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)(

  حـني اؾربازي

(1)  

 ؿؼدؿة

مممَتٓقزت مماظـلائٓقةاٌشارطة مماٌصرٓؼةمـورةاظيف مم12ظـ باىرأةمم1022ؼـاؼر
مواظدؼـٓقةمألسرافظواظؿقٓديم ماالجؿؿاسٓقة مواظؿؼاظقد باظطابعم،مواغصؾغتمأٓولماألعر

ةمةـمسداظةماجؿؿاسٓققشمـقرٓؼاظورينماظعاممظؿؾكماظـورةموتؾينمعطاظؾفاموأػداصفام)َس
كذًامبعدمؼوممعٓؿمؼؿؾؾورمؼوعًام،مثممدرسانمعامأخذمايراكماظـلائٓية(غلاغٓقإـمطراعةم

مغلوٓؼ ممبوازرابعًا مؼلري مبارزًا ماًا ماظـورٓؼمععة ماالجؿؿاسٓقاٌطاظب مواظلقادٓقة .مةة
مساتمػذامايراكممجذورإظبماظؾقثميفمظاػرةماغؿؾاػيمودصعؿينمػذهماظادرتستم

ةمواحؿالظهمعلاحةمػآعاٌؿؿردمماظيتمأصضتمإظبمبروزمذظكماظطابعماظـلوٓياألدؾابمو
مةماٌعؾـة.إظبمجوارماٌطاظبماظـورٓؼ

بنيمساعيمذابةمودقدةمم52اظدرادةماٌقداغقةمظؾؾقثمسؾىمادؿفوابمماسؿؿدِت
م1021-1025 م، مترتاوح مبنيماظـ مم12أسؿارػن مساعَام25واظـ ماظػؽاتممنعـٓؾ، شاظؾقة

ما،معؿعؾؿاتمإالمثالثظقرباظقاتمؼلارؼاتمأخواتمعلؾؿات(واظطؾؼاتماالجؿؿاسقةم)
ذارطنممعبقعفنم،ساعالتوػنمبقـفنمطٓنمُأعٓقاتمثممتابعنمدروسم"ربوماألعٓقة"،م

م مؼـاؼر مثورة ماظؼاػرةم1022يف ميف ماظؿقرؼر معقدان ميف ماظرئقليم-مواسؿصؿن اٌلرح
م،مهلذامطٓنم"غلاءماظؿقرؼر".م-ظؾـورة

  

                                                                                                                                   
(1) 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

عنماٌؤطدمأٓنمظعصرماظـفضةماظعربٓقةمـم)عنمغبؾةمغابؾقونمبوغابرتمسؾىمعصرم
م مم2971يف ميف ماألوظب مايربماظعاٌقة مبداؼة ماظرتبةم2725إظب متشؽقل ميف متأثريًا مـ )

اظيتمداسدتمسؾىمأولمزفورمظؾوادرمحرطةمغلوٓؼةممةماًصؾةةمواظـؼاصٓقاالجؿؿاسٓق
م معصرٓؼهررٓؼة ممصؼد،م(2727)يفمة مػذا مغفضًةذفد مًاصؽرؼمًاواغػؿاحمثؼاصقًةماظعصر
ّصا،مصؿأثرمعػؽروموسؿوعًا،موصرغلامخصموروباأإردالماظؾعـاتماظعؾؿقةمإظبمغؿجمسنم

م ماألغوار مصالدػةمسصر مبػؽر ماظعربقة ماظـفضة مطٓؿابمموبرزتم،اظغربقنيسصر أمساء
مواظعؿلمورصعمايفابموعػؽرؼن مسربماظؿعؾقم ماٌرأة مباظدصعمسبومهرؼر ،مداػؿوا

م."ضادممأعني"وم"رصاسةماظطفطاوي"مػؿاطانمعنمأػممتؾكماألمساءمطاتؾانمو
ويفمػذاماٌؼاممؼـؾغيماظؿـوؼهمإظبمأنمعصرمملمتشفدمـمبرأؼيمـميفمبداؼاتماظؼرنم

مغلوٓؼ محرطة مغلوٓؼاظعشرؼن متقارات مسـفا ماغؾـق مواحدة موإمنامة مأخرى،  ة
م.الحؼًاػيمحرطاتمعؿـاصرةمعؿعارضةمطؿامدقأتيمبقانمذظكم

 ( 0299-0291اؾتحرري )اؾؾقرباؾي اؾتقار اؾـسوي 

   اؾتقارؽرائدة هلذا  (0298-0782) 1فدى ذعراوي

ماظـلوٓؼة مذعراوي مػدى ميرطة ماظؿغقريمعرطزيٌّمْردومطان مسؾىمماظذيميف ررأ
يفماظؿقولماهلائلماظذيمعٓرمبهماجملؿؿعماٌصريميفماظـصفممأوضاعماٌرأةموباظؿاظي

ميفمطؿاب" م"إظنيمصالؼشؿان" ماظؾاحـة متؤطده معا موػذا ماظعشرؼن، ماظؼرن معن  ماألول
ػدىمذعراويمداػؿتميفمبروزمرؾؼةممإٓن:م"ارؼخماالجؿؿاسيمظؾـلاءمواظـوعم"عنماظؿ

مواظـؼاب ماألدوار موراء مدبؿػي مطاغت مالغلائقة متـالمتم، مأن  لؿطقع
ميف مهلا مواظلقادقةأيموجود ماظعاعة ماألغشطة مظؾعقانموهلامممدغقا  صأصؾقتمزاػرة

ماظيتمغاظتمسرصانم موإدفاعاتفا متؿـاضلماظصقفمأغؾاءػا مأغشطة ماظعاعة يفماظلاحة
مورجاالتماظلقادة مذظكماظوضتماظدوظة ميف ماألدبمواظػؽر تمػدىمتؾّؼم"....وأػل

                                                                                                                                   

م(1025)مػدىم،ذعراوي1  معدؼـةؿذؽرات فدى ذعراوي، ماظؼاػرة، مواظـشر،غصرم، مظؾرتعبة مطؾؿات م،
 .69م.ص
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مأجـؾقا معربقات مأؼدي مسؾى موام2تتعؾقؿفا ماظرتطقة ماظؾغة  ظػرغلقةصأتؼـت
ماظػرغلقة مملمتؿؼنماظعربقةمععمععؾؿؿفا محػظتماظؼرآنمظؽـفا مإظبمأغفا مباإلضاصة ،

مطؿامجاءميفمعذطراتفا: خؿؿتماظؼرآنمصظنمعنمحوظيمأغينمعؾؽتمغاصقةم"ممتاعًا
اظؾغةماظعربقةمواظدؼاغةموظؽينميفمايؼقؼةمملمأدؿطقعمضراءةمذيءمشريماظؼرآنمألغهم

مم."...والمأسرفمعنمسؾومماظدؼاغةمإالمطقػقةماظوضوءمواظصالةمعشؽل
ويفمم.ائقةمضدماالحؿاللماظربؼطاغيغّظؿِتموضادتمأولمعظاػرةمغلم2727يفمسامم

"موطانمعنمأػممأػداصهم3لتمػدىمذعراويم"االهادماظـلائيماٌصريأٓدم2715سامم
رصعمعلؿوىماٌرأةماألدبيمواالجؿؿاسيمظؾوصولمبفامإظبمحدم:م"طؿاموردميفمعذطراتفا

م".مممواظواجؾات...مظرجالميفمعبقعمايؼوقاصبعؾفامأػاَلمظالذرتاكمععم
،مأصدرتمػدىمذعراويمذبؾةمباظؾغةماظػرغلقةمامسفام"اٌصرٓؼة"م2712يفمسامم

ماظـلوٓؼ مظؾقرطة معـربًا مويفمظؿؽون مخارجمعصر. مظؾؿعرؼفمبفا موأداة ماظيتمترأدفا ة
حرطةمذكصقةمذاتمدالظةمباظغةمضاعتمخبؾعمايفابمألولمعرةمحنيمسودتفامعنم

مأعاممعبعمعنمعلؿؼؾؾقفا.مم2715عؤمترمظؾؿرأةميفمروعامسامم
مرائدتفا،م"مػدىمذعراويم"مطاغتماظيتمة"ماظؿقررٓؼةـلوٓؼاظ"ايرطةموظدتم

ضدماالحؿاللماالغؽؾقزيماٌرأةماٌصرؼةمعنمرحمماظـضالماظشعيبماظذيمذارطتمصقهم
شدمأنمضبسؾىمضادرم؛موضدمهوظتمتؾكمايرطةمإظبمتقارمضويم2727خاللمثورةم
م مغلاء ماظربجوازؼة موعؾادئهاظطؾؼة مذعاراته مرائم.هت ماظؿقارممتقزت مػذا دات

أؼديمعربقاتفنماألجـؾقاتموإتؼانمظعدةمظغاتمتعؾؿـفامسؾىمم4مبلؿوىمتعؾقممساٍل
شريؼةميفمعصرماٌدارسماظؿؾمعنمخاللومأىمثؼاصاتمُأخرىموعنمخالهلنمتعرصنمسؾ

مآغذاكم.م

  

                                                                                                                                   
2 Dayan-Herzbrun, S. (2005), Femmes et politique au Moyen-Orient, Paris, l’Harmattan, 

p. 157. 
 .267 .صمواظـشر،ماظؼاػرة،معدؼـةمغصر،،مطؾؿاتمظؾرتعبةمؿذؽرات فدى ذعراويػدى،مم،ذعراوي 3

