ﺗﺣرﯾـــــــر اﻟﻣـــــــرأة ..ﺑـــــــﯾن اﻟﻌﻘـــــــل
واﻟﺟﻧون

اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻷﺳﺮة
ﺗﻘﺮﯾﺮ دوري
ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٩م ..ذو اﻟﻘﻌﺪة ١٤٤٠ه ..اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدس

أﺻﺑﺣت أﻓﻛﺎر اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻧﺳوﯾﺔ اﻟرادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ ﺧطورﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﯾﻬـﺎ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻵراء

"feminism

اﻟﺣرﻛﺎت اﻷﻧﺛوﯾﺔ وﻋﻠﻣﻧﺔ اﻷﺳرة

ﻣن اﻟﻐـرب ٕواﻓرﯾﻘﯾـﺎ٥ ..

ﻋﻠﻰ ﺗدﻣﯾر اﻟﻧﺳوﯾﺔ ﻟﻸﺳرة

واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

 "Radicalﺗﻣﺛـــل رؤﯾـــﺔ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺗﻬدﯾداً ﻣﺑﺎﺷ ارً وﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﻌـــدد ﺳﻧﺳـــﻠط اﻟﺿـــوء ﻋﻠـــﻰ

ﻣﻌرﻓﯾﺔ وأﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم ،وﻟﯾﺳت ﻣﺟرد ﻟﻛل اﻷدﯾﺎن واﻟﻘﯾم واﻟﺣﺿﺎرات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﺣرﻛــﺔ اﻟﻧﺳــوﯾﺔ اﻟرادﯾﻛﺎﻟﯾــﺔ ،وﻣــﺎ ﺗﻣﺛﻠــﻪ

أﻓﻛــﺎر ﺣﻘوﻗﯾــﺔ أو ﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ أو اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ أن ﺗﻠك اﻷﻓﻛﺎر ﺗﻣت ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣـــن ﻣﺧــــﺎطر ﻋﻠــــﻰ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧــــﺎ اﻟﻌرﺑﯾــــﺔ

ﺣول اﻟﻣرأة ،وﺗﻣﺎرس ﺗﻠك اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌﻣل

ﺷﻛل اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت دوﻟﯾﺔ ﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓـﺔ

ﻋﺑـــــــر ﻣؤﺳﺳـــــــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣـــــــﻊ اﻟﻣـــــــدﻧﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــــﺎت ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻫﯾﺋـــــﺔ اﻷﻣـــــم
وﻣﻧظﻣـــــــﺎت اﻷﻣـــــــم اﻟﻣﺗﺣـــــــدة .وﺗﺑـــــــرز اﻟﻣﺗﺣـــــدة ،دون اﻟﺗﻣﯾﯾـــــز ﺑـــــﯾن اﻟﺑﯾﺋـــــﺎت

ﺷـﻬﺎدات

واﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ،ﺑــل وﻋﻠــﻰ اﻟﺑﺷــرﯾﺔ ﺑﺄﺳــرﻫﺎ.
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د .ﻛﺎﻣﯾﻠﯾﺎ ﺣﻠﻣﻲ
ﻧﺎﻗﺷ ــت اﻟ ــدﻛﺗورة ﻛﺎﻣﯾﻠﯾ ــﺎ ﺣﻠﻣ ــﻲ -رﺋ ــﯾس

ﻧﺷــﺄﺗﻬﺎ ،وﻣراﺣﻠﻬــﺎ ،وأﻫــم رﻣوزﻫــﺎ ،وأﺑــرز

ﻣؤﺳﺳ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــودة ﻟﻠﺣﻔ ـ ــﺎظ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻷﺳـ ـ ـرة-

اﻟﻣطﺎﻟـ ـ ــب اﻟﺗـ ـ ــﻲ ﺗﻧـ ـ ــﺎدي ﺑﻬـ ـ ــﺎ .وﻛـ ـ ــذﻟك

اﻟﻔـ ـ ــرق ﺑـ ـ ــﯾن اﻟﻧﺳـ ـ ــوﯾﺔ اﻟرادﯾﻛﺎﻟﯾـ ـ ــﺔ وﺑـ ـ ــﯾن

ﺗطرﻗـ ـ ـ ـ ــت إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﺗﻌرﯾـ ـ ـ ـ ــف ﺑﺎﻟﻧﺳ ـ ـ ـ ـ ــوﯾﺔ

