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 :�/عريف -

 


رير . حر�ة علمانية> نشأ! 7 م? 7 با < �ألمر> ثم �نت8! 7 ��جا5 �4ال  �إلسالمية: حر�ة 
رير ��ر�� EF تدعو�

 7 ��Iسا��I !جاIمنع تعد  �لزI <Nتقييد �لطالI <PجاR� ل8عية ��اصة بها مثل� VWألح�I إلسالمية� P� ر�� من �آل��
 .Iن8!  عوتها من خالb� cمعيا! �Iال
ا �! �لنسائية 7 �لعالم �لعر^ …ليد ��ر�� �لغربية 7 ] �مر ��I Y�Zتق

 

 :�/أسيس �Iبرg �لشخصيا! -

 

 jا  �لنسا
�y هناw تأسيس نظرt فكرt .. قبل �� تتبلو� �Rر�ة بشq  عو� منظمة /حرير ��ر�� ضمن mعية تسk �ال

 .كتب ثالثة I|لة صد�! 7 م?ظهر من خالz .. cا 

 

- Pكتا :N8باحة �الختال� : ��ر�� 7 �ل�I PجاR� � 5لقضا� EF فيه �تأ�ف مرقص فه� ��حا�> ن?�� ��يانة>  
�صا���I !ب� �لنسا5 ��سلما ��Iباحة �لز�I <حد��I بأك� من ��Iمنع �لزI <Nتقييد �لطالI. 

 

- Pرير ��ر��: كتا
. V> بدعم من �لشيخ �مد عبد� Iسعد gغلو��I <cد لط� �لسيد���'ف قاسم �م�> ن�8 �V تأ�: 

 � ��ين
ً
 .gعم 7 �� حجاP ��ر�� �لسائد ليس من �إلسالI <Vقا�F c ��عو� EF �لسفو� ليست خرIجا

 

- Pديد�: كتاb� ر���� : 
ً
�لكتاP �ألI cIيستدc � �قو��  V يتضمن نفس �فW�,,�'ن�8 �V  - تأ�ف قاسم �م� �يضا

��5ته بآ��5 �لغربي� �I. 

 

 .صد�! �ثناR� 5رP �لعا�ية �ألI > من قبل �نصا� سفو� ��ر��> Iتر�ز � �لسفو� I �الختال�: |لة �لسفو� -

 

 tIلنسا5 بقيا � هد� شعر�� w�¢ر�� ��?ية> �ش�� �سبق سفو ) tIجة ع¥ شعر�Ig ( سنة ��'�'7 ثو� �فقد  خلن غما V

 Vبد�! حر�تهن �لسياسية با�ظاهر� �ل¨ قمن بها 7 صبا§ يوI <بأنفسهن ��سنة  ,+�©و ª�ما'�'�V. 

 


»� خطبته �� يزحن ��قاP عن IجوههنcI�I مرحلة للسفو� yنت عندما  � سعد gغلوc �لنسا5 �للو ¬� . t� هوI

هد� شعر�tI مكونة �ال
ا  �لنساI t?�� j°لك عند : نز® �RجاP عن Iجه نو� �zد� �مد سلطا� �ل¨ �شتهر! باسم

 .�Iتبعتها �لنسا5 ف²عن �RجاP بعد °لك. �ستقبا� 7 �إلسكند�ية بعد عو ته من ��ن±

 

V بعد عو � مؤسسته هد� شعر�tI من مؤتمر �ال
ا  �لنساt� ³I�� j عقد 7 )+�'ساj 7 نيسا� تأسس �ال
ا  �لن

 V� .Iنا � µميع ��با < �ل¨ نا t بها من قبل مرقص فه� ��حا� Iقاسم �م�.. '�++ V�Iما 

 

 V� لعقد مؤتمر �ال
ا  �لنساj �لعر^ 
ً
. Iقد ح»ته مندIبا! عن �4ال  �لعربية V))�'مهد هذ� �ال
ا  بعد ع8ين �ما

