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ملخص الدراسة
لم تتجه اآليات واألحاديث التي وردت في وجوب الدعوة إلى الله تعالى ومشروعيتها للرجال دون النساء، 

بل جاءت في س���ياق العموم من غي���ر تفريق، مثل قوله تعال���ى: زب ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژڑ ڑ ک ک ک ک گرب ]يوسف: 108[، وقوله سبحانه: زب ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ 
ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ رب ]النح���ل: 125[، وقوله جل وعال: 

زبڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ    ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ رب ]آل عمران: 104[.

ويفهم من ذلك الشراكة بينهما في هذا العمل الذي أوجبه الله على املؤمنني كافة، رجاالً ونساًء، وقد بيَّنه 
تعالى في وصفه للمؤمنني واملؤمنات بقوله: زب ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ { ]التوبة: 71[.

ها بتكاليف دونه تتوازى في الفضل  ولقد خاطب الله عز وجل املرأة مبا خاطب به الرجل، إال أنه تعالى خصَّ
واألج���ر، ويدخل في ذلك الدعوة إلى الله مبفهوم التبليغ واالحتس���اب على ذلك؛ ألن املرأة قادرة على تعلم 
ل نفسها ما ال طاقة لها به، خاصة مع انتشار التعليم  العلم وتعليمه، وتبليغه بالوس���ائل املتعددة، دون أن حتمِّ
النظامي، وتوفر وسائل التقنية احلديثة، وخروج النساء من بيوتهن حتى صار ذلك عرًفا، فاحتاجت املرأة إلى 
خطاب أختها ونصحها، وإصالحها بكل وسائل اإلصالح، واحتاج الناس مع االتساع في خروج النساء -حتى 

صار أصاًل- إلى دعوة مكثفة ومنظمة، للتبصير بأمور الدين، خاصة مع كثرة الشبهات والشهوات.

لذا فقد باتت احلاجة ملّحة اآلن إلى وضع استراتيجية متكاملة شاملة للعمل الدعوي النسائي في العالم 
اإلسالمي، حتافظ على املكتسبات، وتدرس املستقبل. وال ينبغي للحركات اإلسالمية العاملة في حقل الدعوة 
أن تُْغِفل دور املرأة عند رسم خرائط االستراتيجيات الدعوية. بهدف إحداث نقلة نوعية في العمل املؤسسي 
النسائي، والتي تؤكد بشائرها بأنها ستُؤتي ثمارها خالل السنوات القليلة القادمة -بإذن الله تعالى- بشرط 

دعمها وتقويتها ورعايتها.

حنو دور جديد للمرأة املسلمة 
يف االسرتاتيجيات الدعوية
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تعيش األمة اإلس���المية اليوم حالة من الش���تات والفوضى في الوقت الذي تتعرض فيه ملخططات ومؤامرات 
ُوضعت على أس���س علمية، واستراتيجيات معلنة صادرة من ِقَبل مراكز بحثية قوية مدعومة من قبل مؤسسات، 
وتكتالت إقليمية ودولية، تهدف إلى القضاء على أي محاولة للنهضة، في أي مجال سواء كان سياسّيًا أو فكرّيًا 

أو تقنّيًا أو اجتماعّيًا، كما أنها متجهة لكل فئات املجتمع دون استثناء. 

واملرأة كونها متثل مكوًنا رئيًس���ا من مكونات املجتمع فال غراب���ة إن كانت مركز االهتمام في اجلهود املبذولة 
لسلخ األمة عن هويتها، وتأتي استراتيجيات متكني املرأة واملؤمترات الدولية اخلاصة باملرأة والسكان لتعبِّر عن 

إصرار غير مسبوق نحو حتقيق هذه األهداف. 

وعل���ى ضوء ذلك فإن الواجب الش���رعي يحتِّم القيام بواجب البيان والنص���ح مبنهجية علمية، ويدعو لتكاتف 
اجلهود لوضع رؤية مس���تقبلية للدعوة اإلسالمية في ظل هذا التكالب األممي الصارخ الذي ال يرقب في مؤمن 

إالً وال ذمة.

وحتى يكون هذا البيان والنصح مؤثًرا وفعاالً فال بد من انطالقه من خطة استراتيجية متكاملة، من فوائدها 
أنها تنقلنا من متابعة األخطاء والترصد لها فحسب إلى إطار يكون فيه البناء هو األصل.

وهذا البحث يتناول دور املرأة املسلمة يف االستراتيجيات الدعوية، ويتناول حتديدًا احملاور التالية: 

- املوقف الشرعي من العمل الدعوى للمرأة املسلمة.

- واقع املرأة في استراتيجيات الدعوة اإلسالمية.

- أبرز التحديات التي تعيق الدور الدعوي للمرأة في العالم اإلسالمي.. الواقع، وسبل املعاجلة.

- وسائل زيادة فرص جناح املرأة املسلمة دعوّيًا خلدمة دينها وأمتها.

املوقف الشرعي من العمل الدعوي للمرأة املسلمة:

اآلي���ات واألحاديث التي وردت في وجوب الدعوة ومش���روعيتها لم تتجه للرجال دون النس���اء بل جاءت في 
س���ياق العموم من غير تفريق، مثل قوله تعالى: زب ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک 

د. رقية بنت حممد احملارب
املشرفة العامة على مؤسسة »لها أون الين« واألستاذ املساعد بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
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گرب ]يوسف: 108[، وقوله سبحانه: زب ہ ہ 
ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ 
ۋرب  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

]النح���ل: 125[، وقوله جل وع���ال: زبڳ ڳ ڳ 
ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۀ رب ]آل عمران: 104 [، وقال سبحان�ه وتعالى: 

زب ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ 
ڦڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ رب ]آل عمران: 

110[، وقال جل جالله: زب چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ  ڎ   ڎ ڈ رب ]فصلت: 33[ وقال 

تب���ارك وتعال���ى: زب ک گ گ گ گڳ 
ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ہ ھ ھ رب ]التوبة: 71[. 

والوالية تكون في احملبة واإلخاء، والنصح والنصرة، 
ويفهم منه الش���راكة في هذا العمل الذي أوجبه الله 

عليهم، وقد بيَّن���ه تعالى بقوله: زب ڳ ڳ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ڳ 

ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ { ]التوبة: 71[.

وقوله تعالى: زب ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ{    
داّل على الدعوة، بل إن ذلك أصلها ومخها وعصبها.

كما أن الل���ه عز وجل خاطب امل���رأة مبا خاطب به 
الرج���ل، إال أنه تعالى خصها بتكاليف دونه تتوازى في 
الفضل واألجر، كما دل عليه حديث أس���ماء بنت يزيد 
ابن الس���كن رضي الله عنها، أنها أتت النبي صلى الله 
عليه وس���لم وهو بني أصحابه، فقالت: بأبي أنت وأمي 
إني وافدة النس���اء إليك، واعلم -نفس���ي لك الفداء- 
أما إنه ما من امرأة كائنة في ش���رق وال غرب سمعت 
مبخرجي هذا أو لم تس���مع إال وه���ي على مثل رأيي: 
إن الله بعث���ك باحلق إلى الرجال والنس���اء فآمنا بك 
وبإلهك الذي أرس���لك، وإنا معشر النساء محصورات 
مقصورات، قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم، وحامالت 

لتم علينا باجلمعة  أوالدكم، وإنكم معاش���ر الرجال ُفضِّ
واجلماعات، وعيادة املرضى، وش���هود اجلنائز، واحلج 
بعد احل���ج، وأفضل من ذلك اجلهاد في س���بيل الله، 
ا أو معتمًرا أو مرابًطا  وإن الرج���ل منكم إذا خرج حاّجً
حفظنا لكم أموالكم، وغزلن���ا لكم أثوابكم، وربينا لكم 
أوالدكم، فما نش���ارككم في األجر يا رسول الله؟ قال: 
فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه 
كله، ثم قال: »هل س���معتم مقالة امرأة قط أحسن من 
مسألتها في أمر دينها من هذه؟« فقالوا: يا رسول الله 
ما ظننا أن املرأة تهت���دي إلى مثل هذا. فالتفت النبي 
صلى الله عليه وسلم إليها، ثم قال لها: »انصرفي أيتها 
املرأة وأعلمي َمن خلفك من النس���اء أن ُحْس���ن تبعل 
إحداكن لزوجها، وطلبها مرضات���ه، واتباعها موافقته 
تعدل ذلك كله«. ق���ال: فأدبرت املرأة وهي تهلل وتكبر 

استبشاًرا.)1)

ويدخل ف���ي ذلك الدعوة إلى الل���ه مبفهوم التبليغ 
واالحتس���اب على ذلك، إال أن امل���رأة قادرة على تعلم 
ل  العلم وتعليمه، وتبليغه بالوسائل املتعددة، دون أن حتمِّ
نفس���ها ما ال طاقة لها به، خاصة مع انتشار التعليم 
النظامي، وتوفر وسائل التقنية احلديثة، وخروج النساء 
من بيوته���ن حتى صار ذلك عرًف���ا، فاحتاجت املرأة 
إلى خطاب أختها ونصحها، وإصالحها بكل وس���ائل 
اإلصالح، واحتاج الناس مع االتساع في خروج النساء 
-حتى صار أصاًل- إلى دعوة مكثفة ومنظمة، للتبصير 

بأمور الدين، خاصة مع كثرة الشبهات والشهوات.

