
 

 

 وتسعد ياة احل تستقم ؛اخلالفة  أقم

 من جعلت ليتوا ،للغرب التابعة النسوية املنظمات فهذه! املرأة هو املرأة" "حقوق عن يسمع أن يريد من خرآ إن
 ترفع  ،املسلمني وأبناء بنات لعقول الغريب الفكريو  الثقايف للغزو األبواب وفتحت اإلسالمية لألفكار هدم ومعول أداة نفسها

  احمللية مةاحلاك األنظمة ظُلم من املسلمني بالد يف املرأة حتمي ال فعليا   لكنها اإلنسان" و"حقوق املرأة" "حقوق شعارات
 فهل الصعبة؟ الظروف وخارجه بيتها داخل املرأة تصارع عندما املنظمات ههذ  تكون فأين! خرآ مكان أي يف لتحميها

 األسعار  غالء من  املرأة  ، هل حتميالوضعية  وقوانينها املشؤومة(  سيداو  تفاقيةا  لمث)  اخلبيثة  تفاقياهتااو   النسوية  املنظمات  حتمي
  لتحصيل  طاقته فوق عمالأب يقوم وهو يوميا   ا  وحمبط ا  مرهق درهبا رفيق رؤية من حتميها هل ؟البيئة وتلوث الكهرابء وقطوعات

 والقلق  اهلم من حتميها هل صغارهم؟ حتياجاتا كل  توفري إمكانية لعدم زوجها وحسرة حسرهتا من حتميها هل ؟العيش لقمة
  حاضرهم؟  على  تقلق  كما  األبناء  مستقبل بشأن   املستمر

 تقلق  ،للنظام  التابعة  املفسدة  اإلعالم  وسائل  من  عقوهلم  على  تقلق  تعليمهم،  على  تقلق  صحتهم،  على  تقلق!  تقلق  املرأة
 تتغري اليت اجملحفة الظاملة الدولة قوانني من عليهم تقلق ،إسالمية حياة يعيش ال الذي العلماين اجملتمع  يف الفساد من عليهم

  إدارة  يف تنجح أن  تستطيع  ال أن تقلق ،التقصري من نفسها على تقلق ،عصرا   اسنال لتعصر ومصاحله النظام هوى حبسب
 على  تقلق واملرأة. أكرب قلقوال املصيبةف أرملة أو مطلقة كانت  وإن  زوج ذات كانت  إن وزوجها وأوالدها بيتها وشؤون شؤوهنا
 من  تقلق عليها، عتداءاال من تقلق ،هبا التحرش من تقلق ،مالبس من خلعته مبا أو ترتديه مبا قيمتها يقيس جمتمع  يف مجاهلا

 نفس تجدس ألهنا خرآ بلد يف تراتح أن أو عطلة أتخذ  أن  تستطيع ال ألهنا وتقلق معاانهتا من ليزيد الدوالر يرتفع أن
 ...الفاسد   البشرية  وواقع   السياسية  األحداث  من تقلق  ،املشاكل

  يبحثن  الشوارع يف والتزاحم فعوالتدا للعمل اآلمن مالذهن من خرجن اليوم النساء من األغلبيةف هذا كل  إىل ابإلضافةو 
 األهايل بيد هلنطفاأ اتركاتو  ن،ومسؤولياهت بيوهتن اتركات الباكر، الصباح منذ وظيفتها ملكان تنقلها مواصالت وسيلة عن
  وهتتم  األوالد مع  درسوت وتنظف وترتب وتغسل تطبخل البيت إىل لتعود املشرفة أو "اخلالة" مع احلضانة يف أو اربقاأل أو

 شدة من الليل تنام ال اليوم فاملرأة ،حاجياهتا وشراء التسوق إىل ابإلضافة ،رمحها وصلة والديها وبر وجرياهنا وضيوفها بزوجها
 ،املنزل أعباء يف هلا الرجل مساعدة يف يزعمون  كما  واحلل. القدي  على جديد  إرهاق ويرتاكم لرتكض يقظوتست القلق

