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التمث هللا الثي أظسط سطغظا بظسمئ اإلجقم السزغط، والخقة والسقم سطى رجعل اهللا وسطى آله وختئه، وطظ جار سطى 
دربه، 

شغ الباطظ طظ جمادى اآلخرة ١٤٣٦عـ المعاشص لطباطظ والسحرغظ طظ آذار/طارس ٢٠١٥م اجاداف الصسط الظسائغ شغ 
المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر طآتمرا سالمغا لطمرأة لط غسئص له طبغض، بسظعان: «المرأة والحرغسئ: لطامغغج بغظ 

التص والئاذض»
عثا التثث الاارغثغ جرى شغ طثاطش الصارات، وضط تةمسات لخاظسات الرأي، تغث تط بالاجاطظ شغ خمج دول؛ عغ 
شطسطغظ، ترضغا، تعظج، إظثوظغسغا والممطضئ الماتثة. وصث سصث المآتمر شغ صاسات إلضاروظغئ طعتثة طظ خقل بث تغ 
لطضطمات طظ ضض صاسئ إلى بصغئ افطاضظ. ضما تط إلصاء ضطمئ طظ افردن. وأغدا تط بث عثا التثث بخعرة تغئ وطئاحرة 

لطظاس شغ أرجاء السالط، وتمئ طحاعثته طظ صئض تةمسات لطظساء شغ سثد طظ الثول افخرى.
وصث حمض التدعر ختفغات وجغاجغات وأضادغمغات وظاحطات وطتاطغات وسالمات وصائثات طةامع وطمبقت لطمظزمات. 
وصث جاء المآتمر تاعغةا لتمطئ سالمغئ طضبفئ اطاثت ذعال جائ أجابغع؛ احامطئ سطى تمطئ ظحطئ شغ طعاصع الاعاخض 

(اقجاماسغ)، وتعاخض طع وجائض اإلسقم السالمغئ، وطظاصحات طع الظساء شغ طثاطش الثول تعل السالط.
لصث جسى المآتمر إلى تفظغث أضثوبئ ظطط المرأة شغ ظض الحرغسئ اإلجقطغئ، وصثم رؤغئ واضتئ لمضاظئ المرأة  تصعصعا 
ودور الظساء ضما صررعا اإلجقم، وضما ذئصاعا دولئ الثقشئ اإلجقطغئ. ضما تط دتخ اقتعاطات المعجعئ ضث أتضام 
حرسغئ طسغظئ تاسطص بالمرأة، وضثلك حرح أجاس وصغط وأتضام الظزام اقجاماسغ اإلجقطغ الفرغثة، وأبرعا اإلغةابغ سطى 
الظساء وافذفال والتغاة السائطغئ والمةامع ضضض. باإلضاشئ إلى ذلك شصث بتث المآتمر الظسعغئ الشربغئ و»اإلجقطغئ»، 
وأشضارًا طبض المساواة بغظ الةظسغظ والترغات الطغئرالغئ، والاغ ُتساثثم شغ إداظئ طساططئ اإلجقم لطمرأة، وتفظغث اقدساء 
بأن تطك الظسعغات صث طعثت الطرغص لاترغر المرأة طظ الزطط. وإلى جاظإ عثا، شّخطئ الماتثبات الطرغص الختغح الثي 
غةطإ الاشغغر التصغصغ، وغآدي إلى تتسغظ تغاة الظساء شسقً. وصث تدمظ المآتمر طظاصحات تعل ضغش أن الاطئغص الحاطض 
فتضام الحرغسئ اإلجقطغئ طظ صئض دولئ الثقشئ طظ حأظه أن غتض السثغث طظ المحاضض الاغ تعاجه المرأة الغعم. واخااط 
المآتمر باسطغط الدعء سطى الثسط السالمغ الماجاغث والظحاط السغاجغ بغظ الظساء المسطمات طظ أجض إسادة إصاطئ دولئ 

الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
عثا الضاغإ غادمظ الضطمات الاغ ألصغئ خقل المآتمر، تغث تسرضئ بالافخغض إلى ضغش أن الاطئغص الضاطض لطحرغسئ 
اإلجقطغئ شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة عع الثي طظ حأظه أن غآجج المضاظئ الرشغسئ لطمرأة، وغعشر 

لعا التماغئ والتصعق الاغ تساتصعا، والاغ طظتعا اهللا جئتاظه وتسالى.
إظظا ظثسع اهللا جئتاظه أن ق غطعل الغعم الثي غحعثن شغه بظات عثه افطئ وغظسمظ ببمار السغح شغ ظض عثه الثولئ 

الضرغمئ طرة باظغئ إن حاء اهللا.

طصثطئ
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طظ الثي غتثد تصعق املرأة يف السالط اإلجقطغ: الحرغسئ أم الصاظعن الثولغ؟

بسط اهللا والخقة والسقم سطى رجعل اهللا وسطى آله وختئه وطظ واقه:
أغاعا التاضرات الضرغمات شغ الئقد الاغ ظسصث شغعا طآتمرظا «المرأة والحرغسئ بغظ التص والئاذض» ظتغغضظ أغظما ضظاظ؛ ضما ظتغغ 

جمغع طاابسغظا شغ ضض طضان، شالسقم اهللا سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته... أطا بسث:
لط غثخر أسثاء اإلجقم جعثا شغ الاطئغج سطى الظاس لغخرشععط سظ حرع ربعط، ضثبعا واشاروا وحعععا، وضان ظخغإ المسطمئ 
وشغرا، أجعط طسمعطئ ضبغرة أططروا بعا افتضام الحرسغئ الماسطصئ بالمرأة إلدراضعط السمغص لثورعا المعط شغ افجرة والمةامع، 

شضان لجاطا ضحش عثه افضاذغإ وشدح تطك اقشاراءات.
ظسط.. إن آذار عثا السام طثاطش سظ غغره أغاعا الظساء؛ إذ بان شغه بالضاحش شحض الاةربئ الظسعغئ شغ إظخاف المرأة؛ صرن ضاطض 
طظ الجطظ ولط تظةح الظسعغات شغ رد أطعر المرأة إلى ظخابعا أو إسطاء المرأة تصعصعا ضما غثسعن.. وعثا أطر طاعصع؛ شضغش لعا أن 
تظخش المرأة وعغ الاغ ظحأت وبغصئ الخطئ باقجاسمار وططاتفئ بسئاءته!! شصث اصارظئ دسعة طخطفى ضمال لعثم الثقشئ بثساوى 
تترغر المرأة، وضطظا ظسطط السقصئ العبغصئ بغظ طخطفى ضمال وبرغطاظغا الثئغبئ؛ ضما اصارظئ بعا أغدا دساوى المساسمرغظ شغ طخر 
وتعظج وغغرعا، شفغ طخر سطى جئغض المبال ضان الطعرد ضروطر المظثوب الساطغ الئرغطاظغ الراسغ الرجمغ لطترضئ الظسعغئ: عع 
تاطض لعاء الاترغر والامضغظ لطظساء بغظما ضان غرضه التصغصغ عع أن تزعر تدارته بأظعا عغ التدارة المافعصئ شغارجت بثلك 

اقجاسمار الفضري الثي غسائر أخطر طظ اقجاسمار السسضري!!
بط بسث ذلك تظعسئ افجالغإ وتسثدت العجائض لاخثغر المفاعغط والصعاظغظ الشربغئ قجاسمار الئقد والسئاد؛ شضاظئ المساعثات 
واقتفاصغات الثولغئ؛ وضاظئ المآتمرات وافّغام السالمغئ، وضان أغدا العةعم الحرس سطى أشضار اإلجقم وأتضاطه وخخعخا الظزام 
اقجاماسغ وضض طا غاسطص بالمسطمئ؛ شُخعِّرت بداسئ الشرب وضأظعا الظعر وطا غثالفعا الزطمات؛ خعرت أظعا الاصثم والتثابئ وطا 
غثالفعا الرجسغئ والاثطش! بض إّن افطر وخض إلى أن تئرر الثول المساسمرة اتاقلعا فراضغ المسطمغظ وجفضعا لثطائعط الجضغئ 
بأظه جسغ لاترغر المرأة المسطمئ! وأبرز طبال سطى ذلك تئرغر «جعرج بعش اقبظ» تربه سطى أششاظساان باترغر المرأة افششاظغئ طظ 

جةظعا شغ بغعت رجال ذالئان!!!
أخعاتغ: طا ضان الشرب لغظةح شغ تسعغص بداساه شغ بقد المسطمغظ لعق اساماده سطى أدوات طتطغئ: إذ تضفطئ الةمسغات الظسعغئ 
التضعطغئ طظعا وغغر التضعطغئ باظفغث طآربه وتئظئ جمغع طا روج له طظ اتفاصغات وطساعثات دولغئ ضئروتعضعقت تصعق اإلظسان 
وضاتفاصغئ جغثاو الماسطصئ بالصداء سطى جمغع أحضال الامغغج ضث المرأة وغغرعا.. وغطمج ظةاح الشرب شغ بسخ طساسغه طظ خقل 
تمضظه طظ أخث طخادصئ ضبغر طظ الئطثان سطى تطك اقتفاصغات والاجاطعط بعا؛ عظا شغ تعظج سطى جئغض المبال تمئ المخادصئ سطى 

ص أ ئ ح إل أة ص ث

الضطمئ افولى
 طظ تعظج 
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جغثاو طظث جظئ ١٩٨٥م طع الاتفر سطى بسخ الئظعد الاغ تثالش الحرغسئ وشغ ٢٠١١م رشسئ التضعطئ جمغع الاتفزات ضما تط 
المخادصئ طآخرا سطى بروتعضعل تصعق المرأة شغ أشرغصغا المطتص بالمغباق افشرغصغ لتصعق اإلظسان والحسعب!! وتط أغدا تشغغر 
بسخ بظعد الثجاعر المخري طآخرا بما غثالش أتضام الحرغسئ اإلجقطغئ طثسغظ أظه لخالح وترغئ المرأة! عثه المرأة المدطعثة 
بسئإ افظزمئ الاغ تثسغ أظعا إجقطغئ والسادات والاصالغث والصغط غغر اإلجقطغئ شغ بقدظا حرصا وغربا.. عثه افظزمئ الاغ جعطئ 

سمض الشرب وتربه ضث اإلجقم وأتضاطه بض وجاظثته ودسماه شغ ذلك..
إن المثصص شغ تطك اقتفاصغات والمساعثات الثولغئ غثرك طثى طثالفاعا فتضام ربظا وأظعا تادمظ المفاعغط الشربغئ سظ المرأة 
وتآجج لظمط طةامسغ طسغظ غثالش طثالفئ جععرغئ أتضام اإلجقم؛ وعط غسعصعن تطك اقتفاصغات بمضر وخثاع لازعر شغ خعرة 
الداطظئ لتصعق المرأة وطضاجئعا؛ والساططئ سطى تتثغث الصعاظغظ لخالتعا، تاى اظثثسئ بثلك وظعر طا بات غسرف بـ»الظسعغئ 
اإلجقطغئ» الاغ تتاول صراءة ظخعص الحرغسئ صراءة «طاطعرة» تسإ زسمعا إلخقح المظزعطئ الصاظعظغئ اإلجقطغئ لااقءم طع 

طضاسئات التثابئ أي طع بداسئ الشرب الفاجثة!!
ولضظ وهللا التمث أغاعا الفاضقت؛ رغط سزط الةععد المئثولئ طظ الشرب وأسعاظه شصث بات الغعم واضتا أضبر طظ أي وصئ طدى 
شحض الظسعغئ وطآتمراتعا وطظزماتعا واتفاصغاتعا شغ تتصغص طا تثسغه طظ أعثاف. وإظظا ظسألعط عظا وظسألضظ: عض وشعا طا وسثوا 
به تصا؟! عض ترروا المرأة وأسادوا لعا تصعصعا المسطعبئ؟! عض صدعا أو سطى افصض خففعا طظ طحاضض الفصر والةعض والمرض والسظش 
ضث المرأة؟! عض تصصعا المساواة المجسعطئ أم ضاظئ جرابا غتسئه الزمآن طاء؟! عض أبمرت صرارات وتعخغات طآتمراتعط واتفاصغاتعط 
ُطّرًا ضاوغًا؟! عض أظاةئ أجرا جسغثة عاظؤئ أم أجرا طافضضئ تسغسئ؟! عض ارتاتئ المرأة بخراسعا طع الرجض بتةئ  زعرًا أم سطصماً 
المساواة والامضغظ أم ازدادت إرعاصا وطساظاة وإتئاذا؟! عض أظخفاعا الصعاظغظ الئحرغئ العضسغئ أم زادت طظ ظطمعا؟! عض ضاظئ 

ادساءاتعط تعل تتثغث وإخقح الظزام اقجاماسغ بتغث ظاصدعا طفاعغط اإلجقم ذعق ظةاة أم تئض طعت؟!
الةعاب أخعاتغ واضح شغما ظراه طظ وضع المرأة الثي غجداد جعءًا وظطما وطساظاة، تاى لصث ظعرت ترضئ ظساء ضث الظسعغئ طمظ 
تثوصظ سطصط بمار «المساواة»، شطفزظعا لفر الظعاة وتمطظ حسارات طظ طبض أظا ق أتااج لطظسعغئ فظغ ق أرى شغ الرجض سثوًا.. أظا ق 
أتااج لطظسعغئ فظعا تعثم افجرة وتتارب الاصالغث افجرغئ.. إلى غغر ذلك طظ الحسارات الخارخئ برشخ تسطط الظسعغئ سطى صدغئ 

المرأة واتاضارعا لعا... شعض بسث ضض عثا الفحض شحض!!
وعظا غفرض تساؤل ظفسه عض طظ طحروع آخر صادر سطى إظخاف المرأة شغ ضض السالط تتادظه الظساء!؟ عض عظاك طحروع غسطغ 
لطمرأة والرجض والطفض والمةامع بضض أشراده تصعصعط بثون تمغغج أتث سطى غغره تغث غسرف ضضٌّ طا له وطا سطغه ضمظ أتضام واضتئ 
بابائ طظخفئ؟! عض عظاك أتضام تراسغ إظساظغئ اإلظسان وتسطغه تصعصه وتطجطه بعاجئات تسإ عثا الثور بتغث تسغر سةطئ التغاة 

بسععلئ وغسر وعظاء؟!
أجض أخعاتغ.. إن طحروع اإلجقم السزغط عع المحروع الثي غزعر غعطا بسث غعم أظه الرؤغئ السغاجغئ العتغثة الصادرة سطى صطإ 
العاصع وتشغغره تشغغرا جثرغا شاظخش الئحرغئ جمساء برتمئ اهللا وتظخش المرأة ذئسا تئاسا.. شعع طظ رب الئحر وخالصعط والسالط بعط 

.﴾ ُ ِب�� َ
ِطيُف اْ� � َيْعَ�ُ َمْن َخَلَق َوُهَو الل�َ
َ
﴿أ

أغاعا المسطمات السجغجات الحاطثات بإجقطعظ شغ ضض بصاع افرض؛ لصث دار الجطان دورته وباتئ بداسئ الشرب طظ شدض اهللا 
طضحعشئ طفدعتئ وبّاظ بعسغضّظ وشطظاضّظ ترغظ افطعر بسغظ بخغرة باصئئ؛ شآن افوان إذن لاضّظ سطى الةئعات افولى شغ طتاربئ 
الضفر وأسعاظه: آن لضّظ أن تضّظ السث المظغع الثي غتعل دون تظفغث طثططاتعط الحرغرة وطآربعط الثئغبئ بطفر ضض اتفاصغاتعط 
وطساعثاتعط؛ بطفر طفاعغمعط الثاذؤئ ووجعئ ظزرعط المشطعذئ سظ التغاة؛ بطفر الصداغا الااشعئ الاغ أرادوا أن تضعن عّط المرأة..

