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تمهيد 

يحتل مفهوما اجلندر وتعزيز م�ساواة النوع الجتماعي م�ساحة هامة يف جمتمع املانحني الدويل، وهذا لي�ش 

م�ستغربا اذا اخذنا بعني العتبار حقيقة ان التخلف والفقر �سمن عوامل اجتماعية اخرى يحرمان الن�ساء من 

احل�سول على فر�ش مت�ساوية. 

حاليا هناك اجماع بني املراقبني يف القت�ساد الدويل املعومل على ان مهارات ومواهب املراأة ل ميكن ان تبقى 

ؤ. ان ا�ستثناء حوايل ن�سف �سكان العامل وعدم منحهن حقوقا وفر�سا مت�ساوية مل  غري م�ستخدمة ب�سكل كفو

يعد فقط مع�سلة اخالقية يف العديد من الدول ولكنه اي�سا موؤثر هام على امكانيات جناح التنمية القت�سادية 

الجتماعية. بالن�سبة لالقت�ساديني فاملعادلة �سهلة: ل تنمية بدون م�ساركة املراأة. 

او  الدويل  امل�ستوى  على  الن�سان  عن حقوق  للمدافعني  �سواء  لي�ش جديدا  ال�ستنتاج  هذا  ان  الوا�سح  من 

ل�سناع القرار يف الدول العربية. تقرير التنمية الب�رشية الذي �سدر موؤخرا عن برنامج المم املتحدة الإمنائي 

عرف عدم امل�ساواة على ا�سا�ش النوع الجتماعي )اجلندر( باأنه عائق ا�سا�سي امام عملية التنمية يف املنطقة 

"روؤية لتغيري ذاتي مبني على  "ثروة املعرفة والب�سرية العربية" يحاول التقرير ان يقدم  العربية. بناء على 

قبل  من  املعد  التقرير  فان  النحو  هذا  وعلى  �سادق".  ذاتي  وتقييم  داخلي  اجتماعي  با�سالح  التزام  ا�سا�ش 

خمت�سني من العامل العربي يدعو احلكومات اىل ت�سهيل ودعم النهو�ش باملراأة. 

هل كان مفاجئا ان ل متر هذه الدعوة بدون حتديات؟ ففي النهاية فان دور املراأة يف املجتمع لي�ست م�ساألة 

اقت�سادية فقط وامنا هي اأول وللغالبية ق�سية ح�سا�سة مبنية على قرون من العادات والتقاليد التاريخية. 

ومع ذلك مل تعد مناق�سة ق�سية م�ساركة املراأة والفكار التقدمية ومناذج املجتمع الدويل تواجه بنقد كبري 

الوا�سح  الرف�ش  تزال موجودة وكذلك  ل  ال�سامتة  املعار�سة  ان  الرغم من  على  ايامنا هذه  كامل يف  ورف�ش 

لتغيري ال�سلوك وهو امر ماألوف حتى لدعاة التغيري يف الغرب. كيف ميكن �رشح ذلك؟ وكيف يجادل �سناع القرار 

يف هذه الق�سية؟ وكيف ينظر اىل املفهوم الغربي ملو�سوع اجلندر من قبل احلركات ال�سالمية؟ 

هذه ال�سئلة وغريها �ستم مناق�ستها يف هذا ال�سدار من درا�سات حول احلركات ال�سالمية يف الردن والذي 

ياأخذ اململكة الردنية الها�سمية كحالة درا�سة ذات �سلة باملنطقة حولها. الدرا�سة املقدمة من ح�سن ابو هنية 

حتاول البحث يف مواقف احلركات ال�سالمية وبلورتها امام �سناع القرار يف الردن وكذلك امام املتعاطفني مع 

ق�سايا حقوق املراأة. 
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على كل الحوال فالدرا�سة ل تركز فقط على مواقف احلركات ال�سالمية وامنا حتلل ممار�ساتها، فلم يكتف 

ابو هنية بتحليل اخلطاب الر�سمي واحلوار الداخلي لهذه احلركات وامنا ركز اي�سا على الواقعية ال�سيا�سية 

فيما  ال�سالمية  للحركات  ال�سيا�سية  والربامج  املواقف  مع  يتعامل  ال�سدار  هذا  فان  وبالتايل  الر�ش.   على 

واملوؤ�س�سات  والبلديات  النواب  جمل�ش  )يف  ال�سالمية  احلركات  يف  املراأة  دور  ويدر�ش  املراأة،  بق�سية  يتعلق 

احلزبية( وكذلك دور املراأة يف املوؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية والجتماعية التي يديرها ال�سالميون يف اململكة 

الها�سمية. 

تن�رشها  والتي  الردن  ال�سالمية يف  درا�سات حول احلركات  �سل�سلة  الثاين يف  ال�سدار  الدرا�سة هي  هذه 

موؤ�س�سة فريدري�ش ايربت، وناأمل ان تكون هذه ال�سل�سلة مرجعا مفيدا للمزيد من الدرا�سات حول احلركات 

ال�سالمية يف الردن. ان موؤ�س�سة فريدري�ش ايربت كموؤ�س�سة املانية تقوم على مبادئ ال�سرتاكية الدميقراطية 

وامل�ساواة، ت�سجع على زيادة م�ساركة املراة يف احلياة العامة يف الردن. 

على كل الحوال فان الدرا�سة ت�سري اىل ان زيادة م�ساركة املراأة ل ميكن ان تتم ال بدعم خارجي وحوار 

داخلي �سامل داخل وخارج احلركات ال�سالمية يف الردن. ان حوارا مثل هذا وحتى يكون ناجحا فانه يجب 

ان يكون مبنيا على حتليل وا�سح للو�سع احلايل، وامل�ساهمة يف هذا التحليل غري املنحاز هو الهدف من هذه 

الدرا�سة. 

د. مايكل بروننج  

اآب 2008  
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مقدمة

ة 
ّ
�سالمي ا يف روؤية احلركات الإ

ًّ
ردن يالحظ حتوًل ن�سبي لعل الناظر يف جممل الق�سايا التي مت�ش املراأة يف الأ

ردن ب�سكل  وخطابها جتاه ق�سايا املراأة وحقوقها، ويبدو اأن التطورات التي �سهدتها املنطقة ب�سكل عام، والأ

ة تتخل�ش من القيود 
ّ
�سالمي إعادة النظر يف طبيعة اأدوار املراأة يف املجتمع، فقد بداأت املراأة الإ خا�ش، �ساهمت با

دت اأن�سطتها لعقود من الزمن، وعدلت من �سلوكها و�سلبيتها 
َّ
التاريخية والثقافية واملجتمعية التي حددت وقي

ل�سنوات طويلة،  الرجال  على  ا 
ً
كانت حكر التي  املختلفة  ة 

ّ
�سالمي الإ احلركات  يف �سفوف  النخراط  من خالل 

اأكرب يف  اإن�ساء وتاأ�سي�ش فروع وجلان ن�سائية داخل �سفوف هذه احلركات، وبداأت تطالب بدور  و�رشعت يف 

ة، تتجاوز من خالله الوجود الرمزي، لكي ت�سبح رمزا فاعاًل 
ّ
�سالمي الرتتيب الهيكلي )الهرياركي( للحركات الإ

حقيقًيا على �سعيد امل�ساركة الفعلية يف �سناعة القرار واإنتاج اخلطاب.

اأنهن مل  اإل  ردن  ة يف الأ
ّ
�سالمي �سالميات يف �سفوف احلركات الإ وعلى الرغم من الن�ساط الظاهر للن�ساء الإ

اإ�سالمي م�ستقل عن روؤية الرجال، فال زالت ق�سايا املراأة وحقوقها يف طور  يتمكنَّ من بلورة خطاب ن�سوي 

التداول والنقا�ش واملراجعة مع الت�سليم بوجود ثوابت را�سخة يف بنية اخلطاب، مثل الت�سديد على خ�سو�سية 

�سالميات تتلخ�ش يف بناء منظومة  املراأة امل�سلمة ومغايرتها للنموذج الن�سوي الغربي، فالغاية التي تن�سدها الإ

ة، تتجاوز املركزية الن�سوية الغربية.
ّ
�سالمي حقوقية للمراأة تنبني على اأ�سا�ش القيم واملرجعية الإ

طروحات ال�ست�رشاقية  ا لالأ
ً
ا مغاير

ً
�سالميات تقدم منوذج اإن الفعالية ال�سيا�سية والجتماعية للنا�سطات الإ

�سالمي تت�سم باجلمود والثبات، وتنفي عنه �سفة  والثقافوية الغربية التي ت�ستند اإىل روؤية جوهرانية للدين الإ

�سالمي تقوم على العتقاد  التطور والتغري والتقدم، فال تزال الروؤية ال�سائعة يف الغرب حول الن�ساء يف العامل الإ

ة كجزٍء من تقليد 
ّ
�سالمي ة ، وتنظر اإىل احلركات الإ

ّ
�سالمي بدونية املراأة، وخ�سوعها داخل املجتمعات العربية والإ

التنوع والتعقيد يف خطاب وممار�سة احلركات  املراأة، دون العتبار بدرجة  را�سخ يعمل على قمع وا�سطهاد 

ال�سالمية: التقليدية، واحلركية، والثورية، ول ينفي ذلك بروز تيارات ن�سوية غربية، وعاملثالثية بداأت تتفهم 

�سالمي، تعمل على تبديل ال�سورة النمطية واملقولبة  خ�سو�سية و�سع املراأة لدول اجلنوب، والعامل العربي والإ

املتعلقة باملراأة.

النُّهو�ش  اأجل  ا داخلًيا وخارجًيا من 
ً

ة ن�ساًل مزدوج
ّ
�سالمي الإ �سالميات يف �سفوف احلركات  الإ وتخو�ش 

بواقع املراأة، فالن�سوية الغربية املعوملة جتد لها اأتباًعا داخل املجتمعات العربية تتبنى اأجندة واأطروحات ت�سكك 

املراأة وفق منظور حداثي كوين معومل، ل يعرتف باخل�سو�سية  اإ�سالمية تدافع عن حقوق  يف وجود ن�سوية 
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واملجتمعات  �سالمي،  الإ التقليد  داخل  ذاتًيا  ن�ساًل  �سالميات  الإ النا�سطات  تخو�ش  كما  الثقافية.  والن�سبية 

املعا�رشة يهدف اإىل رفع املعوقات والعقبات التي حتول دون امل�ساركة ال�سيا�سية والجتماعية الفاعلة للمراأة 

ردن تتنبه  �سالمي والأ ة يف العامل العربي والإ
ّ
�سالمي داخل املجتمع، ويف هذا ال�سياق بداأت العديد من احلركات الإ

املراأة وفق  اأدوار  النظر يف طبيعة  اإعادة  املراأة يف �ستى املجالت وامليادين، وعملت على  اإىل �رشورة م�ساركة 

النا�سطات  العملية، وتعترب  ال�سيا�سية وبراجمها  اأيديولوجيتها  روؤية جتديدية تعتمد على مفهوم الجتهاد يف 

�سالميات اأحد اأهم مكونات الروؤية التجديدية التي ت�ستبك مع الواقع والتاريخ من اأجل بناء م�ستقبل تكون  الإ

فيه املراأة اإىل جانب الرجل جزء من بنية حتررية، تقوم على اأ�سا�ش من التكاملية وال�سمولية التي ت�ستند اإىل 

مبدئي التعاون والتعارف، الذي يدفع اآفتي التنازع والت�سارع.

�سالميات تبدو مثالية يف الوقت الراهن، وبعيدة  ول يخفى على اأحد اأن هذه النَّظرة التي تن�سدها النا�سطات الإ

املنال يف ظل وجود حركات اإ�سالمية ل تزال اأ�سرية لرتاث فقهي جامد يتغذى على روؤية تنظر اإىل الغرب ك�رش 

ة واإف�سادها عن طريق املراأة، كما اأن العديد من 
ّ
�سالمي �سالم، وي�سعى اإىل تقوي�ش املجتمعات الإ مطلق يهدد الإ

هذه احلركات وقفت يف وجه عدد من الت�رشيعات التي ت�ساهم يف متكني وتعزيز ح�سورها، اإل اأن ذلك ل ينفي 

وحقوق  بق�سايا  التزامها  اأعلنت  ة، 
ّ
�سالمي والإ العربية  البلدان  من  وغريها  ردن  الأ يف  اإ�سالمية  حركات  بروز 

ة.
ّ
�سالمي خالقية الإ املراأة، بحيث اأ�سبحت اأحد ثوابت خطابها وممار�ستها يف اإطار املنظومة الفكرية والأ

ردن حديثة ن�سبًيا، اإذ اأنها مل تظهر ب�سكل وا�سح اإل خالل عقد  �سالميات يف الأ وتعترب جتربة النا�سطات الإ

الت�سعينيات من القرن املن�رشم، مع وجود اإرها�سات مل�ساركتها من خالل بع�ش اجلمعيات اخلريية، وكفاعالت يف 

ة، فقد هيمنت النا�سطات العلمانيات 
ّ
�سالمي �سبكة اخلدمات الجتماعية وال�سحية والتعليمية التابعة للحركات الإ

ردين خالل عقود اخلم�سينيات،  ذوات التوجهات الي�سارية والقومية والليربالية على جممل الن�ساط الن�سوي الأ

حزاب، اإل اأن ما  وال�ستينيات، وال�سبعينيات، عن طريق اإن�ساء الحتادات الن�سائية، والنخراط يف �سفوف الأ

يعاب على هذه الفعاليات الن�سوية اأنها بقيت ذات طابع نخبوي، ويقت�رش يف الغالب على ن�ساء الطبقة العليا ، 

�سالميات اللواتي اخرتقن  مر الذي حال دون التوا�سل مع عموم الن�ساء، وهو ما جنحت به النا�سطات الإ الأ

القاعدة وتوا�سلن مع كافة الطبقات املهم�سة يف املدن والقرى واملخيمات، فقد ظهر احلجاب كعالمة بارزة خالل 

�سالمي. ردن والعامل العربي والإ ة يف الأ
ّ
�سالمي عقد الثمانينيات، مع تنامي �سعود احلركات الإ

ردنية، وموقعها  ة الأ
ّ
�سالمي و�سوف نقوم يف هذا البحث بدرا�سة ق�سايا املراأة ال�سيا�سة من منظور احلركات الإ

كنا�سطة وم�ستهدفة، وذلك من خالل روؤية تتجاوز النظر اإىل مفهوم ال�سيا�سة كعلم للدولة اأو ال�سلطة، وتتعدى 

اعتبار  على  بكلياته،  املجتمع  درا�سة  اأ�سا�ش  على  يقوم  لل�سيا�سة،  علم  اإىل رحاب  ال�سيقة،  الو�سعانية  النزعة 

�سالمي لل�سيا�سة باعتباره:  مر الذي يتوافق مع التعريف الإ ا  بامتياز، الأ
ًّ
اأن كل ما هو اجتماعي يعد �سيا�سي

»القيام على ال�سيء مبا ي�سلحه«. ويتخل�ش من املفهوم التقليدي لل�سيا�سة الذي يجعل منه جمال ذكوريا، يحيل 

دوار بح�سب اجلن�ش، هيمن على ت�سورات الدولة ما بعد الكولونيالية مع ن�سوء الدولة  اإىل توزيع تقليدي لالأ

ا.
ً

ردن خ�سو�س ا والأ
ً
الوطنية يف العامل العربي عموم
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رغم  ة« 
ّ
�سالمي الإ احلياة  »ا�ستئناف  هو  النهائي  هدفها  اأن  خطابها  يف  تعلن  ا 

ً
عموم ة 

ّ
�سالمي الإ فاحلركات 

اختالف اأيديولوجياتها التغيريية؛ فاحلركات التي ندر�سها تتنوع ا�سرتاتيجياتها من الإ�سالحي اإىل الثوري، 

اإىل الراديكايل؛ فالإ�سالحية الإحيائية كال�سلفية الّتقليدية وجماعة التبليغ؛ تهدف اإىل اإعادة اأ�سلمة املجتمع من 

ة، والإ�سالحية ال�سيا�سة كالإخوان امل�سلمني، 
ّ
�سالمي القاعدة وفق تكتيكات تف�سي يف النهاية اإىل قيام الدولة الإ

�سالمي تتو�سل باملطالبة واملغالبة، والراديكالية ال�سيا�سية كحزب التحرير ي�سعى اإىل  وحزبها جبهة العمل الإ

تتو�سل  إنها  فا كال�سلفية اجلهادية  الثورية،  اأما احلركات  الهرم،  راأ�ش  للتغري من  الفاعلة  القوى  التحالف مع 

طاحة بالنظام. بالعنف والقوة اجلهادية لالإ

مر بال�رشورة اإىل  �سلمة التي تف�سي يف نهاية الأ ة يتباين يف طرائق وو�سائل الأ
ّ
�سالمي فموقف احلركات الإ

التكفري، واملعار�سة،  اآليات متعددة ترتاوح بني  القائمة  ال�سلطات  املوقف من  ة، ويتخذ 
ّ
�سالمي الإ الدولة  قيام 

والتعاون، والتجاهل.

ردنية، كظاهرة ن�سطة بداأت بالت�ساع  ة الأ
ّ
�سالمي وتهدف هذه الدِّرا�سة اإىل تبيان موقع املراأة يف احلركات الإ

مع  التوا�سل  يف  املختلفة  ة 
ّ
�سالمي الإ حزاب  والأ احلركات  عمل  طرائق  فهم  على  ت�ساعد  اأنها  كما  والنت�سار، 

اجلمهور وتعزيز وجودها، والدور املهم الذي تلعبه املراأة يف �سفوف هذه احلركات، و�سعيها اإىل اإثبات ذاتها 

من خالل حركات اإ�سالمية متكاملة حتافظ على حقوق املراأة، وتعمل على بناء روؤية ن�سوية اإ�سالمية قد ت�ساعد 

على تعزيز مكانة املراأة يف املجتمع، واخلروج من اأفق املراقبة اإىل امل�ساركة.

لقد اآثرنا تق�سيم الدرا�سة اإىل ق�سمني:

اأيديولوجيات  الدميقراطية، وتتوافر على  للعملية  املعادية  الطبيعة  ذات  ة 
ّ
�سالمي الإ يدر�ش احلركات  ول:  الأ

�سيا�سة متباينة اإ�سالحية وراديكالية وجهادية ثورية، وت�سم:

- حزب التحرير.

- ال�سلفية التقليدية.

- ال�سلفية اجلهادية.

- الدعوة والتبليغ

حزاب التي توؤمن بامل�ساركة ال�سيا�سية والعملية الدميقراطية وهي بطبيعتها  واأما الق�سم الثاين؛ فيدر�ش الأ

اإ�سالحية، وت�سم:

- الإخوان امل�سلمون.

�سالمي. - حزب جبهة العمل الإ

�سالمي. - حزب الو�سط الإ

- حزب دعاء.

وخامتة.
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�سالم وال�سيا�سة واملراأة الإ

خارج ال�سياقات الدميقراطية
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متهيد

ردن ل توؤمن بالدميقراطية كنهج وعملية لتداول ال�سلطة  ة يف الأ
ّ
�سالمي ميكن القول باأن معظم احلركات الإ

اإىل  احلاجة  وعدم  �سالمي،  الإ الدين  بكمال  العتقاد  على  النَّظرية  مقولتها  وتتاأ�س�ش  العام،  ال�ساأن  وتدبري 

ال�ستفادة من نظم �سيا�سية غربية منقولة، وعلى الرغم من الختالف النظري والعملي يف توجهاتها و�سيا�ساتها 

ة، وي�سعى 
ّ
�سالمي اإل اأنها ت�سرتك يف معاداة النظم الغربية، وتنظر اإليها كم�سدر تهديد يعمل على طم�ش الهوية الإ

ا يف روؤيتها للعامل.
ًّ
ا عاملي

ًّ
ا اأممي

ً
�سالمي، وهي تتبنى منظور اإىل الهيمنة وال�سيطرة على العامل الإ

 

ة عام 1924م، 
ّ
�سالمي ردن يف اخلارج عقب انهيار دولة اخلالفة الإ ة يف الأ

ّ
�سالمي وقد ن�ساأت معظم احلركات الإ

�سالمي،  ردن عقب انتهاء احلقبة ال�ستعمارية التي تعر�ست لها �سائر بلدان العامل الإ واأن�ساأت لها فروًعا يف الأ

ردن حركات اإ�سالمية  ون�سطت يف �سياق تكوين الدولة الوطنية يف املرحلة ما بعد الكولونيالية، اإذ مل توجد يف الأ

ول يف ظّل النتداب الربيطاين. ردن عام 1921م على يد املوؤ�س�ش امللك عبد اهلل الأ اأثناء تاأ�سي�ش اإمارة �رشق الأ

ردن �ساحة لعملها، وكانت اهتماماتها يف هذه احلقبة  وقد �سهدت هذه الفرتة ظهور اأحزاٍب قومية اتخذت الأ

وكانت  ال�سيا�سة،  حزاب  الأ عمل  ينظم  قانون  هناك  يكن  مل  الفرتة  هذه  ويف  ال�ستعمار،  مقاومة  على  تن�سب 

ذات  �سيا�سًيا،  ا  حزبً ع�رشين  حوايل  الفرتة  هذه  يف  ظهر  وقد  العثماين،  اجلمعيات  نظام  وفق  تعمل  حزاب  الأ

مري عبد اهلل، وهي اأحزاب ذات طبيعة ذكورية خال�سة. ة تتما�سى مع الظرف القومي لالأ
ّ
اأيديولوجيات قومي

ة يف ظل اأجواء من الت�سامح من قبل 
ّ
�سالمي و�سهدت مرحلة ال�ستقالل عام 1946م، بداية ت�سكل احلركات الإ

موؤ�س�ش الدولة، والذي ينت�سب اإىل �ساللة النبي الها�سمي �سلى اهلل عليه و�سلم، حيث ن�ساأت يف نف�ش العام جماعة 

الإخوان امل�سلمني، والتي �سوف نقوم بدرا�ستها يف الق�سم الثاين.

اأ�سفرت  والتي  1948م،  حرب  عقب  وذلك  املعا�رش،  ردن  الأ تكوين  يف  حا�سمة  مرحلة  1948م  عام  و�سهد 

مر الذي فر�ش واقًعا جديًدا اأ�سفر عن قيام الوحدة بني  را�سي الفل�سطينية، الأ عن قيام دولة اإ�رشائيل على الأ

ا واجتماعًيا 
ً
– 1950م، واأدى اإىل تغريات دميغرافية فر�ست واقًعا �سيا�سًيا واقت�سادي  1949 ال�سفتني عام 

1952م، وهو  اإ�سالحات �سيا�سية على النظام، تبلور عنه د�ستور جديد للبالد عام  اإدخال  اإىل  اأف�سى  جديًدا، 

حزاب القومية والي�سارية خالل حقبة اخلم�سينيات، وجزء  العام الذي ن�ساأ فيه حزب التحرير، وجملة من الأ

حزاب لعام  1955م. حزاب مل يح�سل على ترخي�ش حتى عقب �سدور قانون الأ كبري من هذه الأ
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مر الذي جعل امللك الراحل احل�سني  حزاب اأغلبية برملانية يف انتخابات عام 1956م، الأ وقد �سكلت هذه الأ

هذه  لكن  م�س�ش،  على  وطنية  حكومة  ت�سكيل  النابل�سي  �سليمان  بقيادة  ال�سيا�سية  حزاب  الأ اأكرب  من  يطلب 

حزاب املتعار�سة مع اأجندة الدولة، حيث مت حلُّها بعد فرتة وجيزة،  التجربة مل تدم طوياًل ب�سبب توجهات الأ

بروز  الفرتة  هذه  و�سهدت  ردن.  الأ يف  العمل احلزبي  ال�سيا�سية، ومنع  حزاب  الأ كافة  بحل  واأمرت احلكومة 

يف  للمراأة  �سيا�سية  بحقوق  طالبت  والتي  1952م،  عام  الن�سائية  اليقظة  رابطة  خالل  من  ن�سائيٍة  منظماٍت 

النتخاب والرت�سيح.

ر على جممل احلياة ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية، وذلك  وفر�ست حرب عام 1967م واقًعا جديًدا، اأثَّ

ردن، و�سط تنامي الف�سائل  عقب احتالل ال�سفة الغربية، و�سهدت هذه الفرتة ن�ساأة جماعة الدعوة والتبليغ يف الأ

الفل�سطينية املقاومة، والتي وقعت يف �سدام مع النظام يف عام 1970م، اأ�سفر عن خروج الف�سائل الفل�سطينية 

ة 
ّ
�سالمي ردن وجلوئها اإىل لبنان، وهي الفرتة التي �سهدت ولدة ال�سلفية التقليدية وانتعا�ش احلركات الإ من الأ

خالل حقبة ال�سبعينيات، اإثر انح�سار املد القومي والي�ساري يف العامل العربي، عقب حرب عام 1973م، وفورة 

حكام العرفية. الطفرة النفطية اآنذاك، وبقيت البالد حتت طائلة الأ

واأ�سفرت  الفقر والبطالة،  تفاقم  اإىل  اأدت  اقت�سادية خانقة  زمة  لأ ردين  الأ النظام  1988م، تعر�ش  عام  ويف 

ردن يف تطبيق برنامج التكيف الهيكلي حتت اإ�رشاف البنك الدويل، وتزامنت مع فك الرتباط بني  عن دخول الأ

حزاب  ردن حقبة جديدة من النفتاح ال�سيا�سي عام 1989م، ومت اإ�سدار قانون لالأ ال�سفة الغربية، حيث دخل الأ

على  ال�سلفية اجلهادية  برزت  ا، ويف هذه احلقبة 
ًّ
�سيا�سي ا  اأكرث من ثالثني حزبً اأ�سفر عن ولدة  1992م،  عام 

ردنية، و�سط هيمنة  ة الأ
ّ
�سالمي ردنية، وكانت املراأة خالل هذه احلقب غائبة عن �سفوف احلركات الإ ال�ساحة الأ

ن�سائية قومية وي�سارية وليربالية.

خارج  ردنية  الأ ة 
ّ
�سالمي الإ احلركات  وممار�سة  خطاب  يف  املراأة  واقع  بدرا�سة  الق�سم  هذا  يف  نقوم  و�سوف 

ال�سياقات الدميقراطية، والتعرف على مدى انخراط املراأة يف �سفوف هذه اجلماعات، واآليات عملها وو�سائل 

انت�سارها، وحماولة التعرف على اإمكانية قيام منظومة حقوقية بخ�سو�ش املراأة داخل هذه احلركات، واإمكانية 

تطويرها على �سعيد اخلطاب واملمار�سة، وهي:

- حزب التحرير.

- ال�سلفية التقليدية.

-  ال�سلفية اجلهادية.

- جماعة التبليغ والدعوة.
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)1(
حزب التحرير

1952م، بعد اأن ح�سم  – 1977م( عام  تاأ�س�ش حزب التَّحرير على يد ال�سيخ تقي الدين النبهاين )1909 

�سالم حيث بداأ بالت�سال مع عدد من ال�سخ�سيات من اأجل تكوين كتلٍة  خياراته النظرية والعملية باجتاه الإ

 على تقدمي الطلب قام احلزب 
ً
، وبناء

)2(

حزبية، اأ�سفرت عن ولدة احلزب، وتقدم بطلب ترخي�ش حزب �سيا�سي

ردنية، باعتبار اأن الربنامج  ف�ش من قبل احلكومة الأ
ُ
با�ستئجار مقٍر له يف مدينة القد�ش، اإل اأن طلب الرتخي�ش ر

ردنية لطلب الرتخي�ش انتهج احلزب العمل  ، وعقب رف�ش احلكومة الأ
)3(

املقرتح للحزب خمالٌف ملبادئ الد�ستور

إمارة ال�سيخ النبهاين، واأطلق عليها ا�سم: »جلنة القيادة«. ال�رشي، وبا�رش بت�سكيل قيادٍة جديدٍة با

عمل النبهاين منذ تاأ�سي�ش احلزب على اإ�سدار عدٍد من الكتب تبني هوية احلزب، وغاياته، ومقا�سده، واآلياته، 

وطريقة عمله.

�سالم« من اأوائل الكتب التي األفها النبهاين بعد تاأ�سي�ش احلزب، وهو من اأهم الكتب  ويعترب كتاب »نظام الإ

.
)4(

ع�ساء اجلدد قرابة �سنتني يف درا�سته رغم �سغر حجمه ا، حيث مي�سي الأ
ًّ
املتبناة حزبي

�سالم« ، و»نظام  واأ�سدر النبهاين عدًدا من الكتب يف املجال النظري والعملي وهي: »النظام القت�سادي يف الإ

ة« ، و»اأ�س�ش النه�سة« ، و»ال�سخ�سية 
ّ
�سالمي �سالم« ، و»الدولة الإ �سالم« ، و»النظام الجتماعي يف الإ احلكم يف الإ

ة« ثالثة اأجزاء، واألَّف يف املجال العملي التنظيمي كتاب: »نقطة النطالق« ، و»التكتل احلزبي« ، وقد 
ّ
�سالمي الإ

حزب  من�سورات  من  باعتبارها  1952-1953م،  اأعوام  بني  الواقعة  الفرتة  خالل  الكتب  هذه  جميع  ظهرت 

1973م ظهر كتاب  التحرير يف القد�ش، ثم ظهر يف ال�ستينيات من القرن الع�رشين كتاب »اخلالفة«. ويف عام 

»التفكري«. وقبل وفاة النبهاين بعام اأّلف كتاب »�رشعة البديهة« عام 1976م.

ح 
ّ

ؤلفات عديدة اأخرى ن�رشت باأ�سماء اأع�ساء احلزب، واأحياًنا بدون ا�سم، والتي يرج كما يوجد للحزب مو

حلزب  �سيا�سية  و»مفاهيم   ، التحرير«  حزب  »مفاهيم  كتاب:  مثل  النبهاين  تاأليف  من  اأنها  احلزب  اأع�ساء 

التحرير«، و »نداء حار اإىل امل�سلمني« ، و»مقدمة الد�ستور« ، و»الدو�سية« ، ف�ساًل عن مئات الن�رشات التي كان 

.
)5(

ي�سدرها احلزب تباًعا بح�سب احلاجة وامل�سائل والق�سايا امل�ستجدة ومتغريات الواقع ال�سيا�سي

ة التي عملت على بناء منظومٍة فكرية متكاملة حول الدين 
ّ
�سالمي حزاب الإ ويعترب حزب التحرير من اأوائل الأ

والدولة واملجتمع، وعلى الرغم من ن�ساأته على اأ�س�ش نوعية ذكورية اإل اأنه يف خطابه يتوجه اإىل الرجل واملراأة 
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�رشة م�ساحًة وا�سعة يف خطابه، وو�سع فل�سفته  �ش للمراأة والأ
َّ

لهي؛ فقد خ�س مر الإ مًعا كمكلفني يخ�سعون لالأ

�سالم« ، وبني حقوقها وواجباتها قانونًيا و�سيا�سًيا يف كتاب »مقدمة  النظرية يف كتاب »النظام الجتماعي يف الإ

الد�ستور«.

ة« بح�سوٍر كثيٍف داخل البنية النظرية للحزب، وتهيمن على جممل الفعاليات 
ّ
�سالمي وتتمتع فكرة »الدولة الإ

.
)6(

وال�سرتاتيجيات العملية التي طبعت م�سار ت�سكل احلزب و�سيا�سته ومنهجه

�سالم،  باأنه: »حزب �سيا�سي، مبداأه الإ ا؛ فقد عرف نف�سه 
ًّ
ا راديكالي

ًّ
ى �سيا�سي

ً
لقد نحى حزب التحرير منح

عادة  لإ وليقودها  لها،  ق�سية  �سالم  الإ لتتخذ  ومعها  مة،  الأ بني  يعمل  وهو  مبداأه،  �سالم  والإ عمله،  فال�سيا�سة 

اخلالفة واحلكم مبا اأنزل اهلل اإىل الوجود«.

ا، 
ً
و»حزب التحرير، هو: تكتل �سيا�سي، ولي�ش تكتاًل روحًيا، ول تكتاًل علمًيا، ول تعليمًيا، ول تكتاًل خريي

.
)7(

ة هي الروح جل�سمه، وهي نواته و�رش حياته«
ّ
�سالمي والفكرة الإ

ة من النحدار ال�سديد، الذي و�سلت اإليه، وحتريرها من اأفكار 
ّ
�سالمي مة الإ ويهدف احلزب اإىل »اإنها�ش الأ

ة اإىل 
ّ
�سالمي عادة دولة اخلالفة الإ الكفر واأنظمته واأحكامه، من �سيطرة الدول الكافرة ونفوذها، وبغية العمل لإ

.
)8(

الوجود حتى يعود احلكم مبا اأنزل اهلل«

ة املراأة والرجل مًعا ا�ستجابة لقوله تعاىل: )ولتكن 
ّ
�سالمي وي�سرتك يف القيام بواجب اإقامة اخلالفة والدولة الإ

منكم اأمة يدعون اإىل اخلري وياأمرون باملعروف وينهون عن املنكر واأولئك هم املفلحون(.

ن�سان مو�سع اخلطاب والتكليف، واأنزل ال�رشائع  ن�سان بالتكاليف وجعل الإ فبح�سب احلزب »فاهلل خاطب الإ

ن�سان ل الرجل ول  ن�سان، فجعل الإ ن�سان، ويدخل اجلنة والنار الإ ن�سان، ويحا�سب الإ ن�سان، ويبعث اهلل الإ لالإ

ا  . وذلك يف معنى قوله تعاىل: )يا اأيها النا�ش اإنا خلقناكم من ذكر واأنثى وجعلناكم �سعوبً
)9(

املراأة حمل التكاليف«

وقبائل لتعارفوا(.

ن�سان امراأة اأو رجال يف فطرة معينة متتاز عن احليوان؛ فاملراأة اإن�سان والرجل اإن�سان، ول  وقد خلق اهلل الإ

.
)10(

ن�سانية خر يف �سيء من الإ ن�سانية ، ول ميتاز اأحدهما عن الآ خر يف الإ يختلف اأحدهما عن الآ

ا 
ً
وعلى الرغم من ت�سديد احلزب على امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف اأ�سل الفطرة اإل اأنه و�سع للرجل اأدوار

ة، ويعتقد اأن 
ّ
�سالمي وللمراأة اأدوارًا اأخرى، ويرى احلزب اأن الدعوة اإىل حترير املراأة تتناق�ش مع احل�سارة الإ

�سالم،  �سالمي م�سوؤولن عن م�سخ هوية املراأة والإ ال�ستعمار الغربي والدولة الوطنية التي وجدت يف العامل الإ

العامل  »املجتمع يف  اأن:  الوقت؛ داخلية وخارجية، فهو يرى  نف�ش  ينا�سل على جبهتني يف  إن احلزب  فا ولذلك 

ما  رغم  ا 
ً
م�ستعمر يزال  ول  الغربية،  الدول  قبل  من  ا�ستعمر  قد  جملته  يف  فهو  �سيء،  م�ستوى  يف  الإ�سالمي 
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ا، 
ً
تام خ�سوًعا  الدميقراطية،  الراأ�سمالية  الفكرية  للقيادة  خا�سع  فهو  الذاتي،  احلكم  مظاهر  من  عليه  يبدو 

نظمة الدميقراطية، ويف القت�ساد النظام الراأ�سمايل، ويف الناحية الع�سكرية  وتطبق عليه يف احلكم وال�سيا�سة الأ

جنبية  جنبي يف اأ�سلحته وتدريبه و�سائر الفنون الع�سكرية، ويف ال�سيا�سة اخلارجية تابع لل�سيا�سة الأ مقوٌد لالأ

فيها  يركز  يزال  ول  م�ستعمرة،  زالت  ل  بالد  ة 
ّ
�سالمي الإ البالد  اأن  نقول  اأن  ن�ستطيع  ولذلك  لها،  امل�ستعمرة 

ال�سعوب  على  والثقافية  والقت�سادية  وال�سيا�سية  الع�سكرية  ال�سيطرة  فر�ش  هو  ال�ستعمار  ن  لأ ال�ستعمار، 

.
)11(

امل�ست�سعفة ل�ستغاللها

ا واملجال الجتماعي 
ً
�سالمي يف كافة املجالت عموم �سباب تخلف العامل الإ وي�ستند حزب التحرير يف حتليله لأ

ة عن طريق اإ�ساعة 
ّ
�سالمي ا بالهجمة ال�ستعمارية وما عملته من م�سخ للهوية الإ

ً
املتعلق باأو�ساع املراأة خ�سو�س

مة للو�سول اإىل غايته، ويكافح ال�ستعمار بجميع  إن غاية احلزب هي: »التفاعل مع الأ املفاهيم املغلوطة، ولذلك فا

مة من قياداتها الفكرية واجتثاث جذوره الثقافية وال�سيا�سية والع�سكرية  اأ�سكاله وم�سمياته، لتحقيق حترير الأ

ة، وتعترب املفاهيم املغلوطة التي اأ�ساعها ال�ستعمار من ق�رش 
ّ
�سالمي والقت�سادية، وغريها من تربة البالد الإ

.
)12(

خالق« �سالم على العبادة والأ الإ

 

ومن هذه املفاهيم املغلوطة ت�رشب الروؤية الغربية حلق املراأة »فقد راأى هوؤلء واأولئك اأن املجتمع الغربي 

املراأة  اأن  وراأوا  نتائج،  من  ذلك  على  يرتتب  ملا  مبالة  ودون  بينهما،  فروق  دون  الرجل  مع  املراأة  فيه  تقف 

الغربية ظهرت عليها اأ�سكال مدنية، وظهرت هي باأ�سكال مدنية، فقلدوها اأو حاولوا تقليدها، دون اأن يدركوا 

�سالم  �سكال تتفق مع ح�سارة الغرب ومفاهيمه عن احلياة، وعن ت�سوره لها، ول تتفق مع ح�سارة الإ اأن هذه الأ

.
)13(

ومفاهيمه.. ولذلك نادوا ب�سمان احلرية ال�سخ�سية للمراأة امل�سلمة واإعطاءها احلق يف اأن تفعل ما ت�ساء«

�سالمي بغياب مفهوم اخلالفة والدولة،  د احلزب علل التَّخلف واأ�سباب النحطاط يف العامل الإ ومن هنا يحدِّ

ذلك الرمز والبناء القانوين الذي عمل ال�ستعمار والغرب على تقوي�سه وهدمه حني »تولت اجنلرتا راأ�ش الكفر 

�سالمي على الغرب، وا�ستولت  ة جمع الدول الغربية فدمرت اخلالفة م�سدر اخلطر الإ
َّ
�سالم مهم واأعدى اأعداء الإ

.
)14(

ة«
ّ
�سالمي على اأكرث البالد الإ

ة »فر�ش على كافة امل�سلمني يف جميع اأقطار العامل، والقيام به اأمر حمتم 
ّ
�سالمي إن اإقامة  الدولة الإ ولذلك فا

.
)15(

ل تخيري فيه ول هوادة ب�ساأنها«

�سالمي  ال�سيا�سي الإ اإطار املجال  التحرير يتم يف  املراأة وموقعها يف املجتمع لدى حزب  اإن معاجلة ق�سايا 

نظام  فالدميقراطية  والثقافية؛  ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية  املتغريات  يقيم وزًنا جلملة  املتخيل، ول 

�سالم  يديولوجيات املناف�سة لالإ ة يغاير ويتناق�ش مع الأ
ّ
�سالمي كفر بح�سب احلزب، فنظام اخلالفة والدولة الإ

.
)16(

كالراأ�سمالية وال�سرتاكية وما ينبثق عنها من نظم �سيا�سية كالدميقراطية
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إن احلزب يتخذ منها موقًفا ليًنا رغم اإقراره اأن هدفها هو »الهدم  اأما ال�سرتاكية املنبثقة عن ال�سيوعية؛ فا

ن�سان  الإ فطرة  تخالف  نها  لأ طبيعًيا  اإخفاقها  »وكان  �سالمي،  الإ العامل  يف  ف�سلت  اأنها  ويرى   .
)17(

والتخريب«

.
)18(

�سالم« وتناق�ش عقيدة الإ

ّن  �سالم، لأ �سالم بح�سب احلزب؛ فهو النظام الراأ�سمايل، الذي يعترب نظام كفر يناق�ش الإ ول لالإ اأما العدو الأ

�سالم يناق�ش النظام الراأ�سمايل، ول ميكن اإيجاد توفيق اأو ان�سجام بينها، فكل دعوة للتوفيق اأو لالن�سجام  »الإ

، ول بد من القطيعة مع الراأ�سمالية والدميقراطية 
)19(

�سالم« خذ الكفر وترك الإ �سالم والكفر هي دعوة لأ بني الإ

التي تهيمن على العامل »فالعامل احلديث يعني الراأ�سمالية ومعها الدميقراطية والقانون املدين وما �سابه، وهذا 

.
)20(

�سالم«  ل بد من حماربته واإزالته واإقامة حكم الإ
ٌ
�سالم كفر يف نظر الإ

�سالمي،  الإ واخلالفة  الدولة  نظام  تغيري  على  عمل  اأنه  احلزب  بح�سب  ال�ستعمار  به  قام  ما  اأخطر  ولعل 

ا و�سيا�سًيا؛ فال�ستعمار قام بتطبيق النظام 
ً
وجلب معه اأنظمة راأ�سمالية دميقراطية، وفر�سها قانونًيا واإداري

، ومل يكن ذلك 
)21(

دارة والق�ساء الراأ�سمايل يف القت�ساد، والنظام الدميقراطي يف احلكم، والقوانني الغربية يف الإ

فكار  ة و�سيوع الأ
ّ
�سالمي ممكًنا اإل بعد تبني امل�سلمني مفاهيم مغلوطة ترى اأن الدميقراطية ترادف ال�سورى الإ

.
)22(

�سالم دين دميقراطية التي تدعو اإىل املطابقة بينهما، والدعاء باأن الإ

اأ�سدر  التحرير،  حزب  بح�سب  امل�سلمني  لدى  والتبا�سها  الدميقراطية  امل�ساألة  وخلطورة 

.
)23(

اإليها« الدعوة  اأو  تطبيقها  اأو  اأخذها  يحرم  كفر  نظام  »الدميقراطية  بعنوان:  ا 
ً
 كتيب

قه الغرب يف بالد امل�سلمني، وهي تتنافى كلًيا وجزئًيا 
َّ
 وتتلخ�ش روؤية احلزب للدميقراطية باأنها نظام كفر �سو

نظمة التي اأتت بها؛ فالدميقراطية نظام حكم  فكار والأ �سالم يف م�سدرها وعقيدتها واأ�سا�سها والأ مع اأحكام الإ

و�سعه الب�رش، ل عالقة له بالوحي اأو الدين، وهي جتعل ال�سيادة للب�رش وتعطيه حّق الت�رشيع باعتباره م�سدر 

مة، فاهلل وحده هو امل�رشع، اأما ال�سلطان واحلكم فهو  إن ال�سيادة فيه لل�رشع ولي�ش لالأ �سالم فا ال�سلطات، اأما الإ

�سالمي فهي فردية، كما اأن فكرة احلريات  مة، كما اأن قيادة النظم الدميقراطية جماعية، اأما يف النظام الإ لالأ

حكام ال�رشعية، ومع ذلك فال يرى احلزب  ٌد بالأ
َّ
�سالم مقي ن�سان يف الإ ن�سان اإىل م�ستوى البهيمية، فالإ تنحط بالإ

�سالمي،  نظمة العاملة بها يف العامل الإ ا من الرت�سح لالنتخابات النيابية مع العتقاد بكفر الدميقراطية، والأ
ً

باأ�س

ن جمرد التوجه اإىل �سناديق النتخابات ل تعترب دميقراطية، فالدميقراطية نظام متكامل يقوم على اأ�سا�ش  لأ

.
)24(

العلمانية

وي�سرتط احلزب ملن اأراد الدخول يف العملية النتخابية اأن يعلن اأنه ل يوؤمن بالنظام الدميقراطي، واأنه يعمل 

هذا  مع  متوافًقا  برناجمه  يكون  واأن  �سالمي،  الإ النظام  قامة  لإ وتغيريه  لهدمه  وي�سعى  مفا�سده،  ك�سف  على 

اأ�سا�ش الدميقراطية، فال يجوز ال�سرتاك مع مر�سحني علمانيني يف  الق�سد، واأن ل يتعاون مع القائمني على 

إن من مل يحقق هذه ال�رشوط يحرم انتخابه، كما يحرم على امل�سلمني انتخاب مر�سحني  قائمة موحدة، ولذلك فا

.
)25(

ن ذلك ي�سب يف �سياق دعم اأنظمة الكفر علمانيني لأ
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وينطبق هذا احلكم على الرجل واملراأة؛ فبح�سب احلزب: »يجوز للمراأة والرجل اأن يكونا اأع�ساء يف املجل�ش 

الدعوة، ومراقبة  على حمل  يقت�رش  اأن دخولهما  النتخابي  برناجمهما  يف  ا 
ً
ا �رشيح

ً
وا�سح كان  اإذا  النيابي 

مر باملعروف والنهي  ن الأ احلكومة وحما�سبتها لعدم حكمها مبا اأنزل اهلل، ولرتباطها بالكافر وامل�ستعمر، ولأ

.
)26(

 على املراأة والرجل، واإبداء الراأي حق للمراأة والرجل«
ٌ
عن املنكر واجب

إنه يجوز للمراأة والرجل اأن ينتخبا ب�رشط اللتزام بانتخاب »املر�سح الذي يرت�سح  اأما بخ�سو�ش النتخاب فا

وامل�ساركة  القوانني،  ب�سن  امل�ساركة  يريد  املر�سح  كان  اإذا  ا 
ّ
اأم احلكومة.  مراقبة  بدور  للقيام  الدعوة،  حلمل 

.
)27(

باأعمال احلكم يف املجل�ش النيابي، فال يجوز انتخابه ل من قبل املراأة ول من قبل الرجل«

لقد ظهرت اهتمامات موؤ�س�ش احلزب ال�سيخ تقي الدين النبهاين بالربملان يف فرتة مبكرة قبل تاأ�سي�ش احلزب؛ 

ا من منابر الدعوة، و�سارك بنف�سه يف انتخابات 1951م، عن منطقة القد�ش اإل اأنه مل يفز، وعند 
ً
باعتباره منرب

ا �سديًدا على امل�ساركة يف انتخابات الربملان 
ً

تاأ�سي�ش احلزب حر�ش على النزول ككتلة اإ�سالمية، واأبدى حر�س

الداعور، وبعد حلِّ  اأحمد  ال�سيخ  �سو  ينجح منهم  1954م، وتقدم احلزب بخم�سة مر�سحني، مل  عام  ردين  الأ

الربملان عام 1956م جرت انتخابات جديدة، وتقدم احلزب مرة اأخرى، وف�سل مر�سحيه با�ستثناء ال�سيخ اأحمد 

.
)28(

الداعور الذي فاز للمرة الثانية عن منطقة طولكرم

بينهم  من  كان  النواب  جمل�ش  اأع�ساء  من  ت�سعة  ف�سل  مّت  1958/5/13م  اإىل  1957/12/3م  وبني 

اأي من النتخابات  إن احلزب مل ي�سرتك يف  الّداعور، وحكم عليه بال�سجن مدة �سنتني، ولذلك فا اأحمد  ال�سيخ 

.
)29(

الالحقة

. كما اأقر احلزب 
)30(

ة بيت وهي عر�ٌش يجب اأن ي�سان«
َّ
�سل يف املراأة اأنها اأم ورب ويرى حزب التحرير اأن »الأ

�سل اأن ينف�سل الرجال عن الن�ساء، ول يجتمعون  يف مقدمة الد�ستور الذي يقرتحه، يف مادته )رقم: 101( اأن »الأ

.
)31(

اإل حلاجة يقرها ال�رشع كالبيع، ويقر الجتماع من اأجلها كاحلج«

اأما بالن�سبة حلقوق املراأة يف تويل احلكم فقد ن�ش احلزب يف املادة )رقم: 104( من د�ستوره على اأنه »ل يجوز 

اأن تتوىل املراأة احلكم، فال تكون رئي�ش دولة ول قا�سًيا يف حمكمة املظامل ول والًيا ول عاماًل ول تبا�رش اأي عمل 

.
)32(

يعترب من احلكم«

ة؛ 
ّ
�سالمي مة يف الدولة الإ ويفرق حزب التحرير بني املجل�ش النيابي يف الدميقراطيات املعا�رشة، وجمل�ش الأ

القوانني،  ي�سن  اأنه  والثاين:  ويراقبها،  احلكومة  يحا�سب  اأنه  اأحدها:  اأمور؛  بثالثة  يقوم  النواب  »فمجل�ش 

والثالث: اأنه يقيم احلكام وي�سقطهم، فهو من حيث حما�سبة احلكومة ومراقبتها لي�ش من احلكم، ولكنَّه من 

إن واقعه اأنه يحا�سب  مة؛ فا حيث �سن القوانني وعزل احلكام واإقامتهم يعترب من احلكم، وهذا بخالف جمل�ش الأ

ا، فهو غري جمل�ش النواب، ولذلك 
ً
ا، ول يعزل حاكم

ً
احلاكم ويراقبه، لكنه ل ي�سن القوانني ول ين�سب حاكم

ا ملجل�ش النواب ما داما يعترب من احلكم ح�سب املبداأ الراأ�سمايل الدميقراطي، 
ً
ل يجوز للمراأة اأن تكون ع�سو

نه لي�ش من احلكم«. مة، لأ ا يف جمل�ش الأ
ً
ويجوز لها اأن تكون ع�سو
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وبح�سب هذا الت�سور حلزب التحرير الذي يق�رش مهامه على اإعطاء الراأي يحق للمراأة امل�ساركة فيه، ويتم 

ا من املراأة 
ًّ
ذلك وفق �رشوط �سديدة من �ساأنها منع كل ما يوؤدي اإىل ال�سلة اجلن�سية الغري م�رشوعة، ويخرج اأي

ا وجعل ا�ستخدام كل 
ً
ا واجب

ً
والرجل عن النظام اخلا�ش للعالقة اجلن�سية، و�سدد يف هذا املنع، فجعل العفة اأمر

ن ما ل يتم الواجب اإل به فهو  ا، لأ
ً
ا واجب

ً
طريقة اأو اأ�سلوب اأو و�سيلة توؤدي اإىل �سيانة الف�سيلة واخللق اأمر

حكام كثرية منها: ا �رشعية معنية، وهذه الأ
ً
واجب، وحّدد لذلك اأحكام

اأنه اأمر كال من الرجل واملراأة بغ�ش الب�رش.  -1

2-  اأمر الن�ساء اأن يرتدين اللبا�ش الكامل املحت�سم الذي ي�سرت كل ما هو مو�سع للزينة، اإل ما ظهر 

منها؛ اأي: ل يبدين حمل زينتهن اإل ما ظهر منها، اإل الوجه والكفني.

