








مقدمة

بعد؛أما ثم ف؛ الحمل 

الفكرية،أدلحك إطار ل واحدة _j، وطنك ترى حين،ا 
ودواء،تعليم ب؛ن ما العمرية، مراحلك ق عليلث، لمحاسته وثثتكر 
مطمئنة!بنفس دينك وتمارس آمنة، بيئة ق فتعمل ورخاء، وأمن 

الحقوقباسم خارجية بدول عليه تقوى تهذا.. بعد لم 
التطوربحجة الصحيحة الدينية ثقافته وتشوه اواة، والم

التنويرباسم وثوابته الإسلامية أحكامه ق وتنخر والاختلاف،، 
أسلوبههدا فكرى فاتحاه المكري؛ الكنود من كله هذا والتمر؛ 

مبادئعل مبني اتحاه هو أفكاره؛ وتشرع لعقيدته، عوته دز 
الإسلاميةالشريعة نملثيق أن لامحسا حاحدة! ونفوس فاسدْ، 

واستقرارهالنعيم ق سواء الوطن، ي والركة الأمن أسباب من 
واستمراره.النمو أو 

وأسهلالفكري؛ الغرد أنوبع أخطر من المفاهيم غزو إن 
حرببلا الئتهاو.ن، ز يريد ما يغؤ لأنه العدوإ غنائم 

العولمةبأسلحة بل والأموال،! يالأزولح وحائر والعتاد، بالحثى 
وأفكارها!

عوائقو )حقائق 





المواتأبرز من رعوائق( فقرة ق وعلائق ثبهات من 
أطيافهناختلاف عل المحل، الواقع ل مافيا الحاصرات 

حيثوالمضمون؛ الفكرة عل والحواب الحوار ليكون الفكرية، 
لارمالارّة،مكتماوسيلة إلا هى ما المسوية الثخصية إن 

أوالُابت الموات أذكر قد لكض اممها، لا انحاهها ذكر 
يالغالبالسويات أن خاصة الانحاه، هذا ق لتهرتس العربيات 

الفكريإلتاثرهن مطالبهن؛ اتفقت وساطهن، اختلفت ؤإن 

يغفرلوأن والرثاد، والهدى والداي، التوفيق المول سائلا 
التواب.الغفور هو إنه وزلل حهلما كل الكتاب؛ ل ذكرت ولن 

الغفيلمحمد بن محمد بن فهد 
م١٤٣٩/٦/١٤

الأفكارمن فهزم للن—وة، بالب والعلاثق العواتق أنو؛ع أخف ذكرت ( ١ ] 
أمالوحاالنؤيةالعرسةل لأن الحلة؛ المحافنلة لبيتها والعلقة جدا المخففة 
تتجاوزالإسلامية، الحافنلة نة3لة عن بعيدا الجتْع كان ءام،كل،ا بشكل 
بالموياتفكيفح الثلة، هذْ من والقرب البمد مدر عل حدتما وتعلو 
كاللاقبدرجانما المحامغلة المجتمعية الخريهلة خارج الإسلامية الهوية ذات 

الذاتحياء من عارية والط١uت الأفكار ستجد مثلا؟! الرب ول، دق 
كتابماطمحس فيا حدة من كان ؤإن والم،لأتإ الألفانل وتحرز واليتان، 

بالكتابالأخريات وأما العليان، الموجه بحكم اكن أو لواحدة فهي 
بالهلرح.فتماوت ليافهن، ٠١، اختلافبحكم 

ا(ألنتتاعوائق و رتةراو0ا 
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اسيروكفران الفئوي ّن 

©مدخل:

لهامقال ق العلعاية المرية من حقومة ناشطة تقول 
٠ررواشنطن صحيفة عبمر 

يعرفءالكل وت برصت 
المرأةحقوق إنكار يتم أنه 

تظنونوربإ عودية، لساق 
الذيالقدرنفه نواحه أننا 

الدولق الماء كل تواجهه 
نحنالحقيقة ق المامية، 

حوليةالق يعس اء الم
معفلمعل يمعب وصعا 

الأمريكينشاه«!!ااا؛

toil }أاء1واأ،ا،لْءام

٠٠٧٥٠ ٧٠٠٠٨٠٠١ On Oivt. 1س  LH Thfm

وهنا، ٢٢' ١ ٢ يوليو  ١٧الأمريكية، بوم، الواثنطن صحيفة ق: يفلر (
الرابملعل وكالأت، ~ العربية مثانر بالعربية! اكال 

tiHpU/Www^ubasheerxom/news-actlon-sliow-i
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الرؤىj م له الكفر، بلاد j والإقامة الحي، الأخلاط إن 
لذلكالأغلب؛ بالأعم وهدا والسلوكيات، والأحكام والمبادئ، 

بلمدامنمن رحلن اللاق الملمات المسويان بعض من ترى 
والهزيمةالفكري، الخنؤع من نؤع هناك؛ نشأن أو الإسلامية 

ونمودجمثلا، كالغرب وأهلها المتضيفة الثمافة أمام النفسية 
الحركةتاؤخ ق القدم منذ مثاله موجود هنا المرية الكاتبة 

فمثلأتالإسلامية، وشخصياما المسوية 

السلطانعهد ق العثانية السلهلنة حفبة — م ١ ٩ ٠ ٤ ام عق 
أورباق ٠ عثاد بن ■محيية الأم؛رة ألمن، م(—  ١٩١٨)الحميد عبد 

—حياماالتركية *المرأة عنوان! نحت، ا( المم— )قيانا ق محاصرة 

أبرزمن والدها رئة،  iblfrمن ومي إساسول، ق  ٢١٨٧٣عام لدت و( 
الترملصل نابا كان الورى زوجها اكوب، الإيالة ل اللأط رجال، 

معهي هرست، وتد فعزله، العثإل بالسلطان علاتته تنور أن قبل لقوقاز ال 
الأوربية،العواصم تنقل؛،ن وظلت، لأينا، قرني بعركبح أولادها رققة 
الرأةحموق حول الحاصرات من محموعة ألقذ حيث، منا بيتها ومن 

أصدرتوقد منهااا تعاق كانت، اش العبودية حالة jل^ ويهت، المسلمة، 
ينئلر!لمة. المالراة أوضاع حول واكلاثئن الخالية تتجاوز لر وْي كتابا 
عتهامترجم كامل وهوكتيبح . ٢ ٢ — ١ ٩ الاجت،اعي، الحرر ؤإثكالية الرأة 
محاصرما.وعن 

أ(ادزتتاعوائق g )حمائف 
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والعملالعللاق حق لدينا ءاجل، ت تقول والحرم® الاجتإعية 
بوسعليس والتعفا الانحياز ْن بدرجة يطبق أنه إلا به؛ 

منالرجل يتخلخس أن الحاتز فمن يتصورها، أن الغربي( ان الأن
ا،.هوام؛.. حب زوجته 

العنويالانبهار أو الحب والأحكام يالررى يوثر مما كيلك 
عنؤيصم يعس حٍث الادية؛ وحضارما الأحرى، بالثقافات 

وصماما،والعايم واحتلأفاما، التقاقات حول الكبرى الحقائق 
للمرأةحما الحنين بين المساواة باسم الغربية الثقافة مثلا تراه فإ 

مثلأ'''=تراْالثمافةالإسلأميةللدولة فيالولأيةالثىكرتية 

)غومنيتهالباحثة بمقدمه مصدرا ياللغة  ٢١٩٠٤ستة الكتاب ئثر ( ١ ) 
والمساعمرنا أوربا ل ا،لرأة تحرير راثدات إحدى ~ برلابش( فرن 

خصوصا.

القرنبداية ق الإسلامي ل الامحإعي التحرر ؤإشكالية الرأة )٢( 
الوشرين،هب.

الواقععل انعكامها وصحة لا، أم محردشعارات كو-أا عن النظر بغض )٣( 
حصووسم ولعل العكس، ئتن والأمور الوناتع من الكم لأن عدمه؛ من 

ابني،التحير حول الأمثلة، آحر من الرئاسة عل كالينتون هيلاركا 
يدادورا للفطرة ولعل العولر-، اكوى اكلق مر ك،ا - صدما والتمييز 

ابجَمءإعل الرئاّة ق امرأة وجود اء النمن كم حتى نول دم عل 
إن'االأمريكتنإن انثوت مائل• مرمحاما ل ذكرت حث 
انفيه اكدت روبينرء ءمل تدعى الشبكة ز قانونية ومحلله العلقة مقالا 

ركليتتون،.ووصمت، ألخنى اشم جراء الأسخا'با'ت ت حم ءكلينتوزا 
التحيردور أمانبورا ءكريستإن الشهيرة الأمريكية الصحفبية 4ع ديثها حل 

السياميالشهد من يرا حزءا بمثل وأته حقيقي انه حارما ق ابني 

١٢



كثرةق وتنمية إنجازا الغربية الثقافة تراه وما الفلاح. عدم من 
اجتاعيحلل الإسلاميه بارؤية م الس= كار إيواء دور توفثر 

الوالدينوبر الرحم، وصلة الاجتاعي، التكافل عدم عل يدل 
يخنالتراضي شريطة الزنا ق للمرأة حرية ثقافتهم تراه وما ونحوم• 

تراهوما سيلا. وساء فاحثة الإسلامية الثقافة هوق الطرفين= 
وفهنااستعيادا يالحجاب للمرأة محتشم ليامى من الغربية النظرة 

قالغربية الثقافة تراه وما فه. وطاعن عبادة السالمة ا،لرأة راه ت= 
المسلمةالزوجة تراه = ونمعا سلطا روجته عل الرجل قوامة 

الثقافةتراه ومجا يثقافتهإ. عليه واجب الرجل؛لأنه عل لها حقا 

تعقد»اكاومناأب اكحدْ.وذكرت الولايات والاثممادى والاجتماعي 
بوحال حسارما ز دورآ لب المرآة كراهة وغالتا احنسى التحز بأن 

الأبمبُ•الين إف ض لحزب رناب مرشحه أرو وصول لزن النهاية 
م(.١  ٤٣٨شعبان ٨ لاين، أرن فا موم أو تواصل )صحيفة 

حرتأن مد لها مقابلة أول ي كلينتون، هيلارى نالت كيلك 
الماءء^اكر١مة إن ٢، ٠ ١ ٦ الماضي العام الأمريكية الرئاسة انتخابات 

تراب.دونالد الأمريكي الرنس أمام حسارما ل مرا دورا لعت 
للمرأة،العالة الممة اجتينع هامس عل مقابلة حلال كلينتون وآضافت 

ضالمتة ب  ٥٣أن مع الانسةا ل ٍرا وقتا ءتضينا ت قاتلة يويورك، نل 
الأنتخاباتء.وتالما؛ل ير تاثل له وكان تراب لصالح صوتن النساء 

نثرتهلما وفما المتانة،، حلال مرا دورا لعبت اء النكراهته *بالتأكيد 
وييثهمالأنخاصررإ اا؛عضرر كلامها ال^ريهلانية.وأبت ءالتلغراف، صحيفة 

ينفلرتالرئاسة®, منصب امرأة تتول أن ق حقيقية مشكلات لدت(م نساء، 
Sputnik  ،)؛/)عري/Uالرابمل: آم، ٠  ١٧.httpsiZ/arabic

sputniknews.com
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وعدلا—هوية وعائلته زوجها لأمم المرأة اب انتمن الغربية 
وهريتها،لشخصيتها وتغييب با، نغيابا الإسلامية الثقافة تراه 

كانافه منع لذللث، وعاتلتها؛ لأبيها انتابما ق المرأة لحق ومحلمب 
لالأحزاب؛ْ[،ه أثم عند هوأمط لأبايهم آدعؤهم ؤ أعدل 
الاتنتهي التي القارنايت، من هكذا 
زالثقافامت، ومعايير الرجعيات اختلاف اسحضار عدم إن 

وبالتالرالتصورات. الأحكام يولدحللاق والواجبات الحقوق 
الرويةب؛ذ0 السعودي المجتمع نحاكم حينإ التغريبية الرجعية 
فلماهرة،واحتلأفات فاسدة، أساسيان عل يقينا مبنية ستكون 
جائرة.وأحكامها فاسدة، تصوراتيا ستصبح وتلقاسا 

السعوديةلقضاياالمرأة سهلحية نظرة هذاكله مع فكيغرإداجع 
العربي(اكغربمب، أهل من الكثثر نحد لذلك إ مثلا المقالة هذه ق كإ 

أشهم!الغر؛ي؛ن بعض من والحكم بالنظرة تغرنا أشد 
—ت موييس( الريْلازية)آن لة والمراممالكاتبة فمثلاتقول 

الإسلأمي~ت!؛ ١٠١١سوون ق متخممة 

عمودولكنة اورطاأية، الصحف هن للعديد صحيفة مراسلة ملت ع( 
مؤسستهالإدارة تمخ أن قل تليغراف، وليل ئزيرفر( )اللأ حف صق 

الدوليةموريس ة مرمم،ومأ،  ١٩٩١عام أنثاتأا التي الخاصة 
ادنخممةالإعلامية الأستثارات وتقديم المجلات حلباعة ل التخصصة 

تنميةإل مدق مؤسسة كيلك ومي الإسلامي، العالم رون سق 
المربي،•والعال( الغرب بتن التفاهم 

rr  ^ح



الرأةلخال الغربي( الفهم محوء ي الرتيسة الشكلة ءانآ 
الظاهرةالأمور من أكثر لايرى الغرب أن ل تكمن عودة ال

علالقدرة وعدم الحجاب، ؤ والمثالة السعودية المرأة حياة عن 
ثموالتصويت® السيارة قيادة عل هدرتما وعدم إذن، دون الفر 
قالريهلانية تليغراف( )الديل صحيفة نثرته بإ مثالا ذكرت 
سعوديةوامتشهدت الادعاء، هدا هي فردت مقالأنما. إحدى 
ليت،هد0 لكن *... ت منة عثرة اثنش، لمدة بريطانيا 3، درت 

أيرمن هو الخجاب أن محس فالغرب الرئيسة، الأمور كل 
المرأةيمنعان والعباءة الحجاب أن يرون إبم السعودية؛ القتود 

بصحيح®.ليس هدا أن الأمر جميقة وق باعإلها، القيام من 
لاصيإ— المجتمعات غالت، ل الشؤيات نحد ما غالتأ 

ومشكلأنمنالحقيقية، النساء يا  ١۵٥عن مغيبات — الإسلامية 
رويةعن غشاوة فيها مطالبهن أولويات أن لتجد الرئيسة، 
ليكونلمشاعرهن، تسكين حبات وثعاراتمن لهن، الحقائق 
الكياق.والوجود اللاز،، الرضاء 

^ثالمولإحدىالغربياتعنمحتمعهاالأمريكي

ءالرأةكتاب ل الأعوديةاا الرأة عن الخاطثة الغربية مقالها ينظر ( ١■ 
.١ ٤ -٩ ١ ءا،وةا،م؛أ رؤى، - عودية لاق 

ع9أو0ا(9 بق )حما 



!ااتفاااأ0 ضاعخ و الاشوبة 

فالش(تالغرئ()جيسكا 

ومالسابق؛ من حالا أشل اليوم ارأة وصع *بالتاكيد 
والعملالتصويت ق الحق ~ نيا يستشهد ما ممرا التي المعايير 
واغلاتنثرمن ~ المنزل العف نحرم التي والقوانين النزل حارج 

تعرضأو الاغتصاب من امرأة مليون تحمي لا فهي المرأْ؛ حياة 
التحرسكثرة تردعهم فلم للأعتداءآأ٠ الحنديات 

المتكوسة؛التويات مطالبات تحقيق ولا المقروصة، والعقوبات 
اقالأنالمجتمع ق الحقيقية فاعليتها تفقد الأحلائية المعاق لأن 
وسدقيمية، ووقاية عرفية، وقيمة دينية، توعية بلا كانت إذا 

الروابعدبالخارج الإلهية، الرقابة بالداحل ينمي معنؤية؛ ذرائع 
الموانع.واجهته صعق،، ما إذا حتى حتا، الضمير ليبقى الحسية! 

الفطرةنتجاهل مادمنا القوانن فاعلية من ممئ ومتفثل 
الأدهىبل الربانية، والأحكام التشريعية، والواقعية الأنانية، 

قرصيةق ك،ا حاؤلتة، افتراصات عل التشريعات هده قامت إذا 
لوكاس(إل. )كال قالت لدللئح وفلقتها، الطلقة المساواة 

مدونةوعي وهما؛ النجدة الولايات ق الر١٥ مساواة تزال لا مقالها; ]\( 
متىترجة* والحض" الرأة يدرامحات ماحتثر سوية. وكاتية أمريكية 

اص:الرابط عل ه. ١  ٤٣٢ه/ ٢; ٩ الارئ، المي؛اني،موقع 
hnp__.alukah.net/S0cialA}31^
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تكنولر حاطئة، القرصية لكك ما إذا لكن ••• ٠٠كتابيا• ل
هيؤإنإ احتإعية، إفرازات محرد الحنسين J؛j، الاختلافات 

يوحدفلا الخش؛ن، بض بيولوجية جن-رية فروق وجود نتيجة 
تراهاكإ الفاصلة المدينة تحميق يمكنه الحكومي التد.حل قدرمن 
الحشيالتإيز كون حالة ق إنه بل النموي؛ للفكر ات انحم

تقدماليس للتقدم النوى المشرؤع فان الهلبيعة، تفرصه ١^١ 
لكلأسوأ واغ هوتحميق أجندتيم تفعله وما الإطلاق• عل 
عنبعيدا اجتدابيم ُلريق عن السواء؛ عل والنساء الرجال من 

)فانتانيا(نحو عي الأجل من الحقيقية وأولوياتيم اهتاماتيم 
رالقوْاا.ُفرصه النوية الأجندة تريد حيال ءالم 

بشكلوالسعوديات العربيات، ويات التغاب مشكلة 
وبلافرز، باد الغربية ؛الفلرة الحقوق حزمة امتلهام حاصر، 
والاتزان،الوعي ابجاويات من ونحوذللئ، أوثقافة، دين مراعاه 

سلتايوثر مما محتمعامزا عل لإسقاطها والأءتل٠ال؛ والدراية 
الحاجيات،وحقيقة الأولويات، وترتيب، المطالبات، اعلية فل 

مسارةفيعهللن التهلبح، وأصرار التشرع، وآثار الواغ، وفقه 
بمساعيه— العام الرأي وتثنيت، للمرأة، الشرعية الحقوق 

.٢ ٢ المرأة، رير حت ا

 ■n اارن7زتاعواه( و رحمائف



الذدمشة! cicLiaو السوية 

قالحقيقية، ومشكلأما حاحاما عن — الضية الإعلام أجندة 
الأصيل.محتمعها وثقافة الفسيح، دينها ففاء 

بي،نثيء *الثقافة •' توجامي( )نامي اليابانية تقول 
ينمحمل ذلك، لكن الختلفة، الثقافايت، بين مشتركة أمور وهناك 

تعددوتفهم الضيقة ا،لفاهيم محاوز بأهمية نقؤ محعلنا ما ؤلياته 
فإنمقارنة نفلر وجهة ومن ثقافة. بكل الخاصة القديمة الأنظمة 

الغربي(والفهوم مشركة. أمور بينهم واليايانية السعودية ا،لرأة 
أوالسعودية للمرأة مهمة مسألة بالضرورة لايمثل ادأة لحقوق 

السعوديةق الرأة أن ميلامنار'كاإل هناك إلاأن اليابانية..، ا،لرأة 
ممك؛ن3، الغرنجا النموذج تني بالضردرْ نص لا والمابان 

السعوديةالرأة من كلأ أن بمني لا وهدا حقولها؛ من الرأة 
لبل أرصاعهن، تمحن ا،لaلالة عن توقفتا قد واليابانية 

ْعمحتمهاترناا.تنسجم بديلة نحوإستراتيجية حين ياكابل 
قعوديات الالنويات من ممر كلام ْع الفكر هأل.ا قارن 

حولبحثها ق الدكوراْ،ءاحتثر أطروحة تعد كانت الكاب نشر وك )١( 
جامعةل الإملامتة الدائمات معهد من الأوط الثرى ل والهوة النؤع 

التغيرُالد.ور عن؛ الاثمماد ل 1حر وعاجسم اكحادة، بالمملكة ايكر 
العربي(*؛؛؛ ١١ق المرأة بوضع مهتمة السعوديةاا. العربية المالكة ل للزكاة 

فيصلالملك بمركز زاتر كباحث  ٢٢•٧• يناير مذ والإسلأعي،تعمل 
بالرياض.الإملأمة للدراسات 

رومحاالمعودة ل *المرآة كتاب خمن يابال، منظور من السعودية المرأة )٢( 
ثر(.ي)بتصرف ١  ١١— ؛ ١ ٠ عالية*ا 



٠بىامبيرصن،والهاو 
الدخيل(ْع)تركي مقابلتها ل مثلا المسويان فإحدى قبلتهن! 

'االسعوديه للمرأْ لأسيإ مبدأالخصوصية عل تشنع 

القضاءاتفانة عنوان؛ نحت التحدة الأمم بت من صادرة اتفامة وص ر١ا 
بالإنجيزيأ؛حروغها من واختصارها الرأة، صد التمييز أشكال حح عل 

اواْالأساص عل ثانمت محتلفة محالات ق عادة ثلاثض من وتكون سداو، 
بعدإالت1رعة، التغيثر، ل الخاصة سياستها لها الخنسن، بان الطلقة 
وتصدمها.عليها الدول ترنح 

نسويتنالدخيل، امتفاف ه،حبإ  ١٤٢٨رمضان  ١٨تاريخ ق وذلك )٢( 
إصاءاتء,يرن1عجال ل الخقوقيه خملأتس إحدى ل شيعيتثن 

وجودمتوى عل حتى عام بشكل حموصتها عودتة الءل تقم  ٢٣١
للتمارىالكانس بناء من بد ولا أنيزال•، امحب فهو الحبة جهاز 

عودة!وتنتمالالمإة القعة هده أممته فيإ والهندوس لليهوت والعابد 
لأوهلعا؛ الشرعي لحهلها را-؛ع وهذا ابما؛ ام؛ن المض ليحول مكة 

الحديثل جاء ما صمتها من والتي وأحكامها، حمانمها العرين للجزيرة 
منماله وحول ومسألة ديتانءا العرب جزيرة ل محتمع *لا المحح؛ 

منلأته الأصل؛ مع يتعارض هذا لهم، معابد إنشاء من لابد محتلمة ديانات 
مكوثهبل العرب، جزيرة ي والقرار الأّ-تتهلان للكافر محق لا الأماس 

هدهالدينية الخصوصية ألة ومإذن؟! والعابد ال،ةناتس فلم فيها، دائم عثر 
لغيرهمالعابد بتاء يرقمن الفاتيكان حش ل فقط، الملمان عند ليستا 

فدهذا الكنائس بناء ومسألة المرانية، معقل لأما عندهم؛ لخموصيتها 
اللجنةعر الفاتيكان مهلول.ع حوار ل الإسلامية اللجان أحد من حسم 

وللأستزادةكملف. إغلاقه عل الاتفاق رنم للحوار، العالية الإسلامية 
حزيرةاخماتمى ينغلر: هذا j والإشائالأت الشبهات عن والإجابة 
العودية•من .رؤية الغرب. إل زيد،احهلاب أي! بكر للعلامة العرب• 

محنوعترها عودية- العن العالي الفكر مركز من وم >لمين لجموعه 
الكر.والكتب القالأت 

(عوائق و رحعائش 



؛ااتفشciclia  0والفثوية 

خصوصيتهاقائما الأشياء من ممر ق السعودية الرأة أن وقاما 
الغربي(السياق ؤ، أننا بإ فتكفيكمثال( سان، من أكثر ؤ، لها ة كمين 

عكسأمريكا، ق الخنسين ب؛ن الأجور فجوة مسألة الأمريكي 
مشكلةحل وكدللث، الرجل، مع متساوية فهي السعودية المرأة 
الحْعمسألة ق — وفردانيتها اسقلألمها بحكم — الغربية المرأة 

)بيتيمن كل لذلك أثارت كا والأولاد والعمل الأمرة ؛؛ن 
بالأعمالتي المعودية المرأة عكس مورس(، و)آن فريدان( 
منوتوفر السعودية، الأسرة لثقافة ذللث، من تعاق لا الأغل—، 

لأاخلأءلالمرأة نمل بيئةآئة وتوفر غياحا. ق مقامها يقوم 
انملق المرأة مشاكل أسباب أهم معه تنتفي الأعم، بالغالسر 
والتمييز.وهوالتحرش ألا المختلهل 

حصوصيةميرة يرى النوى الميدأ أن الفكرية الدهة لكن 
هعاختلاطها عدم ز كخصوصيتها لها! محارة السعودية المرأة 

وعدمكبيثةآمنة، وانمل التعاليم، ق الدائم الاختلاط الرحال 
إلخ.محرم•.. بلا أومفرها المرأة، أوسفور الحجاب، ■٠^ 

بالحقيقةهو التغريبي الأنحاء لدى بالتفكثر المنهللق وهذا 

للمرأةمزاياها وبعض والخصوصية المألة هذه حول ذلك تفصيل نظر ي( 
^y-TTالسعودية، الرأة محاي: j عودية ال

٦٦



وصلتالسعودية الرأة إن حيث وناخره؛ القدم عواتق من 
والأسرىالعلمي النجاح ق متقدمة مراكر بخموصتتها 

منحموصتها تمنعها ولر الإسلامية، هويتها وفق ونحوهما، 
نحمى.أن من أكثر ذللث، عل والشواهد المعال، 

عودية..؛فيهقاللها!ررالرأةالالبثرُ معود د.بدرية تقول 
السعوديةالمرأة عوائق عن حديثها عند والهلموحاتا؛ العواتق 

يتقاؤلمرغلسفي تنظر إل تستند معوقاُت، أصلها ق هي التي 
حراكهامنها تستمد التي السعودية المرأة ثقافة مع حاد بشكل 
يهلال_جممن ممزا أن ذللئح! ومن والمجتمع. الأسرة داخل 

تحاربمن جهل أو بعلم ينْللمق السعودية المرأة شؤون بإصلاح 
عنقفلا الأصل، موهلنها ق حد.واها تستطعإثباُت، ب مستوردة 

قالسعودية المرأة جعل ما مستنبتة، بيئة ق ونافعة مفيدة تكون أن 
يبتنوالنهوض، التقدم من المزيد j الصادقة رهمتها بتن صولع 

'٢١منها((.غربية لثقافات، مسحا نموذجا تكون أن لها يريد من 
معشرفليت، لأهميته. العواتق أول من العائق هذا فجعلت، 

جامعةق والإعلام الدعرة نم ل ماعد أمتاي بل الإعلامية، غم وهدم ( ١ ) 
الدعوية،للدراسات السعودية الحمحية وعضو الإسلامية، صعود بن محمد 

اليودية.والمجلات الصحف من عدد ق وكازبة 
عالية،آآهمآ-"آهأ.-روى الر١ةفيالمودية )٢( 

رن77ها( عوائق g ردق1وعا 



إ1لتفسل0 هناعاغ و السلوية 

والهادفالتاحح التغيثر أن يفهمن غرليا الودّيان السويات 
فالقيموثقافته، المع وعقيوة وعقها، الرأة دين نحفظ هوما 

واكافعة.الدافعة الحتهع خصوصية ح يتعارض لا واكهوض 
ررمانحتاجموريس(لأأت )آن المعروفة الغربية الصحفية تقول 

بخصوصيةتتعلق أمور 3، مفاهيمه بإقحام أنه لفهمه الغرب 
قالأستقلالية خيار حق صد يعمل فإنه السعودى، المجتمع 

ومتىيكون، وكيف يكون، لا أو التغيير، يكون أي• السعودية، 
ماوهذا آ فمهل((, وشهبها السعودية نحص أمور هده يكون، 

كيلك.التسويات من الغرب أجندة تفهمه أن نحتاج 

قعمود ولكنة الميطانة، الصحف من للعدد صحفية مراسلة عملت )١( 
(قل١نإyTeiaDاegraph^غراف)

مؤسسةوهي ، ٢١٩٩١عام انثأما ألتي الخاصة مؤسستها لإدارة تمغ 
الأستثاراتوتقديم المجلات ء1باءة ق اذخممة الدولية موريس 

مؤسسةكيلك وهي والإملامي، العري ١لعالم شؤون ق المتخصصة 
ق)المرأة المبي.)يريطايا(. والعام الغرب بآن التفاهم تنمية إل مدق 

(.١٦السعودية، 
السعوديةق ارأة السهوديةاا، المرأة عن الخاطئة الغربية اااافاهم مقال )٢( 

يئنالمفاهيم اختلاف حول كشرة آمثلة صريت وقد ب ١ ٦ ١ عالمية، ~رؤى 
ءلو)عليقوفا! الفهم سوء فسرت وقد قضاياها، ل السعودية والمرأة الغرب 

الأنمويجهي الخرية الحياة طريقة أن القناعت إل يعود الغري الفهم سرء 
ماويايوصفه الأخر نول إشكالية من يعاف فالغرب الحديث،، للعام المثال 

عموما،الغربية للعقالية يرمع هدا إن حنث صدقت؛ وقد (• ١٥)ص؛ له*• 
المكانة(!يص)استعلاء بإ الغرب الفلن أو العنصري الهوس من تعانيه وما 



عوائق

الأمريكسنعل يصعب التي السعودية الرأة قفايا نحاوعقل! 
إ!الأمريكي الجتْع هع مقارنتها مع ال)السوية( عند نحتلها 
مستوياتعدة عل النإذج، صضى ماتطرق البحث ذا هل 

الحقوقمن جاعلا الأمريكي، المجتمع قضايا حول ومحالأت 
محورهو بالمدحل الذي مقالها ق التسوية الناشطة ذكرتها التي 

ينفهحينها القارئ ليحكم لوحده، مطلس، ق والمقارنة الحكم 
أصيفأن بهذا، البدء نبل لأيد لكن أ عدمه من قولها صواب، عل 

هذاالخانق:ق الواردة الأرقام حول الخالية الملاحفلة 

الردمقام ق جاءت الفصل هذا ل الواردة الإحصائيات إن 
قالخلمإنيات التويات إحدى معتنة،ذكرترا أوشبهة فكرة عل 

احتاعية؛؛نمافية فكرة الشبهة أو ويا آم، ٠ ١ ٢ عام لها مقال 
الإحصائياتفجاءت مقام، كل يتاسي، يإ الرد كان محتمعان، 

؛؛نوفكرته، الشاهد ب عل ويعده، وقبله، نفه، لخام اق 
والمشكلةؤإثباتها، المجتمع وتقافة وحداتتها، وقدمها الذلاهرة 

وهكذا.واستمرارها، ووجودها 

اؤعو رحقائف 



إ|ودفشة  cicliaو النشوية 

مافةأصلا هي أنبا أست وكي معاصرة، ظاهرة أذكر فمثلا 
إماقديمة؛ سنوات ق إحماسات فلابد ه نفالجتمع ق قديمة 

السامة.بالأعوام مقارنة زيادتها أوقراءة قدمها لإثبات 

محمعها،علعن ما منكلة السوية تشتكي آحرت ومثال 
أنقفلا يحيلها لا نحاطيه الذي الأخر المجتمع أن أماس 

أولخهلها نحاطبهم من إن حيث تماما؛ بالقيض والحقيقة يعانيها! 
أوالحرية. باسم ثقافتهم صميم من المشكلة ط.ه أن إما نحاهالهاأ 

معمتوافقة حينها الأرقام فتكون مرات! Jضعمها منها يعانون 
السوارت.من يناسبها بإ إيباتها 

بمامدروسة الإحصائيات تواريخ أن التنبيه، هل.ا من الشاهد 
مناسبتها،إحصائية ولكل مقال، مقام فلكل الحال، ْع يتوافق 

وهدهحديثة؛ الحوهر عليها وما عواهنها، عل مهلروحة فليت 
الحنسئزإمن المتحدشن بعض عل الهلريق لقطع ذكرتما الإشارة 

إلعغيرات؛محز9اتب

عنومفهومها وحملتها مقالها ضوء عل البهورة تشتكي 
وحملتها،مقالها ق كإ بالقامرات أسموه أوما الص^ذ٩رات زواج 
ستبان ما نادرة، فردية،وحوادث حالات عن تعدو لا وهى 



صعدها— سنواتلآُ العشر مدار عل وذلك حالات، عثر إل 
بالخملأتالتغريبي،مواء الانحاه دعم مع عمدا الإعلام بعض 

محنتحديد ت الوضعي القانون كتثرع معينة لأهداف ■ضرها؛ أو 
اعتداءوهو —، ؛ محسة(١١٢ ٩ )أي محته عثرة الثامنة بتإم الزواج 

)ا(بج:
الشرقلصحيفة العدل بوزارة الرسس التحدث ~ البكران فهد أكده ا م٠ 

معدودةعليها الوئوف تم الي الصغرات النساء زواج وناتع أن ~ الأوسط 
الشرقعن نقلا - نت )العرين حالأتا<إ! ت تجاوز الأ بل ومحدودة 

تجاوزلا عليها الوتوف تم التي الممرات الماء زولج وقاع الأومحط" 
اكاقأ"األ(.ستحالأت،أ\ريع 

شيحآل وكيل عبداف سابقا; سعود بن محمد الإمام الأستاذ؛جامعة نقله اما 
إحدقق ( ٢٢نوسر"اا• ود.ّعدمطرالعتيى)؟ (، ٢٢• امموير')ل  ٢٧)

الجليربى مد~ بن رصالح عن )توير( الاجماعي التواصل وسائل 
زواجلحالات إحصائية العدل وزارة من •طلبنا نوله للقضاء— الأعل 

اشددتلدلك . حالات، تع فبلغت سنوات عشر مدى عل انمغرات 
الإحصاءاتبحمج ظاهرة ليس القاصرات زواج أن عل العدل وزارة 

م(.١  ١٤٣٣لأولربح ٥ ، ٠١٧٨٣ العدد: الحياة، في)جريدة ي لدبماء الموثقة 
زواجعدد ءأن العدل وزارة ل مصادرها من الرياض صحيفة ذكرته ا م٠ 

رسميهء،حالات ١ ٠ لال٠حاتم يغ وقد محدودا، لازال الملكة ق القاصرات 
منداJعالإء كبار هيئة أمام القاصرات زواج منرؤع تضع العدل العنوان: 
.٠٢٢ ١ ٤ / م ١ صفرام؛ ٢ ٩ (، ١  ٦٩٨١العدد)عامن، 

الشرْع الخاص اللقاء )ويكاليكس(من وثيقة ي جاء ما مثلا يبر ، ٢١
تارثمحها:(، RIYADH 15210)الوثيقة: رقم سمتن،، الأمريكي 

علالوثيقة رابْل مدونمه، الصويان، عبداض الوثيقة: ترجة ، ٠٢٢ ١ ٠ آ/ آ/ 
ويكيلكستموع 

hnp_kileaks^rg/cabl_1010/02/RIUAD

أزتتااعوابفى( و )حةأدف 
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حقهمن لتعه الإنسان وحقوق الشرعية، لخرمتته الله حدود عل 

وغثرْ•بالزواج 

يالإحمائياتكإ الفتيات زواج حتى أحرى؛ جهة ومن 
نحدتحديدا؛ ( ١٩" ١٥)العمرية الفئة ق الرسمية السعودية 

بالزواج،الشرعي حقهن مصادرة عدم رغم ، ٢ قليلة ية الن
تالرسمية للتقارير استقرائي بعد الخيول هذا ؤإليلث، 

الزولجلهن يبق لر ،،عوديات! العمر متوط 
ق3ئة)ْا-بما(سةلأول للردإج 

)ر«أ(سة

)ا/,اآ(سة

(٠ آ(سة ٠٤

)ه,اُه/•(
)ا,يبم./(

(٩٦)/.

+
٤٣٨

؛.٠٢٠

القاصرات®ررزواج الإعلام أسإْ ما أف هدا؛ كل من الشاهد 
يقالةموجودة كانت ؤإن مئكالة— ولا السعودية، ق يظاهرة ليس 

وإشكالأته،وتارمحثعلكلياته بكل القانون عن بالتفصيل تكلمت وقد ( ١ ) 
منالزواجء سن وتحديد الكر ®الزواج أسميته؛ ممرد كتاب ومحالأته،في 
السعودية.الصميعى" دار إصداران 

المشورةالسعويهء العربية المالكة للإحصاء— العامة ءالهيثة تقارير نظر؛ )٢( 
وقلاى  ٤٢A_ YirWu^MTAالتالية: للاعوا،؛ الرب بمونهم 

ه. ١٤١ AtJ، ١٤٢١عام لعام تقارير أوضّا' لدلك،وهناك اثارت 

٢٦ i



'/لأتذكر،ولأرقيس'
والتمرمحات''، والJراراتر الإحصائيات، ماأسته وهذا 

الأمرأن للخارئ لأين الألية -يده الخراب ق تماهت وقد 
محتجون!_،بلكإ ~ مقاصدية أو محتمعية حاجة من ينطلق لا 

بلاثيء كل ق القنين أممية،وكثرة وضعية لتثريعاُت، غربتة تعية 
الحميمة،المصلحة هع يتعارض توعوية^ وحلول حقيقية، دواغ 

التشريعية.والحكمة 

الزواج،من نحدد قضة ل الظر تأجيل الأوسط، ق، الثر صحيفة سظر؛ )١( 
ريس— *فلحد• ءدد٠ا بقلة صرح دالذتم، —• ٥١ُاأسوال،ّاّاأ 

ابالقانون يطالب، أنه إلا اعرانه رغم ذلك، و،ع الوطية، ان الأنحقوق خمعية 
ءدد٠ا٠!اقلة من الرغم *ذاالقرارعل تقتفىانحاذمثل الحاجة •إن بقوله؛ 

اشايادرامة أصحاب، من الأ'حاع علم ل الاختصاص أمل أكد )٢( 
السعوديالمجتمع ق موميولوجية تراءة معاصره؛ اجتماعية ومثكلامحتح 

د.نورةالسيل، محمود أ.د الويل، د.محمد وهم؛ • ٢٢٠١٥/ه ١ ٤ ٣ ٤ — 
نحوالعام التوجه يؤكد ءمما الإحصايارّت،ت إحدى عرضوا حييا انمويان 

تمملت،نداجقمة يجود بعا-مإمكاست القول ؤبمكن الزواج، ّن تأخثر 
(.٢٧١ص القاصرات،،.) 

نملر:)٣( 
jانمضرايت، •زواج العيس-؛ محمل -د• السابق العدل وزير صريح ت■ 

الرياض،صحيفة أخألأ،.ينذلر؛ فقد هلم>ا يعتقد ومن فياهرة يشكل لا الملكة 
.٢٢• ١ • ١م/  ٤٣١الأخرة ٩حادى (. ١٥٣•العدد>خ 

الشورىبمجلس والعراتض الإنسان حقوق لحنة ربى تصريح مثله و■ 
قجدة- محمد/ نسرين الُءلن~ صحيفة ق؛ ك،ا الثدي. إبراهم ئ. 

٠٢٢-ارخ:ا/ا/اا.

رت؛إتا(ءعوائقي و رحقائف 



!كفشaclia  0وإواش9وة 

أويتصوريتخيل لن أنه ترى التي الأمريكي المجتمع والقال 
هو~ لحول لا كعقد يتم فد أنه العالم هع ~ صغثرة فتاة تتزوج أن 

منالسعوديات تتخيله لا واقعا يعيش غري كمجتْع بالحقيقة 
أمثال;من الأعإر هده ق لمن الظواهر أشكال 

اكغر—كالثانيةط الواعدة ثقافة إن 

بمجتمعهم،حاصرة الحنسين عند تزيد— أو تنقص مثلا عثرة 
جنسيةكاuةفيوقتصلأللأنخراطjءلأثات 

كانكلمإ الدراسات،أنه تؤكد ما تغرب® يلا لدلك ٠، مبكر 
الحلاقاتق انخراطهن كان الغربيات القيان طمث مكنا 

٢٢٠عام ل صائر تقرير الأمر عن يعثر مكرا؛وكا الحنستة  ٠٣
بقوةالحيض بدء عند المس يوثر جتاحر(ت موسمة)آلن عن 

.المراهقات(( وحمل الحض ل الشرؤع باحتال 

منوالبيئة الأول الصفوف مند يه معترف الحني والتعليم 

مشكلاتفشتاني،اي. شذ ل المراهقتن تفكير أسرار مثاsت ينظر )١( 
الحياةفن  ٠٥٧١هوارد و شيفر، ثارلز وت والمراهقين الأطفال 

فريدان،بنتي الها، اسم لا التي المشكلة . ١١٧سوك للدكور المراهق مع 
.١٧٠المرية، الطريات كتابت صمن 

الأبوينخروج " الأمرثكثة النازل ف الأطفال غربة ) الزل و وحيدا )٢( 
إ؛رّتا0خءأ-أ<ه'ا.لنمل(لأرى 



الأمراصنعندهن، تكثر أن فطبيحي ٠ ي للجنمؤمحفزة حولهم 
أ؛اوالإحهاءسإ مذواحآا"آ؛، والحمل . ٠٢الحسةر

.-٣٦  ٥T،n١ص لولكص، الرأة،كاريإل. تحرير حطاط يطر: )١( 
)أ(بمظره:

الأمراض،والل-يعل يطرة للالأمريي للمراكز أحد تقرير ل حاء ا م ■
آم(' ٨• مارص آذار/ من عثر الخالي ر ل ثكاغو اجت،اع ل ونع 

شانأرع كل من واحدة من أكثر أن = الأمركي الإعلام وتثاناله 
تاأحنمنقولة اض يأمر مهابات منة ١ —٩ ١ ٤ بين ما مراهشات أمريكيات 

تقولوالميلان. والزهري كالإيدز الخطرة الأمراض الدراسة نشمل وم 
ومنشل. العمرية ارحالة هن.ه ل مصابة فتاة ماليون ,٣ ٢ إن ةت الاوراّ

جونل ناء بواسطة؛ رطان...) بالالإصابة لخطر معرصات فهن تم 
اآا-آآفءيفلر(.الحرية، 

الأولمنها، والوقاية الأمراض عل لييهلرة الأمري^قية ا،لراكز كدت أ ا
مراهقاتأمريكيات فتيات أرع كل من واحدة من أكثر أن آم[  ٠١٠]

صحيفةتنظر؛ ر يا حنمتقول الأقل عل واحل، ؛مرصو مصابات 
الأءممادية،العددآآ\<ه،ها/ا/ّمأا(.

الأمراضلرامة الفدرالية الراكز أنجزتما أمريكية دراسة أيضا نًلمن، فد و■ 
يأحلءمهابة الجدة الولايات ل أرع ب؛ن من فتاة أن إل منها والوقاية 

٨٣٨عينة؛عل الخبراء الختسبواءتمد. ة ثمارصعير تنتقل التي الأّراصن 
مارس١ ،؟ BBC.) ١ ٩ و عاما ١ ٤ بين ما أعإرهن ترواح أمريكتة فتاة 

٨'•٢م٢دراطهم؛
http_ew8.bbc.co.ul</hl/arablc/scLtech/newsid 729100072

اإتؤت((|عوانف و رحمائف 



!اودضأا0 وصفاعة الاشونة 

المراهقة،سنوات ق اليسر الحتمي للنثاط راحع وهذا 
منكل ليصح ،؛ وأءراءه١١المجتمع مافة مع والتصالح 

(لاين أون الواقع) بعض ل تقارير من نشرم تم ما مثلا ينظر )٣( 
;٢٢• ١ • عام 

عنوان؛نحت شارون( )جابون و الأول العويثاني، لني مآرجة مارير 
والقالالتحدةاا، الولايات ل والإجهاض الراهقات حمل معدل 

الولاياتو الراهقات حمل »إحمايات عنوان: تحت لوين( لمدا )ا 
— ٢٨•/ )٢ المكر، الرواج كتابي(• ل بنمها موجوي•؛ دهم، التحية*• 

يرجعبمنهله، وما عتلءهم الراهقات حمل مجمن خيهإ وللأسزادة (، ٢٨٢
•٣(.-•٢٧٩تمحابيالماءيو)أ/

الواهناتلدى الحمل حالات من X/' • أ>دالإحماباتتدكرأن نمثلأ ( )٤ 
تتخلصمراهقة ملثون ربع من أكثر أن يعني ما وهو بالإجهاض، تتهي 

الرأة،هآ■(.تحرير حظايا لوكاس، إل كاري ّتة.) كل حمالها من 
الولاياتj( منها والوقاية الأمرام، مل السهلرة مراكز عن صاد-ر تقرير ر)(و، 

الوطنيالركن ق —الباحثة ماريتيز غلاديس نالت، الأمريكية، المحي، 
الثرن؛نؤإحدى الأمراض، عل السيطرة بمركز الصحية للإحماءات 

بدراصةيتمثل التقرير أهداف ءأحد إن؛ الأربعاء- نثر الدي التقرير عل 
الراهقة"•سن j( الإنجاب عل توثر التي العوامل 
بالفثةالذكور من الانة j ولأث الإuث من المائة ل  ٤٤أن المقرير ووجد 

.٢ ٠ ١ و٣ ٢ ٠ ١ ١ الع1مين بين الحس مارموا متة، ١ وه ١ ٠ بين العمرية 
٢' • ٦ ااعام؛ن ي،ن حمعث، التي الإحصائيات مذ النسب هدْ تنضر ول! 
١٥ مارس حيث، ، ١  ٩٨٨العام ق ية بالنمقارنة انخقاصها رغم ، ٢ ٠ ١ ر٠ 

الحس.ذاتيا، العمرية الفئة ل الذكور س يالائة ٦ و٠ الإناث س با1ائة 

وسائلاستخدام معدل أن إلا المراهضن، ي؛ن الخني النشاط انتشار ورغم 
A مُذ

و:!ا



عاتالأول الركر بمنلون العاصر" بالوقت أمريكا— ررمراهقي 
مراهقمليون ٨ ر ٨ أن الإحصائية ففي ا الحس بمعدلأت 

الولاياتل  ٠٠و ،• بامريكارال سنة ١ ٩ محن قبل الخنس مارسوا 
الصناعيالعالم ل المراهقات لحمل مميل أعل الأمريكية المتحدة 
٧) الأقل عل المتحدة الولايات المراهقات حمل ؤيلكف الغري،، 
٨٠)حوال محتويا. دولار بليون،  ضربهلريقة محمالن فتاة ألف ( ٠
؛.الأمركية١٢الصحة وزارة ذكرت ك،ا محتويا® شرعية 

ذكرفقد الئثئنة، الحقائق من المراهقات حمل وظاهرة 
نحتتنثرالعالما٠ أن ينبغي حقيقة  ٥٠٠كتابه ق زحييكاؤيليامز( 

٢٠١١العاس ب؛ن محن ق ^١٩ وأفاد ممرأ. مر لر الخمل مغ 
مقارنةالأقل، عل واحدة مرة الذكري الواقي اسخل-موا أنم ٢ ٠ و"اا 

وماثليتخدس م اللواق الراهقات أما . ٢٠ ٠٢العام ز باثاتة  ٩٤؛-
مراتخمس أو بمرت؛ن محرصة أكثر كن الحض، ثمارمة حلال الحمل مع 

إنمى العربية ل؛ الدوامة )تنفلر الراهقة. سنوات حلال طفل لإنجاب 
UU،jl  التال:الرابط عل ( ٠٢٢ ١ ٥ يوليو

https_/arabic.cnn.co_citech/201526/07//med^een-sex

للممدرالرسمي الرابط يفلر . ٢٠١٠يونتوحزيران/ ٣* الحميس، ، ١١
(■'إن إن محي )العريآ 

http_arabic.cnn.cotn/201(Vscitech/63/Aeen

تلالتحميل مياسرة، اكدر من ( ٢١
http_/aspe.lihs,gov/HSP/get-organized99/ch15.pdf

إال7تنا(اعوائق و )تقائف 



ا اكضس  acUj□ و cugikUl

المتحدةالولايات ق المراهقة سن ق الحمل ا٠معاللأت عنوان! 
اليوسفلتقرير ررووفما فيه! تما وكان هى وبريطانيا 

يةالنصعق هي أمريكا ق المراهقة سن ق الحمل نسبة فإن 
فتاةC ١ ٠ ٠ )* كل وبان الأحرى• الصناعية الدول ق الموجودة 
(٥٢,)١ هناك سنة، ( ١٩— ١٥)ين عمرها يراوح أمريكية 

ولادة...®.

عقودمند فهو الأحرة، الموات وليد لمن الأمر وهدا 
الأؤلفالءل.د » بأن والاهتإم اكخممى أهل أشار حث إ ايقا 

تزايدتسنة ١ ٥ من دون ما متزوجات غثر لأمهات المولودين 
وق، ٢ , ٠ ٠ ٠ فوق ية النكانت  ٣١٩٤٠منة ففي كظاهرة؛ 

تقريباكانت  ٣١ ٩٧١"منة وق ٤، , ٦ ٠ ٠ كانت  ٣١ ٠٩٦ منة 
(٢١

حالة( ٧٨٠,••)•اس؛ الولأ_ات ق هاك لكنت م ١  ٩٧٦عام وو )٢( 
"١٥بض أمارْن تراوح اللواق ابراهقات الفتّان بض الزواج نل خمل 

نها،الهاعدة وأمالب والر1هقين الأطفال مشكلات )يفلر; ستة. ا٩ 
-١ 0 السن أحدنا لو  ٢٢• • ٦ عام ففي العاصر الوقت أما ٥(. ٦ ٩ مترجم، 

لكلحالة  ٢٢ومعل-ل ألما  ١٣٩العدل تجد أحفض ولا أعل فلا  ١٧
آمان،مركز ) ينفلر مثالب ١ ٩ حتى لولكن ميعلوبكثير الرقم فتاة،لأن ألف 

الراهقاتظاهرة ق نامتا يشهد الأمريكي الجتمع ولكلأت، — واثنهلن 
(.٢٢• • ٨ الأمهات،يم 

Q7)a  ءصز ٍس:ء ر"



يتعملونالذي الراضن عدد أن أذهاننا ل نضع فعندما 
كلق مباحا أصبح الإجهاض وأن يتزايد، الحمل مغ حوب 

يقومونالدين ا،لراهشن أن تمآرصى الأرقام هده الولأيات،فان 
عشرقبل يفعلون كانوا مما أكثر وغالتا أبكر، الخسة بالتجارب 

سنوات.