ولس��ائل أن يق��ول: أال يكف��ي الرج��ال ملخاطب��ة املرأة، 
خاص��ة م��ع كث��رة القن��وات احملافظ��ة، ومواقع الش��بكة 
العنكبوتية، وتوف��ر الكتب وغريها؟! ملاذا احلاجة للمرأة 

للقيام بذلك؟ 

واجلواب أن يقال: إن املرأة عندما تدعو إلى الله عز 
وجل، وتنشر العلم الشرعي، فإمنا هي تنفع نفسها في 
املقام األول، وتستجيب ألمر ربها بتبليغ الدين، هذا من 
)1) أخرجه البيهقي في شعب اإلميان )420/6، رقم 8743) ، وابن عساكر 

.(363/7(
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جهة، ومن جهة أخرى، فإن املرأة حني تس���مع للمرأة، 
فإن مجال املناقشة أوسع، والتعبير عن األفكار واملواقف 
أسهل، ورمبا احتاجت سائلة أن تُِسّر بأمر تستحي من 
مصارحة الرجل ب���ه، وأكبر دليل على ذلك ما نراه من 

إقبال كبير على احملاضرات والندوات النسائية.

وقيام النس���اء بأدوار قيادية ف���ي املجاالت التربوية 
واالجتماعي���ة والتعليمية يدخل في مفهوم الدعوة إلى 
الله، إذا ُوجدت الني���ة الصاحلة، ولذا فإن القول بأن 
املرأة ليست معنية بالدعوة إلى الله، وأن دورها محصور 

في أدوار محددة يفتقر إلى فهم الطبيعة البشرية.

واقع املرأة يف اسرتاتيجيات الدعوة اإلسالمية:

ال يُغف���ل دور املرأة في 
الدعوة إلى الله عند رسم 
الدع���وة  اس���تراتيجيات 
اإلس���المية ل���دى غالب 
احلركات اإلسالمية، ولذا 
نرى جناًحا طيًبا للخطط 
املوضوعة إلى حد كبير في 
تخريج جيل من القياديات 

وجدن أنفسهن أمام فرص دعوية ال حصر لها.

وف���ي الوقت الذي تعددت فيه ف���رص عمل املرأة، 
وما تبعه من إنش���اء املؤسس���ات النس���ائية الرسمية 
واألهلية، وانتش���ار التعليم بكافة مس���توياته، وكثرة 
املناب���ر اإلعالمي���ة م���ن صحف ومج���الت وقنوات 
فضائية، ومواقع إلكترونية وغيرها، فقد نتج عن هذا 
بروز تغي���رات اجتماعية واقتصادية حتَّمت تطوًرا في 

التفكير واألساليب ملواكبة املستجدات.

وال بد من االعتراف بأن ظروف تش���كل هذا اجليل 
النس���ائي، الذي وجد نفس���ه ف���ي رأس الهرم دون 
مؤهالت كافية، أوجد فجوة كبيرة بني الواقع واملأمول، 
وكوَّن شعوًرا اتسم بالتش���اؤم والقلق من عدم القدرة 
عل���ى القيام باملبادرات الضرورية، مللء الفراغ وس���ّد 

الثغرات. وانعقدت الندوات واللقاءات التي تبحث عن 
دور للمرأة، وتتس���اءل عن سر الغياب الذي كان مرّده 
لضخامة املتغيرات، وانكش���اف املجتمعات مع تطور 

وسائل االتصال.

من هنا بدأ احلديث مرة أخرى عن مدى تأهيل املرأة 
وقدرتها على القيام بتأسيس املش���روعات، وإدارتها 
ووضع اخلطط، وسالمة البرامج التي ُوضعت، وأدى ما 
يُشاَهد من اختراق في املنظومة الفكرية واالجتماعية 
والتربوية في األوس���اط النس���ائية إلى التساؤل عن 
غياب املرأة. وواقع احلال أن هناك جناحات كبيرة ال 
تُنَكر حققتها املرأة في البلدان اإلسالمية على املستوى 
الشعبي، والدليل على ذلك ما نلمسه من درجة العمق 
ف���ي التفكي���ر، والوع���ي، وإدراك 
للمخططات لدى فئ���ة معتبرة من 
النس���اء، وما يتحقق من فشل ذريع 
التغريبي الذي يدعم ِمن  للمشروع 
ِقبل حكومات ومؤسس���ات، وبالقوة 

العسكرية أحياًنا. 

كما أن ما نراه من تأييد س���واد 
الناس إلنشاء املؤسسات املتخصصة 
في بناء القيم واألخالق، وما يتحقق من رفض لوجود 
املنك���رات هنا أو هناك دليل ظاه���ر على بقاء فطرة 
الناس الطيبة وحّبهم لدينهم، ومع ذلك فإن اإلمكانيات 
املتوفرة للمس���لمني تفوق ما هو متحقق من جناحات، 
األمر الذي يحّتم التفكير بجدية في استثمار الفرص، 
ووضع االستراتيجيات اجلديدة التي تستحضر الواقع 

وتقرأ املستقبل.

إن شيوع كثير من املفاهيم مثل )اخلطة االستراتيجية 
– اجل���ودة – األهداف – الرؤية والرس���الة – معايير 
التقيي���م – بناء املناهج- أس���س التفكير الس���ليم – 
املهارات الفردية – العمل املؤسسي – العمل اجلماعي- 
الدراسات املستقبلية -.. إلخ) لدى بعض قيادات العمل 
الدعوي، دليل آخر على النهضة احلضارية التي تعيشها 
املرأة املسلمة بشكل عام، والنخبة املثقفة بشكل خاص، 

واق���ع احل���ال أن هن���اك جناح���ات كب���رة ال ُتنَك���ر 
حققته���ا املرأة يف البلدان اإلس���المية على املس���توى 
الش���عيب، والدلي���ل على ذلك ما نلمس���ه م���ن درجة 
العم���ق يف التفك���ر، والوع���ي، وإدراك للمخطط���ات 
لدى فئة معتربة من النس���اء، وما يتحقق من فش���ل 
ذري���ع للمش���روع التغري���يب ال���ذي يدع���م ِم���ن ِقبل 

حكومات ومؤسسات، وبالقوة العسكرية أحياًنا. 
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وهذا أمر وإن لم يكن قد وصل بعُد إلى املستوى املأمول 
إال أنه يبشر باخلير، ويش���ي بإحداث نقلة في العمل 
املؤسس���ي النسائي، سنش���هد ثمارها خالل السنوات 

القادمة بإذن الله بشرط دعمها وتقويتها.

واليوم نرى أن مش���اركة املرأة في اس���تراتيجيات 
الدعوة اإلسالمية تختلف باختالف امليادين واختالف 
البلدان، على تفاوت في مس���توى املش���اركة بحسب 
الظ���روف الثقافية والسياس���ية واالجتماعية، إال أنه 
من املالحظ تطور مش���اركة املرأة في امليدان الدعوي 
بشكل عام، بس���بب احلاجة ملقاومة الفكر التغريبي، 

ووجود املرأة في ميادين العمل بصورة أكبر.

وم���ن ص���ور هذه املش���اركة ف���ي وض���ع وتنفيذ 
االس���تراتيجيات ما يتعلق بالعمل النس���ائي الدعوي 
في فلسطني، ولست بصدد احلديث عن تاريخ العمل 
النسائي الفلسطيني، لكنني أعرض ملالمح عامة، تدل 
على أن هناك تطوًرا كبيًرا في املس���توى الفكري لدى 
املرأة الداعية الفلس���طينية، اقتبسته من بحث حول 
غ���زة، وهي إحدى أهم املناطق في فلس���طني، وأظن 
أن هن���اك جهوًدا كبيرة مماثلة في بالد أخرى كمصر 
واملغ���رب، والس���ودان وماليزيا، وتركي���ا وغيرها لم 

تسعفني املراجع املتوفرة لدي من ذكرها هنا:

ففي فلس���طني جند أن املرأة تش���ارك بفاعلية في 
جلان الوعظ واإلرش���اد، والقيام بإنش���اء املؤسسات 
الدعوي���ة، وتدرس في اجلامعة اإلس���المية في غزة 
اليوم اآلالف من الطالبات الالتي اخترن التخصصات 
الدعوية، وهذا عدد ف���اق كل التصورات، وألول مرة 
في تاريخ فلس���طني يكون هناك ع���دد من األخوات 
احلاصالت على معدالت ممت���ازة في نتيجة الثانوية 
العامة يخترن قس���م أصول الدي���ن، ومن اإلجنازات 
الكبيرة إنشاء مشروع إلعداد الداعيات، باإلضافة إلى 
تنفيذ العديد من الدورات املكثفة في التالوة والتجويد، 
ومن األمور االستراتيجية قيام وزارة األوقاف بافتتاح 
دائرة خاصة للوعظ واإلرشاد، وأخرى للقرآن الكرمي 
تختص بتحفيظ القرآن الكرمي وتالوته، وكل ما يتعلق 
اظ«  بعلوم القرآن، وأنش���ئ ما يس���مى ب�»ديوان احُلفَّ

الذي يعمل على تنش���يط األخوات احلافظات للقرآن 
الك���رمي، وتثبيت القرآن في قلوبهن، وما يتبع ذلك من 
برامج تربوية من خالل املخيمات الصيفية في العطلة 
حلفظ القرآن الكرمي والتربية على آدابه، ومتتد هذه 

املخيمات لتشمل اليوم كله لكافة املستويات. 