3-  منع املراأة من اأن ت�سافر من بلد اإىل اآخر م�سرية يوم وليلة اإل ومعها حمرم.

4-  منع اخللوة بني الرجل واملراأة اإل ومعها حمرم.

إذن زوجها. 5-  منع املراأة من اأن تخرج من بيتها اإل با

�سالم على اأن يجعل جماعة الن�ساء منف�سلة عن جماعة الرجال يف احلياة اخلا�سة. 6-  حر�ش الإ

.
)33(

حر�ش على اأن تكون �سلة التعاون بني الرجل واملراأة �سلة عامة يف املعامالت  -7

اأما بخ�سو�ش عمل املراأة؛ فقد اأجازه وفق �رشوط دقيقة، فهو يو�سح ذلك بقوله: »لي�ش معنى كون عملها 

عمال. بل معناه هو: اأن  ة بيٍت اأنها حم�سورة يف هذا العمل، ممنوعٌة من مزاولة غريه من الأ
َّ
 ورب

ٌ
�سلي اأنها اأم الأ

اهلل خلق املراأة لي�سكن اإليها الرجل، وليوجد منها الن�سل والذرية.. ولكنه خلقها بنف�ش الوقت لتعمل يف احلياة 

العامة، كما تعمل يف احلياة اخلا�سة، فاأوجب عليها حمل الدعوة، وطلب العلم يف ما يلزمها من اأعمال حياتها. 

ناعة كما تزاول التَّجارة، واأن تتوىل 
ِّ

راعة وال�س واأجاز لها البيع، والإجارة، والوكالة.. وجعل لها اأن تزاول الزِّ

العقود، واأن متلك كل اأنواع امللك، واأن تنمي اأموالها. واأن تبا�رش �سوؤونها يف احلياة بنف�سها، واأن تكون �رشيكة 

اأن  للمراأة  اأنه ل يجوز  اإل  املعامالت..  �سياء، واأن تقوم ب�سائر  النا�ش والعقارات والأ واأجرية، واأن ت�ستاأجر 

 عمٍل يف وظائف الدولة.. ويجوز 
َّ

تتوىل احلكم، فال تكون رئي�ش دولٍة ول معاوًنا له، ول والًيا، ول عاماًل ول اأي

ا، واإمنا هو يف�سل اخل�سومات بني النَّا�ش.. اأما بالن�سبة لقا�سي 
ً
نَّ القا�سي لي�ش حاكم لها اأن تتول الق�ساء لأ

.
)34(

إنه ل يجوز اأن يكون امراأة« املظامل؛ فا

الروؤية  بح�سب  املراأة  به  تتمتع  التي  والواجبات  احلقوق  جممل  التحرير  حلزب  ال�سابق  النَّ�ش  �ش  يلخِّ

إن احلزب يعترب  املراأة مكلَّفة بحمل  ن، ومع ذلك فا التَّحريرية، وهي روؤية مل تتغري منذ تاأ�سي�ش احلزب حتى الآ

�سالم جاء بالتكاليف ال�رشعية للن�ساء وللرجال، فجعل  ة؛ فبح�سب احلزب: »الإ
ّ
�سالمي عوة واإقامة الدولة الإ الدَّ

�سالم باأحكام متنوعة،  للمراأة حقوًقا وعليها واجبات، كما جعل للرجل حقوًقا وعليه واجبات.. وهكذا جاء الإ

لي�ش  التخ�سي�ش  كر.. وهذا  الذَّ نثى غري واقع  الأ ن واقع  الن�ساء ببع�سها، لأ  
َّ

ببع�سها، وخ�ش الرجال   
َّ

خ�ش

جل واملراأة 
َّ
حكام للر معناه عدم امل�ساواة، واإمنا هو العالج ال�سحيح لواقع كل منهما.. وهذا التَّنوع يف بع�ش الأ

ن  يئ، لأ
ّ

ة، ومن م�سوؤولية العمل لتغيري الواقع ال�س
ّ
�سالمي عوة ل�ستئناف احلياة الإ ف املراأة من حمل الدَّ

ْ
ع

ُ
مل ي

.
)35(

جال وللّن�ساء«
ّ
ا للر

ًّ
اخلطاب اإىل هذا العمل جاء عام
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نظامه  وفق  �سفوفه  يف  الّن�ساء  اإدخال  على  احلزب  عمل  فقد  الّتحرير  بحزب  اخلا�سة  وؤية 
ّ
الر على   

ً
وبناء

ة، فالهيكل التَّنظيمي للحزب 
َّ
ردن اإىل مواقع قيادي ة لق�سايا املراأة، اإل اأنها مل ت�سل يف الأ

ّ
اخلا�ش، وروؤيته الفكري

عداءه  عن  ف�ساًل  ا 
ًّ
انقالبي ا 

ًّ
راديكالي ا 

ً
نهج تبّنيه  ب�سبب  ية 

ِّ
ال�رش طبيعته  مع  تن�سجم  ة 

ّ
هرياركي ة 

ّ
برتاتبي يتَّ�سم 

نظمة احلاكمة بو�سفها مرتّدة وكافرة. لالأ

نة من عّدة اأ�سخا�ش من اأع�ساء احلزب ت�سمى »جلنة 
ّ
وي�رشف على احلزب يف كلِّ دولٍة يعمل بها جلنة مكو

ى »الّلجنة املحلية« 
ّ
نة، اأو منطقة حمّددة ت�سم

ّ
الولية« كما اأن هناك جلاًنا اأخرى ت�رشف كلٌّ منها على مدينة معي

اأو مكان حمّدد  ما،  الإ�رشاف على احلزب يف مدينة  تكليف �سخ�ش واحٍد من احلزب مب�سوؤولية  اأحياًنا  ويتم 

ي�سمى »املعتمد«.

وتعترب »جلنة القيادة« هي اأعلى الهرم ويرتاأ�سها رئي�ش احلزب، وقد توىل ال�سيخ تقي الدين الّنبهاين قيادة 

ة وخلفه يف 
ّ
مني احلزب منذ تاأ�سي�سه حتى وفاته �سنة 1977م يف بريوت، عقب انتقاله اإليها ب�سبب املالحقة الأ

ىل مهام 
ّ
2003م، حيث تو اإمارة احلزب حتى وفاته  قيادة احلزب ال�سيخ عبد القدمي زلوم، والذي ا�ستمر يف 

من بريوت، ب�سبب الت�سامح الذي تبديه 
 )36(

مري املهند�ش عطا اأبو الر�ستة، وهو ل يزال يقود احلزب من�سب الأ

ة.
ّ
ة جتاه احلزب، وقادة احلزب جميًعا اأردنيون من اأ�سول فل�سطيني

ّ
الّدولة الّلبناني

ية والتَّكتم ب�سبب مواقفه املت�سّددة جتاه النظام، فيما 
ِّ

وتتم اأن�سطة املراأة يف حزب التحرير يف اإطاٍر من ال�رش

الر�سمي حلرب  الّناطق  إن  فا املثال  اأخرى؛ فعلى �سبيل  التحرير يف مناطق  املراأة يف �سفوف حزب  اأداء  تطور 

، ويف فل�سطني تن�سط املنتميات حلزب التحرير بتنظيم اأن�سطٍة 
)37(

التحرير يف بنغالد�ش هي فهميده خانوم موين

.
)38(

ة على �سبكة النرتنت
ّ
خمتلفة ت�ستهدف الّن�ساء؛ كالدرو�ش واملهرجانات، واإن�ساء املواقع الدعوي

ردن، وذلك ب�سب املخاطر التي يتعر�ش  اإّن منهج الّتغيري لدى حزب الّتحرير عمل على تقلي�ش دور املراأة يف الأ

اأنها  الّنبوية، ويرى  رية 
ّ

لل�س ٍة 
َّ
اأحادي تقوم على قراءٍة  للّتغيري  الّتحرير  اإىل احلزب؛ فروؤية حزب  املنتمون  لها 

حكام ال�رشعية تدلُّ على وجود �سبيل حمّدد،  تباع، ول يجوز اتباع طرٍق اأخرى، اإذ يرى احلزب اأن الأ واجبة الإ

ة، وبناء الدولة التي �سار عليها الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، ويجب على 
ّ
�سالمي وهو طريقة حلمل الدعوة الإ

كّل من تبعه اأن ي�سري عليها، »دون اأن يحيد قيد �سعرة عن تلك الّطريقة يف كلياتها وجزيئاتها، ودون اأن يح�سب 

�سكال، واأما اجلوهر واملعنى فهو مل يختلف،  ن الذي اختلف هو الو�سائل والأ  ح�ساب، لأ
ّ

لختالف الع�سور اأي

.
)39(

قطار« ولن يختلف مهما تعاقبت الع�سور واختلفت ال�سعوب والأ

ية التي ت�سكل 
ِّ

ل اإىل منهج للّتغيري يقوم على الّدعوة ال�رش
َّ

ويف قراءة ال�سيخ النبهاين للطريقة النبوية تو�س

حابة بعد اأن اأم�سوا فرتًة يف كتلة حلقات، ثم املرور 
ّ

نقطة البتداء، ثم تليها مرحلة جمع املوؤمنني يف تكتل ال�س

 بقيام الّدولة 
ً
ة بعد اأن �سارت كتلة املوؤمنني قويًة قادرًة على جمابهة املجتمع كله، وانتهاء

ّ
ملرحلة الّدعوة اجلهري

.
)40(

ة يف املدينة املنورة
ّ
�سالمي الإ
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د احلزب ثالث مراحل لقيام الّدولة: وقد حدَّ

ة.
ّ
يجاد اأ�سخا�ٍش موؤمنني بفكرة احلزب وطريقته لتكوين الكتلة احلزبي وىل: مرحلة الّتثقيف لإ  الأ

�سالم، حتى تتخذه ق�سيًة لها، كي تعمل على اإيجاده يف واقع  ة لتحميلها الإ
ّ
م الّثانية: مرحلة الّتفاعل مع الأ

احلياة.

.
)41(

ا �ساماًل، وحمله ر�سالة اإىل العامل
ًّ
�سالم تطبيًقا عام الّثالثة: مرحلة ا�ستالم احلكم، وتطبيق الإ

الّدولية  ات 
َّ
اأن التفاقي اإذ  كونية واجلوهرية، 

ُّ
وتتَّ�سم روؤية احلزب لق�سايا املراأة وغريها من الق�سايا بال�س

�سالمي وتغريبه، فهو يقول:  ات للهيمنة وال�سيطرة على العامل الإ
ّ
اخلا�سة بحقوق املراأة ما هي اإل ا�سرتاتيجي

»حترير املراأة، يوم املراأة العاملي.. عناوين كثرية وافدة من بالد الغرب، حتمل دعوة للم�سلمني حتى يلحقوا 

.
)42(

�رشة والنظام الجتماعي« باأ�سحابها الكّفار يف نظرتهم اإىل املراأة والأ

اأ�سمايل الكافر، حيث يريد اأن 
َّ
د على ذلك بقوله: »تخ�سع املراأة امل�سلمة حلملة �رش�سٍة من دول الغرب الر ؤكِّ ويو

�سباع ال�سهوة فقط.. اإن هذه  ًة، ومو�سًعا لإ
َّ
يخرجها من خمدع الطهر، وعفاف العالقة، اإىل جعلها �سلعًة جتاري

.
)43(

خرية، وخا�سة بعد 9/11« ونة الأ مة، ولكن وتريتها زادت يف الآ احلملة بداأت منذ بواكري حملته على الأ

اإن م�سرية حزب التحرير جاءت حافلًة بالّتعرجات والّتقلبات والّت�سدعات؛ فقد طبع ال�سيخ املوؤ�س�ش تقي 

ات القرن املا�سي بخ�سو�ش 
ّ
راء التي و�سعها يف خم�سيني ته، وبقيت الآ

ّ
الدين النبهاين احلزب بطابعه و�سخ�سي

ة املوؤ�س�سة للخطاب، 
ّ
ة املركزي

ّ
 اجتهاٍد اأو جتديٍد اأو تغيرٍي يف بنيته الفكري

ّ
املراأة كما هي، ومل يطراأ على احلزب اأي

 معزول، وحال دون توا�سله مع اجلماهري من الرجال 
ّ

مر الذي ح�رش احلزب منذ تاأ�سي�سه يف اإطاٍر نخبوي الأ

لفية والّتبليغ.
ّ

ة اأخرى؛ كالإخوان وال�س
ّ
مر الذي اأف�سح املجال حلركات اإ�سالمي والن�ساء، الأ

ا لروؤيٍة فقهيٍة �ساكنة وجامدة،مل حتفل مبجمل الّتغريات التي طراأت على الّنظام الّدويل 
ً
لقد بقي احلزب اأ�سري

 الّتحديات التي يواجهها احلزب يف امل�ستقبل يف اإطار بروز 
ّ
مع حلول ع�رش العوملة، وتعترب ق�سية املراأة اأحد اأهم

ة تكفل حقوق املراأة وتعطيها م�ساحًة 
ّ
ٍة وعملي

ّ
ة عملت على بلورة منظومٍة خطابي

ّ
ة اإ�سالمي

ّ
وانت�سار روؤى اجتهادي

ة ودميقراطية.
ّ
ة حداثي

ّ
وا�سعًة يف ظّل نظم �سيا�سي



2�

)44(
لفية التَّقليديَّة ال�سَّ

ردن،  لباين )1914-1999م( املوؤ�س�ش احلقيقي لل�سلفية التقليدية يف الأ يعترب ال�ّسيخ حممد نا�رش الدين الأ

فقد متكن خالل حياته من �سياغة مدر�سٍة �سلفيٍة جديدة و�سعته كاأحد اأبرز الرموز ال�سلفية يف الن�سف الثاين 

�سالمي، وحظي بقبول كبري، وقد متيزت مدر�سته ال�سلفية  من القرن الع�رشين، ونال �سهرة وا�سعة يف العامل الإ

�سالمي، كال�سلفية الوهابية يف احلجاز، وال�سلفية الإ�سالحية  اجلديدة ب�سماٍت خا�سة عن �سابقاتها يف العامل الإ

الكتاب  اإىل  الرجوع  اإىل  الدعوة  لفيات يف 
ّ

ال�س اأنها ت�سرتك مع هذه  اإل  املغرب،  الوطنية يف  يف م�رش، وال�سلفية 

والنهيار  العلمي  الركود  حالة  من  اخلروج  اإىل  ت�سعى  اإ�سالحية  كحركٍة  ال�سالح،  ال�سلف  ومنهج  وال�سنة 

�سالمي، والعمل على ا�ستعادة �سورة  ال�سيا�سي وال�سيطرة ال�ستعمارية، من خالل الدعوة اإىل اإحياء الرتاث الإ

ا، من البدع والعوائد وال�رشك، وتر�سيخ القيم 
ًّ
�سالم النقية، وتطهريه من املمار�سات التي علقت به تاريخي الإ

تباع  التوحيد، والإ اإىل  الدعوة  املوؤ�س�سة من  �سا�سية  الأ باملبادئ  تتلخ�ش  �سيلة والتي  الأ ة 
ّ
�سالمي الإ خالقية  الأ

.
)45(

والتزكية

لباين عقب هزمية )1967م( اأثناء وجوده يف �سوريا بتطوير �سلفية جديدة ارتبطت با�سمه، مل  بداأ ال�سيخ الأ

 يف 
ٌ
 كبري

ٌ
تكن معهودة يف بالد ال�سام من قبله، وهي �سلفية علمية دعوية اإحيائية، وكان لل�سيخ ر�سيد ر�سا تاأثري

ة رّكزت على اجلانب 
ّ
ة، اإل اأن هذه القراءة ل�سلفية ر�سيد ر�سا مل تكن �ساملًة، واإمنا كانت جزئي

ّ
توجهاته النظري

لباين على اإعجابه بر�سيد ر�سا بقوله: »اإل اأن  الّنقلي الّن�سي، ولي�ش اجلانب العقلي الّتاأويلي حيث ي�ستدرك الأ

ا 
ً
يد ر�سيد ر�سا متاأثر

ّ
يد ر�سيد ر�سا ل يحملنا على األ نذكر ما وقع فيه من انحراف؛ فقد كان ال�س

ّ
تقديرنا لل�س

ات، والتي 
ّ
�سالمي يف الع�رش احلا�رش من ماديات وابتعاد عن الإميان بالغيبي جواء التي يعي�سها العامل الإ بالأ

.
)46(

ول من اأركان الإميان« �سالم كّله، والركن الأ هي اأ�سل الإ

ترجمٌة  ، وهو  والرتبية«  »الت�سفية  اتخذه حلركته وهو  الذي  عار  ال�سِّ لباين من خالل  الأ فل�سفة  وتتلّخ�ش 

مدن  خمتلف  يف  جولته  خالل  يلقيها  كان  التي  والدرو�ش  الكتب  خالل  من  بها  ب�رّش  التي  ة 
ّ
لل�سلفي ة 

ّ
عملي

ردن خالل ال�سبعينيات عن طريق الدرو�ش التي كان يدعى  وحمافظات �سوريا، وكان ابتداء دخول دعوته اإىل الأ

ني 
ّ
ا �سعبة مدينة الزرقاء، التي كانت ت�سم اإخواني

ً
ردن بدعوٍة من الإخوان امل�سلمني، وخ�سو�س لقائها يف الأ لإ

�ستاذ حممد اإبراهيم  لفي كال�ّسيخ عبد اهلل عزام، وذيب اأني�ش، والدكتور اأحمد نوفل، والأ
ّ

اأقرب اإىل الجتاه ال�س

.
)47(

�سقرة
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ة، قوامها تنقية العقائد والعبادات من ال�ّسوائب والبدع 
ّ
ويقوم مفهوم »الت�سفية والرتبية« على روؤية اإحيائي

ل  »التباع   وهو: 
ّ
اأ�سا�سي مبداأ  على  وتعتمد  عليها،  فراد  الأ وتربية  الزمن،  بها عرب  علقت  التي  والنحرافات 

البتداع« اعتماًدا على احلديث النبوي »خري القرون قرين، ثم الذي يلونهم، ثم الذين يلونهم« ؛ فالتباع ميثِّل 

جوهر نظرية الت�سفية، وذلك من خالل الك�سف عن البدع ومالحقتها، وتطهري املجتمع من اأ�رشارها، ويف ذلك 

�سالم قد اأ�سبح �رشورًة ل منا�ش منها، ول غنى عنها، حلياطته  لباين: »نف�ش البدع املرتاكمة عن الإ يقول الأ

ولهداية النا�ش به.. اإن البدعة يف الدين �ساللة تقود اإىل النار، واإن اهلل ل يقبل اأن يدخل اأحٌد يف الدين ما لي�ش منه، 

.
)48(

واأن العمل على غري ما اأمر اهلل مردود«

وري جًدا تنبيه امل�سلمني على البدع التي دخلت يف  د على منهج التباع بقوله: »ولهذا كان من ال�رشَّ ؤكِّ ويو

لبيان  الّتعر�ش  ينبغي  فقط، ول  وال�سنة  بالّتوحيد  تعريفهم  يكفي  اأنه  البع�ش  يتوهم  كما  مر  الأ ولي�ش  الّدين، 

.
)49(

حاديث ال�سعيفة واملو�سوعة« ات، وي�سكت عن ذلك.. فمن اأ�سباب البتداع يف الّدين: الأ
ّ
ات والبدعي

ّ
ال�رشكي

ا 
ً
 مكتمل بذاته، وهو وا�سح ل يحتاج اإىل �رشٍح اأو تاأويٍل، فهو يغاير متام

ّ
�سالمي لبايّن اأن الّدين الإ يرى الأ

راء والجتهادات التي  �سالم بت�سفيته من الآ خرى، وتتلخ�ش �سبل النَّه�سة وعودة الإ ديان واحل�سارات الأ الأ

ين، لكن هذا الدِّين كما يعلم اجلميع وبخا�سة  ا فهو يقول: »العالج الوحيد هو الرجوع اإىل الدِّ
ًّ
حلقت به تاريخي

�سالم  الإ اإىل  الّدعاة  به  يقوم  اأن  يجب  اإ�سالٍح  اأي  اأّن  اأرى  اأنا  لذلك  الختالف..  اأ�سد  فيه  خمتّلٌف  املتفقهني 

ثانًيا  مة  الأ ْفِهموا 
ُ
وي اأنف�سهم،  ًل 

ّ
اأو يفهموا  اأن  اإىل  يعودوا  اأن  هو  باإخال�ش  �سالم  الإ دولة  قامة  لإ والنَّا�سدون 

الّدين الذي جاء به الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، وذلك ل �سبيل اإليه اإل بدرا�سة الكتاب وال�سنة.. يجب على 

اأهل العلم اأن يتولوا تربية الن�سئ امل�سلم اجلديد على �سوء ما ثبت يف الكتاب وال�سنة.. وهذه الرتبية هي التي 

�سالم، وبدون هاتني املقدمتني: العلم ال�سحيح،  �سالمي ال�سايف، وبالتايل تقيم لنا دولة الإ �ستثمر لنا املجتمع الإ

�سالم، اأو  �سالم، اأو حكم الإ والرتبية ال�سحيحة على هذا العلم ال�سحيح ي�ستحيل يف اعتقادي اأن تقوم قائمة الإ

.
)50(

�سالم« دولة الإ

ردن عام 1980م، والتف حوله  لباين عقب اإقامته يف الأ ا لل�سيخ الأ
ّ
ا و�سيا�سًي

ًّ
لفية الّتقليدية فكري

ّ
تبلورت ال�س

ة يف 
ّ
لباني لفية الّتقليدية الأ

ّ
ا يتوافر على روؤيٍة خا�سة، ومن اأ�سهر ممثلي ال�س

ّ
لوا اجتاًها �سلفًي لبة �سكَّ عدٌد من الطَّ

ردن ال�سيخ حممد �سقرة، وعل حلبي، و�سليم الهاليل، وحممد مو�ش ن�رش، وم�سهور �سلمان، الذين تابعوا  الأ

لباين للدرا�سات العلمية واملنهجية«  مام الأ �سالة« واإن�ساء »مركز الإ لفية الّتقليدية من خالل جملدة »الأ
ّ

ن�رش ال�س

وذلك بتاريخ 2001/1/8م.

�سالم ديٌن  لباين: الإ �سالم ومعناه، فبح�سب الأ لفية الّتقليدية لق�سايا املراأة على مفهوم الإ
ّ

�ش روؤية ال�س
ّ

تتاأ�س

له من خارجه، 
ّ
يكم اإىل ما  امل�سكالت والّنوازل، ول يحتاج  ل�سائر  اإجاباٍت قاطعٍة  مكتمٌل بذاته، ويحتوي على 

�سورته  هت 
ّ
�سو وانحرافاٍت  لتحريفاٍت  ا 

ّ
تاريخًي �ش 

ّ
تعر الذي  �سالم  الإ يف  ولي�ش  امل�سلمني  يف  امل�سكلة  وتكمن 

ة 
ّ
ة وال�سيا�سي

ّ
ة والجتماعي

ّ
لف ال�سالح، فالبدع والعوائد العقدي

ّ
ان ع�رش ال�سحابة وال�س

َّ
الّنقية التي كان عليها اإب

ه 
ّ
ول الذي جاء به النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وم�سدري �سالم، ول بدَّ من العودة للّنبع الأ عملت على ت�سويه الإ
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ن ذلك هو الّدين  نة، لأ
ّ

جوع اإىل الّدين اإمنا هو بالرجوع اإىل الكتاب وال�س
ّ
�سا�سيني وهما الكتاب وال�سنة، فالر الأ

ة، وهو الع�سمة من النحراف والوقوع يف ال�سالل، ولذلك قال عليه ال�سالة وال�سالم: »تركت فيكم 
ّ
ئم باتفاق الأ

.
)51(

 احلو�ش«
َّ
�سيئني لن ت�سلوا بعدهما: كتاب اهلل و�سنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي

واملجتمع،  ولة  الدَّ جمال  يف  يتحقق  �سوف  الإ�سالح  إن  فا حيحة؛ 
ّ

ال�س نة 
ُّ

وال�س الكتاب  اإىل  العودة  د 
ّ
ومبجر

لف من عدم التَّدخل 
ّ

�سل يف املراأة هو لزوم البيت لقوله تعاىل: )وقرن يف بيوتكن( وما كان عليه ن�ساء ال�س »والأ

.
)52(

يف ال�سيا�سة«

�سل؛ فال�سيخ عبد العزيز بن باز يقول: »اإن الدعوة يف  لبانية يف تقرير هذا الأ ة مع الأ
ّ
لفية الوهابي

ّ
وت�سرتك ال�س

ة 
ّ
 كان ذلك بجهة الّت�رشيح اأو الّتلويح بحج

ً
 اإىل الختالط �سواء

ّ
نزول املراأة اإىل العمل يف ميدان الرجال، املوؤدي

ة، وعواقبه 
ّ
ا له تبعاته اخلطرية، وثمراته املر  جدًّ

ٌ
 خطري

ٌ
اأن ذلك من مقت�سيات الع�رش ومتطلبات احل�سارة: اأمر

عمال التي تخ�سها  ة التي تاأمر املراأة بالقرار يف بيتها، والقيام بالأ
ّ
الوخيمة، رغم م�سادمته للنُّ�سو�ش ال�رشعي

ا تقت�سيه 
ّ
 لها عم

ٌ
ْنطلقها احليوي يف هذه احلياة اإخراج

ُ
يف بيتها.. واإخراج املراأة من بيتها الذي هو مملكتها، وم

.
)53(

فطرتها وطبيعتها التي جبلها اهلل عليها«

اخَللْق  يف  واملراأة  الرجل  مب�ساواة  قرار  الإ مع  لبيتها  املراأة  لزوم  �رشورة  على  التقليدية  لفية 
ّ

ال�س د  وت�سدِّ

لباين يو�سي املراأة بقبول ذلك  والتَّكوين اإل اأن املراأة يجب اأن ل تطلب امل�ساواة مع الرجل يف حقوقه؛ فال�سيخ الأ

واللتزام به، فهو يقول: »ل تطلب الزوجة مثاًل اأن ت�ساوي الرجل يف جميع حقوقه.. وعلى املراأة ب�سورة خا�سة 

يتني  ل اهلل به الرجال على الن�ساء يف الآ إن هذا مما ف�سَّ اأن تطيع زوجها فيما ياأمرها به يف حدود ا�ستطاعتها، فا

.
)54(

دة لهذا املعنى« ؤكِّ )الرجال قوامون على الن�ساء( ، )وللرجال عليهن درجة( ، وقد جاءت اأحاديث مو

ال�سلفية  إّن  فا لبيتها،  املراأة  لزوم  على  الت�سديد  يف  والتقليدية  الوهابية  ال�سلفية  ا�سرتاك  من  غم 
ّ
الر وعلى 

ا بخ�سو�ش لبا�ش املراأة؛ فال�سلفية الوهابية تتم�سك بوجوب تغطية املراأة لكافة ج�سدها 
ً
التقليدية اأكرث ت�ساحم

فور؛ فال�سيخ ابن باز يقول: »ل يخفى عليكم 
ّ

ووجهها، وترى اأن ك�سف املراأة لوجهها اإمنا هو من الّتربج وال�س

اأيها امل�سلمون ما عمت به البلوى يف كثري من البلدان من تربج الكثري من الّن�ساء و�سفورهن، وعدم حتجبهن 

اأن ذلك من املنكرات العظيمة،  اإبداءها، ول �سك  التي حرم اهلل عليهن  الكثري من زينتهن  من الرجال، واإبداء 

واملعا�سي الظاهرة، ومن اأعظم اأ�سباب حلول العقوبات، ونزول النقمات، ملا يرتتب على التربج وال�سفور من 

ظهور الفواح�ش، وارتكاب اجلرائم، وقلة احلياة، وعموم الف�ساد.. فاتقوا اهلل اأيها امل�سلمون! وخذوا على اأيدي 

�سفهائكم، وامنعوا ن�ساءكم مما حرم اهلل عليهن، واألزموهن الّتحجب والّت�سرت، واحذروا غ�سب اهلل �سبحانه 

.
)55(

وعظيم عقوبته«

ويوؤكد ال�سيخ عبد العزيز بن باز على �رشورة التَّحجب ولزوم البيوت، فهو يقول: »وقد اأمر اهلل �سبحانه يف 

كتابه الكرمي حتجب الن�ساء، ولزومهن البيوت، وحّذر من الّتربج، واخل�سوع بالقول للرجال �سيانًة لهّن عن 

.
)56(

ا لهّن من اأ�سباب الفتنة«
ً
الف�ساد وحتذير
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ة ع�رشات الكتب والر�سائل يف وجوب لزوم املراأة لبيتها وتغطية وجهها 
ّ
لفية الوهابي

ّ
وقد �سنَّف اأتباع ال�س

اأيها امل�سلم اأن  جانب، فال�سيخ حممد بن �سالح العثيمني يقول: »اعلم  اأمام الأ اأو  ورة،  يف حال اخلروج لل�رشَّ

 دلَّ على وجوبه كتاب ربك تعاىل، و�سنة نبيك 
ٌ
 واجب

ٌ
جانب، وتغطية وجهها اأمر احتجاب املراأة عن الرجال الأ

طرد«. حممد �سلى اهلل عليه و�سلم والعتبار ال�سحيح، والقيا�ش امل�سَّ

�ش 
ّ

ا بخ�سو�ش لبا�ش املراأة، فقد خ�س
ً
ا اأكرث ت�ساحم

ّ
إنها اتخذت موقًفا فقهًي لبانية؛ فا لفية التقليدية الأ

ّ
ا ال�س

ّ
اأم

ّد اأن 
ُ
ل فيه اأن لبا�ش املراأة ل ب

ّ
لباين عدة كتٍب يف بيان لبا�ش املراأة منها: »حجاب املراأة امل�سلمة« وقد تو�س الأ

تتوافر فيه ثمانية �رشوط، وهي:

1- ا�ستيعاب جميع البدن اإل ما ا�سُتثني: »الوجه والكفني«.

2- اأن ل يكون زينة يف نف�سه.

3- اأن يكون �سفيًقا ل ي�سف.

ا غري �سيق. 4- اأن يكون ف�سفا�سً

ا.
ً
ا طيب

ً
ر 5- اأن ل يكون مبخَّ

جال.
ّ
6- اأن ل ي�سبه لبا�ش الر

.
)57(

7- اأن ل يكون لبا�ش �سهرة

ة 
ّ
لفية الوهابي

ّ
ارمة يف لبا�ش املراأة اإل اأنه اّتهم من اأتباع ال�س

ّ
لباين ومقايي�سه ال�س وعلى الرغم من ت�سدد الأ

د على فئات املّتهمني 
ّ
مر الذي حمله على تاأليف كتاب للر فور، والفتنة، الأ

ُّ
بالّتهاون، والدعوة اإىل الّتربج وال�س

اأن ت�سرت وجهها وكفيها،  املراأة  ب واألزم 
ّ

العلماء وت�سّدد وتع�س اأطلق عليه ا�سم »الرد املفحم على من خالف 

.
)58(

واأوجب ومل يقنع بقولهم: اإنه �سنٌة وم�ستحب«

 

فور 
ُّ

ال�س هذا  من  زًنا 
ُ
وح ا 

ً
اأ�س يتفطر  ليكاد  قلبي  كان  واإن  اأّنه  عندي  مر  الأ »وحقيقة  ا: 

ً
معتذر لبايّن  الأ وقال 

إنني ل اأرى  املزري، والّتربج املخزي، الذي تهافتت عليه الن�ساء يف هذا الع�رش، تهافتت الفرا�ش على النار، فا

.
)59(

اأبًدا اأن معاجلة ذلك يكون بتحرمي ما اأباحه اهلل لهّن من الك�سف عن الوجه«

خطار التي تواجه العامل  لفي فكرة الّتغريب والّتقليد كاأحد اأهم الّتحديات والأ
ّ

وتهيمن على جممل الفكر ال�س

لبايّن يحّذر من الّت�سبه بكافة اأ�سكاله   من الّت�سبه بالكفار، ولذلك فالأ
ٌ
�سالمي، فتغريب املجتمع واملراأة نابع الإ

اأزيائهم  اأو  واأعيادهم  عباداتهم،  يف  بالكفار  التَّ�سبه   
ً
ون�ساء رجاًل  للم�سلمني  يجوز  »ل  يقول:  فهو  و�سوره؛ 

 من امل�سلمني 
ٌ
�سف - كثري ة خرج عنهما اليوم - مع الأ

ّ
�سالمي اخلا�سة بهم، وهذه قاعدة عظيمة يف ال�رّشيعة الإ

اأو اجنراًفا مع عادات  هوائهم،  لأ تبًعا  اأو  بدينهم،  اإليه، جهاًل  الّدين والّدعوة  باأمور  نون منهم 
ْ
ع

ُ
ي الذين  حتى 

جانب عليهم  احلا�رش وتقاليد اأوروبا الكافرة، حتى كان ذلك من اأ�سباب ذّل امل�سلمني و�سعفهم، و�سيطرة الأ

.
)60(

وا�ستعمارهم«
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ة ل ترى اأنها من �ساأن املراأة؛ بل 
ّ
لفية الّتقليدية والوهابي

ّ
إن ال�س يا�سية للمراأة فا

ِّ
اأما بخ�سو�ش احلقوق ال�س

لباين »من الّدين، وهي ماأمور بها  جال، فال�سيا�سة بح�سب الأ
ِّ
اإنها يف الوقت احلا�رش ل يجوز ممار�ستها حتى للر

.
)61(

�رشًعا على العموم، اإل اأنه مع ذلك ي�سّدد يف فتاويه على القول: »من ال�سيا�سة ترك ال�سيا�سة«

مبا�رشٍة  اهتماماٍت  على  تتوافر  ل  والتي  الّتبليغ،  كجماعة  ة 
ّ
الدعوي احلركات  من  لفية 

ّ
ال�س تقرتب  وبهذا 

ق من خالل �سيا�سات اأ�سلمة املجتمع، والنفوذ اإىل القاعدة اجلماهريية الوا�سعة  يا�سة، باعتبارها ثمرًة تتحقَّ
ِّ

بال�س

ة.
ّ
�سالمي ة ل غنى عنها قبل الدُّخول يف م�ساألة الّدولة وا�ستئناف احلياة الإ

ّ
إ�سرتاتيجية تغريي كا

حممد  فال�ّسيخ  ة؛ 
ّ
�سيا�سي حركًة  لفية 

ّ
ال�س كون  نفي  على  ة 

ّ
لباني الأ الّتقليدية  لفية 

ّ
ال�س اأتباع  �سّدد  فقد  ولهذا 

.
)62(

لفية: »كلمة تنفي مبعناها املتبادر منه، اأي معًنى يدّل على حركة �سيا�سية«
َّ

د على اأن ال�س ؤكِّ اإبراهيم �سقرة يو

يا�سة 
ّ

ال�س مفهوم  عن  خلروجها  مزاولتها  جتوز  ل  احلداثي:  مبعناها  لفي 
ّ

ال�س اخلطاب  بح�سب  يا�سة 
ّ

فال�س

ن ل ينبغي،  يا�سي على ما هو عليه الآ
ّ

إن خمالطة ال�سلوك ال�س ال�رشعية، يقول ال�سيخ حممد �سقرة: »ومن هنا فا

.
)63(

ة، ومن خالطه يوزر، ومن تاب تاب اهلل عليه«
ّ
باحة لزحزحته عن دائرة املحظورات ال�رّشعي ول وجه من الإ

يا�سة مبعناها ال�رّشعي من 
ّ

ة؛ فال�ّسيخ علي احللبي يرى اأن »ال�س
ّ
لباني لفية الأ

ّ
وؤية اأتباع ال�س

ُّ
ويتفق مع هذه الر

ة، ولن تر�سى اأن تكون 
ّ
لفية لي�ست حركة �سيا�سي

ّ
الّدين، اأما املعنى املعا�رش املنفلت فهي مذمومة، والّدعوة ال�س

.
)64(

كذلك«

يا�سة من 
ّ

يا�سة؛ فال�سيخ حممد مو�سى ن�رش يرى: »اأن ال�س
ّ

 جتاه ال�س
ّ
لفي ب�سكٍل عدائي

ّ
ويتواتر اخلطاب ال�س

ة وال�سليبية؟! 
ّ
نباء اليهودي لفيني، لكن اأي �سيا�سة، اأهي �سيا�سة اجلرائد واملجالت ووكالت الأ

َّ
الّدين عند ال�س

اأم �سيا�سة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم و�سيا�سة اأ�سحابه؟!، اأهي �سيا�سة الدميقراطيني الذين يقولون مقولة 

تعاىل  اهلل  يقولون: »حكم  الذين  �سالم  الإ اأهل  �سيا�سة  اأم  ال�سعب«؟!،  اأجل  من  بال�سعب  ال�سعب  الكفار: »حكم 

بكرثة  معرفة احلق  �سيا�سة  اأهي  �سالم؟!،  الإ قرره  الذي  ال�سورى  مبداأ  من  انطالًقا  ر�سوله  و�سنة  اهلل  بكتاب 

، اأو م�سنع 
ٍّ
ة؟!، ولو كان تاأييًدا لفاح�سٍة، اأو منكٍر، اأو �رشٍك، اأو ناد ليلي

َّ
�سابع املرفوعة يف املجال�ش النيابي الأ

.
)65(

للخمور، اأم �سيا�سة: )اإن احلكم اإل هلل اأمر اأن ل تعبدوا اإل اإياه؟!(«

يا�سة 
ِّ

ال�س وهي  �رشًعا،  مطلوبٌة  فال�سيا�سة  والغمو�ش؛  التَّناق�ش  نحو  لفي 
ّ

ال�س يا�سي 
ِّ

ال�س اخلطاب  ينحى 

 ونفاٌق وغ�شٌّ وخداع، والنُّظم التي ل تعمل على تطبيق حكم اهلل 
ٌ
يا�سة املعا�رشة؛ فهي كفر

ِّ
عية، اأما ال�س ال�رشَّ

لباين: »حماطون بدول  �سد، وامل�سلمون اليوم بح�سب ال�سيخ الأ �سالم يعي�ش غربته الأ �سالم، فالإ خارجة عن الإ

 منهم ل يحكم مبا اأنزل اهلل، اأو ل يحكمون مبا اأنزل اهلل اإل يف بع�ش 
ٌ
ة يف مادتها، ومبتلون بحكام كثري

ّ
كافرة قوي

.
)66(

الّنواهي دون بع�ش«
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للمراأة   ل جمال 
ٌّ

ذكوري �ساأٌن  فهي  ة، 
ّ
نوعي اأ�س�ٍش  على  لبايّن  الأ لفي 

ّ
ال�س يا�سة يف اخلطاب 

ّ
ال�س ماهية  تتحّدد 

ات  فالذَّ احل�سارات؛  بني  املت�سادمة  القيم  من  اإطاٍر  يف  ة، 
َّ
املانوي بالثَّنوية  تتَّ�سم  للعامل  روؤيٍة  وفق  لقتحامه، 

والف�ساد  النِّفاق  قوامها  خربٌة  فهي  املعا�رشة  ة 
ّ
احلداثي ات  الذَّ اأما  املطلق،  واخلري  بالنَّقاء  تت�سم  ة 