ﺣرﻛـ ــﺔ ﺗﺣرﯾـ ــر اﻟﻣ ـ ـرأة ،وﺗﻧﺎوﻟـ ــت ﺗﻌرﯾـ ــف

اﻟﻣﺗﺄﺳ ـ ـ ــﻠﻣﺔ ،وأﻫ ـ ـ ــم ﻣطﺎﻟﺑﻬ ـ ـ ــﺎ ،وأﺑـ ـ ـ ــرز

اﻟﻧﺳـ ـ ـ ــوﯾﺔ اﻟرادﯾﻛﺎﻟﯾـ ـ ـ ــﺔ ،وأﺑـ ـ ـ ــرز أﻫـ ـ ـ ــداﻓﻬﺎ

اﻟرﻣــوز اﻟﺗــﻲ ﺗــدﻋو إﻟﯾﻬــﺎ ،وذﻟــك ﺿــﻣن

وﻣطﺎﻟﺑﻬــﺎ ،وأﻫــم رﻣــوز ﺗﻠــك اﻟﺣرﻛــﺔ .ﻛﻣــﺎ

ﻣﺎدة ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،دﺑﻠوم ﻓﻘـﻪ اﻷﺳـرة،

ﺗﻧﺎوﻟ ـ ـ ــت اﻟﻧﺳ ـ ـ ــوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــن ﺣﯾ ـ ـ ــث

ﺟﺎﻣﻌﺔ طراﺑﻠس ،ﻟﺑﻧﺎن ...اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

د .أﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﺧﺿر

ﺗﺑﻧﱠـ ــت اﻟﻧﺳـ ــوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻ ـ ـرة ﻣﻔﻬـ ــوم"اﻟﻧـ ــوع"

واﻷﻧﺛﻰ .ﻛﻣـﺎ ﺗﺑﻧـت اﻟﺣرﻛـﺔ اﻟﻧﺳـوﯾﺔ ﻋﺑـر

و"اﻟﺿـ ـ ــﺣﯾﺔ" ﻛﻘﺎﻋـ ـ ــدة أﺳﺎﺳـ ـ ــﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﻬـ ـ ــﺎ،

ﻣﻔﻬ ـ ــوم "اﻟﺿ ـ ــﺣﯾﺔ" آﻟﯾـ ـ ــﺔ اﻻﻧﺗﻘـ ـ ــﺎد اﻟﻌـ ـ ــﺎم

ﻣﻔﻬــوم "اﻟﺟﻧــدر" إﻟــﻰ إﻟﻐــﺎء ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻔــروق

اﻟرﺟـ ــل ،ووﺟﻬـ ــت ﺟﻬودﻫـ ــﺎ ﻟﺧدﻣـ ــﺔ ﻫـ ــذا

ﺑــﯾن اﻟرﺟــل واﻟﻣـرأة ،واﻹﻧﻛــﺎر اﻟﺗــﺎم ﻟوﺟــود

اﻟﺗوﺟ ـ ــﻪ اﻟﺟدﯾ ـ ــد ،وﺗﺄﻛﯾ ـ ــد ﻧظرﯾﺗﻬ ـ ــﺎ اﻟﺗ ـ ــﻲ

ﺟﻧﺳـ ــﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔـ ــﯾنٕ ،واﻟﻐـ ــﺎء ُﻣﺳـ ــﻣﻰ ذﻛـ ــر
وأُﻧﺛـ ــﻰ ،ورﻓـ ــض ﺣﻘﯾﻘـ ــﺔ اﺧـ ــﺗﻼف اﻟـ ــذﻛر

ﺗﻘ ـ ـ ـ ـ ــول" :إن اﻟﻣـ ـ ـ ـ ـ ـرأة ﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺣﯾﺔ ﻟوﺟ ـ ـ ـ ـ ــود

ﺣﯾــث ﺳــﻌت اﻟﺣرﻛــﺔ اﻟﻧﺳــوﯾﺔ ﻣــن ﺧــﻼل

د.ﻧورة اﻟﻌدوان
ﺗﻧﺎوﻟــت اﻟــدﻛﺗورة ﻧــورة اﻟﻌــدوان –اﻟﻣﺷ ـرﻓﺔ

ﺗﺗﺣ ـ ـ ــرك ﻣ ـ ـ ــن ﺧﻼﻟﻬ ـ ـ ــﺎ ﻟﻧﺷ ـ ـ ــر ﻓﻠﺳ ـ ـ ــﻔﺗﻬﺎ

اﻟﻌﺎﻣ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﻛرﺳ ـ ـ ــﻲ أﺑﺣ ـ ـ ــﺎث اﻟﻣـ ـ ـ ـرأة

