دراسة حصرية« :البغاء ودور اإلخواف اؼبسلمُت يف التصدي لو»

أبو العريب مصطفى
ىك من وقت آلخر حرماتنا ،وهنب خَتات بلدان ،ونشر
يف زمن وطأ االحتبلؿ وطننا ،وانت
الفجور واالكببلؿ وسط أبنائنا ،وعمل على السيطرة على مقاليد األمور السياسية فاستخدـ
حكامنا ،واشًتى ذمم الكثَتين من رجالنا ،فلهث وراءه كل مفتوف حبضارتو الزائفة.
يف ىذا الزمن الذي مل يكتف االستعمار ابلسيطرة على األمور السياسية واالقتصادية والفكرية،
ونشر الفساد وسط الطبقات االجتماعية ،عمل على تدمَت البنية التحتية لشعوبنا ،وضرب
األخبلؽ يف ؿبراهبا ،فأخرج اؼبرأة سافرة ،وطمس ىوية التعليم فسخره ػبدمة أغراضو ،وأستعبد
اغبكاـ وأذانبو ،وعمل على تغريب األمة وذبريدىا من ىويتها اإلسبلمية كما اقتطع الببلد من
جسد اػببلفة اإلسبلمية فصار الشعب كاأليتاـ على موائد اللئاـ.
يف ظل ىذه الظروؼ العصيبة نشأ جيل عرؼ معٌت اإلسبلـ قوال وعمبل ،وفهم اإلسبلـ على
صبيعا؛ فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة ،وىو خلق وقوة أو
أنو نظاـ شامل يتناوؿ مظاىر اغبياة ً
رضبة وعدالة ،وىو ثقافة وقانوف أو علم وقضاء ،وىو مادة وثروة أو كسب وغٌت ،وىو جهاد
ودعوة أو جيش وفكرة ،كما ىو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء(ٔ).
ٕٔٛٛـ بعد

وقعت مصر يف قبضة االحتبلؿ اإلقبليزي يف أعقاب فشل الثورة العرابية عاـ
معركة التل الكبَت واحتبلؿ القاىرة يف ٗٔ سبتمربٕ ٔٛٛـ.
ومن مث أصبحت الببلد وملكها ألعوبة يف يد اإلقبليز وابلرغم من اػبيانة

اليت حدثت يف

صفوؼ اعبيش إال أف الشعب مل يعدـ بعد ذلك الرجل الوطٍت الذي ىب يدافع عن الببلد
ويطالب اإلقبليز ابلرحيل عن الببلد ومن أمثاؿ ىؤالء مصطفى كامل -

والذي توىف يف فرباير

ٜٔٓٛـ -والزعيم دمحم فريد -والذي توىف يف ٘ٔ نوفمرب ٜٜٔٔـ.
لقد أحكم اإلقبليز سيطرهتم

على الببلد والعباد وىيمنوا على كل نظم اجملتمع

 ،وربقق ؽبم ذلك

عن طريق االستعمار الفكري فألغوا الشريعة اإلسبلمية والعمل هبا من قانوف القضاء وحصرىا

يف قانوف األحواؿ الشخصية وعملوا على فصل الدين عن العلم واؼبدارس الدينية ،كما وضعوا
اعبيش اؼبصري ربت السيطرة ا

لعسكرية لئلقبليز وقللوا عدده

 ،وفرضوا سيطرهتم على البوليس

وقناة السويس حىت أف البعض قاؿ" إف مصر تدار من قصر الدوابرة وليس من قصر عابدين".
تعترب حياة اجملتمعات متداخلة ىف بعضها البعض فبل يستطيع أحد أف يفرؽ بُت الظروؼ
السياسية الىت ربيها اجملتمعات واغبياة اال

جتماعية واالقتصادية ،ولقد أتثرت ىذه اعبوانب

ببعضها.
اآلاثر االجتماعية لبلحتبلؿ
وال نستطيع أف نغفل الظاىر االجتماعية اليت تفشت ىف اجملتمع اؼبصري كالتبشَت واالكببلؿ
برير اؼبرأة والبغاء .
اػبلقي والسفور وما يسمي رب
فور أثر ىف تغَت أخبلؽ اجملتمع فقد ربررت

لقد كانت ؼبوجة االكببلؿ اػبلقي والعقائدي والس

اؼبرأة من حيائها وعفافها وانساقت وراء الدعوات الغربية واليت كانت يدعمها احملتل لينشر
 ،وساعده ىف ذلك الصحف الىت كانت تسَت ىف ركابو فنشرت

العرى واجملوف وسط أبناء األمة

صور اؼبرأة الىت خلعت مبلبسها على شاطئ البحر واؼبر

أة اليت تراتد السينما واؼببلىي وصوروىا

أبهنا اؼبرأة اؼبتمدينة اؼبتحضرة ،كما استغلها ىف البغاء أسوء استغبلؿ حىت عاش اجملتمع بُت
كؤوس اػبمر وأحضاف البغااي ،وانتشرت اؼبقاىي واؼببلىي الليلية واػبمارات واؼبخدرات واؿ
السري والعلٍت وبيوت الدعارة(ٕ).
البغاء
الدعارة أو البغاء ىي فعل استئجار أو تقدمي أو فبارسة خدمات جنسية دبقابل مادي ،وبسبب
ضعف الًتبية يف اجملتمعات –

وانعداـ الرقيب الوجداين واألسري ،ومع

خاصة اإلسبلمية –

زايدة وسائل التخفي اصبحت منتشرة داخل اجملتمعات.
وكثرت بيوت الدعارة واالذبار ابلقاصرات كثرة اب

مهما من اؼبراكز
لغة حىت صارت مصر مر ً
كزا ً

الدولية لتجار الرقيق األبيض الذين هبلبوف البغااي من ـبتلف األقطار ،ويبقوف يف مصر من

يستطيعوف إبقاءىن ويبعثوف ابلبقية إىل ـبتلف اعبهات ،حىت جاء يف تقرير صادر عن عصبة

زان

األمم يف صيف ٜٕٔٚـ ويف القسم اػباص دبصر ما يلي

" :لقد ثبت أف الداير اؼبصرية عبارة

عن سوؽ بغاء عظيمة للنساء والفتيات من صبيع األجناس ،وال سيما موسم السياحة يف وقت
الشتاء".
وختم التقرير دبا يلي " :بناء على ما لدينا من اؼبعلومات وابلرغم من الوسائط وسديد قوؿ

"رسل

اتما ،نضرب لذلك مثبلً
ابشا " يف تقرير سنة ٖٜٓٔـ "أف جو البغاء اؼبرخص ،ىو فاسد ً
فسادا ً
حي األزبكية حيث هبمع ذلك اغبي بُت دفتيو أسوأ عناصر اؼبدينة ويولد اإلجراـ ،ويفسد أية

قوة من قوات البوليس تقوـ إبدارة شئونو(ٖ).
يومابعد يوـ فقد جاء يف تقرير حكمدار العاصمة "القاىرة" عن
وكانت حركة البغاء تزداد بُت اؼبصرايت ً
قوات البوليس وأعمالو يف القسم السابع اػباص ابلبغاء عن عدد البغااي يف القاىرة وحدىا اؼبرخص ؽبن

رظبيًا من اغبكومة ما أييت:
السنة

عدد اؼبصرايت

عدد األجنبيات

اجملموع

بداية سنة ٕٖٜٔ

ٖٖٙ

ٖٔٛ

ٛٔٙ

آخر سنة ٕٖٜٔ

ٕٚٙ

ٗٔٙ

ٜٓٛ

بداية سنة ٖٖٜٔ

ٕٚٛ

ٓٔٙ

ٛٛٛ

آخر سنة ٖٖٜٔ

٘ٗٚ

ٓٗٔ

٘ٛٛ

أضف إىل ذلك ما يوجد يف عواصم القطر األخرى واؼبديرايت واألقاليم ،وكاف أوؿ من ضبل
لواء اعبهاد يف سبيل إلغاء البغاء الرظبي األستاذ اعبليل السيد ؿبمود أبو العيوف اؼبفتش ابؼبعاىد
الدينية ،فقد كاف منذ سنة

ٖٕٜٔـ وىو يكتب يف الصحيفة األوىل من األىراـ ربت عنواف

"مذ ابح األعراض " الفصوؿ احملزنة والرواايت اؼببكية يكشف فيها عن ـبا ٍز ومآس ربتويها
مواخَت الدعارة(ٗ).

