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الشيمة

الفطرة،دين الإسلام وجعل قطزة، السماء من نزل ما عدد لله الحمد 
تغييرهامن وحمايتها وتكميلها، لتقريرها بعث من على واللام والصلاة 

يعرتأمجا نم أجمعض؛ وصحبه آله وعلى محمد. وتديلها، 
ورعممؤلمة، فهلرية بانتكاسة تمر بأفكارها اليوم لأممية ا الثقافة إن 

بحجةالعالم سعوب على المظلمة، الأنثوية رؤيتها فرصي تريد ذلك 
ملزمةاتفاتيات في صياغتها تم متطرفة، نسوية نظرية عبر العولمة، 

منتهكةJعرفها تكون أو المجتمعات تتبناها أن لأبل منحرفة، وتشريعات 
عبرالمتنوعة بأجنيتها المتحدة الأمم يد نطالها كمجرمة؛ الإنسان لحقوق 
ظالمة!ومساءلأت دائمة، صغوط 

تخالفسلطان، من بها الله أنزل ما بتشريعان ونسمع نقرأ فبتنا 
وتتنكرهاالسليمة، النفوس منها تشمثز الإنسان! فهلرة عن فضلا الأديان 
والفللمالكذب الشمنمى يستقبح أن مثلا الفهلرة فمن المستقيمة، العقول 
ذلكومعرفة وفرحه، لتفه والعدل المدق ؤيستحسن وترحه، لفرر0 

صميرتجاهل اليوم الأممي الواقع أن إلا سوية! فطرة من أكثر نحتاج لا 
الفطرةابجديات وستقبءحه لما يروج وصار وحلقها، الصحيحة الفطرة 
الرجلبين الخالقية للفروق لأممي ا العقل وتكر إ مثلا كالثذوذ وذوقها 

بمفردهافيه الأنثى يجعل معرلم، أنشوى لفكر بروج فبات والمرأة، 
اشجرة من الماهط كالغصن وتاريخها، تكوينها من مبتوتة ، )فردانية( 

فطرة؟!بلا ثقائة، بلا أمرة، بلا دين، بلا 

وتشريعاتناا البشرية آدميتنا عن اليوم ندافع أن المروري من فصار 
والتذكيرالفكرة، تنوير عبر الإسلامية، هويتنا عن فضلا الإنسانية، 

وتغييرونسم، مسم بين ما الختكس، الأنثوي الحهلاب هذا أمام بالفطرة، 



فجاءتالمختزلة، ورؤيتها الأحادي، فطبها في العولمة تميزت 
لوحتى سماوية، وأدبان لحفارات مراعاة ياي إضائية، للثقافات نفلرتها 

ههمغالقرني الاجتماعي العالم يقول التعايش! نجاح بيل ّعلى كان 
الثمافاتء:رانكران كتابه في (؛^، Huges Lagrangeلاغرانج)

الأمر،نهاية في ناجعا وليس شيء، في الزاهة من ليس عام، "بوجه 
نومنلوكنا وكما ها، نفالقيم نحمل جمعيا لوكنا كما نتصرف، أن 

عنمختلفة ومفاهيم متمايزة، حياة أنمامحل لدينا بينما ها، نفبالمبادئ 
لهلةالعن متغيرة وأفكار الأجيال، وبين ين، الجنبين العلاقات 

الاجتماعيةللقضايا الثقافي بالثعد الاعتراف، رفض أمام، إن - والحرية 
مشكلةيعالج كتامحت، في يقوله الكلام هذا ٠ ؛ مّيامبةأاأأيدلوجية أولا هي 

ثقافاتهمفن،كران ا، فرنوخاصة الأوربية البلدان في المهاجرين الماج 
لثقافاتهمنكران في عليهم المتقبل ئقافة فرض يرى فلا تعثر، أساس يعتبر 

علىليس الثقافية رؤيته فرض يريد فيمن يقول أن اه عفماذا الأصلية، 
مععدة مجتمعات على بل وافدين، مهاجرين مع صغير واحد مجتمع 
امواطنين شعوت 

