


١

الكلب والهرة
ُحيكى أن كلبًا كان يالحق هرة، وأثناء جرهيا حماولة اهلرب منه توقفت 

. لقد سئمت حيايت وأنا أعيشها يف اجلري هربًا منك: فجأة وقالت له
.ك مثيل سئمت اجلري حلاقاٌ يبأنّ والشٌك 

وماذا نفعل إذاً؟: فقال هلا الكلب
.ال ننهي هذه املعاناة ونتصالحمل: قالت

لكن إذا تصاحلنا فبامذا : ال هلا الكلبق
نشغل حياتنا؟

!نلعب لعبة املطاردة ثم انطلقت جتري وهو يالحقها : فقالت 
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٢

ة املرأة ووضعها املعارص بكل كي قصهذه احلكاية عىل سذاجتها حت
اجلاهلية القديمة حبيسة اجلهل غالبلقد كانت املرأة يف ظل،دقة

ذلك جاهلية األديان القديمة املحرفة والتخلف واملهانة، تستوي يف
.وجاهلية األوثان واألصنام





 

وعادت ، )صل اهللا عليه وسلم(ثم لما تركت األمة كثيرًا من هدي النبي 
المجتمعات اإلسالمية لممارسة صنوف من المخالفات في حق المرأة برزت 

لكنها لم تغٌير من حقيقة ، حركات تحرير المرأة وحركات المناداة بحقوقها
.اً مثل تلك الهرةتمام، واقع المرأة وجوهره بل زادته سوءًا



٣

جعلوا من ممارسات وحركات حتريرها )اللُّعبة(كل ما يف األمر أن املرأة
فغريوا األسامء ومجلوا الوجه ، هضم حقوق املرأة وامتهاهنا صورة مقبولة

ولبسوا أقنعة ختفي وجه القبيح
المتهان املرأة حتى تتقبل احلقيقة،

الساذجات الوضع الذي ُيراد هلن 
.فيهالبقاء

جتري زالتاإذ م،ح مع الكلببعقدها الصلفاهلرة مل تتغري حياهتا
ها قبل ذلك كانت جتري فزعة دون لكن، ومازال الكلب يالحقها

.رضاها فأصبحت بعد ذلك جتري برضاها
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عّام - إن مل يكن أسوأ - املعارصة ال خيتلف كثريًا إّن ما تعيشه املرأة
.عاشته املرأة يف ظل اجلاهلية القديمة

إذ املرأة التي كانت سابقًا ُتستغل يف دوائر ، بل أسوأ، شكلمل يتغري إال ال
تلهو هبا وترصف )ٌهلاية(أُعطيت يف الوقت الراهن ،ضيقة داخل املجتمع

لو فّكرت فيها ، نازالت ضخمة من قِبَلهامقابل ت) احلرية(انتباهها اسمها 
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.بكل فئاتهللمجتمع)لعبة(لتصبح 

،،،لتحقيق مآرب شتى، دمية ُتستخدم من اجلميع
.ذه الورقاتأهدي ه).. اللعبة(فإىل املرأة 
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٥

المرأة

باملرأة نظراً هلا كجنس مستقٌل سّجل لنا التاريخ شيئاً من العبث اجلاهيل
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٦

ن نظرة املجتمع لألنثى يف اجلاهلية األوىل ال ختتلف كثرياً يف إ
وهذا ، قييمها عن كون املرأة خملوقاً يؤدي دوراً يف احلياةت

الدور حمصور بطبيعة النظرة الوثنية للحياة وعدم إيامنه باحلياة 
اآلخرة يف حتقيق متعة الرجل، وكوهنا مزرعة النّسل 

اكانوا يتغزلون باملرأة ويذكروهنوهلذا ، وهو يتعامل معها من هذه الزاوية
يف وهذا حيكي طبيعة املجتمع املغرق ،اخلمريف شعرهم كام يذكرون 

.الغارق بني شهوة فرجه وشهوة بطنهاجلهالة 
صوره القرآن لنا ذلك املجتمع الذي كان يرى البنت عارًا وشناراً 

F E D C B A (:تصويراً بديعاً حني قال عز وجل

J I H G W V U T S R Q P O N M L K
 _ ^ ] \ [ Z Y X(]٥٩-٥٨:النحل[.
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g f e d c b a ` i h(:وقال

t s r q p o n m l k j
 } | { z y x w v u(] ُخر .]١٨:ف-١٦الزُّ

ُترى هل ُينزل اهللا قرآناً ُيتىل إىل ،توارى من القوم كأنه ارتكب جرماً فهو ي
شاذة؟ أم أن األمر كان ترصفًا وعادة يوم القيامة يف شأن ترصفاٍت فردّية

دهم؟عنمستحكامً اً وسلوك
دون ويف اجلاهلية كانت املرأة ُتورث مثلها مثل سائر قطع املنزل، فتنتقل 

.إذا هو رغب فيها،إذن منها إىل ابن زوجها األكرب
.يكفيها من قومها أن سمحوا هلا بالبقاء حية، ثرِ وهى ال تَ 



٨

ن ِم
أبلغ 
الصور

نكاح الجاهلية
قة تصور تعاسة وضع املرأة يف اجلاهليّة ما نقلته لنا الصدياّلتي 

بنت الصديق ريض اهللا عنهام عن ممارسات اجلاهليني ألنواع 
النكاح يف اجلاهلية كان «تقول عائشة إن، ا يعدونه زواجاً مم

خيطب الرجل إىل الرجل ،فنكاح منها نكاح الناس اليوم، عىل أربعة أنحاء
.وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها

إىل من طمثها أرسيل ونكاح آخر كان الرجل يقول المرأته إذا طهرت
حتى يتبني محلها من ها أبداً فالن فاستبضعي منه ويعتزهلا زوجها وال يمّس 

فإذا تبني محلها أصاهبا زوجها إذا أحب ،ذلك الرجل الذي تستبضع منه
.فكان هذا النكاح نكاح االستبضاع،وإنام يفعل ذلك رغبة يف نجابة الولد



٩

ة فيدخلون عىل املرأة كلهم ونكاح آخر جيتمع الرهط ما دون العرش
محلت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع محلها أرسلت يصيبها فإذا

قد :تقول هلمفلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى جيتمعوا عندها إليهم 
تسمي من ،عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يافالن

.به الرجلأحبت باسمه فيلحق به ولدها ال يستطيع أن يمتنع 
متتنع ممن جاءها وهن ونكاح الرابع جيتمع الناس فيدخلون عىل املرأة ال 

ينصبن عىل أبواهبن رايات تكون علًام فمن أرادهن دخل عليهن البغايا كن 
فإذا محلت إحداهن ووضعت محلها مجعوا هلا ودعوا هلم القافة ثم أحلقوا 

فلام بعث حممد ،من ذلكعي ابنه ال يمتنعولدها بالذي يرون فالتاط به ودُ 
باحلق هدم نكاح اجلاهلية كله إال نكاح الناس اليوم«.

بعد األمم عن أالعرب الذين كانوا قبل اإلسالم هذا يف شأن جاهلية
؟فهل كانت املرأة يف األمم املتحرضة وقتها أحسن شأناً ، حضارة



١٠

ما ملسيحية إىلفإن املرأة يف أوربا ا،إهنا كانت ال تقل تعاسة:عىل العكس
وليس هلا حق ، قبل قرون ُتعترب مصدر الرشور واآلثام وحليفة الشيطان

رابطة زوجها يف أمواهلا وتنسلخ من رابطة أرسهتا ونسبها إىل الترصف
هل ،وكان الفالسفة ورجال الكنيسة يطيلون اجلدل حول املرأة، ونسبه

!؟هي يشء أم شخص
ريطانيا يعطي الزوج احلق يف كان القانون يف ب)م١٨٠٥(وحتى سنة 

.بيع زوجته لرجل آخر بسبب الكراهية واحلاجة املادية
.املرأة هي علة اخلطيئة وسبب املصائب والنكبات: وعند قدماء املرصيني

ويف اهلند كان حق احلياة أو حق املرأة يف احلياة ينتهي وفاة زوجها فتُحرق 
.نبوذة طوال حياهتاعىل جثته وإن سلمت من احلرق عاشت ملعونة م

. .ويأيت مزيد



١١







!إنسان؟ حيوان؟
معلوٌم أن املجامع الكنسيٌة كانت جتتمع لتقرير مسائل مصريية عند

ويف بعض تلك املجامع نوقشت هذه ، النصارى حصل فيها نزاع
وهل ؟ينأن تتلقى الّد هل املرأة إنسان ذو روح؟ وهل هي أهٌل :املسألة

أن تدخل اجلنة؟ُيتاح هلا وهل ؟تصح منها العبادة
: لقد قرروا اآليتفامذا قرر املجتمعون؟

.)٢٠ص (املرأة بني الفقه والقانون )(١



١٢

قطعة أثاث
: يف دائرة املعارف الربيطانية

كان وضع املرأة يف أثينا قد 
تدهور لدرجة أهنا أصبحت 

،دهاتلد األوالد لسيّ ةٍ بمثابة أمَ 
حجر الزوجات وكان يتم

ومل يكن حيصلن ،داخل بيوهتن
ومل يكن أزواجهن ، ة حقوقكام مل تكن هلن أيّ ،من التعليمعىل قدر

.يعتربوهنن أفضل من أثاث البيت

١٢
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ومل يكن أزواجهن ، ة حقوقكام مل تكن هلن أيّ ،من التعليمعىل قدر

.يعتربوهنن أفضل من أثاث البيت
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!ومعتوهة أيضاً

: كذلك يف دائرة املعارف الربيطانية
حكومية القديمة هو وضع املروماكان الوضع القانوين للمرأة يف 

!القانون يعترب املرأة معتوهةوكان ، الكاملة للرجل
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١٤

سبب كلّ شر
قدماء اليونان وعن طريقهم شاعت يف ة ما تداولهقلَ ختَ من احلكايات املُ 

أي أّول امرأة ، وهى تتعلق باملرأة األوىل، الشعوب األوروبية األخرى
. ظهرت عىل األرض

: وهى كلمة يونانية معناها) باندورا(تلك املرأة كانت ُتعرف باسم 
مانح كٌل (أي ، استُخدمت للّداللة عىل أمر ٌيسءإالٌ أّهنا)مانح كٌل يشء(

رسق النار من ) برومثيوس(اإلله إنّ : واحلكاية املُختلقة تقول)الرشور
فقّرر أن ) زيوس(أغضب كبري اآلهلة ممٌا، الّسامء وأعطاها لسّكان األرض

وأُنزلت ، ليحِرم سّكان األرض من النّعيم) باندورا(خيلق امرأًة اسمها 
هلا فتأّثر بجام)إبيميثيوس(قة كان يستوطنها آنذاك أة إىل منطتلك املر

.واختذها زوجة له لتعيش معه



١٥

وذات يوم ، )باندورا(وكانت هذه املرأة متلك صندوقاً ُيعرف بصندوق 
قامت بفتح الصندوق الذي كان 

، يمتلئ بالٌرشور من كل نوع
وبمجرد فتحه لغطائه خرجت 
الرشور وانترشت عىل وجه 

م مل ختل ومنذ ذلك اليو، ضاألر
.األرض من الرش يوماً 
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١٦

سبب المصائب

يف سفر التكوين تتحدث التوراة عن قصة خروج آدم من اجلنة وكيف 
فرأت «: )اءحوّ (أّن احلية أغوت املرأة 

املرأة أّن الشجرة جيدة لألكل وأهنا هبجة 
للعيون وأن الشجرة شهية للنظر فأخذت 

أعطت رجلها معها من ثمرها وأكلت و
فأكل فانفتحت أعينهام وعلام أهنام عريانني 

.»ا أوراق تني وصنعا ألنفسهام مآزرفخاط
أين أنت؟ : فنادى الرب آدم وقال له«: القصة يف عتاب الرب هلامومتيض

من: فقال، سمعت صوتك يف اجلنة فخشيت ألين عريان فاختبأت: قال
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١٧

لتي أوصيتك أال تأكل منها؟ ؟ هل أكلت من الشجرة انأعلمك أنك عريا
فقال ، املرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت: قال آدم

فقال ،احلية غّرتني فأكلت: فقالت: ما هذا الذي فعلت: الرب للمرأة
تكثريًا أكثر أتعاب حبلك بالوجع تلدين أوالدًا وإىل رجلك : الرب للمرأة

ألّنك سمعت لقول :دموقال آل، يكون اشتياقك وهو يسود عليك
ملعونة األرض : وأكلت من الشجرة التي أوصيتك ال تأكل منهاامرأتك
.»كل منها أيام حياتكبالتعب تأ، بسببك

وكام ،املرأة مسؤولة عن إخراج آدم من اجلنةتبنت املسيحية أنّ هكذاو
الديانة املسيحية تنظر إىل املرأة كمغوية«:تقول دائرة املعارف الربيطانية

.»نة وكائن برشي من الدرجة الثانيةومسؤولة عن إخراج آدم من اجل
: اآلياتتأّمل هذه ، أما القرآن فإنه صحح هذه الواقعة
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فقد تم ، كل مناسبةيفصيغة املثنىأن هذه اآليات تستخدم معيالحظ
وهذا يوضح أّن الشيطان قام ، حتميل كافة التبعات آدم وحواء كليهام

فذاقا من ثمرة الشجرة املمنوعني عنها معاً ، معاً وأهنام انقاد له ، بإغوائهام معاً 
يلقي اللوم عليهام سواء واهللا تعاىل ، أهنام لقيا مصريًا واحداً وكانت النتيجة

.بسواء
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ال بل جاء يف السنّة حتميل آدم املسؤولية كلّها ، ففي الصحيحني من 
احتج آدم وموسى، فقال «:قالعن النبي حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه 

يا آدم أنت أبونا خيبتنا : له موسى
يا : قال له آدموأخرجتنا من اجلنة،

موسى اصطفاك اهللا بكالمه، 
وخط لك بيده، أتلومني عىل أمر 
قدره اهللا عيل قبل أن خيلقني 
بأربعني سنة؟ فحج آدم موسى، 

فهذا احلديث عىل كثرة رواياته وتنّوعها مل ُيذكر يف يشء » فحج آدم موسى
اركة ، منها أّن مسؤوليّة الذنب والشقاء كانت بسبب حواء ال ابتداء وال مش

بل اخلطاب كان آلدم وحده ألنّه هو اّلذي خلقه اهللا وأسكنه اجلنة ابتداء 
!وابتاله بعدم األكل من الشجرة ، فانظر إىل الفرق بني هذا وذاك 
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٢٠

فكرة 
العزوبة

!قذارةالعالقة بالمرأة سبب لل
 

دف بصفة خاصة إىل إضفاء القداسة عند من اخرتعها هت
ًا ذاتيا يف ييكون مكتففرجل الدين ينبغي أن ، عىل رجال الدين

حميطه الروحي بينام إقامة العالقات مع املرأة تدل عىل اعتامده عىل مصدر 
.خارجي الستكامل شخصيته

وتوضح دراسة األديان البدائية بأن إقامة العالقات الزوجية كانت 
هذه العالقات حتول دون حمظورة عىل رجال الدين العتقادها بأّن مثل

.سد البرشىالتطهري الروحي للج
ولذلك ينبغي ملن يتطلع إىل السمو اخللقي والروحي االمتناع عن 

واعتُرب ، إن كان متزوجًا بالفعلالزواج وعدم ممارسة اجلنس مع الزوجة 
.العمل اجلنيس عدواً حقيقياً للدين



٢١

وكان املثل األعىل للمعلم الروحي من الفالسفة ورجال الدين يف روما 
.العزوبةأن يعيش حياة القديمة 

إلقاء النظرة عىل والديانة اجلينية اهلندية تدعوا إىل االمتناع حتى عن جمرد 
.»للمرأة يف البوذية وديانات أخرىونجد وضعاً مماثالً ، املرأة

وال نريد أن نخوض يف مصداقية العزوبة عند هؤالء املمتنعني 
وعمق والفضائح الّتي اكتُشفت عن كثريين منهم ، بل سنفرتض صدقهم 

لكن هل هذا يتوافق مع طبيعة النظرة واحلكمة الربانية ،تطبيقهم للفكرة
!لوجود املرأة جنسا آخر للبرش ؟

،تأّمل الفرق بين هذه النظرة وبين منهج الّنبيّ 
هذه لنسفاً من الجذورلقد كانت سيرته وسّنته 

!اآلراء قوالً وعمالً 



٢٢

ام القداسة أن وإنّ ، يدل عىل القداسةفأخربنا بأّن العزوف عن الزواج ال
وأّن ،أن يظل ملتزمًا بحدود اهللا وأوامره، يعيش املرء بني أهله وأوالده

ما بال أقوام قالوا «: كام فهم بعض أصحابه فقال ذلك ال عالقة له بالعزوبة 
كذا وكذا؟ لكني أصيل وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب 

.»عن سنتي فليس مني
حيث وّجه الّشباب بل قال إّن الزواج سبب لتحقيق القداسة والطهر 

يا معرش الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبرص «: بقوله 
.»وأحصن للفرج

العالقة اجلنسية بني الرجل واملرأة سببا لألجر ، بل جعل النبّي 
يكون له فيها يا رسول اهللا، أيأيت أحدنا شهوته و: حيث سأله أصحابه

زر؟ فكذلك إذا أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه فيها وِ «: أجر؟ قال
.»وضعها يف احلالل كان له أجر



٢٣

، املرأة ليست مصدراً للرش بل هي مصدر خري للحياةأنّ بنزل الوحيو
D C B A (:ومصدر األمن واالستقرارفهي الّسكن للرجل

K J I H G F E(]كيف ، و]١٨٩:األعراف
يمكن أن تكون مصدرا للرشور وهي خملوقة منه ؟

بالتوجيه للنكاح وإنشاء العالقات األرسية النّبّي ومل يكتف 
واالرتباط اجلنيس باملرأة بل كان مطبقا لذلك يف خاصة نفسه فتزّوج هبّن 

، وحبّه خلدجية وعائشة أكرب دليل عىل شتى ، ومنها احلّب واملوّدة حملصال
ّدق أحد بعد ذلك أكذوبة الغرب يف حّق املنهج اإلسالمي ذلك ، فهل يص

!جتاه املرأة ؟



٢٤

!مجرد قُوت

رغم ما يف الديانات املحرفة واألرضية من خماز جتاه املرأة إالّ أّين مل اقرأ 
ألحد من دهاقنة العلامنية العرب شيئًا عنه 
إالّ ما تقتضيه مهمة الطعن يف اإلسالم من 

.و منها بريء ذلك وربطه هبا وه
اللّواط بالزوجة يف فعىل سبيل املثال 

ألن املرأة لالستمتاع املجرد كقطعة حلمة اشرتاها من ، رشيعة اليهود جائز
وعندما شكت امرأة ، جّزار يمكنه أكلها مسلوقة أو مشوية عىل حسب رغبته

ال يمكنني «: هيودية إىل احلاخام من ممارسات زوجها اجلنسية الشاذة قال هلا
.»ّدمك ُقوتاً لزوجكألّن الّرشع ق، بابنتيأن أمنعه عن هذا 
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٢٥

.»لعون من أتى امرأة يف دبرهام«: فأين هذا من قوله 
y x w v u t s r q p (: وقوله تعاىل 

 � ~ } | { z (]٢٢٢:البقرة[.
.]٢٢٨:البقرة[) m l k j i h(: وقوله تعاىل 

رجل جتاه زوجته بام يعّفها ، ومن هذا أخذ العلامء وجوب اجلامع عىل ال
.فكام أّن املتعة حق له عليها فهي واجب هلا عليه 

فاملرأة ليست قوتا بل هي حمل استمتاع لبعلها وهو كذلك، ولكل منهام 
.حدود ال جيوز له تعدهيا 



٢٦

!أسوأ من أَمة
 

رأة إىل املرأة بأن الرجعية اإلسالمية تعيد امل) َتعِرية(عادًة ما يتبجح دعاة 
!وهم يف كّل ذلك ينادون بتقليد النموذج الغريب! عرص اإلماء

      
       


 

 



٢٧

، من له إىل حقيقةر الغريب وحوّ كْ ده الفِ وهذا الذي قاله نابليون جّس 
فاتسعت جتارة الرقيق وأصبحت خالل اآللة الرأساملية واحلّرّية املطلقة،

.يف شتى ربوع أوربا وأمريكااهناأسواق النخاسة ضاربة بأعط
فإهنم ، كل ما هنالك تغيري األسامء

يعلمون أن كثريًا من النساء ينخدعن 
ويبهرهّن بريق ، أكثر من اجلوهرباملظهر 

ميهن عن الظاهر وملعان القرشة ويع
عليك هل فباهللا ،التدقيق يف حقائق األمور

نّاً؟واَخلنا ف، َذوقاً ) الُعري(دار بخلدك يوماً أن يصبح 
وعىل منصات ، خشبات املسارحوفوق، ما حيصل أمام شاشات السينام

ل يقّل بشاعة بل هل ُيقارن ه: ات  واملراقص والنوادي الليليةالكازينوه
!بحال اإلماء يف عرص اإلماء؟



٢٨

يغار عليها كام ، ُمتلك من شخص واحد) ةمَ األَ (كانت املرأة :لنتأّمل 
وكم خليفة ، كام ينجب من زوجتهيغار عىل زوجته وينجب منها 

ى مّ َس إذا هبا حتت مُ ، مية كان من أبناء اإلماءمن خلفاء الدولة اإلسالَ 
ال يغار ، الرجاللكاً مشاعاً لكّل الفن واحلرية واملساواة تصبح مُ 

،رمه معهاوال يتحمل أحدهم مسؤولية ُج ، أحدهم عليها من آخر
املال والشهرة من مغرورات بيشءوتقبل هذا الوضع آالف النساء

!احلرية الزائفبريق أو 


 
 


    
 



٢٩

أصبحت أمرًا معروفاً –واألسود كذلك –وجتارة الرقيق األبيض 
املرأة بطريقة أو سرتّق حيث تُ ، البالد املسلمة والعربيةانترش حتى يف

بأخرى وُتصبح سلعة تباع لتكون فراشًا ليليًّا لكل من هّب ودّب وال 
ا بقوة املال وإما بقوة ألن النّخاس قد اشرتاها إمّ ،يع أن متتنعتستط

.ال أكثر، لقد استطاع أن حيوهلا إىل دمية. . السالح



٣٠

أيهما أذكى المرأة المتحررة أم الغراب؟


 

خص دعاوى املنادين بتحرير املرأة يف تتل
أن التباين بني املرأة والرجل يف املجتمعات 

بل ، القديمة مل يكن ناجتًا عن عوامل طبيعية
اتعي هذه احلركوتدّ ،هذه العوامل كانت نابعة من ظروف املجتمعإنّ 

أن األوضاع إالّ ، أنه بوسع املرأة إنجاز مجيع األعامل التي يقوم هبا الّرجل
وأنه ، الجتامعية القديمة مل تفسح املجال أمام املرأة إلبراز شخصيتهاا

يمكن هلا أن تعمل جنبًا إىل جنب الرجل لو أزيلت هذه الضغوط 
. االجتامعية وهي لن تبقى متخلفة عن الرجل
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٣١

ومىض عىل بدء حركة التحرير هذه أكثر من قرنني من الزمان وقد 
القضاء عىل األحوال حيث تمّ ،نجحت يف أهدافها يف الدول املتقدمة

حصوهلا عىل - يف نظر املنادين بتحرر املرأة - االجتامعية التي كانت تعرقل 
فقد ُوضعت ترشيعات لتحقيق املساواة بني ، مماثل للرجلوضع اجتامعّي 

ومل تبق هناك أية عقبات قانونية أو عرفية ، الرجل واملرأة يف مجيع دول العامل
فامذا حصل؟،ملرأةحتول دون انطالقة ا

لقد ظلت املرأة متخلفة عن 
الرجل ومل حتقق املساواة مع الرجل

خالصة ما إذ كانت، يف أي جمال
قالته دائرة املعارف الربيطانية عن 

تركز النساء العامالت خارج «: ما ييلاملجتمع احلديثوضع املرأة يف
صل النساء عىل وحت، وأدنى املراتب، ذات أقل املرتباتالبيوت يف وظائف 

٣١
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٣٢

وكان مرتب ، حتى لو كن يقمن بنفس أعامهلم،مرتبات أقل من الرجال
من مرتبات الرجال سنة )%٦٠(النساء املتوسط يف الواليات املتحدة يبلغ 

أما من ، من مرتبات الرجال)%٥٥(ويصل هذا املتوسط إىل )م١٩٨٢(
احلكومات الناحية السياسية فالنساء حمرومات بشدة من التمثيل يف 

.»ة واملحلية ويف األحزاب السيايسالوطني



٣٣

رأي صريح

): حتمية النظام األبوي(صاحب كتاب )غولد بروغ(يقول 
ولكنني عىل ، السيدات املنارصات حلركة مساواة املرأة يبغضننيإنّ «

كن وليدة يقني بأن سيادة الذكر بصفة عامة يف كافة املجتمعات مل ت
.»بعية فحسالظروف االجتام





 



٣٤

وزيرًا يف جملس )٦٢(ويشري أيضًا إىل أنه ال توجد سيدة واحدة بني 
)مارغريت ميد(وينقل عن الدكتورة ، )م١٩٧٧(الوزراء السوفييتي سنة

إن كافة «: دراسة املجتمعات البرشية قوهلاالتي قضت جل حياهتا يف 
االدعاءات عن وجود جمتمعات كانت تتمتع املرأة فيها بالسيادة باطلة وال 

يتمتع بالسيادة كان الرجلكل عهود التاريخ فيف، أساس هلا من الصحة
.»تشؤون البين العامة وكان يمتلك السلطة املطلقة للبت يفؤويف الش



٣٥

هدايا التحرريين

لقد ، حركات حترير املرأة حققت نجاحات باهرة يف جوانب معينة
تتناقلها أيدي الرجال حتت ، حرة يف أن تكون دميةأصبحت املرأة 
، نادلة، راقصة، فنانة، كرتريةس، عشيقة، فهي صديقة: مسميات عديدة

فإهنا مع هذا مصونة اجلانبومن كانت منهن حتاول أن تكون ، مذيعة
.تواجه مصرياً خميفاً 

إيامءات تتحدث عن التقارير املتكاثرة عن وضع املرأة العاملة يف أمريكا 
.واعتداءات جسدية، ولغة جارحة، رةداع



٣٦

ّهنا تواجه صعوبة يف إثبات وإذا حدث أن جلأت املرأة إىل املحاكم فإ
ينجح املعتدي يف إقناع قضية التحرش فضال عن االغتصاب،إذ غالبا ما 

.العالقة كانت طواعيةنّ أاملحلفني والقضاة 
املضايقة إنّ :تدافع عن املرأة العاملة املنظامت النسائية التي تقولو

.اجلنسية للمرأة العاملة مرض مستوطن
ضن إىل هذا النوع من تعرّ يت العامالت إن نحو نصف األمريكياو

للمرأة يف املصانع أو يف وهذا ال حيدث فقط ، املضايقة يف مواقع العمل
، بل يقع أيضاً يف املكاتب األمريكية باملباين الشاهقة، مواقع عمل الكادحني

هنا ليس لطيفًا للنساء العامالت فاجلوّ 
كأمينات مكاتب أو موظفات استقبال 

.و غريهن من املهنياتحماميات أأو 

٣٦

ّهنا تواجه صعوبة يف إثبات وإذا حدث أن جلأت املرأة إىل املحاكم فإ
ينجح املعتدي يف إقناع قضية التحرش فضال عن االغتصاب،إذ غالبا ما 

.العالقة كانت طواعيةنّ أاملحلفني والقضاة 
املضايقة إنّ :تدافع عن املرأة العاملة املنظامت النسائية التي تقولو

.اجلنسية للمرأة العاملة مرض مستوطن
ضن إىل هذا النوع من تعرّ يت العامالت إن نحو نصف األمريكياو

للمرأة يف املصانع أو يف وهذا ال حيدث فقط ، املضايقة يف مواقع العمل
، بل يقع أيضاً يف املكاتب األمريكية باملباين الشاهقة، مواقع عمل الكادحني

هنا ليس لطيفًا للنساء العامالت فاجلوّ 
كأمينات مكاتب أو موظفات استقبال 

.و غريهن من املهنياتحماميات أأو 

٣٦

ّهنا تواجه صعوبة يف إثبات وإذا حدث أن جلأت املرأة إىل املحاكم فإ
ينجح املعتدي يف إقناع قضية التحرش فضال عن االغتصاب،إذ غالبا ما 

.العالقة كانت طواعيةنّ أاملحلفني والقضاة 
املضايقة إنّ :تدافع عن املرأة العاملة املنظامت النسائية التي تقولو

.اجلنسية للمرأة العاملة مرض مستوطن
ضن إىل هذا النوع من تعرّ يت العامالت إن نحو نصف األمريكياو

للمرأة يف املصانع أو يف وهذا ال حيدث فقط ، املضايقة يف مواقع العمل
، بل يقع أيضاً يف املكاتب األمريكية باملباين الشاهقة، مواقع عمل الكادحني

هنا ليس لطيفًا للنساء العامالت فاجلوّ 
كأمينات مكاتب أو موظفات استقبال 

.و غريهن من املهنياتحماميات أأو 



٣٧

احلكومية يتعرضن للمضايقة املرافق من العامالت يف %)٤٢(نحووإّن 
. جلنة تقيص احلقائقيف مواقع أعامهلن طبقاً لتقرير

إنّ : وقال ستون باملئة من عضوات االحتاد األمريكي ملوظفي الدولة
.مشكلة معتادة بالنسبة إليهناملضايقة اجلنسية

%) ٧٠(حول هذا النوع من املضايقة قد وصلت إىل وكانت الشكاوى
نوع هذه الشكاوى من العنف اجلسدي وتت، من جمموع الشكاوى

كاالغتصاب واالعتداء إىل املضايقات اخلفية كالدفع واللمس واملطالب 
والتعليقات اجلنسية اجلارحة واحلديث املستمر عن اجلنسية املستمرة

.االنتقام اجلنيس واللغة الفظّة
عن أنظار الشهود وهو يثق اً عتدي بحركاته عموماً برسعة وبعيداملمويقو

سيحمل - وحتى بالضعف أحياناً - متاماً بأن اخلوف والشعور باحلرج 
.الضحية عىل عدم رفع شكوى



٣٨

إمكان املعتدي أن يلجأ إىل كل وحتى عندما تتقدم الضحية بالشكوى فب
.أنواع الدفاع التي يمكنه اللجوء إليها





 

ية يف ولو كان املعتدى رئيس الضح
العمل فستجد املرأة التي تقاوم مثل هذه 

قد االعتداءات أو تشكو ضدها أهنا 
وستجد ، أُعطيت أعباء أكرب يف العمل

التقارير الرسية لتقييم عملها مليئة
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٣٩

ل ترك العمل والغالبية تفّض ، باملالحظات اجلارحة وستواجه عداء سافراً 
ختتار أيا بإمكان الضحية أن وعندما يبدو أنه ليس ، عىل اللجوء إىل املحاكم

.ذين البديلني فهي تستسلم بصمتمن ه
ماذا بعد هذا؟

تعاني النساء األمريكيات العامالت من هذه األوضاع السيئة رغم 
وهناك قوانين بعدم ، التشريعات القاضية بالتساوي بين الرجل والمرأة

، مريكيةومع ذلك تبقى المرأة مضطهدة في المكاتب األ، التعرض للنساء
.ألنها لم تعِ حقيقة ما ُيراد بها ولها وصّدقت ما قاله لها الالعبون الكبار



٤٠

كيف أصبحت المرأة الغربية لعبة؟

ُخلقا ، جنسان خمتلفانالرجل واملرأة
وسيحقق ، ألجل إنجاز أهداف خمتلفة

مماثًال يف جماله لو كل منهام نجاحاً 
أما لو ، هاقترص نشاطهام عىل ما ُخلقا ل

واملرأة إىل عمل واحد فلن يكون بوسع املرأة أن جرى توجيه الرجل 
تؤدي العمل الذي يقوم به الرجل عىل املستوى املطلوب وبذلك تتحول 

.املرأة إىل جنس أدنى

٤٠
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٤٠
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٤١

من وكثريًا ما حيدث أن هترب الفتاة
بعد سوء تفاهم أهلها أو زوجهابيت

أن أن بإمكاهناوتنفدر عنهم معتقدة
دأ حياة مستقلة تكسب كالرجال وتب

.جديدة
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.جديدة
        

     


      
       

 

    
       

 



٤٢

ولكن املرأة الغربية أدركت بعد مغادرهتا البيت أهنا لن حتصل عىل ثمنها 
فال يبقى أمامها أيّ ، بالعمل كالرجل يف مواقع العمل املوجودة،احلقيقي

.وز بحياة مستقلة إال ببيع ذاهتابديل لكسب العيش والف
تضطر إىل أن جتعل جسدها سلعة ما حصل وأصبح سائداً،وهذا 

وهبذا ، نفة الذكرآكالفتاة اهلاربة ، عروضة للبيع بعد خروجها من بيتهام
العمل غري الطبيعي والالأخالقي ال تتمكن املرأة من الوصول إىل 

بل تتسبب يف خلق مشكالت جديدة ال ، درجة املساواة املزعومة
ومن بينها مشكلة اإلثارة اجلنسية من خالل املالبس ، حرص هلا

بيئة مصنوعة خصيصًا للمرأة متارس وهي، الفنوالسلوك واألدب و
فيها الدور الذي استدرجها إليه التحرريون لتكون حرة فقط فيام يريض 

.شهواهتم ونزواهتم



٤٣

مسرح العرائس

كانت املرأة املسلمة يف بالد العَرب ال خترج إال 
ين ذوهو أمر أغاض أعداءها الّ ، باحلجاب

ي حتول دون اللعب يريدون إزالة كل العوائق الت
فعمدوا إىل اختاذ بعض العرائس والدمى ، هبا

، وحّركوها عن بعد لتنفيذ مرسحية مضحكة
مع بعض املغّرر هبنّ حيث قامت ، )هدى شعراوي(بطلتها دمية اسمها

وأمام ثكنات ،مثلها يف مظاهرة ضد اجليش اإلنجليزي إبان احتالله ملرص
هل . . يه الناراألرض وأشعلن فورمني به يفمن بنزع حجاهبنّ اجليش قُ 

!ت مرسحية أغبى من هذه؟يرأ

٤٣
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كانت املرأة املسلمة يف بالد العَرب ال خترج إال 
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٤٣
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ين ذوهو أمر أغاض أعداءها الّ ، باحلجاب
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٤٤

هو من هل اجليش االنجليزيما عالقة االنجليز باحلجاب؟ 
فرض احلجاب عىل النساء؟

ثم بعد هذه املرسحية توالت األحداث التي نتج عنها سفور املرأة 
.واختالطها بالرجال وغري ذلك

       
 












٤٥

ضحايا اللعب

لقد ُدفع باملرأة يف العرص احلارض إىل خارج البيت هبدف إحالهلا يف كل 
، عىل وضع مماثل للرجل يف تلك املواقعإال أهنا مل حتصل حقيقة، حلياةمواقع ا

قضية العالقات : بل تسببت يف ظهور مشكالت عويصة أخرى من بينها
فاختالط الرجل باملرأة بحرية يؤدى إىل نشوء ، اجلنسية غري املرشوعة

.عالقات جنسية غري مرشوعة كنتيجة طبيعية ال يمكن احليلولة دوهنا
القة اجلنسية غري املرشوعة تبدو ألول وهلة والع

إال أن هذا اجلرم العظيم تظهر خطورته ، أمرًا بسيطاً 
حني تؤدى هذه العالقة غري الرشعية بني الرجل 

ال يعرف هويته وال، واملرأة إىل ظهور كائن حي ثالث

٤٥
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٤٥
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٤٦

مع أمهاهتم بعيدًا عن ونؤهؤالء املواليد غري الرشعيني ينشو، اً بأبويه غال
ة أو يف حضانات ومؤسسات حكومي: مسؤولية األب وهو املجرم اآلخر

حمرومة من العواطف البرشية ائناٍت لينضموا بعد ذلك إىل املجتمع ك
.الرفيعة

سة الزواج وارتفعتالعالقة اجلنسية املنفلتة ضعفت مؤّس بوبسب
معدالت الطالق بشكل رهيب مما نشأ عنه ما ُيعرف بالعائالت 

ا ينفصل الرجل واملرأة فهام حيرمان أوالدها من مندوع، تةاملشتّ 
يف املجتمع عاطفتي األبوة واألمومة وهؤالء األطفال ينشؤون 

هم كبار املجرمنينكالبهائم ليظهر من بي
تي نشأت يف القرن الّ األمراض االجتامعية املذهلة أهمّ من بنيو

ة تباين يف نوعيا ظاهرة عاملية رغم الإّهن ، ثاجرائم األحدتربز العرشين 
.ومعدل هذه اجلرائم من بلد آلخر



٤٧

مشكلة جرائم األحداث بشكل واسع يف الغرب العلامءلقد درس
جرائم األحداث يرتكبها أطفال أنّ : ومن أبرز النتائج التي توصلوا إليها 

يعانون من التوتر العصبي والفكر السلبي بسبب حرماهنم من عطف 
ثالثمئة طفل يقومون إىل أنّ ة يف أمريكاوتشري تقارير منشور، األبوين

.سنوياً يف الواليات املتحدةبقتل آبائهم أو أمهاهتم



٤٨

!كالم في كالم

ملحقًا خاصًا عن في زمن سابقاألمريكية ) تيم(أعدت مجلة 
المرأة األمريكية ساهم في إعداده عشرات من محررات 

يبين لنا وجهًا قبيحًا من اخترنا هنا قطعًا من التقرير، المجلة
وجوه هذه اللعبة

الرجل «): مرير هيد(السائح االسكتلندي كتب)م١٨٩٨(يف عام *
.» يامه بإنجاز كافة األعامل الشاقةهنا هو املهيمن عىل املرأة بسبب ق

إال أن أنصار احلركة النسائية ورغم مّيض أكثر من مئة عام عىل كالمه هذا 
إليه السائح االسكتلندي قبل حوايل الوضع الذي أشارإنّ : اجلديدة يقولون

.فاملرأة وحدها هي التي ال تزال تتعرض لضغوط، مئة عام مازال قائامً 



٤٩

من الرجال %)٥١(يف استفتاء جملة علم النفس اليوم األمريكية أكد*
.أن املجتمع األمريكي يقوم باستغالل املرأة متاماً كام يستغل السود

قد أصدر قراراً ) ليندون جونسون(لرئيس األمريكي األسبق كان ا*
إال ، أكرب عدد من النساء يف الوظائف احلكوميةبتعيني)م١٩٦٤(سنة 

)م١٩٦٦(أنه طبقًا لإلحصائيات مل تكن املرأة األمريكية تتوىل حتى عام
.من الوظائف احلكوميةفقط )%١.٦(إال 

رب عدد من النساء يف وكان الرئيس نيكسون قد تعهد بتشغيل أك*
الدوائر احلكومية لدرجة أنه أنشأ قسًام خاصًا بتوظيف املرأة يف البيت 

:ام يشغلن وظائف رفيعةأن النساء يف واشنطن قلّ إالّ ، األبيض

 


 



٥٠

 
     


 


 
ويتم ، النساء يف عامل الرجال هذا مازلن يتمتعن بأمهيتهن التقليدية*

غنى فيها عن املرأةالتي الاختيارهن بكل محاس للعمل يف املجاالت 
.كعارضة أزياء وممثلة يف السينام واملرسح

السلطة والثروة واجلنس هي أبرز ثالثة إنّ : )لوسكلري(تقول الكاتبة
قيم يف الواليات املتحدة وال طريق أمام النساء للحصول عىل السلطة 

وال سبيل للحصول عىل الثروة الكبرية إال أزواجهنإال عن طريق 
.سواء كان مرشوعاً أو غري مرشوعاجلنسبواسطة 



٥١

بيتي (السيدة : ية عىل املرأة ذكرت املرأة نامذج من يثار احلياة الغرب*
كانت قد أنجبت ابناً غري رشعي بينام مل تتجاوز اخلامسة عرشة ) جاكسون

بينام ، مما سبب وفاة أمها كمداً ، من عمرها
اآلن أم وهي ، هي فقدت كل أمل يف احلياة

.لسبعة أوالد غري رشعيني
إنني ال : للصحفية التي قابلتها وهي تقول

وأعيش داخل بيت يف زقاق قذر ال ، ورة الغاز والكهرباءعىل دفع فاتأقدر
إنني أتقاىض معونة ،تتوفر فيه مياه ساخنة وتكثر فيه الفئران واحلرشات

دوالراً ١٢٨دوالرًا من إدارة الضامن االجتامعي وأكسب ٩٢شهرية قدرها 
، إال أن املبلغ الضئيل ال يكفي حتى ملتطلبات احلياة األساسية!بطرق أخرى

:اهيك عن أن أفكر يف احلصول عىل خط تليفون أو رشاء مذياع أو تليفزيونن
إن حيايت ال معنى هلا

٥١
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٥١
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٥٢

ال أهتم هبا «:ما رأيك يف حركة حترر املرأة؟ فأجابت: وسأهلا حمرر التايم
.»إطالقاً 

بوسعي أن ، كلهم حمتالون، ال أذهب إىل الكنيسة«:والدين؟ فأجابت
إنني ال أملك ما أدفعه ، ع ابتهااليت حتامً أتعبد يف البيت واهللا يسم

.»!للكنيسة
وجد مؤسسة صحفية أو دار ال ت: يف أمريكا بلد التحرر واملساواة*

.أ فيها املرأة منصب رئيس جملس اإلدارةنرش تتبوّ 
عضوًا هبيئة التحرير يف وكالة )١٠٥٠(امرأة فقط من بني)١١٢(هناك 

.األمريكية) أسوشيتدبريس(أنباء 
الدولية يصل عدد مستخدميها إىل )يونايتد بريس(وكالة 

.امرأة فقط)٨١(شخص بينهم)٩٠٠٠(حوايل



٥٣

وتواجه املرأة نفس األوضاع يف مؤسسات صحفية أخرى مرموقة يف 
وهي يف غالب هذه الصحف تقوم بإعداد تقارير ، الواليات املتحدة

.لنساءوحترير موضوعات عن طهي الطعام وعروض األزياء وأخبار ا
املجتمع األمريكي؟فأين بقية نساء