واإلخواف منذ بداية نشأهتم وىم يفكروف تفكرا عمليا جداي يف ىذه اؼبعضلة ،بل ووضعوا لو
س ىذه اؼبهن ة ويتعرؼ طريق

اغبلوؿ العملية اليت يسر هللا ؽبم فيها وفتح قلوب كثَت فبن كاف يبار

العفاؼ  ،ولقد برزت جهود اإلخواف يف أعماؿ واقعية قبل اغبرب العاؼبية الثانية وأثنائها وبعد
انتهائها.

جهود أولية
قامت جهود اإلخواف لنشر الفضيلة وسط الناس خاصة بعد

ما استشرت الفواحش وضعف

التمسك ابألخبلؽ ،وأصبح التدين تزمتا وتشددا ،واغبياء بضاعة عفى

عليها الزمن ،ولقد ربقق

للمستعمر ما أراده من كوف كأس وغانية يفعلوف ابألمة احملمدية أكثر فبا يفعلو ألف مدفع.
لقد حاوؿ اإلخواف يف ىذه الفًتة ؿباربة ظاىرة البغاء بكل ما أوتوا من قوة فلم يكتفوا يف
معاعبة ىذه اؼبشكلة العويصة بكتابة اؼبقاالت أو إبلقاء الكلمات يف

اؼبساجد واألندية العامة،

أو برفع اؼبذكرات إىل أويل األمر يبصروهنم حبكم هللا يف البغاء فقط ،وإمبا قدـ اإلخواف حلوالً
عملية وجذرية ؽبذه اؼبشكلة بتأسيس اؼببلجئ ودور أعماؿ للتائبات.

مسجد اإلخواف جبوار دار الدعارة
كاف من ااثر شرعنة البغاء وانتشاره وسط الناس ،بقوة القانوف

اف جعل الناس ترى ىذا

الفعل كشيء عادي وكمصدر للرزؽ ،وبعض اؼبتدينُت رأوه وابءا والبد

من تجنبو ،إال أف

اإلماـ البنا مل ير فيمن يقوـ هبذا الفعل الشر اؼبطلق وكاف ينظر إليهم نظرة عطف وشفقة
وخوؼ ،ولذا ما أف طرح مكاف ألوؿ مس

االختيار على

جد لئلخواف ابإلظباعيلية ووقع

إحدى األراضي تصادؼ أف كاف جبوار بيت للدعارة واستاء اإلخواف –
الدعوة كيف تكوف جبوار بيت دعارة-

كأوؿ لبنات

لكن اإلماـ البنا كاف رده حكيما حينما قاؿ ؽبم :

إف ىذا البلد بلد إسبلمي ال يستطيع أي إنساف أف يبعدان عن أي جزء

منو ،وإننا بعوف

هللا سنقضي على ىذه البؤرة من الفساد ،وسَتحلوف عنها دبجرد أف نضع أيدينا عليها.
وابلفعل بعدما نشأ اؼبسجد زاد االلتزاـ وسط الناس وقل عدد اؼبًتددين على بيت
الدعارة فبا دفع هبؤالء النسوة ؼ

ذىنب إىل األستاذ البنا يشتكُت لو وقف اغباؿ ،وضيق

الرزؽ حي ث قل الطلب عليهن بعد تدين أىل اغبي والتزامهم ابإلسبلـ ،فاقًتح عليهن
اإلماـ الشهيد أف يبتهن مهنًا شريفة ،على أف يستأجر ؽبن مبٌت مستقبلً تلتحق بو كل من
تتوب إىل هللا تعاىل وليس ؽبا عائل ،فتوافد عليو كثَتات فبن اتب هللا عليهن.
وقد كلف اإلخواف الشيخ علي اعبداو

ي لتويل شئوف ىذا اؼبلجأ واإلنفاؽ عليو ،وترتيب

الدروس الدينية ؽبن ،وقد وفق هللا الكثَتات منهن فتزوجن وأصبحن رابت بيوت
صاغبات ،ومن مل تتزوج منهن تعلمت فن اػبياطة والتفصيل ،أو فن الطهي ،أو تربية
صبيع
األوالد ،وكاف ؽبذا العمل اعبليل أكرب األثر يف نفوس اؼبسلمُت ً
وغَتىم(٘).

ا من أىايل اإلظباعيلية

كما كاف نتيجة ؽبذه اعبهود اليت بذؽبا اإلخواف والشرفاء من ىذه األمة

أف ألفت عبنة لبحث

موضوع البغاء الرظبي دبوجب قرار ؾبلس الوزراء الصادر يف
عقدت تلك اللجنة أوؿ اجتماع ؽبا يوـ

ٛيونيو سنة

ٕٔأبريل سنة

ٕٖٜٔـ ،وقد

ٕٖٜٔـ برايسة سعادة الدكتور دمحم

شاىُت ابشا وكيل الداخلية للشئوف الصحية.

صحف اإلخواف وؿباربة البغاء
ىاصبت صحف اإلخواف ىذه الظاىرة ،وانتقدت بشدة اغبكومات اليت تسمح هبا ،ورأت أف يف إابحة
ددا كامبلً من
امتهاان لكرامة اإلنساف،
البغاء
ً
واستعبادا ـبجبلً لفئة من الفقراء ،حىت خصصت اجمللة ع ً
ً
أعدادىا للحديث عن البغاء وأضراره البالغة على األفراد واجملتمعات ،وصدر ىذا العدد بعنواف" :عدد
خاص حملاربة البغاء" ،كما كتب األستاذ البنا مقاال ربت عنواف "البغاء" ندد فيو هبذا الداء ومدى خطورتو
كثَتا ولقد عاثوا فيو الفساد ،ولقد أذلوا
على الفرد واجملتمع ،وجاء فيو :لقد انؿ خصوـ الشرؽ من الشرؽ ً
أبناءه بكل ما عرفوا من صنوؼ اإلذالؿ ،ولقد حاطوىم بصنوؼ الرزااي والنكبات ،وال أظن أف يف ذلك

كلو ما ىو أشد وال أنكى من إابحة الزان وضباية البغاء وىدر األعراض .مث قاؿ" :لست مبالغًا حُت أصارح
القراء الكراـ أبف ىذه الكلمة إف كتبتها أو تلوهتا اىتزت ؽبا أعصايب واضطربت مفاصلي ،وسبثل أمامي ما
معا ،فأسخط اترة وأشفق أخرى وأان يف كلتا اغبالُت آسف حزين.
ربويو من معاين البؤس والشر واؼبسكنة ً

آالما
البغاء أقوى معوؿ يهدـ كياف األسرة ويفكك رابطتها ،وأييت على بنائها من أساسو ،ويبدؿ ىناءهتا ً

وانتقاما ويعبث حبرمتها وقدسيتها ويناؿ من كرامتها وعزهتا ،إنو يعطل
بغضا
وسعادهتا
جحيما ،وحبها ً
ً
ً

تكوين األسر ووبوؿ بُت الشباف والزواج فهو يف الوقت الذي يفكك فيو األسر القائمة ويقضي عليها دبا
يلقي يف نفوس أفرادىا من شكوؾ وريب وظنوف وهتم وبوؿ دوف تكوين أسر جديدة ،ويبنع الشاب أف

وأخَتا ،وماذا يبقي
وزوجا ً
رحيما ً
يتزوج وأف يكوف ًأاب ً
ـبلصا فهي سبلح ذو حدين يقطع روابط األسر أوالً ً
لؤلمة من قوة إذا هتدمت األسر واكبلت روابطها وربطمت قواىا وىل األمة إال ؾبموعة أسر".