الفكرةحول الفكرية التوعية هو الكتائب، هذا في دوري وسيكون 
الأممية،ومعانيها الممطالحية، وقوالثها الوثنية، وروحها الأنثوية، 

الإنسانيةالفهلرة عع الأول بالمقام الحقيمي صراعها أن في العام والتوصح 
قةالقلعلى غريبة ليست، الصراع نظرية أن صيما لا ماؤية! الالأديان لا 

فيها،معالمها شن، حتى بيئتها، في ترعرعت، وليدتها، فهي الغربية 
توىم على الأفراد توى م تا ومحلحتى نويانها مفي وظهرت 

الياسةالعلوم معهد وفي العلمية، للبحويث، القومي المركز في باحث، أساذ )١( 
مؤلفات.عدة له بباريس، 
.YA_(T)



لتترجمهاوهكذا، والأبناء، الاياء والمرأة، الرجل أمثال،؛ من العلاثايتح، 
أنالراديكالي وى النالفكر يرى حيث ومؤتمراتها، اتفايياتها بعض في 

ينأى: النوع( )صراع مى نمراعية، علاقة والمرأة الرجل بين الخلاقة 
حول،)الصراعية الماركالفة بالغتأثرا وذللد والمرأة، الرجل 

وفدها، نفالفهلرة مصارعة في مالها بوولر أن إدا غرابة اكلمقي(افلأ 
.والفaلرةاا الفكرة ًراع في جدلي مدخل الأمك،•• راالفكر أسميته؛ 

المفهومأو الفكرة أو المصهللح على الاحذام-ت، مسألة في ومنهجي 
وية،بالنالخاصة التحية الأمم نوافذ لأحد أحيل إض التوثيق، عند 

تكونأنها الخلم محع غالتا، نبع بلا كآنموذج بالإثارة"لأحدها وأكتفي 
الاصتنهادذلك، ومثل بأحدها، أكض، بالغالب لكن نافذة من أكثر في واردة 

يتخللوقد للفكرة، كنماذج الرياُت، أو الخريايتج سواء ويات، التببعض 
بنقدهاأقوم الفكرة عرض وبعد حهلرة، أو لتناقض إثارة الأفكار بعض 

الفهلرة.ودين الفطرة، ضوء على 

وينفع، كتيت، فيما يبارك وأن وال،اد، التوفيق وكرمه بمنه الله فأسال، 
التقين،من ؤإياكم ؤيجعلنا الفهلرة، اد فأسباب من ؤإياكم ؤيقينا به، 

الخالين.رب لله والحمد الفهلرة، يحفنل ما أعظم من فالتقوى 

معمدبن محمد بن فهم 
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الأنانية.لم-ضركمافىضمحازم الأمم فإن الإنساية، لوازم س إلا 
،قبولها الواجب القفاا جملة من المشهورات هذه أمثال تكون وبدلك 

انمهىآ. للبرهازر ومادة بل بها، والممديق 
كقطرةله يصلح فيما الإنسان خطرة صع يتعارض لا الإسلام دين إن 

الوسائل،بشتى لها ويدعو بها يرغب ه نفالإسلام فتجد الفضائل، مثل 
الإنسانية؛الفطرة مع متسما يكون أن لأبد كان عالمية رماله أته وبما 
يجمعهاأن لأبد وثقافاتها، وبيثاتها، أعراقها، يامحلاف الشرية الأمم لأن 

أعلمالتحجر فخالمها الفطرة، هو والإسلام الفطرة، هو اني إنمشترك 
كلهاالسماوية الكتب، أو السماوية الأديان حتى )LJ^؛، ويضرها، ينفعها بما 

منفهي ،، واحدة١ وغايتها واحدأى، مصدرها لأنها الفطرة؛ مع متفقة 
الفسادومحاربة والمكارم، الفضائل إلى تدعو بخالهه، الخبير الخالق 

الفطرة(عن )كالانحراف وتقويمها الانحرافات ومواجهة والمفلالم، 
٠ذلك، ونحو 

فيتختلف أنها إلا كبير بشكل تتفق السماوية الكتب، كانت، ؤإن 
صطصرصصإ\صت\و\سبن.صج}وإ

ثمبمه-جثتا؛—"قم إنحث نختلف، أنسائها فثرائع صل، التفا 
محاربتهاهي المنزلة الكتب لهدم معلم أهم وكان • [ ٤٨]ال-ائد؛: وينهاثاه 

وطمسبالخالق، كفر لأنه بالله؛ والإلحاد البشرية، تاريخ عبر الشرك 
لالفهلرة.

