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*يف مطلع القرن العشرين ،وعندما خرجت النساء املصريات ألول مرة يف ثورة  1919للتظاهر ،سجل شاعر النيل
حافظ إبراهيم احلدث يف قصيدة
قال:
ِ
ب ََج َع ُهنَّه
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ذاك خافوا بأسهــن وأَش َفقوا ِمن َك ِ
يد ِهنَّه
فَلِ َ
َ َُ َ َ
وكأنه يصور املشهد اآلن ،وبدال من اخليل تكون الدبابات واملدرعات ،وبدال من هندنَبج القائد األملاين ،ضع أي
زعيم ،ترى ماذا قال املراقبون والشعراء واألدباء اليوم عن دورهن يف ثورة  25يناير ،ويف اعتصام رابعة العدوية ،ويف
مقاومة االنقالب.
من قراءايت أنه مل يتم اعتقال امرأة واحدة يف ثورة  ،1919أما حمنة سجون ناصر فقد طالت بضع أخوات جماهدات،
على رأسهن زينب الغزايل ومحيدة قطب (حكم عليهن بـ 10سنوات سجن) وآل اَلضييب ،ويف عهد السادات فقد حتفظ

على عدد أكَب يف إجراءات سبتمَب  1981أذكر منهن األستاذة صافيناز كاظم ،و د .لطيفة الزيات ،ويف عهد مبارك
رغم الثورة عليه – ال تسعفين الذاكرة بأمساء حمددة.
واليوم متتلئ زنازين االنقالب وعتابر سجون النساء حبوايل مائتني من الشريفات احلرائر اجملاهدات ،والقاسم املشرتك يف
التهم )مقاومة اال نقالب والسع لتررير انإنسان املصري من رب الظلم واالستعمار ) وولي حترير املرأة فق"و – إعالء
لكلمة اهلل (ولقد كرمنا بين آدم).
لقد أثبتت حقائ التاريخ ومسرية الدعوات أمهية دور املرأة يف هنضة األمم وجناح الدعوات ،وكان أبرز دور على مدار
التاريخ هو دور املرأة يف دعوة انإسالم وجتلى يف أِبى صورة.
فكانت أول املؤمنني قاطبة ه السيدة خدجية أم املؤمنني –رض اهلل عنها -آزرت وساندت وثبتت رسول انإسالم
–صلى اهلل عليه وسلم ،-ويكفينا تسجيل القرآن الكرمي لدور النساء يف سورة آل عمران و فاستجاب َلم رِبم..و
آية.195
وحاد املسلمون عن هدي القرآن وسرية النيب وصربه الكرام ،فكان ما كان من هتميش للمرأة وحجب َلا عن
املشاركة يف شئون الدنيا والدين (بقيت قلة من محلة العلم تؤكد على أصل الدور العظيم)،
وجاءت دعوة انإخوان املسلمني لتري من جديد دور املرأة املسلمة وجتدد ما انتهى من حقائ انإسالم اليت حجبتها
التقاليد عَب عصور التخلف واالحنطاط ،فأس انإمام الشهيد قسما خاصا لألخوات املسلمات واهتم بتعليمهن ،وأنشأ
املعاهد ودور الرتبية لذلك ،وكان من أصول العمل عند انإخوان تكوين بيت مسلم يقوم على دعامتيه الرجل واملرأة،
ودور الزوجة أهم يف تربية األوالد ،وأرمرت اجلهود رمرهتا املباركة ،فترملت األخوات املسلمات عبء البيوت اليت غيب
عنها رجاَلا يف السجون  20عاما طواال.
وجاءت صروة السبعينيات ،وانتشرت دعوة انإخوان يف اجلامعات ،فنشأ جيل جديد على مفاهيم انإسالم
الصريرة ،وعم احلجاب الشرع طالبات اجلامعات ،وأصبح الزي األوسع انتشارا ،وخرجت األخوات للمشاركة اجلادة
يف كل شئون احلياة والدعوة.
دخلت اجلامعة يف مطلع السبعينيات وبدفعيت طالبة واحدة حمجبة ،وخترجت منها عام  1977ونسبة احلجاب ال
تقل عن .%60
مث كانت الثمرة املباركة يف ثورة  25يناير ،وظهر القطاف يف املشاركة الواسعة لألخوات واملرأة املصرية عامة يف امليدان،
مث كانت املشاركة األوسع واالنطالقة األكَب يف اعتصام رابعة العدوية ،وه ما عاصرهتا وعايشتها بنفس على مدار 48
يوما.