هنن ربات بيوت عرفن أن مكان املرأة ّما أفإ: إهنن يف أحد مكانني
.احلقيقي يف بيتها ومع أطفاهلا

يف احلانات أو املسارح أو : وإما أهنن يامرس وظيفة اللعبة أو الدمية
.املالهي الليلية أو عىل نوايص الطرق

عدالة [ملحكمة العليا يف الواليات املتحدةُحِفر عىل واجهة مبنى ا*
إال أن هذه الكلامت ال تعّرب بصدق عن الوضع ]متساوية يف ظل القانون

ة قاضية يف املحكمة فال توجد بعُد أيّ ، احلقيقي الذي تعيشه املرأة األمريكية
وليست هناك إال امرأة واحدة فقط تعمل كموظفة إدارية بمكتب، العليا



٥٤

قاضيًا يف )٧٩(كام ال توجد إال قاضية واحدة من بني ، التسعةأحد القضاة 
املحاكم االحتادية الذين يبلغ عددهم وبني قضاة ، حمكمة االستئناف االحتادية

ويبلغ عدد القضاة اإلمجايل يف ، قاضيًا ال يوجد إال أربع نساء فقط)٤٠٢(
ضية أي قا)٢٠٠(الواليات املتحدة عرشة آالف قاض ليس من بينهم سوى 

منصب املدعي ومل تتوىل، فقط%)٢(
.العام امرأة قط

فأين حتقيق حقوق ، ويكفي هذا
املرأة واملساواة؟

لقد باع الغرب للمرأة كالماً 
.كّل يشء. .كّل يشءواشرتى منها 

٥٤

قاضيًا يف )٧٩(كام ال توجد إال قاضية واحدة من بني ، التسعةأحد القضاة 
املحاكم االحتادية الذين يبلغ عددهم وبني قضاة ، حمكمة االستئناف االحتادية

ويبلغ عدد القضاة اإلمجايل يف ، قاضيًا ال يوجد إال أربع نساء فقط)٤٠٢(
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.العام امرأة قط

فأين حتقيق حقوق ، ويكفي هذا
املرأة واملساواة؟

لقد باع الغرب للمرأة كالماً 
.كّل يشء. .كّل يشءواشرتى منها 
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قرار خاطئ

المرأة األمريكية تساهم في سائر 
. األنشطة خارج المنزل

ا املنفصل عن وهي متلك حساهبا اخلاص هب
ولكن عند عودهتا إىل ، زوجها يف املصارف

.تنتظرها مسؤوليات أخرى، املنزل بعد القيام بأعامل الرجل
إهنا حتب أوالدها وهي ال ترىض رغم زيادة أعبائها بتكليف أخرين 

إهنا جتب زوجها أيضًا وهي ال تقدر أن ترفض القيام باألعامل ، برعايتهم
حتى لو تم االتفاق بني الزوجني، ت املرأةالتي تعتربها من اختصاصا
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٥٦

املسؤولية وبسبب ، لدى عقد القران بعدم ارتباط الزوجة بأعامل املنزل
.املزدوجة تالحقها مشاعر باستمرار بأهنا وقعت ضحية قرار خاطئ

          

 

ل مكان تتعرض فقد أصبح املنزل هو أوّ 
، فيه املرأة للعنف خاصة العنف النفيس

وأصبح الزوج عيل قائمة املتهمني باإلساءة 
هذه اخلالفات التي كثريا ما ، إىل املرأة بسبب كثرة اخلالفات واملشاجرات

، تحار بعد أن تفشل يف إقامة حياة زوجية سعيدة مستقرةتدفع باملرأة إىل االن
إحصائية من فهناكخاصة أهنا قد تتعرض للرضب من الزوج بشكل متكرر 

من الزوجات يتعرضن للرضب من %)٣٥(املركز القومي للمرأة تؤكد أّن 
.قبل األزواج

٥٦

املسؤولية وبسبب ، لدى عقد القران بعدم ارتباط الزوجة بأعامل املنزل
.املزدوجة تالحقها مشاعر باستمرار بأهنا وقعت ضحية قرار خاطئ

          

 

ل مكان تتعرض فقد أصبح املنزل هو أوّ 
، فيه املرأة للعنف خاصة العنف النفيس

وأصبح الزوج عيل قائمة املتهمني باإلساءة 
هذه اخلالفات التي كثريا ما ، إىل املرأة بسبب كثرة اخلالفات واملشاجرات

، تحار بعد أن تفشل يف إقامة حياة زوجية سعيدة مستقرةتدفع باملرأة إىل االن
إحصائية من فهناكخاصة أهنا قد تتعرض للرضب من الزوج بشكل متكرر 

من الزوجات يتعرضن للرضب من %)٣٥(املركز القومي للمرأة تؤكد أّن 
.قبل األزواج

٥٦

املسؤولية وبسبب ، لدى عقد القران بعدم ارتباط الزوجة بأعامل املنزل
.املزدوجة تالحقها مشاعر باستمرار بأهنا وقعت ضحية قرار خاطئ

          

 

ل مكان تتعرض فقد أصبح املنزل هو أوّ 
، فيه املرأة للعنف خاصة العنف النفيس

وأصبح الزوج عيل قائمة املتهمني باإلساءة 
هذه اخلالفات التي كثريا ما ، إىل املرأة بسبب كثرة اخلالفات واملشاجرات

، تحار بعد أن تفشل يف إقامة حياة زوجية سعيدة مستقرةتدفع باملرأة إىل االن
إحصائية من فهناكخاصة أهنا قد تتعرض للرضب من الزوج بشكل متكرر 

من الزوجات يتعرضن للرضب من %)٣٥(املركز القومي للمرأة تؤكد أّن 
.قبل األزواج



٥٧

!اعتراف العب






الذي كان يتطلع إىل حتقيق املساواة ) أنطوان نيميلوف(والعامل الرويس 
إنّ «: قائالً )حياءم اإلعل(نفسه أن هذه الرغبة تناقض الشاملة يعرتف ب

الدعوة إىل منح املرأة حقوقًا حمدودة يف النظام احلضاري املعارص مل 
، ونحن أيضًا نعارض هذا االقرتاح بشدة،يتجاوب معها أغلب الناس

.احلياة العلمية ليس أمراً هيناً ألن حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة يف 



٥٨

ففي االحتاد السوفيتي ُبذلت اجلهود
للمساواة بني الرجل واملرأة أكثر من أي 
بقعة يف العامل فلم توضع قوانني أكثر 
تساحمًا مع املرأة مثلام ُوضعت يف االحتاد 

.السوفيتي 

رة لم يتغّير إال على لكن الواقع هو أن وضعها في األس
نطاق محدود

بل ،فة فقطإن فكرة عدم املساواة ليست راسخة يف الفئات املتخلّ 
ويات عالية رش ظالهلا عىل األوساط السوفييتية حتى التي حتظى بمستتن

.من التعليم والثقافة

٥٨
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٥٩

لقد انطبعت فكرة عدم املساواة يف عقلية املرأة السوفييتية إىل حد أن أّي 
تعتربها املرأة نفسها مبادرة من قبل الرجل للمساواة مع املرأة يف املعاملة

.يف شخصيته ومناقضاً لرجولتهإساءة إىل مكانة الرجل وضعفاً 
ومتابعة آراء أي عامل وكاتب أو طالب أو رجل أعامل أو شيوعي قح يف 

ونجد تعابري ، يوحي بأنه ال يعترب املرأة نداً لههذا الصدد تكشف عن واقعٍ 
تنم عن الرأي السالف الذكر حول املرأة حتى يف الروايات املعارصة 

.لكتاب تقّدميّني
وري يصطدم هنا بقوة مع واقع طبيعي حيظى بحّد ذاته بأمهية إن املبدأ الث

ومل يتّم ، أي مع حقيقة أن اجلنسني ال يتامثالن من الناحية البيلوجية، كبرية
.»تكليفهام بأعباء مماثلة



٦٠

!مستهلكةىدم

شهرة وشعبيّة بسبب )جني سيبارغ(األمريكيةنالت املمثلة السينامئية 
وظلت حمّط أنظار ،مجاهلا الفاتن

اجلامهري يف أوروبا وأمريكا لسنوات 
أن تبقي وسيلة متعة ثرتآوقد ،طويلة

وهلو للماليني بدل أن تفّكر يف الزواج 
.األرسةوالعيش يف ظل 

ليتني بقيت «:اهتا عىل مذكرات تسطر يف ختامهاعثروا بعد وفلكنّهم 
.هناية خارسة لرحلة حافلة بالنجاحات،»بيتيداخل 
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٦١

ي نجاحات؟ أ
لقد اكتشفت أن كل التقدير والشهرة التي حظيت هبام مل حتظ هبام 

فلام تقادم عهدها وظهرت لعب ،مجيلةلعبة ،وإنام كدمية،كإنسانة
مكاهنا يف ،خردة: أصبحت مستهلكةألهناجديدة ألقاها اجلميع 

: أكثر التقديرات احرتاماً 
صندوق خشبي يف مستودع 

حتت داٍب يغطيه الغبار يف رس
!البيت
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٦٢

الحقيقة مةر!
 

ما الّذي جيعل امرأة يف قّمة شهرهتا وشباهبا وغناها تفضل ترك كل 
ذلك؟ بل ترك احلياة برمتها؟

أن تكتشف يومًا أن صديقك الذي يظهر لك احلب والود يبذله ليس 
.لذاتك وإنام ليشء ّما ينتفع به منك فهي صدمة نفسية

التي تتجه لك ال واألضواءملعجبني واملحبني لكن أن تكتشف أن كل ا
ا يعني أنك جمرد تبحث عن يشء بداخلك وإنام تتبع ظاهرك فقط فهذ

!ظاهر ال باطن له
هل سبق لك أن رأيت دمية مجيلة للغاية من اخلارج فإذا فتشت داخلها 

وجدهتا حمشوة باخليش أو النفايات الورقية؟



٦٣

ويلفت النظر هو املنظر اخلارجي كل ما هيم فيها ، ىما هي الدُّ هكذ
.وال هيم ماذا يكون يف جوفها،الذي يلفت النظر

النفسية اليومية وهذا ما جيعل االنتحار وسيلة للخالص من الصدمة
.املشهوراتكثرياملتكررة ل

، التي كانت ُتعترب من أشهر ممثالت الواليات املتحدة) مارلني مونرو( 
ة وسمعة كبريتني واختريت لتكون نجمة نالت بسبب مجاهلا الفاتن شهر

وبالرغم من ، واسعةونالت أفالمها شهرة،هوليودسينامئية المعة يف سامء 
صورها التي كانت تعلوها االبتسامة إال أهنا قررت أن تضع حدًا حلياهتا 

.بابتالع كمية كبرية من املنوم ومل يتجاوز عمرها السادسة والثالثني
ونرو؟ملاذا انتحرت مارلني م

إذا فكرت يف حقيقة ترصفك يف ممتلكاتك سرتي أنك تتخلص من 
.كل يشء تري أنه ال قيمة له



٦٤
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مانيكانات متحركة
 





 

املحالت هل رأيتها يف ، املانيكان دمية
إن هذا ؟ُتعرض عليها أنواع السلع

املحل إىل زبون يأيتإىل نيكان حيتاجاملا
أن يغري ما عليه ثم إنه يستحيل ،لينظر فيه

.جهد ضائعألنهباستمرار 
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٦٦

إهنا ،اين لكل الرشكاتفإهنا مندوب مبيعات جمّ )مقاءاحل(أما املرأة 
الزينة وأدواتاإلكسسواراتتتربج وتضع منتجات رشكات 

ت ومقر العمل واملدرسة واملالبس ثم متيش يف الشوارع واملنتديا
وهكذا ،مانيكان متحرك يعرض عليه منتجات كثرية جماناً ،والسوق

دهنافيقلّ األخرياتيراها النساء 
أرأيت؟ 

هل يمكن أن تتنازل الرشكات التجارية عن هكذا مؤسسات دعائية 
جماناً؟ واإلعالنالدعايةضخمة تقدم هلا خدمة 

.أمل أقل لك إهنا لعبة
تبني أن نسبة ظهور املرأة يف األرسةخاصة ملجلة يف إحصائية

.)%٨٢(إىللبعض املحطات الفضائية العربية تصل اإلعالنات



٦٧

املؤمترات وإعالناتباألطفالاخلاصة اإلعالناتولو استثنينا 
اخلاصة اإلعالناتمن )%٩٥(إىلوالندوات فإّن استغالل املرأة يصل 

.بمستحرضات الرجال ومالبسهم



٦٨

!ريخطدليل 

اليابان من أكثر دول العامل تطوراً، بل هي املنافس األكرب
للواليات املتحدة، فام هو دور املرأة يف التنمية اليابانية؟

من الفتيات اليابانيات يذهبن إىل املدارس الثانوية )%٩٧.٧(فإن للعلم
.)%٣٨(ال تتجاوز نسبة مشاركتهن يف جمال العمل 

نّه خالل زيارهتا ألرسة إالفرنسية ) لوفيجارو(سلة صحيفةتقول مرا
فوجئت بأن معظم النساء من صديقات ربة )هريوشيام(يابانية قرب مدينة 

ن، رغم أن أوالدهن جتاوزوا سّن اخلامسة، املنزل التي استضافتها ال يعملْ 
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وحاولت إحدى النساء تفسري ذلك بأن أزواجهن يقضون ساعات طويلة 
.وليس لدهيم وقت لقضائه مع األوالديف العمل 

فقط يف )دقائق١٠(إحصائية يابانية أشارت إىل أن الرجل الياباين يقيض 
أعامل منزلية بينام تتوىل املرأة مجيع األمور يف املنزل من تربية األطفال وإدارة 

شؤون املنزل بل وأيضا التعامل مع األمور األخرى املرتبطة باملنزل مثل 
.واتري وغريهاسداد الف

كام أّن رشكات يابانية عديدة ال تفّضل توظيف املرأة إال يف أعامل 
السكرتارية والوظائف املكتبية، وحتى املرأة العاملة ال حتصل عىل حقوقها 

وال %)١٠(فنسبة النساء الاليت يشغلن مناصب إدارية عليا أقل من ،كاملة
.من الصحف واملجالتتوجد رئيسة حترير أليّ 
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احلاصل عىل املاجستري )أدوين رايشار(السفري األمريكي لدى اليابان
عن مشاهداته وجتاربه مع املجتمع اليابانى يتحّدث والدكتوراه من اليابان 

الرتاث الياباين يشدد عىل التمسك بالقيم اجلامعية والتكافل بني : فيقول
تكون نشئة ممتازة، لاألعضاء، لذلك فقد كانوا حيرصون عىل تنشئة البنت ت

.عنرصا قيام ال تشوبه شائبة
)فخ(كسلوك فوضوي هدام بمثابة )حترر النساء(وينظر اليابانيون إىل 

وقعت فيه املرأة، واحلياة االجتامعية للمرأة اليابانية املتزوجة تقترص يف 
!الغالب عىل البيت وعىل القليل من األقارب والصديقات

دم استجابة املرأة اليابانية بصورة أكرب حلركة ومن األسباب التي تفرس ع
التحرير النسائية، أن هذه احلركة ببساطة ال تناسب أسلوب حياهتا، فهي 

.)السيدة املحرتمة(حتظى بصفات
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أن اليابانية ال تشعر برد الفعل : كام أن النقطة األكثر أمهية 
يها، فاملرأة الذي تشعر به املرأة الغربية، نتيجة الظلم الواقع عل
.اليابانية تفخر بدورها األسايس يف األرسة
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األنوثة والبيت

ال تنسى أوروبا تلك املظاهرة التي 
) كوبنهاجن(اخرتقت شوارع 

وشارك فيها أعداد كبرية من الفتيات 
وطالبات اجلامعات ومحلت الفتات 

جيب «»طبخ سعادتنا ال تكون إال يف امل«، »نرفض أن نكون أشياء«تقول 
.»أعيدوا إلينا أنوثتنا«»أن تبقى املرأة يف البيت 

استفتاًء للفتيات الفرنسيات من مجيع )ماري كري(يف فرنسا أجرت جملة 
وداعاً (: وان االستفتاء األعامر واملستويات االجتامعية والثقافية، وكان عن

فتاة يفمليون) ٢.٥(وشمل االستفتاء )عرص احلرية وأهًال عرص احلريم
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من النساء )%٩٠(جماالت العمل ويف بيوت الزوجية وكانت النتيجة أن 
.اء يف املنزل وعدم اخلروج للعمللن البقيفّض 
لقد مللنا املساواة مع الرجل : لنوقُ 

ر ليل هنار، واالستيقاظ ومللنا حياة التوتّ 
عند الفجر للجري وراء املرتو، ومللنا 

الزوج فيها احلياة الزوجية التي ال يرى 
.أطفاهلا إال عىل مائدة الطعامعند النوم، وال ترى فيها األمّ زوجته إالّ 

      
. 

!!ء الفطرةانه ندا..
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!!ء الفطرةانه ندا..
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!عمل المرأة العربية دمار للتنمية

دراسة للمركز القومي للبحوث االجتماعية في مصر تؤكد أنّ 
من دخل المرأة ينفق في أدوات الزينة، وأنّ ما تستفيده % ٣٠

، والباقي ينفق في %١٨األسرة من ذلك الدخل ال يتجاوز 
حذية والمواصالت ومتطلبات العملالمالبس واأل

هادي (دكتور الرصد ويف الكويت، 
أستاذ االجتامع بجامعة الكويت )خمتار

ن رشحية املرأة الكويتية العاملة بني س
.اخلامسة عرشة واخلامسة والستني
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وكشف أّن الدخل الذي تتحصل عليه املرأة من وظيفتها يرتاوح بني 
ة يف الكويت دينار كويتي شهرياً، وأّن ميدان عمل املرأ)٤٠٠(إىل )٢٠٠(

والت دخلت املرأة ميادين ايتسع بمرور الزمن فبعد التجارة واملق
.الصحافة واإلعالم والبنوك والسلك الديبلومايس
   

     
     

      
     
     
  
    

.

٧٥

وكشف أّن الدخل الذي تتحصل عليه املرأة من وظيفتها يرتاوح بني 
ة يف الكويت دينار كويتي شهرياً، وأّن ميدان عمل املرأ)٤٠٠(إىل )٢٠٠(

والت دخلت املرأة ميادين ايتسع بمرور الزمن فبعد التجارة واملق
.الصحافة واإلعالم والبنوك والسلك الديبلومايس
   

     
     

      
     
     
  
    

.

٧٥

وكشف أّن الدخل الذي تتحصل عليه املرأة من وظيفتها يرتاوح بني 
ة يف الكويت دينار كويتي شهرياً، وأّن ميدان عمل املرأ)٤٠٠(إىل )٢٠٠(

والت دخلت املرأة ميادين ايتسع بمرور الزمن فبعد التجارة واملق
.الصحافة واإلعالم والبنوك والسلك الديبلومايس
   

     
     

      
     
     
  
    

.



٧٦

!بعد خراب مالطة

التي نادت يومًا ما ) جريمان غريار( ئة ُتعتربالكاتبة االسرتاليّة اجلري
التونسية املولد ) غزالة حليمي(بإهناء مؤسسة الزواج التقليدي، والفرنسية 

من أشهر القيادات النسائية املتحمسة للحركة التحررية النسائية، لكن هذا 
أما يف الثامنينات فام الذي حصل؟احلامس كان إّبان شباهبّن، 

:تقول غريار

.
: وتقول
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. 

: وتقول أيضاً 


      


..إهنا فرتة حرجة بالنسبة للحركة النسائية: أما غزالة حليمي فتقول 
كحقوق منع ،نكافة مطالبهم بأرسع ما كّن يعتقدلقد حتّقق للنساء 

عد، وعىل احلمل واإلجهاض والطالق، إالّ أن مشكلة املرأة مل ُحتل ب
ال أن ينزعن إىل تقمص دور الرجل ،ساءكنِ ين دورهنّ النساء أن يؤدّ 

.بصورة مصطنعة
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الحقيقة 
الجلّية

!اللعب بالنار
 

جملة شهرّية أمريكية مسيحية 
معروفة، يصل توزيعها حول 
العامل إىل ثامنية ماليني نسخة تقريباً، وقد 

عددها لشهر سبتمرب احتّل غالف 
وجهها عالمة تبدو عىل)سايل(اسمها صورة فتاة بائسة)م١٩٨٦(

الدهشة واخلوف، وقد نرشت املجلة رسالة موجزة من قبل الفتاة، وهي 
:سايلرغم ضآلة كلامهتا تثري األسى وحتّز يف النفوس، تقول 

مارست اجلنس حني كنت يف الثامنة من عمري مع ولد يبلغ اخلامسة «
االهتامم من والّدي،عرش، وقد فعلت هذا ألنني مل أحصل عىل احلب و
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احلب، ولكّن والدّي ال هيتّامن يب ومل يتغّري يشء داخلإىل وأنا احتاج
البيت، وأصبحت حامًال يف اخلامسة عرش من عمري واعتربين صديقي 
مسؤولة عن ذلك وانرصف عنّي، ومل يكن لدّي مكان اّجته إليه، لقد 

ف من أن أرتبط بأي وقعت يف الفّخ وجلأت إىل اإلجهاض، واآلن أنا أخا
.»موعد مع الّشبّان وأنا أبكي كّل ليلة إىل أن يدركني النّوم


        

. 
املرتقب لالنحراف عن الطبيعة، وخروج املرأة ومن ثم هذا هو املصري 

تقصريها أو إمهاهلا وظيفتها التي أُنيطت هبا ومزامحة الرجال فيام ُخلقوا له 
.ويناقض الطبيعة متاماً 
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التي سبق ذكرها وهي من قيادات حركات ) جريمان غاريار(تقول
كة التحرر، فعدد األمر الذي يقلقني اليوم هو نتائج حر«:التحرر النسائية

الفتيات اللوايت يستخدمن أقراص منع احلمل منذ بلوغهّن الثانية عرشة 
والثالثة عرشة من أعامرهّن وعدد املراهقات اللوايت حيبلن عند بلوغهّن 

؟اخلامسة عرشة والسادسة عرش يف تزايد مستمّر، ما الّذي حدث هلن
نهم أن يامرسوه اجلنس يعني شيئًا خمتلفًا بالنّسبة للّرجال، فيمك

وينرصفوا، أّما النساء فإهنن يتحّملن نتائج ومسؤولية هذه املامرسة، وقد 
!»وهو يشء مرّوع،رأيت هذا حيدث لنسوة قريبات مني
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1الالعبون بالنار 

قد ممتعة، صحيح أهنا كلها مسلية يف وقتها لكن كّل األلعابليس 
.نتيجتها مأساوية وخطريةلبعضهاتكون

إن الذين يتالعبون باملرأة 
هم اللعب هبا يقومون ويّرس 

بعملية تدمري للمجتمع 
وليس اإلسالمي البرشي 

، ويسريون به يف أعقاب فقط
جمتمعات بائسة ينخر 

.السوس فيها قيم اإلنسانية، خصوصاُ بالنسبة للمرأة
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عاجزين لزمٍن طويل عن اخرتاق املناعة وقف الغرب ومفّكروه
ل عليه ذلك عندما يتمتع هبا املجتمع املسلم، غري أنه سهُ اإلسالمية التي

أوجد وخلق يف املسلمني من قبل أن يدخل مسلخ الغرب لينزع عنه جلده 
.اللعب بالنارويلبس جلداً آخر يمّهد له ممارسة

مفكر هيودي وجودي ) سارتر(
كنّا نحرض رؤساء القبائل «: يقول

ن وأوالد الرشاف واألثرياء والّسادة م
أفريقيا وأسيا ونطوف هبم بضعة أّيام 
يف أمسرتدام ولندن والنرويج 

وبلجيكا وباريس فتتغّري مالبسهم ويلتقطون بعض أنامط العالقات 
االجتامعيّة اجلديدة، ويتعلّمون منا طريقة جديدة يف الرواح والغدو 

.واالستقبال واالستدبار 

٨٢
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أوجد وخلق يف املسلمني من قبل أن يدخل مسلخ الغرب لينزع عنه جلده 
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مفكر هيودي وجودي ) سارتر(
كنّا نحرض رؤساء القبائل «: يقول
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٨٣

وكنّا ندّبر لبعضهم ويتعلّمون لغاتنا وأساليب رقصنا وركوب عربتنا
أحيانًا زجيات أوروبية ثم نلّقنهم أسلوب احلياة عىل أثاث جديد وطرز 

جديدة من الزينة واستهالك أورويب 
جديد وغذاء أورويب، كنّا نضع يف 

بالدهم ثم ) بةرِ وْ أَ (أعامقهم الّرغبة يف 
وأّي بالد؟نرسلهم إىل بالدهم، 

هنا مل نكن نجد منفذًا إليها كنّا بالد كانت أبواهبا مغلقة دائًام يف وجو
بالنّسبة هلا رجسًا ونجسًا وخنا، كنّا أعداء خيافون منّا، لكنّا بمجّرد أن 
أرسلنا املفّكرين اّلذين صنعناهم إىل بالدهم، كنا بمجّرد أن نصيح يف 

نرى ) اإلخاء البرشي(أمسرتدام أو برلني أو بلجيكا أو باريس قائلني 
قايص أفريقيا والّرشق األوسط أو األدنى أو رجع أصواتنا يرتد من أ

.األقىص
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.األقىص



٨٤

ثم إّننا كنا واثقني أّن هؤالء املفكرين ال يملكون 
كلمة واحدة يقولوهنا غري ما وضعناه يف أفواههم، 

م سلبوا حق الكالم من ليس هذا فحسب بل إّهن 
.مواطنيهم

الّدول هذا هو دور املفّكر الّذي يتشّكل بالّشكل األورويب ويلعبه يف
لالستعامر يف البالد الّتي مل يكن يعرفها أو ) دليل الطّريق(اإلسالميّة، دور 

تثبيت هذهلهتا، وهو الّسوس الّذي عمل يف الّرشق من أجايعرف لغ
ّية املسّممةرفيّة واالقتصادّية واألخالقيّة والفلسفيّة والفكااملاّدة الثّق
.ّراقة األصيلةالغريب، داخل هذه األشجار الولالستعامر

٨٤

ثم إّننا كنا واثقني أّن هؤالء املفكرين ال يملكون 
كلمة واحدة يقولوهنا غري ما وضعناه يف أفواههم، 
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.مواطنيهم

الّدول هذا هو دور املفّكر الّذي يتشّكل بالّشكل األورويب ويلعبه يف
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.ّراقة األصيلةالغريب، داخل هذه األشجار الولالستعامر
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٨٥

الّسوس اّلذي كنّا صنعناه وسّميناه باملفّكرين كانوا عاملني بلغاتنا هذا هو
وكان قصارى مههم ومنتهى أملهم أن يصبحوا مثلنا، يف حني أهنم أشباهنا 
وليسوا مثلنا، إهنم نحروا من الّداخل ثقافة أهليهم وأدياهنم القوميّة اّلتي 

اسيسهم وأفكارهم اجلميلة وأصالتهم تصنع احلضارات ومثلهم وأح
وحتت أّي شعار وبأّي اسم؟األخالّقيّة واإلنسانّية، 

.»باسم مقاومة اخلرافات أو مكافحة الّرجعيّة ضد الّسلفيّة
وهذه وهو كالم يشهد له الواقع المعاش ، انتهى كالم سارتر، 

:بعض أقوال الذين عناهم سارتر
وهي من رائداتأمينة السعيدتقول 

عجبت «: حركة حترير املرأة يف مرص 
لفتيات مثقفات كيف يلبسن أكفان 

.»املوتى وهّن عىل قيد احلياة

٨٥
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اسيسهم وأفكارهم اجلميلة وأصالتهم تصنع احلضارات ومثلهم وأح
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٨٦

الكاتب املرصي الشهري أنيس منصورأما 
فيقول بعد أن رأى اختالط الطالب بالطالبات يف 

متى أرى ذلك املنظر يف : قلت يف نفيس«:أملانيا
.»د عليهأسيوط لكي تراه عيون أهل الصعيد وتتعوّ 

نفثت أفاعيها السّم بكّل رصاحة ية وعىل صفحات جريدة النهار البريوت
إن حرية : لنتحدث عن حرية املرأة، دعوين أعرتف لكم فوراً «:ووقاحة

.اجلنيسس هلا غري معنى واحد، إنه املعنى املرأة لي
ال املرأة يف نظري هي مصّب األشواق والشهوات، هي خملوقة غرامية

.خارج الوجد والعشق واجلنسمعنى هلا
.حريتها احلقيقية هي حرية العالقة اجلنسيةما هي حرية املرأة؟ 

.املرأة عىل احلريةوالرجل ما هو دوره؟ عليه أن حيّرض

٨٦
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٨٧

ة بالدي احلق بأن تصادق رجًال فجأة، فإذا اشتهته إنني أطلب المرأ
د العائيل حققت شهوهتا، إنني أطلب المرأة بالدي كرس طوق االضطها

حرة يف تغيري .والديني واألخالقي وحريتها يف أن تكون حرة بال حدود
.»حبيبها متى ضجرت منه، حرة يف الترصف يف جسدها دون قيد أو رشط
        
 

مرأة ال مبالية يقول اهلالك مقدمة يوميات اويف
البد من العثور عىل امرأة من هذا «:) نزار قباين(

الرشق، متلك القدرة عىل الرصاخ، متلك اجلرأة عىل 
دون أن تلطخها عقدة الذنب وفؤوس وعن جسدهاالتحدث عن نفسها 

متدّ العشرية، البد من العثور عىل امرأة فدائية تقبل بمحض إرادهتا أن 

٨٧
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متدّ العشرية، البد من العثور عىل امرأة فدائية تقبل بمحض إرادهتا أن 



٨٨

جسدها وسمعتها جرسًا متر عليه بنات جنسها إىل الضفة األخرى ضفة 
.»احلرية

عبد القدوسإما اإلباحي إحسان 
إنني أطالب كّل فتاة أن تأخذ صديقها «:فيقول

هذا : يف يدها وتذهب به إىل أبيها وتقول له
.»صديقي

وقصص هذا املأفون جتسد حقيقة ما يريده ويضمره هؤالء جتاه 
عوب املسلمة فقد حارب النظام األرسي اإلسالمي وقوامة الرجل الش

.وعفاف املرأة واحلجاب والرشف واألخالق اإلسالمية لزمن طويل
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٨٩

2الالعبون بالنار 

الشيوعيون، واتفقوا يف أشياء وأشياء كثرية اختلف فيها الرأسامليون 
.)اللعب املرأة(:من أّمهها،قليلة

يوعية والرأساملية املرأة وأخرجتها من حصنها ورمت لقد استغلّت الش
،وثكنات اجليوش،ودور السينام،وأحواض السفن،هبا يف مناجم الفحم

ال واستغالل طاقات املجتمع، وكِ ،بحجة مساواهتا بالرجل،وغري ذلك
مل حيقق للمرأة ما وعداه هبا بينام قاموا بعمليّة استغالل بشعة للمرأة املذهبني 

.جانبمن كّل 



٩٠

أول «): لني فاريل(تقول الكاتبة األمريكية )االبتزاز اجلنيس(يف كتاهبا 
حاق تاريخ ابتزاز املرأة العاملة جنسيًا بدأ منذ ظهور الرأساملية ومنذ الت

.»املرأة بالعمل
: ومتيض الكاتبة يف رشح حقيقة الوضع

من وكانت املرأة تستجيب وترضخ حتت التهديد املستمر بالفصل«
العمل إذا هي مل تستجب لرغبات رئيسها اجلنسية، ليس هذا فحسب، بل 

بإمكانه أن يشّوه سمعتها ويتهمها بالالّأخالقية ويكون بذلك قد منعها 
ويدفعها دفعاً إىل جتارة . .فعالّ من احلصول عىل أي عمل آخر نظيف
مل فإن ونتيجة هلذا الع..الدعارة والبغاء أو إىل اهلروب خارج املدينة

.»ف العامالت حتّولن إىل مومساتآال



٩١

املتدربة يف أقسام البوليس واملخابرات تتحّول برسعة إنّ «: وتقول فاريل
من زميل يف العمل إىل فرج تدور حوله النكت البذيئة والتعليقات اجلارحة 

.»بل واالعتداءات اجلسميّة
نسياً وخضوعها للقرس وهكذا فإّن ابتزاز املرأة العاملة ج«: وتنهى بقوهلا

، ابتداء من اجلامعات أمر شائع يف مجيع أنواع العملواإلكراه واإلجبار 
وم أي عمل من األعامل ال وال يكاد يوجد الي،وانتهاء باهلوتيالت واملطاعم

.»يه املرأة العاملة لالبتزاز جنسياً تتعرض ف



٩٢

:إعالنات علب سجائر وسيارات ومواد غذائية
ى للمرأةقيمة أخر

ز الفضائيات في إعالناتها المعروضة على ترّك
وكأن هذه ،جعل المرأة عامالً مشتركاً فيها

السلع اإلعالنية مرتبطة باسم المرأة، فنجدها 
تظهر في إعالنات بعيدة كل البعد عن وضع 

المرأة االجتماعي

ياً فعندما تشاهد املرأة يف عرض نوع من الشامبو فاألمر قد يبدو منطق
ولو كان خارجًا عىل رسم الرشيعة، وعندما نراها يف إعالن للمجوهرات 
أو املالبس فهذا مرتبط هبا، ولكن بامذا نفرس وجودها وهي تبتسم وتلبس



٩٣

؟خيفي يف إعالن لعلب سجائر جديدةثوباً يظهر أكثر مما
يف املعارض واإلعالنات ؟و ترويج موديل جديد من السياراتأ

!وهي تأكل نوعاً من الشوكوالتة أو اجلبنة أو القشطة؟أو نشاهدها
ه لنا الفضائيات يوميًا مما جعلنا نربط معظم األشياء التي هذا ما ثبتّ 

وقد ال يطالنا االستغراب عندما نرى املرأة عامالً ..تواجهنا يوميًا باملرأة
مشرتكًا يف ترويج إعالن عن املالبس الرجالية أو تسويق عطر أو ساعة 

ولكن يف النهاية نجد أن الفضائيات جعلت من املرأة دمية حتركها ..رجالية
.الن الذي هيدف إىل جذب املشاهدكيفام تشاء باسم اإلع



٩٤

اكتشاف خطير

كتاباً حول جتارهبا العائليّة) ليندا بريتون(أصدرت امرأة أمريكية ُتدعى 
.)نزل؟ماذا تعمل امرأة شاطرة مثلك يف امل: (بعنوان

مل أكن أرغب يف البقاء بالبيت، وكنت : وتلّخص املرأة فكرهتا قائلة
أداوم يف العمل أو يف الرشكة، وأنجبت أّول أطفايل وأنا يف الثالثة 

إىل أن ، فاضطررت إىل التخيل عن الوظيفة ألجل تربية الطفلوالثالثني، 
.ليّة، فاستأنفت العمل مّرة أخرىطرأت يل مشاكل ما

وسعي أن أخصص لطفيل أوقات املساء والعطالت األسبوعية وكان ب
.هذا الوقت ال يكفي لالعتناء بهواتضح أن

٩٤
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٩٥

ور احلضانة إال أنني قررت االستغناء عنها لقناعتي بعدم فلجأت إىل دُ 
ام البيت كفاءهتا، فاضطررت إىل التخيل عن الوظيفة مرة أخرى والتز

.ألجل الطفل
ر حضانة أفضل إىل أن أنجبت طفيل ت سنتني أبحث عن دايوقض

إال أن ،فت مرة أخرى وسلّمت الطفلني إىل دار حضانةالثاين، وتوظّ 
أسلوب عملها مل يقنعني، فجئت بمرّبية لألطفال إىل البيت، ويف النهاية 

اتضح يل أنه يستحيل ومع القوانني الصارمة واإلنفاق بال حدود إال أنه 
.حلقيقي لطفل شخص آخرإنسان أن يعطي احلنان اعىل أيّ 

وحنون يتمتع بروح الدعابة ويكون لقد كنت أبحث عن شخص حمّب 
عىل نشطًا ومفعًام باحلياة يساعد عىل تنمية قدرات طفيل وإبداعاته، ويردّ 

مع مرور - وهيدهدهم حتى يستغرقوا يف النوم، وتوّصلت،أسئلته الربيئة
ن الشخص الذي كنتأ: إىل هذه احلقيقة املذهلة- الّزمن وبصعوبة 



٩٦

، ومنذ ذلك احلني أبحث عنه طوال الّسنني املاضية يقبع داخل نفيس
أحاول جاهدة أن أسّخر نفيس هلذا الغرض، وهذا ما تقوم به امرأة شاطرة 

.مثيل يف البيت



٩٧

مجندات لماذا؟

 
 

أفاد تقرير حديث أعده فريق خاص تابع للجيش األمريكي بتزايد 
عاءات املجندات األمريكيات بالتعرض العتداءات جنسية بشكل ادّ 

عىل مدى السنوات اخلمس املاضية، بينام ازدادت املشكلة سوءاً مستمر
.لعدم مواجهتها بإجراءات قوية

مريكية مؤخرًا التقرير الذي األ) واشنطن بوست(ونقلت صحيفة 
أوضح أن اجليش األمريكي يفتقد لربنامج شامل لتدريب اجلنود والقادة 
ملنع االعتداءات اجلنسية عىل املجندات، واختاذ إجراءات مضادة حيال



٩٨

وقوعها، وبالتايل فإنه ال يملك صورة واضحة لقضية االعتداءات 
.اجلنسية

طقة التابعة للقيادة العسكرية املركزية القادة يف املنوأضاف التقرير أنّ 
التي تقع يف نطاقها أفغانستان والعراق مل يقوموا باستمرار باإلبالغ عن 
االعتداءات اجلنسية ملحققي اجليش، وذلك حتى حني يتخذون إجراءات 

.ضد مرتكبيها
وكشف التقرير عن حدوث زيادة يف االعتداءات اجلنسية خالل الفرتة 

حالة إىل )٦٥٨(من %)١٩(بنسبة )م٢٠٠٢(حتى )م١٩٩٩(من
.حالة)٧٨٣(

حالة إىل )٣٥٦(ويف نفس الفرتة زادت حاالت االغتصاب من 
.حالة)٤٤٥(



٩٩

وحتى )٢٠٠٢(كام أوضحت املعلومات أنه خالل الفرتة من 
وعدد حاالت )%٢(زادت االعتداءات اجلنسية بنسبة )٢٠٠٣(

ن مع زيادة عدد اجلنود النظامينياالغتصاب بنفس النسبة أيضا، ولك
.قبسبب احلرب يف العرا% ٢٠بنسبة 

أما اليهود فعجب عجاب
فمنذ عدة سنوات أصيبت جمندة باجليش اإلرسائييل يف يدها إصابة بالغة 
مل متكنها من االستمرار يف أداء اخلدمة العسكرية وتم ترسحيها، يف وحدة 

أحقيتها يف ىلة املجندة ومدة الدفاع بحثوا حاإعادة التأهيل بوزار
: والرعاية وبعد عدة أشهر تلقت املجندة التعويض املناسبالتعويض

!ماكينة حلالقة الذقن

٩٩
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الفساد الضوء عىلىلقأادث املثري للسخرية واألسف معًا هذا احل
املسترشي يف القطاعات املختلفة لوزارة الدفاع اإلرسائيلية وكشف عن 

ندة تم ترسحيهن من اجليش بعد إصابتهن بإصابات معاناة ثالثة آالف جم
.حالت دون االستمرار يف اخلدمة

ف هبن كجامعة هلا احتياجات ومطالب عَرت فهؤالء املجندات غري مُ 
اإلصابات ل ترفض االعرتاف بأنّ يخاصة فوحدة إعادة التأه

الذي أصيبت به جاء نتيجة االشرتاك يف عمليات عسكرية والعجز
إىل وادث وقعت هلن أثناء أداء اخلدمة وأهنن يف حاجةأو نتيجة حل

التي يتلقاها الرجالرعاية ختتلف عن تلك
قيمت ندوات نظمتها مصابات اجليش ملناقشة مشاكلهن، أُ وقد

وأوضحت املشاركات أهنن ضحايا للحوادث واألمراض التي أملت هبن 
ملشاركة يفوأن ثلث هؤالء املجندات أصبن أثناء ا،خالل فرتة التجنيد



١٠١

والتي تقود محلة ) إيالكورين(إحدى احلارضات ، عمليات عسكرية
عاماً )٢٠(املجندات أوضحت أهنا أصيبت بإصابات بالغة يف رأسها منذ 

دة حيث اصطدمت السيارة التي كانت أثناء أدائها اخلدمة العسكرة كمجنّ 
لذاكرة ونتج عن هذا احلادث إصابتها بتشوش يف ا،تقلها بشاحنة عسكرية

وآالم بالرأس وعدم القدرة عيل تذكر بعض األحداث وبعد رحلة طويلة 
)إيال(ويف وجهها ندبتان وال تنسى ىاملستشف) إيال(من العالج غادرت

من سيتزوجك : كام تقول رد فعل أحد زمالئها من اجلنود حينام سأهلا 
اآلن؟

دفاع هي ولعل أغرب دعوى تعويض أقامتها جمندة سابقة ضد وزارة ال
سنة تقول فيها إهنا )٣٦(تلك التي أقامتها جمندة تبلغ من العمر حاليا 

د فبعد أن مارست اجلنس مع العرشات من جنو،أصيبت بعاهة نفسية
.) بالشيزوفرينيا(القاعدة التي عملت فيه أصيبت 



١٠٢

) بورنو(ا حتولت إىل ممثلة ّهن إ: تقول املجندة السابقة ووالدها يف الدعوى
دون أن هيتم قادة القاعدة بام حدث ،تها إشباع رغبات اجلنود اجلنسيةمهم

.أو يتدخلوا حلاميتها
ويف الدعوى التي قدمتها للمحكمة العليا تروي ما حدث هلا بأنه تم 

عامًا وهي يف حالة جسدية ونفسية )١٨(جتنيدها يف اجليش اإلرسائييل منذ 
أحد زمالئها من ا بشكوى أنّ وبعد ستة أشهر تقدمت لقادهت،سليمة متاماً 

لكن حتقيق الرشطة العسكرية أثبت أن اجلندي مل جيربها ،اجلنود قد اغتصبها
.يوماً )٢٨(عيل يشء وقدمت للمحاكمة وحكم عليها بالسجن ملدة 