4 Dayan-Herzbrun, S., Ibid, p. 167.  
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 اإلخوان املسؾؿني تـظقمتقار "األخوات املسؾؿات" اجلـاح اؾـسائي ؾ
(0291-0299)  

ؼؿفامحرطةمػدىمذعروايمصتمواألصداءماظوادعةماظيتمحؼيفمعؼابلماظـفاحماظاّل
مظألخواتمداخلمتـظقممًاجـاحم،2755برؼلمأم16يفم،م5احلنماظؾـٓمسأٓدم،اظـلوؼة

ماٌلؾؿني، ماألخواتممٓسماإلخوان مدور محٓدد مثم ماٌلؾؿات"؛ ماألخوات م"صرضة اه
بفدفماظؿصٓديميرطةمم"اظدسوةمواظداسقة"ودائلماظدسوةميفمعذطراتهمصقهموماظدسوي

 ػدىمذعراويم"اظؿقررٓؼة"م.
،مطانماهلدفم2711سامممامىؿاسةماإلخوانماٌلؾؿنيميفسـدمتأدقسمحلنماظؾـٓ

مَد معـفا مدورمأواًلمًاوؼَساألدادي متصورموطان ميف ماإلدارةممؼؼؿصرماظؾـٓاماٌرأة سؾى
ماألرػال موتربقة م"6اٌـزظقة ممإٓن: مػيممجعلاإلدالم مأدادقة مرؾقعقة معفؿة ظؾؿرأة

م.7"...ماٌـزلمواظطػل
إظبمعوضفمحلنمم8""اظػقلماظلقاديأذارتماظؾاحـةمرجاءمدالعةميفمعؼاظؿفام

"صؾؿفٓردمأنمأٓدسمحلنماظؾـٓامعباسةممامعنماٌرأةميفمعرحؾةمتأدقلهمظؾفؿاسة:اظؾـٓ
ذٓنمػفوعًامسؾىمحرطةمهرؼرماٌرأة،مودساماٌرأةمم،2711"اإلخوانماٌلؾؿني"مدـةم

"صؿفٓؿةماٌرأةمزوجفاموأوالدػا...مأٓعامعامؼرؼدمدساةممإظبماظؼقاممبأدوارػاماظؿؼؾقدؼّة:
اظٓؿػرغجموأصقابماهلوىمعنمحؼوقماالغؿكابمواالذؿغالمباحملاعاة،مصـرٓدمسؾقفمم
مصؽقفم مايق، مػذا مأداء مضبلـوا ممل ماظـلاء معن مسؼاًل مأطؿل موػم ماظٓرجال بأٓن

دؼدمظؽنمدرسانمعامادؿدركماإلخوانمأنمهم9"ودؼنمسؼٍلباظـٓلاء،موػٓنمغاضصاتم
م ماٌلؾؿات"دور مرباربةممةباظدسوم"األخوات ميف معـه ماٌطؾوب ماظغرض مضبؼق ظن

ماظؿقررؼةماٌؿعؾؿةماظذيم ٌُـُلماظغربقةميفمغظرػممؼؿؾـىمنوذجماٌرأة ػدىمميفمتقارما
مواربم موخوض ماظلقادقة مواٌشارطة مباظعؿل مغلاؤه مبدأت مواظذي ذعراوي

م معفام متودقع ممت مظذظك ماٌلؾؿات"اجؿؿاسقة. مهلنمم"األخوات موُدٔؿح وتعؾقؿفن
ظؽنمبشؽلمم،باظعؿلمواٌشارطةمبفدفمررحممنوذجمعشابهمظؾؿرأةماظؿقررؼةميفمأدائه

مإدالعيمؼراسيمحفابماٌرأةموعؿطؾؾاتمدؼـفا.

                                                                                                                                   
 م.واٌرذدماألولمهلم 2711 عؤدسمحرطةماإلخوانماٌلؾؿنيميف ،(2757-2706) اظؾـٓا،محلن 5
 .155. ص ،،مدارماظدسوة،ماإلدؽـدرؼةؿذؽرات اؾدعوة واؾداعقة ،(1022)ماظؾـا،محلن 6
 .،ماخوانموؼؽياملودوعة اؾتارخيقة اؾرمسقة جلؿاعة اإلخوان املسؾؿنيرداظةماٌرأةماٌلؾؿة،مم7
 .عـشوراتمذبؿعماظؾاحـاتماظؾؾـاغقات ،7 اظعدد ،اؾػحل اؾسقادي ،(1005)مبنمدالعة،مرجاءم8
 .،مدارماظدسوة،ماإلدؽـدرؼةؿذؽرات اؾدعوة واؾداعقة ،(1022)ماظؾـا،محلنم9
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  ؽرائدة هلذا اؾتقار (9119ـ  0208)اؾي زقـب اؾغز

اماغضٓؿتماظداسقةمزؼـبماظغزاظيمىؿاسةم،موبطؾبمعنمحلنماظؾـ2751ٓيفمسامم
داخلماىؿاسةمم"األخواتماٌلؾؿات"اإلخوانماٌلؾؿني،مظؿؼوممسؾىمتأػقلمصرضةم

ماظؿٓق مرائداتمػذا مأػم ماىؿاسةصؽاغتمعن مداخلمتـظقم ماظذيمضاعتمبه مظؾدور مار
م.1002سؾىمعدىمأسواممروؼؾةمإظبمؼومموصاتفاميفمسامم

يفمعدارسمحؽوعقة،مطانمواظدػامعنمسؾؿاءماألمزػر،متويفموػيميفمزؼـبمتعؾؿتم
اظعاذرةمعنماظعؿر،مطاصقتمعنمأجلمإطؿالمتعؾقؿفامرشمماسرتاضمأخقفاماألطرب.م

م مسام ميف مذعراوي مػدى مأدلؿه ماظذي ماظـلائي ماإلهاد مإظب م،2715اغؿلؾت
ماظؾارزاتموأصؾقتم ماالهاد مبصوتفزؼـبمعنمأسضاء ؼوقماظؼويميفماٌطاظؾةمحبا

م.ماٌرأة
ترطتمزؼـبماظغزاظيماالهادماظـلائيمإثرمحادثةمذكصقةموأدلتم"عبعقةم

يفمساممماظلقداتماٌلؾؿات"مضؾلمأنمتـضمميفماظـفاؼةمإظبمعباسةماإلخوانماٌلؾؿني
مبطؾبمعنمحلنماظؾـٓا.م2751

م مامػـامذارةإلاودر ماظطؾقعة متذؽاظٓقإلإظب مسـد متؼابؾـا ماظيت مغشاطمة صـقف
ماٌػفو"األخواتماٌلؾؿات" مإظب مصؾاظـظر م، متصـقفمغشاطممم مميؽن مال االصطالحي

ععماظػؽرماإلخواغيمم10األخواتماٌلؾؿاتمبـم"اظـلوٓيم"مظؿـاضضمعػفومم"اظـلوؼة"
داخلماىؿاسةممبـابةم"ذبـدات"م"ماألخواتماٌلؾؿاتـم"صم،اظذيمتؿؾـاهماألخوات

م)عؽؿبماإلرذاد( ماظعؾقا ماظلؾطة مؼؿؾؼنيماظؿعؾقؿاتمعن مصاحلماىؿاسة، م،ًدعة
مات.متؿعارضمرؤؼؿفنميؼوقماٌرأةمععمرؤؼةمباضيمصصائلماظـلوٓؼ

اظؾاحـةممةمػذاماىـاح،مصؿنموجفةمغظرهدؼدمغلوٓؼميفمأراءماظؾاحـنيمدبؿؾف
اظذيمؼرتؽزمسؾىمم(اظػقؿقـقزماظـلوؼةم"م)البدمعنمتودقعمعػفومم"م11دؿقػاغيمالت

م مزواػر مظؽيمؼضم مواظـلاء ميفمايؼوقمبنيماظرجال ماظٓؿاعة غلائقةمعطاظبماٌلاواة
م.عيمتعؿلمسؾىمادؿؼاللماظػردجدؼدةميفماظعاملماإلدال

 

                                                                                                                                   
اٌطاظؾةمباالسرتافمبأنمظؾؿرأةمحؼوًضاموُصَرّصامعلاوؼةمظؾرجل،موذظكماظـلوٓؼةمحبلبمععفمماطلػورد:مػيمم10

  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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 برقادة اؾـظام احلاؽم (9100ـ 0299) اؾـشاط اؾـسوي اؾرمسي

مأحدثتم ميفمتغقرياتميفمغفجمايراكماظـلويماظذيمم2721ثورة مبدأ طانمضد
مايراكمجزءًا2727رةمثو ممَـّاًلميفمطقانممعنمعشروعماظدوظةماظورينم،مظقصؾحمػذا

مم؛واحدمرمسٓي ماظدوظة؛ مورضابة مبؿوجقه ماالواه مػذا مبؾعضمويف ماظدوظة ضاعت
ماهلاعة ماجملاغيمةتاحطإماًطوات مرؾؼاتممواظعؿلماظؿعؾقم مزبؿؾف معن ظؾـلاء

اىؿعقاتماظـلائقةماظيتمطاغتمتـشطميفمذبالممٓتمعـعموعنمجفةمأخرىمماجملؿؿع
مسؾىماجملالغشارمضؿصراأومشريهممحؼوقماٌرأةمعنمأيمغشاطمدقادٓي اًرييممفا