كما أن مركز القرآن الكرمي باجلامعة اإلسالمية وجد 
رواًجا كبيًرا على مس���توى املس���اجد في كل منطقة من 
املناطق في غزة عب���ر احملافظات اخلمس، ومت تخريج 
داعيات بأعداد طيبة ومستويات ممتازة، وكن يتلقني العلم 
على أيدي علم���اء متخصصني في هذا املجال، وخاصة 

مجال فن التعامل مع الناس، وكيف ندعو الناس.)1)

ومثال آخر من اململكة العربية السعودية؛ حيث توجد 
كثير من األنش���طة املتعددة املوجه���ة للمرأة، وميكن 
القول ب���أن املرأة صار معترًفا بها داخل املؤسس���ات 
طة وقائدة، في انتقال نوعي من دور  الدعوية، كمخطِّ
التنفيذ فحسب. كما أن الندوات واملؤمترات اخلاصة 
بالدع���وة ال ميكن اعتبارها مكتملة إال بحضور املرأة، 
كمش���اركة بفكرها وخبرتها وعلمه���ا، وهذا يدل على 
دور بارز منتظر منها، عبر إدخالها كعنصر مؤس���س 
وفاعل داخل األطر االستراتيجية في جميع املجاالت، 
بل بدا جلّيًا عناية الدعاة والعلماء واملثقفني بدور املرأة 
الفاعل في املجتمع م���ن خالل احملاضرات والندوات 
والكت���ب واملقاالت، وقامت جمعي���ات متخصصة في 
رسم االستراتيجية الدعوية، خاصة فيما يتعلق بجانب 
التنس���يق بني القطاعات النسوية العاملة، كما أقيمت 

مراكز بحوث متخصصة في الشأن النسائي.

ومتثل مكاتب الدعوة وتوعية اجلاليات، واجلمعيات 
اخليري���ة لتحفي���ظ الق���رآن واجلمعي���ات اإلغاثية 
واخلدم���ات االجتماعية كجمعيات األس���رة ومراكز 
االستشارات، واجلامعات واملدارس أبرز منابر الدعوة 
النس���ائية، واملنتظر قيام وزارة الش���ئون اإلس���المية 
واألوقاف والدعوة واإلرش���اد ب���دور رائد في مجال 

)1) لالستزادة انظر: واقع املرأة الداعية في فلسطني، حوار مع د. صبحي 
رشيد اليازجي على الرابط التالي:

http://www.wdawah.com/contents/23343 
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تعزيز حضور املرأة في املجال الدعوي، وأن يتم حتويل 
هذه اجلهود إلى مؤسس���ات وتقويتها، وإنشاء املزيد 
م���ن املعاهد العلمية املتخصصة في تأهيل الداعيات، 
وكذلك يُطلَب من اجلامعات النظر بجدية في إنش���اء 
تخصصات لتخريج املتخصصات في القضايا النسوية 

القادرات على املشاركة اإليجابية الواعية.

وم����ع أن الكتابة ح����ول االس����تراتيجيات الدعوية في 
األوس����اط الرجالية والنس����ائية ال ترقى إلى املس����توى 
املأمول، إال أن احلاجة ملّحة اآلن إلى وضع استراتيجية 
متكاملة ش����املة للعمل الدعوي النس����ائي ف����ي العالم 
اإلسالمي حتافظ على املكتسبات، وتدرس املستقبل؛ ألن 
وضع االس����تراتيجيات الدعوية عانى من التجاهل لفترة 
طويلة من ِقَبل املؤسس����ات الرسمية واألهلية، وال توجد 
-بحسب ما توفر لي من معلومات- استراتيجية وضعتها 
هيئة أو منظمة أو دولة إس����المية تُعنَى بالعمل الدعوي، 

وأخذت على عاتقها تنفيذها وفق مدة زمنية على مستوى 
األمة، وأعني بذلك أهل الس����نة، إال أن هناك اجتهادات 

ميكن اعتبارها نواة لوضع استراتيجية دعوية نسائية.

 التحديات اليت تعيق الدور الدعوي 
 للمرأة يف العامل اإلسالمي 

وكيف ميكن التغلب على تلك املعوقات؟
في سياق العمل نحو كتابة استراتيجية دعوية نسائية؛ 
فإنه يل���زم بحث التحديات التي تواجه املرأة الداعية، 
وسيكون احلديث متجًها للعقبات التي يواجهها اجلنس 

النسائي بشكل عام في مجتمعاتنا:

أواًل: ضع��ف العناي��ة بال��دور النس��ائي الدع��وي على 
املستوى الرمسي:

لقد تطور الوعي لدى اجلمعيات الدعوية واملؤسسات 
العلمية والفكرية، وبدأت بإشراك املرأة في التخطيط 
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ووضع االس���تراتيجيات، واجتهت كثير من املؤسسات 
اخلاصة إلى استش���ارة املرأة، وأوكلت لها أدواًرا كبيرة 
ومؤث���رة، إال أن هذا الدور بقي مح���دوًدا في اجلانب 
الرس���مي؛ ألس���باب تتعلق تارة مبكافحة ما يس���مى 
باإلره���اب، وأخرى بعوامل فكري���ة، ففي بعض الدول 
ال يوجد في وزارات الش���ئون اإلسالمية املعنية بش�أن 
الدعوة موظفة رس���مية تعمل ف���ي املجال الدعوي، أو 
في مجال االستشارة في الشأن النسائي، وبقي دورها 
محصوًرا في إعطاء املوافقات والتصاريح لألنش���طة 
النس���ائية، مع حتديد املأذون لهن باملشاركة بعدد قليل 
ا، وفق ش���روط صعبة، فضاًل عن أن كثيًرا من هذه  جّدً
اجلهات الرس���مية تقوم بدور املثبِّط ألي نشاط توعوي 
نهضوي؛ حيث يغيب االهتمام بتنمية مهارات العامالت 
في مجال الدعوة، ونتج عن ذلك وقوع هذه املناش���ط 
الدعوية رهينة اجتهادات فردية أو مؤسس���ية تطوعية، 
وه���ذا يُبِرز حج���م التحدي؛ إذ تفتق���د اجلهات غير 

الرسمية للقوة والدعم واخلبرة. 

إن تطور العمل الدعوي النس���ائي تواجهه صعوبات 
التخطيط املتخصص، والتنفيذ املستمر، فأغلب األعمال 
الدعوية النسائية تعتمد على اجلهود الفردية، حتى ولو 
تلبست بإطار مؤسس���ي، ولنضرب مثاًل على املقومات 
واإلمكانات املتوفرة للمنصرين لندرك الفرق الهائل في 
املقدرات، وما ينتجه هذا م���ن آثار، فقد أجرت مجلة 
األس���رة في عددها )104) مقابلة مع أحد القساوسة 
الذين منَّ الله عليهم باإلس���الم ذك���ر فيها مقارنة بني 
نشاط التنصير ونشاط الدعوة اإلسالمية جاء في هذه 

املقارنة معلومات مهمة انظرها في اجلدول املقابل. 

ثانًيا: تعدد األدوار املناطة باملرأة:

إن املهمة التي تقوم بها املرأة في بيتها كبيرة وأساسية 
في املجتمع، فهي منتجة ومربية ومتبعلة، ومس���ئولة 
مسئولية عامة عن بيتها، واخلروج للدعوة واالنشغال 
به���ا قد يتعارض مع واجباته���ا. وإذا لم جتد الداعية 
ولّيًا متفهًما ملهمتها، معيًنا لها، انش���غلت بأمور ليست 
الت  ذات أولوية ملثل مس���تواها؛ لذا تتعثر بعض املؤهَّ
للدعوة بعد فترة وجيزة من زواجها وإجنابها، وال يعني 

هذا أنن���ا نطالب املرأة الداعية أن تُعرض عن ُس���نة 
الله بحجة الدع���وة، ولكننا نحّث الدعاة واملثقفني أن 
ينتقوا ألنفسهم النساء املؤهالت أو املناسبات للتأهيل 
الدعوي، كم���ا أن على الرجل املعِنّي بش���أن الدعوة 
أن يبذل كل س���بيل لتأهيل زوجت���ه أو أخته، أو ابنته 
للمش���اركة الدعوية، ويصبر في س���بيل ذلك ويتنازل 
عن بعض األمور ليصل للهدف الذي تنشده األمة من 

أفرادها. 