باقي جنود القاعدة طالبوها ة أنّ بعدها تدهورت حالتها النفسية خاّص 
ك حتى ال يسيئوا معاملتها بإقامة عالقات جنسية معهم فاضطرت لذل

ضح أهنا تعاين من وبعد انتهاء فرتة التجنيد كام تقول اتّ ،وتصبح منبوذة
.مرض نفيس



١٠٣

ونتيجة لتفيش الفساد يف وزارة الدفاع واجليش اإلرسائييل وسوء حالة 
املجندات واالضطهاد الذي يتعرض له فقد بدأ يف السنوات األخرية 

املجندات وهي اهلروب من أداء اخلدمة انتشار ظاهرة جديدة بني صفوف
حتى إذا ما تم تقديمهن للمحاكمة بتهمة ،العسكرية بالزواج واحلمل

ليتفرغن لإلنجاب ب من أداء اخلدمة يضطر اجليش إلهناء خدمتهنالتهرّ 
.ورعاية أطفاهلن

وقد ازدادت يف األشهر األخرية حاالت هروب املجندات وعند 
ن يف حالة محل ويف هذه احلالة يضطر اجليش القبض عليهن يتحججن بأهن

.للتخيل عن تقديمهن للمحاكمة العسكرية واالكتفاء باملحاكمة التأديبية
وقد رصح أحد مسئويل النيابة العسكرية جلريدة معاريف بأن موضوع 

وأن اجليش قف عاجزا ال يستطيع ،هروب املجندات أصبح ظاهرة وبائية



١٠٤

دمتهن فال يعقل أن يقوم أي جيش بمحاكمة مواجهتهن ويكتفي بإهناء خ
.امرأة حامل

هذه الظاهرة أصبحت تشكل أنّ «وأضاف مسئول النيابة العسكرية 
خطراً بالغا عيل اجليش اإلرسائييل الذي يعتمد بصفة أساسية عىل خدمات 

.»هؤالء املجندات يف خمتلف الوحدات العسكرية



١٠٥

وطاراللقلق عالّ: استراحة

!هذا لقلق أم عارضة أزياء؟:سؤال
تتكرس وتتثنى، خمالفة بني رجليها يف مشيتها تقطع رجلها اليمنى الطريق 

.عىل يرساها، وتقطع اليرسى الطريق عىل يمناها
نهم، والكبار رأوها حينام إهنا عارضة األزياء، املتدينون رأوها قبل تديّ 

م يروهنا دون قصد من دشاهت) التواليت(كانوا صغاراً، وحاذفو قنوات 
.يف لقطة عابرة يف مكان عام

يف بعض البلدان حتّول عرض أزياء املوضة من القاعات إىل األماكن 
كأهنا العامة والساحات املفتوحة، وأنت ذاهب إىل عملك تراها تقاطعك

.لقلق جموع مل يذق القوت منذ تسع سنوات عجاف



١٠٦

   
   

. 
إهنا من ساللة البالستيكيات التي 

تعرض عليها األثواب يف الواجهات، جمرد مشجب للتعليق، ما عليها من 
.الثياب أمجل

البعض قد ال يعرف جيدًا املواصفات املطلوبة يف عارضة األزياء، 
كذلك ألهنا إن كانت الرشط األسايس هو أن ال تكون مجيلة، 

.شدت العيون إليها ال إىل ما تلبسه مما ُيراد عرضه للشتاء والصيف
ام تناولوا من الفياغرا بأي أحاسيس وهم هودائًام ال حيس املشاهدون م

وهو أن ، أال عروض األزياء واملوضة، لسبب واحديتفرجون عىل 
حتى املشية تبدو، العارض يقتل يف املشجب كل ما يمكن أن يلفت االنتباه

١٠٦
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١٠٧

وحشية، ال تتالءم مع مشية امرأة حمرتمة يمكن أن ُيعجب هبا رجل مهام 
.كان مغفالً ورأسه دلو فارغ

أحد األوالد الصغار رأى واحدة من هذه الفصيلة، وكان قد رأى 
: أختها يف واجهة زجاجية ملحل ثياب، فقال ألبيه وهو يراها تدرج أمامه

.)ن؟بابا بامذا يشغلوهنا ببطارية أم بالبنزي(
!!هل نبكي عىل برشي يتحول فجأة إىل خشبة لتعليق الثياب لتجف؟

يف بعض البلدان الفقرية، والتي يسموهنا باخلدمية يمكن أن خيرج 
اإلنسان من جيبه دوالرًا واحداً، ويأمر شخصاً يف الشارع بأن يتوقف وبأن 

رقبته يمد ذراعية لينرش عليها منشفة ومالبس احلامم املبللة، ويعلق يف 
فرديت حذاء ريايض، هذا كله فقط بواحد دوالر ال أكثر، طبعًا وال أقل، 

!صورة عارضة األزياء ال ختتلف عن هذا؟



١٠٨

ع ملدة أشهر حتى وّ أن ُجتَ - مهام أصاهبا- هل ترىض املرأة املسلمة 
التغذية، إعداداً تتحول إىل خملوق ممسوخ يسء

ها عزّ ، واألمانة الكربى التي فيهلا للمسؤولية
!؟وهي نرش الثياب عليهااألمة، 

وملاذا تفرط املرأة العاقلة يف مكانتها املرموقة يف 
.!!املجتمع لتتحول إىل منرش؟

!فهل كنعمة اإلسالم نعمة؟
هل هناك فرق بني عارضات األزياء األرمليات من بنات حواء، 

!!وعارضات األزياء البالستيكيات يف واجهات الزجاج؟
رضب كفاً بكف يف حنق وهو يقول عن إحدى عارضات أحد الرجال 

األزياء، وهي تظهر يف لباس يثري الضحك والسعال والعطس واحلكة،

١٠٨

ع ملدة أشهر حتى وّ أن ُجتَ - مهام أصاهبا- هل ترىض املرأة املسلمة 
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١٠٨
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األزياء، وهي تظهر يف لباس يثري الضحك والسعال والعطس واحلكة،



١٠٩

واحلساسية والروماتيزم، إذا كانت هذه من ضلعي فأنا مستعد ألن أعيش 
.بدون قفص صدري

يقول عن اً ت إحدى هذه البالستيكات حديثعَ مِ إذا َس ، رغم كل هذا
ت غضبًا وزجمرت، وأرعدت ، ط، استشا»ا ناقصة عقل ودينهنإ«:املرأة 

األمر فيه التباس وأن إسناد احلديث فيه رجل ضعيف ألنه لتؤكد لنا أنّ 
!الذي متتاز به هييتعارض مع واقع كامل العقل والدين



١١٠

ناقصات عقل

ة اجلنون، فنقصان العقل يعني نسب: كثري منّا يعتقد أن العقل يقابله حتامً 
.من اجلنون

السفه، ويقابله : وهذا ليس صحيحاً، بل العقل يقابله اجلنون، ويقابله
.اهلوى، ويقابله العاطفة

إن النفس اإلنسانية السوية تعيش يف توازن 
البد للنفس من : بني العقل وهذه املقابالت

يشء من الطيش و يشء من العاطفة ويشء 
:من السفه رشيطة أن حيكم ذلك كله ويغلبه

.العقل حتى ال يؤدي إىل رضر

١١٠
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١١١

.ونحن نعرف أن العاطفة لو كانت هي املتحكمة لفسد كل يشء
إن الرجل بطبيعته حيكم عقله أكثر من عاطفته، إن طبيعة خلقه ودوره يف 

.احلياة يقتيض ذلك
واملرأة بطبيعتها جتمح عاطفتها عىل عقلها، إن طبيعة خلقها ودورها يف 

.احلياة يقتيض ذلك




أكثر من وهلذا فاملناصب القيادية حتتاج إىل الرجل ألنه يعتمد عىل العقل
.العاطفة، وهذا أمر متقرر يف الفطرة السوية ويف العلم احلديث



١١٢

أن الرتكيب )م١٩٧٠(سنة)إيدغار برمار(وقد أعلن الطبيب اجلراح 
الكيميائي هلرمونات النساء جيعلهّن أكثر عاطفية، مما ال يؤهلهن لتويل 

.مقاليد احلكم
باإلمجاع تقريبًا عىل أن اهلرمونات هي التي ون يوافقونالعلامء الغربيو

حتدد نوعية مشاعر األشخاص وسلوكهم، وبناء عىل ما تتميز به املرأة 
الباحثون أن النساء أكثر ارتباكًا وترددًا من بكوهنا أكثر عاطفية يعتقد

.الرجال لدى مواجهة املصاعب والطوارئ



١١٣

إنهم يكذبون

يف الوقت الذي صوت فيه غالبية أعضاء الربملان األوريب لصالح 
مرشوع قانون يضيق اخلناق عىل مافيا 

كشفت تقارير صحفية أوروبية ..الدعارة
مقر ) ورغسرتاسب(مؤخرًا عن أن مدينة 

الربملان األوريب تستقبل أكرب عدد من 
العاهرات يف وقت انعقاد الدورة النيابية، 

وهو ما يشري إىل أن غالبية زبائن املتعة املحرمة هم من أعضاء اهليئة 
الترشيعية األوروبية، خصوصًا تلك الفئة التي أبدت محاسًا أكرب 

! للقانون اجلديد
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١١٤





––

     
. 

الرقيق ( ويشري التقرير املذكور إىل جتارة 
وهو املصطلح املستعمل للداللة عىل ) األبيض

عملية توظيف فتيات ونساء يف أوكار الدعارة 
الثامن شبيه بام كان يعرف يف القرنني) مثلث( بشكل قرسي، تتم يف إطار 

السود يف التي قادت ماليني األفارقة) التجارة املثلثة(والتاسع عرش ب 
حينها من أفريقيا إىل العامل اجلديد للعمل كعبيد يف مزارع املستوطنني 

.البيض
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––
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––

     
. 
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١١٥

وبحسب املصادر التي اعتمد عليها تقرير املؤسسة األوروبية، فإن 
ببضاعتها من الفتيات أوكار الدعارة يف املدن الكربى األوروبية تتزود 

بلدان أوروبا الرشقية املمتدة من روسيا : من ثالث جهات رئيسيةءوالنسا
.إىل البلقان، وبلدان أمريكا الالتينية، ودول جنوب رشق آسيا، والصني

يف مقاطعة ) آنتفربن(وتبعًا ملصادر يف الرشطة البلجيكية، فإن مدينة 
األساسية عىل صعيد دول االحتاد البلجيكية تعترب نقطة التوزيع) فالندرا(

األورويب؛ حيث تعمل عصابات املافيا التي حتتكر جتارة املخدرات 
والدعارة عىل إيصال الفتيات الاليت وقع أرسهن إىل املدينة البلجيكية عرب 

نقاط (الطرق الربية أو امليناء، ومن هذه املدينة يتم توزيعهن عىل باقي 
.وبيةيف خمتلف الدول األور) البيع

متخصصون، من ) قوادون(وختشى الفتيات األسريات الاليت يوقع هبن 
.ّن هِ ْرسِ بإخبار األجهزة األمنية عن أَ انتقام املافيا يف حال قيامهن



١١٦

ويرتاوح االنتقام كام جاء عىل لسان بعض الفتيات األلبانيات الاليت 
اء ماء النار ، بني إلق)آنتفربن(حررهتن الرشطة مؤخرًا من وكر للدعارة يف 

.عىل الوجه و القتل
 


       

     
       




    
. 



١١٧

بة عىل وعىل الرغم من حماولة األجهزة األمنية األوروبية تكثيف الرقا
أوكار الدعارة الكتشاف حاالت االسرتقاق املقنعة، فإن املحاوالت عادة 

.انني اجلاري العمل هبا يف أورباما تصطدم بطبيعة القو
وهي قوانني مستوحاة من العقيدة الليربالية التي متنع عىل رجال األمن 
مطالبة األشخاص ببطاقات هوية، إال يف حاالت حمدودة وبإذن مسبق 

.النيابة العامةمن 
اهلولندية، التي تشتهر عىل الصعيد األورويب )أمسرتدام(وكان عمدة مدينة 

باحتوائها أكرب مركز قانوين للدعارة يف العامل، قد رصح للصحفيني األجانب 
مؤخرًا بأن سلطات املدينة تعلم بوجود عدد كبري من النساء والفتيات 

يفهن من قبل يمتهن الدعارة، ويتم توظاملقيامت بشكل غري قانوين يف هولندا،
، لكن السلطات مع ذلك ال تستطيع أن تفعل شيئاً؛ عصابات مافيا

.!!فاهلولنديون فخورون بأن بلدهم ليربايل وحيرتم احلريات الشخصية



١١٨

ويف تقرير آخر لوزارة اخلارجية األمريكية كشف وزير اخلارجية
- حلادي عرش من حزيرانالنقاب يف ا)كولن باول(السابقاألمريكي

، عن التقرير السنوي الثالث املتعلق باملتاجرة باألشخاص )٢٠٠٣(يونيو، 
.ر اهتامماً وقلقاً بالغني حيال هذه املامرسة املروعةظهِ إنه يُ : وقال

ألف )٩٠٠(ألف إىل )٨٠٠(ويقدر التقرير األمريكي أن حوايل 
ىل به يف واشنطن يف شخص جيري هتريبهم كل عام، وقال باول يف بيان أد

إن «:ير الذي وضع بتكليف من الكونغرسالوقت الذي تم نرش التقر
.»فتيات قد تصل أعامرهن إىل مخس سنوات تم بيعهن إىل بيوت الدعارة

إن طبيعة هذه اجلريمة التي تتخطي احلدود «: ومىض باول إىل القول
هتريب الوطنية للدول يعني أنه يتعني عىل مجيع الدول التي يتم 

األشخاص منها قرسًا والدول التي يمر هبا هؤالء األشخاص والدول



١١٩

التي يريدون الوصول إليها، أن تعمل كرشكاء لوقف مثل هذه العمليات 
.ومحاية ضحاياها وحماكمة أولئك املسؤولني عن عمليات التهريب 

طالب بعض نواب الربملان الفرنيس حكومتهم : ويف تقرير ثالث
الدعارة يف شوارع املدن الفرنسية، مشريين إىل انتشارظاهرة بالتصدي إىل

.زيادة تفيش األمراض بني الفرنسيني
:الفرنسية) لوموند(يف حوار لصحيفة ) فرسوا دو بانافيو(ويقول النائب 

م، وتقدمت بطلبي للجمعية ٢٠٠٠أنا يف حرب ملنع الدعارة منذ أكتوبر 
ذه الظاهرة التي تيسء إىل مظهر لرضورة التصدي هل- الربملان- الوطنية

فرنسا، وجتعلها من الدول التي تتسامح مع استعباد الفتيات من أفريقيا، أما 
اجلديد يف هذه املهنة فهو جلب املزيد من الفتيات من الصني أيضاً، 

.فالظاهرة تستفحل يف فرنسا، وال أحد يباىل



١٢٠

وقف ممارسة وطالب النائب الفرنيس املسؤولني الفرنسيني برضورة 
اصة هذه املهنة، وإغالق بيوت الدعارة املنترشة يف شتى أنحاء فرنسا، وخ

.يف العاصمة الفرنسية باريس



١٢١

)امرأة(البحث عن 

ة تبدو املرأة بال ييف األفالم واإلعالنات العرب
جمرد مظهر مجيل وجسد ..قضية وال عقل

.جمنون
ت والربامج التي تضج هبا عن أّي امرأةِ تتحدث األفالم واملسلسال
وسائل اإلعالم؟

أين هي الفتاة الدارسة التي تنافس بتفوقها أخواهتا الذكور يف كل 
مراحل التعليم؟

١٢١
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١٢٢

أين هي من صور كفاح املرأة التي تكدح من أجل رعاية أرسهتا 
وزوجها وبيتها وأبنائها؟ 

.لعمللمرأة يف ميادين العلم وابل أين هي من النامذج املرشفة ل
خليعة يف وسائل اإلعالم املختلفة يف غالبهاأن الصورة املقدمة للمرأة

هتتم باملظهر فقط ومبالغ فيها سواء سطحية،، وهي كذلك ومبتذلة 
.قوية جداً أو ضعيفة جداً ها بإظهار

:نامذج غري واقعية
عن صورة املرأة يف وسائل اإلعالم تقول و

دب اإلنجليزي أستاذ األ)هدى الصدة(الدكتورة 
هناك تقصري واضح من قبل : بجامعة القاهرة

وسائل اإلعالم يف تقديم صورة إجيابية وواقعية للمرأة فهي ال تقدم إال 
نموذج املرأة التي تنحرص اهتامماهتا يف مظهرها وجسدها وأنوثتها فتعني

١٢٢
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١٢٣

زاج بأمور املاكياج واملوضة وختشى فقدان شباهبا أو نموذج املرأة هوائية امل
.التي ال تستخدم عقلها جيداً وال تتحكم يف مشاعرها

:صورة سلبية مشوهة
الباحثة بمركز )رشين ابوالنجا.د(وترى 

أن السينام العربية : دراسات املرأة بالقاهرة 
عربت عن نظرة مشوهه جتاه املرأة مما يعني ختيل 

يف املجتمع القائمني عىل صناعة السينام عن حماولة التأثري بشكل اجيايب
.ولكن ذلك ال يعفى اجلمهور من املسئولية
بل إثارة غرائز إىل إثارة قضايا - مل هتدف السينام خصوصاً يف التسعينات

وترسيخ صورة سلبية للمرأة حيث يتم توظيف جسدها بشكل مبالغ فيه، 
!!!فنجد اجلاسوسة ترقص والصحفية ترقص والطبيبة ترقص
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١٢٤

فال - حمورها املرأة بالطبع- يم مشكلة اجتامعية تقديعوهناك أفالم تدّ 
نجد سوى مشاهد رضب مصحوبة 
بمختلف أنواع العنف، وقد نجد أحيانا 

.اجلنس والرضب والرقص يف فيلم واحد
األسلوب الذي يتم من خالله تقديم : شريين أبوالنجا.وتضيف د

شخصية املرأة أسلوب عشوائي يعتمد عىل التسطح واملصادفة بشكل
مبالغ فيه واألمر اخلطري أن السينام حترص املرأة يف قوالب حمددة ال يمكنها 

حيث يمثل جسد املرأة أهم عنرص يف األفالم عمومًا ويتم الفكاك منها 
.توظيفه بشكل جيذب اجلمهور كمشاهد الرقص واإلغراء
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١٢٥

كام أهنا غالبًا ما تعانى من ظلم واقع عليها ويف بعض األفالم تلبس 
قدم وبذلك تمالبس سوداء وال تنطق بكلامت كثرية فالصمت من سامهتا 

.الفضيلة باعتبارها اجلهل بأمور الدنيا والركون واالستسالم للظلم
إال إذا ارتبطت باجلربوت وانعدام كام ال تقدم السينام صورة املرأة القوية 

فاملرأة القوية عىل الشاشة ال تستمد قوهتا إال من إباحة جسدها ،القيم
وبذلك يتم فوذ ومن العالقات الوثيقة التي تقيمها مع ذوى النللرجال

ترويج صورة املرأة القوية حتت غطاء االنحالل واخلروج عىل الدين 
.والتقاليد واألعراف

ضيق أفق
فرتى أن الربامج )عني شمس(األستاذ بجامعة )ناهد رمزي.د(أما 

اإلذاعية التي تقدم خدمات تثقيفية وتعليمية من أجل تنمية قدرات املرأة 
.)%٨٢(قدم املرأة بصورة إجيابية إال بنسبة نسبتها ضئيلة جداً وال ت



١٢٦

فاملرأة يف الربامج واملسلسالت اإلذاعية تفتقر إىل العقلية العلمية وتتسم 
بضيق األفق، وتلجأ إىل االنحرافات أو هي التي ختشى فقدان مجاهلا أو 

.تقدمها يف السن وانتهاء دورها كمنجبة
ناهد .كام تقول د- رج فهي أما املرأة يف اإلعالنات فحدث عنها وال ح

وجسد مطلوب إظهار مفاتنه األمر الذي ) لالجتار فيهابلكائن ق: (رمزي
.يعرض املرأة إىل خمتلف أشكال االمتهان والسوقية



١٢٧

اللُّعب تتمرد

، كانت عائدة )يوتبوري(فتاة سويدية تعيش يف مدينة ) آنيا كارلسون(
نات كبرية إلحدى رشكات املالبس فلفت نظرها أربعة إعال،من عملها

الداخلية تظهر فيها عارضة األزياء األملانية بمالبس شبه عارية، عرجت 
آنيا عىل أحد حمالت الطالء واشرتت طالء أسود وطمست به تلك 

.الصور الفاضحة
تقدم أصحاب الرشكات بدعوى قضائية ضد كارلسون التي أدينت 

دفع الغرامة ، توّىل )دوالر١٤٠٠(ألف كراون ١٦بدفع غرامة قدرها 
.جلنة شكلت للدفاع عن كارلسون وتأييد ما قامت به



١٢٨

: يف تسويغها ملا قامت به قالت كارلسون

أحاول منذ مدة طويلة أن أثري نقاشاً حول مشكلة اإلعالنات التي تظهر 
املرأة كأهنا سلعة تستخدم ألغراض جتارية، نرشت املقاالت ونظمت 

كلوديا (ى، لكن عندما قمت بتخريب لوحات الندوات دون جدو
مل يبق حمطة تلفاز أو إذاعة أو صحيفة يف السويد إال أثارت ) شيفر

املوضوع، ما قمت به وما تقوم به جمموعات أخرى يف دول خمتلفة حتذير 
للرشكات الكربى بأن استخدامها جلسد املرأة يف اإلعالنات أسلوب 
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١٢٩
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.، يفرضون علينا قيمهم وخياالتهم تحت غطاء االبتكار

١٢٩

ففي النرويج نجحت اجلمعيات النسائية املناهضة لتوظيف جسد املرأة 
ألغراض دعائية يف وقف محلة إعالن 

بإقناع احلكومة أن ،نسائيةملالبس داخلية
تلك اإلعالنات متثل خطرًا عىل سائقي 

.السيارات وقد تؤدي إىل حوادث مميتة
ويف فرنسا تنترش اجلمعيات النسائية التي حتارب امتهان املرأة يف اإلعالم 

ختصص جائزة لإلعالن األقل جنسية بعد )النساء الصحافيات(فجمعية 
.اتأن طغى اجلنس عىل اإلعالن

فتهدف إىل حراسة املرأة من االبتزاز، تقول )كلبات احلراسة(أما مجعية 
المعلنون يستخدمون صورة الجسد بال مبرر : الوثائق التعريفية للجمعية

وال سيما جسد المرأة واللقطات الجنسية، ويلصقون ذلك بأي منتج 
.، يفرضون علينا قيمهم وخياالتهم تحت غطاء االبتكار

١٢٩

ففي النرويج نجحت اجلمعيات النسائية املناهضة لتوظيف جسد املرأة 
ألغراض دعائية يف وقف محلة إعالن 

بإقناع احلكومة أن ،نسائيةملالبس داخلية
تلك اإلعالنات متثل خطرًا عىل سائقي 

.السيارات وقد تؤدي إىل حوادث مميتة
ويف فرنسا تنترش اجلمعيات النسائية التي حتارب امتهان املرأة يف اإلعالم 

ختصص جائزة لإلعالن األقل جنسية بعد )النساء الصحافيات(فجمعية 
.اتأن طغى اجلنس عىل اإلعالن

فتهدف إىل حراسة املرأة من االبتزاز، تقول )كلبات احلراسة(أما مجعية 
المعلنون يستخدمون صورة الجسد بال مبرر : الوثائق التعريفية للجمعية

وال سيما جسد المرأة واللقطات الجنسية، ويلصقون ذلك بأي منتج 
.، يفرضون علينا قيمهم وخياالتهم تحت غطاء االبتكار



١٣٠

المظاهر المهينة وغير اإلنسانية لكائنات إنسانية، نحن نرفض 
الجسد اإلنساني ليس سلعة، ونحن لن نشتري المنتجات المعروضة 

.بإعالنات جنسية



١٣١

من فيك ندينك

مفكرة اإلسالم:المصدر

يف سياق رؤيتنا احلضارية لواقع املرأة الغربية من الداخل، سنرتك دائام 
مون وسنرتك األرقام تفصح عن احلقيقة، فربام ننشئ أصحاب الشأن يتكل

.حوار حضارات حقيقياً، ليس فقط فكرين أو منهجي وإنام أيضاً بني واقعني
سنتوقف عند العنف األرسي ضد املرأة يف 
الغرب، حيث ستظهر هذه الدراسة أن املرأة املهانة 
ليست امرأة أفغانستان ذات الربقع، وال امرأة جزيرة 

لتي تعيش يف حيز من الصون واحلرمة يدعو العرب ا
.ع ليقدم هلا التوقري واالحرتامكل املجتم

١٣١
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١٣٢

وإنام االبتذال احلقيقي هو يف جعل املرأة سلعة كام مجيع السلع، 
والعدوان عليها بشتى أشكال التعسف واالضطهاد الذي ستقدمه لنا 

:األرقام التالية
املرأة يف أمريكا: أوالً 

إىل أن ) شرتاوس(أشار )م١٩٨١(يف عام 
- ٥٠(حوادث العنف الزوجي منترشة يف 

من العالقات الزوجية يف الواليات املتحدة األمريكية يف حني قدر )%٦٠
النسبة ) باغلو(، وقدرت )%٢١(ـهذه النسبة ب)م١٩٨٢(عام ) راسل(

يف بحثه الذي أجراه عام ) أبلتون(كام بني )%٣٥و ٢٥(بأهنا ترتاوح بني 
منهن تعرضن للرضب )%٣٥(امرأة أمريكية أن )٦٢٠(عىل )م١٩٨٠(

.واحدة عىل األقل من قبل أزواجهنمرة 
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١٣٣

إىل خربة )م١٩٨٤(استنادًا إىل بحثها عام )والكر(ومن جهتها أشارت 
من النساء )%٤١(املرأة األمريكية الواسعة بالعنف اجلسدي، فبينت أن 

من )%٤٤(من جهة أمهاهتن، و أفدن أهنن كن ضحايا العنف اجلسدي
منهن كن شاهدات حلوادث االعتداء )%٤٤(جهة آبائهن، كام بينت أن 

.اجلسدي آلبائهن عىل أمهاهتن
شخصًا عىل يد احد أفراد عائلته، وإذا )٢٩٢٨(قتل )م١٩٨٥(يف عام 

لقني ثلثهنّ أردنا معرفة ضحايا القتل من اإلناث وحدهن لوجدنا أنّ 
.زوج أو رشيك حياةعىل يد حتفهن 

%)٧٥(فهي أمريكاأما إحصاءات مرتكبي االعتداءات ضد النساء يف 
أصدقاء %)٣٢(أصدقاء، و%)٤٥(أزواجًا سابقني، %)٩( من األزواج،

.نيسابق



١٣٤

إحصائية أخرى تدرس نسبة املعتدين، تبني أن األزواج املطلقني أو 
داءات بينام ارتكب من االعت%)٦٩(املنفصلني عن زوجاهتم ارتكبوا 

).%٢١(األزواج
وقد ثبت أن رضب املرأة من قبل رشيك هلا، هو املصدر 

الوحيد، واألكثر انتشاراً الذي يؤدي إىل جروح للمرأة، وهذا 
أكثر انتشاراً، من حوادث السيارات والسلب واالغتصاب 

كلها جمتمعة
، يطلبن العناية ويف دراسة أخرى تبني أن امرأة واحدة من بني أربعة نساء

الصحية من قبل طبيب العائلة، يبلغن عن التعرض لالعتداء اجلسامين من 
.قبل رشكائهن



١٣٥

عائلة )٦٠٠٠(تم توزيع بيانات عىل مستوى الواليات املتحدة شملت 
من الرجال الذين يعتدون بشكل مستمر عىل )%٥٠(أمريكية ونتج عنها 

.أطفاهلميعتدون أيضاً وبشكل مستمر عىلزوجاهتم 
أن األطفال الذين شهدوا عنف آبائهم معرضون ليكونوا وأتضح

عنيفني ومعتدين عىل زوجاهتم، بنسبة ثالثة أضعاف، من الذين مل يشهدوا 
األمور العنيفون جدًا فأطفاهلم معرضون أولياءالعنف يف طفولتهم، أما 

.ألف ضعف ليكونوا معتدين عىل زوجاهتم يف املستقبل
رأة يف بريطانياامل: ثانياً 

من %)٥٠(أما يف بريطانيا فإن أكثر من 
.القتيالت كن ضحايا الزوج أو الرشيك

خالل%)٤٦(وارتفع العنف يف البيت بنسبة 
.)م١٩٩٢(عام واحد إىل هناية آذار 
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١٣٦

من النساء يتعرضن للرضب من قبل أزواجهن أو )%٢٥(كام وجد أن 
.رشكائهن

ألف مكاملة سنويًا لتبلغ شكاوى )١٠٠(وتتلقى الرشطة الربيطانية 
اعتداء عىل زوجات أو رشيكات، علًام بأن الكثري منهن ال يبلغن الرشطة 

.إال بعد تكرار االعتداءات عليهن عرشات املرات
إىل أن ما بني ثلث إىل ثلثي حاالت الطالق تعزي ) جني لويس(وتشري 

ملسكرات وهبوط املستوى إىل العنف يف البيت، وبصورة رئيسة إىل تعاطي ا
.األخالقي

وقد أظهر استطالع نرشت نتائجه يف بريطانيا تزايد العف ضد النساء، 
من %)٢٨(ففي استطالع شاركت فيه سبعة آالف امرأة قالت 

.جوم من أزواجهنإهنن تعرضن هل: املشاركات 



١٣٧

ويفيد تقرير بريطاين آخر أن الزوج يرضب زوجته دون أن يكون هناك 
.من عمليات الرضب%)٧٧(يربر الرضب ويشكل هذاسبب 

تسعى املنظامت النسوية لتوفري املالجئ واملساعدات املالية واملعنوية 
محلة من هذا النوع، فخالل اثني عرش عاماً ) رنكلجوان جو(للضحايا، وتقود 

مضت، قامت بتقديم املساعدة آلالف األشخاص من الذين تعرضوا 
ألف جنيه )٧٠(، وقد مجعت تربعات بقيمة حلوادث اعتداء يف البيت

أول هذه املراكز يف مانشسرت عام يني إلدارة هذه املالجئ وقد أنشئ إسرتل
.انتهى » مركزاً ) ١٥٠(، ثم عمت مجيع بريطانيا حتى بلغ عددها )م١٩٧١(

هذا كله ما تفصح عنه الدراسات والتقارير الصادرة عن أبناء هذه 
. .فالواقع أبشع من هذا بكثيرالحضارات الزائفة، وإال

!إنه واقع المرأة اللعبة



١٣٨

العالم كله يتحجب

للطبيبة "الدرة المصونة"محاضرة بعنوان قطوف من : المصدر
نبيلة يعقوب:السعودية 

 
والقلمغمده ، ظ داخل فَ ُحي فالسيف

حربه، ويصبح عديم بدون غطاء جيّف 
.ةالفائد

 
عىل مستوى اخللية أغشية مزدوجة خارجية وداخلية حتمى اخللية 

.اهتاوتنظم عمل عضيّ 
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.اهتاوتنظم عمل عضيّ 



١٣٩

.ختلط بجدار سميك يدعمها حتى بعد املوت:النباتيةاخللية- 
.الغرضوفية توجد داخل فجوات:احليوانيةاخللية- 
.بويضات األنثى ُحتفظ يف حويصالت- 
حياط بغمد حيميها فال يتلف أو ينقطع طويل عصبية حمورها واخللية ال- 

.لكل خلية حجاهبا اخلاص هبا..إذاً 
 

:  البذرة- 
..متنع عنها أشعة الشمس..حجاهبا الرتبة

والقرصة ..فتعيش يف ظالم ليبدأ اإلنبات
.وداخل احلجاب حجاب،حجاب ثانٍ 

:اجلذر- 
.قلنسوة هبا يدك اجلذر األرض دكاً له قمة نامية عليها 
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١٤٠

:الساق- 
وعندما يشتد الساق .تغطيها طبقة شمعية يف النباتات الغضة حتميها

تتمزق البرشة اخلارجية وتتكون برشة داخلية تاركة خلفها ..ويغلظ
.اخلاليا املتهتكة فيتكون القلف

:األوراق- 
أو تكون مغطاة حتميها طبقة شمعية تزيد وتنقص سامكتها حسب بيئتها

.بريةوبطبقة خمملية أو 
:الزهرة- 

عضو التأنيث داخلها يقع يف مركز حتيط به األوراق الزهرية حتميها فإن 
كان اهللا عز وجل قد حافظ عىل عضو التأنيث يف جمرد زهرة ما لنبات ما 

ة؟ وما يهبذه احلامأليست أنثى اإلنسان هي األجدر واألوىلك،هبذا الشك
؟جمرد زهرة مجيلةاملرأةامية؟ وهل سبل هذه احل
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١٤١

:الثمرة- 
ماذا حيدث إذا قضمت تفاحة ثم تركتها فرتة؟ 

وملاذا يسود لون املوزة بعد تقشريها؟
 

:ةياحليوانات املائ- 
من ألوان املرجان رييف املاء نرى الكث

ان،كأهنا يف مهرج،واألصداف والقواقع
داخلها تميحتباً كلها تشكل حج

.ات فتبارك اهللا رب العاملنييالرخو
:حيوانات اليابسة- 

م من يأمرت بأمر عظ- إحدى أطوارها- فراشة، يرقتها، من احلرشات
تفرز خيوطاً . .تنفذ بالرغم من أنه ال حول هلا وال قوة..إذاً . .رب عظيم
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١٤٢

حجاباً ترتديه لزجة كأهنا تغزهلا ثم تنسجها 
يليه وتسمى عذراء يف ر الذيلتنتقل للطو

!!رشنقة
والقنفذ ذو ..والزواحف هلا حراشف

،ة هلا درقة كربة ثقيلة حتملها عىل ظهرها طوال عمرهااوالسلحف..أشواك
!طلق عليها علمياً تكرماً لصربها لقلب صاحبة أثقل حجابيُ لذلك

رى صاحبة أغىل حجاب؟فمن يا ت
 

:اإلنسانثىبويضة أن- 
حتفظها حوصلة، وكذلك هي مغطاة 

وبعد ،بطبقة صفراء حتميها من االحتكاك
وت مادة تغلفهاجيتفرز الزااإلخصاب
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١٤٣

!احليوانات املنوية األخرى إليهالتمنع دخول
:اجلنيني يف بطن أمه- 
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ة ياط بأغشحي،رحم أمه، هبِ نًا يف ِرسْ آمتسعة أشهر يقضيها اجلنني
ظلمة املشيمة، وظلمة جدار الرحم، وظلمة جدار البطن :وحجب هي

إذا نحن يف حجاب قبل ..فتوفر له الراحة واألمن والغذاء واألوكسجني
! أن نخلق

:احلجاب احلاجز- 
جب القلب والرئتني عن باقي حييفصل و..داخل األحشاء موجود

ام ألنه سميك ال يصف والييقوم بدوره خري ق..شاءاألعضاء يف األح
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١٤٤

ان سفام بال حجاب أنثى اإلن.…يشف
شف بل قد ال يكون يرقيقًا يصف و

!!موجوداً عند البعض
:اهليكل العظمي-

عن وهو كنز اإلنسان وما يميزه ،من مكوناته اجلمجمة يستقر هبا الدماغ
ح ايصل إليه مرشط اجلري بأمان الموجود داخل صندوق عظم،احليوان

الفنان إال بنرش عظم مججمة رأس اإلنسان، وهي خزنة عظيمة عند الغني 
.باملجوهراتة املليئة يري تضاهي اخلزنة احلديدوالفق
:القلب- 

غشاء التامور ه كخمسة جنود تقوم بحاميت،ةف بطبقة فوق طبقغلّ يُ ،كاهلدية
صدري بأمان، تكسوه شغافه، حتيط به رئتان حنونتان، يضمهام قفص 

..واٍق ٌد لْ عضالت وأنسجة، يغطيها جِ 
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١٤٥

:العني- 
العني حتى ال برة تستقر داخل حجاأغىل ما يملك اإلنسان، وهي كُ 

!!تتقاذفها األخطار
:اجللد- 

العظام والعضالت في خلفهخياجلسم وةري سميك يغطي كافيج كبنس
كون يف سيما حتته، كختييل لو كان اجللد شفافًا يظهر واألوعية الدموية، 

حال الناس وأشكاهلم؟
مهسة

بحجابك أنت . ..أنت قدوة لألطفال،ة لدينكريبحجابك أنت سف
وجنةشامة عىل املرأة لتكون شامةيدفع عظيمينٍ عىل وجود دِ دليل قاطع

.. فمن شّذ ..يب وال تشّذ تحّج يفالكون كله . .. فتحجبي أختي..الكون 
.يف النارشّذ 
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١٤٦

لمرأة في وسائل اإلعالمعمل ا

من املجاالت الوظيفية املستجدة يف عاملنا 
- يتعلق بالعمل يف وسائل اإلعالم املعارص ما 

وقد شهدت ،- مقروءًة ومسموعًة ومرئية
تلك املجاالت حاجات مكثفة لطواقم العاملني يف جماالهتا، حيث أن 

والتحرير والتنسيق العمل فيها يستدعي وجود فِّرٍق متنوعة يف اإلعداد
.واإلخراج وغري ذلك

كتاب عمل المرأة لخالد بن عبدالرحمن الشايع: المصدر
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ل الوظيفي اإلعالمي وقد أُْقِحَمت املرأة يف أقطار الدنيا يف هذا املجا
.بشكل متسارع

التمثيل وال أحتدث هنا عن العمل اإلعالمي املرتكز عىل
والغناء فهذا النوع ال ريب أن مشاركة املرأة فيه عبث بأنوثتها 

.تياٌل لعفافهاوانتهاك حليائها واغ
 




        




. 
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بوجهها وامتداد يده إىل ما به ) املاكيري(ولو مل يكن من ذلك إال عبث 
، كيف واألمر يتعدى ذلك لكان كافيًا يف استغالهلا وامتهاهنا. .. مذبحها

عندهم إال إذا تنازلت تنازالً ) النجومية(ّد بمراحل حتى إهنا ال تنال َح 
(......)!!من علياء كرامتها إىل كامالً عن إباء أنوثتها وتضعضعت 

وال يزال مسلسل االستغالل لطُهر األنوثة وفضيلتها يتواىل مع كل من 
إذا بدأت ندوب الزمان تظهر عىل تعاملت يف موابئه الفن وأُتونه، حتى 

مالمح تلك األنثى واستنجدت بعمليات التجمل وترقيعات اجلراحني، 
.إذا هبا تستبدل بغريها أشب منها، وهكذا يأيت الدور عىل غريها

وقد كان من أبرز أسباب تسارع الزج باملرأة يف اإلعالم تدين أجرهتا من 
يستجلب كثرًا من ) ُطْعامً (ثِّل جهة، وبالنظر إىل أهنا بصوهتا وصورهتا ُمت 

املستمعني واملشاهدين، وهذا جعلها حمل استقطاب وترحاب يف إدارات 
.وسائل اإلعالم
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. 
يف ) املسموعة واملرئية(فجاءت مسامهات املرأة يف وسائل اإلعالم 

َّت بواكريها داعية إىل أن تتوىلَّ املرأة حترير املواد يف مكاتب مستقلة، ثم َمت
ك بصوهتا فقط، واحتجوا لذلك دعوهتا لالشرتا

التحجج بأن صوهتا ليس بعورة، وحاولوا 
ثَْن دعواهتم بأن النساء يف زمن النبيل كنَّ ُحيَدَّ

.النبيَّ عليه الصالة والسالم ويسألْنَهُ 
فدخلت املرأة يف استوديوهات اإلذاعات، ومل يكن :وبدأت اخلطوات

ديو، بل خصصت هلاالرجل يف املحادثة من نفس االستهلا أن تشارك

١٤٩
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. 
يف ) املسموعة واملرئية(فجاءت مسامهات املرأة يف وسائل اإلعالم 
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فدخلت املرأة يف استوديوهات اإلذاعات، ومل يكن :وبدأت اخلطوات

ديو، بل خصصت هلاالرجل يف املحادثة من نفس االستهلا أن تشارك
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لة، لتميض السنني وتظهر املرأة برامج حمددة تتصل باألرسة والطفو
وعىل طاولة واحدة يف استديو ) املذيع( وهي جتالس الرجل ) املذيعة(

واحد ثم تتابعت املراحل وجتددت األدوار حتى صارت املرأة يف هذا 
.املجال مع الرجل جنباً إىل جنب

مذيعة يف التلفزيون لربامج ) املسلمة( ظهرت املرأة :خرويف السياق اآل
ة والطفولة، وكان ذلك يف بداية األمر مع مراعاة لبسها ملا يسرت األرس

.شعرها، مع البعد عن املبالغة يف التجمل واستعامل املكياج
وكان التدرج بعد ذلك بأن تنتقل املرأة للعمل يف كل الربامج، وباتت 

املتنوعة سياسيًة واقتصادية ورياضية، بام تضمنه ذلك من مقدمة لألخبار
ءات التي حتوجها لتخرج عىل الناس متربجًة سافرًة، بعد أن عبث اإلجرا

بوجهها كل العبث، فغاص ماء احلياء وانقشع لباس التقوى ) املاكيري(
.واحلشمة



١٥١

ثم ما لبث األمر أن اختلط احلابل بالنابل، ففي جمال اإلذاعة يوجد 
ة زميلها االختالط الواضح، حتى إن الربامج املبارشة تقوم املرأة بمامزح

املذيع، وتتوىلَّ استقبال املكاملات من املتصلني الرجال، وهكذا ما يكون من 
وعىل الشاشات صارت املرأة جسداً . االختالط يف املكاتب وأماكن العمل

.ُتستَْفزُّ بواسطته مشاعر املشاهدين وُتْستَثَاُر غرائزهم
) الوظيفة(هذه وحسبنا أن ندرك كم من املعاناة التي تكبدهتا األنوثة يف

املنحطة واملخزية يف خمتلف جماالت اإلعالم، ويف أقسام اإلذاعة 
أو ) ممثلة(والتلفزيون، إىل آخر ما وصلت املرأة إليه من اخلزي العظيم 

).بغيَّاَّ (أو ) َداِعَرةَّ (- أكرمك اهللا- وإن شئت فقل) راقصة(
أخواتنا وأمهاتنا أكاد أصدق أنه يوجد اليوم من بناتنا وال–واهللا - إين

