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 حجاب المرأة قديما وحديثا محاولة تفكيك وتحويل لألسئلة

 سالمةرجاء بن 

 
 

 آيات حجب النساء ودوافعها -1
 

سأحاول في هذا البحث أن أقوم بثثالث مهثاّمأ أوالهثا التّحقيثف الفيلولثوجّي فثي جثدول الكلمثات التثي تعنثي فثي القثرآن 
حجاب المرأةأ وهو تحقيف سيبيّن لنا أّن حجاب المرأة لثي  واحثدا بثل متعثّدداأ وأّن النّسثاء المعنيّثات بالحجثاب لسثن 

الثّانية هي عمليّة ترجمة داخل اللّغة العربيّثةأ أتحثّدث بهثا عثن الحجثاب بمفثاهيم ال  حدا بل أصناف. والمهّمة صنفا وا
ترد عادة في الخطاب التّفسيرّي والمعيارّي المحيط بثـآآيات الحجثبآأ أي بجهثاز نّثرّي يمّكننثا مثن لحثالل الحجثابأ 

اعيّثة. أّمثا المهّمثة الثّالثثةأ فهثي عمليّثة تحويثل لألسثئلة المطروحثة بشتّى معانيهأ في لطاره من البنى العالئقيّة االجتم
عثثن الحجثثاب وانتقثثال مثثن سثثهال : آهثثل هثثو فريالثثة لسثثالميّة أم الالآ للثثى سثثهال: آمثثا عالقثثة حجثثاب النّسثثاء بقثثيم 
أ هثل المساواة والكرامة والحّريّثةال هثل يعثوذ هثذا الّشثيء انتثي مثن عمثف التّثاريم ومثن عثالم الحثريم والمقصثورات

  يعوذ مواطنة المرأة ومساهمتها في المجال العاّمأ وهل يحول دون بناء المساواة بين الجنسينال 
ولكّن هذا االنتقال ال يجعل الّسهال الثّاني في قطيعة تاّمثة مثا الّسثهال الّول أ فسثهالنا فثي نهايثة المطثاف هثو : كيثف 

جربة الّدينيّة في حياة الفرد كما تأخذ بعين االعتبثار منّومثة حقثوذ نبني معياريّة جديدة تأخذ بعين االعتبار أهّميّة التّ 
اإلنسانأ فنعيد مفصلة ما هو دينّي وما هو دنيوّيال كيف نعتبثر حقثوذ اإلنسثان آصثيغة للعالقثات بثين الفثراد ال فقثط 

 [ iوسيلة للّدفاع عن الفرادآال]
ي الحجثثابأ ولبثثيّن عالقثثة الحجثثاب بوالثثعيّة المثثرأةأ سثثأعود أّوال للثثى آيثثات آالحجثثبآ لبثثيّن التّعقّثثد والتاّلثثاعف فثث

 والوّائف التي كان يهّديها.
فالحجاب في النّّص القرآنّي على نوعين : حجاب فالائّي المرئّي يهّدي وّيفة الفصل بين النّسثاء والّرجثالأ وحجثاب 

 جسدّي ثوبّي مرئّي يهّدي وّيفة اإلخفاء.
مثن سثورة الحثزابوأ وهثي تخثتّص بزوجثات  53الوع آآية الحجابآ )انية أّما الحجاب الفالائّي الالّمرئّي فهو مو

الّرسول : آولذا سألتموهّن متاعا فاسألوهّن من وراء حجابأ ذلكم أطهر لقلثوبكم وقلثوبهّنأ ومثا كثان لكثم أن تثهذوا 
ب المفترالثة لنثزول هثذه رسول ّللّا وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا لّن ذلكم كان عنثد ّللّا عّيمثا.آ وتهّكثد السثبا

انية على فالائيّة مفهثوم الحجثابأ فهثو يتعلّثف بخثروع أو عثدم خثروع النّسثاء مثن بيثوتهّن وبثدخول أو عثدم دخثول 
الّرجال من غير المحارم عليهّن. فالكثير من الّروايات تقول آنزلت بسبب قوم طعموا عند رسول ّللّا )صو في وليمة 

ون فثي منثزل رسثول ّللّا )صوأ وبرسثول ّللّا للثى أهلثه حاجثةأ فمنعثه الحيثاء مثن زينب بنت جحشأ ثّم جلسوا يتحثّدث
[ وبعث  الّروايثات الخثرى تقثول لّن سثبب نزولهثا أّن آرسثول ّللّا )صو كثان يطعثم iiأمرهم بالخروع مثن منزلثه.آ]

[ وتقول iiiاب.آ]ومعه بع  أصحابهأ فأصابت يد رجل منهم يد عائشةأ فكره ذلك رسول ّللّا )صوأ فنزلت آية الحج
روايات أخرى آلّن أزواع النّبّي )صو كثّن يخثرجن باللّيثل لذا تبثّرزن للثى آالمناصثاآ وهثو صثعيد أفثيمأ وكثان عمثر 
يقول : يا رسول ّللّا أحجب نساءكأ فلم يكن رسول ّللّا يفعثل. فخرجثت سثودة بنثت زمعثةأ زوع النّبثّي )صوأ وكانثت 

قثثثال : فثثثأنزل ّللّا -حرصثثثا أن ينثثثزل الحجثثثاب-ى : قثثثد عرفنثثثاك يثثثا سثثثودةامثثثرأة طويلثثثةأ فناداهثثثا عمثثثر بصثثثوته العلثثث
 [ ivالحجاب.آ]

وهناك آية ثانية تخاطب زوجثات الّرسثول أيالثاأ وتشثير للثى هثذا الحجثاب الفالثائّيأ هثي آيثة القثرار فثي البيثوت )أو 
ّرع الجاهليّثثة الولثثى...آ القثثور أو الوقثثارأ بحسثثب اخثثتالف التأويثثل لثثـآقرنآو : آ...وقثثرن فثثي بيثثوتكّن وال تبثثّرجن تبثث

و وقد انفردت بإيرادها واالجتهاد في تفسيرها نّيرة زيثن الثّدين فثي أّول كتثاب أفثرد لمناهالثة الحجثاب 32)الحزاب/
 [ v.]1928لحجاب والّسفور وصدر سنة 

وقد تحّدث المفّسثرون والمهّرخثون عثن آنثزول الحجثابآ أو آالثرب الحجثابآأ أي عثن حثدث ابتثدأ بثه عثزل نسثاء 
الّرسول عن الحياة العاّمةأ وكان ذلك فيما يبثدو فثي الّ ّننثة الخامسثة للهجثرةأ فثي ليلثة زواع الّرسثول بزينثب بنثت 
جحشأ بعد أن طلّقها مولى النّبّي زيد بثن حارثثةأ نثزوال عنثد رغبثة النّبثّيأ وهثذا الحثدث هثو الثذي تثذكره الكثيثر مثن 

  روايات أسباب نزول آية الحجابأ كما سبقت اإلشارة.
[أ لالّ أّن اهتمامهثثا انصثثّب علثثى viوقثثد درسثثت الباحثثثة المغربيّثثة فاطمثثة المرنيّسثثّي هثثذا الحثثدث دراسثثة دقيقثثة متأنّيثثة]

عالقة هذا الحدث بآداب الاّلثيافة واالسثتئذان و علثى رغبثة النّبثّي فثي حمايثة حياتثه الخاّصثةأ فسثار بحثهثا فثي نفث  
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ه التّفاسثثير القديمثثةأ وأغفلثثت عثثاملين نعتبرهمثثا أساسثثيّين فثثي الثثرب االتّجثثاه الخالقثثّي المعقلثثن الثثذي كانثثت تسثثير فيثث
الحجثابأ همثثا العامثل المهّسسثثّي التّثاريخّي الثثذي يجعثل الحجثثاب بنيثثة مثن البنثثى البويّثة الاّلثثاربة فثي عمثثف التّثثاريمأ 

 والعامل النّفسّي المتعلّف بشخصيّة الّرسول وبرغباته ونزواته البشريّة. 
لقدامى عن آنثزولآ أو آالثربآ الحجثاب باسثتحداث اإلسثالم النّاشث  لهثذه المهّسسثةأ والحثال فربّما أوهمنا حديث ا

أنّها أقدم من اإلسثالمأ لنّهثا وثيقثة الّصثلة بتقسثيم الدوار االجتماعيّثة بثين الجنسثينأ الغالثب علثى الثّقيافثات القديمثةأ 
أهّمها الحفاّ على النّّام البوّي والسثرة البويّثة والذي تبنّته الديان التّوحيديّة لسباب ياليف المجال عن شرحهاأ 

القائمة على الّزواع. فالحجاب الفالائّي يتطابف ما الفصل العتيف بين فالاءين : فالاء خاّص تلزمه المرأةأ وتنعثزل 
ل كثان وفالاء عاّم يتحّرك فيه الّرجثلأ لكثي يقثوم فيثه كثّل مثن النّثوعين االجتمثاعيّين بثأدوار خاّصثة. وهثذا الفصث فيهأ

دّعمتهثثا دينيّثثا أو جثثذّرتها آآيثثة الحجثثابآ. فمجثثال المثثرأة الثثذي   صثثيغة تاريخيّثثة للعالقثثات االجتماعيّثثة بثثين الجنسثثين
لثثة] فثثي الحالثثارة اليونانيّثثة  le gynécée[ أو الخثثدرأ أي المقابثثل لثثـفالاء viiيرسثثمه الحجثثاب هثثو القبّثثة أو الحج 

ّصثيانة والتّثرفأ بحيثث أّن آربّثات الخثدورآ وآربّثات الحجثالآ لسثن القديمةأ بما توحي به هذه اللفثاّ مثن معثاني ال
 النّساء الممتهنات المبذوالت ولسن اإلماء. 

ومّما يدّل على الّطابا المهّسسّي العتيف للحجاب الفالائّي حدث آالثرب الحجثابآ نفسثهأ ووجثود المفهثوم ذاتثه قبثل 
سثتهّل تفسثيره انيثة : آهثذه آيثة الحجثابأ وفيهثا أحكثام الحدثأ وتشبّث عمر بن الخّطاب به : يقثول ابثن كثيثر فثي م

وآداب شرعيّةأ وهي مّما وافف تنزيلها قول عمر رالي ّللّا عنهأ كما ثبت ذلك في الّصحيحين عنثه أنّثه قثال : وافقثت 
صلّىو. وقلت ربّي في ثالث فقلت : يا رسول ّللّا لو اتّخذت من مقام لبراهيم مصلّىال فأنزل ّللّا )واتّخذوا من لبراهيم م

: يا رسول ّللّا لّن نساءك يدخل عليهّن البّر والفاجرأ فلو حجبتهّنأ فأنزل ّللّا آية الحجاب. وقلت لزواع النّبثّي )صو 
 [ viiiلّما تمالن عليه بالغيرة : )عسى ربّه لن طلّقكّن أن يبدله أزواجا خيرا منكّنوأ فنزلت كذلك...آ]

العامل البنيوّي المهّسسّي فثي مثا سثّمي بالثرب الحجثابأ وعلثى قثدم الميثل للثى عثزل ومن الدلّة الخرى على أهّميّة 
النسثثاء عثثن الحيثثاة لشثثارات بعثث  المصثثادر القديمثثة للثثى بعثث  طقثثو  العبثثور المتعلّقثثة بالبنثثات الالّتثثي أدركثثن سثثّن 

نّسثاء : البكثر قبثل أن البلوغأ والتي يطلثف عليهثا اسثم آالتّشثويفآ أو آالتّعثري آ ففثي اللّسثان : آالمعّرالثة مثن ال
 رغبأ ثّم يحجبونها. قال الكميت :تحجبأ وذلك أنّها تعر  على أهل الحّي عرالة ليرّغبوا فيها من 

 معّرالة منهّن بكر وثيّب.آ                                          ليالينا لذ ال تزال تروعنا
 )لسان العربأ ع ر  أ وانّر ش و فو.

على ترّسم مهّسسة حجب النّساء عند العرب قبل اإلسالمأ صلة بالنّوع الثّاني من الحجثابأ وهثو  ولهذا الّطق  الّدالّ 
 الحجاب الجسدّي كما سنرى. 

ومن هذه الدلّة أيالا ما جاء في وصف أبثي سثفيان بثن حثرب فثي آطبقثات ابثن سثعدآأ فهثو آعثّز عشثيرتهآأ وهثو 
 [ ixآشديد الغيرة سريا الّطيرةأ شديد حجاب القبّةآ.]

أّما العامل النّفسّي المتّصل برغبثة الّرسثول وبعالقاتثه بالنّسثاء ال بالّرجثالأ فقثد بيّنثه منصثور فهمثي منثذ بدايثة القثرن 
[ التثي كانثت تصثيب النّبثّيأ وتحثّدث xi[. فقد تحّدث عثن آنوبثات الغيثرةآ]xالمااليأ وبجرأة نادرة دفا ثمنها باهّا]
آلخرين واستثناء نفسه من التّشرياأ من ذلثك تحريمثه نسثاءه علثى الّرجثال عن دور هذه الغيرة في تشريا الّرسول ل

من بعده في آية الحجاب نفسها. وبعثد بالثعة سثنواتأ وعلثى نحثو آخثرأ بثيّن المحلّثل النّفسثانّي فتحثي بنسثالمة تغيّثر 
وانتقالثه   économie libidinaleنوعيّة عالقثات الّرسثول بالنّسثاء بعثد وفثاة خديجثةأ وتغيّثر آاقتصثاده اللّيبيثدّيآ 

آمثثن موقثثا تمثثاه أنثثثوّي ينبنثثي علثثى اسثثتقبال انخثثر للثثى موقثثف قالثثيبّي متمثثاش مثثا المهّسسثثة الّسياسثثيّة لمدينثثة 
 [ xiiّللّا.آ]
بين العاملين التّاريخّي البنيوّي والعامل النّفسّي تعار أ فطبيعة عالقة الّرسول بالنّساء هي التي جعلته يثذّكر   ولي 

 عليهأ ويسبغ عليه طابعا دينيّا. الحجابأ ويلمّ بالرورة مراعاة 
أّما الحجاب الجسدّي الثّوبّيأ فهو في رأينا لحدى آليّات منا ّهور الجسثاد النثويّثة ومراقبثة حركثة خروجهثاأ وهثو 
أيالا لحدى آليّات الحّد من مجاالت آاالستعماالت المشروعة للجسثدآ. وفثي هثذا اإلطثار تتنثّزل آيتثان تخاطبثان جميثا 
المسلمات : آآية الخمارآ : آوقل للمهمنات يغالالن من أبصارهّن ويحفّن فروجهّن وال يبدين زينتهّن لالّ ما ّهثر 

وأ وآآية الجالبيبآ : آيا أيّها النّبّي قل لزواجك وبناتثك ونسثاء 30منها وليالربن بخمرهّن على جيوبهّنآ )النّور/ 
  و.59ن يعرفن فال يهذينآ. )الحزاب/المهمنين يدنين عليهّن من جالبيبهّن ذلك أدنى أ

 
 
[i ]- : انّثر هثذا التّصثّور فثيJanos Kis : L’Egale dignité ,trad du hongrois par G. Kassai, 
 Seuil, 1987 . 
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[ii ]-  10/323أ 2أ ط1997الّطبرّي : جاما البيان في تفسير القرآنأ بيروتأ دار الكتب العلميّةأ. 
[iii ]- 10/325المرجا نفسهأ. 
[iv ]- 10/326المرجا نفسهأ. 
[v ]-زين الّدين نّيرة : الّسفور والحجاب : محاالرات ونّرات مرماها تحرير المرأة والتّجّدد االجتماعّي في 

 .168-158أ ص ص 1998العالم اإلسالمّيأ مراجعة وتقديم بثينة شعبانأ دمشفأ دار المدى 
[vi] Mernissi  Fatima : Le Harem politique : le prophète et les femmes, Albin Michel, 

199. 
[vii ]- آحجلة العرو  : معروفةأ وهي بيت يزيّن بالثّياب والسّرة والّستورآأ والحجل هو القيد أيالاأ والمشي في

 القيدأ وهو الخلخال أيالا. حجلأ والحجال : الخالخيل والقيود. لسان العرب )ح ع لو.
[viii ]- ّتفسثير القثرآن العّثيمأ تثم محّمثد لبثراهيم البنّثاأ محّمثد أحمثد عاشثورأ عبثد العزيثز غنثيمأ ابن كثير الحاف :

 .41-6/440القاهرةأ دار الّشعبأ د تأ 
[ix ]- أ موقا الوّراذ 1481ابن سعد : الّطبقاتأ صwww.alwaraq.com 
[x ]- عنثثد عودتثثه للثثى مصثثرأ لثثثر حصثثوله علثثى شثثهادة الثثّدكتوراه مثثن تعثثّر  منصثثور فهمثثي للثثى هجثثوم شثثر  

ولم تدافا عنه الّسلطات الجامعيّةأ وأزيم عن التّدري  فيهاأ ثّم عاد للى الجامعة بعد ثثورة   أ1913الّسوربون سنة 
 لكنّه ألجم ولزم الّصمت.  1919
[xi ]-20أ ص 1997جمثثثثثثثلأ فهمثثثثثثثي منصثثثثثثثور : أحثثثثثثثوال المثثثثثثثرأة فثثثثثثثي اإلسثثثثثثثالمأ كولونيثثثثثثثاأ منشثثثثثثثورات ال 
[xii] -Benslama Fethi : « Le voile de l’Islam », Intersignes, n°11-12, printemps 1998. 

(La virilité en Islam ,وp66. 
 وقد عاد للى هذه القالايا في :

 :La Psychanalyse à l’épreuve de l’Islam, Paris, Aubier, 2002. 
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 وّائف الحجاب -2
 

ثير من التّفاسير والمصادر القديمة هثو أّن الخمثار والجلبثاب لثم يكونثا متثرادفينأ أو متبثادلي الوّثائفأ وما تفيده الك
 كما في أذهان الكثير من معاصرينا اليومأ بل يمثاّلن معا حجابا مالاعفا ألزمت به النّساء الحرائر.

لثك مثثال قثول ابثن مفلثم فثي كتثاب انداب فالخمار هو غطاء الّرأ  عاّمثةأ وهثو لثم يكثن خاّصثا بالنّسثاءأ يثدّل علثى ذ
[أ ولذلك فثإّن آيثة الخمثار iiالشرعية : آال تختمر المرأة كخمار الرجلأ بل يكون خمارها على رأسها ليّة وليّتين...آ]

ال توجب الخمار بقدر ما تعّدل طريقة استعماله بحيث يسبل على النّحر والّصدر ويغّطثي الّشثعر : آوقولثه )وليالثربن 
على جيوبهّنو يقول تعالى ذكره : وليلقين خمرهّنأ وهي جما خمارأ على جيوبهّن ليسترن بذلك شثعورهّن  بخمرهنّ 

 [iiiوأعناقهّن وقرطهّن.آ]
أّما الجلبابأ فهو حسب المصثادر القديمثة ثثوب نسثائّي خثارجّي : آالجلبثاب : ثثوب أوسثا مثن الخمثارأ دون الثّرداءأ 

هو ثوب واساأ دون الملحفةأ تلبسه المرأةأ وقيل هو الملحفثة...آ )اللّسثانأ  تغّطي به المرأة رأسها وصدرهاأ وقيل
جلبو والرجم أّن هذا الثّوب الخارجّي كان يرتدى فوذ الخمار : يقول الّطبثرّي فثي تفسثير آيثة الجالبيثب : آأمثر ّللّا 

الجالبيثبأ ويبثدين عينثا نساء المهمنين لذا خرجن مثن بيثوتهّن فثي حاجثة أن يغّطثين وجثوههّن مثن فثوذ رهوسثهّن ب
مثن سثورة  60[ ويقول فثي تفسثير انيثة ivواحدة... وقال آخرون : بل أمرن أن يشددن جالبيبهّن على وجوههّنآ.]

 [vالنّور : آأّما كّل امرأة مسلمة حّرةأ فعليها لذا بلغت المحي  أن تدني الجلباب على الخمار.آ ]
الذي يبدو أنّه كان بثديهيّا ومفروغثا منثهأ لّن النّسثاء والّرجثال لثم فالجلباب حجاب فوذ الحجابأ حجاب فوذ الخمار 

يكونوا يكشفون رهوسهم أمام النّار. ولنذّكر بأّن الّرجال في معّم البلدان العربيّة لم يتخلّصثوا مثن الّطثرابيش التثي 
ربعينثات والخمسثينات تخفي شعورهم لالّ منذ بالعة عقودأ وأّن الّرجثل الثذي كثان يّهثر عثاري الثّرأ  فثي تثون  ال

كان محّل استفهام وريبة. وربّما يكون من المهّم التّأريم لسثفور النّسثاء وتعريثة الّرجثال رهوسثهم فثي الوقثت نفسثهأ 
وأن نهتّم بعودة الكثير من النّساء للى الخمارأ وعودة بع  الّرجال المتديّنين للى الّطربوش في نطاذ بحث يقثوم بثه 

 ماالت أغطية الّرأ  ومدلوالتها المتحّولة.علماء االجتماع عن استع
-ونحن نرى أّن آليّات الحجب المتمثّلثة فثي لسثبال الثّيثاب علثى المثرأة مكّملثة لمهّسسثة الحجثاب الفالثائّي : فالحجثاب

ّهورها في صورة خروجها من الحجثاب. وفثي   الثّوب يحّد من-الحاجز يحّدد مجال المرأة ونوعيّة نشاطها والحجاب
لتين يتعلّف المر بوالا المرأة في وعاء حافّ مالثاعف : وعثاء البيثت أو وعثاء الخمثار أو وعثاء الجلبثاب. كلتا الحا

وتدّل بع  الّروايات التي تحفّ ذاكرة طقو  العبثور للفتيثات علثى التّثرابط بثين الحجثابينأ أو علثى أّن لسثبال سثتار 
ولّي قصّي بن كالب أمر مّكة قبثل اإلسثالمأ وفثي حديثثه الثّوب رمز إلسبال ستار البيت. يقول الزرقّي في حديثه عن ت

 تحديدا عن دار النّدوة التي كانت تجتما فيها قريش آللمشورةآ وقالاء المور :
آكانت الجارية لذا حاالت أدخلت دار النّدوة ثّم شّف عليها بع  ولد عبد مناف بن عبد الّدار درعهاأ ثثّم دّرعهثا ليّثاه 

 [viا.آ]وانقلب بها أهلها فحجبوه
وتفيد بع  الّروايات تواصل أجزاء من هذا الّطق  عبر ممارسات الّرسول كما تصّورها لنا بع  الحاديث المرويّة 
عن عائشة : آنزلت عائشة على صفيّة أّم طلحة الّطلحاتأ فثرأت بنثات لهثاأ فقالثت : لّن رسثول ّللّا )صو دخثل وفثي 

بشثقّتينأ فثأعطي هثذه نصثفا والفتثاة التثي عنثد أّم سثلمة نصثفاأ أوال  حجرتي جارية فألقى لي حقوهأ وقال لي : شقّيه
[ ويبدو من خالل المصادر القديمة أّن عثادة آتعثري آ الفتثاة أو آتشثويفهاآ قبثل حجبهثا viiأراهما لالّ قد حاالتا.آ]

بها. وقالت : لعلّنا النّهائّي تواصلت بعد مجيء اإلسالمأ ففي اللّسان أّن عائشة زوجة الّرسول آشّوفت جارية وطافت 
 [ viiiنصيد بها بع  فتيان قريشأ أي زيّنتهاآ. )ش و فو]

أّمثا مثثا االثثمحّل مثثن الّطقث  القثثديمأ فهثثو البعثثد الّسياسثثّي المتمثّثل فثثي تعميثثد الفتثثاة فثثي المكثان الثثذي يثثتّم فيثثه النّشثثاط 
ت لدماع الفرد في المجموعة أو لقصائه منهثا. الّسياسّي باعتباره تبادال عموميّا للكالم )دار النّدوةوأ وتتّم عبره عمليّا

فلماذا اختفثى طقث  حجثب الفتثاة علثى هثذا النّحثوال ألّن اإلسثالم لثم يعثتن عمومثا بطقثو  العبثورأ باسثتثناء طقثو  
الموتأ أم لّن اإلسالم أراد لخالء الفالاءات العموميّة من المرأة مثا أمكثنأ أم لّن المسثجد حثّل محثّل دار النّثدوة ولثم 

 د يتّسا لالّ للّصلوات بأنواعهاال يع
ربّما كان نزول الحجاب على زوجات الّرسول ليذانا بإحالل المرأة نهائيّا داخل عثالم الفالثاء الخثاّصأ وليثذانا بّهثور 
مجموعة دينيّة ناشئة ال تريد أن تكون شهون النّساء الخاّصة من شهونها العاّمة. يجب أن تحجب المرأة وأن تحجب 

 أيالا.طقو  حجبها 
وهثذه المعطيثثات النّّصثثيّة العربيّثثة المتعلّقثة بطقثثو  الحجثثاب ماقبثثل اإلسثثالميّة تثدّل علثثى أّن الحجثثاب الجسثثدّي الثّثثوبّي 

 Rosine Aسابف هو أيالا لإلسالم. وفي الكتاب الذي ألّفتثه المهّرخثة المختّصثة فثي الثيثاب الّدينيّثة روزيثن المبثان 

Lambin يثر عربيّثة تثدعم قثدم الحجثاب فثي الجزيثرة العربيّثةأ منهثا مثا جثاء فثي عن حجاب النّساء وثثائف أخثرى غ
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آالميشناآأ وهو شرح من شروح التّوراة يعود للى القرن الثّاني الميالدّيأ ويرّخص لليهوديّات ارتداء الحجثاب علثى 
خاطب   الوTertulien(150-160/222نحو العربيّات الوثنيّات. ومن هذه الوثائف نّص للواعّ المسيحّي ترتوليان 

فيثثه نصثثرانيّات عصثثره بقولثثه : آستسثثخر مثثنكّن العربيّثثات الوثنيّثثاتأ الالّتثثي ال يغّطثثين رهوسثثهّن فحسثثبأ بثثل كامثثل 
وجوههّنأ حتّى لنّهّن يكتفين باالستمتاع من نصثف النّثور بعثين واحثدة يخرجنهثا بثدل عثر  الوجثه بأكملثهأ فثالمرأة 

 [ixتفاّلل أن تكون ناّرة على أن تكون منّورةآ.]
ولم تكن كّل النّساء معنيّات بكّل أنواع الحجاب وعلى نف  النّحو. فالحجاب الفالائّي قد أمرت به زوجات النّبثّيأ ولن 
مثثال المفّسثثرون القثثدامى للثثى اعتبثثاره مثثن المبثثادع الّشثثرعيّة العاّمثثةأ لنّثثه كثثان عامثثل حفثثاّ علثثى تقسثثيم الدوار 

جثاب الثّثوبّي الثذي فثر  علثى آنسثاء المثهمنينآ عاّمثةأ فإنّثه كثان يثهّدي والفالاءات بين الّرجثال والنّسثاء. أّمثا الح
وّيفة أخرى : لنّه كان وسيلة تمييز بين النّسثاء الحرائثر واإلمثاءأ أو بثين الحرائثر والنّسثاء الالّتثي يتعثاطين البغثاء. 

اإلمثاء : يقثول الّطبـثـرّي : آ... وقد ذهب الكثير من المفّسرين للثى أّن المعنيّثات بالجالبيثب هثّن النّسثاء الحرائثر دون 
كانت الحّرة تلب  لبا  المةأ فأمر ّللّا نساء المهمنين أن يدنين من جالبيبهّنأ ولدناء الجلبثاب أن تقنّثا وتشثّد علثى 

[أ ويقثول أيالثا : آوكثان بالمدينثة رجثال مثن المنثافقين لذا مثّرت بهثم امثرأة سثيّئة الهيئثة والثّزّيأ حسثب xجبينها.آ]
أنّها مزنيةأ وأنّها من بغيتهمأ فكانوا يهذون المهمنات بالّرفثأ وال يعلمون الحّرة من المةأ فثأنزل ّللّا فثي  المنافقون

 [xiذلك... )آية الجالبيبو.آ ]
ّرة اإلمثثاء الالتثثي يتشثثبّهن بثثالحرائر ويسثثبلن  وتثثذكر المصثثادر القديمثثة أّن الخليفثثة عمثثر بثثن الخّطثثاب كثثان يالثثرب بالثثّدب

رأى جاريثة متكمكمثة -على أجسادهّن : ففي آالفثائفآ للّزمخشثرّي أّن آعمثر رالثي ا تعثالى عنثه الجالبيب والخمر
فسأل عنها فقالوا: أمة لفالنأ فالربها بالدرة الرباتأ وقال: يا لكعاء؛ أتشبَّهين بالحرائرال يقثال: كمكمثت الشثيء لذا 

والمراد أنها كانت متقنعة أو متلففة في لباسثها  أخفيتهأ وتكمكم في ثوبه: تلفف فيهأ وهو من معنى الكّم وهو السترأ
 [ xiiال يبدو منها شيءأ وذلك من شأن الحرائر.آ]

كان هذا الحجاب لذن عالمة انتماء طبقّي. لكن لنحذر مثن التّأويثل الّسثميولوجّي لنّثه غيثر كثاف وحثدهأ ولّن العالمثة 
ّّاهرة ليست ّاهرة سطحيّة بل طريقة في الوجود. فهذا النّ  ّام البوّي يحرص على حجثب الحرائثر دون اإلمثاءأ ال ال

البالائعيّة واإلماء يدخلن فثي لطثار -لمجّرد التّمييز بينهّنأ بل لّن الحرائر يدخلن في لطار المبادالت الّزوجيّة الّرمزيّة
جثواري يشثترين المبادالت البالائعيّة الّصرف. الحرائر يخطب أيديهّن الّرجال ويملكون عصمتهّن بثدفا مهثورهّنأ وال

ويمتلكن بدفا أثمانهّن. فعلى الحرائر وحدهّنأ ربّات الخدور أو ربّات الحجالأ تتوقّف عمليّة تنمية الّرأسمال الّرمثزّي 
للّرجل في نمط اجتماعّي ينبني على بنى تبادليّة الّرجل هو ذاتها والمرأة موالوعهاأ على نحو ما بيّنه لفثي سثترو  

أة الحّرة مملوكة لزوجها لّن الثّزواع نثوع مثن الملثكأ أّمثا المثة فهثي مملوكثة لسثيّدها لنّهثا في بنى القرابة. لّن المر
مثثالأ بالثثاعة حيّثثة تبثثاع وتشثثرى. فالّزوجثثة الحثثّرة مملوكثثة يجثثب أن تحّصثثن وتحّجثثب بلغثثة القثثدامىأ ويجثثب أن تمنثثا 

عر  والّشرفأ والمة مملوكة ولكن على وتراقب بلغتنا اليومأ لنّها تنجب النّسل وتساهم في لحاطة زوجها بهالة ال
نحو آخر بالائعّي ال يستوجب رقابة وال منعا مشّددين. ولذلك اختلفت عورة المة وعّدتها ومنزلتها عن عورة الحّرة 
 وعّدتها ومنزلتها. فعورة المة من الّسّرة للى الّركبتين خالفا لعورة الحّرةأ واستبراء المة للتّأّكد مثن حملهثا أو عثدم

 حملها قرء واحد وللمرأة الحّرة ثالثة قروءأ والمة لذا لم تكن أّم ولد أمكن لها أن تباع أو أن تهجر.
لّن الحجاب لذ يميّز بين الحّرة والمثة يحثافّ علثى مهّسسثة الثّزواع البويّثةأ وعلثى مبثدل قوامثة الّرجثال علثى النّسثاء 

 وملكيّة الّزوع لعصمة زوجته.
الحجاب الجسدّي كان وسثيلة تمييثز أخثرى داخثل صثنف الحرائثر بثين النّسثاء القثادرات علثى  ويمكن أن نذهب للى أنّ 

مثن سثورة النّثور :  60اإلنجاب والنّساء التي تجاوزن مرحلة اإلنجابأ وأطلقت عليهّن تسثمية آالقواعثدآ فثي انيثة 
ّن غيثثر متبّرجثثات بزينثثةأ وأن آوالقواعثثد مثثن النّسثثاء الالّتثثي ال يرجثثون نكاحثثا فلثثي  علثثيهّن جنثثاح أن يالثثعن ثيثثابه

 يستعففن خير لهّن وّللّا سميا عليم.آ
وقد أّول أغلب المفّسثرين آالثّيثاب علثى أنّهثا تعنثي الجلبثاب آوهثذا للكبيثرة التثي قعثدت عثن الولثدأ فثال يالثّرها أن ال 

امل نقص في أنوثثة المثرأةأ [ وهذا يدّل على أّن التّقّدم في الّسّنأ حسب التّصّور القرآنّيأ عxiiiتجلبب فوذ الخمار.]
 ولقصاء نسبّي للنّساء الالّتي انقطا عنهّن الّطمث من دائرة تنّيم المتعة والعالقات الجنسيّة. 

لّن هذه المعطيات عن الحجابأ وهذه التّرجمة التي حاولنا القيام بها إليجاد مفاهيم نقرأها بهاأ تسمم لنا ربّما بتجنّب 
: لنكثار الواقثا التّثاريخّي ولنكثار واقثا الثنّّص القرآنثّي. أّمثا لنكثار الواقثا التّثاريخّيأ فهثو موقفين مبنيّين على اإلنكثار 

موقف المدافعين عن الحجاب باعتباره واجبا دينيّا جوهريّا ال عالقة له بالعصور الوثنيّة وبالمالبسات التي ّهر فيهثا 
مجتما. فالمدافعون عن الحجابأ ومنهم المفتون والواعّون اإلسالمأ وال عالقة له بواقا التّقسيم الّطبقّي والفئوّي لل

الذين يّهرون بالفالائيّات العربيّةأ يريدون اعتباره شيئا لسالميّا وينكرون أصوله الوثنيّةأ ويخفثون وّيفثة التّمييثز 
 الّطبقّي التي كان يهّديها الجلباب.
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افعين عن وجه تقّدمّي لإلسالم. فههالء ينفون وجود دعوة أّما لنكار واقا النّّص القرآنّيأ فيتجلّى لدى المصلحين المد
: آماذا يقول القرآن  2004للى حجب المرأة في القرآن. يقول محّمد الّطالبّي في مقال له صدر بالفرنسيّة في مار  

سثاطةأ ال عن الحجابال ال شيء. ال شيء البتّة. ال يتعلّف المر في أّي موالا منه برأ  المرأة. كلمة آشعرآأ بكثّل ب
تثثثرد فيثثثه. لثثثم يثثثأمر ّللّا بإخفائثثثه وال بكشثثثفه. لثثثي  هثثثذا هّمثثثه الّرئيسثثثّيأ ولثثثم ينثثثزل ّللّا القثثثرآن لثثثيعلّم النّثثثا  كيثثثف 

 [xivيتزيّون...آ]
فانعدام ذكر شعر النّساء في القرآن ال يعني أّن المرأة لم تهمر فيثه بإسثبال الخمثار أو الجلبثاب علثى شثعرهاأ ال سثيّما 

هو آغطاء الّرأ آ. صحيم أّن القرآن ال يأمر النّساء بوالثا خمثار علثى رهوسثهّنأ بثل يثأمرهّن بثأن  أّن الخمار لغة
يغّطين صدورهّن بخمرهّنأ ولكّن ذلك يعود للى أّن الخمار لبثا  تقليثدّي لثم يسثتنبطه اإلسثالمأ بثل أمثر بإسثداله علثى 

مر النّساء على أيّة حثال بحجثب أجسثادهّنأ وينهثى عثن النّحور حتّى يغّطيها بدل لسداله خلف الّرأ . ثّم لّن القرآن يأ
التّبّرعأ ويأمر زوجات المهمنين بإسدال الجلباب على الخمثارأ ويثأمر زوجثات النّبثّي بثالقرار فثي بيثوتهّن. فمثا العمثل 
ي لزاء هذه الوامرال لّن التّأويل المقصدّي الذي ال يثرى فثي القثرآن مجموعثة مثن الوصثفات الجثاهزة فثي الملثب  وفث
الحيثثاة الخاّصثثة والعاّمثثةأ بثثل يثثرى فيثثه رسثثالة أخالقيّثثة عاّمثثة مستسثثاغأ ولكنّثثه ال يتسثثنّى لالّ بعثثد أن يثثتّم تنزيثثل آيثثات 
الحكام في سياقها التّاريخّيأ وبعد اإلقرار بنسبيّتها وعدم مالءمتهثا لعصثرنا. لّن مثا يقثوم بثه السثتاذ محّمثد الّطثالبّي 

ال يحّل المشاكل المنجّرة عن التّشبّث بهذه الحكام لنّثه ينبنثي علثى لنكثار ال مبثّرر قرار تأويلّي مسقط على النّصوص 
لهأ وعلى نوع من الهروب للى المام : لن كان بعالهم يدعو للى حجاب المرأةأ ولن كان حجثاب المثرأة غيثر مثتالئم 

عصثفورين بحجثر : نجثد حثالّ  ما العصرأ فلنقثل ببسثاطة لّن القثرآن لثي  شثأنه شثعر المثرأة وثيابهثاأ وهكثذا نالثرب
 لإلشكال الخالقّي والتّشريعّي المتعلّف بالحجابأ وننقذ النّّص القرآنّي مّما يبصمه بالتّاريخيّة والمحدوديّة. 

اإلنكثارأ لنكثار الّسثياذ   وما نراه هو أّن أصثحاب هثذا الموقثف ال يالثربون أّي عصثفورأ وال يصثيبون أّي هثدفأ لنّ 
مقّررات النّّص القرآنّي ال يمكثن فثي رأينثا أن يهّسث  فكثرا دينيّثا جديثدا وعالقثة جديثدة بالثّدينأ بثل التّاريخّي أو لنكار 

ربّما زاد في تثأجي  الوهثامأ أوهثام خلثود أحكثام الّشثريعة والتاريخيّتهثاأ وربّمثا فثاقم سثوء الفهثم بثين دعثاة الحجثاب 
قيقثة عثن النّثا أ أي ال يخفثي مثا فثي الثنّّص المقثّد  مثن ومناهاليه. لنّنا نفاّلل الموقف التّأويلّي الثذي ال يخفثي الح

أحكثثام نسثثبيّة تاريخيّثثة تثثرتبط بوالثثعيّات تنبنثثي علثثى التّمثثايز الّطبقثثّي والجنسثثّيأ وهثثي والثثعيّات كانثثت مقبولثثة وفثثف 
اد المعياريّة اإلسالميّة وغيثر اإلسثالميّة القديمثةأ وأصثبحت اليثوم لشثكاليّةأ أصثبحت اليثوم تتعثار  مثا طمثوح الفثر

 والجماعات للى المزيد من المساواة والكرامة والحّريّة. 
لّن االنطالذ من واقا النّسبيّة التّاريخيّةأ ومن تنزيل الحجاب في نسيجه العالئقّي االجتمثاعّي القثديمأ يجعلنثا نقثّر بثأّن 

ّوم أساسثّي مثن الحجاب بنوعيثه الفالثائّي والجسثدّيأ وبتالثاعف الجسثدّي منثه للثى خمثار وجلبثاب فثوذ الخمثارأ مقث
مقّومات الوالعيّة الّدونيّة للمرأةأ التي عليها أن تلثزم الفالثاء الخثاّص وأن يكثون جسثدها ملكثا خالصثا لمالكهثاأ وأن 
تكون فقط وسيلة لحفّ النّسل والسثرةأ وحفثّ عثر  الثّزوع والعشثيرة. لّن المثرأة فثي مجتمثا الحجثاب ليسثت ذات 

هي وسيلة لتنمية رأسمال الّرجثال المثاّدّي والّرمثزّي. لقثد اعتبثر قاسثم أمثين كرامةأ أي ليست غاية في حّد ذاتهاأ بل 
[أ ولكثّن مثا ذكثره عثن داللثة الحجثاب الفالثائّي علثى ملكيّثة الّرجثل xvسجن المرأة في البيثت نوعثا مثن آاالسثتعبادآ]

القثديم وأثثر مثن آثثار  للمرأة ينطبف حسب رأينا على الحجابين الفالائّي والجسدّي : آالحجاب هو عنوان لذلك الملثك
تلك الخالذ المتوّحشة التي عاشت بها اإلنسانيّة أجياال قبل أن تهتدي للى لدراك أّن الذّات البشريّة ال يجوز أن تكون 

 [xvii][xviمحالّ للتّملّك لمجّرد أنّها أنثى.آ]
النّسثاء لثذلكأ ثثّم كيثف   هل قاومتهولذلك يمكن أن نطرح السئلة التّالية : كيف يتعار  الحجاب ما حّريّة النّساءأ و

نقاوم ثقافته اليومأ وكيف ننّر لليه من منّور حقوذ اإلنسانال وسنرى أّن هذه السئلة يمكثن أن تمّهثد الّطريثف للثى 
 لشكاليّة المعياريّة الجديدة التي اعتبرناها من مهاّم هذا البحث. 

 
 
[ii ]-3/541لمرعيّةأ د تأ مأ دأ ابن مفلم المقدسّي : انداب الّشرعيّة والمنم ا. 
[iii ]- 9/306جاما البيان. 
[iv ]- : 10/332المرجا نفسه. 
[v ]- 9/349المرجا نفسهأ. 
[vi ]- أ 1969الزرقّي : أخبار مّكة ومثا جثاء فيهثا مثن انثثارأ تثم رشثدي الّصثالم ملحسثنأ بيثروتأ دار النثدل أ
 .1/110أ 3ط
[vii ]-بن حزمابن داود : الّسننأ بيروتأ دار ا 
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[viii]-  لعلّنثثا نجثثد امتثثدادا لهثثذا الّطقثث  فثثي حفثثالت الثثّزواع التثثي تتثثزيّن فيهثثا الفتيثثاتأ ويثثتّم لجالسثثهّن فثثوذ المنّصثثة
 )المحالرو التي تجل  عليها العرو  حتّى تتأّملهّن النّساء الالّتي يمثّلن حماوات ممكنات. 

 [ix] - Lambin Rosine A : Le Voile des femmes, Bern, Berlin, Frankfurt ,New York, 

Paris, Wien, Peter Lang, 1999, p27. 
[x ]- 9/349جاما البيانأ. 

وفي تفسير الجاللين : آيا أيّها النّبّي قل لزواجك وبناتك ونساء المهمنين يدنين عليهّن من جالبيبهّن : جمثا جلبثاب 
جوه لذا خرجن لحاجتهّن لالّ عينا واحدة. ذلك أدنى : وهي المالءة التي تشتمل بها المرأةأ أي يرخين بعالها على الو

يثهذين بثالتّعّر  لهثّن بخثالف اإلمثاءأ فثال يغّطثين وجثوههّنأ فكثان المنثافقون   أقرب للى أن يعرفن بأنّهّن حرائثر فثال
 يتعّرالون لهّن وكان ّللّا غفورا لما سلف.

[xi ]- 9/349جاما البيانأ. 
[xii ]- أ موقا الوّراذ.400يب الحديث والثرأ ص الّزمخشرّي : الفائف في غر 
[xiii ]- وفي تفسير الجاللين أّن المقصود بالثّيثاب آالجلبثاب والثّرداء والقنثاع فثوذ الخمثار.آ 9/349جاما البيانأ .
 .296ص 
[xiv] -Talbi Mohammed :  “Que dit le Coran?”, L’Intelligent, 7 Mars 2004, www .

Lintelligent.com. 
[xv ]- 39-38أ 1987أمين قاسم : المرأة الجديدةأ تقديم زينب محمود الخاليرّيأ سينا للنّشرأ. 
[xvii ]-  42المرجا نفسهأ ص. 
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 معركة السفور ومعركة الحجاب الجديد -3
 

 لقد لقي النّوعان من حجب النّساء مصيرين مختلفينأ ولقيا مقاومة ومقاومة مالاّدة متواصلتين للى اليوم.
ى الخروع من الحجاب المهّسسّي قديم قدم الحجابأ تشهد على ذلك نصوص الدب العربّي التي تتحّدث عن فالتّوذ لل

نسثثاء تعثثاطين أنشثثطة رجاليّثثةأ فخثثرجن مثثثال للثثى السثثواذ وقلثثن شثثعرا فثثي العشثثف فالثثربن بالّسثثياطأ أو طلّقهثثّن 
ا تراجيديّثة لنسثاء تجثّرأن علثى الخثروع [أ والدبأ بصثفة عاّمثةأ يحفثّ صثورii[ أو هّددن بقطثا اللّسثان]iأزواجهّن]

 [. iiiالمصير المالاهي لحرذ الّساحرات في العالم الغربّي] وكان مآلهّن الوأدأ وربّما كان الوأد 
كان هذا الخروع في القديم فرديّا تقوم به نساء معزوالتأ وكما قيل : أسلحة الاّلعفاء أسلحة العيفة. أّما في العصثر 

يثنه  بعبئهثا نسثاء   النّساء العيفةأ لّن مقاومثة الحجثب أصثبحت جماعيّثة سياسثيّة وأصثبمالحديث فلم تعد أسلحة 
[أ والمقصثود بثه تمزيثف النّقثاب ivورجال. وال بّد أن أشير هنا للى ما سّمي في أدبيات النهالثة بثـآتمزيف الحجثابآ]
الالّتثي خثرجن للثى المثاكن العاّمثة أو غطاء الوجه باعتباره ثوبا يرمز للى مهّسسة الحجاب. وسأذّكر بثبع  النّسثاء 

و التثثي اعتنقثثت الثثّدعوة 1852-1814آقثثّرة العثثينآ) وتاقثثت عيثثونهّن للثثى تمزيثثف ّلمثثة النّقثثاب : أعتقثثد أّن أوالهثثن 
البابيّةأ وأخذت تدعو فيما بين ليران والعراذ للى نسم الّشريعة اإلسالميّةأ وتبديل تعاليمهثاأ وهجثرت زوجهثاأ وفثي 

قرب خراسانأ فاجأت المجتمعثين آوهثي تثدخل علثيهم سثافرة الوجثه متزيّنثة  1848الذي انعقد سنة  مهتمر البابيّين
وكان هذا على خالف عادتها لذ كانت قبلئذ متمّسكة بالحجثاب الّشثديد علثى طريقثة النّسثاء فثي زمانهثاأ وكأنّهثا أرادت 

نزل به القرآن.آ وقيل لّن مّما جاء في خطبتها: بعملها هذا أن تنسم حكما من أحكام الّشريعة هو تحريم التّبّرع الذي 
آ ... ومزقوا هذا الحجاب الحاالر بينكم وبين نسائكم بثأن تشثاركوهن باالعمثالأ وتقاسثموهن فثي االفعثال وصثلوهن 

 [ vبعد السلوة وأخرجوهن من الخلوة للى الجلوةأ فماهن لالّ زهرة الحياة الّدنيا...آ ]
ة التثي شثنّت علثى البثابيّينأ فقيثل خنقثت ثثّم أحرقثت جثّتهثاأ وقيثل وئثدت كثالكثير مثن قتلت قّرة العين في نطثاذ الحملث

   البنثثات والنّسثثاء : قبثثل لّن الّشثثاه أمثثر بإلقائهثثا فثثي بئثثرأ ثثثّم ألقيثثت فوقهثثا حجثثارة الثثخمة وهيثثل عليهثثا التّثثراب...
ء النّسثاء المنثابر سثافراتأ أو فثي وفي العشرينات من القرن المنصرمأ تالحقت الفعال الّسياسثيّة المتمثّلثة فثي اعثتال
أ 1919و للى مصر عقب ثثورة 1947تمزيقهّن حجاب الوجه في الماكن العموميّة. فعندما عادت هدى شعراوي )ت

نزعت نقابها لتلّوح لهّن بهأ ثثّم ألقثت بثه فثي البحثر قبثل أن تنثزل للثى   واستقبلها جما من النّساء بميناء اإلسكندريّة
أ ّهرت منّوبيّة الورتانّي التّونسيّة سافرةأ وألقت كلمة في منبر جمعيّة التّرقّي 1924جانفي  15الّشاط . وفي يوم 

الدبيّة التي تديرها مجموعة مثن االشثتراكيّينأ مطالبثة بحقثوذ المثرأة المسثلمة ومطالبثة برفثا الحجثاب عنهثا ورفثا 
مجموعثة مثن النّسثاء  1926ا الحافّ الّسثوريّة سثنة [ وقادت ثريّ viمستواهاأ وترك التّشبّث بحرفيّة النّّص القرآنّي.]

في مّاهرة للى ساحة المرجة بدمشف وقرأت بعث  انيثات القرآنيّثة ورفعثت النّقثاب عثن وجههثا وتبعهثا النّسثاء فثي 
 [ viiذلك. قائلة لّن ّللّا لم يأمر المرأة بالتّحّجب واالنزواء.]
رّدد الكثيثر مثن مناصثري قالثيّة المثرأة فثي مسثألة الّسثفور وتعريثة لم تترّدد ههالء النّسثوة فثي لعثالن الّسثفور كمثا تث

الوجه. وفي كتاب نّيرة زين الّدين تترّدد عبثارات النّثور والهثواء عشثرات المثّراتأ وتتثرّدد الّشثكوى مثن آالم حجثب 
ال وهثل يجثوز أن آوهثل كتثب ّللّا لوجثه المثرأةأ وهثو مجتمثا حواّسثهاأ أن يّثّل مقيّثدا  الوجه بواقعيّة حّسيّة مريرة :

يحرم الّرجل المرأة استعمال قواهاأ أي قوى النّّر والّسماأ والذّوذ والّشثّم والتّثنفّ ال أفتجثدون ّلمثا أفّثا مثن هثذا 
ّّلمال]  [viiiال

كتاب نّيرة زين الّدين هذا لم يعرف ولم يطبا للمّرة الثّانية لالّ بعد سبعين عاما من ّهورهأ ولم أجد لهثا ترجمثة فثي 
 ى من يهّرخون للنّهالة العربيّة. المعاجمأ فهي مثل الكثير من المنسيّات لد الكثير من

خرجت النّسثاء للّدراسثة والعمثل رغثم كثّل صثرخات الفثزع. بثل ربّمثا سثبف خثروع النّسثاء فثي الواقثا الّطثرح الفكثرّي 
مالت المصريّات في بلغ عدد العا 1914مسألة الحجاب الذي بلغ أوجه في العشرينات من القرن المنصرم. ففي سنة 

بالمائة من عدد العّمال اإلجمالّيأ وكّن يعملن  5القطاع الّصناعّي وحده حوالي عشرين ألف عاملةأ وكّن يمثّلن نسبة 
[ وهثو مثا يثدّل علثى أّن عوامثل التّحثديث ixسثاعة فثي اليثوم بثأجر ال يتجثاوز بالثعة قثروش فثي اليثوم.] 14أكثر من 

التّحثديث مثن اسثتغالل اقتصثادّيأ كانثت تمثّثل ثثورة صثامتة تفعثل فعلهثا بمعثزل عثن  االجتماعّيأ رغم ما يتالّمنه هثذا
الثثوعي الفكثثرّي بالحداثثثة ومقتالثثياتهاأ وبمعثثزل عثثن الجثثدل الفكثثرّي حثثول اإلصثثالح الثثّدينّي وحثثول الحجثثاب ولمكثثان 

 الخروع منه.
بالبيثثتأ واالثثمحّل الحجثثاب المهّسسثثّي أّمثثا اليثثوم فقثثد تزلزلثثت كلّيّثثا الهندسثثة االجتماعيّثثة التثثي تقالثثي ببقثثاء المثثرأة 

البلثدان التثي تمثار    واالمحلّت النّداءات اليائسة التي تدعو المرأة للى القيثام بأدوارهثا التّقليديّثة فثي البيثت. وحتّثى
أقصى أنواع التّمييز الّد المرأةأ فتمنعها من اقتياد الّسيارات )وهذه آليّة أخثرى مثن آليّثات مراقبثة خثروع النّسثاءو ال 
تمنا النّساء من القيام بالكثير من العمثال )كالّطثّب والتّثدري  والعمثل الّصثحفّي...و تالثاءل دور الحجثاب المهّسسثّي 
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وتالاءلت الحجبة الثوابيّة التّقليديّة وتالاءل دور النّقاب فلم يعد يدعو لليثه بعثد أبثي العلثى المثودودّي لالّ المفتثون 
الّشعرأ وأصبم الخمار )غطثاء الثّرأ و أساسثا للحجثاب الجسثدّي الجديثد المعثولم  الوّهابيّون. ولكّن المنا انصّب على

الثثذي سثثّمي بثثالّزّي اإلسثثالمّي. وانتشثثر نمثثوذع جديثثد للمثثرأة غيثثر نمثثوذع ربّثثة البيثثت التّقليديّثثة وغيثثر نمثثوذع المثثرأة 
ص على تغطية شعرها وجسثدهاأ المتحّررةأ هو نموذع امرأة عاملة تساهم للى حّد ما في العمال العاّمة ولكنّها تحر

وقد انتشر خاّصة بعد الثّورة اإليرانيّة التي ساهم فيها النّساء ثّم لم يكثن باإلمكثان لعثادتهّن للثى البيثت ففثر  علثيهم 
 التّشادور.

ا : قثد آتتثا أكلهمثا تقريبث ولكي نكون متفائلينأ يمكثن أن نقثول أّن التّحثديث االجتمثاعّيأ وأّن معركثة الّسثفور الفكريّثة 
وهو الخروع من الحجاب والثتّخلّص مثن الحجثب التّقليديّثة )الحائثك والّسفسثاري والعبثاءة فثي بعث  بلثدان الخلثي و. 
أحرزت النّساء انتصارا جزئيّا على العورة : لم يعد الجسد كلّه عورة بما في ذلك الوجثه أو أحيانثا الكفّثانأ أصثبم كثّل 

ب اليوم لي  تكرارا محالا لحجاب الم . لالّ أنّثه مثا ذلثك تكثرار للمنثا الجسد عورة باستثناء الوجه والكفّين. فحجا
 المالروب على جسد المرأةأ وتذكير بالنثى القديمة المتّهمة بالفتنةأ المملوكة للّرجل والمطالبة بتنمية شرفه.

ي  الخمثار محّرمثة. ولث-غائبثة ومتاحثة-لي  الخمار لباسا للجسثد بثل شثطب للجسثد بحيثث أّن حاملتثه تكثون حاالثرة
لباسثثا أو زيّثثا فقثثط بثثل هثثو كوكبثثة مثثن التّصثثّرفات والّسثثلوكيّات التثثي يجّرهثثا : الهثثو  والتّثثأثّمأ ورفثث  المصثثافحة 

 تّهامهّن بالتّبّرع والّرذيلة...واالختالط والخلوةأ ورف  الّزينة وتأثيم النّساء غير المتحّجبات وا
النّساءال لن كان الجلباب في القديم مهّديا لوّيفثة تمييثز النّسثائر  فلماذا انتشر هذا الحجاب وعّد ركنا من أركان لسالم

الحرائر عن اإلماءأ فلماذا انتشر في عصر زال فيه الّرّذ بمعناه التّقليدّيأ أي زالت فيه العبوديّة كمنزلة قانونيّثةال مثا 
للثى االنطثواء علثى الهويّثةأ الذي يجعل خطاب الحجاب فاعال وذا نجاعة رمزيّة قصوىال ما دور الزمات التثي تثهّدي 

وما دور البه  والفقرأ ودور طبيعة قنثوات االتّصثال التثي يتّخثذها أنصثار الحجثاب فثي انتشثار الحجثابال هثذه أسثئلة 
    أتركها لهل االختصاصأ وأكتفي بتحليل البـنى الّرمزيّة والثّقافيّة المهّدية للى نجاعة ثقافة الحجاب:

[. يمكثن أن نثدقّف فنقثول : يكثاد xّثام الثذّكورّي تكمثن فثي كونثه فثي غنثى عثن التّبريثرآ]يقول بورديو لّن آقّوة النّ -1
يكثثون فثثي غنثثى عثثن التّبريثثرأ لّن بورديثثو نفسثثه يتحثثّدث عثثن التّبريريّثثة االجتماعيّثثة التثثي يثثتّم بهثثا اإلقنثثاع بالهيمنثثة 

تمثثاع نفسثثه بثثـآالعنف الّرمثثزّيآ المثثرتبط الذّكوريّثثة. االسثثتغناء عثثن الكثيثثر مثثن التّبريثثر نثثات  عّمثثا يسثثّميه عثثالم االج
بالهيمنة الذّكوريّةأ وهو عنف آهادع وال مرئّيآأ يجعل المهيمن والمهيمن عليه يشتركان معا في نف  اللّغثةأ وفثي 
نف  المقوالت التّصنيفيّة التي يبتنيان بهثا العثالمأ ويجعثل المهثيمن عليثه يرتثاح للثى قيثده وينجثذب لليثه وكأنّثه واقثا 

 عول الّسحر : يجعل النّساء أنفسهّن يخترن الحجاب ويدافعن عنه ويعتبرنه تحّررا. تحت مف
وأسثثا  المقثثوالت التّصثثنيفيّة التثثي تكثثّر  الهيمنثثة الذّكوريّثثة ولهثثا ارتبثثاط وثيثثف بمسثثألة الحجثثاب ثنائيّثثة المحسثثو  

بثالحرى. هثذه الثّنائيّثة العتيقثة تكون المثرأة محسوسثة بثالحرى والّرجثل معقثوال   والمعقول التي يتّم تصريفها بحيث
آما رأيت على امرأة أجمثل مثن شثحمأ وال رأيثت علثى رجثل أجمثل  التي نجد تعبيرا عنها في قول محّمد بن سيرين : 

[أ ما زالثت مسثتمّرة للثى اليثومأ ومثا زالثت تغثذّي الثّدعوة للثى الحجثابأ ولهثا امتثدادات فثي خطابثات xiمن فصاحةآ]
ة بالاّلثثرورة. فالرسثثوزّي يقثثول مثثثثال لّن آعقثثل المثثرأة فثثي جمالهثثا وجمثثال الّرجثثل فثثثي مختلفثثة قثثد ال تكثثون دينيّثث

[أ مهبّدا بذلك المنطف الذي يلغي الكائن العاقل في المرأة ويلغي الكائن الجميل في الّرجلأ ويجعل الحجثاب xiiعقلهآ]
  تبعا لذلك مفروالا على المرأة دون الّرجل. 

هّسسّي تالاهل طبيعثّي لالختالفثات بثين النّسثاء والّرجثالأ وهثو مثا ولّثد فثي رأيثي نت  عن الخروع من الحجاب الم-2
ليديولوجية جنسيّة جديدة تلّم على االختالف الجنسّي وتدعو للى لزوم كّل جن  لدوره ولباسثه.لّن الحجثاب الجسثدّي 

فحسثثبأ أو للثثى رهيثثة سثثلفيّة الجديثثد عالمثثةأ ولكنّثثه لثثي  فثثي رأينثثا عالمثثة علثثى انتمثثاء للثثى تيّثثار اإلسثثالم السياسثثّي 
للوجودأ بل هو عالمة على رف  االطراب الفوارذ بين النّساء والّرجال من حيث الدوار االجتماعيّةأ بل وحتّى من 
حيث الهيئة والمّهر. بقيت الوّيفة التّمييزيّة للثّثول الحاجثبأ ولكنّهثا انتقلثت مثن التّمييثز بثين الحرائثر واإلمثاء للثى 

ساء والّرجال. ولذلك أصبم الكثير من الّرجال يعتمدون اللّحيثة باعتبارهثا محثّددا جنثدريّا ذكوريّثا ينفثرد التّمييز بين النّ 
يكثره نتفهثا وتعثّد آزينثة الّرجثالآ. ولكثّن  به الّرجثالأ ولثه صثلة بفالثل الّرجثال علثى النّسثاء وبمبثدل القوامثةأ ولثذلك 

اللّحيةأ ولثم تتحثّول اللّحيثة للثى رهثان سياسثّي مثلمثا هثو شثأن التّشديد على الحجاب ال يالاهيه ما ذلك التّشديد على 
الخمار اليومأ وخاّصة في فرنساأ كما لم تتحّول تعرية الّرجال رهوسهم للى معركة شبيهة بمعركثة الّسثفورأ وهثو مثا 

 لمعركثة مثن يدّل علثى الهيمنثة الذّكوريّثةأ وعلثى أّن هثذه الهيمنثة تجثّرد المثرأة مثن ذاتهثا وتجعثل دائمثا رمثزا ومجثاال
 المعارك : معارك الهويّة والّمة والوطن والّشريعة واإلسالم...

تغيّرت هندسة الفالاء االجتماعّي وخرجت النّساء من الحجاب ولكن لم يصحب هذا التّغيّر تغيّر في البنى العالئقيّثة -3
ّّم حياة السرة. اختفت ّثروف لنتثاع الحجثاب الفالثائّي الثذي يقالثي بقثرار ا لنّسثاء فثي بيثوتهّنأ ولثم تختثف التي تن

ّروف لنتاع الحجاب الجسدّي الذي يقالي على المرأة باعتبارها عورة وجسدا ممنوعا. فقوانين الحثوال الّشخصثيّة 
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الّرئي أ ومازالت تحتفي بالّشرف باعتباره رأسماال رمزيّا للّرجلأ وتثرف  -ما زالت تالا المرأة تحت وصاية الّرجل
 في اختيار قرينها وحّرّنيّة تنقّلها والكثير من مّاهر الّسيادة على الجسد.  حّريّة المرأة المطلقة

لم تمتلك المرأة جسدها رغم أنّها تعمل وتتقلّد أحيانا المسهوليّات التّمثيليّة والحكوميّةأ وكأنّها ّلّت حريمثاأ أو كأنّهثا 
 يمة. بقاء آليّات المراقبة القد بالحرى أصبحت حريما من نوع جديدأ يستوجب

ربّما يكون الحجاب الثّوبّي الذي نراه اليوم لسقاطا لعثالم الحثريمأ لواقثا الحيثاة السثريّة التّقليديّثة علثى الحيثاة العاّمثة 
  الحديثة أو المحّدثة.

الكثير من مناصري الحجاب يرتكز على الّسلطة الّدينيّة ويعتمد حّجة الّسلطة الّدينيّة. لنّهثم يعتمثدون علثى سثلطتهم -4
لّدينيّة البويّةأ باعتبارهم قائمين على شهون المقثّد أ وكثيثرا مثا يكونثون مفتثين رسثميّين. ال شثّك أن الفتثوى رأي ا

شخصّي غير ملثزم كثّل اإللثزامأ ولكثّن لثه تثأثيرا واسثعا فثي الجمثاهير التثي تنشثد حلثوال لتناقالثات واقعهثا وتلجثأ للثى 
يّة وانعثدام ثقافثة الحّريّثة واالعتمثاد علثى العقثل بثدل النّقثل. نثذكر مثن الحلول التي يقترحها المفتون نتيجة انتشار المّ 

[ أ xiiiهذه الفتاوى الّرسميّة فتثاوى عبثد العزيثز بثن بثاز التثي تعتبثر وجثه المثرأة وكامثل بثدنها عثورة لغيثر المحثرم]
المثرأة غيثر  عن مفتي الجمهوريّثة المصثريّة )محّمثد طنطثاوي جثوهرّيو واعتبثرت1994والفتوى التي صدرت سنة 

المتحّجبة آآثمة وعاصية ّلّل تعالىآ. لقد لزم المفتي المصرّي شثيئا مثن الحثذر فثي هثذه الفتثوىأ فثاعتبر عقثاب هثذه 
[ xivوحثده...آ ]-سثبحانه-العاصية من شهون انخرة : آهي آثمة وعاصية ّلّل تعالىأ وأمرها بعثد ذلثك مفثّو  لليثه

لنّها تبعث الخوف والتّأثّم في صفوف الكثير من النّساء. وقثد أّدت للثى تثدّخل ولكّن هذه الفتوى ال بّد أن تكون مهثّرة 
ليهّكثد أّن اإلسثالم لثم يفثر  لباسثا محثّددا للمثرأةأ    أ1996المجل  الّدستورّي فثي مصثر فثي شثهر مثاي مثن سثنة 

[ والّسثهال xvبة للمجتمعثات.]وليجعل أمر االختيار موكثوال باجتهثاد الثولّي وهثو الب بالنّسثبة لألفثراد والّدولثة بالنّسث
شثيو    المطروح في هذا الّصدد هو : ما هي الّسلط الواالعة للمعايير والتّشثريعات فثي العثالم العربثّيأ البرلمانثات أم

اإلفتاء أم اختلطت المورال وما هي حثدود الخثالذ وحثدود القثانونأ مثا هثي حثدود أحكثام الثّدين وأحكثام الثّدنياال وهثل 
 اسه منوط بعهدة انباء والحكوماتال اختيار الفرد للب

وههالء القائمون على شهون المقّد  يعتمدون الحج  النّقليّةأ ويعتبرونها نصوصا تشثريعيّة واالثحة وصثالحة للثى 
البثثدأ ويرفالثثون تخصثثيص آيثثة الحجثثاب بنسثثاء الّرسثثولأ ويرفالثثون رهيثثة التّطثثّور التّثثاريخّي الثثذي أّدى للثثى زوال 

نّسثثاء مثثن الحجثثاب. فقثثد رفثث  المفتثثي المصثثرّي المثثذكور اجتهثثاد المستشثثار محّمثثد سثثعيد والثثعيّة اإلمثثاء وخثثروع ال
العشماوي الذي اعتمد المبدأ الصولّي القاالثي بتعليثف الحكثم لثزوال علّتثه. يقثول المفتثي المصثرّي: آتخصثيص هثذا 

زواع النّبثّي )صو لّن الحجاب بزوجات النبّي )صو وحدهّن.. لي  صحيحا لّن حكم نساء المهمنين فثي ذلثك كحكثم أ
المسألة تتعلّف بحكثم شثرعّي يثدعو للثى مكثارم الخثالذأ ومثا كثان كثذلك ال مجثال معثه للتّخصثيصأ ولّن قولثه تعثالى 
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 الحجاب: خرقنا المقدسة -4
 

ةأ قثد يكثون مفيثدا لذا زعثزع الوثوقيّثة لّن الحلول ما الفقهاء في نف  الّساحة للخروع بنتائ  مخالفة لألحكثام القديمث
 الّدينّيّنة التي يحيطون بها خطاباتهمأ وحال دون احتكارهم لتأويل النّّص المقّد  وبيّن عدم وجاهة فتاواهم.

لالّ أّن االجتهادات في تأويل النّّص تّّل في رأيي ذات طابا تكتيكّيأ لنّها تبقي الكثير مثن القالثايا العالقثة : لذا ذهبنثا 
لثى أّن آيثات الحجثاب غيثر صثريحة أو غيثر ملزمثة لنسثاء اليثثوم لثزوال الحكثم بثزوال العلّثةأ فمثاذا نقثول فثي الحكثثام ل

الّصريحة الخرى التثي لثم تعثد تثتالءم مثا مطمثم المسثاواة : أّن الّرجثل قثّوام علثى المثرأةأ وأّن علثى الّزوجثة واجثب 
صيب الّرجل في الميراث وأن شهادتها تالاهي نصف شثهادة طاعة زوجها ولزوجها حّف تأديبهاأ وأّن للمرأة نصف ن

الّرجل وال يحّف لها الّزواع بغير مسلم...ال أّي ألعاب اجتهاديّثة بهلوانيّثة سنالثطّر لليهثا لذا أردنثا أن نبقثى داخثل لعبثة 
غيثر متالئمثة الفقه واالجتهاد في الفروعال ماذا نفعل بانيات الّصريحة الخرى التي فرالت أحكاما مالئمثة لعصثرها و

 د الّزاني وعقوبة اإلعدام عاّمةالما عصرنا كقطا يد الّسارذ والقصاص وجل
ال بّد من تحّول في السئلة والجوبة المطروحة للخروع من أفف الحالل والحرام للى أفف معيارّي أرحب وأكثر تعقّثدا 

 ومالءمة لعصرنا. 
ّّم عالقات النّا  بعالهم بثبع  وتبثيّن بشثريّة المنّومثة الفقهيّثة  فيجب أّوال أن نواصل بيان تارخيّة الحكام التي تن

وانبناءهثثا علثثى مراتبيّثثات تفاالثثليّةأ فبيثثان الوّيفثثة التّاريخيّثثة بيثثان للحثثدود وللنّسثثبيّة. وعلينثثا أن نواصثثل تحديثثدا 
ل والنّسثاءأ لّن هثذه المشروع الجندرّي في بعده النّقدّي الذي يرمي للى بيان نسبيّة وتاريخيّثة االختالفثات بثين الّرجثا
 االختالفات تبدو في التّبريريّات الذّكوريّة خارع الّزمنأ فهي طبيعيّة أو آفطريّةآ أو للهيّة.