وقاـ مندوب جريدة اإلخواف عبد اللطيف الشعشاعي خبلؿ ىذا األسبوع دبقابلة جم غفَت من ذوي اغبل
والعقد يف وزارة الداخلية لبلستنارة برأيهم يف موضوع البغاء ،ولقد كاف ؽبذا اؼبوقف الثابت والقوي من
اإلخواف اؼبسلمُت بصدد إلغاء البغاء يف ذلك الوقت أف صدر قرار من اغبكومة يف أغسطس ٖٜ٘ٔـ
أبف يلغى البغاء الرظبي يف خبلؿ ثبلث سنوات ،ولكنو من اآلف لن يرخص ؼبومس جديدة ،وال يفتح منزؿ
جديد للبغاء ،وستبعد منازؿ البغاء اؼبوجودة اآلف إىل مناطق يف خارج اؼبدف ،إىل أف يتم إلغاؤىا بتسهيل
إعادة العاىرات األجنبيات إىل أوطاهنن ،والعمل على تزويج من يصلح للزواج من الوطنيات ،وإنشاء
أزواجا.
ملجأ ودور أعماؿ للمسنات ومن ال هبدف ً
وبصدور ىذا القرار مل تلن لئلخواف قناة يف ؿباربة البغاء الرظبي والسري ،واستمرت جريدهتم يف كشف
األضرار اػبطَتة الناصبة من ىذا اؼبرض الوبيل.
ىذا ومل يدع اإلخواف فرصة سبر وال حادثة تقع إال نددوا فيها ابلبغاء ،وظلوا وباربونو حىت استجابت
اغبكومة ؽبم وألغي يف األربعينيات.
ولقد قصد وف ًدا من اإلخواف السراي اؼبلكية -

وكاف على رأسهم اؼبرشد العاـ

– وقدموا عريضة

للملك يطالبوف فيها إبلغاء البغاء الرظبي والسري ،وربرمي اػبمر ،وؿباربة السفور واإلابحية ،كما
طالبوا بتحرمي اؼبقامرة ،وسن قانوف يبنع الراب ،كما طالبوا ابلعناية ابلتعليم واؼبساجد(.)ٙ
وشكل اإلخواف عبنة حملاربة البغاء حيث
كامبلً ،الذي وافق ؾبلس الوزراء
ابألعراض.

نشرت اللجنة مشروع قانوف ًف

نة مكافحة البغاء

والذي يقضي بفرض عقوابت صارمة على كل من يتجر

ؼلقد كاف ؽبذا اؼبوقف الثابت والقوي من اإلخواف اؼبسلمُت بصدد إلغاء البغاء يف ذلك الوقت
أف صدر قرار من اغبكومة يف أغسطس

ٖٜ٘ٔـ أبف يلغى البغاء الرظبي يف خبل

ؿ ثبلث

سنوات ،ولكنو من اآلف لن يرخص ؼبومس جديدة ،وال يفتح منزؿ جديد للبغاء ،وستبعد منازؿ
البغاء اؼبوجودة اآلف إىل مناطق يف خارج اؼبدف ،إىل أف يتم إلغاؤىا بتسهيل إعادة العاىرات
األجنبيات إىل أوطاهنن ،والعمل على تزويج من يصلح للزواج من الوطنيات ،وإنشاء ملجأ
أزواجا.
ودور أعماؿ للمسنات ومن ال هبدف ً
وبصدور ىذا القرار مل تلن لئلخواف قناة يف ؿباربة البغاء الرظبي والسري ،واستمرت جريدهتم يف
كشف األضرار اػبطَتة الناصبة من ىذا اؼبرض الوبيل ،وعرضت غبوادث ثبلث بيعت فيهن
فتيات واستدرجن ؽبذه الرذيلة ،فنشرت مقاالً بعنواف

" :مصر اؼبسلمة أصبحت سوقًا للدعارة

عرضا
يباع فيها الفتيات " وذكرت فيو أنو يف أسبوع واحد تقع ىذه اغبوادث اليت نعرضها للقراء ً
ليحكموا أبنفسهم أف القانوف الوضعي عاجز عن صيانة اآلداب وضباية اغبرايت ،والبد من
التشريع اإلسبلمي وإال فلدينا فوضى ويعوزىا النظاـ(.)ٚ
وؿقد كتب أحد اإلخواف قصيدة يظهر فيو حاؿ أـ ربذر ابنتها من الوقوع يف ىذا الداء فتقوؿ:
ال تلومي اي بنية
أرىفي السمع إليو

ليس من لوـ عليو
واظبعي مٍت القضية

كنت يف قدس خدري

وردة ما بُت زىري

قد بلغت اثٌت وعشر

حرة الذيل نقية

فأتى وغد لئيم

سافل القصد ذميم

وىو يب صب يهيميف صباح أو عشية
هتت يف بيداء جهلي

وىو يغريٍت ويديل

مقسما سيكوف بعلي
ً

بعد فعلتو الدنية

انؿ مٍت ورماين

منكرا حلو األماين
ً

ذرعا ابغبياة
ضقت ً

وسبنيت فبايت

فاتبعت الساقطات

يف قرار األزبكية()ٛ

مساندة اإلخواف عبمعيات ضد الغاء
كاف من ـ بدأ اإلخواف وتربيتهم مساعدة كل من يسعى إلصبلح اجملتمع حىت ولو مل يكن
منضوي ربت صفوؼ اإلخواف ،اؼبهم أف تعم الًتبية وتحارب الرذيلة.
ومن مث نشط اإلخواف يف االتصاؿ دبختلف ىيئات الشعب للتحذير من ىذا الشر اؼبستطَت،
وساندوا كل غيور وبارب البغاء ،ومن ذلك ما قاـ بو بعض الغيورين على دينهم فأنشأوا صبعية
ظبيت "صباعة مشروع ؿباربة البغاء " كاف مقرىا القاىرة بشارع الفجالة رقم  ،٘ٙوكاف مهمتها
سباما ،وكاف حضرات األعضاء
األساسية ؿباربة البغاء وؿباولة استئصاؿ شأفتو واؼبطالبة إبلغائو ً
اؼبؤسسُت ىم  :األفندية عبد اؼبنعم يونس ،وأضبد دمحم عاشور ،وأضبد عزت سليماف ،ودمحم
مصطفى علواف ،ويوسف عيسى قطب ،ودمحم أضبد علواف  ،ؼشجع اإلخواف ىذه اعبمعية
وجهودىا وكتبوا عنها يف ؾبلتهم ،بل وشاركوا فيو(.)ٜ
وعندما اعتزمت رابطة الشباب اؼبصري على تنظيم أسبوع حملاربة البغاء من  ٕٗ – ٔٚنوفمرب
ٖٜٗٔـ أرسلت إىل رئيس ربرير جريدة اإلخواف اؼبسلمُت الشيخ طنطاوي جوىري ليعلن عن
ىذا األسبوع فنشرت اعبريدة ذلك ربت عنواف " :ؿباربة البغاء "وىذا نصو  :جاءان من حضرة
صاحب التوقيع ما أييت :حضرة األستاذ الفاضل رئيس ربرير جريدة اإلخواف اؼبسلمُت.
السبلـ عليكم ورضبة هللا ،وبعد ،فإين أرجو نشر ىذه الكلمة وىي خبصوص مشروع ديٍت جليل
يرمي إىل ؿباربة الدعارة ،والريب أف ىذه األغراض طاؼبا عملتم من أجلها وطاؼبا جاىد اإلخواف
سيَػ َرى هللاُ
اؼبسلموف يف سبيل ربقيقها ،وكم يسران لو علقتم على فكرة اؼبشروع ( َوقُ ِل ا ْع َملُوا فَ َ
َع َملَ ُك ْم َوَر ُسولُوُ َوال ُْم ْؤِمنُو َف) [التوبة.]ٔٓ٘ :
مقرا لبث دعايتها
وحينما أعلنت اللجنة التنفيذية العامة ؼبشروع ؿباربة الزان أهنا ازبذت ؽبا ً
اإلنسانية بشارع ابن الرشيد بسراي مدارس السلطاف حسُت بشربا  ،ساعد اإلخواف على
التعريف هبا وحث الناس على معاونتها.