)!!!.التمثيل(وجداتنا املسلامت من يمتهنَّ هذا العمل الساقط الفاحش 
.فاهللا املستعان، وال حول وال قوة إال به سبحانه
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ُده وسائل اإلعالم ) السوء( كيف يوجد هذا  عالنية، ثم فوق ذلك متجِّ
تعد و) النجامت(إال ـب ) املمثالت املمتهنات(كل التمجيد، وال تصف 

املهن املنحطة من الرقص والغناء والتمثيل من مجلة املجاالت التي يمكن 
مع ما فيها وأد العفاف وذبح !! وتربز من خالهلا) تقتات(للمرأة أن 

عار اجلنيس يف كل فئات املجتمع .الفضائل ونرش الرذيلة وإشاعة السُّ
!هل أولئك يف رشدهم وعقوهلم؟

َفُه بع ضاَ، فال يتصور أن يكون يف األكثرين، إنه لئن أصاب الِعيُّ والسَّ
ألمر عجيب، أبرأ إىل اهللا منه، وأسأله أن يعافيني وأهيل وذريتي وإياهم من 
الضالل، وأن هيدي ضال املسلمني، وأن يعيذنا وذريتنا من مضالت 

.الفتن
إننا ال ندعو إىل التحجر كام قد خييل إىل البعض، ولكنه أمر بنيِّ لو كانوا 

.يعقلون
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يمكن للمرأة أن تساهم يف الوظائف اإلعالمية مع حمافظتها عىل :نعم
طهرها وحيائها، وذلك من خالل التحرير والكتابة بعيدًا عن أي جمال 

.لالستغالل أو االبتزاز
فإين أؤكد يف هذا املقام أن الفضالء الذين يعلمون يف املجاالت : وبعد

ا يعني أن تعمل املرأة معهم جنبًا إىل اإلعالمية ليدركون متام اإلدراك ماذ
جنب، سواء يف املجال الصحفي أو اإلذاعي أو التلفزيوين، وأهنا خطوة 
مشؤمة ختطوها املرأة  نحو حتفها حني تتوجه لتلك املواضع خمتلطة 
بالرجال، أو متعاطية للمحظورات الرشعية من تربج أو سفور أو نشوء 

وأوضحه يف ر مابينه املعصوم ذلك، عىل غراعالقات حمرمة أو غري
شأن اختالط املرأة بالرجال أو خلوهتا بأحد منهم، وحسبك أن تعلم أن 

.اجلليس الثالث حينئذ هو الشيطان
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وألجل هذا فإن األغيار منهم يأبون أعظم اإلباء أن تكون امرأة أحٍد 
ن منهم أو إحدى حمارمه يف ذلك املحيط املكهرب، مهام ُبذل هلا من األثام

واألجور، وال يتنازل عن ذلك إال من تساهل بدينه واستخف بعرضه 
فأذن باالختالط واخللوة، ومل يامنع يف التربج والسفور، وانتعش باألعامل 

. السافلة واألفعال اآلسنة
وإين ألرجو اهللا تعاىل أن جيعل فيام تقدم لكل من يطلع عليه من إخواننا 

ن ابتلوا هبذا العمل، أن يكون هلم بذلك وأخواتنا يف عموم بالد اإلسالم مم
اخلالص من تلك الفتنة، وأن يسعوا لتقليل املفاسد واملآخذ الرشعية مهام 
استطاعوا، وصوالً إىل إلغاء كل تلك املفاسد بإذن اهللا، فإهنم مهام أمضوا 
يف تلك األعامل من األوقات، ومهام حصلوا من اللذات، فإن مقامهم 

فكم غيب املوت من الشخصيات اإلعالمية يسري وحتوهلم قريب،
الشهرة ممن كانوا ملء سمع الدنيا وبرصها يف وسائل اإلعالم، فهم اليوم
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ثر[) × Û Ú Ù Ø (:مرهتنون بأعامل صاحلها وسيئها ، ]٣٨:املدَّ
) h g f e d(]واهللا املسئول أن يعيذنا مجيعاّ ] ٢١:الطور ،

.الفتنواتنا وذرياتنا من مضالتوإخواننا وأخ
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!قلنا من األول
 
 
 

 
مؤسس علم االجتامع ) كونتأجوست(يقول العامل الشهري 

هذا : ي الرجل املرأةب أن يغذّ جي«: )السيايسالنظام(احلديث يف كتابه 
ية انون يالئم احلياة األصلهو القانون الطبيعي لنوعنا االنساين وهو ق

جبار الرجل عىل تغذية املرأةإاملنزلية للجنس املحب النساء وهذا االجبار 
يشبه ذلك االجبار الذي يقيض عىل الطبقة العاملة من الناس بأن تغذي 

طيع هذه أن تتفرغ باستعداد تام ألداء وظيفتها تالطبقة املفكرة منهم، لتس
نحو–الرجل- س العامل من اجلهة املادية اجلناألصلية، غري أن واجبات

المرأة بين الفقه والقانونكتاب : المصدر
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تبعًا لكون الوظيفة النسوية هي أقدس من تلك - املرأة–اجلنس املحب 
.»تقتيض احلياة املنزلية

جيب عىل اهليئة ) للمرأة(ويف حالة عدم وجود زوج وال أقارب «:ثم يقول
ذي ال االجتامعية أن تضمن حياة كل امرأة، إما يف مقابل عدم استقالهلا ال

يمكنها أن تتجنبه، وإما عىل اخلصوص بالنسبة إىل وظيفتها األدبية 
جيب الرضورية، واليك يف هذا املوضوع املعنى احلقيقي للرقي االنساين، 

أن تكون احلياة النسوية منزلية عىل قدر االمكان، وجيب ختليصها من كل 
.»عمل خارجي ليمكنها عىل ما يرام أن حتقق وظيفتها احليوية

الشهرية باملدافعة عن حقوق النساء اىل ) هريكور(ملا كتبت مدام و
تسأله رأيه يف مسألة النساء ) برودون(الفيلسوف االشرتاكي املشهور 

بأن هذه اجلهود املبذولة من النساء) ابتكار النظام(أجاهبا كام يقول يف كتابه 
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هن لتقدير ال تدل إال عىل علة أصابت جنسهن، وهي تربهن عىل استعداد
.»قوة أنفسهن وسياسة أمورهن بذاته

إن حالة املرأة يف اهليئة «: وبعد أن برهن عىل ذلك باألدلة العلمية قال
االجتامعية إذا جرت عىل النسق الذي تريدينه كام هو يف حالة الرجل 

.»مستعبدة مملوكةفيكون أمرها انتهى فاهنا تصري 
املجلد (يف جملة املجالت )سيموننجو(ل الفيلسوف االقتصادي يقو
النساء قد رصن اآلن نساجات وطباعات الخ الخ وقد «):١٧

استخدمتهن احلكومة يف معاملها، وهبذا فقد اكتسبن بضعة درهيامت، 
.»ذلك قد قوضن دعائم أرسهن تقويضاً ولكنهن يف مقابل

وهناك نساء أرقى من هؤالء يشتغلن بمسك الدفاتر، ويف حمالت «:قالو
ستخدمن يف احلكومة يف وظيفة التعليم، وبينهن عديدات يف ، ويُ التجارات
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التلغرافات والبوسطات والسكك احلديدية وبنك فرنسا والكريدي 
.»ولكن هذه الوظائف قد سلختهن من أرسهن سلخاً ليونيه، 

ه يف البحاثة الشهري يف أحوال االنسان وتطورات) جيوم فربور(ويقول 
يوجد يف أوروبا كثري من النساء اللوايت «: )١٨: جملة املجالت، املجلد(

وقد ابتدأ علامء العمران يشعرون بوخامة عاقبة ..يتعاطني اشغال الرجال
هذا األمر املنايف للسنن الطبيعية، فان هاته النسوة بمزامحتهن للرجال صار 
بعضهن عالة عىل املجتمع ال جيدن ما يشتغلن به، ولو متادى احلال عىل هذا 

.»لنشأ منه خلل اجتامعي عظيم الشأن املنوال
االسرتان (يف مقالة نرشهتا يف جريدة ) أنى رورد(وتقول الكاتبة الشهرية 

ألن يشتغل بناتنا يف البيوت خوادم أو كاخلوادم خري وأخف بالًء «):ميل
ثة بأدران تذهب برونق من اشتغاهلن يف املعامل، حيث تصبح البنت ملوّ 

ليت بالدنا كبالد املسلمني، فيها احلشمة والعفافحياهتا اىل األبد، اال 
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اخلادمة والرقيق يتنعامن بأرغد عيش ويعامالن كام يعامل ،والطهارة رداء
. أوالد البيت، وال متس األعراض بسوء

نعم إنه لعار عىل بالد االنجليز أن جتعل بناهتا مثًال للرذائل بكثرة خمالطة 
ما جيعل البنت تعمل بام بوافق فطرهتا فام بالنا ال نسعى وراء. الرجال

.»الطبيعية من القيام يف البيت وترك أعامل الرجال للرجال سالمة لرشفها؟
املرأة التي تشتغل «:يف جملة املجالت الفرنسية) جون سيمون(ويقول 

.»خارج بيتها تؤدي عمل عامل بسيط ولكنها ال تؤدي عمل امرأة
ن إ«: تقول) إيدا إلني( لدكتورة كية اوهاهي ذي خبرية اجتامعية أمري
تها، وإرشافها عىل تربية أوالدها، فإن يالتجارب أثبتت رضورة لزوم األم لب

للجيل يل واملستوى اخللقيهلذا اجليبن املستوى اخللقبالفارق كبري 
املايض إنام مرجعه إىل أن األم هجرت بيتها، وأمهلت طفلها وتركته إىل من 

.»ال حيسن تربيته
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عن ابتعاد املرأة ) اهلريالدتربيون(جريدة يف) بروتزماندنفردنا(وكتب 
.. نرصافها إىل بيتها وأطفاهلاوا.. ة عن العمل يف أعامل الرجالاألملاني
مها الوصف التقليدي ملكانة املرأة يف املجتمع . .األطفال واملطبخ«:فقال 

اين الغرب، وهو األملاين، ففي الصفوف العليا من املرفق التجاري األمل
مركز القوة الصناعية واملالية يف البالد، يمكن وصف دور املرأة بكلمة 

.»ليست موجودة: واحدة
بعد أن زارت بعض بالد الرشق ) كريستني(ة الفرنسة يوتقول املحام

سبعة أسابيع قضيتها يف زيارة كل من بريوت ودمشق وعامن «:املسلم
وجدت رجال يذهب فامذا وجدت؟ وبغداد وها أنا ذا أعود إىل باريس،

إىل عمله يف الصباح تعب يشقى، عمل حتى إذا كان املساء عاد إىل زوجته 
.ومعه خبز، ومع اخلبز ُحبٌّ وعطف ورعاية هلا ولصغارها
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واألنثى يف تلك البالد ال عمل هلا إال تربية جيل، والعناية بالرجل الذي 
.حتب، أو عىل األقل بالرجل الذي كان قدرها

يف الرشق تنام املرأة وحتلم، وحتقق ما تريده؛ فالرجل قد وّقر هلا خبزاً 
. وُحبّا وراحة ورفاهية

ويف بالدنا حيث ناضلت املرأة من أجل املساواة، فامذا حققت؟
انظر إىل املرأة يف غرب أوربا، فال ترى أمامك إال سلعة؛ فالرجل يقول 

ساواة،، وطاملا أنا أعمل اهنيض لكسب خبزك؛ فأنت قد طالبت امل: هلا
.فالبد أن تشاركيني يف العمل؛ لنكسب خبزنا معاً 

ومع الكد والعمل؛ لكسب اخلبز تنسى املرأة أنوثتها، وينسى الرجل 
»رشكته يف احلياة، وتبقى احلياة بال معنى وال هدف



١٦٣

وهو من أركان النهضة ) سامويل ساميلس(وقال العالمة اإلنجليزي 
مهام نشأ عنه النظام الذي يقيض بتشغيل املرأة يف املعامل،إن«: ةياإلنجليز

كل املنزل يجته هادمه لبناء احلياة املنزلية، ألنه هاجم هفإن نتيمن الثروة، 
، ويسلب الزوجة من ويقوض أركان األرسة، ومزق الروابط االجتامعية

زوجها، واألوالد من أقارهبم، وصار بنوع خاص ال نتيجة له إال تسفيل 
خالق املرأة، إذ وظيفة املرأة احلقيقة، هي القيام بالواجبات املنزلية، مثل أ

ها، مع القيام وسائل معيشتترتيب مسكنها، وتربية أوالدها ، واالقتصاد يف
ولكن املعامل تسلخها من كل هذه الواجبات، بحيث ..باحتياجاهتم البيتية

عدم تربية، أصبحت املنازل غري املنازل، وأوضحت األوالد تشب عىل
وخرجت املرأة عن وتلقى يف زوايا اإلمهال، وانطفأت املحبة الزوجية، 

كوهنا الزوجة الظريفة، واملحبة اللطيفة، وصارت زميلته يف العمل



١٦٤

واملشاق، وصارت معرض للتأثريات التي متحو غالبًا التواضع الفكري، 
.»والتودد الزوجي، واألخالق التي عليها مدار حفظ الفضيلة

الذين خيدعون بمظاهر حياة املرأة الغربية كام ّن إ: يقول الدكتور السباعي 
تبدو يف السينام والتلفزيون واملجالت املصورة واحلفالت العامة هم قصار 
النظر جداً، ففي أوروبا كلها عرشات من النساء حيللن مراكز مرموقة؟ 

ضنية تشبه حياة بينام تعيش عرشات ماليني النساء فيها يف حياة شقية م
االرقاء، وقد تأكد يل أيضًا أن هذه احلرية التي نالتها بالعمل خارج البيت 
وحضور احلفالت العامة وغريها هي أوقعتها يف رق من نوع جديد مل 

.تعرفه املرأة يف أية حضارة من احلضارات السابقة
:يقول األستاذ شفيق جربي يف كتابه أرض السحر

أخذت خترج عن طبيعتها يف مشاركتها للرجل يف إن املرأة يف أمريكا«
اعامله، ان هذه املشاركة ال تلبث أن تضعضع قواعد احلياة االجتامعية،



١٦٥

فكيف تستطيع املرأة أن تعمل يف النهار وأن تعنى بدارها وبأوالدها يف 
واحد؟ فاملرأة األمريكية قد اشتطت يف هذا السبيل اشتطاطًا قد وقت

.»مر اىل يشء من التنازع بينها وبني الرجليؤدي يف عاقبة األ
!أمل نُقل لكم .. يكفي هذا 



١٦٦

أقوال واعترافات عربية

تتمتع بحيوية ونشاط وطموح ال يتمتع به : كتب صبحي إسامعيل
ن وقف طموحهم عند احلصول عىل الشهادة يالكثري من الرجال الذ

جاح ريقها العلمي بنستالم وظيفة، أما هي فقد شقت طالدراسية وا
خرجية ) مناهل الرصاف(لتواصله باملاجستري ثم الدكتوراه، كام تؤكد

.الفلسفة
هو يقينها بأن املرأة بطبيعتها ليست مهيأة للعمل السيايس؛ جأةلكن املفا

لرعاية الزوج الذي يكون بحاجة ألن وجودها يف البيت أمر رضوري 
ك بحاجة إليها لرتبيهم وترعاهمإليها بعد عودته من عمله، واألوالد كذل

لكويتيةصحيفة السياسة ا: المصدر



١٦٧

:الوضع القائم اآلن هو وضع خاطئوتعتني هبم، وأنا أذكر دائًام أنّ 






 

من املمكن أن حتصل املرأة عىل حق التصويت حتى :وتواصل الرصاف
تزكي من ينوب عنها يف االهتامم بقضاياها ثم ترتك ترصيف شؤؤهنا للرجل؛ 

تبعات يفقدها أنوثتها بام عىل النائب منجمرد وجودها يف املجلس ألنّ 
.متزوجةى وإن مل تكنتها حتيوخصوص

ثر من باحثات عن ن أكن هتللن مناديات بحقوق املرأة لسواعتقد أن م
ن يسألن أنفسهن قبل احلديث عن الرتشيح هل يقدرن الشهرة،وعليهن أ

ال؟ عىل العطاء أم



١٦٨

وأن يكن صادقات يف اإلجابة التي الشك أهنا ستكون بالنفي، 
أة، وليس هذا تقليًال من شأن املرأة فاملسؤولية أعظم من أن تقوم هبا امر

.خلقت ألدوار أعظما الدور مل ختلق له املرأة، وإنامولكن ألن هذ
أهنا لو حصلت عىل حق االنتخاب فلن تعطي :وتضيف الرصاف

ا ليس موقفًا ضد وهذ،صوهتا المرأة مهام كانت، ولكنها ستعطيه لرجل
.هاتظل يف بيتأريدها أن ها؛ أليناملرأة ولكنه مع

م منهن بأين رجعية أو متخلفة، وأن تتقبل الرأي اآلخر، ّهتَ وأرجو أن ال أُ 
فأنا أريدها زوجة حنوناً، وأمًا عطوفاً، تقوم عىل رعاية أرسهتا، ولتبحث 

.ظيامهتن عن حلول ملشكالت املجتمعالنساء من خالل تن
املشوار ال يزال يف أذن النشاطات السياسيات أنّ وهتمس الرصاف

ري مكن أن تقوم هبا املرأةوهناك جماالت أهم للمرأة وأدوار أخ، طويالً 



١٦٩

قد جدل نيايبن تقوم عىل البحث عن حلول هلا وال تضيع وقتها يفجيب أ
.االعتبار أو الً خذ يف ؤي

وها هو ذا الكاتب الروائي الشهري إحسان عبد القدوس الذي أغرق 
ملرأة من البيت واالختالط ىل خروج اإة ياته الداعية بروااألدبيالسوق 

مقابلة راقصتهم يف احلفالت والنوادي والسهرات، يقول يفمبالرجال و
مل أمتن يف «:م١٨/١/١٩٨٩اء الكويتية بتاريخ أجرهتا معه جريدة األنب

حيايت مطلقا أن أتزوج امرأة تعمل، فأنا معروف عني ذلك، ألنني أدركت 
.»بة للمرأةمسؤولية البيت اخلطرية بالنسمن البداية 



١٧٠

!إلى الجنون... المرأة العاملة 
 

امرأة من سيدات األعامل يف اإلمارات )٣٠(جريت عىل دراسة أُ 
وق العمل، تشري سسنة اقتحمن )٤٧(و )٣٥(ترتاوح أعامرهن بني 

ضّد االكتئاب، من نساء األعامل يأخذن عالجاً %)٤١(الدراسة إىل أن 
يفكر يف االستقالة %)٣٨(ى أطباء نفسيني، وعاجلن لديمنهن %)٥٦(و

.أعربن عن استعدادهن لتغيري وظائفهّن %)٤٤(والعودة إىل املنزل و

ــ١٤٢٣صفر- ١٠٧العدد- مجلة األسرة: المصدر ه



١٧١

!نساؤنا ونساؤهم

 
      


      


 
 

      
 

صحيفة الشرق العربي: المصدر



١٧٢

التأكيد، بليسوا هم املسلمني
إنّ ،ولسن هن املسلامت أيضاً 

املرأة املسلمة من هع بحقيقة ما تتمتّ 
ير واحرتام خيتفي حتت كرامة وتقد

أو حيجبها ،ة أو وراء أصباغ هوليود الزائفةيجعجعة ماكينة اإلعالم الغرب
.هم باحلرب األمريكيملؤوا أقالمَ اٌب تّ كُ 

وتعتمد . مغايرة ملكانة املرأة الغربيةتستمد املرأة املسلمة مكانتها منن مصادر 
.ة أيضاً يس الغربييف تقدير هذه املكانة عىل مقاييس نوعية مباينة للمقاي

ملكة مجال حقيقة يف بيتها ويف جمتمعها دون أن ختضع كل امرأة مسلمة 
واسألوا إذا شئتم كل أب عن بنته، وكل . ملقاييس السامرسة والنخاسني

.طفل عن أمه
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١٧٢
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.طفل عن أمه



١٧٣

ل بإنسانيتها املطلقة منذ ألف ت املسلمة االعرتاف الكامنال
بينام كانت املجامع »النساء شقائق الرجال« ..عامأربعمئة و
!!أو شيطاينة تناقش منذ قرنني هل للمرأة روح إنساينيكونسامل

ة منذ ألف يناناً كامل األهلية الرشعية واملدكانت املرأة املسلمة إنس
جاءت يرفضت مبادئ الثورة الفرنسية التعام بينام وأربعمئة

ن من يأن تضم املرأة إىل قائمة املستفيدلتحرير اإلنسان الغريب
!!حقوق اإلنسان

، وكل ين وطهرها وكرامتها وعفتها يشءجوهر املرأة اإلنسا
.. آخراألخرى سلبية كانت أو إجيابية يشءاإلضافات

حتسيني واإلضافات األخرى بعضها إجيايب رضوري وبعضها 
.وتكمييل، وبعضها فاسد وسلبي



١٧٤

فسها ننبغي أن ترسمه املرأة املسلمة ياألنموذج احلقيقي للمرأة املسلمة 
خبائها، والفالحة يف حقلها، واألم عىل عرش دوية يفبينبغي أن تقول ال

.مات حمرتمات مقدراتمكرّ كم هنّ : أرسهتا
حاهلا وقد حف دة عنألم عن مشاعر أمومتها، واجلينبغي أن تتحدث ا

التي جفت من ) األرض اليباب(هبا أحفادها، لتزهو عىل املرأة الغربية 
.حوهلا يف بيوت املسنني كل ينابيع العطاء

ألمريكي، فقد أثبتت ة املسلمة من املرشوع ايلسنا نخاف عىل املراة العرب
اء يباألدعح أن الساحة تعجييًا ونضجًا وصالبة، صحأهنا أكثر وع

عيّات؛ ولكننا نؤمن أن الرضبة االستباقية األمريكية قد تأخرت، وأن والد
املرأة املسلمة قد شبت عىل الطوق، وأن حصن الفيئة اإلسالمي بدأ 

.جاً استقبل رائداته أفوي



١٧٥

الصحوة النسوية اإلسالمية، هلا أبعادها الكثرية التي يشاهدها املتابع، 
ليه برمزية احلجاب أو اللباس، ونحن ال نتحدث عن مظهر إسالم يشار إ

.وإنام نتحدث عن جوهر املوقف من الكون احلياة
ية والرشعية،، اإلنسان) كاملة األهلية(البداية اعترب املرأة منذ يفاإلسالم الذ

قها الرجل مع ينفس التكليفات التي رتبها عىل شقورتب عليها بالتايل
وإذا كنا . ا بجدارة واقتدارلياهتيأ املرأة لتحمل مسؤواستثناءات طفيفة، ه

ت، غمرات نلحظ إحجامًا يف موقف املرأة املسلمة عن خوض الغمرا
ن هذا اإلحجام ناشئ، بدون شك، عن تراكامت املواجهة احلقيقية، فإ

. القرون التي خلت، وليس ناشئًا عن رشعة اإلسالم أو منهجه الرتبوي
غامر جتربة الرصاع تتطلب الساحة اإلسالمية ليوم، نساء حقيقيات خيضن 

ومن حق نسائنا، بل من واجبهن، يف هذا . أو احلوار عىل كافة املستويات
..اإلطار أن يطالبن للمرأة الغربية بالكرامة واالحرتام



١٧٦


       

 






 

هذا أوان الشد (يف مواجهة املخطط األمريكي ننادي عىل املرأة املسلمة 
نداء نوجهه للمرأة املكرمة اّحلصان الرزان التي ) زيميفاشتد
..البالغة التقدير واالحرتام أماً وبنتاً وأختاً وزوجاً ) رمةاُحل ( اسمها



١٧٧

إذ يروى ،جديداً سرأة املسلمة ليغيظ املجتمع الغريب من حصانة امل
الصدر األعظم الرتكي كان يف زيارة رسمية أنّ ) شكيب أرسالن( رياألم

لفرنسا يف القرن التاسع عرش، وبعد أن حرض حفلة عىل الطراز األوريب، 
.هم كام يتبادلون والعات سجائرهمءن نساوتبادل فيها املدعوّ 

إىل متى تظل : شياً أله منتالتفت وزير فرنيس إىل الصدر األعظم يس
مادمنا «:أجابه الصدر األعظم هبدوء! نساؤكم بعيدات عن هذه احلياة؟

.»حريصني عىل أن يبقى أوالدنا من أصالبنا



١٧٨

حقيقة أم مجرد تمثيل؟

ة املرأة يف األفالم السينامئية تشري إحدى الدراسات املرصية عن صور
شخصية )٤٦٠(ت ما يقرب من أفالم سينامئية، وتضمن)٤١٠(ضمت 

إىل أنه ،تعددة ومستويات اقتصادية متباينةنسائية احتلت أدوارًا اجتامعية م
فإن املرأة ظهرت من خالهلا يف دورها التقليدي عىل الرغم من هذا التعدد 

.أو األنثوي، حيث صورت كمخلوق ُوجَد إلمتاع الرجل
االنحراف ك كام دارت نسبة كبرية من هذه األفالم يف فلَ 

.الشخيص، فصورت فيها بأشكال شتى من صور االنحراف

صحيفة الشرق العربي: المصدر



١٧٩

إىل ذلك أيضاً بعض املتغريات اجلديدة التي بدأت تلعب دوراً ذا يضاف
يم نوعية هابطة من األفالم، يلعب فيها عامل الربح املادي الدور بال يف تقد
جاً هبدف التوزيع اخلارجي، وهي نوعيات من األفالم تلقى روااألسايس
.لتلك األفالمالدول املستوردة يف بعض



١٨٠

!تحرير على الورق فقط

إنَّ التأثري الغريب الذي يظهر يف كل «:يقول أحد شياطني الغرب
املجاالت ويقلب املجتمع اإلسالمي رأسًا عىل عقب ال يبدو يف جالء 

.»حترير املرأةأفضل مما يبدو يف 
يل بني قومه من العلامنيني من دعاة إفساد ويقول أحدهم وهو يعرتف ع

–يقصد العلامين - إنَّ الرجل املثقف يف جمتمعنا«: بوعيل ياسنيوهو املرأة

يدعو إىل املساواة ويطالب املرأة بأن تكون نداً للرجل، ولكنه نادراً ما يتزوج 
لكنه هذه املرأة املتساوية معه أو النّد له، إنه يقبلها صديقة ورفيقة وزميلة،

خيافها ويبتعد عنها كزوجة، إنه يريدها غّرة، ولذلك تراه يركض وراء 
.»املراهقات



١٨١

:يف أمريكا أرض احلريةهذه بعض نتائج معركة التحريرو
ثوان وصححت اجلهات الرسمية الرقم )٣(اغتصاب امرأة كل - 

.ثوان)٦(فقالت كل 
فرتة الدراسة من الطالبات تعرضن ملضايقات جنسية خالل )%٧٠(- 

من الاليت تعرضن للمضايقات مل )%٩٠(، مع أنَّ )طبعا املختلطة(اجلامعية 
.يبلغن الرشطة

من األمريكيات يتعرضن للتحرش اجلنيس يف أماكن العمل )%٤٢(- 
.والشارع

د)١٢(لدون سنوياً من الزنا يضافون إىلمليون طفل يو-  .مليون طفل مرشَّ
قبل بلوغ سن ) ن الذكور واإلناثم( فقدوا عذريتهم )%٦١(- 

.السادسة عرشة



١٨٢

.من الزجيات يف الدول الغربية تنتهي بالطالق%)٨٥(- 
.مليون أمريكي يستخدمون املخدرات بأنواعها)٢٥(أكثر من - 
)٤(من الزوجات يعانني الرضب من أزواجهم، و%)٨٠(قرابة - 

يعيشون معهن آالف يقتلن كل عام رضبًا عىل أيدي أزواجهن أو من
.سفاحاً 

ـ -  منهن من قبل %)٢٠(فتاة، ) ١٩٠٠(االغتصاب اليومي يف أمريكا ل
.آبائهن

.شابة حتمل سفاحاً كل أسبوع)١٧٠(- 
.طفالً دون الثامنة عرشة يومياً )١٣(يقتل - 
.من األمريكيني خيونون زوجاهتم%)٧٠(- 
كا وحدها أكثر من مليون ونصف املليون حاالت إجهاض يف أمري- 

.خالل سنة واحدة



١٨٣

من األمريكيات يعتقدن أنَّ احلرية التي حصلت عليها املرأة %)٨٠(- 
.هي سبب االنحالل

.منهن يشعرن بالقلق الهنار القيم والتفسخ العائيل%)٧٥(- 
.. هذه هي جناية حركات التحرير 

ويبدو أّن املرأة الغربية رغم ما هي فيه تشعر 
هلا هو جمرد حترير عىل بأّن ما قّدمه الغرب

وهو .. الورق ، حترير يف عقول أصحابه 
.نوع من ارتكاس التصورات 

: يقول أحد الكتاب الغربيني األمريكيني، وهو الدكتور هنري زيف
حترير املرأة خدعة من خدع النظام العاملي اجلديد، خدعة قاسية أغوت «

لقد دمرت «: ن قال إىل أ»ةيّ النساء األمريكيات ورضبت احلضارة الغرب
.»املاليني ومتثل هتديداً كبرياً للمسلمني

١٨٣
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١٨٣

من األمريكيات يعتقدن أنَّ احلرية التي حصلت عليها املرأة %)٨٠(- 
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١٨٤

أنصح بأن تتمسكوا بتقاليدكم «: )هيليان(وتقول الصحفية األمريكية 
وأخالقكم، امنعوا االختالط وقيدوا حرية الفتاة، بل ارجعوا لعرص 
احلجاب، فهذا خري لكم من إباحية وانطالق وجمون أوربا وأمريكا، امنعوا 

ختالط فقد عانينا منه يف أمريكا الكثري، لقد أصبح املجتمع األمريكي اال
جمتمعًا مليئًا بكل صور اإلباحية واخلالعة، إًن ضحايا االختالط يملئون 
السجون، إَّن االختالط يف املجتمع األمريكي واألوريب قد هدد األرسة 

.»وزلزل القيم واألخالق
مع حركة حترير املرأة يف «:بيةعن وضع املرأة الغرويقول تقرير غريب

أوربا وأمريكا، ومع انتشار فكرة املساواة والفرص املتكافئة، ثم مع خروج 
، وتترصف بعيداً املرأة للعمل صار أمراً عادياً أن خترج الفتاة عن بيت أهلها

.عن سلطة أحد آخر



١٨٥

يف الظاهر يمكن أن يعترب هذه النمط من احلياة شكًال من أشكال 
حول هذا ية، ولكن الواقع ونتائج الدراسات التي أجريتاحلر

وحدة قاتلة، وامتألت بذلك عيادات أطباء العالج النفيس 
.»ومستشفيات األعصاب

: تقول إحدى الكاتبات األمريكيات يف شؤون العالقات الزوجية
االختالط يف العمل الذي يوفر : الزوجيةاخليانةإنَّ من أبرز فرص«

وكذلك فإنَّ االختالط يف احلياة .. الفرصة ملغازلة اجلنس اآلخر
االجتامعية أيضًا يساعد الزوج عىل اخليانة حتى مع أقرب صديقة 

ها عىل نفسها .»لزوجته وأعزَّ



١٨٦

!الصيف ضيعت اللبن

رئيسة حترر جملة حترير ) املرزوقغنيمة(هذا االعرتاف للكاتبة املشهورة 
) عيب أنِت بنت(: حدث لبنات جنسها برصاحة فتقولجملة أرسيت تت

. آنذاك) أغلب العجائز(دهتا وردّ . كلمة سمعناها كثريا يف طفولتنا
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١٨٧
 

       
 

. . ت آمالنا وتطلعاتنا، نلنا كل يشءكربنا وكرب
. .هنلنا من العلم واملعرفة ما يفوق الوصف

!! نسافر إىل اخلارج!! نقود السيارة. .أصبحننا كالرجال متاماً 
!!. .نلبس البنطلون

. .ارتدينا املاكيس الشبيه بالدشاشة، واحلجاب الشبيه بالغرتة
. .أصبح لنا رصيد يف البنك

. .رجل حيمينا ويعطينا كل يشء دون قرقة أو نجرة أصبح لنا
وصلنا إىل املناصب القيادية، واختلطنا بالرجال، ورأينا الرجل الذي 

ال وبدأت تعرتي رجا- نحن النساء–أصبحنا . أخافنا يف طفولتنا
..أجسادنا األمراض



١٨٨

وأصبنا كام يصاب الرجل نتيجة حتمل املسؤولية ـب السكر وتصلب 
وبدأ الشعر الكثيف الذي . .بدأ الشيب يغزو الشعر األسودني، الرشاي

. .كأنه ليل أرخى سدوله بالسقوط
وبدأت الصلعة تظهر نتيجة 

!! التفكري والتأمل والذكاء
واملرأة غدت رجال ترشف عىل منزهلا وتريب أطفاهلا . .الرجل كام هو

. . وتقف مع املقاولني وتقابل الرجال يف العمل. .وتأمر خدمها
وكثرت هذه األيام ظاهرة العقم عند النساء، وعن سؤال وجه 

إن هناك تزايدا يف هرمونات الذكورة : الختصايص كبري يف اهلرمونات قال
!!. .عند النساء يف الكويت وقد يكون سببها البيئة

١٨٨

وأصبنا كام يصاب الرجل نتيجة حتمل املسؤولية ـب السكر وتصلب 
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١٨٨

وأصبنا كام يصاب الرجل نتيجة حتمل املسؤولية ـب السكر وتصلب 
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!!. .عند النساء يف الكويت وقد يكون سببها البيئة



١٨٩

. . هذه حقيقة ذكرها طبيب عريق يف جمال العقم وبعد أن نلنا كل يشء
..انتصاراتنا النسائية عىل الرجال يف الكويتوأثلجت صدورنا

: أقول لكم برصاحتي املعهودة
. .ما أجمل األنوثة وما أجمل المرأة

املرأة التي حتتمي بالرجل ويشعرها الرجل بقوته، وحيرمها من السفر 
تربى أطفاهلا وترشف عىل . . لوحدها ويطلب منها أن جتلس يف بيتها 

. .نعم أقوهلا بعد جتربة. . ويمملكتها وهو السيد الق
. .أريد أن أرجع إىل أنوثتي التي فقدهتا أثناء اندفاعي يف احلياة والعمل

. . إن الذكاء نقمة يف بعض األحيان، وأغلب األمراض احلديثة نتيجة ذلك
لقد انفتح املجال أمامنا بشكل أتعبنا . . وما أمجل الوضع الطبيعي لكل يشء

فلن أفعل ) حبة الكوع(تيرس لنا فعال وباآلالت احلديثة لو. .واآلن. .مجيعا
.»ولن أخربكم بالرس ، ولكن سأحتفظ به نفيس. .هذا العمل إطالقا



١٩٠

:حيث كتبت تقول) ليىل العثامن(وهذا اعرتاف آخر لألديبة الكويتية 
سأعرتف اليوم بأنني أقف يف كثري من «
تلك . .شياء ضد ما يسمى بحرية املرأةاأل

. . التي تكون عىل حساب أنوثتهااحلرية
وعىل حساب . . وعىل حساب كرامتها

. . بيتها وأوالدها
مشقة رفع شعار –كام تفعل كثريات –إنني لن أمحّل نفيس «: سأقول

»..نعم أنا امرأة. . املساواة بينها وبني الرجل
عىل- الذي هو جنة املرأة –هل يعني هذا أن أنظر إىل البيت «: ثم تقول

. . أنه السجن املؤبد، وأن األوالد ما هم إال حبل من مسد يشد عىل عنقي
وأن الزوج ما هو إال السجان القاهر الذي يكبل قدمي خشية أن تسبقه 

خطويت؟

١٩٠
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١٩٠

:حيث كتبت تقول) ليىل العثامن(وهذا اعرتاف آخر لألديبة الكويتية 
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»..نعم أنا امرأة. . املساواة بينها وبني الرجل
عىل- الذي هو جنة املرأة –هل يعني هذا أن أنظر إىل البيت «: ثم تقول

. . أنه السجن املؤبد، وأن األوالد ما هم إال حبل من مسد يشد عىل عنقي
وأن الزوج ما هو إال السجان القاهر الذي يكبل قدمي خشية أن تسبقه 

خطويت؟



١٩١

. . وأنا ربة بيت. .وأنا امرأة أعتز بام وهبني اهللا. . أنا أنثى أعتز بأنوثتي . . ال
–ولكن . . م خارج نطاق األرسةوال بأس بعد ذلك أن أكون عاملة أخد

.»ثم العامل اآلخر. . ثم بيتي. . ثم بيتي. .بيتي أوال –ويارب أشهد
وهذا اعرتاف آخر ألحد دعاة التحرير يقول كلمة حق يف القضية 

إن اليتيم ليس هو «: يقول يف كتابه يوم بيوم)أنيس منصور(إنه . . ذاهتا 
هو الذي له أب وله أم ولكنه ال يشعر ولكن اليتيم . . الذي مات أبوه أو أمه

فال مها . . يريانه ولكن ال يلمسانه ويلمسانه ولكن بال حنان. .هبام
ألن الرجل يعمل واملرأة . .موجودان بالنسبة له وال هو موجود بالنسبة هلام

.»تعمل وليس عندمها متسع من الوقت لرتبية األطفال
م الذي تعود فيه املرأة إىل أن جييء ذلك اليو«: ثم يأمل أنيس منصور

.»البيت لكي تكون أماً ولكي تساهم يف إنقاص عدد األيتام



١٩٢

وها هو ذا الكاتب الروائي الشهري إحسان عبد القدوس الذي أغرق 
السوق األدبية برواياته الداعية إىل خروج املرأة من البيت واالختالط 

يقول يف مقابلة بالرجال ومراقصتهم يف احلفالت والنوادي والسهرات،
أجرهتا معه جريدة األنباء الكويتية يف عددها الصادر 

أعترب أن أساس مسؤولية أي امرأة هو البيت «:)١٨/١/١٩٨٩(بتاريخ
واألوالد، وهذا ينطبق عّىل بالدرجة األويل، فلوال زوجتي ما كنت 

.»أستطيع حتقيق األرسة واالستقرار والنجاح ألهنا متفرغة للبيت واألوالد
:وهذا ترصيح آخر من أحد دعاة إفساد املرأة وهو قاسم أمني يقول

لقد كنت أدعو املرصيني قبل اآلن إىل اقتفاء أثر الرتك بل اإلفرنج يف «
نحو حترير نسائهم، وغاليت يف املعنى حتى دعوهتم إىل متزيق ذلك 

.يف كل أعامهلم ومآدهبم ووالئمهماحلجاب، وإىل اشرتاك النساء 



١٩٣

دركت اآلن خطر هذه الدعوة بام اختربته من أخالق الناس، ولكني أ
فلقد تتبعت خطوات النساء يف كثري من أحياء العاصمة واإلسكندرية 
ألعرف درجة احرتام الناس هلن، وماذا يكون شأهنم معهن إذا خرجن 

من فساد أخالق الرجال بكل أسف ما محدت اهللا عىل حارسات، فرأيت
رأيتهم ما مرت به امرأة .. ز الناس إىل معارضتيما خذل من دعويت، واستف

أو فتاة إال تطاولوا إليها بألسنة البذاء، ثم ما وجدت زحاما يف طريق فمرت 
.»به امرأة إال تناوهلا األيدي واأللسن مجيعا



١٩٤

...!مأزق الليبرالية المحلية

: بكر بصفراإلستاذقال

املحليون، ) متحررونا(ليونا من العلل املزمنة التي يعاين منها ليربا
أو وصوهلم ، وصوهلم املتأخر : بخالف أصحاهبم ليرباليي العامل العريب

وهي الظاهرة التي قل أن يلتفت إليها ... يف املكان والزمان اخلطأ دائامً 
.املراقبون والدارسون حلراكنا الثقايف واالجتامعي املحيل

قد الزما الليربالية املحلية وأزعم هنا أن عنرصي املكان والزمان اخلطأ
، منذ نشأهتا األوىل يف بدايات النصف الثاين من القرن اهلجري املايض

التي ظهرت عند بعض "اخلجولة "فالليربالية األدبية واالجتامعية الضيقة 
النخب تقليدًا لليربالية املرصية آن ذاك أعاقها اختيارها للمكان اخلطأ



١٩٥

احلرام رمز التدين واملحافظة، وحيث حيث البيتواملجتمع اخلطأ، 
املجتمع احلجازي املتعلق بالنبوة التي مازال عبقها مقيام يف أحياء مكة 

كام أعاقها اختيارها للزمان . وشعاهبا، ومازال سناها يف سامئها وقراها
ايف السلفي الذي أطلقة امللك اخلطأ حني جاءت مفرقة لالنبعاث الثق

من خالل املدارس واملعاهد التعليمية التي أسسها –يرمحه اهللا –العزيز عبد
يف مكة والطائف، وما كلية الرشيعة ودار التوحيد وشيوخهام السوريني 

.واملرصيني السلفيني عن ذاكرتنا ببعيد، رمحهم اهللا أمجعني
إعاقة نموها وإجهاض مجيع محالهتا ثم استمرت هذه املتالزمة يف 

ة حتى اليوم، واستمرت هي يف تكرار ذات السياسية والثقافة واالجتامعي
اخلطأ، رمحة وحفظًا من اهللا هلذه البالد الطيبة وأهلها، فقد اختار فصيلها 
الثقايف احلداثي الوقت اخلطأ لدخول ساحتنا املحلية يف العقد األول من 

فحاول بأسلوب فج) ١٤٠٤/١٤٠٨(هذا القرن اهلجري اخلامس عرش 



١٩٦

داثة الثقافة والفكرية متأخرًا أكثر من ثالثني سنة ونزق مراهق أن ينرش احل
عن أول ظهور عريب هلا عىل يد أدونيس ويوسف اخلال وأنيس احلاج 
والسياب، مهيجاً هلا بعد أن انفض سامرها وذبلت، فجاء إصدارها املحيل 

.يف الزمان واملكان اخلطأ ثانيةمتكلفا سمجا
فة ليساريني هنايتها البائسة املعرولتنتهي حداثتنا الليربالية مع حلفائها ا

ليني، برضا ومباركة عاقلة من املجتمع عىل يد الشيوخ واملثقفني األص
. ومؤسساته األهلية والرسمية

