
 

  
  

  

  

  سادسلالعدد ا  ..ه١٤٤٠ ذو القعدة  ..م٢٠١٩ يوليو

 الرادیكالیة النسویة الحركة أفكار أصبحت

"feminism Radical" رؤیـــة تمثـــل 

 مجرد ولیست للعالم، وأیدیولوجیة معرفیة

  اقتصــادیة أو سیاســیة أو حقوقیــة أفكــار

 العمل الحركة تلك وتمارس  المرأة، حول

 المـــــــدني المجتمـــــــع مؤسســـــــات عبـــــــر

 وتبـــــــرز .المتحـــــــدة األمـــــــم ومنظمـــــــات

 اآلراء مـن مجموعـة تبنیهـا في خطورتها

 مباشراً  تهدیداً  تعتبر التي واالستراتیجیات

 اإلنسانیة، والحضارات والقیم األدیان لكل

 في صیاغتها تمت األفكار تلك أن خاصة

 كافـة على مفروضة دولیة اتفاقیات شكل

ـــــة خـــــالل مـــــن المجتمعـــــات  األمـــــم هیئ

 البیئـــــات بـــــین التمییـــــز دون المتحـــــدة،

   .المختلفة والثقافات

ـــى الضـــوء سنســـلط العـــدد هـــذا وفـــي  عل

ــة، النســویة الحركــة ــه ومــا الرادیكالی  تمثل

 العربیــــة مجتمعاتنــــا علــــى مخــــاطر مـــن

.بأســرها البشــریة وعلــى بــل واإلســالمیة،

  

 العقـــــــل بـــــــین.. المـــــــرأة تحریـــــــر

  والجنون
  

  

  

  األسرة وعلمنة األنثویة الحركات

  

  
  

 شـهادات ٥ ..وٕافریقیـا الغـرب من

  لألسرة النسویة تدمیر على

  سرةالمستجدات في قضایا األ
   تقریر دوري

 



   
                                                                   

  

  

كامیلیا حلمي .د 

ـــا حلمـــي  ناقشـــت ـــدكتورة كامیلی رئـــیس -ال

ـــــاظ   -علـــــى األســـــرةمؤسســـــة مـــــودة للحف

بــــــین الفــــــرق بــــــین النســــــویة الرادیكالیــــــة و 

حركــــة تحریــــر المــــرأة، وتناولــــت تعریــــف 

ــــــــرز أهــــــــدافها  ،النســــــــویة الرادیكالیــــــــة وأب

كمــا  .الحركــة تلــك رمــوز أهــمو  ومطالبهــا،

ـــــــة مـــــــن حیـــــــث  ـــــــت النســـــــویة العربی تناول

 وأبــرز رموزهــا، وأهــم ومراحلهــا، نشــأتها،

ــــــادي التــــــي المطالــــــب وكــــــذلك . بهــــــا تن

 النســـــــــــویةتطرقـــــــــــت إلـــــــــــى التعریـــــــــــف ب

 بــــــــرزوأ  مطالبهــــــــا، وأهــــــــم المتأســــــــلمة،

 ضــمن وذلــك ،الرمــوز التــي تــدعو إلیهــا

 األسـرة، فقـه دبلوم اإلنسان، حقوق مادة

  التفاصیل .. .لبنان ،طرابلس جامعة 

  

  خضر إبراهیم أحمد. د 

ــــوع"تبنَّــــت النســــویة المعاصــــرة مفهــــوم  "الن

  ،لعملهـــــــا أساســــــیة كقاعــــــدة "الضــــــحیة"و

ســعت الحركــة النســویة مــن خــالل  حیــث

مفهــوم "الجنــدر" إلــى إلغــاء كافــة الفــروق 

وجــود ل، واإلنكــار التــام الرجــل والمــرأةبــین 

ــــین، وٕالغــــاء ُمســــمى ذكــــر  جنســــین مختلف

وُأنثــــى، ورفــــض حقیقــــة اخــــتالف الــــذكر 

عبـر  النسـویة واألنثى. كمـا تبنـت الحركـة

 مفهــــــوم "الضــــــحیة" آلیــــــة االنتقــــــاد العــــــام

، وعمَّقــت الشــعور بالكراهیــة تجــاه للرجــال

الرجـــــل، ووجهـــــت جهودهـــــا لخدمـــــة هـــــذا 

ـــــد التوجـــــه ـــــي الجدی ، وتأكیـــــد نظریتهـــــا الت

تقـــــــــــول: "إن المـــــــــــرأة ضـــــــــــحیة لوجـــــــــــود 

  التفاصیل ...الرجل"

    

  
  