إن إجقطظا عع التص المئغظ.. عع رجالئ رب السالمغظ.. تّص لظا أن ظطاول السماء به رشسئ؛ تّص لظا أن ظطفر ضض طا غثالفه لفر 
الظعاة؛ تّص لظا أن ظضحش وظفدح طا غسمعظه إخقتا وتطعغرا فتضام الحرع وظاخثى له! وظسطظعا طثوغئ شغ ضض افرض: بإجقطظا 
لظ ظفرط؛ لظ ظاظازل؛ لظ ظتغث.. ضفاضط تحعغعا وتترغفا لثغظظا لط تسث تظططغ سطغظا تغطضط وأضاذغئضط بض لصث باظا سطى غصغظ أن شغ 

&اء: ١٨]. '�ق3 َوَزَهَق اْلَباِطُلۚ  ِإن� اْلَباِطَل َ-َن َزُهوًقا﴾ [ا إجقطظا المظفث والمظصث لطئحرغئ جمساء ﴿َوُقْل َجاَء اْ�َ
والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته

ضطمئ تعظج
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الضطمئ الباظغئ
طظ افردن 

تفضغك طظعب الظسعغئ اإلجقطغئ

تخطئ المرأة المسطمئ سطى ضاطض تصعصعا دون أن تصاوم وتصاتض وتصعم بالمسغرات واإلضرابات لثلك، شصث أظخفعا اإلجقم وأتضاطه 
بعخفعا إظساظاً أوق وأخغرا، وضاظئ لعا طحارضات إغةابغئ وشسالئ شغ ضاشئ طظاتغ التغاة السغاجغئ واقصاخادغئ واقجاماسغئ والاسطغط 
والسمض، شغ العصئ الثي ضاظئ شغه المرأة شغ الشرب تساظغ وغقت المعاظئ والاعمغح والاتصغر، ولط غضظ لعا تصعق تثضر، ظاعغضط 
سظ جعء طساططئ الثضعر لقظاث شغ افجرة والمةامع والضظغسئ، طما دشع الظساء إلغةاد تراك شغ المةامسات الشربغئ تعل تصعق المرأة 
ورشخ طا جمغ بالعغمظئ الثضعرغئ، شزعر طا غسمى بالظسعغئ والاغ أتث تسرغفاتعا «أظعا الظزرغئ الاغ تظادي بمساواة الةظسغظ 
والعغمظئ  الةظسغ  الامغغج  إزالئ  وإلى  واعاماطاتعا  المرأة  تصعق  تتصغص  إلى  جغاجغئ  ضترضئ  وتسسى  واجاماسغا،  واصاخادغا  جغاجغا 

الثضعرغئ الثي تساظغ طظه المرأة».
وصث تاول الئسخ تصطغث طسالةات عثا الزطط الثي تسرضئ له المرأة الشربغئ سئر اجاغراد شضرة الظسعغئ وطتاولئ أجطماعا، تغث تسسى 
«الظزرغئ الظسعغئ اإلجقطغئ» إلى تتثغث طظزعر المرأة طظ خقل طراجسئ اإلجقم بظزرة تثغبئ جثغثة، وضاظئ طارغع بثران أول باتبئ 
تساسمض عثا المخططح سام ١٩٩٩م تغث أحارت إلى أن الثغظ ق غحضض المحضطئ أطام المرأة بض تضمظ المحضطئ شغ الطرغصئ الاغ 

غساء بعا تفسغر الثغظ وتطئغصه..
ظسط أخعاتغ.. إن طا غططص سطغعا اجط «الظسعغئ اإلجقطغئ» تمغج بغظ الصرآن والتثغث، وتساصث أن الصرآن أضبر إظخاشا لطمرأة شغ حأن 
الظعع، وتاعط التثغث باإلجتاف بتص المرأة المسطمئ. تغث تساثثم عثه الظسعغئ طخططح اقجاعاد طظ أجض تفضغك الظخعص الثغظغئ 
واجاثراج أتضام وشااوى غطةأن إلغعا شغ الثشاع سظ تصعق المرأة ضاططئ ضما غثسغظ، أي غسمطظ داخض إذار اإلجقم طسامثات سطى طظاعب 
لشعغئ سثة شغ تفسغر الثطاب الثغظغ.. وعظا طضمظ الثطعرة أخعاتغ، تغث غخسإ سطى الظسعغات الطغئرالغات والسطماظغات أن غتثبظ 
ظفج الاشغغر لسئإ بسغط وعع ظزرة اآلخرغظ إلغعظ ضعظعظ غتمطظ شضر الشرب وجؤظ لغعثطظ طئادئ وأخقق ودغظ الحرق، لثلك 
غضعن المةامع «اإلجقطغ» تثرا طظعظ، بض إظه صث غدع المسعصات أطام أي طحروع غأتغظ به طظ أجض المرأة وغظزرون إلغه بسغظ الحك 
والرغئئ، شئثلك تسمض «الظسعغات اإلجقطغات» سطى شرض الظسعغئ الشربغئ ولضظ بطرغصئ بالشئ الثعاء؛ تغث غسسغظ إلصظاع المسطمغظ 
والمسطمات أن طا جاءت به الظسعغئ الشربغئ عع سغظ طا غثسع إلغه اإلجقم، وبالاالغ شق غعجث طا غثسع لمصاوطئ ذلك أو ظصثه، شعغ 
طةمعسئ طظ افشضار اإلظساظغئ الراصغئ التثغبئ الاغ تاطابص طع طا جاء به اإلجقم.. وتاجسط عثه افذروتئ سثد طظ افضادغمغات القتغ 
صمظ بخك المخططح طظ أجض الصئعل به وتروغةه شغ الئقد اإلجقطغئ شأخئتظا ظسمع بما غسمى بـ»الظسعغئ اإلجقطغئ»، وظثضر عظا 
م الفضر وق غةئر الظساء سطى  أطغظئ داود الاغ أطَّْئ طخطغظ رجاقً وظساًء شغ أطرغضا، والاغ ترى أنَّ اإلجقم ق غاسارض طع الترغئ وق غترِّ
ارتثاء التةاب! بخغشئ أخرى إظعظ غَئةِّطظ اإلجقم طظ أجض عثطه ودون أن ُغاَّعمظ بالثغاظئ والسمالئ لطشرب، بض صمظ بخغاغئ السثغث 
طظ المصارتات إلخقح العضع، ولضظ بظفج الطشئ وداخض ظفج اإلذار الثغظغ. تغث ظحعث تالًغا ترضئ سالمغئ طظ أجض طا غسمى بإخقح 
صعاظغظ افتعال الحثخغئ اإلجقطغئ لخالح المرأة ضما غّثسعن. سطى جئغض المبال تصعل إتثاعظ: «إن تصعق المرأة ُبارت بسئإ غطئئ 
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المظزعر الثضعري لسثة صرون، شصث حاع تفسغر طسغظ آلغات الصرآن الضرغط لط غضظ دائماً ضاطقً ودصغصاً، بض ضان طاأبرًا بثلك المظزعر 
الثضعري. ولعثا تثسع الظساء فن غةعثن أظفسعظ لصراءة الصرآن الضرغط طةثدًا طظ طظزعر أظبعي بصخث الثشاع سظ تصعصعظ»!!

جعرة  باجط  جعره  أذعل  طظ  جعرة  جمى  إظه  تاى  الظساء  بصداغا  اعاط  طسطعم  عع  شضما  والثاتط،  الثالث  اهللا  دغظ  اإلجقم،  أطا 
«الظساء»، ووشصا لرؤغئ طاضاططئ طاعازظئ وضع تجطئ طظ التصعق تصابطعا طةمعسئ طظ اقلاجاطات والمسؤعلغات.. أطا المسغار الثي دحظه 
اإلجقم لرؤغئ السالط شعع لغج ذضعرغا وق أظبعغا وإظما عع طسغار إلعغ؛ بمسظى أن غظزر اإلظسان - ذضرا ضان أم أظبى - في صدغئ بمسغار: 

عض عثا أطر غتئه اهللا وغرتدغه أم غضرعه وق غصئطه؟
﴾، والاظصغإ سظ أجئاب الاماغج بغظ  ْن56َ

ُ8�َكُر َ-ْ
َ إن الظصاحات تعل الفروصات بغظ الرجض والمرأة وطتاولئ تأوغض صعله تسالى: ﴿َوَلْيَس الذ�

الرجض والمرأة شغ المغراث والحعادة والثغئ والسمض والاسطغط والتةاب... وغغر ذلك، عغ طةرد جفسطئ شضرغئ ق جثوى طظعا. شاإلجقم 
ِذي َخَلَقُ<ْ ِمْن  ُ<ُ ال� ب� ُقوا َر اُس ات� ا الن� َ 3�F

َ
غظزر إلى الرجض والمرأة دون تفرغص بغظعما طظ تغث عما إظسان، ُخطص طظه ظعسان الثضر وافظبى ﴿�Gَ أ

ا َوِنَساًء﴾. شالمرأة لغسئ أصض أو أضبر طظ الرجض، بض عما طاساوغان شغ الاضطغش وشغ البعاب  ً َما ِرَجاً� َكِث�� ُ ْ 
Lا َوَبث� ِم َ َNOا َزْو َ ْ 
Lَنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِم
والسصاب، ﴿شاجاةاَب لُعْط ربُّعط أظِّغ ق ُأِضغُع َسَمَض ساطٍض طظضط طظ َذَضٍر أو ُأْظَبى بسُدضط طظ َبْسٍخ﴾. وصث وضع اإلجقم لضض طظ 
َضُر  المرأة والرجض دورا وطسآولغئ، وضض غسسى فن غآدي دوره عثا سطى أضمض وجه اباشاء طرضاة اهللا سج وجض. صال تسالى: ﴿َوَلْغَج الثََّ
﴾ لُغثرس بثلك ضضَّ افلسظ المطالئئ بالمساواة تسإ المساغغر الئحرغئ ذضرا ضان  ُ ِب�� َ
ِطيُف اْ� � َيْعَ�ُ َمْن َخَلَق َوُهَو الل�

َ
َضاْفُْظَبى﴾، وصال أغدا: ﴿أ

أم أظبى. وتصعق المرأة عغ طا طظتعا إغاعا اهللا سج وجض، شطط تطالإ ولط تخارع طظ أجض تص لعا. شعظاك أتضام خص اهللا بعا المرأة 
وعظاك أتضام خص اهللا بعا الرجض لسطئ لط غثضرعا اهللا سج وجض ولضظ صطسا لغج لظصخان سصض المرأة، بمسظى سةج لثغعا؛ شطع ضان عثا 

تال المرأة شضغش أطرظا رجعلظا الضرغط  أن ظأخث دغظظا طظ السغثة سائحئ رضغ اهللا سظعا؟
لصث شعمئ المرأة شغ خثر اإلجقم عثشعا ودورعا شغ التغاة؛ شضاظئ تسسى لمظاشسئ الرجض شغ رضا اهللا سج وجض لطفعز بالةظئ، 
ولط تضظ تفضر شغ أي حغء جعى أن ق غفعتعا أجر أو ُتتَرم طظ شرخئ لظغض البعاب طظ اهللا. شالمظاشسئ لغسئ سطى الرشسئ والمضاظئ 
افدبغئ، تاحا هللا، شعآقء صعم ترضعا الشالغ والظفغج طظ أجض اهللا ورجعله، عاجر طظعط طظ عاجر تارضا جاعاً وطاقً واجاصئطعط إخعاظعط 

لغحارضععط شغ طا لثغعط صض أم ضبر وتئصى السجة هللا ولرجعله ولطمآطظغظ.
لط تاتثث المرأة شغ خثر اإلجقم سظ ظزرة اإلجقم لعا أو ظظئ أن الرجض طفدض سطغعا، فن اإلجقم أضرطعا وحرشعا، شطما اباسثت 
سظ اإلجقم ولط تةث أتضاطه ططئصئ ضاططئ جادت طفاعغط طشطعذئ ضبغرة.. ظسأل اهللا أن تسعد أتضام اإلجقم لطاطئغص شغ دولئ الثقشئ 

الراحثة سطى طظعاج الظئعة؛ لاصدغ سطى ضض طا غظاصخ الحرع..
والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته

ضطمئ افردن
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 الضطمئ البالبئ
طظ لظثن 

تفظغث اشرتاءات وجائض اإلسقم ضث املرأة والحرغسئ اإلجقطغئ
طصثطئ:  (١)

أخعاتظا السجغجات وضغعشظا الضرام، صام التضام الفرظسغعن شغ سام ١٨٧٠، والثغظ ضاظعا غتاولعن إتضام جغطرتعط اقجاسمارغئ   •
سطى أججاء طظ السالط اإلجقطغ، بالاعخغئ بأن غصعم الرجال الفرظسغعن بالاجوج طظ الظساء السربغات. وصث سئر طآغث لعثه السغاجئ سظ 

ذلك بصعله: «إظه طظ خقل الظساء غمضظظا السغطرة سطى أرواح الظاس».
أدرك المساسمرون أن الظساء شغ المةامع اإلجقطغ، عظّ  طتعر افجرة، والسمعد الفصري لطمةامع، وطربغات افذفال. وأظك إذا   •
تمضظئ طظ أجر صطعبعظ وسصعلعظ، شإظك جاأجر أرواح أجغال المسطمغظ شغ التاضر والمساصئض، وجاخظع أجغاًق تثاشع سظ طساصثاتك 
وأظخاًرا لتضمك. ولثلك جسى التضام الشربغعن لطسغطرة سطى روح المرأة المسطمئ طظ خقل تحضغض ذوصعا بتسإ صغمعط الشربغئ؛ 

وأصظسععا بالظزر إلى تارغثعا اإلجقطغ طظ خقل وجعئ الظزر الشربغئ؛ وخاغعا آطالعا وتططساتعا طظ خقل رؤغاعط.
لصث ضاظئ وجائض اإلسقم طظ أعط العجائض الاغ اجاشطععا سئر افجغال الماساصئئ لاتصغص عثا العثف. ذلك أظعا تحضض طرآة   •
لاطك الروح، ولضظ لغج طظ خقل تصثغط الاخعر التصغصغ لمضاظئ المرأة المسطمئ شغ الثغظ اإلجقطغ؛ فظعا لع شسطئ، أي وجائض 
اإلسقم، لضاظئ صث بغظئ أن المرأة تساظص ظزاًطا غطئص تصغصئ أتضاًطا تخعن ضراطاعا وتتصص رشاعغاعا، وظزاًطا صث رشع طضاظاعا شغ 
المةامسات، وضان رائًثا أغًدا شغ جسطعا تاماع بضاشئ تصعصعا السغاجغئ واقصاخادغئ والاسطغمغئ والصاظعظغئ، وذلك طظث صرون صئض ظحعء 

التدارة الشربغئ.
ضق لط تفسض! شعجائض اإلسقم السطماظغئ صث أخفئ وذمسئ عثا الاخعر التصغصغ الخادق لمضاظئ المرأة شغ الحرغسئ اإلجقطغئ.   •
وبثًق طظ ذلك، شصث بظئ وجائض اإلسقم عثه خعرة صئغتئ طحععئ لععغاعا ضاطرأة طسطمئ وضغش أظعا ضاظئ تاسرض لسعء المساططئ 
سئارة  وأخئتئ  الباظغئ،  الثرجئ  طظ  وطعاذًظا  لطسظش،  وتاسرض  وطساسئثة،  جةغظئ،  ضاظئ  إظعا  تغث  والادطغض؛  الضثب  سطى  اساماًدا 

«ضتغئ» ردغفئ لسئارة «طتةئئ»؛ شصث أخئتئ المرأة المتةئئ سظث الضبغرغظ رطًجا واضًتا سطى ظطط اإلجقم لطظساء.
وصث أدت عثه الخعرة الثاذؤئ المحععئ إلى أن تثةض الضبغر طظ الظساء المسطمات طظ بصاشاعظ اإلجقطغئ، وتثت بعظ إلى   •
اتاصار تارغثعظ اإلجقطغ والثعف طظ سعدة تضط اإلجقم، وشغ العصئ ظفسه غاط إغراؤعا بظمط التغاة السطماظغئ الماتررة، وبالبصاشئ 
والظزام السطماظغ، وغاط تخعغر ضض ذلك سطى أظه الطرغص إلى تغاة ضرغمئ. وتط السمض بثط طعاز طظ أجض ترضغج الحئعات والُضره 
تةاه اإلجقم شغ المةامسات الاغ ق غثغظ أعطعا باإلجقم. وعثا ضطه صث جاسث التضعطات السطماظغئ، شغ الحرق والشرب، سطى تظفغث 
طثططاتعط شغ إضساف تمسك المسطمغظ بمساصثاتعط اإلجقطغئ، وتشغغإ اإلجقم سظ التغاة الساطئ، وذلك طظ خقل إغةاد رأي سام شغ 
تطك الثول غصئض بمظع التةاب والظصاب، وغصئض بسغاجات صمسغئ أخرى ضث المسطمغظ، وضثلك غصئض غجو بقد المسطمغظ لاتصغص طخالح 
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جغاجغئ؛ وضض عثا تتئ حسار تماغئ المرأة المسطمئ طما غسمى البصاشئ اإلجقطغئ «الصمسغئ».
لصث ضائئ جغما طارتظ طعظغعز، أجااذة سطط اقجاماع شغ السالط السربغ واإلجقطغ شغ جاطسئ طثرغث، طصاًق بسظعان «ظساء   •
المسطمغظ شغ سغعن الشرب»، وطما جاء شغه: «إن وجائض اإلسقم ق تحضض شصط المخثر العتغث تصرغًئا لطمسطعطات والخعر والمعاصش 
الاغ تخظسعا، ولضظعا تسمض أغًدا سطى اجامرار الخعر الظمطغئ والاثغقت البصاشغئ المعروبئ تارغثًغا والاغ تحضض ججًءا طظ بظك الثاضرة 

الةماسغئ العذظغئ».
أخعاتظا الضرغمات، إن عثه الخعر الظمطغئ المعروبئ والخعر البصاشغئ الضاذبئ سظ الظساء المسطمات وطضاظاعظ شغ اإلجقم   •
ق غمضظ أن تسامر دون طعاجعئ. وغةإ أق تضعن عثه افضاذغإ الخعت المعغمظ شغ خطاب وجائض اإلسقم تعل المرأة والحرغسئ 
اإلجقطغئ. وق بث طظ تتطغض عثه افضاذغإ والرد سطغعا وبغان زغفعا. ولطصغام بثلك ق بث أن ظسرف أوًق المخادر الاغ َتسامث طظعا 

وجائض اإلسقم عثه افضاذغإ سظ اجاسئاد الحرغسئ لطمرأة.