Iقد �حبت بريطانيا �Iلواليا! ��تحد� �ألمريكية بانعقا  ��ؤتمر ح¹ �� حرV �لرئيس �ألمريكي �gIفلت �برقت مؤيد� 
 .للمؤتمر



 3 

 

 :Iمن �برg شخصيا! حر�ة 
رير ��ر�� -

 

Wرير ��ر�� 7 حديقة �ف
 Pكتا �Wلشيخ �مد عبد��لشيخ �مد عبد�> فقد نبتت �ف� �لشيخ . � �Wمن �ف Zتطابقت مع كثI
�/فاصيل 7 . ( �ل¨ ع¼ فيها عن حقوN ��ر�� Iحديثه عنها 7 مقاال! �لوقائع ��?ية I« تفس�Z آليا! �حVW �لنسا5

عو � �Rجاb� PزV 5 كتاP ¿��' �� �لوفا5 سنة . Iما بعدها (¾�لسيد ��د فر� ½ . كتاP ��ؤ�مر� � ��ر�� ��سلمة  

  <cIأل�. Vسماعيل ��قدF مد ��د بن�.( 

 

cتشجيعه 7 هذ� ��جاI كتبه �ظهاF � قاسم �م� ��� t� <t?�� لوفد� Pعيم حزg <cغلوg سعد. 

 

لط� �لسيد> �t �طلق عليه �ستا° �bيل Iظل يرR �Iر�ة 
رير ��ر�� � صفحا! �bريد� لسا� حاc حزP �ألمة 
 .��?t 7 عهد�

 

صفية gغلوIg <cجة سعد gغلو�I cبنة مصط± فه� باشا �ئيس �لوg��5 7 تلك �أليا�I Vشهر صديق لإلنكلÁ عرفته 
 .م?

 

 tIجة ع¥ شعر�IgI حفه � �لعاصمةg 7 tÁإلنكل� cير�فق �الحتال �y t� بنة �مد سلطا� باشا� <tIهد� شعر�

 �لوفد ( باشا �حد �عضا5 حزP �ألمة 
ً
 .Iمن �نصا� �لسفو�) حا�ا

 

 tI�¼ن �Áينب �مد مر�  ( سg ¥سمها �ألص�I(خلية���I ة�I�� !7 ��ؤتمر� tIصديقة هد� شعر� ÃI < . من cI� هماI

 .V(+�'نز® �RجاP 7 م? بعد عو تهما من �لغرF Pثر حضو� مؤتمر �ال
ا  �لنساt� ³I�� j عقد  7�Iما 

 

> من تلميذ�! لط� �لسيد> �حلت Iحدها EF فرنسا /حصل � ��كتو���> ثم F EFنكل¢�> Iصو�تها Iسائل  �ية شفيق

 .�Rجا�I PلطالI Nتعد  �لزIجا!: �إلعالV �لغربية بأنها ��ر�� �ل¨ تدعو� EF �/حر� من �غالc �إلسالI Vتقا�د� مثل

 

-  Pت حزÄم? ش EF ! ��) بنت ��يل ( �ا  7 V'�(� ألمريكية� ��لسفا�I يةÁإلنكل� ��بدعم من �لسفا V .. هذ�I

Iقد قا !  �ية شفيق ��ظاهر�!> �Iشهرها . ما ثبت عندما �ستقالت Fحد� عضو�! �Rز�ÅI P هذ� ��عم سبب �ستقا/ها

 V�نسا5 7 نقابة �لصحافي� V با/نسيق مع �جهز� عبد ��اÇ فقد �Æبت �ل)¿�'ما�I V'+  ª '¿�'ف¼�ير  �'مظاهر� 7 

. �IنتI  È�ها. �Iجيبت مطا4هن I خلت  �ية شفيق �النتخابا! Iلم تنجح. عن �لطعاV ح¹ ��و! F°� لم تستجب مطا4هن

 .� حد قوzا -Iح»! ��ؤتمر�! ���Iة �لنسائية للمطا4ة ÉقوN ��ر�� 

 