)؛(يطر:

تمدة؛؛•؛<٥٢ئثش رذ ه آلثث_م أذى الأم اقن لا أق؛ و ت تعال )٢(لقوله 
 U ا-،ا.صر؛ن: ]آو ألمةة؟بم ثأيز قاص ندى تل ين و دألإنجل اوده نأذد دي ه

ألنكشث^ؤأنئي؛ أقن أغتدرأ آب زنولأ أفن طز ي تئق تعار; نوله مثل  ٢٣)
.! ٣٦]الخل: 
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شثءتثادق مى /؛؟هدن ءؤث؛اك المريدت الشيطان هدا لمان على تعالى 
invأمحه؛؟؛*اداى قشطن و'ؤمدثم دمحيثتم دمحلمم ثردثا. 

شرئئد آم دوبض نن دلثا أفتهلنن قبمي ونز أم  ٠٥•^،كجأك< 
]اكاء:عه إلا ألثظن وثآ ويثيهر تيدئم ميثا شسئاثا 

أنالطالية، وال٠مJة )الجئدر( ممافة متطالق من الأمر وصل يل [ ١٢-• ١١٨
حلقهالم الإنان وطسمة الخلقة، جض لتغيير ممراعيه على الباب يمتع 
الرغبةهذه أن لمجرد يل صص، أر ديتي صايط لأي بلامراعاة عاليها، اش 
لأنللفعلوة؛ مخالف وهذا لن•كر! والأنثى لأش، الذكر ليتحول ا حقه من 

أنوئتها،أعضاء كملت التي والأنثى ذكورته، أعضاء كالم، إذا رالدكر 
يستحقحربمة التحويل ومحاولة الأحر، النؤع إلى أحدهما تحويل يحل لا 

التغيير،هذا محيحانه حرم وند الله، لخالق تغيير لأنه المموية؛ فاعله 
هأم طك هنئي ؤدق'م(؟أم ■ الشيهلان نول عن ممرا تعالى بقوله 

عودمابن عن ئقدجاءفيصحيحملر)رقمهأاآ(، [، ١١١ا،: ]أو
والناممات، والمتوشمامحت، الواشمايت، الله رلمن ث قال أنه ظئئه، 

تقال نم قق، الأه حلق المغيرات للحن، والتفلجات والمتنممات، 
ؤ}*؟قوله: بمي س الله مماب في وهو الئه.، رسول لعن من ألعن آلا 

،حاله صن الغالب إر ؤيه متظر ، والرجال النساء علامات أعضائه س اجتمع عن أما ( ١ ) 
غلتومن ذكورته، يي الاششاْ ينيل بعا طيا علاجه جاز الذكورة عليه غلت فإن 

أكانسراء أنوثته، يي الأششا0 يزيل بما طيا، علاجها جاز الأنوثة علامات عليه 
مته،الشفاء يه ينمد والعلاج مرص، هذا لأن بالهرُونات؛ أم بالجراحة، الٌلاج 
عتاريخ( ٤٩)العدد الإسلامية، البحوث )مجلة . غق الله لخلق تغييرا وليس 

الفقهيوالمجمع العلماء كبار بة ترارات من وهو سابم، •ص 
المضهذا بمثل فتوى والإنماء العلمية للبحوث الدائمة وللجنة الإسلامي(، 

،ص )٢(، الجامع مماب (، ٢٥)المجلد )١(، المجمومة ؛ي بالجمل 
■والعكس، أش إلى ذكر من الجس تغتر 

٢٤



يريدما إلى وأفضى نجحت، لو حتى العمليات هذه أمثال أن سئما لا 
لكلفإن ، ذلالثا يتم أن هيهات ررهيهات أنوثة أو ذكورة كانت مواء الشخص 