بغان زغش ادساءات المساحرصغظ سظ وضع المرأة شغ ظض الثقشئ السبماظغئ:  (٢)
إن أتث عثه المخادر الرئغسغئ عغ خراشات المساحرصغظ الشربغغظ الصثغمئ تعل طساططئ الظساء شغ ظض الثقشئ السبماظغئ.  •

لصث خعرت ضاابات ورجعطات المساحرصغظ الشربغغظ والمآرخغظ والسغاجغغظ، لصرون سثة، طضاظئ وتغاة المرأة شغ ظض تضط   •
الثقشئ السبماظغئ سطى أظعا ضاظئ تغاة سئعدغئ وجةظ، تغاًة غصعم شغعا الرجال باجاسئاد الظساء. ولصث خعرت الضاإ الثراشغئ والحععاظغئ 
ضضااب «ألش لغطئ ولغطئ»، وضثلك أسمال الفظاظغظ والرتالئ افوروبغغظ، المةامع السبماظغ ضمضان حععاظغ، تغث ضاظئ تسغح شغه الظساء 
ضئدائع ساججة غماطضعا افزواج، تسغح تغاة افجغرة شغ بغعتعظ، وُتساطض سطى أظعا طةرد وجائض لاعشغر الماسئ لطرجال. ولط غةسض 
أي حغء تطك التغاة رطًجا أضبر طظ «الترغط» بالظسئئ لطسصطغئ الشربغئ، وصث وشرت عثه الاسمغئ خغاًق خخًئا لطمساحرصغظ الشربغغظ. 
وصث أخئتئ المحاعث الاغ تخعر تغاة المرأة ضأظعا تغاة ططآعا الةظج، تغث تضعن المرأة شغعا أجغرة تطعف سطى الرجال إلرضائعط، 
عر سطى خفتات الضاإ ولعتات الفظاظغظ. ولثلك تط إظعار واصع الظساء المسطمات سطى خعرتغظ؛ افولى  وأخئتئ المحاعث عثه ُتخَّ
تزعرعا بأظعا طستعصئ طدطعثة، وضتغئ طسجولئ، وتسغح تغاة عجغطئ خطش جثران الترغط، وتاطعش لغصعم المتررون الشربغعن 
بإظصاذعا طظ الطئاس اإلجقطغ الزالط وأتضاطه. والباظغئ تخعرعا سطى أظعا ق تصعم إق بثور اإلغعاء الةظسغ، خاضسئ لحععات رجالعظ؛ 

وضض ذلك غاط وشص الحرغسئ اإلجقطغئ وأتضاطعا.
لصث حضطئ عثه افوخاف الشربغئ «لطحرق الشرغإ» ولصرون سثة المعاصش الشربغئ تةاه واصع المرأة شغ أتضام الحرغسئ اإلجقطغئ.   •
ولصث تضررت عثه الخعر بحضض ق غتخى سطى حاحات السغظما والاطفجغعن شغ الصرظغظ الـ٢٠ و٢١، وأخئتئ عغ الخعرة السائثة شغ 

البصاشئ الساطئ، وتأخطئ شغ ظزر الضبغر طظ الشربغغظ وضثلك سظث الضبغر طظ المسطمغظ.
إن عثه افوخاف عغ الاغ تثدت الضبغر طظ اتعاطات وجائض اإلسقم شغ السخر التثغث ضث أتضام طسغظئ طظ أتضام الظزام   •
اقجاماسغ شغ اإلجقم. شالظصاب سطى جئغض المبال، خعرته وجائض اإلسقم سطى أظه لئاس جةظ وسجلئ غطمج خعت المرأة وغسجلعا سظ 
التغاة؛ وعثه الظزرة عغ تصرغًئا اطاثاد لطةثران الاغ ُضربئ تعل الترغط ضالسةظ ضما خعرعا المساحرصعن، وافطر ظفسه غظطئص سطى 

شضرة الفخض بغظ الظساء والرجال الاغ وخفئ بأظعا «شخض بغظ الةظسغظ» وعغ وجغطئ أخرى لسجل المرأة سظ المةامع.
غغر أن عثه افوخاف الاغ اجاثثطعا المساحرصعن لاخعغر تغاة الظساء شغ ظض الثقشئ السبماظغئ، شغ التصغصئ، طةرد تطفغص   •
خادر سظ افوعام افوروبغئ. وضاظئ شغ افجاس ظاغةئ فسمال الضااب والفظاظغظ الثضعر الشربغغظ الثغظ لط غضظ ُغسمح لعط أبًثا بالصغام 
بأي اتخال سظ صرب طع الظساء شغ الثولئ السبماظغئ، ولط غضظ ُغسمح لعط أبًثا بالثخعل إلى أطاضظ الظساء الثاخئ بسئإ الاطئغص الخارم 
لتضط اإلجقم شغ الفخض بغظ الرجال والظساء الثي ضاظئ تطئصه الثولئ. ولثلك ضان طظ المساتغض تصرغًئا أن غضعن لطثضعر افجاظإ أي 

شرخئ لطثخعل إلى تغاة الظساء المظجلغئ أو الثاخئ شغ الثولئ السبماظغئ.
إق أن ضاابات المساشرات افوروبغات، الطعاتغ َتمضظَّ طظ السغح بالصرب طظ الظساء شغ الثولئ السبماظغئ والثخعل إلى تغاتعّظ   •
الثاخئ لمحاعثتعا سظ صرب، غرجمظ خعرة طثاطفئ تماًطا سظ أوخاف المساحرصغظ الثضعر. وعآقء المساشرات أبططظ شضرة أن الظساء 
شغ ظض الثقشئ السبماظغئ ضظ أجغرات، وطساسئثات، وغساططظ بخعرة طعغظئ؛ بض لصث حعثن بسضج ذلك. شالسغثة ضراشظ سطى جئغض 
المبال، وعغ رتالئ برغطاظغئ شغ الصرن الباطظ سحر، ضائئ شغ ضاابعا شغ سام ١٧٨٩ والثي غتمض سظعان «رتطئ طظ حئه ججغرة الصرم 
إلى الصسطظطغظغئ» سظ التغاة شغ الثولئ السبماظغئ، وطما جاء شغه: «إن افتراك شغ جطعضعط تةاه جظسظا غسث طباًق غتاثى لضض الحسعب 
 M.) افخرى... وأساصث أظعظ (الظساء الارضغات) شغ ذرغصئ سغحعظ، غمضظ أن غضّظ أجسث طثطعصات تاظفج ». وضائئ إجظاتغج أوعسعن
De M. D’Ohsson)، وعغ اطرأة أرطغظغئ سمطئ شغ السفارة السعغثغئ لسظعات ذعغطئ شغ الصرن الباطظ سحر، سظ الثقشئ السبماظغئ، 
وطما ضائئ: «ضض طظ غاخرف بحضض جغأ تةاه المرأة، بشخ الظزر سظ طظخئه أو دغظه، ق غمضظ أن غفطئ طظ السصاب، فن الثغظ غأطر 

بحضض سام بأن ُتتارم الظساء. ولعثا السئإ غاساطض ضض طظ الحرذئ والصداة بحضض حثغث جًثا طع أي حثص أجاء طساططئ الظساء».
إن عآقء الضاتئات افوروبغات صث شظثن اقدساء بأن «الترغط» ضاظئ سئارة سظ أطاضظ لسةظ الظساء، وصث وخفظعا بثًق طظ   •
ذلك بئساذئ بأظعا أطاضظ سغح الظساء داخض بغئ افجرة، وصث شّخطظ ضغش أن الظساء ضاظئ لعظ ترغئ طشادرة تطك افطاضظ لطظحاذات 
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الارشغعغئ أو ذطًئا لقظخاف طظ خقل المتاضط إذا طا اظُاعضئ تصعصعظ. وصث عاجمظ أغًدا اقتعاطات بأن الترغط أطاضظ غةري شغعا 
الفساد الةظسغ تغث تسرض شغعا الظساء لماسئ الرجال، وبثًق طظ ذلك، شصث وخفظ الظصاء والاصعى والاصثغر لطئغسئ الاساطض داخض 
افجرة السبماظغئ اإلجقطغئ. وصث تتثبظ سظ ضغش أن الرجال غطاجطعن بحضض خارم بافتضام الماسطصئ بتغاة الظساء الثاخئ الاغ تضعن 
شغ أطاضظ الترغط، لثرجئ أن زوج المرأة المسطمئ، تاى لع ضان الثطغفئ ظفسه، ق غفضر شغ الثخعل سطى أطاضظ الترغط شغ بغاه إذا رأى 

تثاء اطرأة سظث باب أطاضظ الترغط، وعع طا غثل سطى زغارة ضغعف طظ الظساء.
وبالظزر شغ جةقت الصداء لثولئ الثقشئ السبماظغئ، تزعر خعرة طثاطفئ تماًطا لعاصع تغاة الظساء شغ ظض تطئغص افتضام   •
الحرسغئ سّما ُتخعره أوعام المساحرصغظ الشربغغظ. شفغ سام ١٩٧٠ صام أجااذ الاارغت افطرغضغ، ر.س. جغظغظشج، بئتث طعجع سطى 
أضبر طظ ١٠٠٠٠ وبغصئ طظ جةقت المتاضط السبماظغئ الاغ تسعد إلى الصرن السابع سحر. شضحفئ عثه السةقت أن الظساء اجاثثطظ 
المتاضط باظازام لطثشاع سظ تصعصعظ الحثخغئ وتماغئ طماطضاتعظ، وأظعظ ضظ طتمغات طظ السظش والجواج الصسري، وضان أزواجعظ 
وأجرعظ غظفصعن سطغعظ، وأظه بإطضاظعظ الحروع شغ صداغا الطقق، وأن تصعصعظ شغ المعر والمغراث ضاظئ طتفعظئ. وباإلضاشئ إلى 
ذلك، شصث ضظ غاماسظ بظفج التصعق اقصاخادغئ لطرجال وضظ صادرات سطى إدارة برواتعظ وحآوظعظ اقصاخادغئ بحضض طساصض سظ 
أصاربعظ طظ الرجال. وعثا غحمض تصعق حراء وبغع السصارات، وإدارة افسمال الاةارغئ، وإبرام السصعد، واجابمار افطعال، وتعلغ طظاخإ 
إدارغئ شغ افسمال الاةارغئ الاغ غحرف سطغعا اآلخرون. وربما ضان ضض عثا عع طا دشع داضئ شغّرغمان، وعع ضاتإ غربغ طحععر وطآلش 
ضااب المةامع السبماظغ الثي ضاإ سام ١٩١١، وطما جاء شغه: «ضاظئ الجوجئ الارضغئ تسمى سئثة وطااساً، ولضظعا لغسئ ضثلك. شغ 

العاصع، لصث ضان وضسعا الصاظعظغ أشدض طظ غالئغئ الجوجات شغ أوروبا...».
وسطى الرغط طظ ضض عثا أغاعا افخعات، شق تجال افضاذغإ الاغ طّر سطغعا صرن طظ الجطان، والاغ ترجط خعرة ضاذبئ سظ الزطط   •
الثي ضاظئ تاسرض له الظساء جراء تطئغص أتضام اإلجقم شغ ظض الثقشئ السبماظغئ، ق تجال عثه افضاذغإ تحضض افجاس الثي تصعم 
سطغه تةب الضبغر طظ الختفغغظ ووجائض اإلسقم شغما غاسطص بسعء طساططئ اإلجقم لطمرأة. وغاط أغًدا اجارار عثه افضاذغإ شغ السخر 
التثغث طظ خقل افسمال الثراطغئ، وافشقم، والضاابات والئراطب العبائصغئ الاارغثغئ؛ وتاى شغ ترضغا، شصث تزغ سثد طظ افسمال 
الاطفجغعظغئ بحسئغئ ضئغرة والاغ تاسطص بحثخغات طاسثدة لطسقذغظ السبماظغغظ، وصث تط تخثغرعا إلى جمغع أظتاء السالط اإلجقطغ 

سطى الرغط طظ أن ظخعص عثه افسمال طا عغ إق ظست ولخص لثراشات وأوعام المساسمرغظ والمساحرصغظ الشربغغظ.
وصث تردد أغًدا خثى خعر صعر اإلجقم لطظساء شغ ظاعرة أخرى شغ السخر التثغث؛ وعغ سئارة سظ طثضرات تضائعا طسطمات   •
وطسطمات جابصات غاتثبظ شغعا سظ صخخعظ الحثخغئ لطعروب طظ الصمع الثي ضان اإلجقم جئًئا شغه. وأخئتئ الرواغات الاارغثغئ 
الثغالغئ الغعم، ظاغةئ لثلك، تساسار شغ الصخص وغةري تسعغصعا سطى أظعا صخص تصغصغئ! ولصث أخئتئ عثه الضاإ وافشقم تتزى 
بحسئغئ عائطئ شغ السصثغظ افخغرغظ، وتفغخ بعا المضائات وتئاع بالمقغغظ شغ السالط اإلجقطغ وغغر اإلجقطغ. وجعاء أضان ذلك 
طا ضائاه أغان عغرجغ والثي ظحرته بسظعان «السثراء المتئعجئ»، أو جطسطئ صخص «افطغرة» الاغ تاتثث سظ تغاة أطغرة جسعدغئ 
طصععرة، أو ضااب «ُتئاع» الثي غاتثث سظ صخئ شااتغظ أجئرن سطى الجواج شغ الغمظ، أو تاى جغرة طقق غعجش زي - شإظعا ظفج 
الرجالئ الاغ غاط تدثغمعا طرة بسث طرة - وعغ أن الظساء المسطمات بتاجئ لقظصاذ طظ اإلجقم. إظعا وجائض اإلسقم السطماظغئ الاغ 
تعشر لضض تطك افخعات والرجائض افبعاق. شغ العاصع، إن طبض وجائض اإلسقم عثه عغ طظ خظسئ ضااًبا طحععرغظ ضعآقء، ووشرت 
لعظ شداء ضثًما ووصاا طعجساً لطاتثث سظ صخخعظ وصاطئ بظحر ضائعظ، وأسطاعظ ترغئ ضاططئ شغ تصثغط خئراتعظ الحثخغئ 
الفردغئ الظاتةئ سظ السادات غغر اإلجقطغئ لازعر وضأظعا صاسثة ساطئ طظ صعاسث تغاة المرأة شغ ظض الحرغسئ اإلجقطغئ، ولضغ غساصر 
شغ افذعان أن أسثادًا عائطئ طظ الظساء المسطمات غساأن طظ بصاشاعظ اإلجقطغئ. وصث صاطئ وجائض إسقم طبغرة بتمطئ ق ععادة شغعا 
لاشطغئ صداغا الجواج الصسري وجرائط الحرف، وغغرعا طظ الممارجات غغر اإلجقطغئ الصمسغئ شغ المةامسات شغ بقد المسطمغظ والاغ 
غاط ربطعا بالحرغسئ اإلجقطغئ؛ أو صخص لزطط الظساء شغ ظض أظزمئ غغر إجقطغئ طبض السسعدغئ وإغران والسعدان والاغ ُتَصثم 

