ما أكؿ أف لكجدنا التاريخ في تأممنا كلك ، بالرجاؿ كاختبلطيا المرأة بإفساد
    اهلل صمى النبي عف ثبت كقد ، بالنساء الفتنة باب مف ىك افإنم أمة أية عمى الفساد
  كقكلو ، [1](  النساء مف الرجاؿ عمى أضر ىي فتنة تركت ما: )  قكلو كسمـ عميو
  في كانت إسرائيؿ بني فتنة أكؿ فإف ؛ النساء كاتقكا...  ) : كسمـ عميو اهلل صمى

 .  [2](  النساء 
w  ؛ الحقيقة ىذه يعرؼ مف أكؿ الكفر كممؿ ، أحد افيي يمارم ال حقيقة كىذه      
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  كأفسدكىا المسمميف مجتمعات مف كثير عمى دخمكا بالنساء الفتنة باب مف إنيـ حيث
  مف رضعكا ممف جمدتنا بني مف الميزكمكف ذلؾ في كتبعيـ ، البعيدة أىدافيـ كحققكا
  العمـ ألىؿ زاؿ كال مسممة بيئة في يعيشكف ألنيـ كلكف ، كأفكاره الغرب ألباف

  مطالبيـ طرح عمى يتجرؤكف ال ذلؾ بياف سبؽ كما فإنيـ ؛ حضكرىـ كالغيرة
  مف كخكفيـ لطركحاتيـ كرفضيـ الناس تدي ف بطبيعة لعمميـ صريح بشكؿ التغريبية
خراج ، الشرع مف المتشابيات اتباع عمى دأبكا كلذلؾ ، الناس بيف االفتضاح   كا 
 .  بالباطؿ الحؽ يمبسكف فتئكا كما يةإسبلم قكالب في مطالبتيـ
  في مطالبتيـ األخيرة اآلكنة في عمييا أجمبكا التي الطركحات ىذه كمف      

خراجيا كجييا عف المرأة بكشؼ محافظة مجتمعات   بزعميـ معتمديف بيتيا مف كا 
  القكـ ىؤالء مناقشة في كلنا . ذلؾ في العمماء لبعض كأقكاؿو  شرعية أدلة عمى
  محافظ مجتمع في بيـ كاختبلطيا األجانب أماـ المسممة المرأة كجو بكشؼ لبيفالمطا

 :  كقفات عدة ذلؾ في لنا األجانب عف كالبعد الكامؿ الحجاب إال نساؤه يعرؼ ال
  : األولى الوقفة
  بيف ؟ ال أـ الكجو ذلؾ في يدخؿ كىؿ الحجاب قضية تناكؿ في فرقان  ىناؾ إف      

    تحرم في المجتيديف ، الحؽ طمب في المخمصيف العمماء بيف اختبلؼ يقع أف
 الكاحد األجر   كبيف ، الشكر مع األجر مضاعفة بيف كالخطأ الصكاب حالتي في الدائريف ، األدلة
 ؛ باليكل كيرجِّح ، بالتشيي   كيحكـ ، الزالت يتبع مف كبيف أكلئؾ بيف فرؽ ىناؾ العذر مع
ًرقَّة   الفسؽ إلى حالو يؤكؿف ؛ كراءىا ما األكمة كراء ألف  كضعؼ العبكدية كنقص الديف كى

    . كجؿ عز اهلل لشرع االستسبلـ
  عمى ال التجرِّم عمى المبنية العقاؿ المحمكلة الفتاكل تمؾ بيف فرؽ كىناؾ      
  تعج المفكريف أسمكىـ كمف الصحافييف مف ليـ خبلؽ ال قكـ يصدرىا التي التحرم
  ينفركف ، ضجيجان  أنزليا مف إلى األحكاـ منيـ كتضج ، عجيجان  اهلل إلى الحقكؽ منيـ
  أك جائز أك مكركه أنو إلى أدَّاىـ المجرد العممتي البحث ألف ال الكجو تغطية مف

  فالميـ . كالغرب الشرؽ كفار مف متبكعيـ منو يشمئز ألنو كلكف ، ييرجفكف كما بدعة
  . [ 3](   كالمغرب المشرؽ بيف باعدت كما كبينيـ كأخكاتنا كبناتنا نسائنا بيف باعد

  التمدف يتَّبعكا أف جانبيـ مف يريدكف الذيف القكـ مكر شدة تقدر أف كلؾ )        
w  . االجتماعي اإلسبلمي النظاـ بقكاعد ىذا فعميـ يسكِّغكف ثـ ، الغربي
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  إذا ياككفي كجييا تبدم أف اإلسبلمي النظاـ في الرخص مف المرأة أكتيت كلقد      
  ىؤالء كلكف ، لحاجتيا بيتيا مف تخرج كأف ، األحكاؿ بعض في الحاجة دعت

  ثكب أنفسيـ عف يخمعكا أف إلى كيتمادكف ، المسير كبداية البدء نقطة ىذا يجعمكف
  إلى يجاكزه يؿ ، كالكفيف الكجو إبداء عند بإناثيـ األمر يقؼ فبل ، كاالحتشاـ الحياء
  الييئة كىي ، المعركفة القبيحة الييئة ىذه آخر إلى لنحركا كالذراع الشعر تعرية
  تبرج بكؿ يخرجف بؿ ، فقط كالمحاـر كاألخكات األزكاج المرأة بيا تخص ال التي
  الفنادؽ كيأتيف ، الجامعات في الرجاؿ كيخالطف ، األسكاؽ في كيمشيف ، بيكتيف مف

 .  األجانب الرجاؿ مع كيتبسطف ، كالمسارح
  لمحاجة البيت مف الخركج في لممرأة اإلسبلـ رخصة فيحممكف القكـ أتيي ثـ      
  في كتركح تغدك أف ليا يحؿ أنو عمى ؛ كالتعفؼ بالتستر المشركطة الرخصة كىي

  كأفتنيا ، زينة أبيى في كالسينما كالمبلعب المتنزىات إلى كتتردد ، الطرقات
  ذلؾ المنزلية الشؤكف غير مكرأ ممارسة في ليا اإلسبلـ إذف يتخذ ثـ ، لمناظريف

  المسممة المرأة تكدِّع أف عمى كدليبلن  حجة ييتَّخذ خاصة بأحكاؿ المشركط المقيد اإلذف
  كالعمراني كاالقتصادم السياسي النشاط في كتدخؿ ، المنزلية الحياة تبعات جميع
 .  اإلفرنجية فعمت كما بالقذة القيذَّة كحذك تمامان 
  في األحرار ىؤالء كجكه في يصرخ اهلل رحمو المكدكدم يخالش ذا ىك كىا      

  منو ييستخرىج الحديث أك القرآف أم   ندرم كال)   : قائبلن  عقميتيـ في العبيد ، سياستيـ
نكـ ؟ الحياة مف المبتذؿ النمط ىذا جكاز   يتبع أف أحدكـ شاء إف التجدد إخكاف يا كا 
  كيتفمَّت ، اإلسبلـ عمى يبغي أف يريد وبأن كيصرح يجترئ فيبلَّ  اإلسبلـ سبيؿ غير
  لو تزيِّف التي الكقحة كالخيانة الذميـ النفاؽ ىذا عف بنفسو يربأ كىبلَّ  ؟ شرائعو مف
  شكبلن  اإلسبلـ يحرمو الذم الحياة مف النمط كذلؾ االجتماعي النظاـ ذلؾ عمنان  يتَّبع أف

  ينخدع كي القرآف اتِّباع ـباس السبيؿ ىذا في األكلى الخطكة يخطك ثـ ، كمكضكعان 
 .  [ 4] (  ؟ لمقرآف مكافقة التالية خطكاتو أف فيحسبكا الناس بو

  : الثانية الوقفة
  يدكر كما اليكـ الحجاب قضية إلى ينظر بأف كذلؾ ، األكلى لمكقفة نتيجة كىي      
  افيي خبلفية كمسألة فرعية قضية تعد لـ أنيا إلى معارؾ مف السفكر كبيف بينيا

w  ترتبط مصيرية عقدية قضية باتت كلكنيا ، العمـ أىؿ بيف كالمرجكح الراجح
w
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  عف فصمو كعدـ ككبيرة صغيرة كؿ في كجؿ عز اهلل لشرع كاالستسبلـ باإلذعاف
  كبمحمد ، دينان  كباإلسبلـ ، ربان  باهلل الرضى مقتضى ىك ذلؾ ألف ؛ كميا الحياة شؤكف
 .  كرسكالن  نبيان  كسمـ عميو اهلل صمى
    بيتيا مف خركجيا عمى كالتيالؾ كجييا المرأة تغطية عمى التشنيع إف      

    ليا خطيرة مسألة كلكنيا فرعية فقيية مسألة اليكـ ليست بالرجاؿ كاختبلطيا

 تغريب   كعمى الناس حياة عف الديف فصؿ عمى بذلؾ المناديف عند تقكـ ألنيا ؛ بعدىا ما
 .  األكلى   بالطمقة عنو يعبركا أف ليـ يحمك كما أك ىاألكل الخطكة كككنيا المجتمع
ف         كتب محميا أف مع كمية أصكلية قضية اليكـ الحجاب قضية جعؿ في لنا كا 
  الفرعية المسائؿ بعض صنفكا حيث ؛ األمة سمؼ في أسكة ذلؾ في لنا إف الفركع

  كيفاصمكف فييا السنة أىؿ عمى يشنِّعكف البدع أىؿ أف رأكا لىمَّا االعتقاد أصكؿ مع
  أىؿ عف قكلو في الطحاكية العقيدة في الطحاكم اإلماـ ذكره ما ذلؾ مف ، عمييا
  في جاء كما كالحضر السفر في الخفيف عمى المسح كنرل ) : كالجماعة السنة
  اهلل رسكؿ عف السنة كتكاترت: )  بقكلو ذلؾ عمى الطحاكية شارح كعمؽ ( األثر
  ىذه تخالؼ ، كالرافضة ، الرجميف كبغسؿ الخفيف عمى بالمسح كسمـ عميو اهلل صمى
 .  [5](  المتكاترة السنة
  البدع أىؿ ألف كلكف ؛ الفقيية المسائؿ مف الخفيف عمى المسح أف كمعمكـ      
 .  عقائدىـ في عميو العمماء نص فيو مخالفييـ عمى كشنعكا أنكركه
  ، مصيرية أصكلية قضية اليـك بالحجا قضية يجعؿ مف عمى لكـ فبل إذف      
  المرأة كجر لنزعو المحمكمة كلحممتيـ عميو كمنافقييـ زماننا مبتدعة لتشنيع كذلؾ
  أىؿ فييا يتناقش فقيية مسألة تعد لـ كأنيا ، ذلؾ مف كأشنع أفسد ىك لما ذلؾ بعد
  . فيو كالضركرة الحاجة كجكانب الراجح لمعرفة المتجردكف العمـ

طبلؽ الحجاب كرٍفع بالسفكر قاؿ مف بتكفير العمماء بعضي  حصرَّ  كقد         حرية كا 
 .  جكازه معتقدان  ذلؾ قاؿ إذا ؛ المرأة
  في ؛ الكافية المسائؿ)   : كتابو في التكنسي الكافي يكسؼ بف محمد الشيخ قاؿ      
 :  [ 6] (  البرية رب خبر صدؽ كجكب بياف