ولكن ال يكفي أن نواصل تاريخيّة هذه الحكامأ بل ربّما تعبنا من هذا التّمرين الكثاديمّي المالثنيأ رغثم أنّنثي حاولثت 
أّن هثذا التّمثرين ال يمثار  للثى اليثوم فثي بعث  القطثار العربيّثة التثي تتمّسثك  القيام به في بداية هثذا البحثثأ ورغثم

بالّشريعة اإلسالميّة دستورا خارع التّاريمأ فتبقى هي نفسثها متخبّطثة بثين مقتالثيات اإلصثالح والعجثز البنيثوّي عثن 
أبنية الهيمنثة للثى مثا ننتجثه  اإلصالح. علينا أن نجتهد طويال للخروع من دائرة العنف الّرمزّي وللوعي بصيغ تسّرب

من معارف وتصّورات عن العالم. لّن أبنية الهيمنة قابعة في صلب البنية المعرفيّة وفي صلب الثّنائيّات التثي نصثنّف 
بها العالمأ وهي تشتغل فينا بصفة تكاد تكون الواعيةأ وهو ما يجعل الوعي بها وتغييرهثا أمثرا يسثتدعي طثول نفث  

ذلك علينا أن نستفيد من المشاريا الفلسفيّة التي يرفالها الكثير من المثقّفين العربأ والتثي تهثدف وتربية وثقافة. ول
للى الكشف عّما في المسلّمات من المفارقات التثي ال يمكثن التّسثليم بهثا كمثا هثو الّشثأن بالنّسثبة للثى بيثار بورديثو أو 

 أن بالنّسبة للى جاك دّريدا. تهدف للى تفكيك المركزيّة العقليّة القاليبيّة كما هو الشّ 
يكفي مثال أن نطرح مثل هذه السئلة البسيطة حتّى ينهار صرح المسلّمات التي تحمي البداهة الّزائفة لحجثاب المثرأة 
: لماذا نطالب المرأة دون الّرجل بتغطية رأسها وجسدهاال أليست وجهة نّر الّرجل وموقعه كذات هما اللّذان يجعثالن 

در فتنثثةال ألثثي  الّرجثثل فاتنثثا أيالثثا مثثن وجهثثة نّثثر المثثرأة لذا عثثّدت المثثرأة ذاتثثا نثثاّرة والّرجثثل المثثرأة فحسثثب مصثث
موالوعا منّورا لليهال أال تقوم قّصة النّبّي يوسف وقطا النّسثاء أيثاديهّن بسثبب جمالثه البثاهر دلثيال علثى أّن الّرجثل 

العالقثات البشثريّةأ ولن سثّدت كثّل البثواب والمنافثذ ثّم أليست الفتنة أمثرا ال مفثّر منثه فثي   أيالا مصدر فتنة للنّساءال
أمرا الروريّا وحياتيّا لكي يكون الّشوذ ويكون الحثّبال ولكثي تنفثتم لمكانيّثات   وأسدلت كّل الحجبال بل أليست الفتنة

ن فثثر  الّصثثداقة بثثين الّرجثثل والمثثرأةأ أي لمكانيّثثات تأجيثثل الّرغبثثة أو لفثثراغ العالقثثة مثثن الّرغبثثةال لذا كثثان الهثثدف مثث
الحجاب على المرأة هو لخالء الفالاء العاّم من الّرغبةأ ونشر نوع من الخالذ الّصفويّة فيثهأ أفلثي  مثن شثأن هثذا 
المشروع أن يبوء بالفشلأ بما أّن حجاب المرأة يختزل المرأة في كونها أنثىأ وتذكير الحجاب بأنّها ممنوعة محّرمثة 

 ة والّزمالة والتّعارف اللّطبف الخالي من التّأثّم والخوفال يهّج  هذا االختزال ويغلف أبواب الّصداق
وال بّد في الوقت نفسه أن نطرح على نحو مختلف قاليّة االجتهاد ولمكانيّات فتم أبوابه على مصراعيه. فكيف يمكن 
 أن نجثثثثثثثثذّر االجتهثثثثثثثثاد فثثثثثثثثي الثثثثثثثثنّّص القرآنثثثثثثثثّي فيمثثثثثثثثا هثثثثثثثثو أبعثثثثثثثثد مثثثثثثثثن االجتهثثثثثثثثاد فثثثثثثثثي تأويثثثثثثثثل انيثثثثثثثثاتال 

قت لكي نعدل عن االجتهاد في انيات للى الجهد النّفسّي والعقلثّي لتحديثد عالقتنثا بثالنّّص المقثّد : لنّثه فربّما حان الو
نّص تعبّدّي يمكن أن يتّخذه المهمنون للعبادةأ وربّمثا أمكثنهم اسثتلهام بعث  مبادئثه الكبثرى لتطثوير منّومثة حقثوذ 

كثثن لثثم يعثثد باإلمكثثان اتّخثثاذه مصثثدرا للتّشثثريا فثثي مجثثال اإلنسثثان ال لرفالثثها)الّرحمة والمسثثهوليّة الفرديّثثة...و ول
 المعامالت بين البشر. 

لّن أغلب المثقّفين العرب وأغلب الحزاب الّسياسيّة الّديمقراطيّة والجمعيّات غير الحكوميّة النّاشطة في مجثال حقثوذ 
الثّدين عثن التّشثريا. فكيثف يمكثن برنامجا واالحا لفصل الّدين عثن الّسياسثة وفصثل  اإلنسان تتلعثم عادة وال تصوغ 

صياغة ونشر ثقافة مدنيّة تعتمثد هثذا الفصثل وتواّلثم الثرورته القصثوىال هثذه الثّقافثة لثن تهثّدم الثّدين بثل ستسثاعد 
المهمنين على عيش تديّنهم على نحو آخرأ علثى نمثط غيثر نمثط الهثو  الثذي يجعلهثم يرفالثون التّثاريم ويمتهنثون 
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ونعّمثثم حّجثثة زوال الحكثثم بثثزوال العلّثثة. زالثثت المجتمعثثات التثثي كانثثت الحكثثام القرآنيّثثة  المثثرأة. علينثثا ربّمثثا أن نجثثذّر
والفقهيّة قادرة على تسييرها في كّل ما يخّص العالقات بين أفرادها نساء ورجاالأ فعلينا أن نقبل على تبنّي المكاسثب 

ا أن نطثرح لشثكاليّة التّعثار  بثين أحكثام الّشثريعة المدنيّة التي حقّقتها الحداثثة فثي اتّجثاه المسثاواة والحّريّثةأ وعلبنث
ومنّومثثة حقثثوذ اإلنسثثانأ وأن نخالثثا التّجربثثة الّدينيّثثة للثثى معياريّثثة حقثثوذ اإلنسثثان ال العكثث أ لّن العكثث  هثثو مثثا 

تبريثر هثو  نشهده اليوم من تمّسك بأبنيثة الالّمسثاواة والهيمنثة الذّكوريّثة باسثم الثّوابثت الّدينيّثة والمقّدسثات. العكث  
 عنف الهيمنةأ وليجاد مسّميات ملّطفة له. 

ولنعد للى الفراليّة التي أشرنا لليها في مقّدمة هذا البحثأ وهي أّن آحقثوذ اإلنسثان ليسثت فقثط وسثيلة للثّدفاع عثن 
الفرادأ بل آصيغة للعالقات بيثنهمآ. ولنتسثاءل : كيثف يمكثن التّوفيثف بثين الحجثاب والمسثاواةأ والحثال أّن الحجثاب 

سم للبنى العالئقيّة القديمة على الجسادأ والحال أنّه الّشارة أو الوصثمة التثي تميّثز المثرأةأ وتثذّكر بثأّن هثذه النثثى ر
التي تعيش انن هي نفسثها النثثى القديمثة : التثي تمثّثل موالثوعا لمبثادالت رمزيّثة أو بالثائعيّة بثين الّرجثالأ والتثي 

ة للى أن تحتجثبأ آثمثة للثى أن تثبثت العكث ال هثل يمكثن بنثاء المسثاواة علثى يمتلك جسدها الّرجالأ والتي تعتبر فاتن
ليديولوجيا جنسيّة تجوهر الفوارذ بين النّساء والّرجال وتجعثل االخثتالف الجنسثّي ال االشثتراك فثي المنزلثة البشثريّة 

 أساسا لبناء المجتماال
زل المواطنثة فثي النثثىأ أو يختزلهثا فثي انتمثاء كيف يمكن التّوفيف بين الحجاب والمواطنةأ والحال أّن الحجثاب يختث

دينّيال كيف تمكن المشاركة المشتركة الحقيقيّة في المجال العاّم عندما تكون المرأة مشطوبة ملغاةأ  -دينّي أو سياسيّ 
وعندما تجد رجاال ونساء يرفالون المصثافحة واالخثتالط والخلثوةال هثل سثتكون المثرأة اسثتثناء فثي عثالم المواطنثةأ 

 اطنة من نوع خاّصأ حاملة لشارة خاّصةالمو
كيثثف يمكثثن التّوفيثثف بثثين الحجثثاب والكرامثثةأ والحثثال أّن الكرامثثة أهليّثثة ومسثثهوليّة والحجثثاب ردع ال مسثثهوليّةال أال 

فثي المثرأة والّرجثل الثحيّة وجثالّدا فثي الوقثت نفسثه : يفترالثون فثي المثرأة هشاشثة   يفتر  الّداعون للى الحجثاب
ائز الّرجلأ وفي الّرجل هشاشة تجعله الحيّة لفتنة المرأةأ بحيث أّن الحجاب يأتي ليعثّو  الثوازع تجعلها الحيّة لغر

العقلّي والمسهوليّةال ألي  الحجاب الثوابّي حاجزا ماّديّا يثدّل علثى غيثاب الحثواجز الخثرى لثدى الّرجثل والمثرأةال أال 
أنّثه كثائن لغثة وثقافثةأ والحثال أنّثه الكثائن الثذي يخلثف  يعني الحجاب اختزاال للكثائن البشثرّي فثي البيولثوجّيأ والحثال

 الوسائط بينه وبين المتعةأ وسائط الكالم والغزل والّشعر وتأجيل تحقيف المتعةال
كيثثف يمكثثن التّوفيثثف بثثين الحجثثاب والحّريّثثةأ أو بثثالحرى كيثثف يمكثثن الحثثديث عثثن حّريّثثة المثثرأة فثثي اختيثثار حجابهثثاأ 

المساواةال كيف يمكن المطالبة بالحّريّة ما لسقاط المساواةال طبعثا لسثنا مثن أنصثار الحلثول والحال أّن الحّريّة تتطلّب 
المنيّة لمشكلة الحجاب ولكّل المشاكلأ والّدليل على ذلثك مطالبتنثا الّدائمثة بفثتم المنثابر للحثوار بثين أنصثار الحجثاب 

نسانأ ولكثن يحثّف لنثا أن نتسثاءل : أّي مغالطثة ورافاليهأ وبين أنصار الخصوصيّة الثّقافيّة وأنصار كونيّة حقوذ اإل
فكريّة أو المباالة أخالقيّة تكمثن فثي لسثقاط المسثاواة عنثد المطالبثة بالحّريّثةأ بحيثث نسثمم لنفسثنا بالمطالبثة بحّريّثة 

ةال ثّم لذا كان المقيّد في اختيار قيدهأ أو بحّريّة المرأة في بيا جسدهاأ وهو مّما يعّد اليوم من الشكال الجديدة للعبوديّ 
الحجاب شطبا للجسد ال لباسا لهأ فكيثف يمكثن أن نثدافا عثن حّريّثة المثرأة فثي شثطب نفسثهاال كيثف يمكثن أن يجتمثا 
عصثثران مختلفثثان ونموذجثثان مختلفثثان للمطثثالبين بحثثّف المثثرأة فثثي حجثثب جسثثدها : عصثثر الحثثريم والخثثدور وعصثثر 

 أ والنّموذع الّديمقراطّيالالمساواةأ نموذع القوامةأ أي عبوديّة المرأة الحّرة
عندما شثرعت فثي كتابتثه. فّكثرت فثي رسثالة فرويثد التثي اكتشثفت مثهّخرا والتثي   أختم هذا المقال بأّول ما فّكرت فيه

ّّمثة  1930وعن حائـط المبكى : ففي سنة  reliquesيتحّدث فيها عن الشياء أو الخرذ البالية المقّدسة  أرسلت من
مسثتعمرا يهوديّثا. رفث  فرويثد لمالثاء هثذه  100ة تدين العرب لثر انتفاالة قتل خاللها صهيونيّة للى فرويد عريال

العريالة وقال لنّه كان من الجدى بناء الّدولة اليهوديّثة علثى أر  أقثّل امثتالء بثالّرموز التّاريخيّثة وقثال أيالثا : آال 
حثثائط هيثثرود للثثى شثثيء عتيثثف  يمكثثن لثثي أن أتعثثاطف مثثا تثثديّن يسثثير فثثي اتّجثثاه سثثّيءأ تثثديّن يحثثّول جثثزءا مثثن

 [iمقّد ...آ]
نحثثن أيالثثا لنثثا حيطثثان مبكثثى نلثثوذ بهثثا فثثرارا مثثن التّثثاريم ومثثن المصثثيرأ ومثثن هثثذه الحيطثثان تصثثّوراتنا عثثن المثثرأة 
والّشرفأ ولنا خرذ مقّدسثة نتمّسثك بهثا بكثّل مثا أوتينثا مثن عنثف قداسثّيأ ومثن هثذه الخثرذ حجثاب المثرأة. حيطثان 

بودة أشعلت وما زالت تشعل الكثير مثن الحثروب وتتسثبّب فثي قتثل الكثيثر مثن النّفثو أ وخرقثة المبكى والشياء المع
 وأد النّساء : للى والعهّن في وعاء القبر أو البيت أو الحجاب. الحجاب المقّدسة أّدت وما زالت تهّدي للى
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 العنف الد المرأة: هل سنكون برابرة العالمال

 رجاء بن سالمة

 
العثالمأ تسثتوي فثي ذلثك البلثدان  )*و الجسدي والنفسي والجنسي الد المرأة منتشر في كل انحثاءال شك في ان العنف

  :المجتمعات والحكومات هو المتقدمة والبلدان الناميةأ ولكن ما تختلف فيه

  .مدى وعيها الّاهرة وتوعيتها بهاأ ومدى فكها لجدار الصمت حولها  -

العنثف او تنصثف النسثاء  مثدى سثنها للقثوانينأ التثي تحمثي النسثاء مثنمثدى انشثائها للسياسثات وللممارسثاتأ و  -
  .المعنفات وتقاالي معنفيهن

والتفكيثرأ وتعيثد تثأهيلهم وتجبثر  مدى ايجادها الهياكل التي تثهطر الثحايا العنثفأ وتعيثد الثيهم القثدرة علثى الكثالم  -
  .خسائرهم

باسثم مبثادع رمزيثة مسثتمدة  ا العنف او تبريرها اياهولكن المجتمعات تختلف ايالا في نقطة اساسية هي مدى ادانته
الثقافيثة التثي يتخثذها هثذا العنثف. فثالعنف يشثتد عنثدما  من الثدين او مثن العثادات والتقاليثدأ كمثا تختلثف فثي االشثكال

  .اسمى من ممار  العنف ومن الحيته معاأ وعندما يفر  نفسه على الجميا يمار  باسم مبدأ رمزي يعتبر

المعتثدي لنثه يستسثلم للغالثب او يلبثي  حقوذ االنسان ال تميز بما فيه الكفاية بين عنف تلقائي يمارسثه ولعل ادبيات
استعمال القوة الجسدية كرد الفعلأ وعنف ثقثافي يمثار  باسثم  حاجته الجنسية او يعتبر نفسه في والعية تمكنه من

  .انتية من عمف التاريم مبدأ ماأ وله مبرراته

البنثثاتآ او آالخفثثا آ.  بثثين االغتصثثاب وتشثثويه االعالثثاء الجنسثثية للمثثرأة الثثذي يسثثمى آختثثانهنثثاك فثثارذ مثثثال  
وعيهأ اما المرأة الخاتنة او آالمطّهثرةآ فهثي ال تعثدو  فالمغتصب يرتكب جريمة عمياء ربما اعتذر عنها اذا عاد اليه

ة الجنسثية امثر الثروري لثـآتعديل تعتبثر ان قطثا جثزءأ او اجثزاء مثن اعالثاء المثرأ ان تكون طرفثا فثاعال فثي ثقافثة
الثذي تميثل  وتّن ان هذا القطا من تعاليم االسالم الالروريةأ لثي  الختثان اكثثر خطثورة مثن االغتصثابأ أ"الشهوة

تسببا في االلم المستمر الطويل الذي يعبر  وأ ولي  اقل1المجموعة الدولية اليوم الى اعتباره جريمة الد االنسانية )
وأ ولكثن المغتصثب 1993للقالاء على العنف الد المرأة )الثذي تثم تبنيثه سثنة  االعالن العالمي عنه بـآالمعاناةآ في
ينصثفها فثي  كفردأ اما الفتاة المختونة التي ستجر وراءها آالم جرحها الرمثزي طيلثة حياتهثا فثال احثد يمكن ان يعاقب

عثات الالثغط المحافّثة. بثل ربمثا اعثادت مجمو ّل انّمة ال تجّرم فعل الختان وال تمنعه او ال تثنجم فثي منعثه نتيجثة
  .اليهأ ّنا منها ان ال مفر من الختان المختونة انتاع هذا العنف واخالعت ابنتها

كتابثه عثن آالهيمنثة الذكوريثةآأ  هذا هو آالعنف الرمزيآ الذي يحدثنا عنه عالم االجتماع الفرنسي بيار بورديو في
بالنسثبة الثى الثحاياهآأ ويتمثثل فثي ان تشثترك الالثحية  و  حتىوأ ويقول عنه انه آعنف هادع المرئي ال محس2)

 العثالم والمقثوالت التصثنيفية نفسثهاأ وأن يعتبثرا معثا بنثى الهيمنثة مثن المسثلمات وجالدها في التصورات نفسها عن
اأ وهثي بدت لنا غير مسلم به والثوابت. فالعنف الرمزي هو الذي يفر  المسلمات التي اذا انتبهنا اليها وفكرنا فيها

سرمدية او نّاما الهيا  عابرا لألزمنة. اشد انواع العنثف الثد  مسلمات تجعلنا نعتبر الّواهر التاريخية الثقافية طبيعة
العنثف  المقنّثى العتيثف الثذي تعثود ممارسثاته الثى مئثات السثنين ان لثم نقثل آالفهثا. واشثد انثواع المرأة العنثف الثقثافي

والجثالد والقاالثيأ ويقثول عثن نفسثه  يبدو بديهياأ ويفر  نفسه علثى الالثحيةالثقافي هو ذلك العنف الرمزي الذي 
  .انه لي  عنفا

للقالثاء علثى العنثف الثد المثرأةآ  هذا العنف الثقافي هو الذي نجد له صدى في المادة الرابعة مثن آاالعثالن العثالمي
دانة العنف الد المثرأة وال يجثوز ما يأتي: آعلى الدول ا و بآليات القالاء عليهأ وهي تنص على1993)المتبنى عام 

 دينية لتجنب التزاماتها في ما يتعلف بالقالاء على العنف. وعلى الدول اتباع سياسة االستشهاد بأي عادات او تقاليد

تأخير...آ. تتوقثا هثذه المثادة  القالاء على العنف الد المرأة مستعملة بذلك كل الطرذ والوسائل المناسبة وبدون اي
العنف ورسوخهأ ولذلك فانها تهس  مبدأ عدم امكثان الثتحفّ  باسم مبدأ رمزي ماأ وتدرك عنف هذاالعنف الذي يتم 

 وما ذلك فان مبدأ عدم التحفّ هذاأ هناك دول اطراف تتحفّ عنثهأ والثيكم هثذه الواقعثة .عن ادانة العنف الد المرأة

  :التي تدل على ذلك

الثثدورة السثثابعة ) 2003 مثثم المتحثثدةأ التثثي عقثثدت فثثي آذارفثثي دورة آاللجنثثة المعنيثثة بوالثثا المثثرأةآ التابعثثة لأل
االجمثاع علثثى آالنتثثائ  المتفثثف عليهثثاآ لهثثذا  واالربعثينوأ لثثم يثثتمكن منثثدوبو الحكومثثات لول مثرة مثثن الوصثثول الثثى

الوصثول الثى هثذا االجمثاع هثي الخثالف علثى الصثيغة المسثتخدمة فثي  التجما الحكومي. وكانت المسألة التي عرقلت
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قثائال:  الهيئات الحكومية الدولية بوالا نهاية للعنف الد المثرأة. ووصثف احثد المثراقبين االجتمثاع ر عن التزامالتعبي
يهيثده منثدوبا مصثر والسثودانأ  يوما وقف ممثل ايثرانأ 15آقبل نصف ساعة فقط من انتهاء الدورة التي استمرت 

ي على الدول ان تدين العنف الد المثرأة وان ال ينبغ ليسجل اعترا  حكومته على الفقرة )صفرو التي تنص على انه
  .(3اعتبارات دينية للتنصل من التزامها بالقالاء عليهآ ) تتذرع بأي عرف او تقليد او

ثقثافي دينثي الثد المثرأة فثي  هذا التحفّ الذي انفردت به بع  الدول االسالمية والعربية يثدل علثى وجثود بثهر عنثف
او الجماعي الذي يوجد في كثل مكثان. فهثل سنصثبم نحثن  العنف التلقائي الفرديالعالم العربي االسالميأ يالاف الى 
والعشرينال اي خصوصثيات ثقافيثة يمكثن ان نتمسثك بهثا اذا كانثت هثذه الخصوصثيات  برابرة العالم في القرن الحادي

لمزيد من الرحمةأ وا العنف والجور وتحول دون مساهمتنا في الحركة االنسانية نحو المزيد من المساواةأ تشدنا الى
  والمزيد من الحريةال

  .هذه الورقة بهر العنف الذي يتم باسم مبادع علياأ وادوات تحليله ومواجهته هي ما سنهتم به في

  العنف والتمييز -1

الجثن آ الثواردة فثي  ان كثل عنثف الثد المثرأة يتالثمن بالالثرورة تمييثزاأ وهثذا مثا تثدل عليثه عبثارة آعلثى اسثا 
  .(4العالن العالمي المذكورأ )تعريف العنف في ا

ذلثك. يثتم تعنيثف المثرأة علثى اسثا   فالمرأة تستهدف بالعنف باعتبارها انثى ال باعتبارها انسثانا او مواطنثة او غيثر
للرجثلأ وهنثاك شثتيمة شثائعة تكثون موالثوع عنثف لفّثي او  انها كائن من نوع خاصأ او كائن مهذ او مصدر فتنثة

هثذاأ وتتمثثل فثي نعثت المثرأة بأنهثا مثوم  تبيثا جسثدها. بثل ان الشثتائم  دل علثىتكثون مصثاحبة للعنثف الجسثدي تث
 نفسها تحمل التمييز نفسه الثد النسثاءأ فالرجثل فثي مجتمعاتنثا يشثتم بأنثه آمخنثثآ ونسثواني الموجهة للرجال هي

  ...ومأبون

  :فالصلة بين العنف والتمييز اساسيةأ ولها وجوه تراكب وتراتب نجملها في ما يأتي

  .افعال العنف الد المرأة تتالمن تمييزا الد المرأة واحتقارا لها -

القثوانين العربيثة والثذي يمكثن  التمييز يهدي الى العنفأ فمبدأ طاعثة الزوجثة زوجهثا الثذي تثنص عليثه الكثيثر مثن -
ال القثانون ليتخذ الالرب شكال  من اشكال التأديثب. وفثي مجث المنا الزوع من تأديب زوجتهأ يفتم المجال امام الزوع

 على مرتكب آجريمة الشرفآ تبريرا للعنثف القاتثل المسثلط علثى الفتيثات والنسثاء بثل الجنائي يعتبر تخفيف العقاب

  .وتشجيعا  على ارتكابه

لفثر  االدوار التقليديثة النمطيثة  العنف يدعم التمييزأ فالكثير من الرجال اربثاب السثر يسثتعملون العنثف الجسثدي -
  .يد حركاتهن وعالقاتهنعلى النساء ولتقي

كمثا هثو معلثومأ وبثدرجات  فكما تتحفّ بع  الثدول العربيثة عثن ادانثة العنثف الثد المثرأةأ تثتحفّ كثل الثدول العربيثة
على نحو يلغي احيانا محتوى االتفاقيةأ وهو ما يثدل  "متفاوتة عن آاتفاقية مناهالة جميا اشكال التمييز الد المرأة

 فيهثثا المسثثاواة فثثي القثثانون. فثثي هثثذا السثثياذ االقليمثثي العربثثيأ ومثثن وجهثثة نّثثر علثثى ان هثثذه البلثثدان ال تتنثثافر

المفيثد ان نقطثا شثوطا ابعثد فثي  االستراتيجيا السياسية التي يجب ان نتوخاها من اجل ازالة التمييز الثد المثرأةأ مثن
عنه. انه عنثف يثتم باسثم التمييز الد المرأة من عنف او لنكشف  عقد الصلة بين العنف والتمييزأ لكي نكتشف ما في

والمجموعثاتأ  عنف بنيوي ال ينبا من افراد بل من بنى اجتماعية وقانونية يتبناهثا االفثراد مبادع رمزية ايالاأ وهو
تسحف االفراد وتحثد مثن مجثال تثوقهم  وهو عنف هادع يعمل في صمتأ ولكنه يعمل باستمرارأ فهو كالطاحونة التي

التعريفثثات المعتمثثدة لثثدى بعثث  الناشثثطينأ لثثي  فقثثط فعثثال  وخالفثثا لثثبع  وآفثثاذ حثثريتهم. فثثالعنف الثثد النسثثاءأ
 .السائدة السائدةأ بل قد يكون فعال مغرقا في االجتماعية وفي االنسجام ما االخالذ الاجتماعيا منافسا لالخالذ

  قالية كرامة ال قالية دينية

انخثر. انثه لثي  اعتثداء  ل يسثتهدف ماهيثةالتمييز هو نوع من آالعنف االساسثيآ لنثه ال يسثتهدف ملكيثة انخثرأ بث
في انخثر. انثه كالعنصثرية اي التمييثز علثى اسثا   على جسم انخر او على ما يملكه انخرأ بل نفي لجوهر االنسان

حفأ نفي لالنسانية الكاملة للمرأةأ وللمبدأ المهس  للحياة االجتماعيثة فثي  العنصرأ نفي لحف انخر في ان يكون له
حثف المثرأة  بدأ المساواة. فجعل الطالذ امرا يقرره الرجل وحده عنف بنيويأ وهو عنف اساسي ينفيم عصرنا وهو

السثائدةأ ومثا ذلثك فانثه يمكثن ان  في ان يكون لها حف في تقرير مصثيرهاأ وهثو عنثف ال يعثد اعتثداء علثى االخثالذ
سثر ال يحتمثل وقالثاء ال ينصثف وال حلقة مفرغةأ بين زواع آ يحول حياة بع  النساء الى انتّار طويل ودوران في

  .ينصت

العنف الثد المثرأة عالمثات تحجثب  ولعله من المفيد بالنسبة الى االعالميينأ في حديثهم عن العنف ان يعتبروا اعمال
والجرائم لقراء يستهلكون الفرجة. ال شثك فثي ان الصثحافة  وراءها بنى قائمةأ فال يكتفون تبعا لذلك بعر  الفالائم

 نشرة تلفزيونية او صحيفة تقول يوما: ال توجد اليوم احداثأ ولكثن مثن المهثم توجيثه الحداث وال نتخيلتحتاع الى ا
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العنف الدامية ربمثا تكثون مهشثرا  انّار القارع نحو البنى التي تقف وراء االحداث. ومن المهم تنبيهه الى ان احداث
  .الى عالقات عنف هادع وغير دام

  العنف والم  بالكرامة -2

لهثا حقثوذ. ولكثن العنثف  ي كل حالة عنف الد المرأة هناك عنف اساسي يقوم على انكثار حثف المثرأة فثي ان تكثونف
الرجثال والنسثاءأ انثه قثائم ايالثا علثى انكثار لمبثدأ  لي  قائما فحسب على انكار المني او معلثن لمبثدأ المسثاواة بثين

  الكرامة. فما الكرامةال

للترجمثة القانونيثة المحثددةأ ولكنهثا  ذ االنسثان االساسثيةأ غائمثة وغيثر قابلثةالكرامة قاعدة اخالقية وفلسثفية لحقثو
آيولثد جميثا  1948من االعالن العالمي لحقثوذ االنسثان لعثام : اساسية ويرد ذكرهاأ دون تعريفأ في الفصل االول

لوا بعالثهم بعالثا الكرامة والحقثوذأ وهثم قثد وهبثوا العقثل والوجثدانأ وعلثيهم ان يعثام النا  احرارا ومتساوين في
  ."االخاء بروح

جديثد مثن حيثث كونيتثهأ ومثن  ومفهوم الكرامة قديم قدم الفلسفة اليونانيثةأ ولثه صثياغات خاصثة فثي االديثانأ ولكنثه
نقررها. هذه الصياغة الكونية الجديدة تعني ان لكثل ذات  حيث اعتبار الكرامة صفة تتوافر في كل النا أ ال نثبتها بل

الصثياغة  وبقطا النّر عن المحددات االجتماعية والدينية والعرقية. وال بد ان نسثتفيد مثن ذاتهاأبشرية قيمة في حد 
ان يعامثل فثي عالقاتثه باالشثخاص  الكانطية لمبدأ الكرامة لنقول انها تعني على وجه التحديثد ان مثن حثف كثل شثخص

  .(5شيءأ وان له قيمة قصوى. )انه اغلى من كل  انخرين او بالدولة على اسا  انه غاية ال وسيلةأ وعلى

بوجثثود انخثثرين وميلثثه الثثى  ومثثا يثثدعو الثثى احتثثرام االنسثثان هثثو العقثثل والوجثثدان الثثذي قثثد يعنثثي باالسثثا  شثثعوره
  .المطلقة والى مصير يتجاوز الزمن رحمتهمأ وقدرته على تسيير حياته حسب مبادع وتوقه الى القيم

الجسثد فحسثبأ وهثو الثذي  ورا للعنثف يقصثره فثي التعثدي علثى حرمثةومفهوم الكرامة هو الثذي يجعلنثا ال نقثدم تصث
فثالمتحرش بثالمرأة ال يثهذي جسثدها بثل يثهذي  يجعلنا ال ندين االغتصاب فحسثبأ بثل نثدين التحثرش الجنسثي ايالثاأ

الذاتأ وهو يخل بكرامتها لنثه ال يبثالي  -الموالوع بل يعتدي على الجسد  - آمعيش جسدهاآأ ال يعتدي على الجسد
  .رغبتهاأ فيعتبرها وسيلة لتحقيف رغبته رغبتها وبعدمب

الذي يجعلنا نعي مدى الم  بكرامة  ومفهوم الكرامة في ارتباطه بالعقل وبالطبيعة االخالقية للعالقات بين النا أ هو
انثاء  الحجاب حصانة الثد الزنثا واالباحيثةأ فثال تكثون المثرأة" :المرأة في شعارات نقرأها في كل مكانأ هي من قبيل

فثي  الشعارات تعتبر الرجل كائنا عاجزا عن التحكم في غرائزه وتعتبر المثرأة كائنثا متسثببا و. فمثل هذه6لكل والغآ )
تبرجثهآ يتسثبب فثي كثل الكثوارث. " اثارة الغرائزأ يجب اتخاذ التدابير الالزمة الحكام حجبه. واذا لم يحكم حجبه فثان

جسدانية من المثرأةأ واحتثرام الثذات البشثرية يقتالثي منثا افتثرا   رجل اقلوليست المرأة اقل عقال من الرجل وال ال
 رغباتهمأ وافتثرا  قثدرتهم علثى االختيثار ووالثا الحثدود لرغبثاتهم ورغبثات انخثرين دون تحمل النا  مسهولية

  .حاجة الى الحواجز المادية المفتعلة

لبا  تقليدي على المثرأة يغطثي  نعي العنف في فر وقيمة المرأة باعتبارها احتراما لمعيش الجسد هي التي تجعلنا 
تعرف وتُرىأ وتجعلنا نطالثب بحثف المثرأة فثي ان يكثون لهثا  كامل وجههاأ فيجعلها كتلة جسدية ال تكاد ترى وال تكاد

 العمثومي وتعثرف بثهأ بحيثث يكثون النقثاب بمثابثة المعاملثة المهينثة والالانسثانية. وقيمثة وجه تّهر به فثي الفالثاء

ونحجم تبعا لذلك عن احتقثار  ة هي التي تجعلنا نحجم عن اعتبار المرأة وسيلة لالنجاب وحفّ النسل واالسرةأالكرام
قيثثامهن بثثهأ اقصثثد: المثثرأة التثثي ال تنجثثبأ والمثثرأة التثثي  فئثثات النسثثاء الالتثثي ال يقمثثن بهثثذا الثثدور او الالتثثي انقطثثا

  ...مرأة االرملةأ والمرأة التي تجاوزت مرحلة االنجابالعان أ والمرأة المطلقةأ وال اختارت العزوبةأ والمرأة

  البهر المولدة للعنف الثقافي ولخطاب العنف الد المرأة -3

العربيثةأ انمثا نكتفثي فثي هثذه  لن نتعر  الى مّاهر العنف الد المرأة والى مّاهر التمييز في المنّومات القانونيثة
  :العنف وتنت  الخطاب الذي يبرره وهي اجماال هذاالورقة باالشارة الى البنى الثقافية التي تنت  

مترسثبة مثن البنثى المجتمعيثة  الصيغ العالئقية العتيقة التي تجعل جسثد المثرأة ملكثا للثزوع او لالسثرةأ وهثي صثيغ -
داخثل عمليثات التبثادل االجتمثاعيأ وتثهدي هثذه الصثيغة الثى  التي كانت فيها المرأة موالوع تبادل بين الرجال ال ذاتا  

تربطه بالحياة الجنسية وتقصره عليهاأ وتجعثل جسثد المثرأة مجثال رأسثمال رمثزي  تكري  تصورات عتيقة للشرفأ
او المتخيلثة برجثال  بحيث ان شرفه ال يتلوث بما يعقده هو من عالقاتأ بثل يتلثوث بعالقثات قريباتثه الحقيقيثة للرجلأ

المثرأة التثي تخثل بقواعثد التبثادل القديمثةأ فتختثار  تثدينآخرين. كما تعيد بع  القوانين العربية انتثاع هثذه الصثيغأ ف
  .المعهودةأ اي تتزوع بأجنبي فتعاقبها الدولة بحرمان ابنائها من جنسيتها قرينا خارع الدائرة القريبة

للرجل في المجثال البيتثي. وهثذه  الصيغ العالئقية االبوية التي تفر  واجب الطاعة على المرأة وتمنم حف التأديب -
وتحثد مثن فاعليثة هيئثات التثليثثأ اي الهيئثات التثي يّهثر فيهثا  صيغ تحد من امكانات التقاالي بالنسبة الثى المثرأةال

 فهيئات التثليث هي التي تجعل الخصم غير القااليأ وتجعل االنسان ال يأخذ حقه بيثده كمثا .طرف ثالث يفصل النزاع
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تصثهر وّيفثة السثيدأ فتنثت   وع من عنف قثانون الغثاب لنهثافي قانون الغاب. هذه البنى االبوية ال تساعد على الخر
السيد فتنت  صورة آالبعلآ وهثذا مثا يفسثر رالثو   صورة آالشيمآ او البطريركأ وتصهر وّيفة الزوع في وّيفة

وميل االنّمة القانونيثة الثى عثدم انصثافهنأ باعتبثار ان االسثرة مجثال خثاصأ  الكثير من النساء الى العنف الزوجيأ
  .التي ال تطيا زوجها ناشز متملصة من واجباتها الزوجية لمرأةوان ا

تجربة روحية تربط بين المخلثوذ  الخلط المتواصل في العالم العربي بين سجلين مختلفين هما سجل الدين باعتباره -
فثثي مجثثال  نتثثائ  هثثذا الخلثثط التمسثثك بثثالقوانين التمييزيثثة والخثثالف وسثثجل المواطنثثة باعتبارهثثا انتمثثاء للدولثثة. ومثثن

نتائجه ايالا تهميش فئات من النساء منهن الزوجات االجنبيات غير المسلماتأ فهن  االحوال الشخصية خاصةأ ومن
  ...يعترف بزواجهن يرثن ازواجهن ولن حصلن على الجنسيةأ والمتزوجات المسلمات من رجال غير مسلمينأ فال ال

المقثد  وينتجثون قالثاء  أةأ ووجود هيئات وافراد يثديرونوجود خطاب ثقافوي ديني رائ  يكر  العنف الد المر -
هثثهالء المثثديرون للمقثثد  سثثلطتهم المعنويثثة  موازيثثا للقالثثاء المثثدنيأ متناقالثثا معثثه او مسثثتغال لفراغاتثثه. يسثثتغل

  :النا  للقيام بما يأتي وقدرتهم على التأثير في القطاعات العريالة من

وتعتبثر تحثرر المثرأة مثن االدوار  ين الرجثال والنسثاء طبيعيثة فطريثةأينتجون ايثديولوجيا جنسثية تعتبثر الفثوارذ بث -
  .النمطية خروجا على النّام االلهي

دعثوات الفصثل بثين العبثادات  يشثيّئون القثرآن ويختزلثون رسثالته االخالقيثة فثي مجموعثة مثن االحكثامأ ويرفالثون -
ت اعادة التفكير في عالقتنا اليوم النصوص ويرفالون دعوا والمعامالت التي يجب ان تخالا لسنّة التطور والتحولأ

  .المقدسة

طثابا القداسثة علثى العثادات التثي  يتشددون في االحكام الخاصة بالمرأة اكثر من الفقهاء القدامى انفسهمأ فيالثفون -
  .القرآن والحقوذ االنجابية للمرأة والكثير ما لم يرد فيه حكم في لم يرد ذكرها في القرآن. كما يحّرمون موانا الحمل

المفتين يبرر الثرب الثزوع  ومن مّاهر هذا التشدد ما له عالقة مباشرة بالعنف الدموي داخل االسرةأ فبع  ههالء
فعّثوهن واهجثروهن فثي المالثاجا واالثربوهنأ فثان  زوجته استنادا الى انية القرآنية آوالالتثي تخثافون نشثوزهن

يذهب بع  المجتهدين المعاصرين الى ان انية جاءت للحد من  ففيما .(34 اطعنكم فال تبغوا عليهن سبيالآ )النساء
االسثالمية وال  وتقنينثهأ والثى ان هثذا الالثرب رخصثة لهثا عالقثة بثالمجتما الثذي ّهثرت فيثه الثدعوة الرب الزوجثة

يتميزون بشثعبية كبيثرة الثى اعتبثار هثذا  و يذهب بع  رافالي االجتهاد المعاصرين الذين7داعي اليها في عصرناأ )
الزوجثة. اال انثه يشثعر مثا ذلثك بثالحرعأ نتيجثة صثعوبة اقنثاع  الثرب قاعثدة مثن القواعثد التثي تثنّم عمليثة تأديثبال

 الجسديأ فيشّرع لمر غريب ولم نجد له اي صدى لدى المفّسرين القدامى لهذه انيةأ وهو الجميا بجواز هذا العنف

  .(8نفسهاآ ) بحنان الالارب فهي تطيا منالالرب المشوب بالحنانآ: آوالمرأة عندما تجد الالرب مشوبا "

ينّصثبون انفسثهم سثلطات تراقثب  وال يكتفي ههالء المديرون للمقد  بانتاع الخطابات المبررة للعنف والتمييزأ بثل -
وتسثتخدم لثذلك آليثة التكفيثر المعهثودة. فهنثاك علثى سثبيل  الخطابات الخرى المغثايرة للحثد مثن فاعليتهثا واقصثائهاأ

 دينية رسمية باحدى الدول العربية تعتبر القول بالمساواة بثين النسثاء والرجثال آكفثرا صادرة من هيئة المثال فتوى

  (10و وهناك فتوى اخرى تكفّر المنّمات التي تدعو الى الغاء عادة الختان. )9صريحاآ)

  ثقافة العنف الد المرأة تستند اذن الى عنف التفكير والتأثيم

اشخاص يتكلمون باسم الرحمن  الثقافيأ واقسى انواع العنف الثقافي ذاك الذي يالطلا بهاقسى انواع العنفأ العنف 
والحريثةأ او ليبثثوا فثي احسثن االحثوال دعثوات الرحمثة  الثرحيم ليشثيّعوا دعثوات القسثوةأ وليكفثروا دعثاة المسثاواة

تاوى الداعية الثى ختثان البنثات الى الرب الزوجة الربا آمشوبا بالحنانآأ او في الف القاسية كما في الفتوى الداعية
  .قطا كل اعالائهن الجنسية. فرحمة القساة تّل قاسية كما قيل دون

المثدنيين ولثدى مثن بيثدهم  ويزداد هذا العنف عنفا عندما تجثد رجثا الصثدى لهثذه الثدعوات القاسثية لثدى المشثتركين
م الهويةأ وترى في قوانين الغاب وفي تردد تراني القرار السياسيأ تجدها في شكل دنيوي ملطفأ وفي شكل تحفّات

  .ثقافية وثوابت اليفة العنف والالمساواة الموحشة خصوصيات

انّثثر:  1998اكتمثل عثثام . هثذا مثثا يقثرره النّثثام االساسثي للمحكمثثة الجنائيثة الدوليثثة المعتمثد فثثي رومثا والثثذي -1
  70ص. 2004دوليةأ أالعفو ال مصائرنا بأيديناأ فلنالا حدا  للعنف الد المرأة: تقرير منّمة

2-Bourdieu Pierre: La Domination masculine, Seuil, 1998, pp 7-8  

  37.-36مصائرنا بأيديناأ ص  -3

يثنجم عنثه اذى او معانثاة  العنف الد المرأة هو: آاي فعل عنيف قائم على اسا  الجن  ينجم عنثه او يحتمثل ان -4
مثثل هثذا الفعثل او االكثراه او الحرمثان التعسثفي مثن  التهديثد بثاقترافبدنية او جنسية او نفسثية للمثرأة بمثا فثي ذلثك 

 ."العامة ام الخاصة الحرية سواء وقا ذلك في الحياة
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االخالذآ: آتصثرف بحيثث تعامثل  انّر تواليحا لمفهوم الكرامة لدى كانط ولقوله المشهور في آأس  ميتافيزيقا-5
 Revue الوقت نفسه غايثة ولثي  مجثرد وسثيلةآ فثي وفياالنسان في شخصك وفي اي شخص آخر على انه دائما 

du droit public, n1 - 1999, p 162  

واقتراحه لصيغة عالئقية له فثي  ولكن من المهم ان ننتبه الى مناقشة الفيلسوف كي  للتعريف الكانطي لهذا المفهوم
  :ين النا  معيارية اجتماعيةهي ما يجعل العالقة ب كتابه عن آالمساواة في الكرامةآأ فالكرامة حسب رأيه

Janos Kis: Lهgale dignite, trad du hongrois par G. Kassai, Seuil 1987, pp 120 - 127  

  www.almydan.com :مقال آفوائد الحجابآ في موقا -6

دار سثثحنون للنشثثر  تثثون أ 41- 3يقثثول الشثثيم محمثثد الطثثاهر بثثن عاشثثور فثثي تفسثثير التحريثثر والتنثثويرأ ع -7
العصثثيانأ واحتجثثوا بمثثا ورد عثثن بعثث   توزيثثا: آوجعلثثوا االذن بالموعّثثة والهجثثر والالثثرب مرتبثثا علثثى هثثذاوال

وعندي ان تلك انثار واالخبار محمثل االباحثة فيهثا انهثا قثد روعثي  الصحابة انهم فعلوا ذلك في غير ّهور الفاحشةأ
 تون فثي ذلثكأ واهثل البثدو مثنهم ال يعثّدونمن النا أ او بع  القبائلأ فثان النثا  متفثاو فيها عرف بع  الطبقات

  "...الرب المرأة اعتداءأ وال تعده النساء ايالا اعتداء

  82االسالميأ ص . سهال وجواب للمرأة المسلمةأ مكتبة التراث 100شعراوي محمد متولي الشيم:  -8

الثرد علثى مثن ينثادون " انّثر علثى سثبيل المثثال ال الحصثر فتثوى المفتثي السثعودي السثابف عبثد العزيثز بثن بثاز -9
  www.ibnbaz.org.sa :بالمساواة بين الرجل والمرأة: في موقعه

يبالةآ في موقا -10 و    www.islamadvice.com :انّر مقال آختان االنثى واجب رغم انف الرُّ

 الثد المثرأةآ عقثدت فثي ورقة قدمت الى ورشة عمثل تشثاورية اقليميثة تحثت عنثوان آاالعثالم ومناهالثة العنثف (*)
  2004/.28/6-26القاهرة في 
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 العنف الّد النّساء في العالم العربيّ 

 رجاء بن سالمة

 
 عندما تكون آالخصوصيّاتآ قاتلة عندما نسّمي قوانين الغاب آثوابت ومقّدساتآ 

 
)الّدورة الّسابعة  2003ة المعنيّة بوالا المرأةآ التّابعة لألمم المتّحدةأ التي عقدت في مار /آذار آفي دورة آاللّجن

والربعثثونوأ لثثم يثثتمّكن منثثدوبو الحكومثثات لّول مثثّرة مثثن الوصثثول للثثى اإلجمثثاع علثثى آالنّتثثائ  المتّفثثف عليهثثاآ لهثثذا 
ذا اإلجمثاع هثي الخثالف علثى الّصثيغة المسثتخدمة فثي التّجّما الحكومّي. وكانت المسألة التي عرقلت الوصثول للثى هث

التّعبير عن التزام الهيئات الحكوميّة الّدوليّة بوالا نهاية للعنف الّد المرأة. ووصثف أحثد المثراقبين االجتمثاع قثائال: 
نأ يومثا وقثف ممثّثل ليثرانأ يهيّثده منثدوبا مصثر والّسثودا 15قبل نصف ساعة فقط من انتهاء الّدورة التي اسثتمّرت 

ليسّجل اعترا  حكومته علثى الفقثرة )صثفرو التثي تثنّص علثى أنّثه ينبغثي للثّدول أن تثدين العنثف الثّد المثرأة وأن ال 
 و 1تتذّرع بأّي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينيّة للتّنّصل من التزامها بالقالاء عليه.آ)

 
إلسثالميّة والعربيّثةأ غيثرة منهثا علثى العثراف هذا التّحفّّ على لدانة العنف صّد المرأة انفردت به لذن بع  الثّدول ا

والتّقاليثثد واالعتبثثارات الّدينيّثثة التثثي تعثثّد آثوابثثتآ وآخصوصثثيّاتآ حتّثثى ولن كانثثت تبثثّرر أقسثثى مّثثاهر العنثثف الثثّد 
النّسثثاء. فهثثل سثثنكونأ بحبّنثثا للعنثثف ورفالثثنا لدانتثثهأ هثثل سثثنكون همثث  العثثالم فثثي القثثرن الحثثادي والعشثثرينال أّي 

ّّلثم والقسثوة وتحثول دون لسثهامنا خصوصيّات ثق افيّة يمكن أن نتمّسك بها لذا كانت هذه الخصوصثيّات تشثّدنا للثى ال
 في الحركة اإلنسانيّة نحو المزيد من المساواةأ والمزيد من الّرحمةأ والمزيد من الحّريّةال

 
عالمأ تستوي في ذلك البلدان المتقّدمة ال شّك أّن العنف الجسمّي والنّفسّي والجنسّي الّد المرأة منتشر في كّل أنحاء ال

 والبلدان النّاميةأ ولكّن ما تختلف فيه المجتمعات والحكومات هو:
ّّاهرة ومدى فّكها لجدار الّصمت حولها؛  -  مدى وعيها وتوعيتها بال
سثثاء مثثدى لنشثثائها للّسياسثثات والممارسثثات ومثثدى سثثنّها للقثثوانين التثثي تحمثثي النّسثثاء مثثن العنثثف أو تنتصثثف للنّ  -

 المعنّفات وتقاالي معنّفيهّن؛ 
مدى ليجادها للهياكثل التثي تثهّطر الثحايا العنثفأ وتعيثد للثيهم القثدرة علثى الكثالم والتّفكيثرأ وتعيثد تثأهيلهم وتجبثر  -

 خسائرهم.
 

ة ولكّن المجتمعات تختلف أيالا في نقطة أساسيّة هي مدى لدانتها للعنف أو تبريرها ليّاه باسثم مبثادع رمزيّثة مسثتمدّ 
من الثّدين أو مثن العثادات والتّقاليثدأ كمثا تختلثف فثي الشثكال الثّقافيّثة التثي يتّخثذها هثذا العنثف. فثالعنف يشثتّد عنثدما 
يمار  باسم مبدأ رمزّي يعتبر أسمى من ممار  العنف ومن الحيّته معاأ وعندما يفر  نفسه على الجميثا. ولعثّل 

ة بثين عنثف تلقثائّي يمارسثه المعتثدي لنّثه يستسثلم للثى الغالثب أو يلبّثي أدبيّات حقوذ اإلنسان ال تميّز بما فيه الكفاي
حاجته الجنسيّة أو يعتبر نفسه في والعيّة تمّكنه من استعمال القّوة الجسثديّة لثرّد الفعثلأ وبثين عنثف ثقثافّي يمثار  

تشثويه العالثاء الجنسثيّة باسم مبدل ماأ وله مبّرراته انتية من عمف التّاريم. هناك فارذ مثال بين االغتصاب وبثين 
للمرأة الذي يسّمى آختان البناتآ أو آالخفثا آ. فالمغتصثب يرتكثب جريمثة عميثاء ربّمثا اعتثذر عنهثا لذا عثاد لليثه 
وعيهأ أّما المرأة الخاتنة أو آالمطّهرةآأ فهي ال تعدو أن تكون طرفا فثاعال فثي ثقافثة تعتبثر أّن قطثا جثزء أو أجثزاء 

ة أمر الرورّي لـآتعديل الّشهوةآأ وتّّن أّن هذا القطا من تعاليم اإلسالم الاّلروريّة. لي  من أعالاء المرأة الجنسيّ 
و أ 2الختثثان أكثثثر خطثثورة مثثن االغتصثثاب الثثذي تميثثل المجموعثثة الّدوليّثثة اليثثوم للثثى اعتبثثاره جريمثثة الثثّد اإلنسثثانيّة )

ناةآ في اإلعثالن العثالمّي للقالثاء علثى العنثف الثّد ولي  أقّل تسبّبا في اللم المستمّر الّطويل الذي يعبّر عنه بـآالمعا
وأ ولكّن المغتصب يمكن أن يعاقب كفردأ أّمثا الفتثاة المختونثة التثي سثتجّر وراءهثا 1993المرأة )الذي تّم تبنّيه سنة 

م فثي آالم جرحها الّرمزّي طيلة حياتها فال أحد ينتصف لهثا فثي ّثّل أنّمثة ال تجثّرم فعثل الختثان وال تمنعثه أو ال تثنج
منعه نتيجة مجموعات الاّلغط المحافّة. بل ربّما أعادت المختون لنتاع هذا العنثف وأخالثعت ابنتهثا لليثهأ ّنّثا منهثا 

 أن ال مفّر من الختان.
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هذا العنف الثّقافّي هو الذي نجد له صدى في الماّدة الّرابعة مثن آاإلعثالن العثالمي للقالثاء علثى العنثف الثد المثرأةآ 
هأ وهي تنّص على ما يلي: آ على الدول لدانة العنف الد المرأة وال يجوز االستشهاد بأي عثادات بآليات القالاء علي

أو تقاليد دينية لتجنب التزاماتها فيما يتعلف بالقالاء على العنف. وعلى الدول اتباع سياسة القالاء علثى العنثف الثد 
 .. آل المناسبة وبدون أي تأخير .المرأة مستعملة بذلك كل الطرذ والوسائ

تتوقّا هذه الماّدة العنف الذي يتّم باسم مبدل رمزّي ماأ وتدرك عنف هذا العنف ورسثوخهأ ولثذلك فإنّهثا تهّسث  مبثدأ 
عدم لمكان التّحفّّ على لدانثة العنثف الثّد المثرأةأ ولكثّن مبثدأ عثدم الثتّحفّّ هثذاأ تثتحفّّ عليثه كمثا رأينثا بعث  الثّدول 

 العربيّة واإلسالميّة. 
ثّقافّي هو من باب العنف آالّرمزّيآ الهادع الالمرئّي الالمحسو  حتّى بالنّسثبة للثى الثحاياهآأ ويتمثّثل هذا العنف ال

فثي أن تشثثترك الاّلثحيّة وجالّدهثثا فثي نفثث  التّصثّورات عثثن العثالم ونفثث  المقثوالت التّصثثنيفيّةأ وأن يعتبثرا معثثا بنثثى 
واع العنثف الثّد المثرأة العنثف الثّقثافّي المقثنّن العتيثف الثذي الهيمنة من المسلّمات والثّوابت كما يقول بورديو. أشّد أنث

تعود ممارساته للى مئات الّسنين لن لم نقل آالفها. أشّد أنواع العنف الثّقافّي هو ذلك العنف الّرمزّي الذي يبدو بديهيّا 
 ويفر  نفسه على الاّلحيّة والجالّد والقااليأ ويقول عن نفسه لنّه لي  عنفا.

 
 لتّمييز/ العنف وا1

لّن كثثّل عنثثف الثثّد المثثرأة يتالثثّمن بالاّلثثرورة تمييثثزاأ وهثثذا مثثا تثثدّل عليثثه عبثثارة آعلثثى أسثثا  الجثثن آ الثثواردة فثثي 
تعريف العنف باإلعالن العالمّي المذكورأ فالعنف الّد المرأة هو آأي فعل عنيف قثائم علثى أسثا  الجثن  يثنجم عنثه 

سية أو نفسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية أو جن
 الحياة العامة أم الخاصة.آ اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء أوقا ذلك في

فالمرأة تستهدف بالعنف باعتبارها أنثى ال باعتبارها لنسثانا أو مواطنثة أو غيثر ذلثك. يثتّم تعنيثف المثرأة علثى أسثا  
كائن من نوع خاّصأ أو كائن مهذ أو مصدر فتنة للّرجثلأ وهنثاك شثتيمة شثائعة تكثون موالثوع عنثف لفّثّي أو أنّها 

تكثثون مصثثاحبة للعنثثف الجسثثدّي تثثدّل علثثى هثثذاأ وتتمثّثثل فثثي نعثثت المثثرأة بأنّهثثا مثثوم  تبيثثا جسثثدها. بثثل لّن الّشثثتائم 
جثل فثي مجتمعاتنثا يشثتم بأنّثه آمخنّثثآ ونسثوانّي الموّجهة للّرجال هي نفسها تحمثل نفث  التّمييثز الثّد النّسثاءأ فالرّ 

 ومأبون...
 فالّصلة بين العنف والتّمييز أساسيّةأ ولها وجوه تراكب وتراتب نجملها في ما يلي:

 أفعال العنف الّد المرأة تتالّمن تمييزا واحتقارا للمرأة.-
ه الكثيثر مثن القثوانين العربيّثة مثا يسثّوغ التّمييز يهّدي للى العنفأ ففي مبدأ طاعثة الّزوجثة زوجهثا الثذي تثنّص عليث-

العنف الّزوجّي ويزيد في تأجيجهأ وفي تخفيف العقاب على مرتكب آجريمة الّشرفآ مثا يبثّرر للعنثف القاتثل المسثلّط 
 على الفتيات والنّساء ويشّجا على ارتكابه.

دّي لفثر  الدوار التّقليديّثة النّمطيّثة العنف يدعم التّمييزأ فالكثير مثن الّرجثال اربثاب السثر يسثتعملون العنثف الجسث-
 على النّساء ولتقييد حركاتهّن وعالقاتهّن. 

فكما تتحفّّ بع  الّدول العربيّة على لدانثة العنثف الثّد المثرأةأ تثتحفّّ كثّل الثّدول العربيّثة كمثا هثو معلثومأ وبثدرجات 
نحو يلغي أحيانا محتوى االتّفاقيّةأ وهو ما يدّل متفاوتة على آاتّفاقيّة مناهالة جميا أشكال التّمييز الّد المرأةآ على 

على أّن هذه البلدان ال تتثوفّر فيهثا المسثاواة فثي القثانون. ويمكثن اعتبثار التّمييثز ذاتثه عنفثا يثتّم باسثم مبثادع رمزيّثة 
هثو عنثف أيالاأ وهو عنف بنيوّي ال ينبا من أفراد بثل مثن بنثى اجتماعيّثة وقانونيّثة تتبنّاهثا الفثراد والمجموعثاتأ و

هادع يعمثل فثي صثمتأ ولكنّثه يعمثل باسثتمرارأ فهثو كالّطاحونثة التثي تسثحف الفثراد وتحثّد مثن مجثال توقهثا وآفثاذ 
حّريّتها. فالعنف الّد النّساءأ وخالفا لبع  التّعريفات المعتمدة لدى بع  النّاشطينأ لي  فقط فعال الاجتماعيّا منافيا 

 نسجام ما الخالذ الّسائدة. قا في االجتماعيّة وفي االلألخالذ الّسائدةأ بل قد يكون فعال مغر
فجعل الّطالذ أمرا يقّرره الّرجل وحده عنف بنيوّيأ وهثو عنثف أساسثّي ينفثي حثّف المثرأة فثي أن يكثون لهثا حثّف فثي 

اء للثى تقرير مصيرهاأ وهو عنف ال يعّد اعتداء على الخالذ الّسائدةأ وما ذلك فإنّه يمكن أن يحّول حياة بع  النّس
 انتّار طويل ودوران في حلقة مفرغةأ بين زواع آسر ال يحتمل وقالاء ال ينصف وال ينصت. 

 
 / العنف والمّ  بالكرامة: 2

في كّل حالة عنف الّد المرأة هناك عنف أساسّي يقوم على لنكار حثّف المثرأة فثي أن تكثون لهثا حقثوذ. ولكثّن العنثف 
لمبثدل المسثاواة بثين الّرجثال والنّسثاءأ لنّثه قثائم أيالثا علثى لنكثار لمبثدل  لي  قائما فحسب على لنكار المنّي أو معلثن

 الكرامة. فما الكرامةال 
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الكرامة قاعدة أخالقيّة وفلسثفيّة لحقثوذ اإلنسثان الساسثيّةأ غائمثة وغيثر قابلثة للتّرجمثة القانونيّثة المحثّددةأ ولكنّهثا 
: آيولد جميا 1948إلعالن العالمّي لحقوذ اإلنسان لسنة أساسيّةأ ويرد ذكرهاأ دون تعريفأ في الفصل الّول من ا

النّا  أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقثوذأ وهثم قثد وهبثوا العقثل والوجثدانأ وعلثيهم أن يعثاملوا بعالثهم بعالثا 
 بروح اإلخاء.آ 

حيثث كونيّتثهأ ومثن ومفهوم الكرامة قديم قدم الفلسفة اليونانيّةأ ولثه صثياغات خاّصثة فثي الديثانأ ولكنّثه جديثد مثن 
حيث اعتبار الكرامة صفة تتوفّر في كّل النّا أ ال نثبتها بل نقّررها. هذه الّصياغة الكونيّة الجديدة تعنثي أّن لكثّل ذات 
بشريّة قيمة في حّد ذاتهاأ وبقطا النّّر عن المحّددات االجتماعيّة والّدينيّة والعرقيّة. وال بّد أن نستفيد مثن الّصثياغة 

ة لمبدل الكرامة لنقول لنّها تعني على وجه التّحديد أّن مثن حثّف كثّل شثخص أن يعامثل فثي عالقاتثه بالشثخاص الكانطيّ 
 و 3انخرين أو بالّدولة على أسا  أنّه غاية ال وسيلةأ وعلى أنّه أغلى من كّل شيءأ وأّن له قيمة قصوى. )

بالسثثا  شثثعوره بوجثثود انخثثرين وميلثثه للثثى  ومثثا يثثدعو للثثى احتثثرام اإلنسثثان هثثو العقثثل والوجثثدان الثثذي قثثد يعنثثي
 مطلقة وللى مصير يتجاوز الّزمن. رحمتهمأ وقدرته على تسيير حياته حسب مبادعأ وتوقه للى القيم ال

ومفهوم الكرامة هو الثذي يجعلنثا ال نقثّدم تصثّورا للعنثف يقصثره فثي التّعثّدي علثى حرمثة الجسثد فحسثبأ وهثو الثذي 
حسبأ بل نثدين التّحثّرش الجنسثّي أيالثا. فثالمتحّرش بثالمرأة ال يثهذي جسثدهاأ بثل يثهذي يجعلنا ال ندين االغتصاب ف

الثذّات. وهثو يخثّل بكرامتهثا لنّثه ال يبثالي -الموالثوع بثل يعتثدي علثى الجسثد-آمعيش جسدهاآأ ال يعتدي على الجسد
 برغبتها وبعدم رغبتهاأ فيعتبرها وسيلة لتحقيف رغبته.

العقل وبالّطبيعة الخالقيّة للعالقات بين النّا أ هو الذي يجعلنا نعي مدى المّ  بكرامة ومفهوم الكرامة في ارتباطه ب
المرأة في شعارات نقرأها في كّل مكانأ هي من قبيل: آالحجاب حصثانة الثّد الّزنثا واإلباحيّثةأ فثال تكثون المثرأة لنثاء 

تّحّكم في غرائثزه وتعتبثر المثرأة كائنثا متسثبّبا فثي و فمثل هذه الّشعارات تعتبر الّرجل كائنا عاجزا عن ال4لكّل والغآ )
لثارة الغرائزأ يجب اتّخذ التّدابير الالّزمة إلحكام حجبهأ ولذا لم يحكثم حجبثه فثإّن آتبّرجثهآ يتسثبّب فثي كثّل الكثوارث. 

الثي منّثا افتثرا  وليست المرأة أقّل عقال من الّرجل وال الّرجل أقّل جسدانيّة من المثرأةأ واحتثرام الثذّات البشثريّة يقت
تحّمل النّا  مسثهوليّة رغبثاتهمأ وافتثرا  قثدرتهم علثى االختيثار ووالثا الحثدود لرغبثاتهم ورغبثات انخثرين دون 

 حاجة للى الحواجز الماّديّة المفتعلة. 
وقيمة الكرامة باعتبارها احترامثا لمعثيش الجسثد هثي التثي تجعلنثا نعثي العنثف فثي فثر  لبثا  تقليثدّي علثى المثرأة 

ي كامل وجههاأ فيجعلها كتلة جسديّة ال تكاد ترى وال تكاد تعرف وترىأ وتجعلنا نطالب بحّف المرأة في أن يكون يغطّ 
لها وجه تّهر به في الفالاء العمومّي وتعرف بهأ بحيث يكون النّقاب بمثابثة المعاملثة المهينثة والالّلنسثانيّة. وقيمثة 

وسيلة لإلنجاب وحفّ النّسل والسرةأ ونحجم تبعا لذلك عن احتقثار  الكرامة هي التي تجعلنا نحجم عن اعتبار المرأة
فئثثات النّسثثاء الالّتثثي ال يقمثثن بهثثذا الثثّدور أو الالّتثثي انقطثثا قيثثامهّن بثثهأ أقصثثد: المثثرأة التثثي ال تنجثثبأ والمثثرأة التثثي 

 زت مرحلة اإلنجاب...اختارت العزوبةأ والمرأة العان أ والمرأة المطلّقةأ والمرأة الرملةأ والمرأة التي تجاو
 
 / البهر المولّدة للعنف الثّقافّي ولخطاب العنف الّد المرأة: 3

لن نتعّر  للى مّاهر العنف الّد المرأة وللى مّاهر التّمييز في المنّومات القانونيّة العربيّةأ لنّمثا نكتفثي باإلشثارة 
 ره وهي لجماال:للى البنى الثّقافيّة التي تنت  هذا العنف وتنت  الخطاب الذي يبرّ 

الّصيغ العالئقيّة العتيقة التي تجعل جسد المرأة ملكا للّزوع أو لألسرةأ وهي صيغ مترّسبة من البنى المجتمعيّة التي -
كانت فيها المرأة موالوع تبادل بين الّرجال ال ذاتا داخل عمليّات التّبادل االجتماعّي. وتهّدي هذه الّصيغة للى تكري  

رفأ تربطه بالحياة الجنسيّة وتقصره عليهاأ وتجعل جسثد المثرأة مجثال رأسثمال رمثزّي للّرجثلأ تصّورات عتيقة للشّ 
بحيث أّن شرفه ال يتلّوث بما يعقده هو من عالقاتأ بل يتلّوث بعالقثات قريباتثه الحقيقيّثة أو المتخيّلثة برجثال آخثرين. 

التي تخّل بقواعد التّبادل القديمةأ فتختار قرينا خارع  كما تعيد بع  القوانين العربيّة لنتاع هذه الّصيغأ فتدين المرأة
 الّدائرة القريبة المعهودةأ أي تتزّوع بأجنبّي فتعاقبها الّدولة بحرمان أبنائها من جنسيّتها. 

 الّصيغ العالئقيّة البويّة التي تفر  واجب الّطاعة على المرأة وتمنم حّف التّأديب للّرجثل فثي المجثال البيتثّي. وهثذه-
الّصيغ تحّد من لمكانيّات التّقاالي يالنّسبة للى المرأة وتحّد مثن فاعليّثة هيئثات التّثليثثأ أي الهيئثات التثي يّهثر فيهثا 
طرف ثالث يفصل النّزاع. فهيئات التّثليث هي التي تجعل الخصم غير القااليأ وتجعل اإلنسان ال يأخذ حقّثه بيثده كمثا 

 تساعد على الخروع من عنف قانون الغاب لنّها تصهر وّيفة الب في وّيفة في قانون الغاب. هذه البنى البويّة ال
الّسيّدأ فتنت  صورة آالّشيمآ أو الباطرياركأ وتصهر وّيفة الّزوع في وّيفة الّسيّدأ فتنثت  صثورة آالبعثلآ. وهثذا 

عثدم لنصثافهّنأ علثى اعتبثار أّن ما يفّسر رالو  الكثير من النّساء للى العنف الّزوجّيأ وميثل النّمثة القانونيّثة للثى 
 متملّصة من واجباتها الّزوجيّة. السرة مجال خاصأ وأّن المرأة التي ال تطيا زوجها ناشز 
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الخلط المتواصل في العالم العربّي بين سجلّين مختلفين هما سجّل الّدين باعتباره تجربة روحيّة تثربط بثين المخلثوذ -
نتمثثاء للّدولثثة. ومثثن نتثثائ  هثثذا الخلثثط التّمّسثثك بثثالقوانين التّمييزيّثثة فثثي مجثثال والخثثالف وسثثجّل المواطنثثة باعتبارهثثا ا

الحوال الّشخصيّة خاّصةأ ومن نتائجه أيالا تهميش فئات من النّساء منهّن الّزوجات الجنبيّات غير المسلماتأ فهّن 
 سلمينأ فال يعترف بزواجهّن...ال يرثن أزواجهّن ولن حصلن على الجنسيّةأ والمتزّوجات المسلمات من رجال غير م

وجود خطاب ثقافوّي دينّي رائ  يكّر  العنف الّد المرأةأ ووجود هيئثات وأفثراد يثديرون المقثّد  وينتجثون قالثاء -
موازيثثا للقالثثاء المثثدنّيأ متناقالثثا معثثه أو مسثثتغالّ لفراغاتثثه. يسثثتغّل هثثهالء المثثديرون للمقثثّد  سثثلطتهم المعنويّثثة 

 القطاعات العريالة من النّا  للقيام بما يلي: وقدرتهم على التّأثير في
ينتجون ليثديولوجيا جنسثيّة تعتبثر الفثوارذ بثين الّرجثال والنّسثاء طبيعيّثة فطريّثةأ وتعتبثر تحثّرر المثرأة مثن الدوار • 

 النّمطيّة خروجا على النّّام اإللهّي.
ويرفالثثون دعثثوات الفصثثل بثثين مجثثال يشثثيّهون القثثرآن ويختزلثثون رسثثالته الخالقيّثثة فثثي مجموعثثة مثثن الحكثثامأ • 

العبادات والمعامالت التي يجب أن تخالا للثى سثنّة التّطثّور والتّحثّولأ ويرفالثون دعثوات لعثادة التّفكيثر فثي عالقتنثا 
 اليوم بالنّصوص المقّدسة.