وأﻓﻛﺎرﻫﺎ ﺑﯾن ﺷﻌوب اﻟﻌﺎﻟم ،ﻣـدى ﺗﺄﺛﯾرﻫـﺎ

ﺑﺟﺎﻣﻌ ـ ـ ــﺔ اﻟﻣﻠ ـ ـ ــك ﺳ ـ ـ ــﻌود -ﺧ ـ ـ ــﻼل ﻫ ـ ـ ــذا

اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ،وﻓــﻲ

اﻟﻔﯾ ــدﯾو :ﻧﺷ ــﺄة وﺗط ــور اﻟﺣرﻛ ــﺔ اﻟﻧﺳ ــوﯾﺔ،

ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧـ ــﺎ اﻟﻌرﺑﯾـ ــﺔ واﻹﺳـ ــﻼﻣﯾﺔ ﺑﺻـ ــورة

اﻟﻣﻔـﺎﻫﯾم اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗـدور ﺣوﻟﻬـﺎ ﻫــذﻩ

ﺧﺎﺻ ـ ــﺔ ،ﻛﯾ ـ ــف ﯾﻣﻛﻧﻧ ـ ــﺎ أن ﻧﻘـ ـ ــﺎوم ﻫ ـ ــذﻩ

اﻟﺣرﻛـ ـ ــﺔ ،أﻫـ ـ ــم اﻷﻫـ ـ ــداف اﻟﺗـ ـ ــﻲ ﺗﺳـ ـ ــﻌﻰ

اﻟﺣرﻛ ــﺔ؟ وﻛﯾـ ــف ﻧﺣﻣ ــﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧ ــﺎ ﻣ ــن

ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬ ـ ـ ــﺎ ،اﻟوﺳ ـ ـ ــﺎﺋل واﻟﻣﺟ ـ ـ ــﺎﻻت اﻟﺗ ـ ـ ــﻲ

ﻣﺧﺎطرﻫﺎ؟ ...اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

ﻟﻠرﺟــﺎل ،وﻋ ﱠﻣﻘــت اﻟﺷــﻌور ﺑﺎﻟﻛراﻫﯾــﺔ ﺗﺟــﺎﻩ

اﻟرﺟل" ...اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل
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د .ﻣﺣﻣد ﻋﻣﺎرة

ﯾﺗﻧــﺎول اﻟﻣﻔﻛــر اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻟــدﻛﺗور ﻣﺣﻣــد

ﯾﻧـ ــﺎﻗش ﺗـ ــﺄﺛﯾر اﻟﺗ ـ ـراث اﻟﻐرﺑ ـ ـﻲ اﻹﺑـ ــﺎﺣﻲ

ﻋﻣـﺎرة ﻓــﻲ ﺳﻠﺳــﻠﺔ ﻣــن  ١٠ﻣﻘــﺎﻻت ﻋــددًا

ﻋﻠ ــﻰ ﻫ ــذا اﻟﻔﻛ ــر ،وﻛ ــذﻟك ﺗ ــﺄﺛﯾر "اﻟﻧزﻋ ــﺔ

ﻣــن اﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ ﺣــول اﻟﻔﻛــر اﻷﻧﺛــوي ،ﺣﯾــث

اﻟﺻـ ـ ـراﻋﯾﺔ" واﻟﺗـ ـ ـراث اﻟ ـ ــدﯾﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳ ـ ــﻲ

ﯾوﺿﺢ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻔـرق ﺑـﯾن دﻋـوات ﺗﺣرﯾـر

واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ﻏﻠو وﺗطرف اﻷﻧﺛوﯾـﺔ ،ﻛﻣـﺎ

اﻟﻣـ ـرأة واﻷﻧﺛوﯾـ ــﺔ اﻟﻣﺗطرﻓـ ــﺔ ،وﯾﺷـ ــﯾر إﻟـ ــﻰ

ﯾُﺑرز اﻟﺣﺻﺎد اﻟﻣر ﻟﻬـذا اﻟﻔﻛـر ،ﻣوﺿـﺣﺎً
اﻟﻣﺗﻐـ ـ ـ ـرﺑﯾن ﻓـ ـ ــﻲ ﻋوﻟﻣ ـ ـ ــﺔ
دور اﻟﺗﻣوﯾـ ـ ــل و َ

ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﻔﻛــر اﻷﻧﺛــوي ﺑﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣواﺛﯾــق
اﻟدوﻟﯾ ــﺔ ﻓ ــﻲ أروﻗ ــﺔ اﻷﻣ ــم اﻟﻣﺗﺣ ــدة ،ﻛﻣ ــﺎ

اﻷﻧﺛوﯾﺔ ...اﺿﻐط ﻋﻠﻰ رﻗم اﻟﻣﻘﺎل

         