وبعدما قر رت اللجنة العمل وجهت اؿ

دعوة ؿعبمهور عامة والشباب خاصة إىل اإلسراع

ابؼبسانبة يف ىذا العمل اػبَتي الذي سَتفع من شأف الببلد ،ويقوي دعامة الفضيلة  ،حيث كاف
من أغراض اؼبشروع ىي ؿباربة البغاء السري والرظبي بطرؽ شىت ،ولقد رحبت اللجنة بكل من
يتطوع للعمل معها.
وجاء يف إعبلهنم ربت عنواف [الشباب اؼبصري يعلن اغبرب على بيوت الدعارة]
أيها اؼبصري ،ىل تود أف ينهار ركن الفساد يف وطنك؟ وىل أنت متأمل ؼبا وصلت إليو ببلدؾ
من أتخر أخبلقي؟
اعلم أف ىذا الضيق الذي كبن فيو مصدره بيوت الدعارة اليت يصرح فيها للمصرية لتبيع
صبيعا.
عرضها على مرأى ومسمع منا ً
شبااب يعملوف وهباىدوف حملاربة الدعارة ولفك أسر سبعة
أيها اآلابء ،عرفوا أوالدكم أبف يف مصر ً
آالؼ مومس رظبي ،أيها الوالد ،أيها العامل ،أيها األديب ،أيها الصحفي ،أيها الطالب ،عضدوا
صبيعا
صبيعا مشروع الشباب أال وىو مشروع ؿباربة الزان الذي سيحمي اؼبرأة من الفاقة ،وقوموا ً
ً
بواجبكم كبو وطنكم الذي اندحرت فيو الفضيلة  ..إف راقتك فكرة مشروع ؿباربة الزان وأردت
التطوع فقدـ اظبك وعنوانك ؼبن يقدـ إليك ىذا البياف ،أو احضر دبقر اؼبشروع واطلب
البياانت البلزمة من السكراترية شارع ابن الرشيد بسراي مدارس السلطاف حسُت بشربا
واغبضور من الرابعة إىل السادسة مساء كل يوـ(ٓٔ).
كما نشرت اعبريدة رسالة الشكر اليت بعث هبا ظبو األمَت عمر طوسوف لرئيس رابطة الشباب
اؼبصري على مشروع ؿباربة البغاء اليت أعرب فيها عن سعادتو هبذا اؼبشروع وأتييده الكامل لو،
ألف كل خطوة يف ىذا السبيل ؽبا أثرىا النافع ًأاي كاف األثر ،فالبغاء من أكرب الفواحش والرضا
ببقائو عار كبَت ،ودعاىم إىل مزيد من العمل ىم وغَتىم من اعبماعات ؼبقاومة ىذا اؼبرض
الوبيل(ٔٔ).

سد الزرائع

مل تقف جهود اإلخواف عند ؿباربة البغاء وؿباولة القضاء عليو أو نشر العفة وسط نساء ورجاؿ
األمة ،لكنهم حرصوا على اؼبطالبة بغلق األبواب اليت قد تؤدي لذلك ،خاصة السفور الذي
انتشر حىت أصبحت النساء زبرج عارايت ،أو االختبلط اؼبقيت الذي يؤدى إلاثرة الغرائر،
واشدىا اؼبصايف اليت كانت تنتهك فيها اغبرمات.
وكثرت كتاابت اإلخواف عن اؼبصايف وما وبدث فيها حىت كتب أحدىم مقاالً ربت عنواف :
"اؼبصايف " جاء فيو " :ح ًقا لقد ظهر الفساد يف الرب والبحر دبا كسبت أيدي الناس ،واكبطت
األخبلؽ يف معظم الطبقات حىت غدوا من مكارـ األخبلؽ يف إفبلس ،وقضى كثَت من
اؼبسلمُت أوقاهتم بُت الكاس والطاس ،استعصى الداء وعز الدواء ،فلئن مل يرضبنا ربنا ويغفر لنا
لنكونن من اػباسرين ،ذبيء أشهر الصيف وايليتها ما ذبيء ،أتتينا ابلفسوؽ والعصياف ،أتتينا
ابؼبهازؿ واؽبذايف ،أتتينا ابػبزي واػبذالف ،أتتينا إبغضاب الرضبن ،وؿباربة اؼبلك الدايف.
قانوان للمحافظة على
ولقد استجابت اغبكومة ؽبذه النداءات اؼبتكررة فأصدرت وزارة الداخلية
ً
اآلداب العامة يف سنة ٖٜٗٔـ ،وقد قاـ اإلخواف بشكر ىذه اػبطوة اغبكيمة ،فجاء يف
جريدة اإلخواف اؼبسلمُت ربت عنواف " :ىكذا فلتكن احملافظة على األخبلؽ "" :ولقد أحسنت
صنعا يف إصدار ىذا القانوف الذي كبن بصدده يف صبيع فقراتو ومواده ،وكم كاف
وزارة الداخلية ً
عظيما وغبطتنا زائدة حينما قرأان اؼبادة اليت ربرـ أخذ الصور للمصيفُت واؼبصيفات
سروران
ً
بلباس البحر(ٕٔ).

وقد أثرت ىذه الدعوات اؼبتكررة من اإلخواف حملاربة الفساد يف نفوس بعض الغيورين فبا دفعهم
إىل أف يرفعوا طلبًا إىل النحاس ابشا يناشدونو القضاء على مظاىر الفساد األخبلقي ،فنشرهتا
جريدة اإلخواف اؼبسلمُت ربت عنواف " :دعوة إىل هللا فعضدوىا " جاء فيها  :اي دولة الرئيس ..
إنكم تقيموف الصبلة وتبتغوف مرضاة هللا ،وقد دانت لكم الببلد ووليتم أمرىا فأعدوا ؽبا ما
استطعتم لدفع ما فشا فيها من فحشاء ومنكر ،وىا ىو فصل الصيف قد أتى خببلعتو
اؼبشهورة ،ففي سواحل البحر نساء عارايت يتسابقن إىل كشف عوراهتن ومواضع العفة منهن
بكل الوسائل إغراء للرجاؿ ورغبة يف الفحش وإسرافًا يف الرذيلة ،وىا ىن يستلقُت على جنوهبن
وبطوهنن وظهورىن على مرأى من الغادي والرائح فيما يسمونو ضباـ الشمس ،ولو أردان أف
نسهب فيما وبدث بُت اعبنسُت يف اؼبصايف من عهر وفجر ؼبا وسعتنا ىذه العجالة ،ولتفطر