عثادات التثي يتشّددون في الحكام الخاّصة بالمرأة أكثر من الفقهاء القدامى أنفسهمأ فيالفون طثابا القداسثة علثى ال• 
لم يرد ذكرها في القرآنأ والخفاص أحسن مثال عليها. كما يحّرمون موانا الحمل والحقوذ اإلنجابيّة للمثرأة والكثيثر 

 مّما لم يرد فيه حكم في القرآن.
ومن مّاهر هذا التّشّدد ما له عالقة مباشرة بالعنف الّدموي داخل السرةأ فبع  ههالء المفتين يبّرر الثرب الثّزوع 

وجته استنادا للى انية القرآنيّة آوالالّتي تخثافون نشثوزهّن فعّثوهّن واهجثروهّن فثي المالثاجا واالثربوهّنأ فثإن ز
و. ففيما يذهب بع  المجتهدين المعاصرين للى أّن انية جاءت للحّد من 34أطعنكم فال تبغوا عليهّن سبيالآ )النّساء 

لهثا عالقثة بثالمجتما الثذي ّهثرت فيثه الثّدعوة اإلسثالميّة وال الرب الّزوجثة وتقنينثهأ وللثى أّن هثذا الاّلثرب رخصثة 
و يذهب بع  رافالي االجتهاد المعاصرين الثذين يتميّثزون بشثعبيّة كبيثرة للثى اعتبثار هثذا 5داعي لليها في عصرناأ)

ّّم عمليّثثة تأديثثب الّزوجثثة. لالّ أنّثثه يشثثعر مثثا ذلثثك بثثالحرعأ نتيجثثة صثثعوبة لقنثثاع  الاّلثثرب قاعثثدة مثثن القواعثثد التثثي تثثن
الجميا بجواز هذا العنف الجسدّيأ فيشّرع لمر غريب لم نجد له أّي صدى لدى المفّسرين القدامى لهثذه انيثةأ وهثو 

و آحنثان 6آالاّلرب المشوب بالحنانآ: آوالمرأة عندما تجد الاّلرب مشوبا بحنان الاّلارب فهي تطيا من نفسها.آ)
ل العصفورةأ ثّم يقتثل فراخهثا رأفثة بهثمأ وخوفثا علثيهم مثن عثذاب الاّلاربآ زوجته تذّكرني برحمة القساة: بمن يقت

 اليتم. فرحمة القساة تّّل قاسية كما قيل.
وال يكتفي ههالء المثديرون للمقثّد  بإنتثاع الخطابثات المثّررة للعنثف والتّمييثزأ بثل ينّصثبون أنفسثهم سثلطا تراقثب • 

وتسثتخدم لثذلك آليّثة التّكفيثر المعهثودة. فهنثاك علثى سثيبل  الخطابات الخرى المغثايرة للحثّد مثن فاعليّتهثا ولقصثائهاأ
المثال فتوى صادرة من هيئة دينيّة رسميّة بإحدى الّدول العربيّة تعتبر القثول بالمسثاواة بثين النّسثاء والّرجثال آكفثرا 

ّّمات التي تدعو للى للغاء عادة الختان. )7صريحاآ )  و 8وأ وهناك فتوى أخرى تكفّر المن
 نف الّد المرأة تستند لذن للى عنف التّكفير والتّأثيم.ثقافة الع
 

أقسى أنواع العنف العنف الثّقافّيأ وأقسى أنواع العنف الثّقافّي ذاك الذي يالطلا به أشخاص يتكلّمون باسم الّرحمان 
وات الّرحمثثة الثثّرحيم ليشثثيعوا دعثثوات القسثثوةأ وليكفّثثروا دعثثاة المسثثاواة والحّريّثثةأ أو ليبثّثثوا فثثي أحسثثن الحثثوال دعثث

القاسية كما في الفتوى الّداعية للى الرب الّزوجة الربا آمشوبا بالحنانآأ أو في الفتاوى الّداعية للى ختثان البنثات 
 دون قطا كّل أعالائهّن الجنسيّة. 

ويزداد هذا العنف عنفا عنثدما تجثد رجثا الّصثدى لهثذه الثّدعوات القاسثية لثدى المشثّرعين المثدنيّين ولثدى مثن بيثدهم 
لقرار الّسياسّيأ تجدها في شثكل دنيثوّي ملّطثفأ وفثي شثكل تحفّّثات تثرّدد تثرانيم الهويّثة والخصوصثيّةأ وتثرى فثي ا

 قوانين الغاب وفي العنف والالمساواة الموحشة مقّدسات أليفة وثوابت متحّدية للّزمن. 
 
 

 هوامش:
ّّمة الع -1  .37-36أ ص ص 2004فو الّدوليّةأ مصائرنا بأيديناأ فلنالا حّدا للعنف الّد المرأة: تقرير من
. انّثر: 1998هذا ما يقثّرره النّّثام الساسثّي للمحكمثة الجنائيّثة الّدوليّثة المعتمثد فثي رومثا والثذي اكتمثـل سثنة  - 2

ّّمة العفو الّدوليّةأ   . 70أ ص 2004مصائرنا بأيديناأ فلنالا حّدا للعنف الّد المرأة: تقرير من
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ة لدى كانط ولقوله المشهور في آأس  ميتافيزيقا الخالذآ: آتصّرف بحيث تعامل انّر تواليحا لمفهوم الكرام- 3
 Revueاإلنسان في شخصك وفي أّي شخـص آخر على أنّه دائما وفي الوقت نفسه غاية ولي  مجّرد وسثيلةآ فثي:

du droit public ,n°1-1999, p 162 . 
ريف الكانطّي لهذا المفهوم واقتراحه لصيغة عالئقيّة له فثي ولكن من المهّم أن ننتبه للى مناقشة الفيلسوف كي  للتّع

 كتابه عن آالمساواة في الكرامةآأ فالكرامة حسب رأيه هي ما يجعل العالقة بين النّا  معياريّة اجتماعيّة:
Janos Kis: L’Egale dignité, trad du hongrois par G. Kassai, Seuil1987, pp 120- 127. 

 
 www. Almydan . comلحجابآ في موقا: مقال آفوائد ا-4
أ تثثون أ دار سثثحنون للنّشثثر 41أ 3يقثثول الّشثثيم محّمثثد الّطثثاهر بثثن عاشثثور فثثي تفسثثير التّحريثثر والتّنثثويرأ ع - 5

والتّوزيثثا:: آوجعلثثوا اإلذن بالموعّثثة والهجثثر والاّلثثرب مرتّبثثا علثثى هثثذا العصثثيانأ واحتّجثثوا بمثثا ورد عثثن بعثث  
في غير ّهور الفاحشة. وعندي أّن تلك انثار والخبار محمثل اإلباحثة فيهثا أنّهثا قثد روعثي  الّصحابة أنّهم فعلوا ذلك

فيها عرف بع  الّطبقات من النّا أ أو بعث  القبائثلأ فثإّن النّثا  متفثاوتون فثي ذلثكأ وأهثل البثدو مثنهم ال يعثّدون 
 الرب المرأة اعتداءأ وال تعّده النّساء أيالا اعتداء...آ

 .82سهال وجواب للمرأة المسلمةأ مكتبة التّراث اإلسالمّيأ ص  100متولّي الّشيم:  شعراوي محّمد- 6
انّثثر علثثى سثثبيل المثثثال ال الحصثثر فتثثوى المفتثثي الّسثثعودّي الّسثثابف عبثثد العزيثثز بثثن بثثاز آالثثّرّد علثثى مثثن ينثثادون -7

 www. Ibnbaz.org .saبالمساواة بين الّرجل والمرأةآ في موقعه: 
يبالةآ في موقا انّر مقال آخت- 8 و   www.islamadvice.comان النثى واجب رغم أنف الرُّ
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 كره الحّب عند العرب ـ خواطر بمناسبة عيد الحبّ 

 رجاء بن سالمة

 
وأخبثارهمأ ولكثنّهم لثم يفقثدوا فثي الواقثا عقثولهم وبو صثالتهمأ ولثم  طالما تغنّى الّرجال العرب بالعشثف فثي أشثعارهم

يتغنّوا أبدا بعشقهم لزوجاتهمأ لّن الّزوجة يجب أن تبقثى خاالثعة لقثوانين النّكثاح التثي تحثّددها الّشثريعةأ ال لقثوانين 
يّينأ لثثم يعثثرف أبثثدا الحثثّب الثثذي ال يكثثاد يكثثون لثثه قثثانونأ كمثثا تقثثول أغنيثثة كثثارمن الّشثثهيرة: آالحثثّب ابثثن للبثثوهيم

 القوانينآ...

 
وقوانين الّشريعة نعرفهاأ ولن نترّدد في قول الحقيقة عنها رغم كثرة ما يقرع أسماعنا في كّل مكان وكّل منتدى وكّل 
بوذ لعالمّي من شعاراتأ وكثرة لجوء أنصارها من الجبناء للى البريد اللكترونّيأ يخفثون خلفثه أسثماءهم ليرسثلوا 

فالم لالّ قصورهم الفكثرّي والخالقثّي. لّن شثعارات آاإلسثالم كثّرم المثرأةآأ وآاإلسثالم سثاوى بثين النّسثاء شتائم ال ت
والّرجالآ... مّما ينطبثف عليثه المثثل الّشثعبّي: آمعيثز ولثو طثارواآ. أي أّن اإلسثالم كثّرم المثرأة وسثاوى بينهثا وبثين 

ر الّزوجثة بطاعثة زوجهثا وأبثاح للثّزوع تأديثب زوجتثه تأديبثا الّرجل ولن اعتبر الّرجثال قثّوامين علثى النّسثاءأ ولن أمث
 يصل للى الاّلربأ وأباح له تطليقها والّزواع بغيرها للم... 

 
الّشريعة اإلسالميّةأ شأنها شأن أغلب الّشرائا القديمةأ لم تكّرم المرأةأ بل آكّرمهاآ الّشعر والغزل: أنطقها عمثر بثن 

بثن بثرد بأصثنام الجاهليّثةأ وولثه بهثا العثذريّون وأخطثأوا فثي صثالتهم مثن أجلهثاأ أبي ربيعة ومدحهاأ وشبّهها بّشار 
وبكوا حبّا وهم يحاولون الّصالة لخثالقهم... ولكثنأ عمومثاأ عنثدما آكثّرمآ الّشثعراء المثرأة فقثدت صثفاتها باعتبارهثا 

التبسثثت بوجثثه القثثانون جسثثدا وموالثثوعا للّرغبثثة: أصثثبحت لهثثا صثثفات ّللّا باعتبثثاره انخثثر المطلثثف الغيريّثثةأ أو 
المخيف:يالغط القانون بسلطته على العاشف ليحّول متعته للى متعة مازوشيّة بامتناع المتعةأ أو تالغط صثورة الّمأ 
وهي آالمرأة الولىآ حسب التّحليل النّفسّيأ لتجعل الحبيبةأ أي آالمرأة الخرىآأ مستحيلة ممنوعةأ وتجعل الحّب 

عجثزا عثن الحثّب... ولثذلكأ فباسثتثناء بعث  اإلشثراقات المعزولثةأ كثان العشثف حبّثا مكفهثّرا تأثّما وتفنّنثا فثي اللثم و
 مريالا على نحو ما سبف أن بيّنه الّصادذ جالل العّم بطريقة شيّقة ومبّسطة. 

 
 ولكثثّن الحثثّب يتنثثاق  مثثا اإليديولوجيثثة الفحوليّثثة التثثي تنبنثثي علثثى الّسثثيطرة ال علثثى فقثثدان الّسثثيطرةأ ولثثذلك بثثدأت

: بثثدأ الحثثّط مثثن شثثأن النّرجسثيّة الفحوليّثثة تتنثثامى علثثى نحثو مثثا بيّنتثثه فثثي كتثابي المتواالثثا عثثن آالعشثثف والكتابثةآ
العشفأ بعد قرون حافلة بدواوين الغزل وكتب العشف وخرافات العّشاذ. ففي القرن العاشر سثخر المتنبّثي مثن الغثزل 

لى الحّبأ وفي القرن الثّاني عشثر اعتبثر اإلمثام الغزالثي النّكثاح وفاّلل المطيّة على المرأةأ والّرحلة عبر الّصحراء ع
سبيال للى آكسر الّشهوة واإلنجابآأ واعتبر العشف الالال وتدهورا وآمثر  قلثب فثارغ ال هثّم لثه...آ. وفثي القثرن 

كتثب العشثف الثّالث عشر كتب ابن الجوزّي كتابا فثي آذّم الهثوىآأ وفثي القثرن الّرابثا عشثرأ ولّول مثّرة فثي تثاريم 
 عند العربأ نسب مغلطاي العشف للى النّساء...

 
للى أن نصل للى اليوم: للى هذه العباءات الّسوداء التي تحّول النّساء للى دويبات أراليّة ال وجه لهاأ أو تحّولهّن للى 

الكفان البيالاء والجثث  كتل من اللّحوم التي تّم بيعها في المزاد القبلّيأ وهذه الخمارات التي تنشر حنينا مراليّا للى
 الملفوفة والقبور المجّصصة... 

 
أجساد المحّجبات لو تأملّتموها لقرأتم عليهثا الالّفتثات المواليثة:ممنوع الغثزلأ ممنثوع الحثّبأ ممنثوع النّّثرأ ممنثوع 
 اللّم ...ولن كان شيء من هذا مسموحا بثهأ فمثن خلثف الحجثابأ وتحثت شثعار آولن عصثيتم فاسثتترواآأ أو تحثت

 شعار: لن عصيتمأ فال تتركوا أحدا يعصي من بعدكم... 
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واليومأ ورغم كّل خطط مقاومة اإلرهاب ومنتدياته ومهتمراتهأ يّّل فقهاء اإلرهاب ذوي صولة وجولة في كّل ما لثه 
يتشثبّه  صلة بالنّساء والّرجال والحّب والكره والجن ..ويّّل عبدة تانتو )لله الكثره والمثوتومن الوّهثابيّينأ ومّمثن

بالوّهابينأ ليفتثوا فثي ليثرو  وشثهونه وليحّرمثوا االحتفثال بعيثد الحثّبأ حتّثى يبقثى الّرجثل قّوامثا وتبقثى المثرأة هثذا 
ّّهورأ وتنبعث من جسده رائحة الجحيم والّطين المسنون.  الكائن الذي ال يكاد يستحّف الحياةأ وال يكاد يستحّف ال

 
عند العرب المسلمين هذا الحّد:مثقّفوهم ومستنيروهم يطالبون بتقنثين ونمذجثة واليوم يبلغ البه  الجنسّي والعشقّي 

هذا النّوع من البغاء الذي يسّمى بـزواع المتعثةأ والاّلثالعون مثنهم والاّلثالعات فثي قالثيّة المثرأةأ والنّاشثطون مثنهم 
تثثذكر أمثثامهم بداهثثة حّريّثثة  والنّاشثثطات فثثي حقثثوذ اإلنسثثانأ والمثقّفثثون الحثثرار والمثقّفثثات يلثثوذون بالّصثثمت عنثثدما

اإلنسان الّراشد في لقامة العالقة التي يريد ما من يريدأ وبداهة حّف اإلنسان في أن يكون سيّد جسمه وقلبثه ووجهثه 
 ويده ولسانه. 

 
وههالء جميعاأ ال تكاد تجد منهم واحدا يترك الخو  في الحجثاب والخمثار والحثالل والحثرام ليقثوم بأنشثطة بسثيطة 

دح جمال الوجه العاري والّشعر العثاريأ وذكثر محاسثن المالبث  القصثيرة اللّطيفثة التثي ال تشثّوه الجسثم و ال جّدا: م
تعوقثثه عثثن الحركثثةأ وذكثثر قبثثائم الحجثثاب والجلبثثاب والنّقثثاب والخمثثارأ وذّم لهانثثة النّسثثاء يتحثثويلهّن للثثى نثثاقالت 

 لشعارات الهويّةأ والفتات للموانا القبليّة.  
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 فور الجديدةمعركة السّ 

 رجاء بن سالمة

يكثثن الحجثثاب فثثي المهّسسثثة اإلسثثالميّة النّاشثثئة مجثثّرد ثثثوب يغّطثثي جسثثد المثثرأة. فالحجثثب التثثي تتّخثثذ مثثن قمثثاشأ رةةم 
سثيد لمهّسسثة الحجثابأ أي للفصثل المهّسسثّي بثين فالثاءين: فالثاء الحجب باعتبارها أثوابا تغّطي لم تكثن سثوى تج

خثثاّص تلزمثثه المثثرأةأ وفالثثاء عثثاّم يتحثثّرك فيثثه الّرجثثل. هثثذا الفصثثل كثثان صثثيغة تاريخيّثثة للعالقثثات االجتماعيّثثة بثثين 
النّبثّي:  من سورة الحزابأ وقد سّميت آآية الحجابآ وتعلّقت بزوجثات 53أّسستها أو دّعمتها دينيّا انية   الجنسين

و فالحجثاب هنثا 53آ...ولذا سألتموهّن متاعا فاسألوهّن من وراء حجابأ ذلكم أطهثر لقلثوبكم وقلثوبهّن.آ )الحثزاب/
 حاجز فالائّيأ وفاصل بين مجالين اجتماعيّين. 

اء وتهّكد السباب المفترالة لنزول هذه انية على فالائيّة مفهوم الحجثابأ فهثو يتعلّثف بخثروع أو عثدم خثروع النّسث
و فثي آتفسثير 774/1373من بيوتهّن وبدخول أو عدم دخول الّرجال من غيثر المحثارم علثيهّنأ يقثول ابثن كثيثر )ت

ثي ع ببثد ّللاَّ  ّم  ث ن ي ع  ثدَّ ثب ح  هب ثي ا ببثن و  ن ببثن أ خ  م  حب ببثد الثرَّ ثد ببثن ع  م  ث ن ي أ حب ثدَّ ير ح  ر  ق ال  ا ببن ج  ثب القرآن العّيمآ : و  هب  ببثن و 
ث ن ي يُونُ  دَّ ثرُ ح  ثلَّم  ُكثنَّ ي خب س  ل يبه  و  لَّى ّللاَّ ع  اع النَّب ّي ص  و  ة ع نب ع ائ ش ة ق ال تب : ل نَّ أ زب و  ّي ع نب ُعرب ر  هب ن  ب اللَّيبثل  ل ذ ا   ع نب الزُّ جب

ثلَّى ّللاَّ ع   ُسثول  ّللاَّ ص  ثر ي قُثول ل ر  ك ثان  ُعم  يد أ ف ثيبم و  ع  ُهو  ص  ا و  ن اص  ن  ل ل ى البم  زب ُجثبب ن س ثاء ك. ف ل ثمب ي ُكثنب ت ب رَّ ثلَّم  : اُحب س  ل يبثه  و 
ثلَّى ّللاَّ  ُسثول ّللاَّ ص  ع ر  وب ع ثة  ز  مب د ة ب نبثت ز  تب س وب ج  ر  ي فبع ل ف خ  لَّم  ل  س  ل يبه  و  لَّى ّللاَّ ع  ُسول ّللاَّ ص  أ ة ر  ثر  ك ان ثتب ا مب ثلَّم  و  س  ل يبثه  و  ع 

ت ه  الب   وب ر ب ص  يل ة ف ن اد اه ا ُعم  ثاب. ط و  ج  ل  ّللاَّ البح  ثاب. ق ال ثتب : ف ثأ نبز  ج  ل البح  ل ثى أ نب ي نبثز  ا ع  ص  رب د ةأ ح  فبن اك ي ا س وب ل ى : ق دب ع ر  عب
اي ة...آ  و  ه  الّر  ق ا  ف ي ه ذ   ه ك ذ ا و 

رجم أو وينجّر عن هندسة الفالاء االجتماعّي هذه مراقبة لفعل الخروع الذي تقثوم بثه النّسثاءأ وحجثب لجسثادهّن يتث
يدعم الحجاب الفالائّيأ وهو ما يّهر في آيات الحجب التي لم تكن خاّصثة بزوجثات الّرسثولأ بثل وّجهثت للثى عاّمثة 

ثنب  59النّا أ ومنها انية  نَّ م  ل ثيبه  ن ين  ع  ن ين  يُثدب م  ن س ثاء  البُمثهب ب ن ات ك  و  ك  و  اج  و  ا النَّب يُّ قُلب ل  زب  من سورة الحزاب: آ ي ا أ يُّه 
اآ. ويفهثم مثن تفسثير هثذه انيثة أنّهثا خاّصث ُ غ فُثور  ك ثان  ّللاَّ ذ يبن  و  فبن  ف ثال  يُثهب ن ى أ نب يُعبثر  نَّ ذ ل ك  أ دب ب يب ه  ال  ة بثالحرائر مثن ج 
و   ثا النَّب ثّي قُثلب ل  زب ب ن اتثك النّساءأ وأّن الغاية من فر  الجالبيب هي التّمييز الّطبقّي بين الحرائر واإلماء: آي ا أ يّه  ثك و  اج 

ثا ا ل ب ه  ثت م  ة الَّت ثي ت شب ء  ثي  البُمثال  ه  لبب ثاب و  ا ج  مب آ ج  ب يبهنَّ ال  نب ج  نَّ م  ل يبه  ن ين  ع  ن ين  يُدب م  ن س اء البُمهب ا و  ين  ب عبالثه  خ  أ ة أ يب يُثرب ثرب لبم 
ن ثث ثثك  أ دب ثثد ة آذ ل  اح  يبن ثثا و  نَّ لالَّ ع  ت ه  ثثاج  ن  ل ح  جب ثثر  ل ثى البُوُجثثوه لذ ا خ  آ ع  ذ يبن  ائ ثثر آف ثثال  يُثثهب ر  آ ب ثثأ نَُّهنَّ ح  فبن  ب لل ثثى آأ نب يُعبثثر  ىآ أ قبثثر 

ك ان   اُلون  ل ُهنَّ آو  ين  ُوُجوههنَّ ف ك ان  البُمن اف قُون  ي ت ع رَّ اء ف ال  يُغ ّط  م  ف  اإلب  ال  ثنبُهنَّ ب التَّع رُّ   ل ُهنَّ ب خ  ا س ل ف  م  اآ ل م   ّللاَّ غ فُور 
ك الّس   نب ت رب . )تفسير الجاللينو وفي انية م  ُهنَّ نَّ لذب س ت ر  اآ ب ه  يم  ح  من سورة الحزاب نهي عن التّبّرعأ وفي  33تبر آر 
 بعدم لبداء الّزينة لالّ ما ّهر منهاأ وبالرب الخمر على الجيوب.   من سورة النّور أمر 30انية 

عة المجتما الذي نزل فيه القثرآن. وقثد سثارت المنّومثة هذا فيما يخّص الحجاب ومالبساته التّاريخيّةأ وعالقته بطبي
الفقهيّة في اتّجاه التاّلييف على المرأةأ ودعم الفوارذ الجنسيّة والّطبقيّةأ وتكري  الدوار الجندريّثةأ فهثي منّومثة 

ونأ وتقثوم علثى مبثدل تمييزيّة تقوم على هرم اجتماعّي أعاله الّرجل وتليه المرأةأ ثّم العبد ثّم المة ثثّم الّطفثل والمجنث
القوامة الذي يمنا المرأة من كّل رئاسة ولمامةأ ويجعل الّزوع رئيسا عليها في المجال البيتّيأ ويجعل الّزواع آنثوع 
رّذآ. بل نالحّ لدى عاّمة الفقهاء والمفّسرين والوّعاّ نزعة تدريجيّة للى تشديد الحجب تّهر مثال في منا النّسثاء 

بعد أن كّن يصلّين بها في عهد النّبّيأ وتّهثر فثي نهثيهّن عثن دخثول الحّمامثاتأ ونهثيهّن حتّثى من الّصالة بالمساجد 
عن زيارة القبور. كما تّهر في تفنّنهم في الحجب تفنّنا سّموه آتفريعا مليحاآأ فنهوا مثثال عثن لدخثال القثرود الثّدور 

ء بثثأن آيتحّجثثرن كالحيّثثاتآ ويتحثثيّلن فثثي تقبثثيم التثثي فيهثثا النّسثثاء خوفثثا مثثن فتنثثة النّسثثاء بثثالقرودأ وأمثثروا النّسثثا
أخثذ علثى النّسثاء مثا أخثذ علثى الحيّثاتأ أن يتحّجثرن فثي بيثوتهّن.   أصواتهّن لذا خاطبن الّرجال: آ...قثول الّزبيثدّي :

وبلغني عن امرأة من القثدماء أنّثه كثان لذا طثرذ عليهثا البثابأ ولثي  عنثدها أحثد والثعت يثدها علثى فمهثاأ وتكلّمثت 
 كالما منزعجا ال يفتنآ. )ابن الجوزّيأ أحكام النّساءو ليخرع
 

وال شّك أّن العالقات بين الّرجال والنّساء كانت أكثر تنّوعا وتعقّدا مّما تثوحي بثه هثذه المعطيثات الّرمزيّثة التّأسيسثيّةأ 
عيّة. وهثذا مثا يفّسثر أهّميّثة لالّ أّن هذه المعطيات كانت لها دور فعّال في هيكلة الذّوات وتحديد مجال الممكنات االجتما

الّسفور في معركة التّحديث التي شهدتها المجتمعات العربيّة. فقد كان التّحديث في أحد أهثّم معانيثه توقثا للثى الّسثفور 
والخروع من الحجابأ تساوذ ما محاولة فتم لبواب االجتهاد في الحكثام الفقهيّثة. فمنثذ النّصثف الثّثاني مثن القثرن 

هاجم قاسم أمين عزل المرأة المصريّة عن المجال العاّمأ وطالب بتعليمها والمان حقّها فثي العمثلأ كمثا التّاسا عشر 
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طالثثب بتحثثريم تعثثّدد الّزوجثثاتأ وتقييثثد حثثّف الّرجثثل فثثي الّطثثالذأ فسثثانده فثثي دعوتثثه المصثثلم الثثّدينّي محّمثثد عبثثده فثثي 
تيجة الرر. ويمكن أن نثذهب للثى أّن لكلمثة الّسثفور مناهالة تعّدد الّزوجات وأفتى بإعطاء المرأة حّف فسم زواجها ن

لثثدى رّواد التّحثثديث شثثحنة ن  شثثعائريّة ومفعثثوال سثثحريّاأ بثثل ربّمثثا أمكثثن لنثثا اعتبارهثثا عنثثوان مشثثروع مجتمعثثّي لثثدى 
أ وكتثب فيهثا لطفثي 1915مثايو  15المثقّفين المصريّين الثذين جمعثتهم جريثدة تحمثل اسثم آالّسثفورآأ تأّسسثت فثي 

طثثه حسثثينأ ومنصثثور فهمثثيأ وعلثثي عبثثد الثثّرازذأ أحمثثد أمثثينأ محّمثثد تيمثثور... وكانثثت تثثدعو للثثى الّسثثفور الّسثثيّدأ و
بالمعنى الّشامل: آسفور المرأةأ والّسثفور فثي كثّل أبثواب التّقثّدم والّصثالحآأ وكانثت تثرى أّن آالمثرأة ليسثت وحثدها 

هم وأمثانيهم كلهثا محجبثة.آ وعنثدما ّهثر المحجبة في مصرأ ولكن نزعات المصثريين وفالثائلهم وكفايثاتهم ومعثارف
كتثب مثدافعا ومتفثائالأ أو ربّمثا مبالغثا فثي التّفثاهل: آلنّثي  1928كتاب نّيرة زيثن الثّدين آالسثفور والحجثابآ سثنة 

لحسب مصر قد اجتازت بحمد ا طور البحث النّري في مسألة السفور والحجاب للى طثور العمثل والتنفيثذأ فلسثت 
لال المخلفين منهم من يتساءل اليوم عن السفور هل هو مثن الثدين أم الأ ومثن الثروريات الحيثاة  تجد بين المصريين

الحديثةأ أم الأ بثل نجثدهم حتثى الكثيثر مثن الثرجعيين المحجبثين مثنهم يهمنثون بثأن السثفور ديثن وعقثل والثرورة ال 
دهم تاريخا  غير تاريخه في مصرأ أما لخواننا السوريون فيلوح أن للسفور والحجاب عن… مناص لحياة المدنية عنه

فهم لم يتجاوزوا بعد طور البحث النّري الذي بدأه بيننا المرحوم قاسم أمين منذ أكثر من عشرين سنةأ ولكنهم على 
 ذلك يسيرون معنا جنبا  للى جنب في الطور الجديد الذي نسير فيهأ طور السفور الفعلي الكلي الشاملآ . 

فعثال التّعريثة والكشثف. وكثان فثي محاولثة اإلصثالح شثيء مثن فثتم المغلثفأ ومثن نفث  كان في التّحثّرر شثيء مثن أ
من عهثد   الّرماد عن المنسّد. ويمكن أن نذكر بع  الوقائا المشهودة التي يتّم فيها نزع الحجاب باعتباره فعل تحّرر

 الحجاب بمعنيي الغزل وتغطية الجسد: 
ت الّدعوة البابيّةأ وأخذت تدعو فيمثا بثين ليثران والعثراذ للثى نسثم و التي اعتنق1852-1814* قّصة آقّرة العينآ)

قثرب خراسثانأ  1848الّشريعة اإلسالميّةأ وتبديل تعاليمهاأ وهجرت زوجها. وفي مهتمر البثابيّين الثذي انعقثد سثنة 
متمّسثكة فاجأت المجتمعثين آوهثي تثدخل علثيهم سثافرة الوجثه متزيّنثة وكثان هثذا علثى خثالف عادتهثا لذ كانثت قبلئثذ 

بالحجاب الّشديد على طريقثة النّسثاء فثي زمانهثاأ وكأنّهثا أرادت بعملهثا هثذا أن تنسثم حكمثا مثن أحكثام الّشثريعة هثو 
تحريم التّبّرع الذي نزل به القرآن.آ وقيل لّن مّما جاء فثي خطبتهثا: آ ... ومزقثوا هثذا الحجثاب الحاالثر بيثنكم وبثين 

هن في االفعال واصلوهن بعد السلوة واخرجوهن مثن الخلثوة الثى الجلثوةأ نسائكم بأن تشاركوهن باالعمالأ وتقاسمو
 فماهن اال زهرة الحياة الدنيا...آ )علي الورديأ هكذا قتلوا قّرة العينو.

قتلت قّرة العين في نطاذ الحملة التي شنّت على البابيّينأ فقيل خنقت ثّم أحرقت جثّتهثاأ وقيثل لّن الّشثاه أمثر بإلقائهثا 
ّم ألقيت فوقها حجارة الخمة وهيل عليها التّثراب... ونسثيت عمليّثة التّحثديث الجثذّر الثذي أتثت بهثا الثّدعوة في بئرأ ث

البهائيّثثةأ فهثثي ال تثثذكر فثثي الحثثديث عثثن النّهالثثة ورّوادهثثاأ سثثرعانما اعتبثثرت فرقثثة هامشثثيّة غيثثر معتثثرف بشثثرعيّة 
 وجودها. 

أ واسثتقبلها جمثا مثن 1919للثى مصثر عقثب ثثورة و 1947*وفي القرن العشرين عنثدما عثادت هثدى شثعراوي )ت
 نزعت نقابها لتلّوح لهّن بهأ ثّم ألقت به في البحر قبل أن تنزل للى الّشاط .   النّساء بميناء اإلسكندريّة

 أ أحرقت المتّاهرات العباءة الّسوداء رمز العزل والميز الجنسّي. 1965*في االنتفاالة التي عّمت البحرين سنة 
أ أثناء المّاهرة التي قامثت بهثا حثوالي 1990نوفمبر  6م يتواصل شيء من معركة الّسفور هذه في يوم *وللى اليو

خمسثثين امثثرأة سثثعوديّة مطالبثثة بحثثّف اقتيثثادهّن الّسثثيّاراتأ تخلّصثثت بعثث  المتّثثاهرات الّسثثعوديّات مثثن عبثثاءاتهّن 
 ع وترك لبا  اإلسالم. الفالفاالةأ ولذلك اتّهمن بالتّذّرع بقيادة الّسيّارات من أجل التّبرّ 

وفيما انهار الحجاب بالمعنى الفالائّي المهّسسّيأ وخرجت النّسثاء مثن عثزلتهّن البيتيّثةأ فأخثذ عثدد النّسثاء العثامالت 
يتزايدأ وعدد المتعلّمات يتالاعفأ تأّكد مفهوم الحجاب بمعنى الغطاءأ وّهثرت مرّكبثات لباسثيّة تسثّمى بثـ: آاللّبثا  

 اإلسالمّيأ وهي تنقسم في رأينا للى قسمين أساسيّين: الّشرعّيآ أو الّزيّ 
الحجب التي تغّطثي كامثل جسثد المثرأةأ وهثي فثي الغالثب امتثداد لثثواب تقليديّثة هثي النّقثاب أو البرقثا بأشثكالهما  -1

بيّون المختلفةأ والعباءات الفالفاالة الّسوداء كما في مدن الخلثي . هثذه الحجثب الكاملثة هثي التثي يثدعو لليهثا الوّهثا
الّسثثعوديّون ويثثدعو لليهثثا الّداعيثثة الباكسثثتانّي أبثثو العلثثى المثثودودّي. ولكنّنثثا نجثثد دعثثوة لليهثثا فثثي الكثيثثر مثثن مواقثثا 

 WWW. MUTTAQUN.COMالنترنيتأ منها موقا 
ما يسّمى بالخمارأ وهو غطاء للثّرأ  والنّحثر دون الوجثهأ يسثدل علثى ثثوب فالثفا . وهثو الثذي يحّثى بتأييثد  -2

اإلفتثثاء مثثن الّسثثلفيّين والّسثثلفيّين الجثثدد. فهثثم يثثدعون عمومثثا للثثى تغطيثثة كامثثل جسثثد المثثرأة باسثثتثناء الوجثثه شثثيو  
مختلثف فثي الّشثكل واللّثون وطريقثة االسثتعمال والوّيفثة عثن   والكفّينأ شريطة أن يكون الوجثه بثال زينثة. والخمثار

فساري والحايك بتون  والماليثة بثالجزائر...و. لنّهثا حجثب الحجب التّقليديّة التي انحسر نطاذ استعمالها كثيرا )كالسّ 
 آمعولمةآأ عابرة للقاّرات والقطارأ موّحدة بين المسلمات في شتّى البلدان. 
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نزل حاجز الحجابأ ولكن انتشرت هذه الحجب في كّل مكانأ فهل انتهى عهد الحريم أم لم ينتهال هل هنثاك شثيء مثن 
الفالاء العمومّيال أّي شثعارات غريبثة تقولهثا لنثا هثذه الجسثاد المفرطثة الّداللثةال أّي المجال البيتّي يبسط ّالله على 

 صيغة اجتماعيّة للعالقة بين المذّكر والمهنّث تريد ترسيخهاال
الثذي يسثري فثي   أّما المتنقّبثات المتّشثحات بالعبثاءات الّسثوداء فثإّن والثعيّتهّن أصثبحت وجهثا مثن وجثوه الالّمعقثول

. فال وجه لهّن يميّزهّن بين النّا أ بل ال وجه لهّن يجعلهّن من النّا أ فقد قيل لّن كلمة لنسان مشثتقّة حياتنا اليوميّة
ّّهثورأ ولثذلك تقابثل العربيّثة بثين اإلنث  والجثنّ  علثى اعتبثار أّن   في العربيّة من الن أ وهو فثي أحثد أهثّم معانيثه ال

جنّاآ من الجنثون وهثو الخفثاء. فثأّي منزلثة باعثثة علثى الجنثون اإلن  سّموا آلنساآ لنّهم يّهرونأ والجّن سّموا آ
لنساء يكّن لنسيّات في بيوتهّنأ ويتحّولن للى أشباح نهاريّة سوداءأ جنّيّات ممحثّوة فثي الفالثاءات العاّمثةال ال يملكثن 

 الحّف.. في الوجهال
نّهّن مثا ذلثك يحملثن عالمثات تثدّل علثى أّما حامالت الخمار فلهّن وجوه تميّزهّن عن النّا  وتجعلهّن من النّا أ ولكث

المناأ أو على الّشطبأ بكّل ما تعنيثه هثذه الكلمثة : المشثطوب هثو مثا ألغثي ومثا بقثي قائمثا مثا ذلثك بإلغائثه أو رغثم 
للغائه. المشطوب مخفّي ولكنّه ّاهر من حيث هو مخفّيأ ّثاهر باعتبثاره يجثب أن يخفثى. فمثا دالالت هثذا المنثاأ أو 

عيّة والّسياسيّةأ وما هو المشهد المدينّي الذي ينجثّر عنثهال هثل ننتقثل مثن عهثد المثرأة المحجوبثة للثى الّشطب االجتما
عهد آخرأ هو عهد المرأة المشطوبةال من الحريم البيتّي للى الحريم المتنقّلال المالحّ على أيّثة حثال هثو أّن الثّدعوات 

الثّدعوات الملّحثة للثى   لثم تثنجمأ ولكثن نجحثت للثى حثّد مثا التي ّهرت في الثّمانينات مطالبة بعودة المرأة للى البيثت
 الخمار.
يذّكر هذا الحجب بخطثورة جسثد المثرأةأ فهثو مصثدر لشثعاعات دنيويّثة فاسثدةأ مصثدر فتنثةأ والفتنثة هثي كثّل مثا  -1

ه للثى الثرورة يشغل عن الّدينأ كّل ما يفّرذ بين ثنائّي ّللّا والّرجلأ خليفته في الر . يشير الحجاب مهما كان شكل
قدر المستطاعأ ويشير في الوقت نفسه للى أّن المرأة جن  أّوال وقبل كّل شيءأ قبل أن تكثون   حجب الجسد النثويّ 

يثثرف  التّحثثّددأ أو يبنثثي أنوثتثثه كمثثا يريثثدأ خثثارع النمثثاط الجندريّثثة المعطثثاة   مواطنثثة أو لنسثثانا أو شخصثثا أو جسثثدا
مة قديمة دّعمت الّسلطة الفحوليّة : الّرجل عاقل والمرأة جميلة. ولعلّنثا نحتثاع سلفا. هذه الحجب تكّر  تبعا لذلك قس

القاليبآ ويقصد به أّن آليّات التّفكير الميتافيزيقّي -اللّوقو -اليوم للى استلهام تجربة جاك دّريدا في تفكيك آمركزيّة
الرسثثوزّي فثثي آالّمثثة   . فقثثولهثثي فثثي الوقثثت نفسثثه آليّثثات لقصثثاء للمختلثثف ودعثثم لسثثيطرة الّرجثثل علثثى المثثرأة

و ينبنثثي علثثى وجهثثة نّثثر 310)الّمثثة والسثثرةأ ص والسثثرةآ: آعقثثل المثثرأة فثثي جمالهثثا وجمثثال الّرجثثل فثثي عقلثثه
فحوليّةأ ولكنّه ينبني في الوقت نفسه على ثنائيّة ميتافيزيقيّة قديمة متجثّددة هثي ثنائيّثة: المعقول/المحسثو أ بحيثث 

لحرى وتكون المرأة جسدا محسوسا بالحرى. ولزاء هذا المنطف الذي يلغثي الكثائن العاقثل يكون الّرجل آمعقوالآ با
في المرأة ويلغي الكائن الجميل في الّرجلأ يجب أن نغيّر وجهة النّّرأ فنذّكر بأّن الجسد الّرجولّي لي  بأقّل جماال أو 

 فتنة من الجسد النّسائّيأ والمرأة ليست بأقّل عقال من الّرجل.
تعّد محّددا للذّكورة له عالقثة مثا   /ال يمكن أن ننّر للى الخمر )جما خمارو بمعزل عن اللّحى )جما لحيةو. فاللّحية2

بمبدل القوامةأ لّن من انراء التّفسثيريّة مثا يجعثل اللّحيثة سثببا مثن أسثباب قوامثة الّرجثال علثى النّسثاءأ ولثذلك يكثره 
 نتفها وتعّد آزينة الّرجالآ. 

خمر واللّحى تعبيرا صامتا عن مشروع مجتمعّي لعّل أهثّم مثا فيثه هثو أنّثه رّد فعثل علثى اّمحثاء الفواصثل بثين تنتشر ال
النّثثوعين االجتمثثاعيّين وتحثثّرر الجسثثاد النّسثثائيّة مثثن حجبهثثا. وبثثذلك تكثثون وّيفثثة الخمثثار التّمييزيّثثة قثثد تغيّثثرت مثثن 

اء والّرجثثال فثثي عصثثر أخثثذت فيثثه الفثثوارذ الجندريّثثة تالثثطرب التّمييثثز بثثين الحرائثثر واإلمثثاء للثثى التّمييثثز بثثين النّسثث
 وتّمحي. 

/ رغم أّن النّساء المحجوبات العثامالت أو المتعلّمثات تخلّصثن مثن الحجثاب باعتبثاره حثاجزا فالثائيّاأ فثإّن مثا سثّمي 3
ّرجثال والنّسثاءأ رفث  المصثافحة بثين ال  يهول للى لعثادة الحثواجز بثين الجنسثينأ يتجلّثى ذلثك فثي  بالّزّي اإلسالميّ 

ورف  الخلثوة بغيثر المحثارمأ أو فثي نثوع مثن االخثتالط دون اخثتالط... وهثو مثا يهّكثد الهثّوة التثي تشثطر المجتمثاأ 
ثّم لّن هو  الحجب ومنا االخثتالط يفتثر  لثدى الّرجثل   وتعوذ عالقات الّصداقة والّزمالة واالشتراك في المواطنة.

يّة والكرامة. تتحّول النّساء للى آالت إلنتثاع الفتنثة أو للثى فريسثات ممكنثة هشاشة قصوى تتنافى ما مبادع المسهول
للّرجالأ ويتحّول الّرجال للى كائنات بهيميّة يجب أن تمناأ أن تكّف أيديها بالحكام الفقهيّة ال بالوازع العقلّي. الّرجال 

نقالا  علثى كثّل جثزء مثن جسثد أنثثوّي حسب هذا التّصّور المهوو  بالجن  وبمنعه كائنات مستعّدة لإلنعا  ولال
 يرى أو يلم . 

/ الحجب مناأ يثذّكر بثأّن هثذه المثرأة حثريمأ محثّرم لمسثها والنّّثر لليهثا مثن غيثر ذوي المحثارم. فهنثاك شثيء مثن 4
آالحوال الّشخصيّةآ يسري في المدينةأ خارع المجال الّشخصّي. ونعلم أّن كتلة الحوال الّشخصيّة هي أقوى حصثن 

ون نّثثام الفحولثثة لنّهثثا الاّلثثمان الوحيثثد لبقثثاء الدوار الجندريّثثة التّقليديّثثةأ بمثثا أّن القثثوانين العربيّثثة تّثثّل مثثن حصثث
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متمّسكة بفكرة قوامثة الّرجثل علثى المثرأةأ ورئاسثته السثرةأ وتّثّل مهووسثة بفكثرة الّشثرف القديمثةأ وفكثرة ملكيّثة 
االنتسثاب للثى جنسثيّة الب..للثم رغثم كثّل الجهثود المبذولثة فثي الّزوع زوجتهأ وفكرة حفّ النسثاب البويّثةأ وحفثّ 

 سبيل تحقيف المساواةأ ورغم أّن أغلب الّدساتير العربيّة تنّص على هذه المساواة بين الّرجل والمرأة. 
ها ترمز وجود عالمات الحوال الّشخصيّة في الفالاء العمومّي تجّسد أزمة العمومّي ذاتهأ أزمة الّسياسّي ذاتهأ بما أنّ 

للى التّداخل بين الخاّص والعاّمأ وتدّل على أّن الفالاء العثاّم رجثا الّصثدى للفالثاء الخثاّصأ فكالهمثا لثم يثتخلّص مثن 
 عالقات الهيمنة البويّة. في الّداخل رجال وحريمأ رئي  ومرهو أ وفي الخارع أيالا.

من رهو  ملتحية وجباه معلّمثة تنتشثر فثي فالثاءات هذا ما تقوله وتفتراله الّرهو  النّسائيّة المحّجبة وما يقابلها 
المدن العربيّة. ولكّن ما تشهده المدن العربيّة أيالا هو انتشار ثقافة الحجاب ما انحسار الصوات المنادية بالّسثفور. 
كثان لذا كنت تتجّول في شوارع القاهرةأ التي شهدت ّهور أقدم حركة نسائيّة في العالم العربّيأ اعترالتك فثي كثّل م

عبارة آالحجاب قبل الحسابآأ ولذا امتطيت سيّارة تاكسي استمعت للى فتثاوى الّشثيو  فثي مالثاّر التّبثّرعأ وفثي أّن 
أكثثثر أهثثل النّثثار مثثن النّسثثاء. لذا قثثرأت الّصثثحف العربيّثثة طالعتثثك مثثن حثثين للثثى آخثثر أخبثثار آالفناّنثثات المصثثريّاتآ 

زمن بيوتهّن. لذا اتّجهت للى أكثثر الفالثائيّات العربيّثة رواجثاأ وجثدت المعتزالتآ الالّتي تركن الفّن ولبسن الخمار ول
شيو  اإلفتاء يبعثون الحياة في فقه متكلّ  ويجيبون عن السئلة المتهاطلة عليهم من جمثاهير حثائرة متعّطشثة للثى 

ءآ البثن الجثوزّيأ آباء رمزيّين يهتدون بهمأ لذا دخلت أّي مكتبة وجدت كتاب آتلبي  لبلي آ وكتثاب آأحكثام النّسثا
ووجدت معهما كتبا من قبيل آكبائر النّساء وصغائرهّن وهفواتهّنآأ وآنداء للى أختي المسلمةآ...للم. هذيان حجب 

 المرأة يمأل المدن العربيّة. 
لمثاذا الحجثاب رايثة لألّمثةال   ويمكن أن نتساءل : لماذا تتكّرر الثّورات ويتكّرر العود على البدءأ لماذا يتواصل اعتبار

تبادر النّساء في كّل مكان للى والا أجسادهّن في أقفاص مالب  تحّد من حركتهّن ومثن جمثالهّنال هثل هثي العبوديّثة 
المختارة واالسثتكانة للثى القيثود المريحثةال هثل هثو الفثراغ الّسياسثي فثي بلثدان يقثول عنهثا آتقريثر التّنميثة اإلنمائيّثة 

نام  التّنمية أّن آالنّا  فيها كانوا القّل استمتاعا بالحّريّثة علثى صثعيد الّصادر عن صندوذ بر 2002العربيّةآ لعام 
العالم في التّسعينات الخيرةآال هل هو انتشار الّميّةأ بما أّن نف  التّقرير يقول لّن عثدد الّميّثين مثن البثالغين العثرب 

انأ بعد أن انكشف مخفيّها والمفّكرهثاال مليونا ثلثاهما من النّساءال هل هي حّمى الخوف من الياع الدي 65يصل للى 
أ يطّل طالبا المزيد من التاّلحية دافعا للثى LE DIEU OBSCURهل هو وجه ما يسّميه فرويد بـ آاإلله المّلمآ 

 المزيد من التّأثّم ال بين الحجبة التي مّزقت والحجبة التي أعيدتأ ما الذي وقاأ أو ما الذي لم يقاال
ّّمثون هثذا الحجثب العوامل االجتماعيّة وا لّسياسيّة والثّقافيّة التي تهّدي للى حجب المرأة مختلفةأ والطراف الثذين ين

متعّددونأ لالّ أنّني أفاّلل التّركيز على اإلشكال التّأويلّي الثذي تطرحثه علينثا اليثوم مسثألة الحجثاب. سثأجيب بثالحرى 
ا : معركثة الحّريّثة باعتبارهثا فثي الوقثت نفسثه معركثة لذّكثر بالمعركثة المهّجلثة دائمث  على سهال آما الذي لم يقثاالآ

 الفتم الحقيقّي والجذرّي لبواب االجتهاد.
سياسثيّة ال يمكثن أن ننكرهثا وأن نتجاهلهثا رافعثين -تيولوجيّثة–تركيبثة فحوليّثة   توجد في صلب المهّسسة اإلسثالميّة

ديثان الّسثماويّة الخثرى فثي صثياغاتها القديمثة كمثا شعار آاإلسالم كّرم المرأةآأ كما ال يمكن أن ننكر وجودها في ال
يفعل رافعو الّشعار المقابل: آاإلسالم عثدّو المثرأةآ. ال يمكثن أن ننكثر اليثوم أّن مبثدأ آالقوامثةآ ومثا ترتّثب عنثه مثن 

لفقهيّة. لالّ والعيّة دونيّة للمرأة هو أسا  هذه التّركيبةأ وأسا  العالقات بين الّرجال والمرأة كما تبنيها المنّومة ا
أّن العائف الذي يحول دون تحسين والعيّة المرأة وتحسين النّّر لليها لي  كامنا في هذه التّركيبة فثي حثّد ذاتهثاأ أو 
في صياغتها اإلسثالميّة فثي حثّد ذاتهثاأ بثل فثي عثدم فثتم لمكانيّثات الثتّخلّص منهثاأ بحيثث أنّهثا بقيثت بثدوالّها الكبثرى 

وتحّولت للى هذيان جماعّي منتشر على نطاذ موّسا. لنّنا نثذهب للثى أّن هثذه التّركيبثة ونصوصهاأ بل وتّم تجديدهاأ 
الّسياسيّة ليست نّاما من الحكام والقوانين الّدينيّة فحسبأ بثل قثّوة فاعلثةأ قثّوة منثا وشثطبأ -التّيولوجيّة-الفحوليّة

تفثثّرذ بثثين   مثثن المثثرأة باعتبارهثثا فتنثثةوتوسثثيا لرقعثثة المنثثا والّشثثطبأ ومقاومثثة للمقاومثثةأ مصثثنا إلنتثثاع الخثثوف 
المثثهمن وربّثثه. لنّهثثا تقثثاوم الثثّزمن وتوجثثد داخثثل الحكثثام الفقهيّثثة ولكنّهثثا توجثثد أيالثثا للثثى جانبهثثا أو خارجهثثاأ لّن 
التّيولوجّي مكّون من مكّونات هذه التّركيبةأ جزء منها ولثي  كثالّ. فثال توجثد آيثة قرآنيّثة تفثر  النّقثاب الثذي يغّطثي 

وجه المرأةأ ولن وجدت آيات تثدعو الحجثب وتغطيثة شثعر الثّرأ أ وال توجثد نصثوص تمنثا النّسثاء مثن اقتيثاد كامل 
الّسيّاراتأ لنّما يوجد هذا الهو  الفحولّي الدينّي المكتسم الذي يمعن في لبعاد المثرأة عثن الفالثاء العثاّم ويمعثن فثي 

 اعتبارها مصدر فتنة وفوالى. 
م مديرين للمقّد أ وسارعوا منذ العشرينات من القرن الماالي للى لعثادة لغثالذ أبثواب فالّسلفيّون قد فرالوا أنفسه

االجتهاد بعد أن شرع في فتحهاأ وسارعوا للى تفسيف قاسم أمين والّطاهر الحّداد ومطالبة المرأة بثالعودة للثى البيثت 
وأرادوا   التّركيبثة الفحوليّثةأ لالّ أنّهثم طّوروهثاللقيام بأدوارها التّقليديّة. وّهر في الثّمانينات سلفيّون جثدد اسثتعادوا 

ّّهور بمّهر المعتدلينأ ووالعوا أقنعة ماهويّة جديدة تغّطي ليديولوجيا الهيمنة الذّكوريّة. فعو  أن يذّكروا بمبدل  ال
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ما لّن التّبريثرات القوامة وبأفالليّة الّرجل على المرأة أنتولوجيّاأ لجهوا للى تبريرات بيولوجيّة عن طبيعة المرأةأ ربّ 
التّيولوجيّة المح  التي كانت المفّكرا فيها تعّرالت للى هّزات عنيفةأ وأصبحت غير مقنعة. لنتأّمل مثال مثا جثاء فثي 
آفتاوىآ متولّي شعراوي من حج  جديدة للثّدفاع علثى الحجثابأ لالّ أنّهثا قديمثة فثي الوقثت نفسثهأ فهثي تكشثف عثن 

اله الّزوع أو الّرجل في الذّكر أو الفحل كما تكشف عن احتقاره للمرأة التي تصثل للثى اختزاله المرأة في النثى واختز
سّن اليأ : يقول: آعلى الفتاة التي تزعم أّن الّدين يحّجر عليهثا فثي لباسثها وفثي زينتهثا وفثي حياتهثا أن تعلثم جيّثدا 

ل صثثدمة تقثثا فثثي كيثثان المثثرأة عنثثد سثثّن كيثثف أراد الثثّدين أن يثثهّمن شثثيخوختها فثثي الهثثرم وعنثثد سثثّن اليثثأ  لذ أّن أوّ 
اليأ  عندما تنقطا عنها الّدورة الّشهريّةأ وفثي هثذه الوقثاتأ وفثي هثذه الوقثات الحرجثة لّمثا تثذوي نالثارة المثرأة 
ويخبو جمالها نراها محتاجة للى عطف زوجها وحنانه وبّره وهي العيفة مسكينةأ كثيرة التّفكير في المصثير المثهلم 

لنّها لم تعد تشبا غرائز الّزوع... لذا لثم تعثد تصثلم إلثثارة غرائثز الثّزوع وهثي ليسثت فثي مسثتوى من ناحية أخرى 
اإلهاجة ونزل للى الّشارع فرأى فتاة في خير عمرهاأ وفي كامثل زينتهثا ورونقهثا جثرت شثهوته للثى غمثار المقارنثة 

ه الهمثوم والحسثراتأ وال نعتقثد أّن هثذه بين مثا ينّثر فثي الّشثارع ومثا يثراه فثي البيثت وبثين هثذا وذاكأ تتكالثب عليث
التي وصثلت للثى سثّن اليثأ  بعثد أن كانثت آمتبّرجثةآأ   المقارنة ستسّر أّي امرأةآ. ويصل احتقار الّشعراوي للمرأة

 يصل للى حّد قوله : آوالذي كان يتمنّى أن يحّى بنّرة واحدة لو رآها لبصف عليها.آ
حجبأ وثقافة تحّرر تطالثب بحثّف الّسثيادة علثى الجسثدأ حثّف كثّل لنسثان فثي أن ال تكاد توجد اليوم ثقافة سفور وفّك لل

يكون جميال ويّهر في مّهر جميثلأ حثّف الوجثوه والجسثاد فثي أن تتحثّرر مثن عقثال النمثاط الجماعيّثة المفروالثة 
عبيّينأ كمثا تمثّلهثا الهيئثات على كّل الفراد. أّما هذه الّسلفيّة التي تخرع القديم في أثواب جديثدة فيمثّلهثا المفتثون الّشث

الّدينيّة الّرسميّةأ وهي التي تفتم أمامها أبواب الفالائيّات العربيّةأ وهي التي تمثأل الّسثوذ بكتثب تنشثر ثقافثة شثعبيّة 
ا أخالقيّة تكّر  هذيان العودة للى عهد الّصفاء الّول. لنّها ال تمثّل خطرا سياسيّا على النّمة العربيّثة القائمثةأ طالمث

تدبع للى التّمّرد أو للى اإلصالح الّسياسّيأ وطالما تقثّدم الفتثاوى الّسياسثيّة التثي تطلثب منهثا لطمأنثة للجمثاهير أو   لم
لطمأنة الّرأي العاّم العالمّيأ ولكنّها تمثّل عائقا دون الوعي بقاليّة المثرأةأ عائقثا دون تحثّرر أجسثاد ونفثو  الّرجثال 

 لتي تعوذ فتم أبواب االجتهاد وتتسبّب في مهازل حالاريّة متكّررة.والنّساء. والمهّم أنّها هي ا
فمسألة حجب المرأة ليست لالّ واحدة من كوكبة المهازل التي نعيشها اليوم : مهازل التّكفير واالتّهام بالّرّدةأ ومهازل 

اء لمجتمعثات تفصثلنا عنهثا رجم أجساد الاّلعفاءأ ومهازل مصادرة الدب والفّن ومهازل التّشبّث بأحكام صنعها الفقه
 مئات الّسنين. 

وال نرى سبيال للى الخالص من هذه المهثازل دون القيثام بإصثالح تيولثوجّي عميثف يخلّصثنا مثن اعتبثار القثرآن نّصثا 
تشريعيّا متالّمنا لقائمة ثابتة من الحكامأ ويمّكنثا مثن التّمييثز بثين الّشثريعة اإلسثالميّة والمنّومثة الفقهيّثة المتآكلثة. 
   ويمكن أن ينبا هذا اإلصالح من لمكانيّات وفتوحات نجدها في النّّص المقّد  ذاتهأ وسأكتفي بعرالها دون تحليلها:

/ يميّز القرآن نفسه بين آالكتابآ وآأّم الكتابآأ فأّم الكتاب هو الكتاب اإللهّي المطلف الذي ال يمتلثك أحثد حقيقتثهأ 1
وغيثر المصثحف المتثداول بثين المسثلمين. وتجثد مثن القثدامى مثن ال يعتبثر  وهو غير الكتاب بالمعنى الحديث للكلمثةأ

القرآن لمالء من عند ّللّاأ بل مثن يثرى أّن آجبريثل لنّمثا نثزل بالمعثاني خاّصثة أ وأنّثه )صو علثم تلثك المعثاني وعبّثر 
ي معرفثة آكثالم ّللّاآ و فثال أحثد يمكثن أن يثّدع1/126/ع1عنها بلغة العربآ. )الّسيوطّيأ اإلتقان في علوم القرآنأ م

على وجه اليقينأ وال أحد يمكنه أن يحتّ  بكّل وثوقيّثة بثـآالنّّص الّصثريمآ. ولعثّل تحيثين هثذه االعتبثارات أو التّثذكير 
بها من شأنه أن يسّهل انتقال المسلمين من نّريّة تأويليّة عتيقة تقوم على آاكتشافآ معنى النّّص وامثتالك حقيقتثه 

ة تفتم باب تناثر المعاني كما تفتم عمليّا باب اتّخاذ القرارات التّأويليّثة المالئمثة للعصثر ولطموحثات للى نّريّة تأويليّ 
 أهله.
و 1938/ محّمد خاتم النبياء في التّصّور اإلسالمّيأ ويمكن أن نستغّل مفهوم ختم النّبّوة على نحو محّمثد لقبثال)ت 2

ّمديّة عندما تعلن عن نهايتهاأ وتبّشر بنال  اإلنسثان وقدرتثه علثى التّعويثل فنعتبر النّبّوة تلغي ذاتها ما الّرسالة المح
 على نفسه وقدرته على تقرير مصيره. 

من القرآن أو مثن سثنّة   / ال بّد من تعوي  التّقنيات الفقهيّة التي تعتمد على االستقراء والقيا  الستخراع الحكام3
الواقثاأ واختيثار مثا فثي القثرآن   يّثة والتّعثاليم الكبثرى وبمراعثاة تطثّورالّرسول والّصحابة باستلهام آالمقاصثدآ القيم

نفسه من مبادع قيميّة يمكن أن تصمد في وجه الّزمن : احترام الثنّف  البشثريّة وحسثن المعاشثرة وعثدم اإلكثراه فثي 
لحيف المنجثّر عثن التّسثلّط الّدين. ويمكن أن نذّكر بوصيّة النّبّي بالنّساء قبيل وفاتثهأ وكأنّثه شثعرأ رغثم كثّل شثيءأ بثا

الّرجالّي : آآخر ما وّصى به رسثول ّللّا )صو ثثالث كثان يثتكلّم بهثم حتّثى تلجلث  لسثانه وخفثي كالمثه : جعثل يقثول : 
-يعنثي أسثراء-الّصالة الّصالة وما ملكت أيمانكم ال تكلّفوهم ما ال يطيقون. ّللّا ّللّا في النّساء فثإنّهّن عثوان فثي أيثديكم

أمانثثة ّللّا واسثثتحللتم فثثروجهّن بكلمثثة ّللّاآ. فعثثو  أن نتشثثبّث بالحكثثام التثثي فرالثثتها طبيعثثة العالقثثات أخثثذتموهّن ب
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االجتماعيّة في المجتمعات القديمةأ يمكن أن ننطلف مّما قد نجده في النّصوص الّدينيّة من توذ للى العدالثة والحّريّثةأ 
 مجتما التّراتبّي وترسيم مهّسسات الّدولة النّاشئة. ومن ممكنات في التّأويل تّم لقصاهها من أجل بناء ال

توجد اليوم في شتّى أرجاء العالم اإلسالمّي أصوات تدعو للثى مثثل هثذا اإلصثالح الثّدينّي الحقيقثّيأ أصثوات ال تجامثل 
ي بين الّرجثل الفكر الّسلفّي وال تخّل بأّي حّف من حقوذ اإلنسانأ بل تبّشر ربّما بّهور أشكال أخرى من التّديّن تساو

والمرأةأ وتهمن بحرية المعتقد وتفصل بين الّسياسة والّدينأ ولكنّها تّثّل أصثواتا فرديّثة ومهّمشثة مهّسسثيّاأ ال تكثاد 
تقف في وجه الثّقافة الّسلفيّة المكتسحةأ رغم أنّهاأ أي تلك الصواتأ ال تدعو للى ترك الّدين بل تدعو المسلمين للى 

 ر يحّررهم من هو  اإلقصاء وأوهام العودة للى الصل.عيش تديّنهم على نحو آخ
جثب والتّكفيثرأ ال يكفثي أن  ال يكفي أن نناه  حجب المرأة وتكفيثر المثقّفثينأ ال بثّد أن ننثاه  الفكثر الثذي ينثت  الح 
حّريّثثة نثثدعو للثثى فثثتم أبثثواب االجتهثثادأ ال بثثّد أن نُقبثثل فعليّثثا علثثى لنتثثاع شثثروط فثثتم أبثثواب االجتهثثادأ فهثثي أبثثواب ال

 اإلنسانيّة. 
معركة الهيمنة االستعماريّة المريكيّة والّصهيونيّة ال بّد أن نواصل خوالها لفالثم أقنعتهثا المتجثّددةأ ولكثن ال يمكثن 
أن نهّجثثل للثثى البثثد معركثثة تحّررنثثا مثثن مكباّلتنثثا الخاّصثثةأ وال يمكثثن أن نسثثتمّر فثثي مجاملثثة العثثداء القثثابعين داخثثل 

 نفوسنا.
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 العالم العربيّ في  *الجندر

 رجاء بن سالمة

 
يحكى أّن أحد خلفاء بني أميّة أمر والي المدينة بـآلحصاءآ المخنّثين من المطربين. فرأى الثوالي نقطثة علثى الحثاءأ 
فثثأمر بإخصثثائهم. وكثثان آالثثّداللآأ وهثثو مثثن أشثثهر مطربثثي المدينثثة فثثي القثثرن الّسثثابا فثثي قائمثثة المخصثثيّينأ وكثثان 

  و. 297-4/266يانآ )اإلصفهانّي : آّريفا جميال حسن الب
آالمخنّثثثآ غيثثر آالخنثثثىآ ولن كانثثت الكلمتثثان مثثن جثثذر واحثثد. أّمثثا آالخنثثثىآ فهثثو آالثثذي لثثه مثثا للّرجثثال وللنّسثثاء 

وأ بحيث أّن هويّته الجندريّة غير واالحة لسباب بيولوجيّة. أّما المخنّثث فهثو رجثل لثه hermaphroditeجميعاآ )
ى ويتكّسثرآ كالنّسثاء )اللّسثانأ   ن ثو. والمخنّثث يكثون عثادة آمأبونثاآأ أّمثا الثّدالل فقثد كثان سلوك أنثثوّي : آيتثنّث

و آليجابيّاآ وآسلبيّاآ بتعابيرنا الحديثثة. وكثان للثى ذلثك homosexuelآلوطيّاآ ومأبونا في الوقت نفسهأ أي مثليّا)
 .bisexuelلمة يمكن أن نترجم بها : آيعجبه ما يعجب الّرجال والنّساءآأ أي أنّه كان آمزاوجاآأ وهي ك

: 2لي  هذا الخبر مجّرد آنثادرة مالثحكة الغايثة منهثا لبثراز مسثاوع الخثّط العربثّيآ )انّثر : الموسثوعة اإلسثالميّة 
]خصّي[و. لّن قّصة اإلخصاء هذهأ سواء كانت فعال نتيجة خطإ في القراءة أو نتيجة حملة تطهيثر أخالقثّيأ تحيثل للثى 

المتثثداخلين باسثثتمرار : سثثجّل   ع أو يحثثاول ردع االثثطرابات آالجنثثدرآ* أو يحثثاول تنّثثيم الّسثثجلّينالعنثثف الثثذي يثثرد
العثثادّي وغيثثر العثثادّي. فخطثثأ الثثوالي لثثي  اعتباطيّثثا وال خاليثثا مثثن الّداللثثة : فثثي اإلحصثثاء واإلخصثثاء تتجّسثثد نفثث  

الدوار والهويّثات الثّابتثة وتميّثز بالوسثم و التي تالا الفواصل وتسثند politique identitaireالّسياسـة الهوويّة )
والعالمة وتراقب وتمنثا. ال شثّك أّن فثي سثلوك الثّدالل مثا ينثافي النّّثام الخالقثّي : تعاطيثه الخمثرة والغنثاء والّزنثا... 
تبيّثات ولكّن ما يعّراله الّدالُل للى الخطرأ وما يجعله هو بدوره عرالة للخطثرأ هثو نّثام البثديهيّات المعياريّثة والمرا

االجتماعيّة التي تحكم المجتماأ باعتباره مجتمعا مقاما على ثنويّثة جنسثيّة صثارمة وعلثى مركزيّثة الثذّكورة والتّغثاير 
. لقثثد كثثان مثثن المثثواليأ وكثثان يثثزور النّسثثاء الحرائثثرأ ليلعثثب معهثثّن دور andro-hétérocentrismeالجنسثثّي ))

ذلثك يجهثر بمزاوجتثه الجنسثيّة. ومثن هنثا تتثأتّى اعتباطيّثة العقثاب الثذي العاشف أو القّوادأ أو االثنين معاأ وكان للثى 
لقيهأ فهو ال يستجيب للى حكم مثن أحكثام الفقثهأ بثل يسثتجيب بصثمت للثى منطثف الهويّثة الثذي تنبنثي عليثه الّسياسثة 

يسثثتحّف هويّتثثه  الجندريّثثة : ليعاقثثبب باإلخصثثاء كثثّل رجثثل لثثي  رجثثال وال امثثرأةأ ليطثثردب مثثن دائثثرة الفحولثثة كثثّل مثثن ال
الجندريّة ومنزلته كذكر حثّرأ كثّل مثن يجثره علثى تخّطثي الحثاجز الثذي يفصثل بثين الّرجثـال والنّسثاء الحرائثرأ والثذي 

 و.33/53يسّميه القرآن : آالحجابآ)
  

 ثغرات في النّّام الجنسيّ 
؛ 75/39؛ 53/45؛ 49/13ىآ )يقثثول القثثرآن لّن ّللّا خلثثف آاإلنسثثانآأ ولكنّثثه يقثثول أيالثثا لنّثثه خلثثف آالثثذّكر والنثثث

 4/1و. فالنّّام اإللهّي الجندرّي ينبني على ثنائيّة صريحة وال يقبل جنسا ثالثا. يقول القرطبثّي فثي شثرح انيثة 92/3
:آ )رجاال كثيرا ونساءو : حصر ذّريّتهما )أي آدم وحّواءو في نوعينأ فاقتالى أّن الخنثى لي  بنوعأ لكن له حقيقثة 

لنّوعينأ وهي اندميّةأ فيُلحف بإحداهماأ على ما تقّدم ذكره في )البقثرةو مثن اعتبثار نقثص العالثاء ترّده للى هذين ا
و ولكّن هذا النّفي للجن  الثّالثث لثن يصثمد أمثام الوقثائا البشثريّة المعقّثدة. ففثي القثرآن نفسثه 3/1315وزيادتها.آ )

حو خاّص الثّنائيّثة التثي قّررهثا ّللّا. أّمثا الّصثنف الّول لشارة للى صنفين من الكائنات يمكن أن ينافي كّل منهما على ن
و واسثتخدموا خاّصثة للقيثام بشثهون désérotisésفيمثّله الخصثيانأ وهثم الثذين أريثد لخثالء أجسثادهم مثن الجثن  )
لثى التثي سثمحت للنّسثاء بإبثداء زينثتهّن ل 24/34النّساء وحراستهّن. فمن المفّسرين من وجد لشارة لليهم فثي انيثة 

بثينأ ليسثوا بالّرجثال وال  -آالتّابعين غير أولي اإلربثة مثن الّرجثالآ. وللثى جانثب الخصثيان توجثد كائنثات أخثرى بثين
النّساء : لنّهم غلمان الجنّةأ الذين سيكونون موالوع متعة الّرجال في انخثرة. فثرغم أّن القثرآن يحثّرم بشثّدة المثليّثة 

و يتولّثون خثدمتهم ويطوفثون 56/17عد الّصالحين من الّرجال بـآولدان مخلّثدينآ )الّرجاليّة )اللّواط والُبنةوأ فإنّه و
و. ال شثثّك أّن هثثذين الّصثثنفين يثثدعمان 76/19و أو آلهلثثه منثثثورآ )52/24علثثيهمأ ولثثدان آكثثأنّهم لهلثثه مكنثثونآ )

لكنّهمثا يثدالّن مثا ذلثك علثى أّن الهيمنة الذّكوريّة في الّدنيا وانخرة وقد أسثقطت عليهثا البنثى االجتماعيّثة الّدنيويّثةأ و
 وجّي للنّّام الجنسّي الثّنائّي.النّّص المقّد  ذاته يحدث شرخا داخل الّصرح التّيول

ولنواصل البحث في الّشرو  والثّغرات. تدّل النّصوص التي تعود للى القثرون الهجريّثة الولثىأ والتثي تفسثم المجثال 
ووجثود  séculariséشيءأ تدّل على وجود فالاء اجتماعّي آمدنونآ  واسعا أمام الحلم والاّلحك والّسخرية من كلّ 

ثقافثثة تحتفثثي بالتعثثّدد وااللتبثثا  والجثثن  الثّالثثثأ ال يمكثثن لإليثثديولوجيّات الحديثثثة النّاطقثثة باسثثم الّصثثفاء الّول أن 
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ر )  ن ثو الثذي تطمسها. يثروى أن الثّدالل قثال لثثر لخصثائه : آانن تثّم الخنثثآ. ففثي آالخنثثآ نجثد التبثا  الجثذ
يحيل للى المثليّة الذّكوريّة كما يحيل للى آالخنثىآ باعتباره كائنا غير متحّدد الجن . عبّر الّدالل لذن عن رغبتثه فثي 
االنتماء للى جندر لي  جندراأ أو للى جن  ال مكان لثه فثي النّّثام الجنثدرّي الثّنثائّي. لّن التّشثويه الثذي تعثّر  لليثه 

جالأ ولكن ال يحّوله للى امرأةأ وال يحّوله كذلك للى خصّيأ أي للى رجل تنقصه لوازم الّرجولثةأ يخرجه من عالم الرّ 
)آغريثب جنسثيّاآ  queerبما أنّه يجعل من هذا التّشويه تماما واكتماال. طبعثا ال نريثد أن نحثّول الثّدالل للثى آكثويرآ 

جين ومن يبّدلون جنسثهم ومثن يثرون أنفسثهم ال رجثاال حسب العبارة اإلنكليزيّة التي أصبحت تشمل المثليّين والمزاو
وال نساء...و على النّحو المعاصرأ ولكن يمكن أن نقول لنّه يمتلك جسده باستمرارأ وأنّه يبنثي حياتثه ورغبتثه خثارع 

 .محّددات هويّته الجندريّة الولى )كونه رجالو وخارع العالمة الّسياسيّة التي أريد من خاللها تحويله للى خصيّ 
وهنثثاك أصثثناف اجتماعيّثثة بأكملهثثا سثثاهمت كالثثّدالل فثثي تثثرك ثغثثرات داخثثل النّّثثام الثّنثثائّي. لقثثد جابثثه الفقهثثاء واقثثا 

: أي الثثذين لهثثم عيثثوب بيولوجيّثثة تجعثثل جنسثثهم غيثثر واالثثمأ ومثثن بينهمآالخنثثثىآو  intersexuésالبينجنسثثيّين ) 
مشثثكلآأ أي الخنثثثى التثثي ال تتحثثّول للثثى رجثثل أو امثثرأة بعثثد فحثثاولوا ليجثثاد والثثعيّة قانونيّثثة لمثثن سثثّموه بثثـآالخنثى ال

و ثّم لّن بقاء 339البلوغأ وقّرروا أّن هذا الكائن ال يتزّوعأ ويرث نصيب النثى ما نصف نصيب الّرجل. )ابن جزّيأ 
أّن هثهالء الّرغبة الجنسيّة لدى الخصيان رغم لخصائهم كانت مصدرا آخر لالالثطراب التّراتبثّي والجنثدرّي. فالغريثب 

ومثا بعثدهاو. بثل  1/123أ 1المخصيّين المهيّئين خاّصة لحراسة النّساء كانت لهم رغبثات جنسثيّة عارمثة. )الجثاحّ 
يبدو أنّهم كانوا محّل لعجاب النّساء لنّهم آسريعو اإلفاقة طويلو اإلراقةآأ ولنّهم : آمأمونون من اللّقثاحآ. هثذا مثا 

آأ عنثدما يكتشثف الّسثلطان مثذهوال عالقثة زوجتثه الحثّرة بخصثيّه السثود. وقثد نجد له صدى في مقّدمة آألثف وليلثة
 تجادل الفقهاء حول أهليّة الخصيان إلمامة الّصالةأ ولكن سمحوا لهم بالّزواع.

