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وتمضى قافلة إصدارات مركز الخدمات اإلجتماعية والبيئية والتى سـبق ان           

صدر منها ثالثة كتيبات طموحة، وهاهى تصدر كتيبها الرابع علـى التـوالى             

   برعاية كريمة من برنامج التننمية اإلقليمية لجنوب سيناء تحت عنوان جديد          

عات هامة قامـت    ب على عدة موضو   اويشمل الكت ". حقوق المرأة فى سيناء   " 

بكتابته أحدى سيدات جنوب سيناء االستاذة حسنية عمر عواد تعرضت فيـه            

وقـضايا حقـوق المـراة      لمشاركة المرأة فى كافة نواحى الحياة فى سيناء         

وأجدنى قد تابعت قـراءة هـذا الكتيـب         . وانجازاتها فى العديد من المجاالت    

 اكـن اعلـم بعـضها       بشغف لسببين رئيسين اولهما تلك المعلومات التى لم       

والسبب اآلخر ان كاتبته هى أحدى النساء المتميزات فى مدينة سانت كاترين            

  .الكتيب اعجاب كل من يتصفحههذا وارجو ان يالقى والتى يشار لها بالبنان 

  

  

  احمد محمد عبد العظيم. د                

              

  يئيةمدير مركز الخدمات األجتماعية والب              

 على سبيل التقديمعلى سبيل التقديم
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 من الرجال فلعل الكثير مـن البـشر         ة من عند اهللا و ليس هب      أةان حق المر  

 ة او المـشارك   أيهن ر ع كونها مخلوق ناقص ال يستطيع التعبير        مرأةينظر لل 

 بمرور الزمن حتي وصلت الي ما       ة و قد تغيرت هذه النظر     ة االسري ةفي الحيا 

 كيانها الذي تفقده وسـط       تبحث عن  المرأةهو عليه االن فمنذ فجر التاريخ و        

ألمـة   و يهمش دورها و لكن اهللا حفظ لها حقها في دسـتور ا             ة الحيا ةزحم

والـصحابه و التـابعين و       )صلي اهللا عليه وسلم   (القران و قد طبقه الرسول      

 و التقدم العلمي تتفاوت     ة السائد ةلكن مع مرور الوقت و في ظل حياه المدني        

 هي منتجه االجيال    المرأة و تظل    آلخران   من مك  للمرأةالمجتمعات في نظرتها    

رغم الظروف المحيطه بها و في ظل المجتمع البدوي او الذي قـست عليـه               

الصحراء  و الرمال و االستعمار و جميع الظروف المحيطه بهـذا المجتمـع              

  . في شبه جزيره سيناء المرأةضيه حقوق نطرح مشكالت و اراء حول ق

الموضوعات الهامة والتى تشتمل على     وسوف استعرض فى كتيبى هذا بعض       

،  والتعليم ة ، المرأة   العام الحياة في   المراة ةمشاركأة في القانون العرفي،     المر

  .آراء حول حقوق المرأه من الواقعالمرأة، وحقوق مجال نجازات في إ

    

  حسنية عمر عواد
  

  2009 يناير -سانت كاترين      

مقدمة المؤلفمقدمة المؤلف
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 يجب برهـا  ) ُأماً  ( يما ، كرمها باعتبارها     لقد كرم اإلسالم المرأة تكريما عظ     

وطاعتها واإلحسان إليها ، وجعل رضاها من رضا اهللا تعـالى ، وأخبـر أن               

قدميها ، أي أن أقرب طريق إلى الجنة يكون عن طريقها ، وحرم  الجنة عند

بمجرد التأفف ، وجعل حقها أعظم من حق الوالـد ،   عقوقها وإغضابها ولو

وضعفها ، وكل ذلك في نصوص عديدة مـن   في حال كبرهاوأكد العناية بها 

   . القرآن والسنة

 
 ، )15/األحقـاف (ووصينَا اِإلنْسان بِواِلديه ِإحسانًا  : قوله تعالى: ومن ذلك 

نْدك الْكبر ِإما يبلُغَن ع وقَضى ربك َأال تَعبدوا ِإال ِإياه وبِالْواِلدينِ ِإحسانًا :وقوله

 لَهما ُأفٍّ وال تَنْهرهما وقُْل لَهما قَوال كَرِيما واخْفض َأحدهما َأو كالهما فَال تَقُْل

ربيـاني صـغيرا    لَهما جنَاح الذُّلِّ من الرحمـة وقُـْل رب ارحمهمـا كَمـا    

  .) 24، 23/اإلسراء(

 
معاوِيةَ بنِ جاهمةَ السلَمي رضي اهللا عنه قَال  عن) 2781(اجه وروى ابن م

كُنْتُ َأردتُ  يا رسوَل اللَّه ِإنِّي: اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقُلْتُ  َأتَيتُ رسوَل: َ

ارالدو اللَّه هجو ي بِذَِلكتَغَأب كعم ادةَ اآل الْجِهر؟   : قَاَل : خ ـكـةٌ ُأميَأح كحيو

رسوَل  يا: ثُم َأتَيتُه من الْجانبِ اآلخَرِ فَقُلْتُ . ارجِع فَبرها  : قَاَل. نَعم : قُلْتُ 

   المرأة و اإلسالم المرأة و اإلسالم––  11
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ي بِذَِلكتَغَأب كعم ادتُ الْجِهدِإنِّي كُنْتُ َأر ، اآل اللَّه ارالدو اللَّه هجةَ ، قَاَل ورخ :

 كحي؟! و كةٌ ُأميقُلْتُ  َأح : وَل اللَّهسا ري ما: قَاَل . نَعهرا فَبهِإلَي جِعفَار .  ثُم

َأردتُ الْجِهاد معـك َأبتَغـي    يا رسوَل اللَّه ، ِإنِّي كُنْتُ: َأتَيتُه من َأمامه فَقُلْتُ 

جو بِذَِلكارالدو اللَّه ةَ ، قَاَل  هراآلخ : كحي؟ قُلْـتُ  ! و كةٌ ُأميـا   : َأحي ـمنَع

في صحيح  صححه األلباني) ويحك الْزم رِجلَها فَثَم الْجنَّةُ : قَاَل . اللَّه  رسوَل

الْجنَّـةَ   فَالْزمها فَـِإن : ( بلفظ ) 3104(وهو عند النسائي . سنن ابن ماجة 

هلَيتَ رِجتَح(  .   