طبلؽ الحجاب كرفع بالسفكر يقكؿ مف : (  فكالثبلثك  السابعة المسألة )           كا 
w :  تفصيؿ ففيو المرأة حرية
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  فاسؽ مؤمف فيك ، جكازه عىدىـ اعتقاده مع لمغير كييحسِّنيو ذلؾ يقكؿ كاف فإف      
ظياري  ، قكلو عف الرجكعي  عميو يجب  .  العمكـ لدل ذلؾ كا 
ف         عمى الحؽ الميضكمة ةالمرأ إنصاؼ مف كيراه ، جكازه معتقدان  ذلؾ قاؿ كا 
 :  أكجو لثبلثة يكفر فيذا!  دعكاه
ٍؤًمًنيفى  كًنسىاءً  كبىنىاًتؾى  ألىٍزكىاًجؾى  قيؿ النًَّبي   أىي يىا يىا  : القرآف لمخالفتو : األكؿ         المي
مىٍيًيفَّ  ييٍدًنيفى  بلًبيًبًيفَّ  ًمف عى  [ . 59:  األحزاب]  جى
طبلؽ ، الحجاب رفع كنتيجة . المؤمنيف في احشةالف إظيار لمحبتو : الثاني         كا 
  يحتاج ال بيِّفه  كىك ، الفاحشة ظيكر ىك:  بالنساء الرجاؿ كاختبلط ، المرأة حرية
 .  دليؿ إلى

  يقكؿ عما اهلل تعالى اهلل إلى كظمميا ، المرأة عمى الحيؼ نسبةي  : الثالث      
 .  أيضان  بيِّفه  ككى ، بذلؾ نبيو أمر الذم ىك ألنو ؛ المارقكف
طبلؽ ، الحجاب لرفع نتيجة الفاحشة كظيكر : قمتي          كاختبلط ، المرأة حرية كا 
  إلى ينتسبكف الذيف كالمتفرنجيف اإلفرنج حاؿ مف الكاقعي  بو يىشيد بالرجاؿ النساء
 .  منو البعد غاية في كىـ ، اإلسبلـ
  الخمقية زينتيا أظيرت مف ربتكفي أيضان  الكافي يكسؼ بف محمد الشيخ كصرح      

و ما إليو المشار كتابو في فقاؿ ، ذلؾ جكاز معتقدة ، المكتسبة أك   المسألة )  : نص 
  : فالخمقية ؛ المكتسبة أك الًخمقية زينتيا النساء مف أظيرت مف :(   كالثبلثكف السادسة
  كالكحؿ مقةالخ بو كتتزيف تتحمى ما كالمكتسبة ، ذلؾ كنحك كالمعصـ كالعنؽ الكجو
  ، المعصـ في كاألساكر ، اإلصبع في كالخاتـ ، العنؽ في كالعقد ، العيف في

 :  تفصيؿ فعمتٍ  ما حكـ ففي ، البدف عمى الممكنة كالثياب ، الرِّجؿ في كالخمخاؿ
  تجب فاسقة مؤمنة فيي ، ذلؾ جكاز عدـ معتقدة ذيًكرى  مما شيئان  أظيرت فإف      
ف ، ذلؾ مف التكبة عمييا     ألف ؛ القرآف لمخالفتيا كافرة فيي ذلؾ جكاز معتقدة فعمتو كا 
    اهلل قاؿ ، القرآف استثناه لمف إال ألحد زينتيا مف شيء إظيار عف نياىا القرآف
 [ . 31:  النكر]  ًلبيعيكلىًتًيفَّ  إالَّ  ًزينىتىييفَّ  ييٍبًديفى  كال  : تعالى
  كمف ، أيدِّب كعمر بكر أبا سىبَّ  مف يقكؿ مالكان  سمعت:  عمار بف ىشاـ قاؿ      
ـي   : يقكؿ اهلل ألف ؛ قيًتؿ عائشة سىبَّ    م ٍؤًمًنيفى  كينتـي إف أىبىدان  ًلًمٍثًموً  تىعيكديكا أىف المَّوي  يىًعظيكي
 [71:  النكر . ]أم قيًتؿ القرآف خالؼ كمف ، القرآف خالؼ فقد عائشة سىبَّ  فمف  

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 .  انتيى تعالى اهلل حرَّـ ما استباح ألنو
  : الثالثة الوقفة
  ككفييا المرأة كجو لستر المكجبة لؤلدلة حشدان  الكقفات ىذه في المقصكد ليس      
  كصريحة كصحيحة كثيرة فيي ؛ عنيـ االبتعاد ككجكب األجانب الرجاؿ عف

  كرسالة كرسائميـ الراسخيف العمـ أىػؿ فتاكل في إلييا الرجكع كيمكف هلل كالحمد
  كردَّت المكضكع ىذا في تكسعت التي الكتب كمف . عثيميف ابف لمشيخ حجابال

  بف محمد لمدكتكر (الثالث القسـ /الحجاب عكدة) : كتاب المخالفيف شبيات عمى
نما اهلل حفظو المقدـ إسماعيؿ   فضح مف سابقان  ذكر ما المقالة ىذه في المقصكد كا 

  كخطكات خطكات ذلؾ كراء كأف ، جاؿبالر  كاالختبلط الكجو بكشؼ المناديف نكايا
  األمة عمماء أف إلى نشير أف الكقفة ىذه في بنا يحسف ذلؾ كمع ؛ كاإلفساد الفساد مف
  كمجمعكف متفقكف كميـ يجزه لـ كمف الكجو كشؼ منيـ أجاز مف كالحديث القديـ في

  أم بكـفبر  ؛ أسبابيا كقامت الفتنة كيًجدىت إذا ككفييا المرأة كجو ستر كجكب عمى
  كاإلغراء الفتنة كسائؿ بمغت حيث ؛ الزماف ىذا في النساء فتنة مف أشد ىي فتنة
  عرض في اإلنس شياطيف تفنف كحيث ، قبؿ مف البشرية تاريخ يشيده لـ مبمغان  بيف
    كالمسمكعة المقركءة اإلعبلـ كسائؿ في شيء كؿ في المثيرة بصكرىا المرأة

    بعد قاؿ فمف ؛ كالخداع كالمكر الدعاية بكسائؿ بيتيا مف كأخرجكىا ، كالمرئية
 مكابر مغالط   كاهلل فيك الفتنة يثير ال جسدىا مف شيء أك كجييا عف المرأة كشؼ إف : ذلؾ
 .  مركءة أك عقؿ أك ديف مف ميٍسكىة لو مف ذلؾ في يكافقو ال

  إذا جوالك  تغطية كجكب عمى متفقكف قاطبة العمـ أىؿ أف عمى التأكيد كبعد      
  كمع ، الفتنةي  أيًمنىتً  إذا فيما محصكران  كاف ذلؾ في خبلفيـ أف لنا يتبيف الفتنة كجدت
  حد إلى نظريان  خبلفان  بقي الخبلؼ مف القدر ىذا أف إلى أيضان  اإلشارة فتجدر ذلؾ
  مراحؿ خبلؿ االجتماعية الييئة في األصؿ ىك النساء احتجاب ظؿ حيث ؛ بعيد

  كاف الحجاب التزاـ أف تؤكد األئمة بعض عف نيقيكؿ يمي كفيما ، اإلسبلمي التاريخ
   رحمو تيمية ابف اإلسبلـ شيخ قاؿ : العصكر شتى في(  المؤمنيف سبيؿ)  معالـ أحد
  الحرة أف كسمـ عميو اهلل صمى النبي زمف في المؤمنيف سينَّة كانت )  : تعالى اهلل

 .  [ 7] (  تبرز كاألىمىةي  ، تحتجب
w  الزماف مر عمى الرجاؿ يزؿ لـ ) :  تعالى اهلل رحمو الغزالي حامد أبك كقاؿ      
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 .  [ 8] (  متنقبات يخرجف كالنساء الكجكه مكشكفي
  يسترف أف كحديثان  قديمان  النساء عادة تزؿ لـ )  : حجر ابف الحافظ كقاؿ      

 .  [ 9] (  األجانب عف كجكىيف
  فييا لممرأة الشارع أذف التي الحاالت ببعض أيضان  السفكر دعاة يتعمؽ كقد      
  عدمت إذا التداكم كعند ، لمخطكبتو الخاطب كرؤية محارميا لغير كجييا بكشؼ
  ييٍسر مف كمو كىذا ، كنحكىا القاضي أماـ الشيادة كعند الخمكة عدـ بشرط الطبيبة
  جحةالرا المصمحة اقتضت إذا لممرأة ريخِّص حيث ؛ اإلسبلـ كسماحة الشريعة
  أدنى ىذا في كليس ؛ األحكاـ ىذه مثؿ في كجييا عف تكشؼ أف الماسة كالحاجة
  زالت إذا تزكؿ رخص كىذه الكامؿ الحجاب ىك األصؿ ألف ؛ السفكر لدعاة ميتىعىمَّؽ
 .  إليو الحاجة
  : الرابعة الوقفة
قامة كالشفقة النصح منطمؽ كمف         كلئؾأ إلى اآلتية بالكممات أتكجو الحجة كا 
  بذلؾ كحممكا أماناتيـ كخانكا كأمتيـ مجتمعيـ إلى كأساؤكا أنفسيـ ظممكا الذيف القكـ

  ىذه تجد أف فأرجك يزركف ما ساء أال عمـ بغير يضمكنيـ الذيف كأكزار أكزارىـ
  تقبؿ ال حيث ؛ المكت كىجكـ األجؿ مباغتة قبؿ كاعية كقمكبان  صاغية آذانان  الكممات
 .  لندـا ينفع كال التكبة
ا قيؿٍ   : يقكؿ إذ ؛ تعالى اهلل بمكعظة أذكِّركـ - 1         أىف ًبكىاًحدىةو  أىًعظيكيـ إنَّمى
ٍثنىى هلل تىقيكميكا فيرىادىل مى كا ثيَـّ  كى  [ . 46:  سبأ]  تىتىفىكَّري
  أنتـ فيما فكرتـ ثـ ، صاحبو مع أك نفسو مع منكـ فرد كؿ قاـ لك عميكـ فماذا      
  كبما تفعمكف بما مقتنعكف أنتـ ىؿ ، كجؿ عز اهلل سبيؿ عف كصد فسادإ مف عميو

كنو   في لكـ النعيـ كيجمب ، تعالى اهلل يرضي ىذا كىؿ ؟ الفتف مف أمتكـ عمى تجر 
  فإف ذلؾ في كفكرتـ ، فرادل أك مثنى متجرديف كجؿ عز هلل قمتـ إف إنكـ ؟ اآلخرة
  كيمقت ، يمقتو بؿ ، كجؿ عز اهلل يحبو ال كاإلفساد الفساد أف ىك البدىي الجكاب
  ما عمى كيتحسركف ، أنفسيـ الفساد أىؿ فيو يمقت الذم اليـك كسيأتي ، أىػمو
  ، التندـ كال التحسر ينفع ال حيث ؛ الحسرة يـك في كذلؾ ، كأفسدكا كضيعكا فرطكا
 .  كبينيا بينكـ يحاؿ أف قبؿ بالتكبة فعميكـ
w  مف كتتبرؤكف األتباع منكـ يتبرأ يكـ كالندامة سرةالح بيكـ أذكِّركـ - 2      
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  : تعالى قاؿ كما بؿ ، التبرؤ كال التنصؿ كال االستعتاب ينفع ال حيف كلكف ، األتباع
 كا عىٍمنىا العىذىابى  رىأىكيا لىمَّا النَّدىامىةى  كىأىسىر  كا الىًذيفى  أىٍعنىاؽً  ًفي األىٍغبلؿى  كىجى   ىىؿٍ  كىفىري