تدطغًق ضظماذج لطتضط اإلجقطغ، وإسادة تضرار الرواغئ السائثة بأن الحرغسئ اإلجقطغئ تدطعث المرأة.
وبالاالغ غئثو أظه ق سقصئ لطتصغصئ بضض عثا. لماذا؟ فن اإلبارة تثر افرباح بالظسئئ لخظاسئ اإلسقم الرأجمالغ، عثا باإلضاشئ   •
إلى الئراطب السغاجغئ العاضتئ المعجعئ ضث اإلجقم الغعم لطضبغر طظ وجائض اإلسقم السطماظغئ. وعثه الظصطئ صث أبارتعا لغطى ُلشث، 
أجااذة شغ جاطسئ ضعلعطئغا شغ العقغات الماتثة والاغ ساحئ ٣ سصعد طع الظساء شغ الحرق افوجط وسضفئ خقلعا سطى دراجئ وجعات 
ظزرعظ، سظثطا ظحرت ضاابعا السظئ الماضغئ والثي ضان تتئ سظعان «عض تتااج الظساء المسطمات إلى إظصاذ؟». وصث أوضتئ أظعا ضائئ 
الضااب فظعا حسرت باقظجساج طظ اقظفخال بغظ تغاة الظساء المسطمات الطعاتغ تسرشعظ ووجائض اإلسقم المحععرة شغ الشرب. وصالئ: 
أظه لط تعجث اطرأة واتثة طظ الظساء الطعاتغ سمطئ طسعظ شغ المةامسات الرغفغئ تسثت الظساء الشربغات؛ شصث ضظ جسغثات لضعظعظ 
طسطمات وضان عثا أطًرا طعًما لعظ. إق أظعا صالئ جاخرة أن ضاابعا لظ ُغئاع طظه طقغغظ الظست ضما عع التال شغ عثا الظعع طظ المثضرات 

وذلك فظه ق غاعاشص طع الرواغئ السائثة.
الةظسغظ  بغظ  المساحرصغظ  رواغات  أجاس  سطى  بظاء  اإلسقطغ  واإلظااج  الةثغث  السخر  عثا  أدب  إن  افخعات،  أغاعا  لثلك   •

واقشاراءات الاارغثغئ وافوعام ق تمئ بخطئ إلى المضائات وحاحات الاطفجغعن شغ بقدظا، بض إن طضاظعا الختغح عع طجابض الاارغت!
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تفظغث اقتعاطات السطماظغئ ضث أتضام الظزام اقجاماسغ شغ اإلجقم:  (٣)
أغاعا افخعات، إن المخثر الرئغسغ اآلخر الثي تسامث طظه وجائض اإلسقم أضاذغئعا وأوعاطعا سطى ظطط الحرغسئ لطمرأة عع   •
الظعب الثي غاط طظ خقله بتث أتضام الظزام اقجاماسغ شغ اإلجقم والتضط سطغعا. وغاط تظاول أتضاٍم حرسغئ بحضض اظاصائغ، وغصعطعن 
الحرغسئ  أن  طفادعا  ظاغةئ  إلى  لطاعخض  الحاذة  اقشاراضات  طظ  طةمعسئ  بعاجطئ  طساظغعا  تفسغر  غساء  بط  وطظ  جغاصعا،  باةاعض 
تدطعث المرأة؛ بغظما غاط بضض أرغتغئ إعمال المضاظئ السالغئ الاغ ق تداعى والتصعق الاغ طظتعا اإلجقم لطمرأة، وضثلك غاةاعطعن 

افبر اإلغةابغ لاطئغص أتضام الظزام اقجاماسغ شغ اإلجقم ضضض سطى الظساء وافذفال والتغاة افجرغئ والمةامع.
شسطى جئغض المبال، تصعل وجائض اإلسقم أن أتضام المغراث اإلجقطغئ تمغج ضث المرأة فظعا تسطغ لفخئ ظخش ظخغإ أخغعا؛   •
بغظما تاةاعض وجائض اإلسقم ظفسعا تصغصئ أن اإلجقم غفرض سطى الرجض اإلظفاق سطى زوجاه وأبظائه، وضثلك أخعاته وأجرته المعجسئ 
إذا ضاظعا بتاجئ لثلك، بغظما ق ُغفرض سطى المرأة إظفاق درعط واتث طظ بروتعا سطى اآلخرغظ تاى لع ضاظئ غظغئ، وطع ذلك شإن اإلجقم 
غسطغعا ظخغًئا شغ المغراث! جئتان اهللا! وغصعلعن أغًدا أن تسثد الجوجات عع ظطط لطمرأة، سطى الرغط طظ أظه صث ُشرض سطى الرجض رساغئ 
زوجاته طالًغا وطادًغا بحضض طاساٍو، وغةإ سطغه طساططاعظ بالططش والمتئئ. وشغ العصئ ظفسه ق غساظضرون الجظا الثي أخئح عع افخض 
شغ الثول السطماظغئ، تغث غسائر صاظعظًغا تماًطا أن غضعن لطرجض سقصات طع سثد ق غتخى طظ الظساء بغظما ق غاتمض أغئ طسآولغئ تةاه 
عآقء الظساء أو افذفال الثغظ غظةئعط. وغصعلعن إن سقج اإلجقم لفجرة بةسض الرجض عع العخغ سطغعا والمسغض لعا، وبةسض المرأة 
ربئ الئغئ، وغصعلعن إن عثا السقج عع إعاظئ لطمرأة وشغ العصئ ظفسه غاةاعطعن الزطط التصغصغ بةسض المرأة تسسى لطضسإ تماًطا طبض 
الرجض وطا غارتإ سطى ذلك طظ أن تعمض الضبغر طظ الظساء أذفالعظ طظ أجض ضسإ صعت غعطعا، أو أن عظاك الضبغر طظ الظساء صث ُترضظ 
بق طسغض، أو الدشط العائض الثي تساظغه المرأة طظ خقل أخثعا بسغظ اقسائار وظغفاعا وبغاعا وتغاتعا وعع طا غسائر السئإ الرئغسغ شغ 
طداسفئ اقضاؤاب بغظ الظساء شغ أوروبا سطى طثى السظعات افربسغظ الماضغئ وذلك وشًصا لضطغئ (السصارات والظفج اإلظساظغئ) افوروبغئ.

الحعادة،  طبض  اإلجقم -  شغ  والظساء  الرجال  بغظ  وافدوار  التصعق  بسخ  شغ  الفروصات  أن  الختفغغظ  بسخ  غصعله  طا  أو   •
والعاجئات الجوجغئ، وسثم جعاز تعلغ المرأة لطتضط - غادمظ أن اإلجقم غظزر لطمرأة بأظعا أصض حأًظا طظ الرجض شغ صغماعا أو شغ 
َساُء َشَقاِئُق  ا الّنِ َ � 
Yِإ» : زَواًجا﴾ [آل سمران: ١٩٥]، وصعل الظئغ

َ
نُفِسZُ أ

َ
ن أ ُ َجَعَل َلZُ ّمِ سصطغاعا، بغظما غاظاجعن صعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿َوٱ\�

َجاِل». الّرِ
وعط غاةاعطعن تصغصئ أن الضبغر طظ الظساء ضظ غظصطظ افتادغث سظ الظئغ  والاغ تحضض ججًءا طظ السظئ الظئعغئ؛ وعغ أتث   •
طخادر الرئغسغئ الاغ تساظئط طظعا افتضام، وصث لسئئ الظساء تارغثًغا دوًرا أجاجًغا شغ تطعغر وظصض والتفاظ سطى السطعم اإلجقطغئ، 
الفصه والتثغث، وجاعمئ شغ إبراء السطط والبصاشئ اإلجقطغئ؛ وصث ضان عظاك اآلقف طظ السطماء طظ الظساء شغ ظض الثقشئ، وضان 
بسدعظ طظ طسطمغ السطماء طظ الرجال الئارزغظ أطبال اإلطام طالك واإلطام الحاشسغ، وابظ تغمغئ، وضظ غماطضظ ظفج خقتغات السطماء 
طظ الرجال شغ طظح اإلجازات (رخخئ لطاثرغج) لطقبعظ، وصث درجظ شغ الضطغات والمساجث المرطعصئ شغ سخرعظ؛ طبض أم الثرداء 
شغ الصرن السابع والاغ دّرجئ التثغث شغ المسةث افطعي الضئغر شغ دطحص، وضان أتث تقطثتعا خطغفئ الثولئ. أو طبض سائحئ بظئ 
سئث العادي الاغ ُسّغظئ شغ الصرن السابع ضمثرجئ رئغسغئ لختغح الئثاري شغ المسةث افطعي الضئغر. أو الحغثئ أم الثغر شاذمئ بظئ 
إبراعغط الاغ درجئ التثغث شغ الصرن الرابع سحر شغ المسةث الظئعي شغ المثغظئ المظعرة. شئسث ضض عثا، ضغش غةرؤ عآقء سطى اقدساء 

بأن اإلجقم غسائر أن صغمئ المرأة وصثرتعا الفضرغئ أصض طظ الرجض؟
وأخغًرا، تثسغ وجائض اإلسقم أن الحرغسئ اإلجقطغئ صث شرضئ سطى الظساء الطئاس الساتر، والفخض بغظ الرجال والظساء، وأتضاًطا   •
حرسغئ أخرى تتّث طظ السقصئ بغظ الرجال والظساء فظعا تظزر إلى المرأة باسائارعا حًرا وإغراء جظسًغا وعغ شاظئ لطرجال وغةإ أن تسغح 
طظفخطئ سظ المةامع؛ بغظما غاةاعطعن بحضض أسمى أظه شغ الثول الرأجمالغئ الطغئرالغئ تصعم خظاسات الةمال والارشغه والمعاد اإلباتغئ 

بالاروغب لفضرة أن المرأة إغراء جظسغ، وغساشطعن جتر أظعباعا، وغئرزون طفاتظعا طظ أجض تتصغص افرباح المادغئ.
واإلجقم شغ المصابض، غخش المرأة «بالمتخظئ»؛ أي تخظ ضث الحغطان، تضمض لجوجعا ظخش دغظه وصادرة سطى التفاظ   •
سطى جغره شغ الطرغص المساصغط. باإلضاشئ إلى ذلك، وشغ ظض التضط اإلجقطغ، سئَّر سثد ق غتخى طظ السطماء الئارزغظ الرجال سظ 
اتاراطعط السمغص فجاتثتعط طظ الظساء، وأحادوا باصعاعظ، وجطعضعظ الفاضض والظجغه. وجئإ ذلك، وبثقف تارغت المةامسات الشربغئ 
الظخراظغئ، أن اإلجقم غرشخ أن ُتسائر المرأة ضأداة «لقغراء الةظسغ» أو «أداة طظ أدوات الحغطان» ُتدّض الرجال. ضق! شاهللا جئتاظه 
نَكِر﴾ [الاعبئ: ٧١]. ولثلك غةسض اإلجقم المسآولغئ شغ  ُaْْوَن َعِن ا َ ْ 
Lْعُروِف َوَي َaْ ِNG ُمُروَن

ْ8 َ�G ْوِلَياء َبْعٍض
َ
ْم أ ُ ُ 
fْؤِمَناُت َبْع ُaْْؤِمُنوَن َوا ُaْوتسالى غصعل: ﴿َوا

أسظاق الرجال والظساء لتماغئ المةامع طظ الفساد. وأطا بالظسئئ قتعام أتضام الظزام اقجاماسغ شغ اإلجقم بأظعا تحةع سطى سجل الظساء 
سظ المةامع، شضغش غفسرون إذن تصغصئ أن المرأة ضان لعا دور شاسض شغ السغاجئ واقصاخاد والاسطغط والتغاة الساطئ سطى زطظ الظئغ 

طتمث  بغظما ضّظ شغ العصئ ظفسه غطاجطظ بالطئاس وافتضام الحرسغئ افخرى؟!
شغ العاصع، إن طا تتاول وجائض اإلسقم عثه تةاعطه بحضض صاذع، وعع غثالش طا جاءت به السصغثة الرأجمالغئ، أن اإلجقم غصر   •
بأن وجعد الرجال والظساء طًسا صث غبغر غرغجة الظعع (الرغئئ الةظسغئ) شغعط. ولثلك شإن اإلجقم صث حرع أتضاًطا خارطئ تظزط الضغفغئ 
الاغ غةري بعا إحئاع غرغجة الظعع (الرغئئ الةظسغئ) وجسض تطك الضغفغئ طتخعرة بالجواج وتثه، وذلك صطًسا غآدي إلى طظفسئ المةامع 
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سعًضا سظ اإلضرار به. ولثلك شإن أتضام الظزام اقجاماسغ شغ اإلجقم، ق تآدي إلى سجل الظساء سظ المةامع، وق تمظع الاساون بغظ 
الرجال والظساء، ولضظعا تظزط ذلك الاساون بتغث ُغدمظ أن غضعن تساوًظا طظاًةا لثغر الةماسئ والمةامع والفرد وشغ جمغع طةاقت التغاة، 
وغضعن صائًما سطى اقتارام المائادل وق تاخض به اإلبارة الةظسغئ طططًصا. عثا باإلضاشئ إلى تماغئ افجرة، وبالاالغ تماغئ تصعق الظساء 
والرجال وافبظاء سطى تث جعاء. وطا غاظاصخ بحضض خارخ طع ذلك عع واصع طةامسات «طةاًظا لطةمغع» السطماظغئ بما شغعا طظ ترغات 
حثخغئ وجظسغئ طما أدى إلى دطار التغاة افجرغئ، ودطرت ضثلك تغاة افبظاء، ولط تتخث المةامسات طظعا أي حغء جعى الفعضى 

اقجاماسغئ وافخقصغئ.