 
َأبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْـه   عن) 2548(ومسلم ) 5971(وروى البخاري 

يا رسوَل اللَّه : اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَاَل  جاء رجٌل ِإلَى رسوِل: ( قَاَل 

نم ، نِ صسقُّ النَّاسِ بِحي ؟ قَاَل َأحتابح : ك؟: قَاَل . ُأم نم قَاَل  ثُم : كُأم ثُم

إلى غير ذلـك  . ثُم َأبوك: ثُم من ؟ قَاَل  : قَاَل.ثُم ُأمك : ثُم من ؟ قَاَل : قَاَل . 

وقد جعل اإلسالم مـن حـق األم    . يتسع المقام لذكرها من النصوص التي ال

إذا احتاجت إلى النفقة ، ما دام قادرا مـستطيعا ،   فق عليهاعلى ولدها أن ين

قرون عديدة أن المرأة تُترك فـي دور   ولهذا لم يعرف عن أهل اإلسالم طيلة

أبناؤها من النفقة عليها ، أو  العجزة ، أو يخرجها ابنها من البيت ، أو يمتنع

   . تحتاج مع وجودهم إلى العمل لتأكل وتشرب
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 مرأة زوجةً ، فأوصى بها األزواج خيرا ، وأمر باإلحسان فيوكرم اإلسالم ال

عشرتها ، وأخبر أن لها من الحق مثل ما للزوج إال أنه يزيد عليها درجـة ،                 

في اإلنفاق والقيام على شئون األسرة ، وبين أن خير المـسلمين   لمسئوليته

لـه  زوجته ، وحرم أخذ مالها بغير رضاها ، ومن ذلك قو أفضلُهم تعامال مع

ولَهن مثُْل الَّـذي  : (  ، وقوله 19/النساء) بِالْمعروف  وعاشروهن: ( تعالى 

هِنلَيع يمكح زِيزع اللَّهةٌ وجرد هِنلَياِل عجِللرو وفرع228/البقرة ( بِالْم .(  

  

ـ  استَوصوا بِالنِّـساء : ( وقوله صلى اهللا عليه وسلم  ا خَيرواه البخـاري  ) ر

خَيركُم خَيركُم َألهله  : وقوله صلى اهللا عليه وسلم )1468(ومسلم ) 3331(

وصـححه  ) 1977(وابن ماجه  (3895) رواه الترمذي . وَأنَا خَيركُم َألهلي

   . األلباني في صحيح الترمذي

 
نات أجرا عظيماً فحث على تربيتها وتعليمها ، وجعل لتربية الب وكرمها بنتا ،

من عاَل جارِيتَينِ حتَّى تَبلُغَا جاء : ( اهللا عليه وسلم  قوله صلى: ، ومن ذلك 

مــو ي    هــابِع َأص ــم ضو ــو هــا و ــة َأنَ اميــسلم ) الْق  )2631(رواه م

سـمعتُ  : عن عقْبةَ بن عامرٍ رضي اهللا عنه قال ) 3669(ابن ماجه  وروى

بنَـات ، فَـصبر    من كَان لَه ثَالثُ: ( اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُوُل  رسوَل

نم ناهكَسو نقَاهسو نهمَأطْعو ، هِنلَيع   مـوالنَّارِ ي نا مابجح لَه كُن هتجِد
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 ةاميته: (وقوله  . في صحيح ابن ماجه وصححه األلباني) الْقأي من ) من جِد

   . غناه

  

المرأة أختا وعمة وخالة ، فأمر بصلة الرحم ، وحث على ذلك  وكرم اإلسالم

    :قوله صلى اهللا عليـه وسـلم   : كثيرة ، منها  ، وحرم قطيعتها في نصوص

 رحام ، وصلُّواالسالم ، وَأطْعموا الطَّعام ، وصلُوا اَأل يا َأيها النَّاس ، َأفْشُوا( 

وصححه  (3251) رواه ابن ماجه) بِاللَّيِل والنَّاس نيام ، تَدخُلُوا الْجنَّةَ بِسالمٍ 

   . األلباني في صحيح ابن ماجه

  

قال اللَّه : النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أنه قَاَل  عن) 5988(وروى البخاري 

   .  من وصلَك وصلْتُه ، ومن قَطَعك قَطَعتُه :  -الرحم  عن–تعالى 

 
تجتمع هذه األوجه في المرأة الواحدة ، فتكون زوجة وبنتا وأما وأختـا   وقد

   . فينالها التكريم من هذه األوجه مجتمعة وعمة وخالة ،

 
المرأة ، وسوى بينها وبين الرجل في أكثر         وبالجملة ؛ فاإلسالم رفع من شأن     

والطاعة ، ومساوية له في جزاء اآلخرة  األحكام ، فهي مأمورة مثله باإليمان

وتنهى عن المنكر وتدعو إلـى   ، ولها حق التعبير ، تنصح وتأمر بالمعروف

وتهب ، وال يجوز  اهللا ، ولها حق التملك ، تبيع وتشتري ، وترث ، وتتصدق
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يعتدى عليها  يمة ، الألحد أن يأخذ مالها بغير رضاها ، ولها حق الحياة الكر

   . ولها حق التعليم ، بل يجب أن تتعلم ما تحتاجه في دينها. ، وال تُظلم 

 
 ومن قارن بين حقوق المرأة في اإلسالم وما كانت عليه في الجاهلية أو في

الحضارات األخرى علم حقيقة ما قلناه ، بل نجزم بأن المرأة لم تكرم تكريما              

   . المكرمت به في اإلس أعظم مما

 
  الفرس أو اليهود ،  وال داعي ألن نذكر حال المرأة في مجمتع اإلغريق أو

اجتمع  لكن حتى المجتمعات النصرانية كان لها موقف سيء مع المرأة ، فقد

هل المرأة جسد بحـت أم جـسد ذو         : ليبحثوا  " مجمع ماكون "الالهوتيون في   

ية ، وال يستثنى من ذلك وغلب على آرائهم أنها خلْو من الروح الناج !روح ؟

   . السالم إال مريم عليها

 
 هل لها روح: م للبحث في شأن المرأة 586وعقد الفرنسيون مؤتمرا سنة 

أم ال ؟ وإذا كانت لها روح هي روح حيوانيـة أم روح إنـسانية ؟ وأخيـرا                  

  . ولكنهــا خلقــت لخدمــة الرجــل فحــسب! إنــسان  قــرروا أنهــا

  

عصر هنري الثامن يحظر على المـرأة   رارا فيوأصدر البرلمان اإلنجليزي ق

   . ألنها تعتبر نجسة" العهد الجديد"أن تقرأ 
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 م كان يبيح للرجل أن يبيـع زوجتـه ،        1805والقانون اإلنجليزي حتى عام     