ولن أطيل يف رسد الشواهد املؤيدة لرؤيتي هذه عن تارخينا الثقايف 
!القريب؛ حفاظا عىل ما بقي يل من بياض هذه السطور

مية والبعثية املعزولة التي ظهرت ثم بادت غري فألجتاوز اجليوب القو
مأسوف عليها، مع ما اصطبغت به من حتررية اجتامعية متوحشة نفاها 

)فيصل بن عبد العزيز(جيل الثامنينيات اهلجرية الذي مازال يذكر امللك 



١٩٧

امللك البطل احلكيم الذي أذهب رحيها وأمخد فتنتها أسأل اهللا له الرمحة 
.والقبول

وها نحن أخريًا يف هذه األيام بالذات أمام هوجة أخرى من هوجات 
!الليربالية احللية املالزمة أبدا للقدوم املتأخر وخطأ املكان والزمان

فبعد أن اهنارت الدعوة إىل سفور املرأة ونزعها جللباب حشمتها 
وحيائها يف العامل العريب اإلسالمي كله، أو كادت وما بقي منها إال ما هو
مدعوم من اخلارج أو من أصحاب الشهوات الذين ضمرت لدهيم 

املصابني بفوبيا التدين، يأيت هؤالء إىل جينات الغرية العربية املسلمة، إضافة
فيدعون إليها يف األرض التي انطلقت منها الدعوة األوىل –ويا للخزي –

.للحجاب واحلياء من سيد البرش 
االنتكاسة املخجلة التي تعانيها الليربالية ثم بعد أن رأى هؤالء بأعينهم 

االجتامعية وظاهرة السفور يف مرص بالعودة الواسعة للحجاب عىل مجيع



١٩٨

املستويات، وبعد أن رأوا بأعينهم صور بنات ونساء غزة والضفة 
املقاومات املعتزات بحجاهبن وأرضهن يف الصحافة وعىل شاشات 

ف من بنات ونساء املسلمني يف وبعد أن رأوا عرشات اآلال. الفضائيات
أسيا وإفريقيا وأوربا دافعن عن أخواهتن املحجبات يف فرنسا يأيت ليرباليونا 
املحليون ليطلقوا ألسنتهم وأقالمهم بال خجل عىل املدافعني والداعمني 

بل وصل هبم األمر إىل أن يفضحوا النهايات للطالبات املسلامت هناك، 
إليها نسائنا بفرحهم املخزي بنزع بعض املخجلة التي يأملون أن تصل

نساء مرتفيها حلجاهبن وحيائهن عن وجوههن، بل حتى بتطوحيهن لبقية 
.طرحة كانت رمزاً عىل رؤوسهن لبقايا احلجاب



١٩٩

النقاب ینتشر في مصر

الليربالية بنات اجلامعة األمريكية يف القاهرة؛ قلعة..ا أهيا املساكنيي
األمريكية وحمجة الفئات املرتفة يف 

رصي، صعقن إدارة املجتمع امل
اجلامعة يف القاهرة ة وصناع سياستها 
يف نيويورك بعودهتن الكاسحة 

أو تظنون أهيا ! للحجاب واحلياء
!املساكني أن تستجيب لكم أرض اإلسالم األوىل؟

ها أنتم مرة أخرى يف الزمان واملكان اخلطأ، وستبقون كام يعجبكم أن 
برصختكم إىل قمة ؛ تصعدون)سيزيف اخلرايف(تكتبوا دائام عن 

.إال أن يمن اهللا عليكم هبدايته.. ؛ لتعود بكم إىل السفح أبداً )األوملب(
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٢٠٠

تحرير المرأة على طريقة نزار قباني

: حممد صادق أمنياألستاذ قال 


        
 

إدماج المرأة في خطط التنمية

فإن قلت عنه سيايس فهو يف قمة السياسة وان وصفته ،شعار يبهر اآلذان
اري فهو كام يظهر قمة باالقتصادي فهو قمة االقتصاد، وان قلت عنه حض

.احلضارة



٢٠١

وعقدت حتت هذا الشعار مؤمترات يف القاهرة واملغرب والصني
يصب ،تلف عن الشعار مائة وثامنني درجة،متخضت عن توصيات خت

احلرية اجلنسية وحتريم تعدد الزوجات وإباحة تعدد منها يف بوتقة)%٨٠(
.اخلالن واخلليالت 

ولن أخوض يف جدلية عقيمة مع هذه التوصيات التي نوقشت عرب 
اورون إىل حوارات العديد من القنوات الفضائية يف جدل مل يصل فيه املتح

توصلت إليهام من خالل نتيجة ، غري أنني أسوق خالصة ودليالً 
.استقرائي ومتابعتي هلذه املؤمترات وألصحاب هذه الدعوات

أن هذه املؤمترات واالجتامعات واجلمعيات بميزانياهتا :اخلالصة
نظمة خمتلفة هتدف إىل غاية اهلائلة والدعم الالمتناهي هلا من قبل أ

حيققها تيار حترير املرأة عرب قرن من العمل املتواصل ، مل،ةواحد
.حية اجلنسية عىل النمط األوريبوهي اإلبا



٢٠٢

احلصن األخري من حصون األرسة املسلمة الذي حتيط به أسوار 
وما حتريم التعددية . النصوص الدينية والتقاليد واألعراف االجتامعية

املمكن واملتاح يف الوقت إال ثمرةواحلجاب يف بعض الدول اإلسالمية
.احلارض هلذه األنشطة والدعوات

      


    




وال بد يل أن أقول بادئ ذي بدء أن القباين شاعر مبدع وصاحب 
مدرسة يف الشعر احلر ال تقل تأثريا عن مدرسة بدر شاكر السياب وتناويل 

.باملنظومة القيمية ال باملعطيات األدبيةللقباين هاهنا يتعلق 

٢٠٢
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٢٠٣

ضوع منها ملوَحْول نظرة القباين للمرأة تناولت دراسات عديدة هذا ا
دراسات يف األدب (و) كريستو نجم(للدكتور ) ب القبايندالنرجسية يف أ( 

تافيت شاعر وقائع (فو) حممد مصطفى هداره(للدكتور )العرب احلديث
وهذا الكتاب األخري طالب القباين جلهاد فاضل، )معركة مع نزار قباين

د نأن املرأة عتوصلت هذه الدراسات بجملتها إىل ،بمصادرته وإعدام مؤلفه
، وان وهي عنده ال يشء، جسد للمامرسة امليكانيكيةىسوالقباين ليست 

.الفرق شاسع جدا بني التحرر وبني العبث والتغيري كام يقول جهاد فاضل
      
      
    

     
    

 



٢٠٤

وأنا سأحاول أن ارسم وجه التحرير الذي يراد للمرأة من خالل صورة 
.شاعر املرأة

ففي ديوانه ،إن خالصة نظرة القباين إىل املرأة التي شغلته هي اجلنس
وصاف حّسيّه متعلقة بامليكانيكية اجلنسية، وموقع أ) سيبقى احلب سيدي(

سوى مخس «: ه منحرص يف هذه اللحظة كام يقول املرأة وقيمتها عند
.»دقائق

ويشبه املرأة بالسيجارة التي 
ينتعش املدمن عليها خالل 
تناوهلا، ثم يؤول مصريها إىل 
قارعة الطريق أو إىل مزبلة 

.»ئرالنساء عموما لفافات سجا«: فيقول

٢٠٤
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٢٠٥

لته منذ الطفولة، فهو يعطي انطباعات جنسية وهذه النظرة يف ذهنه وخميّ 
كان أيب إذا مّر به قواُم امرأةٍ «: ) ٧٢(ن والديه فيقول يف مذكراته ص ع

.»فارعة ينتفض كالعصفور وينكرس كلوٍح من زجاج
التصقت بثدي أمي وأنا «:األمر قد أعجبه من والده ويقول وهذا

ومن ذلك كثرت يف قصائده عرشات »ري سبع سنوات وأرضععم
.النصوص التي تصف موضع الرضاعة بطريقة مبتذلة 

وهوال يستحي أن يرصح بمامرسته الالرشعية، لذلك نالحظ أنه بدأ 
لشخصية حيث يقول عن نفسه ص مذكراته بكتابة مغامراته ا

»ان الفضيحةلقد كنت يف كل مراحل حيايت متورطًا راكبًا حص«:)١٢٧(
غة وصاغه بصيا»أنا أفكر إذاً أنا موجود «: ثم أخذ املبدأ الديكاريت الشهري

وليس عنده مانع كام »أنا أكتب شعرًا إذا أنا مفضوح«:أخرى وقال 
.»أن خيرج رسيره إىل الشارع«:يقول



٢٠٦

وأخريًا فإن القباين ضد الرشعية الدينية واالجتامعية حيث يقول 
وهذه املقولة هي لبُّ ، »نا بطبيعة تركيبتي ضد الرشعيةأ«): ١٢٣(ص

وقد تركزت هذه ، التنميةر املرأة أو دجمها يف خططوخالصة دعوة حترّ 
:حيث يقول ] خرافة [ الثورة عىل الرشعية الدينية يف قصيدته 

يوم كنا يف الكتاتيب صغارا«
ضحكة ورةعلمونا ركبة املرأة عحقنونا بسخيف القول ليًال وهنارا

املرأة عورة
.»صوهتا من خلف ثقب الباب عورة


 



٢٠٧

أزمة اجلنس يف القصة [وهذا يذكرنا بام قاله غايل شكري يف كتابه 
زجاجية فيها إن إحسان عبد القدوس حّوَل اجلنس إىل غرفة «]:العربية

.»اثنان يامرسان عملية بشعة حسية بال مشاعر وال أحاسيس
هبذه الطريقة ال يعني إال حترير املرأةإنّ 

د من هبا إىل هاوية سحيقة أعمق وأبعاهلّوّي 
.اهلاوية التي هي فيها اآلن

الوقت تتعاىل فيه األصوات يف الغرب للحفاظ عىل األرسة هذاففي
القيم و األصول ، أما نحن فقد بدأنا من حيث بدأ والعودة هبا إىل 

الغرب ومل نعترب بام آلت إليه حياهتم االجتامعية وشوارعهم التي 
قم املشكلة تعج باألطفال غري الرشعيني األمر الذي أدى إىل تفا

االجتامعية يف حياهتم
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٢٠٨

إعطاء املرأة حقها وصفتها اإلنسانية واجب ألزمتنا به الرشيعة إنّ 
سالمية، فلامذا ال نتصدى نحن لتحرير املرأة ورفع ما وقع عليها مناإل

! ظلم من خالل منظومتنا القيمية؟

إن االنكفاء واالنزواء وترك الساحة للعابثني ظاهرة حتتاج للعالج، 
ليس يف جمال حترير املرأة فقط بل يف كل امليادين، فاإلسالم قيم شمولية 

.آلياته تطورات احلضارةحوت املكان والزمان واستوعبت 



٢٠٩

!البرقع مقابل البكيني

: قال حممد الكندري
عنوان ملقال سطره ) فسوق املرأة األمريكية... الربقع مقابل البكيني(

ي من خالله تقديره للحياء كصفة مالزمة للفتاه بدِ يُ )هنري ماكوو.د(
س حياهتا ألرسهتا كرّ ي احرتامه للمرأة املسلمة التي تفِ كام ال ُخي ،املسلمة

. وإعداد النشء وتربيتهم
وعىل الوجه اآلخر يبوح بام يضمره من استياء نتيجة االنحطاط القيمي 

.واهلياج اجلنيس الذي تعيشه الفتاة األمريكية



٢١٠

الشهرية ) scruples(أستاذ جامعي وخمرتع لعبة–)هنري ماكوو.د(
، ركات التحرريةومؤلف وباحث متخصص يف الشؤون النسوية واحل

املقال يعكس مدى إعجاب بعض املنصفني من دعاة التحرير يف الغرب 
وقد أثار مقال ،غم اختالف األيدلوجيات والتوجهاتبقيمنا اإلسالمية ر

.هنري ردود أفعال يف الشارع األمريكي بني مؤيد ومعارض. د

صورتان متناقضتان

عىل حائط «:هنري يف مقاله . قول دي
تبي صورتان، األوىل صورة امرأة مسلمة مك

النقاب أو الغطاء أو احلجاب –تلبس الربقع 
وبجانبها صورة متسابقة مجال أمريكية ال تلبس شيئًا سوى البكيني، - 

هكذا كانت، »املرأة األوىل تغطت متاماً عن العامة واألخرى مكشوفة متاماً 
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٢١١

خمتلفني يف التوجهات مقدمة املقالة والتي تعترب مدخًال لعرض نموذجني
.والسلوكيات

حرب متعددة األهداف




 
كيني كناية عن بوعىل صعيد املرأة فاستبدال الربقع وما حيمله من قيم بال

دور املرأة «:التعري والتفسخ، يقول الكاتب 
ثقافة، فإىل جانب رسقة نفط يف صميم أيّ 

احلرب يف الرشق األوسط إنام هي العرب فإنّ 
.»ينيقع بالبكّ لتجريد العرب من دينهم وثقافتهم واستبدال الرب
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٢١٢

دفاعاً عن القيم

هنري القيم األخالقية للحجاب أو الربقع، أو ما يسرت املرأة . يمتدح د
لست خبريًا يف شئون النساء املسلامت وأحب اجلامل «:  املسلمة فيقول

النسائي كثريًا مما ال يدعوين للدفاع عن الربقع هنا، لكني أدافع عن بعض 
ويضيف »الربقع يلمن القيم التي يمثلها

بالنسبة يل الربقع التسرت يمثل تكريس «:  قائالً 
املرأة نفسها لزوجها وعائلتها، هم فقط يروهنا 

.»وذلك تأكيداً خلصوصيتها
المسلمة مربية أجيال

ويشيد الكاتب بمهمة ورسالة املسلمة واملتمثل يف حرصها عىل بيتها 
تركيز املرأة املسلمة ُمنصب عىل «: واهتاممها بإعداد النشء الصالح فيقول

بيتها، العش حث يولد أطفاهلا وتتم تربيتهم، هي الصانعة املحلية، هي
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٢١٣

اجلذر الذي ُيبقي عىل احلياة الروح للعائلة تُريب وتدرب أطفاهلا متد يد 
.»العون لزوجها وتكون ملجأ له

وماذا عن المرأة األمريكية؟

األوىل التي عىل مكتبه وهي صورة املرأة بعد االنتهاء من رشح الصورة
عىل النقيض، ملكة «:  هنري إىل الصورة الثانية فيقول. املسلمة ينتقل د

اجلامل األمريكية وهى ترتدي البكيني فهي ختتال عارية تقريبًا أمام املاليني 
زايد ق جسمها إىل املُ تسوّ . ..لك للعامة وهى مِ . . عىل شاشات التلفزة

.»هي تبيع نفسها باملزاد العلني كل يوم. ...األعىل سعراً 
يف أمريكا املقياس الثقايف لقيمة املرأة هو جاذبيتها، «:  فيويض

هي تشغل نفسها . ..وهبذه املعايري تنخفض قيمتها برسعة 
.»وهتلك أعصاهبا للظهور



٢١٤

الجنس والعواطف الفارغة

لفتاة األمريكية حيث هنري فرتة املراهقة الشاذة التي تعيشها ا. ينتقد د
)بريتني سبريز(كمراهقة قدوهتا هي «: التعري واجلنس والرذيلة فيقول

املطربة التي تشبه العرايا، من شخصية بريتني تتعلم أهنا ستكون حمبوبة فقط 
هكذا تتعلم التعلق بالعواطف الفارغة بدالً من . .. إذا مارست اجلنس

.»اخلطوبة واحلب احلقيقي والصرب
المسترجلةالفتاة

ثم يعرج الكاتب إىل اآلثار السلبية لتلك احلياة املاجنة التي تعيشها الفتاة 
: األمريكية فيقول

لذكور العرشات من ا
يعرفوهنا قبل زوجها

تفقد براءهتا التي هي 
جزء من جاذبيتها

صبح جامدة ت
غري قادرة. .. وماكرة

عىل احلب



٢١٥

املرأة يف املجتمع األمريكي جتد نفسها منقادة إىل السلوك «ويشري إىل أن
الذكوري مما جيعلها امرأة عدوانية مضطربة ال تصلح أن تكون زوجة أو 

.»هي فقط لالستمتاع اجلنس وليس للحب أو التكاثرإنام ، ماً أُ 
النظام العالمي يكرس العزلة

هنري نظام احلياة يف العامل املعارص حيث الرتكيز عىل . وينتقد د
ة هي التطور البرشي، إهنا مرحلة األبوّ «: االنعزالية واالنفراد فيقول

التخلص من االنغامس يف الشهوات حتى 
ويضف »بية وحياة جديدةتر، نصبح عبادًا هللا

النظام العاملي اجلديد ال يريدنا أن نصل «:  قائالً 
حيث يريدوننا ،إىل هذا املستوى من الرشد

جائعني جنسيًا ويقدم لنا الصور الفاضحة بديالً ، منفردين منعزلني
.»للزواج
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٢١٦

احذروا خدعة تحرير المرأة

خلدعة القاسية هنري زيف ادعاءات حترير املرأة ويصفها با. ويكشف د
حترير املرأة خدعة من خدع النظام العاملي اجلديد، خدعة قاسية « : إذ يقول 

.»أغوت النساء األمريكيات وخربت احلضارة الغربية
لقد «: ويؤكد الكاتب أن حترير املرأة يمثل هتديدًا للمسلمني فيقول

.»دمرت املاليني ومتثل هتديداً كبرياً للمسلمني



٢١٧

قلب األدوار؟تحرير أم 




 
عن صدق مقولة ) آيت احلاج. ع(يتساءل الكاتب الصحايف املغريب 

وهل يمكن أن تكون عكس املطلوب؟) التحرير(
املّدعني ) ريناملحرّ (وبفضل متكنه من اللغة الفرنسية ومعرفته بأقاويل 
.فإنه يرد عىل ذلك ويكشف عن املستور وراء الدعاوى

موقع التجديد: المصدر



٢١٨

ال للمجاملة
أن أستسمح املرأة نظرًا ملا قد تشمئز منه عىل إثر قراءهتا لبعض حاولُت 

غض النساء أو بُ فقرات كتايب هذا، حيث من املرجح أال ترتدد يف اهتامي بِ 
عداوة املرأة والتحريض عىل التعصب والتزمت ضد هذا اجلنس اللطيف 

.لصالح الرجل
     
     

    


    
 



٢١٩

ـ  وجاء سبب التفكري يف نرش هذا الكتيب انطالقا مما يصطلح عليه اآلن ب
).حترير املرأة وإدماجها يف خطة التنمية(

رتدادحرية اال

، أما بالنسبة لصميم هذه بوجيز العبارة، فكرة عن مقدمة الكتيب
املوضوع ، فحاولت إجياز رأيي يف استشهاد الكاتبة الفرنسية املشهورة 

املنارصة املحتدة للنزعة النسوية ومؤلفة كتاب ) سيمون دوبوفوار(
جان (مريدة الفيلسوف الفرنيس الوجودي)١٩٤٩(سنة ) اجلنس الثاين(

قد نفهم أنه إذا متكن «: وهي التي تقول ما يمكن ترمجته هكذا)ل سارتربو
من فرض سيطرته عىل اآلخر، فإن هذه ) الرجل واملرأة(واحد من االثنني 

.»السيطرة البد أن تكون مطلقة



٢٢٠

وانطالقا من هذا الشعار، نرى جليًا أن هذه احلملة التي يقودها الغرب 
ائلة يف مجيع امليادين حتت غطاء ما يصطلح وجيند هلا أمواال وإمكانيات ه

ـ  إىل جعل املرأة املسلمة ، هتدف أساساً )املساواة بني اجلنسني(عليه اآلن ب
ترتد عن دينها وتنساق مع التيار األورويب الذي قد يؤمن هلا حياة 
تتسم باحلرية املطلقة التي تتمتع هبا املواطنة هناك حيث يباح هلا 

.افعل كل يشء بحياهت
مة رجل مثال، ال يمنعها ذلك من أن ترتبط ْص عِ فحتى لو كانت بِ 

.جنسيا برجل آخر أو أكثر حسب رغبتها ورغام عن أنف زوجها
أدى إىل عدد كبري من املشاكل السلوك احليواينومن البدهيي أن هذا 

ث نالحظ كثرة يحغري الرشعيني، اخلطرية يف املجتمعات الغربية، كتكاثر
هرة من خالل املشاكل التي تشكل حماور مركزية ملعظم هذه الظا

.سيناريوهات األفالم الغربية، وخاصة املكسيكية منها حاليا



٢٢١

، فمن املالحظ أن هناك ) احلرية( ـلكن إذا كان هذا هو املفهوم الغريب ل
تناقضا واضحا بني هذا املبدأ والتعريف الذي جاء به إعالن حقوق 

والذي تبنته األمم املتحدة سنة )م١٧٨٩(اإلنسان الفرنيس سنة 
احلرية (: ، حيث يقول من خالل ما نص عليه الفصل الرابع منه )١٩٤٨(

، فهذا بالطبع يتناىف )تقتيض فعل كل ما من شأنه أال يرض بمصالح الغري
مع مبدأ احلرية الفردية املطلقة التي يتباهى هبا املواطن الغريب حيث نجد 

ح اآلن يف جمتمعاهتم ظاهرة طبيعية متارس باسم هذه مثال أن التّرسر أصب
.احلرية الالقياسية التي تتناقض مع أبسط املبادئ األخالقية

فحني يربط رجل عالقة جنسية مع امرأة متزوجة بناء عىل ممارسة حق من 
حقوقه االجتامعية، فامذا إذن عن حقوق الزوج عىل قرينته التي يفرتض أن 

عالقتها الزوجية احرتاما لروح العقد املقدس الذي تكون وفية له يف حفظ
.يربط بينهام؟ وهذا بالطبع ينطبق كذلك عىل الرجل وال يستثنيه يف يشء



٢٢٢

تعرف الشجرة من ثامرها
الدفاع عن (ويف اإلطار العام ملا يسمى اآلن ـب 

يف املجتمع الدويل حتت ) حقوق اإلنسان
ن هذا اصة ما يتعلق مإرشاف األمم املتحدة، وخ

، فمن )حقوق املرأة وحتريرها(الشعار ـب 
املالحظ أن هذه الفكرة تعود إىل القرنني السابع 

ـ  –١٧٠٥) (نينون دوالنكلو( عرش والتاسع عرش مع أبطال أسطوريني ك

.بصفة خاصة) ١٨٠٤- ١٨٧٦) (جورج ساند(و) ١٦٢٠
كن هذا يعني أنه ال يم) تعرف الشجرة من ثامرها: ( ويقول مثل فرنيس

احلكم عىل اإلنسان إال من خالل عمله أو ما يؤدي إليه هذا العمل من 
نتائج، فبعد التذكري ببعض التفاصيل من احلياة الشخصية للكاتبتني 

، نرى أن نوع التحرر الذي)ساندجورج(و ) دوالنكو(الفرنسيتني 
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٢٢٣

تناضالن من أجله وتدعوان إليه ال يعدو أن يكون كام تقول سيمون 
وما إىل )املطالبة بحق املرأة يف ممارسة ما يسمى باملعارشة بال زواج(: ردوبوفوا

ذلك من انحالل األخالق وامتهان احلياة االجتامعية بتعميم الفجور 
.وحتريض املواطن عىل التهتك والتمرد عىل أي منهج أو ترشيع ديني كان

وراثة استعامرية



 

ثابة ما كان ذلك بالنسبة لألمة اإلسالمية، بعد فرتة احلامية األوروبية، بم
ن مدرسة الفكر مورثته)رفات القديسني(يمكن االصطالح عليه ـب 

من املثقفني الوطنيني الذين تأثروا بأفكار علامنيةنخبةٌ الغريباالستعامري 



٢٢٤

مه ونصوص تعاليخرية ممن يتشبث بت إىل تشويه سمعة اإلسالم بالّس أدّ 
وروايات عن بلداهنم ترشيعه، وذلك من خالل ما يكتبونه من قصص

.وجمتمعاهتم
حيث حياولون دائام إرضاء أعداء اإلسالم وإقناعهم بأن 

هلذا الدين صائب، ولو استلزم ذلك حتريف منهم تصورهم 
ويالت لنصوص القرآن وتزييفا للحقائق عن طريق تفسريات وتأ

ما أنزل اهللا هبا من سلطان

ترمجة آلية قرآنية ال وجود هلا إال يف قالوأتذكر هنا أن أحدهم
انكحوهن ثم انكحوهن من فروجهن، ذلك أجدى، ثم انبذوهن (:خياله

.)جتكم هبن جمدداً إىل حني حا



٢٢٥

: وكل هذا االفرتاء واالختالق من أجل هدف واحد

 
 

سوء العذاب للغربية
فكل ما تعاين منه املسلمة اآلن يف جمتمعنا من حيف وظلم واستغالل 

، به الوحيد هو عدم تطبيق الرشعية اإلسالمية من طرف الرجلسب
وبسبب سلكوها كذلك يف بعض األحيان ألهنا تطمح إىل أمور ليس هلا 

.احلق يف املطالبة هبا، كالتشبه باملرأة الغربية يف كل يشء
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وهذا ألن تلك الشعارات ال تناسبنا أوالً، ثم نظراً إىل أهنا ليست صادقة 
بام فيه الكفاية، حيث جاءت من أناس كانوا عرب التاريخ ممن يسومون املرأة 

قد سوء العذاب قبل غريهم، وحرموها من أبسط حقوقها كإنسان، و
سيمون ( يكفي أن تشري إىل بعض األسامء التي ذكرهتا الكاتبة الفرنسية 

يف سجل من وصفوا املرأة بأوصاف مل ترد يف ) اجلنس الثاين(يف ) دوبوفوار
.الكريمحديث من أحاديث رسولناّي ال يف أوالقرآن 

سان بول أو القديس بولس رئيس : ال احلرصومنهم عىل سبيل املثال
نو، والقديس امربواز، والقديس طوماس، من احلواريني أساقفة ميال

اإلثني عرش ، وكذلك الفيلسوف الكبري والعامل بالرياضيات اإلغريقي يف 
شأ هناك مبدأ إجيايب أن«:القرن السادس قبل املسيح بيتاغور الذي قال 

.»خر سلبي خلق البلبلة والظلامت واملرأةآالنظام والنور والرجل، ومبدأ 
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- ٥٥٨(ةك قوانني سولون رجل دولة وأحد حكامء اإلغريق السبعوهنا
ومؤسس الديمقراطية بأثينا، ويف نظر القانون الروماين، ) قبل امليالد٦٤٠

ـجيب أن تكون املرأة حتت الوصاية وأعلن عن غباواهتا، وحسب ما يسمى ب
ـ ، قد ت)احلق الكنيس(  ).منفذ الشيطان( قارن املرأة ب

ال متنع املرأة فقط من املشاركة يف «:بوفوار كالمها قائلةوتنهي سيمون دو
.»اس الذكور، بل يمنع عليها اللجوء إىل القضاء ومل يعرتف بشهادهتاقّد 

ا فيام خيص القرون األخرية، هذا بالنسبة للحقبة التارخيية ملا قبل امليالد، أمّ 
ل بام يمكننا فمن املالحظ أن تاريخ الشعوب الغربية واألوروبية خاصة، حاف

، ويتجىل من القول بأن املرأة ال زال ينظر إليها هناك بعني االزدراء واالحتقار
هذه البلدان التي اة التي ال زال يتداوهلا مواطنويّ ذلك يف كثري من األمثلة الشعب

تتباهى اآلن بالدفاع عام يسمى حرية املراة وحقوقها االجتامعية والسياسية، 
. التنمية االقتصاديةبل وإدماجها يف ركب 



٢٢٨

:يقول املثل
.»رجل بال قيمة يساوي امرأة من ذهب«:  الفرنيس

.»جيب أن تقرع بانتظام: النساء كالصنجة«:  األمريكي
النساء والكالب وشجرة اجلوز، كلام رضبوا كانوا «:  اإلنجليزي

.»أفضل
أينام تسود املرأة يكون إبليس وزيراً «:  األملاين
.»كأوال هنا

حينام تغني الدجاجة والديك «:اهلولندي
.»صامت فحال املنزل ينقلب ظهرا لبطن

البصل والدخان واملرأة أكثر «:السكاندنايف
.»إثارة للدموع

٢٢٨

:يقول املثل
.»رجل بال قيمة يساوي امرأة من ذهب«:  الفرنيس

.»جيب أن تقرع بانتظام: النساء كالصنجة«:  األمريكي
النساء والكالب وشجرة اجلوز، كلام رضبوا كانوا «:  اإلنجليزي

.»أفضل
أينام تسود املرأة يكون إبليس وزيراً «:  األملاين
.»كأوال هنا

حينام تغني الدجاجة والديك «:اهلولندي
.»صامت فحال املنزل ينقلب ظهرا لبطن

البصل والدخان واملرأة أكثر «:السكاندنايف
.»إثارة للدموع

٢٢٨

:يقول املثل
.»رجل بال قيمة يساوي امرأة من ذهب«:  الفرنيس

.»جيب أن تقرع بانتظام: النساء كالصنجة«:  األمريكي
النساء والكالب وشجرة اجلوز، كلام رضبوا كانوا «:  اإلنجليزي

.»أفضل
أينام تسود املرأة يكون إبليس وزيراً «:  األملاين
.»كأوال هنا

حينام تغني الدجاجة والديك «:اهلولندي
.»صامت فحال املنزل ينقلب ظهرا لبطن

البصل والدخان واملرأة أكثر «:السكاندنايف
.»إثارة للدموع



٢٢٩

أربعة : ثالثة بنات وأمهن، فذلك يعني بالنسبة لألب«:األسباين
.»شياطني
.»ل طويلحب: البد للمرأة مما ال مناص منه للعنزة«:  الربتغايل

أفضل أن أكون ديكا لسنة واحدة من أن أكون دجاجة «:اإلغريقي
.»ألربعني عاما

.»عىل إثر خالف بينه وبني امرأة، خرس إبليس نفسه معركة«:البولوين
.»املرأة التي مل جتلد فهي بمثابة جواد مل يفرجن«:  الروماين

اخلالصة
:دو منطقيا ووجيهاً هناك تساؤل يب،لكن قبل هناية هذا امللخص

إىل ماذا تتطلع املرأة بالتحديد؟ 
أو باألحرى إىل جعل عشريها يقوم ، هل إىل حتريرها من بطش الرجل

فينقلب كل يشء رأساً عىل عقب؟، بالدور الذي يفرتض أن تقوم به



٢٣٠

املرأة بمجّرد أن حتقق ما تصبو إليه من خالل التحرير وذلك ألنّ 
بل ستعمل جادة عىل ، عند هذا احلدتقف أبداً واملساواة مع الرجل، فلن

مكافأة هذا الرفيق الكنود الذي استغلها واحتقرها وحرمها من أبسط 
بق ملا نقلته عن وهذا مطا، حقوقها منذ وجود بني البرش عىل وجه البسيطة

قد نفهم أنه إذا متكن واحد من االثنني من فرض «:سمون دوبوفوار
.»ه السيطرة البد أن تكون مطلقةفإن هذ، سيطرته عىل اآلخر
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!قاسم أمين : التحرير لألخريات فقط

:قال األستاذ سليامن اخلرايش 
حدثني أحد اإلخوة أن إحدى الكاتبات الداعيات إىل تغريب املرأة املسلمة 
يف بالدنا متزوجة من أحد األطباء النفسيني ، فكانت إذا اتصلت به إحدى 

أو استشارته يف مشكلة ما ترفض هذه الكاتبة أن تسمح النساء تطلب رأيه
! كاملرتجم !بارشة إنام تكون وسيطًا بينهام برد زوجها عىل النساء م

وهو متعجب من - ألن بينه وبني الكاتبة نسبًا - حدثني هبذا اخلرب املوثق 
. هذا التناقض بني الفكرة والواقع الذي يعيشه هؤالء 

بعض املنحرفني يعلم خطأ ما يقوم به أو يدعو ف! التعجب : فقلت له 
. - والعياذ باهللا - ولكنه ينساق مع شهوته .. إليه 



٢٣٢

. فتجده يرىض لآلخرين ما اليرضاه لنفسه أو ألهله وأحبابه 
ملا جاءه من يريد الزنا أن ذكره هبذه وهلذا جتد من حكمة الرسول 

. ه ؛ فانتهى الرجل القضية ؛ وهي أنه اليرىض الزنا ألهله وقرابات
وأضيف إىل هذا التناقض الذي يعيشه هؤالء املفسدون هذين اخلربين 
اللذين روامها شاهد عيان ؛ وهو الصحفي الشهري مصطفى أمني الذي 

: بيت سعد زغلول لقرابة بينهام تربى منذ صغره يف 
: قاسم أمني ) ! حمرر املرأة( اخلرب األول عن زوجة من يسمى 

متحدًثا ) ١٢٠- ١١٩ص ( "من واحد لعرشة "فى يف كتابه يقول مصط
عن واقع بيت سعد زغلول الذي كان إسالميًا ثم انتكس ومتت صناعته 

) ! : تنويرية ) ( عرصية ( ناعة ص



٢٣٣

كان غريبًا يف تلك األيام أن يدعى رجل من غري أفراد األرسة للجلوس ( 
ح األزهري القديم عىل مائدة واحدة مع سيدات األرسة، ولكن الفال

سعد زغلول كان ال جيد غضاضة يف أن جيلس أصدقاؤه املقربون مع 
. اول الغداء والعشاءأرسته لتن

! وكانت هذه ظاهرة غريبة يف بيت سعد زغلول
إن معارصيه ما كانوا ليسمحوا لزوجاهتم برؤية أصدقائهم، وال يذكر أحد 

، وال يذكر أقرب صديق من أصدقاء عديل يكن باشا أنه رأى وجه زوجته
بل األغرب .. حلسني رشدي باشا أنه تناول معه الغداء يف حضور زوجته

من هذا كله أن قاسم أمني زعيم حترير املرأة، كان يرتدد باستمرار عىل بيت 
سعد زغلول ويتناول الغداء معه ومع صفية، ولكن زوجة قاسم أمني مل 

!حترض هذا الغداء الدوري مرة واحدة



٢٣٤

بعد وفاة ) أي مصطفى أمني نفسه وأخاه عيل أمني ( كر الطفالن ويذ
قاسم أمني بعرش سنوات أن زوجته كانت تأيت بني وقت وآخر لزيارة 

، بل إهنا إذا تناولت الغداء مع فال تكشف وجهها أمامهامصفية زغلول، 
صفية، كانت ُتعد هلام مائدة يف غرفة أخرى، وُتناول سعًدا الطعام وحده، 

ن قاسم أمني الرجل الذي دعا املرأة املرصية إىل نزع احلجاب فشل ذلك أ
زع حجاهبا، وظلت مت مسكة بوضع احلجاب عىل يف إقناع زوجته بأن تـن

) . وجهها 
: اخلرب الثاين

قال مصطفى ) : درية شفيق ( عن داعية شهرية من داعيات تغريب املرأة 
وما ٢٥٧ص ( "سىشخصيات ال تن"الذي كان جاًرا هلا يف كتابه 

) : ١١٨- ١١٣ص ( "ملاذا انتحر هؤالء"ونقله عنه صاحب ) بعدها 



٢٣٥

ذات صباح، ويف صدر الصفحة األوىل ) األهرام(صدرت جريدة 
، ودهش ) قران سعيد(بعة أعمدة بعنوان صورتان كبريتان بعرض أر

القراء، فهذه أول مرة تنرش جريدة األهرام صورة عروسني يف الصفحة 
ألوىل ، حتى خرب زواج امللك فؤاد من امللكة نازيل نرشته جريدة األهرام ا

. يات يف داخل اجلريدةالوقورة يف صفحة املحل
أن العريس هو الكاتب الشاب قرؤواوتضاعفت دهشة القراء عندما 

يف الصفحة "ما قّل ودل"، الذي يكتب باب أمحد الصاوي حممداملحبوب 
ان الصاوي يومئذ أحد نجوم الصحافة األوىل من األهرام، وقد ك

املوهوبني وكانت كتاباته وقصصه موضع إعجاب السيدات واآلنسات 
فقد كان ينرص املرأة، ويؤيد تعليمها، وحييي نجاحها يف مجيع امليادين، 

التي حتمل شهادة يف اآلداب"درية شفيق"وكانت العروس هي اآلنسة 



٢٣٦

السوربون يف باريس، والتي من جامعة) الليسانس(والتي حصلت عىل 
. دث املجتمع عن مجاهلا ونبوغتهاحت

ثم زاد ذهول القراء عندما قرأوا يف النبأ أن حفلة عقد القران متت يف قرص 
زعيمة النهضة النسائية يف مرص، وأن قيمة "هدى شعراوي"السيدة 

!! الصداق كانت مخسة وعرشين قرشاً مرصياً فقط 
ج املوسم وخاصة أن بطليه كانا من أنصار وكان هذا الزواج هو زوا

املطالبة بحقوق املرأة، وتم عقد الزواج برسية تامة، ومل يترسب النبأ أو 
. هرام وحدها بنرش اخلرب اخلطرياإلشاعة إىل جريدة أو جملة ، وانفردت األ

يستمر، بل حدث الطالق قبل ولكن الزواج الذي أحدث ضجة كربى مل 
.الزفاف

 


 



٢٣٧

فهو متحرر يف كتابته وحمافظ يف بيته، وكانت درية شفيق متأثرة بدراستها 
يف السوربون، تطالب للمرأة املرصية بكل حقوق املرأة الفرنسية، تريدها 

يرة ، وكان الصاوي ال يامنع أن تكون كل امرأة يف مرص ناخبة ونائبة ووز
! ما عدا زوجته هو فإن مكاهنا يف البيتوزيرة وسفرية 

وتم الطالق، وعندما تزوج أمحد الصاوي حممد بعد ذلك بأكثر من عرش 
رفض أن ُتنرش صورة زوجته يف الصحف، ومل تظهر حتى اآلن سنوات 

ت الصحف ، بينام مىض عىل صورة زوجة الصاوي الثانية عىل صفحا
!!زواجهام أكثر من مخسة وثالثني عاماً 



٢٣٨

!هدى شعراوي: التحرير لألخريات فقط
، حترير املرأة–ما ُزعم زوراً –أغلب الشخصيات النسائية التي تبنت 

عاشت ظروفاً اجتامعية قاسية نتيجة ، كانت يف الواقع شخصيات مأزومة
–مع امتالكها ، ىض اإلسالم عن نطاق أرسهاغياب الوعي الكامل بمقت

فإذا ، قدراً من التحدي وعدم التسليم باألمر الواقع–هذه الشخصيات 
سلكت طرقاً ، حاولت تغيري وضعها ونظرة أهلها واملجتمع املحيط هبا

!ملتوية وانجرفت يف دوامات ال تستطيع الرتاجع عنها
، ل إىل حًد كبريمن هذه الشخصيات التي ينطبق عليها هذا احلا

وإذا ما ذكر حترير املرأة قفز ، شخصية تعترب رمزاً من رموز التحرر النسوي
.اسمها إىل الذهن مبارشة



٢٣٩

نور اهلدى حممد سلطان : أو) م١٩٤٧–١٨٧٨(إهنا هدى شعراوي 
التي ُعرفت بالثراء والتأثري الواسع يف ، ربيبة أحد أكرب بيوتات مرص، باشا

.الرأي العام
اجهازو

إذ كانت طفلة ، تويف والد هدى شعراوي يف وقت مبكر من حياهتا
وتوىل ابن عمها والويص عليها عيل باشا ، صغرية دون التاسعة من عمرها

ال ، وكان عيل باشا شخصية صارمة حازمة، شعراوي تربيتها ورعايتها
فيام أفسح املجال ألخيها األصغر ، فحرمها من التعليم، يرى تعليم البنات

.وأحلقه باملدارس، عمر
، وعندما أّمتت هدى التاسعة من عمرها طلبها شعراوي باشا زوجة له

، وُصدمت، ثُّم زّفت النبأ البنتها التي امتقع لوهنا، فوافقت أمها عىل الفور
وهي يف سن، فالفارق بينها وبني شعراوي باشا يقارب األربعني عاماً 



٢٤٠

وله منها ابن يف نفس ، أة أخرىفقد كان شعراوي متزوجًا من امر، ابنته
!عمر هدى

لكن مل ، اعرتضت هدى بشدة عىل هذا الطلب الذي اعتربته سخيفاً 
عىل رشط أن يطلق ، فأشارت عليها أمها أن توافق، يكن هناك خمرج

.وأن ينّص عىل هذا يف عقد الزواج، شعراوي زوجته األوىل
راحها جزئياً وتمَّ ها عىل هذا احلل الذي أوافقت هدى بعد إحلاح من أمّ 

وبعد أن انتهى شهر العسل بأيام؛ بدأت ، الزفاف يف حفل ضخم
الشائعات تتناثر بأنَّ الزوجة األوىل تطوف بيوت األعيان وتقول إنَّ عيل 

ت ، فجنَّ جنون هدى شعراوي، باشا شعراوي أعادها إىل عصمته وأرصَّ
وعادت ، فاضطر عىل شعراوي أن يطلق زوجته عىل مضض، عىل الطالق

ولكنها كانت مياه راكدة مل حيركها ، املياه إىل جمارهيا بني هدى وزوجها
.وجود بسمة وحممد اللذين رزقت هبام من عيل باشا شعراوي



٢٤١

خلع احلجاب 
جعلتها ، هذه اخللفية االجتامعية التي انطلقت منها هدى شعراوي

بل ،وكانت يف طليعة النساء التحرريات، دة حانقة عىل كل يشءمتمرّ 
ل امرأة وكانت أوّ ، كانت من أهم الرموز النسائية التغريبية يف العامل العريب

سيزا (ختلع احلجاب عالنية أمام الناس وتدوسه بقدميها مع زميلتها 
وكانت ، )م١٩٢٣(عقب عودهتام من مؤمتر نسائي دويل سنة)نرباوي

إذ ، ةهدى حلقة الوصل بني احلركات النسائية العربية ونظريهتا الغربي
وأسست ، مؤمترًا نسائيًا دوليًا يف أنحاء العامل العريب) ١٤(شاركت يف 

وكانت رئيسة االحتاد النسائي ، مجعية نسائية يف مرص وحدها) ١٥(
، وأسست جملتني نسائيتني واحدة بالعربية واألخرى بالفرنسية، املرصي