االهادم"ادممممٓتمادؿؾدالم2766يفمسامموبأعرمعنماظرئقسمعبالمسؾدماظـاصرمم.صؼط
"اإلهادماظـلائيماٌصري"ممشؽقلتمتمثمممذعروايم"مى"معبعقةمػدمبـم"اظـلائي

اظذيمأصؾحماٌؤدلةمايؽوعقةماظرمسقةماظيتمتشرفموترسىماظـشاطماظـلويمواظيتم
ماالجؿؿاسيم ماظدوظة مبرغاعج معن مطفزء متؼدميفا مسؾى ماظـاصر مسؾد مغظام حرص

ممآغذاك.واظلقاديمواظشعيٓب
م ممت ماظلابؼة ماًطوات مدقادةمسرب معع مؼؿـادب ممبا ماظـلوي مايراك تأرري

م ماٌاظدوظة مُعـٔقِت ماإلصبابي ماىاغب ماظرتذوسؾى مويف ماالغؿكاب ميف مايق حمرأة
مسٓؾم،ظؾؿـاصبماظعاعة ماظعامطؿا مضطاسفا مظؿزوؼد ماظعاعؾة ماظطؾؼة مغلاء م،أتماظدوظة

عنمعشروعماظدوظةماإلصالحيماٌػروضمبضوابطمدقادقةمماجزّءوبفذامأصؾقتماٌرأةم
ظؿـػقذماٌشروعماظورينماالصالحيماظذيمموأصؾحمحراطفامعنمخاللمعؤدلاتماظدوظة

م مثورة موؼؿطورمم.2721غبؾؿه مؼـشط ماظـلويماظرمسي" م"اظؿقار ماظؿارؼخمبدأ عنمػذا
رمحؿىمةماظيتمتواظتمسؾىمعصضؿنماإلرارماظذيمُرٔدممظهمداخلماألغظؿةماظلقادٓق

مسفدمحلينمعؾاركممتمتأدقسماجملؾسمويفم.1022مغفاؼةمحؽممعؾاركميفمصرباؼر
م.برئادةمدوزانمعؾاركمظقؽونماظواجفةمايؽوعقةمظؾـشاطماظـلويم12ظؾؿرأةاظؼوعيم

  9100 ثورة قـاقر يف ،ؼراءة املصرقة واجملتؿعاملرأة 

م مظالغؿؾاهمطان مالصؿًا ماظـورة مأثـاء ماظػٓعاظة موعشارطؿفن ماظؽـقف ماظـلاء  حضور
وضبرعفام،مؼفٓؿشمدورماٌرأةمتؼؾقدييفمذبؿؿعمـمعنماٌعروفمسـهمـمأغهمذطوري،م

محؼوضفا معن موسؾىمم،اظؽـري ماظدؼـقة ماظؼقم مسؾى ماظعاعة مذػـقؿه متؿشؽل ذبؿؿع
ماظلؾطةم معن مسؼود مسؾى ماٌؾين ماظلقادي مػقؽؾه مإظب مباإلضاصة ماظـؼايف اٌوروث

                                                                                                                                   
م.برئادةمدوزانمعؾارك 1000 تأدسماجملؾسماظؼوعيمظؾؿرأةمبؼرارمرئاديميفمسامم12
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ميفماظوضتم؛اظعلؽرؼة مثالثممذاته ظؽـه مايٓقة مذاطرته مزالمضبؿلميف ذبؿؿعمعا
م م)ثورات مسرابي 2112ثورة

مثورة13 م2727 ، مثورة مظؾـلاءمم(2721مؼوغقو،  طان
ضم"ظغزو"ماظعوٌةمبؽلمتؼـقاتفاموودائلمرَٓػومأؼضًامذبؿؿعمتَعمبارزميفمبعضفامدوْر

م)اغرتغت يفممؾوك،متوؼرت(مصؽانمهلامدورمطؾري،مصقلاظؿواصلمايدؼـةماظيتموّصرػا
ةمخصؾةمظؾؿػاسلمبنيمأرقافمزبؿؾػةمعنموجدمأرضٓقأمعام،االجؿؿاسٓيمتعؿققماظوسٓي
ايرطاتموصقؿامطبصمعشارطةماٌرأةمبشؽلمسام،موعدىماشبراطم.ماٌصرٓياظشعبم
مآظقات،موسربمسنمضرب ؼدمأعؽنمرصدمعبؾةمعنماٌالعح،ميفمثورةمؼـاؼرمصةاظـلوٓؼ

م:أػؿفااظؾقثماٌقداغي،م
ممـ2 ماظـورةاظؿفاور معشفد ميف م، مبني م"اظـلوٓؼة" ماظـلائٓقواظػؽات األخرىمة

ماظعؼائديم "،م14وايزبيمواظـضاظي،مصؽاغتمػـاكم"اظؾقرباظقاتاٌكؿؾػة،مبؿـوسفا
مظؿقا ماظـلائقة ماألجـقة ماظلقادٓيوإظبمجوارػن ماإلدالم مسؾىماخؿالفمتؽوؼـاتهمر

م.(األخواتماٌلؾؿاتمواظلؾػقات)
مثورةممفاعؽاغَؿػدىمذعروايممادؿعادةمـ1 مبعد مغلائقة متظاػرة ميفمأول عؾاذرة
م معنم1022ؼـاؼر مطاغتمحاضرة ماٌقادؼنمحقث ماظيتمعألت مصورػا مصؼدمخالل ،

م،مصؽااـلمػذاماظؿقارمإظبمغشارفسادتماىؿعقاتماظيتممت عشارطًامنماظؿقارمحاضرًا
ؿةمغاذطةمةمعؿعّؾغاذطًامبعدماظـورةمعنمخاللمذكوصمغلوٓؼ،مثممرؼـاؼم12ثورةمميف

تعؿلمسؾىمتـؿقةموتوسقةممعؤدلةمضؾلماظـورةمة"متؼوممسؾىمإدارةمعبعقات"برجوازٓؼ
ماٌؿفٓذ ماظـؿطقة ماظصورة موتغقري مػذهماٌرأة ماغؿشرت مسـفا. ماظلائدة ماظـؼاصة ميف رة

م ماخؿصاصاتفا،اىؿعقات موتعددت معصر ميف م"اٌرأةممبؽـاصة معؤدلة عـفا
موعؤٔدم15اىدؼدة" مواظذاطرة"لؿفا م"اٌرأة معؤدلة ماهلادي(، مسؾد )ػدىمم16)آعال

                                                                                                                                   
مظؾؿعؾقمم(1021)مزؼدانم،جرجيم13 مػـداوي معؤدلة مسشر، ماظؿادع ماظؼرن ميف ماظشرق معشاػري متراجم م،

  .192 اظؼاػرة،مصمواظـؼاصة،

يفمعصرماطؿلؾتمعػفوعًامربؾقًامخاصًامتعينماالغػؿاحموتؼؾلماالخؿالفماظػؽري،مأيمسؽسمطلمعامماظؾقرباظقة14 
 ػومصؽرمإدالعيمطؿامجاءمسؾىمظلانم"غلاءماظؿقرؼر".

بؿشؽقلمذبؿوسةم 2715عؤدلةماٌرأةماىدؼدةم:معـظؿةمعصرؼةمغلوؼةمشريمحؽوعقة،مبدأتمغشارفامساممم15
طشرطةمعدغقةمشريمػادصةمظؾربحمثممطؿؤدلةمخاصةمبادممعؤدلةماٌرأةم 2772م شريمرمسقةمثمممتمتلفقؾفامسا

 اىدؼدة،متؤعنم"اٌرأةماىدؼدة"محبقماظـلاءمشريماٌشروطميفمايرؼةمواٌلاواة،مواظعداظةماالجؿؿاسقة
مسام 16 ماٌصرؼة مواظذاطرة" م"اٌرأة معبعقة مواظؾاحـنيمم،2772 تشؽؾت ماظؾاحـات معن مذبؿوسة مأؼدي سؾى

 .ظلائدةمارتؽازامسؾىمعـظورماظـوعماالجؿؿاسيم)اىـدر("اغقريماظصورماظـؿطقةمظؾـلاءميفماظـؼاصةماٌفؿوعنيمبؿ
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ماٌرأةاظصدة( م"غفوضموتـؿقة معبعقة م)م17"، مبقربس(. وظدتمعؤدلاتممثمإميان
(ماظيتمتعؿلمسؾىمإدعاجمضضاؼامُعزنمايلن)م18ؿؤدلةم"غظرة"حداثقةمبعدماظـورةمط

اظـلوؼةمواظـوعماالجؿؿاسيميفماجملالماظعاممواًاصميفماجملؿؿع،محرطةم"بفقةمؼام
ماظعؿلمسؾىمتردقخمعؽاوي(ماسؼـإ"م)ذعارػام"حرؼيتمػيمطراعيتم19عصر" ػدصفا

محؼوقماٌوارـة.م
سادمغشاطماىـاحماظـلائيمىؿاسةماإلخوانماٌلؾؿنيمم،خراظطرفماآلمسؾىمـ5
بعدممابعماالخوانماٌلؾؿونمغشارفمماظلقادٓيحقثمتمرةمؼـاؼرثومبعدمالصتبشؽلم
ولماغؿكاباتمأخاضمايزبمو"مةمواظعداظةمايرٓؼ"ؼـاؼرمعنمخاللمحزبمم12ثورةم

مم.صقصدمشاظؾقةماٌؼاسدماظربٌاغقةم1021جملؾسماظشعبمـمبعدماظـورةمـميفمؼـاؼرم
،مصـلاءمذظكمسنمعشفدماظـورةم20"اجملؾسماظؼوعيمظؾؿرأة""مغلوؼات"شقابممـ 5