كم���ا أن من املهم توفير الظروف املناس���بة لتمكني 
املرأة الداعية من القيام بأدوارها املتعددة، ويعني هذا 
ن وثيقة  أن املتطلبات املادي���ة والتقنية ينبغي أن تَُضمَّ
االستراتيجية الدعوية النسائية، وما يتبع ذلك من ِقَبل 
مؤسسات متخصصة مس���اندة للمرأة لغرض تسهيل 
مهمتها، وتوفير جهدها، وعلى س���بيل املثال فإن من 

البرامج املقترحة: 

الدعوة اإلسالميةالتنصريوجه املقارنة

دعم احلكومات الغربية ودعم الدعم املادي
الشركات الكبيرة.

دعم يس���ير يق���وم به أهل 
مضايقات  ظ���ل  في  اخلير 

كثيرة.

مباني ضخمة وإيرادات وبدائل األوقاف
ا.الضرائب أوقاف قليلة جّدً

إدارات كبيرة وقوية تعتمد على اإلدارة
دراسات علمية.

إدارة شخصية غير خاضعة 
ألي تقييم.

تأهيل 
الداعية

 * منذ طفولته يهيأ للدعوة.
 * يخضع لدورات علمية عميقة.

* يدرس طبيعة الشعب الذي 
 يدعو فيه.

 *  يتكلم ثالث لغات على األقل.
*  يستلم مرتبات ضخمة.

*  يرسل بطريقة عفوية.
*  بعضهم ال يعرف غير 

 اللغة العربية.
* ال يعرف كيف يخاطب 

 الشعب.
* مرتبات ضئيلة.

مشولية 
الدعوة

* تنصير وتأهيل للعمل املكتسب 
وإقامة إذاعة، وإغاثة وعالج طبي 

وكليات علمية.

* االكتف���اء بإلقاء املواعظ 
إغاثة  الكتب وأحياًنا  وتوزيع 

ونادًرا عالج.

العالقات 
الداخلية

* عالقات مع سفراء الدول 
 الغربية.

* عالقات رسمية مع وزارة 
الداخلية.

* عالقات باإلعالم والصحف.

* ال توج���د أي عالق���ات 
رسمية غالًبا.

* تعم���ل أحياًنا في اخلفاء 
مما يعرضها لإلغالق.

الطاقم 
الدعوي

طبيب وممرض ومعلم وإدارة 
مالية وإدارة متوين وسيارات 

وطائرات .
داعية ومؤن إغاثية.
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- قيام ُدور حضانة خاصة ب���أوالد الداعيات تقوم 
بواجب اإليواء أليام في بيئ���ة تربوية جيدة يؤدي إلى 

تخصيص وقت أكثر للمهمة الدعوية.

- قي���ام مؤسس���ات األعم���ال بتنظي���م امللتقيات 
واملؤمترات النسائية . 

ثالًث��ا: الضع��ف التكويين للم��رأة حيصره��ا يف جوانب 
حمددة وأعمال حمدودة:

لها ملهمتها الرئيسة بجسد  حينما خلق الله املرأة أهَّ
عاطفي غّض، ولسان أقل فصاحة وأضعف في اخلطاب 
وحتمل املش���اق، مع أنها أقدر على حتمل األلم، وذلك 
لتكون مناس���بة لإلجناب والرض���اع والتربية، والقول 
الذي ي���روِّج له دعاة التغريب بأن املرأة تتس���اوى مع 
الرجل في القوة، وأن ضعفها نتاج التربية االجتماعية 

يفتقر إلى العلمية.

وال ش���ك أن الدعوة ض���رب من اجله���اد، حتتاج 
إلى صبر وتركيز في طل���ب العلم، وطول اجتهاد في 
العب���ادة، كما حتتاج بعض املواقف لق���وة في القلب، 
وصبر على املخالف، وحتم���ل للتبعات العاطفية التي 
يفرضها الوقوف ضد اجتاه فكري، وهذا أمر ليس من 
السهل على املرأة القيام به، دون مساعدة من أطراف 
أخرى، وقد يتطلب العمل الدعوي سفًرا وطول غياب 
عن املن���زل، وهذا ال يتأتى للم���رأة على كل حال، بل 
حتتاج املرأة الداعية ملن يالزمها في السفر، وااللتزام 
باألحكام الش���رعية في الس���فر يعني بذل مزيد من 
اجله���د وحتماًل للصعاب، كما أنه���ا ملتزمة بحجابها 
مبتعدة عن مواطن االختالط، فبقيت بعض املجاالت 
غير مناس���بة لها فهي ال تظهر في القنوات، وقل أن 

تنظم املؤمترات الدولية.

وليس���ت تلك احملدودية عيًبا وال نقًصا، وإمنا هي 
كم���ال؛ ألنها ملتزم���ة بأمر ربها، ورمب���ا يطلق على 
هذا أنه نقص مج���اًزا إذا قورن مبجاالت الدعاة من 
الرجال، فهي أقل من حيث املقارنة، وإن كانت وحدها 

قد وافقت املشروع وأبلغت في حتقيق املقصود. 

وه���ذا الضعف اجِلِبلِّ���ي يعني اجتاه جه���ود املرأة 
اإلصالحية ملا يناس���ب من األعمال، وأتفق مع القول 
الذي يدعو ب���أن تركز املرأة جهودها إلى مس���اعدة 
األس���ر في مجاالت مكافحة الفقر واجلهل واملرض، 
فعاطفة املرأة جتعلها أكثر إحساًس���ا باملعاناة، وأقدر 
على تلمُّس احلاجات. وه���ذا األمر من فهم الطبيعة 
ا،  واخللقة وتضمينه في استراتيجيات الدعوة مهم جّدً
فإن م���ن العبث أن يكون اخلط���اب الدعوي معارًضا 
ملقوالت املس���اواة ومفنًدا لها في الوقت الذي تفش���ل 
فيه املمارس���ات في بي���ان هذا األم���ر وتفعيله على 
مستوى اخلطط والبرامج. ومن الظلم أن تُطالَب املرأة 
مبمارس���ة الدور ذاته الذي ميارسه الرجل وباألدوات 

عينها. 

رابعًا: الضغوط العاملية على احلكومات العربية للتوقيع 
على اتفاقيات تناقض ما تدعو إليه املرأة:

من العقبات الواج���ب االعتراف بها الضغط الهائل 
على احلكومات من خ���الل اللجان التي تراقب وتلوِّح 
بالعقوب���ات إذا ل���م يت���م تنفيذ مقررات ما يس���مى 
بالش���رعية الدولية، وهذا الضغط يتمثل في مقررات 
جملة من املؤمترات املكثف���ة املعروفة التي منها دون 

التزام بالشمولية:
1- االتفاقية اخلاصة باحلقوق السياس���ية للمرأة 

والتي صدرت في 20 ديسمبر 1952م.
2- االتفاقية بشأن جنس���ية املرأة املتزوجة، والتي 
عرضت للتوقي���ع والتصديق بق���رار اجلمعية العامة 

املؤرخ في 29 يناير 1956م.
3- اتفاقية الرضا بالزواج، واحلد األدنى لسن الزواج، 
وتس����جيل عقود الزواج، والتي عرضتها اجلمعية العامة 
للتوقيع والتصديق بقرارها املؤرخ في 7 نوفمبر 1962م.

4- العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
في عام 1966م.

5- اإلعالن اخلاص بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
عام 1967م.



الباب الثالث : العمل اإلسالمي

التقرير االسرتاتيجي السابع 188

6- اخلطة العاملية متعلقة بوضع املرأة على املستوى 
السياس���ي واالجتماعي صدرت عن مؤمتر مكسيكو 
لعقد األمم املتحدة للمرأة املنعقد حتت شعار )املساواة 

والتنمية والسلم ) عام 1975م. 

7- اتفاقي���ة القض���اء على جميع أش���كال التمييز 
ضد امل���رأة، التي اعتمدتها اجلمعية العامة وعرضتها 
للتوقي���ع والتصديق واالنضمام بقرارها املؤرخ في 18 

ديسمبر 1979م.

8- اس���تراتيجيات نيروبي املرتقبة للنهوض باملرأة 
والذي ُعقد في كينيا عام 1985م.

9- مؤمتر السكان في بكني عام 1995م. 

كل هذه املؤمترات واالتفاقيات وغيرها مما ال ميكن 
حص���ره تتعلق بوضع امل���رأة االجتماعي واالقتصادي 
والسياس���ي، وتهدف إلى حتقيق مبدأ املس���اواة في 
مختلف هذه املجاالت. كما أنها تنص على الضمانات 
الكافي���ة لذلك؛ إذ إنها تقر بض���رورة اتخاذ التدابير 
املناس���بة )مبا في ذلك التدابير التش���ريعية) للقضاء 

على جميع أشكال التمييز ضد املرأة.

