
AR.indd   1AR.indd   1 15. Mai. 2020   01:33:3215. Mai. 2020   01:33:32



املتاعغات

٤ المصثطئ

٦ المطثص الاظفغثي

٩ عض المساواة بغظ الةظسغظ صغمئ سالمغئ؟
 .......... الثضاعرة ظسرغظ ظعاز طثغرة الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

١١ طآتمر بغةغظ ججء ق غاةجأ طظ خراع التدارات ولغج خراع المرأة طع الّرجض
 .......... رظا طخطفى سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر / وقغئ لئظان

١٥ بمظعاج سمض بغةغظ والئرظاطب السالمغ لطاظمغئ المساثاطئ جااثّطش ضّض الئحرّغئ سظ الّرضإ
 .......... دّرة الئّضعش سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الّاترغر / وقغئ تعظج

١٩
طخادصٌئ شالاجاٌم شاترغٌر لطصعاظغظ افجرّغئ

عثا تال التضعطات السربّغئ لماابسئ أعثاف وجثول أسمال بغةغظ الّثولّغئ
 .......... رظا طخطفى سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر / وقغئ لئظان

٢٢ تصغغط رواغئ المساواة بغظ الةظسغظ
 .......... الثضاعرة ظسرغظ ظعاز طثغرة الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

٢٩
«المرأة والفصر»

المساواة بغظ الةظسغظ ضعجغطئ إلخفاء تصغصئ القطساواة الرأجمالغئ
 .......... زعرة طالك سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر / وقغئ ترضغا

٣٤
«الّاسطغط وتثرغإ المرأة»

تسطغط المرأة شرض شغ اإلجقم ولغج تّصا وعمّغا غرشسه بغةغظ
 .......... طسطمئ الحاطغ (أم خعغإ) سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر / افرض المئارضئ – شطسطغظ

٣٨
«المرأة والختئ»

عض َشَحُض تعشغر الرساغئ الختغئ لطمرأة ظابٌع سظ سثم المساواة بغظ الةظسغظ أم سظ ظزام الثولئ؟
 .......... آطظئ سابث سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر / وقغئ أششاظساان

٤٤
«السظش ضث المرأة»

التاجئ لرؤغئ جثغثة إلظعاء السظش ضث المرأة
 .......... غاجمغظ طالك سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر / ععلظثا

٤٩
«المرأة والظجاع المسّطح»

تطعل سطى العرق... وشحض شغ المغثان!
 .......... براءة طظاخرة سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر / افرض المئارضئ – شطسطغظ

٥٣
«المرأة واقصاخاد»

تصثم أم اضطعاد طظ رواغئ: «تمضغظ المرأة طظ خقل الاعظغش»؟
 .......... شغضا صمارة سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر / إظثوظغسغا

٥٩
الّظساء شغ الّسططئ وخظع الصرار

شغ طساظصع بغةغظ ق تسئح إّق افجماك المّغائ!
 .......... زغظئ الّخاطئ سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر / وقغئ تعظج
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٦٣
اآللغات المآجساتغئ لطظععض بالمرأة

«بغظ المعجعد والمظحعد تدغع افعثاف»
 .......... عاجر الغسصعبغ سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر / وقغئ تعظج

٦٧
«تصعق اإلظسان لطمرأة»

الّظزام الّرأجمالغ وتصعق المرأة... عض تطرح الّحةرة الثئغبئ بمارا ذّغئئ؟
 .......... زغظئ الّخاطئ سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر / وقغئ تعظج

٧١
«المرأة واإلسقم» 

بغظ المغجان الحرسغ والمغباق افطمغ
 .......... ظسرغظ بعظاشري سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر / طظطصئ الثطغب السربغ

٧٧
«المرأة والئغؤئ»

تأبغر افزطئ الئغؤغئ سطى الظساء ق غمضظ تطعا سظ ذرغص طسالةئ افسراض بثقً طظ طسالةئ السئإ
 .......... شاذمئ طخسإ سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر / وقغئ باضساان

٨٣
الطفطئ شغ اتفاق بغةغظ
بغظ الاضرغط وبغع الععط

 .......... بغان جمال سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر / افرض المئارضئ - شطسطغظ

٨٩ الثاتمئ
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٤

المقدمة
(طارجمئ)

التمث هللا الثي أظسط سطغظا بظسمئ اإلجقم والخقة والسقم سطى رجعل اهللا وسطى آله وختئه أجمسغظ والاابسغظ.
غخادف سام ٢٠٢٠ الثضرى الثاطسئ والسحرغظ إلسقن وطظعاج سمض بغةغظ، وعغ وبغصئ طسافغدئ ضاظئ ظاغةئ المآتمر 
السالمغ الرابع المسظغ بالمرأة الثي سصثته افطط الماتثة شغ أغطعل/جئامئر ١٩٩٥ شغ بغةغظ، الخغظ. ضان عثشعا المسطظ 
عع الظععض بتصعق المرأة وتتسغظ تغاتعا سطى الخسغث السالمغ طظ خقل تطئغص طئثأ "المساواة بغظ الةظسغظ" شغ جمغع 
طةاقت التغاة: السغاجغئ واقصاخادغئ واقجاماسغئ، وإدطاج المظزعرات الةظساظغئ شغ جمغع السغاجات والصعاظغظ والئراطب 
داخض الثول لةمغع شؤات المةامع. ورتئعا بتفاوة بعثه العبغصئ باسائارعا أضبر افجظثات رؤغًئ لامضغظ الظساء والفاغات سطى 
المساعى الثولغ و"إذار السغاجئ السالمغئ افضبر حمعقً وطثطط السمض" لاتصغص المساواة بغظ الةظسغظ وتصعق اإلظسان 
لطظساء والفاغات شغ ضض طضان. وسثت العبغصئ أغدا بإتثاث بعرة طظ أجض طضاظئ المرأة وتشغغر تغاتعا لفشدض طظ خقل 
الصداء سطى الامغغج بغظ الةظسغظ بةمغع أحضاله. وتط اساماد إسقن وطظعاج سمض بغةغظ طظ ١٨٩ دولئ، بما شغ ذلك غالئغئ 
التضعطات شغ الئقد اإلجقطغئ، الاغ واشصئ سطى تظفغث أتضاطعا والاجاطاتعا داخض دولعا، وإزالئ أي تعاجج ظزاطغئ أو بصاشغئ أو 
دغظغئ أطام المساواة بغظ الرجض والمرأة داخض طةامساتعا، شغ ضض طظ التغاة الساطئ والثاخئ. روجئ العبغصئ لفعثاف وجثاول 
والصعاظغظ  القتصئ  الثولغئ  اقتفاصغات  طظ  لطسثغث  افجاس  وحضطئ  افطط  داخض  ضئغر  بحضض  اإلسقن  شغ  العاردة  افسمال 
العذظغئ الماسطصئ بتصعق المرأة. لقتافال بعثا اإلظةاز المعط الثي تثث شغ السظئ الثاطسئ والسحرغظ طظ طئادرة إسقن 
تمطئ دولغئ: "جغض المساواة: إسمال تصعق المرأة طظ أجض  وطظعاج سمض بغةغظ، أذطصئ عغؤئ افطط الماتثة لطمرأة أغداً 
طساصئض طساٍو"، والاغ تعثف إلى تتفغج جغض جثغث لطثسعة إلى المساواة بغظ الةظسغظ، وتتصغص ذلك شغ اقصاخاد والسغاجئ 

والتغاة افجرغئ صئض سام ٢٠٣٠.
سطى طثى سصعد سثغثة، أخئح طفععم "المساواة بغظ الةظسغظ" العارد شغ إسقن وطظعاج سمض بغةغظ واقتفاصغات الثولغئ 
افخرى سقطئ دولغئ لطثول الماتدرة والاصثطغئ، وطصغاجاً لمثى طساططئ الثول لظسائعا. ُغظزر إلغعا سطى أظعا صغمئ سالمغئ 
غةإ أن غائظاعا جمغع الظاس بشخ الظزر سظ طساصثاتعط البصاشغئ أو الثغظغئ، سطى الرغط طظ أن عثا المفععم عع سئارة سظ 
بظاء طعلعد شغ الشرب غساظث إلى طئثأ سطماظغ غربغ طظ خظع اإلظسان. شغ العاصع، أخئح الضبغرون غظزرون إلى المساواة 
بغظ الةظسغظ سطى أظعا وجغطئ ق حك شغعا لامضغظ جمغع الظساء، وتتسغظ ظعسغئ تغاتعظ، والظععض باظمغئ افطط. الئغان: 
"المساواة بغظ الةظسغظ لغسئ طةرد عثف شغ تث ذاته ولضظ وجغطئ لاتصغص جمغع افعثاف افخرى سطى جثول افسمال 

السالمغ" شأخئتئ الفضرة راجثئ شغ ظفسغئ المةامع الثولغ.
وبالاالغ، شإن أي اساصاد أو بصاشئ أو أغثغعلعجغئ تاسارض طع المساواة بغظ الةظسغظ تاط إداظاعا ووخفعا بأظعا طسادغئ 
لطمرأة، وطاثطفئ وصمسغئ. واسائر ظحطاء الظعع اقجاماسغ والتضعطات السطماظغئ ووضاقت افطط الماتثة الصعاظغظ اقجاماسغئ 
وافجر اإلجقطغئ العثف الرئغسغ لعط. وبالاالغ، جسئ افظزمئ الماساصئئ شغ الئقد اإلجقطغئ إلى إخقح عثه افتضام 

اإلجقطغئ أو إلشائعا شغ بقدعا، تتئ جاار طجغش غامبض شغ ضمان تصعق المرأة وتتصغص الظعدئ والاصثم.
وشغ العاصع، لط غضظ لطظحر المضبش وشرض المفععم الشربغ لطمساواة بغظ الةظسغظ داخض الثول ذات افغطئغئ المسطمئ 
وسطى الئقد اإلجقطغئ شغ جمغع أظتاء السالط أي سقصئ باتسغظ تغاة الظساء المسطمات. بثقً طظ ذلك، ضان طةرد وجغطئ أخرى 
تساثثطعا الثول الرأجمالغئ اقجاسمارغئ شغ ظدالعا المئثئغ ضث اإلجقم لمظع ظععره شغ الئقد اإلجقطغئ ضظزام جغاجغ: 
شصط الثقشئ سطى طظعاج الظئعة عغ الاغ جعف تاتثى عغمظاعط وتعثد طخالتعط شغ السالط. ٢٥ ساطاً طدئ سطى خطئ 
إسقن وطظعاج سمض بغةغظ المضبفئ لاسجغج صدغئ المساواة بغظ الةظسغظ سطى الخسغث السالمغ، وق تجال المحضقت تجداد جعءا 
غعطا بسث غعم شغ حاى الظعاتغ السغاجغئ واقصاخادغئ والئغؤغئ واقجاماسغئ وتعاجععا المسطمات شغ جمغع أظتاء السالط، بض 

والمرأة سطى الخسغث الثولغ.
لط غاط العشاء بعسعد تتصغص الامضغظ والاتسغظ شغ تغاتعظ. لثا، "عض جصط صظاع المساواة بغظ الةظسغظ؟"، وإذا ضان افطر 
ضثلك، شعض طظ الختغح أن غسامر اجاثثاطه ضمسغار لطتضط سطى طجاغا أو أوجه الصخعر شغ البصاشات وافظزمئ افخرى؟ غسسى 
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بيجني +٢٥: هل سقط قناع املساواة بني اجلنسني؟

٥

عثا الضاّغإ إلى تتثي الرواغات السائثة الماسطصئ بـ"المساواة بغظ الةظسغظ" وادساءاتعا بالظععض بتصعق المرأة وتتصغص 
رشاعغاعا، إظه غئتث شغ أجئاب شحض جغاجات وصعاظغظ المساواة بغظ الةظسغظ شغ تتسغظ تغاة المرأة، وضثلك حرح افجئاب 
الةثرغئ المئثئغئ والظزاطغئ التصغصغئ لطسثغث طظ المحاضض الاغ تعاجه المرأة الغعم. ضما أظه غضحش سظ افجظثة التصغصغئ 
قتفاق إسقن وطظعاج سمض بغةغظ وغغره طظ اقتفاصات الظسائغئ الثولغئ شغما غاسطص بظحر الترضئ الظسائغئ والمساواة بغظ 
الةظسغظ شغ الئقد اإلجقطغئ والةالغات اإلجقطغئ شغ جمغع أظتاء السالط. وافعط طظ ذلك، غعثف الضاغإ إلى تعضغح ضغش 
أن اإلجقم وظزاطه السغاجغ، الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، غعشر طصاربئ جثغثة ورؤغئ بثغطئ طةربئ تط اخائارعا سئر السخعر 
لاتسغظ تغاة المرأة وتطعا بحضض شسطغ. شالمئثأ اإلجقطغ الفرغث والحاطض لطمئادئ والصعاظغظ وافظزمئ الافخغطغئ عع طظ 
جغرشع طضاظئ المرأة داخض المةامع، وغدمظ تصعصعا، وغتمغعا طظ افذى، وغرشع طساعى طسغحاعا وعع طظ غتصص تصثطًا 

تصغصغاً داخض الثولئ.
عثا الضاغإ سئارة سظ طةمعسئ طظ المصاقت طظ ظساء أسداء شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر طظ أظتاء طثاطفئ 
طظ السالط، وظحر ضةجء طظ تمطئ سالمغئ ظزمعا الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر شغ آذار/طارس 
٢٠٢٠ تتئ سظعان "بغةغظ +٢٥: عض جصط صظاع المساواة بغظ الةظسغظ؟". وتعجئ التمطئ، الاغ تزغئ بثسط دولغ واجع 
الظطاق، بمآتمر سالمغ سطى اإلظارظئ تدمظ ضطمات فخعات أسداء شغ تجب الاترغر طظ تعظج وأجارالغا وترضغا ولئظان 
وإظثوظغسغا وافرض المئارضئ – شطسطغظ وبرغطاظغا. ظسأل اهللا جئتاظه وتسالى أن غةجي جمغع الثغظ جاعمعا شغ الضاغإ، 
والثغظ ظزمعا وحارضعا شغ التمطئ والمآتمر. ظثسع اهللا أن تةجى جععدعط بالسعدة السرغسئ لثولئ الثقشئ الراحثة والاغ 
رَْسلَْناَك إَِالّ رمَْحًَة لِّلَْعالَِمنَي﴾ [افظئغاء: ١٠٧]

َ
جاسمض سطى بظاء طساصئض أضبر إحراصاً لةمغع الظساء تتئ تضمعا السادل. آطغظ. ﴿َوَما أ

د. ظسرغظ ظعاز
طثغرة الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي 

لتجب الاترغر
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٦

الملخص التنفيذي
(طارجط)

شغ أغطعل/جئامئر ١٩٩٥، ظزمئ افطط الماتثة طآتمرعا السالمغ الرابع المسظغ بالمرأة شغ بغةغظ، الخغظ. وتدره ٦٠٠٠
طظثوب تضعطغ وأضبر طظ ٤٠٠٠ طمبض لطمظزمات غغر التضعطغئ، وُوخش بأظه أضئر تةمع سطى اإلذقق لثساة المساواة بغظ 
الةظسغظ. وضاظئ ظاغةئ المآتمر إسقن وطظعاج سمض بغةغظ، وعغ وبغصئ طسافغدئ، أحادت بعا افطط الماتثة بعخفعا أضبر 
افجظثات رؤغئ لامضغظ الظساء والفاغات سطى الخسغث الثولغ وأحمض إذار لطسغاجات السالمغئ وطثطط لطسمض لاتصغص المساواة 

بغظ الةظسغظ وتصعق اإلظسان لطظساء والفاغات شغ ضض طضان.
تط تئظغ خطئ إسقن وطظعاج سمض بغةغظ طظ ١٨٩ دولئ، بما شغ ذلك غالئغئ التضعطات شغ الئقد اإلجقطغئ، الاغ واشصئ سطى 
تظفغث أتضاطعا والاجاطاتعا داخض دولعا وتسجغج أجظثتعا وصغمعا السطغا بغظ دولعا بعثف تتصغص المساواة بغظ الرجض والمرأة شغ 
جمغع طةاقت التغاة: السغاجغئ واقصاخادغئ واقجاماسغئ. وتسعثوا بالمساواة بغظ أدوار الةظسغظ وتصعصعما وطسآولغاتعما 
شغ التغاة الساطئ والثاخئ سطى السعاء سظ ذرغص إزالئ التعاجج المظعةغئ أو البصاشغئ أو الثغظغئ الاغ تتعل دون المساواة بغظ 
الةظسغظ، بما شغ ذلك شغ وتثة افجرة. واسُاِئر اإلسقن سطى أظه غمبض ظصطئ تتعل طعمئ بالظسئئ لةثول افسمال السالمغ 
لطمساواة بغظ الةظسغظ، وغحضض شغ العاصع افجاس لطسثغث طظ اقتفاصغات الثولغئ القتصئ والصعاظغظ العذظغئ الماسطصئ بتصعق 

المرأة. ووسث بإتثاث بعرة شغ وضع المرأة وتغاتعا إلى افشدض طظ خقل الصداء سطى الامغغج بغظ الةظسغظ بةمغع أحضاله.
غخادف سام ٢٠٢٠ الثضرى السظعغئ الثاطسئ والسحرغظ إلسقن وطظعاج سمض بغةغظ. ضما غخادف الثضرى السظعغئ الساحرة 
إلظحاء عغؤئ افطط الماتثة لطمرأة، شدق سظ السظئ الثاطسئ الاغ حعثتعا خطئ افطط الماتثة السالمغئ لطاظمغئ المساثاطئ 
لسام ٢٠٣٠. ضما أن أعثاف الاظمغئ المساثاطئ لفطط الماتثة، الاغ تط تتثغثعا شغ سام ٢٠١٥، تعثف أغداً إلى تتصغص 
أعثاشعا الرئغسغئ، وعغ الظععض بالمساواة بغظ الةظسغظ، والظزر إلغعا سطى أظعا ججء ق غاةجأ طظ تتصغص أعثاشعا المامبطئ 
شغ الصداء سطى الفصر وتتصغص الاظمغئ المساثاطئ شغ جمغع أظتاء السالط. وصث ظزمئ التضعطات والظاحطعن شغ طةال المساواة 
بغظ الةظسغظ أظحطئ شغ جمغع أظتاء السالط لقتافال بالثضرى السظعغئ الربع صرظغئ لما أذطص سطغه بالظص الاارغثغ. ضما أذطصئ 
عغؤئ افطط الماتثة لطمرأة تمطاعا الثولغئ: "جغض المساواة: إسمال تصعق المرأة طظ أجض طساصئض طاساو"، الاغ تظص سطى أن 
عثشعا عع تحث جغض جثغث لطثسعة إلى المساواة بغظ الةظسغظ، ووضع برظاطب طظ الاثابغر المطمعجئ لاسجغج اإلجراءات السرغسئ 

لاتصغص المساواة بغظ المرأة والرجض شغ المةال اقصاخادي والسغاجغ والتغاة افجرغئ صئض سام ٢٠٣٠.
لصث وضع إسقن وطظعاج سمض بغةغظ خطئ وأعثاشا اجاراتغةغئ وصائمئ باإلجراءات الاغ غاسغظ سطى التضعطات وغغرعا اتثاذعا 
سطى المساعغات العذظغئ واإلصطغمغئ والثولغئ لاتسغظ تغاة المرأة طظ خقل الظععض بالمساواة بغظ الةظسغظ شغما أجماه  
١٢ طةاقً طظ "طةاقت اقعامام التاجمئ": المرأة والفصر، تسطغط المرأة وتثرغئعا ، المرأة والختئ، السظش ضث المرأة، المرأة 
والظجاع المسطح، المرأة واقصاخاد، المرأة شغ طعاصع السططئ وخظع الصرار، اآللغات المآجسغئ لطظععض بالمرأة، تصعق اإلظسان 
المظزعرات  وإدطاج  الةظساظغ  المظزعر  طراساة  تسمغط  عع  العثف  وضان  والطفطئ.  والئغؤئ،  والمرأة  واإلسقم،  المرأة  لطمرأة، 
الةظساظغئ شغ جمغع السغاجات والصعاظغظ والئراطب سطى جمغع طساعغات المةامع. ودسئ التضعطات والسططات الساطئ وافسمال 
الاةارغئ والمظزمات الظسائغئ والمآجسات والعغؤات غغر التضعطغئ وغغرعا طظ المآجسات والعغؤات إلى خغاغئ اقجاراتغةغات 
والسغاجات والئراطب، وتسئؤئ المعارد، وطسالةئ الاحرغسات لاتصغص أعثاف خطئ سمض الئرظاطب، وإذ تحثد سطى أن الاشغغرات 
المظعةغئ لاتعغض العغاضض والمآجسات والمساغغر داخض الثول وشصا لطمساواة بغظ الةظسغظ غظئشغ أن تضعن سمغصئ وق رجسئ 
شغعا. وظاغةئ لثلك، جرى الاروغب لةثول أسمال خطئ سمض بغةغظ سطى ظطاق ضئغر داخض الثول. ضما أجرت التضعطات ووضاقت 
افطط الماتثة اجاسراضات حاططئ سطى الخسغثغظ العذظغ واإلصطغمغ سطى طثى خمج جظعات لاصغغط الاصثم المترز وخغاغئ 
المجغث طظ اإلجراءات والمئادرات لطاشطإ سطى السصئات والاتثغات وتتصغص اإلجراع الضاطض شغ تظفغث جمغع أتضام خطئ سمض 

بغةغظ.
سطى طثى السصعد الصطغطئ الماضغئ، أخئح طفععم "المساواة بغظ الةظسغظ"، الماةسث شغ إسقن وطظعاج سمض بغةغظ وأعثاف 
الاظمغئ المساثاطئ وغغرعا طظ اقتفاصغات الثولغئ، طبض اتفاصغئ افطط الماتثة لطصداء سطى جمغع أحضال الامغغج ضث المرأة لسام 
١٩٧٩ (جغثاو)، أخئح سقطئ سطى الخسغث الثولغ لاتثغث الثول الماتدرة، وطصغاجاً لضغفغئ طساططئ افطط جغثا لظسائعا. وضبغرا 
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طا ُغتضط سطى تصثم الئطثان طظ خقل تةط تظفغثعا ووجعدعا داخض المةامسات. وغظزر إلغعا سطى أظعا صغمئ سالمغئ غظئشغ أن 
غساظصعا جمغع الظاس بشخ الظزر سظ طساصثاتعط البصاشغئ أو الثغظغئ. عثا سطى الرغط طظ تصغصئ أن المساواة بغظ الةظسغظ عغ 
بظاء غربغ الفضر، غصعم سطى السصغثة السطماظغئ الشربغئ الاغ وضسعا اإلظسان، والاغ ظعرت بسئإ السثغث طظ المزالط وغغاب 
التصعق افجاجغئ الاغ ساظئ طظعا المرأة داخض الثول افوروبغئ وغغرعا طظ الثول الشربغئ شغ ظض أظزماعط السطماظغئ - تارغت 

ق غاصاجمه اإلجقم وق التضط اإلجقطغ.
بثلك، أخئح الضبغرون غظزرون إلى المساواة بغظ الةظسغظ سطى أظعا العجغطئ الاغ ق جثال شغعا لامضغظ جمغع الظساء، وإرجاء 
اقتارام والسثالئ والتغاة السادلئ لعظ، وتتسغظ ظعسغئ تغاتعظ، وتتصغص إطضاظاتعظ الضاططئ شغ المةامع. شسطى جئغض المبال، 
أخئح الئغان: "المساواة بغظ الةظسغظ لغج عثشا شغ تث ذاته شتسإ، بض وجغطئ لاتصغص جمغع افعثاف افخرى المثرجئ شغ 
جثول افسمال السالمغ"، حسارا لطسثغث طظ وضاقت افطط الماتثة وأظخار المساواة بغظ الةظسغظ، وطاأخض شغ ظفسغئ المةامع 

الثولغ.
وطع ذلك، شإن اقظاحار السالمغ المضبش لطمساواة بغظ الةظسغظ ضمصغاس لامضغظ المرأة الثي غظئشغ أن تتادظه جمغع 
الثول، بشخ الظزر سظ طساصثاتعا، ق غظئشغ أن غظزر إلغه بمسجل سظ المحعث السغاجغ السالمغ، بض شغ جغاق الخراع المئثئغ 
الثي غتثث شغ جمغع أظتاء السالط طظث سصعد سثغثة بغظ الرأجمالغئ واإلجقم. وطما ق حك شغه أن الثول اقجاسمارغئ الشربغئ 
اظثرذئ فضبر طظ صرن شغ أجظثة طظسصئ وصعغئ لاسجغج وشرض الصغط السطماظغئ والطغئرالغئ والثغمصراذغئ وغغرعا طظ المبض 
وأظماط التغاة والظزط الرأجمالغئ شغ الئقد اإلجقطغئ وسطى الةالغات المسطمئ شغ جمغع أظتاء السالط. وضان العثف عع التفاظ 
سطى عغمظئ الثول الرأجمالغئ الشربغئ شغ السالط طظ خقل طظع اظاحار اإلجقم وخسعده شغ الئقد اإلجقطغئ ضظزام جغاجغ، 
والثقشئ سطى طظعاج الظئعة، والاغ طظ حأظعا أن تحضض الاعثغث المئثئغ لمخالتعط اقجاراتغةغئ واقصاخادغئ. وضان ظحر 
الترضات الظسعغئ وصغمعا الشربغئ شغ جمغع أظتاء السالط، وق جغما شغ الئقد اإلجقطغئ، ججءا ق غاةجأ طظ تتصغص عثه افجظثة. 
شغ العاصع، ضان عظاك طظث شارة ذعغطئ زواج بغظ الترضئ الظسائغئ واقجاسمار، طصائج طظ ضقم لغطى أتمث، الضاتئئ المخرغئ 
افطرغضغئ سظ الترضات الظسعغئ شغ الئقد اإلجقطغئ وطآلفئ ضااب "المرأة والةظج شغ اإلجقم"، الاغ ضائئ: "افظبروبعلعجغا 
(سطط اإلظسان)، ضبغرا طا صغض سظه، إظه خثم اقجاسمار، وربما غةإ أن غصال أغدا إن الترضات الظسعغئ، أو أشضار الترضئ الظسعغئ، 

ضاظئ بمبابئ الثادم اآلخر له".
وظاغةئ لثلك، ضان عظاك تسغغج لــ"الظصاش الظسائغ" و"صداغا المرأة"، الطثغظ أخئتئ تعغمظ سطغعما وتتاضرعما المبض 
وافجظثات السطماظغئ الشربغئ الاغ ضان طظ الماعصع طظ افطط أن تتادظعا وتسجزعا تتئ جاار زائش طظ تصعق المرأة، الاتثغث 
والاصثم، شغ تغظ ق سقصئ لعا شغ العاصع باتسغظ تغاة المرأة المسطمئ. تط تةاعض الثراجئ المعضعسغئ لفجئاب التصغصغئ 
والتطعل السطغمئ لضبرة المحاضض الاغ تعاجععا المرأة، شدق سظ افبر التصغصغ لظزط الصغط المثاطفئ سطى تغاة المرأة والتغاة 
افجرغئ والمةامع بثق طظ السسغ وراء المئثأ الرأجمالغ. وطظ بط، شإن أي طساصث أو بصاشئ أو شضرة تاسارض طع طفععم 
المساواة بغظ الةظسغظ أو الصغط الطغئرالغئ الشربغئ صث أدغظ وُوخش بأظه طظاعخ لطمرأة، وطاثطش وصمسغ اشاراضغاً، دون أن 
غثرس بخثق جقطئ عثه الصغط وطخثاصغاعا والمبض السطغا الشربغئ، وق طا إذا ضان أبر تظفغث عثه البصاشات الئثغطئ سطى المرأة 
ووتثة افجرة والمةامع إغةابغا أو إحضالغا. وضاظئ افتضام اإلجقطغئ اقجاماسغئ وأتضام افجرة، طبض تطك الماسطصئ بتصعق 
وأدوار الرجض والمرأة شغ الجواج، أو تطك الماسطصئ بالطقق، وتداظئ افذفال، والمغراث، وتسثد الجغةات، عغ افعثاف الرئغسغئ 
لعثه الاعمئ طظ جاظإ الظاحطغظ شغ طةال المساواة بغظ الةظسغظ. وطظ بط، ضاظئ عظاك دسعات صعغئ طظ افطط الماتثة، 
والظسعغات، والتضعطات الشربغئ، والترضات الظسعغئ وغغرعا، إلخقح أو إلشاء عثه افتضام اإلجقطغئ داخض الئقد اإلجقطغئ. 
وتسامر عثه المطالإ تاى الغعم، طع طجاسط بأن افتضام اقجاماسغئ اإلجقطغئ تصطض طظ صغمئ المرأة وتتط طظ حأظعا، 
وظالمئ تةاععا، وتمظسعا طظ أخث طضاظعا الضاطض شغ المةامع، وتحضض سصئات أطام تظمغئ افطط. واسامثت افظزمئ الماساصئئ 
شغ الئقد اإلجقطغئ عثه الثطئ وظفثتعا، طةسثة شغ إذار اتفاق السقم والمساواة بغظ الةظسغظ، واتفاصغئ الصداء سطى جمغع 
أحضال الامغغج ضث المرأة، وغغرعا طظ اقتفاصات الثولغئ، لاشغغر افتضام اقجاماسغئ وافتضام اإلجقطغئ الماسطصئ بافجرة داخض 
بقدعا سطى أجج سطماظغئ ولغئرالغئ طظ خقل طسمى المساواة بغظ الةظسغظ. وبمساسثة وجائض اإلسقم السطماظغئ والمظزمات 
الظسعغئ وغغرعا طظ المآجسات والعغؤات السطماظغئ، سجزت عثه التضعطات بحضض ضئغر الاصاجط الماساوي لفدوار والمسآولغات 

بغظ الرجال والظساء شغ التغاة افجرغئ والمةامع، طثسغئ أن عثا طظ حأظه أن غئظغ طساصئقً أشدض لظسائعط وبقدعط.
وطع ذلك، وبسث طرور ٢٥ ساطا سطى إسقن وطظعاج سمض بغةغظ، و٤٠ ساطا سطى اتفاصغئ الصداء سطى جمغع أحضال الامغغج ضث 
المرأة (جغثاو)، وجثول أسمالعا المضبش لاسجغج صدغئ المساواة بغظ الةظسغظ سطى الخسغث السالمغ، لط تاةّسث وسعد الامضغظ 
وتتسغظ تغاة المرأة العاردة شغ عثه اقتفاصات الثولغئ لةماعغر الظساء السادغات شغ الئقد اإلجقطغئ، وق شغ جمغع أظتاء 
السالط. وشغ العاصع، تفاصط ظطاق السظش والفصر واظسثام افطظ واقجاشقل واقتةار الةظسغ والزطط واقضطعاد الثي تعاجعه 
المرأة، شدق سظ تالئ الاسطغط والرساغئ الختغئ داخض بقدعا، شغ السثغث طظ الئطثان. إظعا تصغصئ طسارف بعا تاى طظ افطط 
الماتثة، ضما عع واضح شغ بغان خادر سظ عغؤئ افطط الماتثة لطمرأة شغ أغار/طاغع ٢٠١٩ بحأن "عغؤئ افطط الماتثة 
شغ المآتمر السالمغ لاصثم المرأة لسام ٢٠١٩"، والثي جاء شغه: "سطى الرغط طظ إتراز بسخ الاصثم، ضان الاشغغر التصغصغ 
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بطغؤا، ق غجال الامغغج طعجعدًا، شمساعماتعظ أصض طظ صغماعا، وغسامررن شغ السمض أضبر، وضسإ صطغض، ولثغعظ خغارات أصض، 
وغعاجعظ أحضاقً طاسثدة طظ السظش شغ المظجل وشغ افطاضظ الساطئ". ولثلك، طظ العاضح أظه سطى الرغط طظ عثه افجظثات 
السالمغئ والعذظغئ المضبفئ لاسجغج وتظفغث المساواة بغظ الةظسغظ داخض الثول، لط غتثث أي تشغغر تصغصغ بالظسئئ لطمرأة؛ بض 
إن طحاضطعا ق تجال صائمئ أو أظعا تثععرت أضبر طظ ذلك. وسقوة سطى ذلك، شإن المتاوقت الراطغئ إلى تتصغص المساواة بغظ 
الةظسغظ صث جطئئ لطمرأة بق حك طجغثا طظ الاعتر والئآس، بما شغ ذلك اقضطرار إلى أن تضعن طسغق فجرتعا، شدق سظ 
الاسئإ شغ تعترات شغ إذار الجواج بسئإ المظازسات سطى المسآولغات، والاصطغض طظ حأن دور المرأة الفرغث ضأم، طما غآدي إلى 
إعمال تصعق الطفض. وضان لضض ذلك أبر جطئغ سطى جقطئ وتثة افجرة، ورشاه الظساء والرجال وافذفال سطى تث جعاء، طع طا 

غارتإ سطى ذلك طظ سعاصإ تامغئ سطى المةامع.
وطظ المآضث أن السآال الثي غةإ أن غطرح عع "عض جصط صظاع المساواة بغظ الةظسغظ؟" عض الرواغات الاغ تط الاروغب 
لعا - أن المساواة بغظ الةظسغظ عغ الطرغص إلى تمضغظ المرأة، وإزالئ الزطط، وتتسغظ ظعسغئ تغاتعا، وتصثم افطط - تمتص 
جغثا؟ أم أن المساواة بغظ الةظسغظ ضاظئ بمبابئ تتعغض وإلعاء سظ طسالةئ افجئاب المئثئغئ والظزاطغئ الةثرغئ، وشعط التطعل 
الرئغسغئ لطمحاضض والمزالط الاغ ق تخر لعا الاغ تعاجععا الظساء والفاغات الغعم، باإلضاشئ إلى وضع المجغث طظ افسئاء 
والمسدقت سطغعظ؟ وإذا ضان افطر ضثلك، شعض طظ الخعاب أن تسامر "المساواة بغظ الةظسغظ" شغ اجاثثاطعا ضمصغاس 

لطتضط سطى جثارة أو أوجه صخعر البصاشات والظزط افخرى؟
وبسث طرور خمسئ وسحرغظ ساطا سطى إسقن وطظعاج سمض بغةغظ، طظ المآضث أظه العصئ المظاجإ أن ظصّغط بخثق تصغصئ 
اقساصاد السائث بأن تتصغص المساواة بغظ الةظسغظ عع الثواء الحاشغ لمحاضض المرأة واضطعادعا. وافطر المآضث عع أظظا ق 
ظساطغع بئساذئ أن ظائع وخفئ الفحض ظفسعا. ولثلك، غةإ أن غضعن عظاك ظعب جثغث ورؤغئ بثغطئ ذات طخثاصغئ لدمان 
طساصئض أضبر إحراصا لطظساء والفاغات شغ طةاقت السغاجئ واقصاخاد والاسطغط والرساغئ الختغئ والتغاة افجرغئ وشغ ضض طةال 

طظ طةاقت المةامع.
غعثف عثا الضاغإ إلى تعضغح ضغش أن اإلجقم وظزاطه السغاجغ؛ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، غمبض عثه الرؤغئ الئثغطئ 
المعبعصئ الاغ تط اخائارعا سطى طر الجطظ. تط إذقق الضاغإ ضةجء طظ تمطئ سالمغئ ظزمعا شغ آذار/طارس ٢٠٢٠ الصسط 

الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر بسظعان "بغةغظ +٢٥: عض جصط صظاع المساواة بغظ الةظسغظ؟".
ظسسى شغ عثا الضاغإ إلى دراجئ افعثاف اقجاراتغةغئ إلسقن وطظعاج سمض بغةغظ شغ طثاطش "طةاقت اعاماطه التاجمئ" 
وتعضغح ضغفغئ ارتئاط إخفاصاته شغ تتصغص أعثاشه بالسغعب الماأخطئ شغ طفععم المساواة بغظ الةظسغظ. وغحمض ذلك ظعةعا 
المسغإ شغ تتطغض المحاضض وتصثغط التطعل طظ طظزعر جظساظغ صخغر الظزر، بثق طظ دراجئ أجئابعا التصغصغئ بمعضعسغئ. 
وظتظ ظعثف إلى إظعار أن السثغث طظ المحاضض الاغ تعاجععا المرأة الغعم عغ ظاغةئ طئاحرة لطمساصثات والصغط والظزط 
الرأجمالغئ واقحاراضغئ وغغرعا طظ المساصثات والصغط والظزط الاغ وضسعا اإلظسان والاغ تظفث شغ الثول شغ جمغع أظتاء السالط، 
وضغش أن المساواة بغظ الةظسغظ ضاظئ بمبابئ تةاب لاشطغئ ظطاق المسآولغئ الاغ تتمطعا عثه السعاطض المظعةغئ والمئثئغئ 
سظ طحاضض المرأة سطى الخسغث السالمغ. ضما جغسطط الضاغإ الدعء سطى الطئغسئ الثاذؤئ لرواغات المساواة بغظ الةظسغظ 
الماسطصئ بامضغظ المرأة، شدق سظ شدح جثول افسمال الشادر إلسقن وطظعاج سمض بغةغظ لاسثغض وإلشاء افتضام اإلجقطغئ 
اقجاماسغئ وأتضام افجرة داخض الئطثان واآللغات المساثثطئ لاتصغص عثا العثف. وأخغرًا، جغسرض الضاغإ الرؤغئ اإلجقطغئ 
الفرغثة لاتصغص الامضغظ التصغصغ لطمرأة وتتسغظ ظعسغئ تغاتعا بحضض تصغصغ، وتفضغك افضاذغإ الماسطصئ بإضساف اإلجقم 
لطمرأة واضطعادعا. وجعف غعضح ضغش أن افغثغعلعجغئ اإلجقطغئ ضما ذئصعا الظزام اإلجقطغ أي الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، 
تصثم طثططا حاطق طظ المئادئ الافخغطغئ والصعاظغظ والظزط بحضض سمطغ، وترشع طظ طضاظئ المرأة داخض المةامع، بما شغ 
ذلك دورعا ضأم، تمظع وتتض السثغث طظ المحاضض الاغ تعاجععا، وتجغض الزطط، وتعشر لعا إطضاظغئ التخعل سطى تسطغط ورساغئ 
ختغئ سالغئ الةعدة، وتمضظعا طظ أن غضعن لعا دور سام ظحط وطظاب شغ إذار بغؤئ آطظئ، وغتصص الاصثم التصغصغ والاظمغئ 

داخض الثولئ.
شغ العاصع، اإلجقم عع ظزام شرغث طظ ظعسه، أرجطه اهللا جئتاظه وتسالى عثاغئ ورتمئ لطسالمغظ، خالص الضعن السطغط، التضغط، 
الثي غسطط أشدض ذرغصئ لاظزغط المةامع والتغاة افجرغئ بطرغصئ سادلئ وتطئغئ اتاغاجات جمغع الئحر - الثضعر واإلظاث سطى 
َِميِد﴾. لَُماِت إىَِل اجُّورِ بِإِْذِن َربِِّهْم إىَِل رِصَاِط الَْعِزيِز احلْ َْك حِكُْخِرَج اجَّاَس ِمَن الظُّ َ ِ نَزْجَاهُ إ

َ
تث جعاء. غصعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿الَر كَِتاٌب أ

ظثسع اهللا أن تضعن طتاعغات عثا الضاغإ وجغطئ لامغغج التص طظ الئاذض شغما غاسطص بالظععض بتصعق المرأة، وضثلك تعشغر 
 رؤغئ واضتئ وطصظسئ لضغفغئ تأطغظ طساصئض أضبر إحراصا وازدعارا وأطظا لعا

الثضاعرة ظسرغظ ظعاز
طثغرة الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر
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٩

هل المساواة بين الجنسين
قيمة عالمية؟
الثضاعرة ظسرغظ ظعاز

طثغرة الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

طساصثاتعا  سظ  الظزر  بشخ  الثول  جمغع  تتادظعا  أن  غظئشغ  سالمغئ"  "صغمئ  عغ  الةظسغظ"  بغظ  "المساواة  أن  ُغجسط 
الثغظغئ. وغةادل الثغظ غآغثون عثا الاأضغث بأن ذلك غرجع إلى أظه طفععم طتاغث ق غظامغ إلى بصاشئ طسغظئ أو وجعئ 
ظزر أغثغعلعجغئ طتثدة، وبالاالغ ق غظئشغ أن غاسارض طع الظزام السصائثي في حسإ. وطع ذلك، عثا غغر ختغح طظ 

وجعات ظزر سثة.
طظ المعط أوق أن ظفعط أن المساواة بغظ الةظسغظ لغسئ طةرد دسعة إلى أن تاماع المرأة بالتصعق السغاجغئ واقصاخادغئ 
والاسطغمغئ والصاظعظغئ ظفسعا الاغ غاماع بعا الرجض، أو الظزر إلى الةظسغظ سطى أظعما غاماسان بظفج الصغمئ والفضر. بض 
عع اقساصاد بأظه غظئشغ أن تضعن عظاك طساواة شغ جمغع جعاظإ المةامع، بما شغ ذلك افدوار والمسآولغات الجوجغئ 

وافجرغئ، شدق سظ الترغات الةظسغئ.
واجعاعا  الاغ  لطمعاذظئ  افجاجغئ  التصعق  وغغاب  والصمع  لطزطط  الاارغثغئ  الاةربئ  طظ  الةظسغظ  بغظ  المساواة  ولثت 
المرأة داخض الثول الشربغئ شغ ظض أظزمئ سطماظغئ تظزر إلغعا سطى أظعا أدظى طظ الرجض شضرغًا وروتغًا. وسقوة سطى ذلك، 
تاسرض الّظساء شغ عثه المةامسات لطسثغث طظ المزالط شغ إذار الجواج: شعظ غسائرن ططضا فزواجعظ، وغفصثن السغطرة 
سطى طالعظ ؛ وطظ حئه المساتغض أن غططئظ الطقق، تاى لع ضان الجوج طسغؤا أو غغر طثطص؛ ولط غضظ لعظ تص تداظئ 
أذفالعظ؛ وغارضظ بق إسالئ سظث الطقق أو إذا ضّظ أراطض. وباإلضاشئ إلى ذلك، شإن الاظزغط الاصطغثي لفدوار داخض وتثة 
افجرة شغ الاارغت الشربغ، بعخش الرجض رب افجرة والمرأة ربئ المظجل، ضان طساظثا إلى شعط خاذأ لطئغسئ الةظسغظ. 
شالرجال، سطى جئغض المبال، ُغظزر إلغعط سطى أظعط غاماسعن بالصثرة سطى الاتطغض والسمض والصعة الفضرغئ واقجاصقل شغ 
تفضغرعط؛ وطظ بط شصث تط تةعغجعط لغضعظعا أرباب افجر ولطسمض شغ التغاة الساطئ. وشغ العصئ ظفسه، ُغظزر إلى المرأة 
سطى أظعا ساذفغئ وغغر سصقظغئ وجطئغئ وتةسث خفات الثدعع والائسغئ؛ وضاظئ تصاخر سطى المةال الثاص. وتاى طا 
غسمى بــ"المفضرغظ المساظغرغظ" لطسطماظغئ الشربغئ، طبض شعلاغر وروجع ودغثرو وطعظاسضغع، وجثوا أظه طظ المساتغض 
إدراك أن غضعن لطمرأة ظفج صغمئ وشضر الرجض. ووخفعا الظساء بأظعظ غغر صادرات بطئغساعظ سطى تطعغر سمطغئ الافضغر 
الضاططئ وخعروعظ سطى أظعظ طثطعصات طظ الساذفئ وبالاالغ غغر طظاجئات لطمةال السام. وإلى جاظإ عثه اآلراء الماثظغئ 
لطمرأة، شإن دور ربئ المظجل وتربغئ افذفال ق ُغصّغط داخض عثه المةامسات. بض ُغظزر إلغعا سطى أظعا طعام طرعصئ ووضغسئ، 
سطى الظصغخ طظ الثور الثضعري الاصطغثي لمسغض افجرة الثي ُغظزر إلغه سطى أظه واجإ طحرف. وطظ عظا ظحأت الثسعة 
إلى المساواة بغظ الةظسغظ شغ الجواج والتغاة افجرغئ والمةامع داخض عثه الثول السطماظغئ الشربغئ لقرتصاء بعضع المرأة 

وتتسغظ تصعصعا وإظعاء عثه المزالط السثغثة.
وطع ذلك، شإن عثه تةربئ تارغثغئ ق غحارضعا اإلجقم، فظه طظث ظحأته أصّر أن الرجال والظساء لثغعط ظفج الصغمئ والفضر 
ْن َخلََق لَُكم 

َ
ْزوَاجاً﴾. وصال جئتاظه: ﴿َوِمْن آيَاتِِه أ

َ
نُفِسُكْم أ

َ
ْن أ ُّ َجَعَل لَُكم مِّ والطئغسئ الئحرغئ. شغصعل اهللا جئتاظه وتسالى ﴿وَاهللا

َجاِل، َما أَكَْرَمُهنَّ إِالَّ كَِريٌم َوَما أََهانَُهنَّ إِالَّ لَِئيٌم». َا النَِّساُء َشَقائُِق الرِّ ْزوَاجاً﴾، وصال رجعل اهللا : «إمِنَّ
َ
نُفِسُكْم أ

َ
ْن أ مِّ

وسقوة سطى ذلك، شإن ظخعص اإلجقم تضرس لطمرأة التصعق السغاجغئ واقصاخادغئ والاسطغمغئ والصاظعظغئ ظفسعا الاغ 
لطرجض. ضما تط تحةغع المرأة سطى أن غضعن لعا دور ظحط شغ التغاة الساطئ شغ ظض التضط اإلجقطغ، بما شغ ذلك شغ 

المةال السغاجغ، طبض الاسئغر سظ آرائعا السغاجغئ واظاثاب التاضط.
بمتخ  له  صاظعظغ  وضغان  خاتئاه  أظعا  غآضث  بض  صط،  لطجوج  ططضًا  المرأة  غسائر  لط  اإلجقم  شإن  ذلك،  إلى  وباإلضاشئ 
التداظئ  وتصعق  الطقق،  ذطإ  شغ  التص  المرأة  طظح  سظ  شدًق  جغثة،  طساططئ  زوجه  بمساططئ  الجوج  ألجطئ  ضما  إرادته. 
سطى أذفالعا، والتخعل سطى المغراث، والتص شغ إجراء السصعد الثاخئ بعا، والاماس اقظاخاف الصدائغ بحضض طساصض، 

«المساواة بغظ الةظسغظ عغ رؤغئ طحارضئ لطسثالئ اقجاماسغئ وتصعق اإلظسان»
الثضاعرة شعطجغض طقطئع - ظشضعضا، المثغرة الاظفغثغئ لعغؤئ افطط الماتثة لطمرأة
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١٠

وشغ أن تضعن طالضئ بروتعا وطماطضاتعا الثاخئ - جمغسعا تط تأطغظعا لطظساء شغ ظض ١٤٠٠ جظئ طظ التضط اإلجقطغ 
- ضما غادح طظ دشاتر الصاظعن والسةقت الصدائغئ لثولئ الثقشئ. شسطى جئغض المبال، تآضث السةقت الصدائغئ لطثقشئ 
السبماظغئ أظه شغ ظض تضمعا اإلجقطغ، ق غمضظ فتث، بما شغ ذلك افزواج، بغع أو اجاؤةار أو اجاثثام طماطضات المرأة، 

أو إظفاق بروتعا دون طعاشصاعا، وإذا شسطعا ذلك، غمضظعا أن تئادر إلى رشع دساوى ضثعط شغ المتضمئ.
المةامع،  شغ  طضاظاعا  ورشع  وافم،  والجوج  الئغئ  ربئ  لثور  سزغمئ  وأعمغئ  صغمئ  اإلجقم  أسطى  ذلك،  ضض  جاظإ  وإلى 
ظاعغك سظ افجر الضئغر شغ اآلخرة فداء عثه العاجئات بحضض جغث. صال الظئغ : «ِمْهَنُة إِْحَداكُنَّ ِيف بَْيِتَها تُْدِرُك َعَمَل الُْمَجاِهِديَن 
َك»،  َك»، َصاَل: ُبطَّ َطْظ؟ َصاَل: «ثُمَّ أُمُّ ِيف َسِبيِل اللَِّه». َجاَء َرُجٌض ِإَلى َرُجعِل اهللاَِّ ، َشَصاَل: َطْظ َأَتصُّ الظَّاِس ِبُتْسِظ َخَتاَبِاغ؟ َصاَل: «أُمُّ

َك»، َصاَل: ُبطَّ َطْظ؟ َصاَل: «ثُمَّ أَبُوَك». َصاَل: ُبطَّ َطْظ؟ َصاَل: «ثُمَّ أُمُّ
وبالاالغ، ق تاجئ شغ اإلجقم إلى وجعد أي ترضات ظسعغئ تثسع إلى المساواة بغظ الةظسغظ، أو تصعق المرأة.

التغاة  شغ  وأدوارعا  تصعصعا  المرأة  تتثد  أن  إلى  غثسع  الثي  الةظسغظ  بغظ  المساواة  طفععم  شإن  ذلك،  سطى  وسقوة 
وأدوارعط  تصعصعط  غتثدون  ق  اإلجقم  شغ  والظساء  الرجال  فن  وذلك  اإلجقطغئ.  السصغثة  طع  جععرغا  تظاصدا  غاظاصخ 
وواجئاتعط سطى أجاس المساواة أو رغئاتعط وطخالتعط الثاخئ ولضظ بتسإ حرع اهللا وتثه. غصعل اهللا جئتاظه وتسالى 

بِيناً﴾. ـٰالً مُّ ُ َفَقد َضلَّ َضلَ َ ََّ َورَُسو مرِِهم َوَمن يَعِص اهللا
َ
ن يَُكوَن لَُهُم اخلرَِيَةُ ِمن أ

َ
مراً أ

َ
ُ أ ُ َُّ َورَُسو َ اهللا ﴿َوَما اَكَن لُِمؤِمٍن َوَال ُمؤِمَنٍة إَِذا َق

وباإلضاشئ إلى ذلك، غظص اإلجقم سطى بسخ اقخاقشات العاضتئ شغ افدوار والعاجئات والتصعق بغظ الرجض والمرأة شغ 
التغاة افجرغئ والمةامع، طبض المغراث، والطقق، وتسثد افزواج، والمعر، وطسآولغات الجوجغظ بما شغ ذلك واجإ الرجض 
أن غضعن العخغ سطى أجرته طسغطعا، وأن تضعن المرأة ربئ بغئ وراسغئ أولغئ فذفالعا. شمبق غصعل اهللا جئتاظه: ﴿الرَِّجاُل 
ْموَالِِهْم﴾. وغصعل الرجعل الضرغط : «كُلُّكُْم َراعٍ َوكُلُّكُْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، 

َ
نَفُقواْ ِمْن أ

َ
ُّ َنْعَضُهْم بَلَ َنْعٍض َوبَِما أ َل اهللا َقوَّاُموَن بَلَ النَِّساء بَِما َفضَّ

ُجُل َراعٍ َعَىل أَْهِل بَْيِتِه، َوالَْمْرأَُة َراِعَيٌة َعَىل بَْيِت َزْوِجَها َوَولَِدِه...» َواْألَِمريُ َراعٍ، َوالرَّ

وغسائر اإلجقم المرأة أظعا ربئ بغئ وراسغئ أذفالعا وق غسطئعا تصعا شغ الئتث سظ سمض إذا رغئئ شغ ذلك، طا داطئ 
تصعم بعاجئاتعا المظجلغئ وافجرغئ. وسقوة سطى ذلك، شإن وخش اإلجقم لطرجض بأظه رب افجرة ق غصعم سطى تفعق الثضعر 

وجغطرتعط، بض سطى طفععم العخاغئ والمسآولغئ البصغطئ شغ رساغئ زوجه وأجرته وتماغاعا وإسالاعا. إن تماغج 
افدوار والعاجئات والتصعق بغظ الرجض والمرأة شغ الجواج والتغاة افجرغئ  شغ اإلجقم ق تصعم سطى الاسطسض العرطغ 
بغظ الةظسغظ، بض سطى طا عع طططعب لاظزغط وتثة افجرة بفسالغئ بتغث غاط تطئغئ اتاغاجات جمغع أشراد افجرة سطى ظتع 
شسال، وغاتصص اقظسةام شغ التغاة افجرغئ. ضما أن اإلجقم ق غتثد دورًا شعق اآلخر، بض غظزر إلى جمغع العاجئات المصررة 
المتثدة  المسآولغات  شإن  ذلك،  إلى  وباإلضاشئ  افجرة.  وتثة  سمض  لظةاح  وضرورغئ  الئسخ  لئسدعا  طضمطئ  أظعا  سطى 
لطرجض ق ترتئط بظةاح وطرضج أضئر طظ المسآولغات المتثدة لطمرأة؛ بض غاط صغاس الظةاح والمضاظئ شغ عثه الثظغا وشغ 
اآلخرة وشصا لطةعث المئثول شغ أداء تطك العاجئات الاغ أطر بعا اهللا جئتاظه وتسالى. غصعل اهللا سج وجض: ﴿َطْظ َسِمَض َخاِلتًا 

طِّظ َذَضٍر َأْو ُأظَبى َوُعَع ُطْآِطٌظ َشَطُظْتِغَغظَُّه َتَغاًة َذغَِّئًئ َوَلَظْةِجَغظَُّعْط َأْجَرُعط ِبَأْتَسِظ َطا َضاُظعْا َغْسَمُطعَن﴾.
وطظ بط شإن المرأة المسطمئ ق تصّغط ظةاتعا بصغاس ظفسعا ضث الرجض وتصعصه وطسآولغاته، بض بظاء سطى تضط خالصعا 
َُّ بِِه  َل اهللا َما َفضَّ ﴿َوَال َيَتَمنَّواْ  وتسالى  جئتاظه  اهللا  غصعل  لعا.  تثدعا  الاغ  بالعاجئات  والاجاطعا  لعشائعا  وشصًا  وتسالى  جئتاظه 

ٍء َعلِيماً﴾. َ ََّ اَكَن بُِكلِّ  ََّ ِمن َفضلِِه إِنَّ اهللا لُواْ اهللا
َ
ا اكتََسنَب وَاسـأ مَّ ا اْكتََسُبواْ َولِلنَِّساءِ نَِصيٌب مِّ مَّ بَعَضُكم بَلَ بَعٍض لِّلرَِّجاِل نَِصيٌب مِّ

وأخغرًا، غرشخ اإلجقم طفععم "الاترر الةظسغ": إن شضرة أن افشراد - ذضعرا وإظابا - غظئشغ أن غضعن لعط التص شغ 
طاابسئ أي سقصئ جظسغئ غرغئعن شغعا، وضثلك تص المرأة شغ إجراء سمطغات اإلجعاض بإرادتعا، عغ طفععم راجت الةثور 
شغ البصاشئ الطغئرالغئ السطماظغئ. إن ظزرة اإلجقم الخارطئ وأتضاطه شغما غاسطص باظزغط السقصئ بغظ الرجض والمرأة طسروشئ 
جغثًا، بما شغ ذلك وخفه لئاجًا طتثدًا لطظساء غشطغ الةسط ضطه باجابظاء العجه والغثغظ وتزر تئرج المرأة شغ تدعر 
تزر  (الثطعة)؛  طسًا  طترطغظ  غغر  واطرأة  رجض  وجعد  تزر  طظعا)؛  الجواج  لعط  غةعز  ق  الثغظ  (الرجال  المتارم  غغر  الرجال 
اجاماع الةظسغظ إق لسئإ تتثده أتضام الحرغسئ اإلجقطغئ، طبض الاسطغط والسقج الطئغ والاةارة؛ وتزر أي سقصئ جظسغئ 
تاط خارج إذار الجواج. ضض عثه افتضام تعثف إلى تماغئ والتفاظ سطى سفئ الفرد الاغ بثورعا تتمغ جقطئ وتثة افجرة 
ورشاه وتصعق الرجال والظساء وافذفال سطى تث جعاء - وضطعا ذات أعمغئ تغعغئ شغ اإلجقم. غصعل اهللا جئتاظه وتسالى: 
بَْصارِِهنَّ َوحَيَْفْظَن 

َ
ََّ َخبرٌِي بَِما يَْصَنُعوَن * َوقُل لِّلُْمْؤِمَناِت َفْغُضْضَن ِمْن أ َ لَُهْم إِنَّ اهللا ْز

َ
بَْصارِِهْم َوحَيَْفُظوا فُُروَجُهْم َذلَِك أ

َ
وا ِمْن أ ﴿قُل لِّلُْمْؤِمننَِي َفُغضُّ

.﴾ فُُروَجُهنَّ
ضما غفرض اإلجقم سصعبات خارطئ سطى الجظا، وغظزر إلى إجعاض تغاة ذات روح باسائاره جرغمئ بحسئ شغ ظزر اهللا 

ُْن نَْرُزقُُكْم َوإِيَّاُهْم﴾.
َّ

ْن إْمالٍَق حن ْوالََدُكم مِّ
َ
تسالى، طا لط غاط ذلك إلظصاذ تغاة افم. غصعل جئتاظه وتسالى: ﴿َوالَ َيْقُتلُواْ أ

اإلجقطغئ  البصاشئ  ضث  وعغ  غربغئ  سطماظغئ  صغمئ  عغ  بض  سالمغئ؛  صغمئ  لغسئ  الةظسغظ  بغظ  المساواة  شإن  بط،  وطظ 
والاارغت. ولثلك ق غظئشغ شرضعا سطى الئقد اإلجقطغئ شغ ظض شرضغئ خاذؤئ طفادعا أظعا طفععم طتاغث بصاشغا غصعم سطى 

 رؤغئ طحارضئ لطتغاة، فظه إعاظئ لطتصغصئ العاصسئ
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١١

مؤتمر بيجين 
جزء ال يتجزأ من صراع الحضارات

جل وليس صراع المرأة مع الرّ

رظا طخطفى
سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

وقغئ لئظان

خاغ الشرب سئر طعابغص وطساعثات دولّغئ طاسّثدة، طظزعطئ ِصَغِمعا القإظساظّغئ والمخادطئ لمظزعطئ الصغط اإلجقطّغئ، 
بعثف سعلماعا وشرضعا بحضٍض خاص سطى السالط اإلجقطغ تتئ جاار طظّزمئ افطط المّاتثة والمآّجسات الّاابسئ لعا. 
اتفاصّغات وطآتمرات تعثف طظ خقلعا ضرب طفاعغط اإلجقم وافتضام الّحرسّغئ الماسّطصئ بالّظزام اقجاماسغ بحضض خاص 
وذلك إلتقل الفعضى الثّقصئ شغ افجرة المسطمئ «ظعاة المةامع» واّلاغ أخئتئ طتاخرة باطك المعابغص والمساعثات طظ 

جمغع الةعات واقتةاعات، وبضّض أجالغإ الثثاع بض والّاثلغج شغ خطط المفاعغط وطداطغظ المخططتات.
وعا عع طآتمر بغةغظ+٢٥ شغ اجاماسه الّسادس لمظاصحئ بظعد إسقن بغةغظ، واّلثي أخئح العبغصئ الّرئغسّغئ والمرجسّغئ 
الّثولّغئ لطسغاجات السالمّغئ شغ طا غثّص المساواة بغظ الةظسغظ وتمضغظ المرأة، غاخّثر عثه الترب الّحسعاء، وغسمض سطى 
طاابسئ تظفغث طا أوخى به الشرب الضاشر شغ طآتمراته الّسابصئ، اباثاًء طظ سام ١٩٧٥ شغ طآتمر طضسغضع جغاغ لطمرأة 
اّلثي اسُامثت شغه أّول خّطٍئ سالمّغٍئ طاسّطصئ بعضع المرأة، طرورًا بمآتمر جغثاو ١٩٧٩ اّلثي خرج باّتفاصّغئ تادّمظ بقبغظ 
طادة تتمض ضّطعا عةعطًا سطى الّثغظ اإلجقطغ، بّط طآتمر ضعبظعاجظ لطمرأة سام ١٩٨٠م، وطآتمر ظغروبغ سام ١٩٨٥م، 
وطآتمر الّسضان والّاظمغئ اّلثي ُسصث شغ الصاعرة سام ١٩٩٤م واّلثي دسا شغ تصرغره إلى إطضاظغئ التخعل سطى خثطات 
والّاظمغئ  المساواة  سظعان  تتئ   ١٩٩٥ سام  بغةغظ  بمآتمر  اظاعاًء  الّظسض،  تتثغث  شغعا  بما  والّاظاجطّغئ  الةظسّغئ  الّختئ 
والّسطط، تغث بئئ لضّض ساصض وخاتإ بخغرة أّظعا جمغسعا تسسى إلشساد المرأة وافجرة المسطمئ وظحر الفساد والّرذغطئ 

واقظتقل افخقصغ بغظ الّظاس تتئ جاار تتصغص المساواة بغظ الةظسغظ.
السصعل  برطةئ  تعثف  بظعدًا  بغةغظ  سمض  وطظعاج  وبغصئ  تادمظ  الّثولّغئ  والمعابغص  المآتمرات  طظ  الضبغر  غرار  وسطى 
التاصثة  أجعمعط  وخّعبعا  الةظسغظ،  بغظ  بالمساواة  شظادوا  بعاباه،  وضرب  المةامع  أجج  لثطثطئ  والمفاعغط  وافشضار 
ظتع المرأة وأوعمععا بمخططتات وحسارات تسّجز عثه المساواة وتثّطخعا تسإ زسمعط طظ الّسطعة الّثضعرّغئ لاظافغ 

الثخعخّغئ اّلاغ تتفر طصّعطات الظزام اقجاماسغ شغ ضاشئ الئقد اإلجقطغئ.
شفغ الّافاخغض تتّثبئ العبغصئ سظ الّظعع والّحثوذ الةظسغ والّثغظ والسثغث طظ افشضار أبرزعا:

* شرض شضرة تّص اإلظسان شغ تشغغر ععغاه الةظسّغئ طظ الّثضعرة إلى افظعبئ أو السضج وطا غائع ذلك طظ اساراٍف رجمغ 
بالّحاذغظ طظ الةظسغظ والمثّظبغظ وإدراج تّصعط شغ الحثوذ ضمظ تصعق اإلظسان، وطظعا تّصعط شغ الّجواج واقساراف 

اذ باسائاره ُأجرة والتخعل سطى أذفال بالّائظغ أو باأجغر افرتام. بضغاظعط الحَّ
* تّص المرأة والفااة بالّاماع بتغاة جظسّغئ آطظئ طع طظ تحاء، وشغ أّي جظٍّ ضان، ولغج طظ الدروري تخعل عثا الّاماع 
داخض إذار الّجواج الّحرسّغ أو الماسارف سطغه، طع تصثغط الّظخغتئ لعظَّ تّاى غضعن عثا الّاماع طأطعن السعاصإ (الفخض الّرابع 

طظ بظث ٩١ تاى ١٠٥).
* تخُّ التضعطات سطى اقعامام باطئغئ التاجات الابصغفّغئ والثثطّغئ لطمراعصغظ والمراعصات لغامّضظعا طظ طسالةئ الةاظإ 
الةظسغ شغ تغاتعط طسالةئ إغةابّغئ وطسآولئ (بظث ٢٦٧) إذ ُتطجم الثول المعّصسئ بدرورة رساغئ المراعصغظ الّظاحطغظ 
جظسّغًا، وتسطغط الةظج لفذفال والمراعصغظ طظ خقل وجائض اإلسقم والّاسطغط وتثرغئعط سطى تفادي تثوث التمض أو 

اإلخابئ بافطراض المظصعلئ جظسّغًا وسطى رأجعا اإلغثز.
* إسطاء التّص لطمراعصات التعاطض بمعاخطئ تسطغمعظَّ طظ دون إداظٍئ أو اجاظضاٍر لطرغصئ تخعل التمض سظ ذرغص الجِّظا 
الّرساغئ  تطاجم  أن  سطى  التمض  إبصاء  أو  اإلجعاض  بغظ  طا  اقخاغار  جفاتًا  تمطئ  اّلاغ  المرأة  تّص  وطظ  ٨٣ق)  ٨٠ز،  (بظث 

اقجاماسّغئ برساغاعا ورساغئ طعلعدعا.
 ،٢٦٨  ،٢٦٣  ،٢٥٩ ١٠٧أ،   ،٩٣  ،٧١  ،٣٩ (بظعد  تغاتعا  طةاقت  طثاطش  شغ  المرأة  غسغص  فظَّه  المئّضر  الّجواج  تةرغط   *
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١٢

٢٧٤عـ، ٢٧٥ب، ٢٧٧د) وطا غائع ذلك طظ ضرورة رشع جظِّ الجَّواج لثى الّحئان والفاغات.
* سثم اساراف عثه العبغصئ بالّجواج وتسائره جظاغئ سطى المرأة فّظه غتّث طظ ترغاعا وسطاءاتعا شغ المةامع، شعغ لط 
تساثثم ضطمئ الّجوج واجاساضئ سظعا بضطمئ الّحرغك أو الّبظائغ واّلاغ تآّضث اقساراف بأّغئ سقصئ بظائّغئ (رجض طع رجض أو 
اطرأة طع اطرأة) أو اّلاغ تتخض خارج الّجواج الّحرسغ أو الماسارف سطغه (غظّص الئظث ٢٩: «تعجث أحضاقً طثاطفئ لفجر شغ 

افظزمئ البصاشغئ والسغاجغئ واقجاماسغئ المثاطفئ»).
* تسارف العبغصئ بافجر المبطّغئ وتثسع إلغعا، شتغظما ترد ضطمئ العالثغظ شغ العبغصئ غرد إلى جاظئعا «أو ضّض طظ تصع سطغه 

طسآولّغئ افذفال طسآولّغئ صاظعظّغئ» (بظث ١٠٧عـ، ٢٥٩، ٢٦٧).
- أّطا شغ تسّرض العبغصئ لطثغظ شإّظعا تسّثه طظ السعائص شغ وجه المرأة (بظث ٤٦، ٨٠أ، ٨٠و، ٩٥). غظص الئظث ٢٣٢أ: 
[إسطاء افولعغئ لاسجغج وتماغئ تماع المرأة والرجض بالضاطض وسطى صثم المساواة بضض تصعق اإلظسان والترغات افجاجغئ 
طظ دون أي ظعع طظ الامغغج سطى أجاس السرق أو الطعن أو الةظج أو الطشئ أو الثغظ] وعثا غسظغ أغدًا إصرار طئثأ تصاجط 

السططئ والمسآولغئ بغظ المرأة والرجض شغ الئغئ وشغ طعاصع السمض وشغ المةامسات العذظغئ والثولغئ.
إّن طا تطَّ الاثطغط له لدرب بظغئ طةامساتظا لغج له جصش طتّثد تظاعغ سظثه المطالئات المحئععئ، وطظ طسغرة إشساد 
وسطمظئ التغاة اقجاماسّغئ شغ جئغض تتصغص المساواة بغظ الةظسغظ، طا غتثث طآّخرًا شغ بسخ الثول الصائمئ شغ الئقد 
اإلجقطغئ ضاعظج وشطسطغظ والّسعدان وطظطصئ الثطغب السربغ وغغرعا طظ الّثول المخادصئ سطى بظعد عضثا اتفاصّغات 
طحئععئ وخاّخئ اتفاصّغئ جغثاو اّلاغ تخّثرت اعامام العزارات اّلاغ ُتسظى بحآون المرأة ضما شغ الّسعدان طبًق، تغث صالئ 
وزغرة السمض والّاظمغئ اقجاماسغئ لغظا الحغت إّن الّسعدان جغعّصع سطى ضاشئ اقتفاصّغات اّلاغ تدمظ تصعق الّظساء شغ ضاشئ 
المةاقت، وإّن وجعدعا شغ العزارة شرخئ لثسط ضّض الترضات الّظسعّغئ وططالئعا، ضما أّضثت أّن إغصاف الصعاظغظ والّاحرغسات 
المصّغثة لطتّرغات أتث أبرز أولعّغات التضعطئ اقظاصالّغئ (جعدان تربغعن الثرذعم ١٧ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٩م). وصث 
جاءت عثه الثطعة تماحغًا طع الئظث السابع طظ طظعاج سمض بغةغظ الثي غثسط اتفاصغئ جغثاو واجاراتغةغات طآتمر ظغروبغ 
الاططسّغئ لطظععض بالمرأة، شدًق سظ الصرارات ذات الخطئ الاغ اتثثعا المةطج اقصاخادي واقجاماسغ والةمسغئ الساطئ، 

لاتثغث طةمعسئ أجاجغئ طظ افسمال ذات افولعغئ الاغ غظئشغ اقضطقع بعا خقل السظعات الثمج الصادطئ.
لغئثأ بثلك إجراء رشع الّاتّفزات والاروغب لةثاول افسمال المثاطفئ قتفاصغئ الصداء سطى جمغع أحضال الامغغج ضث المرأة 
اإلجقطغئ،  الئقد  شغ  المةامسغئ  والبصاشات  الحثخغئ  افتعال  صعاظغظ  طع  تخادطعا  رغط  صئعلعا  سطى  والسمض  «جغثاو» 
وتظفغث بظعدعا وذلك وشص (الئظث ٩) طظ إسقن وطظعاج سمض بغةغظ الثي غآّضث سطى أّظه وبشخ الظزر سظ الظزط السغاجغئ 

واقصاخادغئ والبصاشغئ، سطى الثول أن تسجز وتتمغ جمغع تصعق اإلظسان والترغات افجاجغئ.
- شفغ تعظج طبًق شغ ٢٠١٨/١١/٢٣م، تّط إصرار صاظعن غساوي شغه طغراث المرأة بالّرجض، وشغه تتثٍّ خارخٍ آلغات اهللا، 
شالمرأة الغعم شغ تعظج وشص عثا الصاظعن باتئ ترث أصّض طظ تّخاعا اّلاغ شرضعا اهللا لعا! ظسط، شعآقء الّسّثج ق غسطمعن 
أّن شغ الفصه اإلجقطغ أربسا وبقبغظ تالئ طظ أتعال المغراث ترث شغعا المرأة بظسإ طثاطفئ، شفغ ظتع إتثى سحرة تالئ 
ترث المرأة طبض الّرجض. وشغ أربع سحرة تالئ أخرى ترث المرأة شغعا أضبر طظ الّرجض. وشغ خمج تاقت َتتُةإ المرأة شغعا 

الّرجض وتأخث اإلرث ضاطًق. وشغ أربع تاقت شصط غضعن شغعا لطثضر طبض تّر افظبغغظ...
ورغط تخادطعا أغدًا طع أغطئغئ الّظاس طظ أعض السّفئ والفدغطئ والّطعارة والثغظ غمصاعن الّرذغطئ والفاتحئ وُدساتعا 
د َجمٌع غفغٌر طظ ترائر شطسطغظ (غفعق ٣ آقف) شغ دغعان آل  وأدواتعا وضّض طظ أسان سطغعا، ضما شغ شطسطغظ، تغث ظثَّ
الترباوي باّتفاصّغئ جغثاو وظادغَظ بإجصاذعا ورشدعا بضّض طفرداتعا. وشغ تعظج أغدًا تغث صاطئ الترائر بالسثغث طظ 

العصفات المظّثدة لطعةمئ الّحرجئ سطى المرأة وافجرة المسطمئ جراء تطئغص عثه المعابغص والمساعثات افطمّغئ.
وظغض  المسطمئ  المرأة  لاتّرر  والّسسغ  السطماظغ،  الشربغ  المفععم  تسإ  المسطمئ  افجرة  إشساد  سطى  الضئغر  الّارضغج  إّن 
طظ  ودسٍط  باسعغٍض  المسطمغظ  بقد  طسزط  شغ  الّاسارع  شغ  آخٌث  القإظساظّغئ،  المظزعطئ  عثه  وشص  المجسعطئ  تصعصعا 
التضعطات السمغطئ وإذقصعا السظان لمظّزمات تصعصّغئ وظسعّغئ بئراطةعا وظحاذاتعا المحئععئ، باإلضاشئ إلى إسقٍم ُطعجَّه 
غعّذث الّاحرغسات والصعاظغظ اّلاغ تئارز اهللا بالسثاوة وتظاصخ اإلجقم السزغط تتئ تةٍب وطئّرراٍت واعغٍئ غضّثبعا العاصع 

وغثتدعا ضااب اهللا المصّثس. وطظ عثه الصعاظغظ والمئّررات الّثاسمئ لعا:
- الاروغب لئراطب تظزغط الظَّسض ُبشغئ تصطغض تةط افجرة وسثد أشرادعا، تتئ حسار خّتئ المرأة اإلظةابّغئ وجقطاعا.

- طتاربئ تسّثد الجوجات ُبشغئ طظسه تتئ حسار أّظه ظطٌط غصع سطى المرأة وأّظه إجتاٌف بتّصعا.
- طتاربئ طفععم الصعاطئ تتئ حسار تتصغص المرأة لثاتعا واجاصقلّغئ حثخّغاعا، وطظع جغطرة وتتّضط الّرجض بعا.

طسالةئ طحضطئ ارتفاع ظسإ الّطقق، وبثاشع اصاخادي أغدًا - تغث غآّدي الّجواج المئّضر  - تةرغط الّجواج المئّضر بثاشعِ 
إلى سثم إظااجّغئ المرأة المسطمئ - شعشص التضعطئ اإلظثوظغسّغئ شإّن الّجواج المئّضر صث غسّطض الثطط التضعطّغئ لطاظمغئ 
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١٣

المساثاطئ وغسرصض الّظمع اقصاخادي. (ضعطئاس، تمعز/غعلغع ٢٠١٦).
رف والعصعف أطام تسظغش  - العةعم سطى بسخ أتضام الّظزام اقجاماسغ إللشاء بسخ الصعاظغظ بتّةئ التّث طظ جرائط الحَّ

المرأة.
إّن الّاثّرع بعثه الّائرغرات والتةب العاعغئ عع سمٌض طصخعد ُغساعثف طظه تحعغه افتضام الّحرسّغئ وإظعارعا أّظعا تعدط 
الظاس  سطى  لطاثلغج  عغ  المدّططئ  افضاذغإ  طظ  وغغرعا  والمثادسئ  الفدفاضئ  الّحسارات  عثه  أّن  ضما  المرأة،  تصعق 
ولاثفغ سظعط تصغصئ أّن تسثغض صعاظغظ افتعال الّحثخّغئ إظَّما جاء بما غاظاجإ طع رغئات افطط المّاتثة وبما غاعاشص طع 

بظعد وطظعاج سمض طآتمر بغةغظ.
عثا سثا سظ أنَّ عثه المئّررات والّحسارات تخطثم بالعاصع:

- شظسإ الّطقق طبًق إلى ازدغاد شغ طثاطش طظاذص السالط السربغ وخاّخئ شغ طخر وافردن ودول الثطغب السربغ تغث 
اتاّطئ المراتإ افولى، إذ زادت شغ افردن إلى أن بطشئ ٨٥٪، وأغطإ ظسإ الّطقق شغ الفؤئ السمرّغئ بغظ (٢٠- ٤٠) ساطًا، 
وشغ الةجائر شإن ٨٠٪ طظ تاقت الّطقق تتثث شغ أول حععر الّجواج، بسئإ سصطّغئ الّجوَجغظ الثاذؤئ سظ الّجواج وتضعغظ 
افجرة. أّطا شغ تعظج شسثد تاقت الّطقق شغ الغعم العاتث غئطس ٤١ تالئ، تغث إّن المتاضط الاعظسّغئ أخثرت طا غصارب 
١٤٩٨٢ تضمًا بالّطقق خقل جظئ ٢٠١٥. شما ظراه طظ تاقت الّطقق الضبغرة لغج طرجسعا الّجواج المئّضر، بض فجئاٍب 
سثغثٍة طظعا الّاربغئ الثاذؤئ لطفااة باإلضاشئ إلى ظروف التغاة اّلاغ شرضاعا الّرأجمالّغئ، وأّدت إلى ضظِك السغح وإلى 

ضسش الصثرات سطى تطئغئ طاطّطئات التغاة طظ طسضٍظ وططئٍج وظفصات.
- وأّطا ظسإ جرائط الّحرف وتاقت تسظغش المرأة شعغ إلى ارتفاع أغدًا، شفغ ترضغا طبًق وسطى الّرغط طظ صاظعن تماغئ 
افجرة وطظع السظش ضّث المرأة والثي تطَّ إصراره سام ٢٠١٢ وسطى الّرغط طظ طخادصئ ترضغا سطى اتفاصّغئ إجطظئعل لمةطج 
أوروبا لسام ٢٠١١ بحأن طظع السظش السائطغ، إّق أّن تسرُّض الّظساء لطسظش والصاض صث ازداد جظئ بسث جظئ. وصث ذضرت ختغفئ 
ترغات دغطغ ظغعز شغ أغار/طاغع ٢٠١٩، أّن المتاضط الّارضغئ طظتئ ٨٥٦,٠٢٠ أطرًا لتماغئ ضتاغا السظش السائطغ خقل الـ٢٧
حعرًا الماضغئ. إّن اظاحار ظاعرة السظش ضّث المرأة لغج طرجسعا أتضام اهللا، بض عغ أجعاء السثاء اّلاغ أوجثتعا الةمسّغات 
الّظسعّغئ بغظ الرجض والمرأة، ضما تسائر بظعد المعابغص الّثولّغئ أّن التغاة بغظعما ضأّظعا خراع وسقصئ ظطط واضطعاد، وعغ 

الاغ تسمض سطى رشع عثا الزطط!
- وأّطا شغما غاسّطص بإلشاء وقغئ افب سطى أبظائه شسظارك لضط طا دّوظه الضاتإ الشربغ دغفغث بعبغظع شغ ضاابه «التغاة 
دون أب»: (إّن غغاب افب داخض افجرة عع داشٌع رئغسغ وراء السثغث طظ الصداغا الثطغرة والّسطعك غغر افخقصغ وطمارجئ 
الةظج صئض جّظ الّظدب ووقدات المراعصات خارج إذار الّجواج واقضاؤاب واجاسمال المثّثرات) عثا طا غرغثوظه فجِرظا شغ 

السالط اإلجقطغ، وعع ظفسه طا غتّثرون طةامساتعط طظه!!
إّن عثا غغٌخ طظ شغخ طظ أطبطئ سطى الّاظاصخ التاخض بغظ ضغفّغئ شرض المعابغص والمساعثات الثئغبئ وبغظ التّث 
طظ تةط المحاضض اّلاغ تساظغ طظعا المرأة، إذ أبئائ أّظه ق سقصئ لعا بتغاة المرأة السادّغئ. والّسئإ شغ ذلك غرجع إلى 
أّظعط غساصثون بأّن ظعسّغئ تغاة المرأة غمضظ تتسغظعا سظ ذرغص الّثسعة إلى المساواة بغظ الةظسغظ، وعع اساصاٌد صاخٌر 
وساجٌج وخاذأ، وغشفض افجئاب التصغصّغئ الضاطظئ وراء طحاضض الّظساء، بأّظعا ظاائب لائّظغ وتطئغص افظزمئ وافشضار والمئادئ 

العضسّغئ لعثه التدارة الّرأجمالّغئ الفاجثة.
لفجرة  الضرغط  السغح  ضمظئ  واّلاغ   - اقجاماسغ  بالّظزام  الماسطصئ  اإلجقطّغئ  الّحرغسئ  أتضام  شغ  الّاشغغرات  لغسئ 
والمةامع وضّرطئ المرأة وخاظاعا طّما غماعظعا صرابئ ١٣ صرظًا طظ الجطظ - طظ جغشّغر تال المرأة وغةث التطعل لعا وغرشع 
الّزطط سظعا، بض الثي جغتّصص ذلك عع الصداء سطى الصغط الطغئرالّغئ الّثغمصراذّغئ والّظزام السطماظغ اّلثي شحض شغ تتصغص 
أّي حغء جعى الئآس لطمقغغظ طظ الّظساء شغ السالط. شالثطر التصغصغ لغج طعجعدًا سطى اإلذقق شغ افتضام الّحرسّغئ 
اإلجقطّغئ ولضّظه طعجعد شصط شغ الّظزام الّرأجمالغ الّطغئرالغ المظاشص واإلجراطغ الثي غسمح باجاشقل الّظساء طظ أجض 

الّربح والّاروغب واقتافاء بالتّرّغات الةظسّغئ اّلاغ جّئئئ وباء اقغاخاب والةرائط الةظسّغئ افخرى طظ تتّرش وزظا.
إّن الّظزام اقجاماسغ شغ اإلجقم صائٌط سطى أّظه ق تفاضض وق طساواة بغظ الّرجض والمرأة ولضّض طظعما أتضاطه اإللعغئ، 
خالص  سظ  خادرة  افتضام  وعثه  الئغعلعجغ،  خطصعط  قخاقف  ظزرًا  بالمرأة  خاّخئ  وأتضام  بالّرجض  خاّخئ  أتضام  شعظاك 
َبرُِي﴾، شمظ أغظ أتى طفععم المساواة بغظ عثغظ الةظسغظ وضغش 

ْ
َال َفْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف اخل

َ
الّجوجغظ الّثضر وافظبى ﴿أ

لظا أن ظصئطه؟!
ن تَِرثُواْ النَِّساء َكْرهاً َوالَ َيْعُضلُوُهنَّ 

َ
ِيَن آَمُنواْ الَ حَيِلُّ لَُكْم أ َّ فَُّها ا

َ
ضّرم اإلجقم المرأة وجسطعا شغ درجئ سالغئ، صال اهللا تسالى: ﴿يَا ك

ُّ فِيِه  ن تَْكَرُهواْ َشيْئاً َوجَيَْعَل اهللا
َ
َ أ وُهنَّ بِالَْمْعُروِف َفإِن َكرِْهُتُموُهنَّ َفَع َبيَِّنٍة وََخرِشُ ينَِي بَِفاِحَشٍة مُّ

ْ
ن يَأ

َ
حِكَْذَهُبواْ بَِبْعِض َما آتَيُْتُموُهنَّ إِالَّ أ

ُبوا إَِماَء اللَِّه» [ابظ طاجه]  َخرْياً َكثرِياً﴾ [الظساء: ١٩] وصال الظئغ : «اْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء َخرْياً» [الئثاري وطسطط] وصال : «الَ تَْرضِ
وصال : «أَكَْمُل الُْمْؤِمِننَي إمِيَاناً أَْحَسُنُهْم ُخلُقاً َوِخَياُركُْم ِخَياُركُْم لِِنَسائِِهْم» [الارطثي]
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١٤

ضما جسض لطرجض وقغئ سطى المرأة ذعال تغاتعا جعاء أضاظئ بظاًا أو زوجًا أو أخاًا أو أّطًا، بتغث ق تتااج غعطًا فن تثرج 
لطحارع فجض لصمئ السغح فّن الّرجال صّعاطعن سطغعّظ، وعظا الّرجال ساّطئ تحمض افب وافخ والّجوج، شالصعاطئ عظا لغسئ 
ُّ َنْعَضُهْم بَلَ َنْعٍض  َل اهللا تسّططًا أو دضااتعرّغئ بض صعاطئ ظفصئ ورساغئ واعامام، صال تسالى: ﴿الرَِّجاُل َقوَّاُموَن بَلَ النَِّساء بَِما َفضَّ
ُّ﴾ [الظساء: ٣٤]، وجسض الّظفصئ واجئئ سطى الّرجض شصط  احِلَاُت َقانَِتاٌت َحافَِظاٌت لِّلَْغْيِب بَِما َحِفَظ اهللا ْمَوالِِهْم َفالصَّ

َ
ِمْن أ نَفُقواْ 

َ
َوبَِما أ

ولط غعجئعا سطى المرأة.
ق غمضظ تتصغص افعثاف الّساطغئ طظ عثه افتضام الّحرسغئ وغغرعا إّق طظ خقل دولئ طئظّغئ سطى السصغثة اإلجقطّغئ، 
جاصعم  واّلاغ  الّظئّعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ  عغ  الّثولئ  عثه  اإلجقطغئ،  الّحرغسئ  أتضام  جمغع  حاطض  بحضٍض  تطّئص 
باظزغط المةامع بظاًء سطى الّظزرة الّختغتئ لطسقصئ بغظ الّرجض والمرأة اّلاغ تتّصص الّاساون بغظ الةظسغظ طع تماغئ وتثة 
افجرة، وذلك وشص دجاعٍر طظئبص طظ أتضام اهللا فّن اهللا وتثه عع السطغط التضغط الثي غسرف أشدض ذرغصئ لاظزغط حآون 
الّرجال والّظساء وتصعصعط وواجئاتعط بطرغصئ تتّصص الّسسادة والّظةاح لعتثة افجرة وجمغع أشرادعا. غصعل اهللا جئتاظه 
ْوَحَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن﴾ [الظعر: ٥١]

ُ
َطْعَنا وَأ

َ
ن َفُقولُوا َسِمْعَنا وَأ

َ
َْحُكَم بَيَْنُهْم أ ِ  ِ ِ َِّ َوَرُسو وتسالى: ﴿إِغََّما اَكَن َقْوَل الُْمْؤِمننَِي إَِذا ُدُعوا إىَِل اهللا

اق لطاساطض طع الةرائط بسرسئ بتغث تضعن المرأة صادرة سطى الاماس السثالئ سطى وجه  * الثقشئ جاطّئص ظزاطا صدائغا شسَّ
وُهْم َعَماغنَِي  ْرَبَعِة ُشَهَداء َفاْجِتُ

َ
تُوا بِأ

ْ
ِيَن يَْرُموَن الُْمْحَصَناِت ُعمَّ لَْم يَأ َّ الّسرسئ وبسععلئ سظ أّي اظاعاضات لحرشعا أو تصعصعا. ﴿َوا

ًة﴾ [الظعر: ٢٤]. َجْتَ
* جااثث الثقشئ خطعات طضّبفئ لتفر ضراطئ ظسائعا، بما شغ ذلك تحث جغعحعا ضّث الصعات افجظئّغئ اّلاغ تاظّضر أو تّاى 

تعّثد بادغغع حرشعا، فّن تفر حرف المرأة له طضاظئ سزغمئ شغ اإلجقم.
ظزرة  لاسجغج  لعا  المااتئ  افخرى  ئض  السُّ جمغع  وضثلك  واإلسقطّغئ  والّاسطغمّغئ  الّسغاجّغئ  أظزماعا  الثقشئ  تساثثم   *

اقتارام لطمرأة.
- «افخض شغ المرأة أّظعا أمٌّ وربَّئ بغئ، وعغ ِسرٌض غةإ أن ُغخان» (المادة ١١٢، طحروع دجاعر تجب الّاترغر لثولئ 

الثقشئ).
- «ُغمظع ضّض طظ الّرجض والمرأة طظ طئاحرة أّي سمض شغه خطر سطى افخقق، أو شساد شغ المةامع» (المادة ١١٩، 

طحروع دجاعر تجب الّاترغر شغ دولئ الثقشئ).
- «افخض أن غظفخض الّرجال سظ الّظساء وق غةامسعن إق لتـاجـئ غـصـّرعـا الّحـرع، وغـصـّر اقجـاـمـاع طظ أجطعا ضالتّب 

والئغع» (المادة ١١٣، طحروع دجاعر تجب الّاترغر شغ دولئ الثقشئ).
- «تمـظـع الثـطـعة بـشـغر طتـرم، وغمـظـع الاـّئّرج وضـحـش السعرة أطام افجاظإ» (المادة ١١٨، طحروع دجاعر تجب 

الّاترغر شغ دولئ الثقشئ).
- «التغاة الّجوجغئ تغاة اذمؤظان، وسحرة الّجوجغظ سحرة ختئئ. وصعاطئ الّجوج سطى الّجوجئ صعاطئ رساغئ ق صعاطئ 

تضط...» (المادة ١٢٠، طحروع دجاعر تجب الّاترغر شغ دولئ الثقشئ).
إّق  وعظا جاء دورظا، لظسسى لاطئغص أتضام اإلجقم شغ تغاتظا وطةامسظا، وظاصّغث بضاشئ افتضام الّحرسّغئ. وطا سطغظا أوقً 
أن ظشرس ظعاة اإلغمان شغ الّظفعس تّاى تآتغ بمارعا سطى أذغإ طا غضعن الاجاطًا وتصعى. ضما سطغظا أن ظثطع أشضار الضفر 
وأدراظه طظ ظفعجظا وسصعلظا وظئسث سظا بعرجه وبرغصه، وأن ظئثل العجع شغ إشحال طثّططات المساسمرغظ باحعغه اإلجقم 
ورّد ضغثعط إلى ظتعرعط، وظتظ بإذن اهللا صادرون سطى ذلك إذا خثصظا السجم وأخطخظا الظّغئ، شظتظ أّطئ الّادتغئ والفثاء، 
ظآطظ بأّن اهللا جئتاظه وتسالى احارى طظ المآطظغظ أظفسعط وأطعالعط بأّن لعط الةّظئ. واسطمعا أّن الشطئئ والّظخر شغ ظعاغئ 
المطاف لطتدارة اإلجقطّغئ ذات المفاعغط الّحرسّغئ اإللعّغئ الّختغتئ اّلاغ جّئئئ وجاسّئإ الّسسادة والّطمأظغظئ لضّض طظ 

غائسعا. وعثا ضّطه غصادغ طّظا سعدًا سطى بثء، شإّظه ق غخطح آخر عثه افّطئ إّق بما خطح به أوّلعا.
َبَع رِْضَوانَُه  ُّ َمِن ايَّ بنٌِي  َفْهِدي بِِه اهللا ِّ نُوٌر َوكَِتاٌب مُّ َن اهللا شأّطاظا ُعط تمطئ التدارة والعثاغئ والّظعر، صال تسالى: ﴿َقْد َجاءُكم مِّ