مميـٓماجملؾسمطٓن ماظؽـريمؾن مغظر موسؿؾتمسؾىماظـظاميف مضده ماظذيمضاعتماظـورة
م.مدؼارهإ

  يف املقدان "ـساء اؾتحرقر"

مؼؾيم اظؿقرؼر"ماخرتتمأنماظيتموردتميفمذفاداتم"غلاءماىؿلمبعضمصقؿا
مبفا ماغؿؿمأبدأ ماظـلويمبؿـوع ماٌشفد مسن متعؾريػا مظشدة مثورة مأثـاء ؼـاؼرمم12اءاته

م:1022
عنمأدرةمعلؾؿة،مرباعقةمعنماظػقوم،معوزػةم) :عاؿًا 99اؾدقن  حسام قامسني

يفمعؤدلةم"دقدا"مايؼوضقةمظؾدصاعمسنمايرؼاتموحرؼةماظػؽرمواظؿعؾري،مسضوميفم
ماظػقوم،محزبم"اظؿقاظفم اظشعيبماالذرتاطي"مو"أعنيمىـةمايرؼات"ميفموحدة

ميفمبداؼةماٌظاػراتاًوفمصقـا،م"اظـورةمطلرتمحاجزمم(:وسضوماظؾفـةماٌرطزؼة

                                                                                                                                   
تعؿلمبشؽلمم2719 عبعقةم"غفوضموتـؿقةماٌرأة"م:معبعقةمأػؾقةمعصرؼةمعلؿؼؾةم،متمتلفقؾفاميفمسام 17

 .عؾاذرمععماظـلاءماٌعقالتموأدرػنميفمأصؼرمعـارقماظؼاػرةماظؽربىم)اظعشوائقات(م"
ماظـلوؼةم 18 ماظؼضاؼا مبأن متؤعن معصرؼة مغلوؼة محرطة متؽوؼن متفدفمإظب مظؾدراداتماظـلوؼة:مذبؿوسة غظرة

واظـوعماالجؿؿاسيمػيمضضاؼامذبؿؿعقةمودقادقةمتؤثرميفمتطورماجملؿؿعاتموهررػا،موتعؿلمسؾىمإدعاجمػذهم
 .1022تارؼخماظؿأدقسمواظؼضاؼاميفماجملاظنيماظعاممواًاصميفماجملؿؿع"م

 .1022 ضغطمذعؾقةمإلرداءمحؼوقماٌوارـةمظؾرجالمواظـلاء،متارؼخماظؿأدقسمحرطةم19
 .1000 ظلـةم70أغشىءماجملؾسماظؼوعىمظؾؿرأةموصروسهمباحملاصظاتمبؼرارمعبفورىمرضمم 20
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،مؼامسنيمحاجهمحؾوهمقِتَؾبعدماظـورةمأِصم،أػؾيمسؾىمغزوظيمإظبماظشارعماسرتض
م.مم21ة"ؼامسنيمديمثورٓؼم،ؼامسنيمديمعـاضؾة

عنمأدرةمعلؾؿةمعنماظصعقد،مرؾقؾةمبقطرؼة،م) عاؿًا: 97فاجر صالح اؾدقن 
م"ربؿدم ماظددؿور محزب ميف مسضو ماظـورة، مبعد مظؾؿرأة ماظؼوعي ماجملؾس ميف سضو

مبؽره" محؾم م"ذربا محرطة معؤدلي معن مضؾطٓقم22(اظربادسي"، مغزظتم"أغا معلؾؿة ة
م.م23اٌقدانموعامرجعؿشمعنمداسؿفا"

عنمأدرةمضؾطقةمراظؾةميفمطؾقةماظصقاصة،معلؤوظةم): 24عاؿًا 90ـريػاـا داؿي 
م معن معبعقة ميف ماظؿعؾقؿي محرطةمأاظربغاعج ميف معؤدس مسضو ماٌرأة، محؼوق  جل

م:مأغٔتم(""اتؽلػوا"،م"ذػتمهرش ماٌوضوعمؼؽربميفمداخؾـا مأغٔتم،اعرأةم"بدأ
تؿؿرديمم،سؾىماظؼائؿنيمسؾىمايؽمم،تؿؿرديمسؾىمضقودماجملؿؿعمصببمأنم،ةحٓر

بشؽلمػفمماظدؼنمغظؽنمأنمم،ظقسمععـاهمأنمغصؾحمعبقعـامعؾقداتم،ؼانسؾىماألد
م.مظـالثة"امدؼانظألاظدؼنمسائقمظؿقرؼرماٌرأةمظومغظرغاممصققح،

ميفم)م:25عاؿًا 99ر ادؽـد جاؽؾني معوزػة ماجؿؿاع، مسؾم مضؾطقة، مأدرة عن
ماظؽـقلةم مضد مظصػقة موعؤدلة معدوغة ماألػؾقة، ماىؿعقات ميف ماظؿـؿقة عشارؼع
معبعقةم ميف مسضو ماظـورة"، معن ماظؽـقلة معوضف ماظؿارؼخ مؼـلى م"ظن االرثوذطلقة

عاممهلامععـىموأٓنمملمؼعديفموضتمععنيمطـتمضدمأحللتمأنمايقاةم" ("جوك"
اظيتمحصؾتمماظـورةظؽنمم؛أصعؾهمػومسؾارةمسنمضؾقلمعنماٌؼاوعةمظؾؼدرةمسؾىماظعؿل

وأنمػـاكمحقاةمماكمأعالجعؾؿينمأحسمأنمػـوأحزانمآالمممعنمصقفامعامطانبرشمم
مم".ثاغقةمممؽـة

م26عاؿًا 99 خطاب فـد ماظعالضاتم): ميف معلؤوظة مرؾقؾة، معلؾؿة، مأدرة عن
مطؿشروعم ماإلغلان محبؼوق مخاصة معشارؼع مسؾى متعؿل مرباعاة مذرطة ميف اظدوظقة

                                                                                                                                   
 .(1025 ظؼاءمعارس) 21
عنمأرقافمذبؿؿعقةممذربامحؾممبؽره"مذبؿوسةمعنماٌؿطوسنيمتؽوغتمبعدماظـورةمعنمزبؿؾفماألسؿارمبشربام22

مواضؿصادؼَا،مؼؿؿؿعمصقفام موثؼاصقَا زبؿؾػةمالمغعؿلمبؿوجهمدقاديمأومدؼين.مسبؾمممبصرمأحلنمعؿؼدعةمسؾؿقَا
اظؽلمحبؼوضهمدونممتقزمسؾىمأداسمدؼينماومجـليموأنمتلودماظعداظةماالجؿؿاسقةمواظؽراعةماالغلاغقةمبنيم

  .أصرادماجملؿؿعمطؽل
 .(1025 ظؼاءمعارس) 23
 .(1025 عارسمظؼاء) 24
 .(1021ظؼاءمصرباؼر) 25
 .(1025 ؼاءمعارس)ظ 26
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ماألدؼان" مو"ازدراء مم("اٌوارـة" مؼوم موعامم16"ضررت ماظؾقت معن مأخرج مأن ؼـاؼر
م.مارجعش،موخرجتموعارجعؿشميدماظقوم"

صرضقاتماظؾقثماظذيمأجرؼؿهمبؼقتمصرتةمروؼؾةمضقدماالخؿؾارمواٌراجعةميفممإٓن
ويفمػذامرمسـفامتطورماظشأنماٌصريمغػله،مضوءماظـؿائجمواظؿقوالتماظيتمطانمؼلػ

م اٌالحظاتماظؿاظقة:فلمغلاظضوءم
مـ اظؿقاراتم"اظـلوؼة"مبعدمعرحؾةمماٌشفدماظـوريماظذيمضٓماخؿؾػتمعالعحممأ

م ماظعارم ماظـوري مؼوعااظـمخاللآٌد مسشر مصاألوظبمـؿاغقة ماظيتمطاغتمُؾ، ماظـورة قؿة
بنيماظؿقارماظـلويمتـاضضمجذريمزفرمبلموم،وؿعفاماغؼؾؾتمإظبمتـاصرموتعارض

اٌلؾؿات"ماألخواتم،موبنيماىـاحماظـلائيمظؿقارماإلدالمماظلقاديم"27"اظؾقرباظي"
مم.تزدادمؼوعامسنمؼومعامصؿؽتمحدتهم

ماٌلؾؿنيمناحمطانمـبم مماإلخوان معرة مألول مذبؾسميف معؼاسد مععظم حصد
ماظـو مبعد ماغؿكاباتمغقابقة مأول ماٌؽؿلؾاتمإم،رةاظشعبميف مبؽل مباظؿضققة ؼذاغًا

اظيتمحؼؼؿفاماٌرأةماٌصرؼةميفمرحؾةمغضاهلامغؿقفةمعطاظؾةمسضواتمذبؾسماظـوابم
جراءمتعدؼالتمسؾىمبعضمضواغنيماألحوالماظشكصقةماإلخوانمإعنمأسضاءمعباسةم

م مدن مطؿقدؼد ماًؿانزواظيتمدبصماٌرأة محظر موضاغون ماًؾع موحق ماظػؿاة ،ماج
عؽادبمهؼؼتمسربمم"اظؾقرباظي"اظـلويمماظؿقار"اسؿربػامماظيتؼواغنيمعبؾةماظميوػ

  .مغضالمروؼل
ماظؿـوؼه مصبدر مظدىمبأموػـا معرصوض م"اظػؿقـقزم" ماظـلوؼة موعػفوم معصطؾح ن