ٍكفى   [ . 33:  سبأ]  يىٍعمىميكفى  كىانيكا مىا إالَّ  ييٍجزى
  الذيف كأكزار أكزاركـ مف القيامة يكـ ستحممكنيا التي العظيمة باألثقاؿ أذكِّركـ      

  أىٍثقىاًلًيـٍ  مَّعى  كأىٍثقىاالن  أىٍثقىالىييـٍ  كلىيىٍحًمميفَّ  :  تعالى قاؿ ، تتكبكا لـ إف عمـ بغير تضمكنيـ
كفى  كىانيكا عىمَّا الًقيىامىةً  يىٍكـى  كلىييٍسأىليفَّ   أىٍكزىارىىيـٍ  ًليىٍحًمميكا   : كجؿ عز كقاؿ ، [13 : العنكبكت]  يىٍفتىري
ا سىاءى  أىال ًعٍمـو  ًبغىٍيرً  ييًضم كنىييـ الىًذيفى  أىٍكزىارً  كًمفٍ  الًقيىامىةً  يىٍكـى  كىاًممىةن    مى
كفى   [ . 25:  النحؿ]  يىًزري
ف         مشيكد يكـ ليـ كمتبكعيـ تابعيـ ، كمرؤكسيـ رئيسيـ يـجميع الظالميف كا 
  التبعة كيحيؿ ، بعضان  بعضيـ كيمعف ، ببعض بعضيـ يكفر يكـ ، عصيب كيكـ

  . كالبكار الخزم إال ذلؾ ليـ يجدم ال حيف كلكف ؛ بعض عمى بعضيـ
  يكجد أف مف أقؿ فبل فيكـ اآلخرة كالدار سبحانو اهلل كاعظي  ييٍجدً  لـ إف - 3      
فساد المرأة إفساد مف تمنعكـ كحياء مركءة بقية عندكـ   . بأسره المجتمع كا 
  ! أمرىـ مف كالحيرة العجب ليأخذه اليكـ لمشيكات المتبعيف لحاؿ المتأمؿ إف      

  ؟ أكالدىا كترعى لزكجيا السكف تكفر منزليا في تقر التي المسممة كلممرأة ليـ فما
  أنكثتيا يناسب الذم دكرىا تؤدم الحصيف الحصف ىذا في ترككىا لك عمييـ ماذا

 !  ؟ ىذا عمميـ مف يريدكف ماذا ؟ كطبيعتيا
  كالخصاؿ كالديف الخير عمى يتربكف المسمميف أكالد ترككا لك عمييـ ماذا ثـ      
  ىؿ ؟ عمييـ المختمفة اإلفساد برامج كتسميط إفسادىـ مف يريدكف ماذا ؟ الكريمة
  ىذه إف ؟ لشيكاتو عبدان  ألعدائو ذليبلن  مجتمعو عمى كباالن  يككف حبلًّ من جيبلن  يريدكف

ف ؛ النتيجة ىي   المسممة األسر إلييا تتجو التي الكخيمة النتيجة ليذه يسعى مف كا 
 .  كتاريخو كأمتو لمجتمعو خيانة الناس أشد مف ليك اليكـ

  أف لنفسو يسمح ال كاإليماف الديف عف فضبلن  كنخكة مركءة أدنى عنده مف إف      
  ال المثاؿ سبيؿ عمى ىك إنما األسرة إفساد مف ذيًكرى  كما ، الظالميف ىؤالء مف يككف

  ، ربكـ إلى تكبكا ! كالجناية اليبكط مف المستكل ىذا إلى كصمكا مف فيا ؛ الحصر
  جسيمة كأىكاالن  عظيمة أنباءان  كراءكـ أف كاعممكا ، كمصيركـ غايتكـ في كفكِّركا
  مف فاستيقظكا بيذا تؤمنكف كنتـ فإف ؛ األبصار فييا كتشخص ، الكلداف ليا تشيب
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ف ، جميعان  الذنكب يغفر كعبل جؿ كاهلل ، أنفسكـ كراجعكا غفمتكـ   تؤمنكف ال كنتـ كا 
  . تشتيكف ما كبيف بينكـ يحاؿ أف قبؿ كافة السمـ في كادخمكا ، دينكـ فراجعكا بذلؾ

  كالشيادة الغيب عالـ يسألكـ حيف كذلؾ جكابان  لمسؤاؿ أعدكا ! قكمنا يا - 4      
جبلبكـ حممتكـ في مقاصدكـ عف   فماذا ، بيتيا في كقرارىا كحجابيا المرأة عمى كا 
  كتمبِّسكف فتدلِّسكف المخمكؽ مف تفركا أف تستطيعكف إنكـ ؟ سبحانو لربكـ قائمكف أنتـ
  ما يعمـ ممف الفرار كيؼ لكف ؛ يظير ال كقد القكؿ لحف في لمناس ذلؾ يظير كقد ،

  . [81 : الحاقة]  خافية منكـ تخفى ال تعرضكف يكمئذ  ؟ تعمنكف كما تخفكف
  ييبعثىر أف قبؿ بكاطنكـ كصحِّحكا ، التكبة زمف في دمتـ ما الغيكب عبلَّـ إلى فتكبكا

ؿ القبكر في ما  .  الصدكر في ما كييحىصَّ
  : وختاماً 
خكاني نفسي أكصي         كسبلمة كأعراضيـ دينيـ عمى الحريصيف المسمميف كا 

  مف كأمتيـ ألنفسيـ الظالمكف يطرحو لما يقظيف يككنكا بأف الفساد مف مجتمعاتيـ
  فما ، األجانب بالرجاؿ كاختبلطيا المرأة سفكر إلى دعكة مؤداىا كحكارات كتابات
  الباطؿ عمى لحؽبا يقذؼ كجؿ عز اهلل فإف كالمفسديف المصمحيف بيف المدافعة دامت
  مف المفسدكف يكتبو ما عمى الردكد خضـ في ننسى ال أف كينبغي.  زاىؽ ىك فإذا

  المسمكعة اإلعبلـ كسائؿ مف يتدفؽ الذم اليادر السيؿ ذلكـ ؛ كالشيكات الشبيات
  مف الفضائية كالقنكات كالتمفاز اإلذاعات تبثو بما كذلؾ ؛ المسمميف ببلد في كالمرئية
  عمى كالتمرد ، كالطرقات األعماؿ في الرجاؿ كمزاحمة السفكر إلى ةلممرأ دعكة
  ببلد في بأطنابيا الكسائؿ ىذه ضربت كلقد ؛ أخان  أك زكجان  أك أبان  كاف سكاء الرجؿ

بعادىا محاربتيا المصمحيف عمى لزامان  فكاف المسمميف   قدر المسمميف بيكت عف كا 
  كالتحذير ضدىا الدعاية تكثيؼ مف أقؿ فبل سبيؿ ذلؾ إلى يكف لـ فإف ، االستطاعة

  كالخطب المتتابعة الفتاكل بإصدار كذلؾ ؛ خطرىا مف المسمميف ككقاية شرىا مف
  عما خطران  تقؿ ال كاهلل فإنيا ؛ كاألخبلؽ لمديف المدمر كأثرىا أضرارىا حكؿ المكثفة
  المصمحكف فييكت ال أف كالمقصكد ، عميو تزد لـ إف المرأة عف اآلثمة األقبلـ تكتبو

  سكت سكتكا ىـ فإف المرأة عف كالمجبلت الصحؼ في المفسدكف يكتبو ما بمحاربة
ف ينتو لـ الخطر إف ! كبل . انتيى قد الخطر أف كظنكا المصمحكف   المعركة كا 

  ال كالمرئية المسمكعة الكسائؿ دامت ما قائمان  يزاؿ ال األكبر الخطر ألف ؛ مستمرة
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ثارة ، عمييا الرجؿ كقكامة بيتيا في كقرارىا بحجابيا تيزاءكاالس المرأة عف تكؼ     كا 
 .  ذلؾ في الشبيات
  دينو يعز كأف ، بطف كما منيا ظير ما الفتف يجنبنا أف كجؿ عز اهلل أسأؿ      
  رب هلل الحمد أف دعكانا كآخر.  نحكرىـ في المفسديف كيد يرد كأف ، كممتو كيعمي

 .  العالميف
________________________ 

 . 6074/ ح ، البخاري رواه( 1)
 . 5294/ ح ، مسمم رواه( 2)
 . 734/ 3 ، الحجاب عودة انظر( 3)
 . يسير وتصرف باختصار 32 ، 22 ص ، المقدم إسماعيل محمد لمدكتور الحجاب عودة مقدمة انظر( 4)
 . 683 ص ، الطحاوية شرح( 5)
 . اهلل رحمو التويجري حمد لمشيخ ، لسفوروا التبرج أىل عمى المشيور الصارم كتاب عن( 6)
 . 56 ص ، النور سورة تفسير( 7)
 . 927/  4 ، الدين عموم إحياء( 8)
 . 9/423 ، الباري فتح( 9)
 

 

 

 

 ملفات
 !  ؟..  المرأة من يريدون ماذا

(2-2) 

 الغرب في المرأة واقع:  عن ندوة
  بريطانيا في وترجمتيا إعدادىا عمى أشرف
 المطيف عبد السالم وعبد ، البياتي براق
 

  التحرر أدعياء ًقبىؿً  مف ييحتذل الذم كالمثؿ األنمكذج ىي الغربية المرأة      
  حقكقيا كافة عمى كحصمت ، السعادة قمة إلى كصمت قد بزعميـ فيي ؛ كالتغريب
  أف يريدكف كبير كٍىـ مجرد أنو أـ!  ؟ حقان  صحيح الزعـ ىذا ىؿ كلكف ، اإلنسانية

  ؟ شراكو في نايكقعك 
  األخكات مف مجمكعة فييا شاركنا التي الندكة ىذه في نراه سكؼ ما ىذا      

w  ، الغرب في عشف ، ككيمزية إنجميزية أصكؿ مف كميف ، المسممات الغربيات
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  . لئلسبلـ صدكرىف اهلل شرح أف بعد حقيقتو عرفف ثـ ، أحضانو في كتربيف
  : المشاركات األخوات
  . ككؿ كيب فيكتكريا : اإلسبلـ قبؿ كاسميا ، إسماعيؿ أـ طمةفا - 1      
  . بريتشرد راشيؿ : اإلسبلـ قبؿ كاسميا ، سعدية أـ عائشة - 2      
  . بككث كيندم : اإلسبلـ قبؿ كاسميا ، عارؼ أـ خديجة - 3      
 .  داينتي آشمي : اإلسبلـ قبؿ كاسميا ، يكسؼ أـ - 4      
 .  تكماس جكاف:  اإلسبلـ قبؿ كاسميا ، محمد أـ خديجة - 5      
 .  رييد ركبيف:  اإلسبلـ قبؿ كاسميا ، إسماعيؿ أـ نبيمة - 6      
  ، كاجتماعية فكرية : متعددة جذرية بتغيرات مرَّ  األخبلؽ مفيـك : البيان      
  ؟ الغرب في األخبلؽ مفيكـ فما ، الحالية مرحمتو إلى كصؿ حتى