للامراضالعدوى نسبة أن حقيقة الاستنتاج هذا ؤيدعم 
وثابتواصح يثكل أيصا تزايدت قد الراهقين ؛،٢٧ التناسلية 

'١٠ا<.اكزة نفس حلال 

الزيادةحيث، عندهم النفي الاحتماص أهل يويدْ ما وهذا 
الأتمينالحقديبن ق ااراهفين عند الخنس ممارسة ق الملحوظة 

وأماليّي،والمراهقين الأطفال رامشكلات كتامإ ق ليعدوه 
حملار أي حطيرة احتإعية ومشكلة ظاهرة فيهاءا، الماءا-ة 

الزواج((."'قل المراهقات 

روبرت) ل وهو . ٦٣٥(، صرجم ) والمراهق اللمفل سكولوجنة )١( 
بانجامعة من ( جرين ليند كلأي هنري فلورثدا،و) جامعة من ٢ ون واًل

■فرسسسكو 
الأطفالقرية ق الشى المشرف همات والولعان يعدها. وما  ٠٥٦ دنفلر!ص )٢( 

كتبعدة وله الأطفال، لمعالج داخل مركر وهو ؛تويورك، مري، وير د~ 
الأطفال،قرية ق والحوث الشنة الخدمات مدير والأخر ومقالات. 

لركزومدير نستر، وست ل النفسطن الإخصابين لخمعية سابق وريس 
ير.وت ل والشسة الرئوية الخدمات 

اح7آنآغواثف( و رحقائف 



؛ااتفشdcLia  0والاشوية 

الدراسةأو للعمل هناك العرب من ذهب من أكده ما وهذا 
الجتمع،ومحالعلتهم هناك، الرسمية الحكومية مصادرهم عل بتاء 
الواغق الزوجية الحياة  ١٠كتابه ق مل3لان صلاح د. أمثال من 

(١ —٥ ١ ٠ ) الفتيات حمل معدلات ارتفاع إل أمار فد ااعاصراا 
٢٠فتاةفيعام١٢,٩٠١^^^ياتاضدةإل م.وىلّ،٠٣

اعتمدتحيث الحرية* سجون ق ساء كتا-رااا ل اللعان متبمرة 

"١٥؛؛j، ا،لراهقات حمل ارتفاع ق الأمريكية الحكومة موقع عل 
العمرية.الفتات لباقي الإثارة مع ه./، •/إل'  ٦٢من سنة ١ ٧ 

لبمرامحالأمريكية الحكومية الماعدات حجم ®رغم هذا 
)برامجباّم وتعرف، الفتيات عدنية عل للحفاظ مدق تربوية 
.مرتفعةاا لاتزال الفتيات ومط الحمل سبة فإن (، العفة 

SU1JJ  مواجهةل الغرب أهل بعفر عند العلموح بات
ربوةوبرامج التوعية، م الأس الخنس هو المراض حنس 
الحملمنع وسائل وتوفبمر الفتيات، عدرية عل للحقافل مدفح 

مدينةمدارس عل المترفة الهيئة ااقررت فمثلأت وتوزيعها، 
نرضالأمريكية )ماماتشومس( بولاية تاون( )بروفنس 

بسبحوامل أوهايو مدارس إحدى طاJاءت، س اعردة.نت،،ُاا./ ا (
الرابط:-. ٠١٤٣١الخ،اساض،إأذواكلة 

http__.alarablya.net/articl_0051648S/0_

٣٤



الدارس،و الأطفال عل الذ/ة للواناته الجاف التورع 
موافقةعل الأطفال حمل مواء الأيتداسة، الصفوف ق حتى 

الصفق الطلاب، القرار ؤيثمل لا. أم ذللث، عل عاتلأتم 
معأو ت أعإرهم تتجاوز لا الدين أي الابتدائي، الأول 

مسبقةشروط دون الواقيايتح عل الحصول وبومعهم سنرايتح، 
المؤول.المستشار أو المدرسة ممرصة إل التحديث، سوى 

علالمنرذا١ت٠ إحدى مينغر، سن، اليية مالتا جهتها، من 
بإالأطفال معرفة صإن تريد إنها بالدارست الصحية الأمام 

صغار،أطفال مع ارستتعامل ت مفيقة وبفادا.ما، ااواقياُت، نعتيه 
وأسباباوواءياُتؤ استخدام كيفية لهم نوصح أن علينا لن.للثا 

علوافق فد المدينة ق الدارس إدارة محلى .وكان استخدامها 
الرنامحالوقائيدم والثيءبالثيء القراربالإحماعاؤ.«"'ؤ 

الأمريكيالطمسب، فهن.ا كيلك،، باكارس الاختلاط مغ عم 
الأمريكيالتعليم لإءناع الهلب مهنة عن نحل الدى ماكس 

خمائةس أكثر أقنع الختلهل،وقل التعليم بخطورة والأرويير 
ونحوها!ا>تؤ الاللأرا>،عم المنفصل بالتعليم مدرسة 

(.CNNالأمريكان)التحية الولأدأدت، سفلرتسويورك، التقرير باش لقراءة )١( 
علوشبهات( ييان موني ) بواسطة 

httpy/www.shobohatxonWIVsho_read.^

صالرشضالرابملالتاليسترجات،محك:
https_/www.youtube.cornAvatch?v=RW

ارن7تاا( عوائق و )تقابف 



الدضأاة! acLiriوالاشوية 

لنعيش التاء مقولتها:اانحن تعي أحئا 
أمن!  ٠١نحيله الأمر^;؛j، معظم عل يصعب مهيئا وضعا السعودية 

منق فتاة تتزوج أن نحيل أو تصور عليه يصعب حاله هدا 
مع— الشرعية الموانع من حال قانوق~ بشكل دون( فإ ستة ١ )٨ 

حقوقها؟!كامل 

الصغثراتزنا الغربيون يرى الذي الوقت ل والدهشة 
يرىوقيمة! وثقافة وعرفا واقعا أوالزميل؛ الخليل ح والفتيات 

وعنفصاغ أمثالهن زواج أن الشرقية محتمعامم ق التغريييون 
وجريمة!وسخافة 

المفلومةالمشرعين- بعض حتى -أو التغريبيون ؤيتجاهل 
مثلا—السن -كتقلميل الرواج سن تحديد ق الغربية الثقافية 

المحافظةمحتمعانمم ويهلالبون الزنا، ؤإباحة واحتلاحلؤن 
لهنتحديده عبمر الزواج بمغ دلك— ترى لا —١^٠، والرقية 

واحتلأكلهن!ميداوى، أملي كتشرع سمنة( ١ عن)٨ لأيتزل بن 
أثرتتجاهل لن فات حصل؟! إن الزظ عن ظ! السؤال: ليمي 

كقانونعاليه ستعادّتا هل لبعضهإ؛ الخن-؛ن ميل ق الفطرة 
ماداممتيحه أم التغاضي؟! أسلوب سنستخدم أو قاض؟! 

بمنعهالأسباب أحد يكون قد الشرع أن لأسي،ا ؛الراضي؟! 
الحلال!ايلك 

٠٠٠



تناقضاتهمرغم أفكارهم التغريبيون يربط كيف حما أعلم لا 
بلامتة( ١ )٩ نحت الفتاة زنا يكون كيف، ؤإلأ حياء؟! بلا 

بكاملوزواجها وحضارة! حما = الرحل عل لأزمة حقوق 
ودعارة!!عف وسعاما؛ وحقوقها إرادما، 

محعلونممن أمثالها، وعل عليها رد سياق وما فايتؤ، ما قفي 
عنا؟!سيقول ومعيارهم،وماذا اهتإمهم قالتهم،ودارة الغرُب، 

وهيمنا.وأحكامنا،وهويتنا ديننا نحاهل مع بنا؟! هورأيه وما 
فيهخثر عن تعلق كتامحبما ل أحرى نوبة مؤلفة أيصا وهل0 

تمول!أما بتطاليمها،اكاس عي التم ثم بالئامنة، يمنية زواج 
عننملا حاء الخثر هدا مثل أن هنا، إليه الإشارة نود ما أهم ررس 

وهذاقناة)العربية(، موير بحب رويرز( العالمية) الأنباء وكالة 
المحتلمونالأحرون فيها يرصد مرحلة وق عصر ق أننا يعني 

منها،الخاصن وكدللثح كملمن، العامة تصرفاتنا كافة عنا 
تموراممما ليثبتوا العصر، معهليات ضوء ق بما ومحاحوننا 

الحمرفلروف، مع التعامل ق منملقيته وعدم لينتا، حمود عن 
مقبولةكانت، ؤإن حتى الإرّّارت،، من التؤع هذا تقبل لا التي 

إإ بقة« ما صور عق 

.٣٣٣والاجماعي، الفقهي ض عودين الالرأة :١( 

 Mاؤ؛؛تااا( عوائق و دقائع، ر







! aj_^l acLiaو الاشونة 

االآق;كو|ه 

أمرها،الأمريكي للممضع النسوة تشتكي التي الحقوق من 
الحصولعودة الا.لرأة رانتهلح أن هو يتخيلها، أن يمكن ولا 
بينإالدينية، الحاكم ق محهدة قانونية إحراءايث، بعد الهللاق عل 

حنالق(أنت ) لها يقول أن بمجرد الرأة يطلق أن الرجل يستطع 
ثلأثمرات«.

الأمريكاقبالقيام الإسلامي الهللاق نظام تبدل أن تريد فهل 
أعالية الهللاق؛_—، ارماعايت، من عفود منذ يشتكي الذي 
دولالعشر صمن الأمريكية التحية الولايات، ياتت، حتى 

الزكيبةإحصائيان سجالث، حيث، الهللاق، معدلات، ق الأول 
فيهاتنتشر العالم حول دول عشر أكثر التحية للأمم السكانية 
فجاءت،الزمحات،، من نستها عل بالاعتإد الهللاق حالات 
.١٥ بنسبة العاشرة يالرتبة أمريكا 

الولفأوضح فقد . ٣١-  ٢٩الارة، عل العولت محا> تطرمثلأ: )١( 
—ساما الأمريكية الإسلامية الحامعة رئيس ~ سلطان الدين صلاح د. 

الاحصامءموع ك® رسمية غربية ٌراج^ا من الطلاق ومعدلات جداول 
مستوىعل السنوات مدار عل وارشاعها الظاهرة نفثي حول ونحوها. 

وضرها.امريكا 

,مصر٠ الطلاق معدلات ق دول عثر ابرز مي، ب لإي، ا موير أحبار ل ينظر )٢( 
تفصيليةلقراءة ت ملاحظة . ٢٠١٥أكتوبر ٣ ٠ القائمة، حارج والسعودية 

ْنينظر *آ~ةا*آ ءءامءمن كإحصائيات والطلاق الزمحات نسية عن 
رايطه!وهدا الصحية، للاحصاءات الوطني افلركز مجباشرة؛ مصدرهم 

https:/_w.cdc.gov/nchs/nvss/ma



حولهااوليست بل خارجها السعودية وباكابل 

الأديانب؛ن جزلة لا شمولية ينظرة الطلاق لنظام والتأهل 
وفاعليته،الإملاهي، الهللاق  ٢١١٥عفلمة مدى يعلم والشرائع 
١^٥؛^،.لحموق وحفظه وشموله، وعدله، وواقعيته، 

بالطلاقالحقيقي الخام أن نحد التامل عد الثال سيل فعل 
نظامق فالرجل والادية، العنويه لتكاليفه الرجل؛ الزوج/ هو 

إلالسلاق بمطر فلن أكثر، بالرأة مْالث، الإسلاص الطلاق 
مرةمن أكثر سيفكر لدا الخاسر، هو بالعالم، لأنه قاهر؛ لسبب 

بسهولةيقدم فلن غالبا، لاعاطفته عقله وسثرجح ا يهللق أن قبل 
الحاففلةالبيئايتح ق معنوية أتعاب، من بدله لما الخعلوة هده عل 
سواءذللث، وتوابع أمرتتن، بتن وتواصل زوجة، عن بحث من 

منّنين من ادخره تما مائية وأتعاب، الانفصال،، أو الزواج عند 
الزواجوتكاليم، خصوصا، الهر لجمع والعمل والشقاء الكد 

الهللقةستتجاوز وبالقابل إلح• وتاثبث مكن من عموما 
ماهدا كان فإن طلاقها" ق سم، هى ستكون يالغالم، "التي 
أنتعدو لا فهي لأتريده كانت، ؤإن رابحة، بنفلرها فهي تريده 
متتجاوزه نفالوقح، وق أكثرا لا مشاعرنا تضرريتؤ تكون 
بعدالحق ولها لا؛ أم تزوجت، سواء تبحاُتج بلا الرحلة هده 

الحنسين،بين المساواة ل نظرات ت كتابي! ينظر ذلك، عن لحان لقراءة ،١( 
٢٦٦-٢٤٧.

احجتبم( عوائق و )تعائف 



إ ااتفش0  aclirjو ajgiiall

حدوده،عكسومعنوية مائية تكاليف بلا الزواج، عدما انتهاء 
أحرى،مرة الرواج يتطيع حتى منوارتح مينتفلر الذي الرحل 

بعيداحديد. من المائية الرواج تكاليف، عل غالبا قدرته لعدم 
وكاممالرحال كل تعامل الش الواقعية غثر المرية المفلرة عن 

منلقلة إلا نى يتلا بالغالب وهدا ءالةإ أموال ذوورووس 
لنالأغنياء فحتى ؤإلأ السوية، المفلرة ْع تنزلا وهدا القليل، 

المعنؤيةلكلفته المؤية ترسمه الذي بالشكل يالهللاق يتساهلوا 
عكسالمحاففلة، الب؛ثاتا ز لأسيإ الإسلامية الثقافية لمفلومة اق 

غيابأبرزها من والتي نؤية ثقافة متفلومة وفق التللاق لوكان 
ذلك!وتبعات، دورهم، وتممش ولايتهم، لسقوط الرحال 
مروءةمن مثلا كالأحلاقية المعزية اaكلفة ّموٍل وبالمال 
الخ!أسرية واعتبارات واهتإم، واحترام وحياء، 

المظرةوفق الرجل أن الوياُتا تفهمه أن مح_، ما لذلك 
الأم؛التضرر الرأة اكاتثا لنلرنمن؛ لوسئم المحررية المؤية 
وتكاليفه،الزواج وتبعايتج المرأة، نحاء المووليات من لحرر0 
ودائرةأكثر، الملاعب فرص وباننؤ الرحال، من تندها وغياب 

علاقاتق لامرأة امرأة من يتنقل بعضهم وصار أض، الأضرار 
بالزواج،يفكر ثم ويكل يمل شنى،حنى بحجج مؤقتة عاؤلفية 

باثكاله؛المجتمع ليتضرر أمثاله، دائرة وتك؛ر يتزوج! لا وقد 
العلييعية.الأسرة وتدهور انية، الأنعلاقاته نحرر يس، ب

٤٢إ



التغريبييالامحاْ تأثرت التي الإمحلامية الدول ومن 
قذلك ضريبة فدفعت تونس، الهللاق ق منه— النوية و— 

عربياالأول هي اتونس باتت حتى العللاق، معدلات ارتفاع 
'الطلاق*. نسبة ق عاتا والرابعة 

ااز9حات:®تعدد 

حبحولي الللرجل الزوجاينح تعدد لهم البهورة نثكي 
صدحمادت لعمل دفعها تما اء، نأرع حتى الزواج له بمق 
تطحالص القليلة الشبة أن العلم مع اقِءيا الحكم هدا 
الزوحبةحقوقها كامل ق الرحل مع الرأة تعددامتصح أن 

ورعايةومصاريف، تكاليف بين ما الرحل وسيكون كالأول، 
قمصالح وللمرأْ الزوجية! الحياة مسؤوليات إلآحر وحماية، 
ونحوهن،والعاني والأرملة المطلقة سيإ لا نحفى لا الزواج 

كفلهلها شرعي كحق معدد من الزواج وتريد عزباء حتى أو 
يكلالنسوة حميا تصادر ومرادها،فلأ ارادما يكامل الإسلام 

مستوىعل ومقاصد مصالح له الزواج هذا أن الشاهد ا أنانية 
ايتالوية،والنفوس القاصرة، العقول تعيه لا والمجتمع الفرد 

القسعالم ل التوانة الاحتماصر أهل تعليقات مع لكماs التقرير قرأ ا( 
٠.٢ ٠ ٩ ة/ U/ ه، نفالعنوان لأين.تت، اون إسلام موغ• ل رالأجتcاع 

.٢ ٦ ٦ — ٢ ٦ ٤ غينفلر، الحنسان، يئن الماواة ق ءنظرات ل عليه علمت وقد 

ان7تاعوائق( و ريمائف 



!ااتفث0 ع0 11وهل1ااشوو0 

لوصوحه.-بدا الامترمحال ولانريد 

الموولياتمن هذا لكل محتاج فلا الأمريكي الرجل أما 
الالخليلان تعدد فعنده وا،لصارش، والواجبات والتكاليف\، 

يقيمونالأمريكيتن ءنمحف أن دراسامم إحدى ففي الجليلان، 
للمراكزتقرير وق ل أزواجهم،" غثي رْع شرعية غتر علاقالتا 

عددرامتوط أن الأمراض عل ااوسيءلرْ الحكومية الأمريكية 
هومعجنية علانات الأمريكي معهاالرجل يقيم اللاق النساء 

أكثرح جنية علاقات أناموا ئد الرجال من ./  ٢٩إن بل اء، ن
باتحث متتكة! العاي،ر فاصبحت زحيامم؛*. امرأة ١ ٠ من 

وممالخه،٥ ومقاصد وضرْ، الإسلام ق اكعدد نظام عن شاقة نبذة لقراءة )١( 
وشواهدالأمريكي، لكلجتمع الغربية الطاليان ضوء عل بغيرْ ومقارنته 

٤.٢ \-ه ٠ ٥ الخنسين، ، ؛yJالساواة ق نغلرات نحابير: يطر له، عالية 
علأجريت درامة مي، تجئ، ربخ عثر ، ٢١٩ ٩٨سبمثر ٢ ٢ ١ ق يشر حنث ، ٢١

مععلاقة بإقامة اعزفوا الريطاني؛ن من آنءآة./' أظهرت دولة ( ١٤)
علاقاتيقيمون الأمريكسن نصف بينإ ه نمالوقت ل ثخعس من أكثر 
فرنساول ./' ٣٨إيْلاليا ل النبت وكانت أزواجهم(، ضر )مع شرعية غير 

u'/Xl . كضر!ماشرة كحيفة
hnp_ews.bbc.C0.uk/2/hUuk_news/177333.stm

حولمتعددة إحصائيان حول ٣، ص نفه، الكتاب من مباشره للتحميل )٣( 
لنممامه-م، من الأِيكي المجتمع ل الحنى السلوك و المخدرات، 

اك1ل:اللف يظر يفلهر، ك،ا آم •  ٠٧عام مقدمة سانات وهي ذلك، 
http_Avwwxdc^ov/nchs/data/ad/ad384.pclf

تحت،الإطار هذا ل ونحوم الحس وممارسة الواعدة ثقافة حول وللأستزادة 
ايواجابةر،)آ/يآآ-مإآكطلرمم1بي:ض٩١ذة، 

-ا



ميزانق مكفولة حقوق مع الخاليلة أن المؤية / التغرييية الظرة ق
سوقق الؤية محقوق مع والخليله ورذيلة، ظلم الأنتكاسة أهل 

لازممن لكنه صراحة، به يقلن ب هذاؤإن وفضيلة؛ _J، النخاسة 
—الفلرالسوي عل التركيز مع اافلاهرة، هذه أمثال عن الكوُت، 

ؤيتمبل والمرآة! الرحل الهلبيعية العلاقة ق التمر- صح إن 
هذهعل والموافقة الدول، من ممر ق الغي المرأة عمل تنظتم 

فتسمى)عاملةالعمل أنولع من مع والمبتذلة الحرمة العلاقات، 
منالمرأة استغلال ؤيتم "، sex worker"ويالانجليزية: حض( 

أمراضمن ذللث، تبعات نحفى ولا صورة، بابشع لرحل رجل 
وقمةوهوى، حيف للأمرين المسوية فرؤية وباكال وأعراض؛ 

Jاكين،وجهلها المسوية، الفلسفة لماليه راحع وهذا صرى؛ 
الحريةب؛ن تمييزها عدم وبالتال والأخلاق، والفعلمرة، والمقاصد، 

الصلحةوالمفسدة،الفضيلةوالرذيلة، الخموالثر، والأستعباد، 
والقاسية.الموهومة وبين والصالحة الحقيقية الحقوق بين 

المتعثاتإحدى جعلت، والخليل، الخهل ؤ، المفاهيم هذه أمثال 
أوسيارة قيادة لهلالتها وية نناثمهلة مى نممن حوليان ال

إحدىق تقول احتلأٍل...، أو حجاب حلع أو ولاية إسقاط 
راحقوق(; ٠٢٢ ١ ٢ المقروءة)عام الاحتإعي التواصل وسائل 

الملميناء نحقوق من أكثر الغرب ق محفوؤلة الهوى بائحة 

ز؛77هاعوائق( و )حقائق 



أااتفش0 ومفاكة اااث9وة 

علمحشى دولة أكثر أّبمم يدعون وموولونا ٠ لسعودية! اق 
المستعان.وافه ارأ! ائها..كثرومنها,, ن

لكمنهج ه نفالقال j ذكرته ما باقي قس ذلك وعل 
وقارماونحوهما! والقوامة العباءة، أمر من والحكم الروية 

قك،ا وقفاياه الأمريكي المجتمع واع مع كثقافة لث، بنف
بوصلةوصياع انحاهها، رؤية اد فلتعلم والمرأة، الأمرة 

العمةوجحود الأولويات<، وفقه الأهمية، ودرجايت، الحقوق، 
وإليكا فقهل لاجزء ككل السعودية المرأة واقع عل كمها حق 

التغريبيالانحاه يربينا لا التي الأمريكي المجتمع قضايا بعض 
!١٢-نسمع أو نراها أن 

عنالعزوف ، المرأة ميإ لا أمريكا ق الانتحار بة نارتفاع 

لالانتحار معدلات إن الأمريكية تايمز'* اااتيويورك صحيفة قالت ;١( 
فمعدلسنة، ٣ ٠ منذآ نأو ل مستوياتبا لأعل وصلت التحدة الولايات 

قرةحلال الئة ل  ٦٣بة بنمحفز سنة، ٦ ٤ إل ٤ ٥ ين اليدان انتحار 
٤٣إل نمها العمرية الفثة من الرحل انتحار معدل ارتع فيإ الدراسة، 

أنالصحيفة وأوصحتج عمرية. فتة أي ق للرحال بة نأعل دهي، الثة، ل
٠،٢ ١ ٤ حتى ١  ٩٩٩من اك ل ٢ ٤ ية بنارتفع للأنتحار الأحمال العدل 

=؛الحمعة دراسته أصدر الذي الصحية، للإحصاءات الوطني للمركز ومحقا 

TQ(::؛:



الزواج،

انتحاراماتوا شخصا ٤  ٢٧٧٣أن إل مايمز٠ *اميؤيورك وأثارت لاصية. ١— 
 j ٢ ٩ ١  ٩٩مقابل ٢ • ١ ٤ jفنامقاثة زيادة ين .وكنف!□حنون ١  ٩٩٩

مراتثلاث تضاعفت حين منة، ١ ٤ حتى صنوان ١ ٠ محن الفتيات بان 
معدلاتنايمزت نيويورك مصراوى، بنظر• الانتحار.) عل نالهن إب 

آم.• ١ ٦ أبريل ٢ ٢ ت، ٣ • مّذ متوياما أعل j أمركا j الانتحار 
أعلتجل أمريكا بعنوان؛ مجوتعها أحيار ل ارالعربية٠ أشا إليه وأشارت 

هر( ١٤ ٣٧رحب ١ ٦ ستة، ٣ ٠ متد انتحار بة ن

مغ• تقريرها ق الحا،لية الصحة منظمة تقرير ل ما السعودية نحد ديا،لةابل 
•(,)٤ براغ الأسحار بنسبة الدول أقل من " عالة صرورة الانتحار.. 

الدولقاتمة أسفل ل وصنفت، شخص، ألف ١ • ■ لكل انتحار حالة 
عاجل،صحيفة ينظرن ) ٢. ■ ١ ٤ العام ل الانتحار معدلات لأعل العربتة 

(.١  ٤٣٦ذوالقعدة ٣ الانتحار، نب، ل الحربية البلدان أقل السعودية 
للابحاثالأيريم ازم ريس ططان- الدين صلاح د. قول ي (

محنبالسنوات: وربطها رّمية أمريكية لمعدلأت دراسته بحد الإسلامية— 
لدىالزواج عن ، الحزوفنسبة زادت حلألآآ>ّنة من يدوأته الخدولن 

jالماء ءا؛،نآأ-؛؛ّتة،ك،اأننبة الأعإر ل  TT.7^بنسبة الرحال 
الواتj ازداد ى البة ءدْ ولاتزال ./■، ١ ٦ ٩ بة بنزادة ها نفالمدة 

يتزوج؛لاه,U/ل؛ علأنه •آمداتالإحما،ات ^؛;٣• ففي الأمحرة، 
يتزوجوالر ثمن للمجنمن با نص ثم أمريكا. ن، للزواج أهل هم م يقط 

وقدتوازىليقووت آم، •• •- ١  ٩٧• منة ما؛؛ن ٤آسنة - ٢ • من اصلأ 
عامعل تشجع أوربا j دعوات أمريكا 3، الزواج عن العزوف هن-ا مع 

العولمةينفلر؛ثمحاطر بدونزواج.) العلاقات وتفضيل بالأّرة. الارتباط 
ءلالأّرة،آآ-هآ(.

ارت؛تآاغوابقى( و )أدق1وف 



!1ادسأ0 صفاعة و الأسوبة 

منتلم ز محإل ، الصديق أو الزوج من والفتل والعنف 
الحدي."الامحداء ق الأسرى الخف فهناك القتل 

س،أمريكا عن تقريرها ل رايض هيومن منظمة تقول 
صدالخف عنوان؛ نحت فقراما صمن ذكرته فيإ  ٢٢•  ١٧
اء:الم

التحيةالولايات ق الماء من بالمئة  ٣٢بنحو يقدر ما ^٠؛ ١۶٥
يقاربما اغتصاب وتم حميم ريك ث جانب من المدق الخف من 

الر'صجثن•ألإحْادتتثن لهاتان عثلأ ينظر ( ١ ) 
شريكهام القاتل يكون أمريكا ل اء النمن يقتل (ثمن أ./ ٠ - ٥ • )■ 

ماثرة؛الرابط عل الأمريكية، العدل صديق•)وزارة أو زوج من الحميم 
http_im.nij.govAopics/crime/in
measuring.aspx

بواسطةيومئا يقتلن اء نأربع حوال أي• سويا، تقتل اعرأْ ( ١٣٢ا)• 
الأمريكية(،العدل وزارة )تقرير أمريكا• j أصدقاتهن أو أزواجهن 

عباشرة؛لتحميله 
http_w.ncjrs.gov/pdffiles1/nii/19^^^

الرسميتثزتالإحماسن لهاتثن مثلا )'اآينظر 
أوزوج من جسدي لاعتداء يتعرصن أمريكا ل سويا امرأة ملأيثن لاثة ث■ 

الأْويكتة؛شوجرس لولاية الحكومي الرص الوقع المدر: صديق• 
http__.nj.gov/d(»/dow/publicatio...actsheet06.pd^

أوزوج من جدى لأءتل-اء تعرضن أمريكا ل الماء من آ•/'( ٢ , )١ ■
•سابق( أو )حال صديق 

الأمريكية:العدل وزارة الصدر: 
hHp_/wvm.ncjrs.gov_iles1/n

وتا



أنالمرجح من حميم• ثريك نل من نمنهن تفريا باك،  ١١
احدأو محابق، شريك أو شريك، يد عل أكثر الأمريكيات، تقتل 
'اأُ معتدآحر« أي يد عل بالقتل مقارنة العاتلة أفراد 

،أو■فرهما أوالخيش المجتمع ق اء للتمواء والاغتصاب، 
والجون!الخيش ق الرحال أواغتصاب، 

ماشره:الرس منمونعيم  ٢١ر
http8__.hrw.0r^ar_rldTep0

لامرأة  ٧٨يمعدل أي؛ ستويآ امرأة ألف  ٦٨٣اغتصاب يتم أمريكا ز )٢( 
عنها.التبلخ يتم الاغتصاب حالات من شل ./  ١٦أن العلم مع الساءة 

رايهله؛الأمريكية، العدل وزارة درت من١ 
hnp_/vmw.0jp.usd0|.g0v/0Uc/publica...gy/general.htm

بالخيراتالمعني المتحدة الأمم لكتب،  ٢٠١١إحصائيان أن العلم مع 
٠١ ٠ لكل الاغتصاب حالات عن التبالخ نسب ءآعل أن ذكرت والخريمة 

الدولأكثر من وفرسا والرانيل المتحدة الولايات أن يلاحقن نخص ألفه 
(.وأكثر(/ http: //wwvv.unodc.orgا1كتب: موقع رابمل لعالم« اق 

الاغتصاب،ب ل العالم دول أكثر من أمريكاتعتم ان إل أشار مجمدر مجن 
وتحديدصنالكر كتابي؛الزواج j، أثمل، ؤإحصائبات أكثر، يفلرتفاصيل 

الزواج)آ/ههآ-آأآ(.
)م(يتظراكاريرالتابم

قناةصائمة، ؤإحمانيات واقعية نمة ~ أمريكا ق الجرد غتماب ا٠ 
httpsUZwww.youtube.com/التال: الرابط- عل )يوتيوب(، عربية شؤون 

watch?v=IRVOQDIVPNU

الرابمل:عل آخر وهاكتقرير 
= hnps_/www.youtube.co_atch?v=hB8E9CMUUfi

عواوف(ين1تاو )تشائف 





تقريرهاق رايتس هيومن منظمة تقول كإ هدا وفوق • الخيش 
٣٢٠لعام أمريكا عن  والفتيات;الماء حقوق فقرة نحت  ١٦

الخيشق الجندون يواجه الدفاع، وزارة إصلاحات ®رغم 
إجراءاتية جناعتداءات عن سلغون الذين الأمريكي 

والقامة،الممتلكات، ونحريب، المهديد، بينها من انتقامية، 
ؤإجراءاتالترهي، فرصى وفقدان هزيلة، باعإل وتكلميفات 

اماماتمواجهة وحتى الخدمة، من المريح بينها من تآدمحة 
يقومونمن لعافية بالقليل سوى الخيش يقوم لا جنائية. 

للأفعالفعال علاج لتوفثر أو الاسقامية، بالإجراءات 
ووم(رايض رهيومن أصدرت مايو/أيار، ق الانتقامية. 

القواتأفراد من والإناث الذكور من كلأ أن إل خلص تقريرا 
لواجههعرصة أكثر جبيه اعتداءات عن يبلغون الذين المسلحه 

إناتمحاولتهم أناء مرة، ١ ٢ الأنتقامة الأعال أشكال بعض 
أيصاتالظواهر ومن ، آ أ أ المعتدين® صد الحنمى الاعتداء ممه 

 )١(SUuj  من./*  ٧٨أن الأمريكية الدغأع وزارة ؟٦١ نامت دراست أكدت
فشنقيلمن الخنى للتحرش تعرضن المنحة القوات ل النساء 

الوزارةمثاداسر: منر كل من نساء ٨ أي ./■  ٧٨)-امالوا انمكرين. 
نحمفماثرة:(، Veterans Affairs)UL;_V؛

4/38^(http__iehab.research.va.g0v/]0urA

ماثرة؛الرس موقعهم من )٢( 
https_/Www.hiw.or^ar/worl^report/201_

تنته( عوائق و رتشائقى 





'أو١^١^١^.'

يعثن)ه¥(سة _ ااتحاورنا ممن الماء نصف وباتت 
بمفاهبها،العروفة التقلية الأسرة وتحهلمت ، لوحيهن 
العولةثقافة عمر ق الأسرة أشكال من أحرى أماط وظهرت 
منانمولية الاتفاقيات بعض تروجه ما أمثال من اiدمرة! 

واتفاقيةوالمنمية، للكان المؤتمر كتقرير متهورة، أفكار 
الأسرةأشكال من أن تعلم أن ويكفي ونحوهما، سيداو، 

زوجية!كرابطة بالمرأة المرأة أو الرجل؛الرجل الشذوذ علاقة 
علالمزة مارها لها زمامها سالمت التي المجتمعات لتجني 

جيميس) السابق الأمريكي الريس قال عدة،حنى مستويات 
ماأو تكلفنا؛١٠^١١،. القيم ®أزمة له؛ مقالة عنوان ق بيكر( 

أأب( وجود )دون فقط الأم تملها أسرة ملأيتن عثرة أمريكا ل مثلا )١( 
عا>نرةتلتحميله الأمريكية(، الإحصائيات )دائرة 

http_/wwwxensUs.gov/populati.^.^socdem

يانموثع الأمريكي، الإحماء مكتب أو الأمريي الإحصاءات داترة )٢( 
التال:الرابط عل وشهات، 

httpUZwvm.shobohatxoirUvb/shovrt

إيسمحي وكيلك (. ٣١١-•٣ ٤ / )٢ الكر، الزواج ص.- ق تطر )٣( 
قباكال باتريك محدد. .أو ١٩١-  ١٨٤الوع*، احت،اع "علم j وارتون 

.١ —٩ ١ ٦ ٠، الزوجية علاثامم الرجال يفسد تم، ك٠ 
م.١ ٩ ٩ ٤ U/ / ١ • (، ٥ •  ٧٣> العدد الدولة، الأوّط الشرق جردة نثرتم )٤( 

ظشوعو1ش(دْته



؛اادفش0 ومفاعة السوية 

هارفردتجامعة ق البمرفور الأمريكي السيامي العال؛ قاله 
صدام ١٠الشهور كتابه ل ( ٠٢٢ ٠ "٨ ١  ٩٢٧)هنتتجتون صامويل 

أوالأ-محلاقي*. الأمتار اذكالة أمإْ ما نحت الحضارات، 
بحوثمعهد ق البحوث محلل كيبمر ~ هومحمو تانيا به ماصزحت 

قيمارانحطاؤل وصمته بإ — بواثنمحلن الأومعل الشرق مياسات 
وغره,؛.' الغرب®.١٢و الأسرة 

والخلقيةالدسية الغرب مم انحهناط عل دليل أصدق ولعل 
العلياالحكمة أصادرت حيث الشواذا وداج هوإباحتهم النوم 

كافةق بالزواج يآ حنالحق بمنح التحدة لولايات اق 
باراكالرئيس وصفه الذي الحك»ا وهو الأمريكية، الولايات 

للب.!وانتمار لأمريكا.. انمحار بأنه أوباما، 

لكلخربمة،الاض غثي الاوك ذلك j ودخل . ٤٩٢ص ينفلر: )١( 
الصغيران،وحمل الطلاق، وارم1ع عام، بشكل والعنف والخيرات، 

ونحوه.الأمري والتفكلث، 
ُعءدل الحوث محلل ليد لل-طوير، ايابق الدير أمريكا، من وْى ، ٢١

كت1ياتراومحليلأمارقدئثرت بواشتطن، الأوسط الشرق مسامات بحوث 
—العودة ق الرأة الأومعل.)ينظرن والشرق التحية والولايات وربا أل 

فاء،خ>(

عودة—الق الرأة عودة، الالرأة عن الغربية المرقة ممادر مقالها؛ ينخلر )٣( 
.١٣١غباء، 

الأمريكيةالتحية الولايات واشنطن، ان، إن ّى العربية ل؛ الحر يفلر ( ٤١
(CNN ،)٢٢؛ ١٥يونيو  ٢٦.



شاهدتاركل قالت! حينإ هوموأيها تانيا محول أعمق وما 
للحاقالياق ال«الكة،ولكن ل التانير نواحي من العديد 

وأرضالإسلام من التأصالة بالقيم أصرارا سيلحق بالغرب 
إالثر الحرمين 

بمقالهاالمسوية الميهورة ذكرته ما مع )هومو( قالته ما قارن 
منتقليلها ل الصحيح، والمهم السليم، العمل يزان مق 

مقارنةالسعودي— والرجل ~بل السعودية المرأة وصع شأن 
يتخيللن أنه ومحا تتصور التي الأٌريكمح، المجتمع قضايا ْع 

أنحتى —ا —زعمن، السعودية المرأة تعينه الذي المهين الوصع 
المأدلخاتلا واقعيا المتصورات من هن أنفالأمريكيات بعض 

ذلك،!نحالفن اعلأنا 

مكرودمأ;تلمض أمروك1تيل لاس0ادويل م9ذحال ل٠ 
الإسلاميةبالثمانة مهتمة سياسية محللة — هوسو تانيا تقول 
دولةتقوم راكيمؤ —؛ الأمريكية السعودية والعلاقات العربية، 

حيث،من ااعالم دول محائمة نحتل الش ~ التحية الولايات مثل 
العربيةالملكة يامام الزوجين،" بين والعنف والاغتماب، القتل 

الملكةفإن إحصائية ناحية ومن الحرائم؟ هذْ بمثل السعودية 
الفرد،ص، الحريمة معدلات حسثا من انمول أقل من يعد 

٨ ٤٢ازض، مل الرجع ;١( 

احنْةتآعوائق( و ا)يفائم، أ



!وضاعة اراأإوولأء 

مزاعمنعني وماذا والرقان• الاغتصاب أعإل وكيلك 
حقوقبانتهاكات يتعلق فيإ المالكة حول المتحدة الولايات 

jالأطفال اختطاف حالات فيه  slJJbالن.ي الوقت ق الإنسان 
الأحبارصمن تدرج أن تستحق تعد لز حتى مكان كل ق أمريكا 

كلق حرية بكل يتجولون الأطفال ومغتصبو الصحفية؟ 
الخشيةالشهوات لإبع الصغار الأطفال م مكان...، 

دثعة،إرصاءبهلرق للقتل يتعرضون ما وغالبا لمختهلفيهم، 
يقومونالن-ين أن العلم تمام ومعلوم المريضة. حاطفيهم لفوس 

مسلمانأو عريا لبوا الأمريكي المجتمع ق الخرائم هذه بمثل 
الذكورالنص من إنم أوالصفراء، السوداء البنرة ذوى أومن 
المرضهذا جاء أين فن مكان، أي ل بمم نلتقي أن يمكن الذي 
عندموجود غر بالطع هذا الرحال؟ هؤلاء عقول أصاب الذي 

عودين®.الالرحال 

أبحاثمركز عل العام ءالمثرف أكده ما وهذا ةلت1 
ننايف ن ذعار الدكتور الداحلية بوزارة الجريمة مكافحة 

واللأمة®".الأمن j المالم دول أمحل من المالكة أن محيا، 

لالرأة كتاب عودة، الالرأة عن الغريية العرفة مصادر مقالها! )١( 
٠١٣٣-١٣٢عودة-فاء، ال

لالعالر دول أشل من األمل،كان الخزيرة، صحيفة ل: ذلك، تفصيل يفتر )٢( 
نوفمبر٨ بالمملكة، أبحامحث، مركز أندم الحريمة ومكافحة واللأمة.. الأمن 

٠٢• ١٥.

ZG<؛■



قالحريمة نسة الحرومة،أن قضايا ق باحثون لأكشف وند 
ألف١ ٠ ٠ لكل  ١٧ ١٧٣بمعدل ا(/■ , )٣٧تبلغ اياكة 

الخريمة،معدلات ز دول أقل من تعد أما مة،موكديين ن
حثالعالم، دول أمحل من المالكة ز الأنة الحالة وأن 

../١١١ ٠ المعدلات انخفضت 

ارنظرْكتاحا ق مراري( رنوي الأمريكية الكاتبة وكيلك 
قنوقح حفل له أثيم التي ار~ مودية الالحياة عل الداحل من 

مببالسعودى الرجل تحام والحزن بالثمقة تشعر أما هولدا~ 
بالمفللومإياه واصفة اليومية بحياته ؤإرهاق تعب من يتحمله ما 

وهي— فرارى زوي العالم*ويي-ت أنحاء بقية ي بالرجال مقارنة 
الميلاديالقرن تعينيات ق عام لمدة المالكة ق عاشت كاتبة 

ْعلكن مظلومة، السعودية المرأة بأن شعرت *زالبداية ت الماصي— 
ذلكوشرحت السعودي؛،. الرجل تحام أثعربالأمحى بدأت الوئت، 

النزلال عندمايحولون ثم اليوم محلوال يعملون الرحال ررإن بقولها 
إليها..الدهاب ق يرغبون التي الأماكن إل زوجاتم يصعلحبون 

السعودي،؛."الرجل عاتق عل تلقى المسؤولية من ير حل إنه 

درنأنل \دم- باحثرن: لاين، أرن الوطن ي: ذلك تفصل يطر )١( 
النرمةلتيق ذلك وارجعوا . ٢٢• ١ ٥ / ١٢\/ الخربمة[،• بمعدلأن، 

الإسلأمة.
والحزنيالشمهة أشعر ت أمريكية كاتبة (، متابعات ) أنحاء صحيفة تطرت )٢( 

٠٢٢  ١٣يولتو  ٢٨المودي..، الرحل عل 

ال~إةناا،( aJIgcو )تعائف 





سعودية:دراسات ض نماذو &

اختلافرغم عليها" وقفت مما العودة~ الدراسات تتفق 
محالق ها نفترى السعودية ارأْ أن وخلفياتها توجهاتيا 

حالاوأقفل ضرها، من أحن العالي، المستوى عل الحقوق 
منبل التغريسة النظرة من الحقوق يردن ولا الغربية، الرأة من 

أنأيما وحاء الوحلنية، الهوية وفق الشرعية، المجتمعية الحاجة 
ضرالمعاملة هي كانت السعودي الرحل تعامل ق ية نأقل 

والحادية.الحسنة المعاملة عكس الحنة 

الرجلومعاملة المرأة ررحقوق دراسة نتاج ق جاء ضثلأ 
التباينمن الرغم عل أسارارأنه لمركز آم؛ا • ١ "٤ لها عودى الس 
وصعأن عل توكل الغالبية أن إلا الاليموغرافية؛ لمتغيرات اق 

ذللث،تفسير يكون وقال ٠  ٠٠غيرها من ررأحن حولية الالمرأة 
وقمحاففل،؛. محتمع أنه السعودي المجمع مإت من أن 

العاملةء هي ية نأقل ق جاء للمرأة السعودي الرجل معاملة 
التيالعمرية الفئة ملاحظة وتم ./( ١ ٢ , )٣ ية بنا( الحسنة غير 

اعتقاداالفئات وأكثر منة، ١ ١-٩ ٥ بض التي هي ذلك تقول 

عودية،الاراة وصع حول العينة موال تم أنه الدرامة رفق هدا ومعنى )١( 
لالنساء من يضرما مقارنة حقوقها عل حصولها حث من لاميإ 

الخن؛ن.تشمل ة الدراسعينة أن عاما 
.٢١)٢(نضا_االرأةوحقوقها،

|اءت؛تآ( غوابلى و ريعابف 



ااتفرش0وصفاعة السوية 

جاءتفيا الغربية. النطقة هى الديموغرافية الناحية من بذلك 
ومعاملةة'م./(، ر )٦ بة بنحنة معاملة س الباقية المت 

'ه./(.' ١ , )٦ بنسبة عادية 

تعنوان نحت ~ ميدانية أحرى~ سعودية دراسة نتاج ومن 
الأحكامونق السعودية العربية الملكة ز النساء ®حقوق 

رالواثٍقالاوولية-ام؛اى:الإملأمة 

الحقوقمرجع أن يرين السعوديات من ./ ٩٤أن انفح 
الإسلامي.هوالدين المملكة ق السائية 

أمابالكرامة تتمنع المملكة ق ا،لرأة أن ./ Ayر ٤ وترى 
قناعتهنالسعوديات من / ٨٩أبدى كا وزوجه. وبثا وأحتا 

قالمرأة حقوق أساس هي الإسلامية الشرعية الأحكام بأن 
السعودياتوصع أن يرين آم./ ر واُ حودي. الالمجتمع 

الغربيات.وضع من أفضل 
غميئة مشائعان هناك أن قناعة لدينهن a/' ٠ ,٣ ونسبة 
السعودية.المرأة وصع عن صحيحة 

الأحكامبب بمشكلات يعانين لا أنس قررن واه./ 
السعوديةالمرأة مشلكدت أن يرين  yy,\٦ ونسبة الإسلأمة. 

؟/'AAوارالأحرى. اءالمجتمعات نمماتعانيه حال بكل أقل 

)ا(كااازأةوحقوما،اأ.

,لأَ

ل!0إ



لانحرافهادفة الرأة حفوق حول الغربية الحملات أن يرين 
يشأنالغربية والحملات الدعاوى أن يرين ./ "٠VA و؛ اللعان. 

