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ؿؼدؿة

متَقٓزت ماٌشارطة ماظـلائقٓة ميف ماظـورة ماٌصرؼٓة مظـ م 12مؼـاؼر م 1022مباىرأةم
واظؿقدٓيمظألسراف مواظؿؼاظقدماالجؿؿاسقٓةمواظدؼـقٓة،مواغصؾغتمأوٓلماألعرمباظطابعم
اظورينماظعاممظؿؾكماظـورةموتؾينمعطاظؾفاموأػداصفام(سَقشمـقرؼٓةـمسداظةماجؿؿاسقٓةم
ـمطراعةمإغلاغقٓة)،مثممدرسانمعامأخذمايراكماظـلائيٓمؼؿؾؾورمؼوعاًمبعدمؼوممعؿٓكذاًم
رابعاً مغلوؼٓاً مبارزاً مؼلري ممبوازاة معع ماٌطاظب ماظـورؼٓة ماالجؿؿاسقٓة مواظلقادقٓة.م
ادرتستمػذهماظظاػرةماغؿؾاػيمودصعؿينمإظبماظؾقثميفمجذور ممساتمػذامايراكم
واألدؾابماظيتمأصضتمإظبمبروزمذظكماظطابعماظـلويٓماٌؿؿردمواحؿالظهمعلاحةمػاعٓةم
إظبمجوارماٌطاظبماظـورؼٓةماٌعؾـة .م
اسؿؿدتِ ماظدرادةماٌقداغقةمظؾؾقثمسؾىمادؿفوابم 52مذابةمودقدةمبنيمساعيم
 ،1025-1021مترتاوح مأسؿارػن مبني ماظـ م 12مواظـ م 25مساعاَ ،معـٓؾن مشاظؾقة ماظػؽاتم
واظطؾؼاتماالجؿؿاسقةم(ظقرباظقاتمؼلارؼاتمأخواتمعلؾؿات)،معؿعؾؿاتمإالمثالثام
بقـفنمطنٓمأُعقٓاتمثممتابعنمدروسم"ربوماألعقٓة"،موػنمساعالت،معبقعفنمذارطنم
يف مثورة مؼـاؼر م 1022مواسؿصؿن ميف معقدان ماظؿقرؼر ميف ماظؼاػرة م-اٌلرح ماظرئقليم
ظؾـورة،-مهلذامطنٓم"غلاءماظؿقرؼر".م م

La Sorbonne Nouvelle Paris 3, Inalco, France.
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"ذاؽرة" احلرؽة اؾـسوقة املصرقة
أثر عصر اؾـفضة اؾعربقة يف والدة احلرؽات اؾـسوقة بداقة اؾؼرن
اؾعشرقن

عنماٌؤطدمأنٓمظعصرماظـفضةماظعربقٓةمـم(عنمغبؾةمغابؾقونمبوغابرتمسؾىمعصرم
يف م 2971مإظب مبداؼة مايرب ماظعاٌقة ماألوظب ميف م )2725مـ متأثرياً ميف متشؽقل ماظرتبةم
االجؿؿاسقٓةمواظـؼاصقٓةماًصؾة ماظيتمداسدتمسؾىمأولمزفورمظؾوادرمحرطةمغلوؼٓةم
هررؼٓةمعصرؼٓةميفم(،)2727مصؼد مذفدمػذاماظعصرمغفضةً مثؼاصقةً مواغػؿاح ًا مصؽرؼ ًام
غؿجمسنمإردالماظؾعـاتماظعؾؿقةمإظبمأوروبا مسؿوعاً،موصرغلامخصوصّا،مصؿأثرمعػؽروم
سصرماظـفضةماظعربقةمبػؽرمصالدػةمسصرماألغوارماظغربقني ،موبرزت مأمساءمطؿٓابم
وعػؽرؼن م داػؿوامباظدصعمسبومهرؼرماٌرأةمسربماظؿعؾقممواظعؿلمورصع مايفاب،م
وطانمعنمأػممتؾكماألمساءمطاتؾانمػؿام"رصاسةماظطفطاوي"مو"ضادممأعني" .م
ويفمػذاماٌؼاممؼـؾغيماظؿـوؼهمإظبمأنمعصرمملمتشفدمـمبرأؼيمـميفمبداؼاتماظؼرنم
اظعشرؼن محرطة مغلوؼٓة مواحدة ماغؾـق مسـفا متقارات مغلوؼٓة مأخرى ،موإمنام
ػيمحرطاتمعؿـاصرةمعؿعارضةمطؿامدقأتيمبقانمذظكمالحؼاً .م

اؾتقار اؾـسوي اؾؾقرباؾي اؾتحرري ()0299-0291

فدى ذعراوي )0298-0782( 1ؽرائدة هلذا اؾتقار
طان ميرطة مػدى مذعراوي ماظـلوؼٓة مدو ْر معرطزيٌّ ميف ماظؿغقري ماظذي مررأ مسؾىم
أوضاعماٌرأةموباظؿاظي ميفماظؿقولماهلائلماظذيمعرٓمبهماجملؿؿعماٌصريميفماظـصفم
األول معن ماظؼرن ماظعشرؼن ،موػذا معا متؤطده ماظؾاحـة م"إظني مصالؼشؿان" ميف مطؿاب"م
عنماظؿارؼخماالجؿؿاسيمظؾـلاءمواظـوعم":م"إنٓمػدىمذعراويمداػؿتميفمبروزمرؾؼةم
غلائقة مطاغت مدبؿػي موراء ماألدوار مواظـؼاب ،مال متلؿطقع مأن متـالم
أي موجود مهلا ميف مدغقا ماألغشطةماظعاعة مواظلقادقة مصأصؾقت مزاػرة مظؾعقان موهلام
يفماظلاحةماظعاعةمأغشطةمتؿـاضلماظصقفمأغؾاءػاموإدفاعاتفاماظيتمغاظتمسرصانم
اظدوظة مورجاالت ماظلقادة موأػل ماألدب مواظػؽر ميف مذظك ماظوضت ."...متؾؼّت مػدىم
 1ذعراوي ،مػدى م( ،)1025مؿذؽرات فدى ذعراوي ،ماظؼاػرة ،معدؼـة مغصر ،مطؾؿات مظؾرتعبة مواظـشر ،م
ص.م.69
12

احلرؽة اؾـسوقّة املصرقة بني املوروث اؾثؼايف واؾـشاط اؾسقادي )ـساء ؿقدان ...

تعؾقؿفا مسؾى مأؼدي معربقات مأجـؾقات 2مصأتؼـت ماظؾغة ماظرتطقة مواظػرغلقة
ععمععؾؿؿفاماظػرغلقة ،مباإلضاصةمإظبمأغفامحػظتماظؼرآنمظؽـفاممل متؿؼنماظعربقةم
متاعاًمطؿامجاءميفمعذطراتفا :م"خؿؿتماظؼرآنمصظنمعنمحوظيمأغينمعؾؽتمغاصقةم
اظؾغةماظعربقةمواظدؼاغةموظؽينميفمايؼقؼةمملمأدؿطقعمضراءةمذيءمشريماظؼرآنمألغهم
عشؽلموالمأسرفمعنمسؾومماظدؼاغةمإالمطقػقةماظوضوءمواظصالة."...م م
يفمسامم2727مغظّؿتِموضادتمأولمعظاػرةمغلائقةمضدماالحؿاللماظربؼطاغي.مويفم
سامم2715مأدٓلتمػدىمذعراويم"االهادماظـلائيماٌصري"3موطانمعنمأػممأػداصهم
طؿاموردميفمعذطراتفا:م"رصعمعلؿوىماٌرأةماألدبيمواالجؿؿاسيمظؾوصولمبفامإظبمحدم
صبعؾفامأػالَمظالذرتاكمععماظرجالميفمعبقعمايؼوقمواظواجؾات...م".مم م
يفمسامم،2712مأصدرتمػدىمذعراويمذبؾةمباظؾغةماظػرغلقةمامسفام"اٌصرؼٓة"م
ظؿؽون معـرباًمظؾقرطةماظـلوؼٓة ماظيتمترأدفاموأداةمظؾؿعرؼف مبفامخارجمعصر.مويفم
حرطةمذكصقةمذاتمدالظةمباظغةمضاعتمخبؾعمايفابمألولمعرةمحنيمسودتفامعنم
عؤمترمظؾؿرأةميفمروعامسامم2715مأعاممعبعمعنمعلؿؼؾؾقفا.م م
وظدتمايرطةم"اظـلوؼٓة"ماظؿقررؼٓة ماظيت مطاغت م"مػدىمذعراويم" مرائدتفا،م
عنمرحمماظـضالماظشعيبماظذيمذارطتمصقهماٌرأةماٌصرؼةمضدماالحؿاللماالغؽؾقزيم
خاللمثورةم2727؛موضدمهوظتمتؾكمايرطةمإظبمتقارمضويمضادرمسؾىمأنمضبشدم
غلاء ماظطؾؼة ماظربجوازؼة مهت مذعاراته موعؾادئه .ممتقزت مرائدات مػذا ماظؿقارم
مبلؿوىمتعؾقممسالٍ 4موإتؼانمظعدةمظغاتمتعؾؿـفامسؾىمأؼديمعربقاتفنماألجـؾقاتم
وعنمخالهلنمتعرصنمسؾىمثؼاصاتمأُخرىمأومعنمخالل ماٌدارسماظؿؾشريؼةميفمعصرم
آغذاكم.م م