 جنس  بال إنسان  جمرد ثناناال ليصبح األدوار وختتلط البيت وخارج داخل األعمال من تنتهي ال دوامة إىل ان ثناال وينجرف
 .للمرأة  معني  دور  وال  للرجل معني  دور  يوجد  فال  ،)جندر(

 متطلبات أدىن توفري يف النظام فشل بسبب نتحاراالو  والطالق كالعنوسة  كارثية  مشاكل اهلدامة األفكار هذه أفرزتو 
! وغريهم واليمن ولبنان  والسودان مصر يف األخرية اآلونة يف حدث كما  كرمية  حياة ليعيش إمرأة، أو كان   رجال   اإلنسان،
 يف النساء من معينة فئة إفساد مهها بل الكوارث هذه من حتمي ال املسرتجلة واملنظمات احلاقدة "سيداو" احلال وبطبيعة
 النساء من ابملهمشات هتتم وال تراها ال احلقيقية املرأة مشاكل أما الغربية، ابلثقافة املنبهرات واملثقفات امعياتكاجل  اجملتمع 
 مقومات من الضرورية حتياجاهتاا أبسط على صلنوليح بسالم يومهن ليمر اخلارقة" "املرأة أبعمال فعال   ن يقومو  الذين



 بل ،احلضيض يف تعيش اليت املسلمة ابملرأة والعرض ابلطول حياهتن يعيشن الاليت املسرتجالت النسوايت هتتم وملاذا. احلياة
 !أيضا الرأمسالية  وحل  يف  مستقرة  حياة  تعيش  كانت  من  إغراق  هدفهن

 والعيش نأنفسه عن الرتفيه غري احلياة يف هلم هم ال نساء تديرها اليت املنظمات هذه أتيت اجلرح على امللح ولرش
  ن فه أطفال وال أسرة وال زوج ال ؛خرآ أحد  أي جتاه مسؤولية أبي مرتبطات غري (وأاننية فردية منعزلة حياة )يف "متحررات"

 فخمة فنادق يف نويشرب نأيكلو خرآ إىل بلد  من نويسافر  ابلدوالر عالية رواتب نيقبض النسوية املنظمات عند اتري جأ
  ويكتنب ويتآمرن ليخططن املتحدة األمم منظمة وأمهها املتعددة مبسمياهتا الغربية البالد منابر يف ضخمة طاوالت إىل نوجيلس

 حصن نيهدمل اإلسالم على العاملية حرهبم إطار يف املسلمة ةأاملر  حياة يف تتحكم كافرة  قواننيو  أجندات من نأيش ما
 والصرب ابلتوكل تعاىل هللا إىل وءاللج غري عالج من فهل ،والضغوط الظروف عناء من لرتاتح املرأة إليه تلجأ الذي ماإلسال

 ؟القلق  وإزالة  وإسعادها  النفس  وطمأنة  األعصاب  إلراحة وتدبره  القرآن  وتالوة والدعاء  والصالة

 الفواحش نشر من ميلون وال يكلون  ال واجملتمع األسرةو  املسلمة وابملرأة مالابإلس نياملرتبص نياجملرم هؤالء أن  إال
 الفاسد  اإلعالم بواسطة ذلك ويفعلون  ،أسرهتا وتفكيك دينها عن املرأة وإبعاد احلميدة خالقواأل القيم وهدم حناللواال

 الصعب الزمن هذا يف رأةامل جتد  ال بينماف .املشؤومة سيداو تفاقيةا كبنود  الشاذة القوانني وبسن املدارس يف الفاسدة واملناهج
  سيداو  قانون ُيسن ونشاط، مهة بكل األسرية اهتاحي مشوار لتبدأ ،صغرية سن يف جداهتا جتده كانت  كما  بسهولة وجا  ز 