قاعةلدنس وّآخ./' افتراء. محض إلا هي ما الملمة ارأة حفوق 
ك،ايرعنها. لا أحلاقية لشكلات سيؤدي الغربيات تقاليد أن 

لتغيثرالمثرؤع غثر الغرب ندحل يرغبن لا أنس ٠ ٤ أبدت 
ْن/' ٦٦, ٦ يرى ك،ا الإسلامية. المجتمع-ات ق الشاء أوصؤ1ع 

وكافيه.مناسية بحقوق تتمع المالكة ق المرأة أن السعوديات 
الفللم.من تعاق المالكة ق المرأة أن ٦./ ١ , ٢ نسبة وتعارض 

تواجهال٠الكة ق المرأة أن عل يوافقن لا ورآه./ ٤ ونسبة 
بدنية.إساءات 

قلمحاناتس ستا وكوما النساء عل الرحال قوامة وحول 
٦./•؛٢ , ٣ ذلك عل يوافق ب الماكة 

الغربيات.من الزوجية الحقوق ق أقفل أمن •/ UUيرى بيمأ 
إحدىتكون أن عل السعوديات من ./ ٦٨نسبة توافق لا ك،ا 

لاتوافقك،ا لرجل. بيدا الطلاق كون الم٠لكة ق المرأة مشكلات 
كاالعمل. ق والماء الرجال بض الأخلاط عل ./ UUفة 

الموافقةعدم U./ و٩ ٥ بلغت عوديات المن كبثرة ية نأ؛ل.ت 
واخارتللرجال. المتاحة المهنية الأعإل كافة ممارسة عل 

كإتدخل. دون وصعها عل المملكة ق المرأة تبقى أن ./ ٦٧ر ٢ 

 ■I رز7تآاا(اعوط و )حهائف



اااذضلأل0 صفاع0 و السوية 

الشريعةنحكتم أن عل الموافقة ./ ٩ ٢ , ٤ تبلغ كبثرة بة ناختارت 
./UUر ٢ سبة أكدت كإ حقوقهن. النساء ليل سبب الإسلامية 

حقوئاالنساء منحت الوضعية القواس أن عل موافقتهن عدم 
الإسلامية.الأحكام من أم 

عنانمره أجوبتهن تتاشى السعوديات أن يتضح ذلك وْن 
الذيالمسلم، السعودي لمجتمعهن انتائهن مع متفقة انحاههن، 

لماحلاقا العريقة، الإسلام وحضارة الشريعة، ئوابتر من ينطلق 
'مالئهن.'عن السعوديات لزحزحة بعون الدين بعض يدعية 

وعيحول المرأة ات لدرامباحثات لمركز دراسة وق 
أمانتاجها من حاء ه_اا ١  ٤٣٤~ حقوقها ق السعودية المرأة 

علالحصول عل السعودية المرأة حرص عل الل.رامة ارأكدت 
ررأبانت،كإ تعلم لأما ؛ ٠٠الأسرة كيان عل الحفافل مع حقوقها 
إلتسبىء حركات بوجود السعودية المرأة معرفة الدراسة 
إلالوصول من المثبوهة أننعلتها حلال من وتحرمها حقوقها، 
المشروعة((.حقوقها 

ايو<@اواو(او

محالةففي ملخصها ولقراءة القفارى. الحسن عبد للدكتور الدراصة هد0 و( 
آلأول،يبح من الأيل الخلد النم، عن داض ؛المّدف الأمّ .حوث 

جم

ك:ا



ميزانق كلامهن تفحصن حينإ السوية، هذه أمثال هكذا 
تملأالدهشة سوى أمثالهن هع لأنحي الأمور، وواغ الحقائق، 
عباءة،حلع أوعدم ميارة، قيادة عدم مثلا اوي نف،اذا العقول؛ 
وباقيوليها، استئذان بلا مفر حرية أوعدم محرم، إلغاء أوعدم 
وعدمالرجل، بثي والهللاق وقوامه، ولاية من الشرعية المفاهيم 

مقالأتباق تردده مما ونبمؤوها بالكاءات الزواج قبل التعارف 
الشرقيوالرجل ومحمعها، السعودية المرأة عن ومقابلأتما 
المجتمعقضايا مع الحق ميزان ل حموصا— عودى ءموما،وال
وثناعةفداحة كعلم والأسرة، المرأة حول الأمريكي 
وضعاالسعودية ق نعيش الماء ررنحن قولها ق سهلطها، 

ملاجغلةمع هذا محيله®! الأمركيدن معفلم عل يصعب مهيئا 
المرأةوحقوق المهللمهة، المساواة حول ااكب،رة الغربية الدعاوى 

ترىالش السعودية المجتمعية اكقافة عكس المتكى، يالمفهوم 
العادلة.المساواة أو العدل 

كرسيأستاذة أوليفر— كيل بقول البحث، هذا وأحتم 
الغرب،سياسة تنتقد الش — بيلمت، فاندر جامعة ق جونز اكون 

تحريربحجة البلدان غزو ق ءحطا؛اترا ق اكحدة والولأيات< 
بعمىمن ممنوعاُت، يزلن( رولأ الماء ءءكان الرأة،ذل.كررءثحت 

تمؤيرؤإن العامة. والناصب، الرياضية، الألعاب، الوظائنح، 
إراءعل لماعد متخلفة تقاليد محايا أمحهن عل المسلإرثؤ 

اارن7تاعوائق( و )حعائلو 



!ااتضثل0 صفاعة و الفشونة 

الغرب،إل يالشة ا،ياصى من ثيء ص النساء قهر أن فكرة 
الولاياتق قام يزال لا الذي النساء صد التميز أوجه تر ؤي

.٠٠الغريية ياكقافات نمى مما وغيرها اكحالء، 

٩٠ ١ حريية، أسلحة النساء ( ١ ) 



ويحيض ulijjUiaJIيصم الأسوى  ipiiiJiماحس ©
uliJI؛

ميزانل أهوالها وحيف افتراء مدى علمنا الأول لخم اق 
حطابآرفعها أمثالت من أخرى قضايا ق ونكمل والحق، العدل 
،دولتها عل به تقوية مأوباما( بحينه)باراك أمريكا لرئيس 
الوصايةبرفع السعودى العاهل ®دفع فيه طلت حيث 

بهليور®السعوديات أوتشبيهها السعودية®، ا،لرأه عن الذكورية 
منحرمها الذي الفط،الأمر بترت الملهلخة ا،لكسيك خليج 

بالتحركوتقصد ٠، بحرية،. التحرك ومن الثعوربالأمان، 
محرمأوبلا وليها إذن بغثر ومفر سيارة قيادة يغز ما التنقل حرية 

عدمهامن العباءة لبى ذللث، ق يدخل حديثها سياق ~ومن 

كياالكتابة ل مواء تغربات المالنوبات من نسبة ديدن السلوك وهذا )١( 
التواصلأو سداو. للجنة الظل نقايبر أو ناصرات قرير؛ تق 

والدعم...!
ووقعوا(، الحرة قناة ) ق يعرض حدا( تريب اجممه) لناف برناٌج من ، ٢١

هناك،معها يرح ولقاء حجاب، بلا لأمريكا ذها-أا من فقرات أشا 
تيادةبموصؤع وربعلها لبنان ل السيارة توق وهي لها مقطع وكدك 

قنواتق لقاءات إلغاء مبب، أمثال من ونحوه للميارة، السعودية الرأة 
عنّثبصراحة ضلأيكل الحاور مألها حيث أوحولكتاباما، أحرى، 

بعفوه نفاحتزل ارحل هدا؛ عنواتبا مثل أ، لها؟ يقول ك،ا ٠ اوقاحتها 
أهميتهاءاومدى السعوديات أنالاء لا لها؛ مقال ل حاء ما أومثل ٠! الذكورة 

اكعلقات-؛عن الفلر بغض التال- الرابط ض ينظر 
https7/www.youtube.co_atch?v=H8qdFcDdJps#t_9.045M^

(از7تاءعو|ئفا و رتفانف 



؛ااتضأا0 وضاعة اكللوية 

ضافيالأئضاسساسمكواسل
المطلقالخروج أو ~ ذكرت كا أرامكو j عملها حدود خارج 

عليها!ليطمس حلت وأين ذهن أين وليها يعرف فلا إذن، بلا 
أحدمع المرأة تنقل حبإ بالأمان بالشعور أحق آبمإ أعلم ولا 

لأيبمكانبما علم عل ليكون أوتستاذنه ا أولوحدها؟ محارمها 
مأمونةغثر تكون قد حيث بجهتها؛ دراية وعل كان، فلرف 

وهكذا؟!والخروج، الروز أهل من لهو لخثرته فيعلمها 

محتمعق محجبة امرأة تكون حينإ بالأمان أحق أبمإ أعلم دلا 
حولهامن الناس فتجد حسنا أو معنويا أحدهم فيوذءرا محافظ، 

تتعودل؛ محتمحية ثقافة أو حمحي صمثر أو كعمل لنجدما ترست، 
لوحدهاالصر نواحه تدعها أم والخهر«را، النكرايت، روية 

مماالمنكرات ونفثي الفردية، محتمعاتيم لثمافة الثرطة بانتذلار 
الأخلاقبعض معها وتآكلت، كثرتما، من الإحساس أماتت 

يكونقد لكن تمل ففد الشرطة، يبلغ من وحد ؤإذا والقيم، 
الخمعيالعقل ق دقيق ملحفل وهدا الأوان؟! فوات بعد 

الصرامتها بلغتإ مهإ فالةوان؛ن المجتمعات، ق للشعوب 
وقضيةالمجتمعي! والترف الخمعي، الضمثر من أكثر تضر 

الغربيةللنظرة اقت، انالتي العربية والدول أنموذجا، التحرش 
الواقعية.الأدلة وصح أس 

القضاءعر سر0، التغريبي الانحاه محاول ما هدا وللأسف 
علوالقضاء الحرية وعثر وفردية، مائية، ثقافة بض ما عليه 

از ٦٦



حرشخص يكل المكر، عن والنهي بالمعروف الأمر شعثرة 
عربيةمحتمعات مم حمل كإ بغثره؟!، دخل له وليس بنمه، 

لالحمعية الأصيلة القيم قتل والنهاية^ الغر؛يةا عن فضلا قريبة 
العقولاعثرهندسة واستبدالهابالفردية النفوس، 

الحريةين كييزها لعدم منها تندهش ولا أيما— أقوالها ومن 
أصلا—توالعبودية 

للمرأةالرجل عبودية العبودية، عل قاتم السعودي ®المجتمع 
قراراته]لا[ لما الأتان لماذا لبع، الدولة وعبودية 

السعودية،و المرآة تهيا هو ثيء؛ كل من جند الذي من لكن 
يفرقماذا فبااتالي الأمة؛ أو العبدة حياة تعيش المرأة زالت، لا 

هناكالسجناء جوانتانامو ق الأثل عل جوانتانامو، وين بينها 
أحدولا السجن هذا ل زلنا ما تحن عنهم، أهمج منهم الكم 
لنا،ينظرون لا لأمم نلءري، لا عنا، سيفرج متى عتا، يهسيع 
أحرجأن قراوا أملك لا أنا سجينان، وبالفعل سجينان، تحن 

علاجي*.'عل أحمل حتى أو أعمل أو أمافر أو 
المهللق،والحكم المبهم، والتصوير الفجة، البالغة من والله هذا 

زالدير( )نادين الذيعة مع الحرة( رقناة عل معها مقابلة ل تحدثت حنث ( ١ ت 
—العرب؟اا حوانتانامو صجينات عن اماذا مقال حول مساراة( ) برنامج 
قالمسجوين شبهت —  ٢٦**0٦f0\'إالتمدن الحوار ل نشرته ما تقصد 

علمنه مقتطفات الأمورأينظر بولأة والمجانين بالخليجيات حوانتانامو 
الخال:الرابمل 

httpsU/wvm.youtUbe.co_atch?v^Y8MjdP-Ag

غواف،g )حقاف، 



!1كفش0 ضاعة و افروو0 اااو

لرلأتبما يالعدة؛ السعودية ا،لراة تشبيه ؤإيضاح؛ تفصيل بلا 
كإالول استدان بلا التنقل كحرية الغربية الحقوق مع تتوافق 

قأونحوها، اكللقة أوالحرية الزواج، أو أوالخروج لفر اق 
لأميادهاأليعة وتلشهواتها، عيية المعوالة األرأة فيه ؛اتت، وقي، 

أوالمخلوق عبودية إل المثممع الخالق عبودية من فانتقلت 
فهوذاكا تفعل حينإ الهرة لمة المأن لحهلمها تعلم ولا الهوى! 

لأمرالهقلكلثىء.طاعة 

وعدمبل للسءرع، وتيميس للمالة، تطح هذا أن الساهد 
ثقافةوفق السعودية)بالأصل( المرأة -ها تعم التي للعمة شكر 
المساواةلا العدل أساس عل عدة، نواح من الكريم البلد هذا 

المهلملمةالمساواة باسم يردد ما الحنين،لأ العادل؛؛ن الت،اير وفق 
ومواكبهالحقوق بحجة تفيده اليوم لنا يراد مما وتوابعها، بينهما 

معيتوافق ولا الثريعة، يعارض ما وفيها الدولية، الأتفاهيايت، 
المجتمع.ثة.افة 

الغربية،الكانة واستعلاء النوى، الشس هاجس لكن 
للميزان،نحاهل بان ما التتاوفاءّت، هده تصغ النفبة، والهزيمة 

أنالطبيعي من فكان بالأحكام! وافراء للذات، ؤإجحاف 
الشموليةالنظرة عل تغش والقاصرة الحزنية نطرتبما تكون 

ومقياسالكل، التصور يعطى لا الحزر القصور لأن الحاصرة! 
الأصلممذبهاص الواقع أن الأْررفيءالهالأتمامها!لأس،ا 

مقاطعهاق كإ لها- الشخمي المستوى عل سواء تقول- يإ ف- 

نثذ(





أااتضوو0 وصف1ع0 الفشويه 

فاقدواصحة وهى فعلا، رجال باتة، شعوب ه نف
يعطيهمأن يمكن ما كل فقدوا الرجال هؤلاء تيبه. لا الثيء 

حولياللجمعنا للرجولة،,.,ولعد الحقيقية الصورة 
—معمْلمهن — النساء لأن النساء؛ صعق من قوتيم يستمدون 

قذكرت كإ ٠. أمهل...،، حياة لأن ضعيفات يكن أن احترن 
أكرأعملي الريش منقوش السعودي راالرجل أن نفسها المقابلة 

الخللمدى ين باكفك؛ر الموذج هذا ولعل إلحإ حقه٠٠ من 
وطاواتما،أومرحعيتها أو وأدواتيا، منهجها ل سواء الكيثر، 
وتصوراتها.مافتها 

اسعوديةه1وواوىبالأجورالهرأة ||عفارةاواأن ن م. 
ااتهروكي0إالمرأة تثس الرجل حيوشهيهما 

السعوديةالمرأة واير ل معرفتها قصور مدى يوضح وهدا 
الفجوةمسألة ولتكن القانوق، الأمريكية والمرأة النفلامي 
المرأتنين والغنى الفقر إل إثارة مع الحنسين بن بالأجور 

أهممن أن بحكم المثل مضرب هي والأمركية، السعودية 
وعدمالحنسن بن المساواة هي العولمة المرأة حقوق معارات 

فاقول.المراة، ضد التمر 

السابق."رجع الدير، نادين ْع اواة( )مبرنامج )١( 



الأمريكيص للمنجر المشركة الاقتصادية اللجنة نتع ق
ترا-،عمن الرغم عل ®أته سنوات صر كدراسة وجدوا 
قايررة غر الفجوة أن إلا الوصحة، المساواة عدم حالات 
إلالاقتمحاد ح-راء أحد شهد وقد ، . تغار« دون تظل الأجور 

الفروقباستمرار تكتثف، الدراسات مئات بان الكونجرس 

،التمييز. تشمل أن المحتمل من والتي الأجور ذ المثررة غر 
يكسبنالنساء أن الأمريكي العمل مكتب إحصاءات ونشر 

الوظائفكل بمثل الرقم هدا Y/■، ٠ بنسبة الرجال من أقل 
الرجال؛؛ن ذلك، من أكر الفجوة لكن أنواعيا، بمختلف 

./yxالمرأة"تكسسبج حيث، كامل، بدوام يعملون الذي والنساء 

الخنثنين الأحور فجوة ~ الانحاديت العاملة القوى الياف• ؛~ْلر'ارّم  ٢١١
]ذكوتنوسالثزكة الأنمادية اللجنة ، ٢٢•٧' السمر تمر، دون 

الويرم.هن  ١٤٣٨نعبان  ٢٤ل امترجاعه وتم التحد.ة، الولايات 
httpsU/www.jec.senate.govماشرة: 

قللمراة شامل تعراض اّأمريكات الأسيارق ، الر١٠الأسيادل ي-هلر؛  ٢٢١
اكركةالأنممادية اللجة ٣. • ١ • واثنهلن،دسر الاصادالأمريكي. 

م.١٤٣٨ثعبان  ٢٤ل امرحاعه التحا-ة.وتم الولايات الكونغرس 
للتحميل؛

http8_AUww.Jec.8enate.goU/public/_cache/file^11^ 4777-
9c1f-8232fe70a45c/compendluin-—sanaappendlx.pdf



إ1^،__ وصلاع0 الا1نلوبم 

ها،نفاسم ودرجة نفسها، الوظيفة ل الرجل يكبه مما أقل 
ل)يال( جامعة ل بروفسور ررمن دراسة وق هاأُ وا-كرةنف

الجارةوزيرة مع بالتعاون وأجراها كتاب، ق أصدرها أمريكا 
من./' YUأن الدراسة هذه أنلهرت بلانك(، الأمريكية)ريبيكا 

'. ٠١ارأة صد تمييز هو عداها وما م؛ررة، المروق هذه أباب 
إنانحقوق مقلمة أكر ~ رايتس( هيومن ) نحد لذلك، 

أمريكاعن تقريرها ق كإ ذلك تفوت ل؛ ~ التحية لولايات اق 
اللائيالنساء ؛احملن أنه إل أمارت حين،  ٠٢٢  ١٧لعام 

العاملةالقوى ق ٢ ٠ ١ ٤ عام المنة مدار عل كامل بدوام يعملن 
وكانتالرجال، كه تما بالئة  ٧٩نسبة عل التحدة بالولأات 

واللأتينيات.ود الللنساء أكر الختسين الأجور؛؛ن ق الفجوة 

هاتبسرة كصيلها ا ١ ر 
httpsU/wvw.bls^0v/cp_f<latab00_11pdf

Altonji. .Joseph G. and Rebecca M. Blank (1999). Race and Gender ر2)
in the Labor Market, .in Orley Ashenfelter and David Card (eds.).
.Handbook of Labor Economics. .Voi. 3. .Elsevier Science B.V..
.1999.■ISBN 978S 82289-444-0-.

ر-ءاوبم(،ومها ) الصويان اف مد ماا،.ونة الغرب، ل الرأة عمل بواسهلة! 
https://00ria.w0rdpress.C0mالرابمل؛_:عل ، ٠٢٢  ١٣

:تحرف.٠١وها )٣( 
httpU/pantheon.hrw.orgAegacy/arabic^nfo/about-hrw.htrn

ئ؛



التميزبلاغات من الألأف اشاؤية العمل مءس لحنة تتالقى 
عام®.كل الخني التحرش وبلاغات الحمل بب ب

لوكاس(ُمإل. )كاري أسمته U امريكا و تقام لذلك 
البيانات،العمل مكتب، بجمع حيث الرتبات® فجوة *معارك 
تحظى*ما اهتاما يلقى ما أكثر الذي لكن الإحصائيات، ويصغ 

قاء والنالرحال، دخل متوط تقارن الض الإحصائية به 
متوسهلةأن الحكومة تحد نمملية بصورة الدوام. كاملة الوءلاJف 

العامل®الرحل لحل متوسهل أرداع ثلاثة يبلغ العاملة المرأة لحل 
هانفالواصفات ق كانوا إذا لأسيإ العامة، التعبئة فتكون 

الليبمرالونمياسون التجيهبج في٠ إلح والوقت، بالوحنائق، 
مناسباتعام كا المسوية المجموعات و*تقيم التعبئة، لهذْ 

٣٢٠عام ق المرتبات(®. ز المساواة )يوم و ومسبتيات  أقيم ٠٥
كلينتونهيلارى اليناتور بحضور أبريل ١ ٤ يوم الحدث 

الا.يالقمع بمدى الوعي رفع تاركوا:(دق والذين وآخرين، 
المرتبات...*.ق الفجوة بدليل الماء له تتعرض 

التال:الرابط عل الرسمي موقعهم من ماشرة القرير ، ١١
https__w.hrw.or^ar/world-report/2017/co

علحملتم التقلة، المرأة لمتتدى الرئيس ونائب السامان مدير ، ٢١
ابمهوري■الحزب فا يعفر *النرد، من المجامم 

. ١١٧ —  ٠١٧ المرأة، تحرير كتاباها؛ ينفلر ، ٣١

!(حتنجعوائق و رتعائف 



اوتضدأة!ضاعة و الفشوية 

الوظائفأيصا نحد الأمركي، الجتمع ق هذا كل وفوق 
،وهنمحيبهن من الضعيفة الأجور وذامت، الدنية الكانة ذات 
بعد٠، آخرين عند وحادمات نذ1افة كعإل العمل ق ئبة أكثر 

العالرق ك،ا - دارها من لخروجها الحجج صمن من كان أن 
منلتقرير نموذج وهدا إ بتتهاإ ل حائمة أما الإسلامي- 

ُانالمساواة نفلرية واقعية عدم يبين الأمريكية® العمل ®وزاره 
الخنسانء

اء.الثهم التنظيف وعإل الخدم من ^د/' هآ 
اء.الث-٦١ تقوم الكرتارية وظائف من ./ 

اء.الثهم الاستقبال موظفايتج من /  ٩٣١٥)؟
النساء.هم المحلات ق الحاسبين من ./' U1ه

فيعملن ١لمب ل التاء معظم أن؛ الأمريكية( العمل )وزارة و تقرير أكد ( ١ر 
التيغوهل الف مع وحش والكانة الخففّة الأجور ذات الوحإارم١ 

وضوسان،غإنيآ./ساكابساستذلها 
قمؤتقريرال~ الأمريكية العمل وزارة • ينظر ٠ يشغلهارجال الشركات كثر أل 

مباشرة:لتحميله التال الرابمل عل ( Glass Ceiling)- الزجاجي 
http://www.dol.gov/oasam/ programs/history / reich/reports/
ceiling.pdf

ومالالخدم ُن ود/ أن الأمريكية( العمل )وزارة حديث تقرير ذكر )٢( 
بمع التقرير لهذا محورة التال الرابمل وعل النساء. محن هم الفنافة 
الخنبن:بض الأخرى الأمال 

http://www.d0l.gov / wb / factsheets / 20lead2007.htm

ز. . ئ



الماء.هم الطاعم نوادل س  ٤ZU ه
الماء.من هم الأطفال رعاية ق يعملون ممن ءه./ هآ 

الخرسةالرأة عل ينطبق هتا الأمريكية الرأه عن نقوله وما 
لعارك،محاج لا المودية الرأة وبالقابل الأغلب"•، بالأعم 

فالمساواةمياسات، أو مطالبات، أو شعارات، أو ثرات، مأو 
الدولةأنفلمة صميم من العمالية ومكانتها الحفن بالأجوربان 

الفلامأن عل ( ٥٩)المادة ®تتص حنث وواقعها، السعودية 
فات،المرتبات،ذللثح: ق بإ المدنية الحدمة أحكام سن 

^؛!١٢فإن عليه وبناء التقاعدية، والمعاشان والعقوبات،والمزايا، 
خاصةمزايا وهناك بل والمراهء، الرحل ين لايميز الملءنية الخدمة 
إحازمامحن لاتحتسب، كامل ®إحازة؛مرنت، أمثال؛ من للمرأة 

للوصعيوماكحدأعل وتسعين يوماكحدأدنى أربحين لمدة 
فيجوزمولودها لرعاية الضغ الموظفة )الادة'آا(.وإذارغسن:ؤ 

ثلامحنرسنوات ١٢^؛أمومة إجازة أوفرات قرة عل الحصول لها 
إجازةمائة بعد الرات—، برع الدولة ل خدمتها طول أعل كحد 

مب1شرةتالصدر من (التحميل ١ ) 
httpsUZwww.dol.govZwb^ac^^

والهمة. ٢٣ص• آم، •  ١٦العالر أوضاع - اواة اللامءالم مثلا: يطر )٢( 
٠١٣٩—  ١٣٨ل)ياربورديو(،الذكونية 

Jijigcو )دةائ0ا 



1 و الفألأوو0  aclia 0وذفش!

يتوقالتي للموظفة لكمل يمرتب ءاجازة وكذلك الوصع*. 
(٢٠ ١ الوفاة)الادة تاريخ من أيام وعشرة أشهر أربعة زوجها،لدة 

''^^اصأضطأحاطامحسسة.'

السعوديات،اء فالنأحرى جهة من أما جهة، من هذا 
بالفقهوأما وزوجه وأختا بثا الإسلامي بالظام ا،لكفولأت 

ا،لرأةعكس والقوامة، والوصاية الولاية منطالق من ءاليهرر 
أنوما الزوجية؛الشراكة، فحياتيا الأمريكية— —لاميإ الغربية 

تعملأن بد فلا ها، نفعن مؤولة فهي ٌة عشرة الثامنة تباخ 
جزءعل يستحوذن عوديات® والحيامم، نظام إلآخر لتعيش 

مليار٤ ٥ من بأكثر تقدر الملكة  ١٠٠تتمتع التي الثروة من مر 
أموالريال مليارات ٨ إل بالإصافة السعودية، البنوك ق ريال 
كتللن،الثاينة الامتثإرات إحمال ومن استثارات، ثكل عل 

اقتصاديتقرير واركثف ريال® مليار  ١٢السعودية المرأة 

بهتميزت وما والإجازات، الأجور، ل اراة المز الدولة ولقراءة ( ١ ) 
الرأة،فظر;

القدمعودية رللوالثاق الأول للتمريرين الخاْع التقرير من ٢ —٤ ٢٣—
(.CEDAW/C/SAU)2/الويقة: رمز ، ١ صء ٢(، • •يداو/٧ الللجة 

الخقريرمن صفحات;هأ-اه، ١. ٥• ١، ٢• ١، • • التالة: لفقرات ا- 
■٢٢■ ١٢عام الدورض، للتقريرين الخامع الأمحر 

مليارتقعءر؛٥٤ البنوك ل السعوديات اء النتروه الرياض، صحيفة )٢( 
اه. ٤٣١ا<ذىالقعلة ريال، 



لالتاء تملكها التي المالية السيولة حجم أن عن متخصص 
إخمالمن  ٠٢٢ ١ ١ عام ق دولار مليار  ١٨بلغت السعودية 
قالعامالة والمصارف البنوك لدى المودعة النخصية اكروات 
الماتةل ٢ * يته نما عل يسيطرن اء التأن إل وأثار المالكة. 

ق ٣٣ؤيمتلكن السعودية، المشأزكة الصناديق ق المال أس رس 
الشركاتس الأية ل ٤ و• المالية، الوساطة مزات ص المائة 

الأربعاء)عكاظ صحيفة أوردته الذي التقرير وكشف العائلية. 
يت1ءكمنالسعوديات النساء أن عن ( ٢٢٠١٢شباط قراير/ ١ ٥ 

وغيرالمتقولة الاروات من دولار مليارات ٢ ١ ٠ يقارب نيا 
وتناولأحرى• وثروات وسيان وأمهم عقارات من النقولة 
المنقولة،وعير المتقولة للأصول اء التإدارة موصؤع التقرير 
الماليةومحاياتبن أصولهن يدرن اللواق النساء أن عن كاشما 

ثرواتستدار المائة( ق ١ ٠ ) بتنعا المائة، ل ٨( * ) بتها نما تبلغ 
أنإل وأثار أياربس. قبل س تل.ار الباقية والنسبة وكلاء، عثر 

تملكهما محمؤع توازي عوديات للالسائلة النائية اكروة حجم 
الأحرى.*الخمس العربي( الخليج دول ل مجتمعات النساء 

الأنثىفقر تحديد فيمكن فقيرة كانت، إذا السعودية والمرأة 
بالفقرفتوصم، بي؛ نفقر بأنه السعودي المجتمع ق الفقيرة 

مندولار مليارات ٢ ١ ٠ — ي يتحكمن السعوديات النساء عكاظت حيفة ص( 
الموات،هامايرآآا'آم.

ا(الإ؛نناوعوائق رتمائف 



اااتفث0 صفاعإء و اكشويف =ت؛ث 

الجتمعأفراد وصف يمكن فلا ، كله المجتمع بأوصاع بة ت
عاليهنحصل ما إن إذ المطلق؛ بالفقر اللحظة هده إل السعودي 

البنكحدده ما يتجاوز ولحل خدمات من القشرة الأش 
لأماؤلبيعي؛ وهدا المهللمق. الدغ،أوالفقر الفقر لوصف الدول 

النفذلةJالعالمبانمادقوى."وأحدأكرالبلدان 
لالنماء فقر حول الإحصائيات آخر ووفق وبالقابل 

تنتشرالفقر م• كبثرة بة نتوحد الأمريكية، المتحدة الولايات 
وحسبالشماء، فلروفؤ حما النمما هده ونحتلفا النماء. من 

المجتمعق الإناث فقر بلغ  ٠٢٢  ٠٧عام ففي وتحوه. العرقا، 
كإالفقراء؛ الذكور س ا./ ,١ ١ مقال ل الأمريكي 

القصرانالنماء نصفج من أكثر أن الا.راسات إحدى أكدت 
عنرة،كنالثامنة السنة أعارهن نحاوزت ممن الأمريكيات 

الفقرأن والدراسات الإحصائيات ين عزواوات،كإ أمهات 
التحيةالولايات ق أن نحد لدلك؛ ، بالعمر. تقدمن كلمإ يزداد 

الفقراءإن ثقال كأن المسي ياكدار يكون الفقر من النوع محيا فقياس ( ١١
ذوىإل المسي الفقر يشتر الجتهع سكان بان دخلا الأم U/" ٠ — ا؛ هم 

أماسعل ١كخل تونيع عندمحا يتكشف التي الجثيع ل اكسا افلكانة 
(٢٨ا.لؤننا، الفقر )ينظر؛ فثوى. 

.٢  ٨٧المعردى، ايحتهع ل وخصانمه مماته "" ا.لؤنث الفقر ( ٢ ر 
.-٢٨٠٣)٣(١،لر^عاuُق،

v\ I
رسِ_ا



'الرحال.' من االفقر عرفة أكثر اكاء من ه./ ٠ وحدها 
ذكركإ الخال ترامب إدارة ي حتى بازدياد عمونا الفقر ومازال 

الفقر.حول التحية الأمم تقرير 
السعوديةل تعيس النساء رانحن تقول ما نعى أحثا . هذا. أبعل- 

أنفالظاهر أ تخيله®؟ الأمريكيين معثلم عل يصعب مهيئا وضعا 
منأن تتخيل لا السعودية ا،لرأة المح؛ح،حيثح هو العكس 
قالمرأة مساواة تزال *لا الخنسين بين الطلقة بالمساواة ينادون 

ص(!تقول)حتسكا كا ا و>ا« المتحدة الولايات 

لرجعا ا



بءو

س



هصاو1افثمب|افهل 

اانس9وةهازك 
اسوذوأإسكال ضن 

اأءءتسإ؛و،(ثطسعات اممسوية اتقرب انمياع 

قائق.ح٠ 

.وشمسهتانI واتق؛ ع٠ 

بين'تزوج—؛؛؛،اسل تقسيم I هرى عاتق ' ١ 
طغعاثنْلامسىوالأسصلأاِ

واممطرى.

اهوامةسعقائردءةبيىهل سالهت،ي| - ٢ 
عوضإعىعقامداثنواج وتهدم اازوجءن؟ل 
صيانتها؟}

^^؛هسهإسه،ا،م
هيئ ه. اماهيV - الأدواداثتءاست ان 

وإا، ايبمسينولقوهليفعكلجفس*تهم
وايايو.واهطوة وامةلأ اءتقل *ع تتوا،ق 



رس\
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ا ر
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دمحآ:ءصصءصءسس'ح

تضلا بالذات الانزاك أو الخلقة أصل ق المساواة إن 
اسندن الاختلاف وعدم الخام، /الخاثل اشللمة المساواة 

ولووالو٠لائف بالحصائص لاختلافهإ وذلك، مثلا، كالخنس؛ن 
منممر لهدم تكفي الحقيقة وهده والخكوين، باليات اشركا 

ينكالماواة العوله الصمللحات حول النوبة المحورات 
الملمةالحقيقة هده جهل لأن المرأة؛ صد والخمييز الحنن 

بمشكلاتمفاهيمها،وسب_، عليه تبتي الذي الأساس هو 
الثالتهدا ؤإليلئ، أ ومحتمعية فردية انية، إن

بآبالاخلأفات دراسة j هرن رع من أكثر حمْ سجة ن& 
أنموذجا!والمؤيد الخرويج — الحنن 
بن،المساواة عتوازت نحت، جراى جون د• الخبثر يقول 
لدولتيتحليل بعد بينها* الفوارق، إغفال تعني لا الحنسين 
الدولأكثر بمقتها الحنن بن المساواة مع والسويد الخرؤيج 

الطرية;لهزم تطبيما 

منكل ل لها يروج الخي الخنن بن المساواة نوهمة ®إن 
الفوارقإغفال عن عبارة الحقيقة ق هي والسويد الرؤيج 

لحانبهمكبتا للرجال المساواة ث، بتالنزل ففي بينها• 

اعواش(نتتاو )ح0لاوه، 



!اوخفش0 صناعه 9 اانث9ية 

الإنكارهذا بعد لا ا الأنثوي لحانهن كبتا اء وللمنالذكورى، 
نمىلا اواة فانمساواة؛ الحنين بذن اختلافات لوجود 
بمسفلورونشلها باكاوي اخلأفاسا ٠لتضاجمرام التاثل، 
فريدامزمحا منا كل ويمتلك غتلمفون، البثر فجمح إمحابي(، 

إلسيرفون الحمح أن وتوغ والأنثوية، الذكوؤية السات من 
للاحرام.تماما مناقض واحد معيار 

حميتانكون أن نحب إنه القائلة النظر بوجهة تمكنا إن 
وحاجاتناصعقنا نقاط ْع بالتعاؤلف نشعر فلن متإثلمين، 
عندماالبعض يعفنا جهود نقدر أن يمكننا لن كإ المختلفه، 

بينالحقيقية المساواة تتحقق ولن وسعنا، ق ما أقصى نذل 
واحتراموتقدير وتقيل فهم كيب تعلمنا إذا إلا الحس؛ن 

أنتماما ميتضح الفكرة، وبيذه نوعها، من الفريدة احتلأفاتئا 
بينهإ.المساواة عل يتفوق الحنين بين الفوارق إغفال 

وصارانائما ليس مت،اثلمون والنساء الرجال أن الاعتقاد إن 
علاقاتناصعوبة من صعوبة يزيد بل فحسب، ؛العلاقات 

الرومانسية.

قالحنين بين الاختلافات تعليم ق خثرق منْللمق من 
يقلالماضية. الثلاثين الأعوام مدار عل والسويد النروج 
ويمبحبينهإ، الثغف متإثلمون اء والنالرجال أن الاعتقاد 

ااح^^1ااا ٨٤ا



يةرومانمشاعر أية دون من كن الرفاق مثل اء والثالرحال 
./'(، ٤٤)الزوج من كل ق الهللاق نب وتعد مشتركة، 
العالم،اق الطلاق ب أعل من ./( ٤٧)والويد 
المساواةهدم الحنسين ب؛ن الفوارق إغفال أن يرى لذلك 

الهللمةفالمساواة الحثر هدا شهادة من ترى وكإ بينهإ، 
ننلرىوجهة من أهمها يكن لر إن الهللاق، أسباب من الخنسان 

الشخصية.

$(1§(سس

و؛نا،لهلالقة بالمساواة مهنالباته يبنى من ءنهلئ أنه الناهد 
لأنالتكوين؛ بأصل أو ؛الإنسانية الاشتراك بحجة الخنس؛ن 
الخلقةبأصل المساواة إن حيث الأساس؛ من حاطئ المطالق 

فتنثه؛والوظائق،؛ بالخمانمى اواة المنعتي لا دالتضين 
اوىفتعام، بشكل بل شل، بالإنسان حاصا ليس وهذا 

لأنلاحتلأفاته؛ الءلاق اويه نيعني لا وذاته الئيء حنس 
الاختلاف،فيظهر والخصائص، الفروق؛التراكيب بعض هناك 
والحيواناتالمعادن ق أيصا هذا ويتضح الفروق، هذه بقدر 

ونحوهما؟!

القد،العاصر لعالنا العلاثات تحسين مهارات — والزهرة المريخ بعد ما ، ١ ' 

الزهةتا(أعو1وه، و رتفاوأف 



أاوتضأوaclL  0□و اوفأنوووة 

ل؛ن الخنبين اوي نأن تريد حينا المعولة النمؤية إن 
إماالظرة أن نحد الزوجين، بين لكلأدوار والأدوار الأعال 
أوبينها، الخلط أو ماوامإ، ق مواء منحرفة، أو متطرفة 
شأنرنع أو وأمرتما، لبيتها كراعية الزوجة دور عل القضاء 
الأسري،ودورها بيتها حاب عل بالخارج كعاملمة دورها 

ضيمنمامةورعايةاكلسْباكقة
علوالقفاء مشاكلها، وكثرة الزوجية، الحياة فثل أساب من 

ومودةوسكن، استقرار من السامية ومعانيه الزواج، مقاصد 
أسموهما أو الأدوار" ُصرإع يحب إلخ؛ ورجة 

الذيالمرنع مثل؛ العمل المستوى عل سواء الخندريةاا الأدوار 

وتمحيصفرز بلا العولمة النوية المفامم صايرت التي الدول، أن نحد لدلك ( ١] 
*•iJi ، وآثارماوالعامة، بل الزوجية الخياة ل الأدوار صر١٤ من ذللث، فرية

والأكتئاب،كالقلق حصرصا(; العاملة الفرد)والمرأة توى معل الخألرة، 
عذايودتم، الإجهاد،وقد ببؤ بالعمل عن والغياب، الذات، تقدير وتدن 

الأمري،كالعنم، الأمحرة; متوى عل أما — ونحوه للانحراف الصر؛ع 
بمسحند الغريب ول، الأبناء، وتقرر الزوجية، والخلأفات والتفكك، 

وهذالراعاتآم~ إحدى أشارت ك،ا والانحراف المخدرات بتعامحلى زيادة 
ولذاائهأ جراء من المجتمع ستقرر وبالتال أيما~، بالشرق، يكون قل 

وللإبجازدغربتة، ءرية ابسم،، من متتوعة متعددة، دراسات مذا 
الأسرىالعنفح ق ودوره ابندرية الأدوار اهرغ واحدة بدراسة صأكض 

الدراساتعدْ من ن،اذج ّالم( )فتحي صاحبها وضع ، ٠٢٢' ١٦-
م١  ٩٨٩عام من ونتاتجهاط؛دأما ومكاما، كالمنات تفاصيلها هع السابقة 



أمرما،بيتهاءورعاية ق واج>اترا هع العاملة الزوجة تعينه 
يقومحينإ المستوى عل أو منزل. كربة وتقديرهأ 

الأماميةواجباته حاب عل متكررة أنثوية بأدوار مثلا الزوج 
البيت،حارج وكد وعمل وولية، ومإنفاق ما لقوامة اق 

للأمرة.كقوام وتقديرْ وعناية، وُهماية 
تشبهت،عصر أكثر العولة المساواة منفلومة ق عصرنا ليكون 

والشؤيةالأممية البرصالة ؤ الرأة نحرير لأل بالرحال؛ النساء فيه 
وقيمه!الرحل نحوصفالت، فيلته 

حالتامحتمعنا ®يود محتمعه! عن كراى جون د• يقول 
النساءتنهريتظ لمد . الخنين٠٠بين والخلط الأدوار عكس 

يمزاش القوة لمظاهر تطو.رهن أجل من r>، الخاصة للممظاهر 
للتنثهيدفعن الأن النساء من العدبم ءامةا..ؤ الرجال  ١٦٠

بالرجال.

قودوره الخندرية الأدوار ءص.راع دراست صاح_، ذكر الثال ميل عل ( ١ث 
أنه(" ٢٠٢ ٠١٠)غربيرمرمع عل تندا "م  ٠٠٢٢ ١ ٦ الأسرتحر~ العنف 

علالتربة الآ'ار عن الكنف إل الاجتاعي النفس عام حوت ••طرف 
الانتصاحمثل! أنوثة أكثر تعتري بامإل يقومون أو يدرسون الذ.ي الرحال 
تعتثرمواصح يررسون أر باعإل يقومون الدين بأولثك مقارنة الزل، 

الحالاتبعض وق الذات، تقدير تدق من يعانون أمم سن وند ذكورية، 
XTiryرص ثد؛د«. قلق لئيم 

عوائ0ا(ينتناو رحفايفف 



! ckصلا:و القشوية 

الضحيةمع والاحترام والحربة الحب عن إبزيبحتن 
المساواةسياسة إن الأنثوية. وخواصهن لقيمهن باّستتكارهن 

UJU  فقطالنساء تشح ز واحتإعتا واقتصاديا سياستا ا-لحنممان
شترهاتم الرحال، مثل يكن أن ل طاقتهن اكتشاف عل 

مثليكن أن محب اء المأن نعتي أبا عل خاطئة بهلريقة 
أنهد0 الحنين بين المساواة ية محياسنبب لاكانت الرحال. 

الأساسية®.الأنثؤية طسعتهن حديعيد، إل المساء رفضت 

والمساواة،المنمية بحجة ليصرااعولم هذامواكبة وكل ت قالت 
صدالممييز أشكال حمح عل والقضاء وتحريرها! ا،لرأة وحقوق 

الجملةايإوالصهللحات، الخاللة، الشعارات، ونحوهامن الرأة، 
الأمميةقة القلأثر نحفى ولا العامة، العولة بامية المع يتوافق 

وماديةإلن.ات، وتحقيق واكفك،ر أنانية بين ما فردانية من الخاصة 
والأولوياتوالأمرية، والأخلاقية الدينية القيم حسابح عل 

فتأمل!المعو،لة، الفلسفية اشاهيم من وغيرها عام، بشكل 
ممثلةالمعولة، الموية الفكرة تملنا إذا أخثاْ ما وأخشى 

أطلوالتي الأحوال" تنغثر أن الداوية، المفلومة بمفاهيم 
ونكونادُولم~ والأنفتاح معها التاهي بجب بعضها رووس 

المتم،واضمحلال الأدوار، فوصى بعد الغرب ل كالأسرة 

.. ٧٧٢- ١ يضا، والعلاقات والساء الرجال )١( 

■ادا. 



المسويةكالنظرة تماما ذلك، يب بالأسرة أشكال وتعدد 
حتىالتعيثر، تهدا أهالها من ساهد سهد ولقد المداوية، 

التغيثرهدا مع التعامل كيفية ق دراسة وزميلها أحدهن ألمت، 
~العلوم ق حم ما "" بروك إي• صابرا تقول حيث الحاصل، 
إف.دوليتحونيف واككتور 

ينظرالعللاق فاصح الأسرة، تغثريت، فقد الحفل ارولموء 
لالأعغلم المواد وأصح زواج، حالتي كل من واحدة الأن 

فيهايري التي الأسر هي الاستثناء" وليس " الغربتة الدول 
المختلهلةوالأسر الديلة، والأسر بمفرده، الأبناء الزوحن أحد 

مثلا(.الزوجة أبناء من ثلاثة مع الزوج أبناء من تتكون رالتي 
الفردإليه تهرب الذي الملاذ بمثابة الأيام من يوم ل كان وما 
علواصحا دليلا الأن أصح الأسرة، ق وهو كله الحالم من 

حياتنا.ق غيث الني والمستمرة العميقة التغير_اُت، 

حيمتؤالش تلك هى تعقيدا أحدئت، الص التغيثراُت، أكثر 
الماءأصحت، فقد الخنسين، كلأ يلعبه الذي اكور عل بفللالها 

للإدارةحطثر بغزو ؤيقمن بل العمل، محال ق كبثرة قوة الأن 
حديدةأسالمج، نتعلم أن عالينا وحب، ولخا العليا. الوسعلى 
المفايقايتؤت، بتجنفق3ل ليس الحنسين، كلأ أفراد بين للتعامل 

كىالقوة موامحلن عل الاعتإد عل بالقدرة ولكن ية، الحن
منكى ما أقفل نحرج أن العمل لرئية فكيفا الحنين". 

واو0اعو 



ااادضثأcicUj  0و□الاشوية 

ظلي الحنسين من عمل نوة ندير وكيف الرحال؟ من ترأسهم 
تغير؟من محدث ما 

منيعد فلم الأسرة، داخل باغ بشكل الأدوار تازت 
الأنفالأم متا. يمنان الأبؤين الأسرة هتزل محيق أن اكترض 

قالأطفال يبقى وقد اليوم، طوال المنزل خارج ~ الغالب ل ~ 
عملها،ل منهمكة الأم بينإ متاحر، لوقت الرعاية دور إحدى 

قلكإ عملها، إماء بعد الأصدقاء أحد مع الغداء تتناول أو 
أم®.بلا أب، مع الأطفال يمش 

قليلاالتوسع مع والمضمون بالفكرة ^ا لثل أشار وكيلك 
علاقاممالرحال يفسد راكيفح كتابه ق هاكنالي( الدكتور)باتريك 

•ذللثح® عل النساء تساعدهم وكيف، الزوجية 

،و»واياواةااو

١١ المتن، نحو والتاء الشرق نحو يتجهون الرحال ( ١ ) 
.١٩-١٦)٢(يطر:

ب■ وأ\ 



|ا

عوائق

مكرى:ائض ع& 

ocLaالأسرة داخل 1وروجيزا وي0 أكمل تقسيم 
|وحوإايىإلا الأبوي 1واظ1م 

االقرآنبان كتاتما ق السعوديات التويات إحدى تقول 
حيثمن مساويان وا،لرأة الرجل أن شامل بشكل أعلن قد 

لك،ا وذلك ال؛كولوجكا، والتكوين الثولوجي الركب 
جعلكنئم ئلمؤ من نم ترل< َن جؤد محأئث ؤ ت تعال قوله 

[.وق١ ١ ]^1^: ه إلاشهء محئمن محمل وما أرؤحأ 
قالمساواة بمسألة للريب محال معه يبقى لا بيان الأية هذه مثل 

الأسرةداخل الزوجض ب؛ن العمل تقيم فإن وبالتال التكوين، 
وضعتمم هو وإنإ مباشر، ينصر شرعه افه من بأمر يوصع ُلم 

'..،!الفقهاء.وباْ الأبوي، الأ-ري  ٣١صاغه وس 

٠٢٩٢والأجت،اءي، الض ض عودة الالرأة :١( 

Wk  حمام( g ،ززتا;عوائق|



ajQuuJI  اوذضثل0 ضاعة و!

:alLnaJIبتلاع اق 

مساواةق حكمها عله لنت الذي الأماس حطأ عن يعيدا 
الأبوي،النظام وشثاعة وسكورجما، بتولوجما والمرأة الرجل 
قنومن مادامت هدا كل الذكورى،اآعدى التمييز وعقدة 
فيكفيوالأحكام، الحقاس تقرير ق القرآن الهلان بالعائق 
امتشهاد،من يه استدلت ما امتتتاج؛ من له توصالتج ما لشبجن 
المساواةكانت، فلو عليه؟ ينته ما حكمها،ليسقط أصل ينقضن 

لماالزدجغ،؛ بمح، يالأدوار/الأع،ال اياواة ممي باككؤين 
ليلتقيأزواجا؛ وكانوا حصامحهإ، وفق أدوارهما احتلفت، 

البشري،النسل بقاء حول العفليمة مهمتهإ ق والأنئى الذكر 
موصعبين ما الأم بدور البشري التؤع حفظ المرأة فوظيفة 
إلخ•وعناية وتربية ورصاعة ؤإنجاب،، وحمل للولد الحرُث، 

آلةبين ما الأب يدور البشري للنؤع ميب أنه الرجل ووظيفة 
وحماية،ورعاية وغداء، سكن وتوفثر نمنى، إذا نملفة الحريث،/ 

أدوارهمالكن، واحد تكوينه،أ فأصل ولده؛ أو لزوجه مواء 
الحلقية.وحمانمهإ الهليعية، و٠لاJفهإ لاحتالف احتلمت، 

أذكوقس ؤ عمران؛ مريم؛نح، نمة ل تعال يقول فمثلا 
?لآنقه]آلصران:آم[.

٩٢



بإحلقه كل من أعالم ررواممه أي: الطمى المرين إمام ئال 
نالتواما قولها، عن الحر إل - ذكره حل - رجع ثم وصت 
ت~ ربيا لخدمة فحررته حملها ق نذرلت، كانن، مما رما إل ~اءتدارا 

بما،وأقوم الخدمة عل أقوى الدم لأن كالأنثى(؛ الدم )وليس 
والقيامالقدس ليحول( الأحوال( يعفى ق تصلح لا الأنثى وأن 

والنفاس*الحيض من لمايعربما الكنية؛ بخدمة 

إهمارإلهي،محبم4 محلإر،آثكةمح( وله قل 
حصانصوفق والوظفة الاستعداد ق الختسين ُ؛ن الفري، 

محتالفانوقد يشركان فقد والأعإل، الأدوار لبعض جنسيها 
والشرعية.الفهلرية الموافقة حب عل 

 Sإاأأأ1اي0،وضة0ضرورة الزوجين بين الأدوار وزيم ت
الفطرية؛والأذتلأف1ت ااأوورعأة، الأدلة ت9وددها ىرJذيه، 

اليياة:ونلتتلم الأولأرة( لأستقيم 

الأسرةق الزوحن ب؛ن الأءاJ( وتقيم الأدوار توزيع إن 
مح،هدن خو\  ٤١سا.٣ ؤ تعال: قال( الأزل،حيث مذ 

اايعنيه]ءله:ما؛؛[هتثق آنحقت من ثلأعمبمص ؤلتيحلف 

]\(تفرامى،)أ/أم(.

ااش(يآت،



!ااتغش0 وصناعة النلتلوية 

)فتشقا(ول؛ينل: العلةواحد. امتراء ي لأما وزوجك؛ أنت 
الكادلأنه الثانر: دوما• المخاطب لأنه أحدهما: لأمريزت 

أولا.وهدا . أحصءا بالثقاء فكان لها، واااكارأب 

وانتهاءالنوية، يالحقبة ومرورأ الأول، العصور مند ثانتا: 
والعملكالصيد والكد عي باليقوم والرحل الأحداد= بزمن 

متموالمرأة يعول، ومن ليته الرزق با لحلونحوم والتجارة 
ذلك،ونحو الزوج، وخدمة الطعام، ؤإعداد البيت،، يشوون 
الأدوارتوزيع فكان الداخل، j والمرأة الخارج، ل فالرجل 

متفاوتة؛؛١^٠ينبح الغالب، ق زال وما الأزمان، تللث، مند قاما 
اكاحيةمن كانموذج النوى المجتمع أخدنا ولو المجتمعاُنن،. 

ذللئ،:عل أمثلة فيه لوجدنا الإسلامية اكارمحة 

بةالزومةلأنضينشءلاب~رض١- 
منتلقى ما شكتا حبنا الله رسول بنتا وفاطمة عنه~، افه 
لغجرفارسيها أبيها، من خادما أراديت، لدللث، الرحى، أثر 

ءاكانتجحينها لأما التقسيم؛ هدا أقر فالتي.  ٠٢٠هن-ا.
عليها،خدمة لا لعل( يقل، فلم الخدمة، من تلقى ما تشتكي 

(.٤٣• وانمون)٣; ١لأوردي، )١( 
بتل الرأة عمل باب رءم)؛ا'مه(، البخاري، صحيح ؤ( يئ،ت الخان يظر )٢( 

(.٢٧٢٧رنم)لم، موصحيح زوجها. 

٩٤



'أحلا«.' الختكم ق محاي وهو.لأ عليك، هي ؤإنإ 
افرصي ~ بكر أي بتت أمإء ها نفعن ذكرته ما وكدك — ٢ 

تتقول كإ أما لدرجة زوجها خدمة ق كانت أما — عتهإ 
دلوه[،]أي غربة وأحرز الماء فراسه،وأستمي أعلف رافكنت، 

منل جارات خز وكان أخبز، أحن أكن ولر وأعجن، 
أرضمن النوى أنقل وكنت، صدق وة نكن الأنصار، 

علمني وهي رامي عل افه. رسول أقطعه التي الزبثر 
رسولفلقست، رأسي، عل والنوى يوما فجنتخ فرسح، ثلث، 
م.