2

Dayan-Herzbrun, S. (2005), Femmes et politique au Moyen-Orient, Paris, l’Harmattan,
p. 157.
 3ذعراوي،مػدى،مؿذؽرات فدى ذعراوي،مطؾؿاتمظؾرتعبةمواظـشر،ماظؼاػرة،معدؼـةمغصر،مص.267 .
4
Dayan-Herzbrun, S., Ibid, p. 167.
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"األخوات املسؾؿات" اجلـاح اؾـسائي ؾتقار تـظقم اإلخوان املسؾؿني
()0299-0291

يفمعؼابلماظـفاحماظالّصتمواألصداءماظوادعةماظيتمحؼؼؿفامحرطةمػدىمذعروايم
اظـلوؼة،مأدٓسمحلنماظؾـٓا،5ميفم16مأبرؼلم،2755مجـاح ًامظألخواتمداخلمتـظقمم
اإلخوان ماٌلؾؿني ،ممسٓاه م"صرضة ماألخوات ماٌلؾؿات"؛ مثم محدٓد مدور ماألخواتم
اظدسويمصقهموودائلماظدسوةميفمعذطراتهم"اظدسوةمواظداسقة"مبفدفماظؿصدٓيميرطةم
ػدىمذعراويم"اظؿقررؼٓة"م.
سـدمتأدقسمحلنماظؾـٓامىؿاسةماإلخوانماٌلؾؿنيميفمسامم،2711مطانماهلدفم
األدادي معـفا مدَ َسوؼ ًا مأوالً موطان مدور ماٌرأة ميف متصور ماظؾـٓا مؼؼؿصر مسؾى ماإلدارةم
اٌـزظقة موتربقة ماألرػال :6م"إنٓ ماإلدالم مجعل مظؾؿرأة معفؿة مرؾقعقة مأدادقة مػيم
اٌـزلمواظطػل...م" .7م
أذارتماظؾاحـةمرجاءمدالعةميفمعؼاظؿفام"اظػقلماظلقادي" 8مإظبمعوضفمحلنم
اظؾـٓامعنماٌرأةميفمعرحؾةمتأدقلهمظؾفؿاسة:م"صؾؿفرٓدمأنمأدٓسمحلنماظؾـٓامعباسةم
"اإلخوانماٌلؾؿني"مدـةم،2711مذنٓمػفوعاًمسؾىمحرطةمهرؼرماٌرأة،مودساماٌرأةم
إظبماظؼقاممبأدوارػاماظؿؼؾقدؼةّ :م"صؿفؿٓةماٌرأةمزوجفاموأوالدػا...مأعٓامعامؼرؼدمدساةم
اظؿٓػرغجموأصقابماهلوىمعنمحؼوقماالغؿكابمواالذؿغالمباحملاعاة،مصـردٓمسؾقفمم
بأنٓ ماظرٓجال موػم مأطؿل مسؼالً معن ماظـلاء ممل مضبلـوا مأداء مػذا مايق ،مصؽقفم
باظـٓلاء،موػنٓمغاضصاتمسؼلٍ مودؼن" 9مظؽنمدرسانمعامادؿدركماإلخوانمأنمهدؼدم
دور م"األخوات ماٌلؾؿات" مباظدسوة مظن مضبؼق ماظغرض ماٌطؾوب معـه ميف مرباربةم
منوذجماٌرأةماظؿقررؼةماٌؿعؾؿةماظذيمؼؿؾـى ميفمغظرػم ماٌُـُلماظغربقة ميفمتقار مػدىم
ذعراوي مواظذي مبدأت مغلاؤه مباظعؿل مواٌشارطة ماظلقادقة موخوض مواربم
اجؿؿاسقة .مظذظك ممت متودقع معفام م"األخوات ماٌلؾؿات" موتعؾقؿفن مودُؿٔح مهلنم
باظعؿلمواٌشارطةمبفدفمررحممنوذجمعشابهمظؾؿرأةماظؿقررؼةميفمأدائه،مظؽنمبشؽلم
إدالعيمؼراسيمحفابماٌرأةموعؿطؾؾاتمدؼـفا .م
 5حلن،ماظؾـٓا ( ،)2757-2706عؤدسمحرطةماإلخوانماٌلؾؿنيميف  2711واٌرذدماألولمهلم.م
 6حلن،ماظؾـام( ،)1022ؿذؽرات اؾدعوة واؾداعقة،مدارماظدسوة،ماإلدؽـدرؼة ،ص.155 .
7مرداظةماٌرأةماٌلؾؿة،ماملودوعة اؾتارخيقة اؾرمسقة جلؿاعة اإلخوان املسؾؿني،ماخوانموؼؽي.
8مرجاء،مبنمدالعةم( ،)1005اؾػحل اؾسقادي ،اظعدد  ،7عـشوراتمذبؿعماظؾاحـاتماظؾؾـاغقات.
9محلن،ماظؾـام( ،)1022ؿذؽرات اؾدعوة واؾداعقة،مدارماظدسوة،ماإلدؽـدرؼة.
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زقـب اؾغزاؾي ( 0208ـ  )9119ؽرائدة هلذا اؾتقار
يفمسامم،2751موبطؾبمعنمحلنماظؾـٓاماغضؿٓتماظداسقةمزؼـبماظغزاظيمىؿاسةم
اإلخوانماٌلؾؿني،مظؿؼوممسؾىمتأػقلمصرضةم"األخواتماٌلؾؿات" مداخلماىؿاسةم
صؽاغت معن مأػم مرائدات مػذا ماظؿقٓار مظؾدور ماظذي مضاعت مبه مداخل متـظقم ماىؿاسةم
سؾىمعدىمأسواممروؼؾةمإظبمؼومموصاتفاميفمسامم .1002م
تعؾؿتمزؼـبم يفمعدارسمحؽوعقة،مطانمواظدػامعنمسؾؿاءماألمزػر،متويفموػيميفم
اظعاذرةمعنماظعؿر،مطاصقتمعنمأجلمإطؿالمتعؾقؿفامرشمماسرتاضمأخقفاماألطرب.م
اغؿلؾت مإظب ماإلهاد ماظـلائي ماظذي مأدلؿه مػدى مذعراوي ميف مسام م،2715م
وأصؾقت مزؼـبمعنمأسضاء ماالهادماظؾارزاتمبصوتفاماظؼويميفماٌطاظؾةمحبؼوقم
اٌرأةم .م
ترطتمزؼـبماظغزاظيماالهادماظـلائيمإثرمحادثةمذكصقةموأدلتم"عبعقةم
اظلقداتماٌلؾؿات"مضؾلمأنمتـضمميفماظـفاؼةمإظبمعباسةماإلخوانماٌلؾؿنيميفمسامم
2751مبطؾبمعنمحلنماظؾـٓا .م
ودر ماإلذارة مػـا مإظب ماظطؾقعة ماإلذؽاظقٓة ماظيت متؼابؾـا مسـد متصـقف مغشاطم
"األخوات ماٌلؾؿات" ،مصؾاظـظر مإظب ماٌػفوم ماالصطالحي مال مميؽن متصـقف مغشاطمم
األخواتماٌلؾؿاتمبـم"اظـلويٓم"مظؿـاضضمعػفومم"اظـلوؼة"10مععماظػؽرماإلخواغيم
اظذيمتؿؾـاهماألخوات،مصـم"األخواتماٌلؾؿات"ممبـابةم"ذبـدات"مداخلماىؿاسةم
ًدعة مصاحل ماىؿاسة ،مؼؿؾؼني ماظؿعؾقؿات معن ماظلؾطة ماظعؾقا م(عؽؿب ماإلرذاد)،م
تؿعارضمرؤؼؿفنميؼوقماٌرأةمععمرؤؼةمباضيمصصائلماظـلوؼٓات.م م
دبؿؾفمأراءماظؾاحـنيميفمهدؼدمغلوؼٓةمػذاماىـاح،مصؿنموجفةمغظرماظؾاحـةم
دؿقػاغيمالت 11مالبدمعنمتودقعمعػفومم"اظـلوؼةم"م(اظػقؿقـقزم) ماظذيمؼرتؽزمسؾىم
عطاظب ماٌلاواة ماظؿٓاعة ميف مايؼوق مبني ماظرجال مواظـلاء مظؽي مؼضم مزواػر مغلائقةم
جدؼدةميفماظعاملماإلدالعيمتعؿلمسؾىمادؿؼاللماظػرد .م

 10ماظـلوؼٓةمحبلبمععفمماطلػورد:مػيماٌطاظؾةمباالسرتافمبأنمظؾؿرأةمحؼوضًاموصُ َرصّامعلاوؼةمظؾرجل،موذظكم
يفمزبؿؾفمعلؿوؼاتمايقاةماظعؾؿقةمواظعؿؾقة
11

Latte Abdallah, S. (2010), « Le féminisme islamique, vingt ans après », in Critique
internationale, Presses de Sciences Po, n° 46, janvier, p. 12.
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اؾـشاط اؾـسوي اؾرمسي (0299ـ  )9100برقادة اؾـظام احلاؽم