د.ﻧﻬﻰ ﻗﺎطرﺟﻲ
ﯾـدل ﻋﻠــﻰ ﻋﻠﻣﺎﻧﯾـﺔ ﻣــﺎ ﺗﺳـﻣﻰ ﺑ ـ"ﺣرﻛـﺔ ﺗﺣرﯾــر اﻟﻣـرأة اﻟﻌرﺑﯾــﺔ" ..ذﻟـك اﻻﻫﺗﻣــﺎم اﻟﻛﺑﯾــر
ﻣــن ِﻗَﺑــل اﻟﺧــﺎرج ﺑﻘﺿــﯾﺔ ﺗﺣرﯾــر اﻟﻣـرأة اﻟﻣﺳــﻠﻣﺔ ،واﻟﺗــﻲ ﺗﺟﻠّــت ﻓــﻲ اﻟﻬﺟﻣــﺔ اﻟﺷرﺳــﺔ،

اﻟﻣﺑﺎﺷـ ـرة وﻏﯾ ــر اﻟﻣﺑﺎﺷـ ـرة ،ﻣ ــن ﻗﺑ ــل اﻟﻐـ ـرﺑﯾﯾن ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺷـ ـرﯾﻌﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣﯾﺔ ،وﺗﺷ ــﺟﯾﻌﻬم
ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧروج ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﯾم دﯾﻧﻬﺎ ،واﻟﺗـﻲ اﻟﺗزﻣـت ﺑﻬـﺎ طـوال أرﺑﻌـﺔ ﻋﺷـر

ﻗرﻧـﺎً ،وﻗـد ﺗﺟﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﺗﺷـﺟﯾﻊ واﻟـدﻋم ﻓـﻲ ﻧـواح ﻋـدة ،أوﻟﻬـﺎ :اﻟـدﻋم اﻟﻔﻛـري ،وﺛﺎﻧﯾﻬــﺎ:
اﻟدﻋم اﻟﻣﻌﻧوي ،وﺛﺎﻟﺛﻬﺎ :اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي ...اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

د .ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﻣﺳﯾري
ﺗﺳـ ــﻌﻰ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾـ ــﺔ ﻣـ ــن ﺧـ ــﻼل اﻟﺣرﻛـ ــﺎت

واﻟﺗرﺑﯾـ ـ ــﺔ ﻟﻸﺑﻧـ ـ ــﺎء -ﻣـ ـ ــن ﺗﻌﻠـ ـ ــﯾم وﺗﻧﺷـ ـ ــﺋﺔ

اﻷﻧﺛوﯾ ـ ــﺔ اﻟﻣﺗطرﻓـ ـ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ ﺗﻔﻛﯾـ ـ ــك وﻫـ ـ ــدم

وﻏﯾرﻫـ ــﺎ -ﻛﺑـ ــدﯾل ﻋـ ــن اﻷﺳ ـ ـرة ،واﻟﻌﻣ ـ ــل

اﻷﺳـرة ﺑﻌــدد ﻣــن اﻟوﺳــﺎﺋل ،ﻣﻧﻬــﺎ :ﺗﺣوﯾــل

ﻋﻠــﻰ ﺗﺣوﯾــل اﻷﺳـرة اﻟﻣﻣﺗــدة إﻟــﻰ ﻧووﯾــﺔ،

وزوﺟـ ــﺔ وأم ..إﻟـ ــﺦ -إﻟـ ــﻰ أﻧﺛـ ــﻰ ﻣﺳـ ــﺗﻘﻠﺔ

إﻟــﻰ ﻓــرد ﻣﺳــﺗﻘل ،ﯾﺑﺣــث ﻋــن ﺣﻘوﻗــﻪ ﻫــو

ﺑﻧﻔﺳـ ــﻬﺎ وﻣﺗﻣرﻛ ـ ـزة ﺣـ ــول ذاﺗﻬـ ــﺎ ،وﻛـ ــذﻟك

ﻓﻘط ،دون اﻟﻧظر إﻟـﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟـﺎت وﺣﻘـوق