 بيت كمف شخص إلى شخص مف الغرب في األخبلؽ تختمؼ  : عارؼ أـ خديجة : األخت      
  مصكنة الشخصية التصرفات كؿ أف عاـ تصكر كىناؾ ، بيت إلى
  التصرفات ىذه كمف . آخر شخص عمى تؤثر لـ إذا التصرفات ىذه كانت ميما

  ييٍظًيرى  كأف اكعبلقاتي بزييا المرأة شخصية الرجؿ ينتحؿ أف : مثبلن  الغرب عند المقبكلة
ـ   ىك : آخر كمثاؿ ، أطفالو أماـ ذلؾ   شتى في اإلباحية كالعركض المكاد مف اليائؿ الكى

  تشعر الناس مف فئة ىناؾ أف مف كبالرغـ.  متقبمة أصبحت كالتي اإلعبلـ كسائؿ
  أف مف خكفان  العمني االنتقاد تستطيع ال أنيا إال التصرفات ىذه مف بالخجؿ
  كمنيـ ىؤالء مف الكثير أصبح اإلعبلـ ضغط كتحت . كالتخمؼ بالتحجر تكصؼ
  . الكنيسة داخؿ الشكاذ بزكاج السماح : كمثالو ، الجديدة بالقيـ يقبمكف الكنيسة أرباب
  ما لؾ يحمك ما تفعؿ بأف السائد المفيكـ ذلؾ كىناؾ ؛ عجيب انحدار في األخبلؽ ! نعـ

  مف ينتشر بدأ الذم المفيكـ ىذا ، دؾعن مقبكالن  داـ كما ، بالسعادة تشعر دمت
 .  اآلف حتى الستينيات

  الغرب؛ في باقية قيمان  ىناؾ أف أعتقد ال أنا : إسماعيؿ أـ فاطمة : األخت      
  القيـ أساس كانت التي الكنيسة حتى ، كالنساء كالرجاؿ ، كالرجاؿ أصبحف فالنساء
  فالقيـ .. حبلالن  الحراـ يجعمكف صاركاف ، الناس حضكر لتكثر اهلل كبلـ غيَّرت الغربية
 !  انيدمت قد الغربية
w  تقزز كاألحكاؿ ؛ الغرب في القيـ فكرة فيًقدىت لقد:  محمد أـ خديجة:  األخت      
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  كالناس ، كثيرة األنكاع ىذه مف ىنا تحصؿ التي فاألفعاؿ ، كأكثر أكثر النفس
   لمناس األخبلؽ بتصحيح نكفيعت ال فيـ ، قيـ لدييـ يكجد ال عنيا المسؤكلكف
 .  الغرب في ىنا قيـ ليـ الذيف فقط ىـ الممتزمكف المسممكف ، األياـ ىذه كاألطفاؿ
 حرية بأف يؤمف فالغرب ، الغرب في مكجكدة القيـ فكرة تعد لـ  : اهلل عبد نبيمة:  األخت      

  فإف كبيذا.  معينة بقيـ االلتزاـ مسألة مف أىـ الشخصي االعتقاد
  بو يؤمف ما بأف يعتقد فرد كؿ إف حيث ؛ نفسو ضد ينقمب أف لممجتمع سمح الغرب

 بغض بو يعتقد لما يدعك فرد لكؿ األمر يترؾ أف عندىـ الحسف المسمؾ مف أف كما ، الصحيح ىك 
  طكيؿ عيد مضى لقد . شاذة كمعتقدات أفكار مف يحممو قد عما النظر
  اإللو بمثابة أصبح بالماديات االىتماـ إف حيث ؛ بالقيـ ييتـ الغرب كاف أف منذ
  . المعبكد 

  تمؾ استطاعت فيؿ ، جدان  قديمة الغرب في المرأة تحرير دعكات : البيان       
  تسعدىا أف استطاعت كىؿ ؟ كتكرميا كتنصفيا الغربية المرأة تستنقذ أف الدعكات

  ؟ حقان 
  « محررة » المسماة المرأة أف قدأعت ال شخصيان  أنا: سعدية أـ عائشة : األخت      
  ؛ فقط لمرجؿ مساكية تعتبر بأف الغركر ىك عميو حصمت الذم فالشيء ، سعيدة بأنيا
  ألف ؛ ييحًزف مما كىذا ، أـ أك زكجة أنيا حقيقة لتحيا إحساس أك كقت ليا ليس إذ  
  سرةاأل بيت لتراعي ألكالده كأٌمان  لمرجؿ زكجة المرأة خمؽ كتعالى سبحانو اهلل

  أىـ عمييا ضاع فقد المتحررة لممرأة ذلؾ يتحقؽ لـ كلمَّا ، زكجيا كحاجات كاألطفاؿ
  يكجد كيؼ ! األكاف فكات بعد كلكف ، بيذا تشعر سكؼ مَّا كيكمان  ؛ الحياة في شيء
  ؟ كالرجؿ تككف أف تريد كىي الكرامة مف ذرة لممرأة
  أف يستطع لـ الغرب في رأةالم تحرر ... ال : محمد أـ خديجة : األخت      
  البيكت مف ليخرجف النساء عمى يضغط أف استطاع فقط ، يكرميا أك المرأة ينقذ
  العمؿ يردف ال ، الخاصة كحياتيف ىكاياتيف ليف يككف ، حسيب كال رقيب غير مف
  ىذه إلى كالكصكؿ ، العمؿ في مرتبة أعمى إلى لمكصكؿ بأنفسيف دفعف بؿ فقط
 كفي ، الرجاؿ مع لمتنافس محاكالتيف ضغكطات تحت دائمان  ىف كليذا ، لمنساء سيؿبال ليس (القمة)

  يحققو ما إلى يرقيف ال فعادةن  ككظائؼ أعماؿ إلى كصمف إذا النياية
  ىنا النساء زالت ما كالضغط كالجيد ، كالكقت ، العمؿ ىذا كؿ فبعد ؛ الرجاؿ
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  إلى يؤدم كىذا ، الرجاؿ مف لنظائرىف نفسيا المرتبات عمى يحصمف ال مثبلن 
 !  سمبية نتيجة
  يكظفكف كال حكامؿ كف إذا عندىـ لمعمؿ النساء تقبؿ ال الشركات بعض      
  التاـ لمتساكم يسعيف البلئي لمنساء التعقيدات يزيد كىذا ، أطفاؿ لدييف البلتي النساء

  جعمف كانتيفم يرفعف أف مف فبدالن  ؛ جمبنو المكاتي ىف التعقيد كىذا ، الرجاؿ مع
  . كاألسى الحزف إلى يؤدم أف بد ال ىذا جمة ضغكط كتحت مضطربة حياتيف
  (التحرر) مراحؿ عشف الغرب في النساء أف أرل أنا : اهلل عبد نبيمة:  األخت      

 حقكؽ) : يسمى ما لنيؿ النساء ناضؿ كلقد . المرأة لتحرير الداعية المجتمع أفكار ًقبىؿً  مف كاستيعبدف 
 أنفسيف النساء ىؤالء كلكف  بالرجؿ مساكاة بالمثؿ بالمعاممة كطالبف( العمؿ أماكف في مساكاةال

  عف تختمؼ بحقكؽ مطالبات يصرخف بعد فيما سمعناىف
  رعاية في لمبقاء كتفريغيف ، الحمؿ كضع بإجازات مطالبتيف مثؿ ، العامميف الرجاؿ

 تمؾ مثؿ ليـ ليس الرجاؿ إف حيث ، اةالمساك  دعكات مع تناقض ىذا كفي ، الرضع أطفاليف
 تكف لـ ما الترقيات تمؾ مثؿ تمنح ال عادة فالمرأة ، العمؿ ترقيات مثؿ أخرل أمكر كىناؾ ، الحقكؽ
  ًقبىؿً  مف لمعرض المخدشة التحرشات لتقبؿ مستعدة
  عمييا أف مثبلن  فسنجد العاممة المرأة كاقع إلى نظرنا ما إذا ثـ . العمؿ في رؤسائيا

  مف كثير في العمؿ ظركؼ تمجئيا كالتي أطفاليا تربية مثؿ مسائؿ في لتضحيةا
  أنيا المربيات استخداـ تجربة أثبتت كقد ؛ مربيات إلى الميمة تمؾ إيكاؿ إلى األحياف

  األطفاؿ فييا يعنؼ التي الحاالت مف كثير ضبط تـ حيث ؛ األطفاؿ إلى تسيء قد
 !  األطفاؿ قتؿ إلى دتأ حاالت منيا ككاف بؿ ، كييضربكف 

  فكثير ؛ خمؿ مف تخمك ال األخرل فيي العامبلت النساء أزكاج كضع عف أما      
  الناحية مف خصكصان  تجاىو زكجتو كتقصير إىماؿ مف يعاني قد األزكاج ىؤالء مف

  األمر فينتيي ، أخرل امرأة عف كالبحث ، عنيا العزكؼ إلى بو يؤدم قد مما العاطفية
  التحررية الدعكات تمؾ لمثؿ الكمية فالمحصمة كلذا ؛ العائمة كتفسخ ؽالطبل إلى

 . السعادة إلى تؤدِّ  لـ عاـ كبشكؿ
  إلى جنبان  الرجؿ مع المياديف شتى في لمعمؿ الغربية المرأة خرجت : البيان       
  ؟ كاألبناء األسرة عمى أثرىا كما ؟ ناجحة ىذه العمؿ تجربة فيؿ ؛ جنب
  الرجاؿ يعمؿ أف النجاح مف أف أصدؽ ال : إسماعيؿ أـ فاطمة : تاألخ       

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  الطبيعي كمف ، كاألقكل القائـ يككف أف الرجؿ فطرة فمف ؛ جنب إلى جنبان  كالنساء
  مثؿ في العمؿ عمييا فسيصعب كعميو ، العمؿ مكاف في المرأة منافسة يرفض أف
  تأثرىا تنقؿ عندما كذلؾ ، ةاألسري حياتيا عمى بدكره ىذا كسيؤثر ، األجكاء ىذه

 .  األسرة عمى بذلؾ كتؤثر البيت إلى العمؿ بمشاكؿ
  كانت إذا ، العمؿ في المحرمة العبلقات في لمكقكع الدعكة : أيضان  كىناؾ      
 .  صعبة ظركؼ في تمر البيت في األحكاؿ
  ، الرجاؿ مع لمعمؿ خرجف النساء مف كثير : سعدية أـ عائشة : األخت      
  كلعؿ ، بالكمية خطأ الرجاؿ مع كالتنافس ؛ يحزف شيء نجاحان  ذلؾ تسمية كلكف
  كلكنيا ، منو أعمى أك ، الرجؿ مكانة نفس مف بالتمكف ناجحة أنيا تعتقد العاممة المرأة
  في بنفسيا تخاطر أنيا الرجاؿ مع االختبلط مشاكؿ فمف ؛ الخاسرة ىي الحقيقة في