الثاتمئ:  (٤)
وشغ الثاام أغاعا افخعات، لصث خظسئ وجائض اإلسقم السطماظغئ جةظعا الثاص لطظساء المسطمات، وق ترغث جماع أخعاتظا،   •
وعغ تتاول اتاعاءظا شغ جثران جةظ الصخص الضاذبئ المدططئ الاغ سفا سطغعا الجطظ بأظظا ظحسر بالزطط طظ اإلجقم، وأظظا ظططإ 
 تماغاعط طظ بصاشاظا اإلجقطغئ والتضط اإلجقطغ، وظاعق لطثقص طظ خقل الظزام الرأجمالغ الشربغ وذراز التغاة الشربغئ السطماظغئ. 
ولثلك غصع سطى ساتصظا ظتظ، أغاعا افخعات الضرغمات، ضسر أغقلعط وجثران جةظعط، وأق ظسمح لفخرغظ بالتثغث ظغابئ سظا، وسظ 
أشضارظا وطحاسرظا سظ اإلجقم؛ أو أن ظسمح بمعاخطئ جرد عثه افضاذغإ لاضعن السغظ الاغ غظزر السالط طظ خقلعا إلغظا وسظ واصسظا شغ 
الحرغسئ اإلجقطغئ؛ عثه افضاذغإ الاغ تساثثم لاطئغص جغاجات طسادغئ لقجقم، أو لشجو بقدظا اإلجقطغئ، أو لمتاربئ السمض إلصاطئ 

دولئ الثقشئ اإلجقطغئ سطى طظعاج الظئعة، وضض ذلك غةري تتئ اجمظا!
لصث صال وظساعن تحرحض، رئغج العزراء الئرغطاظغ السابص، ذات طرة: «أتغاًظا تضعن التصغصئ بمغظئ جًثا، لثلك غةإ تماغاعا   •
بمةمعسئ طظ افضاذغإ». لثلك أغاعا افخعات، غةإ سطغظا أق ظسمح لعثه افضاذغإ والصخص المدططئ أن ُتّشغإ التصغصئ تعل جمال 
ظزرة الحرغسئ اإلجقطغئ إلى واصع المرأة ظزرة ق تداعغعا أغئ ظزرة أخرى، وق أن ظصئض أن تاط طعاجمئ دغظظا واتعام إجقطظا دون 
الثشاع سظه. لظسمض جاعثغظ طظ أجض أن تخض أخعاتظا وأن ُتسرف آراؤظا شغ وجائض اإلسقم الرئغسغئ - شغ الئراطب التعارغئ، وشغ الختش، 
وشغ وجائض اإلسقم؛ أو ظصعم بإظحاء ودسط وجائطظا اإلسقطغئ اإلجقطغئ - سطى أرض العاصع أو سئر حئضئ اإلظارظئ، وضثلك اقجاثثام 
الفسال لعجائض اإلسقم (اقجاماسغئ) لمتاربئ عثه الثساغئ الئشغدئ وطظ أجض أن ُغسمع خعت التصغصئ. ولضظ بحضض ق ظئرر شغه طساصثاتظا 

أبًثا، أو أن ظثةض طظ صعل التصغصئ سظ صغمظا، أو أن ظسمح لفخرغظ بترف الظصاش سظ طساره.
بض ظسمض طظ أجض تفظغث عثه اقتعاطات السثغفئ، وشغ العصئ ظفسه ظسمض أغًدا لةسض صدغئ الصرن الـ٢١ تاتعل طظ ظصاش غثور 
تعل الطئاس اإلجقطغ وتعل ججء طظ افتضام الحرسغئ دون بصغئ المئثأ اإلجقطغ، إلى ظصاش غثور تعل افجئاب التصغصغئ الاغ أدت 
إلى ظطط المرأة واضطعادعا وتعل طظزعطئ الصغط وافتضام الاغ غمضظعا شسًق ضمان تصعق الظساء واتاراطعظ. وأق تئثسظ أبًثا، أغاعا 
افخعات، طظ صغمئ طساعماتضظ وطا غمضظعا أن تتصص شغ عثه الصدغئ؛ شمةرد خعرة قطرأة طسطمئ تصعل رأغعا بضض بصئ أن طساصثاتعا 
اإلجقطغئ تثسمعا وتتارطعا، تطك الخعرة ضاشغئ لعثم جئض طظ افضاذغإ. لثلك أغاعا افخعات، ربما ترغث وجائض اإلسقم أن تساشطظا 
ضمصثطئ لثساغاعا العةعطغئ ضث اإلجقم؛ ولضظظا ظتظ طظ ظساطغع وغةإ سطغظا أن ظضعن شغ طصثطئ الضفاح طظ أجض ظحر التصغصئ سظ 

� ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلjَِفُروَن﴾ [الاعبئ: ٣٢] ِlmْن ُي
َ
ُ ِإ�� أ َ ا\� Nn

ْ8 َ�Gْفَواِهِهْم َو
َ 8
ِNG ِ ْن ُيْطِفُئوا ُنوَر ا\�

َ
يُدوَن أ ِ ُ�q﴿ :دغظظا اإلجقطغ. غصعل اهللا جئتاظه وتسالى

د. ظسرغظ ظعاز
سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر
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الضطمئ الرابسئ 
طظ شطسطغظ   

تعضغح وضع املرأة يف ضعء الظزام اقجاماسغ اإلجقطغ الفرغث طظ ظعسه

التمث هللا رب السالمغظ والخقة والسقم سطى المئسعث رتمئ لطسالمغظ... أطا بسث:
ظةامع شغ عثا المآتمر الطغإ الثي غسصث سئر الصارات لطتثغث سظ المرأة والحرغسئ بغظ التص والئاذض.. شئسئإ غغاب تتضغط حرع 

اهللا اخاطط التابض بالظابض، ولط غسث ُغسرف تص طظ باذض!
شالظاظر لعضع المرأة الغعم وصداغاعا غةثعا اطرأة ذلغطئ ُطعاظئ طعدعطئ التصعق واإلرادة.. ق تسرف طظ تصعا الحرسغ إق الظجر 
الغسغر... ضائسئ بغظ أعض ق غسرشعن طظ اإلجقم إق اجمه وبغظ طتاضط تطئص سطغعا أتضاطا لغسئ طظ اإلجقم شغ حغء، شطع ظزرظا 
إلى أروصئ المتاضط ظةث صداغا المرأة شغعا ضبغرة وطاظعسئ وصث تئصى الصدغئ شغ المتضمئ جظعات ذعغطئ طسطصئ بثون تض، طبض صداغا 
المغراث والطقق والتداظئ والظفصئ وغغرعا طظ الصداغا.. ولع بتبظا سظ أجئاب عثا السةج لعجثظا أن الثطض عع شغ أجاس السقج... شق 
المآتمرات وق المظزمات الظسعغئ وق اقجاماسات وق المسغرات وق افتضام العضسغئ سالةاعا، وق أتثبئ الاشغغر المجسعم شغ وضع 
المرأة الغعم فظعا ضما صطظا صائمئ سطى أجاس شاحض ق غساظث سطى أجاس شضري وطظعب صعغط غسغر سطغه وغةسض طظ رضا اهللا سج وجض 
طصغاجا فسماله ضما غةإ أن غضعن.. شإن اهللا جئتاظه وتسالى خطص اإلظسان وعع أسطط باتاغاجاته وضرورغاته. لثلك وطظ خقل اجاصراء 
افتضام الحرسغئ المسامثة طظ الضااب والسظئ المظئبصئ طظ السصغثة اإلجقطغئ المراسغئ لفطرة اإلظسان واتاغاجاته ظةث اقعامام بعضع 
ن اsؤنسات الغاليات»، وعغ المسجَّزة  
Fتكَرهوا البنات فإ �المرأة أغما اعامام، شعغ المتئعبئ طظث خشرعا.. ظعى الرجعل  سظ ضرععا شصال: «
ا وزوجئ وأخاا، خالئ وسمئ وجثة وشغ ضض أدوار تغاتعا.. وضثلك لط غمغج الثضر سظعا، سطى خقف طا ظراه الغعم طظ  طئ شغ ضئرعا أطَّ المضرَّ
تفدغض افوقد سطى الئظات وإجاءة طساططاعظ والثي عع لغج طظ تسالغط اإلجقم وأتضاطه الاغ أوجئئ السثل شغ طساططاعا، وترطئ 

� العطية، فلو كنت مفضwً أحدًا لفضلت النساء». 
z {د�
 أو تفدغض الثضر سطغعا، شسظ ابظ سئاس، صال : «سووا ب{�
وعظا.. ظصعل لمظ غثسغ ضرورة خروج المرأة لطسمض بتةئ «الامضغظ اقصاخادي» واقجاصقلغئ المالغئ والمساواة، أن اإلجقم أراتعا 
ق، وذلك طظ باب الصعاطئ سطغعا ورساغاعا، شاإلجقم  طظ عثا السظاء والسإء، شةسض ظفصاعا سطى ولغ أطرعا واجئا ولغج طظًئ طظه وق تفدُّ
لط غتثد الصعاطئ شغما شرضه سطى الرجض طظ واجإ اإلظفاق سطى افجرة وتسإ، وإظما شغ ضض طا تساطجطه رساغئ الحآون، شغ العصئ 
الثي ترسى عغ شغه حآون الئغئ طسجزة طضرطئ، شطضض دوره، ولع تدارب الثوران خار الئغئ جاتئ خراع بغظعما بثل أن غضعن واتئ 

راتئ وأطظ وجضغظئ...
وضثلك أباح لعا السمض شغ طثاطش المغادغظ ططاجطئ بأتضام ربعا. وأتاح لعا تمطك المال وافراضغ والثور وظتععا بأي جئإ طظ 
أجئاب الامطك المحروسئ، طع سثم شرض اإلظفاق طظ طالعا تاى سطى ظفسعا.. لضظ طاذا ظرى عثه افغام أخعاتغ! عض ظرى عثه الخعرة 
َصئ وطعجعدة شسق؟! ق واهللا.. شعغ طدطرة لطثروج لطسمض وضسإ صعتعا. وعظاك طظ غترطعا تاى طظ سائث سمطعا،  الضرغمئ لطمرأة طتصَّ
ُطُه  ِة» (أي ُأترِّ

َ
ْرأ َaَْوا ِ �mاْلَيِت : ِ
 ِعيَف{�ْ ُج َماَل الض� َحّرِ

ُ
� أ

ّ 
nاللهم� إ » : بأن غساعلغ سطى طالعا وراتئعا وغترطعا تاى تص الاخرف شغه.. غصعل رجعل اهللا
سطى َطْظ َظَطَمُعما).

أخعاتغ الضرغمات:
إن اإلجقم لغج بثسئ أو شطسفئ شغ بطعن الضاإ تئتث سظ طضاحش، بض ذئص طثة بقبئ سحرا صرظا تطئغصا شسطغا واصسغا طمغجا، ظسمئ 
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!! ظسط.. ساحئ خقله المرأة ترشض شغ بعب السجة والضراطئ  المرأة به وجسثت، بغظما آعات ظساء الغعم تمف افرض والفداء وطا طظ ُططإٍّ
والسثل طبض تطئغص أخثعا ظخغئعا الحرسغ طظ المغراث؛ شضما ظسطط لضض طظ افم والجوجئ وافخئ والئظئ وظتععظ ظخغإ طسغظ تسإ 
ض ضض شغ طعاضسه، وتصعا شغه بابئ وغترم ترطاظعا طظه بثاشع افظاظغئ، أو بتةئ السادات الاصالغث الئالغئ المظاصدئ لطحرع،  طا عع ُطَفخَّ
ْعه وضّبروه.. أو أن المال جغظاصض إْن ورباه إلى سائطئ غرغئئ وأخعتعا أتص به طظ الشرغإ شعع طال  طبض أن الثضعر أتص به شعط الثغظ ظمَّ
أبغعط.!! وإن تخض وذالئئ بتصعا، أو لةأت إلى المتاضط لظغطه شإظعا شغ ظزر أعطعا والمةامع اطرأة طامردة جاتثة باسئ رجالعا طظ 
أجض المال.. شئاهللا سطغضظ.. بأي تص وبأي حرع غتخض عثا وتتئ جمع وبخر المتاضط والصعاظغظ العضسغئ الاغ ق تساطغع إرجاع عثا 

التص لعا؟ بأي تص ُغسطإ تص أسطاعا إغاه رب الئحر!
ظأتغ إلى أطر آخر ظرى وظطمج شغه طثى الزطط العاصع سطى المرأة شغ ظض غغاب أتضام اإلجقم، وعع الجواج، تغث ظرى سثدا طظ اآلباء 
غفرضعن حروذا شغمظ غرغث الجواج طظ بظاتعط بسغثة سما تث سطغه اإلجقم طظ دغظ وخطص، بض غعامعن بما طسه طظ طال وجاه وطضاظئ 
غغر آبعغظ برأي الفااة، وافظضى طظ ذلك طظ غمظع ابظاه أو أخاه طظ الجواج ذمسا وتتضما بمالعا أو راتئعا واهللا تسالى غصعل: ﴿فw تعضلوهن﴾،  

وطظعط طظ غشمط تص الفااة شغ طعرعا وغأخثه له بثل أن غسطغعا إغاه تسإ الحرع.
وضطظا غسطط أن الجواج واتئ جضغظئ إن ذئص ضق الجوجغظ افتضام الحرسغئ الاغ أتئ لطجوج بعخاغا سثة تتفر ضراطاعا تغث صال سطغه 
الخقة والسقم: «خغرضط خغرضط فعطه وأظا خغرضط فعطغ»، وضثلك وضتئ لطمرأة أن الجوجئ الخالتئ طظ زطرة أعض الةظئ جسطظا اهللا 

وإغاضظ طظ أعطعا...
حسان﴾..  ' NG عروف أو ت��� N� لضظ إن تسثر اجامرار عثه التغاة الجوجغئ بغظ الطرشغظ واضطرا لطةعء إلى أبشخ التقل، شتغظعا ﴿فإمساك
وغفارصا وضض له تصعصه بثون جعر ذرف سطى آخر.. ولضظ شغ ظض غغاب اإلجقم سظ الاطئغص والصعاظغظ العضسغئ والصداء الةائر ظرى 
سةئا؛ ظرى اطرأة ُأجئرت سطى ذطإ الطقق ولضظ تمر جظعات وعغ تائرة طاظصطئ بغظ المتاضط، شق الجوج غططصعا وق المتضمئ تسالب 
صدغاعا شعغ ضما غصال ضالئغئ العصش، وتاى إن ذطصعا غضعن بسث أن تاظازل سظ تصعصعا ضاططئ وطظعا تص تداظئ أبظائعا!! وعثا واهللا 

َلزطط لعا وأي ظطط! شغ تغظ لع ضاظئ أتضام اإلجقم ططئصئ لظالئ تصعصعا وعغ ضرغمئ سجغجة ولغسئ ذلغطئ جرغتئ!
وطظ افتضام الاغ حرسعا اهللا وضاظئ طتطَّ عةعم وتحعغه ضئغرغظ تضط تسثد الجوجات، وعع غثخض ضمظ اإلباتئ، وعع سقج لمحاضض 
سثة وخغاظئ لطمةامع طظ حغعع الفاتحئ والرذغطئ إق أن الاحعغه الثائط تعله ورشخ المةامع له جسض طظه شجاسئ تآرق الضبغرات، شغ 
تغظ وخفاه شااة أطرغضغئ بصعلعا: «تسثد الجوجات شغ رابسئ الظعار شغ رساغئ اهللا، خغر طظ الثطغقت شغ جعاد الطغض شغ رساغئ الحغطان».

طما جئص أخعاتغ غزعر واضتا جطغا أن ق حغء شغ ظخعص الحرع غسعق طسغرة المرأة ظتع طجغث طظ افخث بأجئاب الضراطئ اإلظساظغئ 
والاطعر التغاتغ الظاشع ظتع آشاق أرصى. وظةث أن الحرع أتاذعا بسغاج طظ افتضام شرغث طظ ظعسه، وجسطعا طضرطئ شغ جمغع طراتض 

تغاتعا، ولط غةسض عاجسعا عع المساواة، فظه ظزام خارج سظ خراع الثضعرة وافظعبئ.. ظزام رباظغ تمى تصعق المرأة الحرسغئ؛
شإن صدغئ المرأة تتااج إلى تترغر وتثلغض وتسطغض، ولظ تةث تترغرا طثسما بالاثلغض والاسطغض ضما جاء شغ الحرغسئ اإلجقطغئ تغث 
تفر ضراطاعا وجقطاعا طراسغا اجاسثادعا الفطري وتضعغظعا الَثطصغ... واضسا التطعل والمسالةات لضض المحاضض بالرجعع إلى الضااب 
.« � l6به لن تضلوا بعدي أبدًا؛ كتاب � وسن lmسك l� ما إن Zكت في lq !ا الناس �Fأ �G» :والسظئ، شاثضرن صعل الرجعل سطغه الخقة والسقم شغ تةئ العداع

أخعاتغ الضرغمات:
لصث تص لطمرأة المسطمئ أن تائاعغ وتفاخر ظساء السالمغظ بما أجثاه إلغعا اإلجقم طظ تضرغط، شاتثري أخاغ أن تسائثلغ الثي عع أدظى 
بالثي عع خغر، إظك المرأة الاغ ُتربغ الرجال وتخظع افبطال. إظك طظ تساطغسغظ أن غضعن لك دور جغاجغ شاثاارغظ التاضط وتتاجئغظه..