  العدوان نورة.د

 المشــرفة– العــدوان نــورة الــدكتورة تناولــت

 المـــــــرأة أبحـــــــاث كرســـــــي علـــــــى العامـــــــة

 هـــــــذا خـــــــالل -ســـــــعود الملـــــــك بجامعـــــــة

 النســـویة، الحركـــة وتطـــور نشـــأة: الفیـــدیو

 هــذه حولهـا تـدور التــي المركزیـة المفـاهیم

 تســــــعى التــــــي األهــــــداف أهــــــم الحركــــــة،

 التـــــــي والمجـــــــاالت الوســـــــائل لتحقیقهـــــــا،

 فلســـــــفتها لنشـــــــر خاللهـــــــا مـــــــن تتحـــــــرك

 تأثیرهـا مـدى العالم، شعوب بین وأفكارها

 وفــي ،المختلفــة المجتمعــات فــي الحقیقــي

 بصـــــورة واإلســـــالمیة العربیـــــة مجتمعاتنـــــا

 هــــــذه نقــــــاوم أن یمكننــــــا كیــــــف خاصـــــة،

 مــــن مجتمعاتنــــا نحمــــي وكیــــف الحركـــة؟

  التفاصیل... مخاطرها؟

  دة ظ  اة  1
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  عمارة محمد. د 

 محمــد الــدكتور اإلســالمي المفكــر یتنــاول

 اً عــدد مقــاالت ١٠ مــن سلســلة فــي عمـارة

 حیــث األنثــوي، الفكــر حــول القضــایا مــن

 تحریـر دعـوات بـین الفـرق خاللها یوضح

 إلــــى ویشــــیر المتطرفــــة، واألنثویــــة المــــرأة

 المواثیـــق بصـــناعة األنثـــوي الفكـــر عالقـــة

 كمــــا المتحـــدة، األمـــم أروقــــة فـــي الدولیـــة

 اإلبـــــاحي يالغربـــــ التـــــراث تـــــأثیر ینـــــاقش

 النزعـــة"علـــى هـــذا الفكـــر، وكـــذلك تـــأثیر 

ـــــراث" الصـــــراعیة ـــــدیني والت  والسیاســـــي ال

 كمـا األنثویـة، وتطرف غلو في والقانوني

 موضـحاً  الفكـر، لهـذا المر الحصاد برزیُ 

ـــــــ التمویـــــــل دور  عولمـــــــة فـــــــي ربینوالمتَغ

  اضغط على رقم المقال. ..األنثویة

                             
            

  

  
  

  قاطرجي نهى.د  

 الكبیــر االهتمــام ذلـك .."العربیــة المـرأة تحریــر حركـة"بـــ تسـمى مــا علمانیـة علــىیـدل  

 ،الشرســة الهجمــة فــي تجّلــت والتــي المســلمة، المــرأة تحریــر بقضــیة الخــارج ِقَبــل مــن

 وتشـــجیعهم اإلســـالمیة، الشـــریعة علـــى الغـــربیین قبـــل مـــن ،المباشـــرة وغیـــر المباشـــرة

 عشـر أربعـة طـوال بهـا التزمـت التـيو  ،دینها تعالیم على الخروج على المسلمة للمرأة

 وثانیهــا: : الـدعم الفكـري،أولهـا، عـدة نـواح فـي والـدعم التشـجیع هـذا تجلـى وقـد قرنـًا،

  التفاصیل ...الدعم المادي وثالثها: الدعم المعنوي،

  

  

   د. عبد الوهاب المسیري

 الحركـــــات خــــالل مـــــن العلمانیــــة تســــعى

ــــــى المتطرفــــــة األنثویــــــة  وهــــــدم تفكیــــــك إل

 تحویــل: منهــا الوســائل، مــن بعــدد األســرة

 وأخــت ابنــة- أسـرة فــي عضـو مــن المـرأة

 مســــتقلة أنثــــى إلــــى -إلــــخ.. وأم وزوجــــة

 وكــــذلك ذاتهــــا، حــــول ومتمركــــزة بنفســــها

الرعایــة  بوظــائف القیــام حــق الدولــة مــنح

ــــــیم مــــــن- والتربیــــــة لألبنــــــاء  وتنشــــــئة تعل

 والعمـــــل األســـــرة،كبـــــدیل عـــــن  -وغیرهـــــا

 نوویــة، إلــى الممتــدة األســرة تحویــل علــى

 األســرة أعضــاء مــن عضــو كــل وتحویــل

هــو  حقوقــه عــن یبحــث مســتقل، فــرد إلــى

، دون النظر إلـى احتیاجـات وحقـوق فقط

  التفاصیل ...اآلخرین

  دة ظ  اة 2
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 المتعلقــة بــالمرأة ، خاصــةلتغلغــل الفكــر النســوي داخــل أروقــة األمــم المتحــدة، وتــأثیره علــى صــیاغة المواثیــق الدولیــة نتیجــة