ّ
�سالمي الإ

ويتبنى  املعا�رشة،  يا�سة 
ّ

بال�س ال�ستغال  عن  يناأى  ة 
ّ
لباني الأ لفية 

ّ
لل�س يا�سي 

ّ
ال�س اخلطاب  إن  فا ولذلك  واخلداع، 

ة من خالل اللتفات نحو املجتمع ولي�ش الّدولة، فاملجتمع 
ّ
ة تويل اهتمامها للم�ساألة الّدينية الثقافي

ّ
روؤيًة �سيا�سي

البتعاد  فيجب  املعا�رشة،  وموؤ�س�ساتها  الّدولة  اأما  ة، 
ّ
لباني الأ لفية 

ّ
ال�س لر�سالة   

ّ
�سا�سي الأ الهدف  هو  باأفراده 

يعة ويوؤذن با�ستئناف  اإىل قيام دولة ال�رشَّ ورة  عنها وعدم التلب�ش بها، ف�سالح املجتمع �سوف يف�سي بال�رشَّ

ا يف بيان اأهدافها 
ً
�سلمة،كما ت�سدد دوم ة كغايٍة نبيلٍة وثمرٍة من ثمرات الإ�سالح و�سيا�سات الأ

ّ
�سالمي احلياة الإ

عي نحو ا�ستئناف حياٍة اإ�سالميٍة را�سدٍة على منهاج الّنبوة«، اإل 
َّ

يف بندها اخلام�ش على القول بـ»�رشورة ال�س

ولة، وذلك بالبدء يف  ّد اأن مير مبراحل ل غنى عنها قبل قيام الدَّ
ُ
ا�سدة ل ب

ّ
ة الر

ّ
�سالمي اأن ا�ستئناف هذه احلياة الإ

ل اأمانة الّتكليف للقيام باأعباء الّدولة 
ّ
ا على حتم

ً
ا وقادر

ًّ
فراد املجتمع حتى ي�سبح رباني ات ت�سفية وتربية لأ

َّ
عملي

ة 
ّ
ك والبتداع واملذهبي املن�سودة، عرب �سيا�ساٍت بعيدة املدى تعمل على تطهري وتنقية املجتمع من �سور ال�رشِّ

ة ل ي�سوبها الّتغرب اأو قيم الكفر، ف�سيا�سات اأ�سلمة 
ّ
وري

ُ
ة طه

َّ
ٍة َتَقِوي

ّ
ة �سلفي

ّ
والنحالل والنحراف، وتكوين هوي

يا�سي وقيام الّدولة.
ّ

املجتمع هي الكفيلة وحدها للتَّو�سل اإىل العمل ال�س

عن  انحراًفا  فيه  ترى  واملجتمع  والّدولة  للعامل  روؤيٍة  على  يتوافر  لباين  الأ الّتقليدي  لفي 
ّ

ال�س فاخلطاب 

و�سلَّت  امل�سلمني  قوة  اأنهكت  التي  موم 
ُّ

ال�س »اأن  دعاتها  اأحد  ويرى  ال�سالح،  لف 
ّ

ال�س ومنهج  نة 
ُّ

وال�س الكتاب 

�سالم واأهله ودولته، واإمنا هي  حركتهم، ونزعت بركتهم، لي�ست هي �سيوف الكفر التي اجتمعت على الكيد لالإ

�سالمي على فرتات بطيئٍة ولكنها متوالية، واأكيدة  اإىل داخل ج�سم العمالق الإ اجلراثيم اخلبيثة التي ت�سلَّلت 

.
)67(

املفعول«

ة على 
ّ
�سالمي مة الإ دة من الّداخل: »لكي ل ت�ستيقظ الأ ة مهدَّ

ّ
�سالمي ة الإ

ّ
م ويرى �سليم الهاليل اأن ح�سون الأ

ة 
ّ
إقامة م�سانع داخلي ة الكفر با

ّ
امة املحقونة باجلراثيم الفاتكة، واإمعاًنا يف ت�سليلها.. فقد قام اأئم

َّ
بر ال�س وخز الإ

ه العبيد من الرويب�سات  �سياد من الفرجنة واليهود، وينفذِّ اخل.. وهذا ما يخّطط له الأ موم من الدَّ
ُّ

فراز ال�س لإ

اإىل جهنم -عياًذا  اإىل يومنا هذا، تدعو  اللة ترفع عقريتها  ال�سَّ اأر�سنا.. ومل تزل جموع  الذين ا�ستن�رشوا يف 

ة ينبحون، 
ّ
باهلل-، فهاهم دعاة الدميقراطية ي�رشخون، وهاهم اأرباب ال�سرتاكية ينهقون، وها هم اأولياء القومي

.
)68(

ّنهم مل ي�ستنريوا بنور العلم، ومل يلجوؤوا اإىل ربوة ذات قرار متني« والنا�ش وراءهم يلهثون، لأ

 املتعّلق بالغرب، ويعطي اأهميًة اأكرب للعامل 
ّ
لباين اأ�سباب تخلُّف امل�سلمني بالعامل اخلارجي ويعلِّل ال�سيخ الأ

ل وا�ستعباد الكّفار حتى اليهود  د على القول: »لي�ست علَّة بقاء امل�سلمني فيما هم عليه من الذُّ الّداخلي؛ فهو ي�سدِّ

الكّفار  طات  خمطَّ على  الوقوف  عدم  اأو  الواقع،  بفقه  العلم  من  الكثريين  جهل  هي  ة، 
ّ
�سالمي الإ ول  الدُّ لبع�ش 

.
)69(

وموؤامراتهم.. اإمّنا العلة هي اإهمالهم العمل باأحكام الّدين كتاًبا و�سّنة«
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لباين اأن تقليد الكّفار واتباع �سبيلهم ومنهاجهم اأحد اأ�سباب التَّخلف والتَّبدع والكفر؛ فكّل الّنظم  ويعترب الأ

الح 
ّ

لف ال�س
ّ

نة وما كان عليه ال�س
ّ

�سالم، وهو يوؤكد اأن »ما جاء يف الكتاب وال�س ة لحظ لها يف الإ
ّ
ال�سيا�سية الغربي

بل  و�سائل،  ابتكار  يجيزون  الذين  النا�ش  بع�ش  يحمل  الذي  بب 
ّ

ال�س لكن  ة، 
ّ
م الأ تكفي  والو�سائل  الغايات  من 

ا 
ّ
اإم ي�سمى  ما  لتحقيق  يتخذونها  هم  التي  للو�سائل  الكّفار  يقلِّدوا  اأن  نف�سهم  لأ يجيزون  اأقول:  اأن  واب 

ّ
ال�س

لفاظ التي ل حقيقة لها، فهم - اأعني بع�ش  بالدميقراطية - زعموا - اأو بالعدالة الجتماعية، ونحو ذلك من الأ

على  ب�رشيعتنا  اأغنانا  وجل  عز  نا 
ُّ
رب نحن  الو�سائل،  هذه  يف  الكّفار  يقلِّدوا  اأن  نف�سهم  لأ يجيزون   - امل�سلمني 

الّتف�سيل الذي �سبق بيانه اآنًفا، اأن نكون عالًة على الكّفار، فنحن اإذا ما �سلكنا �سبيلهم فنكون قد اأعر�سنا عن 

.
)70(

�سبيل املوؤمنني، واتبعنا �سبيل الكافرين وامل�رشكني«

 
ّ

يا�سي التاآمري
ّ

ة يفزع من اخلطاب ال�س
ّ
لباني لفية الأ

ّ
�سالة« النَّاطقة با�سم ال�س عداد جملة »الأ ولعّل املطالع لأ

�سالمي« بالقول: »ك�رشَّ بنو  الذي ل يخلو منه عدد، فقد علَّقت هيئة التحرير، حتت عنوان: »اأحوال العامل الإ

الكاذبة  عاوى  الدَّ اإنها  قلوبهم..  مكنون  واأبدوا  املكذوبة،  دميقراطيتهم  �سفحة  وطووا  اأنيابهم،  عن  �سفر  الأ

.
)71(

واليافطات الفاجرة«

يا�سي، ول يجوز للمراأة اأن تتعاطى مع 
ّ

لفية التَّقليدية للح�سور يف املجال ال�س
َّ

ول جمال للمراأة بح�سب ال�س

ة؛ 
ّ
�سالمي  م�ستورٌد، يتناق�ش مع ال�رّشيعة الإ

ٌ
 كفري

ٌ
ة بح�سب هذا اخلطاب نظام

ّ
نظمة الدِّميقراطية؛ فالدميقراطي الأ

لباين ي�سدد على اأن »الّدميقراطية: وهي عند وا�سعيها ومعتنقيها حكم ال�ّسعب نف�سه بنف�سه، واأّن  فال�ّسيخ الأ

ّن الدميقراطية  ة والعقيدة.. لأ
ّ
�سالمي لطات جميًعا، وهي بهذا العتبار مناق�سٌة لل�رّشيعة الإ

ّ
ال�ّسعب م�سدر ال�س

�سالم نقي�سان ل يجتمعان.. ول عربة مبن  ة والإ
ّ
اأن نكفر بالّطاغوت.. فالدميقراطي ُِمرنا  اأ  طاغوٍت، وقد 

ُ
نظام

.
)72(

ة«
ّ
�سالمي يحاول اأن يجعلها من ال�ّسورى الإ

يقول:  فهو  والن�ساء  للرجال  فيها  وامل�ساركة  حرمتها  على  د  ؤكِّ يو لباين  الأ إّن  فا النتخابات؛  بخ�سو�ش  اأما 

 ل جتوز، واملجال�ش النِّيابية التي ل حتتكم اإىل 
ٌ
يا�سية: فهي بالطريقة الدميقراطية حرام

ّ
ا النتخابات ال�س

ّ
»اأم

ة، ل يجوز العرتاف بها، ف�ساًل عن اأن 
ّ
كرثية، فهي جمال�ش طاغوتي كتاب اهلل و�سنة ر�سوله، اإمنا تتحاكم اإىل الأ

ة من �سنع اليهود 
ّ
نها الطريقة غربي ي�سعى امل�سلم اإىل اإن�سائها، ويتعاون يف اإيجادها وهي حتارب �رشع اهلل، ولأ

.
)73(

والّن�سارى ول يجوز �رشعا التَّ�سبه بهم«

نظرًة  اأفرز  �سالمي،  الإ ين  الدِّ ولطبيعة  وال�سيا�سي،   
ّ
الجتماعي الواقع  لبيئة  الّتقليدي  لفي 

ّ
ال�س دراك  الإ اإّن 

ٍة �سيا�سيٍة تهدف اإىل اإ�سالح اخللل الواقع يف 
ّ
اأنه مع ذلك عمل على توظيفها يف �سياق نظري اإل  دونيًة للمراأة، 

ة »الّت�سفية والرّتبية« اإذ تتمّتع هذه النَّظرية بح�سوٍر كثيف يف جممل اخلطاب يف 
ّ
�سالمي، وفق نظري العامل الإ

ة، 
ّ
�سالمي �سالمي، وا�ستئناف احلياة الإ  �رشيٍح كطريٍق وحيد للنُّهو�ش بواقع العامل الإ

ّ
�سياق م�سموٍن �سيا�سي

واأن�ساأت جلنة  الهدف،  �سبيل حتقيق هذا  املراأة يف  لفية على توظيف 
ّ

ال�س فقد عملت  والدولة؛  واإقامة اخلالفة 

وت وعقد املحا�رشات للمراأة وفق 
ُ
ي
ُ
الب يف  بالنِّ�ساء  الت�سال  وظيفتها   ،

)74(

لباين الأ مام  الإ ملركز  تابعًة  ًة 
َّ
ن�سائي

حياء  اخل من خالل القاعدة ولي�ش الهرم، وهي تنت�رش يف معظم الأ اإ�سرتاتيجيٍة تقوم على قر�ش املجتمع من الدَّ

ا وا�سًعا يف �سفوف الن�ساء.
ً
الفقرية يف املدن الرئي�سة، وحتقق انت�سار
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املراأة  ا يف طريق تقدم 
ًّ
اأ�سا�سي ة ت�سكل عائًقا 

ّ
التقليدية وما �ساكلها من �سلفيات كالوهابي ال�سلفية  اأّن  ويبدو 

هورية التقوية املعادية للتَّطور التاريخي، فهي تتوافر  ة، وذلك ب�سبب طبيعتها الطُّ
ّ
ة وال�سيا�سي

ّ
وحقوقها املدني

ة، دون العتبار بالتغريات التاريخية،، وهي ت�رش على بقاء دور 
ّ
�سالمي على اعتقاد را�سخة باكتمال التجربة الإ

�رشة، وفق روؤيٍة �سارمٍة ملفهوم قوامة الرجل،  ا يف املجال اخلا�ش يف البيت وتدبري �سوؤون الأ
ً
املراأة منح�رش

�سالم، ترى  ة لالإ
ّ
�سالم للمراأة تكفل لها حقوقها بح�سب روؤيٍة وقراءٍة ظاهري وترى اأن املنزلة التي اأعطيت يف الإ

ا وف�ساًدا.
ً
خر �رش يف ذاتها كماًل مطلًقا، ويف الآ

والتقدم  النه�سة  إن  فا ال�سالح،  ال�سلف  بفهم  وال�سنة  الكتاب  اإىل  العودة  د 
َّ
جمر إن  فا وؤية 

ُّ
الر هذه  فبح�سب 

ٌع، وخروج عن الدِّين  خرى؛ فهو تخلٌف، وتبدُّ ة، اأما التَّلب�ش وال�ستفادة من احل�سارات الأ
ّ
ت�سبح م�ساألًة بديهي

املراأة وحقوقها،  عن  بالّدرا�سات  زاخرٌة  ة 
ّ
�سالمي الإ املكتبة  إن  »فا �سلمان:  م�سهور  ال�سيخ  فبح�سب  حيح، 

ّ
ال�س

والواجبات عليها، وبيان املوؤامرات التي حتاك �سّدها من الّتغريب، وتفنيد بواطيل اخل�سوم، وتزييف دعاوى 

.
)75(

العلمانيني«

موال، وم�سيدة  لفي فهو اأنها »اأ�سبحت �سبكة جلمع الأ
ّ

اأما واقع املراأة املعا�رشة بح�سب هذا التَّ�سور ال�س

حكام  ا للو�سول اإىل الغايات، و�سبب ذلك كّله: التفلت من الأ
ً
ف�ساد، و�سلم لل�سباب، وو�سيلة لرتويج الف�ساد والإ

.
)76(

ة«
ّ
التي فيها �سعادة الب�رشي

امل�سلمة وطريٌق  املراأة  اإل موؤامرة على  املراأة ما هي  اأّن منّظمات حقوق  ال�سيخ حممد مو�سى ن�رش  ويرى 

�سالم، اأنها موؤامرات ولي�ست موؤمترات،  ف�ساد، فهو يقول: »علينا اأن نحذر موؤامرات اأعداء الإ اإىل الّتغريب والإ

يريدون  ن�ش واجلان.. فهم  الأ �سياطني  عليهم  اليهود، وما ميلي  عليهم  فيها ما ميلي  يكررون  اإنها موؤمترات 

خالقي ي�سبق  ن النحالل الأ ملجتمعاتنا اأن تقع يف حماأة الرذيلة، ويريدون ملجتمعاتنا اأن تلهث خلف الفاح�سة، لأ

.
)77(

ة«
ّ
�سالمي د اأن َتْف�سد املراأة الإ

ُ
ة، ول ب

ّ
�سالمي ة الإ

ّ
م الحتالل الع�سكري، فال بدَّ اأن تنحّل الأ

ة وامل�سلمة 
ّ
�سالم من اأجل املراأة العربي  فهو »عيٌد يّتخذه اأعداء الإ

ّ
اأما حقوق املراأة، والحتفال بيوم املراأة العاملي

ة 
ّ
�رش امل�سلمة، كي ت�سبح املراأة العربي ة، واإف�ساد الأُ

ّ
�سالمي ة، لتخريب املجتمعات الإ

ّ
لحقوها باملراأة الغربي

ُ
كي ي

.
)78(

دُّ يد لم�ٍش، ولي�ش لزوجها قوامٌة عليها، ولي�ش لوليها �سلطة« ُ
ة ل َتر

ّ
ة والغربي

ّ
جنبي وامل�سلمة كاملراأة الأ

ود 
ُ
يا�سية للمراأة، وذلك ب�سبب اجُلم

ِّ
لفية التقليدية على جممل احلقوق ال�س

ّ
وؤية التاآمرية لل�س

ُّ
لقد انعك�ست الر

�سالم،  ولة، والنوع الجتماعي يف الإ لها ال�سيا�سي اخلا�ش بالدَّ
َّ
والنغالق الذي يطبع اجتهادها و�سلوكها ومتخي

لباين مينع املراأة من  ومنوذج دولة املدنية التي اأ�س�سها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف املدينة املنورة، فال�سيخ الأ

.
)79(

يا�سة«
ِّ

لف هو عدم التَّدخل يف ال�س
ّ

يا�سية بقوله: »ما كان عليه ن�ساء ال�س
ّ

كافة حقوقها ال�س

ح حتيًزا �سدَّ املراأة؛ فال�سيخ عبد الرحمن  ولعل موقف اجلماعة ال�سلفية يف الكويت من ق�سية املراأة يو�سِّ

لفية يف الكويت اأ�سدر كتاًبا بعنوان: »حكم تويل املراأة الوليات العامة 
َّ

وحي لل�س
ُّ
ب الر عبد اخلالق الذي يعترب الأ
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وال�سرتاك يف املجال�ش الّت�رشيعية نائبًة وناخبة« تو�سل فيه اإىل اأن »القول باأّن من حّق املراأة اأن تكون ع�سوًا 

جال يف جمال�ش ال�سورى واحلكم، واأن تتوىل جميع الوليات العامة، واأنه يجب ت�سويتها مع الرجال يف 
ّ
مع الر

.
)80(

، وفيه من الفتئات على ال�رشيعة وتبديل الدِّين«
ٌ
جميع احلقوق والواجبات قوٌل منكر
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)�1(
لفية اجلهاديَّة ال�سَّ

�سالمي الإ�سالحي الذي تبلور يف حدود القرن  لفية اجلهادية املعا�رشة قطيعًة مع الفكر الإ
ّ

�سكلت احلركة ال�س

الثامن ع�رش وامتد حتى منت�سف القرن الع�رشين، وت�سبعت هذه احلركة باأفكاٍر راديكاليٍة ثوريٍة و�سعت يف 

طروحات الإ�سالحية، التي  و�ساع والأ قلب اأولوياتها اجلهاد كمفهوٍم ثورٍي يهدف اإىل النقالب على جممل الأ

 يف الو�سول اإىل غاياتها 
ٍّ
ا بالعتماد على منهٍج �سلمي

ًّ
ة تدريجي

ّ
�سالمي تطالب بتطبيق ال�رّشيعة واإقامة الّدولة الإ

نظمة القائمة باعتبارها  ة انقالبية تهدف اإىل الإطاحة بالأ
ّ
واأهدافها، وان�سغلت مبفهوم اجلهاد كاأيديولوجيا ثوري

ة املعا�رشة، 
ّ
�سالمي ة والإ

ّ
نظمة العربي ة جميع الأ  على كفر وردَّ

ُّ
ة الذي ين�ش

ّ
ة، ا�ستناًدا اإىل مبداأ احلاكمي

ّ
جاهلي

ة اأو 
ّ
ا �سيا�سًيا يقوم على اأ�سا�ش الفكرة القومي

ً
ة، التي تبنت منهج

ّ
والتي ن�ساأت عقب اأفول املرحلة ال�ستعماري

يديولوجيات. ة، اأو خليط من هذه الأ
ّ
ة الي�ساري

ّ
ة الليربالية، اأو ال�سرتاكي

ّ
الدميقراطي

كانت  والتي  ردن،  الأ يف  اجلهادية  ال�سلفية  لظهور  ة 
ّ
احلقيقي البداية  1991م  الّثانية  اخلليج  حرب  �سكلت 

املوؤ�س�ش احلقيقي  �سيد قطب  ويعترب  ال�سبعينيات،  عقد  العربي خالل  العامل  من  مناطق خمتلفٍة  قد ظهرت يف 

الفكر  مع  قطيعًة  اأحدث  ا 
ًّ
اأ�سا�سي مرجًعا  اأفكاره  لت  �سكَّ فقد  املعا�رش؛  العامل  يف  اجلهادية  ال�سلفية  للجماعات 

ة يف جممل 
ّ
لفية اجلهادي

ّ
ا وبياًنا تعتمد عليه ال�س

ً
�سالمي، ويعترب كتابه »معامل يف الطريق« د�ستور الإ�سالحي الإ

اأطروحاتها وروؤيتها للعامل من خالل مفهومني تاأ�سي�سيني وهما: »احلاكمية« و»اجلاهلية«.

للمدر�سة  كبري  زخٍم  اإعطاء  يف  ال�سوفييتي  الحتالل  �سّد  فغاين  الأ اجلهاد  �ساهم  الّثمانينيات  حقبة  ويف 

ردين من اأ�سٍل فل�سطيني ال�سيخ عبد  اجلهادية، التي �سارك فيها اأحد اأهم اأقطاب ومنظري اجلهادية، وهو الأ

ن  اإىل اأفغان�ستان، وعمل على تاأ�سي�ش »مكتب اخلدمات«، منذ و�سوله 1984م. ومتكَّ غادر  الذي   
)82(

عزام اهلل 

ردن حيث  �سالمي ومنها الأ ال�سيخ عزام من ا�ستقطاب عدد كبري من الراغبني يف اجلهاد من �ستى اأنحاء العامل الإ

ردن، وعقب حرب اخلليج  عداد نواة ال�سلفية اجلهادية يف الأ لف، وقد �سكلت هذه الأ ردنيني حوايل الأ بلغ عدد الأ

الثانية جاء من اخلليج عدد من اأتباع ال�سلفية اجلهادية، حيث �سهد عقد الت�سعينيات انطالقة ال�سلفية اجلهادية 

.
)83(

ردنية الأ

ردن، بال�سرتاك مع ال�سيخ اأبو  ة يف الأ
ّ
لفية اجلهادي

ّ
 اأحد اأهم منظري ال�س

)84(

يعترب ال�ّسيخ اأبو حممد املقد�سي

ردن بعد اأن كانت م�ستتة بدون روابط  لفية اجلهادية يف الأ
ّ

تبلورت على يديهما ال�س فقد   ،
)85(

الفل�سطيني قتادة 

عقد  لفية اجلهادية يف مطلع 
ّ

ال�س ردن ع�رشات اخلاليا  الأ �سهد  فقد  وتنظيمية �رشيحة،  وا�سحة،  اأيديولوجية 

التيار  لهذا  ة 
ّ
احلقيقي الولدة  اأن  اإل  ردنيني«،  الأ فغان  و»الأ حممد«  »جي�ش  جماعة  مقدمتها  ويف  الت�سعينيات، 
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، واأبو م�سعب 
ّ
مام« عام 1994م، وكان من اأبرز اأع�ساءه اأبو حممد املقد�سي كانت مع ما عرف بق�سية »بيعة الإ

ردن فور عودتهما،  الت�سعينيات، واتفقا على بدء العمل يف الأ اأوائل  التقيا يف باك�ستان يف  الزرقاوي، واللذين 

وهو ما مت من خالل الدرو�ش وتوزيع الكتب والن�رشات التي كان يكتبها املقد�سي، والتي تدعو اإىل اإقامة الدولة 

، ي�ستند اإىل تكفري الّنظام، والتح�سري لتغيريه عن طريق العنف اجلهادي 
ٍّ
 ثوري

ٍّ
ة وفق منهٍج جهادي

ّ
�سالمي الإ

حيث  احلركة،  �سفوف  يف  وجتنيدهم  ع�ساء  الأ من  عدٍد  ا�ستقطاب  يف  اجلهادية  لفية 
ّ

ال�س جنحت  وقد  الثوري، 

لط، 
ّ

ان، والزرقاء، وال�س
ّ
ة؛ كعم

ّ
ردني ة يف معظم املدن الأ

ّ
لفية اجلهادي

ّ
ا وا�سًعا لتيار ال�س

ً
�سهدت الت�سعينيات انت�سار

واإربد، ومعان.

ة �سارمة فيما يتعلق بالّدولة واملجتمع 
ّ
ة ثوري

ّ
ة راديكالي

ّ
ة على روؤيٍة �سمولي

ّ
لفية اجلهادي

ّ
تقوم اأيديولوجية ال�س

اأفعال  يحكم  اأن  يجب  الذي  ال�رشعي  للّتكليف  يخ�سع  اأن  ّد 
ُ
ب ل  امراأًة  اأو  رجاًل  ن�سان  الإ اأن  ترى  اإذ  واملراأة؛ 

ا ويف مقدمتها مفهوم »احلاكمية« الذي ا�ستعاره 
ًّ
ن�سان، وتعترب املفاهيم التي بلورها �سيد قطب مرجًعا اأ�سا�سي الإ

ة ل تعترب تكفريية 
ّ
على املودودي، اإل اأن نظرية احلاكمي �سالمي ال�سهري يف القارة الهندية اأبو الأ من املفكر الإ

�سالم، وهي لي�ست متحّققة  ة الإ
ّ
ة الراهنة ل حتتفظ �سوى با�سمي

ّ
�سالمي ة؛ فاملجتمعات الإ

ّ
بطبيعتها، واإمنا جتهيلي

ا، 
ً
اآثم يكون  املودودي  بح�سب  لل�رّشيعة  عماًل خمالًفا  يرتكب  ن 

ّ
امراأًة مم اأو  رجاًل  كان   

ٌ
�سواء فامل�سلم  ا؛ 

ًّ
واقعي

، ول ميكن ملجتمٍع 
)86(

ة«
ّ
�سالمي �سالم، وي�سبح يف عداد املجتمعات غري الإ وكذلك املجتمع؛ فهو »يخلع عنه ربقة الإ

.
)87(

�سالم حلياته« ا بينما يختار غري منهج الإ
ًّ
ر نف�سه اإ�سالمي

ّ
»اأن يت�سو

غم من اأن املودودي مل ي�ستغل مبنطق الّتكفري اإل اأنه دفع اأ�س�سه واآلياته اإىل اأق�سى احلدود يف كتابه: 
ّ
وعلى الر

ة الراهنة مع اأنها ترّدد �سهادة الّتوحيد: )ل 
ّ
�سالمي ربعة يف القراآن« وخال�سته؛ اأن املجتمعات الإ »امل�سطلحات الأ

.
)88(

اإله اإل اهلل( اإل اأنها ل تعرف معناها ومقت�سياتها

ا على يد �سيد قطب يف كتابه: »معامل يف الطريق« وهو 
ًّ
لياأخذ بعًدا تكفريي لقد جاء تطوير مفهوم احلاكمية 

النا�رشي، ويتلخ�ش هذا  الّنظام  يد  1966م يف م�رش على  اأ�سا�سها، واأعدم عام  اأُدين على  التي  الوثائق  اأحد 

مة، وي�ستخدم قطب مفهوم »اجلاهلية« والذي  املفهوم باأن الّت�رشيع حّق هلل وحده، واأن �سلطة التنفيذ �ساأن الأ

خر من ال�سيخ اأبو احل�سن الندوي من مفكري �سبه القارة الهندية، وهو ي�ستخدم هذا امل�سطلح  ا�ستعاره هو الآ

ب�سكٍل متواتر ومكّثف يف خطابه، واجلاهلية بالن�سبة اإليه لي�ست مرحلة تاريخية، واإمنا اأحوال واأو�ساف تتحقق 

اإنه  م�سلم،  كل جمتمع غري  هو  قطب،  بح�سب  اجلاهلي  فاملجتمع  ما،  نظام  اأو  ما  و�سع  يف  مقوماتها  بوجود 

ر�ش فعاًل.. تلك املجتمعات التي تزعم لنف�سها اأنها م�سلمة.. والنا�ش  ي�سم »جميع املجتمعات القائمة اليوم يف الأ

�سالم، لكي جتعل مهم م�سلمني من  اإىل الإ اأن تقوم بردهم من جاهليتهم  الدعوة  لي�سوا م�سلمني، ويجب على 

.
)89(

جديد«

لوهية   خ�سائ�ش الأ
ّ

ر�ش، وعلى اأخ�ش  واجلاهلية لدى قطب »تقوم على اأ�سا�ش العتداء على �سلطان اهلل يف الأ

وال�رشائع  والقيم  الّت�سورات  و�سع  حتى  اإعطاءهم  �سورة  يف  للب�رش  احلاكمية  ت�سند  اإنها  احلاكمية..  وهي 

، وبناء على ذلك يخل�ش اإىل القول »نحن اليوم يف جاهلية 
)90(

و�ساع مبعزل عن منهج اهلل« نظمة والأ والقوانني والأ

.
)91(

�سالم« كاجلاهلية التي عا�رشها الإ
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ة اإىل النتباه والتيقظ اإىل ما 
َّ
اإن املراأة بح�سب الروؤية ال�سلفية اجلهادية ل تخرج عن هذا الو�سف، فهي مدعو

يحيط بها من اأخطار، ف�سيد قطب يوؤكد على اأ�سل امل�ساواة بني املراأة والرجل فهو يقول: »فاأما بني اجلن�سني 

ة، ومل يفرد الّتفا�سل اإل يف بع�ش 
ّ
ن�ساني فقد كفل للمراأة م�ساواًة تامة مع الرجل من حيث اجلن�ش واحلقوق الإ

للجن�سني،  ن�ساين  الإ الو�سع  حقيقة  على  يوؤثر  ل  مما  التبعة،  اأو  الدربة،  اأو  ال�ستعداد  يف  املتعلقة  املالب�سات 

.
)92(

فحيثما ت�ساوى ال�ستعداد والدربة والتبعة ت�ساويا، وحيثما اختلف �سيء من ذلك كان التفاوت بح�سبه«

�سالم قد منح املراأة من احلقوق  د اأن »الإ ؤكِّ �سالم فهو يو ويوؤكد �سيد قطب على املنـزلة التي بلغتها املراأة يف الإ

منذ اأربعة ع�رش قرًنا ما مل متنحه اإياها احل�سارة الغربية حتى اليوم.

.
)93(

�رشة«  وهو قد منحها - عند احلاجة - حق العمل وحق الك�سب، ولكّنه اأبقى لها حق الرعاية يف الأ

 

خالق،  ا لن�سوء الأ
ً
�رشة م�سدر اإل اأن �سيد قطب يرى اأن دور املراأة هو رعاية اجليل اجلديد، ويجعل من الأ

�رشة هي قاعدة املجتمع، وتقوم  ومرجًعا يف احلكم على املجتمع بالّتح�رش والتخلف؛ فهو يقول: »حني تكون الأ

وظائف  اأهم  هي  النا�سئ  اجليل  رعاية  وتكون  العمل،  يف  الزوجني  بني  الّتخ�س�ش  اأ�سا�ش  على  �رشة  الأ هذه 

�سالمي تكون هي البيئة  �رشة على هذا النحو يف ظل املنهج الإ ا.. ذلك اأن الأ
ً
�رشة.. يكون هذا املجتمع متح�رّش الأ

ين�ساأ يف وحدة  اأن  النا�سئ، والتي ي�ستحيل  ة ممثلًة يف اجليل 
ّ
ن�ساني الإ خالق  القيم والأ ي فيها 

ِّ
التي تن�ساأ وتنم

.
)94(

�رشة« اأخرى غري وحدة الأ

�رشة  ن�ساين ي�سري باجتاه ال�سبط للنـزوات احليوانية، وح�رشها يف نطاق الأ  ويعتقد قطب: »اأن خط التقدم الإ

على اأ�سا�ش الواجب لتوؤدي بذلك وظيفًة اإن�سانية لي�ست اللذة غايتها، واإمنا هي اإعداد جيٍل اإن�ساين يخلف اجليل 

.
)95(

ة«
ّ
ن�ساني زها بروز اخل�سائ�ش الإ

ِّ
ة التي ميي

ّ
ن�ساني احلا�رش يف مرياث احل�سارة الإ

اأما بخ�سو�ش مفهوم القوامة فهو يقول: »اأما اأن الرجل قوام عليها: )الرجال قوامون على الن�ساء مبا ف�سل 

اهلل بع�سهم على بع�ش ومبا اأنفقوا من اأموالهم( فوجه الّتف�سيل هو ال�ستعداد والدربة واملرانة يف ما يخت�ش 

مومة، يواجه اأمور املجتمع فرتًة اأطول ويتهياأ لها بقواه الفكرية  بالقوامة. فالرجل بحكم تخلُّ�سه من تكاليف الأ

ي يف املراأة جانب العواطف 
ِّ
مومة تنم جميًعا، بينما حتتجز هذه التكاليف املراأة معظم اأيامها، فوق اأن تكاليف الأ

إذا جعلت له القوامة على املراأة فبحكم ال�ستعداد  والنفعالت، بقدر ما ينمو بالرجل جانب التاأمل والتفكري، فا

نفاق، وللّناحية املالية �سلٌة قويٌة بالقوامة، فهو حٌق مقابل تكليف  والدربة لهذه الوظيفة، فوق اأنه املكلف بالإ

مر اإىل  ينتهي يف حقيقته بامل�ساواة بني احلقوق والّتكاليف يف حميط اجلن�سني وحميط احلياة. فاأما حني يرد الأ

عاية اأكرث مما للرجل، وهو احلق 
ّ
ة، فللمراأة من حّق الر

ّ
ة املجردة من مالب�سات الوظائف العملي

ّ
ن�ساني الدائرة الإ

.
)96(

الذي يقابل حّق القوامة«

ردن مع روؤية �سيد قطب حول املراأة واملجتمع والّدولة، بل عملت  ة يف الأ
ّ
لفية اجلهادي

ّ
ويتوافق منظري ال�س

ا 
ًّ
ا اأ�سلي

ً
نظمة والدول يف كافة اأرجاء العامل، كفر على تو�سيعها وفق منظومٍة متكاملٍة توؤ�س�ش للقول بتكفري الأ
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ة الدميقراطية، وال�سرتاكية، وال�سيوعية، والقومية، وكفر ردة و�رشك 
ّ
يطال اأهل الكتاب واملنظومات الراأ�سمالي

لفي اجلهادي؛ فال�سيخ 
ّ

�سالمي، وقد اأخذت هذه امل�ساألة م�ساحًة وا�سعًة يف الفكر ال�س يطال العاملني العربي والإ

�سالم فح�سب، ولهذا فالتحاكم اإىل كالم الب�رش عن  عبد اهلل عزام يرى اأن: »التحاكم اإىل الكتاب وال�سنة هو الإ

عناق، فكلُّ من ر�سي برتك كالم اهلل وبتحكيم كالم غريه، اأو تقدمي  �سالم من الأ ى وطواعية هو خلع لربقة الإ ر�سً

�سالم، وهذا هو الكفر بعينه ل غب�ش فيه ول لب�ش ول  نة، فالحظ له يف دين الإ
ّ

كالم اأي ب�رٍش على القراآن وال�س

.
)97(

خفاء«

ا، فالكفر ملٌة واحدة، والذين 
ًّ
ا اأو رو�سي

ًّ
ا اأو اأفغاني

ًّ
ؤّكد اأن »الطاغوت هو الطاغوت عربًيا كان اأو اأمريكي وهو يو

به يف  يحكم  الذي  والقانون  الّدينية،  ال�ّسعائر  واأقاموا  �سلُّوا و�ساموا  واإن  كّفار  اهلل  اأنزل  ما  بغري  عون 
ِّ
ي�رش

.
)98(

موال هو الذي يحّدد هوية احلاكم من حيث الكفر والإميان« عرا�ش والدماء والأ الأ

ة 
ّ
ة تراثي

ّ
ات فقهي

ّ
ة املعا�رشة بال�ستناد اإىل مرجعي

ّ
�سالمي ة والإ

ّ
نظمة العربي ة الأ ؤّكد اأبو قتادة على كفر وِردَّ ويو

ومعا�رشة، اأمثال ابن تيمية، وال�ّساطبي، وال�سنقيطي، وحممد بن عبد الوهاب، وحممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ، 

واأحمد �ساكر، وغريهم.

�سالم، واإعادة اخلالفة ب�سبب الكفر  �سالمي ل�سرتجاع دار الإ ويخل�ش اإىل اأن موجبات اجلهاد يف العامل الإ

ت هذه البالد، نتيجة �سيطرة اأنظمٍة دميقراطيٍة كافرٍة ُت�سند الّت�رشيع اإىل غري اهلل، وتعمل على 
ّ
دة التي عم

ّ
والر

.
)99(

�سالم وامل�سلمني تبديل ال�رشيعة وحماربة الإ

ا يف بيان كفر الّنظام الدميقراطي بعنوان »الدميقراطية دين«  �ش كتابً
ّ

اأما ال�سيخ اأبو حممد املقد�سي فقد خ�س

ا 
ً

جاء فيه: »اإن الدميقراطية دين غري دين اهلل، وملة غري ملة التوحيد، واأن جمال�سها النِّيابية لي�ست اإل �رشوح

لهدمها  وال�سعي  بل  العبيد،  على  اهلل  حّق  هو  الذي  الّتوحيد  لتحقيق  اجتنابها  يجب  ة 
ّ
للوثني ومعاقل  ك،  لل�رشِّ

ا كما يحلو لبع�ش امللب�سني اأن يجعلوه.. بل 
ًّ
ا اجتهادي

ً
ومعاداة اأولياءها وبغ�سهم وجهادهم.. واأن هذا لي�ش اأمر

 م�ستبني وكفر بواح �رشاح، قد حذر اهلل تعاىل منه يف حمكم تنـزيله وحاربه امل�سطفى �سلى 
ٌ
هو �رشٌك وا�سح

.
)100(

اهلل عليه و�سلم«

�ساتري، والنُّظم  اإن مفهوم احلاكمية الذي تتبناه ال�سلفية اجلهادية ي�سري يف م�سمونه ال�سيا�سي اإىل الكفر بالدَّ

حزاب، واحلكومات،  ال�سيا�سية املعا�رشة واحلكومات، وكافة املوؤ�س�سات ال�سيا�سية املتمثلة يف الربملانات، والأ

�سالمي. من يف العامل العربي والإ والق�ساء، واملوؤ�س�سات الع�سكرية القائمة؛ كاجلي�ش، والأ

»اإفراد اهلل بحق  ال�سلفية اجلهادية:  القراءة  الذي يعني ح�سب  الّتوحيد  باعتبارها خارجة عن مفهوم  وذلك 

إن م�ساركة الرجل واملراأة باعتبارهما مكّلفني باللتزام بال�رّشيعة داخل املوؤ�س�سات  الت�رشيع واحلكم«، ولذلك فا

ة النتخابية اأو الت�رشيعية، اأو املجال�ش البلدية، اأو ال�سلطة التنفيذية، اأو 
ّ
ة �سواء اأكانت م�ساركة يف العملي

ّ
ال�سيا�سي

نظمة الكافرة واجلاهلية  نها تعطي م�رشوعية لالأ إنها ل جتوز، وت�سل اإىل حّد الكفر، وذلك لأ منية، والع�سكرية، فا الأ

نظمة وت�ساهم يف ا�ستمرارها. الفا�سدة، وتعترب اإعانًة للظاملني على امل�سلمني ف�ساًل عن اأنها ت�ساهم يف اإ�سناد الأ
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ة عن 
ّ
ة انقالبي

ّ
اأيديولوجية ثوري اإىل  إنها ت�ستند  الّتغيري التي تتبعها ال�سلفية اجلهادية؛ فا ا ا�سرتاتيجيات 

ّ
اأم

كانت  واإن  اليوم  واقع  تغيري  »م�ساألة  بالقول:  �سرتاتيجية  الإ هذه  عن  املقد�سي   
ّ

ويعرب ة، 
ّ
اجلهادي ة 

ّ
القو طريق 

ن الّتغيري ال�سامل يحتاج اإىل اإعداٍد واإمكانيات، واإىل  من همومنا واآمالنا لكّننا ل نتعجلها قبل اأوانها، وذلك لأ

ت�سافر جهود اأهل هذا التيار يف كّل مكان، وتركيزها يف مكان منا�سب، وتوقيت منا�سب.. وما تقوم به كثري من 

الّتجمعات واجلماعات الّتابعة للّتيار ال�سلفي اجلهادي من اأعمال جهادية هنا وهناك، واإن كان ظاهرها اأنها فقط 

من اأعمال الّنكاية يف اأعداء اهلل، ول ترتجم اإىل تغيرٍي عاجل للواقع، اإل اأنها على املدى البعيد �ستهيئ الرجال الذين 

كفاء الذين �سيقودون  ننا نعتقد اأن الرجال الأ �سيقومون بعملية الّتغيري والّتمهيد للتغري احلقيقي وال�ّسامل، لأ

مة اإىل ذلك، لن يخرجوا لنا من وراء املكاتب، اأو من خالل النتخابات و�سناديق القرتاع، كال بل �ستخرجهم  الأ

لنا خنادق القتال و�سيفرزهم لنا اجلهاد.