واجاضماق لعاجئظا تةاعضظ أخعاتغ شإظظا طظ عثا المظئر شغ عثا المآتمر الطغإ، طظ شطسطغظ، أرض اإلجراء والمسراج، طظ بغئ 
المصثس، طظ أرض أبغ افظئغاء، طظ طحارف سضا صاعرة افسثاء، طظ حاذأ غاشا وتغفا.. ظسطظعا لظساء السالط أجمع وظصعلعا بخعت ساٍل 
طةطةض: أخااه أطاه... إن طظ غسغث لك تصك، طظ غسغث لك ضراطاك، طظ غسغث لك سفاك.. طظ غسغث لك ترغاك التصغصغئ وأطاظك ودورك 
افخطغ وعع أطعطاك عغ الثقشئ... طظ غرشع الزطط سظك عغ الثقشئ... شئعا جاسعدغظ ضما ضظئ طسجزة طضرطئ طخاظئ تةغَّح الةغعش 

لظخرتك، وغعإ الثطغفئ لمسعظاك.. 
بحراضظ أخعاتغ الفدطغات.. شإن الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة سطى افبعاب بإذن اهللا، وعغ طظ جاطئص افتضام الحرسغئ 

الاغ بعا جظظال تصعصظا وظتصص رشاعغاظا المظحعدة بإذن اهللا.. 
شغا ظساء خغر أطئ أخرجئ لطظاس غا تفغثات أجماء والثظساء وأم سمارة، إلى السمض طسظا ظثسعضظ، لظظال السج شغ الثارغظ.. وظسغث جغرة 

ختابغات جطغقت الاجطظ بأواطر اهللا سج وجض.. وسمطظ سطى ظحر دغظه.. وصثطظ الشالغ والظفغج لرشسئ اإلجقم...
جارسظ إلى تتضغط حرع اهللا وخظاسئ غث طحرق لطمرأة المسطمئ وافطئ جمساء، واهللا ظسأل أن غضعن صرغئا..

والسقم سطغضظ ورتمئ اهللا وبرضاته

ضطمئ شطسطغظ
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 الضطمئ الثاطسئ
طظ إظثوظغسغا 

رؤغئ سظ تغاة الظساء يف ظض الحرغسئ اإلجقطغئ

أخعاتغ السجغجات:
إن المآجغ والمخاسإ الاغ تساظغ طظعا الظساء شغ ظض الظزام الثغمصراذغ الرأجمالغ وغغره طظ أظزمئ الئحر لظ تظاعغ إق باطئغص 
أتضام الحرغسئ اإلجقطغئ. ق غمضظ لمسطسض اإلعاظات الثي تاسرض له الظساء شغ الئطثان اإلجقطغئ طظ شصر وتسثغإ واجاشقل وترطان 
طظ التصعق السغاجغئ والصاظعظغئ والاسطغمغئ أن غاعصش إق باطئغص ظزام الثقشئ اإلجقطغئ. تصغصئ ق غمضظ إخفاؤعا وعغ أن الظزام 
السالمغ الثغمصراذغ غساشض الظساء لاتصغص طثخعقت أسطى لطثولئ وطرابح أضبر لرجال افسمال تاى ولع ضان عثا سطى تساب الادتغئ 
بحرف المرأة وجسادتعا. وُغسئإ عثا الظزام أغدا اضطرار المرأة إلى عةران دورعا افجاجغ وعع السظاغئ بئغاعا وأذفالعا. شغ المصابض 
ظعا طظ إتمام دورعا شغ تظحؤئ أذفالعا  شإن ظزام الثقشئ اإلجقطغئ غدمظ لطمرأة تصعا شغ افطظ واإلظفاق سطغعا وسطى أوقدعا، وغَمضِّ

الاظحؤئ الخالتئ.
ظسط أخعاتغ، إن دولئ الثقشئ وطظ خقل تطئغص افتضام اإلجقطغئ المظئبصئ سظ الحرغسئ والاغ تحمض السغاجئ واقصاخاد والصداء 
والاسطغط وغغرعا طظ افتضام تفرض سطى الثولئ والمةامع خغاظئ وضمان تصعق المرأة الاغ أوجئعا اهللا لعا طظ سغح ضرغط، وأطان 
ورشاه. إن الاطئغص الةجئغ لقجقم أو التضط بأي طئثأ آخر طظ خظع الئحر، ضما رأغظا خقل الاسسغظ ساطاً الاغ طدئ طظث عثطئ دولئ 
اإلجقم، لط ولظ تةطإ لطمرأة إق اآلطال الضاذبئ والعسعد المظضعبئ. إن صعاظغظ وجغاجات أظزمئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الصادطئ 
صرغئا بإذن اهللا، ُطَسطَّرة ُطعبصئ شغ ضااب طصثطئ الثجاعر الثي أخثره تجب الاترغر. شغ خطابغ لُضظَّ الغعم أرغث أن أصثم لمتئ صخغرة 

وسمغصئ سظ ضغفغئ طسالةئ دولئ الثقشئ لبقث طحاضض طسروشئ وطظاحرة تساظغ طظعا الظساء الغعم:
الصداء سطى الفصر وتتصغص السسادة:  -١

لصث شرض اهللا جئتاظه وتسالى سطى الثولئ تأطغظ التاجات افجاجغئ لقظسان بشخ الظزر سظ ضعظه رجق أو اطرأة، طسطما ضان أم ضاشرا، 
 ِ
 ْN��باإلضاشئ لثلك تسمض الثولئ سطى تعشغر ازدعار اصاخادي ُغَمضِّظ الظاس طظ تتسغظ أوضاسعط اقصاخادغئ صال رجعل اهللا : «َلْيَس 

اِء». َaَْوا ِ
 ْN� ُ
ُه، َوَثْوٌب ُيَواِري َعْوَرَتُه َغِليٌظ، َوِجْلٌف ِمَن اْ� ُ ُlَصاِل: َبْيٌت َيْس� ِ
َما ِسَوى َهِذِه اْ� آَدَم َحق� ِفى�
وعثا تاخض شغ دولئ الثقشئ طظ خقل تطئغص صعاظغظ وجغاجات المئثأ اقصاخادي اإلجقطغ الفرغث والمامغج والثي غدمظ الاعزغع 
الفسال والسادل لطبروات وتثاولعا. وغحمض أغدا أتضام تترغط الربا وضظج المال وتةمسه شغ أغثي الصطئ طظ الظاس. عثا الاترغط غترر 
المال شغ المةامع وغتفج افشراد سطى اإلظفاق واقجابمار شغ افسمال سعضا سظ ادخارعا، وبالاالغ خطص شرص سمض باجامرار. باإلضاشئ 
لثلك شإن الثولئ جاعصش شعرا أسئاء شعائث الصروض الربعغئ لطمآجسات المالغئ الثولغئ، وتسابمر عثه المطغارات لطصداء سطى الفصر 
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شغ المةامع ورشع حأن الاسطغط والختئ وغغرعا طظ الثثطات. ضما وتترم الثولئ أغدا خخثخئ البروات الطئغسغئ طبض الظفط والشاز 
� ثwث اsاء وال�8 والنار». لثا تصعم الثولئ باقجابمار شغ طحارغع تطعغرغئ  
z ء- والمسادن والماء وتةسطعا ططضا لطةمغع لصعله : «الناس &5
قجاثراج البروات الطئغسغئ طظ أراضغظا؛ فن السمض ق غعشر شصط شرص سمض جثغثة لطسثغث طظ الظاس شغ الصطاع السام، ولضظ أغدا 
بغع عثه البروات شغ افجعاق السالمغئ، جعف غعشر الثخض القزم لقظفاق سطى الثثطات شغ المةامع وجاسمض الثولئ أغدا سطى إغةاد 
بظغئ طظاجئئ لفسمال. سطى جئغض المبال، جاطشغ الظزام الدرغئغ الثي غحضض سئؤا بصغق سطى ضاعض افشراد وافسمال وعثا طظ حأظه أن 
غثفش الدشعذات المعجعدة تالغا سظ الظاس، وتحةغسعط سطى اإلظفاق واقجابمار. وتصعم الثولئ إلى جاظإ طا ذضرظا باصثغط المساسثات 
الاصظغئ وافدوات الجراسغئ وافراضغ وتاى رأس المال لطثغظ ق غمطضعظه، والثئرات القزطئ وغغرعا طظ العجائض الاغ ُتمضِّظ افشراد طظ 

السغح الضرغط، وتاى بظاء طحارغسعط الثاخئ.
��خر فأسا وا�ل به». NG lحد�ا واش� 8 NG �» أسطى رجق درعمغظ وصال له  والثلغض سطى عثا أن رجعل اهللا

عثه السغاجئ اقصاخادغئ اإلجقطغئ تثطص شرص سمض ضبغرة وتمضظ الرجال طظ تعشغر المال الضاشغ لقظفاق سطى سائقتعط وبالاالغ 
الصداء سطى الفصر سظث الظساء. ضما غةإ سطى الثولئ أن تدمظ سمق لضض طظ غتمض الاابسغئ شغعا تاى غساطغع الصغام بعاجئه طظ اإلظفاق 
سطى طظ تةإ سطغه رساغاعط. المادة ١٥٣ طظ ضااب طصثطئ الثجاعر لتجب الاترغر تظص سطى (أن الثولئ طضطفئ بدمان سمض لضض طظ 

غتمض الاابسغئ).
وباإلضاشئ لعثا شإظه غتص لطمرأة الاغ ق غظفص سطغعا زوجعا أو أصاربعا طظ الثضعر أن تطةأ لطصداء لاتخغض تصعا طظعط. وسطى الثولئ 

أن تظفص سطغعا إذا لط غضظ عظاك طظ غظفص سطغعا. لصعله : «طظ ترك طاقً شطعرباه، وطظ ترك ضقً شإلغظا».
المادة ١٥٦ طظ ضااب طصثطئ الثجاعر تظص سطى «غةإ سطى الثولئ اإلظفاق سطى ضض طظ ق غمطك طاق أو ق غعجث لثغه طظ غظفص 
سطغه طظ أصاربه». شئالاالغ غدمظ الصاظعن اإلجقطغ افطظ المادي لطمرأة وسثم ترضعا سرضئ لطخسعبات اقصاخادغئ عغ وأذفالعا. 
باإلضاشئ لثلك، شإن دولئ الثقشئ عغ الصادرة سطى جمع الجضاة بحضض ختغح وإدارة طال الخثصات وتعزغسعا سطى طخارشعا الحرسغئ. 
غصعل اقصاخادي تئغإ أتمث، الثئغر شغ الصاظعن اإلجقطغ شغ طسعث الحرق افوجط لطثراجات اإلجقطغئ الاابع لةاطسئ دورعام «لع 
جمسئ الجضاة بحضض ضاطض طظ الئطثان اإلجقطغئ شإن سثد الفصراء جعف غصض بمصثار البطث إلى الظخش». أطا بالظسئئ لطثثطات افخرى 
طبض الاسطغط والختئ شإن سطى الثولئ تأطغظعا لضض رساغاعا، ذضرا ضان أو أظبى ودون طصابض. وسطى الثولئ أغدا تعشغر الاسطغط افجاجغ 
والباظعي لطئظغظ والئظات وتئثل ضض طا شغ وجسعا لاأطغظ الاسطغط السالغ لعط تسإ اجاطاساعا. لثا سطى الثولئ إغةاد طثارس وضطغات 
وجاطسات ضاشغئ شغ جمغع العقغات وتسسى إلى طتع افطغئ وتحةغع المرأة سطى تطصغ الثراجات السطغا وأخث دورعا شغ طثاطش المةاقت، 
بما شغعا الفصه اإلجقطغ والطإ والعظثجئ والسطعم والطشات. وغاط اإلظفاق سطى ضض عثه المخارغش طظ ططضغئ الثولئ الاغ تصطسعا ظاغةئ 
إدارتعا لطمطضغئ الساطئ والبروات شضما ظسطط جمغسا شإن الئطثان اإلجقطغئ، بما شغه إظثوظغسغا، غظغئ جثا. سطى جئغض المبال شإن صغمئ 
تصطغظ لطشاز وعما تصض تارغع وطعاقم اإلظثوظغسغان، عغ ٤٠٠٠ ترلغعن روبغه إظثوظغسغئ (طا غصارب ٣٢٠ ططغعن دوقر) بغظما بطشئ 
المغجاظغئ اإلظثوظغسغئ لسام ٢٠١٤، ١٨١٦ ترلغعن روبغه، ٧٥٪ طظعا ضاظئ طظ سائثات الدرائإ. شإذا ضاظئ عثه صغمئ تصطغظ طظ الشاز، 
شضط تئطس صغمئ ٣٧ تصض غاز وظفط شغ إظثوظغسغا؟ باإلضاشئ إلى بروات الشابات والئتار؟ غضفغ عثا وزغادة لدمان سغح ضرغط لضض 
اطرأة شغ إظثوظغسغا. وطبطه غمضظ أن غصال سظ جمغع الئطثان اإلجقطغئ الاغ تئاعا اهللا جئتاظه وتسالى ببروات عائطئ والاغ بعتثتعا شغ 
دولئ الثقشئ جعف تصدغ سطى الفصر سظث الظساء شغ المظطصئ ضاططئ. إن صغمئ طظاجط الفتط الئاضسااظغ تئطس ططغارات الئراطغض الظفطغئ 

شغ السالط السربغ.
وسطى ضعء طا ذضر شإظه ق غعجث أي طئرر فن تدطر أغئ طرأة لقجاةثاء شغ الطرصات أو الخراع طظ أجض لصمئ السغح أو السمض الحاق 
المعغظ شغ طخاظع إظثوظغسغا أو بظشقدش أو باضساان أو تاى العةرة إلى خارج الئقد طع طا غخاتئه طظ ذل وععان وخطر سطى تغاتعا. 
إن سطى الثولئ أن تثسط الظساء وتمضظعظ طظ الصغام بعاجئعظ الحرسغ افخطغ وعع ضعظعظ أطعات وربات بغعت. لظ تصئض طظعظ إعمال 
واجئاتعظ افجاجغئ تتئ ضشط السمض لضسإ الصعت. طع عثا وبعجعد بغؤئ اصاخادغئ خالتئ تساطغع الظساء السمض شغ وظائش طتارطئ 
إذا أردن ذلك. شسطى جئغض المبال غمضظعظ أن غخئتظ ذئغئات أو طتاضرات أو ختفغات أو طعظثجات أو طثغرات حرضات أو طعظفات 
تضعطغات أو صاضغات وطمارجئ ضض الظحاذات اقصاخادغئ الةائجة حرسا أو إصاطئ طحارغع اصاخادغئ، واجابمار افطعال، ، طبطعظ طبض 

الرجال.
تماغئ المرأة طظ السظش:  -٢

إن تماغئ حرف المرأة وأطاظعا غحضض تةر الجاوغئ شغ جغاجئ الثولئ ضما أوجئه اإلجقم. تظص المادة ١١٢ طظ ضااب طصثطئ الثجاعر 
لتجب الاترغر «المرأة سرض غةإ أن غخان». وتصعم الثولئ باعظغش أجعجتعا السغاجغئ والاسطغمغئ واإلسقطغئ بحضض واجع لاضرغج 
شضرة اتارام المرأة شغ المةامع. ضض عثا تسإ أواطر الحرع التظغش الثي أوجإ سطى الرجض المساططئ التسظئ لطمرأة صال اهللا تسالى: 

.« �mلئ �ّن إ 
Fكر�� وما أها �كر ّن إ ْعُروِف﴾ [الظساء: ١٩]، وصال : «ما أ َaْ ِNG وُهن� ُ ﴿َوَعا&5ِ
إن ظزام الاسطغط شغ اإلجقم الثي غئظغ الحثخغئ اإلجقطغئ باإلضاشئ إلى تصعى اهللا تسالى شغ المةامع جعف غظمغ السصطغئ العاسغئ 
م الثولئ ضض حضض طظ أحضال السظش ضث المرأة أو اجاشقلعا  سطى طفععم المتاجئئ واقتارام شغ جطعك طساططئ الرجض لطمرأة. وتترِّ

 ضطمئ إظثوظغسغا
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أو التط طظ صغماعا. وجعف تسمض الثولئ سطى تشغغر ضض السطعك البصاشغ الثي غتط طظ حأن المرأة أو غسطئعا تصعصعا اإلجقطغئ، 
وجاصعم الثولئ أغدا بالصداء سطى ظطمعا طظ السادات والاصالغث طبض الجواج الصسري وجرائط الحرف.

وجعف تمظع الثولئ تثشص ضض افشضار أو الخعر أو الضاإ والمةقت أو المعجغصى إلى المةامع، والاغ ترخص طظ صغمئ المرأة وتروج 
لطحععات والماع، وتفاصط السظش واقضطعاد ضث المرأة.

