
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 بٌن الحاجة واالستغالل المعٌلة المرأة

خلق هللا المخلوقات وجعل لكل مخلوق وظٌفته المنوطة به، والتً ال ٌمكن لغٌره أن ٌقوم بها مثله، فخلق الذكر واألنثى 

طالما طبقت األحكام  مرأة بكل أدوارها نظرة تكرٌم وإعزاز، وأعطاها حقوقا تبقى ثابتةولكل دوره. ونظر اإلسالم لل

فقد خفض لها جناح الرحمة والرعاٌة فً أمر األعباء االقتصادٌة، فكفل لها من أسباب الرزق ما ٌصونها عن التبذل  ،الشرعٌة

ها كانت موسرة ولها مال   وٌحمٌها من عناء الكدح فً الحٌاة، فؤعفاها من كافة أعباء المعٌشة وألقاها على كاهل الرجل حتى لو

 .وثروتها

ولكننا الٌوم وضمن الحرب المسعورة على اإلسالم فإنهم ٌّدعون أن تحرٌر المرأة ال ٌتوافق مع االعتماد االقتصادي على 

زوجها. وأن تحدٌد أدوار كل من الرجل والمرأة ما هو إال قمع الحترام المرأة وحرٌتها. فبالتالً أجبر هذا االدعاء المرأة على 

مما أفقدها ، العائلة مادٌالتؤمٌن نفقاتها ونفقات ا تحمل أعباء المنزل واألوالد وكذلك العمل أن تعمل كل شًء، فمطلوب منه

مما أثر بشكل كبٌر على بناء األسرة وعلى العالقات  ؛الدولة مالمجتمع أ محق الرعاٌة واإلعالة سواء على مستوى األسرة أ

القمع بما ٌمكننا وصفه ب ٌها مما أشعرها باإلحباط واالكتئابوعلى المرأة نفسها التً زادت الضغوط عل ،الزوجٌة واألسرٌة

 .االجتماعً النفسً والعاطفً

ل نفسها أو أسرتها بمفردها دون وجود ٌعالمرأة المعٌلة التً ت  المنتشرة حالٌا، وهً ظاهرة  اهروظال سنتناول هنا إحدىو

اة المعٌل أو الطالق أو الهجر أو إما عن طرٌق وف ؛ألسرةالمصدر الوحٌد لدخل ا فهً ،اأخ   ما أأب   ما أكان زوج  أرجل سواء 

وتختلف المشكالت التً تواجه هإالء النسوة باختالف المجتمعات  البقاء بدون زواج، أو حتى بوجود الزوج الذي ٌستغلها.

فً واتً ٌعشن وسنؤخذ مثالٌن لتوضٌح وضع مثل هإالء النساء الل .واألعراف والعادات والتقالٌد وظروف العمل وأنماطه

 ى حساب آدمٌتها وصحتها وحقوقها..حتى لو كان عل ،الدخل والربح فقط فقط كآالت لدرّ  أنظمة رأسمالٌة جشعة تنظر لهن

أن األسرة التً تعٌلها امرأة معّرضة للوقوع فً الفقر أكثر من األسرة التً  ،هناككشفت دراسات  فً األردن الفمث

هنً، فما ، منها انخفاض المستوى التعلٌمً، وعدم حصولهن على تؤهٌل مأسباب عدةل، وعزت هذا الفقر إلى ٌعٌلها رج

 قرٌبا  لم ٌتلّقٌن أي تدرٌب مهنً.% ت6ٗظائف أو أعمال مؤجورة، كما أن % تقرٌبا  لم ٌنلن تعلٌما  ٌإهلهن المتهان و6ٙنسبته 

هن وألوالدهن ولكنها تفرز مشاكل عدٌدة أولها اعتالل وإن مشكلة النساء المعٌالت ال ترتبط فقط بتوفٌر سبل الحٌاة الكرٌمة ل

، كما أن مراض مختلفة سواء جسدٌة أو نفسٌةمن النساء المعٌالت ٌعانٌن من أ  %ٕٓ ، وتثبت الدراسات أن  صحة المرأة

 ،لدولة الراعٌة، فٌظهر هنا أثر غٌاب ا لمساعدة األمهات   من هذه األسر ٌضطر أطفالها إلً االنخراط فً مجال العمل  6%ٖ 

ٌتهم وتؤمٌن احتٌاجاتهم فلو كانت هناك دولة ترعاهم لما اضطرت المرأة واألطفال أن ٌخرجوا للعمل، بل تقوم الدولة برعا

 .علٌهم واإلنفاق

أن النسبة األكبر من  - دائرة اإلحصاءات العامةوحسب  -لوجدنا فً األردن  إلى النساء العامالتبشكل عام ولو نظرنا 