ته وحماربة الّتنديد بكافة األوانه، 
ّ
إننا نعمل يف ن�رش التوحيد ب�سمولي  وحتى منلك اإمكانات التغيري ال�ّسامل فا

امل�سلمني يف بالدنا،  حاد وجماعات  املتخبطة لآ املنحرفة والولءات  فكار  الباطلة والأ العقائد  ون�سعى يف تغيري 

وندعوهم اإىل حتقيق التوحيد، والرباءة من ال�رشك والّتنديد، فهذا النوع من الّتغيري هو اأهم اأنواع الّتغيري، 

.. ومع هذا فنحن ل نتعنت يف اأن نكون نحن من مي�سك بزمام الّتغيري، ول 
ٌ
 حقيقي

ٌ
وبدونه لن يكون هناك تغيري

يلزم من ذلك اأو ن�سرتط اأن تكون البداءة من بالدنا، بل نحن جنٌد من جند هذا التيار، وحيث راأينا اإخوًة لنا 

اإيجاد داٍر  اأوًل من  اإىل �سّفهم، فال بّد  اأبواب الّتغيري وقفنا معهم، وانحزنا  ر�ش على  اأي بقعة من بقاع الأ يف 

ا�ستع�سى عليهم  امل�سلمني ما  يفتح اهلل على  اأن  اإليها، وتقويتها، وميكن بعد ذلك  الهجرة   
ّ
ثم للم�سلمني، ومن 

.
)101(

تغيريه«

اإىل  تهدف  التي  اجلهادية  والقوة  العنف  غري  للتغيري  اإ�سرتاتيجية  اأي  اجلهادية  ال�سلفية  اأن�سار  يرى  ول 

العربي  العامل  يف  القائمة  نظمة  الأ لقتال  اأولوية  تعطي  اجلهادية  ال�سلفية  هذه  وكانت  ة، 
ّ
�سالمي الإ الدولة  قيام 

�سالمي، باعتبارها كافرة مرتدة، وفًقا لروؤية �رشعية فقهية ت�ستند اإىل القول باأولوية قتال )العدو القريب(  والإ

كما بني ذلك املهند�ش عبد ال�سالم فرج - اأمري تنظيم اجلهاد يف م�رش - ، يف كتابه: »الفري�سة الغائبة« فهو 

إن  ة فا
ّ
�سالمي قطار الإ ؤّكد اأن فر�ش اجلهاد العيني واجب على كّل م�سلم �سّد احلكام، فهو يقول: »بالنِّ�سبة لالأ يو

مور، وذلك العدد من هوؤلء احلكام الذين انتزعوا قيادة   يقيم يف ديارهم، بل اأ�سبح العدو ميتلك زمام الأ
ّ
العدو

.
)102(

امل�سلمني، ومن هنا فجهادهم فر�ش عني«

اأن  بعد  �سالمي  والإ العربي  العامل  داخل  اجلهاد  لوجوب  ا 
ًّ
فقهي ا 

ً
تنظري قتادة  اأبو  يقّدم  ال�سياق  نف�ش  ويف 

ما  ب�سبب  ر�ش،  الأ القول: »هوؤلء احلكام مف�سدون يف  اإىل  ل 
َّ

تكفري احلكام، ويتو�س دلة يف  الأ ي�ستطرد يف ذكر 

مة، وب�سبب حكمهم ب�رشيعة ال�ّسيطان، واهلل قد اأمر املوؤمنني بجهاد املف�سدين يف  هم عليه من البغ�ش لهذه الأ

�سالم،  عرا�ش عن �رشيعة الإ ر�ش، وهوؤلء احلكام اجتمع فيهم ما تقّدم من حماربة هلل ولر�سوله، وذلك بالإ الأ

�سالم عليهم كل قيام  اأن يقوم اأهل الإ ر�ش، فالواجب  ف�ساد يف الأ نة والإ
ّ

حكام الكتاب وال�س وترك اخل�سوع لأ

.
)103(

ر�ش منهم« حتى تطهر الأ
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ة يف منت�سف الت�سعينيات، حيث تولَّدت 
ّ
قليمي �سرتاتيجية بداأت تتغري يف ظل الّتحولت الّدولية والإ اإل اأن هذه الإ

ة 
ّ
�سالمي نظمة العربية والإ ة قوامها: اأن »العدو القريب« الذي متّثله الأ

ّ
لفية اجلهادي

ّ
قناعٌة لدى بع�ش قطاعات ال�س

مريكية وحلفاءها من الإ�رشائيليني، انتهت  ل تقوم بذاتها، واإمنا بغريها، وهذا الغري يتمّثل بالوليات املتحدة الأ

ة 
ّ
�سالمي ببلورة نظريٍة جديدة على يد اأ�سامة بن لدن واأمين الظواهري اأ�سفرت بدورها عن ولدة »اجلبهة الإ

، عام 1998م .
)104(

مريكان« العاملية لقتال اليهود وال�سليبيني والأ

لفية اجلديدة يف كتاب بعنوان: »فر�سان 
ّ

�سرتاتيجية اجلديدة للحركة ال�س وقد توىل الظواهري الّتنظري لهذه الإ

ل فيه اإىل خال�سة يقول فيها:
ّ

« تو�س
ّ
حتت راية النبي

ة كّلها من اأن تدخل اأكابر املجرمني: 
ّ
�سالمي مة الإ ة، بل ل بد لالأ

ّ
ة وطليعتها اجلهادي

ّ
�سالمي ّد للحركة الإ

ُ
»ل ب

من  اأيدي  حترتق  حتى  العدو،  اأر�ش  اإىل  املعركة  ننقل  اأن  علينا  لذلك  املعركة،  يف  واإ�رشائيل  ورو�سيا  اأمريكا 

.
)105(

ي�سعلون الّنار يف بالدنا«

ة يف �سفوف تنظيم القاعدة 
ّ
ردني ة الأ

ّ
لفية اجلهادي

ّ
�سرتاتيجية اإىل التحاق عدٍد من اأتباع ال�س لقد اأدت هذه الإ

القاعدة  تنظيم  اإمارة  الذي توىل  الزرقاوي -  اأبو م�سعب  العاملية، ويعترب  لفية اجلهادية 
ّ

ال�س بات ميثِّل  الذي 

ردنية، وقد التحق به ال�سيخ اأبو اأن�ش ال�سامي، ويعترب  موز ال�سلفية اجلهادية الأ
ُّ
يف العراق - ، اأحد اأبرز الر

ات 
ّ
ة حيث عمد اإىل الّتو�سع يف العملي

ّ
لفية اجلهادي

ّ
ة يف تاريخ ال�س

ّ
وع القاعدة عنًفا ودموي

ُ
هذا الفرع اأحد اأكرث ُفر

.
)106(

ات«
ّ
النتحارية، وجّند الن�ساء من خالل »كتيبة ال�ست�سهادي

، وبرزت ظاهرت »ال�ست�سهاديات« كنموذٍج 
ّ

ة اإىل اإدخال املراأة يف العمل اجلهادي
ّ
لفية اجلهادي

ّ
لقد عمدت ال�س

�سالم، وقد اأفتى ال�سيخ عبد اهلل عزام بخروج املراأة للجهاد دون اإذن زوجها اأو وليها يف  للمراأة املقاتلة يف الإ

مة، اأو احتالل اأرا�سي امل�سلمني فهو يقول: »فقد تكّلمنا طوياًل عن حكم اجلهاد اليوم يف  حالة العتداء على الأ

لف واخللف من 
ّ

ره ال�س
ّ
اأفغان�ستان وفل�سطني، ويف كل ما �سابهها من اأرا�سي امل�سلمني املغت�سبة، واأكّدنا ما قر

ني، اأنه اإذا اعتدي على �سرٍب من اأرا�سي امل�سلمني اأ�سبح اجلهاد فر�ش عني 
ّ
حمدّثني ومف�رشين وفقهاء واأ�سولي

.
)107(

على اأهل تلك البقعة، تخرج املراأة دون اإذن زوجها«

»الن�ساء  يقول:  بّد من حمرم فهو  ل  الهجوم  للجهاد يف حال  املراأة  اأنه يف حال خروج  ال�سيخ عزام  ويرى 

 بالّتعليم اأو الّتمري�ش اأو اإغاثة املهاجرين، واأما 
ٌ

ات ل يجوز لهّن اأن ياأتني بدون حمرم، وعملهن خمت�ش
ّ
العربي

.
)108(

ن مل تقاتل« ة حتى الآ
ّ
فغاني ّن املراأة الأ ات القتال، لأ

ّ
القتال فال ت�ستطيع العربي

ت عقب وفاته حيث دخلت املراأة يف �ساحات القتال يف مناطق عّدة، بعد 
ّ

ويبدو اأن فتوى عبد اهلل عزام قد تغري

الّتطورات التي حدثت عقب اأحداث احلادي ع�رش من �سبتمرب، فقد اأ�سبح منوذج املراأة املجاهدة ي�سيطر على 

ة باملراأة، فقد اأّلف ال�سيخ يو�سف العيريي كتاًبا بعنوان: »دور الن�ساء يف جهاد 
ّ

ة اخلا�س
ّ
لفية اجلهادي

ّ
ات ال�س

ّ
اأدبي

ة 
ّ
لفية اجلهادي

ّ
 منظري ال�س

ّ
عداء: مناذج للمراأة املجاهدة من ن�ساء ال�سلف« ، ويعترب العيريي واحًدا من اأهم الأ
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حابيات والّتابعيات الّلواتي 
ّ

عودية، فعقب �رشده ل�سل�سلٍة من ال�س
ّ

ة، وهو اأول اأمرٍي لتنظيم القاعدة يف ال�س
ّ
العاملي

لف نقلنا 
ّ

ا املراأة امل�سلمة يف هذا الع�رش: »هذه اأختي امل�سلمة �رشيحٌة من ن�ساء ال�س �سً
ّ
جاهدن وقاتلن، قال حمر

ا واحًدا من 
ً
ا اأّننا مل نذكر لك اإل جانب

ً
لك جهادهن، ومثلهّن كثري، وما مينعنا من ال�ستزادة اإل خ�سية الإطالة، علم

احلة، 
ّ

�سريتهّن، فكيف لو ذكرنا لك طرًفا من عبادتهن وخ�سيتهن هلل، وعلمهن و�سدقهن  و�سائر اأعمالهن ال�س

.
)109(

اإًذا لطال بنا املقام، ولكن فيما ذكرنا كفاية اإن �ساء اهلل«

�سالم يف ع�سوره الّزاهية على دول الكفر  ويوؤكد العيريي على دور املراأة يف اجلهاد بقوله: »ومل ينت�رش الإ

ة؛ فهي التي تربي اأولدها على اجلهاد، وهي 
ّ
كرث منه عّدة وعدًدا، وماًل، اإل ملا كانت املراأة على قدر امل�سوؤولي الأ

القائل: »وراء كّل رجٍل عظيم  اأولدها وزوجها على موا�سلة ذلك الطريق، فكانت مقولة   
ِّ

التي ت�سرب وت�سرب

ة على 
ّ
م امراأة« تنطبق على ن�ساء امل�سلمني اآنذاك، فنقول: »وراء كل جماهٍد عظيٍم امراأٌة« وما حر�ش اأعداء الأ

إذا ف�سدت ف�سد اإنتاجها وف�سد من حولها.. اإن املراأة  ة، فا
ّ
م نهم علموا باأّن املراأة هي قوام الأ حترير املراأة اإل لأ

ل يف 
ّ
اتها وعواطفها، وح�سورها لي�ش عبارًة عن مكم

ّ
اع اليوم يجب ح�سورها وبكل اإمكاني

ّ
 يف ال�رش

ُّ
 مهم

ٌ
عن�رش

اع 
ّ

ة دورك يف ال�رش
ّ
اع، كال بل اإّن ح�سورها يعدُّ ركيزًة من ركائز الّن�رش وموا�سلة الّطريق.. ولبيان اأهمي

ّ
ال�رش

ليبية اجلديدة التي ي�ّسنها العامل بقيادة اأمريكا 
ّ

ما احلرب ال�س
ّ
�سالم، ل �سي املحتدم اليوم بني ملل الكفر ومّلة الإ

�سالم  �سالم وامل�سلمني ل بّد لنا اأن نذّكرك بجانٍب من دورك عك�سته لنا �سورة املراأة املجاهدة يف ع�رش الإ �سّد الإ

.
)110(

الذهبي«

ة 
ّ
تاريخي القتال، من خالل ذكر مناذج  املراأة على  املعا�رش يف حتري�ش   

ّ
لفي اجلهادي

ّ
ال�س ويتواتر اخلطاب 

 ف�ساًل عن حقوق املراأة يف كتابه: »م�رشوع 
ّ
�ش ال�ّسيخ اأبو حممد املقد�سي

ّ
�سالم، وقد خ�س للمراأة املقاتلة يف الإ

�سالم، ويرق�ش على   اآخر يعزف عليه اأعداء الإ
ٌ
و�سط الكبري«، الذي افتتحه بقوله: »حقوق املراأة وتر ال�رّشق الأ

نغمات عزفهم اخلبيث اأذنابهم يف بالد امل�سلمني، فيّدعون اأن املراأة م�سطهدة، ل يف بالد امل�سلمني التي تخّلت عن 

�سالم نف�سه، مغلوب على اأمرها، مقهورة باحلجاب، حما�رشة بقيود  �رشيعة اهلل، بل هي عندهم م�سطهدة يف الإ

الطهارة واآ�سار العفاف، مظلومة بتعّدد الزوجات، مرياثها ن�سف مرياث الرجل، ولي�ش لها حرية الزواج ممن 

رها، اأو قل: حتّللها من ال�رّشائع التي ي�سفونها بالعادات والّتقاليد البالية، 
ّ
يخالفها يف الدين، ويطالبون بتحر

ات بّثوها يف بالد امل�سلمني 
ّ
ة خمتلفة امل�سمي

ّ
كربت كلمٌة تخرج من اأفواههم.. وقد اأن�ساأوا لفعل ذلك منّظمات ن�سوي

والّزنا واخلنا بحجة  ور 
ُ
والُفج والعهر  بل  بالف�سق،  املجاهرة  على  املراأة  �سوا 

ّ
ا، وحر

ًّ
ا ومعنوي

ًّ
مادي ودعموها 

وا الّطرف  �سود مع املراأة، وغ�سُّ ة، وتاريخهم الأ
ّ
ية، ويف ظل غطاء الّدميقراطية.. وتنا�سوا ثقافتهم الغربي

ّ
احلر

جل يف 
ّ
ا ينالها من مهانٍة وقمع واإذلل يف كثري من بالدهم التي ت�سّدر دعاوى حترير املراأة وم�ساواتها بالر

ّ
عم

.
)111(

بالدنا«

نتيجٍة مفادها:  اإىل  �سالم، وبيان حقوقها وواجباتها، وي�سل  الإ املراأة يف  املقد�سي يف ذكر مكانة  وي�ستطرد 

بتاريخ  ل 
ّ
»واملتاأم فيقول:  تها، 

ّ
اأم عن  ودفاعها  �سالم  الإ راية  حملة  يف  ودورها  ة، 

ّ
�سالمي الإ املراأة  مكانة  ق 

ُّ
تفو

ل من اآمن 
ّ
امل�سلمني يرى دور املراأة الفاعل يف ن�رشة الّدين ورفع رايته حيث ا�سرتكت منذ فجر النُّبوة فكان اأو

قه امراأة، ويف بيعة العقبة كانت للمراأة م�ساركًة، ويف ق�سة الهجرة كانت عوًنا  بالّنبي �سلى اهلل عليه و�سلم و�سدَّ
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امل�سورة  م�ستوى  على  وا�سحة  تواجٌد وم�ساركٌة  للمراأة  كان  واأيامهم  امل�سلمني  كثري من غزوات  ا، ويف 
ً
ودرء

.
)112(

واإعانة املقاتلني ب�سوٍر �ستَّى بل وبالقتال«

وي�ست�سهد  والعلمانية،  الدينية  ة 
ّ
الغربي الّثقافة  يف  املراأة  ة 

ّ
دوني بيان  يف  طويلٍة  �سفحاٍت   

ّ
املقد�سي وي�رشد 

باإح�ساءات عديدٍة تدلل على النتقا�ش من حقوق املراأة يف الغرب، وممار�سة العنف �سّدها، وي�سّدد على �سور 

مريكي مع املراأة يف العراق واأفغان�ستان، وغريها من املناطق التي خ�سعت  ة واجلي�ش الأ
ّ
مريكي دارة الأ تعامل الإ

مريكي. لالحتالل الأ

حوة التي ظهرت والتي حتّدت الغرب الكافر، 
ّ

ة عقب ال�س
ّ
�سالمي د اأن الغرب ي�سعى اإىل اإف�ساد الهوية الإ ؤكِّ ويو

اإ�سالم غربي متاأمرك، ومن ثم فحربهم على هذه  اإ�سالم مودرن  اإل من  اأنهم مل ولن ير�سوا   
ٌ
ويقول: »معلوم

 
ٌ

ا على العّفة والّطهارة والف�سيلة، فهي يف حقيقتها حرب
ً
القطعة من القما�ش »احلجاب« اإ�سافًة اإىل كونها حرب

على هذا الّدين الذي ياأمر بهذه املحا�سن، ويوجب احلجاب.

 على رف�ش النبطاح واخل�سوع لثقافِة الغرب الفاجرة، 
ٌ
وحقيقة احلجاب كما يقراأه اأعداوؤنا اإعالٌن �رشيح

 على 
ٌ
ة التي تعتزُّ بها، وموؤ�رش

ّ
�سالمي تها الإ

ّ
اقطة.. وهو ميثل بالّن�سبة للمراأة امل�سلمة هوي

ّ
وعوملته الكافرة ال�س

النَّج�سة.. وما دام حجاب  ة 
ّ
ة، والتَّحرر من رقِّ طاغوت احل�سارة الغربي

ّ
�سالمي العّزة والكرامة والكربياء الإ

�سالم قطًعا ل يطيقون روؤيته على روؤو�ش امل�سلمات، ول  املراأة امل�سلمة كذلك، وما دامت هذه حقيقته؛ فاأعداء الإ

ي�سمحون به اأو يقبلونه اإل عندما مي�سخ كرايٍة بي�ساء ُترفع اإعالًنا للهزمية والنحدار اأمام الهيمنة والّثقافة 

ة.
ّ
والعوملة الغربي

ة ونه�ستها من �سباتها واإعالنها رف�ش النبطاح حل�سارة الغرب الفا�سدة 
ّ
م  على �سحوة الأ

ٌ
احلجاب موؤ�رش

الحتاد  ك  تفكُّ بعد  الكافر  الغرب  يواجه  الذي  اجلديد  التحدي  على   
ٌ
موؤ�رش احلجاب  ركابها..  يف  ري 

َّ
ال�س اأو 

�سالم واأن�ساره بالّت�سدي لها ولكفرها وعربدتها.. د الإ
ّ
ال�سوفييتي، وتفرد اأمريكا بالهيمنة على العامل، وتفر

إّنه يف احلقيقة يقراأه ويفهمه وفق هذه املعاين، ولذلك جتده  ني واأذنابهم فا
ّ
فكلُّ من يحارب احلجاب من الغربي

إّن من مل يدرك هذه احلقائق �سيعجب  �سالم، وكل ما ميتُّ اإليه من �رشائع، ومن ذلك احلجاب.. واإل، فا يحارب الإ

يات، وا�ستيعاب علمانيتهم لكّل �سيٍء اإل هذه القطعة من 
ّ
اأ�سّد العجب من حربهم على احلجاب مع تغنيهم باحلر

.
)113(

القما�ش!!«

اأها مكانًة رفيعًة مل حتظى بها املراأة يف 
ّ
�سالم اأعطى املراأة حقوقها وبو ة ت�سدد على اأن الإ

ّ
ة اجلهادي

ّ
اإن ال�سلفي

ؤّكد على م�ساواة املراأة مع الرجل يف اخَللْق  ة املعا�رشة؛ فهي تو
ّ
ابقة ول يف احل�سارات احلداثي

ّ
احل�سارات ال�س

القيم  اإىل  ي�ستند  اإن�ساء جيل قراآين فريد،  بيتها لكي تتوىل  اأن تكون يف  املراأة  �سل يف  الأ اأن  والتَّكوين، وترى 

ة.
ّ
خالقي ة هي منبع القيم الأ

ّ
لفية اجلهادي

ّ
�رشة بح�سب ال�س ة املثلى؛ فالأ

ّ
�سالمي الإ
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جل 
ّ
خالقي ولي�ش من خالل الّتقنية والّت�سنيع، فاملراأة خماطبة كالر والتَّقدم والّتاأخر ياأتي مبدى اللتزام الأ

ة، لبتعاده عن ال�رّشيعة، 
ّ
 قد دخل يف و�سف اجلاهلي

ّ
�سالمي نة النبوية، ومبا اأن املجتمع الإ

ّ
يف القراآن الكرمي وال�س

إن واجب املراأة اأن  ة م�ستوردة كالدميقراطية؛ فا
ّ
نظمٍة غربي يا�سية املعا�رشة كفرت لتبنيها لأ

ّ
نظمة ال�س ومبا اأن الأ

ة ت�ستند اإىل مفهوم »اجلهاد« يف 
ّ
ة انقالبي

ّ
جل على تغيري املجتمع والّدولة من خالل اأيديولوجية ثوري

َّ
تعمل مع الر

نظمة القائمة وقيام دولة اخلالفة. طاحة بالأ �سالم كطريٍق وحيٍد لالإ الإ

ة، حيث عملت على دمج املراأة 
ّ
ة اجلهادي

ّ
ات ال�سلفي

ّ
ولذلك فقد اأ�سبح منوذج املراأة املجاهدة م�سيطرًا على اأدبي

ة، واعتربت احلجاب اأحد رموز املقاومة 
ّ
ة الثوري

ّ
 من اأركان اإ�سرتاتيجيتها النقالبي

ٍّ
يف م�رشوعها كركٍن اأ�سا�سي

ة، ودخلت املراأة يف »كتائب ال�ست�سهاديات«، ف�سال عن القيام باأعماٍل م�ساندٍة للرجل، 
ّ
ورف�ش الهيمنة الغربي

ة.
ّ
ا املتعلق بال�ّسبكة العنكبوتي

ً
 وخ�سو�س

ّ
ويف مقدمتها املجال الإعالمي

ة املعوملة بداأ يتعاظم يف مناطق متعّددة من العامل وكذلك يف 
ّ
لفية اجلهادي

ّ
ويبدو اأن م�ستقبل املراأة داخل ال�س

بالنِّ�ساء وجتنيدهن يف �سفوف احلركة  الت�سال  خرية من خالل  الأ ونة  الآ لفيات يف 
ّ

ال�س ن�سطت  ولقد  ردن،  الأ

ة. 
ّ
ة اجلهادي

ّ
ال�سلفي
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)114(
التَّبليغ والدَّعوة

اإىل  ة املعا�رشة، فهي ل ت�سعى 
ّ
�سالمي عوية يف احلركات الإ ا للجماعة الدَّ

ًّ
ا مثالي

ً
تعترب جماعة التَّبليغ منوذج

ة يف �سياق اأيديولوجيتها احلركية وبراجمها العملية، اإل اأنها ل تنكر اأن غايتها النِّهائية قيام 
ّ
اإقامة دولٍة اإ�سالمي

، فهي ترى اأن اإ�سرتاتيجيتها الّدعوية �سوف 
ّ
�سالمي �سالمي ليحكم العامل الإ ة، وعودة الّدين الإ

ّ
�سالمي اخلالفة الإ

ت�سفر عن قيام دولة ال�رّشيعة ب�سكل غري مبا�رش، باعتبارها الّثمرة النِّهائية والغاية املثلى لكل امل�سلمني، وهي 

ز مكايّن حمّدد.
ِّ
ة فدعوتها ل تقت�رش على حي

ّ
ة اأممي

ّ
جماعٌة تّت�سم بكونها عاملي

اأ�سبحوا  الذين  ع�ساء  الأ لعدد كبري من  �سكلت حا�سنًة  إنها  فا  ،
ّ
الإحيائي الّدعوي  غم من منهجها 

ّ
الر وعلى 

ة.
ّ
ة واجلهادي

ّ
ة ال�سيا�سي

ّ
�سالمي فاعلني فيما بعد يف �سفوف احلركات الإ

وهو   ، )1186-1945م(  الكاندهلوي  اإ�سماعيل  بن  اإليا�ش  حممد  ال�ّسيخ  يد  على  الّتبليغ  جماعة  تاأ�س�ست 

�رشٍة جمعت بني الِغنى والعلم ال�رّشعي  لأ  ،
)115(

بالهند �سهارنفورد  قرى  من  قرية  وهي  كاندهلة،  مواليد  من 

ه �سنًّا، 
ُ ُ
، ودر�ش على اأخيه الذي كان يكرب

)116(

ة
ّ
ة املنت�رشة يف �سبه القارة الهندي

ّ
والّت�سوف على الّطريقة اجل�ستي

حناف، وح�رش درو�ش ال�سيخ حممود ح�سن الذي كان يعترب اأكرب  ثم �سافر اإىل ديوبند حيث در�ش يف مدر�سة الأ

.
)117(

�سيوخ الهند

وظهر ال�سيخ حممد اإليا�ش و�سط بيئة ي�سفها الّداعية ال�ّسهري اأبو احل�سن الّندوي بقوله: »كان ذلك الّزمن 

يف  الّدعوة  لهذه  ن�ساط  مركز  اأكرب  وكان   ،
ّ
الربهمي  

ّ
الوثني باء  الآ دين  اإىل  والعودة  دة، 

ّ
الر حركة  ن�ساط  زمن 

ة، واأنهم ينتمون اإىل اأ�رش 
ّ
�سالمي املناطق التي ي�سكنها امل�سلمون، الذي يقال عنهم اأنهم اأ�سلموا اأيام احلكومات الإ

ة التي متنح لكل فرٍد وجماعٍة حرية العتناق 
ّ
وان يف راأي احلكومة الجنليزي ة قدمية، وقد اآن الأ

ّ
وبيوتات هندوكي

انتزعت  الذين  امل�سلمني  ت�سعف  حركٍة  كّل  وت�سجيع  ال�سحيق،  ما�سيها  على  والعودة  تريدها،  جماعٍة   
ّ

ي لأ

�سك باحل�سارة 
ّ
منهم احلكم.. ون�سطت هذه الّدعوى يف املناطق التي ميعن �سّكانها امل�سلمون يف اجلهالة والتم

القبائل   من 
ٌ
ارتّد، فعاًل كثري عراف، وقد  العقائد والعادات والأ ة، وم�ساركة موا�سيعهم يف كثرٍي من 

ّ
الهندوكي

.
)118(

�سالم، وعادوا اإىل دين اآبائهم« ة عن الإ
ّ
�سول الهندوكي امل�سلمة املنحدرة من الأ

دينهم،  اإىل  العودة  يف  الّنا�ش  ت�ساعد  عن طريقٍة  البحث  اإىل  اإليا�ش  ال�سيخ حممد  دفع  على  الواقع  هذا  عمل 

اأمة  خري  )كنتم  تعاىل:  قوله  تف�سري  يف  باحللم،  اأتته  بروؤيٍة  اهتدى  حتى  ل�سنواٍت،  املنورة  املدينة  يف   
ّ
وا�ستقر

وؤية؛ فقد راأى اأن واجب 
ُّ
اأخرجت للنا�ش تاأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتوؤمنون باهلل( وبح�سب هذه الر
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مر باملعروف والّنهي عن املنكر اإمنا يتحقق باخلروج للّدعوة يف �سبيل اهلل، والعمل بني النا�ش يف م�ساكنهم  الأ

�سالم، كما فعل الر�سول �سلى اهلل عليه  واأعمالهم، �سمن منط حياتهم املعتاد، ودعوتهم اإىل اللتزام باأحكام الإ

�سالم اإىل  و�سلم، ل القعود يف امل�ساجد واملدار�ش الدينية. بل الواجب على الداعية احلق اأن يقوم بتبليغ دعوة الإ

.
)119(

النا�ش اأينما كانوا«

، ومل يكن يف هذه املرحلة ي�ستهدف الن�ساء 
)120(

الّدعوة يف عام )1927م( اإليا�ش ن�ساطه يف  بداأ ال�سيخ حممد 

جال  وذلك عن طريق اخلروج لتبليغ النا�ش، وجتديد 
ّ
ب�سكٍل مبا�رش يف دعوته، واإمنا كانت تقت�رش دعوته على الر

حكام ال�رشعية وفق منهجه يف اخلروج والّتبليغ. �سالم من خالل الدعوة اإىل اللتزام بالأ اإميانهم بالإ

�سها من املنع والقمع من ِقبل ال�ستعمار الربيطاين، و�سيانة لها من 
ّ

ويف �سبيل احلفاظ على الّدعوة التي اأ�س

ا للّدعوة يقوم على ركيزتني، وهما: 
ً

خرى و�سع منهاج ة الأ
ّ
�سالمي الدخول يف معارك جانبية مع الجتاهات الإ

.
)121(

»اإكرام امل�سلمني« و»عدم ال�ستغال باخلالفيات«

�س�ش التي تقوم عليها اجلماعة، توىّل اإمارتها من بعده ولده  وعقب وفاة ال�سيخ حممد اإليا�ش بعد اأن اأر�سى الأ

ة، وقد تويف حممد 
ّ
�سالمي ة والإ

ّ
قطار العربي ال�سيخ حممد يو�سف، حيث �سهد عهده انت�سار اجلماعة يف عدٍد من الأ

يو�سف عام 1965م، فتوىل اإمارة اجلماعة ال�سيخ حممد اإنعام احل�سن، وعقب وفاته توىل اأمر اجلماعة جمل�ش 

.
)122(

�سورى مو�سع دون تعني اأمري حمّدد

ردن عام 1964م، وذلك عن طريق جمموعة من الدعاة الذين قدموا من  دخلت جماعة الّدعوة والتبليغ، على الأ

باك�ستان، وقد ا�ستطاعت هذه املجموعة اأن تقنع عدًدا من ال�ّسيوخ باخلروج معها يف جولتها للّدعوة والّتبليغ، 

وقد اقتنع هوؤلء مبنهج وطريقة اجلماعة، حيث بداأوا بالعمل بعد رجوع اجلماعة الباك�ستانية اإىل باك�ستان، ثم 

فاتي، حيث بداأت بالنت�سار من خالل اخلروج للّدعوة 
ّ
اأ�سبح للجماعة اأمري عام، وهو ال�سيخ اأبو م�سطفى الر

يف كافة اأنحاء اململكة.

ه 
ّ
ؤم بعينيات، واأ�سبح لها مركز عام يف منطقة ماركا جنوب مدينة عمان، يو

ّ
وانت�رشت ب�سكٍل كبرٍي خالل ال�س

ات مكتوبٌة تبنّي روؤيتهم ومنهجهم 
ّ
تباع ف�ساًل عن املراكز املنت�رشة يف جميع املدن، ول يوجد للجماعة اأدبي اآلف الأ

ا، ولكن القارئ 
ً

نه كان يرى اأن املوؤلف يكتب الكتاب جال�س ا لأ
ً
، اإذ مل يرتك ال�سيخ حممد اإليا�ش وراءه كتب

ّ
الدعوي

مر اأن يتلذذ بالقراءة ثم ين�سى كّل �سيء عندما يدخل حياته اليومية. ا م�سطجًعا، ول يعدو الأ
ًّ
يقراأه م�سرتخي

إنه يوؤكد على »اأن منهاجنا بالرّتبية هو نف�ش املنهاج الذي كان متداوًل يف زمن  فبح�سب ال�سيخ حممد اإليا�ش فا

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، فلم يكن لديهم كتب، ول ن�رشات«.

وتعتمد اجلماعة على منهج �سفوي يتناقلونه بينهم ويعترب كتاب »حياة ال�سحابة« الذي اأّلفه ال�سيخ حممد 

ا يتدار�سونه، وقد اأقر يف عهد اإمارته للجماعة، وهو كتاب يحتوي على �سرية الر�سول 
ًّ
يو�سف مرجًعا اأ�سا�سي
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حابة التي تهتم باجلانب الدعوى والرّتبوي، اأما الكتاب الثاين فهو »ريا�ش 
ّ

�سلى اهلل عليه و�سلم، وق�س�ش ال�س

بطريقٍة  ال�رّشعية  حكام  الأ  خمتلف 
ّ
ت�سم ًة م�سّغرة، 

ّ
يعترب مو�سوعًة حديثي الذي  الّنووي،  مام  لالإ ال�ساحلني« 

ة.
ّ

مي�رش

�سالم كما كانت على عهد الّنبي  تدعو اجلماعة يف منهجها اإىل �رشورة عودة امل�سلمني اإىل الّتم�سك باأحكام الإ

ة يف الدعوة اإىل �ستة مبادئ، و�سعها املوؤ�س�ش ال�سيخ حممد اإليا�ش، 
ّ
�سلى اهلل عليه و�سلم، وترتكز بنيتها الفكري

ت« وهي:
ّ

ويطلقون عليها »ال�سفات ال�س

اإل اهلل واأن حممًدا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، وذلك بعبادة اهلل تعاىل  اإله  اأن ل  1- حتقيق �سهادة 

وحده، ومبا جاء به ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم من اأنواع العبادات والّطاعات.

ركان والواجبات، والتاأكيد  الة ذات اخل�سوع واخل�سوع، اأي اإقامة ال�سالة باأدائها م�ستوفاة الأ
ّ

2- ال�س

على اخل�سوع فيها، اإذ هو روحها التي ل تثمر ما �رشعت له من الّنهي عن الفح�ساء واملنكر اإل به.

3- العلم مع الذكر، اأي تعلم ال�رّشوري من العلم والعمل به، وهو املراد من كلمة الّذكر، فالعمل بالعلم 

ذكر، والعلم دون عمل اإعرا�ش ون�سيان.

4- اإكرام امل�سلم، واملراد به رّد العتبار للم�سلم الذي فقده منذ زمن طويل.

5- ت�سحيح النية، واملراد بذلك اأن ينوي امل�سلم بعمله كّله وجه اهلل تعاىل، فال يعتقد ول يقول ول يعمل اإل 

ا بذلك مر�ساته.
ً
طالب

 
ٍّ
6- الدعوة اإىل اهلل واخلروج يف �سبيل اهلل، ويق�سد بهذا اخلروج، النتقال من م�سجد اإىل م�سجد، ومن حي

، ومن بلٍد اإىل بلد، ومن دولٍة اإىل دولٍة، لإ�سالح النف�ش، واإ�سالح الغري عن طريق املوعظة وتغيري 
ٍّ
اإىل حي

.
)123(

�سالم البيئة، والتعود على اللتزام باأحكام الإ

يف  املنت�رش  املاتريدي  الديوبندي  املنهج  العتقاد  م�سائل  يف  تتبع  والدعوة  التبليغ  جماعة  اأن  القول  وميكن 

ة، 
ّ
ندي

َ
ة، والنَّْق�َسب

َّ
ا الّطريقة اجِل�ْستي

ً
�سبه القارة الهندية، والذي ميتزج مع منٍط من الّت�سوف الهندي وخ�سو�س

 .
)124(

ة
َّ
ورِدي

َ
ر

ْ
ه

َّ
ة، ال�س

َّ
والقادري

ابقة اإل اأن 
ّ

ربعة ال�س ة الأ
ّ
رق ال�سوفي مري على اللتزام باجلماعة وفق تقاليد البيعة بح�سب الطُّ وتتم البيعة لالأ

ة، وهي يف 
ّ
لفي يف العقيدة عقب انت�سارها يف منطقة اخلليج العربي واجلزيرة العربي

َّ
رت باملذهب ال�س اجلماعة تاأثَّ

.
)125(

لفية منها اإىل التَّ�سوف
ّ

ردن اأقرب اإىل ال�س الأ

البتعاد عن اخلو�ش فيها قوًل وعماًل،  اأع�ساءها  إن اجلماعة توجب على  فا يا�سي؛ 
ّ

ال�س العمل  اأما يف جمال 

ب ممار�ستهم لها يف اإيقاف 
ّ
حقاد بني امل�سلمني، وقد تت�سب خ واأخيه، وتثري الأ ق بني الأ

ّ
فهي بح�سب راأيهم تفر

اإ�سالمي، ول يدخلون النتخابات مر�سحني  اإقامة حكٍم  املبا�رشة  اأهدافهم  الّدعوة، وعلى هذا فلي�ش من  عمل 

درو�سهم  يف  للّدولة  يتعر�سون  ول  يعار�سونه،  ول  بلد،   
ّ

اأي يف  القائم  احلكم  دون 
ّ
ؤي يو ول  منتخبني،  ول 

.
)126(

ومواعظهم
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واللتزام  الإميان  بعدهم عن حقيقة   عن 
ٌ
ناجم فهو  العامة  امل�سلمني  يقع يف حياة   خلٍل 

ّ
اأي وتعترب اجلماعة 

، وين�سحب 
ّ

 اأو الع�سكري
ّ
�سالم، واإمنا يزول هذا اخللل بعودة امل�سلمني اإىل دينهم، ل بالعمل ال�سيا�سي باأحكام الإ

�ست له اجلماعات 
ّ
فغاين، الذي حتم ة وعدم ا�سرتاكهم يف اأعمال اجلهاد الأ

ّ
هذا على موقعهم من الق�سية الفل�سطيني

.
)127(

خرى ة الأ
ّ
�سالمي والّتنظيمات الإ

إذا انتهت منه خلعته،  اأما بالنِّ�سبة للح�سارة الغربية احلديثة فهي عندهم »حذاء ينتعله امل�سلم لق�ساء حاجته فا

ا نظرياتها وفنونها وتقاليدها فهي 
ّ
وقد يحتاجون اإىل ما اأنتجته احل�سارة من اأدوات وو�سائل حتّقق غايتهم، اأم

ة.. اأما امل�سلم 
ّ
ة واخليالي

ّ
ة واجلمالي

ّ
ن الّدنيا جنته، وهو يف حاجة اإىل الّت�سلية العقلي عبٌث قد يحتاجه الكافر، لأ

احل�سارة  ات 
ّ
نظري ت�ساعده  ولن  خرة..  الآ يف  اهلل  نعيم  �سعة  اإىل  منه  يخرج  اأن  ه 

ُّ
وهم ال�ّسيق،  �سجنه  نيا  فالدُّ

.
)128(

احلديثة وفنونها وتقاليدها يف حتقيق �سيٍء من ذلك«

�سالم،  يقوم منهج جماعة التبليغ يف دعوة امل�سلمني اإىل النتقال والتحول يف منط حياتهم باللتزام باأحكام الإ

�سا�ش يف انطالق الّدعوة، ومن خالل امل�سجد تقوم بعّدة اأعمال؛ وهي: التعليم،  وتعترب اجلماعة اأن امل�سجد هو الأ

ة يف املنطقة التي يتواجدون فيها وما حولها من 
ّ
والذكر، واإقامة ال�سالة، وال�ستعداد للخروج يف جولت دعوي

املناطق.

�سالم من جديد حتى جتّدد اأعمال امل�سجد وتعود اإليها  وبح�سب ال�سيخ حممد اإليا�ش ل ميكن العودة اإىل الإ

عمال التي تقوم بها اجلماعة اأثناء  ، ويعقد يف امل�سجد اجتماع اأ�سبوعي يخت�ش مبذاكرة ومراجعة الأ
)129(

احلياة

خروجها لتبليغ الّدعوة، وتبداأ بعد �سالة الع�رش حتى �رشوق اليوم التايل، وذلك بعد تاأدية �سالة الع�رش يف 

بيان عن ف�سائل  ل�سماع  للم�سّلني ب�رشورة النتظار  اأع�ساء اجلماعة  اأحد  يعلن  الة 
ّ

ال�س اأداء  امل�سجد، وبعد 

اأهل  يعقدها  التي  ال�سورى  جلنة  تعقد  ثم  بامل�ساركة،  احلا�رشين  ويرّغب  اهلل،  �سبيل   يف  واخلروج  اجلولة، 

ب 
ّ

ال�سورى من اأع�ساء اجلماعة يف املنطقة، ويتم فيها اختيار اأفراد اجلماعة الذين �سيخرجون يف اجلولة وين�س

ة«، ويتم تعيني 
ّ
ة«، واأخرى للجولة »الّتح�سيلي

ّ
ا، ويتم اأي�ًسا اختيار جمموعٍة اأخرى للجولة »الّت�سكيلي

ً
عليها اأمري

اإليا�ش على  اأطلقه ال�سيخ حممد  ة »الّت�سكيل«، وهو م�سطلح 
ّ
إلقاء كلمٍة واختيار اآخر م�سوؤولي ع�ساء با اأحد الأ

فر، ثم يبداأ 
ّ

مور والرّتتيبات اخلا�سة باخلروج، ويتم تعيني ع�سٍو ثالٍث لبيان الّتعليمات اخلا�سة بال�س جميع الأ

ع�ساء الذين بقوا يف امل�سجد، فيجل�ش  ة، واجلولة الّت�سكيلية، اأما الأ
ّ
إر�سال جماعٍة للجولة اخل�سو�سي العمل با

بع�سهم يف حلقات الذكر والدعاء، والباقي يف حلقٍة للّتعليم، ويبداأ البيان بعد �سالة املغرب، ثم »الت�سكيل« وهو 

ع�ساء بدعوة امل�سلني اإىل الن�سمام اإىل اجلماعة اأو منا�رشتها، وتبداأ عملية الّتعليم  م�سطلح يعني قيام اأحد الأ

. وتت�سمن 
)130(

ع�ساء بعد �سالة الع�ساء، وتت�سمن الّتعريف باآداب امل�سجد، وف�سائل الذكر، وتالوة القراآن لالأ

اآداب اجلماعة يف اخلروج، والدعوة اإىل عّدة مبادئ وحتتوي على عدد من القواعد، وهي:

رب والتحمل، واحلفاظ على 
ّ

ة، وال�س
ّ
عمال اجلماعي مري، وال�سرتاك يف الأ اأوًل: اللتزام باأربع: وهي طاعة الأ

نظافة امل�سجد.

ثانًيا: ال�ستغال باأربع: وهي الدعوة، والعبادة، وحلقة الّتعليم، واخلدمة.
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ثالًثا: الّتقليل من ثالث وهي: الطعام، واملنام، والكالم.

ؤال، وا�ستعمال ملك الغري. رابًعا: جتنب اأربعة وهي: الإ�رشاف، والإ�رشاف، وال�سو

ة كي ل 
ّ
ال�سيا�سي ثارة اخلالفات، والق�سايا  لإ الفقهية منًعا  امل�سائل  اأربع وهي:  ا: عدم اخلو�ش يف 

ً
خام�س

ة، وعدم اخلو�ش 
ّ
�سالمي تتعر�ش الدعوة للمنع، وعدم اخلو�ش باأو�ساع اجلماعات واحلركات والتيارات الإ

.
)131(

يف اجلدل لئال تظهر بوادر اخلالف

ة كل �سهر على 
ّ
ع�ساء مر وتختلف مّدة اخلروج لدى اجلماعة؛ فتبداأ بثالثة اأيام، ويقوم بها الداعي من الأ

ة يف العمر، واإذا زاد على ذلك 
ّ
نة، ومدة اأربعة اأ�سهر متوا�سلة مر

ّ
ا متوا�سلة مرة يف ال�س

ً
قل، ومّدة اأربعني يوم الأ

فهو اأف�سل، واإذا متّكن من التفرغ للدعوة فقد ح�سل على مرتبة الكمال.

جال، واإمنا ي�ساركن من خالل ح�سور الدرو�ش يف 
ِّ
اأما بالنِّ�سبة للمراأة يف اجلماعة فال يوجد لها جولت كالر

 بيت منا�سٍب وقريب، وميكنهن الجتماع فيه 
ّ

 التعليم اليومي للّن�ساء يف اأي
ّ
امل�سجد من قبل العلماء، وميكن اأن يتم

مع �رشورة مراعاة اأحكام احلجاب وعدم الختالط مع الرجال، ويتوجب على اأقاربهن من اأع�ساء اجلماعة اأن 

ينقلوا اإليهن ما �سمعوا من العلم والف�سائل التي اكت�سبوها من خالل اجلولت وحلقات الّتعليم.