 أّما االتّجاهات الجنسيّة التي تربك على نحو آخر النّّام الجنسّي الثّنائّيأ فما يثذكره منهثا القثرآن صثراحة هثو المثليّثة
الذّكوريّة. ال يستعمل القرآن بشأنها صفة آمخنّثآ بما توحي به من فكاهة خفيفةأ بثل يسثتعمل كلمثة آاللّثواطآ التثي 

و وذّكثر 26/65؛ 55-27/54؛ 91-7/79تحيل للى النّبّي لوط. لقد ذّم القرآن هذا االتّجاه الجنسثّي فثي آيثات كثيثرة )
م الّرجال دون النّساء. أّما المثليّة النثويّةأ فلم تثذكر صثراحة. لنّمثا ذهثب بالعقاب الذي أنزله ّللّا على قوم لوط إلتيانه

بع  المفّسرين للثى أّن الّسثحاذ هثو المقصثود بالفاحشثة فثي انيثة المواليثة : آوالالّتثي يثأتين الفاحشثة مثن نسثائكم 
ت أو يجعثل ّللّا لهثّن سثبيال.آ فاستشهدوا عليهّن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسثكونهّن فثي البيثوت حتّثى يتوفّثاهّن المثو

 و فانتهوا للى أّن عقاب الّسحاقيّة سجنها في البيت للى الممات.4/15)
وما ذلك يبدو أّن هذه االتّجاهات الجنسيّة كانت مفتوحة نسبيّة وكانت تحّى بتسامم واالم. فكما أّن تحثريم الخمثرة 

ليّثة الجنسثيّة لثم يسثّد أبثواب الثّلّنذّة المحّرمثة وأبثواب لم يمنثا شثرب الخمثرة ولنشثاد الشثعار فيهثاأ فثإّن تحثريم المث
التّغتّي بها. لم ينتّر القدامى الجنّة لالستمتاع بالغلمانأ ال أدّل على ذلك من الغلمان الذين كانوا يطوفون حثول ملثوك 

هثّن مثن الجثواري وخلفاء منهم الغلبّي لبثراهيم الثّثاني والخليفثة المثين والمعتصثم. أالثف للثى ذلثك آالغالميّثاتآأ و
الالّتي تنّكرن في لبا  غلمان لينشثرن فثي المجثال  والبالطثات اسثتيهامات االلتبثا  واالزدواع. بثل يمكننثا الحثديث 
بكّل يسر عن منعرع جمالّي وليروسثّي جعثل الثّقافثة العربيّثةأ منثذ النّصثف الثّثاني مثن القثرن الثّثامنأ تحتفثي بالمثليّثة 

يدعون للى المجثون وينشثدون  و 814فّن الغزل بالمذّكرأ وبرز شعراء كأبي نوا  )ت وتتغنّى بها. فقد ّهر وانتشر
في الخمرة وحّب الغلمان ولهم ما ذلك حّوة لثدى العاّمثة والخاّصثة. ومثن عالمثات هثذا المنعثرع الجثدل الثذي أقامثه 

بر محبّة النّساء دون يعت و بين آصاحب الغلمانآ وآصاحب الجواريآأ فقد جعل المنتصر للغلمان 869الجاحّ )ت 
 و.2/116أ 2الغلمان شأن آأعراب أجالف جفاة ال يعرفون رقيف العيش وال لذّات الّدنياآ )الجاحّ 

و الّشثثهيرة أقاصثثيص عثثن عّشثثاذ مثليّثثين ال تقثثّل hétérosexuelوانالثثافت للثثى أقاصثثيص الحثثّب العثثذرّي التّغثثايرّي )
طوليّثثة التثثي كثثان باإلمكثثان التّمثثاهي معهثثا. يكفثثي أن نعثثود للثثى شثثهرة عثثن الولثثىأ وكثثان بوسثثعها تثثوفير النّمثثاذع الب

و لكي نكتشف العدد الوافر من أخبار عشف النّساء للنّساء والّرجال للّرجالأ أو نعود 1047الفهرست البن النّديم )ت 
قا لرجال وأ لنكتشف تراجم عّشاذ كالنّحوّي أحمد بن كليبأ قالوا نحبهم عش1064للى طوذ الحمامة البن حزم )ت 

آخرينأ وهي تراجم لم يكن ابن حزم يعلّثف عليهثا باحتقثار وال تشثنيا. ويبثدو أّن المثليّثة الّسثلبيّة نفسثها )البنثة بلغثة 
القدامىو لم تكن تجابه باالحتقار كما هثو الّشثأن لثدى الّرومثانأ ال سثيّما أّن ثنثائّي آالعاشثف والمعشثوذآ الخثالي مثن 

ستعمل على القّل في تراجم العّشاذ للحثديث عثن الّشثريكيبن المثليّثين. ويكفثي أن نلقثي ليحاءات جنسيّة محّددة هو الم
نّرة على كتب الباه وآداب النّكاح على اختالفها وتباعد أزمانها : ما بقثي مثن آكتثاب الّسثّحاقاتآ للّصثيمرّي )القثرن 

اطرآ للنّفثثزاوّي )القثثرن الّسثثاد  عشثثرو التّاسثثاو وآنزهثثة اللبثثابآ للتّيفاشثثّي )القثثرن الثّالثثث عشثثرو وآالثثّرو  العثث
لنكتشف كّل الممارسات اإليروسيّة الخارجة عن المثألوف بثل والمهّديثة أحيانثا للثى فوالثى تراتبيّثة وجنسثيّة تجّسثدها 

يطثثثثثثثثثثثثثأه عبيثثثثثثثثثثثثثده برالثثثثثثثثثثثثثاه. )التّيفاشثثثثثثثثثثثثثّيأ  علثثثثثثثثثثثثثى أحسثثثثثثثثثثثثثن وجثثثثثثثثثثثثثه والثثثثثثثثثثثثثعيّة الّسثثثثثثثثثثثثثيّد الثثثثثثثثثثثثثذي 
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ال يحّدد القرآن عقوبة آاللّواطآ. ويبدو أّن الخلفثاء الوائثل قثد أنزلثوا علثى المثليّثين عقوبثة القتثل فثي أشثنا صثورها 

منهم من هدم عليه حائطأ ومنهم من رجم ومنهم من أصعد مئذنة ثّم رمثي منّكسثا علثى رأسثه... واختلثف الفقهثاء  : 
فثي صثورة مثا لذا   جم وذهب أغلثب الفقهثاء للثى الجلثد مثا لالثافة التّغريثبفي تحديد هذه العقوبةأ فقال الحنابلة بالرّ 

كان المعاقب محصنا )أي حّرا متزّوجاو. ولّما كانت المثليّة فثي مثأمن مثن مخثاطر اإلنجثاب وآاخثتالط النسثابآأ فقثد 
للثثى تخفثثي  عثثدد  مثثال الفقهثثاء تثثدريجيّا للثثى التّعزيثثر باعتبثثاره عقوبثثة مخفّفثثة يقّررهثثا القاالثثيأ بثثل ذهثثب ابثثن حثثزم

و. ثثثّم لّن شثثأن اللّثثواط كشثثأن الّزنثثا فثثي لثبثثات الحّجثثة : ال بثثّد مثثن أربعثثة شثثهود 11/390)المحلّثثى  10الجلثثدات للثثى 
يشثثهدون أنّهثثم رأوا المواقعثثةأ وهثثو أمثثر يجعثثل تطبيثثف الحثثّد مسثثتحيال تقريبثثا. وهثثذا مثثا قثثد يفّسثثر اعتباطيّثثة وعنثثف 

الثثّردع الّسثثلطانّي بقطثثا النّّثثر عثثن الحكثثام التثثي يقّررهثثا الفقثثهأ أو تقثثوم الّسثثلطات العقوبثثات المنبزلثثة بثثالمثليّين : يثثتّم 
 طةأ منتجة للـ آعبرة لمن يعتبرآ.بحمالت تطهير أخالقّي قد تنزل عقوبات مدّعمة للّسل

مثام الالأخالقيّثة ولكّن العقوبات الّسلطانيّة والحكام الفقهيّة وخطب الوّعثاّ الحنابلثة لثم يكثن بإمكانهثا أن تسثّد البثاب أ
العموميّة وثقافة الجندر الثّالث والالّجندر. لقد أمكن للمسلمين القدامى أن يستنبطوا مناطف واسعة مثن التّسثامم فيمثا 
بين الّرغبة والقانونأ وأن يتحيّنوا فثرص آغفثوة الّرقيثبآ التثي طالمثا تغنّثى بهثا الّشثعراء العثرب. كثان ّللّا رغثم كثّل 

وكان اإلثم خطوة نحو التّوبةأ وكانت التّوبة واإلثم وجها وقفا. أمكن للّرقبثاء لخصثاء الثّداللأ شيء آغفورا رحيماآأ 
 ولكن لم يكن بوسعهم لخماد الحكاته وأغانيه.

  
 الّرهبة الحديثة

ت أصبم النّّام الخالقّي الجنسّي لدى العرب المحثدثين أكثثر تجّهمثا نتيجثة عثاملين متالثافرينأ أّولهمثا اعتمثاد انليّثا
االنالباطيّة وأنماط لخالثاع الفثرد التثي اسثتحدثتها الّدولثة الغربيّثة الحديثثةأ وثانيهمثا موجثات آالّصثحوة اإلسثالميّةآ 
المتعاقبثثة. ويمثّثثل ّهثثور الحركثثة الوّهابيّثثة فثثي الجزيثثرة العربيّثثة فثثي القثثرن الثّثثامن عشثثر ومثثيالد حركثثة آاإلخثثوان 

حلقتين أساسيّتين من هذه آالّصحوةآ التي تتميّز خاّصة برف   المسلمينآ بمصر في العشرينات من القرن الماالي
دنونة الفالاء االجتماعّي واإليمان بوهم الّصفاء واالنسجام الصليّين. فعلى سثبيل المثثالأ أّدت الموانثا التثي فرالثها 

ّن سثثرور االلتبثثا  نثثوع مثثن الحداثثثة الغربيّثثة علثثى المثليّثثة للثثى دعثثم ولحيثثاء موانثثا الفقثثه اإلسثثالمّي. والنّتيجثثة هثثي أ
 الجندرّي القديم حلّت محلّه رهبة التّأثّم والّرعب القداسّي.

لقثثد أّدى النّّثثام الخالقثثّي الحثثديث خاّصثثة للثثى لبثثراز الثّنائيّثثة القطبيّثثة الجنسثثيّة وكبثثت االلتبثثا  الجنسثثّي النّثثات  عثثن 
اء القثثدامى ال يهثّمثثون الخنثثثى بثثل . فبينمثثا كثثان الفقهثثtranssexualismeالبينجنسثثيّةأ ورفثث  التّبثثديل الجنسثثّي 

يحاولون ليجاد والعيّة قانونيّة تالئمهأ تتّسم مقاربات المحدثين بالخلط والهو . هذا مثا تثدّل عليثه قّصثة آسثاميةآأ 
شعرت بأنّهثا أنثثى. فلجثأت للثى التّشثريم لكثي   وهي بينجنسيّة تونسيّة منم لها اسم ذكر )ساميو وهويّة رجلأ لكنّها

لتبا  هويّتهاأ ثّم تقّدمت بطلب لتغيير حالتها المدنيّةأ فرف  القالاء التّونسثّي طلبهثا بقثرار مثن محكمثة تالا حّدا ال
. فبحّجة سكوت القانون المثدنّي عثن الموالثوع ورفالثا لحلثول القالثاء الفرنسثّي 22/12/1993االستئناف مهّر  بـ
للثثى الفقثثه اإلسثثالمّيأ رغثثم أّن هثثذا الفقثثه ال الحثثّف فثثي تبثثديل الجثثن أ قثثّرر القاالثثي الّرجثثوع  1992الثثذي أبثثاح منثثذ 

يتعّر  للى حاالت تبديل الجن . وعو  أن تعتبر سامية آخنثىآ من وجهة نّر فقهيّةأ اعتبرت رجال شاذّا آغيّر 
ا جنسه بطريقة لراديّة واعتباطيّةآأ خارقا النّّام الذي خلقه ّللّا. وفي هذا الّسياذ أورد القاالي انيثة : آّللّا يعمثل مث

و كمثثا أورد الحثثديث : آلعثثن ّللّا 13/8تحمثثل كثثّل أنثثثى ومثثا تغثثي  الرحثثام ومثثا تثثزداد وكثثّل شثثيء عنثثده بمقثثدار.آ )
 المتشبّهين بالنّساء من الّرجالأ والمتشبّهات بالّرجال من النّساءآ. )الّرديسّيأ عبيدو

  
باإلعثدام فثي المملكثة العربيّثة الّسثعوديّة والثيمن  أّما المثليّةأ فهي تجّرم اليوم في الكثير مثن البلثدان العربيّثة : تعاقثب

سثثنوات بثثالمغرب. وفثثي البلثثدان التثثي ال يثثدينها القثثانون  3سثثنوات فثثي ليبيثثا و 7والّسثثودان وموريتانيثثاأ وبالّسثثجن 
صراحةأ ال ينجو آآل لوطآ أحيانا من اإليقاف واالالطهاد. ولنذّكر على سثبيل المثثال بثـآقاليّة الّشثواذّ المصثريّينآ. 

رجثثالأ ومثلثثوا أمثثام محكمثثة أمثثن الّدولثثة بثثتهم منهثثا  52ألقثثي القثثب  بمثثرقص ليلثثّي علثثى  11/5/2001ففثثي يثثوم 
 23وحكمت المحكمثة علثى   آازدراء الديان وممارسة الفجورآ وجعل آالّشذوذ الجنسّي مبدأ أساسيّا لمجموعتهمآ.

سثثنوات. وفثثي الثنثثاء انفتحثثت أبثثواب االسثثتنكار  5و 3متّهمثثا مثثنهم بالّسثثجن مثثا الشثثغال الّشثثاقّة لمثثّدة تتثثراوح بثثين 
واالستفّاع في الّصحف المصريّة التي ذهب بعالثها للثى أّن هثهالء آالّشثواذآ آعبثدة للّشثيطانآأ وآأّن لهثم صثالت 

و فثثي هثثذه المحاكمثثةأ 66بالحركثثات الّصثثهيونيّةأ وأنّهثثم يحّجثثون للثثى لسثثرائيل ويقيمثثون طقثثو  عربثثدةآ. )الكثثافيأ 
ة اإلسالميّةآ كمرجا أساسّيأ ولكن غابت في الوقت نفسه آراء الفقهاء غير المتشّددينأ كما غابثت حالرت آالّشريع

الّشثثروط التثثي والثثعها الفقثثه إلثبثثات تهمثثة الّزنثثا التثثي تنسثثحب علثثى اللّثثواط. كمثثا فثثي قالثثيّة آسثثاميةآأ نالحثثّ غيابثثا 
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ة حقوذ اإلنسان الحديثة. فإزاء هذيان اإلقصاء للمعرفة الفقهيّة بدقائقها القديمة وعزوفا في الوقت نفسه عن مرجعيّ 
والّشثثيطنةأ فاّلثثلت الّسثثلطات المصثثريّة مغازلثثة مجموعثثات الاّلثثغط اإلسثثالميّةأ ورفالثثت جمعيّثثات حقثثوذ اإلنسثثان 

 المصريّة الّدفاع عن المتّهمينأ أو في أحسن الحوال لزمت الّصمت. 
ي صثثفة آالّشثثواذّآأ وهثثي عينهثثا المسثثتعملة فثثي الدبيّثثات والعبثثارة التثثي اسثثتعملت لنعثثت المثليّثثين فثثي هثثذه الحملثثة هثث

الصوليّة. فبينما كان القدامى ينّزلون المثليّة في الّطبيعة وفي التّشريمأ ويتحّدثون عن المثليّة في عالم الحيوان ذاته 
لثى أسثباب بيولوجيّثة وأ ويعتبرون المثليّة النّسائيّة آشهوة طبيعيّةآأ ويثرّدون المثليّثة عمومثا ل3/204:  1)الجاحّ 

و وآقصر مسافة الّرحمآ لدى النّساء 181منها آغلبة البرد أو الّرطوبة على مزاع النثيينآ لدى الّرجال )التّيفاشّي 
وأ فإّن المحدثين يعتبرون المثليّة فجثورا مناقالثا 2/1691أ 1و أو عّمة البّر لدى النّساء )ابن سينا 170)نفسهأ 

و. وما ذلك فإنّهم ال يلجهون للى التّشخيص الذي يقّدمه الّطّب 5/211انات عنها )الجزيرّي للّطبيعةأ وينّزهون الحيو
النّفسّي أو التّحليل النّفسثّي فثي عمليّثة لخثراع المثليّثة مثن الّطبيعثة والبيولوجيثا. بثل يلجثهون للثى تصثّورات شثيطانيّة 

نخر منها ولخراع كّل من يدخلون في اتّصال معثه تصاحبها تخياّلت هوويّة عن الّمةأ التي يقتالي تطهيرها لخراع ا
: للمثلّي عالقات ما الّشيطانأ لنّه ممثّل للمعتدين الغربيّين أو اإلسرائيليّين. فربّما كانت الحمثالت الثّد المثليّثين نوعثا 

ا الّطرد في كنثف الّرعثب من الّطرد الّسياسّي لألرواح الّشّريرة المتلبّسة بجسد الّمة الخيالّيأ ومن الّطبيعّي أن يتّم هد
-وبقثدرما يكثون القلثف مثن المثليّثة جاثمثا أ يثتّم لسثقاطها علثى انخثرأ ولّن هثذا انخثر الّشثيطانّي خثارجيّ   القداسّي.

 مكروهأ يراد اقتالعه ما الولولة بالرورة القتل الالحوّي.-داخلّيأ معشوذ
  

التي تثتّم خثارع الثّزواع. ومثا ذلثكأ فلثي  الحثّف  قات الجنسيّة وفي العالم العربّي ال تُمنا المثليّة فحسبأ بل كّل العال
في لقامة عالقات جنسيّة حّرة جزءا من برنام  عمل جمعيّات حقوذ اإلنسان والحركات النّسائيّة. ومن البديهّي أن ال 

 LGBTوأو بصثفة عاّمثة Gays-Lesbiansالزبيثانآ )-تكون هثذه الرالثيّة صثالحة لّهثور حركثات عربيّثة آقثايز
)الّسحاقيّاتأ المثليّونأ المزاوجونأ الالّجندريّونو. لالّ أّن بالد المهجر وفّرت هذه الراليّة. ففي أوروبّثا وأمريكثا بثدأ 

ّّمثون فثي جمعيّثات  queerالعرب آالكثويرآ  كثـآسواسية : دفاعثا عثن حقثوذ المثليّثين فثي العثالم العربثّيآ أو    يتن
النّسثويّة -. هثذه الحركثات مثا بعثدN DéeSsesا والعالم العربثّيآ المسثّمى آآشبكات كـآتجّما سحاقيّات شمال لفريقي

post-féminist  وجدت في شبكة الويب فالاء للتّواصل والتّعبيثر الثّقثافّي المتعثّدد اللّغثاتأ تنسث  فيثه العالقثات بثين
-ون مثن النّّثام آالثّنثائيّ آغريبيآ المهجر وآغريبيآ آدار اإلسالمآ. عبر هثذه المكنثة االفتراالثيّة يحثاول المقصثيّ 

أن يفتحوا البواب المغلقة وأن يبادروا للى الفعثل الّسياسثّيأ كمثا يحثاولون  bipolaire-hétérosexuelالتّغايرّيآ 
 2002في الوقت نفسه أن يسترجعوا لغة وذكريات التّقليد العربّي الّراسم في مجثال آالالّجنثدرآ. يمكثن أن نقثرأ فثي 

sehakia.org سواسيةآ على نفسها أن تستعملأ قدر اإلمكانأ اللّغة العربيّة فثي بياناتهثا ومنشثوراتهاأ ال : آآلت آ
لكي تقّدم الّدليل الّرمزّي على أّن المثليّة جزء من ثقافتنا فحسبأ وليست مجثّرد آّثاهرة مسثتوردة مثن الغثربآأ بثل 

ن المثليّين من النّثاطقين بالعربيّثة والشثخاص الثذين كذلك لّن ]التّخاطب بالعربيٍّةٍن[ يمثّل الوسيلة النجا لبلوغ ماليي
 يساندونهمأ وذلك قصد تشجيعهم في نالالهم المستمّر من أجل الحّرّي والمساواة.آ

  
 الفتنة

يعني آالوأدآ في العربيّة : آأن يقبر اإلنسان حيّاآ. لم تحرذ النّساء في العالم العربّي اإلسالمّي كما في أوروبّاأ وقد 
رآن الوأد الثذي كثان يسثتهدف الطفثال اإلنثاث فثي الجاهليّثة. ولكثن يمكثن أن نثذهب للثى أّن الثوأد الّرمثزّي أو أبطل الق

بثل بثـآالفتنةآ : مثن آفثتنأ أي صثرف عثن   الواقعّي ما زال يترّصد النّساء. لنّهّن ال يتّهمن بالّسحر بمعنثاه الحقيقثّيأ
ثنوا للّشثيطانأ بمثا أّن الّشثيطان ذكر ّللّاآأ غّشى عن رهية عالماته. الفتنثة فثي الو قثت نفسثه هثي مثا يجعثل المثرأة ص 

        يسّمى كذلك آالفتّانآأ لنّه ياُلّل النّا  ويزيّن لهم شهواتهم.
في كوكبة الخبار التي تكّون قّصة المجنونأ نجد طثرفتين يتاّلثم فيهمثا التبثا  مصثير هثذا المثاجن بمصثير النّسثاءأ 

 نصيب كّل واحد من القما.  ويتاّلم فيهما في الوقت نفسه
]وكانتثا مثن أمجثن  685يروى أّن الّدالل آكان مالزما لّم سعد السلميّة وبنت ليحيى بن الحكم بن أبي العاصثي [ت. 

النّساء. كانتا تخرجان فتركبان الفرسثين فتسثتبقان عليهمثا حتّثى تبثدو خالخيلهمثاأ فقثال معاويثة لمثروان بثن الحكثم : 
ل : أفعل. فاستزارهاأ وأمر ببئر فُحفرت في طريقهاأ وغّطيت بحصيرأ فلّما مشثت عليثه سثقطت اكفني بنت أخيكأ فقا

 في البئر فكانت قبرها. وُطلب الّدالل فهرب للى مّكة.آ 
للثى جثانبي فثي المسثجدأ   والخبر الثّاني يتعلّف بسلوك الّدالل في المسجد : يقول أحد الثّرواة : آصثلّى الثّدالل المخنّثث

هائلثة سثمعها كثّل مثن فثي المسثجدأ فرفعنثا رهوسثنا وهثو سثاجدأ وهثو يقثول فثي سثجوده رافعثا بثذلك  فالرط الرطة
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-4/266صوته : سبّم لك أعالي وأسفليأ فلم يبف أحد في المسجد لالّ وفـُتن وقطا صثالته بالاّلثحك.آ )اإلصثفهانّي 
 و. 297

يّثثة للجنثثدر. فثثي كلتثثا القّصثثتين يطلثثا الجسثثد انطالقثثا مثثن مسثثألة آالفتنثثةآأ تتثثرابط سياسثثة المقثثّد  والّسياسثثة الهوو
الثثّدينّي : الثثراط الثثّدالل -بواقعيّتثثه وطاقتثثه المتحّديثثة للمعنثثىأ ويفثثر  نتثثوءه علثثى المشثثهد االجتمثثاعّي أو االجتمثثاعيّ 

خالخيثل الفتثاتين المتحثّديتين لتقسثيم   وسط الجماعة المصثلّيةأ وجثوده وهثو المخنّثث فثي صثفوف الّرجثال المصثلّينأ
االجتمثثاعّي للثثى داخثثل وخثثارعأ خثثاّص وعثثاّمأ المبتنيتثثين أنوثتهمثثا كمثثا تريثثدان. وفثثي كلتثثا الحثثالتين تحثثدث الفالثثاء 

آالفتنثثةآأ وهثثي الكلمثثة التثثي تنسثثب عثثادة للثثى النّسثثاء ونسثثبت فثثي الخبثثر الثّثثاني للثثى الثثّدالل. فبثثين ّللّا والّرجثثل هنثثاك 
طلثثف فتنثثة الثثّدالل الاّلثثحكأ ينجثثّر عثثن فتنثثة الفتثثاتين و. وبينمثثا تُ hors-genreحثثواجز أو ُحجثثب : امثثرأة أو المجنثثدر)

و هثي الحثاجز الكثثر كثافثةأ 61العنف العقابّي. فثالمرأة لذنأ هثذا آالكثائن الفّيثا الثذي يعثّ  بالعالمثاتآ )بنسثالمةأ 
ولذلك ال بّد أن يسدل عليه آحاجزآ آيمناآ وآيفصلآأ وهثذه هثي المعثاني التثي تثرد فثي تعريثف آالحجثابآ لغويّثا. 

 الحثثاجز قثثد يكثثون قطعثثة نسثثي  أو بابثثا موصثثدا أو قبثثراأ وهثثذا تقريبثثا مثثا يقولثثه الحثثديث المنسثثوب للثثى-هثثذا الحجثثاب
 و 133: آما من شيء خير المرأة من زوع أو قبر.آ )ابن الجوزي الّرسول

المنتهكثين يد الّردع أسرع للى امرأة آماجنةآ منها للى آمخنّثآ يقطا صالة الجماعة بالاّلراطأ أحرص على عقاب 
لنّام الجندر منها على عقاب المخلّطين بثين المقثّد  والمثدنّ . وبعبثارة أدّذأ فثإّن الخثّط الفاصثل بثين عثالم الّرجثال 
وعالم النّساء يبدو لنا أوالم من الخّط الفاصل بين الجندر والالّجندرأ بين المقّد  والمثدنّ أ بثين الّصثالة والاّلثحك 

أّن الّدالل يتخّطثى كثّل الحثدودأ ولكثّن المخثاطر التثي تترّصثده تثزداد باقترابثه مثن النّسثاء الذي يقطا الّصالة. لقد رأينا 
بإفسادهّن. ففي القما المتعلّف بسياسة الجنادر )جمثا جنثدروأ هنثاك أصثناف يسثلّط عليهثا قمثا أشثّد مثن   الالّتي يتّهم

قابهأ بل قاوم العقابأ أّما الّشثابّة التثي ركبثت أصناف أخرىأ هناك من هم أشّد فتنة من غيرهم. بقي الّدالل حيّا بعد ع
 صهوة جوادها فقد لقيت مصير آالموهودةآ : أهيل التّراب على جسدها وكالمها ولم يكن لها قبر تذكر به.

 ولو عّمقنا النّّرأ لقلنا لّن الّدالل قد ُسلّطت عليه عقوبة الواليأ أّما الفارسةأ فقد جما قاتلُها بثين وّيفتثين : وّيفثة
الوالي ووّيفة العّم الذي يقوم مقام الب. فالوالي لذ عاقبها قام في الوقت نفسه بحماية النّّثام الخالقثّي فثي المدينثة 

 كما قام بحماية آعر آ العشيرة. 
هل يوجد عدم تحّدد سياسّي أساسّي في صلب قما النّساء والتّمييز الثّدهّنأ ألثي  قمثا النّسثاء أساسثا لتبريثر العنثف 

هال هثثل ينبنثثي آنّثثام النّمثثةآ علثثى حجثثب النّسثثاء فثثي بيثثوتهّنال هثثل يمكثثن أن ال نثثرى بريثثف خلخثثال الفتثثاة وتشثثريع
الموهودة في انية : آوقل للمهمنات يغاُلالن من أبصارهّن ويحفّن فروجهّن وال يبدين زينثتهّن لالّ مثا ّهثر منهثاأ 

 وال24/31ن زينتهّن...آ )ا يخفين موليالربن بخمرهّن على جيوبهّن )...و وال يالربن بأرجلهّن ليُعلم م
عنثدما قامثت  1990نثوفمبر  6سأقفز على العصور لكثي أذّكثر بحادثثة شثبيهة بقّصثة الفارسثة المثوهودة وقعثت يثوم 

سيّدة سعوديّة بقيادة قافلثة مثن السثيّارات. كثّن متّثاهرات يطثالبن بإنهثاء الحّثر المفثرو   47مجموعة مهلّفة من 
رات. اختثثثرقن شثثثارع الملثثثك عبثثثد العزيثثثز بالّريثثثا أ ورفالثثثن تثثثدّخل رجثثثال الثثثّدين مثثثن علثثثى قيثثثادة النّسثثثاء للّسثثثيّا

آالمطّوعينآ. ثّم أوقفهّن رجال الّشرطة لمّدة لحدى عشر ساعةأ وأجبروهّن على توقيا التزامات بأالّ يعدن للثى مثثل 
أزواجهثثّن علثثى توقيثثا تعّهثثدات هثثذا العمثثلأ وأن يثثتحّملن العواقثثب النّاتجثثة عثثن تكثثراره لذا فعلثثن. كمثثا أجبثثر آبثثاههّن و

مماثلة... وفي أعقاب هذه المّاهرة قامت وزارة الّداخليّة بإعطاء الحّر الّصيغة الّرسميّةأ بناء على فتثوى أصثدرها 
الّشثثيم عبثثد العزيثثز بثثن بثثازأ وقثثد كثثان الّسثثلطة الّرسثثميّة العليثثا فثثي الثثبالدأ وعلمثثاء كبثثار آخثثرون. والحّجثثة الساسثثيّة 

ه الفتوى هي من باب آسّد الذّرائاآ أي تحريم ما يهّدي للى محثّرمأ بمثا أّن اقتيثاد الّسثيارات يمكثن أن المقّدمة في هذ
ّّفثات فثي القطثاع  يهّدي للى الّزنا. ثّم فصلت المتّاهرات عن وّائفهّنأ ومنهّن محاالرات جامعيّثات وصثحفيّات ومو

جثثاتآ آالّسثثاقطاتآ.)لجنة مناصثثرة المثثرأة فثثي الجزيثثرة العثثاّم. وانهالثثت الفتثثاوى والبيانثثات المنثثّددة بهثثهالء آالمتبرّ 
لة بالمملكثة قبيثل حثرب الخلثي أ تحّركثت للعنثة 18العربّيأ  و اللسنة التي صمتت آنذاك أمام الجيوش المريكيّة المنز 
امثثرأة اعتبثثرن خطثثرا علثثى اإلسثثالم والمثثن االجتمثثاعّي. تّحركثثت فثثي شثثكل هثثذيان لقصثثاء ورفثث  شثثبيه بهثثذيان  47
 شابّا متّهما بالّشذوذ الجنسّي.  52لة على الـالحم

: ّن مثا تغيّثر أيالثا هثو طبيعثة الفعثلتغيّرت المطيّة من عصر للى عصرأ فانتقلنا من الفر  للى الّسيّارة وال شّكأ ولك
سثثّي فمثثا قامثثت بثثه الّسثثعوديّات حركثثة جماعيّثثة سياسثثيّة لراديّثثةأ ربّمثثا كانثثت جنينثثا لحركثثة نسثثائيّة حثثاول الجهثثاز الّسيا

الّدينّي لجهاالها. أّما الحج  التي تسلّط المنا على أجساد النّساء وعلى حركتهّن في الفالاء العمومّي فقد بقيت علثى 
قرنثا كثـآحّجة سثلطةآ مقّدسثة إلدانثة  14التي تتنبّأ بعقاب الفارسةأ هي نفسثها اسثتعملت بعثد  24/31حالها : انية 

 ناث يبدين زينتهّن.د اختزلن في لالمتّاهرات الّسعوديّاتأ وق
ما هي التّركيبة الصليّة التي ينبا منها آنّام النّمةآأ والتي مثا زالثت تثتّحكم فثي حاالثر الّرجثال والنّسثاء العثربال 

 خّي في يسّمى اليوم آالّشريعةآال بأّي الوسائل تّم ابتناء صرح المطلف والالّتاري
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 قاليبيّةآ-آمركزيّة الهوتيّة

ها رسمها عن العالقات بين الجن  والجندر والعالقات بين الجنادرأ وفي ما نحثاول القيثام بثه في اللّوحات التي نحاول
القالثيبيّةآ -أو تحديدا آالمركزيّثة التّيولوجيّثة phallogocentrismeالعقليّة -من تفكيك نليّات آالمركزيّة القاليبيّة

ب أّوال اإلسثراع بتنّثيم الوقثائا بثاإلعرا  عثن التّعقّثد التي ما زالت تهيكل الذّات في الّسياذ العربّي اإلسثالمّيأ نتجنّث
وعن الّديناميكيّة االجتماعيّة وبالغفلة عن التّفاوت بين البلدان العربيّة في مجال العالقات بثين النّسثاء والّرجثال. وبمثا 

بف على ممارسثات خطابيّثة أّن معرفتنا آمتموقعةآ حتماأ فإنّنا سنبيّنأ سلبيّاأ المواقا التي ال ننطلف منهاأ والتي تنط
معاصرة. سنتجنّب الّدفاع عثن آصثورة العثالم العربثّيآ فثي الخثارعأ أوآالهويّثةآ التثي تهثّددها العولمثة والّطموحثات 
االسثثتعماريّة الجديثثدة. فثثـآتحسين صثثورة العثثرب فثثي الخثثارعآ هثثي المهّمثثة التثثي تريثثد الحكومثثات العربيّثثة والهيئثثات 

طلا بها المثقّثف العربثّي اليثوم. كمثا أنّنثا نتجنّثب القوالثب الجثاهزة الثّقافويّثة التثي تبنثي الجهويّة المنبثقة عنها أن يال
وهم أّمثة عربيّثة لسثالميّة ال تريثد الّديمقراطيّثة وال الحّريّثةأ والقوالثب الجثاهزة االستشثراقيّة أو االستشثراقيّة الجديثدة 

ة مثثثن الّصثثثور والتّبسثثثيطات المخلّثثثة : صثثثور التثثثي تسثثثجن واقثثثا النّسثثثاء والّرجثثثال العثثثرب المسثثثلمين فثثثي مجموعثثث
المبرقعات الالتي ال يرين النّورأ صور الّشيو  الثرياء متعّددي الّزوجاتأ صثور اليثدي المبتثورة والجسثام   النّساء

المرجومثثثةأ أو صثثثور الّشثثثرذ الحثثثالم التثثثي ترالثثثي الجميثثثا : رقصثثثات الثثثبطن والنّارجيلثثثة والبخثثثرة والعطثثثورات 
ث ل ة الّطوباويّة )والّصحراء... وس و لماالثي النّسثاء idéalisation utopiqueنحاول أخيرا تجنّب االستسالم للى ال مب

العربيّاتأ وسنمتنا عن الّركون للى وهم لسالم أصلّي أصيل يكفي أن نبحث عنه لنجدهأ ووهم فردو  نسائّي مفقود 
لنّسثائيّة. عنثدما نصثّر علثى مجاملثة الوصثياء علثى يجب أن نتذّكرهأ وهو وهم تـُواصل ترسيخه الكثير من الكتابثات ا

المقّد أ ينتهي بنا المر للى اتّباع نهجهم وطريقهم في المثلة والتّقدي  لما هثو تثاريخّي بشثرّي محثدود. فبالفقثدان 
ة اوالحداد المخلّص ال بالثّدفاع المهثوو  عثن آالهويّثةآ يمكثن أن نشثرع فثي تجديثد الفكثر والحيثاةأ بثل وتجديثد الحيث

 الّدينيّة نفسها. 
يمكن أن نقول لّن اإلسثالم شثأنه شثأن اليهوديّثة والمسثيحيّةأ ولكثن علثى طريقتثه الخاّصثةأ قثّدم دعامثة دينيّثة لسثلطة 
الّرجل على المرأةأ وللنّّثام البثوّي. يتاّلثم التّوّجثه التّوحيثدّي المتمثّثل فثي آأخثذ الّصثفات اإللهيّثة لألنثثوّي المثومّي 

و مثثن خثثالل انيثثات التثثي تقابثثل بثثين ّللّا مثثن ناحيثثة 18لثثه خثثالف أبثثوّيآ )مجلثثة ترانسثثيوروبّيانأ وتحويلهثثا لصثثالم ل
وانلهة النثويّة القديمة من ناحية أخرىأ وهي آلهة كانت هاّمة في البنتيونالال العربثّي ماقبثل اإلسثالمّي : آ... ومثن 

و هثذا 117-4/116ا ولن يثدعون لالّ شثيطانا مريثداآ )يشرك باّلّل فقد الّل الالال بعيدا. لنب يثدعون مثن دونثه لالّ لناثث
الحّط من شأن النثوّي والمومّي يّهر وال شّك في آاالنتقال من البداهة الموميّة للى انعثدام البداهثة الثذي يتّسثم بثه 

أكيثثد البثثّوة البثثوّيآأ وفثثي تأكيثثد للوّيفثثة البويّثثة وبالتّثثالي الّرمزيّثثة. ولكثثن يمكثثن أن نالحثثّ فثثي القثثرآن مثثيال للثثى ت
البيولوجيّثثةأ وهثثو مثثا أّدى للثثى تشثثديد الّرقابثثة علثثى الحيثثاة الجنسثثيّة للنّسثثائر الحرائثثر وللثثى تأكيثثد عالقثثات القرابثثة 

و حرصا على عثدم اخثتالط انبثاءأ كمثا 65/1؛ 2/234البيولوجّيّنة. فالقرآن قد فر  العّدة على المطلّقة والرمل )
و. ثثثّم لنّثثه دّعثثم نمثثط زواع 5-33/4وأ ومنثثا التّبنّثثي )24/6حثثّف آاللّعثثانآ ) مثثنم الثثّزوع الثثذي يشثثّك فثثي زنثثا زوجتثثه

آالتّبعّلآ الذي يكون فيه الزّوع آسيّداآ وزوجثا فثي آنأ محّرمثا أشثكاال أخثرى مثن االقتثران يبثدو أّن العثرب القثدامى 
ع آاالستبالثاعآ الثذي يلغثي ينتسب فيه الطفثال للثى قبيلثة الّمأ وزوا  عرفوها ومنها زواع آالّصديقةآأ وهو زواع

دور البّوة البيولوجيّةأ ويتمثّثل فثي أن آيقثول الّرجثل المرأتثه لذا طهثرت مثن طمثهثا : أرسثلي للثى فثالن فاستبالثعي 
منهأ ويعتزلها زوجها وال يمّسها أبدا حتّى يتبيّن حملها من ذلك الّرجل الثذي تستبالثا منثه... ولنّمثا يفعثل ذلثك رغبثة 

 و  69-63ان : ب   عأ مرنيسي. )لسفي نجابة الولدآ
ونجد حّطا صريحا من شأن المومة والنثوّي في انيات التي تعلن أفالليّة الّرجل على المثرأةأ ومنهثا : آولهثّن مثثل 

و. ولهثذه الفالثليّة مّثاهر عثّدة : فهثي 2/228الذي عليهّن بالمعروفأ وللّرجال عليهّن درجةأ وّللّا عزيثز حكثيمآ )
تعثود للثى الّصثيغة الثّنائيّثة لعمليّثة الخلثف اإللهثّي. فثاّلّل لذ خلثف آالثذّكر والنثثىآأ خلثف الثذّكر قبثل  أفالليّة أنتولوجيّة

النثىأ أو خلف النثى من الذّكرأ بما أّن حثّواء قثد أخرجثت مثن جسثد آدم حسثب السثطورة الكتابيّثة والقرآنيّثة. وهثذه 
امةآأ الذي كان له شأن هثاّم فثي المجثالين الخثاّص والعثاّم. نجثد للى آمبدل القو الفالليّة سياسيّة أيالاأ تعود خاّصة 

لعالنا عن هذا المبدل في سورة النّساء : الّرجال قّوامون على النّساء بما فاّلل ّللّا عليهّن بعالثهم علثى بعث أ وبمثا 
فعّثوهّن واهجثروهّن  أنفقوا من أموالهم. فالّصالحات قانتات حافّات للغيب بما حفّ ّللّاأ والالّتثي تخثافون نشثوزهنّ 

 و34عليّا كبيرا.آ )النّساء/في المالاجا واالربوهّنأ فإن أطعنكم فال تبغوا عليهّن سبيال لّن ّللّا كان 
هذه انية هي التي تسّن الرورة طاعة الّزوجة زوجها وحّف الّزوع في تأديبهثا ومعاقبتهثا. ولكثّن مبثدأ القوامثة الثذي 

المفّسرون القدامى للقول بأّن المرأة وكذلك الخنثى المشكل والعبثد وغيثر هثهالء تنّص عليه انية هو الذي يرجا لليه 
من المقصيّينأ ممنوعون من تولّي آالوالياتآ الخاّصثة والعاّمثة. هثذا اإلقصثاء تدعمثه آمهّسسثة الحجثابآ التثي لثم 
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اء االجتمثاعّي وعثزل تكن تعني في عهد الّرسول مجّرد قطعة قماش مسدلة على جسثد المثرأةأ بثل تعنثي تقسثيم الفالث
اللّتثين تفرالثان  33/32أ 33/53النّساء الحرائر في المجال الخاّص. وتّهر فالائيّة مفهوم آالحجابآ في انيتثين 

هذا الفصل على نساء الّرسولأ وتأمرهّن بـآأن يقرن فثي بيثوتهّنآ وال يتبثّرجن. أّمثا الحجثاب باعتبثاره قطعثة قمثاش 
مثن سثورة النّثورأ وفيهثا أمثر لجميثا النّسثاء بثأن آيالثربن  30يّهر في انية فهو تجسيد لمهّسسة الحجاب عموما 

بخُمرهّن على جيوبهّن وال يبدين زينتهّنآ لالّ لمن كان من المحارم. وقد ذكر المفّسرون القدامى وّيفثة أخثرى لهثذه 
 مةو.سالآالخمرآ هي التّمييز بين الحرائر واإلماءأ فاإلماء غير معنيّات بهذا اللّبا  )بن 

لّن مبدأ القوامة الذي يفر  طاعة الّزوجة لزوجها ال ينجّر عنه فحسب عزل النّساء عن الحياة الّسياسيّةأ بثل لّن لثه 
وأ ويهّكثده الفقثه مثن عثّدة 4/59نّيرا في الحياة العاّمة هو واجب الّطاعة نحو آأولي المرآأ الذي يهّسسه القرآن )

و آليّات تمثّل آسثلطة تحثّد مثن الّسثلطةآ. لّن بثين الحقلثين الخثاّص والعثاّم مناحأ منها عدم تنصيصه على مهّسسات أ
عالقة آمرآتيّةآ : كّل منهما ينعك  على انخر. فواجب الّطاعة يجما بينهما مثن حيثث أنّثه يحمثل بنيثة انصثهاريّة ال 

لثثى لقامثثة هيئثثات تسثثاعد علثثى الفصثثل بثثين الوّثثائف )علثثى الفصثثل بثثين الخصثثم والقاالثثي مثثثالو وال تسثثاعد عمومثثا ع
تجّسثد علثى  4/34وعلى ّهور مشهد سياسّي حقيقّي. فـآأسباب النّزولآ التي تفّسر بهثا انيثة  tierceitésالتّثليث 

. تثذكر أسثباب النّثزول بخصثوص هثذه انيثة قّصثة آعنثف dépolitisanteأحسن وجه هثذه البنيثة النّافيثة للّسياسثّي 
فيأمر بعقابهأ فتنزل انية لتعتر  علثى هثذا الثّرأي : آ... حثّدثنا الحسثن :  أسرّيآ تحتكم فيها الّزوجة للى الّرسولأ

أّن رجال لطم امرأتهأ فأتت النّبّي )صوأ فأراد لن يُق ّصها منهأ فأنزل ّللّا : الّرجال قّوامون على النّسثاء )...وأ فثدعاه 
و. تنثزل انيثة لذن لينسثحب الّرسثول 3/60بثرّي النّبّي )صوأ فتالها عليهأ وقثال : أردت أمثرا وأراد ّللّا غيثره.آ )الطّ 

باعتباره حكماأ وليفّو  أمر الّزوجة للى زوجها ويبطل العقوبة التي قّررها في البداية. اإلمكانيّثة التثي تبطلهثا انيثة 
ليست فحسب عقاب المعتديأ بل فعل اللّجوء للى هيئثة ثالثثة مثن شثأنها أن تثهّدي للثى الفصثل الواالثم بثين وّيفتثي 

هودة بثين الذي يذّكرنا باالنصهار في قّصة الفارسة المو  ّزوع والّسيّدأ ووّيفتي الخصم والقاالي. لنّه للغاء الثّالثال
 وّيفتي الوالي والعّم. 

ومن حيث الوالعيّات القانونيّةأ من الواالم أّن المنّومة الفقهيّة تقوم على هرم اجتماعّي أعاله الّرجل تليه المثرأةأ 
و فثالمرأة تسثاوي تقريبثا نصثف رجثل : تثرث نصثف مثا يثرث 155المثة ثثّم الّطفثل والمجنثون. )الّشثرفيأ  ثّم العبد ثمّ 

الّرجلأ وتعّد شهادة المثرأتين مالثاهية لشثهادة الّرجثل الواحثد. وفيمثا يتمتّثا الّرجثل بميثزة تعثّدد الّزوجثات والتّطليثفأ 
لقول بثأّن للعبثد طبيعثة مشثتركةأ فهثو آفثي الوقثت نفسثه تحرم المرأة أحيانا من حّف اختيار زوجها. وربّما أمكن لنا ا

: آعبثدآو وللمثرأة طبيعثة مزدوجثةأ فهثي فثي الوقثت نفسثه تثرّد للثى عبثد  2شيء وشخصآ )الموسوعة اإلسثالميّة 
مملوك وشخص حّر. فإالافة للى أّن نف  المبدل المتعلّف بقصر الحقوذ على النّصف ينطبف على العبد الذّكر والمرأة 

فثإّن عقثثد الثّزواع والمهثر الثثذي يُثدفا للثى المثثرأة أو وليّهثاأ يحثّوالن المثثرأة للثى مملوكثة لزوجهثثا تخالثا للثثى  الحثّرةأ
و : آوالقول الّشافي فيه أّن النّكاح نوع رّذأ فهثي 1111آمالكيّة غير المالآ. ولذلك يقول الغزالي حّجة اإلسالم )ت 

و 64-62/ 2ب منهثا فثي نفسثها مّمثا ال معصثية فيثه...آ )الغزالثّي رقيقة لهأ فعليها طاعة الّزوع مطلقا في كّل مثا طلث
لكّن المرأةأ باعتبارها أيالا حّرةأ ال تخالا للى العمليّات القانونيّثة التثي يخالثا لليهثا المملثوك التّثاّم العبوديّثةأ وهثي 

 البيا والهبة والكراء...
نّن ، وهون  ساسوا مقولوة ثقافيّوة ، التن تترر   يضا بـ النّوع االرتماgender  * نسبة إلى الرندر

بانتبوار  م قوى بيولوريّوا، وت نون األدوار واالمتالفوات التون  sexوسياسيّة تمتلوف نون الرونس 
تقّررهووا وتبنيهووا المرتم ووات لكووّل موون الّرروول والموور  . والب"ووث فوون الرنوودر يمّكننووا موون ت وووي  

نا  ّن االمتالف بين الّررل والمر   مبنّن ثقافيوا الماهويّة البيولوريّة بالبنائيّة الثّقافيّة، ب"يث يتبيّن ل
وإيووديولوريّا ولوويس نتيرووة "تميّووة بيولوريّووة. ثووّ  إّن هووةا المفهووو   دا  ف وول فوون الواقووع وب"ووث فوون 
مروواالت التّنميووة موون "يووث التّقسووي  االرتمووانّن لووندوار. إالّ  نّنووا يرووب  ن ننتبووه إلووى النّقووائ  

د يؤول إلى روهر  الفوارد من رديد بين الّررل والمر  ، فيلغن فن هةا المب"ث : فهو ق  الكثير 
واقوع اضوقرابات الرنودر ويفضوون إلوى انتبوار الرسود ونوواب سولبيّا متقوباّل لليوديولوريا الرندريّووة 
المهيمنة، وال"ال  ّن الرسد يبنن  نوثته  و ةكورته  و غير ةلك فون  شوكال إبدانيّوة تت"وّدب البنواب 

ت، ويمكن  ن تقع مارج البناب الثّنائّن : ررل/امر  . ثّ  إّن الرندر لويس الم"وّدد االرتمانّن للهويّا
فووون الّدراسوووات  intersectionalityالو"يوود لالنتمووواب االرتموووانّن. ولنشوور إلوووى مفهوووو  الت قوواقع 

األمريكيّووة الم اصوور ،  ي تقوواقع  شووكال الرووور الممتلفووة لوودب األصووناف االرتمانيّووة المهّمشووة، 
لسوووادهّن   مووع مفهووو  ال نصوور والّقبقووة والرنوودر فوون كيفيّووة نووي  النّسوواب الّسووود مووثالب"يووث يرت

 و نوثتهّن وقبقتهّن فن الوقت نفسه.
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 لفراط الجندرـ الحاديّة والثّنويّة 

  رجاء بن سالمة

بإقامثثة مراتبيّثثة ال تكتفثثي المركزيّثثة القالثثيبيّة التّيولوجيّثثة بسياسثثة واقثثا الجسثثاد الذّكوريّثثة والنثويّثثة وغيرهثثاأ و
الوالثثعيّات القانونيّثثةأ بثثل لنّهثثا تنشثثر راياتهثثا علثثى كثثّل النشثثطة الخياليّثثة والنّّريّثثة بخلثثف جثثداول الثثذّكورّي والنثثثوّي 
وخلف أساطير االختالف الجنسّي. لقثد سثمحت الّصثياغة الثّنويّثة لعمليّثة الخلثف اإللهثّي للقثدامى بتشثبيه حثّواء بثالفرع 

و. هثذا الفثرع الثذي تمثّلثه المثرأة سثيكون 68ّن آالصل أفالل من الفثرعآ )ابثن أبثي الاّلثيافأ وآدم بالصلأ علما بأ
مبصوما بالاّلعف النتولوجّي الذي تهّكثده سثمتان : الكثذب والكيثد المنسثوبان للثى المثرأة فثي سثورة يوسثف خاّصثةأ 

ا على نحثو مثا : يبثدو أّن الّرسثول قثد لعثن والّزينة والّزيف اللّذان يجعالن من هذا المخلوذ آالمتبّرعآ كائنا استيهاميّ 
والنّامصثة والمتنّمصثة ]التثي تنتثف   آالواصلة والمستوصلة ]التثي تالثا شثعرا اصثطناعيّا[ والواشثمة والمستوشثمة

شثثعر وجههثثا[ والمنفلجثثات ]الالتثثي يباعثثدن بثثين أسثثنانهّن لتحسثثينها[ والمغيّثثرات خلثثف ّللّاآ )صثثحيم مسثثلمأ كتثثاب 
نا سمات الكذب والّزينة بالثّنائيّة الهاّمة المهّسسة للفكر الميتافيزيقّي : محسو /معقولأ اتاّلم ما اللّبا و. ولذا ربط

تنبنثي فثي الوقثت نفسثه علثى  phallogocentrismeفي المركزيّة القاليبيّة التّيولوجيّة من مركزيّة قاليبيّة عقليّة 
أنثويّاأ على نحو ما بيّنه جاك دّريدا في أفثف الفكثر الغربثّي. الحّط من شأن الكتابة والحّط من شأن النثوّيأ أو ما يعّد 

فثنائيّة محسو /معقول يمكن أن نترجمها بثنائيّة اللّفّ/المعنى : فقد تثرّدد عمومثا لثدى اللّغثويّين والنّقّثاد القثدامى أّن 
أو زينة آتُخرعآ المعنثى وأ واعتبر القدامى المعنى واللّفّ لباسا 1/124آاللّفّ جسمأ وروحه المعنى.آ )ابن رشيف 

في آالمعر  الحسنآ. وهنا نجد اإلحالة علثى النوثثة باعتبارهثا مثن بثاب المحسثو  ومثن بثاب اللّفثّأ ال سثيّما أّن 
اللفثثاّ تشثثبّه بثثـآالجواري فثثي المعثثار  الحسثثنةآأ ال سثثيّما أّن بعثث  البالغيّثثين يتحثثّدثون عثثن آتبثثّرع الّداللثثةآ. 

ير النّقّثاد الّشثعراء مثن الالّمعقثول والمحثال الثذي يترّصثدهم لذا انسثاقوا وراء فتنثة و. أالف للى ذلك تحثذ2)الجرجاني
اللّفثثّأ أو بثثالغوا فثثي تصثثيّد الّصثثور البالغيّثثة التثثي كثثانوا يسثثندون لليهثثا وّيفثثة تزيينيّثثة. وتتطثثابف مثثا ثنائيّثثة المعنثثى 

والوعثاء الّسثلبّي النثثوي وقثد اسثتجلبت مثن الفلسثفة )الذّكورّي لذنو واللّفّ )النثوّيو ثنائيّة المبدل الذّكورّي الفاعل 
اليونانيّةأ وهي تتجلّى فثي حثديث ابثن سثينا عثن آالهيثولىآ وتشثبيهه ليّاهثا بثـآالمرأة الّدميمثةآ المفتقثرة للثى جمثال 

ّدد و. فثالنثوّي لذن هثو كثّل مثا يمنثا مثن تجلّثي الحقيقثة ويهث7-6:  2الّصورةأ آالخائفة من العدم المطلفآ)ابن سثينا
عمليّة لنتاجهاأ كّل مثا هثو ثثانوّي ومثا ذلثك يهثّدد الساسثّي : الّزينثة التثي قثد تحجثب الواقثاأ اللّفثّ الثذي يمتثّد كتابثة 
فيحجب المعنى الذي يفتر  أنّه متعالأ الوعاء الذي يمكن أن يبقى بال شكل... وباختصارأ نجد هنا صثورة سثبف أن 

أو التّقليص منثه. سثبيل اإلنسثان للثى ّللّا أو الحقيقثة يجثب أن يمثّر لذن اعترالتنا : الحجاب الخطير الذي يجب حجبه 
 عبر للغاء النثى أو للغاء النثوّي. 