كان مشهد حضور املرأة يف خيام االعتصام هو األبرز بل هو صلب االعتصام ،وكان ثباهتا ومشاركتها من أقوى
دوافع الصمود واالستمرار الستكمال ثورة يناير من أجل حتقي أهدافها ،باستعادة الشرعية إىل صندوق االنتخابات،
ورفض ده الدبابات نإرادة املصريني ،ألن ذلك هو الذي أدى فيما بعد إىل ده أجسادهم.
ومبكرا بدأت اجملازر الوحشية يف صالة الفجر أمام احلرس اجلمهوري (أكثر من  60شهيدا مصليا) مث يف شهداء
املنصة ( 120شهيد) وأنزل اهلل سكينته على اجلميع ويف املقدمة النساء الاليت يفزعن من مشهد الدماء ورؤية املوتى
(تقاليد مصرية عريقة قدمية) وثبتت املرأة يف امليدان ومل تنصرف ،بل عادت أسر الشهداء األبرار لتكون َلم خيمة خاصة
ِبوار منصة اخلطابة.
يهن ،ومل يهربن ،وتغلبت دواع
ودعن األحبة ،أزواجا وآباء وأخوة وأبناء ،وعدن ملواصلة االعتصام ،مل جيزعن ومل ّ
انإميان باهلل على الغريزة النسوية ،تثبيتا آلالف املعتصمني ،بل شاركت الطبيبات يف املستشفى امليداين نإسعاف املصابني
ورعاية املرضى ،أسر بكاملها كانت مشاركة يف االعتصام من كل أحناء مصر..
*وكانت ذروة الوحشية يف فض االعتصام يوم  14أغسط ..2013
جمزرة يشيب َلا الولدان ،راح ضريتها اآلالف بني شهيد وجريح ،وكنت وس" امليدان ختنقنا الغازات املسيلة للدموع،
وتوزع األخوات اخلل واملياه ،ومل يهنب زخات الرصاص وال قنابل الدخان اخلان  ،وال أزيز الطائرات وال هدير الدبابات
واملدرعات.
أصررن على البقاء ِبوار الرجال ،وأمام قاعات املسجد كانت َجوع منهن حتتم بالسواتر وسألتين زوجة الشهيد
طارق حممود .أستاذ الطب ،األخت إميان حسني شراتة ومعها أوالدها :كيف أصنع؟ فأجبتها :إن اهلل جاعل لنا ُمرجا،
وال بد من اخلروج عندما حتني الفرصة ،وقبل غروب مش يوم الشهداء ذهبت إىل أمتعيت ألغري مالبس املبتلة وألتفقد
الشهداء ،فرأيت عجبا مل نشهده من قبل ،وكأهنا روايات من تاريخ الصرابيات ،نساء يقفن ِبوار أحباِبن الذين
انطبعت على وجوههم الوضيئة ابتسامة الرضا قبل أن يفارقن احلياة بابتسامة البشرى اليت تلقتهم ِبا مالئكة الرمحن ،ال
صراخ وال عويل ،حىت الدموع كانت قليلة عزيزة ،مل يكن إال الصَب اجلميل واالحتساب للموقف واملرحلة بأسرها ،وكأهنن
يعاهدن الشهداء على مواصلة الطري ومقاومة االنقالب ،والطبيبات يتجولن نإسعاف من مل يزل به رم احلياة.
وكان لألخوات شرف الشهادة يف قوافل يوم الفض ،فهل ننسى أمساء البلتاج  ،وحبيبة أمحد عبد العزيز ،وغريهن ممن
يعلمهن اهلل؟
ويتكرر اجملد مرة أخرى عند مسجد انإميان ،فكنت من اخلارجني من امليدان وأدركت املسجد قبيل صالة املغرب
أل جد مئات اجلثامني للشهداء متأل ساحة املسجد ،وصلينا املغرب مث صالة اجلنازة على األطهار األبرار وأثناء املغادرة
سألتين بعض األخوات عن انإجراءات الرمسية واألوراق نإكمال الدفن فأكدت على ضرورة توثي حاالت القتل

واستخراج تصاريح الدفن نإثبات جرائم القتل العمد لالنقالبيني اليت البد أن يأيت يوم احلساب عليها يف الدنيا قبل أن
َّنثل َجيعا أمام الديان سبرانه وتعاىل.
