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  روابط من إسالم أون الين

نداء للمصريات باإلبالغ �
الفوري عن حوادث 

  التحرش

اعتقال فتاة سعودية �

  لقيادتها سيارة في مكة

 90السعودية تسحب �
ألف لوحة سيارة 

  "تخدش الحياء"

ارتياح سعودي لعمل �
األمر "المرأة في 
  "بالمعروف

 أهم األخبار

طاحونة دقيق تفضح �
جرائم إسرائيل بحرب 

  غزة

" خطيب -إمام"بـ�
كابول تحارب .. التركية
  طالبان

تأييد رسمي .. المغرب�
لفتوى الريسوني حول 

  الخمور

مالذ ".. سلطانة"تكية �
مقدسيين أفقرهم 

  االحتالل

 األزهر يدعو لتاكسي سيدات تقوده امرأة 

صبحي مجاهد

أفتت لجنة الفتوى  -القاهرة
باألزهر الشريف بجواز عمل 
المرأة سائقة لسيارات األجرة 

وتخصيصها لنقل ) تاكسي(
النساء فقط، مشترطة وضع 

قوانين تحمي المرأة التي تعمل 
في هذا المجال من الخارجين 

 .عن االستقامة

فردا على سؤال حول الجدل الدائر بسبب موافقــة محافظــة القـاهرة                   
مؤخرا على تخصيص سيارات أجرة تقودها نساء، قالت الفتوى التــي                  

إن  2010-2-2على نسخة منها الثالثاء       " نت.إسالم أون الين  "حصلت  
 ".في تخصيص تلك التاكسيات حفاظا على المرأة من التعرض لألذى"

إذا "وأوضحت الفتـوى أنــه       
خصصت الدولة عــددا مــن     
سيارات التاكسي تعمل عليهـا      
المرأة، فاألولى أن تخصـص      
تعاملها مع النساء فقط، فيكون          

 ".ذلك أفضل لمن تعمل سائقة تاكسي للضرورة

البد من وضع القوانين التي تحمي المرأة التي تعمل                  : "لكن اللجنة قالت  
سائقة تاكسي من بعض الخارجين والرافضين لالستقامة؛ ألنها ال قدرة                     
لها على المشاجرة أو المنازلة، بل قد يؤذيها ويخدش من كرامتها بعض                    

وشوهد مؤخرا في شوارع القاهرة عدد مــن النســاء يقـودن               ". األلفاظ
 .سيارات أجرة

 ليس متييزا

وفي تعقيبها على الفتوى قالت الدكتورة سعاد صـالح، أســتاذة الفقـه                       
تخصيص تاكسيات نسائية خطوة مهمة للمحافظــة          : "بجامعة األزهر إن   

على المرأة من التحرش، وهذا ليس تمييزا، وإنما من باب الصيانة التي                   
 ".أمر بها اإلسالم للمرأة

ـ     إذا كـان يجــوز    "أنه  " نت.إسالم أون الين    "وأضافت في تصريحات ل
تخصيص تاكسيات للنساء فإنه بالتبعية يجوز للمرأة أن تعمـل سـائقة،                    

تاكسي سيدات يف الكويت

 :طالع أيضا

قيادة المرأة للسيارة بين  �
  المجيزين والمانعين

  فتاوى تحتاج إليها المرأة العاملة�
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فهي تقود بالفعل سيارات عادية، وعملها سائقة تاكسي للنساء به تحقيق                   
 ".لمصالح متعددة

علــى : "من جانبه، قال الشيخ سيد عامر، أمين لجنة الفتوى بــاألزهر                 
حسب القاعدة فالضرورات تبيح المحظورات، وعليه فإذا كانت هنـاك             
ضرورة لصيانة المرأة بتخصيص تاكسيات لها فذلك مقبــول ومبــاح                 

 ".شرعا

إذا خصصت تاكسيات للنساء فذلك يتطلب أن           "وأوضح الشيخ عامر أنه        
يكون السائق امرأة؛ ألنه سيعرف أن هذه التاكسيات خاصــة بالنسـاء،                      

 !".وإال فما الفائدة من تخصيص تاكسيات للنساء يقودها رجال ؟

نحن نعاني من انتشار االغتصــاب، وعليــه فوجـود            : "واستطرد قائال 
تاكسيات نسائية تقودها امراة أمر يحقق منفعة من البعد عن الفتنة ودرءا              
للمفسدة؛ ألن األمور تقدر بمقدارها، كما أن في هــذا محافظـة علــى                     

 ".النساء

ولفت إلى أن عمل المرأة سائق تاكسي يتطلب االلتزام بقواعـد عمـل                  
أال يحدث بينها وبين رجل خلوة، وأن تكون في أماكــن         "المرأة، وأهمها    

عامة وليست مهجورة أو بعيدة، وأن تأمن على نفسها الفتنة واألفضلية،                   
 ".أن تختص بجنسها من النساء

 رفض نسائي

الــذي وافقـت     "تاكسي السيدات  " ونشبت أزمة مؤخرا بسبب مشروع        
محافظة القاهرة على دراسته، ووصفت مجموعة حقوقيات المشــروع                

 بأنه انتكاسة لبرامج إنهاء التمييز ضد المرأة

علقت عليـه       ،"ال يقل السيدات إال السيدات         "المشروع الذي يرفع شعار      
مشيرة خطاب، وزيرة الدولة لألسرة والسكان، في تصـريح صـحفي                 
بقولها إن المشروع ال يحترم المرأة، ويعتبرها فريسة يمكـن التهامهــا                 

 .بمجرد االختالط بها

ال يوجد ما يبرر بدء المشروع، فليـس هنـاك             : " وأضافت الوزيرة أنه   
  سوابق لتحرش سائقين بسيدات، فضال عن أن الفكرة تجافي المنطـق،                    
 .فلو اهتمت السائقة بالراكبة وقامت بحمايتها، فمن سيهتم ويحمي السائقة

القمصان، رئيس المركـز المصــري لحقـوق           كذلك رفضت نهاد أبو      
في مـترو                   المرأة، المشروع، وطالبت بإلغاء العربات الخاصة بالنساء 
األنفاق للتأكيد على مشاركة المرأة في الحياة العامة، واصفة مشــروع                    

 .مهزلة تاكسي الحريم"بأنه " تاكسي السيدات"
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