ماألخوات م"دباظفم، ماٌلاواة معطاظبميف موعن مدالالتمشربقة معن مضبؿؾه مٌا أواًل
صؾاظـلؾةمهلنمم،بعضفنذفاداتمطؿامجاءميفممحؽؿةمآميفمخؾؼهمظألغـىمواظذطر"

ٓنمحؼوضفنمربػوزةمجملردماغؿؿائفنمإماظعؽسؾممواضعمسؾىماظـلاءمبلمسؾىمالمز
مألغفام؛ةشرسٓقةمواظظؾؿقارماإلدالعيموظقسمظدؼفنمأيماسرتاضمسؾىماألحؽامماظػؼفٓق

،مألختماٌلؾؿةمػدىمسؾدماٌـعمضاظتماويفمػذاماظلقاقم.متصبميفمعصؾقةماظـلاء
رباعقةميفماظـؼدمواظددؿورؼةمواالدارؼةماظعؾقا،مم،علؾؿةمعنمأدرةوػيممساعًا،م22

غاذطةمحؼوضقةمودقادقة،مأعقـةماٌرأةميفمحزبمايرؼةمواظعداظة،مسضوميفمعباسةم
ماٌلؾؿني م"28ماالخوان م: مظؽي ماظـلوٓؼتأخذ مايرطة مصببمغاذطات محؼوضفن ة

                                                                                                                                   

"اظؾقرباظي"مواظؾقرباظقة،محبلبم"غلاءماظؿقرؼر"ميفمػذاماظؾقثمػنماٌـػؿقاتمسؾىماظـؼاصاتمواآلراءم27 
 اٌكؿؾػة،مالمؼـؿؿنيمظؾػؽرماإلدالعي،ممبعـىمآخرمأغفنم"هٓررؼات"مؼـادؼنمبايرؼةموضؾولماإلخؿالف

 .1025 وعارس 1021 ظؼاءمصرباؼر 28
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محؼوض مأنمآمضدمأسطاغا مإمًاسؾقفنمأنمؼؽنمعوضوسٓقاتموُؼْؼِرِرَن ماظغربمؼـظُر ظقفا
مأنمؼـػقمسؾىماٌرأةميفماإلدالم،محؿىمضارورةمم،ايلوداآلنمبعنيم صاظرجلمعؾزم

اظعطرماظذيمتضعهماٌرأةمعؾزممأنمؼشرتؼفامهلا،موظؾؿرأةمأنمهؿػظممباهلامظـػلفا،م
م معؽادبمطؾرية معـػصؾة، ماٌاظقة ماٌرأة مصذعة ماإلدالمضبؼؼفا موسبنمظؾؿرأةمصقفا ،

م مػذه مسؾى مايػاز مسؾى محاظقًاغصر متؿغري مظن ماألحوالمماٌؽادب. عـظوعة
م محؼوقماظشكصقة...، مسؾى مايػاز مإظب متؤدي ماإلدالعقة ماظشرؼعة مأحؽام طل

م.المؼوجدمإضصاءمظؾؿرأة"م...،اٌرأة
معا ماإلدالعقاتممعنمخالل مظؾؿرأة"تعؿربه ماإلدالم م"عقزاتمحؼؼفا ممسقـُهمػو،
م مضده مؼـاضل مؼرىعا ماظذي م"اظعؾؿاغي/اظؾقرباظي" معلؾوبةمماظؿقار ماٌرأة محؼوق أن

ما موايرؼةوصبب ماٌلاواة مأجل معن مظـضال م، مأدخوػذا مشعا ماظـلاءمل اظؾقة
مـلوؼاتماظمواظـاذطات ماظؿقرريضؿن ممـلوؼاتاظوماظؿقار اظؼوعيمماجملؾسأسضاء
ماظـورةيفمعواجفاتمسـقػةمععماظـائؾاتماإلدالعقاتممظؾؿرأة مبعد مؼصؼدم، مؾنمأعُطٓن

ععمعطاظبماظـلاءمبعدماظـورة.ممؼؿـادبمإناْزماتاإلدالعٓقمأنمؼصدرمسنماظـائؾات
م"اإلدالعٓق مأدخؾت مظدرجة ماظصراع ماذؿد مهلذا ميف ماظػؽاتممةسزظات" مباضي عؼابل

مصؾحماٌشفدمطاظؿاظي:مةماظـاذطةمصأاظـلوٓؼومةاظـلائٓق
م ج مطؿؾؿـ موؿعمهتمم،ؿانرئقلمانػـاك ماظػؽاتمعنممعظؾؿفااألوظب شاظؾقة

ماظـاذط ماظيتمماتاظـلاء ماظـاغقة ماظؽؿؾة مايراكميفمعواجفة مسؾىموحدة مداسد مما
ماإلدالعقات. مشاظؾقة مداعيمعبعت مغريصاغا م"اظؾقرباظقات"مضاظت مطؿؾة :معن
باظشؽلمدهمأغامم،أخواتمظؾعضمبسمعشمأخواتمظٓي..."األخواتماٌلؾؿاتمػمم

مأخوات مظقش مععاَيم،عا مطاغوا ماظؾي مػم مأخواتي محٓرة، مذكصقة باٌقدان،ممأغا
مأخواتيمػمماألحرار...".

م د مـ ماظـلوٓيادؿطاع ماظرمسٓيماظـشاط مممـاًل اظذيممظؾؿرأةماجملؾسماظؼوعٓييفم"
ماظلؾطة ماظعاميفمم،ميـل مملمتؿفاوز مزعـقة ممصرتة معنمخالل معوضعه حقاءمإادؿعادة

م مأن موادؿطاع م"غلاءأغشطؿه مبعضماظـاذطاتمعن مبعد مصقؿا مإظقه اظؿقرؼر"ممؼضم
م.عطاظؾفنرمسقًامعنماٌؿؽنمأنمؼلاسدمسؾىمهؼققمماظالتيمرأؼنمصقهمطقاغًا

حنمبػؼدانماظـؼةميفماجملؾسمؼصٓرماظعدؼدمعنماظـلاءماٌلؿفوباتمٓنصإموععمذظك
ظصاحلمبذلماجملؾسمجفدًامظؿعدؼؾفامؼؤطدنمأنماظؼواغنيماظيتمظؾؿرأة،مبلموماظؼوعٓي

مو مبفا مُؼِعَؿل مال ماظؼضائيمبؼقتاٌرأة ماىفاز معن مؼامسني:م.ععّطؾة مضاظت أعام"
ايراكماظـلويماظذيمطانميفمسفدمحلينمعؾاركمهتمإذرافمدوزانمعؾاركمالم
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مذؽؾٓق معلرحقات مؼؽون مأن مٔصؼعدو متطؾقق موال مأثر مهلا مظقس مأرضمِعة مسؾى ؾي
ألنماحملاطممورجالماظؼاغونمطاغوامؼرونمأغفامطؿاظقات،مؼؿعاعؾونمععفامم،...اظواضع
أغفامغصوصمجاعدةمالمصببمتطؾقؼفا،مسؾىمأداسمأنماٌرأةمظقلتمععؿربةمسؾىم
م".اتماجملؿؿععنمأػؿٓق

م مخاضماجملؾسماظؼوعيمظؾؿرأة متدرصبقًا معؽاغؿه مادؿعادته ضدممخصوعاتبعد
مخواتماٌلؾؿاتاأل ماجمل، مغلاءممؾسماظؼوعيصـلاء مغظر موجفة معن مـ مطٓن ظؾؿرأة

م مـ ماٌلؾؿني ماإلخوان ماإلخوانمىساَدم"سؾؿاغقًا"مغظاعًاميـٓؾن م، مسن دؾطةمؼعربن
ماإلخوانواألدوارمبعدمناحمورشممتغريماألحوالم.ماظلفونيفممفمبموزٓجتفممالحؼؿ
منياٌلؾؿ مسام ماغؿكابات م1021ميف مووصوهلم ماجملؾسمماظبإ، مغلاء مأن مإال يؽم
م1025يفمم29برئادةمعريصتماظؿالويظؾؿرأةمادؿطعنمادؿعادةمإدارةماجملؾسمماظؼوعٓي

م مظؾؿفؾسميفمسام مأنمطاغتمأولمأعنيمسام مبعد موأظؾلـهمحّؾم1000ـ ةمجدؼدة،مـ
م ماظـلاء موعطاظب ماظـورة متطؾعات موايرؼاتصقفا مايؼوق مأجل معن م،اظـاذطات

ميـحمغلاءهماظشرسقةميفماٌشارطةمباظؿغرياتمواظؿصديممًارمسقمًاوأصؾحماجملؾسمطقاغ
رأةميفمعواجفةم"اإلدالعقني".مظؾدصاعمسنمحؼوقماٌمظـفجماإلخوانماظلقاديماىدؼد

جذبمبعضمذاباتماظـورةممظؾؿرأةمبعدمسودتهمإظبمعواضعهاجملؾسماظؼوعيمادؿطاعم
اظشاباتمبوابةمظؾوصولمإظبمعواضعماظؼرارمواٌـاصبمػؤالءمرأتمصقهمم.ظالغضؿاممإظقه

اٌشؽؾةماظيتمضاظتمػاجر:م"م،رؾقؾةمبقطرؼةظؾؿغقري،معـفنم"ػاجرمصالحماظدؼن"م
ممغػليميفمطقانمحزبيمطيمأبدأمفاجرمطـتمأرشبميفمأنمأغّظؿأغينمطواجفؿفام