مــارس، باإلضــافة إلــى ضــغف موالطفــل، ونتیجــة الســتخدام كــل الضــغوط والوســائل المتاحــة لتحویــل هــذا الفكــر إلــى واقــع 

 عـن نتـائج وانعكاسـات یمكـن مالحظتهـا فـي اتجـاه التغییـر الـذي تسـعى ذلـك أسـفرفقـد  ؛له مقاومة الحكومات والمجتمعات

  ، ومن أمثلة هذه االنعكاسات ما یلي:النسویة إلیه
 أط

        

  

  

 یرفــــع اإلمـــاراتي" االتحــــادي المجلـــس"

  %٥٠لـ المرأة تمثیل نسبة

  

  

 النسائیة للكوتا قانون مقترح.. لبنان

 بالبرلمان

        

  

  

 تـــایوان برلمـــان.. أســـیا فـــي مـــرة ألول

  المثلیین زواج قانون یقر

  

  

 والمجـــــالس البرلمــــان ربــــع.. مصــــر

  للمرأة المحلیة

  

      

  

  

 الســـــوریة العـــــروس.. القـــــانون بقـــــوة

  التعدد من زوجها منع یمكنها

  

  

ـــة أم ســـجن  لطفلهـــا أســـاءت.. كویتی

  مذاكرته متابعة أثناء

        

  

  

 یشــــغلن نســــاء.. بــــالمغرب مــــرة ألول

  "شرعي مأذون" وظیفة

  

  

 اتســـــــــعودی ٥.. المـــــــــرأة تمكـــــــــینل

  طائرات قیادة رخص على یحصلن

        

  

  

 خــارج فرنســا فــي الــوالدات مــن% ٦٠

  الزواج إطار

  

  

 وصــلوات للمثلیـین".. لیبرالــي" مسـجد

  امرأة وٕامامة مختلطة

        

  

  

  فاطمة عبد الرءوفأ. 

ـــــوض النســـــوي الفكـــــر  الشـــــریعة مـــــن مرف

 تفكیــك أوالً  إلــى: یــدعو ألنــه اإلســالمیة؛

 یطالـــب ،متنـــاثرة أفـــراد إلـــى األســـرة كیـــان

ــــــى وثانیــــــاً  ،فقــــــط بحقوقــــــه مــــــنهم كــــــلٌّ   إل

ـــــــا الجنســـــــین، بـــــــین الصـــــــراع ـــــــى وثالًث  إل

 بــل والمــرأة، الرجــل بــین الفردیــة المســاواة

 ذلـك یسـتتبع ومـا األنثـى جنس تفوق إلى

ـــل مـــن ـــاة فـــي خل  فضـــالً  اإلنســـانیة، الحی

ــــه عــــن ــــى دعــــوة كون ــــة الشــــذوذ إل  والمثلی

ـــال كمـــا ،ةالجنســـی  كانـــت إذا :بعضـــهم ق

 هــــي المثلیــــة فــــإن الفكــــر، هــــي النســــویة

  التفاصیل ...التطبیق
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  خضر إبراهیم أحمد.د 

 خطــــــورة "الغـــــرب عقــــــالء" بعـــــض أدرك

 واألســــرة الــــزواج علــــى النســــویة الحركــــة

 الكتابــات مـن العدیـد فظهـرت والمجتمـع،

ــــي  هــــذه درجــــة عــــن النقــــاب تكشــــف الت

 فــي اخترنــا وقــد منهــا، وُتحــذر الخطــورة،

 مـن لكتـاب الشـهادات بعـض المقـال هذا

 إفریقیـا؛ مـن شهادة إلیها وأضفنا الغرب،

ـــــي المســـــلمات النســـــاء تنبـــــه لعلهـــــا  الالت

 إلـى النسـوي الفكـر مـن النـوع هـذا َیتبنینَ 

ــــة آثــــاره ــــى التدمیری  ،عامــــة المجتمــــع عل

 بصــــفة المســــلمة واألســــرة الــــزواج وعلـــى

  التفاصیل ...خاصة

 

       
 محمود سیدةأ. 