 [المائثة: ١٥-١٦] ﴾ْسَتِقيٍم لَُماِت إىَِل اجُّورِ بِإِْذنِِه َويَْهِديِهْم إىَِل رِصَاٍط مُّ ِن الظُّ الَِم َوخُيْرُِجُهم مِّ ُسُبَل السَّ
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بمنهاج عمل بيجين 
والبرنامج العالمي للتنمية المستدامة
كب ة عن الرّ  البشريّ

ّ
ف كل

ّ
ستتخل

دّرة الئّضعش
سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الّاترغر

وقغئ تعظج

سظعان «تتعغض  تتئ   ٢٠١٥ أغطعل/جئامئر  شغ   (٢٠١٦-٢٠٣٠) المساثاطئ  الاظمغئ  أسمال  جثول  المّاتثة  افطط  أصّرت 
سالمظا» وصث تئّظاه ١٩٣ دولئ، لغثطش أعثاف افلفّغئ اإلظمائّغئ البماظغئ (٢٠٠٠-٢٠١٥) الاغ تمتعرت أجاجا تعل طتاربئ 
السالمغئ،  والحراضات  والئغؤئ  الحاطض  اقباثائغ  والاسطغط  الختئ  وتأطغظ  الةظسغظ  بغظ  المساواة  وتسجغج  والةعع  الفصر 
الماصّثطئ  السالط  بطثان  ضّض  سطى   ٢٠٣٠ المساثاطئ  الاظمغئ  أجظثة  اظطئصئ  تغظ  شغ  شصط.  الّظاطغئ  الئطثان  سطى  ورّضجت 
طظعا والّظاطغئ، وتاضّعن طظ ١٧ عثشا (الصداء سطى الفصر والةعع وضمان الختئ والاسطغط والمساواة بغظ الةظسغظ والمغاه 
الّظزغفئ والطاصئ الماةّثدة والسمض القئص وظمّع اقصاخاد والخظاسئ واقباضار والتّث طظ أوجه سثم المساواة وبظاء طةامسات 
طساثاطئ وترحغث اقجاعقك والسمض طظ أجض المظاخ والتغاة المائّغئ والئّرغئ والّسقم وتسجغج الحراضات لاتصغص افعثاف)، 
وتامتعر تعل ٥ طةاقت رئغسغئ وعغ: الظاس والضعضإ واقزدعار والسقم والحراضئ و١٦٩ غاغئ تشطغ افبساد البقبئ 
لطاظمغئ المساثاطئ وعغ الظمع اقصاخادي واقظثطاج اقجاماسغ وتماغئ الئغؤئ. وصث تّط رخث تعالغ ٢٣٠ طآّحرا لصغاس 

طثى تصّثم إظةاز عثا الئرظاطب السالمغ لطاظمغئ المساثاطئ وأعثاشه وغاغاته.
٢٠٣٠: سثد اظاحاره له تضاغئ

بالرغط طظ أن أعثاف الاظمغئ المساثاطئ لغسئ ططجطئ صاظعظًا، إق أّن أجظثة ٢٠٣٠ ُصّثطئ سطى أّظعا ظصطئ ظعسّغئ وطحروع 
تشغغري وخرغطئ ذرغص سالمّغئ غاّط اسامادعا طظ صئض ضّض الّثول وضّض افذراف الفاسطئ. شأخئح سام ٢٠٣٠ جظئ طرجسّغئ 
فّي طثّططات تظمعغئ ضالمثّطط الاظمعي الثماجغ شغ تعظج، أو اجاراتغةّغات وذظّغئ ضاجاراتغةّغئ الاظمغئ المساثاطئ 
- رؤغئ طخر ٢٠٣٠ -، ورؤغئ اإلطارات اقصاخادّغئ والئغؤّغئ والّخظاسّغئ ٢٠٣٠، أو براطب أو طحارغع ضمثغظئ حئاب ٢٠٣٠
بالئترغظ، أو جغاجات أو تحرغسات شغ طثاطش الئطثان، ُغسَصط عثا السثد بغظ أجطر الّاصارغر لاخّعر رؤى لمثاطش الصطاسات 
ضالخّتئ والثثطات والفقتئ والّخغث الئتري والّخظاسئ والّاةارة وغغر ذلك شغ أشص جظئ ٢٠٣٠، شغ العصئ الثي تسةج شغه 
دول، شغ ظّض الفساد المساحري، تاى سظ تصثغط ظزرة اجاحراشغئ صرغئئ المثى شغ عثه المةاقت. بض تّاى إن أغطإ 
الثغظ ُغططإ طظعط إسثاد عثه الّاصارغر ق غثرك أّن اخاغار جصش جظئ ٢٠٣٠ له طشجى وأّن العئات والمساسثات الاغ تأتغ 
الفّظغ  الّثسط  تصثغط  وأّن  طحروذئ،   (budget support) المغجاظّغئ  دسط  أو  تظمعّغئ  طحارغع  إذار  شغ  الماظتئ  الّثول  طظ 

لاطعغر آلّغات الّظععض بالمرأة والّثورات الّاضعغظّغئ تعل الّظعع اقجاماسغ وإدراجعا شغ إسثاد المعازظات الساّطئ طثروس.
المساواة بغظ الةظسغظ شغ افجظثة الّثولّغئ لئغةغظ والاظمغئ المساثاطئ

طظ أضبر طا تط تثاوله شغ تسرغش الاظمغئ المساثاطئ طا ُظحر شغ تصرغر بروظثتقظث (Bruntland report) بسظعان «طساصئطظا 
المحارك» الثي أخثرته الطةظئ الثولغئ لطئغؤئ والاظمغئ سام ١٩٨٧: «الاظمغئ المساثاطئ عغ الاظمغئ الاغ تطّئغ اتاغاجات 
الةغض التاضر دون الادتغئ أو اإلضرار بصثرة افجغال الاالغئ سطى إحئاع اتاغاجاتعا». وعثا تصرغئا طا غخّعر شغ أذعاظظا سظث 
الاسّرض لعثا المخططح ولضّظه ضمظّغا طعبعق الّخطئ بالمساواة بالةظسغظ. وبالّرغط طظ أّن صدّغئ المرأة وطسرضئ المساواة 
بغظ الةظسغظ تةّطئ بعضعح شغ اقبظغ سحر طةاق لمظعاج سمض بغةغظ، ضما عع طئّغظ شغ بصّغئ المصاقت شغ عثا الضّاغإ، إق 
أظظا ظةثعا طدّططئ شغ خّطئ الاظمغئ المساثاطئ وإن ُخّخص لعا شغ الشرض عثف صائط بثاته وعع العثف الثاطج المسظّغ 
بـ«تتصغص المساواة بغظ الةظسغظ وتمضغظ ضض الظساء والفاغات» وعثف سام وعع العثف الساحر تعل التّث طظ أوجه 
سثم المساواة. إذ ق غائادر إلى الّثعظ لطععطئ افولى أن تتصغص الئرظاطب السالمغ لطاظمغئ المساثاطئ طرتضج شغ جععره 
سطى تتصغص المساواة الضاططئ بغظ الةظسغظ، ولضظ المامّسظ غائّغظ أّن شطسفئ عثه الثّطئ تصعم سطى ظفج طا تائّظاه وبغصئ 
بغةغظ وعع تماع المرأة بتصعق الّرجض ذاتعا شغ اّتةاه اجاشقل ضّض ذاصاتعا الضاطظئ لافسغض طحارضاعا شغ ضّض المةاقت. 
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ولعثا ظرى أن افطط المّاتثة وعغؤاتعا صث ترخئ سطى إدطاج طصاربئ «الّظعع اقجاماسغ» شغ ضّض افعثاف الاظمعّغئ، إذ ترى 
أن المرأة سظخر غاصاذع بحضض طئاحر أو غغر طئاحر طع أغطإ عثه افعثاف وتاحابك طسعا لاارّبع بثلك سطى اعاماطات 
وجغاجات ضاّشئ الصطاسات. وق غمضظ بالاالغ تتصغص تظمغئ طساثاطئ طا لط ُتسالب طحاضض تضاشآ شرص المرأة طع الّرجض شغ 
حّاى المةاقت. شالعثف الثاطج تعل تتصغص المساواة بغظ الةظسغظ شغ أجظثة ٢٠٣٠ لغج عثشا طظفخق شتسإ بض 

غسائر حرذا إظمائغا تاجما وحاطق لضّض الصطاسات.
المرأة  بامضغظ  رعغظا   ٢٠٣٠ المساثاطئ  الاظمغئ  أسمال  وجثول  بغةغظ  سمض  خّطئ  ظةاح  غزّض  الّسغاق،  عثا  وشغ 

وتتصغص المساواة بغظ الةظسغظ.
«لظ تضعن الاظمغئ طساثاطئ إق إذا ضاظئ سطى صثم المساواة لضض طظ الظساء والرجال، ولظ تخئح تصعق المرأة تصغصئ 
واصسئ إق إذا ضاظئ ججءا طظ الةععد افسط لتماغئ الضعضإ وضماظا أن غساطغع جمغع الئحر السغح بضراطئ واتارام» (طظ 

تصرغر المساواة بغظ الةظسغظ شغ خطئ الاظمغئ المساثاطئ لسام ٢٠٣٠).
وبعثا بات ظةاح خّطئ الاظمغئ المساثاطئ شغ أّي بطث طاعّصفًا سطى طثى الاصّثم المترز شغ تصطغص وجّث الفةعات الاغ 
تساري المساواة بغظ الةظسغظ شغ تطك المظطصئ. وطظ عظا ضاظئ الدشعذات الاغ تمارس سطى التضعطات لاظفغث العثف 
عثا  طع  الاظمغئ  وخطط  المتطغئ  الصعاظغظ  لمعاءطئ  القزطئ  الاثابغر  واتثاذ  الاظمعّغئ  افعثاف  بصّغئ  غطاء  تتئ  الثاطج 
العثف ووضع آلّغات لطمساءلئ ورخث وطاابسئ الاظفغث طع تحرغك شّسال لمظّزمات المةامع المثظغ وتسجغج آلّغات التعار طع 
العغؤات الّثولّغئ. وطظ السّئاصغظ، طظزمئ المرأة السربّغئ الاغ، بسث طّثة لط تاةاوز حعرغظ وظغش طظ إصرار افطط المّاتثة 
لثّطئ الاظمغئ المساثاطئ ٢٠٣٠، جارسئ بالاساون طع ضض طظ جاطسئ الثول السربغئ، والمضاإ اإلصطغمغ لطئرظاطب اإلظمائغ 
«المرأة  بسظعان  المساعى  رشغع  طآتمر  سصث  إلى   ،UN Women)) لطمرأة  الماتثة  افطط  وعغؤئ   (UNDP) الماتثة لفطط 
افول/دغسمئر  ضاظعن  غّرة  إلى  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ٢٩ طظ  بالصاعرة   «٢٠١٥-٢٠٣٠ الاظمعغئ  افجظثة  شغ  السربغئ 
٢٠١٥، اظاعى بخغاغئ وبغصئ طبطئ إذارا طرحثًا لطثول شغما غاسطص بعضع المرأة السربغئ شغ إذار ضض عثف طظ افعثاف 
الـ١٧، بما غساسث اآللغات العذظغئ والةعات التضعطغئ شغ سمطغئ تدمغظ ُبسث الظعع اقجاماسغ لثى إسثاد الاصارغر الثورغئ 
الاظمعغئ  افعثاف  تظفغث  ظتع  المترز  الاصثم  بحأن   ٢٠١٥ جظئ  تطغ  الاغ  الـ١٥  السظعات  طثى  سطى  (العذظغئ/اإلصطغمغئ) 

الةثغثة. (طظ تصرغر ظزرة تتطغطّغئ لعصائع طآتمر المرأة السربّغئ شغ افجظثة الاظمعّغئ).
العثف المحارك: ضرب الّظزام اقجاماسغ اإلجقطغ

تشّغر افطط المّاتثة خططعا الاغ تصعم سطى افجاس ظفسه: دطب حاطض لمئادئ المساواة بغظ الةظسغظ تتئ طسّمغات 
براطب حّاى. وصث ظّخئ الفصرة ١١ طظ العبغصئ الثااطّغئ قساماد «خطـئ الاظمغـئ لمـا بسـث ٢٠١٥: تتعغض سالمظا»، سطى أّن 
أجظثة ٢٠٣٠ لطاظمغئ المساثاطئ تّاثث طظ الّخضعك الّثولّغئ ضاإلسقن السالمغ لتصعق اإلظسان وظاائب جمغع المآتمرات 
الرئغسّغئ وطآتمرات الصّمئ الاغ سصثتعا افطط المّاتثة وطظعا برظاطب سمض المآتمر الّثولغ لطّسضان والاظمغئ (أغطعل/جئامئر 
١٩٩٤) وطظعاج سمض بغةغظ (أغطعل/جئامئر ١٩٩٥) أجاجا طاغظا لةثول أسمالعا. عثا طا غآّضثه الامازج والارابط الةطّغ 
بغظ طظعاج سمض بغةغظ وبرظاطب الاظمغئ المساثاطئ الثي تاصاذع شغه طصاخث العثف الاظمعي الثاطج طع طتاور خّطئ 
بغةغظ اقبظغ سحر. شما تمئ الاعخغئ به شغ المآتمر الّثولغ البالث لطسّضان وطظعاج سمض بغةغظ تّط ظسثه والّاأضغث سطغه: 
شسطى جئغض الثضر شغ الفصرة ٢٦ طظ إسقن خّطئ الاظمغئ ٢٠٣٠ وشغ طصاخث العثف الاظمعي البالث الماسطص بالختئ تط 
التمض  طعاظع  تعشغر  طظعا  السمرّغئ،  الفؤات  لضّض  (أي  الةظسغئ  بالخـتئ  الماسطصـئ  الرساغـئ  خـثطات  تسمغط  سطى  الاظخغص 
لطمراعصغظ)، واإلظةابغئ بما شغ ذلـك فغـراض تظزـغط افجـرة (طظعا تتثغث الّظسض وإباتئ اإلجعاض)، واإلسـقم والابصغـش 
(ضالاربغئ الةظسّغئ)، وإدطاج ذلك شغ اقجاراتغةغات والئراطب العذظغئ بتطعل سام ٢٠٣٠، وذلك بشغئ تمرغر طا لط ُغصئض 
طظه أو تّط الاتّفر سطغه جابصا سئر عثا الئرظاطب الّثولغ لطاظمغئ المساثاطئ، وعثا طا غتثث تالّغا شغ تعظج – طبق؛ شصث 
سمطئ وزارة الاربغئ سطى تدمغظ طادة الاربغئ الةظسغئ شغ المظعاج الاربعي اباثاء طظ جظعات الّاتدغري. ضما أن طعاخطئ 
ترضغج عثا الئرظاطب طبض جابصغه سطى أن السئإ شغ اخاقل طعازغظ الصعى وتفاصط المحاضض ظاتب سظ ضسش إرادة تمضغظ 
المرأة والامغغج الثي تاسّرض له خاّخئ شغ طا غاسّطص بالتغازة والمطضغئ واإلرث والصعالإ الظمطغئ الاصطغثغئ الاغ تاتضط شغ 
أدوارعا داخض وخارج المظجل والمعروبات الّبصاشغئ المسرصطئ لمحارضاعا شغ ضّض المةاقت، غدرب شغ طصاض أتضام الّظزام 

اقجاماسغ شغ اإلجقم وغرّجت أضبر طظ الّاروغب لسقصئ الاخادم والّاخارع بغظ المرأة والّرجض.
وطا طعاءطئ الّسسعدّغئ لماطّطئات أجظثة الاظمغئ سئر رؤغئ ابظ جطمان لـ٢٠٣٠ وطا أحاساه إظةازاته وبراطةه طظ اظتقل 

ودسعة لطفاتحئ والفةعر شغ بقد الترطغظ إق خغر دلغض سطى شساد عثا الئرظاطب افطمغ.
شغ  وتصغغط  طراجسئ  بإجراء  الماتثة  لفطط  الاابسئ  المرأة  وضع  لةظئ  تصعم  أجظثاتعا،  تظفغث  طاابسئ  سطى  طظعا  وترخا 
آذار/طارس الةاري لسظئ ٢٠٢٠ لطعصعف سطى الاصثم المترز شغ تظفغث طظعاج سمض بغةغظ واتفاصّغئ جغثاو وتتثغث أبرز 
اقجاسراضات  سطى  بظاء   ٢٠٣٠ المساثاطئ  الاظمغئ  أجظثة  أعثاف  تتصغص  شغ  غسعط  بما  طعاجعاعا  تمئ  الاغ  الاتثغات 
العذظغئ واإلصطغمغئ الاغ تط إسثادعا بمظاجئئ الثضرى الثاطسئ والسحرغظ إلسقن وطظعاج سمض بغةغظ. وعثا غآّغث أّن خّطئ 
٢٠٣٠ عغ تأضغث وتاّمئ لئصّغئ براطب افطط المّاتثة الاغ تصّعض الضغان افجري وتثّطر المةامع ولضّظعا أحّث خئبا طظ تغث 
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١٧

إّظعط اجائسثوا المخططتات المسافّجة وصّثطعا شغ العاجعئ المخطتئ الئغؤّغئ واقصاخادّغئ واقجاماسّغئ لغاصّئطعا الةمغع. 
ضما زسمعا أن عثه الثّطئ (شغ الفصرة ٥ طظ العبغصئ الثااطّغئ) طتّض صئعل ضّض الئطثان وتسري سطى الةمغع، أي تجغض ضّض 
اقخاقشات الّبصاشّغئ والّثغظّغئ وق تسارف بعا، وأّظعا طاضاططئ غغر صابطئ لطاةجئئ، أي ق طةال لطمخادصئ الةجئّغئ أو الاتّفر 
سطى أّي عثف بض تآخث ضقّ ق غاةّجأ. إذا شإّن عثه الثّطئ ُأوجثت سطى الساتئ الثولغئ لُافرض طتّطغا وتمطئ طخططتا حّص 
ذرغصه وجط السثغث طظ المخططتات المساخرة ضالسعلمئ والتثابئ وغغرعا طظ المساجط الاغ أخئتئ لشئ تثاذإ شغ 

السالط ُتصخغ طظ ق غسارف بعا.
عض «لظ غاثّطش أتث سظ الّرضإ...»؟

لط تاتصص أغطإ افعثاف اإلظمائّغئ لفلفّغئ وإزاء عثا الفحض تّط طسئصا طظث جظئ ٢٠١٢ الّاتدغر فعثاف وغاغات الاظمغئ 
المساثاطئ ٢٠٣٠ تاى غضعن عظاك بثغض لفطط المّاتثة تتفر به طاء وجععا بتطعل جظئ ٢٠١٥.

وطظ بغظ أجئاب اإلخفاق الاغ ذضرت: سثم الافات أعثاف اإلظمائّغئ إلى السغاق المتّطغ وترضغجعا سطى الضّمغئ وإغفال 
المصاربئ الصائمئ سطى تصعق اإلظسان. ولضظ لظ ظرّضج عظا سطى ظصث خّطئ ٢٠٣٠ طظ تغث تسصغث صغاس طآحرات الاظمغئ، وق 
ضسش آلغات الماابسئ والمراصئئ المسظّغئ بالصغاس، وق سثم تعّشر الئغاظات القزطئ وعحاحئ المظزعطئ اإلتخائّغئ شغ أغطإ 
الّثول الّظاطغئ، وق طخثاصّغئ عثه المآحرات الاغ تسطغ الّبصض فجظثة الاظمغئ والاغ ُوضسئ شغ أحعر صطغطئ شغ تغظ تمئ 
طظاصحئ افعثاف والشاغات لمّثة ٣ جظعات وظخش، ولضظ طظ زاوغئ المئثأ الّاعجغعغ فعثاف الاظمغئ المساثاطئ لفطط 
الماتثة والصائط سطى وسث سثم ظسغان أتث «لظ غاثّطش أتث سظ الّرضإ...» (No One left Behind…) والثي سطى أجاجه 

غاط ترضغج الةععد سطى دطب وتسمغط طظزعر الظعع اقجاماسغ وتمضغظ المرأة شغ جمغع افعثاف والشاغات.
وطظ المعّط أن ظسأل عظا عض ُغظزر لمسألئ المساواة وتمضغظ المرأة شغ برظاطب الاظمغئ المساثاطئ ٢٠٣٠ وضثا بغةغظ 
طظ زاوغئ تصعٍق غةإ ضماظعا باسائارعا إظساظًا له التص شغ سغح ضرغط وله تاجغات سطى الّثولئ جثادعا، أم طظ باب واجإ 
إلجاطّغ غتّاط سطغعا المحارضئ لثشع سةطئ الاظمغئ والمحارضئ شغ دوراظعا لطمساعمئ شغ اجاثاطاعا؟ عثا طا أجابظا سظه تصرغر 
لثطئ سمض طةمعسئ الئظك الثولغ (السظعات المالّغئ ٢٠٠٧-٢٠١٠) خثر شغ سام ٢٠٠٦ تتئ سظعان طسّئر «المساواة بغظ 
الةظسغظ بعخفعا اصاخادا غاسط بالتظضئ والئراسئ»، واصادئ عثه الثّطئ تضبغش طراساة طظزعر المساواة بغظ الةظسغظ 
شغ الصطاسات سطى طثى أربع جظعات تتئ طزّطئ الّحراضئ وطساسثات الماظتغظ، وعثا خقخاه أّن تمضغظ المرأة ق غسثو 
ُطساطض ضرب (coefficient) لاصعغئ اقصاخاد سطى تسابعا دون أبر تتّسظ تطمسه شغ وضسعا المسغحغ. وشغ السغاق ظفسه 
ظحرت طةطئ ذي إغضعظعطغسئ الئرغطاظغئ (the economist) شغ السام ظفسه تصرغرا تعل المرأة شغ الصعى الساططئ غئثأ 
بـ«شطظظج الخغظ والعظث، بض وتاى تضظعلعجغا اإلظارظئ التثغبئ: فن الظساء عظ الصعة المترضئ الثاشسئ لطظمع اقصاخادي».

غةإ العسغ سطى أن خّطئ الاظمغئ المساثاطئ ٢٠٣٠ لغج العثف طظعا الظععض بالمرأة وتمضغظعا إذ ق تظاجع المضاجإ 
بالمال والمظاخإ وق تتصغص تعزغع أشدض لطمعارد وق تتصغص السثالئ وسثم إصخاء أتث، وق المعازظئ بغظ الاظمغئ وتصعق 
اإلظسان، وق تشغغر ذئغسئ السقصئ بغظ الّثول الماصّثطئ والظاطغئ بتّث عثه افخغرة سطى المدّغ صثطا ظتع بغؤئ اصاخادّغئ 
طاضاشؤئ وتضعن حرغضا لطّثول الماصّثطئ، فّن ضّض عثا غظاصخ الّظزام الّرأجمالغ وطئادئه الثي تظثبر شغه حسارات المرتطئ 
الاظمعغئ «الحاططئ والاحارضغئ» و«الاغ ق تسابظغ أتثا» و«المساواة لطةمغع» إذا تداربئ طع طخالح الّثول السزمى. وصث 
الاظمغئ  أعثاف  تتصغص  شغ  المساواة  طآحر  تعل   ٢٠١٩ لسظئ  تصرغرعا  شغ   «٢٠٣٠ Equal Measures» طظزمئ ذضرت 
المساثاطئ «لغج بمئ دولئ تصعم بالسمض الطمعح القزم لمسالةئ المحضقت المساسخغئ تاى أشدض الثول شغ الاصرغر»، 
«تاى الثول خاتئئ أسطى الثرجات تتااج إلى الصغام بالضبغر، خاخئ شغ طا غاسطص بالصداغا المسصثة طبض الاشغر المظاخغ، 
والثثطات الساطئ، والامبغض الماساوي شغ المظاخإ الصعغئ، والفةعات شغ افجعر بغظ الةظسغظ، والسظش الصائط سطى الةظثر».

ضط طا زلظا ظظازر طظ ذضرى إلسقن وطظعاج سمض بغةغظ، وضط طظ جظعات أخرى وظتظ سطى أطض أن غاتّعل سالمظا 
لفشدض؟

لط تظخش أجظثة بغةغظ المرأة ولظ تظخفعا أجظثة الاظمغئ ٢٠٣٠ الاغ تصعم سطى افجاس ظفسه، شطظ غاتّصص الّظزام 
السادل باتصغص المساواة بغظ الةظسغظ وق السمض سطى جّث الفةعات شغ ذلك، وإن تتّصصئ حضطّغا شغ بسخ المسائض شغ 
بسخ الئطثان شطظ تآجج لظزام سادل ضما تّط بغاظه شغ بصغئ المصاقت فظعا ق تسالب افجئاب التصغصّغئ لطفصر والةعع 
والاعمغح وغغاب الرساغئ الختغئ والاسطغط الةّغث والسمض القئص والّظفاذ لطمعارد المائّغئ وافراضغ والثثطات... إّن طساظاة 
الئحرغئ شغ ظّض عثا الّظزام العضسّغ الثي تمّث المظّزمات افطمغئ شغ أظفاجه بئراطةعا الاغ تصّثطعا شغ حضض أصراص 
افّطئ  تةسض  طظاخّغئ...  تشّغرات  وطّرًة   (equity) إظخاف  وطّرًة   (equality) طساواة  وطرًة  إغةابّغ  تمغغج  طّرًة  طظازمئ  تثثغر 
طساصِئق جطئّغا وشغ طعضع تصض الّاةارب، الاغ طع شحض ضض عثه السظاوغظ تظازر تطعق سالمّغئ جاعجة ق تظطئص سطى واصسعا 
وق تسالةه. وأبطس طا غةّسط سمض عثه العغؤات الّثولّغئ طا صاله الصاضغ الفاضض سئث الرتغط الئغساظغ «إّظغ رأغُئ أّظه طا َضَاَإ 
َم عثا لضاَن أشدض،  أَتُثُعط شغ َغعِطِه ِضاابًا إق صاَل شغ َغِثِه، لع ُغّغَر عثا َلضاَن َأتسظ وَلع ُزغَِّث ذاَك َلضاَن ُغسَاتسظ، وَلع ُصثِّ
ولع ُتِرَك ذاَك َلضاَن أجمض، وعثا ِطظ أسَزِط الِسئر شغ اجاغقء الّظصص سطى جمطئ الئحر». ضما أّظه ق غمضظ لمظزعطئ افطط 
المّاتثة طمّبطئ الّظزام الّرأجمالغ أن تتّخظ ظفسعا طظ ظعازع الئحر طظ أظاظّغئ وتّإ الثات وأطراض الّظفسّغئ والمخطتئ 
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١٨

إضاشئ إلى صخعرعا زطاظّغا وطضاظّغا شغ اإلتاذئ بضّض افبساد. شالسصض الئحرّي ساجج وق غساطغع تظزغط تغاته وراء التّغج 
الّجطاظغ العاصسّغ الثي غسغح شغه شغ ظّض جرسئ الماشّغرات وق اإلتاذئ بضّض الئغؤات، شإن خطح ظزاطعط لئغؤاعط شعثا 
ق غسظغ تظاجئه طع الئغؤات افخرى. ولعثا شإن طثرجات الّرأجمالّغئ - وطظعا عثه افعثاف الاظمعّغئ - الاغ تثالش الفطرة 
جاسّمص  بض  بالئحرّغئ  تظعخ  ولظ  صسرّغا،  تطّئص  فّظعا  الاخادم  جعى  تثطص  أن  غمضظ  ق  الماّدغات،  سطى  تصعم  والاغ 
بمعارد  وتسئث  المال  إلى  غآّدي  ذرغص  ضّض  وتئغح  والمسظعّغئ  الماّدغئ  تصعصه  اإلظسان  تسطإ  فّظعا  وتعمغحعا  اظتثارعا 
الئحر وطصّثراتعط. إذًا ق بّث طظ طغجان بابئ غفغء إلغه الّظاس ق غاأّبر بالععى اإلظساظغ وق غتّثه الصخعر والةعض الئحرّي؟

ق خقص لطئحرّغئ إقّ باطئغص ظزام اإلجقم
غصعل جّغث صطإ شغ ظقل الصرآن: «وإصاطئ ذلك المغجان البابئ تصادغ سطما غغر طتثود، سطط طا ضان وطا عع ضائظ وطا 
جغضعن. سطمه ضطه ق طصغثا بصغعد الجطان الاغ تفخض العجعد العاتث إلى طاض وتاضر وطساصئض، وإلى طساغصظ وطزظعن 
وبسغث  صرغإ  إلى  العاتث  العجعد  تفخض  الاغ  المضان  بصغعد  طصغثا  وق  طثئعء...  وطشغإ  طحععد  تاضر  وإلى  وطةععل، 
وطظزعر وطتةعب وطتسعس وغغر طتسعس، شغ تاجئ إلى إله غسطط طا خطص وغسطط طظ خطص وغسطط طا غخطح وطا غخطح 

تال الةمغع».
حّرع  بض  ععاه.  سطى  تصعم  شرضّغاٍت  وتسإ  غرغثه  طا  وشص  تغاته  تظزغط  أطعر  الئحرّي  لطسصض  اإلجقم  غارك  لط  لثلك 
ٍء﴾ [الظتض: ٨٩] شعضع عثا الضااب الثي أظجله اهللا بالتّص  ْ َ ْجَا َعلَْيَك الِْكَتاَب تِبَْيانًا لِّلُكِّ  لقظسان طا غخطح به أتعاله ﴿َونَزَّ
لغتضط بغظ الّظاس صاسثة لطئحرّغئ، ولعثا ضان دغظ الّرتمئ لطئحر جمغسا ق لةظج دون آخر وق لئصسئ طظ افرض دون 
أخرى. شالحرغسئ اإلجقطّغئ حاططئ لضاّشئ جعاظإ التغاة وق تاشّغر بسئإ زطان أو طضان، وتظّزط تغاة اإلظسان شغ ضّض وصئ 
وأغظما ضان وتدمظ له ضغفغئ تسظ إحئاع تاجاته وغرائجه. وذلك أّن طغجان اإلجقم طغجان بابئ، وبعثا أتاذئ الحرغسئ 
اإلجقطّغئ بضّض أشسال اإلظسان وسالةئ طحاضطه طعما تسّثدت أشساله وطعما تطعرِت العجائُض وتةّثدت العصائع. ظاعغك أّن 
اإلجقم طافّرد طظ تغث إّن ضّض ظزمه تاعاشص طع الفطرة شق تخادطعا وق تساأخطعا بض تراسغعا وشص ضعابط حرسّغئ 
بما غتصص السسادة اإلظساظّغئ. ضما أّن طظ خاّخغاته جمسه بغظ ججاء الّثظغا واآلخرة وعثا طا غةسض تصعى اهللا عغ الرصغإ 
شغ ظفعس السئاد وغخئح تقل اهللا وتراطه طصغاجا فسمالعط شاشغإ الّظفسّغئ وق تضعن الماّدة غاغئ تثشسعط وتصعدعط. 
شاإلجقم إذن عع المظعب الختغح لسسادة اإلظسان وراتاه وذمأظغظاه، وعع الثغظ العتغث الصادر سطى خعر ضّض الحسعب، 
ولضّظ تطئغصه وتمض دسعته ق غمضظ إق بضغان تظفغثي طامّبٍض شغ دولئ تتضط الظاس بسثل اإلجقم، تظّفث أتضاطه شغ 

 الّثاخض وتتمطه إلى الثارج شاثطص الئحرّغئ طظ جةظ الّرأجمالغئ إلى رتابئ اإلجقم وظعره
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١٩

ة  فالتزامٌ فتحريرٌ للقوانين األسريّ
ٌ
مصادقة

ة لمتابعة  هذا حال الحكومات العربيّ
ة وليّ أهداف وجدول أعمال بيجين الدّ

رظا طخطفى
سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الّاترغر

وقغئ لئظان

طظ الئثغعّغ أن غساثثم الشرب شغ تربه سطى أتضام اإلجقم، طظّزماته وطآّجساته اقجاسمارّغئ ضأداة لسعلمئ تدارته 
الئاذطئ اّلاغ لط تةطإ فعطعا جعى الّحصاء والّثطار المةامسغ والّافّضك واقظعغار، شق ُأجر، وق سائقت، وق أظساب، وغغرعا 
الضبغر طظ اآلبار الّسطئّغئ لعثه التدارة سطى أختابعا، واّلاغ ق طةال عظا لثضرعا والعصعف سطغعا. وافضبر بثاعئ أغدًا عع 
اجاثثاطه لسمقئه الثاظسغظ طظ تّضام المسطمغظ أداة لفرض أجظثاته المحئععئ الماسّطصئ بالتغاة اقجاماسّغئ وذلك بعثف 
خطثطئ أرضان المةامع شغ بقد المسطمغظ، وتفاغئ الّروابط افجرّغئ والسائطّغئ، واظفقت المرأة طظ أّي صغث طظ ِدغظ أو ُسرف، 
وضضُّ ذلك طظ أجض حغعع الفاتحئ والّرذغطئ واقظتراف لطةظسغظ، ضما عغ التال شغ طةامساتعط الشربّغئ، شغظعثم المةامع 

شغ بقد المسطمغظ وعثا طا غرغثوظه.
لثى  اقجاماسغ  الّظزام  بظغئ  تثطغر  تعثف  لصعاظغظ  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  التضعطات  بسخ  إصرار  طظ  الغعم  ظحعثه  وطا 
المسطمغظ شغما غاسّطص بسقصئ الّرجض بالمرأة وطا غظئبص سظعا وطا غارّتإ سطغعا، وطظ تتّرضات لفطط المّاتثة سئر طآّجساتعا 
الّظحاذات  إلى  باإلضاشئ  أجمع،  السالط  سطى  سغحه  وظمط  ظزره  ووجعئ  طفاعغمه  بفرض  الشرب  عغمظئ  لجغادة  الماسّثدة 
الصغط  لعثم  افجرة  أرضان  جمغع  قطسئ  وجرغؤئ  طدّططئ  لحسارات  ورشسعا  التضعطّغئ  غغر  الّظسعّغئ  لطةمسّغات  الماقتصئ 
والّاصالغث اقجاماسّغئ اإلجقطّغئ، ضضُّ عثا غثخض شغ جغاق تظفغث طا جاء شغ تعخغات طآتمر وطظعاج سمض بغةغظ وغغره طظ 
المآتمرات الّثولّغئ الّثاسمئ له طظ أجض الّظععض بالمرأة، وأغدًا غثخض شغ جغاق الاجام الّثول بما وّصسئ سطغه، لائثأ طسعا 
اإلغراءات ِبَمظح المسعظات والصروض لضّض طظ الاجم باظفغث عثه المصّررات الّثولّغئ، أو السصعبات لضّض الّثول غغر المطاجطئ، 
وذلك وشص طا ذضرته الثضاعرة أطغمئ ضاطض (افجااذة المساسثة لطّختئ الساطئ بضّطغئ ذإ جاطسئ الصاعرة) «والّثولئ اّلاغ ق 
تظاجئعا بسخ الئظعد فّظعا تاسارض طع ععّغاعا وصغمعا وأخقصعا ق غمضظعا الّاتّفر سطغعا؛ فّن شغ طعابغص افطط المّاتثة 
بظعدًا تظصُّ سطى أظَّه غةإ إجصاط عثه الّاتّفزات طع العصئ وإّق تاسّرض عثه الّثول لطترطان طظ المسعظات»، وعثا غسظغ 
أّن الّثول المعّصسئ غةإ أن تثدع بسث سام أو ساطغظ أو خمسئ أو أضبر، وأّظه ق غمضظعا أن تأخث طا غظاجئعا - إن ُوِجث شغعا 

حغٌء غظاجئعا - وتارك طا ق غظاجئعا فّظعا رعظئ الئقد والسئاد لصروض خظثوق الّظصث الّثولغ والئظك الّثولغ.
عثا وصث تضّبفئ جععد افطط المّاتثة شغ الّسظعات افخغرة شغ جمغع أظتاء الئقد اإلجقطغئ بفرض اإلطقءات الماقتصئ 
لسصث طآتمرات السضان، وظحر بصاشئ طا ُغسمى بالّاتّرر الّظسعّي سئر الةمسّغات الضبغرة اّلاغ ُتسظى بحآون افجرة وتصعق 
ا طا ظحعثه وخاّخئ شغ افحعر الصطغطئ الماضغئ شغ بسخ الئقد اإلجقطّغئ  المرأة وطا حاضض ذلك طظ عرذصات الشرب. أطَّ
طظ إصراراٍت لصعاظغظ اجاماسّغئ وتظفغٍث لمصّرراٍت دولّغئ وتفسغٍض لةمسّغاٍت ظسعّغئ، شعغ بمرة عثه الةععد والمتاوقت شغ 
تئّظغ طجغث طظ الّاحرغسات واجاخثار الصعاظغظ اّلاغ تامّرد سطى أتضام الّحرغسئ اإلجقطّغئ إلغةاد تتعُّقت جثرّغئ شغ ذرغص 

تتصغص المساواة المجسعطئ بغظ الةظسغظ وتمضغظ المرأة.
سظ  طصادئًا  عظا  ظثضر  إذ  اإلجقم،  أتضام  سظ  والُئسث  (القدغظّغئ)  السطماظّغئ  رضإ  شغ  السربّغئ  الثول  جغر  شغ  وإطساظًا 

اإلجراءات الّاحرغسّغئ افخغرة اّلاغ أصّرتعا عثه الثول السمغطئ اظخغاسًا فواطر الشرب وطرضاًة له:
شفغ شطسطغظ أصّر طتمعد سئاس رئغج الّسططئ الفطسطغظّغئ، صاظعظًا تّثد شغه جّظ الّجواج لطةظسغظ ببماظغئ سحر ساطًا، 
وذلك بسث جطسطٍئ طظ الّظصاحات والّططئات طظ طةطج العزراء وطا ُغسّمى بالةمسّغات الّظسعّغئ اّلاغ ُتسظى بتصعق المرأة ضما 

غجسمعن.
إّن المطالئغظ باتثغث جّظ الّجواج تتئ جاار تّرغئ المرأة وتصعصعا، إّظما غائسعن ُجظظ الّثول الشربّغئ وطآّجساتعا اّلاغ 
تعثف إلى الّاروغب لاترغر المرأة المسطمئ طظ صغمعا واطاعان ضراطاعا اّلاغ تفزعا اإلجقم بثسعى الّاتّرر وتصعق المرأة، 
سظ  عآقء  ظسأل  وعظا  خغاراتعا...  شغ  تّرة  وأّظعا  سطغعا  العلّغ  وخاغئ  وسثم  التّرّغئ  بثسعى  المثاطفئ  السقصات  وتحةغع 
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السقصات غغر الّحرسّغئ المظاحرة شغ بقد الشرب بغظ َطظ غسّمعظعط أذفاقً، وسظ العقدات غغر الّحرسّغئ لفاغاٍت بغظ ١٢
إلى ١٨ جظئ، وافّطعات غغر الماجّوجات شغ طبض عثا السمر!! عض عثا اقظتقل طصئعٌل وق ُغسّئإ ضررًا جسثّغًا وظفسّغًا لعّظ، 
ولغج شغه اظاعاك لتصعصعّظ ضأذفال، أّطا الّجواج الّحرسّغ اّلثي غتفر التصعق والضراطئ عع اظاعاك لاطك التصعق وعثر 
لطّخّتئ الّظفسّغئ والةسثّغئ لعّظ؟! وظسأل أغدًا ُدساة تصعق اإلظسان وتصعق الّطفض والمرأة، وجططئ السار سظ اإلجراءات 
السرغسئ الاغ اتثثوعا سظثطا جصطئ الحعغثة جماح طئارك رتمعا اهللا، وعغ الاغ لط تاةاوز الّسادجئ سحرة طظ سمرعا 
ولط تضظ تتمض غغر ضائعا ودشاترعا، وأغظ ضاظعا أغدًا سظثطا أخثرت طتاضط اقتاقل بتصِّ افجغرة الّطفطئ الةرغتئ ظعرعان 
سّعاد (١٦ ساطًا) تضما بالّسةظ ١٣ ساطًا وظخش؟! شاغاٌت شغ سمر الّجععر، بثَل أن غضّظ شغ بغعتعّظ آطظات ططمؤّظات شإظَّعّظ 
غصئسظ شغ جةعن اقتاقل! وَبثل أن غةطسظ سطى طصاسث الّثراجئ غظزرن لطمساصئض، شإّظعّظ غاسّرضظ لطصاض والّاخفغئ 

الةسثّغئ! شئؤج المغجان اّلثي تعَزن به افطعر وافتثاث.
إّن اإلجقم جسض الئطعغ تّثًا بغظ الّاضطغش وسثطه، ولط غتّثده بسمر ١٨ جظئ، شئالّظسئئ لطّثضر غاتّثد بالئطعغ وبالّظسئئ 
لفظبى غاتّثد بالمتغخ. والئالس الساصض طضطَّش بافتضام الّحرسّغئ وسطغه الّاصّغث بعا لما غارّتإ سطغه طظ بعاب وسصاب، وأّطا 
الّظدب شطه سقطات وأطارات طّاخطئ بالسصض أو الةسط، شعظاك طظ تةاوز سمره الباطظئ سحرة وق تراه ظاضةًا، ولثلك لط 
غةسض اإلجقم الّظدعج حرذًا شغ خّتئ سصث الّجواج. ضما أّظه لط غفرض سطى الّظساء الّجواج طئّضرًا لضّظه جائٌج حرسًا، ولصث تثَّ 
يَاىَم ِمْنُكْم 

َ ْ
نِْكُحوا األ

َ
اإلجقم سطى الّجواج، شطط غتّثد أو غفرض له جّظًا طسّغظًئ، شصال جئتاظه وتسالى شغ ضاابه السجغج: ﴿وَأ

احِلنَِي ِمْن ِعَباِدُكْم﴾، وصث جسض اإلجقم شغ الّجواج جضغظئ ورتمئ، وجسض شغه تفزًا لطفروج والسعرات، وخعظًا لطمةامع  َوالصَّ
والفرد. شضغش ُغظزر لعثا المفععم أّظه «طظ السادات والمعروبات الئالغئ»؟!

وأّطا السةإ الُسةاب شظراه شغ تعظج وفّول طّرة شغ الّثول السربّغئ سظثطا ُخّعبئ أجعط الفساد ظتع افذفال، ودخطعا ضمظ 
ودسعات  المغراث  شغ  المساواة  طسألئ  شئسث  افوروبغ،  اقّتتاد  طع  تاساطض  اّلاغ  الّثول  سطى  ُتفرض  اّلاغ  اإلطقءات  دائرة 
الاساطح طع المبطّغئ الةظسّغئ، غأتغ الغعم إدراج طادة الّاربّغئ الةظسّغئ تتثغثًا طظ المرتطئ الاتدغرّغئ (٥ جظعات) لارضغج 
ِصغط الشرب شغ تّرغئ الممارجئ الةظسّغئ. شُاصّثم عثه المادة فذفالظا طسطعطات سظ افسداء الّاظاجطّغئ وضغفّغئ الممارجئ 
الةظسّغئ وُجئض العصاغئ طظ التمض وافطراض المظصعلئ جظسّغًا والتماغئ طظ الّاترش، عثا وغآّضث وزغر الّاربغئ أّن عثف 
عثه المادة «تتخغظ الّططئئ»، شغ ظّض الثطر اّلثي غعّثد الّاقطغث اّلثي صال إّظعط «غةعطعن تماطًا ضّض طا غاسّطص بالةظج 
وبأحغاٍء بثغعّغئ تعّط ُترطئ أجسادعط». وعظا ظسأل، عض جاتّث عثه المادة طظ اظاحار الّجظى واقغاخاب داخض المآّجسات 
الّاربعّغئ أم جاجغث الّطغظ بّطئ؟ ألط غسمع عآقء الثغظ ظخئعا أظفسعط أوخغاء سطى أذفالظا أّن ظسئئ الاطمغثات التعاطض 
طظ الّجظا شغ المثارس والةاطسات افطرغضغئ بطس ٤٨٪؟! ألط غخطعط ظئأ السخابئ الماعّرذئ شغ اجاشقل افذفال جظسّغًا 
وإجاءة طساططئ ٥٤٦ شاى سطى افصض طظ جّئ طثارس شغ إتثى العقغات شغ أششاظساان؟! صث تئثو عثه افخئار طرّوسئ، 
لضظ إذا ظزرظا بسمٍص شسظرى أّن ضّض عثا الفساد عع الظااج الطئغسغ فخقق الّثغمصراذّغئ ولظحر شضرة الطغئرالّغئ والّاطعر 
التر لطّرغئات واقتاغاجات شغ الّثروس المثرجّغئ، واقظسغاق وراء الّرؤغئ والّبصاشئ الشربّغئ وطتاولئ تطئغصعا داخض الئقد 

اإلجقطّغئ، وعثا ذئسًا جُغساعط شغ تثطغر جطعك افذفال والمراعصغظ ولغج تصعغمه.
طظ  جظَّه  بما  العقدة  طظث  بالّطفض  اساظى  إذ  ختغتئ؛  جطغمٍئ  بطرغصٍئ  لضظ  الّاربغئ  تطك  إلى  الّسئَّاق  عع  اإلجقم  إّن 
جظظ الفطرة، ضأتضام الّطعارة وظعاصخ العضعء، والّافرغص شغ المداجع، وآداب اقجاؤثان، وغّخ الئخر، وتظمغئ السّفئ 
والّطعارة، وطظع الثطعة واقخاقط، وأتضام الّجواج وأجج السقصئ الّجوجغئ، طع تعضغح ذلك ضّطه ضمظ إذار حرسغ ووشص 
الّاربغئ الّسطغمئ. لصث رضج اإلجقم السزغط سطى تماغئ افذفال وظزر لعط سطى أّظعط زغظئ التغاة الثظغا، وضفض لططفض تصعصًا 
ضبغرًة طاسّثدة، بثاغًئ طظ الّظسإ الّبابئ المعبص لططفض وذلك طظ خقل جسض الّجواج الّطرغصئ العتغثة المحروسئ لقظةاب، 
شغدمظ تّصه شغ أن غضعن له أَبعان طسطعطان ُطعّبصان، إلى تّصه المحروع بالطسإ والّاطئغإ والّاسطغط وغغرعا طظ افتضام 
الاغ ُتسّجز التطعل الةثرّغئ لطرساغئ افخغطئ الاغ تعاثي بتصعق الّطفض المبطى، وعثه التطعل لظ تاضاطض إّق بمظعب اإلجقم 

الّسطغط وشص افتضام الّحرسّغئ الاغ شرضعا اهللا جئتاظه وتسالى.
ظزرتعط  وشص  وتداريٍّ  طظفاٍح  ببعٍب  المتاشر  الّبعب  آبار  طظ  بالّاثطص  جسعد  آل  تضام  غسامر  الترطغظ،  بقد  وشغ 
الةثغثة الماتّررة، وتماحغًا طع الّظزرة السمغاء لعلغ السعث طتّمث بظ جطمان الثي صّثم العقء والّطاسئ لطثول الشربّغئ طظ 
خقل جمطئ طظ «اإلخقتات» صام بعا لُغفسث طفاعغط الّظاس وغثّظسعا وغظحر الّرذغطئ والفاتحئ بشرس طفاعغط التدارة 
الشربّغئ السفظئ بغظ أعالغ افراضغ المصّثجئ... شأجرت الممطضئ السسعدغئ تشغغرات طةامسّغئ طعّمئ وطا أجماه بإخقتات 
اصاخادّغئ، أبرزعا شاح «الثغسضع التقل» وإسادة شاح دور السغظما وتظزغط جئاق جغارات الفعرطغعق، والسثغث طظ التفقت 
الشظائّغئ، وطسارض ضاظئ طمظعسئ، وطعرجاظات بصاشّغئ، واتافاقت طثاططئ، ولطمّرة افولى إصاطئ طئاراة اجاسراضّغئ لطمخارسئ 
الّظسائّغئ، تاى وخطظا إلى خثور صراٍر بالّسماح لطمرأة بالّسفر دون طعاشصئ ولّغ افطر، خطعة لطتّث طظ وقغئ الّرجض سطغعا.

افّطئ  جغادة  سطى  لقساثاء  خارجّغئ  فجظثة  تظفغٌث  عع  التغاة،  سظ  اإلجقم  إبساد  غائّظى  الثي  والّاترغش  الّاشغغر  عثا  إّن 
واجاصقلعا واظامائعا وخخعخّغاعا، شاقجاةابئ له اجاسقم ق تصّض خطعرته سظ اقجاسقم لطسثّو شغ المسرضئ إن لط غضظ 
أخطر، وتمضغٌظ له طظ الّاتّضط شغ أخّص الثخعخّغات. شعط غخعغعن اإلجقم ببعٍب جثغث وتّطئ بّراصئ طرّخسئ بأشضاٍر 
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سفظئ وسصائث وعمّغئ، وظتظ باسائارظا طسطمغظ ظرشخ اإلجقم الّرادغضالغ الثي غرغثه أسثاء عثا الّثغظ وظامّسك باإلجقم 
اّلثي ارتداه اهللا لظا. شأتضام اإلجقم شرضعا اهللا سطغظا لظتغا تغاًة ضرغمًئ ولظضعن أسّجاء أغدًا شغ دغظظا ق ظسطغ الّثظّغئ 
شغ دغظظا، شاإلجقم صث تّصص ظعدئ افّطئ ووّشر رشاعغاعا طع ضمان اجاصرارعا طّثة تجغث سظ ١٣ صرظًا، وق زال صادرًا سطى 

إظعاض افّطئ الغعم فّظه جاء لقظسان بعخفه إظساظًا شصط، وفّظه طظ رب السالمغظ.
إّن طحاضطظا التصغصّغئ لغسئ شغ الصعاظغظ بتّث ذاتعا - طع افخث شغ اقسائار وجعب أن تساظث عثه الصعاظغظ وافتضام 
 - وظجواته  اإلظسان  لرغئات  غثدع  ق  ضعظه  السثالئ  جغعّشر  طا  وتثه  عثا  فّن  الّحرغسئ،  طظ  المسامّثة  افّطئ  سصغثة  إلى 
والمعابغص  العضسّغئ  الصعاظغظ  باّتئاع  غرغثه  طا  وتظّفث  الشرب،  وراء  تطعُث  أظزمٍئ  شغ  والتصغصّغئ  افجاجّغئ  المحضطئ  بض 
واقجاراتغةّغات الشربّغئ، شغ تئسّغئ سمغاء أورباعا شحًق ذرغسًا شغ رساغئ حآون الّظساء وافذفال وأعطضئ الترث والّظسض، 
وزادت بقد المسطمغظ اظتطاذًا وتثّطفًا، شطسان التال ُغشظغ سظ المصال، شضّض دولئ غارصئ شغ طحاضطعا إلى سظصعا. وصث 
بئئ طرارًا وتضرارًا دور عثه التضعطات السمغطئ المحئععئ شغ زرع المفاعغط الثاّخئ بالمئثأ الّرأجمالغ الصائط سطى المادّغئ 

الّظفسّغئ الئتائ، اّلثي ق ُغصغط وزظًا لسرٍف أو دغٍظ أو خُطٍص أو ُطبض، بض افجاس عع شخض الّثغظ سظ التغاة.
وطفاعغط ضعثه ق غمضظ اقذمؤظان لعا والّبصئ شغعا، وق غخّح اقتاضام إلغعا، ووزن الّحرغسئ بعا، شالّحرغسئ َتِجُن وق 
 : ُتعَزن، وتصغج وق ُتصاس، وتّصعا أن َتتُضط وق ُتتَضط، وأن ُتراِصإ وق ُتراَصإ، وُتَختِّح وق ُتَختَّح، اظطقصًا طظ صعله

«اِإلْسَالُم َيْعُلو َوَال ُيْعَىل َعلَْيِه».

شق خقص، وق طَظاص لظا إّق بحرغسئ رب السالمغظ، بأتضاطعا الاغ تسالب صداغا الئحرّغئ شغ دولئ طئثئّغئ، سطى أجاس 
سصغثة اإلجقم السزغط، تطّئص حرسه وتةسض اعاماطعا افّول إخراج المسطمغظ بض والسالط طظ سظص الّججاجئ اّلثي غدغص ضّض 

غعم بسئإ تدارة الشرب المظاشغئ لفطرة اإلظسان الّسطغمئ.
تابسئ  تضعطات  أم  طأجعرة  طظّزمات  وجقطاعط؟  طخالتعط  سطى  والّسعر  والمةامع  وافجرة  المرأة  بتماغئ  أتص  شمظ 
ظالمئ، أم ظزام رّباظغ سادل؛ ظزام ق غمضظ تطئغصه إق طظ خقل دولئ الثقشئ الّراحثة اّلاغ تتضط بحرع اهللا وتطّئص 
شغ  وق  افرض  شغ  حغء  سطغه  غثفى  ق  اّلثي  اهللا  ضقم  المثطعق؟  تضط  أم  الثالص  تضُط  باقلاجام؟  أتّص  وأّغعما  أتضاطه؟ 
الّسماء، أم ضقم اإلظسان الةععل المشرور؟! وضغش غساطغع بسصطه المتثود أن غدع ظزاطًا وطظعةًا وتحرغسًا لطظاس؟! إظه 
ْكَملُْت 

َ
َْوَم أ ْ تامًا الّدقل والّاثئط... شاهللا وتثه الثي غحرع لسئاده فّظه خالص اإلظسان وُطئثع عثا الضعن... صال تسالى: ﴿ا

 ﴾ًْيَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت لَُكُم اِإلْسالََم ِدينا
َ
لَُكْم ِديَنُكْم وَأ
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تقييم رواية المساواة 
بين الجنسين
الثضاعرة ظسرغظ ظعاز

طثغرة الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

«المساواة بغظ الةظسغظ أضبر طظ عثف شغ تث ذاته. إظه حرط طسئص لمعاجعئ الاتثي 
المامبض شغ التث طظ الفصر، وتسجغج الاظمغئ المساثاطئ وبظاء تضط ظاجح».

ضعشغ سظان - افطغظ السام السابص لفطط الماتثة (١٩٩٧-٢٠٠٦)

(طارجط)

"المساواة بغظ الةظسغظ" عغ افجاس الرئغسغ إلسقن وطظعاج سمض بغةغظ وضثلك اتفاصغئ افطط الماتثة لسام ١٩٧٩
بحأن الصداء سطى جمغع أحضال الامغغج ضث المرأة (جغثاو) وغغرعا طظ طساعثات المرأة الثولغئ. تط تدمغظه شغ دجاعر 
وصعاظغظ الئطثان شغ جمغع أظتاء السالط، وغحضض أغداً أتث أعثاف جثول افسمال الرئغسغئ فعثاف افطط الماتثة لطاظمغئ 
المساثاطئ لسام ٢٠٣٠ - السام الثي تسعثت به الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة لاتصغص المساواة بغظ الةظسغظ سطى الخسغث 

السالمغ.
أخئتئ الثسعة إلى المساواة بغظ الةظسغظ طرادشئ لطثسعة إلى "تمضغظ المرأة" و"تترغر المرأة" والسثالئ لطمرأة وتأطغظ 
تصعصعا السغاجغئ واقصاخادغئ والاسطغمغئ والصدائغئ داخض الئقد. وصث أخئح غظزر إلغعا سطى أظعا الثواء الحاشغ لمحاضض 
المرأة، وأن غغابعا جئإ لطزطط والصمع والمساظاة. ُغظزر إلغعا ضعاتثة طظ خفات طةامع طاتدر وتصثطغ وطصغاس لمثى 
طساططئ الثول لظسائعا. غةادل أولؤك الثغظ غظاخرون ذلك بأظه الطرغص إلى تتصغص اقتارام وافطظ والسسادة والامضغظ، 
وطضاظئ أسطى وتغاة سادلئ لطمرأة، شدًق سظ تأطغظ زغةات ووتثات أجرغئ أصعى وأذفال أضبر جسادة وتصثم لطمةامسات: 
جغاجغاً واصاخادغاً واجاماسغا طظ أجض تتسغظ طساعغات طسغحئ الظساء والرجال سطى تث جعاء. حّضطئ الظسعغئ والمساواة 
بغظ الةظسغظ وجعئ ظزر المرأة الظاجتئ: بأظعا الحثص المساصض طالغاً، ولعا طعظئ ظاجتئ وتاصاجط واجئات الرجال وأدوارعط 
شغ التغاة افجرغئ والمةامع، بثقً طظ المرأة الاغ تةسض طعظاعا الرئغسغئ طتخعرة شغ تتمض طسآولغات طظجلعا وذفطعا. 
وطظ غغر المفاجأ إذن أن ُغسائر طظ غسارضعن المبض افسطى لطمساواة بغظ الةظسغظ ضضارعغظ لطظساء، وطاثطفغظ، غسارضعن 

تصعق المرأة وغثسمعن ظطمعا.
"إن تمضغظ المرأة وطحارضاعا الضاططئ سطى أجاس المساواة شغ جمغع طةاقت المةامع، بما شغ ذلك المحارضئ شغ 

سمطغئ خظع الصرار والعخعل إلى السططئ، أطران أجاجغان لاتصغص المساواة والاظمغئ والسقم.
"إن المساواة شغ التصعق، والفرص والعخعل إلى المعارد، وتصاجط الرجض والمرأة المسآولغات سظ افجرة بالاساوي، 

والحراضئ المظسةمئ بغظعما أطعر تاجمئ لرشاعغاعما ورشاعغئ أجرتعما وضثلك لاثسغط الثغمصراذغئ".
المادتان ١٣ و١٥ - ١٩٩٥ المرشص افول طظ إسقن بغةغظ.

وذاصات  وصئ  طظاخرته  تتاض  الثي  المفععم  بعثا  المرتئطئ  الرواغات  عثه  تثدع  أن  بالاأضغث  المعط  طظ  ذلك،  وطع 
وتططسات الضبغرغظ، والثي غاط الاروغب له سطى طساعى السالط ضعجغطئ إلخراج الظساء طظ تغاة الزطط والصمع، إلى طساعى 
طظ الاثصغص وتصغغمعا بمعضعسغئ شغما غاسطص بختاعا وجقطاعا. غةإ بالاأضغث ذرح السآال الصائض: عض المساواة بغظ 
الةظسغظ عغ تصاً السئغض إلى اقرتصاء بتغاة المرأة؟ وعض غةإ اجاثثاطعا ضمصغاس لصغاس طخثاصغئ وختئ افغثغعلعجغات 

والبصاشات وافظزمئ الئثغطئ؟
لاصغغط عثه الرواغات الماسطصئ بالمساواة بغظ الةظسغظ بثصئ، طظ الدروري أوقً أن ظفعط أن المساواة بغظ الةظسغظ ق 
صاظعظغئ وجغاجغئ  تظزر بئساذئ إلى الرجض والمرأة سطى أظعما غاماسان بظفج الصثر والسصض، أو تظسإ إلى المرأة تصعصاً 

واصاخادغئ 

AR.indd   22AR.indd   22 15. Mai. 2020   01:34:1415. Mai. 2020   01:34:14



بيجني +٢٥: هل سقط قناع املساواة بني اجلنسني؟

٢٣

وافدوار  والتصعق  الصعاظغظ  جمغع  بأن  اقساصاد  سطى  الفضرة  عثه  تصعم  ذلك،  طظ  بثق  ضاططئ.  ختغئ  ورساغئ  وتسطغمغئ 
والعاجئات والثغارات غظئشغ أن تضعن عغ ظفسعا بالظسئئ إلى الةظسغظ شغ الجواج، والتغاة افجرغئ والمةامع. وعثا غحمض 
تصاجط المساواة شغ افجر، وافسمال المظجلغئ وتربغئ افذفال بغظ الرجال والظساء داخض وتثة افجرة. سطى جئغض المبال، 
تظص المادة ٢٤٥ (أ) طظ إسقن وطظعاج سمض بغةغظ سطى طا غطغ: "تحةغع الاصاجط المظخش لطمسآولغات افجرغئ سظ ذرغص 
تمقت لعجائط اإلسقم ترضج سطى المساواة بغظ الةظسغظ وأدوار الةظسغظ الاغ ق تصعم سطى الصعالإ الظمطغئ داخض افجرة". 
ضما أن المساواة بغظ الةظسغظ عغ دسعة إلى ضمان الترغات الةظسغئ لطمرأة، وتمضغظعا طظ اقظثراط شغ أي سقصئ ترغثعا، 
جعاء داخض الجواج أو خارجه. ضما أظعا تصعم سطى اقساصاد بأظه غظئشغ أن تاماع المرأة بالسغطرة اإلظةابغئ الضاططئ، بما شغ 
ذلك إطضاظغئ اإلجعاض دون صغعد. تادمظ العبغصئ الاتدغرغئ لمآتمر المرأة شغ بغةغظ +٥ لفطط الماتثة لسام ٢٠٠٠

الئغان الاالغ: "ضمان  إدراك الّظساء طظ جمغع افسمار تغاتعظ الةظسغئ بحضض ضاطض، خالغئ طظ اإلضراه والامغغج والسظش، طظ 
خقل تطعغر الاحرغسات، وظحر المسطعطات، وتسجغج الثثطات الاغ غمضظ العخعل إلغعا وبأجسار طسصعلئ".

سطى عثا افجاس، تط تسرغش الامغغج والزطط ضث المرأة سطى أظه أي طساصث أو طمارجئ أو صاظعن ق غاعاشص طع المساواة شغ 
التصعق وافدوار والمسآولغات بغظ الةظسغظ، بشخ الظزر سما إذا ضان لعثا الامغغج بغظ الةظسغظ تأبغر إغةابغ سطى المرأة 
والتغاة افجرغئ وافذفال والمةامع أم ق. وبالاالغ، ُوخفئ أتضام الحرغسئ اإلجقطغئ الماسطصئ بالمرأة بأظعا تمغغجغئ وغغر 
سادلئ وصمسغئ بسئإ اقخاقشات بغظ الةظسغظ شغ طثاطش التصعق والعاجئات وافتضام المصررة. لثلك تمئ طعاجمئ أتضام 
المغراث والطقق وتسثد الجوجات والصعاطئ، وضثلك تسرغش اإلجقم لطمسآولغات الجوجغئ والسائطغئ، طبض دور الرجض ضعخغ 
وطسغض  افجرة، وواجإ المرأة شغ ذاسئ زوجعا ووظغفاعا افجاجغئ ضربئ بغئ وزوجئ وأم. اُتعمئ عثه افتضام والصعاسث 
بافدغض الرجال سطى الظساء وبأظعا تسضج تئسغئ المرأة واجاسئادعا لجوجعا وبأظعا تظصطعا إلى طرتئئ أدظى طظ الثرجئ الباظغئ 
تصض صغماعا شغعا سظ الرجض، بثقً طظ اقساراف بأن عثه الفروق بغظ الةظسغظ ضاظئ اظسضاجاً لطعجائض الفسالئ لقجقم شغ 

تظزغط الجواج والتغاة افجرغئ والمةامع.
طع طرور العصئ، أخئتئ المساواة بغظ الةظسغظ بصرًة طصثجئ لطثول السطماظغئ والسغاجئ الثولغئ - ق غمضظ المساس بعا. 
ولضظه جآال سطغظا ذرته، فظه إذا طا ضظا ظرغإ تصاً شغ اقرتصاء بمضاظئ المرأة وتصعصعا ورشاععا، شغةإ سطغظا أن ظدمظ أن 
الطرغص الثي جطضظاه طظ أجض الاشغغر عع ذرغص ذو طخثاصغئ غتصص افعثاف الاغ ظرغثعا تصاً، وأن الةععد لظ تدغع جثى.

شتص رواغئ المساواة بغظ الةظسغظ:
عض المساواة بغظ الةظسغظ تثطص اتاراطاً لطمرأة؟ (أ ) 

عظاك اساصاد واجع الظطاق بأن المساواة بغظ الةظسغظ تدمظ اتارام المرأة وتتمغعا طظ السظش وجعء المساططئ. وطع ذلك، 
سطى الرغط طظ سثد ق غتخى طظ صعاظغظ المساواة بغظ الةظسغظ والصعاظغظ المضرجئ داخض الثول شغ جمغع أظتاء السالط 
سطى طثى سصعد سثغثة، ق غجال السظش المظجلغ والاترش الةظسغ واإلغثاء واقغاخاب ضث الظساء طافحغظ، بض إن ذلك ضطه 
تاخاسث وتغرته داخض عثه الثول. ذضر تصرغر خادر سظ وضالئ اقتتاد افوروبغ لطتصعق افجاجغئ شغ سام ٢٠١٤ اجاظادًا 
إلى دراجئ اجاصخائغئ ضئغرة حمطئ ٢٨ دولئ طظ الثول افسداء شغ اقتتاد افوروبغ، وطسزمعا لثغعا صعاظغظ خارطئ 
لطمساواة بغظ الةظسغظ، أن تعالغ واتثة طظ ضض بقث ظساء شغ اقتتاد افوروبغ ساظغظ طظ بسخ أحضال جعء المساططئ 
الةسثغئ أو الةظسغئ طظث جظ ١٥ ساطاً. سقوة سطى ذلك، تساظغ الثول اقجضظثغظاشغئ الاغ تترز أسطى ظسئئ شغ المآحر 
السالمغ لطمساواة بغظ الةظسغظ طظ ارتفاع طسثقت سظش الحرغك التمغط ضث الظساء طصارظئ بأججاء أخرى طظ أوروبا - وعغ 
تصغصئ أذطص سطغعا اجط طفارصئ الحمال. سطى جئغض المبال، شغ طآحر الفةعة بغظ الةظسغظ لسام ٢٠١٥ الخادر سظ المظاثى 
السغاجغ،  والامبغض  والختئ  اقصاخادغئ  والفرص  الاسطغط  شغ  الةظسغظ  بغظ  المساواة  غصغج  والثي  السالمغ  اقصاخادي 
المساواة  طآحر  شغ  طرتئئ  بطث  أسطى  الثظمارك  اتاّطئ  والسعغث.  وشظطظثا  والظروغب  فغسطظثا  افولى  افربسئ  المراضج  ضاظئ 
بغظ الةظسغظ فعثاف الاظمغئ المساثاطئ (SDG Gender Index) لسام ٢٠١٩ والثي غصغج وضع المساواة بغظ الةظسغظ 
الماعاشصئ بما غاعاءم طع ١٤ عثشا طظ أعثاف الاظمغئ المساثاطئ الـ ١٧ لفطط الماتثة شغ ١٢٩ دولئ. وطع ذلك، تحغر 
افرصام الخادرة سظ وضالئ اقتتاد افوروبغ لطتصعق افجاجغئ إلى أن ظساء السعغث وشظطظثا والثظمارك صث غاسرضظ لسظش 
الحرغك التمغط أضبر طظ الماعجط شغ اقتتاد افوروبغ. ردد تصرغر خثر سام ٢٠١٦ شغ طةطئ السطعم اقجاماسغئ والطإ 
اقجاظااج، تغث أحار إلى أن طسثل اظاحار السظش ضث المرأة الثي غرتضئه الحرضاء شغ الثظمارك غئطس ٣٢٪ وشظطظثا  عثا 
٣٠٪ والسعغث ٢٨٪. ضما خرح أتث طآلفغ الاصرغر، إظرغضغ غراجغا طظ جاطسئ شالظسغا، إجئاظغا، أن "ارتفاع طسثقت اإلخابئ 
بالسظش الةظسغ ضث الظساء والمساعغات السالغئ طظ المساواة بغظ الةظسغظ صث تئثو طاظاصدئ، لضظ غئثو أن عثه الئغاظات 
المساضسئ ختغتئ شغ بطثان الحمال افوروبغ، طما غظاب سظه طا غمضظ أن غططص سطغه "طفارصئ الحمال"... سطى الرغط طظ 
أن عثه المفارصئ عغ واتثة طظ أضبر الصداغا المتغرة شغ عثا المةال، والمبغرة لقعامام، إق أن عثا جآال بتبغ ظادرًا طا 

ُغطرح وق غجال دون إجابئ".
شغ الئقد اإلجقطغئ، ُتزعر تعظج وترضغا، الطاان ُغحاد بعما باسائارعما رائثغظ شغ طةال المساواة بغظ الةظسغظ شغ 
المظطصئ، عثه المفارصئ طع ارتفاع طساعغات السظش ضث الظساء. سطى جئغض المبال، أدخطئ تعظج صاظعن افتعال الحثخغئ 
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شغ سام ١٩٥٦ الثي أخطح السثغث طظ صعاظغظ افجرة والصاظعن اقجاماسغ سطى أجج سطماظغئ وطاساوغئ بغظ الةظسغظ؛ 
وصث أصرت اإلجعاض شغ سام ١٩٧٣؛ وشغ سام ٢٠١١، رشسئ جمغع الاتفزات سطى اتفاصغئ الصداء سطى جمغع أحضال الامغغج 
ضث المرأة؛ وشغ سام ٢٠١٤ أظحأت المساواة الضاططئ بغظ الةظسغظ شغ دجاعرعا الةثغث. وطع ذلك، ق تجال الئقد تساظغ 
طظ واتثة طظ أسطى طسثقت السظش المظجلغ شغ السالط. شغ سام ٢٠١٦، ذضرت وزارة المرأة وافجرة والطفعلئ أن ٦٠٪ طظ 
الاعظسغات ضظ ضتاغا لطسظش المظجلغ، وصالئ ٥٠٪ طظ الظساء إظعظ ساظغظ طظ سثوان شغ طضان سام طرة واتثة سطى افصض 
شغ تغاتعظ. إلى جاظإ المساعغات المرتفسئ طظ سظش الحرغك التمغط شغ الثول الاغ تئظئ بظحاط المساواة بغظ الةظسغظ، 
الظساء  ضث  افخرى  الةظسغئ  والةرائط  الةظسغ  الاترش  اظاحار  طثى  سظ  السالمغئ   MeToo# لترضئ العائض  الثسط  ضحش 
داخض عثه المةامسات أغداً - طما غآبر سطى طظ غظامعن إلى جمغع المعظ وطساعغات المةامع. وشصا لطئغاظات الاغ ظحرتعا 
حرضئ افبتاث السالمغئ IPSOS شغ سام ٢٠١٨، شإن ٨١٪ طظ الظساء السعغثغات، و٨٠٪ طظ الظساء الثظمارضغات؛ و٧٥٪ 
طظ الظساء الفرظسغات؛ و٦٨٪ طظ الظساء الئرغطاظغات تسرضظ لطاترش الةظسغ. ضما ضحفئ دراجئ، صام بعا  طرضج الئتعث 

والثراجات والاعبغص والمسطعطات تعل المرأة (CREDIF) وظحرعا بالاساون طع افطط الماتثة 
أن طا بغظ ٧٠ و٩٠ شغ المائئ طظ الظساء شغ تعظج ضظ ضتاغا لطاترش الةظسغ شغ الفارة طظ ٢٠١١ إلى ٢٠١٥. وشغ 
طظعا)،  والعصاغئ  افطراض  طضاشتئ  (طرضج  تغاتعظ  شغ  لقغاخاب  ظساء  خمج  ضض  طظ  واتثة  تسرضئ  الماتثة،  العقغات 
بغظما شغ أجارالغا، تسرضئ واتثة طظ ضض خمج ظساء لطسظش الةظسغ (طضاإ اإلتخاءات افجارالغ). وشغ إظةطارا ووغطج، تط 
اغاخاب طا غصثر بظتع ١٤٤٠٠٠ اطرأة شغ افحعر اقبظغ سحر تاى آذار/طارس ٢٠١٧ - أي طا غسادل واتثة ضض ٣,٥ دصغصئ، 
شغ تغظ إن أضبر طظ ظخش ططغعن اطرأة تسرضئ لظعع طظ اقساثاء الةظسغ بغظ ٢٠١٧-٢٠١٨ (طضاإ اإلتخاءات العذظغ).

طا عع واضح عع أن ضمان المساواة بغظ الرجض والمرأة شغ المةامع لغج وخفئ قتارام وتماغئ المرأة. تسامث طساططئ 
المرأة سطى اآلراء والصغط الاغ تظاحر داخض أي طةامع سظ صغمئ المرأة وحرشعا. شغ المةامسات الطغئرالغئ الرأجمالغئ، غعجث 
رؤغئ  الرجال طظ  سصطغئ السثغث طظ  والةظسغئ الاغ تشثي  وطفععم الترغئ الحثخغئ  قتارام المرأة  الثسعة  بغظ  تظاصخ 
وطساططئ المرأة بظاء سطى رغئاتعط، طع سثم وجعد حسعر المساءلئ أطام الثالص سطى أشسالعط. سقوة سطى ذلك، شغ عثه 
الثول، تط طظح ترخغص لطحرضات قجاثثام أجساد الظساء وإضفاء الطابع الةظسغ سطغعظ طظ أجض الربح، جعاء شغ اإلسقظات 

أو الارشغه أو المعاد اإلباتغئ. وعثا تاما غصطض طظ طضاظئ المرأة، طما غسعط شغ السظش والةرائط افخرى المرتضئئ ضثعا.
(ب) طا طثى ختئ رواغئ المساواة بغظ الةظسغظ: الامضغظ طظ خقل الاعظغش؟

السرد الظسعي السائث عع أظه طظ أجض رشع طضاظئ المرأة وتتصغص المساواة التصغصغئ بغظ الةظسغظ وضمان افطظ المالغ، 
غةإ أن تخئح المرأة طساصطئ طالغاً طظ خقل دخعل الصعة الساططئ وتئظغ دور المسغض المحارك لطرجال شغ وتثة افجرة. 
جعزان أوضغظ، سطى جئغض المبال، طظاخرة تصعق المرأة المسروشئ شغ الصرن السحرغظ، ضائئ شغ ضاابعا "السثالئ والةظج 
وافجرة": "أي تض سادل وطظخش لطمحضطئ المطتئ المامبطئ شغ ضسش الظساء وافذفال غةإ أن غحةع وغسعض المحارضئ 
الماساوغئ بغظ الرجض والمرأة شغ السمض المثشعع افجر وغغر المثشعع افجر، شغ السمض اإلظااجغ واإلظةابغ. غةإ أن ظسمض 
طظ أجض طساصئض جغثاار شغه الةمغع ظمط التغاة عثا". وبالاالغ، أخئح تمضغظ المرأة طظ خقل السمض عع الحسار الثي تروج 
له افطط الماتثة وطسزط تضعطات السالط. أخئتئ المرأة الظاجتئ ُتسرَّف بأظعا الحثص الثي تخض سطى دخطه وطمارجئ 

طعظئ بثقً طظ الحثص الثي جسض طعظاه افجاجغئ أن غضعن ربئ بغئ وأطاً تسسى لاربغئ أذفالعا بظةاح.
وضاظئ الظاغةئ عغ إظحاء طةامسات لط غسث لثى الظساء شغعا خغار السمض ولضظ طظ الماعصع أن غاط ذلك بسئإ الدشعط 
أذفالعظ  رساغئ  شغ  العتغثة  المسآولغئ  غاتمطظ  سازبات  أطعات  ضاظئ  لع  تاى  التال  عع  عثا  اقصاخادغئ.  أو  التغاتغئ 
وتربغاعط. لثلك غالئاً طا ُتةئر الظساء سطى تئظغ دور الرجض ضمسغض لسائطاعظ، تاى لع ضظ غرغئظ شغ الئصاء شغ المظجل ورساغئ 
أذفالعظ. شغ سام ٢٠١٣، ظحرت ختغفئ الةاردغان الئرغطاظغئ طصاقً بسظعان "ظععر افطعات المسغقت أصض طظ أن غسث شعزًا 
لطمساواة سما غئثو" تغث اجاحعث باإلتخائغات العاردة شغ تصرغر خادر سظ طرضج أبتاث بغع والثي جاء شغه أن ٤٠٪ طظ 
إجمالغ افجر افطرغضغئ الاغ لثغعا أذفال، شغعا افطعات عغ المسغض العتغث أو الرئغسغ. وخش المصال ضغش أن  بطبغ غالئغئ 
الـ٤٠٪  عظ طظ افطعات السازبات، وضبغر طظعظ غضاشتظ طظ أجض الاعشغص بغظ طسآولغات المظجل ورساغئ افذفال. وجاء 
شغه: "بالظسئئ لفطعات السازبات، سطى وجه الثخعص، شإن واصع وضع المسغض الرئغسغ  غئثو طخثر إرعاق  أضبر طظه اظاخارا 

ظسعغا ، ضعن واصسعظ طثسعٌم بحضض ضسغش وسطغه وخمئ سطى ظطاق واجع".
وصث أدى ارتئاط ظةاح المرأة بالسمالئ إلى تصثغر صغمئ المرأة لطسمض المثشعع افجر، طا أدى تاماً إلى الاصطغض طظ طضاظاعا 
الفرغثة ضأم وطظةئئ أذفال شغ ذئغساعا اإلظساظغئ. ضما تسئإ ذلك شغ تأخر السثغث طظ الظساء سظ إظةاب أذفال طظ أجض 
طسثقت  ارتفاع  إلى  ذلك  أدى  وصث  بعظغفئ.  اقتافاظ  تاى  أو  الثخض،  شغ  اظثفاض  تةظإ  أو  الظاجتئ،  طعظاعظ  طعاخطئ 
التمض الثطر أو تسرض الطفض لطثطر بسئإ اظثفاض الثخعبئ أو زغادة تاقت اإلجعاض أو المداسفات المرتئطئ بالتمض. 
ضما تةظإ آخرون إظةاب افذفال تماطا. ضض عثا تسئإ شغ الضبغر طظ وجع الصطإ لطظساء وضثلك المساعمئ شغ أزطئ "شةعة 
افذفال" السضاظغئ شغ طثاطش الثول بسئإ اظثفاض طسثل المعالغث. وطظ عظا، شإن صخئ المساواة بغظ الةظسغظ عثه، الاغ 
صارظئ تمضغظ المرأة بالسمالئ، جسطئ الضبغر طظ الظساء غاثطغظ سظ افطعطئ، وترطئ افطط طظ أن غضعن شغعا جغض  صعي شغ 
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المساصئض وتةاعطئ دسعتعا إلى "الامبغض الماساوي لطمرأة شغ الصعى الساططئ"، تغث واصع تغاة المرأة الثي غحمض التمض 
والعقدة والسظاغئ بافذفال والمسآولغات الساطئ افخرى لفطعطئ تآبر جمغسعا سطى طحارضئ المرأة شغ طضان السمض. إلى 
جاظإ ذلك، أخئتئ افطعات ربات الئغعت المافرغات ق غحسرن بأعمغاعظ، وأخئتظ غحسرن بالثةض ضما لع ضظ غاثطغظ سظ 
"تترغر المرأة" وق غساعمظ بالضاطض شغ المةامع. تط تصثغط عآقء الظساء باسائارعظ شؤئ أدظى طظ  غغرعظ طظ افحثاص  
الثغظ ضاظعا أصض ظةاتاً وأصض صغمئ لطمةامع. وطظ بط، شإن  اتئاع المرأة غرغجتعا الطئغسغئ لاضعن أطا وإسطاءعا العصئ الةغث  
لقعامام  برساغئ رساغئ وتربغئ أذفالعا سطى ظتع شسال، ضان طعضع اجاعاظئ وصمع. ضض عثا ضان أبسث طا غضعن سظ جظئ 

الامضغظ الاغ وسثت بعا الظساء بأن غسمطظ وغخئتظ طاساوغات شغ افجعر.
سقوة سطى ذلك، شإن شضرة أن السمالئ جاةطإ لطمرأة طضاظئ أسطى شغ المةامع وافطظ اقصاخادي ضاظئ طةرد وعط، فن 
طسزط الظساء الساطقت دخطظ شغ وظائش ذات أجعر طاثظغئ وجغؤئ الظعسغئ وغالئاً طا تضعن خطرة واجاشقلغئ - سطى جئغض 
المبال شغ طتقت الثمعر والمخاظع الاغ ق تاماع بخغاظئ جغثة وضساطقت طعاجرات غدطررن إلى السفر سطى بسث آقف 
افطغال بسغثا سظ أذفالعظ وسائقتعظ لضسإ أجر أجاجغ. عثا عع العاصع الثي لط غاشغر الغعم. سطى جئغض المبال، أظعر 
تتطغض أجرته طظزمئ السمض الثولغئ لـ١٤٢ دولئ، ُظحر شغ تصرغرعا لسام ٢٠١٦ بسظعان "اتةاعات المرأة شغ السمض"، أن الظساء 
وساطقت شغ الثثطات  طا زلظ طمبقت تمبغق زائثا (طصارظئ بتخاعظ شغ إجمالغ السمالئ) بعخفعظ "طعظفات ضاابغات 
والمئغسات" وشغ "المعظ افولغئ" - المعظ افدظى أجرا. شغ الممطضئ الماتثة، تحضض الظساء ٦٢٪ طظ الظساء القئغ غضسئظ 
أصض طظ افجر التصغصغ لطسغح، وطا غصرب طظ بطث جمغع الظساء الساطقت شغ برغطاظغا ق غتخطظ سطى أجر غمضظعظ السغح 
سطغه (طآجسئ Living Wage Foundation، ٢٠١٧). وبالاالغ، شإن العسعد الاغ بحرت بعا جغاجات المساواة بغظ الةظسغظ 
والاغ ضتئ المرأة طظ أجطعا بعصئ أطعطاعا ووصئ بمغظ طع أذفالعا لطثخعل شغ سمض وأخئتظ غاصاضغظ أجعرًا طاساوغئ 
طع الرجال، اساصادا طظعظ بأن عثا طظ حأظه أن غرشع طضاظاعظ، لط غتصص لعظ أي إظةاز تاى شغ المةال اقصاخادي لتغاتعظ. 

لط تضظ أسثاد ضئغرة طظ الظساء أضبر براًء، بض ضظ غسمطظ بئساذئ لثشع بمظ رساغئ اآلخرغظ لرساغئ أذفالعظ وتربغاعط.
(ج) عض تثطص المساواة بغظ الةظسغظ زغةات أصعى وأجرًا أضبر جسادة؟

الرواغات الظسعغئ تعل الجواج ضعظه عغضق  صمسغا وأبعغا بسئإ سثم المساواة شغ التصعق وافدوار بغظ الةظسغظ، خطصئ 
ضرعا تةاه الجواج بغظ السثغث طظ الظساء. باإلضاشئ إلى ذلك، وظاغةئ لطترضئ الظسعغئ طع دسعتعا لطمساواة بغظ الةظسغظ، 
أخئح ُغظزر إلى دور المسغض الاصطغثي لطثضر سطى أّظه أسطى طظ الثور الاصطغثي لطمرأة ضربئ طظجل وراسغئ أجاجغئ لفذفال. 
وبالاالغ، بثأت السثغث طظ الظساء غظزرن إلى دورعظ ضأم وربئ بغئ سطى أظه دور طظ الثرجئ الباظغئ، أدظى طظ السمض شغ 
طعظئ أو وظغفئ. ضض عثا أدى إلى صغام أسثاد ضئغرة طظ الظساء باأخغر أو رشخ الجواج أو افطعطئ، طا أدى إلى اظثفاض 
طسثقت الجواج والعقدة بغظ السضان، وأدى ضثلك إلى طحاضض جضاظغئ لمثاطش الثول، طع وجعد سثد أصض طظ افشراد لرساغئ 
ضئار السظ طظ السضان. وشصاً لـEurostat، اظثفخ طسثل الجواج شغ دول اقتتاد افوروبغ الـ٢٨ بغظ ساطغ ١٩٦٥ و٢٠١٣

بما غصرب طظ ٥٠٪ بخعرة ظسئغئ. وشغ طخر، اظثفخ طسثل الجواج بظسئئ ٧٠٪ بغظ ساطغ ٢٠٠٤ و٢٠١٦ (الةعاز المرضجي 
لطاسئؤئ الساطئ واإلتخاء شغ طخر).

أّدت الثسعة إلى المساواة بغظ الةظسغظ شغ الجواج والتغاة افجرغئ أغدا إلى اقرتئاك والثقف شغما غاسطص بالمسآولغات 
الجوجغئ وافبعغئ. وصث أدى تآضض افدوار والعاجئات المتثدة بعضعح شغ إذار الجواج بغظ الرجض والمرأة شغما غاسطص باعشغر 
اتاغاجات افجرة، وافسمال المظجلغئ، ورساغئ افذفال، إلى ظجاسات طاضررة داخض السثغث طظ العتثات السائطغئ. وأخئح الجواج 
سطى  غصعم  طاظاغماً  اتتادًا  ضعظه  طظ  بثقً  والعاجئات  افدوار  سطى  الةظسغظ  بغظ  الاظاشج  سطغعا  غسغطر  طآجسئ  بالاالغ 
أجاس إغفاء الجوجغظ بالاجاطاتعما الجوجغئ والسائطغئ المتثدة والماضاططئ. ضما أخئح جاتئ طسرضئ تعل الثغارات والتصعق 
طظ رباط الختئئ الثي غصعم سطى التإ والرتمئ وطسآولغات الجوجغظ تةاه بسدعما بسداً. سقوة سطى  الحثخغئ بثقً 
ذلك، وطع وجعد الضبغر طظ الرجال والظساء الثغظ غسمطعن شغ ضبغر طظ افتغان شغ وظائش تاططإ الضبغر طظ العصئ، ششالئًا 
طا غضعن عظاك الصطغض طظ العصئ والطاصئ الاغ تظفص سطى جسض الجغةات تاعاشص، طما غدسش الرابطئ الجوجغئ. سطى جئغض 
المبال، شغ اجاطقع أجرته طآجسئ طرضج بغع لفبتاث شغ العقغات الماتثة ُظحر شغ سام ٢٠١٣، صال ظخش الئالشغظ الثغظ 
حمطعط اقجاطقع أن افسثاد الماجاغثة طظ الظساء الساطقت جسطئ ظةاتالجواجخسًئا. وأدى عثا الثقف الجوجغ أغداً إلى 
 ،Eurostatزغادة السظش  بغظ افزواج ، وصعض اظسةام التغاة افجرغئ وأدى إلى ارتفاع شغ الطقق. سطى جئغض المبال، وشصاً لـ
تداسش طسثل الطقق بغظ ساطغ ١٩٦٥ و٢٠١٣ شغ دول اقتتاد افوروبغ الـ٢٨. وشغ العقغات الماتثة، تظاعغ ٥٣٪ طظ 
الجغةات بالطقق، وشغ السعغث تئطس ٦٤٪، وشغ بطةغضا تئطس ٧٠٪. وشغما غاسطص بالئقد اإلجقطغئ، ارتفع طسثل الطقق طظ 
٧٪ إلى ٤٠٪ شغ طخر خقل السظعات الثمسغظ الماضغئ (افطط الماتثة والعضالئ المرضجغئ لطاسئؤئ الساطئ)، بغظما ازداد شغ 

ترضغا بظسئئ طثعطئ بطشئ ٨٢٪ بغظ ساطغ ٢٠٠٦ و٢٠١٦ (اإلدارة الساطئ لطسةقت واإلتخائغات الةظائغئ).
وصث ظاةئ عثه المساعغات السالغئ طظ الطقق أغداً سظ تسجغج الترغات الةظسغئ المرتئطئ أغداً بالثسعة إلى المساواة بغظ 
الةظسغظ. أدى عثا الظعب الطغئرالغ لطسقصات الةظسغئ إلى ارتفاع ضئغر شغ السقصات خارج إذار الجواج الاغ دطرت عغضض افجرة، 
طما تسئإ شغ ألط وتجن لمقغغظ الظساء، طا ترك الضبغرات طظعظ ضأطعات سازبات، غضاشتظ لاربغئ أذفالعظ وتثعظ. ضما 
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٢٦

دطر تغاة سثد ق غتخى طظ افذفال الثغظ عةرعط آباؤعط شطط غضظ لعط دور شغ تربغاعط أو تعشغر التاجات المالغئ لعط. 
وصث خطص وباء  افجر المظضعبئ واآلباء الشائئغظ جطسطئ طظ المحاضض اقجاماسغئ لطسثغث طظ المةامسات.