خوات ال�ساحلات املتعلمات بزيارة الّن�ساء يف البيوت لرتغيبهن يف الّتم�سك  ول متانع اجلماعة يف قيام بع�ش الأ

ة 
ّ
ا خل�سو�سي

ً
باأحكام الّدين، اأو تعليمهن اإياها يف اجتماعات حمدودة يف اأحد البيوت مع الحتياط ال�ّسديد نظر

.
)132(

و�سع املراأة

مري  مري العام من خالل بيعة خا�سة، ويختار الأ إنها تلتزم بطاعة الأ وعلى �سعيد الرّتتيب الهيكلي للجماعة فا

 يختار من خالل جمل�ش �سورى اجلماعة، ولكل 
ٌ
من خالل جمل�ش ال�سورى، ويف كل دولٍة من دول العامل اأمري

 من اأحياء املدينة اأمري، ولكل جماعة خارجة يف �سبيل 
ٍّ
حمافظة اأو ولية اأو منطقة داخل الدولة اأمري، ولكل حي

.
)133(

اهلل اأمري

ابق، واأحد اأهم موؤ�س�سي اجلماعة 
ّ

ردن منذ وفاة اأمريها ال�س ويتوىّل ال�سيخ عمر اخلطيب اإمارة اجلماعة يف الأ

ردن ال�سيخ اأبو م�سطفى الرفاتي، وقد ن�سطت اجلماعة يف جمال الّدعوة الن�سائية خالل عقد الّت�سعينيات،  يف الأ

اأولياءها يف اخلروج والدعوة  اأحد  اأو  اأعمال اجلماعة، وباتت تخرج مع زوجها  الّن�ساء بامل�ساركة يف  اإذ بداأت 

والتبليغ داخل اململكة وخارجها، ون�سطت املراأة الّتبليغية يف الدعوة من خالل الّدعوة يف املنازل، ولها ن�ساٌط 

ا اأكرث من �ستني 
ً
حياء الفقرية واملهم�سة، وبلغ عدد الن�ساء اللواتي خرجن ملدة اأربعني يوم ة يف الأ

ّ
 وخا�س

ٌ
كبري

.
)134(

امراأة، ف�سال عن املئات اللواتي خرجن يف جولت اجلماعة لفرتات ترتاوح بني ثالثة اأيام اأو اأ�سبوع

ويبدو اأن اجلماعة قد ا�ستفادت من جتربة دعوة املراأة واأهميتها يف جمال دعوة الن�ساء من مقر اجلماعة يف 

باك�ستان التي اأدخلت العمل الدعوي الن�سائي يف مرحلة مبكرة، وعمدت اإىل فتح اآلف املدار�ش امللحقة يف امل�ساجد، 

ا، وذلك خالل عقد الت�سعينيات.
ًّ
ردن مل تتبع هذه الّطريقة اإل يف وقٍت متاأخر ن�سبي اإل اأن اجلماعة يف الأ
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إن�ساء مدار�ش خا�سة بالفتيات لتحفيظ القراآن، وتلقي العلوم ال�رشعية، وقد حققت املراأة  وبداأت اجلماعة با

لمي وبعدها عن ال�ستغال 
ّ

ا با�ستقطاب الّن�ساء اإىل �سفوف اجلماعة، ولعل منهج اجلماعة ال�س
ً
ا كبري

ً
الّتبليغية جناح

يف امل�سائل ال�سيا�سية، وب�ساطتها التنظيمية، وت�ساحمها الفكري، اأك�سبها الثقة والحرتام لدى قطاعات وا�سعٍة 

ا ل�سيوع ثقافة اخلوف من العمل ال�سيا�سي التي تر�سخت يف الوعي اجلمعي 
ً
ا الن�ساء، نظر

ً
من الّنا�ش، وخ�سو�س

ردن خالل عقود من احلظر القانوين على الن�ساط ال�سيا�سي على الرجال والن�ساء. لدى الّنا�ش يف الأ

ردنية اإل اأنها مل ت�ستطع اأن تقل�ش من   عديدة على ال�ساحة الأ
ّ
وعلى الرغم من بروز حركات اإ�سالم �سيا�سي

الن�ساط الدعوي جلماعة التبليغ.
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�سالم واملراأة وال�سيا�سة الإ

داخل ال�سياق الدميقراطي
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متهيد

ردن ب�سكل وا�سح، عقب التحول الدميقراطي  �سالميات يف املجال العام يف الأ ميكن التاأريخ لظهور النا�سطات الإ

زمة القت�سادية احلاّدة عام 1989م، والذي تزامن مع املوجة الثالثة للدميقراطية التي اجتاحت  الذي اأعقب الأ

نظمٍة �سمولية؛ فقد �سادت ثقافة اخلوف من العمل ال�سيا�سي للمراأة  مناطق متعددة من العامل كانت تخ�سع لأ

منت�سف  ا يف 
ً

 وخ�سو�س
ٍّ
ن�سبي انفراج  تخللها فرتات  ردن،  الأ الدولة يف  تاأ�سي�ش  منذ  الزمن  لعقود طويلة من 

اخلم�سينيات من القرن املن�رشم، وبقيت املراأة يف دائرة التهمي�ش واخلوف التي اأحكم اإغالقها من قبل الدين 

ة على و�سع قيوٍد وحدوٍد �سيا�سية وقانونية 
ّ
والدولة والقبيلة، فقد عملت الدولة التي قامت على اأ�س�ش ذكوري

وع�سكرية، وعززت الدولة �سيا�ستها يف ظل اأحكام الطوارئ التي حظرت ن�ساطات موؤ�س�سات املجتمع املدين ويف 

حزاب ال�سيا�سية. مقدمتها الأ

 على مفهوم 
ً
�رشة والبيت، بناء بوية يف احلّد من م�ساركة املراأة خارج نطاق الأ وقد �ساهمت القبيلة بطبيعتها الأ

البناء الجتماعي الع�سائري باعتباره قيمة عليا، حتدد مكانة الفرد وقيمته،  ال�رّشف الذي يتحكم يف مفا�سل 

ا حول قانون جرائم ال�رّشف يك�سف ب�سورٍة جلية موقع القيم يف املجتمع 
ً
ولعّل اجلدل الوا�سع الذي دار موؤخر

ردين. الأ

إن املوؤ�س�سات الدينية  اأما بخ�سو�ش الّدين يف ظل دولة ي�سكل امل�سلمون ال�سنة اأكرث من 90% من �سكانها؛ فا

باملراأة،  اخلا�سة  الجتماعية  حكام  والأ و�ساع  الأ مع  متاهت  حمافظًة  �سلفيًة  روؤيًة  تبّنت  وال�سعبية  الر�سمية 

ات الّتهمي�ش.
ّ
وقّدمت اجتهاداٍت وتاأويالٍت فقهيٍة حمافظة وجامدة عّززت من عملي

ويف  العام،  احليز  من  املراأة  غياب  يف  ا 
ًّ
تاريخي والقبيلة  والدولة  الّدين  بني  املو�سوعي  التحالف  �ساهم  لقد 

ردن على غرار  ة نا�سطة يف الأ
ّ
ة اإ�سالمي

ّ
ردن، ف�ساًل عن غياب مناذج ن�سائي مقدمته العمل ال�سيا�سي للمراأة يف الأ

على  والليربالية  والي�سارية  ة 
ّ
القومي احلركات  نا�سطات  هيمنت  فقد  ة، 

ّ
واإ�سالمي ة 

ّ
عربي نظرياتها يف جمتمعات 

ينجح  ومل  الراقية،  الطبقة  على  ويقت�رش  ا، 
ًّ
نخبوي بقي  الن�ساط  هذا  اأن  اإل  ردين،  الأ الن�سوي  الن�ساط  جممل 

مع  تتعار�ش  التي  الّتحررية  اأيديولوجياته  عزلته  من  زاد  ورمبا  العري�سة،  الن�ساء  قطاعات  مع  التوا�سل  يف 

ردين. اخل�سو�سية املجتمعية والثقافية للمجتمع الن�سائي الأ

قليمية  بداأت يف عقد الت�سعينيات تتغري مالمح �سورة املراأة وتتفكك الّتحالفات نتيجة للتطورات املحلية والإ

ة 
ّ
�سالمي حزاب الدينية الإ اإدماج املراأة يف خططها الوطنية، وبداأت الأ والدولية، حيث با�رشت الدولة يف عملية 
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تاريخ  املراأة، وبداأ بروز عهد جديد يف  التفهم حلقوق  املجتمع نحو مزيد من  ن�سائية، وحترك  بت�سكيل جلاٍن 

ردنية. املراأة الأ

ة اجلديدة وخطابها، والتي ظهرت عقب �سدور 
ّ
�سالمي حزاب الإ و�سوف نتناول يف هذا الق�سم موقع املراأة يف الأ

ة 
ّ
�سالمي حزاب )رقم:32( ل�سنة 1992م، والذي مبوجبه مّت ت�سجيل ثالث اأحزاب تتبنى املرجعية الإ قانون الأ

ة واإ�سرتاتيجيتها الرباجمية والعملية، وعملت على ت�سويب اأو�ساعها القانونية عقب 
ّ
يف اأيديولوجيتها الفكري

حزاب هي: حزاب اجلديد )رقم: 19( ل�سنة 2007م، وهذه الأ �سدور قانون الأ

�سالمي. - جماعة »الإخوان امل�سلمني« وميثلهم: حزب جبهة العمل الإ

�سالمي. - حزب الو�سط الإ

- حزب دعاء.
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اإلخوان املسلمون)�13(
باعتبارها  م يف م�رش،  الأ اجلماعة  يديولوجيا  لأ طبيعًية  كنتيجة  ردن  الأ يف  امل�سلمني  الإخوان  ن�ساأت جماعة 

يخ ح�سن البنا )1906- �سماعيلية، عام 1928م، على يد ال�سَّ م يف الإ حركة اأممية عاملية، فقد تاأ�س�ست اجلماعة الأ

ردن، حيث قامت  ن�ساء فروع للجماعة يف العامل العربي والأ ة مدخاًل لإ
ّ
1949م(، وقد �سّكلت الق�سية الفل�سطيني

ردن اإىل احلاج  إر�سال عدٍد من قادتها اإىل املنطقة، ويعود الف�سل يف تاأ�سي�ش اجلماعة يف الأ  يف م�رش با
ّ
م اجلماعة الأ

بة مبوؤ�س�ش اجلماعة يف م�رش ال�سيخ ح�سن البنا، وكان اأبو قورة 
ّ
عبد اللطيف اأبو قورة الذي كان على عالقة طي

ة خمتلفة، 
ّ
ع�ساء من دول عربي الأ ة للجماعة يف م�رش، والتي كانت ت�سم عدًدا من 

ّ
التاأ�سي�سي الهيئة  ا يف 

ً
ع�سو

واف رئي�ش الإخوان يف العراق، وال�سيخ م�سطفى ال�سباعي رئي�ش الإخوان يف 
ّ

مثل: ال�سيخ حممد حممود ال�س

.
)136(

�سورية

ردن اأواخر عام 1945م، وجاءت املوافقة بداية عام  بداأ احلاج اأبو قورة العمل على ترخي�ش اجلماعة يف الأ

ردن يف منطقة جبل عمان حتت رعاية جاللة امللك عبد اهلل بن  العام للجماعة يف الأ 1946م، ومّت افتتاح املركز 

ة، 
ّ
ردني ردن بقيادة اأبو قورة بدعم وت�سجيع ال�سلطات الأ ، وامتازت مرحلة تاأ�سي�ش اجلماعة يف الأ

)137(

احل�سني

ردين، وكانت تعقد اجتماعاتها  يا�سي الأ
ّ

وكانت اجلماعة ملتزمًة يف ممار�سة اأن�سطتها املختلفة باأهداف الّنظام ال�س

.
)138(

اط اجلي�ش، والقادة الّدينيني البارزين
ّ
ب�سكٍل علني، وبح�سور ممثلني ر�سميني من احلكومة، و�سب

لطة والإخوان، قائمة على اأ�سا�ش 
ُّ

وقد متيزت مرحلة التاأ�سي�ش )1946-1953م( ببناء عالقة وطيدة بني ال�س

حزاب  لطة اإىل اجلماعة باعتبارها حليفًة م�ساندة، وتختلف عن الأ
ُّ

الّتعاي�ش والحرتام املتبادل، حيث نظرت ال�س

.
)139(

من وال�ستقرار خرى التي كانت تعمل على زعزعة الأ واجلماعات الأ

ردن، �ساهمت يف انخراط  ل بارزة يف م�سرية اجلماعة يف الأ
ّ
كانت حرب عام 1948م مع اإ�رشائيل نقطة حتو

ة، و�سكلوا كتيبة مركزها 
ّ
اجلماعة يف العمل ال�سيا�سي، و�سارك الإخوان كمتطوعني يف القتال �سّد القوات اليهودي

.
)140(

عني كارم جنوب القد�ش، بقيادة احلاج عبد اللطيف اأبو قورة

القومي والي�ساري يف  املّد  بانت�سار وات�ساع  زت 
ّ
1953م، يف ظل مرحلة متي ودخلت اجلماعة يف طور جديد 

ا للجماعة 
ًّ
ا عام

ً
العامل العربي بف�سل ثورة يوليو 1952م، يف م�رش، ومّت اختيار حممد عبد الرحمن خليفة مراقب

يف ظروف ومالب�سات غام�سة.
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ا على غرار اجلماعة 
ًّ
ا وقيادي

ًّ
ات اإعادة ت�سكيل اجلماعة تنظيمي

ّ
وعقب تويل خليفة قيادة الإخوان بداأت عملي

 للجماعة لكي تتمكن من خالله من العمل باعتبارها هيئًة اإ�سالميًة 
ٍّ
م يف م�رش، وعمل على و�سع قانوٍن اأ�سا�سي الأ

بطلٍب  اجلماعة  وتقدمت  ا، 
ًّ
وثقافي ا 

ًّ
واجتماعي ا 

ًّ
واقت�سادي ا 

ًّ
�سيا�سي كافة  احلياة  �سوؤون  يف  تعنى  �ساملة،  ة 

ّ
عام

�ساملة، ولي�ش جمرد جمعية خريية، وقد وافقت احلكومة على هذا  اإ�سالمية عامة  اعتبارها هيئة  فيه  تلتم�ش 

.
)141(

الّطلب

الت�ساًقا  اأكرث  بقيت  اأنها  اإل  ابقة، 
ّ

ال�س املرحلة  من  ا 
ً

ت�سيي�س اأكرث  اجلديد  الّنظام  خالل  من  اجلماعة  بداأت 

حزاب  والأ الّنابل�سي  مع حكومة  التي حدثت  املواجهة  عقب  1957م،  ني�سان  اأحداث  بال�سلطة، خا�سة خالل 

.
)142(

ؤتلفة داخلها املو

ول مرة بعد اأن كانت تكتفي بدعم اأع�ساءها اأو اأ�سدقاءها كما  و�سارك الإخوان يف انتخابات عام 1956م لأ

حدث يف انتخابات 1951م و 1954م، وا�ستطاعت اجلماعة احل�سول على اأربع مقاعد.

لطة يف هذه املرحلة اإل اأن الإخوان �سكلوا تهديًدا 
ّ

ة التي ربطت الإخوان بال�س
ّ
غم من العالقات الودي

ّ
وعلى الر

ال�رّشعي  �سا�ش  الأ هي  ة 
ّ
�سالمي الإ ال�رشيعة  واعتبار  جهة،  من  للغرب  املعادية  فكار  الأ ب�سبب  لل�سلطة،  ا 

ًّ
ن�سبي

الوحيد للّدولة من جهة اأخرى.

فات احلكومة خا�سة فيما يعتربونه انحراًفا عن القيم 
ّ
خر على انتقاد بع�ش ت�رش وقد داأب الإخوان من حني لآ

ردنية املتعاقبة مع بريطانيا،  ة، كما انتقدت اجلماعة ب�سّدة العالقات املتميزة للحكومات الأ
ّ
�سالمي ة الإ

ّ
خالقي الأ

ردن اإليه، ورف�ست اجلماعة م�رشوع اآيزنهاور   الأ
ّ
دت اجلماعة بحلف بغداد عام 1955م، ومبحاولت �سم كما ندَّ

.
)143(

الذي يهدف اإىل ملئ الفراغ يف املنطقة واإحالل اأمريكا حمل بريطانيا

غم مما كان يعرت�ش العالقة من مّد وانح�سار، اإل اأن م�سالح الّطرفني، ومرياث الّتعاي�ش ظال قويني، 
ّ
وعلى الر

زمات يف اخلم�سينيات وال�ستينيات. وقات واأ�سد الأ وذلك ب�سبب وقوف الإخوان اإىل جانب الّنظام يف اأحلك الأ

نظمة العربية ت�سيق  خوان امل�سلمني يف الوقت الذي كانت فيه الأ ل النظام مالًذا اآمًنا لالإ ويف املقابل فقد �سكَّ

.
)144(

�سالميني والإخوان كما حدث يف م�رش على الإ

حزاب،  ومن اأبرز املالحظات على هذه املرحلة اأن الإخوان امل�سلمني مل ي�ستثمروا احلظر الذي فر�ش على الأ

�سوا وجودهم من 
ّ
ة ملمو�سة، اإل اأنهم كر

ّ
ومل ي�ستفيدوا من المتيازات والت�سهيالت يف حتقيق مكا�سب �سيا�سي

ة يف جمال العمل العام.
ّ
خالل تواجدهم كجمعية خريي

ة بعد هزمية حزيران 1967م، من حيث الّتنظيم والنت�سار، واجتذبت العنا�رش 
ّ
�سهدت اجلماعة نقلًة نوعي

الّتوجه  يعار�ش  تواجه  الإخوان  داخل  وظهر  والي�ساري،  القومي  املد  موجة  وانح�سار  تراجع  بعد  ال�سابة 
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الإ�سالحي، ويطالب بفتح باب اجلهاد، حيث اأ�س�ش الإخوان قواعد جهادية عرفت با�سم »مع�سكرات ال�سيوخ« 

ة اإ�رشائيلية، وكانت هذه املع�سكرات تعمل حتت مظلة 
ّ
نّفذت �سل�سلة من العمليات الناجحة �سد اأهداف ع�سكري

.
)145(

�سلحة »حركة الفتح« التي قّدمت الّتمويل والعتاد والأ

اأحداث  انتهاء  بعد  1970م،  ردن،  الأ من  الفل�سطينية  املقاومة  ف�سائل  خروج  عقب  الّتجربة  هذه  وانتهت 

ب�رشورة  اع 
ّ

ال�رش اأطراف  وطالبت  احلياد،  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  خاللها  التزمت  وقد  ال�سهرية،  اأيلول 

حقن الدماء، واملحافظة على الوحدة الوطنية، ويف هذه املرحلة بداأت اجلماعة العمل بقوة يف جمال احتادات 

�سالمي، وقامت بتاأ�سي�ش عدٍد من املدار�ش  �سالمي، وجمعية املركز الإ الطلبة، ومتكنت من اإن�ساء امل�ست�سفى الإ

.
)146(

ئي�سية يف اململكة، وعّززت وجودها يف امل�ساجد، والنقابات واجلمعيات الطالبية
ّ
ة يف املدن الر

ّ
�سالمي الإ

ردن  الأ �سهد  فقد  1989م،  عام  جديدًة  مرحلًة  ردن  الأ يف  وال�سلطة  امل�سلمني  الإخوان  بني  العالقة  دخلت 

اأحداث ني�سان على خلفية انهيار �سعر �رشف الدينار، وارتفاع ن�سبة البطالة،  تطورات داخلية خطرية، بعد 

ال�ّسعبي، ومتكن  والعنف والحتجاج  الغ�سب  عارمٍة من  اإىل موجٍة  اأّدت  والتي  �سعار وال�رشائب،  الأ وزيادة 

إعادة احلياة الربملانية  زمات، واأعلن عن بداية مرحلٍة جديدة، وذلك با امللك الراحل احل�سني من احتواء هذه الأ

.
)147(

واإطالق احلريات العامة

حداث،  غم من عدم م�ساركة الإخوان يف ا�سطرابات ني�سان اإل اأنهم كانوا اأكرب امل�ستفيدين من هذه الأ
ّ
وعلى الر

 اإىل ال�ّسارع.
ٍّ
يا�سي ب�سكٍل قوي

ّ
حيث عملوا على دفع برناجمهم ال�س

ة 
ّ
�سالمي الإ املقاومة  حركة  وظهرت  1987م،  عام  وىل  الأ الفل�سطينية  النتفا�سة  اندلعت  املرحلة  هذه  ويف 

)حما�ش( كذراٍع ع�سكري جلماعة الإخوان امل�سلمني يف فل�سطني.

م يف  ردن على البنية الفكرية والتنظيمية التي ت�سكلت لدى اجلماعة الأ تعتمد جماعة الإخوان امل�سلمني يف الأ

ات املعتمدة التي اأر�سى قواعدها ال�سيخ املوؤ�س�ش ح�سن البنا، وعمل 
ّ
م�رش، وجند متاثاًل يف امل�سادر واملرجعي

هياكلها  وبناء  اجلماعة،  انت�سار  يف  ا 
ًّ
اأ�سا�سي ا 

ً
دور البنا  لعب  فقد  قطب؛  �سيد  حلركتها  والتقعيد  التنظري  على 

الفكري  التاأ�سيل  يف  عودة  القادر  عبد  و�ساهم  للجماعة،  والو�سائل  هداف  والأ امل�سامني  وحدد  الّتنظيمية، 

�سول الدينية من كتاب و�سنة، واأدخل �سيد قطب جملًة من الّتعديالت  والنظري للجماعة، واأعاد بناءه وربطه بالأ

ا يف م�سرية اجلماعة وغريها من اجلماعات التي تعمل يف اإطار ما ي�سمى »ال�سحوة 
ً
ا كبري

ً
والّتغيريات لعبت دور

�سالم ال�سيا�سي، واجلماعات امل�سلحة. ة« وحركات الإ
ّ
�سالمي الإ

فقد ن�ساأ داخل الإخوان امل�سلمني �سجال وجدال عنيف حول طبيعة النظر والعمل يف منهج اجلماعة، اأ�سفر 

عن تيارين رئي�سيني؛

ا باخلط الذي ر�سمه البنا.
ً
 بقي ملتزم

ّ
ول: اإ�سالحي  الأ
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ال�سجال واجلدال  ردن بهذا  الأ امل�سلمني يف  تاأثر الإخوان  اأطروحات قطب، وقد   والثاين: راديكايل تبنى 

ردن على الرغم من اخل�سو�سية  م، وظهرت عمليات فرز وا�ستقطاب داخل اجلماعة يف الأ داخل اجلماعة الأ

ردنية. الن�سبية التي متتعت بها التجربة الأ

م يف م�رش،  ردن عن اجلماعة الأ زت التجربة الإخوانية يف الأ
ّ
وتعترب ق�سية املراأة اأحد اأهم امل�سائل التي مي

مام ح�سن البنا املراأة اأهمية خا�سة يف خطابه وممار�سته العملية؛ فقد كان على قناعة تامة ب�رشورة  فقد اأوىل الإ

خوان امل�سلمني،  ليات املهمة القادرة على حتقيق الربنامج الإ�سالحي لالإ م�ساركة املراأة يف العمل العام، كاأحد الآ

خوات امل�سلمات. �سا�سي لالأ ت على ذلك الالئحة الداخلية للّنظام الأ
ّ

كما ن�س

إن�ساء مدر�سة مع اأول م�سجد،  مام البنا منذ بداية تاأ�سي�ش اجلماعة عام 1928م، با ومن اأجل ذلك فقد قام الإ

اأن�ساأ  ثم  ة، 
ّ
واملدني الّدينية  العلوم  بني  منهاجها  يف  جتمع   ، املوؤمنني«  »اأمهات  مبدر�سة  املدر�سة  هذه  يت 

ّ
و�سم

ا�سم  ذلك  بعد  عليه  اأطلق  وبناتهن وقريباتهن،  الإخوان  ن�ساء  يتاألف من  امل�سلمات،  خوات  لالأ ا 
ً
ق�سم ذلك  بعد 

خوات امل�سلمات«،  وقد و�سع البنا لها لئحة تنظم العمل، وحّدد لها اأهدافها، وو�سائلها، ونظامها  »فرقة الأ

وبيان  الف�سيلة،  اإىل  والدعوة  ة، 
ّ
�سالمي الإ داب  بالآ الّتم�سك  الفرقة:  هذه  تكوين  من  الغر�ش  وكان  الداخلي، 

اأ�رشار النحرافات ال�سائعة بني امل�سلمات، وكان يراأ�ش بنف�سه هذه الفرقة.

خوات امل�سلمات عام 1932م، وكانت ال�سيدة لبيبة  وعقب انتقال اإدارة الإخوان اإىل القاهرة تكونت فرقة لالأ

ة التي ا�ستعلت يف م�رش عام 1919م، وبجهودها 
ّ
اأحمد اأول رئي�سة لهذه الفرقة، وقد �ساركت يف الّثورة الوطني

الّثورة  الإجنليز �سد  ا عل جرائم 
ً

احتجاج ن�سائية كربى  قامت مبظاهرة  ونبوية مو�سى  �سعراوي،  مع هدى 

ة، واختلفت ال�سيدة لبيبة اأحمد 
ّ
ة امل�رشية، وقد لفتت هذه املظاهرة اأنظار العامل اإىل مكانة املراأة امل�رشي

ّ
الوطني

مع هدى �سعراوي بعد ذلك يف كيفية �سري الّنه�سة الّن�سائية يف م�رش، حيث راأت اأن طريق الّتحرر يبداأ من العودة 

�ست ال�سيدة لبيبة اأحمد 
ّ

فكار الّتغريبية، كما اأ�س �ست جملة »الّنه�سة الّن�سائية« ملواجهة الأ
ّ

�سالم، واأ�س ملنهج الإ

يدات امل�رشيات«.
ّ

جمعية »نه�سة ال�س

ول للدعوة،  نوات الأ
ّ

ا منذ ال�س
ً
ا كبري

ً
لقد اهتمت واأولت جماعة الإخوان امل�سلمني باملراأة وق�ساياها اهتمام

ر�ساد على تعميم  �سماعيلية عام 1933م، ثم حر�ش مكتب الإ خوات امل�سلمات يف الإ فتكونت اأول فرقة ن�سائية لالأ

خوات امل�سلمات  ر�ساد تكوين فرقة لالأ ر مكتب الإ
ّ
هذه الفرقة على باقي ال�سعب، وبعد جمل�ش ال�سورى الثاين قر

مام ح�سن البنا  خوات يف القطر امل�رشي، واختار الإ تتبع املركز العام للجماعة، وت�رشف على جميع فرق الأ

عام  وتوفيت  ان�سغالها،  لكرثة  الق�سم  رئا�سة  ت�ستمر يف  اأنها مل  احمد، غري  لبيبة  ال�سيدة  الفرقة  هذه  لرئا�سة 

.
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1955م

خوات امل�سلمات حتى بلغت خم�سني جلنة �سنة 1948م وهو التاريخ الذي مت فيه حّل جميع  وتكاثرت جلان الأ

.
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خوان ح�سن البنا ي�رشف بنف�سه على هذه الّلجان �سعب الإخوان امل�سلمني، وكان املر�سد العام لالإ
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1948م،  �سنة  البنا  ح�سن  مام  الإ بايعت  فقد  امل�سلمات،  خوات  الأ اأ�سهر  من  الغزايل  زينب  احلاجة  وتعترب 

ال�سيا�سي،  الن�سال  جمال  يف   
ٌ
كبري  

ٌ
دور لها  وكان  قرن،  ن�سف  من  كرث  لأ الّدعوة  جمال  يف  عطاءها  وا�ستمر 

.
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ان حكم عبد النا�رش، حيث قامت بت�سجيل جتربتها يف كتاب »اأيام من حياتي«
ّ
وتعر�ست لالعتقال، اإب

قطب،  اأمينة  اأمثال:  الغزايل،  وزينب  اأحمد،  لبيبة  جانب  اإىل  عديدات   
ٌ
ن�ساء خوات  الأ �سفوف  يف  برز  وقد 

.
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وحميدة قطب، اللواتي �ساركن الغزايل جتربة العتقال

ردنية، ولعل اختالف البنية  خوات امل�سلمات يف م�رش مل جتد لها �سدى يف الّتجربة الإخوانية الأ اإن جتربة الأ

ردن مل ت�سمح بقيام ن�ساط ن�سوي اإ�سالمي مماثل، كما اأن العقلية الفقهية املحافظة  الجتماعية كالقبلية يف الأ

ات الفكرية، 
ّ
اإخوان م�رش، على الرغم من ال�سرتاك يف املرجعي مل ت�سمح با�ستعارة الجتهادات الفقهية لدى 

العملي  التطبيقي  �سّقها  دون  باملراأة  املتعلقة  الّنظرية  البنا  ح�سن  ال�سيخ  اأطروحات  على  واملوافقة  والقبول 

احلركي.

جل يف 
ّ
�سالم يرفع قيمة املراأة ويجعلها �رشيكة الر ينطلق البنا يف خطابه املتعلق باملراأة بالّتاأكيد على اأن الإ

�سالم قد اأعلى منـزلة املراأة، ورفع قيمتها  ا، الإ
ً
احلقوق والواجبات فهو يقول: »وهذه ق�سية مفروغ منها تقريب

جل، و�رشيكة له يف حياته، هي منه وهو منها )بع�سكم من بع�ش(.
ّ
واعتربها اأختا للر

�سالم للمراأة بحقوقها ال�ّسخ�سية كاملة، وبحقوقها املدنية كاملة كذلك، وبحقوقها ال�سيا�سية  وقد اعرتف الإ

ا�سة 
ّ
في حاديث  والأ والقراآن  واجب..  وعليه  حق  له  ن�سانية  الإ كامل  اإن�سان  اأنها  على  وعاملها  اأي�ًسا،  كاملة 

.
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بالّن�سو�ش التي توؤكد عل هذا املعنى وتو�سحه«

ؤّكد على اأن الّتفريق بني الرجل واملراأة يف احلقوق اإمنا جاء تبًعا للفوارق الطبيعية، وتبعا لختالف املهمة  ويو

 
ّ

 فطري قوي
ٌ

التي يقوم بها كلٌّ منهما، و�سيانًة للحقوق املمنوحة لكليهما، كما اأن بني املراأة والرجل جتاذب

ن�ساين،  �سا�ش للعالقة بينهما، واأن الغاية منه قبل اأن تكون املتعة وما اإليها، التعاون على حفظ النوع الإ وهو الأ

واحتمال متاعب احلياة، ويف جمال التعليم يرى اأنه من ح�سن التاأديب اأن تتعلم ما ل غنى لهّن عنه كالقراءة 

.
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والكتابة، اإل اأنه مع ذلك يطلب بعدم تعليم املراأة ما ل حاجة لها به

تها، ووظيفتها التي خلقها اهلل لها: 
َّ
وهو ين�سح امل�سلمني بقوله: »علِّموا املراأة ما هي يف حاجة اإليه بحكم مهم

.
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تدبري املنـزل ورعاية الطفل« 

�سالم يف  د على �رشورة الّتفريق بني املراأة والرجل منًعا لالختالط؛ فهو يقرر ذلك بقوله: »يرى الإ وهو ي�سدِّ

 ل زوجي، 
ٌ

 فردي
ٌ
�سالمي جمتمع ح باأن املجتمع الإ

ّ
قا.. لهذا نحن ن�رش ا حمقًّ

ً
الختالط بني املراأة والرجل خطر

جال جمتمعاتهم، وللن�ساء جمتمعاتهن.
ّ
واأن للر
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�سالم للمراأة �سهود العيد وح�سور اجلماعة، واخلروج يف القتال عند ال�رشورة املا�سة، ولكنه  ولقد اأباح الإ

وقف عند هذا احلد، وا�سرتط له �رشوط عديدة، منها: البعد عن كل مظاهر الّزينة ومن �سرت اجل�سم، ومن اإحاطة 

.
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روف«  الثياب به، فال ت�سف ول ت�سف، ومن عدم اخللوة باأجنبي مهما تكن الظُّ

إن البنا يري حترمي عمل املراأة، اعتماًدا على حترمي اخللوة والختالط، وبناء على  ويف جمال عمل املراأة فا

دلة، يتو�سل اإىل القول:  القول بوجوب تغطية املراأة لبدنها ووجهها، وا�ستحباب �سالتها يف بيتها وغريها من الأ

.
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عمال العامة؟!«   على حرمة املراأة لالأ
ُّ

�سالم ل ين�ش »اأفيقال بعد هذا اأن الإ

، ولكنه نظر اإليه 
ّ
 مل يعلنه كحكم �رشعي

ٌ
 خا�ش

ٌّ
مام البنا راأي إنَّ لالإ ة للمراأة؛ فا

ّ
اأما يف جمال امل�ساركة ال�سيا�سي

انطالًقا من اأحوال املجتمع امل�رشي وواقعه حتت الحتالل اآنذاك، اإذ اأدرك اأن اأهم اأ�سباب وجوده هو تغيري 

املراأة باملحاماة  ا�ستغال  ة، وكان قد مت عر�ش مو�سوع 
ّ
خالقية والديني هذه املجتمعات، وا�ستئ�سال قيمها الأ

على جمل�ش النواب امل�رشي، واإباحة حق النتخاب للمراأة عام 1944م، وقد متت موافقة املجل�ش على اإباحة 

ة 
ّ
ة والديني

ّ
ة الّثقافية والفكري

ّ
مي ا�ستغال املراأة باملحاماة، ورف�ش حّقها يف النتخاب يف جمتمٍع - اأغلبه - يعاين الأ

 خمتلف.
ٍّ
ال�سحيحة، ويف �سياق زمني

ني 
ِّ
اإىل املهتم ه بها 

َّ
الق�سية نظراٌت هادئة، نتوج البنا على هذا املو�سوع بقوله: »ولنا يف هذه  مام  الإ ويعّلق 

ة 
ّ
�رشة، وق�سية املدني خالق، وق�سية الأ بهذه الق�سية، ويجب اأن نكون جميًعا ممن يهتمون بها، فهي ق�سية الأ

و�ساع، وحتكم  ا، اأو �سيجني عليهم حديًثا، اإل �سوء فهمهم لالأ
ً
والعائلة، فما نظنُّ اأن �سيًئا جنى على النا�ش قدمي

.
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الهوى، وخمالفة الّتكوين الّطبيعي الذي ل ميكن اأن يتخلف عن �سنة اهلل، ولن جتد ل�سنة اهلل تبدياًل«

ردن قد اأخذوا باآراء ال�سيخ ح�سن البنا الّنظرية دون اللتفات اإىل اجلوانب  يبدو اأن الإخوان امل�سلمني يف الأ

قتها يف املجال العام من خالل عدم اإن�ساء 
َّ
ردن عل روؤيته الّنظرية وطب ة الّدعوية، فقد حافظت اجلماعة يف الأ

ّ
العملي

خوات امل�سلمات كما هو احلال يف الّتجربة امل�رشية، وعلى الرغم من تطور التنظري الإخواين العاملي  ق�سم لالأ

يف جمال حقوق املراأة على يد ال�سيخ حممد الغزايل، ويو�سف القر�ساوي، وح�سن الرتابي، ورا�سد الغنو�سي، 

ردن عام 1989م، وتاأ�سي�ش حزب  وغريهم، اإل اأن هذا التطور مل ياأخذ اأبعاده اإل عقب الّتحول الدميقراطي يف الأ

�ست قطاًعا خا�سا للنِّ�ساء.
ّ

�سالمي عام 1992م، والتي خ�س جبهة العمل الإ

ا، ملجل�ش الّنواب احلادي ع�رش فازت 
ً
ففي النتخابات التي جرت يف 1989/11/8م لختيار )80( ع�سو

على  عملت  اأنها  مع  املجل�ش،  لدخول  امراأة   
ّ

اأي اجلماعة  تر�سح  ومل  ا، 
ً
نائب بـ)22(  امل�سلمني  الإخوان  جماعة 

ال�ستفادة من ت�سويت املراأة ب�سكٍل كبري.
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�سالمي جبهة العمل الإ

حزاب )رقم: 32(  ول 1992م، مبوجب قانون الأ �سالمي بتاريخ: 8 ت�رشين الأ تاأ�س�ش حزب جبهة العمل الإ

ة امل�ستقلة، وعقب 
ّ
�سالمي 1992م، بعد حوار مت بني جماعة الإخوان امل�سلمني وعدد من ال�ّسخ�سيات الإ ل�سنة 

ورى  ال�سُّ انتخاب جمل�ش  اأجل  انعقد من  الذي  للحزب  ول  الأ املوؤمتر  الرّتخي�ش، وخالل  ح�سول احلزب على 

والنفراد  بالهيمنة،  واّتهموا اجلماعة  امل�سلمني،  الإخوان  امل�ستقلني عن جماعة  ع�ساء  الأ غالبية  منه  ان�سحب 

.
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ة جلماعة الإخوان امل�سلمني
ّ
بقيادة احلزب، وقد و�سفوا اجلبهة باأنها جمرد واجهة �سيا�سي

العمل  جبهة  على  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  و�سيطرت  هيمت  حني   وا�سح  ب�سكٍل  الو�سف  هذا  ظهر  وقد 

�سالمي ب�سكٍل تام. الإ

�سا�سية ياأتي يف مقدمتها: هدف ا�ستئناف  �سالمي من جمموعة من املبادئ الأ  وينطلق حزب جبهة العمل الإ

ا جلهاد ال�سهاينة، وخدمة الق�سية الفل�سطينية، 
ًّ
ا ومادي

ًّ
مة معنوي �سهام يف بناء الأ ة للمجتمع، والإ

ّ
�سالمي احلياة الإ

والدميقراطي،  ال�سوري  املنهج  وتر�سيخ  الوطنية،  الوحدة  وتر�سيخ  وحريتها،  مة  الأ وحدة  نحو  وال�سعي 

ن�سان، وحقوقه وحرياته، والهتمام بق�سايا النا�ش احلياتية، وحتقيق التنمية ال�ساملة  والدفاع عن كرامة الإ

.
ّ
ملجتمع من منظور اإ�سالمي

اأما اأهدافه اخلا�سة فتتلّخ�ش بتحقيق مبداأ احلرية، وتر�سيخ ال�سورى، و�سمان التعددية، وحماية حقوق 

الراأي والتعبري،  اأمن املواطن وا�ستقراره وازدهاره، و�سمان حرية  ن�سان، وت�سجيع احلوار والدفاع عن  الإ

داري واملايل،  من، وحماربة الف�ساد ال�سيا�سي والإ وتعميق الوحدة الوطنية، ودعم القوات امل�سلحة واأجهزة الأ

واحرتام املراأة وحقوقها امل�رشوعة، وتوفري عناية خا�سة لل�سباب، وال�سعي لتحقيق الوحدة العربية ال�ساملة، 

ة، ودعم املوؤ�س�سات الدينية.
ّ
�سالمي ون�رش الثقافة الإ

�ساليب التالية: تنظيم العمل اجلماهريي، واإلقاء املحا�رشات،  ويعتمد احلزب يف ن�ساطه على الو�سائل والأ

واإن�ساء  واملجالت،  وال�سحف،  والن�رشات،  الكتب،  واإ�سدار  واملهرجانات،  واملوؤمترات،  الندوات،  وعقد 

واملراكز  ال�سباب،  باأندية  والهتمام  ة، 
ّ
العلمي بحاث  الأ مراكز  واإن�ساء  لذلك،  الالزمة  والكوادر  املوؤ�س�سات 

املالية  الت�رشيعات  لتعديل  م�ساريع قوانني  واإعداد  والنقابات، والحتادات،  الريا�سية،  والتجمعات  الثقافية، 

عرب قنوات الدميقراطية، ودخول احلزب جميع جمالت العمل العام من خالل امل�ساركة يف النتخابات البلدية 

والربملانية والنقابية.
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واملوؤمتر  العامة،  والهيئة  التاأ�سي�سية،  الهيئة  التالية:  الهيئات  من  احلزب  فيتكون  التنظيمية  الهيكلية  اأما 

العام، وجمل�ش ال�سورى، واملكتب التنفيذي.

ا من ممثلي املناطق، املنتخبني ح�سب التمثيل النِّ�سبي. اأما املكتب 
ً
ويتكون جمل�ش ال�سورى من )120( ع�سو

ا 
ً
مني العام. اأما الع�سوية فهي مفتوحة لكل مواطن اأردين ذكر ا، مبا فيهم الأ

ً
التنفيذي؛ فيتكون من )17( ع�سو

.
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اأم اأنثى، على اأن يكون قد اأمّت الثامنة ع�رشة من عمره

ل تزال ق�سية املراأة يف خطاب الإخوان امل�سلمني واجلبهة يف مرحلِة املداولت والعرتاف، واإعادة التعريف، 

ليزا  الباحثة  تعبري  حّد  على  للتجريب  واملطروحة  للّنقا�ش،  املفتوحة  الق�سايا  اأكرث  من  الق�سية  هذه  وتعترب 

.
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تراكي

املراأة؛  م�ساركة  على  قيود  ي�سع  مت�سدد  ار 
ّ
تي هناك  يوجد  اإذ  واملمار�سة،  �سا�سع بني اخلطاب  فرٌق  وهناك 

ًدا، اإذ يقول الدكتور اأبو فار�ش: »مبا اأن ال�رّشع  فالدكتور همام �سعيد، وحممد اأبو فار�ش، يتبنون موقًفا مت�سدِّ

جل فمن باب اأوىل األ يجيز وليتها العامة على 
ّ
مل يجز ولية املراأة على نف�سها يف الّتزويج، بل جعل وليتها للر

.
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امل�سلمني، تت�رشف بدمائهم واأموالهم واأعرا�سهم«

ئا�سة، والق�ساء، واحل�سبة، واملظامل، والوزارة، 
ّ
ومينع اأبو فار�ش املراأة من تويلِّ معظم الوليات العامة من الر

واأهل احلل والعقد، فهو ي�ستدل بقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »لن يفلح قوم ولوا اأمرهم امراأة«.

ف بالإ�سافة �سيغة من �سيغ 
ّ
ف بالإ�سافة، واملفرد املعر

َّ
ويقول: »ووجه ال�ستدلل كلمة »اأمرهم« مفرد معر

من  اخلا�سة  الوليات  وقد خرجت  اأو وليات خا�سة،  ة 
ّ
عام وليات  كانت  �سواء  الوليات،  كل  فيعم  العموم، 

إن طنب لكم عن �سيء منه نف�سا فكلوه  العموم بن�سو�ش اأخرى؛ فولية املراأة على مالها خرجت بقوله تعاىل: )فا

اأمورهم  كل  تعني  »اأمرهم«   فكلمة  اأخرى  بن�سو�ش  خرجت  اخلا�سة  الوليات  �سائر  وكذلك   ، مريًئا(  هنيًئا 

.
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العامة، وت�سمل الق�ساء، واحل�سبة، واملظامل، والوزارة، واأ�سل العقد(

اأي الذي يقول اإن املراأة لها حّق 
ّ
ل الغرايبة؛ فقد تو�سل يف درا�سته اإىل القول: »نرجح الر

ّ
اأما الدكتور رحي

�سل  جل با�ستثناء الرئا�سة العظمى. وذلك عماًل بالأ
ّ
التمتع بجميع احلقوق ال�سيا�سية، على قدم امل�ساواة مع الر

 يف ال�رشيعة الذي يف�سي مب�ساواة الرجل واملراأة يف اخلطاب التكليفي ال�رشعي، وما يقت�سيه مع مراعاة 
ّ
القطعي

 .
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ده الإجماع«
َّ
 �سحيح واأي

ٍّ
ال�ستثناء الذي ورد بن�ش

وقد اأثار اجتهاد ال�سيخ حممد الغزايل بجواز تويل املراأة �سائر الوليات ويف مقدمتها من�سب رئا�سة الدولة 

.
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ردود فعٍل �سديدة جتاهه

ة؛ فقد احتوى الربنامج النتخابي للجماعة لعام 
ّ
ويبدو اأن اخلطاب الإخواين على درجة كبريٍة من العمومي

ؤّكد على احلقوق املت�ساوية للرجل واملراأة، وعلى جمموعٍة من الق�سايا التي هي حق  1989م على �سعاراٍت تو

.
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للجميع
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درا�سة  خالل  من  ة 
ّ
ال�سيا�سي وم�ساركتها  املراأة  لق�سايا  روؤيتها  عن  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  ت 

َّ
عرب وقد 

اأن  فيها  وقد جاء  ال�سيا�سي،  العمل  يف  م�ساركتها  واملوقف من   ، امل�سلم«  املجتمع  يف  امل�سلمة  »املراأة  بعنوان: 

ن خطاب ال�ّسارع جاء  ، وهما �سواء يف الّتكليف، لأ
ّ
دمي جل واملراأة مت�ساويان يف اأ�سل اخِللقة والّتكرمي الآ

ّ
الر

وقد  �سواء،  والعقاب  ثم  والإ ال�ستثناءات، وهما يف اجلزاء واحل�ساب  بع�ش  املكلفني، مع وجود  ا جلميع 
ًّ
عام

جال والّن�ساء فيما يقت�سي الّتعاون، و�رشورة الولء على اأمر اهلل، والرجال 
ّ
رت ال�رشيعة التعاون بني الر

ّ
قر

.
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والن�ساء �سواء يف احلقوق والواجبات

وتركز الّدرا�سة على الن�سو�ش التي ترى باأن ج�سد املراأة كّله عورة، ول يجوز اأن يظهر منه لغري املحارم 

يراعى يف  اأن  ال�رشوري  لها غري جائزة، ومن  املحرم  بالرجل غري  املراأة  اأن خلوة  كما  والكفني،  الوجه  �سو 

حريات وحقوق املراأة يف اإطار من الّظروف حتفظ للمراأة عر�سها وكرامتها وحياءها وحرمتها.

�رشة باعتبارها خلية املجتمع  �سل يف املراأة هو لزوم بيتها؛ ل�سمان ا�ستقرار الأ وتعترب هذه الدرا�سة اأن الأ

ذن لزوجته  ة يف الإ
ّ
الّزوج ال�رشعي اإغفال حقوق  ة، وقوام متا�سكه و�سالبته و�سالحه، كما ل يجوز 

ّ
�سا�سي الأ

ة تنّظم العالقة بني الّزوج والّزوجة وهي بعيدة عن اأن 
ّ
يف اخلروج والعمل، اإذ تعتربها اجلماعة حقوًقا �رشعي

لطة فيها اإل يف حالٍت نادرة.
ّ

ينظمها قانون اأو تتدخل ال�س

ة يحجب م�ساركة املراأة يف انتخابات املجال�ش الّنيابية، 
ّ
�سالمي   يف ال�رشيعة الإ

ٌّ
وترى اجلماعة اأنه ل يوجد ن�ش

، ويف بع�ش الظروف قد تكون 
ٍّ
يه بامل�ساركة يف اختيار اأهل احلل والعقد على وجٍه �رشعي دِّ

ؤ وهو تكليف للمراأة تو

ن  ة الآ
ّ
�سالمي هذه امل�ساركة واجبة و�رشورية، بحيث تن�ش قوانني النتخابات املعمول بها يف كثري من الّدول الإ

إن اإحجام املراأة امل�سلمة عن امل�ساركة يف النتخابات ي�سعف من فر�سة  على اإطالق حّق املراأة يف النتخاب، فا

�سالميني. فوز املر�سحني الإ

ة ما مينع تويل املراأة مهام ع�سوية املجال�ش النيابية وما 
ّ
وترى اجلماعة اأنه ل يوجد يف النُّ�سو�ش ال�رشعي

مياثلها.

لختالف  ا 
ً
ونظر الق�ساء  اأما  الدولة،  ورئا�سة  الكربى  مامة  الإ با�ستثناء  العامة  الوظائف  املراأة  تويل  ويف 

�سول ال�رشعية اأمر وارد، ثم ابتغاء م�سلحة امل�سلمني  مر مو�سع اجتهاد؛ فالرتجيح طبًقا لالأ الفقهاء، وما دام الأ

 وارٌد اأي�ًسا.
ٌ
 على �سوابطها ال�رشعية وطبًقا لظروف املجتمع واأحواله اأمر

ً
بناء

 بتحرميه، وما دام 
ٌّ

اأما ما عدا ذلك من الوظائف فما دام اأن للمراأة �رشًعا اأن تعمل فيما هو حالٌل مل يرد ن�ش

ة ما مينع اأن تليها.
َّ
اأن الوظيفة العامة هي نوع من العمل، فلي�ش ثم

يحتاجه  اأو  حتتاجه  قد  هي  مما  ذلك  غري  اإىل  ممر�سًة،  مدر�سًة،  طبيبًة،  املهنية:  عمال  بالأ املراأة  قيام  وكذا 

.
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املجتمع
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وحقوقها  املراأة  كيان  احرتام  اأهدافه:  من  اأن  �سالمي  الإ العمل  جبهة  حلزب  �سا�سي  الأ النِّظام  يف  وجاء 

ة، واإف�ساح املجال اأمامها للم�ساركة يف احلياة 
ّ
�سالمي امل�رشوعة، ودورها يف تطوير املجتمع يف اإطار الف�سائل الإ

العامة، واإتاحة الفر�سة لربوز القيادات الن�سائية يف العمل ال�سيا�سي.

ت�سويه  اأن  د  ؤكِّ ويو املراأة،  م�ساركة  د 
ِّ
ؤي تو التي  اجلبهة  قيادات  اأبرز  اأحد  الفرحان  اإ�سحاق  الدكتور  ويعترب 

�سالم، ويو�ّسح باأن املق�سود بـ»احلقوق  �سورة املراأة وانتقا�ش حقوقها اإمنا هو ب�سبب املجتمع ولي�ش من الإ

مر باملعروف  عمال التي توؤثر يف �سيا�سة املجتمع وثقافته، وي�سمل ذلك الأ ال�سيا�سية للمراأة« هو القيام بكل الأ

والنهي عن املنكر، وال�سرتاك يف تنظيمات �سيا�سية بق�سد اخلدمة العامة، اأو الدعوة ملبداأ �سيا�سي، والتاأثري على 

القرار ال�سيا�سي، والنتخاب والرت�سيح يف النتخابات، والبيعة لرئي�ش الّدولة.