أحدثت مثورةم 2721متغقرياتميفمغفجمايراكماظـلوي ماظذيمطانمضد مبدأميفم
ممـالًميفمطقانم
ثورةم،2727مظقصؾحمػذامايراكمجزءاً معنمعشروعماظدوظةماظورين م َّ
رمسيٓ مواحد؛ مبؿوجقه مورضابة ماظدوظة؛ مويف مػذا ماالواه مضاعت ماظدوظة مبؾعضم
اًطوات ماهلاعة مطإتاحة ماظؿعؾقم ماجملاغي مواظعؿل مظؾـلاء معن مزبؿؾف مرؾؼاتم
اجملؿؿعموعنمجفةمأخرىممتٓمعـعماىؿعقاتماظـلائقةماظيتمطاغتمتـشطميفمذبالم
حؼوقماٌرأةمعنمأيمغشاطمدقاديٓ مأومشريهماضؿصر مغشارفامسؾىماجملال ماًرييم
صؼط.موبأعرمعنماظرئقسمعبالمسؾدماظـاصرميفمسامم2766ممتٓمادؿؾدال مادمم"االهادم
اظـلائي" مبـ م"معبعقةمػدى مذعروايم" مثمممتمتشؽقل م"اإلهادماظـلائيماٌصري"م
اظذيمأصؾحماٌؤدلةمايؽوعقةماظرمسقةماظيتمتشرفموترسىماظـشاطماظـلويمواظيتم
حرص مغظام مسؾد ماظـاصر مسؾى متؼدميفا مطفزء معن مبرغاعج ماظدوظة ماالجؿؿاسيم
واظلقاديمواظشعيبٓمآغذاك .م
سرب ماًطوات ماظلابؼة ممت متأرري مايراك ماظـلوي ممبا مؼؿـادب معع مدقادةم
اظدوظة موسؾى ماىاغب ماإلصبابي م ُعـٔقتِ ماٌرأة مايق ميف ماالغؿكاب مويف ماظرتذحم
ظؾؿـاصب ماظعاعة ،مطؿا مسؾٓأت ماظدوظة مغلاء ماظطؾؼة ماظعاعؾة مظؿزوؼد مضطاسفا ماظعام،م
وبفذامأصؾقتماٌرأةمجزءّامعنمعشروعماظدوظةماإلصالحيماٌػروضمبضوابطمدقادقةم
وأصؾحمحراطفامعنمخاللمعؤدلاتماظدوظةمظؿـػقذماٌشروعماظورينماالصالحيماظذيم
غبؾؿهمثورةم .2721معنمػذاماظؿارؼخمبدأم"اظؿقارماظـلويماظرمسي"مؼـشطموؼؿطورم
ضؿنماإلرارماظذيمرُدٔممظهمداخلماألغظؿةماظلقادقٓةماظيتمتواظتمسؾىمعصرمحؿىم
غفاؼةمحؽممعؾاركميفمصرباؼر م .1022مويف مسفدمحلينمعؾاركممتمتأدقسماجملؾسم
اظؼوعيمظؾؿرأة12مبرئادةمدوزانمعؾاركمظقؽونماظواجفةمايؽوعقةمظؾـشاطماظـلوي .م

املرأة املصرقة واجملتؿع ؼراءة ،يف ثورة قـاقر

9100

طان محضور ماظـلاء ماظؽـقف موعشارطؿفن ماظػعٓاظة مأثـاء ماظـورة مالصؿاً مظالغؿؾاهم
يفمذبؿؿعمـمعنماٌعروفمسـهمـمأغهمذطوري،متؼؾقدي،مؼفؿٓشمدورماٌرأةموضبرعفام
اظؽـري معن محؼوضفا ،مذبؿؿع متؿشؽل مذػـقؿه ماظعاعة مسؾى ماظؼقم ماظدؼـقة موسؾىم
اٌوروث ماظـؼايف مباإلضاصة مإظب مػقؽؾه ماظلقادي ماٌؾين مسؾى مسؼود معن ماظلؾطةم
12متأدسماجملؾسماظؼوعيمظؾؿرأةمبؼرارمرئاديميفمسام  1000برئادةمدوزانمعؾارك .م
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اظعلؽرؼة؛ مظؽـه ميف ماظوضت ذاته مذبؿؿع معا مزال مضبؿل ميف مذاطرته مايقٓة مثالثم
ثورات م(ثورة مسرابي م ،132112مثورة  ،2727مثورة مؼوغقو م )2721مطان مظؾـلاءم
يفمبعضفامدورْ مبارز مػومأؼضاًمذبؿؿعمتعَرَٓضم"ظغزو"ماظعوٌةمبؽلمتؼـقاتفاموودائلم
اظؿواصلمايدؼـةماظيتموصّرػام(اغرتغت،مصقلؾوك،متوؼرت)مصؽانمهلامدورمطؾري ميفم
تعؿققماظوسيٓماالجؿؿاسيٓ،معامأوجدمأرضقٓةمخصؾةمظؾؿػاسلمبنيمأرقافمزبؿؾػةمعنم
اظشعبماٌصريٓ.موصقؿامطبصمعشارطةماٌرأةمبشؽلمسام،موعدىماشبراطمايرطاتم
اظـلوؼٓة،ميفمثورةمؼـاؼرمصؼدمأعؽنمرصدمعبؾةمعنماٌالعح سنمضرب،موسربمآظقاتم
اظؾقثماٌقداغي،مأػؿفا :م
2ـ ماظؿفاور ميف معشفد ماظـورة ،مبني ماظػؽات م"اظـلوؼٓة" مواظـلائقٓة ماألخرىم
اٌكؿؾػة،مبؿـوسفاماظعؼائديموايزبيمواظـضاظي،مصؽاغتمػـاكم"اظؾقرباظقات،"14م
وإظب مجوارػن ماألجـقة ماظـلائقة مظؿقار ماإلدالم ماظلقاديٓ مسؾى ماخؿالف متؽوؼـاتهم
(األخواتماٌلؾؿاتمواظلؾػقات) .م
1ـ مادؿعادة مػدى مذعرواي معؽاغؿَفا معؾاذرة ميف مأول متظاػرة مغلائقة مبعد مثورةم
ؼـاؼر م 1022محقث مطاغت محاضرة معن مخالل مصورػا ماظيت معألت ماٌقادؼن ،مصؼدم
سادتماىؿعقاتماظيتممتـلمػذاماظؿقارمإظبمغشارفا،مصؽانماظؿقارمحاضراًمعشارطاًم
يف مثورةم 12مؼـاؼر،مثممغاذطاًمبعدماظـورةمعنمخاللمذكوصمغلوؼٓةمعؿعؾّؿةمغاذطةم
"برجوازؼٓة"متؼوممسؾىمإدارةمعبعقاتمعؤدلةمضؾلماظـورةمتعؿلمسؾىمتـؿقةموتوسقةم
اٌرأة موتغقري ماظصورة ماظـؿطقة ماٌؿفذٓرة ميف ماظـؼاصة ماظلائدة مسـفا .ماغؿشرت مػذهم
اىؿعقات مبؽـاصة ميف معصر موتعددت ماخؿصاصاتفا ،معـفا معؤدلة م"اٌرأةم
اىدؼدة" 15موعؤدٔلؿفا م(آعال مسؾد ماهلادي) ،معؤدلة م"اٌرأة مواظذاطرة" 16م(ػدىم
 13مجرجي ،مزؼدان م( ،)1021متراجم معشاػري ماظشرق ميف ماظؼرن ماظؿادع مسشر ،معؤدلة مػـداوي مظؾؿعؾقمم م
واظـؼاصة،ماظؼاػرة،مص .192
 14اظؾقرباظقةميفمعصرماطؿلؾتمعػفوعاًمربؾقاًمخاصاًمتعينماالغػؿاحموتؼؾلماالخؿالفماظػؽري،مأيمسؽسمطلمعام
ػومصؽرمإدالعيمطؿامجاءمسؾىمظلانم"غلاءماظؿقرؼر".
 15معؤدلةماٌرأةماىدؼدةم:معـظؿةمعصرؼةمغلوؼةمشريمحؽوعقة،مبدأتمغشارفامسامم 2715بؿشؽقلمذبؿوسةم
شريمرمسقةمثمممتمتلفقؾفامسام  2772طشرطةمعدغقةمشريمػادصةمظؾربحمثممطؿؤدلةمخاصةمبادممعؤدلةماٌرأةم
اىدؼدة،متؤعنم"اٌرأةماىدؼدة"محبقماظـلاءمشريماٌشروطميفمايرؼةمواٌلاواة،مواظعداظةماالجؿؿاسقة
 16تشؽؾت معبعقة م"اٌرأة مواظذاطرة" ماٌصرؼة مسام  ،2772مسؾى مأؼدي مذبؿوسة معن ماظؾاحـات مواظؾاحـنيم
اٌفؿوعنيمبؿغقريماظصورماظـؿطقةمظؾـلاءميفماظـؼاصةماظلائدةمارتؽازامسؾىمعـظورماظـوعماالجؿؿاسيم(اىـدر)".
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اظصدة) ،معبعقة م"غفوض موتـؿقة ماٌرأة" 17م(إميان مبقربس) .مثم موظدت معؤدلاتم
حداثقةمبعدماظـورةمطؿؤدلةم"غظرة"18م(عُزنمايلن)ماظيتمتعؿلمسؾىمإدعاجمضضاؼام
اظـلوؼةمواظـوعماالجؿؿاسيميفماجملالماظعاممواًاصميفماجملؿؿع،محرطةم"بفقةمؼام
عصر" 19مذعارػام"حرؼيتمػيمطراعيت"م(إؼـاس معؽاوي)ػدصفاماظعؿلمسؾىمتردقخم
حؼوقماٌوارـة.م م
5ـ مسؾى ماظطرفماآلخر ،مسادمغشاطماىـاحماظـلائيمىؿاسةماإلخوانماٌلؾؿنيم
بشؽلمالصت مبعد مثورةمؼـاؼر محقثمتابعماالخوانماٌلؾؿونمغشارفمماظلقاديٓ مبعدم
ثورةم12مؼـاؼرمعنمخاللمحزبم"ايرؼٓةمواظعداظةم"موخاضمايزبمأولماغؿكاباتم
جملؾسماظشعبمـمبعدماظـورةمـميفمؼـاؼرم1021مصقصدمشاظؾقةماٌؼاسدماظربٌاغقة.م م
 5ـمشقابم"غلوؼات"م"اجملؾسماظؼوعيمظؾؿرأة"20مسنمعشفدماظـورة،مصـلاءمذظكم
اجملؾس مطنٓ مميـٓؾن ميف مغظر ماظؽـري ماظـظام ماظذي مضاعت ماظـورة مضده موسؿؾت مسؾىم
إدؼاره.م م