وضما ظعصح، شإن دشع  الظساء إلى السمض باجط المساواة بغظ الةظسغظ صطض أغداً طظ حأن افطعطئ ( طظسا لاضرار ضطمئ 
اقطعات شغ الةمطئ ) وجاعط شغ سةج الظساء سظ أداء دورعظ التغعي ضأطعات وتةاعطظ اتاغاجات افذفال، طا أدى إلى 
إعمال تصعصعط. عثا سطى الرغط طظ تصغصئ أن رساغئ وتربغئ الطفض بظةاح تسث واتثة طظ أضبر افخعل صغمئ شغ المةامع. 
ظزرًا فن ضق العالثغظ عما المسغقن، شصث أبر ذلك سطى صثرة الضبغرغظ سطى تربغئ أذفالعط بحضض شسال طع سعاصإ تامغئ. 
شغ العاصع، شغ الثراجئ ظفسعا الاغ أجراعا طرضج بغع لفبتاث لطسام ٢٠١٣ تعل العقغات الماتثة المثضعرة أسقه، صال طا 
غصرب طظ ٧٥٪ طظ الئالشغظ أن افسثاد الماجاغثة طظ الظساء الساطقت جسض طظ الخسإ سطى اآلباء تربغئ افذفال، شغ تغظ 
ذضر أضبر طظ ظخش المةغئغظ أن افذفال ضاظعا غاماسعن بتغاة أشدض طع افطعات القئغ لط غحشطظ وظائش وضظ غاعاجثن 
جثلّغئ  إلى  بظا  جغرجع  شعثا  ضاطض  بثوام  غسمطظ  صطظا  (إذا  العصئ  ذعال  المظجل  شغ  المظجل/غاعاجثن  شغ  الضاطض  بعصاعظ 
واقجاماسغئ بةاطسئ عال بالممطضئ الماتثة،  افخقصغئ  تصعل برغظثا ألمعظث، أجااذة الفطسفئ  السمض غغر المثشعع افجر). 
وطآلفئ ضااب "افجرة المفّاائ"، إظه غاسغظ سطى غالئغئ افطعات الساطقت صئعل "تامغئ غغاب ضق العالثغظ سظ المظجل ذعال 
غعم السمض، والسةج المالغ سظ تعشغر بثغض شغ المظجل. لصث أجاءت الترضئ الظسعغئ شغ ضض طظ العقغات الماتثة افطرغضغئ 
وأوروبا إلى  الشالئغئ السزمى طظ الظساء طظ الطئصئ الساططئ بفحطعا شغ تصثغر عثه التصغصئ أو تسةغض آبارعا/تثاسغاتعا". 
شغ برغطاظغا، تسمض طا غصرب طظ بقبئ أرباع افطعات القئغ لثغعظ أذفال طسالعن (٤,٩ ططغعن أم) لطسمض، وتعالغ ٧٠٪ 
طظ افطعات السازبات غسمطظ أغداً (ONS)، بغظما غعجث شغ العقغات الماتثة تعالغ ٧٠٪ طظ افطعات القئغ لثغعظ أذفال 
تصض أسمارعط سظ ٦ جظعات شغ جعق السمض (المضاإ المرجسغ لطسضان). سقوة سطى ذلك، شغ السثغث طظ الئطثان، ُتةئر 
طقغغظ الظساء طالغاً سطى السفر إلى الثارج لطسمض، تارضات أذفالعظ وراءعظ. وغسجى ضبغرًا إلى ضغص العصئ الثي تساظغ طظه 
افطعات الساطقت شغ رساغئ أذفالعظ ضسئإ رئغسغ لطسقصات المثاطئ بغظ العالثغظ والطفض. عثا، إلى جاظإ وباء افجر 
المتطمئ الاغ تساظغ طظعا السثغث طظ الثول الطغئرالغئ، والاغ تط إلصاء الطعم شغعا سطى المساعغات السالغئ طظ السطعك الةاظح 
الاسطغمغ  وافداء  السصطغ  الرشاه  سطى  الاأبغر  سظ  شدًق  الغعم،  المةامسات  عثه  بعط  اباطغئ  الثغظ  الحئاب  بغظ  واإلجراطغ 

لفذفال. عثا بالضاد سقطئ سطى الاصثم.
وبالاالغ، شإن المساواة بغظ الةظسغظ، تغث غاط تتثغث المسآولغات ظفسعا لطرجال والظساء شغ التغاة افجرغئ والمةامع، 
وتغث غتثد الرجض والمرأة بأظاظغئ طا عع شغ طخطتاعما الفدطى، وُغاةاعض طا عع أشدض لطجواج الصعي، طظ أجض افذفال، 

طظ أجض التغاة افجرغئ والمةامع ضضض.
(د) عض خطصئ المساواة بغظ الةظسغظ تغاة طدمعظئ وأضبر سثقً لطمرأة؟

إن المبض افسطى لطمساواة بغظ الةظسغظ المامبض شغ تتصغص المساواة بغظ ضائظغظ غثاطفان بطئغساعما جسثغاً، صث أبصض 
فجرعظ، والثي  ضاعض الظساء سظ ذرغص إجئارعظ بحضض أجاجغ سطى تئظغ أدوار الرجال، ق جغما ضعظعظ طسغًق طحارضاً 
أخئح شغ العاصع حضق طظ أحضال الزطط سطغعظ. عثا فظه تةاعض وصطض طظ حأن ذئغسئ  المرأة طظ تغث ضعظعا عغ الاغ 
شغ  الرئغسغئ  المسآولغئ  تاتمض  الاغ  عغ  وضثلك  ا  رساغاعط  سطى  الصائمئ  سام  بحضض  وأظعا  المةامع  شغ  افذفال  تظةإ 
افسمال المظجلغئ. إن اقضطرار لطظدال بغظ ضشعذات السمض وطسآولغات التغاة المظجلغئ والسائطغئ أدى إلى   ارتفاع ضئغر شغ 
اإلجعاد والصطص واضطرابات اقضاؤاب لثى الظساء. شغ دراجئ حمطئ ٣٠ دولئ أوروبغئ، ظحرت شغ سام ٢٠١١ طظ الضطغئ 
افوروبغئ لسطط افدوغئ السخئغئ والظفسغئ، وجث الئاتبعن أن اقضاؤاب بغظ الظساء شغ أوروبا صث تداسش سطى طثار افربسغظ 
سام  شغ  السمض.  وطاططئات  افجرة  واجئات  بغظ  الاعشغص  إلى  اقضطرار  شغ  المامبض  العائض"  "السإء  بسئإ  الماضغئ  ساطاً 
٢٠١٦، ظحر باتبعن طظ جاطسئ ضاطئرغثج أرصاطاً تساظث إلى ٤٨ دراجئ شغ جمغع أظتاء السالط ضحفئ أن اتامالغئ تسرض 
الظساء لدسش لطدشط الظفسغ والصطص الحثغث طداسفئ طصارظئ  بالرجال، وعع طا غسجى إلى ضشعط اقضطرار شغ ضبغر طظ 
ذئغئئ ظفسغئ  افذفال. خرتئ الثضاعرة جعدغث طععرغظس،  ورساغئ  وافجرة  افتغان إلى الاعشغص بغظ طسآولّغات السمض 
رائثة طصرعا شغ سغادة الرشاه الحعغرة شغ برغطاظغا شغ وجط لظثن، أن اقرتفاع التاد شغ تاقت اإلجعاد شغ طضان السمض 
بغظ الظساء شغ البقبغظات وافربسغظات طظ السمر أضث الدشط سطى طا غسمى بـةغض الظساء "اشسطظ ضض حغء". ووجثت سالمئ 
اقجاماع، ضاغاطغظ ضعلغظج، الاغ أطدئ خمج جظعات شغ دراجئ افبعة وافطعطئ شغ أربع دول غربغئ غظغئ سظ ضاابعا "جسض 
افطعطئ تسمض: ضغش تثغر الظساء المعظ والرساغئ؟"، أن افطعات افطرغضغات غشرصظ طظ اإلجعاد والخراع بغظ السمض وافجرة 
والحسعر بالثظإ وافلط. عثا غرجع شغ الشالإ إلى العصئ المتثود الةعدة الثي تامضظ شغه افطعات الساطقت بثوام ضاطض 
طظ صدائه طع أذفالعظ؛ والتصغصئ أجعأ بالظسئئ لطساطقت المعاجرات... عثا أبسث طا غضعن سظ ضعظه جظئ طظ اإلظخاف 

والرضا والسثالئ لطمرأة.
سقوة سطى ذلك، - وشغ العاصع -شإن  جسض دور الرجض وواجئاته وتصعصه المسغار الثعئغ الثي ضان طظ الماعصع أن تطمح 
إلغه الظساء، ، جسض الظساء غظاصخظ طظ صغماعظ وأتغاظاً غتاصرن ذئغساعظ الئغعلعجغئ الفرغثة بخفاعظ تاطقت الةظج 
وطضاظئ  دور  طظ  به  غدططسظ  لما  واتاراطعّظ  الّظساء  تصثغر  غاّط  ق  المةامع،  شغ  ضظساء.  طضاظاعظ  طظ  وتّط  الئحري، 
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٢٧

تغعغان  وطمغجان طمابطئ لطرجض داخض طةامساتعظ، وإظما ى سطغعّظ السمض بةعث أضئر لطتاق بثور وطسآولغات الرجال، و 
"أرتاطعّظ" تسغصعظ سظ طظ تتصغص عثا المسغار الثعئغ المحعه لطظةاح. شغ طبض عثه الئغؤئ، لغج طظ المساشرب أن السثغث 
شغ اجاغساب طسآولغاتعا  طظ أرباب السمض وأطاضظ السمض شحطعا شغ تصثغر أعمغئ دور المرأة ضأم، وبالاالغ شحطعا تاماً 
السائطغئ، طاعصسغظ طظعا بثقً طظ ذلك الادتغئ بعاجئاتعا تةاه أذفالعا طظ أجض التفاظ سطى وظغفاعا. وصث جاعط أغداً شغ 
ارتفاع طساعغات الامغغج الاغ تعاجععا الظساء التعاطض أو الظساء القئغ لثغعظ أذفال خشار شغ طضان السمض، والثغظ تاط 
طساصئاعظ غالئاً لسثم تمضظعظ طظ طعاضئئ زطقئعظ الثضعر. شغ برغطاظغا، غاط تسرغح ٥٤٠٠٠ اطرأة جظعغاً طظ وظائفعظ 
بسئإ إجازة التمض أو افطعطئ، وصث واجعئ ٧٧٪ طظ افطعات الساطقت طساططئ جطئغئ أو تمغغجغئ شغ السمض (لةظئ المساواة 
وتصعق اإلظسان شغ الممطضئ الماتثة، ٢٠١٦). لثلك، شحطئ الثسعة إلى المساواة بغظ الةظسغظ شغ إدراك أن المتاوقت 
الراطغئ إلى طتع تصثغر الفروق بغظ الةظسغظ وتةاعض الطئغسئ الئغعلعجغئ لطمرأة وجسطعا غغر ذات أعمغئ، جاآدي تاما إلى 
سثم اتارام الخفات الممغجة لطمرأة وسثم اقساراف بطئغساعا المثاطفئ وغغاب الثسط المصثم  إلغعا  لاتصغص طضاظاعا الفرغثة 

داخض الةظج الئحري.
شغ الئقد اإلجقطغئ، شإن الظساء القئغ غاتمطظ طسآولغات الرجال، غترطظ أغداً طظ اطاغاز أن غاط إسالاعّظ دوطا طظ صئض 
زوجعا أو أصاربعا الثضعر الثغظ أوجإ اإلجقم ذلك سطغعط. ُأجئرت الضبغرات سطى الثشاع سظ أظفسعظ وأذفالعظ، تغث لةأت 
بسدعظ إلى وظائش اجاشقلغئ أو لةأن إلى الاسعل طظ أجض التفاظ سطى دخض طالغ داخض الثول الاغ تمطئ اقساصاد بأن 
الظساء غةإ أن غضسئظ طسغحاعظ بثقً طظ تعشغرعا لعظ. لثلك، طظ الشرغإ أن غضعن وخش اإلجقم فدوار الةظسغظ شغ 
التغاة افجرغئ، طبض إجئار الرجال سطى أن غضعظعا المسغطغظ لسائقتعط، أطرًا غغر سادل لطمرأة، شغما ُغاثطى سظعا تتئ جاار 
"المساواة بغظ الةظسغظ" شغ الضسإ باسائار ذلك سادق وطاتررا! إظعا وجعئ ظزر غغر سصقظغئ تاةاعض الزطط التصغصغ الثي 

غفرض سطى المرأة شغ عثه الفضرة الظسعغئ.
(عـ) عض تتصص المساواة بغظ الةظسغظ تصثطا شغ المةامسات؟

الثولئ  داخض  المطئصئ  والصعاظغظ  الةظسغظ  بغظ  المساواة  جغاجات  تةط  بغظ  ارتئاط  أي  غعضح  تةرغئغ  دلغض  غعجث  ق 
وطساعى الاصثم والاظمغئ المتصصاغظ. شغ رواظثا، شاق سثد الظساء سثد الرجال شغ برلماظعا فضبر طظ سصث. تالغا، أضبر طظ 
٦٠٪ طظ أسداء الئرلمان طظ الظساء (اقتتاد الئرلماظغ الثولغ). وطع ذلك، غئطس طسثل الفصر شغ الئقد تعالغ ٤٠٪ (الئظك 
 ٪٤٨ سثغثة (تالغاً  الئرلماظغات لسظعات  أسثاد ضئغرة طظ  أشرغصغا  وجظعب  لثى المضسغك  ضان  وبالمبض،  الثولغ، ٢٠١٩). 
و٤٢٪ سطى الاعالغ). وطع ذلك، شإن العضع اقصاخادي شغ عثه الئطثان ق غجال صاجغا. سقوة سطى ذلك، وشصاً لاصرغر المظاثى 
اقصاخادي السالمغ ٢٠١٣، شإن أسطى طسثقت طحارضئ الظساء شغ السمض شغ السالط تعجث شغ طقوي وطعزاطئغص وبعروظثي 
تغث تحضض الظساء ظسئئ أضئر طظ الرجال طظ الصعى الساططئ. وطع ذلك، شإن عثه الئطثان لغسئ بالضاد صثوة لطاترر طظ 
الفصر والمخاسإ المالغئ، وق تمبض صثوة لطسالط شغ تصثغط خثطات ساطئ سالغئ الةعدة طبض الرساغئ الختغئ والاسطغط. شغ 
أششاظساان، الئطث الثي خدع لةثول أسمال ظسعي حثغث بسث اقتاقل افطرغضغ لطئقد شغ سام ٢٠٠١، وتغث تط تعصغع 
السثغث طظ طحارغع صعاظغظ المساواة بغظ الةظسغظ لاخئح صاظعظاً، ق تجال تالئ الاسطغط والرساغئ الختغئ ضؤغئئ. ٤١٪ طظ 
جمغع المثارس شغ أششاظساان لغج لثغعا طئان، وبطبا الفاغات افششاظغات ق غثعئظ إلى المثرجئ (عغعطظ راغاج ووتح، 
٢٠١٧)، و٨٤٪ طظ الظساء شغ الئقد أطغات (عغؤئ اإلتخاء المرضجغئ افششاظغئ، ٢٠١٧). تاى داخض دول طبض برغطاظغا، تغث 
ظحأت الثسعة لطمساواة بغظ الةظسغظ طظث أضبر طظ صرن، وتغث تعجث تحرغسات وجغاجات واجسئ الظطاق لطمساواة بغظ 
الةظسغظ جارغئ، غعجث ١٤,٣ ططغعن حثص شغ تالئ شصر (تعالغ ٢٠٪ طظ السضان)، ٤,٥ ططغعن طظ بغظ عآقء الثغظ 
غسغحعن شغ شصر طثصع - بمسظى أن دخطعط غصض بظسئئ ٥٠٪ سظ التث افدظى الرجمغ لطفصر (لةظئ الصغاجات اقجاماسغئ، 

.(٢٠١٩
ضما جغاط اجاضحاشه بمجغث طظ الافخغض شغ المصاقت افخرى شغ عثا الضاغإ، شإن المحضقت السغاجغئ واقصاخادغئ 
والاسطغمغئ والرساغئ الختغئ والمحاضض الئغؤغئ واقجاماسغئ الاغ تساظغ طظعا الظساء داخض الثول شغ جمغع أظتاء السالط ق 
تظئع طظ غغاب أو ظصص شغ "المساواة بغظ الةظسغظ" ولضظ طظ ذئغسئ افغثغعلعجغئ والظزام الثي غتضط افرض. إن البعرة 
الخظاسغئ وطا تقعا طظ تطعرات اصاخادغئ وتضظعلعجغئ وغغرعا طظ الاطعرات شغ طثاطش الثول الشربغئ، لط تضظ ظاغةئ 
وقدة وتطئغص صعاظغظ وجغاجات المساواة بغظ الةظسغظ. بض ضان بسئإ اساماد افغثغعلعجغئ الرأجمالغئ الاغ أسطئ عثه 
الثول اتةاعاً طعتثًا لطترضئ والرؤغئ والاثبغر تظزط به حآوظعا. وطع ذلك، ضما عع واضح شغ سثد ق غتخى طظ المحاضض 
السغاجغئ واقصاخادغئ وافخقصغئ واقجاماسغئ الاغ تعاجععا الثول الرأجمالغئ الغعم، شإن عثا الاصثم لط غضظ شغ جمغع 
طةاقت التغاة، ولط غفث جمغع المعاذظغظ داخض بطثاظعط أو السالط بأجره. غسامث تتصغص الاصثم الختغح والحاطض داخض 
الثولئ سطى تئظغ افغثغعلعجغئ والظزام الختغتغظ. وصث تتصص ذلك طظ خقل تطئغص اإلجقم شغ ظض ظزام الثقشئ الثي 
تصص تصثطاً شغ جمغع طةاقت التغاة. لصث صدئ الثقشئ سطى الفصر طظ الئقد، وتصصئ الامغج شغ الاسطغط والرساغئ الختغئ - 
الثي تماع به الرجال والظساء سطى تث جعاء، وصادت السالط شغ طةال الئتث السطمغ واقضاحاشات والاظمغئ، وأظحأت طةامسًا 
ُضمظئ شغه ضراطئ وتصعق المرأة، وضاظئ الةرغمئ طظثفدئ، وضان ذلك طحععرًا سطى طساعى سالمغ بسئإ رصغه افخقصغ. 

ضض عثا تط تتصغصه دون وجعد صعاظغظ أو جغاجات لطمساواة بغظ الةظسغظ.
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٢٨

المساواة بغظ الةظسغظ طفععم طسغإ وغغر طظطصغ:
ضاإ دغض أولغري، الختفغ افطرغضغ المساصض وطتاضر وطآلش ضااب "أجظثة الظعع اقجاماسغ": "غئثأ الئتث سظ أظعبئ 
أخغطئ طظ طظططص تصغصئ اإلظسان... أن الرجال والظساء طثاطفعن تسإ الارضغإ وأن عثا الارضغإ ظسمئ". غسامث طفععم 
المساواة بغظ الةظسغظ سطى أجاس طسغإ بحضض أجاجغ وغغر طظطصغ غاةاعض عثه التصغصئ الاغ ق غمضظ إظضارعا تعل 
الفروق بغظ الةظسغظ. إظه غفحض شغ إدراك الطئغسئ الئغعلعجغئ الفرغثة لطمرأة ضتاططئ لطةظج الئحري، طاةاعق أن ذلك ق 
سقصئ له باظزغط حآون الثولئ، شغ تغظ إظه غةإ أن غضعن ساطًق طتعرغاً شغ تتثغث افدوار والتصعق لفجظاس شغ إذار 
الجواج والتغاة افجرغئ والمةامع. ضما أصخى عثا المفععم الثور المرضجي الثي تاماع به افم شغ تغاة الطفض. ربما عثا عع 
السئإ شغ أن الضاتئئ والظسعغئ الفرظسغئ المسروشئ، جغمعن دي بعشعار، صث خرتئ ذات طرة: "ق غظئشغ السماح في اطرأة 
بالئصاء شغ المظجل لاربغئ أذفالعا. ق غظئشغ أن غضعن لثى الظساء عثا اقخاغار، سطى وجه الاتثغث فظه إذا ضان عظاك طبض عثا 
اقخاغار شإن الضبغر طظ الظساء جعف غثارن عثا". وبالاالغ، لظ غضعن بمصثور المبض افسطى لطمساواة بغظ الةظسغظ تصثغط 
رؤغئ ذات طخثاصغئ لفظعبئ افخغطئ الاغ تصثر تصاً عثه الطئغسئ المامغجة لطمرأة طع تتثغث التصعق وافدوار والمسآولغات 
لطرجض والمرأة الاغ تضمض وتتصص الرضا واقظسةام والسسادة لضق الةظسغظ، وضثلك ضمان وتثات افجرة الصعغئ الاغ عغ 

طخثر الثغر لفذفال والمةامع بحضض سام.
سقوة سطى ذلك، طظ غغر المظطصغ طتاولئ تتصغص تعازن بغظ ضائظغظ طظ خقل تتثغث ظفج افدوار والمسآولغات لعما، 
شغ تغظ إظعما طامغجان طظ الظاتغئ الئغعلعجغئ. خرح دغض أولغري أغداً بأن "الظسعغات الرادغضالغات أسطّظ ترباً سطى الطئغسئ 
الئحرغئ فظعظ غرشدظ تصغصئ اقخاقف الةظسغ". إن العثف الثي غاتثى العاصع لظ غاتصص أبثًا. سقوة سطى ذلك، شإن 
طتاولئ تظزغط افطط بظاًء سطى عثه الفرضغئ المسغئئ، جغضعن له تاما تأبغر ضار سطى وتثة افجرة وافذفال والمةامع 
بحضض سام. ضما أن سثم اقساراف بالفروق بغظ الةظسغظ غمضظ أن غعلث الزطط واقضطعاد لطمرأة، طظ خقل تعصسائظغعظ 
ظفج واجئات الرجال والاظاشج طسعط سطى ظفج المساعى، شغ تغظ إن التمض والعقدة ورساغئ افذفال تآبر سطى الةظسغظ 
بحضض طثاطش، وجاآبر تاما سطى الةظسغظ، وسطى الطرغصئ الاغ غظزط بعا الرجال والظساء تغاتعط. لثلك، شإن رؤغئ تتصغص 

أسثاد طاساوغئ طظ الرجال والظساء شغ طثاطش المعظ أو صطاسات التغاة الساطئ عغ رؤغئ غغر طظطصغئ وغغر صابطئ لطاتصغص.
وبالاالغ، لط تتصص المساواة بغظ الةظسغظ وسثعا باعشغر تغاة أضبر سثقً وجسادة لطظساء، ولضظ بثقً طظ ذلك، زادت طظ 
أسئائعظ باتمغطعظ طسآولغات إضاشغئ، وترطاعظ طظ اطاغاز اإلظفاق سطغعظ، وتسئئئ شغ خراع شغ زغةاتعظ وخثساعظ 
شغما غاسطص بافطعطئ. إن شضرة تسرغش الظساء لتصعصعظ وأدوارعظ لط تتررعظ طظ الزطط بض أخدساعظ فحضال طثاطفئ طظ 
الزطط. سقوة سطى ذلك، ضغش غمضظ لطمرأة المطالئئ بالمساواة الاغ تساصث أن الةظج غغر ذي خطئ شغ التغاة الساطئ ولضظ 
شغ العصئ ظفسه تاعصع اطاغازات طبض التمض أو تصعق افطعطئ أو جاسات السمض المرظئ أو ظروف السمض المعاتغئ الاغ تتارم 
طسآولغاتعا ضأم، سطى أجاس اخاقف الةظج؟ وطظ المفارصات أغداً أن المفععم الثي غعثف إلى رشع طضاظئ المرأة، أدى إلى 
تثفغخ صغمئ طضاظاعا الفرغثة والتغعغئ والبمغظئ ضأم شغ طةامساتعا، طظ خقل جسض أدوار الرجض وطسآولغاته طسغاراذعئغا 

طظ الماعصع أن تطمح إلغه.
وافعط طظ ذلك، أن الثسعة إلى المساواة بغظ الةظسغظ لظ تتض أبثًا المحاضض الاغ ق تخر لعا والاغ تعاجععا الظساء 
الغعم. وذلك فن طظعةعا الصاخر والمسغإ شغ دراجاه جمغع الصداغا طظ طظزعر جظساظغ غفحض شغ دراجئ افجئاب الةثرغئ 
التصغصغئ والتطعل لعثه المحاضض بطرغصئ طعضعسغئ وطساظغرة. وبثقً طظ ذلك، شإظه غتعل اقظائاه سظ التصغصئ الخارخئ 
المامبطئ شغ أن الصغط وافغثغعلعجغات وافظزمئ المعجعدة داخض الثول عغ الاغ تتثد وضع المرأة وتصعصعا ورشاععا 
ولغج سثم المساواة بغظ الةظسغظ. سقوة سطى ذلك، شإظه غخظش بطرغصئ غغر طظطصغئ أي طساصث أو صاظعن غاسارض طع 
المساواة بغظ الةظسغظ باسائاره تمغغجًا أو غغر سادل تةاه المرأة اشاراضغاً، بشخ الظزر سما إذا ضان له تأبغر إغةابغ سطى تغاة 

الظساء وافذفال والتغاة افجرغئ والمةامع أم ق...
شغ الثاام، شإن الثسعة إلى المساواة بغظ الةظسغظ لغسئ ذرغصاً طعبعصاً به لامضغظ المرأة، وإخراجعا طظ تغاة اقضطعاد 
والزطط، أو تأطغظ تغاة جسغثة وآطظئ وطرضغئ لعا. وإن الرواغات الماسطصئ بعثا المفععم ق تخمث  إذا طا تط تثصغصعا. 
وبالاالغ، شعغ طسغار زائش وطدطض لاصغغط الاصثم المترز وتتسغظ تغاة المرأة. لثلك، إذا ضظا ظرغإ تصاً شغ بظاء طساصئض 

أضبر إحراصاً لظساء عثا السالط، شإن الثطعة افولى عغ الاثطص طظ أوعام المساواة بغظ الةظسغظ.
رَسِيُع   َُّ َواهللا ِحَسابَُه  َفَوفَّاهُ  ِعنَدهُ   ََّ اهللا َووََجَد  َشيْئاً  جَيِْدهُ  لَْم  َجاءهُ  إَِذا   َّ َح َماء  ْمآُن  الظَّ حَيَْسُبُه  بِِقيَعٍة  َكرَسَاٍب  ْقَمالُُهْم 

َ
أ َكَفُروا  ِيَن  َّ ﴿َوا

 [الظعر: ٢٩] ﴾َِساِب
ْ
احل
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٢٩

«المرأة والفقر»
المساواة بين الجنسين 

كوسيلة إلخفاء حقيقة الالمساواة الرأسمالية

زعرة طالك
سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الّاترغر

وقغئ ترضغا

(طارجط)

غسث طةال "الظساء والفصر" أتث أعط طةاقت اقعامام التاجمئ شغ إسقن وطظعاج سمض بغةغظ؛ ذلك فن السغاجات اقصاخادغئ 
تحضض الحرغان الرئغسغ لطرأجمالغئ وتعشر حرغان التغاة لعجعد وبصاء الثول الشربغئ الرأجمالغئ اقجاسمارغئ.

افعثاف اقجاراتغةغئ واإلجراءات الماسطصئ بـ"المرأة والفصر" بإغةاز:
الةجء افجاجغ وظصطئ الئثاغئ شغ المةال التاجط "الظساء والفصر" عع "تأظغث الفصر" (زغادة غغر طاظاجئئ شغ سثد الظساء 
القئغ غسحظ شغ شصر طصارظئ بسثد الرجال)، والثي غجسط أظه تط تضبغفه بسئإ "تخّطإ أدوار الةظسغظ المظسعبئ اجاماسغًا 
والمغراث)"؛  افراضغ  وططضغئ  الصروض  (طبض  اإلظااجغئ  والمعارد  والاثرغإ  والاسطغط  السططئ  إلى  المرأة  وخعل  وطتثودغئ 
"تصسغط السمض بغظ الةظسغظ" و"طسآولغات المرأة سظ رساغئ افجرة"؛ سثم ضفاغئ ظزط الرساغئ اقجاماسغئ؛ تعزغع غغر طاعازن 
لطسمض المأجعر وغغر المأجعر؛ السعائص الاغ تتعل دون طساودة دخعل جعق السمض (خاخئ بالظسئئ لطمسظات)؛ الامغغج شغ 
أن  ُغفارض  وبالاالغ،  الةظسغ.  الظعع  سطى  الصائمئ  التعاجج  طظ  وغغرعا  السمض،  جعق  شغ  المعظغئ  الافرصئ  أظماط  افجعر؛ 
"الائاغظات بغظ الةظسغظ شغ تصاجط السططئ اقصاخادغئ" و"الفحض شغ تسمغط طراساة المظزعر الظعسغ بحضض ضاف شغ جمغع 
الاتطغقت والاثطغط اقصاخادي" تحضض "ساطقً طعماً غسعط شغ شصر المرأة". وبالاالغ، غاط الاسئغر سظ المظزعر الرئغسغ شغ 

طضاشتئ الفصر طظ خقل المفاعغط الاالغئ:
قجاؤخال حأشئ الفصر" و"أجاجا ضرورغا لطاظمغئ المساثاطئ" (إسقن  تاجماً  - "تمضغظ المرأة طظ أداء دورعا غسث ساطقً 

بغةغظ، الظصطئ ٤٩ و٥٦)؛
- "غسث إذقق جراح الطاصئ اإلظااجغئ لطمرأة أطرا تغعغا لطثروج طظ دائرة  الفصر" (إسقن بغةغظ، الظصطئ ٥٥)؛

- "طحارضئ وصغادة" ظخش الئحرغئ الاغ تسائر طظ اإلظاث "ضرورغئ لطاظمغئ والسقم وافطظ وضمان الاظمغئ المساثاطئ الاغ 
طتعرعا الظاس"؛

- الظساء بعخفعظ "طساعمات رئغسغات شغ اقصاخاد وشغ طضاشتئ الفصر" طظ خقل السمض جعاء طثشعع افجر وغغر طثشعع 
افجر شغ المظجل وشغ المةامع وشغ طضان السمض. (إسقن بغةغظ، الظصطئ ٢١).

وشصاً لثلك، ُغجسط أن الطرغص الرئغسغ لطصداء سطى الفصر عع "دسط أو تسجغج السمض سطى تتصغص المساواة بغظ الةظسغظ" شغ 
افدوار المتطغئ والساطئ، وشغ السغاجات والئراطب اقصاخادغئ، طبض العخعل إلى المعارد والفرص والثثطات الساطئ و"غظئشغ 
أن غاعصش سطى دطب طظزعر غراسغ تعع الةظج شغ السغاجات الساطئ شغما غاسطص بةمغع طةاقت المةامع..." (إسقن بغةغظ، 

الظصطئ ٥٧).
شغ سام ٢٠١٥، تثد الئظك الثولغ، وعع ججء طظ ظزام افطط الماتثة، الثي أخثر إسقن بغةغظ، العثف الطاطح إلظعاء الفصر 
"المثصع" بتطعل سام ٢٠٣٠. تثثم افطط الماتثة، وخاخئ عغؤئ افطط الماتثة لطمرأة، عثا العثف طظ خقل تعشغر اإلذار 
الفضري والبصاشغ والطشعي والسغاجغ، طع الاأضغث سطى أن "تمضغظ المرأة شغ اقصاخاد وجث الفةعات بغظ الةظسغظ شغ سالط 
السمض عغ طفااح تتصغص خطئ الاظمغئ المساثاطئ لسام ٢٠٣٠" وأن "اقصاخادغات تظمع، سظثطا غجداد سثد الظساء الساطقت"، 
طثسغظ أن "... زغادة طسثقت تعظغش اإلظاث شغ بطثان طظزمئ الاساون اقصاخادي والاظمغئ لاخض لمسثقت حئغعئ بالسعغث 
غمضظ أن غسجز الظاتب المتطغ اإلجمالغ بأضبر طظ ٦ ترغطغعظات دوقر [...] سطى السضج، غصثر أن الفةعات بغظ الةظسغظ ضطفئ 
 (UNECE) اقصاخاد تعالغ ١٥ شغ المؤئ طظ الظاتب المتطغ اإلجمالغ. أضثت الطةظئ اقصاخادغئ فوروبا الاابسئ لفطط الماتثة
أظه بثون تتصغص العثف الثاطج طظ أعثاف الاظمغئ المساثاطئ (المساواة بغظ الةظسغظ شغ طةال الاظمغئ المساثاطئ)، شإظه 

"لظ غاط تتصغص أعثاف الاظمغئ المساثاطئ افخرى بتطعل سام ٢٠٣٠".
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٣٠

تصائص وأرصام سظ الفصر:
شغ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٩، ظحر الئظك الثولغ أتثث ظزرة ساطئ سطى الفصر. وذضر أظه "سطى الرغط طظ الاصثم شغ التث 
طظ الفصر، شإن سثد افحثاص الثغظ غسغحعن شغ شصر طثصع سطى طساعى السالط ق غجال طرتفساً بحضض غغر طصئعل. وبالظزر 
إلى تعصسات الظمع السالمغ، صث ق غضعن التث طظ الفصر جرغساً بما غضفغ لطعخعل إلى عثف إظعاء الفصر المثصع بتطعل سام 
٢٠٣٠". غاط تسرغش طسثل الفصر المثصع سطى أظه الةجء طظ السضان الثغظ غسغحعن بمئطس غصض سظ ١,٩٠ دوقرًا شغ الغعم. 
غسغح أضبر طظ ظخش الثغظ غسغحعن شغ شصر طثصع شغ جظعب الختراء الضئرى شغ أشرغصغا. شغ العاصع، زاد سثد الفصراء شغ 
المظطصئ بمصثار ٩ طقغغظ ظسمئ، تغث ضان السثد شغ سام ٢٠١٥، ٤١٣ ططغعن حثص غسغحعن سطى أصض طظ ١,٩٠ دوقرًا 
أطرغضغاً شغ الغعم، أي أضبر طظ جمغع المظاذص افخرى طةامسئ. إذا اجامر عثا اقتةاه، شئتطعل سام ٢٠٣٠، جغضعن طا غصرب 

طظ ٩ طظ ضض ١٠ طظ الفصراء المثصع شصرعط شغ جظعب الختراء الضئرى شغ أشرغصغا.
وشصاً لمآجسئ أوضسفام الثغرغئ، شإن أغظى ٢٦ ططغاردغرا غماطضعن بروة تسادل بروة ٣,٨ ططغار حثص طظ جضان الضعضإ. 
وبروة أغظى ١٪ طظ جضان السالط تساوي إجمالغ بروة ٩٩٪ المائصغئ طظ جضان السالط. شغ السظعات السحر الاغ تطئ افزطئ 
المالغئ، تداسش سثد المطغاردغرغغظ تصرغئاً. زادت بروات المطغاردغرغغظ بمصثار ٩٠٠ ططغار دوقر شغ سام ٢٠١٨. وحعث أغظى 
رجض شغ السالط، جغش بغجوس، خاتإ حرضئ أطازون، زغادة بروته إلى ١١٢ ططغار دوقر. ١٪ شصط طظ بروته غسادل المغجاظغئ 
الختغئ الضاططئ إلبغعبغا، وعغ دولئ غئطس سثد جضاظعا ١٠٥ ططغعن ظسمئ. افحثاص افضبر شصرًا غثشسعن طسثل ضرائإ 
أسطى شسطغاً طظ افغظغاء. غمعت تعالغ ١٠,٠٠٠ حثص غعطغاً ظاغةئ ظصص الرساغئ الختغئ، وعظاك ٢٦٢ ططغعن ذفض غغر 
ططاتصغظ بالمثارس، فن آباءعط غغر صادرغظ سطى تتمض الرجعم أو الجي المثرجغ أو الضاإ المثرجغئ. تمعت الظساء بسئإ 
ظصص الرساغئ القئصئ بافطعطئ وغاط ترطان افذفال طظ الاسطغط. صال طابغع جئظسر، طثغر التمقت والسغاجات شغ أوضسفام: 
"الطرغصئ الاغ غاط بعا تظزغط اصاخاداتظا تسظغ أن البروة تارضج بخعرة طاجاغثة وغغر سادلئ بغظ صطئ طتزعظئ بغظما المقغغظ 

طظ الظاس بالضاد غسغحعن".
تعالغ ٤٠ ططغعن أطرغضغ، أي طا غمبض أجرة طظ بغظ بماظغ أجر، بما شغ ذلك طا غصرب طظ ١٣ ططغعن ذفض، غساظعن طظ 
اظسثام افطظ الشثائغ. شغ سام ٢٠١٨، ضان ١٠,٦٪ طظ الرجال، و١٢,٩٪ طظ الظساء غسغحعن شغ شصر شغ العقغات الماتثة؛ 
ضان طسثل الفصر لطماجوجغظ شغ سام ٢٠١٨، ٤,٧٪ - لضظ طسثل الفصر لطسائقت ذات العالث العتغث الاغ ق غعجث شغعا زوجئ 
ضان ١٢,٧٪، وبالظسئئ لفجر  الاغ ق غعجث شغعا زوج ضان ٢٤,٩٪. عثا شغ خدط أذعل شارة طظ ظمع الظاتب المتطغ اإلجمالغ 

المّطرد شغ تارغت أطرغضا.
بالظسئئ لسام ٢٠١٨، غسغح أضبر طظ ١٤ ططغعن حثص شغ برغطاظغا (تعالغ ٢٠٪ طظ جضاظعا)، بما شغ ذلك ٤,٥ ططغعن 
ذفض وتعالغ ططغعظغ طاصاسث، تتئ خط الفصر، سطى الرغط طظ أظعا خاطج أضئر اصاخاد شغ السالط. تحغر افرصام شغ آذار/

طارس ٢٠١٩ إلى أن الظساء شغ برغطاظغا طا زلظ أضبر سرضئ لطسغح شغ شصر طصارظئ بالرجال (٢٠٪ طصارظئ بــ١٨٪). طا غصرب 
طظ ربع (٢٣٪) الماصاسثات اإلظاث غسحظ شغ شصر، وعع أسطى رصط خقل ١٥ جظئ. وغسغح ٤٥٪ طظ افجر ذات العالث العتغث 
- الشالئغئ السزمى (٩٠٪) طظ الظساء - شغ شصر. طا غصرب طظ ظخش افذفال الثغظ غسغحعن طع أتث العالثغظ (٤٧٪) غساظعن 

اآلن طظ الفصر.
ذسام  تعشغر  بغظ   طساتغض:  خغار  أطام  برغطاظغا   شغ  حثص  ططغعن   ١,٦ شإن  الثغرغئ   Feeding Britain لمظزمئ وشصا 
سطى الطاولئ أو تثشؤئ طظازلعط. وغالئا طا تضعن بظعك العصعد وبظعك الطسام عغ السئغض العتغث لطعخعل إلى الثسط. تاى 
الممرضات والمسطمعن وضئاط الحرذئ والساططعن شغ الصطاسات افخرى، والسثغث طظ اآلباء العتغثغظ غساثثطعن بظعك 

الطسام. ١ طظ ضض ٧ أحثاص شغ بظعك الطسام غسمطعن، أو غسغحعن طع حثص غسمض.
إذن طا الثي تثث لــ"التث طظ الفصر" طظ خقل "تعظغش وتمضغظ المرأة" شغ الشرب الشظغ والمساوي بغظ الةظسغظ؟ إن 
جئإ شحض جغاجات وبراطب "المساواة بغظ الةظسغظ" شغ طسالةئ شصر اإلظاث بحضض شسال عع سثم اقساراف بأن الفصر الثي 
غخغإ الظساء لغج له أخض شغ أدوار الةظسغظ غغر الماضاشؤئ، أو شغ غغاب تظفغث المظزعرات الظعسغئ شغ الاثطغط اقصاخادي. 
بثقً طظ ذلك، شإظه غرجع بحضض أجاجغ إلى الظزام الرأجمالغ الفاجث الثي غتضط الثول الغعم والثي غعغمظ سطى المحعث 
طظ ذلك، تسسى جاعثة  السغاجغ واقصاخادي السالمغ. تغث إن الرأجمالغئ ق تسائر شصر الفرد طحضطئ غةإ تطعا. وبثقً 
لاتصغص أسطى طساعى طمضظ طظ اإلظااج، بظاًء سطى طئثأ أن المعارد "حتغتئ" واقتاغاجات ق تخر لعا. وبالاالغ، شعغ تعثف 
إلى زغادة بروة الئطث ضضض، والاغ تصغسعا طظ خقل ظاتةعا الصعطغ اإلجمالغ. وجعاء أضان الفرد صادرًا أو غغر صادر سطى تطئغئ 
اتاغاجاته، شق غعط اقصاخاد الرأجمالغ ذالما اجامر إظااج السطع شغ الظمع، وذالما ازدادت بروات الثولئ. إن تتسغظ الظاتب 
المتطغ اإلجمالغ أسطى صغمئ طظ رشاعغئ اإلظسان. وشغ العصئ ظفسه، عغ وجغطئ لاتصغص أرباح أسطى فختاب رؤوس افطعال 

شغ الشرب، ولتضاطعط الثعظئ شغ طساسمراتعط شغ السالط الظاطغ لدمان ذاساعط فجغادعط اقجاسمارغغظ.
ضحش الجغش: تصغصئ تطعر الرأجمالغئ وإسقن بغةغظ

طظ المعط اإلحارة إلى أن خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ عما الثراع المالغ وأعط طآجسات طظزعطئ افطط الماتثة، 
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٣١

الاغ تأجسئ سام ١٩٤٥ طظ الفائجغظ الرئغسغغظ الثمسئ شغ الترب السالمغئ الباظغئ (الخغظ، واقتتاد السعشغاتغ، وأطرغضا، 
وبرغطاظغا، وشرظسا). عثه الثول الثمج لغسئ شصط افسداء الرئغسغغظ والثائمغظ شغ طةطج افطظ الثولغ، بض عغ الثول 
الرأجمالغئ التصغصغئ شغ السالط. وصث أجئرت عاتان المآجساان الثول بحضض طظعةغ سطى التخعل سطى صروض بظسئئ ربا 
سالغئ غساتغض جثادعا. وبثلك، اجاثثطئ المثغعظغئ ضعجغطئ لفرض جغاجاتعا اقصاخادغئ المضئطئ وإخداع الثول إلرادتعا.
شالعغمظئ الرأجمالغئ سطى الثول تضفض وتفرض جغاجات السعق الترة، وخخثخئ المعارد الطئغسغئ والجراسغئ، وبغع العغاضض 
افجاجغئ، والخظاسئ والاضظعلعجغا لطمسابمرغظ افجاظإ، والفساد، والسغاجات الدرغئغئ القإظساظغئ، واقتاضارات المساسثة، 
وترضغج البروة شغ أغثي سثد صطغض طظ أختاب رؤوس افطعال الرأجمالغئ طع اجاشقل الةماعغر طظ أجض التفاظ سطى الظزط 
التاضمئ الرأجمالغئ. إن إخداع الاةارة السالمغئ لطثوقر افطرغضغ بثقً طظ الثعإ والفدئ والصروض الصائمئ سطى ظسئئ الربا 
الضئغرة الاغ شرضعا خظثوق الظصث والئظك الثولغان بثرغسئ الثسط اإلظمائغ صث طّضظ دول الصعى الرأجمالغئ طظ اجاشقل 
وجثاول افسمال  لطسغاجات  والعةرة عغ الظاائب الرئغسغئ  المعارد والصعى الساططئ. إن الثطار الئغؤغ والخراسات والتروب 
الرأجمالغئ لاأطغظ المخالح السغاجغئ واقصاخادغئ داخض الئطثان، بشخ الظزر سظ الاأبغر الدار سطى تغاة اإلظسان ورشاعغاه. 
ضض عثا عع السئإ شغ تجاغث سثم المساواة بغظ افغظغاء والفصراء، والئطالئ الماجاغثة، وسثم ضفاغئ افجعر لطرجال لطتفاظ سطى 

أجرعط، واجاشقل افظعبئ، وبالاالغ الفصر الثي ق غمتى جعاء شغ الشرب وتاى سئر السالط ضطه.
إن أزطئ الشثاء السالمغئ الغعم، ضما اسارف بعا الرئغج افطرغضغ افجئص بغض ضطغظاعن شغ اجاماع لفطط الماتثة شغ غعم 
افغثغئ السالمغ لسام ٢٠٠٨، عغ ظاغةئ لسغاجات "أطرغضا والئظك وخظثوق الظصث الثولغغظ وضض المآجسات والتضعطات 
الضئرى"، الاغ تساططئ طع "الشثاء طبض بسخ المظاةات افخرى شغ الاةارة الثولغئ" - أي ضسطسئ بثق طظ ضعظه تصاً لفصراء 
والاغ   ، الثولغ  الظصث  وخظثوق  الثولغ  الئظك  طظ  اقصاخادغئ  العغضطغ"  جغاجات "الاضغش  طظ  سصعد  ضشطئ  لصث  السالط. 
حةسئ سطغعا أطرغضا سطى الئطثان افشرغصغئ بحضض خاص قجاغراد الئثور العةغظئ وافجمثة طظ الحرضئ افطرغضغئ لطاضظعلعجغا 
التغعغئ، والصداء سطى الئثور المتطغئ والمتاخغض الخالتئ لطجراسئ. وباإلضاشئ إلى ذلك، أدت عثه السغاجات إلى إسادة 
تعذغظ المجارسغظ المتطغغظ صسرًا وتتعقت واجسئ الظطاق شغ افراضغ بسئإ التضعطات الفاجثة، الاغ اجاأجرت طساتات 
حاجسئ طظ افراضغ (الخالتئ لطجراسئ، والمراسغ، والشابات، وافراضغ الرذئئ، وطخادر المغاه، وطعائض التغاة الئرغئ). شصث 
اظاجسعا افرض شغ التصغصئ طظ الفقتغظ والرساة وغغرعط طظ أجض تتعغض الظزط الجراسغئ الخشغرة إلى إظااج واجع الظطاق 
غعغمظ سطغه افجاظإ. وعثا ق غترم عآقء السضان المتطغعن شصط طظ تصعصعط افجاجغئ شغ المطضغئ والخغاظئ والسمض طظ 
أجض ضسإ سغحعط، بض غاسئإ أغداً شغ أضرار جسغمئ لطظزط الئغؤغئ وطعائض التغاة الئرغئ والاظعع الئغعلعجغ وطعارد المغاه. 
وشغ غدعن ١٠ جظعات، أّجرت التضعطئ اإلبغعبغئ أضبر طظ ٣,٥ ططغعن عضاار طظ افراضغ. وصث تخطئ أضئر حرضئ أجظئغئ 
صابدئ وعغ حرضئ "ضاروتعري" العظثغئ، سطى ٣٠٠,٠٠٠ عضاار طظ افراضغ لمثة ٥٠ ساطاً طظ أجض إظااج افرز وصخإ السضر 
والجغئ لطاخثغر الرخغص شصط. وطظ الةعات الفاسطئ افخرى شغ عثه الفؤئ حرضئ "الظةط السسعدي"، الاغ أّطظئ ١٣٩ ألش 
عضاار طظ افراضغ شغ طتاشزئ غاطئغق، وأجئرت السضان المتطغغظ سطى اقظاصال إلى طثغمات، ون اجاشّطئ المعارد المائغئ 
والّعباعا. أخئح الطسام اطاغازًا لفرجاصراذغئ، الاغ اجاعلئ سطغه سظثطا اتااجعا إلغه، طما خطص طةاسات شغ بسخ الئطثان، طبض 
إبغعبغا والسعدان، وتصرر التضعطئ شغ ظعاغئ المطاف طظ غاطصى الطسام. باإلضاشئ إلى ذلك، شإن المساسثات الثولغئ عغ شغ 

العاصع وجغطئ إلشادة الئطث الماظح وغالئاً طا غحار إلغعا باجط "المسعظئ المصغثة".
أن  بحرط  ولضظ  طا،  لئطث  تصرض  أو  افطعال  ُتسطى  الحضض؛  عثا  شغ  السالط  شغ  البظائغئ  المسعظئ  ظخش  طظ  أضبر  وغأتغ 
غساثثطعا الئطث لحراء السطع أو الثثطات طظ الئطث الماظح. زسط تصرغر خادر سظ شرغص افطط الماتثة لطمراصئئ بحأن الخعطال 
إظعط أخئتعا  شغ سام ٢٠١٠ أن السصعد الخعطالغئ المربتئ لاعزغع المساسثات الشثائغئ غعغمظ سطغعا بقبئ أشراد، صائقً 
"بسخ أغظى افشراد وأضبرعط ظفعذًا شغ الخعطال" طظ خقل عثا السمض. وسقوة سطى ذلك، شإن الةمسغات الثغرغئ، الاغ تسمض 
أجاجاً تتئ طزطئ افطط الماتثة، عغ ضغاظات طاظاشسئ ذات طخالح تةارغئ تسافغث طظ المةاسات وبراطب المساسثات ولغسعا  
بمتسظغظ. وعضثاغظثفخ اقضافاء الثاتغ الشثائغ شغ أشرغصغا و ترتفع واردات افغثغئ وأجسارعا، طما غآدي إلى زغادة ق تخر 
لعا شغ الةعع، وغتضط سطى أشرغصغا بأن تضعن أشصر صارة شغ السالط سطى الرغط طظ طعاردعا المسثظغئ والمعاد الثام العائطئ 

والدثمئ.
وطظ افطبطئ افخرى سطى السغاجات المثطرة لخظثوق الظصث والئظك الثولغغظ الاغ تصعد الئقد إلى تاشئ اقظعغار الضاطض 
لئظان. شئصغمئ ٨٦ ططغار دوقر، غمّبض الثغظ السغادي لطئظان بالث أسطى دغظ شغ السالط طصارظئ بالظاتب المتطغ اإلجمالغ. وتئطس 
ظسئئ الثغظ إلى الظاتب المتطغ اإلجمالغ شغ الئقد ١٥٢٪، وغساثثم الربا سطى الثغعن طا غصرب طظ ظخش إغرادات الثولئ 
ساطاً..." (بغ بغ جغ  بظسئئ ٣٧٪ لمظ تصض أسمارعط سظ ٣٥  وتظاب "طسثل بطالئ طرتفساً  (بغ بغ جغ ٢٠١٩/١٠/٢٨). 
٢٠١٩/١١/٢٦). شغ طعاجعئ عثا الثراب اقصاخادي الثي جطئاه الطئصئ السغاجغئ سطى الحسإ، والثي أحسض الحرارة شغ 

الحعارع الطئظاظغئ ضرغئئ العاتساب شغ ٢٠١٩/١٠/١٧ تغث خرجئ طزاعرات تاحثة.
إلى جاظإ الاأبغر المحض لطسغاجات الرأجمالغئ، شإن ظخش جضان باضساان غساظعن طظ اظسثام افطظ الشثائغ بحضض طئاحر 
ضظاغةئ لقظفاق سطى "الترب سطى اإلرعاب". باإلضاشئ إلى ذلك، أخئتئ الضعرباء أضبر شأضبر رشاعغئ تثافغ طع اظصطاع الاغار 
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٣٢

الضعربائغ المسامر بسئإ أزطئ الثغعن الثائرغئ الاغ دطرت الخظاسئ وتسئئئ شغ شصثان الضبغرغظ لعظائفعط. بفدض تجم 
وجغاجات خظثوق الظصث الثولغ، تساثثم التضعطئ طا غصرب طظ ظخش إغراداتعا لثثطئ الثغعن. تالغا ضض رجض واطرأة وذفض 
باضسااظغ طثغظ بمئطس ٦١٦ دوقرا، أي طا غجغث صطغق سظ ظخش إجمالغ الظاتب المتطغ السظعي لطحثص العاتث. ق تجال تاط 
زغادة طغجاظغئ الثشاع الئاضسااظغئ بأضمطعا بأضبر طظ ٥ ططغارات دوقر شغ السظئ، شغ تغظ أن إجمالغ اإلظفاق سطى الاسطغط غخض 
إلى ٤٦٥ ططغعن دوقر شصط. تطالإ تجطئ صروض خظثوق الظصث الثولغ باثفغخ جمغع اإلساظات التضعطغئ وإلشائعا شغ 
ظعاغئ المطاف، والثشع طظ خقل الجغادات الدرغئغئ الةثغثة. تغث غاط شرض الدرائإ سطى ضض حغء تصرغئاً وضض حثص شغ 
باضساان باجابظاء افغظغاء وافصعغاء الثغظ ق غاط شرض ضرائإ سطغعط أو بئساذئ غثرصعن الصاظعن. وعثا طا غفسر اقرتفاع 
الخارخ فجسار الشاز والضعرباء والئظجغظ والشاز الطئغسغ المدشعط والثغجل والصمح وغغرعا طظ المعاد الشثائغئ افجاجغئ خقل 

السظعات افخغرة ، شأخئتئ شغ غغر طاظاول غالئغئ السضان. شضغش تسفى الظساء طظ ضض عثا الثطار؟
إسقن بغةغظ – وجغطئ قجاسادة بصئ المةامسات الرأجمالغئ شغ الرأجمالغئ

ضما جاء شغ بثاغئ عثا المصال: "تحضض السغاجات اقصاخادغئ الحرغان الرئغسغ لطرأجمالغئ، وتعشر حرغان التغاة لعجعد 
الئطثان الشربغئ الرأجمالغئ اقجاسمارغئ وبصائعا". والعاصع أن الفصر غحضض تعثغثا واصسغا وططمعجا لئصاء الرأجمالغئ.

اسارف الئروشغسعر الئرغطاظغ السغر أظشعس دغاتعن، التائج سطى جائجة ظعبض ورئغج المآجسئ الثولغئ المالغئ داغاعن بأن 
أوجه سثم المساواة الغعم عغ سقطات سطى أن الرأجمالغئ الثغمصراذغئ طعثدة - شغ جمغع أظتاء السالط الشظغ ولغج شغ 
أطرغضا شصط، وتاساءل طةمعسات ضئغرة طظ الظاس تالغاً سما إذا ضاظئ اصاخاداتعا تسمض لخالتعا. وغمضظ صعل الحغء ظفسه 
سظ السغاجئ". وغحغر خظاع الرأي والظاحطعن شغ الشرب طرارًا وتضرارًا إلى شحض الرأجمالغئ ضظزام  اجاماسغً ، باسائارعا أضبر 
أحضال القطساواة تّثةشغ تارغت الئحرغئ، و'دواطئ المعت" " لُظزط الضعضإ اإلغضعلعجغئ. وشصاً لةغري ز. طعلر، أجااذ الاارغت 
شغ الةاطسئ الضابعلغضغئ افطرغضغئ بعاحظطظ، "إن سثم المساواة عع ظااج تامغ لطظحاط الرأجمالغ". وغمضظ أن غآدي تجاغث 
سثم المساواة واظسثام افطظ اقصاخادي إلى تآضض الظزام اقجاماسغ وتعلغث رد شسض حسئعي ضث الظزام الرأجمالغ 

ضضض.
وطظ بط، شإن طحضطئ السالط الغعم لغسئ اقشاصار إلى المساواة بغظ الةظسغظ أو اقشاصار إلى الصثرات اقصاخادغئ لثى المرأة؛ 

بض عع وجعد سثم المساواة شغ الرأجمالغئ.
إن تمضغظ الظساء طظ خقل ترظغمئ المساواة بغظ الةظسغظ طا عع إق تدطغض لطتصغصئ. وعثه عغ تصغصئ "المساواة بغظ 

الةظسغظ" و"تمضغظ المرأة" الاغ تط الاروغب لعا طظ خقل إسقن بغةغظ، وغغره طظ اقتفاصات الثولغئ!
الظعب اإلجقطغ شغ الصداء سطى الفصر واجاسادة ضراطئ المرأة الرشغسئ

إن نظرة اإلجقم لطفصر ق غمضظ تطثغخعا بأشدض طما صاله سطغ بظ أبغ ذالإ رضغ اهللا سظه: "لع ضان الفصر رجق لصاطاه". 
عثا إضاشئ إلى غغره طظ افصعال المظصعلئ الاغ تزعر طثى جثغئ الاساطض طع الفصر والةعع شغ اإلجقم. بض إن الرجعل  صال: 

«لَْيَس الُْمْؤِمُن الَِّذي َيْشَبُع َوَجاُرُه َجائٌِع» .

لصث جسض اإلجقم الصداء سطى الفصر ججءا طظ اإلغمان. وصث تط تسرغش الفصر بأظه سثم الصثرة سطى تعشغر التاجات افجاجغئ 
لطحثص، وعغ الطسام، والمسضظ، والمطئج. وصث صال : «لَْيَس ِالْبِن آَدَم َحقٌّ ِيف ِسَوى َهِذِه اْلِخَصاِل: بَْيٌت َيْسكُُنُه، َوثَْوٌب يَُواِري 

َعْوَرتَُه، َوِجْلُف اْلُخْبِز َوالاَْمِء» الارطثي

ولثلك شإن ضان عظاك شرد واتث جائع، ذضرًا ضان أم أظبى، شغةإ سطى الثولئ أن تئثل ضض طا شغ وجسعا تاى تحئع جعساه. 
لعثا، شإن شغ اإلجقم سثدا ق ُغتخى طظ المعاضغع الاغ تاسطص بمخادر البروة، وذئغساعا، وذرق زغادتعا، وذرق تعزغسعا. 
تغث إن لقجقم وجائض واضتئ وذات شسالغئ لطصداء سطى الفصر طظ جثوره، بما شغ ذلك أتضام طتثدة لطمطضغئ، والسمطئ، 
وأجسار الخرف، وطسغار الثعإ، والربا، وضظج المال، والاةارة والائادل الاةاري، والحرضات، والمظزمات، والجراسئ واجاثثام 
افرض، والسمض الئحري، وإحئاع تاجات اإلظسان افجاجغئ. لضظ عثا الظزام اقصاخادي ق غمضظ تطئغصه بفسالغئ إق طظ خقل 
الاطئغص الضاطض لطحرغسئ اإلجقطغئ شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. وصث صام تجب الاترغر بخغاغئ عثه 
افتضام الاغ ظخئ سطغعا الحرغسئ سطى حضض صعاظغظ شغ طسعدة دجاعر الثقشئ. وعظا ظدع لمتئ طعججة سظ افجالغإ الاغ 

حرسعا اإلجقم لطصداء سطى الفصر:
إن أول وأعط صاظعن شغ الصداء سطى الفصر عع الاعزغع السادل لطبروة، شعثا عع أطر اهللا سج وجض: ﴿يَكْ َال يَُكوَن   •
ْغنَِياء ِمنُكْم﴾ [التحر: ٧]. شظزام اإلجقم اقصاخادي ق غسمح بارضج البروة والمخادر بغث شؤئ صطغطئ. ضما أظه غتّرم 

َ ْ
ُدولًَة َننْيَ األ

الربا بضض أحضاله. وعثا غمظع تثشص المال باتةاه واتث ظتع أبرغاء المةامع، ضما غمظع طظ وصعع الثولئ شغ الثغظ طظ دول 
ِي َفَتَخبَُّطُه  َّ َبا الَ َفُقوُموَن إِالَّ َكَما َفُقوُم ا ُكلُوَن الرِّ

ْ
ِيَن يَأ َّ أخرى افطر الثي طظ حأظه أن غدسدع اقصاخاد. صال جئتاظه وتسالى: ﴿ا

َبا﴾ [الئصرة: ٢٧٥]. وبالاالغ لظ تأخث دولئ الثقشئ أغئ  ُّ اْكَْيَع وََحرََّم الرِّ َحلَّ اهللا
َ
َبا وَأ غَُّهْم َقالُواْ إِغََّما اْكَْيُع ِمْثُل الرِّ

َ
ْيَطاُن ِمَن الَْمسِّ َذلَِك بِك الشَّ

ِيَن  َّ صروض ربعغئ طظ أي دولئ. ضما أن اإلجقم غتّرم ضظج المال، بعثف الاأضث طظ تعزغع البروة بغظ الظاس. صال تسالى: ﴿وَا
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٣٣

ٍم﴾ [الاعبئ: ٣٤]. إن الزطط الةائر الثي تحعثه الئحرغئ الغعم  ِ
َ
ُْهم بَِعَذاٍب أ ِّ َفبرَشِّ َة َوالَ يُنِفُقوَغَها يِف َسبِيِل اهللا ََّهَب وَالِْفضَّ يَْكزِنُوَن ا

عع بسئإ الرأجمالغئ، وجغاط الصداء سطغه بضض جقجئ طظ خقل السغاجات اقصاخادغئ اإلجقطغئ.
إن طا ظعاجعه الغعم طظ جعء إدارة وظصص الئظى الاتاغئ لظ غضعن طعجعدا شغ ظض الثقشئ. شفغ دولئ الثقشئ،   •
شإن اإلجقم جغتعل وبحضض شرغث تمعغقت ضثمئ طظ اقصاخاد لثسط الجراسئ والاطعر الخظاسغ، دون شرض ضرائإ، طظ 

خقل إسادة بظاء عغضطغئ الثولئ، والمطضغئ الساطئ والثاخئ، إلى جاظإ غغر ذلك طظ اإلجراءات.
إن اإلجقم غترص سطى بظاء أجاس خظاسغ طاغظ جثا، طثسعم بالئتعث الرائثة سالمغا، لثشع دولئ الثقشئ شغ دورعا   •
باسائارعا الثولئ افولى شغ السالط. تغث جغربط اإلجقم بغظ ططضغئ افرض طع الجراسئ الفسطغئ لعا، وجغجغض أي ططضغئ خارجغئ 
لفرض الجراسغئ، وغطشغ الدرائإ السالغئ سطى المثخعقت الجراسغئ. وعثا جغضعن دشسئ صعغئ لفطظ الشثائغ، إضاشئ إلى تعشغر 
شرص السمض واقزدعار لفطئ اإلجقطغئ الاغ تماسئ بعا لصرون شغ ظض التضط اإلجقطغ. وبالاالغ، شإن الثقشئ جاةسض طظ 
المتاخغض الاغ تسمح لطرساغا بالتخعل سطى تاجاتعط افجاجغئ طظ الطسام والمطئج أولعغئ لعا، طع اجاثثام الظاتب الفائخ 

لطاةارة الثارجغئ. وعثا جغعشر طراسغ واشرة لثسط وشرة الماحغئ والتقل.
إن أي صطسئ أرض طعةعرة تاط زراساعا، تخئح ططضا لجارسعا. وعثا جاء شغ تثغث رجعل اهللا : «َمْن أَْعَمَر أَْرضاً   •
» ضما أن الحرغسئ تعجإ سطى طالضغ افراضغ اجاشقل أراضغعط الجراسغئ، وأطرت بأن أي أرض زراسغئ  لَْيَسْت ألََحٍد َفْهَو أََحقُّ
غارضعا طالضعا فضبر طظ ٣ جظعات طااالغئ دون اجاشقل بأن ُتخادر وتاط إسادة طظتعا لمظ غتغغعا وغجرسعا. إن طظ حأن 
عثه افتضام أن تشغر المحعث الجراسغ شغ الئقد اإلجقطغئ بحضض ضاطض. شأشرغصغا سطى جئغض المبال، لط تضظ تساظغ طظ 
المةاسئ والفصر شغ زطظ خقشئ سمر بظ سئث السجغج. شعا عع غتغى بظ جسغث، رتمه اهللا، ساطض الثولئ سطى زضاة أشرغصغا زطظ 
سمر بظ سئث السجغج غصعل: "بسبظغ سمر بظ سئث السجغج سطى خثصات أشرغصغا، شاصادغاعا وذطئئ شصراء ظسطغعا لعط شطط ظةث بعا 

شصغرا، ولط ظةث طظ غأخثعا طظغ، شصث أغظى سمر بظ سئث السجغج الظاس".
تالغا، شإن الضعرباء والفتط والظفط والشاز الطئغسغ تئاع بأجسار باعزئ شغ السثغث طظ الثول، وعثا أجاجا بسئإ   •
الثخثخئ الرأجمالغئ. أطا ظزام اقصاخاد اإلجقطغ شسغطشغ المطضغئ الثاخئ لمخادر الطاصئ وطخادر المغاه، وُغسغثعا لطمطضغئ 
الساطئ. أطا رغسعا شساثغره الثولئ لخالح جمغع الرسغئ. وبالاالغ شإن الطاصئ والمغاه الظزغفئ جااعشر باجامرار. وعثا غسظغ أظه 
لظ غضعن عظاك ضرائإ أو رجعم سطى أي ظعع طظ الطاصئ الاغ طظ حأظعا أن تدثط افجسار. وعثا جاء طظ تثغث رجعل اهللا 

كَاُء ِيف ثـَالٍَث ِيف الاَْمِء َوالْكَِإل َوالنَّاِر». : «الُْمْسلُِموَن ُرشَ
إن جئإ الادثط المسامر شغ بقدظا غسعد إلى تسثغث ربا صروض خظثوق الظصث والئظك الثولغ وغغرعا طظ الصروض   •
الاغ ُأخثت طظ الضاشر المساسمر. إضاشئ إلى السمقت الاغ تظثفخ صغماعا باجامرار، فظعا ق تصعم سطى الثعإ والفدئ. تغث 

إن السمطئ شغ دولئ الثقشئ جاصعم سطى أجاس الثعإ والفدئ وعثا غتمغعا طظ طحضطئ الادثط اباثاء.
إن الثقشئ ططجطئ باعشغر خثطات ساطئ طةاظغئ سطى طساعى سال ضالاسطغط والرساغئ الختغئ لةمغع أشراد الرسغئ ذضعرا   •
وإظابا دون اجابظاء. وعثا غادمظ طساعى جغثًا طظ رساغئ افم والرضغع. وعثا طظ حأظه أن غعشر سطى افشراد خرف صثر ضئغر 

طظ طثخعقتعط سطى التاجات افجاجغئ ضما عع التال الغعم.
شغ ظض اإلجقم، سطى الرجض الصادر السمض إلحئاع تاجاته وتاجات أجرته. أطا بالظسئئ لطظساء، شطعظ ترغئ اقخاغار شغ   •
الثخعل إلى التغاة المعظغئ والتخعل سطى سمض إذا أردن ذلك. لضظ الرساغئ المالغئ لطظساء - بشخ الظزر سظ بروتعظ الثاخئ 
- واجئئ سطى رب افجرة بالمسروف، أطا إن لط غضظ الرجض الصغط سطغعا صادرا سطى ذلك، شاخئح رساغاعا المالغئ واجئئ سطى 
». وبعثا شإن الثقشئ غصع سطى ساتصعا أن  الثولئ، ضما صال رجعل اهللا : «َمْن تََرَك َماالً َفِألْهلِِه َوَمْن تََرَك َديْناً أَْو َضَياعاً َفإَِيلَّ َوَعَيلَّ
تعشر شرص سمض ضاشغئ لطرجال لغظفصعا سطى أجرعط بحضض ضاف. وعثا غادمظ تعشغر الاسطغط والاثرغإ والثسط الثي غتااجه 
افشراد لئثء سمض أو أي ذرغصئ أخرى تمضظعط طظ ضسإ لصمئ السغح وطظ أن غخئتعا طضافغظ ذاتغا. [طسعدة الثجاعر، 

المعاد: ١٥٣ وطا غطغعا]
 : جُاسغث الثقشئ إلى بقد المسطمغظ اقزدعار والعشرة ضما ضان التال جابصا زطظ تضط اإلجقم. شتثغث الرجعل  •

«اِإلَماُم َراعٍ َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه»، لغج طةرد دلغض سطى طسآولغات وواجئات الثقشئ، بض عع وسث وبحرى.

بغظ  المساواة   سطى  ترضغجه  طع  الفصر"  أن "تأظغث  غثسغ  الماتثة  لفطط  الاابع  بغةغظ  إسقن  أن  العاضح  طظ  الثاام،  شغ 
الةظسغظ ضعجغطئ لتض طحضطئ الفصر طا عع إق إجراء غائج إلذالئ أطث تغاة الرأجمالغئ وطتاولئ سصغمئ إلخقح إغمان حسعبعا 
بخقتغئ الرأجمالغئ لاضعن ذرغصئ لطتغاة. تغث إن الظزام الرأجمالغ ظفسه عع السئإ الرئغسغ لطفصر المثصع الثي أخاب 
طقغغظ الظساء تعل السالط، شضض افعثاف اقجاراتغةغئ الاغ ُوضسئ شغ اإلسقن جافحض شغ تض طحضطئ الفصر. إن الظزام 
اإلجقطغ الثي تطئصه الثقشئ عع الثي جغعشر الطرغص التصغصغ العتغث لطظععض بالظساء والرجال وافذفال طظ تغاة ضطعا 

 خسعبات اصاخادغئ وشصر
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عليم وتدريب المرأة» «التّ
تعليم المرأة فرض في اإلسالم
ا يرفعه بيجين ا وهميّ

ّ
وليس حق

طسطمئ الحاطغ (أم خعغإ)
سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الّاترغر

افرض المئارضئ – شطسطغظ

تّاى غةسض طظ تدارته ظمعذجا وتّاى غظحر طفاعغمه لاضعن سالمّغئ تسغر سطى دربعا دول السالط، تعّجه الشرب ظتع صدّغئ تترغر 
المرأة وتمضغظعا وطساواتعا بالّرجض وأّضث سطى ضرورة تشغغر الّظزرة الّظمطّغئ لطمرأة ولثورعا شغ افجرة والمةامع، شعّظش لثلك 
تضعطات عثه الّثول وجمسّغاتعا وطظّزماتعا وأظفص افطعال الّطائطئ لامعغطعا لاصعم سطى تمرغر عثه المفاعغط وتصرغئعا إلى أذعان 
الّظاس تتئ سظاوغظ جّثابئ خادسئ. شضان اقعامام بمسألئ المرأة والّاسطغط والّارضغج سطى أّن السطط عع الّسئغض العتغث الثي سطى 
المرأة أن تسطضه تّاى تثاشع سظ ذاتعا وتساسغث تصعصعا المعدعطئ شاظاحرت طفاعغط تترغر المرأة وتمضغظعا شغ المةامسات، وعع 

طا ترك افبر الئطغس شغ الئسخ واسائرن أظفسعّظ شغ طسرضئ طع الّرجض والسطط جقتعّظ شغعا.
شاسطغط المرأة طظ أعّط المعاضغع المطروتئ الاغ أّضثت المآتمرات واقّتفاصّغات الّثولّغئ سطى ضرورة تظفغثعا تّاى تتخض سطى 
تصعصعا وتاساوى بالّرجض ولثلك أوجإ إسقن بغةغظ - طبق - سطى تضعطات دول المسطمغظ اّتثاذ الّاثابغر الّقزطئ لاتصغص ذلك. 
شسطى إبر ترضئ تترغر المرأة والّثسعة الاغ ختئاعا إلى تسطغط الئظات، أظحؤئ المثارس وتجاغثت ترضئ تتثغث الّاسطغط تّاى غعاضإ 
الّاطّعر السطمّغ والّاصّثم الّاصظّغ الثي تّصصه الشرب. وصاطئ عثه التضعطات بإرجال بسبات إلى بقد الشرب وباحةغع طظه لطّاحّئع 
بتدارته لغدمظ بثلك تثّرج دشسئ طظ المفّضرغظ المدئعسغظ بعا والمسامغاغظ شغ الّثشاع سظعا وظحرعا شغ طةامساتعط. وصث 
ُشِرض سطغعا الصغام باثابغر سّثة طظعا تشغغر المفاعغط الّاصطغثّغئ الّظمطّغئ الاغ تتّط طظ طضاظئ المرأة بمفاعغط جثغثة طظخفئ لعا.

ضما ألجطعا الشرب بةسض تسطغط الفااة إلجاطّغا شغ دجاتغرعا وجغاجاتعا باسائار أّظعا تحارك طع الفاى شغ خفئ المعاذظئ واإلظساظّغئ 
وق شرق بغظعا وبغظه خاّخئ وأّظعا تدططع بثور طعّط شعغ طرّبغئ افجغال وبعا تظعخ افجرة والمةامع سمعطا. ضما شرض سطغعا 
الّاسطغط المثاطط شسسى فن تخئح المثارس والمساعث والضّطغات طثاططئ تةمع الةظسغظ وتطشغ ضّض تفرصئ بغظعما. شضّرجئ طظاعب 
الّاسطغط لاظفغث عثه افعثاف والاغ تسمض أّوق سطى تشغغر السادات وافسراف والّاصالغث الاغ تصش تاججا أطام المساواة شغ الّاسطغط بغظ 
الّرجض والمرأة، شتسإ تصرغر طآّحر الّاظمغئ الئحرّغئ الثي غخثره برظاطب افطط المّاتثة اإلظمائّغ شإّن «سثم المساواة خاّخئ شغ 
طةال الّاسطغط جئإ رئغسّغ شغ تفاوت الفرص واخاقف الّاةارب الاغ غسغحعا السالط السربّغ إذ غخض طساعى الّافاوت شغ 
الّاسطغط إلى ٣٨,٩٪ طصابض طاعّجط سالمّغ صثره ٢٦,٨٪». وباظغا، سطى إتقل السطط طضان عثه الّاصالغث «الئالغئ» وطضان الّثغظ 
الثي غسسى الّظزام الّرأجمالّغ إلبساده سظ التغاة، وعثا طا تمطئ لعاءه افطط المّاتثة وصادت تربا بتّةئ طضاشتئ (اإلرعاب) لاظفغثه 
تّاى تدرب أتضام اإلجقم وتتّض طتّطعا طفاعغط التدارة الشربّغئ لااشطشض شغ عثه المةامسات وتامّضظ طظعا وتصعدعا تغث أرادت.

شالمرأة شغ الشرب صثوة وسطى الظساء شغ بقد المسطمغظ خاّخئ أن غصاثغظ بعا؛ ولثلك دسئ اقّتفاصّغات والمآتمرات الّثولّغئ 
تضعطات عثه الّثول إلى تشغغر الثطاب الّثضعري الشالإ سطى طةامساتعا وإجراء عثا الّاشغغر شغ جغاجاتعا الّاسطغمّغئ شق تارك طةاق 
لطّافرصئ شغ افدوار بغظ الةظسغظ (الّاعّجه: الفااة تاعّجه شغ دراجاعا إلى طعظ تربعّغئ وأحشال غثوّغئ أّطا الفاى شغاعّجه إلى المعظ 

العظثجّغئ والمغضاظغضّغئ... افلساب الّرغاضّغئ: الفاى رغاضئ ضرة الصثم والفااة ألساب أخرى...).
وسطغه ق بّث طظ تشغغر طظاعب الّاثرغج وإدطاج طفععم الّظعع شغ الضاإ المثرجّغئ وتسجغج الفضرة الصائطئ بأعّمّغئ سمض المرأة شغ 
تعشغر التغاة الّقئصئ تّاى غثشع بالفااة الماسّطمئ إلى جسض السمض عثشا طعّما شغ تغاتعا ق تاظازل سظه وتّاى تاغّصظ أّن لعا صثرات 

وذمعتات ق تصّض سظ الفاى وأّن خفات الةرأة والمئادرة لغسئ تضرا سطغه.
إّن المظاداة باترغر المرأة وتسطغمعا وطساواتعا بالّرجض وتعغؤئ «ظفج الّزروف لطّاعجغه العظغفّغ والمعظّغ ولطعخعل إلى 
الّثراجات والتخعل سطى الّثرجات السطمّغئ شغ المآّجسات الّاسطغمّغئ شغ جمغع الفؤات شغ المظاذص الّرغفّغئ والتدرّغئ سطى 
الّسعاء» (اّتفاصّغئ الصداء سطى جمغع أحضال الّامغغج ضّث المرأة: الئظث ١٠) عغ طظ أعّط جغاجات بغةغظ وغغرعا طظ اقّتفاصّغات 
الّثولّغئ الاغ سمطئ سطى تسمغمعا شغ جمغع دول السالط وخاّخئ شغ بقد المسطمغظ تّاى تشّغر طظ ظمط تغاة طةامساتعا وتةسطعا 
ضظمط التغاة الشربّغئ ولضّظعا قصئ طظ السراصغض واإلخفاصات طا جسطعا تسغث الّظزر شغ أسمالعا وتطّعرعا طتاولئ بثلك تتصغص طا 

تسسى إلغه طظ أعثاف.
أرجسئ وبغصئ بغةغظ طبق شحض تطئغص جغاجاتعا شغما غعّط تسطغط المرأة إلى طا غسعد بقد المسطمغظ طظ طفاعغط «رجسّغئ» ق 
زالئ تسائر تسطغط المرأة خسارة طآّضثة شعغ شغ ظعاغئ المطاف جااجّوج وق تاجئ لعا به، تصعل د. إلعام طظخعر، المتاضرة شغ 
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صسط الفطسفئ شغ الةاطسئ الطئظاظغئ، وعغ أغدا ضاتئئ وباتبئ: «إذا جألظا افعض سظ شائثة السطط بالّظسئئ لطفااة ظسمع شغ أغطإ 
افتغان الةعاب الّاالغ إّن واجإ المرأة افّول عع الّجواج وإن لط تعّشص المرأة بجوج ضما ترغث أو إن اشاصر عثا الّجوج أو إذا اظصطع 
سظ السمض لسئإ طظ افجئاب شالمرأة المبّصفئ تساطغع السمض لاأطغظ السغح شصط...» ضما ترى أّن عثا الّاسطغط جغةسض الفااة 
أصّض خدعسا فواطر ولّغ أطرعا شاامّرد وتثرج سظ ذاساه. عثا إضاشئ إلى أّن عثه الّاصالغث تصش تاججا أطام المساواة بغظ الفاى 

والفااة شاعّجع العّعة بغظعما وتةسض المةامع ذضعرّغا غماعظ المرأة وغساظصص طظ صثراتعا.
شعض تّصصئ المرأة الماسّطمئ تّصا المضاجإ الاغ وسثتعا بعا عثه اقّتفاصّغات ورشسئ حساراتعا الةمسّغات؟ عض باسطغمعا تمّضظئ 
المرأة طظ الّاشّطإ سطى الفصر وجاعمئ شسق شغ الّاظمغئ اقصاخادغئ أم أّن الئطالئ الاغ اجافتطئ تفّظث عثه اقّدساءات؟ شظسئاعا 
شغ خفعف اإلظاث ضسش طا عغ سطغه شغ خفعف الّثضعر. شثقل سام ٢٠١٨ بطشئ ظسئئ الئطالئ شغ شطسطغظ طبق ٤٠٪ لطّثضعر 

و٧٣٪ لقظاث (الةعاز المرضجي لقتخاء الفطسطغظغ)
وعض تمّضظئ المرأة شسق طظ تتصغص ذاتعا واجاصّطئ سظ الّرجض أم أّظعا خارت تساظغ طحاضض أضبر ظاغةئ جرغعا وراء دسعات 
الّاتّرر طظ جططاه وجسغعا الماعاخض لطمساواة طسه شاسّرضئ إلى الّاتّرش الةظسّغ باخاقذعا به إذ تحغر اإلتخائّغات الّخادرة 
سظ طرضج «جعا» الماثّخص شغ الّاخّثي لصداغا السظش ضّث الّظساء إلى ارتفاع شغ أسثاد سمطّغات الّاتّرش الةظسّغ بحضض 
سام جظعّغا والاغ غةري الّائطغس سظعا سطى خطعط الععاتش المثّخخئ لثلك شغ المرضج (المرضج السربغ لطمخادر والمسطعطات 
تعل السظش ضث المرأة - أطان)... ضما اظاحر السظش الةسثّي شضبرت الثقشات وازدادت ظسإ الّطقق شغ المةامسات ظاغةئ تفّحغ 
طفاعغط طشاغرة لبصاشئ عثه المةامسات إذ لط تسث السقصئ بغظ افزواج سقصئ وّد ورتمئ بض خراع وتظاشج، وتشّغرت ظزرة المرأة 
إلى وظغفاعا وسقصاعا بالّرجض شخارت تسمض سطى أن تضعن «الماتّررة تّصا» شـ«ترشخ أّي تثبغر غاظاشى طع اضامال حثخّغاعا 
وتتصغص اجاصقلعا وبغظ اقجاصقل والّجواج تثاار المرأة المثرضئ العاسغئ اقجاصقل تّاى لع ضّتئ بتغاتعا اقجاماسّغئ فّظعا 
تسطط أّن تغاتعا التالّغئ عغ تغاة ق تتمض طصّعطات اجامرارعا إّق طظ تغث الّظاتغئ التغعاظّغئ شصط» (ظتع تترغر المرأة شغ لئظان 

د. إلعام طظخعر)
شتّاى تضعظغظ طاتّررة وتسغرغظ سطى درب المرأة الشربّغئ سطغك أّغاعا المسطمئ أن ترشدغ وظغفاك الّطئغسّغئ الاغ ُشِطرت سطغعا 
«زوجاً وأّطا» وتطفزغعا بض وتتاصرغعا وأن تسغحغ لظفسك شصط وق تفّضري شغ أجرة وإن ضّعظاعا شطغضظ ذمعتك وتتصغص ظةاتك 

شغ أسطى جّطط اعاماطاتك!
عضثا تمّضظئ الةمسّغات الّظسعّغئ طظ الّاشطشض شغ المةامسات لاظفث جمعم عثه افشضار الثئغبئ شغ بظات المسطمغظ لةسطعّظ 
غظفرن طظ الّجواج وغطعبظ وراء وعط الّظةاح وتتصغص الّثات لغةثن أظفسعّظ أرصاطا جثغثة شغ ظسإ السعاظج. ترشع عثه الةمسّغات 
والمظّزمات الّحسارات طثاشسئ سظ المرأة وسظ الفااة وتطالإ برشع جّظ الّجواج بتّةئ أّن شغ الّجواج المئّضر ظطما لعا واظاعاضا لتّصعا 

شغ الّاسطغط وتتصغصا لثاتعا وعغ شغ واصع افطر جسغ وراء تتثغث الّظسض وتثفغخ شغ طسّثل الثخعبئ.
غراعظ الشرب سطى عثا المعضعع تّاى غةسض طظ المرأة المسطمئ اطرأة سطى الّطراز الشربّغ طاتّررة ق ترى شغ اخاقذعا بالّرجض إبما 
شاظادي بأن تضعن طبطه شق شروق بغعلعجّغئ تمظسعا طظ السطط والسمض وإبئات ذاتعا، شمظ تّصعا أن تاسّطط وتخض إلى أسطى المراتإ 
والمظاخإ وتاضاشأ طسه شغ الفرص وتتّصص ذاتعا واجاصقلّغاعا وتاثّطص طظ الصغعد الاغ ضّئطاعا، وباسطغمعا غمضظعا أن ق تصعم 
سطى تربغئ إخعتعا الّخشار وأن ق تاجّوج باضرا وتظةإ افذفال بض تعاّط بثراجاعا وتتّصص أتقطعا وآطالعا شاظةح وتسمض وتخئح 
شاسطئ شغ أجرتعا وطةامسعا وتحسر بضغاظعا و«إظساظّغاعا». وبثلك غضعن لطمرأة الماسّطمئ الساططئ دور طعّط شغ الّاظمغئ اقصاخادّغئ 
والئحرّغئ فّظعا وقظحشالعا بثراجاعا جااجّوج شغ جّظ طاأّخرة طّما جغآّدي إلى الّاثفغخ طظ اقظفةار والّظمّع الّسّضاظغ، ضما أّظعا 
أضبر اجاةابئ لئراطب تظزغط افجرة الاغ غسسى الشرب جاعثا لاتطغمعا والتّث طظ سثد أشرادعا ضسئا لتربه التدارّغئ ضّث اإلجقم، 

شضان طظ أولعّغات براطةه إلجام التضعطات بأخث الّاثابغر الّقزطئ إلذالئ شارة تسطغط المرأة وطظع خروجعا واظصطاسعا سظ الّاسطغط.
جغاجات شغ ظاعرعا خغر ورتمئ لطمرأة المسطمئ وشغ باذظعا سثاب وضغاع لظ تةث له طثرجا شساطعث وراء جراب التّرغئ ووعط 

المساواة بالّرجض وتظسى ذئغساعا وتاجاتعا الفطرّغئ إلى تضعغظ أجرة وإظةاب أذفال.
شعض غمضظ أن غطجم الشرب تضعطات دول المسطمغظ بما عع خغر لعط وعع غصعد تربا تدارّغئ ضّث اإلجقم والمسطمغظ؟ وعض 

غرجى طظ السثّو خغرا؟!
أبرز طا غطفع سطى جطح أعثاف الشرب الّثظغؤئ جسغه الّاصطغض طظ سثد الّسّضان وإخابئ المةامسات شغ عثه الّثول بعباء الّاعّرم 
والصداء سطى طساصئطعا وذلك بما أطقه طظ جغاجات تسمض سطى رشع جّظ الّجواج ضـ(طرجعم صاظعن أخثره رئغج الّسططئ العذظّغئ 
الفطسطغظّغئ طتمعد سّئاس برشع جّظ الّجواج لضق الةظسغظ إلى ١٨ ساطا) وشرض تتثغث الّظسض بثسعى التفاظ سطى خّتئ افّم 
وتظزغط افجرة والّاثفغخ طظ اقظفةار الّسضاظّغ. شما غشغر الشرب الضباشئ الّسّضاظّغئ لطمسطمغظ وزغادة سثدعط فّن شغ ذلك خطرًا 
سطى وجعده إذ إّظه سطى غصغظ بأّن أّطئ اإلجقم ظائمئ وجغأتغ غعم تساغصر شغه وتسارّد طضاظاعا، لثلك غسسى جاعثا لمتارباعا 
بسقح خطغر أق وعع المرأة لعثا تعّجه إلغعا لغشّغر طفاعغمعا وغشرس شغ ظفسعا تّإ الّثات وغحسرعا بأّظعا طزطعطئ شاتخض 
سطى تصعصعا وإن ظطمئ أجرتعا وطةامسعا. رّجت طفاعغمه الشربّغئ وجاسثته سطى ذلك الةمسّغات الّظسعّغئ المحئععئ وطظّزمات 
المةامع المثظّغ الممّعلئ والاغ ظحرت أشضارا طشطعذئ شاجثة طفادعا أّن طعاظع تسطغط المرأة عغ طعاظع خارجّغئ طظعا افسراف 

وافتضام الّثغظّغئ الاغ تصش تاججا أطام تّص المرأة شغ الّاسطغط.
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عثا طا سمطئ سطغه جغاجات الشرب شغ دول المسطمغظ وشغ السالط سمعطا لاةسض طظه صرغئ خشغرة غسّغرعا ظزام واتث وغظّفث شغعا 
ضّض طفاعغط تدارته. شظادت التضعطات بأن تصعم سطى «ضمان اتارام تصعق المرأة والفااة شغ المآّجسات الّاسطغمّغئ طظ خقل 
إلشاء أّغئ صعاظغظ أو تحرغسات تمغغجّغئ تصعم سطى أجاس الّثغظ أو السرق أو الّبصاشئ» و«تحةغع المساواة والّاساون واقتارام 
المائادل وتصاجط المسآولّغات بغظ الئظات والئظغظ طظ طساعى طا صئض الّثراجئ شخاسثا» ولسّض طظ أبرز المفاعغط الاغ ظادت 
بارجغثعا شغ المثارس والةاطسات وبغظ رّبات الئغعت والساطقت طفععم الةظثر ووّظفئ لثلك طظاعب الّاسطغط واإلسقم وأسّثت 
الئراطب وافظحطئ لابئغاعا شغ المةامسات سئر المظّزمات والةمسّغات الّظسعّغئ المثاطفئ الممّعلئ طظ الشرب والاغ تائاعى باتصغص 
تطّعر ضئغر شغ سثد الّظساء الماسّطمات «خقل الـ٢٥ جظئ طظث طآتمر بغةغظ لطمرأة تّصصئ المرأة السربّغئ أجرع طسّثقت زغادة شغ 
طساعغات الّاسطغط شاآلن شغ ٢٠١٩ أغطئّغئ المطاتصغظ بالةاطسات السربّغئ عط طظ الفاغات» (طسّج درغث: طثغر المضاإ اإلصطغمّغ 

لطّثول السربّغئ بعغؤئ افطط المّاتثة لطمرأة)
شما ظاغةئ عثا اإلظةاز السزغط؟ عض صدئ المرأة بثلك سطى افّطّغئ؟ عض صدئ سطى الفصر؟ عض صدئ سطى التروب الاغ عغ أضبر 

ضتاغاعا؟ عض اظضمح سثد السعاظج شغ عثه الئطثان وعض تّطئ المحاضض؟ 
جّمط الشرب المظاعب الّاسطغمّغئ وأشسث اإلسقم وجسطعا تسمض جمغسعا لاطمغع خعرة المرأة الشربّغئ لاضعن ظمعذجا وسطى المرأة 
المسطمئ أن تائسه، شفغ ظخعص الصراءة ألشى ضّض طا غاسّطص بثور افّم والئغئ وتربغئ افبظاء شطط غراع اقخاقف شغ أدوار الةظسغظ 
شغ طظاعب الّاسطغط وجسى إلى طججعا وجسطعا واتثة، غصعل ألضسغج ضارغض، وعع ذئغإ وجراح شرظسغ تخض سطى جائجة ظعبض شغ 
الطإ سام ١٩١٢: «طظ جثش الّرأي أن ظةسض المرأة تاظّضر لفطعطئ ولثا غةإ أّق تطّصظ الفاغات الّاثرغإ السصطّغ والماّدّي وق 
أن تئّث شغ ظفسعا المطاطع الاغ غاطّصاعا الفاغان وتئّث شغعط... غةإ أن غئثل المرّبعن اعاماطا حثغثا لطثخائص السدعّغئ 
والسصطّغئ شغ الّثضر وافظبى»، وشرض ظمعذج المرأة الماتّررة الاغ ق تسئأ لجوج وق فبظاء شإن تسارضئ طخالتعط وسمطعا وتتصغص 
ذاتعا شطظ تارّدد شغ ظطمعط جمغسا بض ورّبما الّاثّطغ سظعط إن طّبطعا خطرا سطى سمطعا وتتصغص ضغاظعا. جسطعا ظسثئ طحّععئ طظ 

المرأة الشربّغئ وخظع طظعا ضائظا طامّردا سطى شطرته.
إّن شغ طبض عثه اإلجراءات خطعرة ضئغرة سطى المةامسات تغث تاثاخض افدوار وتاحابك وتثاّض المعازغظ لغخئح السالط جظسا 
واتثا وعع طا طظ حأظه الصداء سطى الّظعع الئحرّي، وصث أدرك الشرب خطعرة ذلك شضاإ غعرباتحعف شغ ضاابه الئرغساروغضا

«ظسارف بما صّثطئ المرأة الّروجّغئ طظ خثطات لطّبعرة اقحاراضّغئ ولضظ غةإ أن ظاثّضر أغدا طا تخض شغ المةامع الّروجغ 
طظ خطض شغ افجرة ظاغةئ أّظعا ترضئ الئغئ وترضئ افجغال وغةإ أن ظقتر أّن ظسئئ الةرغمئ ارتفسئ فّن افجغال أخئتئ 
طثاّطئ الّحثخّغئ... عظاك أطعر وطحاضض اجاماسّغئ بثأظا ظتّج بعا وظساظغ طظعا...». شالتدارة الشربّغئ - وبإلشائعا اقخاقف 
بغظ الةظسغظ - تدارة إشظاء لطئحرّغئ وصداء سطى الّظعع الئحرّي... تدارة الصّطئ الاغ تماطك طسزط بروات السالط وتاتّضط شغه شق 
عّط لعا إّق تتصغص طخالتعا... عغ تدارة تصعد ترب بصاء أو شظاء تسسى لعثم المفاعغط الاغ تسارضعا، لثلك شعغ تمّغع السصائث 
وُتْفِرغ سصعَل افبظاء طظ ضّض المساظغ والصغط الاغ ترّبعا سطغعا تّاى تسّث جغق طظئّاا سظ دغظه ضائسا طائسا صثوته الشرب غائسه شغ ضّض 

طا غصعم به.
شالفااة المسطمئ الغعم حّضضععا بثغظعا وأسطعا طظ حأن السطط لغةسطعه دغظعا الةثغث الماطّعر والتثغث والثي به تتغا تّرة 
طامّضظئ صعّغئ شعع جقتعا «ضّث غثر الّجطظ» به تاشّطإ سطى ضّض الّخساب وبه ق تتااج لطّرجض وتساشظغ سظ صعاطاه جعاء أضان 
أبا أو أخا أو زوجا... خارت تبص شغ السطط بصئ سمغاء شق غظاابعا حّك شغ صثرته سطى تماغاعا... شماذا عغ شاسطئ الغعم وصث تصّثم 
جّظعا وتفّحئ الئطالئ شغ ضّض الئطثان شق زواج وق سمض؟ طظ جغتمغعا وصث بثأ غثّب شغ ظفسعا الّحسعر باجاصقلّغاعا وتتصغص 
ذاتعا واجاشظئ سظ الّرجض وأسطظئ سثم تاجاعا له؟ عض جارطغ بضّض ذلك وتسعد إلى طا شطرت سطغه وتسّطط غصغظا بأّظعا تتااجه ضما 

غتااجعا وأّن سقصاعما سقصئ تضاطض واظسةام ق خراع وتظاتر؟
إّن عثه اإلجراءات الاغ تظّفثعا عثه التضعطات تسإ طا تمطغه سطغعا اقّتفاصّغات والمساعثات صث أخفصئ ولط تطص الّظةاح المرجّع 
والمرتصإ فّظعا دخغطئ سطى سصغثة المةامسات، عغ تطعل خاذؤئ لمحاضض واصسّغئ طافاصمئ. تطعل ق غمضظعا أن تثرج عثه 
المةامسات والمرأة بالّاتثغث طظ طحاضض التغاة الاغ تجداد ضّض غعم فّظعا تطعل ذرتعا ظزام شاجث لط غةطإ إّق الّاساجئ والّحصاء: 

شصر وتروب وبطالئ.
ظزام غرشع حسار طتع افّطّغئ وغظحرعا بسغاجات تسطغمه الاغ غفرضعا والمظاعب الاغ غطجم التضعطات بعا والاغ تسمض سطى تةعغض 
افجغال وتحع أدطشاعط بما ق غظفع شاةّرب شغعط الّسغاجات الفاحطئ ظضاق شغعط وتصثا سطغعط تّاى غدغسعا وتدغع أّطٌئ طساصئُطعا 
شغعط. عع ظزام غحّةع سطى خخثخئ الّاسطغط شغ ظّض تمّطص الّثول وخاّخئ شغ الئقد اإلجقطّغئ طظ اإلظفاق سطى عثا الصطاع 
تغث بطس شغ ٤١ بطثًا شغ السالط اإلجقطّغ ظسئئ ٦٪ طظ طغجاظّغئ سام ٢٠١١ وشغ ٢٥ بطثًا أصّض طظ ٣٪ طظ الّظاتب الصعطّغ 

جظئ ٢٠١١.
عع ظزام تشّغرت شغ ظّطه المفاعغط اإلجقطّغئ وذشئ بسخ المعروبات اقجاماسّغئ والسادات والّاصالغث الاغ تمظع المرأة طظ الّاسطغط 
وق تمّئ بخطئ لطّحرع. عع ظزام ضبرت شغه التروب والّخراسات شطشى خعف اآلباء سطى أبظائعط وخاّخئ سطى الفاغات شغمظسعظعّظ 
طظ الّاسطغط خحغئ الّاظضغض بعّظ، وطا غتثث شغ شطسطغظ طظ جظعد اقتاقل وتروغسعط لفذفال وصاطعط لطفاغات لغج بثفّغ! شأغظ 
عغ عثه الةمسّغات الّظسعّغئ الاغ تّثسغ دشاسعا سظ تصعق المرأة وتمضغظعا طظ الّاسطغط طظ عثه الةرائط الفزغسئ الاغ ارتضئعا ضغان 
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٣٧

غععد شغ تّص عآقء الّاطمغثات والّطالئات؟ لماذا ق ظراعا ترشع حسارات الّاظثغث وتظادي بتماغاعّظ طظ عآقء المةرطغظ؟!
لط غظخش الّظزام الّرأجمالّغ المرأة الشربّغئ بض أذاصعا السثاب والعغقت وتتغا شغ ظّطه ضّض أحضال الصعر والسظش والّاعمغح، وظزرة 
بسغطئ سطى افرصام المفجسئ الاغ تسّثعا طظّزماته التصعصّغئ تضعطغئ أو غغر تضعطّغئ ضفغطئ بظصض الّخعرة العاضتئ والتصغصّغئ 
لمساظاة عثه المرأة. شضغش لمظ لط غعّشر التصعق لطمرأة سظثه أن غعثغعا لطمرأة المسطمئ؟ أم تراعا عثّغئ تتمض شغ ذّغاتعا ّجّما 
صاتق؟ ألط تاغّصظ المرأة المسطمئ أّن عثا الشرب غسمض شصط سطى أن غصّغثعا بحئاك طفاعغمه الفاجثة وغشرصعا شغ بتار تدارته 

الّجائفئ الضاشرة طّثسغا خقخعا ودشاسه سظعا؟!!
عض طا زال لثغعا حّك شغ أّن حرع رّبعا، الثي تّثرعا طظ لآم عثا الشرب وخثاسه عع وتثه الضفغض بدمان تصعصعا وسغحعا 

الضرغط؟
ضثب وبعاان طا غّثسعن! شاإلجقم لط غترم المرأة طظ الّاسطغط ولط غةسطه شصط تّصا بض عع شرض سطغعا شصث تّبعا سطى ذطإ 
السطط ولط غربط ذلك بسّظ طسّغظئ؛ «طَلَُب اْلِعْلِم َفِريَضٌة َعَىل كُلِّ ُمْسِلٍم» وحّةسعا سطى أن تظعض طظ السطعم بأظعاسعا حرسّغئ ودظغعّغئ 

شافعط دغظعا وتاسّطط طا تتااج طظ أجض تربغئ أبظائعا وبظاء طةامسعا.
شالسطط والّاسّطط ضرورّي تّاى تضسإ المرأة طظ المسارف الاغ أجاجعا سصغثتعا اإلجقطّغئ طا تسّغر بعا تغاتعا وتغاة أجرتعا 
وتساعط شغ تظمغئ طةامسعا. وصث أباح لعا اإلجقم أن تخض إلى أسطى درجات السطط طاصّغثة بافتضام الّحرسّغئ الّقزطئ وشاح لعا 
الئاب لائثع وتحارك شغ حّاى طةاقت التغاة؛ شضاظئ طظعّظ السالمات المةاعثات أّم المآطظغظ سائحئ رضعان اهللا سطغعا، والسالمئ 

ضرغمئ المروزغئ والاغ وخفعا التاشر الّثعئغ شغ جغر أسقم الّظئقء بالّحغثئ السالمئ المسظثة.
أّطا شغ السطعم الّثظغعّغئ شصث أبثسئ شغ الّرغاضّغات السالمئ الظابشئ أطئ العاتث جاغائ المتاططغ وشغ طةال الّطإ والّامرغخ 
شضاظئ رشغثة بظئ ضسإ افجطمغئ رضغ اهللا سظعا أّول طمّرضئ شغ الّاارغت. وحشطئ المرأة طظاخإ طعّمئ ضالصداء طبض الّحفاء: 
صاضغئ تسئئ شغ خقشئ سمر بظ الثّطاب رضعان اهللا سطغه. وضاظئ سالمئ وطثارسئ وسالمئ شطك وطخّممئ إجطرقب طرغط 
«افجطرقبغئ» السةغطغئ... وعثا غغخ طظ شغخ شاارغت اإلجقم ططغء بأجماء اآلقف طظ الفصغعات والسغاجغات والسالمات شغ 
الطشئ وافدب والرغاضغات والفطك وطثاطش السطعم، والطئغئات والممرضات والسسضرغات والئطقت والمةاعثات. غصعل طتمث أضرم 
ظثوي، سالط طسطط طظ العظث: «اساصثت أظظغ ربما أجث ٢٠ أو ٣٠ اطرأة». تاى اآلن، سبر سطى ٨٠٠٠، سطى طثى ١٤٠٠ سام، 
وصاطعجه غمف اآلن ٤٠ طةطثًا» (طصاطش طظ «تارغت جري» ظحرته ضارق باور شغ طةطئ ظغعغعرك تاغمج، ٢٥ حئاط/شئراغر ٢٠٠٧).