*وبدأت مقاومة االنقالب عَب التظاهرات بعد أن اغتصب االنقالبيون وأعواهنم سلطة احلكم ،وظهر جهاد النساء
ألجل إعالء كلمة اهلل وإحقاق احلقوق للمصريني َجيعا ،جهادا متواصال حىت يومنا هذا يف مواجهة طاغية مستبد ،ظن
أنه سيقض على إرادة شعب ويقظة أمة ،وثورة يناير ،وأنه سيعيد عجلة التاريخ إىل الوراء.
وهيهات هيهات ،وكانت املشاركة األكَب للنساء ،وكانت التضريات:
هالة أبو سعيشع :طالبة دون العشرين ،بنت املنصورة اليت استشهدت بثالث رصاصات،
سهام اجلمل :النائبة يف برملان الثورة وزوجة د .حممد عبد الرمحن املرس عضو مكتب انإرشاد وعضو املكتب
التنفيذي حلزب احلرية والعدالة ..مزق رصاص الغدر قلبها وصدرها ،فكانت املرأة ِبوار الرجل.
الشاب عمار حممد بديع ابن فضيلة املرشد ،أسر بكاملها تعرضت للمرنة واالختبار.
*وصمدت النساء يف مواجهة االنقالب رغم الدماء و األشالء ،مل يرهبها رأس الذئب الطائر ،فهن حفيدات مسية
ونسيبة الصرابيات ،ودخلت النساء سجون االنقالب ،ولي َلا ذنب وال جريرة إال رفض ومقاومة االنقالب ،وكانت
أوىل من شاهدهتا بنت بلدي سامية شنن اليت كانت تلب مالب انإعدام وحصلت على تقدير عامل لثباهتا ،وتوالت
وجوه مشرقة بالصمود واألمل ،مل يرهبهن السجن ومل يزعجها مفارقة البيت وغياب األوالد (وبعضهن ودعن األزواج إىل
الزنازين واألبناء إىل الشهادة أو الَبزخ) أو مثل زوجة النائب كمال مهدي نائب الزاوية احلمراء ،ابنها شهيد وزوجها
وابنها عبد اهلل رهن احلب
رباب :أم ألربعة أوالد تعاين سرطان الكبد ،منرية :يسارية حكم عليها بسنة حب وَلا ولد رضيع ،عال القرضاوي
اليت مت اعتقاَلا مع زوجها حسام خلف انتقاما من أبيها وتعزل وحيدة عن املسجونات ،شريين خبيت صرفية َلا 4
أوالد ،جنالء ،غادة....،اخل
وصل العدد يف سجن القناطر إىل  140شريفة جماهدة ،ورمي الصرفية اليت كانت ختضع نإجراءات احرتازية وقبض
عليها من املطار ،ونتابع أخبار األستاذة هدى عبد املنعم احملامية اليت كانت حتضر جلسات حماكماتنا مع فري الدفاع
فإذا ِبا خلف األسوار.
وابنتنا عائشة الشاطر اليت مت اعتقاَلا انتقاما من أسرة جماهدة مل يكتف قائد االنقالب حبب رِّبا املهندس خريت
الشاطر وابنيه سعد واحلسن وأزواج بناته أمحد درويش وأمحد ثروت ومصطفى حسن ،فكان حب ابنته عائشة وزوجها
احملام حممد أبو هريرة ،وغريهن كثري قد ال حتضرين األمساء ،أو مل أتشرف برؤيتهن ،أسر بكاملها تعرضت لالبتالء

وانصهرت يف بوتقة احملنة لتزداد صالبة ،منرة من اهلل ،خيلص نفوسنا من شوائبها كما يتخلص الذهب بالصهر من كل
شوائبه فيخرج ذهبا إبريزا خالصا ،ولنا يف آيات آل عمران العَبة والدرس (قد خلت القرون من قبلكم.)147-137 ..