ـــــــــداخل  التـــــــــي العوامـــــــــل وتتشـــــــــابك تت

 مؤسســـــة تراجـــــع أهمیـــــة أســـــهمت فـــــي

 فــــي ، بــــل وجعلهــــااألمریكیــــة  األســــرة

 ،هـــــذا موضـــــوعنا وفـــــي ،كبیـــــر خطـــــر

 المـــؤثرة األدوار مـــن بعضـــاً  نســـتعرض

 تــدمیر فـي النسـوي الفكــر بهـا قـام التـي

 فـي نسـتأنس وسـوف األمریكیة، األسرة

 وٕاحصــــــاءات علمیــــــة بدراســــــات حــــــدیثنا

 أمریكیـــــــات، ناشـــــــطات إلیهـــــــا اســـــــتندت

 الفكــر، لهــذا المــدمر بــاألثر ذرعــاً  ضــقن

 مـرور بعـد أطروحاتـه تقیـیم علـى وعكفن

 التــرویج مـن ونصـف قـرن علـى یربـو مـا

ــــــــــه  ...األمریكــــــــــي المجتمــــــــــع داخــــــــــل ل

        ٢       ١     التفاصیل

  
  

  

  

  

  

  كاظم صافیناز

ــــرًا مــــع  ــــة" یتشــــابه كثی إن خطــــاب "األنثوی

ســـــائر الصــــــیحات العنصــــــریة والنزعــــــات 

االنفصـــالیة، حتـــى إنـــه لیبـــدو فـــي أحیـــان 

كثیــــرة كأنـــــه صـــــادر عــــن "غیتـــــو" أنثـــــوي 

أوشــــك أن یطالــــب بــــوطن قــــومي مســــتقل 

للمــــرأة، عبـــــر نفـــــس التكتیـــــك الصـــــهیوني 

الــذي یســتحلب المظــالم، ویوظــف الغــبن، 

، الجـــراح ویعمـــق االختالفـــات، ویســـتثمر

 الــوفیرة حصــتها اإللهیــة الرســاالت وتأخـذ

 األنبیــــــاء ألن ؛"األنثــــــوي" الشــــــجب مــــــن

 قـــررت فقـــد وعلیـــه رجـــال، كلهـــم والرســـل

 األنثویــة الحركــة باسـم المتحــدثات أغلبیـة

 ...للمـــرأة معـــاد ذكـــوري فكـــر" الـــدین" أن

  التفاصیل
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، "أرون روســو"فــي هــذا الفیــدیو.. یحكــي 

 الســــــینمائي األمریكــــــي والمخــــــرج المنــــــتج

مــــن حــــوار دار بینــــه  بعضــــاً ، المعــــروف

، أحــد أهــم "نیــك روكفیلیــر"وبــین صــدیقه 

ــــذین یســــیطرون علــــى  رجــــال األعمــــال ال

البنــك الفیــدرالي األمریكــي وعلــى صــناعة 

حیــث قــال  القــرار فــي الدولــة األمریكیــة..

لــه روكفیلیــر أن عائلتــه دعمــت حركــة 

 ضـحاً تحریر المرأة مادیـًا وٕاعالمیـًا، مو 

هـــو جمــــع  لـــذلك لـــه أن الســـبب األول

الـذي لـم  نصـف السـكان الضرائب من

، والســـبب الثـــاني )النســـاء( یكــن یعمـــل

علــى عملیــة تنشــئة  الدولــة تســیطر أن

  التفاصیل ...األبناء

  
  

  

  

"اســتعباد النســاء".. إنجیــل الغــرب 

  لتغییر وظائف المرأة الفطریة

  لم ستیورات جون: تألیف

  

  

المرأة الثالثة".. كتاب غربي یقـاوم "

  الفكر النسوي

  لیبوفتیسكي جیل: تألیف

 

  

 ینتقــد غربــي كتــاب.. "حــواء مبــدأ"

  النسویة الحركة

  هیرمان إیفا: تألیف

  

  

 .. كتـاب یفّنـد"خطایا تحریـر المـرأة"

  أوهام الفكر النسوي

  لوكاس. إل كاري تألیف:

 

  

الحركـــــــــــة النســـــــــــویة وخلخلـــــــــــة 

المجتمعــات اإلســالمیة.. المجتمــع 

  المصري أنموذجاً 

  مجموعة مؤلفین تألیف:
  

  

ـــــــر حركـــــــات  مـــــــن.. المـــــــرأة تحری

ــى المســـــاواة  دراســـــة.. الجنـــــدر إلـــ

  إسالمیة نقدیة

  مثنى أمین الكردستانيد. تألیف:

  

  

 نقدیـــة دراســـة.. النســـویة مفهـــوم

  اإلسالم ضوء في

  أمل بنت ناصر الخریف تألیف:

  

  

ــــــین التحریــــــر..  ــــــرأة ب قضــــــیة الم

  والتمركز حول األنثى

  د. عبد الوهاب المسیري تألیف:
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