أوجإ اإلجقم سطى الّثولئ تعشغر تسطغط سالغ الةعدة لضض شرد طظ رساغاعا (بمظ شغعط الفاغات والّظساء) ضتّص أجاجّغ بشّخ الّظزر 
سظ دغظعط أو سرصعط أو جظسعط أو طساعى بروتعط. وعغ ططجطئ باعشغر طا غضفغ طظ المثارس اقباثائّغئ والّباظعّغئ لةمغع رساغا 

الّثولئ وتجوغثعط بضّض طا غتااجعظه لاتصغص أعثاف جغاجئ الّاسطغط طةاظاً طّما غاغح المةال لضّض طظ غرغث ذلك.
لثلك وسظث صغام دولئ الثقشئ جاضعن ططجطئ باظزغط أجطعب شغ الّاسطغط لاجوغث الفاغات والّظساء بعثه المسارف، وجاسسى جاعثة 
إلزالئ ضّض المعاصش الّاصطغثّغئ أو التعاجج الّبصاشّغئ الاغ تصّطض طظ حأن تسطغط اإلظاث أو تمظع الفاغات طظ طمارجئ تصعصعظ الّاسطغمّغئ. 
ولظ تسمح بأن تسغح المرأة شغ خعف أو تئسا لطسادات والّاصالغث الئالغئ، وعع طا جغآّدي إلى تتسغظ ظزرة الّظاس إلى المرأة. شفغ 

ظّض سثالئ اإلجقم تسعد لطمرأة سّجتعا وطضاظاعا!
ضما لظ غضعن عظاك خطط بغظ الّثضعر واإلظاث شغ المثارس وأطاضظ الّاسطغط جعاء بغظ الّطقب أو المسّطمغظ، وجعاء شغ طثارس 
الّثولئ أو المثارس الثاّخئ. جغثافغ الّاسطغط المثاطط بضّض جطئّغاته وظاائةه المفسثة الاغ ظراعا تالغا، والثي غفرضه الشرب سطغظا 
بحّاى العجائض، رغط أّن السثغث شغ بقده غظادون بأعّمّغئ الفخض بغظ الئظغظ والئظات شغ الّاسطغط، وغاجاغث أظخار عثا الّاعّجه غعطا 

بسث غعم بسئإ المساظاة اقجاماسّغئ وافخقصّغئ الّظاجمئ سظ اقخاقط العاصع شغ المثارس.
جاصعم دولئ الثقشئ أغداً باعشغر الّثراجات السطغا طةاظاً - فّظعا ضرورّغئ لطّثولئ - طبض السطعم اإلجقطّغئ، والّطّإ، والعظثجئ، 
وغغرعا طظ السطعم الساّطئ والسسضرّغئ شـ(تسطغط طا غطجم لقظسان شـغ طسارك الـتغاة شرض سطى الثولئ أن تعشره لضض شرد ذضرًا 
ضان أو أظبى شـغ الـمرتطاغظ اقباثائغئ والباظعغئ، شسطغعا أن تعشر ذلك لطةمغع طةاظاً، وتفسح طـةال الاسطغط السالغ طـةاظًا 

لطةمغع بأصخى طا غاغسر طظ إطضاظغات)، (الماّدة ١٧٨ طظ طحروع دجاعر دولئ الثقشئ لتجب الّاترغر).
وتّاى تضعن دولئ الثقشئ صّعة سالمّغئ رائثة شغ السطعم والّطّإ والّاضظعلعجغا والّخظاسئ وغغرعا طظ المةاقت ضما غعجئه اإلجقم 
سطغعا أن تئتث سظ الّامّغج شغ الّاسطغط. وجاحةع الّظساء سطى الّثخعل شغ الّثراجات السطغا وتسّعض تثّخخعّظ شغ طثاطش المةاقت، 

بما شغ ذلك الاثّخخات اإلجقطّغئ والّطّإ والسطعم والّطشات والعظثجئ وعع طا جغدمظ الّطمعتات الّاسطغمّغئ لطفاغات والّظساء.
لصث ضفض عثا الةّع طظ الّاسّطط والّثراجئ المظئبص سظ تظفغث الّظزام اإلجقطّغ ازدعار تسطغط المرأة شغ ظّض الثقشئ وجغسعد بإذن 
اهللا تغظ صغاطعا طظ جثغث وسعدة ظزام اإلجقم لغسّغر التغاة وشص أتضام اهللا وعع طا جغضفض لطمرأة ولطّرجض تصعصعما وجغسغث 

لعما سقصئ العّد والّرتمئ وغةسطعما غاظاشسان لظغض الثغرات وذاسئ رّب افرض والّسماوات.
 الّطعّط اجسض صغاطعا صرغئا تاى ظرشض بسّجعا ظساء ورجاقً وشغ ضّض المغادغظ
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«المرأة والصحة»
 توفير الرعاية الصحية للمرأة

ُ
ل
َ
ش
َ
هل ف

نابعٌ عن عدم المساواة بين الجنسين 
أم عن نظام الدولة؟

آطظئ سابث
سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الّاترغر

وقغئ أششاظساان

(طارجط)

افعثاف اقجاراتغةغئ والسرد شغما غاسطص بالمرأة والختئ:
ضان العثف طظ إسقن وطظعاج سمض بغةغظ لفطط الماتثة شغما غاسطص بالمةال التاجط "المرأة والختئ" عع ضمان تعشغر 
رساغئ ختغئ سالغئ الةعدة لطمرأة وطضاشتئ سثم المساواة والامغغج الثي غآبر سطى المرأة شغ طةال الختئ. ُغسّرف إسقن وطظعاج 
سمض بغةغظ الختئ بأظعا تالئ طظ الرشاه الئثظغ والسصطغ واقجاماسغ الاام ولغج طةرد غغاب المرض أو السةج. ضما غحغر إلى 
أن العخعل السادل بالمرأة إلى الرساغئ الختغئ والثثطات أطر ضروري لصثرتعا سطى المحارضئ شغ جمغع طةاقت التغاة الساطئ 
والثاخئ. باإلضاشئ إلى ذلك، غظص سطى أن التصعق والختئ الةظسغئ واإلظةابغئ ضرورغئ لاسجغج التغاة والسقصات الحثخغئ بغظ 
المرأة والرجض، وأن السقصات الماساوغئ بغظ المرأة والرجض شغ اإلظةاب والةظج تاططإ اقتارام المائادل والمعاشصئ والمسآولغئ 
المحارضئ. وغدغش بأن التصعق الةظسغئ واإلظةابغئ تسامث سطى اقساراف بتصعق اإلظسان افجاجغئ لةمغع افشراد وافزواج شغ 
الاصرغر بترغئ وطسآولغئ سما إذا ضاظعا غرغئعن بأذفال وسظ سثد افذفال الثغظ غرغثون وطاى. وغحمض ذلك التص شغ التخعل 

سطى المسطعطات واتثاذ صرارات خالغئ طظ الامغغج واإلضراه  والسظش.1  
شغما غاسطص بأجئاب سثم وخعل الظساء إلى الرساغئ الختغئ سالغئ الةعدة، غظص طظعاج سمض بغةغظ سطى طا غطغ: "اظسثام 
المساواة بغظ الرجض والمرأة وشغما بغظ الظساء أظفسعظ عع السائص الرئغسغ أطام بطعغ المرأة أسطى المساعغات الممضظئ طظ 
الختئ شغ طثاطش المظاذص الةشراشغئ والطئصات اقجاماسغئ والةماسات افخطغئ والسرصغئ ". وغدغش أن "ختئ المرأة... غتثدعا 
السغاق اقجاماسغ والسغاجغ واقصاخادي لتغاتعا" وأن "تتصغص الختئ المبطى ذعال دورة التغاة، والمساواة، بما شغ ذلك 
تصاجط المسآولغات افجرغئ والاظمغئ والسطط عغ حروط قزطئ" (المادة ٨٩). تحمض افطبطئ المثضعرة شغما غاسطص بسثم 
المساواة بغظ المرأة والرجض شغ السقج شغ الحآون الختغئ الغعم طا غطغ: وخعل طثاطش وغغر طاساٍو إلى السطع الختغئ 
والثثطات الختغئ؛ شرص غغر طاساوغئ لتماغئ ختاعط والمتاشزئ سطغعا وتسجغجعا؛ ق غعجث دسط اجاماسغ وظفسغ واصاخادي 
طظ الئطثان؛ تثععر العاصع اقجاماسغ لطمرأة شغ الئطثان الظاطغئ؛ صطئ المسرشئ وتأبغر ذلك شغ التغاة الةظسغئ وافطراض المظصعلئ 
سظ ذرغص اقتخال الةظسغ؛ سثم اقخاغار شغ التغاة الةظسغئ والختئ اإلظةابغئ؛ وسثم ضفاغئ الئتعث واإلتخاءات الماسطصئ 
بالمرأة. ضان الارضغج الرئغسغ لفعثاف اقجاراتغةغئ واإلجراءات المصارتئ شغ إسقن وطظعاج سمض بغةغظ عع إزالئ عثه السصئات 

المسطظئ وتتصغص المساواة لطمرأة شغ جمغع الةعاظإ الختغئ.
الضحش سظ رواغات المساواة وسقصاعا بأجئاب جعء تعشغر الرساغئ الختغئ لطمرأة:

سطى طثى السظعات الـ٢٥ الماضغئ، تثسغ التضعطات أظعا اتثثت خطعات ظتع تظفغث اقلاجاطات الاغ تط الاسعث بعا شغ بغةغظ. 
وطع ذلك، وسطى الرغط طظ ذلك، ق تجال المةامسات تاثطش شغما غاسطص بالظساء بحضض ضئغر شغما غاسطص بالختئ. وشصاً لمظزمئ 
الختئ السالمغئ، تزض طسثقت وشغات افطعات طرتفسئ بحضض غغر طصئعل تاى الغعم. شغ ضض غعم شغ سام ٢٠١٧، طاتئ تعالغ 
٨١٠ اطرأة فجئاب غمضظ العصاغئ طظعا تاسطص بالتمض والعقدة. تعشغئ تعالغ ٢٩٥٠٠٠ اطرأة أبظاء التمض وبسثه شغ سام ٢٠١٧. 

وصث تثبئ الشالئغئ السزمى طظ عثه العشغات (٩٤٪) شغ افطاضظ طظثفدئ المعارد، وضان طظ الممضظ طظع طسزمعا.2  
سطى جئغض المبال، ذضر تصرغر العقغات الماتثة لسام ٢٠١٥ بحأن تطئغص إسقن وطظعاج سمض بغةغظ أن العقغات الماتثة تمظع 
حرضات الاأطغظ طظ رشخ الاشطغئ أو رشع افصساط بظاًء سطى الةظج أو الحروط المعجعدة طسئصاً، بما شغ ذلك التمض. غعثف 
صاظعن الرساغئ بأجسار طسصعلئ (ACA) إلى ضمان إطضاظغئ تخعل ضض أطرغضغ سطى تشطغئ سالغئ الةعدة وبأجسار طسصعلئ طظ 
خقل تعشغر الاأطغظ الختغ لمقغغظ افطرغضغغظ. وطع ذلك، وسطى الرغط طما غثضره الاصرغر، تمعت جظعغا أضبر طظ ٧٠٠ اطرأة 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/؟cote=DCD/DAC/WID(99)4&docLanguage=En ١

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality ٢
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شغ العقغات الماتثة بسئإ التمض أو فجئاب تاسطص  بالعقدة3.   وشصاً لطمرضج افطرغضغ لطسغطرة سطى افطراض والعصاغئ طظعا 
(CDC)، شصث تثبئ طا بغظ سام ٢٠١١ وسام ٢٠١٥ أضبر طظ ٣١٪ طظ تاقت وشغات افطعات أبظاء التمض، و٣٦٪ أبظاء العقدة أو 
خقل افجئعع افول بسث العقدة، و٣٣٪ تثبئ بسث أجئعع إلى سام بسث  العقدة.4   طا غصرب طظ ٦٠٪ طظ جمغع وشغات افطعات 
شغ العقغات الماتثة غمضظ العصاغئ طظعا. وصث سجا السثغث طظ عثه اإلخفاصات شغ طظع وشغات افطعات إلى ظزام الاأطغظ الختغ 
شغ الئقد، طحغرغظ إلى أن ظمعذج الرساغئ الختغئ عثا صث أخفص شغ رساغئ طعاذظغه إلى تث ضئغر. 5 وجثت دراجئ ظحرتعا 
المةطئ افطرغضغئ لطختئ الساطئ شغ سام ٢٠٠٩ أن طا غصرب طظ ٤٥٠٠٠ أطرغضغ غمعتعن ضض سام ضظاغةئ طئاحرة لضعظعط غغر 
طآطظ سطغعط. وخرح خئغر اقصاخاد شغ جاطسئ عارشارد، دغفغث ضاتطر، بأن تضالغش افدوغئ عغ أتث افجئاب الرئغسغئ لطاضالغش 
الفطضغئ لاعشغر الرساغئ الختغئ شغ العقغات الماتثة والاغ أدت إلى أن الاأطغظ الختغ ق غمضظ تتمطه بالظسئئ لمقغغظ الظساء 
والرجال افطرغضغغظ.6  عثه الاضطفئ السالغئ لفدوغئ طرتئطئ بئراءات اخاراع افدوغئ طظ صئض حرضات افدوغئ. وشصاً لمصال ظحر شغ 
تجغران/غعظغع ٢٠١٨ طظ صئض وضالئ CNBC افطرغضغئ لقسقم، طا زال افطرغضغعن غساظعن طظ أسطى تضالغش لفدوغئ المعخعشئ 
طصارظئ بأي حثص شغ السالط؛ واتث طظ ضض أربسئ أطرغضغغظ غغر صادر سطى إتدار العخفات الطئغئ بسئإ ارتفاع افجسار؛ و"تسث 
اتاضارات براءات افدوغئ الغعم أصعى طظ أي وصئ طدى شغ الصرن الماضغ، تغث ترشع أجسار افدوغئ". وصث أدت عثه الاضالغش 
المرتفسئ لفدوغئ الظاتةئ سظ صعاظغظ براءات اقخاراع إلى سثم تتمض طقغغظ المعاذظغظ السادغغظ شغ الئطثان الظاطغئ تضالغش 
السقج الطئغ ، جعاء ضاظعا إظاًبا أو ذضعًرا. إن التصغصئ الماسطصئ بظزام الرساغئ الختغئ شغ أطرغضا، ضما عع التال شغ السثغث طظ 
الثول الرأجمالغئ، عغ أن أولؤك الثغظ غساطغسعن تتمض تضالغش الرساغئ الختغئ الةغثة غتخطعن سطغعا وطظ ق غساطغسعن 
غترطعن طظعا. طظ العاضح، بالاالغ، أن سثم تعشغر الرساغئ الطئغئ الضاشغئ لطظساء شغ الئطثان الرأجمالغئ، طبض العقغات الماتثة، 
ق غرتئط بضعن افطر طاسطصاً بثضر أو أظبى، أو أوجه صخعر شغ المساواة بغظ الةظسغظ، بض غرجع إلى ظزام الرساغئ الختغئ الزالط 

وسغعبه، والثي غثسمه وغآغثه الظزام السغاجغ الرأجمالغ، الثي ق غظزر إلى الختئ ضتص أجاجغ بض ضمغجة.
وطبال آخر، غثضر تصرغر أششاظساان سظ تطئغص إسقن بغةغظ أن وزارة الختئ الساطئ صث وضسئ اجاراتغةغاعا العذظغئ لطختئ 
لطفارة ٢٠١٦-٢٠٢٠ واقجاراتغةغئ العذظغئ الةظساظغئ وتصعق اإلظسان لطصطاع الختغ. ضان العثف الرئغسغ لقجاراتغةغئ 
العذظغئ لطختئ عع تتسغظ العخعل إلى الممارجات الختغئ المفغثة والمساثاطئ وتسجغجعا وتطعغرعا لدمان التخعل سطى 
خثطات رساغئ ختغئ جغثة وسادلئ بحضض أشدض. وضان الاصرغر غساظث إلى تعشغر الامعغض المااح لاتسغظ التالئ الختغئ والاشثوغئ 
لةمغع المعاذظغظ، وق جغما الظساء وافذفال والفؤات الدسغفئ.7 ضحش تصرغر خادر سظ وزارة الختئ لسام ٢٠١٧ أن أضبر طظ 
٥٠٪ طظ الظساء التعاطض شغ أششاظساان لط غضظ لثغعظ إطضاظغئ العخعل إلى الثثطات الختغئ افجاجغئ وأن أضبر طظ ٥٠٪ 
طظ العقدات تمئ بثون طراشص رساغئ. وشغ العصئ ظفسه، صالئ الصائمئ بأسمال رئغج الختئ اإلظةابغئ شغ وزارة الختئ الساطئ 
زلغثئ أظعاري إن جعدة الثثطات الختغئ شغ الئقد طظثفدئ لطشاغئ، ضما أن براطب الاعزغع الختغ غغر طاعازظئ. وصالئ: "لصث تط 
إجراء اجابمارات شغ الثثطات الختغئ، ولضظ... جعدة الختئ لغسئ طرضغئ بالظسئئ لظا بسئإ ظصص المغجاظغئ والمعارد". وصال 
سطا اهللا جغثزاي طظ وزارة الختئ الساطئ: "٤٠٪ طظ افطعات غساظغظ طظ شصر الثم، ٩٥٪ طظ افطعات غفاصرن إلى شغااطغظ (د) 
بغظما ١٪ طظ افطعات غفاصرن إلى الغعد، عثه طظ بغظ السظاخر الاغ ظتااج إلى الارضغج سطغعا صئض وبسث العقدة" 8 . تفاصر التضعطئ 
افششاظغئ إلى افطعال القزطئ لاحشغض وخغاظئ طراشص الرساغئ الختغئ لثغعا؛ شالمساحفغات غغر صادرة سطى تعشغر الرساغئ الضاشغئ؛ 
ضما تفاصر طراشص الرساغئ الختغئ إلى طعظفغظ طآعطغظ وغزض الفساد شغ جمغع أظتاء الظزام طخثر صطص. طظ العاضح أن الفساد 
المساحري والفصر الةماسغ والظزام اقصاخادي المسغإ والضمغات العائطئ طظ العثر وجعء اجاثثام افطعال التضعطغئ والاثرغإ 
غغر الضاشغ لطساططغظ الطئغغظ وسصعد طظ الترب والظجاع الثائر شغ الئقد عغ افجئاب الرئغسغئ لطتالئ الختغئ الرعغئئ وسثم ضفاغئ 
اإلظفاق سطى الرساغئ الختغئ شغ أششاظساان وبطثان أخرى. ضض عثا ترم طقغغظ الظساء طظ السقج والرساغئ الطئغئ افجاجغئ ولغج 

سثم المساواة بغظ الةظسغظ.
إن الظطاق المرغع لطفصر شغ السثغث طظ الئطثان غآدي أغداً إلى طساظاة الظساء طظ اساقل الختئ الظاجط سظ جعء الاشثغئ، وظروف 
المسغحئ الماثظغئ، واقشاصار إلى المغاه الظزغفئ، وجعء الخرف الختغ، والئغؤات غغر الختغئ الاغ تسئإ المرض، والدشط السام 
وطخاسإ الترطان اقصاخادي وضثلك صطئ اقجابمار شغ الختئ الساطئ العصائغئ. سقوة سطى ذلك، شإن السعاطض اقجاماسغئ، طبض 
تساذغ المثثرات والضتعل وإجاءة اجاسمالعما، واقخاقط واقظعغار افجري الظاجط سظ ظمط التغاة الطغئرالغ والترغات الةظسغئ، 
صث أجفر أغداً سظ طحاضض جسثغئ وظفسغئ واظاحار شغروس ظصص المظاسئ وغغره طظ افطراض المظصعلئ سظ ذرغص اقتخال 
الةظسغ الاغ تآبر سطى ختئ الظساء. عثه الصداغا السغاجغئ واقصاخادغئ واقجاماسغئ والئغؤغئ عغ افجئاب افجاجغئ الاغ تآبر 
سطى ختئ المرأة والاغ تتااج إلى طسالةئ الخعر الظمطغئ الةظساظغئ أو الاتغج الةظساظغ شغ تصثغط الرساغئ الختغئ بثقً طظ 
الارضغج سطغعا. إظه ظزام رأجمالغ، واحاراضغ وأظزمئ رساغئ جغاجغئ واصاخادغئ وخظاسغئ أخرى طسغئئ وشاحطئ شغ الئقد ولغج 
سثم المساواة بغظ الةظسغظ، وعط طظ غاتمطعن المسآولغئ الرئغسغئ سظ جعء تعشغر الرساغئ الختغئ الةغثة لطظساء والفاغات 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/Beijing_20/USA_Report_on_the_Implementation_of_the_Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf ٣

 https://www.newsecuritybeat.org /2019/08/failing-american-women-alarming-trends-u-s-maternal-mortality/ ٤

https://www.ipi.org/ipi_issues/detail/how-health-insurance-failed-america ٥

https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/080615/6-reasons-healthcare-so-expensive-us.asp ٦

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/5251=la=en&vs؟national-reviews/afghanistan.pdf ٧

https://tolonews.com/afghanistan/50-pregnant-women-lack-access-basic-health-care ٨
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شغ جمغع أظتاء السالط. عثا باإلضاشئ إلى وجعد تضام وأظزمئ ق غعامعن بخثق برشاعغئ طعاذظغعط، بض بمصاسثعط شغ السططئ 
والمضاجإ المالغئ الحثخغئ شتسإ، وغفاصرون إلى أغئ رؤغئ واضتئ لضغفغئ تأطغظ اتاغاجات الظاس.

الخطئ المدططئ بغظ تظزغط افجرة وختئ المرأة:
غربط إسقن وطظعاج سمض بغةغظ وبظسئئ ضئغرة طعضعع "المرأة والختئ" بالتغاة الةظسغئ واإلظةابغئ لطمرأة. سطى جئغض المبال، 
تظص المادة ٩٢ سطى أن "طتثودغئ طا غاماع به ضبغر طظ الظساء طظ جططان سطى تغاتعظ الةظسغئ واإلظةابغئ واقشاصار إلى 
الاأبغر شغ سمطغئ خظع الصرار عغ طظ التصائص اقجاماسغئ الاغ تارك أبرا طساضساً سطى ختئ المرأة". إن العقدة، وإظةاب الضبغر 
طظ افذفال، واقشاصار إلى اإلجعاض اآلطظ، ضطعا سعاطض تآبر جطئاً سطى ختئ المرأة وعغ طظ افجئاب الرئغسغئ قرتفاع طسثقت 
طرض ووشغات افطعات. وبالاالغ، غثسع برظاطب السمض الفردي إلى تتسغظ جغاجات وبراطب تظزغط افجرة، وزغادة وخعل الظساء 

والفاغات إلى المسطعطات والثثطات الماسطصئ بالختئ الةظسغئ واإلظةابغئ واإلجعاض اآلطظ ضعجغطئ لاتسغظ ختاعظ.
شغ باضساان، سطى جئغض المبال، غثضر تصرغر جثغث لطئظك الثولغ أن الئقد بتاجئ إلى الارضغج سطى اإلظةاب ضةجء طظ ظعب الرساغئ 
الختغئ الحاطض الثي طظ حأظه رشع تالئ ختئ المرأة شغ الئقد. غسث طساعى ختئ المرأة شغ باضساان طظ أدظى المساعغات 
شغ السالط. وتصعل دراجئ «تتسغظ ختئ المرأة شغ باضساان»: «إذا لط غاط اتثاذ إجراء بسرسئ، شسعف تاثطش باضساان سظ دسط 
جغراظعا اآلجغعغغظ شغ تظمغئ رأس المال الئحري وتسرض شرص الظمع اقصاخادي لطثطر شغ المساصئض».  لغج شصط التث بحضض 
خطغر طظ رشاعغئ افجرة والصثرة اإلظااجغئ شغ باضساان، ولضظ أغداً إطضاظات الاظمغئ لغعم غث. «شغ سام ٢٠١٢، شغ صمئ تظزغط 
افجرة شغ لظثن، الاجطئ التضعطئ الئاضسااظغئ بالسمض سطى تتصغص العخعل الحاطض لطختئ اإلظةابغئ ورشع وجائض طظع التمض 
بمسثل اقظاحار إلى ٥٥٪ بتطعل سام ٢٠٢٠، وضثلك ضمان أن جمغع المراشص الختغئ الساطئ والثاخئ شغ طصاذساتعا تصثم 
خثطات المئاسثة بغظ العقدات. ضما أسربئ سظ رغئاعا شغ العخعل إلى ٦,٧ ططغعن طساثثم إضاشغ بتطعل سام ٢٠٢٠. وصث 
أظفصئ الئقد طا غصثر بظتع ١٥١ ططغعن دوقر أطرغضغ سطى تظزغط افجرة شغ ٢٠١٢/٢٠١١، وازداد ذلك شغ السظعات القتصئ. 
ضما تعثف التضعطئ إلى جسض تظزغط افجرة أولعغئ بالظسئئ فضبر طظ ١٠٠٠٠٠ ساططئ ختغئ، تشطغ ٧٠٪ طظ المظاذص الرغفغئ. 
شغ باضساان، ذضر اجائغان اإلبقغ سظ الاجام FP٢٠٢٠ لسام ٢٠١٤ أظه بثسط طظ العضالئ افطرغضغئ لطاظمغئ الثولغئ، تطصئ الئقد 

٥٢ ططغعن دوقر طظ طظاةات طظع التمض وتثعا شغ السظعات البقث السابصئ (تظزغط افجرة ٢٠٢٠).
طما ق حك شغه، أن طسثل وشغات افطعات وطسثقت اإلخابئ بافطراض وضثلك جعء التالئ الختغئ بغظ السثغث طظ افطعات 
المرضسات والرضع شغ باضساان ضما عع التال شغ السثغث طظ الئقد اإلجقطغئ افخرى غغر طصئعل. وطع ذلك، عثا ق غرجع إلى 
أوجه الصخعر شغ تظزغط افجرة، وق التمض المئضر، أو إظةاب السثغث طظ افذفال. بض عغ ظاغةئ طئاحرة لطزروف اقصاخادغئ 
والئغؤغئ شغ عثه الئطثان، شدقً سظ سثم ضفاغئ خثطات الرساغئ الختغئ وضسش الاظزغط التضعطغ واإلحراف سطى تعشغر الرساغئ 
الختغئ شغ عثه الثول. ظرى سطى جئغض المبال، شغ طسزط الئطثان الماصثطئ، أن المعالغث المراعصات والظساء القئغ غثارن التمض 
الماسثد ق غرتئطظ بظفج طسثل وشغات افطعات والمرغدات وجعء التالئ الختغئ وق وشغات تثغبغ العقدة ضما عع التال شغ 
الئطثان الظاطغئ بسئإ جعدة الرساغئ الطئغئ الةغثة لطعقدة والمعالغث. وطع ذلك، شغ باضساان، ضما عع التال طع السثغث طظ 
الئقد اإلجقطغئ افخرى، غاةظإ الضبغر طظ الظاس اجاثثام المراشص الطئغئ الاغ تعشرعا الثولئ بسئإ جعء "جعدتعا" و"سثم 
المعبعصغئ". أحار طسح أجري لمساحفغات التضعطئ الئاضسااظغئ إلى أن جطعك إدارة المساحفغات، والمعاصش غغر المسآولئ 
لطساططغظ شغ طةال الرساغئ الختغئ (HCPs)، وافطغئ وضثلك الفصر لطظاس ضض ذلك ضان ساطق جسض الحسإ الئاضسااظغ غسجف سظ 
اجاثثام المساحفغات التضعطغئ والساطئ لطسقج.9   وشغ العصئ ظفسه، ضان عظاك ظمع ضئغر شغ المساحفغات الثاخئ. تالغا، غمبض 
الصطاع الثاص شغ باضساان تعالغ ٨٠٪ طظ زغارات السغادات الثارجغئ. إن عغمظئ الصطاع الثاص سطى الظزام الختغ شغ السثغث 
طظ الئطثان جسطئ الرساغئ الختغئ طظ افسمال الاةارغئ والرشاعغئ بثقً طظ أن تضعن خثطات وتصعصا. جسطئ الاضالغش المرتفسئ 
فتساب افذئاء الثاخغظ وافدوغئ والفتعخات الاحثغخغئ السقج سسغر الاضطفئ بالظسئئ لمقغغظ الظساء والرجال شغ باضساان 
وشغ جمغع أظتاء السالط. تساشض التضعطات والحرضات الضئرى بحضض أجاجغ الظساء المرضسات والتعاطض لاتصغص أرباح أو إغرادات 
ضثمئ. باإلضاشئ إلى ذلك، غمبض ضسش اقجابمار شغ الاثرغإ السرغري، واقشاصار إلى ظزام ختغ طاضاطض طع طراشص الاسطغط 
افجاجغ والباظعي والبالث، شدقً سظ الفساد شغ الصطاع الختغ، طحاضض رئغسغئ أخرى. ذضر تصرغر خثر سام ٢٠٠٩ سظ طظزمئ 

الحفاشغئ الثولغئ أن الصطاع الختغ ق غجال بالث أضبر دوائر الثولئ شسادًا شغ باضساان.
غةادل آخرون بأن تتسغظ تظزغط افجرة أطر طعط لطاخثي لطعباء السالمغ طبض شغروس ظصص المظاسئ اإلغثز وغغره طظ افطراض 
الاغ تظاصض سظ ذرغص اقتخال الةظسغ والاغ تخغإ طقغغظ الفاغات والظساء شغ جمغع أظتاء السالط. وطع ذلك، بسث طدغ ٢٥ ساطًا 
سطى المرض، وسطى الرغط طظ اقجابمارات الدثمئ وسثد ق غتخى طظ الئراطب العذظغئ لاظزغط افجرة، ق غجال اظاحار افطراض 
الاغ تظاصض سظ ذرغص اقتخال الةظسغ وشغروس ظصص المظاسئ غمبض طحضطئ سالمغئ رئغسغئ شغ طةال الختئ الساطئ. شغ سام 
٢٠١٨، ضان عظاك ٣٧,٩ ططغعن حثص طخاب بفغروس ظصص المظاسئ الئحرغئ.10   تاسرض الحابات لطثطر بحضض خاص، 
تغث تتثث تعالغ ٦٢٠٠ إخابئ جثغثة ضض أجئعع بغظ الحابات القتغ تاراوح أسمارعظ طا بغظ ١٥ و٢٤ ساطاً بغظ عثه الفؤئ. 
شغ جظعب الختراء افشرغصغئ الضئرى، أربع تاقت طظ ضض خمج إخابات جثغثة بغظ الفاغات القئغ تاراوح أسمارعظ بغظ ١٥

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6058414/ ٩

https://www.avert.org/global-hiv-and-aids-statistics ١٠
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و١٩ جظئ، والحابات القئغ تاراوح أسمارعظ بغظ ١٥ و٢٤ جظئ سرضئ لقخابئ بفغروس ظصص المظاسئ بمصثار الدسش طصارظئ 
بالرجال.11 السئإ الرئغسغ لعثا العباء المسامر عع ارتفاع طساعغات السقصات خارج إذار الجواج واقخاقط وضثلك اجاعقك 
المثثرات المعجعد شغ الئطثان اإلجقطغئ وغغر اإلجقطغئ سطى تث جعاء بسئإ تسجغج الترغات الةظسغئ والترغئ الحثخغئ. إن عثا 
الظعب الطغئرالغ تةاه التغاة الةظسغئ عع أغداً طا غثسط الططإ الضئغر سطى سمطغات اإلجعاض شغ السثغث طظ الئقد، طما غآدي تامًا 
إلى صغام الضبغر طظ الظساء بإجراء سمطغات إجعاض غغر آطظئ، وغالئاً طا غضعن ذلك بسئإ الغأس. تافاصط عثه التصغصئ طظ خقل 
افعثاف اقجاراتغةغئ إلسقن وطظعاج سمض بغةغظ الثي غسمض أغداً سطى تسجغج الترغات الةظسغئ داخض الئقد، تغث غظص سطى أن 
"وتحمض تصعق اإلظسان لطمرأة تصعا شغ أن تاتضط وأن تئئ بترغئ وطسآولغئ شغ المسائض الماخطئ بتغاتعا الةظسغئ". (المادة 
٩٦). وبالاالغ، شإن الارضغج سطى تظزغط افجرة شغ اإلسقن غخرف اقظائاه سظ تصغصئ أن ظمط التغاة والبصاشئ الطغئرالغغظ عما 
الطثان غاتمقن المسآولغئ افجاجغئ سظ صداغا الختئ الةظسغئ عثه الاغ تآبر سطى الظساء. شغ العاصع، شإن الاروغب المضبش لمبض 
عثه الئراطب لاظزغط افجرة شغ الئقد شغ جمغع أظتاء السالط له سقصئ أصض باعامام تصغصغ بختئ المرأة، وغاسطص أضبر بافجظثة 
الرأجمالغئ الشربغئ المامبطئ شغ ظحر الصغط الطغئرالغئ، والتث طظ سثد السضان طظ أجض التث طظ الاظاشج سطى المعارد والتث طظ 
تةط السضان المسطمغظ لطتث طظ اظاحار اإلجقم بتغث ق غحضض ذلك تعثغثًا لطرأجمالغئ السالمغئ، وزغادة الظمع اقصاخادي 
لطثول سظ ذرغص تصغغث أي ساطض، بما شغ ذلك التمض المئضر أو إظةاب السثغث طظ افذفال، افطر الثي غمضظ أن غآبر سطى صثرة 
المرأة سطى السمض وتعجغه طترك اصاخاد الئقد، ضما عع واضح شغ اقصائاس طظ تصرغر الئظك الثولغ سظ باضساان المثضعر أسقه.

الظعب اإلجقطغ لتماغئ ختئ المرأة وتعشغر ظزام رساغئ ختغئ ساطئ طظ الثرجئ افولى:
اإلجقم ظزام شرغث طظ ظعسه، تعشر صغمه وأتضاطه الطمأظغظئ لطفرد، وغطئغ اتاغاجاته السدعغئ وغطئغ غرائجه بحضض ختغح 
بطرغصئ تةطإ الرشاعغئ الةسثغئ والسصطغئ. عع ظزام ق غسمح لطترغات اإلظساظغئ أن تسعد دون صغث سطى سضج الترغات 
الطغئرالغئ. بثقً طظ ذلك، غظزمعا بتغث تحَئع الشرائج بطرغصئ تةطإ الراتئ لقظسان، شغ العصئ الثي تتصص شغه طظفسئ لطمةامع. 
وبالاالغ، شإظه غمظع اجاعقك الضتعل والمثثرات، والمحارضئ شغ السقصات خارج إذار الجواج واقخاقط، وغغرعا طظ أظماط التغاة 
الدارة الاغ تآبر جطئا سطى الرشاه الئثظغ والظفسغ لطظاس. عثا غتمغ أغداً طظ السثغث طظ المحضقت اقجاماسغئ ضاظعغار افجرة 
ا  الثي غمضظ أن غضعن له تأبغر ضئغر سطى الختئ السصطغئ لطرجال والظساء وافذفال سطى تث جعاء. غصعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿َفإِمَّ
ْقىَم﴾ [ذه: ١٢٣-

َ
ْرُشُهُ يَوَْم الِْقَياَمِة أ ُ َمِعيَشًة َضناكً َوحنَ َ ْعرََض َعن ذِْكرِي َفإِنَّ 

َ
َبَع ُهَداَي َفَال يَِضلُّ َوَال يَْشىَق  َوَمْن أ ينِّ ُهًدى َفَمِن ايَّ تِيَنَُّكم مِّ

ْ
يَأ

١٢٤]. غسسى ظزام اإلجقم، الثقشئ، إلى ضمان الختئ السصطغئ لرساغاه طظ خقل تطئغصه لفتضام اإلجقطغئ وترضغج المفاعغط 
والمحاسر اإلجقطغئ داخض أشراد طةامسه سئر المظاعب الاسطغمغئ ووجائض اإلسقم.

تطاجم الثقشئ بأطر طظ الحرغسئ اإلجقطغئ باعشغر اقتاغاجات افجاجغئ لرساغاعا. وغسائر اإلجقم ضمان الختئ أتث عثه 
الدرورغات افجاجغئ، ضتص لضض شرد، ذضعرًا وإظاباً، ولغج ترشاً فولؤك الثغظ غساطغسعن تتمض ضطفاعا. وبالاالغ، غةإ أن 
تدمظ الثقشئ رساغئ ختغئ ساطئ سالغئ الةعدة وطةاظغئ لةمغع رساغاعا، بشخ الظزر سظ الةظج أو السرق أو الثغظ أو بطث المظحأ 
شغ المثن والمظاذص الرغفغئ سطى تث جعاء. لثلك غةإ سطى الثولئ تعشغر سثد ضاٍف طظ المساحفغات والسغادات المةعجة تةعغجًا 
جغثًا، شدقً سظ افدوغئ وافذئاء والممرضغظ لثثطئ ضض طظ تتضمعط. ُغظفص سطى عثا ضطه طظ بغئ المال، ضما عع طتثد شغ 
المادة ١٦٤ طظ طسعدة دجاعر دولئ الثقشئ لتجب الاترغر، والاغ تظص سطى أن الثقشئ غةإ أن "تـعشر الثولئ جـمغع الثثطات 
الختغئ طـةاظاً لطةمغع". ورد شغ طصثطئ الثجاعر لتجب الاترغر، "أطا الختئ والاطئغإ شإظعما طظ العاجئات سطى الثولئ بأن 
تعشرعما لطرسغئ، تغث إن السغادات والمساحفغات، طراشص غرتفص بعا المسطمعن شغ اقجاحفاء والاثاوي. شخار الطإ طظ تغث 
عع طظ المخالح والمراشص. والمخالح والمراشص غةإ سطى الثولئ أن تصعم بعا فظعا طما غةإ سطغعا رساغاه سمقً بصعل الرجعل 
: «اإلَِماُم َراعٍ َوُهَو َوَمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه» أخرجه الئثاري سظ سئث اهللا بظ سمر. وعثا ظص سام سطى طسآولغئ الثولئ سظ الختئ 
والاطئغإ لثخعلعما شغ الرساغئ العاجئئ سطى الثولئ". سطى الرغط طظ أظعا تعشر الرساغئ طةاظاً، إق أن الثولئ لط تمظع افذئاء 

والساططغظ الطئغغظ اآلخرغظ طظ التخعل سطى أجر طصابض سمطعط.
ضان فشضار اإلجقم وأتضاطه تأبغر ضئغر سطى تطعغر الرضائج افجاجغئ لطرساغئ الختغئ. أظحأ رجعل اهللا � طظ خقل أصعاله وأشساله 
أجاس الرساغئ الختغئ والطئغئ. وصث حعث الصرن افول طظ التضط اإلجقطغ إظحاء بغمارجاان (طساحفغات ساطئ) وسغادات طظ 
طثاطش افظعاع. شغ الثاام، تمبض الاعجغعات الختغئ والطئغئ لطظئغ الرضائج افجاجغئ لطظعدئ الطئغئ والختغئ الاغ حعثعا السالط 
شغ وصئ قتص. وتسائر عثه الاعجغعات الربغع الثي اظاعض طظه افذئاء جغقً بسث جغض، والثي ضان بمبابئ المفاتغح الاغ جّعطئ 
الئتث والاتري شغ المةالغظ الطئغ والختغ، تغث غبئئ السطط ضض غعم سزمئ عثه الاعجغعات وطخثاصغاعا السطمغئ". (الرساغئ 

الختغئ والطئغئ شغ الصرن افول العةري: أذروتئ افجااذة أجماء غعجش أتمث الثغاب).
جاضعن الثقشئ صادرة سطى تمعغض ظزام رساغئ ختغئ طةاظغئ طظ الثرجئ افولى بسئإ ظزاطعا اقصاخادي اإلجقطغ السطغط 
والمعبعق به والثي اتئع طصاربئ تط اخائارعا طظث زطظ ذعغض إلغةاد الرخاء والصداء سطى الفصر وتصثغط خثطات ساطئ اجابظائغئ 
لرساغاه، ضما غادح طظ تطئغص الحرغسئ اإلجقطغئ سئر الاارغت. سطى جئغض المبال، جاسغث الثولئ عغضطئ إغراداتعا وشصاً فتضام 
الحرغسئ، بما شغ ذلك تعلغث إغرادات ضثمئ طظ المماطضات الساطئ طبض الطاصئ والمسادن والمآجسات التضعطغئ طبض الئظاء سطى 
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ظطاق واجع. وجغضعن طظ أبعاب تمعغض الرساغئ الختغئ أغداً الثراج، شغما جارشخ طثشعسات الصروض الصائمئ سطى الربا طظ 
دول غربغئ وغغرعا، والاغ تساعطك تالغاً ظسئئ ضئغرة طظ ظفصات الئقد اإلجقطغئ، والاغ جاثطص أغداً المجغث طظ البروة الاغ 
جاسابمرعا الثولئ شغ اتاغاجات الظاس. وإذا لط غضظ عظاك أطعال ضاشغئ، جافرض ضرغئئ ذعارئ سطى طظ سظثعط بروات تجغث 

سظ صثر طسغظ لمعاجعئ السةج شغ طغجاظغئ اإلظفاق سطى الرساغئ الختغئ.
ضاظئ الثقشئ، خقل صرون طظ تضمعا، تظسط بعجعد السثغث طظ طساحفغات وأذئاء طظ الثرجئ افولى شغ السثغث طظ طثظعا: 
بشثاد، دطحص، الصاعرة، الصثس، اإلجضظثرغئ، صرذئئ، جمرصظث وغغرعا الضبغر، غسالةعن الرجال والظساء دون تمغغج شغ طساعى 
الرساغئ. شغ سعث الثقشئ السئاجغئ، ضان شغ بشثاد وتثعا جاعن طساحفى بعا أصسام لطمرضى الثاخطغغظ والثارجغغظ وأضبر طظ 
١٠٠٠ ذئغإ. ضان شغ المساحفغات الضئغرة ضطغات ذئغئ طرتئطئ بعا. ضما ضاظئ المساحفغات الساطئ طبض طساحفى بغمارجاان 
المظخعري، الثي أظحأ شغ الصاعرة سام ١٢٨٣، غساعسإ ٨٠٠٠ طرغخ. وشر المساحفى لضض طرغخ ساططغظ غفسقن ضض 
حغء طظ أجض راتاه وضان لضض طرغخ جرغره الثاص به، وشراحه الثاص وافوسغئ الثاخئ به لاظاول الطسام. سالب المساحفى 
المرضى الثاخطغغظ والمرضى الثارجغغظ وصثم لعط الشثاء والثواء طةاظاً. وضاظئ عظاك أغدا طساعخفات وسغادات طاظصطئ لاعشغر 
الرساغئ الطئغئ المظاجئئ لطمسعصغظ وأولؤك الثغظ غسغحعن شغ المظاذص الظائغئ. شغ الصرن الساحر، أطر المصاثر باهللا بأن تصعم ضض 

وتثة طاظصطئ بجغارة ضض صرغئ والئصاء عظاك لئدسئ أغام صئض اقظاصال إلى الصرغئ الاالغئ.
ضاظئ المساحفغات اإلجقطغئ بمبابئ ظماذج لطمساحفغات الاغ أظحؤئ شغ أججاء طثاطفئ طظ أوروبا، وخاخئ شغ إغطالغا وشرظسا 
خقل الصرن الرابع سحر. اجاطعط الخطغئغعن بظاءعط طظ المساحفغات الرائسئ لطتاضط السطةعصغ ظعر الثغظ شغ دطحص وطساحفغات 
السططان الممطعضغ المظخعر صقوون شغ الصاعرة.12 تط بظاء المساحفى المظخعري بأربسئ طثاخض، ولضض طظعا ظاشعرة شغ العجط. 
ترص الثطغفئ سطى الاأضث طظ أن المحفى ضان غسمض بحضض ختغح طع افذئاء وطةعج بالضاطض لرساغئ المرضى. ضما صام باسغغظ 
تاضرغظ طظ الثضعر واإلظاث لثثطئ المرضى طظ الثضعر واإلظاث الثغظ ضاظعا غصغمعن شغ أجظتئ طظفخطئ. أجرة بمراتإ وأصسام 
طاثخخئ طظفخطئ ضاظئ شغ المحفى. ضما تط تعشغر المغاه الةارغئ شغ جمغع أظتائعا. شغ ججء واتث طظ المئظى، ُطظح الطئغإ 
افسطى طةاقً لطاثرغج والمتاضرة. لط غضظ عظاك جصش لسثد المرضى الثغظ غمضظ سقجعط، وصثم المساعخش الثاخطغ افدوغئ 
القزطئ لطمرضى فخثعا إلى المظجل.13   وجاء شغ الثجاعر الثي أظحأ سطغه طساحفى المظخعري: "وعثا المارجاان عع الثي وصفه 
طعقظا السططان المطك المظخعر المعضض المعصعف سظه خطث اهللا ططضه بغمارجاان لمثاواة طرضى المسطمغظ الرجال والظساء طظ 
افغظغاء المبرغظ والفصراء المتااجغظ بالصاعرة وطخر وضعاتغعا طظ المصغمغظ بعا والعاردغظ إلغعا طظ الئقد وافسمال سطى اخاقف 
أجظاجعط وأوخاشعط وتئاغظ أطراضعط وأوخابعط، طظ أطراض افجسام صطئ أو ضبرت أشصئ أو اخاطفئ، وأطراض التعاس خفغئ 
أو ظعرت، واخاقل السصعل الاغ تفزعا أسزط المصاخث وافغراض، وأول طا غةإ اإلصئال سطغه دون اقظتراف سظه واإلسراض، 
وغغر ذلك طما تثسع تاجئ اإلظسان إلى خقته وإخقته بافدوغئ والسصاصغر الماسارشئ سظث أعض خظاسئ الطإ واقظحشال شغه 
بسطط الطإ واقحاشال به، غثخطعظه جمعسا ووتثاظا وحغعخا وحئاظا، وبطشاء وخئغاظا، وترطا وولثاظا، غصغط به المرضى الفصراء 
طظ الرجال والظساء لمثاواتعط إلى تغظ برئعط وحفائعط وغخرف طا عع طسث شغه لطمثاواة، وغفرق لطئسغث والصرغإ، وافعطغ 
والشرغإ، والصعي والدسغش، والثظغ والحرغش، والسطغ والتصغر، والشظغ والفصغر، والمأطعر وافطغر، وافسمى والئخغر. والمفدعل 
والفاضض، والمحععر والثاطض والرشغع والعضغع، والمارف والخسطعك، والمطغك والممطعك، طظ غغر احاراط لسعض طظ افسعاض، 

وق تسعغخ بإظضار سطى ذلك وق اساراض، بض لمتخ شدض اهللا وذعله الةسغط، وأجره الضرغط وبره السمغط، لغظافع بثلك."14
ووخش جعطار، أتث سطماء ظابطغعن خقل تمطئ شرظسا (١٧٩٨-١٨٠١) قتاقل طخر، خثطات الرساغئ الختغئ والمراشص الختغئ 
الاغ غئطس سمرعا ٦٠٠ سام والاغ رآعا شغ الئقد اإلجقطغئ سطى الظتع الاالغ: "جمغع المرضى اساادوا الثعاب إلى الئغمارجاان 
الفصراء وافغظغاء، دون تمغغج. تط الاساصث طع افذئاء طظ ضض طضان شغ الحرق، وضاظعا غاطصعن رواتإ جغثة. ضاظئ عظاك خغثلغئ 
ططغؤئ بافدوغئ وافجعجة. ابظان طظ الساططغظ شغ الامرغخ ضاظعا غثثطعن ضض طرغخ. تط سجل المخابغظ باضطرابات ظفسغئ شغ 
صسط طظفخض وتط اقساظاء بعط. لصث اجاماسعا بصص الصخص طظ بغظ أحغاء أخرى. أولؤك الثغظ تساشعا (إطا طظ طرض جسثي 
أو ظفسغ) جغصدعن بسخ العصئ شغ صسط إسادة الاأعغض. سظث الثروج، ُغمظح ضض طرغخ خمج صطع طظ الثعإ تاى ق غتااج 
المرغخ إلى السمض بمةرد طشادرته". وخرح وغض دوراظئ الفغطسعف افطرغضغ والمآرخ والضاتإ: "اإلجقم غصعد السالط بأجره 

شغما غاسطص بإظحاء طساحفغات جغثة وتجوغثعا بما تتااج".
شغ اإلجقم، غضعن الثطغفئ، رئغج الثولئ، طسآوقً سظ رسغاه وغضعن طسآوقً أطام اهللا جئتاظه وتسالى سظ السظاغئ بحآوظعط 
بإخقص ورساغئ اتاغاجاتعط، بما شغ ذلك الرساغئ الختغئ. عثا غسظغ أن العاجإ سطغه المتاشزئ سطى ختئ حسئه وإدارة 
حآوظعط الختغئ وتصثغط الرساغئ لعط بحضض شسال. وعثا غاططإ التضط بطرغصئ ق تعشر لضض شرد طظ الرساغا سقجاً ذئغاً جغثًا 
شتسإ ولضظ تتمغعط أغداً وإلى أصخى تث طمضظ طظ افطراض الختغئ والسثوى. وبالاالغ، شعع ططجم بدمان تخعل الظاس 
سطى المغاه الظزغفئ، والزروف المسغحغئ اآلطظئ، والئغؤات الظزغفئ، والخرف الختغ الةغث، والطصاتات المظاجئئ والطسام الةغث. لصث 
شعط الثطفاء شغ الماضغ واجئعط شغ السظاغئ بختئ حسعبعط. أورد التاضط شغ المساثرك سظ زغث بظ أجطط، سظ أبغه أظه صال: 
"طرضئ شغ زطان سمر بظ الثّطاب طرضاً حثغثًا، شثسا لغ سمر ذئغئاً شتّماظغ تّاى ضظئ أطّص الّظعاة طظ حّثة التمغئ". شغ الصرن 
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الباطظ، ُجؤض سمر بظ سئث السجغج طظ صئض خادطه فظه بثا تجغظاً وصطصاً، شأجاب سمر، "أي حثص شغ طضاظغ سطغه أن غضعن ضثلك؛ 
غةإ أن أصثم لرساغا افطئ ضاشئ تصعصعط، جعاء ذالئعا بعا أم ق".

صال رجعل اهللا : «َمْن َوِيلَ ِمْن أَْمِر الُْمْسلِِمنَي َشْيئاً َفاْحَتَجَب ُدوَن َحاَجِتِهْم َوَفاَقِتِهْم َوَفْقِرِهُم اْحَتَجَب اللَُّه يَْوَم الِْقَياَمِة َعْن َخلَِّتِه َوَحاَجِتِه 
َوَفْقِرِه َوَفاِقِتِه» (رواه أبع داود، وابظ طاجه، والتاضط). لثا غةإ سطى الثطغفئ أن غدمظ أغداً أن غاماع ضض شرد بمساعى طسغحغ 
جغث، طما غثفش طظ وذأة الدغص الظفسغ والةعث الئثظغ بسئإ الخسعبات اقصاخادغئ الاغ غمضظ أن تآبر جطئاً سطى الختئ. 
ضض عثا غاتصص طرة أخرى طظ خقل أتضام الظزام اقصاخادي اإلجقطغ. باإلضاشئ إلى ذلك، شإن الثقشئ ططجطئ باعشغر اقتاغاجات 
أطعطئ  ووتثات  وطساحفغات  أجظتئ  إلى  ضاٍف  وخعل  سطى  تخعلعظ  ضمان  المبال،  جئغض  سطى  بالظساء،  الثاخئ  الختغئ 
طةعجة تةعغجًا جغثًا، شدقً سظ ذئغئات وجراتات وأخخائغات أطراض الظساء المثربات تثرغئاً جغثًا. وأذئاء الاعلغث والممرضات 
والمعظفغظ الطئغغظ اآلخرغظ. سطى سضج الثول الرأجمالغئ الاغ تعثف إلى التث طظ الظمع السضاظغ، غحةع اإلجقم الجواج المئضر 
وضثلك إظةاب الضبغر طظ افذفال، جاسق طظ طسآولغئ الثولئ والتاضط ضمان تماع الظساء بتمض ووقدة ختغغظ بأصض صثر طظ 
ُجوا الَْوُدوَد الَْوُلوَد إيِنِّ  المداسفات، وأن غاط دسط افجر شغ تعشغر الرساغئ فذفالعط والسظاغئ بعط بطرغصئ طبالغئ. صال الظئغ : «تَزوَّ

ُمكَاِثٌر ِبكُْم اْألَنِْبَياَء يَْوَم الِْقَياَمِة» (رواه أتمث)

تارغثغاً شغ سعث الثقشئ، ضاظئ طساحفغاتعا افولى الاغ تعظش ذئغئات، وأحعرعظ ذئغئاان طظ أجرة بظع زعر خثطظ شغ الصرن 
الباظغ سحر طظ الثقشئ، شغ سعث أبغ غعجش غسصعب المظخعر. غخش الةراح الارضغ خغرشغ الثغظ جابعظك أوغطع شغ الصرن 
الثاطج سحر الةراتغظ شغ افظاضعل الثغظ ضاظعا غصعطعن بسمطغات جراتغئ سطى المرغدات طظ اإلظاث، وق جغما سمطغات أطراض 
الظساء والاعلغث. باإلضاشئ إلى ذلك، ضاإ السثغث طظ افذئاء طعابغص سطى وجه الاتثغث شغ المةاقت الماسطصئ بالمرأة طبض الصئالئ 
وأطراض الظساء والاعلغث، بما شغ ذلك أورام الرتط وسظص الرتط وأدوغئ طظع التمض لطظساء المسرضات لثطر العشاة بسئإ التمض - 
وضض ذلك غسضج طساعى الصطص سطى الظساء والرساغئ الختغئ لعظ، وسظاغئ افذئاء والثولئ سطى تث جعاء بختئ ورشاعغئ المرأة.
اقعامام الضاشغ واقجابمار شغ الئتث والاطعغر شغ السطعم  بعخفعا راسغئ لحآون الظاس، غةإ أن تدمظ الثقشئ أغداً 
والختئ الساطئ والطإ، بما شغ ذلك افطراض الثاخئ بالظساء تاى تامضظ طظ تصثغط أشدض سقج لطمرضى وشصاً لماططئات 
المظاذص المتطغئ واإلصطغمغئ. إن المساعمئ العائطئ الاغ صثطاعا دولئ الثقشئ شغ الاطعر شغ المةال الطئغ، بما شغ ذلك سقجات 
افطراض والزروف الختغئ المثاطفئ، طسروشئ. تظص المادة ١٦٢ طظ طحروع الثجاعر الثي أخثره تجب الاترغر سطى طا غطغ: 
"لةمغع أشراد الرسغئ التص شـغ إظحاء المثائرات السطمغئ الماسطصئ بضاشئ حآون التغاة، وسطى الثولئ أن تصعم عغ بإظحاء عثه 
المثائرات". باإلضاشئ إلى ذلك، غةإ سطى الثولئ أن تدمظ اإلحراف الفسال وطراجسئ وتظزغط تثرغإ الطاصط الطئغ واإلجراءات 
الطئغئ وتحشغض المساحفغات وظزام الرساغئ الختغئ بأضمطه، فن الثطغفئ طسآول طظ باب العاجإ الحرسغ سظ أي إعمال لطعاجإ 

غمضظ أن غاسئإ شغ ضرر سطى رساغاه.
وأخغرًا، غترم اإلجقم خخثخئ المسارف، وضثلك تصعق الظحر سطى افدوغئ والمسطعطات الطئغئ الاغ تآدي إلى اتاضار افدوغئ 
طما غآدي إلى ترطان الفصراء والمتااجغظ طظ السقج المظاجإ فطراضعط. وشصاً لطحرغسئ، غتص لطفرد أو الحرضئ الثشع طصابض ظصض 
طا تعخطئ إلغه إلى ساطئ الظاس؛ وطع ذلك، بمةرد ظصض أشضارعط إلى اآلخرغظ، شطغج لثغعط التص شغ المطضغئ الفردغئ لقخاراسات 
أو اقضاحاشات. باإلضاشئ إلى جسض السصاصغر جعطئ الاظاول وبأجسار طسصعلئ، وعثا جغسعض أغداً الاطعغر الضئغر شغ طةال الئتعث 

الطئغئ.
الثقخئ:

لصث ضان ترضغج إسقن وطظعاج سمض بغةغظ سطى سثم المساواة بغظ الةظسغظ باسائاره جئئا أجاجغا لسعء ختئ المرأة وسثم 
ضفاغئ شرص التخعل سطى رساغئ ختغئ جغثة الظعسغئ، ضان بمبابئ تةاب إلخفاء افجئاب التصغصغئ الضاطظئ وراء عثه المحاضض: 
افظزمئ السغاجغئ الرأجمالغئ الاغ تفدض الربح سطى اتاغاجات الظاس، وتصثغط الرساغئ الختغئ سطى أظعا رشاعغئ ولغسئ تصًا 
أجاجغاً؛ الظزط اقصاخادغئ الرأجمالغئ واقحاراضغئ الئائثة الاغ أوجثت شصرًا جماسغاً شغ الئقد وصطئ اقجابمار شغ الرساغئ الختغئ 
والعصاغئ طظ افطراض؛ عغمظئ الصطاع الثاص سطى الظزام الختغ الثي تعل السقج الطئغ إلى سمض اجاشقلغ؛ التضعطات 
وافظزمئ الفاحطئ والفاجثة الاغ ق تعاط ضبغرًا بالتاجات الدرورغئ لحسعبعا وتسغء اجاثثام برواتعا وتدغسعا؛ والبصاشئ 
الطغئرالغئ وأجالغإ التغاة الاغ تعلث جطسطئ طظ المحاضض اقجاماسغئ الاغ تآبر سطى ختئ افطط. عثه عغ افجئاب الةثرغئ الاغ 
تتااج إلى طسالةئ إذا طا ضظا ظرغإ بإخقص شغ تتسغظ ختئ المرأة والتخعل سطى رساغئ ذئغئ ذات ظعسغئ جغثة. وعثا غاططإ 
ظزاطاً جغاجغاً جثرغاً بثغقً صائماً تماطاً سطى سصغثة اإلجقم الفرغثة والمامغجة الاغ تعاط تصاً باتاغاجات ورشاعغئ الئحرغئ - رجاقً 
وظساًء سطى تث جعاء - والاغ تةسض بخثق تعشغر الرساغئ الختغئ لضض شرد تصا أجاجغا، طع تةسغثعا أغداً لطمئادئ والصعاظغظ 
السغاجغئ واقصاخادغئ واقجاماسغئ لئظاء ظزام رساغئ ختغئ طظ الثرجئ افولى، طااح لطةمغع - افغظغاء والفصراء - دون تمغغج. عثا 
الظزام السغاجغ الئثغض الةثري عع الثقشئ؛ شغ ظض صرون طظ تضمعا، أظحأت ظزاطاً ختغاً طامغجًا ق طبغض له تاز سطى إسةاب 

 افطط صاذئئ وجافسض ذلك طرة أخرى سظث سعدتعا صرغئا بإذن اهللا

AR.indd   43AR.indd   43 15. Mai. 2020   01:34:2815. Mai. 2020   01:34:28



٤٤

«العنف ضد المرأة»
الحاجة لرؤية جديدة 

إلنهاء العنف ضد المرأة

غاجمغظ طالك
سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الّاترغر

ععلظثا

(طارجط)

شحض افجالغإ التالغئ شغ طظع السظش ضث المرأة:
غظص إسقن وطظعاج سمض بغةظ الخادر سظ افطط الماتثة سطى طا غطغ: "غمبض السظش ضث المرأة سصئئ أطام تتصغص أعثاف 
المساواة والاظمغئ والسطط. والسظش ضث المرأة غظاعك وغظال سطى تث جعاء طظ تماع المرأة بتصعق اإلظسان والترغات افجاجغئ 
أو غئططعا. وغمبض اإلخفاق الطعغض افطث شغ تماغئ تطك التصعق والترغات وتسجغجعا شغ تالئ تثوث سظش ضث المرأة طسألئ 
تبغر صطص جمغع الثول وغظئشغ طسالةاعا". ولعثا السئإ، ضان إظعاء السظش ضث المرأة إتثى افولعغات الرئغسغئ  شغ إسقن 

وطظعاج سمض بغةغظ طع طةمعسئ طظ الئراطب المفخطئ لطاخثي لعثا العباء سطى الخسغث السالمغ.
طظع  بعثف  الثولغئ  السمض  وخطط  الاعجغعغئ  والسغاجات  العذظغئ  والصعاظغظ  والئروتعضعقت  اقتفاصغات  ُوِضَسئ  لثلك 
الةرغمئ بحضض أضئر سظ ذرغص طسالةئ السعاطض الاغ تسائر أجئابعا الةثرغئ. وحمض ذلك جظ وتسجغج السصعبات الةجائغئ 
والمثظغئ والسمالغئ واإلدارغئ شغ الاحرغسات المتطغئ لمساصئئ وطسالةئ افخطاء الاغ ارتضئئ لطظساء والفاغات القئغ غاسرضظ 
في حضض طظ أحضال السظش، وضثلك تظفغث براطب تعثف إلى زغادة شعط افجئاب وسعاصإ السظش ضث المرأة، وإلجام التضعطات 
بدمان  إغخال الثثطات الصاظعظغئ المةاظغئ أو صطغطئ الاضطفئ إلى الظساء القئغ غسحظ شغ شصر. إن خغاغئ اقتفاصغئ الثولغئ 
لطصداء سطى جمغع أحضال الامغغج ضث المرأة (جغثاو) وتخثغصعا طظ التضعطات سطى الخسغث السالمغ ضان إجراًء آخر اتثثته 

افطط الماتثة لمتاولئ طسالةئ عثا المعضعع.
ضث  المرأة. "والسظش  ضث  المعجه  والسظش  لقغثاء  افجاجغئ  افجئاب  الماتثة  افطط  اسائرته  طا  بغةغظ  إسقن  أوضح  ضما 
المرأة طزعر طظ طزاعر سقصات الصعى غغر الماضاشؤئ سطى طثى الاارغت بغظ الرجض والمرأة، طا أدى إلى جغطرة الرجض سطى 
المرأة وتمغغجه ضثعا والتغطعلئ دون ظععض المرأة بالضاطض والسظش ضث المرأة ذعال أذعار تغاتعا ظابع أجاجا طظ افظماط 
البصاشغئ، وبثاخئ اآلبار الدارة المارتئئ سطى سادات أو تصالغث طسغظئ وجمغع أسمال الاطرف المرتئطئ بالسظخر أو الةظج أو 

الطشئ أو الثغظ الاغ تثغط تثظغ المرضج الممظعح لطمرأة شغ افجرة وطضان السمض والمةامع المتطغ والمةامع ضضض".
 وخطص اإلسقن أغدا "وتافاصط أسمال السظش ضث المرأة بالدشعط اقجاماسغئ، وبثاخئ الثةض طظ حةإ أسمال طسغظئ  طا 
برتئ ترتضإ ضث المرأة؛ واشاصار المرأة إلى جئض التخعل سطى المسطعطات الصاظعظغئ، أو المساسثة أو التماغئ، واقشاصار إلى 
الصعاظغظ الاغ تتزر بخعرة شسالئ أسمال السظش ضث المرأة، وسثم إخقح الصعاظغظ الصائمئ، وسثم ضفاغئ الةععد المئثولئ 
طظ جاظإ السططات الساطئ لجغادة العسغ بالصعاظغظ الصائمئ وإظفاذعا، وسثم وجعد العجائض الاسطغمغئ وغغرعا لمسالةئ طسئئات 

السظش وآباره".
ق جثال شغ أن طسالةئ عثه المحضطئ الثطغرة شغ جمغع أظتاء السالط بفسالغئ عغ ضرورة طططصئ وساجطئ، خاخئ سظثطا 
تعاجه العاصع المصطص لطشاغئ تغث إن واتثة طظ ضض بقث ظساء شغ جمغع أظتاء السالط تاسرض لطسظش الةسثي و/ أو الةظسغ 
شغ تغاتعا، طسزمعا طظ حرغك طصرب (طظزمئ الختئ السالمغئ، ٢٠١٣). غةإ أن ظثرك بالطئع أن عثا الرصط السالمغ غثفغ 
الائاغظات اإلصطغمغئ والعذظغئ، فظه شغ بسخ الئطثان، شإن اإلتخاءات الماسطصئ بعثه الةرغمئ أسطى بحضض طبغر لطخثطئ. سطى 
جئغض المبال، وشصاً لاصرغر ٢٠١٨ لطةرغمئ ضث المرأة شغ جظعب أشرغصغا طظ إتخائغات جظعب أشرغصغا، شإظه بغظ ساطغ ٢٠٠٠
و٢٠١٥، ضان صاض الظساء (صاض الظساء سطى أجاس جظسعظ) أسطى خمج طرات شغ جظعب أشرغصغا طظ الماعجط السالمغ. وشغ 
جظعب السعدان عظاك طا غخض إلى ٧٠٪ طظ الظساء والفاغات القئغ ساظغظ طظ بسخ أحضال السظش (الاصرغر المعجج لطمسعث 
السالمغ لطظساء ٢٠١٧، "ق طضان آطظ"). وشغ طخر، ُذضر أن ٦٢٪ طظ الظساء تسرضظ لطاترش الةظسغ، جعاء لفزغاً أو جسثغًا 
(الئاروطغار السربغ ٢٠١٩)، وشغ أششاظساان تاسرض ٥١٪ طظ الظساء لطسظش الئثظغ و/ أو الةظسغ طظ حرغك طصرب وشصًا 
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فرصام طظ الةعاز المرضجي لقتخاء.
التضعطغئ  غغر  والمظزمات  العذظغئ  التضعطات  وضثلك  وضاقتعا  وطثاطش  الماتثة  افطط  طظتئ  سثغثة،  سصعد  طثى  سطى 
والترضات الظسائغئ شغ جمغع أظتاء السالط وصااً واعاماطاً وجععدًا طضبفئ، باإلضاشئ إلى خغاغئ تمقت وطآتمرات وجغاجات 
وتحرغسات ق تخر لعا بحأن عثا المعضعع. ضما وضسئ السثغث طظ الئطثان طعضعع طظع المحضطئ سطى رأس جثول أسمالعا، 
شغ تغظ إن اقتفاصغات الثولغئ طبض اتفاصغئ الصداء سطى جمغع أحضال الامغغج ضث المرأة وإسقن وطظعاج سمض بغةغظ جسطئ 
طظ الدروري لطثول المعصسئ المحارضئ شغ طثاطش اإلجراءات سطى طساعى التضعطئ والمةامع المثظغ لمسالةئ عثه الصدغئ. 
وطع ذلك، سطى الرغط طظ طرور ٧٠ ساطاً سطى اإلسقن السالمغ لتصعق اإلظسان و٤٠ ساطاً طظ اتفاصغئ الصداء سطى جمغع أحضال 
الامغغج ضث المرأة، و٢٥ ساطاً طظ إسقن وطظعاج سمض بغةغظ وطةمعسئ طظ المئادرات الثولغئ والعذظغئ افخرى، شإن وباء عثه 
الةرغمئ طسامر داخض الثول. غةإ أن غسطغ عثا بالاأضغث جئئاً لطافضغر شغ جئإ سثم صثرة جمغع عثه السغاجات والصعاظغظ 

واإلجراءات سطى تض المحضطئ.
تاى سظث دراجئ تطك الئطثان الاغ صث غةادل الضبغرون، رضجت بحضض طضبش سطى تشغغر أظماط السطعك أو التصائص الاغ 
تفارضعا افطط الماتثة وغغرعا لاضمظ شغ أجاس السظش ضث المرأة، سطى جئغض المبال، سثم المساواة بغظ الةظسغظ داخض 
المةامع، اظثفاض سمالئ اإلظاث أو العضع اقصاخادي وافظماط البصاشغئ الماسطصئ بافدوار الاصطغثغئ لطرجال والظساء شغ عغضض 
افجرة، ق غجال الاصثم بطغؤاً أو غغر طعجعد. شغ العاصع، شغ بسخ التاقت المحضطئ تجداد جعءا. سطى جئغض المبال، شرظسا 
الئطث المعخعف أظه سطى درجئ طاصثطئ طظ ظاتغئ المساواة بغظ الةظسغظ شغ السمض، داخض افجرة وشغ المةامع،  تظثرج شغه 
أغدا أسطى طسثقت السظش المظجلغ شغ أوروبا. شفغ الماعجط ، ُتصاض اطرأة شغ شرظسا ضض بقبئ أغام سطى غث حرغك أو حرغك 
جابص، بغظما غخغإ السظش الجوجغ ٢٢٠ ألش اطرأة شرظسغئ ضض سام (الشاردغان، ٢٠١٩). شغ برغطاظغا وعغ دولئ تفاثر أغدًا 
باحرغساتعا الماسطصئ بالمساواة بغظ الةظسغظ وصعاظغظ طضاشتئ السظش المظجلغ - الاغ تحمض صاظعن السظش المظجلغ والةرغمئ 
والدتاغا لسام ٢٠٠٤ - ارتفسئ ظسئئ اإلجاءة المظجلغئ بظسئئ ٢٤٪ اسائارًا طظ آذار/طارس ٢٠١٨-٢٠١٩ وشصاً فرصام طضاإ 
اإلتخاء العذظغ، تغث جةطئ الحرذئ تادبئ واتثة طظ تاقت جعء المساططئ المظجلغئ شغ الثصغصئ خقل عثه الفارة - تمبض 
١,٦ ططغعن اطرأة تاراوح أسمارعظ بغظ ١٦ و٧٤ ساطاً، بغظما ُتصاض اطرأتان ضض أجئعع شغ إظةطارا ووغطج وتثعما سطى أغثي 
حرغك تالغ أو جابص. (طضاإ اإلتخاء العذظغ). شغ العقغات الماتثة، طا غصرب طظ ٣ ظساء ُغصاطظ ضض غعم بسئإ السظش 
المظجلغ (طضاإ السثل)، وارتفع سثد الدتاغا الثغظ ُصاطعا سطى غث حرغك تمغط شغ الئقد إلى ٢٢٣٧ شغ سام ٢٠١٧ - بجغادة 
١٩ بالمائئ سظ سام ٢٠١٤، وشصاً لةغمج آقن شعضج، سالط الةرغمئ وأجااذ السثالئ الةظائغئ شغ جاطسئ الحمال الحرصغ 
(بعجطظ، العقغات الماتثة افطرغضغئ). شغ أجارالغا، غاط إدخال اطرأة إلى المساحفى ضض بقث جاسات بسئإ جعء المساططئ 
المظجلغئ (المسعث افجارالغ لطختئ والرساغئ اقجاماسغئ). سقوة سطى ذلك، شغ العقغات الماتثة، تسرضئ واتثة طظ ضض 
خمج ظساء لقغاخاب شغ تغاتعظ (طرضج السغطرة سطى افطراض والعصاغئ طظعا)، بغظما شغ أجارالغا وشغ إظةطارا ووغطج، 

تسرضئ واتثة طظ ضض خمج ظساء لطسظش الةظسغ (طضاإ اإلتخاءات افجارالغ وطضاإ اإلتخاءات العذظغئ سطى الاعالغ).
غالئاً طا ُغسائر سثم وجعد صعاظغظ داخض الثول لتماغئ المرأة أو ضمان المساواة بغظ الةظسغظ جئئاً قجامرار ارتفاع طساعغات 
السظش ضث المرأة. وطع ذلك، شإن افطبطئ المثضعرة أسقه تظفغ عثا اقدساء ضما  عع واصع التال شغ طثاطش الئطثان اإلجقطغئ. 
ترضغا، سطى جئغض المبال، ضاظئ طحارضاً ظحطاً تصرغئاً شغ ضض اتفاصغئ أو اتفاصغئ دولغئ تعل المساواة بغظ الةظسغظ. خادصئ 
سطى اتفاصغئ الصداء سطى جمغع أحضال الامغغج ضث المرأة شغ سام ١٩٨٦، وأظحأت اإلدارة الساطئ لعضع المرأة ضآلغئ وذظغئ 
شغ سام ١٩٩٠ والاغ جاعمئ إلى تث ضئغر شغ المحارضئ الظحطئ لارضغا شغ إسقن وطظعاج سمض بغةغظ بحأن تصعق المرأة 
شغ سام ١٩٩٥. ضاظئ أغداً أول دولئ تعصع اتفاصغئ طظع وطضاشتئ السظش ضث المرأة والسظش السائطغ شغ ١١ أغار/طاغع ٢٠١١
وأخئتئ أول دولئ تخثق سطغعا شغ ٢٥ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١١. تط اقساراف بمضاشتئ السظش ضث المرأة ضسغاجئ 
دولئ وتط تئظغعا طظ صئض السثغث طظ أجعجة الثولئ طظث سام ١٩٩٥. وسطى الرغط طظ ضض عثه اإلجراءات والةععد والمئادرات 
لاسجغج وتظفغث المساواة بغظ الةظسغظ داخض الئقد وطظع السظش المظجلغ، شإن الثولئ لثغعا أجرع طسثقت السظش ضث المرأة شغ 
السالط. تساظغ أربع طظ ضض سحر ظساء شغ الئقد طظ السظش المظجلغ (طسعث اإلتخاء الارضغ)، ووشصاً لعزارة السثل الارضغئ، طظ 
سام ٢٠٠٣ إلى سام ٢٠١٤، تثبئ زغادة بظسئئ ١٤٠٠ شغ المائئ شغ سثد جرائط صاض الظساء. إن تعظج أغداً، وعغ بطث أحغث 
به ضرائث شغ تحرغع المساواة بغظ الةظسغظ شغ الئقد اإلجقطغئ، عغ أغداً لفجش واتثة طظ صادة السالط شغ تةط السظش 
المظجلغ الثي غخغإ طةامسعا. شغ سام ٢٠٠٧، أسطظئ تضعطاعا سظ اجاراتغةغئ وذظغئ لمضاشتئ السطعك السظغش داخض افجرة 
والمةامع، وتحرف سطى تظفغثه وزارة حآون المرأة وافجرة بمحارضئ السثغث طظ المآجسات الساطئ والاظزغمغئ واإلسقطغئ. 
وطع ذلك، وسطى الرغط طظ ضض عثا، ذضرت وزارة المرأة وافجرة والطفعلئ شغ سام ٢٠١٦ أن ٦٠٪ طظ الاعظسغات ضظ ضتاغا 

لطسظش المظجلغ.
تعضغح افجئاب الةثرغئ لطسظش ضث المرأة:

غحغر وباء السظش المسامر الثي غآبر سطى طقغغظ الظساء سطى طساعى السالط إلى شحض المظزعرات والمصاربات والعجائض 
التصغصغئ  لفجئاب  ختغح  غغر  تحثغص  قساماد  ظاغةئ  عع  طظه،  ضئغر  ججء  شغ  عثا،  المحضطئ.  لمسالةئ  التالغئ  الاحرغسغئ 
لطمحضطئ. ُغفارض أن السظش الصائط سطى الظعع الةظسغ عع ظاغةئ باظعغئ لسثم المساواة بغظ الرجض والمرأة شغ التصعق أو 
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افدوار أو الصعاظغظ شغ التغاة افجرغئ أو المةامع أو بسئإ الصغعد المفروضئ سطى الترغات الطغئرالغئ. وبالاالغ، شإن أي اساصاد 
أو طمارجئ تصغث الترغات الحثخغئ أو الةظسغئ، أو الاغ تسضج اقخاقشات بغظ الةظسغظ شغ المسآولغات أو افتضام، ُغفارض 
أظعا تمغغجغئ  وتتّط طظ صغمئ المرأة، أو تمبض اشاصارعا إلى السططئ  والاتّضط أو السغطرة سطى الثغارات شغ التغاة افجرغئ 

والمةامع أو التغاة بحضض سام. وغصال إن عثا غمضظ أن غضعن ساطق طسئئا لطسظش.
وبالاالغ، اتعمئ افتضام اإلجقطغئ الاغ تاسارض طع الترغات الطغئرالغئ والمساواة بغظ الةظسغظ بالمساعمئ شغ السظش 
الصائط سطى ظعع الةظج. وعثا غحمض طظع اإلجقم: الجظا، اقخاقط بغظ الرجال والظساء طظ غغر المتارم دون سثر حرسغ، ضما 
طظع المرأة المسطمئ طظ أن تاجوج طظ رجض غغر طسطط، وزغظئ المرأة شغ تدعر رجال غغر طتارم. وغحمض أغداً وخش اإلجقم 
لفدوار والعاجئات المامغجة لطرجال والظساء شغ التغاة افجرغئ، سطى جئغض المبال، وخش الرجض ضراع و طسغض لفجرة، والمرأة 
بخفاعا ربئ المظجل وطصثطئ الرساغئ الرئغسّغئ لفذفال. وعغ ططجطئ بإذاسئ الجوج شغ تصه بما شغ ذلك ذطإ إذن لمشادرة 
المظجل. وبالاالغ، أخئح تسثغض أو إلشاء طبض عثه الصعاظغظ افجرغئ واقجاماسغئ لفجرة عثشاً لمظ غسسعن إلى طظع السظش ضث 

المرأة وتساعطك ذاصات وجععد الضبغرغظ.
وطع ذلك، شإن رشخ اإلجقم لطترغات الحثخغئ والترغئ الةظسغئ عع وجغطئ لتماغئ صثجغئ وجقطئ وتثة افجرة، وضثلك 
لتماغئ المرأة طظ اظاعاك حرشعا الظاحأ سظ تخرشات الرجال الثغظ غسسعن وراء رغئاتعط. إضاشئ إلى ذلك، شإن اقخاقشات 
شغ افدوار والتصعق الةظساظغئ شغ إذار الجواج والتغاة افجرغئ شغ اإلجقم ق تساظث إلى أي تسطسض عرطغ غتثد افشدطغئ 
فتث الجوجغظ سطى اآلخر. وإظما تسضج تعزغع افدوار والمسآولغات بغظ الةظسغظ بطرغصئ طظخفئ وسادلئ وطاضاططئ ووشصًا 
لطئغساعما وتثخخاتعما الفرغثة. عثا طظ أجض تظزغط سمض وتثة افجرة بفسالغئ لاتصغص اقظسةام وضمان تصعق جمغع 
أشراد افجرة - الرجال والظساء وافذفال سطى تث جعاء. لثلك لغج طظ المساشرب أن عثا الاحثغص الثاذأ لطخطئ السئئغئ 
بغظ غغاب الترغات الطغئرالغئ وسثم المساواة بغظ الةظسغظ والسظش الصائط سطى ظعع الةظج، إلى جاظإ الظعب الثاذأ المامبض 
شغ طعاجمئ أتضام الحرغسئ اإلجقطغئ طظ أجض طظع طبض عثا السظش، شحض تاى شغ تصطغض تةط اإلجاءة الاغ ساظئ طظعا الظساء 
شغ جمغع أظتاء السالط، بما شغ ذلك الظساء شغ الئطثان اإلجقطغئ، طبض ترضغا وتعظج، الاغ تثطئ سظ طثاطش صعاظغظ افجرة 

اإلجقطغئ واسامثت صعاظغظ لغئرالغئ سطماظغئ صائمئ سطى المساواة بغظ الةظسغظ.
ضض عثا غساتص بالاأضغث تئظغ طظزعر جثغث لفجئاب والتطعل التصغصغئ لطسظش ضث المرأة. بالظسئئ فولؤك الثغظ غرغئعن 
شغ طسالةئ عثه المحضطئ الثطغرة بخثق، شإظه غاططإ أوقً أن ظدع تسرغفاً واضتاً وظجغعاً لما تساطجطه عثه اآلشئ، وعع ضرر 
جسثي أو لفزغ أو ظفسغ سطى المرأة بثقً طظ تئظغ تسارغش تط تتمغطعا بصاشغاً طظ السطماظغئ والطغئرالغئ ووجعئ ظزر طسادغئ 
لقجقم. ضما غاططإ شتخاً جثغثًا وطعضعسغاً لاطك السعاطض الاغ تآدي تصاً إلى خفخ طضاظئ المرأة داخض المةامسات والاغ 
ُتسث طظ السعاطض المسئئئ لقجاءة، أو تطك السعاطض الاغ لثغعا الصثرة سطى دراجئ سصطغئ أو اظتراف جطعك بسخ الرجال طما 

غدر بسقطئ الظساء. عثه السعاطض الرئغسغئ عغ ضما غطغ:
أوقً: إن تئظغ الترغات الحثخغئ والترغئ الةظسغئ غحةع افشراد سطى الاخرف بظاًء سطى ظجواتعط ورغئاتعط الفردغئ بثقً 
طظ بظاء سصطغئ صائمئ سطى المساءلئ أطام الثالص واقلاجام بأواطره وأتضاطه جض وسق، والاغ تحمض اقتارام والمساططئ الةغثة 
وتماغئ المرأة. وغمضظ أن غآدي عثا بالسثغث طظ الرجال قجاشقل وإجاءة طساططئ الظساء ضما غتطع لعط. عثه المفاعغط 
أجالغإ التغاة الماسّطصئ باتصغص تطك الماسئ، بما شغ ذلك اجاعقك  الطغئرالغئ الاغ تصّثس السسغ وراء الماسئ، تسجز أغداً 
الثمعر والمثثرات الاغ تسّمط السصض وتحضض سعاطض صعغئ لطسظش ضث المرأة. ضما أظعا تحةع السقصات المترطئ والجظا طا 
غسئإ سثم البصئ والشغرة غغر المظدئطئ بالجواج الثي غآدي شغ ضبغر طظ افتغان إلى السظش. باإلضاشئ إلى ذلك، أدت افشقم 
والمسرتغات وطصاذع الفغثغع المعجغصغئ الاغ تروج لعا البصاشئ الطغئرالغئ إلى ألفئ السظش ضث المرأة طظ خقل تخعغرعا 

الماضرر إلجاءة طساططاعا شغ أتثاث الصخص طما غجغث طظ تفاصط المحضطئ.
باظغاً: إن التّط طظ صغمئ طضاظئ المرأة  طظ خقل الاساطض طسعا ضسطسئ  وجسطعا أداة جظسغئ شغ اإلسقظات وضثلك شغ سالط الةمال 
وافزغاء والارشغه وتاى شغ خظاسات المعاد اإلباتغئ والئشاء شغ ظض الظزط الرأجمالغئ الاغ تصثر الربح وإظااج البروة سطى تساب 
التفاظ سطى ضراطئ المرأة، جاعط أغدا شغ إجاءة طساططاعظ وإغثائعّظ بما شغ ذلك الةرائط الةظسغئ واقجاشقل الةظسغ واقتةار.

بالباً: شغ ظض افظزمئ السطماظغئ وغغرعا طظ افظزمئ غغر اإلجقطغئ، تغث غاط الاروغب لطسصض اإلظساظغ ضتضط لفشسال والاصالغث 
بثقً طظ أواطر اهللا،  ازدعرت البصاشات والاصالغث والسادات الصمسغئ غغر افخقصغئ وغغر اإلجقطغئ. عثه الممارجات والمساصثات 
الاصطغثغئ الفاجثة المعروبئ، والاغ ق سقصئ لعا باإلجقم سطى اإلذقق، غالئاً طا تحةع سطى رؤغئ دوظّغئ لطمرأة، وتحةع ضثلك 
أسماق طبض الجواج الصسري، وسادات المعر الزالمئ والاعّصسات غغر الختغتئ افخرى طظ الجواج. وغحمض ذلك شضرة أن دور الرجض 
ضرئغج لطسائطئ غةإ أن غضعن طسائثًا وجططعغاً ولغج دورًا صائما سطى العخاغئ والسطش والرساغئ. عثا إلى جاظإ اقساصاد بأن 

المرأة عغ ططك لجوجعا وغمضظه طساططاعا ضما غتطع له. ضض عثا جاعط بحضض ضئغر شغ السظش ضث المرأة.
افجرغئ،  والتغاة  الجواج  إذار  شغ  والمرأة  الرجض  وطسآولغات  بتصعق  غاسطص  شغما  واضتئ  أتضام  وجعد  سثم  شإن  وأخغرًا: 
وغغاب ظزام غعزع أدوار الةظسغظ بطرغصئ تضمغطغئ وغتصص العئام شغ وتثة افجرة، تسئإ شغ إرباك شغ العاجئات الجوجغئ 
والمسآولغات افبعغئ وضثلك تعلغث الاظاشج والخراع بغظ افزواج شغ أدوارعط وتصعصعط. تاما، شإن طبض عثا الةع السثائغ، 
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٤٧

الثي تفاصط بسئإ طفععم المساواة بغظ الةظسغظ، غالئا طا غآدي إلى السظش. باإلضاشئ إلى ذلك، أدى سثم وجعد صعاسث 
وصعاظغظ طصظسئ وطرضغئ لاظزغط الافاسض بغظ الرجض والمرأة، وضثلك سثم وجعد سصعبئ طظاجئئ في تةاوزات ضث ضراطئ المرأة 

وطضاظاعا، أدى إلى تخاسث السظش ضث المرأة بحضض ق غمضظ السغطرة سطغه.
وبالاالغ، طا داطئ الثول تثدع لطظزام الرأجمالغ؛ وذالما اجامر الاروغب لطترغات وأظماط التغاة الطغئرالغئ داخض المةامسات؛ 
وذالما ضان عظاك غغاب لصعاسث وأظزمئ واضتئ لاحضغض تفاسض الرجال والظساء طظ أجض طظع اظاعاك حرف اقبظغظ؛ وذالما 
ظطئ تصعق الةظسغظ وأدوارعما وواجئاتعما غغر طتثدة أو تظاشسغئ شغ إذار الجواج والتغاة افجرغئ؛ وذالما أن السصعبات سطى 

جعء طساططئ الظساء تفاصر إلى الحثة الضاشغئ، شإن تةط السظش ضث المرأة جغسامر بق ععادة بض جغجغث جعءا سطى افرجح.
المظزعر اإلجقطغ لطاخثي لطسظش ضث المرأة:

لطاخثي بفسالغئ لمحضطئ السظش ضث المرأة، ظتااج إلى الاعصش سظ الئتث سظ تطعل ضمظ افذر الصائمئ الفاحطئ، طبض الثسعة 
إلى تظفغث جغاجات المساواة بغظ الةظسغظ بحضض أشدض، أو إغةاد بدسئ صعاظغظ جثغثة لتماغئ رشاعغئ المرأة. بثق طظ 
ذلك، ظتظ بتاجئ إلى تئظغ طظزعر بثغض جثري لطاساطض طع عثه الصدغئ. ولصث صّثم اإلجقم عثه الطرغصئ الئثغطئ الةثرغئ 
طاسثد المساعغات لمعاجعئ عثه المحضطئ. طظ خقل طةمعسئ  لمظع السظش وجعء  طساططئ واجاشقل الظساء، وذرح ظعةاً 
طظ المئادئ وافتضام اقجاماسغئ، شدقً سظ أظزماه المثاطفئ - الاسطغط واإلسقم والصداء وغغر ذلك، وضض ذلك غاط تظفغثه 
بمعجإ ظزاطه السغاجغ (الثقشئ سطى طظعاج الظئعة)، شاإلجقم لثغه العجائض لئظاء جعر التخاظئ ضث السظش والةرائط افخرى 
الاغ تساعثف الظساء، وضثلك لدمان العئام داخض وتثة افجرة. وعثا طظ أجض ضمان تماع المرأة بتغاة آطظئ وطتارطئ 

وطظاةئ شغ إذار الجواج وافجرة والمةامع، وخالغئ طظ المداغصئ واإلغثاء.
أأوقً: غسمض اإلجقم سطى إغةاد الاصعى سظث افشراد طما غسجز سصطغئ المساءلئ والمسآولغئ بالطرغصئ الاغ غظزر بعا الرجال إلى 
َمْت  ََّ َوحْكَْنُظْر َغْفٌس َما َقدَّ ِيَن آَمُنوا ايَُّقوا اهللا َّ فَُّها ا

َ
الظساء وطساططاعظ جعاء شغ التغاة الثاخئ أو الساطئ. غصعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿يَا ك

ََّ َخبرٌِي بَِما َيْعَملُوَن﴾ [التحر: ١٨] ََّ إِنَّ اهللا لَِغٍد وَايَُّقوا اهللا
الاصعى عغ خط الثشاع افول ضث اظاعاك حرف المرأة ورشاعغاعا، فن الاصعى عغ  الدابطططمغعل وافععاء والرغئات. إن 
المسطط الثي غثحى خالصه وغساحسر ججاء اهللا أو سصابه لضض سمض غصعم به جعف غترص سطى أن غساطض  المرأة وطظ عع 
طسآول سظعط  بطرغصئ ترضغ ربه جئتاظه وتسالى. لثلك، سطى جئغض المبال، غطعط الرجض أن غساطض زوجه طساططئ تسظئ 
وغآدي دوره ضعخغ سطى افجرة بالتإ والرساغئ والسطش والرتمئ بثقً طظ الثعف والسظش. الاصعى عغ أغدا السظخر افضبر 
تغعغئ إلغةاد اقجاصرار شغ إذار الجواج وإغةاد المعدة داخض افجرة، فظعا تثشع الرجال والظساء سطى تث جعاء إلى العشاء 
بعاجئاتعط ظتع اآلخرغظ بالخئر والسظاغئ والرتمئ، والاثطص طظ افظاظغئ والفردغئ والسمض بثقً طظ ذلك سطى طا عع افشدض 
لتغاتعط الجوجغئ والسائطغئ. ضض عثا غتمغ طظ جعء المساططئ والسظش. وبالاالغ، لغج طظ المساشرب أن غرشخ اإلجقم 

خراتئ الترغات الطغئرالغئ أو أي طفاعغط ضارة أخرى تحةع افشراد سطى الاخرف وشصاً لرغئاتعط.
باظغاً: بّعأ اإلجقم المرأة طضاظئ طرطعصئ ذات حرف سزغط. تغث ُتطجم السثغث طظ الظخعص اإلجقطغئ الرجال والمةامع بالظزر 
ْن تَرِثُوا 

َ
ِيَن آَمُنوا َال حَيِلُّ لَُكْم أ َّ فَُّها ا

َ
لمضاظئ الظساء وطساططاعظ باتارام وتماغئ ضراطاعظ دائماً. غصعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿يَا ك

ْن تَْكرَُهوا َشيْئاً 
َ
ٰ أ َ وُهنَّ بِالَْمْعُروِف َفإِْن َكرِْهُتُموُهنَّ َفَع ينَِي بَِفاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة وََخرِشُ

ْ
ْن يَأ

َ
النَِّساَء َكرْهاً َوَال َيْعُضلُوُهنَّ حِكَْذَهُبوا بَِبْعِض َما آتَيُْتُموُهنَّ إِالَّ أ

َُّ فِيِه َخرْياً َكثرِياً﴾ [جعرة الظساء: ١٩] َوجَيَْعَل اهللا
َجاِل، َما أَكَْرَمُهنَّ إِالَّ كَِريٌم َوَما أََهانَُهنَّ إِالَّ لَِئيٌم» (أبو داود). وقال أيضاً: «أَالَ َواْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء َخرْياً» َا النَِّساُء َشَقائُِق الرِّ وغصعل الظئغ : «إمِنَّ

(رواه الئثاري وطسطط)؛ ضما أظه  صثم طساططئ المرأة بحضض تسظ سطى السثغث طظ افسمال والطاسات؛ تغث صال: «ِخَياُركُْم 
ِخَياُركُْم لِِنَسائِِهْم». وصال: «أَكَْمُل الُْمْؤِمِننَي إمِيَانًا أَْحَسُنُهْم ُخلًُقا» (الارطثي). أسطى اإلجقم أغداً افولعغئ لرساغئ المرأة طظث وقدتعا، 
شةسض تربغاعا الةغثة ورساغاعا باباً لعالثغعا لثخعل الةظئ، ضما ذضر ابظ سئاس رضغ اهللا سظعما، صال الظئغ : «َمْن ُولَِدْت لَُه 
كََر أَْدَخلَُه اللَُّه ِبَها اْلَجنََّة». (رواه أتمث). بخفاعا ابظئ أو زوجاً أو أطاً، تاماع المرأة  ابَْنٌة َفَلْم يَِئْدَها َوَلْم يُِهْنَها َوَلْم يُْؤثِْر َولََدُه َعلَْيَها َيْعِني الذَّ
م وُغططإ طظ زوجعا أن غساططعا  بتماغئ وسظاغئ ولغ أطرعا، جعاء أضان والثعا أو زوجعا أو أخاعا أو ابظعا. إذا تجوجئ، شُاَضرَّ
وُهَنّ بِالَْمْعُروِف﴾. [الظساء: ١٩]. ضما دسا الظئغ  الجوج إلى الاتطغ بالخئر طع زوجه،  طساططئ تسظئ. غصعل اهللا تسالى: ﴿وََخرِشُ
والاشاضغ سظ تصخغرعا، وتصثغر شدائطعا الاغ تساسث سطى تتصغص اقجاصرار: «َال يَْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمَنًة إِْن كَِرَه ِمْنَها ُخلُقاً َرِيضَ ِمْنَها 

آَخَر» (رواه طسطط).

بالباً: غتزر اإلجقم بحضض صاذع أي حضض طظ أحضال اإلجاءة أو السظش ضث المرأة. صال الظئغ : «َال َيْجلُِد أحُدكم اْمَرأَتَُه َجلَْد 
اْلَعْبِد ثُمَّ ُيَجاِمُعَها يف آِخِر الَْيْوِم». (الئثاري). ضما تتزر الحرغسئ خراتًئ أي سمض طظ حأظه أن غتط أو غعغظ المرأة أو غصطض طظ 
طضاظاعا السزغمئ شغ المةامع، والاغ ضما ظعصحئ عغ ساطض طسئإ لطسظش. لثلك، شإظه غتزر  جظسظئ المرأة واسائارعا جطسئ 
أو اقظثراط شغ أي سمض أو خثطئ تساشض جمالعا وجسمعا تصّطض طظ صغماعا وتةسطعا طةرد بداسئ تساثثم لاتصغص الربح. 
روى راشع بظ رشاسئ رضغ اهللا سظه أن الظئغ  صال: «َونََهانَا َعْن كَْسِب األََمِة إِالَّ َما َعِملَْت ِبَيِدَها َوَقاَل َهكََذا ِبأََصاِبَعَه، أي صنع الخبز 

والخياطة والنقش». (أبع داود)
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بيجني +٢٥: هل سقط قناع املساواة بني اجلنسني؟

٤٨

رابسا: غدع الظزام اقجاماسغ اإلجقطغ الحاطض تماغئ ضراطئ المرأة شغ خمغط أتضاطه وغطسإ دورا طتعرغا شغ ترجغت اتارام 
المرأة ضمئثأ رئغسغ شغ المةامع. عثه افتضام اقجاماسغئ اإلجقطغئ، طبض الفخض بغظ الةظسغظ، والاجام الرجض والمرأة بشخ 
الئخر وتترغط الظزر بحععة تةاه أي حثص باجابظاء طا ضان شغ إذار الجواج؛ ووخش تضما غتثد لئاس المرأة بتغث غثفغ 
جمالعا؛ وترم سطى المرأة أن تاةمض بتدعر غغر طترم؛ وترم الثطعة بغظ الرجض والمرأة؛ واقلاجام بالتفاظ سطى السفئ - ضض 
ذلك غساسث سطى تظزغط الافاسض بغظ الرجال والظساء، وتعجغه السقصات الةظسغئ إلى الجواج وتثه. وبالاالغ، شإن عثا الظزام 
اقجاماسغ غعشر إذارًا غمضظ طظ خقله تماغئ ضراطئ المرأة طظ الظاتغئ السمطغئ: أوقً، طظ خقل  تسجغج المئثأ الصائض بأن الظساء 
لسظ أجساطا طسروضئ إلرضاء الثضعر، ولضظ أغداً لطتفاظ سطى سقصئ خالخئ بغظ الةظسغظ تدمظ سثم اظتطاط طساعى 
الافاسض بغظعما وأن ق تاط إساصاه سئر  اإللعاءات الةظسغئ؛ وعثا غآجج تساوظاً ختغاً طبمرًا بغظ الرجال والظساء شغ جمغع 
طةاقت التغاة. وباظغاً، إظه غثطص بغؤئ سفغفئ وظصغئ غاط شغعا تتصغص الرغئات الةظسغئ بطرغصئ تةطإ الثغر لطمةامع بثقً طظ 
الدرر. وأخغرًا، إن تظزغط السقصئ بغظ الرجض والمرأة بعثه الطرغصئ تعثف إلى طظع الطصاءات السرغئ وأي طعصش صث غآدي 
إلى سقصات خارج إذار الجواج أو جطعضغات طحضعك شغعا غمضظ أن تآدي إلى الاترغخ سطى الشغرة وتصعغخ البصئ شغ إذار 
الجواج، طما صث غآدي إلى السظش. ضض عثا غساسث شغ التفاظ سطى جع طظ اقتارام الضئغر لطمرأة، وتصطغض اإلجاءات والةرائط 

افخرى ضثعا.
خاطساً: غظزط اإلجقم تصعق الرجال والظساء وأدوارعط وطسآولغاتعط شغ إذار الجواج والتغاة افجرغئ بطرغصئ تفخغطغئ 
طاضاططئ وغغر تظاشسغئ بغظ الةظسغظ. لثلك، سطى جئغض المبال، ُغسّرف الرجض بأظه الراسغ لطسائطئ والمعشر المالغ لفجرة، بغظما 
غتّثد دور المرأة ضربئ طظجل وراسغئ لفذفال. إن تظزغط العتثة السائطغئ بعثه الطرغصئ غدمظ العشاء بتصعق واتاغاجات 
سطى  سقوة  المظجلغ.  السظش  لمظع  أخرى  وجغطئ  وعثه  والخراسات.  الظجاسات  طظ  وغصطض  اقظسةام  غثطص  طما  أشرادعا،  جمغع 
ذلك، غظص اإلجقم سطى أن الجواج غةإ أن غرتضج سطى الراتئ والعد والرتمئ، وأن سطى الجوجغظ أن غئتبا سظ اقجاصرار شغ 
وَدَّةً َورمَْحًَة إِنَّ يِف َذلَِك آليَاٍت لَِّقوٍْم  َْها وََجَعَل بَيَْنُكم مَّ َ ِ ْزوَاًجا لِّتَْسُكُنوا إ

َ
نُفِسُكْم أ

َ
ْن أ ْن َخلََق لَُكم مِّ

َ
تغاتعما الجوجغئ. صال تسالى: ﴿َوِمْن آيَاتِِه أ

ُروَن﴾ [الروم: ٢١]. المرأة عغ طقذ الجوج تغث غةث الراتئ وغحسر بافطان طسعا والسضج ختغح. إذا ضان الجوج غتئعا،  َفَتَفكَّ
شسعف غساططعا طساططئ تسظئ، وإذا ضان غضرععا، شسغزض غساططعا بالرتمئ بثقً طظ ظطمعا. وطع ذلك، إذا لط تضظ عظاك 
ذرغصئ إلظصاذ زواج غغر جسغث واجاظفاد جمغع أجالغإ المخالتئ، شإن اإلجقم غسمح بالطقق ضطرغص لطفخض بغظ الجوجغظ 

بطرغصئ جغثة دون صسعة وجعء طساططئ.
وأخغرًا: جادع الثقشئ تماغئ ضراطئ المرأة وأطظعا ضرضغجة أجاجغئ لسغاجئ الثولئ. تظص المادة ١١٢ طظ طسعدة دجاعر 
دولئ الثقشئ لتجب الاترغر سطى طا غطغ: "وعغ (المرأة) سرض غةإ أن غخان". جاتصص الثولئ ذلك طظ خقل السثغث طظ 
العجائض. جعف تسجز طفععم الاصعى وضثلك المضاظئ الرشغسئ الاغ تساتصعا المرأة داخض المةامع طظ خقل أظزماعا المثاطفئ، 
طبض ظزاطعا الاسطغمغ وجغاجاعا اإلسقطغئ، طما غسجز الفعط الختغح لطصغط والصعاظغظ والعاجئات اقجاماسغئ اإلجقطغئ. ضما أظه 
جغدمظ الاظفغث الضاطض والختغح لةمغع أتضام الحرغسئ، الاغ جاتغط رساغاعا جمغسا بصغط اإلجقم الساطغئ. باإلضاشئ إلى 
ذلك، جاصعم الثقشئ باظفغث وتطئغص أتضام الظزام اقجاماسغ اإلجقطغ بحضض حاطض، بتغث غاط اقجامااع ببمارعا داخض 
أو اجاشقلعا. تظص  المةامع. وغحمض ذلك ضمان سثم المساس بضراطئ المرأة بأي حضض طظ افحضال، ضاةظغثعا جظسغاً 
المادة ١١٩ طظ طسعدة دجاعر دولئ الثقشئ لتجب الاترغر: "غمظع ضض طظ الرجض والمرأة طظ طئاحرة أي سمض شغه خطر سطى 
افخقق، أو شساد شغ المةامع". وطظ خقل ظزاطعا الاسطغمغ والصدائغ، جاسسى الثولئ جاعثة إلى الصداء سطى المعاصش 
البصاشغئ الاغ تصطض طظ حأن المرأة أو تسطئعا طظ تصعصعا اإلجقطغئ، وضثلك تصدغ سطى الممارجات الاصطغثغئ الزالمئ طبض 
الجواج الصسري وجرائط الحرف. وأخغرًا، جاظفث الثقشئ سصعبات صاجغئ سطى أي حضض طظ أحضال اإلجاءة ضث المرأة بما شغ 
ذلك السظش والةرائط الةظسغئ. تحمض صعاظغظ السصعبات عثه سصعبئ اإلسثام سطى الصاض أو اقغاخاب. وتئغظ جةقت المتضمئ 
طظ الثقشئ السبماظغئ أن افزواج الثغظ ضاظعا سظغفغظ تةاه أزواجعط ساصئاعط الثولئ، بما شغ ذلك السةظ شغ بسخ افتغان. 
وضبغرًا طا ألجم الصداة الجوج بصئعل الحرط الصائض بأظه إذا  ضّرر تسظغفه لجوجاه، شسغاط ذقصعما دون أن تاثطى الجوج سظ 
تصعصعا المالغئ. سقوة سطى ذلك، شإن الثولئ ططجطئ بأن غضعن لثغعا ظزام صدائغ شسال لطاساطض طع الةرائط بسرسئ بتغث 

تضعن المرأة صادرة سطى الاماس السثالئ سطى وجه السرسئ وبسععلئ سظ أي اظاعاضات لحرشعا أو تصعصعا.
ضض عثا غثطص طةامساً شغ ظض الثقشئ سطى طظعاج الظئعة تغث جاحسر المرأة باقتارام وافطان داخض طظجلعا وشغ التغاة 
الساطئ، تغث جاامضظ طظ الثراجئ والسمض والسفر شغ بغؤئ طتمغئ. لثلك، غضمظ تض السظش ضث المرأة شغ ظزام السطغط الثئغر 
جئتاظه وتسالى، الثي حرع أتضاطا تدمظ سقصئ آطظئ وطبمرة بغظ الرجض والمرأة، جعاء شغ التغاة افجرغئ أو شغ المةامع. 
وبالاالغ، شإن طسالةئ عثه المحضطئ الثطغرة بطرغصئ شسالئ وجثغئ تاططإ طظا أن ظظزر إلى أبسث طظ الظماذج الفاحطئ التالغئ، 

وبثقً طظ ذلك، ظجغث طظ شعمظا لطصغط والمسآولغات الاغ أوجثعا اإلجقم ضظزام لطتغاة.
 [الرسث: ١١] ﴾ْغُفِسِهْم

َ
ُواْ َما بِأ َّ ُفَغرِيّ ُ َما بَِقوٍْم َح َّ الَ ُفَغرِيّ غصعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿إَِنّ اهللا
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٤٩

ح»
ّ
«المرأة والنزاع المسل

حلول على الورق... وفشل في الميدان!

براءة طظاخرة
سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الّاترغر

افرض المئارضئ – شطسطغظ

سظث التثغث سظ طظاذص الظجاع المسّطح تصفج إلى الّثعظ خعر الّثطار والّثطاء وافحقء، ودطعع افطعات البضالى، وافذفال 
الغااطى، واشاراق افجر وتحااعا، وطحاعث الاعةغر والطةعء المآلمئ، وطساظاة الاسثغإ وافجر، واقخافاء الصسري، واآلبار 
الةسثغئ والظفسغئ والاغ غسامر تأبغرعا لمثى ذعغض وفجغال طاقتصئ ظاغةئ اجاثثام أجطتئ ضغماوغئ وظعوغئ طثطرة، 
حاء  إن  المعضعع  عثا  شغ  وجظظاصح  والسغاجغئ...  والمسغحغئ  اقصاخادغئ  التغاة  جعاظإ  جمغع  تطال  أخرى  وتأبغرات 
اهللا افعثاف واآللغات الاغ تثدعا طغباق بغةغظ لاتسغظ تغاة المرأة شغ طظاذص الظجاع المسطح، وجظتاضط عثه افعثاف 

واآللغات وطثى ظةاتعا واصسغًا وظزرغًا.
أوقً: افعثاف المراد تتصغصعا شغ طةال المرأة والظجاع المسطح وآلغات تظفغثعا:

تثدت وبغصئ طآتمر بغةغظ جائ أعثاف تسسى لاتصغصعا لاتسغظ تغاة المرأة شغ طظاذص الظجاع المسّطح، وعثه افعثاف 
عغ:

١-  زغادة طحارضئ المرأة شغ تض الظجاسات وخظع الصرارات وتماغئ الظساء القئغ غسحظ تتئ ظروف الظجاسات المسطتئ 
وغغرعا أو القئغ غسحظ تتئ اقتاقل افجظئّغ.

٢-  تثفغخ الظفصات السسضرغئ المفرذئ والتث طظ تعاشر افجطتئ.
٣-  تحةغع أحضال تض الظجاسات بثون سظش والتث طظ تثوث اظاعاضات لتصعق اإلظسان شغ تاقت الظجاع.

٤-  تحةغع طساعمئ المرأة شغ إغةاد بصاشئ السقم.
٥-  ضفالئ التماغئ والمساسثة والاثرغإ لقجؤات والمحردات القئغ بتاجئ إلى تماغئ دولغئ وضثلك المحردات داخطغاً.

٦-  تصثغط المساسثة لطمرأة شغ المساسمرات وافصالغط غغر الماماسئ بالتضط الثاتغ.
وصث وضسئ العبغصئ طةمعسئ طظ اإلجراءات الاغ غةإ سطى التضعطات والمظزمات الثولغئ واإلصطغمغئ تظفغثعا لاتصغص 
وزغادة  الصرار  خظع  طراضج  شغ  الظساء  طحارضئ  بجغادة  الثول  طظ  السثغث  صاطئ  اإلجراءات  بعثه  والاجاطًا  افعثاف،  عثه 
بغظ  لطمساواة  تفاعط  طثضرة  لطمرأة  الماتثة  افطط  عغؤئ  طع  أغدًا  وّصسئ  الاغ  افردن  طبض  السقم  بسبات  شغ  تمبغطعا 
الةظسغظ وتمضغظ المرأة، والمحارضئ الفسالئ لطمرأة شغ صطاع افطظ وسمطغات تفر السقم، وجارسئ السثغث طظ الثول إلى 
المخادصئ سطى صرار طةطج افطظ ١٣٢٥ تعل المرأة والسقم وافطظ، تغث أصّرت التضعطئ الطئظاظغئ شغ أغطعل ٢٠١٩ خطئ 
السمض العذظغئ افولى الثاخئ بطئظان لاطئغص صرار طةطج افطظ ١٣٢٥ تعل المرأة والسقم وافطظ، شغما خادق المةطج 
العزاري شغ تعظج والتضعطئ افردظّغئ سطى الثطئ العذظغئ لاظفغث صرار طةطج افطظ الثولغ ١٣٢٥ تعل المرأة والسقم 

وافطظ شغ سام ٢٠١٨ لقجعام شغ خطص بغؤئ تمضغظغئ لاظفغث اقلاجاطات الماسطصئ بسقم المرأة وأطظعا.
باظغًا: المرأة والظجاع المسطح (إخفاصات وأوعام)

الاغ  اإلجراءات  وشغ  المسطح»  والظجاع  طةال «المرأة  شغ  بغةغظ  سمض  طظعاج  تثدعا  الاغ  افعثاف  شغ  الظزر  خقل  طظ 
وضسئ لاظفغثعا ظةث الاالغ:

والمظزمات  العغؤات  شغ  الصرار  لمراضج  بعخعلعا  المرأة  وتمضغظ  الةظسغظ  بغظ  المساواة  طظ  اقتفاصغئ  عثه  تةسض   -١
والطةان ذات السقصئ بمةال التروب وطفاوضات السقم طتعرًا فعثاشعا وتطرتعما ضتض لاثفغش طساظاة المرأة شغ طظاذص 
الّسطط  تأطغظ  شغ  طاساٍو  بثور  تظعخ  أن  لطمرأة  أرغث  «إذا  أّظه:  سطى  العبغصئ  طظ   ١٣٤ المادة  شاظص  المسّطح،  الظجاع 
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وخغاظاه، شغةإ تمضغظعا جغاجغًا واصاخادغًا، وغةإ أن تضعن طمبطئ سطى جمغع طساعغات خظع الصرار تمبغًق ضاشغًا»، وعط 
بثلك غدططعن المرأة وغتمطعظعا شعق ذاصاعا بثل أن غثففعا سظعا طساظاتعا، شغةسطعظعا تةري خطش السراب، شالمساواة 
وشصًا  والتصعق  العاجئات  ووزع  سطغعا  وافظبى  الثضر  طظ  ضّقً  اهللا  شطر  الاغ  الفعارق  تراسغ  ق  واعغئ  شضرة  الةظسغظ  بغظ 
ُّ َغْفساً إَِالّ وُْسَعَها﴾، سقوة سطى  َ لثلك شطط غزطط أّي ذرف طظعما ولط غتمطه أّي حغء شعق ذاصاه غصعل تسالى: ﴿َال يَُكلُِّف اهللا
أّظعا شضرة أصرَّ أعطعا بفحطعا وسثم إطضاظغئ تتصغصعا إلى اآلن أو تاى شغ المساصئض الصرغإ، شفغ ضطمئ ألصاعا أظطعظغع 
غعتغرغح، افطغظ السام لفطط الماتثة باارغت ٢٤ طظ أغطعل/جئامئر ٢٠١٩. خرح صائًق شغ طسرض تثغبه سظ المساواة 
بغظ الةظسغظ: «بأّظه وشصا لقتةاعات التالغئ، جغساشرق افطر صرظغظ لسث الفةعة شغ الامضغظ اقصاخادي»، صائق «ق غمضظظا 

صئعل سالط غثئر تفغثاتغ أن المساواة غةإ أن تظازر تفغثات تفغثاتعظ».
لمتاضمئ  الثولغئ  المتاضط  أو  اإلسمار  إسادة  أو  المفاوضات  لةان  شغ  وطحارضاعا  الصرار  لمراضج  المرأة  وخعل  سظ  أّطا 
طرتضئغ جرائط الترب أو أي طظخإ آخر طظ طظاخإ خظع الصرار شطظ غضعن له أبر تصغصغ شغ إظعاء التروب وتثفغش طساظاة 
المثظغغظ بحضض سام والظساء بحضض خاص، فّن الظزام الثي تأتمر به عثه الطةان والصعاظغظ الاغ تتاضط لعا تثرج طظ 
طحضاة الظزام الرأجمالغ الثي تساظصه الثول اقجاسمارغئ ُطحسطئ التروب والظجاسات، شعثه الطةان والمآجسات طظجوسئ 
طظ صعة الاشغغر وضضُّ طظ غخض لعثه المراضج (رجًق أو اطرأة ) عع طضئض افغثي طتضعم بعثه السغاجات وبإرادة وطخالح 
الثول الضئرى. سقوة سطى أّن شضرة وخعل المرأة لمراضج الصرار جغتسظ طظ تال الظساء شغ ذلك الئطث، صث بئئ شحطعا سطى 

أرض العاصع، واظزروا إذا حؤاط سطى جئغض المبال إلى تال بظشقدش وظسائعا شغ ظضِّ تضط تسغظئ.
اقجاماسغئ  الاظمغئ  فغراض  افطعال  وتثخغص  السسضرغئ  الظفصات  باثفغخ  التضعطات  بغةغظ  طغباق  غطالإ   -٢
واقصاخادغئ وق جغما طظ أجض الظععض بالمرأة، ولضظظا ق ظثري أي ظععض غرغثون وسطى أي أجاس جغضعن؟ وظسطط غصغظا 
أّظه لظ غاطَّ تتصغص تصثم غثضر شغ عثا المةال، فظظا ظاتثث سظ دول رأجمالغئ اجاسمارغئ ق تسطغ صغمئ جعى لطمادة، 
وضثلك شإّن افظزمئ التاضمئ شغ السالط الغعم «الاابسئ» و«المائعسئ» عغ أظزمئ جئاغئ ق أظزمئ رساغئ، وغآغث ذلك طا 
صالاه شعطجغطغ طقطئع - ظضعضا، (المثغرة الاظفغثغئ لعغؤئ افطط الماتثة لطمرأة) أّن «دسعات المظزمئ الظسعغئ الماضررة 
المةامع  طظ  لعا  اقجاةابئ  تاط  لط  اجاماسغئ  اجابمارات  إلى  السسضري  اإلظفاق  وتتعغض  افجطتئ  وتتثغث  السقح  لظجع 
الثولغ» ووشصًا لاصرغر «طسعث جاعضععلط الثولغ فبتاث السقم - جغئري» شإن اإلظفاق السسضري السالمغ لسظئ ٢٠١٨
وخض إلى أسطى طساعى له طظ ٣٠ ساطًا طدئ، ووشص بغاظات المسعث أخئح اإلظفاق السالمغ أسطى بظسئئ ٧٦٪ طصارظئ بتةط 

اإلظفاق خقل شارة طا بسث الترب الئاردة سام ١٩٩٨.
٣- غطالإ طغباق بغةغظ الثول بالاعصغع سطى طساعثات تزر اظاحار السقح وق جغما الظعوي، ولضّظ الثول الضئرى ق 
تعصع وق تطاجم بعا، شعثه الثول ق غعمعا جقطئ الئحر وق الئغؤئ وق أّي حسار ضاذب ترشسه، وطصغاس أسمالعا عع المظفسئ 
بتّص  الةرائط  أبحع  ارتضاب  إلى  ذلك  أدى  ولع  المظفسئ  تطك  لاتصغص  وافجالغإ  العجائض  ضض  تسثر  ظةثعا  لثلك  غغر،  ق 
الحسعب، شصث اجاثثطئ عثا السقح شغ السراق والغابان وشغاظام وجعرغا دون أدظى اسائار لقتفاصغات وق الئروتعضعقت 
اقتفاصغات  عثه  تساثثم  الثول  شعثه  جظغش،  ضاتفاصغئ  المثظغغظ  بتصعق  الماسطصئ  أو  المثطرة  افجطتئ  بتزر  الماسطصئ 
تخان ذروادة لاظفغث طثططاتعا وتتصغص طخالتعا، وتاثث طظعا أداة ضشط سطى دول وتاشاضى سظ دول أخرى تسئما 
تصادغه طخالتعا... وطظ المفارصات الاغ تعضح دجض عثه الثول وازدواجغاعا أّن أطرغضا غجت السراق سام ٢٠٠٣ بتةئ 
الئتث سظ أجطتئ الثطار الحاطض، شإذا بعا تتثث دطارًا حاطق شغ الئطث ق زال أعطه غساظعن طظ آباره إلى الغعم، شئتسإ 
دراجئ ظحرعا طعصع «ذي إظارجغئئ» شغ سام ٢٠١٩ شإّن افذفال الثغظ غعلثون الغعم غساظعن طظ سغعب خطصغئ طروسئ 
طرتئطئ بعجعد سسضري أطرغضغ طسامر عظاك. وأحار الضاتإ طعرتغجا تسغظ إلى أن الاصرغر الخادر سظ شرغص طظ الئاتبغظ 
الطئغغظ المساصطغظ صث أضث سطى الحثوذات الثطصغئ المسةطئ لثى افذفال السراصغغظ المعلعدغظ بالصرب طظ صاسثة ذطغض 

الةعغئ، وعغ صاسثة غثغرعا الاتالش السسضري افجظئغ بصغادة العقغات الماتثة.
٤- تظص وبغصئ بغةغظ سطى اتثاذ إجراءات لطاتصغص طع أشراد الحرذئ وافطظ والصعات المسطتئ وغغرعط طمظ غرتضئعن 
أسمال سظش ضثَّ المرأة واظاعاضات لطصاظعن اإلظساظغ الثولغ واظاعاضات لتصعق اإلظسان وتاقت الظجاع المسطح وطساصئاعط، 
ولضظ تصغصئ لط تاط طساصئئ طرتضئغ عثه الةرائط، ولط غاط التث طظعا، بض إنَّ افطط الماتثة راسغئ عثا المآتمر (طآتمر 
بغةغظ) صث ارتضئئ جرائط سطى ظطاق واجع طظ السالط تتئ تماغئ التخاظئ الاغ غاماع بعا الساططعن شغعا شعض عغ شعق 
الصاظعن والمتاجئئ؟! شصث ظحرت وضالئ افظاضعل الارضغئ باارغت ٢٠١٨/١٢/١٠ تصرغرًا جاء شغه «حعث الساطان الماضغان 
الماتثة.  لفطط  الاابسئ  السقم  تفر  صعات  إلى  المعجعئ  الةظسغ  واقساثاء  اقجاشقل  ادساءات  سثد  شغ  طجسةا  ارتفاسا 
وباإلضاشئ إلى اظاحار الةعع واظسثام افطظ شغ طظاذص الخراسات، شاصط السظش الةظسغ طظ جاظإ «تفزئ السقم» الزروف 
الصاجغئ لطدتاغا شغ دول طبض عاغاغ والخعطال وجمععرغئ الضعظشع الثغمصراذغئ وطآخرا شغ جمععرغئ أشرغصغا العجطى». 
وبسث تحضغض لةان الاتصغص شغ عثه الةرائط ضاظئ السصعبئ افضبر حغعساَ عغ إسادة الماعط إلى بطثه! شضغش لظا أن ظظازر 
طمظ اظاعك تصعق اإلظسان واظاعك أسراض الظساء واساثى سطى افذفال أن غضعن أطغظًا سطى المرأة وغحضض لةان تتصغص 

وغخثر السصعبات بتصِّ طرتضئغعا؟!
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ولغج افطر طصاخرًا سطى الاشاضغ سظ الةرائط الاغ غرتضئعا طعظفععا بض إنَّ افطط الماتثة والمآجسات الاابسئ لعا 
الثول  غث  شغ  أداة  إظحائعا  طظث  ضاظئ  وصث  المزطعطغظ،  خش  شغ  ق  الزالمغظ  خّش  شغ  وتصش  ضئغرة  بازدواجغئ  تاساطض 
الضئرى، والحعاعث سطى تعاذآ افطط الماتثة وازدواجغاعا أضبر طظ أن غاسع لعا عثا المصام. ولضظ ظثضر طظعا دسمعا 
لضغان غععد طظث ظحأته وإخثارعا لطصرارات الاغ تسارف به وبعجعده وتشاضغعا سظ جرائمه بتص أعض شطسطغظ، وصغام 
١٠٠ خقل  الاعتسغ  طظ  ألش   ٨٠٠ طظ  أضبر  وذبح  الماتثة،  افطط  صرارات  طزطئ  تتئ  وتثطغره  السراق  باتاقل  أطرغضا 

وقتصا شغ جربرغظغاحغا  غعم شغ رواظثا سام ١٩٩٤ طع طسرشئ الصعات الاابسئ لفطط الماتثة طسئصا بعثه المثططات، 
سام ١٩٩٥ ذبح أضبر طظ ١٠ آقف طسطط سطى أغثي الخرب وشغ المظطصئ الاغ ضاظئ تتئ تماغئ صعات افطط الماتثة، 
وطساظثتعا لطمةرم بحار وخماعا سطى إجراطه واجاثثاطه لطسقح الضغماوي شغ الشعذئ وشغ غغرعا... وق زالئ تئتث عض 

ترصى عثه لةرائط ترب أم ق؟!
لط  العاصع  أرض  سطى  ولضظ  والمحردات،  لقجؤات  والاثرغإ  والمساسثة  الثولغئ  التماغئ  تعشغر  سطى  العبغصئ  تظص   -٥
ُغداه الثسط والمساسثة الاغ ُصّثطئ تةط طا ُأحسض طظ تروب وخراسات وطا خطفاه طظ دطار وطحاضض، وتاى عثا الفاات 
الثي تّط تصثغمه ضان طظ جغعب حسعب الثول الاغ تئرسئ بأطعالعا شغ طآتمرات الماظتغظ، والاصخغر والاثاذل سظ تعشغر 
أذطص  طثغمات  شغ  القجؤات  شساحئ  افطمغئ  المظزمات  ذال  ضما  المسادغفئ  الثول  ذال  صث  لقجؤغظ  والرساغئ  التماغئ 
سطغعا طثغمات المعت لسعء افوضاع المسغحغئ شغعا، وصث وردت تصارغر تاتثث سظ جعء المساططئ واقجاشقل الثي غمارس 
سطى القجؤات شغ جئغض تخعلعظ سطى الشثاء والثثطات افجاجغئ، شعشصًا لطاصرغر الثي ظحرته الئغ بغ جغ باارغت ٢٧
خثطات  تصثغط  سطى  السعرغات  القجؤات  إجئار  غاط  شإّظه   ،«٢٠١٨ جعرغا  طظ  سظعان «أخعات  تتئ   ٢٠١٨ حئاط/شئراغر 
جظسغئ طصابض التخعل سطى الشثاء طظ افطط الماتثة، وأّن إجاءة المساططئ تظاحر شغ جمغع أظتاء المتاشزات شغ جظعب 
جعرغا. ووخش الساططعن شغ طةال اإلغابئ ضغش أن المساسثات اإلظساظغئ ضبغرًا طا ُتمظع سظ عآقء الظساء طا لط غساةئظ 
لعثه المطالإ، وأّن المحضطئ طاةثرة لثرجئ تخض إلى رشخ بسخ الظساء السعرغات الثعاب إلى طراضج الاعزغع خحغئ أن 

غفارض الّظاس أّظعظ صث صثطظ أجسادعظ طصابض المساسثات الاغ تخطظ سطغعا. وق تعل وق صعة إق باهللا.
بالبًا: اإلجقم رتمئ وعثاغئ شغ الاحرغع ودولئ تدمظ سثالئ الاطئغص

لصث جاءت أتضام اإلجقم وتحرغساته شغعا رتمئ وعثاغئ وتغاة لطئحرغئ تاى شغما غاسطص بالتروب والصاال، وصث ضفض 
اإلجقم تتصص ذلك طظ خقل الثولئ، وعثه بسخ الثطعط السرغدئ الاغ تعضح ذلك:

١- اإلجقم دغظ رتمئ وعثاغئ وتغاة، وصث جاء لغسسث الئحرغئ، ق لغحصغعا أو غعثد أطظعا واجاصرارعا، وصث خاذإ اهللا 
رَْسلَْناَك إِالَّ رمَْحًَة لِّلَْعالَِمنَي﴾، والةعاد شغ اإلجقم عع إلتغاء الئحر بظحر اإلجقم بغظعط، 

َ
جئتاظه وتسالى ظئغه  بصعله: ﴿َوَما أ

وطربعط بالعثف الثي رجمه  ولغج إلعقضعط وإشظائعط، والصاال شغ تخعر المسطط طتثد وطصغث بأواطر اهللا وظعاعغه 
الحارع، وعع إزالئ التعاجج المادغئ الاغ تصش شغ وجه الثسعة وتمطعا لطسالط، شسظ ابظ سمر رضغ اهللا سظعما سظ رجعل 
الَة َويُْؤتُوا  داً َرُسوُل اللِه َويُِقيُموا الصَّ اهللا خطى اهللا سطغه وآله وجطط صال: «أُِمْرُت أَْن أَُقاِتَل النَّاَس َحتَّى َيْشَهُدوا أَْن الَ إِلََه إِال اللُه َوأَنَّ ُمَحمَّ
الزَّكَاَة، َفإَِذا َفَعُلوا َذِلَك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم َوأَْمَوالَُهْم إِال ِبَحقِّ اإلِْسالِم، َوِحَسابُُهْم َعَىل اللِه» (طافص سطغه والطفر لطئثاري)، عثا طظ تغث 
الاحرغع، أّطا طظ تغث الاطئغص شإّن دولئ الثقشئ لغسئ دولئ اجاسمارغئ تسغح سطى طص دطاء الحسعب وظعإ برواتعا، 
وق تصاتض طظ أجض العغمظئ سطى آبار الئارول وق سطى طظاجط الفتط والثعإ وافلماس...إلت، وق سطى أطاضظ اجاراتغةغئ 
تمضظعا طظ السغطرة الزالمئ سطى ضض طضان، وصث حعث الاارغت سطى سثالئ دولئ الثقشئ طع حسعب الئقد الاغ تّط شاتعا، 
شإن رشدعا، سرضئ سطغعط دشع الةجغئ والثخعل شغ جططان اإلجقم، شإن  وضغش أّظعا ضاظئ تسرض سطغعط اإلجقم أوقً 

أبعا صاتطاعط.
٢- جغاجئ اإلجقم شغ الةعاد لغسئ جغاجئ إبادة لطمثظغغظ والحةر والتةر، والصاال شغ اإلجقم ق غسظغ إعقك الترث 
والظسض بعجائض صاطئ وتصعم الثول اقجاسمارغئ وسمقؤعا باجاثثاطعا دون رادع طبض الشازات الساطئ وافجطتئ الظعوغئ 
ْو َفَساٍد 

َ
والئغعلعجغئ وغغرعا. شاإلجقم غسائر صاض الظفج العاتثة ضصاض الّظاس جمغسًا، ضما صال تسالى: ﴿َمن َقَتَل َغْفساً بَِغرْيِ َغْفٍس أ

َما َقَتَل اجَّاَس مَجِيعاً﴾. وصث ضان رجعلظا  غعخغ الةغعش الثارجئ لطصاال طا رواه طسطط وأبع داود سـظ جطغمان  َغّ
َ
ْرِض َفَكك

َ
يِف األ

بظ ُبرغثَة، سـظ أبغه: أنَّ الظئغ  صال: «اْغُزوا ِباْسِم اللِه، َوِيف َسِبيِل اللِه، َوَقاِتُلوا َمْن كََفَر ِباللِه، اْغُزوا َوَال تَْغِدُروا، َوَال تَغلُّوا َوَال مُتَثُِّلوا، َوَال 
تَْقُتُلوا َولِيداً» وقد سار الخلفاء عىل نهجه من بعده، فمن وصايا أيب بكر ألمراء الُجند: «ال تقتلوا امرأًة، وال صبّياً، وال كبرياً َهرماً، وال تقطعوا شَجراً 

ُبنَّ عامراً، وال تَعقرنَّ شاًة وال بعرياً إالَّ ملأكلة، وال تُغرُقنَّ نخالً وال تحرقنَّه، وال تغلل، وال تجنُب». ُمثمراً، وال تُخرِّ

٣- وضع اإلجقم أتضاطًا لطمساأطظغظ وذالئغ الطةعء وتفر لعط أظفسعط وأطعالعط شصرر تصعصًا لقجؤغظ صئض أن تدسعا 
غَُّهْم َقوٌْم الَّ َفْعلَُموَن﴾، 

َ
َمَنُه َذلَِك بِك

ْ
بْلِْغُه َمأ

َ
َِّ ُعمَّ أ َّ يَْسَمَع َكَالَم اهللا ِجرْهُ َح

َ
َن الُْمرْشِكنَِي اْسَتَجاَرَك َفأ َحٌد مِّ

َ
لعط افطط الماتثة صال تسالى: ﴿َوإِْن أ

وُشاتئ لعط دولئ الثقشئ وتترضئ جغعحعا ظخرة لضضِّ طزطعم وطصععر طظ المسطمغظ أو طظ رساغا الثولئ أو طمظ اجاشاث 
بعا طظ غغرعط، وتادبئ إظصاذ السططان باغجغث الباظغ لطغععد الثغظ شّروا طظ طتاضط الافاغح شغ إجئاظغا حاعثة سطى 

ذلك.
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٤- دولئ الثقشئ تةسض طظ الثشاع سظ أسراض الظساء وتماغاعظ سطى رأس أولعغاتعا، وعغ ق تجج بالمثظغغظ وق جغما 
الظساء شغ وجط الّظار لاتصغص أعثاشعا ضما عع تاخض الغعم شغ جعرغا والغمظ وغغرعا طظ الئقد، وخرخئ اجاشابئ واتثة 
تططصعا إتثى الظساء المسطمات ضفغطئ باترغك جغح سرطرم لظخرتعا، ضما شسض الرجعل  سظثطا أجطى بظغ صغظصاع، وضما 

شسض الثطغفئ المساخط سظثطا اجاشابئ به اطرأة طسطمئ شغ جةعن الروم.
٥- شغ دولئ الثقشئ ق غضعن عظاك تسارض بغظ اإلظفاق سطى الظعاتغ السسضرغئ شغ الثولئ، وبغظ اإلظفاق سطى الصطاسات 
افخرى ضالختئ والاسطغط وتعشغر التاجات افجاجغئ لطظاس، فّن رساغئ حآون الظاس وتعشغر اتاغاجاتعط عع طظ واجئات 

الثولئ، ضما عع اإلسثاد السسضري.
شعاضسع  المسطح،  الظجاع  طظاذص  شغ  الظساء  تغاة  تتسغظ  شغ  بغةغظ  طغباق  جغاجات  شحض  وظزرغًا  واصسغًا  لظا  تئغّظ  لصث 
غثفش  أن  بإطضاظه  ذرتعه  طا  أّن  الظساء  وأوعمعا  الختغتئ  العجعئ  سظ  الئعخطئ  ترشعا  صث  سطغه  والمعصسعن  المغباق 
طساظاتعظ، والتصغصئ أّظعط لط غحثخعا المرض بحضض ختغح لغسطعا له السقج الظاجع، شالمحضطئ ق تضمظ شغ المساواة 
أو سثطعا أو شغ وخعل المرأة لمراضج الصرار أو سثطه، وق باقظدمام لقتفاصغات الثولغئ الماسطصئ بمظع الاسطح أو بتصعق 
اإلظسان، بض المحضطئ شغ المئثأ الثي تساظصه الثول الماتضمئ شغ المةامع الثولغ وجغاجاته، وطا أشرزه طظ أشضار وطا 
أظاةه طظ جغاجات وططاطع اجاسمارغئ تسئئئ شغ إحسال الظجاسات والتروب الاغ أضطئ افخدر والغابج وتسئئئ شغ ظاائب 
ضاربغئ سطى الئقد الاغ أحسطئ شغعا وق جغما سطى الظساء وافذفال، وطظ بّط جاءت عثه الثول وذرتئ التطعل سظ ذرغص 
المآجسات افطمغئ، شضان الثواء شاجثًا فظه أخث طظ طخثر الثاء، إذًا شالمحضطئ طحضطئ ظزاٍم وضسغ شاجث، وطحضطئ دول 
َال َفْعلَُم َمْن َخلََق وَُهَو اللَِّطيُف 

َ
ق تسطغ أي صغمئ جعى لطمادة، ولثلك ق بثَّ طظ اجائثال طئثأ رباظغ به طظ لثن تضغط خئغر ﴿أ

َبرُِي﴾، وعثا المئثأ عع اإلجقم، وضان ق بّث طظ إصاطئ دولئ تصعم باطئغصه شغ واصع التغاة شاصثم التطعل السمطغئ لاطك 
ْ
اخل

المحاضض ق طةرد تطعل سطى العرق، واتفاصغات ق تسمظ وق تشظغ طظ جعع، وعثه الثولئ عغ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
 طظعاج الظئعة الصادطئ صرغئًا بإذن اهللا
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«المرأة واالقتصاد»
تقدم أم اضطهاد من رواية:

«تمكين المرأة من خالل التوظيف»؟

شغضا صمارة
سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الّاترغر

إظثوظغسغا

(طارجط)

اظاصادات لعسعد إسقن بغةغظ +٢٥ شغ المةال اقصاخادي:
"ظتظ  غاضئات.  تغث طدئ ٢٥  جظئ سطى إسقن بغةغظ، وق زلظا بسغثات سظ العخعل إلى المساواة بغظ الةظسغظ. إّن 

سثم المساواة شغ البروة والسططئ والمعارد  باتئ أضئر طظ أي وصئ طدى".
طظاثى  شغ  اجامسظ  الطعاتغ  العادئ  والمتغط  آجغا  طظطصئ  أظتاء  جمغع  طظ  والظسعغات  الحابات  سظه  سئرت  طا  عثا 
المةامع المثظغ لطحئاب والظسعغئ شغ باظضعك شغ ٢٢-٢٦ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٩، الثي ظزماه الطةظئ اقصاخادغئ 
الثاطسئ  السظعغئ  بالثضرى  لقتافال  المظاثى  تظزغط  تط  الماتثة.  لفطط  الاابسئ  العادئ  والمتغط  آلجغا  واقجاماسغئ 
سطغه بغةغظ+٢٥. شغ المةال اقصاخادي إلسقن وطظعاج سمض  وغالئًا طا غططص  والسحرغظ إلسقن وطظعاج سمض بغةغظ، 
بغةغظ، عظاك السثغث طظ افعثاف اقجاراتغةغئ الاغ تعثف إلى تسجغج اقساماد سطى الثات والتصعق اقصاخادغئ لطمرأة، 
بما شغ ذلك المساواة شغ العخعل إلى السمض، وجثوى بغؤئ السمض، وضثلك تسجغج تظسغص المسآولغات بغظ السمض والتغاة 
افجرغئ لطظساء والرجال. شغ العاصع، غسث "تمضغظ المرأة طظ خقل الاعظغش" طعضعسًا رئغسغًا تط الاسّرض له  شغ ججء ضئغر 

طظ إسقن وطظعاج سمض بغةغظ، وغاط تظاوله شغ "طةاقت اقعامام التاجمئ" المثاطفئ.
الظساء  اظاحال  سطى  جاساسث  الرجال  طع  السمض  طضان  شغ  وجعدعا  شغ  المساواة  وتتصغص  المرأة  سمالئ  زغادة  إن  ُغصال 
وافطط طظ الفصر وتسعغض الظمع اقصاخادي وتمضغظ المرأة طظ المحارضئ الضاططئ شغ المةامع وزغادة العخعل إلى الفرص 
واإلجعام بحضض ضئغر شغ الاظمغئ المساثاطئ شغ الئقد وتصثم الثول. تظص المادة ١٦ طظ إسقن بغةغظ سطى جئغض المبال 
سطى طا غطغ: "إن الصداء سطى الفصر باقساماد سطى الظمع اقصاخادي المطرد والاظمغئ اقجاماسغئ وتماغئ الئغؤئ وتعشغر 
السثالئ اقجاماسغئ غصادغ إحراك المرأة شغ الاظمغئ اقصاخادغئ واقجاماسغئ وتتصغص تضاشآ الفرص وطحارضئ المرأة 
والرجض طحارضئ ضاططئ سطى صثم المساواة، باسائارعما طظ سعاطض تتصغص الاظمغئ المساثاطئ المعجعئ لثثطئ الئحر 
وباسائارعما طسافغثغظ طظعا". وبالاالغ، طظ أجض تتصغص عثه افعثاف اقجاراتغةغئ، غثسع إسقن وطظعاج سمض بغةغظ، 
طظ بغظ أحغاء أخرى، إلى تشغغر تصسغط السمض، بسغثًا سظ ضعن الرجض عع المسغض لفجرة وضعن المرأة ربئ المظجل والراسغئ 
افولغئ لفذفال، وظتع زغادة تصاجط طسآولغات الةظسغظ داخض وتثة افجرة. وغثسع أغدا إلى أن تاماع المرأة بسططئ 
أضئر سطى العغاضض اقصاخادغئ شغ المةامسات وتمبغض أشدض شغ خظع الصرارات اقصاخادغئ، بما شغ ذلك خغاغئ السغاجات 
المالغئ والظزام الدرغئغ والصعاسث الاغ تتضط افجعر. وطع ذلك، شإن السآال عع: عض ختغح أظه بسث خمسئ وسحرغظ 
ساطًا طظ خطئ إسقن وطظعاج سمض بغةغظ، تط تصًا تمضغظ المرأة دولغًا وتتصغص الرخاء طظ خقل أتضام وبغصئ بغةغظ وطظ 

خقل زغادة شرص السمض؟
شغ خدط تمطئ الثضرى السظعغئ الثاطسئ والسحرغظ لاأجغج إسقن وطظعاج سمض بغةغظ إلسمال تصعق المرأة، وجث 
تصرغر الاظمغئ المساثاطئ لسام ٢٠١٩ آلجغا والمتغط العادئ تصثطًا غغر ضاٍف شغ أعثاف الاظمغئ المساثاطئ (SDG) لاتصغص 
المساواة بغظ الةظسغظ تاى خقل سحرات السظغظ. سقوة سطى ذلك، حعثت طظطصئ آجغا والمتغط العادئ، والاغ تسث 
الثولغئ  السمض  طظزمئ  بغاظات  تحغر  سصعد.  أربسئ  طظث  بثأت  الاغ  العةرة  تأظغث  طظ  طعجئ  لطرأجمالغئ،  جعق  أضئر  تالغًا 
(٢٠١٣) إلى أن أضئر ظسئئ طظ الساطقت شغ المظازل الئالس طةمعسعظ ٢١,٤ ططغعن طظ طظطصئ آجغا والمتغط العادئ. شغ 
إظثوظغسغا وتثعا، بثأت ظسئئ الظساء اإلظثوظغسغات المعاجرات إلى الثارج شغ الجغادة طظث البماظغظات. تثث تأظغث العةرة 
فن بطثان المصخث طظ السمال المعاجرغظ بتاجئ إلى الساطقت لاتض طتض العظائش شغ المةال المظجلغ. أخئتئ المرأة شغ 
عثه افغام ترة بحضض طاجاغث شغ الترضئ أو العةرة بحضض طساصض ولط تسث تتئ إحراف افجرة أو تتئ إحراف الرجال. 

وشصا لسةقت طظ المظزمئ الثولغئ لطعةرة، تعالغ ٤٨ شغ المؤئ طظ طةمعع المعاجرغظ طظ الظساء.
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بسث ربع صرن، طا زال اجاشقل المرأة طساعذظًا:
غدإ الظساء الظاحطات شغ طظاثى الطةظئ اقصاخادغئ واقجاماسغئ آلجغا والمتغط العادئ، عع حضض طظ أحضال الغأس 
وله جئإ واضح ظتااج إلى شعمه. غاط الاسئغر سظ عثه المحاسر سطى الرغط طظ أن السثغث طظ افبعاب صث شاتئ: الظساء 
طظ  السثغث  وغحشطظ  وذئغئات،  وطعظثجات،  وسالمات،  لطحرضات،  تظفغثغات  وطثغرات  طخاظع،  وساطقت  طجارسات،  الغعم 
العظائش افخرى الاغ ربما ضاظئ غغر طاعصسئ شغ الماضغ. وطع ذلك، شإن شاح شرص العخعل إلى سالط تعظغش الظساء طظ 
خقل حسار "السمض طظ أجض الامضغظ" لط غشغر طساعى طسغحئ طقغغظ الظساء ولط غرشع سظعظ المخاسإ اقصاخادغئ والفصر 

ولضظه أدى بثقً طظ ذلك إلى اجاشقلعظ سطى ظطاق واجع.
بسث ربع صرن طظ إسقن بغةغظ شغ سام ١٩٩٥، ق تجال المرأة تاسرض قجاسئاد السخر التثغث سطى طساعغات حائسئ. 
أشادت "الشاردغان" شغ سام ٢٠١٧، أن الساطقت الضمئعدغات القتغ غسمطظ شغ طخاظع لئغع افتثغئ شغ السقطات الاةارغئ 
الرغاضغئ ذات الحعرة السالمغئ ساظغظ طظ اإلغماء الةماسغ الماضرر طظ اإلرعاق. وتط ظصض أضبر طظ ٥٠٠ ساططئ شغ أربسئ 
طخاظع تابسئ لـNike وPuma وAsics وVF إلى المساحفى. حعثت أخطر تادبئ تط تسةغطعا سطى طثار بقبئ أغام شغ 
تحرغظ الباظغ/ظعشمئر، اظعغار ٣٦٠ ساططئ. وأضثت السقطات الاةارغئ أن عثه التعادث ججء طظ ظمط طظ اإلغماء الثي ذشى 
سطى الصعى الساططئ لطمقبج الاغ غئطس صعاطعا ٦٠٠ ألش حثص طسزمعط طظ اإلظاث. ضاظئ الظساء القتغ اظعرن غسمطظ 
لمثة ١٠ جاسات، جائ أغام شغ افجئعع، وأبطشظ سظ حسعرعظ باإلرعاق والةعع. ضاظئ الترارة المفرذئ أغدًا طحضطئ شغ 
بقبئ طخاظع، تغث بطشئ درجئ الترارة ٣٧ درجئ طؤعغئ. شغ تغظ إن الئسخ غظزر إلى "تأظغث" صطاع المقبج ضثطعة 

إغةابغئ ظتع تترغر المرأة، وعثا لط غتثث إق شغ جغاق اجاشقلغ لطشاغئ.
غعجث شغ بظشقدش ٤٨٢٥ طخظع طقبج، غسمض شغعا أضبر طظ بقبئ طقغغظ حثص، ٨٥٪ طظعط طظ الظساء. أشادت وور 
أون واظئ، بأن ظمع خظاسئ المقبج شغ بظشقدش اتسط باظثفاض افجعر وضسش إظفاذ تحرغسات السمض وتعاشر طةمعسئ 
ضئغرة طظ الساطقت غغر الماعرات. تآدي الظساء الساطقت وظائش طظثفدئ افجر، وغعاجعظ اظاعاضات خارخئ لتصعق السمض 
جاسات  وتترم  إجئاري،  اإلضاشغ  والسمض  الصاظعظغئ،  افطعطئ  تصعق  تعشغر  غاط  طا  ظادرًا  الصاظعظغئ.  غاماسظ بتصعصعظ  وق 
شغ  الساطقت  طظ  السثغث  ضاظئ  ضما  أذفالعظ.  طع  الضاشغ  والعصئ  الضاشغئ  الراتئ  شارات  طظ  الظساء  جثا  الطعغطئ  السمض 
خظاسئ المقبج ضتاغا ترائص المخاظع أو اظعغار طئاظغ المخظع بسئإ أظزمئ الئظاء الماثظغئ. سطى جئغض المبال اظعغار 
طةمع طخظع رظا بقزا شغ ظغسان/أبرغض ٢٠١٣ تغث صاض أضبر طظ ١١٠٠ حثص، طسزمعط طظ الظساء والفاغات. سقوة 
شغ  أضساف  أربسئ  بجغادة   - ٢٠١٧ سام  شغ  افوجط  الحرق  شغ  لطسمض  بظشقدش  طظ  اطرأة   ٨٣٠٠٠ عاجرت  ذلك،  سطى 
ساطغظ، بسث تعصغع اتفاصغئ السمض بغظ بظشقدش والسسعدغئ شغ سام ٢٠١٥ ضما تحغر الئغاظات التضعطغئ. ضما ساد سثد 
طاجاغث طظ الظساء إلى المظجل، بثسعى تسرضعظ لمساططئ جغؤئ، وشصًا لةمسغئ BRAC الثغرغئ، الاغ جةطئ ١٣٠٠ سائث شغ 

سام ٢٠١٨ وأضبر طظ ٩٠٠ شغ سام ٢٠١٩، وجمغسعط صالعا إظعط تسرضعا لطاسثغإ أو جعء المساططئ.
شغ أشرغصغا، غاط اجاشقل الظساء شغ السمض شغ الصطاع الجراسغ الثي غاألش شغ الشالإ طظ الجراسئ سطى ظطاق خشغر، طع 
أضبر طظ ٥٠٪ طظ الظحاط الجراسغ الثي تصعم به الظساء، وتظاب تعالغ ٦٠-٧٠٪ طظ افغثغئ شغ طظطصئ جظعب الختراء 
افشرغصغئ الضئرى. تاتمض الظساء سئؤا ضئغرًا شغ اإلظااج الجراسغ، وعع سمض صاخط لطزعر وحاق، وغادمظ جاسات ذعغطئ، 
وغالئًا طا غاط تتئ أحسئ الحمج التارصئ. سقوة سطى ذلك، شإن وخعلعظ وجغطرتعظ سطى طعارد اإلظااج غالئًا طا غضعن  

طصغثا إلى تث ضئغر.
لطرأجمالغئ،  افجاجغئ  الصغط  إن  تغث  وافذفال،  لطظساء  بالظسئئ  لطشاغئ  اجاشقلغئ  العاصع  شغ  عغ  الرأجمالغئ  ذئغسئ  إن 
والاغ تصثر بطئغساعا تضعغظ البروة سطى رشاعغئ افشراد، تسعط إلى تث ضئغر شغ بظاء سصطغئ اجاشقلغئ لطفصراء والدسفاء. 
إن الرأجمالغئ بمئادئعا افجاجغئ - السطماظغئ، الئراغماتغئ، المادغئ الماسئ - وضثلك المئثأ اقصاخادي المامبض شغ ترغئ 
المطضغئ صث غثى طةامسًا أظاظغًا واجاشقلغًا. جغتسإ السثغث طظ افشراد المظامغظ لعثا الظعع طظ المةامسات دائمًا "الاضطفئ" 
و"الربح" في سقصات وطمارجات طةامسغئ  غصعطعن بعا شغ التغاة، بما شغ ذلك شغ المةال اقصاخادي،  طاةاوزغظ ضض 

الصغط افخرى، جعاء أضاظئ صغمًا إظساظغئ أو أخقصغئ أو روتغئ.
اقجابمار السام شغ شضرة الظسعغئ والمساواة بغظ الةظسغظ:

ضان دخعل الظساء جعق السمض بأسثاد ضئغرة واتثا طظ أسزط إظةازات الترضئ الظسعغئ. تعاشص جمغع المثارس الظسعغئ 
سطى أظه غظئشغ تحةغع الظساء سطى تضرغج المجغث طظ وصاعظ شغ السمض والمةال السام لاتصغص الامضغظ. تسامر الظسعغئ 
الطغئرالغئ شغ جسض الظساء غثرضظ أظعظ غاسرضظ لطصمع إذا لط غضظ طساصقت طالغًا وغسمطظ بأجر. ، تط حظ التمقت ضث 
السمض الثي تصعم به الظساء شغ التغاة المظجلغئ، طبض اقساظاء بالمظجل وتربغئ افذفاله  باسائاره غغر طبمر وغغر طعط، وعثر 
لطاصاتعظ وطعاعئعظ، ووضع لطظساء شغ طظخإ باظعي. وبالاالغ، تط إخراجعظ طظ المظجل وتحةغسعظ سطى طمارجئ طعظ 

طحروذئ بسثم اقساماد سطى الرجال بسث اآلن.
وطع ذلك، شإن افطر العاضح عع أظه شغ طسزط الئطثان، بالظسئئ لةماعغر طظ الظساء القتغ دخطظ السمض، سطى أطض تتسغظ 
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طساعى طسغحاعظ، لط غتخطظ سطى الامضغظ وق افطظ المالغ، بض بافترى اقجاشقل والصمع، ودخطئ أسثاد ضئغرة لطسمض 
بعظائش بأجر طظثفخ، وغالئا طا غسمطظ لساسات ذعغطئ شغ ظروف جغؤئ، طع وجعد سثد صطغض طظ تصعق السمض إن وجثت، 
وافطظ العظغفغ الصطغض. باإلضاشئ إلى ذلك، ق تجال طقغغظ الظساء الساطقت غساظغظ طظ المخاسإ اقصاخادغئ أو تاى 
الفصر المثصع، شغ تغظ أجئرت أخرغات سطى ترك أجرعظ وأذفالعظ بتبًا سظ سمض لعظ شغ الثارج طظ أجض الئصاء سطى صغث 
التغاة، وغالئًا طا غضعن دخطعظ غائسًا. طما ق حك شغه، أن بسخ الظساء ظةتظ شغ تتسغظ وضسعظ اقصاخادي طظ خقل 
السمض. وطع ذلك، عثه ظسئئ خشغرة طصارظئ بةماعغر الظساء الساطقت القتغ ق تجال طحاضطعظ المالغئ خطغرة. شغ الثول 
الشربغئ سطى جئغض المبال، طبض برغطاظغا وأطرغضا، ضاظئ عظاك زغادة ضئغرة شغ دخعل الظساء إلى طضان السمض خقل السصعد 
الصطغطئ الماضغئ. وطع ذلك، شإن طساعغات الفصر الاغ تآبر سطى الظساء الساطقت شغ عثه الئطثان ق تجال طرتفسئ بحضض طبغر 
لطخثطئ. شغ برغطاظغا، تسئئئ الاثفغدات التضعطغئ الماصحفئ اساماد أسثاد ضئغرة طظ المسطمات والممرضات وغغرعظ 
طظ الساطقت ذوات افجعر المظثفدئ سطى الئظعك الشثائغئ إلذسام أجرعظ. باإلضاشئ إلى ذلك، سطى الرغط طظ أن سثد 
العالثغظ السازبغظ الساططغظ شغ الئقد، وأغطئغاعط السزمى طظ الظساء، طرتفع بحضض صغاجغ، شصث ارتفع خطر شصر افذفال 

بغظ عثه افجر إلى البطث - وعع افسطى شغ ٢٠ ساطًا. (جغظةربرغث الثغرغئ، ٢٠١٨).
غرجع عثا اإلخفاق المثعض إلسقن بغةغظ وسحرات اقتفاصغات الثولغئ افخرى شغ العشاء بالتصعق اقصاخادغئ لطمرأة إلى: 
(١) تئظغ الفضرة السطماظغئ لطمساواة بغظ الةظسغظ الاغ لثغعا رؤغئ الظفص وظعب وعمغ شغ تض طحاضض المرأة، وتتعغض 
اقظائاه سظ افجئاب والتطعل التصغصغئ ووضع الطعم المدطض سطى سثم المساواة بغظ الرجض والمرأة؛ (٢) الاساغط سطى درجئ 
المسآولغئ  وغاتمض  المحاضض  عثه  لضض  افجاجغ  المخثر  ُغسائر  الثي  الرأجمالغئ  وافغثغعلعجغئ  الظزام  وُجّمغئ  عغمظئ 
إظه  بشغرعا.  شسطئ  ضما  واصاخاداتعا  اإلجقطغئ  الئقد  حض  شغ  تسئئئ  الاغ  واإلظساظغئ  والئغؤغئ  المالغئ  لطضعارث  افّولغئ 
الظزام الرأجمالغ عع الثي أوجث الفصر الةماسغ والترطان طظ التصعق افجاجغئ لمقغغظ الظساء، شدًق سظ صغادتعظ إلى 

عاوغئ اقجاشقل وحئضات اقتةار بالئحر بسئإ خخائخه الممغجة المامبطئ شغ "الربح طصثم سطى الئحر".
بطرغصئ   الظساء  إلى  الظزر  تط  الرأجمالغئ  بثاغئ  طظث  أظه  تصغصئ  شغ  الافضغر  إلى  الةظسغظ  بغظ  المساواة  ظحطاء  غتااج 
دوظّغئ: شصط ضساطقت أو أدوات لقظااج. ُغارجط دور الظساء الئالس الثروة إلى لشئ اقصاخاد شصط، أي ضغفغئ إظااج المعاد 
ظسعغئ  بأشضار  الئثاغئ  شغ  طشطفئ  لطرأجمالغئ  الفاجثة  المخالح  ضاظئ  التضعطات.  وإغرادات  الرأجمالغئ  لطحرضات  وافرباح 
إلى  باإلضاشئ  السمض  شغ  المرأة  تصعق  أجض  طظ  الظسعغات  ظاضطئ  المرأة.  تمضغظ  صظاع  وراء  وطاظّضرة  لطغفئ  بثت  تاى 
الترغئ المالغئ لطمرأة شغ ظض الرواغئ الرأجمالغئ والظسعغئ سظ "تمضغظ المرأة طظ خقل السمض". وطع ذلك، شإظعط غفحطعن 
شغ رؤغئ أن عثا الحسار أدى شغ العاصع إلى ترطان الظساء سطى السثغث طظ المساعغات: شصث ترطعظ طظ وصئ بمغظ طع 
التغاة  طظ  المرأة  وترطئ  الجغةات  اضطربئ  طا  وغالئا  ضأطعات؛  ظعسه  طظ  الفرغث  دورعظ  صغمئ  خفدئ  لصث  أذفالعظ؛ 
بضسإ  الرجال  بمسآولغات  الظساء  ضاعض  أبصض  وصث  الحاصئ؛  والمعام  السمض  جاسات  بسئإ  السسغثة  وافجرغئ  الجوجغئ 
السغح، وخطص ضشعذا عائطئ سطغعظ، وشغ العصئ ظفسه شحض شغ تماغاعظ طظ المخاسإ اقصاخادغئ. سقوة سطى ذلك، 
غالئًا طا تاعط الظاحطات الظسعغات البصاشئ افبعغئ الظاحؤئ سظ الثغظ بعضع صغعد سطى الظساء، لضظعط غشمدظ أسغظعظ سظ 
صغعد اقجاشقل اقصاخادي شغ سالط السمض، و تسضئ أخعاتعظ  أطام الزطط المططص لمقغغظ الظساء الطعاتغ غةئرن سطى 
السمض ضسمال طعاجرغظ، أو اجاعقك أظفسعظ إلى تث اقظعغار شغ المخاظع المساشطئ لطسمال، أو الصغام بأسمال صاخمئ 
لطزعر شغ افراضغ الجراسغئ - طظ أجض الئصاء اقصاخادي. إن عآقء الظساء المدطعثات دلغض تغ سطى الرأجمالغئ والضثبئ 
الظسعغئ المامبطئ شغ "تمضغظ المرأة طظ خقل الاعظغش"، وضتاغا جغاجات السمض اقجاشقلغئ واقجائثادغئ لطرأجمالغئ، 

شدًق سظ غغاب دور الثولئ شغ تماغئ تصعصعظ ضساطقت ورساغا.
اإلجقم وتمضغظ المرأة:

الظصاط  شغ  تظاوله  جغاط  طا  وعع  المرأة،  لامضغظ  شرغثان  وظعب  ظزرة  وله  الرأجمالغئ  سظ  تاطًا  اخاقشًا  اإلجقم  غثاطش 
الاالغئ.

شغ اإلجقم، غاط تسرغش الامضغظ بعاجطئ الاصعى ولغج البروة:  (١)
شغ اإلجقم، غاط تسرغش تمضغظ المرأة، ضما عع التال طع أي شرد، بمساعى الاصعى واقلاجام بأواطر اهللا جئتاظه وتسالى، 

بثقً طظ بروتعط أو وضسعط المةامسغ أو طعظاعط. غصعل تسالى: ﴿ِإنَّ َأْضَرَطُضْط ِسظَث اهللاَِّ َأْتَصاُضْط﴾ [التةرات: ١٣]
وبالاالغ، ق غاط تصغغط المرأة سطى أجاس طا إذا ضاظئ تسمض أم ق، أو طساعى الدرائإ الاغ تثشسعا، أو طصثار اإلغرادات 
الاغ غمضظ أن تةطئعا لطحرضئ أو التضعطئ، ولضظ سطى حثخغاعا وذاساعا فتضام دغظعا والعشاء بالعاجئات الاغ شرضئ 
سطغعا، بما شغ ذلك المسآولغات المعمئ والتغعغئ لضعظعا زوجا وأطا. سقوة سطى ذلك، ق غاط تسرغش السسادة التصغصغئ 
والظةاح شغ اإلجقم طظ خقل المضاجإ المادغئ ولضظ طظ خقل ظعال رضعان اهللا جئتاظه وتسالى. غصعل تسالى، ﴿َورِْضوَاٌن 
ْكرَبُ َذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم﴾ [الاعبئ: ٧٢] تظحأ عثه المساصثات اإلجقطغئ أغدًا ععغئ طمغجة شغ المةامع، والاغ تتثد 

َ
ِّ أ َن اهللا مِّ

طضاظئ الظاس بظاء سطى الاصعى، ولغج بروتعط أو تغاتعط المعظغئ.
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(٢)  اإلجقم غظزط الصغط شغ المةامع بطرغصئ طاظاغمئ:
اإلجقم ق غدع السسغ لاتصغص طضاجإ طادغئ شعق السسغ وراء الصغط المعمئ افخرى داخض المةامع، طبض الصغط الروتغئ 
طظ ذلك، شعع غظزط المةامع بطرغصئ تاتصص شغعا ضض عثه الصغط وتعجث بطرغصئ طاظاغمئ  واإلظساظغئ وافخقصغئ. بثقً 
تفغث الئحر ذضعرًا وإظابًا سطى تث جعاء. لثلك، لظ غدع الصغمئ المادغئ أبثًا شعق افخقق، أو غدع المال شعق ضراطئ الئحر، 
ظزر  وجعئ  طظ  تأتغ  الاغ  الماسئ  و  المادغئ  صغط  بحثة  غرشخ  أظه  ضما  اقصاخادغئ.  المضاجإ  تةط  سظ  الظزر  بشخ 
الرأجمالغئ وغسسى لضسر الحثخغئ المادغئ الاغ ترضج شصط سطى المسائض المادغئ بشخ الظزر سظ السعاصإ المارتئئ سطى 
اآلخرغظ. عثا غصطض طظ السطعك اقجاشقلغ وغغر السادل تةاه اآلخرغظ. غرشخ اإلجقم أغدًا الفطسفئ الرأجمالغئ المامبطئ 
شغ تصثغط المخالح المالغئ سطى وتثة افجرة، وعع طا غظسضج شغ الدشعط الاغ تمارس سطى الظساء لطثخعل شغ وظغفئ 
صططئ طظ حأن افطعطئ، وزادت اإلجعاض، وأعمطئ تصعق افذفال، وألصئ سئؤًا ق غعخش سطى المرأة لاخئح طسغًق فجرتعا، 
ضض ذلك بثسعى جسطعظ طترضات لقصاخاد. وسطى الظصغخ طظ الرأجمالغئ، ق غظزر اإلجقم إلى الظساء ضأدوات لقظااج أو 
السمالئ الرخغخئ، ولضظه غصّثرعظ باسائارعظ إظساظا غةإ أن غاماع بمضاظئ سالغئ شغ المةامع، تغث غتمغعظ طظ اقجاشقل 

بضض أحضاله، وغتاشر سطى حرشعظ ورشاعغاعظ دائمًا، وغتبعظ سطى العشاء بأدوارعظ التغعغئ ضأطعات.
اإلجقم لثغه الظزام السغاجغ واقصاخادي الختغح الثي بإطضاظه أن غثطص الظساء تصًا طظ الفصر:  (٣)

غسامث الظزام السغاجغ اإلجقطغ، الثقشئ، سطى السصغثة اإلجقطغئ، وعع غطئغ اتاغاجات وطخالح الئحرغئ جمساء، وبثون 
طغجة أو تتغج تةاه الرجض أو المرأة. ضما أظه غظزط المةامع لخالح الةمغع، بثقً طظ خالح افبرغاء وافصعغاء، وغعلغ أعمغئ 
ضئغرة لرساغئ اتاغاجات الفصراء والدسفاء والمساضغظ. تدع دولئ الثقشئ تطئغئ اقتاغاجات افجاجغئ لطظاس ضأتث أولعغاتعا 
إلى  والعخعل  المسغحئ  طظ  جغث  طساعى  سطى  التخعل  طظ  افشراد  وتمضغظ  لطمةامع  الرخاء  خطص  جاظإ  إلى  الرئغسغئ، 
الضمالغات. وغاتصص ذلك طظ خقل الاطئغص الحاطض لطحرغسئ والثي غادمظ ظزاطعا اقصاخادي اإلجقطغ السطغط. غرشخ 
لفشراد  ضثمئ  دغعظًا  غعلث  والثي  الربا  سطى  الصائط  الفاجث  الرأجمالغ  المالغ  الظمعذج  اإلجقطغ  اقصاخادي  الظزام  عثا 
والثول سطى تث جعاء وغآدي إلى تثشص البروة طظ الفصراء إلى افغظغاء. ضما غتزر ضظج البروة وغتزر خخثخئ المعارد 
الطئغسغئ الاغ تسئإ الفصر أغدًا، باإلضاشئ إلى طظع اقجابمار افجظئغ المضبش شغ تطعغر الئظغئ الاتاغئ والجراسئ والخظاسئ 
والاضظعلعجغا الاغ غمضظ أن تآبر جطئًا أغدًا سطى اصاخاد الثول. إن أجاس جغاجاتعا طعجه ظتع إغةاد تعزغع شسال لطبروة 
طظ أجض تأطغظ اقتاغاجات افجاجغئ لةمغع الرساغا وإخراجعط طظ الفصر، وشغ العصئ ظفسه إغةاد إظااجغئ اصاخادغئ لتض 
الئطالئ الةماسغئ باإلضاشئ إلى السماح لفشراد التخعل سطى الضمالغات. شغ ضااب افطعال فبغ سئغث، صغض إن الثطغفئ سمر 
بظ الثطاب رضغ اهللا سظه أخئر سماله المضطفغظ باعزغع الخثصات: "إذا أسطغاط شأغظعا" وصال أغدا: "ضرروا سطغعط الخثصئ، 
وإن راح سطى أتثعط طائئ طظ اإلبض"، ضما صام بامعغض زواج المسطمغظ الثغظ ق غساطغسعن الجواج، ودشع دغعظعط، وصثم 

الثسط المالغ لطمجارسغظ لجراسئ أراضغعط. وبالاالغ، شإن الثقشئ تعشر ضماظئ حاططئ لضض اطرأة ورجض.
اإلجقم غدمظ لطمرأة دائمًا تعشغر:  (٤)

شغ اإلجقم، ُتمظح المرأة اطاغاز  أن ُغظفص سطغعا زوجعا أو والثعا أو أخغعا أو غغرعط طظ افصارب الثضعر، طما غجغض سإء 
نَفُقواْ 

َ
ُّ َنْعَضُهْم بَلَ َنْعٍض َوبَِما أ َل اهللا اقضطرار إلى إسالئ ظفسعا أو أجرتعا. غصعل جئتاظه وتسالى: ﴿الرَِّجاُل َقوَّاُموَن بَلَ النَِّساء بَِما َفضَّ

َِها  َ ةٌ بَِو َ ِ ُ رِزُْقُهنَّ َوكِْسَوُيُهنَّ بِالَْمْعُروِف الَ تَُكلَُّف َغْفٌس إِالَّ وُْسَعَها الَ تَُضآرَّ وَا َ ْموَالِِهْم﴾. [الظساء: ٣٤]، وغصعل جئتاظه: ﴿وبََل الَْمْولُودِ 
َ
ِمْن أ

ِهِ وبََلَ الْوَارِِث ِمْثُل َذلَِك﴾ [الئصرة: ٢٣٣] َ ُ بَِو َّ َوالَ َمْولُوٌد 
». [رواه الئثاري]. وطع ذلك، ق غظئشغ  شغ اإلجقم، ُغسمح لطظساء بالسمض، صال الظئغ : «َقْد أَِذَن لَكُنَّ أَْن تَْخُرْجَن ِلَحَواِئِجكُنَّ
إضراععظ سطى السمض، جعاء طظ خقل الدشعط المسغحغئ أو اقصاخادغئ إلسالئ أظفسعظ وأجرعظ، بتغث غدررن بعاجئعظ 
عغ  الثقشئ  شإن  ذلك،  سطى  سقوة  طمغجة.  إجقطغئ  حثخغات  لغخئتعا  وتربغاعط  أذفالعظ  رساغئ  شغ  المامبض  التغعي 
المسآولئ سظ الرساغئ المالغئ في اطرأة داخض الثولئ ق غعجث لعا طسغض ذضر أو سظ أي رجض غغر صادر سطى إسالئ ظفسه 
وأجرته. صال الظئغ  بخفاه رئغسا لطثولئ: «َمْن تََرَك َماالً َفِألْهلِِه َوَمْن تََرَك َديْناً أَْو َضَياعاً َفإَِيلَّ َوَعَيلَّ». [رواه طسطط]. تظص المادة 
١٥٦ طظ طسعدة دجاعر دولئ الثقشئ لتجب الاترغر: "تدمظ الثولئ ظفصئ طظ ق طال سظثه وق سمض له، وق غعجث طظ 

تةإ سطغه ظفصاه. وتاعلى إغعاء السةجة وذوي الساعات".
تصعغخ  إلى  اقصاخادغئ  المخاسإ  أو  الفصر  طظ  الثعف  غآدي  ق  تاى  بالرزق  اإلغمان  اإلجقم  غرجت  لثلك،  باإلضاشئ 
واقزدعار  افطظ  لدمان  طسغطغظ  غضعظا  أن  غةإ  الجوجغظ  أن  شضرة  خقل  طظ  افجرة  شغ  الةظسغظ  بغظ  افدوار  تصسغط 
ْزَق لَِمن يََشاء  ََّ يَبُْسُط الرِّ نَّ اهللا

َ
َولَْم َفْعلَُموا أ

َ
المالغغظ، بثقً طظ شعط أن الرجض المسآول سظ الضسإ لسائطاه. غصعل اهللا تسالى: ﴿أ

َويَْقِدُر إِنَّ يِف َذلَِك َآليَاٍت لَِّقوٍْم يُْؤِمُنوَن﴾ [الجطر: ٥٢]
اإلجقم غمظح المرأة التصعق اقصاخادغئ ظفسعا لطرجض:  (٥)

غمظح اإلجقم المرأة التصعق اقصاخادغئ ظفسعا الاغ غاماع بعا الرجض؛ سطى جئغض المبال، غمضظ أن تااجر، وأن تضعن 
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٥٧

طالضئ لطسصارات، وأن تسابمر بروتعا، وأن تثغر سمق، وأن تضعن ربئ سمض وطعظفئ، وأن تظثرط بحضض طساصض شغ السصعد، 
وأن تسمض شغ عغؤات تضعطغئ ضمعظفئ لطثولئ، أو صاضغئ، وأن تضعن ذئغئئ، أو طتاضرة، أو ختفغئ، أو طعظثجئ، أو 
طثغرة لحرضئ أو أي طعظئ أخرى، والصغام بالمساطقت المةامسغئ افخرى وإدارة بروتعا بحضض طساصض. تظص المادة ١١٤
طظ طسعدة دجاعر دولئ الثقشئ لتجب الاترغر سطى طا غطغ: "ُتْسطى المرأة طا ُغْسطى الرجض طظ التصعق، وُغْفَرُض سطغعا 
طا ُغْفَرُض سطغه طظ العاجئات إق طا خخعا اإلجقم به، أو خص الرجض به بافدلئ الحرسغئ، شطعا التص شغ أن تجاول الاةارة 
والجراسئ والخظاسئ وأن تاعلى السصعد والمساطقت. وأن تمطك ضض أظعاع المطك. وأن تظمغ أطعالعا بظفسعا وبشغرعا، وأن 
تئاحر جمغع حآون التغاة بظفسعا" وطع ذلك، سطى سضج الثول الرأجمالغئ واقحاراضغئ، لغج طظ واجإ الظساء اإلظفاق 
سطى سائقتعظ، وق غةعز تحشغطعظ شغ أي وظغفئ تساشض جظسعظ أو تساشض أجسادعظ أو جمالعظ أو تثفخ وضسعظ 
بأي حضض طظ افحضال. روى راشع بظ رشاسئ رضغ اهللا سظه:  «َونََهانَا َعْن كَْسِب األََمِة إِالَّ َما َعِملَْت ِبَيِدَها َوَقاَل َهكََذا ِبأََصاِبِعِه نَْحَو اْلَخـْبِز 
َواْلَغْزِل َوالنَّـْفِش». [أبع داود]. تظص المادة ١١٢ طظ طحروع دجاعر دولئ الثقشئ لتجب الاترغر سطى طا غطغ: "افخض شغ 
المرأة أظعا أم وربئ بغئ، وعغ سرض غةإ أن غخان"، شغ تغظ تظص المادة ١١٩ سطى أظه "غمظع ضض طظ الرجض والمرأة 

طظ طئاحرة أي سمض شغه خطر سطى افخقق، أو شساد شغ المةامع".
اإلجقم غمّضظ الظساء طظ السغح تغاة أجرغئ جسغثة:  (٦)

غغرشخ اإلجقم الظسعغئ الاغ تثسع إلى أدوار وطسآولغات طاساوغئ وطحارضئ لطرجال والظساء شغ التغاة الثاخئ والساطئ. 
طظ ذلك، شإظه غتثد طةمعسئ طظ أتضام افجرة الاغ تظزط تصسغط افدوار بغظ الجوجغظ بطرغصئ طاضاططئ ولغج  وبثقً 

تظاشسغئ، وتدمظ تطئغئ اتاغاجات وتصعق جمغع أشراد افجرة، بما شغ ذلك افذفال.
روى ابظ سمر أن رجعل اهللا  صال: «كُلُّكُْم َراعٍ َوكُلُّكُْم َمْسؤول َعْن َرِعيَِّتِه... َوالَْمْرأَُة َراِعَيٌة ِيف بَْيِت َزْوِجَها َوَمْسؤولٌَة َعْن َرِعيَِّتَها...» 
[رواه الئثاري وطسطط]. تظص المادة ١٢٠ طظ طسعدة دجاعر تجب الاترغر سطى أن: "التغاة الجوجغئ تغاة اذمؤظان، وسحرة 
سطغه  وشرض  الطاسئ،  سطغعا  شرضئ  وصث  تضط  صعاطئ  ق  رساغئ  صعاطئ  الجوجئ  سطى  الجوج  وصعاطئ  ختئئ.  سحرة  الجوجغظ 
ظفصاعا تسإ المسروف لمبطعا". باإلضاشئ إلى ذلك، ق غظئشغ الدشط سطى المرأة لاعظغفعا، طما غصطض طظ الدشط سطى 
الجواج والتغاة افجرغئ الثي غظاب غالئًا طظ سمض ضق الجوجغظ لساسات سمض ذعغطئ أو شغ وظائش حاصئ. سقوة سطى ذلك، 
أطر اهللا جئتاظه وتسالى الرجض والمرأة أق غتسثوا بسدعط الئسخ سطى أدوارعط وتصعصعط وطسآولغاتعط، فن ضًق طظعط 
ُّ بِِه َنْعَضُكْم بَلَ َنْعٍض لِّلرَِّجاِل نَِصيٌب  َل اهللا جعف غضاشأ سطى الظتع المظاجإ فداء واجئاته المتثدة. صال تسالى: ﴿َوالَ َيَتَمنَّوْاْ َما َفضَّ
ٍء َعلِيًما﴾ [الظساء: ٣٢]. ضض عثا غساسث سطى تتصغص  ْ َ َّ اَكَن بُِكلِّ  َّ ِمن َفْضلِِه إِنَّ اهللا لُواْ اهللا

َ
ا اْكتََسنْبَ وَاْسأ مَّ ا اْكتََسُبواْ َولِلنَِّساء نَِصيٌب مِّ مَّ مِّ

الطمأظغظئ شغ الجواج والعئام شغ وتثة افجرة.
اإلجقم غمّضظ الظساء طظ أداء دورعظ الرئغسغ ضأطعات:  (٧)

سطى سضج الثول السطماظغئ، تتاض افطعطئ طضاظئ طرطعصئ وعغ ذات صغمئ سالغئ شغ اإلجقم،  ضعن عثا الثور أجاجغ 
شغ تظحؤئ  أذفال وأجغال صادطئ خالتئ وظاجتئ. سقوة سطى ذلك، شإن افطعطئ دور غاماحى طع الطئغسئ الفرغثة لطمرأة 

ضتاطض لقظساظغئ، وبالاالغ، شإن وخش عثا الثور بثورعا افجاجغ عع تةسغث تصغصغ لطامضغظ.
َك»، َصاَل: ُبطَّ َطْظ؟  َك»، َصاَل: ُبطَّ َطْظ؟ َصاَل: «ثُمَّ أُمُّ َجاَء َرُجٌض ِإَلى َرُجعِل اهللاَِّ ، َشَصاَل: َطْظ َأَتصُّ الظَّاِس ِبُتْسِظ َخَتاَبِاغ؟ َصاَل: «أُمُّ
َك»، َصاَل: ُبطَّ َطْظ؟ َصاَل: «ثُمَّ أَبُوَك». ]رواه الئثاري وطسطط[. تظص المادة ١١٢ طظ طسعدة دجاعر دولئ الثقشئ  َصاَل: «ثُمَّ أُمُّ
لتجب الاترغر: "افخض شغ المرأة أظعا أم وربئ بغئ" وبالاالغ، شإن الثقشئ جامّضظ المرأة طظ أداء دورعا افجاجغ ضأم طظ 
خقل تسجغج طضاظاعا المعمئ شغ المةامع وشغ السمض، وضمان اإلظفاق سطغعا دائمًا وسثم إجئارعا طططصًا سطى الاظازل سظ 
واجئاتعا المعمئ تةاه أذفالعا بسئإ الدشط اقصاخادي طظ أجض التخعل سطى سمض. وطظ بط، شإن طتاضط الثقشئ تثسط 
أي اطرأة غفحض زوجعا شغ الظفصئ سطغعا وسطى أذفالعا، طما غةئره سطى العشاء بعثا اقلاجام تسإ صثرته أو طعاجعئ السصعبئ 
إذا رشخ. سطى جئغض المبال، تخش طآلفات طظ ضاإ افتضام اإلجقطغئ لطسطماء المسطمغظ خقل "الثقشئ السئاجغئ" ضغش 
غمضظ لطظساء رشع الحضاوى إلى الصداة ضث افزواج الثغظ لط غعشروا لعط طا غضفغ طظ الظفصئ وضغش غمضظ لطصاضغ شرض 
الثشع. عثا الثور افجاجغ لطمرأة ق غسطإ تصعا شغ السمض إذا رغئئ شغ ذلك. بض غعشر لعا اطاغاز الظفصئ بتغث ق تةئر 
سطى ضسإ الرزق. إن اقعامام بافعمغئ التغعغئ لمسآولغات افطعطئ بغظ الظساء جغسظغ أغدًا أظعظ جغاةظئظ الئتث سظ 

وظائش صث تآبر سطى العشاء بعاجئاتعظ تةاه أذفالعظ.
اإلجقم غتمغ المرأة طظ اقجاشقل والزطط شغ الاعظغش:  (٨)

دور الثولئ الرئغسغ شغ اإلجقم عع رساغئ حآون الظاس. وتامبض طعماعا الرئغسغئ شغ خثطئ اتاغاجات ضض شرد والسظاغئ 
بعا، وتماغئ الدسفاء، وطظع أي ظطط. غدمظ عثا المئثأ افجاجغ أن تضعن طحاضض السمض شغ التث افدظى شغ ظض الثقشئ 
الظزام، لظ  بمعجإ عثا  ظحأت.  طحضطئ شغ السمض إذا  أي  سطى  أتضام الحرغسئ  تطئغص  خقل  بسرسئ طظ  تطعا  غاّط  وأن 
 ، غاط الاساطح طع طحضطئ السمالئ المعاجرة الاغ تطتص الدرر بمقغغظ الظساء وجاسسى الثولئ لطصداء سطغعا. صال الظئغ

«َفاْإلَِماُم الَِّذي َعَىل النَّاِس َراعٍ َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه». [رواه الئثاري]
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٥٨

وشغما غاسطص بالاعظغش، شإن لقجقم طصاربئ طمغجة لعثه الصدغئ، تثاطش سظ أي سصغثة أخرى. تادمظ بسخ أعط طئادئ 
اإلجقم لسغاجات السمض الاغ تسالب طحضطئ اجاشقل السمال:

تماغئ الظساء والدسفاء  .١
السقصئ الفرغثة الماساوغئ بغظ أختاب السمض والسمال  .٢

غةإ أن غضعن السمض تققً تماطًا  .٣
ق ذئصات بغظ السمال  .٤
تتثغث أجعر سادلئ  .٥

السمض شغ اإلجقم أو جغاجات السمض تظسضج شغ تضعغظ المةامع اإلجقطغ شق تصسمه لطئصاغظ، الطئصئ الساططئ ودرجئ 
رجال افسمال، الئرولغاارغا والئرجعازغئ، السّغث طع السمغض، ...إلت. ضق، شاإلجقم ق غسارف بعثا سطى اإلذقق. شعع غئظغ 
سقصئ طاساوغئ شرغثة بغظ الساطض وخاتإ السمض، والاغ تصعم سطى اإلتساس بالمسآولغئ شغ طضء تصعق والاجاطات ضض 
طظعما ضما أطر اإلجقم. إن السقصئ بغظ خاتإ السمض والمعظش شغ اإلجقم عغ سقصئ غةإ أن تضعن طفغثة لططرشغظ. 
روى اإلطام الئثاري سظ أبغ عرغرة رضغ اهللا سظه سظ الظئغ ، صال اهللا جئتاظه وتسالى: «ثـََالثٌَة أَنَا َخْصُمُهْم يَْوَم الِْقَياَمِة َرُجٌل 
أَْعطَى يِب ثُمَّ َغَدَر َوَرُجٌل بَاَع ُحراً َفأَكََل مَثََنُه َوَرُجٌل اْسَتأَْجَر أَِجرياً َفاْسَتْوَىف ِمْنُه َوَلْم ُيْعِط أَْجَرُه» [رواه الئثاري]. طظ أجض التفاظ 
السمض  خاتإ  بغظ  السقصئ  اإلجقم  غظزط  طائادل،  بحضض  المسظغئ  افذراف  جمغع  اجافادة  وضمان  الطغئئ  الحراضئ  سطى 
والمعظش بطرغصئ واضتئ وطفخطئ طع الصعاظغظ الماسطصئ بإجارة افجغر (سصث السمض). شغ العاصع، غظص اإلجقم سطى أن 
ظصاط اقتفاق غغر العاضتئ ضمظ سصث اإلجارة غةسطه سصثا شاجثا. طظ خقل افتضام العاضتئ والمفخطئ شغ سصث إجارة 
افجغر، غفعط ضض ذرف تصعصه والاجاطاته، وعع غمبض تماغئ ضث أرباب السمض المسائثغظ الثغظ غةئرون السمال سطى السمض 
خارج جاسات السمض المتثدة. سقوة سطى ذلك، تثدع أتضام اإلجقم لسمض التغاة الاةارغئ لمئثأ التقل والترام، دون 

اجاشقل أو اقجافادة طظ طساظاة اآلخرغظ.
أتضاطا  اإلجقم  غفرض  الاعظغش،  طةال  شغ  الاتثغث،  وجه  سطى  أحضاله.  بةمغع  الزطط  طظع  سظ  المسآولئ  عغ  الثقشئ 
خارطئ سطى أي حثص غمارس الزطط، جعاء أضاظعا أختاب السمض أو المعظفغظ. طسآولغئ تعغؤئ بغؤئ سمض آطظئ وغغر 
طساشطئ لطسمال عغ طسآولغئ الثولئ. تدمظ أتضام الحرغسئ سثم وجعد ظطط طظ أتث الطرشغظ ضث اآلخر، والثولئ ططجطئ 
بإزالئ أي سمض ظالط، جعاء ارتضئه أختاب السمض ضث السمال أو السضج. الاشاضغ سظ الزطط عع خطغؤئ  طظاف لفخقق، 
وغتزره اهللا جئتاظه وتسالى. إذا جمتئ الثولئ بتثوث ظطط، شمظ واجإ جمغع المسطمغظ أن غتاجئعا التاضط طظ أجض 
طتضمئ  غاط ظصض المسألئ إلى  تاضمعط،  تختغح  سطى  غغر صادرغظ  ضان الظاس  والاثطص طظ الزطط. إذا  تختغح العضع 

المزالط الاغ جاةئر التاضط سطى إزالئ الفساد أو الزطط أو اقضطعاد طظ الثولئ.
الثقخئ:

وبالاالغ، غعشر اإلجقم خطئ حاططئ لامضغظ المرأة، وتماغاعا طظ اقجاشقل والفصر، وتمضغظعا طظ الئتث سظ سمض آطظ 
وضرغط بإرادتعا، وتغسغر الجواج السسغث والعشاء بتغاتعا السائطغئ، ورشع طضاظاعا وتبمغظ دورعا الفرغث والتغعي ضتاطقت 
وتطعرًا  تصثطًا  جغتصص  ذلك  ضض  أذفالعظ؛  تةاه  افجاجغئ  واجئاتعظ  أداء  طظ  وتمضغظعظ  لطئحرغئ،  وضأطعات  لفذفال 

 تصغصغغظ داخض الثولئ
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٥٩

لطة وصنع القرار ساء في السّ النّ
في مستنقع بيجين ال تسبح

تة!  األسماك الميّ
ّ
إال

زغظئ الّخاطئ
سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الّاترغر

وقغئ تعظج

طظ أعّط افعثاف الاغ رجمعا الشرب تغظ تظاول صدّغئ تمضغظ المرأة وطساواتعا بالّرجض تسمغط صعاظغظه وصغمه، شسسى 
خقص  جئغض  عغ  الّرأجمالّغ  ظزاطه  صغط  أّن  زاسما  المرأة  تمضغظ  طفععم  سطمظئ  إلى  اّتفاصّغاته  وسصث  طآتمراته  باظزغط 
المرأة طظ طساظاتعا وأّن شغ صعاظغظه تطعق لمحاضطعا وتتصغصا لضراطاعا وتّرغاعا الاغ اظاعضئ وجطئئ شغ ظّض الصعاظغظ 

والّاحرغسات افخرى الاغ أعاظاعا واتاصرتعا وجسطاعا أصّض حأظا طظ الّرجض.
شفغط تامّبض عثه الصعاظغظ «السالمّغئ» المظصثة والمظخفئ لطمرأة؟ وطا عغ الّسغاجات المّائسئ لاظفغثعا؟ وعض ظةح الشرب 

شسق شغ إخراج المرأة طظ دعالغج الّزطط والصعر وتّصص لعا سالما أشدض؟
تئّظى الشرب جغاجات طسّغظئ أوضح شغعا عثشه طظ تمضغظ المرأة وإحراضعا طع الّرجض شغ خظع الصرار تّاى تسارّد ضراطاعا 
وتامّضظ طظ إبئات ذاتعا طآّضثا أّن المساواة بغظعا وبغظ الّرجض حرط أجاجّغ وضرورّي تّاى تتّصص طخالتعا شاظعخ 

بالمةامع وتساعط شغ تظمغاه طحغرا إلى أطرغظ طعّمغظ ق غمضظ لسمطّغئ الّامضغظ عثه أن تاتّصص دوظعما:
أّوق: ق بّث طظ إزالئ ضّض السراصغض (تحرغسّغئ ضاظئ أو إدارّغئ أو اجاماسّغئ أو اصاخادغئ، إلت) الاغ تتعل دون طحارضئ المرأة 
شغ المةامع، وباظغا: اّتثاذ اإلجراءات الّسغاجّغئ الّقزطئ الاغ تثسط عثه المحارضئ وتحّةسعا وتعّشر لعا الفرص لاحضغض 

الصثرات وتعظغفعا.
ولاظفغث عثغظ افطرغظ جّظث الشرب التضعطات وحّةع المظّزمات والةمسّغات وصّثم لعا افطعال الّطائطئ لاصعم بالمظاداة 
باظفغث بظعد اتفاصّغاته وطآتمراته وتسعر سطى ظحرعا شغ المةامسات وخاّخئ المسطمئ طظعا. تعّجه بإخقتاته ظتع المرأة 
المسطمئ تتثغثا فّظه غسائرعا أضبر الّظساء اضطعادا شعغ تساظغ جّراء الّاحرغسات والصعاظغظ والّاصالغث «الئالغئ» ضّض أظعاع 

الصعر والّزطط طرّضجا سطى طفععم الةظثرة المآّبر شغ تشغغر الّرؤغئ الّظمطّغئ لعظغفئ المرأة شغ المةامع.
سطى  أوجإ  لثا  طةامسعا  شغ  شاسطئ  غغر  طشّغئئ  الّسغاجّغئ  تصعصعا  طظ  طتروطئ  المسطمغظ  دول  شغ  المرأة  أّن  رأى  وصث 
التضعطات والمآّجسات الّثولّغئ اّتثاذ ضّض اإلجراءات إلظخاشعا وإحراضعا شغ المةامع لااساوى طع الّرجض شغ تسغغر تغاتعا 
لطمرأة  وإظخاشا  تّرّغئ  شغعا  غرى  الاغ  صغمه  وشص  الّحثخّغئ  افتعال  صعاظغظ  تسثغض  ضرورة  سطى  وحّثد  والساّطئ.  الثاّخئ 
شظادى بإسطاء الفااة التّص شغ الّجواج دون ولّغ ولفّم التّص شغ طظح أذفالعا لصئعا وجظسّغاعا ولعا أن تاعّلى جفرعط... ولعا 
أن تّاثث الصرارات طبض الّرجض شغ التغاة بأن تاضاشأ طسه شغ الفرص وتتخض سطى طراضج ووظائش طعّمئ طظ حأظعا أن ترشع 

طظ طضاظاعا شاتّصص بثلك ذاتعا وضغاظعا...
رشع الشرب حسار تترغر المرأة لغساصعا طظ صغعد ضّئطاعا ولط تارك لعا المةال لابئئ جثارتعا وضفاءتعا وصثرتعا سطى أن 
تضعن طبض الّرجض شغ أسطى المظاخإ والّرتإ وأن تظاشسه بض وتافّعق سطغه شاتّصص لمةامسعا الّاظمغئ والّرصّغ والّسقم شـ«ق 
جقم بثون المرأة»، وأّضث أن ق شرق بغظعا وبغظ الّرجض شضقعما طعاذظ وله التّص شغ أن غحارك شغ ضّض المةاقت. جاء 
شغ تصرغر الةمععرّغئ الّاعظسّغئ تعل إسقن وطظعاج سمض بغةغظ +٢٥ ساطا أّن «وزارة المرأة وافجرة والّطفعلئ وضئار 
خقل  طظ  جغاجّغا  المرأة  تمضغظ  إلى  غعثف  وعع   ٢٠٢٠ غاغئ  إلى   ٢٠١٦ طظ  الئرظاطب  عثا  بعضع  صاطئ  صث  الّسّظ 
تسجغج طحارضاعا شغ التغاة الساّطئ والّسغاجّغئ لقرتصاء باعاجثعا شغ طعاصع خظع الصرار والصغادة سئر الّاضعغظ وتثسغط 
الصثرات وتمقت الّاعسغئ والمظاخرة وخاّخئ تمضغظ الّظساء المفاصرات لئطاصات الّاسرغش العذظّغئ طظ التخعل سطغعا 

وطمارجئ تّصعّظ شغ اقظاثابات».
ولثلك ضان ق بّث طظ جّث الفةعة الّظعسّغئ بغظعما والّاساطض طسعما سطى أّظعما واتث وذالإ التضعطات وافتجاب بظحر عثه 
المفاعغط طحّثدا سطى ضرورة تئّظغعا طئثأ (الضعتا) تّاى تتخض المرأة سطى تخص شغ المةالج الّظغابّغئ والمتّطّغئ وشغ 
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٦٠

عغاضض الّسططئ الّاظفغثّغئ... ضما أّضث سطغعا وسطى جمغع السظاخر الفاسطئ شغ المةامع المثظّغ والةمسّغات الّظسعّغئ الّاساون 
طسه باصثغط الّاصارغر سظ طثى ظةاتعا شغ تطئغص جغاجاته وذضر أجئاب شحطعا شغه وتفسغره!... شغ ضطماه الاغ ألصاعا 
غعجش الّحاعث رئغج التضعطئ الّاعظسّغئ خقل اظسصاد الةطسئ افولى لمةطج الّظزراء لطمساواة وتضاشآ الفرص بغظ المرأة 
والّرجض أّضث أّظعط «واسعن تماطا بالّاعاجث دون المأطعل لطمرأة شغ طعاصع خظع الصرار وإدارة الّحأن السام وشغ المضاتإ 
المةاقت  شغ  والّرجض  المرأة  بغظ  الّامغغج  طظ  الّاعظسّغ  الّاحرغع  خطّع  رغط  المظاثئئ  والمةالج  لطعغؤات  الّاظفغثّغئ 

الماسّطصئ بالّاحشغض أو سدعّغئ المةالج المظاثئئ أو بطعغ طعاصع خظع الصرار».
دجاتغر  سطى  تشغغرات  طظ  أتثبئ  وسّما  تحرغسات  طظ  التضعطات  جّظئ  سّما  لاضحش  وافخرى  الفغظئ  بغظ  الّاصارغر  ُترَجض 
دولعا ولاصّثم تفسغرات تعل أجئاب شحطعا شغ تظفغث طا أططاه سطغعا اقتفاصّغات والمآتمرات، شاآّضث أّن الّبصاشئ المةامسّغئ 
المرجّع.  الّاشغغر  طسار  أطام  أجاجّغئ  سعائص  تمّبض  زالئ  ق  المةامع  شغ  المرأة  لثور  الّظمطغئ  والّظزرة  والّاصالغث «الئالغئ» 
شاآّضث الّطةظئ العذظّغئ افردظّغئ لحآون المرأة شغ تصرغرعا الّاصّثم تعل المترز ظتع تظفغث إسقن وطظعاج سمض بغةغظ بسث 
٢٥ ساطا أّظه «ق زالئ التاجئ ططّتئ لقجامرار شغ إسمال ظزام الضعتا ضاثبغر إغةابغ طآّصئ شغ الّسغاجات والّاحرغسات، 
وطعاجعئ تتّثي الّبصاشئ المةامسّغئ الّسطئغئ الاغ ق زالئ تصّطض طظ جثوى وضرورة طحارضئ المرأة شغ التغاة الساّطئ 
وشغ الصغادة». إضاشئ إلى عثه السعائص شالمرأة ظفسعا تسارض وجعد المرأة شغ طراضج طعّمئ وشغ التضط، بض إّن افطر 
تسّثى إلى الّاحضغك شغ صثراتعا وسثم الّبصئ بعا بأن تضعن أعق لاطك المظاخإ والمراضج. شضان ق بّث طظ ضرورة السمض 
تمضغظعا  وبعجعب  تظمغاعا  شغ  والمساعمئ  بالمةامسات  الّظععض  شغ  الفّسال  ودورعا  المرأة  بمضاظئ  افجغال  تعسغئ  سطى 
تّاى تحارك شغ المةامع طحارضئ حاططئ ق ججئّغئ شغضعن لعا الصرار شغ بغاعا وأجرتعا وشغ المةامع بأجره شاسمض سطى 
جسئ  ذلك  فجض  ضتاغاعا.  أضبر  فّظعا  التروب  ولاةّظئه  وافّطّغئ  والئطالئ  لطفصر  افولى  الّدتّغئ  أّظعا  بما  وتظمغاه  تصّثطه 
التضعطات بإطقءات طظ الشرب سئر اّتفاصّغاته وطآتمراته - وطظعا بغةغظ - بضّض طا لثغعا طظ وجائض لطسمض سطى الّاشغغر 
الةثرّي لطمفاعغط الّسائثة شغ طةامساتعا شسّثرت لثلك اإلسقم والّاسطغط وطظّزمات المةامع المثظّغ والةمسّغات الّظسعّغئ 
لظحر طفاعغط جثغثة طشاغرة شاسمض جاعثة سطى إظعار المرأة الاغ تئّعأت طراضج صرار وإبرازعا شغ خعرة طحرصئ وتدثغط 
طا تّصصاه إسقطّغا تّاى تةسض طظعا طباق تتاثي به الّظساء وتسغر سطى طظعاله شـ«المآّجسات الاغ تثغرعا الّظساء عغ افضبر 

إظااجّغئ» سمر الئاعغ (وزغر تعظج لطّاةارة). وسطى المةامع السمض سطى صئعل المرأة شغ عثه العظائش وتحةغسعا.
ولضّظ الّظاائب تفّظث عثه اقّدساءات وتضحش طا غصعم به اإلسقم طظ تدثغط وتسعغص لعثه اإلظةازات الاغ ق تسضج جعى 
واصع طشاغر تتغا شغه المرأة تغاة بآس وحصاء وبطالئ تفدته سغعن المرأة الّرغفّغئ الئائسئ وتضحفه آعات الّظساء الّقتغ 
غؤسظ طظ وسعد الّسغاجّغغظ والتضعطات الماساصئئ الاغ ق تثضرعّظ إّق أّغام اقظاثابات... لط غحفع لطمرأة شغ تعظج طبق 
وخعل سثد طظ الّظساء إلى طصاسث الئرلمان شطط غشّغر ذلك طظ واصسعّظ حغؤا وق زالئ أوضاع المرأة طاّردغئ تسعدعا الئطالئ 
والفصر والصعر واقجاشقل!... شما تظصطه وجائض اإلسقم طظ أخئار سظ المرأة وطا تظحره الةمسّغات الّظسعّغئ طظ أظئاء سّما 
تّصصاه المرأة شغ تعظج طبق لغسئ جعى اّدساءات وتجغغش لطعاصع... شعثه الةمسّغات وطا تثسع له ُأجِصطئ سطى المةامع 
طظئعذات  بطثعّظ  ظساء  سظ  طظئّاات  وخرن  جطعدعّظ  طظ  غّغرن  والمظّزمات  الةمسّغات  عثه  شظساء  شرضا،  سطغه  وُشرضئ 
غسمطظ بةئظ خعشا طظ اقخطثام بالعاصع الثي غرشخ طئادراتعّظ الّطصغطئ الاغ ق جثور لعا وق تارغت شغ بقد المسطمغظ... 
تسمض عثه المظّزمات شغ الّزقم وتاثّفى وراء أصظسئ غسصط العاتث طظعا تطع اآلخر شغ خثاطعا طع المةامسات وبصاشاعا 
وتثرج  أعثاشعا.  لاتّصص  الّخساب  عثه  طاتّثغئ  لعا  الّظاس  رشخ  طظ  تثةض  وق  تضّض  ق  سمطعا  إلى  طرارا  وتسعد  ودغظعا. 
الّظسعّغات شغ وجائض اإلسقم غةاعرن باتاصارعّظ لطّحسعب المسطمئ الاغ ق زالئ تاحّئث ببصاشاعا وترشخ عثه الصعاظغظ 
الشربّغئ المفسثة شغطصغظ الّرشخ والضره ولضّظ اإلسقم المأجعر غفرض وجعدعّظ شرضا وغزعرعّظ وغطّمع خعرعّظ ضظساء 

طبّصفات وذوات رأي وصرار غمضظعّظ الّاأبغر شغ المةامع وشغ المرأة خاّخئ.
رخث الشرب وتاّئع أتعال المرأة المسطمئ وأبرزعا طعدعطئ تصعصعا طسطعبئ تّرّغاتعا شأجرع طصّثطا براطةه وجغاجاته 
سطى أّظعا التطعل الّظاجسئ الضفغطئ برّد ضراطاعا وطظتعا «إظساظّغاعا» الاغ ظجسئ طظعا لاخئح خادطئ لطّرجض ططّئغئ لتاجاته 
صائمئ سطى تربغئ أبظائه. شسمض - ضما غجسط - سطى رشع العسغ بتصعق المرأة شغ المةامع سئر اإلسقم والمظاعب الّاسطغمّغئ 
بعثف تئثغض الّظزرة الّثوظّغئ الاغ لتصئ المرأة سطى طّر السخعر والاغ ترّجت سثم صثرة المرأة سطى أن تضعن شغ طراضج 

طعّمئ وق أن تّاثث الصرارات.
وتغظ خّثر شضرة تترغر المرأة إلى السالط وخاّخئ إلى دول المسطمغظ أظفص افطعال الّطائطئ لظحرعا وتسمغط طفاعغمه سظ 
المرأة وحّةع الةمسّغات لاصعم باصثغط عثه الفضرة تصثغما طظّمصا شااصّئطعا الّحسعب وتظثثع بعا المرأة المسطمئ. شأظعر 
المرأة الشربّغئ الماتّررة الماتّثغئ الصعّغئ طباق واسائرعا الصثوة الاغ غةإ اّتئاسعا. ولضّظ واصع المرأة الشربّغئ المآلط وشحض 
التضعطات شغ تظفغث اإلجراءات شغ طةامساتعا ضحفا زغش عثه اقّدساءات وبّغظا سةج الشرب سظ جسض المرأة المسطمئ ظسثئ 
طحّععئ طظ المرأة الشربّغئ. شضغش له أن غعاّط بأطر المرأة المسطمئ وغسسى لتّض طحاضطعا وصداغاعا والمرأة شغ بقده 
تاثّئط شغ دّواطئ طظ المحاضض والعمعم؟! ضغش له أن غظادي بمساواتعا بالّرجض ولط تتر المرأة بثلك شغ بقده ولط 
تظض طظ عثه التصعق إّق شااتعا بض إّن «تتصغص الّاضاشآ بغظ الةظسغظ صث غساشرق صرظا» (تسإ طا خّرتئ به رئغسئ 
الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة السغثة طارغا شرظاظثا إجئغظعزا شغ اجاماع رشغع المساعى تعل خرغطئ تمبغض المرأة شغ 
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التغاة السغاجغئ لسام ٢٠١٩)؟!! ألغج ترّغا بمظ غمطك دواء أن غسالب طرضه صئض أن غسطغه لشغره؟!
عض تخطئ المرأة الشربّغئ شسق سطى تصعصعا وتمّضظئ طظ اّتثاذ الصرار وتئّعأت طراضج طعّمئ وضان لعا الصعل الفخض شغ 
طةامسعا ششّغرت شغه وجاعمئ شغ تظمغاه وتصّثطه، أم أّن افطر ق غسثو أن غضعن طااجرة بصدّغاعا واجاشقق لعا لاتصغص 

طآرب أخرى لظزام سالمّغ غسمض سطى العغمظئ والّسغطرة وبسط الّظفعذ وطتاربئ التدارات افخرى الاغ تعّثد وجعده؟...
لغسئ أشدض تاق طظ غغرعا!... شالمرأة شغ الشرب تساظغ طحاضض سّثة أعّمعا السظش والّاتّرش (طظ ٥٠ إلى ٨٠ ٪ طظ 
AFL-) الظساء غاسرضظ لطاترش الةظسغ شغ السمض شغ أطرغضا تسإ اقتتاد افطرغضغ لطسمض وطآتمر المظزمات الخظاسغئ

CIO) (واقجاشقل وعغ خعشًا طظ شصثان سمطعا أو طظ تتّعل الاتّرش إلى سظش جسثي تخمئ سّما تاسّرض إلغه وترضى 
بثلك! شق تةث طظ غثود سظعا أو غتمغعا تّاى الصعاظغظ الاغ ُجّظئ لثلك لغسئ جعى تئر سطى ورق فّظعا تةث ظفسعا ضتّغئ 
لعاضسغ عثه الصعاظغظ والصائمغظ سطى تظفغثعا، وصث جّةطئ شغ الئرلماظات سثغث تاقت الّاتّرش وتثاولئ وجائض اإلسقم 
شدائح جغاجّغغظ غاحّثصعن بتّرّغئ المرأة وطساواتعا وتمضغظعا شغ خطاباتعط وعط شغ العاصع غساشّطعظعا وغاتّرحعن بعا 

شغ طضاتئعط وإداراتعط (الّرئغج افطرغضّغ دوظالث تراطإ ١٥ تعمئ تتّرش).
لغسئ المبال الثي سطى المرأة المسطمئ أن تتثو تثوه! شالمرأة الشربّغئ الماتّررة تاضّئث الصغام بأسمال تاظاشى وخخائخعا 
ضفاءتعا  تئرعظ  تّاى  تطغص  ق  طا  وتتّمطعا  ظفسعا  شارعص  بالّرجض  المساواة  وراء  جسغعا  ضرغئئ  وتثشع  ضأظبى  الةسثّغئ 
وصثرتعا. وصث جسى طتّرروعا فن غطتصععا بمظاخإ وطراضج طعّمئ تّاى تامّضظ وغظمع حسعرعا بثلك وتظثثع بـ«وعط 
طساواتعا» بالّرجض. ظاساءل عظا إذًا لماذا ق تحسر عثه المرأة بصّعتعا وبضسئعا إّق إذا اجارجطئ، بمسظى إذا تاضئ الّرجض 
شغ لئاجه وتخّظسئ الثحعظئ؟ شعا عغ طارغرغئ تاتحر - المرأة التثغثّغئ - ضاظئ «تأخث دروجًا شغ شّظ الثطابئ لاسمغص 
خعتعا وضاظئ تفّدض ارتثاء الّسروال لاضعن بمساعى الّرجض»، ألغج ذلك اساراشًا طظعا بأّن الّرجض طصغاجعا وطا سطغعا 
إّق أن تضعن طبطه تّاى تخئح شاسطئ طآّبرة شغمظ تعلعا؟ ألغسئ بثلك تئرعظ تظّخطعا طظ أظعباعا وخةطعا طظعا واسائارعا 

سائصا أطاطعا وأطام ذمعتاتعا؟
لغسئ الصثوة وق غمضظ أن تخئح المرأة المسطمئ ظسثئ طحّععئ لعا! شالمرأة الشربّغئ لط تامّضظ - شغ ظّض عثه الصعاظغظ 
والمعابغص الّثولّغئ - طظ تشغغر واصسعا وطظ تتصغص ذاتعا وشرض أعطّغاعا لاثشع الّزطط سظعا وترشع سظ طةامسعا طا غساظغه 
حغؤا،  طظ العاصع  غشّغرن  لط  ولضّظعّظ  وجغاجّغئ  طظاخإ إدارّغئ  تصّطثن  الّقئغ  الّظساء  عّظ  شضبغرات  واجاشقل.  اظتقل  طظ 
شماذا صّثطئ بغ ظزغر بعتع لئاضساان ولطمرأة شغعا؟ عض تمّضظئ طظ التّث طظ السظش ضّثعا؟ عض ظةتئ شغ تةظغئعا تغاة 
الفصر والئطالئ وطآجغ التروب؟ وشغ بظشقدش شغط تامّبض الّظةاتات الاغ تّصصاعا الّحغثئ تسغظئ شغ تتسغظ تال المرأة 
والّظععض بالمةامع؟ عض ضاظئ الفاسطئ المآّبرة الماأّبرة بما تساظغه الّظساء وجسئ إلى تئثغض تالعا وظخرتعا أم أّظعا جارت 
سطى درب ُرجط لعا ضسغاجّغئ شق غمضظعا التغاد سظه وسطغعا تظفغثه ولع اضطّرعا ذلك إلى صاض الّظساء وافذفال أو إرجالعط 

إلى المعت؟ (الّروعغظةا الفاّرون طظ بطح تضعطئ طغاظمار)...
بالتروب  وافرباح  المخالح  تتصغص  سطى  غصعم  الثي  الّرأجمالّغ  الشربّغ  الّظزام  لصعاظغظ  غثدسظ  وعّظ  ذلك  لعّظ  أّظى 
واجاسمار الّحسعب لاةث ظفسعا طصّغثة وصث أوعمعا بالتّرّغئ. أوعط الشرب المرأة بأّظعا صث جظئ سثغث المضاجإ ولضّظه شغ 
واصع افطر عع طظ جظى سطغعا واجاشّض صدّغاعا لغةسطعا جقتا تاّدا شغ طسرضاه العجعدّغئ: طسرضاه ضّث التدارة اإلجقطّغئ 
الشائئئ التاضرة الاغ باتئ تعّثد وجعده وضغاظه بسعدتعا. شصث تاجر بصدّغئ تترغرعا وجسى فن غةسطعا - ضمفاعغمه وصغمه 
- سالمّغئ تحمض المرأة المسطمئ شاشّغر ظزرتعا وتتّعلعا سظ دغظعا وتحّضضعا شغ إظخاشه لعا لارتمغ شغ حئاك تدارته 

وتحرب جمعطعا وشغ ذلك عقضعا وعقك أجرتعا وطةامسعا!
غسحظعا:  الاغ  افوضاع  طظ  لتماغاعّظ  الّظساء  أخعات  تسالئ  شرظسا  التّرّغات  بطث  شغ  طزاعرة  وشغ  طدئ  أحعر  طظث 
رشسظ شغعا حسار «ضفى صاق» لغضحش ذلك سظ شحض الشرب وصعاظغظه شغ تماغئ المرأة وغفدح سةجه تّاى سظ التفاظ 
سطى تغاتعا! ألغسئ المرأة الشربّغئ أولى بأن تّائع ُخطا المرأة المسطمئ الاغ ضاظئ شغ ظّض أتضام اإلجقم ضرغمئ سجغجة 
طتفعظئ؟ أق غسغح السالط برّطاه خسراظا طئغظا بفصثاظه تضط اإلجقم شغه؟ ألط تع المرأة المسطمئ أّن السّجة شغ دغظعا وأّظعا 

عغ الاغ غةإ أن تضعن المبال الثي غّائسه ظساء السالمغظ؟
الشرب  أصظسئ  أجصطئ  أضاذغإ  جعى  لغج  إلظساظّغاعا  وتتصغص  لطمرأة  تمضغظ  طظ  بإظةازه  الّرأجمالّغ  الّظزام  غفاثر  طا 
وطآتمراته شضحفئ زغش وسعد بغةغظ الاغ تاةّثد ضّض خمج جظعات وأظعرت العثف الّرئغسّغ والةععرّي طظ وراء عثه 
الّحسارات أق وعع عثم التخظ افخغر لفجرة المسطمئ باشغغر طفاعغط المرأة وجسطعا دطغئ تتّرضعا أخابع افسثاء وترطغ 
بعا شغ طساظصع تدارته الفاجثة! طساظصع ق تسئح شغه إّق افجماك المّغائ!... إذ ق غجال الّثغظ اإلجقطّغ غمّبض طرجسّغئ 
لطّظاس وخاّخئ شغ طسائض افجرة وافتعال الّحثخّغئ وعع طا غصطص افطط المّاتثة والشرب، لعثا تسمض جاعثة سطى أن 
تةسض طظ صغمعا جغاجات تطّئص سطى أرض العاصع لاسّثد بثلك ضربئ شغ خمغط افّطئ اإلجقطّغئ شاصدغ سطى ععّغاعا 
الصداء الّاام بالّطسظ شغ أتضام اإلجقم وخقتّغاعا طظ جعئ وباجغغظ طا ظّخئ سطغه اّتفاصّغاته ووبائصه وطا جاتّصصه لطمرأة 

طظ خغر وإظخاف وطساواة لعا بالّرجض طظ جعئ باظغئ.
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شعض جاةث المرأة تصعصعا خارج أتضام خالصعا؟ وعض بّمئ صعاظغظ غمضظ أن تضفطعا وتظخفعا أشدض طظ تطك الاغ تئاعا 
اهللا بعا؟

تفّحئ افشضار الثاذؤئ المدّططئ سظ المرأة شغ اإلجقم وطثى طساعماعا شغ التغاة شسجلاعا تصرغئًا سظ واجئاتعا ودورعا 
وطضاظاعا شغ طةامساتعا وجسطاعا جةغظئ باجط الّثغظ شطط تسث شاسطئ وق طحارضئ شغ المةامع... لضّظ ذلك ق غظفغ تصغصئ 
جاذسئ لما ضاظئ سطغه المرأة شغ اإلجقم شعغ طرّبغئ افجغال وخاظسئ افبطال (طبض خقح الّثغظ افّغعبّغ وطتّمث الفاتح،...) 
وبمحارضاعا شغ التغاة الساّطئ صث تّصصئ الّظةاتات الئاعرة شغ ضّض المغادغظ وعع طا تحعث به جةّقت الّاارغت. ولط تضظ 
المرأة المسطمئ شاسطئ بعثف الّزععر والّحعرة بض ضاظئ تسمض لظغض طرضاة رّبعا طاصّغثة بأتضاطه تحارك الّرجض وتاظاشج 
طسه شغ الثغرات: تظخر دغظعا وتظحر طفاعغمه وترّبغ أبظاءعا سطغعا! لط تاثّض سظ أتضام رّبعا الاغ شغعا خعن لسرضعا 

وضراطاعا شالاجطئ بتةابعا واباسثت سظ الائّرج واقخاقط وتفزئ ظفسعا طظ الّاتّرش واقجاشقل.
لّما أظجل اهللا اإلجقم رتمئ لطسالمغظ أسطى لطمرأة تصعصا أظخفاعا طظ جعر الةاعطّغئ شععئعا تّص التغاة وتّص المحارضئ 
ضالّرجض شغ اخاغار طظ غطّئص سطغعا أتضام رّبعا شضاظئ تأطر بالمسروف وتظعى سظ المظضر وتعاجه التّضام وتظصثعط (أجماء 
بظئ أبغ بضر طع التّةاج بظ غعجش بسث أن صاض ابظعا سئث اهللا بظ الّجبغر) ولعا التّص شغ المساءلئ والمتاجئئ «طتاجئئ 
التّضام طظ صئض المسطمغظ تّص طظ تصعصعط وشرض ضفاغئ سطغعط». (الماّدة ٢٠، طحروع دجاعر دولئ الثقشئ، تجب 
الّاترغر) والّاسئغر سظ آرائعا الّسغاجّغئ واظاثاب طظ غمّبطعا وطظ غتضمعا «غةعز لطمرأة... وأن تظاثإ أسداء طةطج افّطئ 
وأن تضعن سدعًا شغه، وأن تحارك شغ اظاثاب الثطغفئ وطئاغساه». (الماّدة ١١٥، طحروع دجاعر دولئ الثقشئ، تجب 
الاترغر). لصث أسطى اإلجقم المرأة التّص شغ أن تسمض شغ ضّض العظائش وتساعط شغ تسغغر حآون التغاة ولضّظه لط ُغِةْج 
ا َعَطَك ِضْسَرى َجَأَل َرُجعِل اهللاَِّ :  «َمِن اْسَتْخلَُفوا؟»  َصاُلعا:  لعا أن تضعن تاضمئ وعثا تضط حرسّغ ق غمضظ رّده أو طظاصحاه، َلمَّ

ِبْظَاهُ .  َصاَل: «َلْن يُْفِلَح َقْوٌم َولَّْوا أَْمَرُهُم اْمَرأًَة» شططه افطر جمسظا وأذسظا وعع الثئغر السطغط.
ولؤظ طظع اإلجقم المرأة طظ أن تضعن تاضمئ شإّظعا صث حارضئ شغ ضّض العظائش افخرى وتّصصئ ظةاتات لط تظطعا ظساء 
السالمغظ شمارجئ صداء التسئئ شغ افجعاق الساّطئ (الّحفاء شغ سعث سمر بظ الثّطاب) وبرسئ شغ الّطّإ والسطعم وتطّصى 
سظعا السطماء والفصعاء طظ الّرجال والّظساء. وطا تزغئ به المرأة شغ اإلجقم لظ تةث له طبغق شغ الصعاظغظ افخرى شعع وتغ 

طظ لثن خئغر رتغط خطص المرأة والّرجض وعع أسطط بما خطص وبما غخطح تغاتعما.
شاإلجقم دغظ اهللا الثي ارتداه لسئاده وعع التّص وطا دوظه باذض وشغه وتثه السثل والّرتمئ، شعع طةمعسئ طظ افتضام 
الّحرسغئ المارابطئ والماقزطئ والاغ شغعا الثغر لطّظاس ضاّشئ (ظساء ورجاق سطى تّث جعاء) تظثرط وشصعا المرأة بحضض ضاطض 

شغ جغاجات طةامسعا وإن لط تضظ تاضمئ شغه.
إّن اّهللا جئتاظه وتسالى صث خطص اإلظسان طظ ذضر وأظبى لغدمظ الئصاء لعما وغتاشر سطى الّظعع الئحرّي فّن تفر الّظسض ق 
غاّط بأتثعما دون اآلخر، لثلك جسض لضّض طظعما تصعصا وواجئات تاظاجإ وذئغساه «ضإظسان» أو تسإ جظسه (أظبى أو ذضر) 
بتسإ طا غاطّطئه ذلك. وأظجل أتضاطا حرسّغئ تسّغر التغاة أشدض تسغغر لاسسث الئحرّغئ شعغ الّظعر الثي أخرجعا طظ ظطمات 
هُ يَْوَم  ْرُشُ َوحنَ َمِعيَشًة َضناكً   ُ َ ْعَرَض َعن ِذْكرِي َفإِنَّ 

َ
َوَمْن أ  َبَع ُهَداَي َفَال يَِضلُّ َوَال يَْشىَق ينِّ ُهًدى َفَمِن ايَّ تِيَنَُّكم مِّ

ْ
ا يَأ الةاعطّغئ ﴿َفإِمَّ

ْقىَم﴾ شضغش ترضى أّطئ اإلجقم بشغر أتضام رّبعا وتثدع لسثّوعا وتصئض بصعاظغظه الاغ تسغثعا إلى تطك الّزطمات؟!
َ
الِْقَياَمِة أ

شالثقشئ وتثعا عغ الاغ جامّضظ المرأة طظ المحارضئ الّسغاجّغئ الضاططئ شغ المةامع وجادمظ لعا المحارضئ الفّسالئ 
شغه وجاحّضض ظمعذجًا تصغصّغًا لتخعلعا سطى تصعصعا. وتثه التضط بما أظجل اهللا طظ أتضام عع الثي جغتّصص لعا السثل 
خراشات  طظ  العضسّغئ  الّثجاتغر  به  جاءت  بما  سابؤئ  غغر  به  خالصعا  تئاعا  بما  راضغئ  ططمؤّظئ  لاتغا  واقجاصرار  وافطظ 

 !واّدساءات
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٦٣

اآلليات المؤسساتية للنهوض بالمرأة
«بين الموجود والمنشود تضيع األهداف»

عاجر الغسصعبغ
سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الّاترغر

وقغئ تعظج

لصث أظحؤئ طآجسات دولغئ وأخرى إصطغمغئ ووذظغئ بشغئ الظععض بالمرأة ووضع صداغاعا شغ طصثطئ افجظثة السالمغئ 
وطاابسئ السغر صثطا شغ تسجغج طضاسئاتعا شغ ضض أرجاء السالط. وتحمض عثه المآجسات طضاتإ ولةاظا ووضاقت ووزارات تعل 
وضع المرأة. وأولى المآجسات الاغ أظحؤئ لعثا الشرض ضاظئ شغ أسصاب طآتمر افطط الماتثة السالمغ افول تعل المرأة 
شغ سام ١٩٧٥. وضان الافعغخ افولغ لاطك العغاضض عع السمض سطى زغادة طحارضئ الظساء شغ صطاسات الاسطغط والسغاجئ 
واقصاخاد. طظ عثه المضاتإ طبق طضاإ خثطات الظساء شغ تحغطغ، وطضاإ الفرص الماساوغئ شغ العظائش الساطئ شغ 

برغطاظغا، ولةظئ المساواة بغظ الةظسغظ شغ جظعب أشرغصغا وغغرعا.
ضما تأجج أول طضاإ لطمرأة شغ أوائض الصرن السحرغظ طظ جاظإ سخئئ افطط والاتالش الثولغ لطظساء؛ وضان ذلك شغ 
أطرغضا، شغ ١٩٢٠م ضةجء طظ وزارة السمض، وضاظئ غاغاه المسطظئ آظثاك عغ «تسجغج رشاعغئ الساطقت طظ خقل خغاغئ طساغغر 

وجغاجات ترطغ إلى تتسغظ ظروف سمطعظ وضفاءتعظ وشرص السمض الماعشرة لعظ».
أّطا أصثم وضالئ إصطغمغئ لثات الشرض، شصث ضاظئ لةظئ المرأة بغظ الئطثان افطرغضغئ، وعغ وتثة طاثخخئ تابسئ لمظزمئ 
الثول افطرغضغئ، تأجسئ شغ سام ١٩٢٨م ضمظاثى لعضع جغاجئ تعثف إلى تصثم التصعق المثظغئ والسغاجغئ لطمرأة شغ 

ظخش الضرة افرضغئ الشربغ. (المرأة شغ السالط الغعم الخادرة سظ وزارة الثارجغئ افطرغضغئ).
طظث إسقن بغةغظ أولئ افطط الماتثة أعمغئ أضئر لمسألئ إظحاء اآللغات المآجسغئ لطظععض بالمرأة شغ الثول افسداء 
وذالئئ بإدراج الاصثم المترز شغ افطر شغ الاصارغر العذظغئ الخادرة باسائاره طظ افعثاف واقجاراتغةغات اقبظغ سحر المجطع 

تظفغثعا بةثغئ.
ضما سغّظ إسقن بغةغظ جعات طسغظئ بسغظعا طسآولئ سظ طاابسئ تظفغث افجظثات السالمغئ ودسا السالط إلى دسمعا لطعخعل 

لطشاغئ وعغ:
سطى المساعى الثولغ:

١- افطط الماتثة:
وتسائر طظزعطئ افطط الماتثة أعط العغاضض السالمغئ الاغ تسظى بالمرأة والمساواة بغظ الةظسغظ بمضاتئعا افربسئ الماثخخئ 
شغ الحأن وعغ لةظئ الظععض بالمرأة (DAW) وخظثوق افطط الماتثة اإلظمائغ لطمرأة (UNIFEM) والمسعث الثولغ لفبتاث 
والاثرغإ لاصثم المرأة (INSTRAW) وطضاإ المساحار الثاص تعل المساواة بغظ الةظسغظ (OSAGI). وتسمض عثه المضاتإ 
طع لةظئ وضع المرأة (CSW) الاغ أظحأعا المةطج اقصاخادي واقجاماسغ لفطط الماتثة شغ سام ١٩٤٦، لصث ظخئئ افطط 
الماتثة بأذرسعا الماسثدة ظفسعا الظخغر السالمغ الرئغسغ لصداغا المرأة والفااة، وظسئئ ظحأتعا لشرض الاسةغض بإتراز 

تصثم شغما غاخض باطئغئ اتاغاجاتعظ سطى الخسغث السالمغ.
وعغ تساسث الثول افسداء شغ افطط الماتثة شغ وضع طساغغر سالمغئ لاتصغص المساواة بغظ الةظسغظ، وتسمض طع التضعطات 

والمةامع المثظغ لاخمغط الصعاظغظ والسغاجات والئراطب والثثطات القزطئ لدمان تظفغث تطك المساغغر.
جاء شغ إسقن بغةغظ شغ الئظث ٣٠٧ «وغطجم ضثلك تتسغظ الصثرات المااتئ لمآجسات طظزعطئ افطط الماتثة طظ أجض 
اقضطقع بمسآولغاتعا والاظسغص شغما بغظعا لاظفغث طظعاج السمض طع اإلشادة طظ خئراتعا وذرائص سمطعا شغ تسجغج الظععض 

بالمرأة».
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وشغ الئظث  ٣٠٨   «وغظئشغ أن تزض المسآولغئ سطى أسطى المساعغات لدمان تظفغث طظعاج السمض وإدراج طظزعر ظعع الةظج 
شغ جمغع السغاجات والئراطب الاغ تاعقعا طظزعطئ افطط الماتثة».

لصث صاطئ افطط الماتثة بإدراج صدغئ المرأة شغ المآجسات الاغ تسظى باقصاخاد والاظمغئ والبصاشئ والئغؤئ الاابسئ لعا، 
وعغ طظزمئ الفاو والغعظغسغش والغعظسضع، وألجطئ الئظك وخظثوق الظصث الثولغغظ وغغرعما بثسط طظعاج السمض، سئر زغادة 
سثد الظساء شغ المظاخإ السطغا، وإرجاء السغاجات والمئادئ الاعجغعغئ وربط الصروض الاغ تسظثعا لطثول باظفغث إخقتات 

تخإ شغ إذار اجاراتغةغات بغةغظ.
٢- المآجسات والمظزمات الثولغئ افخرى

ضثلك ظةث طظزمات سالمغئ ظاحطئ شغ إذار وضع اقجاراتغةغات الراطغئ لارجغت المساواة، طظعا المةطج السالمغ لطصغادات 
الظسائغئ، وق ظظسى شغ عثا المصام طظزمات تصعق اإلظسان وطظزمئ السفع الثولغئ وغغرعا الاغ تسائر صداغا المرأة طظ ضمظ 

خطط سمطعا وتحاشض سطغعا.
أّطا سطى المساعى اإلصطغمغ شظةث شروع افطط الماتثة اإلصطغمغئ والمسعث افوروبغ لطمساواة بغظ الةظسغظ، الثي أظحأ سام 
٢٠٠٦ وطظزمات سثغثة أخرى طظعا ائاقف الئرلماظغات طظ الثول السربغئ وطظزمئ المرأة السربغئ والمرضج افشرغصغ لطمرأة 

وطرضج المرأة السربغئ لطاثرغإ والئتعث «ضعبر وشغثرالغئ تصعق الظساء» والقئتئ تطعل.
أّطا سطى المساعى العذظغ شضض التضعطات المخادصئ سطى طظعاج سمض بغةغظ صث بسبئ طآجسات لطظععض بالمرأة وتتصغص 
المساواة، وتاسط تطك اآللغات المآجساتغئ بالاسثد والاظعع والافرد شغ بسخ افتغان؛ وق غاسع اإلذار لثضرعا ضطعا عظا لثلك 

جظعرد طصاطفات طظ رجالئ طاجساغر خادرة سظ جاطسئ بغرزغئ تطثص طا أظحأ شغ أوروبا والسالط السربغ ضمبال.
 شسطى طساعى التضعطات افوروبغئ طبق حضض:

- وزارات خاخئ لطمساواة بغظ المرأة والرجض (الثظمارك، السعغث، برغطاظغا).
- وزارات لاضاشآ الفرص بغظ الةظسغظ (إغطالغا).

- لةان اجاحارغئ تابسئ لمضاإ طةطج العزراء لاصثغط اقجاحارات شغ طةال تتصغص المـساواة بغظ الةظسغظ وتضاشآ الفرص 
(شرظسا، الغعظان، إغرلظثا، قتفغا، الئرتشال، روطاظغا)

- لةان وزارغئ طحارضئ لاتصغص المساواة (إجاعظغا، الثظمارك، شظطظثا، المةر، لاعاظغـا، لعضسمئعرغ، برغطاظغا).
بغظما أظاذئ بسخ الثول طعمئ تتصغص المساواة بغظ الةظسغظ وتضاشآ الفرص لعزارات طظحأة طسئصا طبض وزارة الحآون 
اقجاماسغئ والسمض، ووزارة الرشاه (بطشارغا، المةر، ععلظثا، جطعشاضغا). أو لةظئ وذظغئ لاضاشآ الفرص (طالطا، برغطاظغا، اغرلظثا).
ولثسط سمض اآللغات العذظغئ شغ أداء دورعا وتتصغص أعثاشعا، أظحؤئ أغدا آلغات طساظثة لفلغات العذظغـئ طبض وتثات الظعع 
اقجاماسغ داخض المآجسات والعزارات التضعطغئ لطرصابئ سطى المآجسات شغ طثى تطئغص المساواة بغظ الةظسغظ، ووتثات 

تضاشآ الفرص تسظى بالرصابئ سطى تضاشآ الفرص شـغ طةال السمض والاعظغش ضما شغ الظمسا وبطةغضا وألماظغا وغغرعا.
- ُحضطئ لةان برلماظغئ تصعم بـثور تحرغسغ ورصابغ، تسمض سطى ضمان دطب المساواة بغظ المرأة والرجـض شـغ الصعاظغظ 
الخادرة سظ الئرلمان، وتسثغض طا عع صائط طظعا لاتصغص المساواة وتضاشآ الفرص، ووجثت عـثه الطةان شغ ضض طظ (بطةغضا، 

شرظسا، الغعظان، إغرلظثا، إغطالغا، قتفغا، لاعاظغا، لعضـسمئعرغ، الئرتشـال، جطعشاضغا).
أّطا سطى طساعى الثول السربغئ شأظحأ:

- طةطج أسطى أو صعطغ لطمرأة، ضما عع التال شغ الئترغظ وصطر وطخر.
- عغؤئ وذظغئ أو لةظئ وذظغئ تسظى بالظععض بعاصع المرأة، ضما عع التال شغ افردن ولئظان والغمظ.

- وزارة طضطفئ بصداغا المرأة ضعاتث طظ المطفات الاغ تسظى بعا عثه العزارة، ضما عع التال شغ الةجائر والمشرب. 
- وزارة دولئ تسظى بصداغا المرأة والظععض بعا ضما عع التال شغ تعظج والسراق وشطسطغظ

- عغؤئ لطمظاخفئ ولمضاشتئ ضض أحضال الامغغج (المشرب)
- إظحاء طآجسئ التماغئ والاأعغض اقجاماسغ (صطر)

- إظحاء دائرة حآون المرأة شغ وزارة الاظمغئ ودائرة الاظمغئ افجرغئ شغ المتاشزات ودائرة تظمغئ المرأة الرغفغئ شغ وزارة 
الجراسئ (سمان)

- إتثاث طظثوبغات جععغئ لحآون المرأة (تعظج)...إلت
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خقخئ الصعل إّن اآللغات المآجساتغئ المظحأة شغ طثاطش أظتاء السالط ضبغرة جثا بض عغ طاسثدة تاى شغ الئطث العاتث؛ شفغ 
شرظسا وتثعا طبق تةاوزت السئ طآجسات. شعض تصص إسقن بغةغظ أعثاشه شغ عثا المةال؟؟؟

تسإ الاصارغر الخادرة سظ افطط الماتثة شإّن اظاحار اآللغات المآجساتغئ لطظععض بالمرأة لط غآت أضطه بسئإ الضبغر 
طظ السراصغض تسإ زسمعط، شسطى المساعى العذظغ أرجسعا افطر ضعن المخادر المالغئ والئحرغئ لط تضظ ضاشغئ وأّن اآللغات 
العذظغئ اتسمئ بالمتثودّغئ والاعمغح وسثم وضعح المعام باإلضاشئ إلى غغاب المسطعطات وافبتاث واإلتخائغات المفخطئ 

تسإ الةظج طظ أجض اجاثثاطعا شغ سمطغئ وضع الثطط والاصغغط.
أطا سطى المساعى الثولغ واإلصطغمغ طبطما ورد شغ الاصرغر شغ الئظث ١٩٧  - شصث أرجسعا ذلك لسثم وجعد الاجام طظ أسطى 
المساعغات. وشغ الئظث ١٩٩   - إلى طتثودغئ المعارد المااتئ. وشغ الئظث ٢٠٠   - أرجسعه إلى سثم تطئغص السغاجات بحضض 

طظازط!
إذن شأجئاب اإلخفاق شغ تتصغص افعثاف واقجاراتغةغات شغ طةال اآللغات المآجساتغئ شغ طظزعر افطط الماتثة باخاخار 

عع تصاسج التضعطات وضسش المعارد المالغئ والئحرغئ!
وق غثفى سظ ضض ذي بخغرة أن تطك التةب لغسئ بالتةب الصعغئ والماغظئ الاغ تفسر إخرار المظزمئ وطظ ورائعا المةامع 

الثولغ سطى السغر صثطا شغ ذرغص ق غعخض إلى الظةاسئ والظةاح.
إّن ضبرة المآجسات واآللغات ق تتّض المحاضض الاغ تسغحعا المرأة، وإّن العاصع الخارخ خاخئ شغ الئطثان الاغ شّسطئ وزارات 
ووضاقت ودوائر ولةاظاً لقظحسال بالمرأة وحآوظعا غآضث أّن التّض ق غضمظ شغ الضبرة؛ وأّن الّظةاسئ ق تأتغ دون إرادة جغاجغئ 
طسآولئ تثلض السراصغض والخسعبات المادغئ؛ وأّن الظعب الثي ُوضع شغ بغةغظ بط ُذّعر عع ظعب خاذأ فظه طئظغ سطى شعط 

خاذأ لطمحضض ولتطعله.
طبطما بغّظا شغ المتاور السابصئ لطضاغإ شإّن الفحض الثرغع الثي قصاه افطط الماتثة والثول افسداء شغ طثاطش المةاقت 
الاغ احاشطعا سطغعا ذعال خمج وسحرغظ جظئ طدئ لط غضظ طرّده جعى التطعل الثاذؤئ بسئإ سثم تتثغث طضمظ الثاء. 

شسثم تتثغث المرض وأجئابه غآدي ذئسا لاأخر الحفاء ولع جضظئ بسخ السعارض.
شمبق شغ الثظمارك الاغ غخظفعظعا بالثولئ افولى سالمغا شغ المساواة بغظ الةظسغظ، والثولئ ذات أضئر طآحر جسادة شغ 
السالط عا عغ افرصام تضحش تةط شحطعا شغ الصداء سطى المحاضض الاغ تتغاعا الظساء؛ شرغط أّن المرأة شغ الثظمارك تعجث 
شغ طعاصع الصرار ضسدع شغ الئرلمان طظث سام ١٩١٨، و١٢ جغثة طظعظ ٤ شغ طةطج الظعاب و٨ شغ طةطج الحغعخ، إق أظعط 

لط غساطغسعا الصداء سطى الفصر والسظش وطحاضض المرأة!
شطصث تداسش سثد الفصراء شغ الثظمارك بغظ ٢٠٠٢ و٢٠١٥ طظ ١٨,٦٥٠ لغخض إلى ٤٤,١٤١، أطا سظ السظش المسطط سطى 
الظساء شصث ضحفئ أطظساغ أّظه طافحٍّ بحثة شغ الثظمارك، وتسإ طا ظحر سطى بغ بغ جغ تصعل السثغث طظ الثراجات إن 

الثظمارك لثغعا أسطى طسثل اظاحار لطسظش الةظسغ شغ أوروبا.
ظسط وخطئ المرأة شغ الثظمارك لمعاصع الصرار وضاظئ بةاظإ الرجض شغ أغطإ دوائر الثولئ وإداراتعا ولضّظ وخعلعا لط غشِظ 
بصّغئ الظساء حغؤا ولط غصخ سطى الفصر والسظش وضبغر طظ المحاضض افخرى. ظسط أسطئ الثظمارك المرأة طراضج لطصرار لضظعا 

وخطاعا وعغ طضئطئ الغثغظ طظجوسئ اإلرادة واإلطضاظغات.
لصث ربط إسقن بغةغظ الصداء سطى طساظاة الظساء باتصغص المساواة والةظثر وجار شغ طساره طرتةق التطعل الاغ تضفض تسإ 
زسمه تتصغص عثشه لضظه ضان شغ ضض طتطات جغره وطراجساته غةاّر الائرغرات ظفسعا وق غظططص طظ العاصع لمتاضمئ إظةازاته.
شعض الظاائب الاغ تتصصئ شغ الثظمارك وضثلك شغ السعغث والظروغب والثول افولى شغ تتصغص المساواة سمعطا، عض عغ 

ظاائب تئحر بمساصئض طحرق لغحتث السالط عماه وغشّث السغر ظتع ذلك العثف؟
سطى أرض العاصع افرصام واإلتخائغات تخرخ بافاصط المحاضض شغ بسخ افتغان وبمراوتاعا طضاظعا شغ أتغان أخرى تاى 
شغ الثول الرائثة شغ الةظثر، لضّظ المحرشغظ سطى اإلسقن والثاسغظ له ضاظعا شغ ضض طرة غئررون افطر بظصص المآجسات 

واإلرادة السغاجغئ التصغصغئ والامبغض سطى أسطى المساعغات دون طعضعسغئ وق بتث جاد سمغص.
تطك  أّن  عع  إتثابعا  سطى  بغةغظ  إسقن  تّث  الاغ  بالمرأة  لطظععض  المآجساتغئ  اآللغات  إخفاق  شغ  التصغصغ  السئإ  إّن 
المآجسات ولثت طظ رتط الرأجمالغئ الةحسئ؛ رتط الظزام السالمغ الثي شرضاه أطرغضا وأرادت طظ خقله سعلمئ المفاعغط 

والمسالةات الشربغئ لطتغاة.
تصعم الرأجمالغئ سطى المادغئ والظفسغئ، شعض تاصابض عثه الصغط طع غاغئ إظخاف المرأة ورّد تصعصعا؟

إّن صغمئ الظفسغئ ق تسارف بالتصعق وق تصغط لعا وزظا شما بالك بأن تةسطعا عثشا!
إّن افطط الماتثة لط تائظ حسارات المساواة والةظثر وغغرعا لاظخش المرأة، بض تئظاعا فّن شغعا طخطتئ الظزام الرأجمالغ 
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لغامضّظ طظ إتضام جغطرته سطى السالط بظحر طفاعمغه وصعاظغظه، لثلك لط تظض الظساء شغ ظض الرأجمالغئ جعى شاات تصعق 
ولظ تساطغع طططصا اجارداد الئاصغ برّطاه فّن طخطتئ افظزمئ طاظاصدئ طع طخطتاعا وجغئصى الاشغغر دائما ججئغا عظا أو 
عظاك ق غسّث الرطص. وإّن ربط اجارداد تصعق المرأة باتصغص المساواة والةظثر وإظحاء المآجسات الساسغئ لثلك عع طبض 

تصثغط أدوغئ طعثئئ لمرغخ جرذان شغ أذعاره افخغرة شثلك صث غسضظ بسخ افسراض طع اجاتالئ بطعغ الحفاء!
وعا عط أظفسعط صث خرتعا أّن تتصغص المساواة صث غتااج صرظا آخر شغ الثول الرائثة شغ المةال، شما بالك بافخرى شعض 

غئحروظظا باعاخض طآجغ الظساء الغعم صرظا آخر؟!
«جغساشرق تتصغص المساواة الضاططئ بغظ الرجض والمرأة ٩٩,٥ ساطا، وشصا لمسثل الاشغغر التالغ». روزاطعظث ععت

لصث ضفئ الثقشئ شغ الماضغ الظساء وضمظئ تصعصعّظ وأتغاعّظ السغح الضرغط العاظأ ولط تتاب إلى طآجسات سثغثة 
وآلغات ضبغرة بض شصط وجعد اإلرادة السغاجغئ التّصئ والظزام السادل الصادر سطى ضمان تاجغات الظاس رجاق وظساء.

إّن الظزام اإلجقطغ غصعم بافجاس سطى الرساغئ ورّد التصعق فختابعا فّن الصغمئ الروتغئ طعجعدة شغ ضض سمض تصعم به 
الثولئ ترجع به رضعان اهللا ق طخطتئ وق طظفسئ بسغظعا، لثلك ضان الاشغغر الثي تمطاه الثقشئ شغ الماضغ والثي جاتمطه شغ 
المساصئض تشغغرا جثرغا غصطإ العاصع صطئا، شالعثف واضح والصغط بابائ ق تاشّغر. شإظخاف المرأة لظ غضعن إق بإسطائعا تصعصعا 

الاغ طّظ اهللا سطغعا بعا بخفاعا واجئا تتاجإ الثولئ سطى تصخغرعا شغه.
إّن الفرق الةععري بغظ الرأجمالغئ وطسالةاتعا وبغظ اإلجقم وطسالةاته غضمظ شغ أّن الرأجمالغئ طظ خظع بحر غسسعن 

لطعغمظئ وأّن اإلجقم طظ خظع رب الئحر، وحّاان حّاان بغظ عثا وذاك.
الصغط شغ الرأجمالغئ تتضمعا المظفسئ شاائثل وتاشغر، وأّطا شغ اإلجقم شعغ بابائ لعا طعازغظ بالصسط، وعثف الرأجمالغغظ 

وغاغاعط عغ الاشعل والربح بض واقجاسمار، بغظما عثف اإلجقم عع سغح الظاس شغ ظض أتضام اهللا بأطان واذمؤظان.
وتئةغطعا  المرأة  تضرغط  بمزاعر  لاجخر  الاارغت  ضاإ  وإّن  السالمغظ  رب  طظ  ضماظه  عع  الثقشئ  ظزام  وظةاسئ  خثق  إّن 
وإسطائعا تصعصعا وظثرة المحاضض الاغ ساحاعا. وإّن واصع السالط الغعم شغ ظض عغمظئ أطرغضا وصغادتعا لطسالط لغخرخ طاأوعا 
وظادبا طساظاتعا الاغ تؤظ طظعا الةئال واإلخفاصات الاغ تاطععا إخفاصات طظث إسقن بغةغظ لاآضث بما ق غثع طةاق لطحك سطى 

 ضرورة تشغغر المسار واجائثال الثي عع خغر بالثي عع أدظى
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«حقوق اإلنسان للمرأة»
أسمالي وحقوق المرأة...  ظام الرّ النّ

بة؟ جرة الخبيثة ثمارا طيّ
ّ
هل تطرح الش

زغظئ الّخاطئ
سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الّاترغر

وقغئ تعظج

تصعق المرأة ق تاةّجأ وق تظفخض سظ تصعق اإلظسان، عثا طا تدّمظه إسقن وطظعاج سمض بغةغظ، وطا تّط تأضغثه شغ إذار 
تمطئ بغةغظ +٢٠، إذ خّرح طفّعض افطط المّاتثة الّساطغ لتصعق اإلظسان «لظضظ واضتغظ بثخعص عثا، شعع أجاجّغ 

جّثًا: غاسّغظ أن تضعن طثاشساً سظ تصعق المرأة لضغ ُتسَاَئر طثاشساً سظ تصعق اإلظسان».
ولّما ضان الّثشاع سظ تصعق اإلظسان طظ أعثاف السعلمئ وطظ أعّط الئظعد الاغ سمطئ وبغصئ بغةغظ سطى تسمغمعا وظحرعا 
شغ السالط، ضان الارضغج طظخّئا سطى تصعق المرأة الاغ أخئتئ طتعر ضّض أسمال افطط المّاتثة واّتفاصّغاتعا وطآتمراتعا تغث 

أخئتئ المرأة وتصعصعا طظ أعّط طحاغطعا.
ُغصّثم الشرب ظفسه سطى أّظه طرجع لطتصعق اإلظساظّغئ شرّوج خعرا طحرصئ سظ المرأة الشربّغئ وأظعر طا دوظعا طظ الّظساء خاّخئ 
المرأة المسطمئ طعدعطئ التصعق وطصععرة تساظغ طظ افّطّغئ والفصر والئطالئ والّاعمغح، لثا ظادى بدرورة الّثشاع سظعا 
وتسجغج تصعصعا اإلظساظّغئ طظ أجض طضاشتئ ضاّشئ أحضال السظش ضّثعا لدمان اجامرار سمطّغئ الّاظمغئ والّسقم. «إّن الّظععض 
بالمرأة وتتصغص المساواة بغظعا وبغظ الّرجض عما طسألئ طّاخطئ بتصعق اإلظسان وحرط لطسثالئ اقجاماسّغئ وىظئشغ أقّ 

ىظزر إلغعما بخعرة طظسجلئ سطى أّظعما طظ المسائض الثاّخئ بالمرأة». (الماّدة ٤١ طظ إسقن وطظعاج سمض بغةغظ)
لثلك شرض الشرب سطى التضعطات شغ بقد المسطمغظ خاّخئ السمض سطى طظع اظاعاك تصعق اإلظسان لطمرأة وتسجغج عثه 
التصعق وتماغاعا وترجغثعا شغ صعاظغظعا ودجاتغرعا تظفغثا لما أطقه سطغعا طظ اّتفاصّغات دولّغئ طئرطئ طسه لااقءم وبظعدعا. 
وعثا طا ظّخئ سطغه الماّدة الباظغئ - شصرة و- طظ اّتفاصّغئ افطط المّاتثة الثاّخئ بالصداء سطى جمغع أحضال الّامغغج ضّث المرأة 
«غةإ سطى الّثول اّتثاذ جمغع الّاثابغر المظاجئئ بما شغ ذلك الّاحرغع لاسثغض أو إلشاء الصعاظغظ وافظزمئ وافسراف 
والممارجات الصائمئ الاغ تحّضض تمغغجا ضّث المرأة» لطّاسةغض بالمساواة بغظ الّرجض والمرأة والصغام بثطعات تبغبئ لاسثغض 
افظماط اقجاماسّغئ والّبصاشّغئ الاغ تمّغج بغظ الةظسغظ ودسئ إلى إبطال السمض بالّاحرغسات الّثغظّغئ واجائثال الصعاظغظ الّثولّغئ 

بعا شخارت تصعق المرأة طظ أولعّغات أسمال عثه التضعطات وطظ افطعر الاغ ق غظى سظعا لطّظععض بالمرأة والمةامع.
جارسئ عثه التضعطات السمغطئ إلى إبرام اقّتفاصّغات الّثولغئ رغط طسارضئ حسعبعا ورشدعا لعا شغ تتّث خارخ لبصاشاعا 
ودغظعا لاثسع إلى المساواة بغظ الّرجض والمرأة شغ جمغع المغادغظ وإلى جّظ صعاظغظ تتزر الّامغغج ضّث المرأة وظادت باسثغض 
صعاظغظ افتعال الّحثخّغئ ووضع صعاظغظ أخرى جثغثة (طظع تسّثد الّظساء والّرشع شغ جّظ الّجواج والمساواة شغ المغراث...) سئر 
طآتمرات دظغؤئ تةّثد أسمالعا وجغاجاتعا ضّض جظعات (ضمآتمر بغةغظ) واّتفاصّغات خئغبئ تاسّطض شغ ضّض المظاجئات (ضاّتفاصّغئ 
جغثاو) طائّظغئ شغ ذلك الصغط الشربّغئ الّرأجمالّغئ وجاسغئ إلى تظفغثعا بفرضعا شغ صعاظغظعا وبظحرعا ضبصاشئ بثغطئ لطبصاشئ 
الّسائثة شغ طةامساتعا سئر طظّزمات المةامع المثظّغ والةمسّغات الّظسعّغئ شطط َتِتث شغ طظعةعا سظ الّطرغص الثي رجمه 

الشرب لسعلمئ صغمه وطفاعغمه.
شصاطئ تعظج طبق شغ سام ٢٠١٥ بـ«خطعة جثغثة ظتع الصداء سطى ضّض أحضال الّامغغج ضّث المرأة» طظ خقل تظصغح 
الصاظعن سثد ٤٠ لسظئ ١٩٧٥ الماسّطص بالةعازات والعبائص الثي خار «غسمح لعا بالّسفر طع أذفالعا الصخر دون ضرورة 
التخعل سطى إذن طظ والثعط» وعع طا وخش بأّظه «غسضج الّرغئئ واإلرادة الّسغاجّغئ والّاحرغسّغئ شغ تضرغج تماغئ 
الّاصّثطّغئ  لطصعى  واظاخارا  الّاعظسّغئ  المرأة  لظداقت  الصعاظغظ «تاعغةا  سطى  الّاسثغقت  عثه  شضاظئ  المرأة»  لتصعق  أصعى 
المظاعدئ لضّض أحضال السظش المسّطط سطى المرأة...» أّي تاعغب عثا وأّي اظاخار؟! شعاصع المرأة شغ تعظج غضّثب ذلك وتفدته 
تغاة المرأة الّرغفّغئ خاّخئ شعغ تسغح تغاة بآس تثشسعا إلى رضعب حاتظات المعت الاغ تظصطعا لطسمض شغ ظروف صاجغئ 
غسةج الثغال سظ تخّعرعا. عغ شااة الثمسئ سحر ربغسا الاغ لط تضمض تسطغمعا أو أّظعا تسمض لاساسث والثغعا شغ طخارغش 
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تسطغمعا. عغ سةعز السصث الّسابع أو الّباطظ غثشسعا الفصر لاضمض طا تئّصى لعا طظ أّغام بغظ التصعل أو رساغئ افغظام... شأّي 
اظاخار عثا الثي غاتّثبعن سظه؟!

تصدغ المرأة الساططئ غعطعا خارج بغاعا تسمض لاساسث شغ تعشغر تاجغات أجرتعا إذ لط غسث افب صادرا سطغعا شغ ظّض غقء 
المسغحئ وافجسار شاسعد طظعضئ ق تصثر سطى أداء وظغفاعا زوجا وق أّطا. وإن شصثت زوجعا أو ذّطصعا تدطّر لمداسفئ الةعث 
شغ السمض تّاى تسغض ظفسعا وسائطاعا. شأّي تاعغب عثا؟! تّاى شغ أباذغطه واّدساءاته الاغ غظحرعا غّائسعن الشرب! غسغرون سطى 

دربه شغما غّثسغه طظ إسطائه المرأة تصعصعا وطساواتعا بالّرجض وإجسادعا شغ ظّض صعاظغظه الاغ جّظعا.
صالعا إّن المرأة المسطمئ طزطعطئ طتروطئ وظتظ بعثه الصعاظغظ جظسغث لعا تصعصعا وظعّشر لعا تّرّغاتعا الاغ ترطاعا إّغاعا 
المةامسات «الّثضعرّغئ» شطالئعا بإلشاء أتضام حرسّغئ سّثة غرون شغعا سعائص أطام تتصغص المرأة لمطالئعا وطساواتعا بالّرجض 
شغفّضعا بثلك صغعدا ضّئطاعا. وصث صاطئ التضعطئ الّاعظسّغئ جظئ ٢٠١٧ بـ«إلشاء جمغع المظاحغر الماسّطصئ بالتّث طظ تّرغئ 
تتصغص  سطى  سمطعا  إذار  شغ  وظادت  بالّدرورة  طسطعطئ  أتضام  طظ  الّظغض  سطى  تةّرأت  بض  صرغظعا...»  اخاغار  شغ  الّاعظسّغئ 
المساواة بغظ الةظسغظ بالمساواة بغظعما شغ المغراث بـ«أن غضعن لطّظساء والّرجال التّص شغ إرث طماطضات أبعغعط بتخص 

طظخفئ». (الفصرة الّباظغئ طظ الماّدة ٢١ طظ المغباق افشرغصغ لتصعق اإلظسان والّحسعب).
 شأغظ عثه الصعاظغظ - الاغ غسائروظعا تاعغةا - طّما تساظغه المرأة والفااة بسث تثّطغعا سظ وقغئ أبغعا وأخغعا وخارت تطعث 
وراء تتصغص ذاتعا - ضما أوعمععا - شااجّوج طظ غغر المسطط تسخغ رّبعا وتةري وراء افععاء وبعرجئ التّرغات ووعط الّبراء 
والسغح الفاخر طاظاجغئ تضط رّبعا؟! أغظ عغ طّما غتثث بغظ افزواج بسث أن اجاأجثت المرأة وخارت ظّثا لطّرجض وأجصطئ 

طظه الصعاطئ؟ أغظ عغ عثه الّثجاتغر طظ ظسإ الّطقق الاغ تاجاغث ضّض جظئ شُاعَثُم اُفَجُر وُغدغَُّع افبظاُء؟!
تغظ ظاأّطض تال المرأة المسطمئ شغ ظّض عثا الّظزام الّرأجمالّغ ظةث أّظعا طعّمحئ تساظغ الفصر والئطالئ وق تةث طظ غثّفش 
سظعا. شق غعرع إلغعا الّسغاجّغعن إّق شغ تمقتعط اقظاثابّغئ غسّططعن سطغعا افضعاء وغزعرون إظةازاتعط ووسعدعط لعا 
بئسث المحارغع وتمضغظعا اصاخادّغا طعظِّفغظ اإلسقم شغ ذلك... وغاةاعطعظعا شغ طا دون ذلك شاراعا بائسئ طاةّعلئ أو ساططئ 
شغ التصعل تسمض ذعل الّظعار ولساسات ذعغطئ لاةمع بسخ الّثظاظغر لاساسث شغ تعشغر تاجغات أجرتعا - بض عغ شغ بسخ 

افتغان طاحّردة تسأل الّظاس طا غسّث رطصعا وغضفغ أبظاءعا الةغاع.
تساظغ المرأة المسطمئ طظ الّاصاغض والّاظضغض شغ بعرطا وشغ الّخغظ وشغ شطسطغظ وذظئعا العتغث أّظعا تصعل «ق إله إّق اهللا» 
شأغظ التصعق اإلظساظّغئ لعآقء؟! أغظ الةمسّغات الّظسعّغئ طّما تطصاه الفاغات السفغفات شغ جةعن بّحار والّسغسغ طظ تسثغإ 
وطظ اظاعاك الّثئاب فسراضعّظ؟! لماذا ق تظصض عثه الةمسّغات طا تساظغه الّظساء المسطمات شغ طظاذص الّظجاع وق تخّعر تغاتعّظ 
الئائسئ: شعّظ بق غثاء وق طأوى وق دواء وغاسّرضظ لضّض أظعاع اقجاشقل؟ أغظ عغ طّما تساظغه المرأة جّراء طا غحعثه السالط 
طظ تروب وخراسات؟... عغ الّبضطى وافرططئ تحعث صاض أبظائعا وزوجعا وإن لةأت إلى طظ تتسئعط ظاِخروعا خثلععا بض 
ضاظعا أضبر اجاشقق واطاعاظا لعا! شطصث اّتدح لّطةظئ الّثولّغئ لطّخطغإ افتمر خقل سمطعا شغ المةامسات المادّررة طظ الّظجاسات 
المسّطتئ أّن السظش الةظسغ عع أعّط المثاوف الاغ تعاجععا الّظساء الّحابات سطى وجه الثخعص. لماذا تخمئ سظ تصعصعّظ 
«اإلظساظّغئ» المظاعضئ وسظ اظسثام الّرساغئ الّخّتغئ لعّظ وتسصث شغ المصابض الّظثوات وتصغط المآتمرات لقذظاب ولطتثغث سظ 
الّخّتئ اإلظةابّغئ والةظسّغئ وترشع حسارات تص المرأة شغ طساحرة «آطظئ» وتصعا شغ اإلجعاض وتظّثد بما جّماه «اغاخابا 
زوجغا»؟ ألغج شغ سمطعا عثا اظاصاء لطمعاضغع الاغ تثثم أجظثاتعا وتثسط ترب الشرب سطى أتضام اإلجقم؟ شعغ ق تفّعت 
شرخئ لطتثغث سظ ظطط اإلجقم لطمرأة وتتصغره لعا وإسقء حأن الّرجض وتثسع إلى اجائثال طفاعغط جثغثة غطرتعا الّظزام 

السالمّغ الّسائث بعثه افتضام.
جسى الشرب بظحر بصاشاه الفاجثة بغظ ظساء المسطمغظ إلى جسطعّظ ظسثا طظ المرأة الشربّغئ الماتّررة شعغ المبال الثي 
ق بّث طظ الّسغر سطى طظعاله، وصث جاعمئ الةمسّغات الّظسعّغئ والمظّزمات المحئععئ شغ ظحر تطك المفاعغط شحّةسئ الفااة 
سطى رشخ الّجواج المئّضر وأصظساعا بأّظه غئظ وظطط لعا وأّن لعا السغح بتّرغئ شغمضظعا الصغام بسقصات غغر طحروسئ وجسثعا 
ططضعا... جسطاعا تاظّضر لفطرتعا وترطغ وراءعا الّجواج وافطعطئ وتةري وراء الّثراجئ والسمض فّظعما جئغطعا العتغث لاتّصص 
ذاتعا وتساصّض طالّغا شق تتااج لطّرجض. ظسغئ ظفسعا وشطرتعا وذئغساعا شاجاغصزئ سطى تصغصئ ُطّرة: رصط جثغث شغ صائمئ 

السعاظج.
عثا طا تظادي به الّظسعّغات: تترغر المرأة المسطمئ تّاى تضعن ضالمرأة الشربّغئ ق ترى شغ الّرجض تضاطق واظسةاطا بض ظّثّغئ 
وتظاشسا. شعض تمّضظ الشرب شسق طظ إسطاء المرأة تصعصعا؟ وعض تمّضظ طظ إجسادعا وجسطعا ضرغمئ شاسطئ شغ طةامسعا؟

لع جّططظا بسخ الّدعء سطى المرأة شغ الشرب شإّظظا طظ الععطئ افولى ظضاحش طساظاتعا جّراء طا غطّئص سطغعا طظ صعاظغظ 
وضسّغئ ق ترسى جعى طخالح الّطئصئ الّرأجمالّغئ الماتّضمئ شغ السالط وترى شغ المرأة طعردا طعّما لاعشغر افرباح. شضغش عغ 

تال المرأة شغ الشرب؟
- عغ طسّظفئ طعّثدة بالصاض واقساثاء شـضّض ٩ بعان تاّط إجاءة طساططئ اطرأة شغ العقغات المّاتثة وضّض غعم تاسّرض ٣
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٦٩

ظساء لطصاض سطى غث أزواجعّظ أو سّحاصعّظ. عثا وصث جّةض طصاض طا ق غصّض سظ ١٢٦ اطرأة ضتاغا السظش الّجوجغ شغ بطث 
التّرغات شرظسا شغ جظئ ٢٠١٩.

- عغ ُطعاظئ تساظغ سعاصإ الّظزرة الةظسّغئ لعا شاساطض ضسطسئ شغ جعق الّظثاجئ الّرأجمالّغ وق اسائار إلظساظّغاعا الاغ 
غاحّثصعن بالّثشاع سظعا: ضما عع تالعا شغ ألماظغا الاغ ُسّثت طاخعر أوروبا بإلشائعا تةرغط الّثسارة.

وإن أظعر الشرب وجعا آخر لطمرأة الشربّغئ غافاخر به شإّن شغه تّطاً لصغماعا واجاظصاخا لعا، شظزر إلغعا أظبى غعّظش جسثعا 
وجمالعا شغ إسقطه وإسقظاته وشغ طضاتإ إداراته لاثّر سطى أختاب رؤوس افطعال افرباح الضبغرة طا جسطعا ترى شغ جسثعا 
وجمالعا ضماظا لعا ودشسعا لطععس بالتفاظ سطغه شإن شصثت جمالعا أو جاذبّغاعا أخغئئ بةجع واضاؤاب صث غثشسعا لقظاتار.

عثا عع تال المرأة الشربّغئ شغ أبرز الّثول الاغ تظادي بتّرّغاتعا وتصعصعا!.. عثه عغ أوضاسعا الاغ دشساعا إلى العروب طظ 
عثه التدارة السفظئ إلى تدارة الثغر والضراطئ والّسقم. قذت بالفرار واساظصئ اإلجقم! اساظصئ دغظ الفطرة الثي وجثت 

شغه طا اشاصثته شغ صعاظغظ دولاعا.
بّط وبسث عثا ضّطه تأتغ التضعطات والةمسّغات والمظّزمات شغ بقد المسطمغظ لاجّغش التصائص وتاحّثق بمضاسئات المرأة 
المسطمئ شغ ظّض صعاظغظ الشرب الاغ شّرت طظعا المرأة الشربّغئ وأجرسئ تساظةث بأتضام رّبعا بسث أن عثاعا اهللا جئغض الّرحاد. 
شضغش لطمرأة المسطمئ أن تفّرط شغ أتضام دغظعا وتظثثع بأباذغض الشرب واشاراءاته؟ ضغش ترى شغ طفاعغمه الفاجثة خقخا 
لعا وعغ - وتّاى شغ سصر داره - تسغح تتئ ضشعذات وُتمظع طظ طمارجئ أتضام دغظعا؟ أغمضظ لمظ غخش المسطمغظ 
واإلجقم باإلرعاب أن غثاشع سظ المرأة المسطمئ؟! ضغش لمظ اظاحرت اإلجقطعشعبغا شغ طةامساته بسئإ جغاجاته الاغ أّدت 
إلى ضبغر طظ اقساثاءات سطى المرأة المسطمئ أن غّثسغ دشاسه سظ تصعصعا وغظادي باترغرعا طظ جغطرة طفاعغط طةامسعا؟! 
إن شاصث الّحغء ق غسطغه، والشرب لط غعّشر لطمرأة الشربّغئ وق المسطمئ الاغ تسغح سظثه، افطظ وق السغح الضرغط ولط غعّشر 

لعا تصعصعا شضغش جغسطغ المرأة شغ بقد المسطمغظ تصعصعا؟!
أسطظئ عثه التضعطات تئّظغعا لصغط الشرب وسمطئ جاعثة سطى تبئغاعا شغ طةامساتعا وصاطئ باإلجراءات الّقزطئ تّاى تضعن 
وق  تصعصعا  إسطائعا  بعثف  غضظ  لط  المسطمئ  المرأة  تترغر  حسار  شرشع  وظحرعا.  صغمه  سطمظئ  شغ  الشرب  وغاغئ  طظسةمئ 
تترغرعا بض الشاغئ طظه الّظغض طظعا وخرشعا سظ دغظعا لارتمغ شغ دّواطئ تدارة الشرب الفاجثة تظعض طظعا شادّض سظ ذرغص 
التّص، وعثا طا تّثرتعا طظه الضاتئئ والّختفّغئ افطرغضّغئ «جعاظا شراظسغج» شغ «رجالئ طظ طسغتّغئ إلى طسطمئ» شصالئ 
لعا «ق تسمتظ لعط بثثاسضّظ، ولازّض الّظساء سفغفات وذاعرات..» وأضاشئ «ظتظ بتاجئ إلغضّظ لادربظ طبق لظا ظزرا 
فّظظا ضططظا الّطرغص... إذا تمّسضظ بطعارتضّظ، ولااثّضرن أّظه لغج بالعجع إسادة طسةعن افجظان داخض افظئعب.. لثلك، 
لاترص الّظساء سطى عثا المسةعن بضّض سظاغئ». شعض طا زال لثى المرأة المسطمئ حّك شغ أّن دغظعا عع وتثه الضفغض بدمان 
تصعصعا وضراطاعا؟ عض طا زال سظثعا رغإ أّن سطى المرأة شغ السالط - وشغ الشرب خاّخئ - أن تةسض لعا طظ المرأة المسطمئ 

صثوة تتثو تثوعا؟
طظث بثاغئ المصال أحرظا إلى أّن «تصعق المرأة» ق تظفخض سظ تصعق اإلظسان الاغ ترتئط ارتئاذا وبغصا بالسصغثة الّختغتئ 
الاغ غساظصعا شإن شسثت عثه السصغثة شسث ضّض طا غظئبص سظعا طظ طسالةات. شالسصغثة الّرأجمالّغئ باذطئ تصعم سطى ضمان 
طخالح افصعغاء وصاض الّدسفاء وق تسئأ لظساء وق فذفال وق لحغعخ، تاساطض بمعابغص ظاعرعا رتمئ وباذظعا سثاب. سصغثة 
وضسّغئ تدفغ حرسّغئ سطى إشظاء الّحسعب بالتروب (أششاظساان - السراق - الغمظ...) وبافجطتئ المئغثة (الئراطغض المافّةرة 
- الضغماوي شغ جعرغا) شالّثولئ ذات الّسغادة شغه - والاغ تمطك الصّعة المادّغئ - صادرة سطى ظغض تطك التصعق الّطئغسّغئ طظ 

«أسثائعا» ولعا التّص شغ ظعإ خغرات الّحسعب افخرى، واجاسمارعا.
...لضّظ سصغثة اإلجقم والاغ غتاربعا الّظزام السالمّغ الّسائث بضّض العجائض وغسمض سطى ذمسعا وتشغغئعا سظ المظزعطئ 
الّاحرغسّغئ شغ صعاظغظ بقد المسطمغظ وغسسى جاعثا إلبساد طفاعغمعا سظ تغاة المسطمغظ وتعمغحعا عغ الّداطظ التصغصّغ 

والعتغث لطتصعق اإلظساظّغئ (لطمرأة المسطمئ وغغرعا بض لطئحر جمغسا) شعغ تظجغض طظ رّب سطغط رتغط!
لتصعق  واصسّغا  طظزعرا  وتصّثم  اإلجقطّغئ  الّحرغسئ  طخثرعا  سالمّغئ  «طفاعغط  سطى  تصعم  اإلظساظّغئ  الّحرسّغئ  شالتصعق 
اإلظسان طظسةما طع الفطرة اإلظساظّغئ وباباا شغ الّاخّعر» (طظ دراجئ تصعق اإلظسان شغ الفضر الّسغاجغ الشربّغ والّحرع 
اإلجقطّغ) بسضج التصعق اإلظساظّغئ العضسّغئ الاغ ق تةث لعا واصسا وتئصى خراشات ق تظسةط طع شطرة اإلظسان وتائّثل تسإ 

افععاء والمخالح.
ْرِض﴾ وجمع بغظ المرأة والّرجض شغ عثا الّاضرغط 

َ
ِي َجَعلَُكْم َخالَئَِف األ َّ ضّرم اهللا اإلظسان شةسطه خطغفئ شغ افرض ﴿وَُهَو ا

قّتخاشعما بـ«اإلظساظّغئ» شق اسائار لطعن وق لةظج وق لمعذظ. وصث ارتئط عثا الّاضرغط بسئعدّغئ اإلظسان لرّبه شإن عع ضفر أو 
ْغَعاِم 

َ ْ
ْو َفْعِقلُوَن إِْن ُهْم إَِالّ اَكأل

َ
ْكرَثَُهْم يَْسَمُعوَن أ

َ
َنّ أ

َ
َْسُب أ ْم حتَ

َ
اباسث سظ طظعب التّص جصط سظه عثا الّاضرغط الثي ازداظئ به إظساظّغاه ﴿أ

َضُلّ َسبِيالً﴾.
َ
بَْل ُهْم أ

صّثم اإلجقم شغ تحرغساته طظزعرا واصسّغا لتصعق المرأة وجسطه طظسةما طع الفطرة اإلظساظّغئ شتّثد لعا تصعصعا بأواطره 
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٧٠

التصعق  طخثر  ربط  الثي  الشربّغ  الفضر  به  صام  طا  ظصغخ  سطى  التصعق.  عثه  لاظفغث  والّدماظات  الضغفّغئ  وتّثد  وظعاعغه 
وتحرغساتعا بمئثأ التّرّغئ الاغ صّغثعا بسث ذلك بصغعد وعمّغئ خغالّغئ «تظاعغ تّرّغاغ تغظ تئثأ تّرّغئ غغري» وعع طا غةسض 
التصعق أطرا ظزرّغا ق غمضظ تتصغصه، شمخالح الّظاس طاداربئ وظجسئ افظاظّغئ ذاغغئ طّما غةسض الصعّي غسغطر سطى الّدسغش 
وغسّظ الصعاظغظ بتسإ ضمان بصاء جغطرته وعغمظاه... شعغ صعاظغظ بحرّغئ ظاصخئ ساججة سظ تسغغر حآون التغاة!... أّطا 

افتضام اإلجقطّغئ شصث ضمظئ التصعق الّحرسّغئ وجسطاعا تصعصا حمعلّغئ لقظسان.
ِي َخلََقُكْم ِمْن َغْفٍس وَاِحَدةٍ وََخلََق ِمْنَها َزوَْجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما رَِجاالً  َّ فَُّها اجَّاُس ايَُّقوا َربَُّكُم ا

َ
حرع اهللا أتضاطا ساّطئ لطّرجض والمرأة ﴿يَا ك

َكثرِياً َونَِساًء﴾ وجّظ لطمرأة طظ التصعق طا تسةج سظ تعشغرعا الصعاظغظ العضسّغئ لعا شصث وّخى الّرجعل  أختابه بالّظساء «...
َجاِل». اْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء َخرْيًا» وأّضث ذلك سطى أّطاه شغ تّةئ العداع «النَِّساُء َشَقائُِق الرِّ

يِّ َذنٍْب قُتِلَْت﴾، وأوخى باإلتسان إلغعا «َمْن 
َ
- تفر لعا تّص التغاة بسث أن ضاظئ تعأد شغ الةاعطّغئ ﴿َوإَِذا الَْموُْءوَدةُ ُسئِلَْت  بِأ

َا َرُجٍل كَانَْت ِعْنَدُه َولِيَدٌة َفَعلََّمَها َفأَْحَسَن تَْعلِيَمَها، َوأَدَّبََها َفأَْحَسَن  ؛ كُنَّ لَُه ِسْرتاً ِمَن النَّاِر»، وباسطغمعا «أمَيُّ َيِيل ِمْن َهِذِه الَْبَناِت َشْيئاً َفأَْحَسَن إِلَْيِهنَّ
تَأِْديَبَها... َفلَُه أَْجَراِن»، وأسطاعا تّص اخاغار زوجعا «األَيُِّم أََحقُّ ِبَنْفِسَها ِمْن َولِيَِّها، َوالِْبكُْر تُْسَتأَْذُن ِيف نَْفِسَها، َوإِْذنَُها صاَمتَُها»، ضما تّث سطى 

ُجَل إَِذا َسَقى اْمَرأَتَُه ِمَن الاَْمِء أُِجَر»... تسظ طساحرتعا وطساططاعا «إِنَّ الرَّ
ولطمرأة التّص شغ أن تضعن لعا ذّطئ طالّغئ طساصّطئ ولعا تّص الّاخّرف شغ طالعا شطعا أن تئغع وتحاري، وتساأجر وتآجِّر، 
وتعضض وتعإ، وق ِتْةر سطغعا شغ ذلك طا داطئ ساصطئ رحغثة. شإن عغ أظفصئ سطى بغاعا وأبظائعا طع زوجعا ضان لعا ذلك 

خثصئ وتآجر سطغه.
أظجل اإلجقم المرأة طظجلئ رشغسئ ولط غفّرق بغظعا وبغظ الّرجض شغ الثخائص اإلظساظّغئ وأسطاعا طظ التصعق، طا ضّرطعا 
به وخاظعا وتفر لعا تّرغاعا وأتاط تصعصعا بسغاج طاغظ طظ الصرآن الضرغط والّسّظئ الظئعّغئ المطّعرة... لثا! وطظ أعّط طا 
جاصعم به دولئ الثقشئ - الاغ ظسأل اهللا أن غسّةض بصغاطعا - تفر ضراطئ المرأة وأطظعا وجسطه رضغجة أجاجّغئ لسغاجات 
الّثولئ. «افخض شغ المرأة أظعا أم وربئ بغئ، وعغ سرض غةإ أن غخان» (المادة ١١٢، طحروع دجاعر تجب الاترغر لثولئ 
الثقشئ). وجاسمض سطى ظحر العسغ بأتضام اهللا داخض المةامسات تّاى تضعن الّظزرة إلى المرأة وطساططاعا وشص طا جاءت به 
أتضام اإلجقم، ضما جاعّظش أظزماعا الّسغاجّغئ والّاسطغمّغئ واإلسقطّغئ وضّض الّسئض افخرى المااتئ لعا لاسجغج ظزرة اقتارام 
ُبوا إَِماَء اللَِّه»، وجَاْتُزر ضّض طا طظ  لطمرأة. وجاتّرم أّي حضض طظ أحضال السظش ضّثعا شغ المظجل أو خارجه، صال الّظئّغ : «الَ تَْرضِ
حأظه إضفاء الّطابع الةظسّغ سطى المةامع وتمظع جمغع أحضال الّاسّرض لطمرأة واجاشقلعا ولظ تسمح لطمرأة أغدا بممارجئ 
أّي سمض طظ حأظه أن ُغساشّض شغه جمالعا أو جسثعا أو غتّط طظ ضراطاعا «غمظع ضّض طظ الّرجض والمرأة طظ طئاحرة أّي سمض 
شغه خطر سطى افخقق، أو شساد شغ المةامع» (الماّدة ١١٩، طحروع دجاعر تجب الّاترغر شغ دولئ الثقشئ) شتفر ضراطئ 
المرأة عع طظ خمغط أتضام الّظزام اقجاماسّغ اإلجقطغ الاغ تظّزط السقصئ بغظ الّرجض والمرأة وتتخر السقصات الةظسّغئ 
بغظعما شغ الّجواج ق غغر. شعثا الّظزام جغتفزعا سمطّغا ق ظزرّغا وغةسض سقصئ الّرجض بالمرأة سقصئ خالخئ تدمظ لعما اقباساد 
سظ اقظتراشات الةظسّغئ شغاساوظان تساوظا طبمرا غتاشزان شغه سطى جقطئ المةامع وغسغحان شغ بغؤئ سفغفئ ظصّغئ بسغثة سظ 
تتصغص الّرغئات الةظسّغئ بطرق غغر جطغمئ تةطإ افذى لعما ولفجرة ولطمةامع بأجره، وبعثا غظحأ طةامع تامّضظ شغه الّظساء 

طظ الّثراجئ والسمض والّسفر شغ بغؤئ آطظئ شغصّض السظش وتظصص الةرائط افخرى الاغ تمارس ضّثعا.
ضما وضع اإلجقم أتضاطا لاظزغط السقصئ بغظ الّجوجغظ تّاى ق تظترف سّما غةإ أن تضعن سطغه طظ طعّدة ورتمئ شافسث 
السقصئ بغظعما شـ«التغاة الّجوجّغئ تغاة اذمؤظان، وسحرة الّجوجغظ سحرة ختئئ. وصعاطئ الّجوج سطى الّجوجئ صعاطئ رساغئ ق 

صعاطئ تضط...» (الماّدة ١٢٠، طحروع دجاعر تجب الّاترغر شغ دولئ الثقشئ).
 عثا عع إجقطظا السزغط؛ حرع رّبظا التضغط السطغط بما عع خغر لطمرأة ولسغحعا الضرغط. حرع بابئ ق تئّثله افععاء وق 
ِي ُهَو  َّ َ بِا ْد

َ
ِي ُهَو أ َّ تَْستَْبِدلُوَن ا

َ
المخالح، شغه الّخقح والفقح، شضغش تئتث المرأة شغ غغره سظ تصعصعا وسظ الثغر السزغط ﴿أ

َخرْيٌ﴾ طا لضط ضغش تتضمعن؟!
رشع اإلجقم طظ حأن المرأة وأسطى صثرعا وأخرجعا طظ ذّل السئعدّغئ وجعر الةاعطّغئ ولضظ تغظ ُأصخغ طظ تغاتعا وتضماعا 
صعاظغظ الئحر العضسّغئ - الّظزام الّرأجمالّغ الفاجث ظمعذجا - سادت إلى السئعدّغئ والّزطط واقظاعاضات الاغ ق تطغص بإظساظّغاعا 
وآدطّغاعا! عثه الصعاظغظ العضغسئ الاغ تمّرر طثّططات الشرب وتظحر طفاعغط تدارته طساشّطئ حسار «تصعق المرأة» جقتا 

 خطغرا ضّث اإلجقم
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٧١

«المرأة واإلعالم»
بين الميزان الشرعي والميثاق األممي

ظسرغظ بعظاشري
سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الّاترغر

طظطصئ الثطغب السربغ

 لصث بات الفضر الظسعي شغ الشرب طعروبا شضرغا تارغثغا غتزى بتماغئ وتخاظئ تحرغسّغئ وجغاجغئ وإسقطّغئ، إذ ق غمضظ 
لتثٍّ طا الاحضغك شغه وطظاصحاه وسرضه سطى طغجان الخعاب والثطأ باسائار طظاعداه رشدًا طئاحرًا لطسصغثة الرأجمالغئ 
الاغ تتاضر الفضر والتصعق والسطط وُتتّةر سطى أي رأي آخر بض وتتاربه وتسائره إرعابا بتّةئ أظعا تتمغ طظزعطاعا الفضرغئ 
وطظعا الاحرغسغئ والاغ ترّوج لعا بأظعا أجمى وأرصى طا غمضظ لطسصض الئحري بطعغه! وأّطا طتاوقت اقظافاض سطى الفضر 
سطغه بالاغاّر الظسعي المعغمظ تاى طظ الشرب أظفسعط.  سطغه وجرسان طا ُغشّطى  الظسعي وبغان سعاره شُغتاخر وُغدّغص 
لثلك تغظما تساسرض افطط الماتثة وبائصعا واتفاصغاتعا تضعن إلجاطغئ لطثول المعّصسئ ضأظعا ُأظِجلئ طظ السماء بشّخ 
الظزر سظ اخاقف البصاشات وافدغان وافسراف، لاثطص لعثه المعابغص سطعّغئ تحرغسّغئ غاّط سطى ضعئعا طظاصحئ الصداغا 
وتصثغط المسالةات. وبالتثغث سظ وبغصئ بغةغظ ق غمضظظا أن ق ظاتّثث سظ اإلسقم وسقصاه بالمرأة وتأبغره شغ بظائعا 
الفضري والظفسغ وترضغج الفضر الظسعي وطفععم الةظثر والمساواة طظ خقل المعاد اإلسقطغئ المسروضئ ووجائطعا المثاطفئ 
طصروءة وطرئغئ وطسمعسئ. وق غضفغ عثا المصام لاظاول طعضعع ضثط طظ طبض «دور اإلسقم شغ خظاسئ الرأي»، لثلك 
جظضافغ بالارضغج سطى جغاجئ اإلسقم وتساططه طع إسقن وطظعب بغةغظ طع الاثضغر بالمسطعم أّن اإلسقم إن ضان تضعطّغا 
أو طساصقّ شعع غائّظى وجعئ ظزر غآطظ بعا وغسمض سطغعا وغطاجم بدعابطعا الفضرغئ والصغمّغئ، تّاى لع تاول أن غظسةط 
طع ععّغئ المةامسات وطعاضئئ صداغاعط إّق أّظه ق غتغث سظ خّط السغاجئ السالمّغئ الرأجمالغئ المعغمظئ سطى السالط. وإن 
ضان تأبغر اإلسقم والاجاطه بمظعب بغةغظ طافاوتا وطثاطفا طظ طةامع آلخر ظزرا لثخعخّغئ ضض طةامع إّق أن الفضرة واتثة 

وتئصى وجائض وأجالغإ تظفغثعا عغ طا ُتتثث الفارق.
شماذا ضاظئ تعخغات بغةغظ بثخعص المرأة ووجائط اإلسقم وطاذا ضان طساعى اإلسقم شغ تظفغث عثه الصرارات؟

جاء شغ الفخض الرابع طظ وبغصئ بغةغظ شغ الفصرة «غاء» المرأة ووجائط اإلسقم:
- ٢٣٦: «وق بث طظ تشغغر سرض الخعر السطئغئ والمعغظئ لطمرأة المسامر شغ وجائط  اإلسقم اإللضاروظغئ والمطئعسئ 
والئخرغئ والسمسغئ. شعجائط  اإلسقم المطئعسئ واإللضاروظغئ شغ طسزط الئطثان ق تعشر خعرة طاعازظئ سظ تظعع تغاة 
المرأة وطساعماتعا شغ المةامع شغ سالط طاشغر. وباإلضاشئ إلى عثا، شإن طظاةات وجائط اإلسقم السظغفئ والمعغظئ أو 
الاصطغثغئ  المرأة  أدوار  تسجز  الاغ  والئراطب  المةامع.  شغ  طحارضاعا  وسطى  المرأة  سطى  جطئغ  بحضض  أغدًا  تآبر  اإلباتغئ 
غمضظ أن تضعن طصغثة بظفج الثرجئ. ضما أن ا لصث بات الفضر الظسعي شغ الشرب طعروبا شضرغا تارغثغا غتزى بتماغئ 
وتخاظئ تحرغسّغئ وجغاجغئ وإسقطّغئ، إذ ق غمضظ لتثٍّ طا الاحضغك شغه وطظاصحاه وسرضه سطى طغجان الخعاب والثطأ 
باسائار طظاعداه رشدًا طئاحرًا لطسصغثة الرأجمالغئ الاغ تتاضر الفضر والتصعق والسطط وُتتّةر سطى أي رأي آخر بض وتتاربه 
وتسائره إرعابا بتّةئ أظعا تتمغ طظزعطاعا الفضرغئ وطظعا الاحرغسغئ والاغ ترّوج لعا بأظعا أجمى وأرصى طا غمضظ لطسصض 
سطغه  ُغشّطى  طا  وجرسان  سطغه  وُغدّغص  شُغتاخر  وبغان سعاره  سطى الفضر الظسعي  اقظافاض  طتاوقت  وأّطا  بطعغه!  الئحري 
بالاغاّر الظسعي المعغمظ تاى طظ الشرب أظفسعط. لثلك تغظما تساسرض افطط الماتثة وبائصعا واتفاصغاتعا تضعن إلجاطغئ 
لطثول المعّصسئ ضأظعا ُأظِجلئ طظ السماء بشّخ الظزر سظ اخاقف البصاشات وافدغان وافسراف، لاثطص لعثه المعابغص سطعّغئ 
تحرغسّغئ غاّط سطى ضعئعا طظاصحئ الصداغا وتصثغط المسالةات. وبالتثغث سظ وبغصئ بغةغظ ق غمضظظا أن ق ظاتّثث سظ 
اإلسقم وسقصاه بالمرأة وتأبغره شغ بظائعا الفضري والظفسغ وترضغج الفضر الظسعي وطفععم الةظثر والمساواة طظ خقل 
المعاد اإلسقطغئ المسروضئ ووجائطعا المثاطفئ طصروءة وطرئغئ وطسمعسئ. وق غضفغ عثا المصام لاظاول طعضعع ضثط 
طظ طبض «دور اإلسقم شغ خظاسئ الرأي»، لثلك جظضافغ بالارضغج سطى جغاجئ اإلسقم وتساططه طع إسقن وطظعب بغةغظ طع 
الاثضغر بالمسطعم أّن اإلسقم إن ضان تضعطّغا أو طساصقّ شعع غائّظى وجعئ ظزر غآطظ بعا وغسمض سطغعا وغطاجم بدعابطعا 
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٧٢

تاول أن غظسةط طع ععّغئ المةامسات وطعاضئئ صداغاعط إّق أّظه ق غتغث سظ خّط السغاجئ  الفضرغئ والصغمّغئ، تّاى لع 
السالمّغئ الرأجمالغئ المعغمظئ سطى السالط. وإن ضان تأبغر اإلسقم والاجاطه بمظعب بغةغظ طافاوتا وطثاطفا طظ طةامع آلخر 

ظزرا لثخعخّغئ ضض طةامع إّق أن الفضرة واتثة وتئصى وجائض وأجالغإ تظفغثعا عغ طا ُتتثث الفارق.
شماذا ضاظئ تعخغات بغةغظ بثخعص المرأة ووجائط اإلسقم وطاذا ضان طساعى اإلسقم شغ تظفغث عثه الصرارات؟

جاء شغ الفخض الرابع طظ وبغصئ بغةغظ شغ الفصرة «غاء» المرأة ووجائط اإلسقم:
- ٢٣٦: «وق بث طظ تشغغر سرض الخعر السطئغئ والمعغظئ لطمرأة المسامر شغ وجائط اإلسقم اإللضاروظغئ والمطئعسئ 
والئخرغئ والسمسغئ. شعجائط اإلسقم المطئعسئ واإللضاروظغئ شغ طسزط الئطثان ق تعشر خعرة طاعازظئ سظ تظعع تغاة 
المرأة وطساعماتعا شغ المةامع شغ سالط طاشغر. وباإلضاشئ إلى عثا، شإن طظاةات وجائط اإلسقم السظغفئ والمعغظئ أو 
اإلباتغئ تآبر أغدًا بحضض جطئغ سطى المرأة وسطى طحارضاعا شغ المةامع. والئراطب الاغ تسجز أدوار المرأة الاصطغثغئ غمضظ 
شغه  تخعر  طا  غالئًا  جعًا  خطص  اقجاعقضغئ  ظتع  أجمع  السالط  شغ  السائث  اإلتةاه  أن  ضما  الثرجئ.  بظفج  طصغثة  تضعن  أن 
اإلسقظات والثساغات الاةارغئ المرأة بحضض رئغسغ ضمساعطك، وتساعثف الفاغات والظساء طظ جمغع اإلسمار بحضض غغر 
قئص». وغسظغ عثا أّن طفععم الةظثر والمساواة الثي تائّظاه وبغصئ بغةغظ عع ضثغث لمفععم المرأة الظمطغئ (الاصطغثغئ) 
الثي غسائروظه تخّعرا طةتفا لطمرأة وُطعغظا لعا فّظه غسّجز السظش والامغغج ضّثعا، شالمرأة افّم وربئ الئغئ وطظةئئ افوقد 
والصائمئ سطى حآون بغاعا والمعاّمئ بأجرتعا وزوجعا ُتسائر اطرأة ظمطّغئ تسّئر سظ سصطّغئ تصطغثغئ وطظاصدئ لطفضر الظسعي 
الرادغضالغ، ذلك أن سمض المرأة شغ بغاعا ضأم وزوج وربئ بغئ تسائره اتفاصغئ بغةغظ سمق غغر طثشعع افجر شإن عثه 
المسآولغات الظمطّغئ لظ ُتترز لعا تصّثطا وتمّضظا واجاصقق بض عغ شغ أجاجعا السائص دون تمضغظ المرأة، لثا شإن تعزغع 
افدوار لظ غضعن وشص الةظج وإظما وشص الضفاءة! وصث ظخئ اتفاصغئ الصداء سطى ضاشئ أحضال الامغغج ضث المرأة (جغثاو) 
خراتئ سطى ضرورة الصداء سطى افدوار الظمطغئ (إحارة إلى اخاخاص المرأة بافطعطئ، واخاخاص الرجض بالصعاطئ داخض 
افجرة)، وأغدا ظخئ سطى أن افطعطئ «وظغفئ اجاماسغئ»، أي أظعا لغسئ لخغصئ بالمرأة، بض غمضظ إجظادعا في حثص، 
طا  شإذا  الةظثر،  لمفععم  طقزطًا  وجغاجغا  اصاخادغا  المرأة  تمضغظ  طفععم  غضعن  وعضثا  افم.  غضعن  أن  بالدرورة  لغج 
ألشغئ شضرة تثخغص الثور وشص الةظج تتّررت المرأة طظ السصثة الثضعرغئ وتضاشأت افدوار بغظعا وبغظ الرجض وخارت 
أسمالعا ضطعا طثشعسئ افجر دون التاجئ لطرجض شغ طساظثتعا وإسالاعا، أطا التغاة الجوجغئ شعغ طحارضئ شغ المسآولغات 
باطئغص (التخص الظسئغ) أي حسار الظخش بالظخش ٥٠/٥٠ طع تصّثم المرأة بثطعة سطى الرجض إذ إظعا تماطك السغطرة 
سطى خخعباعا وتساصّض بصرار اإلظةاب طظ سثطه أو اإلجعاض وبالاالغ عغ طظ تضفض تص الاتضط شغ الجغادة السضاظغئ 
والاظمغئ الئحرغئ! وعثا طثلعل آخر لامضغظ المرأة واجاصعائعا سطى الرجض وصثرتعا سطى المساواة إذا طا خرجئ طظ ظزرغئ 
جظسعا وجسثعا وترضغئاعا الفطرغئ! لثلك جاءت تعخغات اتفاصغئ بغةغظ لقسقم بمظاعدئ الخعرة الظمطغئ لطمرأة الاغ 
ُتضّرس دورعا اإلظةابغ وافظبعي دون اإلظااجغ والمةامسغ والسغاجغ، شضان السمض اإلسقطّغ طعّجعا لاحعغه خعرة المرأة 

افم ورّبئ الئغئ باخعغرعا اطرأة ساذطئ سظ التغاة وجظسا ُطعمق وطاثّطفا سظ السالط وطا غثور شغه.
والماابع لطحأن اإلسقطغ خقل السحر جظعات افخغرة غقتر وجعد إسقم طاثّخص بالمرأة وطعاد إسقطغئ طعّجعئ لعا 
غساعثف الفؤات السمرغئ المثاطفئ وُغسجز خعرة المرأة المساصّطئ، المامّردة، الصعغئ والاغ ق تسائر السظخر الثضعري طعّما 
شغ تغاتعا واجامرارّغاعا وإّظما عع ججء زائث واخاغاري! إن ضان طظ خقل الئراطب البصاشّغئ الاطفجغعظغئ أو اإلذاسّغئ أو طظ 
خقل الختاشئ أو طظ خقل الثراطا والاغ تتاضر الةجء افضئر شغ خظاسئ عثا «الاطّرف الفضري الظسعي»، وبعجائض طاظّعسئ 
وطاةثدة وبأجالغإ ذضّغئ وطظّمصئ شإّن شضرة الةظثر والمساواة بغظ الةظسغظ وطظاعدئ ضض أحضال السظش ضّث المرأة صث ق 
غخض خثاعا بعثه المخططتات المثضعرة والاغ ُتسائر إلى تّث طا ألفاظا عةغظئ وطحّفرة شغ بقدظا اإلجقطغئ، إق أن صّعة 
الاأبغر شغ إغخال عثه الرجالئ اإلسقطّغئ بثققت خرغتئ أو ضمظّغئ عع طا ُغآخث به شغ الظعاغئ وغسائر طضسئا وظصطئ شغ 

رخغث الفضر الظسعي!
شمظ الخعر الحائسئ شغ اإلسقم وخاخئ السربغ تصثغط خعرة جطئغئ سظ المرأة الاغ تسغح تغاتعا الطئغسّغئ - ضأّم وزوج 
وربئ بغئ وطعاّمئ بافجرة وافوقد - بحضض طظضسر وضسغش وتجغظ فظعا لط تسمض ولط تضسإ طالعا بغثعا ولط تتصص 
ذمعتعا السطمغ والمادي والمسرشغ، شضبغرا طا تزعر المرأة السربغئ بخعرة تصطغثغئ فب طاسّطط أو زوج جّةان أو أخ طاةّئر 
فظعا  صرارعا  تمطك  وق  والتصعق  اإلرادة  طسطعبئ  الدتغئ  تضعن  طا  سادة  وعغ  والمسظعي  المادي  السظش  سطغعا  ُغمارجعن 
طرتئطئ بالرجض أبا أو زوجا أو ابظا، وأطا اإلظةاب وافطعطئ شعغ الاغ تفرض سطغعا دورعا المةامسغ ضأم وطربغئ أذفال 
وُتضّرس الخعرة الظمطغئ سظعا. أو ُتخّعرعا بثور الساحصئ والساذفّغئ الاغ ق تساشظغ سظ رجض تحارضه المحاسر والسعاذش 
طّما غةسطعا ذرشا جاذجا شغ السقصئ الاغ تئتث شغعا سظ التّإ افبثي شُافّرط شغ ظفسعا وُتعثر ضراطاعا وحثخّغاعا طظ 
أجض الرجض! أو ظةث ضثلك المرأة المارشئ المعغطئ شغ الئثخ والمفرذئ شغ اإلجراف والاغ تتاضغعا سادة الثراطا الثطغةغئ 
المرأة  سظ  الاصطغثغئ  الخعرة  تبئغئ  شغ  جاعط  ضّطه  وعثا  وحضطعا،  واعاماطاتعا  وطحاضطعا  المرأة  خعرة  شغعا  وتعّعل 
والاصطغض طظ حأظعا وطسآولغاتعا. طبض عثه الخعرة السطئّغئ ُتمّرر بحضض غعطغ طظ خقل الثراطا الافطجغعظغئ واإلذاسغئ أو 
اقجاداشات شغ الئراطب التعارّغئ والبصاشغئ أو المصابقت التّغئ أو سرضعا ضتاقت طادّررة طظ «السظش الثضعري» وضبرة 
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٧٣

التثغث سظ جرائط الحرف شغ الختش والمةقت وطحاضض ضبرة اإلظةاب والاأبغر السطئغ لفم غغر الماسطمئ وغغر الساططئ 
سطى تربغئ الظحء، وحتظ المرأة بطاصئ جطئّغئ سثائغئ تةاه الرجض وتةاه ظفسعا طّما غةسطعا تظاصص طظ حثخعا وصغماعا 
وتةغإ سطى اجاتغاء بأظعا ربئ بغئ أو أظعا تجوجئ شغ جظ الباطظئ سحرة أو أظعا أم لسائ أذفال وعغ لط تاةاوز البقبغظ! 
ظسط، باتئ ضبرة اإلظةاب أطرا َطسغئا، وباتئ وظغفئ افطعطئ وإدارة الئغئ أسماق طترجئ بالمصارظئ طع افسمال خارج الئغئ 
وباتئ المرأة الاغ تطغع زوجعا وتثثم أجرتعا اطرأة ضسغفئ طظضسرة بثون حثخغئ. وشغ المصابض شإن بطقت المسطسقت 
والجوج  افب  وجه  شغ  الصغعد  وضسرن  «الاصطغثي»  العاصع  تتّثغظ  طظ  عّظ  الئراطب  شغ  المئّةقت  الدغفات  أو  وافشقم، 
وافذفال وتساططظ طع الرجض ظّثا بظّث وشطسا بفطج بضض صّعة وسظعةّغئ وتمّرد! فن لطمرأة تصًا شغ التغاة شإّن تغاتعا لظ 
تضعن أبثا طرتئطئ بأب وزوج وابظ بض عغ طظ تخظع طتغطعا وبغؤاعا وعغ طظ تثاار تغاتعا، وضّض عثا ُغصّثم بخعرة 
طآبرة وُطظّمصئ تتزى باساذش الماطصغ ودسمه! أشضار ضبغرة خئغبئ أدخطئ إلى بغعتظا صسرا تسرضعا حاحاتظا سظ افم السجباء 
تمصئ  الاغ  الخشغرة  والئظئ  الجواج  ترشخ  الاغ  والصاخر  المامّردة  والمراعصئ  ظفسعا  سطى  تصعم  الاغ  المساصطئ  والمرأة 
الثاان شغ طتاولئ بشغدئ لاحعغه افتضام الحرسّغئ والمعروبات الاحرغسغئ بحضض سثائغ وتاصث، طظ جعئ أخرى ُتخّعر 
المرأة الشربغئ بالمرأة التثغثغئ الاغ ق تصش تغاتعا سطى الرجض بض تسامر وتظمع دوظه، المرأة الةرغؤئ والصعغئ والاغ ق 
تمظسعا أظعباعا طظ أن تضعن جظثّغئ وطصاتطئ وتاططئ فجطتئ بصغطئ، أو طتصصئ شغثرالغئ أو تسمض شغ المثابرات وتجاتط 

الرجال شغ ضض طعضع، وعغ الاغ تأضض طّما تةظغ وق تتااج لطرجض بصثر طا غتااج عع إلغعا.
ضما دسئ اتفاصغئ بغةغظ إلى طظاعدئ الخعرة الظمطغئ لطمرأة طظ خقل اقظافاضئ سطى المادة اإلسقطغئ الُمعّجعئ لعا 
الاغ ُتسّثش اعاماطاتعا وتتخرعا شغ أدوات المطئت والثغضعر وافزغاء والرحاصئ، طّما جسض طظ دساة الظسعغئ شغ تغرة 
بغظ شضرة «الةسث والةظج شغ السصطغئ الرأجمالّغئ» والثي غرتئط ارتئاذا وبغصا بالمرأة، وبغظ دسعتعط لرشع أحضال الامغغج 
والمساواة طع الرجض، خخعخا أظه ق ُغمضظ اقجاشظاء سظ خعرة المرأة الةسث الاغ تةسض طظعا صغمئ جمالغئ اجاعقضغئ 
بالمظاب  طفاتظعا  وربط  الرجال،  تثّص  الاغ  تاى  والئدائع  لطمظاةات  بالاسعغص  واإلسقن  الثساغئ  طةال  شغ  غزعر  وعثا 
وبظسئئ الاسعغص وعثا شغه اجاشقل طةتش لةسث المرأة وشغه طظ اقطاعان واإلعاظئ طا غةسض طظ المرأة «حغؤا» ُغساوى 
بغظعا وبغظ افحغاء شغ تشغغإ تام إلظساظّغاعا وصثراتعا السصطغئ والمعظّغئ وتخرعا سطى أغطفئ المةّقت والةرائث واإلسقظات 
الماطفجة وتعظغش الةسث والخعت تاى خارت المرأة طخثرا ربتغا طظ الثرجئ افولى لطعجائض اإلسقطغئ، لضّظه جسض طظ 
صغمئ المرأة طعثورة وسّمص الععة بغظعا وبغظ الرجض طّما سّجز الظزرة الثوظغئ الشرغجغئ لعا. سقوة سطى اقعامام بالمطربات 
والفظاظات والممبقت واسائارعّظ أغصعظات شغ طةامساتعّظ وتخثغر أخئارعّظ وإظةازاتعّظ بعخفعا طةععدات جّئارة وأسماقً 

طحّرشئ!
وإغةاد المسادلئ بغظ الفضر الظسعي الثي غثسع لطمساواة الااطئ طع الرجض ورشخ أي اجاسقء ذضعري وبغظ الفضر الشربغ 
الرأجمالغ الثي غظزر لطمرأة بثوظغئ ضمااح طادي اجاعقضغ صث أربك اإلسقم وجسطه شغ تالئ تظاصخ: عض ُغرّوج لطاغار 
الظسعي الثي غرغث رشع الفروصات الةظسغئ أم لطفضر الرأجمالغ الةحع الثي غسائر الةظج رضظا أجاجغا شغ بصاشاه وطفععطه 
لطترغئ.. شضان اظتغاز اإلسقم لطفضر الرأجمالغ واضتا طع طتاوقت شغ ترضغئ الطرف الظسعي طظ خقل تصثغط دساغات 
وإسقظات سظ المطئت والثغضعر وافزغاء بعجعه رجالغئ وطتاولئ تةّظإ سرض طظاةات الئغئ والاظزغش بخغشئ افظعبئ طظ 
طبض «لِك أظِئ جغثتغ» لسثم تسجغج شضرة الئغئ لطمرأة، أو شغما غاسّطص باقعامام بافذفال وتشغغر التفاظات وتتدغر شطعر 
الةمال  خظاسئ  تاى  اإلسقظات!  شغ  ذلك  وظقتر  اجاحراء،  شغ  افطعر  عثه  سطى  غصعم  الثي  افب  خعرة  باتئ  الخئاح، 

والاةمغض خرجئ طظ اقتاضار افظبعي لغصعم سطغعا الرجال خخعخا شغ طةال افزغاء والاةمغض.
أّطا لماذا غرشخ الفضر الظسعي اجاشقل المرأة ضصغمئ اجاعقضّغئ شق ُغفّسر ذلك اتاراطعط لطمرأة ولضغظعظاعا وإقّ ضاظعا 
اتارطعا شطرتعا وذئغساعا ضأم وربئ بغئ وزوج طظ باب أولى، وإظما لمظاصدئ شضرعط الثي غصعم سطى طظاعدئ اقجاسقء 
الثضعري والامغغج بغظعا وبغظ الرجض طع الخعرة الظمطغئ لطمرأة الةسث الاغ طا ُوجثت إق إلحئاع الرجض وخثطاه طادغا أو 
جظسغا وعثا طا ُغسّجز دوظغاعا وُغبّئئ شعصّغاه! لثلك سّئرت سظه الطةظئ المسظغئ بصداغا المرأة لثى افطط الماتثة إبر رخث 
تصرغرعا الرابع أّن اإلسقم لط غرتِص بسث إلى طساعى الاتّعقت الاغ حعثعا الفضر الظسعي وأظه غحعث تالئ طظ الفعضى 

والاساطض السطئغ شغ تظاول صداغا المرأة إقّ أن الظاغةئ الُمتَرزة ق غمضظ اقجاعاظئ بعا.
أطا سظ خعرة المرأة شغ طظاذص الترب والتخار شطط تضظ طسروضئ إسقطغا بحضض ضاف وضاظئ تشطغاعا ضسغفئ وطتثودة 
إق أّن وجائض الاعاخض اإللضاروظغ حّضطئ ضشطا سطى العجائض اإلسقطغئ الماطفجة واإلذاسغئ والمصروءة شضاظئ الظاغةئ بأن 
خارت الخعرة المسروضئ غشطإ سطغعا الفصر والترطان والثخاخئ والدسش وأخئح عثم الئغعت وخغتات البضالى ودطعع 
افراطض وخعر المثّغمات والقجؤات وأطعات الحعثاء تةارة ظسعّغئ تصاات سطغعا افطط الماتثة والةمسغات التصعصغئ إلسقء 
حأظعا وترف صداغا المرأة شغ طظاذص الترب سظ أجئابعا وطسّئئاتعا، تاى أخئح التثغث سظ ظاعرة تأظغث الفصر وتأظغث 
الاسّرب الثراجغ وافطغئ، شغ تغظ إّن الفصر وافطغئ طساحرغئ شغ طظاذص الترب بغظ الثضعر واإلظاث لضظ الاغار الظسعي 
الثئغث ُغتاول أن غساشّض طبض عثا الزرف اإلظساظغ الصاجغ لاسرغإ شضره تعل الةظثر والمساواة تاى طظ خقل تصثغط 
السائطئ  طظ  الرجض  إن  تغظ  شغ  لعّظ  الفرص  بسخ  وإتاتئ  سعائطعّظ  إلسالئ  المادررات  لطظساء  صروض  أو  طالغئ  سروض 
ظفسعا ق غتزى بمبض عثا الثسط وق غاطّصى عثه الفرص! وعثه جغاجئ الفضر الظسعي: إجفغظ ُغثّق شغ جسث المرأة وغث 
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٧٤

ُترّبئ سطى جرتعا وتعاجغعا، تّثسغ بأن عثه المسعظات عغ خغرغئ وأطمغئ ظاعرعا الرتمئ وباذظعا تسجغج لفضرة الامضغظ 
اقصاخادي لطمرأة واجاصقلعا المادي سظ الرجض تاى شغ أتطك الزروف! وصث غزّظ الئسخ أّن اإلسقم غسمض باتاراشّغئ شغ 
طظاذص الترب طظ خقل ظصض العاصع بمخثاصّغئ - لضظ تشطغاه لمظاذص دون غغرعا وتةرغط أحثاص طاعّرذغظ شغ عثه 
المآجغ دون غغرعط والاساغط سطى تدتغات وظداقت ظساء دون غغرعظ تاى وخض افطر إلى خظاسئ وعمغئ لما أجمعه 
بأغصعظات الظدال وصائثات التراك باصثغط حثخغات ظسعغئ شاحطئ أو خائظئ أو ِطمظ غتمطظ الفضر الظسعي باطاغاز وتطمغع 
خعرعّظ وتخثرعّظ أسطى المراتإ الظدالغئ غةسطظا ظثرك أن الاشطغئ اظاصائغئ والسمض اإلسقطغ شغ عثا الةاظإ لغج خالخا 

وظجغعا بالمّرة!
أطا المادة ٢٣٥ طظ الفصرة «غاء» لطمرأة ووجائط اإلسقم شعغ تاتثث سظ حّح شرص السمض وآلغات دسمعا، وصث جاء 

شغعا اآلتغ:
- ٢٣٥ «وصث ازداد سثد الظساء الساطقت شغ صطاع اقتخال، بغث أن صطئ طظعظ وخطظ إلى طظاخإ سطى طساعى خظع 
الصرارات أو غسمطظ شغ طةالج وعغؤات اإلدارة الاغ تآبر شغ جغاجئ وجائط اإلسقم. وغاةطى سثم طراساة الفروق بغظ 
غمضظ  الاغ  الةظسغ  اقظاماء  أجاس  سطى  الصائمئ  الظمطغئ  الصعلئئ  إزالئ  سظ  الاصاسـج  شغ  اإلسقم  وجائط  شغ  الةظسغظ 

طقتزاعا شغ طظزمات وجائط اإلسقم الساطئ والثاخئ والمتطغئ والعذظغئ والثولغئ».
والتثغث سظ الفرص اإلسقطغئ تسإ وبغصئ بغةغظ غثدع لفضرة المتاخخئ الظسئغئ (٥٠٪ طصابض ٥٠٪) غسظغ تضبغش 
التدعر الظسعي اإلسقطغ بما غاساوى طع التدعر الثضعري، تاى ُغصال إن المرأة طعجعدة وطاضاشؤئ طع الرجض شإن وجعدعا 
بما غخطح وق غخطح عع إلجاطغ، وعثا طا ُغفّسر شغ الفارة افخغرة ضبرة إصئال السظخر الظسائغ سطى الحاحات شغ الئراطب 
والظحرات وبغظ الفعاخض لغج فعمّغئ المادة اإلسقطغئ الاغ غسرضظعا وإظما لاضبغش السثد وتسةغض التدعر، شصث غئثو 
العجعد الظسائغ أتغاظا غغر ضروري وق غتااج إلى سظخر ظسائغ شغ تصثغمه والاروغب له، لضظ سصطغئ المجاتمئ لطثضر شغ 
ضض حأن والثعض شغ ضض الصداغا بثون اجابظاء بسطط أو بةعض تاى شغ المعاضغع الاغ تبغر تتفزات بسخ الظساء (سظ 
الةظج خاخئ) ُغصّثطظعا بضض خفاصئ وجفعر لاسجغج طفععم رشع ضض أحضال الامغغج والسظش ضّثعا، وطظه التص شغ إبثاء 
الرأي والاسئغر دون الافرغص بغظ الةظسغظ،، تاى إظه صث ُغاسّمث أن ُغسطى لطمرأة شغ وجائض اإلسقم تّغج زطظغ شغ التثغث 

أضبر طظ الرجض أو تمعصع إسقطغ طامغج لغج لحطارتعا وإظما لبئغئ تمضغظعا وشعصغاعا!
ضما اظحشطئ وبغصئ بغةغظ بامرضج المرأة شغ المعاصع اإلسقطغئ المراضج الاغ تآبر طئاحرة سطى وجائط اإلسقم طظ تغث 
خظع المادة أو الاتضط شغ العغؤئ أو المآجسئ اإلسقطغئ والتث الحثغث والماعاخض سطى حشر وظائش تساجئ وطرطعصئ 
شغ جعاز اإلسقم إلتاتئ طجغث طظ الفرص لطمرأة بظحر الفضر الظسعي وتشطشطه داخض المةامع. ورغط تجاغث سثد الظساء شغ 
وجائض اقتخال ضمثغسات لفخئار وطثرجات لطئراطب السغاجغئ والاعسعغئ إق أن خظع العجغطئ اإلسقطغئ وخظع الصرار المآبر 
سطى اإلسقم وتعّجعاته ق غجال طاعاضسا، وعثا طا ُغفّسر ضسش الاظاول اإلسقطغ لصداغا المرأة فظعا لط تامّضظ بسث طظ 
بطعغ المظاخإ الاغ ُتمّضظعا طظ سرض صداغاعا أضبر سمصا وأضبر ظدةا. وعثا طا ُتسّئر سظه وبغصئ بغةغظ بحّح شرص السمض 

اإلسقطغئ والثي تظّص سطغه طظ خقل حسارعا «رشع أحضال الامغغج ضث المرأة».
خطئ بغةغظ شغ دسط صداغا المرأة إسقطغا

أولى الصداغا الاغ تظّص سطغعا اتفاصغئ بغةغظ إذًا عغ وخعل المرأة إلى طراضج خظع الصرار شغ المةال اإلسقطغ وتضبغش 
التدعر شغ المحعث اإلسقطغ بضض وجائطه. ورغط أن تدعر المرأة غحعث تثّظغا وارتفاسا سطى تسإ الئطثان شعع طبق شغ 
الغمظ وشطسطغظ وأششاظساان غسائر طاثظغا وشغ بطثان الثطغب ُغسائر خةعق وشغ بطثان طظ طبض طخر أو لئظان أو تعظج 
شعع ُغسائر طاصّثطا طصارظئ بشغرعط، شإّن السمض سطى وجعد السظخر الظسائغ غحعث تشّغرا وطتاولئ جغطرة المرأة سطى المادة 
اإلسقطغئ طظ خقل تفّردعا باخاغار الصداغا وضغفغئ تصثغمعا وإخراجعا وإظااجعا طع تضبغش الثورات الاثرغئغئ الاغ تطّعر 
السالط  شغ  خخعخا  المرأة  بصداغا  تسظى  الاغ  والثولغئ  المتطغئ  اقجاماسات  وتجاغث  والئخري  الطفزغ  الاعاخض  طعارات 
السربغ ورخث الاصارغر وافخئار وتعاشئ الةمسغات الظسعغئ سطى ورحات الاثرغإ إلسادة خغاغئ طفععم تعزغع افدوار بما 
غدمظ المساواة بغظ الةظسغظ، وصث رخثت الاصارغر افطمغئ افخغرة أن الثغظ ُغسائر سائصا أطام طحروع تمضغظ المرأة 
شضاظئ الثطئ بافسغض دور المظزمات اإلجقطغئ لاضعن عغ العاجعئ الاغ غاط طظ خقلعا تصثغط ضض المداطغظ الاغ تعتعا 
المعابغص الثولغئ، ولضظ شغ إذار إجقطغ، وعثه عغ الاعخغئ الاغ خثرت شغ طآتمر بغةغظ+١٠ الثي سصث شغ آذار/

طارس ٢٠٠٥ لطمةامسات الحرصغئ خخعخا.
وطظ جاظئعا شإن الثّطئ اإلسقطغئ الةثغثة تصدغ بمظاعدئ الخعرة الظمطغئ ضما اجاسرضظا جابصا وتصثغط ظماذج ظسائغئ 
ظاجتئ بسغثا سظ الفظ وافزغاء بض شغ المةال السغاجغ والسطمغ واقصاخادي وتطمغع خعرة الظسعغئ التثغبئ الاغ تأخث 
ذابسا طتاشزا خقشا لما تسّعدظا سطغه طظ الظسعغات الرادغضالغئ الاغ تسامث الفزاظئ والعةعم سطى الرجض، عثا الظعع الةثغث 
طظ الظسعغئ الثي بات غزعر شغ بسخ الئراطب اإلسقطغئ بحضض طتاحط وصث غضعن ططاجطا شغ بسخ افتغان طع اظاصاء 
افجطعب الثطابغ الطئص والثي غصئض الرأي والرأي اآلخر لضظ ق غثطع التثغث سظ طفععم الةظثر وتمضغظ المرأة والثسعة 

لظئث المردود البصاشغ والسرشغ والاصطغثي!
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طظ  المةامسغئ  الاصالغث  سطى  ُبرن  الطعاتغ  بالفاغات  ططتعظا  خار  افخغرة  اآلوظئ  شغ  اإلسقم  اعامام  شإن  آخر  جاظإ  طظ 
تغث الثغظ أو الطئج أو العقغئ افبعغئ أو السفر بمترم، طّما غاغح الفرخئ لعآقء الفاغات أن غاخّثرن المظابر اإلسقطغئ 
وُغعاجمظ المعروبات البصاشغئ وغخّعرعظ اإلسقم بافغصعظات والئطقت رغط الدسش الفضري لثغعّظ أو اظسثاطه أتغاظا وسثم 
الاعازن الظفسغ والسطعضغ وغغاب الظدب والظصص المسرشغ إق أن الفرص اإلسقطغئ المااتئ لمبض عثه الحثخغات بات 

ططتعظا.
أطا شغ الةاظإ الثراطغ شالسمض سطى سرض المرأة بخعرة طامّردة وجرغؤئ غاّط إسقء جطعك الاتّرر واقجاصعاء والاعجغه 
المئاحر بمتاربئ شضرة زواج الخشغرات أو التمض بثون زواج أو تص اإلجعاض أو تحعغه شضرة الاسثد أو دسط اقجاصقل 
المادي سظ افب اباثاء باجاتسان شضرة اقساماد سظ الظفج والظرجسغئ وطظ بط اقجاصقل المادي والفضري سظ الجوج 
والظزرة إلى افبظاء ضسائص أطام الظةاح، ضّض عثا ُغرّوج سظ ذرغص المسطسقت وافشقم وبراطب تطفجغعن العاصع طع الارضغج 
طبض  طظ  طخططتات  ظععر  أو  المتارم  وسحص  الةظسغئ  لطمبطغئ  بالاروغب  الاخرغح  أو  الاطمغح  طظ  شغعا  الصخص  سطى 
اقغاخاب الجوجغ أو افجرة القطحروذئ، وق غاّط اقضافاء بعثا التّث بض غسامث سطى افشقم المارجمئ والمثبطةئ الاغ ُتسجز 

بصاشئ المةامسات الشربغئ وتمّةث خعرة المرأة شغ الشرب وإظةازاتعا!
«شغ ضض طضان تعجث إطضاظغئ فن تصثم وجائض اإلسقم طساعمئ أضئر بضبغر طظ أجض الظععض بالمرأة» إسقن ووبغصئ 

بغةغظ ١٩٩٥
وسطى عثا افجاس شإن اإلسقم غةإ أن غضعن أداة رئغسغئ شغ ترجغت طفععم تمضغظ المرأة وتةرغط طمارجئ ضض أحضال 
السظش ضثعا طظ السظش الةظسغ إلى الةسثي إلى المسظعي والمساواة بغظ الةظسغظ، وصث بثأت عثه المخططتات تامعصع 
طثلعقتعا  تعضغح  شغ  اإلسقم  طتاوقت  أن  إق  وغاطدئ  عةغظئ  لسظعات  ظطئ  أظعا  رغط  خاخئ  السربغئ  طةامساتظا  داخض 
وجغاصاتعا بثأ غأخث طظتى سمطغا، وعثا طا حعثظاه طآخرا شغ رشع الاتفزات سظ وبغصئ بغةغظ شغ بطثان سثغثة طظ طبض 
تعظج وجّظ تحرغسات جثغثة شغ افتعال الحثخغئ شغ شطسطغظ وافردن والسعدان وغغرعا وحّظ التمقت برشع العقغئ 

وضظج افبعغئ ضما سئروا سظعا.
وق ُغمضظ تخر السمض اإلسقطغ شغ الةاظإ السمسغ والئخري شصط، فن الختاشئ تأخث تّغجا صّغما، لثلك شإّن المصاقت 
والظحرات الاغ تظاعخ السظش ضّث المرأة والاغ ُتظحر بحضض غعطغ، تظصض وصائع وأتثابا باععغض وطئالشئ سظ زواج الصاخرات 
والثاان وتسثد افزواج والصعاطئ وجرائط الحرف، تحغر شغعا لفتضام الحرسغئ بأخابع اقتعام وتخش «المعروث التداري» 
بالاثطش والرجسغئ، ضما أن الرواغات الظسعغئ باتئ تتزى بإصئال ودسط ضئغر وُتسرض بسدعا سطى المسارح وشغ اإلذاسات 

وتظاصح شغ المتاضرات...
أطا اإلسقم اإللضاروظغ شعع طجغب بغظ شضر ظسعي وشضر طسارض له! إذ تسائر بسخ الظساء الشربغات طّمظ غظاعدظ طفععم 
الةظثر أن اإلسقم اإللضاروظغ عع إسقم بثغض أسطى لعّظ المااح لئغان أن الفضر الظسعي لغج شضر المةامع بسمعطه وإظما 
عع ظااج لاةارب بسخ الظساء ُتسّمط ضاةارب لضض الظساء وتتثد السقصئ بالرجض شغ إذار خراع أزلغ طثسعم دولغا، تصاات 

سطغه افطط الماتثة!
اإلسقم والمرأة شغ المغجان الحرسغ

إّن شطسفئ اإلجقم شغ الظزر إلى المرأة ق ُغمضظ وضسعا شغ ضّفئ المصارظئ والمصاربئ طع أي ظزرة أخرى، فّن ظزرة عثا 
الثغظ الصّغط طرتئطئ بسقصئ المرأة بثالصعا وبآخرتعا. عثا البابئ السصثي الثي تائظاه المرأة المسطمئ بفضر ُغصظع السصض 
تطّئصه،  وطا  به  تآطظ  طا  بغظ  ذئغسغا  اظسةاطا  رّبعا  فتضام  اجاةاباعا  طظ  غةسض  ذمأظغظئ،  صطئعا  وغمف  الفطرة  وغعاشص 
وترى شغ ضض إخقل بعثا الاظاجص الفضري والروتغ إخقق بسصض اإلظسان وشطرته وسقصاه بما تعله! شاإلجقم غظزر لطمرأة 
ضإظسان ضاطض التصعق وضاطض المسآولغئ سظ أسماله وخغاراته الاغ تثدعا الحرع بثون صسر وق إضراه بض باعاشص سصطغ 

وشطري، لثلك شعغ ُتةجى بالبعاب أو بالسصاب شغ اآلخرة وق تمغغج بغظعا وبغظ الرجض!
وطظ جاظإ أخّص شالمرأة شغ اإلجقم عغ أّم وزوج وربئ بغئ، وسطى عثا افجاس تأتغ افتضام الحرسغئ لااظاجص طع 
عثه الظزرة لائظغ لعا حثخغئ طاعازظئ وطظدئطئ ق تثالش شطرتعا وق تظعك ذاصاعا وق تساسئث جسثعا وق تتصر سصطعا 

بض تةسطعا بابائ طساصّرة آطظئ ططمؤظئ.
الاةارب  بسخ  سطى  صائط  صاخر  بحري  تحرغع  خقل  طظ  والسطعضغ  والروتغ  الفضري  اقظسةام  عثا  تتصغص  غمضظ  وق 
أن  سطى  صادر  بظزام  وإظما  افشراد  بسخ  باعازن  اإلظساظغ  الاعازن  غاتصص  ق  إذ  طبق،  الظسعي  الفضر  ضاارغت  والثخعطات 

غساعسإ الضّض وغدمظ العظاء واقجاصرار لطةمغع وعثا ق غضعن إلى شغ طئثأ اإلجقم!
أطا طتاولئ ربط اإلسقم باتسغظ وضسّغئ المرأة وتتسغظ الظزرة إلغعا وضمان تصعصعا شعع اجاصراء خاذأ وطتثود 
لثور المرأة شغ المةامع اإلجقطغ ودور اإلسقم باسائاره جعازًا طظ أجعجة الثولئ، وعثا بمبابئ سمطغئ اقجاظساخ لطمفععم 

الشربغ الثي تثسمه افطط الماتثة سظ المرأة شغ وجائط اإلسقم لضظ بأجطعب إجقطغ وحرسغ!
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عثا الظعع طظ اقجاصراء ق غساصغط فن لقجقم ذرازه الثاص ووجعئ ظزره الفرغثة سظ التغاة الاغ ُغصّثر بعا وظائش 
افشراد والةماسات والثولئ وق غسامث سطى تصطغث الثطط وافشضار بض عع طظ غماطك الفضرة والطرغصئ وعع طظ غساتّص بأن 
غضعن طخثرا وطغباصا فن أتضاطه وأظزماه وتحرغساته وتغ طظ خالص اإلظسان والضعن والتغاة وعع لغج أصخى طا غمضظ 

لطسصض الئحري تخّعره وإظااجه بض عع غفعق عثا السصض الئحري المتثود وغاةاوزه باحرغع رباظغ طتضط وسادل.
شق ُغمضظظا إذًا التثغث سظ طحارغع بثغطئ لطمحارغع افطمّغئ أو العصعع شغ طبض عثا الاعظغش اإلسقطغ لطمرأة ضمتاضاة 
لطتطعل الشربغئ بسصطّغئ الاظاظر المتعري «طبطما لثى الشرب جغضعن لثغظا» بض إن لقجقم رؤغئ طثاطفئ وطصاغغج طثاطفئ، 

بالاالغ شساضعن طسالةاته وتطعله وخططه طثاطفئ فظعا تسامث سطى وجعئ ظزر وطصاغغج طثاطفئ!
شسغاجئ اإلسقم شغ اإلجقم عغ ربط حآون اإلسقم بافتضام الحرسغئ ورساغاعا سطى ذلك، أي أن اإلجقم عع الثي غتّثد 
ذئغسئ المسطعطات والبصاشات والمسارف الاغ غظصطعا اإلسقم لطظاس، وعع الثي ُغتّثد الشاغات وافعثاف طظ ظصطعا وإحاساعا 
أو تةئعا وتعرغاعا، وشص الاعصغاات المظاجئئ والعجائض اإلسقطّغئ المظاجئئ أغدا، أطا المرأة شغ اإلجقم شعغ شرد غتغا 
داخض المةامع وُغساس بافتضام الحرسغئ لرساغئ حآوظه وطسالةئ طحاضطه وتظزغط دوره بما ُغتصص له الاعازن الفضري 

والروتغ والمادي.
وحآون المرأة  وإظما عع ربط لحآون اإلسقم  تثخغخًا لةظسعا  أطا سظ سقصئ اإلسقم بالمرأة شغ اإلجقم شعع لغج 
بافتضام الحرسغئ، شافشضار والمفاعغط والمسارف والمسطعطات الاغ غاعّجه بعا اإلسقم لطمرأة ق تثطص طظعا ضائظا طافّردا 
لثغعا  إظساظا  بعخفعا  المةامع  شغ  المرأة  بثور  سظغئ  الاغ  اإلجقطغئ  السغاجئ  جغاق  شغ  اإلسقطغئ  السغاجئ  تأتغ  بض 
تصعق وواجئات أطام دغظعا وأطاعا والمتغط الثي تسغح شغه، بّط لثغعا طظ افتضام الاغ خّخعا بعا الحرع ضأظبى ضمظ 

ترضغئاعا الفطرغئ الاغ غصّرعا اإلجقم وغضفطعا بأظزمئ وأتضام تاماحى طع عثه الفطرة وعثه الثخعخغئ.
ودور اإلسقم اإلجقطغ تةاه المرأة عع دوره تةاه ضض شرد طظ أشراد المةامع اإلجقطغ بالاعسغئ واإلرحاد وتسجغج الععغئ 
اإلجقطغئ وطظع ظحر أي شضر شاجث أو طثّض بافخقق أو طظاف لطحرغسئ اإلجقطغئ إذ جاضعن العجائض اإلسقطغئ طظابر تعسعغئ 
ُتظّمغ درجئ العسغ لثى الظاس وتضحش المآاطرات وُتعّضح المفاعغط وتتحث الرأي السام ظتع العسغ السام سطى اإلجقم 

سصغثة وظزاطا!
أطا سظ شرص سمض المرأة شغ اإلسقم شعع طضفعل لتص المرأة شغ أن تسمض وتظةح وتظفع أطاعا ضمظ الدعابط الحرسغئ 
شغ السمض شغ ضض طضان، إذ ُغمظع اجاشقل جسثعا وأظعباعا وُغمظع طظسعا طظ سمض أباته الحرع ضما ُغمظع اإلخقل بعظغفاعا 

ضأم وزوجئ واجاشقلعا لصغمئ ربتغئ سطى تساب طسآولغاتعا افخرى.
أطا وجعدعا شغ التغاة السمطّغئ وطظعا اإلسقطغئ، شطظ غضعن رصما ُغداف لسةّض الساططغظ بشغر تاجئ ضما عع التال شغ 
ظخعص وبغصئ بغةغظ، بض جغضعن وجعد المرأة المسطمئ شغ الساتئ اإلسقطغئ طبق ذا صغمئ وطظفسئ وعثف غاتصص طظ 
تدعرعا، ولظ غثدع إلى سمطّغئ الاضثغج العظغفغ بشغر تاجئ وق ضرورة بض عع تدعر شغ أواظه وطضاظه ضما عع التال 
شغ أي سمض آخر لطمرأة، شعجعدعا غضعن لاتصغص غاغئ ق تضامض إق بعجعدعا ولغج طدغسئ لعصاعا سطى تساب أطعطاعا 
وأذفالعا! ضما أن سمطعا لظ غضعن ضرورة طادغئ تثشسعا لطاظازل سظ أجرتعا والادتغئ بفطرتعا، شتصعا المالغ طضفعل 
شغ اإلجقم والثولئ طسآولئ أطاطعا باعشغر التاجغات افجاجغئ وطظعا الضمالغئ بأرصى طساعى طساطاع وطسآولغئ الثولئ 
شغ اإلجقم تثاطش سظ طسآولغئ الثولئ شغ الرأجمالغئ الاغ تائظى حسار «طظ لغج لثغه صرش شق غساتص التغاة»، و»دسه 

غسمض دسه غمّر».
إن الظزرة لطمرأة شغ اإلجقم عغ ظزرة لمثطعق زّغظه اهللا بالتغاء وجسض وجعده شغ التغاة الساطئ سجغجا قئصا به وبصثره، 
ولغج بمضاظئ «تاى» ضما صال الحاسر «غا أبشخ طظ تاى شغ طعاصع حاى»، أي تةثعا شغ ضض طضان تاى تئشدعا وتمّض 
وجعدعا، بض عغ سئث سجغج وُطئّةض شغ حرع اهللا بأتضاطه الاغ راسئ ذئاسعا وشطرتعا وذاصاعا، ولغج شغ عثا تصطغض طظ 
صثرتعا بض إن تضطغفعا الحرسغ سزغط شطغج جعق أن تاةّحط المرأة بمسآولّغات سزام ضاربغئ افجغال الاغ تصعد افطط 
وتفاح السالط! وعثه المعام ُتةجى بعا المرأة خغر الةجاء بغظ غثي رّبعا وغسائرعا اإلجقم أسماق سزغمئ وطحّرشئ ُتتاضغ 
بعا أسمال المةاعثغظ شغ جئغض اهللا ولغج ضما تسائرعا وبغصئ بغةغظ بافسمال غغر المثشعسئ افجر لربط ضض سمض اإلظسان 

بالمظفسئ المادغئ وق اسائار في صغمئ روتغئ وإظساظغئ!
وتئصى شرص السمض لطمرأة شغ اإلجقم ُطااتئ لعا بما غاعاشص طع الدعابط الحرسغئ الماسطصئ بعا وبما ُتعّشره لعا الثولئ 
اإلجقطغئ طظ دسط طادي وطسظعّي وبما تتغطعا به طظ أطان ظفسغ وتماغئ وتصثغر لةعثعا تاى ُتصّثم فطاعا ضض ظاشع 

شُاةجى بثغري الثظغا واآلخرة.
وعثا سرض لئسخ المعاد الثجاعرغئ الاغ صثطعا تجب الاترغر شغ طحروع دجاعره الثي غسرضه سطى افطئ:

المادة ١١٢ - افخض شغ المرأة أظعا أم وربئ بغئ وسرض غةإ أن غخان
المادة ١١٩ - غمظع ضض طظ الرجض والمرأة طظ طئاحرة أي سمض شغه خطر سطى افخقق، أو شساد شغ المةامع.
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المادة ١١٥ - غةعز لطمرأة أن ُتَسغََّظ شغ وظائش الثولئ، وشغ طظاخإ الصداء طا سثا صداء المزالط، وأن تظاثإ أسداء 
طةطج افطئ وأن تضعن سدعًا شغه، وأن تحارك شغ اظاثاب الثطغفئ وطئاغساه.

الثاتمئ:
تمضغظ المرأة بالمظزعر الحرسغ اإلجقطغ

إّن تمضغظ المرأة بالمظزعر الحرسغ غأتغ ضمظ جغاق تمضغظ افطئ إذ ق ُغمضظ تتصغص ظعدئ المرأة دون تتصغص ظعدئ 
بروات  طظ  تمضغظعا  تصعصعا،  تدمظ  الاغ  ودولاعا  وطئثئعا  بثغظعا  تمضغظعا  غسظغ  المرأة  شامضغظ  أولى،  بثطعة  أطاعا 
أطاعا، تمضغظعا طظ السطط والامّغج واإلبثاع، تمضغظعا بالفثر باظامائعا الفضري والتداري، تمضغظعا بالظخر وحسعر السّجة... 
عثا عع طفععم الامضغظ الثي بّغظه لظا اإلجقم الثي غرصى باإلظسان ولغج الامضغظ بمفععم السصض الئحري الصاخر الثي 
خطص تالئ سثائغئ بغظ المرأة والرجض وجسض الامضغظ عع اجاصعاءعا سطغه وتخر الظخر شغ إتراز بسخ افعثاف لخالح 

المرأة سطى الرجض!
إن ظعدئ افطط تسامث سطى ظعدئ افشراد شغ تتصغصعا، بالفضر الثي غائّظاه الفرد وتائظاه افطئ، شإذا طا ظعدئ المرأة 
المسطمئ تضعن طسآولغاعا تةاه أطاعا عغ إظعاضعا طظ خقل السمض السغاجغ بإصاطئ دولئ إجقطّغئ ُتطئص حرع اهللا، وإذا 
طا ظعدئ عثه افطئ شإّن تمّضظ المرأة طظ تصعصعا جغضعن ذئغسغا فن الثولئ شغ اإلجقم عغ تاطغئ بغدئ المسطمغظ 

ظساًء ورجاق وراسغئ حآوظعط جغاجغا واصاخادغا واجاماسغا...
وسطغه، شالمرأة المسطمئ غضفغعا أن تامّسك بثغظعا وتسمض سطى ظعدئ أطاعا سطى أجاس اإلجقم والسسغ قجاؤظاف تغاة 
إجقطغئ بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة وعغ شغ غظى تام سظ المعابغص افطمغئ لتماغئ تصعصعا 

فن ظعدئ اإلظسان تضعن بفضر ختغح طظ لثن تضغط سجغج، وأطا طا دون ذلك شطغثعإ إلى الةتغط!
ِي  َّ نَنَّ لَُهْم ِديَنُهُم ا َُمكِّ َ ِيَن ِمن َقْبلِِهْم َو َّ ْرِض َكَما اْسَتْخلََف ا

َ ْ
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف األ ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ َّ َُّ ا ﴿وَوَعَد اهللا

 ﴾َِك ُهُم الَْفاِسُقوَن
ٰ

وَح
ُ
لَِك َفأ

ٰ
ِ َشيًْئا � َوَمن َكَفَر َنْعَد َذ ْمًنا � َفْعُبُدونيَِن َال يرُْشُِكوَن 

َ
َجَُّهم مِّن َنْعِد َخْوفِِهْم أ َُبدِّ َ ٰ لَُهْم َو َ اْرتَ
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«المرأة والبيئة»
تأثير األزمة البيئية على النساء 

ال يمكن حلها عن طريق معالجة األعراض
بدالً من معالجة السبب

شاذمئ طخسإ
سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الّاترغر

وقغئ باضساان

(طارجط)

المصثطئ:
شغ ضطماه أطام الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة شغ ٢٧ أغطعل/جئامئر ٢٠١٩، خرح رئغج وزراء باضساان، سمران خان، 
بأن صادة السالط لط غفعمعا بحضض ضاطض طثى إلتاح طحضطئ تشغر المظاخ. وصال: "لثغظا الضبغر طظ افشضار. لضظ ضما غصعلعن، 
افشضار دون تمعغض عغ طةرد عطعجئ". إن ضًق طظ افشضار والامعغض لتض الاتثغات الئغؤغئ الدثمئ الاغ تعاجه الئحرغئ 
الغعم عغ أطعر طعمئ. وطع ذلك، إذا لط غاط تحثغص السئإ الةثري لاثععر الزروف الئغؤغئ سطى الخسغث السالمغ بحضض 
ختغح، أو تط تتعغض اقظائاه إلى سعاطض ق خطئ لعا بالمعضعع طبض سثم المساواة بغظ الةظسغظ شغ جغاجات الاظمغئ 

المساثاطئ، شإن أي تض طصارح جغضعن غغر شسال شغ الاساطض طع عثه الصدغئ المطتئ.
غعاجه المةامع السالمغ الغعم أزطئ بغؤغئ، وغمبض تشغر المظاخ جاظئًا واتثًا شصط طظ عثه افزطئ. غافاوت طثى تأبغر عثه 
المحضطئ سطى طثاطش الئطثان ؛ وطع ذلك، تاأبر جمغع طظاذص السالط بعا - طما غآبر سطى ختئ الظاس، وغسئإ الفغداظات، 
وشحض المتاخغض، وتحرغث المةامسات، وجعء ظعسغئ التغاة، وضثلك تفاصط الفصر داخض الثول. العضع شغ باضساان خطغر، 
تغث ذضرت الثولئ أظعا خاطج أضبر الئطثان سرضئ لاشغر المظاخ وشصًا لاصرغر طآحر طثاذر المظاخ السالمغ لسام ٢٠٢٠، 
وتتاض المرتئئ ١٦٩ طظ أخض ١٨٠ شغ صائمئ طآحر افداء الئغؤغ (تصرغر ختغفئ الفةر ٢٠١٨). تتاض بظشقدش المرتئئ 

السابسئ شغ الاصرغر.
غثسغ المةامع الثولغ أظه غائج إلغةاد تض لعثه افزطئ. وطع ذلك، شإن افعثاف واإلجراءات اقجاراتغةغئ المفخطئ شغ 
إسقن وطظعاج سمض بغةغظ لط ولظ تتصص الضبغر شغ طسالةئ عثه المحضطئ، شعغ تثضر أسراض المحضطئ ولضظعا تاةاعض 
وتاةظإ السئإ التصغصغ الضاطظ وراء ظععر وتثععر أزطئ الئغؤئ. طظ أجض الاخثي تصًا لتالئ الطعارئ الئغؤغئ السالمغئ الاغ 
تآبر سطى تغاة الظساء شغ الثول شغ جمغع أظتاء السالط، ق ظتااج شصط إلى السسغ إلى طسالةئ أسراض المحضطئ ولضظ أغدًا 

الاسرف سطى السئإ الةثري: الظزام الرأجمالغ واجاعثاشه.
الخطئ بغظ الئغؤئ والمرأة ضما تزعر شغ إسقن بغةغظ:

وشصًا لطسطماء، عظاك "تثععر بغؤغ" غغر طسئعق غآبر سطى السالط بأجره. تشغر المظاخ، وتثطغر الشابات سطى ظطاق واجع، 
بالظفاغات  المغاه  إطثادات  وتطعث  والاطعث،  الاربئ،  وتآضض  المثاطفئ،  التغعاظات  أظعاع  واظصراض  الئغؤغئ،  الظزط  وتثطغر 
الساطئ؛ والاثطص طظ أذظان طظ الئقجاغك والمقبج والظفاغات افخرى - لغسئ جعى أطبطئ صطغطئ سظ المحاضض الاغ 
تآبر سطى الظاس شغ جمغع أظتاء السالط. لضظ إسقن وطظعاج سمض بغةغظ غرضج بحضض خاص سطى السقصئ بغظ الظساء والئغؤئ. 
شغ حرتعا لمةاقت اقعامام اقبظغ سحر شغ إسقن وطظعاج سمض بغةغظ، تصعل عغؤئ افطط الماتثة لطمرأة: "تسائر الظساء 
الفؤئ افضبر تأبرًا باشغر المظاخ. شعظ غالئًا طا غضظ المسآوقت سظ جمع المغاه أو خغث افجماك أو زراسئ افراضغ الماأبرة 
بالفغداظات. وشغ العصئ ظفسه، غاط تةاعض أخعاتعظ شغ الاثطغط واإلدارة الئغؤغئ. ضما أظعظ أصض صثرة سطى العخعل إلى 
افرض والمعارد اإلظااجغئ". وحثدت افطط الماتثة سطى عثه الظصطئ طظ خقل ظحر افرصام الاغ أحارت إلى أن ٨٠٪ طظ 

الظازتغظ بسئإ تشغر المظاخ عط طظ الظساء. (بغ بغ جغ ظغعز، آذار/طارس ٢٠١٨).
ذضر ضبغرون أغدًا أن الظساء عظ الفؤئ افضبر سرضئ لاشغر المظاخ، وخاخئ شغ الئقد الظاطغئ. وُغساصث أن عثا غرجع بحضض 
ضئغر إلى تصغصئ أن المرأة غالئًا طا تضعن عغ طصثم الرساغئ شغ السالط الظاطغ، وعغ طضطفئ بإغةاد الماء وجمع التطإ. وطع 
ذلك، شإن اإلطثادات آخثة شغ الاظاصص، وبالاالغ شإن الظساء غةئرن سطى بثل جعث ضئغر ووصئ لطسبعر سطى الماء والتطإ. 
ذضرت طظزمئ الغعظغسغش أن الظساء غصدغظ ٢٠٠ ططغعن جاسئ ضض غعم شغ جمع المغاه، ووشصًا لثراجئ أجرتعا طظزمئ 
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أوضسفام سام ٢٠١٩ بسظعان "العةرة الظاجمئ سظ المظاخ شغ باضساان"، غاسغظ سطى الظساء السغر لمساشئ ضغطعطارغظ شغ 
الماعجط لةمع المغاه طظ اآلبار والمدثات الغثوغئ. شغ بسخ افتغان غاسغظ سطغعظ الصغام بعثه الرتطئ طرات سثة شغ 

الغعم. عثا غضبش سإء السمض وغسرضعظ لمثاذر سثة طبض ظصص الاشثغئ، والاترش وإجاءة المساططئ.
اصارح إسقن وطظعاج سمض بغةغظ أن الاأبغر غغر الماظاجإ لطمحاضض الئغؤغئ سطى المرأة، الظاجط سظ "سثم المساواة بغظ 
الةظسغظ شغ إدارة المعارد الطئغسغئ وتماغئ الئغؤئ"، غةإ أن تسالةه الظساء القتغ لعظ طحارضئ أضئر شغ خظع الصرارات 
الئغؤغئ سطى جمغع المساعغات، بما شغ ذلك وضع جغاجات وبراطب لطاظمغئ المساثاطئ؛ زغادة المسرشئ بغظ الظساء تعل 
الصداغا الئغؤغئ؛ ودطب الحعاغض الظعسغئ والمظزعر الظعسغ شغ جمغع الصداغا الماسطصئ بالاظمغئ المساثاطئ. سطى جئغض المبال، 
تظص المادة ٢٤٦ طظ إسقن وطظعاج سمض بغةغظ سطى طا غطغ: "لطمرأة دور أجاجغ تدططع به شغ إغةاد أظماط لقجاعقك 
واإلظااج طساثاطئ وجطغمئ بغؤغا إلدارة المعارد الطئغسغئ". ضما دسا إسقن وطظعاج سمض بغةغظ إلى تسجغج أو إظحاء آلغات 
سطى المساعغات العذظغئ واإلصطغمغئ والثولغئ لاصغغط تأبغر السغاجات اإلظمائغئ والئغؤغئ سطى المرأة. تحمض الثطعات افضبر 
تتثغثًا الاغ تظفثعا طثاطش الثول: زغادة وخعل المرأة إلى افرض وغغرعا طظ المعارد طظ خقل اإلخقتات الصاظعظغئ 
وبراطب إسادة تعزغع افراضغ واإلخقتات المآجسغئ؛ زغادة طحارضئ المرأة شغ تفر المعارد العذظغئ والاظعع الئغعلعجغ؛ 
تسمغط طراساة المظزعر الظعسغ شغ جغاجات الاظمغئ المساثاطئ الماسطصئ باشغر المظاخ والضعارث الطئغسغئ والاختر والمغاه 
والخرف الختغ وجغاجات الشاز التغعي؛ وطسالةئ المساواة بغظ الةظسغظ شغ الئراطب الثاخئ بمخادر الطاصئ الةثغثة 

والماةثدة والاصظغات وإدارة المعارد المائغئ.
سطى جئغض المبال، ذضرت باضساان، شغ اجاسراضعا لطـ٢٠ ساطًا إلسقن وطظعاج سمض بغةغظ، أن الئقد صث شسطئ طا غطغ 
لاتصغص أعثاف اإلسقن: أجرت طةمعسئ طظ ورش السمض والثورات الاثرغئغئ إلذضاء العسغ تعل تسرض الظساء والفاغات 
لاأبغر الاثععر الئغؤغ والضعارث؛ إسثاد وظحر أشقم وبائصغئ، طبض "المةمعسات المسادسفئ" لجغادة العسغ؛ تسجغج وخعل 
أجرت  والاسعغخ؛  الضعارث  ضث  والاأطغظ  اإلغابئ  طثشعسات  طبض  خثطات  إلى  الضعارث")  وضع  "شغ  ضاظئ  (سظثطا  المرأة 
سمطغات طراجسئ ظعسغئ وبتعبًا لفعط بشرات السغاجئ والاظفغث لمحارضئ المرأة شغ خظع الصرارات الئغؤغئ وإبقغعا بسمطغات 
الاثطغط والاظمغئ؛ المحارضئ شغ "بظاء صثرات المظزمات التضعطغئ والمةامع المثظغ والمظزمات غغر التضعطغئ ووجائض 

اإلسقم لدمان تسمغط طراساة المظزعر الظعسغ شغ جمغع جغاجات وبراطب وتثخقت تشغر المظاخ سطى طساعى المصاذسئ".
وطع ذلك، سطى الرغط طظ اقعامام المضبش باتصغص وتظفغث افعثاف واإلجراءات اقجاراتغةغئ إلسقن وطظعاج سمض بغةغظ 
طظ جاظإ وضاقت افطط الماتثة والمظزمات اإلصطغمغئ والتضعطات العذظغئ والمظزمات غغر التضعطغئ سطى طثى السظعات 

الــ٢٥ الماضغئ، لط غاتسظ تأبغر المحاضض الئغؤغئ سطى الظساء شغ جمغع أظتاء السالط... بض جاءت شصط.
السئإ الةثري لفزطئ الئغؤغئ السالمغئ:

ألصى الضبغرون بالطعم سطى الفحض شغ التث طظ تأبغر السعاطض الئغؤغئ سطى الظساء، سطى سثم طساءلئ التضعطات سظ العشاء 
باقلاجاطات المظخعص سطغعا شغ اقتفاصغات الئغؤغئ الثولغئ، بما شغ ذلك أتضام إسقن وطظعاج سمض بغةغظ. وطع ذلك، 
شحطئ جمغع عثه اقتفاصات شغ تحثغص وطسالةئ السئإ الةثري لفزطئ الئغؤغئ السالمغئ. وطظ بط جغسامرون شغ إبئات 
سثم شسالغاعط شغ الاساطض طع عثه الصدغئ. ذلك فن السعاطض الاغ غسسعن إلى طسالةاعا والاغ تط إلصاء الطعم سطغعا شغ 
الاسئإ شغ أضرار بغؤغئ، طبض ارتفاع اجاثثام العصعد افتفعري، وإزالئ افتراج سطى ظطاق واجع، وارتفاع إظااج الطتعم، 
والمخاظع  الخظاسات  المغاه،  طخادر  طثاطش  وتطعث  المفرط،  الئحري  واقجاعقك  واإلظااج  الدارة،  الجراسغئ  والسغاجات 
وضمغات ضئغرة طظ الئقجاغك والمقبج وغغرعا طظ الظفاغات - عغ شغ العاصع أسراض لطمحضطئ، ولغسئ السئإ الةثري.

اقجاماسغئ  والتغاة  واقصاخاد  السغاجئ  سطى  تعغمظ  الاغ  الرأجمالغئ"  عع "افغثغعلعجغئ  الئغؤغئ  لفزطئ  الةثري  السئإ 
ظتع  وطعجعئ  أجاجعا  شغ  طادغئ  أغثغعلعجغئ  عغ  عثه  اإلجقطغئ.  غغر  أو  اإلجقطغئ  الئطثان  شغ  جعاء   - الغعم  لطثول 
المادغئ  والمخالح  المطثات التسغئ  تتصغص أصخى صثر طظ  خقل  غاتصص طظ  بأن الظةاح والسسادة  اقساصاد  طع  المظفسئ، 
طبض البروة والمماطضات والسططئ. غظص طثعئعا السطماظغ سطى أظه غظئشغ شخض الثغظ سظ حآون التغاة، وطظ بط غارك 
لرغئات الئحر وسصعلعط الماصطئئ لاصرر ضغش غظئشغ إدارة صداغا السالط، بما شغ ذلك الئغؤئ. ضما تثسع إلى تصثغج الترغات 
الطغئرالغئ وتماغاعا داخض المةامسات، بما شغ ذلك ترغئ المطضغئ والترغئ الحثخغئ، والسماح لفشراد أو الحرضات باطاقك 
المعارد الطئغسغئ الصغمئ شغ السالط واتاضارعا شغ ضبغر طظ افتغان، واجاثثاطعا وإجاءة طساططاعا ضما غرون طظاجئًا. إن 
عثه افغثغعلعجغئ والظزام المادي عما الطثان غترضان اقجاعقك غغر المظدئط لطسطع والثثطات طظ جاظإ افشراد، تغث 
المظاةات  اجائثال  غاط  لطمظاةات،  طفرط  وإظااج  حراء  عظاك  وبالاالغ،  تصغصغئ.  تاجئ  أي  دون  الامطك  شغ  الرغئئ  تشثغه 
باجامرار بمظاةات أخرى، وغالئًا طا غضعن ذلك بئساذئ فظه ُغظزر إلغعا سطى أظعا "طظ الطراز الصثغط"، طما غثطص جئاقً 
طظ الظفاغات - وضض ذلك غآجب افزطئ الئغؤغئ. داخض عثه المةامسات اقجاعقضغئ الرأجمالغئ، ق غآخث شغ اقسائار افبر 
الئغؤغ لعثا اقجاعقك الجائث سظ التاجئ. تاى إسقن وطظعاج سمض بغةغظ غصر بأن "السئإ الرئغسغ قجامرار تثععر الئغؤئ 

السالمغئ عع ظمط اقجاعقك واإلظااج غغر المساثام، وخاخئ شغ الئطثان الخظاسغئ".
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اقصاخادي  والظمع  الصعطغ  الثخض  طظ  طساعى  أسطى  إلى  العخعل  أخئح  الرأجمالغئ،  الظزط  ظض  شغ  ذلك،  سطى  سقوة 
شإن  وبالاالغ،  والثثطات.  السطع  ظثرة  أظعا  سطى  اقصاخادغئ  المحضطئ  تسرغش  تط  تغظ  شغ  اقصاخادي،  الظةاح  طسغار  عع 
الظمع  وزغادة  الصعطغ  الثخض  طظ  طمضظ  طساعى  أسطى  إلى  العخعل  أجض  طظ  اإلظااج  زغادة  سطى  لطارضغج  طثشعسئ  الثول 
اقصاخادي، دون إغقء أي اسائار لطئغؤئ. الخظاسات الرئغسغئ وحرضات الاخظغع تساشض المعارد الطئغسغئ بق رتمئ، وتئظغ 
المخاظع المطعبئ بحضض ضئغر، وتسسى جاعثة لاتصغص افرباح طع الةحع الثي ق تثود له، دون أي اسائار في حغء آخر 
غغر المضاجإ المادغئ. عثه الخظاسات، طبض حرضات العصعد افتفعري، أو الحرضات الجراسغئ طاسثدة الةظسغات الضئغرة، 
أو حرضات الطغران وافخحاب وططاسط العجئات السرغسئ تمارس تأبغرًا ضئغرًا سطى الاحرغسات داخض الثول، وتعجععا ظتع 
أعثاشعا المالغئ الثاخئ. ضض عثا غاط دون الظزر إلى السعاصإ الثطغرة الاغ تآبر سطى الئحر أو التغعاظات أو الئغؤئ. إن 
الاغ  والصعاظغظ  السغاجغئ  وافتجاب  الخظاسات  عثه  بغظ  الرأجمالغئ  الثغمصراذغئ  الثول  داخض  العبغصئ  الاضاشطغئ  السقصئ 

تحرسعا لاتصغص طضاجإ جغاجغئ، عغ سقصئ طآضثة.
وبالاالغ، شغ ظض الظزام الرأجمالغ، الثي تتثد تثوده بمخالح طادغئ، ق غعجث طةال لفخقق شغما غاسطص بالظحاط 
اقصاخادي، فظه أغثغعلعجغئ تعثف شصط إلى تتصغص الصغط المادغئ، بشخ الظزر سظ السعاصإ سطى الضعضإ. سئر طآجج 
الرأجمالغئ، آدم جمغث، سظ ذلك سظثطا خرح بأن الةحع عع أخقصغ لطفرد، وعثا غسغطر سطى اقصاخاد. وشصًا لقساصاد 
الرأجمالغ، تاةاوز أولعغات تةط الربح وتسزغمه تماغئ الئغؤئ ورشاعغئ اإلظسان. ظرى سطى جئغض المبال ضغش واشصئ تضعطئ 
برغطاظغا طآخرًا سطى طحروع السضك التثغثغئ سالغئ السرسئ ٢ لما ذضرته طظ شعائث اصاخادغئ ضثمئ، طاةاعطئ الاتثغرات 
والمروج  الئتغرات  وضثلك  الصثغمئ  الشابات  طظ  حاجسئ  طساتات  باثطغر  تثاذر  بأظعا  الئغؤئ  تماغئ  دساة  طظ  السثغثة 

وغغرعا طظ المعاصع المعمئ.
أظعا  سطى  المالغئ  الاضطفئ  إلى  ظزرت  إذا  الئغؤغئ  السغاجات  دسط  أغدًا  الرأجمالغئ  الحرضات  جارشخ  ذلك،  سطى  سقوة 
بمظ طرتفع لطشاغئ. وبالاالغ، جااط دائمًا طعازظئ الصرارات الئغؤغئ طصابض الفعائث أو الثسائر المالغئ بثقً طظ افخقق الاغ 
تتمغ الضعضإ وتغاة اإلظسان، إن التفاظ سطى الئغؤئ غسائر أطرًا باظعغًا طصارظئ باأطغظ افرباح. ق غمضظ آلبار عثه الفطسفئ 
الماعتحئ إق أن تتثث دطارًا لطئحرغئ والئغؤئ وشصط تسث بضاربئ تسعظاطغ شغ المساصئض. باإلضاشئ إلى ذلك، شإن الظزام 
الرأجمالغ عع الثي غاتمض المسآولغئ الرئغسغئ سظ الفصر المثصع الثي اباطغئ به الثول الغعم، والثي تط تتثغثه أغدًا 

باسائاره ساطًق طعمًا غسعط شغ الاثععر الئغؤغ.
طما ق حك شغه أن المرأة تاتمض طسآولغئ طعمئ وطحارضئ طع الرجض لتماغئ بغؤاعا، وإدارة المعارد بطرغصئ تظسةط 
طع الطئغسئ وضمان الاظمغئ المساثاطئ. وطع ذلك، سظثطا غاط الارضغج سطى إظعار الائاغظات بغظ الةظسغظ بأظه غآبر سطى 
الاظمغئ  جغاجات  أو  الئغؤغئ  الصرارات  خظع  شغ  وتأبغره  الةظسغظ  بغظ  المساواة  سثم  أو  المةامسات،  شغ  الئغؤغئ  المحاضض 
المساثاطئ، وإجظاد عثه الصداغا ضسعاطض أو تطعل جئئغئ لطمحاضض الئغؤغئ، شإن عثه الةععد لظ تفحض شصط شغ تتصغص 
أي تشغغر ضئغر شغ الصداغا الئغؤغئ لطمرأة سطى الخسغث الثولغ، لضظعا أغدًا تخرف اقظائاه سظ تصثغر وطسالةئ السئإ الةثري 
لعثه افزطئ: افغثغعلعجغئ الرأجمالغئ. عثه عغ التصغصئ، ولغج افطر بأن سثم المساواة بغظ الةظسغظ عع المسآول سظ 
الاأبغر الرعغإ الثي تتثبه الزروف الئغؤغئ الماثععرة سطى ظساء السالط الغعم. لثلك غةإ أق غظخإ الارضغج بالاأضغث سطى 
طسالةئ أسراض الاأبغر غغر الماظاجإ الثي غتثبه تشغر المظاخ سطى الظساء والرجال، وق تاى سطى شرض صغعد سطى إظااج 
طظ ذلك، غظئشغ أن غضعن افطر عع إغةاد  باظغ أضسغث الضربعن أو إزالئ الشابات أو اجاثثام الئقجاغك شغ الثول. بثقً 
سقج تصغصغ لعثه افزطئ برطاعا: الئتث سظ أغثغعلعجغئ بثغطئ لطرأجمالغئ. طا عع طآضث، عع أظه لظ غاط تعشغر تض شسال 
لعثه التالئ الطارئئ الئغؤغئ تتئ إحراف وإدارة الظزام الرأجمالغ، الثي عع المةرم الرئغسغ شغ عثه الةرغمئ، وق طظ 
يِْدي 

َ
إسقن وطظعاج سمض بغةغظ الثي ظاب طظ عثا المةرم. غصعل اهللا جئتاظه وتسالى:  ﴿َظَهَر الَْفَساُد يِف الرَْبِّ وَاْكَْحرِ بَِما َكَسَبْت أ

ِي َعِملُوا لََعلَُّهْم يَرِْجُعوَن﴾. َّ ُِذيَقُهم َنْعَض ا ِ اجَّاِس 
الظعب اإلجقطغ شغ تماغئ الئغؤئ والمتاشزئ سطغعا:

١)  الظزرة اإلجقطغئ لطتغاة، تراس ضث المادغئ:
غرتضج اإلجقم سطى اقساصاد بأن اإلظسان والتغاة والضعن طثطعصات هللا جئتاظه وتسالى، الثي غسطط وتثه الخالح لاظزغط 
حآون اإلظساظغئ، بما شغ ذلك تماغئ الئغؤئ والتفاظ سطغعا لاتصغص طا عع طفغث لطئحرغئ وق غدرعا. دور اإلظسان عع تظفغث 
أواطره جئتاظه وتسالى والسغح وشص ظزاطه الحاطض، بثقً طظ اتئاع إطقءات ورغئات اإلظسان، وطخالته الماصطئئ وسغعبه 
وظعاصخه. سقوًة سطى ذلك، غظص اإلجقم سطى أن الثالص وضع السالط وضض طا غتاعغه أطاظًئ شغ أغثي الئحرغئ، وعغ ططجطئ 
ْرِض َخلِيَفًة َقالُواْ 

َ
ِّ َجاِعٌل يِف األ

ِ باقساظاء به وتماغاه، بثقً طظ إلتاق افذى به وتثطغره. صال اهللا تسالى:  ﴿َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِلَْمالَئَِكِة إ
ْعلَُم َما الَ َيْعلَُموَن﴾.

َ
ِّ أ

ِ ُس لََك َقاَل إ ُْن نَُسبُِّح حِبَْمِدَك َوُغَقدِّ
َ

َماء َوحن ِّ َْعُل فِيَها َمن ُفْفِسُد فِيَها َويَْسِفُك ا
َ

جت
َ
أ

غسّرف اإلجقم أغدًا أن الشاغئ طظ التغاة عغ سئادة اهللا جئتاظه وتسالى. ظزرته إلى الظةاح والسسادة باتصغص رضا اهللا 
جئتاظه وتسالى والفعز بةظاه. غةغج اإلجقم بالطئع لفشراد التخعل سطى البروة والضمالغات، لضظه ق غتثد صغمئ اإلظسان 
سطى عثا افجاس، بض سطى أشساله وأسماله الخالتئ. ضض عثا غساسث سطى التغطعلئ دون تطعر السصطغات المادغئ داخض افشراد 
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والمةامسات، طما غمظع إظحاء طةامسات ذات اجاعقك وإظااج غدران بالئغؤئ. ضما أظه غساسث سطى طظع السصطغات الاغ تظزر 
الظاس.  وتغاة  الئغؤئ  تماغئ  طظ  أضئر  ضأولعغئ  أخرى  طادغئ  طخالح  أغئ  أو  التضعطغئ  اإلغرادات  أو  الربح  وراء  السسغ  إلى 
سقوة سطى ذلك، شإن طساغغر السمض شغ اإلجقم لغسئ طعجعئ ظتع المظفسئ؛ بض إظعا تساظث إلى أواطر اهللا جئتاظه وتسالى 
وظعاعغه، تغث غةإ سطى ضض شرد طسطط، وسطى دولئ الثقشئ، اقلاجام بعا، بشخ الظزر سظ الثسارة المادغئ. عثا ساطض 

ِيَن َال َفْعلَُموَن﴾. َّ ْهوَاء ا
َ
ْمرِ َفاتَّبِْعَها َوَال تَتَّبِْع أ

َ ْ
َن األ آخر غمظع افسمال الاغ صث تدر بالئغؤئ. صال اهللا تسالى: ﴿ُعمَّ َجَعلَْناَك بَلَ رَشِيَعٍة مِّ
٢)  اإلجقم غظزط الئتث سظ صغط طثاطفئ شغ المةامع بطرغصئ طاعازظئ:

سطى سضج الرأجمالغئ واقحاراضغئ، تأخث السصغثة اإلجقطغئ شغ اقسائار الصغط الروتغئ واإلظساظغئ وافخقصغئ والمادغئ 
شغ  اقظسةام  لاتصغص  افربع  الصغط  إلدراك  طاظاجصئ  بطرغصئ  الصغط  عثه  ضض  تظزغط  تدمظ  وعغ  المةامع.  تظزغط  سظث 
المةامع. وبالاالغ، ق غاط إسطاء افولعغئ لطصغمئ المادغئ سطى الصغط افخرى، وق غاط تةاعض أي صغمئ لخالح أخرى، بض غاط 
تظسغصعا جمغسًا. غاط تظفغث صرارات المةامع سطى أجاس الاظسغص بغظ الصغط افربع، ولغج سطى أجاس الرخاء المادي وتثه. 
لثلك، ضمظ طةامع إجقطغ تصغصغ، غتضمه الظزام اإلجقطغ، شإن الثقشئ، ق تسائر الاصثم المادي والظمع المسغار العتغث 
أو تاى افجاجغ لطاصثم والظةاح. وق غمضظ تتصغصعما سطى تساب حسعب السالط، أو سطى تساب الطئغسئ. بثقً طظ ذلك، 
غةإ أن تاعاشص افظحطئ اقصاخادغئ طع الحرغسئ اإلجقطغئ والصغط افخقصغئ واإلظساظغئ والروتغئ الاغ غتثدعا اإلجقم، 
ضما وتمظع افظحطئ اقصاخادغئ طظ أن تخئح طةرد ظحاط طادي ق غعاط بأي حغء جعى الربح. عثا غساسث سطى الصداء 
بأظه  الظاجح  المةامع  اإلجقم  غسرف  ذلك،  سطى  سقوًة  الئغؤغ.  الاعازن  اخاقل  إلى  غآدي  الثي  الئحري  السطعك  ظعع  سطى 
طةامع تعجث شغه ضض عثه الصغط بطرغصئ طاعازظئ وطاظاغمئ وشصًا لطحرغسئ اإلجقطغئ. لظ غاط تتصغص تعازن عثه الصغط 
افربع إذا ترك الاحرغع لقظسان - جعاء أضان ذضرا أم أظبى، فن اإلظسان ق غفاصر شصط إلى الصثرة السصطغئ سطى تتصغص عثا 
العثف، بض غاأبر أغدًا بمخالته وطغعله تغظ غصعم بالاحرغع. غادح عثا طظ خقل سثد ق غتخى طظ المحضقت الاغ 
تخغإ الثول شغ جمغع أظتاء السالط - ظاغةئ الصعاظغظ والسغاجات المسغئئ الاغ ظحأت سظ ظجوات ورغئات وضثلك سصعل 

طتثودة طظ الرجال والظساء سطى تث جعاء.
٣)  الظزام اقصاخادي اإلجقطغ غساسث شغ التفاظ سطى الئغؤئ:

ذلك،  طظ  السضج  سطى  والمماطضات.  المال  ضسإ  طبض  وتسالى،  جئتاظه  اهللا  بظسط  الاماع  طظ  اإلظسان  غترم  ق  اإلجقم 
غرى اإلجقم أن السمض ضروري لطاصثم والعشاء باتاغاجات التغاة الئحرغئ. ضما غحةع افشراد سطى الئتث سظ الرزق والظسط 
ْغَيا  ُّ ََياةِ ا

ْ
ِيَن آَمُنواْ يِف احل ْزِق قُْل يِه لِثَّ يَِّباِت ِمَن الرِّ ْخَرَج لِِعَبادِهِ وَالْطَّ

َ
ِّ الَّيِتَ أ واقجامااع بعا. غصعل جئتاظه وتسالى:  ﴿قُْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اهللا

َِّ وَاْذُكُروا  ْرِض وَاْنَتُغوا ِمن َفْضِل اهللا
َ ْ
وا يِف األ َالةُ َفانترَِشُ ُل اآليَاِت لَِقوٍْم َفْعلَُموَن﴾. وصال جئتاظه: ﴿َفإَِذا قُِضَيِت الصَّ َخالَِصًة يَوَْم الِْقَياَمِة َكَذلَِك ُغَفصِّ

ََّ َكثرِياً لََّعلَُّكْم ُيْفلُِحوَن﴾. اهللا
وطع ذلك، شإن اإلجقم ق غصئض أن غئطر بسخ الظاس بالظسط بغظما ق غساطغع آخرون تطئغئ اتاغاجاتعط افجاجغئ؛ وق 
المحضطئ  جئإ  أن  اإلجقم  غسائر  وبالاالغ،  لظا.  اهللا  جثرعا  الاغ  وافطعر  الظسط  سظ  الئتث  بعثف  افرض  تثطغر  غاط  أن 
ا  اقصاخادغئ عع سثم ضمان الاعزغع الختغح لطبروة، ولغج بسئإ ظثرة السطع والثثطات. غصعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿مَّ
ْغنَِياء ِمنُكْم﴾. لثلك، 

َ ْ
بِيِل يَكْ َال يَُكوَن ُدولًَة َننْيَ األ ََتاىَم وَالَْمَساكنِِي وَابِْن السَّ ْ َ وَا ِي الُْقْر ِ ِ َولِلرَُّسوِل َو َّ ْهِل الُْقَرى هلَلِ

َ
ِ ِمْن أ ِ َُّ بَلَ رَُسو َفاء اهللا

َ
أ

شإن اعامام اإلجقم لغج طظخئًا سطى زغادة اإلظااج، بض سطى الصداء سطى الفصر، وسطى ضمان الاعازن شغ رساغئ طخالح 
واتاغاجات المةامع والفرد. تظص المادة ١٢٤ طظ طحروع الثجاعر الثي أخثره تجب الاترغر: "الـمحضطئ اقصاخادغئ عغ 

تعزغع افطعال والـمظاشع سطى جـمغع أشراد الرسغئ، وتمضغظعط طظ اقظافاع بعا بامضغظعط طظ تغازتعا وطظ السسغ لعا".
حُيِبُّ الُْمرْسِفنَِي﴾. وصال  إِنَُّه الَ  ترُْسِفُواْ  َوالَ  ُبواْ  وَارْشَ غترم اإلجقم أغدًا اإلعثار والائثغر فن اهللا جئتاظه وتسالى غصعل: ﴿ولُكُواْ 
َياِطنِي﴾. تظص المادة ١٣٢ طظ طحروع دجاعر دولئ الثقشئ لتجب  رِيَن اَكنُواْ إِْخوَاَن الشَّ ْر َيْبِذيراً  إِنَّ الُْمَبذِّ جئتاظه: ﴿َوالَ ُيَبذِّ
بالمطضغئ طصغث بإذن الحارع، جعاء أضان تخرشًا باإلظفاق أم تخرشًا باظمغئ المطك. شغمظع  الاترغر سطى طا غطغ: "الاخرف 
أو  الصعطغ  الثخض  خقل  طظ  اإلجقم  شغ  اقصاخادي  الظةاح  تسرغش  غاط  ق  ذلك،  إلى  باإلضاشئ  والاصاغر".  والارف  السرف 
الظمع، أو أرصام الظاتب المتطغ اإلجمالغ السطتغئ الاغ ق سقصئ لعا بالتغاة اقصاخادغئ والمخاسإ الاغ غساظغ طظعا الظاس 
السادغعن داخض الثولئ. بض إظه غسامث سطى الاعزغع الفسال لطبروة بتغث غاط تطئغئ اقتاغاجات افجاجغئ لةمغع الرساغا أوقً، 

طع تعشغر الفرخئ لعط أغدًا لاتسغظ طساعى طسغحاعط والتخعل سطى الضمالغات.
سقوًة سطى ذلك، ق غساصث اإلجقم أن الرخاء غاط تتصغصه بئساذئ طظ خقل زغادة اإلظااج، ولضظ طظ خقل عثا الاعزغع 
الفسال لطبروة لدمان تخعل افشراد السادغغظ سطى المجغث طظ رأس المال لقظفاق أو اقجابمار، وضثلك طظ خقل السغاجات 
وافتضام اقصاخادغئ اإلجقطغئ افخرى. وغحمض ذلك تطئغص ظزام الدرائإ المظثفخ لقجقم؛ إدارة المعارد الطئغسغئ 
بطرغصئ تتصص الخالح السام؛ التماغئ ضث اتاضارات الحرضات؛ اجاصرار سرض الظصعد وافجسار طظ خقل اجاثثام المسغار 
ذلك،  إلى  باإلضاشئ  الثولئ.  داخض  المساثاطئ  الاظمغئ  تدمظ  الاغ  السطغمئ  الجراسغئ  والسغاجات  لطثولئ؛  ضسمطئ  الثعئغ 
طظ ذلك، شإن لثى اإلجقم أتضاطًا طفخطئ تعل طا غمضظ وطا ق  غرشخ اإلجقم المئثأ الرأجمالغ لترغئ المطضغئ. بثقً 
غمضظ أن غضعن طظ ططضغئ افشراد. وغحمض ذلك تترغط خخثخئ المعارد الطئغسغئ طبض الظفط والشاز والفتط والمغاه، 
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والاغ تثدع إلحراف الثولئ. وعثا غمّضظ الثولئ طظ إدارة عثه افخعل التغعغئ بطرغصئ تسعد بالظفع سطى الظاس شدًق 
سظ أظعا آطظئ لطئغؤئ، بثقً طظ ترضعا شغ أغثي حرضات الصطاع الثاص قجاشقلعا ضما غرغئعن، بخرف الظزر سظ السعاصإ 

سطى الظاس والضعضإ.
وبالاالغ، غصثم اإلجقم لطئحرغئ ظزاطًا اصاخادغًا غمضظ طظ الصداء سطى الفصر وتتصغص تصثم اصاخادي تصغصغ وتظمغئ 
وظمع، دون أن غضعن سطى تساب الئغؤئ. ق غساصث اإلجقم بأن عظاك تاجئ إلى طصاغدئ، أو أن عظاك تظاصدًا بغظ الاظمغئ 

اقصاخادغئ والتفاظ سطى الئغؤئ.
٤)  الظزرة اإلجقطغئ الاصثطغئ لتماغئ الئغؤئ والتماغئ طظ افذى:

باسائار اإلجقم ظزاطًا حاطًق غتاعي سطى طئادئ وصعاظغظ طفخطئ تاسطص بةمغع طةاقت التغاة، شإن لقجقم أغدًا وجعئ 
اهللا  خطص  طظ  ججء  فظعا  لططئغسئ،  واتاراطًا  وصغمئ  تصغصغًا  تصثغرًا  غثطص  إظه  أوقً،  وتماغاعا.  بالئغؤئ  خاخئ  وأتضاطًا  ظزر 
جئتاظه وتسالى، وبالاالغ غةإ طساططاعا بسظاغئ وتماغاعا طظ افذى. غظزر اإلجقم إلى سقصئ اإلظسان بالطئغسئ باسائارعا 
طضمطئ لئسدعا بسدًا، فن اهللا جئتاظه وتسالى جثر السالط لثثطئ اإلظسان قجاشقله وزراساه. إن طظع الدرر الثي غطتص 
بافراضغ والمتغطات والضعضإ، الظاجط سظ اقجاعقك المفرط أو الظفاغات الجائثة أو غغرعا طظ اإلجراءات والممارجات 
الدارة، عع أطر ضروري قجامرار زراسئ افرض سطى ظتع طفغث واجاشقل الئحرغئ لمعاردعا. أوضح اإلجقم أن عظاك تعازظًا 
ٍء  ْ َ نبَْتَنا فِيَها ِمن لُكِّ 

َ
َ وَأ ِ لَْقْيَنا فِيَها َروَا

َ
ْرَض َمَدْدنَاَها وَأ

َ
وطصغاجًا عادشًا ودصغصًا لضض افحغاء سطى افرض. صال اهللا تسالى: ﴿وَاأل

ْوُزوٍن﴾. عثه اآلغئ وغغرعا طظ آغات الصرآن تعضح الرؤغئ اإلجقطغئ تعل الطئغسئ والئغؤئ. شعغ تحغر إلى ضرورة التفاظ  مَّ
سطى الئغؤئ وتةظإ اإلجراءات أو أظماط التغاة الاغ صث تدر بعثا الاعازن التساس. طبض عثه الظخعص تثطص حثخغات 

تسسى لطتخعل سطى طخالتعا الحثخغئ ضمظ إذار غسسى إلى التفاظ سطى الطئغسئ وخقح الضعضإ.
عظاك السثغث طظ الظخعص اإلجقطغئ الاغ تعشر تفاخغض أضبر تتثغثًا شغما غاسطص بالسقصئ بغظ اإلظسان والطئغسئ والئغؤئ. 
سطى جئغض المبال، شغما غاسطص باةظإ اإلجراف شغ الماء، شغ تثغث سئث اهللا بظ سمرو بظ الساص: «َأنَّ الظَِّئغَّ  َطرَّ ِبَسْسٍث 
َرُف َغا َجْسُث؟ َصاَل: َأِشغ اْلُعُضعِء َجَرٌف؟ َصاَل: َظَسْط َوِإْن ُضْظَئ َسَطى َظْعِر َجاٍر». وشغما غاسطص بجراسئ  ُأ َشَصاَل: َطا َعَثا السَّ َوُعَع َغَاَعضَّ
 َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْغِرُس َغْرًسا أَْو َيْزَرُع َزْرًعا َفَيأْكُُل ِمْنُه طَرْيٌ أَْو إِنَْساٌن أَْو بَِهيَمٌة إِالَّ كَاَن لَُه ِبِه َصَدَقٌة». وصال» : افرض وتماغاعا، صال الظئغ
أغدًا شغ وخغاه فختابه شغما غاسطص بالةعاد: «اْغُزوا ِباْسِم اللَِّه... َوَال تَْقطَُعنَّ َشَجَرًة، َوَال تَْعِقُرنَّ نَْخًال، َوَال تَْهِدُموا بَْيتاً». وشغما غاسطص 
َها، إالَّ َسأَلَُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعْنَها يَْوَم الِْقَياَمِة»، ِصغَض: َغا  بتماغئ التغعاظات، صال رجعل اهللا : «َما ِمْن إنَْساٍن يَْقُتُل ُعْصُفوًرا َفاَم َفْوَقَها ِبَغرْيِ َحقِّ
َها أَْن يَْذَبَحَها َفَيأْكُلََها َوَال يَْقطََع َرأَْسَها َفرَيِْمَي ِبِه». وبالاالغ، شإن اإلجقم غعجإ طساططئ التغعاظات  َعا؟ َصاَل: «َحقُّ َرُجعَل اهللاَِّ، َوَطا َتصُّ
بططش ورتمئ، وغترم أي حضض طظ أحضال الصسعة. سطى جئغض المبال، غترم تتمغض التغعاظات بالئدائع بحضض شائخ طع 

اتامالغئ اإلضرار بعا، طع إسطاء افولعغئ لثغر التغعان سطى المضاجإ اقصاخادغئ.
اَر». وبالاالغ، غظئشغ أن غاط الاساطض طع الئغؤئ بطرغصئ غغر ضارة أو تآدي إلى ضرر، سطى جئغض  َر َوَال ِرضَ صال الظئغ : «َال َرضَ
المبال، أبظاء سمطغئ الاخظغع أو الاظمغئ اقصاخادغئ أو اجاثراج المعارد الطئغسغئ، غةإ تةظإ تطعث المغاه والععاء والاربئ، 

بالمعاد الضغمغائغئ الساطئ؛ أو الاسئإ شغ تثطغر الاربئ؛ أو إغثاء التغعاظات والتغاة الئترغئ والمروج والشابات.
٥)  دور الثقشئ شغ تماغئ الئغؤئ:

الثقشئ عغ الظزام السغاجغ شغ اإلجقم، المئظغ سطى السصغثة اإلجقطغئ وأتضاطعا. لثلك، شعغ تةسث جمغع افتضام 
والمئادئ وافتضام اإلجقطغئ المثضعرة أسقه، وتظزط المةامع سطى عثا افجاس، وتظفث جمغع الصعاسث وافتضام اإلجقطغئ 
الاغ تتمغ الئغؤئ. وغحمض ذلك إخثار سصعبات سطى أي اظاعاك لطصاظعن. سقوة سطى ذلك، شإن ظزاطعا الاسطغمغ وجغاجاعا 
اإلسقطغئ غعثشان إلى رساغئ وتسجغج الصغط اإلجقطغئ لرساغاعا، بما شغ ذلك ضسر السصطغات المادغئ وبظاء اقتارام السمغص 
اتاغاجات  جمغع  تطئغ  شعغ  الثالص،  طظ  ظزام  عغ  الثقشئ  فن  ظزرًا  الاصعى.  سطى  المئظغ  الئغؤئ  سطى  والتفاظ  لططئغسئ 
اإلظسان وضض إبثاساته، بثقً طظ طةرد الظمع اقصاخادي والمضاجإ المادغئ. باإلضاشئ إلى ذلك، ق غمضظ أن غاأبر الاحرغع 
وتاط  تسالى،  اهللا  طظ  عغ  الثولئ  داخض  الصعاظغظ  فن  اصاخادغئ،  أو  جغاجغئ  طخالح  أي  أو  الضئرى  الاةارغئ  بالمآجسات 
طتاجئئ التاضط وتاى سجله طظ السططئ إذا اظترف سظ تطئغص الحرغسئ. لظ تسمح الثقشئ أغدًا لطحرضات أو السططات 
طظ ذلك، جاساثثم  افجظئغئ بالاثخض شغ الحآون الثاخطغئ، بما شغ ذلك اإلضرار بالئغؤئ بأي حضض طظ افحضال. بثقً 

الثولئ، ضصعة سالمغئ، طضاظاعا الثولغئ الدثمئ لطاأبغر سطى المساغغر السالمغئ شغما غاسطص بتماغئ الئغؤئ والتفاظ سطغعا.
سقوة سطى ذلك، شإن الثطغفئ، ططجم بأن غضعن المسآول سظ أطاه وضض طا غصع تتئ تضمه، فن الظئغ  صال: «اإلَِماُم 
َراعٍ َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه». لثلك، غةإ سطغه تماغئ رسغاه وأراضغه طظ أي ضرر. وعثا غحمض ضمان أن غتثث الاخظغع 
والاسثغظ لطمعارد أو أي ظحاط اصاخادي آخر داخض الثولئ تماحغًا طع اقسائارات الئغؤغئ. لثلك، سطى جئغض المبال، جامظع 
الثقشئ بظاء المخاظع شغ المظاذص السضظغئ الاغ صث تدر بالسضان المتطغغظ. ضما جامظع المخاظع والحرضات طظ الاثطص 

طظ ظفاغاتعا الدارة شغ افظعار والمتغطات طما صث غآدي إلى تسمط التغاة الئرغئ أو الئحر.
ضما ُغطجم اإلجقم المسطمغظ بمتاجئئ افشراد والثولئ إذا ضان عظاك إعمال أو اظاعاك في طظ أتضاطه، بما شغ ذلك تطك 
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الماسطصئ بتماغئ الئغؤئ. تةسث الثقشئ أجعجة طثاطفئ، بما شغ ذلك الصداء، لطاساطض بفسالغئ طع طبض عثه اقظاعاضات. سطى 
جئغض المبال، صاضغ التسئئ، الثي غامبض دوره شغ تسعغئ اظاعاضات تصعق المةامع، جعف غحرف سطى أسمال الحرضات 
صاضغ  وغاعلى  تسئئعا.  بغؤغئ  أضرار  أي  سظ  الافاغح  سمطغات  إجراء  ذلك  شغ  بما  الحرغسئ،  فتضام  ططابصاعا  لدمان 
الثخعطات الاساطض طع الحضاوى المصثطئ طظ افشراد، جعاء أضاظعا سماقً أم طصغمغظ أم غغرعط، ضث طظ غاسئئعن شغ تطعث 
الئغؤئ طما غدر بتغاتعط، وغدمظ إزالئ افضرار ودشع الةظاة تسعغدات لطمادررغظ. وصاضغ المزالط جغتض الظجاسات الاغ 
تظحأ بغظ التاضط والظاس شغما غاسطص بأي ظطط بغؤغ غرتضئه التاضط، طبض الدرر الثي تسئئه طخاظع الثولئ. جُغطجم الصاضغ 

التاضط باظفغث أتضام الحرغسئ الماسطصئ بالئغؤئ إذا ضان عظاك أي إعمال شغ عثا الحأن.
الثاتمئ:

شغه:  جاء  بعا،  الثاص  الئغؤئ  لمترر   ٢٠١٩ الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  شغ  الئرغطاظغئ  الةاردغان  ختغفئ  ظحرته  طصال  شغ 
غاططإ  [عثا]  سغحظا.  ذرغصئ  تشغغر  سطغظا  غةإ  طساثام،  طساصئض  لاأطغظ  طظاخغئ.  ذعارئ  تالئ  غعاجه  افرض  "ضعضإ 
تتعقت ضئغرة شغ ذرق سمض طةامسظا السالمغ وتفاسطظا طع الظزط الئغؤغئ الطئغسغئ". ق غمضظ أن تاتصص طبض عثه الاتعقت 
الرئغسغئ لتماغئ بغؤاظا البمغظئ طظ خقل طئادرات المساواة بغظ الةظسغظ السطتغئ، وق طظ خقل طسالةئ أسراض المحضطئ. 
غةإ أن غضعن عظاك تشغغر سالمغ جثري، والثي لظ غاتصص أبثًا بغظما غسامر الظزام الرأجمالغ شغ السغطرة سطى السغاجئ 
والصعاظغظ  الصغط  وتةسث  بالئغؤئ  تصًا  تعاط  سصغثة  سطى  طئظغئ  دولئ  إظحاء  غاططإ  افطر  شإن  ذلك،  طظ  وبثقً  السالمغئ. 
وافجعجة لتماغاعا سمطغًا. عثه الثولئ عغ الثقشئ تغث إن طئثأ اإلجقم وتثه عع طظ غساطغع تض المحضقت الئغؤغئ 

الثطغرة الاغ تعاجععا الظساء والئحرغئ جمساء الغعم.
 ﴾رَْسلَْناَك إِالَّ رمَْحًَة لِّلَْعالَِمنَي

َ
﴿َوَما أ
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الطفلة في اتفاق بيجين
بين التكريم وبيع الوهم

بغان جمال
سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الّاترغر

افرض المئارضئ - شطسطغظ

«لط أضظ عظاك فتماع بطفعلاغ.. واظصسمئ إلى ظخفغظ وترضئ جاظئا طظغ خطفغ شغ جرغئ وسار.. واجاشرق افطر أضبر 
طظ ظخش تغاتغ تاى أجاةمع حاات ظفسغ. وأظا اآلن أبطس ٥٢ ساطا وطا زالئ أجغرة الضظغسئ الضابعلغضغئ سظثطا جمتئ 
طظ  الظاجغظ  طظزمئ «حئضئ  سظ  وطمبض  جابصئ  راعئئ  وعغ  دغسئغظجا،  طاري  صالاه  طا  عثا  بالثروج».  السرغئ  لطثضرغات 

تترش الصساوجئ» (جظاب) شغ واحظطظ وطآلفئ ضااب: «اظصسام: ذفض، وصج والضظغسئ الضابعلغضغئ».
إن الضعظئ الضابعلغك لغسعا وتثعط طظ غساثون جظسغًا سطى افذفال شغ الشرب طظ ضق الةظسغظ. بض إظعا جرغمئ طافحغئ 
لفجش داخض عثه الثول وخارجعا، وطرتضعبعا طظ جمغع الثطفغات والمعظ دون تمغغج - طظ المحاعغر إلى السغاجغغظ 
ورجال افسمال الئارزغظ إلى الحثخغات الرغاضغئ وطصثطغ براطب افذفال والساططغظ شغ دور رساغئ افذفال والمسطمغظ 

وتاى سمال التداظئ.
عثا العاصع المجري لطظساء والفاغات شغ الشرب، غآضث وجعد أزطئ تاسطص بتال الفاغات ووضسعظ السام. لضظ السةغإ أن 
افطط الماتثة وشغ ظض عثا العاصع المثجي بتص شاغات الشرب، ق ترى عثه اقظاعاضات بتص الئظات شغ برغطاظغا وأطرغضا 
وشرظسا، بض غصطصعا جثًا الامغغج الثي ُغمارس سطى شاغات الغمظ والسسعدغئ وشطسطغظ وباضساان طامبًق شغ الجواج المئضر! 
لغظطئص سطغعط طبض طسروف سظثظا شغ شطسطغظ: «ترضئ زوجعا طمثود وذعئئ تسجي شغ طتمعد» (أي ترضئ سجاء زوجعا 

وذعئئ تظعح سطى غرغإ).
 - تساظغ  تجال  وق   - الجطان  طظ  لردح  الشرب  شغ  اإلظاث  ساظاه  الثي  صثرعا  واظاصاص  المرأة  تعمغح  بض  الامغغج  شعثا 
طع  غاسص  ق  طثج  طثةض  اإلظاث  شاارغت  إلظعائه.  تصغصغئ  جععدًا  الثولغئ  والمظزمات  الشربغئ  التضعطات  طظ  غساعجإ 

«الاتدر» ودسعات الترغئ الاغ غظادي بعا الشرب!
طظزمات الغعظسضع والغعظغسغش والختئ السالمغئ وتصعق اإلظسان، تصثم إتخائغات دورغئ سظ وضع افذفال شغما غاسطص 
ُصاطعا...  وطظ  طاتعا  وطظ  ُولثوا  وطظ  والمحردغظ.  القجؤغظ  أسثاد  وسظ  والختئ،  الاسطغط  شغ  تصعصعط  سطى  بتخعلعط 
بغةغظ  اّتفاق  سطى  جظئ   ٢٥ بسث  أي   ١٩٩٥ سام  وطظث  اإلتخائغات.  طةال  شغ  تصخر  ق  عغؤاتعا  بضاشئ  الماتثة  وافطط 
الثغظ  الثضعر  افذفال  شأسثاد  طسامر.  المةاقت  عثه  شغ  اإلظاث  الفاغات  بتص  الامغغج  إظعاء  فجض  والتطعل  والمراجسات 
غاطصعن تسطغمًا ورساغئ ختغئ تفعق أسثاد اإلظاث. والثضعر غاط بالسادة تفدغطعط واخاغارعط ضمعالغث صئض التمض (اظاصاء 
جظج الةظغظ). ولثلك شافطط الماتثة ق تألع جعثًا لمظع الامغغج ضث الفاغات: السئإ افجاس شغ طساظاة الفاغات شغ أظتاء 

السالط.
تصعم السغاجات الاغ تظاعةعا افطط الماتثة سطى شضرة المساواة بغظ الةظسغظ، ضفضرة طدادة لطامغغج ضث الفاغات. 
طاةعلئ  جفغرة  أول  شرشغر  طغقظغ  تخرغح  تسإ  العضع  تتسظ  الثضعر  طع  لطمساواة  الفاغات  وخعل  شرص  زادت  وضطما 
لصداغا المرأة السالمغئ، شصث أجابئ تغظ ُجؤطئ سظ أعمغئ السمض سطى صداغا المساواة بصعلعا: «عظاك إدراك الغعم بأظظا لظ 
ظامضظ طظ تض الاتثغات السالمغئ الاغ تعاجعظا، جعاء أضاظئ تاسطص بالئغؤئ، أو ظزام التضط، أو السغاجئ اقصاخادغئ، أو 

افطظ، طا لط تحارك المرأة بالضاطض شغعا...».
وغاط السمض سطى ظحر شضرة المساواة والاروغب لعا سئر طظزمات افطط الماتثة المثاطفئ، بطرق سثغثة تادمظ إجئار 
وظحر  الثولغئ.  والمظح  الصروض  طصابض  ضسغثاو،  بالسمض  ططجطئ  دولغئ  اتفاصغات  سطى  الاعصغع  سطى  وافظزمئ  التضعطات 
المفاعغط المظئبصئ طظ وجعئ الظزر الشربغئ سئر وجائض اإلسقم، والمظزمات المثظغئ والتصعصغئ المتطغئ الاغ تاطصى الثسط 
واجسئ  خقتغات  بإسطاء  العبغصئ  تطالإ  تغث  الشرب،  ودول  طظزمات  طظ  وغغرعا  الثولغغظ  الظصث  وخظثوق  الئظك  طظ 
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عثه  تضعن  تغث  الستاصغات.  وطظزمات  افخرى،  التضعطغئ  والمظزمات  الظسعغئ،  المظزمات  وطظعا  المتطغئ  لطمظزمات 
المظزمات رصغئًا سطى التضعطات لمراصئاعا والدشط سطغعا شغ تظفغث اقتفاصغات الثولغئ. وطبال ذلك الئرظاطب الثي أذطصاه 
سصثعا  الاغ  والعرش  العظث،  شغ   ٢٠١١ سام  المساواة»  أجض  طظ  «السمض  اجط  تتئ  المةامع»  شغ  «المساواة  طآجسئ 
شغ  الظسعغئ  الةمسغات  تسصثعا  الاغ  السمض  وورش  افذفال،  زواج  بثخعص   ٢٠١٣ سام  السعدان  شغ  الصعطغ  المةطج 
طصراتعا المثاطفئ سظ الاترش، والظثوات الاغ تصعم بعا شغ المثارس والةاطسات سظ الجواج المئضر تتئ بظث الظحاذات 
القطظعةغئ وبإحراف وزارة الاربغئ والاسطغط شغ شطسطغظ. وغاط تطمغع حثخغات طسغظئ وإبرازعا ضصثوة لطفاغات والظساء 
تمرر طظ خقلعا أشضار تترغر المرأة وتمضغظ الفاغات والظساء طبض الاطمغثة الئاضسااظغئ طقله غعجفجاي الاغ أظحأت لعا 

الئاضساان بالاساون طع الغعظسضع خظثوق طقله لثسط تسطغط الفاغات.
تظّص اتفاصغئ بغةغظ سطى أن عثا الئرظاطب أو المثطط عع سئارة سظ ججء ق غاةجأ طظ سمطغئ الئرطةئ افوجع الاغ جاصعم 
طظزمات افطط الماتثة بضض عغؤاتعا وطآجساتعا باظفغثعا شغ الفارة بغظ سام ١٩٩٥ وسام ٢٠٠٠ (بظث ٣٠٦) وتط تمثغث 
شارة السمض إلى ٢٠١٥ بط إلى ٢٠٣٠. وضمظ سمطغئ الئرطةئ الاغ تعثف افطط الماتثة لاظفغثعا غاط السمض سطى تحرغع 
صعاظغظ تاسطص بترغئ المساصث والفضر والثغظ لطظساء خاخئ، «طظ أجض تمضغظعظ طظ إذقق ضاطض ذاصاتعظ شغ المةامع 
برجط طةرى تغاتعظ وشصا لاططساتعظ أظفسعظ» [المادة ١٢ طظ المرشص افول]. ضما تترص العبغصئ سطى «اتثاذ ضاشئ 
الثطعات الضفغطئ بأّق تاثث افدغان والاصالغث أجاجًا لطامغغج ضث الفاغات». ولسض اتافاء افطط الماتثة وطمبطغعا بالفااة 
السسعدغئ رعش الفاعن الاغ ارتّثت سظ اإلجقم تظفغث سمطغ لئظعد ترغئ الثغظ الاغ تدمظعا اقتفاصغئ، وججء طظ سمطغئ 

الئرطةئ الاغ تساعثف المةامع المسطط!
وصث ظعرت ظاائب عثه السغاجات شغ الئقد اإلجقطغئ الاغ وصسئ سطى اتفاق بغةغظ بحضض واضح. شصث باظا ظرى السةإ 
السةاب شغ طثارجظا وجاطساتظا وحعارسظا، باظا ظرى المثارس ترسى الظحاذات اإلشسادغئ طظ طبض تسطغط الرصص والثبضئ 
الرصص  وطعرجاظات  واخاقط،  لطسعرات  ضحش  طظ  شغعا  وطا  والمارابعظات  المسرتغئ  والفظعن  الشظاء  وتسطغط  المثاططئ، 
أو  افصخى  أجض  طظ  طعرجان  حسار  شاتئ  الئطثغات،  ورؤجاء  والمثراء  العزراء  المسآولغظ،  طظ  وطئارضئ  بتدعر  والشظاء 
غعم طفاعح طظ أجض السقم غتدر الرجال والثغعبعن لغحاعثوا الئظات وعظ غرصخظ وغاماغطظ وغئثغظ طفاتظعظ أطاطعط 
بق خةض أو تغاء. وشغ تعظج غاط السمض سطى إدراج طعاد الاربغئ الةظسغئ لفذفال، بتةئ طضاشتئ ظاعرة الاترش، بغظما 
شغ العصئ ذاته ق تثةض الثولئ طظ الاترش المصخعد بأذفال طثارس الصرآن تغث تط جرعط لطسةعن وشتخعط حرجغًا 

ضالمةرطغظ شغ اجافجاز واضح لمحاسر المسطمغظ.
اتفاصغئ بغةغظ الاغ تةسض طظ اتفاصغئ تصعق الطفض واتفاصغئ جغثاو طرجسغئ لعا، ترى أن اقتةاعات والممارجات «الدارة» 
المحاضض  عغ  الئظات،  ضث  والامغغج  المرأة  ضث  والسظش  المئضر،  والجواج  اإلظاث،  ووأد  الئظغظ  وتفدغض  اإلظاث،  خاان  طبض 
التصغصغئ الاغ تساظغ طظعا الئظات شغ أظتاء السالط وتساعجإ وجعد جغاجات خارطئ لاشغغرعا، تادمظ السمض سطى تشغغر 
الصعاظغظ والاحرغسات الاغ تظزط التغاة اقجاماسغئ واقصاخادغئ، والمفاعغط الاغ تظاب سظعا ظزرة المةامع لطمرأة والطفطئ 
لاعاشص المفاعغط الاغ تصررعا اتفاصغئ بغةغظ والمظئبصئ طظ وجعئ الظزر الشربغئ سظ الظساء والمةامع بحضض سام والاغ 

ترضج سطى المساواة بغظ الةظسغظ.
بظات  طع  غتخض  ضما  جعسًا  ضالمعت  السالط،  أظتاء  شغ  الفاغات  وأطظ  تغاة  سطى  خطرًا  تحضض  الاغ  التصغصغئ  المساظاة  أطا 
الصاض  أو  والفطعجئ،  وتطإ  إدلإ  بظات  اجاحعثت  ضما  المافةرة  والئراطغض  الطائرات  صخش  تتئ  أو  والتثغثة،  الخعطال 
سطى غث سخابات الماشغا الثي غاسرض له افذفال شغ أوروبا وأطرغضا وروجغا بحضض غعطغ اجاثسى طظ الرابطئ افطرغضغئ 
لططإ الظفسغ أن تططص سطغه «وباء السظش»، وخطر العصعع شغ غث سخابات اقتةار بالئحر أو حئضات الثسارة السالمغئ؛ ضض 
عثا لغج بحغء خطغر، بض عع عاطحغ ق غحضض تمغغجًا ضث الفاغات وق غساعجإ أي تمقت صاظعظغئ وق تمعغض طادي وق 
دسط إسقطغ! غرى الشرب شغ «أروى» الاغ تجوجئ صئض الباطظئ سحر الدتغئ المسادسفئ، وتةسطعا افطط الماتثة بططئ 
شغ ضاغئاتعا. لضظ الشرب غسمى سظ خالتئ ابظئ السائ سحر ساطًا الاغ تسرضئ لطدرب طظ صئض الصعات العظثغئ بسث تخار 

ضحمغر لاطئث شغ المحفى فجابغع صئض أن تسارد ساشغاعا. [trt world تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٩]!!
المساواة عغ التض الستري، الثي جغصدغ سطى تعمغح الفاغات شغ طةاقت الاسطغط والختئ وغغرعا. عثا طا تجسمه 

افطط الماتثة.
طاري دغسئغظجا الاغ تسرضئ لقغاخاب سطى غث صج شغ السابسئ طظ سمرعا، تصعل إن الضظغسئ تثفغ التصائص وترشخ 
تسطغط المةرطغظ، بض عظاك طظ المساثغظ طظ تمئ ترصغاه وتاط الاشطغئ سطى الضعظئ والصساوجئ، وتدغش: «ق زال عظاك 
الضبغر طظ افذفال غساظعن ظاغةئ ظزام السرغئ شغ الضظغسئ وجططاعا الاغ تتمغ أسداءعا وتمتع أي أدلئ». بسث جئسغظ 
ساطًا طظ اقساثاءات، ق بجال عظاك ضتاغا غساظعن طظ الضظغسئ، وغئثو أن بغةغظ +٢٥ جاارك المجغث طظ الدتاغا غساظعن 

شغ أظتاء السالط طظ افذفال الثضعر واإلظاث سطى تث جعاء.
شفضرة المساواة شغ ذاتعا شدًق سظ اجاتالاعا، عغ شغ تصغصاعا إعاظئ لقظاث أضبر طا عغ إظخاف لعظ. وق أصعل عثا 
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ظاغةئ طا تمطغه طظ جغاجات تاسارض طع الثغظ، وق فظعا تفرض وجعئ الظزر السطماظغئ وتةسطعا المغجان الثي ُتتاضط إلغه 
افطعر، بض إظعا ضفضرة شغ ذاتعا تتط طظ صثر اإلظاث. شأن تطشغ الفعارق بغظعظ وبغظ الثضعر غسظغ أظه طظ غغر المصئعل 
وجعد بحر طثاطش سظ الرجض، وغسظغ ضمظغًا أن الرجض شغ طضاظئ أسطى بتغث غضعن تتصغص السثل لقظاث وإظخاشعظ عع 

بمساواتعظ الااطئ بالرجض طساواة تطشغ اقخاقف الثي غمغجعظ!
بسث ٢٥ ساطًا طظ بغةغظ، ق تجال رحا، ١٦ جظئ، طظ الصاطحطغ شغ جعرغا والاغ وخطئ إزطغر شغ آب/أغسطج ٢٠١٣، 
ساججة سظ تطصغ تسطغمعا افجاجغ قشاصارعا إلى تخرغح إصاطئ. طبطعا طبض ظتع ٤٨٥ ألفًا. وطات ابظ بسمئ وعغ اطرأة طظ 
الئثون شغ الضعغئ دون أن غضعن له حعادة طغقد أو وشاة، ضما تساظغ أم ولغث وعغ أرططئ طظ سثم وجعد أوراق تبئئ 
شغ  التص  غمطضظ  والجاظغات  اهللا،  ساشاظا  الجظاة،  إن  بض  الحرسغئ.  غغر  السقصات  طبض  طبطعا  لفجش  الراتض،  بجوجعا  سقصاعا 
تسةغض طعالغثعظ باجط السائطئ الاغ غردن، أطا شغ ظض افظزمئ الةئرغئ شالمسطمعن شغ بقد المسطمغظ غغر طسارف بعط!
اآلباء.  تساعثف  تمطئ  تعسغئ  لئثء  الثاص  والصطاع  الاسطغط  وزارة  طع  الماتثة  افطط  طئادرة  تساوظئ  طبًق،  الغمظ  شغ 
المظاذص  شغ  الاروغةغئ  والرجائض  والمطخصات  اإلسقظات  لعتات  بعاجطئ  بالمثارس  الاتاق  الفاغات  زغادة  إلى  وتعثف 
التدرغئ  والرغفغئ.  بغظما ق غاط الاطرق لطسئإ الرئغسغ لسثم تسطغط الفاغات وعع الفصر المثصع، والترب الععجاء. وبغظما 
المثخخئ  المئالس  أخعل  طظ   ٪٧٠ تثعإ  الاغ  الظسعغئ  المظزمات  ودسط  السسضري،  الاسطغح  سطى  المقغغظ  إظفاق  غاط 
أجعر  تطعى،  جفر،  تثاضر  ضغاشئ،  أباث،  جغارات،  (طضاتإ،  اإلدارغئ  المخارغش  إلى  والمراضج  المظزمات  لعثه  والممظعتئ 
الثئراء افجاظإ، الرواتإ السالغئ لطمسؤعقت الضئغرات شغ عثه المآجسات)؛ شإن افطط الماتثة ق تساطغع إظفاق أطعالعا 

سطى إظعاء الفصر والةعع شغ الغمظ.
المساواة، ذاك السصار الستري الثي أوعمعا بظات تعاء بأن طظ تحربه تثطث شغ السسادة أبثًا، وتضعن طضرطئ جسغثة؛ 
لغج إق وعمًا غثثر السصعل وغخرف افذعان سظ السئإ التصغصغ لما تضابثه الئظات شغ عثا السالط. شافزطئ اقصاخادغئ 
الاغ ظةمئ سظ الظزام الرأجمالغ، عغ الاغ جاعمئ شغ اظاحار الفصر وتعجغع دوائر الئطالئ، الاغ أدت بثورعا لترطان ضبغر 
طظ الفاغات طظ الاسطغط ظاغةئ صخعر افعض سظ دشع رجعم الاسطغط الئاعزئ، والاغ بثورعا ارتفسئ بحضض ططتعظ بسئإ 

افشضار الرأجمالغئ وتصثغج الصغمئ المادغئ، وشساد الصائمغظ سطى الاسطغط.
الئرطةئ  سمطغئ  طظ  ججء  عغ  إظما  الماتثة،  افطط  تططصعا  الاغ  الفاغات  باسطغط  الثاخئ  المئادرات  أن  المفارصئ  ولضظ 
افوجع، وتصثم لغج ضتص لطفاغات طضاسإ إلظساظغاعظ ووجعب تخعل ضض شرد سطى تسطغمه افجاجغ، بض إظما غصثم 
الاسطغط طبطه طبض تعشغر شرص السمض لطظساء، ضئثغض سظ الجواج. تسإ طا جاء شغ ضااب «الشجو الظاسط، دراجات تعل أبر 

السعلمئ سطى المرأة وافجرة والمةامع» لظعى طتمث صاذرجغ.
شالعثف لغج إذًا تسطغط الفاغات وق تضرغط الظساء، وإّق شما سقصئ تسطغط الفااة وتحةغسعا سطى السمض شغما بسث، بمعاد 
اقتفاصغئ الماسطصئ باعشغر تئعب طظع التمض لطمراعصات، وورش السمض الاغ ُتسصث تعل البصاشئ الةظسغئ؟ ولماذا غاط الارضغج 
ضفطئ  بغظما  سحرة،  بالباطظئ  تثدوه  الثي  الطفعلئ  اظاعاء  بسظ  وربطه  لرشسه،  صعاظغظ  وجظ  المئضر  الجواج  خطر  سطى 
اقتفاصغئ تص إصاطئ سقصات خارج الجواج؟ [غسطط المآتمر الثولغ لطسضان والاظمغئ، شغ الفصرة ٣٧ طظ برظاطب السمض، بأظه 
«غظئشغ إغقء اقعامام الضاطض لاسجغج صغام سقصات بغظ الةظسغظ تاسط باقتارام المائادل واإلظخاف، طع اقعامام بعجه 
خاص باطئغئ التاجات الابصغفغئ والثثطغئ لطمراعصغظ ضغما غامضظعا طظ طسالةئ الةاظإ الةظسغ طظ تغاتعط طسالةئ إغةابغئ 

وطسآولئ»]!!!
الظخراظغئ.  اإلجرام  سخابات  غث  سطى  والمعت  والةعع  لطاسطغط،  العخعل  سثم  طظ  الفاغات  تساظغ  العجطى  أشرغصغا  شغ 
بالمصابض ق تضافغ بسبئ افطط الماتثة بالمراصئئ بض غاعرط جظعدعا شغ اغاخاب الفاغات الخشغرات واظاعاك أسراضعظ. 
شسظ أي طساواة وأي ترغات تاتثث بغةغظ إذا ضان تاطغعا تراطغعا؟! سطَّ غتثبظا أعض بغةغظ، وشغ بغةغظ ُتساصض الظساء 
المسطمات طظ اإلغشعر وغاط اظاعاك أسراضعظ غعطغًا سطى غث الةظعد الخغظغغظ، وغاط أخث أذفالعظ طظعظ والجج بعط شغ 
طثغمات إسادة الاأعغض. ضغش غةرؤون سطى طظاصحئ صداغا الظساء والفاغات وبظات المسطمغظ شغ ترضساان الحرصغئ غساظغظ 

طظ اقغاخاب والترطان طظ افعض لغج إق بسئإ المساصث؟
عثا الظفاق السالمغ طرتئط شغ سصطغئ أعض «بغةغظ» بثسط الطشاة وتضرغمعط. شالثغظ غثسعن لتصعق الفاغات عط طظ 
غضرطعن صاطئ الفاغات. شالاصرغر الثي ظحرته وزارة الثارجغئ افطرغضغئ شغ ٢٠١٢ بسظعان «صداغا المرأة السالمغئ المرأة 
شغ السالط الغعم»، وتتثبئ شغه عغقري ضطغظاعن سظ تصعق الظساء والمساواة وضرورة السمض سطغعا، شغ عثا الاصرغر ذاته 
ُوضسئ خعرة عغقري ضطغظاعن طع رئغسئ بعرطا الاغ شغ سعثعا تط اغاخاب الفاغات المسطمات وتحرغثعظ طظ بغعتعظ. 
وضاإ اآلتغ تتاعا: «وزغرة الثارجغئ افطرغضغئ عغقري ضطغظاعن طع الجسغمئ الئعرطغئ المظاخرة لطثغمصراذغئ أوظس جان 
جع تحغ شغ راظشعن، بعرطا. شغ السام ٢٠١٠ طظتئ جع تحغ جائجة ظعبض لطسقم وأطدئ تعالغ ٢٠ ساطًا رعظ اإلصاطئ 

الةئرغئ. وصث أذطص جراتعا شغ السام ٢٠١٠، وحارضئ طع المةطج السسضري التاضط شغ إدخال اإلخقتات».
إن ظسإ السظش وصاض افذفال واغاخاب الفاغات الاغ تجداد وتغرتعا شغ العظث والعقغات الماتثة وروجغا وأوروبا وأوردعا 
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وتصارغر  الطفعلئ،  إسقم  السظش/وتثة  طظ  افذفال  لتماغئ  السرب  لقسقطغغظ  الاثرغئغ  لطثلغض  اإلسقطغ  المطثص  تصرغر 
الغعظغسغش، تضاد تظسثم شغ بقد المسطمغظ، ولط غزعر وباء السظش ضث افذفال شغ بقد المسطمغظ إق تثغبًا طع الشجو 
الشربغ. وطا تساظغه بظات المسطمغظ طظ شصر وجعع وطعت شغ التروب والمةاسات، واظاعاك سرض وتسرب طظ المثارس 
وغغره إظما عع ظاجط سظ التدارة الرأجمالغئ الاغ جسطئ رساغئ اإلظسان سطى العاطح، وجسطئ الروابط الصعطغئ والعذظغئ، 
والصغط المادغئ الظفسغئ تطشى سطى طفاعغط الرساغئ الاغ جاء بعا اإلجقم رتمئ لطسالمغظ وضفطاعا دولئ الثقشئ بالاطئغص 

السمطغ الضاطض لضض عثه افتضام.
شاهللا جئتاظه جسض الطفعلئ دون الئطعغ شطغسئ طرتئطئ بسظ طتثدة بض ضان الاضطغش طرتئطًا بالحثص ظفسه طظ تغث 
غظزر  ولط  طتثدة،  سصعبات  طثالش  لضض  وشرض  شرائخ  وافظبى  الثضر  طظ  ضّض  سطى  وأوجإ  والفضري،  الةسثي  ظدعجه 
لقخاقف أو المساواة ولط غةسطعا طئسبًا لطاحرغع. وضفض لطئظات تص التغاة وعظ أجّظئ شغ بطعن أطعاتعظ. ﴿َوَال َيْقُتلُوا 
ُْن نَْرزُُقُهْم َوإِيَّاُكْم إِنَّ َقْتلَُهْم اَكَن ِخْطئاً َكبرِياً﴾ [اإلجراء: ٣١] صال الطئري: «وغسظغ بصعله ﴿َخْشَيَة إْمالٍق﴾

َّ
ْوَالَدُكْم َخْشَيَة إِْمَالٍق حن

َ
أ

أظفسعط  سطى  السغطئ  خعف  أوقدعط  طظ  اإلظاث  غصاطعن  ضاظعا  فظعط  لطسرب،  ذلك  بظاؤه  جّض  صال  وإظما  وشصر،  إصاار  خعف 
باإلظفاق سطغعظ». شالئظئ شغ اإلجقم لغسئ سئؤًا اصاخادغًا وق عغ طثساة لطسار والحسعر بالععان، بض عغ «تفاتئ الصطإ 

ورغتاظئ السغظ» ضما صال طساوغئ بظ أبغ جفغان.
شاإلجقم ترم اإلجعاض، ضما ترم اظاصاء جظج المعلعد. ورد شغ جعاب جآال أخثره أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض 
سطاء بظ خطغض أبع الرحائ تعل اخاغار جظج الةظغظ صئض التمض به: «ب- وأطا صاض الةظغظ وعع شغ بطظ أطه سظثطا غسطط 
أعطه أظه غغر طرغعب شغه، ضأن ضان أظبى والعالث غرغث ذضرًا، شضثلك شعع ترام، وشغه سصعبئ...، شصث أخرج الئثاري وطسطط، 
طظ ذرغص أبغ عرغرة، والطفر لطئثاري صال: «اْقَتَتلَْت اْمَرأَتَاِن ِمْن ُهَذْيٍل َفَرَمْت إِْحَداُهاَم اْألُْخَرى ِبَحَجٍر َفَقَتلَْتَها َوَما ِيف بَطِْنَها َفاْخَتَصُموا 

ٌة َعْبٌد أَْو َولِيَدٌة...». إَِىل َرُسوِل اللَِّه  َفَقَىض َرُسوُل اللَِّه  أَنَّ ِديََة َجِنيِنَها ُغرَّ

ج- أطا شخض الصسط الثضري سظ الصسط افظبعي طظ التغعان المظعي بط إجراء تطصغح الئعغدئ بالصسط الثضري إذا أرادوا 
الةظغظ  الرتط  شغ  وغجرع  افظبعغئ،  سظ  الثضرغئ  افجظئ  شخض  أو  أظبى،  طعلعدًا  أرادوا  إذا  افظبعي  وبالصسط  ذضرًا،  طعلعدًا 
المرغعب، شعثه السمطغات ق تةعز فظعا لغسئ دواء... ولغج طسالةئ لطتمض الماسثر لطمرأة بالطرغص الطئغسغ، أي أن عثه 
السمطغات لغسئ دواء لمرض سثم التمض، وتغث إظعا ق تاط إق بضحش السعرات، فن سمطغئ أخث الئعغدات وإسادة زرسعا 
تاططإ ذلك، وضحش السعرات ترام، وعثا الترام ق غةعز إق شغ الثواء، وطا داطئ عثه السمطغات لغسئ دواًء، شعغ إذن 

ترام ق تةعز». اظاعى اقصائاس. [طعصع أطغر تجب الاترغر]
وجار اإلجقم طع الفااة طظث طعلثعا لعشاتعا بأتضام تعجإ رساغاعا وتماغاعا وتضرغمعا. شرجعل اهللا  غصعل: «َمْن كَاَن 
لَُه ثـََالُث بََناٍت َفَصَربَ َعلَْيِهنَّ َوأَطَْعَمُهنَّ َوَسَقاُهنَّ َوكََساُهنَّ ِمْن ِجَدتِِه كُنَّ لَُه ِحَجابًا ِمْن النَّاِر يَْوَم الِْقَياَمِة» [طسظث اإلطام أتمث]. بض جسض 
لعا اإلجقم راتئًا طفروضًا طظ بغئ المال طظث وقدتعا، وضفض لعا تصَّ الرساغئ شةسطعا شرضًا طاسطصًا برصئئ الثولئ أّق تةعع 
وق تسرى، وشغ تص التضام وعط الّرساة سطى الظاس: سظ سائحئ رضغ اهللا سظعا َصاَلْئ: َجِمْسُئ َرُجعَل اِهللا  غُصعُل شغ بغاغ 
ِتي َشْيئاً َفَرَفَق ِبِهْم َفاْرُفْق ِبِه» [رواه طسطط.] وضان  تي َشْيئاً َفَشقَّ َعلَْيِهْم فاْشُقْق َعلَْيِه، َوَمْن َوِيلَ ِمْن أَْمِر أُمَّ َعَثا: «اللَُّهمَّ َمْن َوِيلَ ِمْن أَْمِر أُمَّ
سمر (رضغ اهللا سظه) غفرض لطمفطعم طظ افذفال، ولما جمع ذفًق غخرخ فن أطه ترغث ِشطاطه صئض أواظه صال: «غا بآجًا 
لسمر، ضط صاض طظ أذفال المسطمغظ». بط أسطظ أظه شرض لضض طعلعد شغ اإلجقم، وق تاجئ لطسةطئ بالفطام. وعضثا ضمظ 
اإلجقم باحرغساته اقصاخادغئ تص الفااة شغ تغاة ضرغمئ تاعشر لعا شغعا ضض ططالئعا افجاجغئ. وضان الثطغفئ شغعا غصعل: 
«ولضط سطّغ أق ألصغضط شغ المعالك، ولضط سطغ أن أضعن أظا أبع السغال إذا غئاط شغ الئسعث والتروب والمسارك تاى ترجسعا 
إلغ طرة أخرى» [طظ خطئئ سمر بظ الثطاب سظث تعلغه الثقشئ، رواعا ابظ جسث شغ الطئصات] وسظه  أظه صال: «أَنَا َوكَاِفُل 
َج بَْيَنُهاَم َشْيًئا» (أخرجه الئثاري والارطثي وأبع داود وأتمث). وتّرم اإلجقم  بَّابَِة َوالُْوْسطَى َوَفرَّ الَْيِتيِم ِيف اْلَجنَِّة َهكََذا، َوأََشاَر ِبالسَّ
بُوُهْم َعلَْيَها  َالِة َوُهْم أَبَْناُء َسْبعِ ِسِننَي َواْرضِ ضرب افبظاء صئض الساحرة، شفغ تثغث أبغ داود أن الظئغ  صال: «ُمُروا أَْوَالَدكُْم ِبالصَّ
». وغفعط طظ التثغث أن الدرب ق غضعن إق لمظ بطس سحر جظغظ شما شعق وعع طا ظص سطغه خاتإ طعاعإ  َوُهْم أَبَْناُء َعْرشٍ
الةطغض بصعله: «... وأطا السصعبئ شئسث السحر». وروى الئثاري وطسطط شغ ختغتغعما سظ أظج صال: «َخَدْمُت النَِّبيَّ  َعْرشَ 
، َوَما َقاَل ِيل ِلَم َفَعلَْت َهَذا أَْو أَالَّ َفَعلَْت َهَذا»  ِسِننَي ِبالَْمِديَنِة َوأَنَا ُغَالٌم، لَْيَس كُلُّ أَْمِري كاََم َيْشَتِهي َصاِحِبي أَْن أَكُوَن َعلَْيِه، َما َقاَل ِيل ِفيَها أُفٍّ َقطُّ

(طافص سطغه).
طتط  ضاظئ الفااة  تمغغج. بض  إظابًا وذضعرًا دون أدظى  لفذفال  الااطئ  شافتضام الحرسغئ تدمظ تتصغص الرساغئ  وعضثا 
ظزر الرساغئ والاضرغط طظ أعطعا وطةامسعا ودولاعا دولئ الثقشئ الراحثة، تاسطط طبطعا طبض الخئغان. وغزعر عثا طظ 
ِيَن آَمُنوا قُوا  َّ فَُّها ا

َ
جمطئ افتضام الثاخئ بفرضغئ الاسطغط الاغ جاءت ساطئ لط تثخص جظسًا بسغظه. وغصعل اهللا سج وجض: ﴿يَا ك

َِجاَرةُ﴾ عثه اآلغئ أخض شغ تسطغط أعض الئغئ وتربغاعط، وأطرعط بالمسروف وظعغعط 
ْ
ْهلِيُكْم نَارًا َوقُوُدَها اجَّاُس وَاحل

َ
نُفَسُكْم وَأ

َ
أ

سظ المظضر، وإذا ضان الرجعل  صث تث سطى تسطغط اإلطاء، وعظ أرصاء، شما بالظا بالئظات الترات؟ وشغ تثخغص رجعل اهللا 
غعطًا لطظساء غسطمعظ أتضام اإلجقم. صال الئثاري رتمه اهللا تسالى، شغ ختغته: «باب تسطغط الرجض َأَطاه وأعطه» بط جاق 
َجَها َفلَُه  تثغبه سظ الرجعل : «ثـََالثٌَة لَُهْم أَْجَراِن... َوَرُجٌل كَانَْت ِعْنَدُه أََمٌة َفأَدَّبََها َفأَْحَسَن تَأِْديَبَها َوَعلََّمَها َفأَْحَسَن تَْعلِيَمَها ثُمَّ أَْعَتَقَها َفَتَزوَّ
أَْجَراِن» وصال الئثاري رتمه اهللا - باب عض غةسض لطظساء غعم سطى تثى شغ السطط، وجاق تثغث أبغ جسث الثثري رضغ اهللا 
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٨٨

». صال ابظ تةر:  َجاُل َفاْجَعْل لََنا يَْوًما ِمْن نَْفِسَك، َفَوَعَدُهنَّ يَْوًما لَِقَيُهنَّ ِفيِه َفَوَعظَُهنَّ َوأََمَرُهنَّ سظه: صالئ الظساء لطظئغ : «َغلََبَنا َعلَْيَك الرِّ
« ثَُهنَّ ووصع شغ رواغئ جعض بظ أبغ خالح سظ أبغه سظ أبغ عرغرة بظتع عثه الصخئ شصال: «َمْوِعُدكُنَّ بَْيُت ُفَالنََة، َفأَتَاُهنَّ َفَحدَّ

[شاح الئاري ١/١٩٥].
ضما اعاط اإلجقم بتماغئ الئظات شترم ضض اساثاء سطغعظ، وأوجث سصعبات خارطئ شغما غاسطص بعثا المةال. وجاء بأتضام 
حرسغئ تاسطص بالطعارة وترطئ الةسث وجاره وتضرغمه. وترم ضض اساثاء سطغه بأي حضض طظ افحضال. ولط غضظ ُغسمع 
ق شغ سعث رجعل اهللا وق الثطفاء طظ بسثه سظ أي اساثاء سطى الفاغات الخشغرات شدًق سظ الظساء. لما ضان الةمغع برُّعط 
وشاجرعط غسطمعظه طظ طضاظاعظ وترطئ اقساثاء سطغعظ. بض ضاظئ دولئ الثقشئ تتمغعظ وتتاشر سطغعظ تاى خارت 
طصعلئ «السرض سرض السططان» طبًق ُغدرب، تغث ضان السططان المسطط غتفر أسراض المسطمغظ وأعض الثطئ جمغسًا. 
وإن المصام لغدغص بظا عظا وظتظ ظاظاول طا تّفاه الحرغسئ لطظساء والفاغات طظ طزاعر الرساغئ والتماغئ والاضرغط، شعغ 
شعق ذلك ضطه ضاظئ ترة اإلرادة تمطك ذطاعا المالغئ، تاجوج بمظ تحاء شق ُتضره سطى رجض ق ترغثه، ولعا أن تفست السصث 

إن بئئ إضراععا، شدًق سظ أظعا تمطك تص الثطع إن بئئ سطغعا الدرر طظ زواجعا.
لضظ بظات المسطمغظ الغعم ق بعاضغ لعظ، وق أَب غرساعظ بشغاب آبائعظ المشغئغظ شغ جةعن الزالمغظ وأصئغئ الضاشرغظ. 
وشصراء المسطمغظ وطرضاعط ق خطغفئ لعط، غطسمعط وغتمض لعط الثصغص وغحسض لعط الظار. وأسراض المسطمغظ ق تاطغ 
لعا... وإلى أجض صرغإ غمظ اهللا شغه سطغظا بإطام راحث سادل، ظساعدع اهللا أسراضظا وبظاتظا وأعطظا شغ ضض طضان، أن غمّسعط 

 جعء طظ حغاذغظ اإلظج والةظ
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الخاتمة
(طارجمئ)

صثم إسقن وطظعاج سمض بغةغظ لطظساء وسعدًا ضبغرة إلخراجعظ طظ اقضطعاد وتمضغظعظ طظ تغاة أضبر ازدعارًا وسثقً 
وأطاظًا وجسادة طظ خقل تسجغج تطئغص "المساواة بغظ الةظسغظ" سطى الخسغث السالمغ. ضما تسعث باتصغص الاصثم والاظمغئ 
لطثول. وطع ذلك، بسث ربع صرن طظ الجطظ، شحض تتصغص تطك العسعد لطشالئغئ السزمى طظ الظساء والثول شغ جمغع أظتاء 
السالط. وبافترى اجامرت طحاضطعظ، أو تفاصمئ شغ ضبغر طظ التاقت. سقوًة سطى ذلك، تاى المثاشسغظ سظ المساواة 
بغظ الةظسغظ غسارشعن بأن أجظثة افطط الماتثة لاتصغص المساواة بغظ الةظسغظ داخض الثول، حرصًا أو غربًا، بتطعل سام 
٢٠٣٠، غسث عثشًا غغر صابض لطاتصص، سطى الرغط طظ افجظثات المضبفئ لاسجغج المبض افسطى دولغًا. وشصًا لمآحر المساواة 
بغظ الةظسغظ الثي تط ظحره شغ تجغران/غعظغع ٢٠١٩، والثي غصغج الةععد المئثولئ إلظعاء الافاوت بغظ الةظسغظ، لط 
غاط تتثغث بطث واتث طعّغأ لاتصغص المساواة بغظ الةظسغظ بتطعل سام ٢٠٣٠، تاى طظ بغظ دول الحمال الاغ تترز أسطى 
ظسئئ شغ المآحر. عثا فن طفععم طتاولئ تتصغص تعازن بغظ ضائظغظ طثاطفغظ بغعلعجغًا سظ بسدعما الئسخ، عع شضرة 
غغر سصقظغئ. شأي حغء غاتثى العاصع وق غساعسإ التصائص الئغعلعجغئ افجاجغئ سظث تظزغط أدوار وتصعق وطسآولغات 

الةظسغظ داخض المةامع، ق بث له طظ أن غفحض.
وبالاالغ، شإن  وعط  المساواة بغظ الةظسغظ صث تتطط بحضض ضاطض وتصغصغ. شغ التصغصئ، لط غضظ إق بمبابئ طثثر 
شغ الظدال طظ أجض تصعق المرأة سطى الخسغث السالمغ؛ ولظ غصثم تغاًة أشدض لطظساء؛ فظه شحض شغ إدراك أن افجئاب 
أجاس الظعع الةظسغ، بض عغ  صائمئ سطى  تعاجععا الظساء سطى المساعى الثولغ لغسئ  الةثرغئ لطمحاضض وافذى الاغ 
أجئاب طئثئغئ وطظعةغئ بطئغساعا. لثلك، شإن ظعةه صخغر المثى لمسالةئ الصداغا طظ طظزعر ظعسغ عع ظعب ضغص، وضان 
بمبابئ إلعاء سظ ترضغج اقعامام والةععد المئثولئ لمعاجعئ عثه افجئاب الةثرغئ: الصغط المئثئغئ وافظزمئ الرأجمالغئ 
والسطماظغئ والطغئرالغئ واقحاراضغئ وغغرعا طظ الظزط الاغ تتضط افطط الغعم. شغ العاصع، لصث ضان بمبابئ التةاب الثي 

غشطغ تةط المسآولغئ الاغ تتمطعا عثه السعاطض افغثغعلعجغئ والظزاطغئ سطى طتظئ الظساء سطى طساعى السالط.
أضرارًا  وألتصئ  طةامسغًا،  الماآضطئ  المفاعغط  طظ  عغ  الةظسغظ  بغظ  لطمساواة  وعثشعا  الظسعغئ  شإن  ذلك،  سطى  سقوة 
ضئغرًة باظاغط ووتثة التغاة افجرغئ وضثلك برشاعغئ الظساء والرجال وافذفال سطى تث جعاء، باإلضاشئ إلى زرع طحاضض 
ق تخر لعا لطمةامسات؛ فظعط غاةاعطعن الطئغسئ الئغعلعجغئ لطظساء بعخفعظ تاطقت لطةظج الئحري، وغتاولظ وضع 
عثا جاظئًا سطى أظه غغر ذي خطئ، شغ تغظ إظه غظئشغ أن غضعن ساطًق رئغسغًا شغ تتثغث افدوار والتصعق الظعسغئ شغ إذار 
الجواج والتغاة افجرغئ. باإلضاشئ إلى ذلك، شإن أي طظزعر، ظسعي أو غغر ذلك، غحةع الظساء أو الرجال سطى الاتثغث افظاظغ 
لمساتصاتعط وواجئاتعط وشصًا لرغئاتعط وخغاراتعط الفردغئ، أو غسسى لاظزغط التغاة افجرغئ والمةامع طظ ظعب غرضج سطى 

الظعع الةظسغ - أظبى أو ذضر - أغفض طا عع أشدض لطجواج وافذفال، وعغ تغاة سائطغئ عادئئ وطةامع عادئ بحضض سام.
تثوث  شغ  تسئئئ  ذلك،  طظ  شئثقً  لطمرأة.  وجسغثة  طظخفئ  تغاة  الةظسغظ  بغظ  المساواة  تتصص  لط  ذلك،  سطى  سقوة 
الظساء  وخثاع  ورشاععط  افذفال  تصعق  إعمال  شغ  وتسئئئ  العالثغظ،  وطسآولغات  الجوجغئ  التغاة  شغ  وخقف  تحعش 
والتّط طظ صغمئ افطعطئ، وتآضض طسآولغئ الرجال سظ أجرعط، وأبصطئ الظساء بعاجئات الرجال شغ التغاة افجرغئ، بما شغ 
ذلك ضعظعظ طظ أختاب افجعر، طما غدع ضشعذًا ق تخر لعا سطغعظ وترطاظعظ طظ تص الظفصئ. ضض عثا خطص وضسًا أبسث 
طا غضعن سظ التصعل الثعئغئ لتغاة أضبر جسادة، وزواج أشدض وتترر طظ اقضطعاد الثي وسث به طفععم المساواة بغظ 
الةظسغظ شغ وتثة افجرة، وصعاظغظ ودجاتغر افطط. وبالاالغ، شإن شضرة تسرغش الظساء لتصعصعظ وأدوارعظ لط تتررعظ 
طظ اقضطعاد بض أخدساعظ فحضال طثاطفئ طظ الزطط. ضائئ دغض أولغري، ختاشغئ وطتاضرة أطرغضغئ، وواتثة طظ 
طسارضغ الفطسفئ الظسعغئ، شغ ضاابعا، "أجظثة الظعع اقجاماسغ: إسادة تسرغش المساواة"، "ادسئ الظسعغات تسجغج تصثم 
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٩٠

المرأة، لضظ بثت لغ أن الظسعغات لثغعظ شضرة طحععئ لطشاغئ سما تسظغه أن تضعن اطرأة، ولثغعظ شضرة أضبر غرابئ سما 
غحضض الاصثم".

شغ التصغصئ، لصث تط اجاشقل المساواة بغظ الةظسغظ والُمُبض الظسعغئ افخرى بحضض دائط، ضما وتط الاقسإ بعا طظ 
افظزمئ الرأجمالغئ لممارجئ الدشط بئساذئ سطى الظساء طظ أجض السمض طظ أجض زغادة تةط الصعى الساططئ وتعلغث الثخض 
طع تةاعض تام لرشاعغئ الظساء وأذفالعظ وتغاة سائطاعظ وختئ المةامع بحضض سام. إظعا سقطئ طئثئغئ تدع بخعرة 

طظازمئ وبابائ أن إظااج البروة شعق اقتاغاجات والصغط اإلظساظغئ المعمئ افخرى.
لثلك، تسث المساواة بغظ الةظسغظ طسغارًا خاذؤًا وطدطًق لاصغغط الاصثم وتتسغظ تغاة الظساء وأطمعظ، شدًق سظ التضط 
سطى جثارة أو صخعر البصاشات وأظزمئ المساصثات افخرى. إن شحض الترضئ الظسائغئ والمساواة بغظ الةظسغظ شغ تصثغر 
اقخاقشات الئغعلعجغئ الاغ ق غمضظ الاشطإ سطغعا بغظ الرجال والظساء عغ الاغ دشساعط إلى التضط سطى صعاظغظ افجرة 
اإلجقطغئ باسائارعا ظالمئ وتمغغجغئ ضث المرأة بسئإ اقخاقشات بغظ الةظسغظ شغ بسخ التصعق والمسآولغات. وطع 
ذلك، شحطعا شغ شعط أن عثه اقخاقشات ذاتعا تساعسإ الامغغج بغظ الةظسغظ وتضمض بسدعا بسدًا إلظحاء عغضض سائطغ 
شسال وتسظ الاظزغط وطاظاغط. عثا إلى جاظإ ضمان الخغاظئ المالغئ والتماغئ والثسط لطظساء وأذفالعظ. وبالاالغ، سظثطا 
تط الاثطغ سظ أتضام افجرة اإلجقطغئ طظ صئض الثول والعتثات افجرغئ بسئإ "طساواة الةظسغظ"، ضاظئ الظساء وافذفال 

عط افضبر طساظاة.
شغ ضعء ضض عثا، طظ المثعض أن التضعطات وطثاطش المظزمات شغ الئطثان اإلجقطغئ تعاخض تسجغج طحارضاعا شغ عثه 
أجاجعا  سطى  والسغاجات  الصعاظغظ  طظ  المجغث  وتظفغث  اقجاماسغئ،  العظثجئ  شغ  الشرب  طظ  المساعتاة  الضاربغئ  الاةربئ 

وظحرعا بحضض طضبش بغظ حسعبعا، بثقً طظ رشخ عثا المفععم افجظئغ الفاحض لطمساواة بغظ الةظسغظ.
بالاأضغث،  لظاعصش سظ اتئاع ذرغص افوعام عثا شغ المساواة بغظ الةظسغظ والثي ق غصثم جعى اآلطال الثاذؤئ وافتقم 
المظعارة. بالاأضغث، ق غمضظظا اقجامرار شغ إسادة تثوغر سصعد طظ الفحض الاغ تطغض بئساذئ طساظاة الظساء وبآجعظ شغ 
جمغع أظتاء السالط. وبالاأضغث، باسائارظا طسطمغظ، ظتااج إلى رشخ عثا المفععم السطماظغ غغر اإلجقطغ لطمساواة بغظ 
الةظسغظ وغغره طظ المساصثات الظسعغئ الاغ ضاظئ وطا زالئ غاط الاروغب لعا شغ طةامساتظا وبقدظا لمث العغمظئ وتأطغظ 
ِيَن  َّ ا يَوَدُّ ا طخالح الثول اقجاسمارغئ الشربغئ شغ السالط اإلجقطغ، بثقً طظ جطإ أي خغر لظساء المظطصئ. صال اهللا تسالى: ﴿مَّ

بُِّكْم﴾. ْن َخرْيٍ مِّن رَّ ن ُفزَنََّل َعلَْيُكم مِّ
َ
ْهِل الِْكَتاِب َوالَ الُْمرْشِكنَِي أ

َ
َكَفُرواْ ِمْن أ

إذا ضظا ظرغإ تصًا شغ بظاء طساصئض أضبر إحراصًا لظساء الئقد اإلجقطغئ، شق غمضظ تتصغص ذلك طظ خقل إسقن وطظعاج 
طظ  صطغض  سثد  تئظغ  خقل  طظ  أغدًا  ذلك  غاتصص  ولظ  أخرى.  دولغئ  اتفاصغئ  أو  طساعثة  أغئ  أو  جغثاو  أو  بغةغظ  سمض 
واقحاراضغئ  الرأجمالغئ  افظزمئ  إذار  شغ  ذلك  غاةسث  أن  غمضظ  ق  ضما  الئطثان.  داخض  الةثغثة  والصعاظغظ  السغاجات 
وغغرعا طظ افظزمئ الفاحطئ الاغ تتضط الثول الغعم والاغ ترتضإ الةرائط ضث المرأة، بما شغ ذلك جطئعا طضاظاعا السالغئ 
طظ ذلك، غةإ أن ظائظى رؤغئ جغاجغئ واصاخادغئ واجاماسغئ بثغطئ بحضض جثري  وتماغئ تصعصعا الاغ تساتصعا. بثقً 
لئقدظا تةسث طئادئ وصعاظغظ وأظزمئ طعبعصئ إلتثاث تشغغر تصغصغ شغ تغاة الظساء. ق غمضظ أن تظحأ طبض عثه الرؤغئ 
طظ سصعل الئحر: ذضرا ضان أم أظبى، شاإلظسان بطئغساه ضسغش وطتثود وظاصص شغ تفضغره، وبالاالغ جغثطص تامًا صعاظغظ 
وأظزمئ جافحض شغ تأطغظ اتاغاجات الظاس بفسالغئ. بثقً طظ ذلك، ق غمضظ أن تظحأ عثه الرؤغئ إق طظ خالص الضعن، اهللا 
جئتاظه وتسالى، السطغط التضغط. إظه جئتاظه وتسالى وتثه الثي غسرف أشدض ذرغصئ لاظزغط التغاة افجرغئ والمةامع، بما 
شغ ذلك السقصئ بغظ الةظسغظ وتصعصعط وأدوارعط وطسآولغاتعط بأشدض ذرغصئ وأضبرعا سثقً، لاأطغظ اتاغاجات وضراطئ 
وتصعق وطخالح جمغع الئحر - ذضعرا وإظابا سطى تث جعاء طظ أجض تتصغص العئام شغ الجواج والتغاة افجرغئ والمةامع. 
ُّ الَ َفْهِدي  َ َشَفا ُجرٍُف َهاٍر َفاْغَهاَر بِِه يِف نَارِ َجَهنََّم وَاهللا َس بُنَْيانَُه بَلَ سَّ

َ
ْن أ م مَّ

َ
ِّ َورِْضوَاٍن َخرْيٌ أ َس بُنَْيانَُه بَلَ َيْقَوى ِمَن اهللا سَّ

َ
َفَمْن أ

َ
صال اهللا تسالى: ﴿أ

الِِمنَي﴾. الَْقوَْم الظَّ
إظه اإلجقم، الثي غطئص بظزاطه السغاجغ؛ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الاغ تمبض الرؤغئ الئثغطئ المعبعصئ الاغ ضحش سظعا 
اهللا جئتاظه وتسالى لطئحرغئ لتض جمغع المحاضض الاغ تعاجععا المرأة بحضض حاطض ولدمان تغاة طجدعرة وآطظئ وضرغمئ 
لطظساء والرجال سطى تث جعاء. اإلجقم عع الثي غطالإ بأن تاماع المرأة بمضاظئ سالغئ طظ اقتارام داخض المةامع وغدع 
تماغئ ضراطاعا بمبابئ الثشاع سظ الظفج، ورشخ أي طساصث أو صغمئ أو سمض صث غصطض طظ أو غظاعك حرشعا أو ضراطاعا، 
بما شغ ذلك الترغات الطغئرالغئ. عثا إلى جاظإ زرع الاصعى لثى افشراد والمساءلئ أطام الثالص الثي طظع أغدًا المداغصئ 
والظساء  الرجال  تفاسض  باظزغط  اإلجقطغئ  اقجاماسغئ  افتضام  تصعم  ذلك،  إلى  باإلضاشئ  المرأة.  ضث  والسظش  واقجاشقل 
بحضض شسال لطتفاظ سطى سفئ اقجاماع، بغظما غفرض الظزام الصدائغ اإلجقطغ سصعبات خارطئ سطى الةرائط المرتضئئ ضث 

حرف المرأة - وضطعا تتمغعا طظ افذى وتتاشر سطى طضاظاعا السالغئ شغ المةامع.
سقوًة سطى ذلك، ق غدع اإلجقم الرجض باسائاره المسغار الثعئغ الثي ُغاعصع طظ المرأة الطتاق به، وق غتثد ضسإ السغح 
واقجاصقل المالغ ضسقطئ سطى ظةاح المرأة. بثقً طظ ذلك، شإظه غصثر تصًا الطئغسئ الفرغثة لطمرأة ضأم وطضبرة لطئحرغئ، 
تغث غمظتعا دورًا وطسآولغات أجاجغئ داخض وتثة افجرة والمةامع والاغ تاعاشص طع عثه الظعسغئ المامغجة. وطظ عظا 
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٩١

شعع غثسط وغمّضظ الظساء طظ أداء طرضجعظ ضأطعات، وغتثد ذلك ضثور طرطعق، وغرشع سإء ضسإ لصمئ السغح سظعظ، 
وذلك سظ ذرغص إلجام تعشغر المال لعظ طظ أزواجعظ أو أصاربعظ الثضعر أو الثولئ. لثلك، شإن الظزام اقجاماسغ اإلجقطغ 
غتثد العاجئات والتصعق لطرجال والظساء بحضض طاظاغط ولغج بحضض تظاشسغ، ضما وغظزر إلى طا عع أشدض لطتغاة افجرغئ 
لجوجه  والتاطغ  العخغ  غضعن  أن  سطى  الرجض  إجئار  ذلك  وغحمض  المرأة.  أو  الرجض  طخالح  شصط  ولغج  ضضض  والمةامع 
وسائطاه، وغعخغ المرأة بطاسئ زوجعا والصغام بثورعا افجاجغ ضجوج وأم. وعثا غثطص تغاة زوجغئ وسائطغئ طاظاغمئ. ق 
غسمح اإلجقم لطمرأة أو الرجض بطرغصئ غغر سصقظغئ باتثغث تصعصعط وواجئاتعط بأظاظغئ، فن عثا ق غجرع جعى الثطط 
والثقف شغ الجواج والمسآولغات افبعغئ، بض غخش افدوار والمسآولغات الظعسغئ بحضض سادل وأشدض لطةمغع - الرجض، 
طساصغمغظ  رساغا  لغخئتعا  شسال  ظتع  سطى  وتربغاعط  ورساغاعط  افذفال  تصعق  تعشغر  أغدًا  غدمظ  عثا  والطفض.  المرأة 

ورائسغظ شغ تفضغرعط وجطعضعط تغث غضعظعن طخثرًا لخقح طةامسعط.
سقوًة سطى ذلك، غظزر اإلجقم إلى التصعق السغاجغئ واقصاخادغئ والاسطغمغئ والرساغئ الختغئ والتصعق الصاظعظغئ لطمرأة 
سطى أظعا تصعق أسطاعا لعا اهللا، تغث ق غساطغع أي تاضط أو دولئ ترطاظعا طظعا. بثقً طظ ذلك، تطاجم الحرغسئ اإلجقطغئ 
بأن سطى تاضط الثولئ تأطغظ عثه اقجاتصاصات لعا. عثا سطى الظصغخ طظ أظزمئ الغعم، تغث تعضع العسعد باعشغر عثه 
داخض  الظساء  تصعق  تدمظ  الاغ  وافظزمئ  والصعاظغظ  المئادئ  اإلجقم  غةسث  بغظما  شصط،  الثطابات  شغ  لطمرأة  التصعق 
ْجَا َعلَْيَك  الثولئ، ضما غادح ذلك طظ الاارغت اإلجقطغ وضما عع طعضح شغ المصاقت شغ عثا الضاغإ. صال اهللا تسالى: ﴿َونَزَّ

ٍء وَُهًدى َورمَْحًَة َوبرُْشَى لِلُْمْسلِِمنَي﴾. ْ َ الِْكَتاَب تِبَْياناً لِّلُكِّ 
ق غمضظ تتصغص المضاظئ الرشغسئ والتماغئ والثسط والتصعق الاغ وعئعا اإلجقم لطمرأة، دون إصاطئ دولئ الثقشئ سطى 
طظعاج الظئعة. عثه الثولئ عغ العجغطئ السمطغئ الاغ تثدتعا الحرغسئ لاطئغص جمغع افتضام والصغط والمئادئ وافتضام 
وافظزمئ اإلجقطغئ بحضض حاطض، بما شغ ذلك تطك الاغ تدمظ اطاغازات وتصعق المرأة، بتغث تخئح تصغصئ واصسئ شغ 
تغاة المرأة، وق تئصى ظائمئ شغ خفتات الظخعص اإلجقطغئ أو ضاإ الاارغت. صال رجعل اهللا : «اإلَِماُم َراعٍ َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن 

َرِعيَِّتِه».

وبالاالغ، شإن الثقشئ عغ الاغ تظحأ صغادة صائمئ سطى تماغئ الظاس وخاتئئ طسآولغئ شغ التضط، بتغث غضعن لطخعت 
السغاجغ لطمرأة وزن تصغصغ داخض الثولئ. إن الثقشئ عغ الاغ صدئ سطى الفصر وأوجثت الرخاء شغ الئقد بتغث ضان 
لطتصعق اقصاخادغئ لطمرأة طسظى تصغصغ. ضاظئ الثقشئ عغ الاغ أظاةئ تضاطا أتصغاء، ضاظعا غتمطعن الطسام سطى ظععرعط 
طظ  لاترغرعظ  بأضمطعا  جغعحًا  وتةعج  اقضطعاد،  طظ  الظساء  تتمغ  الاغ  عغ  الثقشئ  إن  المتااجات.  الظساء  إلذسام 
المدطعثغظ وتساصإ ضض طظ أضر بعظ تتئ تضمعا، طزعرة لطسالط، ترطئ حرف المرأة. M. De M. D'Ohsson وعع 
رجض أرطظغ سمض لسظعات سثغثة شغ السفارة السعغثغئ شغ ترضغا شغ الصرن الباطظ سحر، ضاإ سظ الثطغفئ السبماظغ، "أي 
حثص غاخرف بحضض جغأ تةاه اطرأة، بشخ الظزر سظ طضاظاه أو دغظه، ق غمضظ أن غفطئ طظ السصاب، فن الثغظ غأطر 

سمعطًا اتارام المرأة. لعثا السئإ، غاساطض الصداة والحرذئ بحثة طع أي حثص غسغء طساططئ الظساء".
ضما أن الثقشئ عغ الاغ أظحأت عغؤئ صدائغئ سمطئ ضتارجئ لتصعق المرأة، تاى إن الظساء غغر المسطمات تتئ تضمعا 
شدطظ الطةعء لمتاضط الثقشئ لطاسئغر سظ حضاوغعظ بثقً طظ اإلجراءات الثغظغئ الثاخئ بعظ. إن الثقشئ عغ الاغ أوجثت 
ظزام رساغئ ختغئ طظ الثرجئ افولى غاماع به افغظغاء والفصراء سطى تث جعاء، وظزاطًا تسطغمغًا طرطعصًا سالمغًا عع الثي ولث 
اآلقف طظ الطالئات والثئغرات شغ جمغع طةاقت التغاة. طظ المفععم، إذن، جئإ اطاثاح السثغث طظ الضاتئات افوروبغات 
القئغ سحظ تتئ ظض الثقشئ، العضع الثي ضاظئ تسغحه المرأة شغ ذلك العصئ والمساططئ الاغ ضاظئ تاطصاعا تتئ ظض 
الثقشئ. السغثة إلغجابغث ضراشظ، سطى جئغض المبال، الرتالئ والمآلفئ الئرغطاظغئ ضائئ شغ الصرن الباطظ سحر شغ ضاابعا 
"رتطئ سئر حئه ججغرة الصرم إلى الصسطظطغظغئ"، شغما غاسطص بعضع المرأة داخض الثقشئ السبماظغئ، "افتراك شغ جطعضعط 
تةاه جظسظا طبال لةمغع الثول افخرى... وأساصث أن عآقء الظساء (الارضغات) شغ ذرغصئ طسغحاعظ، غمضظ أن غضظ أجسث 

المثطعصات الاغ تاظفج".
لثلك، شإن الطرغصئ العتغثة قظاحال الظساء طظ اقضطعاد، وبظاء طساصئض أضبر إحراصًا وأضبر ازدعارًا وسثالئ لعظ عغ 
إصاطئ الثقشئ: دولئ وصفئ ضتارجئ سطى تصعق الظساء ورشاعغاعظ فضبر طظ ١٣٠٠ جظئ. شغ العاصع، لصث بثأ الضابعس 
واقضطعاد الةماسغ لطمرأة شغ جمغع أظتاء السالط اإلجقطغ بضض أحضاله، بسث ضغاع عثه الثولئ اإلجقطغئ السزغمئ شغ 
سام ١٩٢٤م سطى أغثي المساسمرغظ الشربغغظ وسمقئعط، وزادت حثته طع طرور العصئ، واجامر تاى الغعم. غظسضج عثا 
شغ الضطمات التضغمئ لقطام الشجالغ السالط المحععر الثي صال "الثغظ أخض، والسططان تارس، وطا ق أخض له شمعثوم، 

وطا ق تارس له شدائع".
تجب الاترغر عع تجب جغاجغ إجقطغ سالمغ غسمض طظ أجض إصاطئ عثه الثولئ السزغمئ؛ دولئ الثقشئ. لصث حرح التجب 
بالافخغض سطى ظطاق واجع أتضام وأظزمئ وأجعجة عثه الثولئ وضغش أظعا جاتض المحاضض الاغ تعاجععا افطئ اإلجقطغئ، 
والئحرغئ بالفسض، شغ أغاطظا عثه. ضما صثم "طسعدة دجاعر حاطض لطثقشئ"، طئظغئ سطى أدلئ إجقطغئ واضتئ، طامغجة شغ 
تفاخغطعا وعغ جاعجة لطاظفغث اآلن. غدط تجب الاترغر طؤات اآلقف طظ افسداء والمآغثغظ شغ جمغع أظتاء السالط - طظ 
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٩٢

الحرق إلى الشرب، وغحمض ذلك اآلقف طظ الظساء القتغ غضاشتظ دون ضطض لاتصغص عثه الرؤغئ الظئغطئ قجاؤظاف اإلجقم 
ضطرغصئ لطتغاة طظ خقل إصاطئ الثقشئ، والاغ جاتصص تصثطًا تصغصغًا داخض الئقد اإلجقطغئ شغ جمغع صطاسات المةامع، 

طع طجاغاعا الاغ غاماع بعا جمغع الرساغا - ذضعرًا وإظابًا سطى تث جعاء.
والعاصع أن اهللا جئتاظه وتسالى أوجإ سطى المآطظغظ والمآطظات تمض الثسعة إلصاطئ ظزاطه سطى عثه افرض. وتاتمض 
المرأة المسطمئ بالاالغ طسآولغئ ضئغرة إلى جاظإ إخعاظعا المسطمغظ لطسمض طظ أجض سعدة الثقشئ شغ الئقد اإلجقطغئ؛ 
فن الظئغ  صال طثاذئًا الرجال والظساء: «َمْن َماَت َولَْيَس ِيف ُعُنِقِه بَْيَعٌة َماَت ِميَتًة َجاِهلِيًَّة»، طئغظًا شرض إصاطئ الثقشئ وتظخغإ 

خطغفئ تاى غئاغسه المسطمعن جمغسًا.
ظتظ ظساء تجب الاترغر، ظثسع أخعاتظا المسطمات السجغجات شغ جمغع أظتاء السالط لطسمض طسظا إلصاطئ عثه الثولئ الراحثة 
السزغمئ الاغ جعف تئحر بئجوغ شةر جثغث لطمرأة شغ الئقد اإلجقطغئ وجاصثم ظمعذجًا سالمغًا لطتصعق والمساططئ الةغثة 
الاغ تساتصعا جمغع الظساء. ظثسعضظ إلى سثم اقظةرار وراء المسارك السغاجغئ الدغصئ أو اقظثثاع بالضفاح المدطض طظ 
اظائاعضظ  رضجن  ذلك،  طظ  بثقً  الظساء.  تغاة  تتسغظ  شغ  وعط  جعى  لغج  أظه  بئئ  الثي  الةظسغظ  بغظ  المساواة  أجض 
والثي  طظه  بثقً  وتسالى  جئتاظه  اهللا  ظزام  وإصاطئ  اإلجقطغئ  بقدظا  شغ  المسغئئ  وافظزمئ  افشضار  اصاقع  شغ  وجععدضظ 
جغعجث طةامسًا غدع ضراطئ المرأة ورشاعغاعا سطى طساعى لط غسعثه السالط طظث شارة ذعغطئ. ظثسعضظ لتمض عثه الثسعة 
السزغمئ، الاغ جامظتضظ حرف أن تضّظ طظ بغظ أولؤك الثغظ جطئعا ظعر اإلجقم إلى عثا السالط الشارق شغ الزقم طظث 
شارة ذعغطئ، تغث تتةجن فظفسضظ طضاظًا شغ الةظئ الاغ وسث بعا الثغظ غسسعن إلى إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ. غصعل 
نَُّه 

َ
َّ حَيُوُل َننْيَ الَْمْرءِ َوَقلْبِِه وَك نَّ اهللا

َ
أ ِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما حُيْيِيُكْم َواْعلَُمواْ  ِهللا اْسَتِجيُبواْ  ِيَن آَمُنواْ  َّ فَُّها ا

َ
اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿يَا ك

 ﴾وَن ِْه حُتْرَشُ َ ِ إ

د. ظسرغظ ظعاز
طثغرة الصسط الظسائغ 

شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي 
لتجب الاترغر
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