ومن اإلنصاف القول ب���أن هذه االتفاقيات فيها ما 
ال يتع���ارض ومصلحة املرأة، لكن ش���رع ربنا كفل ما 
ه���و مثله وخيًرا منه، وأما م���ا فيها من بنود تتناقض 
مع الش���رع فإن عدًدا من الدول ألزمت به ولم تلتفت 
ملعارضته للش���ريعة، مما أح���دث تأثيًرا له زخم وقوة 
إعالمية في مقابل اجلهود اإلصالحية املفتقرة للدعم 

الرسمي.

ه���ذه املقررات متث���ل ضاغًطا ال يُس���تهان به على 
صانعي القرار، وجتعل من اس���تحضارها عند رس���م 

ا. االستراتيجيات أمًرا مهّمً

وقد تضمنت الوثيقة التي صدرت عن مؤسسة راند 
عام 2007م وعنوانها )بناء ش���بكات مسلمة معتدلة) 
خارطة طريق تهدف إل���ى إعطاء دور بارز للمرأة في 
تغيير املجتمع، وفي دورها ضمن الش���بكات، ووفًقا ملا 

يذكره التقرير، فالتيار )اإلس���المي) املعتدل املقصود 
هو ذلك التيار الذي: 

1- يرى عدم تطبيق الشريعة اإلسالمية.
2- يؤمن بحرية املرأة في اختيار »الرفيق«، وليس الزوج. 
3- يؤمن بحق األقلي���ات الدينية في تولي املناصب 

العليا في الدول ذات الغالبية املسلمة. 
4- يدعم التيارات الليبرالية. 

كما يحدد معايير الش���ركاء الذين سيساعدون على 
تنفيذ بناء الش���بكات )املعتدلة) بحس���ب ما ورد في 

النص التالي: 

ا أن يتم  »فيم���ا يتعلق بالش���ركاء، فمن املهم ج���ّدً
تشخيص القطاعات االجتماعية التي ميكن أن تشكل 
حجر األس���اس للشبكات املقترحة، واألولوية في هذا 
اإلطار، يجب أن تُعَطى لألكادمييني واملفكرين املسلمني 
م���ن الليبراليني والعلمانيني، وعلماء الدين الش���باب 
واجلمعيات  االجتماعي���ني،  والناش���طني  واملعتدلني، 
النس���ائية املشاركة في حملة الدفاع عن حقوق املرأة، 

والكتاب والصحفيني املعتدلني«.

أما اتفاقية القضاء على جميع أش���كال التمييز ضد 
املرأة فتعد من أخطر العقبات التي تواجه املرأة، ذلك 
ر بحسب اإلمالء الذي  أنها صيغت بطريقة خبيثة تَُفسَّ
متارسه اللجان املشّكلة، وتأتي اخلطورة من توقيع الدول 

عون.  عليها، ورفض أي حتفظ يتحفظ عليه املوقِّ

إن م���ن املهم التنبه إل���ى األدوار القادمة للصحافة 
واجلمعيات النسائية، وأنها ستكون املدخل نحو تنفيذ 
االس���تراتيجية التغريبية، من خالل التحكم بتفس���ير 
مصلحات مثل )الوس���طية) و)التسامح) و)االعتدال)، 
وجعله���ا تعني االس���تجابة ملتطلبات العومل���ة، وإلغاء 
املعاني الش���رعية التي تتنافى م���ع االنفتاح مبفهومه 

العاملي اجلديد!

من امله���م ونحن نبحث وضع اس���تراتيجية للدعوة 
اإلسالمية أن تتضمن برامج مضادة، مثل عقد ندوات 
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تؤصل املصطلحات وتفس���رها، وتب���ني حقوق املرأة 
ا لألوساط الشبابية  وواجباتها، وتقدم تنبيًها مس���تمّرً
خاصة يكش���ف ارتباط ما يُنَشر في الصحافة بإرادة 

ا. خارجية لغرض حتقيق أهداف لم تعد سّرً

خامسًا: حداثة عهد الدور الدعوي النسائي وقلة اخلربة:

املتغيرات الكبي���رة التي تواجهها مجتمعاتنا حتتاج 
إلى خبرات وممارس���ة وأس���اليب جدي���دة وأدوات 
مبتك���رة، وهذه حتتاج إلى عق���ول تبتكرها، وهو ما 
ال ميكن حتقيقه مع اخلب���رات القليلة في الصفوف 
الدعوية النسائية، فاملرأة في املجال الدعوي )املقنن) 
يعوزها املمارس���ة وطول اخلب���رة، والزهد في تتبع 
خبرات الس���ابقات في هذا املجال، فأنت جتد غالًبا 

البرامج الدعوية النسائية تبدأ 
بدون خطط وال استراتيجيات، 
جت���ارب  عل���ى  اط���الع  وال 
اآلخرين، فيكون العمل معرًضا 
إلخفاق���ات متكررة، الس���يما 
في مجال البرامج واألنش���طة 

امليدانية.

 سادسًا: قلة املوارد النسائية:

بوجه  الدعوة  تطال  املالية  التحديات  كانت  وإذا 
عام، فإن الدعوة النسائية تكاد تكون معدومة املوارد، 
فالنساء في الغالب ال ميارسن األعمال التجارية ذات 
الدخل العالي فتصبح املوارد ألعمالهن محدودة، مما 
يبقي العمل الدعوي مرتهًنا بالتطوع، ومرتبًطا به. كما 
أن اهتمام املرأة بالزينة ينعكس أيًضا في تعاطيها مع 
املناشط الدعوية فنجد أن منشًطا رجالّيًا قد يستغرق 
يحتاج  محدًدا  مبلًغا  ويكلف  مثاًل،  أسبوًعا  إع��داده 
احلرص  بسبب  املبلغ  وبضعف  أسبوعني  امل��رأة  من 
للنشاطات  املصاحب  واجلمال  الزينة  مظاهر  على 
طبيعي  نتاج  العامل  هذا  إن  نقول:  فهل  النسائية، 

زبۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ  املرأة  لفطرة 
ھ رب ]الزخرف: 18[؟ 

إن إغف���ال هذه العوامل الفطرية عند وضع اخلطط 
االس���تراتيجية، أو النظر إليها بنوع من الس���خرية، ال 
يدل على فه���م للطبيعة األنثوية، كما أن عدم االهتمام 
بها ينقص من تأثير رسالتنا الدعوية كسبب من أسباب 
تعثر اخلطوات، فإن االهتمام بعلم نفس املرأة واجب ُمِلّح 

عند التفكير في التوجه نحوها باخلطاب الدعوي.

س��ابعًا: احَليف على املرأة لدى بعض اجملتمعات وترسخ 
العادات القبلية املستندة لغري الشرع:

تواَجه املرأة في بعض املجتمع���ات بتقاليد تخالف 
الش���ريعة، فبعض األعراف متنع امل���رأة من امليراث، 
وبعضها متنعها من حري���ة اختيار الزوج، ويؤدي هذا 
التط���رف إلى تطرف مضاد يرفض الش���ريعة بحجة 
وجود ه���ذه القوانني القبلية، 
ويثور على كل حكم ش���رعي 
يخالف احلق الذي يقرره هو، 
االتفاقيات  تق���رره  الذي  أو 
الدولية ذات املصدر التشريعي 

البشري.

إن قيام جمعيات تطالب بحقوق النس���اء الشرعية 
يقط���ع الطريق على من يؤدي وظائف بالوكالة جلهات 
خارجي���ة تتخذ م���ن هذه املطالب املش���روعة لبعض 
النساء ستاًرا لها. وال جند مبرًرا للسكوت عما تعانيه 
املرأة من عنف أَُس���ِري يقوم ب���ه من ال َخالق لهم من 
الرجال؛ حيث أضحت هذه املمارس���ات سبًبا للهجوم 
على املرجعية الشرعية واملس���لَّمات الدينية بدعاوى 

التطور والتحديث ومواكبة العصر.

ثامن��ًا: ضعف التواص��ل ب��ن الداعيات من النس��اء يف 
البالد العربية خاصة:

طبيعة املرأة وارتباطاتها العائلية جتعل من الصعوبة 
عليها الس���فر املتكرر الضروري لتوثيق العالقات بني 
الداعيات، وحلضور امللتقيات واملؤمترات العلمية، كما 
أن ضعف التأهيل التقني للعامالت في املجال الدعوي 

يقلل من جناح وسائل التقنية في سّد هذه الفجوة .

إذا كانت التحدي����ات املالية تطال الدعوة بوجه عام، 
ف����إن الدع����وة النس����ائية تكاد تك����ون معدوم����ة املوارد، 
فالنساء يف الغالب ال ميارسن األعمال التجارية ذات 
الدخل العالي فتصبح املوارد ألعماهلن حمدودة، مما 

يبقي العمل الدعوي مرتهًنا بالتطوع، ومرتبًطا به. 
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تاس��عًا: اهلجمة الشرس��ة على املرأة عرب وسائل اإلعالم 
املتنوعة:

ت���رى الدكتورة نورة الس���عد أن التغيير املعرفي من 
خالل وسائل اإلعالم يحدث حينما تقوم تلك الوسائل 
بتقدمي املرأة ضمن )إط���ار معرفي) مخالف للتكوين 
املعرفي الذي لدى اجلمهور عن دور املرأة؛ فهي ناجحة 
ألنها متحررة من ضوابط القيم، ومحط األنظار ألنها 
استغلت النواحي اجلمالية في جسدها، وهي مشهورة 

ألنه ُعرف عنها مقاومة األعراف والتقاليد.. 