ىتوان على ما حل ابلعفة والفضيلة والغَتة والشهامة من
دمعا ً
قلب اغبر العفيف وذرفت عيناه ً
تدىور واكبطاط.
وإف النساء ليمشُت يف الشوارع سافرات وقد زينت منهن الوجوه أبنواع الطبلء ،وبرزت منهن
الظهور ،وظهرت األعناؽ والشعور وبدت السيقاف والنهود ،فأين كبن من اإلسبلـ وىو دين
الدولة الرظبي؟ أين الفضيلة واغبياء؟ كبن يف زمن عم فيو الفساد وانتشر الضبلؿ وسبلك الناس
اؽبوى وضاعت ضبية الرجاؿ ،وربنث الشباب عن الزواج ؼبا هبدونو من أعراض مبذولة وبمي
القانوف مرتكبيها.
اي صاحب الرايسات  :أماـ دولتكم أمراف  :إما أف تنصروا هللا وتصونوا حدوده وؿبارمو أف تنتهك
وتضربوا على أيدي الفسقة الفجرة ،وسبنعوا األعراض أف تداس على شواطئ البحر أبف تفصلوا
بُت الرجاؿ والنساء وزبصصوا أماكن لكبل اعبنسُت لبلستحماـ ،وتشددوا الرقابة على شارع
اؽبرـ وأطراؼ مصر اعبديدة والعباسية وشوارع اللهو واعبناين ابلقاىرة واإلسكندرية ،وربرموا
تربج النساء يف الطرقات واؼببلىي العامة ،وتسعوا لدى فبثلي الدوؿ األجنبية كي يطبق قانوف
خاصا
التربج على نساء األجانب ألهنن يف بلد هبب أف وبًتمن شعوره وعواطفو ،وتعملوا ترتيبًا
ً
لفصل بنات اعبامعة اؼبصرية عن الشباف بتخصيص مدرسة ؽبن أو إضافتهن على مدرسة خاصة
من مدارس البنات ،وتسارعوا يف إلغاء البغاء الرظبي وؿباربة البغاء السري ،وترغبوا الشباف يف
الزواج كما حثت الشريعة على ذلك ،وتقرر الضرائب على العزوبة وربرموا اػبمور والقمار
أبنواعو "كالكوتشينة واليانصيب وسباؽ اػبيل " ،وتدخلوا تعليم الدين يف اؼبدارس ودرجاهتا
علما أساسيًا ،وربرموا رقص اؼبصرايت مع الشباف وارتيادىن
ابتدائية واثنوية وعالية وذبعلوه ً
األماكن اإلفرقبية ،وتكلفوا قلم اؼبطبوعات دبراقبة اعبرائد واجملبلت ودور السينما ؼبا يظهر فيها
من صور ومقاالت مبتذلة وتقطعوا دابر اإلعبلانت كاليت ظهرت ابسم "شيكوريل " مآلى بصور
العارايت تروهبًا للتهتك ابلسواحل.
إما أف تفعلوا ذلك كلو فينصركم هللا يف صبيع أحوالكم ويهيئ للببلد مستقببلً سعي ًدا بكم ،فقد
ِ
قاؿ تعاىل ( :من ع ِمل ِ ِ
َج َرُىم
َّنه ْم أ ْ
صاغبًا ّمن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْػثَى َو ُى َو ُم ْؤم ٌن فَػلَنُ ْحيِيَػنَّنوُ َحيَا ًة طَيِّبَةً َولَنَ ْج ِزيَػنػ ُ
َْ َ َ َ
س ِن َما َكانُوا يَػ ْع َملُو َف ) [النحل  ]ٜٚ :وقاؿ َ ( :ولْتَ ُكن ِّم ْن ُك ْم أ َّنُمةٌ يَ ْد ُعو َف إِ َىل ْ
اػبَ َِْت َو َأي ُْم ُرو َف
ِأب ْ
َح َ
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ك ُى ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َف ) [آؿ عمراف  ،]ٔٓٗ :وإما أف تًتكوا
وؼ َويَػ ْنػ َه ْو َف َع ِن ال ُْم ْن َك ِر َوأُولَئِ َ
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خَتا ،فقد قاؿ صلى هللا عليو وسلم :
الفضيلة تنحر والدين يندثر ،فبل تنتظروا بعدىا للببلد ً
عقااب منو مث تدعونو فبل
"لتأمروف ابؼبعروؼ ولتنهوف عن اؼبنكر أو ليوشكن هللا أف يبعث عليكم ً
يستجاب لكم".

مث علقت اعبريدة بقوؽبا " :جاءتنا ىذه الدعوة ننشرىا مؤملُت أف يكوف ؽبا أحسن األثر يف نفس
حضرة صاحب الدولة الرئيس اعبليل مصطفى النحاس ابشا ،وأف وبقق دبا عرؼ عن دولتو من
غَتة دينية ورغبة خالصة يف إصبلح اإلسبلـ واؼبسلمُت ما يرجوه انشر وىو ما يرجوه معهم كل
مسلم غيور من إصبلح وىداية(ٖٔ).
مل يضن اإلخواف جبهودىم يف التصدي ؽبذا الداء رغم قلة إمكانيتهم وعدـ اىتماـ اغبكومة
لؤلمر جبدية ،إال أهنم عملوا من أجل ربقيق ىدفُت نبا-:
نشر ثقافة عامة بُت كافة أفراد وطوائف الشعب خبطورة البغاء لتشكيل وعي عاـ رافض ؽبذه
الظاىرة ،مث إهباد تشريع قانوين لتجرمي ىذا الفعل على أف يرتكز على التشريع اإلسبلمي يف
ذلك وىو حد الزان ،ولقد قاـ اإلخواف ابلتايل:
ٔ -رفع العرائض للمسئولُت للمطالبة إبلغاء البغاء
ففي السويس قرر اجمللس احمللي جبلستو اؼبنعقدة يوـ السبت ٙربيع األوؿ ٖٜٔ٘ى اؼبوافق
ٖٔأبريل ٜٓٗٔـ إلغاء البغاء بناء على طلب صبعية اإلخواف اؼبسلمُت هبا ،وكاف ىذا القرار
إبصباع أعضاء اجمللس عدا رئيس اجمللس ،وقد وجو اإلخواف للمجلس رسالة شكر جاء فيها :
"ال يسعنا إال أف نشكر ؾبلس السويس احمللي على ىذه الغَتة اإلسبلمية اليت ذبلت يف قراركم
اغبكيم ،ولبص ابلذكر حضرة صاحب العزة الدكتور دمحم أنيس بك مفتش صحة السويس على
موقفو النبيل يف ىذا الشأف " ،كما شكر اإلخواف مأمور مركز ميت غمر على قراره إبلغاء البغاء
السري والعلٍت ،كما وقف اإلخواف مع من تعلن توبتها من ىؤالء النسوة عن البغاء السري
مطالبُت اغبكومة بتوفَت العيش الكرمي ؽبن حىت ال يعدف مرة أخرى لو.
كما شكر اإلخواف مأمور مركز ميت غمر على قراره إبلغاء البغاء السري والعلٍت ،حيث ذكرت
"التعارؼ " أف ىذا إصبلح حيوي طاؼبا اندينا بو وعملنا لو ،وإهنا ألمنية عزيزة تتحقق وسبسح

ىذه الوصمة السوداء من مصر ،وكاف أمر اإللغاء يقرر تقدمي اؼبساعدة اؼبالية للداعرات حىت
تقيهن من العودة للبغاء مرة أخرى.
كما وقف اإلخواف مع من تعلن توبتها من ىؤالء النسوة عن البغاء السري مطالبُت اغبكومة
بتوفَت العيش الكرمي ؽبن حىت ال يعدف مرة أخرى لو(ٗٔ).
يوما عن تقدمي النصيحة للملك ،والكتابة إليو لتبصَته ابلفساد الذي ينتشر يف
مل يضن اإلخواف ً

اجملتمع ليعذروا أماـ هللا ،ولقد حدث أف وف ًدا من اإلخواف قص

د السراي اؼبلكية  -وكاف على

رأسهم اؼبرشد العاـ– وقدموا عريضة للملك يطالبوف فيها إبلغاء البغاء الرظبي والسري ،وربرمي
اػبمر ،وؿباربة السفور واإلابحية ،كما طالبوا بتحرمي اؼبقامرة ،وسن قانوف يبنع الراب ،كما طالبوا
ابلعناية ابلتعليم واؼبساجد.
وقد الـ اإلخواف بشد

ة وزارة دمحم ؿبمود ابشا ،فكتب األستاذ صاٌف عشماوي يعيب على

وجهرا قائبل
رئيس الوزراء قبولو ابلسماح للزان والدعارة اليت سبارس ًّ
سرا ً

" :إننا نعلم  -اي رفعة

الرئيس -أنك نشأت يف أرض صعيد مصر احملافظ على عاداتو وتقاليده ،وأنو هبري يف عروقك
نظن أف بضع سنوات قضيتها يف أكسفورد قد غَتت طبيعتك ،وحالت