وباإلضاشئ لعثا شإن الظزام اقجاماسغ شغ اإلجقم الثي غظزط اجاماع المرأة بالرجض وغصظظ السقصات الةظسغئ وغتخرعا بالجواج شصط، 
غصثم اإلذار الثي تخان به ضراطئ المرأة بحضض سمطغ؛ بثاغئ سظ ذرغص المتاشزئ سطى ذعارة السقصئ بغظ الةظسغظ وسثم تخرعا 
شغ السقصات الةظسغئ طا غآدي إلى إظحاء تساون ختغ وطظاب بغظ الرجال والظساء شغ ضاشئ طةاقت التغاة. وأغدا ضض عثا غساسث سطى 
المتاشزئ سطى جع حثغث اقتارام لطمرأة طما غآدي إلى الاصطغض طظ السظش وغغره طظ الةرائط ضثعا. وأخغرا شإن ظزام الثقشئ غساصإ 
وبحثة سطى ضض الةرائط ضث الظساء، بما شغعا السظش واقغاخاب. عثه الصعاظغظ تحمض الةطث لطصاذف والصاض سطى بسخ الةرائط الاغ 
ُغاسثى شغعا سطى ضراطئ المرأة. روى وائض بظ تةر أن اطرأة اغُاخئئ شغ سعث رجعل اهللا  سظثطا خرجئ طظ بغاعا لطخقة شةغء 
بالرجض إلى الظئغ  وأطر بصاطه وخطَّى جئغض المرأة. ولعثا تائظى الثولئ طةمعسئ طظ الصعاظغظ والمئادئ الاغ ترشع شغعا طظ صغمئ المرأة 

وضراطاعا.
ضمان التصعق السغاجغئ لطمرأة:  -٣

جعف تسغث دولئ اإلجقم التصعق السغاجغئ لطمرأة والاغ جطئاعا طظعا افظزمئ العضسغئ الثضااتعرغئ والثغمصراذغئ. وجعف تاماع 
المرأة شغ ظض دولئ الثقشئ بالتصعق والعاجئات السغاجغئ ظفسعا الاغ غاماع بعا الرجض. إن افدلئ الحرسغئ العشغرة تفرض سطى الرجض 
والمرأة أن غضعن لعما دور شسال وطآبر شغ المةامع، واقعامام بحآون افطئ، وافطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر، وطتاجئئ التاضط. 
ا». شئما أن  ّقِ َقْ¡ً ُه َعَ¢ اْ�َ ن� َوَلَتْقُ¡ُ ْطًرا 

َ
أ ّقِ  ُه َعَ¢ اْ�َ ُطُرن�

ْ
َوَلَتأ اِ£ِ  َيَدِى الظ� ُخُذن� َعَ¢ 

ْ
َوَلَتأ ْنَكِر  ُaُْون� َعِن ا َ ْ 
Lَوَلَت ْعُروِف  َaْ ِNG ُمُرن�

ْ
َلَتأ  ِ صال رجعل اهللا : «َ¥� َوا\�

الحفاشغئ والمتاجئئ دسائط أجاجغئ شغ التضط اإلجقطغ، جعف تعشر الثولئ وجائض طاسثدة لطمرأة لرشع حضعاعا ضث الثولئ وتتاجإ 
التاضط وتسئر سظ آرائعا السغاجغئ. والمادة ٢٠ طظ ضااب طصثطئ الثجاعر «إن طتاجئئ التضام عع تص لطرسغئ وشرض ضفاغئ سطغعط». 
لثا غمضظ لطظساء أن غظثرذظ شغ افتجاب السغاجغئ وذرح وجعات ظزرعظ سئر اإلسقم المساصض، أو تأجغج وجائض إسقم دون ذطإ 
ترخغص. وجعف غضعن لعظ التص شغ الارحح لمةطج الحعرى الثي غتاجإ التضام شغ جمغع حآون الثولئ. إن الاارغت اإلجقطغ تاشض 
بأروع افطبطئ الاغ تثل سطى أن آراء المرأة السغاجغئ لعا طظ الاصثغر طا لعا. ظثضر سطى جئغض المبال ق التخر أن سمر بظ الثطاب رضغ 
اهللا سظه ضان غةمع الرجال لطحعرى وضان أغدا غططإ رأي اطرأة تثسى الحفاء لفطظاعا وبخغرتعا، وغالئا طا ضان غأخث برأغعا. باإلضاشئ 
لعثا شإن دولئ الثقشئ تسطغ المرأة تصعا الحرسغ شغ اظاثاب الثطغفئ وطمبطغ طةطج الحعرى وأغدا رشع حضعاعا سطى التضام، إلى 
صاضغ المزالط الثي غظزر شغ صداغا الزطط العاصع سطى الرسغئ طظ صئض التضام. وعثا غاغح المةال لطمرأة بأن تتاجإ التاضط دون خعف، 

وبعثا تضعن دولئ الثقشئ عغ الظمعذج افجمى شغ إسطاء المرأة تصعصعا السغاجغئ.
شغ الثاام 

أخعاتغ السجغجات... سطى ضعء طا ذضر، شإظه طما ق حك شغه بأن تطئغص اإلجقم تطئغصاً حاطقً طظ صئض دولئ الثقشئ جغتصص طساصئق 
طحرصا لتغاة الظساء. عثه الثولئ الاغ اجاطاسئ تارغثغا أن تسطغ الظاس جمغسا بمظ شغعط الظساء افطظ واقزدعار. إن اتارام المرأة 
وخعن سرضعا وضراطاعا إظما عغ تصعق أوجئعا اهللا لعظ طظ شعق جئع جماوات؛ شطثلك غةإ أق ظئاشغ تطعق لمحاضطظا إق طظ اإلجقم. 
شعطّمعا بظا ظطفئ اظائاعظا وآطالظا وجععدظا ظتع السمض إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، فظعا الثولئ العتغثة 

الصادرة سطى إتثاث الاشغغر الختغح وتتصغص الضراطئ واإلظخاف لطمرأة شغ السالط اإلجقطغ.
 ﴾ َ¦ْ

َ
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َ
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° ُهًدى   � ِّ 
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ْ 8 َ�G ا  غصعل اهللا جئتاظه: ﴿َفِإم�
[ذه: ١٢٣-١٢٤]

سفئ آغظعر رتمئ
الظاذصئ الرجمغئ لتجب الاترغر شغ إظثوظغسغا - الصسط الظسائغ

 ضطمئ إظثوظغسغا
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الضطمئ السادجئ 
طظ ترضغا 

دور املرأة يف إغةاد الاشغري السغاجغ التصغصغ

الدغفات السجغجات، المسطمعن افسجاء
أتغغضط بثغر الاتغئ وأسثبعا، السقم طظ اهللا

السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته
أتغغضط طظ سئص الثقشئ السبماظغئ

أتغغضط طظ أرض الفاتح السططان طتمث خان، السططان الثي عجم اإلطئراذعرغئ الروطاظغئ وشاح الصسطظطغظغئ، طا طعث الطرغص 
لفجغال القتصئ لاعجغع تثود دولئ الثقشئ اإلجقطغئ تاى وخطئ إلى أبعاب شغظا.

أتغغضط ضتفغثات الثطغفئ جطغمان افول الثي أرجض أجطعق طظ ٣٦ جفغظئ إلى إجئاظغا إلظصاذ ٧٠ ألفا طظ طسطمغ افظثلج - رجاق 
وظساء - ضاظعا غاسرضعن لقضطعاد طظ صئض التضام الظخارى شغعا.

أتغغضط طظ سعث السططان سئث التمغث الباظغ الثي لط غاثض سظ تفظئ طظ تراب بغئ المصثس وضان تاطغا لطمسةث افصخى.
أدسع اهللا جئتاظه وتسالى بأن غضرطضظ بطاساه وأن غرزصضظ اجاةابئ لثغر الثساء.

الدغفات السجغجات، افخعات التئغئات.. إن عثا الاراب الثي ظسغح سطغه ضان تابسا لثار اإلجقم (افراضغ اإلجقطغئ) طظث طا غصرب 
طظ ألش جظئ. عثه افرض - بسث أن دخطعا اإلجقم وتضمعا - ضاظئ دائما طضاظا آطظا لفشراد المسطمغظ وغغر المسطمغظ الثغظ ساحعا 
شغعا، فن دولئ الثقشئ تمئ دوطا رساغاعا ورسئ حآوظعط طعما ضاظئ الاضطفئ، دون أي اسائار لطظعاتغ اقصاخادغئ أو اإلصطغمغئ. وضاظئ 
المرأة بق حك طظ أضئر المسافغثغظ طظ عثه التغاة اآلطظئ المطمؤظئ المتمغئ. وصث ضان شغ ظض دولئ الثقشئ - أظه سظثطا خاتئ اطرأة 
طزطعطئ طظ سمعرغئ الاغ تصع بةاظإ أظصرة: وا طساخماه! - رد سطى ظثائعا تضاطظا شغ ذاك الجطان شصادوا الةغح اجاةابئ لظثائعا. 
لضظظا الغعم لغج لثغظا أي تاضط ضالثطغفئ المساخط طساسث لسماع خغتات المرأة المدطعثة المزطعطئ، وطساسث لقجاةابئ لظثاءات 

الظساء المتااجات..
صاغئئ الصائث السزغط لةغح الثطغفئ المساخط، صئخ سطى صائث غعظاظغ خسغج ضاظئ جمساه السغؤئ شغ تسثغإ الظساء المسطمات 
صاغئئ  طساسثي  بسخ  جسطئ  درجئ  إلى  ضئغرة  الفثغئ  عثه  ضاظئ  وصث  جراته.  إذقق  أجض  طظ  ضئغرة  شثغئ  سطغه  شسرضئ  طظاحرة، 
غصارتعن إذقق جراح الصائث الغعظاظغ، طساصثغظ أن عثه افطعال طظ حأظعا أن تعضع تطئغئ لتاجات المسطمغظ. طع ذلك، ضان جعاب 

صاغئئ لعط: «ق واهللا ق ترّوع بك طسطمئ أبثا..»
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وبظاء سطى طا ذضر آظفا، فظظا الغعم ظسغح تغاة بسغثة ضض الئسث سظ وجعد طبض عثه التماغئ وافطظ والسقطئ. شالظساء المسطمات الغعم 
غاسرضظ إلذقل واطاعان لضراطاعظ شغ جمغع أظتاء السالط وق غعجث تاضط طظ بقد المسطمغظ طساسث لمساسثتعظ. لط غسث عظاك أطظ 
وق أطان سطى افرواح وق المماطضات وق الحرف. ولصث وخض بظا التال الغعم شغ دولظا التالغئ، إلى أن تخئح الظساء لغسئ خائفئ طظ أن 
تاسرض لطعةعم والصاض طظ صئض أسثاء غرباء، ق شافتثاث افخغرة شغ ترضغا تزعر خقف ذلك. واتثة طظ أعط الصداغا وأضبرعا ضشطا 
الاغ ظعصحئ شغ عثا الئطث عغ الثسعة إلغةاد تض جثري لصدغئ السظش ضث المرأة وصاض اإلظاث. وصث صاطئ المؤات طظ الظساء خقل السصث 
الماضغ وتسرضئ اآلقف لسعء المساططئ. وطع ذلك شإن ذرغصئ تماغئ الثولئ لطمرأة طظ عثه العةمات الاغ تتثث ظاغةئ لفغثغعلعجغئ 

الرأجمالغئ الفاجثة عغ تراجغثغئ ضعطغثغئ، شطرغصئ تماغئ الثولئ لطظساء طظ عثه العةمات عغ باسطغمعظ ضغفغئ الخراخ.
بسث زوال دولئ الثقشئ وبسث أن تطئ طتطعا الةمععرغئ الثغمصراذغئ السطماظغئ شغ ترضغا، زادت العةمات ضث المرأة وتفاصمئ بحضض 
طروع. وبالفسض، وبسث دراجئ لما غجغث سظ ٩٢ ساطا طدئ سطى عثم الثقشئ والاغ تضط شغ أبظائعا الظزام السطماظغ الرأجمالغ، رأغظا وق 
ظجال التال السغأ الثي تسغحه المرأة وصث تتعلئ إلى جطسئ وأداة لطثساغئ. المرأة، الاغ تسث حرف عثه افطئ، تاسرض لقجاشقل شغ 
جمغع أظعاع الفةعر وصث دغسئ ضراطاعا وضاسئ خخعخغاعا. أطا واجإ افطعطئ الثي تئاعا اهللا به شصث أخئح طتط ازدراء وأطرا باظعغا 
بسث خطط العظغفئ. ُتثشع ظساؤظا لطسمض شغ وظائش صمسغئ أو ق أخقصغئ ق تطغص بطئغساعا، وغاط إجئارعا سطى ترك أذفالعا لفارات 

ذعغطئ؛ ضض ذلك بتةئ المساواة.
ولضظ طاذا ُشسض الغعم شغ ترضغا وباصغ بقد السالط طظ أجض إظصاذ الظساء طظ عثا العاصع المجري؟ شإن صغض: «طا عع الحغء الثي بإطضاظظا 
شسطه لطثشاع سظ المرأة وتماغاعا؟» شالةعاب افول الثي غائادر إلى أذعان الضبغرغظ عع الترضئ الظسعغئ والمساواة بغظ الةظسغظ. 
لفجش، ُتسطى الترضئ الظسعغئ عثه الفرخئ - الاغ سعضا سظ تض المحضطئ تجغثعا سمصا وتسصغثا - وذلك ظزرا لسثم طسرشئ افتضام 
الاغ جاءت بعا الحرغسئ اإلجقطغئ والاغ تاقءم طع ذئغسئ المرأة وواصسعا وتصغصاعا، وضثلك بسئإ غغاب الثولئ الاغ جاطئص عثه 
افتضام. وإن أول شضرة تعلثت شغ سصعل أشراد الترضئ الظسعغئ عغ المساواة بغظ الةظسغظ شغ التصعق والعاجئات والفرص والثغارات.