ﻣــﻧﺢ اﻟدوﻟــﺔ ﺣــق اﻟﻘﯾــﺎم ﺑوظــﺎﺋف اﻟرﻋﺎﯾــﺔ

اﻵﺧرﯾن ...اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

اﻟﻣـرأة ﻣــن ﻋﺿـو ﻓــﻲ أﺳـرة -اﺑﻧــﺔ وأﺧــت

وﺗﺣوﯾــل ﻛــل ﻋﺿــو ﻣــن أﻋﺿــﺎء اﻷﺳ ـرة
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ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﺗﻐﻠﻐــل اﻟﻔﻛــر اﻟﻧﺳــوي داﺧــل أروﻗــﺔ اﻷﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة ،وﺗــﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠــﻰ ﺻــﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣواﺛﯾــق اﻟدوﻟﯾــﺔ ،ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻣرأة
واﻟطﻔــل ،وﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻻﺳــﺗﺧدام ﻛــل اﻟﺿــﻐوط واﻟوﺳــﺎﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﺗﺣوﯾــل ﻫــذا اﻟﻔﻛــر إﻟــﻰ واﻗــﻊ ﻣﻣــﺎرس ،ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺿــﻐف
ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻟﻪ؛ ﻓﻘـد أﺳـﻔر ذﻟـك ﻋـن ﻧﺗـﺎﺋﺞ واﻧﻌﻛﺎﺳـﺎت ﯾﻣﻛـن ﻣﻼﺣظﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ اﺗﺟـﺎﻩ اﻟﺗﻐﯾﯾـر اﻟـذي ﺗﺳـﻌﻰ
إﻟﯾﻪ اﻟﻧﺳوﯾﺔ ،وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أط

"اﻟﻣﺟﻠـــس اﻻﺗﺣـــﺎدي" اﻹﻣـــﺎراﺗﻲ ﯾرﻓـــﻊ

ﻟﺑﻧﺎن ..ﻣﻘﺗرح ﻗﺎﻧون ﻟﻠﻛوﺗﺎ اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ

ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣرأة ﻟـ%٥٠

ﺑﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن

ﻷول ﻣـــرة ﻓـــﻲ أﺳـــﯾﺎ ..ﺑرﻟﻣـــﺎن ﺗـــﺎﯾوان

ﻣﺻــــر ..رﺑــــﻊ اﻟﺑرﻟﻣــــﺎن واﻟﻣﺟـــــﺎﻟس

ﯾﻘر ﻗﺎﻧون زواج اﻟﻣﺛﻠﯾﯾن

اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣرأة

ﺑﻘـــــوة اﻟﻘـــــﺎﻧون ..اﻟﻌـــــروس اﻟﺳـــــورﯾﺔ

ﺳـــﺟن أم ﻛوﯾﺗﯾـــﺔ ..أﺳـــﺎءت ﻟطﻔﻠﻬـــﺎ

ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣﻧﻊ زوﺟﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻌدد

أﺛﻧﺎء ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣذاﻛرﺗﻪ

ﻷول ﻣــــرة ﺑــــﺎﻟﻣﻐرب ..ﻧﺳــــﺎء ﯾﺷــــﻐﻠن

ﻟﺗﻣﻛـــــــــﯾن اﻟﻣـــــــــرأة ٥ ..ﺳـــــــــﻌودﯾﺎت

وظﯾﻔﺔ "ﻣﺄذون ﺷرﻋﻲ"

ﯾﺣﺻﻠن ﻋﻠﻰ رﺧص ﻗﯾﺎدة طﺎﺋرات

 %٦٠ﻣــن اﻟــوﻻدات ﻓــﻲ ﻓرﻧﺳــﺎ ﺧــﺎرج

ﻣﺳـﺟد "ﻟﯾﺑراﻟــﻲ" ..ﻟﻠﻣﺛﻠﯾـﯾن وﺻــﻠوات

إطﺎر اﻟزواج

ﻣﺧﺗﻠطﺔ ٕواﻣﺎﻣﺔ اﻣرأة

أ .ﻓﺎطﻣﺔ ﻋﺑد اﻟرءوف
اﻟﻔﻛ ـ ــر اﻟﻧﺳ ـ ــوي ﻣرﻓ ـ ــوض ﻣ ـ ــن اﻟﺷـ ـ ـرﯾﻌﺔ

إﻟﻰ ﺗﻔوق ﺟﻧس اﻷﻧﺛـﻰ وﻣـﺎ ﯾﺳـﺗﺗﺑﻊ ذﻟـك

اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ؛ ﻷﻧــﻪ ﯾــدﻋو إﻟــﻰ :أوﻻً ﺗﻔﻛﯾــك

ﻣ ــن ﺧﻠ ــل ﻓ ــﻲ اﻟﺣﯾ ــﺎة اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﯾﺔ ،ﻓﺿـ ـﻼً