"ـساء اؾتحرقر" يف املقدان

صقؿامؼؾيمبعضماىؿلماظيتموردتميفمذفاداتم"غلاءماظؿقرؼر"ماخرتتمأنم
أبدأ مبفا مظشدة متعؾريػا مسن ماٌشفد ماظـلوي مبؿـوع ماغؿؿاءاته مأثـاء مثورة م 12مؼـاؼرم
 :1022م
قامسني حسام اؾدقن  99عاؿاً( :عنمأدرةمعلؾؿة،مرباعقةمعنماظػقوم،معوزػةم
يفمعؤدلةم"دقدا"مايؼوضقةمظؾدصاعمسنمايرؼاتموحرؼةماظػؽرمواظؿعؾري،مسضوميفم
حزبم"اظؿقاظفماظشعيبماالذرتاطي"مو"أعنيمىـةمايرؼات"ميفموحدةماظػقوم،م
وسضوماظؾفـةماٌرطزؼة) :م"اظـورةمطلرتمحاجزماًوفمصقـا،ميفمبداؼةماٌظاػراتم

 17عبعقةم"غفوضموتـؿقةماٌرأة"م:معبعقةمأػؾقةمعصرؼةمعلؿؼؾةم،متمتلفقؾفاميفمسام  2719متعؿلمبشؽلم
عؾاذرمععماظـلاءماٌعقالتموأدرػنميفمأصؼرمعـارقماظؼاػرةماظؽربىم(اظعشوائقات)م".
 18غظرة مظؾدرادات ماظـلوؼة :مذبؿوسة متفدف مإظب متؽوؼن محرطة مغلوؼة معصرؼة متؤعن مبأن ماظؼضاؼا ماظـلوؼةم
واظـوعماالجؿؿاسيمػيمضضاؼامذبؿؿعقةمودقادقةمتؤثرميفمتطورماجملؿؿعاتموهررػا،موتعؿلمسؾىمإدعاجمػذهم
اظؼضاؼاميفماجملاظنيماظعاممواًاصميفماجملؿؿع"موتارؼخماظؿأدقسم.1022
19محرطةمضغطمذعؾقةمإلرداءمحؼوقماٌوارـةمظؾرجالمواظـلاء،متارؼخماظؿأدقس .1022
 20أغشىءماجملؾسماظؼوعىمظؾؿرأةموصروسهمباحملاصظاتمبؼرارمعبفورىمرضمم70مظلـة .1000
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احلرؽة اؾـسوقّة املصرقة بني املوروث اؾثؼايف واؾـشاط اؾسقادي )ـساء ؿقدان ...

اسرتضمأػؾيمسؾىمغزوظيمإظبماظشارع،مبعدماظـورةمأصَِؾقتِمؼامسنيمحاجهمحؾوه،م
ؼامسنيمديمعـاضؾة،مؼامسنيمديمثورؼٓة".21مم م
فاجر صالح اؾدقن  97عاؿاً( :عنمأدرةمعلؾؿةمعنماظصعقد،مرؾقؾةمبقطرؼة،م
سضو ميف ماجملؾس ماظؼوعي مظؾؿرأة مبعد ماظـورة ،مسضو ميف محزب ماظددؿور م"ربؿدم
اظربادسي" ،معن معؤدلي محرطة م"ذربا محؾم مبؽره") 22م"أغا مضؾطقٓة معلؾؿة مغزظتم
اٌقدانموعامرجعؿشمعنمداسؿفا".23م م
ـريػاـا داؿي  90عاؿاً( :24عنمأدرةمضؾطقةمراظؾةميفمطؾقةماظصقاصة،معلؤوظةم
اظربغاعج ماظؿعؾقؿي ميف معبعقة معن مأجل محؼوق ماٌرأة ،مسضو معؤدس ميف محرطةم
"اتؽلػوا"،م"ذػتمهرش") م"بدأماٌوضوعمؼؽربميفمداخؾـام:مأغتٔ ماعرأة ،مأغتٔم
حرٓة،مصببمأنمتؿؿرديمسؾىمضقودماجملؿؿع،مسؾىماظؼائؿنيمسؾىمايؽم،متؿؿرديم
سؾىماألدؼان،مظقسمععـاهمأنمغصؾحمعبقعـامعؾقدات،مظؽنمأنمغػفمماظدؼنمبشؽلم
صققح،ماظدؼنمسائقمظؿقرؼرماٌرأةمظومغظرغامظألدؼانماظـالثة".م م
جاؽؾني ادؽـدر  99عاؿاً :25م(عن مأدرة مضؾطقة ،مسؾم ماجؿؿاع ،معوزػة ميفم
عشارؼع ماظؿـؿقة ميف ماىؿعقات ماألػؾقة ،معدوغة موعؤدلة مظصػقة مضد ماظؽـقلةم
االرثوذطلقة م"ظن مؼـلى ماظؿارؼخ معوضف ماظؽـقلة معن ماظـورة" ،مسضو ميف معبعقةم
"جوك") "يفموضتمععنيمطـتمضدمأحللتمأنمايقاةمملمؼعد مهلامععـىموأنٓ معام
أصعؾهمػومسؾارةمسنمضؾقلمعنماٌؼاوعةمظؾؼدرةمسؾىماظعؿل؛مظؽنماظـورةماظيتمحصؾتم
برشممعامطان مصقفا معن مآالمموأحزانمجعؾؿينمأحسمأنمػـاكمأعال موأنمػـاكمحقاةم
ثاغقةمممؽـة".م م
26
فـد خطاب  99عاؿاً  :م(عن مأدرة معلؾؿة ،مرؾقؾة ،معلؤوظة ميف ماظعالضاتم
اظدوظقة ميف مذرطة مرباعاة متعؿل مسؾى معشارؼع مخاصة محبؼوق ماإلغلان مطؿشروعم
( 21ظؼاءمعارس .)1025