فقد رأينا املوت رأي العني وحنن ننظر ،واصطفيت ربنا أفضلنا ليكونوا شهداء وأبقيتنا للتمريص ،وحنن يف انتظار
موعودك الذي ال يتخلف ،حم الكافرين ،ونصر املؤمنني اجملاهدين الصابرين ،مل خنرج لدنيا ومل حنرص على مناصب زائلة
ومل ننخدع بزخرف كاذب ،ومل نركن إىل دنياهم ،بل بذلنا املهج واألرواح ابتغاء مرضاتك ،فثبتنا وتقبل منا َجيعا واغفر
ِ
ِ
ِ
ين
(وَما َكا َن قَـ ْوََلُ ْم إَِّال أَن قَالُوا َربـَّنَا ا ْغف ْر لَنَا ذُنُوبَـنَا َوإِ ْسَرافَـنَا ِيف أ َْم ِرنَا َوثـَبِّ ْ
ت أَقْ َد َامنَا َو ُ
لناَ ..
انص ْرنَا َعلَى الْ َق ْوم الْ َكاف ِر َ
() )147
وما زلنا مع األسر الصابرة احملتسبة :أمل حسن غراب ،بنت رئي جامعة عني مش –رمحه اهلل،-زوجة د .حممد
زنايت احملكوم عليه بانإعدام يف فض رابعة ،واليت قدمت ابنها أمحد شهيدا طالب اَلندسة يف مذحبة رابعة ،والسيدة جنفة
( 75عام) من الغربية حكم على أوالدها الثالثة إبراهيم وَيىي وعبد اهلل بانإعدام يف فض رابعة وعندما سألت أوالدها
عن أول زيارة َلا بعد انإحالة مسعت عجبا ألم عادية من ريف مصر.
أم زبيدة اليت التقيتها أثناء اجللسات بعد اعتقاَلا مع حماميها انتقاما من الـ BBCاليت روت القصة احلقيقية البنتها،
وكان معها أم عالية ،د.هدى غنية النائبة يف برملان الثورة وعضو اجلمعية التأسيسية للدستور اليت خرجت من البالد بعد
الضغوط الشديدة عليها وعلى أهلها وأوالدها بعد استشهاد زوجها هشام خفاج يف التصفيات األوىل لتسعة من
قيادات انإخوان ،فخرجت رمحة بأوالدها وأهلها من البالد لتواصل مقاومة االنقالب.
سناء عبد اجلواد زوجة أد.حممد البلتاج اليت مت تلفي قضية َلا وحب زوجها مث ابنها أن مث مطاردة خالد وحسام
فخرجت ملواصلة اجلهاد ،بسمة حممود أبو زيد مت حب والدها عضو مكتب انإرشاد وزوجها جهاد احلداد ومحاها
د.عصام احلداد...
*وجوه النساء تتواىل أمام  :ممنوعات من السفر للراق بأزواجهن (خليدة ،زهراء ،هالة) مئات من الزوجات والبنات
واألخوات ممنوعات من زيارة أهلهم وراء األسوار ،يف مقدمتهن زوجة الرئي الشرع أد .حممد مرس ملا يقرب من ستة
سنوات ،الذي ال يرى إال وجه السجان ،ولكن يف أن مع اهلل تعاىل ،وزوجة فضيلة املرشد األستاذة مسية حممد الشناوي
وبنتها ضرى ،وأسر عديدة ،بل امتد املنع إىل اآلالف اللوايت يتم منعهن من حضور جلسات احملاكمات اليت يكفل
الدستور والقانون عالنيتها ،وعندما يسمح بعض القضاة حبضورهن وف إجراءات شديدة يتم حجزهن يف أقصى وأسوأ
مكان بعيدا عن أقفاص احملتجزين املخطوفني ،فيتم التواصل بصعوبة شديدة ،ويكون التواصل بلغة انإشارة ،وبذلك
َّ ِ
ضو َن َع ْه َد اللَّ ِه
ين يَن ُق ُ
يرتكب قائد االنقالب وجنوده من الطغاة والنيابة والشرطة جرمية سجلها اهلل يف القرآن الكرمي:و َوالذ َ

َّ ِِ
ِ ِِ
وصل َويـُ ْف ِس ُدو َن ِيف ْاأل َْر ِ
ض أولئك ََلُ ُم اللَّ ْعنَةُ َوََلُ ْم ُسوءُ الدَّا ِر ( )25سورة
ميثَاقه َويَـ ْقطَعُو َن َما أ ََمَر اللهُ به أَن يُ َ َ

ِمن بَـ ْع ِد
الرعد.