ﻛﯾــﺎن اﻷﺳ ـرة إﻟــﻰ أﻓ ـراد ﻣﺗﻧــﺎﺛرة ،ﯾطﺎﻟ ــب
ﻛـ ـ ـ ﱞل ﻣ ـ ــﻧﻬم ﺑﺣﻘوﻗـ ـ ــﻪ ﻓﻘ ـ ــط ،وﺛﺎﻧﯾـ ـ ـﺎً إﻟـ ـ ــﻰ

اﻟﺻ ـ ـ ـراع ﺑـ ـ ــﯾن اﻟﺟﻧﺳ ـ ـ ــﯾن ،وﺛﺎﻟﺛًـ ـ ــﺎ إﻟ ـ ـ ــﻰ

اﻟﻣﺳــﺎواة اﻟﻔردﯾــﺔ ﺑــﯾن اﻟرﺟــل واﻟﻣ ـرأة ،ﺑــل

ﻋـ ــن ﻛوﻧـ ــﻪ دﻋـ ــوة إﻟـ ــﻰ اﻟﺷـ ــذوذ واﻟﻣﺛﻠﯾـ ــﺔ
اﻟﺟﻧﺳ ــﯾﺔ ،ﻛﻣ ــﺎ ﻗ ــﺎل ﺑﻌﺿ ــﻬم :إذا ﻛﺎﻧ ــت
اﻟﻧﺳـ ــوﯾﺔ ﻫـ ــﻲ اﻟﻔﻛـ ــر ،ﻓـ ــﺈن اﻟﻣﺛﻠﯾـ ــﺔ ﻫـ ــﻲ

اﻟﺗطﺑﯾق ...اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل
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د.أﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﺧﺿر
أدرك ﺑﻌ ـ ــض "ﻋﻘـ ـ ــﻼء اﻟﻐ ـ ــرب" ﺧط ـ ــورة

اﻟﻐرب ،وأﺿﻔﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﺷﻬﺎدة ﻣـن إﻓرﯾﻘﯾـﺎ؛

اﻟﺣرﻛـ ــﺔ اﻟﻧﺳـ ــوﯾﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟـ ــزواج واﻷﺳ ـ ـرة

ﻟﻌﻠﻬ ـ ــﺎ ﺗﻧﺑ ـ ــﻪ اﻟﻧﺳ ـ ــﺎء اﻟﻣﺳ ـ ــﻠﻣﺎت اﻟﻼﺗ ـ ــﻲ

واﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ،ﻓظﻬـرت اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻛﺗﺎﺑــﺎت

ﺗﺑﻧﯾن ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﻔﻛـر اﻟﻧﺳـوي إﻟـﻰ
َﯾ َ
آﺛـ ــﺎرﻩ اﻟﺗدﻣﯾرﯾـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣـ ــﻊ ﻋﺎﻣـ ــﺔ،

اﻟﺗـ ــﻲ ﺗﻛﺷـ ــف اﻟﻧﻘـ ــﺎب ﻋـ ــن درﺟـ ــﺔ ﻫـ ــذﻩ

اﻟﺧطــورة ،وﺗُﺣــذر ﻣﻧﻬــﺎ ،وﻗــد اﺧﺗرﻧــﺎ ﻓــﻲ
ﻫذا اﻟﻣﻘـﺎل ﺑﻌـض اﻟﺷـﻬﺎدات ﻟﻛﺗـﺎب ﻣـن

وﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــزواج واﻷﺳـ ـرة اﻟﻣﺳ ــﻠﻣﺔ ﺑﺻ ــﻔﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ...اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

أ .ﺳﯾدة ﻣﺣﻣود

ﺗﺗ ـ ـ ـ ــداﺧل وﺗﺗﺷ ـ ـ ـ ــﺎﺑك اﻟﻌواﻣ ـ ـ ـ ــل اﻟﺗ ـ ـ ـ ــﻲ

ﺣـ ـ ــدﯾﺛﻧﺎ ﺑد ارﺳ ـ ــﺎت ﻋﻠﻣﯾ ـ ــﺔ ٕواﺣﺻ ـ ــﺎءات

أﺳـ ــﻬﻣت ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ارﺟـ ــﻊ أﻫﻣﯾ ـ ــﺔ ﻣؤﺳﺳ ـ ــﺔ

اﺳ ـ ـ ــﺗﻧدت إﻟﯾﻬ ـ ـ ــﺎ ﻧﺎﺷ ـ ـ ــطﺎت أﻣرﯾﻛﯾ ـ ـ ــﺎت،

اﻷﺳ ـ ـرة اﻷﻣرﯾﻛﯾـ ــﺔ ،ﺑـ ــل وﺟﻌﻠﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ
ﺧطـ ــر ﻛﺑﯾـ ــر ،وﻓ ـ ــﻲ ﻣوﺿـ ــوﻋﻧﺎ ﻫ ـ ــذا،