   . ثمن الزوجة بستة بنسات وقد حدد

 
سن الثامنة عـشرة   وفي العصر الحديث أصبحت المرأة تطرد من المنزل بعد

المنـزل   في العمل لنيل لقمة العيش ، وإذا ما رغبت في البقاء فـي لكي تبدأ 

فكيـف    ! فإنها تدفع لوالديها إيجار غرفتها وثمن طعامها وغسيل مالبـسها 

واإلحسان إليهـا وإكرامهـا ، واإلنفـاق     يقارن هذا باإلسالم الذي أمر ببرها

   !عليها ؟

  

ن حيث المبدأ والتأصيل هذه الحقوق عبر العصور ، فال تغير فيها م وأما تغير

حيث التطبيق فالذي ال شك فيه أن العصر الذهبي لإلسالم  النظري ، وأما من

بر : لشريعة ربهم ، ومن أحكام هذه الشريعة  كان المسلمون فيه أكثر تطبيقا

وكلمـا  . والنساء بـصفة عامـة    األم واإلحسان إلى الزوجة والبنت واألخت

تزال طائفة إلى  داء هذه الحقوق ، لكن الضعف التدين كلما حدث الخلل في أ

النـاس   يوم القيامة تتمسك يدينها ، وتطبق شريعة ربها ، وهؤالء هم أولى

 ورغم ضعف التدين عنـد كثيـر مـن    . بتكريم المرأة وإيصال حقوقها إليها

المسلمين اليوم إال أن المرأة تبقى لها مكانتها ومنزلتها ، أماً وبنتا وزوجـة              

التسليم بوجود التقصير أو الظلم أو التهاون في حقـوق المـرأة   ، مع  وأختا

  .وكل مسئول عن نفسه عند بعض الناس ،
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 ةبما اننا نعيش في صحراء و تحكمنا العادات البدويه فان القانون االكثر سياد            

هو القانون العرفي في حل المشكالت بين افراد القبائل التي تعيش في شـبه              

المنطقه و   ذللك يحكم القانون المدني او الحكومه هذه         جزيره سيناء و بجانب   

ـ لكن ليس في جميع الظروف الن البدو يفضلون استخدام القانون العرفي             ي ف

 و عبارة عن  القانون العرفي ه   القانون العرفى؟    حل النزاعات القائمه و ما هو     

جلسات تنعقد بين المتخاصمين يتحدث قاضي عرفي عن كل طرف و يقدم ما             

لطرفـان فـي عـده      امن حلول او شهود تخص هذا النزاع فيتفاوض         عنده  

جلسات حتي يتم حل هذه المشكله بطرق وديه فمثال لذلك اذا جائـت المـراه               

شاكيه زوجها فهي تخرج من بيت الزوجيه لبيت ولدها او بيت احد اقاربهـا              

 وتطلب الحق من زوجها فينعقد اجتمـاع و يـسمي قعـده            )دخيله(وتسمي  

 فى عرض مـشكلتها     ظر في هذه المشكله و حتي ان كذبت المرأه         للن )جلسة(

 ينصفها القانون العرفي فقد يحكم القاضي العرفـي بغرامـه           يرةفي احيانا كث  

اساء معاملتها و هناك شـروط       اوالضرب  بكبيره علي الزوج اذا تعرض لها       

قاسيه علي الزوج اذا طلقها غيابيا او بدون سبب يذكر و قد تحدثت الي احد               

 التـي   الجباليةوهو قاضي من قبيله     ) احمد ابو راشد  (ين و هو    يالقضاه العرف 

   : اقسامةتنقسم الي اربع

 القانون العرفيالقانون العرفي المرأة في  المرأة في --22
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   اوالد جندي -1

  حمايدهال-2

  وهبيات ال-3

  .ساليمه ال -4

و هو من ربع اوالد جندي و يتدخل في كثير من القضايا لحلها عـن طريـق          

اه في القضاء العرفي و     العرف البدوي و سالته ما رايك في قضيه حقوق المر         

ان المراه  :ما يندرج تحته من حقوق آخري للمراه في الصحراء فكان جوابه            

 كبائر فحق المراه يعد مثل القتل او اكثـر      ثالثةفي القانون العرفي احد اركان      

يعد مذنبا و نقيم عليه حدود القـضاء        لها  اساء  من  فالتعرض لها في حق او      

بان عقد الزواج العرفي التي تتزوج به المـراه         العرفي الشديده و لكنه اشار      

البدويه ال يضمن لها حياه راقيه في هذا الوقت الن االب ال يشترط المـسكن               

حتي و لو كان خيمه و ال مصدر الماء و ال حتي مكان السكن حتي لو كانـت          

في صحراء وال المهر او الصداق حتي لو كان مال قليل فبسبب هذه الظروف              

  وعلى سبيل المثال    من الحاالت في الوديان البعيده عن العمران       تنتشر الكثير 

خيمه الشعر في وسط رمال شاسعه تبعد عن ابار الميـاه اميـال تحـضرها               

الزوجه وال تكفي الحتياجات االسره و تعدد الزوجات في هذه المنـاطق دون             

اي حق للزوجه في ان تطلب مسكن صحي او مصدر ماء فتعول هي االسره              

الن الزوج يقول اني    حد  الالغنم و تتحمل الظروف الصعبه وال تشتكي        و تربي   
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 ان وجد وهذا يعـد      )الدقيق و السمن و السكر    (تها اي احضرت لها الزاد      لكف

  .اكبر حقوق المراه التي تعيش في الخيمه الصحراويه

ليس لها حق في التعليم او كتابه اسمها        فأجاب   ؟فسالته فاين حقها في التعليم    

ليس له الحق ان يكتسب مهاره او يبحث         )فطري  (مراه تعد مخلوق    حتي فال 

 في هذه الوديان و عـدم       ة بنسبه كبيرة  عن الثقافه فلذلك تنتشر مشكله االمي     

 فهـي تـسكن     ة و الطفول  األمومة في التردد علي مراكز      أةالمعرفه بحق المر  

 وهنا  و متابعه االطباء    الطبى داخل الوديان فكيف تذهب الميال اخري للكشف      

 ابنـاء و ان كـان       ةي عـشر  لتنتشر ظاهره كثره االنجاب حتي يصل العدد ا       

ان ياخذ كـل     طفل فهل يعقل     30  من متزوج باكثر من زوجه فلديه ما يقرب      

الصحراء في اقصي الظروف وتنتـشر      ام تربيهم   طفل نصيبه في حياه كريمه      

ال الـصغار   االمراض لقلة النظافة واهمال التطعيمات فيموت العديد من االطف        

يـصل االطبـاء    اذا تعرضوا الرتفاع درجات الحرارة العالية ولبعد المسافة ال        

فاين حق من يولدون في هذا المجتمع في جوانـب التعلـيم والـصحة              إليهم  

  .تصل اليهم ال والخدمات مجرد انهم في تعداد من يتلقون الخدمات ولكن 

   