هذاكل ق لزوجها خدمتها ق دورها عليها ينكر ولر أقر وقد 
٠والتعب، الثقة رغم 

وتركأب هلك، قال'. عنه— اش —رصي اممه عبد ن جابر عن ٣" 
ه؛الله رسول ل نيتافقال امراة فتزوجت، أوسع بنايتح سع 

قلح،'.ثيبا؟ أم بكرا فقالت نعم، فقاوت،ت جابر؟ يا تزوجت، 
وتضاحكها، ^٠٠٧تلاعبها جاؤية فهلا قال: ثيتا، بل 

وترك؛ناُتإ،هلك، اممه عبد إن له1 فقالت، قال! وتضاحكلئ،؟ 
تقومءليهنيكرهتإأنأيهنسئلهن،قزوجت،امرأة 

إلي4.يرحع ذلك ق وللتفحبميل ( ١ ٧ ١ ه/ ) العاد، زاد ( ١ ) 
(.٢١٨٢(،٣حلجا)٣٥٢٢٤حالخارى)

عوابصو )تفل1ئعا 



!ااتفإال0 مفاعة و الاشونة 

متفقعليه.باركافهلك،أومحرا. وتصلحهن،

لتوزعه المي إقرار هو المرية الأمثلة مده من مالثاهد 
عنالطر -بغض سهإ العمل وتقيم الزوجض، ين الأدوار 
زوجهانحدم المرأة إن حيث أوالاستحباب،—، الإمحاب بين الحكم 

ولبيتهؤيكدلها يسعى والرحل بالبيت، الثاؤلتة بالخدمة بالمعروف 
الأسري،الميزان ق الكفتان اوى لتتالخارجة، وأولادهمابالخدمة 

الأحاين.بعض الحاجة عند الخدمتين تداخل من ولايمع 
الرجلعل الفطري ان الإنالتارنحي الدور وهذا ءالثا: 
إلاوالمكان الزمان بتنثر يتغير لا ثابت،، ترعي كأصل ؛القوامة 

Iتعال ل ،ما قطاته بم

بمثهنِآلة ممل مما الثَاغ عز هو'موث> لزحائ أؤ 
ينشت،ءالصيلخت أمؤله_إ من آثقوا ويما نص بؤ 

٧(.١ ٥ ) سطم صحح (، ٥ ٢ ٤ ٥ ) ^اري 
لكلقوةضل من قوامته سب الرجل يقوم أن والأصل الغالب لأن )٢( 

يغيمْ عن الببتن لهذين والرعاية،لتكون لكلكسوة ونفقة والخإية، 
ولايتهنقط وند قوامته، سزل ١^^;، لهذين إهماله يقدر ؤإلأ كماية. 
\هوس يقم ب إذا علها 

وممطاتأاا،فهناكالقوامة عن الفقهية الناحية مجن القراءة يريد فانية،لن )٣( 
وفاءود. مقارنة^، فقهية يواسه ~ القوامة اامجسقطات يعنوان محكم بحث 

م.١  ٤٣٥الأول، ربح )العددأآ*(، العدل محلة ل اوويلم،مشرر 

ُحاس■ ت ؛■ ■ا " ز ب أ ■ نج 



فالرحلاء:أ'آ[، الن] ه أق، حفغئ بما لإمن_، حنففثنت 
الدلالةقطعي المريح، القرآن ينمى الأسرة عل القائم هو 

بينفهوما مرام، ايالغة• بصيغة جاء لفظها أن لدرجة والثبوت، 
ونحوه،وكسوة ومكن، ومعلعم وأمانة، ؤإنفاق وحماية، رعاية 

حمائميمن ا،لرأة عل اض فمله بإ والكد العي من له بد فلا 
قوالزيادة والهلبع، النفس أمثال: مجن الفطري المستوى عل 

حلقتهوتركيبه بل التفكير، ونمهل والإدارة التدبير، وحسن القوة 
التكلفية،الوظيفة لهذه منابر — عام —بشكل رحل كجنس 

بالمحىانمريةوالماديةكاصل،لدمح، تكاليفها نحمل وأقدرعل 
أنهكإ للرجل القوامة الكريم كتابه ق اممه جعل الصرنح القطعي 
التعنترلكثرة داعي فلا الرجال، ل النوة جعل المريح بالنمى 

علوالفهلرة والتاريخ والسنة، القرآن لها شهد حقيقة ل والخيال 
والأجيال!القرون مر 

واستعدادونفقة، مهر من الكسبي المستوى عل وكدلكر 
التيالفقة واجبا من يلزم ما لتوفير الخارجي؛ للعمل حلقي 

قالالقوامة، مسؤوليات وباقي وبيته، لزوجه،وولدْ، عليه 

وكفىفيرهاث» ثورعثو وش تن ذوسمت شق ءؤ تعال: 
عليكمراولهن الني.: وقال ٧[. ]اكللاق،: i ؛أآةائئآدلأ 

ثئل:حتما وقال. سلمء• ترواْ بالمعروفح،، دكرتس رزئهن 
إذاتهلعمها ءأن قال: عليه؟ أحدنا زوجة حق ما اض! رسول يا 

يتء،( iijigcو )تمائف 



ااتضأاة؛وهإأع0 اواات1و،غ 

جت.اكتإدا وتكسوها طعمت، 

النفقةواحب الأسره،عليه عل كقيم دوره الرجل مارس 
الأسرةحال وقمم ٠. بالاحماع' للزوجة كحق بأوجهها 

باقيمثل مثلها قوام، رئيس/ من لها بد لا إنسانية ة كموم
معاملات،،أم علاقاته يرن،، أم صغرته الثرية الموسساته 
تتاحرمايهن الفومحى، لاتكون كي الإدارة علم ل به فهذامسلم 

والعقول،والأهواء والقوس، الطباع لاختلافه وتتافر،وذللئج 
لتستقيمالاختلافه، ؤيقصل الأمور، يمحيهل رئيس لابدمن فكان 

^^خت،.والأسرةفيالخياةاروجيةك1تن1ما
كول،البيت، شؤون إدارة ب؛ن ما ؤإنفاقه، لتففيله كقوامة للرجل 

وتاديبهووصاية، حففل بهز فهوما والأبناء، الزوجة وموولية 
تعال.'نال أوالأولاد، للزوجة مواء وصيانة، ؤإنفاق وأمانة، 

[.٢٣٣]١^: i يآمحري ِردمنيثلإن ش >نءزالؤؤد 
الهناجةحق قوامته تعاتؤ مقابل للرجل يكون أن لأيد فكان 

وقالصحج، حن الإسنادْ قال وأحمد. والحاكم داود أبو رواه )١( 
م)صحح حمانء. ابن وصححه الإساد. صحح والدمي: الحاكم 

داود،رةم)ا'هارا(،)ا-/ا<هم.
قالاحميع محومحرعة ق والكوة الفقة حول تحقيقه ينظر صحح، الاحميع )٢( 

(.vw-Utrالإسلامي،)م الفقه 

٨

إ ٩٨



واجس،فعليه طامة، يلأ قوامة ولا للأسرة، كقوام بالعروق 
^^ضك،ك،اقالتعال:ؤاأتيائوتوث

آثقوأود-ما بعض و بمثهر أقع فكتل مما التتث!اغ عل 
دثاكثي-ا حنففكت، ثشت، هالصتتلضت> آتولهر مى 

وأهجزومئمحفتوهمى نأفكظم0نثورمى حغفثأثث 
عنينبغوأ ئلأ ؛ذ أدصاج ؤ، 

فحقالماء:؛م. ] 4 علثائم؛ا ضلآإنآشَكاث 
منله الطاعن وواجب الأية، صرح من ظاهر بالقوامة الرجل 
كإولأزواجهن ف مطيعات أي• )قانتات( قوله ثاهدء الزوجة 

منذللئ، عل ومحار دي، والوقتادة عباس وابن محاهل• قال 
بالتفر،وأحكامالقارميز— —لامحيإ العلم أهل س بعدهم 
لنبالترتسسج العلاج طرق بعدها اممه ذكر لدللث، . القرآن 
قولهق كإ لطاعته ترحع حش تطعه، ولم زوجته عنه نثرت 

إمامقال سثملاه. عنيى بنوأ هلا أطمنبمتمحكم ءؤ؛ن ت تعال 
أ-أاأطعنكم فإن ثناؤ0ت جل بذللث، ®يعني الهفرى! المرين 

فلاإياهن وعظكم عند نشوزهن نحافون اللاق نساؤكم الناس 

بطاعنالأمر ومقصوده القرآن،! أحلكم احامع ق مثلا القرطي ول ف( 
(.١ ٥ • )ه/ الزوج. مة حال ل نفها ول ماله ل يحقه والقيام الزوج 

ايآذ؛ا( عوائق و )يقائض 



! acUaو اكشوية 

الفاجعي فاهجروهن بملماكم لر فإن المفاحح، و مجروهن 
الواجبإل وفئن ذلك عند طاعتكم راجعن فإن واصربوهن، 

تلتسواولا ومكروههن أذاهن إل طريقا تطلوا ملأ عليهن 
بالعللوأموالهن أبدامن من لكم محل لا ما إل سبيلا 

بنارحمن تمد دعن علتها، الزوج حقوق من حق فالطاعة 
الزأهصلت اض.تااإذا رسول قال قال! — عنه اض —رصي عوف 

روجها،وأطاعث فزحها، وحففنئ فهزها، وصامن حثها، 
نئن*.الخ، أ؛وايت، أتم، من الحق الحل لها• قيل 

ورعايةبالإحاع، الخروج عند بالجمل استئذانه وكذلك 
لتنتظمذللث،؛ ونحو الزوجة، من وأولادهما الزوجية يبت 

لكلكمرلع، كلم *ألا قال ففد أمرتبما، وتستقر حياتمإ، 
وهومؤولربع الناس عل الذي فالأمثر رعيته، عن مؤول 

والرأةعنهم، وهومثول يته أهل عل ^ والرحل رعيته، عن 
وفتاعنهم•••"• موولة وهي وولده بعلها يئنا عل راعية 
الأدلةمن الزيد فهناك الحق،وإلأ أراد لن كان، قدر مضى 

والأوجه.

(.٣١٦/٨)١(شراهمي،ر
للمذري،الرم،• اصحيح ل ونال والعلراق، أحد رواه )٢( 

أيبعيا ق أما حان ابن ورواْ . ijSiحن ٤(;  ١٢)آ/ 
مريرة•
(.١٨٢٩^)سلم، )•ا(رواْ 



لالنؤيات من الفقهاء عل للاعتراض وجه لا وباكال 
الشرعية،الأدلة عل بية لأنيا الأّرية؛ الأدوار تحديد ألة م

كإفكري، هوى أو أبوي لتظام تحيز بلا الأنانية، وا،لقاصد 
العمليم تقرافإن خاخمأ.' تصور ق النويات إحدى نفلن 

بمصشرعه اغ من بأمر يرصع ل؛ الأسرة داخل الزوجين، بين، 
الأسريالظام وصاغه أساسه وصع يم تقهو ؤإنإ مباشر، 

للصوص،تضرهم خلال، من وأقروه الفقهاء، وتينا0 الأبوي، 
مسالةق تحم صرمحة نصوص عل استنادهم خلال من وليس 
اجلرأةتبقى أن، هو الأصل أن، عدوا يموجيها التي الأدوار، تحديد 

والكسؤالمتج العمل وأن وأمحرما، زوجها لرعاية يتها بل 
!١٠الزوج...حق هومن العام الجال ق والتواحاّ 

بعضإيراد محن معنا ني، كإ ختلآ إليه ذهبت، ما أن ولاشك 
بيتهاق ا،لرأة تبقى الأصل أن قولهم أن إل أثثر لكن المحوص، 

ومرقؤ تعال• موله أمثال من أدلته له قوي وجه أسرتما، لرعاية 
العالعاممعاشر فريخ ينْللقوامن فلم لالأحزاد-،تم'آ[، ه يوتكى بل 

الكاتبة،تهوره أن( ريي كا أبوي نظام أومن نبذا، قالوا الذ«ين 
انر،الأنوتاؤيح ا،لرأه، طسعة مع يتوافق ما ^ا أن العلم ْع 

للحاجة،خروجها مع يتعارض لا وهدا الشريعة، ومقاصد 

.y<{r-y<{yوالاجتار، اكفهي ض عودة اللرأة اا 

عواتق(و )ح0اوم، ■ء.^^أااأأأءا 



اوتضأاة!وهللأكة اكشوية 

ونحوهما.وعمل تعليم من ذلك إل وما والضرورة، 

Jli  زقزن ؤ j ثثوتئن i قال[، ١٣٣^١^: ت
كانؤإن الست،، بلزوم ارالأمر ١^؛ هدم معنى القرطي 
لوهدا بالمعنى. فيه غثرهن لحل فقد . الك، اء لنالخطاب، 

بلزومطافحة والثريعة كيم، النساء، حميع نحص دليل رد يب 
عللضرورة، إلا منها الخروج عن والانكشاف بيوتس، الماء 

موضع®.غبمر ق تقدم ما 

:ا(أحكامامآن،)أا/آا-ا:

آ-لماا



تثوأو<:مخيال ه

مقاصدوتميم الخنسين؟! بين المروءة تحق القوامة هل 
أبنيها؟ أن بدل شمو}ج 

متجاهل،مضلل سياق ل ياق لع الاعتراض من تعجب 
حديثهاعند النموية الكاتمة اول نأمثال من متحاب، محمل 

الأدوار:تحديد عن 

أرادهاك،ا الزوج؛ن بين العلاقة أن نممرر أن ممكن ررفهل 
والتعاطفوالرحمة، المودة ينبؤع من وجوده تستمد أن الإسلام 
كونأن يمأكن الزوجين• بتن والتعاون والاحترام وايمة، 

وطرفوالأوامر، التعليإلن، عنه تصدر طرف وجود مع كيلك 
مللئحناعية بحكم الحقوق، كافة من ومحروم فقط، ينفذ 

الاحتاس

1اغذوك0:غ1وط0 م& 

الخلهلهذا تفكيك تم إذا ذللمثج الممكن من نعم فنقول، 
ورحمةمودة من الرواج مقاصد إن حسنا الفقرة؛ ق الحجيبا 

الكتاببنص الزوجين بين الأدوار تونيع مع تتعارض لا إلح، 
منوالاحترام، والتوافق والانسجام، التناسق قمة بل والسنة، 

.٢٩٢والأ-بماعي.، الفقهي ض عودين الدأة ا ا



!ااتفس0 صفاعخ و اوفطروو0 

لأنايروف؛ طاعته وواجب الزوج، بقوامة المرأة حق ت أمثال 
هولذلك مثلا، كالنفقة الرجل عل محض تكليف، غالها القوامة 

بالمعروف.طاعته علميها حقه ومن الزوج، عل الزوجة حمو3، من 

حرمانأمثالت من المسألة أصل عل العوارض إقحاملئ، أما 
وأوامره؛تعليإته بمدر والزوج حقوقها، كافة من الزوجة 
علعارفة ألة مفهذه أ تثتى معل كامل حكم لتصوير 
صورةلإحراج المساكن بين نخلممل فلا حكمها؛ ولها الأصل 

الصورعن فإذا ؤإلأ التحيز؛ سجيا الأدوار تحديد عن معينة 
لاطارئالكاتبة ألة؟إفحيدة بالموالإمحاية الأصلية الأحرى 

أصلتعارض بذللئ، لأما له؛ قيمة لا الأصل عن العارض أو 
الأدوار(تحديد الأسرة/ ق اازوحين العمل؛خن المسألة)تقسيم 

شرعهالله من بأمر يوصع ررل؛ زعمها فا الأساس س ومرححها 
حتىبل الفقهاءا؛، وتثناْ الأبوي الأسري م ١٤٥٠١١مياثريل بنص 

منمرجعها بأن — ؛الحقائق فحالت، ~كإ المرمحة بالأدلة أتيتا لو 
منهجق ممتضعها لأما محارصتها؛ متبقي ايفها والستة، الكتايتط 
الزوحتننح، الأدوار تونيع أن ترى حث النص(، )تارنحية 

^ثقمنهأاافروقادثخاكلثيحية/منطاقس 

.T^-Y،\Yالسابق، الرجع )؛(بج:

١

و؛اا



•مدهوالواجبات الحقوق توزع اقتفى الهنرفن بين الفهلرية 
كانطريقة وهي الهلرفثن، بين التعاون محمل لكي الطريقة 

اتا،لوماستمرارية ولكن ومكانيا. رمانيا ق ييررها ما لها 
بينالتهالموي الوصع تكريس ق أنواعها بكافة الاجتإعية 

علالحافظة ق مهنا دورا لب الأسرة، داخل الزوج؛ن 
عنهنتج الذي الأمر الإ٠لريرش، بشكلها بتنه،ا الوضعية هن«ْ 

الحملبحق للتمغ الاجتماعي ايجال ارتتاد من الرأة حرمان 
ارتيادمن الثديية الحوف حالة بالتال عليه قرنت والكب، 

للرجل...ءية بالنحتى أو للمرأة العام المجال 

وجهأكمل عل بدوره الرجل قام لو إذن--حنى 
حياتهماق وجه أكمل عل أيما حقها ا،لرأة باإقوامة،وأءهلى 

ستبقىالتقليدة! أو النمطية بالأدوار أسمو0 ما أو الزوجية 
أمورتلثلاثة التسويات؛ من وأمثالها هي معارصنتها 

لالرجل كقوامة الروج؛ن بثن الأدوار أن نولها لازم الأول؛ 
فيتغيرثان، لا متغثر حكم لييتهّا؛ ا،لرأة ورعاية أمرته، 

ثابتالحكم لأن صحح؛ عثر وهل-ا الزمن، تقادم مع 
والشوتالدلالة قطعي بدليل زuن كل j دائم 

.٢٩٤المابق، ارجع 

(■ثْآ0ااعوابف و ا)تةلأثع، 



اوتف1لأ1ءضاعة و اكشوية 

مصلحةلا )الفردية( الرأة مصالحة ومنطالمها هدفها الئال! 
الردلجالسوي الفكر من والانطلاق الشركة، الأسرة 

الإسلأساسا.الدين لا 

للمسألةالفاسد تصورها ق وية كنالحقيقية مشكالتها الثالث! 
مصأوشسيمانمل/الأدوارأن ترى فهي وهدفها، 

الجالارمحاد من المرأة حرمان يخي بالأسرة اروجن ب؛ن 
المجالوارتياد والكمي،، العمل بحق للمتمع الاجتاعي 

الالنزل حارج المسوية بالفلرة للمراة فالأصل العام! 
المسويةالنظرة ق قوامته ق الرجل دور حتى يل داحله. 

أولويات،ق المسوية الأهداف، أمام ( IjLpتشكل مرته أق 
العام!.الفضاء ق المرأة 

المسويةبالفلسفة الواصح التاثر الأمور؛ هده ق نحفى ولا 
علوالتركتز جندرية، اواه ومفردانية، من اليداوية 

صراعيةالحنتن فالفلرة؛،ن عليها! واجبات بلا المرأة حقوق 
ذلك.ونحو تكاملية، لا 

ومامةخاص، كتاب ل بالفصل القيمة شذ0 عن محوم، وقد نائية: ( ١ل 
منالسعودية، والنوبة اليدارية الفلسفة واسمه: النوبة، عل أثرها 

العاصر.الفكر مركز إسارات 

١ •-،
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واموايات(أاتضادة 
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اساتالإمخهوظضضاساهت
بحجةاليترت ء1ىبض

الهمءهواصرير'وائدمُ'صيرل
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ذق1وق

النظومةبعض ق يوجد فيإ النوى الانحاْ امام إن 
^^١١،٠٠المعللح لنت را٢أع ونحوها، بالذكورية الشرب 
الأحكامق الخنين بين تمايز كل إن حيث اشاممية، وحزمته 

والحقالعدل الهدف كان لو حش الرأة! ضل تميز والجالأت 
مملحةأو الخلقي الاختلاف أو الديني الأمر مع يتناب ب،ا 

واجباتمءااأو وءلاJفهإ أو حصائهبمهإ ْع ويتوافق الحنمن، 
شعارهممع تعارض المعلوم النوى بالمفهوم بالهاية مهذه 

هذاورالتالي االطلةة(، )المساواة الخنسين ين المساواة المشروم! 
لذلكودونية، للرحل وتبعية ومحلهلة، وقع وفللم، للمرأة قهر 
اتفامية— ا،لرأة صد التميز أشكال حمح عل ءاكهاء من لأيد 

الخننبن العللمة المساواة قرصية أن العلم مع سيداورا. 
الأديان.ونفلرة الإنسان، الفءلرة،وتاريح أبجديات نحالفح 

الفقيهأو اشر محكم حسيل حدا العليعي فمن هذا وعل 
النوياتينظر يكون ين؛ الخنين تمايز فته ثرعي كم حل 

باحثاتمركز الخنس؛ن، ين الساواة ز نظرات كتابي,؛ ل ذلك أنت ند و، 
الرآة.لدراسات 

عوأوف(و رحمائف 



1 9 الآش9ية  aclip 0لتفش!

الإحماعأو والسة يالقرآن امتدل لو حتى ظالر ذكوري حكم 
والإلحادية.الإملأمة ا.لرحعيتين لاختلاف وذلك والمقاصد؛ 

بالناهجتلوذ الإسلامية بالمرجعية التسويات من نومن ومن 
كاسدةتضعيفات أو للايات فاسدة تاؤيلأت ؛خن ماالمنحرفة 

وهكذا.والمقاصد، للمصالح أوثوهم للأحاديث، 
المرأةنحص ما غالب أو المائل بعض برفض التحجج إن 

جسمن الممر أن بحجة المعولر وي التالانحاه نحالف، مما 
هذاجلاع ر كان الفقهية الأحكام معغلم بني من أو الرحال 

عنأتتنا أصلها من سريعتنا لأن الأساس؛ من حاض مبدأ 
لأنهربنا؛ دينناوشريحة منرفص فهل محمد.؛ رحل/ ثلمريق 

الإدانيّرمح عل ذلك دض أيل؟ِإ رجل طريق عن أتانا 
متوإلايجألا م-إق، ين، وثكا تع١لت نال الإوية؟ا 

4]الحلمأ[.لأتأين ئتأأنلآلآؤأنمح 
للجنسين.الني. بعثة حيث يلزم لا نلائ، بأن قالوا ؤإن 

للمخلوقن.المعوقن من الرمل عن الحدين، لكن نعم؛ فنقول! 
المئويةالأحاديث، ق كإ الدين هنك عن ماذا الأحر! والأمر 

~؟إأجع؛ن علميهم افّ رصوان ~ واكابعير1، الصحابة من مثلا 
ولاوجودمبدأفاسد، الحض بحجة الحكم نمدأرفض وباكال 

القهلعية،ردالأوامروالموامي تبعاته من والذي الإسلام، بدين له 
معاخلافها يسج بالشرعية، الأحكام من الممالص وسهولة 
اك*عهمةاالقامم 



-I

عوائق

1وامأنإمم عمل لامص الموى: ائش ع. 

النوىالهوى الضر يوافق لر إذا مثلا القرآن تر فتل 
تالنسوان إحدى تقول 

هوأنومرحل، وواضح وجل بسيط السبب أن اعتقادا ررق 
فيا،لراحلسكاتالما\ىوعات

الشترذلك عل بني ومن التعليم، ومن القراءة ومن الكتابة من 
عنالفلر بغض وهذا ١' . ٠٠.• رجل• أيما الفقهية الأحكام معظم 
الحكممصدر بأن التح*>ج مدأ هو هنا، يهمتا ما لكن المسألة 
الإسلامعلمإء لأوائل تمتد عندهن العقا-ه وهل،ه الرحل! جنس 

لرررلماذا -بما؛ استشهدرت، ومن هي تقول حيث الأول! لقرون اق 
اتمم نجد ولر القرآن، مفري مصاف وحفصة عائشة ندحل 

نزولعاصرت الأول أن برغم يعزىإليهن، مكتوبا أو محلوطا 
القرآن...وحفاظ قراء أوائل من كات حفصة والثانية القرآن... 

. ٦٣السعودية، راة ا ا

ااؤ7ز0(اعوائق و )تشائف 



أاوتضف0 صفأعآء و اادش9و0 

رغمالثقة الرجع ئعدا ل؛ انبإ بزنجي نعت تراه كإ السبب 
ذليومعنى وة، نلأّس الحديث ق وخاصة استشارضا تعدد 

تحتالذكورية مشكلة مز يتخلصوا لر أيفا الأوائل المسلمن أن 
.يزال®! ولا ذلك حن القائم القبل الاجتإعي الضغهل 

اء:للتوإنصاقا الرحال ص فاعا دى 
أماالثال، وحول افءأ، حول ثمن من سيكون الحواب 

رفضمبدأ حول السابقة الحقائق فقرة ل محه أحبت فقل الثدأ 
لأجيبباطل، وأنه رجل( القائل)الذكر- جنس بحجة الحكم 

وحفصةعائشة حول مثالها ق الحجة هذه بينة عن مباشرة 
أبو:،إ~توعن عنها الله ~رصي 

كالحديث،مشافهة يروى الصحابة عهد ق اشر كان أولا: 
ضر)كاملأول ولعل الثال، القرن ي إلا ؤيدون يه بمغ—، لر 

منفكان ه(، ١ ٥ ٠ )ت: سليإن بن لمقاتل كان مدون شامل( 

عنوان؛تحت حديد، عصر وتحولات الرأة ندوة صمن مشاركتها تقصد )١( 
والامتجابات،التحديات ض ا،لرأة وقضية العولة عصر ق الإسلامية الأمة 
٢٢٠دمشق، الفم، دار ، ص٢٣٢ السعودة(الرأة محاب من رملا . ٠٢
الهويةعنوان؛ تحت إلكآزونية كنسخة العالية الشبكة ل ورحيما قلت؛ 

الحديد،العصر وتحولات الرأة كتاب ق للنثر قدم افلمة، للمرأة الذاتية 
كورنيلجامعة - نعمت الدكتورة وبتعريف )ص١(، ل موجود والنص 

الأمريكية.التحدة الولايات نيويورك(، رإثتكا 
.١٦٧السعودة، )آ(الرأة 

\,-َ



أوه( ٥٨)ت!لعائنة كتابآ أو خطوطا نرى لا أن الطبيعي 
ه(.٤ ٥ أو ٤ ١ )ت1 حفصة 

قيكمن مثال وأيرب أيما، الرحال عل ينطبق وهدا 
الدائمةوصحبتها اف^ رمول عند قدرهما بجلالة أبوتبما 

منفبالرغم عليها- افه رضوان - وعمر بكر أبو وهمات معه 
ذكركا الصحابة— من بالضر اشتهروا الدين العثرة من أنيا 

وفقمحهلوط لها يصلنا لر اأإتقاته(ا— ق ( ١١٥٩ ١ اليوطي)تت 
أووية، نومحاوس ليت فالمسألة إذن ١^^٠! صاحبة تريد ما 

نحاهلمها((اتم امرأة ررفلماكانت قولها! أمثال من ذكورية عقد 
صمنمن الضر كان الأحاديث تدؤين تم أن بحد ثانثا! 
ذوومنها فينهل الحنستن، عن مرويان تقم وهما ابوا:أا، 
التفاسرأوردرتا حتى القرون، تيك منذ وعرهم بالمأيور التفسير 

لوحدها.يالتاليف 

أوالصحاي مرؤيات محنها تستخلص باتيتا الأحثر القرن وق 
وكثرتهالشسثر، علم 3، وشاته بحسميه وكل بالتفر، الصحايية 

محرؤياتبما،دراسة عند عنها— اش رصي ~ عائئة فمثلا وقلته، 
شملتاعانثةاا أم ررمحرويات دراسة ق كإ ؤإمحرادها 

ستةيالرياصر، التوبة مكتبة نشرته مطبؤع كتاب الفتيسان، معود لدكتور ل( 
عائشةالوم-ين أم تضثر الثازت هذا ق الأحرى الكتب ومن ١ه•  ٤١٣

أممحاجترت ورسالة السعود، أبو اض عبد للدكتور —( ه ١ ٤  ١٦)
الهلري=الإمام ير ونموالستة الكتاب ق التفسير ل ومروياما عائشة 

ال7زراا{ عوابص و ردم1وف 



cuguiill  ااودفسا0 ضاكة و

التحديدا الضر نحص ذ،ا التمحيص وبعد قولا، ( ٧٤٧)
تحليلهاقولأ، ( ٢٣٦)أصبحت يه صلة له ماليي أو علومه 

لكلتال:

الصحابةعن وقولن قولا، ( )١٧المي. عن روت 
يأكثرها قولا؛ ( ١٦٣)محها وزوي عنهم-• اغ صي ر- 

يليهاقولا• ( وبلغت،)١٨النزول، وأحوال ياسباب، الضر 
الضرتم قولا. ( ٦٤)و؛لغن، والاجتهاد، بالرأي الضر 
وبلغت،)٥(بالقرآن، بالضر ثم أقوال. وبلغتح)٦( بالسنة، 
وروىأقوال، وبلغتج)٤( العربية، باللغة الضر تم أقوال. 

بالتاريخ.الضر ق واحد وقول حك،، مرفوعان قولان عنها 
وثلاثونوثإنية الصحابة، من ثلاثة الأقوال هن.0 عنها روى 

الالممرونصاحب، فعل الدقيقة الطريقة هل.ْ وبمثل تا؛ما. 

عائشةالسيدة أحرى*مرويات ورصالة سليإل، لحمود ه( ١  ٤١٠)— 
ورسالةكإل، لأماني هد( ١ ٤  ٠٨)نحاليلية دراسة ~ اممري ر شل 

إلض نؤ. سورة أول من التفستر ل عائشة الومنتن أم مرئيات ت دكمر١٥
لعاتشة السيدة منهج وكيلك محاسم، محمد لحمد ه(  ١٤١٠)القران احر 

منااالفسرون صاحب منها درس وتد اعد. ملعفاف ( ١٤٢٦)التفسثر 
دراستين.المحايهء 

منءالمرون النابع كتابه ل الشد الرحمني همد الفاصل محصها وقد )١( 
والسور،الأيات فقاتل عض وما الكرر، استبعد حيث الصحادة٠، 

(.٤ ٤ ٠ / ١ ) ينظرت بالتفسثر. صالة له ليس وما القرآن، وعلوم 
(.٤ ٤ ١ / )١ السابق، الرم ل لأمائهم يرجع ، ر٢ 

! ١



الومتينأم ارشسيرِ أحرى دراسة ق الصحابة® من 
ومكثرةوفن، علم كدا ق برزت ءنها~ اف ~رصى نعاسة 

الصحابةمراجع من فكانت الحدث، رواية ق لأسيإ لك ذل 
مقارنةبالمأثور شرها قلة أسابح من هدا ولعل بالسؤال، 

وجدوابالمأتور للتفسير الضخمة الدراسة نحد لذللمثؤ بغيرها. 
الموسوعةل بالنح، ففد ثر التفق *أنارها أن الدراسة بعد 

لتكنالعالم، من محها عرف ما ْع قليل وهوعدد أرا، ( ١٢٤)
التفسير،من أكثر والحديث، بالفقه استغالها إل ذللئح مرد لعل 
.القرآن،٠ باحكام متعلق يرها نقمن ورد ما أغل—، أن نحد لدا 

توهالهومإتر صفات به نحمهتر من الصحابة من نحد لن.للثح 
كاللائ١لريكن ذااك، وْع تفسيراوآثارا، المفسرين أكثر من ليكون 

كإعته— اش رصي — كعب، بن أف مثال ق ك،ا عدة لأسابح 
فالعيارأيما، عنها— الله —رصي عائثة عل يتعلق وهن.ا سياق، 

التسويات.نقلته"غال_، والأنوثةك،ا باليكورة ليس إذن 
احتجتحينإ تماما بالقيض فهو المثال من الثاف الحرء أما 

أهلمصاف ل تمل. لر بابا عنها- ائته ِرصى بحفمة الكاتبة 
العيارهدا القرآن! وحفاظ قراء أوائل من أما ْع يس التف

وتفصيلا!حملة باطل والتعليل 

:آا(يظر:)ا/*آدآ(.

9 )تفا  ،iij  ل7زتا(اغوابف



!اوتفإأاclcUld  0والاشونة 

مفزاأوسيريكون أويقروه القرآن محفظ من أن لزاما وكأنه 
والصحابةصحح، غئر وهدا ا كبثرأ! قدرا العلم هدا ق آثاره 

عنهاممه رصي ~ ه( ١ )٩ كعب بن أف أحدنا فلو مثال، أقرب 
منانع،بلا الضر أهل هوإمام المقياس ثيدا لكان نموذجا، أ~ 

أممسابعده لتوافر الضر؛ كب تملأ وآثاره حاصى، شم وله 
كإممواُت، ميعر فوق من له الله نهد أنه أهمها من لدلك،، 

أنسعن جاء ما فمثلا راو، من أكثر عند المحح بالحديث، 
لأيقال ه اف ني أن - البخاري صحح ق - مالك، ابن 
للثج.محاق آفه قال القرآن. أفرئكر أن أمرق افه إن كع_،ت ابن 

نعم.فدرفتإقالت العالم؛ن. رُّط عند ذكرُن، وقد قال! نعم• قالت 
إذافكيف، بالقرآن، وعلمه يفضله له محهاده -؛ذه وكفى عيناه. 
أيافه لكتاب ®وآقرزهم بقوله' له اليي^^ نهاده معها حم، 

بنعمر له فشهد ذلك، الصحابة حتىاستهرد؛ن ٢ بنكاس_،اا؟!. 
قاختباراك،ا له النبي. موال وكدللث، عنه. اممه رصي الخطاب 
المنير!أيا يا اف، رسول قال قال! كعب بن أي عن لم مصحح 
ورسولهاممه قلتؤ قال! أعثلم؟ معلئج انته كتاب من آية أي أندري 
أعظم؟معلئ، افه كتاب من أيآية أتدري المنير أيا يا قال! أعلم. 

(.٤٦٧٧)؛(رنم)
الألباقوصححه وغثرهما، ( ١٠٤ماجه)وابن (، ٩٣٧ الترمذي)" أحرجه )٢( 

(.١٢٥ماجه) ابن حح صل 

ج^^اا1ا1ءا



Jli ; صدريق فضرب قال القيوم. الحي هو إلا إله لا اف ت قلت
قالفضائل من و•ضرها النذر.' أبا العلم ليهنك واف وقالت 

وتوجيه، الض^^ عهد ي القرآن جعه ت أمثال من الشال هدا 
قبلالوحي ه اض لرسول وكب ، منه القرآن بأحد الني^ 

اممهلرسول كب من أول أنه قتل بل أما، ومعه ثابت بن زيد 
محقرز إذا أبي( وكان كعب، بن أي المدينة مقدمه حن لوحي ا. 
فتكنب\؛ُثابت، بن زيل. وسلم ه اش رسول دعا 

-رصيحفصة حا فا3ا ومات، مميزات من ض ما كل ورغم 
آثارهأن إلا الكاتبة؛ حجة معيار وفق أبيها- وعن عنها اف 

المهتمة،الموسوعية الدراما*ت أحد ل حاء كإ قليلة الشبرية 
وهوفقتل.، اثار ( ١٠٥الموسوعة)ق رربلغمت، أنما يكروا حنث 
سامحة،علمية مكانه من عنه عرف ب،ا مقارنة حدا صثيل عدد 

بالقراءةامتغاله وفاته، تقدم ت يل لما ذلك أسباب أوجز ولحل 
أغلبوسط ؤ، أبي، إقامة الأحرى...، العلوم من( أكثر والإقراء 

اش..ؤ«.'ْ'بكتاب علمإء أهله 

(.١٣٤٣)؛(رئم)
(.٣٥٩٩رمم)ئرواْالخارى: )؟(طر: 

(.٣٥٩٧رقم)الخاوي: دوام U طر: )٣( 
(.٦٨/١الأستعاب،)طر: )٤( 

(.٣٨٢)ا/الضر )ه(موّوءة 

عواوأءا(و رحفائع، 



djgjuiUI و aL_^l acLia ا

منيب بن ش به نحل ما كل رغم الدراسة هذه ووفق 
أتهإلا الأول، المقرين مصاف ق يكون أن تؤهله صفاين، 

مفريمن طبقات آخر ق نحده الموسوعة ذه هق 
منأنه رغم مثلا، سبقه ءنها~ الله ~رصي فعاسة ، لف ال

عندما تفوق مد مميزات له توافرت معنا- مر كإ — الناحية هدْ 
آحردلل وهدا ورسوله. القه من بتأييد العلم هدا ل عائثة 

ذواتممقدْ كإ بالموصؤع له لاعلاقة الشخص حس أن عل 
الغؤية!الهلومات 

الخنمرحول الحاتبة منه انطلقت الذي المنهللق جهة من هذا 
مقلمةفهي حفصة، -يا تشهي المجهة من أما وأنوثة(؛ )ذكورة 
الكاتبةلتدكرها ليست،كعائثة — الأن حتى وصلنا كإ — قذلك، 

اللهرصي ~ حفصة *روت فقد الخصوص! هذا ق ييا تحج أو 
نولانعنها وروي الضر، ل واحدا نولا ه النبي عن - عنها 

كلجليلان، تابعثان عنها رواهما والاجتهاد، بالرأي لتفسير اق 

مناشتهروا الذين العثرة من عده بالأمان السومحلي أن العالم مع )١( 
—بالوموعت شارك ممن ~ الواصل د.حالي أجاب وتد بالممبر، الصحابة 

الواردإذ نغلر، الضتر من الكثتر كعب بن أف عن الروي كون "ول بقوله• 
عنهم-بلالد "رصي وعل عود موابن هماس بابن ٌفارنة جدل تلل عنه 

وأفوابنه كعمر هؤلاء غثر الوصرعه إحصائيان ل كإ التفسير ل فاته 
منهر نمير من العالية أف عن يروى ما أن الميوحر يقصد أن إلا هريرة، 
الأثور~التفسير موسوعة ..ه. المعهود. حلاف هدا لكن أبياإ شيخه تقبر 

حاشية،)ا/أهم-آهمآ(.



وملماغ، عبد بن ّالم وهما: واحدا، قولا روى منهإ واحد 
ينعمرااُا'إ

الرحالعن ماذا الحجة; لصاحبة النهللق نفس من أقول لكن 
منالرحال)لتامبتهإ لحض أمثلة ■جعلناهما ممن بكروعمر كا'بي 

بيإآ؟استشهدت، من واباء وقدرهما، باليي صحبتها ناحيتن• 
اشتهرواالدين العشرة من بانم عنهم قلنا ما رغم أنم نجد 

الضرق بكر لأبي( إلينا يمل لر أنه تحد الصحابة من يالتقر 
والتفننالمشهور الإمام وهو ررالستوْلي~ قال يسترا نزر إلا 
فقدتهمما كثثزا كتبه لما حففلت، والذي والاستقصاء، لحمع اق 

قعنه- اه بأكر-رصى أب عن أحفقل ارلأ الإسلامية المكتبة 
إحدىوق . العشرة«'تحاوز تكاد لا حدا قليلة إلأآJارا المضر 

.قولا؛ ٣( الممحيص)٤ بعد العاصرة ات الأرام

نفسj بالص أقوالها ذكر وند المحاه،)ا/ا-آ'آ(، من القرون )١( 
فتفلر.الصفحة 

الصحابة،من اشرون بواطة: \م]ن0إس. علوم ق الإتقان )٢( 

العشرهوبقية الأول الثلاثة الراثدين للخكاء الندة ا،لوقوفة المرويان )٣( 
انيدومالمنية التفسيريالماثور كتب من ونحرج ودرامة جع لتفر~ از 

الحديثةالمصنفات ق التفسير وأبواب الستة والكتب المشهورة الصحابة 
للدكتوردكتورا© رمالة ه( ١  ٤٢٣حله،)سورة مائة إل القرآن أول من 

محولا,)٧٧( انملت وقد المهلرو. عويد 
(.٨٣/ ١ ) الصحابة، من المقرون ق! وتحليلها فحيصها (ينظر ٤ ) 

احنت،عوائق g رحمائف 



إااتضأاaclLa  0واكشوية 

والتصدييالضر اشتهر الذي الخهئاب ين عمر عكس 
ا،لرؤيةالأقوال عدد بالغ حيث الكشر، الثيء عنه ووصلنا له، 
إحدىي الأقوال من له الضر ومادة (، ٢٠١)الضر ق محه 

الشرءمومحوعة وق قولا. ( ٢٣تمحيصها)١ بعد الدرامحات 
اثرأ؛( ١٢٤؛-)يمه توعائشة فمهل، ( ١٠٦آثاره)عدد ااأثوراا 

دليلوهدا كمي،! بن وأي أنس، بن مالك أيصا تفوق مدا فهي 
منولا قرب من لا با،لوصوع أنوثة ولا ذكورة لا أنه عل ثالث، 
؛مد!ا

منفلومةق محتلمة وحشات شامل، منهج المسالة إذن 
المرأةعل ررالوصايه أو فيها والأنوثة للدكورة دخل لا متكاملة، 

شبهتها!المؤلفة عنونت كإ السولوحيقاا، الهلبيعية فكرة وء ضل 
للمرأةالتربوي للواقع التارثني التحليل رءإن يعدهات لتقول 

ل،ايتإالكيفاأبعدلتاالماء خلاله من يوضح المسلمة العريية 
الموصىشر عملية من حالتا السالإُت، واكاء الأوائل، 
تحولأن افترضي الموصى هده من الكشر أن برغم القرآنية، 
بينالعدل لحقيق المسلمة المجت,محا>تا ق الحنين بين الحلاقة 

الوسواسيقس موالها ق تتوهمه كإ أو والأنشااا الاكر 

١٢٢- ١٢٠الرجعالسابق،)١/ يطراكحاليلواكحيمحى؛)١( 
)أ(ا,لرأةالمدة،أ-ا'ا-ماأا.

^^٠٠ك أ ■ كان- 



أوالمفسرين؟®، مصاف وحفصة عائئة تدخل ر رالماذا السويت 
®أمإباسشهادهات كإ السب،" حول الذكورية يعفدتما تعليلها 

الحديثق وخاصة امتثارب تعدد رغم الثقة المرمع تعدا لر 
يتخلصوالر أيصا الأوائل السلمين أن ذلك ومعنى وة، نلأُس 

حنالهائم القبل الاجماعي الضغهل نحت الذكورية مشكلة من 
ولأيزال«!إ'"ذك 

اتلثوثه1ثمة تكن لم،  duijLcالأوائل علت حما ا& 
اوادرأووةإوااعواJةا اكلائض مي كما 

»لمقولها بطلان عل مفى ما عل زيادة تعلم أن ويكفي 
عائثةفلوأخدنا والأفراءا البهتان لدرجة الثقة® المرجع تعدا 

ملاذهموهي ا الثقة؟ مراجعهم من تكون لا كيف كمثال، 
باعترافللمزال، يأزتما الأكابر وحتى الإشكال، لرفع العالي 

أشكل•اما ^ ١٠الأشعري موسى أب فعن الرجال، أفذاذ محشر 
وجدناإلا عاثثة فألما فهل، حديث، محمل. أصحاب، علمينا 

ل؛قيل أنه مسروق عن حسن إسناد وجاء علنا®. منه عندها 
نفيوالدي *إي فقالت الفرائض؟ تحن عائثة كانتح هل 

١٠  ٦٧برزنجي—، نعت عل ألب هذا ل معتمدة السابق الرجع )١( 
حنحديث هدا ونال! —، عاسة قفل من باب ~ الترمذي أحرجه )٢( 

(.٣٨٨٣)الزمدي صحح ل الألبال غرب.وصححه صحح 

اا(ح7زتاعواJاف و )دمأئعا 





محمممم اكوي والهوى الخهل اف قاتل دلكن إ ثقة كمرجع 
إليالئ،بل اكْة! باب ل فقط عاتثة ْع هدا وليس الحق! عن 

ا،لجازفةمدى كعالم -؛إ، لأحتم النساء عن الشاهدين هدين 
والإسلام:الأوائل ص وuئك الكاتبة رمته الذي والافتراء 

الاعتدالااميزال كتابه ل الذهبي الخعديل ابرح إمام يقول 
منولا اتهمت، من اء التق علمت، ءوما الرحال،ا؛ قد نق 

أكثرمرجعية ثقة رأت فهل تترك، ولر محدب فلم إ تركوهاء 
مزهدا؟!

ينقلرالر الأوءلاراا: رانيل كتابه ق الشوكانى الإمام ويقول 
منفكم امرأة، لكونها امرأة خر رد بأنه العلمإء من أحد عن 
الصحابة،من واحدة امرأة من بالقبول الأمة تلقتها قد منة 

المنة*علم من ضيب، أدنى له من ينكره لا وهدا 
الشرعيةالعلوم ل أويوم الأوائل قبول عدم لدللث،دعوى 
وأنهاجنسها، بسبب اء التومثالها حفصة، أو كالشرلعائشة 

وتفصيلا!حالة باطل القول هدا الثقة! المرامع عداد ق ن ل
عقداتهنالسوية؛___، وماوصهن يطرد الجواب هذا ولعل 

(.٤٦٣)ا()تما/

)■ا(رأ/'آم(.

عواقفو رخقائف 



CU9_JI  أااذضأا0 وضاعة

لوأحنتؤإلأ ذلك، ق دورا للجهل يبدوأن لكن الدكورية، 
تراحمقرأت أو أمتها، وملف، ُعلإئها، النية منهن الواحدة 

ذلك،.حطا لعلمت، يجد درسته أو تراحمنا ق اء الم

ذللثج،لمة المغر الغربية نوعب أن مثلا المدهش ومن 
المثالسبيل فعل الإسلام! -يوية يتحدثن ممن المسويان عكس 

المينالمالعالياء لراحم دراستها ق رويي( الباحثة)روُثؤ تقول 
الحديث،ق منهن العالمان لاميإ عدة محالات ق درستها أن بعد 

وزنواوالحديث، الشريعة علمإء أن يدو رروياحتصار وغر0ت 

لإلتسهيلتالجموئ آو الستخكة مثلا الكتسغ من ت فانية ( ١ ) 
دارالثّهابي، سكينة تحقيق عساكر، لأبن دمشق تاريح ل الماء راجم ت ~

.٠٠١دمشق،أح؟ الفكر— 
الفمويالخزء تراحم مع للذهبي، النبلاء أعلام محير من الماء أحبار امع ج~ 

.١٤٢٥السعودية، — الرشد حسان، حانم تحقيق المثر، من 
ودرامةجع المتة، الكتّي، ق ومرؤياتين التابعيات من الحدثان راحم ت —

ماحستثر.رسالة بالطو، الله عبد عالية 
وزارةقرداش، آمال الأول، الثلاثة القرون ق الحدبث، خدمة ل الرأة ور د ~

.١٤٢٠الأوقاف-الدوحة، 
يوسف،صالح الهجرى(، الثامن الخلدث)اكرن رواية ق المرأة هود ج— 

بثروت.— الإسلامية البشائر 

المعودين،— عفان ابن دار صالإن، آل مشهور النبوي، بالحديث الماء ناية ع~ 
٥١٤١٤.-

كثثر.وغثرها كحالة، رصا لعمر الماء، علام أ —







.  1 (iijlc 1 الآوأب1س ^pkJLjلأهتإلأمأ

تعتمدبمن ،متشهية كتانها ق السعودية التسوية تقول 
بأنهممرون عليه تعارف وما المرأة.. ررعقل عنوان تحت علميها 
وبينت[، YAY;،_Jl] الدين آية ذكرت الرجل،،، كعمل ليس 

الأية*إن ت قولن الشاهد حميعا، بالشهاداُتح الأمر بمللمق ب أته 
أمورj الشهادة عن وليس الدين، أمر 3، الإشهاد عن تتحديثح 

الحقيقة،هده إل الفقهاء من كشر توصل وقد المختلفة، الحياة 
نلةإل يم*؛• ذلك وّبب تنمية ابن الإسلام شخ رأسهم وعل، 

مقارنةالوقت، ذللئ، ق عام بشكل بالتجارة الشتغلأت، النساء 
أحايين(السلمون قبل لما بالطلق الأمر كان ولو بالرجال• 

روايةباعتبار الصحاييات،، وسائر ءنها~ اش رصي ~ عاتشة 
صحافظلت ولما الخلق، سيد أوفعله قاله بإ شهادة الحديث، 

كلامها.آخر إل •،، • حفصة. عند الكريم القرآن 

الامتللأم:بتحرير الالتباس ك مه 
وذللمثجخطبمرا، وممويتا كبثرا، لبسا شملت، السطور هده إن 

أمور؛ثلاثة من 

توصلأو ما حقيقة لكثغ، بماج ّْا هنا يوجد لا أولا• 
علتمثيلها لدللث، أصلا! الرواية غتر الشهادة لأن استنتاج؛ 

٥٠ ٥ — ٥ ٤ عودية، الالرأة ( ١ ّ 



!ااتفش0 وصناعة السوية 

الرأةفرواية تتمم!! لا الأحاديث رواية بقبول التهادة 
مطلماالذكورية فيها لاتنترمحل لأته جديد؛ فلا عندهم مقبولة 
تفصلان،لها المرأة وثبادة المواصع! بعضي ق المهالة عكس 

قتقبل لا المرأة شهادة أمثالت من إحماءات< علمها وبعضها 
الثرعأجاز تماما وبالعكس بالإحماع، والقصاص الحدود 

ضرهن!ُآأ.عليه يهللع لا فيإ منفردات الماء شهادة االإحماع 
كىهذا ق تشويش أو إشكال هناك فليس أيصا! جديد فلا 

ولاالحقيقة..ء! هذه إل الفقهاء من ممر توصل راوقد ت تقول 
خاؤلئ.وتصور ءلاAر، لبس هذا أن نحفى 

ينما بامرأتين الرجل شهادة حكم تصوير محاولة ثانثا؛ 
منهجمنهللق من للنص )تارنحها محاولة وبين لحقيقة؛،، توصل ٠٠

المنتعلات؛المجارةالماء دررقلة نميرها حول المص( تارنحية 
منيغير لا هذا كل بالرجال،،؛ مقارنة الوقت، ذللث، ق عام بشكل 
لمعيمتغير؛ لا دائم ثابت فهو شنئا، الشرعي الحكم حقيقة 
الحليلأوابى!لذلك، 

المؤلفة،تتحضره إ والرواية الشهادة ب؛ن فرق هناك ثالئات 
توهمته؛__،فيإ ءنا.ها الحاصل والألمباس الخلعل وهومثب، 

شاملةنظرة من لها لأيد كاملة مفلومة الإسلام ل المرأة شهادة فانية! )١( 
كنياوة~ لكتابير يرجع وخمالياته، حشاته ونمور الحكم هذا فهم أراد لن 

١—٦٩ الحنين،\د؛ بض المساواة ل نفلمرات ! — مصغرة 

١٢٨



موصوعنا!ل الفروق هدم أبرز ومن المسنن، الذكورية العقدة 

الشهادة.بخلاف الرواية ق يشرط لا العدد، — ١ 

بعضق الشهادة بخلاف مهللما، فيها الدكوؤية تشترط لا ٢— 
ا،لواصع.

هدهآخر إل الشهادة. بخلاف فيها، الحرية تشترط لا ٣" 
ق-( ٥٩١١)السيوطي الحافظ حررها التي الفروق 

واحدإل أكملها حتى بينهإ، الفرق ق الراوي® ررتدريب 
أمثالتحفرون يكانوا فالعالإء تقرينا. قرئا وعنرين 

الطوالالمن يجلس من ومنهم بعضها، ولو الفروق هذْ 
المائل.هده أمثال لمحقيق 

الفرقجعلها •الفروق« ممابه j .( ٥٦٨٤القراق)الإط■؛ المثال سل عف )٢( 
نحوثإلأءلاJبه أنت لأل القاعدت؛ن، بين الفرق هذا ابتدأت قائلات الأول 
كلماب وتحمق الفرق؛ٍنهءا، عن الفضلاء وأمال به، أنلفر فلم سين 
النهايةسه،اثأن الفرق مقولون حم، مء،ا واحد كل فإل مهما، واحد 

الواحدمن تصح  ١٦٠فإالرواية بخلاف والحرية والدكورية العدد فيها يشترط 
وجدهما غليله أنمى حتى الدارسة من يقول ما آحر إل والعبد، والرأة 

ومحدثالالكيت،فقيه فحول من إمام وهو ~ ألءازرى الرهاJاا٠ نرح ءل 
كانإن عنه المختر أف غبمر حبمران والرواية ءالشهادة توله! ل ~ -( ٠٥٣٦)

والسلام!الصلاة عليه كقوله الرواية فهو لمعان نحتص لا عاما أمرا 
بلمعثن، بشخص قنتص لا فسمي لا فيإ ®والشفعت أو يالن؛اتارا الأعإل 

=ءند العدل تول بخلاف والأمصار الأعمار حمح ي الخلق *بمنع عل دلك 

اضموعواك(نزتا



!1وتضأا0 هلفاعاغ 9 الاش9ية 

الفروقهده أمثال استحضار عل العملية النإذج ومن 
الأثمةعند — والذكر الأنثى بين بالرواية الفرق عدم ميإ —لا 

ررقدأنه حول أه( ٠ )٤ الثافعي الإمام ذكره ما ُ القدميز 
وحهليوضح غيرهارا ق ومحامعها أشياء ق الشهادات نحالف 

واحداأقبل ولا والرأة، الواحد، الحديث: ق ارأقبل بقوله: ذلك 
عنفلأن حدش الحديث: ق وأقبل النهاية. ل وحده منهإ 
أو)سمعت(، النهايةإلا: ق أتبل ولا مدلسا، كن لر إذا فلأن 

أو)أشهدزر(اا.)رأين،( 

الشهادةم فهذا غيره إل لايتعداه لعين ازام دينار هذا عند لهاوا لحاكم ا= 
ينظر:ذلك'ا. بحل. الثواب نحتمع ثم المحفة الرواية هو والأول المحفة، 

)ا/لأا"-بما•(.