22م ذربامحؾممبؽره"مذبؿوسةمعنماٌؿطوسنيمتؽوغتمبعدماظـورةمعنمزبؿؾفماألسؿارمبشربامعنمأرقافمذبؿؿعقةم
زبؿؾػةمالمغعؿلمبؿوجهمدقاديمأومدؼين.مسبؾمممبصرمأحلنمعؿؼدعةمسؾؿقاَموثؼاصقاَمواضؿصادؼاَ،مؼؿؿؿعمصقفام
اظؽلمحبؼوضهمدونممتقزمسؾىمأداسمدؼينماومجـليموأنمتلودماظعداظةماالجؿؿاسقةمواظؽراعةماالغلاغقةمبنيم
أصرادماجملؿؿعمطؽل.
( 23ظؼاءمعارس .)1025
( 24ظؼاءمعارس .)1025
( 25ظؼاءمصرباؼر.)1021
( 26ظؼاءمعارس .)1025
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"اٌوارـة" مو"ازدراء ماألدؼان") م"ضررت مؼوم م 16مؼـاؼر مأن مأخرج معن ماظؾقت موعام
ارجعش،موخرجتموعارجعؿشميدماظقوم".م م
إنٓمصرضقاتماظؾقثماظذيمأجرؼؿهمبؼقتمصرتةمروؼؾةمضقدماالخؿؾارمواٌراجعةميفم
ضوءماظـؿائجمواظؿقوالتماظيتمطانمؼلػرمسـفامتطورماظشأنماٌصريمغػله،مويفمػذام
اظضوءمغلفلماٌالحظاتماظؿاظقة :م
أمـ ماخؿؾػتمعالعحماٌشفدماظـوريماظذيمضمٓ ماظؿقاراتم"اظـلوؼة"مبعدمعرحؾةم
اٌدٓ ماظـوري ماظعارم مخالل ماظــؿاغقة مسشر مؼوعا ماألوظب ،مص ُؾقؿة ماظـورة ماظيت مطاغتم
وؿعفاماغؼؾؾتمإظبمتـاصرموتعارض ،مبلموزفرمتـاضضمجذريمبنيماظؿقارماظـلويم
"اظؾقرباظي"،27موبنيماىـاحماظـلائيمظؿقارماإلدالمماظلقاديم"األخواتماٌلؾؿات"م
عامصؿؽتمحدتهمتزدادمؼوعامسنمؼوم.م م
ب مـ مطان مناح ماإلخوان ماٌلؾؿني مألول معرة ميف محصد مععظم معؼاسد مذبؾسم
اظشعب ميف مأول ماغؿكابات مغقابقة مبعد ماظـورة ،مإؼذاغاً مباظؿضققة مبؽل ماٌؽؿلؾاتم
اظيتمحؼؼؿفاماٌرأةماٌصرؼةميفمرحؾةمغضاهلامغؿقفةمعطاظؾةمسضواتمذبؾسماظـوابم
عنمأسضاءمعباسةماإلخوانمإجراءمتعدؼالتمسؾىمبعضمضواغنيماألحوالماظشكصقةم
اظيت مدبص ماٌرأة مطؿقدؼد مدن مزواج ماظػؿاة موحق ماًؾع موضاغون محظر ماًؿان،م
وػيمعبؾةماظؼواغنيماظيتماسؿربػام"اظؿقارماظـلويم"اظؾقرباظي"معؽادبمهؼؼتمسربم
غضالمروؼلم.
وػـا مصبدر ماظؿـوؼه مبأن معصطؾح موعػفوم ماظـلوؼة م"اظػؿقـقزم" معرصوض مظدىم
األخوات ،مأوالً مٌا مضبؿؾه معن مدالالت مشربقة موعن معطاظب ميف ماٌلاواة م"دباظفم
حؽؿةمآميفمخؾؼهمظألغـىمواظذطر" مطؿامجاءميفمذفاداتمبعضفن ،مصؾاظـلؾةمهلنم
المزؾممواضعمسؾىماظـلاءمبلمسؾىماظعؽس مإنٓمحؼوضفنمربػوزةمجملردماغؿؿائفنم
ظؾؿقارماإلدالعيموظقسمظدؼفنمأيماسرتاضمسؾىماألحؽامماظػؼفقٓةمواظشرسقٓة؛مألغفام
تصبميفمعصؾقةماظـلاء.مويفمػذاماظلقاقمضاظتماألختماٌلؾؿةمػدىمسؾدماٌـعم،م
 22مساعاً ،موػيمعنمأدرة معلؾؿة ،مرباعقةميفماظـؼدمواظددؿورؼةمواالدارؼةماظعؾقا،م
غاذطةمحؼوضقةمودقادقة،مأعقـةماٌرأةميفمحزبمايرؼةمواظعداظة،مسضوميفمعباسةم
االخوان ماٌلؾؿني م :28م"ظؽي متأخذ مغاذطات مايرطة ماظـلوؼٓة محؼوضفن مصببم
" 27اظؾقرباظي"مواظؾقرباظقة،محبلبم"غلاءماظؿقرؼر"ميفمػذاماظؾقثمػنماٌـػؿقاتمسؾىماظـؼاصاتمواآلراءم
اٌكؿؾػة،مالمؼـؿؿنيمظؾػؽرماإلدالعي،ممبعـىمآخرمأغفنم"هرٓرؼات"مؼـادؼنمبايرؼةموضؾولماإلخؿالف
 28ظؼاءمصرباؼر  1021وعارس .1025
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سؾقفنمأنمؼؽنمعوضوسقٓاتموؼُؼْرِرِنَمأنمآمضدمأسطاغامحؼوض ًا مؼـظرُمإظقفاماظغربم
اآلنمبعنيمايلود ،مصاظرجلمعؾزممأنمؼـػقمسؾىماٌرأةميفماإلدالم،محؿىمضارورةم
اظعطرماظذيمتضعهماٌرأةمعؾزممأنمؼشرتؼفامهلا،موظؾؿرأةمأنمهؿػظممباهلامظـػلفا،م
صذعة ماٌرأة ماٌاظقة معـػصؾة ،معؽادب مطؾرية مضبؼؼفا مصقفا ماإلدالم مظؾؿرأة ،موسبنم
غصر مسؾى مايػاز مسؾى مػذه ماٌؽادب .مظن متؿغري محاظقاً معـظوعة ماألحوالم
اظشكصقة ،...مطل مأحؽام ماظشرؼعة ماإلدالعقة متؤدي مإظب مايػاز مسؾى محؼوقم
اٌرأة،...مالمؼوجدمإضصاءمظؾؿرأة" .م
عن مخالل معا متعؿربه ماإلدالعقات م"عقزات محؼؼفا ماإلدالم مظؾؿرأة" ،مػو مسقـهُم م
عا مؼـاضل مضده ماظؿقار م"اظعؾؿاغي/اظؾقرباظي" ماظذي مؼرى مأن محؼوق ماٌرأة معلؾوبةم
وصبب ماظـضال معن مأجل ماٌلاواة موايرؼة ،موػذا معا مأدخل مشاظؾقة ماظـلاءم
واظـاذطات ماظـلوؼات مضؿن ماظؿقار ماظؿقرري مواظـلوؼات مأسضاء ماجملؾس ماظؼوعيم
ظؾؿرأة ميفمعواجفاتمسـقػةمععماظـائؾاتماإلدالعقاتمبعدماظـورة،مصؼدمطُنٓمؼأعؾنم م
أنمؼصدرمسنماظـائؾاتماإلدالعقٓاتمإنازْمؼؿـادبمععمعطاظبماظـلاءمبعدماظـورة.م
هلذا ماذؿد ماظصراع مظدرجة مأدخؾت م"اإلدالعقٓات" ميف مسزظة معؼابل مباضي ماظػؽاتم
اظـلائقٓةمواظـلوؼٓةماظـاذطةمصأصؾحماٌشفدمطاظؿاظي:م م
ج ـ مػـاك مطؿؾؿان مرئقلؿان ،ماألوظب موؿع مهت معظؾؿفا مشاظؾقة ماظػؽات معنم
اظـلاءماظـاذطات مممامداسدمسؾىموحدةمايراكميف معواجفةماظؽؿؾةماظـاغقةماظيتم
عبعت مشاظؾقة ماإلدالعقات .مضاظت مغريصاغا مداعي معن مطؿؾة م"اظؾقرباظقات":م
"األخواتماٌلؾؿاتمػممأخواتمظؾعضمبسمعشمأخواتمظيٓ ،...مباظشؽلمدهمأغام
عا مظقش مأخوات ،مأغا مذكصقة محرٓة ،مأخواتي مػم ماظؾي مطاغوا مععايَ مباٌقدان،م
أخواتيمػمماألحرار ."...م
د ـمادؿطاعماظـشاطماظـلويٓ ماظرمسيٓ"مممـالً ميفماجملؾس ماظؼوعيٓ مظؾؿرأة ماظذيم
ميـل ماظلؾطة ،ميف مصرتة مزعـقة ممل متؿفاوز ماظعام مادؿعادة معوضعه معن مخالل مإحقاءم
أغشطؿه موادؿطاع مأن مؼضم مإظقه مصقؿا مبعد مبعض ماظـاذطات معن م"غلاء ماظؿقرؼر"م
اظالتيمرأؼنمصقهمطقاغاًمرمسقاًمعنماٌؿؽنمأنمؼلاسدمسؾىمهؼققمعطاظؾفن .م
وععمذظكمصإنٓماظعدؼدمعنماظـلاءماٌلؿفوباتمؼصرٓحنمبػؼدانماظـؼةميفماجملؾسم
اظؼوعيٓ مظؾؿرأة،مبلموؼؤطدنمأنماظؼواغنيماظيتمبذلماجملؾسمجفداًمظؿعدؼؾفامظصاحلم
اٌرأة مال مؼُ ِعؿَل مبفا موبؼقت مععطّؾة معن ماىفاز ماظؼضائي .مضاظت مؼامسني ":مأعام
ايراكماظـلويماظذيمطانميفمسفدمحلينمعؾاركمهتمإذرافمدوزانمعؾاركمالم
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ؼعدو مأن مؼؽون معلرحقات مذؽؾقٓة مظقس مهلا مأثر موال متطؾقق مصٔعِؾي مسؾى مأرضم
اظواضع،...مألنماحملاطممورجالماظؼاغونمطاغوامؼرونمأغفامطؿاظقات،مؼؿعاعؾونمععفام
سؾىمأغفامغصوصمجاعدةمالمصببمتطؾقؼفا،مسؾىمأداسمأنماٌرأةمظقلتمععؿربةم
عنمأػؿقٓاتماجملؿؿع" .م
خاض ماجملؾس ماظؼوعي مظؾؿرأة مبعد مادؿعادته معؽاغؿه متدرصبقاً مخصوعات مضدم
األخوات ماٌلؾؿات ،مصـلاء ماجملؾس ماظؼوعي مظؾؿرأة مطنٓ مـ معن موجفة مغظر مغلاءم
اإلخوان ماٌلؾؿني مـ مميـٓؾن مغظاعاً م"سؾؿاغقاً" مسادَى ماإلخوان ،مؼعربن مسن مدؾطةم
الحؼؿفمموزجٓتمبفمميفماظلفون.مورشممتغريماألحوالمواألدوارمبعدمناحماإلخوانم
اٌلؾؿني ميف ماغؿكابات مسام م ،1021مووصوهلم مإظب مايؽم مإال مأن مغلاء ماجملؾسم
اظؼوعيٓ مظؾؿرأةمادؿطعنمادؿعادةمإدارةماجملؾسمبرئادةمعريصتماظؿالوي 29ميفم1025م
ـمبعدمأنمطاغتمأولمأعنيمساممظؾؿفؾسميفمسامم 1000مـموأظؾلـهمحؾّةمجدؼدة،م
صقفا متطؾعات ماظـورة موعطاظب ماظـلاء ماظـاذطات معن مأجل مايؼوق موايرؼات،م
وأصؾحماجملؾسمطقاغ ًامرمسق ًامميـحمغلاءهماظشرسقةميفماٌشارطةمباظؿغرياتمواظؿصديم
ظـفجماإلخوانماظلقاديماىدؼدمظؾدصاعمسنمحؼوقماٌرأةميفمعواجفةم"اإلدالعقني".م
ادؿطاعماجملؾسماظؼوعيمظؾؿرأةمبعدمسودتهمإظبمعواضعه مجذبمبعضمذاباتماظـورةم
ظالغضؿاممإظقه .مرأتمصقهمػؤالءماظشاباتمبوابةمظؾوصولمإظبمعواضعماظؼرارمواٌـاصبم
ظؾؿغقري،معـفنم"ػاجرمصالحماظدؼن"مرؾقؾةمبقطرؼة ،مضاظتمػاجر:م"اٌشؽؾةماظيتم
واجفؿفامأغينمطؿفاجرمطـتمأرشبميفمأنمأغظّممغػليميفمطقانمحزبيمطيمأبدأم
بطرؼؼةمعدرودة،مصاهلدفمعنمحرطةماألحزابمأنماغؿؼلمعنمدورماٌؿػرجمإظبمدورم
اٌشارطة ميف مصـع ماظؼرار مظؿقؼقق معطاظب ماظـورة معع ماظوضت موجدت مأن مآظقاتم
ايرطة ميف مانازات مايزب مطاغت مبطقؽة مباظـلؾة مظؾغؾقان ماظذي مطان مؼعقشهم
اظشؾابمصؿؼدعتمبادؿؼاظيتمعنمايزب"مبعدػاماغضؿٓتمػاجرمإظبماجملؾسماظؼوعيٓم
ظؾؿرأة.م(ظؼاءمعارسم .)1025م
أعامصقؿامؼؿعؾقمباظـلاءمواظػؿقاتماظالتيمأتققتمظيمصرصةمظؼائفن مصؼد متابعنم
اظـضالمبعدماظـورةمسربمعامؼعؿربغهمأوظوؼات،معنمخاللماغؿلابفنمألحزابمدقادقةم
 (USG) 1009-1002 29األعنيماظؿـػقذيمظؾفـةماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةمظغربمآدقام(األدؽوا)،مسضومىـةم
اًؿلني مإلسداد ماظددؿور ماٌصري ماىدؼد  ،1025وزؼرة ماظؿأعقـات مواظشؤون ماالجؿؿاسقة ،2777–2779مأولم
أعني مسام مظؾؿفؾس ماظؼوعي مظؾؿرأة  1002–1000دػري معصر ميف ماظقابان؛  ،2779–2775دػري معصرم
يفماظـؿلا؛ .2772–2719
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تشؽؾت مبعد ماظـورة مأو معبعقات مغلوؼة مغاذطة ميف محؼوق ماٌرأة مأو معن مخاللم
عؤدلات متعؿل ميف مذبال ماظؿـؿقة مواظؿوسقة ماظؾشرؼة مأو معن مخالل مأغشطة مصـقةم
علرحقةمتعاجلمضضاؼاموعشاطلماٌرحؾةمأومصـقةمدقـؿائقةمأومإذاسقة،موسربمإذاساتم
تؽون مصوتاً مظشابات ماظـورة موذؾابفا مهػّز ماهلؿم موتعؿل مسؾى مبراعج ماظؿوسقةم
اظلقادقٓةمواالجؿؿاسقٓةموعواطؾةمايراك.موعـفنمأؼضاًمعنماخرتنمعؿابعةماظـضالم
سربمايرطاتموايؿالتماظيتمتـظممٌواجفةمورباربةمعشاطلماظؾقظةمطاظؿقرش،م
حرطاتمداخلماألحقاء مظؿوسقةماظػرد محبؼوضهماظلقادقةمواإلدارؼةمطقرطةم(ذربام
حؾممبؽرا)؛ موضدمرصدتمحؼولماألغشطةماظيتمواصؾتمسربػامذاباتموغلاءمػذام
اظؾقثمأغشطؿفنمواظؿغقريماظذيمررأمسؾىمحقاتفنميفماٌرحؾةماألوظبمبعدماظـورةم
عؾاذرة.م(المؼؿلعماٌؼامميفمػذهماٌؼاظةمإلؼرادمسقـاتمعنماألغشطةماظػـقٓةمواظؿوسوؼٓةم
اٌؿعددةماظيتموردتممبؽاغفامعنماظؾقث) .م
صؿن مذبؿوع م 52ماعرأة معن م"غلاء ماظؿقرؼر" مػـاك  22ماعرأة ماخرتن معؿابعةم
اظـضالمبعدمدؼوطماظـظاممعنمخاللماالغؿؿاءمألحزابمدقادقٓةمعؿـوسةمتشؽؾتمبعدم
اظـورة؛ م 20مغلاءمعـفنمتابعنمعنمخاللماظـشاطميفمعبعقاتمتعؿلمسؾىماظؿـؿقةم
واظؿوسقة ماظؾشرؼة؛ م 5مغلاء ماخرتن مأن مؼـشطن ميف ماىؿعقات ماظـلوؼٓة مظؾؿطاظؾةم
حبؼوقماظـلاء؛م 6مغلاءماخرتنمأنمؼـشطنميفماىؿعقاتماظـلوؼةمظؾؿطاظؾةمحبؼوقم
اظـلاء؛م2مغلاءماخرتنماظػنماٌلرحيمواظلقـؿائيمطـشاطمتوسوي؛ 6مغلاءمعنمبنيم
 26مربفؾةمخؾعنمايفاب ،مو 9معنم 10مذابةمشريمعؿزوجةمترطنمعـازلمأدرػنم
يفمعدنمعؿػرضةمظقعشنميفماظؼاػرةمعلؿؼالت.