ÊI <?امعة �ألمريكية 7 مb� 7 تربت <tIلقلما� Zامعا! �ألمريكية سهb� تنقلت ب�I <رجت من معهد �ألمريكا�

 .�IألI�بية> ثم � ! للتد�يس b� 7امعة ��?ية
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� EF تغريب م?   t� t?�� من تلميذ�! طه حس�> �أل يب ÃI <ت . تر�ست |لة حو�5.. �مينة �لسعيدmقد هاI

". كيف Íضع لفقها5 ��بعة �I�I 7 ع? �لظال�I Vينا ��يثاI " : Ì Nمن �قو�zا 7 عهد عبد ��اÇ -حجاP ��ر�� µر�� 

ÃI ال تز�I .. cسخر! |لة حو�5 للهجوV � �آل �P �إلسالمية  -EF �الش¢�كية تقصد ميثاN عبد ��اt� Ç يدعو فيه 

 �I�� بهذ� Vتقو.. 

 

   . 
ً
 .نو�c �لسعد�g <tIعيمة �ال
ا  ��?t حا�ا

 

 :�ألفW� ��Iعتقد�! -

 

 :Îمل �فW� Iمعتقد�! �نصا� حر�ة 
رير ��ر�� فيما ي¥

 

 :ع �إلسالمية I°لك عن طريق
رير ��ر�� من ] �آل ��I Pل�8ئ

 

 .��عو� EF �لسفو� �IلقضاR� � 5جاP �إلسال� -

 

- Nألسو��I <كوميةR� !ؤسسا��I !امعاb�I ª�مع �لنسا5 7 ] ��جاال! 7 ��د� cختال� �لرجا� EF عو���. 

 

 .تقييد �لطال�I <Nالكتفا5 بزIجة �Iحد� -

 

 .��ساY�Z�� 7 ��I مع �لرجل -

 

 .��عو� �لعلمانية �لغربية �I �لال ينية Éيث ال يتحكم ��ين 7 |اR� cيا� �الجتماعية خاصة -

 

 .��طا4ة باRقوN �الجتماعية �Iلسياسية -

 

�مة هم �لقد�I 7 ] �ألمو� �ل¨ تتعلق باRيا� �الجتماعية للمر�� - Pلغر�I باI�I� : !اال|I <نسيةb� ريةR�I <لعملy

 .�لرياضية �I©قافية�ألنشطة 

 

 :�bذI� �لفكرية �Iلعقدية -

 

�مة> �صبحت �لال ينية �I ما يسمونه  cI��I ا �! �لنسائية 7 بال نا خاصة
( بعد تبلو� حر�ة 
رير ��ر�� � شq �ال

  �إلسالمية EF ��ر�� ÃI موجهة Iبشq خا½ 7 �4ال. �لغربية Ã �ألساª �لفكر�I tلعقدR tر�ة 
رير ��ر��) �لعلمانية 

 
ً
 . ��سلمةÐ إلخر�جها من  ينها �Iال

ً
 �Iجتماعيا

ً
Iبفسا ها> يفسد ��جتمع �إلسال� IتنتÑ موجة �اسة .. ثم Fفسا ها خلقيا

 .�لعز� �إلسالمية �ل¨ تقف I 7جه �لغرP �لصليmI Òيع �عد�5 �إلسالI Vبهذ� �لشq يسهل �لسيطر� عليه

 

 :ذI� حر�ة 
رير ��ر�� تمتد Óو �لعلمانية �لغربية ما ي¥Iمن �أل لة � �� ج
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-  V�V ظهر كتاP للWتب �لفرنÔ �لكونت  ���و� > �ل فيه � نسا5 م? Iهاجم �RجاP �إلسال�> Iهاجم )��'7 

 .��ثقف� � سكوتهم

 

-  V� .V �لف �م� كتابه 
رير ��ر�� �بد� فيه Õ��5  ���و����'7 

 


رير ��ر�� I�بط �فW�� g (عيم �RزP �لوطI ) Ö« نفس �لعاV هاجم �لزعيم �لوطt?�� Ö مصط± yمل  - Pكتا

tÁإلنكل� �باالستعما. 