  زكجيا فتخسر الطبلؽ إلى ىذا يؤدم أف كطبيعي ، ـمعي محرمة بعبلقات الكقكع
  ، بو اكتراثيا مف يقمؿ قد زكجيا مع كجكدىا عدـ أيضان  . ذلؾ كنحك .. كأطفاليا
  األطفاؿ حينئذ ، مشركعة غير جنسية عبلقات في يدخؿ اآلخر ىك يجعمو أف كيمكف
  إلى ىذا يؤدم ما كعادة . كلترعاىـ لتعمميـ مكجكدة ليست األـ ألف ؛ سيعانكف حتمان 
  كمف عكيصة، مشاكؿ في كقكعيـ احتماؿ فيزيد ، الشكارع إلى األطفاؿ يخرج أف
  المجتمعات في فيكجد كلممعمكمية . لمبنات الشرعي غير المبكر الحمؿ المشاكؿ تمؾ

  المراىقات حمؿ حاالت ككذلؾ ، العالـ في الطبلؽ حاالت مف عدد أكثر الغربية
  . مشركعة غير جنسية عبلقات مف

 بيف تنشأ التي العبلقات إلى ينظر المختمط العمؿ مجتمع في :  عارؼ أـ خديجة : األخت      
  كلكف ، الضارة غير المتعة قبيؿ مف عبلقات أنيا عمى كالنساء الرجاؿ
لى الزنا إلى قادت العبلقات ىذه أف ىؤالء ينسى   الكثير عمى كالقضاء األسرة تفكؾ كا 
  غير العبلقات حكؿ األزكاج بيف الشؾ مف كثيران  خمؽ االختبلط اىذ.  الزيجات مف

  مف كثيران  كرَّث أنو كما ، العمؿ خبلؿ مف الطرفيف كبل يقيميا التي المشركعة
  التي المرأة تمؾ ، لممرأة الرجاؿ ًقبىؿ مف العمؿ في الجنسية كالتحرشات المضايقات

  لؤلطفاؿ كمربية أٌمان  المرأة دكر إف . العمؿ أثناء جسدىا نصؼ تبدم
  شخص إلى أك الحضانة في بأطفاليا تيمقي المرأة إف بؿ ، الغرب في قيمة لو يعد لـ

  ليست أنو أعتقد . الرجؿ أجر مف أقؿ كبأجر لمعمؿ كتنطمؽ ، غريبان  يككف ربما آخر
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  متزنة بيئة في أطفاليا تربي التي األـ كظيفة مف كأجران  ، ربحان  أكثر كظيفة ىناؾ
  يعطيو أف أحد يستطيع كىؿ ، كالطمأنينة بالحناف يشعر أف يحتاج طفؿ كؿ.  نيةحا
  أسرىـ تجاه مسؤكلياتيـ يتحممكا أف الغرب في الرجاؿ عمى ! ؟ األـ مثؿ الشعكر ىذا
  يدفعكف عندما بأخطائيـ يشعركا كأف ، ليا معيميف األسرة عمى يقكمكا كأف

 .  البيت خارج لمعمؿ نساءىـ
  بناجح ليس كىك جدان  خطر الرجاؿ بجانب النساء عمؿ : يكسؼ أـ:  ختاأل      
  المرأة تعمؿ فعندما ؛ بالذات كاألطفاؿ عمكمان  األسرة ىـ منو كالخاسركف ، حتمان 
  األكؿ أف المرأة عمؿ آثار إحدل كلعؿ ، مسؤكليتيا ىك الذم البيت تيمؿ فإنيا

  األطفاؿ صحة تدىكر إلى دعكي مما ، لؤلطفاؿ األساسية الكجبة أصبح الجاىز
  ألطفاليف متفرغات غير يصبحف األميات أف كىك ثافو  أثر كىناؾ ، السنيف بمركر
   االتزاف في النقص يظير كبيذا ؛ بذلؾ يشعركف كاألطفاؿ ، المائة في مائة

 .  سمككية مشكبلت كتنشأ كالتصرؼ
  الرجاؿ تجذب لكي فمعي زم لبس في تبدأ المرأة أف فيك الثالث األثر أما      
  كلعؿ . زكجيا عف الرضا عدـ إلى بالرجاؿ اختبلطيا يؤدم كما ، العمؿ داخؿ
    ارتفاع إلى أدت التي األسباب مف الرجاؿ عمؿ محيط في المرأة كجكد
  . الطبلؽ نسبة

  في التعميـ خصائص مف المراىقة سنكات في كخاصة المختمط التعميـ : البيان      
  ؟ التجربة ىذه تقكيـ فما ؛ بيةالغر  الببلد
  األكالد بيف العبلقات عمى يشجع المختمط التعميـ : سعدية أـ عائشة:  األخت      
ذا ، كالبنات   مدارس كمف مختمطة مدارس مف الحكامؿ المراىقات عدد أيحصي كا 
  في النسبة أف الغالب في لكجدنا (اإلسبلمية المدارس خصكصان ) اختبلط بدكف

  الفصؿ تطبؽ التي بالمدارس مقارنة األقؿ عمى%  57 ستككف المختمطة المدارس
  في النسبة أف ستجد حيف في) %5 مف تقرب لعميا بنسبة الجنسيف بيف

  يؤدم الجنسيف اختبلط أف أعتقد أنني كما ، (الصفر ىي اإلسبلمية المدارس
  يان مكج سيككف اىػتماميـ ألف ؛ الدراسية الناحية مف تركيزىـ عدـ إلى

 .  اآلخر لمجنس
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 إف : أقكؿ الغربية المدارس في المختمطة التربية لتقكيـ  : محمد أـ خديجة:  األخت      
  ؛ التيديـ غاية في شيء المدارس ىذه في مثبلن  كالبنات األكالد اختبلط
  كىـ ، المدرسة في النساء أمكر يفيمكف يبدؤكف سكؼ كينمكف األطفاؿ يكبر فعندما
  كعند ، عبلنية فييا ييتحدَّث الحياة مكاضيع غدت كاآلف ، دائمة رعاية تحت ليسكا
  كالذم ، ذلؾ شابو كما زنان  مف القبيح الفعؿ عمى ييشجَّعكف سكؼ األطفاؿ فإف ذلؾ

  النشاطات ترتب أف المدارس ىذه في (المتقدمة الفصكؿ) العيميا الصفكؼ في يجرم
  البنات أف منيا مفر ال التي كالنتيجة ، حريَّةب لبلختبلط كيترككا معان  كالبنات لمبنيف
  البنات حمؿ كحاالت الزنا إلى يؤدم كىذا ، كالغراـ الحب بعبلقات يبدؤكف كالبنيف
  سبيؿ ىك كىذا ، كحدىا األطفاؿ لتربية البنت تيترؾ ذلؾ كبعد ، الصغار
 !  المجتمع تفكؾ
  فالمربكف ؛ المجتمع ييدد خطر المختمط التعميـ : اهلل عبد نبيمة : األخت      

  الطمبة مف الجنسيف بيف العبلقات إقامة بمشركعية يؤمنكف (ىنا كالمعممات المعممكف)
  أنفسيـ كىـ ، األمر ليذا كالجنسية كالصحية الخمقية األبعاد متناسيف ، المراىقيف

  تعاطي مثؿ ، خمقية غير أعماؿ في متكرطيف يككنكف قد (التعميمية الييئة)
  في لممراىقيف الشاغؿ الشغؿ . الزنا كحتى بؿ الخمقية غير كالعبلقات دراتالمخ
  األخطاء لمختمؼ معرضيف يصبحكف كبذلؾ األجكاء ىذه معايشة ىك الحاؿ ىذه مثؿ
  في الخاسر ىك نفسو كالمجتمع ، الخمقية القيـ فيو تحطمت مجتمع في بيـ تحيؽ التي
 .  األمر نياية
  متعددة كنفسية اجتماعية مشكبلت مف المراىقة الغربية لفتاةا تعاني : البيان      
  ىذه فيؿ ؛ ذلؾ كنحك .. المحاـر كنكاح كاالغتصاب كالزنا الشذكذ انتشار نتيجة

  ؟ ذلؾ خطكرة الغربيكف يدرؾ كىؿ ؟ حجميا كما ؟ حقان  مكجكدة المشكبلت
  الزنا كلكف ، رمنتش المحاـر نكاح أف أعتقد ال : عارؼ أـ خديجة : األخت      
  أف بشرط بيا مسمكح الجنسية العبلقات أف المدارس في ييعىمَّمكف فاألكالد ؛ منتشر
  أك األخبلقية القيـ يعممكف ال كلكنيـ ؛ اآلمف بالجنس يسمى ما أك ، الكاقي ييستخدىـ
  غير المبكر الحمؿ مف كثيرة أعداد إلى تؤدِّ  لـ األشياء كىذه . الزكاج أىمية

لى ، فيو المرغكب   مجتمع إلى أدت بؿ ؛ فحسب أزكاج بدكف األميات مف أعداد كا 
  . مجتمع أم في األطفاؿ لتربية الضركرات مف ىك كالذم األخبلقي االتزاف إلى يفتقر
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  كأدل (الزنا بطريؽ) المبكر الحمؿ نتيجة نفسية بصدمة أصبف الفتيات مف كثير
  يتنكركف كالذيف لسفا صغار آباء عف تسأؿ كال ، اإلجياض إلى ذلؾ

 يدفع اإلعبلـ.  خيالية المشاكؿ ىذه عمى المترتبة كالمعاناة النفسية الصدمة إف.  عادة لممسؤكلية
  االعتداء إلى غالبان  يؤدم ما كىك سافر بشكؿ كالخركج التجم ؿ إلى الفتاة

  الذم فالفرد ؛ المجتمع عمى سيئ تأثير لو ذلؾ كؿ . أحيانان  كالقتؿ ، الجنسي
  يربي كأف أسرة خبلؿ مف متزنة عبلقة يقيـ أف عميو يصعب كاإلباحية الخبلعة اعتاد
  . المشاكؿ ىذه مكاجية في القميؿ إال يقدمكف ال كاآلباء كالمربكف المجتمع.  أطفاالن 
   كىـ االنحرافات ىذه خطر ييقدِّركا أف لممربيف أنَّى:  اهلل عبد نبيمة : األخت      
  إلى أصنافيا كبمختمؼ االنحرافات ذكم مف كثير انضـ لقد ! ؟ ىاضحايا مف أنفسيـ

  المأمكنة بالطرؽ يسمى ما ممارسة عمى المراىقيف يشجع كىذا ، المربيف فئة
  معو يعكف ال يافع عمر في كىـ الجنسية العبلقات كممارسة المخدرات لتعاطي
 !  بيـ تحيؽ التي المخاطر
  أف مف أكبر حجميا أف كأعتقد ، مكجكدة شاكؿالم ىذه : يكسؼ أـ : األخت      
  ال كلكف السمككية االنحرافات ىذه ألخطار كاعكف المربيف أف أعتقد أنا . أحد يتخيمو
 .  يكقفكنيا كيؼ يعرفكف
  المشاكؿ ىذه كمدل ، مكجكدة المشاكؿ ىذه!  نعـ:  محمد أـ خديجة:  األخت      
  مشاكميـ كينقمكف مختميف يغدكف ألطفاؿا يكبر فعندما ؛ أسرية خمخمة إلى يؤدم
  االحتراـ قمة ينتج كىذا ؛ أطفاليـ حتى أك آخريف مراىقيف إلى االجتماعي كخمميـ