لثلك أصثطئ الظسعغات شغ الترضئ الظسعغئ سطى الصغام بسثد طظ اإلجراءات طظ أجض العخعل إلى تصعق المرأة سطى عثا افجاس، 
شسطى جئغض المبال دسعا إلى تضرغج المساواة بغظ الةظسغظ شغ الثجاتغر، وتصظغظ اإلجعاض، وسمطعا بحضض تبغث سطى تزر تسثد 
الجوجات. وطع ذلك، شإظعظ غاةاعطظ تصغصئ أن دوق طبض الثظمارك والسعغث الطاغظ تط اإلحادة بصعاظغظ المساواة بغظ الةظسغظ شغعما 
ووخفاا بأظعما الئطثان افضبر تتصغصا لطمساواة بغظ الةظسغظ وشصا لمآحر افطط الماتثة لطمساواة بغظ الةظسغظ تسائران افسطى شغ 
طسثقت السظش ضث المرأة وشصا لمسح أجرته وضالئ اقتتاد افوروبغ لطتصعق افجاجغئ سام ٢٠١٤. شفغ الثظمارك ضان ٥٢٪ طظ ضتاغا 

السظش طظ الظساء وشغ السعغث ٤٦٪.
وتضاشح الظسعغات أغدا إلحراك سثد أضئر طظ الظساء شغ الئرلمان أو شغ العظائش التضعطغئ، طثسغات أن عثا عع المسار افظةع 
لاتسغظ تصعق المرأة. وطع ذلك، شإظعظ غاةاعطظ تصغصئ أن رواظثا سطى الرغط طظ أن ٦٤٪ طظ ظعابعا طظ الظساء إق أن ٤٥٪ طظ 
جضاظعا ق غجالعن تتئ خط الفصر، طا غحمض المقغغظ طظ الظساء. وسقوة سطى ذلك شفغ جظعب أشرغصغا، وسطى الرغط طظ أن ٤٠٪ طظ 
أسداء الةمسغئ العذظغئ عظ طظ الظساء إق أن عثا الئطث ظال جمسئ جغؤئ ضعظه واتثا طظ سعاخط اقغاخاب شغ السالط. وصث دسئ 
الظسعغات أغدا إلى اظثراط لطمرأة أضبر شغ جعق السمض، طثسغات أن عثا جغآدي إلى تمضغظ المرأة واتاراطعا وتعشغر تغاة أشدض لعا. 
وطع ذلك، شإن بقدا طبض طقوي وطعزطئغص وبعروظثي، تغث تحضض المرأة الةجء افضئر طظ الصعى الساططئ، بالضاد تحضض صثوة شغما غاسطص 
باأطغظ الرشاعغئ لطظساء. وباإلضاشئ إلى عثا ضطه، شإن ذرغصئ الترضئ الظسعغئ شغ الاشغغر تادمظ إخقتات شغ الصعاظغظ الفردغئ داخض 
الثول، وجظ اقتفاصات الثولغئ الماسطصئ بالمرأة وتظزغط تمقت الاعسغئ ضث سثد ق غتخى طظ المحاضض ضالسظش ضث المرأة. وطع ذلك، 
شإن أغا طظ عثه اإلجراءات أو اقجاراتغةغات ضاظئ صادرة تاى سطى تصطغض تةط اإلجاءة الاغ تاسرض لعا الظساء داخض المةامسات شدق 

سظ تصثغط أغئ تطعل لمحاضض المرأة.
شطماذا لط تظةح الترضئ الظسعغئ؟ غمضظظا اإلجابئ سطى عثا السآال سطى الظتع الاالغ: لصث تط تأجغج الترضئ الظسعغئ سطى أجاس خاذأ. 
شصث تساططئ الظسعغئ طع ضض طحضطئ واجعاعا المرأة سطى أظعا طحضطئ بغظ جظسغظ. وذلك أظعظ شغ العصئ الثي ُضظَّ شغه غسئرن سظ 
ططالئعظ طظ أجض تصعق المرأة لط تر عثه الترضئ أن السئإ التصغصغ لمحاضض المرأة ظحأ طظ افظزمئ العضسغئ الئحرغئ الاغ تضماعط 
والصغط الفاجثة الاغ تعغمظ سطى طةامساتعط. لط تثرك عثه الترضئ سةج افغثغعلعجغات الئحرغئ العضسغئ وشحطعا شغ تتصغص السسادة 
لقظسان أو تض المحاضض بحضض شسال ظزرا لسصعل ساججة ظاصخئ طتثوة بحرغئ - الثضر طظعط وافظبى. ولط تر الترضئ بأن تطئغص طبض 
عضثا أظزمئ شاح الئاب لزععر دغضااتعرغات ظطمئ المرأة وترطاعا طظ تصعصعا. عثا شدق سظ ضعظعا لط تسارف بأن الظزام الرأجمالغ 
الثغمصراذغ السطماظغ - الثي جغطر وق غجال سطى الساجئ واقصاخاد شغ السالط خقل الصرن الماضغ - عع المسآول سظ إشصار المقغغظ 
طظ الظساء والاسئإ شغ تالئ غربى لعا طظ الاسطغط والرساغئ الختغئ وغغرعا طظ الثثطات الساطئ شغ بقدظا. ضما أن الترضئ أغمدئ 
سغعظعا سظ تصغصئ أن عثا الظزام عع الثي غسمح باجاشقل أجساد الظساء طظ أجض الربح، وعع الثي غحةع السسغ لاتصغص الرغئات 
الفردغئ وغساصإ سطى جظسظئ المرأة - طا أدى إلى تثععر طضاظئ المرأة وتسئإ شغ اظاحار وباء الةرائط الةظسغئ وغغرعا طظ اقظاعاضات 

الاغ تعاجععا الظساء الغعم.
ولثلك شإن الترضئ الظسعغئ تسسى خطأ إلى إخقح وتسثغض ججئغ لطصعاظغظ، سعضا سظ اصاقع عثه افظزمئ طظ بقدظا. ولثلك شإن 

ضطمئ ترضغا
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ذرغصاعط عثه شغ الاشغغر تتاشر وبئساذئ سطى بصاء العضع ضما عع وتسجز بصاء افظزمئ الفاجثة الماسفظئ شغ جمغع أظتاء السالط 
اإلجقطغ، والاغ عغ المخثر افجاجغ لئآس الظساء شغ المظطصئ. وإن جئإ عثا ضطه عع إحاتاعط بعجععط سظ المحضطئ التصغصئ، 
وترضغج سمطعط شغ ُأذر ظزط طسغئئ شاحطئ بثق طظ إجراء إخقح جثري اظصقبغ، طا غدغع جععد الضبغرغظ. أخعاتغ الضرغمات! ذلك عع 
اإلجقم، الظزام الثي غطرح تطعقً جطغمئ لطمحاضض الاغ ظاسرض لعا شغ ضض طةال طظ طةاقت التغاة. ضثلك أوجَث أغدا أظسإ التطعل 
لمحاضض الظساء. والعاصع أن المرأة الاغ تسغح تتئ راغئ دولئ الثقشئ الاغ تطئص الحرغسئ اإلجقطغئ، ضاظئ شااة سفغفئ، واطرأة طتمغئ، 
وأطاً طامغجة، وزوجئ صعغئ. عثه عغ الثولئ الاغ ق تاساطح طع أي ضطمئ أو شسض ضث ضراطئ المرأة، الثولئ الاغ تمّضظ المرأة المسطمئ 
طظ ارتثاء الطئاس الحرسغ واقلاجام بةمغع واجئاتعا الثغظغئ تتئ التماغئ الصاظعظغئ الضاططئ، وعغ الثولئ الاغ تحثت الةغعش لطثشاع 
سظ حرف المرأة ودطعا إن لجم افطر. وعغ الثولئ الاغ جُاتضط طظ صادة أتصغاء غضعظعن خثطاً ططغسغظ فطاعط وتماة لطظاس ضما أطر 
اإلجقم، عآقء الصادة الثغظ جغتمطعن افسئاء اقصاخادغئ سطى ساتصعط وجغسسعن جاعثغظ لاأطغظ تغاة ضرغمئ لحسئعط. إظعا الثولئ 
الاغ طظ حأظعا أن ترشع سظ الظساء سإء ضسإ لصمئ السغح، بتغث لظ غضّظ بتاجئ لخراع غعطغ طرغر طظ أجض إذسام أظفسعظ وأعطعظ. 
عغ الاغ جاعشر الراتئ وافطظ اقصاخادي وعغ الاغ جاسغث ضض التصعق الاغ شرضعا اهللا لطمرأة. عغ الثولئ الاغ جامّضظ المرأة طظ أن 
غضعن لعا تدعر جغاجّغ، ولظ تصئض بأصض طظ تسطغط طامّغج وظزام رساغئ ختغئ طظ الثرجئ افولى. عثا طا غصثطه تطئغص الحرغسئ شغ 

ظض الثقشئ لطمرأة، طسطمئ وغغر طسطمئ!
لثلك أخعاتغ، ق غضعن الاشغغر التصغصغ لطظساء شغ بقد المسطمغظ بالظسئئ لظا، إق طظ خقل إسادة بظاء دولئ الثقشئ، وعثا ق غمضظ 
تتصغصه إق طظ خقل السمض السغاجغ والفضري الثي غاططإ تشغغر افشضار غغر اإلجقطغئ شغ طةامساتظا إلى أشضار إجقطغئ، واصاقع افظزمئ 
العضسغئ الصمسغئ الاغ تسمط أرضظا طظ جثورعا واجائثال ظزام اإلجقم بعا. عثا عع المسار الختغح إلتثاث تشغغر جغاجغ تصغصغ 
لطمرأة. وأي اجاراتغةغئ لطسمض غغر عثه طتضعم سطغعا بالفحض شغ تتسغظ تغاة الظساء، ولظ تآدي إق إلذالئ أطث طساظاتعظ. إن إصاطئ 

ْوَلِئَك ُ±ُ اْلَفاِسُقوَن﴾.
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لثلك، التمث هللا تسالى أن الثسعة لعثا التض أخئتئ أصعى غعًطا بسث غعم بغظ رجال المسطمغظ وظسائعط شغ أظتاء السالط. شغ العاصع، 
اجاطقسات الرأي شغ السالط اإلجقطغ تزعر أن ظساء المظطصئ تثسط بأغطئغئ جاتصئ، تطئغص أتضام الحرغسئ اإلجقطغئ، طسائرغظ إغاعا 
ذرغصعط إلى الاترر طظ سصعد الصمع. سطى جئغض المبال، أظعر اجاطقع «غالعب Gallup» سام ٢٠١٢ بحأن آراء الظساء شغ الئطثان 
السربغئ أن ٨٢٪ طظ الظساء شغ طخر، ٩٠٪ شغ الغمظ و ٧٤٪ شغ تعظج تثسمظ الحرغسئ ضمخثر لطاحرغع. وشغ ذطغسئ الظدال طظ أجض 

إصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، ضان تجب الاترغر وعع تجب جغاجغ إجقطغ سالمغ.
عثا غحمض الظساء شغ جمغع أظتاء السالط، القتغ غحاشطظ شغ ظدال دائط، ططاجطات بإصاطئ عثه الثولئ. سطى جئغض المبال شغ سام 
٢٠١٢، ظزمئ حابات تجب الاترغر طآتمرا سالمغا تارغثغا شغ تعظج بسظعان «الثقشئ ظمعذج طدغء لتصعق المرأة ودورعا السغاجغ» 
وضان عثا أول وأضئر طآتمر ظسائغ غاط تظزغمه شغ طظطصئ الربغع السربغ طظث اإلذاتئ بالطشاة، تدرته ظتع ١٠٠٠ اطرأة طظ طثاطش 
أظتاء السالط، بما شغ ذلك السغاجغات والضاتئات وافضادغمغات والختفغات وصغادغات شغ المةامع وطمبقت سظ المظزمات. وشغ وصئ 
قتص طظ السام ظفسه، تط تظزغط طآتمر سالمغ آخر شغ إظثوظغسغا، بسظعان «الثقشئ تتمغ المرأة طظ الفصر واقجاشقل». اجامسئ 
شغه تعالغ ١٥٠٠ اطرأة طآبرة طع طاتثبات باجط التجب طظ جظعب حرق آجغا وأوروبا وإشرغصغا والسالط السربغ. وظزمئ حابات تجب 
الاترغر أغدا، سثًدا طظ التمقت السالمغئ شغ السظعات افخغرة، طظعا طظ تعثف لرشع جصش العسغ بمتظئ الظساء المسطمات وافذفال 
شغ جعرغا وشطسطغظ وبعرطا وإشرغصغا العجطى. وحمطئ عثه التمقت ظثوة ظسائغئ لط غسئص لعا طبغض شغ سمان - افردن، تعثف إلى 
ترضغج اعامام السالط سطى المساظاة الرعغئئ الاغ تساظغ طظعا الظساء المسطمات وافذفال شغ جعرغا، وضثلك تطصئ دراجغئ شغ ضعاقلمئعر 
- طالغجغا الاغ ظاصحئ اقضطعاد السرصغ لظساء طسطمغ الروعغظةا وافذفال سطى غث الئعذغغظ. جظًئا إلى جظإ طع عثه افتثاث الثولغئ، 
تسمض ظساء تجب الاترغر دون ضطض أو ططض شغ ضض أظتاء السالط داخض طةامساتعظ شغ تمض الثسعة لثولئ الثقشئ، والتفاظ سطى الععغئ 
اإلجقطغئ لطمسطمغظ وخّث الترب الثسائغئ ضث اإلجقم، شأصمظ المتادبات والمآتمرات والمظاصحات شغ المساجث والمثارس اإلجقطغئ 
والمظازل. وحارضظ شغ طظاصحاٍت طع السغاجغات والضاتئات والختفغات وغغرعظ طظ خظاع الرأي طظ الظساء. ضما تط اتادان طظاصحات 
وجائض  طع  وتساططئ  وضاإ  وطةقت  ظحرات  بإخثار  الاترغر  تجب  حابات  وصاطئ  ظفعذ.  ذوات  ظساء  طع  طساثغرة  طعائث  حضض  سطى 
اإلسقم. وبالفسض شصث تساظمئ سدعغئ الظساء وتجاغث دسط التجب شغ السظعات افخغرة. شصث تدر تعالغ ١٥٠ ألفاً طظ الظساء شغ جطسطئ 

المآتمرات الاغ ظزماعا حابات تجب الاترغر إظثوظغسغا سام ٢٠١٣.
لثلك أغاعا الدغفات الضرغمات، شغ ظعاغئ عثا المآتمر المعط الغعم تعل المرأة والحرغسئ، طاذا ظططإ طظضظ ظتظ أخعاتضظ شغ 
تجب الاترغر؟ أخعاتغ التئغئات، عظاك طظضظ طمظ تدرن الغعم طظ لثغعا تأبغر ضئغر شغ طةامساتعا وحئضئ اتخاقت ضئغرة. عثه 
ظسمئ سزغمئ طظ اهللا جئتاظه وتسالى أظه صث أجئس سطغضظ الصثرة سطى إتثاث تشغغر ضئغر شغ أوجاط المةامسات المتطغئ الثاخئ بضظ. 
لثلك ظططإ طظضّظ أن تساثثطظ ظفعذضظ لفسض بقبئ أحغاء إن حاء اهللا: أوقً، رشخ طفاعغط الظسعغئ والمساواة بغظ الةظسغظ، وعغ 
الشرغئئ سظ إغماظظا والاغ لط تسِط جعى أطض ضاذب، ووسعد زائفئ وتفاصط طحاضض المرأة. وعثا غحمض رشخ المساعثات واقتفاصغات 
والصعاظغظ والترضات الاغ تحضطئ وشص عثه افشضار غغر اإلجقطغئ وضثلك الاخّثي بحثة لضض طتاوقت شرض السطماظغئ وتصعغخ 
افتضام اقجاماسغئ داخض طةامساتظا. ضما تحمض الاثطص طظ طفععم «الظسعغئ اإلجقطغئ» الثئغث. ولطئتث سظ تطعل لمحاضطظا، غةإ 
سطغظا دائما أن ظأخث اإلجقم ضأجاس. وباظًغا تبصغش وتمضغظ المةامسات المتطغئ الثاص بضّظ طظ السطط والتةب لمعاجعئ أغئ عةمات 
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سطى طضاظئ المرأة شغ الحرغسئ اإلجقطغئ وتصثغط التصغصئ إلى ضض طظ تسرشظه سظ طعصش وتصعق وواجئات المرأة شغ اإلجقم وتتئ 
التضط اإلجقطغ.

وإلى جاظإ عثا، دسعظا ظسسى لطظحاط ضمظ وجائض اإلسقم واجاثثام وجائض اإلسقم الثاخئ بظا، وجائض اإلسقم (اقجاماسغئ)، 
وجمغع العجائض المااتئ لثغظا، لمتاربئ أضاذغئعط تعل دغظظا والحروع شغ طظاصحات تصغصغئ تعل أشدض تض لاأطغظ تغاة ضرغمئ لطظساء. 
ولضظ أخعاتغ، عثا غسظغ أغًدا دسعة طةامساتظا لرشخ أي آراء وطمارجات تصمع الظساء وتساشطعظ طظ صئض أولؤك الثغظ لثغعط أجظثة 
ضث اإلجقم لعضع دغظظا وضع الماعّط. وبالبا، ظثسعضظ لثسط الثسعة لثولئ الثقشئ طظ خقل طظاصحئ ذلك طع ضض طظ تسرشظ إلبراز أن 
عثا الظزام طتثد طظ اهللا جئتاظه وتسالى لتضط بقدظا اإلجقطغئ، وضثلك الظزام العتغث الثي غمضظ أن غجغض الزطط وجئض المحاضض 

الثي تعاجعه الظساء الغعم والثي جغسطغ الصغمئ الاغ تساتصعا المرأة.
والعشاء بعثا اقلاجام السزغط الثي شرضه اهللا جئتاظه وتسالى سطغظا، وظاططع أخعاتغ السجغجة إن حاء اهللا إلى ججاء ضئغر، فن جئتاظه 
وتسالى وسث أولؤك الثغظ غضاشتعن طظ أجض إصاطئ خاتإ الثغظ سطى عثه افرض، شغ تثغث رجعل اهللا : «إذا جاء اsوت طالب الع�، 

يد». 5́ وهو ع¢ هذه ا�ال مات وهو 
وشغ ظعاغئ ضطماغ لضظ أخعاتغ السجغجات، أجأل اهللا جئتاظه وتسالى أن ظطاصغ تتئ راغئ السصاب، والسقم سطغضط ورتمئ اهللا.
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