استحضرواح—ثا الحديث، بعلم المهتمين من ذللث، عل ساروا والمعاصرون )١( 
وأنوثة،ذكورة بين الرواية ق غرق لا أنه ويتوا والرواية، الشهادة بين المرق 

Jj،u ^ أمثال:س الممة، عل
والحدث(، ٢١ ١٨-•اككلأ،)ا كتابه j العالمي الرحى بد العلامة 

أنذكر حيث، السري* بالحدب—، اء النكتا؛هءعناية ل ملمعان آل مشهور 
نمالرواية، ل الرحال ثقاس فإمن بالشهادة، اء اك،عل امتازوا إذا الرحال 

٠٠التحمل..ق كالرجال اء المأمثال: من وشواسها، أدلتها مع ذلك بين 
فتكونوالأتلملاع، العلم سعة ق فتفوقه بالالتزام، الرحل بق ننو المرأة 
ثقاتقهن كا.؛ك ،. والاحتلأفالحمام عنان ومرحعا للمخيرْ، لإيقافه سبا 

عنفضلا وأدائه، الحلءيث ورواية الكتابة، وتعليم العلم، تبليغ ق الرحال 
٠٤٨- ١ • فينظر: ودراسته. وطلبه تحمله 
٠٣٥٨الرّالة، )آ(يطلر: 





!اادضثا0 وضاعآغ السوية 

jولا المي. عهد ل عنهن أحذ عدمن ولا علتهن، أحد 
وعنعنهن الرواية فول فكان عنهم، اض رضي أصحابه عهد 

رضيصحابته ؤإحاع المي. ؤإقرار بالكتاب ثابتا إحداهن 
التيالثلاثة القرون ق العمل ذلك عل واستمر عنهم، اممه 

رضيالصحابة أجع بل يعدها، وفتإ بالخثر الني. لها شهد 
مفردة،مهللقا، المرأة رواية قبول عل بعدهم ومن عنهم اممة 

ثمالقبول٠،. نروحل فيها توفر إذا كالرجل، غثرها هع ومنهركة 
ضوءعل والرواية الشهادة الفرق؛؛ن الثانيةت القعلة ق ذكروا 

القادأن فيها ركزوا التي الثالثة للنقهلة ليصالوا والمرأة، الرجل 
رجلبدن نقدهم منهج ي يفرقوا ®لر العصور مر عل بالحديث 
والتعديل®.الحرح ق لدبمم سواء هما بل وامرأة، 

والعلميةالمؤلفة لدى المنهجية مدى هذا، بعد تتأمل أن ولك 
فقرماعنونت أما والأءج٣إ نتائجها، ق منها تنهللق الش 
كعقلليس بأنه كشرون عليه تعارف وما المرأة.. عقل ٠٠هذه 

فكرماتدعم أمثلة فلنته ما لأستحلأب داعي فلا اارجلٌأإ 
حفصةحول فولها أمثال من الن.كورية السوية عقدة حول 

يتطلبراولر عنه~ت الله ~رضي لعثإن القرآن صحائف اليمها وت

)آ-ها-أ(،وولروايةاا-مل-إا-مآ(،مى انم،وئالأول،رأ/ (تظر;
الحديث.ل اراة 

١٣٢ا



منأحد يشك ولر واهرأت؛ن. أورجلا رجلن الفلم الأمر هذا 
افرصي — حفصة لكون الايات؛ يعص  ٤١٣٠٥٠ياحتإل الصحابة 

لضعفها؛العقل عل العاطفة علها تغلب وقد امرأة، عنها" 
كإيزعمونءنكلالماء«!م

>/م ام وم 

بالكاب-سد الزلة لك.اة؛لأن محها( اه )رمحى بكاة محها محِنت )١( 
خض'ماررض(أا

.٥٥عودة، ال)مآ(الرأة 

عوائصو رحقائف 









اسليداوىالتست9ر 
وختل piboaJlمكر 

|ا0وغاصمإ

■■■■ء■ 

أشكالحميع عل القضاء اتفاقية من نحعل العالية المسوية إن 
المعري،ونتاجها القدءس، كتاتما سيداو، ~ المرأة صد التمييز 

وطلها

الملمة،المجتمعات، ي التغرداُته اكويايتج نحد اذلائ١ 
مارغم جهل، أو يتجاهل مواء بالمدة، المدة حدو يتبعنهن 

الحقوقظاهرها كان ؤإن أومرعية، فطرية نحاوزات من فيها 
نحالمؤموادها؛ وبعفس ومضامينها، تمثراتبا، لكن الإنسانية 

بينالمطالقة المساواة عل مبنى أمامها أن لاميإ الفطرة، دين 
عامبشكل تتحققن الإسلامية انمول بعض نحد لدلك الحنسينأ 

تبعاُتحمن لمسلم عليها، التوقع عند شريعتها نحالف، ما كل عل 
أرعكل الاتفاقية تنفيد ي للدول المتمة لحاما، تفرامحت، 
سنوات.

نحلالغالبة، الثقافة وسهلوة المسوي، الهوى ولوامحفة 
الفرامرينيافعن الاتفاقية هده عل يتهافتن العرييامت، المسويان، 

 jحمحعل فيها أهدافهن لكل الأنجع الخل أن ويرين لنارإ ا
وممثزاتس،بلدانس، j مكساتس عن الظر بغض الأصعاةإ 
علها•'بلدانمن نحمظات برفع يطالن أنس لدرجة دثةاذاتساإ 

ا(حننحعواه و رحماه 



duQiluJI  و□acIL  0التفش!

اللمراليةالتسوية كاتبات إحدى تقدس الثال مسل فعل 
)القضاءاليداو اتفاقية لاميإ الدولية الواثيق 

فهيالتحية الأمم س الرأة( صد التمز أشكال جح عل 
لمواء والتشريعات، والحقوق والأحكام، التحاكم ل ارجعية 
الحنتزإبتن العلاقة ل أوالنظام ، الأسرة ،أومدونة القفاء 

وارعل، عليها لتوقيعها الاتفاقية هدْ تفعيل الدولة س فلابد 
بنصحقوقهن اليداوومقارنة وثيقة عل اكادقة الدول، اء ن

بقيمةحكومانس ومساءلة بأنفسهن، تحققها عل والحكم ال١دة 
فاصحتحريض ق ؛ موائها'.® تعطل قلل ق ايماهدة توقع 

هذهأن ترى لأما ذللث،؛ وكل ودستورها. الدولة سيادة عل 
الإنسان(وصعها للمراة لتعيد ءكافية الغربية الوضعية ا،لرحعية 

يمناهفةا،لعنية يداو الوثيقة تْل؛ير، روعى وررلو ت، الهلبيعى® 

الرياض،صحيفة محنمع، توار قة خالالسيارة مةالهاتءياد٠ يفلر )١( 
ا-رحب؛'؛أا،و..

الرياضصحيفة حقوقي، وميداو..ترادف الأمرة ،.اوونة •قالها! يطر )٢( 
...٠١٤٣٤الأحر؛ حائي ١ ٥ (، ١ )انم.د:ا-تماما■ 

ابق.ا،لرجعاأ)٣( 
ذو٩ المودية، / الخزيرة جريدة الماواة، .أ «سالالعلاقة نة •قالها!أت)٤( 

ا.انملد؛ا،اا-، ١٤٣٣اؤس 

الرياضصحيفة حقوقي، وميداو..ترادءإ الأسرة مدونة يطرمقالها! )٥( 
.٠٠١٤٣٤الأجرة احادى ء )العدد:ا-مالإا(ط 

ح..ااء. أ  ١١٣٨



منالرأة كرامة لحفظا الرأه صد العنصري التمييز أشكال كافة 
القراءاتبافهام اعتمالها أو الفقهاء، بمزاجية انتهاكها 

علليراهن يزهوبالإنسان وعي نثر عل ولأعنا الديني، للنص 
٠٠ ٠ ٠ بالمساواة ؤيسمو التم1سز ؤيناهفن ^ر، 

صرنصوصورسوله ض يكون أن طاغوتيايدل التنريع ليكون 
وهداالقيمة، الغربية/ الوصعية بالقواuن تصح حيث الشريعة! 

بأفهامفراءتيا تم الدينية النصوص لأن —بزعمها—؛ التبديل 
والقرونوصحابته الني. من كل أفهام عن ماذا من ذكوؤيةا 

Uالأحكام ومن بل غان؟ا منها ينطلقون الفقهاء لأن الثلاثة؟! 
اتفاقيةهل أيضا أعلم ولا تتبدل؟! لا قطعية ممر، لا ؛تة ىص 

لترتمحنثوية أم خالصة أنثوية أم ذكورية بافهام فرأت اليداو 
الفقهاءمزاجية سب، الإسلامية المرجعية سرد وكدللث، بما؟! 
لكنالثريعة، نصوص من محاكمتهم تهليع نممن تزعم— —كإ 
محاكمتهمنتفر لا الدين اليداومن منرعي مزاجية عن ماذا 

سروطبلا أرادوا كيفإ وموادها أحكامها يوولون إذ حا؟! 
الكاتبةهذه أن والدليل العالم!! واصحة ومرجعيه وضوابط!! 

فمرادهمقلخابمم، متهم مهلالبها وحقيقة الاتفاقية نحهل نفها 

الرياض،صحيفة والرأة، والفقيه.. والتاؤح.. اJمى.. الحرم.. •شاوأت ت١( 

طنبمتهعوابف( g بق رحما 



أااتفش9acUa  0 الاشونة 

عنالكاتثة تتجاهله ما وهو ثر، التفعند الكثثر الثيء نحمل 
للتقصر,قصد غثر من نحهله أو للتمرير عمد 

ممنوهي ~ تالفورث كاثرين الأمريكية المحامية تقول 
—تمتتاJين اليداولعامن لحنة ق عملت 

حولرأيبما تصادم إذا أنه مرارا ميداو لحنة أكدت راكد 
عنالتنحي والثمافة الدين فعل والثقافة الدين مع المرأة حقوق 

الإسلاميةالدول إحدى علنا 'طالبت اللجنة إن بل الطريق. 
سيداو،فانللجنة مقبولة تكون بهلرق القرآن تفر باعادة 

لفروضمحتلمة يتفاسبمر تمح لا الحقيقية الحندر مساواة 
والتقاليدالدينية الأحكام عل اعتادأ الدولية، القانونية المعايثر 

الحليةا،.والعادات 

الوسائلهده لأمثال عودية كالدولة فهلنت لدلك 
خاصبشكل المواد بعض عل فتحققك والتأؤيلأت، 

—أوجه حمالة فهي ~ صراحتها لعدم وبعضها لصراحتها، 
الإسلامية؛الأتفاهية،الشريعة نحالف ما كل عل فيها تحففلت 

الإدارةرئيس للاعلأم صرح وقد تا'ويلأ-أمإ من ها لفحماية 
حينإنقل، أحمد دن أسامة الضر! الخارجية بوزارة الإعلامية 

Balmforth.K. Hijacking Human Rights, paper presented to the World ر1)

Con-gress of Families 1999. p.4.



بقوله!ررالمالكةالسعودى المجتمع ل الاتفاقية حول ماش دار 
أحكامص، لمة المالمرأة هوية عل الحقافل عل حريصة 
تتمغالش الخصوصية ومراعاة وتشريعاتها، الإسلامية السريعة 

اعتبارهامع الأحوال من حال بأي تتعارض لا واش ، ١٢
الملكةتحمفل أكد ثم الحياة®. محالات ق وفاعلا رئينا شريكا 

للتصدي٠اوذلائج الإسلامية، الشريعة مع يتعارض ما كل عل 
الشريعةْع تتعارض أحكام بأي مستقبالآ ملزمة محالات لأية 

الإسلامية®.

الليللأن بتايا؛ وتوقيها تصادقها ل؛ ممن الأعظم والفعلة 
رؤيتهاوفق اضطرارا، معها م3لالها يعفى ق ستتإهى المنضمة 

ْعالدول ازدواجية الثمن كان لو حتى التشريعي، ومزاحها 
معها؛تنضم ل؛ مثلا كامريكا دولة لن.لك ودصاتثرهاإ ثقافاتها 

إيرانعل ذلك، وقس دستورها؛ عل تعديا ذلك أن ترى لأنبما 
أنالظني عانقها ق الكاتبة -حهنا سن وهدا وغيرهما. والسودان 

ومناهضهالمرأة حقوق لفرض تنظيمي إء؛لار محرد مبداو ءاوثيقة 
بنوئهاتنفيان. تستهلح دولة وكل أشكاله، بكافة ها ضن. التمييز 
قحمل ما وهو تطبقه، الذي دستورها نفلمام واقع من كاملة 

والروتوكولبلانحففل•، العاهدة عل وقعت، التي البلدان كشرمن 

الأولجادى  ٢٨الأسن الوطن(، صحيفة عل تواصأل)ععتمده حيفة ص( 
م.١٤٣٤

ل71تهء( عوانف 9 )حقاو0ا 





قلاميإ ودستورها، الدولة ميادة عل واصح فتعديها 
نمورمن تنهللق الكاتبة هد0 لذللث، •ها، الخاص الروتوكول 

المداراتفانة ونمور فهم 3، نحاهل، أو وجهل معرقا، 
ذلكبيان سياق؛العوائق ك،ا ~ وشراتها ولخانها 

لخنةمطالبات آخر من البعض بعض هنا ماوصح لكن 
منوذلك الرشيدة، لحكومتنا متويات عدة عل الاتفاقية 

ازاةصد الميز أنكال عل بالقضاء انمية التجة مافئة 
٠٢٢  ١٨عام نشروه تقرير ز ثها، الخاصة الومحلنية لتقاريرنا 

قسافر تدخل فيه ما اللامعقولة مء؛لالباتهم من نحد حيث، 
أحكاممع فاجر وتعارض حكمه! ونذلام الومحلن، دستور 

بالتغيثررئيس\ن ركني؛ن ْع الأمثلة هده ؤإليك وثوابته. الإسلام 
تالرسمي تقريرهم واغ من الناعجة الأّتعإرية الطريقة عل 

الأنشريهي:1ا)تلأر اف ق& 

مسالةتناول تعتزم الطرف الدولة كانت، إذا ما ذكر يرجى 
صإنةخلو ومسألة وشامل تمييزي غر تثريع وجود عدم 

للتقريرينالخامع التقرير التعلقة والأمحتالة القفاا قائمة تقرير نفلرت ي( 
بالقضاءالعنة اللجنة العرويةالسعودية، للممالكة والراع الثالث ١لدوردثن 

الأمممرقع (، ٦٩)الدورة الرأة، ضد التميز عل 
CEDAW/C/SAU/Q/34:J__الويقة رض; التحية، 

أل7زتا(ا Jijlgcو )تقائف 



أ هناعة  g ajgrnill

للحكمالأسامحي الظام من ٨ المادة ق عليها المنموص المساواة 
)الفقراتية الخنوبالهوية الخنس بنؤع المتعلقة الخوانب من 

هذاتعديل حلال من ومعالختهإ  iAjوأ؛ ١ ا و٩ 
وغثرالمباشر التمييز محفلر تشريع اعتإد أو و/ الأمامي القانون 
أيقاويرجى والخاص،••• العام المجالن ل المرأة صد الباشر 

علالمساواة صإن تعتزم الطرف الدولة كانت إذا ما بيان 
وذلكبالاتفاقية، المشمولة المجالات حيع j الخنس نؤع أماس 

ولمقتضياتالاتفاقية من و٦ ١ المائتين بموجب لألتزاماما وفقا 
المستدامة.اكنمية أهداف مؤشرات من ١ — ١٠٥المؤشر 

عيربالعمق التغيير الهلالبات هده أمثال من يريلوون قلت،! 
الملكةمفهوم وتحاور الدولة! ق للحكم الأساسي الطام 

أساسعل والرأة الرجل يثن اواة رالماواة للمالصحيح 
الفروقراعي التي الموضوعية المساواة آخر أو؛معنى التكامل 

وتراعيبالتائج( المساواة أو والمرأة الرحل بين البيولوجية 
الشريعةفرصتها التي والمرأة الرجل من لكل الذكاملية )الأدوار 

سعبهكلجضمنحصادصوسإت(الإسلامية 
يدخلوما التطسق، ق المشأكل يبقى لكن صحح هنا والمفهوم 

اوولةمن  ٠٠٢• ١٣لعام والراح الخا،ع المرير ينظر: )١( 
.٦ ٦ ص (، ١٤٨)فقرة صيداو، ليجة 

خقرة)هأ(،صي'؟ا._، U1)'اآالرجع 



الدولةأن الشاهد الاجتهادات؛ صر يدخل لا مما هدا ل
والتكامل،العدل ق الإسلامي دستورها مفهوم من انهللقت 
وفقليس لكن ه نفالتقرير ؤ، ذلك تُلم اليداؤية واللجنة 

هدهبداية ل المملكة ذكرت حيث، الهللقة؛ الماواة ق هواها 
CEDAW/C)/والرابع الثالث، الدوري^ن اللتقريرين الفقرة: 

3-4 /SAU ) والانسجامالتكامل مفهومي عل يطوي والدي
٤٧)الفقرات والرحل المرأة بين الحقوق ق المساواة من بدلا 

وهآ"و\/؛ا(«.

هغمومسأوتاو لتلمة وتجاوز ااتدفرأثلان رقم ئاولأء م© 
واساريم(لأثملاحقم الإلأيلامي دوأ،انوره1 فأف م0لمقأل1 

ال،أأأد1وى!الوصمآف تور التJUملك 

اصهلالع«تإبهويالتي ا عن مستكملة معلومات تقديم يرجى  ١٠
\f- الاتفاقية،عل العام نحففلها مراجعة أجل من الطرف الدولة

أيوجود حالة ق الأسبقية لها الإسلامية الشريعة أف يعتير الذي 
جاءما فوء وعل الاتفاقية،... وأحكام أحكامها بين تعارض 

المساواةمبدأ تتضمن الإسلامية الشريعة أف من  ٤٧لفقرة اق 
الدولةاستمرار بح مبتوضيح يرجى والمرأة، الرجل بخن التامة 

تتعارضالاتفاقية أحكام بعض باق القاطة نحفطاتبما ق الطرف 
الشريعة*.مبادئ مع 

السافرالتدخل سيداو لحنة لتتهليح الوطنية اكاحية ومن 
للانضإمالصعاب، تدليل نحاول الدولة سيادة متعدية والقوي 

(ية1لهعوائق و )ذم1وه، 



ا|اتضل1ة صفاعة و الا1إالوبم 

#باأقائما السعودية الخممة الخهة من وتطلب لروتوكولها، 
ولالبروتوكول هذا إل الانضإم ل تقدم إحراز تم قد كان إذا 

ا.بالتعديل® رمميا القبول 

دمتور، محالفما للوفد اليداوية الأمئلة هده ق نحد لدلك 
أمثال;من فرعية كاحكام ا الإسلام' السعودية 
وجودهعدم )رغم المحرم أمثال! من إسلامية أحكام إلغاء 

يتعلقوما والولاية الإسلام(! أحكام من حكم هو بل كنظام 
ؤإلغاءونحوم! البلد حارج مفر ل استئذان أو قوامة من ما 
والحجابحالزوجارت،، كتعدد الضارة! والإرّات< أممته ما 

المقنع٠١،الحجابط أو الحرير أو كالقايح الوجه لأغهلية ،ارتداء 
منلأبد )أي للمجنبن عاما عثر سعة تحت، الزواج ؤإلغاء 

الرجلمهاده لصم، معادلة المرأة وارمهادة سنة(، ١٨كإل 
التمييزعل القضاء حيف ويلغى تعرض ستالحاكم، أمام 
وبالححةالقانون®. أمام المساواة وصإن الخنس نؤع أماس عل 

مطر:الرسمي؛ القرير هذا من تملكتا، وتعلقات القائمة، واكاّت، )١( 
الثالثالدورمحن ابا*ع ^المير االتعلقة والمائل القضايا نائمة 

للجةالسعودية، العرية المالكة ردود ~ السعودية العربية للمملكة والراسر 
.٠٠٢ ١ ٨ (،  ٦٩الدورة)المراة، صد التمييز أشكال جح عل بالقضاء العنية 
علموثعالأممالتحية.موجود وهو 

.http://tbinternet.olichr.org/Jayouts/treatybodyextern
Lang=en&t ١ ،U=asp.x?SessionlD



والأنش،الذكر ي؛ن اشمف عل التي الجراث حالة مها 
أحكامكلها وهذه الرحل، بعصمة والهللاق الزوجات، وتعارد 
اللجنةتهلاو_، كإ الوضعية القوان؛ن تلغيها لا ترى، كإ شرعية 

للرجلتحيز ام القانونية الأذكام )رلالناء مثلا الداوية 
تطالبأن الدهشة والمصيبة واحدا؛! جانب هن زوجته تطليق 
أحكامق داحلة تكون أن الشرعية المخالفات هذه بامثال اللجنة 
كلعل السعودي الوفد أجاب وقد ١^^٧، ق الأسرية المدونة 

قوله:أمثال من هدا 

المائلومنها المملكة ق الشخصية الأحوال ائل ماءنحضع 
الزوجات^لهااسةفيلأطها)الإرثومدد 

التيالإسلامية الشريعة لأحكام والطلاق( والزواج، والحضانة، 
الأعرافنوهض أو احباحل آثاره من يكون مميير أي تتضمن لا 

بالزواج،له علاقة فلا للمحرم وبالنسبة الإنسان، بحقوق للمرأة 
منالزواج ق المرأة عل الولاية الإسلامية الشريعة فرصت، ؤإنا 
الأول.المقام ق المرأة خماية إل مدق عوة لاعتارات الرجل قبل 

لهاأخ وجود حال ق المرات من الابنة حصة بمقدار يتعلق وفيإ 
أمشال!من أو أحيها؛؛. حصة مقدار فهونصفح أكثر، أو واحد 

القتل)جرائم القصاص جرائم عل المقررة البدنية العقوبات ®إن 
القرآنل محددة )عقوبات والحدود العمد( والاعتداء انماو 

أوتعديلها الدولة ق ّالطت اى غللث، لا البوية(؛ والمة الكريم 

.،Qjlgcو )يهائف، 



!ااتغإأاaclia  0واراشلوو0 

بتموصسعليها نصت قد الإسلامية الثريعة أن باعتبار إيقافها 
وغيرها...،ا! التاويل. تقبل لا قاطعة 

قاصيانكتعين السياسية الحقوق باسم المهنالبات غير هذا 
الرجال،عل كان ولو اياصب أعل وارتقاء مثلا! بالحاكم 

أوديني، حد بلا الجالأت كل ق المرأة يحول من ذلك وغير 
أنلابد المداوية الاتفاقية لمرحعية الناعمة والقوة قيد 

والجالأيت،المتؤياُت، كل ل معها الموقعة الدول أثرهاعل تصغ 
معالازدواجية مأزق ي الدول لتغ التغيرات من ثورة عثر 

وئقافاما!اتيرها دس

التحففثاتلرفع التحؤية تدعو حنإ هازا؛ كل من الشاهد 
الأحكاملنبي الصرنحة يعوما معناه الميداو، اتفاقية عن 

ونحاهلاف! به يأذن لر بإ والتحكيم ااعالإنية، باسم الشرعية 
الوفدرد أمثال من الثقافية، وحاصياتها الوطنية، الدول دساتير 

الحجاب،عن حديثهم عند اليداؤية اللجنة عل السعودي 
احترامعل بالتأكيد الأجنة عل الإجابة كانت وشكله، 

تعبديةمسالة إما ررإد منها؛ والحجاب الدول، خصوصيات 
وهدهثقافية، أو فقهية حلفية من المرأة منه تنهللق ما إل تعود 

وقداحترامها، ؤيتعين محتمع لكل الثقافية الخاصيات من 
تنادىالتي الدولية والقرارات الإعلانات من العديد صدرت 
لأيونكوالعالي الإعلان أبرزها؛ ومن الثقاق التنؤع باحترام 



حقوقمحلس قرار وكيلك الثماق، باكوع انعالق ( ٢٠٢• ٠ )١ 
والقرارات ٢٢ ٠١٢بمر ٢ ٠ و-اريح ٢ ١ r/ ريم الإنسان 
لهء.اللاحقة 

الأنحاْالموىقاسانالإسلأمةغانلأيرار
وتحريض،وادعاءات ونحييل، إرجاف ماين أوخصوصية، ديانة 
من،منهن نجد بل نرثعتها، وتحكيم الإسلامي، دولتها مدأ عل 

باسمالخصوصي هذا ق دولتها صد الظل تقاؤير إعداد ق تشارك 
الحقوق!

&ii3Uj _ إهدمش

عنالنساء بتمييز الحكومات يدعو من النوى الأنحا0 من 
الإبجابي(بالتمييز يمي ما عثر التثريعات بعض ق الرحال، 

(Discrimination positive ،) تارنحيةمسلوبة كحقوق
؟_،؛والمرأة، الرحل بن الفجوة لردم استرجاعها من لأيد 

السابقة!والاحتاعية القافية الممورات 

صدالمييز لعدم الدعوة يتم إذ حما، الدهشة يشر وهدا 
ؤيقعنالحنن، بن المهللممة المساواة نعار رفر عبر المرأة 

صنمأن فيبدو سعارهن! ونحرقن نمه، بالمر يانمهن 
مادامت،؛اوللئ، غرابة ولا اليار! اتجاه حب، عل الشعار 

فيهاسيداوآ راضاقية المرأة صد اكمييز عل القضاء مرجعية 

ا(أرتزتاعوائه، و )يمائع، 



إااتضواacLitp  0واانش9و0 

الأجاءفيهات حث ١( بد؛/ مادما) ك،اق نمها، الدعوة 
تستهدفمرنة خاصة تدابثر الأؤلراف الدول انحاذ يعم 

بانمىمميزا واخرأْ الرجل بن الفعلية بالمساواة التعجيل 
التكافؤأهداف تحقيق حتى وذس، الاتفاقية...* ه احد الذي 

والمعاملة.لفرص اق 



CUjoLojIرفض مظكم; عائض 
عاكيةضد سيداو 

|ودقوةا

٠■

الحقوق!عالية صد ميداوانغلاق اتفاقية ريئض مظلم! عائق 
العاهداتيرفض عقن الفراب المسوية الكاتبة تقول 

الحدوديةررغلأة يامم؛ تصفهم كالمداو المولة والأتفاقيات 
محاهدونمازالوا والأنفتاح، الفضاء سبمرانية زمن ق والانغلاق 

تلكلوصم حيلهم ومحندون العالم، وأسنة الحقوق عالية صد 
بأماميداو لوثيقة كاترامهم العقائد، ومحاربة بالفساد الواثيق 

بهللأنهفوق وهوزعم القانونية، موادها ق والثذوذ الثلية تبيح 
امامهيوجه ~ الافتراء هدا من الثلاث؛ن موادها كل نحلو ذ إ~ 

الاتفاقية!،،"عل لتوقيعها للملكة العفلمم ببهانه 
1لأد'ع1ع:بتلاع ا. 

أوانحاهسنكالإلأس، ض الاتفاقية سه 
ومفلعات،دول ما؛؛ن ذلك من أثمل بل كالإسلام، معية عقيدة 
تعدياتفيها لأن الثاق—؛ العائق ق بياما —سياق ولحان وأفراد 

الرياضصحيفة حقوني، ترادف وسداو.. الأسرة مدونة مقال ]١( 
-٥١٤٣٤الأخرة حائي ١ ٠ (، ١ )الدد:آ'م\ما■ 

اايتت(( ،iijigcو ريقاه 



!ااتضلأر0 وهلف1ع0 الفشوئة 

والفطرة،والأسرة، والدمتور، والدين، والعقائد، الثقافة، عل 
وهكذا.,ين الخنين الإنسانة العلاقايتؤ وطسعة 

للداوأالمار.ارصن انتقاد من يقال ما يهللان عل مثالها ثانتا! 
وافتراءاللاتفاقية امام انه 

ودليلالأساس، من تصورها يهللان عل دليل لحقيقة يا هو 
حينإلها لا عليها حجة مثالها ليكون ونفلامها، جهلها؛الاتفاقية 

قوالشذوذ الثلية تبيح بأما سيداو لوثيقة كانيامهم ١١قالت،ت 
موادهاكل نحلو إذ ~ يعللأنه فوق زعم وهو القانونية، موادها 

العفليم؛بهتانه المبهلن اتيامه يوجه الافتراء" هذا من الثلانن 
لهاالاتفاقية هذه إن حيث، ا الاتفاقية® عل لتوقيعها للمملمكة 

وماوضر، ومهلالادتإ وتدقيق، رصد ين ما متايعة، لحنة 
الاتفاقيةتفاصيل ق كإ وتدايثر، تغارادتc من الدولة أجرته 

علحين، '؛ل(، و)*و)هل( ١( و)a ( ١٧)موادها ق ها نف
التقارير.سنوايت، أريع كل اللجنة لهذه ترغ أن الأطراف، الدول 

الدولة!شر لا فيها، يدخل وما الاتفاقية، مواد تقر واللجنة 

التميزعل القضاء ]لحنة اللجنة رراءتمد>ّتإ ا.لئالت سبيل عل 
المادةيشأن ( ٢٩رقم)العامة التوصية الأراء يتوافق المرأة[ ضي. 
العتاعالعامة التوصية وتتناول  ٠٠سيداو[. ]أي؛ الاتفاقية من  ١٦

قوانثنحمح أن إل وتحلص الأسرة، قوانن من للحديد التمييزي 
الاتفاقية.ق الواردة المساواة يمعايثر تتقيد أن محب الأسرة 

^^٠؛٠٠رب جآتي.ء.- 



 ...Iأشكالبمختلف الأعراف عل التوصية وتتص وتشمل
الملكية.حقوقها عنها تنشأ التي المعاصرة الأسرية العلاقات 

المعاشرةعلاقات الأسرية العلاقات هدا تشمل أن ويمكن 
والشراكاتالواغ، بحكم الأقران وعلاقات الخنس، المثلية 

أوالشاذة العلاقات من ونحوها الشذوذ فعلاقة . ١١المجلة 
زواج،بلا الأقران كعلاقة الشرعي الوجه عثر عل تتم التي 

أتثكالالأّرة؛الفهومالمياواوى.كلهاداخالةفي 
•؛!مهكمدافر هش المال  ١٢أملو-ْع الأخر الشق عن الإجابة أما 

،ش،ّها الاتفاقية ت1الق من ^منه 
عنالأتفاقية،فاحيب بحجة الشريعة عن المنحرفة ومطالباما 

لوالشذوذ المثلية تبيح باما ميداو لوثتقة ُ'كامامهم قولها• 
المبهلناتهامه يوجه بطلانه... فوقا زعم وم القانونية، موادها 

!الاماقية١١ ض لتوقيعها للمملمكة ^م 

والسادصةوالخمسين ة والخامثن والخمالرابعة الدورات نتاثح )١( 
واشاالرأ٥، صد التمييز عل بالقضاء العنية اللجة لاجتاعات والخمسان 

٦.صر ، ٢٢• ١٣عام ق عقدت 
الدولة،بيادة صرح تدخل أنه رغم للأمانة الروتوكول، لأمر تحسينها مثل )٢( 

بلنةالJولت يتحفظات مالية غير تقوله ما كيلك الدولية! للمحاكمة وجلها 
مقارنةاليداو وثيقة عل الصائنة الدول اء نافعل للتحريفس؛ أقرب 

بقيمةحكومانس ومساءلة هن، تحققهابأنفعل والحكم الاد٥ بنص حقوقهن 
المساواة،صدأ العلاقة أنسنة مقالها؛ . ٠١موادهاأنمليل قلل ل العاهدة توقع 

.١٦١العددا٩ ، ١  ٤٣٣الحجة ذو ٩ عودة، ال/ الحزيرة حربية 

اا(ألآةتاعوائق 9 )تفايف 



!اوتضش0 صفأعة و اااإأإاوو0 

وهوامام، لا حقيقة الأمر هذا أن السابقة الفقرة ق بينت ئد 
التعرضبعدم وتوصي بل ها، نفاليداو لحنة يه تعرف ما 

وتفصيلا.حمله فولها يسقط ومدا به! التشريعي لمثاله،والأعآراف 
تعلمتكن لر لو الحكيمة مملكتنا أفول؛ الزيادة بابح من لكن 

نحفظت،رساJاولما باتفاقية الإسلامية الشريعة عنالف، ما بوجود 
حولكان سواء الإسلامية، الشريعة عنالف ما يكل عليها 

فلاالسيداو، للجنة تقريرها ل واضح وهذا ضرْ، أو الشذوذ 
امامه*يوجه بأنه باليداو الشذوذ ينتقد من حول للتكهن يلغ 

سلكةلتوقيعهاضالأ-فاةية«؛لأنهلا
الأممموسر أو المنشورة التقارير أو الدولة من سواء معلن الأمر 

وموقمجالعلن! وحول ق مبطن لامام الأمر بمناج فلا المتحدة، 
رئيسكلمة أول اييداو، للجنة تقريرها ز واضح السعودية 

هذالكن سق! ك،ا الخارجية وزارة ل الإعلامية الإدارة مسم 
،صعقيؤكد الفتكرى، والإرهاب المعلن، التحاذق؛التحريض 

اليداو.والحهلبنفل-ام الحجة، 

السديدةالسعودية العربية المملكة مواض أحر من ولعل 
قامما هو وإياها—، الله هدان — الكاتبة نموره اد فيثبت، مما 
القمة\م ألقائ التي المالكة كلمة ل اضر، ئدل الوزير به 

أعالضمن ٢، ٠ ١" ٥ بعد U التدامة للتنمية الألفية العالمية 
المتحدة!للأمم العامة للجمحية السبعان الدورة 



القمةهده ق تشارك وهي السعودية العريية المماإكة ءرأن 
حيالْوممها توصح أن بد لا وأهدافها محرجاتها مع وتتوافق 

ثمرأن يمكن والش البيان، هذا ل الواردة الفقرات بعض 
الإسلامية.القرمة وأحكام تعاليم نحاك أو يتعارض بشكل 

بدقةيعني التمحن ل ررالختسءا إل الإثارة أن التأكيد نود هنا 
تعضالص j »العائالة« إل الإشارة وأن ررأش«، أو ررذكزا(( 
حالةول والرأة، الرحل ين الزواج عل تقوم اض الأمرة 
حقهاتؤكد بلادى فإن مقاصدها، عن الصطالمحات هده حرؤج 

معممعارض توصيات أي تفيال عل التحفظ ل الكامل اليائي 
وتشروءاتتا«.الإسلامي ديننا مبادئ 

الاتفاقياتوأسلوب بوامحلن يعرف ممن ذكية إثارة وهده 
الحنيرللنؤع/ الفكر يذهب لا كي الحض فحدد والمعاهدات، 

لكيوالرأة بالرجل أوالأّرة العائلة وحدد الأممي، بمفهومهم 
كرجلالشاذة الأمرة/ أشكال ق الأممي مفهومهم من يتخلص 

إ!زوجية علاقة ق امرأة مع امرأة أو رجل ْع 
ماع العربيات التسؤيات غالت، ن ليال. هكذا ، وللأسف

الشعارات،بشتى أومفاهيم مهناليات من العري، من لتا يقدر 
وقول؛تبعية أو وحتوع، جهل بن ما 

©©©©©©

العْتا(■\ hj\qtو )حننمائف 



!ااتفشdcLu  0و□السوية 

عواتق
سسسأسالأسسس عأئقظنم.

(JU3كالسيداو اJتواLJd اكواثث 
الأسرة!هتول0 وغم 

ا،لواثيقمراعاة لضرورة الفرالية المسوية الكاتبة تنثر 
أهميتهاحول الحمع اتفق ءومل بل الدولة والعاهدات 

لهاثيء إن الأسرة مدونة مواد وصع عند تصدرها ورة وصر 
ااّسداواااباتفاقية يتعلق ما خاصة الور، تمر أن )المدونة( 

شث:1كض ض وغاأ/ا لذ الظن ن إه 

فادعاوهاوالدعاوى، الجازفامحت، ق الكاتة كعادة أولأت 
نحالفما وفيها الاتفاق يتم وكتف إطلاقا، صحيح غر الاتفاق 
ماصرب،انال سيل فعل العاوية! والأديان انية الأنالفطرة 

ااختصان٠والأفراد الدول توى م عل نمودحبن 

يميما الاتفاقية لهده ينقم لر ممن مثلا الدول متوى فعل 

الرياصرصحيفة حقورم ترادف وسداو.. الأسرة مدونة مقالهات ينظر ،١( 
١م. ٤٣٤الأحرة ١خمادى 0 (، ١ )العدد:ا-'\'أآ■ 

١٥٦إ



الكاثوليكيةللكنيسة الروحية القيادة مركز — الفاتيكان بدولة 
 jالأمريكيةايحدة والولايات الرمول.'" أوالكرمى - نمال؛ ا

الأساسس إليها تضم لم الخي الدول وس عليها. تصادق لم 
ونوننا.والصومال والسودان إيران أيما 

الأمريكية)كاترينالمحامية الأستاذة فاذكر الاراد س أما 
لخنةاحتإعات ق شاركت لأما أهميتها وترجع بالمفورث(، 

لعملهاعيان شاهدة فكانت متتاليين، عا٠ين مدى عل سيداو 

بونق(،)بريغهام زجامعة محامية،وأستاذة هداهي وفوق معهم، 
عدة،نواح من حطرها بينت وقد الأسرة. صوت منفلمة ومديرة 

تقولفمثلا ذلك. وضر ائلها ووسحلمها، وس وأها-افها، 
الأنثؤيات،اتلجأ للأم: العالي المزممر إل المقدمة رقتها وق 

الدينالشواذ حقوق ونشعلهاء النسل، تحديد ودعاة المتهلرفات، 

حيننفى الفاتيكان، دولة وبتن الرسول الكرٌى بتن أحياما الخلط يتم ( ١ ر 
الماتيكانمدينة داخل عن اعتإدهم أوراق بتقديم الأجانب الفراء يقوم 

كإالفاتكان. دولة وليس الرمول الكرمى إل الأوراق يقدمون أتم إلا 
الكر-يقل من كوتم عل يقدمون الدولين ايابا وسفراء مبعوثي أن 

سواءويكيييديا موسوعة للأستز١دةت ينظر الفاتيكان. دولة وليس الرسول 
)الفاتيكان(.قمادة)الكرسالرسول(أو 

للدكتورةالغربء ق ءالأصرة كتاب ق الرخمة الإنجليزية نصوصها تتفلر )٢( 
كرار.حدنحة 

|لحةتا(ا vOjIqjCو )حقائق 



التضأاة!تلفاعة 9 ااإش9دة 

منيمكن التي الوسائل لكل للأسرة، معادية جبهة ينكلون 
الطبيعية.الأسرة تدعم التي الشعوب عل إرادمم فرض حلالها 

•ضرنقاش وؤلريا ديمقراطية، ضر أمالسبإ يستخدمون إنيم 
.للخدلع١١يلجزون ما ئلتا بل عائلة، 

المملكةأن السعودية السوية ازكاتبة تعلم أن ؤيكفي ثانتات 
الاتفاقيةهذه عل •نحقفلت، وضرها— — نمها السعودية العربية 

محالفتها،أيقا بيت وقو كمفهوم، الإسلامية الشريعة نحالف، فيإ 
مراكزين ما محتمة جهايتذ مستويات، عدة عل وعارصتها 
'الأخصاص؟!'منأهل وضرهم ومنففأت، ولحان ودراسات، 

BalmforthK. Hijacking Human Rights, paper presented to the )1ر

 2-.World Congress of Families 1999. P.I

ذك:أُظة )٢(^ 
الجليالمرأة، فد التميز أشكال، خمح عل القضاء لاتفاقية نقا.ية وية ر■ 

والاعانة)القاهرة(.سمة العالمي الإسلامي 
اللجنةالمرأة، ضر اكيز أشكال حح عل القضاء لاتفاقية نةا.ية ؤية ر ■

والٍكلءللمرأة العالية الإسلأمة 
المرأةضد التميز أشكال حيع عل القضاء اتفاقية من الإسلام ، وقفم ■

المرآة(.دراساُت، زمركز إبراهيم الماجال عبد ، عواحلفلليا-حثةت 
علاكحففناتذ إلغاء عل المترتبة الآcر لها)الأردن(: الحرية العفاف عية مح■ 

المرأة. ١٧التميز أشكال حمح عل القفاء اتفاقية 
رقمبالأردن الإملأمة واورت،!، والمٍوُن، الإفتاء محلى رار ق ■

١٥٨



ماأن بينوا أتم والحقيقة الأسرة(! تقول)مدونة أما والعجيب 
الوضعية!الاتفاقية محاطر أشد من الأسرة نظام نحص 

(٠٣٢ ٠ مارسا* ١ ) ل بالهند الإسلامي الفقه محمع من انمادر ليان ا■ 
محويورك•ق الماء حقرق ءرم والدلإل 

\بكبة j العيي والجالس الأسلاب، الفل،اتذ اتلأف يان 
ليبءالعالي والاتحاد •٢(، ١ ٩يوJر١ )طرابالس الأسلاب والدراسايت، 

(.٢٢• ١ ١ الدس)اصبمآمني 
القضاءاتفاقية ق الشرعي الرأي بالتودان، الإسلامي الفقه محمح يان 
الإمام)مستشارعل أخمد أ.د الرأه)صيداو(، صد التمييز اشكال خمح عل 

قبطر الإسلامي(، الفقه محعع ورص التاصل، لشؤون الجمهورية رص 
.٢٢• •٤ / ١م  ٤٢الثالث،هالعدد الإسلاميبالودان، الفقه محع محلة 

الوتمرامت،توى م عل سواء بالسعودية، الرأة لل.راما'ّت، باحثامت، مركر 
فزادلشرفها الدولية الاتفاقيات، ل الرأة قضايا مثل: الدراسات،، أو 

عربية،نخبة ؤيضم الركز مؤتمرات عمل أوراق خلال أومن الب-الكريم، 
١لعالمعل وأثرها الدولية الرأة ومؤتمرات اتفاقيات مؤتمر: عمل أوراق ٌثل 

الاتفاقياتخْئر محن الركن إصداران وءاو_، الإسلأمي)امأام(، 
الرأةدراستهم: مثل بجلأء، )سداو، ّيا لا جوابها ُن ممد j اكولثة 

صدعا)سبداو(.التمتز أشكال خمع عل القضاء واتفاقية 
نقديةدراسة الرأة)سيداو( ضد التمييز أشكال خميع عل القضاء اتفاقية 
د.ءبدالمرإشراف اللوثى، أماء طجسممم؛ام(، )رسالة مقارنة 

القرى(.أم الحقرة،)جامعة 
قاطرجي)لنان(.تض د. إسلامية(، التحدة)رؤية الأمم مظومة ل الرأة 
الرأةصد التمييز أشكال خمع عل القضاء اتفاقية ل قراءة أيضا: ولها 
الفوائد.صّيل. بموغ كإ؛صفحتها الرأة حول الدولية المؤتمرات يداو( )ال

الشيخالإسلامي، المفلور من المرأة صد التميز أشكال عل القضاء اتفاقية 
حادالحقءلجادالحق)الأزهم(.

عوأبفى(و )حقائق 



!التضلا0 وصفاعة السوية 

الفيومعل الأسرة لمدونة دعوتما ل العجب يزول ولكن 
الخاصةالاد٠ ق الشرعية االخالغات كمية علمت إذا اليداوي، 

الانحاهمع يتوافق وهوما ( ١٦وهي)المادة الاتفاقية ل بالأسرة 
عنهويتنمح السليمة، الأسرة مقاصد نحالف مما عموما، التغريبي 

إمتويات عدة عل الخطثرة الأثار يعفى 

إلغاءالمائة؛ هد0 فقرات، وفق المخالفات هذْ أمثلة ومن 
التعدد،العدة،القوامة، الولاية، ت مثل أساسية، شرعية مفاهيم 

الرحلنفقة إلخ(، وسكن تاثيث، من دائرته ق )وما للمرأة الهر 
الفطرية،الأدوار وكدللمثؤ المرأة، مع يالثراكة تكون الواجبة 

حقوعدم الولايات، وعدد الإنجاب، ق الزوج رأى وعدم 
للمرأةحيث الرحل أبناء عائلة واسم الرحل، عند الهللاق 

لأسرةأنتنتمسسؤ ق الزوجة ومثله الأسرة! اسم اختيار ق الحق 
للجنس\ناعسرة السامنة سن هام قبل الزواج وعدم * الزوج'

ونحوها.

السعوديةالمرأة أمام *لايزال الكاتبة! فول معنى يبين وهذا 
أمامهاالْلريق مازال حقوقها.. كل عل للحصول طويل وقت 

التمييزأنولع كل إزالة معاهد.ة بنود تفعيل ؛٠٠ مهلالبة طويلأرا 
بننلرىوأعتقد الملكة، عليها وقعت، التي )سيداو( المرأة صد 
الهلبيعي®.الإنساق وضعها للمرأة لتعيد كانية أما 

..٥١٤٣١ذواسِة ٩ ال،ريث.;ت، )١( 

إكا





!ااتفشو0 صفاعة و اكشوية 

إثرمنهن الواحدة لممطر فطرية؛ وانتهاكات دينية، ونحاوزات 
غخركانتا ؤإن اليداؤية الدعاوى مسايرة الحقوقية؛ دعوتها 
المسبقالقبول هدا متتالية فخ ل لوقوعها بعضهاأ ق مقتنعة 

•الباطل ق التائي التراُحللحقمحرمن أن وليعلم للاتفاقية؛ 

رت:ا



الذ1هساوف0ل 
س

CUQIIliJI اكعوكة
اكأنوهسو|كقوةا 

تق.ا قح٠ 

و(ذق،وهيه«دءهثاد1.ع٠ 

اواذنبلامحرم سفرالراة ي التوهم اليق - ١ 

حقوقص حق انه اأتسدوغم بمنع التوهم اثبمق ٢- 

سالوالراة اثرحل 

ثلمراةوهوحق الدحل> قوامات حق التعدية ايمق ٢- 

وياحبع1ىارحلل

كحقوالحرم الولي واسقاهل ; الرواج قبل التعارف - ٤ 

منحقوقالُاةل

وفاةعندأ الرزة وحداد عدة العبد.ه'  Vjلله لاحق ٥- 

نوج،ال

^^،سا؛أإإإمئ؛أ^ي

إؤ١لمتر١لادي؛ وْلعيان الشرعي، الطم غياب 
وحق وتضاؤل الإنسان، حق تعائلم 

إ:ومقاسي متوهمات، حقؤق والنتيجة الله) 
متضخمات.





٠٠■

٠٠ع ٠ ■■ 

|ستوس|وااوووبم 
|كتوممةوالتقوى 

الحقوق،متشأ الشريعة لأن الحكيم؛ الشاؤع بيته ما الحق 
الشريعةالحق فمصدر المتتغربة، واحتدما الأممية الهيئات لا 

بقوانينهاالغربية ا،لرحعية لا الشرعية بأحكامها الإسلامية 
الوضعية.