صاهلدفمعنمحرطةماألحزابمأنماغؿؼلمعنمدورماٌؿػرجمإظبمدورم،مبطرؼؼةمعدرودة
ماظـورة معطاظب مظؿقؼقق ماظؼرار مصـع ميف مآظقاتممععماٌشارطة مأن موجدت اظوضت

مؼ مطان ماظذي مظؾغؾقان مباظـلؾة مبطقؽة مطاغت مايزب مانازات ميف عقشهمايرطة
متمػاجرمإظبماجملؾسماظؼوعٓي"مبعدػاماغضٓؿاظشؾابمصؿؼدعتمبادؿؼاظيتمعنمايزب

م(.1025)ظؼاءمعارسممظؾؿرأة.
مؼؿعؾقمباظـلاءمواظػؿقاتماظالتيم مصقؿا تابعنممصؼدمأتققتمظيمصرصةمظؼائفنأعا

عنمخاللماغؿلابفنمألحزابمدقادقةمأوظوؼات،ممؼعؿربغهسربمعاماظـضالمبعدماظـورةم

                                                                                                                                   
29 1002-1009  (USG) مىـةم،مسضو(األدؽوا)مآدقامظغربمواالجؿؿاسقةماالضؿصادؼةمظؾفـةماظؿـػقذيماألعني

م،مأول2777–2779 االجؿؿاسقةمواظشؤونماظؿأعقـاتموزؼرة ،1025 اىدؼدماٌصريماظددؿورمإلسدادماًؿلني
 معصرمدػري ،2779–2775 ؛اظقابانميفمعصرمدػري 1002–1000 ظؾؿرأةماظؼوعيمظؾؿفؾسمساممأعني
 .2772–2719 ؛اظـؿلاميف
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م مبعد مخاللمتشؽؾت معن مأو ماٌرأة محؼوق ميف مغاذطة مغلوؼة معبعقات مأو اظـورة
مصـقةم مأغشطة مخالل معن مأو ماظؾشرؼة مواظؿوسقة ماظؿـؿقة مذبال ميف متعؿل عؤدلات

سربمإذاساتمأومصـقةمدقـؿائقةمأومإذاسقة،مومؾةعلرحقةمتعاجلمضضاؼاموعشاطلماٌرح
م متؽون مظشابات مصوتًا مبراعجمزهّػمفاوذؾاباظـورة مسؾى موتعؿل اظؿوسقةمماهلؿم
مواالجؿؿاسٓقاظلقادٓق مة موعواطؾةمايراك. ماظـضالموعـفنمة معنماخرتنمعؿابعة أؼضًا
ورباربةمعشاطلماظؾقظةمطاظؿقرش،مميرطاتموايؿالتماظيتمتـظممٌواجفةسربما

ماظػردمحبمحرطاتمداخلماألحقاء م)ذربامظؿوسقة مطقرطة مواإلدارؼة ماظلقادقة ؼوضه
مبؽ محؼوضدمرصدتمم؛را(حؾم مػذامولماألغشطةماظيتمواصؾتمسربػا ذاباتموغلاء

ماظـورةم ماألوظبمبعد مسؾىمحقاتفنميفماٌرحؾة اظؾقثمأغشطؿفنمواظؿغقريماظذيمررأ
ةمٓؼوةمواظؿوساظػـٓقماألغشطة)المؼؿلعماٌؼامميفمػذهماٌؼاظةمإلؼرادمسقـاتمعنممعؾاذرة.

ماٌؿعددةماظيتموردتممبؽاغفامعنماظؾقث(.
مص مذبؿوع مػـاكم52ؿن ماظؿقرؼر" م"غلاء معن معؿابعةمم22 اعرأة ماخرتن اعرأة

ةمعؿـوسةمتشؽؾتمبعدمدقادٓقماظـضالمبعدمدؼوطماظـظاممعنمخاللماالغؿؿاءمألحزاب
معـفنمتابعنمعنمخاللماظـشاطميفمعبعقاتمتعؿلمسؾىماظؿـؿقةمم20ماظـورة؛ غلاء

ماظؾشرؼة مواظؿوسقة مم5؛ ماىؿعقاتغلاء ميف مؼـشطن مأن مظؾماخرتن ؿطاظؾةماظـلوٓؼة
غلاءماخرتنمأنمؼـشطنميفماىؿعقاتماظـلوؼةمظؾؿطاظؾةمحبؼوقمم6؛محبؼوقماظـلاء
غلاءمعنمبنيمم6 ؛غلاءماخرتنماظػنماٌلرحيمواظلقـؿائيمطـشاطمتوسويم2اظـلاء؛م

ذابةمشريمعؿزوجةمترطنمعـازلمأدرػنمم10عنمم9وم،ربفؾةمخؾعنمايفابم26
 علؿؼالت.ميفماظؼاػرةميفمعدنمعؿػرضةمظقعشن

  ؾحرؽة اؾـسوقة بعد اؾثورةرؤقة ـساء اؾتحرقر ؾ

الممحبلبمعامصرحنمبهميفمعؼابالتيمععفن،م،ملمتعؿلمشاظؾقةم"غلاءماظؿقرؼر"
صاظرؤؼةماظػردؼةممعؽادبمذكصقةمأومصؽوؼة،سؾىمهؼققمػاماظـورةموالمبعدأثـاءميفم

م معطاغت محؾول مإصباد مبفدف مطان موغضاهلن معدوعة  تصبمدقادقة
متمتؼؿصرمـمبؿوجقهماألخواتماٌلؾؿاتمصؽاغمأغشطةأعامم.واٌوارنيفمعصؾقةماظورنم
 ـمسؾىماظـشاراتماًريؼةماظيتمتدسمماأُلدرماظػؼريةممخوانماٌلؾؿنيعنمعباسةماإل

متلـٓماظـشاراتموأ ماظذي ماألم مسقد مطقػل معنماالحؿػاظقة مبدسوة محضوره مظي ى
ميفموػيممساعا(م20ػدىمؼودفم)ماٌلؾؿةماألخت ماٌرأة مدر حزبمايرؼةمأعقـة
م.عـطؼةمسنيممشسمةميفواظعداظ
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معباعمسؾىمعبؾةمعنإهمذؾ،ماظالتيمادؿفوبؿفنم"غلاءماظؿقرؼر"موضدمطانمبني
 :األعورمػي

مذؽؾتمحبقاٌرأةماٌصرؼةمبإضؾاهلاماظؼويمسؾىمصـادؼقماالضرتاعمطـاخؾةممٓنإمـ2
متصوؼؿقة مطؿؾة مربّطو، مظؽلبممأصؾقت ماظلقادقة ماظػؽات مزبؿؾف اػؿؿام
م1025اظرئادةمظعاممميفماغؿكاباتمؼدمارتػعتمغلؾةماٌشارطةماظـلائقةصأصواتفا،م

مؼصؾحم،%15مإظبمـ"اظؾصرية"ماظعامماظرأيمظؾقوثماٌصريمؾقلبماٌرطزـ موبفذا
ماٌميفمًاواضقماظـلاءمدور ماظلقادٓيتؼرؼر ممظؾؾؾدمصري مبنيمماىفلرشم اظلائد

مم1006سامميفمصػوفماظـلاءمَلبماألعٓقةمُتؼٓدرمٔغمحقثم،بعضفن مترتػعو %59بـ
مم%90عنماظـلاءميفماظرؼفموم%16.5ةمظدىماظـلاءماٌعقالتمظؿصلمإظبمغلؾةماألعٓق
م.عامصبعلمعنماألوظوؼةمتأػقؾفاموتوسقؿفامرايَضعنماظـلاءميفم

ةماظيتماتماظـلوٓؼعطاظبماىؿعٓقالمهؿؿلممعصرعقشفاماظظروفماظيتمتنمإمـ1
موحرؼؿفا معوارـاتمداخلمصم،تـاديمحبؼوقماٌرأة مػٓن وجبممهلذام،اظدوظةاظـلاء

م.مماعرأةمغؿائجمػذاماإلصالحأضبصدماٌوارنمرجاًلمطانمظؽيمإصالحماظدوظةمأواًلم
ايرؼةمواٌلاواةميفمزلماألزعاتماظيتمؼعقشفاميفممإٓنماٌطاظؾةمحبؼوقماظـلاءمـ5

عواجفاتمبنيماظؿؼؾقدؼنيمواظؾقرباظقنيمعنماٌؿؽنمأنماظورنمدقعٓرضماجملؿؿعمإظبم
ماظورنمظؿقؼققماظدميؼرارقةمواظعدل عطاظبمم،تؼلمموحدةماظصػوفماظيتمضبؿاجفا

ماألدادقة.اظـورةم
ماظـلاءمـ5 محبؼوق ماٌطاظؾة ماظـاذطاتمؼعٓرضمإٓن مؼـاصرمصؽة اظػؽرممنممن

صدعةموعواجفةمعزظةمداخلماجملؿؿعمٌامؼلؾبمعطؾبمايرؼةمعنمإظبماظماظؿقرري
م31 جاطؾني()،م30()ػاجرمضدماظدؼنمواظعادات

معنمخاللمررقمعؿعددةمواجملؿؿعٓيماظرتطقزمسؾىماظـشاطماظؿوسويماظلقادٓيمـ2
مسربماظػنماٌلرحيمطؿلرحموأم33(رؼممرصعت)،م32(قؾؼاتمتوسقةم)غدىمضصاصط

                                                                                                                                   
 .(1025 ظؼاءمعارس) 30
 .(1021مظؼاءمصرباؼر) 31
يفمجرؼدةمصوتماظعربممعنمأدرةمعلؾؿة،مآدابمضلمموثائقموعؽؿؾات،مصقػقةساعا،م 20 غدىمضصاص،م32

 .(1025 ظؼاءمعارس)، ،معنمعؤدليمحرطةمطػاؼةغاصرؼةموذبؾةماٌوضفماظعربي،مغاذطةمدقادقة
مرصعت 33 م 59 رؼم محؾوان،مساعا، معالبسمجاععة معـزظيمضلم ماضؿصاد مطؾقة ماظؼؾقوبقة، معن معلؾؿة مأدرة عن

 .(1021ظؼاءمصرباؼرم).اخؿصاصمعنماٌعفدماظعاظيمظؾػـونماظشعؾقة،معصؿؿةمأزؼاءمذعؾقةميفمعشغؾفاماًاص
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م35()غقػنيم34اٌؼفورؼن مػاغي()م،36(رذا)، ماظوثائؼقةم37ػؾه ماظلقـؿا مخالل موعن ،
محؾؿيم38()غلرؼن ماظغراصقيتم)ػؾه معشاطلم39(وصن محرطاتمحملاربة مخالل معن .