الدـ الشرقي اغبار ،وما

بينك وبُت احملافظة الشديدة على العادات والتقاليد ،أما أنت اي سيدي ىيكل –
ىيكل وزير اؼبعارؼ–

دمحم حسُت

اي صاحب كتاب "حياة دمحم " و"يف منزؿ الوحي " كيف ترضى أف يصرح

بكل ىذا الفجور لوزارة أنت فيها مسئوؿ؟ أ

ما اللوـ الكبَت فهو لوزير جليل صاحب اؼبعايل

مصطفى بك عبد الرازؽ وزير األوقاؼ وىو مسئوؿ حبكم التضامن عن سياسة الوزارة العامة،
كيف ترضى معاليكم وأنت من خرهبي األزىر الشريف وعلماء اإلسبلـ أف تسكت على ىذا
وقد توليت أمر اؼبسلمُت وأصبحت من والة األمر والنهي؟"(٘ٔ).
كتب اإلخواف إىل عبد السبلـ الشاذيل ابشا وزير الشئوف االجتماعية خطااب يستحثونو على
القضاء على البغاء جاء فيو

« :اي صاحب اؼبعايل  ..سبلـ هللا عليك  .وبعد فإف وزارة الشئوف

االجتماعية اليت تشرفوف عليها قد صادفت ىوى يف نفوس الشعب وأصابت موطن الداء
ومكمن اؼبرض ،ىذه الوزارة اعبديدة اليت كبدثها عن آمالنا ومآربنا ونلقي إليها آراءان ومطالبنا».

واليوـ  -اي صاحب اؼبعايل -أمامك قضية من القضااي اليت نسج عليها الدىر خيوطو ،وطاؿ
عليها األمد حىت أوشكت أف تشيب رغم أهنا ال تزاؿ يف عنفواف شباهبا ،ىذه القضية ىي قضية
إلغاء البغاء ،إنو قلما وجدت حكومة من اغبكومات السابقة مل تعلن يف خطبها الرظبية ويف
أحاديث وزرائها وكربائها أهنا جادة يف ىذا اؼبوضوع ،وأهنا ستحل اؼبسألة حبلًّ عاجبلً.
فسنوا القوانُت الصارمة والعقوابت اؼبؤؼبة لكل مستهًت ومستهًتة ،وكل معتد على كل فتاة ،وكل
أيضا.
ة
امرأة
معتدي على فتاة ً
فإف مل تتداركوا اغباؿ دبا عرؼ عنكم من الغَتة واعبرأة والشهامة عسر يف اؼبستقبل إهباد جيل
يعتصم ابلفضيلة ويستمسك ابألخبلؽ الفاضلة ،وكاف من الصعب مداواة ىذا اؼبرض الذي
يربو كل يوـ ويزداد.
وقد استجابت كثَت من اإلدارات لدعوات اإلخواف وقررت إلغ

اء البغاء الرظبي هبا ،وقد احتفى

اإلخواف هبذه اإلدارات ووجهوا ؽبم الشكر اعبزيل على تلبية دعواهتم متمن

يُت أف يعم ذلك كافة

أكباء القطر(.)ٔٙ
ويف عاـ ٜٔٗٙـ قاـ حاكم ابريس بسن قانوف يلغي فيو البغاء بعدما رأى ضعف شباب فرنسا
أماـ اعبيوش األؼبانية وىزيبتهم أمامهم يف

أقل وقت بسبب االكببلؿ واػبنوعة اليت كاف يعيش

فيها شباب فرنسا النتشار البغاء وانغماسو يف الًتؼ ،ومن مث طالب اإلخواف اغبكومة

ابالقتداء

دبا حدث يف ابريس فبل مصر أقل من ابريس وفيها األزىر الشريف والدين القومي.
ٕ -تصحيح األفكار اػباطئة يف ؿباربة البغاء
لقد كثرت األفكار الشاذة حوؿ ضرورة وجود البغاء الرظبي مثل أنو لو مت إلغاء البغاء الرظبي
سيزداد البغاء السري ،وعليو فعلى اغبكومة أال تلغي البغاء الرظبي حىت يكوف ربت نظرىا وتعلم
ما هبري.
وقد أوضح اإلخواف أف البغاء السري يزداد يف وجود البغاء الرظبي ،وقد تبُت من إحصائية
رظبية أف عدد اؼبنازؿ اليت ضبطت أكثر من مرة يف فبارسة البغاء السري ال يقل عن ٖٓٚمنزالً،
وأف عدد البلطجية والقوادين ٕٓٔبلطجيًا ،وعدد الفتيات اؼبًتددات عليها كبو ألف فتاة فبا

دفع البكباشي ؿبمود حسُت رئيس إدارة اآلداب العامة تقدمي مذكرة إىل اغباكم العسكري اقًتح
فيها إصدار أمر عسكري إبغبلؽ دور البغاء السري يف العاصمة ،كما اقًتح أف يشمل األمر
إبعاد صبيع البلطجية والقوادين الذين ؽبم صلة هبذه اؼبنازؿ.
وأشار اإلخواف أف ما جاء يف اإلحصاء الرظبي رغم خطورة أرقامو وما تدؿ عليو من تغلغل
الفساد وانتشار االكببلؿ اػبلقي ،إال أنو دوف اغبقيقة دبراحل ،فكم من بيوت للدعارة السرية ال
يعرؼ البوليس عنها شيئًا ،أو مل يوفق ؼبهاصبتها والقبض على من فيها ،وقد شكت كثَت من
اؼبناطق من تفشي بعض األمراض اػببيثة بُت الشباب بسبب انتشار الدعارة السرية.
أيضا أنو هبب أف يبارس اؼبرء اعبنس قبل الزواج ،ويكوف من
كما كاف من ىذه األفكار ً
األفضل أف يتم مع امرأة عاىرة فهي أقدر على توجيهو حبيث ال يصاب فيما بعد أبي اضطراب
نفسي نتيجة جهلو بطرائق ىذا االتصاؿ ،واعترب اإلخواف أف ىذا األمر عطب يف التفكَت،
وتعبَت عن قصر الفهم وخللو ،فمثل ىذه األفكار ال زبرج إال فبن ينظر إىل األمور اغبيوية دبجرد
العُت اليت ينظر هبا الوسط اؼبوبوء الذي يعيش فيو ،ولذلك فهي ال زبرج من إنساف يعيش حياة
طبيعية.
ومن األفكار الغريبة اليت كانت تروج يف ىذه الفًتة أف البغاء شر البد منو ،ولذا هبب تنظيمو
وليس القضاء عليو ،وقد عاب اإلخواف على من يدعوف لذلك ،وأكدوا أف ىذه األفكار هبب
أف تقتلع من أساسها ،فإننا يف دولة مسلمة ؽبا من دينها ونظمها وتقاليدىا ما يبنع انتشار ىذا
الفساد أو غَته من أنواع الفساد(.)ٔٚ
وحينما اقًتحت اغبكومة من أجل مقاومة البغاء السري إبعاد صاحبات ىذه اؼبنازؿ والفتيات
البليت يًتددف عليها خارج العاصمة ،اعترب اإلخواف أف ىذا اإلجراء ساذج يف حل اؼبشكلة،
ولن يقضي على الظاىرة ،بل سينشرىا يف األماكن اليت ينتقل إليها ،حيث زبتلط ىؤالء النسوة
ابلعفيفات احملصنات من السيدات فيفسدف أخبلقهن ،لكن اإلخواف يروف أف يصحب اإلبعاد
تدبَت وسائل العيش ؽبؤالء النسوة ،أو حصرىن يف منطقة توضع ربت اؼبراقبة الشديدة ،أما
إخراجهن من العاصمة وإطبلقهن يف سائر اؼبدف فعبلج مضر ال يفيد ،كذلك األمر فيما ىبص
البلطجية والقوادين فإنو ال يكفي ؾبرد اإلبعاد ،بل البد من توقيع عقوبة جسدية تتناسب معهم
مثل اعبلد ،مث يرحلوف إىل الطور ليوضعوا ربت اؼبراقبة مع أمثاؽبم من اؼبشبوىُت واؼبتشردين.