  -:حقها في الميراث

مثـل  "راة في اكثر من اية قرانية ومنها للذكر         لقد ذكر القران الكريم حق الم     

 وقد قسم الميراث بحسب وجود الذكور او االيناث في العائلة كل            "حظ االنثيين 

واالخت ويطبق هذا باكملـه     وله حق الزوجة واالرملة والزوجة الثانية واالم        
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في القانون المدني ولكن المراة البدوية بعيدة عن هذا التطبيق فبمجرد اعالن            

لوراثة بعد وفاة االب او الزوج تكتب هذه الحقوق علي الورق وال تنفذ منها              ا

كلمة فياخذ االبن او االخ االكبر كل شئ وهذه المراة التي يـضيعها القـضاء               

واصية علي االبناء وهي امية التعرف القراءة وال الكتابـة فتوكـل مايـدير              

ر حولها فقد يستولي    الوصاية بدون علم فال يصبح لها احقية في معرفة مايدو         

 الزوج علي عدة حقوق دون الصغار واذا كبروا لم يجـدوا مـا              واالبن او اخ  

يساعدهم في شق طريقهم  وبالنسبة لحق المراة في الميراث فـي القـانون              

العرفي  فبعد بحث دقيق لجميع القبائل البدويـة توصـلت الـي ان القـضاء      

اعطاء البنـت     البدو  رجال العرفي يتجاهل هذا الموضوع تماما  فهو في نظر        

الميراث النهـا تتـزوج      تضييع لهذا وليس من حقها    حقها في ميراث والدها     

 تـستطيع    حتى وياخذ الزوج هذا الميراث النها لم تحصل علي قدر من التعليم          

ان تدير وتستثمر هذا الجزء من المال فيذهب لصالح الزوج الغريب وهذا ماال            

الولي علي تزويجها البن عمها سواء رضت ام        يقبله اخوانها وعائلتها فيلجا     

دون مـاتفهم هـي مـالمغزي او    لم ترضي حتي اليذهب ميراث العائلة بعيدا       

وليس من حقها ان تسال اين حقي حتي في زواجها            ؟الهدف من هذه الزيجة   

يتحمل الزوج اكثر النفقات في تجهيز المنزل واليقدم اهلها اى شئ في معظم             

 قام فيهـا بعـض    ذا البحث قد وجدت حاالت فرديه قليلة        عد ه بالحاالت ولكن   

قسمة بعيدى عن    او يقسم المال     بناته ماال قبل وفاته كهبه لها     بإعطاء  االباء  

بان والدها اعطاها مبلغ مـن      ) م-ب(لكن يرضي البنت و ذكرت لي       الميراث  
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و لكن كهبه لهـا حتـي تكـون         ليس كورث   المال قبل الوفاه هي و اخوتها       

 التي اخذتها و ال ينبغي لها المطالبـه         الها حرة التصرف في امو    راضيه فهي 

باي حق بعد وفاه ابيها و ان كان لديها شقيق فهو ياخذ الميراث باكملـه وال                

  .قليلأى جزء منه لو كان يفكر في اعطاءها 
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المراة في الحياة العامة في شبه جزيرة سيناء بنـسب متفاوتـة     تعد مشاركه   

حاصـلة علـي    ال المـراة    تـشارك  وابو رديس ونويبع     فمدن مثل راس سدر   

بالفعل في مختلف مظاهر التجمعات مثل الجمعيات ومراكـز         دراسية  مؤهالت  

المراة والمجالس المحلية فعلي سبيل المثال حققت السيدات البدويات نجاحـا           

كبيرا في المشاركة بالمجالس الشعبية والمحلية وتزايد ت نسبة مـشاركتهن           

ولذلك فهي تعد خطوة ايجابيـة فـي         % 10حتي بلغت   لسابقة  عن االعوام ا  

  .زيادة وعي المراة البدوية 

 عـام انهـا     27التي لم يتجـاوز عمرهـا       ) فضية سالم عبيد    (وعلي لسان   

 570 صـوت مـن      540انتصرت لقضية المراة البدوية حيث حصلت علـي         

صوت وهي اصغر عضوة في المجلس الشعبي المحلي وهي سـوف تطالـب             

بتـشجيع الفتـاة    وذلـك   دة المراة البدوية من خالل المجلس المحلي        بمساع

الجامعية واالهتمام بـالمراة النهـا      البدوية علي استكمال تعليمها ودراستها      

  .ذاقت مرارة االستعمار لذلك هي حريصة علي تقلد المناصب السياسية

  

 وقد كانت جليلة عواد نموذجا مشرفا للمراة في سيناء فقد اسـتمرت ثـالث             

دورات متتالية في مجلس الشعب نائبة عن محافظة جنوب سـيناء وتعتبـر             

  مشاركه المرأة البدوية في الحياه العامة مشاركه المرأة البدوية في الحياه العامة--33
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المراة البدوية مثاال للصبر واالحتمال والعزيمـة رغـم الظـروف القاسـية             

   .المحيطة بها

بعد المسافه  تأخر مشاركة المرأة يرجع إلى       ا  فإن ما في مدينه سانت كاترين    أ

أو شرم الشيخ وان المدينة     بمدينة الطور أو ابورديس     عن النشاطات الحيويه    

وهى قبيلة الجبالية و جزء قليل مـن قبيلـه اوالد           تقتصر علي قبيله واحده     

يرجـع  لجباليه ليست كبيره العدد مقارنـه ببـاقي القبائـل و            وقبيلة  . سعيد

 فالمراه في هذه    .وجود الدير في المنطقه حسب ما كتب عن اصلها        وجودها ل 

هي اول   جبلى    الحياه العامه و تعتبر سليمه     جديده العهد بالمشاركه في   القبيله  