 ،%ٖ.ٕنسبة بومن ثم المطلقات  ،%٘..ٖنسبة بتالها النساء العزباوات  ،%ٗ.ٙ٘نسبة بن متزوجات العامالت ه النساء

. وتشٌر جمعٌة معهد تضامن النساء األردنً "تضامن" إلى أن تلك األرقام تإكد على أن األعباء 6.ٔنسبة بوأخٌرا األرامل 

اة الٌومٌة لألسر دفعت بالعدٌد من األزواج إلى عدم الممانعة بعمل االقتصادٌة والظروف المعٌشٌة وارتفاع تكالٌف الحٌ

.. ولكن وكما جاء فً تقرٌر وبالتالً مساهمتهن فً تخفٌف األعباء المالٌة عن أزواجهن ،زوجاتهم من أجل زٌادة دخل األسر

هم مل بؤنفسهم وكؤن مهنت"تضامن" فقد أصبح العدٌد من األزواج ٌعتمدون على دخل زوجاتهم ورواتبهن وٌعزفون عن الع

 !أصبحت أنهم أزواج نساء عامالت

"تضامن" بؤن العنف ضد النساء العامالت ٌتخذ شكال  جدٌدا  بظاهرة استٌالء األزواج على رواتب زوجاتهم  وتضٌف

إلى استالم عضهم ، وقد وصل األمر ببوالخداع إن لم تكن باإلكراه اآلخذة فً االنتشار بشكل كبٌر وبطرق مختلفة كاالبتزاز

، واالقتراض من البنوك لشراء العقارات والسٌارات بؤسمائهم لً لسحب رواتب الزوجات فور صرفهابطاقات الصراف اآل

، وإذا ما وقفت الزوجات بوجه هذه التصرفات تبدأ الخالفات الزوجٌة بالتهدٌد أن ٌكون السداد من رواتب الزوجاتعلى 

النساء العامالت  نم . وتعانً منه العدٌدً كل مكان ولٌس فً األردن وحده.وهذا ف عهن من العمل أو تنتهً بالطالق،بمن



 !منهم ه  ن  لْ وبعض اآلباء وكؤنهن ٌتسوّ إال "مصروف جٌب" ٌعطٌهن إٌاه األزواج أو حتى اإلخوة اللواتً ال ٌؤخذن من دخلهن 

وهللا تعالى ٌقول فً كتابه  ..قوا علٌها همدل أن ٌنفواج حتى ال ٌفقدوا دخلها وراتبها بم من فتاة عضلها أهلها ومنعوها الزوك

 .﴾َوعَلى اْلَمْولُوِد َلُه ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروفِ ﴿ العزٌز:

 ؛لبعد الناس عن أحكام اإلسالم وغٌاب الدولة الراعٌة التً تحمً حقوق المرأة، فإن هذا األمر ال ٌجوز شرعا  إال هذا ما و

وإذا أرادت  ،وجل ة التً اختصه بها وحده المولى عزّ واإلنفاق علٌها من واجباته الشرعٌ ،ألن الرجل هو المسئول عن زوجته

أن تشاركه فً اإلنفاق برضاها فهو جائز، وما دام الزوج راضٌا عن عمل زوجته منذ البداٌة فال ٌجوز له أن ٌؤخذ من راتبها 

ٍء ِمْنُه َنْفًسا َفُكلُوهُ َهِنًٌئا َمِرًٌئا﴿ عز وجل: ، لقوله هللاإال برضاها وبموافقتها ًْ  .﴾َفإِْن ِطْبَن َلُكْم َعْن َش

الفاصل الجدار  سٌاج ملٌلٌة الحدودي، إلى.. نذهب وغٌاب األزواجنذهب إلى المغرب واستغالل األزواج  ومن األردن

الهجرة غٌر  الذي شٌد من قبل إسبانٌا، وغرضه المعلن هو وقفهذا السٌاج .. المحتلة. ملٌلٌة بٌن المغرب ومدٌنة

ار والمتعاطٌن لمهن ألفا من النشطٌن المستقرٌن بالجو ٓ٘كل صباح ما ٌنٌف عن الـ .. ٌؤتً لهوتهرٌب السلع الشرعٌة

ممتهنات التهرٌب  من نصفهم إناث ٌلجن إلى ما وراء السٌاج المزدوج المحٌط بالمدٌنة بحثا عن لقمة العٌش مختلفة.. أكثر

ر مرٌع ٌستندن خالله على آالف النسوة ٌعبرن ٌومٌا فً سف .. نعم.وملٌلٌة أنصارالرابط بٌن ترابً بنً  بمعبر "بارٌو تشٌنو"

 !وهّن محّمالت بحزم بضائعٌة تقارب فً وزنها الثمانٌن كٌلوغرامامقوسات الظهر  أقدامهن