وتوضح »السعد« بأن عملية التغيير املعرفي هذه تتم 
عبر عملية طويلة تتنوع فيها جزئيات التكوين املعرفي 
اجلديدة التي يُراد إحاللها بدالً من املعرفة القدمية، 
وتعرب عن أسفها ألن بعض وسائل اإلعالم السعودية 

ذاتها،  باللغ���ة  تتح���دث  صارت 
مش���يرة إلى أن 40 ألف ش���ركة 
عابرة للقارات تسيطر على جميع 
وسائل اإلعالم في خمس قارات، 
وهذه الش���ركات ه���ي التي تنتج 
البرامج اإلعالمية، وهي تخاطب 
كل إنس���ان مبا يتفق مع مرجعيته 

وثقافته.)1)

التشريعات  على  الهجوم  ويكاد 
باملرأة ال  اإلس���المية اخلاص���ة 

يهدأ، سواء من خالل الصحافة أو املسلسالت، وتشويه 
احلجاب، والتقليل من شأن املرأة من خالل إخراجها 
جل���ذب القراء في الصفح���ات األخيرة من الصحف 
اليومية واملجالت والقنوات، وإبراز احلوادث الش���اذة 
التي يتس���لق من خاللها العلماني���ون للحّط من قدر 
املرأة، وإظهارها باملجني عليها من قبل اإلس���الميني 

الذين يوصفون باملتشددين.

كل ه���ذه الضغوط تضع املرأة دائًما في دوامة ردود 
األفعال، وتتسبب في االنصراف عن مشروعات البناء 

محاضرة للكاتبة د. نورة السعد، ُنشر ملخص لها في موقع لها أون الين.  (1(

الثقافي والنفسي، ومبا أن وقت املرأة محدود وطاقاتها 
كذلك، فمن الطبيعي أن تساهم هذه الهجمات -التي لم 
تهدأ منذ أكثر من قرن- في إضعاف البنية املؤسسية 
للمشروع الدعوي النس���ائي، ووقوعه في أزمة كبيرة، 
حتتاج إل���ى وقفة طويلة لوضع احلل���ول التي تراعي 

الظروف مجتمعة. 

ضرورةَ  النسائية  الدعوة  استراجتيات  تضمني  إن 
توزيع  يُتيح  املتخصصة  اإلعالمية  املؤسسات  إنشاء 

الطاقات، والتركيز على مشروعات البناء. 

وسائل زيادة فرص جناح املرأة املسلمة 
دعويًّا خلدمة دينها وأمتها

س���بق إيراد جملة من التحدي���ات التي تواجه املرأة 
الداعية، وبعض املقترحات التي 
منها،  التخفيف  على  تس���اعد 
وفي س���ياق وضع استراتيجية 
للتخفيف م���ن حدتها؛ فإن من 
املهم اس���تحضار أننا هنا ندير 
هذه األمور استراتيجّيًا، مبعنى 
للدعوة  املستقبلية  الرؤى  وضع 
النس���ائية، وحتديد الرس���الة 
واألهداف، وبيان أبعاد العالقات 
املتوقعة بينها وبني بيئتها، ومن 
ذلك ضرورة دراس���ة الفرص واملخاطر احمليطة بها، 
ونقاط القوة والضعف، وكل هذا يعتبر متهيًدا وأساًسا 
التخاذ القرارات االس���تراتيجية املناسبة، مبا تشمله 

من معايير التقومي والقياس واجلودة.

وهنا نس��تعرض بعضًا من الفرص اليت ستس��اعد -بإذن 
اهلل- يف تصور احلل املنشود:

1- تثقيف املرأة ورفع مستواها العلمي:

إن إنش���اء املعاهد العلمية الشرعية املتخصصة في 
تأهيل الداعيات خطوة مهمة نحو زيادة فرص النجاح 
الدع���وي؛ ألن هذه املعاهد توف���ر االحتكاك بخبرات 

ي����كاد اهلج����وم عل����ى التش����ريعات اإلس����المية 
اخلاص����ة بامل����رأة ال يه����دأ، س����واء م����ن خ����الل 
الصحاف����ة أو املسلس����الت، وتش����ويه احلج����اب، 
والتقلي����ل من ش����أن املرأة من خ����الل إخراجها 
م����ن  األخ����رة  الصفح����ات  الق����راء يف  جل����ذب 
الصح����ف اليومية واجملالت والقن����وات، وإبراز 
احل����وادث الش����اذة ال����يت يتس����لق م����ن خالهل����ا 
العلماني����ون للح����ّط من قدر امل����رأة، وإظهارها 
باجمل����ي عليه����ا م����ن قب����ل اإلس����الميني الذين 

يوصفون باملتشددين.
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دعوية راسخة، ومتّدها مبرجعية موثوقة الستشارتها، 
كما أن اهتمام هذه املعاهد بتأصيل املسائل املستجّدة 
يعطي حصانة للدارس���ة، ويقوِّي م���ن قوتها العلمية، 

ويزيد من ثقة املدعوات بها. 

وبالتأكيد ف���إن اإلطار املنهجي ال���ذي يحكم هذه 
املعاهد سيكون له أثر بالغ على الدارسة؛ كونه يؤسس 
لتفكير مس���تقر ناضج منطلق من أص���ول ثابتة. إن 
ة لظهور مؤسس���ات تكون مهمتها توفير  احلاجة ماسَّ

البنى التحتية للمناهج الشرعية النسائية وتأليفها.

2- تدريب الداعيات على األسلوب اخلطايب واحلواري:

تعتبر اخلطابة أحد أهم وسائل التأثير، وحتصيلها 
ممكن من خالل إقامة الدورات التدريبية املتخصصة 
في اخلطابة، ووس���ائل التأثير، وط���رق إقناع الناس، 
وإثراء املتدربات بالكتب واحلقائب التدريبية، وتيسير 
وص���ول املتدربات من املدن والقرى، وكفالة الس���كن 
واملعيشة، للتش���جيع على مثل هذه الدورات، كل ذلك 
من شأنه تعميق الثقة بالنفس، ويعطي دفعة إلى مزيد 

من األنشطة املنبرية. 

إن طبيعة املرأة املتأثرة باجلانب العاطفي، وميلها إلى 
االستماع أكثر من القراءة يس���اعد على التخفيف من 
حدة تأثير الصحافة التي تتحكم بها النخب العلمانية، 
لذا فإن استراتيجيات الدعوة ينبغي أن تتضمن تركيًزا 
بارًزا على إنشاء )الصالونات النسائية)، وإقامة املناشط 
املنبري���ة في الكلي���ات واملدارس وامللتقيات النس���ائية 
واملجمعات التجارية. ومن جتارب محدودة فإن استجابة 
كبيرة وجناًح���ا ملحوًظا نتج من خالل تأهيل مجموعة 

من املوهوبات خلوض مجال الدعوة باخلطابة. 

3- إنشاء مراكز حبوث ودراس��ات إلمداد املرأة باملعلومات 
اليت تفيدها يف مواكبة العصر:

أصب���ح إنش���اء مراك���ز البح���وث املتخصصة في 
ش���ئون املرأة حاجة ملحة، خاصة مع تعقد األوضاع 

وتش���ابكها، وارتباط األنشطة املوجهة للنساء بجوانب 
سياس���ية وثقافية جتعل من املهم اش���تراك أكبر قدر 
من املختصني، بغ���رض التعرف على الواقع بش���كل 
دقيق، ووضع إطار للعمل الدعوي النس���ائي ش���امل 
يفي باالحتياجات، ويقوم بتعظيم االستفادة من املوارد 
املتاحة. كما تساهم هذه املراكز في الداللة على آليات 
جديدة من التواص���ل املعرفي والتأثير الفكري، وتتيح 
التواصل م���ع الباحثات في كل مكان،  كما تس���اهم 
هذه املراكز في دراسة املسائل املستجدة في القضايا 
الدعوية النسائية، وتوفير املعلومات في وقت قياسي.

4- تدري��ب الداعيات على اس��تخدام التقنية احلديثة 
يف التواصل:

إن استخدام التقنية احلديثة في تبليغ الدعوة أصبح 
ُمس���لًَّما به؛ لذا فمن املهم على الداعيات إلى الله أن 
يكون لكل منهن موقع شخصي تتواصل فيه مع أقاربها 
وجيرانه���ا وزميالتها في العم���ل وصديقاتها، وعموم 
الناس تعليًم���ا وتعلًُّما، ودعوة إلى اخلير، وإجابة على 
أسئلة الناس، ووقوًفا معهم في مشكالتهم االجتماعية. 
كما أن إمكانية بّث احملاضرات والدروس على الشبكة 
العنكبوتية ميثل فتًحا كبي���ًرا أمام الداعيات إلى الله 

لبّث الدعوة إلى املسلمني وغيرهم أينما كانوا.