رؤقة ـساء اؾتحرقر ؾؾحرؽة اؾـسوقة بعد اؾثورة

ملمتعؿلمشاظؾقةم"غلاءماظؿقرؼر"،محبلبمعامصرحنمبهميفمعؼابالتيمععفن،مالم
يفمأثـاءماظـورةموالمبعدػامسؾىمهؼققمعؽادبمذكصقةمأومصؽوؼة،مصاظرؤؼةماظػردؼةم
طاغت مععدوعة موغضاهلن مطان مبفدف مإصباد محؾول مدقادقة متصبم
يفمعصؾقةماظورنمواٌوارن.مأعامأغشطةماألخواتماٌلؾؿاتمصؽاغتمتؼؿصرمـمبؿوجقهمم
عنمعباسةماإلخوانماٌلؾؿني مـمسؾىماظـشاراتماًريؼةماظيتمتدسمماألُدرماظػؼريةم
أو ماظـشارات ماالحؿػاظقة مطقػل مسقد ماألم ماظذي متلـٓى مظي محضوره مبدسوة معنم
األخت ماٌلؾؿة مػدىمؼودف م( 20مساعا) موػيمأعقـةمدرماٌرأةميفمحزبمايرؼةم
واظعداظةميفمعـطؼةمسنيممشس .م
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وضدمطانمبنيم"غلاءماظؿقرؼر"،ماظالتيمادؿفوبؿفنمذؾهمإعباعمسؾىمعبؾةمعنم
األعورمػي:
2ـمإنٓماٌرأةماٌصرؼةمبإضؾاهلاماظؼويمسؾىمصـادؼقماالضرتاعمطـاخؾةمذؽؾتمحبقم
طؿؾة متصوؼؿقة ،موأصؾقت مربطّ ماػؿؿام مزبؿؾف ماظػؽات ماظلقادقة مظؽلبم
أصواتفا،مصؼدمارتػعتمغلؾةماٌشارطةماظـلائقة ميفماغؿكابات ماظرئادةمظعامم1025م
ـؾقلبماٌرطز ماٌصري مظؾقوث ماظرأي ماظعام م"اظؾصرية"ـ مإظب م ،%15موبفذامؼصؾحم
دور ماظـلاء مواضق ًا ميف متؼرؼر ماٌصري ماظلقاديٓ مظؾؾؾد مرشم ماىفل ماظلائد مبنيم
بعضفن ،محقث متُؼدٓرمغٔلَبماألعقٓةميفمصػوفماظـلاءمسامم 1006مبـم %59وترتػعم
غلؾةماألعقٓةمظدىماظـلاءماٌعقالتمظؿصلمإظبم %16.5معنماظـلاءميفماظرؼفمو%90مم
عنماظـلاءميفمايضَرمعامصبعلمعنماألوظوؼةمتأػقؾفاموتوسقؿفا .م
1ـ مإنماظظروفماظيتمتعقشفامعصر مالمهؿؿلمعطاظبماىؿعقٓاتماظـلوؼٓةماظيتم
تـاديمحبؼوقماٌرأةموحرؼؿفا ،مصاظـلاءمػنٓمعوارـاتمداخلماظدوظة ،مهلذا موجبم
إصالحماظدوظةمأوالًمظؽيمضبصدماٌوارنمرجالًمطانمأمماعرأةمغؿائجمػذاماإلصالح .م
5ـمإنٓماٌطاظؾةمحبؼوقماظـلاءميفمايرؼةمواٌلاواةميفمزلماألزعاتماظيتمؼعقشفام
اظورنمدقعرٓضماجملؿؿعمإظبمعواجفاتمبنيماظؿؼؾقدؼنيمواظؾقرباظقنيمعنماٌؿؽنمأنم
تؼلمموحدةماظصػوفماظيتمضبؿاجفاماظورنمظؿقؼققماظدميؼرارقةمواظعدل ،معطاظبم
اظـورةماألدادقة .م
5ـ مإنٓ ماٌطاظؾة محبؼوق ماظـلاء مؼعرٓض مصؽة ماظـاذطات مممن مؼـاصرن ماظػؽرم
اظؿقرري مإظبماظعزظةمداخلماجملؿؿعمٌامؼلؾبمعطؾبمايرؼةمعنمصدعةموعواجفةم
ضدماظدؼنمواظعاداتم(ػاجر)،30م(جاطؾني)  31م
2ـ ماظرتطقزمسؾىماظـشاطماظؿوسويماظلقاديٓ مواجملؿؿعيٓ معنمخاللمررقمعؿعددةم
طقؾؼاتمتوسقةم(غدىمضصاص)،32م(رؼممرصعت) 33مأو مسربماظػنماٌلرحيمطؿلرحم