ستيعاب إل شركه فن سيناء     إنشاءمن قامت بهذه الخطوه هي و شركاءها في         

و فن التطريز السيناوي فاصـبحت كثيـرا مـن          اكبر قدر من العمل البدوي      

 يتفوقن في فن التفصيل و الخياطه الكثر من نوع مـن المالبـس و               السيدات

ال اليومي فوجدت المراه ثقب صغير تـسري منـه          غيرها من ادوات االستعم   

ضوء علي تاخذه حياتها فاصبحت تمتلك دخال حتي  و لو كان قليال تساهم به               

  .ةفي اعباء الحيا

و بالنسبه لمشاركه المراه في الحياه السياسيه و االنتخابيه فقد حصلت المراه         

ذهابها الي  علي قدر من الوعي الذي تستطيع ان تعبر به عن رأيها من خالل              

المقرات االنتخابيه فلقد كانت ال تستطيع ان تدلي بصوتها و ال تعبر عن مـن               

فقد خرجت المـراه و حـصلت        .ابات محليه او عامه   يمثلها سواء كانت انتخ   

علي بطاقه شخصيه وهذه لم تكن موجوده اصال و من خالل ممارسهتا لحقها             
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ال بد ان يكون مطالبا     ولها  من يمث تختار  االنتخابي بدات تري ما هو ابعد بان        

بدات ان تطالب   و. مراعيا لحقوق المراه التي اعطته صوتها من اجل ان يفوز         

 في مجال المراة بكونها جزأء اساسـيا        المسئولين بضروره التدقيق و النظر    

وداعما للمجتمع و بمقارنه عدد الزكور واالناث فنجد عدد االناث اكبر نـسبيا       

   .و يعني ذلك ال بد من وضع معايير جديدة و نصوص صريحه من اجل المراه
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يعتبر التعليم هو المجال الذي يفتح العقول و ينير الطريق و تعليم المراه هو              

فت المـراة البدويـه     له في طريق معرفتها لكيانها و حقوقها فقد تخ        اول خطو 

في العقود االخيره قد انتبهت لهـذا       انها  كثيرا عن موكب التعليم و الثقافه اال      

 الذي كان يرفضه االب و االخ و القبيله باكملها اال قليال ممـا كانـت                المجال

مدرس باعداد قليلـه    لديهم نظرة اوسع للحياه القادمه فبدات الفتيات تدخل ال        

 مقارنـة   فى بعض الفـصول   البنات  جد  واتدريجيا زيادة أعداد وت   وبدات   جدا

فكار السائده لدي البـدو و قـد        وهذه خطوه ليست بالقليله مقارنه باأل      بالبنين

  .  منهاغزت لجان محو االميه جميع االوديه حتي البعيده

ه و التثقيـف فمـثال      كل منزل تعرفت االم و الزوجه و الجده علي الكتاب         وفى  

و جدت نساء في سن الربعين و قـد حـصلن           ) الشيخ عواد (لذلك في منطقه    

علي شهادات محو االميه و تستطيع بالفعل قراءه الـصحف و الكتـب وقـد               

و لكن لالسف قـد     الثانوية  العالي بعد اكمال الدراسه     بحثت المراة عن التعليم     

علـي الثانويـه العامـه      كان محبطا لها ان تجلس في البيت بعد حـصولها           

وبمجموع عالي وقد رضي االب بدخولها للمدرسه و اكمال دراستها الثانويه           

الجامعيه تغلق امام عينها ابواب الحريـه        ولكن عندما يحين دخولها للدراسه    

فبمجرد ان الجامعه خارج حدود المحافظه و هذا يعني اغتراب للبنـت وألن             

سائده و التقاليدة المتهالكه بان البنـت ال        تمحو االعراف ال  ال  الذاكره البدويه   

  المرأة البدوية والتعليم المرأة البدوية والتعليم--44
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بـدون  تستطيع ان تعيش بمفردها في مدينه جامعيه فيـرفض هـذا الطلـب              

مناقشه ولكن هذا الراي ليس عاماً  بين القبائل فالقبائل الموجوده في شـمال   

بها و لكن في جنوب سـيناء       سيناء لم تكن هذه مشكلتها لوجود منفذ جامعي         

 توجد كليه واحده ما عدا معهد وحيد في راس سدر           بر فال كانت االمشكله االك  

 انه ال    الراى القائل  ولكن تامل المراه في ان تلتحق بكليات القمه و ليسى مع          

يمكن القول علـى حـصول      لكن  بدويات حاصالت علي مؤهالت عليا و     وجد  ت

 فقـد حـصلت   .ليس بالنسبه التي نأملهابعضهن على نسبة من التعليم ولكن       

علي نصيب ال يستهان به في التعليم و لكـن          بدويه في معظم القبائل     البنت ال 

مدينه سانت كاترين لم تحـصل      أن  هناك نقطه ال بد من االلتفات اليها و هي          

االسباب التى  علي مؤهل جامعي حتي اآلن وقد بحثت في          بدوية فيها    اي فتاه 

مـع   تالمقابتمنع تلك الفتيات من استكمال دراستهن وذلك من خالل بعض ال          

  :اجملن االسباب فى التالى وهن في اكمال تعليمن رغبئى من الالالعديد

  .تعليمهمقله وعي االهل و عدم  -1

  .بعد المسافه عن الجامعه  -2

  . قله المستوي المادي و المعيشي -3

  . فرض العادات و التقاليد و االعراف-4

  . فرض سن الزواج بعد اكمال الدراسه -5

  .لظروف المحيطه بها نتيجة ليحيط بالفتاه  االحباط الذي -6
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و لكن رغم ذلك كله لم تستسلم الفتاه البدويه فقد بحثت عن الوظيفـه بهـذا                

 التغلب علـى المؤهل المتواضع و دخلت مجال العمل و اثبتت انها قادره علي       

المحن و نذكر ما يحيط بنا من خالل مشاريع التنميه االقليميه فقد اتاحت هذه              

 وظائف عديده للبدو و منها للفتيات و هذا يتيح فرصه اكبر للبنـت              المشاريع

و تشعر بقيمه التعليم لها فتشعر بقيمه التعليم لهـا          لالستقالل معنوياً و ذاتياً     

  .والسرتها في انه مصدر دخل عليها 
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اصبحت المرأة السيناويه تختار الزوج و من حقها الـرفض ايـضا             -1