  عمى القدرة كفي ، األسرية الحياة في كبيران  تفككان  ىناؾ فإف كليذا ، المجتمع في
 .  الجيد االجتماعي التعامؿ
 في المكضكع أف أشعر أنا كلكف ، مكجكدة المشاكؿ ذهى نعـ : إسماعيؿ أـ فاطمة:  األخت      
 .  أكثر أعمؽ أف أريد كال ، البشاعة غاية
  اإلعبلـ يصكر فكيؼ ؛ كالقيـ األخبلؽ صناعة في بارز دكر لئلعبلـ : البيان      

  ؟ كتفككو المجتمع إفساد في دكر الصكرة ليذه كىؿ ؟ الغربية المرأة الغربي
    أدكات الكقت معظـ النساء يستخدـ اإلعبلـ : إسماعيؿ أـ فاطمة : األخت      
   الظيكر في كيرغبف النساء ىؤالء يشاىدف الصغيرات كالبنات ، إلييف لمنظر

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 مف كغيره   كالطبخ البيتي عمميا عف المرأة تخمي منيا كثيرة المشكبلت فإف كلذلؾ ، مثميف
 .  بجسميا كانشغاليا الخدمات
  ؛ كمظيرىا المرأة منظر عمى يركز اإلعبلـ : عارؼ أـ خديجة : األخت      
  جسميا كتعرض ، الصفحات صكرتيا تغطي الرشيؽ الجسـ ذات الجميمة فالمرأة
  أف النساء بعض كتعتقد . ناجحة سمعة كتعتبره بجماليا تفاخر كالمرأة ، مقززة بطريقة
  الحرية ىذه أف يخفى كال ، كالشيرة المنصب تحقيؽ كفي التعميـ في ىي لممرأة الحرية
  . الغرب في نمكان  الصناعات أكثر مف تعتبر كالتي الجنس صناعة أنتجت التي ىي
  الدماغ غسيؿ . بذلؾ لمعابثيف سمحت التي كىي الغرب في المرأة امتيًينىت لقد!  نعـ

  حياتيـ تقدـ إذ ؛ أعمى مثاؿ أنيا عمى نماذج طرح خبلؿ مف اإلعبلـ في مستمر
  أمثمة تقديميـ عدـ مع كالغناء المكسيقى نجكـ مثؿ ، المثاؿ أنيا ىعم الجنسية
 .  بيا االقتداء يمكف إيجابية
  أنيا عمى الغربية المرأة يصكر الغربي اإلعبلـ : محمد أـ خديجة : األخت      
  ، اإلعبلـ يقكؿ كما بذلؾ يرغبف النساء ألف ؛ كمثالية جميمة ، مستقمة ، قكية
ذا   يتكقعو ما عمى لمحصكؿ شيء أم فستفعؿ الصفات تمؾ مف أم دىاعن يكف لـ كا 

ذا ، البشرة كلكف ، الشعر لكف مثؿ المظاىر ىذه مف الناس   تحقؽ أف تستطع لـ كا 
  يصكِّرىا التي (المثالية) تبمغ لـ ألنيا ؛ الضيؽ مف غاية في تككف فسكؼ ذلؾ

  . النفس قتؿ إلى كأحيانان  ، بؿ كاإلحباط الشديدة الكآبة إلى بيا يؤدم كىذا!  اإلعبلـ
  عزتيا تحطـ أف إلى المرأة يدفع أف يمكف ماحؽ شر ىذه اإلعبلـ صكرة      
ذا ، بنفسيا ـ فمف النفس عزة فقدت كا    ، آخر شيء أم أك ، أحد أم تراعي أك تيكرى
 .  المجتمع أفراد بيف كالبلمباالة اإلجراـ إلى يؤدم أف يمكف كىذا

  ييمؿ الغرب في لممرأة تصكيره في اإلعبلـ إف : اهلل عبد مةنبي : األخت      
  إلى كدكافعيا كىيئتيا مظيرىا مسائؿ عمى كيركز ، كأٌمان  زكجةن  المجتمع في دكرىا
  البلئي أمياتيف في حسنة قدكة ليف يعد لـ الناشئات البنات أف ىنا الغالب . الماؿ كسب

بيار جذب عمى كقابميتيا بالممبس ماميااىت في تكمف المرأة قيمة أف يعممنيف أصبحف   كا 
  أف النساء مف كثير عند مترسخة أصبحت التي المنحرفة المفاىيـ كمف . الرجاؿ

  نظرة فإف كذلؾ.  ببيتيا كاالعتناء اإلنجاب عمى مقدـ مثبلن  الجسـ برشاقة االىتماـ
  إنيا حيث ، المجتمع في لدكره االكتراث بقمة تتسـ أصبحت لمرجؿ الغربية المرأة
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  الزكاج أف ليا تصكر الجنسية فالحرية ؛ بزكج لبلرتباط ممحة حاجة في عادت ما
  رجؿ ًقبىؿ مف استعبادىا إلى يؤدم الزكاج كأف كتقاليده الماضي عادات مف أضحى
 !  كاحد

  المرأة تحرر قضية إبراز في بارع اإلعبلـ : سعدية أـ عائشة : األخت      
  في النساء . كنحكىا .. السكؽ ، السياحة ، العمؿ إلى الذىاب في الحرية..  الغربية
  فمماذا ؛ نيمو ليا كييٍشرىع رائع الحياة في شيء كؿ بأف االقتناع : كىك كبير خطر
  كفي البيت في تجمس كلماذا ! ؟ زكاج غير مف المتعة نيؿ استطاعتيا كفي ، تتزكج

  مف عدد أم عمى تحصؿك  ، الرجاؿ مع بحرية كتختمط تعمؿ أف استطاعتيا
 ، البتة كرامة ليا كليس ، لنفسيا قيـ عندىا يكجد ال اليكـ الغرب في المرأة ! ؟ تريد كما األخبلء
 .  بنفسيا نفسيا تيمؾ كسكؼ
  سمات أحد الناس بعض يعده االجتماعي كالتمزؽ ، األسرم التفكؾ : البيان      

  ؟ األبناء تربية عمى أثر لو كىؿ ؟ صحيح ىذا فيؿ ، الغربي المجتمع
  كثرة الغرب في األسرة تفكؾ أسباب أىػـ مف : عارؼ أـ خديجة : األخت      
  اآلثار التفكؾ ىذا آثار كمف . يتزكج ال فالكثير ؛ الزكاج كقمة ، نسبتو كارتفاع الطبلؽ
  كثرة التفكؾ مظاىر كمف . لمطبلؽ ضحية يقعكف الذيف األطفاؿ عمى السمبية

   غير عبلقات مف كلكف ، زكاج غير مف أطفاؿ لدييف يككف التي زابالع األميات
  األطفاؿ تربية في صعكبات مف يكاجيف ما مع ارتفاع في ىؤالء كعدد ، مشركعة
  ىذا في األطفاؿ مف كثير انحراؼ يفسر كىذا.  اآلباء مف كالرعاية لمعطؼ كفقداف

  لحفظيا ىي ليا تكضع حدكد أمك  كرامتيا لممرأة تحفظ اإلسبلـ تعاليـ إف.  المجتمع
  كاجب فمثبلن  ؛ اإلسبلـ في المرأة بحقكؽ جيبلن  ىناؾ فإف لؤلسؼ كلكف ؛ كصيانتيا
  ؛ اإلسبلـ في مقرر ليـ حؽ ىك كالبيت كاألطفاؿ المرأة عمى الزكج ًقبىؿً  مف اإلنفاؽ
  أرادت إذا إال لنفسيا تمتمؾ بما تحتفظ أف لممرأة يحؽ ذلؾ كمع ينفؽ أف الزكج فعمى

  لمخركج يدفعيا ضغط تحت ليست اإلسبلـ في المرأة . مثبلن  العسر حاؿ في المساعدة
  الشعكر دكف أطفاليا لتربية البيت في البقاء في الحرية ليا بؿ ، لمعمؿ المنزؿ مف

  حؽ كلممرأة.  الغرب في المسممات غير النساء مف الكثيرات تشعره الذم بالذنب
  تقكـ حتى كالتدريس الطب مجاؿ في الحاجة تسد كأف دينيا أمكر في كخاصة التعم ـ
  بأحكاـ كتحكـ االختبلط عف بعيدان  فييا تعمؿ بيئة في المسممات أخكاتيا بخدمة
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 .  اإلسبلـ
  بطريقتنا سعداء لسنا بأننا كاإليماف اإلسبلـ حبلكة يذكقكا لـ الذيف نظرة إف      

  بسعادة أشعر مثبلن  فأنا ؛ كاقعية كال يحةصح غير النظرة ىذه الحياة في اإلسبلمية
  ؛ منفصؿ نسائي مجتمع في الرجاؿ عف بعيدان  المسممات بأخكاتي التقي عندما غامرة
  الغيرة حيث ؛ المختمطة المجتمعات في يحدث كما تباغيض كال تحاسيد ال حيث

  يفتح إنوف ؛ كاألسرة بالمنزؿ االىتماـ عمى المرأة يحث اإلسبلـ أف كما.  كالتباغض
  غير النساء . الشرعي العمـ كخاصة ، ليف التعمـ باب كفتح ، النساء لتعارؼ المجاؿ

  يفاجأف اإلسبلـ عمى التعرؼ بغرض الحمقة في معنا أحيانان  يحضرف البلئي المسممات
 .  المسممات بيف المكجكد كالتراحـ بالتكاد
  بالنسبة تحرران  كاف فقد عائؽ أك حاجز أنو الغرب يتصكر الذم الحجاب أما      

  ، العقؿ مف الخالي الجسد نظرة المادية النظرة تمؾ إليَّ  يينظىر أف مف تحرران  ، لي
 .  ككرامة باحتراـ أعامؿ ألف دافعان  الحجاب ككاف
  ففي ؛ بالغة األطفاؿ تربية عمى كاآلثار ، صحيح ىذا : يكسؼ أـ : األخت      

 ، بنفسو منشغؿ األسرة في عضك كؿ ألف ؛ بيـ تعتني أسرة في األفراد يربى ال الغربي المجتمع
  المرحمة بيذه يمركف فإنيـ البمكع سف إلى األطفاؿ يصؿ عندما كليذا

  ، شفكؽ حافو  قمب كال حسيب كال رقيب دكف كحدىـ (المراىقة سف) الحساسة
  . منيا مفر ال طبيعية نتيجة كىذه ، المشاكؿ مف الناس يعاني عندما سيتدىكر المجتمع فإف كحتمان 
  ؛ األطفاؿ عمى تأثير كلو صحيح ذكر ما ! نعـ : محمد أـ خديجة : األخت      

  . مؤلمة بطفكلة مركرىـ إلى ذلؾ أدل فمربما مفككة أسرة في نشؤكا ما إذا فاألطفاؿ
  ، الزكاج مسؤكليات تحمؿ بخصكص مشكمة عندىـ تنشأ ربما يكبركف عندما أنيـ كما
  مما ، مكفقة غير زيجات في الكقكع مف خكفان  أصبلن  الزكاج فكرة عف يعدلكا ـل إذا ىذا

  غير أطفاالن  ستنتج بدكرىا التي المحرمة العبلقات في يخكضكا أف إلى يدفعيـ
 .  دكاليؾ كىكذا ؛ األسرية األنظمة تربطيا ال بيكت في شرعييف
  ؛ الغربية العائمة اتسم مف األسرم التفكؾ إف : اهلل عبد نبيمة : األخت      