بشؽلمساممةماٌرأةمطعؿؾقاتماظؿقرشمةماظيتمتفدفمإظبمايدمعنمحرٓؼاظـلاءماآلغٓق
،محرطةم40لػوا"م)غريصاغا(ؽتحرطةم"ا:مواظؿقرشماىـليماىؿاسيمبشؽلمخاص

م)ػاجر مبؽره" محؾم م"صؤاده"صالحم"ذربا محرطة م41(، م"حرطة االذرتاطقنيم،
42(اظـورؼني"م)سؾري

،محرطةم45)غفال(م44ػؾهمحؾؿي(،محرطةم"بصؿة")،م43(دساءم،

                                                                                                                                   
:محاظةمصـقةمإبداسقة،متفدفمإظبماظؿغقريمعنمخاللماظؿدرؼبمسؾىماٌواجفةم1021 علرحماٌؼفورؼنميفمعصرم34

موثقؼاممبلرحماظشارع،معنمحقثمبلارةماٌشاػدموارتؾارفام مؼرتؾطمارتؾارا ماظصراعموتؼؾلماآلخر،موػو وإدارة
ماظشارعم معلرح مسن مطبؿؾف موظؽـه معؽان مأي ميف مإضاعؿه مميؽن مأغه مإظب مباإلضاصة ماظقوعقة، موايقاة مباظـؼاصة
مغشأةم ماظعشرؼن،محقثمغشأ ماظؼرن ماٌؼفورؼنميفمعـؿصفماظلؿقـاتمعن معلرح ماغطؾؼتموربة يفماٌـففقة.

م ماظربازؼؾي ماٌكرج مؼد مسؾى مصـقة مبوال"دقادقة ماظوضعم"أوجودؿو مبؿداسقات ماظوضت مذظك ميف متأثر ماظذي ،
م ميف مأاظلقادي ماألعور مزعام ماظعلؽرؼة ماظدؼؽؿاتورؼة مواعؿالك ماىـوبقة، ماظؼؿعمعريطا مأذؽال مطل ومماردؿفا

م.اظلقاديمضدماظلؽان،محقثمؼعدممنطامظطرحماٌشاطلموعواجفؿفامعنمأجلماظوصولميلمؼضعمحدامظؾصراع
معلرحمساعًا،م 19غقػنيموظقم،م 35 م"إؼديمسؾىمطؿػك" ماظـػس،مزبرجة مضؾطقة،مأخصائقةميفمسؾم عنمأدرة

 .(1021ظؼاءمصرباؼرم)ةماٌؼفورؼن،مسضوميفمعلرحماظربجوال،مغاذطةميفمبراعجماظؿوسق
عنمأدرةمعلؾؿةمعنماظصعقد،مبؽاظورؼوسموارة،مأعقـةمعؽؿؾةميفمغاديماظزػور،مساعًا،م 59 ،رذامضـاوي 36

ماظؼصرية، مظؾؼصة مطؿاباتفا مسن مجوائز مسدة مغاظت ماظربجوال"، مو"علرح ماٌؼفورؼن" م"علرح مأسضاء   إحدى

 .(1025 عارس)و (1021 صرباؼر ظؼاء)
مػاغي، 37 م 11 ػؾه م"اتورغي"ساعًا، مذرطة ميف مضاغوغقة معلؿشارة ماغؽؾقزي، محؼوق معلؾؿة، مأدرة م،عن
 .(1021 رظؼاءمصرباؼ)

عنمأدرةمعلؾؿةمعنماظصعقد،مسؾمماجؿؿاع،مصقػقةميفمروزماظقودفموزبرجةمساعًا،م 51 غلرؼنماظزٓؼات،م38
 .(1021 غاظتمسؾقهمجوائز،م)ظؼاءمصرباؼرم6دقـؿائقة،معـؿفةموزبرجةمظػقؾممسـربم

عنمأدرةمعلؾؿة،مصـونمعبقؾةمضلممتصوؼرمزؼيت،معصؿؿةمشراصقيت،مسضوميفمحزبمساعًا،م 55 ػؾهمحؾؿي، 39
"جوؼامذفقد"مظؼاءممبعـوانمسنمصنماظغراصقيتمخاللموبعدماظـورة 1025 اإلذرتاطقنيماظـورؼني،مأصدرتمطؿاب

 .(1025 وعارس 1021 صرباؼريفم
عنمأدرةمضؾطقةمراظؾةميفمطؾقةماظصقاصة،معلؤوظةماظربغاعجماظؿعؾقؿيميفمعبعقةمساعًا،م 12 غريصاغامداعي، 40

 (1025 عنماجلمحؼوقماٌرأة،مسضومعؤدسميفمحرطةم"ماتؽلػوا"،م"ذػتمهرشم"م)ظؼاءمعارس
م"صؤاده"متأدلتميف 41 معؤدلاتماظدوظةمواهم ،1021 ؼوغقو 21 حرطة عؾادرةمحؼوضقةمظرصدموعراضؾةمأداء

 .وحؼوقماإلغلانضضاؼاماٌرأةم
مضبي، 42 م 11 سؾري معاجلؿريمساعًا، ماٌعؾوعاتقة، مسؾوم مخاصة، مإدالعقة معدردة معلؾؿة، مأدرة معن

م.(1025 ظؼاءمعارس)يفم"اٌعؾوعاتقة"مسضوميفمحرطةم"اإلذرتاطقنيماظـورؼني"،م
"اإلذرتاطقنيمعنمأدرةمعلؾؿة،مسؾممغػس،معاجلؿريمسؾممغػس،مسضوميفمحرطةمساعًا،م 16 دساءمبلقوغي، 43

 .(1025 اظـورؼني"،م)ظؼاءمعارس
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م46"ذػتمهرش" متوجقفيم، مواظؿوسقةوغشاط ماألعقة مظؾؿلؿؼؾلمحملو م47" "خطوة
م48()صؾاح ممسريةجاطؾني)، م49(، م50(أمساء)، م51(سؾري)، مغبؾةم52(بدور)، ،
م"ُعٔصٓرؼن"53"غػلي" مبوديمجارد"54،محرطة معلرح55،م"هرؼر "إؼديمسؾىممقة،

م،طؿػك"،محؾؼاتماظؿوسقةماظلقادقةموايؼوضقةم)ػـد،مإدراء،مدساء،مػؾه،مسؾري
مغريصاغا مؼامسني، م(غفال، م56(دؼـا)، مسزؼز)، موورشماظعؿلم58عاده()م،57(غدى ،

                                                                                                                                   
ظبمتغقريمطلمعامؼشوهماجملؿؿعمعنمإجؿؿاسقةمتطوسقةمتفدفماحرطةم،م1021 يفمؼوغقوم"بصؿةتأدلتم"م44

م.جفلمورجعقةمودسمموتطوؼرمطلمعامطبدعهميفمطاصةماجملاالت
،مواظؿؾادلماظـؼايفمععماظغرب"دوظقا"مظؾقوارم،معفـددةعنمأدرةمعلؾؿة،مساعًا،م 16 غفالمدعدمزشؾول، 45

  .(1025)ظؼاءمعارسممسضومعؤدسميفمحرطةم"بصؿة"
مجرائمموعؽاصقةموتوثققمرصدمسؾىمتعؿلمضغطم،مذبؿوسة1021 طؿوبرأتأدلتميفمم"هٓرشمُذػت"معؾادرة 46

ماظعـفمأومظالسؿداءمتؿعرضمعنمظؽلمواظـػليماظؼاغوغيماظدسمموتوصريمواظػؿقات،ماظـلاءمضدماىـليماظؿقرش
م.اظعاعةماألعاطنميفماظؾدغي

ماألعقةميفماٌـارقماظؼرؼؾةمعنماظؼاػرةمطاًـؽةم،متأدلتميف 47  21 عؤدلةمتوسوٓؼةمغاذطةميفمذبالمربو

 . 1025 ؼوغقو
"عقدادم"معنمأدرةمضؾطقة،مسؾمماجؿؿاع،مسضومساعلميفمعـظؿةم"جوك"مواعا،مس 55 صؾاحمادؽـدرمجقد، 48
 .(1025ظؼاءمعارسم)"ممؿك"مو