يع ان تري الزوج اال ليله الزفـاف و         وقد كانت في الماضي ال تستط     

ـ              ةال يحق لها االعتراض علي اي صفه من صفاته فبمجـرد موافق

االهل يتم الزواج و هذا مخالف للـشريعه و القـانون و لكـن اآلن               

او ترفض الزوج و حتي وصـلت       اصبحت الفتاه من حقها ان تقبل       

 و  بـدوياً  حتى ولو كان غير       خارج القبيله   تريد من  الن تتزوج بمن  

  .لكن بتحفظ شديد في معظم القبائل 

تفهم االسرة نسبيا لحق البنت في التعليم اي ان كل  فتاه اصـبحت               -2

و اصـبح   تلتحق بالتعليم االساسي اال المناطق البعيده عن المدارس         

اإلعالم يمثل دوراً كبيراً في التوعيه لدي البدو من خالل مـشاهده            

اجبر الطفل الـصغير والدتـه      برامج التلفزيون و اهميه التعليم فقد       

علي ان تتعلم في فصول محو االميه حتي تستطيع ان تساعده فـي             

الطفـل ان   واجباته المدرسيه فكم ام ذرفت دموعاً عندما يطلب منها          

تقرأ له هذه الكلمات التي ال يستطيع فهمها و هي اميه ال تـستطيع              

ار االسي  ان تقرأ او تكتب فهذه الحاالت  قد تكون كثيره و لكن مقد            

و الحزن الذي تتعرض له هذه االم التـي ال تـستطيع ان تـساعد               

صغيرها في ابسط االمور و ذلك بسبب عادات و تقاليد تحـرم االم             

 .من التعليم في الماضي

  إنجازات حقوقية للمرأة البدوية إنجازات حقوقية للمرأة البدوية--55
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غيرها مـن   مراكز الشباب و  اشتركت المرأه في الجمعيات االهليه و        -3

ز  وسجلت اسمها في كشوف التوعيـه بـالمراك        التنمويةالجمعيات  

الخاصه االخري بتنظيم االسرة و متابعه الحمل و متابعه الطفل بعد           

الوالده و التطعيمات التي يحصل عليها الطفل مجاناً مما قلـل مـن             

نسبه الوفيات في االطفال و االمهات في عمليات الوالده التـي تـتم    

بعيداًعن المستشفيات وهناك دور فعال للمجلس القومي للمراة فـي          

 بجنوب سيناء وتراس هذا الفرع في محافظة جنـوب          الطور مدينة  

  هـو حاصـلة علـى       اميمة محمد ابراهيم خليـل     / االستاذة سيناء

  : ومن اهم نشاطات هذا الفرعماجستير االدارة العامة

  .االرتقاء بمستوي المراة البدوية  -1

 .اقامة دورات تدريبية وندوات مع مجموعة من السيدات البدويات  -2

ية قروض ميسرة علي فترات لعمـل المـشاريع         اعطاء المراة البدو   -3

 .الصغيرة وتوفير وتسهيل السداد من خالل هذا الفرع 

دورات تدريبية لعدد من الـسيدات  البـدويات مـع التعـاون مـع             -4

 .الصندوق االجتماعي 

افتتاح مقرات جديدة لهذا الفرع من خالل المحافظة ويـتم اختيـار             -5

في وادي فيران   ومنها  سيدة مسئولة عن كل وحدة فرعية للمجلس        

لتستطيع المراة ان تحقق اهدافها فـي هـذا المجتمـع الـسيناوي             

 . الصغير
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يخـدم  وفي مدينـة الطـور       فتح فرع لتلقي اي شكاوي من المراة       -6

 انتهاك لحقـوق    وي او اتستقبل المكالمات لتلقي اي شك    والمحافظة  

لين عـن   ئووهناك مس أو غيرها   مشكالت اسرية   سواء كانت   لمراة  ا

ذه المشكالت من رجال قانون وغيرهم وقد وجـدت ان اكثـر            حل ه 

 قضايا االحوال الشخصية بالنسبة للمراة      متمثلة فى المشكالت كانت   

 بامكان المـراة ان      واصبح اآلن  والنزاع االسري ومشكالت الطالق   

ما يفيدها في حـل هـذه       تتصل فورا وتحكي مشكلتها وسوف تجد       

 . وبسرية تامةالمشكلة
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مدينة سانت كـاترين اوأو لمدينـة الطـور         لزيارات الميدانية في    من خالل ا  

لمعرفة ماذا تعني كلمة حقوق المراة بالنسبة للصغير والكبير فقـد اخبرنـي             

العديد من الرجال بان المراة يكفيها ماحصلت عليه من حقوق الن ذلك سوف             

دوية يكون تمردا اذا حصلت علي اكثر من ذلك فهم ينظرون الي ان المراة الب             

امـر يـدعي    اذا تخطت الحواجز التي وضعوها لها سوف تتفوق كثيرا وهذا           

للقلق من طموحها وبما ان المشايخ والعمد القليل منهم من حصل علي قـدر              

عالي من التعليم فهو اليطالب بالخدمات االساسية التي تخدم منطقته والينظر           

لمراة وهـو لـم     بعين مستقبلية للتقدم المحيط به فكيف سوف يطالب بحق ا         

ككـل  التي تنقص المحافظة    األساسية  اقي الخدمات   من ب حق المجتمع   بيطلب  

فتنقصنا روح المنافسة بين القبائل والمشايخ في المطالبة بما نريـد فلـيس             

يـتم  تلقي الشكاوي   كما أن   . يعرض فيها احتياج كل قبيلة    هناك جلسات حوار    

ي الشيخ او العمدة فالبـد      مباشرة من المتضرر الي المسئول دون اللجوء ال       

مركـز  (ومن هنا وجب قيام بعض الجهات بعمل ورش عمل حقوقية لألفراد            

حمالت توعية للمشاركة االيجابية بين افراد      أو  ) الخدمات اإلجتماعية والبيئية  

القبيلة ومن يراسهم حتي نضع اهدافا واضحة ونجني ثمار التنمية الحقيقيـة            

واخيرا ان اكثر البدويات تامل في وضع اكثر        التي تضعها الدولة لكل محافظة      

ايجابية من ناحية الزوج واالهل في تفهم كيان المراة وعدم معاملتها كـاداة             

  الرأي والرأي االخر في حقوق المرأه البدوية الرأي والرأي االخر في حقوق المرأه البدوية--6
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في المنزل فهي تتحمل عبئ كبير دون ادني تقدير وكلنا امل ننتظر الـسنوات              

  .الجيال قادمة القادمة لتكون بمثابة الضوء الذي ينير الطريق 
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 الظروف المحيطه بالمراه البدويه التي تـشكل شخـصيتها و           لقد تحدثنا عن  

 و الجانب النفسي  . كيانها و من الظروف التي لم نتحدث عنها الجانب النفسي         

شكله البيئه المحيطه و االشخاص المحيطين و       تال يشكله الفرد داخله و لكن       

 الظروف فتجعله نسيجا معقداً يعرف بالمشاعر و االحاسيس و قد يكون هناك           

صراع داخل الفرد و حرب نفسيه ال يراها االخرين و يشعر بها الفرد و هـو                

بين البشر و يترجم هذا الصراع علي شكل سلوك مضطرب و غير واضح و              

المراه بطبيعتها الحساسه الرقيقه فهي دائما تقودها الشاعر و العواطف اكثر           

عواقب الناتجه عن   نا و تندفع وراء انفعالتها دون التفكير في ال        امن العقل احي  