.ونقلت أفكار حترير املرأة من مرص إىل بقية الدول العربية
رب ما يلقانا يف شخصية هذه املرأة النشيطة من أجل إثبات حقوق وأغ

املرأة والدفاع عنها لتامرس حريتها دون قيد أو رشط؛ أهنا ما انطلقت يف



٢٤٢

اقةطريقها هذا إال إلشباع رغبة مكبوتة يف التحلل، غلّ  ، فتها الشعارات الربَّ
للوم وثارت ووجهَّت إليهم ا، لكنها يف حقيقتها مل تتجاوز من انتقدهتم

م يمنعون املرأة حقوقها إذ كيف تالحق امرأة مثلها ، عليهم بدعوى أهنَّ
ا مطربة أو ممثلة وهو ابن  ن أحبت بدعوى أهنَّ ج ممَّ وحترمها حقها يف أن تتزوَّ

!باشا





 

خمتلف–واسمها فاطمة رسي–والواضح أنَّ أمر هذه املطربة بالذات 
جن  عن كل املطربات؛ إذ من املعلوم أنَّ عرشات املطربات واملمثالت تزوَّ

ة هذا الفعل؛ بل كانت منومل تنكر عليهن السيد، من الباشوات واألعيان



٢٤٣

خصوصًا إذا كان هذا ، لكن األمر هنا خمتلف متاماً ، املشجعات عىل ذلك
!هو ابن السيدة هدى شعراوي نفسهاالباشا 

الباشا تزوج املطربة 
أقامت هدى شعراوي حفًال كبريًا يف رسايتها بعد اختالفها مع سعد 

د شعراوي، زغلول وقتذاك ابن هدى شعراوي ، ويف احلفل شاهد حممَّ
فأعجب هبا ووقع حبها يف ، )التي أحيت احلفل( املطربة فاطمة رسي 

وهي ، ومن مكان إىل مكان، فراح يالحقها من حفل إىل حفل، قلبه
ثم ، وبدأت قصة احلب تتطور، ممَّا أشعل حبها يف قلبه، معرضة عنه

فانزعجت ، أشارت إحدى املجالت إىل هذه القصة عىل صفحاهتا
أريد أن تعرف الدنيا كلها أين : وقال هلا، لكن الباشا مل ينزعج، املطربة
!أحبك



٢٤٤

ر ففكّ ،وعندما علم طليق املطربة بالقصة ثار عليها وحرمها من ولدهيا

فام ، هاالشبهات، فكتب هلا شيكًا بمبلغ كبري ثمنًا للوقت الذي أمضاه مع
، كان منها إال أن مزَّقت الشيك وداسته بأقدامها وتركته وهي ثائرة غاضبة

د شعراوي واعتذر هلا عن سوء ترصفه وعرض عليها  فلحق هبا حممَّ
ا تريد عقدًا رشعياً ، الزواج بشكل عريف ، فاعرتضت املطربة وقالت إهنَّ

.فطلب منها أن متهله حتى يسرتيض والدته
نت املطربة قد شعرت بدبيب احلمل وقررت إجهاض يف هذه األثناء كا

متسك ، نفسها، وعندما أخربها الطبيب بأنَّ هذا اإلجراء خطر عىل حياهتا
وقد نقله إلينا ، وكتب اإلقرار التايل بخط يده، شعراوي هبا وباجلنني

يف كتابه  )مصطفى أمني(صيل هذه الواقعة الكاتب املعروف وتفا
:)مسائل شخصية(



٢٤٥

رإقرا
أقرُّ أنا املوقع عىل هذا حممد عىل شعراوي نجل املرحوم عىل 

من ذوى األمالك ويقيم باملنزل شارع قرص ، باشا شعراوي
أنني تزوجت الست فاطمة ، قسم عابدين بمرص٢النيل رقم 

فاطمة "املشهورة باسم "سيد بيك املرواين"كريمة املرحوم 
ف أل١٩٢٤من تاريخ أول من سبتمرب سنة "رسي

وما ، وعارشهتا معارشة األزواج، وتسعامئة وأربعة وعرشين
وقد محلت مني مستكنًا يف بطنها ، زلت معارشًا هلا إىل اآلن

.وهذا إقرار مني بذلك، فإذا انفصل فهذا ابني، اآلن



٢٤٦

حممد عيل شعراوي
فثارت ثورة، وعلمت هدى شعراوي بزواج ابنها الوحيد من املطربة

وحاولت الضغط عىل ، بأنَّه حياول قتلها هبذا الزواجعارمة واهتمت ابنها
بالتهديد بتلفيق ملف رسي يف ، املطربة بام هلا من نفوذ وعالقات واسعة

ا ستطلق هتم وقالت إّهن لكن املطربة حتّد ، رشطة اآلداب يتهمها بالدعارة
!وزير داخلية يقوم هبذا التزويربنفسها الرصاص عىل أيّ 
ر ابنها فقرّ ، دى شعراوي وابنها وزوجته املطربةاشتعلت املعركة بني ه

، ا وطلب من زوجته اللحاق بهبّ والسفر إىل أور
يف كل مدينة ويف كل بلد رسالة - لزوجته–مدينة ومن بلد إىل بلد تاركًا 

لكنها برغم حرصها عىل اللحاق به مل تعثر عليه يف أي ، مفادها أن احلقي يب
ب منها، ذهبت إليهمكان فعادت املطربة إىل مرص ، ويبدو أنَّه كان يتهرَّ

.ي أخفتها عن العيون خوفاً عليهاالت"ليىل"ومعها طفلتها 



٢٤٧

وبعد مدة عاد شعراوي ليسأل عنها وعن ابنته ويسأهلا أيضًا عن 
هبذا تثبتني : فقالهل هيمك احلصول عىل هذه الورقة؟: فسألته، اإلقرار

ت يدها حتت احلشية التي كان جيلسان عليها ، ىل األبدإخالصك يل إ فمدَّ
"زنكوغراف"بعد أن قامت بتصويرها ، وأخرجت الورقة وسلمتها له

ا صورة، صورة مطابقة لألصل فاخلط خطه ولون ، مل يتبني شعراوي أهنَّ
.وكانت هذه نصيحة حماميها، احلرب نفسه

خرج شعراوي بعد ما طمأهنا بأنَّه سيحتفظ 
ثم ، رقة يف مكان آمن لتكون دليًال ترثه ابنته بهبالو

وقبل الزوجة وخرج وهو ، احتضن الصغرية
! ومل يعد أبداً ، يقول إنَّه سيعود صباح اليوم التايل

فوجدته وقد ، فعاودت االتصال، فأنكر نفسه، اتصلت به املطربة هاتفياً 
!وأغلق يف وجهها اخلط ، اهنال عليها سباً وشتامً 

٢٤٧

وبعد مدة عاد شعراوي ليسأل عنها وعن ابنته ويسأهلا أيضًا عن 
هبذا تثبتني : فقالهل هيمك احلصول عىل هذه الورقة؟: فسألته، اإلقرار

ت يدها حتت احلشية التي كان جيلسان عليها ، ىل األبدإخالصك يل إ فمدَّ
"زنكوغراف"بعد أن قامت بتصويرها ، وأخرجت الورقة وسلمتها له

ا صورة، صورة مطابقة لألصل فاخلط خطه ولون ، مل يتبني شعراوي أهنَّ
.وكانت هذه نصيحة حماميها، احلرب نفسه

خرج شعراوي بعد ما طمأهنا بأنَّه سيحتفظ 
ثم ، رقة يف مكان آمن لتكون دليًال ترثه ابنته بهبالو

وقبل الزوجة وخرج وهو ، احتضن الصغرية
! ومل يعد أبداً ، يقول إنَّه سيعود صباح اليوم التايل

فوجدته وقد ، فعاودت االتصال، فأنكر نفسه، اتصلت به املطربة هاتفياً 
!وأغلق يف وجهها اخلط ، اهنال عليها سباً وشتامً 

٢٤٧

وبعد مدة عاد شعراوي ليسأل عنها وعن ابنته ويسأهلا أيضًا عن 
هبذا تثبتني : فقالهل هيمك احلصول عىل هذه الورقة؟: فسألته، اإلقرار

ت يدها حتت احلشية التي كان جيلسان عليها ، ىل األبدإخالصك يل إ فمدَّ
"زنكوغراف"بعد أن قامت بتصويرها ، وأخرجت الورقة وسلمتها له

ا صورة، صورة مطابقة لألصل فاخلط خطه ولون ، مل يتبني شعراوي أهنَّ
.وكانت هذه نصيحة حماميها، احلرب نفسه

خرج شعراوي بعد ما طمأهنا بأنَّه سيحتفظ 
ثم ، رقة يف مكان آمن لتكون دليًال ترثه ابنته بهبالو

وقبل الزوجة وخرج وهو ، احتضن الصغرية
! ومل يعد أبداً ، يقول إنَّه سيعود صباح اليوم التايل

فوجدته وقد ، فعاودت االتصال، فأنكر نفسه، اتصلت به املطربة هاتفياً 
!وأغلق يف وجهها اخلط ، اهنال عليها سباً وشتامً 



٢٤٨

حمررة املرأة رسالة إىل
بعدما يأست املطربة فاطمة رسي من شعراوي باشا كتبت اخلطاب 

، التايل إىل والدته السيدة هدى شعراوي زعيمة النهضة النسائية يف مرص
:فقالت

:سيديت
، حق املرأةودفاعك عن ، إنَّ اعتقادي بك وبعدلك، سالمًا وبعد

وبذلك تقدمني للعامل ، يدفعني كل ذلك إىل التقدم إليك طالبة اإلنصاف
ويمكنك حقيقة أن تسريي عىل ، حق املرأةبرهانًا عىل صدق دفاعك عن 
ولو كان األمر قارصًا عيلَّ ملا أحرجت ، رأس النساء مطالبة بحقوقهن

لعل أنَّك أم ختافني عىل ولدك العزيز أن تلعب به أيدي النساء ، مركزك
أن يقال إنَّه تزوج وعىل سمعته من، وختافني عىل مستقبله من عرشهتن

.تغني عىل املسارحامرأة كانت فيام مىض من الزمان 



٢٤٩

إن عجزِت عن تقديم ذلك الربهان الصارم عىل نفسك؛ ألنَّه حقٌّ ولِك 
كام تظنون يا معرش ، يصيب من عظمتك وجاهك ورشف عائلتك

.ك طفلة مسكينة هي ابنتي وحفيدتكولكن هنا، األغنياء
ومن يلقي عليها نظرة واحدة ، وهو يعلم، يعلمواهللا، إنَّ نجلك العزيز

طالبت بحق ، واهللا شهيد، يعلم ويتحقق من أهنَّا مل تدنس والدهتا بدم آخر
، وينكرينقبل أن يتحول عني وينكرها، هذه الطفلة املعرتف هبا ابنك كتابياً 

وما مطالبتي بحقها وحقي كزوجة طامعة يف ، فلم أجد من يسمع لندائي
وكنت منزهة حمبوبة ، فقد عشت قبل معرفتي بابنك، واهللا ! كال، مالكم

..ام أكثر ممَّا كان يعطيه يل ابنكورب، كممثلة تكسب كثرياً 

وأنت أدرى بلذة الحرية المطلقة ، وكنت متمتعة بالحرية المطلقة
التي تدافعين عنها



٢٥٠

ه غريفأطعتُ ، ثم عرفت ابنك فاضطرين أن أترك عميل وأنزوي يف بيتي
وال أن ألد ، ، طامعة بأكثر ممَّا كان جيود به

وهو الذي يتحمل ، ولكن هذه غلطة واسأليه عنها أمامي، منه ولداً 
حتى ، فقد كنت أدفع عن نفيس مسألة احلمل مرارًا وتكراراً ، مسؤوليتها

.مروهذه هي احلقيقة الواقعة وانتهى األ، وقع ما مل يكن يف حسايب
وقد ، واآلن يتملَّص منى ولدك من كل يشء وال يريد االعرتاف بيشء

وما كنت يف ، شهد بنفسه من حيث ال يدري بتوسيطه كثريين يف األمر
وكانت املسأله ، طالبًا فك قيده لفعلتإيلّ ، حاجة لوساطة
املال فعرض عيلَّ يف األول قدرًا من، ومل يعلم هبا أحد، انتهت يف الرس

وبواسطة ، )سكرتري عام وزارة األشغال( بواسطة عيل بك سعد الدين 
ن حرضوا) املحامي الكبري(اهللباوي بك  ظانني أنني طامعة إىل وغريهم ممَّ

! وأنَّه يف إمكاين إنكار نسب ابنتي إذا أغروين، يف ماهلم



٢٥١

مل إن –ولكنني أخاف إهلًا عادالً بأنَّه سيحاسبني يومًا عن حقوقها 
وعندما وجد مني، فلم جيد حممد مني قبوالً للامل- حتاسبني هي عليها

فهيم أفندي "فوسطت ، امتناعًا عن إنكار نسب ابنته سكت عني متاماً 
ة حقوقي وعقودي واعرتافه بابنته، حماميه"باخوم ، فاجتهد يف إقناعة بصحَّ

ط يف أن ينهي املسأله عىل حل يريض الطرفني نجلك فلم يقبل ، وتوسَّ
.أن أجلأ برفع دعوى عليه ومقاضاتهوكان جوابه ، نصيحته باملرة

فال أدري ماذا ، وهو يعلم متامًا أنَّ نتيجة الدعوى ستكون يف صاحلي
وسنكون أنا وأنتم ، يفيده التشهري يف مسألة كهذه سيعلم هبا اخلاص والعام

خصوصًا يف، نا املرصي وتشنيعهوأنت أدرى بجوّ ، مضغة يف األفواه
وهذا ما يضطرين إىل أن أرجع إليك قبل أن أبدأ أية خطوة، مسألة كهذه

.قضائية ضده



٢٥٢

ومستندايت ال فربهاين قوّي ، وليس رجوعي هذا عن خوف أو عجز
ولكن خوفًا عىل رشفكم وسمعتكم ، تقبل الشك وكلها لصاحلي

ظة عىل فربام كانت مبااليت يف املحاف، ولو أنني كام تظنون ال أبايل، وسمعتي
فهل توافقني يا سيديت ، سمعتي ورشيف أكثر من غريي يف حالتي احلارضة

، عىل رأى ولدك يف إهناء املسألة أمام املحاكم؟ أنتظر منك الرتوي يف األمر
،،والرّد عيلِّ يف ظرف أسبوع؛ ألنني قد مملُت كثرة املتداخلني يف األمر

ودمت للمخلصة فاطمة رسي
صدى الرسالة 

دى شعراوي تنتهي من قراءة رسالة املطربة حتى ثارت ما كادت ه
، واحدواعتربهتا إنذارًا هنائيًا مدته أسبوع، واعتربهتا إعالنًا حلرب، ثائرهتا

وبعد ، وخاضت معارك عنيفة ضد املطربة، فنست كل مبادئها للتحرير
إذا باملحكمة الرشعية ، سنوات من املرافعات والضغوط والتدخالت



٢٥٣

ويف احلال خضعت هدى ، هي ابنة حممد شعراوي"يىلل"حتكم بأنَّ 
.شعراوي حلكم القضاء

حترير "مل تنته اللعنة التي حلقت هدى شعراوي جراء خوضها فيام سمي 
فبعد أن تزوج حممد شعراوي من سيدة من أرسة عريقة نزوالً ، بعد"املرأة

ج للمرة فتزو، مل يوفق معها، عىل رغبة والدته ورزق منها عدة بنات وولداً 
ومل تعلم حمررة ، رزق منها ثالثة أوالد"أحالم"الثالثة من راقصة تدعى

.فقد ماتت بالسكتة القلبية وهي جالسة، املرأة هبذه الكارثة اجلديدة
وانكشف ، وهكذا احرتقت زعيمة حترير املرأة بنريان ثامر دعوهتا

.تناقضها إزاء ما تدعو إليه وما تؤمن به



٢٥٤

بعض الحقيقة
:ابن القرية الفالح املعتصماألستاذ قال

ضامن ملامرسة قتل هوية :أمجل لك القول أن احلضارة الغربية اليوم هي
.وهضم ألدنى حقوقها، املرأة

ة حياهتا منذ الصغر املرأة الغربي
نظر إىل املستقبل يف صورة شبح 

فهي ، ال تقوى عىل رصاعه، قاتل
منذ أن تبلغ السادسة عرش تطرد 

وأنياب االستغالل ، لتُسلِم أنوثتها خمالب الشهوات الباطشة، من بيتها
.وأوساط الرجال، العابثة

٢٥٤

بعض الحقيقة
:ابن القرية الفالح املعتصماألستاذ قال

ضامن ملامرسة قتل هوية :أمجل لك القول أن احلضارة الغربية اليوم هي
.وهضم ألدنى حقوقها، املرأة

ة حياهتا منذ الصغر املرأة الغربي
نظر إىل املستقبل يف صورة شبح 

فهي ، ال تقوى عىل رصاعه، قاتل
منذ أن تبلغ السادسة عرش تطرد 

وأنياب االستغالل ، لتُسلِم أنوثتها خمالب الشهوات الباطشة، من بيتها
.وأوساط الرجال، العابثة

٢٥٤

بعض الحقيقة
:ابن القرية الفالح املعتصماألستاذ قال

ضامن ملامرسة قتل هوية :أمجل لك القول أن احلضارة الغربية اليوم هي
.وهضم ألدنى حقوقها، املرأة

ة حياهتا منذ الصغر املرأة الغربي
نظر إىل املستقبل يف صورة شبح 

فهي ، ال تقوى عىل رصاعه، قاتل
منذ أن تبلغ السادسة عرش تطرد 

وأنياب االستغالل ، لتُسلِم أنوثتها خمالب الشهوات الباطشة، من بيتها
.وأوساط الرجال، العابثة



٢٥٥

فام إن تدخل زمحة األوهام 
اردها وإذا بأعني الناس تط، احلضارية

بمعاول النظر التي حتبل منها 
.العذارى




 





٢٥٥

فام إن تدخل زمحة األوهام 
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لكل خيلق النظام األخالقي الغريب اليوم يف املجتمعات ثمرات سامة
أوهلا احلكم عىل هوية ، مقومات احلياة

املرأة باإلعدام الرسيع، عىل بوابة 
، الديمقراطي، ربايلشهوات العامل اللي

.والرأساميل

كانوا ، فاملرأة اليوم أسوأ حاالً مما مىض
أما اليوم فيجعلون املرأة هي ، يقتلون املرأةمن قبل

.التي تقوم بقتل نفسها

٢٥٦
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٢٥٧

باالنجليزي
)اآلخر(للمعجبين برطانة 

بعض الناس يشعر باالنبهار إذا كان مصدر احلكمة هو الغرب فمهام 
سمعه من اآليات أو األحاديث أو التجارب الرشقية يظل تلوت عىل 

.للغرب يف نفسه املحل األعظم 
وأن ال ، ينبغي أن تكون حياة املرأة بيتيه«: يقول أوجست

ألن ذلك يقطعها عن وظيفتها ، تكلف بأعامل الرجال
وعليه فيجب عىل الرجال ، ويفسد مواهبها الفطرية، الطبيعية

.»دون أن ينتظروا منهن عمالً مادياً ، اءأن ينفقوا عىل النس



٢٥٨

دون ليزي . د(زوجة رائد الفضاء األمريكي) كاتلني ليند (وتقول 
كربَّة بيت فإنني أقيض «):أبو للو(القائد الثاين للمركبة الفضائية ، )ليند

وكامرأة فإنني أرى أن املرأة جيب أن تعطي كل ، معظم وقتي يف البيت
، أي جيب أن تعطي منزهلا االهتامم األول. ا وأوالدهاوقتها لبيتها وزوجه

.»وجيب أال تغادر منزهلا إذا كان منزهلا يف حاجة ماسة هلا
إذا : وال زلت أذكر حديثًا ألحد رجال الدين ردًا عىل سؤال«: وتضيف

إذا : كان مصري املرأة بيتها فلامذا إذن تتعلم؟ لقد قال يومها لصاحبة السؤال
ثم ، وإذا علّمت امرأٌة فأنت تعلم جيًال أو أمة، فإنك تعلم فرداً علّمت رجًال 

، وأنا مرسورة جدًا من بقائي يف البيت إىل جانب زوجي وأطفايل": تقول
مل - وأقصد األيام التي كنا يف حاجة فيها إىل املال–حتى يف األيام العصيبة 

احتياجاتنا أننا نستطيع أن نوفروكانت فلسفته ، يطلب مني زوجي أن أعمل
.»لكننا ال نستطيع أن نريب أوالدنا إذا أفلت الزمام من بني أيدينا. الرضورية



٢٥٩

أشعر باألسف عىل هؤالء األمهات الاليت يرتكن أطفاهلن «: وأخرياً 
.»تاركني حياة األرسة السعيدة مع أبنائهن، وخيرجن للعمل جلمع املال

شة موضوع منع األم وقد اجتمع أعضاء الكونغرس األمريكي ملناق
املرأة إنّ «:فقال بعضهم، التي لدهيا أطفال من االشتغال مهام كلفها ذلك

، »تستطيع أن ختدم الدولة حقًا إذا بقيت يف البيت الذي هو كيان األرسة
إن اهللا عندما منح املرأة ميزة إنجاب األوالد مل يطلب منها أن «: وقال آخر

مهمتها البقاء يف املنزل لرعاية هؤالء بل جعل، ترتكهم لتعمل يف اخلارج
.»األطفال

إن «): البيت السعيد ( انيا يف جملة ويقول األمري شارلز ويل عهد بريط
هؤالء النساء الالئي يطالبن باملساواة مع الرجال أعتقد أهنن يردن أن 

.»يصبحن رجاالً ناسيات أن تنشئة النسل أعظم مهمة يقمن هبا



٢٦٠

المظلمةحقائق السراديب

بدأ تنفيذ املخطط الذي رسمه أعداء اإلسالم 
للوصول إىل املرأة املسلمة أوالً بإرسال البعثات 

بالد الغرب التعليمية ملجموعة من املتعلمني إىل
وكان يف مقدمة هؤالء ، مثل فرنسا وانجلرتا

)قاسم أمني(و)رفاعة الطهطاوي(املبتعثني 
الد وهبرهم وا ثقافتهم من تلك البحيث استقَ 

إىل ىل بالدهم يطالبون بكل جرأة وحتدٍ زيف احلضارة هناك فرجعوا إ
.أبناء اجليل الناشئتطبيق املبادئ الغربية التي تعلموها عىل 
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٢٦١

السفور «:يقول)رفاعة الطهطاوي(فكان 
واالختالط بني اجلنسني ليس داعيًا إىل الفساد 

ل هو ب. والرقص عىل الطريقة األوروبية ليس فسقاً 

.»أناقة وفتوة
فبعدما رجع من فرنسا )قاسم أمني(أما تلميذه 

«كتب فيه  أنه- حترير املرأة–ألف كتابه املشهور 
يتطلع إىل ذلك اليوم الذي يرى فيه املرأة املرصية 
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كانت رائدة العمل النسائي حيث )هدى شعراوي(وتبعتهم من النساء 

ومن ، يف ذلك الوقت وشاركت يف املؤمترات النسوية يف الرشق والغرب
جرأة العادات والتقاليد التي كانت هتاجم بكل)درية شفيق(بعدها 
.الرشقية
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٢٦٢

فلنأخذ القدوة «:  وهي التي بثت فكرة تقليد املرأة الغربية حيث قالت
اإلنجليزية وعىل رأسها ملكة بريطانيا من أهل القدوة وليكن يف السيدة 

.»مثاالً لنا يف كفاحنا من أجل السيدة املرصية

وتبعتها أمينة السعيد حيث ترأست جملة حواء ومن خالهلا بثت 
عىل تعاىلسموم التغريب يف نساء مرص فدفعت هبن إىل النشوز وال

والزوج ودعت إىل التمرد عىل احلجاب واألخالق أوامر الويلّ 
:وتقول مستنكرة، فكانت هتاجم احلجاب بكل رصاحة وجرأة

هل من اإلسالم أن ترتدي البنات يف اجلامعة مالبس تغطيهن متاماً «
وهل البد من تكفني البنات باملالبس وهن وجتعلهن كالعفاريت؟

»عىل قيد احلياة؟



٢٦٣

فامذا كان احلصاد يا ترى؟ 



  

    


        
 

ن يف رشك عْ وهناك نامذج كثرية لنساء يف بالد العرب واملسلمني وقَ 
بعد أن أفقن من غفلتهن و، احلرية والتحرر

، وعرفن مدى الكذب واخلداع الذي أضلهن
بات نادمات عىل ما فعلن رجعن إىل اهللا تائ

.بأنفسهن
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٢٦٤

ملاذا يرفض «:  فهذه املمثلة سهري البابيل تظهر عىل شاشات التلفاز لتقول
.»اإلعالم العريب أن تظهر املذيعة وهي حمجبة؟

كنت أتلقى عروضًا باملاليني أما عندما كنت أقوم بالتمثيل«:وتقول 
عندما حتجبت فلم ترحب يب أي قناة فضائية ألقوم بعرض برنامج ديني أو 

.»ثقايف خيص املرأة املسلمة
عندما جاءت الشهرة واألموال «: وهذه الفنانة شمس البارودي تقول
ألهنا كانت تشعر «: جتيب فتقول»كنت أسأل نفيس ملاذا أنا غري سعيدة؟

فقررت أخريًا رفض كثري ، هنتها تبتز أنوثتها وال تتالءم مع إنسانيتهاأن م
من األعامل حتى تعود إليها كرامتها التي كادت أن تضيع منها وكثريًا ما 
دعت اهللا أن يبعدها عن طريق الفن والتمثيل وأن هيدهيا طريق احلق 

الفرتة ال أحب أن أتذكر املايض وأمتنى لو حميت تلك «:وتقول»والرشاد 
.»الزمنية من حيايت



٢٦٥

)برجيبيت باردو(أما من نساء الغرب فرتوي املمثلة الفرنسية الشهرية  
لقد «:  التي عاشت حياة اللهو والغفلة عىل حساب جسدها ومجاهلا فتقول

علمتني التجربة أن ألف رسالة تأييد وإعجاب ال تساوي ذراع رجل 
كثرية الغنى وكثرية الشهرة فقد كنت ، حييطني ويشعرين باألمن واألمان

وأنا اآلن كثرية التعاسة ومن أجل هذا ابتعدت عن الناس ، واملغامرات
وسأعمل عىل أن أعيش هبدوء بعيدة عن عيون الكامريا والصحافة فأنا ال 

.»أشعر أبداً باحلنني للعودة إىل السينام
أما ، معاريف كثريون«: وتقول، وتعرتف بأهنا فشلت يف حياهتا

مل أهتم به «:حتى ابنها تقول عنه»ائي فهم يعدون عىل األصابع أصدق
.»لذلك ال أتوقع منه أن هيتم يب وأنا كبرية، عندما كان صغرياً 



٢٦٦

أما عن استغالل جسد املرأة يف صاالت عرض األزياء فتقول عارضة 
كان الطريق «:يف مقابلة مع جريدة املسلمون)فابيان(األزياء الفرنسية 

سهل أو هكذا بدا يل فرسعان ما ذقت طعم الشهرة وغمرتني أمامي
فقد كان رشط اهلدايا الثمينة التي مل أكن أحلم هبا ولكن الثمن كان غالياً،

النجاح والتألق أن أفقد حساسيتي وشعوري وأختىل عن حيائي الذي 
وأفقد ذكائي وال أحاول فهم أي يشء غري حركات ، تربيت بداخله

.وسيقىملجسدي وإيقاعات ا
كام كان عيلَّ أن أحرم من مجيع املأكوالت اللذيذة وأعيش عىل 

إن بيوت األزياء جعلت منى جمرد صنم مهمته . الفيتامينات واملقويات
ولكنه ال يشعر ، فكنت مجادًا يتحرك ويبتسم. العبث بالقلوب والعقول

هذا زاد قدرها يف، فكلام تألقت العارضة يف جتردها من برشيتها وآدميتها
.العامل القايس البارد



٢٦٧

م دور األزياء فإهنا تعرض نفسها أللوان تعاليأما إذا خالفت أيًا من 
وعشت أجتول ،  العقوبات التي يدخل فيها األذى النفيس واجلسمي معاً 

عىل العامل عارضة ألحدث خطوط املوضة بكل ما فيها من تربج وغرور 
ومل . ملرأة دون خجل وال حياءوجماراة لرغبات الشيطان يف إبراز مفاتن ا

أكن أشعر بجامل األزياء فوق جسدي بينام كنت أشعر باحتقار الناظرين 
»يل شخصياً واحرتامهم ملا أرتديه فقط

هذا ما قالته عارضة األزياء فابيان بعد إسالمها وفرارها من جحيم 
يتها؟ فأي عبودية أقسى وأظلم من فقدان املرأة إلنسان، بيوت األزياء اللعينة

واستعبادها ليُداس عرضها وتسحق كرامتها ويدفن حياؤها يف مستنقع 
.الرذيلة

القاهرة وأمضت )هيلسان ستانسربي(وقد زارت الصحفية األمريكية 
فيها عدة أسابيع زارت خالهلا املدارس واجلامعات واملؤسسات



٢٦٨

وذلك يف رحلة دراسية ، اإلجتامعية ومراكز األحداث واملرأة واألطفال
لبحث مشاكل الشباب واألرسة واملجتمع ويف ختام زيارهتا سجلت هذا 

:  االعرتاف
»













«.



٢٦٩

أصل اجلنس (تقول يف كتاهبا)بالونت(وهذه الكاتبة الربيطانية الليدى 
كان الرجل وال يزال وسيظل دائًام عنوان القوة بحكم مركزه «:)وطبيعته

الطبيعي يف احلياة فمهام حاولنا بأي أنظمة أو عادات ننشؤها فلن نغري هذه 
وستستمر املرأة هي اجلنس ييعة وسيستمر الرجل هو اجلنس القوالطب

.»الضعيف اللطيف
صاحبة الروايات والقصص )أجاثا كريستي(وتقول الكاتبة اإلنجليزية 

ألهنا بذلت جهدًا كبريًا للحصول عىل إن املرأة احلديثة مغفلة«:البوليسية
.حق العمل واملساواة 

وم بعد أن أثبتنا نحن النساء أننا اجلنس إنه من املحزن أننا أصبحنا الي
،اللطيف نتساوى يف اجلهد والعرق الذي كان من نصيب الرجل وحده

فقد كانت املرأة يف املايض أذكى منّا فقد نجحت بإقناع الرجل أهنا بحاجة 
. »دائمة إىل عطفه وحنانه طالبة منه  تدليلها وإرضائها دائامً 



٢٧٠

ا كان الرجل سيد البيت واملسؤول لقد كانت احلياة سعيدة عندم
األول عن رفاهية األرسة، أما اليوم فاملرأة تطالب بحريتها وعندما 

حصلت عليها أصبحت مضطرة إىل العمل املضني لتنافس 
الرجل يف مجيع امليادين وبذلك فقدت سعادهتا وفقدت أنوثتها 

»التي كانت تسحر الرجل يف املايض



٢٧١

!فرنسا. .والدليل

:يقول أديب العربية الرافعي: قال الشيخ حممود نبيه الدااليت
ال يعذِّب فاقد الفضيلة شيء مثلُ رؤيِتها في غيره، وأنه ال «

»يستطيع تحقيَقها في نفسه

تذَكرت هذه الكلمة الرائعة لألديب الكبري وأنا أستمع خلطاب الرئيس 
إلسالمي يف وهو يؤيد قانون حظر احلجاب ا)جاك شرياك(الفرنيس 

:فقلُت ،فرنسا

.



٢٧٢

ملاذا احلجاب؟ 
؟أم له وظيفة أخرى؟هل احلجاب فعالً رمز ديني كام زعم هؤالء

الواقع أن احلجاب اإلسالمي ليس 
دينياً نعم قد يكون رمزاً ،رمزا دينيا فقط

.- عز وجل- ولكنّه قبل ذلك عبادة هللا
الحجاب عبادة من أعظم 
العبادات وفريضة من أهم 

ن ضده وهو الفرائض، ألن اهللا تعالى أمر به في كتابه، ونهى ع
ه، وأجمع ته ونهى عن ضدفي سنّي التبرج، وأمر به النب

.عن ذلك منهم أحدقديماً وحديثاً على وجوبه لم يشذّالعلماء 

ولو مل يكن احلجاب مأمورًا به يف الكتاب والسنة، ولو مل يرد يف حماسنه 
أيُّ دليل رشعي، لكان من املكارم والفضائل التي ُمتدح املرأة بالتزامها 

فكيف وقد ثبتت فرضيَّتُه بالكتاب والسنة واإلمجاع؟، واملحافظة عليها

٢٧٢
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٢٧٣

م خيافون من ّهن إ، املشكلة يف اإلسالم نفسه،املشكلة ليست يف احلجاب
. ال اإلسالم املتطرف،اإلسالم احلقيقي الصايف،اإلسالم

مع أهنا ليس ،سمح لليهودي أن يضع طاقية اليهود عىل رأسهوإال ملاذا يُ 
يخ الوثنيني أن يضعوا عىل وملاذا يسمحون للسِّ ،مزالرّ هلا أّي أمهية إالّ 

يخي ا تسمح للّس القوانني يف فرنسبل إنّ ،ةرؤوسهم العاممة السيخيّ 
.نارية أن ال يضع اخلوذة عىل رأسهالذي يقود الدراجة ال

ضطهدون مخسة ماليني مسلم فإهنم يُ اأمّ 
يف ؟وأين،يف دينهم عىل سمع العامل وبرصه

البلد الذي يدعى احلضارة والتقدم ، فرنسا
وحقوق اإلنسان واحلرّية الشخصية إىل آخر

افهةهذه الشعارات املهلهلة الت
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ضطهدون مخسة ماليني مسلم فإهنم يُ اأمّ 
يف ؟وأين،يف دينهم عىل سمع العامل وبرصه

البلد الذي يدعى احلضارة والتقدم ، فرنسا
وحقوق اإلنسان واحلرّية الشخصية إىل آخر

افهةهذه الشعارات املهلهلة الت



٢٧٤

إهنا جريمة كربى سيسّجلها التاريخ للفرنسيني ألهنم خالفوا 
ماّيدعونه من احلرية والديموقراطية وحقوق اإلنسان بل خالفوا 

) آرنست رونان(فالقانون الفرنيس الذي وضعه،دستورهم حتى
عىل الدولة أن تكون حيادية عندما يتعلق : يقول )م١٨٨٢(يف سنة 

.تكون متساحمة مع كل املذاهب  األمر بالديانات، وأن
وس ينخر يف كان ينبغي عىل فرنسا أن تدعم احلجاب وتدعو إليه فالّس 

قائدهم املحنّك؟)نابليون(أمتهم من الفساد واالنحالل، أليس
، »األم التي هتّز رسير الطفل بيمناها هتّز العامل بيرساها«:يقول نابليون

.تهايللمرأة كي تعود إىل بها نابليونإهنا الرصخة التي أطلق
األب الروحي للثورة الفرنسية لقد كان ) جان جاك روسو(أليس 

.من أكثر املطالبني بعودة املرأة إىل بيتها



٢٧٥

فال تذكروا ،أيها الفرنسيون هذا يوم عار في تاريخكم
الحرية الشخصية بعد اليوم وتتشدقوا بحقوق اإلنسان وال 

هر هذه األلفاظ طإنكم تدنسون ،تتكلموا عن تقرير المصير
.ونقاءها حين تضعونها في أفواهكم



٢٧٦

من فلتات أحمد مطر

. قمر توشَح بالَسحاْب 
بفجاِج ، حاملاً ، لَغبَش توغّ 

. غاْب 
فجر حتمم بالندى 

. و أطل من خلف اهلضاْب 
. الورد يف أكاممه

.ألق الآللئ يف الصدْف 
ج تُرفرُف يف الَسَدْف  . ُرسُ

. كات أرشعة يؤرجحها العباْب ضح

٢٧٦
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٢٧٧

..و مرافئ بيضاء 
. تنبض بالنقاء العذِب من خلل الضباْب 

من أي ِسحٍر ِجئت أيتها اجلميلْه؟ 
..ة من أي باِرقة نبيل

..هطلت رؤاك عىل اخلميلِة 
فانتشى عطُر اخلميلْه؟ 

..من أي أفٍق 
..ذلك الَربَُد املتوُج باللهيِب 

ْه؟ و هذه الشمُس الظليلَ 
..من أي َنبٍْع غافِل الشفتِني 

تندلُع الوروُد ؟ 
ة ؟من الفضيلَ 

٢٧٧
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٢٧٧
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٢٧٨

!ةهي ممكنات مستحيل
..قمر عىل وجه املياهِ 
..َيُلمُه العشب الضئيُل 
..وليس ُتدركه القباْب 

..قمر عىل وجه املياه 
..ضطراب سكونه يف اال
. قرتاْب وبعده يف اال

..وْسَط الغياْب َغيب يمد ُحضوَره 
...االغرتاب وطن يلم شتاته يف 

..ق الرتاْب روح جمنحة بأعام
..ها وهي احلضارة كل
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..َيُلمُه العشب الضئيُل 
..وليس ُتدركه القباْب 

..قمر عىل وجه املياه 
..ضطراب سكونه يف اال
. قرتاْب وبعده يف اال

..وْسَط الغياْب َغيب يمد ُحضوَره 
...االغرتاب وطن يلم شتاته يف 

..ق الرتاْب روح جمنحة بأعام
..ها وهي احلضارة كل



٢٧٩

..تنَسل من َرِحم اخلراْب 
..و تقوم سافرة

: لتختزل الدنيا يف كِْلمتني 
..أنا اِحلجاْب  

..اُحلْسُن أسفَر باحلجاِب 
..فامهلا ُحُجُب النفوْر 
فوْر ؟ نزلت عىل وجِه الس

... ا واهً 
..أرائحة الزهور 

وْر ؟ تضُري عاصمة العط
ندى َشَفُة البكوْر ؟ الأتعف عن رْشِف 

٢٧٩

..تنَسل من َرِحم اخلراْب 
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٢٧٩
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٢٨٠

!أيضيق دوح بالطيوْر ؟ 
..يا للغرابة 

. .ةال غراب
..ة بفرحتها الكآبأنا بسمة ضاقت 
..خدود الصمت أنا نغمة جرحت 

..ةبوازدردت الرتا
..ليد أنا وقدة حمت اجل

..ة الذئاْب ئدوعبأت بالرعب أف
..أنا ِعفة و طهارة 

..بَني الكالْب 
..الشمس حائرة 

..يدور ِرشاُعها َوْسَط الظالم 

٢٨٠
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٢٨١

..بغري مرسى 
..الليُل جن بأفقها 
..والصبُح أمسى 

والوردة الفيحاء تصفعها 
..الرياح 

..اً و حيتوهيا السيل َدْوس
واحلانة السكرى تصارع 

..يقظتي 
..أساو تصب يل أملا و ي

..سأغادُر املبغى الكبَري و لست آسى 
..أنا لسُت غانية و كأسا 

٢٨١

..بغري مرسى 
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٢٨٢

..َنعالِك أوسُع من فرنسا
..نعالِك أطهُر من فرنسا كلها 

..َجَسًدا ونْفسا
..نعالك أْمجُل من مبادئ ثورةٍ 

..ُذكَِرْت لتُنسى
..ُمدي ُجذوَرِك يف جذوِركِ 

..واتركي أن ترتكيها
..الوقارِ قري بمملكةِ 

..وَسفهي امللَِك السفيها
..هي حرة ما داَم صوُتك ِملَء فيها

..ومجيلة ما ُدمِت فيها

٢٨٢
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٢٨٣

..هي ماَهلا من ماِهلا يشء
!ِسوى ِسيدا َبنيها

:هي كلها مرياُثِك املرسوُق 
أسفلت الدروِب،
حجارُة الرشفاِت،

،أوعيُة املعاِرصْ 
النفُط،

زيُت العِطر ،
سيِل ،مسحوُق الغ

صفائُح الَعرباِت،
..أصباُغ األظافرْ 

٢٨٣

..هي ماَهلا من ماِهلا يشء
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٢٨٤

َخَشُب األِرسةِ،
ةِ ،آزئبَق املر

..أقمشُة الستائِرْ 
غاُز املدافِئ،

َمعدُن الَشَفراِت،
..أضواُء املتاجرْ 

وِسواُه من خٍري يسيُل 
..بغِري آِخرْ 

..هي كلها أمالُك َجدكِ 
..يف مراكَش 

..أو دمشَق 

٢٨٤
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٢٨٥

!أو اجلزائِرْ 
..هي كلها مرياثك املغصوُب 
..فاغتصبي كنوَز االغتصاْب 

..زاد احلساُب عىل احلساِب 
..وآَن تسديُد احلساْب 

أهالً ...فإذا ارتضْت 
..وإْن مل ترَض 

..فلرتَحْل فرنسا عن فرنسا نفِسها
!إن كاَن ُيزعُجها احلجاْب 

٢٨٥
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٢٨٦

اعترافات امرأة غربية

   
   
     

     
   

––
 

:قالت املجلة
قه هي عىل ليس جديدا القول بأن احلملة عىل اإلسالم وتشويه حقائ

أشدها يف الغرب، حتى إن املسلمني غدوا يف ظن بعض الغربيني أناسا
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أشدها يف الغرب، حتى إن املسلمني غدوا يف ظن بعض الغربيني أناسا



٢٨٧

اإلسالم أكثر األديان كن ما يشيع البهجة أنل! وثنيني يعبدون القمر
!عامل، وربام كان ذلك أحد أسباب حقد الغرب عليهيف ال. انتشارا
بتن تنكتهم املنشودة يف اإلسالم بعد أثريون يف الغرب وجدوا ضالّ فك

.ة يف جمتمعات مادية ممسوخةالبحث عن اهلدايم سبل هب
هيرددها اإلعالم الغريب عن اإلسالم االدعاء بأنأكثر الدعاوى التيومن 

من قبل أكثررغم أن هذا االدعاء رد عليه مراراً أة وجيور عليها، واملريقهر 
حديثاً، مت اإلسالهذه املرة يأيت من امرأة غربية اعتنقال أن الردّ إ،مائة عام

.رؤيتها تلكتعالوا نقف عىل تفاصيل 
يف وسائل سافراً يف أوقات كان اإلسالم يواجه فيها عداءً :  قالت