ويف باب حق الرّت�سيح يف النتخابات الّنيابية، يرى الفرحان اأن للّنيابة وظيفتني هما؛ الت�رشيع واملراقبة، 

�سالم يعطي حق العلم للمراأة والرجل  ة الّت�رشيع فتحتاج اإىل العمل، ومعرفة حاجات املجتمع، والإ
ّ
فاأما مهم

مر باملعروف والنهي عن املنكر، واملراأة والرجل يف  على ال�سواء، اأما مراقبة ال�سلطة التنفيذية فتدخل يف باب الأ

�سالم. هذا �سواء يف نظر الإ

واأما املق�سود بقوله تعاىل: )الرجال قوامون على الن�ساء( فهو رئا�سة البيت وحتمل نفقاته، ولي�ش عدم قيام 

مة. املراأة بواجب الت�رشيع واملراقبة نيابًة عن الأ

بع�ش  تويل  حق  للمراأة  اأن  كما  ة، 
ّ
�سالمي الإ خالق  بالأ اللتزام  ال�سيا�سي  احلق  هذا  ا�ستعمال  يف  وي�سرتط 

إنه يفهم يف �سورة �سبب وروده، حيث  الوظائف العامة للدولة، اأما حديث )لن يفلح قوم ولوا اأمرهم امراأة( فا

اأبلغ الر�سول �سل اهلل عليه و�سلم اأن الفر�ش ولوا للرئا�سة عليهم اإحدى بنات ك�رشى بعد موته.

اأما الولية باإطالقها فلي�ست ممنوعة على املراأة بالإجماع، واأجاز اأبو حنيفة والطربي وابن حزم، اأن تتوىل 

فتاء. املراأة الق�ساء يف بع�ش احلالت، والق�ساء ولية عامة، كما اأن للمراأة اأن تتوىل الإ

ة يف هذا املجال مبا يلي: قيام املراأة امل�سلمة بواجب العمل العام 
ّ
�سالمي ويلخ�ش الفرحان جتربة احلركة الإ

يف بناء املجتمع يف جميع النواحي الوظيفية والقت�سادية واخلريية والجتماعية، وقيام املراأة امل�سلمة بواجبها 

قرار باحلق ال�سيا�سي للمراأة  مر باملعروف والنهي عن املنكر. والإ �سالمي الدعوي والرتبوي، والأ يف العمل الإ

�سالمي للمراأة، وحفظ حقوقها يف  يف دخول التنظيمات ال�سيا�سية، وفتح باب الع�سوية يف حزب جبهة العمل الإ

د هذا التوجه الدكتور عبد الّلطيف عربيات.
ّ
ؤي النتخاب والرت�سيح ل�سائر م�ستويات قيادة احلزب، ويو

الإ�سالح  وثيقة  يف  جاء  فقد  واجلبهة،  الإخوان  لدى  النظري  التاأ�سي�ش  �سعيد  على  ا 
ً
تقدم هناك  اأن  ويبدو 

عقب  ردن«  الأ يف  �سالح  لالإ ة 
ّ
�سالمي الإ احلركة  »روؤية  بعنوان  2005م  عام  ة 

ّ
�سالمي الإ احلركة  اأ�سدرتها  التي 

ن�سايّن باعتبار اأن الّذكورة  باين باعتبارهما اأ�سقاء الّتكوين الإ
ّ
جل واملراأة يف التكرمي الر

ّ
الّتاأكيد على م�ساواة الر
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�سالم يقوم على التقوى  �سالم لي�سا عاماًل من عوامل الّتمييز واملفا�سلة؛ فمعيار الّتفا�سل يف الإ نوثة يف الإ والأ

والعقاب، وهما �رشيكان يف  والثواب  �سواء، وكذلك يف احل�ساب واجلزاء،  التكليف  ال�سالح، فهما يف  والعمل 

حتمل امل�سوؤولية، و�رشيكان يف واجب الولية والتعاون والن�رشة، من اأجل اإمتام فرائ�ش الدين، والتمكني له 

ر�ش. يف الأ

�س�ش العامة جملٌة من احلقائق تتعلق باملراأة اأهمها: ويرتتب على هذه الأ

ة م�ستقلة، من حيث العتبار ال�رشعي، واملكانة الجتماعية، واملركز 
ّ
1- املراأة تتمتع ب�سخ�سية كاملة، وذم

.
ً
ا واأداء

ً
هلية التامة وجوب القانوين، والأ

الكون،  يف  والتدبر  والتفكر  ر�ش،  الأ يف  وال�سعي  نفاق،  والإ والعمل،  والك�سب،  التملك،  حق  للمراأة   -2

يبات. والّتمتع بالطَّ

كراه. 3- للمراأة حق اختيار الزوج، وتكوين اأ�رشة، بعيًدا عن كل عوامل الع�سل والإ

العلوم والفنون، ولها  اأنواع  الدين، والتخ�س�ش يف خمتلف  والّتفقه يف  التعلُّم والتعليم،  للمراأة حّق   -4

احلّق يف التدريب، وتطوير امللكات، واإتقان احلرف واملهن.

5- املراأة تتمتع بكامل احلقوق ال�سيا�سية املتمثلة بحق النتخاب والرت�سيح، وتويل املنا�سب، والن�سمام 

حزاب ال�سيا�سية، واإبداء الراأي يف كل جوانب احلياة بال ا�ستثناء. لالأ

اجلمعيات  تكوين  ويف  والتقاعد،  والعمل،  باجلن�سية،  املتعلقة  بالت�رشيعات  التَّمتع  يف  احلق  للمراأة   -6

اخلريية، والهيئات الن�سائية وقيادتها، والعمل من خاللها.

دوار بح�سب  الأ بال�رشاكة والتعاون والتكامل وتوزيع  يّت�سم  جل 
ّ
الر اإىل جانب  املراأة يف كل ما �سبق  ودور 

وي، والحرتام املتبادل، واحلدود ال�رشعية التي 
ّ

دب واحل�سمة والّتعامل ال�س القدرة والطاقة، يف اإطاٍر من الأ

اع امل�سطنع.
ِّ

�سالم بعيًدا عن الّتناق�ش والّتناف�ش املذموم، وال�رش يقررها الإ

ن�سان،   �سلعي ي�سعى اإليه الإ
ٍّ
 اإنتاج مادي

ّ
ة اأغلى واأ�سمى من اأي

ّ
ن�ساني كما ل بدَّ من التَّقرير اأن ثمرات احلياة الإ

ة 
ّ
ن�ساني م بر�سالتها الإ ة حتت�سنها وتن�سئها را�سيًة مطماأنة، و�ستبقى الأ

َّ
واأّن هذه الثمرات ت�ستحق اأمومة حقيقي

.
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ها يف املجتمع
ِّ
جيال ت�سغل موقًعا من اأ�رشف املواقع، واأهم بوية يف اإعداد الأ والرتَّ

فقد ح�سمت  املراأة،  ق�سايا  روؤية احلزب واجلماعة جتاه  ملحوًظا يف  ا 
ً
تقدم ابقة 

َّ
ال�س الإ�سالح  وثيقة  ُتظهر 

ا من ذي قبل.
ً

خياراتها النظرية ب�سكٍل اأكرث و�سوح

اأن الروؤية  اأروى الكيالين رئي�سة القطاع الن�سائي يف اجلبهة، والتي ترى  د على هذه امل�ساألة ال�سيدة  ؤكِّ وتو

ة؛ فقد 
ّ
�سالمي املت�سددة بداأت تتخلخل وتعدل من موقفها يف كثري من الق�سايا التي مت�ش املراأة داخل احلركة الإ

ن اإدراج كلمٍة للقطاع الن�سائي، كان 
َّ
�سهد املوؤمتر العام للحزب الذي عقد يف: 2001/12/28م، والذي ت�سم

قد لقي بع�ش املعار�سني الذين رف�سوا اإلقاء امراأة كلمة يف جمٍع من الرجال، و�سهدت قاعة الجتماع ان�سحاب 

.
)170(

بع�ش القياديني املعار�سني مل�ساركة املراأة، ويف مقدمتهم الدكتور اأبو فار�ش
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�سالميات يف �سفوف اجلبهة يف بداية التاأ�سي�ش؛  عوبات التي لقتها النا�سطات الإ
ُّ

غم من ال�س
ّ
وعلى الر

ل اأنهن حافظن على وجودهن يف جمل�ش �سورى احلزب، والهيئة العامة، حيث ت�سكل املراأة حوايل 10% من 

اأع�ساء الهيئة العامة.

اإىل جمل�ش ال�سورى حيث بداأت بامراأة واحدة ثم  وتوؤكد نا�سطات اجلبهة على تطور جتربة دخول املراأة 

اإىل  الو�سول  ن�ساء من  خرية ملجل�ش �سورى اجلبهة متكنت )9(  الأ النتخابات  �ستة، ويف  اإىل  اثنتني، وو�سل 

ا.
ً
ع�سوية جمل�ش ال�سورى البالغ )120( ع�سو

العامة، وتعزو عدم وجود  الهيئة  الن�سبة ت�سكل حوايل )10%( من  اأن هذه  الكيالين  اأروى  ال�سيدة  وترى 

ا من قبل رجال احلزب، بل توؤكد اأن هناك 
ً
امراأة يف املكتب التنفيذي لظروف خا�سة تتعلق باملراأة، ولي�ش حظر

.
)171(

ة
ّ
رغبة من قبل احلزب لو�سول ن�ساٍء اإىل اأعلى املراتب الهيكلي

�سالميات يف �سفوف الإخوان واجلبهة بالتقدم ببطئ لكن بثبات، وا�ستطعن خالل  لقد بداأت النا�سطات الإ

فرتة وجيزة من تاأ�سي�ش حركة ن�سوية نا�سطة اخرتقت كافة قطاعات املجتمع ال�سيا�سي واملدين.

ا وم�سوؤوليًة حول جممل الق�سايا 
ً
وعلى الرغم من تاأخر دخولها �ساحة العمل العام اإل اأنهن اأثبنت وعًيا كبري

�سالميات مل يدخلن ب�سكل مبا�رش �ساحة العمل ال�سيا�سي اإل خالل عقد الت�سعينيات،  الن�سوية، فمن املعروف اأن الإ

ردنية حمتكرة من قبل التوجهات القومية والي�سارية والليربالية والنخب املقربة من  وكانت م�ساركة املراأة الأ

الدولة؛ فقد �ساهمت القوانني، و�سيا�سة الدولة، والبنية املجتمعية القبلية والع�سائرية والروؤية الدينية ال�سلفية 

املحافظة على اإحجام انخراط املراأة يف احلياة ال�سيا�سية، و�سكلت الق�سايا الوطنية، وق�سية فل�سطني، حمور 

يف  امل�ساركة  على  تقت�رش  حزاب  الأ داخل  املراأة  م�ساركة  وكانت  1950-1957م،  عامني  بني  الن�ساء  اهتمام 

.
)172(

حمالت احلزب وح�سور اخلطابات، وتوزيع املن�سورات، وتنظيم التظاهرات

جنحت  فقد  ذلك  ومع  املراأة،  برنامج  من   
ً
جزء الرجل  مع  ال�سيا�سية  احلقوق  يف  امل�ساواة  م�ساألة  تكن  ومل 

املطالبات الدوؤوبة باحل�سول على حّق الت�سويت للمراأة والذي دعى اإليه احتاد املراأة العربية الذي اأن�سئ عام 

1954م، يف طرح م�رشوع لتعديل قانون النتخاب، ووافق عليه جمل�ش الوزراء لحًقا عام 1955م، من خالل 

ميات من احلق  ا الأ
ً
قل حّق الت�سويت حارم اأنهني التعليم البتدائي على الأ املوافقة على منح الن�ساء اللواتي 

.
)173(

ميني كانوا يتمتعون به جال الأ
ِّ
غم من اأن الر

ّ
ذاته، على الر

ق الفجوة بني ما ين�ش عليه الّد�ستور 
ّ
 ومتييًزا �سارًخا، ويعم

ّ
وهو ما ي�سكل انتقا�سا حلّق املراأة ال�سيا�سي

ردين لعام 1952م على: امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف  نظمة والقوانني، فقد ن�ش الد�ستور الأ وما ت�رشعه الأ

ول من مادته )22( باأن لكّل اأردينٍّ حّق تويل املنا�سب العامة بال�رشوط  احلقوق، والواجبات، كما يفيد البند الأ

.
)174(

نظمة املعينة بالقوانني اأو الأ
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ة تطالب بدعم م�سرية املراأة، عّززت بقراٍر �سادر عن 
ّ
وقد انتظرت املراأة حتى عام 1974م، يف ظّل اأجواء دولي

ا للمراأة حتت �سعار: »امل�ساواة والتنمية وال�سالم« حيث 
ًّ
ا دولي

ً
مم املتحدة يدعو اإىل اعتبار عام 1975م، عام الأ

�سح،   على حّق املراأة يف الّت�سويت والنتخاب والرتَّ
ّ

 ملكي يق�سي بتعديل قانون النتخاب، ن�ش
ٌ
�سدر مر�سوم

.
)175(

ا اإل يف عام 1989م
ًّ
ولكنَّها مل متار�سه فعلي

مل ت�ستطع املراأة من ممار�سة حقِّها يف النتخاب والرّت�سح اإل يف النتخابات التي اأجريت عام 1989م، حيث 

ا تناف�سوا على )80( مقعًدا وفًقا لنظام القائمة، اأي: اأن الن�ساء 
ً
تر�سحت )12( امراأة من اأ�سل )146( مر�سح

 حزٍب اأو 
ِّ
�سكلن وقتها 2% فقط من املر�سحني، وخ�سن النتخابات كم�ستقالت، ومل تدعم حمالتهن من قبل اأي

ا منهن مل تفز يف تلك النتخابات.
ًّ
ة اأو منظمة ن�سائية، اإل اأن اأي

ّ
جمعي

ة والإخوان اأي امراأة يف هذه النتخابات، وكان ذلك قبل تاأ�سي�ش جبهة العمل 
ّ
�سالمي ومل تر�سح احلركة الإ

حيث مل يكن هناك جلنة ن�سائية داخل الإخوان، ف�ساًل عن الروؤية الفقهية اجلامدة جتاه م�ساركة الن�ساء التي 

كانت تتبناها احلركة يف ذلك الوقت.

حزاب 1992م، ومن بينها حزب  حزاب عقب �سدور قانون الأ ويف انتخابات عام 1993م، والتي خا�ستها الأ

ا يف ظل اإقرار قانوٍن انتخابي جديد 
ً
550 مر�سح �سالمي، تر�سحت ثالث ن�ساء فقط من اأ�سل  جبهة العمل الإ

�سوات، وتعّدد املقاعد يف الدائرة الواحدة، ومل تر�ّسح  تبنى نظام »ال�سوت الواحد«، ليحل حمّل قانون تعدد الأ

 امراأة اأي�ًسا.
ّ

جبهة العمل اأي

اأردنيٍة ع�سو يف جمل�ش  �سيدٍة  ل 
ّ
اأو لت�سبح  النجاح  من  في�سل  توجان  ال�سيدة  النتخابات متكنت  هذه  ويف 

ا على اأ�س�ش تناف�سية، فقد جنحت بالفوز عن 
ًّ
ردن على الإطالق، اإل اأن هذا الفوز مل يكن مبني الّنواب، يف تاريخ الأ

.
)176(

املقعد ال�رشك�سي وال�سي�ساين يف دائرة عمان الثالثة

ا منهن على 
ّ
ا اإل اأّن الفوز مل يحالف اأي ً

ويف انتخابات عام 1997م تر�سحت )17( امراأة من اأ�سل 561 مر�سح

ة للمنظمات الغري 
ّ
ردني ة الأ

ّ
غم من التن�سيق التي عملت على توفريه الهيئات الن�سائية ممثلًة بالّلجنة التن�سيقي

ُّ
الر

لطة الت�رشيعية، ومل تكلل تلك اجلهود بالنجاح.
ّ

احلكومية، بهدف اإي�سال عدٍد من الّن�ساء اإىل ال�س

والتي  الثالث ع�رش،  النواب  اأع�ساء جمل�ش  اأحد  وفاة  ب�سبب  �سغر  الذي  للمقعد  التكميلية  النتخابات  ويف 

.
)177(

ة لهذا املقعد
ّ
اأجريت يف اآذار 2001م، مت انتخاب �سيدة من قبل املجل�ش نف�سه دون اإجراء انتخابات عام

�سباٍب تتعلق بقانون النتخاب اجلديد، والذي  ومن املعروف اأن اجلبهة والإخوان قاطعوا هذه النتخابات لأ

ردن يف عملية ال�سالم عام 1994م. راأت فيه اجلماعة قانوًنا موجًها �سدهم، ف�ساًل عن دخول الأ
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وىل التي  ويف انتخابات عام 2003م، والتي جرت بعد تعطيل احلياة الّنيابية ملدة �سنتني، وهي النتخابات الأ

جتري منذ تويل امللك عبد اهلل الثاين العر�ش، وقد متت هذه النتخابات بعد زيادة عدد مقاعد جمل�ش النواب لي�سبح 

)110( مقاعد، بدًل من )80( مقعًدا، ومتخ�ست هذه النتخابات عن فوز اجلبهة بـ )17( مقعًدا نيابًيا.

ة كانطالق النتفا�سة الفل�سطينية 
ّ
وقد جاء تعليق النتخابات ملجل�ش النواب نتيجًة للظروف الّداخلية واخلارجي

الثانية، وتهديدات احلرب على العراق عقب اأحداث 11�سبتمرب، واإعالن اأمريكا احلرب على الإرهاب.

ويف �سياق هذه الظروف حدثت جملٌة من التغريات ال�سيا�سية الداخلية، واأطلقت احلكومة حملة وطنية حتت 

ة يف 
ّ
ة ال�سيا�سي

ّ
ًل« والتي متخ�ّست عن الإعالن عن ت�سكيل عّدة جلاٍن من �ساأنها تعزيز الفاعلي

َّ
ردن اأو �سعار: »الأ

البالد.

ة، تهدف اإىل 
ّ
�سا�سي دعم اإجراءات عملي ومن اأهم هذه الّلجان: الّلجنة املخت�سة باملراأة، والتي كان هدفها الأ

انتخابات جديد،  قانون  الّلجان عن �سدور  اجتماعات  اأ�سفرت  للمراأة، وقد  ة 
ّ
ال�سيا�سي امل�ساركة  دعم وتعزيز 

عّدل من خالله عدد مقاعد املجل�ش، ومت تخ�سي�ش �سّت مقاعد للمراأة، حتت�سب قيم الفوز فيها على اأ�سا�ش نظام 

)الكوتا(.

وجاءت انتخابات 2003م، بعد غياب للمجل�ش النيابي دام اأكرث من عامني، واأ�سدرت احلكومة خاللها اأكرث 

من )200( قانون موؤّقت يف فرتة غياب املجل�ش، ومن بني هذه القوانني تعديالت على قوانني متعلقة ب�سوؤون 

حوال ال�سخ�سية الذي اأُقر من خالله )اخللع( ، ورفع �سن الزواج اإىل )18( �سنة، بعد  املراأة، ل �سيما قانون الأ

ناث، كما �سملت الّتعديالت قانون الّتقاعد املدين واجلن�سية. اأن كان قبل تعديله )15( �سنة لالإ

ا، من بينهم )54( امراأة، وفازت ال�سيدة حياة امل�سيمي، مر�سحة 
ً
وقد تر�سح لهذه النتخابات )760( مر�سح

ا، ومل 
ً
ابع من بني )90( مر�سح

ّ
�سالمي يف حمافظة الزرقاء، وح�سلت على الرّتتيب الر حزب جبهة العمل الإ

ا باأن الفارق بينها وبني النائب الذي فاز بالنتخابات 
ً
ا، علم

ّ
ي�سعفها احلظ يف دائرتها النتخابية من الفوز تناف�سًي

.
)178(

كان )51( �سوًتا فقط

غم من معار�سة جبهة العمل 
ّ
ومل ت�سفر نتائج النتخابات عن فوز مر�سحات خارج اإطار الكوتا، وعلى الر

لنظام الكوتا اإل اأن املر�سحة الوحيدة للحزب فازت عن طريقها.

�سالمي من جهة واحلكومة من  ثناء �سهدت العالقة بني جماعة الإخوان امل�سلمني وجبهة العمل الإ يف هذه الأ

جهة اأخرى تطورات كبرية، اأ�سفرت عن تردي العالقة بني الطرفني، وكانت هذه العالقة قد بداأت تت�ساعد منذ 

زمة القت�سادية اخلانقة عام 1989م، وتغيري بنية العالقات  الت�سعينيات القرن املا�سي، والذي ترافق مع الأ

اأجواء  و�سط  املتحدة،  الوليات  تقوده  ة 
ّ
القطبي  

ٍّ
اأحادي عامٍل  ون�سوء  ال�سوفييتي،  الحتاد  تفكك  عقب  ة 

ّ
الدولي

عام  الثانية  اخلليج  حرب  ووقوع  املتحدة،  الوليات  وتدخل  للكويت،  العراق  باحتالل  متثلت  �ساخنة  ة 
ّ
اإقليمي

ت بلدان عديدة من العامل واملنطقة.
ّ
1991م، وبدء موجة ثالثة من الدميقراطية عم
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1989م، بـ)22( مقعًدا، ظهرت اجلماعة كقوة معار�سة ل ي�ستهان بها،  فعقب فوز الإخوان يف انتخابات 

مر الذي �سّكل حتوًل  و�سارك نواب الإخوان يف حكومة م�رش بدران، عام 1991م بخم�ش حقائب وزارية، الأ

بعد حرب  ا 
ًّ
اإقليمي ردين  الأ الّنظام  عزلة  �سياق  موؤ�س�سة احلكم واجلماعة لحًقا، ويف  العالقة بني  يف  ا 

ً
تراجيدي

اخلليج الثانية، كانت مفاو�سات ال�سالم يف موؤمتر مدريد مبثابة مفتاح رئي�ٍش للخروج من هذه العزلة.

مع  ة، وحتديًدا 
ّ
الداخلي يا�سة 

ِّ
لل�س مو�سوعي  ل 

ّ
مع حتو تزامن  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  الكبري  الّتحول  وهذا 

ة منفردة ووحيدة، بعد اأن اأ�س�ش الإخوان حزبهم ال�سيا�سي 
ّ
�ست كقوة �سعبي

َّ
النظام وجماعة الإخوان؛ والتي تكر

�سالمي، عام 1992م. جبهة العمل الإ

رت خالفات حادة بني النِّظام والإخوان مع بدايات مفاو�سات ال�سالم عام 1991م، وتعّززت الفجوة 
ّ
وقد تفج

مع اإقرار قانون انتخاب جديد يقوم على مبداأ ال�سوت الواحد للّناخب، وهو القانون الذي راأى الإخوان اأن 

ول والرئي�ش حتجيم متثيلهم النِّيابي، واحليلولة دون قدرتهم على اإعاقة مترير معاهدة ال�سالم القادمة،  هدفه الأ

ت من خالل جمل�ش النواب الثاين ع�رش الذي ت�سكل 
ّ
ردن واإ�رشائيل عام 1994م، ثم اأُقر التي وقعت فعاًل بني الأ

عام 1993م، وفًقا لهذا القانون.

اجلامعات،  اإىل  امتدت  واإمنا  النتخاب،  قانون  عند  الإخوان  جتاه  اجلديدة  �سمية 
ّ
الر ال�سيا�سات  تقف  مل 

الباحثون  التي راأى فيها  الّت�رشيعات  العديد من  �سمية، و�سنَّت 
ّ
الر �سات 

ّ
ؤ�س املو العمل الإخواين يف  وحما�رشة 

يات العامة.
ّ
اجع عن امل�سار الدميقراطي يف البالد وتقيًدا للحر ا حلالة الرتَّ

ً
واملراقبون تكري�س

بعنوان:  ا 
ًّ
�سيا�سي بياًنا  1997م م�سدرين  عام  ة 

ّ
النيابي لالنتخابات  امل�سلمني  الإخوان  اإىل مقاطعة  اأّدى  مما 

ا على ما اعتربته اجلماعة تراجًعا عن امل�سار الدميقراطي وا�ستهداًفا لدورها 
ً

ن احتجاج
ّ
»ملاذا قاطعنا؟« يت�سم

.
ّ
ال�سيا�سي

عام  النيابية  النتخابات  واأجريت   ،
ً
ون�ساء رجاًل  واجلماعة  احلزب  على  املتوترة  العالقة  هذه  اأثرت  وقد 

حزاب املعار�سة يف البالد، وا�ستمرت الفجوة  1997م، دون م�ساركة الإخوان واجلبهة ومقاطعة العديد من الأ

واخلالفات بني موؤ�س�سة احلكم والإخوان اإىل حني رحيل امللك ح�سني عن احلكم يف عام 1999م، وتويّل ابنه امللك 

مور، حيث فتحت �سفحة جديدة يف العالقة بني احلكم والإخوان اإل اإن ج�سور احلوار  عبد اهلل الثاين مقاليد الأ

ة، ومل ت�سل العالقة اإىل حدود حرجة؛ فقد ا�ستنكف الإخوان عن امل�ساركة يف 
ّ
ال�سيا�سي بقيت قائمًة وم�ستمر

مني مبا�رشة، كما ح�سل عام 1996م، عندما اأّدت �سيا�سات الّتكيف  حداث التي مت�ش اجلانب الأ العديد من الأ

اقت�رش  اإذ  اجلامعات،  وبع�ش  اجلنوب  مدن  يف  وا�سطرابات  ة، 
ّ
�سا�سي الأ املواد  اأ�سعار  يف  ارتفاع  اإىل  الهيكلي 

ة التي �ساركت بقوة، ولعبت 
ّ
ة والقومي

ّ
دنى من الحتجاج على خالف القوى الي�ساري الّدور الإخواين على احلد الأ

ا يف ر�سم �سيغة عالقة امللك اجلديد عبد اهلل الثاين بجماعة الإخوان امل�سلمني.
ًّ
ا اأ�سا�سي

ً
عوامل متعدِّدة دور
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ة الّدور الرئي�ش يف اإدارة تفا�سيل ال�ساأن الداخلي، و�سهدت 
ّ
مني فمرحلة انتقال احلكم دفعت اإىل منح املقاربة الأ

ردن عام 1999م، وكان ذلك  ا متثل باإخراج قادة حركة حما�ش من الأ
ًّ
العالقة بني الطرفني حتوًل ا�سرتاتيجي

ل العالقة، وبقيت العالقة متوترًة ترتاوح بني الّت�سعيد والتَّهدئة.
ّ
مبثابة ر�سالٍة وا�سحة يف حتو

ا يف 
ًّ
وقد �سّكل فوز حما�ش الكا�سح يف النتخابات الت�رشيعية الفل�سطينية يف اأوائل عام 2006م عاماًل اإ�سافي

توتر العالقة  و�سلت اإىل حدود غري م�سبوقة و�سيناريوهات ت�سل اإىل خيار الطالق.

ا من حما�ش 
ً
ب

َّ
�سالمي يف اآذار 2006م، الذي يعترب مقر ا جلبهة العمل الإ

ً
واعترب جميء زكي بن ر�سيد اأميًنا عام

املركز  »جمعية  على  يدها  و�سع  احلكومة  إعالن  با لحقا  الطرفني  بني  زمة  الأ تطورت  حيث  ا، 
ً
خطري ت�سعيًدا 

بعاد  الأ لكن  داخل اجلمعية،  واإداري  مايلٍّ  ف�ساد  بذريعة وجود  امل�سلمني  الإخوان  التابعة جلماعة  �سالمي«  الإ

ال�سيا�سية كانت اأبرز من اأن تخفى، اإذ ترتبط بوجود قناعة لدى موؤ�س�سة احلكم باأّن جمعية املركز متّثل مدخاًل 

.
)179(

ة
ّ
ا للتجنيد احلركي، واكت�ساب القاعدة اجلماهريي

ًّ
ا حيوي

ً
ة، وم�سدر

ّ
ا لقوة الإخوان املالي

ً
رئي�س

ا وامراأتني، واأ�سفرت النتائج عن و�سول )6( 
ً
خرية تقدم الإخوان بـ)22( مر�سح ويف انتخابات 2007م الأ

نتائج  يف  الّت�سكيك  من  اأجواء  و�سط  الربملان،  اإىل  الو�سول  يف   اجلبهة  مر�سحات  تنجح  ومل  فقط،  مر�سحني 

.
)180(

النتخابات واتهامات �رشيحة بالّتزوير والّتالعب

ردنية على حّق النتخاب،  ة، وقد ح�سلت املراأة الأ
ّ
خرية انتخابات بلدي وكان قد �سبق النتخابات النيابية الأ

والرت�سح للمجال�ش البلدية والقروية عام 1982م.

كانت  البلديات  جمال�ش  اأن  املعلوم  ومن  كمر�سحة،  ت�سارك  مل  لكّنها  القرتاع  حّق  مبمار�سة  �ساركت  وقد 

الوزراء على تعيني  املراأة، حيث وافق جمل�ش  ا يف م�ساركة 
ًّ
1994م منعطًفا مهم بامتياز، و�سّكل عام  ة 

ّ
ذكوري

�رشاف على  )99( �سيدة يف الّلجان البلدية التي �سّكلت التهيئة لنتخاب املجال�ش البلدية وروؤ�ساوؤها، واأن�سئ لالإ

ردين«، وتر�سحت )20( �سيدة لالنتخابات التي جرت  ة وتطبيقها الّدوري »جتمع جلان املراأة الأ
ّ
�سري هذه العملي

ردن، حيث متكنت اإحدى املر�سحات من  ة يف الأ
ّ
عام 1995م، والتي تعترب نقطة حتول يف تاريخ النتخابات البلدي

ة، ومّت تعيني )23( �سيدة يف عدد 
ّ
الفوز مبقعد رئي�ش بلدية، وفازت )9( �سيدات اأخريات بع�سوية جمال�ش بلدي

ة.
ّ
من املجال�ش البلدي

دة، ومل تدخل يف 
ّ
ويف انتخابات 1990م تر�سحت )43( امراأة، فازت منهن )8( �سيدات، ومت تعيني )25( �سي

الرت�سيح لهذه النتخابات اأي امراأة من جبهة العمل.

ا على تعديل 
ً

ويف انتخابات 2003م، قاطعت جبهة العمل هذه النتخابات مع بع�ش قوى املعار�سة احتجاج

ات، والذي ي�سمح للحكومة بتعيني )50%( من اأع�ساء املجال�ش، وخا�ست التجربة هذه املرة )46( 
ّ
قانون البلدي

�سيدة يف )35( بلدية موّزعة على )12( حمافظة، وفازت )5( �سيدات، ومت تعيني )94( �سيدة بن�سبة )%27( 

.
)181(

نني
َّ
ع�ساء املعي من جمموع الأ
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خرية يف �سبتمرب 2007م، ر�سحت جبهة العمل �سيدتني لع�سوية املجال�ش البلدية،  ة الأ
ّ
ويف النتخابات البلدي

فقد �سّكلت هذه النتخابات حلظة حرجة للغاية يف العالقة بني موؤ�س�سة احلكم وجماعة الإخوان واجلبهة؛ فقد 

.
)182(

ا جتاوز احلدود
ً
ا على ما اعتربوه تزوير

ً
�سحب الإخوان مر�سحيهم بعد �ساعات من بدء القرتاع احتجاج

جال، باأن هناك 
ّ
�سالميات قناعًة ل تقل عن قناعة الر لقد ولَّدت هذه الّتجارب املريرة مل�ساركة الّنا�سطات الإ

يا�سي.
ّ

 يف العمل ال�س
ً
ة ممنهجة للحّد من انت�سار الإخوان رجاًل ون�ساء

ّ
خّطة حكومي

اأن جمال  ؤّكد  اأنها تو اإل  يا�سي للمراأة، 
ّ

ال�س اأهمية العمل  اأروى الكيالين على  يدة 
ّ

ال�س تاأكيد  وعلى الرغم من 

ة، تعمل على 
ّ
ة عرفي

ّ
ة �سيا�سي

ّ
الّدعوة والعمل من خالل موؤ�س�سات املجتمع املدين اأكرث جدوى يف ظّل �سيادة عقلي

مر الذي ي�سكل اأحد اأهم اأ�سباب عزوف املراأة عن امل�ساركة يف العمل  مبداأ ال�ستبعاد ولي�ش امل�ساركة، وهو الأ

ة، وقد اأ�سارت اإىل اأن 
ّ
ة ال�سيا�سي

ّ
ا مينع من حتقيق الفاعلي

ًّ
احلزبي وال�سيا�سي؛ فاخلوف ي�سّكل هاج�سا اإ�سافي

.
)183(

يا�سي، واإمنا يتعّداه اإىل العمل املدين
ِّ

ا ل يقت�رش على العمل ال�س
ًّ
هناك ت�سييًقا منظم

يف  وا�سًعا  �سهدتا جدًل  ق�سيتني  من  وا�سحة  مواقف   
ّ
�سالمي الإ العمل  امل�سلمني وجبهة  خوان  لالإ كان  لقد 

ردن، وهما ما �سمى بـ»جرائم ال�رشف« ، والتعديالت القانونية ب�ساأنها، و»ق�سية اخللع«، ودار اجلدل بني  الأ

يذاء اأو اجلرح  ا للقتل اأو الإ ا حمالًّ اأو خمففًّ
ً
ردين، والتي تعطي عذر اأن�سار املادة )340( من قانون العقوبات الأ

إلغائها. نا، وبني املطالبني با الذي يقوم به رجل �سبط به زوجته اأو اأحد حمارمه يف حال التَّلب�ش بالزِّ

نه  حوال ال�سخ�سية، )رقم: 82( ل�سنة 2001م، لأ ا قانون الأ
ًّ
ا اإ�سالمي ً

وقد ردَّ النُّواب ومن بينهم )17( نائب

وا القانون املعّدل لقانون العقوبات: )رقم: 86( ل�سنة  ي�ستمل على حتديد �سّن الّزواج، وعلى حقِّ اخللع، كما ردُّ

2001م القا�سي بتعديل املادة: )رقم: 340( من قانون العقوبات املتعلقة بجرائم ال�رشف.

 
ٌ
ة، وفيه اإ�رشار

ّ
ة، والتقاليد والعادات الجتماعي

ّ
�سالمي واعترب عدٌد من النُّواب القانون خمالًفا لل�رّشيعة الإ

ة 
ّ

ة، واعترب بع�سهم اأن م�سار القانون اأكرث من فوائده، خا�س
ّ
ردني �رش الأ فراد والأ ة بني الأ

ّ
بالعالقات الجتماعي

و�ساط ال�سعبية وداخل املجتمع. واأنه اأثار جدًل يف الأ

الّنواب  بف�سل حتالف عقده  الربملان،  غياب  عليها احلكومة يف  التي �سادقت  القوانني  النُّواب هذه  ورف�ش 

�سوات يف جمل�ش النُّواب. ة الأ
ّ
ون واملحافظون، وح�سل على اأغلبي

ّ
�سالمي الإ

التي ي�ستفيد منها  العقوبات  الّثاين تخفيف  القانون  الّطالق، بينما يلغى  املراأة حّق  ومينح قانون »اخللع« 

مرتكبوا »جرائم ال�رشف«.

.
)184(

�سالميون موقفهم باأن اخللع يهدم العائالت وي�سيع الّتفكك ويعلل الإ
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ة 
ّ
خر�ش اإىل اأن هذه الق�سايا َتِرد اإلينا وفق اأجندٍة غربي وت�سري الّنا�سطة يف �سفوف اجلبهة ال�سيدة اأميمة الأ

رديّن  ة للمجتمعات، ف�ساًل عن اأن املجتمع الأ
ّ
ات الثقافي

ّ
ة، ل حترتم اخل�سو�سي

ّ
ة غربي

ّ
تبنى على فل�سفاٍت ن�سوي

يف  وجودها  من  غم 
ّ
الر على  الق�سايا  هذه  اأن  كما  خرى،  لأ جمتمعات  من  تختلف  وتقاليد  عادات  على  ينطوي 

خالق تفِرد م�ساحًة وا�سعًة  ة التي ُتعترب حاكمًة يف جمال القيم والأ
ّ
�سالمي ة اإل اأن ال�رّشيعة الإ

ّ
�سالمي املمار�سة الإ

.
)185(

للمقا�سد ال�رّشعية التي تقوم على اأ�سا�ش تقدير امل�سالح واملفا�سد

�ش غري عادلٍة للمراأة، اإل اأنها 
ُ

ُ�س إن موقف اجلبهة ي�ستند اإىل اأنه يقوم على اأ اأما بخ�سو�ش نظام »الكوتا« فا

.
)186(

ا، ولي�ش كقانوٍن ثابت
ًّ
توافق عليه مرحلي

 
ّ
ة يف اجلامعات، ويبدو اأن دور الإخوان امل�سلمني الطالبي

ّ
ات يف احلركة الطالبي

ّ
�سالمي وت�سارك الّنا�سطات الإ

ة 
ّ
غلبي ات، وذلك بعد فوز عدٍد من الإخوان امل�سلمني امل�ستقلني بالأ

ّ
قد طراأ عليه بع�ش الّتغيري اأوا�سط ال�سبعيني

خرية 1975م، ثم فوز اأحد طالبهم مبوقع رئي�ش  ة يف دورته الأ
ّ
ردني النِّ�سبية من مقاعد احتاد طلبة اجلامعة الأ

ة، وفر�سوا �سيطرتهم 
ّ
ات الطالبي

ّ
الحتاد، ومنذ ذلك الوقت بداأ الإخوان امل�سلمون ي�ساركون يف انتخابات اجلمعي

ات ال�رّشيعة، ثم اأخذ ح�سورهم ميتد منذ مطلع الثمانينيات اإىل جممل 
ّ
ات كلي

ّ
ات على جمعي

ّ
يف اأواخر ال�سبعيني

ا على قوى الي�سار.
ً
ة التي كانت قبل ذلك حكر

ّ
ات الطالبي

ّ
اجلمعي

ردن قد انتقلت اإىل الإخوان امل�سلمني منذ اأواخر الثمانينيات، اإذ فر�ش  ة يف الأ
ّ
وبدا اأن قيادة احلركة الطالبي

ات التي وجدت يف 
ّ
ة، وفاز برئا�سة الّلجنة التن�سيقية للجمعي

ّ
ات الطالبي

ّ
هذا الّتيار �سيطرته على معظم اجلمعي

ة بني عامي )1987-1989م(.
ّ
ردني اجلامعة الأ

تيار  1990م، حيث فاز  الّطلبة ب�سكٍل غري م�سبوق منذ عام  امل�سلمني بني عموم  الإخوان  وارتفعت �سعبية 

ردن، ثم �سيطرت على  الإخوان الّطالبي يف ذلك العام مبعظم مقاعد الّلجنة الّتح�سريية لالحتاد العام لطلبة الأ

ة العليا التي و�سعت م�رشوع د�ستور الحتاد العام، واتفقت عام 1992م مع اإدارات اجلامعات 
ّ
الّلجنة التح�سريي

ة، الذي �سيطر عليه بن�سبة جتاوزت )80%( من املقاعد، وكان هو �ساحب فكرة 
ّ
على تاأ�سي�ش الحتادات املوقعي

اإن�ساء »املجل�ش الّتاأ�سي�سي لالحتاد العام«، وقد عمدت احلكومة بعد ذلك اإىل احلّد من �سيطرة الإخوان من خالل 

حمل اإدارة اجلامعات على تغيري تعليمات النتخابات لتجري وفق قاعدة �سوت واحد للناخب الواحد، 1998م 

ة لالعتقال على خلفية اأحداث �سيا�سية ون�ساطات احتجاجية 
ّ
ة الإخواني

ّ
�ست يف هذه الفرتة القيادات الطالبي

َّ
وتعر

 .
)187(

ة
ّ
 يف �سيطرة الإخوان على الحتادات الطالبي

ٍّ
ومعار�سة، وقد �ساهمت املراأة ب�سكٍل قوي

تها، اإذ يبلغ عدد الّن�ساء فيها )21259( 
ّ
وت�سهد النقابات املهنية وجوًدا ملحوًظا للمراأة يف �سفوف ع�سوي

ا اأي ما ن�سبته )%21.6(.
ً
ة، من اأ�سل )98353( ع�سو

ّ
نقابي

�سنان،  ة يف اخلم�سينيات حيث ظهرت: نقابة املحامني، واأطباء الأ
ّ
وقد ت�سّكل اجل�سم الرئي�ش للنقابات املهني

طباء، وال�سيادلة، واملهند�سني. وال�سحفيني، والأ
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البيطريني،  طباء  والأ الزراعيني،  املهند�سني  نقابة  ظهرت  ال�سبعينيات  ومطلع  ال�ستينيات  اأواخر  ويف 

واجليولوجيني، واملمر�سني واملمر�سات، والقابالت القانونيات، واملقاولني.

بقي مهيمًنا  الي�سارية والقومية، والذي  القوى  ل�سيطرة  التاريخي  امل�سلمون الحتكار  الإخوان  وقد ك�رش 

.
)188(

حتى نهاية ال�سبعينيات، وبداأ الإخوان بالدخول بقوة خالل حقبة الثمانينيات

وكذلك  املهند�سني،  نقابة  مقدمتها:  ويف  الّنقابات،  من  عدٍد  يف  وفاعاًل  ًزا 
ِّ
ممي ات 

ّ
�سالمي الإ ن�ساط  ويعترب 

وتعمل  باملراأة،  اخلا�سة  الفعاليات  من  العديد  تنّظم  املهند�سني  نقابة  يف  املهند�سات  �سوؤون  فلجنة  الزراعيني، 

ا على تنظيم 
ً
بة من الإخوان؛ كـ»جمعية العفاف اخلريية«، فقد عملت موؤخر

ّ
ة مقر

ّ
بالّتن�سيق مع موؤ�س�سات مدني

.
)189(

�سالم«  �رشة يف الإ حفل اإ�سهار كتاب »ميثاق الأ

بة من الإخوان، مثل »جمعية العفاف اخلريية« والتي 
ّ
ات املقر

ّ
وتتمتع املراأة بح�سوٍر كبرٍي يف عدٍد من اجلمعي

ات من خاللها ب�سكٍل مكّثف، وت�ساهم من خالل املحا�رشات، والّندوات، 
ّ
�سالمي تاأ�س�ست عام 1992م، وتن�سط الإ

ة، فقد عقدت عّدة 
ّ
�سالمي واملوؤمترات، واإ�سدار الكتب، والن�رشات، يف توعية املراأة بحقوقها يف اإطار ال�رشيعة الإ

وبح�سب  2008م،  حزيران   22-21 بتاريخ:  والهوية«  القيم  ح�سن  �رشة:  الأ »موؤمتر  اآخرها  كان  موؤمتراٍت 

ة من قبل احلكومة يف اإطار الّت�سييق 
ّ
لغاء اأكرث من مر �ش املوؤمتر للّتاأجيل والإ

ّ
الدكتور اإ�سحاق الفرحان فقد تعر

.
)190(

بني منها
َّ
ن�سطة املختلفة جلماعة الإخوان واملقر �ش له الأ

ّ
الذي تتعر

ة يف جمعيات ثقافية وخريية متعددة، وتعترب جتربة »جمعية املحافظة على القراآن 
ّ
�سالمي وت�سارك املراأة الإ

 )60( وحدها  ان 
ّ
عم مدينة  يف  ة 

ّ
اجلمعي ت�سم  اإذ  ة، 

ّ
املهم الّتجارب  اأحد  1992م،  عام  تاأ�س�ست  التي  الكرمي« 

مركز ن�سائي، وهناك فروع عديدة يف كافة مدن وحمافظات اململكة، ويبلغ عدد مراكز اجلمعية حوايل )400( 

.
)191(

مركز

ات يف �سفوف جبهة العمل يعملن على بلورة مفهوم اإ�سالمي حلرية املراأة، يتجاوز 
ّ
�سالمي اإن الّنا�سطات الإ

ة تويل 
ّ
ة جمعاني

ّ
خالقي، يف اإطار فل�سفة اإ�سالمي د القيمي الأ

ْ
ع

ُ
ة من خالل الرّتكيز على الب

ّ
مفاهيم الّن�سوية الغربي

ا عن مفهوم الفردانية، والذي تقوم عليه معظم الفل�سفات الّن�سوية  ة فائقة عو�سً
ّ
مة اأهمي مفهوم اجلماعة والأ

ة.
ّ
�سالمي ة الإ

ّ
�رشة« كمنتجٍة للقيم وح�سن للهوي �سالمية، يتمتع مفهوم »الأ ة، ويف مركز هذه الفل�سفة الإ

ّ
الغربي

 من خالل ا�ستهداف 
ّ
�سالمي إن الغرب يعمل على تعزيز هيمنته و�سيطرته على العامل الإ وؤية فا

ُّ
 وبح�سب هذه الر

امل�سالة  هذه  على  د  ؤكِّ يو عربيات  اللطيف  عبد  فالدكتور  واإف�سادها؛  املجتمع  يف  دورها  لتغيري  امل�سلمة  �رشة  الأ

ة 
ّ
ة والقت�سادي

ّ
بل الع�سكري

ُّ
بقوله: »داأب الغرب على تعزيز وجوده ونفوذه يف بالد العرب وامل�سلمني ب�ستى ال�س

�رشة  املراأة والأ ة، وخا�سة مو�سوعات 
ّ
ة والجتماعي

ّ
الثقافي للجوانب  ا 

ً
ا خا�س

ً
اأعطى اهتمام ة، وقد 

ّ
وال�سيا�سي

دة 
ّ
الكبرية مزو الّدرا�سات واملوؤمترات  اأقام  �رشة حيث  بالًغا يف مو�سوعات الأ ا 

ً
اأّثر ذلك تاثري وال�سباب، وقد 

�ست لتوجيه املجتمعات امل�ستهدفة نحو اأهدافه وقيمه اخلا�سة، وهو يهدف بذلك اإىل 
َّ

ة طائلة خ�س
ّ
مببالغ مالي
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اإكمال الّطوق ال�ستعماري على منطقتنا ومناطق اأخرى يف العامل، من اأجل اإحلاقها بح�سارته ونظامه القيمي، 

ة لهذه الغاية، وما املوؤمترات الّدولية التي 
ّ
ر اأي�ًسا املنّظمات الدولي ولتثبيت دعائم وجوده ال�ستبدادي، كما �سخَّ

الهيمنة  لغر�ش  الو�سائل  احدي  اإل  ودورها،  وتكوينها  ومفهومها  �رشة،  الأ حول  العامل  اأنحاء  �ستى  يف  تعقد 

.
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ة امل�سلمة
ّ
ة، وتوجيه القيم داخل العائلة العربي

ّ
الثقافي

اإىل  الغربية كمفهوم »اجلندر«، والتنبه  الّن�سوية  باملفاهيم  الوعي  اإىل �رشورة  اللطيف  الدكتور عبد  ويدعو 

وحماولة  وا�ستهدافها،  �رشة  الأ موؤ�س�سة  على  �سة  ال�رشَّ الهجمة   ظلِّ  »يف  يقول:  فهو  ومراوغتها،  خطورتها 

اإخراجها باعتبارها وحدًة اأ�سا�ش من وحدات املجتمع املدين، والعمل على ا�ستبدالها باأمناٍط اجتماعية اأخرى.. 