هذا االندفاع و قد كان لعلماء النفس واالجتماع العواقب الناتجـه عـن هـذا               

  -:العديد من البحوث في هذا المجال هم االندفاع وكان ل

تري الدكتورة عواطف ابو سعدة استاذة علم االجتماع جامعـه القـاهره ان             ف

ـ            رض االسـره   االسراف في التكتم و االمتناع عن طرح المشكالت التـي تعت

بدعوي الحرص علي المودة و الهدوء يؤدي ذلك إلـى تـضييق مـساحات              

  . العالقات االجتماعيه

فطبع المراه البدويه انها خجوله النها لم تعيش في مجتمع مختلط االجناس و             

لم تحاول ان تندمج داخل منظومه المجتمع اال بعد سنوات طويله و لم تعرف              

د كان لذلك اكبر االثر في التكوين النفسي و         قعن ما يحيط بها من تكوينات و        

  تفاعل المراه البدوية داخل المجتمع تفاعل المراه البدوية داخل المجتمع--7
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االجتماعي لها و اثر ذلك في نمط سلوكها فتركها خجوله منطويه ال تعـرف              

المناقشه اال بعد ما خاضت تجربه التعليم فاصبحت لدرجه ما تتفهم مـا هـو               

الراي و المناقشه و للماضي بالفعل كانت نتائجه فالجيل الذي تنجبه هذه االم             

  .معظم هذه المالمح و ذلك استناداً لنظريات علم الوراثه تظهر به 

فهذه المراه لم تعتاد النقاش و الجدال حول الموضوعات التي تخصها او التي             

تخص االسره و حتي االعتراض ليس مقبوال من الرجل فإن انعكـاس هـذا              

فـأم  السلوك علي تربيه ابناها يجعلهم يعانون من نقص في التكوين النفسي            

 واثقه من نفسها كيف تزرع الثقه باالطفال و قد الحظـت مـن خـالل                ليست

التجربه الفعليه بان هناك دائما خوف لدي اطفال البدو من التجربه و تخطـي              

العوائق و الخجل و الخوف الدائم من الفشل و بـساطة الطمـوح و هنـاك                

  . تناقض بين شخصية المراه البدويه و األم من ناحيه اخري

التي صبرت علي قسوه االستعمار و قسوه الصحراء لم تستطيع          فهذه المراه   

ان تغرس العزم عند االطفال لجهلها او لخوفها فعند حصولها علي حقوقهـا             

الماديه ال تكترث بها اكثر ما يكون الحق النفسي و االجتماعي هو المطلـب              

تستطيع ان تتغلب علي ضعفها و خوفها       حت  االول النه يمثل الخطوه الفعليه      

البد ان يتفهم ذلك جيدا و يساعد زوجته او اخته          ف  هذا و للرجل دور كبير في    

او اي امراه لديها هذه مشكله فنحن نامل في مجتمع افضل و كيف يكون ذلك               

بدون تعاون االثنان معا و لالسره دور كبير في هذا المجال فهي تعتبر اللبنه              

االسالم الحياه االسـريه    االولي التي يتكون منها صالح المجتمع و لذلك توج          
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بالضمانات التي تضمن حياه امنه و مطمئنه فشرط الزواج ان يكون الـزوج             

  .ذو دين و خلق 

و ما يميز االسره المسلمه هو ترابط افرادها بعالقه حميمه و قيم  رفيعـه و                

ومن ايته ان خلق    "سكن روحي و وجداني و موده و رحمه و قال اهللا تعالي             

سـوره  " اجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمـه           لكم من انفسكم ازو   

  ).21(الروم اآليه

  اوصي قائال ) صلي اهللا عليه و سلم(و عن النبي 

استوصوا بالنساء خيرا فان المراه خلقت من ضلع اعوج ،و ان اعوج شـياً              "

وان تركته لم يـزل اعـوج       , في الضلع اعاله ، و ان ذهبت  تقيمه كسرته           

  .اخرجه البخاري و مسلم " ء خيرا فاستوصوا بالنسا

الرجال قوامون علي النساء بما فضل اهللا بعظهم علي بعـض و            "وقال تعالي   

و االسالم اعطي الرجال حق     ).34(سوره النساء اآليه    "بما انفقوا من اموالهم     

القوامه علي النساء دون ان يمس حرمه و كرامه المراه و بدون تسلط بـل               

لبيت بعد االستقامه المر اهللا تعالي بل ان حـسن          يكون محصورا في مصلحه ا    

و . المعاشره بين الرجل و زوجته من اعظم مقاييس كمال الدين و لآلته منه              

اكمل المؤمنين إيمانا و احسنهم اخالقا      ) "صلي اهللا عليه و سلم      (عن الرسول   

فال الخطوه االولي هي اختيـار الزوجـه        .رواه الترمزي   " و خياركم لنسائه    

  .لحه و الزوج الصالح ذو الدين و الخلق الصا
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تنكح المراه الربع لمالهـا و لحـسبها و لجمالهـا و           "و حديث الرسول يقول     

، و المـراه تحتـاج      .رواه البخـاري    "لدينها فاظفر بذات الدين تربت يـداك        

لمعامله من نوع خاص تعتمد علي الرفق و اللين و النصح و االرشاد فقـال               

فالحلم مع الزوجه خلق البد ان يتحلي بـه         "  بالمعروف و عاشرهن "اهللا تعالي   

الرجل للمحافظه علي اسره مستقره وفي روايه عن الرسول انه جري بينه و             

بين  عائشه رضي اهللا عنها كالم حتي دخل ابو بكر رضي اهللا عنه حكما بينه                

م و بينها فقال لها رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم تكلمي ام اتكلم ؟فقالت تكل               

فلطمها ابو بكر رضي اهللا عنه حتي ادمـي فاهـا ، و             !انت وال تقل اال الحق      

قال او يقول غير الحق يا عدوه نفسها ، فاستمارت برسـول اهللا صـلي اهللا                

باخالقه و حلمه انا لم نـدعك       ) ص(عليه و سلم و قعدت خلف ظهره ، فقال        

  . اخرجه ابو داود" لهذا ، و لم نرد منك هذا 

  