وربام اإلعالم الغربية، وال سيام يف القضايا التي كان موضوع نقاشها املرأة،
كثركان من املثري للدهشة متاما أن يتبادر إىل علمنا أن اإلسالم هو الدين األ



٢٨٨

انتشارا يف العامل، كام أن من العجب العجاب أن غالبية من يتحولون عن 
.دياناهتم إىل اإلسالم هم من النساء

إن وضع المرأة في المجتمع ليس 
بقضية جديدة، وفي رأي العديد من 

المرأة (األشخاص فإن مصطلح 
يرتبط بصورة األمهات )المسلمة

المتعبات اللواتي ال همإالّلهن
المطبخ، وهن في الوقت عينه ضحايا 

لهن قرار إال بتقليد المرأة للقمع في حياة تحكمها المبادئ وال يقر
.وهكذا،الغربية

وجه بيان كيف أن احلجاب يشكل عقبة يفيفويذهب بعضهم بعيداً 
جري املرأة، وغاممة عىل عقلها، وأن من يعتنقن منهن اإلسالم إما أنه أُ 

.أو أهنن غبيات أو خائنات لبنات جنسهن، غسل دماغ هلنّ 
:إنني أرفض هذه االهتامات، وأطرح السؤال التايل
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٢٨٩

دعى من النساء اللوايت ولدن ونشأن فيام يُ ملاذا يرغب الكثري والكثري جداً 
باملجتمعات  املتحرضة يف أوروبا وأمريكا يف رفض حريتهن واستقالليتهن 

أنه جمحف بحقهن؟بغية اعتناق دين يزعم عىل نطاق واسع
بصفتي مسيحية اعتنقت اإلسالم، يمكنني أن أعرض 

عي النساء يف هذا جتربتي الشخصية وأسباب رفيض للحرية التي تّد 
ر النساء املجتمع أهنن يتمتعن هبا ويؤثرهنا عىل الدين الوحيد الذي حرّ 

.يف الديانات األخرىحقيقة، مقارنة بنظرياهتنّ 

إلسالم، كانت لدي نزعة نسائية قوية، وأدركت أنه قبل اعتناقي ل
من املراوغة واخلداع ثمة كثرياَ حيثام تكون املرأة موضع اهتامم فإنّ 

املستمرين هبذا اخلصوص ودون قدرة مني عىل إبراز كيان هذه املرأة 
. عىل اخلارطة االجتامعية



٢٩٠

دون إجياد فقضايا جديدة خاصة باملرأة تثار: لقد كانت املعضلة مستمرة
. لسابقاهتاضٍ رْ مُ حلٍّ 







 

أعمى برصها ة، إنسانا اعتقاد إنسانة مل تعرف عن اإلسالم شيئاً كل هذ
.اجلهل، وقبلت هذا التعريف املشوه قصدا لإلسالم

عىل أنني ورغم انتقادايت لإلسالم، فقد كنت داخليا غري قانعة بوضعي 
كامرأة يف هذا املجتمع، وبدا يل أن املجتمع أوهم املرأة بأنه منحها احلرية



٢٩١

لقد كان ثمة تناقض كبري . ة ذلك دون حماولة لالستفسار عنهوقبلت النسو
.بني ما عرفته النساء نظريا، وما حيدث يف احلقيقة تطبيقا

وبدأت تدرجييا بالوصول . لقد كنت كلام ازداد تأميل أشعر بفراغ أكرب
م إىل مرحلة كان عدم اقتناعي بوضعي فيها كامرأة يف املجتمع انعكاسا لعد

.باملجتمع نفسهاقتناعي الكبري
وبدا يل أن كل يشء يرتاجع إىل الوراء، رغم االدعاءات، لقد بدا يل أنني 
أفتقد شيئا حيويا يف حيايت، وان ال يشء سيمأل ما أعيشه من فراغ، فكوين 
مسيحية مل حيقق يل شيئا، وبدأت أتساءل عن معنى ذكر اهللا مرة واحدة، 

وحتديدا يوم األحد من كل أسبوع؟ 
ين غيري، بدأت أفيق من يهو الحال مع الكثيرين من المسيحوكما

وهم الكنيسة ونفاقها، وبدأ يتزايد عدم اقتناعي بمفهوم الثالوث 
األقدس وتأليه المسيح عليه السالم وبدأت في نهاية المطاف أتمعن 

. في الدين اإلسالم



٢٩٢

قة لقد تركز اهتاممي يف بادئ األمر، عىل النظر يف القضايا ذات العال
. باملرأة، وكم كانت تلك القضايا مثار دهشتي

فكثري مما قرأت وتعلمت علمني الكثري عن ذايت كامرأة، وأين يكمن 
خر وطريقة حياة غري اإلسالم الذي آلقمع احلقيقي للمرأة يف كل نظام ا

أعطى املرأة كل حقوقها يف كل منحى من مناحي احلياة، ووضع تعريفات 
:ع كام هو احلال بالنسبة للرجال يف كتابه العزيزبينت دورها يف املجتم

) Y X W V U T S R Q P O
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من مفاهيم خاطئة حول املنزلة احلقيقية لديّ وملا انتهيت من تصحيح ما
للمرأة يف اإلسالم، اجتهت ألهنل املزيد، فقد تولدت لدي رغبة ملعرفة ذلك

من فراغ، فانجذب انتباهي نحو ل كيايناليشء الذي سيمأل ما بداخ
املعتقدات واملامرسات اإلسالمية، ومن خالل املبادئ األساسية فحسب



٢٩٣

.كان يمكنني أن أدرك إىل أين أتوجه وفقا لألولويات
لقد كانت هذه املبادئ يف الغالب هي املجاالت التي مل حتظ إال بقليل 

يل ست العقيدة اإلسالمية جتّىل وملا در. من االهتامم أو النقاش يف املجتمع
وهو أن كل أمور الدنيا واآلخرة ال يمكن العثور عليها سبب هذا األمر؟ 

.يف غري هذا الدين وهو اإلسالم



٢٩٤

المرأة فعالً؟؟: هل القضية هي

فهل قضيّة هؤالء هي املرأة : هذا العنوان هو مرتكز النّقاش
والّدفاع عنها؟
 




.
ألّن املراد هبذه التّسمية هو اإلحياء اخلبيث لقارئ حوارات املتحاورين 

.هو منحاز ضّد قضيّة املرأةالتغريبيّنيا املرأة أّن أّي كاتب يرّد عىل يف قضاي



٢٩٥

فإن املفرتض بحسب إسقاطات هؤالء املنافقني أّهنم يكتبون دفاعًا عن 
املرأة، فمن يرّد عليهم إذًا هو ضد املرأة، مع أّن القسمة احلقيقيّة تقول غري 

.ساءعقول النلتّالعب بذلك، وهذا من حيل القوم يف ا
:وإذا كان البّد من وضع عنوان هلذه احلوارات والنّقاشات فليكن

.)العلامنيّة واإلسالم(
إّن العلامّنية يف جمتامعتنا تعارض اإلسالم كمبدأ ُيفرض فرضاً، أو 

ترشيع ُحيكم به حكًام، ألن الغرض األساس من العلامّنية هي 
حيكم النّاسن حياة النّاس، بحيث إقصاء الّدين اإلسالم ع

حياهتم بأنفسهم بحسب أهوائهم، وال هيّم بعد ذلك 
.أن يكون ما أحبّوه وأرادوه موافقاً للرشع أم ال



٢٩٦

والحيلة الماكرة هنا أن هؤالء المستغربون يعمدون إلى ما كان 
مشتركاً بين اإلسالم وبين غيره من أحكام أهل األرض مما البد أن 

ض األحكام فيها، فيكثرون الكالم فيه والتّأكيد عليه تتوافق بع
نّية كإثبات انتماء للجلدة واللّسان المسلم، ويفعلون ذلك ألن العلما

، نّما تعارض ما كان من خصائصهإوال تعارض اإلسالم برمته،
فيستغلّون المشترك ويبيحون ألنفسهم الكالم فيه ليظن القارئ 

وهو في الحقيقة ، ن في كالمهم هذالهم أنّهم ينطلقون من الدي
.ينطلقون من الهوى الموافق للشّريعة

ثّم يأتون إىل ما كان من خصائص اإلسالم فريّكزون احلرب عليه 
أهّم ما انظر إىلدليل عىل ما قلتهه وتكسريه يف قلوب النّاس، وللتلتحطيم

:يدور حديثهم حوله يف قضيّة املرأة بالّذات
،وعن مرياث املرأة يف اإلسالم،ن احلجاب الّرشعيتكلّمون عفهم ي

،وعن اخلتان،وعن حّق الّزواج بال ويل،وعن تولّيها املناصب الّرئاسيّة
وعن حّق الطّالق بيد من؟،وعن التّعّدد،:والّسفر بال حمرم



٢٩٧

مل نسمع أّهنم يتكلّمون عن قضايا لغري اإلسالم فيها نفس : أرأيت
لزوجيّة مثالّ، ملاذا؟احلكم، كاخليانة ا

ألّن الغرض احلقيقي من اهلجوم هو اإلسالم كدين فرضه اهللا عىل 
.ُحيكموا به ولو كانوا غري مسلمنيأهل األرض أن 

وإذا كان كذلك فيجب عىل القارئ احلصيف أن ال تنطيل عليه 
يقيّة مراوغات العلامنّيني وزعمهم أّن املراد هو حّق املرأة، بل املعركة احلق

.، وبني املنافقني من جهة أخرىمن جهةبني اإلسالم ودعاته



٢٩٨

المســــــاواة

قبل أن املساواة شعار رفعه النبي 
يدريه املنادون به يف هذه األّيام، وأّكد عليه 

G F E (: القرآن الكريم فقال
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Z(]١٣:احلُُجرات [.
النّاس كلّهم من آدم وآدم من تراب، ال فضل «: يف حّجة الوداعوقال 

.»لعريب عىل عجمي وال ألبيض عىل أسود إالّ بالتّقوى
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٢٩٩

.فالنّاس سواسية يف اإلنسانّية وال شك، ولكن التّاميز يف التّقوى
لكن ما هي حقيقة املساواة؟

الّزم حلياة اإلنسان املستوى الإنسانحقيقة املساواة هي أن ينال كّل 
حيقق هبا احلكمة والغاية من خلقه أال وهي عبادة اهللا تعاىل ،حياة كريمة،

فاملاء واهلواء والعلم واألكل والّرشب والكرامة حقوق إنسانيّة جيب أن 
.يأخذ كلُّ منّا حقه الواجب منها

سنّة اهللا يف بمعنى أّن الّزيادة ال تقدح يف مبدأ املساواة، بل التّفضيل
خلقه، نعم يف كّل يشء هناك فاضل ومفضول، وهذا التفضيل جاٍر مع

٢٩٩
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٣٠٠

والتفاضلحلكمة االبتالء واالختبار، فالتاميز األسباب الّرشعيّة والقدرّية
Ú (: قدراهتا كام قال تعاىل لذي خيرج مكامن النفوس ويمّحص اهو 
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انت الزيادة سببا للتنافس يف الدنيا ورغب البعض يف نصيب وملا ك
y x w v u t s r q p o (: اآلخر قال تعاىل 
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.)العدل(: وهلذا كانت التسمية الرشعية التي جاءت هلذا املعنى هي 
 



٣٠١

وأتبع اهللا تعاىل فضّل بعض النّاس بالغنى واملال، ، فإنّ عىل سبيل املثال
عّوض الفقراء بأّهنم ذلك مسؤولية املحاسبة وشّدهتا، ويف نفس الوقت 

.يدخلون اجلنّة قبل األغنياء بخمسني سنة
إن صرب، فإذا فقد كام أن اهللا تعاىل إذا أنقص شخصًا فإنّه يعّوضه 

.شخص عافيته وقّدر اهللا عليه املرض عّوضه األجر اجلزيل يف اآلخرة
. ويف الدنيا فإن زيادة األجر يعني زيادة يف حجم املسؤولية واخلطر

 




        


 



٣٠٢

:يبني الفرق بني العدل واملساواة وسأرضب هنا مثالً 
ن، وبنتان، الواجب عليه أن يساوي بينهم يف هب أّن رجًال لديه ولدا

، أليس كذلك ؟النّفقة
فلو تصّورنا أّن أحدهم كان بحاجة إىل عناية طبّية واآلخر ال حيتاجها، 

الّذي ال لآلخرظلمٌ يف هذا إذن سيزيد إنفاقه عىل ولده املريض، فهل 
حيتاج إىل الطبيب؟ 

ر من الولد، فهل يكون ظاملاً إذا زاد كام أّن البنات حيتجن معّدل إنفاق أكث
يف اإلنفاق الّرضوري للبنت عىل الولد؟

أظّن اإلجابة واضحة، فهو عادل ومل 
يظلم يف إنفاقه، مع أّن نسبة إنفاقه عىل البنت 
أكثر من الولد، كام أّن نسبة إنفاقه عىل ولده 

.املريض أكثر من اآلخر

٣٠٢

:يبني الفرق بني العدل واملساواة وسأرضب هنا مثالً 
ن، وبنتان، الواجب عليه أن يساوي بينهم يف هب أّن رجًال لديه ولدا

، أليس كذلك ؟النّفقة
فلو تصّورنا أّن أحدهم كان بحاجة إىل عناية طبّية واآلخر ال حيتاجها، 

الّذي ال لآلخرظلمٌ يف هذا إذن سيزيد إنفاقه عىل ولده املريض، فهل 
حيتاج إىل الطبيب؟ 

ر من الولد، فهل يكون ظاملاً إذا زاد كام أّن البنات حيتجن معّدل إنفاق أكث
يف اإلنفاق الّرضوري للبنت عىل الولد؟

أظّن اإلجابة واضحة، فهو عادل ومل 
يظلم يف إنفاقه، مع أّن نسبة إنفاقه عىل البنت 
أكثر من الولد، كام أّن نسبة إنفاقه عىل ولده 

.املريض أكثر من اآلخر

٣٠٢

:يبني الفرق بني العدل واملساواة وسأرضب هنا مثالً 
ن، وبنتان، الواجب عليه أن يساوي بينهم يف هب أّن رجًال لديه ولدا

، أليس كذلك ؟النّفقة
فلو تصّورنا أّن أحدهم كان بحاجة إىل عناية طبّية واآلخر ال حيتاجها، 

الّذي ال لآلخرظلمٌ يف هذا إذن سيزيد إنفاقه عىل ولده املريض، فهل 
حيتاج إىل الطبيب؟ 

ر من الولد، فهل يكون ظاملاً إذا زاد كام أّن البنات حيتجن معّدل إنفاق أكث
يف اإلنفاق الّرضوري للبنت عىل الولد؟

أظّن اإلجابة واضحة، فهو عادل ومل 
يظلم يف إنفاقه، مع أّن نسبة إنفاقه عىل البنت 
أكثر من الولد، كام أّن نسبة إنفاقه عىل ولده 

.املريض أكثر من اآلخر



٣٠٣

يّة هلام نفس األقدميّة، أحدمها رئيُس موظّفان يف دائرة حكوم:ومثل آخر
هلا واآلخر موظُّف عادي، كالمها يعمالن ثامن ساعات، ولكّن الّدولة 

بل املرتّب : تعطي الّرئيس مرّتبًا أكثر من موظّفيه، هل هذا ظلم وتفرقة، ال
ُيقّدر باملسؤوليّة، فألّن املسؤوليّة عىل الّرئيس أكرب من املرؤوس زاد راتبه، 

.رمبالغُ نمفالغُ 
كذلك أعطت الّرشيعة للّرجل ضعف مرياث البنت ألّن مسؤوليّاته 
أكثر من البنت فهو يدفع املهر وينفق عىل أرسته وهي تأخذ املهر وال تنفق 

.عىل األرسة بل وال عىل نفسها
وملّا أعطت الّرجل حّق التّعّدد ومنعت منه املرأة فقد رمحتها، فالّرجل 

أدبياً، وأّما املرأة فعليها مادياً اف عىل األرستني مطلوب منه اإلرش
لو حدث احلمل من صاحبه؟مسؤوليّات ال حتتمل التّقسيم، فاحلمل، 



٣٠٤

ثّم إذا ولدت وطلبها ولد الّزوج األّول للّرضاعة، ويف نفس الوقت بكى 
طفلها من زوجها الثّاين، فام العمل؟ وإذا أراد زوجها األّول أن ال حتمل 

احلمل يمنعه من االستمتاع اجلنيس الكامل، واآلخر يريد الولد فام ألّن 
العمل؟ فكيف لو كان كانوا أربعة أزواج؟ 

األمر مضحُك بمجّرد تصّوره، ونحن نرتّفع كثرياً عن مناقشة مثل هذه 
لكّن إحدى الّساقطات حتدثت ، الّرتهات فمجّرد ذكرها يغني عن رّدها

.جرأهتا عىل اهللاهبذا فكان العجب ال ينقيض من 
ثّم ماذا لو أّن الّرجل طالب باملساواة أيضًا فطلب أن ُجترب املرأة عىل 
التّجنيد اإلجباري وأن يكون اجليش من الّرجال والنّساء، وماذا لو أّنه 
طلب أن تدفع هي املهر، وتشارك يف نفقة البيت بالنّصف؟ وخترج لصالة 

اجلامعة مخس مّرات يومياً؟



٣٠٥

:ساواة املرأة يف الّسفر بال حمرم فيه غباء شديدوطلب م
ورّبام يكون شخيص، إّن الّرجل حني يكون مهّامً يوظّف له حارٌس 

. رس إجبارياً ال يملك رصفه إذا كانت أمهيّتّه لألّمةااحل
والنّاس يتفاخرون بوجود املرافق اخلاص 

وملّا كانت املرأة هلا أّمهيّتها واحلارس الّشخيص، 
عيّة واالجتامعيّة، أمر اهللا تعاىل أن ال تسافر الّرش 

إالّ مع ذي حمرم حيرسها من حتّرشها الّسفهاء، 
ومن اعتداءات الّلصوص، وخيدمها يف حاالت الطّوارئ، فليس 

.وجود املحرم ألّهنا ال يوثق هبابالّرضورة
ن وقد تضطّر محلة الّسفر إىل التّوّقف يف الطّريق لطارٍئ مّعني قد يكو

يف صحراء أو يف مكان غريب، فهل يصّح أن تكون املرأة بمفردها، فيهرب 
؟ه ونسائه، وتبقى هي قليلة احليلةكّل رجل بنفسه وولده ومتاع

٣٠٥

:ساواة املرأة يف الّسفر بال حمرم فيه غباء شديدوطلب م
ورّبام يكون شخيص، إّن الّرجل حني يكون مهّامً يوظّف له حارٌس 

. رس إجبارياً ال يملك رصفه إذا كانت أمهيّتّه لألّمةااحل
والنّاس يتفاخرون بوجود املرافق اخلاص 

وملّا كانت املرأة هلا أّمهيّتها واحلارس الّشخيص، 
عيّة واالجتامعيّة، أمر اهللا تعاىل أن ال تسافر الّرش 

إالّ مع ذي حمرم حيرسها من حتّرشها الّسفهاء، 
ومن اعتداءات الّلصوص، وخيدمها يف حاالت الطّوارئ، فليس 

.وجود املحرم ألّهنا ال يوثق هبابالّرضورة
ن وقد تضطّر محلة الّسفر إىل التّوّقف يف الطّريق لطارٍئ مّعني قد يكو

يف صحراء أو يف مكان غريب، فهل يصّح أن تكون املرأة بمفردها، فيهرب 
؟ه ونسائه، وتبقى هي قليلة احليلةكّل رجل بنفسه وولده ومتاع

٣٠٥

:ساواة املرأة يف الّسفر بال حمرم فيه غباء شديدوطلب م
ورّبام يكون شخيص، إّن الّرجل حني يكون مهّامً يوظّف له حارٌس 

. رس إجبارياً ال يملك رصفه إذا كانت أمهيّتّه لألّمةااحل
والنّاس يتفاخرون بوجود املرافق اخلاص 

وملّا كانت املرأة هلا أّمهيّتها واحلارس الّشخيص، 
عيّة واالجتامعيّة، أمر اهللا تعاىل أن ال تسافر الّرش 

إالّ مع ذي حمرم حيرسها من حتّرشها الّسفهاء، 
ومن اعتداءات الّلصوص، وخيدمها يف حاالت الطّوارئ، فليس 

.وجود املحرم ألّهنا ال يوثق هبابالّرضورة
ن وقد تضطّر محلة الّسفر إىل التّوّقف يف الطّريق لطارٍئ مّعني قد يكو

يف صحراء أو يف مكان غريب، فهل يصّح أن تكون املرأة بمفردها، فيهرب 
؟ه ونسائه، وتبقى هي قليلة احليلةكّل رجل بنفسه وولده ومتاع



٣٠٦

وتصوّر لو أّن األمر تطلّب البقاء يف اللّيل يف مكان مظلم أو طريق 
منعزل، هل تبقى وحدها، أم تطلب رجًال يؤانسها، فتقع يف أمر حمّرم، أم

!؟تضايق منها فتشعر باحلرج الّشديدترمي بثقلها عىل أرسة ت
وهو جانب احتياطي ألّن الّسفر غالبًا مظنّة فاملحرم هو األمان للمرأة، 

إىل أّي والّدليل عىل ذلك أّن املرأة جيوز هلا اخلروج يف مدينتها، وقوع مكروه
.مكان دون اشرتاط املحرم

 



 

إّن مصطلح املساواة لعب به املنافقون كثرياً وساوموا عليه :أعود ألقول
وجّروا إليه بعض املغّفلني ممن حسنت نيّاهتم، لكن أذّكر بأّن هذا 

ح ليس هو اّلذي أمر اهللا به يف جانب الترشيع والقضاء الكويناملصطل



٣٠٧

فعىل والرشعي، بل املصطلح األصح يف مثل هذا اجلانب هو العدل
العدل قامت الساموات واألرض، وبه خلق اهللا اإلنس واجلن وأعىل 

ألن الظلم : درجات العدل هي التوحيد، كام أّن أعظم الظلم هو الّرشك
غري حمله، والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، هو وضع اليشء يف 

.والعبادة حق اهللا تعاىل فمن رصفها لغريه فقد وقع يف الظلم
فقد أعطى الرجل : وكذلك العدل بني العباد هو خاصة الّرشع احلنيف

حقه واملرأة حقها واملؤمن حقه والكافر حقه بل حتى احليوان واجلامد، 
.كام بيّنّا سابقا ًوكيفاً، والعدل ال يقتيض املساواة  كًام 



٣٠٨

!حين يعمل العقل 
الردود العقلية على انتفاء المساواة

 
 

املطالبة باملساواة بني الرجل واملرأة، هي من املطالب البارزة لدى 
صب العليا يف الدولة، مساواة يف العمل، ومساواة يف تويل املناالعلامنيني،

الرجل يف حق السيادة يف أرسهتا وبيتها، ومنازعتها وأيضًا املرأة تساوي
والقوامة، ويطالبون بخروجها من للزوج عىل اعتالء كريس املسؤولية

املختلط تأكيدًا عىل بيتها إىل املجتمع أسوة بالرجل، ويشجعون التعليم
للجنسني باسم ناهج التعليميةاملساواة، يطالبون برضورة التشابه يف امل

سياسياً، املساواة، حتى يف مادة الرتبية البدنية، أي يطالبون باملساواة التامة



٣٠٩

ـ  واجتامعياً، واقتصادياً، وثقافية، وعسكرياً، وإعالمياً، وتربوياً، فهام
ـ  متساويان يف اخلصائص البرشية، إال الوالدة  حسب زعمهم

طالبة باملساواة بطريقة احلوار العقيل أوالً، املواإلنجاب، وسأرد عىل هذه
وأختم بمناقشة أحدث مفهوم هيودي ثم بالقرآن الكريم فقط ثانياً،

.بالتفصيل، وسيأيت احلديث عنه)اجلندرة(للمساواة، وهو 


تفكري يف أمر ربام يكون احلوار مع املطالبني باملساواة هو نوع من التسلية بال
:حيتاج إىل تفكري، كام يقول الشاعرال

إذا احتاج النهار إىل دليلوليس يصح يف األذهان يشء
ولكن ال متنع تلك البداهة من مناقشة املخدوعني، فاملعلوم أن املنادين 

ال يرتضون اإلسالم حاكًام، وال يسلمون له تسليًام، وعليه فإن باملساواة
هنا، هي من باب التنازل معهم يف احلوار، وليست أدلة األدلة التي أسوقها

وحي الغرب الذي خدع العامل بربيق مستقاة من وحي التنزيل، بل من



٣١٠

برميها يف أماكن العمل، الديمقراطية واملساواة املزعومة، لكي هيني املرأة
وحترس وجعلها بائعة يف خمتلف األماكن، بل وتكنس الشوارع أحياناً،

متسح األحذية، وحتمل األثقال، وتصارع املتاعب يف العمل، يفاألبنية، و
املناجم، أو مغنية، أو ممثلة يف املسارح، أو مذيعة يف وسائل اإلعالم 

غاية السفور والفتنة، من أجل أن الغرب الذي رسم لنا املساواة املختلفة يف
أهنا أن كل هذا الشقاء الذي تعانيه املرأة بسبب بصورة مجيلة أخفى عنا

وجمتمعنا أكرم املرأة بأن جعل الرجال ملزمة بالنفقة عىل نفسها، وأن ديننا
األدلة (وصيانتها، وهذه بعض يتكفلون هلا باإلنفاق عليها وجلب قوهتا

:عىل انتفاء املساواة) العقلية
 : التاريخ القديم ينفي املساواة، وخيربنا عن قيام حضارات وأمم

تنوعة الديانات، متعددة اللغات، خمتلفة املفاهيم كانت موممالك بادت،
اتفقت عىل أن الرجل ليس مساويًا للمرأة، ومل واألفكار، لكنها مجيعاً 

كانوا أعنف وأطغى يف إعالء يطرحوا قضية املساواة أصًال للبحث، بل



٣١١

إهنا تصل يف شأن الرجل ورفع منزلته، وانطواء املرأة حتت جناحه حتى
إىل املعاناة من اجلور الفاحش، واعتذرت بشدة كتبكثري من األحايني

التاريخ عن ذكر أمثلة لسلطة نسائية يستعطف فيها الرجل املرأة، ويطالبها 
.واللطف يف التعامل معهبالرمحة
 :األنبياء مجيعهم رجال يف كل األديان الساموية؛ بل مجيع اآلهلة يف

الدينية يف األديان املتنوعة وامللل األديان البرشية هي ذكور، ويف الزعامة
هي أيضًا للرجال، وعموم املناصب الدينية طابعها ذكوري والرشائع

ومنصب البابا ال ختلفه ) برجال الدين)وما يسمونه) علامء(و) قساوسة(
ـ  !)ماما(فيه ال
 : عرب ) رجولية املعامل(الزعامة والسيادة تنفي املساواة، فقد كانت

السيد (فقد غطى الرجل املساحة العليا، وآالف األمثلة عىل القرون،
، وربام )الزعيمة والقائدة(يف األذن كلمة وحترشجت) والزعيم والقائد

تاترش، أو بلقيس، أو شجرة يقع اعرتاض يف جولدا مائري، أو مارجريت



٣١٢

: السؤال املطروحالدر، وإن كانت هذه األمثلة من شذوذ القاعدة، إال أنّ 
تاريخ اليهود من جولدا مائري؟ أو كم يف تاريخ الربيطانيني منكم يف

أم أن هذه األسامء ضاعت يف غبار الزعامة الرجولية؟ وهذا ! تاترش؟
احلضارات؟واضح يف مجيع

والطريق أّن املرأة وإن تولت منصباً قيادياً، فإهنا مفتقرة إىل رجال حيرسوهنا
لمها أن املجال للرجال، ومعلوم أّن وحييطوهنا إحاطة السوار باملعصم؛ لع

عامليًا أكثر يف النسبة املئوية من الرجال بثالثة أضعاف، ومع عدد النساء
.الزعامة تارخيياً كان من النوادرذلك فاستالمهن ملنصب

منذ أن تم إنشاؤها وإىل اليوم وهي ترفض ) جامعة الدول العربية(و
ري الرجالـ  فقطـ  فهل يعقل أن حيكم يف أي دولة عربية غاملساواة، فلم

، )البعث(، والدول التي تتبنى )باإلسالم(حتكم تكون الدول العربية التي
، فهل يعقل أن يكون حكام )الغربيةالليربالية(أو تلك التي تطبق أنظمة 

استقرارها يف بيتها خري تلك الدول مجيعًا أمجعوا عىل ظلم املرأة؟ وأنّ 
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احلياة، فهل ، ومزامحتها للرجال يف مناحيوأحكم من كدحها، وخروجها
الذي) الواقع املجّرب(هم الذين أقصوها حقاً؟ أم أّن الذي أقصاها هو 

تعيشه؟ بل تتوقف وظيفة املرأة لدى األحزاب العربية عند الذهاب مع 
الدول، والوقوف إىل جواره، والظهور أمام الشاشات يف زوجها لزيارة

هو الذي بيده ) الرجل(هلا؟ وزوجها توكلالزيارة دون أدنى مسؤولية
احلل والعقد واألمر كله؟

 : احلروب واملعارك الطاحنة التي أفنت املاليني من البرش، كان
ألهنم أبطاهلا واملمثلون ألدوارها اهلامشية، ومل يطبع لنا ضحيتها رجال؛

جليش نسائي يغزو العامل ويستعمر تاريخ احلروب صفحة واحدة
الساخن، ومل رض؛ بل تغيبن عن صفوف اجليش يف خط املواجهةاأل

يتساوين مع الرجال يف السري جنبًا إىل جنب ملواجهة حتمية مصريها
اهلالك، ولنرتك التاريخ القديم، وتعالوا للحروب املعارصة كاحلرب 

والثانية، أو احلرب الباردة، أو يف حرب العراق عام العاملية األوىل
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كلها بقيادة (ارسو، نجد أهنا وحلف ويادة حلف الناتو،، أو ق)م١٩٩٠(
).لرجا
) :هيمن عليها رجال، فالتجار واألغنياء اكتسحوا ) التجارة العاملية

املجال، وأبقوا للمرأة اهلامش التجاري إن توفرت لدهيا الرغبة هذا
الناجح، وتأمل أغنياء العامل العرشة أصحاب ومقومات االقتصاد

.الفلكية جتد مجيعهم رجاالً األرصدة
واملنتجات التي يصنعها التجار وهيدفون منها الربح املايل ترفض املساواة، 

يعلمون أّن املساواة جتعلهم خيرسون، فالدعاية للعطور واملالبس وألهنم
تساوي الرجل واملرأة، لعلمها بحقيقة الفروق بني والساعات حتتج عىل

.يقيض عىل جتارته باخلرساناواةاجلنيس، وأّن من يقول باملس
فالزوجية يف العطور بني نسائي ورجايل، وأطقم الساعات، وأصناف 

.ترصخ يف وجه املساواة، وتقف مع الفطرةاملالبس، واألحذية
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 : املهن ترفض املساواة، وأقف مع أمهر الطباخني، أو خمرتعي
هش أهنم رجال، التصميم لأللبسة النسائية، فأنداملوضة، وأباطرة

املجال الذي هو أخص وأستغرب غياب املرأة حتى عن هذا
.خصوصياهتا
 :إّن الذين نراهم يطالبون باملساواة، ال نسمع : اللبس واملكياج

املطالبة باملساواة بني الرجل واملرأة يف االهتامم باملستحرضات صوهتم يف
املطالبة أن تكون املرأة فلامذا ال يكون من ضمن بنودومساحيق التجميل،

املكياج والكحل وبقية فروع التجمل، مثل الرجل ومساوية له يف ترك
بالعاقل أن يدرك أثر كاملالبس الشفافة والعارية؟ وبعد هذا فإنه حري

االستغناء األصابع اليهودية خلف دعاوى املساواة، حيث إّن املساواة يف
التجارة اليهودية العاملية، فالعن املكياج، وبقية فروع التجمل، تّرض ب

.يمكن للعلامنيني أن يطالبوا بام يرض جتارة أسيادهم



٣١٦

 :وتطبع مكاهنا )تاء التأنيث(ختلو من : قائمة العلامء واملخرتعني ،
الرجولة يف األعم األغلب، وليس األمر إىل هنا وحسب؛ بل إّن بصامت

الجتامع، وعلم الطبيعة، الطب، والفلسفة، وعلم ااألسامء البارزة يف
عامة، تغيب عنها األسامء النسائية يف والعلوم التطبيقية، والتاريخ بصفة

.املقاماجلملة، ويبقى الرجل هو حادي الركب، وبطل
الفالسفة واملفكرون من العهد اإلغريقي، والصيني، والفرعوين، ويف 

عهم رجال، حتى احلديثة والقديمة، ويف العهد اإلسالمي، مجيتاريخ أوربا
.يف النادريكاد اسم املرأة خيتفي إال

وجائزة نوبل تأبى املساواة، فعدد احلائزين عليها من الرجال ال يتناغم مع 
.النسائي الذي حاز عىل هذه اجلائزة العامليةالرقم

إّن نوبل رجل وليس امرأة، واجلوائز العاملية هي من : مع ملحوظة أخرية
ء، فالكرم يف اجلوائز عىل مستوى العامل من رجال، من نسارجال، وليست
.أن يذكرأشهر من) رجل(وحاتم الطائي 
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 : الشعراء يغلب يف عددهم أهنم رجال، واملعلقات العرش كانت
الشعر كانوا رجاالً، وشعراء أوروبا يف عصورها املتعددة لرجال، ورواة

ية وبني العباس رجال، وشعراء بني أمرجال، وشعراء صدر اإلسالم
نرى الرشحية الكربى من رجال، والدول املتتابعة، والعثامنيون، واملامليك

شعرائهم رجاالً، وصفحات الدواوين تزدحم فيها قصائد الرجال،
وليس للنساء إال اخلانة الضيقة جداً، تلبس تاجها اخلنساء، وتتبعها قالئل 

.الشاعرات ينافسن أصابع اليد يف العدمن
 : أب(و) أنثى(و) ذكر(اللغة ترفض املساواة، فتقسم النوع إىل (

، وهنالك ثروة لغوية هائلة تفصل )واو اجلامعة(، و)النسوةنون(و) أم(و
املساواة، وال أخص بذلك لغتنا العربية، بل يف اجلنسني، وتقطع رشايني

، لألعزب )السيد(بالرجل هو لغات اإلنسانية مجعاً، واللقب املختص
عن املتزوجة وهو ،(آنسة(ملتزوج، أما للمرأة فإّن اللقب خيتلف للعذراء وا
.)مدام(
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ولو تناسينا ذلك كله، وساوينا بني الرجل واملرأة، واتفقنا أّن كل البرش 
كلهم نساء، ورصنا نتحدث عن النساء أهنن رجال من باب رجال أو

تزوج رجل من رجل؟املساواة، فهل يناسب أن نقول
لو اتصل ضيف عىل األرسة هاتفياً، وقام ) عهد املساواة(خيل يف أو لنت

من تريد؟.. أهالً بك: األبناءبالرد أحد
أريد بابا؟: فيقول املتصل

من تقصد؛ هل تريد بابا الذي ولدين وأرضعني، أم بابا الذي : فيقول االبن
مل يلدين؟

يل حلقوق النساء؛ وهنا أذكر طلبًا للمندوبات الدنمركيات يف املؤمتر الدو
من سجالت املؤمتر، وجداول أعامله، ) آنسة(إلغاء كلمة حيث طلبن

بحيث تطلق هذه الكلمة عىل كل مشرتكة بدهلا؛) سيدة(واستعامل كلمة 
عذراء، ثم يعّم استعامهلا يف يف املؤمتر سواء كانت متزوجة، أو أرملة، أو

إىل ذلك هو أن لقب ياتالعامل للداللة عىل املرأة بوجه عام، وحجة الداع
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ومتزوجني، يطلق عىل الرجال كلهم شيوخًا أو شباناً،) مسيو، أو مسرت(
!أو غري متزوجني، فلامذا يفّرق بني امرأة وغريها بسبب زواجها؟

علم األحياء ينفي املساواة؛ حيث يثبت أن خاليا الرجل : احلادي عرش
جسم الرجل ختتلف عن املرأة متاماً، وأن نسبة الدم يفختتلف عن خاليا

القلب خيتلف بينهام وأّن طوهلام يف نسبته يف جسم املرأة، وأن حجم
أو ) هرمونات ذكرية(املتوسط خمتلف أيضاً، واهلرمونات منها ما هو

ال ، والرسد يطول لتعدد الفروق، ولكن أكثر الناس)هرمونات أنثوية(
.يفقهون

ل واملرأة، ويستحيل جتاهلها والفروق اجلسدية ترفض املساواة بني الرج
:عنها، فمثالً أو التعامي

احتواؤه (ـ اختصاص املرأة باحليض والنفاس وهتيئة جسدها للرضاعة، و
.نجده عند الرجل، ال)عىل الرحم

.ـ اإلرساف العاطفي لدى املرأة يقابله طغيان العقل لدى الرجل
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.عر لدى الرجلـ ندرة الشعر يف نموه لدى املرأة يقابله كثافة الش
ـ ينطوي حتت بساط االختالفات اجلسدية يف الشعر؛ ظهور الصلع لدى 

سائدة، يقابلها انعدام الصلع يف الغالبية العظمى لدى الرجال بصفة
تصبح النساء مساويات حقًا للرجال إال لن: (النساء، يقول الفريد كابو

.)بذلكعندما يرضني بأن يصبحن ذوات صلعة ويفرحن
النهاية نقف مع املطبلني للمساواة أمام الرصخة احلديثة التي حاول ويف 

البرش من اجلنسني أن يقبلوا نوعهم للنوع اآلخر بواسطة فيها بعض
) أنثى(إىل ) ذكر(الطب فيها أن يغري النوع من العمليات الطبية التي حاول

القدرة عىل حتويل الرجل أو العكس؛ حيث يعلن الطب إفالسه عن
املتطور، فإذا ة، أو العكس بواسطة التكنولوجيا، وعمليات الترشيحالمرأ

كان الطب بتطوره وتقنياته يصطدم بعجزه عن حتقيق املساواة، فكيف
!للمنادين هبا دون مبضع جراح أو غرفة عمليات؟
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علًام أن بروز املرأة يف بعض املناشط الذكرية، وإبداعها فيه يستلزم خسارهتا
ة السباحة واجلري، وعرض األزياء والتمثيل، وعندما ألمومتها؛ كرياض

أمًا فإهنا حتمل، وتلد، وحينها ستخرس ذلك املجال ترغب يف أن تصبح
ومتيزه وتألقه يف أي جمال ال يامنع من الذي برزت فيه، أما الرجل فربوزه

.متيزه يف جمال األبوة
) : ًبني الرجل تكرس دعاوى املساواة ) سيطرة الرجل جنسيا
أراد الرجل اغتصاب املرأة يف حالة إغامء وغيبوبة، لوقعت واملرأة، فلو

ولو افرتضنا العكس وصارت حالة جريمة االغتصاب ثم احلمل،
عن وقوع اإلغامء عىل الرجل، وخلت به املرأة، لعجزت أتّم العجز

اجلريمة، ولن تكون هناك حالة اغتصاب، ولن حيدث احلمل حتًام، 
.املساواة مأساهتم مأساةوأدعياء
 : ينفي املساواة، فالثورة )مّدعو املساواة(سلوك الغرب ،

عىل يد رجال ونساء، ومنها كانت الرشارة األوىل التي الفرنسية قامت
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وأحد البنود التي قامت عليها هذه الثورة تبعتها أوربا يف مسرية التحرر،
.فرنسا مطلقاً ة يف، ومع ذلك مل حتكم املرأ)املساواة(

لدهيم حيكم بانتفاء املساواة، فإن كانوا يريدون هبذا العيد ) األم(وعيد 
األم، فاحلقوق للوالدين مجيعاً، فاألوىل أن ينادوا بعيد إظهار حق

أبداً، فهل هم بذلك يطالبون برفع ) لألب(عيدًا ، بل مل جيعلوا)الوالدين(
مبطن بضعف املرأة، وعدم مساواهتا املرأة فوق الرجل، أم يف هذا إقرار

الطقوس؟بالرجل، وحاجتها للدعم، وللوقوف معها بمثل هذه
ثم إّن الغرب الزاعم هلذه املساواة، نقل اسمها من شجرهتا األرسية، 

زوجها، ليتغري اسمها بعد الزواج عن اسمها قبل الزواج، وهذا فنسبها إىل
ف جوهر املساواة الذي واالحتقار الواضح، بخالنوع من االمتهان،

هنا عىل أن الغرب نقل نسبها من يزعم الرفعة هلا والكرامة، مع التأكيد
املرأة غري ، فبقيت)الزوج(، وأضافها إىل رجل وهو )األب(رجل وهو 

.مساوية للرجل، بل يف مرتبة التابع
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 :أملاألدوار التي تشغلها املرأة يف املجتمع تنفي املساواة، فاملت
لقيادات اجليش، وقادة احلروب، ورؤساء الدول، والوزراء، جيد أن املرأة 

األقل يف النسبة املئوية، بينام يف جمال الفن، واملجون، واألغاين تشغل اجلزء
والتمثيل، وتقديم الربامج اإلخبارية، تأخذ املرأة والطرب، والرقص،

منحرصة يف عقوهلم يف وبقيت املساواةنصيب األسد، والنسبة العالية هلا،
.رئيسية، أو تقديم الربامجخروج املذيع واملذيعة يف كل نرشة إخبارية

ويندرج حتت هذه النقطة املسميات التي أصبحت مسلامت إدارية مثل 
، فهي داللة رصحية عىل أن الكثرة من املديرين )سكرترية(و)مدير عام(

وهذا من اخلدع التي خمصصة للنساء،)السكرتارية(رجال، وأّن وظيفة
باألنثى، واللهو هبا، فهي ال بد أن جلبها لنا الغرب من أجل االستمتاع

هذا االسم مألوفاً تكون بمواصفات جسدية أكثر منها قيادية، وجعلوا
) ١(الرقم متاحًا لتسابق األنثى دون) ٢(حتى أصبح قانوناً، ويبقى الرقم 

قول الكاتبة الفرنسية برانديتوهو رقم الرئاسة واألولوية والصدارة، ت
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م شاهدنا انفجار حركات طالبية عاملية تدعو ١٩٦٨يف ربيع عام : (باوين
التعامل وفق مفهوم الفئات االجتامعية، وكان النساء قد شاركن إىل إهناء