وكاف من أشد األمور غرابة ما بررت بو ؿبافظة القناؿ عدـ إلغاء البغاء هبا بعد أف تقدمت عبنة
الدعاية واألمر ابؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر جبمعية اإلخواف اؼبسلمُت ببورسعيد بشكوى إىل
أثرا ؽبذه الشكوى ،وبعد التحري
ؿبافظ القناؿ بشأف إلغاء البغاء ابؼبدينة ،ومل هبد اإلخواف ً
وجدوا أهنا قد حفظت وكاف نص حفظ الشكوى ىو  :ربفظ مؤقتًا بسبب اغبالة اغباضرة وال
يبكن عمليًّا النظر يف ىذا األمر ،وإلغاء البغاء يف مثل ىذه الظروؼ يكاد يكوف من غَت اؼبمكن

ابلنسبة للجنود الذين ينزلوف ببورسعيد اآلف "اعبنود األجانب " ،وقد شن اإلخواف على ذلك
ىجوما عني ًفا؛ حيث إف احملافظة ال تستطيع إلغاء البغاء من أجل تقدمي ىؤالء الداعرات للجنود
ً
األجانب القادمُت لتلك اؼبنطقة ،وعلق اإلخواف وماذا يهمنا من أمر اعبنود الذين ينزلوف إىل
اؼبدينة؟ أنقدـ إليهم بناتنا ونساءان أبيدينا ليزنوا هبن ويًتكوا أمراضهم وعدواىم اليت أتوا هبا من
ببلدىم كي تنتشر بُت الشباب اؼبصري؟
إف من اؼبخزي أف يصدر ىذا الكبلـ من حكاـ مسئولُت سيحاسبوف أماـ الدايف عما اقًتفتو
أيديهم من اغبط بكرامة الدين وضياع شرفو لرضا الكفرة الفجرة الذين يقتحموف علينا
دايران(.)ٔٛ
ٖ -اؼبطالبة بتشريع ذبرمي البغاء
رأى اإلخواف أف االكتفاء إببطاؿ الًتاخيص للساقطات ال يكفي فاعبريبة شنيعة والعبلج الشايف
ؽبذه الظاىرة بعد إلغاء البغاء الرظبي حصر الساقطات يف مستعمرة وبًتفن حرفة تدر عليهن
رزقًا شري ًفا ،وعدـ اإلبطاء يف تنفيذ مواد الدستور الرابين على من يعود ؽبذه اعبريبة.
وعندما طالب النحاس ابشا اإلماـ البنا ابلتنازؿ عن الًتشيح يف انتخاابت عاـ ٕٜٗٔـ ووافق
اإلماـ البنا على ذلك ،واشًتط على النحاس ابشا بعض الشروط ،واليت كاف منها إلغاء البغاء،
ووافق النحاس ،وربمس لذلك وزير الشئوف االجتماعية عبد اغبميد عبد اغبق ،إال أف قائد
اعبيوش الربيطانية يف مصر اعًتض على إلغاء البغاء ،فما كاف من اغبكومة إال أف ألغت البغاء
الرظبي يف القرى ،واكتفت بعدـ إعطاء تراخيص جديدة ؼبمارسة البغاء يف اؼبدف توفي ًقا بُت
مطالب اإلخواف ورفض اإلقبليز ،وكاف ذلك أوؿ انتصار لئلخواف يف معركة البغاء ،واعترب
سباما.
اإلخواف ىذه اػبطوة أوىل مراحل اإلصبلح ،واستمروا يف حرهبم للبغاء إىل أف يقضى عليو ً

ونتيجة لضغط اإلخواف ومعهم عدد كبَت من دعاة الفضيلة والوطنيُت اؼبخلصُت من اؼبصريُت
فقد استجاب بعض اؼبسئولُت إبلغاء البغاء الرظبي من إدارتو ،ومل يستجب البعض اآلخر ،لكن
ظل األمر نتيجة لرأي وىوى اؼبسئوؿ حيث ال يوجد قانوف ،ولذلك فقد ضغط اإلخواف يف ىذا
اعبانب إلهباد قانوف رظبي(.)ٜٔ
مل تتوقف جهود اإلخواف سواء من خبلؿ اؼبركز العاـ أو الشعب اؼبنتشرة يف صبيع احملافظات،
حىت أف قانوف ولوائح اإلخواف كاف من بُت بنودىا

أف من وسائل اإلخواف اؼبسلمُت العمل على

إنشاء اؼبؤسسات االجتماعية واالقتصادية والدينية والعملية واؼبساجد واؼبدارس واؼبستوصفات
واؼببلجئ إىل أخره ،وأتليف اللجاف لتنظيم الزكاة والصدقات وأعماؿ الرب واإلصبلح بُت األسر
واألفراد ومقاومة اآلفات االجتماعية والعادات الضارة كاؼبخدرات واؼبسكرات واؼبقامرة والبغاء
وإرشاد الشباب إىل طريق االستقامة وشغل وقت الفراغ دبا ينفع ويفيد(ٕٓ).
وحينما قامت وزارة الداخلية بتقدمي مقًتح

أبف تعد دراسة لكيفية إلغاء البغاء

على إعطاء اؼبومسات بعض اؼببالغ اؼبالية كإعانة تشجيعا ؽبن على

 ،وال يقتصر األمر

االستقامة  ،زاد اإلخواف

دبطالبتهم وزارة الداخلية أبف يتبع القوؿ العمل ،وأف تعمل وفق ىذه الدراسة على إلغاء البغاء.
وؾتب صاٌف عشماوي ربت عنواف " مت اعببلء فأين إلغاء

البغاء "ذكر فيو أنو منذ دخوؿ

االحتبلؿ ؼبصر وغزاىا عسكراي غزاىا أيضا أخبلقيا ففتح حاانت اػبمور وصاالت الرقص
وفتح أبواب الدعارة على مصراعيها وأصبح البغاء وبميو القانوف حبجة خدمتهن عبيش
االحتبلؿ البعيد عن ببلده وتلبية احتياجاتو(ٕٔ).
طالبوا من اغبكومة اؼبصرية

االقتداء دبا حدث يف سوراي حيث ازبذ ؾبلس الوزراء السوري قرار

إبلغاء البغاء  ،وطالب إدارة البوليس إبخراج صبيع النساء األجنبيات الساقطات من الببلد ىف
مدة طبسة أايـ  ،كما عهدت إىل ـبتلف البلدايت إبخطار صبيع النساء الساقطات ابلكف عن
مزاولة البغاء ىف ظرؼ ثبلثة أشهر

ابتداء من أوؿ يوليو ومنح كل امرأة ساقطة مكافأة لتتزوج هبا

أو إهباد عمل شريف تتعيش منو

 ،فحث اإلخواف اغبكومة اؼبصرية أبخذ ىذا النهج خاصة أف

قانوف إلغاء البغاء صادر يف مصر منذ عاـ
جبُت مصر بلد األزىر الشريف واعبامعة العربية.