 اهللا انه كان يتفقد احوال نسائه و يتحدث اليهن و ينظر في             ومن هدي رسول  

مشكالتهن وال يشغله شاغل عنهن، فال تجعل هويتك سيفا يجرح او يبتر حق             

زوجتك ، فان كان لك رغبه في الترويج عن نفسك  فان عليك حق ال بـدان                 

توديه لزوجتك و احترام عقلها وهو فيه سعاده لها فقد رجع رسول اهللا مـن               

ه فهبت ريح فكشفت ستاره خلفها عرائس لعائشه فقال ما هذا يا عائشه             غزو

قالت بناتي عرائس و راي بينهن فرس له جناحن من قماش فقال مـا هـذا                

الذي اري و سطهن قالت فرس فقال فرس له جناحان ، فقالت اما سمعت ان               
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حتـي رايـت    "صلي اهللا عليه و سـلم     "لسليمان خيال لها اجنحه فضحك النبي       

  اخرجه ابو داود " جذه نوا

ومن حق المراه المشوره واخذ الرأي فالبد ان تشاور و تطلب رايهـا فيمـا               

بحياتكما وال تهمس دورها في الحياه االسريه فقد تشاور النبي مـع            . يتعلق  

ازواجه و عرض عليهن مشكالته ، ففي صلح الحديبيه لما فرغ من قـضيه              

فو اهللا ما قام منهم احد      :حلقوا فقال   المعاهده مع اصحابه قوموا فانحروا ثم ا      

دخل علي ام سلمه رضي اهللا عنا فذكر لها ذلك ، فقالت ام سلمه يا نبـي اهللا                  

اتحب ذلك اخرج وال تكلم احدا منهم حتي تنحر بدنك و تدعوا حالقك فيحلقك              

فقام و فعل ما اشارت به زوجته ام المومنين ام سلمه رضي اهللا عنها فلمـا                

" اخرجـه البخـاري  " فنحروا و اخذ بعظهم يحلق راس بعض         رأوا ذلك قاموا  

  .افالمشوره تطيب خاطر زوجتك و تشعرها بقدره

  :االعتذار عن الخطا

و بقـاء   يقه لصفا القلوبراالعتذار بين الطرفين و االعتراف بالخطا اسرع ط       

 فعن انس رضي اهللا عنه كانت صفيه رضي          اآلالم عالج من وال ازاالعتزوالود  

ا مع النبي صلي اهللا عليه و سلم في سـفره فابطئـت فـي الـسير                 اهللا عنه 

فاستقبلها و هي تبكي و قالت عملتني علي بعير بطيء فاخذ يمسح عيناها و              

  يسكنها كالمعتزر لها اخرجه النسائي و هذا خلق نبينا الكريم مع ازواجه 
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  :حق المراه في التعليم من زوجها

  قال احمد شوقي

  "في اميه                رضع الرجال جهاله و خموال و اذا النساء نشأن  "

والنصح لها يودي الي تشكيل في عقليه االبناء الـي ابنـاء            تك  فتعليمك لزوج 

صالحين فكن قدوه حسنه لتجعل فيها نموذجا رائعـا للتربيـه و المعرفـه و               

كلكم راع و كلكم مسئول عن      " صلي اهللا عليه و سلم    "الثقافه لما قال الرسول     

  "اخرجه البخاري"ته رعي

وال بد من مراعاة حقها في منادتها بااللقاب الحسنه فقـد كـان رسـول اهللا                

باحب االسماء اليه فيقول لها يا عـائش و         ) رضي اهللا عنها    (ينادي عائشه   

و عنما قالـت  " اخرجه ابن ماجه "كان يقول لها يا حميراء لجمالها و حسنها     

 عليـه و سـلم يـا رسـول اهللا كـل      عائشه رضي اهللا عنها للنبي صلي اهللا    

فاكني بابنك عبد اهللا و هـو عبـد اهللا ابـن            : فقال لها   ) لهن كني (صواحبي  

و كـان احـب     " رضي اهللا عنهـا   "ابن اختها اسماء    " رضي اهللا عنه    "الزبير  

ومن ايتـه   "و يقول اهللا تعالي     . الناس الي قلبها فكان يقول لها يا ام عبد اهللا           

ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه ان          ان خلق لكم من انفسكم      

  "وم يتفكرون4في ذلك اليات لق
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  :حق المراه في المعرفه الجنسيه

ه ه عن أقد تبعد المر  وفى نهاية هذا الكتيب اجدنى اعرض هذا الموضوع الذى          

سبب الجهل بهذه   با كبيرا من الحياه ف    زءحياء من الخوض فيه و لكنه يمثل ج       

تحدث مشكالت كبيره بين االزواج و تصل لحد الطالق و بما ان            المواضيع قد   

المراه مخلوقاً ضعيفاً فمن حقها ان تعرف قدرا من الثقافه الجنسيه في حدود             

الدين االسالمي و الضوابط االجتماعيه و هذا الحق غير مكفول لكثيـر مـن              

نـات  فمعظـم الب  . النساء الالتي لم يتعلمن او يشاركن في منظومه التوعيه          

تتزوج و ال تعرف ما هي حقوقها علي زوجها و ما هو حق الـزوج عليهـا                  

وال تستطيع التكيف مع هذه الظروف فتـصبح مـشكله نفـسيه ال تـستطيع               

التحدث مع اي فرد فيها  وقد تكون هناك اثار نفسيه راسخه فـي الطفولـه                

  .فتكبر مع الفتاه  وتالزمها فتسبب لها المتاعب الكثيره 

راه ان تعي لماذا هي انثي متزوجه بجانـب تكـوين االسـره و              فمن حق الم  

انجاب و تربيه االطفال  فلديها رغبه و شهوه تماما مثل الرجل تريد وال تريد               

و زين للناس حب الشهوات من      "فمن حقها تعبر عما تشعر و يقول اهللا تعالي          

وسـومه  النساء و البنين و القناطر المقنطره من الذهب و الفضه و الخيل الم          

آل عمران  " و االنعام و الحرث ذلك متاع الحياه الدنيا و اهللا عنده حسن المآب            

  ).14(ايه 

فاالسالم ال يعرف الكبت النه يعترف بالشهوات و الغرائز و النوازع الفطريه            

والمطلقـات   " عموما وال يستفذها و لكنه ينظمها و يضبطها  قال اهللا تعـالى         
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وال يحل لهن أن يكـتمن مـا خلـق اهللا فـي             يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء     

ارحامهن إن كن يؤمن باهللا واليوم االخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلـك إن              

أرادوا إصالحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف  وللرجال عليهن درجة واهللا           

  . سورة البقرة228" عزيز حكيم
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