5- املسامهة يف رفع مستوى الداعيات األكادميي:

الشهادات العليا أصبحت مطلًبا لاللتحاق بصفوف 
الداعي���ات البارزات واملؤثرات، ورمب���ا أيًضا في نيل 
التصريح الرس���مي للمس���اهمة في الدعوة، لذا فمن 
املهم التعاون مع القائمات بالدعوة لنيل درجات عليا؛ 
عن طريق تسهيل شروط االلتحاق ببرامج الدراسات 
العليا كش���رط التخصص، وسنة التخرج والعمر، ومن 
ذلك التواصل مع الناش���طات االجتماعيات واملثقفات 
والصحفيات وعضوات هيئة التدريس في اجلامعات، 
بهدف بيان مهمته���ن احلضارية في الدفاع عن القيم 
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واملبادئ، وحتميلهن املس���ئولية، وشرح بعض اجلوانب 
املرتبطة مبطالب مشروعة في ذاتها للمرأة.

6- التفاعل العاملي:

في خطوة نحو إثراء الداعي���ات باملفاهيم العاملية، 
وإلكس���ابهن اخلبرة ف���ي احل���وار واملواجهة، ميكن 
ترشيح عدد من املش���تغالت في الدعوة للتدريس في 
جامعات عاملية وفق ضوابط ش���رعية، ليتيس���ر لهن 
فرصة االلتقاء بالناشطات في البلدان األخرى، ولنقل 
الرسالة الدعوية إلى مجتمعات هي في أمّس احلاجة 
إليه���ا، خاصة تلك التي تنتش���ر فيها البدع واملفاهيم 
املغلوطة ع���ن الدين، وتلك املس���تهَدفة من جماعات 
التنصير والرفض، خاصة في إفريقيا، واجلمهوريات 
املستقلة عن االحتاد السوفييتي كطاجكستان، وألبانيا 

والبوسنة وغيرها.

كما أن إيجاد الفرص للنساء القائمات بالدعوة في 
البالد اإلسالمية وغير اإلسالمية لاللتحاق بالدراسات 
الشرعية في اجلامعات اإلسالمية وكفالتهن ودعمهن 

بعد التخرج، مساهمٌة كبيرة في توطني الدعوة .

ويأتي موس���م احلج ليمثل فرصة كبيرة إلكس���اب 
النس���اء الداعيات فرًصا ال حُتَصى م���ن االحتكاك 
مبثقفات وداعيات، من دول العالم املختلفة، واستغالل 
ع احلجي���ج لبّث الدع���وة والتواصل مع  مواس���م جتمُّ
حمالت احلج وفق خطة مدروسة، وميكن إنشاء مكتب 
متخصص في هذا املجال ليس���اعد في حتقيق ذلك، 
ويؤه���ل الداعيات، ويتواصل مع مس���ئولي احلمالت 

لوضع البرامج املناسبة.

ومتثل الكتابة وس���يلة مهمة للتواصل مع القائمات 
بالدعوة في كل بالد العالم، فالتجارب املوثقة والتقارير 

املفصلة جتعل من تكرار النجاحات أمًرا ممكًنا. 

توصيات ومقرتحات
باإلضافة ملا متت اإلش����ارة إليه من قبل فإنه يلزم 
التواص����ي باالئتالف والتعاون، فف����ي عصر تتكاتف 
فيه اجلهود للوقوف ضد اإلس����الم ينبغي أن تتكاتف 
اجلهود املس����لمة لدفعه، وتتعاون لنش����ر دين الله في 
املعمورة، وفي هذا اإلط����ار ينبغي ملن تتحمل الدعوة 
إلى الله أن حترص عل����ى االئتالف والتعاون لتحقيق 
مقاصد الش����ريعة لعمارة األرض؛ فاالجتماع وتوحيد 
الكلمة بني الداعيات إلى الل����ه من ألزم الضرورات، 
قال تعالى: زب ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ رب. 

ونع���ى الله على أه���ل الكتاب تفرقه���م، واختالف 
كلمتهم، بل عدَّ هذا من صفات املشركني الذين أُمرنا 

مبخالفة هديهم، فقال تعالى زب ہ ہ ہ ہ 
 . رب  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ   ھ 

]آل عمران: 105[

ووج���ود منهج واضح في قبول اخل���الف والتعامل 
مع���ه بعيًدا عن فرض الرأي بغير حجة من الله قائمة 

من أس���باب االجتماع، قال تعالى زب ەئ وئ وئ 
ی  ىئ    ىئىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ    ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ 

ی ی رب ]املائدة: 2[. 

كما أن االلتفاف حول مرجعية واحدة في البلد الواحد، 
أو على األقل القبول مبرجعية عند االختالف وتفاوت 
وجهات النظر، يعتبر أساًسا جلمع الكلمة، واالستعانة 
لتحقيق وحدة الصف بتعليم الناس األصول والتفسير، 
والعناية بقلوبهم وصالحه���ا، والتعاون والتواصل مع 
املخالف قدر االستطاعة، واإلعراض عنه دون التثريب 
عليه عند ع���دم القدرة على احتوائه، ومدافعته بأهل 
اخلير عند استطالته وتعديه. كما ينبغي التواصل مع 
مرجعية املخالف ملعرفة سبل االتفاق، فإن األقران قد 
يختلفون غيرًة وحسًدا ال أصاًل وال منهًجا. وقد وجدنا 

من ذلك كثيًرا في التاريخ املاضي واملعاصر.
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وم���ن املهم كذل���ك إيجاد آليات للتنس���يق وتوحيد 
اجله���ود الدعوية عبر الفضائيات م���ن خالل مكتٍب 
لتنس���يق اجله���ود الدعوية للتقليل م���ن التضارب أو 
التباين ف���ي الطرح، وتخفيف ح���دة تناقض احللول 

املقترحة، وتوفير اجلهود، وترتيب أوقات البث. 

واألمر ذاته ينطبق عل���ى مواقع اإلنترنت، وهي من 
أنفع الوسائل وأكثرها فائدة، فاملوقع عبارة عن مكتبة 
ا باملعلومات عن اإلسالم، معروضٍة  ضخمة، وغنية جّدً
لع عليها  ���ان للماليني من الناس، وبعدة لغات، يطَّ باملجَّ
الن���اس في أي زمان ومكان. كما أنها تتيح التعبير عن 

الرأي بحرية.

وكذا يجب تنظيم احلم���الت اإلعالمية التي تؤدي 
إلى بيان احلق ونصرته. 

كما أن إنش���اء املواقع اإللكترونية التي تُعنَى باملرأة 
واألس���رة، وتتناول الش���أن العام بالبي���ان والتوجيه 
املنضبط بالضوابط الش���رعية من أقوى وسائل نشر 
اخلي���ر، ومن أمنت ما ميكن االعتم���اد عليه في بيان 

سبيل املجرمني والتحذير منها.

 ومما يعني على وضع االستراتيجية االهتمام بالرسائل 
العلمية العالية ونش���رها، واالهتمام اخلاص باإلعالم 

اجلديد الذي أصبح من أقوى وسائل اإلعالم.

إن إشراك املرأة في وضع استراتيجيات الدعوة أمر 
محمود، وهو من أسباب إتقان األعمال، نسأل الله أن 
يوفقن���ا جميًعا ملا يحبه ويرضاه، ويجعلنا ممن أخلص 

نيته، وأصلح عمله. 

املراجع:

1- تاريخ دمش���ق البن عساكر »نس���خة إلكترونية، 
موسوعة املكتبة الشاملة«.

2- راند: »خرائط وطرق« لصناعة شبكات إسالمية 
معتدلة واستراتيجيات الختراق العالم اإلسالمي.

3- موقع لها أون الين.

4- الدكت���ورة حفيظة ش���قير، االتفاقيات الدولية 
وحقوق املرأة في العالم العربي. 

5- مجلة الداعي الشهرية، الصادرة عن دار العلوم 
ديوبند الهند، عدد رمضان 1429ه�.

 6- واقع امل���رأة الداعية في فلس���طني.. حوار مع 
د. صبحي رشيد اليازجي.

7- هندسة الدعوة، إصدار موقع دعوتها.

8- مجلة األسرة، عدد 104.
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معلومات إضافية

مناذج من داعيات العصر النبوي

أفقه نساء األمة، أم املؤمنن »عائشة بنت أيب بكر«:

بنت اإلمام الصديق األكبر، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن 
عامر بن عمرو بن كعب بن س���عد بن تيم بن مرة، بن كعب بن لؤي؛ القرشية التيمية، املكية، النبوية، أم املؤمنني، 

زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أفقه نساء األمة على اإلطالق. 

تزوجها نبي الله قبل مهاجره بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد، وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر شهًرا، وقيل: 
بعامني. ودخل بها في شوال سنة اثنتني، منصرفه - عليه الصالة والسالم- من غزوة بدر، وهي ابنة تسع. 