الأنثويةفتها إذكار بمسي لا للمرأة الشرعي والحق 
بحجةدينها أحكام إبطال يعني دلا صدها، التمييز عدم بحجة 

واجإتمن عليها ما نحاهل يعني ولا ا"بمئينإ ينز الساواة 
المرأةوواجبات حقوق يغفل لر فالإسادم المراة! حقوق بحجة 

يكونولا بامحللأ، يكون لا فالحق وضعي! مث/ع من لنتوردها 
يإذاالخلق، رب شريعة سمر يتوافق بل'الحق إ للخالق معصية 

لنيل،إلغاء فلا إ متوهم أد بامحلل حق فهو معها تعارض 
موافقتهابحجة العباد حقوق منفلومة ق ؤإنشاء تغيم أو 

الإسلامية!الشريعة حالفت ؤإن وأصراحا الدولية الاتفاقيات 

الغرب،القانون بعين الإسلامي الفقه يقرأ من ثنطئ لدلك، 
لأنهالإسلامية، لا الغربية الثقافة بروح الحقوق وسبل 
ؤيلغييامحللأ، حما فيثبنإ والواجبات، الحقوق منفلومة ميخلهل 

ايه20ا عوار0ا و ريقاه 



!1وتضأا0 ضاعة و الاشوية 

ومحيالحقوق، بحجة الواجبات ينسف وقل بل صحيحا، حما 
مماريلاختلاف را-ح وهذا وهكذا؛ الثماضن، مع يتوافق ما 

ومظومتهإ.وثقافتهإ، وآلتامإ، سها، الحق 

عكسءل،انية...، فردية، مادية، الغربية الحقوق قة فلإن 
منمحي لذلك كينونتها، ق الدين ليحول( بالإسلام قتها فل

فيغلببينهإ، مترك هو وما للعيد، هو وما لفه، هو ما الحقوق 
الأحر.أحدهما 

iLlJil ، وجعلهيالتراضي، الزنا مثلا الغرب؛( القانون أباح إذا
نرفضهحده؛ ؤإسقاؤل الزنا استحلال، يعنى وهذا للأفراد، حق 
ليكونللعبد خالصا ليس الأمر هذا لأن الإسلام؛ منهللق من 

منالزنا فتحريم القه، حق يض بل الهلرف؛ن؛ تراضي عل وفنا 
مابأكمله، ومحتمع الناس نحص الأمر لأن الحالمة؛ القه حقوق 

مانابهأو الثار بحجة والقتل الأمراض، ص النفس حففل من 
الذرية،وضياع الاختلامحل من والسب العرض وحففل ذلك، 

الزناامتحلأل القانون أو لنمي ليس وباكال ذلك. وتوابع 
وحكنا،نثريعا فه حق لأنه حاوه؛ إسقامحل أو ا،لكالف، نحيثر أو 

وتحظنا.وتثريما 

وجوبترى الغربية الوضعية ميداو اتفاقية آخرت مثال( 
فخه،،،وبعد الزواج ررأثناء الزوجين( بين( ا،لهللقة المساواة 
حهم،وهو العدة، حكم هناك الفسخ بعد بالإسلام ومعلوم 



لهأو لها لابمق طلاق، أو وفاة من سواء ووجته بعدة للزوج 
ينالثزكة الحقوق من لأنبما ذلك؛ عل اتفقا ولو إسقاطه 
افحق لكن مائه(، )يحفظ العبد وحقوق )بالتعبد( اممه حقوق 

هداستحضر لن لاختلاف الاتفاقية أما ءال_،. فيها 
قمحها الأصل من الدين تفصل لأنما تتفهمه؛ ولن شك، بلا 

وموادها.أحكامها 

تطالبالص الشرعية الأحكام من ممر ذلك عل وقس 
الناطبيقال كإ لأنه معولة؛ أنثوية حلفية من المسوية -٦١ 

تعال،اغ حق عن بخال ليس شرعي حكم ُكل "،• ٠٧٩* ر 
يشركواولا يعبدو0 أن العباد عل الله حق فال التعبد؛ جهة وهو 

فإنبإطلاق، نواهيه واجتناب أوامرْ امتثال وعبادته سيئا، به 
بلبإطلاق، كدللث، فليس ؛ محرداللعبد حق أنه ظاهره ما جاء 
انمنيوية٠.الأحكام ق العبد حق تغليب عل جاء 

ؤإماءا-حالآ إما للعباد حق نمه نرعى؛ حكم كل أن •ك،ا ذلك؛ نتكملة و( 
قنال ولذلك العباد، كالح وصعت، إن،ا النريعة أن عل بناء آجلا، 

يعالء|ماا،ألا شيئا يه يشركوا ولي عبدوه إذا افه عل العباد ءحق الحدين، 
لأمكا!مإ،ب محرم لا أنه الشرع من فهم ما أنه اش'؛؛ شر؛احق ق وعادتمم 

مصالحهإل راجعا كان ما العثدلأ أروحق معقول،، آوغبمر معقول، معنى له كان 
حقأنه عليه طلق ما ■بملة فهومن الأحرؤية؛ اكالح من كان فان لدنيا، اق 

وأصلالخموص، عل معناه يعقل لا ما أنه عندهم راالتعثدأا ومعنى ف،، 
العبادرا.حقوق إل راجعة العادايت، وأصل اف، حق إل راجعة العبادايتح 

الموافقات)\/خمآه-ا<*اه(.

ا(ءلآ2تاعوائ0ا و رتقاثف 



1 والفشوية  acliip 0اتفإأا!

المسائلمن هناك الإسلام أحكام مفلومة ق أحرى جهة ومن 
كانإذا حجة ليس ذاته بحد والمباح الباحات، دانرة ق تدخل ما 

بعضتعتريه قد الماح لأن منه؛ أقوى دليل أوزاحمه كاسد يقود 
الأصليةالإباحة ثبتت ®إذا فمثلا حكمه، تنثر التي العوارض 

منها؛آحرأقوى دليل ينازعها ماز للمرأة حق كدك فهي 
إباحتهتودي أصله ق الماح أن ثت إذا فإنه الذرائع، سد ليل كد 
مفاسدأوإل مصالح، من عليه يترتب ممامفاسدأعفلم إل 

يتغر،بإباحته الحكم فإن عليه، ترتبها الظنون اؤية م
الضررلعارض بل يه؛ الإباحة ثبتت، الذي لأصله ليس لكن 

أصحبحيث أوتقلصت، العوارض انقضتح فإذا عليه، المترم، 
وذكعليه، كان ما إل الإباحة حكم عاد الغالب،، هو النفع 

علأيصا مثال، وهذا للسيارة*. المرأة قيادة بتحريم كالفتوى 
ينهللقمن لدى لكها موانصباهل الحقوقية، الرؤية صفاء مطوي 

الأهواء.عن بعيدا الإسلام، مصادر من 
الباحاتمرحلة تعدين النسويايتح من كثثرا أن والموهش 

منهنالواحدة بج لفتهل للقعلعيامته، والاحتهادايت، للواجبايتج، 
المرجعيةمع مناسبته لعدم قائم مرعي حكم أوتععليل بإلغاء مثلا 

،١٣وراجاحقوُها ل الرأة وعي معوقات ورنتهات ل الصغر أمل تا(د. 
السعيدى،محمد د. . ٣٨٧عودة، الاطلرأة ملتقى عمل أوراؤ، صمن! 
.-٥٦٧٥والمجتمع، الثقف، 

■٠٨؛



النوى،الدوق لخالفتها مطلقة شرعية أحكام أوتننئ الغربتة، 
ترديدهنأو الإنسانية، الحقوق مفلومة ق الشريعة تنحية أو 

بامحللة~أو متوهمة أو حقا كانت سواء س الحقوق أن وأشباههن 
وبالقيضوالقانون، القرار بقوة تاق بل عليها يموت لا 

أوشرعية، أحكام عل التصويت، من بأس لا ~غالبا"" عندهن 
دولل ك،ا والتثرع الحقوق ل الشريعة نحكيم عل التصويت 

يصوتلا الشرعية الأحكام أن أول باُبح من فاقول إ إسلامية 
وتارةالحقوق، بحجة تارة والأراء، للاهواء تهلرح ولا عليها، 
الحقوقيةالفلومة وتكون التقدم! بحجة وتارة التمييز، بحجة 
هدابجعل ودبج هميإ من لكل المستباح كالحمى الملمة للمرأة 

والهوىللهوى، اتباعا أو حهلأ، أو عمدا إما باحللأ، وهدا حما 
الحقمعيار جعلن وأشباههن الشؤياُت، وغالب، بل الحق! صد 

العلممع ونقل! عقل بلا الغربية ادجعية أد نقل، بلا هوالعقل 
صميمق داحلة — كلها يكن ل؛ إن ~ غالها المرأة قضايا أن 

الأذكامالإّلأمة.

لدتهع1ولا ذأح1ن 9أودموى لحقا ا& 

وأهوائها،ومصالحها ونفوسها، عقولها ق نحتلم، الناس إن 
وذللئ،غآرْ، من الحق وتحديد الحقوق، عل أحكامها ق وبالتال 
والأهواء،والقوس والهلباع، المرجعيان لاحتلأف، راُح 

والأراء.والعقول 

(الآ2تاعوإئع، و )تشانف 



أاكضأوة هرف1ع0 و 1ااشوو0 

زمامإطلاق •ع تستقيم لا الحياة أن العئلأء عند ومعلوم 
المدةصنو الطالقة الحرية لأن لااناس؛ والشهوات الأهواء 
والغ،الإباحة  ٧٢٠١والأنفلمة الأحكام من لأبد لذا الطالقة، 

كظموالمفاسد؛ المالح بين والموارنة والعقاب، والثواب 
شريعتهم.ق وتستقيم حيامم، ق الناس أحوال( 

اضهو أعل مثئع عير هدا لكل صابهل من لأبد فكان 
التشريعية،مصادرها ق الإسلامية الشريعة عير حلاله— —جل 

الأهواءياسر س الحقوق فإنشاء ويالتالي ومقاصدها، وقواعدها 
الحق،صد فالهوى ثبتمعان، لا الضدين لأن ه؛ نفللحق محالف 
عننماتطق ؤ تعال؛ فوله بحد -( ٠٠٧٩ ) الشاطئ أثار حيث( 

ارحصرإل لالنجم:"ا-إ[ ألئهاقئوإلأجممحه4 
لهإ،Jالث( فلا والهوى؛ الشريحة، وهو الوحي شيتن; ق الأمر 
الوحيi( الحق تعين وحن متضادان، فهإ كدللث،؛ كان ؤإذا 

للحقمفاد الهوى صده؛ للهوى توجه 

الهوى،بان مراجعهن النسوان من الكثثر نحد وللأسف 

والاشاقياتالأممية، الوتمرات وبعض السوي، والذوق 

را(الوامحاترآ/اا،'آ(.

إ ١٧• إ



الذيالحق عل هذا كل وتقديم إليها، والاحتكام بل الدولية، 
 jلوحم،•'ا

الحقوقباسم النوية أهواء عل ايجتمعات ارت سولو 
ااشرعبمقام الهوى جعلن ممن ا،لطلقة والمساواة الموهمة، 

ال؛تعال نللجنسين، الظلم وانتثر ا،لجتمعات، دت لف 
لالحاية:ّآآ[،منمو1ءئإنأئؤيه ءؤمءتثشامحدإلهتُ 

آلث1يتكدت ألحى ٠^^٢^ تعال؛ ونال، 
ه]الؤ.نون:ام\[.وآمح؛تحنئىيكإ 

وسلمونواهيه، وأوامره الحنيف، الن/ع حدود عند فلنقف 
قالافن، الضلال عن بعيدا ورسوله، لله طاعة بحكمه؛ 

آمإمحمحبمكإب آئئ هش إدا نمح؛ثق ثلإ لمحن تعالتؤوماَكان 
بممنآممتؤتجبمولنصدصل,نش أثبهم ين لإثأرْ ثم ؛ر0 إؤ 

ضألأفثاه]الأراب:1ص.

وتصادملاتتعارض الحقيقة ا،لرأة حقوق أن ونتيقن ولثأكد 
أو.الغاة!حقوئا،توهمة كانت إذا إلا الإسلامية؛ الشريعة ،ع 

لاليوم تنطلق لا أما الحقوق فالقة ق الحقيقية والمنكلة 
فيهايتهللقون واقعية، شاملة، ربانية، مرجعية من الأممي الواغ 

ومقاصدْ.وأحكامه وقواعده، الإسلام من 

إ(يز؛0عواثف و ، iij)حقا 



إااتضأا0 صلأكة 9 اااشوو0 

قراراتوأهوائها، البنرية عقولهم بعفونتاج ل نحد لذللخ، 
مهدئة؛وللحفارة تقية، وللمجتمع مدمرة، والمرأة للأسرة 

الفطرة.ودين الفطرة، لمخالفتها 

تمايزعثر السواء عل حقوئهإ والمرأة الرحل أعطى فالإسلام 
ووظفهم،وحصانصهم، حلقتهم، ْع ساب ف،ا عائل، 

الخشسانبع، التكامل عل نبي ونذلامها الحياة لأن وواجبهم؛ 
لأاك،انل•

لهمقال ق م(  ١٣٨٥الإبرابي)الشر محمد الإمام يقول 
رروصعالأسلأم®! هو اليوم اق الإنالعالم ير لتسنفتام أصالح  ١١

ناروالإحسان بالعدل وأطفأ فايتالفّا، والرجل المرأة الحدود 
يتمولا البنرية، سقاء أصل هو بنتها والحلاق، بينها، ، الخلاف

ومازالتالخنع،، بى قاتا ، الخلافمادام المجتمع ل إصلاح 
فبعضهمالمرأة، إل الظر محت،لفة الرحال من المثرية الحمعيات 

ؤيعطيهامعها، ويسقعل فيقملها م؛كاناا من أعل إل يرفعها 
-باد ويفها ل. فيقطبيعتها، مقتفيات ومن حقها، من أكثر 

إمافيعدها الإنسانية منزلتها عن محللها وبعضهم المجتمع، 
الطبيعيوصحها ق فاقرها الإسلام حاء حتى شيطانا ؤإما بييمة 

١الفرشناا من وأنصفها 

(٦٦الإبرامْي،)٤; الشم محي )١(آثار 



عوائق

محرمبلا سمرالرأة التوهم^ انمحق I الأول اتنبموذج 
١^٧أواذن 

*السعوديةأن مقالها ق العبياسات النويات إحدى كتت 
يمحلا الذي الوحيد *البالي لأنه لاذا؟ العالم® ق سجن أتمر 

؟!مجنا٠٠ ذلك أليس الرجل، إذن دون من يالفر للمرأْ 

.idltlii  أوي:العقل وأأرادز
الإسلام،وهو ألا السعودية الدولة دستور حكم هذا بداية 
قوالقوامة الولاية حكم ق الدين أحكام ْع إذن فااشكالة 
استحضرناإذا طبيعي مهللبها أقول لكن الظام! لا الإسلام 

والدولة.الدين الفصل ق العلمانية نفلرما 

أبجدياتمن أن إلا — لرهة الشرعية— الفلرة عن وبعيدا 

.٢٠٢•٩• ٦! T/ ٥ التمدن، الخوار بالُالم، جن أم عودة الثال: ;١( 
حدبجةحاروما جريدة)مثييس( مع لها حوار من اكطفاات> هاوْ 5اولاك 

زواجمحي ت، لعنوازت نحت  ١٢٢٠ ٠ نوفمر  ٢٦بتاريخ بوعثرين، 
الخليجى.شمو.ية•

أل7؛تاء( tOjIgcو )حمائف 



OJQUuJI  اااتضش0 هلاعة و

والمؤسسةالشركة تكويتاتبما ق وذوقها، انية الأنالعلاقات، 
أسريةعلاقة أو كزواج، ثخصن ب؛ن علاقة ق كانت سواء 

يعلمكي الأمر بممه أومن المسوول إذن لابدمن أهلها، مع كامرأة 
مملحةكأهمية نواح عدة من ذللث، لأهمية ؤيتمرف؛ ويهلمتن 

انيةإنمؤسسة أي ق موجود وهذا العامة، الملمحة أو الفرد 
ونحوهما.والعمل، الأسرة، مشركةكييئة 

وحماية،إنفاق بين ما علميها قوام زوج عل ذللئ، فكيفايستكثر 
فيهؤيعلمان رفاهما، عل قائم ميثاق ؤيربعلهكأ ورعاية، وعثرة 

أب،عل ذللئح يستكثر وكيف، الزوجية؟؛ وواجباتها حقوصا 
وثمحميها،علميها، ؤينفق عمرها، حلوال ويرعاها ابنته، بربية يقوم 

والثمافةالأبوية، العلاقة أبجديات آخر إل أ علميها؟ وءنافف 
الأّريةإوهكازافيشاوالأولهء.

الفرق المرأة أحكام جاءت المرأة، وصيامه الإسلام، ولواقعية 
الإنسان،وطبيعة أحكامها، ومتظومة مقاصدالشريعة، مع متوافقة 

إلانعلاتسافر حفاظالهانحعلها فتجدالشريعة مصلحتها، لمافيه 
الخدين،;ففي - استشائية حالات محاك لأن كأصل- محرم ذي 

منونحوها علميه. متفق محرم" ذي مع إلا المرأة نافر ْولأ 
كانت،إذا أووليها متزوجة، زوجهاإذاكانت، إذن وكدللث، الأدلة، 

:١٣٤١(،سلجإ)١٨٦٢سح١لخارى))١( 



البتمن خروجها عدم عله الجمع من كان فإذا متزوجة، غبمر 
هوبإ فكيف للمجد، لخروجها إذنه وكيلك، ، زوجها بإذن إلا 

صححق كإ — عمر ابى روى حيث إ كالسفر؟ ذلك من أبعد 
انتأدئكماءادا يةول1 ه افه رسول سمعت،  IcJUأنه ~ لم م

اشاءسوا ررلأ رواية: وو لهن«، مأذنوا الناجي إل :حا}نم 
افلعبد ثلاو)هوابن يثاو الناجيإدا من حظوظهن 

<١٥١زنوو  Jliأنوو <: ١٥١عد له مماو ثنمنعهن، وامما< عمر(: ا؛ن 
^ثَص'وإذنالأصلإذنالول.

الأمنية،وقيودها صوابطها نفع فالدولأ حال، كل عل 
علوالمرأة للرجل التنقل حرية تقييد ق ذللئح ونحو والصحية، 

يفعأن ودولته الشعب حق من يكون ألا مصلحتها، حسب 
وكرامتها؟!المرأة إنسانية لحإية ارتضاه الذي وثقافته دينه ضوابهل 

غفصنفيإ مثلاجاء النوي الثمر ذات الدراسات إحدى ففي 
منأن)n،-./( التاتج سن اسكة، خارج إل الرانية المرأة مفر 

خهلابدون المرأة مفر يؤيدون ولا بشدة، يؤيدون لا النساء 
الرجالعند أكثر النسبة هذه أن نجد جن ؤ، الأمر، ول موافقة 

الإسلامي،الئش< ق الإحاع عوموعئ ل: تحقغه يننلر صحيح، والإ-بماع )١( 
)مآ/\<آ؛-<'اأ(

الم)آأأ(.)آا(مححءحُ

ال7نتاا( ع9اش 9 )حعائف ■ءا







االدهشة صناعاء و الفشوية 

ثمإلإ0َ ؤ  ۶١^؛٠^ اس ثش إدا مفينء ه َأان!محن 

]\ؤنم\بص

راولواللكنة: كقول اممه، همأ عل يقدم قول، ولا رأى، فلا 
حملةفاسدة شبهة وهذْ للنساءءإ لأعهلي إلهية شريعة التعدد لكن 

يكونأن بأحدالحبن اختص حكم كل من يلزم فهل وتفصيلا، 
الكمأن يقينا نعلم لأننا إ إلهية نريعة فهوغتر ؤإلأ مثله للأخر 

نحدفولهلذلك الاخرا دون بأحدالخنسين اختصت الأحكام من 
هءأق؛" مق-ل ما فال: حينإ هدا ق ئمل تعال 

وإليأءآيغثستزأ تنا ذصيق هنجال سف بمث-محأعث 
صكايىينءمبم_يدءإنآق، أكنقآوسثلواايثم 

[.٣٢لاس: ه دتلإ،ثنىءيا 
يناصببإ أعلم م كيلك رمحالته، يضع أين يعلم اض أن وكا 

نهوحو س يعلم آلا ؤ تعال؛ قال شريعته، أحكام ق حلقه 
تعددالزوجاتحكم أحاز فمثلاهنا [، ١٤]المللئ،؛آلنطيم، 

اجلرأة،عكس ا-قلقية الرحل تكوين طبيعة لموافقته للرجال 
وحيض،حمل، ما؛؛ن  ١٧٥فالمرأة والقاصد، الخنس؛ن ومصالح 
الأزواجمن عددت مهيأ وارأة الرجل، عكس ورصاع ونفاس، 

الرحلعكس الأنساب،! فتختلمط واحد، رحل س إلا نحمل فلن 

١٧٨



حدة،عل تحمل زوجة كل لأن نحتلط؛ فلا النساء من عدد لو 
مدعاةذللث، كان رجل من أكثر ْع الحء^ع عددت إذا ا،لرأة وكيلك 

الخنسي،الطاء ق الرجل عمر وكيلك يالأ٠راضإ لإصابتها 
بسنمتمر التي المرأة من عن محتالما ونحوه البدنية والقوة 
الخطامن لدلك ' والمقاصد.' الفروقات من ذلك وغثر اليأس، 

لاحتلافجالأزواج• بتعدد مثلا المرأة طالب أن وحلما حلقتا 
أنمرطا ليس لخنس يملمح محإ الفهلرة، دين عن محصلا الحنسان 

وهكاوا.الأحر، للجنس بملح 
أوبالخلالنساء حقوق بانتهاك التعدد وصف السياحة ومن 

ومحيا امرأة! لا آحر رجلا مسآحال الرجل وكأن ال، الإنحمر 
يناسبهاأوعز؛اء محتاجة، أوعزباء أوأرملة، مهلالقة، الثانية تكون 

حقوقمن هذا أليس الخ، ئرادrا حريتها بكامل وتريده التعدد 
الظروفحبرض من ونحوها المرأة هده يصون من وهل المرأة؟! 

صتكون محقي الأول ْع الأمر وكد-لكا لا؟! أم كرامتها محفظ 
لأيلأحرى أوالمحتاجات أوالعقي،ات أوالمريقات المشغولات 

وجيهةحجة لأي معها الحنش يهب أو الأسباب س مثمتا 
لخطوةأيصا الرئيس يس، الهى تكون يل. أنها الماهي• كانت، 
وحمرذك.الزوج! 

لكتابيرتيرجع ايالة، هذه ينمى وما والقاصد المصالح حول وللمناندة ]١( 
.٢ ٤ ٥ ٢— ٠ ٥ الخنسثن، ض المساواة ل نظرات 

ااز؛آلا( عواثف و رتهائف 



أالذهسة صناعخ و الاشوية 

قمكرمة معززة ورعايته، ذمته تحت معه يقيها من فهل 
أنأم ا لا؟ أم أكرمها يطلمها؛ أن بدل كزوج نغمته وعل محتها، 

ؤيثضالرجل.عليها، ينفق أن الماء بحض عند وصلت الأنانية 
لالمظر عن بعيدا يته؛ ولأهل له كريمة عينة أجل من بالحياة 
و؛افىالزوجية، وحقوقه واستمراره، والزواج وامحتفرارْ، راحته 

الزواجؤيريد لاهذاولاذاك، لوكان حتى بل ايكاح؟ا مقاصد 
صايطهوفق دام ما ذللئ،، فله الممسية، لحاجته بل مستا، بلا 

وارتفتهالرجل، ارتضاه الذي الدين أن مي،ا لا النرعي، 
افنمع هذا مادام ذللث، ل الضر فا للزوج المعدد سح المرأة، 
فأمروانبتا، ومحمدا دينا، الإسلام فيه منهعا الواحد ارتقى الذي 

باكليملأذكامه؟ا

ؤبممنمى الغالية؛ مافته وصعلوة الغربي(، الحقوقي الهوتم، إن 
صاحبةمثال وأقرب، الخلائق! رب، وحكمة والحقائق، الواقع عن 

صاحبةأن لولا كمنهج هذا لثل المهلرق تحتي، عدم رغم ~ القال 
لها؛مقابلة ؤ، ئالمتج حيث، بالأعلام— به أحارُت، الشأن 

بعن تزوجت، فقد كثآرا١ت،، من حفلآ أمعد كنت، ؛القد 
والذيمحا، نعيش نعد لر لكننا حثا السابق لزوجي أكن أزال ولا 

الحكومةبدأت مبتمبمر، من عثر الحادي أحدايث، وبعد أنه حديث، 
قبلمن دعستح الوقح، هذا ول، حرية، هامس منح ق حولية ال

فعرفنيأسبوعي، عمود لكتابة نيوز( و)ءرب، صحيفي)الومحلن( 

ا ١٨•



فتزوجالكال، الوقت أمنحه لا أش يشكو زوجي وبدأ الناس 
عامسوى الأضواء حياة تدم ولر الطلاق، وحللته ثانية زوجة 
نحاطبنيلر الكتابة، من السعوديون الرماء منعتي بعدها واحل 

يدوراالصحف محرري لكن مباشرة، المغ -!يا السالهلاتا 
•أتمال" يرفضون 

هيالزوحاُت، تعدد تحارب، تمن النويايته بعض أن وأنبه 
التسويةفمثلا عام! بشكل الأديان مع مشكلة لد-اا أصلا 

وتعددبل اازوجاات، تعدد صد إنيا تقول عداوي النوال الصرية 
طبقية،الأديان أن أصلا وترى إنساق! غر حل وهو الأزواج! 

منباق ونعوذ الزوحايتج! تعدد أ؛احت، ؛،، AJJl!عبودية، أبوية، 
الخذلان.

يونيو١٧بتاريخ الأمريكيان بوستأا ءالواشطن صحيفة ل مقالها من )١( 
رابطهعهر العربيان الياشر صحيفة ق تغطيته ينظر؛  ٠٢٢ ٠١١

Jittp: //www.mubasheer.com/news-action-show-id-
iAhtrn•؟■

التاق:الرايط عل تلخزيونيه، مقابلة من )٢( 
https; / /www.youtube.com /watch?v=jnGT'0mGm0،\A

jO(يتتهع9او0ا و ، )حقا



1 والسوية  aclia 0التفش

الجيىامضايسمضاطارحل،جالثاكأ
لالرجل على وواجب للمراة حق وهو 

عوديةالل الطام عن العلعانية النسوية تقول 
نحاطبة~ الإسلام أحكام من القوامة نظام أن رغم ا،لرأة~ سمر 

واحدجزء هي النساء عل القوامة أمر ءوأن الأمريكي! الشعب 
ب«مهو^ايكون أن وطيعي ؛• اارأةرار يستعبد أكر ، Liajمن 

دراسةق جاء وند غربية، معرفية حلفية من تنطلق لأتبما استعباد؛ 
وكونهاالنساء عل الرجال قوامة فيها٠١حول مما وكان سعودية، 

لأن؛ ■ /، ٣lY, ذلك عل يوافق ل؛ اسم5ة j لعانامن سنا 
للمرأة.وحق الول، عل واجب الإسلامي بالفهوم القوامة 

حويلل.®بنت حدمحة المركزاليدة أحرى دراسة وتش^رنتائج 
ولودعم تأثثر أن يرون الإناث، عينة منإخمال ./( )YAأن ءإل 

هوالوفليفية والاهتإمات القرارات، نحص في،ا عليهن الأمر 
الأمرول تاثثر أن يرون الإناث من )آُ./( بينهإ إنحابي(، دعم 

أي•محايد، التأثثر أن •/( ١ )٢ ؤيرى سليا، تأثثرا يحتثر عليهن 
هوالغالبالإنحاي التاشر وهن.ا التأشر®، من نؤع أي يوجد لا 

الأبق.قل )؛(الرجع 
عران!تحت القفاري، الرخمن همد بن المحن هماو ود. حديثة دراسة ين )٢( 

والموايقالأحكام وز السعودية العربية المملكة ق اء الثرحقوق 
١. ٤٣١ظء الدولة•، 





!ااتضوا0 وضاعة الاشوية 

الحقوقيامم الإسلام أحكام يتتهدن حسث، النوى، التنريي/ 
!أو١^١١٣أوايماصرت 
عنحديثها عند أحرى، سعودية وية نمع آخر وعائق 

يعنيبالتا حتى مهناطة بهلريقة اتسع )القوامة( مفهوم عن 
والواقفةوالهي والأمر والسيطرة والتحكم ®الاستعلاء 

وهو!الفران ي حاء يإ الصريح معناها عء■ وبعدت . والرفض 
،البيت® ل من بخدمة والقيام والأم؛ الجتح عل الإنفاق 

ألفاظهع وحالهلها لها، المشوش النويات! تصوير عثر فالقوامة 
اليداويالغربير، المائي بالمفهوم والتأثر والامتعباد، القمع 

تقول!الكاتتة عند كإ فتجد الحنسين بين )الصراعية( النوى 
ولست،المرأة، عل الهيمنة ولا باليادة علاقة لها ليس ®القوامة 

وتحديدالزواج، مؤسسة داخل محلوف كل مسؤولية كحييي إلا 
التضييقأو النساء، قمع أو بالرأي، الانفراد يعني لا المسؤولية 
®رسولمعااقة1 لأهله البي بخدمة تستشهد تم عاليهن®. 

مهاممن المزل ل العمل إن يقل لر فلعاذا بيته، ل نحدم الأمة 
المرأة®؟.

العلميةيدل الصراعية الخشية الرؤح معلورها ل ترى فكإ 
قبابه كل تغلق تماما، كهايهتها الماركسية عند الصراعية 

ا-ما\-ما'اا.الرأةالعودة، )\(طر:



قكإ قوامته مقابل عليها حق فيه للرجل يكون قل مياقاتيا، 
القوامةدور ونحعل ل الطييعية! والواجبات الحقوق منفلومة 

قولاقوامته ق حق أي له وتلب الزواجإ مقاصد مع متعارصا 
زوجمحرد القوامة ق ومنغلوماما بمفهومها بات حتى فعلا، أو 

كإالزوجن بتن العلاقة أن نتصور أن ممكن ُذهل لتتساءل 
والرحمة،المودة يتبؤع من وجودها تستمد أن الإسلام أرادها 

الزوجين.بين والتعاون والاحترام والمحبة، والتعامحلم، 
التعليإتعنه تصدر »لرذح وجود مع كيلك، تكون أن يمكن 

بحكمالحقوق، كافة من ومحروم فمهل، ينفذ و٠لرف والأوامر، 
مذكونأما مما تمرض فهي ' الاحتباس. ملك، قاعدة 

ؤلرفوجود مع أكثر لا ينفال وؤلرما حقوقها، كافة من محرومة 
المسويةعند ذاما المظرة وهدم والأوامرإ المعليات عنه تصدر 

تنعت،المنزل المجال، ق العلاقة *فان مرني~يت فامحلمة العلانيق 
توترعل مبنية صرنع علاقة إنبا المساواة، عدم عل قاثمة بكوما 

.٢٩٢عودة، ال)ا(الرأة 
٥١ ١ — ١ ٥ ٠ الخجاب، وراء ما )٢( 

ا(ح77تاغوايم، و )حقائق 



ااكخ1ولة ها1عة و |ونشوبم 

جاناوتركت حانا بالقرآن ة القواممن أخذت أولا؛ 
عللنجائوموث ؤ؛ تقول؛ الأية حيث نعلق، أدنى بلا 

منآنمقوأ وبما بعض ؤ؛ بمضهر أش دكسث( بما أليسثثاع 
سيتعارضلأته بثيء، التفضيل مسألة عل تعلق لر ه. أمولهم 

االنوى! الهوى ْع 

فهيآبا~، اعرقت ~إن النوى ا.الفهوم ل القوامة يانتا! 
كنفقةعليها، واجبات بلا للمرأة، حقوئا تكون أن تعدو لا 

ميلفعل أم؛ لا بثؤون»ا والقيام وخدمتها، عليها، الرجل 
الهiاءةواجب وهوت ألا للمرأة، الحق هذا يقابل لما تنر ب المثال؛ 

البيته، ق خادم منفق، يانه صورته العكس عل بل ؛المعروف،. 
وليسبثيء، الزوج يفضلها لا بنفلرها، القوامة هي فهذه أكثر 

القوامةفله هذا وعل نحاهه؛ ميء عليها وليس بثيء، حق له 
اإقوامة،فهومفهوم تنال المعللق التصوير بهذا إ ُثيءإ أي عل 

ذكروقد لبعلها! السوية المرأة ترضاه ولا بل أقرب! للخدامة 
وؤلحنه،وكنه، الزوج، وخدمة المرأة، ررترفيه أن العلياء بعض 

النكر،فمن البيت،، بخدمة وقيامه وقرنه، وغسيله، وعجنه، 

عقإنأأعتي؛يبهيفول؛ؤولر(ذلآئمح، تعال واف 
ل؛ؤإذا تاكاء:؛"آ[ ءآوَآيه لإذوث ؤ١لإياث وقال؛ 
١٨٦



عليه®!الخواتة فهي لها، الخادم م يكون بل المرأة، نحدمه 
كغاو_،الزوج؛ن، ب؛ن للعلأمح مفهومها ق انطلقت ثالئا! 

لمخالفتهاوالموصى؛ اكريع نتيجتها تماثلية نظرة من النويات 
نتيجتهاتكاملية نفلرة ء؛لالة،لأ فكانت والشرعية الخلقية الفعلية 
تكانتوالشرعية الخلقية الفعلزة لموافقتها والمودة؛ الكن 
عائلة.

كلمن الرحل حق فأفرغت بالنابل؛ الحابل حلهلت رابنا: 
فيه!واجبات من المرأة عل وما معانيه، 

وقمعاوسيهلرة، استعلاء ليت القوامة نعم واكحح! 
أهله،ٌميل اافالرجل سيادة ه نفالوقت ق لكنها وهيمنة، 
وامرأةيوث نمة ق تعال ال ونبيتها*. سيدة والمرأة 

وأنتاد.ر ين ثيصث» وهدت آتاب ؤوأ»نتنا العزبمزت 

القرىكر وأبو (، ٣٨٢رنم)واليلة( الثوم و)عمل الص ابن أخرجه )٢( 
سمنو)اكوس(رنم)ما/-ها/ا(صسينصروينهمح،

أياعن يونس أبا ■ص الحادث عمروبن أحبِو وهب، ابن حدنا 
فيكره.اف: نال،رّرل، نالط: 
اسمهيونس وأبو لم، مشرمحل عل صجح إسناد وهذا ١لألاف٠ قال 

لوقال ٢(•  ٠٤١)رنم (، ٦٩/ ٠ الصحيحة، )السلسلة -صر. ابن سليم 
صحح.(ت ٤ ٥ ٦ )٥ رنم ونيادتهء الصغثر الخامع *صحح 

از7ةتاعوائق( و رتمايف 



أاودفشacli  0□9 الفشوية 

كإروجها أي وصيدها [، ٢٥ليوصفتآثازه لدا صنيها 
ه.اكبري ررشر ل اصحاق وابن ثان ين وزيد محاهد قال 

سيادةوالرفض! والواقفة والنهي، الأمر فيها يدخل والسيادة 
ورفض،وموافقة ومي، أمر بلا سيادة توجا ولا العدل، قوامها 
ولابالسووليات، الأدوار وتوزع الموصى، لا النظام ليكون 
منالامتئدان حق ت مثل بالعروق، طاعة يقادالها لا سيادة توحد 
بلالفراشه دعاها إذا وطاعته الرأة؛الإحماع، خروج عند القيم 
الوقتنفس وق واجبات، فعليه وهكذا ونحوه! عليها، صرر 

كإلا بينهإ، ، العروقمن هو مما بيته بثوون كالقيام حقوق له 
متزومةقوامة أو واجبات! بلا للمراة حقوق السوية لازم هو 

ؤإنفاق،وتاديب، ؤإصلاح، محافظة فالقوامةت الملاحيان! 
أهلعل رغ "الرجل ذ بيته، شؤون ؤيدبر أسرته، أمر يسوس 

وهىوولده بعلها ست، عل راعية والرأة عنهم، وهومؤول بتته 
عنهم®•مؤولة 

وطبائعوالعقل، القل ْع تتوافق زوجته عل الرجل وقوامة 
الإنسان.وتاريخ الجتمعات، 

(.١٨٢٩دوبر٢٥٥٤)١(أ.م-بمالخارى)
الجتمعأت=تارخ ق الرجل سيادة ربط هذا ل التارنحية اللطاف ومن )٢( 

الرحل،صاد الحفارة ارتقت غكلما الحفارة، برني اختلأفاما ل ع= 

١ ١٨٨ا



والإنصافبالعروق، العاشرة مع يتعارض لا هذا وكل 
وحضوروالتعاون، والتثاور والرحمة، والوله بالعامالة، 

قبيتها ق وخدمتها بمصالحها، الإصرار وعدم شخصيتها، 
التسويةهده أمثال نمورها لاكإ ونحوذللئؤ. الأحايتن، بعمس 

ايدته بحائم أوعلاقة صراعية إماعلاقة اشوإياها- داق ه- 
المستعان.واش 

عل( ٣١٩٥٥)عام ألقاها محاصرة حلال يرينتثارد( )إيفانز عن ثقل بث* 
محلأملصمن يإنجلترا• لدن ل كوليدج( ربيدنورد كلية طالات مسامع 

لحقوقالناصرة )فوسيته( الراحلة القانية شرف عل القيمة المحاصرات 
والجتهعاتا برية الثر والمجتمعات البل.اسة، المجتمعات تعرض  ١١المرآة! 

تفرسا.الاحتإعّة المؤسسات أنو١٤ كل أورباوالشرق من كل ل اكاربجية، 
للحفارة،الاجت،ار الناء شكل عن الطر وبصرف معها، ل ولكن 
ارتقتكلمإ وصولحا يزيد ذك ولعل للرحل، دوما السادة كانت، 

(١١٠والكرامة، )الثقانة الحضارة•. 

(طتبمنهعوائق، و ، iijرتعا



cuQjiidJI  اوتضأا0 وضاعة!

اتتعارفاقبلاثقواج،ؤاسقاطالولياتنموذجالرابع، 
واأأحرمتحقضصقالو؛ة،

للشابالفرصة يإتاحة ررأطالب ءل،١نية؛ سوية تقول 
بإلغاءأطالب كإ الزواج، قبل والحوار للتعارف والشابات 

يدونها نفالرائدة ا،لرأة برواج ،اح العل وأشدد الحرم، 
الراشدةالمرأة عل الوصاية يالغاء ررأطالب أيمات أوشرط،، قيد 

قضاياها((.وحميع لزواج اي 

1لهط1لو1وا:هنظ9هةهذه فأي الهقالة صحان اى 

قصدهاكان فإذا يآليته، لكن الحوار، بذات المشكلة ليت 
وماالعارف، بحجة الزواج قبل ما بلقاءات يعرف ما ؛التعارف، 

معيتوافق لأنه الأقرب هو وهدا — إلح حلوات... من فيها 
نتيجةفهذه باتا" به التغريبي الانحاه يرى لا مما العام طرحها 
والوصاية،والولاية المحزم مزت كل بإلغاء يطالب لن تلقائيةأ 
والزواجالحجاب، العباءة/ وحلع الول، إذن بغتر والفر 

لنالعابر؛ غيرّ والاختلاط الول، إذن بلا والخروج ول، بلا 
والاختلاطوالخلوة، الزواج، قبل التعارف بلقاءات بأسا يزى 

جريدةهع لها حوار من سعودأية، نسوية وكاتبه ناشطه ح القتطمات هذ0 ( ١ ر 
تحت ٠٢٢ ١ ٠ نوفمبمر  ٢٦يتاريخ بوءشرني، خدمحة حاروتها )هّاروس( 

بمعريية.الخليجي زواج صد لمستا عنوان؛ 



تلقائة/متتالية فهي ذلك، ونحو البصر غص وعدم المحرم، 
منظومةوفق تسير لأما أ بعصا؟ يعضها ثبر شيطانية، حهلوامن، 
حطذتتبوأ تعال•٠ؤولأ قال متسللة، وحطوات متكاملة، 

مفاسدنحفى ولا [٠ ١  ٦٨البقرةتت ه عدومئين لكم ءدهُ ؤش ألئ 
أحدسن هذا مطلبها ولعل ومقاصدها، الشريعة فهم لن ذلك، 

ناحيةْن فالغرب الهللمة. للحرية للوصول منفلومتها أسباب 
لسائلأهمية يرى لا بالراصي الزنا أباح حتنعا مثلا منهلقية 

والنور،الحجاب أو بينهعأ، والفتنة الحنبن، كالاحتلاط؛؛ن 
هدهكل فسقطن، الخ؛ الزينة أحكام أو الثمر، غض أو 

كالزنابسهولة مئروعة السببية الغاية مادامت، الوقائية، الواغ 
ؤت يقول تعال وافه عموما، الفرج حفغل وعدم خصوصا، 

لالإماءتآ'ا[،وكاءسبيلاه قحثة ولأمريوأائ(إنح»كان 
ؤبجمهلؤأ١^^٢ من سقإ بملإبجن< ^٠١، تعال: ,له 

ثئل. -يرمتابمنمن أثن إة لم أق< ه بمهر 
ويهمئجهن نبجمهلذ أمحين بن ثشثس بخنجئب 
هقمحيمن هCصتيتةنؤة زثثتإ محي 
أو،؟يمبمضك< إلا بمتن ولاتده محأ 

ماأؤ أوفقذ لإبجين أرلي حويه)اأولي.؛•ءوهى -ل
آلتحالثن آلإهت ص عم أوآيرن< أيتنثن نص 

محبمهر

ال7ةتا(ا، iijlgcو )تفائض 



CUQiiiUI  ااتفش0 وهناعة!

بميغقه ؤذ 
يثوؤج'إقأش زثهى ثن ءنمثن ما ينلم اتبجهة 

قيمةفلأ ٣[، ١ ٣- • ]الزر: اه ميميي حذؤ اثه 
—.٧تماما بالعكس كمسلمن —لكن النهلشة الناحية من هذا لكل 

شرعا.الحرمة الغايات وفق يالخهلوات التاليات هدم أهمية تسقط 

شرعيةأدلة مع يتعارض الحزمة هده ق الكاتبة به تهلالّ_، وما 
أمثال;من صرمحة، 

تعال:قوله 

تالاء:أم[،ه أمولهم من أثقوأ وبما دتض ؤ بمتقهر 
الإمامرعسؤ، عى ئسؤول و'كقكم ولع سم ٠ وقوله. 

عنمنوول وهؤ أهله راعِو رعسه،ّؤالثحل عن وثنوول رغ 
•يمحقا® عن روجقاّؤمنؤوله ست راعيهِو دالزاة دمحؤ، 

عليه[.]متفق 

النيئسممت قال: عنها افه رمحي عباس ابن وحديث 
محرم،ذو ومعها إلا بامرأة رجل رالانحلون يقول: 

ربيعةبن عامر وحديث محرم®. ذي ْع إلا الرأة افر نولا 

١(. ٨٢لم)٩ مصحح (، ٨٩٣البخاري)صحح )١( 
رأ(محححاوخارىرنم)ممآه(،سحلمرا؛ما:

١٩٢



بامرأةرجل بمون لا ررألأ افه.قال' رسول أن ■عنه افه رصي 
إلا»لأنلكح م. وحدث اكيطان«.' ثالثها كان إلا 
بحكمممها الرجل، عل المرأة حفوق من وغثرها  ٠٧^

قيودانغبر السوي الغربيي/ الفكري بالمسثش^ المتلويه النظرة 
الهجومبات ويالتال وعئاإ وكسزا وقمنا، وسلطا واسعيادا، 

أمامعوائق تعتبمر ممرة شرعية أحكام عل النسوة الأحندة من 
الحريةكاث وسواء المطلقة، المفسدة لتكون الطالمة حريتهن 

قالألياق وصححه وغثرهما، ( ١١٧١)والترمذي ( ١١٤أحمد) أحرجه ( ١ ) 
٢(. ١٦٥)الترمذي صحح 

وابنوالترمذي، وأبوداود، أحمد، الأئ٠-ةت رواه وتد صحتح، الحديث هذا )٢، 
جان،وابن واللحاوي، الخارود، وابن والدارس، والهيالي، ماجه 

وضرهم.والمهقي، والحاكم، والدارهطني، 
يردقد ما عل وردت طرته، وحماع-تs الح.يث.ا هذا درس>تا اش الكتب ومن 
الخدي>اثاتأهل أنمت عل معتمدة إثكلأت من 

ستةحلع الرثسدي، مفلح بول، إلا لانكاح لحديث الحل كحقيق ا ٠

نتعهمائة ق ويقول العول، د.عوض ومايعدها(  ٨٩/ ١ ) النكاح ل لولاية ا ■
عليهالعمل وحرى ذكره وانتهر طرقه تعددت ند الحديث اهذا للحديثت 

أنرغم مجوسي" ش حديث عل الواردة العلل يعص ب فالطعن انمل، 
ولولاوصحته، الحديث هذا ثبوت ل تقدح ن يمكن لا ~ جوابا منها لكل 

إلانكاح )لا بلففل الصحابة بقية عن الرفوعة شواهد0 بقية لذكرت الإطالة 

سمءولمنحافبذلك١لأالأحاف.ملأطة:الكاحبوفيهورأي 
الشرعية.والقاصد الأدلة مع يتوافق ثما الراحح القول وهر 

ارممأهولإااه(نبم0



أااتضإأ0 ضاعخ و اانش9ية 

شوهاء،بدعواتؤ نمع بتنا لزللثح ا المرأة أو للرجل الهللمة 
المرأةحرية أمام يقف مرعي حكم كل صد مشبوهة، وحلأيت، 

الحجاب،القوامة، المحرم، الولاية، أمثال،ت من وتمكينها المطلقة 
ذللثه.ونحو الأخلاط، 

فقهي®إرث الُواست من أحرى ليثرالية سؤية تذكر فمثلا 
عم-نحرج فلا الذكورية، الإرادة داخل الأنثى حقوق بور 
ثإكةتفزع دائمة ولاية نكل م^كونة والامممباد، المتعة محال 
الحركةعفا  ١١وتقول،! ومحرم®. ول مسمى! نحت، ان إنهدر 

هداأن فآتوقع الأ١تعاثج ق حتى الحرم وائزاطات فر وال
ألأحد حق من لير أمر وهدا حقوقها، عل بزيادة تعد الأمر 
أمرتنمالإ.سوق ره ويقر يفعله 

9أوحك0،:الختعم هع1ف لكاتبة اه 

علبزيادة ررتعد ؛نفلرها الفر ق للمرأة المحرم اشراط 
والتنقلالأشخاص حركة حرية من تنطلق لأتبما حقوقها®؛ 

علتعد قولها أن الحقيقة لكن الغربي(. السيداوتم،/ بالمهوم 
منأوضرْ ابتعاث ل سواء الفر في الحرم لأن اف؛ حدود 
عباسابن عن حاء حين، )كأصل(، الصرمحة الإسلام أحكام 

(،١٦٦٩١)العدد الرياض، صحيفة الماواه، وحق الراة.. يوم مقاوت )١( 
هحادىالأولهّآةاه.

م.١  ١٤٣ القعدة ذو ٩ تت، العربية. عل الكاتبة مع حوار )٢( 

 -Vء

١٩٤



بامرأةرجل بمدن لا ٠ يقول• الني. سمع أنه عنه~ اض ~رصي 
رحلفقام محرمء، ذي مع إلا المرأة افر ندلا ذومحرم، معها إلا 

قاكتتبت ؤإق حاجة، حرجت امرأق إن الألة يارسول فقال• 
امرأتك،®.ْع فج ةالث*انطااق وكدا، كذا غزوة 

فكيفالإسلام، أركان من وركن فرض ق الأمر هن-ا 
للمقارنةوجه ولا بل بكشر، ذلك، من هوأدنى الذي بالأيتعايثج 

فالفال! عنه~ اض ~رصى هريرة لأيير حديث، وق أيقا به؟!إ 
تسافرأن الأحر وانوم باق نومن لامرأة نحل ارلأ الني.: 

نحلالم:ارلأ ملمقل وق حرمة®، معها ليس وليلة يوم مسبمرة 
ذوحرمةإلاومعهارجل ليلة افرمسبمرة نمسالمة لامرأة 
الأدلة.من وغبمرها منها®.' 

هدالالكاتبة— ذكرُتؤ كإ لا محرم ذي ع السفر من بد فلا 
للمرأةالحرم اشتراط أن بحجة افه حدود تعدبما ق يإياهاس اف 

ثلأأف ثدود - ^^i؛، تعال: قال الرأة!!، حقوق عل بريادة تعد 
لمة:بمأآ[لأمحقضأض!ونه سدوداوشس 

......

:١ ٣ ٤ )١ - ل واللفظ - منم صحح ٣(، • •رنم)٦ البخاري صحح ( ١ر 
(.١٣٣٩لم)م)أ(صحح 

ل7آتااعوائق( و )حقاو0ا 



أ1اتض1و0 وصفأعة الفشوية 

لأحقسولأاسويسةويىوادالنموذجايئامس: 
الرآةعند،وفاةزإوجمال

عدةالنرعي الحكم أن السعوديات إحدى ترى 
فهي•الذكوري، الولاية جن لمواصلة عنهازوجها التوق المرأة 

الدكوريةالثقافة طغيان بفعل مغيبة خانعة وهي المرأة يه ارتقوم 
هانفمجن تواصل لازالت فالمرأة المسلوبة؛ دهنيتها عل 

إنإأنبما إل مطمئنة وعنرأ، أمهر أربعة زوجها، بموت بنمها 
وهوالمتوق، للزوج التعبد بواّطة ف عبادة جن المدة تقفي 

منأتفه مبمررأ يجد فلا اللأمطقية؛ دوائره ل ؤيدور يجور أمر 
الكثيبالجن هدا ما الرأة! لتسأل بالحبس، الوفاء يقيس أن 

أنحقه وكان عل، حقه آخر هازا بأن فترد: واد؟ بالالمجلل 
عهدآخر يكون أن رائعة؛ ذكرى من لها يا وميتا، حيا يجنها 

تقدمهوفاء وأي حميلمة! ذكرى فأي ا هوالجن بزوجها للمرأة 
الكمأن والمصيبة السإءأآ• رب وبين بينه تقمه لر7ها* قربانا 

منلأبل تاربحة الشرعية الأحكام بعض أن ترى النويات من 
فيإالمثال سبيل فعل ودائم؛ وقطعي وا؛ت، حكم فلا يدما، يجد 

إليعوما ؤ، الأكاديمية التونسية المسوية قالته ما فقرتنا نحص 
الزمنيجاوزها فقهية أحكام ذات قرآنية لأيات حديدة #قراءة 

هدهوأصثح-ثإ عام وأربعإئة ألف عل مندمايزيل وحدت 

ى١  ٤٣٦ثعبان ٣ الرياضر، جريدة السويط التراثي الوفاء معتقل ( ١ ] 

١ ١٩٢١



التولعدة منهات وذكرت للتجديدا أكيدة حاجة ق الأحكام 
المتعال.واف ' زوجها!' عنها 

9أوعقاأ0اوذكورو0 1وهقتة بيل  1cUgiiiiJIوذهث0 
ojjgpJI:

سرسمالنوى يالهلؤح لهم لاحثرة ممن والملمة لم المإن 
هدالأن الكلام؛ هدا أمثال يقرؤون حينإ الدهشة ملامحهم عل 

الذهنيةأن فاتهم لكن والشوت! الدلالة نطعي شرعي، حكم 
والتسليمالوحيين، وتعظيم التفكر، ُآلية تماما نحتلم، النوية 
العوارضسب، الذكورية؛ والعمدة الشرعي، والعلم الإيإق، 

ولامناإ والقس العقل عل والخارجية الداخلية والموثرات 
الدهشةعن اوكتاب، منفلومة أن فلولا كثرا، هنا ، للوقوفداعي 

منهأعر كجر الفكرة هده ساتحهلى لدا أصفتها، لما التسوية 
تلأحب نسا؛ وبمحمد. دينا وبالإسلام ربا باض رمحي لمن 

والسنةبالقرآن ثابعتج روجها عنها التوق الزوجة عدة أولا• 
ويدروةمغ1لإ يتومث تعالت ئال دالإخماع؛ 

ؤعشمرهآشهر أرمه يأمسهن يمبمن أرءأجا 
باقتؤس لامرأة نحل ي:»لأ وقوله ]اوقرة:إ"ا؟ا. 