ﺿــﻘن ذرﻋ ـًﺎ ﺑــﺎﻷﺛر اﻟﻣــدﻣر ﻟﻬــذا اﻟﻔﻛــر،

وﻋﻛﻔن ﻋﻠـﻰ ﺗﻘﯾـﯾم أطروﺣﺎﺗـﻪ ﺑﻌـد ﻣـرور

ﻧﺳ ــﺗﻌرض ﺑﻌﺿـ ـﺎً ﻣ ــن اﻷدوار اﻟﻣ ــؤﺛرة

ﻣـﺎ ﯾرﺑـو ﻋﻠـﻰ ﻗـرن وﻧﺻـف ﻣـن اﻟﺗــروﯾﺞ

اﻟﺗـﻲ ﻗـﺎم ﺑﻬـﺎ اﻟﻔﻛــر اﻟﻧﺳـوي ﻓـﻲ ﺗــدﻣﯾر
اﻷﺳرة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،وﺳـوف ﻧﺳـﺗﺄﻧس ﻓـﻲ

ﺻﺎﻓﯾﻧﺎز ﻛﺎظم
إن ﺧطـ ــﺎب "اﻷﻧﺛوﯾـ ــﺔ" ﯾﺗﺷـ ــﺎﺑﻪ ﻛﺛﯾ ـ ـ اًر ﻣـ ــﻊ وﯾﻌﻣ ــق اﻻﺧﺗﻼﻓ ــﺎت ،وﯾﺳ ــﺗﺛﻣر اﻟﺟـ ـراح،

ﺳ ـ ــﺎﺋر اﻟﺻ ـ ــﯾﺣﺎت اﻟﻌﻧﺻـ ـ ـرﯾﺔ واﻟﻧزﻋ ـ ــﺎت وﺗﺄﺧـذ اﻟرﺳــﺎﻻت اﻹﻟﻬﯾــﺔ ﺣﺻــﺗﻬﺎ اﻟــوﻓﯾرة

اﻻﻧﻔﺻ ــﺎﻟﯾﺔ ،ﺣﺗ ــﻰ إﻧ ــﻪ ﻟﯾﺑ ــدو ﻓ ــﻲ أﺣﯾ ــﺎن ﻣـ ـ ــن اﻟﺷـ ـ ــﺟب "اﻷﻧﺛـ ـ ــوي"؛ ﻷن اﻷﻧﺑﯾـ ـ ــﺎء
ﻛﺛﯾ ـ ـرة ﻛﺄﻧـ ــﻪ ﺻـ ــﺎدر ﻋـ ــن "ﻏﯾﺗـ ــو" أﻧﺛـ ــوي واﻟرﺳ ــل ﻛﻠﻬ ــم رﺟ ــﺎل ،وﻋﻠﯾ ــﻪ ﻓﻘ ــد ﻗ ــررت

أوﺷ ــك أن ﯾطﺎﻟـــب ﺑـ ــوطن ﻗ ــوﻣﻲ ﻣﺳـ ــﺗﻘل أﻏﻠﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺣــدﺛﺎت ﺑﺎﺳـم اﻟﺣرﻛــﺔ اﻷﻧﺛوﯾــﺔ
ﻟﻠﻣ ـ ـرأة ،ﻋﺑـ ــر ﻧﻔـ ــس اﻟﺗﻛﺗﯾـ ــك اﻟﺻـ ــﻬﯾوﻧﻲ أن "اﻟ ــدﯾن" ﻓﻛ ــر ذﻛ ــوري ﻣﻌ ــﺎد ﻟﻠﻣـ ـرأة...
اﻟــذي ﯾﺳــﺗﺣﻠب اﻟﻣظــﺎﻟم ،وﯾوظــف اﻟﻐــﺑن ،اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

ﻟـ ـ ـ ـ ــﻪ داﺧـ ـ ـ ـ ــل اﻟﻣﺟﺗﻣـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻷﻣرﯾﻛـ ـ ـ ـ ــﻲ...
اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل
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ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻔﯾــدﯾو ..ﯾﺣﻛــﻲ "أرون روﺳــو"،