نعم أعطوا املواثي وأغلظوا األميان بأال يغدروا وأال خيونوا ،فغدروا وخانوا ونكثوا أمياهنم من بعد عهدهم ،وقطعوا
األرحام اليت أمر اهلل أن توصل ومنعوا َجع مشل األزواج ،فلم يرتفعوا إىل مستوى كفار قريش الذين رقت أفئدهتم للسيدة
أم سلمة أم املؤمنني بعدما فرقوا بينها وبني زوجها وابنها ،فلم يلبثوا إال قليال مث ردوا إليها ابنها ومسروا َلا باَلجرة ،أما
هؤالء فقد خانوا رئيسهم وسجنوه وأثنني من أوالده عبد اهلل وأسامة الذي اليزال حمبوسا.
*مشاهد تتواىل حفرت األحداث بعضها يف الذاكرة وبعضها ال يزال حيا ماثال أمام العيان.
وكيف أنسى ما قالته يل أم رمحها اهلل الصوامة القوامة اليت ربت  4رجال بعد فقد الزوج عندما رأتين ألول مرة
حمبوسا مرحال من سجن القلعة (وما أدراك ما سجن القلعة ،حيث كان الترقي يف قضية االنتماء الكَبى بعد أن مت
الترقي مع أليام يف قضية اغتيال السادات يف سجن املرج) ويف مكتب املستشار وفي الدهشان ،فنزلت حكمتها بردا
وسالما على قليب وه تقول :ووال يهمك يا ابين ..أنت على احل و.
زوجيت اجملاهدة الصابرة منذ  40سنة رغم توايل احلبسات والغياب ،وبنايت سارة ومسية وأمساء املمنوعات من زياريت
ملدة  3سنوات ،فقد أنزل اهلل سكينته وفضله عليهن.
على مدار ست سنوات عجاف فهم كما أحبهم يف كنف اهلل رغم الترفظ على األموال وغياب الزوج واألب واألخ
الوحيد الذي غادر البالد الستكمال الدراسة ومواصلة اجلهاد وأحسبهم راضيات مستبشرات بفرج قريب للوطن واألمة
بأسرها ..فهكذا بذلت يف تربيتهن ولن يضيعنا اهلل أبدا.
فصَبا مسية سيعود حممد من سجنه ،وصَبا خليدة فإن اهلل جيمع مشلك على زوجك ،وصَبا سارة ستتوقف املطاردات.
أقول لكم َجيعا صَبا فإن املوعد اجلنة ،صَبا أيتها الصابرات احملتسبات َجيعا ،صَبا آل الشاطر ،وال هتنوا وال حتزنوا
وال تلتفتوا إىل من يرمى التهم جزافا.
*ولنا َجيعا مع حكم بن عطاء اهلل الدرس :وال تستغرب وقوع األكدار ما دمت يف هذه الدار ،فإهنا ما أبدت إال
مستر وصفها وواجب نعتهاو.
ووليخفف أمل البالء عنك :علمك بأنه سبرانه هو املبل لك ،فالذي واجهتك منه األقدار :هو الذي عودك حسن
االختيار ،ومن ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظرهو ،وأخريا وال يشككنّك يف الوعد عدم وقوع املوعود وإن
تعني زمنه ،لئال يكون ذلك قدحا يف بصريتك وإمخادا لنور سريرتكو.
أيتها الصابرات المجاهدات المحتسبات :كما خاطبتكم من قبل في كلمة متلفزة :اصبروا وصابروا ورابطوا
واتقوا اهلل لعلكم تفلحون ،اثبتوا واذكروا اهلل كثيرا ،الجنة حفت بالمكاره ،نحن على يقين من نصر اهلل لدعوتنا

"ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا" "أال إن نصر اهلل قريب" "ولينصرن اهلل من ينصره إن اهلل لقوي
عزيز" "يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا اهلل ينصركم ويثبت أقدامكم".