 

�F �فع : " �لف �القتصا t?�� t �لشهZ �مد طلعت حرP كتاP تربية ��ر�� R�IجاP 7 �لر  � قاسم �م� ØIا قا� -

 ".Ùهما �منية تتمناها �I�Iبا  �Rجا�I Pالختال�

 

-  Áجو هم 7 م?  -ترجم �إلنكلI 5ستعمر�! �إلسالمية -�ثنا��I ندz� 7 �I8نI يةÁإلنكل� EF رير ��ر��
 Pكتا. 

 

 .�ئيسة �ال
ا  �لنسا³I�� j �ل¨ ح»! بنفسها EF م? /د�ª عن كثب تطو� �Rر�ة �لنسائية) �يد ( ��كتو��  -

 

�غتبا� ���Iئر �لغربية Éر�ة 
رير ��ر�� �لعربية Iبنشا� �ال
ا  �لنساj 7 �لI N8تمثلت ب¼قية حرV �ئيس �لواليا!  -

 V� .V))�'��تحد� �ألمريكية للمؤتمر �لنساj �لعر^ 

 

-  Pيل ( صلة حز� .عند حديثنا عن  �ية شفيقكما ��ينا  -بالسفا�� �إلنكلÁية ��Iعم ��اt� Ú يتلقا� منهما ) بنت �

 

-  Pعيمة حزg ية شفيق�يل ( ترحيب �لصحف �ل¼يطانية بد�
رير ��ر�� ) بنت � EF �¼عية �لك��� ��تصويرها بصوI

 .��?ية من �غالc �إلسالI Vتقا�د�

 

7 �لقياV بمظاهر�!  �إلنكلÁية g EFعيمة حزP بنت ��يل تهنئها � �Üاهها �bديد) سا� جيمس ( برقية mعية  -

 .للمطا4ة ÉقوN ��ر��

 

-  V�V ظهر من قر��ته �ل¨ �Iفقت عليها �نها ÊدV �الستعما� '¿�'مشا��ة �لزعيمة نفسها 7 مؤتمر نسا³I  j 7 �ثينا 

 .�ك� من خدمتها 4ال ها

 

 .cI �لغربية Iالستعما�ية �Iستقا/ها منه�zندية �� �ال
ا  �لنسا�I ³I�� jقع 
ت gيا � ��) yميال ي� ( Fعال�  -

 

-  V� t?�� jا  �لنسا
V �ثنا5 ��ؤتمر �� ��cI �لغربية Ã �ل¨ هيأ! F'��Þعال� ��كتو�� نو�c �لسعد�tI �ئيسة �ال

 .��اc �لالVg لعقد مؤتمر �ال
ا  �لنساcI��I j �إلسالمية لم تساهم 7 °لك

 

  cية �لغربيةهذ� بعض �لوقائع �ل¨ تد�رير ��ر�� بالقو� �الستعما
 .اللة ال �يب فيها � صلة حر�ة 
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 :Iيتضح Øا سبق -

 

�� حر�ة 
رير ��ر�� Ã حر�ة علمانية> نشأ! 7 م?> Iمنها ن8! 7 ��جا5 �4ال  �إلسالمية> Iهدفها هو قطع صلة ��ر�� 
باآل �P �إلسالمية �IألحVW �ل8عية ��اصة بها RyجاI <Pتقييد �لطالI Nمنع تعد  �لزIجا! ��IساI Y�Z�� 7 ��Iتقليد 


رير ��ر�� ��Iر�� �bديد� لقاسم �م� من �هم I. ��ر�� �لغربية 7 ] �5I <رقص فه� ��حا�� N8ر�� 7 �ل�� Pيعت¼ كتا
 ªلال ينية �سا�I جعل �لعلمانية EF ر�ة /صلR� هذ� àتمتد �هد�I <ين�� � �Iر��I �لسفو� EF لكتب �ل¨ تدعو��

  .حر�ة ��ر�� ��Iجتمع