صحيفةالسوانحي، منجية للمرأة؟ حبس الإصلأم ل ألعدة هل مقالهات (ينظر ١ ؛ 
م.٢٠٠٨/١١/٢٠الرأيالإلكترونية،دنيا 

عوائلىو )ذ0ائ0ا 



!اوتف1ول0 صفاعة و اوسموية 

زوجعل إلا ثلاث، فوق مت عل محي ١'؟■؛^، دالثتوم 
ق—( ٠٣٨١)النذر ابن قال . وعشنا، أشهر أربعه 
الحديث!هذا ءبعد ارالإ•حاع مؤلفه من الإحداد كتاب 

أممالعدة ياب ل أيما ذكر كإ ، ٠٢(('ذلك عل راوأخمما 
منبحامل لت التي المسلمة، الحرة عدة أن #أخمعوا 

غبرأو بما، مدحولأ وعشنا، أشهر أربعة زوجها، وفاة 
حول...؛ا.٣مل 

ويزدادورسوله، اث لحكم وتسلء انماذا الحكم حذا الإيإن ءاتا: 
غالب.فيه تعبدية كعالة اش حق لأن الحكم هذا تعفليم 

قالغالب، أن الحغليمة دراسته ق ه(  ٧٩٠)الشاطبي ذكر 
منفلابد التعبد، فيها وحد فإذا المعاق؛ إل الالتفات؛ العادات 

العددل الأشهر عدد مثل! المصوص ْع والوقوف، اليم الت
محاللا التي الأمور من ذلك أشبه وما والوفويةرً'، اكللاقية 
فإناغبرها. عليها يقاس حتى الحزنة، ممالحها فهم ي للعقول 

منحوما الرحم استبراء حا الراد والأستبراءات العدد أن نعلم 
والتعفليمالخفؤع أن كإ حملية؛ أمور ولكنها اليا0، احتلام، 

(.١  ٤٨٦)لم وم(، ٥٣٣٤)البخاري أ-محرجه ( )١ 
)أ(ص؛'اا.

.١٢١)آ(الإ-بماع، 
التتا.متهم با اكمميت لكن غيرها، وشواهد أم!ااة ماق وتد ( ٤ ) 

®١٩٨١٥!



بصحةيقفي لا القدار وهدا العبادات، ثممع عالة والإجلال، 
لرالرحم براءة علم مى يقال: بحيث فيها، الأصل عل القياس 

ذلالئ،.أشبه ما ولا بالأشهر، ولا بالأقراء العدة تسرع 
يفهمعالة التعبديان الأمور لهده توحد وهل قيل؛ فان 

أمورأما فالحواب؛ لا؟ أم الخصوصي عل ارع الثأمقصد منها 
ولازيادة غر من الانقياد، مجرد ا،لهللوبة فعلتها التعبديان؛ 

فضاءعن عنهاس اف ~رصى عانثة سالت، لما ولدلالئ٠ نقصان، 
ا،أنت،؟ ارأحرورية للسانلة: قالت، الصلاة؛ دون الصوم الحاتفى 

تفهمأن التعبد يوصع لر إذ هدا؛ مثل عن يسال أن علميها إنكارا 
نومرولا الصوم بقضاء نومر كنا را ت،: هالثم الخاصة، علمته 

وقولبالثقة، التحليل عل التعبد يرجح وهدا . ٠٠الصلاة بقضاء 
المنةارهي الأصاع: دية الساؤع؛،ن تسوية ألة مل المسبح ابن 

علة.لا أن التعليل هزا ومعنى وهوكثجر، ، ٠٠أخي ابن يا 

أهلاس(خم،ضناسةمنا^وفُامح، أحرمحا جهة وٌزا 
غال_ااا.فيها اممه حق لكن العبن.، وبحن تعال اممه الشأركة؛؛ن 

استشهدوقد العبل.، حق وكدللئا بالاتفاق ثابتا فيها اممه فحق 
توضيحق الإسلام بعلمإء العبادا؛ وحقوق الله حقوق  ٠٠مؤلفا 
وحملهاحا لحل ممن زوجها عنها المتول عدة فمثلا ذلك،؛ 

هXه-٢٥/٢٦٢اني١زقات،)ايظر:

 ■I (الآآ7،اعوائه، و )تقأئها



!اكفشdclia  0و 1اإاثلوو0 

إنحث والتعباسغالب. والتعبد العفولية مها محنمع عدة ممكن؛ 
أربعةتعتل ذلك ومع الرحم، براءة بيان ل أبالغ بالعدة الأقراء 
لدلكأغلب. التعبد جانب أن عل ل يل. ما وهذا وعثزا، أشهر 

الحبي،حق هو الذي فقط الرحم استثراء لست، العدة من الحكمة 
الواحدأن مع قروء، بثلاثة تعتد ثلائا العللمة أن ذلك يؤيد ومما 

قالماسة أن كإ عليه. متفق وهوحكم الرحم براءة لبيان يكفي 
اسراءإل الحاجة ق تاومس لر ؤإن النساء ائر بألحقت العدة 

تعال.اف حق تغلممتح ل ظاهر وهذا الرحم، 

أنترى المسوية الكاتبة كى والأكورية اواتية المولعقدة 
ودعمهاالمافون التراث فرصها امتعبادية )اعادة الحكم هذا 

بالتللايطالثه المنقوص)الأي الوفاء بحس المسترشدة ياكاذيثه 
الأحكامبعض ق لاميإ مكررة الشبهة وهذه بالطبع(. 
إلوالحجاب: اكاء؟إ تعا.د لمَلأ التعدد: أمثال: من الشرعية 

الذوقمرجعيتهن لأن دوليك؛ وهكذا الرجال؟! تحجّتج لا 
قالإملأم مض غياب وبالتال الأملامي! الدين لا اكوي 

j(الخثرة وعدم ونواهيه، لأوامره والملميم ض، الاستلام 
وهوحلق من يعلم ألا ذلكا، قفى ورسوله الله مادام الأمر 

الخبثرإ.اللطيف، 

.٢٧٩الإّلأس، الفقه ل الماد وحقوق اف، حقوق ( ١إ 

•١ ح٢ 



اسادساكهل 
س

ووئ0و1و1لأءاتا111وا
اكاهالو0هبأدىء 

اضوذحا(امملهابت امحهم«ة امحعجا 

اتق.قحا 

'ماذ-ق•
انبياءاسم]اسمانيون عقدي! اتق ع' 

اصؤياتراسائيات.يهجاببين ( '

وذحانم؛ُطليبيردبة)سييات(•رتنظسةض- 

نعاه VI)ادعاءذمحريرااراة(.إتأمساصاق 

اسهذل.السلم امممهاتج)«ع التغريبي 

واتيياءاممرّسمطااست اسل ^وس 
طضصجٌ،حجاب ص اهكة صرآة سدة 

امرضوعدم داُرحاو، احتلاهددانم وعدم 
الزناس*مادراضضع.، jVالغ) هفتنات 

عكاتهاو؛نراأتاارج«مررددواسادة وامرئ 
اإت،همأةلتره يوبهد هلا آو ايهيران 

واممايات.اأوساذو ُين اءيتودة اأ،طتات هترة 





^١٥٥

بينبجمع حياة كمنهج الأنبياء دعوة أساس هو الدين إن 
منهجهاق وتفصله فتحييه العالإنية أما متوازن، بشكل الدارJن 

ايياجمودونلئ، عقلانية! نفعية مادية دنيوية فهي ومحالأما، 
العنيهذا تؤكد العبيانية، حول والدراسات، والعربية، الغربية 

عناء.أدنى بلا 

لهشريلئ، لا وحده اف لعبادة الدعوة الكبرى الأنبياء مهمة إن 
سواءااعارإنية عكس والتشريع، التحكيم لاصيإ الوجوه كل من 
جزئية،محالات ز نحييدْ أو كلية كمرجعية للدين نكارها إق 

ْعتمامآ يتعارض وهذا وسالهنازإ له هيمنة لا الخالتين ففي 
سبيلفعل والإيإن، التوحيد مفاهيم ق الأنبياء دعوة صميم 

القرآزتق حاء المثال 

ر؛ثولإلأثميين قت ايثأين تعالتؤ ءال 
تعال:وفال ، الأن_ا،:هأ[ ] ه ءأعثدون أذأ إنه 

مموإأقعنن_نغأءؤ 
مناؤئر أنزث، تآ تعال'ؤآئعوأ ومال [، ٣٦لالا>لته الهلنغؤث 

ا(حتز0عوائق و ريهائم، أاااا 



cuQimJI وaclia ااتضاأة؛

هلالأماف:"آ[.ى قيلا ثئيأ ولا رأؤ 
دإك<ثثدوأإلأاثا٠ أترآلا ألمإلأِس ون تطل■' ومال 

يوسف:'٤[.ه] اتذو)ك> لا أيتغرأزين ألدنألمم 
وحد0؛الشرح أمر له يكون أن عبادته ر اطه توحيد ومن 

س:أ0ةو\فبض\نحلوق
 iLU' وئأوقدرْ، بقضائه رصي ربا به آمن من لأن خالقه؛

إالخالق عل الخلومن تشريع ؤيقدم يرصى أن لا وأمره، لثرعه 
أربابآأليكونوا التشرح مقام عن بتاتا الدين أبعد بمن فكيف 

عنقيول الض أنث عدي: عن بالحيين، حاء وقد 
الوثن،،هدا عئلث، احنؤء عدي ويا فقال! * لهت، من صلسب 

مام-أآعكثدوأ ؤ براءه سورة 3، يفرأ وسمعته 
زإمحمر »أما قال: ؤ أش درب ين أربثابا }؛)!٠٣ 
استحلوهشسا لهم أحلوا إذا كانوا ومحقهم يعيدومم، يكونوا 

حئموه(اشيئا عليهم حرموا اؤإدا 
شريعةمحكم حتى للعد إيإن لا أن الحلب؛ة بنفسه أمم والله 

الوره ثلأ تعال:ؤ قال أمورم، وسائر نوونه كل ي ه الض 

طكق واوردْ حن. ؛: jUS؛/نال، •٣(، ٩٥)الزمدى صحح )١( 
(.٨٦اكب;

T-i



لأ;محدوأشمحثرسهلحنئ ثمح٤زقث 
ه]اداء:هأ•[،^ء2ث\عح\ 

معينةخماعة ان أوالتشبيه الزعم يتم أن الركب الحهل من لذلك 
وتدعوبالحكمبل رسله، عثر شرعه ما وشر اف، لشد تتحاكم 

المدعيةكحال ؛الأنيياءأ = به وأذن اش أنزل بإ لا ؛ااهلاغوت 
كإالعالإنيين~ من عمرها أنبياء مع دعواها ق العلمإنية المسوية 

التيالعالإنيين مادئ •امن الأمر هذا فهل إ العواس-إ ل ساق 
أتزعم-؟ كإ - والمحالحن« وأنبيائه الرب رسل حمح بما بثر 

رسوله،عل افه أنزل بإ الإيان المدعي يزعم فكيف راض، لا 
لمحكيممنهجه ق أساس يدعوكركن وهو المابقن، والأنبياء 

١لمدرءئآمحتثلمؤ ذال ؟إ ااعالمتذ، رب ثرمة ءم 
ملكارجو0ين ء١مز١د٠آأزني١ممومآأتيد أد'ءموداأثهم 

وثم>دم، »كثث\' 1ن أّثوا وقد الهكوت يثثا'ك1تأإق أن 
محتمعفكيف ٦[، • ]الماءت ه بيئيا أ0يْندمصكلأ ألسظن 

وندا له يجعل أو المشريع 3، اض غثي ؤيثرك بل إ والكفر؟ الإيان 
للخالوذك،وكلهذاسالنركالأىرأ؛لأنالحكمضع 

ئيتتؤاآملهنِ تعال:ؤ قال والتحريم، التحلل ل المشرع 
الثورى:ا'ا[.بأد0 ثم ما 'ذمحأ 

الممعومنه الرزق، وينزل الخلق، وعنلق للحق، بمدى فهومن 

ألتت(اا



إالذفشة وصاإ1ع0 أاأالأ9بم 

فكاناش، كتاب ق موجودة هد0 وكل والأمر، والهي والضر، 
والطاعة.والمائة، يالتنرع، تقرئه جدا الطبيعي من 

jالموي انحاههم من والنهج الممكث•ر هذا بغرب وليس 
اليثرالياتإحدى فمثلا وشرائعهم، الأنبياء دعوة احترام عدم 

لاتريدالعال،انية— اللمرالية لازم من أن ومعلوم — السعوديات 
ترىفهير ا الوضعي القانون ل الدولة تحكم الدينية لهلة ال

أي'ا دينية® سلطة هناك تكون أن محب .لا آمنة.أنا ١٠متأسفة 
باسممعها لوجودضيوف وتامنهامقابلتها! كإق إسلامية 

مقابلتهاق هنا فقرتنا بمم ما لكن ضدذكرهاا الإسلامي الانحاه 
التبيينخاتم شريعة عن يجاحة بكل تصرمحها الرنامج، كضيفة 

عقلأحكم ولا كدا، أقولهم دائا قرآنية، »سم قولها: j محمده 
أومنأنا لكم* اسمحوليw معليثم أ سنة ألفم قبل عاثر لثخمر 

قنزل نحى بكل مؤمنة أنا الأيات، مع يتوافق ، كيفبالحقل 
بنظرالنريعة لأن ؛ عصرا كل ي معه يتناب وما القرآن، 

وكبرتارمحية بل ومكان! زمان لكل ليت، الغرض اتجاههن 
لجديي!.محتاج أحكامها من 

كضفالخفري وحبيب كمذع، رمضان مع باق، آمنت برنامج )١( 
راط، CBCتتاة الدين، ومالعلة الطاقة الفرالية نتاية ت العنوان دائم، 

الخلقأت:

pYKYjlLvg  ١https: / /www.youtube.com /watch?v=y

( ٢٦ا 



الطإنينكتابات قراءته عند المتابع يتغرب لا لدلك 
حولالسليم، والفهم القويم، النهج عن صلال من بجده ما 

واجتهاداتوالعصمة، والمعجزات، كالوحي، النبوة مفاهيم 
يدخلفيإ ونحوذلك والمنافقين، الكفار مع ومعاملته النبي^^ 

الكريمالقرآن وصل صلاهم إن حنث أجع• الجوية لسنة ال 
تراثناهع مشكلتهم مدى سن وهذا 'ا إلح وعلومه ره شق 

ازكاسةقول اكلقية المتتالية من لدللث، مصائره؛ أهم ق الديني 
أنهائت تراث دفن، رث تراث ررانبدوا العل،انيةت التسوية 

بالحقيقةوهده للتهلسقااا قابل وغم والفائدة الصادجية عديم 
أنرموزه انتاج درامة عند يرى حنث العل،اف، الخهناب نفلرة 

هوفيها الشك وعدم )الإسلامية( الموروثة للعماني ارالتليم 
ونبيللعقاJةاسةااإر٢/للعقاوةالأّْلورية امتلأم 

والنيوة®ال١لعالإنين ينظرت هذا، حول كتايامم من ناذج ولقراءة )١( 
لغازىالبوية،؛ الة دراسة ق العاصر العلعاق وءالانحاْ الأسمرى. 
السمرى.

الكريم،١والقرآن اا١لعلإتيون يظرت نقدها، ْع كتايامم من ناذج ولقراءة )٢( 
القرآنتفسثر من وموقعه الخل.دث العنإل وءالتيار الطحان، أخمل . دل 

د.أخمدل الرولء لأسباب العلماق الالترظيم٠ و الشافعي، لني الكريمء 
عإرد. ل الكريم؛؛ القرآن تسر ق المعاصر وارالانحراف قوشتي، 

عيدالكريم.
للخطابدراستها ل ء الحديثب العلمإل ءاكيار صاحبة حلاصة )'*آ(ويرله 

=شحرور، محمل د. أمثالت من رموزهم يكتابالت، استنّهدت وفد العلمإل، 

عوائقو رتفائض 



ا|لدضأوaclia  0و الالشوية 

الأنياء=لأبرزحصائص العلعانة الثقافة رؤية ؤإذاعلمت بل 
أهلتصوير ق المسويان إحدى وقاحة سبب فهت الوحي، 
الخطابأصلاق الوحي لأن نظري ل والسبب بالأنبياءإ العلماسة 

صصمضيمحلأدحمم-ءادى،ض
لأتاربم،دلجلةإناب'لدامححم

نظرهمق دينا«. ليس ررالوحي لأن: الواقع! من فرض محرد 
جوهره،ق عل،اق فالوحي الوحي، أماس إذن اافااعاJإنية أصلا، 

نحلفلحفناُت، ق تغلهر التاريخ، صغ من عليه تنارتة وانمينية 
الموةمعنى إلغاء وبالتال اإتهأور«ا عن وتوقفها المجتمعارح 
لأنالمشرع، وأحكام الغسي، أخيار منع هو والوحي والرسالة! 

أهليزعم كا ذلك غثر لا الئ/ع وجوهره أسامه أصلا الوحي 
لسروما؛ن ؤ الحق؛ وقوله صراحة يقول، تعال ،فاض العلهانية 

هذْعل ردت ثم أركون، ومحمد زيد، أبو نمر د. و حتفي، حن د. و = 
وطسدط٣٣٢ص الشبهة،يطر: 

• ٨٦صن حنفي، لحس والتجديد التراث ( ١ ر 
حاشيته١١العاصر الدلءارأ ْلالأنحاه صاحب أثار وهد  ٠٦السابق، نفس )٢( 

زيد•أبو ونصر أركون، لحمد أيصا 
بعدها(.وما  ٠٢٧ )ص مصائره— ْع — العاصر العلعاق الاتحاه ينظر؛ )٣( 

المسالة،هده حول وإصباحا ونقد،ئ الحالعانين كتابات من نإدج ولقراءة 
بعدها(،وما  ٦٥٩)الكريم والقرآن العلعانيون ت السابق الرجع مع فينغلر— 
بعدها(.وما ٣  ٤٣)y/ الحديث الغربي؛ الفكر ل الدين نقد ظاهرة 

وت



رقةبميل أو ش دمحآ|ا محن أؤ وم أي أثث بمخ»ة أن 
زالنررى:اه[.شحبم؛كيتزه دتجمإ1ذييء

حداثيكخطاب العلمية انحرافامم أساب أبرز من ولعل 
والأدواتا،لعرفية، المنهللقات اختلاف هو نفلرى ق ^،١^، أد 

الفكريةالأهواء أثر نحفى ولا المنحرفة، والمناهج المستخدمة، 
فهمق أثره انعكس مما ذلك، ق لف المنهج عن ويعدهم 

توضحعنهم المردة الدراسات وبعض ، والأحكام الموص 
.ذلك■

ومطلقاممومناهجهمقتصورامم الانحراف لأهل ياذج لقراءة فائدة؛ )١( 
وامتهدافهالشرعي النص ئراءة ارإءادة ينفلر؛ ونحوها، النصوص هم فق 
الصالحاولف، فهم وكذلك، الغصن، اأاعاصراالدءان ^,؛؛؛، ١١لفكر اي 

أيصاالدميحى، اش لعبد حوله، الشبهات عل والرد ال—رعثة للنموص 
علااعالءانة و٠اكدديات الطحان، لأحمد الكريم، والقرآن رالعل،انيون او 

الشافعي.لش ٠ الكريم القران نصوص 
القرثى،فهد ود. نقدية تحاليالية دراسة وهي حنفي، حن •منهج اقرأمثلا! ( ٢ ) 

الكريم،"فيالقرآن شر ق ا،لعاصر •الانحراف ق كامل لحن، دراصة أو 
العثإوي.معيد محمد عن ( VAV-^AV /T)صفحة مائة 

عوائقg ريثائف 



ااتضش0هلاا1ءة و اللشوية 

غوائق

عقدي:ائش ع. 

بالنصإحدى ق ااعال،اسة، لحقوقية ا الناشطة تقول 
تمنها مقتطفات محرد صرف، بلا 

فإمنكم، أنبياء إليكم أرسل قد أنه الناس أتيا  ١٠۶٠®١^
أنوكمقد  ٢٢٠٦^العلإنيون، هم أنبيائكم إن تآتلون؟ لا بالكم 

عديمأنه أب تراث دفين، رث تراث وارانبدوا يقيناا. بئرهان 
الناسأيبما ورراعلموا . للتطبيق٠٠قابل وغر والغائدة الصادجية 

محملونس وهم العصر، هدا أنبياء هم الحادين الدلإنيين أن 
الناسابما رراعلموا أصا! . ان إنحلم كل محقيق أسرار 

وءاعلمواتبصروزاآ. نورهم وس تنجون، وحدهم 
وانياثهالرب رسل حمتع حا بثر العلمإبن مبادئ أن الماس أتما 

والصالحين،،

)ناديناكيعة مع الحرة( عل)قناة لها مقابلة ق صزحت، وقد 
بابمن وأذكره ~ بقولها صجة مقالها أثار أن بعد الثدير، 
العصرهدا أباء من ررأنا شافعا—ت يكون لعله العلمية الأمانة 

 )١:o,xا٦ا^"م.الحوارص\

٢١• إ



بحقأطالب لأف طنا؛ الدين بمشهوم وليس العلماو بمفهومي 
أطالبمسميات، عن أبحث أن غر من والهلفل والرجل االرأْ 
بحقأطالب المسيحية، ا،لرأة بحق أطالب اليهودية، الرأة بحق 
٠آآ ٠ ٠ ٠ تنتمي دين لأي تيمني لا الملمة، المرأة 

التهسأ0:ديماليز I؛UJ< ولة ج. 

تصيثلئ،النويات من العبارات هذ0 أمثال تقرأ حيتعأ 
أنلعاقلمة كيف ؤإلأ التفكثر، وطرائق المبتدلة، للمجرأة الدهشة 

أونميرا الأشكال؟ من شكل باي العصر أنبياء من أنيا ندعير 
الخارُئ،بنت سجاح قصة للذاكرة فأرحعت، ا اكريرات؟ من 

ررأعدوانجعه! فيإ تقول فكانت، زماما— ق النوة دعية م— 
فليسالرباب، عل أغروا ثم للنهات، وامتعدوا الركاب، 

دوممحجابا«.

قحتى انسجامها وعدم ونتاقضاما، الدعوى هده نقد فمع 
زمنل الواضحات لتوضيح القارئ ويعدرق دعواها، تصوير 

الأباطيل،أهل عقثرة فيه وارتفعت، والتضليل، الحهل فيه دب 
السائقة!الحقائق فقرة ق قلت، ما زيادة فأقول 

والسنة،الكتاب بنص محمد. النبتئن خاتم بعل لأيوة ~ ١ 
نتناَكممن أنحت أآ محمد ماَكاث ؤ تعالت قال فقد 

l i i l l l ll  (عوائق ؤ )دة1ه



!ااذضأا0 هلاكه 9 اإاش9د0 

ٌيىةيآس أس ج0 أشثى ؤحاثر أش هعذ ؤوكنر 
ارلآتقومالثاعهحسومال٤[، ٠ ]الأحزاب; عيماه 

الأوثاو،بمسدوا وحي بالشركن، أش من نائز ئلص 
نى،أيه يزعم• كلهم كث-ابويى ثلاثوذ أش و ستكول ؤإيه 
نىلا »وإته وقال.: سى« ض لأ الممن حاتم وأنا 

.بعديا؛ 

فيهاللمخلوق ليس واختيار، الخالق من اصطفاء ٢—النوة 
عثُالر(آدءلعينؤإم ؤ تعال؛ قال وخيار، صلة أي 

انميدغثر اض مقاييس أن ميا لا ]ص:ب؛[. الألإار4 
الخبثرإالخالق ه نحم لر من الشرك أهل اختار فمثلا بالمعايم، 

زجلؤ ألمءان ^١ زل ا ؤو،ؤأ تعال: قوله ق ك،ا 
الحكيمالعليم لكن لالزخرف:ا"ا[. ه عظ\؛ر ئهؤآء نى 

ؤفيسَاكهُ محمل ■حيف أثدأ أقه ؤ لأن وأحكم؛ أملم 
فقيالكاتة، مقياس نتغرب لا يجعلنا وهذا [، ١ ٢ ٤ ]الأنعام: 
أقدأنه الماس ررأبما قولها ق كإ الكاذبة، دعواها مابمد القرآن 

إنتيائكممتدون؟ لا بالكم فإ منكم، أنبياء أرّل؛لكم 
الترمذيصحح ( ٤٢٥٢)داوود أييآ صحح ق كإ صعحح الألانيت قال ( ١ ) 

(٢٢١٩.)

(. ١٨٤٢)مسلم ؛ّآ(،صحح ٥ )٥ البخاري صحح الشيخان، أحرجه )٢( 

■٠٠٤إ"7ا7أ 



قاماولفد يقيناا!ا ١ارهان أنوكم قد فإمم العلإنيون، هم 
قويةصله لهم من ان واليه التصوير ناحة من حفا 

الأنبياء،ورثه العل،اء ارؤإل الخدين، ق كإ الأنبياء راراثا 
فمنالعلم، ورثوا إنا درحا، ولا دينارا يورثوا لر الأنياء إن 

علسار ممن الشريعة عاناء هم = وافرا؛ بحظ أحذ أحذه 
علأناعهم أو واحدهم يتجرأ ل! ذللخ، ومع أساتهم، نج 

منهجعل يسبرون دين، كعل،اء عليهم التشبيه هدا إطلاق 
وغبرإليه، والدعوْ رته، ونم الدين، إبلاغ بتن ما الأساء، 

ذلك!

فاسدةدعواها أن إلا أصالة، قولها بهللأن عن الفلر ٣-بغض 
إلايدعيها لا القالة فهده وحقيقتها! الدعوتن لتعارض 

قوجهلها العلإنية! بمفهوم أوجاهل الأنبياء يدعوة جاهل 
نموذجبْلرح ذلك، وسأوصح قولها، هدا دام ما لازم كليهما 
ينالمماسع البون تبين الأصول، من يعتبر لكنه واحد، 
الدينوهوت ألا والشرك، التوحيد والأدعياء، الأنبياء دعوة 

لهقائقا فقرة ق عنه تكلمت، كعا ~ ومرحعيته 

الأنبياءمنهج سلوك هوق والمرور، واكجاة والور، الهداية ~ ٤ 
واقتداء،إيان ين ما وزوبعتهم، الأدعياء لا ودعوتهم 

أسهرتم( أئن ؤ!_؛، للتواهى، وترك للأوامر وعمل 
٩[.• ١^٠؛: 4ل أئثدث ئيديئر 

(عوائق و رحماه 



[\cugmi  اوتشش0 ضاعة و!

دعوىق الكاتبة تزعم كا لا والرشاد، الصلاح اتباعهم ففي 
الناسأتيا ءاعلموا قولها! ق ك،ا والشرك اد والمالحران 

كديتتبصرون،<، نورهم ومن تنجون، وحدهم رالعالإسن 
ءؤولأسس_دوأيىآؤفيبمدإص1ثجهاهواض،وصدقافه: 

ببعثاض أصالحها وقد والعاصي بالشرك وذلك ]الأءراف;ا'ه[، 
أنبياءعن الكاتبة به تبشر حميل،، انساق ررحلم أي فعن رسله، 

احتلمت،ؤإن واحد اف أنساء فدين اتثاعهم؟! ل عمرها 
اللهليكمل س محمد الني بشريعة الله حتمها وقد شرائحهم، 

عوقأوآثمم، ديةة٢ لآؤإ أمخنت تعال• قال دينه، به 
الإسلامودين دانا'ه]الماثدة!ّآ[. ألأسام ورصمتؤ تتي 
فارتفاهشريعته، وفق الماس حقوق به اتله كفل عاجلية، رسالة 

آقه:؛نث إذألدمكأاؤ قبله، لما ناسخة شريعته باقيا، دينا اف، 
والأحكام،الحميدة فيه شن ءمران;ها[، ]آل ه آلإسقز 

بهللأنعل يدل وهدا ذلك. ونحو والأخلاق، والحقوق 
الإسلاميالدين غم أحرى مرجعية اتحادها عند الكاتبة قول 
نفئرماق إليها تتحاكم وصعبة، كانت، ؤان الدس مقام تقوم 

لمقول!لهم! دينا العليانية جعلوا أنبم حتى والحقوق، نادحكام 
بمفهوموليس ١^١^ بمفهومي العمر ط! أساء من ررأنا 

غثرمن والطفل والرجل المرأة بحق أ٠لاJت، لأف طنا؛ اكين 
أطالباليهودية، المرأة بحق أطالب ميايت،، معن أ؛حث، أن 

&



لأيحمني( لا الملمة، المرأة بحق أطالب المسيحية، المرأة بحق 
فلمالأمر، هدا قاما الإسلام شريعة وكأن . ٠٠تنتمي...دين 

)نبيةتكملتها فارادُت، يناسهم، بإ حميعا الناس حفوق تكفل 
منطلقهامن قولها ق عليها الماحي أول ومن ل ا عصرها(! 

حريةوقمعتف ذكرما، امرأة كل ديانة مشت، أما ه، نف
وكفلواسحضرْ ذلك اعتن فقد الإسلام عكس اختيارها، 

أحكامواتحضرت بل مثلا، الكتابية السالم كزوحة ذللت، لها 
وفقالمجالات،، كل ق وحقوقهم السالمان غثر أحكام الشريعة 

العلياءبعض ذم، ٠١فمثلا فاصرة! وصعية لا ربانية، ا؛وريعة 
ذلك،،وضر !' ٠٠أشد أو الملم كعرض الذمي عرض اعتبار إل 

أكثر.لا وتحاملها، جهلها، ق إذن فمشكلتها 

ل:حاء U مثلا )١(ينظر 
•عليان محمد الإملأمي،ا.دثوكت، الجتمع ق اللمخن غير قوق ح~ 
ت..الشخصية، والأحوال العاملات، ل ال.المين غاّر مع التعايش حكام أ —

مصطنىشايي.
نقهية(.درامة ) وا،تعإلهم معامالتهم أصول — األالمين غم مع لتعامل ا —

الطريقى.اف عبئ أ.ئ.. 
\]فقرو4,حالي. أ. السالمين، غير معاملة ل الإسلام إحة س— 
قوتهليقاتؤا الخزانة رخمايتها الإسلامية الدولة ق اJمين الغير قوق ح— 

المعول,.فهد د• حولية، الالعربية الملكة 
السالمين;غير مع التعامل بواسطة! (. ١٧١)؛/عابدين ابن حاشية يفلرت ( ٢ ) 

١٧٣.

ل7لتهاعواف،( و رتثائع، 



الدغشة!ضاعة و الاشوية 

الحكوماتبعض عند لمة الالرأة حق ماذاعن لكن 
وممايمتهنوتحوهاياللاحق، وفرسا السابق، وتركياق كتونس 

 jتمرهنحرية بب بالعامة، وأماكهن تعليمهن، وي عإلهن، أ
غربانفهلمارت حجا-_؟! ثكل ق واختيارهن واعتمادهن 

وحريةمساواة من اليداو مواد ودعوات العالهانية، مباديء 
حقمن ومعاهداترم ات٠اقياترم ق الإنسان وحموق وتعددية، 

ل،اتاللتاء وازكرامة الحياة حق عن وماذا وحريتها! التدين 
مادامت،وغثرها، وبورما هلن، وفالوسوؤية، العراق، ق اليوم 
وليتهاأوطو١ض■١ دياناتس عن الفر بغض العالن اء بنمتم 

عنالفر بغض الدنيوية حقوقهن عل الخرص تدعي مادامت 
الحقناحية من عليهن تحرص أن الفانية^ حنامن ق دانامن 

سواءالعلم مع الأبدية، للحياة للأملأم يعومن ق الأكبر 
الخالقعند لكنه متم، لر أم مقياسها ق الدين بأمر هي اهتمت، 

ءتيرألإسلّنأإديتايبع ومن ؤ يقول،• تعال افه لأن حبتها؛ غبر 
ه.]للءمران;ه\/[.آلصسريان آكحرومن وهوق منه يقبل يلن 

قال;أنه و. الله رسول عن عنه- الله -رصي هريرة أبير وعن 
حوليالأمة هده من أحد ير يسمع لا بيده، محمد نض اروالدي 

منكان إلا به، أرسلت باليي يؤمن ولر يموت ثم نصراف، ولا 
النار*.أصحابؤ 

(.١  ٥٣)مسدا صحح ( ١) 

,.'--م,
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والأسوبة

I

١٥٥^

غوائق

نالررنحن ت الحقوقية والناشطة النوية العاJإذة تقول 
قصيدةرركتت وقال ُالقاباا وجوهنا نخفى حتى محرمات 

حلهككالرحل قانت، ترددي، ولا الأن احلعيه القانم،؛؛ عن 
مائةمرور بمتاسة الهصياوة رركتيت وتقول! حرة، لمميثى اش 

حقمن أن أرى لالمرأة، العالي باليوم الاحتفال قرار عل سنة 
هويتها؛؛لأنه وجهها عن والكشف Jءمالها، التمغ المرأة 

دونمنزلها من الخرؤج السعودية المرأة تتهلح لا  ٠٠أيما! 
علينايتعن التي القبيحة السوداء العباءة نالك، العباءة، ارتداء 

التطرق،أسلوب، ومن بل ، العادية؛؛ نا ملايفوق اردازها 
العالعانيةالتسوية تمارسه الذي الفكري والإرهاب، الإنمائي 

حدمحةحوارت )هبمرس(، جريدة ل العودين السوية ْع حوار )١( 
زواجصد لمت عنوازت نحت  ٠٢٢ ١ نؤسر*  ٢٦يتاؤح بوعنرين، 

الخلثءم،ضه•
١٧يتأرخ ءالأمركية بومحستح ااالواثستطن صحيفة ق مقالها من )٢( 

'ام•يونيوااه

احلتع( عوائق و ، iij)حقا 
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ماإلخ~ ١؛؟■^ الرأي واحترام الحرية يزعم ممن أمثالها —كعادة 
مربعآر الباب افتح راوأنا اللامكانءات حيث مقالهارر ق قالته 
ربإيدرى، من أحثاهن، صرت اء، نأمن يقال السواد، من 

تتط-ايرأن وقبل السوداء، الخيم تللثج حلف، متزون إرمابيون 
عجباأ اءا، نأمن تاكدت عئهن رأٌبى ق الاستفهام علامات 
والمعروفالمألوف اللباس من هدا أن رغم اء نأمن تأكدت 

والتهويلالتجاهل هدا ي عيرها ولعل أ الحولي! لمجتمع اق 
الحكوميةالدوائر بعض مع والتإهي الفكرية، السياحة هو 

العالمية!أوالمطإت العل،انية 

الكاتبة:هذيمب تضان ا& 

الحجابخل صور متتالية من ممغرة صورة فهدم 
منالمتواريثه العلمانيات لدى الديني الفكري القمع اريخ تق 

النافدة—شخصياتها بعض —لاسيما العلمانية الحكومات بعض 
حطواتق والمج للسنور القرصية أو العامة الدعوة عبر 

بالتحجج،الناس وتنفبمر الحجاب صورة تشويه ثم التدرج، 
بالقابوتارة طائفي، زي وأنه والخمار بالحباءة المشكلة فتارة 

بقطعةوتارة الأص! ومدد وقهر استعباد وأنه الوجه وتغهلية 
اكمدنعوائق س وتارة وتبعية، ديني كرمز الرأس عل ماش 

الحجاببحفلر الشيهنان حطوات كنتهي والخنمية! والقدم 
منديلا(كانت،) لو حتى صغيرة قهلعة أي بقاء وعدم كاملا، 

وملاحقتهن،ؤإرهاحن، المخالفات، محانبة مع الرأس! عل 

ا11اااا^^ااح ؛



كمنفذينالشرط لأسيإ حريانس، وقع واصطهادهن، 
تعليمهن،ي عليهن والاضطهاد الضيق ووصل مأمورين• 
إلمخ!العامة والأماكن الحكومية، اإلؤسسات وبعض وعملهن، 

الإسلامبلاد ق ولاحقه سائقة د،جكومات، مر ما مثل 
،إيران ق كإ ومفاهيمها العلمانية باسم فيها الحجاب، حفلر تم 

قك،ا التغرييية اكسرات من حزمة مع ، وتؤنس ، ج وتركيا 
اكاقضاتومن الثخمية(، ؛—)الأحوال يمي بما الأسرة نظام 

قالرأة اصطهاد مع متزامنا الباهرة الشعارات رغ الفاخرة 
صدالتمييز عدم الحرية، المساواة، أمثال؛ من فاجرة! خصومة 

االخ! المرأة حقوق والاعتقاد، التدين حرية المرأة، 
عصرق اليوم العلمانية العالية الحكومات يمثل من وأبرز 

بعفىاسمها تردد ممن ا الفرنسية؛ الحكومة هى والحقوق العولمة 

النبكةق ؤيكي—ديا( ) الحرة انوصوعت إيران، ي الحجاب، ، كثف'ثلأ' ينظر )١( 
العنكيوتية.

الشكةز ويكيييديا( ) الحرة ا،لوسرعة تركيا، ل الحجاب جدل مثلأ.' يتفلر )٢( 
قالحجاب ءمعركة حول جديد كتاب صدر فقد وللفائدة المتكبوية. 

غنيمة.أبو زياد تركيا١٠، 
لهامو؛غ السالإل، يسام تارنحية، أزمة تونس.. ق الحجاب أزمة ؛ ®'؛USينظر )٣( 

الآحرة؟'آةاه،رايط:حائي  ٢٩لاين، أون 
/^http_/www.lahaonllne.coriVai1icl_iew

أصولهافرنسا- j الإسلامي الحجاب محضءمعركة محاب ومحاك )٤( 
يزيان.صعدى ،لولفه ، ٢٢ ٠٠٥عام ئثر وفصولها٠ 

احآل7آعواثف( و ريقاه 
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دعوتماأو الفرنيه ثمورتنإ ل محواء العربيات النوبات 
أالرأة وحقوق الحرية رأسها وعل المعولة، الحقوقية الهرمة لتحقيق 

رقمالقانون منها! عديدة قوانين ا فرن®أصدرت حيث 
٢٠-؛٢٨٨ ٠٢٠آذار/مارس؛ ١٥ل المؤرخ ٠  المتعلق( ٠

المدارسداخل الحجاب فيها بإ الدينية الرموز ارتداء بحغلر 
المؤرخ ٢١٢٠١٠— ١١٩٢رنم والقانون الحكومية؛ والمعاهد 

تغهليةبحنلر المتعالق ٢، ٠ ١ ٠ الأول/أكتوبر تنرين ١ ١ ق 
العاليالإعلام ضاقل ' العامةالأمكة ق القاب( الوجه) 

المرآةاصعلهاد ق تصب والتي القضايا، من القانون هذا تبعات 
حريةوقع ذلك، غير أو مواطنات كن مواء والمنقبة، المحجبة 

؛الحجبةوأقصد يعقا-رن، الشرطة وتقوم وتحبيرهن، عقيدمن 
أكثر!—لا الرأس يغُلمي منديلا يكون فد والذي ~ بمفهومهم 

بلبسالشاطئ عل حلست التي الفرنسية الأم قفية مثال! أس 
المحتمها لبحي^ بن ما عقابها فتم عراة، ومعل م محت

القرنيالقانوف الظام إل بالامتاد ثرومحن غم القانونان وهذان :١( 
كانونوقانون ، ٢١٧٨٩لعام والواطنت الإنسان حقوق إعلان صيإ ولا 

ونذكرا!دولخ أوالاتفاقات القرني والدنور م. ١ ٩ • ٥ دسبّ الأول/ 
سرقاسوالماثوالأثبمجالماضانمهدالدول مها 

للقفا،الدوليت والأمانة انمصري، المميز أدكال خمح عا للقفا، 
ااإصاف١تأا—ل ذلك تفصيل ينفلر المرأة. صد الشمييز أشكال جح عل 
مدىعرانأ محت والبحث ، ١ -٣٢ ١  ١٢محكمة-، فصلية أكاديمية محلة 

لالحقوق كلية لأمتاذة فرسا، ل والقامب، الحجاب، ارتل-اء حفلر مشروعية 
بوهمال-ين•ب الجزار 

؛ ٢٢



البوركنى(/) يمي اللباس وهدا الصورة(، )انظر وتغريمها 
بالحقيقةوهو ~ والكفن الوجه إلا يْلهر لا ساتر بحر لباس 
أحفبالجمل لكنه وصيفه، الرأة حد لتجسيال0 شرعيا ليس 

ا!لذلك الراهبات تتعرض ولا المحص-، العري من صروا 
اللمح،ليفى( ولعى الحجبتين)ّ الفر الفتاتين وقضية 
أمإالعلم مع الرأس فوق منديلها بيب اكُليم ُن طردتا 

وتغريممحالفة وكذلك ا ديانة بلا لكن تاودي أصله أب من 

الحزيرة.نت،الدولة، نية ■^١ شاق يكثف البوركيتى فرنسا حظر مثلأآ ينظر )١( 
 ٢T / إجبارضة محوان: تحت معيدي لماله مصور تقرير ه.أو ١  ٤٣٧/ ١ ١

الحجاب(،البوركيني) البحر لباس خل عل مية لامرأة الفرنسة الشرحلة 
httpsU/www.yoUtubexo_atch?v^Ao4HE

أمامنحمعا أكتوبر أوائل ق قرنسية يسارية حمعيات عدة نفلمت ذلك وإثر )٢( 
الفرنستنالأحتتن عودة إل حلاله دعت باريس ل والون هنري معهد 

منهلقةق الواقع يالعهد الدراسة مقاعد إل منة، ١ وب ١  ٦١ليفي ولثل لمص 
منعهإإدارته تررت أن بعد باؤيس شال أوبرفتل بصاحية ديني ماتت 

بلمستمسكها بب ب ١٢٠ ٢٤الأربعاء من ابتداء العهد يحول مجن 
أصلمن بأنه نفسه يعرف الذي لتفي لورن والدهما وكان الحجاب. 

علتعديا يعر العهد لحول من ابنتيه منع أن صرح فر ديانة بلا تأودي 
اشايات امم لأراتهم ثاعة ،، JUJuJiيتخذون الذين ،ووصف ااءلاسة 
تفصيلينظر الطانية. ١كوانين شر احتكارهم إل إثارة ل العالانية 

تقيةا.. فرنل الحجاب نوافذ، ت مفصل بشكل الحجاب قضية مع ذلك! 
الرابط:ذوالقعدة؛آ؛اه، ماخة"أحمدأبوزيد،آ 

وحواروقصتها، ومقابلتها ١لفتاتين عن كامل كتاب نزل فمل ولالفاثدةت 
بيروت.~ الفارابير دار الناشر! هويتي، حجاب اسمه معهإ، طويل 

(أزززتاءا iiJوعوا)ذقاو0ا 





السلطةيد العالإية أوتناهضان — ياممهذا وكل 
ارتضتهاالتي ا،لرجعتة أن العلم ْع الدينية! الرموز إحفاء ؤ~ 

ؤيتنانصيتعارض شعارا، الغرية ومفاهيمها ارا، مال>اوإنية 
ارتضتهاالتي ومفاهيمها مبادلها ْع ونحوه للحجاب حفلرها 
صدالتمييز وعدم ارأْ، وحقوق والعدالة والساواة، كالخرية 

وفكرة،شعار كل فوق المدى الخلاف بإبجاز: ممه إلح؛ ازأة 
واقعهنق المغيبات نيات الالمسويان تفهمه أن محسا ما وهدا 

الحركةترفع لا حينهات٠رلاذا ( اءلتمن ويفهمه وانمارا المحل 
. ١١افرنسا؟ شعاركلنامفات الموية 

لمسهعدم فيه الحق بالتا الحجالتا باسم الرأس فمنييل 
كلمن أهم بالقوة الارتداء عدم حق ليكون ا ^١^؛! ١١بالمفهوم 
الكرامة،وحق التدين، وحرية الاعتقاد، حق س المرأة حقوق 
التعليم،وحق التمييز، عدم وحق الحرية، وحق المواطنة، وحق 
بأمحثال،المسريات من نحد أنلثا والحجيست، بل إ الحمل...؟ وحق 
الاصطهادط؛ ييررن ينطقن حينإ سكوتمّن، فوق البلدان هل.ْ 

إ ١٦٠ن يعتقل. أحرى بحجح يباركنه أو 
~كءاالإلكآرونية نسختها عم ؤييالث،( تحدسن،)المئون وفد 

رالمجلمريموزنيكس نيلي تقرير عن القالأدتا~ حلءى إق 
تطالالمي الاعتداءات ص A./■ ٠ أن الإنسان( لحقوق الأوروبي، 
المساءصد موجهة الإمؤلامافويا موجة ؤ، فرنسا ؤ، السالمين 

 a( و يهّائف)عواتق
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الأعتداءارتاهده مل ويخاصن. كل يوتتهدفهن المسابيإت، 
سحبمنها والإساءة؛ العنف درحة ق متفاوتة ممارسات 

الكلاببففلأت الضحية ورمى النقاب أو الحجاب وتمزيق 
بعباراتوصفهن أو ااارة الستارات من يالزحاجات أوئزفهم 

عليهن.البصق أو بذيئة 

منحاف الغرب، ل السيامي الدس المزيج أن ويثلمهر 
ماعندهم لتتنكل الخاش، وجود ؤإثبات الديني التومحع 
(،Islamophobiaالإسلام)من الخوف إملأمونوبيا/ أسموه 

بالدولة!موجود كيان عل دينيايدل رمرا بطرهم الحجاب فبات 
بعدملفت بشكل ازدادت الحجاب عل الهجإت أن نحد ولهدا 

ليسالحجاب أن الحلم مع سبتم؛را من عثر الحائي أحداث 
تتقربكعيادة اللمة به تقوم موحدا، فرصا بل محردا رمزا 

والتزام،وعفة واحتنام، سر ما؛؛ن الخلوقن، إل لا يه اف إل 
أوالمسيحي، كمليب الأحرى الديانات رموز من كغره لا 

فرضلا اعتقاده عل تدل محردة رموز فهي اليهودي، قلنسوة 
وعبادة.

الأديانيى الرأة حجاب رر دراستها ق درويش هدى د. تقول 
عثرالحادي أحداث ءوبعد نتاتجهات ق  ٠٠٣٢ ٠ ~ه والعالهانية 

٣٢٠سمثتمر من  وسيلةباعتباره متّهال.دا الحجاب أصبح  ٠١

آ/"؛/a؛،(. ٠١٥ت)رخ بتا )١( 



الحجابعل الهجوم وأصح الإسلامي، السيامي التيار لنفوذ 
للأسلأم،رمزا باعتبارْ للعل،اسة مباثزا وهدئا اتحاها، 

#إ.با ينادون التي انية والإنالشرعية الحقوق متجاهلين 

9قذدا1ودا،ماواإشعارات زيض تكشض معاش اتلع0 ق& 
لوكانأ يقولون—؟ —كإ قإش قطعة محرد لهجاب ا أن أحما 
حتىأو الشرعية بهلريقته الأشكال، من مكل بأي الحجاب 

قاشقهلعة يكون أن يعدو لا الرأس؛ عل شعر كمنييل باسمه 
وشوهتهحكومات! واصطهدته دول! حاربته لنا رحيمة! 

وهاحمتهشبهات! وقصقصته موصات! وحرفته أيديولوجيات! 
انحاهات!