أّما أسطورة االختالف الجنسّي التي تبنيها هذه المركزيّة القاليبيّة التّيولوجيّةأ فهي أسثطورة اخثتالف جنثدرّي وعثدم 
نسثانآ : آيثا أيّهثا النّثا  اتّقثوا ربّكثم الثذي خلقكثم مثن نفث  واحثدةأ اختالف جنسثّي بيولثوجّي. فثاّلّل خلثف كثذلك آاإل

و هثذا المعطثى الميثولثوجّي المتعلّثف بثـآالنّف  الواحثدةآ 4/1وخلف منها زوجها وبّث منها رجاال كثيثرا ونسثاء...آ )
ة )أي المتعلّقثة والجندريّ binarismeو بيولوجيّة ليست متناقالة ما الثّنويّة )monismeعالمة على وجود أحاديّة )

 modèleبالدوار االجتماعيّة الثّقافيّةو. ففي فالاء الثّقافة العربيّةأ يمكن أن نذهب للى وجود نمثوذع موّحثد الجثن  
unisexe  شثثبيه بثثالنّموذع الثثذي اكتشثثفه الكثثورLaqueur  فثثي فالثثاء الحالثثارة الغربيّثثةأ والثثذي هثثيمن علثثى كثثّل

الثّثامن عشثر. اللّغثة وبعث  التّصثّورات حفّثت لنثا آثثار هثذا النّمثوذع : تصّورات الجثن  والجنثدر للثى حثدود القثرن 
فالّرجل الذي لم يتزّوع بعد يسّمى آبكراآ كما تسّمى المثرأة. والعالثو الجنسثّي يسثّمى آفرجثاآ لثدى المثرأة والّرجثلأ 

ه يعنثي آموالثا القطثا مثن ولن كان الفرع يعني آالخلل بين الّشيئينآ والثـُّلمة والخواء. والختان يعني القطاأ ولكنّث
وأ لّن عبثارة آالّرجثل البّثرآ تعنثي مثن بثين مثا clitorisالذّكر والنثىآ. ويقيم القدامى تناّرا بين الثذّكر والبّثر )

و وهي آالجلدةآ آالتي تقطثا مثن ذكثر الّصثبّيآ تسثتعمل أيالثا prépuce)  تعني الذي آلم يختنآ. كما أّن آالقلفةآ
و. ورغثم 35حديث ابثن الجثوزّي عثن دور قطثا القلفثة فثي الثمان العفّثة للّرجثال والنّسثاء ) للنّساءأ وهو ما يفهم من

انفراد المرأة بوّيفة اإلنجابأ فإنّهم تصثّوروا أنّهثا تشثترك مثا الّرجثل فثي القثذفأ واعتبثروا آماءهثا آ آشثرطا فثي 
نثثّي الّرجثثل وحثثده بثثل مثثن الثثّزوجين جميعثثا لّمثثا مثثن مائثثه ومائهثثاأ أو مثثن مائثثه ودم  االنعقثثادآ : آالولثثد ال يخلثثف مثثن م 

و. هثثذا التّنثثاّر بثثين أعالثثاء المثثرأة وأعالثثاء 2/58الحثثي ... وكيفمثثا كثثان فمثثاء المثثرأة ركثثن فثثي االنعقثثادآ )الغزالثثي
وبالنّصوص الّطبّيّثة التثي تحيثل للثى جثالينو أ فثأبو زكريثا   الّرجل يتدّعم بحديثهم عن آالفرع المقلوبآ لدى المرأة
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الت التّناسثثل فثثي اإلنثثاث موالثثوعة داخثثل الثثبطن ومطبوعثثة علثثى الميثثل للثثى مثثا هنثثاك.آ )التّيفاشثثّي الثثّرازي يعتبثثر آآ
 و.230

وبما أّن أفالليّة الّرجل على المرأة كانت من تحصيل الحاصل وال تكاد تحتثاع للثى الكثيثر مثن الدلّثةأ فثإّن القثدامى قثد 
مة الذي يحكم المجال الخاّص بإنفاذ الّرجال على النّساء وعدم اكتفوا بالّدور والتّسلسل المتمثّلين في تبرير مبدل القوا

أهليّة النّساء لالالطالع بالوّائف العاّمةأ وبتبرير اإلنفاذ وعدم الهليّثة هثذين بمبثدل القوامثة ذاتثه. ولكثّن المفّسثرين 
قثل وديثنآ حسثب الحثديث لجهوا أحيانا للى االختالفات الكّميّثة التثي تجعثل المثرأة رجثال ناقصثاأ فالنّسثاء آناقصثات ع

النّبوّي )البخاريأ كتاب الحي و. والّرجال أقوى وأشّد لنّهم أكثر حرارة ويبوسثةأ أّمثا النّسثاء فأالثعف وألثين لغلبثة 
و. فالنّسثاء رجثال 2/1430البرودة والّرطوبة عليهّنأ حسب المعرفة آالعلميّثةآ الّسثائدة فثي ذلثك العصثر. )القرطبثّي 

 هّن الحرارة الحيويّة التي تهّدي للى االكتمالأ وتدفا بالعالاء التّناسليّة للى الخارع. ينقصهّن العقل كما تنقص
 

هذه الحاديّة البيولوجيّة القديمة عّوالثتها ثنويّثة أريثد بهثا تثدارك التّثداخل الحثديث بثين الدوار الجندريّثة. هثذا مثا قثد 
ا أّن آالفثرعآ لثم يعثد يعنثي لالّ عالثو المثرأة وحثدهاأ يفّسر في جانب اختفثاء مفهثوم الفثرع فثي العربيّثة الحديثثةأ بمث

بحيث أّن المرأة أصبحت وحدها تمثّل االفتقار البشرّي. ففي الكتابات الّسلفيّة الجديثدة يتغلّثبأ فيمثا يبثدو لنثاأ المكثّون 
هار لذا تجلّىأ وما خلف الثّنوّي للخلف اإللهّي على المكّون الحادّي. هكذا تبتدع سورة اللّيل : آواللّيل لذا يغشىأ والنّ 

و فالثّنائيّة الّزمنيّة : اللّيل/النّهار تعقبها الثّنائيّة الجنسيّة آ ذكر/أنثى التثي 3-92/1الذّكر والنثىأ لّن سعيكم لشتّىآ )
تكون بثذلك فثي مثثل بداهثة الولثى. يقثوم الّشثعراوّيأ وهثو مثن المفتثين المعاصثرين الكثثر شثعبيّة فثي مصثر والعثالم 

بالخطوة الحاسمةأ فيشبّه الثّنائيّة الثّانية بالولى دون أن يحيل مباشرة للى انيثة. وهثو يسثتخدم هثذا التّشثبيه  العربيّ 
سياسيّا لكي يزيل الّشرعيّة عن عمل النّساء خارع البيت :آ... لو اتّحدت مهّمثة الجنسثين مثا كثان هنثاك الثرورة فثي 

رب لذلك مثال بآية كونيّة موجودة في الوجود هي الثّزمن.. فثالّزمن أن ينقسم الجنسان للى نوعين : ذكر وأنثى. ولنال
وعثاء الحثداث... وهثثو قسثمان : ليثل ونهثثار... الثّزمن كجثثن  : وعثاء لألحثداث وكنثثوع فالنّهثار لثه مهّمثثة واللّيثل لثثه 

لوجيّتثه الجندريّثة و ورغم اّدعثاء الّشثعراوّي اإلحالثة للثى معطيثات البيولوجيثا الحديثثةأ فثإّن ليديو 2/203مهّمة...آ )
تجعله يرّدد بخصوص الّرجل والمرأة الثّنائيّة الرسطوطاليسيّة : ليجثابّي/ سثلبّي : آلّن المواقعثة بثين الّرجثل والمثرأة 
يقوم الّرجل فيها بدور ليجابّي لنّثه يقثذف الحيثوان المنثوّي مثهّهال لإلخصثابأ وهثو فثي هثذه الحثال يبثذل جهثدا كبيثرا 

ء قذف هذه المحتويات الحيويّةأ ولكّن دور المرأة سلبّي لّن لفرازاتها أثناء الممارسة الجنسيّة ويسفم طاقة هائلة لقا
ال تحمل عنصر الحياة في تّوها لنّما المقصود من هذه اإلفرازات تشحيم الذّكر )القاليبو حتّى يسهل اإليالع وحتّثى ال 

ه ليجثثثابّي والمثثثرأة دورهثثثا سثثثلبّي أو أقثثثّل ليجابيّثثثةآ. لثثثذلك فالّرجثثثل دور  تصثثثادفه أيّثثثة صثثثعوبة أثنثثثاء اإلتيثثثان )...و
 و19/ 1)الّشعراوي

فمن نّام فكرّي يزاوع بين الحاديّة البيولوجيّة والثّنويّة الجندريّةأ انتقلنا للى ثنويّة تجوهر الفثوارذ بثين الجنسثينأ 
لخطاب الّسلفّي أو الّسلفّي الجديثد. وتحاول اعتبارها آطبيعيّةآ وآوجوديّةآ. ولكّن هذه الثّنويّة ليست مقصورة على ا
التثثي تلثثّم علثثى  différencialismeفثثالفكر النّسثثوّي العربثثّي غالبثثا مثثا اتّجثثه نحثثو نثثوع مثثن االختالفيّثثة الجنسثثيّة 

آخصوصيّة المرأةآأ وهي اختالفيّة تمتزع أحيانا بنزعة ثقافويّة تلثّم علثى خصوصثيّة أو أصثالة عربيّثة. ولثذلك نجثد 
ذا الفكر لدانة متسّرعة لفرويدأ ومقارنة بينه وبين الغزاليأ وتفاليال لهذا الالهوتّي الّشديد الكثره لدى بع  أقطاب ه

و ال لشثيء لالّ لّن الغزالثيأ 753أ 217ومثا بعثدها؛ سثعداويأ  24للمرأة على مهّس  التّحليثل النّفسثّي )مرنيسثّيأ 
ليجابيّة أثناء العمليّة الجنسثيّة وأثنثاء اإلخصثاب. ولثذلك نسثي انطالقا من الحاديّة البيولوجيّة القديمةأ ذكر أّن المرأة 

الفكر النّسوّي الخلفيّة الكونيّة التي نجدها وراء الحاديّة الفرويديّةأ وأغفل أفكثاره عثن عثدم التّطثابف بثين التّشثريحّي 
يثر مثن الكتابثات النّسثويّة فثي فثّم والنّفسّي وعن االزدواجيّة الجنسيّة النّفسيّة التي تحملها كّل ذات بشثريّة. وتقثا الكث

جوهرة الفوارذ بين الجنسينأ فتتحّدث عن آخصوصيّةآ النّساء وعن آكتابة نسثائيّةآ. ومثن نّريّثة الجنثدر نفسثها 
حسثب عبثارة   fétiches essentialisantsيمكن أن تخرع من جديدأ وخالفا لما هو متوقّثا آمعبثودات ماهويّثةآ )

 بع  علماء االجتماع عن آالّسياسة القائمة على الجندرآ بل وعن آمأسسة الجندرآ.  و. وحديثا تحّدث43دّريداأ 
  

 تمزيف الحجابأ عودة الحجاب
لقد تساوقت عمليّثة التّحثديث العربثّي مثا محاولثة آتثأريمآ ولذن فتنسثيب لالختالفثات بثين الّرجثال والنّسثاء وتنسثيب 

أ والّدعوة للى خروع النّساء من الحجثاب ونثزعهّن النّقثاب الثذي يرمثز لحكام الفقه التّراتبيّة بـآفتم أبواب االجتهادآ
لليه. ففي بداية القرن العشرين كان لكلمة آسفورآ وقا سثحرّيأ وكانثت شثعارا يرمثز للثى التّقثّدم واالنفتثاح بالنّسثبة 

ي ّهثرت بمصثر سثنة للى المثرأة وللثى كثّل المجتمثا. أبثرز مثثال علثى هثذا المشثروع االنفتثاحّي مجلّثة آالّسثفورآ التث
و 1935طالثب التّونسثّي الّطثاهر الحثّداد )ت  1930ونادت بسفور المرأة والمجتما )بن سالمةو. ومنثذ سثنة  1915
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بالمساواة بثين المثرأة والّرجثلأ منّسثبا الحكثام التثي نثّص عليهثا القثرآنأ داعيثا للثى االنتبثاه للثى آمقاصثد الّشثريعةآ 
هيّة التي ال مجال لتقديسها. كتب الحثّداد بهثذا الوالثوح : آلقثد حكثم اإلسثالم فثي الخالقيّة عو  تقدي  الحكام الفق

آيات القثرآن بتمييثز الّرجثل عثن المثرأة فثي مواالثا صثريحة. ولثي  هثذا بمثانا أن يقبثل بمبثدأ المسثاواة االجتماعيّثة 
وروح الحثّف العلثىأ وهثو الثّدين  بينهما عند توفّر أسبابها بتطّور الّزمن ما دام يرمي في جثوهره للثى العدالثة التّاّمثة

و. ولكثن منثذ بدايثة القثرن العشثرين تالحقثت 43الذي يدين بسنّة التّدري  في تشريا أحكامثه حسثب الّطثوذآ )الحثّداد 
الحركات الصوليّة التي كانت أساسا حركثات مقاومثة لتحثّرر المثرأةأ داعيثة المثرأة للثى آالحجثابآ المالثاعف : للثى 

وو. بثثين الّسثثفور واالحتجثثاب Fétichiséقليديّثثة وللثثى ارتثثداء الخمثثار الثثذي أصثثبم شثثيئا معبثثوداالقيثثام بثثأدوارهّن التّ 
انتشرت على نحو جديد عقيدة سرمديّة الّشريعة وقداستهاأ وهي عقيدة تقوم على تحريم لعادة تأويل النّصوص التي 

را لهثذه العقيثدة التثي أصثبحت تنثت  عّدت آصريحةآ وآقطعيّةآ. عبارة آاإلسالم صالم لكّل زمان ومكانآ كانت شعا
وتنشر رف  التّاريم وعبثادة أحكثام الفقثه والهثو  الّرامثي للثى جعثل جسثد المثرأة المرئيّثا والملموسثا. هثذه العقيثدة 
ّّم مثن أطثراف  لقنّت لنا في المدار  الحديثة وتحّولت للثى هثذيان جمثاعّي منتشثر علثى نطثاذ موّسثاأ ومثدعوم ومثن

ّّمثثة المثثهتمر اإلسثثالمّيأ والفالثثائيّات العربيّثثة مختلفثثة أهّمهثثا : النّّثث ام الثثوّهّنابّي الّسثثعودّيأ وجامعثثة الزهثثرأ ومن
الّشعبيّة التي يّهر بها بانتّام شيو  يذّكرون بالموانا المتعلّقة بجسد المرأةأ والنّاشرون الذين يحيون كتب الوّعثاّ 

  الحنابلة ويملهون الّسوذ بأدبيّات احتقار المرأة وتأثيمها.
ولثثي  الحجثثاب المعاصثثر مجثثّرد عثثودة للحجثثابأ مجثثّرد لحيثثاء لحكثثام الفقثثه. فمنثثذ الثّثثورة اإليرانيّثثة انتشثثر النّمثثوذع 
المتناق  للمرأة المحّجبة ولكن العاملةأ المثرأة التثي تحمثل رواسثب مهّسسثة الحجثاب دون أن تكثون سثجينة البيثتأ 

حجابآ أو آالخمثثارآ أو مثثا أصثثبم يسثثّمى بثثـآالّزّي التثثي تّهثثر ويكثثون جسثثدها مثثا ذلثثك مشثثطوبا ممنوعثثا. فالثثـآ
اإلسثثالمّيآأ شثثأنه شثثأن لخصثثاء الثثّداللأ هثثو عمليّثثة آوسثثمآ جنثثدرّي لألجسثثادأ أكثثثر منثثه عمليّثثة وسثثم ليثثديولوجّي. 
فـآالّزّي اإلسالمّيآ محاولة إلعادة تنّيم الفوارذ بين الّرجال والنّساء بإحيثاء المنثا الثذي يشثطب جسثد المثرأة. لنّثه 

حاولة كذلك إلخالء الفالاء العاّم من الّرغبةأ ولكنّها محاولة تهول للى الفشثل وال بثّدأ وعلثى نحثو بثائ  : فانتشثار م
الحجاب يبسط ّالل عالم الحريم على المدينة الحاالرةأ واختزال المرأة في كونها أنثى تتبثّرع أو ال تتبثّرع يحّوالنهثا 

 تسعى لالّ بما تسمم به آلة التّأثّم والتّأثيم المكبّلة. للى آمواطنةآ من نوع خاّصأ ال تتحّرك وال 
 

 الّشريعة واالنفصام 
اختفت الوالعيّة القانونيّة للعبد والمة دون الّجة تذكرأ واختفت الحكام الفقهيّة المتعلّقة بالقانون الجنائّي في أغلثب 

ة المثرأة فلثم تتغيّثر جوهريّثا. فمثا زالثت تصثطدم البلدان العربيّة رغم تقنين القرآن لها في آآيات صريحةآ. أّما والعيّ 
المطالبة بالحقوذ الّسياسيّة والمدنيّة للمرأة بمبدل القوامة وتبعاتهأ كما تصطدم أيالا بالحديث القائثل : آال يفلثم قثوم 

تحثثرم ففثثي الكويثثت واإلمثثارات العربيّثثة المتّحثثدةأ   و.2/65ولّثثوا أمثثرهم امثثرأةآ )البخثثاريأ كتثثاب المغثثازي؛ الغزالثثي 
وفي البلدان التي يُسمم فيهثا للمثرأة بالتّرّشثم واالنتخثابأ تّثّل هثذه التّصثّورات  النّساء من حّف التّرّشم واالنتخابأ 

مهثّرة في الّسلوك االنتخابّي للنّساء والّرجالأ ال أدّل على ذلك من العف نسثبة تمثيثل المثرأة فثي البرلمنثات العربيّثةأ 
مجال الحثوال الّشخصثيّةأ تالثا أغلثب التّشثريعات العربيّثة المثرأة تحثت وصثاية الب  بالمائة. وفي 5فهي ال تتجاوز 

والّزوعأ وال تمنا تعّدد الّزوجات وتجعل الّطالذ بيد الّرجلأ وال تمنم الجنسيّة لبناء المتزّوجات من الجانبأ وتمنثا 
ة فثي هثذا المجثالأ رغثم البثه  الّسياسثّي زواع المسلمة من غير المسلم... يوجد وال شّك تفاوت بثين البلثدان العربيّث

شثرط أو   مثن الّطثالذ دون أ ومّكنت المثرأة 1957الذي تشترك فيه جميعا. ففي تون  منا تعّدد الّزوجات منذ سنة 
سببأ وتّم تعوي  واجب طاعة الّزوجة لزوجها بـآحسن المعاشرةآأ رغثم أّن هثذه المجلّثة نّصثت علثى أّن الب هثو 

ّّهثور آرئي  العائلةآ.  أّما في المملكة العربيّة الّسعوديّة مثالأ فيمكن أن نحّول الحّف في الوجه ذاتهأ أو الحّف في ال
للى مطالب سياسيّة دنيثا تمثّثل خطثوة أولثى نحثو الكرامثة والمسثاواة. ولكثن بصثفة عاّمثةأ ورغثم كثّل تنثّوع وتفثاوتأ 

اإلسالميّة عندما يتعلّف المر بالتّشريا لألسرة أو في مجال نالحّ نف  االزدواجيّة القانونيّة : آاللّجوء للى المصادر 
الحوال الّشخصيّة من جهة أولىأ والعثزوف شثبه الكلّثّي عثن هثذه المصثادر عنثدما يتعلّثف المثر بالتّشثريا فثي مجثال 

و. فمثا 311أالقانون المدنّي أوالقانون الجنائّيأ أو في عاّمة فروع القثانون الخثرى مثن جهثة ثانيثةآ )معجثم اإلسثالم
نسّميه اليوم آالّشريعةآ هو لجماال قانون الحوال الّشخصثيّة اإلسثالمّيأ أي : آخثر حصثن يالثمن اسثتمرار العالقثات 

 التّقليديّة بين الّرجال والنّساءأ وبعبارة أخرى : يالمن الحّط من شأن المرأة ومراقبة أفعالها وجسدها. 
ن ناحية أولىأ أصبحت هذه التّشريعات متناقالثة مثا الواقثا االجتمثاعّي الثذي والالّتارخيّة ال بّد أن تولّد االنفصام. فم

شثثهد ازديثثادا فثثي نسثثبة النّسثثاء العثثامالت وازديثثادا أهثثّم فثثي نسثثبة المتعلّمثثاتأ وتسيّسثثا متناميثثا للجمعيّثثات والحركثثات 
تثثرف الثثمنا أو صثثراحة النّسثثويّة. ومثثن ناحيثثة أخثثرىأ تتنثثاق  هثثذه القثثوانين مثثا أغلثثب الّدسثثاتير العربيّثثة التثثي تع

بالمساواة بثين الّرجثل والمثرأة. بثل كثأّن والثعيّة االنفصثام أصثبحت منهجثا أو كثالمنه  فثي تعامثل الثّدول العربيّثة مثا 
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ة دولة عربيّة علثى آاتّفاقيّث 14صادقت  2002االتّفاقيّات الّدوليّةأ بحيث أنّها تصادذ دون أن تصادذ. فإلى حّد سنة 
القالاء على جميا أشكال التّمييز الّد المرأةآأ ولكنهاأ باسم الّشثريعةأ تحفّّثت علثى مثواّد هاّمثة منهثا تحفّّثا يجعثل 

 1990/ 8/8المصادقة عليها بال جدوى تذكر. و لعّل آلعالن القاهرة حول حقوذ اإلنسان في اإلسثالمآ الّصثادر فثي 
ّّمة المهتمر اإلسالمّيآ ثمرة مأساويّة ش وهاء من ثمار هذا االنفصام والتّذبثذبأ فهثو ال يزيثد عثن تقييثد كثّل عن آمن

 25أ و24الحقوذ والحّريّات التي يعلن عنها اإلعالن العالمّي لحقوذ اإلنسان بأحكثام الّشثريعة اإلسثالميّة. فالماّدتثان 
هثذه الوثيقثة.آ وسياسثة  ترّددان أّن آالّشريعة اإلسثالميّة هثي المرجثا الوحيثد لتفسثير أو توالثيم أّي مثاّدة مثن مثوادّ 

الخطاب المزدوع هذه تمثّل أراليّة صالحة للتّراجا. فمنذ آمهتمر القثاهرة حثول الّسثكن والتّنميثةآأ الثذي انعقثد سثنة 
تعثثوي  مفهثثوم آالمسثثاواةآ بمفهثثوم آاإلنصثثافآ تلبيثثة لرغبثثات بعثث  الثثّدول العربيّثثة المثثهثّرةأ والتثثي   أ تثمّ 1994

أ وتتحفّّ على مبدل المساواة باسم الخصوصيّة الثّقافيّة أو الّشريعة : باسم الالّمساواة. تشّكك في كونيّة حقوذ المرأة
فالمرأة لثم تنفصثل بعثد عثن جسثد الّمثة : باسثم خصوصثيّة الّمثةأ نتمّسثك بدونيّثة المثرأة. وباسثم الحفثاّ علثى الّمثة 

 ها.وتطهيرها نطارد المثليّين ونفر  على الذّوات هويّات جندريّة ال تريد
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 أبنية المواطنة المنقوصةأ ثقافة التّمييز

 رجاء بن سالمة

 

لذا أردنا أن نتأّمل ما قطعته المرأة التّونسيّة من أشواط نحو المساواة والمواطنة التّاّمةأ وما قطعه المجتما التّونسّي 
 لجماليّتين ليجابيّتين : من أشواط نحو التّحديث الّسياسّي واالجتماعّي والفكرّيأ أمكن لنا أن نبدي مالحّتين 

 / لّن مجلّة الحوال الّشخصيّة التّونسيّة هي الكثر تطّورا في العالم العربّي.1
/ لّن سياسثثة الّدولثثة التّونسثثيّة منثثذ االسثثتقالل للثثى اليثثوم تسثثير عمومثثا نحثثو النّهثثو  بثثالمرأة ونحثثو اإلصثثالحات 2

 القانونيّة الهادفة للى تحقيف المساواة.
ّّفثر ونكتفثي بترديثد خطثاب المكاسثب والمنجثزات. فثالفخر ولكّن هذا ال مشهد العاّم يجب أن ال يجعلنا نطلف صيحات ال

بالنّف أ سواء كان فرديّا أو جماعيّاأ موقثف نرجسثّي بثدائّي متنثاق  مثا مثا تقتالثيه الثذّات الحديثثة المسثهولة ومثا 
ّم لّن المسثاواة ومبثادع حقثوذ اإلنسثان عاّمثة ليسثت تقتاليه الّديمقراطيّة من تقييم ونقد ومساءلة واختيار للممكن. ث

شيئا ثمينا يمكن أن نحّصله في قبالة اليدأ وللى ما النهاية لثهأ بثل لنّهثا أفثف تسثير نحثوه اإلنسثانيّة جمعثاءأ فتقتثرب 
 منه تدريجيّا دون أن تّدعي بلوغه في يوم من اليّام. 
 توحأ وبالنّّر للى هذا الفف المفتوح نقّدم هذه المالحّات. بدل االكتمال المغلف الموهومأ نفاّلل لذن الفف المف

 فداخل المشهد العاّم الماليء توجد المناطف المّلمة التّي نجملها في ما يلي : 
  
 الالّمساواة في القانون : -1

آالب رئثي   رغم أّن مجلّثة الحثوال الّشخصثيّة التّونسثيّة هثي الكثثر تطثّورا فثي العثالم العربثّيأ فهثي تثنّص علثى أنّ 
ال يزال حلما مستحيالأ وال تثنّص  1930العائلةآأ وال تالمن المساواة في اإلرثأ وكأّن ما طالب به الحّداد منذ سنة 

على حّريّة المرأة في اختيار قرينها بقطا النّّر عن معتقثده الثّدينّي... وقثد تحفّّثت تثون أ مسثايرة فثي ذلثك البلثدان 
الساسيّة للمرأة, على مواّد من آاتّفاقيّة مناهالة جميثا أشثكال التّمييثز الثّد المثرأةآأ  العربيّة التي ال تالمن الحقوذ

بخصثثثوص جنسثثثيّة الطفثثثال واالعتثثثراف بثثثنف  الحقثثثوذ والواجبثثثات أثنثثثاء الثثثّزواع وعنثثثد فسثثثخه  16منهثثثا المثثثاّدة 
ث )انّر أبحاث سثناء بثن عاشثور والمسهوليّات في ما تعلّف بالوالية على الطفال وفيما يخّص اللّقب العائلّي والميرا

فيما يخّص حركة الشخاص وحّريّة اختيار مقّر سكناهم ولقاماتهمأ وهو  15وحفيّة شقيروأ بل تحفّّت على الماّدة 
 ما يتناق  ما الّدستور التّونسّي )الفصل العاشرو وما حّريّة النّساء التّونسيّات الفعليّة في الّسفر واإلقامة.

التّونسّي ال يجعل الّشريعة مصدرا للقانونأ ويكتفي بجعثل اإلسثالم آديثن الّدولثةآأ تتّسثم الّسياسثة  ورغم أّن الّدستور
التّونسيّة القانونيّة بنف  التّرّدد الملحوّ في بقيّة البلدان العربيّةأ التّثرّدد بثين المرجعيّثة المدنيّثة الحديثثة والمرجعيّثة 

تلخيص هذه الوالثعيّة كالتّثالي : آاللّجثوء للثى المصثادر اإلسثالميّة عنثدما الفقهيّة العتيقةأ وقد أمكن لبع  الباحثين 
يتعلّف المر بالتّشريا لألسرة أو في مجال الحوال الّشخصيّة من جهة أولىأ والعزوف شبه الكلّّي عن هثذه المصثادر 

اّمثة فثروع القثانون الخثرى مثن عندما يتعلّف المر بالتّشريا في مجال القانون المثدنّي أو القثانون الجنثائّيأ أو فثي ع
جهة ثانيةآ. فما نسّميه اليوم آالّشريعةآ هو لجمثاال قثانون الحثوال الّشخصثيّة اإلسثالمّيأ أي : آخثر قلعثة مثن قثالع 
التّقليدأ آخر ترسانة من الحكام التي تالمن استمرار العالقات التّقليديّة بين الّرجثال والنّسثاءأ وتالثمن دونيّثة المثرأة 

ا. توجد آنصوص قطعيّةآ كثيرة في القرآن لم يعد معموال بهاأ ولكن عندما يتعلّف المر بالمرأةأ يتّم لخراع ومراقبته
 هذه الحّجةأ وكأّن النّصوص القرآنيّة في ما يخّصها تصبم أكثر قطعيّة وصراحة.

  
 دها في مواقا صنا القرار.الالّمساواة الّسياسيّةأ ونقصد بها العف المشاركة الّسياسيّة للمرأة والعف نسب وجو-2

وتشمل المشاركة الّسياسيّة كّل مّاهر االهتمام بالّشأن العاّم كاالنتخاب والتّرّشم وممارسة العمل الجمعيّاتّي والنّقابّي 
والتّعبيثثر الّسياسثثّي بالتّّثثاهر فثثي المثثاكن العاّمثثة والتّوقيثثا علثثى العثثرائ  واالعتثثرا  علثثى الّسياسثثة المحلّيّثثة أو 

يّثثة أو الّدوليّثثةأ كمثثا تشثثمل تقلّثثد الوّثثائف التّسثثييريّة علثثى مسثثتوى الّسثثلطتين التّشثثريعيّة والتّنفيذيّثثة. ووالثثعيّة اإلقليم
المرأة التّونسيّة في هثذا المجثال شثبيهة بوالثعيّة النّسثاء العربيّثات عمومثا. فثرغم ازديثاد نسثبة النّسثاء العثامالت فثي 

فثثإّن مقيثثا  تمكثثين المثثرأة المعتمثثد مثثن قبثثل آبرنثثام  المثثم المتّحثثدة البلثثدان العربيّثثةأ وتالثثاعف نسثثب المتعلّمثثاتأ 
اإلنمثائّيآأ وهثثو حصثثيلة مهّشثرات متوّسثثط الثثّدخل للفثثردأ ونسثبة النّسثثاء فثثي الوّثثائف المهنيّثةأ وحّصثثة النّسثثاء فثثي 

بحيثثث تثثأتي  مقاعثثد البرلمثثان علثثى التّثثوالي...أ آيكشثثف بوالثثوح أّن البلثثدان العربيّثثة تعثثاني مثثن نقثثص الفثثت للنّّثثرآأ
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المنطقة العربيّةأ رغم ثراء الكثير من بلدانها في المرتبثة قبثل الخيثرة بثين منثاطف العثالمأ ولثم تقثّل عنهثا لالّ لفريقيثا 
الّصادر عن برنام  المم المتّحدة اإلنمائّيأ انّر بحثنا  2002جنوب الّصحراء.) تقرير التّنمية البشريّة العربيّة لعام 

للمشاركة الّسياسيّة...و ولذا قصرنا نّرنا على واحد من المهّشرات التي تعك  بوالثوح مشثاركة عن آأهليّة المرأة 
/ 5,7  المرأة في الحياة الّسياسثيّة هثو نسثبة تمثيثل النّسثاء فثي البرلمنثات العربيّثةأ وجثدنا أّن هثذه النّسثبة ال تتجثاوز

ذ. ورغثثم االرتفثثاع الّطفيثثف لهثثذه النّسثثبة فثثي وهثثي أالثثعف نسثثبة تمثيثثل برلمثثانّي للنّسثثاء فثثي العثثالم علثثى اإلطثثال100
وأ فثثإّن المقارنثثة 5أ6والجزائثثر  8أ10أ والمغثثرب  5أ11تثثون  لذا مثثا قورنثثت بغيرهثثا مثثن البلثثدان العربيّثثة )تثثون 

ولفريقيثثا  5أ16أ وأمريكثثا  7أ39المعثثّدل العربثثّي العثثاّم )أوروبّثثا الّشثثماليّة   بمنثثاطف العثثالم الخثثرى تهّكثثد مثثدلوالت
و.. وتبثثثيّن اإلحصثثثائيّات التثثثي يوفّرهثثثا مركثثثز البحثثثوث 2002النّسثثثاء فثثثي البرلمنثثثاتأ االتّحثثثاد البرلمثثثانّي و )6أ13

والّدراسات والتّوثيف واإلعالم حول المرأة بتون  أّن نسب حالور النّساء ووجودها في مواقثا صثنا القثرار الثعيقة 
 مجال  العلميّة الجامعيّة...في أحزاب المعارالة وفي الجمعيّات غير الحكوميّة والنّقابات وال

هذه العوامل تجعل مواطنة المرأة منقوصةأ أو بالحرى تجعل مواطنة المرأة منقوصة أكثثر مثن مواطنثة الّرجثلأ فثي 
 بالد تتّسم الحياة الّسياسيّة فيها بما يلي : 

 عدم االعتراف التّاّم وعدم التّمتيا الفعلّي بالحقوذ المدنيّة والّسياسيّة-
 لمجنما المدنّي ولفراغ الهياكل التّمثيليّة من فاعليّتهاهشاشة ا-
 احتكار الّسلطة وعدم احترام مبدل التّداول الّديمقراطيّ -
عدم توفّر وجوه التّفرقة الّديمقراطيّة : بين الّسلط الثاّلثةأ وبين سجّل المواطنة وسثجّل الثّدينأ وبثين الحثزب الحثاكم -

 وأجهزة الّدولة... 
 
اللّوحثثة   تّمييزيّثثة التثثي مثثا زالثثت فاعلثثة فثثي منّوماتنثثا التّعليميّثثة وفثثي اإلعثثالم نقطثثة معتمثثة أخثثرى داخثثلالثّقافثثة ال-3

العاّمةأ رغم محاوالت اإلصالح وحمالت التّوعية ودورات التّدريب علثى حقثوذ اإلنسثان التثي تحثاول تنّيمهثا بعث  
سف واحدأ والّشعارات والقيم والّصور الجاهزة المعادية الجمعيّات غير الحكوميّة. فالقوانين والعقليّات ال تسير على ن

للمرأة ما زالت فاعلثة فثي سثلوكنا وفثي الخطابثات التثي ننتجهثاأ ومثا زالثت مثهثّرة عثن وعثي أو عثن غيثر وعثي فثي 
 حياتنا اليوميّة والمهنيّة وفي الممارسات االنتخابيّة والتّرّشحيّة للّرجال والنّساء معا.

نسبيّا يتمثّل في ما أّدت لليه الفالائيّات العربيّة الجديدة من بروز مشثهد ثقثافّي ولعالمثّي عربثّي ولكّن المعطى الجديد 
يكّر  التّمييز الّد المرأة ويكّر  الدوار النّمطيّة التّقليديّة على نحو هذيانّي. أبرز الفاعلين في هذا المشهد المفتون 

للى عهد الّصثفاء الّولأ ويحّرمثون ويحلّلثون كمثا طثاب لهثمأ ويفتثون الّشعبيّين والّدعاة الجدد الذين يلهجون بالعودة 
أحيانثثا بمثثا يتعثثار  مثثا القثثوانين المعمثثول بهثثا فثثي بلثثدانهمأ وتسثثير خطابثثاتهم فثثي اتّجثثاه يحثثول دون الثثوعي بقالثثيّة 

لثون ختثان المرأةأ ويحول دون تحّرر أجساد ونفو  الّرجال والنّساء. فهم يحّرمثون اإلجهثا  وموانثا الحمثلأ ويحلّ 
البناتأ ويدعون للى رجم الّزاني والّزانية لذا كانا محصنينأ ويدعون للى تطبيف العقوبات الجسديّة التي تنّص عليها 

وفي أحسثن الحثوالأ  الّشريعةأ ويدعون للى عدم االختالطأ ويحذّرون من فتنة المرأة ويدعونها للى اتّخاذ الحجابأ 
  ئزا عند الاّلرورة... يعتبرون عمل المرأة خارع البيت جا

وما يجعل هذا الوالا باعثا على الحيرة والقلف أّن بع  ههالء المفتين الفالائيّين يسمحون لنفسهم بإصثدار أحكثام 
التّكفير للمجتما التّونسّي بالذّاتأ البتعاده حسب رأيهم عن الّصراط المستقيم في لباحة تعّدد الّزوجثات وجعثل الّطثالذ 

غيثثثر ذلثثثك مثثثن أبنيثثثة الهيمنثثثة والجثثثور التثثثي تسثثثّمى فثثثي النّّثثثام العربثثثّي الّسثثثائد آثوابثثثتآ بيثثثد الّرجثثثل وحثثثدهأ و
 وآخصوصيّاتآ.

 
ولبنية المواطنة المنقوصة وثقافة التّمييز هذه جذور مشتركةأ هي التي تعوذ التّحديث العاّم للمجتما والّدولة : لنّها 

ت حداثيّثثة ولكنّهثثا ّلّثثت مترّسثثبة فثثي صثثلب النّسثثي  االجتمثثاعّي البنيثثة البويّثثة التّيولوجيّثثةأ التثثي تعّرالثثت للثثى هثثّزا
 والثّقافّي : في عالقات الفرد بالمجموعة وبالّدولة وفي العالقات بين النّساء والّرجال. 

  
تيولثوجّي -قثانونيّ -فتنّيم الالّمساواة بين المرأة والّرجل هثو مثا يتّسثم بثه النّّثام البثوّي. لنّثه بثالحرى نّثام سياسثيّ 

يكون منطف التّناسثل فيثه هثو الهثّم وتكثون مهّسسثة الّسثلطة والب فيثه كتلثة واحثدةأ بحيثث أّن آالب يقثوم بوّيفثة 
الوساطة التثي تالثمن اسثتمرار وحثدة المبثدأين المثأخوذة مثن ّللّا مثرورا بالجثدادأ لّن ّللّا هثو اللّحمثة الصثليّة التثي 

 يعة والتّشريا.آ تحكم البداية والمرأ الحياة والّسلطةأ الّطب
ففيما تقوم الّدولة الحديثة على التّفرقة بين منطف القرابة والمنطف الّسياسّيأ والتّفرقة بين سلط التّماهي التثي تنبنثي 
عليهثثا المجتمعثثات القديمثثة : بثثين الب الوالثثد والب الّرمثثزّي والّسثثيّدأ ينبنثثي المجتمثثا البثثوّي التّيولثثوجّي علثثى عثثدم 
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الوّثائف والّسثلط. لنّثه ال يعنثي سثلطة الب فحسثبأ بثل يعنثي التبثا  وّيفثة الب بوّيفثة صثاحب  التّفرقة بثين هثذه
وقد سبف أن بيّنّا أّن التبا  الثوّيفتين ال يحثول دون   الّسلطةأ والتبا  وّيفة الّزوع بوّيفة صاحب الّسلطة أيالا.

ن ّهثثور البنثثى الثاّلثيّثثة المهّسسثثة للحالثثارة المسثثاواة فحسثثبأ بثثل يحثثول دون الّسياسثثّي ذاتثثه : لنّثثه يمنثثا أو يحثثّد مثث
وللحياة الّديمقراطيّةأ ويمنا من ّهور سلطة القثانون باعتبثاره هيئثة مجثّردة أعلثى مثن الجميثاأ وأعلثى مثن كثّل أب. 
فمبدأ رئاسة الّرجل لألسرةأ ومبدأ واجثب طاعثة الّزوجثة لزوجهثا )الثذي تثّم تعويالثه بثـآحسن المعاشثرةآ فثي مجلّثة 

ّشخصيّة التّونسيّةأ ولكن بقيت بع  ّالله في مبدل رئاسة الب لألسرةو يجعل هذا الّزوع زوجا وسيّدا في الحوال ال
آنأ وهو في الوقت نفسه يحّد من لمكانيّات التّقاالثي بالنّسثبة للثى الّزوجثةأ بمثا أّن للثّزوع حثّف تأديبهثا. التّقاالثي أو 

 كون الّزوع خصما وقااليا في الوقت في نفسه. لمكانيّة التّقاالي هي الثّالث الاّلرورّي لكي ال ي
ونتيجة لهيمنة منطف القرابةأ والعتبار تناسل الفراد أهّم من الفرادأ ال يفصل المجتما البثوّي بثين الحيثاة الخاّصثة 

الّدولثثة  والعاّمثثةأ وال يثثوفّر مقّومثثات اسثثتقالل الفثثرد عثثن النّّثثام االجتمثثاعّي. فتّثثّل الحيثثاة الجنسثثيّة للفثثرد مجثثال تثثدّخل
والمجموعاتأ ويّّل شرف الفرد وخاّصة المرأة مرتبطا بحياته الجنسيّة وحياته الجنسيّة مرتبطة باإلنجثاب. وهيمنثة 
منطف القرابة والتّناسل هو الذي يفّسر العزوف عن التّبنّي أو تحريمه وعدم االعتراف بحقوذ البنثاء الثذين ينجبثون 

 خارع مهّسسة الّزواع.
البويّة التّيولوجيّة دون الفصل بين الّدين والّسياسة على نحو يرّسم الطبيعة الحديثة للجسد الّسياسثّي وتحول البنية 

المستورد الذي هو الّدولة الحديثةأ أي تحثول دون ترّسثم الالّئكيّثة التثي تجعثل القثانون وتنّثيم المدينثة ممكنثين دون 
 ة الر  ينتمون للى الّدولة أّوال وقبل شيء.لحالة للى الّدينأ وتجعل المواطنين المشتركين في رقع

وفثثي الّسثثياذ العربثثّي اإلسثثالمّيأ نتيجثثة لعثثدم الفصثثل هثثذاأ تتواصثثل الفاعليّثثة القانونيّثثة والّسياسثثيّة لثنائيّثثة مسثثلم/غير 
مسثلم/ مسلمأ ويتواصل تهميش قطاعات عريالة من القلّيّات الّدينيّة وكّل الفئات الخرى الواقعة تحثت طائلثة ثنائيّثة 

غير مسلمأ أو تحت طائلة قوانين منطف التّناسل البوّيأ ومنطف الّشرف الثذي يثرتبط بثه : القلّيّثات الّدينيّثة والتنيّثة 
والقلّيّثثات الجنسثثيّة والبنثثاء المنجبثثون خثثارع مهّسسثثة الثثّزواع والجانثثب المتزّوجثثون مثثن مسثثلماتأ والمسثثلمات 

م الذين يغيّرون دينهم فيعّدون مرتثّدين ويطثاردونأ وكثّل مثن ال محثّل لهثم المتزّوجات من غير المسلمينأ ناليف لليه
في بلدان تلغي قيمة اإلنسان في حّد ذاتهأ وتجعل النّسثب والثّدين والجثن  والعنصثر فثوذ كثّل اعتبثار. فثالمرأة ليسثت 

الّسلطة البويّثة التّيولوجيّثة تلحثف وحدها الحيّة البنية البويّة الّدينيةّ وعدم رسو  حداثة الّدولة الحديثةأ بل لّن آلة 
بها سلسلة من المهّمشين يتحتّم علينا أن نطالب أيالا بمساواتهم. وينبني النّّام البوّي أيالثا علثى عثدّم الفصثل بثين 

آحارسثثة للهويّثثةآ والّشثثرف  أو الّمثثة. فتّثثل غيثثر مالكثثة لجسثثدهاأ وتّثثّل   جسثثد المثثرأة وجسثثد السثثرة أو القبيلثثة
ّّمة للعالقات بين الّرجال والنّساء رهينثة القثانون العتيثف الثذي يجعثل النّسثاء موالثوع الجماعّيأ وتّ ّل القوانين المن

تبادل بين الّرجال ال ذوات تبادل : هذا ما يفّسر وصاية الب وال  والّزوع عليهاأ وتواصل عادة المهر كمقابل يدفعه 
 كّل هذه الّصيغ العالئقيّة في صورة ّهور القوانين التي تبطلها.الّزوع في عمليّة التّبادل السرّيأ وتواصل فاعليّة 

وعدم ملكيّة المرأة لجسدها هو الذي يثهّدي للثى مراقبثة المجموعثة لحيثاة المثرأة الجنسثيّة مراقبثة دقيقثةأ وهثو الثذي 
أ واقترحثت يهّدي مثال للى جرائم الّشرف. ولذلك فكلّما عاشت المجموعة أزمثة والثعت جسثد المثرأة فثي قلثب الزمثة

الحلول التي تزيد في مراقبة جسد المرأة والتي تتجنّب الحلول الخرى العمليّة والواقعيّة. هذا ما يجري في مجتمعاتنا 
التي نجد فيها فاعلين سياسيّين ال يرون حلوال للفقر والبه  الّسياسّي والتّبعيّة لالّ في مزيد مراقبة جسد المرأة وفي 

ّما يفّسر انتشار الحجاب لثر الحثروب والزمثات الخيثرة : حثرب أفغانسثتان وحثرب العثراذ المزيد من حجبهأ وهذا م
واالنتفاالثثة الفلسثثطينيّة الثّانيثثةأ لثثدى نسثثاء ليسثثت لهثثّن المناعثثة الفكريّثثة والّسياسثثيّة الاّلثثروريّة التثثي تحمثثيهّن مثثن 

  ها. استبطان التّصّورات العتيقة عن الّشرف والمخاوف العتيقة من النثى وجسد
نفي التّفرقة بين الوّائفأ نفي الثّالثأ نفي الفرد في الّرجثل وفثي المثرأة... كلّهثا سثمات تجعثل نقثد النّّثام البثوّي ذا 
فاعليّة كبرى في بناء المجتما الثّديمقراطّيأ كمثا تجعلنثا ال نكتفثي بالمطالبثة بالمسثاواة بثين النّسثاء والّرجثال بثل بثين 

ي المطالبة بالمساواة بين الجميا مجّرد دفاع عن مصالم بعث  الفئثات االجتماعيّثةأ بثل الجمياأ كما تجعلنا ال نرى ف
 مشروعا مجتمعيّا شامال ومبدأ حامال لطاقة تطوير اجتماعّي وسياسّي. 

  
ّهرت الّدولة كجسد سياسّي حديثأ ولكن بقيت ّالل آالّمةآ كجسد خيالّي مالحقة ليّاهاأ كما ّّل عالم الحريم يلقثي 

له على المدينة ويبرز لنا شاراته وأماراته عبر الحجبة واللّحى وممارسات رف  االختالط. ّلّت البنية البويّثة بّال
التّيولوجيّة مترّسبة لّن الّروابط التي تشّد اإلنسان للى تماهياته القديمثة تزعزعثت دون أن تنشثأ الثّروابط التثي تشثّده 

بالحّريّثة والتثي تسثاعده علثى االنفصثال عثن البنثى العتيقثة الالّمدنيّثة كالعشثيرة  فعليّا للى الفالاءات الحديثثة الّسثامحة
والّمة... ودون أن تنشأ وتتراكم الثّقافة التّحديثيّة التي تهّدي للى تعرية بنى الهيمنةأ وفالم ما هو بشثرّي   والسرة

ّدي للثى نشثر الثّقافثة الحقوقيّثة الكونيّثةأ وللثى تاريخّي في ما تّم عزله عن التّاريم وتّم لكساهه الّصبغة القدسثيّةأ وتثه
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داد خثالّذ : فإّمثا أن يثدفن اإلنسثان موتثاهأ ويعثي بثزوالهم ويعثيش الحثداد علثيهمأ ولّمثا أن يّثّل الهثثا  خلف والعيّة ح 
حثداد وراء وهم بقائهمأ غارقا في بحار الماليخوليا والكآبة : هثذا هثو الثّدر  الحثداثّي الثذي يفيثدنا بثه فرويثد فثي آال

 والماليخولياآ. 
  

فلمزيد النّهو  بالمرأة التّونسيّة ال بّد أن تتواصل عمليّات اإلصالح القانونّي التي من شأنها لزالة كّل أنثواع التّمييثز 
القانونّي الّدهاأ وال بّد من اعتماد الّسياسات التي تجعثل مبثدأ المسثاواة بثين الجميثا واقعثا ملموسثاأ وال بثّد مثن رفثا 

 ات على االتّفاقيّات الّدوليّة وترك التّرّدد االنفصامّي بين المرجعيّة الحقوقيّة والمرجعيّة الّدينيّة.التّحفّّ
ولكثثي نواجثثه دعثثوات التّكفيثثر ويوطوبيّثثات العثثودة للثثى الّسثثلف الّصثثالمأ ال يمكثثن أن نكتفثثي بالّصثثمت أو بثثردود الفعثثل 

ة الخشبيّة التي تعّدد المكاسب وترّدد بأّن اإلسالم دين التّسثامم... بثل المنيّةأ أو بالمواقا الّدفاعيّة المحتشمة أو باللّغ
ال بّد من فتم المنابر إلنتاع ونشر الثّقافة المدنيّة الحديثةأ ولفتم الحوار الحّي المتعّدد الطراف حول القالثايا الّدينيّثة 

ة وعمليّثة ترسثيم قثيم حقثوذ اإلنسثان فيهثاأ التي تشغل النّا أ وال بّد من استئناف عمليّة تحثديث المنّومثة التّربويّث
حتّى ال نترك أبناءنا فرائ  سهلة للمفتين والّدعاة والدعياء الذين يبثّون على مّر اليّام درسا وحيدا هثو كثره الحيثاة 

 وكره الحّريّة.
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 جريمة شرف - رحى العنف الهادع تدور أيالاال -دالل-نعم: من قتل 

 ء بن سالمةرجا
 
 

آ عنوان المقال المهّرذ الذي كتبه عادل سالم في آأرب تايمزآ عن الّشثاّب الردنثّي الثذي طعثن أختثه آمن قتل داللال
خمسا وستّين طعنة ثّم ذبحها ال لشيء لالّ لنّها هربت من بيت أبيها لتتزّوع الّرجل الذي أحبّته ورفاله أهلها. بعد أن 

جّره في شوارع قريتثه آصثارخا بثأعلى صثوته لنّثه غسثل قتلها أخوها على هذا النّحو قطا رأسها عن جسدها وأخذ ي
العار وهو ال يدري انه ارتكب جريمة بشعة ذهبت الحيتها اخت لثه ال تسثتحف هثذه العقوبثة ال فثي قثانون وال فثي اي 
دين...آ وآكان يحمل في يده الخثرى كبثد أختثه يلوكثه بأسثنانه مهكثدا غسثل العثار طالبثا مثن النثا  ان تنثزل لتثرى: 

وشوفوا أنا غسلت العار عشان تبطلوا تعايروناو. بينما انطلقت الزغاريد من بيت الالحيةأ من الم والخوات  )تعالوا
 وكأنهم في عر  حقيقي...آ 

سّماها أهلها آداللآ ثّم حرموها من أبسط حقوذ اإلنسان: حرمة الجسد والحّف في الحياة والحّف فثي اختيثار القثرين 
في صورة اعتبارها منتهكة لقانون ما. حرموها مثن حقثوذ الحيثاء والمثوات معثا: أبثى  والحّف في المحاكمة العادلة

 أخوها لالّ أن يحاصرها بالعقوبة والتّشفّي للى ما بعد موتها فانتهك أيالا حقّها وهي ميتة في أن ال يمثّل بجثّتها... 
طلعن بثهأ وكثان جثزءا مثن طقثو  المثوت عندما قرأت هذا المقال تذّكرت النّواح على المثوتى وقثد كانثت النّسثاء يالث

التي تخلّد ذكرى الموتى. رغبثت فثي اإلجابثة عثن سثهال كاتثب المقثال وفثي التّطريثز علثى لجاباتثه وأسثئلتهأ وهثذا مثا 
سأفعلأ كما رغبت في أمر آخر: تخليد ذكرى أموات ليسوا من آعّماء الّمةآ ولكثنّهم يمثّلثون الّطحثين الثذي تنتجثه 

باستمرار في ربوعناأ رغبت في كتابة شواهد على قبور منسيّة في ثقافتنا القائمثة علثى التّهثري  رحى جماعيّة تدور 
وعبادة النّجوم والتّزلّف للى الحياء القوياء. ولكثن اصثطرعت فثي نفسثي صثور كثيثرة غيثر صثورة آداللآ: تثذّكرت 

أ لنّهثثا تتعثثاطى فثثّن 2000أغسثثط   18 الممثّلثثة الجزائريّثثة آمنثثاد الحاّجثثةآ التثثي أحرقهثثا أخوهثثا فثثي مسثثتغانم يثثوم
التّمثيل. كأنّها أرادت أن تلعثب دورا تراجيثديّا علثى الثّركم فلقيثت التّراجيثديا فثي واقعهثا. وتثذّكرت عشثرات العراقيّثات 
الالّتي قطعت رهوسهّن بتهمثة معلنثة هثي تعثاطي البغثاء ولغايثات غيثر معلنثة أهّمهثا االنتقثام مثن قريبثات المعارالثين 

الوحشّي الّسابفأ وتذّكرت غير المحّجبات الالّتي يلق ى عليهّن بماء النّار )الفيتريولو لتشويه وجوههّن التّائقثة للنّّام 
للى ماء الحياة والهواءأ والمرجومات بتهمثة الّزنثا فثي البلثدان التثي تطبّثف الحكثام الجنائيّثة الفقهيّثة القديمثة مسثّمية 

جوههّنأ أّما الطالبة التي قتلت نفسها في مطلا التّسعينات وهي تحثاول لخثراع ليّاها آالّشريعةآ... ههالء ال أعرف و
جنين من بطنها ووجدتها زميالتها جثّة هامدة في دورة ميثاه بإحثدى المبيتثات الجامعيّثة فثأعرف وجههثا وال تبرحنثي 

ها وبالفاليحة التثي تنتّرهثا. صورتها. قيل لي لّن ممّرالة المبيت لم تبال بها فلم تدر ما العمل بالجنين الذي في بطن
أذكر وجهها وعينيها المتّقدتين ذكاء وأذكر أنّني كنت أدّرسها الترجمة وأنّنا كنّا بصدد ترجمة نثصّ  فرنسثّي مشثهور 
للفثثون  دودي عنوانثثه آعنثثز الّسثثيّد سثثوقانآ. فهثثذه العنثثز فاّلثثلت الحّريّثثة علثثى العلثثف الجيّثثد والقيثثد الثثذّهبّي وكثثّل 

وفّرهثا لهثا سثيّدها فهربثت للثى الغثاب فأكلهثا الثذّئب. وأذكثر أّن هثذه الّطالبثة بالثذّات سثألتني فثي أثنثاء الّرفاهية التثي ي
التّمرين عن الحّريّة سهاال ال أتذّكره بدقّةأ فقلت لها تقريبثا لّن لهثا ط عمثا سثائغا ولكثّن ثمنهثا المثدفوع فثي الغالثب هثو 

ال. ولم أكن أعرف أّن الثّمن الذي ستدفعه بثاه  للثى هثذا الحثّدأ ولثم اليتم والعزلة والفقر... والمسهوليّة على أيّة ح
أكن أعرف أنّها ستكون ُطعما سائغا ال للذّئاب بل لرحى تثدور علثى غفلثة منّثا. لثم يقتلهثا قاتثل بعينثهأ أ  أو أب ولكثن 

الحيثوات الفرديّثةال لمثاذا قتلتها يد جماعيّة ال مرئيّة. كيف يمكن أن أتجنّب لحياء ذكرهاال أّي رحثى تثدور فثتطحن هثذه 
 ندفا للحّريّة ولدفف الحياة فينا أثمانا باهّةال 

لنعد مثا ذلثك للثى آعّمثاء الّمثةآ ولنتثذّكر آّرائثداتآ الكتابثة والحّريّثة فثي العثالم العربثّي. مثن يجيبنثي اليثوم: لمثاذا 
آالحجثاب والّسثفورآ ثثم أ ونشثرت 1976وتوفّيثت سثنة  1908صمتت آنّيرة زين الّدين الحلبّيآ التي ولدت سنة 

ثّم صمتت صمتا مطبقاال لماذا لم يطبا كتابها الّول لالّ بعد سبعين  1929و 1928آالفتاة والّشيو آ فيما بين سنتي 
أ عن دار المدى بدمشفو وبعد أكثر مثن عشثرين عامثا علثى وفثاة 1998عاما من نشره )صدرت الّطبعة الثّانية سنة 

يقثثال لنّهثثا أّول امثثراة كتبثثت المقثثال الّصثثحفّيأ لمثثاذا أصثثيبت بالماليخوليثثا فثثي آخثثر صثثاحبتهال وآمريانثثا مثثّراشآ التثثي 
حياتهثثاال أّي رحثثى جعلثثت آمثثي زيثثادةآ تصثثاب بالوسثثاو  وتقثثيم فثثي المستشثثفيات بعثثد أن كانثثت تعقثثد فثثي مصثثر 

ت شثرف هادئثة الّصالونات الدبيّة التي يحالرها أبرز رجال عصرهاال ال شّك أّن هناك جرائم شثرف عنيفثة وهنثاك آال
 تهّدي للى الموت البطيء الهادع واالختناذ بالّصمت.. 
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جرائم الّشرف العنيفة والهادئة التي تستهدف النّساء ال يمكن أن تنسينا أحداث العنف انخر الثذي يسثتهدف المثدنيّين 
يها المتعثاطفون مثا البرياء من رجال ونساء وأطفالأ وهو عنف يجب أن نسّميه آلرهاباآ رغثم التّحفّّثات التثي يبثد

هذيان زعماء تنّيم القاعدة ومن نحا نحوهمأ ورغم التّجّوز الذي يتعّمده الّسياسيّون المريكيّون عندما يخلطون بين 
اإلرهاب والمقاومة المشروعة. يجب أن نسّمي الشياء بأسمائها وأن نفالم في الوقت نفسه الخلط المتعّمدأ فالقثدرة 

نتماءات القبليّة العمياء فاليلة يجثب أن تتثوفّر فثي مثن يتحّمثل مسثهوليّة اإلعثالم والتّحليثل على التّمييز وعلى ترك اال
 والتّفكير. 

لقد كانت العناوين والسئلة الفرعيّة المريرة لناشر المقال على هثذا النّحثو: آأ  يقتثل أختثه ويجثر رأسثها فثي القريثة 
مكانثثه سثثأقوم بثثنف  الجريمثثة. أيثثن دور رجثثال الثثدين  فرحثثاأ شثثرطي أردنثثي يقثثول لنّهثثا جريمثثة بشثثعة ولكثثن لثثو كنثثت

 االسالمي في تحريم هذه الجرائمال الجاني يقول: يدي عفنت وسّوست فبترتهاآ. 
العنف المهّدي للى الجريمة نتيجة للعنف البنيوّي الهادع الذي يسثّميه عثالم االجتمثاع الّراحثل بيثار بورديثو بثـآالعنف 

تكون محّل لجماع صامت أو صريم بين الاّلحايا والجالّدين في الوقت نفسه. فما يسّميه الّرمزّيآ. لنّه قساوة بنيويّة 
بورديو نفسه بـآالهيمنة الذّكوريّةآ عبارة عن مصنا منت  للعنف الهادع الذي يفعل فعله باسم مبثادع تصثف نفسثها 

ة وطبيعيّة ال تحتثاع للثى النّقثاش وهثي فثي بأنّها أخالقيّة وتحاط بهالة من التّقدي . هذه المبادع تقّدم على أنّها بديهيّ 
ّّلثم والالّمسثاواة  الحقيقة تاريخيّة واعتباطيّة وعرالة للى التّفّكك المستمّر واالنفالاح. ثقافتنا الّسائدة مصنا يحّول ال

 للى مبادع وثوابت ومسلّمات. 
طة الذين سلّموها للى أهلها وهي متزّوجة من قتل داللال قتلها ال  والب والعّم والّم المزغردة والقببلة ورجال الّشر

وقتلها هذا التّصّور العتيف القبلّي للّشرف... وكّل ما ذكره صاحب المقال صحيم ومرير. ولكن هثهالء الفواعثل ليسثوا 
لالّ تجسيدا لبنى وصيغ للعالقات ما زالت متحّكمة في حياتنثا الخاّصثة والعاّمثة مثن حيثث نثدري وال نثدريأ ومثا زالثت 

باستمرار للعنف الّرمزّي الهادع ومنتجة من حين للى آخر للعنف الثّدموّي المحتثدم. لنّهثا البنثى التثي يمكثن أن  منتجة
نسّميها آصهريّةآ لنّها تقوم على الّصهر والمزع والخلط بين ما يتحتّم علينا اليوم عدم صهره وخلطه ومزجه. لنّنثا 

ة عندنا لي  مسثهوال أمثام مواطنيثه بثل أب مقثّد  معصثوم عثن نصهر أّوال الب في صاحب الّسلطة. فصاحب الّسلط
الخطإ. أب يُعّد أبناءه البيولوجيّين لخالفته ويأكل أبناءه آالّرمثزيّينآ ويكّمثم أفثواههم ويالثا لنفسثه النصثاب فثي كثّل 
مكثثانأ ويحثثرص علثثى تنّثثيم واجبثثات الّطاعثثة والثثوالءأ ويحثثرص علثثى ليجثثاد كبثثاش الفثثداء مثثن أجثثل لبقثثاء لحمثثة 
المجموعة ومن أجل الحفاّ على مصالحه. فالب في القبيلة يطاع وال ينثاقشأ والب ال يختثار وال ينتخثب ويبقثى أبثا 
على مدى الحياة. والب ينجب نفسه: فاالبن سيكون أخا مالطلعا بنف  الوّائف القمعيّة. صهر صثاحب الّسثلطة فثي 

صاحب الّسثلطة بالّرعايثا. -أن يستبّد بأخته كما يستبّد البالب ينت  صهر ال  في صاحب الّسلطةأ ولذلك يحّف لأل  
ونحن نصهر جسد المرأة في جسد خيالّي هو جسد العشثيرة أو الّمثة. فتعثري  جسثد المثرأة للثى الغيثر هثو تعثري  
المجموعة والر  والوطن للثى الخطثر. وكثم ارتبطثت المثرأة بثالر  والثوطن المفقثود فثي أدبنثا الناّلثالّي وشثعرنا 

 وطنّيال وكم تمنّيت أن نخلّص جسد المرأة من هذا الّرمز حتى تصبم فردا مسهوال عن جسده متحّكما فيهال ال
ونحن نصهر الّزوع في صاحب الّسلطةأ بدل أن نعتبر الّزوع قرينا وآللفثاآ وآسثكناآ. فثالّزوع فثي أغلثب تشثريعاتنا 

ا وتقرير مصيرها. ونحن نصهر الماالي في الحاالر. العربيّة يطلّف زوجته بمح  لرادته ويحّف له تأديبها ومراقبته
لنّنا لم ندفن موتانا ولم ننه حثدادنا علثيهمأ ونعتبثر الّسثلف الّصثالم نموذجثا نقتثدي بثه فثي كثّل شثيء وفثي كثّل زمثان. 
ائم ومعلوم أّن الميّت الذي لم يدفن يعود في شكل شبم يالحف الحياء وينغّص عليهم عيشهم ويحكم عليهم بالتّأثّم الثدّ 

 لعدم وفائهم له. 
ونحن نصهر الّدين فثي الثّدنيا ونصثهر أحكثام الثّدنيا التثي يعاقثب عليهثا القثانون فثي أحكثام انخثرة التثي هثي أمثر بثين 
اإلنسان وربّه. فالحكام المتعلّقة بالمعامالت يجب أن تصبم قانونيّة والثعيّة ويجثب أن نحثّرر القثرآن مثن الفقثه الثذي 

في مجموعة من الحكام المحلّلة والمحّرمة. لنّه نّص تعبّدّي روحانّي يمكثن أن تلهمنثا مبادئثه أحيط به والذي يختزله 
الخالقيّثثة فثثي تطثثوير تشثثريعاتنا وتطثثوير منّومثثة حقثثوذ اإلنسثثان وتهثثذيب نفوسثثنا وتعليمنثثا الّرحمثثة وعثثدم التّمثيثثل 

جتهاد في مجال المعامالت والحياة العاّمثة. لثم بالنّفو  والجسادأ ولكن لم يعد باإلمكان اعتباره مصدرا للتّشريا واال
يعد باإلمكان اإلبقاء على الالّمساواة بين الّرجال والنّساء ولم يعد باإلمكان قطا يد الّسارذ وقتثل المرتثّد وقتثل الّزانثي 

 المحصن وجلد شارب الخمر... ونحن نصهر الّدين في الّسياسة ولذلك تتالّخم الفتاوى التي ال تعدو 
ون مواقف سياسيّة ّرفيّة مقنّعةأ ولذلك يستعمل أهل الّسلطة الّدين إلثبات شرعيّتهم الهّشة التي لم تسثتمّد مثن أن تك

 لرادة الّشعب ومن الممارسة التّمثيليّة الّديمقراطيّة. 
 جبين. ونحن نصهر الدب في الّدينأ ولذلك نواصل مالحقة الّشعراء ونواصل منا الكتب وحرقها على نحو يندى له ال

هذه البنى الّصهريّة هي التي تنت  العنف الهادع والعنف المحتدم في أشكاله المختلفة. فإلى جانثب عنثف قتثل النّسثاء 
هناك عنف نهب الثّروات وتكميم الفواهأ وعنف منثا النّسثاء والّرجثال معثا مثن الفعثل الّسياسثّي ومثن االنتخثاب ومثن 
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ةأ وهنثاك عنثف القثوانين التثي تكثّر  دونيّثة المثرأة وتعتبرهثا كائنثا تحثت الجهر بالّرأي والنّقثد ومثن حقثوذ المواطنث
وصاية الب أو ال  أو الّزوع. الثّوابت التي تنتجها هذه البنى الّصهريّة لم تعد مبادع يمكن التّمّسك بهاأ والبثديهيّات 

البنثى الّديمقراطيّثة القائمثة علثى التي ندافا بها عنها لم تعد بديهيّة. ومثا ذلثك فثنحن متثأرجحون متثرّددون فثي قبثول 
الفصل وعدم الخلط. ولذلك فنحن منفصمون: نقول لكّل شيء ال ونعم في الوقت نفسهأ نحّب الحداثة وال نحبّهاأ نريثد 
تحّرر المرأة والفرد وال نريدأ ونلوذ بالماالي من الحاالرأ تماما كالمنفصم الهاذي الّراف  للواقثا وللثّزمن. نتمّسثك 

عد تالئمنا ونقفز على النّيران ونرقص بأغاللنا لكي نثبت لنفسنا وللعالم أنّها تالئمنا وأنّها هثي آهويّتنثاآ بثوابت لم ت
 الثّابتة. 

اإلرث اختيار وقرارأ واليوم اخترت أن أرث النّواح الّطقوسّي القديمأ على هذا النّحو: النّواح على قتلى اإلرث البوّي 
 العادات وآالثّوابتآ.المستبّدأ على مسحوقي طاحونة 
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 لم نعد في عصر الملّة

ــان حاءيــم ققدــون حق ق ــن  حقم  دــ   ــو  ـــ   2005رــنا   5كلمــر اءــن  الــ  يــهرر نــر ر اءــنق راكــ  حقوق
 الل  ق.
  
  

جئثثت مثثن تثثون أ مثثن الثثبالد التثثي ألغثثت تعثثّدد الّزوجثثات وأصثثدرت منثثذ حثثوالي نصثثف قثثرن مجلّثثة لألحثثوال الّشخصثثيّة 
لنّهثثا منحثثت للمثثرأة حثثّف الّطثثالذ بثثدون سثثبب وال شثثرطأ وعّوالثثت واجثثب الّطاعثثة القهثثرّي بمبثثدل  متطثثّورة للثثى حثثّد أ

آحسن المعاشرةآأ وغير ذلك من مّاهر المساواةأ أي من مّاهر تحويل عالقات الهيمنة والتّراتب بثين النّثا  للثى 
 عالقات أكثر أخالقيّة وأكثر لنسانيّة. 
د المكاسب والفخر بهاأ فهذه المهّمة يالطلا بها كثيرون غيريأ وال أعتبرها من ولكن ما جئت للى هذا المحفل لتعدي

 شأن المثقّف ذي الفكر المستقّل واإلرادة الحّرة. 
لّن المساواة التّاّمة والفعليّة بين النّساء والّرجال لم تتحقّف بعد في بالديأ ولذلك فإنّني أستغّل هذه المناسبة لكي أبلّغ 

لتّونسثثيّات المطالبثثات بالمسثثاواة غيثثر المنقوصثثةأ والمواطنثثة غيثثر المنقوصثثة. أصثثوات المطالبثثات أصثثوات النّسثثاء ا
أ ورغثم الحمثالت 1930بالمساواة في اإلرثأ وهو مطلب لم يتحقّف للى اليومأ رغم مطالبة الّطاهر الحّداد منثذ سثنة 

والّرمزيّثةأ وكثّل البحثاث الميدانيّثة والقالثائيّة التثي والتّوقيعات التي تذّكر بأهّميّة هذه المساواة مثن النّاحيثة المبدئيّثة 
تبيّن أهّميّة هذه المسثاواة مثن النّاحيثة االجتماعيّثة واالقتصثاديّةأ فثالفقر كمثا تعلمثون يطثال النّسثاء أكثثر مثن الّرجثال. 

الّشخصثيّةأ أصوات نساء بالدي الالّتي يطمحن أيالا للى أن تحثذف عبثارة آالب رئثي  العائلثةآ مثن مجلّثة الحثوال 
وأن يعتثثرف بحثثّف المثثرأة فثثي اختيثثار قرينهثثا دون قيثثد علثثى أسثثا  الثثّدينأ وأن ترفثثا كثثّل التّحفّّثثات علثثى اتّفاقيّثثة 
آمناهالة كّل أشكال التّمييز الّد المرأةآأ وأن يتّم تطوير الممارسات والّسياسات الّراميثة للثى تفعيثل مشثاركة المثرأة 

 في الحياة العاّمة. 
الا لالثّم صثوتي للثى أصثوات كثّل المطالبثات بالمسثاواة فثي كثّل أنحثاء العثالمأ وأوّد أن أخثّص بالثذّكر ولكنّني جئت أي

 العربيّات وأوّد أن أخّص بالذّكر العراقيّاتأ لكي أقول بإيجاز :
فقثط علثى ال ديمقراطيّة بدون مساواة تاّمة بين الّرجال والنّساء, فالّديمقراطيّة التي نطمم للثى لرسثائها ال تقتصثر  -1

التّداول الّسلمّي على الّسلطة وعلى مبدل االنتخابأ بثل لنّهثا تقثوم أّوال وقبثل كثّل شثيء علثى المسثاواة والحّريّثةأ علثى 
المساواة باعتبارها قيدا على الحّريّة الّسالبة لحّريّثة انخثرين. ولّن هثذه المسثاواة يجثب أن تشثمل كثّل المثواطنين مثن 

 م أشخاصا منتمين للى الّدولة قبل أن ينتموا للى عرذ أو دين أو مذهب.حيث هم مواطنونأ أي باعتباره
ال سلم وال تسامم وال خالص من العنف والتّعّصب دون المساواة التّاّمة بين النّساء والّرجال. فالمجتمعثات التثي ال -2

ال تقبثل كثّل أخثر مغثايرأ  تقبل اختالف المرأة من حيث هي كائن حّر وال تقبل مشابهتها من حيث هي مسثاوية للّرجثلأ
بل تحّول النّساء والمختلفين للى أقلّيّاتأ بحيث ال تعني القليّةأ ما هو أقّل عدداأ بل تعني ما هو أقّل درجة. لّن قالثيّة 
المرأة تستوعب قاليّة القلّيّات التي تحّول للى كيانات تمثّل مصيرا أنثويّثا. وتثرتبط بثرف  اخثتالف المثرأة وتحويلهثا 

لّيّة ورف  اختالف القلّيّات ليديولوجيّات الّصفاء والنّقاء التي تبني وهم الجسد الثذّاتّي الخثالصأ وتعتبثر جسثد للى أق
المرأة قابال للتّلّوث من قبل الغيرأ وقابال لنقل عدوى التّلّوث من قبل الغير ولثذلك تحيطثه بشثتّى أنثواع الّرقابثة وتبنثي 

رة المغذّيثثة لكثثّل الوهثثام المنافيثثة للمواطنثثة والّديمقراطيّثثة : أوهثثام الهويّثثة حولثثه تثثابوات الّشثثرف واسثثتيهامات البكثثا
 والنّقاء.
لّن الالّمساواة بين النّساء والّرجال هي هذه الحّريّة التي يستمتا بها الّرجل ليسلب حّريّة المرأة. لنّها عنف قانونّي -3

ّّ كبير : تدّل عل ّّمأ للنّساء العربيّات منه ح ى ذلثك التّشثريعات العربيّثة التثي مثا زال نّثام القوامثة يبسثط وسياسّي من
ما زالت تبسط ّاللها على وسائل اإلعثالم   ّالله عليهاأ وتدّل على ذلك ثقافة التّمييز والعنف واالحتقار الّسائدة التي

أةأ وكفانثا مثثاال أّن وعلي المنّومات التّربويّة العربيّةأ وتثدّل علثى ذلثك النّسثب والمهّشثرات التثي تقثي  تمكثين المثر
 نسبة تمثيل النّساء العربيّات في البرلمانات العربيّة لن وجدت هي أالعف نسبة في العالم على اإلطالذ.