ولكن رسعان ما اكتشفن أن وجودهن داخل يف مجع تلك احلركات،
وطباعة املنشورات عىل اآللة هوةالتنظيامت مل يكن إال لتقديم الشاي والق

يتطلعن إىل أدوار الكاتبة، واستعامهلّن الحقًا كصديقات للزعامء، بينام كن
.أكثر ترشيفاً عىل مستوى اختاذ القرار
مهنة (، وال توجد )مهنة احلاملني(ويف كل أنحاء املعمورة توجد 

ال يوجد و) وظيفة محاية(هي ) وظيفة البودجيارد)، وأيضاً )احلّامالت
ألّن أجساد النساء تشهد بعدم متارسها النساء؛) وظيفة بودجيارد(

.التساوي
 الرياضة تضع بوابة خاصة لدخول النساء، فنشاطاهتا

) مدرجات األندية(بيدهيا الباب اعرتاضًا عىل املساواة، واملختلفة تسد
يف فريق واالندهاش لو رأت امرأة تلعبتبدو عىل مالحمها الذهول
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مطلقاً، بل إّن الرياضة جتعل الرجال؛ ألّن هذه اللقطة مل يسجلها التاريخ
االختالط حمّرمًا يف فريقًا من النساء يتبارين مع فريق آخر مثلهن، ويبقى

رفع رشع الرياضة أيضاً، ومسابقات اجلري، يليها املصارعة، يتبعها
ان أّن األنثى ال تساوي األثقال، ومجيع أصناف الرياضة تشهد بفاقع األلو

.فام هلؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثاً الذكري،
ناهيك عن األعامل اخلارقة للعادة كسحب األوزان الثقيلة، أو سباق 

جتد أن فرسانه هم ) فن السيطرة عىل األمل(ما يصدق عليه السيارات، وكل
.النساءالرجال دون شقائهم من

ذ فجر الزمان األول، وهذه اخلطيئة تشهد البغاء، فمن
اجلنسني، فهذا امليدان الرخيص كان من حصة املرأة، فهي بالفارق بني

الذي يشرتي بضاعته، وسيعجز املطالبون التي تتقاىض ثمنه، والرجل هو
للرجال، وقد جعلوا من باملساواة أن جيدوا يف صفحات البرشية صورة
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لكسب املال بسبب فقرهم وحاجاهتم،أجسادهم مهنة للبغاء، ووظيفة 
وأن جيدوا املرأة استغلت حاجاهتم وفقرهم؛ لكي تسلب الرجال أعّز ما 

، وجمرد االستامع ملثل هذا الكالم يرسم االبتسامة )العرض)يملكون وهو
.عىل الشفتني

التي مل تبتكر مسابقات ) ملكات اجلامل(ويلتصق هبذا املعنى مسابقات 
نعدام املساواة، ومل تتقبله نفوس الناس لعدم انتشاره، ال(ملوك اجلامل(

بالرقص الرشقي خاصة، ) االستعراض اجلسدي)وأضف إىل ذلك مهنة
يف األعراف اإلنسانية عامة؛ الذي متتهنه النساء بال منازع، ونراه أيضاً 

برؤية جسدها لالستمتاع) املرأة الراقصة(حيث يصطف املتفرجون حول 
مساواة يف تبادل األدوار، وأولئك الذين يدعون إىلدون أن يكون هناك

املساواة بني الرجل واملرأة يعجزهم أن يأتوا بأمثلة للمساواة يف هذا املجال، 



٣٢٧

املغالطة أن خيربونا؛ أن رجًال عقد اتفاقًا مع أحد املراقص يف فرتة ومن
ساعات اليوم، فيأيت لكي يرقص أمام املتفرجات باستعراض زمنية خالل

النساء املتفرجات، وحيقق الوفري من سدي متعر جيلب الكثري منج
.األرباح، فهذا ال حيدث إال إذا استنوق اجلمل

  ،نظام دورات املياه يف األماكن العامة، واملطارات
واملرافق، واملطاعم يفرق بني دورات املياه التي ختص النساء، واملتنزهات،

ي دورات املياه اكتشفت الفرق الذي عجزه هوالتي ختص الرجال، فها
ويطالبون باملساواة يف كل عن اكتشافه املطالبون باملساواة، فهل يرضون

!نواحي احلياة، ويرفضوهنا يف دورات املياه؟

 : البهائم تشارك يف رفض املساواة بني اجلنيس، فاألسد خيالف
ام العمل، بل حتى يف الشكل الرتكيب والوظيفة يف الغابة، ومهاللبؤة يف



٣٢٨

عن التشبه بالدجاجة، وعىل ذلك قس، ومن مل اخلارجي، والديك يرتفع
والبيت الذي متارس فيه الدجاجة عمل !يصدق فليتذّوق حليب الثور

!الديك يكون إىل اخلراب

  العملية اجلنسية تفرق بني الرجل واملرأة بجالء واضح؛
من احليوانات املنوية ماليني ضخمة متوفرة يف الرجلحيث يكون إنتاج

هلا من اإلنتاج إال بويضة واحدة خالل ثالثة كل وقت، بينام املرأة ال يكون
.أيام من كل شهر

 : وسائل اإلعالم تنفي املساواة، فحينام تتحدث عن بشاعة
باملستضعفني، وترغب يف استدرار عواطف اجلامهري، احلروب، وفتكها

تّم قصف املبنى، وفيه نساء ) :ها دائًام تقول باستنكار وشجبنرا
.، وال تذكر الرجال)وأطفال



٣٢٩

 : الطفولة ترفض املساواة، فالفطرة لدى األطفال جتعل
بني البنت والولد يف ترصفاهتم مهام حاولنا أن نجربهم عىل فواصل عميقة

قتناء األلعاب، فالبنت ذلك انطالقهم الخالف فطرهتم، والدليل عىل
السيارة والبندقية، بل وحتى تقتني الدمية، وأدوات الطبخ، والولد يقتني

أللعاهبم، فالولد يف حركاهتم الفطرية، أو تعاملهم مع احلياة، أو تسميتهم
.يقلد أباه، ويقتفي أثره، والبنت حتذو حذو أمها، وتتقمص دورها

:مهات، بالرغم من أن املرأة هي النسب لآلباء دون األ
األكثر معاناة وحتمًال للمشاق يف احلمل والوالدة، ويف نظرة شاملة لكل 
صفحات التاريخ نجد أنه مل حيصل أن كان املولود منسوبًا إىل أمه، فالبرش 
رجاهلم ونساؤهم يسريون عىل النظام الصحيح يف التسمية بالنسبة إىل 

إّن زمن التحرر : البني باملساواة، وهواألب، وهنا نطرح سؤاالً للمط



٣٣٠

واملناداة باملساواة يف عرصنا احلايل هو أشد عرص ظهرت فيه دعاوى 
!املساواة، فلامذا مل نر أحداً منكم نسب أبناءه إىل أمهم دون النسب له هو؟

بل حتى يف الثقافة الغربية جتاوز أمحق يف مسألة النسب؛ فحتى املرأة حني 
سبها من أبيها، وتنسب إىل زوجها، وال ينسب زوجها تتزوج يتم سلب ن

إليها، بل غاية ما صنعه قاسم أمني وسعد زغلول وغريهم، هو أهنم هنجوا 
.النهج نفسه مقلدين

وحديثًا قامت ابنة نوال السعداوي بنسبة نفسها إىل أمها، جريًا عىل خطى 
ري ملاذا نسيت أمها يف التحرر، واعرتافَا بفضلها عليها كام تزعم، وال أد
!نوال السعداوي أن تنسب نفسها إىل أمها، كام فعلت ابنتها؟



٣٣١

عالقة المرأة بالرجل


 

واملنافقون كدأهبم يستغلّون الزوايا املظلمة يف بعض الترشيعات 
والزاوية املظلمة : جيه نظر النّاس إليها بغية التظليل والتلبيساإلسالمية لتو

.حقيقة العالقة بني الرجل واملرأةهنا هي 
،غاية يف الوضوح يف هذا اجلانبعع فالّرش لمة ليست من الّرش والظُّ 

وإنام الظلمة ناجتة عن جهل الناس وبعدهم عن تعلم الرشع واإلعراض 
.قيقيةعن معرفة أحكامه وغاياته احل



٣٣٢

ليست قائمة عىل سوء الظّّن بكّل رجل فالعالقة بني الّرجل واملرأة 
فظ احلقوق إّنام هي قائمة عىل أساس احليطة والتّقنني الّذي حي، وكّل امرأة

.ويدرأ الّشبه والّشك


 

:في جمال املال والعمل ف
قد يكون لألخ عالقة جتارّية بأخيه ، فهل يرتك أحدمها لآلخر إمتام 

ل إليه األمر شفهيًا ؟ هذا خبٌل يف نظر الّصفقة دون اتّفاق بينهام ويكِ 
االقتصاديني والقانونيّني ، بل البّد من أن يكون هناك اّتفاق خطّي مكتوب 

أمام جهة قضائيّة عليه بل وقد يتطلّب األمر احلضور شخصيًا ُمشهد
.لتسجيل العقد 



٣٣٣

عىل أساس أّن كّل إنسان هو لّص يف حقيقته ولن التقنني هل هذا ف
ُيكّف عن رسقته إالّ بالقانون ؟ 

ال، بل نعرف أّن كثريين من النّاس ُيؤمتن عىل املاليني وال : بالطّبع
. ام عىل مّد يده إىل مال ال خيّصهيمكن أن يّربر لنفسه اإلقد

إذن ملاذا ُيؤّكد دائًام عىل جانب العقد وأّمهيّته والّشهادة عىل االتّفاقيّات 
والعقود ؟ 

:هذا املبدأ قائم عىل حقيقتني ال جيادل فيهام عاقل
أّن اإلنسان بطبيعته بُذرت فيه بذرة اخلري : األوىل

نمو إذا وجدت والّرش ، وأّن كال البذرتني تنشط وت
الغذاء الّذي روف املالئمة ، ووجدت احلافز أوالظّ 

ينّميها ، وأّن تسهيل سبل احلصول عىل الّرش حافز 
النّشاط ، ولو كان أصل طبيعةهلذه البذرة عىل 
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٣٣٤

لكن هذا ال يلغي فكرة وجود الّرش فيه وأّن ، الّشخص هو اخلري وفعل اخلري 
. ضغوط نفسيّة أو إغراءات دنيوّية بذرة الّرش قد تنشط يف أّي وقت حتت

باملتضاّدات ، فاخلري موجود والّرشّ موجود ، ُملِئأّن هذا العامل : والثّانية
والصّحة موجودة بضّدها وهو املرض ، والغنى مع الفقر ، والقّوة مع 
الّضعف وهكذا ، فكام أّننا نسّلم بوجود النّاس الطّيّبني اخلّريين املؤمنني ، 

وهؤالء األرشار ال يردعهم إالّ ، نسّلم بوجود األرشار الّسيّئنيفكذلك
. القانون وال يوقف جشعهم وهنمهم إالّ القّوة واحلزم معهم

:والّدليل عىل هاتني احلقيقتني دليل ماّدي ال يقبل اجلدل
وهو الواقع امللموس، فقد شاهدنا وعرفنا كثرياً من الطّيّبني املشهورين 

يف الّسوء وزلّت هبم أقدامهم، وهذا من لوازم البرشّية الّتي باخلري وقعوا
.»كّل بني آدم خطّاء«: قّررها النّبّي  



٣٣٥

        
 

 
وعليه فالعقود والقوانين المالّية ُتكتب احتياطاً من أن 

تسّول نفس الّطّيب األمين له أن يخون، وهي حماية له 
.من ذلك وإعانة له على نفسه

وهي حماية للنّاس أيضاً من الّسّيئين اّلذين لوال صرامة 
القوانين فإّنهم ال يتوّرعون عن اإليقاع بغيرهم في 

.حبائلهم

هذا رجعنا إىل مسألة عالقة الّرجل باملرأة، هي كذلك قائمة وإذا ُفهم
فهي محاية للطّيّبني من أنفسهم وإعانة هلم عىل بقاء بذور : عىل هذا املبدأ

وهي محاية أيضًا للطّيّبني من الوقوع ضحيّة الّسيّئني . الّرشّ خامدة مبتورة
. وما أكثرهم



٣٣٦

لّرجال أي أن حتتجب عنهم فالّرشع حني فرض عىل املرأة أن ال يراها ا
r q p o n m (: وّضح هذه احلقيقة فقال

 ¡ � ~ } | { z y x w v u t s
غري ، أي يعرف اخلبثاء أّهننّ حرائر] ٥٩:األحزاب[)¢ £ ¤

.مريدات للخنا فال يؤذوهننّ 
وهذا هو الواقع فأنت ترى الّشباب املتسّكع ال يتعّرض يف العادة إالّ 

، وأّما املحّجبة فال يتعّرض هلا إالّ خمتّل العقل فقط، للمتّربجات الّسافرات
. إذن فاآلية تؤّكد أّهنا فرضت ذلك محاية للمرأة الطّيّبة من الّسيّئني

° ± ² ³ (: وقوله تعاىل

 » º ¹ ¸ ¶ µ ´
، فَرشع اهللا الفصل بني ] ٥٣:األحزاب[)¼

.سأطهر لقلوب النّا: أّن ذلك الّرجل واملرأة حلكمة ذكرها وهي 
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وهذا فيه إملاح إىل أّن قلوبكم طاهرة أّهيا املؤمنون ، لكّن احلجاب أطهر 
ألّنه يبعدكم عن أجواء االختالط الّتي هتّيء البيئة املالئمة لنمّو بذرة هلا

.الّرشّ وتالعبها بصاحبها




 

: ; > = < ? @ (: وقال اهللا تعاىل أيضاً 

A(]فكلّنا يعرف أّن بيننا من هو هذه حقيقة أخرى، ]٣٢:األحزاب ،
مريض القلب، ويف النّّص إشارة إىل أّن املقصود ليس اخلبيث املجاهر 

ّشخص اّلذي ظاهره اخلري غري ، بل املراد البالفسق فهذا حيذره النّاس عادةً 
بالقول لطمعه فيمنوعض بالّشهوة، فرّبام يؤّدي اخلضأّن قلبه مري



٣٣٨

، كام أّهنا بخضوعها تعني نفسه األّمارة عليه فقد فيجّر إليها الّرش تكلّمه، 
يكون جياهد نفسه عىل أن يرّد مرض قلبه، فإذا خضعت له امرأة بالقول 

ه له فيظهر عىل جوارحه بالطّمع أعانت املرض عليه وضعفت مقاومت
.وحماولة حصوله عىل ما ال حيل

القرآنيّة لو أنّنا تأّملناها، إّهنا تعالج اجلراح التّعابريما أمجل 
وتداوي املرض برباعة فائقة، وطهارة وعفاف يف الكلامت ال 
يصل إليها إالّ ذو خربة يف أمراض النّفس اإلنسانيّة ومعرفة 

, (:كذلك، أليس هو خالقها وقد قالكامئنها، وهو فعالً 

.]١٤:املُلك[) - . / 0 1 2 
فإذا سّلمنا بأّنه هو اخلالق ألنفسنا فلنسّلم بحكمة ترشيعاته 

.وأّهنا اخلري لنا



٣٣٩

عرفنا أّن اإلسالم وضع قواعد لعالقة المرأة كذلك كانوإذا 
ياطاً بالّرجل، فهو لم يقطع الّصلة بينهما لكن حّددها ونّظمها احت

. من دخول الخلل وحصول المفسدة ولو كانت ظّنّية ال قطعّية

وإذا ذهبنا نحرص عالقة املرأة بالّرجل يف صورها الواقعيّة لنعرف 
: حكمها الّرشعي نجد التّايل

األب وإن عال واألخ : عالقة القرابة:عالقة رشعيّة ال كالم فيها وهي- 
، أي املحارم الذين والّزوج وأبناؤهوالعم واخلال وأبناؤه واالبن وإن نزل

حيرم الزواج هبم لألبد، فابن اخلال وابن العم وابن العمة واخلالة ليسوا ممن 
.جيوز االختالط هبم ووضع احلجاب أمامه واخللوة هبم 

كعالقة الّزنا أو : ال يشّك يف حرمتها إالّ كافر:عالقة غري رشعيّة- 
.أة أجنبّي عنهااملعارشة اجلنسيّة، بني رجل وامر



٣٤٠

ونقصد هبا أن يكون الّرجل واملرأة جمبوران بحكم :عالقة الّزمالة- 
طبيعة العمل أو طبيعة احلياة االجتامعيّة عىل التّواجد يف مكان واحد، 

.سواء كان الغرض هو العلم أو العمل
م ورّبام ُيقصد رّ اصطالحي ال ُيفهم منه صداقة أو أمر ُحمَ لفظ )الزمالة(و

.به عالقة حمرمة كالصداقة ونحوها وهو خارج عن املراد هنا
:وهذه العالقة يمكن التعامل معها رشعاً برشط التزام التّايل 

أن تلتزم املرأة باحلجاب الّرشعي، واحلجاب الّرشعي املتّفق عليه . ١
وأن حتيط ، من املرأة أكثر من وجهها وكّفيهاأن ال يظهر : هوكحّد أدنى 

، ة جسمها ومالبسها اخلارجيّة بام يسرتها من قّمة الّرأس إىل القدمنياملرأ
.ورشطه أن ال يلفت النّظر وأن يكون فضفاضاً : وهو اجللباب

ويدخل يف احلجاب حرمة املصافحة بني الّرجل واملرأة، فهذا من 
األخطاء اّلتي يقع فيها بعض من يتزاملون فام أن يلقى أحدهم اآلخر حتّى



٣٤١

وهذا كلّه بسبب االغرتار بثقافة الغرب وطريقته يف العالقة بني يصافحه،
ألن ُيطعن يف رأس أحدكم بمخيط من «:الّرجال والنّساء، وقد قال 

ال يصافح ، وقد كان هو  » لهحديد خري له من أن يمّس امرأة ال حتّل 
.» إّين ال أصافح النّساء«: النّساء ويقول

بينهام يف حدود ما مها موجودان له وهو العلم أو أن تكون العالقة. ٢
العمل، بمعنى أّنه ال جيوز أن يكون بينهام كالم خارجي يف أمور خارجيّة 

.ال ختّص العلم وال العمل

   


    

 



٣٤٢

أن يكون الكالم بطريقة جاّدة من الطّرفني، وخصوصًا املرأة ألّن . ٣
الّليونة طبيعة فيها فهي األقرب إىل اخلضوع بالقول، وهذا اخلضوع قد 

كّرس فيه وتتكّلف ذلك، وإذا كانت طبيعة صوهتا يكون بالّصوت، كأن تت
الّرقة فيجب عليها أن تتكّلف اجلّدّية يف صوهتا، هذا هو األفضل رعاية هلا 

.ولغريها
يف نوعيّة الكلامت الّتي ال تليق أن ُتقال من امرأة وعوقد يكون اخلض

كذلك ال جيّرها ذلك أن تتشّدد يف طريقة كالمها لرجل أجنبي عنها، 
ـ أعني تعمل ألفاظاً جارحة للّرجلفتس ، ويف احلقيقة فإّن كال احلالني 

ـ تلفت نظر املرىض بالّشهوة للمرأة وتطمعهم  الّليونة أو الفظاظة 
B (فيها، واملطلوب هو القول باملعروف كام أرشد النّّص القرآين

 D C(.
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تي شّد املهازل اّلتي نراها يف املستشفيات أو بعض األماكن الّ أمن و
يعمل هبا الّرجال والنّساء تبادل النّكات والّضحك واملزاح أحياناً، وهذه 

كام أّنك سوءة يف جبني صاحبها، بل يف جبني املجتمع اّلذي يرىض هبا، 
ترى يف القنوات الفضائيّة املذيع حيادث املذيعة ويضاحكها ويامزحها وهي 

وختضع له بالقول كذلك أمام املاليني من املشاهدين دون إنكار، متازحه 
!!خضعاناً قد ال تفعله لزوجها يف خلوهتا معه 

فباهللا عليك إن مل يكن ثّم ديٌن، فأين احلياء ؟ ثّم قد تركب معه وتغنّي 
.وترقص أمامه، وما خفي كان أعظم

أن ال يكون بينهام خلوة، فإّن بعض املتزاملني يف املستشفيات أو . ٤
، مع أّن ذلك قد حيدث من أشخاص غريها يتساهلون يف قضيّة اخللوة

، لكّن هذا كام سبق ال يعطيهام ظاهرهم التّدّين، ومن نساء غاية يف االحرتام
ال خيلوّن رجل «:هنى عن اخللوة بقولهاحلق يف اخللوة، ألّن النّبّي 



٣٤٤

يا رسول اهللا أفرأيت : قالوا، » إّياكم والّدخول عىل النّساء«: ، وقال»بامرأة
.» احلمو املوت«: احلمو ؟ قال

.عن خلوة الّرجل باملرأة كاٍف لالنتهاء عنهافمجّرد هني النّبّي  
مر خيّص العمل، أو خيلو فتجد الطّبيب ربّام خال بطبيبة أخرى ملناقشة أ

، فهذا ال جيوز حتّى لو كان أحدمها رئيسًا لآلخر، بممّرضة وحده
لو وال فيه حرج فالواجب احلرص عىل عدم اخللوة، وليس ذلك صعباً 

.أّننا اجتهدنا لديننا كام نجتهد لدنيانا
ويكثر طرح هذه العالقة يف األفالم الغربيّة وأخذه :عالقة الّصداقة- 

مع أنّه من مغّفلوا هذه األّمة من أذناب الغرب وطرحوه يف أفالمهم، 
فإّن اّختاذ الّصديق من الّرجال للنّساء أو العكس حّرمه، املحرمات العظام

.العشيق املوافقأي ،اخلدن: الّرشع وسّامه بحقيقته وهو



٣٤٥
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Í (]فهو املستعلن : وقد فّرق ابن عبّاس بني املسافح]٥:املائدة
اخلدن هو « : هو اخلليل والعشيق، وقال احلسن البرصي : دنبالّزنا، واخلِ 

. » الّصديق 
وفي وسائل اإلعالم والفن المعاصر ُتعرض قضّية الّصداقة 
بين الجنسين كأمر مشروع، وهو في اإلسالم حرام بنصّ 
القرآن، وقد رأينا بعض النّاس في مجتمعاتنا اقتنع بشرعّية 

وجود عالقة الّصداقة بين الشّابّ والفتاة حّتى إنّ بعضهم ال 
ديق ألخذ بنته من المدرسة أو الجامعة يمانع أن يمرّ الّص
غير ذلك ممّا يحصل بين األصدقاءوالّسهر معه أو



٣٤٦

ومن الّصداقة املحّرمة الكالم عن طريق اهلاتف، نعرف بعض النّاس 
هيوى الكالم مع نساٍء أجنبيّات عنه كالمًا ال يتخلّله فحش، يزعم أنّه 

يف احلقيقة باب للوقوع يف بذلك صديق فقط، وهذا حرام أيضاً، ألّن ذلك
.احلرام

ال ننكر أّن حاالت شاّذة رّبام ال يكون فيها وقوع يف فاحشة، لكّن النّظم 
والقوانني والّرشائع ال يقدح يف صّحتها وجدواها حاالت شاّذة وصور 

.قليلة
هو أّن الّرشع يتعامل بقاعدة العفو عن القليل، لكنّه : ثّم هناك يشء مهم

.القليل يف األوامر والقليل يف املنهيّاتيفّرق بني
فمثًال قد ُيعفى عن اليسري من احلركة يف الّصالة، واليسري من التغّري يف 
ماء الطّهارة ، واليسري من الغرر يف البيع واليسري من النّجاسة كام يف 

. االستجامر



٣٤٧

الّربا لكنّه يشّدد يف اليسري من اخلمر واليسري من الّرشوة واليسري من
. واليسري من اخللوة وأشياء أخر تشبهها



 




 
ألّنه طريق قطعي أو غالب من اخلمر ال ُيسكر، لكنّه حمّرمفالقليل

. للوقوع يف اخلمر املسكر
وربا القرض لو كان يسرياً لن يؤّدي إىل رضر كبري لكّن العفو عنه سبب 

.للتّوّسع يف الفائدة وحتليل الّربا مطلقاً 
وكذلك اخللوة يف غرفة يف مكان العمل قد ال حيصل منها رش، وال ينتج 

.عنها معصية، لكّن العفو عنها يفتح الباب للمزيد من اخللوة والتّوّسع فيها



٣٤٨

كذلك احلرص الواضح يف التّرشيع اإلسالمي جتاه العالقة بني الّرجل 
. قوع يف احلرامواملرأة هدفه عدم فتح الباب وسّد الّذريعة املؤّدية للو

والواقع يشهد لصّحة التّرشيع املحّمدي عىل صاحبه الّصالة والّسالم، فقد 
رأينا األخ الّذي استباح عرض أخيه، ورأينا الّصديق الّذي خان صديقه، 
ورأينا أماكن العمل والعلم املنفلت كيف وقعت فيها وتقع حاالت الّزنا 

ة، أقوهلا برصاحة ألنّنا رأينا ونرى الّرصيح، بل وتكون منطلقًا لعالقات حمّرم
ونسمع عنها من ثقات يعيشون يف هذه البيئات، فمن الواجب واملسؤوليّة أن 

.نوقف نزيف اخللق واحلياء
أن وحي النفاق للناس بأن اإلسالم وترشيعاته تفصل املرأة عن ىوهكذا نر

،الرجال والنساءاملجتمع وجتعلها قابعة يف الظالم ال يراها وال ترى إّال قلّة من
ولدينه ورشعه ومسايرة تعبريات ظاملة جائرة مصدرها البغض ملحمد 

Ø × Ö Õ Ô (واهللا، للغرب الفاجر والصليب الكافر

Ú Ù (]١٤٠:النساء[.
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وامــــــــــةالق





 

إّن العقل الّسليم واملنطق الواقعي يفرض ويوجب ألّي منظومة ُيراد أن 
ُتطّبق بشكلها الفّعال املطلوب أن يكون هناك هيئة إرشافية، تراقب التزام 

انون، ألنّه لن يزال بيننا من ينتهك القانون النّاس هبذا التّنظيم أو ذاك الق
.وهيوي االنفالت من أّية ضوابط أو قيود



٣٥٠

وجود اجلهة املسؤولة عن تطبيق األنظمة وترتيب العمل يف أي إدارة 
.نسانية قيقة مسلّمة إتنّفذ عمالً معيّناً هو يف احل


 

 
     
 

إالّ مسألة قوامة واجلميع يسلّم هبذا املنطق ورضورته يف كّل يشء 
!ألنّه ترشيع إسالمي:الّرجل عىل املرأة، ملاذا

املرأة ال متانع من أن يرأسها امرأة مثلها يف املدرسة مثًال أو : تأّمل معي 
العمل أّيًا  كان، وتراها تتفاين يف االلتزام بأوامرها حتّى لو كانت حتّس 

.بالظّلم



٣٥١

.رجالً تلتزم بأمره أّياً كانبل حتّى لو كان الّرئيس
!!عترض أن يكون لزوجها أمر عليهاوتلكّنها تئنّ وتصرخ 

وهي أثناء فرتة دوامها يف العمل يمنعها رئيسها أن خترج منه خالل ثامن 
لكنّها ترفض أن يكون لزوجها حّق ، أو عرش ساعات متواصلة إالّ بإذن

.االستئذان منه إذا أرادت اخلروج من املنزل
العمل أو صاحب العمل واملرأة تلتزم بالّلباس الّذي يفرضه رئيسها يف

لكنّها ترفض أن تلتزم بام يوجبه عليها زوجها ألّهنا ولو كان فيه معصية، 
.تزعم حّرّيتها يف لباسها

أشياء كثرية مباحة ُمتنع منها املرأة يف عملها، وأشياء كثرية تكرهها تلتزم 
.مع أهنا ترفض أقل من ذلك بكثري إذا كان مصدره الّزوجهبا يف عملها،



٣٥٢

ملاذا؟ 
سؤال أطرحه عىل كّل امرأة تتلّوي من هذا التّرشيع؟ 

هي؟ ؟ أهو مجرد الّتمردّ على كلّ أمر إلأّنه من اهللا تعالىِلَأ
أم ما هو الّسبب في الحقيقة؟

وأنا أعرض مسألة القوامة هنا لننظر ما الّذي يمكن أن يكون مصدر 
:ا للمرأةقلق فيه

 -
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ُتنال باالنتخاب، فريىضمقراطيةالديإذا كانت الواليات يف األنظمة 
املهزوم باختيار األكثرّية مع أنه قد يكون اختيارًا خاطئًا ألّن مصدره 

© (بني العباد ُعية والفطرّية قسمها اهللا تعاىلبرشي، فالواليات الّرش 
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هو يف تطبيق نظام مفروض عليه، فليس له أن يتعّدى وهذا اإلرشاف

ذلك أوجب ىبرشع اهللا، له أو عليه، فإن تعّد أو يبتكر أو خيرتع، بل حيكم 
لوّيل األمر لتنال : اهللا عليه الّسخط، وجاز للمرأة أن تشكوه ملن هو أعىل منه

.حّقها منه
يم وهو الّرجل أن زم هذه القوامة أن أوجب اهللا عىل القّ اومن لو:محاية- 

اية األرسة وأفرادها من أّي رضر محواجب احلامية، فهو املسؤول عن يقوم ب
.يمكن أن يلحق هبا سواء كان مادياً أو معنوياً 



٣٥٤

كام أنّه املسؤول األّول عن التّوجيه يف األرسة، التّوجيه إلنشاء : توجيه- 
بعقوبة تعاىلده اهللا أوالد ملتزمني برشع اهللا ناجحني يف حياهتم، وقد توعّ 

ما من عبد يسرتعيه اهللا رعية يموت يوم «:تقشعّر هلا األبدان فقد قال 
.»يموت وهو عاّش هلا إالّ حرم اهللا عليه اّجلنة

الّرجل مسؤول مسؤوليّة تاّمة عن اإلنفاق عىل األرسة، : اإلنفاق- 
من ماهلا درمهاً ولو كانت املرأة أغنى أهل األرض، ال جيب عليها أن تنفق

.واحداً 
لكن إنفاقه بحسب قدرته، وال جيب هلا مستوي مّعني يفوق استطاعته، 

.] ٧:الطالق[) Z Y X W V U ] (إذ
كام أّنه يدخل يف قوامته كّل ما تعارف النّاس أّنه من واجبات الّرجل، 

ته أن مثل حّق إيصاهلا بسيّارته ألماكن عملها أو تعّلمها، ويدخل يف قوام
ال، ألّن بعض الّرجن تعلّل وتأخرييراجع الّدوائر اّلتي حتتاج وجوده دو



٣٥٥

يعتقد أنّه ال جيب عليه أن يوصل زوجته إىل مقر عملها، إذ الّرشط فقط أن 
أّن الّزوج ال يعرتض عىل عملها، وهذا خطأ بل العرف القائم لدينا 

ا إن وافق أصالً مقّر عملهعن إيصاهلا من وإىلمسؤول بالّدرجة األوىل
.عىل أن تعمل أو تتعلّم

يملك الّرجل التّنازل عنه أو هبته بةً فإّن القوامة ليست حقّا وهِ أخريًا 
.، يأثم كثرياً إذا تنّصل منهبل هي واجبلزوجته أو لغريه، 

والتّخّيل عنها يف احلقيقة هروب من مسؤوليّة رشعيّة، وال ينبغي المرأة 
زوجًا ال يقوم بحّق القوامة، ألّهنا وإن شعرت بحّرّية زائفة أن تفرح أّن هلا

وانفالت تسعد به، لكن لتتذّكر أّن ذلك يدّل أيضًا عىل نقص رجولة 
عن قوامته وسيتنّصل من ه سيتخّىل زوجها، وأّنه حمضن غري آمن، وأنّ 

ة واملرأمسؤولّيته يف املواقف الّتي حتتاج رجًال بمعني الكلمة ال ذكرًا فقط،
!!األّول أكثر من الثّاينبحاجة إىل



٣٥٦

!البنت 

: ال تزال تسمع هذه الكلمة يف أكثر البيوت
البنت، أو البنات، اجلزء األنثوي من األبناء، نبتة 

سواء : طرّية حتتاج لكثري من الّرعاية ممّن حوهلا
. داخل حميط األرسة أو خارجها
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!البنت 

: ال تزال تسمع هذه الكلمة يف أكثر البيوت
البنت، أو البنات، اجلزء األنثوي من األبناء، نبتة 

سواء : طرّية حتتاج لكثري من الّرعاية ممّن حوهلا
. داخل حميط األرسة أو خارجها
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أّهنم بعضهمأعرف بيوتات ممتلئة بالّذكور خلت من اإلناث، يذكر يل 
تّرصفاهتم البيت يف تعاملهم ، وأّهنم يشعرون بيبوسة يفيعانون جفافًا يف

ويف ظنّي أّن الّسبب هو غياب ونضوبًا يف مشاعر العطف من أرسهم ،
العنرص األنثوي يف األبناء ،فإنّه مصدر أّويل الستدرار العطف وإجاشة 
املشاعر باحلنان والّرعاية املفرطة أحيانًا فيفوح عبق رحيها معطّرًا أجواء 

. رسة األ
وال أعني هبذه الكلامت أّن األرسة اخلالية من اإلناث هبا نقٌص 

وإنّام أردت لفت النّظر إىل ما ركزه اهللا يف الِفطَر من احلساسية اجتامعي، 
جتاه البنت أو البنات من األب واألخ، ألّن الفطرة أكرب شاهد عىل ذلك 

.أبيهاالّضعف الغريزي يف األنثى منذ أن كانت بنتاً يف بيت 
، فطبيعة هذا الّضعف هو يف حقيقة األمر كامل وليس نقصًا عن الّرجل

خلق األنثى تقتيض وجود هذا الّضعف إلحداث التّوازن يف الطّبيعة،



٣٥٨

:حميط األرسة كام أسلفت قبل قليلالتّوازن اّلذي نحّس به منذ أن كنّا يف
ل وقّوهتا فقّوة الّرجل كامل وضعفه نقص، كام أّن ضعف األنثى كام

نقص، ومن قّوة الّرجل وقسوته وضعف األنثى ورّقتها حيدث التّوازن يف 
.الطّبيعة كام قّدرها خالقها

لوال هذا الّضعف يف البنت لتعبت األّم 
.يف إجياد معني هلا يف بيتها 

.فالّذكور يرفضون العمل املنزيل بشّدة، كام هو مشاهد معروف
ِمن كمفقل يل باهللا : ث اخللل الّرتبويولوال هذا الّضعف األنثوي حلد

الّرجال يستطيع أن ينزل بأحاسيسه ومشاعره ولغته وتعامله إىل مستوى 
طفل رضيع ال يعقل وال ينطق وسيلته الوحيدة هي البكاء تعبرياً عن خوفه 

.أو جوعه أو أمله
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ى أّما املرأة فلها من طول النّفس ما جيعلها تعارشه وتلني له وختاطبه حتّ 
نفس درجة يسكت بعد دقائق بل ويضحك، ولو كان يف الّزوج وزوجته

!القّوة لضاع األوالد 
كام أنّه لو كان هلام نفس الّدرجة من الّضعف لضاعت األرسة بكاملها، 

من قّوة تعينه عىل وظائف احلامية وطلب الّرزق واملدافعة مع رجلفال بّد لل
.املجتمع

عىل حتّمل أعباء األرسة وإدارة العمليّة )هايعين(والبّد للمرأة من ضعف
فالضعف أحياناً هو املعني، كام أّن النّبتة نعم، ،الّرتبوّية داخل حميط األرسة

الّلينة تنصاع للريح ومتيل معها لكنّها تنبت وتبقى ثابتة، مع أّن اليابسة 
.تقلعها الّريح قلعاً 
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ثّم هل يتغّزل الّشعراء إالّ برّقة املرأة وضعفها ؟
ضعف املرأة ال جيادل فيه عاقل، حتّى هناك يف بالد الغرب حيث 

م يعطون املرأة فهيّرصون عىل مغالطة احلقائق يرضخون هلا يف الواقع، 
أجورًا تقّل عن الّرجل، أليس هذا اعرتافًا منهم أّن إنتاجيّة املرأة أقل يف 

. األعامل الّرجاليّة
وما زالوا إىل اآلن يفصلون رياضات الّرجال عن النّساء، فال تسابق املرأة 
إالّ امرأة مثلها، وال تصارع إالّ مثلها، فلامذا هذا الفصل ؟ أال يمكن أن 

دريب إىل التّغلّب عىل الّرجل؟رأة باملِران والتّ تصل امل
وما زالوا يفصلون سجون الّرجال عن النّساء، فلامذا هذا الفصل، هل 

هناك خوف عىل املرأة من الّرجل، أليست املرأة نداً له ؟ 
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فام هو الّسبب ؟
.إّهنا الفطرة الّرّبانيّة الّتي ال يستطيع أحد أن ينكرها و إال فسد عيشه
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وأنت إذا تأملت قليًال وجدت أّن كّل هذه الفروق والتفضيالت أمور 
تتعّلق بمعيشة اإلنسان يف احلياة الدنيا، واقتضتها حكمة اهللا يف ابتالء 

E (:خرة وال يبقى إال يشء واحد فقطاإلنسان، وكّلها تزول يف اآل

 R Q P O N M L K J I H G F
 Z Y X W V U T S (]١٣:اُحلُجرات[  .
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الجسد الصامت

بكل أسف، مازال كثري من أخواتنا املؤمنات اللوايت بقني عىل حجاهبّن 
إن كثًريا من هؤالء النسوة مل َيعِني بعد ما هو : أقول،متمّسكات به

.احلجاب
احلجاب يف حقيقة رشعيّته هو حالة من االنفصال واالنعزال عن الرجل 

تقوم به املرأة تعبًّدا هللا تعاىل أوالً، وبُعًدا عن الريبة والشبهة ثانيًا،
.ومنًعا للفتنة هبا ثالثًا
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وإذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا أنّ الحجاب ليس مجّرد ثوب، بل هو 
.كيّات التي تخدم هذا الهدف وتحّققهمجموعة من الممارسات والسلو

، اجلسد الصامت
اجلسد اّلذي ال يستطيع الرجل أن يتواصل معه إالّ من خالل لغة اللسان، 

]٣٢:األحزاب[): ; >(: ثم تكون هذه اللغة وفق قوله تعاىل
، لكّن جسدها أو ثياهبا كثري من النّساء ال تتحّدث مع الرجال

!»يت لكهَ «:ترصخ
لكّن القلب املريض هو اّلذي يفّرس .. وقد يكون ذلك دون قصد

ويرتجم كل ما يراه من املرأة إىل لغة يفهمها ويتصّورها كام يوحي له بذلك 
: ; > = < ? @ (: قلبه املريض، وهلذا قال تعاىل

A (]٣٢:األحزاب[.
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هذا النّوع من القلوب واهللا سبحانه أمر بمراعاة 
الذي أصبح غالبًا علينا اليوم، إالّ من رحم اهللا، أن 
تعينه املرأة عىل أن يكتم مرض قلبه، ويبقيه ساكنًا 

.خامًدا
لساهنا، ولسان ثوهبا :املرأة تتحدث بثالثة ألسن

..ولسان جسدها
وحتّد من لغة ، عىل املرأة احلصيفة أن تسكت لغة اجلسد والثوب

..تكون فعالً تلك املؤمنة بحجاهبااللسان ل
:ولسوء فهم النساء حلقيقة احلجاب تصدر منهّن الترصفات املتناقضة


 

! 
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إنّه كثيرا ما يكون هتك شريعة : راحةدعوني أقل وبص
الحجاب وتشويهها من قبل من يوصفون بأنّهم 

!متدينون

أنا أعرف أّن بعض املتدّينات يسافرن مندوبات من قبل جامعات أو 
مؤسسات للقاءات علميّة أو دعوّية، طبًعا ال ينسني أخذ املحرم معهّن،

الرجال والنساء ويف أجواء تلك املؤمترات واللقاءات حيدث بني 
املحّجبات كالم كثري ال معنى وال داعي له، وتسقط الكلفة بينهم، وقد



٣٦٨

تتحدث الواحدة مع األخ الزميل بحضور املحرم يف أحاديث ليست 
واملحرم يراقب فقط عملية التواصل بني ُحرَمته وبني رجل ، رضورية

يث عىل أجنبي عنها، وإذا كان لديه بعض الثقافة فقد يشارك يف احلد
!خجل

 
يف احلقيقة إذا كانت تغطي جسدها بمالبس تتوافر فيها الرشوط 

هي تلبس مالبس احلجاب، - وق األمحروهذا أندر من العيّ –الرشعية 
.لكنّها ال تزال جتهل حقيقة احلجاب

وهي احلقيقة اّلتي عّربت عنها عبارة جاءت يف حديث ال يثبت سنًدا، 
مرأة أن ال ترى الرجال وال خري لل«: مجة للحجاب الذي رشعه اهللاه ترلكنّ 

.»ايروهن
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، وممّا أحب لفت النظر إليه أّن كثرة كثري منّا نيس أّن احلجاب عبادة حيبها اهللا

ذ كثرة الكالم عن أّن احلكمة من احلجاب ربام يتخّففن من احلجاب بسببه؛ إ
درء الفتنة، ومن ثم الدخول يف نقاش عن حتّقق هذه احلكمة يف اللباس 

الفالين أو الطريقة الفالنية أنسى الكثريين والكثريات أّن احلجاب مثله مثل 
.اجلانب التعبّديكل الترشيعات يرتكز يف أول األمر وهنايته عىل 

..مأجورة األجر العظيم عىل لباسهاومعنى ذلك أّن املرأة
 

         
        

   
 

 
. 
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فمن املحزن واملؤسف أن نرى يف شوارعنا وأسواقنا من تكلّفت لبس 
واخلامر لكنّها تلبسها وفق طريقتها وهواها هي، وهلذا ترى العجب العباءة 

العجاب من أنواع العباءات واُخلُمر التي ال متّت للحجاب الرشعي 
.ةلَ ِص بِ 

إّن كالمي هذا ألختي الّتي وّفقها اهللا وهداها لاللتزام : أعود ألقول
ي أمر اهللا باحلجاب، احلجاب عبادة، وحّق العبادة أن ُتؤّدى عىل الصفة الت

خلاص فام حصد إالّ التعب، وقد هبا، ومن تكلف العبادة وفق ذوقه وهواه ا
.، واهللا املستعان»من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو ردّ «:لقا