 أبن املسلم الرجل ويتوق بيتها يف للجلوس املسلمة املرأة توقت وبينما! ا  عام 18ـال سن تبلغ حىت بزايدة الزواج من املرأة ليحرم
 قانون ُيسن ،األطفال وتربية برعاية ليقمن بيوهتن يف مكرمات معززات جبلوسهن واألمهات وأخواته وبناته هزوج رضع   يصون

 زوجها؛ أو هايأب عليها؛ قينف ومن وراعيها حاميها قوامة ترفض أن  هلا ويبيح جتهض أن  للمرأة ويبيح احملرمة العالقات يبيح
 من اإلجرام  نقلت  قوانني  سنت  اجملتمع  يف  احلقيقية  اجلرمية  الدولة حتارب ال بينما  ،اءأعد   وزوجها  املرأة  من ليجعل  قانون  ويسن

 !هلزوج  مغتصبا    الزوج  من وجعلت  البيت  داخل  إىل  الشارع

 النظام ويستغفل! املراة حياة تدمري ضمان هي بل املرأة حقوق ضمان عن كونت ما أبعد  كالنظام  اجملرمة سيداو وبنود
 يطلقها اليت املصطلحات هي فهذه ،واحلرية ستقالليةواال والتمكني الرجل مع  املساواة عن أبكاذيبهم املرأة للغرب العميل

 اإلجناب  وأتخر القلب وأمراض والكآبة والسكري العايل والضغط ابلتوتر هلا تتسبب يومية معاانة من تعيشه ما على
 الذي املعنوي العنف من أكثر وجرمية عنف وأي إنسانية ةأيو  حقوق فأي ،أخرى أمراض وعدة والسمنة املبكرة والشيخوخة

 !للمرأة؟ العلمانية  الرأمسالية  األنظمة  به  تتسبب

 من جعل الذي التجاري الرأمسايل الغريب النظام هذا تعاىل، هللا أنزل مبا حيكم ال الذي النظام أفرزها الظروف هذه إن
 منذ  املتفاقمة والتعليمية جتماعيةواال واإلعالمية والسياسية والثقافية تصاديةقاال زمةاأل عجلة من جزء جمرد الرجل ومن املرأة

 يف الرجل مع تساوت فعال   فاملرأة. اخلالفة دولة املسلمني؛ دولة هدمت نأ بعد  املسلمني بالد الكافر الغرب ستعمرا أن
  تهاوعائل وأبنائها زوجها مع  وأمان أمن يف تقضيها اليت اجلميلة ابللحظات الشعور وفقدت واألمراض واإلرهاق التعاسة
 املرأة دمر كما  املسلمة ةاملرأ تدمري يريد  الرأمسايل النظام أن  شك من فهل. بيتها خارج تقضيه الذي الوقت ضيق بسبب
 ال ما لتتحمل خارقة مرأةا تصبح أن  املسلمة املرأة تريده ما هلو  بنفقاهتا؟ الرجل وتكفل واألسرة األمومة فقدت اليت الغربية
 هذا  وهل! وتتعسها؟ تستنزفها اليت احلياة هذه لتعيش ةاملرأ تعاىل هللا خلق وهل! أساسا؟ اإلسالم عليها يفرضه مل وما تطيقه
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 املرأة كرم  قد  اإلسالم أن  يعلم ال من! هبن؟ والرفق القوارير حق يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول به وصىأ ما هذا وهل اإلسالم؟ يف دورها
 !اآلخرة؟  ويف  الدنيا  احلياة  يف سعادهتا وحقق  حقوقها  وضمن  دورها  وحدد يماملستق  للطريق وهداها

 ظهور إابن العثمانية دولةال يف املرأة" بعنوان فارس" "زارا لكاتبتها مرتمجة مقالة من قتباسهذا اال القارئ أيها أتمل  
 :فيها  جاءفقد   ،(4/9/2015)  "الغربية  النسوية
 أين عتقدأ  )…(  إخل( اليومية  احتياجاهتن  لقضاء  )ذاهبات أكثر  يكن  مل إن رجاال،  ترى  ما  بقدر  نساء  ترى  الشوارع  يف"