إنشائهاعلى يقدر لا التي الخلقية المهلرية أجهزتها والأنوثة الذكورة من 
فرجوفتحة للرحل ذكر مجر وليست تعالى، الله إلا خواصها ابها ؤإك

منمركب، ومترابهل متنامحق متكامل جهاز للرجل هناك بل للمرأة، 
يافرازاس إحمن وخاصة وظيفة أجزائه من ولكل وغيرهما، الخمسين 

خاصيةولكل معها، تتناسق ونواح رحم لها المرأة وكذا ونعيوهما، خاص 
وليسوتجاوب، ترابط الجميع وبين ونحوهما، خاص ئءراذ إحاس من 

منأحد إلى عليه والإيماء وتصريفه وتدبيره ؤإيجادء نJكا من شيء تقدير 
اللهليم،الخبيراُا،.ال٠اليالقلير، الحكيم، العليم الله إلى ذلل؛، بل الخلق، 

عليها،الله خلقهم التي الناس وفْلرة الله، دين عن الدفاع س لأبد لذا 
لأنهاتبديلها؛ أو تغييرها فى مواء إفسادها يريد توجه كل صد والوقوف، 
ه.المن ألمحش إظك أف بؤ فدِل لا ثق؛ َالئاش طز ١^، أش ء؛ؤظتث 

هويتهاأجندة من بالوحشيق ونمويرها الإسلام أحكام لشيطنت نموذج 

؛)لاسق:

لأومهل؛ا الشرق اء نعن المؤتمر افتتاحية ش محمود( )نادية تقول 

مرضفي الدولة تدخل دون الملس اختيار حق أجل من تناصل ررنحن 
دونفر الحق نيل أجل من نناضل نحن الحجاب، أو الإسلامي الرداء 
فيالرجال قبل من اصهلحابنا أو الأسر، موافقة فرض في الدولة تدخل 

ذريعةأي تحت هدره وعدم الحياة حق أجل من نناضل نحن الأسرة، 
نلالث>يكون أن دون نحب،، أن بحق الاعتران، أجل من تناصل نحن كانت، 

(،٢٥)المجلد الدائمة، اللجنة فتاوى والعكس، أنثى إلى ذكر من الجنس تغيير ّا( 
.iU_

٢٥



لمى،<ودتحقالأماف،مادلأئة

ف،ليس المعروف العذري الحب ؤإلأ ا الزنا وعلاهن شخمين، بين المعحرمة 
كلهاورعايتها المرأة حماية في الإسلام نضوايط وتقولا تتوحه ما 
أوكلمىسفرها، في وليها أوإذن سفرها في لها كمحرم سواء تعجيها، لا 

فيمبلا ، دين أحكام بلا م3لالقة، بحرية امرأة تريد فهي ، يسترها حجاب 
فيالأنثى حول التمركز ثقافة هي وهد0 أ أسرة وولية مبلا ومبادئ، 

شيء.كل من تفككها 

صاجمتهاحالطت مغللمة، عارمة من المتوحش التصوير هذا ؤإليك بل 
)مريمتقول ليمرر، الحق من ء بني الباهلل ودمججت بالمحرم، الحلال 

نماني(؛

القوانينتردها الش المجتمعات ش الماء تعيشها اش الأوضاع *إن 
؛الحجارةالرحم رؤؤسهن، ^ ٠٠الماء، عر الحجاب فرمحى الإسلامية، 

الزواجاسم تحت، الأؤلفال عر الجني الاعتداء الجلد، الموت، حتى 
عردلائل تشكل كلها الجضي، والخمييز اّنةإ[، ٩ تحت، آي ]الملفل 
،. . المرأة. حقوق انعالام على عيي دبثكل المرأة، *ع التعامل وحشية 

وتصفبل . ، الإسلامءار تأثيرات يعكسن إنما ، سيئا يعكس إن وط؛ 
منالكثير وارتكم، الماء، من الم،ويد 'ذبح بأنه المصدر ~بتفرر الإسلام 