ﻟــﻪ روﻛﻔﯾﻠﯾــر أن ﻋﺎﺋﻠﺗــﻪ دﻋﻣــت ﺣرﻛــﺔ

اﻟﻣﻧـ ـ ــﺗﺞ واﻟﻣﺧ ـ ــرج اﻟﺳ ـ ــﯾﻧﻣﺎﺋﻲ اﻷﻣرﯾﻛـ ـ ــﻲ

ﺗﺣرﯾر اﻟﻣرأة ﻣﺎدﯾـﺎً ٕواﻋﻼﻣﯾـﺎً ،ﻣوﺿـﺣﺎً

وﺑــﯾن ﺻــدﯾﻘﻪ "ﻧﯾــك روﻛﻔﯾﻠﯾــر" ،أﺣــد أﻫــم

اﻟﺿراﺋب ﻣن ﻧﺻـف اﻟﺳـﻛﺎن اﻟـذي ﻟـم

اﻟﻣﻌـ ــروف ،ﺑﻌﺿ ـ ـﺎً ﻣـ ــن ﺣ ـ ـوار دار ﺑﯾﻧـ ــﻪ

ﻟ ــﻪ أن اﻟﺳ ــﺑب اﻷول ﻟ ــذﻟك ﻫ ــو ﺟﻣ ــﻊ

رﺟـ ــﺎل اﻷﻋﻣـ ــﺎل اﻟـ ــذﯾن ﯾﺳـ ــﯾطرون ﻋﻠـ ــﻰ

ﯾﻛــن ﯾﻌﻣــل )اﻟﻧﺳــﺎء( ،واﻟﺳــﺑب اﻟﺛــﺎﻧﻲ

اﻟﺑﻧــك اﻟﻔﯾــدراﻟﻲ اﻷﻣرﯾﻛــﻲ وﻋﻠــﻰ ﺻــﻧﺎﻋﺔ

أن ﺗﺳــﯾطر اﻟدوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﻧﺷــﺋﺔ

اﻟﻘـرار ﻓــﻲ اﻟدوﻟــﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ ..ﺣﯾــث ﻗــﺎل

اﻷﺑﻧﺎء ...اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

"اﺳــﺗﻌﺑﺎد اﻟﻧﺳــﺎء" ..إﻧﺟﯾــل اﻟﻐــرب

"اﻟﻣرأة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ" ..ﻛﺗﺎب ﻏرﺑﻲ ﯾﻘـﺎوم

ﻟﺗﻐﯾﯾر وظﺎﺋف اﻟﻣرأة اﻟﻔطرﯾﺔ

اﻟﻔﻛر اﻟﻧﺳوي

ﺗﺄﻟﯾف :ﺟون ﺳﺗﯾورات ﻣل

ﺗﺄﻟﯾف :ﺟﯾل ﻟﯾﺑوﻓﺗﯾﺳﻛﻲ

"ﻣﺑــدأ ﺣـواء" ..ﻛﺗــﺎب ﻏرﺑــﻲ ﯾﻧﺗﻘــد
اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻧﺳوﯾﺔ

"ﺧطﺎﯾﺎ ﺗﺣرﯾـر اﻟﻣـرأة" ..ﻛﺗـﺎب ﯾﻔ ّﻧـد
أوﻫﺎم اﻟﻔﻛر اﻟﻧﺳوي

ﺗﺄﻟﯾف :إﯾﻔﺎ ﻫﯾرﻣﺎن

ﺗﺄﻟﯾف :ﻛﺎري إل .ﻟوﻛﺎس

اﻟﺣرﻛـــــــــــﺔ اﻟﻧﺳـــــــــــوﯾﺔ وﺧﻠﺧﻠـــــــــــﺔ

ﺣرﻛـــــــﺎت ﺗﺣرﯾـــــــر اﻟﻣـــــــرأة ..ﻣـــــــن

اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ..اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ

اﻟﻣﺳــــﺎواة إﻟـــــﻰ اﻟﺟﻧـــــدر ..دراﺳـــــﺔ

اﻟﻣﺻري أﻧﻣوذﺟﺎً

ﻧﻘدﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ

ﺗﺄﻟﯾف :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣؤﻟﻔﯾن

ﺗﺄﻟﯾف :د.ﻣﺛﻧﻰ أﻣﯾن اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ

ﻣﻔﻬـــوم اﻟﻧﺳـــوﯾﺔ ..دراﺳـــﺔ ﻧﻘدﯾـــﺔ

ﻗﺿــــــﯾﺔ اﻟﻣــــــرأة ﺑــــــﯾن اﻟﺗﺣرﯾــــــر..

ﻓﻲ ﺿوء اﻹﺳﻼم

واﻟﺗﻣرﻛز ﺣول اﻷﻧﺛﻰ

ﺗﺄﻟﯾف :أﻣل ﺑﻧت ﻧﺎﺻر اﻟﺧرﯾف

ﺗﺄﻟﯾف :د .ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﻣﺳﯾري

