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كلمة �لتقو�٢

��إلبنة  ��ألخـت   Lأل� هي   P8ملر�
��لز�جة ��جلدP.. �صد& من قا/ Q8ا 
 YZ�0 [�08 نصف �ملجتمع، فإ.� تقهقر هذ� �لنصف عن
e صلب �ملجتمع �8 طر8 عليه خلل �8 فسا0 يفقد 
�ملجتمع مقوما� تو�gنه �يعتريه �خللل بل قد يصيبه 
 Yتشهد ما   �8 شك  �ال   ..Pملتناثر�  Y[8عضا �لشلل 
�ملجتمعا� �ملعاصرP من مفاسد �جتماعية سببه �لرئيس 
�لتعبl سلبها من  
� صح   �8  P8ملر�  Z�0 هو ִדميش
مقوما� ��جباִדا �ألساسية �لs قامت ֲדا على 8حسن 
 �
�جه لقر�� طويلة �بالتاu فقد t08 هذ� �لسلب 

قصائها من مؤسسة �08] ��جبها �ملقدv على �لصعيد 
�لتربو< ��ألخالقي ��الجتماعي. فابتعد� كل �لبعد 
بتقمصها  عنه �.لك  ��نشغلت  �لفطر<  عن Z�0ها 
��جباִדا   lغ بو�جبا�  �قيامها  Z�0ها   lغ  �Z�0
�متسكها بأ�لويا� غl �8لوياִדا.. �ليس خافيا على 
�لغربية  �ملجتمعا�   Yتشهد �لذ<  �ال~ر�{   �8 8حد 
كانت بو�عثه  تلك �لظر�{ �القتصا0ية ��لسياسية 
 Zثا� �لعامليتني �ما جنم عنهما من  �حلربني  تلت   sل�
�كو��Z �نعدL فيها �لتو��g بني �جلنسني مما �ضطر 
 �
 PZحلاجة ��لضر�� Pخلر�� حتت �طأ� �
 P8ملر�
تقمص Z�0 بعيد كل �لبعد مع ما ينسجم �تكوينها 
�لفطر< �لطبعي �لذ< فطرها �هللا عليه.. �e خضم 
بد  ال  كا�   Pلفطر� 0عائم  عن  �جلCية   Pجر��  Yهذ
�لفر��  �ذ�   Pمباشر كنتيجة  سلبية   Zثا�  Zظهو من 
�لكبl �لذ< �لَّدY �لي �ملرP8 عن Z�0ها ��لذ< ساهم 
��~ال/  ميوعة  من  �ملفاسد  8نو��  ش�   Zظهو  e

بأنوثتها  فيه  �ْسُتْهِتَر   lخط �جتماعي  ��ضطر�� 
بل   ،PZإلثا�� ��لغر�ئز  للُمُجوِ�  �سة   P�08 �ُجِعَلْت 
هو  �بيعها كما  �سترقاقها   Pظاهر  �
 .لك   tتعد�

معر�{ e �لغر� بالرقيق �ألبيض..!!
 tنظر �لبعض منو.جا ُيقتد e لغربية� P8لقد 8صبحت �ملر
�يا   !!P8ملر� بتحرير  ينا0<  ممن   lلكث ُيرجتى  �8مال  به 
للحسرP فقد ��د� ֲדذY �لصيحة تكتال� كبPl من 
�تمعاتنا �إلسالمية ��0 
�Z0@ ملغز�ها �8 مضموQا.. 
بعد   Pمستعبد Q8ا   L8 %رPZ؟  فعال  �لغربية   P8ملر� فهل 
ُجُنوِحَها �لَقْسِر< 
� تقمُّص Z�0 غZ�0 lها �لفطر<؟ 
 e حترZها  مظاهر  هي  ما    tُتر يسأ/:  سائل   َّ�Z�
ال  �لسؤ�/  هذ�   على  ��جلو��  �لغربية؟  �ملجتمعا� 
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�ملجتمع  لو�قع  بسيطة  �ستقر�]  عملية   tسو يستدعي 
.P8ملر� �
�لغر� .�ته �بأية نظرP ينظر 

��حلق �8 ��قع �ملرe P8 هذ� �لعصر ال  تلف عن تلك 
 Lإلسال� قبل  �لعربية   Pجلزير� تاZيخ  من  �ملظلمة   Pلفتر�
حيث كا� �تمع �جلاهلية �أل�� ينظر 
� �لنسا] بنفس 
منظاZ �ملجتمعا� �لغربية �حلديثة حيث �لتسيب �جلنسي 
 Pلعربد�� �ملجو�   e  vالنغما�� �حلّر،  ��الختال¤ 
�ملتا�   �8 �لّر&  ��لنو�0< �خلاصة!، كما عوملن معاملة 
 P0ال� ��Cيعت vمن �لنا �lمما جعل كث Yلذ< ميلكه سيد�
�ألنثى مؤشر خز< �عاZ مما �ستدعاهم e �لتفكl عن 
كيفية �خلال¦ منها من هو/ ما �/ 
ليه حا�ا، فُوئد� 
�ملولوP0 ��0 8< .نب �قترفته سوt �8 جرمها �لوحيد 

Q8ا كانت 8نثى. 8ما e عصرنا �ملعاصر فللو08 8ساليب 
�ملعاصر  �إلجر�مي  شكله  طبيعة  مع  تتماشى   Pمعاصر

.Cملخت� e جنس �ملولو0 �جلديد Zحيث ُيمكن �ختيا
8عظم  من  �هي  �لصني..  8حد��  مسر¨  �قد شهد   
�لد�/ تقدما على �لصعيد �لتكنولوجي e �لعاª حيث 
ال تسمح �حلكومة للمتز�جني 
ال بإجنا� مولو0 ��حد، 
gلز�ال ليس مثله gلز�/.. �.لك ¬كم �8 �آلبا] 8صبح 
فمعظمهم  �جلد0..  مو�ليدهم  جنس   Zختيا� بإمكاQم 
مستقبل  يهد0  8صبح  �لذ<  �لعامل   ،Zلذكو�  ��Zختا�
�تمعهم حيث لن ®د هؤال] �لذكوg Z®ا� من ب 
�ملعاصر  �لو08  هذ�  يؤ0<  �قد  �من �طنهم..  جنسهم 
 eخلل 0ميغر� �

� صح �لتعبl �08 �جلاهلية �لثانية  �8

يستحيل حله.
�َكْسِر   P8ملر� بتحرير   t0نا من   /�8 هو   Lإلسال�  �

ين  �لدِّ 08ماها قدميا �حديثا، حيث سعى  �لذ<  �لَقْيِد 
�حلنيف لتحريرها من قيو0 �الستغال/ �جلائر �لذ< ال 
يرt فيها سوt َنْزPٍ�َ �8 جسٍد P�08 �8 للمتع ��للهو، 
�سعى �8 يستعيد �ا مكانتها �لفطرية �لs ُخِلَقْت من 
لبيت  �Zعية  تكو� مسئولة عن �تمعها،  8جلها كي 
�gجها، مصلحة �مربية �معلمة لألجيا/ �ملستقبلية، 
8مًّا �8ختا ��gجة �جدP، �لسنا هنا e معر³ .كر 
ما منحه �إلسالL من حقو& كاملة  للمرP8، بيد 8ننا 
 e P8ليه ��قع �ملر

� ما �/  Z0نا �8 نلفت �ألنظاZ8
 ��Zعصرنا �حلاضر.. عصر �لدجا/! �كيف �8 شعا
جاهلية  مظهر   �
 ֲדا   P0عو  tسو ليست  حترZها 

جديدP ثانية!! 

منحه  ما  ذكر  معرض   L هنا  ولسنا 
اإلسالم من حقوق كاملة  للمرأة، بيد 
آل  ما   qإ األنظار  نلفت  أن  أردنا  أننا 
احلاضر.. عصرنا   L املرأة  واقع  إليه 