منذ قرن من المطالبة بحقوذ النّساءأ خرجت النّساء من خدورهّن وحجبهّن وتحقّقثت تطثّورات متفاوتثة فثي مجثال -4
حياة العاّمةأ ولكّن هذه التّطّورات بطيئة جّداأ ومن أهّم ما يفّسر بطأهثا هثو الحوال الّشخصيّة ومجال المشاركة في ال

هذه الحقيقة الّرهيبة : عو  أن نتقّدم نحثو المسثاواةأ برعنثا فثي لنتثاع أسثماء أخثرى لالّمسثاواة. فثالعنف ال يسثّمي 
والخصوصيّة الثّقافيّة وثوابت الّمة  نفسه عنفاأ وعنف الالّمساواة أسبغت عليه اللقاب الموالية : الّشريعة اإلسالميّة
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والمقّدسات,,, وبرعنا أيالا في ليجاد أسماء أخرى للمساواةأ ال تعدو في الحقيقة أن تكثون أقنعثة زائفثة لالّمسثاواة : 
سّمينا المسثاواة تكثامالأ والحثال أّن التّكامثل غيثر المسثاواة لنّثه يفتثر  نقصثا فثي طثرف قثد يكّملثه انخثر ويفتثر  

جوهريّا تنجّر عنه اختالفثات فثي الحقثوذ. وسثّمينا المسثاواة لنصثافاأ والحثال أّن اإلنصثاف لذا كثان بثديال عثن  اختالفا
ّّالمأ وتخفيفا من حثّدة  المساواة التّاّمةأ كان للغاء لمفهوم الحّف الّطبيعّي : يفتر  اإلنصاف انتصارا للمّلوم على ال

ّّلم ذاتهأ وال يعني ّّلم وال يعني لزالة لل  لزالة الوالعيّة الّدونيّة التي تبصم المرأة في ديارنا. ال
لنّنا لم نعد في عصر الملّةأ أّي عصر المجموعثة الّدينيّثة التنيّثة التثي يحكمهثا قثانون أحثوال شخصثيّة خثاّص بهثاأ -5

سثاء خثرجن للثى النفتاح فجوة التّشريا العالمّيأ وفجوة المواطنة الكوسموبوليتيّةأ ولم نعد في عصر القوامثة لّن النّ 
العثثالم وأصثثبحن جثثديرات بالمسثثاواة التّاّمثثة. لّن هثثذه الثّغثثرة انفتحثثت وال يمكثثن غلقهثثا, يمكثثن االالثثطراب حولهثثا أو 
تجاهلها لربم الوقتأ وهذا هو التّحّدي الذي نواجههأ ولكن ال يمكن غلقها. لنّها كالفتحة في جدار سّد أو في سثفينةأ 

 يمكثثثثن غلقهثثثثا وال رتقهثثثثاأ بثثثثل استشثثثثراف أفثثثثف النّجثثثثاة الثثثثذي تخفيثثثثه خلفهثثثثا.  تأخثثثثذ فثثثثي التّنثثثثامي واالتّسثثثثاع وال
ولقد أالعنا وقتا كبيرا في تجاهل هذه الفتحةأ وفي ليجاد أسماء بّراقثة لعنثف الالّمسثاواةأ وفثي ليجثاد تلفيقثات بائسثة 

ردةأ ونطالثثب بمثثا يالثثمن بثثين مطثثامم المسثثاواة والّشثثرائا القديمثثةأ وآن الوان لكثثي نتثثرك التّلعثثثم والتّكتيكثثات البثثا
المسثثاواة والحّريّثثة بثثين الجميثثا : بفصثثل الثثّدين علثثى الّسياسثثة وفصثثله عثثن التّشثثريا ولخالثثاع العالقثثات بثثين الّرجثثال 

 والنّساء للى القوانين المدنيّة الحديثة. 
امى, ولّن االجتهثاد لّن الحلول انتية من الماالي ال تحقّف المساواةأ لّن المساواة لم تكن من مطالثب واهتمامثات القثد

في النّصوص الّدينيّة الستخالص القوانين البشريّة منها لساءة للى النّصوص الّدينيّة وللى البشر. فلنترك االجتهثادات 
الجزئيّثثة التّرميميّثثة فثثي الفثثروع والحكثثامأ ولنجتهثثد فثثي لحثثالل الثثّدين محلّثثه مثثن الحيثثاة الّروحيّثثة الّشخصثثيّةأ ولحثثالل 

 بين النّساء والّرجالأ وبين المسلمين وغير المسلمين محلّها من قوانيننا ودساتيرنا وسياساتنا.  المساواة التّاّمة
أختم هذه الورقة بفكرة تلّم علّي وال أكّف عن ترديدهاأ هي فكثرة الحثداد الخثالّذ : لّمثا أن نّثّل نبكثي أطثالل الماالثي 

ا للى الحيثاة فنتحثّول عنهثا لقالثاء حاجاتنثا كمثا كثان يفعثل ونتوّهم عودتها للى الحياةأ ولّما أن نوقن باستحالة عودته
العرب القدامى. لّمثا أن نثدفن موتانثا ونعثي بثزوالهم ونعثيش الحثداد علثيهمأ ولّمثا أن نّثّل الهثثين وراء وهثم بقثائهمأ 

أفادنثا بثه مستسلمين للى الكآبةأ مقلّدين الموتى في موتهمأ رافالين للحياة ومباهجها : هذا هثو الثّدر  المهثّم الثذي 
 فرويدأ عندما كتب عن آالحداد والماليخولياآ.
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 ال يحّرمون ختان البنات بل يحّرمون نقل العالاء 

 فتاوى تزرع الموت وأحياء يلتفّون بالكفان

 

/ المفتي الّرسمّي الذي لم يترّدد ولم تطرف له عينأ عندما أفتثى بتحثريم نقثل العالثاء البشثرية للمرالثى يجثب أن 1
ات العمل بفتواه في بالده أو في البالد اإلسالميّة الخرى. معنى ذلك أنّنا يجب أن نحّمله دمثاء كثّل المرالثى يتحّمل تبع

الذين كان باإلمكان لسعافهم بنقل ُكلبية لليهم أو قلب أو غير ذلكأ لوال هذه الفتثوى التثي يمكثن أن توصثف لثذلك بأنّهثا 
 لجراميّة. 

 
هالء المرالى من هم أطفال أو شبّان لم ينعموا بعد بطول الحياة التي ال شثّك أّن ويجب أن نالا في اعتبارنا أّن من ه

الّشيم المفتي قد نعم بهثا. ويجثب أن نتثذّكر أّن هنثاك قثوانين راقيثة تبثيم للحثّي أن يقثّرر التّبثّرع بأعالثائه عنثد موتثه 
على الّرحمة والكرم والتّخلّص مثن النانيّثة إلنقاذ حياة الحياء الذين سيكونون في حاجة لليها. القوانين الّراقية تحّث 

 والنّرجسيّة التي تصّور جسد اإلنسان حصنا صلبا ال ثلمة فيه.
 
/ استند المفتي في فتواه للى أّن آجسد االنسثان هبثة مثن اللثةأ وال يجثوز لي كثائن مثن كثان التصثرف فيثهأ سثواء 2

لهثثذه المقثثّدماتأ وطبقثثا للمنطثثف الفقهثثّي الثثذي ينبنثثي علثثى  بالنقثثل منثثه أو اليثثهآ. ولنسثثلّم بمثثا سثثلّم بثثه لنسثثأله : طبقثثا
القيا  ولخالاع الخاّص للى العامأ ولذا كان ال يجوز نقل العالاء وال يجوز التّصثّرف فثي الجسثادأ فلمثاذا ال يحثّرم 

 أيالا نقل الّدم والتّبّرع به ال ولماذا ال يحّرم كّل عمليّة جراحيّة باعتبارها آتصّرفاآ في الجسادال 
 

واستنادا لهذه المقّدمات ذاتهاأ لماذا لم يفت الّشيم بتحريم ختان البناتأ وهو اعتداء علثى الحرمثة الجسثديّة لألطفثال 
تدينه المواثيف الّدوليّة وتهّكد كّل الّدراسات الّطبّيّة والنّفسيّة واالجتماعيّة أنّه يثهّدي للثى معانثاة دائمثة لثدى الثحاياهال 

جثثود نثثّص قرآنثثّي يثثأمر بهثثذه العثثادة البدائيّثثة لمسثثاعدة ناشثثطي حقثثوذ اإلنسثثان والمهتّمثثين لمثثاذا ال يسثثتند للثثى عثثدم و
 بالّصّحة على مقاومة آفات هذا التّشويه الوحشّي لألجساد النثويّةال

 
/ مشايخنا ال يحّرمون ختان البنات بل يحّرمون نقل العالاء. ويبيحون قتل الّزوع زوجته لذا اكتشف أّن لها عالقة 3
رجل آخرأ وال يقولون بحّف اإلنسان في اختيار معتقده وفي تغييثره بثل يقولثون بثـآقتل المرتثّدآأ وال يثدين الكثيثر ما 

منهم العمليّات االنتحاريّة اإلرهابيّة... لسبب بسيط هو أنّهم ال يدافعون عن الحياة بثل يوّزعثون الكفثان ويثدعون للثى 
م منحدرون من ساللة قتلة الحالّع والّسهروردّي ومحرقي كتب ابن رشد لماتة الجساد. أصبحنا نعرف ساللتهم : لنّه

ومكفّثثري الفالسثثفة والدبثثاء... لالّ أنّهثثم أكثثثر عنفثثا وقسثثوة لنّهثثم يسثثّدون أبثثواب الحّريّثثة فثثي عصثثر انفتحثثت فيثثه كثثّل 
نوا يقولثون : آوّللّا البوابأ وهم أكثر عنفا وقسوة لنّهم أكثر اعتدادا بأنفسهم من شيو  المث : شثيو  المث  كثا

 أعلمآأ أّما شيو  اليوم فهم آالت لفتاء في كّل شيء.
 
/ ال يوجد بشر له حّف للهّي في النّطف بالحّفأ وفي الكالم باسثم ّللّا والوصثاية علثى النّصثوص المقّدسثةأ وال يوجثد 4

منذ قرونأ وبدت للعيان بشثريّة مثا أّي بشر يمكن أن يتّخذ ذاته الفرديّة مصدرا للتّشريا. سقطت أقنعة رجال الكنيسة 
ّّمثون  أوهموا النّا  بأنّه للهّي وتبثّددت أسثاطيرهم وصثكوك غفثرانهمأ واليثوم تسثقط أقنعثة هثهالء الّشثيو  الثذين ين
الجنثثون القداسثثّي اإلسثثالموّي فثثي أبشثثا صثثوره. ليوقثثف شثثيو  اإلفتثثاء ألعثثابهم البهلوانيّثثة بانيثثات يسثثتدلّون بهثثا كمثثا 

ريثثدون وليلزمثثوا بيثثوتهم للعبثثادة لن كانثثت تهّمهثثم فعثثال أمثثور الثثّدين وانخثثرةأ أو لثثيمألوا محثثاربهم يريثثدون علثثى مثثا ي
بالحّث على الّرحمة والمساواة عثو  بثّث الحقثاد وتكثري  الالّمسثاواة. وليتخفّثف المثقّفثون لذن مثن خشثوعهم فثي 

ليتحلّلثثوا مثثن لغثثداذ ألقثثاب آسثثماحة معاملثثة هثثهالء الّشثثيو  ومثثا اتّخثثذوه مثثن كنثثائ  ومحثثاكم تفتثثيش ومصثثادرةأ و
الّشيمآ على من ليسوا من الّسماحة والتّسامم في شيء وآفاليلة الّشيمآ لمن ال فاليلة لهم سوى التّكفير والتّـأثيم 
والتّفسثثيفأ وليطثثالبوا الحكومثثات والبرلمنثثات العربيّثثة بتجثثريم التّكفيثثر وبمحاكمثثة المحّرالثثين علثثى القتثثل مهمثثا كثثان 

 كانت وّيفتهم.مركزهم ومهما 
 
/ اليوجثثد آلسثثالميّون معتثثدلونآأ بثثل يوجثثد مسثثلمون قثثد تخلّصثثوا مثثن ربقثثة الفقهثثاء ونجثثوا بأنفسثثهم خثثارع دائثثرة 5
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ّّمأ وأدركثثوا الثثرورة الثثوعي بالتّثثاريم ولثثم يثثروا غالاالثثة فثثي المطالبثثة بالمسثثاواة فثثي اإلرث  الجنثثون الثثّدينّي المثثن
لنا بحّجة آالثنّص الّصثريمآ وكثأنّهم أوصثياء علثى كثالم ّللّاأ ولثم ينسثوا  والّشهادة بين النّساء والّرجالأ ولم يخرجوا

الّرحمثة والتّثرّحم علثى أرواح الثحايا العثادات والمسثلّمات الوحشثثيّة . أّمثا الّشثيو  ووّعثاّ الفالثائيّات العربيّثة الثثذين 
ا  الغربثثّيأ أو فثثي مخثثاطبتهم يوصثثفون باالعتثثدالأ فثثإنّهم ليسثثوا معتثثدلين لالّ فثثي نغمثثة الّصثثوتأ أو فثثي ارتثثداء اللّبثث

الجماهير بألطف العبارات أو في تلطيفهم بع  الحكام. بثين آشثيو  التّكفيثرآ والّشثيو  آالفالثائيّينآ الموصثوفين 
باالعتدال ال توجد نقلة نوعيّة. لّن النّقلة النّوعيّة هي التي تجعلهم يتخلّون عن زّع أنفسثهم فثي كثّل صثغيرة وكبيثرةأ 

ن الّدين تجربة شخصيّة تهّم اإلنسان فيما بينه وبثين ربّثهأ وهثو مثا يلغثي دورهثم كشثيو  يفتثون فثي وتجعلهم يعتبرو
العالقثثات الّزوجيّثثة وفثثي الّسياسثثة الّداخليّثثة والخارجيّثثة وفثثي االقتصثثاد والّطثثّب والعلثثوم... لثثي  هثثهالء اإلسثثالميّون 

ّول يطلب فتات خبز وال يطالثب بحقّثه وحثّف الجميثا معتدلين لالّ لمن يرالى بالقليلأ ويقنا بالبه أ لمن له روح متس
 في الحياة الكريمة. 

 
في مراسم توزيا الكفان التي يالطلا بها المفتونأ للنّساء أالعاف نصيب الّرجثالأ خالفثا لمثا يسثير عليثه الفقثه فثي 

يثدفعن ثمثن خثروجهّن مثن أمور الهليّة والميراث... فالحجاب هو الكفن الذي يريد المفتون أن تلتّف بثه النّسثاء لكثي 
خدورهّن وسجونهّن. كلّما رأيت رهو  المحّجبات التي أصبحت تمأل شوارع مدنناأ تذّكرت الكفان البيالاء. تثذّكرت 
جثث أقاربي الباردة التي انحنيت لتقبيلها نخر مّرةأ بعد أن غّسلت وسترت شعورها ولم يبثف منهثا ّثاهرا لالّ الوجثه 

 بف ّاهرا من أجساد المحّجبات المكفّنات سوى الوجه والكفّان. والكفّانأ تماما كما لم ي
 

ال يخيفنثثي المثثوتأ فكلّنثثا مثثائتونأ وكلّنثثا للثثى تثثراب أو رمثثادأ لنّمثثا تخيفنثثي مشثثاهد الحيثثاء الثثذين يلتفّثثون بالكفثثان 
 ورهم بالهوان.ويحاكون الموتى ويطلبون االنتحارأ ويخيفني موّزعو الكفان المتّجرون بفقر انخرين وبهسهم وشع

 
/ خرجنا من خدورنا وال نريد العودة لليهاأ وال نريد العودة للى ما يرمز لليها : النّقثاب والبرقثا والحجثاب والخمثار 6

وكّل ما يجعلنا مجّرد حرمات وعورات وآالت فتنة وغواية. وال نريد شيوخا وال مفتينأ بل نريد مواطنين ومواطناتأ 
يعات مدنيّثثة متطثثّورة تالثثمن المسثثاواة والكرامثثة للجميثثاأ وال نريثثد علمثثاء ينصثثحون وال نريثثد فتثثاوى بثثل نريثثد تشثثر

الّسالطين وال نريد حتّثى علمثاء يفتثون بعثدم اتّبثاع الّسثالطينأ بثل نريثد مهّسسثات برلمانيّثة وأحزابثا سياسثيّة حقيقيّثة 
مثن الّسثلطةأ الّسثلطة التثي تحثّد مثن وجمعيّات غير حكوميّثة مسثتقلّةأ نريثد مجتمعثات مدنيّثة تمثّثل الّسثلطة التثي تحثّد 

 المتعة الجنونيّة بالّسلطة. نريد كّل هذا لكي نكّف عن لذالل أنفسنا بأنفسنا واستعمار أنفسنا بأنفسنا.
 
 

 ** هوامش:
 
i - انّر مقال نبيل شرف الّدين آاإلفتاء والسياسة في مصر: تحريم نقل العالاء ولباحة الفطر لـآمجاهدي العثراذآ

 . 2003نوفمبر  10بإيالف يوم االثنين الّصادر 
 
ii -  ديسثمبر  06انّر مقال أشثرف عبثد الفتّثاح عبثد القثادر : آرسثالة للثى روح داللآ..الّصثادر بثإيالف يثوم السثبت

2003 
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 ثقافة التّمييز ـ أبنية المواطنة المنقوصة

والمواطنة التّاّمةأ وما قطعه المجتما التّونسّي لذا أردنا أن نتأّمل ما قطعته المرأة التّونسيّة من أشواط نحو المساواة 
 من أشواط نحو التّحديث الّسياسّي واالجتماعّي والفكرّيأ أمكن لنا أن نبدي مالحّتين لجماليّتين ليجابيّتين : 

 / لّن مجلّة الحوال الّشخصيّة التّونسيّة هي الكثر تطّورا في العالم العربّي.1
نسثثيّة منثثذ االسثثتقالل للثثى اليثثوم تسثثير عمومثثا نحثثو النّهثثو  بثثالمرأة ونحثثو اإلصثثالحات / لّن سياسثثة الّدولثثة التّو2

 القانونيّة الهادفة للى تحقيف المساواة.
ّّفثر ونكتفثي بترديثد خطثاب المكاسثب والمنجثزات. فثالفخر  ولكّن هذا المشهد العاّم يجب أن ال يجعلنا نطلف صيحات ال

موقثف نرجسثّي بثدائّي متنثاق  مثا مثا تقتالثيه الثذّات الحديثثة المسثهولة ومثا بالنّف أ سواء كان فرديّا أو جماعيّاأ 
تقتاليه الّديمقراطيّة من تقييم ونقد ومساءلة واختيار للممكن. ثّم لّن المسثاواة ومبثادع حقثوذ اإلنسثان عاّمثة ليسثت 

اإلنسثانيّة جمعثاءأ فتقتثرب  شيئا ثمينا يمكن أن نحّصله في قبالة اليدأ وللى ما النهاية لثهأ بثل لنّهثا أفثف تسثير نحثوه
 منه تدريجيّا دون أن تّدعي بلوغه في يوم من اليّام. 

 بثثدل االكتمثثال المغلثثف الموهثثومأ نفاّلثثل لذن الفثثف المفتثثوحأ وبثثالنّّر للثثى هثثذا الفثثف المفتثثوح نقثثّدم هثثذه المالحّثثات. 
 : فداخل المشهد العاّم الماليء توجد المناطف المّلمة التّي نجملها في ما يلي 

 
 الالّمساواة في القانون : -1

رغم أّن مجلّثة الحثوال الّشخصثيّة التّونسثيّة هثي الكثثر تطثّورا فثي العثالم العربثّيأ فهثي تثنّص علثى أّن آالب رئثي  
ال يزال حلما مستحيالأ وال تثنّص  1930العائلةآأ وال تالمن المساواة في اإلرثأ وكأّن ما طالب به الحّداد منذ سنة 

المرأة في اختيار قرينها بقطا النّّر عن معتقثده الثّدينّي... وقثد تحفّّثت تثون أ مسثايرة فثي ذلثك البلثدان  على حّريّة
العربيّة التي ال تالمن الحقوذ الساسيّة للمرأة, على مواّد من آاتّفاقيّة مناهالة جميثا أشثكال التّمييثز الثّد المثرأةآأ 

بثثثنف  الحقثثثوذ والواجبثثثات أثنثثثاء الثثثّزواع وعنثثثد فسثثثخه بخصثثثوص جنسثثثيّة الطفثثثال واالعتثثثراف  16منهثثثا المثثثاّدة 
والمسهوليّات في ما تعلّف بالوالية على الطفال وفيما يخّص اللّقب العائلّي والميراث )انّر أبحاث سثناء بثن عاشثور 

و فيما يخّص حركة الشخاص وحّريّة اختيار مقّر سكناهم ولقاماتهمأ وه 15وحفيّة شقيروأ بل تحفّّت على الماّدة 
 ما يتناق  ما الّدستور التّونسّي )الفصل العاشرو وما حّريّة النّساء التّونسيّات الفعليّة في الّسفر واإلقامة.

ورغم أّن الّدستور التّونسّي ال يجعل الّشريعة مصدرا للقانونأ ويكتفي بجعثل اإلسثالم آديثن الّدولثةآأ تتّسثم الّسياسثة 
لملحوّ في بقيّة البلدان العربيّةأ التّثرّدد بثين المرجعيّثة المدنيّثة الحديثثة والمرجعيّثة التّونسيّة القانونيّة بنف  التّرّدد ا

الفقهيّة العتيقةأ وقد أمكن لبع  الباحثين تلخيص هذه الوالثعيّة كالتّثالي : آاللّجثوء للثى المصثادر اإلسثالميّة عنثدما 
جهة أولىأ والعزوف شبه الكلّّي عن هثذه المصثادر يتعلّف المر بالتّشريا لألسرة أو في مجال الحوال الّشخصيّة من 

عندما يتعلّف المر بالتّشريا في مجال القانون المثدنّي أو القثانون الجنثائّيأ أو فثي عاّمثة فثروع القثانون الخثرى مثن 
قثالع جهة ثانيةآ. فما نسّميه اليوم آالّشريعةآ هو لجمثاال قثانون الحثوال الّشخصثيّة اإلسثالمّيأ أي : آخثر قلعثة مثن 

التّقليدأ آخر ترسانة من الحكام التي تالمن استمرار العالقات التّقليديّة بين الّرجثال والنّسثاءأ وتالثمن دونيّثة المثرأة 
ومراقبتها. توجد آنصوص قطعيّةآ كثيرة في القرآن لم يعد معموال بهاأ ولكن عندما يتعلّف المر بالمرأةأ يتّم لخراع 

 رآنيّة في ما يخّصها تصبم أكثر قطعيّة وصراحة.هذه الحّجةأ وكأّن النّصوص الق
  
 الالّمساواة الّسياسيّةأ ونقصد بها العف المشاركة الّسياسيّة للمرأة والعف نسب وجودها في مواقا صنا القرار.-2

والنّقابّي  وتشمل المشاركة الّسياسيّة كّل مّاهر االهتمام بالّشأن العاّم كاالنتخاب والتّرّشم وممارسة العمل الجمعيّاتيّ 
والتّعبيثثر الّسياسثثّي بالتّّثثاهر فثثي المثثاكن العاّمثثة والتّوقيثثا علثثى العثثرائ  واالعتثثرا  علثثى الّسياسثثة المحلّيّثثة أو 
اإلقليميّثثة أو الّدوليّثثةأ كمثثا تشثثمل تقلّثثد الوّثثائف التّسثثييريّة علثثى مسثثتوى الّسثثلطتين التّشثثريعيّة والتّنفيذيّثثة. ووالثثعيّة 

ا المجثال شثبيهة بوالثعيّة النّسثاء العربيّثات عمومثا. فثرغم ازديثاد نسثبة النّسثاء العثامالت فثي المرأة التّونسيّة في هثذ
البلثثدان العربيّثثةأ وتالثثاعف نسثثب المتعلّمثثاتأ فثثإّن مقيثثا  تمكثثين المثثرأة المعتمثثد مثثن قبثثل آبرنثثام  المثثم المتّحثثدة 

الوّثثائف المهنيّثةأ وحّصثثة النّسثثاء فثثي اإلنمثائّيآأ وهثثو حصثثيلة مهّشثرات متوّسثثط الثثّدخل للفثثردأ ونسثبة النّسثثاء فثثي 
مقاعثثد البرلمثثان علثثى التّثثوالي...أ آيكشثثف بوالثثوح أّن البلثثدان العربيّثثة تعثثاني مثثن نقثثص الفثثت للنّّثثرآأ بحيثثث تثثأتي 
المنطقة العربيّةأ رغم ثراء الكثير من بلدانها في المرتبثة قبثل الخيثرة بثين منثاطف العثالمأ ولثم تقثّل عنهثا لالّ لفريقيثا 

الّصادر عن برنام  المم المتّحدة اإلنمائّيأ انّر بحثنا  2002لّصحراء.) تقرير التّنمية البشريّة العربيّة لعام جنوب ا
عن آأهليّة المرأة للمشاركة الّسياسيّة...و ولذا قصرنا نّرنا على واحد من المهّشرات التي تعك  بوالثوح مشثاركة 
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/ 5,7  نّسثاء فثي البرلمنثات العربيّثةأ وجثدنا أّن هثذه النّسثبة ال تتجثاوزالمرأة في الحياة الّسياسثيّة هثو نسثبة تمثيثل ال
وهثثي أالثثعف نسثثبة تمثيثثل برلمثثانّي للنّسثثاء فثثي العثثالم علثثى اإلطثثالذ. ورغثثم االرتفثثاع الّطفيثثف لهثثذه النّسثثبة فثثي 100

المقارنثثة  وأ فثثإنّ 5أ6والجزائثثر  8أ10أ والمغثثرب  5أ11تثثون  لذا مثثا قورنثثت بغيرهثثا مثثن البلثثدان العربيّثثة )تثثون 
ولفريقيثثا  5أ16أ وأمريكثثا  7أ39المعثثّدل العربثثّي العثثاّم )أوروبّثثا الّشثثماليّة   بمنثثاطف العثثالم الخثثرى تهّكثثد مثثدلوالت

و.. وتبثثثيّن اإلحصثثثائيّات التثثثي يوفّرهثثثا مركثثثز البحثثثوث 2002و )النّسثثثاء فثثثي البرلمنثثثاتأ االتّحثثثاد البرلمثثثانّي 6أ13
مرأة بتون  أّن نسب حالور النّساء ووجودها في مواقثا صثنا القثرار الثعيقة والّدراسات والتّوثيف واإلعالم حول ال

 فثثثثثثي أحثثثثثثزاب المعارالثثثثثثة وفثثثثثثي الجمعيّثثثثثثات غيثثثثثثر الحكوميّثثثثثثة والنّقابثثثثثثات والمجثثثثثثال  العلميّثثثثثثة الجامعيّثثثثثثة...
هذه العوامل تجعل مواطنة المرأة منقوصةأ أو بالحرى تجعل مواطنة المرأة منقوصة أكثثر مثن مواطنثة الّرجثلأ فثي 

 بالد تتّسم الحياة الّسياسيّة فيها بما يلي : 
 عدم االعتراف التّاّم وعدم التّمتيا الفعلّي بالحقوذ المدنيّة والّسياسيّة-
 هشاشة المجنما المدنّي ولفراغ الهياكل التّمثيليّة من فاعليّتها-
 احتكار الّسلطة وعدم احترام مبدل التّداول الّديمقراطيّ -
فرقة الّديمقراطيّة : بين الّسلط الثاّلثةأ وبين سجّل المواطنة وسثجّل الثّدينأ وبثين الحثزب الحثاكم عدم توفّر وجوه التّ -

 وأجهزة الّدولة... 
 
اللّوحثثة   الثّقافثثة التّمييزيّثثة التثثي مثثا زالثثت فاعلثثة فثثي منّوماتنثثا التّعليميّثثة وفثثي اإلعثثالم نقطثثة معتمثثة أخثثرى داخثثل-3

ت التّوعية ودورات التّدريب علثى حقثوذ اإلنسثان التثي تحثاول تنّيمهثا بعث  العاّمةأ رغم محاوالت اإلصالح وحمال
الجمعيّات غير الحكوميّة. فالقوانين والعقليّات ال تسير على نسف واحدأ والّشعارات والقيم والّصور الجاهزة المعادية 

ي أو عثن غيثر وعثي فثي للمرأة ما زالت فاعلثة فثي سثلوكنا وفثي الخطابثات التثي ننتجهثاأ ومثا زالثت مثهثّرة عثن وعث
 حياتنا اليوميّة والمهنيّة وفي الممارسات االنتخابيّة والتّرّشحيّة للّرجال والنّساء معا.

ولكّن المعطى الجديد نسبيّا يتمثّل في ما أّدت لليه الفالائيّات العربيّة الجديدة من بروز مشثهد ثقثافّي ولعالمثّي عربثّي 
وار النّمطيّة التّقليديّة على نحو هذيانّي. أبرز الفاعلين في هذا المشهد المفتون يكّر  التّمييز الّد المرأة ويكّر  الد

الّشعبيّين والّدعاة الجدد الذين يلهجون بالعودة للى عهد الّصثفاء الّولأ ويحّرمثون ويحلّلثون كمثا طثاب لهثمأ ويفتثون 
فثثي اتّجثثاه يحثثول دون الثثوعي بقالثثيّة  أحيانثثا بمثثا يتعثثار  مثثا القثثوانين المعمثثول بهثثا فثثي بلثثدانهمأ وتسثثير خطابثثاتهم

المرأةأ ويحول دون تحّرر أجساد ونفو  الّرجال والنّساء. فهم يحّرمثون اإلجهثا  وموانثا الحمثلأ ويحلّلثون ختثان 
البناتأ ويدعون للى رجم الّزاني والّزانية لذا كانا محصنينأ ويدعون للى تطبيف العقوبات الجسديّة التي تنّص عليها 

وفي أحسثن الحثوالأ  دعون للى عدم االختالطأ ويحذّرون من فتنة المرأة ويدعونها للى اتّخاذ الحجابأ الّشريعةأ وي
  يعتبرون عمل المرأة خارع البيت جائزا عند الاّلرورة... 

وما يجعل هذا الوالا باعثا على الحيرة والقلف أّن بع  ههالء المفتين الفالائيّين يسمحون لنفسهم بإصثدار أحكثام 
كفير للمجتما التّونسّي بالذّاتأ البتعاده حسب رأيهم عن الّصراط المستقيم في لباحة تعّدد الّزوجثات وجعثل الّطثالذ التّ 

بيثثثد الّرجثثثل وحثثثدهأ وغيثثثر ذلثثثك مثثثن أبنيثثثة الهيمنثثثة والجثثثور التثثثي تسثثثّمى فثثثي النّّثثثام العربثثثّي الّسثثثائد آثوابثثثتآ 
 وآخصوصيّاتآ.

  
مييز هذه جذور مشتركةأ هي التي تعوذ التّحديث العاّم للمجتما والّدولة : لنّها ولبنية المواطنة المنقوصة وثقافة التّ 

البنيثثة البويّثثة التّيولوجيّثثةأ التثثي تعّرالثثت للثثى هثثّزات حداثيّثثة ولكنّهثثا ّلّثثت مترّسثثبة فثثي صثثلب النّسثثي  االجتمثثاعّي 
 ء والّرجال. والثّقافّي : في عالقات الفرد بالمجموعة وبالّدولة وفي العالقات بين النّسا

 
تيولثوجّي -قثانونيّ -فتنّيم الالّمساواة بين المرأة والّرجل هثو مثا يتّسثم بثه النّّثام البثوّي. لنّثه بثالحرى نّثام سياسثيّ 

يكون منطف التّناسثل فيثه هثو الهثّم وتكثون مهّسسثة الّسثلطة والب فيثه كتلثة واحثدةأ بحيثث أّن آالب يقثوم بوّيفثة 
حثدة المبثدأين المثأخوذة مثن ّللّا مثرورا بالجثدادأ لّن ّللّا هثو اللّحمثة الصثليّة التثي الوساطة التثي تالثمن اسثتمرار و

 تحكم البداية والمرأ الحياة والّسلطةأ الّطبيعة والتّشريا.آ 
 ففيما تقوم الّدولة الحديثة على التّفرقة بين منطف القرابة والمنطف الّسياسّيأ والتّفرقة بين سلط التّماهي التثي تنبنثي
عليهثثا المجتمعثثات القديمثثة : بثثين الب الوالثثد والب الّرمثثزّي والّسثثيّدأ ينبنثثي المجتمثثا البثثوّي التّيولثثوجّي علثثى عثثدم 
التّفرقة بثين هثذه الوّثائف والّسثلط. لنّثه ال يعنثي سثلطة الب فحسثبأ بثل يعنثي التبثا  وّيفثة الب بوّيفثة صثاحب 

وقد سبف أن بيّنّا أّن التبا  الثوّيفتين ال يحثول دون   لطة أيالا.الّسلطةأ والتبا  وّيفة الّزوع بوّيفة صاحب السّ 
المسثثاواة فحسثثبأ بثثل يحثثول دون الّسياسثثّي ذاتثثه : لنّثثه يمنثثا أو يحثثّد مثثن ّهثثور البنثثى الثاّلثيّثثة المهّسسثثة للحالثثارة 
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علثى مثن كثّل أب. وللحياة الّديمقراطيّةأ ويمنا من ّهور سلطة القثانون باعتبثاره هيئثة مجثّردة أعلثى مثن الجميثاأ وأ
فمبدأ رئاسة الّرجل لألسرةأ ومبدأ واجثب طاعثة الّزوجثة لزوجهثا )الثذي تثّم تعويالثه بثـآحسن المعاشثرةآ فثي مجلّثة 
الحوال الّشخصيّة التّونسيّةأ ولكن بقيت بع  ّالله في مبدل رئاسة الب لألسرةو يجعل هذا الّزوع زوجا وسيّدا في 

كانيّات التّقاالثي بالنّسثبة للثى الّزوجثةأ بمثا أّن للثّزوع حثّف تأديبهثا. التّقاالثي أو آنأ وهو في الوقت نفسه يحّد من لم
 لمكانيّة التّقاالي هي الثّالث الاّلرورّي لكي ال يكون الّزوع خصما وقااليا في الوقت في نفسه. 
وّي بثين الحيثاة الخاّصثة ونتيجة لهيمنة منطف القرابةأ والعتبار تناسل الفراد أهّم من الفرادأ ال يفصل المجتما البث

والعاّمثثةأ وال يثثوفّر مقّومثثات اسثثتقالل الفثثرد عثثن النّّثثام االجتمثثاعّي. فتّثثّل الحيثثاة الجنسثثيّة للفثثرد مجثثال تثثدّخل الّدولثثة 
والمجموعاتأ ويّّل شرف الفرد وخاّصة المرأة مرتبطا بحياته الجنسيّة وحياته الجنسيّة مرتبطة باإلنجثاب. وهيمنثة 

تّناسل هو الذي يفّسر العزوف عن التّبنّي أو تحريمه وعدم االعتراف بحقوذ البنثاء الثذين ينجبثون منطف القرابة وال
 خارع مهّسسة الّزواع.

وتحول البنية البويّة التّيولوجيّة دون الفصل بين الّدين والّسياسة على نحو يرّسم الطبيعة الحديثة للجسد الّسياسثّي 
ةأ أي تحثول دون ترّسثم الالّئكيّثة التثي تجعثل القثانون وتنّثيم المدينثة ممكنثين دون المستورد الذي هو الّدولة الحديث

 لحالة للى الّدينأ وتجعل المواطنين المشتركين في رقعة الر  ينتمون للى الّدولة أّوال وقبل شيء.
اسثثيّة لثنائيّثثة مسثثلم/غير وفثثي الّسثثياذ العربثثّي اإلسثثالمّيأ نتيجثثة لعثثدم الفصثثل هثثذاأ تتواصثثل الفاعليّثثة القانونيّثثة والّسي

مسلمأ ويتواصل تهميش قطاعات عريالة من القلّيّات الّدينيّة وكّل الفئات الخرى الواقعة تحثت طائلثة ثنائيّثة مسثلم/ 
غير مسلمأ أو تحت طائلة قوانين منطف التّناسل البوّيأ ومنطف الّشرف الثذي يثرتبط بثه : القلّيّثات الّدينيّثة والتنيّثة 

الجنسثثيّة والبنثثاء المنجبثثون خثثارع مهّسسثثة الثثّزواع والجانثثب المتزّوجثثون مثثن مسثثلماتأ والمسثثلمات  والقلّيّثثات
المتزّوجات من غير المسلمينأ ناليف لليهم الذين يغيّرون دينهم فيعّدون مرتثّدين ويطثاردونأ وكثّل مثن ال محثّل لهثم 

الجثن  والعنصثر فثوذ كثّل اعتبثار. فثالمرأة ليسثت في بلدان تلغي قيمة اإلنسان في حّد ذاتهأ وتجعل النّسثب والثّدين و
وحدها الحيّة البنية البويّة الّدينيةّ وعدم رسو  حداثة الّدولة الحديثةأ بل لّن آلة الّسلطة البويّثة التّيولوجيّثة تلحثف 

ّم الفصثل بثين بها سلسلة من المهّمشين يتحتّم علينا أن نطالب أيالا بمساواتهم. وينبني النّّام البوّي أيالثا علثى عثد
آحارسثثة للهويّثثةآ والّشثثرف  أو الّمثثة. فتّثثل غيثثر مالكثثة لجسثثدهاأ وتّثثّل   جسثثد المثثرأة وجسثثد السثثرة أو القبيلثثة

ّّمة للعالقات بين الّرجال والنّساء رهينثة القثانون العتيثف الثذي يجعثل النّسثاء موالثوع  الجماعّيأ وتّّل القوانين المن
هذا ما يفّسر وصاية الب وال  والّزوع عليهاأ وتواصل عادة المهر كمقابل يدفعه تبادل بين الّرجال ال ذوات تبادل : 

 الّزوع في عمليّة التّبادل السرّيأ وتواصل فاعليّة كّل هذه الّصيغ العالئقيّة في صورة ّهور القوانين التي تبطلها.
رأة الجنسثيّة مراقبثة دقيقثةأ وهثو الثذي وعدم ملكيّة المرأة لجسدها هو الذي يثهّدي للثى مراقبثة المجموعثة لحيثاة المث

يهّدي مثال للى جرائم الّشرف. ولذلك فكلّما عاشت المجموعة أزمثة والثعت جسثد المثرأة فثي قلثب الزمثةأ واقترحثت 
الحلول التي تزيد في مراقبة جسد المرأة والتي تتجنّب الحلول الخرى العمليّة والواقعيّة. هذا ما يجري في مجتمعاتنا 

فيها فاعلين سياسيّين ال يرون حلوال للفقر والبه  الّسياسّي والتّبعيّة لالّ في مزيد مراقبة جسد المرأة وفي التي نجد 
المزيد من حجبهأ وهذا مّما يفّسر انتشار الحجاب لثر الحثروب والزمثات الخيثرة : حثرب أفغانسثتان وحثرب العثراذ 

المناعثثة الفكريّثثة والّسياسثثيّة الاّلثثروريّة التثثي تحمثثيهّن مثثن  واالنتفاالثثة الفلسثثطينيّة الثّانيثثةأ لثثدى نسثثاء ليسثثت لهثثنّ 
  استبطان التّصّورات العتيقة عن الّشرف والمخاوف العتيقة من النثى وجسدها. 

نفي التّفرقة بين الوّائفأ نفي الثّالثأ نفي الفرد في الّرجثل وفثي المثرأة... كلّهثا سثمات تجعثل نقثد النّّثام البثوّي ذا 
في بناء المجتما الثّديمقراطّيأ كمثا تجعلنثا ال نكتفثي بالمطالبثة بالمسثاواة بثين النّسثاء والّرجثال بثل بثين  فاعليّة كبرى

الجمياأ كما تجعلنا ال نرى في المطالبة بالمساواة بين الجميا مجّرد دفاع عن مصالم بعث  الفئثات االجتماعيّثةأ بثل 
 عّي وسياسّي. مشروعا مجتمعيّا شامال ومبدأ حامال لطاقة تطوير اجتما

 
ّهرت الّدولة كجسد سياسّي حديثأ ولكن بقيت ّالل آالّمةآ كجسد خيالّي مالحقة ليّاهاأ كما ّّل عالم الحريم يلقثي 
بّالله على المدينة ويبرز لنا شاراته وأماراته عبر الحجبة واللّحى وممارسات رف  االختالط. ّلّت البنية البويّثة 

الّروابط التي تشّد اإلنسان للى تماهياته القديمثة تزعزعثت دون أن تنشثأ الثّروابط التثي تشثّده  التّيولوجيّة مترّسبة لنّ 
فعليّا للى الفالاءات الحديثثة الّسثامحة بالحّريّثة والتثي تسثاعده علثى االنفصثال عثن البنثى العتيقثة الالّمدنيّثة كالعشثيرة 

يثيّة التي تهّدي للى تعرية بنى الهيمنةأ وفالم ما هو بشثرّي والّمة... ودون أن تنشأ وتتراكم الثّقافة التّحد  والسرة
تاريخّي في ما تّم عزله عن التّاريم وتّم لكساهه الّصبغة القدسثيّةأ وتثهّدي للثى نشثر الثّقافثة الحقوقيّثة الكونيّثةأ وللثى 

داد خثالّذ : فإّمثا أن يثدفن اإلنسثان موتثاهأ ويعثي بثزوالهم ويعثيش الحثداد علثيهم أ ولّمثا أن يّثّل الهثثا خلف والعيّة ح 
وراء وهم بقائهمأ غارقا في بحار الماليخوليا والكآبة : هثذا هثو الثّدر  الحثداثّي الثذي يفيثدنا بثه فرويثد فثي آالحثداد 

 والماليخولياآ. 
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تّمييثز فلمزيد النّهو  بالمرأة التّونسيّة ال بّد أن تتواصل عمليّات اإلصالح القانونّي التي من شأنها لزالة كّل أنثواع ال

القانونّي الّدهاأ وال بّد من اعتماد الّسياسات التي تجعثل مبثدأ المسثاواة بثين الجميثا واقعثا ملموسثاأ وال بثّد مثن رفثا 
 التّحفّّثثثثات علثثثثى االتّفاقيّثثثثات الّدوليّثثثثة وتثثثثرك التّثثثثرّدد االنفصثثثثامّي بثثثثين المرجعيّثثثثة الحقوقيّثثثثة والمرجعيّثثثثة الّدينيّثثثثة.

بيّثثات العثثودة للثثى الّسثثلف الّصثثالمأ ال يمكثثن أن نكتفثثي بالّصثثمت أو بثثردود الفعثثل ولكثثي نواجثثه دعثثوات التّكفيثثر ويوطو
المنيّةأ أو بالمواقا الّدفاعيّة المحتشمة أو باللّغة الخشبيّة التي تعّدد المكاسب وترّدد بأّن اإلسالم دين التّسثامم... بثل 

فتم الحوار الحّي المتعّدد الطراف حول القالثايا الّدينيّثة ال بّد من فتم المنابر إلنتاع ونشر الثّقافة المدنيّة الحديثةأ ول
التي تشغل النّا أ وال بّد من استئناف عمليّة تحثديث المنّومثة التّربويّثة وعمليّثة ترسثيم قثيم حقثوذ اإلنسثان فيهثاأ 

وحيدا هثو كثره الحيثاة حتّى ال نترك أبناءنا فرائ  سهلة للمفتين والّدعاة والدعياء الذين يبثّون على مّر اليّام درسا 
 وكره الحّريّة.

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الخطابات الّدينيّة المعاصرة أهليّة المرأة للمشاركة الّسياسيّة في

 
المصريّات بتخصيص مكان لهثّن فثي البرلمثان  لّن معركة المشاركة الّسياسيّة للمرأة العربيّة قديمة قدم مطالبة النّساء

أ ثّم على مقصورتينأ وهثي معركثة 1925هذا البرلمان سنة في  "المصرّيأ وحصولهّن كمستمعات على آمقصورة
 محثاوالت النّسثاء الكويتيّثات الحصثول علثى موافقثة مجلث  الّمثة علثى حقّهثّن فثي التّصثويت محتدمة متكّررةأ تكثّرر

الخرافثّيأ رغثم أّن الّدسثتور  للثى عثدد سثبعة 1999و 1972والتّرّشمأ وقد وصلت هذه المحثاوالت فيمثا بثين سثنتي 
وتدّل نسب المشاركة في البلثدان التثي تتثيم للمثرأة بعث  حقوقهثا  يتّي ينّص على المساواة بين النّساء والّرجالأالكو

وتالثاعف نسثب  هذه المعركة متواصلةأ فرغم ازدياد نسبة النّسثاء العثامالت فثي البلثدان العربيّثةأ الّسياسيّةأ على أنّ 
المتّحثثدة اإلنمثثائّيآأ وهثو حصثثيلة مهّشثثرات  قبثثل آبرنثام  المثثم المتعلّمثاتأ فثثإّن مقيثا  تمكثثين المثثرأة المعتمثد مثثن

الوّائف المهنيّةأ وحّصة النّساء في مقاعد البرلمثان علثى التّثواليأ آيكشثف  متوّسط الّدخل للفردأ ونسبة النّساء في
الكثيثر مثن بلثدانها  البلدان العربيّة تعاني من نقص الفت للنّّرآأ بحيث تأتي المنطقة العربيّةأ رغثم ثثراء بوالوح أنّ 

[ ولذا قصثرنا نّرنثا علثى 1لفريقيثا جنثوب الّصثحراء.] في المرتبة قبل الخيرة بثين منثاطف العثالمأ ولثم تقثّل عنهثا لالّ 
مشاركة المرأة في الحياة الّسياسثيّة هثو نسثبة تمثيثل النّسثاء فثي البرلمنثات  واحد من المهّشرات التي تعك  بوالوح

العثثالم علثثى  وهثثي أالثثعف نسثثبة تمثيثثل برلمثثانّي للنّسثثاء فثثي100/ 5,7نّسثثبة ال تتجثثاوز وجثثدنا أّن هثثذه ال العربيّثثةأ
البرلمان: بالّركن الّصغير المخبثوء المحتشثم داخثل  [. وقد ذّكرتني هذه النّسبة الاّلئيلة بهذه المقصورة في2اإلطالذ]

  .الفالاء الواسا

للمثرأة العربيّثةأ هثو الخطثاب الثّدينّي  لوالعيّة الّسياسثيّةوغايتنا من هذا البحث هي النّّر في مكّون من مكّونات هذه ا
المشثاركةأ والخطثاب لثي  مجثّرد قثول يكشثف أو يعبّثر عثن ممارسثةأ بثل هثو  الذي تّم لنتاجه عن أهليّثة المثرأة لهثذه

 .فثي الواقثا يسثير وفثف قواعثد أو آليّثات تخلثف الموالثوع وتالثا الحثدود والموانثا والمعثايير نفسثه ممارسثة وفعثل

مثا يتثرجم الّصثراعات أو  ّسلطة معطى أساسّي في مفهوم الخطاب كما عّمقه ميشال فوكو: لّن الخطثاب آلثي  فقثطفال
[ ولثذلك فمثن المهثّم 3الّسثلطة التثي يثراد افتكاكهثا.] بنى الهيمنةأ بل هو ما يُتصارع من أجله ومثا يتصثارع بثهأ وهثو

 ياسيّة ممارسثة خطابيّثة سياسثيّة تثدخل فثي عالقثات تفاعثل مثاالمرأة للمشاركة السّ  اعتبار الخطاب الّدينّي عن أهليّة

ومن هنثا تتثأتّى أهّميّثة دراسثتها  الممارسات الخرى وكثيرا ما تمثّل عائقا رمزيّا أو واقعيّا يحول دون هذه المشاركةأ
  .التّفكير فيها وبيان آليّاتهاأ وبيان مناطف الّصمت والكبت ورف 

بهأ خالفا للخطابات الّسياسيّة الخرىأ  بات تتأتّى أيالا من االمتياز الخاّص الذي تتمتّاولكّن أهميّة دراسة هذه الخطا
للخطاب الّدينّي والعيّة تلفّّ خاّصة تجعله أكثر قّوة وتسثلّطا مثن الخطابثات  لّن الخطاب فعل وممارسة للّسلطةأ لالّ أنّ 

  :ع فحسب بل من امتيازينلنّه ال يستمّد قّوته من قدرته الّداخليّة على اإلقنا :الخرى

دينيّثةأ أو مثن شثيو  اإلفتثاءأ أو مثن صثنف  امتياز المتلفّّ بالخطاب عندما يكون من العلماء بالّدين الممثّلثين لهيئثة-
من منابر الفالائيّات العربيّةأ دون أن تكون لهم أحيانا صفات آالّشيو آأ  الّدعاة الجدد الذين يلقون دروسا في الّدين

  .ذلك من قدرتهم على التّأثير في المتقبّلين من المهمنين يحدّ  ودون أن

سثياقات سياسثيّة وتجاريّثة ال  فههالء المتلفّّون ولن كانوا بشرا يصيبون ويخطئثون ويثأّولونأ وتتنثّزل دعثواتهم فثي
لدارتهثم علثى سلطة رمزيّة يستمّدونها من وّيفتهم الخاّصة ومثن  عالقة لها بالّدين باعتباره تجربة روحيّةأ فإّن لهم

 المقّد أ ومن لنتاجهم لخطثاب دينثّي ومثن مثراقبتهم للخطابثات الخثرى التثي تثأتي لتنثاف  نحو من النحاء لشهون

غير ملزمةأ بل هي متعارالة  خطاباتهمأ ال شّك أن الفتاوى التي ينتجها ههالء المديرون للمقّد  اجتهادات شخصيّة
لهذه االجتهادات وانراء قّّوة تأثير في مجتمعات تتّسم فيها الحيثاة  مأ لالّ أنّ أحيانا ما القوانين المعمول بها في بلدانه

اجتهثادات المفتثين أكثثر مثن  بثالفقر وترتفثا فيهثا نسثبة الّميّثة والّميّثة الّسياسثيّة بحيثث يعثّول النّثا  علثى الّسياسثيّة
  .بل وفيما يخّص قالايا الّشأن العامّ حياتهم اليوميّة  تعويلهم على مداركهم العقليّة فيما يخّص أبسط تفاصيل

المجتمعثات لذا كانثت حججثه دينيّثة أو  امتياز المرجعيّة التي يحيل لليها الخطابأ فالخطاب يكون أكثر تأثيرا فثي هثذه-
  ."والّسنّة وما أثر عن الّصحابة والتّابعين من آالّسلف الّصالم تحيل للى الّدينأ أي لذا كانت تستند للى القرآن

ال تسثتمّد قثّوة لقناعهثا مثن  أي أنّهثاargument d autorité "ّجة الّدينيّة هثي نثوع مثن أنثواع آحجث  الّسثلطةفالح
بل من موقا قائلها أو مثن المرجثا المقثّد  الثذي أخثذت  منطقها الخاّص أو من تطابقها أو عدم تطابقها ما واقا ماأ

  .منه ولليه تّمت لحالتها

فثي هثذا المجثال ومنحهثا الحقثوذ  الّسياسثيّة اعتبارهثا مسثاوية للّرجثل مسثاواة تاّمثة ونقصد بأهليّثة المثرأة للمشثاركة
الّسياسيّة كّل مّاهر االهتمام بالّشأن العاّم كاالنتخثاب والتّرّشثم  المترتّبة عن هذه المساواة التّاّمةأ ونقصد بالمشاركة
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والتّوقيثثا علثثى العثثرائ   اهر فثثي المثثاكن العاّمثثةالجمعيّثثاتّي والنّقثثابّي والتّعبيثثر الّسياسثثّي بالتّّثث وممارسثثة العمثثل
الّدوليّثةأ ولكنّنثا سثنرّكز بالخصثوص علثى النّقطثة الحّساسثة التثي  واالعترا  علثى الّسياسثة المحلّيّثة أو اإلقليميّثة أو

ييريّة علثثى التّسث بثين مقثثّررات الخطثاب الثّدينّي والمطالثثب الّسياسثيّة النّسثائيّة وهثثي تقلّثد الوّثائف يحتثد فيهثا التّثوتّر
  .للمرأة تصبم لشكاليّة عندما تتعلٌّف بالّزعامة والّرئاسة مستوى الّسلطتين التّشريعيّة والتّنفيذيّة. فالمشاركة الّسياسيّة

تيّثثار التّثثاريمأ همثثا الحثثوال  فهنثثاك منطقتثثان تحتثثّد فيهمثثا مقاومثثة مسثثار المسثثاواة بثثين المثثرأة والّرجثثلأ ومقاومثثة
ذلثك للثى أّن فثي هثذين المجثالين بالثذّاتأ ال فثي مجثّرد الخثروع  لّد المناصب التّسييريّةأ يعثودالّشخصيّة من ناحية وتق
الثّقافيّثةآ  بوالثوح تقسثيم الدوار الجندريّثة المكثّر  باسثم الّشثريعة أو باسثم آالخصوصثيّات للعمثل أو للثتّعلّمأ يبثرز

المرآتثّي بثين الفالثاءين الخثاّص والعثاّم.  نعكثا أحيانثاأ أي تبثرز بوالثوح رئاسثة الّرجثل الثذّكرأ كمثا تبثرز عالقثة اال
مستمّرة تدعمها مجالّت الحوال الّشخصيّة وتذكر في أكثرهثا تطثّوراأ أي فثي  رئاسة الّرجل في المجال البيتّي مازالت

لّرجثل فثي العائلةآأ أّما رئاسة ا التّونسيّة التي ما زالت تنّصأ رغم تطّورها النّسبّيأ على أّن آالب هو رئي  المجلّة
البلثدان العربيّثة. ولثئن االثمحّل هثذا السثا  القثانونّي فثي أغلثب  المجال العاّم فمثا زال لهثا أسثا  قثانونّي فثي بعث 

القثوانين  مّكنثت النّسثاء مثن حقثوقهّن الّسياسثيّةأ فثإّن الثعف النّسثب المشثار لليهثا يثدّل علثى أنّ  البلدان الخثرى التثي
ولمشثاركتها فثي الحيثاة العاّمثة مثا زالثت  كوكبة القيم والّصور المناهالثة للمثرأةوالعقليّات ال تسير على نسف واحدأ ف

ننتجهاأ وما زالت مهثّرة عثن وعثي أو عثن غيثر وعثي فثي الممارسثات  فاعلة في سلوكنا المدنّي وفي الخطابات التي
  .والتّرّشحيّة للّرجال والنّساء على حّد الّسواء االنتخابيّة

ثالثة أقسام : قسم ندر  فيه الحج  التثي  الّدينّي عن أهليّة المرأة للمشاركة الّسياسيّة للىوسنقّسم دراستنا للخطاب 
السثثطورّي ولمثثا نعتبثثره مكبوتثثا داخثثل هثثذا الخطثثابأ وقسثثم أخيثثر  يقثثوم عليهثثا هثثذا الخطثثابأ وقسثثم نخّصصثثه للقثثاع

  .للى ثقافة المواطنةاالنتقال من آثقافة الفحولةآ التي تكّر  دونيّة المرأة  نستشرف فيه ممكنات
 
 

 االستدالل الّدينّي على أهليّة المرأة للمشاركة الّسياسيّة1-
 

أهليّثة المثرأةأ ولكثّن مثا نالحّثه  ال نّدعي في هذا البحث استقصاء وال اسثتيعابا لكثّل مثا أنثت  مثن خطابثات دينيّثة عثن
ي تعتر  على أهليّة المرأة للمشاركة الّسياسيّة على الخطابات الّدينيّة الت انطالقا من العيّنات المتوفّرة لدينا هو غلبة

مختلفتثين:  التثي تحثاول التّوفيثف بثين االعتثرا  وعثدم االعتثرا أ أو تقثف موقفثا وسثطا بثين مثرجعيّتين الخطابثات
  .والمعاصرة مرجعيّة الفقه اإلسالمّي القديمة ومرجعيّة حقوذ اإلنسان الحديثة

 

  ليّة المرأةالخطاب الّدينّي المعتر  على أه-أ

المرأة للمشاركة الّسياسثيّة ال بثّد مثن النّّثر  قبل أن نعر  الحج  وانليّات الّدينيّة المقّدمة لالستدالل على عدم أهليّة
  .الخطاب وتتعلّف باعتبارات عن آطبيعةآ المرأة واختالفها عن الّرجل في حّجة آعقليّةآ تترّدد في هذا

 عنف بناء الموالوع االعتبارات آالّطبيعيّةآ أو-1أ:  

الفتاوى وانراء المنطلقثة مثن مرجعيّثة  لّن المعطيات المتعلّقة بمفهوم غائم هو آطبيعة المرأةآ تمثّل عنصرا قاّرا في
ودعثثم أزليّتهثثاأ لّن عثثالم الّطبيعثثة يبثثدو عالمثثا سثثرمديّا بمنثثأى عثثن  دينيّثثةأ وهثثي تقثثوم بوّيفثثة دعثثم الحجثث  الّدينيّثثة

فتثاوى عبثد العزيثز بثن بثاز  ة. يّهر االستدالل على الحج  الّدينيّة بالحّجة الّطبيعيّة مثال فثي لحثدىالتّاريخيّ  التّحّوالت
سثابقا. هثذه الفتثوى يبطثل بهثا عمثل المثرأة عاّمثة وتولّيهثا  رئي  هيئة البحثوث واإلفتثاء بالمملكثة العربيثة السثعودية

 عن جميا ما يخالف طبيعتها فمنعها من تثولي الواليثةوقد حرص اإلسالم أن يبعد المرأة " : المناصب العاّمة خاّصة

لن يفلم قوم ولّوا أمرهم  : العامة كرئاسة الدولة والقالاء وجميا ما فيه مسئوليات عامة لقوله صلى ا عليه وسلم
  [4امرأة ...آ ]

مو صاحب 1273القرطبّي )تالمرأةأ ف وهذا االتّكاء على حّجة آالّطبيعةآ لم يكن يخلو منه الخطاب الّدينّي القديم عن
قوامثة الّرجثل علثى المثرأة بمعطيثات طبّيّثة قديمثة تقثّدمها الثّقافثة  كتاب آالبيثان فثي أحكثام القثرآنآ مثثال يسثتدّل علثى

ونسثبة الّرطوبثة والبثرودة  والطبّيّة الّسائدة في ذلك العصرأ وتتمثّل في نسبة الحثرارة واليبوسثة للثى الّرجثل الفلسفيّة
وقيثل للّرجثال زيثادة قثّوة فثي الثنّف  والّطبثا مثا لثي  " : [5من سثورة النّسثاء] 34ول في شرح انية للى المرأة: يق

 عليه الحثرارة واليبوسثةأ فيكثون فيثه قثّوة وشثّدةأ وطبثا النّسثاء غلثب عليثه الّرطوبثة للنّساءأ لّن طبا الّرجال غلب

تعثالى : آوبمثا أنفقثوا مثن  علثيهّن بثذلكأ وبقولثه والبرودةأ فيكون فيه معنثى اللّثين والاّلثعفأ فجعثل لهثم حثّف القيثام
  [6أموالهمآ.]
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الحيويّة التي تهّدي للى االكتمالأ وتدفا  فالنّساء حسب هذا التّصّور القديم رجال ينقصهّن العقل كما تنقصهّن الحرارة
  .بالعالاء التّناسليّة للى الخارع

االجتماعيّة كانثت واالثحة لثديهم ومبثدأ قوامثة  القدامىأ لّن الدوارلالّ أّن حّجة الّطبيعة لم تكن في رأينا مركزيّة لدى 
 والمفّسرين. لنّما أصبحت هذه الحّجة هاّمة ومركزيّة منذ أن تزعزع التّقسيم الّرجل كان بديهيّا ومحّل لجماع الفقهاء

د فعثل الخثروع هثذا فثي وتأّكث االجتماعّي التّقليدّي لثألدوار وخرجثت النّسثاء مثن خثدورهّن فثي مطلثا القثرن العشثرينأ
الّسثلفيّين عثن المثرأة باعتبارهثا رّدة فعثل علثى المخثاطر التثي  وعي الكثير مثن الّرجثال والنّسثاءأ وقثد ّهثرت كتابثات

رّدة الفعثل هثذه  [. ونحثن نثرى أنّ 7الّصيغ العالئقيّة القديمة بسبب هذا االختالل في تقسيم الدوار] يتعّر  لليها لليها
الفثثوارذ آالّطبيعيّثةآ بثثين النّسثاء والّرجثثال  تلثثّم علثى différentialiste يثة جنسثثيّة اختالفيّثةتسثتند للثثى ليديولوج

 الجديدة والنّعوت الجديدة التي تميّثز النّسثاء عثن الّرجثالأ حتّثى تبثّرر تبعثا لثذلك وتجتهد في ليجاد المعطيات الّطبيعيّة

اللّطيثفآ مهّشثر علثى هثذه الّرغبثة  لعثّل ّهثور تسثمية آالجثن بقاء الدوار التّقليديّة والبنى العالئقيّة على حالهثاأ و
االجتماعيّينأ ولي  من الغريب أن تّهر هذه التّسمية فثي عنثوان كتثاب لحثد  الملّحة في لبراز الفوارذ بين النّوعين

  .1923 الّسلفّيأ أقصد كتاب رشيد رالا الحامل عنوان آنداء للى الجن  اللّطيفآأ والمنشور سنة رّواد الفكر

الحديث عنهأ وهي عمليّة تبقى غير  وتهّدي حّجة الّطبيعة في رأينا وّيفة أخرى خفيّة هي بناء موالوع الخطاب قبل
المسلّماتأ أّما مفّكثك الخطثاب فبإمكانثه اسثتخراجها علثى أنّهثا مثن  مصّرح بها ويقّدمها صاحب الخطاب على أنّها من

المثرأة  ات آبيولوجيّةآ لالستدالل علثى وجثود اخثتالف جثوهرّي بثينالمسلّماتأ فاستخدام معطي آالمفترالاتآ ال من
ليسوا كائنات اجتماعيّة تجما بينها صثيغ  والّرجل يفتر  بناء لموالوع الخطاب على النّحو التّالي: النّساء والّرجال

 أ والنّساء بالثذّات لسثنبالاّلرورةأ بل هي كائنات محّددة سلفا وغير خاالعة للتّاريم عالئقيّة تاريخيّة ثقافيّة متحّولة

أو غيثر ذلثكأ بثل هثي كثائن  كائنات بشريّة متعّددة البعاد بحيثث تكثون المثرأة أّمثا وزوجثة وتكثون كثذلك امثرأة عاملثة
وفثي هثذا اإلقصثاء للتّثاريم وللمصثير ولتعثّدد البعثاد  .محكوم بالبيولوجيا ومشدود للى وّيفة اإلنجثاب ولدامثة النّسثل

الجنثدرآأ " التّفكير الميتافيزيقّي والمثالّي ينقالها الفكر الحديثأ وتنقالثها خاّصثة نّريّثة ليّاتنجد آليّة أساسيّة من آ
بيولوجيّثاأ وتعنثي الدوار واالختالفثات التثي  باعتبثاره معطثى sex فالجندر مقولة ثقافيّة وسياسيّة تختلف عن الجن 

الثّقافيّثةأ  الجندر يعّو  الماهويّة البيولوجيّة بالبنائيّثة الّرجل والمرأة. فالبحث في تقّررها وتبنيها المجتمعات لكّل من
وليديولوجيّا ولي  نتيجة حتميّة بيولوجيّة. واالتّكاء على  بحيث يتبيّن لنا أّن االختالف بين الّرجل والمرأة مبنّي ثقافيا

  ّورأيالا من بناء الثّنائيّات التّقابليّة التي ترّسم هذا التّص مفهوم آالّطبيعةآ يمّكن

تثرك الّسثلفيّون والّسثلفيّون  .الماهوّي وتعطيه صورا أخرى جديدة غير صور الحثرارة واليبوسثة والبثرودة والّرطوبثة
لقناعا لمتقبّليهم المعاصثرين: فثالمرأة آعاطفيّثةآ والّرجثل عقالنثّيأ  الجدد هذه الثّنائيّة العتيقة للى ثنائيّات أخرى أكثر

  ."آلطيفةآ أو آرقيقةوالمرأة العيفةأ أو  والّرجل قويّ 

اليونانيّثة وتتمثّثل فثي اعتبثار المثرأة سثلبيّة والّرجثل  لالّ أّن هذا التّجديد للثّنائيّات يبقي على ثنائيّثة قديمثة قثدم الفلسثفة
الفلسثفّي  تمثاّلت القثدامى عثن العمليّثة الجنسثيّة ومثن ثنائيّثة تفاالثليّة هاّمثة فثي الفكثر ليجابيّاأ وهو تصّور ينطلف من

للّصورةأ أي صورة النّسل مثن خثالل منيّثهأ واعتبثر  يم هي ثنائيّة الّصورة والماّدة. فقد اعتبر أرسطو الذّكر مانحاالقد
 حيالهاأ بحيث أّن الذّكر يقوم بالّدور اإليجثابّي النّشثيط وتقثوم المثرأة بثدور الوعثاء المرأة موفّرة للماّدة من خالل دم

  [8والنثى بفصل عجزها الخاّصآ.] أّن آالذّكر ذكر بفالل قدرته الخاّصةأ الّسلبّي. وانتهى من هذا االستدالل للى

الّسلفيّون ولكنّهم يبعثونها في صثورة جديثدة  هذه الثّنائيّة التي لم يعد لها من مبّرر في البيولوجيا الحديثةأ يحتفّ بها
ستفيدا من معطيات البيولوجية الحديثةأ ومقّررات العلم الحديث: يقول الّشعراوي م توهم بالتّطابف بين رهيتهم للمرأة

لليهثا: آلّن المواقعثة بثين  الوقت نفسه مهّوال ليّاهثا حسثب مثا تقتالثيه اإليديولوجيثة الجنسثيّة االختالفيّثة المشثار وفي
الحيوان المنوّي مهّهال لإلخصابأ وهو فثي هثذه الحثال يبثذل  الّرجل والمرأة يقوم الّرجل فيها بدور ليجابّي لنّه يقذف

أثنثثاء  هائلثثة لقثثاء قثثذف هثثذه المحتويثثات الحيويّثثةأ ولكثثّن دور المثثرأة سثثلبّي لّن لفرازاتهثثا جهثدا كبيثثرا ويسثثفم طاقثثة
اإلفثرازات تشثحيم الثذّكر )القالثيبو حتّثى  الممارسة الجنسيّة ال تحمل عنصر الحياة فثي تّوهثا لنّمثا المقصثود مثن هثذه

اإلتيثثانأ وال يحثثدث الحمثثل لالّ عنثدما يلثثتحم الحيثثوان المنثثوّي مثثا أثنثاء  يسثهل اإليثثالع وحتّثثى ال تصثثادفه أيّثة صثثعوبة
منتّمثةأ  كّل اتّصال جنسّي تنزل فيثه بويالثة أنثثىأ لنّمثا تنثزل هثذه البويالثة كثّل شثهر بصثفة دوريّثة البويالة ولي 

  [9لذلك فالّرجل دوره ليجابّي والمرأة دورها سلبّي أو أقّل ليجابيّة.آ]

المشثاركة الّسياسثيّة باعتبارهثا فعثال ليجابيّثا  لمرأة هذه من الماقبليّات المتنافرة ما مقتالياتومن البديهّي أّن سلبيّة ا
صثريم فثي فثي الحجث  الّطاعنثة فثي أهليّثة المثرأة لهثذا الفعثل اإليجثابّي:  في الواقاأ ولثذلك فهثي تثرد علثى نحثو غيثر

  .يّةالمرأة وطبيعتها والعفها لالّ صورا من صور هذه الّسلب فليست عاطفيّة

هثي مثن أقثدم انليّثات وأبسثطهاأ  ففثي هثذه المعطيثات آالبيولوجيّثةآ أو شثبه البيولوجيّثة نجثد آليّثة تبريثر ليثديولوجيّ 
  .للى نّام طبيعّي سرمديّ  وتتمثّل في تحويل نّام الهيمنة البشريّة الثّقافيّة
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 االنتقال من الّطبيعّي للى اإللهيّ -2أ  

المرأة كائنا بشريّا من نوع خثاّصأ  رأة لذن عبر الماقبليّات آالّطبيعيّةآ بحيث تكونيتّم لنتاع الموالوعأ موالوع الم
وتبعا لذلك تحّد مثن مجثاالت تصثّرفه. ثثّم تثأتي أثنثاء ذلثك الحجث   "ذي بيولوجيا خاّصة تحّد من آاستعداداته الفطريّة

يثتّم تحويثل نّثام  : مكّملثة لآلليّثة الولثىالّنّنقليّثةآ باعتبارهثا حجث  سثلطة. وهنثا نجثد آليّثة تبريثر أخثرى " الّدينيّثة
اإلقنثاعأ يثتّم تحويثل النّّثام الّطبيعثّي الّسثرمدّي للثى نّثام  الهيمنة البشريّة الثّقافيّة للى نّام طبيعثّي سثرمدّيأ ولمزيثد

النّّثام  وال يجوز تغييره أو الّطعن في أسسثه. فمثن الّسثهل أن نغيّثر النّعثوتأ وأن نسثّمي هثذا للهّي سرمدّي هو انخر
وتسثمية خثروع النّسثاء للثى الحقثل العثاّم  الّطبيعثّي آللهيّثاآ إلالثفاء طثابا القداسثة الالّتاريخيّثة علثى مثا هثو تثاريخّيأ

بالحثاع زعثيم جبهثة اإلنقثاذ بثالجزائر )الفثي و أّن آوّيفثة المثرأة هثي  خروجا على لرادة ّللّا : فمّمثا صثّرح بثه علثي
  [10اإلسالم.آ] لّدورأ فإنّها تخّل بنّام اأ وتتسبّب في نالوب معينلذا تخلّت عن هذا ا .لنجاب المسلمين