( 30ظؼاءمعارس .)1025
( 31ظؼاءمصرباؼرم.)1021

 32مغدىمضصاص 20 ،ساعا،معنمأدرةمعلؾؿة،مآدابمضلمموثائقموعؽؿؾات،مصقػقة ميفمجرؼدةمصوتماظعربم
وذبؾةماٌوضفماظعربي،مغاذطةمدقادقةمغاصرؼة،معنمعؤدليمحرطةمطػاؼة( ،ظؼاءمعارس .)1025
 33رؼممرصعت  59ساعا،معنمأدرةمعلؾؿةمعنماظؼؾقوبقة،مطؾقةماضؿصادمعـزظيمضلممعالبس مجاععة محؾوان،م
اخؿصاصمعنماٌعفدماظعاظيمظؾػـونماظشعؾقة،معصؿؿةمأزؼاءمذعؾقةميفمعشغؾفاماًاص(.ظؼاءمصرباؼرم.)1021
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اٌؼفورؼن 34م(غقػني) ،35م(رذا) ،36م(ػؾه مػاغي) ،37موعن مخالل ماظلقـؿا ماظوثائؼقةم
(غلرؼن) 38موصن ماظغراصقيت م(ػؾه محؾؿي) .39معن مخالل محرطات محملاربة معشاطلم
اظـلاءماآلغقٓةماظيتمتفدفمإظبمايدمعنمحرؼٓةماٌرأةمطعؿؾقاتماظؿقرشمبشؽلمسامم
واظؿقرشماىـليماىؿاسيمبشؽلمخاص:محرطةم"اتؽلػوا"م(غريصاغا)،40محرطةم
"ذربا محؾم مبؽره" م(ػاجر مصالح) ،محرطة م"صؤاده" ،41م"حرطة ماالذرتاطقنيم
اظـورؼني"م(سؾري) ،42مدساء)،43م(ػؾهمحؾؿي)،محرطةم"بصؿة" 44م(غفال)،45محرطةم
34معلرحماٌؼفورؼنميفمعصر : 1021محاظةمصـقةمإبداسقة،متفدفمإظبماظؿغقريمعنمخاللماظؿدرؼبمسؾىماٌواجفةم
وإدارةماظصراعموتؼؾلماآلخر،موػومؼرتؾطمارتؾاراموثقؼاممبلرحماظشارع،معنمحقثمبلارةماٌشاػدموارتؾارفام
باظـؼاصة موايقاة ماظقوعقة ،مباإلضاصة مإظب مأغه مميؽن مإضاعؿه ميف مأي معؽان موظؽـه مطبؿؾف مسن معلرح ماظشارعم م
يفماٌـففقة.ماغطؾؼتموربةمعلرح ماٌؼفورؼن ميفمعـؿصفماظلؿقـاتمعنماظؼرنماظعشرؼن،محقث مغشأ مغشأةم
دقادقة مصـقة مسؾى مؼد ماٌكرج ماظربازؼؾي م"أوجودؿو مبوال" ،ماظذي متأثر ميف مذظك ماظوضت مبؿداسقات ماظوضعم
اظلقادي ميف مأعريطا ماىـوبقة ،مواعؿالك ماظدؼؽؿاتورؼة ماظعلؽرؼة مزعام ماألعور مومماردؿفا مطل مأذؽال ماظؼؿعم
اظلقاديمضدماظلؽان،محقثمؼعدممنطامظطرحماٌشاطلموعواجفؿفامعنمأجلماظوصولميلمؼضعمحدامظؾصراع .م
 35غقػنيموظقم،م 19ساعاً،معنمأدرةمضؾطقة،مأخصائقةميفمسؾمماظـػس،مزبرجةم"إؼديمسؾىمطؿػك"معلرحم
اٌؼفورؼن،مسضوميفمعلرحماظربجوال،مغاذطةميفمبراعجماظؿوسقةم(ظؼاءمصرباؼرم.)1021
 36رذامضـاوي 59 ،ساعاً،معنمأدرةمعلؾؿةمعنماظصعقد،مبؽاظورؼوسموارة،مأعقـةمعؽؿؾةميفمغاديماظزػور،م
إحدى مأسضاء م"علرح ماٌؼفورؼن" مو"علرح ماظربجوال" ،مغاظت مسدة مجوائز مسن مطؿاباتفا مظؾؼصة ماظؼصرية،
(ظؼاء صرباؼر  )1021و(عارس .)1025
 37ػؾه مػاغي 11 ،ساعاً ،معن مأدرة معلؾؿة ،محؼوق ماغؽؾقزي ،معلؿشارة مضاغوغقة ميف مذرطة م"اتورغي" ،م
(ظؼاءمصرباؼر .)1021
 38مغلرؼنماظزؼٓات 51 ،ساعاً،معنمأدرةمعلؾؿةمعنماظصعقد،مسؾمماجؿؿاع،مصقػقةميفمروزماظقودفموزبرجةم
دقـؿائقة،معـؿفةموزبرجةمظػقؾممسـربم6مغاظتمسؾقهمجوائز،م(ظؼاءمصرباؼر .)1021
 39ػؾهمحؾؿي 55 ،ساعاً،معنمأدرةمعلؾؿة،مصـونمعبقؾةمضلممتصوؼرمزؼيت،معصؿؿةمشراصقيت،مسضوميفمحزبم
اإلذرتاطقنيماظـورؼني،مأصدرتمطؿاب  1025سنمصنماظغراصقيتمخاللموبعدماظـورةمبعـوانم"جوؼامذفقد"مظؼاءم
يفمصرباؼر  1021وعارس .)1025
 40غريصاغامداعي 12 ،ساعاً،معنمأدرةمضؾطقةمراظؾةميفمطؾقةماظصقاصة،معلؤوظةماظربغاعجماظؿعؾقؿيميفمعبعقةم
عنماجلمحؼوقماٌرأة،مسضومعؤدسميفمحرطةم"ماتؽلػوا"،م"ذػتمهرشم"م(ظؼاءمعارس )1025
 41حرطةم"صؤاده"متأدلتميف  21ؼوغقو  ،1021عؾادرةمحؼوضقةمظرصدموعراضؾةمأداءمعؤدلاتماظدوظةمواهم
ضضاؼاماٌرأةموحؼوقماإلغلان.
 42سؾري مضبي 11 ،ساعاً ،معن مأدرة معلؾؿة ،معدردة مإدالعقة مخاصة ،مسؾوم ماٌعؾوعاتقة ،معاجلؿريم م
يفم"اٌعؾوعاتقة"مسضوميفمحرطةم"اإلذرتاطقنيماظـورؼني"،م(ظؼاءمعارس  .)1025م
 43دساءمبلقوغي 16 ،ساعاً،معنمأدرةمعلؾؿة،مسؾممغػس،معاجلؿريمسؾممغػس،مسضوميفمحرطةم"اإلذرتاطقنيم
اظـورؼني"،م(ظؼاءمعارس .)1025
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"ذػتمهرش"،46موغشاط متوجقفيم"خطوةمظؾؿلؿؼؾل محملوماألعقةمواظؿوسقة "47م
(صؾاح) ،48م(جاطؾني ،ممسرية) ،49م(أمساء) ،50م(سؾري) ،51م(بدور) ،52مغبؾةم
"غػلي" ،53محرطة م" ُعصٔرٓؼن" ،54م"هرؼر مبودي مجارد" ،55معلرحقة م"إؼدي مسؾىم
طؿػك"،محؾؼاتماظؿوسقةماظلقادقةموايؼوضقةم(ػـد،مإدراء،مدساء،مػؾه،مسؾري،م
غفال ،مؼامسني ،مغريصاغا) ،م(دؼـا) ،56م(غدى مسزؼز) ،57م(عاده) ،58موورش ماظعؿلم
 44متأدلتم"بصؿة" ميفمؼوغقو ،1021محرطةماجؿؿاسقةمتطوسقةمتفدفمإظبمتغقريمطلمعامؼشوهماجملؿؿعمعنم
جفلمورجعقةمودسمموتطوؼرمطلمعامطبدعهميفمطاصةماجملاالت .م
 45غفالمدعدمزشؾول 16 ،ساعاً،معنمأدرةمعلؾؿة،معفـددة،م"دوظقا"مظؾقوارمواظؿؾادلماظـؼايفمععماظغرب،م
سضومعؤدسميفمحرطةم"بصؿة"م(ظؼاءمعارسم.)1025
 46عؾادرةم"ذُػتمهرٓش"متأدلتميفمأطؿوبر ،1021مذبؿوسةمضغطمتعؿلمسؾىمرصدموتوثققموعؽاصقةمجرائمم
اظؿقرش ماىـلي مضد ماظـلاء مواظػؿقات ،موتوصري ماظدسم ماظؼاغوغي مواظـػلي مظؽل معن متؿعرض مظالسؿداء مأو ماظعـفم
اظؾدغيميفماألعاطنماظعاعة .م
 47عؤدلةمتوسوؼٓةمغاذطةميفمذبالمربوماألعقةميفماٌـارقماظؼرؼؾةمعنماظؼاػرةمطاًـؽةم،متأدلتميف 21
ؼوغقو . 1025
 48صؾاحمادؽـدرمجقد 55 ،ساعا،معنمأدرةمضؾطقة،مسؾمماجؿؿاع،مسضومساعلميفمعـظؿةم"جوك"مو"عقدادم"م
و"ممؿك"م(ظؼاءمعارسم.)1025
 49مسريةمرؼاضمعقكائقل 17 ،ساعاً،معنمأدرةمضؾطقةمعنمادقوط،مظقلاغسمآداب،مسضوميفمعؤدلةمخطوةم
ظؾؿلؿؼؾلم(ظؼاءميفمعارس .)1025
 50أمساءمصرشؾي 19 ،ساعاً،معنمأدرةمعلؾؿةمعنماٌرج،مسؾمماجؿؿاع،معؿطوسةميفمعؤدلةم"خطوةمظؾؿلؿؼؾل"م
ظؾؿـؿقةموربوماألعقةميفمضرؼةم"اهلادي".م(مظؼاءمعارس .)1025
 51سؾريمصالحمحـاوي 11 ،ساعا،معنمأدرةمعلؾؿة،مععفدمطؿؾقوتر،مسضوميفمعؤدلةم"خطوةمظؾؿلؿؼؾل"م
(ظؼاءميفمعارس .)1025
52معنمأدرةمعلؾؿة،مععفدمطؿؾقوتر،مسضوميفمعؤدلةم"خطوةمظؾؿلؿؼؾل" (ظؼاءميفمعارس .)1025
 53غبؾةم"غػلي"متأدلتميفمعاؼو ،1021متفدفمظؾؼضاءمسؾىماظؿقرشماىـليميفمعصر.معنمخاللمسددمعنم
اٌؾادرات،مػدصـفامأنمؼؾؼيماظشارعماٌصريمعؽاغامآعـامظؽلمعنمصقه،مبدونمادؿــاءات.
ُ 54عصرٓؼن"مضم.ماطلرموذدٓ:متعاوغقةمإسالعقةمخُؾٔؼتمعنمودطمأحداثماظـورةميفم 16ؼـاؼر  1022وتفدفم
ظدسممجفودماإلسالمماظشعيبمواظـشاطماظـؼايفميفمعصر .م
" 55هرؼرمبوديمجارد" تأدلتميف  1021ػيمذبؿوسةمعؿطوسنيموعؿطوساتمحملاربةماظؿقرشمعنمخاللم
متؽنيموتػعقلمدورماٌرأةميفماجملؿؿع،موغبالتمتوسقةمظشؿىمأررافماجملؿؿع.
56مدبـامأبوماظلعود 56 ،ساعا،معنمأدرةمعلؾؿة،مسؾمماجؿؿاعم،معدؼرةمصـدقم"دؼـازمػودؿل"ميفمودطماظؼاػرة،م
غاذطةميفمذبالمحؼوقماٌرأة ( .ظؼاءمصرباؼر .)1021
 57مغدىمسزؼز 19 ،ساعا،معنمأدرةمضؾطقة،مأدبمسربي،معادرتميفمآراعقةماظؿؾؿودماألورذؾقؿي،معدؼرةمٌؼراتم
اٌعفدماظدميؼراريماٌصري،معدؼرةمرادؼوم"ربرودة"معـلقمسامميرطةم"عصرؼةمحر"،مسضوميفمحزبماظددؿورم
(ظؼاءمعارس .)1025
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(غدى مسزؼز ،معاده ،مرؼم ،مدؼـا ،مغقػني ،مرذا) .ماظيت مرأؼؿفا موتابعت مأغشطؿفام
سؾىمأرضماظواضعمبفدفمتوسقةمغلوؼة .م
6ـ مؼرى مػذا ماظؿقارماظشؾابيمأنماظدؼنمظقسمسائؼاً ميفمعلريةماظؿوسقةموظؽنمصفمم
اٌؿدؼـني ماًارئ مظدور ماٌرأة مواغؼقاد ماٌرأة مهلذا ماٌػفوم مػو ماظلؾب ميف مهفقمم
دورػام(رذا،مرؼم،مغفال،مػاجر،مسػاف) 59مظؽـفنمالمؼذػنبميدماٌطاظؾةمبؼراءةم
غلوؼةمظؾـصوصماظدؼـقةمطؿامصعؾتمغلاءمايرطةماظـلوؼةماإلدالعقةماظدوظقةمعنم
أعـالمأعقؿةمودود60موأمسامبرالس61موزؼـةمأغوار62ماظؾؿانمراظؾؿامحبؼوقماٌرأةمداخلم
إرارمإدالعي.63ممم م
9ـ مأعبعت مأشؾب ماظـلاء مواظشابات ماٌلؿفوَبات معن مشري ماإلدالعقٓات ممبنم
صقفن ماظؼؾطقات مسؾى مأن مدبطي مسؼؾة ماظعادات مواظؿؼاظقد مأصعب مبؽـري موأذدم
إذؽاظقة معن ماظدؼن ،مصفي متؿطؾب ماظؿكؾي مسن ماهلوؼٓة ماظـؼاصقٓة م(غدى مسزؼز،م
ؼامسني،معقلاء،64مػاجر،مغفال،مإدراء،65مػؾه،مجاطؾني،مصؾاح،مسػاف) .66م م