  ، معينان  مكانان  يتقاسمكف الذيف األفراد مف مجمكعة يعني أصبح (العائمة) فمصطمح
  كالتمفاز لمصحافة األمر كتيًرؾى  ، مشتركة قيـ كال أىداؼ كال ىمكـ عندىـ ليس كلكف

  أنيا عمى الكسائؿ ىذه ليـ تبثو ما يصدقكف كالغربيكف . العائمة لتثقيؼ كالحاسب
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  إعبلمية حمبلت مف عبرىا يبث قد ما إلى كثيران  يمتفتكف كال الخالصة حقيقةال
  كقمما ، سكيان  يأكمكف ما نادران  فأصبحكا الغربية العائمة أفراد انشغؿ كما . تضميمية

  األنانية كأصبحت ، ببعض بعضيـ اكتراث ينعدـ كقد بؿ ، بينيـ فيما يتخاطبكف
  عمى فيو البقاء أساسيات كمف ، الغربي مجتمعال في المعيشة سمات مف الذات كحب

  عمى ينعكس األبكيف ًقبىؿً  مف األخبلقية القيـ عف العزكؼ صار كما . (الحياة ىامش)
  احتراـ ينقصيـ الخمقية المعايير عف بعيديف أفرادان  بدكرىـ ىـ فينشؤكف أكالدىـ
 .  اآلخريف كاحتراـ الذات
   إلى تيتديف جعمكف عمَّا نسأؿ أف لنا ىؿ طيفةالم الندكة ىذه بعد : البيان      

 !  ؟ اإلسبلـ
  الثامنة منذ باإللو أؤمف كنت أني أتذكر زلت ما:  عارؼ أـ خديجة:  األخت      

  لمفيكـ لدمَّ  كضكح كعدـ لىٍبس كجكد مع الكنيسة إلى أذىب ككنت ، عمرم مف
  حياة كعشت عشرة التاسعة سف في ذلؾ عف تكقفت ثـ ، أخرل كمفاىيـ التثميث
  سنكات كبعد ، كالعشريف الرابعة سف في اإلسبلـ عف مرة ألكؿ سمعت.  الغربييف
  كؿ ، اإلسبلـ أتعمـ بدأت ثـ ، زكجتو عمى كعرفني ، العمؿ في مسممان  رجبلن  قابمت
  بالتكحيد أؤمف كنت لقد ، الصحيح المكقع في كيقع صحيحان  لي بالنسبة كاف شيء
 لي كمقبكالن  منطقيا كاف كالسبلـ الصبلة عميو عيسى عف كالس نَّة القرآف في ذيًكرى  كما ؛ كاحد اهلل بأف
 القرآف في العممية كاألدلة بالبيئة كاالىتماـ بالحيكاف كالرفؽ جذبتني اإلسبلـ تفاصيؿ مف كثير .

  بدأت ثـ . اآلف عندم كضكحان  أكثر كأصبحت
  مف سنتيف كبعد ، لمسمميفكا اإلسبلـ عف كاألصدقاء عائمتي مع بالتحدث
  كلكف اإلسبلـ صحة في لتشككي ليس التأخر كىذا كالتفكير كالتأمؿ القراءة
  عف تنتج سكؼ التي كالتحكالت األعباء تحمؿ عمى بقدرتي التأمؿ بسبب كاف

 .  هلل كالحمد مسممة كأصبحت الشيادة أعمنت كمو ذلؾ بعد إسبلمي
  ككنت ، كثيرات مسممات صديقات لدمَّ  كاف : محمد أـ خديجة : األخت      
  القرآف في المذككرة األشياء مف كثيران  كأحببت ، النبي تعاليـ أسمع أف أحب دائمان 

  أيضان  . أردتو ما كىذا اإلسبلـ في األسرية الحياة يشرح كتابان  قرأت لقد ، كالحديث
  مع االجتماع أحب فإني ناحيتي كمف ، أميف الصالح المسمـ ألف ؛ لئلسبلـ انجذبت لقد

   ىـ المسمميف أف أرل كأنا ، كتعالى سبحانو اهلل يتقي أميف زكج مع كالحياة ، الناس
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 .  معيـ االجتماع يستحقكف الذيف الكحيدكف الناس
  تعالى اهلل أف كجدت أف بعد اإلسبلـ معتقد تقبمت لقد:  اهلل عبد نبيمة:  األخت      

  يتيح الذم الشامؿ النظاـ كىذا . بالعالميف رحمة البشر لحياة شامبلن  نظامان  كضع قد أنو
  نظاـ فيك ؛ المختمفة حياتيـ نكاحي في تطبيقو خبلؿ مف الخالؽ ربيـ يتعبدكا أف لمبشر
  بؿ ، الزكجية العبلقات كأسس كالتربية كالحريات الخمقية القيـ جميع يغطي ميذِّب

  ، معتبر شيء ينقصيا كاف حياتي بأف أشعر كنت.  ببعض بعضيـ البشر كعبلقات
  لمثناء أىؿ ىك مف متناسية ، كالشكر الثناء يستحؽ عمف نفسي قرارة في أفتش ككنت
 غير نفسو الكقت كفي ، مني اآلخريف لتكقعات االستجابة دائمة ككنت.  المناف الخالؽ كىك كالشكر
  كقد اآلف أمَّا . العباد عمى المفركضة اإلليية كالسنف باألحكاـ آبية

   لحكمو كاالستسبلـ ، بتكجيياتو لمقبكؿ حثيث فسعيي لئلسبلـ تعالى اهلل ىداني
   لو يعكد كمو كالحمد الفضؿ أف أبدان  أنسى أال اهلل كأدعك شأنو جؿ كتعاليمو

  . جميعان  برحمتو يشممنا كأف أعمالنا صالح يتقبؿ أف اهلل أسأؿ . كتعالى سبحانو كحده
  في تجربتكف عف تحدٍِّثنىنا لك نكد كاآلف . اإلسبلـ نعمة مىع هلل الحمد : البيان       
  أـ ، كرامتيا مف ينتقص أك المرأة ييقيد ما اإلسبلمية التعاليـ في كجدتف ىؿ:  اإلسبلـ

  ؟ لذلؾ مغاير األمر أف
  . كرامة بأعمى كنعامىؿ محميكف نحف ، ال : إسماعيؿ أـ فاطمة : األخت      
 ، المرأة كرامة مف يقمؿ اإلسبلـ في شيء يكجد ال : سعدية أـ عائشة:  األخت      
  نفسيا تحفظ إنيا ، سيئ شيء أم عمى تعرض ال إنيا ، الكرامة يعطييا اإلسبلـ
  داخؿ ال لممشاكؿ مصدران  تككف كال صكتيا كتخفض نظرىا كتغض كالكرامة بالستر
  يصكره كما ليس لكفك  ، اإلسبلـ نطاؽ داخؿ فقط محدكدة إنيا ، خارجو كال البيت

ذا ، تستحقيا التي كالكرامة بالكد تعامؿ المسممة فالمرأة ؛ الغربي اإلعبلـ   عرفت كا 
  فسكؼ كتعالى سبحانو اهلل يأمر كما المسممة المرأة تيعامىؿ كيؼ الغربيات النساء
 .  اهلل شاء إف اإلسبلـ العتناؽ يسرعف
  كرامة مف شيء أم يصادر كال يقيد ال اإلسبلـ إف : اهلل عبد نبيمة : األخت      
  عمييا التعرؼ يمكف ال درجة إلى المرأة منزلة مف يرفع اإلسبلـ أف كالحقيقة . المرأة

  النساء بو يتمتع لما دىشت اإلسبلـ في دخكلي عند . فعميان  اإلسبلـ المرأة تعتنؽ لـ ما
  في زينة عندىـ المرأةف ؛ الغربييف عند التي لتمؾ مغايرة فالصكرة . رفيعة منزلة مف
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  بالحجاب المسممة التزاـ إف . حيف بعد أرضان  يمقييا ثـ بيا يتباىى الرجؿ ذراع
  مظيرىا حاؿ فمساف . ليا خارجية كأخرل ، داخمية حماية بمثابة ييعد كالنقاب
  ، المجتمع في المستشرية الستر قمة مف ألحميو جسدم أغطي إنني : يقكؿ الخارجي

  كانكا ربما ذلؾ دكف كمف ؛ لعكرتي ينجذبكا كي لآلخريف جاالن م أدع ال كحتى
  فىٍيـو  سكء نتيجة تنشأ أف الممكف مف كاف التي لمساتيـ أك بنظراتيـ سييينكنني
  بككني أعتز إنني . اإلسبلمي بالزم ممتزمة غير كنت لك فيما حركاتي أك لمظيرم
  يعتني زكج ليا امرأة ككني الخاصة بالمشاعر فأحس تزكجت كقد كاآلف ، مسممة

ف ، بيا   معاممة بخصكص كأحكامو تعالى اهلل تعاليـ يتذكر ممف يككف اهلل شاء كا 
 .  لزكجتو الزكج

________________________ 
 

 

 

 

 ملفات
 !  ؟..  المرأة من يريدون ماذا

(2 - 2) 

 الممف فاتحة
 ؟ فاعمون نحن وماذا

 
    قطرة المسممة األمة جسد في كميـسم تقطير اتباع عمى العممانيكف دأب      
 الماكر اليدكء   ىذا ككاف ، السـ ليذا متشرب مجتمع إلى األمة مف كبير قطاع تحكَّؿ حتى ، قطرة

 .    اإلسبلمية كالمناىج العقائد اطِّراح في كالخبيث
  ىذا أثمر كقد(  الخطكات)  منيج باتباع الشر في إماميـ سبيؿ اقتفكا كىكذا      
  تكبر قضايا إلى فردية أفكار مجرد مف المناىج ىذه تحكؿ مف الخبيثة ثماره يجالمن
 .  عنيا المدافعيف عدد معيا كيكبر ، فشيئان  شيئان 

  كانت المرحمة تمؾ أف بيد ؛ الخبيثة الدائرة ىذه مف المرأة معركة تخرج كلـ      
  ، الصبلح كأىؿ سبلمييفاإل مف المدافعيف كبيف ، العممانييف مف الكائديف بيف سجاالن 
w  التأطير ذلؾ كىك ، العممانييف صالح في يصب خطيران  تحكالن  شيدت المعركة لكف

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



  في كانت دكؿ عمى كفرضيا ، ليا الدكلية المؤسسة كتبني ، القضية ليذه الدكلي
  في العمماني الطرح تبني كاضح بشكؿ تستطع لـ إنيا حيث ، التبني ىذا إلى حاجة
  أصبح فقد اآلف أما ، اإلسبلمية المجتمعات في لحساسيتيا جتماعيةاال القضية ىذه
ال ، الدكلية بالشرعية االلتزاـ عمييـ لزامان    كىذا ، لمعقكبات كميا األمة تعرضت كا 

  الحككمات عمييا تحافظ كانت التي بالمكازيف إخبلالن  يعتبر بداياتو في كىك المشيد
 .  مجتمعاتيا داخؿ الفكرية التيارات بيف

  دائرة مف بيا نخرج كقفة إلى نحتاج التطكر ىذا بداية كمع ىنا كنحف      
  دكر إلى الكصكؿ إلى انتيجكىا التي كالطرؽ ، كاألساليب ، العمماني لمكيد التكصيؼ