  :الحديثان المواليان والحّجتان النّقليّتان المعتمدتان عادة في الّطعن على أهليّة المرأة هما

انثت سثائدة القديمة )نقثص العقثلو وقثد ك النّساء ناقصات عقل ودينآأ وفي هذا الحديث تذكير بالماقبليّات الّطبيعيّة"-
التّثذكير بثأّن لحثدى روايثات هثذا الحثديث تثرد فثي كتثاب الحثي  مثن  في التّصثّورات القديمثة عثن المثرأة. ومثن المهثمّ 

 كتثاب يبحثث فثي تبعثات هثذه الخاّصثيةّ البيولوجيّثة للمثرأة التثي انطلثف منهثا أرسثطو لبنثاء صثحيم البخثارّيأ أي فثي

وديثن أذهثب للثّب الّرجثل الحثازم  لمرأة : آ... ما رأيت من ناقصات عقلتصّوراته عن اإلنجاب وعن المنزلة الّدونيّة ل
ّللّاال قال : ألي  شهادة المرأة مثل نصف شهادة الّرجثلال قلثن :  من لحداكّن. قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول

دينهثا.آ  مثن نقصثان نقصان عقلها. ألي  لذا حاالت لم تصّل ولم تصثمال قلثن : بلثى. قثال : فثذلك بلى. قال : فذلك من
[11]  

بثثين آطبيعثثة المثثرأةآ وعثثدم أهليّتهثثا  يثثتّم الثثّربط بثثين الحثثي  ونقصثثان قيثثام المثثرأة بالتّكثثاليف الّدينيّثثة كمثثا يثثتّم الثثّربط
الّطبيعة )الحي أ نقصان العقثلأ طبيعثة المثرأةو تثأتي لتبثّرر والثعا  للمشاركة الّسياسيّة في الفتاوى المعاصرة. حّجة

التّسثييريّةو يتحثّول للثى والثا  شهادة المرأة التي تعّد نصف شهادة الّرجلأ عدم أهليّتها لتقلّد الدوار) يّااجتماعيّا ثقاف
  .مجّسد لإلرادة اإللهيّة والنّّام اإللهيّ 

أهليّة المرأة للمشاركة فثي الحيثاة  وقد كان هذا الحديث من أهّم الحج  التي أوردها الّسلفيّون الوائل في خطابهم عن
شثّن هجثـوما علثى حركثة تحريثر  1928اإلخثوان المسثلمينآ سثنة " عاّمثة. فبمجثّرد أن أّسث  حسثن البنّثا جثـماعةال

التّفثرن   القيثام بأدوارهثا التّقلثـيديّة: آ فمهّمثة المثرأة زوجهثا وأوالدهثا.. أّمثا مثا يريثد دعثاة المثرأةأ ودعثا المثرأة للثى
الّرجثال وهثم أكمثل عقثال مثن النّسثاء لثم  اةأ فنثرّد علثيهم بثأنّ وأصحاب الهوى من حقوذ االنتخاب واالشثتغال بالمحامث

  [12ناقصات عقل ودين.آ] يحسنوا أداء هذا الحّفأ فكيف بالنّساءأ وهنّ 

لقيادتهثا : آلثن يفلثم قثوم ولثوا أمثرهم  الحديث الّسياسّي الذي يتنبّأ بخيبة المجموعات الّسياسثيّة التثي تنّصثب امثرأة-
المغربيّثة فاطمثة مرنسثّي بتحقيثف تثاريخّي متثأّن وشثاّذ لتبثيّن ّثروف  عالمثة االجتمثاع امرأة ...آ وهثو حثديث قامثت

أّن  [ ونحثن نثرى13بالفتنة الكبرى وبمعارالي عائشة في خروجها مثن حجابهثا لبّثان وقعثة الجمثل.] والعه وعالقته
ّّرفيّة الحداثيّة في ّهور ذا الحديثأ فمنا المرأة من تولّي مهاّم مثل ه العوامل التّاريخيّة البنيويّة أهّم من العوامل ال

قوامة الّرجال  النّتائ  الّطبيعيّة المنجّرة عن الّصيغ العالئقيّة البويّة التي يكّرسها مبدأ اإلمامة والّسلطنة والخالفة من
ل عثاّم بثين عثالم خثاّص تلزمثه المثرأة ومجثا على النّساء ومبدأ حجاب المرأةأ بالمعنى المهّسسّي للحجاب: أي الفصل

  .يتحّرك فيه الّرجل

 آليّات الفقه-3أ  

المناصثب الّسياسثيّةأ ونّثرا للثى  نّرا للى عثدم ورود آيثة تمنثا المثرأة صثراحة مثن المشثاركة الّسياسثيّة ومثن تثولّي
التّقليديّثة التثي نّثر فيهثا الفقثه القثديمأ أنثت  المعترالثون  ّهور مهاّم ووّائف سياسيّة جديدة مختلفة عثن الوّثائف

والتّرّشثم علثى  جديدة تستند للى آليّات فقهيّة تقليديّة وتفالي للثى التّحثريمأ تحثريم االنتخثاب ى أهليّة المرأة فتاوىعل
  :المرأة. وتتمثّل هذه انليّات في ما يلي

جثودة والتّزكيةآأ وهي مهاّم قديمة لم تعثد مو القيا  المتمثّل في قيا  المشاركة الّسياسيّة على آاإلمامة والوالية -
 مرتبطة بتركيبات اجتماعيّة سياسيّة قديمةأ وهذه المهاّم يشترط فيها الفقهاء القدامى في أغلبيّة البلدان العربيّة لنّها

جنسه بعد بلوغهو لي  له الهليّة للقيام  الذّكورةأ بل الذّكورة المتحقّقةأ لّن آالخنثى المشكلآ )الخنثى الذي ال يتبيّن
تيّثار النّهالثة بتثثون  التّرّشثم للثى عالثويّة مجلثث  الّمثة علثى الواليثثة  ا  بعث  المنتمثين للثىبهثذه المهثاّم. فقثد قثث
القثوانينأ ومحاسثبة  االنتخثاب علثى التّزكيثة : آعالثويّة مجلث  الّمثة واليثة عاّمثة لمثا فيهثا مثن سثنّ  العاّمةأ وقثا 

عيّةآ واالنتخاب آمشورة تتعلّف بذات الّشخص من التّشري الّسلطة التّنفيذيّةأ وما للى ذلك من المهاّم المعروفة للّسلطة
 المشثورة يسثّميه الفقهثاء التّزكيثةأ وهثي مثن مسثتلزمات أهليّثة الّشثهادة ونحوهثا مثن حيث عدالتهأ وهثذا النّثوع مثن

رشثد مثن كبثار المالكيّثةأ وال  الواليات العاّمة...آ وآلي  كّل من تجوز شهادته تجوز تزكيته كما يقثول العتيبثّي وابثن
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والعطثاء وسثافر معثه ورافقثه. يقثول مالثك فثي المدّونثة عثن  نبغي لحد أن يزّكي رجال لالّ رجثلأ قثد رافقثه فثي الخثذي
 تجوز تزكية النّساء في وجه من الوجوهأ ال فيما تجوز فيه شهادتان وال في غير ذلكأ صدور التّزكية من النّساء: ال

وال كثيثرآ ويقثول لمثام الحثرمين: آلّن  أ ولي  للنّساء من التّزكية قليلوال يجوز للنّساء أن يزّكين النّساء وال الّرجال
تخيّر اإلمام وعقد اإلمامةأ والنّساء الزمثات خثدورهّنأ مفّوالثات أمثورهّن  ما نعلمه قطعا أّن النّساء ال مدخل لهّن في

  [14القّوامين عليهّن.آ] للى الّرجال

المجثثال البيتثثّي أساسثثا ويثثرتبط  سثثحبوا مبثثدل القوامثثةأ وهثثو يهثثمّ وهثثهالء الفقهثثاء الجثثدد يجتهثثدون بطريقثثة أخثثرى لي
لالّ علثى العثاجز أو القاصثر أو الاّلثعيفأ والمثرأة الثعيفة عثاجزةأ  باإلنفاذأ على المجال العاّم: فالقوامة آ... التكون

والّرسثثالة والخالفثثة  القوامثثة التّاّمثثة فثثي جميثثا الّشثثهون العاّمثثةأ وخّصثثه المثثولى عثثّز وجثثّل بثثالنّبّوة لثثذلك كثثان للّرجثثل
ولم يفر  طاعتها عليهأ وقال صثلعم: لثن يفلثم  والجهاد وانذان والخطبة وما للى ذلكأ وفر  طاعته على المرأةأ

  [15قوم ولّوا أمرهم امرأة.آ]

مثل انليّة المعتمدة في الفتثوى التثي تح سّد الذّرائاأ أي أّن المر الذي يفالي للى أمر محّرم يكون محّرما. وهذه هي-
للشثيم عبثد العزيثز بثن بثاز وهثي تشثمل عمثل المثرأة عمومثا ال  [16عنثوانآ عمثل المثرأة مثن أعّثم وسثائل الزنثاآ]

  .المرأة ذريعة تفالي للى مقصد ممنوع هو الّزناأ فحكمه حكم الّزنا مشاركتها الّسياسيّةأ فعمل

حولثه القثدامى : أبطلثه المعتزلثة  لقثدامىاإلجماع ما سّد الذّرائاأ ما المالحثّ أّن اإلجمثاع مفهثوم غثام  اختلثف ا -
الذي يشثمل كثّل المثهمنين وذهثب ابثن حثزم للثى أنّثه لجمثاع صثحابة  والخوارعأ وذهب الحنفيّون للى أنّه لجماع الّمة

الّسثنّةأ  ويمكن اعتبار اإلجمثاع علثى أيّثة حثال آليّثة مثن آليّثات تأبيثد حكثم وارد فثي القثرآن أو [17الّرسول فحسب...]
المصثدر فثي التّشثريا فثي فتثوى محّمثد  اإلجماع تتأّس  على نّص من القثرآن أو الّسثنّةأ نجثد لشثارة للثى هثذافحّجيّة 

أّن المثرأة ال تتثولّى اإلمامثة الكبثرى )الخالفثةو لقثول الّرسثول: لثن  علي قطب الموالية: آأجما الفقهاء القدمون على
وهثذا محثّرم  االخثتالط بالّرجثال والخلثوة معهثمأ ومفاوالثتهمأ أمرهم امرأةأ ولّن هثذه الوّيفثة تتطلّثب يفلم قوم ولّوا

مثن الوّثائفأ فالّشثأن فيهثا مختلثف بثين  شثرعاأ ولسثباب تتعلّثف بتكثوين المثرأة نفسثيّا وجسثديّاأ وأّمثا مثا عثدا ذلثك
قصثة شثرعا أن تكثون قاالثية لّن ذلثك يتطلّثب كمثال الثّرأي وهثي نا الفقهاءأ فمنهم من يرى أّن المرأة محّور عليهثا

  [18العقل.آ]

للتّثاريم وللواقثاأ وعلثى مغالطثات  لّن قيا  المشاركة الّسياسيّة على أشكال تولّي الّسلطة القديمة ينبنثي علثى رفث 
مرجعيّثثة ديمقراطيّثثة مناقالثثة تمامثثا للمرجعيّثثة الفقهيّثثةأ واعتمثثاد  تاريخيّثثة سثثنبيّنهاأ فمفهثثوم المشثثاركة الّسياسثثيّة ذو

 ى حلثول طرحثت علثى مجتمعثات تفصثلنا عنهثا مئثات الّسثنين هثو كثذلك رفث  للواقثاالمفتثر  علث لجمثاع القثدامى

المثرأة يمكثن أن يثهّول علثى أنّثه مثهّد للثى  وللتّاريمأ أّما سّد الذّرائا فله في رأينا بنية ُرهابيّة هوسيّة: كّل ما تقوم به
كارثيّثة تثهّدي باإلنسثان للثى التّثأثّم مثن كثّل  كلمة وكّل حركةأ وهنثا تكمثن منطقثة الّزناأ بما في ذلك النّّرأ بما ذلك كلّ 

  .والفنّ  وتحريم كّل شيءأ هي التي نجدها مثال في ممارسة الّطالبان لزاء المرأة والثٌّقافة شيء

 
  الخطاب الّدينّي التّوفيقيّ -ب

هثثّم كثيثثرة فثثي لحثثدى أ هنثثاك موقثثف تثثوفيقّي أّول يمثّلثثه يوسثثف القرالثثاوّي الثثذي يحّثثى بشثثعبيّة كبيثثرة وبحصثثص
النيابي معلاّل ذلك بأّن عثدد النّسثاء فثي المجلث  النّيثابّي ال  الفالائيّات العربيّةأ فقد أفتى بجواز دخول النّساء للمجل 

يعني أّن هذا  [ وهذا19وأفتى بمنا وصولهّن للى الوالية العاّمة على الّرجالأ أي رئاسة الّدولةأ] بّد أن يّّل محدوداأ
مبثدأ اشثتراط الثذّكورةأ الثذي عمثل بثه  ئاسثة الجمهوريّثة خالفثة أو لمامثة ينسثحب عليهثاالمجتهد يصّر على اعتبثار ر

الخاّصة والعاّمةأ الوقوف في الوسط بين الّرف  واإلباحثة يثدّل علثى  الفقهاء والصوليّون في كّل ما يتعلّف بالواليات
والّرجل رغم الحّد الكّمّي  ى التّمييز بين المرأةالمرجعيّة الحديثة والمرجعيّة القديمةأ ونتيجته هي اإلبقاء عل ترّدد بين

اإلنسان لالّ أنّه يشعر بثالحرع لزاءهثاأ ولن كثان ينكرهثاأ  من مجاالت التّمييزأ لنّه موقف يبقى معارالا لنّريّة حقوذ
التّاّمثة  اةمتباعدين يكون في الغالب عرالة للى الّسقوط القيمّي المتمثّل في لنكار مبثدل المسثاو فالذي يقفز على حبلين

الجميثثا: لثثدى النّسثثاء المطالبثثات  بثثين الّرجثثال والنّسثثاءأ وفثثي المراوغثثات التثثي تهثثدف للثثى البحثثث عثثن الحّثثوة لثثدى
  .المرأة المجاالت التي ّلّت طويال حكرا على الّرجال بالكرامة والمساواةأ ولدى المتحفّّين على اكتساح

فقثد دعثت هبثة رهوف عثزت للثى  أ"اسّي للمرأةأ بل يعتبره آواجباوهناك موقف تجديدّي ال يكتفي بإباحة العمل الّسي
فثرو  العثين أو فثرو  الكفايثةأ فثال تنفثك عنثه المثرأة  اعتبار العمل السياسى للمرأة آواجبثا  شثرعيا  يثدخل لمثا فثي

بّمثا [. ور20الشتراكهما في التوحيد والعبودية واالستخالف وخالوعهما للسثننآ] بحالأ فشأنها في ذلك شأن الرجل
للثى المثرأة انطالقثا مثن  الّرأي في ما أصبم يسثّمى بثـآالنّسويّة اإلسثالميّةآأ وهثو اتّجثاه فثي التّفكيثر ينتصثر تنّزل هذا

ّّثثر لثه بثين هثثذه المرجعيّثة ومرجعيّثثة حقثوذ اإلنسثثان  مرجعيّثة دينيّثةأ وينبنثثي علثى محاولثثة توفيثف صثثامت وغيثر من
ياسّي واجبا دينيّا ولن كان يخدم قاليّة المرأة فهثو يبقثى غيثر مقنثا لنّثه السّ  الحديثةأ وهذا الموقف الذي يعتبر العمل
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يعتمثد آليّثات الفقثه بصثفة  على اإلنكار: لنكار االختالف بين الماالي والحاالرأ ويستعمل مفثاهيم الفقثه دون أن يعتمد
ام الفقهأ فيقا في شراك الفقهأ جديدةأ ويريد أن يطّور أحك واالحةأ لنّه يعتمد على آليّة ليجاد شرعيّة قديمة لوالعيّة

 كثّل االختالفثات بثين المثذاهب وانراءأ منّومثة منسثجمة وكثّل متكامثلأ وهثي قائمثة علثى فالمنّومثة الفقهيّثةأ رغثم

العبثثد ثثثّم المثثة ثثثّم الّطفثثل  مراتبيّثثة اجتماعيّثثة واالثثحةأ أي علثثى آهثثرم اجتمثثاعّي أعثثاله الّرجثثل وتليثثه المثثرأةأ ثثثمّ 
لنّهثثا تجتهثثد وتفتثثيأ ومثثن شثثروط االجتهثثاد واإلفتثثاء  :تقثثا هثثذه المجتهثثدة تحثثت طائلثثة الفقثثه[ ولثثذلك 21والمجنثثون.]

وغلبثة  والعدالة وطهارة المولد لجماعاأ والكتابة والحّريّة والبصر على الشثهرأ والنّطثف آالبلوغ والذّكورة واإليمان
  [22الذّكر واالجتهاد في الحكام الّشرعيّة وفروعهاآ.]

الّسياسيّة بالمساواةال هل يمكثن أن نقثف  كون الفقهأ وهو منّومة قائمة على التّمييزأ منطلقا للمطالبةفهل يمكن أن ي
الجاذبةال قد تُطمئن هثذه الحلثول النّفثو  الحثائرة المتأثّمثةأ فتسثاعدها علثى  على عتبة الفقه دون أن ننزلف في هّوته

تحقيف نقلة نوعيّة داخثل اإلسثالمأ  ولكنّنا ال نّّن أّن بإمكانهاتديّنها والتّأقلم ما الواقا الجديد في الوقت نفسهأ  عيش
يطلف المجثال أمثام الفثراد ليسثتنبطوا أشثكال عثيش جديثدةأ وأشثكال  وال نّّن أنّها قادرة على لنتاع مشروع مجتمعيّ 

هثو الماالثي  ءولمكانيّات أخرى في تجسيد المنزلثة البشثريّةأ مثا يتّسثا فثي جميثا هثذه المواقثف وانرا حّريّات أخرى
  .للحاالر الذي يالذ به من الحاالرأ أو يتّخذ ملهماأ أو يتعلّل به إليجاد شرعيّة

 
 

 القاع الخيالّي والمكبوتات 2-
 

لنّثه متجثذّر فثي الالّوعثيأ حامثل معثه  فحسثبأ بثل لي  الخطاب مبنيّا على اإلرادة الواعية والحجاع العقلّي أو الثّدينيّ 
مّهثرين مثن رفث  التّفكيثر فثي الخطثاب الثّدينّي عثن أهليّثة المثرأة  أينثا أن ننّثر فثيلقسط من رف  التّفكيثر. وقثد ر

مناصثرة المثرأة  يحكم الفكثر الّطثاعن فثي هثذه الهليّثةأ والثّثاني يحكثم الموقثف التّثوفيقّي الثذي يثودّ  الّسياسيّةأ أحدهما
  .انطالقا من مرجعيّة دينيّة لسالميّة

 

  الوحد-يمالّزع-أسطورة الفحل الحيوانيّ  -أ

الحجثاع الثّدينّي المنثاه   للى جانب المعطيات التي تصنا الموالثوع عبثر حّجثة البيولوجيثاأ والتثي تثرد واالثحة فثي
أنّهثا تمثّثل قاعثا حاالثرا غائبثا لمناهالثة دخثول المثرأة  للمرأةأ يمكن أن نتحّدث عن أسطورة سياسثيّة فحوليّثةأ نعتقثد

فيثه  مفهوم السطورة بمعنى البنية الّسرديّة القابعثة علثى نحثو غيثر مفّكثر المناصبأ ونستعمل الفالاء العاّم ولتقلّدها
أّن صثورة الفحثلأ أي الثذّكر القثوّي  في المخيّلة والمهيكلة للى حّد بعيد للثذّوات فثي سثلوكها وتصثّوراتهاأ فثنحن نثرى

والّسياسثثّي مثثن الجثثاحّ  [ مثثا زالثثت تحكثثم تفكيرنثثا االجتمثثاعيّ 23واإلنثثاث] الّشثثديد المتغلّثثب علثثى غيثثره مثثن الثثذّكور
سياسثيّة تقتالثي -فحوليّة و للى يومنا هذاأ لنّها تندرع في لطار تركيبة1964عبّا  محمود العقّاد )ت  و للى869)ت

مرهوسين متبوعين. نجد هذه الّصثورة فثي قلثب التّصثّور  بأن يكون الّرئي  ذكرا واحدا متغلّباأ محّوال بني جنسه للى
يصثلحهم لالّ  الّسياسة: يقول الجاحّ في رسالته عن آالنّساءآ: آوقاليّة واجبة: أّن النّثا  الو العربّي القديم لإلمامة

العيفهم وقليل لثه نّثام أقثوى مثن كثيثر  رئي  واحدأ يجما شملهمأ ويكفيهم ويحميهم من عدّوهمأ ويمنا قويّهم من
ائم في أن يجعل لكثّل جثن  منهثا فحثال يوردهثا ّللّا أّن صالح عاّمة البه نش ز ال نّام لهمأ وال رئي  عليهمأ لذ قد علم

اإلبل في الهجمثةأ وكثذلك  ويُصدرهاأ وتتبعه للى الكإلأ كالع ير في العانة )القطيا من حمر الوحشوأ والفحل من الماء
ع حجر بالكسثر: الفثر  النثثىو فثي المثروعأ فجعثل ) النّحل العّسالةأ والكراكّيأ وما يحمي الفر  الحصان الحجور

التّفكير  [ فالّسلطة الفرديّة المطلقة ترتبط بصورة الذّكر الفحل الوحد في هذا24تابعة.] رهوسا متبوعةأ وأذنابامنها 
البشثر وعثالم الحيثوانأ واإلعثالء مثن شثأن  الّسياسّي الذي يهول للى للغاء الّسياسثّيأ عثن طريثف المماهثاة بثين عثالم

  .ذلكأ على حساب التّعاقد واالصطالح واالشتراكك البيولوجّي والّطبيعّيأ أو ما يقّدم على أنّه

منتصثف القثرن العشثرين: يقثول  أسطورة الفحل المتغلّب تّهر في نصوص العقّادأ وهو من أشهر الكتّثاب العثرب فثي
 تستعصم باالحتجاز الجنسّيأ لّن الّطبيعة قثد جعلتهثا جثائزة للّسثابف متحّدثا عن العالقة بين الّرجال والنّساء: آالمرأة

اإلكثراه واالختيثارأ كثذلك  الذّكورأ فهي تنتّر حتّى يسبقهم لليها من يسثتحقّها فتلبّيثه تلبيثة يتسثاوى فيهثا المفاّلل من
[ فثالنثى فثي هثذا 25تنتّثر مشثيئتها بغيثر صثراعآ.] تصنا لناث الثّدجاعأ وهثي تنتّثر ختثام المعركثة بثين الّديكثة أو

 ة مريدةأ بل هي كائن غرائثزّي يلبّثي نثداء الّطبيعثة خثارع منطثف اإلكثراهذاتا عاقل التّصّور الّطبيعوّي الماهوّي ليست

الّسثلطةأ بمثا أنّهثا ليسثت طرفثا  واالختيارأ وباإلالافة للى أنّها ال تريد وال تختارأ فهي تقف خارع لعبة الّصثراع علثى
ابيّثةآأ بثل يتنثاف  عليهثا مثا الّرجثلأ وليسثت تبعثا لثذلك آليج فاعال في هذا الّصراع بل موالوع لثهأ لنّهثا ال تتنثاف 

  .الغلبة الّرجالأ وينالها صاحب

This file was downloaded from QuranicThought.com



المتغلّثبأ فللّسثلطة االسثتبداديّة وجثه  لّن في صورة الّزعيم الوحد المخلّص المستبّدأ شثيئا مثن صثورة الفحثل الوحثد
نفسثيّة وفكريّثة  قوانين ومقّررات تفثّوذ الّرجثال علثى النّسثاءأ بثل هثي بنيثة فحولّيأ أو لنقل لّن الفحوليّة ليست مجّرد

مسثتبّدون بالّرجثالأ والّرجثال  التّسلّطيّةأ وهذا ما فهمه قاسم أمين حثين تحثّدث عثن حلقتثي االسثتبداد: الّساسثة للّدولة
والعيّة اإلنثاث البشثريّةأ بثل هثي عنثوان ورمثز للمصثير الثّدونّي  مستبّدون بالنّساءأ فوالعيّة المرأة ليست بالاّلرورة

والقلّيثثات الّدينيّثثة  ي النّّثثام الفحثثولّي: النّسثثاء والطفثثال والمثليّثثون والمجثثانين واللّقطثثاءمقصثثيّ  الثثذي يثثهول لليثثه كثثلّ 
  .(le devenir-femme) "والعرقيّة وكّل المجّسدين لـآالمصير النّسائيّ 

عثن الجثاحّ ورد فثي سثياذ حديثثه  وليست هذه المعطيات السطوريّة بمعزل عن المعطى الّدينّيأ فالمثال الثذي قّدمثه
صثراع الفحثول علثى اإلنثاث مسثتقى مثن كتابثه عثن آالمثرأة فثي  اإلمامة باعتبارها رئاسة دينيّةأ وما ذكره العقّاد عن

فحوليّثة للّسثلطة  الّسياسيّة بما تتأسّ  عليه من اعتبثارات بيولوجيّثة ماهويّثة وأسثطورة-الفحوليّة القرآنآأ فالتّركيبة
دينيّثةأ يختفثي وجثه -سياسيّة-فتصبم تركيبة فحوليّة في أسطرتها وتأبيدهاأ من الّسهل أن يالاف لليها بعد دينّي يزيد
دينثّي يمثّثل وجثه الب الحثاميأ حثامي الحرمثات ورافثا رايثة الّمثة. قثد -سياسثيّ  الفحثل الحيثوانّي ويّهثر فوقثه قنثاع

الّزعيم الوحد المثذّكرأ فكمثا  درجات دينيّة هذا الب فيكون آلماماآ أو زعيما شبه دينّيأ لالّ أنّه يبقى ما ذلك تتفاوت
وعثاء سثلبيّا وكائنثا مختثزال فثي بعثده البيولثوجّي للثى نّثام للهثّي  يتحّول النّّام الّطبيعثّي التثي تكثون المثرأة بمقتالثاه

  .البيولوجّي المتغلّبأ فيتحّول للى آلمامآ أو أب حام للحمى سرمدّيأ يختفي الفحل
 

  المدافا عن المرأةالحلقة المكبوتة في الخطاب الّدينّي -ب

الحلقات المكبوتة من النّّام الّرمثزّي  لّن الفكر متجذّر في الالّمفّكر فيه كما أسلفناأ ولذلك فمن الاّلرورّي أن ننّر في
التّاريخيّة للعالقة بين الّرجل والمرأةأ ولكنّه يواصل الفعل فثي الثذّوات مثن حيثث  اإلسالمّي الالّمرئّي الذي أنت  الّصيغ

الفثثردو  النّسثثائّي  تأ فيولّثثد أسثثطرة الصثثل لثثدى الّرافالثثين لدنونثثة الفالثثاء االجتمثثاعّيأ ويولّثثد مغالطثثاتمكبثثو هثو
النّّثام الّرمثزّي أفالثليّة الّرجثل علثى المثرأة كمثا  المفقود لدى المدافعين عن المرأة... فمن الحلقات المكبوتثة مثن هثذا

 العالقة بين الّرجل والمثرأة ومنهثا القوامثة أي الّرئاسثة فثيالكبرى التي كانت تحكم  جاءت في القرآنأ فهي المسلّمة

العثاّمأ أقثّر القثرآن بأفالثليّة الّرجثل  المجال البيتّي التي ينجّر عنها مبدأ الّطاعةأ ومنها الّرئاسات المختلفة فثي المجثال
 عزيثثز حكثثيمآ علثثيهّن بثثالمعروفأ وللّرجثثال علثثيهّن درجثثةأ وّللّا  علثثى المثثرأة مثثن خثثالل انيثثة: آولهثثّن مثثثل الثثذي

بعث ...آ  المثذكرة سثابقا: آالّرجثال قّوامثون علثى النّسثاء بمثا فاّلثل ّللّا علثيهّن بعالثهم علثى وأ وانيثة228)البقرة/
و عن المرأة: 1874رسالة ابن أبي الاّلياف )ت و وتتاّلم أبعاد هذه الفالليّة النتولوجيّة والّسياسيّة في34)النّساء/

أّول مخلوذ ومنه ولدت حثّواء أّم البشثرأ والصثل أفالثل مثن الفثرعأ فالثذّكر  وأبو البشر آلّن الذّكر أفالل من النثىأ
والعثثثر   للنّبثثثّوة والخالفثثثة فثثثي الر  والقالثثثاء واإلمامثثثة فثثثي الّصثثثالة ومباشثثثرة الثثثّدفاع عثثثن الثثثّدين أّهلثثثه ّللّا 

  [26والوطن...آ]

المغيّثثب المشثثترك بثثين  يالت الجديثثدةأ وهثثيحلقثثة تفالثثيل الّرجثثل علثثى المثثرأة هثثي المفقثثودة والمرفوالثثة فثثي التّثثأو
تأويثل فريثدة بنّثاني لمبثدل القوامثةأ رغثم أهّميّثة هثذا  المدافعين عن المساواة الفعليّة والمناهالين لهثاأ تغيثب مثثال فثي

نقالت و بين الّرجل والمرأة. فقد بيّنت الباحثة نسبيّة هذا المبدل وعدم مالءمته للعصرأ التّأويل في المطالبة بالمساواة
ومراعثاة تطثّور الواقثا المغربثّيأ وآطثابا  أ"الحج  التي ينبني عليهاأ ودعت للى مراعاة آسنّة اإلسثالم فثي التّثدّرع

لم تذكر الفالليّة التي يرتّب عنها رغم أنّها ترد في انيثة ذاتهثا التثي تثنّص علثى  التّعميم في انيات القرآنيّةآ لالّ أنّها
  [28اختالفها.] [ وتهّكدها التّفاسير القديمة على27ّرجل والمرأةأ]الّصيغة للعالقات بين ال هذه

وهثو أحثد الّرافالثين لمنّومثة حقثوذ  كما يتّم لنكار هذه الفالليّة فثي التّأويثل الجديثد الثذي قثام بثه متثولّي شثعراويأ
ّن فالنا قائم على أمر فالنأ فما المتقّدمة على هذا النّحو: آلذا قيل ل اإلنسان من الّسلفيّين الجددأ فقد أعاد تأويل انية

مكلّفثون برعثايتهم  هثذا يثوحي بثأّن هنثاك شخصثا جثال  وانخثر قثائم..فمعنى قّوامثون علثى النّسثاء..أنّهم معنى ذلثكال
لذ القوامثة تكليثف للّرجثلأ ومعنثى آبمثا فاّلثل  والّسعي من أجلهّن وخدمتهّنأ للى كّل ما تفر  القوامة من تكليفثاتأ

ّللّا عّز وجّل للّرجثل علثى المثرأة كمثا يعتقثد النّثا أ ولثو أراد ّللّا هثذا لقثال:  ع آ لي  تفاليال منّللّا بعالهم على ب
ببع  مبهمة هنا وهناك..ذلثك  فاّلل ّللّا الّرجال على النّساءأ ولكنّه قال: آبما فاّلل ّللّا بعالهم على بع آ فأتى بما

جانثب الّرجثل ليثأتي بثالموال يقابلهثا فالثل مثن ناحيثة  معناه أّن القوامة تحتثاع للثى فالثل مجهثود وحركثة وكثدح مثن
 يقثثدرر عليهثثا الّرجثثلأ فهثثي مفاّلثثلة عليثثه فيهثثا.. فالّرجثثل ال يحمثثل وال يلثثد وال أخثثرىأ وهثثو أّن للمثثرأة مهّمثثة ال

  [29يحي ...آ]

لهثاأ بثدل نتثذّكرها نحثن ونهوّ  هذه الحلقة التي أصبحت مكبوتة مرفوالة في الكتابات المعاصرة عثن المثرأةأ يجثب أن
هاّمة من أجل تجثاوز الجمثود والُحصثارأ سثواء تعلّثف المثر بثذات  أن تّّل أشباحا من الماالي تطاردناأ التّذّكر عمليّة

  .فرديّة أو جماعيّة
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مجيئه للى العالمأ وال يثتخلّص مثن  لّن الوليد الذي لم ترغب أّمه في لنجابهأ يّّل يصر  وال يخلص من عالقته بقّصة
لثم نرغثب فثي مجيئثكأ ولكنّثك انن أصثبحت محثّل حثّب ورغبثةأ  :قّصة الصل لالّ لذا رويت له وقيثل لثهالّصرا  ومن 

دون  الديثان التّوحيديّثة علثى أنقثا  وثنيّثة كثان لآللهثة المهنّثثة فيهثا دور أساسثّي يحثول وكثذلك المثرأة. فقثد قامثت
كانت محّل نفور واحتقار أصليّينأ وأنّهثا  ن أنّها فعالالتّوحيدأ أّما انن فيجب أن تروى هذه القّصة لكي تعي المرأة ان

على االنفالت من أقاصيص الماالي المكبّلة إلبداع أقاصثيص أخثرىأ وهثذا  تقدر انن على التّحّرر من هذا الصلأ أو
 كتثب 1930بع  المصلحين الوائثل مّمثن يتّسثم خطثابهم بجثرأة أصثبحت اليثوم نثادرة: ففثي سثنة  ما فعله في رأيي

القثرآن بتمييثز الّرجثل عثن  و بهذا الوالثوح: آلقثد حكثم اإلسثالم فثي آيثات1935صلم التّونسّي الّطاهر الحّداد )ت الم
المسثاواة االجتماعيّثة بينهمثا عنثد تثوفّر أسثبابها بتطثّور  المرأة في مواالا صريحة. ولي  هثذا بمثانا أن يقبثل بمبثدأ

 روح الحثّف العلثىأ وهثو الثّدين الثذي يثدين بسثنّة التّثدري  فثيللثى العدالثة التّاّمثة و الّزمن ما دام يرمثي فثي جثوهره

  .[30تشريا أحكامه حسب الّطوذآ]
 
 

 من ثقافة الفحولة للى ثقافة المواطنة3-
 

أصداء في العثالم المتقثّدمأ يمكثن أن  الّسياسيّة موجودة في العالم العربّي فحسبأ بل نجد لها-ليست التّركيبة الفحوليّة
ّهثثثثثر فثثثثثي الّسثثثثثبعينات مثثثثثن القثثثثثرن الماالثثثثثي وسثثثثثّمي  فثثثثثي الّسوسثثثثثيولوجيا المريكيّثثثثثة نشثثثثثير للثثثثثى اتّجثثثثثاه

 االتّجاه أّن البيولوجيا هي التي تحّدد في نهايثة المثر آالماهيّثةآ النثويّثة بـآالّ ّنوسيوبيولوجياآ. يرى أقطاب هذا

أّن الجثن  قثّوة الاجتماعيّثةأ وأّن  نوالذّكوريّةأ فيفّسثرون كثّل سثلوك بالوراثثة الجينيّثة وبالوّثائف النّورونيّثةأ ويثرو
سثبب سثيطرتهم علثيهّنأ بثل يثذهب بعالثهم للثى أّن االغتصثاب أمثر  الثذّكور خلقثوا لكثي يتنافسثوا علثى النّسثاءأ وهثذا

فثي الغثرب غيثر  الذّكور على اإلناثأ كمثا فثي نثّص العقّثادأ أمثر طبيعثّي. لالّ أّن هثذه النّّريّثة تبقثى طبيعّيأ لّن تناف 
ّّمة للعالقات بين النّساءفاعلة وغي والّرجثالأ والمنتصثفة للنّسثاء فثي مجثال المشثاركة  ر مهثّرة في سّن القوانين المن

 أّن هذا االّتجاه الّسوسيوبيولوجيا لم ينتشر ويلثف صثدى فثي فرنسثا مثثال لالّ لثدى الّسياسيّةأ وقد بيّنت بع  البحاث

ّّري اليمين الجديد]   .ا وغير مقبول[أ فهو اتّجاه يّّل مطّوق31من

طّور المعارف والمبادع وانليّات التثي تقيثه  لّن النّوازع الذّكوريّة ما زالت قائمة في العالم أجماأ لالّ أّن العالم الغربيّ 
 البحث في آالجندرآ أو النّوع االجتمثاعّي وهثو بحثث يسثير فثي اتّجثاه معثاك  منها للى حّد بعيدأ ومن هذه المعارف

ال طبيعيّثة سثرمديّةأ ومثن المبثادع  كما أشرنا يعتبر الفوارذ بين النّساء والّرجال ثقافيّثة تاريخيّثة للّسوبيولوجياأ فهو
قصثثوى فثثي شثثتّى مجثثاالت الحيثثاة االجتماعيّثثة والّسياسثثيّة وآليّثثة  وانليّثثات مبثثدأ المسثثاواة الثثذي أصثثبحت لثثه فاعليّثثة

أنّهثا تمثّثل  فاعليّثة فثي المجثال الّسياسثّيأ بحيثث التثي نشثأت لجعثل مبثدل المسثاواة أكثثر(parité) آلنصثافآ النّسثاء
  .البرلمانات وحلول المناصب التّسييريّة آتمييزا ليجابيّاآ ّرفيّا من شأنه أن يساعد النّساء على دخول

دهاأ بعثد دينثّي يهسثطرها وآيأمثلهثاآ ويأبّث أّما في العالم العربّيأ فالتّركيبة الفحوليّة الّسياسيّة يالاف لليها كمثا رأينثا
 الّدينيّثة ليسثت مهّمشثة فثي الممارسثة االجتماعيّثة والّسياسثيّة-الّسياسثيّة-الفحوليّثة ولكّن الدهى هو أّن هذه التّركيبثة

الثّقافثثة المعتمثدة لهثذه التّركيبثثةأ  والثّقافيّثةأ فالبلثدان العربيّثة تنثثت  منثذ العشثرينات علثثى القثّلأ وتصثّدر موجثات مثثن
المناهالثة لخثروع المثرأة مثن حجبهثاأ المناهالثة لتقلّثدها وّثائف الّزعامثةأ  هثذه الثّقافثة الملّحثة علثى بعثدها الثّالثث.

التثي مثا زالثت  من التّشريعات فثي الكثيثر مثن البلثدان العربيّثةأ مدعومثة بالمهّسسثات الّدينيّثة الكبثرى مدعومة بالكثير
التّمثيليّة المنتخبةأ فالبرلمنات العربيّثة ال  بالهياكل رافالة لحقوذ اإلنسانأ ولحقوذ اإلنسان للمرأةأ بل لنّها مدعومة

الثذي ذكرنثاه  االعتراف بأهليّة المرأة ومساواتها التّاّمة ما الّرجلأ الثّدليل علثى ذلثك المثثال تسير في الغالب في اتّجاه
بثة الكثيثر مثن الخثرى. والثّدليل علثى ذلثك مطال عن رف  البرلمان الكويتّي منم النّساء حقوقهّن الّسياسيّة المّرة تلثو

دعثا أحثد نثّواب التّيّثار اإلسثالمّي فثي  1988الحقوذ الممنوحة للمرأة. ففي سثنة  البرلمانيّين المنتخبين بالتّراجا عن
  [32البطالة.آ] الّشعبآ المصرّي آبعدم تعيين اإلناث في الوّائف الحكوميّة من أجل القالاء على ّاهرة آمجل 

اإلعثالم الّسثمعيّة والبصثريّةأ  ذلثك كلّثه ثقافثة رائجثةأ تكثاد تهثيمن علثى وسثائلهثذه الثّقافثة ليسثت مهّمشثة وهثي للثى 
لشثيو  اإلفتثاء أبثرز مثثال علثى رواع هثذه الثٌّقافثة وتلبيتهثا  والقنوات الفالائيّة العربيّة التثي تخّصثص حصصثا هاّمثة

ننثت  ثقافثة  المثرأة فحسثبأ بثلالعريالةأ خصوصيّتنا الثّقافيّة لذن هي هذه: ال نتحفّّ على حقثوذ  لحاجيات الجماهير
  .تقّدم ترسانة من الحكام والفتاوى والتّصّورات المناهالة للمرأة

قديمثةأ ولكسثاب شثرعيّة  بثين التّمّسثك بمنّومثة فقهيّثة صثنعت لمجتمعثات قديمثةأ ولكسثاب شثرعيّة معاصثرة لفكثار
ت المسهولة التثي نريثد أن نبتنيهثاأ لنّهثا بثدائل ما الذّا قديمة لفكار معاصرة ربّما أمكن لنا أن نجد بدائل أكثر مالءمة

الممارسثة  تتطلّب جهدا عمليّا ونفسيّا. أّما الجهد العملّي فيتمثّل بكّل بساطة في اإلقبثال علثى ال تتطلّب اجتهاداأ بقدرما
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ّدينيّةأ بل ال بثّد أّوال بنى الفحولة وتعبيراتها ال الّسياسيّةأ فال تكفي مقترحات اإلصالح الّدينّي بل والتّيولوجّي لمواجهة
الّسياسثيّة هثي  المطالبة بحقوقهّن الّسياسيّة والمدنيّة ولقبالهّن على المشاركةأ فالممارسة من لقبال النّساء فعليّا على

بثثّد ثانيثثا مثثن أن تنثثت  الحركثثة الحقوقيّثثة  التثثي مثثن شثثأنها أن تخلثثف المشثثهد الّسياسثثّيأ وتنالثث  الفعثثل الّسياسثثّيأ وال
جديثدة مبنيّثة علثى المسثاواةأ ومثن أن تعتمثد اسثتراتيجيّات ناجعثة لتثروي  هثذه  و تواصل لنتاع ثقافة مدنيّةالعربيّةأ أ
المستشثريةأ أّمثا الجهثد النّفسثّي  على النّطاذ الواسا حتّى ال تترك المجال واسعا أمام الثّقافة الّدينيّثة الفحوليّثة الثّقيافة

الموالية: الفحولثة ليسثت بنيثة للمجتمثا وللّدولثة معّرالثة اليثوم للثى  اليّةفهو الذي سنهتّم بتفصيله منطلقين من الفر
المثدافعين علثى  أيالا بنية نفسيّة للثّقافة الّسائدة في العالم العربّيأ ولذلك فقد تجد آليّاتهثا لثدى الخطر فحسبأ بل هي

رفثث  الفقثثدان والثثنّقصأ ورفثث  أساسثثا فثثي  المثثرأة نفسثثهم. وأقصثثد بالبنيثثة النّفسثثيّة الفحوليّثثة الوالثثعيّة المتمثّلثثة
والهيمنة. فربّما آن الوان لن ننطلف من فقدان أوهامنثا ال مثن االحتفثاء  المستحيل الذي يفراله الواقاأ وطلب القّوة

بمشثاركة هثهالء  تغذيتهاأ ولن ندرك أّن سياسة سحب البسثاط مثن الثواهمين بالصثل الفردوسثّي المفقثود بها وزيادة
الماليخولّي بهأ والماليخوليا هي العجثز عثن الحثدادأ   تزيد لالّ في تعميم الوهم وزيادة التّمّسكفي جزء من أوهامهم ال

واقا فقدان الوهم وواقا اليثتم واسثتحالة عثودة الماالثيأ وهثذا هثو شثأن الفحولثة  أي العجز عن قبول واقا الفقدانأ
  .التي ترف  واقا النّقص وتصطدم به الجريحة

الثوعي بالفقثد لنقثول لّن  ذي يمكثن أن يعطثي. يمكثن أن يشثرع فثي العطثاء. يمكثن أن ننطلثف مثنفاقد الشّيء هثو الث -أ
فحسبأ أمر لم يكن مفّكثرا فيثه فثي البيسثتميه القديمثة. لنّثه  المشاركة الّسياسيّة عموما ال المشاركة الّسياسيّة للمرأة

 هام فثي تسثيير المدينثةأ وهثذا المفهثومالمواطنةأ بل هثو مثرادف للمواطنثة مثن حيثث هثي لسث مفهوم يحيل للى سجلّ 

يكثون مصثدر الّسثيادة الّسياسثيّةأ  تشّكل في نسي  فكرّي حديثأ أي في عالقة بمفاهيم آالتّعاقدآأ تعاقد االرتباط الذي
شخصيّة هثي سثلطة القثانون فثوذ كثّل الشثخاصأ وآالتّفرقثة بثين  ومفهوم آدولة القانونآ التي تعني أّن سلطة غير

تستمّد من الّدينأ لّن  والالّئكيّة التي ال تعني اإللحاد بل تعني أّن الّشرعيّة الّسياسيّة ال يمكن أن "مساواةالّسلطآ وآال
الّدينأ وتعني التفرقة بين الخاّص والعاّم لّن العاّم يجب أن  الممارسة الّسياسيّة البّد أن تكون بشريّة ولن نطقت باسم

  .ينيّاحياد الّدولة د يكون مشتركاأ وتعني

والّديمقراطيّة أساسّيأ رغثم أّن المطثامم العاّمثة  فمرجعيّة هذا الّسجّل ليست تراثيّةأ والتّقابل بين المرجعيّتين الفقهيّة
 التّوذ اإلنسانّيأ توذ كّل لنسان للى العدالة والمساواة والحّريّةأ فقد بيّنت بع  التي تسيّره توجد في التّراثأ أعني

مماثلثة لنّريّثة الحثّف اإللهثّي للملثوك  لحديثة أّن النّّريّة الّسياسيّة التي سادت في تراثنا هثي نّريّثةالبحاث العربيّة ا
 [أ بحيث تّم ربط هذه الّطاعة بالّسعادةأ وأصبحت آجزءا من العقيدة33اآ] يعبّر عنها مبدأ آطاعة اإلمام من طاعة

اختالف المرجعيّة التّراثيّة عن المرجعيّثة  بع  النّقاط الّدالّة على[ وفيما يلي 34الّسياسييّة لهل الّسنّة والجماعة.آ]
  :الّديمـقراطيّة الحديثة

مجال العبادات والمعامالتأ ولكنّه لثم  لقد اهتّم الفقه اإلسالمّي الذي أصبم يسّمى آالّشريعةآ بكّل صغيرة وكبيرة في-
سثات وآليّثات لمراقبثة الحكثم. بثل نجثد تبريثرا للّسثلطة ولثم ينثت  مهسّ  يقنّن سلطة أولي المثر علثى نحثو مثن النحثاءأ

الغالثبأ  المتعلّقة بالخارجين على سثلطة اإلمثام أو آالمحثاربين علثى التّأويثلآ وحكمهثم القتثل فثي الجائرة في البواب
ى الممارسثة الّسياسثيّة القديمثة سثو [. فلم يكثن يوجثد فثي36[ و آباب البغيآ]35ومن هذه البواب باب آالحرابةآ]

  .والعلماء في أحسن الحوال يكتفون بتقديم النّصائم للخلفاء والمراء ثنائّي الّراعي والّرعيّةأ وقد كان الفقهاء

التّدبير الّسياسّي العملثّي خاّصثةأ  اقتصرت كتب انداب الّسلطانيّةأ التي كانت نتيجة تثاقف بين العرب والفر أ على-
ولنصثثافهاأ بثثل اهتّمثثت بتبريثثر انتقثثال الخالفثثة للثثى ملثثك عالثثو  منثثذ  دلهاولثثم تهثثتّم بأصثثل الّسثثلطة وشثثرعيّتها وعثث

كخاّصثيّة  من القرن الّول وقامت بوّيفة آتكري  تصّورات معيّنة للّسلطة ولبراز حتميّثة القهثر منتصف العقد الّرابا
ابقثثة إلرادة التّثثاريم العاّمثثة المط الثثروريّة لكثثّل سثثلطة فثثي التّثثاريمأ ولثثزوم الثثوالء والّطاعثثة والّصثثبرأ وهثثي أخثثالذ

  [37العادلأ القوّي والمنصف...آ] ومقتاليات الّزمنأ حيث ال مفّر من الّسلطان القاهر

للثى عقلنثة القثرار الّسياسثّيأ ولكنّثه لثم  مبدأ الّشورى الذي يقّدم اليوم على أنّه بديل ممكن للّديمقراطيّة قد يمثّل توقثا-
اإلمامةأ وهي الّرئاسثة العاّمثة فثي الثّدين والثّدنياأ وهثو لالثافة للثى ذلثك  يتحقّف طوال التّاريمأ وال يذكر المن شروط

نسثاءأ فالتّمّسثك بهثذا  المأمول لّن هذه الّشورى تتّم بين أهل آحّل وعقدآ غير منتخبينأ ولي  مثن بيثنهم يبقى دون
ا الخاّصثثةأ وافتخثثار الثثذّوات الاّلثثعيفة لشثثيائه النّمثثوذع هثثو مثثن بثثاب رفثث  الحثثداد علثثى المثثواتأ ومثثن بثثاب عبثثادة

  .والصلم المنطوي على نفسه بما يعّده الفالل

ّّم-ب عالقثات النّثثا  فثي الثثّدنيا مبصثثوم  الثوعي بالتّثثاريم وعثي بالنّسثثبيّةأ والثوعي بالنّسثثبيّة وعثي بالحثثدود. ومثا يثثن
بيثان تاريخيّثة الحكثام  بانتمائثه للثى زمانثهأ ولثذلك فثال بثّد مثن مواصثلة بالّدنيويّة ولن كان ينطف باسم الّدينأ مبصوم

االجتماعيّثثة وبتقسثثيم الدوار  سثثيّما تلثثك المتّصثثلة بمجثثال المعثثامالتأ وال سثثيّما تلثثك المتّصثثلة بالمراتبيّثثة الفقهيّثثةأ ال
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بالمعثامالت يعنثي الثوعي بالوّيفثة التثي كانثت تهّديهثا فثي الّسثياذ  الجندريّةأ وبيان تاريخيّة الحكام الّدينيّة المتّصثلة
  .فيه الوحي ّي الذي ّهراالجتماع

الّطبقثثّيأ فإالثثافة للثثى كونثثه مكّمثثال  فالخمثثار مثثثال علثثى مثثا يمكثثن تنسثثيبه ببيثثان وّيفتثثه التّاريخيّثثة وعالقتثثه بالتّمثثايز
عثاّم وخثاّصأ كثان وسثيلة تمييثز بثين الحرائثر واإلمثاء كمثا  لمهّسسة آالحجابآأ أي للفصل المهّسسّي بين فالثاءين

ن س ثاء38سثورة الحثزاب] نمث 59يفهثم مثن تفسثير انيثة  ب ن اتثك و  ثك و  اج  و  ثا النَّب ثّي قُثلب ل  زب ن ين   [ : آي ثا أ يّه  ن ين  يُثدب م  البُمثهب
ي   ه  لبب اب و  ا ج  مب آ ج  ب يبهنَّ ال  نب ج  نَّ م  ل يبه  ا ع ل ثى ع  ين  ب عبالثه  خ  أ ة أ يب يُثرب ثرب ثا البم  ل ب ه  ثت م  ة الَّت ثي ت شب ء  ثر   البُمال  ن  البُوُجثوه لذ ا خ  جب
ن ى د ة آذ ل ك  أ دب اح  يبن ا و  نَّ لالَّ ع  ت ه  اج  ذ يبن   "ل ح  ائ ر آف ال  يُهب ر  آ ب أ نَُّهنَّ ح  فبن  ب لل ى آأ نب يُعبر  ثاء  "أ قبر  م  ف  اإلب  ال  ب التَّع رُّ   ل ُهنَّ ب خ 

ين  ُوُجوههنَّ ف ك ان   ك ا ف ال  يُغ ّط  اُلون  ل ُهنَّ آو  ا س ل ف  البُمن اف قُون  ي ت ع رَّ اآ ل م  نَّ  ن  ّللاَّ غ فُور  اآ ب ه  يم  ح  تبر آر  ك الّس  نب ت رب نبُهنَّ م  م 
آ.] ُهنَّ   [39لذب س ت ر 

يحثول دون الّسياسثّيأ أو مثا يقالثم  ما يحول دون االعتراف بأهليّة المرأة للمشاركة الّسياسيّة للمرأة هو عين مثا -ع
مجالين الخاّص والعاّمأ والبنثى الّصثهريّة المنجثّرة عنثه هثي المنثاطف ال فالاء الّسياسّي باستمرار. فواجب الّطاعة في

القااليأ ويحّد  يجب أن نعي بها. واجب الّطاعة الّزوجيّة يصهر الّزوع في الّرئي أ ويصهر الخصم في الكارثيّة التي
ون فثوذ الجميثاأ وواجثب القانون التثي يجثب أن تكث من لمكانيّات التّقاالي بالنّسبة للّزوجةأ أي ال يترك مجاال لسلطة

الفحثل فثي الثّرئي أ ويحثول دون الّسثلطة التثي مثن شثأنها أن تحثّد مثن الّسثلطةأ -الب الّطاعة في المجال العاّم يصهر
-يفعثلأ ولذا كثان هثذا الب يطاع وال يحاسب لنّثه ولثّي النّعمثة ومالثك الّرقثابأ وهثو راع ال تسثأله رعيّتثه عّمثا فالب
كمثا فثي الثّدول التّيوقراطيّثةأ فثإّن وطثأة الثّنائيّثة االسثتبداديّة  ا قناعا دينيّا ويتكلّم باسثم الثّدينالّرئي  لماما يال-الفحل

تكثون  يمكن للّسياسّي أن يّهر دون تفرقة بين الوّائف والّسلطأ ودون وجود سلطة غيثر شخصثيّة تشتّد وتحتّدأ فال
تكثثون بشثثريّةأ وال يمكثثن أن  سثثيّة ال يمكثثن لالّ أنفثثوذ الجميثثاأ ودون وجثثود مجثثال عثثاّم معلمثثن. فالممارسثثة الّسيا

  .نحاسبها ونقيّمها لالّ على هذا السا 

براءتها. والخمار هو عالمة اإلثم ودليل  النثى في ثقافة الحجب والتّأثّم المنتشرة تولد آثمةأ وعليها أن تثبت يوميّا-د
تنتهي من الفعثال والّسثلوكيّات الهوسثيّة المتناقالثة مثا وراءه كوكبة ال  البراءة المستحيلأ لّن الخمار يجب أن يجرّ 

خثاّصأ فمثا قثد  والمشاركة: رف  االختالطأ رف  الخلوةأ رف  المصافحة واعتبثار المثرأة مواطنثة مثن نثوع الفعل
كونهثا أنثثىأ تنبعثث مثن جسثدها لشثعاعات  يعوذ المشاركة الّسياسثيّة للمثرأة هثو اختثزال المثرأة فثي جنسثهاأ أي فثي

بالمعنى الفالثائّيأ بمعنثى الحثاجز الفاصثل بثين المجثال الخثاّص الثذي تأهلثه  ةآ الفاسدة. لقد انتقلنا من الحجابآالفتن
يعوقهثا كثيثرا عثن العمثل  المحّرمة والمجال العاّم للى الحجاب بمعنى الثّوب المسدل علثى المثرأةأ وهثو ثثوب ال المرأة

  .ّالله على جسدها وعلى المدينة باسطا والخروعأ لالّ أنّه تجسيد لمنطف التّأثّم الذي يّلّ 

باعتبثارات جنسثيّة تكثّر  هيمنثة جثن   مقولة االختالف الجنسّي مقولة خاويثةأ ال يمكثن التّفكيثر فيهثا دون ملئهثا-هـ
  .على انخر

اك بثين لنسثانّي يلثّم علثى االشثتر وما نالحّه هو ترّدد النّسويّة العربيّة في الغالب بثين طثرحين لقالثيّة المثرأة: طثرح
الثذي ّهثر منثذ كتثاب سثيمون دي بوفثوار عثن آالجثن  الثّثانيآ  الّرجل والمرأة فثي المنزلثة اإلنسثانيّةأ وهثو الّطثرح

العربيّة تغثنم  االختالفأ وهو قد يفالي للى تفاليل المرأة على الّرجلأ فلعّل الحركة النّسويّة وطرح اختالفّي يلّم على
المقاربثات التثي آتجثوهرآ الفثوارذ بثين النّسثاء  إلنسثانّي الّول ولذا فالثحتكثيرا لذا تمّسثكت بكثّل والثوح بثالّطرح ا

 المساواةأ ولذا فالفالل أن ال نقول لطفالنا: هناك جنسان: ذكر وأنثىأ بل أن نقثول والّرجال لغايات تخدم الهيمنة ال

  .لهم: اإلنسان في أّي مكان يولد فيكون أنثى أو ذكرا أو غير ذلك

الخطابيّثة والّسياسثيّة وفثي  في برنام  ينتّرنا هثو برنثام  ترسثيم ثقافثة المواطنثة فثي الممارسثات هذه بع  النّقاط
أيالثثا ال تحثثّب الفثثراغ: حيثثث تغيثثب المواطنثثة والمسثثاواة  النّفثثو  والفئثثدةأ وفثثي عقثثول أطفالنثثا الّصثثغارأ فالثّقافثثة

أو  كر المتغلّب المخلّثص أو الب الوحثد الحثاميأالفحوليّة المطمئنة الخادعة: صور الذّ  والّديمقراطيّةأ تحالر الّصور
-باعثثة علثى القلثف: صثورة المثرأة الّزعيم الموّزع لوهام القّوة والغلبةأ فيصعب على النّفو  قبثول صثور مثا زالثت

ن ما يحصل فثي عالمنثا العربثّي اليثوم: مثا زلنثا أطفثاال سياسثيّي الّرئيسةأ هذا-المحجوبةأ المرأة-المواطنةأ المرأة غير
 ويغمالثون أعيثنهم عثن القسثاوة الالّديمقراطيّثة وعثن الالّمسثاواة الموحشثة القابعثة خلثف يبحثون عثن الب الحثامي

  ** .الّصور الليفة
 
 
 

  المراجا

  .26المتّحدة اإلنمائّيأ ص الّصادر عن برنام  المم 2002انّر تقرير التّنمية البشريّة العربيّة لعام - [1]
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[2]-Union interparlementaire : Les femmes dans les parlements : moyennes mondiales 

et régionales au 23 Déccembre 2002.  

[3]- Foucault Michel : L Ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971, p12 sqq.  

  .www.ibnbaz.org.sa : ابن باز عبد العزيز أ الفتاوى المنشورة في موقعه من شبكة النترنيت -[4]

بثأموالهم فالّصثالحات قانتثات حافّثات  الّرجال قّومون على النّساء بما فاّلل ّللّا بعالهم على بع  وبما أنفقوا"-[5]
فعّوهّن واهجثروهّن فثي المالثاجا واالثربوهّن فثإن أطعثنكم فثال تبغثوا  للغيب بما حفّ ّللّا والالّتي تخافون نشوزهنّ 

  ".ا كبيراّللّا كان عليّ  عليهّن سبيال لنّ 

  .2/1430القرطبّي :  أ1985القرطبّي : الجاما لحكام القرآنأ بيروتأ دار لحياء التّراثأ - [6]

ناقصثا والنّمثوذع الثّنثوّي الحثديث الثذي  انّر تحليال للنّموذع الحادّي البيولوجّي القديم الذي يجعثل المثرأة رجثال-[7]
 Ben Slama Raja : "Le plein-genre" in Masculin/Féminin :يلثّم علثى االخثتالف الجنسثّي فثي

(gender), Paris, Editions La Découverte, 2004, p  

لمثام عبثد الفتّثاح لمثامأ القثاهرةأ  انّثر : مثوللير أوكثين سثوزان : النّسثاء فثي الفكثر الّسياسثّي الغربثّيأ ترجمثة- [8]
  .103المجل  العلى للثٌّافةأ ص 

وغدهأ أعثّده وعلّثف عليثه د. الّسثيّد  تولّي: الفتاوى : كّل ما يهّم المسلم في حياته ويومهشعراوي اإلمام محّمد م- [9]
  .1/19أ 1987بيروتأ دار العودةأ  1الجميليأ ع

[10] -Saadi Noureddine : "La loi au féminin : entre l universel et le spécifique", in 

Droits des femmes au Maghreb : l universel et le spécifique, Rabat, Friedrich Ebert 

Stitfung-Association démocratique des femmes du Maroc, p20.  

  .1/137البخارّي : الّصحيمأ القاهرةأ لدارة الّطبعة المديريّةأ د.تأ - [11]

  .370أ صالقرآن البنّا حسن : حديث الثاّلثاءأ سّجلها وأعّدها أحمد عيسى عاشورأ مكتبة- [12]

[13]-Mernissi Fatima : Le Harem politique : le prophète et les femmes, Albin Michel, 

1997, pp  

عن:لطيثثف شثثكري :  أ نقثثال 11أ ص 1985أوت  19الّشثثيم حسثثين عبثثد الّرحمثثانأ الّصثثباح السثثبوعّيأ - [14]
  .104ص  أ2ط أ1988اإلسالميّون والمرأة : مشروع االالطهادأ تون أ بيرم للنّشر 

المرجثا الّسثابفأ ص ص  أ نقثال عثن32ص 4سثنة  4علي حبثورة/ جثالل الثّدين بثن عصثمانأ المعرفثة عثدد  -[15]
103-104.  

  .الموقا المذكور على النترنيت- [16]

[17] -Encyclopédie de l Islam, 2e éd., IV/1048-1051 (Idjma , M. Bernard).  

  .95نّساء للنّبّي صأ مكتبة القرآنأ ص قطب محّمد علي : بيعة ال- [18]

الّسياسثثيّة للمثثرأة العربيّثثةآأ  . نقثثال عثثن بحثثث سثثبيكة النّّجثثار فثثي آالمشثثاركة2002أغسثثط   16اليثثامأ  - [19]
  .منشورات المعهد العربّي لحقوذ اإلنسانأ تحت الّطبا

أ ص 2001المركثز الثقثافي العربثيأ  :اءزكي ميالد : تجديد التفكيثر الثديني فثي مسثألة المثرأةأ الثدار البيالث - [20]
56.  

  .155أ ص 1998الّشرفي عبد المجيد : اإلسالم والحداثةأ تون أ دار الجنوبأ - [21]

  .1/39أ 1998الجزيرّي : كتاب الفقه على المذاهب الربعةأ بيروت - [22]

جرير والفرزدذ وأشثباههماآ وأّن  مثل أذّكر بأّن آفحول الّشعراءآ مثال هم آالذين غلبوا بالهجاء من هاجاهم- [23]
بأّم جندب حين طلّقها امره القي  لّمثا غلّبتثه عليثه فثي الّشثعر.آ  الّشاعر علقمة بن عبدة سّمي آالفحلآ آلنّه تزّوع

  .()اللّسان : فحل

  .150-3/149/ع2م أ1979الجاحّ : الّرسائلأ تم عبد الّسالم محّمد هارونأ مكتبة الخانجيأ  - [24]

  .35ص  أ3أ ط1964العقّاد محمود عبّا  : المرأة في القرآنأ القاهرةأ دار الهاللأ - [25]

أ 1968أ 5الجامعثة التّونسثيّةأ عثدد  ابن أبي الاّلياف : رسثالة فثي المثرأةأ تثم المنصثف الّشثنّوفّيأ حوليّثات- [26]
  .68ص

فثثي : المثثرأة العربيّثثة : الوالثثا  "الّدوليّثثةبنّثثاني فريثثدة : آوالثثعيّة المثثرأة بثثالمغرب بثثين القثثانون والمواثيثثف -[27]
  .81-280أ ص ص 1996اإلنسانأ تون أ  القانونّي واالجتماعّيأ منشورات المعهد العربّي لحقوذ
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؛ 4/59دار الكتثثب العلميّثثةأ  انّثثر علثثى سثثبيل المثثثال : الّطبثثرّي : جثثاما البيثثان فثثي تأويثثل القثثرآنأ بيثثروتأ- [28]
ذكثره؛ والمحلّثى والّسثيوطّي : تفسثيير الجاللثينأ القثاهرةأ  ؛ وقثد تقثّدم1430/ 2قثرآنأ والقرطبّي : الجاما لحكثام ال
  .69د.تأ ص  محّمد علي صبيم وأوالدهأ

  .62-3/261الفتاوىأ  - [29]

  .43أ ص 4أ ط1985التّونسيّة للنّشرأ  امرأتنا في الّشريعة والمجتماأ تون أ الّدار : الحّداد الّطاهر - [30]

[31] --Badinter Elisabeth : XY : De l’identité masculine, éd. Odile Jacob, Paris, 1992, 
p42.  

أ 1989أ 1سثينا للنّشثر ط المصرّي سناء : خلثف الحجثاب : موقثف الجماعثات اإلسثالميّة مثن قالثيّة المثرأةأ [32]-
  .49ص

فثي انداب الّسثلطانيّةأ بيثروتأ  : قثراءة انّر البحث الهاّم : عبد اللّطيف كمال : في تشثريم أصثول االسثتبداد- [33]
  .1999دار الّطليعةأ 

  .181المرجا نفسهأ ص - [34]

  .زما بعدها 2/373أ ع2001ابن رشد : بداية المجتهد ونهاية المقتصدأ بيروتأ دار الفكرأ - [35]

  .312ابن جزّي : القوانين الفقهيّةأ دار الفكرأ دتأ ص - [36]

  .110الستبدادأ صفي تشريم أصول ا- [37]

ن س ثاء  " - [38] ب ن ات ثك  و  ثك  و  اج  و  ثا النَّب ثيُّ قُثلب ل  زب ن ثى أ نب  ي ا أ يُّه  نَّ ذ ل ثك  أ دب ب يثب ه  ال  ثنب ج  نَّ م  ل ثيبه  ن ين  ع  ن ين  يُثدب م  فبن  ف ثال   البُمثهب يُعبثر 
ا ُ غ فُور  ك ان  ّللاَّ ذ يبن  و    ."يُهب

  www.ajeeb.comتفسير الجاللينأ موقا عجيب- [39]
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 صخرة سيزيف ..الفقهـ  الّشريعة

 

أ أي منذ ما يزيد عن سبعين عاما كتبت الفتاة الّسوريّة نّيرة زين الّدينأ ولم تتلعثثم : آلّن الّشثرائا 1929في سنة 
يمثان. وأّمثا أمثور الّسماويّة ال تقيّدنا تقييدا ثابتا لالّ في عالقاتنا ما خالقنا سبحانه وتعالىأ ذلثك فثي أصثول الثّدين واإل

دنياناأ وقواعد حياتناأ والمعامالت والعالقات بيننا فهي تابعة بمقتالى تلكم الّشثرائا لحكثم العقثلأ ومتحّولثة بمقتالثى 
 المصلحة والّزمانآ. )الفتاة والّشيو و 

اإلسالم فثي آيثات القثرآن  وبعدها بقليل كتب التّونسّي الّطاهر الحّدادأ خّري  الجامعة الّزيتونيّةأ ولم يتلعثم : آلقد حكم
بتمييز الّرجل عن المرأة في مواالا صريحة. ولي  هذا بمانا أن يقبل بمبدأ المساواة االجتماعيّثة بينهمثا عنثد تثوفّر 
أسبابها بتطّور الّزمن ما دام يرمي في جوهره للى العدالثة التّاّمثة وروح الحثّف العلثىأ وهثو الثّدين الثذي يثدين بسثنّة 

 يا أحكامه حسب الّطوذآ. )امرأتنا في الّشريعة والمجتماوالتّدري  في تشر
ياليف المجال عن ذكثر مثا وقثا ولثم يقثا خثالل العثوام الّسثبعين الماالثيةأ وعثن ذكثر المثّد والجثزرأ مثّد اإلصثالحات 

الخبر الذي  وجزر الّدعوات الّسلفيّة المشيّئة للنّصوص المقّدسة والمتاجرة بانخرة والّرافالة للعدالة وللتّاريمأ ولكنّ 
وصلنا مهّخرا عن قرار مجل  الحكم االنتقالّي العراقّي بتطبيف الّشريعة اإلسالميّة في مجال الحثوال الّشخصثيّة بليثغ 

: تتغيّر النّمة ويحدث ما يحدث وتّّل المرأة كبش الفثداء الثّدائم  2004في التّعبير عن مآل المرأة العربيّة في سنة 
 يكاتهم ولمهاترات مجانين الهويّة وعبيد الماالي. للعاب الّسياسيّين وتكت

يجب أّوال أن نفالثم المغالطثة المكشثوفة فثي اسثتعمال كلمثة آالّشثريعةآ. فالّشثريعة لغثة واصثطالحا ليسثت مجموعثة 
أحكام قانونيّة مالبوطة بل هي آطريفآ المهمنأ لنّها مجموعة من المبثادع الخالقيّثة العاّمثة والتّوجيهثات التّربويّثة 

لتي ال نّنّها تتناق  ما مطلب المساواة التّاّمة بين النّساء والّرجثال : الّشثريعة التثي ينسثاها الّشثيو  الثذين نّصثبوا ا
أنفسهم سدنة على اإلسالم هي ُحرمة النّف  البشريّةأ واإلحسان والّرحمة وعدم قهر اليتيم والّرفثف بالمسثكين وتثرك 

المال حبّا جّما... أّما الّشريعة التي يريدونها فهي أحكثام الفقثه القثديم وقثد  الكذب والنّميمة وترك االستكبار وعدم حبّ 
 تّم تأبيدها وتّم ابتناء أسطورة صلوحيّتها آ لكّل زمان ومكانآ. 