أفكارمن الأبواب مغاليق الحجاب فريضة كنفت، حتى 
الشعاراتس منفلومة ليضل القوس؛ وشهوات العقول، 
باسمالمنافقة الشخصيات و والحقوق! الحريات باسم الكاذبة 

والاعتدال!التعايش 

كيانأنه هؤلاء، أمثال لدى للحجاب الحقيقي المعنى إن 
محتمعلأخلاق مبادئ ومتفلومة وقائمة، حاصرة لعقيدة وجود 
الخلفياتهده أشباه عدة! ومجالات لمتؤيات يمتد أثرها قائمة، 

ا.اص؛ا-

اح7إتا( tiijlgcو ردقاو0ا ا ■



أالذفشة  acliaو السوية 

وحلق تقهل جعلها رالتعددية، الرالإس4 باسم الودلخة 
كلحول الصارحة، الدينية والعنصرية الناصحة، التناقضات 

فحظرالخاصة، تاويلأما عثر الدستوري العالعاق المدأ دد ٠٠ما 
منأهم ونحوه، منديل من المعرة القإش قهلعة أو الحجاب 

والاعتقادالدينية الحرية حق أو التعليم، أو بالتعلم الفتاة حق 
سيفلأن ؛ ذلك، نحص فيإ الحقوقية الاتفاقيات، رغم ، الخ 

الحقوقلهذه قاؤلعا سيكون الُالإق الغريير ا،لراج عل التأويل 
منالمعييان، التويامت، نحهاله ما وهو باحلنة، يتاؤيلأيت، الظاهرة 

وغثرهزإالمسلمات 

الهحكهةااتورود0لتقوشالإلسانم1وا الهراة غايإ ق® 
وااح9لااعل0الد0:

الأنثروبولوحتا~أمتادة محمود صبا ن، يرمحالمثال محثيل فعل 
العلمانيةعلاقة ق متخممة —وهي كل بثر كاليفورنيا بجامعة 
الحنوسةإشكالية و الكولونيالية، بعد ما المجتمعايتف ق بالدين 

الأوربيةالحكمة ق والأكثرية الأهلية أديان = انية والحت
أوليامثالأ فضر؛ت، بدلك،، أمثلة وصربت، الإنسان، لحقوق 

٠)عام إيطاليا صد ( لأونى محول _) ؛ مواطنةوهي ٢،(،  ١١
حكوميةمدرسة قاصنا الحتمية، مزدوجة ؤإيطالية فنلندية 

٢٢٦ا
را



حاججتحيث القاصرين. ابنيها عن ،نيابة بادوا ر مدينة ق
ا،لدرّةفصول ق لالصلان الإلزامي العرض بأن )لأوسى( 
والضيرالفكر حرية ل أبنائها وحق حقها انتهكت الدرامية 

الاتفاقية٠مث ( التاسعة الادة ) عل معتماوة اكانة، والدين 
الإنسان.لحقوق الأوربية 

بعدأيدت وقد صدها، الإيهلالية الحكمة حكمت وحينإ 
لحقوفىالإنسانادحكمةالإطاليةالأوربية الحكمة الامثناف 

ينتهلث،ب ( ماسا رمزا ) كان الصليب بأن إ حججه و رارها قق 
هن.اصدم وقد أطفالها. معتقداُت، ولا )لأوتمى( معتقداءتح لا 

قالحكمة أن إل نظزا الأوربية، الحكمة مراقي من العديد 
رمزا) كان الإسلامي الحجاب أن حكمت، القضايا، من مسلسلة 

الدراميةالفصول ق يرتدى عندما تبشيري، أمحر له ( قويا دينيا 
علدونتها التي والتعاليقايت، الملأحفلاُت< إلآحر التلاميذ! عند 

الأوربية.الحكمة كلام صوء 

معصارخ تناقفس ق تقف، )لأوتّى( قفية أن والنتيجة 
التقاليدتشمل التي الإنسان لحقوق الأوربية الحكمة أحكام 
الإّلأميفيشية)لوّيالاميا للأقليار،فيأور؛ا، الدينية 

مدرسةق معلمة وهي (، ٣٢ ٠١١)سويسرا صد يحلب( 
إلالكاثوليكية من تحولت، سويسرية ومواطنه حكومية 

1^7^عوائق و رحقائع، 



!ارذدمش0 هلااع0 و اانالإاروو0 

مدرسةق تدرس لكنت بينا ، الحجاب وارتدت الإسلام، 
الابتدائي،للتعليم العامة الإدارة فمنعت حكومية. ابتدائية 

الحجابارتداء س لحلب( ) يدة الجنيف مقاطعة وحكومة 
الفيدراليةللمحكمة القرار هدا المعلمة فالتمست لفصل، اق 

الإنسان،لحقوق الأوربية الاتفاقية من التاسعة المائة لانتهاكه 
الحجابررارتداء أن بحجة الالتماس هدا رفضت المحكمة لكن 

ذاتهحد ق حزءا ليس خارجنا ءفلهنا يفلل الفضفاضة والملابس 
للمحكمةلحلب فاستانفته الدين؛؛. لحرية الممون الخوهر من 

نفلنابأنه ذلك بعد حكمت، التي الإنسان، لحقوق الأوربية 
القدرةلديه ( قويا حارجتا رمزا ) الإسلامي الحجاب لكون 

فانتعلمهم، الدين المغار الأطفال قناعات ق التايثر عل 
الحائزالتقدير هامس صمن من لكن مويرية الالحكومة حفلر 

•الأورمحة المحكمة كلام من جزء ؤإلتك لهاإ قاذوذيا 
نوعايكون قد الحجاب ١رتاJاء بأن ئية الإنكار ررلائمكن 

النساءعل يبدومقروصا أنه باعتثار التبشّري، التايثر أنولع من 
الصعب،من حيث القرآن، ق عليها نص وصية بموجب 

المساواةبوأ مع توفيقها الفدرالية، الحكمة لاحغلت كيا 
حجابارتداء من نوفق أن العبر من يبدو ويالتال الحنومئة! 

ثيءكل وقتل الآحر؛بنا واحترام التسامح رسالة مع إسلامي، 

ااااخ^ّ|



محتمعق الأساتذة كل يوصله أن بجب الذي تمييز واللأ المساواة 
الخ.تلاميذهم...،، إل ديمقراطي 

التاسعة،الأمانة مائة ق دعواها عن الطر بغض فالحكمة 
الحجابتؤول أنها إلا الدينية، العتةالادت، تمغلهر وتقليمها 

أودسا واحتا )وليس الحنو-ى التفاوُت، عل كرمز الإسلامي 
مجتمعق بوصوح مقبول غثر هوأمر الذي التقوى( عل علامة 

،كيفهو المحكمة من السابق التعليل ق ءاللأقت، ديمقراءليا 
العكسعل إياه جاعلا لالحجاب، الديني التأويل إنكار يتم 
بالتاليمكن الدينية( بالعقيدة له علاقة باتا)لا فعلا ذلك من 

منطييعكس هنا الحكمة تعليل إن المدق! التنظيم إل إخضاعه 
دينا)الماس_ا(رمزا يقولب حث السابق، ( ونمى )لا فرار 

وينتميالتقييم! ينقص التي نمها اللحنلة ق ماق كموصؤع 
السلطةهي وكونها إلحقلالعلءانوثةابّية كادالقرارين 

أوالثقاقوالمدق التكافؤالديني تميز؛؛_ التي للدولة يائية ال
جديناالفحل كان ما إذا ذلك،، بعد تفرر أما أساس عل • ما لفعل 

الأوربية،الدول تنتبالث، الواغ وق بالحظر• أم الدولة بحياية 
ولييالحنومى التفاويت، عل رمز هو الحجاب أنء بإعلانها 

معفلمق به معرف غر يزال لا لاهوق تعليل ق دينيا، واحيا 
لالعال،انوية.العالمية التحليلات 

اجح، iijlgcو )دق1و0ا 



أاودفسالة صفاعة 9 الاش9دة 

نعللحول ( بونامال ) القضية هذه عل تعليما وتحايل 
ذللهإنإ وتحريديته، حدسيته ق الثديي التحلل  ١٠بأن المحكمة 

الملريقةالتقدير,.,وتنم عقيدة لهامش المحكمة استدعاء حزئيا 
الدينيةالمإرّات فهم مدى حول الكثثر عن ما لمق التي 

المدقواللام العام ، liiJJقاطع أو فعل كتهديد الإسلامية 
ذلكعل برهنت قد ...، الدولة كانت إذا ءثأ الفلر رق م- 

الحكم،،.هدا ليكون ذلك 

لكننيالقرار، هذا حول ومناقثة للمؤلفة تعليقات وهناك 
منالفلرة هذه أن ^ا كل من والشاهد الحزئيات، حذه اكتفيت 
أيمامارسته الحجاب بشان الإنسان لحقوق الأوربية الحكمة 

ليل) حكم : أمثال من ءلءان؛ة دول بمحاكمة ةامت< نساء مع 
٢٠)عام تركيا د غ(  طردتتركيا ق طالبة وهي (، ٠٥

محفلوراآنذاك كان حيث حجاما، حغ لرفضها الهلب، كلية من 
للطالبةالحكم رفض وطبعا العامة! والحامعات لمؤسسات اق 

للقيممديدا ؤيثكل السيامي للأسلأم رمز الحجاب أن بحجة 
الحكمةذللث، وأيدت تركيا. ق العام والفلام الحمهورية 

تعللق ثانية مرة وتورطت، الإنان...، لحقوق الأوربية 
بأنهدينيا واجبا الزكية السيدة  OjCjCماكان تعلن حنث ديني، 

إلتقييداتالفلامالعام!نحفيحه سيامي،وبالتال واحبح 

ك(



حكمقضية ق فرنا الأحرى العلمانية للدولة تركيا ومن 
بارعآ ساه؛ن ليل ) قضية يعد فرنسا ضد وغرر( د )

عمرهامن عثرة يالخاليه طالبة وهي (، ٠٢٢ ' )٩ سنوات 
حصةأثناء ق حجاما لخلع رفضها يعد الدرسة من طردت 

قاستأشت حتى المحاكم قصة آخر إل الرياضية، التريية 
الحجابحظر ق كايقاما الهفلر أيدت التي الأوربية 

الدارس؛اعتبارهامي،ا لا ) العمومية المؤسسات ق الإّلامي 
بمددالحجاب أن أماس عل ( اللائكى لكلق؛ن فضاءات 

أيصاالحكمين كلأ وكرر أ تباعاا ا وفرنلركيا العل،انية الهوية 
المساواةمع يتضارب الإسلامي الحجاب يأل )لحلب( تقييم 

وصفتهاالتي الأمور وهي واللاممثتز، التسامح و الحنوستة 
للديمقراطية.جوهرية كمان الحكمة 

العلعاقالمبدأالدستوري ذات العلمانية الدول هكذانعامك 
رغمالمبدأ هدا حدد ما كل مع وسويسرا، تركيا و رنسا فق 

قلتفأك،ا الحقوق، ودعوات ، والمساواة التسامح شعارات 
الحقوق!ودعاوى الشعارات، كل فوق العقيدة إن سائمات 

عندأصحابما.عقيدة والعال،انية؛اتت، 

.٢٦٤-٢٥٧شالأخلأفانمضjِض^ن،



ajgmill  1اتضق0 ومفاعة!

ومنمعها، يتوافق ما الإسلام أحكام من تأخد العل،انية إن 
منطلقا؛خماأن رغم ، مثالتهاْع يتعارخى لا ما والحريات الحقوق 
المناهجوذوو العلياأ المرجعية هي تكون أنيا إلا بشرية، ومححية 

بدستورهاالمتمسكة الملمة الدول، عل يستكثرون المنحرفة 
العلياهي القيمية، ومبادئها الشرعية، أحكامها تكون أن الإسلامي، 

سه1لقمنمرمرواقلأطاغوبي!أنبا لمعايروالأحكامارغم اق 
باسلا أنه إلا ذلك، النوبات المثهورات بعفى علم ورغم 

يعتقدنوبحقهن ديني! لا مدق منهللق من الأمر مادام عندهن 
مالحقيقة لكن العل،انية، إمحتار ي مكفولة الفردية حرياتبن أن 

كانتوإن العلمإنية مبادئ مع تتعارض لر ما محفويلة لأما ذلك، 
مننحد أنلث، الفج التناقض ومن نفهاإ الفردية الحرية باسم 

لكنالحلء^نية، معار ترفع الإسلامية المجتمعات ق السويات 
أحكامهءل؛يعة رغم الفردية حريتها يصادر لأنه الإسلام؛ تحارب 
وأتكى!أشد العلءانية أن علمت وما البنرية! لا الريانية 

باحث،~ المثنوي عل الباحث، ذكره ما ذلك أمثلة ومنآحر 
مقال،ق — أمريكا واثنهلن بجامعة المقارن القانون ق دكتوراه 

وقد؛ ٠٠الفردية الحريات العل،انية تحمي *هل • عنوان تحتج له 
ممنيما ذلك، ق وفردية خماعية مقارنات ق بدلك أمثلة صرب 

(، ٣٢ ٠١٠)عام قرنيا تزوجت، التي الحرائرية ؛١٠^^؛، منها 
كانتجوحينإ ية، الحنليلها الكاملة الإجراءات أممت أن وبعد 

منعتجطيعي، ج بتضرفقامته ( ٣٢'  ١٨)عام ليلها تستعد 



واعتبرتهأيدته لكن للمحكمة، امتئناضا رعم الحنيه يبه ب
بأحدرجل مماقحة رفضت اما ياحممار والمحرف هانوسا! 

قوبلتلكنها ذلك! من يمتعها دينها أن منهللق من الاجت،اعات 
Iالباحث ليتساءل ية! الخنبرفقي 

أليسالفردية؟ الحريات نحترم — يقال كا — العلإنية أليسست 
أشاء؟من مصافحة من وأمتنع أشاء من أصافح أل حقي من 
للاحرين؟إيذاء الرحال مصافحة عن الأنثى ^٤ ٠١ق هل 

العلمانيةاحترام عل بناء أليس حدها؟ من جزءا يدها أليست 
تشاءمن تمغ وأن تشاء، لن تمح أن حقها من فان للحريات، 

بالتقبيلالفرنسي العلماق القانون يمح لماذا حدها؟ لمس من 
الرجلحق من ويعتمر الهلرفان مادام والمرأة الرجل ين 
منجزءا ذك لأن يريد؛ لا من تقبل عن الأمتناع المرأة أو 

الأمتناع،هدا يرفض الصافحة قضية ل بينا الفردية الحريات 
ية؟الحنعل الحصول طلب لرفض سنا وبجعله 

الفردية،الحريات كل تحترم لا العلمانية أن بجلأء يتمن هنا 
العلماقالفلام ق مكفولة الفردية الحريات أن من يردد ما وأن 

٠حاؤلئ! هوقول الأحرين تؤذي لا الحريات تلك دامت ما 

العدد، دلائل( مركز عن أشهر نلأنة كل نمير ) أوج محلة ت ينظر ( ١ر 
نوصحل للممقال ؤيرجع . ١ ١ - ١ ٠ ص -، ٠١٤٤•عام من )٥( 

.الحثs موال عن ؤإجايته ، الأمثلة ْع ذلك 

ا(ألآ؛تاعوائق 9 )تعائلى 



!اكفأواcicLL  0و□الأسوبة 

والإسلام:كتاب أه 

شريعةق القطعية الأحكام من العام بمفهومه الحجاب إن 
نتائفثل أو تعال:>كآجا لقوله ٠؛ ١^٣٠ 

ئأدوآ يمح، جليبهزج بن .ئنخت آدؤهنبم وذا؛ء 
التىابj الأدلة من وضرها ]الأحزاب:ا<ه[ ه بمنى 

لوجودهالقاب أمر إنكارها أيفا الشرعي الخهئا .ومن والسنة 
 jالشرعيةالأدلة لأمتعرض محا ولت كيلك'''، الموية لمة ا
المياقق الحجاب قفية طرح ق للتوعية بل الحجاب؛ كم حق 

الالحقيقة ق أمثالها السويات، لأن ؛إ ١^١٠الجتمع ق الرالإل 

أنالعبياء اأجع ٠؛ االحجاب كتابه ق الطريفي العزيز عبد الثيغ يقول )١( 
ي،ٌتواض قًلم، تات وأنه ودين، شريعة العام؛ بمفهومه الراة حجاب 
هنقريب •والحياب (: j («_'Uوقال )ص'أه(. ٠. واله الكاب 
غطاءليس والخلباب واللأءة، القناع وهو مفصل، غثر لكنها اليوم، العباءة 
٠وغاره،ا للوجه ولكنه وحال0، بالوجه خاصا 

اعودةينظر• الشبهات، بعض ورد والسنة، الكتاب من الأدلة ولقراءة )٢( 
الدليلض والفطرة الثممع ل ءالخجاب القدم، إماعيل د. j ا-لجابء 

حكمل والصواب الخق •إمحلهار الطريفي، العزيز نمد ٠ الدخيل والقول 
القحهلاز،ا.سميي ود. 

القائل،الفآكر وحيثيات وتفنيدها، الدعوى هده أمثال عل رد وممن )٣( 
تدممحاب عل العلس ءارد كا؛ه: ق القدم إسإعتل د. الأدلة، وييان 

•شخ آل صالح د. تقديم من فينظر، القاب* بتحريم الأصحاب 

حلأج 



وأوصافه؛وشكله، عدمه، من الشرعي الخجاب، حكم تبممهن 
منلكن ومقابلاماُ صورها ق ك،ا ~ أصلأ ترتديه لا لأما 
وأمثالهاهي - متم ولا الفكريةأ للغاية الوسائل ق المناكفة باب 
الخنسيارت،من غثرهن عن قفلا ~ السعوديايث، النويات من 

هاكقراتن المودية المرأة برأي بالشواهد- الأحرى-ك،ا 
ميدانيةدراسة ق فمثلأ عودية، اليالدراماُت، ك،ا وهناك 

أكثرعل حمالمح ، الحجاب نحو عودية الالمرأة لانحاهاُت، 
كفقرةعليها جدا،ا وءاموافمتهن الدراسة، عينة غالبية من تاييد 

وأحرصديتي، واجب لأنه الحجاب؛ لمي عل *أحرص 
علوأحرص الإسلامية، لهويتي رمز لأنه الحجاب؛ لمي عل 
ممارسةعن الملمة المرأة يعيق لا والحجاب الفرائض، أداء 

وذكرنالحجاب،ا. بلبسي وأفخر وأعتز طبيعي، بشكل حياتيا 
أمن— محتلفة مناطق من وهن الدراسة— ق المشاركات غالية 

؛الحجاب،عودية الالمرأة الث، متمدى إل يشثر مما محجبات؛ 
والهلريقةمباشرة, البلمؤخ بعد الحجاب ارتدين ومعظمهن 

علالعباءة لبس هي العينة هدْ لدى العباءة للبس المائعة 

منظورمن الحجاب بعنوان؛ منثورة وهي الحطسب، ملوي أ«د راسة د( 
؛ه. ٤٣٣عام اجماعي، 

وعوائق)دقائق 



الذفشة!توفاع0 9 الفشولاغ 

عينهمن ية نواير الرأسي. عل العثاءة لس يليها 
المالكةداخل العباءة لبس عل نحرص أما أفادت الدراسة 

الدراسةعينة من ./ UUتوافق لر أحرى دراسة وق وخارجها. 
الحجاب.''عن التخل، ي يرغبن ااملكة ي الماء أن عل 

والمواثيقوفقالأحلكم عودة الالعريية المص ق اس دراّة"حقوق )٢( 
المماري.المحن عبد للدمحور ه(، ١  ٤٣عام)١ الدولية،، 

٢٣٦أ



ويظيميةفسوية(، ر مردية  lUULJLliJ؛فهوذحان &< 
1الآودأ0أدهح1ض نمرير قاف ( لهرأة ا تحرير )أدعياء 

او0حاأءظ:المسلم الهجتمم قاف اكام ااتغروبأف 

الأول:ثنموذج اه 

سخيمهابعفوالنوياتالسعودياتحركهأوخطوة هناك 
قضاياهنأحد ق السعودية للمرأة موجها الحديث يكون حينإ 

لمسْع — ا،لتطإع —قدر الفلهور محاولن س الهقوق بحجة 
وذلكأصلا! تلمسه أولا أومتمرجة سافرة كانت ؤإن الحجاب 
أفكارلممرير المستهدفة، الفئات تضلمل لوازم من كخهلوة 

قالمشورة اكإذج بعض ؤاليلن، فتتثه! المتحرقة!، توجهاتس 
فيذلائج،ونيدأءراأصورهن ْع الإعلام، 

وطتهاسه حقويه سعودنمح " ١ 

والا!قاءات-إلألأدسالحجاب1شكاله-يفيالقابلأت 
تصفهي لمثلا الفكرية، الأهداف، من المام الحال، يناسب، ما 

لتمريرلكن أصلا، الحجاب تلبس لا أما رغم بالقبيحة العباءة 

ذكرت،اش للمصادر فلمرجمر الصرر، عل الاطلاع أراد هن 

|ا(بن؛تاواف، عو 



اااتف1سم وضاعخ اكللونة 

حديثهاق كإ كوسلة تلسها المتهدفة الفئة تقليل محر الفكرة 
قناةعل ؤاواة® امبرنامج ق كإ السعودية! المرأة قضايا عن 

قالسعودية السفارة ارأمام مفلاهرما أو ، الفضائية ااالخرةاا 
العاهلزيارة إبان للسيارة، المرأة قيادة قضية حول واشنهلن 

قا١إضاءاتاا برنامح ق فلهورها أو ، لأمريكا،؛ حولي ال
حلتهاحول خاصة حلقة وهي الدخيل تركي ٌع ُ العربية نناة® 
ملاحظةهع ، ٣ السعودية ق للسيارة المرأة قيادة عن الحظر لرفع 

بالمقابالة—محوام عباءة أو حجاب بلا الحية بالقا؛لأيت، تغلهر أنبما 
المرأةقضايا صميم لايمس عادة الموضؤع كان إذا ~ القيادة أو 

خصوصيةعدم ت مثل ومحمعها السعودية افتراه حول الحديث دار وتد )١( 
وواغعالخب/افة، جهاز إزالة من ولأي ثيء، ل وشمها عودة ال

عوديالالجتمع ومانة للسيارة، المرأة ومحيادة النوى، الحقوثي النشاط 
الرابملعل المقابلة تفلر ١لريشا منفوش السعودي الرحل وأن الذكورين، 

http8U/vvww.youtube.co_at^

ماأو الوتفة عده عن موالها فيها جاء الذي حوارها نص التال، علارابط  ٢٢)
littpU/wvm.hespressxorn/lntervlew^ا بالقلمامرة أسموه 

بلا( كلميتون بيل ) السابق الأ،ريكي الريس •ع بالمص صردة لها 
رشحتحيتيا إعلاما حبر ل منثورة والصورة أ له وملاصقة حجامب،، 

عل، ٢٢• ١ ١ "T/ آ/ آفاق،، ا صحيفة عم وذللئ، القينا، لرناّة سها نف
http_/www.aafaq.(>rg/new8.aspx?ld_newsa8721اكال: ارابمل 

اص:الراط ض المقابلة )■؟(تثفلر 
http8__.youtubexo_atch?v=ePpfjuAugFE



مستهدفةكفئة السعودية الرأة لايص أدق أوبمعنى السعودية، 
بالخطاب!!

:وباحثة سعودية نسؤية كاتبة - ٢ 

،امألتهاحليجية قناهءا عثر انجاهات؛؛  ١١برنامج ق جاءت 
هال0ق الحجاب حلعها سبب عن الدير( نادين ) الديعة 
فكانالاصية! الخلقة ق له ارتدائها رغم بما! المتفافة الحلقة 

محجبة،كنت أنا ... ١٠وإياها~ت اش هداق ~ بالنمى إجابتها من 
أناإن آثرت ولكن الحجاب، حلمت،[ ]أي فكين، الماصة الحلقة 
فئةأو معينة فئة عن بتحدث كنت، لأن بالحجاب؛ ]أحرج[ أطلع 
يمحالقر بالثكل أكون أنا إنه حابه فكنت، السعوديات، من كبثرة 

]لأبماولاية بموصؤع محص هو ما الموصؤع الأن لكن منهم، 
إحدىصر الحطة ق كإ الرحل ولاية لإسقاط اادا>ات من 

حابةفأنا أوكدا، أوتتوير تويآر([ الاحتإعي) التواصل وسائل 
فيهأمارس الل الشكل فيه، نقمي أحترم أنا الل بالثكل أظهر 

أوواحبح الحجاب إن لأحد أفتي أؤيد[ لا ]أي؛ ماب أنا قناعتي، 

،٢٢ ٠١١عام ءالحرة، قناة عل حداء اقريب برنامج ز جاء ما طر ي( 
منثكل بأي حجاب بلا السيارة تقود وهى ى؛روتا ل لها تسجيل وفيه 

بالأستديوأما وظهرت بالقيادةأ شعورها عن يسألها والحاور الأشكال، 
الخالقة;رابط حجاب! بلا 

http8^_w70Utube.co_atch?v_RHQIrjZ^^

(عواثلى و رتقائف 



ا1وتفإ1ا0 هفاعاء و السونة 

مقتنعهأنا الل القناعت مارست أنا مرجعيتهم، لهم واجب، غبمر 
بإرسه،أنا عتي، يرصاه وتعال سبحانه اف الل الشكل فيها، 
اضإل بتعبي أنا لأن الناس، أو الجتمع لأراء اعتبار أي بدون 

. ١١حجاب!بلا ظهوري سبب هدا للشر، مش وتعال سبحانه 

Iسعودية نسؤية صحفية ٣- 

قاراصاءااتجاا برنامج ق طبعا— —سافرة  ١٢بحجا.ظهرت 
حلتهنحول الشيعة— وكلتاهمامن — وزميلتها هى العر؛يةاا قتاة* 

القضيةق المستهدفة الفئة لأن للسيارة؛ السعودية المرأة لقيادة 
لومقابلأت امتفافات ظهرت بالمقابل لكن السعودية. المرأة 

مغايرجدا!وبثكل بل حجاب، بلا أحرى قنوات 

 )١(Uj  اكاة:نفس من اللفا، رابمل
/?http__.makkahnews.net

)■ا(يفلرًثلأ:
برنامجز وذلك الساسة، الحقوق السعودية الرأة إعطاء حول قاش ن —

منكضفة معهم وهي عربير، ( BBC)نناة عل شوحة• •أجدة 
httpsy/www.youtube.com/watch?v-Ynl19;الرابط: نيويورك. 

KmpA

عودينالعنوان: نحتا ءالحرهء قناة عل الديم<قراحليةاا عل ®عين برناٌج ~
قوالشيعة المر نمر الشيعي قضية عن والحديث اكغيتر، ورياح 

يالأسل.يو.الرا؛2ل:الرنامج صيفة هي وكانت، السعودية، 
https_/www.youtube.com/_atch?v=mwcqovnNayE

هاد7آَأ



السفؤرثإلى اتدعوة مراحل اثثانيء النموذج ه
التغطيةوجوب علياؤه يرى الذي - السلم الجتيع 

-ونهايتهل

المجتمع1رتي للفور الدعوة قفة يذكر، ياليء واليء 
الانحاهاتفيها تدخل حينإ الزمنية، فتراتبما ق الإسلامية 

لرأينصرة لا المجتمع، تضر توى م عل لأهدافها التغريبية 
الناقثايت،أروقة ق عادة يكون تما ذلك، ثابه ما أو علمي 

لغايةالوسيلة يمثابة يكون لرأي نصرة ونحوها.وإنإ الفقهية 
يكونأجواء ق إلا الرأي هذا يعلو لا والعجيب أكرا فكرية 

الهويةعل والحقافل يأنواعه التغرسب،  ٧٢٢١الفكري المعترك فيها 
وأحكامهاإالإسلامية 

ااتول1وااكريلة 
متعددةإائل ومق فور الجواز ق الفقهي الخلاف ترديد ( ١ 

هدابأن التغهلية هاح_، ؤإقرار بالتغهلية، الناس رأي ليهتنز 
والساعاالمعنمر الخلاف  ٧٢٠

الفور،دعاة  ٧٢٠المرأة لوجه التغطية صاحِا رأي احترام ٢( 
فقهه!وسعة الإسلام، لرحابة الإشارة مع 

~فيالسافرة عل الإكار يشع الثانية للمرحالة تمهيد وق ٣( 
للسنور؛الداعي عل أوالإنكار التغهلية— ءالإؤ٥ يرى محتمع 

بالاختيار.أحرار المتغطيةإوالاس عل ينكر( لر مادام) 

WM  حوالصو )حقاه





الإنكارلعدم أوحجة به، تحتذي أنموذجا وليكن لتطيعه، 
إعادة ذلك فيها لايكون الي المؤسسات ق فور العل 

ؤإقصاءالفقهي، التعصب وتر عل أحرى مرة الضرب ٣( 
نومنلا ونحن مجتمعنا يمملور وكتف، المجيز، الفقهي الرأي 
هامشية!قضايا عن نتحدث ومازلنا الاراء، بتعدد 

الرابعة:المريلة 

قاليكنالفقهية، القواعد بعض ترديد فور، الدعاة يدأ ١( 
جوازالفورلالمصاحةااختيار القرار بيده لن العام الرأي 

ومددوالريبة، الخوف وممر والتطور التنمية تعيق فالثغهلية 
والاستقرار!الأمن 

أوالعبادات، لا العادايتت، من النقاب بان والتصريح التلميح ٢( 
أكثرالا وتارثنية أمهلورية حالة أو مودية، عادة 

متثغهليايتت،/الوجوه، سافران الرحالة، هده ق تتثشر ٣( 
ة!الخامللمرحلة حصبة الأرضية لتكون متقيات، 

ااذاهأأأهالمريله 

لا،أم رّمي كقرار الباتر الإجيار مرحلة حملتتغ مواء ١( 
الخاصةأو الحكومية ات بالموّالشخصيات بعمى أن إلا 

اال7آتاأغوابف( و رحةأواف 









_تصوراته وفق \لأ\د'\س الخالقة؛ والشارح الأفكار 
الخنّان،ين والعلاقة والواجبات، والحقوق والإنسان، 
القوابنلأن وأسلم؛ أنجح ليكون ؛ ونحوه الحياة، وأولويات 
تصهلدمقد التي اكسمرات من بد فلا ُثقافاتها، محمالة المتوردة 

الوطن■ومصلحة المجتمع ثقافة ْع 

ةةةةة888ِ

عوائق،و رخعائف، 



هراتء٠! ااتغشcicUi  0و□اكشوية 
ومصائر

الكريم.١-القرآن 
وآنموربويشيت عالة،الحوهرة —روى السعودية ق الرأة ٢— 

—الرياض،اللدةالأول،عودين الغيناء/ وآخرون، يس 
٥١٤٢٩.;

لوراوالغرب، الأوصهل الشرق أين حوار — والكرامة الثقافة ٣— 
.٣٢٠١٦الثانية، الطعة ممر، هنداوي— مؤسسة نادر، 

أحدجع م(،  ١١٢٨٥)الإبراهيس شر محمد الإمام آثار ٤- 
الطبعةباروتا، — الإسلامي الغرب دار الإبراهيمي، طالب 

مؤ١٩٩٧الأول،
نصبن أبكر بن محمد العالن، رب عن الموقعن إعلام ه~ 

دارلام، العبد محمد ه(، ٥^١ )١ الحورية قيم ابن الدين— 
ه. ١٤١١الأول، الهلعة باروُت،، — العلمية الكتبف 

الدينثمى ين أبكر بن محمد العباد خثر هدى ق اشاد زاد — ٦ 
العلثعةياَوات،، — الرسالة (، ٥٧٥)١ الحورية قيم ~ا؛ن 

.٠٥١٤٢٥الرابعة، 

وانبويثيت الحوهرة عافلية، روى — السعودية ق المرأة ٧— 
الهلعةالريامحس، — السعودية / غيناء وآخرياتا، موريس 

الأول،ه؟؛اه.

(٢٤٨)



الحديث،دار هر(،  ١٢٥٠النوكاق)عل محمد الأوطار، نيل ٨- 
اسالأول،ّآا؛ام.

أحمدبن محمد الدين نمى الرحال، نفد ق الاعتدال ميزان ٩" 
الكنمؤدار وآخر، محمد عل تحقيق: -(، ٥١/٤٨)الدهي 

م. ١٤١٦الأول، الطبعة العلمية~لإروت، 
سعيدبن محمد (، الك،رى الهلبقات ) الكبثر الطبقاث، - ٠١ 

—الخناجي مكتبة محمد، عل تحقيق: —(، ٥٢٣)٠ الزهري 
القاهرة.

والعلوماتالدرامات، مركز المأثور، الضر موسوعة " ١١
أ.دإسراف،: حدة، ق الشاطبي الإمام بمعهد القرآنية 
الأول،الطبعة ؛،رويتح، = حزم ابن دار المليار، مساعد 

٥١٤٣٩.;

ليممأبوأسامة العشر، الوصايا مقاصد فقه ق النشر طيبة " ١٢
الأول،الهلبعة لبنان، — حزم ابن دار الهلال، عيد ابن 

ام. ٤٣٣

بنأحمد بن عل محمد أبو الأحكام، أصول ق الإحكام "  ١٣
الأول،العلثعة القاهرة، الحديث،" دار الأندلي، حزم 

محمل.الأصول، علم مجن الحق تحقيق إل الفحول إرثاد " ١٤

الآ7تاا،( iijlgcو )حقائق 1■ 





فتحيالأسرى، العنف ق ودره \ثولووة الأدوار صريأ " ٢١
الأول،الطبعة عإن، الأردن؛ ~ فضاءامحت، الأغواُت،، سالر 

٠١٤١٦..

معزد. الإسلامي، الفقه ق العباد وحقوق اف حقوق - ٢٢
،الأول الهلبعة السعودية، — إشسليا كنوز دار الجول، 
٠١٤٣٩..

اكازكهابؤوالسع العظيم القرآن شر ق المعان( روح — ٢٣
علتحقيق: (، ١٢٧٠الألو-ى) اغ عبد بن محمود الدين 

الأول،العلثعة لاروات،، — العلمية الكتب، الارتح،، عبد 
١٤١٥.

افعبد لأبي، القرآن، لأحكام الحامع القرطم،) ضر " ٤٢ 
طبعةبلا الفكر، دار القرطي، الأنصاري أخمل- بن محمد 

،القاهرةالمصرية- الكتب، دار لعلعة وأشر وتاريخ. 
.٠١٣٨٤الثانية، الطبعة 

محمل-(، القرآن تأويلآى عن التان جامع الْلري) شر - ٢٥
د•■تحضق•' ص ١ ٠ اممري) جعفر أبو يزيد بن جرير بن 

السعودية،— هجر دار درامالت،، ومركز الركي الله عبد 
.٠١٤٢٢الطبعةالأول، 

الأندلي،عطية بن محمد بن الحق عبد ععلية، ابن ضر - ٢٦
٠. ١٤٢٨الثانية، الطبعة القعلرية، الأونافح وزارة طبعة 

وريهائف، 



i 0 اوتضتو aclia و njgiiiill

عليها،وما لها ما السعودية المرأة ملتقى عمل أوراق  ٢٧
الأول،الهلعة الرياض، - المرأة لدرامايت، باحثايت، مركز 

السعودية،الحوزي/ ابن الخاعي، مار بر، القي الإجاع " ٢٨
. ١٤٣٦الأول، الس 

الناقصإدؤيس بن محمد الطلي للأمام الرسالة، - ٢٩
مصرالنبلأءس دار شاكر، أحد ت تحقيق )؛*آه(، 

ام. ٤٣٧الأول، الس والسعودية، 
عامحورابن الهناهر محمد والتنوير، التحرير ير نف" ٣٠

تونس.محنون، دار ه(، ١  ٣٩٣)

-(،٥٦٨٤)القرال إدريس أحمد الدين شهاب، الفروق، " ٣١
لابنالفروق أنواء عل الشروق إدرار ت وبحاثنته 

-الرصالة مؤسسة القيام، عمر تحقيق: ه(، ٧٢٣الثاءل)
ه.١٤٢٤الأول، الهلعة بيرويتخ، 

_(،a>lA)؛القراق إدريس أحمد الدين ثهابح الفروق، " ٣٢
الأسرارق السنية القواعد و الفروق، تأديّيأا وحامشه: 

الإسلاميةالشؤون وزارة إصدارايت، من الفقهية، 
دارؤإشراف بالسعودية والإرشاد للدعوة والأوقافح 

عامللوزارة خاصة طعة الكون، = للعلباعق النوادر 



جلالالحافظ الراوي، تقرب ثرح ل الراوي تدرب "؛آّآ~ 
الفاريابي،نظر أبوقتيبة تحقيق• —(، ١٥٩ ١ ) اليوطي الدين 
0\1\ىالثانية، الطبعة الرياض، الكوثر/ مكتة 

الرحمنعبد الأباطل، س الكوثري -اني، ق با اككيل - ٣٤
الإسلامي/ا،لكتب -(، ٠١٣٨٦الياف)اسي بحى بن 

٠٠ ١٤٠٦الثانية، الطيعة دمشق، و بير٠وت 

عودية.بالالدائمة اللجتة فتاوى —  ٣٥

موصيولوجيةقراءة — محاصرة اجتإعية قضاياومثكلأيت، " ٣٦
الل.،محمود ا*د *، pL>المر محمد ٠ د حولي، اللمجتمع اق 

الأولالطبعة الرياض، — الزهراء دار الصويان، د.نورة 
،١٤٣٤.

البوية)رسالةالة دراسة ل انماصر العلماف الانحاْ -  ٣٧
ولبنانسوريا النوادر/ دار الثمري، غازي ماجتمّ(، 
.jtMTTالأول، الطبعة والكويت، 

الغفيل،محمال. بن فهل. الخنين، بين المساواة ق نذلرادت^ — ٣٨
١٠١٤٣٧الأول، الطبعة الرياض، - باحثاُت، مركز 

مكتبةالخهليس،، سلوى أ.د. اجتاعي، منفلور ق الحجاب — ٣٩
١٠  ٤٣٣الأول، انمثعة العودية، الشفري- 

(،٠٧٩٠)الشاطبي إبراهيم إسحاق لأب الموافقات، - ٤٠

عواتقو رتقائف 





اه.إممآ. ٤٢٣الأول، اتجة الورة، الدنية 
اممةمن المقدم والثاق الأول الحامع القرير - ٤ ٩ 

صدالتمييز عل يالقفاء المعنية للجنة السعودية العربية 
٠عام المرأة،  آم. ٠٧

ةوالخاموالخمسين الرابعة الدورايت، نتائج تقرير •٥— 
اللجنةلاحتإعاُت، والخمسين والسادسة والخمسين 

قعقدُت، والتي المرأة، صد التمسز عل بالقضاء المحنية 
المتحدة.الأمم موير آم، ٠  ١٣عام 

ينللتقرير الخاهع بالتقرير المتعالقة والمسائل القضايا ئانمة — ٥١
—السعودية العربية للممالكة والرابع الثالث الدوريين 

علالمعنية؛القضاء للجنة السعودية، العربية المالكة ردود 
٠(، ٦٩)الدورة المرأة، صد التمز أشكال حمح  آم. ١٨

التحا.ة.الأمم موغ عل وهوموجود 
تقديمهالمقرر والرابع الثالث، للتهريرين اباْع القرير " ٥٢

العربيةالمملكة آم-  ٠١٣لعام الأءiراذ، لدول اص 
التمييزأنكال حمح عل بالقضاء المعنية اللجنة السعودية، 

المتحدة.الأمم موغ المرأه، صد 
البخاري.صحيح —  ٥٣
مسالم.—صحيح ٥٤

لألباق.الدين لناصر الرمدى صحيح — ٥ ٥ 

|اي00تا( عوابف، و )حقائق 





الموديةالُرية الملكة العام ارأي استطلاع دراسة - ٦٦
مركزالوطنية، التنمية ل عودية الا،لرأة مشاركة حول 

جدة،ق التجارية بالغرفة خويالد بنت، خديجة اليدة 
والدراسايتجللمحوئ، العربير ا،لركز هع بالتعاون 

(،٠٢٢  ٢١٣-٠  ١٢)عام وذللث، (، PARC)الاتثايية 
إلكترونية.نخة 

القفارى،الرحمن عبد بن الممحن عبد ود. حديثة دراسة - ٦٧
عوديةالالعربية الملكة ق النساء ®حقوق عنوان! نحن، 
ملخصهابنشر قام وفد الدوليةاا. واالواثتق الأحكام وفق 
سامالساعد؛الرئاسة! والدراسايت، الثحوُثؤ مركز مدير 

الكرعن والنهي بالمعروف الأمر بمحوث جلة ق اليوسف 
^.١٤٣١الأول فيالعددالأولسربيع 

دارالغفتل، فهد الزواج، من وتحديد المكر الرواج " ٦٨
م.١ ٤ ٣ ٥ الأول الطبعة عودية، الالرياض/ — الصميعي 

استطلاعية(،)دراسة بحقوقها السعودية المرأة وعي مدى — ٦٩
السعودية،الرياض— المرأة، لدرامات باحثات مركز 

الأول،أمآ؛ا.الطعة 
الأفكارو قراءة ) الداوية ا>حلة ل عودية الالمرأة -  ٧٠

م.١  ٤٣٧الثانية، الطبعة الغفيل، فهد (، والاتحاهات 
دارسالهنان، الدين صلاح د. الأسرة، عل العولمة محاطر — ٧١

،،_. ١٤٢٩الأول الطبعة لبنان، / يثرون حزم، ابن 

العةتاء(أ Jijlgو!^)حق1وها 





.٠٢٠٢ ١ ١ الأول، اسن دي، - مدارك 
—(،١٥٣ )٨ النير بن إيرامم بن محمد بكر أبو الإح؛ع، — ٨ ٠ 

عجإن،"" الفريان مكتبة أحمد، صغثر حماد أيير د. ت تحقيق 
.٥١٤٢٠^كقافية-رأسالحمة،اسةاكا;ية، 

درويس،هدى د. والعلإjية، الأديان ين الرأة حجاب — ٨١
مصر،— والاحتإعية الإنسانية والبحويث، ا'تا لاأاورامعن 

.٢٠٢٠ ٠٥الطعةالأول، 
مترجمة:تب ك٠ 

إيمي.والحث،(، القلوية ق )مقدمة النؤع اجت،إع علم " ٨٢
/القومي الركز عبده، هال ترحة! إس.وارتون، 

.٠٢٢ ١ ٤ الأول الطبعة مصر، 
كلوالإعلام، والخنس العراق - حرية أدءة الماء -  ٨٣

الأول،الهليعة العبيكان، ، محا،UJ شكري ت ترحمة أوليفر، 

)حنا، أحرى حندرية وقضايا الرحال، مائة الماءت صد — ٨٤
الل.ارالعيص، حمد وتعليق! ترحمة وآخرون، رومن( 

.١  ٤٣٣الأول،الطبعة لبنان، — uروتا للعلوم/ العرية 
فاطمةاحتإعية، كهندّة الخنس — الحجاب وراء ما —  ٨٥

(\sij\qcو.رحهائف، 



!ااتضثو0 وصاعق الأش9ل0 

القاقالمركز أزرويل، الزهراء ترحمة المرسي، 
.٠٢٢ ٠ ٥ الرائعة، الطعة الغرب،، انعربير— 

صامويلالعالمي، النفنام صغ إعادة ~ الحضارايتذ صدام — ٨٦
الثانية،الطبعة مهلور، الئاسبح، طلعت ت ترحمة هنتجتون، 

٢١٩٩٩.

لوكاس،إل،. كاري الاريكية الكاتبة المرأة، تحرير خلمايا - ٨٧
الهلبعةمصر، — الحديدة مهلور الهلأوى، وائل ت ترحمة 

.٢٢ ٠١الأول،• 
قعفرانر،الإن ر«د. ترحمة! بورديو، بيار الأكورية، الهيمنة — ٨٨

الوحدةدراساين، ومركز و؛ووت، للترحة/ العربية المنفلمة 
٢٠الأول، الطبعة بثروت، العربية/  ٠٩.

لالإسلامي، العال( j الاجتاعي، التحرر ؤإثأكالية المرأة - ٨٩
منمترحمة عياد، بن حمية الأمترة العثرين، القرن دباة 

تونس،— للمرحمق الوطني المركز ميناترا، دار الفندري، 
٢٠طثعة م٠٨١

برترانإشراف،: ، ٠٢٢ ١ ٦ العال؛ أوضاع - اواة اللامعال؛ - ٠٩ 
ةموممروة، نمثر ترحمة: فيدال، ودومجينيلث، بائي 

س\ىبالعربية الأول الطبعة لبنان، اليري، الفكر 
تحرير:ياحثاثمن،، محموعة الل.ينية، والدراسات النّوية — ٩١

ّح ئ



الرأةمؤسسة يكر، أبئر .رائدة د ترحمة! بكر، أب د,أْسمة 
.٣٢ ٠١٢الأول، اس والذاكرة،

آميمع بالتعاون جبن فرنسيس د. أا'~دماغالراهفن، 
لالعاإومالعربية الدار الكشك، معن ترحمة؛ نات، إليس 

ام. ٤٣٧الأول، الفة -لمتان، 

سابرااليمن، لحو والنماء الري نحو يتجهون الرحال،  ٩٣
-جرير مكنة دول، إفؤ جوزيف والدكتور إي.بروك، 
.٠٣٢ • ٧ الأول، الهلبعة السعودية، 

مكتمةجراى، جون ئ. بينها، والعلاقات اء والنالرجال( — ٩ ٤ 
.٠٣٢ ٠ ٩ الرابعة الهلعة السعودية، جرير~ 

—جرير مكتبة جراي، جون د. والزهرة، الرخ مابعد " ٩٥
.٢٢ ٠١٧الأول، العلبحة السعودية، 

اضعبد ترحمة. رويي، روُن، الإسلامية، الراجم ق النماء " ٩٦
٣٢٠الأول،الطبعة بيروت، ~ جا.اوو، دار العكر،  ١٣.

فيها،السماعية وأساليب وا،لراهقح، الأطفال( منلكت"ت " ٩٧
يمةند. ترحمة! هيالان، وهوارد ثيفر ثارلز تاليفم،! 

العلثعةالأردنية، الحامعة الامر1 حما.ى، نزيه د. و داود 
.آ؛اكانية:عانا«

نتكه■( عوائق g ريقائض 



!ااتضووacUri  0و 1لإالإارويخ 

حانترجة ذنستاين• نميل المراهق. تفك؛ر أمرار — ٩٨
الطبعةلبنان. / ناشرون للعلوم العريية الدرامات ثان. 

الأول/خأةام.

عامر.منير ت تعريب المراهق. مع الحياة فن سوك دكتور — ٩٩
الطبعةبجّروت. والنشر/ للدرامات العرية ة المرم

الأول/أ"أم.
إمثر،أسامة ترحمة إبرمتاد، ماري المنزل، ق وحيدا — ١ •  ٠

.١٤٢٨الأول، العرية اتجعة عودية، الالعبيكان/ 

اعيهمنوكيف الزوجية ءلأقاترم الرحال شمي كيف — ١ ٠ ١ 
~جرير مكتبة ماكنال، باتريك د. ذلك، عل النساء 

٠٢٢ ٠١١طبعة السعودية، 

الأقلميايتح،حول تقرير عل،اف عصر ق الديني ، الاختلاف— ١ ٠ ٢
للبحوثماء مركر محمد، كريم ت ترحمة محمود، صبا 

١٢٢٠١٨الأول الهلبعة لبنان، — بيرِورن، والدراسات،، 

وميض:وهواقم كتب بين  laعربية غير هراجم ٠

أمريكي(.للاحماءات) الوطي المركز - ١ ٠ ٣ 
واشنطن.بوسن، صحيفة — ١ ٠ ٤ 



الولاياتالكونغرس المشتركة الأنمحادية اللجة - ١٠٥
التحدة.

الريطانية.التلغراف —  ١٠٦

الأمريكية.العدل وزارة — ١٠٧

رايتس.هيومن مقلمة — ١٠٨

الأمريكية.الصحة لوزارة التابعة الصحية الوطنية المعاهن. — ١٠٩

الأمريكيةتايمز؛ا ®نيويورك صحيفة —  ١١٠

الأمريكية.التعليم وزارة —  ١١١
الأمريكية.يوجرمي لولاية الحكومي الرس الموقع - ١١٢

113- Balmforth ,K 'Hijacking Human Rights, .paper
.1999 presented to the World Congress of Families

1 14- http://wvUw.rehab.research.va.gov/jour/083/45//pd
Street.pdf

1 15- http;//www.census.goU/populatl . . ./.. ./socdemo/hh-
fam/p20561-.pdf

116- http://www.ed.gov/rschstat/research/pubs/
misconductreview/report.pdf

117- https://www.nytimes.eom/201726/05//opinion/sunday/
it-was-forced-on-me-child-marriage-in-the-us.html

ا(|ز؛2تاعوائش 9 )تمائف 



1 cicli□ g cugiiiiJI!كفشة

18- http: // www.dol.goU / oasam / programs / history  /١
reich / reports / ceiiirig.pdf

119- http;//www.cdc.g0v/nchs/data/ad/ad384.pdf

cjrs.goU/pdffiles1^ij/199701^ct^120؛- http://www.r

121-http://www.nj.g0v/dca/d0w/publicati0...actsheet06.pdf

عربية:موامم و مراكز و  ulgiaو هحض ٠

الرياض.حيفة ص— 

الإلكترؤية.تواصل حيقة ص— 

الحزيرة.حيفة ص— 

الاقتصادية.حيفة ص— 

عكاظ.حيفة ص— 

لاين.أون لها وقع م~ 
~ْو.؛عالأنبي(ّي•

الحرة.ناة ق— 

نت.لاين• أوف سلام إ~ 
الُريية.تاة ف— 

نت.لُربية. ا— 

ئ

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢



اليوم.صحيفة —  ١٣٣

إما-صءيفةالثرقالأوط.

وشبهات.بيان موسر — ١ ٣ ٥ 

الحياة.—صحيفة  ١٣٦

الوؤلن.صحيفة — ١ ^١٣ 

لاين.أون الوض -  ١٣٨
-ْوذعالأمماكحدة؛١٣٩

الألكآرونتة.أنحاء صحيفة — ١ ٤ ٠ 

الرياض.صحيفة — ١ ٤ ١ 

.BBCم؛ا-قاة 

إزاليرمحة•إن ّبى " ١٤٤

١مركزآمان — ١ ٤ ٥ 

آفاق.صحيقة — ١ ٤ ٦ 

مريس*قده جو ~ ١ تما٤ 

ويكيديا(.الحرة) ا،لوسوعة — ١  ٤٨

أرذعاشوعواش(ز؛ذه









٥٠عودية..... الالرأة حول امريكيت؛ن كهادتين نموذجان ه
٥٩تسعودةحولار|ةالممدة............ 

٦٥الوىJصغاكارقاتونححفاكات! 
S الرأةعكس الرجل هع يالأجور تتساوى عودبة الا.لرأه

٧•

٧٦ارأةالمودةوالأرنت....ؤ..ؤ. 

١اكموذج اثكال مى اكسؤية ^ jU: اكانى اسل 
(الخن؛ن لهلسعة القرة االوظائم,ا الغرب )انمح..ياع 

٨٣ادحثالأول:مه...لإؤ..لأ....لأاؤ.ؤ....ؤ.اب........ 

هّهلدانتوفه الثال!عوائق؛ الحثج 

النذلامصاغه الزوجين بين العمل يم تقفكري! عائق ~ ١ 
٩١........................... ٠٠٠الآبويلأاللنيا٠..؛

٩١رمحابملأءا،لقالة! 

S ٩٣نارثنية وحقيقة إنسانية صرورة الخنس؛ن الأد.واربش تونع
إالزوجش؟ بش المروءة تحق القوامة هل عقل• محتال ~ ٢

١؟!؛......... صيانتها عوصاعن الرواج مقاصد وميم  ٠٣
١همغالهلةاكJلكة!  ٠٣







!اوذضأأacLia  0و الفشوية 

واحدتعائق وفيه عواتق، •' الثاف الحث 

٢١٠خماسوزأساءالسر!. 
والعبيانةالشؤية يض الحجاب وعواتق! حقائق الثالث الحث 

٢١٧قائقوءلأئقثالحجابوالموة...................... ح~ 

٢١٨ممبلالحكوماتالخزابوالححاب. 
٢٢٥انحاهات.... وكذب ثعارات نيف تكنف ماش نهلعة ه
الإنسانلحقوق الأوربية الحكمة ق ازأة نفايا ه

٢٢٦الرالإنة والدول 

٢٤٣والإسلام الحجاب ه
أدعياءوتفليمية) ، فردية)سوية( لأساليب نموذجان ~

لالعام التغريي الانحاه أهداف تمرير ل ا،لرأة( نحرير 
الحافظالملم المجتمع 

٢٣٧الأول لنموذج اه 
٢٤١الئال النموذج ٌ

٢٤٦الخاتمة 

٢٤٨والمراجع الصادر 
٢٦٨نهرس 

ءةةةةق8ةَ

"'ح^^اااا  ٢٧٢٦