 58معادهمأداعهمأعري،م 12ساعامعنمأدرةمعلؾؿة،مسالضاتمدوظقةمعنماىاععةماالعرؼؽقةميفماظشارضة،مباحـةم م
يفمعؤدلةم"غظرة"ميفمبرغاعجم"اٌداصعاتمسنمحؼوقماإلغلان"( ،ظؼاءمعارس .)1025
59مسػافمادؽـدر 59 ،ساعامعنمأدرةمضؾطقة،مدوراتمربومأعقٓة،مخقارةميفماظؽـقلةمألخوةماظربم(ظؼاءمصرباؼر
.)1021
Wadud, A. )1999), Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s
Perspective, 2nd Edition. Oxford, Oxford University Press.
61
Barlas, A. (2002), Femmes musulmanes et oppression : lire la libération à partir du
Coran, Texas, University of Texas Press.
60

 62غاذطةمعاظقزؼةموإحدىماٌؤدلاتمٌـظؿةم"األخواتميفماإلدالم"مشريمايؽوعقةماظيتمتفدفمإظبماظدصاعمسنم
حؼوقماٌرأةميفمإرارمإدالعي.
 63زؼـة ،أغور ( ،)1020املرأة واملرآة،ماظؼاػرة،ماهلقؽةماٌصرؼةماظعاعةمظؾؽؿاب،مص.22 .
 64معقلاءمإعام 59 ،ساعا ،عنمأدرةمعلؾؿة،مععفدمصينمواري،مسضومأعاغةمعدؼـةمغصرميزبمعصرماظؼوؼة
(ظؼاءمعارس .)1025
 65مإدراءمغوح 16 ،ساعا،معنمأدرةمعلؾؿة،مرؾقؾةمغاذطةميفماظعؿلماظعام،معؼدعةمبراعجميفمإذاسةم"ربرودة"م
وسضوميفماظرطنماظؾقرباظيميفمععفدماٌصريماظدميؼراري،مظقرباظقة (ظؼاءمعارس .)1025
 66سػافمادؽـدر  59ساعا،معنمأدرةمضؾطقة،مدوراتمربومأعقٓة،مخقٓارةميفماظؽـقلةمألخوةماظرب (ظؼاءمصرباؼرم
.)1021
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حـني اؾربازي

خامتة

تعرضت مايرطة ماظـلوؼٓة مسؾى معدار ماظلـوات ماٌاضقة مظؿقدؼات مطـرية متأثراًم
باألزعاتماظلقادقٓةمواالجؿؿاسقٓةماظيتمعرٓت،موعامتزالممترمبفامعصر،معامأدىمإظبم
اسبلار مأغشطؿفا موصعاظقاتفا .مصاظؿغريات ماظلقادقة ميف معصر محؿى ماآلن معُقؾطةم
ظؽـريمعنم"غلاءماظؿقرؼر" ،مظؽــامـمرشممػذاـمغالحظ مجقالً مجدؼدًا معنماظـلوؼاتم
اظشابات معصؿؿ ًا مسؾى ماٌضي ميف مررؼؼه مرشم ماظعؼؾات ماظلقادقة ماهلائؾة معن مأجلم
هؼققمتغقريمحؼقؼيمسؾىمصعقدمضضاؼاماٌرأةمؼؾيبمأػدافمثورةم 12مؼـاؼرم.1022م
إنٓ ماظؿفربةماظيتمهقاػام"غلاءماظؿقرؼر"محاظقاًمرشمماٌصاسبمػيمـربأؼـاـمغؼطةم
هولموبداؼةمظؿغقريمجذريميفمحقاةمغلاءمعصر .م

ببؾقوغراػقا

جرجي ،مزؼدان ( ،)1021متراجم ؿشافري اؾشرق يف اؾؼرن اؾتادع عشر ،معؤدلة مػـداويم
ظؾؿعؾقممواظـؼاصة،ماظؼاػرة.م
اظؾـا،محلنم( ،)1022ؿذؽرات اؾدعوة واؾداعقة،مدارماظدسوة،ماإلدؽـدرؼة.
بن مدالعة ،مرجاء ( ،)1005اؾػحل اؾسقادي ،اظعدد  ،7عـشورات مذبؿع ماظؾاحـاتم
اظؾؾـاغقات.
رداظة ماٌرأة ماٌلؾؿة ،ماملودوعة اؾتارخيقة اؾرمسقة جلؿاعة اإلخوان املسؾؿني ،ماخوانم
وؼؽي.
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