إ ١١. . . تيريرْ أو نكرانه يمكن مما أكثر الإبادات، 
علم،بلا صمير، بلا الأنثوي، الفكر هاو.ا لأمثال الأحند.ة هي هكذا 

والبرهان،بالحجة فكرهم يمرروا أن يتْليعون لا حقيقة، بلا ذمة، بلا 
تصويرهعبر دليل، بلا بشيعلنته إلا المخالف فكرهم يتتذد.وا أن ولا 

عاملتين، ؛ي الأوسعل الشرق قي والعلمانية الإسلام المرأة، ت مؤتمر افتتاح كلمة )١( 
•بق •م"حّا  ٣٢* ٠٢

مايق.مريع الأرمهل، الشرق في والمرأة المياصي الإسلام ت المؤتمر في ورفتها )٢( 
٢٦



ولفداحةالهوليؤد! أفلام قي تماما ثقافتهم هي كما القمعية أو بالوحشية 
المسالماتالشمام تكنيه ما ولتقرأ الواع، ترى أن فيكفي تقول، ما كذب 

•لخارجه الإسلامي العالم بقاع في ومنهجا" "عقيدة 

1ا'نضية بددة حسماكانت اآث«ميت اكجرة 

لجةإلى الراديكالي الأنتوي النكر بذور واجندتها العولة رياح نقلت، 
(Commission on the Status of Women CSW ،؛^)ليتم

١٠والموتمرات الاتفاقيات وأءلااعأت، قثنت، المتحدة، الأمم ع؛ثة في اللقاح 
الحكوماتعير العالم ام لنالطاغوت لتكون وقرارات، توصيات يين 
وتشريعات!فرانين في 

الشواذزواج عن وتدافع ُبيح تعنالت، أثما تطم أن فقعل فيكني 
نعتاعدة أفكارا وتمرر ؛، (أامرأة! مع وامرأة رجل، مع )رجل 

مقبول،نحو على ترجمتها يتم محرفة؛ ترجمات أو مضللة، •مطالحات 
المتقبل!ثقافة *ع يتمادم لا 

الأسرة،المجت»ع نواة ونخرها البذرة، عذْ حهلورة السنين •ع وتجلتا 
حكمةمن ولعل وصوره، أشكاله بأوصح والفهلرة الفكرة بين الصراع ليكون 

حالية،كمعجزة عصر لكل حاليا جعله أن العثليمة، القرأن معجزه ش الله 
هدىاتحرالها عند آياته ككون العبادة؛ ومفهوم الفعلرة مقتضيات يحقق 
ازفعةوالأفكار القات، اكلرة حقيقة الإنسان فيها يميز شاهدة، للحق 

القويمة.

وياتالتيد تحته المتحدة، الأصم غي  ٢١٩٤٦عام ت، تأمحرممية هيثة )١( 
التؤع./ الجتدر وماواة ٠ المرآة تهكٍن اصتتواء/ أولوياتها من الراديكاليامحثه، 

.لوحي، _، JUI14م الفكرة هدء عن الحديث، صيأي )٢( 
٢٧



أسوذء!اتجسن بين انميل - الإسانيت واممهرة ^؛؛؛، ٥١اكتلرة 

شتصادم المعولمت، الفكرة حول، المروجة الأممية الثمانة إن 
أوالدينية إملابها ثي سواء اكلرة ح و«علاابها نلممتها من جوانب 

محها■وباسنل إشمها، بالقل مرق متكئ! ياتت، حش الصاليت، انيتها إن

تأمثال، من رئانة، و٠صعلال٠ءارت٠ عبرأفكارحداعت، تحسينها يتم لذلك 
الصحةالمرأة، ت،كين المرأة، صد التمييز على القضاء المرأة، تحرير 

انمف،الإنسان، حمويرحمو3،الهلقالةالأنثى، حموق،المرأة، الإتجايية، 
الإنجايية،الصحة الجنسين، بين المساواة المرأة، صد العف الأسرى، 
والمباراتالجمالة الألفافل من ونحوها والممية، الأمن، الجض 

T،[لاوٍام•; أثحق هيتوا ^^٠ ت تعالى نوله ومعلوم المحتملة، 
وتعاطيها؛نولها نل بها الراد شلم فيها، والتيض الضيل من لأبد لدا 

فث!