. فالسٌدة التً جاوز .ا المعبربهذلتلتحق عند حلول الساعة الرابعة صباحا  كّل ٌومونرى هناك "ربٌعة" التً تستفٌق 

ٌّة، وحٌن فارق الحٌاة " أبناء، ثالثةت عٌل أسرة من  واألربعٌن الواحد عمرها كان زوِجً ٌشتغل فً نقل السلع المهّربة من ملٌل

واحدة من النساء  هذه ربٌعة... ً سوى تعوٌضه فً ما كان ٌقوم به"، لم أجد من حّل إلعالة نفسً وأبنائعد حادث سٌرب

ٌ و ْتِشٌن و"، وهّن إناث "بمعبر  "!، وفقا لتقدٌرات اإلسبان، اللواِتً ٌحملن لقب "النساء البغالتٓٓٓ.ٕٔـال ار كما ذكرنا  ٌعملنب 

حسب  درهما ٖٓوالـ ٖما بٌن الـ كٌل وغراما مقابل أجرة 6ٓالواحدة منها إلى  قد تصل كتلة فً حمل حزمات السلع التً

متعرضات  ،بالتزامات الكهرباء والماء والكهرباء والوفاءإلعالة أسرتها درهما فً الٌوم  ٓ٘ٔأي فً أحسن الحاالت  الحجم!!

ن رجال األمن اإلسبانً، وٌخترقن ٌقاوم. ى هذا المعبر.علوالتحرش  لعنف واإلهانة والذل واالستغاللامختلف أنواع ل

 بٌن، م تحّمالتت من إغالق الحدود فً وجه الم هرّ من ولوج جانب التواجد المغربً ق بٌل لحظا الحواجز بعنف، حّتى ٌتمّكن

كل هذا والحكومة المغربٌة الهٌة عن ملٌلٌة وسبتة وعن  ...درهما ٓ٘هراوات الحرس المدنً فً سبٌل الحصول على 

فكٌف ستهتم بنساء مثل هإالء ٌعشن فً هذا الوضع المزري المخجل لكل صاحب ذرة من إحساس  ضاٌا أهل المغرب،ق

 إنسانً!!

المهٌن لألنظمة الرأسمالٌة التً نرزح  هو دلٌل على التؤثٌر النساء المعٌالت البائسما ذكرناه هنا كمثالٌن عن وضع إن 

فهً تكدح لتؤمٌن نفقاتها ونفقات عائلتها حتى لو كان  ؛والتً ٌتم التعامل مع المرأة فٌها على أساس فلسفة مادٌة صرفة ،تحتها

لم ٌفرض علٌها العمل  وأٌن هذا من اإلسالم الذي ..حساب كرامتها وإنسانٌتها وراحتهاعلى هذا فً ظروف مهٌنة بائسة أو 

تها دائما محفوظة وكرامتها فً ظروف آمنة كرٌمة حٌث تكون مكانولم ٌطلبه منها بل جعله فً دائرة خٌاراتها إن أرادته و

اإلسالم الذي ال ٌقبل بؤن تعمل تحت  ،مس بكرامتهاوجسدها أو أي شًء ٌ ستغاللها أو استغالل جمال المرأة، وحرم امصونة

فً ماله ولٌست  اض  مفرو اب  لها عند الرجل ونصٌ اقّ  .. اإلسالم الذي جعل نفقتها حن االستعباد أو الذل أو االضطهاد.ظروف م

هِ ﴿ :أو مّنة منه. ٌقول هللا تعالىتفضال   ٌْ ن َسَعتِِه َوَمن قُِدَر َعَل ٌُنفِْق ُذو َسَعٍة مِّ ُ  لِ
ا آَتاهُ ّللاَّ ٌُنفِْق ِممَّ ولهن »: وٌقول  ﴾ِرْزقُُه َفْل

، فنفقتها واجبة على أبٌها أو أخٌها أو زوجها أو ولدها أو أقاربها الوارثٌن لها. فإن لم «علٌكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

قال له أحدهم عندما وزع لخطاب الذي أٌن منا عمر بن اٌكن لها قرٌب قادر على اإلنفاق علٌها، فنفقتها واجبة على الدولة...  

ما بالهم نعطٌهم حقهم وٌظنونه منً منة فقال له " ،ٌرا ٌا أمٌر المإمنٌن"جزاك هللا خمال علٌهم من بٌت مال المسلمٌن "ال

 إن كان هذا الحال مع الرجال فكٌف بالنساء القوارٌر!! !علٌهم"

 امة والعزة والرفاهٌة بإذنه تعالى..م شرع هللا على األرض لتعود الكرٌاللهم عجل لنا بتحك

 كتبته للمكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر
 أم صهٌب الشامً

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9