ة اإدخال مفاهيم وم�سطلحات جديدة مراوغة مل 
ّ
ومن الو�سائل التي اعتمدت من خالل عدٍد من املوؤمترات الدولي

.
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 اختيارها بخبث لي�سهل متريرها، ومن هذه امل�سطلحات م�سطلح »اجلندر«
ّ
تكن معروفة �سابًقا يتم

على  معلِّقا  فار�ش  اأبو  حممد  الدكتور  يقول  ا 
ًّ
دوري تنعقد  والتي  باملراأة  اخلا�سة  ة 

ّ
الدولي املوؤمترات  وحول 

�سون يف اإف�ساد املراأة، اأن قاموا بت�سكيل جلاٍن 
ُّ

ف�ساد املتخ�س تو�سيات موؤمتر بكني: »كان دهاقنة الف�ساد والإ

للمراأة يف جلِّ البالد والّدول، و�ساروا وفق �سيا�سٍة مدرو�سة اإىل القول باأن املراأة مظلومٌة وم�سطهدٌة وم�سيٌق 

�سن حتى ي�سهل عليهم  ر من كّل القيم والف�سائل، واأن تعي�ش يف امل�ستنقع الآ
َّ
ّد اأن حتر

ُ
يتها، فال ب

ّ
عليها يف حر

ي بـ»املوؤمتر العاملي 
ِّ
م

ُ
اإف�سادها واإف�ساد اجليل بعد ذلك.. وكان من جملة اأوجه النَّ�ساط على امل�ستوى الّدويل ما �س

.
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�سطر واحًدا وخم�سني للمراأة« يف بكني، وبلغ عدد جل�ساته لغاية تاريخ كتاب هذه الأ

غم من ت�رشب 
ّ
ة باملراأة على الر

ّ
ة، واحلركات واملواثيق اخلا�س

ّ
وؤية لطبيعة عمل املوؤمترات الدولي

ُّ
اإل اأن هذه الر

 مطلق، اإذ هناك 
ٌّ
ة للهيمنة وال�سيطرة ل تعني اأنها �رش

ّ
ة راديكالية، وارتباطها اأحياًنا باأجندٍة �سيا�سي

ّ
اأجندٍة ن�سوي

لبية منها، كما ت�سري اإىل ذلك 
ّ

ة و�سحيحة يجب تعزيزها، والعمل على انتقاد اجلوانب ال�س
ّ
م�سائل وق�سايا اإيجابي

ا، كما اأن هناك 
ًّ
 م�سرتكة عاملي

ٌ
خر�ش من نا�سطات اجلبهة، اإذ هناك قيم يدة اأميمة الأ

ّ
يدة اأروى الكيالين، وال�س

ّ
ال�س

ة يجب احرتامها.
ّ
ات ثقافي

ّ
خ�سو�سي

منها،  بة 
ّ
املقر ة 

ّ
املدني �سات 

ّ
ؤ�س املو من  وغريها  اجلبهة  �سفوف  يف  ات 

ّ
�سالمي الإ الّنا�سطات  باأن  القول  وميكن 

ة، حيث بداأن 
ّ
د اإن�ساء فروع ن�سائي

ّ
�سات تتجاوز جمر

ّ
ؤ�س ة يف �سفوف احلزب، وهذه املو

ّ
بداأن يقمن باأدواٍر مهم

جندة الّن�سوية وفق املنظور  ، يعار�ش يف جوهره الأ
ٍّ
يطالنب بدوٍر اأكرب داخل احلزب، وفق منظوٍر �سمويلٍّ تكاملي

ة 
ّ
�سالمي ة الإ

ّ
ة، وي�ساهم يف خدمة الق�سي

ّ
�سالمي ة حلقوق املراأة يف اإطار القيم الإ

ّ
�ش لروؤيٍة اإ�سالمي

ّ
ؤ�س الغربي، ويو

 يعمل بالّتن�سيق مع 
ٍّ
ا، وقد بداأت الّنا�سطات يف �سفوف اجلبهة التح�سري مل�رشوٍع من خالل فريٍق ن�سوي

ً
عموم

تها 
َّ
ة مهم

ّ
ة اإ�سالمي

ّ
ات خارج �سفوف اجلبهة بعنوان: »حرائر« يعمل على و�سع فل�سفٍة ن�سوي

ّ
نا�سطات اإ�سالمي

.
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توعية الّن�ساء بحقوقهن ال�رّشعية

ة 
ّ
للفاعلي بداأن بتقدمي مناذج جديدة  ات، 

ّ
�سالمي الإ الّنا�سطات  اأن  اأجريت  التي  املقابالت  وقد ظهر من خالل 

ورة 
ُّ

ات ب�سكٍل مغاير لل�س
ّ
�سالمي ، وملفهوم الّن�سوية ب�سكٍل عام، وتظهر الّنا�سطات الإ

ّ
�سالمي ة يف الإطار الإ

ّ
ال�سيا�سي
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ات 
ّ
�سالمي اأن الإ ة راديكالية، ويبدو 

ّ
ة وثقافوية، ون�سوي

ّ
ة ا�ست�رشاقي

ّ
�ستها روؤى غربي

ّ
الّنمطية املقولبة التي كر

، ب�سبب 
ّ
�سالمي، واإحداث فارٍق جمتمعي على ثقٍة كاملة بقدرتهن على جتديد الجتهاد داخل املجال الّتداويل الإ

ات عن اخرتاقها لعقوٍد طويلة 
ّ
قدرتهن على الّتوا�سل مع قطاعاٍت وا�سعة من الّن�ساء، عجزت الّن�سويات العلماني

ة.
ّ
ب�سبب النـزعة النَّخبوية، والرتباط باأجندٍة غربي

ويبدو اأن جماعة الإخوان امل�سلمني وحزب جبهة العمل، بداأتا باعادة الّنظر ب�سكٍل كبري مبجمل ق�سايا املراأة 

وبراجمها  النظرية،  اأيديولوجيتها  من   
ً
جزء املراأة  اأ�سبحت  املمانعة،  من  عقوٍد  فبعد  وم�ساركتها،  وحقوقها 

ة الّدميقراطية واحلاجة اإىل اأ�سوات الّن�ساء يف النتخابات، والإميان بقدرة 
ّ
العملية، ولعّل النخراط يف العملي

يدة 
ّ

املراأة على احل�سد والّتعبئة والّتنظيم، واإحداث الفارق، حمل على اإعادة الّنظر يف دور املراأة، فقد اأ�سارت ال�س

ؤّكد الّنا�سطات  اأروى الكيالين اأن اجلبهة ح�سلت على 70% من اأ�سوات الن�ساء يف انتخابات 2003م، ومع ذلك تو

غم من 
ّ
ول، وعلى الر ات اأن الّتقدم يف م�سار حقوق املراأة وم�ساواتها رهن باملراأة نف�سها يف املقام الأ

ّ
�سالمي الإ

ردن، اإل اأنها بداأت تخطو خطوات كبرية توؤ�رّش على حتولٍت عميقة  ة يف الأ
ّ
�سالمي حداثة جتربة م�ساركة املراأة الإ

.
ّ
�سالم ال�سيا�سي يف م�ستقبل حركات الإ



��
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�سالمي حزب الو�سط الإ

ا، فقد تاأ�س�ش �سنة 2001م، وقد جاءت فكرة التاأ�سي�ش يف 
ًّ
�سالمي حديث الّن�ساأة ن�سبي يعترب حزب الو�سط الإ

 يف خطٍّ مواٍز لعمل جماعة الإخوان امل�سلمني، وكانت اأ�سول الفكرة 
ّ
 �سيا�سي

ّ
�سياق حماولة بناء عمل اإ�سالمي

اأردين  تقوم على جمموعة ماآخذ ومالحظات على عمل الإخوان وحزب اجلبهة، وحماولة بناء حزب �سيا�سي 

يا�سي املبا�رش.
ّ

 من دون تبعات العمل الّدعوي ال�س
ّ
�سالمي  الإ

ّ
و�سطي، ميار�ش العمل ال�سيا�سي

يكون  اأن  حتى  اأو  الإخوان،  ملناكفة  حماولة   
ّ

اأي احلزب  اإيجاد  يف  يرون  ل  ة 
ّ
�سلي الأ الفكرة  اأ�سحاب  وكان 

ُفوف 
ُ

احلزب اجلديد بدياًل عن الإخوان، وتزامنت ظروف الّن�ساأة والّتاأ�سي�ش عقب اجلدل الذي دار داخل �س

ة وراء 
ّ
�سا�سي ة عام 1997م، وكانت الفكرة الأ

ّ
الإخوان امل�سلمني وجبهة العمل حول مقاطعة النتخابات النيابي

�سالميني امل�ستقلني، و�سخ�سيات خمتلفة، تعوي�ًسا عن هيمنة الإخوان   الإ
ّ
احلزب هي ت�سكيل جبهة عري�سة ت�سم

�سالمي، والّتفرد يف قراراتها. امل�سلمني على جبهة العمل الإ

اأ�سفرت  �ش لنتكا�ساٍت عديدة، 
ّ
اإل اأن احلزب تعر ة 

ّ
�سالمي يف بداياته الّتاأ�سي�سي وقد جنح حزب الو�سط الإ

 
ٍّ
اإ�سالمي  

ٍّ
د�ستوري كحزٍب  عليها  قام  التي  �س�ش  الأ عن  وج 

ُ
اخُلر ة 

ّ
بحج �سيه، 

ّ
ؤ�س مو من  كبرٍي  عدٍد  خروج  عن 

من  املح�سوب  غري  القرتاب  ولي�ش  رديّن  الأ الإطار  �سمن  ا 
ًّ
�سيا�سي عماًل  وميار�ش  ة، 

ّ
الوطني بالّثوابت  يوؤمن 

.
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احلكومة

ة 
ّ
يديولوجي الأ بني  يجمع  حزب  وجود  ب�رشورة  وتاأ�سي�سه  احلزب  ن�ساأة  الفاعوري  نوال  يدة 

ّ
ال�س وتعّلل 

ة 
ّ
�سالمي على خلفي �ش حزب الو�سط الإ

ّ
ؤ�س ة، وهو ما يغيب عن الإخوان واجلبهة، فهي تقول: »مل يو

ّ
والرباجمي

ة 
ّ
يديولوجية يف املرجعي ة، بل على وجود قناعة عند هوؤلء املوؤ�س�سني حلاجة املجتمع اإىل حزٍب يجمع بني الأ

ّ
خالفي

ة لتطبيق تلك 
ّ
ة حتت مظّلة �رشعي

ّ
ة �سيا�سي

ّ
ة يف الّتطبيق، ول يتبلور ذلك اإل من خالل موؤ�س�سٍة حزبي

ّ
والرباجمي

�سة حلاجات الّنا�ش، ومن جهٍة اأخرى ت�ساهم 
ِّ

اأنواعها لتكون قريبًة من نب�ش ال�سارع ومتح�س الربامج بكافة 

الّتوجه  مع  ان�سجامها  ومدى  براجمها  بواقعية  العام  اأي 
ّ
الر لدى  قناعة  لتوليد  الّدميقراطي  الّنهج  تعميم  يف 

.
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العام

ا من اأع�ساء احلزب يف تو�سيح طبيعة العالقة بني 
ً
ويبدو اأن تهمة ارتباط احلزب باحلكومة اأخذت جهًدا كبري

الّطرفني، وهل هو حزب معار�سة اأم موالة؟
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 اأردين 
ّ
 �سيا�سي

ٌ
فالدكتور هايل عبد احلفيظ الذي �سغل نائب رئي�ش املكتب ال�سيا�سي �سابًقا يقول: »نحن حزب

وؤية ال�رشعية والواقعية وم�سلحة 
ّ
ة ل حتكمنا هذه الّت�سنيفات يف مواقفنا، فالذي يحكمنا هو الر

ّ
مرجعيته اإ�سالمي

.
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د احلكومة« 
ّ
ؤي ردن، يف ق�سية معينة ميكن اأن نكون مع املعار�سة، ويف موقف اآخر ل مانع من اأن نو الأ

�ش على اعتباره: حزب اإ�سالمي املرجعية، ي�ستند اإىل مبداأ 
ّ

وتقوم فل�سفة احلزب على جملٍة من املرتكزات تتاأ�س

زه، فالو�سطية منهج فكري يقوم على العتدال، وحتكم 
ّ
�سالم وميي  قومي، يخت�ش بالإ

ّ
ة، كمنهٍج اإ�سالمي

ّ
الو�سطي

 والّتطرف.
ّ
الّتعامل بعدٍل مع الّنف�ش والغري بعيًدا عن الغلو

ة، 
ّ
والق�سائي ة 

ّ
والتنفيذي ة 

ّ
الت�رشيعي لطات 

ّ
ال�س بني  توازن  اإحداث  خالل  من  ة 

ّ
ال�سيا�سي ة 

ّ
الو�سطي ويتبّنى 

�سيل يف الفكر واملمار�سة، والنفتاح  وجتديد اخلطاب، وحتديث الواقع من خالل تاأ�سيل احلديث وحتديث الأ

 تقوم على احلوار واملجادلة بالتي هي اأح�سن، واعتبار 
ّ

والّتعارف من خالل احرتام الّتنوع والّتعدد الب�رشي

ة ومع غري امل�سلمني، وتخليق احلياة العامة، وذلك من 
ّ
�سالمي املواطنة هي اأ�سا�ش العالقة داخل املجتمعات الإ

�سمي، وواجب احلزب تنقية 
ّ
�سالم هو دين الدولة الر يا�سي كجزء من فهم الّدين؛ فالإ

ّ
خالل تخليق العمل ال�س

ة، 
ّ
وامل�سوؤولي ة، 

ّ
واحلري واملحا�سبة،  ال�ّسفافية،  اآليات  وتعزيز  ة، 

ّ
�سالمي الإ خالق  الأ مع  يتعار�ش  مما  القوانني 

غري  هي  ة، 
ّ
نهائي ة 

ّ
كمرجعي وال�رشيعة  املختلفة،  الختاللت  ومعاجلة  القت�سادية،  التَّنمية  وحتقيق  والعدالة، 

ة يهتدي 
ّ
ة، ومعايري مرجعي

ّ
ة، والو�ساية على ال�سمري، واملعتقد الّديني، واإمنا هي منظومة قيمي

ّ
قابة الروحي

ّ
الر

.
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الّنا�ش لهديها يف حياتهم

�سالم: عقيدة، ومنهاج  ة من جملٍة من املبادئ وهي: »الإ
ّ
ة وال�سيا�سي

ّ
هاته الفكري

ّ
وينطلق حزب الو�سط يف توج

 يف م�سلحة الوطن، واأن اأبناء الوطن 
ُّ
حياة«، وحتويل املبادئ اإىل خطط وبرامج، وامل�ساركة يف كّل جهٍد ي�سب

ة 
ّ
مة، والق�سية الفل�سطينية هي الق�سي ردن القوي هو لبنة بناء الأ لهم نف�ش احلقوق وعليهم نف�ش الواجبات، والأ

.
ّ

ردن بوجه خا�ش د اجلميع والأ ة، واخلطر ال�سهيوين يهدِّ
ّ
�سا�سي املركزية الأ

د احلزب  ؤكِّ لطتني الّت�رشيعية والّتنفيذية، ويرف�ش العنف كاأداة للّتغيري، ويو
ُّ

وي�سعى احلزب اإىل امل�ساركة يف ال�س

الفاعلة،  وم�ساركتهم  ال�ّسباب  دور  على  ؤّكد  يو كما  احلياة،  ميادين  كافة  يف  م�ساركتها  واأهمية  املراأة  دور  على 

�سالمي، ويوؤمن باأهمية تاأمني احلياة الكرمية للمواطن، ويوؤكد  ويوؤمن باأهمية التعاون والتكامل العربي والإ

 اإ�سالح �سيا�سي من اأ�سالتنا الدينية والتاريخية وخ�سو�سياتنا الثقافية، ويعمل على 
ّ

على �رشورة انطالق اأي

ن�سان ودينه وعقله وعر�سه وكرامته وماله، ويعمل على  ة يف املحافظة على الإ
ّ
�سالمي حتقيق مقا�سد ال�رشيعة الإ

ا عرب �سناديق القرتاع 
ًّ
لطة �سلمي

ُّ
ا، ويعترب تداول ال�س

ًّ
ا اإن�ساني

ً
ا، ومطلب

ًّ
ا اإ�سالمي

ً
ة باعتبارها مبدء

ّ
تدعيم احلري

.
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�سا�سي ن�سان واإ�سالحه باعتباره مفتاح الّتغيري وركنه الأ مثل، ويهتم ببناء الإ بيل ال�سليم والأ
ّ

هو ال�س

ا 
ً
اأحد ع�رش ع�سو يتاأّلف من  الذي  يا�سي 

ّ
ال�س واملكتب  رئا�سة احلزب،  للحزب من  التنظيمي  الهيكل  ن 

ّ
يتكو

ا تنتخبهم الهيئة العامة ملّدة 
ً
ينتخبهم جمل�ش ال�سورى ملدة �سنتني، وجمل�ش ال�سورى يتاألف من )50( ع�سو

اأربع �سنوات، والهيئة العامة وت�سم كافة اأع�ساء احلزب، واملوؤمتر العام، والفروع، والّلجان، وجمل�ش اخلرباء، 

.
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ة، وحمكمة ال�ستئناف
ّ
واملحكمة املركزي
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ا بينهم )12( امراأة، وي�سم جمل�ش ال�سورى الذي يبلغ عدد اأع�ساءه 
ً
ويبلغ عدد اأع�ساء احلزب )750( ع�سو

خري، والذي جرى  ة املكتب ال�سيا�سي الأ
ّ
اإىل ع�سوي  امراأة يف الو�سول 

ّ
اأي ا )5( ن�ساء، ومل تنعم 

ً
)50( ع�سو

.
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انتخابه بتاريخ: 2008/7/14م وفاز برئا�سة الدكتور مالك حممد املومني

مبداأ  من  ة 
ّ
ردني الأ �رشة  الأ باأو�ساع  النُّهو�ش  املراأة وحقوقها من خالل  لق�سايا  ره 

ّ
ت�سو يف  ينطلق احلزب 

ا 
ً
�رشة، ولذلك فهو يحذر من الن�سياق وراء الغرب مطالب ة لالأ

ّ
، ومن الّنظرة التكاملي

ّ
تر�سيخ العدل الجتماعي

رو�ش والعرب مبا اآلت اإليه اأو�ساعها، فقد جاء يف روؤيته يف جمال الإ�سالح الجتماعي: »ينطلق حزبنا  باأخذ الدُّ

�رشة، وهي  ، ومن الّنظرة الّتكاملية لالأ
ّ
ة من مبداأ العدل الجتماعي

ّ
ردني �رشة الأ يف ت�سوره للنُّهو�ش باأو�ساع الأ

ؤّكد على  ناتها، ويف هذا املجال نو
ّ
�رشة و�سمان متا�سكها واإقامة التوازن بني مكو النظرة الكفيلة بتح�سني الأ

اع والّتجزئة، وا�ستقالل 
ّ

نيت العالقة بني اأفرادها على اأ�سا�ش ال�رش
ُ
�رشة يف الغرب، والتي ب اأخذ العربة مباآل الأ

.
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نات حقوق اأفرادها عن بع�سها البع�ش، اأو باعتبارها تقييًدا لبع�سها البع�ش«
ّ
مكو

ة 
ّ
�سالمي ؤّكد احلزب على اأن ثقافة ع�سور النحطاط وواقع التخلف قد األقى بثقله على فهم املجتمعات الإ ويو

حكام ال�رّشعية املتقدمة التي جاءت بثورٍة كبريٍة يف هذا املجال، فالقاعدة ال�رشعية: »الن�ساء �سقائق الرجال«،  لالأ

ؤّكد على �رشورة اجتهاٍد اأ�سيل، وخالق متوا�سل، ياأخذ بعني العتبار الّتحولت القت�سادية  ومع ذلك فهو يو

ردين. ة، ومنها املجتمع الأ
ّ
�سالمي ة التي طراأت على املجتمعات الإ

ّ
ة والثقافي

ّ
والجتماعي

�ست له املراأة متثل يف كونها اأكرث معاناة من جهة تف�ّسي اجلهل، 
ّ
ا تعر

ًّ
ا تاريخي

ً
ويرى احلزب اأن هناك ظلم

ا، 
ًّ
اجتماعي وا�ستغاللها  ة، 

ّ
والجتماعي ة، 

ّ
والقانوني ال�رّشعية،  حقوقها  وه�سم  والّتع�سف،  والّظلم،  ة، 

ّ
مي والأ

الفجوة  تلك  لتتجاوز  املراأة  جانب  اإىل  يجابي  الإ ُقوف 
ُ
الو مبداأ  على  ؤّكد  يو احلزب  إن  فا ولذلك  ا، 

ًّ
واقت�سادي

ؤ الفر�ش بني اجلن�سني، واأن يكون لكلٍّ منهما من املكا�سب ح�سب  �سل تكافو الّتاريخية، مع الّتاأكيد على اأن الأ

.
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ة
ّ
ن�ساني �سالم ومبادئه الإ ة، مع الحتكام لقواعد الإ

ّ
جهده وخ�سائ�سه الب�رشي

يجابية التي حتققت للمراأة يف الغرب، والتي تبلورت يف جمموعٍة من  اإن احلزب يعرتف وي�سيد باملكت�سبات الإ

ؤّكد اأن ذلك الّتفاعل  إزالة خمتلف مظاهر الّتمييز �سّد املراأة، اإل اأنه يو لة با
ّ

ات الدولية ذات ال�س
ّ
املواثيق والتفاقي

ة، 
ّ
�سالمي ة املتعار�سة مع اأحكام ال�رّشيعة الإ

ّ
يديولوجي ة اأو الأ

ّ
بعاد الفل�سفي ل مينع من اإبداء حتفُّظه على بع�ش الأ

ة.
ّ
ة والثقافي

ّ
�رشة فيها، وخ�سو�سيتنا الجتماعي ة نظام الأ

ّ
ومركزي

املنظومة  داخل  الجتهاد  املراأة وق�ساياها على �رشورة  الإ�سالح يف جمال حقوق  ويقوم منهج احلزب يف 

ة والّتغريب.
ّ
ة بدل التبعي

ّ
ة من اأجل بلورة م�ساريع وطني

ّ
�سالمي الإ

ويرتكز برناجمه على ثالث �سعارات مركزية: امراأة فاعلة، واأ�رشة متما�سكة، وطفولة اآمنة.

 ويطالب بجملٍة من الإجراءات والتَّدابري، وهي:

يف، 
ِّ
ة بذلك للمراأة يف البادية والر

ّ
ة، واعتماد برامج خا�س

ّ
ردني ة عند املراأة الأ

ّ
مي 1- الق�ساء على بقايا الأ

لبية لدورة املراأة. 
ّ

ائدة، والّنظرة ال�س
ّ

والعمل على ت�سحيح الّثقافة ال�س
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ة، واإ�سالح كافة القوانني املتعلقة باملراأة ا�ستناًدا 
ّ
ة القانوني

ّ
2- العمل على متكني املراأة من حقوقها ال�رشعي

ة.
ّ
�سالمي ة الإ

ّ
للمرجعي

ردين،  3- العمل على �سمان احلّق ال�رّشعي للمراأة يف العمل، وت�سهيل اأداء دورها التَّنموي يف املجتمع الأ

ة.
ّ
نتاج الّتعاوين، من خالل تقدمي الّدعم املايل والّت�سهيالت القانوني والعمل على ت�سجيع النِّ�ساء على الإ

ة ق�سايا 
ّ

ة يف ق�سايا املراأة، وخا�س
ّ
ة واملدني

ّ
ادرة من املحاكم ال�رشعي

ّ
4- تفعيل اآليات تنفيذ القرارات ال�س

نفاق، والهجر،  زاع، والَغيبة، وعدم الإ
ِّ
ر عنها؛ كق�سايا ال�ّسقاق والنـ الّطالق التي ترفعها املراأة دفًعا لل�رشَّ

.
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وغريها

عيان عام  وتعترب ال�سيدة نوال الفاعوري اأحد اأبرز الّنا�سطات يف �سفوف احلزب، وقد مت تعيينها يف جمل�ش الأ

�سالمي، وقد �ساهمت يف تاأ�سي�ش  ل امراأة يتم انتخابها يف جمل�ش �سورى حزب جبهة العمل الإ
ّ
2005م، وهي اأو

املراأة،  اأنها نا�سطة يف جمال حقوق  ال�سيا�سي للحزب، كما  ا يف املكتب 
ً
، وكانت ع�سو

ّ
�سالمي الو�سط الإ حزب 

اأطروحاتها حول  اأن  اإل  الو�سط  انتمائها حلزب  من  الرغم  وعلى  العام،  ردين  الأ الّن�سائي  الحتاد  يف  وع�سو 

ة.
ّ
ق�سايا املراأة تتجاوز ما يقدمه احلزب، واإن كانت ت�سرتك معه يف الروؤية الكلي

باأّن تر�سيخ  ّد من العرتاف 
ُ
ب اإطار العوملة ول  ة يف 

ّ
ة عاملي

ّ
ة الإ�سالح هي ق�سي

ّ
إن عملي الفاعوري فا وبح�سب 

 ورجاًل هي حقوق 
ً
اخلطوات الّدميقراطية وحرية الّتعبري وامل�ساركة ال�ّسعبية من جميع �رشائح املجتمع ن�ساء

الدميقراطية   اخلطوات 
ّ
اأهم اأن  ة، وترى 

ّ
العاملي التجارب  ال�ستفادة من  بد من  ، ول 

ّ
العربي للمواطن  ة 

ّ
اأ�سا�سي

ة للمراأة، والتي حتول 
ّ
ة والإ�سالح هو الّتغيري اجلذري بالنِّ�سبة لنظرة املجتمعات العربي

ّ
لإجناز التنمية ال�سيا�سي

لة تف�سياًل كاماًل يف ال�رّشيعة 
َّ

�ستور واملف�س ن املراأة من ممار�سة حقوق املواطنة املن�سو�ش عليها يف الدُّ دون متكُّ

.
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ة
ّ
�سالمي الإ

الكاملة يف  القوانني التي حتول دون نيل حقوق امل�ساركة  إنه يجب العمل على تعديل  الفاعوري فا وبح�سب 

ة يف القراآن 
ّ

ا، وهذه امل�ساركة الفاعلة تنبع من تراثنا وتاريخنا خا�س
ًّ
ا واقت�سادي

ًّ
ا واجتماعي

ًّ
تنمية الوطن �سيا�سي

نة النبوية.
ّ

الكرمي وال�س

ة، 
ّ
�سالمي  يف اأحكام ال�رّشيعة الإ

ٌّ
 وجوهري

ٌّ
 اأ�سا�سي

ٌ
 والجتماعي اأمر

ّ
وترى اأن ممار�سة املراأة للعمل ال�سيا�سي

ة باختيار طريقة احلكم وموؤ�س�ساته املختلفة، وامل�ساركة يف اختيار 
ّ
ة من خالل امل�ساركة الفعلي

ّ
وتتمثل هذه الفاعلي

�سات املجتمع املدين 
ّ

ة يف املجال�ش الّت�رشيعية، ومتابعة اأداء هذه املجال�ش، وامل�ساركة يف ن�ساطات موؤ�س
ّ
م ممثلي الأ

ة والت�رشيعية، 
ّ
البلدي حزاب والنقابات واجلمعيات اخلريية وغريها، والرت�سح لع�سوية املجال�ش  املختلفة كالأ

.
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�سات الّدولة
ّ

ؤ�س وامل�ساركة يف مركز �سنع القرار ومو

ة للرجل واملراأة مطروحٌة 
ّ
دوار الجتماعي إن الفاعوري ترى اأن ق�سية الأ اأما بخ�سو�ش الّنوع الجتماعي؛ فا

ة 
ّ
�سالمي ن�ساين، وقد �سهد الّتاريخ مناذج موؤملة من املظامل اإىل اأن ظهرت الّدعوة الإ وخالفية على مدار الّتاريخ الإ

ة 
ّ
�سالمي ة بني الرجل واملراأة؛ فقد �ساركت املراأة امل�سلمة يف اأحداث الّدعوة الإ

ّ
ن�ساني التي اأر�ست مبداأ امل�ساواة الإ
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ة اإىل 
ّ
�سالمي حداث وقعت انحرافاٌت خطريٌة، وعادت املجتمعات العربية والإ اإل اأنه مع مرور الّزمن وتتابع الأ

ت دوله بق�سايا الّنوع الجتماعي 
ّ
 اأخرى واهتم

ٌ
�سالم، يف الوقت الذي تقدمت فيه اأمم بع�ش ما كان �سائًدا قبل الإ

ة الّدفاع عن حقوق املراأة وق�ساياها بالطريقة التي تنا�سبها وتخدم 
ّ
واأخذت على عاتقها وعاتق املنّظمات الدولي

م�ساحلها.

وهيمنة  يا�سة، 
ّ

ال�س وقوة  املال  بقوة  مدعومًة  املفاهيم  هذه  انت�رشت  الت�سالت  و�سائل  ر 
ّ
وتطو تقّدم  ومع 

مور الوا�سحة؛  الح.. اإن الّنوع الجتماعي وعالقته بامل�ساواة من الأ
ّ

ة ال�س
ّ
ة املدعومة كذلك بقو

ّ
املجتمعات الغربي

اأحكام  �سياء، ولقد راعت  الأ يتعار�ش مع طبيعة  الإطالق  ّن هذا  لأ لي�ست مطلقة  الرجل واملراأة  فامل�ساواة بني 

إن امل�ساواة يف هذا املقام تعني امل�ساواة يف  جل واملراأة.. ولذلك فا
ّ
ة الفروق الطبيعية بني الر

ّ
�سالمي ال�رّشيعة الإ

الّنوعني،  �سعادة  لتحقيق  واملراأة  جل 
ّ
الر بني  ة 

ّ
الجتماعي دوار  الأ يف  والّتكامل  العدالة  تعني  والتي  ة، 

ّ
ن�ساني الإ

.
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ة جمعاء
ّ
و�سعادة املجتمع وم�سلحة الب�رشي

ردن، كق�سية »اخللع« ، و»جرائم  �رشة، والتي �سهدت جدًل وا�سًعا يف الأ اأما بخ�سو�ش القوانني املتعّلقة بالأ

إن احلزب يرى اأن رفع �سّن الزواج ل يتعار�ش مع  ا«؛ فا
ً
ال�رشف« ، و»رفع �سن الزواج للمراأة اإىل )18( عام

 على: »تغري الإحكام 
ّ

ة، فالقاعدة ال�رّشعية تن�ش
ّ
ة والقت�سادي

ّ
ة مت�سًيا مع الّتطورات الجتماعي

ّ
�سالمي ال�رّشيعة الإ

ة، اإل اأن 
ّ
�سالمي ؤّكد على اأنها ثابتٌة يف ال�رّشيعة الإ إن احلزب يو زمان«. اأما بالّن�سبة لق�سية اخللع؛ فا  الأ

ّ
مع تغري

املجتمع، وو�سع  ّد من مراعاة ظروف 
ُ
ب التَّع�سف، ول  اأبرزها:  اأفرزت م�ساكل عديدة، من  التطبيقية  ور 

ُّ
ال�س

املجتمع  واقع  اأن  يرى  احلزب  إن  فا ال�رشف؛  بجرائم  املتعلق  القانون  اأما  للرجل.  ظلٍم  وجود  متنع  �سوابط 

إن احلزب يعار�ش �سّن  ة؛ فا
ّ
ا يف �سورته احلالي

ّ
، اأم واأعرافه تفر�ش نوًعا من الّتوازن، واإيجاد قانون اأكرث عدالًةً

.
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هذا القانون منًعا لالنحالل وحفاًظا على اأعراف املجتمع

ترتبط  خا�سة،  اأجندًة  لها  اأن  يرى  احلزب  إن  فا املراأة؛  حلقوق  الّداعمة  ة 
ّ
الدولي املنّظمات  بخ�سو�ش  اأما 

ي اتفاقية دولية اأن تراعي اخل�سو�سيات الثقافية، ويجب اأن ت�سبط وفق  باملنظور احل�ساري الغربي، ول بد لأ

ّد من ا�ستثمار وتفعيل الق�سايا امل�سرتكة وتعزيزها، والّتحفظ ورف�ش كل ما يخالف القيم 
ُ
�سالمية، ولب القيم الإ

.
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ة
ّ
�سالمي الإ

خرى من  الأ حزاب  الأ الّن�ساء يف �سفوف  الو�سط« تعاين كما تعاين غريها من  املراأة يف �سفوف »حزب  اإن 

ع على تفعيل دور 
ّ
ة، مع اأن احلزب ي�سج

ّ
ة وثقافي

ّ
�سباٍب جمتمعي يا�سي وامل�ساركة الفاعلة، لأ

ّ
�سعوبة يف العمل ال�س

املراأة وم�ساركتها.

ب 
ّ
�ش عام 2001م، وهو مقر

ّ
ة للفكر والثقافة«، والذي تاأ�س

ّ
ورمبا تكون املراأة اأكرث فاعلية يف »منتدى الو�سطي

دور  اإبراز  اإىل  ي�سعى  الذي  ة« 
ّ
الو�سطي »فتاة  ملتقى  يف  املراأة  تن�سط  حيث  الّثقايف،  فرعه  ويعترب  احلزب،  من 

امللتقى  ويهدف  ديًنا وح�سارًة،  �سالم  الإ فهم  اإىل  ت�ستند  ة 
ّ
و�سطي ثقافة  من خالل  والإ�سالح  الّتغيري  يف  املراأة 

�سالم يف معاملة املراأة والإعالء من مكانتها، وت�سجيع الفتيات على امل�ساركة يف   لالإ
ّ

اىل اإبراز الّدور احل�ساري



�2

ة، وتعميق مفهوم 
ّ
ة، واإعداد القيادات الن�سائي

ّ
ة، وتعزيز م�ساركة املراأة يف احلياة ال�سيا�سي

ّ
جمالت اخلدمة العام

.
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ا
ًّ
ا وعاملي

ًّ
ا وعربي

ًّ
ة الفاعلة يف املجتمع املديّن حملي

ّ
املواطنة، وتعزيز العالقات مع الهيئات الن�سائي

ة ل يزال حمدوًدا، وقد تقّدم 
ّ
ة والحتادات الطالبي

ّ
إن ن�ساطه يف الّنقابات املهني ا فا

ًّ
ا حلداثة احلزب ن�سبي

ً
ونظر

اب 
ّ
إّنه يتحّدث عن �سبعة نو ا مل ينجح كذلك، ومع ذلك فا

ً
احلزب بثالثة ن�ساٍء مل يحالفهن الّنجاح، كما قّدم مر�سح

.
)213(

فازوا بدعٍم من احلزب
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)214(
حزب دعاء

ة الدميقراطية«)دعاء(،اإل اأّنه بعد العمل 
ّ
�سالمي ة الإ

ّ
�ش حزب دعاء عام 1993م، حتت ا�سم »حلركة العربي

ّ
تاأ�س

2007م، قام بتعديل ا�سمه لي�سبح حزب دعاء، وبح�سب العاملني  19( لعام  حزاب اجلديد، )رقم:  بقانون الأ

ة احلزب، التي كانت جتمع بني 
ّ
ا لاللتبا�ش الذي وقع لدى اجلمهر حول هوي يف احلزب فقد جاء الّتعديل دفًعً

ته تبدو ملتب�سة، فهو يعتمد 
ّ
غم من تعديل ا�سم احلزب اإل اأن هوي

ّ
ة، وعلى الر

ّ
ة والدميقراطي

ّ
�سالمي ة والإ

ّ
القومي

ة ت�ستند اإىل اأيديولوجيا 
ّ
ة معروفٍة، وهو يطرح روؤيًة اإ�سالمي

ّ
على اجتهاداٍت وتاأويالٍت ل تتمّتع مبرجعيٍة تراثي

ة ي�سارية.
ّ
قومي

ة، والتي ت�ستند اإىل: الإميان باهلل، 
ّ
يديولوجي ة والأ

ّ
نة لبنيته الفكري

ّ
�س�ش املكو يقوم احلزب على جملٍة من الأ

الوحيد يف هذا  ر 
ِّ
املدب اهلل هو  باأن  الّتام  والت�سليم  خر،  الآ واليوم  ومالئكته، وكتبه، ور�سله، وق�سائه وقدره، 

الكون.

هات احلزب، ويوؤمن بقدرة القراآن على ت�سخي�ش الواقع واإعطاء 
ّ

�سا�ش يف توج نة؛ فهما الأ
ّ

ا القراآن وال�س
ّ
واأم

رة من  احللول، وباأّن العقل هو اأداة فهم الّن�ش وتو�سيله وتفعيله، وب�رشورة العمل بتطهري النُّ�سو�ش املطهَّ

على  منفتح   
ّ

حواري عاملي،  ديٌن  �سالم  الإ اأن  كما  حلوله،  ع�رش  ولكل  م�ساكل،  ع�رٍش  فلكّل  الّتفا�سري؛  ا�ش 
ّ
حر

 
ّ

البنيان احل�ساري  واأ�سيل من 
ٌّ

 ع�سوي
ٌ
ة جزء

ّ
�سالمي ة الإ

ّ
ديان واملعتقدات العاملية، واحل�سارة العربي كافة الأ

�سالم،  ة بني العروبة والإ
ّ
 ع�رشي، م�ستنري يف اإطار من اجلدلي

ٍّ
 اإ�سالمي

ٍّ
ن�سايّن، وال�ستناد اإىل خطاٍب عروبي الإ

.
)215(

ورى ة وال�سُّ
ّ
ة الدميقراطي

ّ
ة اأو جدلي

ّ
�سالمي ة الإ

ّ
ويف ظّل الدميقراطي

مناء، وجمل�ش ال�سورى، اإىل جانب عدٍد من اللِّجان  على، وجمل�ش الأ ويتكون الهيكل الّتنظيمي من املجل�ش الأ

ة، واأمانة ال�سوؤون اخلارجية، واأمانة العالقات، 
ّ
�سة: اأمانة الإعالم، واأمانة ال�سوؤون الثقافية والفكري

ِّ
املتخ�س

قاليم. ة، واأمانة �سوؤون الأ
ّ
وؤون القانوني ة، واأمانة ال�سُّ

ّ
وؤون الداخلي واأمانة الّتنظيم، وال�سُّ

مناء اأعلى  ا، من بينهم )350( �سيدة، ويعترب جمل�ش الأ
ً
ويبلغ عدد اأع�ساء احلزب بعد التعديل )850( ع�سو

، وهي اأعلى ن�سبة �سيدات من بني 
)216(

ا، بينهم )7( �سيدات
ً
�سلطة يف احلزب، ويبلغ عدد اأع�ساءه )20( ع�سو

�سة. حزاب املرخَّ الأ
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واإناًثا هو  ا 
ً
�سالمي؛ فاملجتمع ذكور الإ الّن�ش  ة 

ّ
اإىل جدلي بال�ستناد  املراأة  لق�سايا  وينطلق احلزب يف روؤيته 

دران والنحرافات  ة لبناء جمتمٍع نظيٍف طاهٍر من الأ
ّ

ة خا�س
ّ
اأولوي اأعطى  ة، والذي 

ّ
لهي امل�ستهدف بالعناية الإ

ة 
ّ
يات القراآني ات انتزاع الآ

َّ
ة تبتعد عن عملي

َّ
ة �سياقي

َّ
د احلزب على قراءٍة جدلي لوكية املختلفة، وي�سدِّ

ُّ
ة وال�س

ّ
النف�سي

من �سياقها.