فروت عنه علًما كثيًرا طيًبا مبارًكا فيه. وعن أبيها. وعن عمر، وفاطمة، وس���عد، وحمزة بن عمرو األس���لمي، 
وجدامة بنت وهب. 

ث عنها عش���رات من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ومن التابعني، ومسند عائشة يبلغ ألفني ومائتني  حدَّ
وعشرة أحاديث. اتفق لها البخاري ومس���لم على مائة وأربعة وسبعني حديًثا، وانفرد البخاري بأربعة وخمسني، 

وانفرد مسلم بتسعة وستني. 

يقول صاحب س���ير أعالم النبالء: »وال أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وس���لم، بل وال في النساء مطلًقا، 
امرأة أعلم منها«. 

أم املؤمنني »أم سلمة«:
الس���يدة احملجب���ة، الطاهرة هند بنت أبي أمية بن املغيرة بن عبد الله ب���ن عمر بن مخزوم بن يقظة بن ُمّرة، 

املخزومية، بنت عم خالد بن الوليد، سيف الله؛ وبنت عم أبي جهل بن هشام. 

من املهاجرات األول. كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند أخيه من الرضاعة: أبي سلمة بن عبد األسد 
املخزومي، الرجل الصالح، دخل بها النبي صلى الله عليه وس���لم في سنة أربع من الهجرة. وكانت آخر من مات 

من أمهات املؤمنني.

كانت تُعّد من فقهاء الصحابيات، ولها جملة أحاديث، ويبلغ مس���ندها ثالثمائة وثمانية وسبعني حديًثا، واتفق 
البخاري ومسلم لها على ثالثة عشر حديًثا. وانفرد البخاري بثالثة، ومسلم بثالثة عشر حديًثا.

روى عنها: س���عيد بن املسيب، وشقيق بن سلمة، واألسود بن يزيد، والش���عبي، وأبو صالح السمان ومجاهد، 
ونافع بن جبير بن مطعم، ونافع موالها، ونافع مولى ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، وشهر بن حوشب، وابن أبي 

مليكة، وخلق كثير. 

أم املؤمنني »حفصة بنت عمر«:
الستر الرفيع، بنت أمير املؤمنني أبي حفص عمر بن اخلطاب رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه 

وسلم بعد انقضاء عدتها من خنيس بن حذافة السهمي أحد املهاجرين، في سنة ثالث من الهجرة. 
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روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث ومسندها في كتاب »بقي بن مخلد« ستون حديًثا. اتفق 
لها الشيخان على أربعة أحاديث. وانفرد مسلم بستة أحاديث. 

روى عنها: أخوها ابن عمر، وهي أس���ّن منه بس���ت س���نني، وحارثة بن وهب، وشتير بن شكل واملطلب بن أبي 
وداعة، وعبد الله بن صفوان اجلمحي، وطائفة أخرى. 

أم املؤمنني »ميمونة بنت احلارث«:
ميمونة بنت احلارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هالل بن عامر بن صعصعة، الهاللية. 

زوج النبي صلى الله عليه وس���لم وأخت أم الفضل زوجة العباس، وخال���ة خالد بن الوليد، وخالة ابن عباس، 
وكانت من سادات النساء.

روت عدة أحاديث، فلها سبعة أحاديث في »الصحيحني«، وانفرد لها البخاري بحديث، ومسلم بخمسة. وجميع 
ما روت ثالثة عشر حديًثا.

حدث عنها ابن عباس، وابن أختها اآلخر: عبد الله بن ش���داد بن الهاد، وعبيد بن الس���باق، وعبد الرحمن بن 
السائب الهاللي، وابن أختها الرابع: يزيد بن األصم، وكريب مولى ابن عباس، وموالها سليمان بن يسار، وأخوه: 

عطاء بن يسار. وآخرون.

العاملة الفقيهة »أم الدرداء الصغرى«:
السيدة العاملة الفقيهة، ُهَجيَْمة -وقيل: جهيمة- األوصابية احلميرية الدمشقية، وهي أم الدرداء الصغرى. 

ا عن زوجها أبي الدرداء، وعن س���لمان الفارس���ي، وكعب بن عاصم األش���عري، وعائشة، وأبي  روت علًما جّمً
هريرة، وطائفة. 

وعرضت القرآن وهي صغيرة على أبي الدرداء. وطال عمرها، واشتهرت بالعلم والعمل والزهد. 

حدث عنها جبير بن نفير، وأبو قالبة اجلرمي، وس���الم بن أبي اجلعد، ورجاء بن حيوة، ويونس بن ميس���رة، 
ومكح���ول، وعطاء الكيخاراني، وإس���ماعيل بن عبي���د الله بن أبي املهاجر، وزيد بن أس���لم، وأبو حازم األعرج، 

وإبراهيم بن أبي عبلة، وعثمان بن حيان املري. 

قال مكحول : كانت أم الدرداء فقيهة. 

وعن عون بن عبد الله، قال: كنا نأتي أم الدرداء فنذكر الله عندها. 

وقال يونس بن ميسرة: كانت النساء يتعبدن مع أم الدرداء، فإذا ضعفن عن القيام، تعلقن باحلبال. 

قال إسماعيل بن عبيد الله: كان عبد امللك بن مروان جالًسا في صخرة بيت املقدس وأم الدرداء معه جالسة، 
حتى إذا نودي للمغرب قام، وقامت تتوكأ على عبد امللك حتى يدخل بها املس���جد، فتجلس مع النس���اء، وميضي 

عبد امللك إلى املقام يصلي بالناس. 

وعن يحيى بن يحيى الغساني، قال: كان عبد امللك بن مروان كثيًرا ما يجلس إلى أم الدرداء في مؤخرة املسجد 
بدمشق. 
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خطيبة النساء »أمساء بنت يزيد«:
 أس���ماء بنت يزيد بن الس���كن األنصارية، ابنة عم معاذ بن جبل، وكانت تسمى -أيًضا- »فكيهة«، وتُكنى ب� »أم 

سلمة« أو »أم عام األشهلية«.

بت بخطيبة النساء. من احملدثات الفاضالت ومن ذوات العقل والدين واخلطابة حتى لُقِّ

روت ع���ن النبي صلى الله عليه وس���لم عدًدا ليس بالقليل من أحاديثه، كم���ا روى عنها العديد من الصحابة 
والتابعني، وروى عنها الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه.

كانت من النسوة الالتي بايعهن رسول اللَّه )يوم احلديبية). تقول: إن رسول اللَّه قبض يده وقال: »إني ال أصافح 
النساء، إمنا قولي ملائة امرأة كقولي المرأة واحدة، أو مثل قولي المرأة واحدة« ]رواه الترمذي والنسائي[.

جال والنِّساءُ ُقُعوٌد معه، فقال: »لعل َرجاًل يقول ما فعل بأهله، ولعلَّ امرأة تخبر مبا  كانت عند رسول اللَّه )والرِّ
فعلت مع زوجها«. فس���كتوا فقالْت: إي واللَّه يا رسول اللَّه، إنَّهم ليفعلون وإنهن ليفعلَْن. فقال: »فال تفعلوا، فإمنا 

َمثَُل ذلك َمثَُل شيطان لقي شيطانة فغشيها )أي: جامعها) والناس ينظرون« ]رواه أحمد[.

وقد ش���هدت »أسماء« مع رس���ول اللَّه )فتح مكة، ثم امتد بها العمر حتى شهدت موقعة اليرموك سنة خمس 
عشرة من الهجرة. ويُقال: إنها قتلت من الروم تسعة بَعمود ُفسطاطها )خيمتها).

الفقيهة العاملة »صفية بنت شيبة«:
صفية بنت ش���يبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عبد الدار بن قصي بن كالب، الفقيهة العاملة أم 

منصور، القرشية العبدرية املكية احلجبية.

وهي راوية من راويات احلديث الثقات، روت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في سنن أبي داود، والنسائي، 
وهذا من أقوى املراسيل، وروت عن: عائشة، وأم حبيبة، وأم سلمة، أمهات املؤمنني، أزواج النبي صلى الله عليه 

وسلم، وعن أسماء بنت أبي بكر وأم عثمان بنت سفيان وغيرهن. 

حدث عنها: ابنها منصور بن عبد الرحمن احلجبي، وسبطها محمد بن عمران احلجبي، واحلسن بن مسلم بن 
يناق، وإبراهيم بن مهاجر، وقتادة، ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد الرحمن بن محيصن الس���همي 

املقرئ، واملغيرة بن حكيم وعبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور وغيرهم. 

قال يحيى بن معني : أدركها ابن جريج ولم يسمع منها، وذكرها ابن حبان في ثقات التابعني.

املصادر:

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعالم النبالء، نسخة إلكترونية:
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=6536&lang=A&bk_no=60&ID=1

اإلمام احلافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني، اإلصابة في متييز الصحابة، نسخة إلكترونية:
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=397

موسوعة األسرة املسلمة اإللكترونية:
http://islam.aljayyash.net/encyclopedia/book-14-39