  كضع إلى نحتاج . الشيطاني الكيد ىذا مكاجية في الكاقعية التصكرات بكضع فاعؿ
  إطبلؽ إلى نحتاج ، كالشجب الندب عف بعيدان  األمة حيريمات حكؿ القكم السياج
 .  الحرمات عمى التكاطؤ ىذا لمكاجية القدرات
  أسيمنا قد نككف أف نرجك( ؟ المرأة مف يريدكف ماذا) ممؼ مف الثاني الجزء كبيذا
  . أكثر بفاعمية غيرنا كيتبعو نتبعو أف آمميف ، السعي ىذا في بدكرنا
  . المفسديف عمؿى  ييصًمح ال الذم القدير بالعمي يفنستع ىذا سعينا في كنحف      

 
 

________________________ 
 

 

 

 

 القراء منتدى

 القمم وجياد المرأة
  المحمد مريم:  بقمم
 

  تناؿ تزاؿ ال التي كالمقاالت كالندكات كالمقاببلت الصحفية الزكايا كثرت لقد      
  دعاتو بعض تياجـ كتارة ، تشريعاتو بعض عمى تعترض فتارة ، اإلسبلـ مف

 .  كىكذا...  أحكامو مسخ بؿ بالتجديد تطالب كتارة ، كتممزىـ
w  الذيف أكلئؾ قميؿ كلكف ، األمر ىذا حقيقة يعممكف الصحكة شباب مف ككثيره       
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  ، المعكقات تختمؼ كىنا ، تمؾ أك المشكمة ىذه تجاه المطمكب دكرىـ بأداء يبادركف
  أصحابيا كضعيا مصطنعة كقيكد كاىية كأعذار أىميا ييعذر حقيقية معكقات بيف ما

 .  السمبية مكاقفيـ لتسكيغ
  عمى كالردٌ  لنقاشيا الحاجة تدعك التي كالقضايا المكضكعات مف العديد كىناؾ      

  ، المرأة قضية عف الحديث إلى المغرضكف يتطرؽ ما أكثر ما:  فمثبلن  ، يتبٌناىا مف
  بمداف بخبلؼ كتقاليدنا عاداتنا ظؿ في حقكقيا كىضـ ، تنامجتمعا في ظمميا كدعكل
 .  إلخ....  المزعكمة ! كالنكر الحضارة
  بؿ األقبلـ تتكاطأ التي المشكمة ىذه سكل مشكمة العالـ في ليس ككأنو      

  العائؽ ىي أنيا بدعكل كتكرارىا عرضيا عمى كالنقابية الصحفية كالمؤسسات
 .  كالرقي الحضارة نحك ألمةا تقدـ مسيرة في األكبر
  اإلسبلـ لكف ، المرأة لقضية الفيـ كسكء القصكر بعض ىناؾ أف صحيح      
  الكصية مف الكداع خطبة في الرسكؿ قكؿ كحسبنا ، لممرأة ظمـ أم مف برمء

 ( . النساء في اهلل فاتقكا: ) بقكلو خيران  بالنساء
  الردكد بكتابة كأصحابو جاهاالت ىذا فضح يمـز : التغريب مف مكقفنا      

  : منيا : فكائد كلذلؾ ، كراءه كمىف التكجو ىذا خطر تكضح التي كالتعقيبات
  في تركو ألف ، كزحفو ضغطو مف كالتخفيؼ كفضحو اآلخر الصكت نقد -1      
  . كاليجكـ بالتقدـ كيغريو ، مقابمو بانيزاـ سيشعره مينازؿ دكف الساحة
  ، النفكس بعض في كينتشر يسرم أخذ الذم اليأس كطرد اإلحباط دفع -2      

ـي  إف  عف غفمة مع ٍركي اًلبى  فىبل المَّوي  يىنصي ـٍ  غى   . [160 : عمراف آؿ]  لىكي
 .  البناء كالعمؿ المبادرة عمى كحٌثيـ ، كالطاقات القدرات أىؿ ىمـ حفز -3      
  ؛ بيا كيقتدل تحتذل يالت المنضبطة الردٌ  لطريقة مقبكؿ نمكذج إظيار -4      
  كخبكء العكاطؼ اشتعاؿ مع كالغيرة الحماس بدافع كيتبت كتعقيبات ردكدان  ىناؾ ألف

  . خبلليا مف الدعكة ىكجمت بثغرات لنا فجاءت ، فييا الفكر ضكء
 : والتعقيب لمرد ضوابط
  : التالية باألسباب األخذ يمـز كمقنعة مكضكعية مناقشتنا تككف حتى      
  . حكليا المتداكلة كاآلراء المطركحة القضية عف كافية بخمفية اإللماـ -      
  . طرحو كأسمكب تفكيره كنمط كاتجاىو الكاتب عف كافية بخمفية العمـ -      
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    . يحتمؿ ال ما الكبلـ تحميؿ دكف ، جيدان  فيمان  تأييده أك نقده المراد المقاؿ فيـ -      
  دكف الكاتب كانتقاد ، األسمكب عمى كالرد الفكرة عمى الرد بيف المكازنة -      
 .  لمقبكؿ كأدعى كأسمـ أقكل ىذا فإف ، تيجـ أك تجريح
  القضايا تماثمت لك حتى) الكتٌاب بيف كاالختبلفات الفركؽ مراعاة -      

  الرد عف يختمؼ الطكية كخبث االتجاه سكء عنو ييعرؼ مف عمى فالرد ، (المطركحة
 .  قصد غير عف طأأخ مف عمى

  اإلسياب بيف كالمكازنة العرض كجكدة الفكرة عرض في الكضكح مراعاة -      
 .  كاالختصار

  الساقطة العبارات في كالسقكط المنضبط غير العاطفي االندفاع مف الحذر -      
 .  المبتذلة
    . المسائؿ صغار مف عنو التغاضي يمكف عما كالتغاضي ، فالميـ باألىـ البدء -      
  ؛ كقبكالن  قكة المقاؿ يعطي مما ؛ المكضكع لنقاط كالتفريع التقسيـ حسف -      
 .  القارئ يممو كلئبل

  . اإلمبلء كصحة األسمكب كسبلمة العربية المغة بقكاعد االىتماـ -      
  . كالعقمية الشرعية العممية كالبراىيف باألدلة اآلراء تدعيـ -      
  المجاؿ كفتح الصدر كرحابة كالتكاضع ، ناحية مف كالثقة القكة بيف جمعال -      
بداء لمنقاش   . أخرل ناحية مف الشرعية الضكابط كفؽ النظر كجيات كا 
  . مقابمة لردكد ثغرات تفتح شائكة قضايا في الدخكؿ مف الحذر -      
  غيكر سمـم كؿ مكقؼ ىك ىذا بؿ ، كحده يقؼ ال الرد صاحب أف إظيار -      
 .  دينو عمى

  ما الرأم ذكم كاستشارة ، كالتخصص العمـ أىؿ بعض عمى الرد عرض -      
 .  ليا ننتبو أف قؿ التي النشر سرعة ذلؾ يعكؽ أف دكف ، أمكف
  كتعقيبات ردكد بإعداد ، القضية مع لمتفاعؿ أشخاص عدة بيف التنسيؽ -      

 .  أخرل جكانب مف مكضكعية
  عند المكاتبة أك كالمياتفة ، الرد نشر مف لمتأكد المجمة أك الصحيفة بعةمتا -      
 .  النشر عدـ
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 الكتابة كمتابعة   ، المعارضيف مف أك المؤيديف مف سكاء ، كأثره الرد عمى الفعؿ ردكد معرفة -      
 .  األمر لـز إذا أخرل مرة

  قضايانا بنصرة لممبادرة كأخكاتي إلخكاني حافزان  ذكرتو فيما يككف أف آممة      
  الكاقع في لنا يككف أف دكف ، أبعادىا كمعرفة بفيميا تشدقنا طالما التي ، الدعكية
 .  المطمكب الكجو عمى عنيا كالدفاع نصرتيا مف رصيد
 ، القصد وراء من واهلل      

________________________ 
 

 

 

  القراء منتدى
 فمتحذري..  أختاه

 
 سممان أم:  بقمم
 

    لتحطيـ كأداة لمعبيد تابعة تككف أف كترفض الضيـ تأبى ، أبية حرة كؿ إلى      
 ...  النداء بيذا أتكجو..  األمة
  ؟ صكتي إليؾ يصؿ ىؿ ، إليؾ أصرخ ؟ تسمعينني ىؿ أناديؾ .. أختاه      
  ممانيةالع ، المفسدة الييكدية ، عميؾ يتآمر العالـ إف بؿ ، بؾ يأتمركف القكـ إف      
  الكؿ ، إلغكائؾ العقكؿ جمع قد الكؿ ، لفتنتؾ الحشكد حشد قد الكؿ ، الكافرة

  لتتبدل لباسؾ عنؾ لينزع يريد الشيطاف حزب إنو ، لنفسؾ الذؿ يريد ، يطاردؾ
  لمف كتككني نفسؾ في فتضمي ممسكخان  مشكىان  خمقان  كيدعؾ ، كعكراتؾ سكأتؾ
  ، الرجاؿ إثرؾ في كيتميع الفحشاء يعكتش ، األمة صرح كينيدـ ، فتنة خمفؾ

كفى  لىكٍ  كد كا  فيـ .. الشيكات بحر في األمة كتغكص ا تىٍكفيري كا كىمى   فىتىكيكنيكفى  كىفىري
 .   سىكىاءن 

  الفجكر خبلليا مف يزينكف كالمكضات األزياء بيكتات كراء يقفكف ييكد ىـ ىا      
  في .. الفحشاء يزينكف ىـ ىا..  اؿاألمك  جيكبيـ في كتصب ، األمـ فتفسد كالعرم
  المجبلت في ، الفاجرة اليزلية كالمسرحيات الساقطة كاألفبلـ ، العارية األزياء
w  ، المئيمة القصة في ، حياء كؿ مف العارية المقاالت في ، العميمة كالصحؼ الدنسة

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ..  اليابطة كالبرامج المسمسبلت في
  اليكة تمؾ فف كترتفعيف تفيقيف ىؿ ، نؾلدي كتثأريف لنفسؾ تنتصريف فيؿ      

  عميو اهلل صمى- اهلل رسكؿ بحديث أذكرؾ فقط ؟ الماكركف لؾ زينيا التي السحيقة
  كاسيات كنساء .. : أرىما لـ النار أىؿ مف صنفاف « : فيو يقكؿ الذم -كسمـ

  كال الجنة يدخمف ال ، المائمة البخت كأسنمة رؤكسيف ، مميبلت مائبلت عاريات
  لدينؾ تنتصريف أـ ! ؟ الحاؿ ىذه لنفسؾ ترضيف فيؿ . » الحديث...  ريحيا يجدف

  الطاىرة العفيفة المسممة لممرأة الكضيئة الصكرة فتعكد ، اهلل كرميا التي كإلنسانيتؾ
  صكرة ، كمكانتيا نضارتيا في األـ صكرة .. الساجدة الراكعة المتكضئة النقية
 ..  األىكاء لكؿ المستعبدة األىمة ال الحرة
  اإلسبلـ باب عمى شكؽ في انتظارؾ في ىنا فنحف ، تعكدم أف .. أختاه أتمنى      
 . الكريـ

________________________ 
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