ة واحدة، 
ّ
جل واملراأة يف كتاب اهلل الكرمي هما عبارٌة عن ق�سي

ّ
وتهدف قراءة احلزب اإىل الّتاأكيد على اأن الر

ؤّكد اأول ما توؤكد على مبادئ  ة تتحدث فيها ن�سو�ش مطهرة عديدة تو
ّ
ة، وق�سي

ّ
ن�سان بهمومه العام وهي ق�سية الإ

جل واملراأة خلقا من طينٍة 
ّ
�سل واحٌد اأي الرتاب. والر ؤ هو الّت�ساوي يف اخللق؛ فالأ ؤ ما بينهما، والتكافو الّتكافو

ة؛ فالّن�ش القراآين قد �ساوى بينهما يف اخللق، 
ّ
واحدة، وتعترب ق�سة خلق حواء من �سلع اآدم اأ�سطورة توراتي

�سل واحد هو الرتاب، وامل�سوؤولية واحدة   جماعي اإىل اآدم وزوجته، فالأ
ٌ

واخلطاب يف النُّ�سو�ش املطّهرة خطاب

ر�ش. يف اجلنة، وهما كذلك يف الأ

ة، مهمته خو�ش معركة لتاأ�سيل 
ّ
ة اإ�سالمي

ّ
ؤ، وينظر اإىل نف�سه كحركة تنوير عروبي ويوؤكد احلزب على التكافو

لق�سية  ال�ّساأن  هذا  يف  ة 
ّ
ولوي الأ معطيًة  الّدينية،  احلياة  �سوؤون  كافة  يف  وتعميمه  اجلن�سني،  بني  ؤ  التكافو هذا 

 عن ق�سد اأو عن جهل ف�سقط يف 
ٌ
ن�سان على ق�سية املراأة.. ق�سية اإن�سان اأ�ساء فهم النُّ�سو�ش املطّهرة، �سواء الإ

اع اجلن�سوي - بني اجلن�سني - بدل التكامل بينهما.
ِّ

فخِّ ال�رش

خا�سعتني  غري  عاقلتني  بالغتني  حرتني  اإرادتني  على  تنبني  املنتجة  احلة 
ّ

ال�س �رشة  الأ اأن  احلزب  ويعترب 

ة املحافظة 
ّ
اأ�رشٍة تكون م�سوؤولي لبناء  خر..  الآ ال�رّشيك  اإرادتان �ساحبتا قراٍر يف اختيار  اأو اجلرب،  للو�ساية 

ؤ كل ح�سب �سعته. ة م�سرتكة بالتكافو
ّ
عليها وتو�سيعها م�سوؤولي

عبئ  جل 
ّ
الر عاتق  عاتقها، وعلى  على  ويقع  ا يف جمتمعنا، 

ً
تخلًفا وظلم كرث  الأ املراأة هي  اأن  ويعترب احلزب 

�سود، وهو ما يفر�ش عليها املباداأة يف النخراط يف العمل الوطني العام، �سواء كان  حتريرها من هذا الواقع الأ

ا، فهذا حّق لها وواجب عليها، ويجب اأن ل ُتق�سى من القيام 
ًّ
ا اأو �سيا�سي

ًّ
ا اأو اجتماعي

ًّ
ا اأو ثقافي

ًّ
ا اقت�سادي

ً
اإنتاج

كراه وال�سغط املعنوي، اأو التجاهل والتجهيل.. وحتقيق هذا الهدف يقت�سي بذل اجلهد ل�سيانة  به باأ�سباب الإ

 بحق قيادة املجتمع، وما 
ً
ا من حّق التعليم اإىل اأية مرحلٍة ت�ستطيعها، وانتهاء

ً
ة وتفعيلها بدء

ّ
�سا�سي حقوقها الأ

ة هو 
ّ
ف�سلي بينهما من حقوق، كحّق اختيار الّزوج، وحق العمل وغريه، فـ»الن�ساء �سقائق الرجال«، واملعيار بالأ

.
)217(

التقوى

ة من خالل دخول اأع�ساء 
ّ
ويبدو اأن احلزب اأعاد الّنظر يف كثرٍي من م�سّلماته الّنظرية واإ�سرتاتيجيته العملي

الق�سايا  اأن هناك جدًل وا�سًعا حول جممل   
ً
اأع�سائه رجاًل ون�ساء جدد، حيث ظهر من خالل مقابلة عدٍد من 

ة اخلا�سة باملراأة.
ّ
ال�سيا�سي



��

ا 
ًّ
ولعل دخول ال�سيدة نبيلة اأديب �سيد اأحمد رئي�سة جلنة املراأة يف احلزب اإىل �سفوفه �سنعت فارًقا جوهري

ا 
ً
ة، وع�سو

ّ
ا كرئي�سة جلمعية اأم القرى للّتنمية الجتماعي

ً
كرث من خم�سة ع�رشة عام بحكم خربتها يف املجال العام لأ

ردين لدورتني متتاليتني؛ فقد متّكنت من ا�ستقطاب عدٍد كبرٍي من الن�ساء  ة لالحتاد الن�سائي الأ
ّ
داري يف الهيئة الإ

.
)218(

اإىل �سفوف احلزب، كما عملت على تاأ�سي�ش »جمعية دعاء للتنمية الجتماعية« التي تتوىل رئا�ستها

 

ة هو اخلوف، اإذ يرتبط مفهوم 
ّ
 اأ�سباب عزوف الّن�ساء عن امل�ساركة ال�سيا�سي

ّ
ؤّكد ال�سيدة نبيلة اأن اأحد اأهم وتو

ة، 
ّ
حكام العرفي ة، و�سيوع الأ

ّ
ة، نتيجة عقوٍد طويلٍة من غياب احلياة الدميقراطي

ّ
مني احلزب وال�سيا�سة بامل�ساألة الأ

ة �سليمة، وم�ساركة 
ّ
ة، واإذا اأردنا بناء حياٍة �سيا�سي

ّ
ة التي تدار بها جممل الق�سايا ال�سيا�سي

ّ
مني ة الأ

ّ
ف�سال عن العقلي

.
)219(

حزاب، والثِّقة يف العالقة بني احلزب واحلكومة فاعلة للمراأة فال بّد من العمل على بناء الثِّقة بالأ

ة بحقوق املراأة يف احلزب واجلمعية، ومن خالل الت�سال 
ّ
ويعمل احلزب على عقد حما�رشاٍت ودرو�ش تثقيفي

مني العام ال�سيدة اأم خالد اإىل  ة لالأ
ّ
بالّن�ساء يف البيوت، وت�سري ال�سيدة نبيلة وكذلك الّنائبة عن ال�ّسوؤون الن�سائي

.
)220(

 يف ظل ثقافة اخلوف
ّ
 املداخل للعمل ال�سيا�سي

ّ
اأن العمل اخلريي هو اأحد اأهم

ة، 
ّ
�سالمي اأن حقوق املراأة مكفولة بال�رشيعة الإ ة يف احلزب على 

ّ
الن�سائي وؤون  لل�سُّ العام  مني  وتوؤكد نائبة الأ

من  توجهاتنا  يف  ننطلق  »نحن  بالقول:  ذلك  على  ؤّكد  وتو باملراأة،  املتعلقة  ة 
ّ
الدولي ات 

ّ
بالتفاقي ملزمني  ول�سنا 

ة، ول نلتفت للخارج، ن�ستفيد من بع�ش جتاربهم، ولكن لنا خ�سو�سيتنا، فما ي�سلح هنا ل ي�سلح 
ّ
ردني بيئتنا الأ

.
)221(

هناك«

اأنه مينح املراأة  ة، كما 
ّ
�سالمي ة الإ

ّ
اإلهي، وهو تعبري عن الّذات والهوي  

ٌ
اأمر ؤّكد ال�سيدة نبيلة اأن احلجاب  وتو

ة لفقدان املراأة امل�سلمة 
ّ
ًة اأكرث يف احلركة، ويعزز الثِّقة بالنَّف�ش، وتعتقد اأن خلع احلجاب هو نتيجة منطقي

ّ
حري

.
)222(

لثقتها بنف�سها

مني العام للحزب، عدم تر�سيح اأي امراأة من احلزب لالنتخابات النيابية،  ويعّلل الدكتور حممد اأبو بكر الأ

حزاب للربملان، ف�سال عن املعوقات  وت الواحد، ووقوفه عائًقا اأمام و�سول الأ
ّ

ب�سبب عدم القناعة بقانون ال�س

رديّن ما زال يرف�ش تقبل فكرة العمل احلزبي،  جل واملراأة على ال�سواء؛ فاملجتمع الأ
ّ
العديدة التي تنطبق على الر

وكذلك اخلوف من النخراط فيه، ف�ساًل عن اأن املراأة ما زالت حبي�سة البيت، وفر�سة عملها يف احلياة العامة 

.
)223(

جل
ّ
ما زالت �سعيفة، ورهينة للر

نه ل يجوز  إلغائه، وذلك لأ �سواأ، ويطالب با إن احلزب يعتربه الأ ة، فا
ّ
اأما بخ�سو�ش قانون »الكوتا« الن�سائي

للّن�سبية،  اأخطاء وا�سعة، واملطلوب قانون  التطبيق لهذه »الكوتا« ت�سوبها  اآلية  اأن  التميز بني اجلن�سني، كما 

تنتمي  الذي  احلزب  وجهد  بجهدها  ت�سل  بحيث  لالنتخابات،  املر�سحني  قوائم  من  ن�سبًة  املراأة  واإعطاء 

.
)224(

اإليه
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ردين؛ كقانون  اأما فيما يتعلق بجملة القوانني اخلا�سة باملراأة، والتي اأثارت جدًل وا�سًعا داخل املجتمع الأ

 
ٌ
»اخللع« ، و»رفع �سن الزواج للمراأة« ، و»جرائم ال�رشف«، فال يوجد روؤية حمّددة للحزب، وهناك جدٌل وا�سع

.
)225(

د ومعار�ش
ّ
ؤي حول هذه الق�سايا بني مو

إن  ة بحقوق املراأة، ومفاهيمها الّنظرية كـ»اجلندر«؛ فا
ّ

ة واأجندتها اخلا�س
ّ
وحول اأطروحات الّن�سوية الغربي

ة، 
ّ
�سيا�سي اأجندة  اأنها حتمل  كما  ة، 

ّ
�سالمي الإ القيم  مع  تتطابق  ل  الفل�سفات  هذه  اأن  ترى  اأحمد  نبيلة  يدة 

ّ
ال�س

العلم  مع  بالدنا،  ة يف 
ّ
العلماني الّن�سوية  �سات 

ّ
ؤ�س للمو ا، 

ًّ
�سخي تقّدم متوياًل  ة 

ّ
واملدني ة 

ّ
الر�سمي ة 

ّ
الدولي واملنظمات 

نة، ول عالقة لها بهموم املراأة امل�ست�سعفة، وتوؤكد على اأن املراأة يف 
ّ
اأنها معزولة وينح�رش عملها على طبقة معي

ة 
ّ
و�ساع الجتماعي ة، اإذ يجب عليها يف ظّل الأ

ّ
�سالمية تطالب بحقوق غري مثالية وغري واقعي البالد العربية والإ

املحلية اأن تبداأ مبا اأعطته ال�رّشيعة للمراأة، وهو �سقٌف يتجاوز قدراتها واإمكاناتها الفعلية، ويحقق ما يزيد على 

ة وقيمها، ثم الجتهاد يف 
ّ
�سالمي ة للمراأة يجب البدء من ال�رّشيعة الإ

ّ
ة حقوقي

ّ
إذا اأردنا اأن نبني فاعلي طموحها، فا

ة اأ�سيلة.
ّ
ة اإ�سالمي

ّ
تكوين وبناء ن�سوي
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خامتة

ردن، هو البتعاد  ة يف الأ
ّ
�سالمي هم الذي ميكن تعلُّمه وال�ستفادة منه يف اإطار جتربة املراأة الإ لعّل الّدر�ش الأ

ة، فاحلركات 
ّ
�سالمي �سالم واملراأة الإ هلة التي ت�ستند اإىل روؤيٍة جوهرانية لالإ

ّ
ة وال�س

ّ
حادي عن جملة التف�سريات الأ

واملنهج  وؤية 
ُّ
الر يف  والختالف  التعقيد  و  الّتنوع  من  كبرٍي  قدٍر  على  تتوافر  ردن  الأ يف  ة 

ّ
�سالمي الإ حزاب  والأ

ياق الدميقراطي وتلك التي تعمل من 
ّ

وطرائق العمل، اإذ هناك تبايٌن �سديٌد بني احلركات التي تعمل خارج ال�س

ة 
ّ
داخله حول جممل الق�سايا املتعلقة باملراأة، وتتنوع الجتهادات الفقهية بني جماعٍة واأخرى، تبًعا للبنية الفكري

ة.
ّ
ة التطبيقي

ّ
ة، وال�سرتاتيجية العملي

ّ
يديولوجي والأ

 

تغري  بداأت  ثورية،  اأم  حركية  اأم  دعوية  اأكانت  �سواء  الدميقراطية  ياقات 
ّ

ال�س خارج  تعمل  التي  فاحلركات 

اإىل �سفوفها كداعيٍة ونا�سطٍة، وبداأت املراأة  ة املتعلقة باملراأة، حيث با�رشت ب�سم الن�ساء 
ّ
اأ�ساليبها العملي من 

اإىل  الو�سول  على  قادرة  باملراأة  ة 
ّ

خا�س وفروٍع  جلاٍن  عمل  خالل  من  احلركات  هذه  داخل  ا 
ً
كبري ا 

ً
دور تلعب 

ة، 
ّ
القاعدة الّن�سائية ال�سعبية الوا�سعة، اإل اأن هذه احلركات واجلماعات على اختالف توجهاتها الّنظرية والعملي

�ش خطابها على العتقاد 
ّ

ؤ�س خر؛ تت�سم باجلمود والتقليد، فهي تو نا والآ للّذات والرّتاث، والأ اإىل روؤيٍة  ت�ستند 

�سالم و�سموله لكافة الق�سايا وامل�سائل امل�ستجدة، وتتخذ من  ة الإ
ّ
ا، و�سالحي

ًّ
ة تاريخي

ّ
�سالمي بتمام الّتجربة الإ

ة للمراأة تتفوق على نظرياتها 
ّ
ا على توفري منظومٍة حقوقي

ً
ا قادر

ًّ
ا اإر�سادي ً

الّتجربة الّنبوية لدولة املدينة منوذج

�سالم،  ة كخ�سٍم يعمل على اجتثاث الإ
ّ
خرى ال�سابقة والالحقة، وتنظر اإىل احل�سارة الغربي من احل�سارات الأ

العامل العربي  اإثارة م�ساألة حقوق املراأة يف  يطرة على مقّدراته وثرواته، من خالل 
ّ

اإىل الهيمنة وال�س وي�سعى 

ف�ساد  لإ متهيًدا  ة، 
ّ
�سالمي الإ ة 

ّ
خالقي الأ القيم  مركز  باعتبارهما  �رشة؛  والأ املراأة  ف�ساد  لإ كمدخل  �سالمي،  والإ

ا.
ًّ
ا وثقافي

ًّ
ا واقت�سادي

ًّ
يطرة عليه �سيا�سي

ّ
املجتمع وال�س

اآليات  الدميقراطي حول  ياق 
ّ

ال�س ة خارج 
ّ
�سالمي الإ املنهجي يف خطاب احلركات  الرغم من الختالف  وعلى 

ة 
ّ
�سة على الكتاب وال�سنة وفق قراءٍة ظاهري

ّ
ؤ�س الّتغري من الإ�سالح اإىل الثورة؛ اإل اأنها ت�سرتك مبرجعيتها املو

ة، 
ّ
�سالمي إقامة دولة اخلالفة وتطبيق ال�رّشيعة، وا�ستئناف احلياة الإ ة، ويف غايتها النِّهائية املتمّثلة با

ّ
ل تاريخي
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جل يف اأ�سل الّتكليف، واخَللق، والفطرة، 
ّ
وت�سرتك يف روؤيتها املتعلقة باملراأة من حيث الّت�سديد على م�ساواتها بالر

�سا�سي للمراأة، وخروجها ا�ستثناء من القاعدة، وت�سع �رشوًطا م�سّددة على  اإل اأنها تعترب البيت هو املكان الأ

ة، وحرمانها من تويل معظم 
ّ
ال�سيا�سي العام، ف�ساًل عن منعها من امل�ساركة  عمل املراأة، وح�سورها يف املجال 

ة.
ّ
ة والق�سائي

ّ
الوليات العامة ال�سيا�سي

املراأة يف �سفوفها  توظيف وجتنيد  على  هذه احلركات  عملت  فقد  ال�سابقة،  الّتقييدات  كّل  من  غم 
ُّ
الر وعلى 

بهدف تعزيز وجودها يف احليز الجتماعي ال�سيا�سي العام، وظهرت املراأة كفاعلة ون�سطة من خالل الدعوة يف 

املنازل والبيوت، وموؤ�س�سات املجتمع املدين اخلريي، وعملت على بناء مناذج اإر�سادية للمراأة امل�سلمة بح�سب 

يديولوجية. ت�سوراتها النظرية والأ

حيث عمل حزب التحرير على بناء منوذج »املراأة ال�سيا�سية الراديكالية«، التي ت�ساهم يف التغيري الجتماعي 

ال�سيا�سي من قمة الهرم ال�سيا�سي للدولة.

فيما تبنت احلركات الدعوية كال�سلفية التقليدية والتبليغ، منوذجا »للمراأة الداعية«، التي تعمل على التغلغل 

داخل الن�سيج املجتمعي، والتغيري من القاعدة.

للتغيري  كنموذج  املجاهدة«  املقاتلة  »املراأة  مفهوم  ر�سخت  فقد  اجلهادية،  كال�سلفية  الثورية  احلركات  اأما 

ال�سامل، عن طريق العنف والقوة اجلهادية.

بداأت بالنخراط وامل�ساركة يف �سفوف  الدعوية واحلركية واجلهادية،  املراأة يف �سفوف هذه احلركات  اإن 

ة، تعمل ولكن 
ّ
ة والجتماعي

ّ
ة والقت�سادي

ّ
هذه اجلماعات ب�سكٍل فاعل، ويبدو اأن الّتطورات والّتغريات ال�سيا�سي

ببطٍئ �سديٍد على تغيري �سورة املراأة واأدوارها داخل هذه احلركات واملجتمع ب�سكل عام، اإل اأن هذه التغريات 

ارمة التي تتحكم يف مفا�سل البناء الّنظري والتنظيمي، 
ّ

ة ال�س
ّ
يديولوجية الديني ا لالأ

ً
تبقى حمدودًة و�سعيفًة نظر

ة للمراأة يف امل�ستقبل القريب يف اإطار هذه احلركات 
ّ
عب احلديث عن تطور منظومات حقوقي

ّ
إنه من ال�س ولذلك فا

التي تعمل خارج ال�سياقات الدميقراطية؛ بل وتكفر بها .

ياقات 
ّ

ال�س خارج  تعمل  التي  احلركات  اإطار  يف  الّتفاوؤل  على  تبعث  ول  قامتًة  املراأة  �سورة  كانت  اإذا 

الدميقراطية،  ياقات 
ّ

ال�س داخل  تعمل  التي  حزاب  الأ اإطار  يف  ا 
ً
متام مغايرة  تبدو  ورة 

ّ
ال�س إن  فا الدميقراطية، 

حزاب على تطوير روؤية للّدين والدولة واملجتمع ت�ستند اإىل قراءٍة للرتاث واحلداثة يف �سياق  فقد عملت هذه الأ

�سالمي، بحيث غدت مفاهيم الإ�سالح،   وفق اآليات الجتهاد والّتجديد يف املجال التداويل الإ
ّ

 ا�ستطرادي
ّ

تقليدي

املراأة  حقوق  منظومة  واأ�سبحت  الدللية،  حقولها  يف  را�سخًة  وغريها  والتعددية،  وال�سورى،  والدميقراطية، 

ة 
ّ
عملي يف  املراأة  دور  ة 

ّ
اأهمي على  حزاب  الأ لهذه  ة 

ّ
العملي املمار�سة  برهنت  فقد  والعملية،  النظرية  ثوابتها  اأحد 

واإن�ساء  احلزبي،  الإطار  يف  واإدماجها  ال�سيا�سي،  العمل  يف  اإ�رشاكها  ال�ساملة، و�رشورة  والتنمية  الإ�سالح، 

ة.
ّ
الفروع الن�سائي
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ردن قد عّدلت من روؤيتها جتاه الكثري من الق�سايا املتعّلقة  �سالمية يف الأ ال�سيا�سية الإ حزاب  واإذا كانت الأ

إن مواقفها ل تزال بحاجٍة اإىل مزيٍد من الجتهاد والّتجديد؛ اإذ ل تزال هناك عقبات و�سعوبات حتول  باملراأة، فا

هات مت�سّددة داخلها، واجتاهات مل حت�سم بعد خياراتها الّنظرية 
ُّ

ا لوجود توج
ً
دون الّتقدم باأو�ساع املراأة نظر

ة.
ّ
والعملي

ودورها،  لذاتها  اإدراًكا  اأكرث  بدت  فقد  نف�سها؛  ة 
ّ
�سالمي الإ املراأة  هي  ياق 

ّ
ال�س هذا  يف  برز  الأ الّظاهرة  ولعل 

ز املجال العام، بداأت تقتحم الف�ساء العمومي متحّدية البنى الدينية 
ّ
ُلوج اإىل حي

ُ
فبعد عقود من العزوف عن الو

ا.
ًّ
والقبلية التقليدية التي عملت على تهمي�سها يف اإطار الدولة املابعد كولينيالية املوؤ�س�سة ذكوري

ة 
ّ
حزاب ويطالنب بدور اأكرب يف الرّتاتبية الهرياركي ات بالنخراط يف �سفوف الأ

ّ
�سالمي وقد اأخذت النا�سطات الإ

ة جديدٍة يف 
ّ
ة �سيا�سي

ّ
مر الذي يعمل على بناء فعالي ة معزولة، الأ

ّ
د  احل�سور يف فروع وجلان ن�سائي

ّ
يتجاوز جمر

ة 
ّ
ة، تباين املنظومات احلقوقي

ّ
�سالمي ة للمراأة يف اإطار من القيم الإ

ّ
�ش ملنظومٍة حقوقي

ّ
ظّل حواراٍت و�سجالٍت توؤ�س

ة، 
ّ
ة وال�سمولي

ّ
ة تّت�سم بالتكاملي

ّ
ة اأخالقي

ّ
اع والّتنازع، تقوم على مبادئ ديني

ِّ
�سة على ال�رش

ّ
ؤ�س ة املو

ّ
الّن�سوية الغربي

طاقٍة  على  يتوافر  الذي  �سالمي  الإ الّتقليد  داخل  احلوارية  املمار�سة  مبادئ  وفق  الختالف  حّق  على  وتنبني 

يف  ائدة 
ّ

ال�س واملقولبة  الّنمطية  الّدعاوى  جملة  تبدد  والّتجديد،  الجتهاد  مبادئ  اإىل  ت�ستند  خاّلقة  ة 
ّ
ا�ستطرادي

تعمل  التي  ال�سيا�سي،  �سالم  الإ قبل حركات  من  باعتبارها م�سطهدة ومهم�سة  �سالمية  الإ املراأة  الغرب حول 

على مقولت  تتاأ�س�ش  ة 
ّ
وثقافوي ة 

ّ
ا�ست�رشاقي اأطروحات  اإىل  ا�ستناًدا  املراأة،  ة �سّد 

ّ
قوانني متييزي تر�سيخ  على 

ا عنيًفا.
ًّ
ا قمعي

ًّ
�سالم نف�سه ديًنا متييزي ة ترى يف الإ

ّ
جوهراني

ة للهيمنة 
ّ
ات الإمربيالي

ّ
طروحات يف �سياق ال�سرتاتيجي إنهن ينظرن اإىل هذه الأ �سالميات فا اأما الّنا�سطات الإ

ات 
ّ
ة املعوملة يف �سبيل اإلغاء اخل�سو�سي

ّ
ة الثقافي

ّ
ة تتلب�ش بدعوى الكوني

ّ
وال�سيطرة حتت غطاء منظومات حقوقي

ة.
ّ
ة واحل�ساري

ّ
الثقافي

ات ي�سددن على اأن 
ّ
�رشة من اأهم امل�سائل اخلالفية امللتب�سة؛ فالنا�سطات ال�سالمي وتعترب م�سائل احلجاب والأ

�سالمية، واأحد رموز  ة الإ
ّ
مر الرجل، كما اأنه تعبري عن الّتم�سك بالهوي  ل يخ�سع لأ

ّ
احلجاب اأمر �رشعي تكليفي

ة، بل اإنه اأحد رموز الّتحرر الذي ي�سمح للمراأة بالّتحرك يف املجال العام.
ّ
املقاومة وممانعة الهيمنة الغربي

، يتجاوز العبث والنحالل؛ اإذ 
ّ

�ش ملجتمٍع  طاهٍر �سوي
ّ

ؤ�س ة التي تو
ّ
خالقي �رشة فهي ح�سن القيم الأ واأما الأ

الختالف  مبداأ  وفق   
ّ
ال�سيا�سي  

ّ
الجتماعي دورها  وبني  واأخًتا،  ا 

ً
واأم ا 

ً
زوج املراأة  كون  بني  تناق�ش  يوجد  ل 

جل واملراأة، والذي يقوم على فل�سفة جمعانية تنبني على الّتعاون والّتعاي�ش، ولي�ست فردانية 
ّ
الّتكاملي بني الر

ة والّتنازع.
ّ
ناني تنبني على الأ

ا، كما اإن دخولها جمال العمل 
ًّ
ردنية يف املجال العام حديثٌة ن�سبي �سالمية الأ اإن تنامي ظاهرة ح�سور املراأة الإ

إنها ا�ستطاعت اأن تثبت كفاءتها وقدرتها على لعب دوٍر  ال�سيا�سي واحلزبي بداأ يف عقد الت�سعينيات، ومع ذلك فا
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املعلمنة،  الّن�سوية  واأجندة احلركات  قدرات  عن  بعيدة  كانت  وا�سعة  ة 
ّ
ن�سائي قطاعات  مع  الّتوا�سل  يف   

ٍّ
حيوي

ة، وتقت�رش على ن�ساء الطبقات العليا، بينما متكنت الّنا�سطات 
ّ
والتي رغم تواجدها لعقود من الّزمن بقيت نخبوي

 
ِّ

تب�رش التي  واملحا�رشات  والّدرو�ش  الّندوات  من خالل  ة 
ّ
الجتماعي الّطبقات  اخرتاق جميع  من  �سالميات  الإ

عراف  �سالميات مينح املراأة حقوًقا عملت التقاليد والأ �سالم بح�سب الإ �سالم؛ فالإ ة يف الإ
ّ
املراأة بحقوقها ال�رشعي

ة البالية على انتزاعها والّتنكر لها. 
ّ
الّثقافية واملجتمعي

�سالميات تعترب ثقافة اخلوف اأحد اأهم العوائق التي متنع املراأة من ممار�سة العمل  وبح�سب النا�سطات الإ

، يف�سلن 
ّ
همية املجال ال�سيا�سي حزاب، فمعظم النَّا�سطات رغم اإدراكهّن لأ ، والنخراط يف �سفوف الأ

ّ
ال�سيا�سي

ة 
ّ
عرفي عقليات  وهيمنة  و�سيوع  وال�ستبعاد،  القمع  من  عقود  ب�سبب  ؛ 

ّ
الجتماعي  

ّ
اخلريي املجال  يف  العمل 

جل واملراأة. 
ّ
ة تتحكم مب�سائر الإ�سالح والّتقدم املتعّلق بالر

ّ
ا�ستبدادي



�1

الهوام�ش

1- �سم احلزب كل من ال�سيخ تقي الدين النبهاين، رئي�سا للحزب، وداود حمدان، نائبا للرئي�ش و�سكرتريا للحزب، وغامن 

عبده، اأمينا لل�سندوق، ود. عادل النابل�سي ع�سوا، ومنري �سقري ع�سوا.

�سالمية، بريوت، الطبعة الثانية،  �سالمي«، دار النه�سة الإ  انظر: اإح�سان �سمارة: »مفهوم العدالة الجتماعية يف الفكر الإ

1991م، �ش 141.

�سالمية امليداين يف القرن الع�رشين« دار الفكر، عمان، �ش 230.  الدكتور حممود �سامل عبيدات: »اأثر اجلماعات الإ

وىل، 1990، �ش 87. ردن« دار الب�سري، عمان، الطبعة الأ �سالمية يف الأ  الدكتور مو�سى زيد الكيالين: »احلركات الإ

خي�ش من خالل كتاب وزير الداخلّية، بتاريخ 14 اآذار 1953م، رقم: ن د/916/52/70. 2- رف�ش طلب احلزب بالرتَّ

�سالمي« مرجع �سابق، �ش 147.  انظر: اإح�سان �سمارة: »مفهوم العدالة الجتماعية يف الفكر الإ

�سالمية«، دار قرطا�ش، الكويت، 1994، �ش 12. 3- اأحمد البغدادي: »حزب التحرير درا�سة يف مفهوم الدولة الإ

�سالمية، باك�ستان، 1986م،  �سالمي« ، ر�سالة دكتوراه غري من�سورة، اجلامعة الإ 4- انظر: عبد احلليم الّرحمي: »الإعالم الإ

�ص30-29.

ع�ساء يف احلزب مثل: »ال�سيا�سة القت�سادية املثلى« ،  و»نق�ش ال�سرتاكية املارك�سية« ،  وهناك عدٌد من الكتب �سدرت لأ

�سالمي«. و»كيف هدمت اخلالفة« ، و»اأحكام البيِّنات« ، و»نظام العقوبات« ، و»اأحكام ال�سالة« ، و»الفكر الإ

�سالمي املعا�رش« ، �سمن »نظرية الرتاث ودرا�سات عربية  5- انظر: فهمي جدعان: »نظريات الدولة يف الفكر العربي الإ

وىل، 1985م، �ش 61. واإ�سالمية اأخرى« ، دار ال�رشوق، عمان، الطبعة الأ

�سالمي املعا�رشة« مكتب الرتبية   د. همام �سعيد: »حزب التحرير: درا�سة ونقد« ، �سمن اأعمال ندوة: »اجتاهات الفكر الإ

العربي لدول اخلليج، البحرين، 1985م، �ش 618.

وىل،  �سالمية« �رشكة الربيعان للن�رش والتوزيع، الكويت، الطبعة الأ  د. عبد اهلل فهد النفي�سي: »الفكر احلركي للتيارات الإ

1995م، �ش 17.

6- »حزب التحرير« ، من�سورات حزب التحرير، 1985/5/9م �ش2.

7- املرجع ال�سابق، �ش 2.

مة، بريوت، الطبعة الثانية، 1990م، �ش 18. �سالم« ، دار الأ 8- تقي الدين النبهاين: »النظام الجتماعي يف الإ

9- املرجع ال�سابق، �ش 18.

10- »مفاهيم حزب التحرير« ، من�سورات حزب التحرير، الطبعة ال�ساد�سة، 2001م، �ش81-80.

11- املرجع ال�سابق، �ش 84.

�سالم« ، مرجع �سابق، �ش 13-12. 12- تقي الدين النبهاين: »النظام الجتماعي يف الإ

13- »مذكرة من حزب التحرير« ، من�سورات حزب التحرير، �ش 4.

مة، بريوت، الطبعة الثالثة، 1990م. وانظر: عبد القدمي زلوم: »كيف هدمت اخلالفة« ، دار الأ
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14- تقي الدين النبهاين، »اخلالفة« ، من�سورات حزب التحرير، �ش 3.

�سالم الراديكايل« ، بحث غري من�سور، �ش22. 15- حممد زاهد جول: »حزب التحرير: م�سارات ت�سكل الإ

16- تقي الدين النبهاين، »التكتل احلزبي«، من�سورات حزب التحرير، �ش 14.

17- املرجع ال�سابق، �ش 16.

18- »نداء حار اإىل امل�سلمني من حزب التحرير« ، من�سورات حزب التحرير، اخلرطوم، ربيع الثاين 1385هـ، 17 اأغ�سط�ش 

1965م، �ش 13.

19- املرجع ال�سابق، �ش 32.

مة، بريوت، الطبعة اخلام�سة، 1994، �ش 174. �سالمية« ، دار الأ 20- تقي الدين النبهاين: »الدولة الإ

21- عبد القدمي زلوم: »كيف هدمت اخلالفة؟« مرجع �سابق، �ش46-45.

22- انظر: عبد القدمي زلوم: »الدميقراطية: نظام كفر يحرم اأخذها اأو تطبيقها اأو الدعوة اإليها« من من�سورات حزب 

التحرير.

23- انظر: »جملة الوعي« ، بريوت، العدد: 58، �سباط 1992م، �ش 35.

24- »ال�رشوط ال�رشعيَّة لال�سرتاك يف النتخابات النيابية« ، بيان حلزب التحرير بتاريخ: 1992/8/1م.

25- »احلكم ال�رشعي يف انتخاب وتر�سيح املراأة للمجل�ش النِّيابي يف الدميقراطية« بيان من حزب التحرير، ولية الكويت، 

16 �سفر اخلري 1426 هـ، 2005/3/26م.

26- املرجع ال�سابق، �ش2-1.

وىل، 1992م، �ش93- ردن« ، دار الب�سري، عمان، الطبعة الأ �سالمية يف الأ 27- الدكتور مو�سى زيد الكيالين: »احلركات الإ

.94

28- املرجع ال�سابق، �ش 89.

�سالم« ، من من�سورات حزب التحرير، الطبعة اخلام�سة، 1953م، �ش 99. 29- تقي الدين النبهاين: »نظام الإ

�سباب املوجبة له« ، من من�سورات حزب التحرير، 1963م، �ش252. 30- »مقدمة الد�ستور: اأو الأ

31- املرجع ال�سابق، �ش258.

�سالم« ، مرجع �سابق، �ش90. 32- تقي الدين النبهاين: »النظام الجتماعي يف الإ

33- املرجع ال�سابق، �ش32-31.

�سالم« مرجع �سابق، �ش89-86. 34- تقي الدين النبهاين: »النظام الجتماعي يف الإ

35-  حممد ح�سني عبد اهلل: »املراأة امل�سلمة وحمل الدعوة« ، جملة الوعي، العدد )رقم: 118( ، ال�سنة احلادية ع�رشة، ذو 

القعدة، 1417هـ- اآذار 1997م، �ش 23.

36- انظر: جملة الوعي، بريوت، )العددان:  234-235( ، اآب واأيلول، 2006م، �ش 20-19.

37- انظر: بيان �سحفي حلزب التحرير، بنجالد�ش، يطلب من )حميدة ح�سني( وبطانتها اأن تناظره يف الدفاع عن عقيدتها 

العلمانية، بنجالد�ش 14 ربيع الثاين 1429 هـ،2008/4/20م.

 www.hizb-ut-tahrir.org :انظر

38- انظر: اأم فرا�ش – فل�سطني: »مذكرات حاملة دعوة« جملة الوعي، بريوت، )العدد: 230(، ال�سنة الع�رشون، ربيع 

ول، 1427هـ، ني�سان 2006م، �ش 44 – 45. الأ

�سالم« مرجع �سابق، �ش 59. 39- تقي الدين النبهاين، »نظام الإ

�سالمية« ، مرجع �سابق، �ش 26-13. 40- انظر: تقي الدين النبهاين: »الدولة الإ

41- »حزب التحرير« ، من�سورات حزب التحرير، 1985/5/9م، �ش 2.

42- »يف يوم املراأة« جملة الوعي، )العدد: 175( ، ال�سنة الرابعة ع�رشة، �سفر 1421هـ، اأيار 2000م، �ش 13.

43- »احلملة الراأ�سمالية على املراأة امل�سلمة« ، جملة الوعي، )العدد: 229( ، ال�سنة الع�رشون، �سفر 1427هـ- اآذار 
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2006م، �ش 29.

لبانية« كتاب امل�سبار، العدد ال�سابع، 2008، �ش52.  44- حممد زاهد جول: »اخلطاب ال�سيا�سي لل�سلفية الأ

لباين واآثاره وثناء العلماء عليه« ، مركز املخطوطات والرتاث والوثائق، الكويت،  45- حممد اإبراهيم ال�سيباين: »حياة الأ

الطبعة الثانية، 2004م، �ش 401/1. 

46- مقابلة مع ال�سيخ عبد الفتح عمر بتاريخ 2008/7/2م.

مامني اجلليلني: العز بن عبد ال�سالم، وابن ال�سالح« املكتب  لباين: »م�ساجلة علمية بني الإ 47- حممد نا�رش الدين الأ

�سالمي، بريوت، الطبعة الثانية، 1405هـ، �ش 12. الإ

�سالمي، بريوت، الطبعة  جوبة النافعة عن اأ�سئلة جلنة م�سجد اجلامعة« املكتب الإ لباين: »الأ 48- حممد نا�رش الدين الأ

الثانية، 1400هـ، �ش 63. 

وىل، 1421هـ،  �سالمية، الطبعة الأ لباين: »الت�سفية والرتبية وحاجة امل�سلمني اإليهما«، املكتبة الإ 49- حممد نا�رش الدين الأ

�ص31-30.

50- املرجع ال�سابق، �ش 29.

�سالم: نداء اإىل اجلن�ش اللطيف« ، تاأليف حممد ر�سيد  لباين: تعليق يف هام�ش كتاب: »حقوق الن�ساء يف الإ 51- نا�رش الدين الأ

�سالمي، 1975م، �ش 11. ر�سا، املكتب الإ

52- عبد العزيز بن عبد اهلل باز: »خطر م�ساركة املراأة للرجل يف ميدان عمله« �سمن »احلجاب وال�سفور يف الكتاب وال�سنة« 

وىل، 1986م، �ش 22-21. دار الكتب ال�سلفية، القاهرة، الطبعة الأ

�سالمية، اجلبيهة،  نة املطهرة« ، دار ابن حزم، بريوت، واملكتبة الإ لباين: »اآداب الزفاف يف ال�سُّ 53- حممد نا�رش الدين الأ

الطبعة الثالثة، 1996م، �ش 289-279.

�سالمية  54- �سماحة ال�سيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز: »حكم ال�سفور واحلجاب« طبع ون�رش وزارة ال�سوؤون الإ

ر�ساد، اململكة العربية ال�سعودية، 1419هـ، �ش 47. وقاف والدعوة والإ والأ

55- املرجع ال�سابق، �ش49.

وقاف والدعوة  �سالمية والأ 56- ف�سيلة ال�سيخ حممد بن �سالح بن عثيميني: »ر�سالة احلجاب« ، وزارة ال�سوؤون الإ
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�سالمية، اجلبيهة، ابن حزم، بريوت،  لباين: »جلباب املراأة امل�سلمة يف الكتاب وال�سنة« ، املكتبة الإ 57- حممد نا�رش الدين الأ

الطبعة الرابعة، 1997م، �ش 37.
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62- حممد اإبراهيم �سقرة: »ل دفاعًا عن ال�سلفية، بل دفاعًا عنها« بدون نا�رش، �ش3.

63- حممد اإبراهيم �سقرة: »هي ال�سلفية، ن�سبًة وعقيدًة ومنهًجا«، بدون نا�رش، الطبعة الثانية، 2000م، �ش 179.

ثري: »حول الّدعوة ال�ّسلفية مرة اأخرى ولي�ست اأخرية« جريدة الغد، اجلمعة، 25 اأيار 2007م،  64- علي احللبي الأ

)العدد: 1017(، �ش 7.

وىل، 2004م، �ش54. مام اأحمد، القاهرة، الطبعة الأ 65- حممد مو�سى ن�رش: »ماذا ينقمون من ال�سلفية« دار الإ

لباين واآثاره« ، م�سدر  �سالمي« ، �سمن »حياة الأ لباين: »الطريق الر�سيد نحو بناء الكيان الإ 66- حممد نا�رش الدين الأ

�سابق، 377/1.
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�سالة، 15 ذو القعدة 1414هـ، )العدد: 11( ، �ش12. 67- �سليم بن عيد الهاليل: »فيه دخن« ، جملة الأ

68- �سليم بن عيد الهاليل: »فيه دخن« ، املرجع ال�سابق، �ش15-13.

�سالميَّة، اجلبيهة، الطبعة الثانية، 1422هـ، �ش3. لباين: »فقه الواقع« املكتبة الإ 69- حممد نا�رش الدين الأ

خر، 1420هـ، ال�سنة الرابعة، )العدد:  �سالة، 15 جمادى الآ لباين: »م�سائل واأجوبتها« جملة الأ 70- حممد نا�رش الدين الأ

22( ، �ش77.

خر 1414هـ، العدد الثامن، �ش79. �سالة، 15 جمادى الآ 71- جملة الأ

خرة، 1413هـ،  �سالة، 15 جمادى الآ لباين: »م�سائل ع�رشّية يف ال�سيا�سة ال�رشعية« ، جملة الأ 72- حممد نا�رش الدين الأ

العدد الثاين، �ش 17.

73- املرجع ال�سابق، �ش22.

ثرية، عمان. �رشة والطالب واملدر�سة« ، الدار الأ 74- انظر: اللَّجنة الن�سائية: »مًعا على طريق النَّجاح والتَّفوق للفرد والأ

�سالمي« ، تاأليف عدنان بن �سيف اهلل اآل ال�سوابكة،  75- م�سهور ح�سن �سلمان: مقدمة كتاب »حكم عمل املراأة يف الفقه الإ

وىل، 1428هـ، �ش5. ثرية، عمان، الطبعة الأ الدار الأ

76- املرجع ال�سابق، �ش 6. 

�سالم« ، �رشيط م�سجل، )رقم: 14(. 77- حممد مو�سى ن�رش: »حقوق املراأة يف الإ

78- املرجع ال�سابق.

�سالم« مرجع �سابق، �ش 11. لباين: تعليق على هام�ش كتاب »حقوق الن�ساء يف الإ 79- حممد نا�رش الدين الأ

80- عبد الرحمن عبد اخلالق: »حكم تويل املراأة الوليات العامة وال�سرتاك يف املجال�ش التَّ�رشيعية نائبًة وناخبة« ، �ش5.

ردن عقب الحتالل   اإىل الأ
81- ولد عبد اهلل عزام يف قرية ال�سيلية احلارثية لواء جنني، يف فل�سطني عام 1941م، وجلاأ

الإ�رشائيلي لفل�سطني عام 1948م، والتحق بكلية ال�رشيعة جامعة دم�سق ونال �سهادة اللي�سان�ش، ثم عمل مدر�ًسا يف اأحد 

املدار�ش الثَّانوية يف مدينة عمان، وكان ع�سًوا بارًزا يف جماعة الإخوان امل�سلمني، والتحق مبا �سمي مع�سكرات ال�سيوخ بعد 

حرب حزيران 1967م، والتي اأن�ساأها الإخوان، وح�سل على املاج�ستري يف اأ�سول الفقه 1969م، وعمل حما�رًشا يف كلية 

ردنّية حيث ذهب للعمل يف ال�سعودية  ردنية ما بني اأعوام )1973-1980م( ، وف�سل من اجلامعة الأ ال�رشيعة يف اجلامعة الأ

غ للعمل كم�ست�ساٍر للّتعليم يف اجلهاد  هاب اإىل باك�ستان عام 1984م، تفرَّ 1981م يف جامعة امللك عبد العزيز يف جّدة، وقرر الذَّ

فغاين حيث اأ�ّس�ش مكتب اخلدمات، وبقي حتى اغتياله بتاريخ 1989/11/24م بتفجري �سيارته، وقد ترك تراًثا �سخًما  الأ

ؤلَّفاته يف خم�ش جملدات، طبع ون�رش واإعداد مركز ال�ّسهيد عزام الإعالمي يف بي�ساور،  يف فقه م�سائل اجلهاد، وجمعت مو

باك�ستان.

�سالم والنظام الدويل يف فكر ال�سلفية اجلهادية املعا�رشة« ، كتاب امل�سبار، مركز امل�سبار  82- انظر: ح�سن اأبو هنية، »دار الإ

للدرا�سات والبحوث. العدد اخلام�ش، مايو، اأيار 2007م، �ش 139.

83- ولد اأبو حممد املقد�سي عام 1958م، وهو ع�سام حممد طاهر الربقاوي، املقد�سي �سهرًة، من قرية برقا من اأعمال 

نابل�ش، وانتقل مع عائلته اإىل الكويت، حيث اأكمل درا�سته الثانوية، ثم در�ش العلوم يف جامعة املو�سل يف العراق، وذهب اإىل 

ال�سعودية لدرا�سة العلوم ال�رشعية، حيث اّطلع ب�سكل معّمق على اأدبّيات احلركة الوهابية وعلماء الدعوة ال�سلفية النجدّية، 

ردن 1992م، وبداأ بن�رش اأفكاره اإىل اأن اعتقل عام  ثم �سافر اإىل باك�ستان واأفغان�ستان، وعاد بعدها اإىل ال�ستقرار يف الأ

مام” ، وخرج من ال�سجن 1999م بعفٍو ملكي، واعتقل بعدها عّدة مرات على خلفّية  1994م على خلفية ق�سية “بيعة الإ

ق�سايا تتعلق بتنظيمات �سلفية جهادية، واأّلف العديد من الكتب يف منهج ال�سلفية اجلهادية.

 وملزيد من الّتف�سيل انظر ملف اأبى حممد املقد�سي على موقعه اخلا�ش على �سبكة النرتنت “منرب التوحيد واجلهاد”.

84- ولد اأبو قتادة الفل�سطيني عام 1961م، وهو عمر حممود عثمان، اأبو عمر، وهو اأردين من اأ�سل فل�سطيني، من 

ردنية، وانتمى يف بداية حياته احلركية اإىل جماعة الدعوة  قرية دير ال�سيخ من اأعمال القد�ش، در�ش ال�رشيعة يف اجلامعة الأ

والتبليغ، ثم انتقل اإىل �سفوف ال�سلفية التقليدية، وعمل على تاأ�سي�ش حركة �سلفّية يف نهاية الثمانينات، ثم توجه عام 1993م 
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ه اإىل ال�سلفّية اجلهادية، ويف عام 1994م ذهب اإىل بريطانيا، ومن هناك اأ�سدر 
اإىل باك�ستان واأفغان�ستان، حيث تبلور انتماوؤ

�سالميَّة امل�سلحة يف اجلزائر، ثم اأ�سدر جملة “املنهاج” ال�سلفية اجلهادية، واعترب  ن�سار” امل�ساندة للجماعة الإ ن�رشة “الأ

ب الروحي لتنظيم القاعدة يف اأوروبا و�سمال اإفريقيا، وتعّر�ش لالعتقال يف بريطانيا ثم  عقب هجمات اأيلول/�سبتمرب الأ

ؤلفاته: كتاب »اجلهاد والجتهاد« وهو يعترب اأحد اأهم الكتب يف بيان الفل�سفة ال�سلفّية اجلهادّية. اأفرج عنه موؤخًرا، من مو

�سالم وهديه يف ال�سيا�سة والقانون والد�ستور« ، ترجمة: جليل حممد الإ�سالحي، دار  على املودودي: »نظرّية الإ 85- اأبو الأ

الفكر، لهور، �ش153.

86- املرجع ال�سابق، �ش153.

ربعة يف القراآن الكرمي« ، الّدار الكويتّية، ترجمة: حممد كاظم �سابق، الطبعة  على املودودي: »امل�سطلحات الأ 87- اأبو الأ

وىل، 1969م، �ش 8. الأ

88- �سيد قطب: »معامل يف الطريق« ، دار ال�رشوق، القاهرة، بريوت، الطبعة الثامنة، 1982م، �ش93-91. 

89- املرجع ال�سابق، �ش10.

90- املرجع ال�سابق، �ش21.

�سالم« ، دار ال�رشوق، بريوت، القاهرة 1995م، �ش47. 91- �سيد قطب: »العدالة الجتماعية يف الإ

92- املرجع ال�سابق، �ش51.

93- �سيد قطب: »معامل يف الطريق« ، مرجع �سابق، �ش123.

94- املرجع ال�سابق، �ش125.

�سالم« ، مرجع �سابق، �ش48. 95- �سيد قطب: »العدالة الجتماعية يف الإ

96- عبد اهلل عزام: »العقيدة واأثرها يف بناء اجليل« ، �ش94.

ن�ساري: »مفهوم احلاكمية يف فكر ال�سهيد عبد اهلل عزام« ، مركز ال�سهيد عبد اهلل عزام الإعالمي،  وانظر: اأبو عبادة الأ

بي�ساور، باك�ستان.

97- املرجع ال�سابق، �ش67.

وىل، 1999م، �ش93- 98- عمر بن حممود اأبو عمر: »اجلهاد والجتهاد: تاأمالت يف املنهج« ، دار البيارق، عمان، الطبعة الأ
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