المؤلمةزمن في الفهلرةوالفكرة بين اليوم الواضحة الصراع صور ومن 
اتمرّوسخصيات، تيارات لتتيناها والمزتمرات، الاتفاقيات عبر 

ا،وعاطفتهللرحل، والمرأة للمرأة، الرجل مجل سنرة م وحكومات، 
نظرتهاش المعولة الأنثوية بالفكرة ومواجهتها بعضهما، •ع وعلأنها 

أالمرأة لتحرير 

المكنبينهما الك جعل وامرأة، رجل من يتكون الإنساني الؤع إن 
تزيينبين ما ا لبعضهوالميل ورحمة، مودة بين ما ا لجتهوالتكامل 

ماح،العلاقة لا لنكاح ١ ميثاق، عبر اني الإنالنؤع ليستمر ودواع، 
اجتماعيةوظيفة لا إنسانية، مملرة المليعية وظيفتها عير الأم وتحفتل 

أنثوية!كفكرة 

صثن م >دبم تعالى: نول ذلك على الدالة اوات ومن 
ظ-ثأة أث ءايتء ومحين • تمالى وقال، • f ١ ٤ ت ممرات رآل ثآكو؛ئه الهم يث 

٢٨



لأمتيمح، ذ إة ؤقبمنأ ئندء ثبمظم يبمو إثها بمتقؤأ أزُخ تن 
■[ ٢١■لارُمإ بمير؛_ةه ينزم 

عكسمعها، وسوانق وتهذبها، الفطرة، تراعي الأصلاب الشريعة إن 
ينخها!وتغييرها ومخها، كديلها عى نفهي المعولمة، الأنثوية الفكرة 
أنلا-رحة أحرىإ أمر وأشكال مغايرة، عاهلفية لعلأفات تروج فبالتا 

والمرأة،الرحل بين العلبيعي الزواج حاربن الراديكاليات الأنثويان 
أوقهرهن المرأة اصهلهاد الأسان من بطرهن لأنه الأسرة؛ وتكوين 

امتدتالمراعية، نفلرتهن في الأممية الأنثوية الفكرة شوم ومن بل 
منتفريغها ومحاولة والأساء! الأباء علاقة في الفطرية العاءلفان لتصل 

والتريعاتالْلالب من لة ملفي أ للتديه ألفتها ومن أ للمادب طيعتها 
والأتفانات!الحقوق بامم 

يثبتهوهذا الفطرة، صميم من والأبناء الأ؛اء بين الخلاقة أن الخلم مع 
أوعليه، حوفهما أو لابنهما، الوااا.ين حما في سواء المحسوس، الواقع 

عاقلانيختلفا فلا وحمايته، وحففله ورعايته، تربيته فى الوفي اجهادهما 
ء\طفةينبؤع القلب، لكأن حتى لولدهما، الأي، أو الأم حث، فعلرية في 

االم، معاني أمس يضح ينضبط، لا 
بشكلليكون الإنسان، وتاريخ والأديان، الثراغ مع يتوافق ما وهدا 

وتعظيمووفاء، ب سن ما لوالديهم، الأبناء توفير ويعي تلقاني 
ندعواحتلافها على والثمافات الأديان تجد أن إدا غرابة فلا واحترام، 
.ونعظيمهماالوالدين لبر بالجمل 

عاؤنفةفي مراء الأيات، في ظاهما ذللث، لوحدنا الفهلرة دين ولوناميا 
توفيرواحثح أو ا؛تلأءُا'، مومحلن للأنبياء الابن بات حتى للأبناء، الأباء 

ثنىتعزو ي، ومفاتن أنتم مح ابنه، ؤوبكفر نوحا الله ابتلى نمثلأ• )١( 
ابتهًًذبح رويا في . رنمة؛;٢ّامم [• ٤٢امرئ: آلييذه ثع محث رد" ثثنا أنًًقسط 

٢٩
























































































































































































































































































































































































































































