عنمأدرةمضؾطقةمعنمادقوط،مظقلاغسمآداب،مسضوميفمعؤدلةمخطوةمساعًا،م 17 رؼاضمعقكائقل،مسريةم 49
  .(1025 ظؾؿلؿؼؾلم)ظؼاءميفمعارس

عنمأدرةمعلؾؿةمعنماٌرج،مسؾمماجؿؿاع،معؿطوسةميفمعؤدلةم"خطوةمظؾؿلؿؼؾل"مساعًا،م 19 أمساءمصرشؾي، 50
  .(1025 ظؼاءمعارسم)ظؾؿـؿقةموربوماألعقةميفمضرؼةم"اهلادي".م

مظؾؿلؿؼؾل"مساعا،م 11 سؾريمصالحمحـاوي، 51 ميفمعؤدلةم"خطوة مطؿؾقوتر،مسضو معلؾؿة،مععفد عنمأدرة
 .(1025 )ظؼاءميفمعارس

 .(1025 ظؼاءميفمعارس) ،مسضوميفمعؤدلةم"خطوةمظؾؿلؿؼؾل"عنمأدرةمعلؾؿة،مععفدمطؿؾقوترم52

،متفدفمظؾؼضاءمسؾىماظؿقرشماىـليميفمعصر.معنمخاللمسددمعنم1021 غبؾةم"غػلي"متأدلتميفمعاؼو53 
 .اٌؾادرات،مػدصـفامأنمؼؾؼيماظشارعماٌصريمعؽاغامآعـامظؽلمعنمصقه،مبدونمادؿــاءات

ميفمُع 54 مُخٔؾؼتمعنمودطمأحداثماظـورة مإسالعقة موذٓد:متعاوغقة ماطلر وتفدفم 1022 ؼـاؼر 16صٓرؼن"مضم.
م.اطماظـؼايفميفمعصرظدسممجفودماإلسالمماظشعيبمواظـش

ػيمذبؿوسةمعؿطوسنيموعؿطوساتمحملاربةماظؿقرشمعنمخاللم 1021 تأدلتميف "هرؼرمبوديمجارد" 55
 متؽنيموتػعقلمدورماٌرأةميفماجملؿؿع،موغبالتمتوسقةمظشؿىمأررافماجملؿؿع.

ودطماظؼاػرة،مساعا،معنمأدرةمعلؾؿة،مسؾمماجؿؿاعم،معدؼرةمصـدقم"دؼـازمػودؿل"ميفم 56، بوماظلعودأدبـامم56
 .(1021 ظؼاءمصرباؼر ) .غاذطةميفمذبالمحؼوقماٌرأة

ساعا،معنمأدرةمضؾطقة،مأدبمسربي،معادرتميفمآراعقةماظؿؾؿودماألورذؾقؿي،معدؼرةمٌؼراتم 19 غدىمسزؼز،م57
اٌعفدماظدميؼراريماٌصري،معدؼرةمرادؼوم"ربرودة"معـلقمسامميرطةم"عصرؼةمحر"،مسضوميفمحزبماظددؿورم

 .(1025 عارسظؼاءم)



 ... ؿقدان ـساء( اؾسقادي واؾـشاط اؾثؼايف املوروث بني املصرقة اؾـسوّقة احلرؽة

27 

مدؼـا مرؼم، معاده، مرذا)غدىمسزؼز، مغقػني، م، موتابعتم(. غشطؿفامأاظيتمرأؼؿفا
م.سؾىمأرضماظواضعمبفدفمتوسقةمغلوؼة

وظؽنمصفمميفمعلريةماظؿوسقةمماظؿقارماظشؾابيمأنماظدؼنمظقسمسائؼًامػذامؼرىمـ6
مواغؼقاد ماٌرأة مظدور ماًارئ مماٌؿدؼـني مهفقمماٌرأة ماظلؾبميف مػو ماٌػفوم هلذا

ظؽـفنمالمؼذػنبميدماٌطاظؾةمبؼراءةمم59)رذا،مرؼم،مغفال،مػاجر،مسػاف(ػامدور
م ماظدوظقة ماظـلوؼةماإلدالعقة مايرطة مصعؾتمغلاء مطؿا مظؾـصوصماظدؼـقة عنمغلوؼة

راظؾؿامحبؼوقماٌرأةمداخلمماظؾؿانم62وزؼـةمأغوارم61أمسامبرالسوم60أعقؿةمودودأعـالم
مممم.63إرارمإدالعي

مأشؾبأعبعمـ9 ماإلدالعٓقمت مشري معن ماٌلؿفَوبات مواظشابات ممباظـلاء منات
موأذدم مبؽـري مأصعب مواظؿؼاظقد ماظعادات مسؼؾة مدبطي مأن مسؾى ماظؼؾطقات صقفن

م ماظدؼن، معن ماهلوٓؼمصفيإذؽاظقة مسن ماظؿكؾي ماظـؼاصٓقتؿطؾب مسزؼز،مة م)غدى ة
مم.66 (،مجاطؾني،مصؾاح،مسػافػؾه،م65،مػاجر،مغفال،مإدراء64ؼامسني،معقلاء

  

                                                                                                                                   
مساعامعنمأدرةمعلؾؿة،مسالضاتمدوظقةمعنماىاععةماالعرؼؽقةميفماظشارضة،مباحـةم 12عادهمأداعهمأعري،مم58

 .(1025 ظؼاءمعارس) يفمعؤدلةم"غظرة"ميفمبرغاعجم"اٌداصعاتمسنمحؼوقماإلغلان"،
 ظؼاءمصرباؼر)ساعامعنمأدرةمضؾطقة،مدوراتمربومأعٓقة،مخقارةميفماظؽـقلةمألخوةماظربم 59، سػافمادؽـدرم59

1021).  
60 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. 
غاذطةمعاظقزؼةموإحدىماٌؤدلاتمٌـظؿةم"األخواتميفماإلدالم"مشريمايؽوعقةماظيتمتفدفمإظبماظدصاعمسنم 62

 .حؼوقماٌرأةميفمإرارمإدالعي
 .22 .،ماظؼاػرة،ماهلقؽةماٌصرؼةماظعاعةمظؾؽؿاب،مصواملرآة املرأة ،(1020) أغور ،زؼـة 63
 عنمأدرةمعلؾؿة،مععفدمصينمواري،مسضومأعاغةمعدؼـةمغصرميزبمعصرماظؼوؼة ،ساعا 59 ،عقلاءمإعامم64

 .(1025 ظؼاءمعارس)
"ربرودة"مساعا،معنمأدرةمعلؾؿة،مرؾقؾةمغاذطةميفماظعؿلماظعام،معؼدعةمبراعجميفمإذاسةم 16 إدراءمغوح،م65

 .(1025 ظؼاءمعارس) وسضوميفماظرطنماظؾقرباظيميفمععفدماٌصريماظدميؼراري،مظقرباظقة
ظؼاءمصرباؼرم) ساعا،معنمأدرةمضؾطقة،مدوراتمربومأعٓقة،مخٓقارةميفماظؽـقلةمألخوةماظرب 59 سػافمادؽـدر 66

1021). 
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 خامتة

ماظـلوٓؼ متعرضتمايرطة ماظلـواتماٌاضقةة معدار متأثرًامسؾى مظؿقدؼاتمطـرية
عامأدىمإظبمم،مترمبفامعصرعامتزالمو،متةماظيتمعٓرةمواالجؿؿاسٓقباألزعاتماظلقادٓق

موصعاظقاتفا مأغشطؿفا مُعم.اسبلار ماآلن محؿى معصر ميف ماظلقادقة قؾطةمصاظؿغريات
عنماظـلوؼاتممًاجدؼدمجقاًلمغالحظـمرشممػذاـامـمظؽـم،"غلاءماظؿقرؼر"ظؽـريمعنم

ماظعؼؾاتماظلمًااظشاباتمعصؿؿ مرشم ماهلائؾةسؾىماٌضيميفمررؼؼه مأجلممقادقة عن
.م1022ؼـاؼرمم12هؼققمتغقريمحؼقؼيمسؾىمصعقدمضضاؼاماٌرأةمؼؾيبمأػدافمثورةم

مرشمماظؿفربةماظيتمهقاػام"غلاءماظؿقرؼر"محاظقمإٓن ـمغؼطةمـاربأؼـػيماٌصاسبمًا
مؼةمظؿغقريمجذريميفمحقاةمغلاءمعصر.هولموبدا

 ببؾقوغراػقا
مػـداويمتراجم ؿشافري اؾشرق يف اؾؼرن اؾتادع عشرم،(1021) زؼدانم،جرجي معؤدلة ،

 م.ظؾؿعؾقممواظـؼاصة،ماظؼاػرة
 .،مدارماظدسوة،ماإلدؽـدرؼةؿذؽرات اؾدعوة واؾداعقة ،(1022)محلنم،اظؾـا

مدالعة، ماظؾاحـاتم ،7 اظعدد ،اؾػحل اؾسقادي ،(1005) رجاءمبن مذبؿع عـشورات

 اظؾؾـاغقات.

م ماٌلؾؿة، ماٌرأة ماخوانماملودوعة اؾتارخيقة اؾرمسقة جلؿاعة اإلخوان املسؾؿنيرداظة ،

 .وؼؽي

 .،ماظؼاػرة،ماهلقؽةماٌصرؼةماظعاعةمظؾؽؿاباملرأة واملرآة ،(1020)مزؼـةأغور،م

مؿذؽرات فدى ذعراوي ،(1025)ػدىم،ذعراوي مغصر، معدؼـة ماظؼاػرة، طؾؿاتمظؾرتعبةم،
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