  جنسنا  بنات مع  تعاملهم يف لألمم مثال تراكاأل )…( كرتكيا  اجملتمع  من لوم بغري احلرية هذه مبثل النساء فيه تتمتع  بلدا   أر   مل
 أن وأعتقد -لوم من اجملتمع كاملرأة الرتكية  بغري احلرية هذه مبثل تتمتع امرأة أر   مل أين عتقدأ سيدي، وأكررها، )…(

 ينة، القسطنط إىل القرم عرب رحلة كرافن،  إليزابث لسيدةا ."املعيشة يف سلوهبنأب املخلوقات أسعد يكن أن  ابستطاعتهن
 م.1789

 اخلالفة يف املرأة عن املالحظات هذه دونت عشر، الثامن القرن  من املسرحية والكاتبة األديبة كرافن،  إليزابث السيدة
 ثبات"إ  كتاب  نشر  من  أعوام  ثالثة  وقبل  أورواب يف النسوية  احلركة  ظهور قبل  ،م1789  سنة  يف إسالمية(  دولة  )وهي  العثمانية

  والنذير األساس حجر سيصري الذي صفحة الثالمثائة ذو الكتاب (،م1792 )سنة تونكرافتولس ملاري "املرأة حقوق
 املرأة أن تكشف وسياسية، ومالية قضائية سجالت مع  ،خرينآو  كرافن  إليزابث السيدة مالحظات. احلديثة النسوية للحركة

. للنسوية احلاجة بدون  هذا أن للنظر الالفت التنوير، بعد ما الغربية نظريهتا من أكرب ومحاية حبرية متتعت العثمانية اخلالفة يف
 بسبب  عانت لطاملا املسلمة املرأة أن: ابلعكس املسلمات النساء يقنعن أن  جهدا اليوم النسوايت يسع ال ذلك، ومع

  اخلالفة  ليف ظ  املرأة ألحوال املقال ينظر. سالمياإل العامل ملشاكل كحل  للنسوية يروجن غريب، فكري حتريف ويف !اإلسالم
 سنرى، كما.  الغرب يف النسوية لظهور أدت اليت الغربية ابألوضاع أوضاعهن ويقارن م1924سنة  اليت استمرت حىت

 -مي للنسوية قط لكي تضمن حقوقها اإلسال العامل يف املرأة حتتج مل اترخييا   أنه توضح العثمانية للخالفة احلديثة التطورات
 .اإلسالم  -الكامل لنظامهن العقيدي للتنفيذ    احتجن  ببساطة  هننإ  بل

فة العثمانية كانت اخلال. اإلسالمية والدولة املسلم البلد بني الرئيس الفارق نالحظ أن املهم من املقارنة، يف الدخول قبل
 القرن  بداية يف هدمها وحىت سنة 600 من ألكثر - فيها لتشريع ا مصدركانت   اإلسالمية الشريعة نأ مبعىن -دولة إسالمية 

 ذلك  يف مبا اليومية، للحياة واخلاصة العامة اجلوانب حلوكمة القانوين إطارهم الشريعة من العثمانيون استمد". العشرين
 منيأت من العثمانيني مكنت كذلك  الشريعة. جنائية أو مدنية واالقتصادية، واالجتماعية والسياسية الشخصية نشطةاأل

 فريقياأ ومشال واليوانن  أانطوليا من ومسلمات ياتنصرانو  يهودايت ذلك يف مبا - فريقيا وأورواب وآسياألنساء يف ا ومحاية
 ."البلقان   جزيرة وشبه  آسيا  وغرب

 ظل يف مطمئنة تعيش وكانت البيت خارج واإلبداع البيت داخل للعمل الوقت لديها سعيدة املسلمة املرأة كانت
 جديد"؟ من خالفة... تريد   "املرأة  أن غري  اليوم  عامل  يف  ملرأةا  أحوال  على  تعليق  من  فهل  ،اإلسالم  طبقت اليت  اخلالفة
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