ٖٓ ٜٔلكنو مل ينفذ  ،وأف ذلك يعد وصمة عار ىف

،

كما طالبوا الشعب دبعاونة اغبكومة
بُت أظهرىم ،فتحت عنواف

للتصدي ؽبذه الظاىرة والتخلص منها وطرد اؼبومسات من

" لكل داء دواء ىف الشريعة الس ؿباء " بُت الكاتب العقاب

الرابين

الذي وبل على أمة فشى فيها البغاء ،وانتشرت فيها ىذه الظواىر ،وبُت اؼبقاؿ كيف يكوف
عبلج ىذه الظاىرة من خبلؿ شريعة هللا(ٕٕ).
ويف اليوـ ٕٓ فرباير عاـ  ٜٜٔٗأصدر اغباكم العسكري العاـ يف مصر أمرا إبغبلؽ صبيع
بيوت الدعارة يف الببلد  ،ابألمر العسكري رقم
الشئوف االجتماعية إلغاء البغاء بقرار

 ،ٚٙبعد اف استطاع الوزير جبلؿ فهيم وزير

رظبي  ،ونص القرار على اؼبعاقبة ابغببس ستة أشهر كل من

عاوف أنثى على فبارسة البغاء.
وبعد ثورة ٕ٘ ٜٔورحيل اؼبلك وبداية عصر اعبمهورية،

ويف سنة  ٜٔ٘ٛأصدر صباؿ عبد

الناصر قرار إبلغاء الدعارة يف سوراي ضمن حكومة الوحدة

مع مصر وبذلك ينتهي البغاء الرظبي

فيها.
وسائل عملية وسط اجملتمع األوريب
يظن من وبمل على عاتقو أف نشر األخبلؽ تتطلب ؾبتمعا إسبلميا ،لكن الداعية يدرؾ أهنا
تطلب ؾبتمعا انسانيا ،يعرؼ حدود الفطرة.
وىذا ما جعل اإلخواف يف أؼبانيا وباولوف عبلج ىذا الداء يف ىذا اجملتمع الغَت إسبلمي ،يقوؿ أ/
مهدي عاكف  :كاف من اؼبشكبلت اليت واجهتها يف اؼبركز اإلسبلمي دبيونخ أبؼبانيا وجود بيت
دعارة ال يفصلو عن اؼبركز إال سور من النبااتت ،والنساء كن يقفن يف النوافذ عرااي كما
ولدهتن أمهاهتن ،وينمن يف الشمس عرااي ،فرفعنا دعوى قضائية ،وتضامن معنا أىل اغبي،
والبيت كاف شبنو ٓ٘ ٚألف مارؾ ،فعرضنا على احملكمة شراءه ،وصبعنا ٕٓ٘ أل ًفا وبقي نصف
مليوف ،حىت قاـ أحد اإلخوة بدفع اؼببلغ ومت شراء اؼببٍت(ٖٕ).
وىكذا استطاع اإلخواف أف يقدموا واقع عملي لعبلج مشكلة تعاين منها صبيع اجملتمعات
خاصة اجملتمعات اإلسبلمية ،واؼبواقع اإلابحية اليت غزت صبيع البيوت البد من حسن التعامل
مع األبناء وتعريفهم دبخاطرىا وضررىا على الفرد واألسرة واجملتمع.

اؼبراجع
ٔ -رسالة التعاليم :ؾبموعة رسائل اإلماـ البنا ،دار التوزيع والنشر االسبلميةٕٕٓٓ ،ـ.
ٕ -عاصم الدسوقي  :كبار مبلؾ األراضي الزراعية ودورىم ىف اجملتمع اؼبصري

ٗٔ-ٜٔ

ٕٜ٘ٔـ –دار الثقافة اعبديدةٜٔٚ٘ -ـ -ص (.)ٖٜٔ
 :السنة الثانية

ٖ -جريدة اإلخواف اؼبسلمُت

 ،العدد ٖٖ ٙ ،رمضاف ٖٖ٘ٔىػ /

ٕٓديسمرب ٖٜٗٔـ ،صػ٘ٔ.
ٗ -جريدة اإلخواف اؼبسلمُت

 :السنة الثانية  ،العدد ٗ ، ٜٔصبادى الثانية ٖٖ٘ٔىػ /

ٗٔسبتمرب ٖٜٗٔـ ،صػ.ٚ

٘ -ؾبلة لواء اإلسبلـ  :السنة ٕٗ – العدد ٕٔ– غرة شعباف ٔٗٓٛىػ ٜٔ /مارس
ٜٔٛٛـ – صػ.ٕٚ
- ٙصبعة أمُت عبدالعزيز  :أوراؽ من اتريخ اإلخواف اؼبسلمُت ،الكتاب الثالث ،دار التوزيع
والنشر اإلسبلميةٕٖٓٓ ،ـ.
- ٚجريدة اإلخواف اؼبسلمُت :السنة الثالثة ،العدد ٚ ، ٔٚصبادى األوىل ٖٗ٘ٔىػ،صػ.ٜ
- ٛجريدة اإلخواف اؼبسلمُت  :السنة اػبامسة  ،العدد ٕٗ اؼبوافق ٔٙرمضاف ٖٔ٘ٙىػ /
ٜٔنوفمرب ٜٖٔٚـ.
- ٜجريدة اإلخواف اؼبسلمُت  :السنة الثالثة  ،العدد ٔٛ ، ٙصفر ٖٗ٘ٔىػ ٜٖٔ٘ /ـ،
صػٕٕ.
ٓٔ -

صبعة أمُت عبدالعزيز :مرجع سابق ،صػٓ.ٖٜٖ -ٖٜ

ٔٔ -

جريدة اإلخواف اؼبسلمُت  :السنة الثانية  ،العدد ٖٖ ٙ /رمضاف ٖٖ٘ٔىػ /

ٕٓديسمرب ٖٜٗٔـ.
ٕٔ -

جريدة اإلخواف اؼبسلمُت  :السنة الثانية ،العدد  / ٔٚصبادى األوىل

ٖٖ٘ٔىػ  /أغسطس ٖٜٗٔـ.
ٖٔ -

جريدة اإلخواف اؼبسلمُت  :السنة الرابعة  ،العدد ٗٔ ٕ٘ /ربيع الثاين

ٖ٘٘ٔىػ ٔٗ /يوليو ٜٖٔٙـ ،صػٕٔ.
ٗٔ -

التعارؼ  ،العدد ٓٔ ،السنة اػبامسةٕٔ ،ربيع األوؿ ٖٜٔ٘ىٕٓ /أبريل

ص .ٕٔ ،ٚ
ٜٓٗٔـ ،ػ

٘ٔ -

ؾبلة النذير ،العدد

ٕ ،السنة األوىلٚ ،ربيع اآلخر

ٖٔ٘ٚىٙ /يونيو

صٗٔ.
ٜٖٔٛـ ،ػ
- ٔٙ

ؾبلة النذير ،العدد

ٕٖ ،السنة الثانية،

ٔٔشعباف ٖٔ٘ٛىٕٙ /سبتمرب

ص٘.
ٜٖٜٔـ ،ػ
- ٔٚ

ؾبلة النذير ،العدد  ،ٜٔالسنة الثانيةٛ ،صبادى األوىل ٖٔ٘ٛىٕٚ /يونيو

صٔٔ.
ٜٖٜٔـ ،ػ
- ٔٛ

التعارؼ  :العدد ٕٔ ،السنة اػبامسةٚ ،صبادى اآلخرة ٖٜٔ٘ىٖٔ /يوليو

ص.ٙ
ٜٓٗٔـ ،ػ
- ٜٔ

صبعة أمُت عبدالعزيز :مرجع سابق ،صػٓ.ٔٛ

ٕٓ -

اؼبادة الثالثة  -فقر ة ىػ  ،قانوف النظاـ األساسي لئلخواف اؼبسلمُت اؼبعدؿ

بقرار اعبمعية العمومية بتاريخ

ٕ من شواؿ

ٗ ٖٔٙاؼبوافق ٛمن سبتمرب

ٜ٘ٗٔـ،

كتاب لوائح اإلخواف ،مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والًتصبةٕٖٓٔ ،ـ.
ٕٔ -

جريدة اإلخواف اؼبسلمُت اليومية

 :العدد  ٕٜٙالسنة األوىل  ٕٜ /صباد أوؿ

صٕ.
ٖٔٙٙىػٜٔٗٚ/ٗ/ٕٔ /ـ ،ػ
ٕٕ -

جريدة اإلخواف اليومية

 :العدد  ٖ٘ٚالسنة ٕٕٔ /شعباف  ٖٔٙٙىػ ،

صٕ.
ٔ ، ٜٔٗٚ/ٚ/ػ
ٖٕ -

مذكرات األستاذ دمحم مهدي عاكف ،موقع العريب ٕٔ.