الفقه منّومة بشريّة صنعها الفقهاء انطالقا مثن بالثعة آيثات فثي الحكثام ليسثت لالّ جثزءا الثئيال مثن القثرآنأ وهثذه 
االختالفات بين المذاهب وانراءأ كّل منسجم قائم على مراتبيّثة اجتماعيّثة واالثحةأ أعالهثا الّرجثل  المنّومة رغم كلّ 

الحّر تليه المرأة الحّرة يليها العبد الذّكرأ تليه المة والّصبّي والمجنون...أ وكّل الحكثام والاّلثوابط فيهثا تراعثي هثذه 
المسثهوليّات العاّمثة وفثي االجتهثاد واإلفتثاءأ وتنبنثي علثى مبثدل  المراتبيّة. فهي تنبنثي علثى اشثتراط الثذّكورة فثي كثلّ 

 القوامثثثةأ أي رئاسثثثة الّرجثثثلأ كمثثثا تنبنثثثي علثثثى أفالثثثليّة المسثثثلم علثثثى غيثثثر المسثثثلم الثثثذي يشثثثاركه رقعثثثة الر .
لنّسثاءأ فهل يمكن أن يكون الفقهأ وهو منّومة قائمة على التّمييزأ منطلقا لبناء المواطنة والمسثاواة بثين الّرجثال وا

 وبين المسلم وغير المسلم في ّّل دولة حديثةال 
الفقه جعل المرأة تحثت وصثاية الب والثّزوع ومنعهثا مثن الّطثالذ متثى أرادتأ وفثر  عليهثا تعثّدد الّزوجثاتأ وقثنّن 
هثا مراقبة جسدها وخروجها وعالقاتهاأ وقثنّن عثدم المسثاواة بينهثا وبثين الّرجثل فثي الميثراث والّشثهادةأ ونفثى أهليّت

لتولّي المورأ وغير ذلك مّما يتمّسك به فقهاء هذا العصر ويتفاوتون فثي مثدى لخفثاء قسثاوته الحاالثرةأ وفثي مثدى 
تجميلثثه تحثثت الّشثثعارات الببّغاويّثثة : الّشثثريعة كّرمثثت المثثرأةأ الّشثثريعة أقثثّرت المسثثاواة... فهثثل يمكثثن أن يكثثون الفقثثه 

 المانا لحياة كريمة للنّساء في عصرناال 
ثانيا من فالثم النّفثاذ واالزدواع القثانونّي االنفصثامّي التثي تسثير عليثه سثائر تشثريعاتنا ونّمنثا ولن بتفثاوت  وال بدّ 

كبير بين البلدان : ويتمثّل ذلك في اللّجوء للى القرآن والّسنّة كلّما تعلّف المر بالتّشريا في مجثال الحثوال الّشخصثيّة 
صادر الّدينيّة كلّمثا تعلّثف المثر بالتّشثريا فثي مجثال القثانون المثدنّي أوالقثانون من جهةأ والتّجاهل شبه التّاّم لهذه الم

الجنثثائّيأ أو غيثثر ذلثثك مثثن فثثروع القثثانون. فمثثا يسثثّمى اليثثوم بثثـ آالّشثثريعةآ هثثو لجمثثاال قثثانون الحثثوال الّشخصثثيّة 
ل والنّسثاءأ وبعبثارة أخثرى : يالثمن اإلسالمّيأ أي : آخر حصن يالمن استمرار الّصيغ العالئقيّة التّقليديّة بين الّرجا
 الحّط من شأن المرأة ومراقبة أفعالها وجسدها وتأثيمها على نحو هوسّي. 

لقثثد تثثّم لبطثثال الثثّرّذ واختفثثت الوالثثعيّة القانونيّثثة للعبثثد والمثثة دون الثثّجة تثثذكرأ واختفثثت الحكثثام الفقهيّثثة المتعلّقثثة 
تقنين القرآن لها في آآيات صريحةآأ وأبطثل العمثل بمنثا الّربثا رغثم  بالقانون الجنائّي في أغلب البلدان العربيّة رغم

 آانيات الّصريحةآ... أّما والعيّة المرأة فمازالت مرهونة بـآانيات الّصريحةآ وبآراء الفقهاء...

This file was downloaded from QuranicThought.com



ول تقول السطورة اليونانيّة لّن انلهة حكمت على نصف انلهة سيزيف برفا صخرة صّماء للى أعلى قّمة جبلأ وتقث
الفقثه هثي الّصثخرة التثي حكثم –لّن هذه الّصخرة تتدحرع في كّل مثّرة فيعثود سثيزيف للثى رفعهثا وهكثذا... والّشثريعة 

على النّساء العربيّات برفعها للى أعلى الجبلأ حتّى تتدحرع من جديد وتوشك على سحقهّن فيعدن للى رفعها. فكّل ما 
 رالة للى الّسقوط والتّراجا.تحقّف من مكاسب في بع  البلدان العربيّة هي ع

أذكر أّن الّدعوات الصوليّة ارتفعت في تون  في آخر الثّمانينات مطالبة بمراجعة مجلّثة الحثوال الّشخصثيّةأ مطالبثة 
بالتّراجا عن منا تعّدّند الّزوجات وبتطبيثف آالّشثريعةآأ وأذكثر أنّنثا خرجنثا للثى الّشثوارع لنطالثب بالحفثاّ علثى مثا 

المساواةأ كما خرجت نساء العراذ اليومأ ولكنّنا ما زلنثا نطالثب بالمسثاواة التّاّمثة لنّهثا لثم تتحقّثف  تحقّف من مكاسب
بعدأ وما زلنا نطالب برفا التّحفّّات عثن اتّفاقيّثة آمناهالثة جميثا أشثكال التّمييثز الثّد المثرأةآأ ومثا زال يطثّل علينثا 

ئيّات العربيّثة لنّهثم يثوّدون فثتم تثون  مثن جديثد لنّهثا كثافرة شيو  اإلفتاء والدعياء ليقولوا مثن أعلثى منثابر الفالثا
بقوانينها في ما تعلّف بالمرأة. ما يجما كّل النّساء العربيّثات ويوّحثد قالثيّتهّن ومثا يجعلنثي أسثارع لكتابثة هثذا المقثال 

 فعها جميعا فتطّل علينا من جديد.ولمساندة العراقيّات اليوم هو هذه الّصخرة التي ند
تحويل ما هو ّرفّي تاريخّي للى أحكثام مهبّثدة تقالثي علثى المثرأة بالبقثاء فثي أسثر القثّوامين عليهثاأ وتقالثي  لّن في

على الّشعوب بعدم االرتقاء للى درجة المواطنةأ عنفا هو عنثف مقاومثة تيّثار التّثاريمأ وعنثف الّرالثو  للثى الجنثون 
ّّمه وتنشره المنابر العربيّة بفّاعة لم  يسبف لها مثيل.  الّدينّي الذي تن

وفيثثه عنثثف آخثثر هثثو عنثثف الغثثبن: والغثثبن هثثو أن يمنثثا صثثاحب الحثثّف الثثذي هثثو أهثثل لثثه مّمثثا هثثو أهثثل لثثهأ فالنّسثثاء 
 الفقه. -تي تسجنها فيها الّشريعةالعراقيّات والعربيّات عموما أصبحن أهال لوالعيّة أفالل من الوالعيّة الّدونيّة ال

ف العثودة للثى الحالثي  الّسياسثّي بعثد بثوادر الخثروع منثهأ وكثأّن كثابو  وفيه عنف آخر خاّص بالعراقيّات هو عن
 وكابو  الّطائفيّة والالّمواطنة.النّّام الّدموّي الّسابف انقشا ليّهر كابو  امتهان المرأة باسم الّشريعة 

لنصثرة النّسثاء فثي أين آرموز الثّقافة العربيّةآ من قالايا المرأةال لماذا ال يسثتغلّون ثقثل أسثمائهم وسثطوع نجثومهم 
العثثراذال لمثثاذا ال يسثثارعون للثثى اتّخثثاذ المواقثثف المدينثثة لإلرهثثاب الثثّدينّي مثلمثثا يسثثارعون للثثى تقبّثثل الجثثوائز وقبثثول 

 الّدعوات والتّشريفاتال
وا ال أتحّدث عن أشباه المثقّفين وأشباه المناالثلين وأشثباه الحقثوقيّين والميّثيّن الّسياسثيّين علثى أيّثة حثالأ مّمثن كّونث
خارع العراذ لجان دفاع عن الّطاغية صّدام حسين ولم يكّونوا لجثان تحقيثف عثن جرائمثه الثّد اإلنسثانيّة ولثم يكّونثوا 
لجان دفاع عن الحاياه الذين يرقدون رجثاال ونسثاء فثي المقثابر الجماعيّثةأ وعثن الثحاياه مثن المعثذّبين ومثن الثذين 

ذين صودروا أو شّوهوا أو أعيقوا والذين ذوت زهرة شثبابهم فثي فنيت أعمارهم في الّزنزانات ومن الذين شّردوا وال
خو  حروب استعرااليّة لم يريدوها ولم يستشاروا فيهاال ههالء العبيد المدافعون عن جالّديهم أعثرفهم : لنّهثم انن 
بثثين  ينتصثثرون لحجثثاب المثثرأة واسثثتعبادهاأ لّن مثثر  الهويّثثة يجعلهثثم ال يرقثثون للثثى مسثثتوى المطالبثثة بالمسثثاواة

 الّرجال والنّساءأ ويجعلهم يتّخذون من حجاب المرأة راية لألّمة الموّحدة المستحيلة التي يحلمون بها. 
أيثثن المثقّفثثون العثثرب الثثذين يقولثثون دون تلعثثثم ودون خثثوف مثثن التّكفيثثر وخثثوف مثثن تالثثييا الجثثوائز الّسثثنيّة التثثي 

 اقيّات وكّل العربيّاتالساء العريحلمون بها: أوقفوا مأساة تطبيف الفقه على النّ 
الثثذين يرفالثثون االسثثتعمار المريكثثّي وال يرالثثون بمثثا يجثثري فثثي العثثراذأ لمثثاذا ال يرفالثثون أيالثثا اسثثتعمار أشثثباح 

ّّالمال  المااليأ واستعمار أعداء الحّريّة وفقهاء ال
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 الّدعاة الجدد : من التّحري  للى التّنويم

 

آالسثتاذ عمثرو خالثدآ فثي الّصثفحة  ّشعارات التي يرفعها الّداعيثة آالّدعاء سالح خطير لمن يدرك قيمتهآ هو أحد ال
الثنّجم وغيثره مثن -الولى من موقعه على النترنيثتأ وهثو ذو داللثة هاّمثة علثى الفثف الثذي يتحثّرك فيثه هثذا الّداعيثة
لثذي يرفعثه هثهالء غيثر الّدعاة الجدد أمثال خالد الجندّي. فالمفتر  الذي نقرأه من خالل هذا الّشعار هو أّن الّسالح ا

الّسالح الذي رفعه أنصار اإلسالم الّسياسّي الجهادّي أو التّكفيرّي : لنّه سالح من ترك حمل الّسالحأ في ّرفيّة تتّسثم 
سثبتمبر وبعثد التّفجيثرات التثي طالثت المثدن  11رغم كّل شيء بتالاهل دور اإلسالم الّسياسّي ال سثيّما بعثد تفجيثرات 

مكان الجماهير العريالة التّعاطف معها. ههالء الّدعاة الجدد يرّكزون على العبثادات وعلثى التّقثوى العربيّة ولم يكن بإ
أكثر من تركيزهم على الّشأن العاّمأ ويبتعدون عثن الثّدعوة للثى التّغييثر الّسياسثّي ويتجنّبثون لثثارة القالثايا المحرجثة 

في العالم العربّي. ولي  الـآنيو لوكآ لههالء بمعزل  أصحاب الّسلطة وهو ما يفّسر الحّوة التي يلقونها لدى بع  
الّرقيقثة وأنثاقتهم الّشثبابيّة وتحلّلهثم مثن   عن توّجههم الالّسياسّي الوعّّي : وجوه هثهالء الثّدعاة الباسثمة وكلمثاتهم

تّكفيثرّي. لنّهثم العمامات والّطرابيش من أمارات اختالفهم أو رغبتهم في االختالف عّمن يمثّلثون اإلسثالم الجهثادّي وال
يّدعون اليسر بدل العسر ويتكلّمون لغة المحبّةأ وتختلف فتاواهم أحيانا عثن فتثاوى الّشثيو  الّرسثميّينأ وأبثرز مثثال 
على ذلك أّن خالد الجندّي اعتبر التّبّرع بالعالاء واجبا واستدّل على ذلك بآيات قرآنيّثة غيثر انيثات التثي اسثتدّل بهثا 

 و28/3/2003مّي مهّخرا لتحريم التّبّرع بالعالاء ونقلها.)الوطن المفتي المصرّي الّرس
 هذا جانب أّول قد يبدو لنا ليجابيّاأ ولكّن هذا اإليجابّي ال يعدو أن يكون جزءا من واقعنا الثّقافّي والّسياسّي البائ .

لذين يحّصلون ثثروات طائلثة مثن فلي  من الغلّو أن نتحّدث أّوال عن آبيزن  دينّيآ يتحّرك في لطاره ههالء الّدعاة ا
دعثثثوتهمأ ومثثثن تحثثثّولهم للثثثى نجثثثوم تلفثثثزيّين ينافسثثثون نجثثثوم كثثثرة القثثثدم والفيثثثديو كليثثثب. وعلثثثى المختّصثثثين فثثثي 
ّّاهرة من النّاحيثة االقتصثاديّة والّطبقيّثة والّسياسثيّة دراسثة ترتفثا عثن  سوسيولوجيا الثّقافة أن ينكبّوا على دراسة ال

ائحيّة التي يركن لليها بع  الكتّاب المناصرين لإلسالم الّسياسّي فثي فالثحهم لهثهالء الثّدعاة. الّشتيمة والنّزعة الفال
ّّثثاهرةأ وعلثثى أهّميّثثة الثثّدعاء فثثي مواقثثا  ومثثن المفيثثد أيالثثا تسثثليط وجهثثة نّثثر النتروبولوجيثثا الّدينيّثثة علثثى هثثذه ال

بأ بثل باعتبثاره منطلقثا لمبثادالت بثين المعجبثين النترنيت الخاّصة بههالء الوّعاّ : الّدعاء ال باعتبثاره سثالحا فحسث
والوّعثثاّ : طلثثب الثثّدعاء مثثن أجثثل شثثفاء شثثخصأ التّسثثليم بقثثدرة سثثحريّة لهثثهالء الوّعثثاّأ االثثطالعهم ربّمثثا بوّيفثثة 

 الولياء الّصالحين على نحو جديد...
ّّثاهرة تزدهثر علثى أرالثيّة مثن الفقثر المعرفثّي والجهثل بالمعثارف اإلنسث انيّة الحديثثةأ بحيثث أّن معادلثة ثّم لّن هذه ال

سثثثثاذجة مثثثثن قبيثثثثل المعادلثثثثة شثثثثبه الّرياالثثثثيّة التثثثثي طلثثثثا بهثثثثا عمثثثثرو خالثثثثد علثثثثى مريديثثثثه مثثثثهّخرا : آلرادة  
لخالص دعاء تخطيط سليم=نجاح أكيدآ يستقبلها ههالء المريدون وكأنّها حّل سحرّي لمشثاكل العثالمأ والحثال أنّهثا 

جنّب لطثرح المشثاكل الحقيقيّثة. هثل اإلنسثان يعثرف كثّل مثا يريثدال هثل قثرأ الّداعيثة تدّل على تسطيم للذّات البشريّة وت
شيئا مّما كتب عن فلسفة اإلرادةأ وشيئا مّما كتب عن ذات الّرغبة وذات الالّوعيال هل يكفي ما ذكر لتحقيثف النّجثاحال 

بال العاطثل عثن العمثل هثل تكفيثه اإلرادة أّي نجاح للفرد لذا كانت العوائف االجتماعيّة والّسياسيّة تحيط به من كّل جانث
واإلخثثالص والثثّدعاء والتّخطثثيط الّسثثليم لكثثي يجثثد عمثثال ويحقّثثف النّجثثاح التّثثاّمال أّي سثثنوات الثثوئيّة تفصثثل هثثهالء عثثن 
المعارف الحديثة التي أنتجت حول الذّات البشريّةال أّي مقدار مثن التّمويثه يمكثن أن يثدير وجوهنثا عثن قالثايا البثه  

 مساواةأ بحيث نختزل حياة اإلنسان ومشروعه في تعويذات من هذا القبيلالوالفقر والالّ 
  

لّن ههالء الّدعاة ليسوا مصلحين دينيّين وأعتقد أنّهم ال يختلفون عن الجهاديّين والتّكفيريّين فثي مفترالثاتهم الفكريّثة 
جتماعيّثة وفثي تصثّورهم للتّثاريم والمصثير. والقيميّة الكبرى : في نّرتهم الخالقيّثة التّقليديّثة للعالقثات السثريّة واال

لنّهم ال يصدرون عن نقلة معرفيّثة تعيثد مفصثلة مثا هثو فثردّي ومثا هثو جمثاعّيأ مثا هثو دينثّي ومثا هثو دنيثوّي. وهثم 
يميلون للى أخذ العصا من الوسطأ فال يعارالون عمل المثرأة خثارع البيثت كمثا فعثل غيثرهم مثن الصثوليّينأ ولكثنّهم 

كن أن تعمل آلذا أرادتآأ وأّن الولويّة ما ذلك تبقثى لألسثرة والبيثت. ولثئن كثان التّكفيريّثون يرفالثون يرون أنّها يم
التّاريم ويطالبون بالعودة للى الصثل فثإّن هثهالء يمّوهثون ويعمثدون للثى الخلثط التّثاريخّي : فمّمثا يفاجئنثا بثه عمثرو 

وال شثّك أّن آالمثرأة قبثل اإلسثالم وفثي صثدر اإلسثالم كانثت   خالدأ ومثا قثد يحيّثر كثّل المثهّرخين بعموميّتثه ولطالقيّتثه
 تعمل...آ وهو يقصد طبعا عمل المرأة خارع البيت.

  
لن كان ههالء الّدعاة مصلحين فما أبعدهم عن محّمد عبده ومحّمد لقبالأ ولن كانوا روحانيّيّن فما أبعثدهم عثن محيثي 
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النحطثاطأ بثل عصثر النّثزول للثى الثّدرك السثفلأ ألثي  مثا نعيشثه الّدين بن عربّي ولسان الّدين بن الخطيثب.. عصثر ا
 نحن اليومال 

وددت لو لم نخيّر بين الّطاعون والكوليرا كما يقثول الفرنسثيّونأ أو بثين الّطثاعون ومثر  أقثّل خطثورةأ أن ال نخيّثر 
ير يفرالثه علينثا المكفّثثرون أن ال نخيّثر بثين قيثد قصث بثين التّحثري  علثى العنثف والتّنثويم المهدهثد لألوهثثام وانالمأ 

ّّلثم  والمحّرمون لكّل شيء وقيد أطول  يفرالثه علينثا هثهالء المتثاجرون بثانخرة والمحّولثون لنّارنثا عثن قالثايا ال
 والعنف والالّمساواة والفراغ الّسياسّي. 

نثا يسثتحقّون تربيثة أفالثل مثن لنّنا ال نريد لسالما سياسيّا ولكنّنا ال نريد به  الالّسياسة أيالاأ ال نريثد هثذا لّن أبناء
 درو  ههالء الّدعاة : تربية على الحّريّة والمسهوليّة وعلى المواطنة والمساواة.

  
  
  

الّرأي العاّم ولن كان يعني أمرا غائما يصعب تحديدهأ فإنّه في المجتمعثات الّديمقراطيّثةأ أو علثى القثّل المتطثّورة مثن 
ومراقبة للّسلطة الّسياسيّةأ يمثّل مّهرا من مّثاهر الّسثلطة التثي تحثّد مثن الّسثلطةأ  النّاحية الّسياسيّةأ يمثّل قّوة نقد

 أو مّهرا من مّاهر المجتما المدنيّ 
 على أيّة حال يمثّل قّوة نقد وتفكير نقديّ 

 في العالم العربّيأ هل يوجد رأي عاّم من هذا القبيلال
اءات عاّمثة للمشثاركة الّسياسثيّة الفعليّثةأ فحثّف التّّثاهر وحثّف الّرأي العاّم ال يعبّر عن نفسهأ مشلول لعدم وجثود فالث

كتابثثة العثثرائ  والنّشثثاط الّسياسثثّي والتّعبيثثر عثثن الثثّرأي غيثثر معتثثرف بثثه أو غيثثر مسثثموح بثثه لالّ بمقثثادير فثثي أغلثثب 
 البلدان العربيّة

 لذن : المشكلة الولى مشكلة سياسيّة 
 تي تصنا الّرأي العامّ المشكل الثّاني يتعلّف بوسائل اإلعالم ال-

الجماهير العربيّة عندما تتّاهر ال تتّاهر من أجثل المطالبثة بثالحقوذأ مثن أجثل المزيثد مثن الّديمقراطيّثةأ ال تتّثاهر 
 الّد قرارات أو قوانين تتنافى ما الّديمقراطيّةأ بل الّد العدّو الّصهيونّي أو المريكّي خاّصة

اّصثة الفالثائيّات العربيّثة ذات الحرفيّثة المتطثّورة واإلمكانيّثات الهائلثة ال تسثاهم وسائل اإلعالم الّسمعيّة البصريّةأ وخ
في صنا رأي عاّم ذي تطلّعات سياسيّة ديمقراطيّة وحديثةأ ال تثقّف النّثا  تثقيفثا سياسثيّا يجعلهثم يثدركون مثا معنثى 

 المواطنةأ وما معنى الفصل بين الّسياسة والّدينأ وما معنى المساواة للم.
ا نصيب مبادع حقوذ اإلنسان من هذه القنواتال ما نصيب التّربية المدنيّثةأ التّربيثة القائمثة علثى مبثادع المواطنثةأ م

باعتبار أّن المواطنة انتماء للّدولة ال لدين مثن الديثان أو مجموعثة أتنيّثةال هثل يوجثد برنثام  واحثد يعثّرف بالّصثكوك 
ّّمثات العربيّثة غيثر الحكوميّثة التثي الّدوليّة التي صّدقتها عليها الّدول العربيّث ة نفسثهاال هثل يوجثد برنثام  يعثّرف بالمن

تقوم بجهد للتّعريف بحقوذ اإلنسان وللتّربية على حقوذ اإلنسثان وتوثيثف االنتهاكثات فثي هثذا المالثمارال مثا نصثيب 
 الفكر النّقدّي والفلسفّي ال تغّطي أنشطة الّزعماء الّدينيّين

ات هو للبرام  التي تعّطل ملكات التّفكير وال تعلّم التّفكيرأ وتعطل ملكة النّقدأ بل يمكننثا نصيب السد من هذه الفالائيّ 
ّّم ومنتشر على نحو جماعّيأ تساه  م فيه بع  الفالائيّات العربيّة. الحديث عن هذيان من

العربيّة عنثدما يتعلّثف المثر  ال تنشر الوعي الّسياسّي بل تغذّي كّل أنواع الخلط والخطأ : تتحّدث عن الجاليات        ·
بمواطنين مستقّرينأ تحرص على لالافة آما يسّمىآ باإلرهاب عندما يتعلّف المر فعال باإلرهابأ وهي ال تثدين فعثال 

 أ أي استهداف المدنيّين البرياءوبوالوح اإلرهاب
الخثارجيّون المتثآمرونأ والمختلفثون  هذيانا جماعيّا قائما على الّرهاب والّشعور باالالطهاد : العثداء تنشر         ·

المتآمرونأ تحتقر وتتهم القلّيّات الّدينيّة والتنيّة الموجودة في البلدان العربيّةأ وهو هثذيان قثائم علثى رفث  الواقثا 
ورف  التّاريم والمصيرأ وعلى تصّور جامد ومالحك للهويّة : كأّن الهويّة كنز يجثب أن نحثافّ عليثهأ والحثال أنّهثا 

 نفسنا وما نريده ونبدعهصنعه نحن ةبأما ن
تفسثثم المجثثال أمثثام حثثاالت هذيانيّثثة تمثّثثل مثثا يسثثّمى باإلسثثالم الجهثثادّي والتّفكيثثرّيأ وتمثّثثل فثثي نفثث  الوقثثت         ·

أشخاصا ثبت توّرطهم في قالايا لرهابأ ثثّم تثأتي بثنف  المعلّقثين الثذين يمّجثدون هثهالء اإلرهثابيّينأ وهثي ال تخفثي 
الّدكتاتوريّين العرب الذين يغذّون أوهثام القثّوة لثدى الجمثاهير العربيّثةأ وأهثانوا شثعوبهم وجثّزوا بهثا فثي  تعاطفها ما

 حروب لم يردوها 
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الذي يطلعون علينا في هذه القنثوات يحيثون أحكامثا فقهيّثة لثم تعثد مالئمثة لعصثرناأ ويتعّمثدون عثزل الحكثام         ·
الء المفتثون فثي الحة لكّل زمثان ومكثان مثثال : الغثّش الفكثرّي الثذي يقثوم بثه هثهالقديمة عن سياقها لإليهام بأنّها ص

 ·حديثهم عن الحجاب
          

الثثّدعاة الجثثدد : لهثثم ثقافثثة دينيّثثة محثثدودة جثثّداأ وهثثم مختلفثثون عثثن دعثثاة السثثالم التّفكيثثرّي أو الجهثثادّي ويتجنّبثثون 
 سررجة ويميلون للى العسر بدل العالخو  في المسائل المح

 هم ينشرون معرفة مسّطحة ومخلّة ولكنّ 
ّّثاهرة تزدهثر علثى أرالثيّة مثن الفقثر المعرفثّي والجهثل بالمعثارف اإلنسثانيّة الحديثثةأ بحيثث أّن معادلثة  ثّم لّن هذه ال
سثثثثاذجة مثثثثن قبيثثثثل المعادلثثثثة شثثثثبه الّرياالثثثثيّة التثثثثي طلثثثثا بهثثثثا عمثثثثرو خالثثثثد علثثثثى مريديثثثثه مثثثثهّخرا : آلرادة  

م=نجاح أكيدآ يستقبلها ههالء المريدون وكأنّها حّل سحرّي لمشثاكل العثالمأ والحثال أنّهثا لخالص دعاء تخطيط سلي
تدّل على تسطيم للذّات البشريّة وتجنّب لطثرح المشثاكل الحقيقيّثة. هثل اإلنسثان يعثرف كثّل مثا يريثدال هثل قثرأ الّداعيثة 

الالّوعيال هل يكفي ما ذكر لتحقيثف النّجثاحال  شيئا مّما كتب عن فلسفة اإلرادةأ وشيئا مّما كتب عن ذات الّرغبة وذات
أّي نجاح للفرد لذا كانت العوائف االجتماعيّة والّسياسيّة تحيط به من كّل جانثبال العاطثل عثن العمثل هثل تكفيثه اإلرادة 
واإلخثثالص والثثّدعاء والتّخطثثيط الّسثثليم لكثثي يجثثد عمثثال ويحقّثثف النّجثثاح التّثثاّمال أّي سثثنوات الثثوئيّة تفصثثل هثثهالء عثثن 
المعارف الحديثة التي أنتجت حول الذّات البشريّةال أّي مقدار مثن التّمويثه يمكثن أن يثدير وجوهنثا عثن قالثايا البثه  

 والفقر والالّمساواةأ بحيث نختزل حياة اإلنسان ومشروعه في تعويذات من هذا القبيلال
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 الهذيان الّدينّي الصولّي بع  المداخل النّفسيّة لدراسته

 

ين المفتي الفالائّي والمتفّرجين المعجبين بهأ والذين يتحّولون للثى أتبثاع لثه فثي معتقثداتهم وعبثاداتهم ما الذي يقا ب
وسلوكهمال ما الذي يقا بين كّل داعية أصولّي ومن يتقبّلون دعوتهال بين كّل آمرشثدآ وأتباعثه مثن آاإلخثوانآال بثين 

 تكبّر وهي تزرع الموت والّدمار فيما حولهاال كّل آمقاومآ مجاهد على نحو الّزرقاوّي وكتائبه التي تبسمل و
 

 هل توجد فوارذ جوهريّة بين القرالاوّي وأمثاله والّزرقاوّي وأمثالهال 
 

ال شّك أّن بين التّحري  على القتلأ قتل المرتّد أو المريكان المدنيّين وبثين القتثل نفسثه بثال أدنثى شثعور بثاإلثم فرقثا 
ليل النّفسّي بـآالمرور للى الفعلآ. ولكّن ما نالحّه هو خالوع الصثناف المثذكورة مهّما يتمثّل في ما يسّمى في التّح

من الّدعاةأ وخالوع نموذجي القرالاوّي والّزرقاوّي بالثذّات للثى نفث  البنيثة الفكريّثة المتمثّلثة فثي الفكثر الصثولّيأ 
. هثذا مثا سثنحاول بيانثه مثن خثالل ثالثثة ونف  البنية العالئقيّة الّرابطة بين الّشيم والمعجبثين بثهأ وبثين الّشثيم وّللّا 

 محاور أّوليّةأ سنحاول بلورتها الحقا في بحث معّمف ومطّول. 
 

فالصوليّة ليست فكرا فحسبأ نحلّله بأدوات معرفيّةأ وليست مجّرد خطابات تصدر عن سلطة دينيّة فحسثبأ بثل هثي 
رتثثه المعثثارف التّحليلنفسثثيّة عثثن طبيعثثة التّمثثاهي فثثي آحالثثةآ وبنيثثة عالئقيّثثةأ يمكثثن أن نتوّسثثل للثثى دراسثثتها بمثثا طوّ 

المجموعة وعن النّرجسيّة والتّأثّم والنّزعة التّدميريّة النّاجمة عن انفصال دوافا الحياة عثن دوافثا المثوت... ويمكثن 
نثى لثه وال أن نعتبر هذه الحالة هذيانيّة شريطة أن نالا في حسباننا أّن الهثذيان لثي  بالاّلثرورة شثطحا كالميّثا ال مع

ّّمثثا منسثثجما داخليّثثاأ ويكثثون فثثي الوقثثت نفسثثه لنتاجثثا لتثثأويالت خاطئثثة عثثن العثثالمأ  رابثثطأ بثثل لنّثثه قثثد يكثثون كالمثثا من
وتحريفا للواقا وللمدركات يتنافى ما كّل نّر علمّي أو تاريخّي. فخطابات بثن الدن هذيانيّثة رغثم انسثجامها الثّداخلّي 

تعد موجودة لالّ في ذهنه وذهن أتباعه : عالم بسيط بدائّي تحكمه ثنائيّات اإليمان  لنّها تحّدثنا عن عالم وعن قوى لم
والكفرأ والجنّة والنّارأ والخير والّشّرأ وهي هذيانيّة لنّها تسقط عالم معارك النّبّي كما تهسثطرها الخبثار اإلسثالميّة 

سياسثيّة مهولثة. -قثرن الّسثابا مثن تحثّوالت جغثراعلى عالم اليوم بكّل ما فيثه مثن تعقيثد وبكثّل مثا يفصثله عثن عثالم ال
ولي  العالم الذي يبنيه القرالاوّي بخال من هذا الهذيانأ رغم كّل ما يمكن أن يوصف به من آاعتدالآ أو من تقلّثب 
تكتيكّي ليديولوجّي. فالقرالاوّي يفتي وهو راف  للتّاريمأ موّل وجهه شثطر مهّسسثة الخالفثة التثي لثم تعثد موجثودة 

في خياله الّسياسّيأ وهو للى ذلك يحتكم للى نف  الثّنائيّثات التثي يحثتكم لليهثا ابثن الدنأ ولن بأقثّل سثذاجة وأكثثر لالّ 
 معرفة بالّدقائف الفقهيّة.

 
ولكّن وصفي لهذه الحالة بالهذيانيّة ال يعود للى طبيعة الخطابات الّصادرة عثن هثهالء الثّدعاة فحسثبأ بثل للثى طبيعثة 

بطهم بالمعجبين والمريدين : لنّها عالقثة تقثوم علثى اإليحثاء والتّنثويم والتّمثاهيأ وتثأجي  الثوهم علثى العالقة التي تر
 نحو ما سنبيّنه. 

 
 

 / الفتنة والتّماهي1
 

فبين دعاة اإلسالم الصولّي والمتقبّلين لدعوتهم توجد لعبة تنبني على الفتنة من جانب الّداعيثة والتّمثاهي مثن جانثب 
عوته. تتمثّل الفتنة في ممارسة الّشيم الّداعية للهيمنة عن طريف استدرار اإلعجابأ ويتمثّل التّماهي في المتقبّلين لد

 محاولة أنا المعجب امتالك صفات الّداعية محّل اإلعجاب واستبطانها وكأنّها صفاته الخاّصة.
 

لة لديهمأ هم الذين يمارسونها في الحقيقةأ فالفتنة التي ينسبها الصوليّون للمرأةأ ليجعلوها أحد كباش الفداء المفالّ 
يمارسونها ما أتباعهم عبر تجربة التّماهي المذكورة. ينتصب الثّزعيم الثّدينّي أبثا روحيّثا يحثاول لخالثاع التبثاع لليثه 
د مثن وتحويلهم للى أبناء روحيّينأ أو لنقل بعبارة أكثر تقنيّة لنّه ينتصب في موقثا آمثثال النثاآ بالنّسثبة للثى كثّل فثر

أفراد المجموعةأ فيتّخذه كّل مفتون بديال منمذ جا عن البأ راغباأ من حيث ال يعيأ في الحلثول محثّل االبثن الّروحثّي 
 لألب الّروحّيأ في انتّار أن يتحّول هو بدوره ربّما للى أب تحيطه هالة االحترام والتّقدي .
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ل, قبثثل التاّلثثحية بثثالنّف . تثثتّم فثثي لطثثار الجماعثثات الّدينيّثثة وأّول مثثا يطالثثب بثثه الثثّزعيم الّروحثثّيأ هثثو التاّلثثحية بالعقثث

ّّمة في الواقا أو االفترااليّة )عبر الفالائيّات أو وسائل االتّصال الخرىو عمليّة غسل دماغأ وتلقثيم لليقينيّثاتأ  المن
جموعثثات للنّمثثوذع وشثثّل للتّفكيثثر النّقثثدّيأ هثثي التثثي تفّسثثر عالقثثة الّطاعثثة واالتّبثثاعأ وتفّسثثر عسثثر تبنّثثي هثثذه الم

الّديمقراطّي القائم على النّقد والحثوار. ويسثتمّد الب الّروحثّي مثن ّللّا ومثن الثنّّص المقثّد  شثرعيّة مباشثرةأ بمثا أّن 
الّداعيثثة يخفثثي ذاتثثهأ ويثثتكلّم باسثثم اإلسثثالم أو باسثثم ّللّا مباشثثرةأ تسثثاعده فثثي ذلثثك هثثذه العثثادة الخطابيّثثة المستشثثرية 

لة في بدء اإلنسان المسلم كالمثه بالبسثملةأ وكثأّن ّللّا يثتكلّم فيثهأ أو كأنّثه يتالثاعف كثذات متلفّّثة والالّمعقولة المتمثّ 
كمثثا تتالثثاعف الثثذّات المتلفّّثثة فثثي القثثرآن : هثثو يقثثول وّللّا يقثثول معثثه مراوحثثة أو فثثي الوقثثت نفسثثه. وعنثثدما يشثثّل 

تحثثثّول الكثثثالم للثثثى صثثثرا  نُدبثثثة مطثثثّولأ للثثثى التّفكيثثثرأ تتالثثثّخم العواطثثثفأ عواطثثثف االنتقثثثام والّشثثثفقة والخثثثوفأ وي
 آوالسالماهآ مرتّلةأ تستدّر الّشفقة من ناحية واالنتقام من ناحية أخرى.

 
وعندما بتحّول كّل التباع للثى أبنثاء روحيّثينأ يصثبحون آلخثوةآ لب واحثد يجعلهثم التّمثاهي النّرجسثّي معثه أشثباها 

ة ال مجال فيها للفرادة وال للفكر الّشخصّيأ بما أّن كّل فرد ال يعدو أن ونّائر كـآأسنان المشطآأ ويجعلهم أّمة مصغّر
 يكون لبنة من لبنات آالبنيان المرصوص.آ 

 
يقا المريد في قبالة الّداعيةأ وتحت رقابته المستمّرةأ لّن المريد يستفتي في كّل صغيرة وكبيرةأ والّداعية يُفتي في 

 يم المستمّرأ مطالبا بالتاّلحية والمزيد من التاّلحية.كّل صغيرة وكبيرةأ مشغاّل آلة التّأث
 
 

 / النّرجسيّة ورف  اإلخصاء2
 

لّن توذ اإلنسان للى تجسيد القثيم المثاليّثة أمثر طبيعثّي بثه تسثتقيم الثّقافثة ومثا تقثوم عليثه مثن مهّسسثات دنيثا. ولكثّن 
نحثراف الثذي يمكثن أن يتعثّر  لليثه اإلنسثان تحّول هذا التّوذ للى وهم بإمكان تحقيف الكمال وتحقيف الّصفاء هثو اال

في تجربة التّماهي ما الب الّروحّي هذه. التّعّصبأ الذي هو كما يقثول فثولتير ابثن مشثّوه للثّدينأ هثو تجربثة اإليغثال 
في االرتباط بالمذهب والعقيدة. هذا بديهّيأ ولكّن التّعّصب أيالاأ حسب التّحليل النّفسّيأ رف  نرجسّي لإلخصثاء أي 
: رفثث  للحثثدود التثثي تفرالثثها المنزلثثة البشثثريّةأ ورفثث  للتّعقّثثد ولثثتالوين الفكثثرأ ورفثث  لخثثو  تجربثثة الغيريّثثةأ 
ولقبال على البساطة والبدائيّة والتّماثل. التّعّصب بحث مهثوو  عثن الّصثفاء فثي عثالم ال صثفاء فيثهأ ورغبثة فثي أن 

اعية للى المجموعة الّدينيّة بقّصثة بثه  وجثراح لثم تلتثئم لعثدم يتحّول الكّل للى أشباه وأمثال. يأتي كّل فرد الحيّة للدّ 
حصول الناّل  الوديبّي )فهذا العاملأ عامل عدم الناّل  النّفسّي وعدم المناعة أهّم من العوامل االقتصاديّة التثي يلثّم 

أ ويسثثتمّد مثثن الب عليهثثا الخبثثراء عثثادةو. فيجثثد هثثذا الفثثرد لثثدى المجموعثثة تأجيجثثا للثثوهمأ ووعثثدا بالجنّثثة وبثثالخلود
الّروحّي رالا على الثنّف  وشثعورا بعّمثة االنتمثاء للثى حلقثة المصثطفين. وهنثا يتأّكثد البعثد العثدائّي الساسثّي الثذي 
تتّسم به حالة التّعّصب والتّماهيأ أي يتأّكد كره انخثر المختلثف قلثيال أو كثيثرا. فالصثولّي فثي تجربثة التّمثاهي هثذهأ 

يريد عثيش محنثة االخثتالفأ بثل بثالعك  : كلّمثا احتثّد أمامثه اخثتالفأ اشثتّد ارتباطثه بثالب وفي رفاله لإلخصاءأ ال 
الّروحثثثّي وبالمجموعثثثة مثثثن اإلخثثثوان المتشثثثابهين المتراّصثثثينأ والذ مثثثن خطثثثر قبثثثول المختلثثثف بالعقيثثثدة والمثثثذهب 

 والّطقو .
 

نخثرين بالقتثلأ أو تثدمير الثذّات وانخثر معثاأ وما يجعل كره انخر مصدرا للتّدميرأ تدمير الثذّات باالنتحثارأ وتثدمير ا
هو انفصال الكره عثن الحثّب وانفصثال دوافثا المثوت عثن دوافثا الحيثاة. فتالثافر هثذه الثّدوافا علثى نحثو متّسثف هثو 
مصدر توازن الذّات في توقها للى انخثر وفثي حفاّهثا علثى نفسثها فثي الوقثت نفسثه. ولكثي نبّسثط مفثاهيم غايثة فثي 

لنّه ال بّد من حّد أدنى من الكره داخل الحّب لكي ال يذوب اإلنسان في الموالوع )المحبثوبوأ وال بثّد مثن التّعقّدأ نقول 
حّد أدنى من الحّب لكي ال تدّمره الغيرة والحقد والّرف . هذه الحثدود الثّدنيا تالثمحّل وينفصثل الحثّب والكثره سثائرين 

و الب الّروحثّي وّللّا والمثذهبأ ويسثير الكثره كثّل الكثره نحثو في اتّجاهين مختلفين تماما : يسير الحثّب كثّل الحثّب نحث
انخثرين المختلفثينأ فتحصثل الكارثثة التثثي تمّجثدها الثّقافثة العربيّثة الّسثائدة : كارثثثة العمليّثات االنتحاريّثة التثي تنعثثت 

كفيثر والتّفسثيف واسثتمداد بـآاالستشهاديّةآأ وتحصل الكوارث التي ال تقثّل حثّدة : رمثي المختلفثين بتهمثة الثّرّدةأ والتّ 
المتعة من للحاذ الذى اللّفّّي أو الجسدّي بانخر ولسقاط الحقاد على النّساء والمختلفين في الّدين وطريقة العيش. 
كّل ما يعوذ تحقيف الوهم الثذي هثو الغايثة مثن نمذجثة النثا يجثب أن يلغثىأ ولثذلك فثإّن المشثاجب التثي تسثقط عليهثا 
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ات المرفوالة يجب أن تلغى. ولهذا الّسبب ال يشعر المحّر  على العنثف القداسثّي أو المرتكثب لثه الّرغبات واالختالف
باإلثمأ بل يرتكب أفّا الجرائم وكأنّه منّوم أو مخّدرأ يذبم الّرهينةأ كبش الفداء البشرّي وكأنّه يذبم الكبش الحقيقثّي 

 في يوم العيد.
 

تّركيبة القائمة على التّمثاهي والعثداءأ تجعثل داعيثة مثثل القرالثاوي يفتثي وقد تتدّخل عوامل أخرى تكتيكيّة في هذه ال
بالرورة قتل المدنيّين المريكان في العراذأ ثّم يتراجا عن فتواهأ لنّه لي  داعية فحسبأ بل ليديولوجّي متاجر في 

ة البشريّة جّداأ والتثي سوذ المعتقداتأ باإلالافة للى كونه متاجرا في سوذ الموالأ حريصا على مصالحه الّشخصيّ 
 ال تخفى لالّ على الحاياه من المفتونين به.

 
 

 /حالور ّللّا كّل الحالورأ وحالور آوجه اإلله المّلمآ على الخصّ 3
 

ال يشعر الصولّي باإلثم لزاء مشاجب كرهه ولسقاطهأ ولكنّثه يشثعر بثاإلثم لزاء ّللّا والب الّروحثّي. لّن التّمثاهي فثي 
ى آالّرغبة في رغبة انخرآأ وهذا انخر الكبرأ )أي ّللّا أو الب الّروحّيو يجعثل اإلنسثان يشثتهي الجماعة ينبني عل

 لخصاءه الواقعّي )موتهو نتيجة لرفاله اإلخصاء الّرمزّي العادّيأ أي رفاله الحدود والنّهايات والغيريّة. 
 

الثذّات اإللهيّثة فيثه ليسثت متعاليثة ومفارقثة بثل  وهنا نقف على بهرة أساسيّة من بهر الهذيان الصثولّي تتمثّثل فثي أنّ 
حاالرة كّل الحالورأ تدّل على ذلك مقّررات الصوليّين فيما تعلّف بالتّأويل وبطبيعة الكالم اإللهّي. ويمكن أن نقّدم في 

ة أكثثر هذا الّصدد مثاال نستقيه من كالم متولّي الّشعراويأ الذي كثان فثي عهثد الّسثادات يّهثر علثى الّشاشثة المصثريّ 
من الّسادات نفسثهأ والثذي نشثرت فتثاواه فثي شثكل أسثئلة وأجوبثة تالثّم سثتة مجلّثدات. فثي لحثدى هثذه المحثاوراتأ 
تساءل محاور الّشيم عن انيات التي تبتدع بـ آويسثألونك عثنآأ فأجثاب : آكثّل سثهال يطرحثه ّللّا نجثد أّن الّرسثول 

  قل هو أذىأ كأّن المسألة لي  فيها اجتهثاد لبشثر هثو الثذي قثال تلقّى الجواب من ّللّا بـ)قلو : يسألونك عن المحي
 هكذا... فتسأل أنت كيفال ... وهذا يهّكد المباشرة بين العابد والمعبودأ وفيها معنى التقاء االثنينآ.

 
ه هثو لي  مكمثن الخطثورة فثي للغثاء الّشثعراوي االجتهثاد البشثرّيأ وللغائثه وسثاطة النّبثّي بثين ّللّا وعبثادهأ رغثم أنّث

المخاطب بـآقلآأ بل في قوله بوجود عالقة آمباشرةآ يلتقي فيها ّللّا والنّا . ويتأّكد هذا اإلصرار علثى حالثور ّللّا 
في فصل آخر بعنوان آهل لغة القرآن العربيّثة لفّثا هثي عثين كثالم ّللّاالآ يّهثر فيثه التّعثار  بثين الّشثعراوي وابثن 

م القثرآن فثي المصثحف عينثه كثالم ّللّاأ ولنّمثا يثرى أّن ّلّل كالمثا ال نعرفثه سينا : فالّشيم ابن سينا آيعار  كثون كثال
نحن البشر... أّما الّشعراويأ فيقول لّن آالقرآن المكتوب في المصحف برسمه وهيئته من ّللّا سبحانه وتعالى بثنف  

لقثثد كنثثت مقتنعثثا بثثرأي ابثثن سثثينا اللّغثثة وأعطثثاني الثثّدليل الفكثثرّي الفلسثثفّي المنطقثثّي... ويعلّثثف محثثاور الّشثثعراوي : و
فيلسوف وحكيم عصره. وبعد أن حّدثني الّشيم الّشعراوّي لمام عصره فثي هثذه المسثألة اقتنعثت برأيثه وأرجحثه لنّثه 

 أقرب للى العقل والفكر والوجدانآ. 
 

هاب للثى أبعثد حثّد فثي يلتحم آالعقل والفكر والوجدانآ لتأكيد لحمة جنونيّثة غيثر مسثبوقة ربّمثا بثين ّللّا وعبثدهأ وللثذّ 
االعتقاد بسلبيّة دور اإلنسان في تلقّي الوحيأ بحيثث أّن القثرآن كثالم ّللّا المباشثرأ وّللّا لثي  مفارقثاأ وال داعثي للثى 

 التّأويل باعتباره عودة للى الّولأ بما أّن الّولأ أي الصل حاالر كّل الحالور.
 

يه فرويثثد بثثـآاإلله المّلثثمآ : أي هثثذا الب الغاالثثب المطالثثب هثثذا اإللثثه الحاالثثر كثثّل الحالثثورأ ألثثي  هثثو الثثذي يسثثمّ 
بالتاّلحيةأ والمطالب برغبة العباد في التاّلثحيةأ والمطالثب بالتّثأثّم والمزيثد مثن التّثأثّم للثى حثّد تثدمير العبثد ذاتثه فثي 

بي والكثره الّشثديد لكبثاش لهاث مستمّر بين اإلثم والتّكفير عنهأ بين الحّب المفرط لهذا انخر الكبير ذي الحالثور النّثا
 الفداءال
 

هذه التّركيبة النّفسيّة التي نجدها في الحالة الصوليّةأ وفي عالقة الّداعية الصولّي بالحاياه من التباعأ وفي عالقة 
لثّدعاة كّل ههالء بالذّات اإللهيّة هي التي تجعلنا نقّدر مدى الّدمار الذي لحف الثّقافثة العربيّثة مثن جثّراء تحثّول هثهالء ا

للثثى نجثثوم تمشثثهدهم وسثثائل اإلعثثالم بكثثّل طمأنينثثةأ ومثثن جثثّراء مداهنثثة الّساسثثة وآالمثقّفثثينآ العثثرب لهثثذه الحثثاالت 
 الهذيانيّة الخطيرة التي يغدقون عليها ألقاب آالّشيمآ وآسماحة الّشيمآ وآفاليلة المفتيآ...

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الأّي ديمقراطيّة يريدها لنا اإلسالميّون الّديمقراطيّون

 11أوليفيي روا فراليّة فشل حركات اإلسالم الّسياسّيأ ويعتبر تفجيرات  الخبير الفرنسّي بالحركات اإلسالميّة يطرح
سبتمبر وما افترالته من عولمة للمطالبة اإلسالميّة دليال على هثذا الفشثل : لّن هثذه التّفجيثرات صثرخة يثأ  عثدمّي 

لّدولة اإلسالميّة على أر  من أراالي الواقثاأ ورغبثة فثي بنثاء أكثر منها مقاومةأ ولنّها عالمة على استحالة بناء ا
يوطوبيا الّمة اإلسالميّة خارع الحدود الراليّةأ فيما بثين الّسثماء والر . يمكثن أن نقبثل بهثذه الفرالثيّةأ ال سثيّما 

تترّدد لدى مفّكثرين  أّن اليف أفف ونف  اإلسالم اإلرهابّي وخلّوه من المشروع الّسياسّي والمجتمعّي من الفكار التي
كبار وفالسفة منهم جاك دّريدا. ولكّن هذا الفشلأ فشثل فكثرة لقامثة الّدولثة اإلسثالميّةأ ال يعنثي زوال حركثات اإلسثالم 
الّسياسّي على اختالفهاأ بل يعني أيالا قبولها أو قبول بعالها التّثأقلم مثا الواقثا الجديثدأ واقثا الحملثة العالميّثة علثى 

لتّطلّعات الّديمقراطيّةأ وواقثا انفتثاح فجثوة التّشثريا العثالمّي والمواطنثة الكوسثموبوليتيّة. فالمتأّمثل اإلرهابأ وواقا ا
ّّروف الجديدة على  في الخطابات التي تنتجها هذه الحركات ال يسعه لالّ أن ينتبه للى عمليّة المراجعة التي فرالتها ال

اصثر الّطوباويّثة التثثي كانثت ركيثزة التّنّيثثر الّسياسثّي لثدى أوائثثل الكثيثر منهثاأ مّمثا جعلهثثا تتخلّثى عثن الكثيثثر مثن العن
ّّرينأ وأساسثها الحلثم بالخالفثةأ ومفهثوم حاكميّثة ّللّاأ ولجبثار النّسثاء علثى القيثام بثالدوار اإلنجابيّثة التّقليديّثةأ  المن

 ومّما جعل بعالها يتبنّى مفاهيم الّديمقراطيّة وحقوذ اإلنسان. 
طرحهاأ والتي يفرالها علينا االلتزام بمرجعيّة حقوذ اإلنسان باعتبارها أساسثا للّديمقراطيّثةأ كمثا والسئلة التي نوّد 

يفرالها علينا عدم تجاهلنا لهّميّة الفاعلين الّدينيّين في مشاهدنا الّسياسثيّة الجنينيّثةأ هثي التّاليثة : كيثف نتعامثل مثا 
والّديمقراطيّثةأ أو بثالحرى يريثد ديمقراطيّثة لسثالميّةأ وال يعتمثد هذا الخطاب الجديد الذي يريد التّوفيثف بثين اإلسثالم 

معياريّة دينيّة ذاتيّة بل يستند للى معياريّة حقثوذ اإلنسثانال لن كثان مثن المهّكثد أّن المسثلم يمكثن أن يعثيش فثي كنثف 
ة لسثثالميّةال وكيثثف نقبثثل الّديمقراطيّثثة وأن يّثثّل مهمنثثا وممارسثثا لشثثعائره الّدينيّثثةأ فهثثل يمكثثن أن تكثثون الّديمقراطيّثث

بمشاركة ههالء الفاعلين الّدينيّن في اللّعبة الّديمقراطيّة لذا أبدوا قبوال للّدخول في اللّعبة الّديمقراطيّةأ أي قبثوال لعثدم 
ن احتكار التّعبير الّسياسّيأ دون أن يبدوا قبوال للمقّومثات الخثرى للّديمقراطيّثةأ ال سثيّما فثي مثا يتعلّثف بالمسثاواة بثي
الّرجال والنّساءأ وبين المسلمين وغير المسلمينأ ال سيّما أّن الالّمساواةأ كأمور كثيرة رهيبة أخرى تقثا اليثومأ تثتّم 
باسم اإلسالم وتحت رايتهال هل يمكن أن ننتقي من المبادع الّديمقراطيّة ما نريد ونترك ما ال نريدال هل يمكن أن نعتبر 

شثثّي وغيرهمثثا مثثن اإلسثثالميّيّن الثثذين يعتبثثروا آمعتثثدلينآ مثثن المثثدافعين حقّثثا عثثن الّسثثيّد القرالثثاوّي والسثثيّد الغنّو
الّديمقراطيّة في العالم العربّيأ وأّي نمط من الّديمقراطيّة يمكثنهم أن يثدافعوا عنثهأ لذا كانثت منطلقاتهمثا ومقّرراتهمثا 

 الكبرى تقا في دائرة اإلسالم الّسياسّي وال تخرع عنهال 
الاوّي بأّن الّديمقراطيّة هي آبمثابة النّّام الّسياسّي الحقيقّي في اإلسالمآأ بما يتالّمنه هذا القثول هل يكفي قول القر

من مغالطة وخلثط تثاريخّي ال يتّسثا هثذا المجثال لشثرحهأ وهثل يكفثي اعتثراف الّسثيّد راشثد الغنّوسثّي بجثدوى حقثوذ 
لتي يعدان بهاال صحيم أّن خطاب الّسيّد الغنّوشثّي خاّصثةأ اإلنسان ومنّومته لكي نطمئّن للى الّديمقراطيّة اإلسالميّة ا

في نصوصه وحواراتثه الخيثرة مختلثف عثن الخطابثات اإلسثالميّة الخثرىأ فهثو يحيثل للثى منّومثة حقثوذ اإلنسثان 
كنّثه ويدعو للى أخذها بعين االعتبارأ ويتحّدث عن لمكان دولة لسالميّة تحفّ الحقوذ والحّريّات وتحتثرم القلّيّثاتأ ول

ال يحّدد لنا بوالوح الحلول الّدقيقة التي يرتئيها للتّوفيثف بثين الّديمقراطيّثة واإلسثالمأ وللتّوفيثف خاّصثة بثين مقثّررات 
اإلسثثالم الّسياسثثّي والّديمقراطيّثثةأ ومثثا نالحّثثه هثثو تجنّبثثه اإلجابثثة عنثثدما تطثثرح عليثثه أسثثئلة دقيقثثة ومحرجثثة تتعلّثثف 

. فهل سيصل االعتدال بالغنّوشّيأ وتحديداأ هل سيصل تعلّقه بالّديمقراطيّثة للثى حثّد بالمساواة بين المرأة والّرجل مثال
يجعله يتخلّى من شعار آاإلسالم دين ودولةآأ وهثو الّشثعار الثذي أطلقثه حسثن البنّثا وّثّل ركيثزة مثن ركثائز اإلسثالم 

انيّثاأ ويعثدل عثن العمثل الّسياسثّي الّسياسّيال ولكن هل يعقل في الوقت نفسه أن يتخلّى عثن هثذا الّشثعارأ ويصثبم علم
تحت الفتة اإلسالمال مثن هنثا نفهثم مثآزذ التّوفيثف بثين اإلسثالم الّسياسثّي والّديمقراطيّثةأ ومثن هنثا يبثدأ التّسثاهل عثن 
مالمم وحدود الّديمقراطيّة التي يستطيا هذا اإلسالم بلورتها على نحو محتملأ أي على نحو ال يلغيه كإسالم سياسّي 

تكون ديمقراطيّة من نوع خاّصأ ديمقراطيّة مبتثورةأ تثتلّخص أساسثا فثي مبثدل التّثداول علثى الحكثم واعتمثاد : لنّها س
االنتخاب. وواالم أّن الّديمقراطيّة أبعد مثن أن تختثزل فثي االنتخثاب والتّثداول الّسثلمّي علثى الحكثم ولن شثملت هثذين 

 المقّومين الرورة. 
ّل شيء هي سيادة الّشعب من أجل الّشعبأ وسيادته باعتباره مكّونثا مثن مجموعثة فإذا كانت الّديمقراطيّة أّوال وقبل ك

ّّر لدولة لسالميّة تكون آدولة محكومة بسلطة التشريا العلى الصادر عن  المواطنينأ فكيف يكون ديمقراطيّا من ين
من العقلأ ولن تكون بالتّالي نهائيّة ا والقرآن والسنةآ كما يقول السيّد غنّوشّيال لّن هذه الّسيادة لن تكون مستمّدة 

وال نسبيّةأ وعندها فما العمل : هل نخالا الواقا المستجّد للى التّشريا العلىأ أم ننزل التّشريا العلى للى الواقثاال 
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هل سيشّرع الموات لهذه الّدولةال أم سيشّرع لهثا الّشثيو  والماللثي الثذين سينتصثبون تراجمثة ّلّل والقثرآن والّسثنّةأ 
 ناطقين وحيدين ورسميّين باسمهال 

ولذا كان مبدأ آال اجتهاد في ما فيه نّصآ ركيزة أخرى من ركائز اإلسالم الّسياسّيأ فما العمثل مثن منّومثة الحكثام 
التي تسّمى آالّشريعةآأ والتي يعتبرهثا اإلسثالميّون صثالحة لكثّل زمثان ومكثانال وتبعثا لثذلكأ تبعثا إلبقثاء اإلسثالميّين 

لمبدل آال اجتهاد في ما فيه نّصآأ مثا الحلثول المرتالثاة للتّوفيثف بثين النّصثوص المقّدسثة ومبثادع حقثوذ المعتدلين 
اإلنسانأ خاّصة وأّن كلّنا نعلمأ وآالمعتدلونآ يعلمون وال شّك أّن الحلول الخطابيّة من نوع آال تنثاق  بثين اإلسثالم 

 الم كّرم المرأةآ ال تجدي نفعاال وحقوذ اإلنسانآ ومن نوع آاإلسالم دين التّساممآ وآاإلس
فإذا كانت الّديمقراطيّة تنبني علثى المواطنثةأ ولذا كانثت المواطنثة انتمثاء للّدولثة ال لثدين مثن الديثانأ ومسثاهمة فثي 
الحياة الّسياسيّة داخل الّدولةأ فما حكم المواطنين غير المسلمين في آالّدولة اإلسالميّةآأ هل سثيكونون آأهثل ذّمثةآ 

نين من الّدرجة الثّانيةأ أم سيطالبون باعتناذ اإلسالم للتّأقلم ما الّدولة اإلسالميّةال وما حكم الثذين اختثاروا أن ومواط
يكونوا بال دين يعتنقونهأ أي الذين يسّمون آمالحدةآأ والذين ننساهم عادة عندما نطرح قالايا القلّيّاتال هل سنطبّف 

الّسيّد الغنّوشّي ديمقراطيّاأ وهو الثذي يثذهب فثي كتابثه آالحريثات العامثة فثي عليهم حكم الّرّدةال وعلى أّي نحو يكون 
الدولثثة اإلسثثالميةآ للثثى أّن مهمثثة الدولثثة الديمقراطيثثة اإلسثثالمية هثثي التطهيثثر ومواجهثثة التحثثدي الغربثثيال ولذا كانثثت 

أ مقيّثدة بالّشثريعة باعتبارهثاآ الّدسثتور الّديمقراطيّة تقتالي التّعّدديّةأ فهل ستكون التّعّدديّة في ّثّل الّدولثة اإلسثالميّة
السمىآأ بحيث ال يسمم بتكوين الحثزاب العلمانيّثة والّشثيوعيّةأ كمثا فثي تنّيثر مرشثد اإلخثوان المسثلمين الحثالّيال 

 فكيف ستكون هذه التّعّدديّة تعّدديّة لذا كانت تقا تحت راية واحدةال 
ة بين جميا المثواطنينأ بقطثا النّّثر عثن اعتبثارات مثن بينهثا الجثن أ ولذا كانت الّديمقراطيّة تقتالي المساواة التّامّ 

وتعني على وجه الّدقّة المساواة التّاّمة أمام القانون وفي القانونأ فما حكم النّساء في ّّل ديمقراطيّثة لسثالميّة تطبّثف 
للواليثثات الخاّصثثة والعاّمثثةأ شثثريعة تعتبثثر الّرجثثال قثثّوامين علثثى النّسثثاءأ أي رهسثثاء علثثيهّنأ وتعتبثثر الثثذّكورة شثثرطا 

وتوجب طاعة الّزوع على الّزوجةأ وتبيم له تأديبها والربهاأ وتعتبر الّطالذ أمرا بيد الّرجلأ وتعتبر المرأة مساوية 
لنصف رجل في اإلرث والّشهادةال ألي  اإلخوان المسلمونأ والقرالاوّي معهم يجمعثون علثى أّن المثرأة ال يحثّف لهثا 

عاّمثةآأ ويسثتنتجون مثن ذلثك أّن المثرأة ال يجثوز لهثا أن تتثولّى اإلفتثاء وأن تتثولّى منصثب رئاسثة تولّي آالواليثات ال
 الجمهوريّةال 

ولذا كانت الّديمقراطيّة تعني الحّريّةأ وتعني وجود مجال خاّص ال تتدّخل فيه الّدولةأ فكيف سثتكون هثذه الّديمقراطيّثة 
ها تقيّد حّف اختيار القرين على أسا  الّدينأ ولذا كثان الّسثيّد القرالثاوّي اإلسالميّةأ لذا كان آمن ثوابتآ الّشريعة أنّ 

وغيره من المعتدلين يفتي بمنا زواع المسلم بملحدة والعك أ ومنا زواع المسلمة مثن كتثابّيأ ومنثا زواع المسثلم 
معتقد مثن حقثوذ اإلنسثان التثي والمسلمة من بهائيّة أو بهائّيال أليست حّريّة اختيار القرين بقطا النّّر عن الّدين وال

 تكفلها المواثيف الّدوليّةال 
ولذا كانت الّديمقراطيّة تعني وجود هذا المجال الخاّص الذي ال تتدّخل فيه الّدولةأ فهل سنواصل لقامة حّد الّزناآ على 

ي تختثار لقامثة عالقثة الّرجل الّراشد الذي يختار لقامة عالقة عشف أو صداقة ما امرأة راشثدةأ أو المثرأة الّراشثد التث
من نف  القبيثل مثا رجثل راشثدأ خثارع لطثار الثّزواع أو خثارع لكراهثات المهّسسثات االجتماعيّثة العتيقثةال لقثد قبلثت 
الّدولة التّركيّة التّخلّي عن تجريم ما يسّمى بالّزناأ فهل يعني هذا أّن تركيا أصبحت خالية من المسلمينال أم يعنثي هثذا 

مكنه قبثول القثانون الجديثدأ ويمكنثه فثي الوقثت نفسثهأ لذا شثاءأ أن يحتثرم تحثريم الّزنثا باعتبثاره أّن المسلم التّركّي ي
 اختيارا أخالقيّا فرديّا ال باعتباره قانونا مفروالا على الجمياال 

اال لذا كان الّسيّد القرالاوّي معتدالأ فكيف يقول اليومأ بالثرورة تطبيثف عقوبثة القتثل علثى المرتثّد أو مثن يعتبثر مرتثدّ 
ألي  هو القائل في موقا لسالمونالين : آومن أحكام الّدنيا أّن المرتّد ال يستحّف معونة المجتمثا اإلسثالمّي ونصثرته 
بوجه من الوجوهأ وال يجوز أن تقوم حياة زوجيّة بين مسلم ومرتّدةأ أو بين مرتّد ومسلمةأ ال ابتداء وال بقثاءأ فمثن 

ت بعد الّزواع فّرذ بينهما حتماأ وهذا حكم متّفثف عليثه بثين الفقهثاءأ سثواء مثن تزّوع مرتّدة فنكاحه باطلأ ولذا ارتدّ 
قال منهم بقتل المرتّد رجثال كثان أو امثرأة وهثم الجمهثورأ أم مثن جعثل عقوبثة المثرأة المرتثّدة الحثب  ال القتثلأ وهثم 

 الحنفيّةآال
نّثه معتثدلأ وبأنّثه مثن أنصثار الّديمقراطيّثة هل يكفي قوله بالرورة التّحثّري قبثل لثبثات عقوبثة المرتثّدأ للحكثم عليثه بأ

والحال أّن حكم الرّدة يتنافى ما أبسط الحّريّات الساسيّة التي يكفلها اإلعثالن العثالمّي لحقثوذ اإلنسثانأ أقصثد حريّثة 
 المعتقد وحّريّة الّرأي والتّعبيرال

د باسثتبداد أعّثمأ هثو اسثتبداد الّشثريعة هل الّديمقراطيّة تعني تعوي  استبداد باستبدادال بل هل تعني تعوي  اسثتبدا
 التي ال تترك صغيرة وكبيرة في حياة اإلنسان الخاّصة والعاّمة لالّ وفيها حكم حالل وحرام ومندوب ومكروهال 
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ال يمكن أن نعتبر ههالء المفتين والنّاشطين والمفّكرين اإلسالميّين ديمقراطيّين لالّ لذا فّكرنثا فثي ديمقراطيّثة مثن نثوع 
أ ما دام العرب يحبّون الخصوصيّة ويسّمون امتهان أنفسهم آهويّةآ ثابتةأ ويسثّمون العنثف والتّمييثز آثوابثت خاصّ 

ّّثر  ومقّدساتآ : لنّها ديمقراطيّة بال مساواة كالّديمقراطيّة اليونانيّة القديمةأ أو هي ديمقراطيّثة بثال علمانيّثة كثالتي ين
الجابرّي على أعمدة صحيفة الّسياسة الكويتيّثةأ معتبثرا العلمانيّثة آشثعاراآأ  لها الالّهوتّيأ ال الفيلسوفأ محّمد عابد

 ومشكال مصطنعا خلقه المفّكرون المسيحيّون.
لنّهثثا سثثتكون ديمقراطيّثثة بثثال ديمقراطيّثثةأ أي سثثتكون شثثيئا فّيعثثا أشثثوه كثثـآاإلعالن اإلسثثالمّي لحقثثوذ اإلنسثثانآأ 

 الخالي من اإلصالحأ والذي تريده بع  النّمة العربيّة اليوم.كالمنّومات القانونيّة العربيّةأ كاإلصالح 
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 حّف اإلنسان في أن يكون الأدريّا أو الدينيّا أو ملحدا

 
الدينيّا أو ملحداأ من الحقوذ التي تتالّمنها الماّدة  حّف اإلنسان في أن ال يعتنف أّي دين من الديانأ فيكون الأدريّا أو

اإلنسانأ وهي : آلكل شخص حف التمتا بحرية الرأي والتعبيثرأ ويشثمل هثذا الحثف  قوذمن اإلعالن العالمّي لح 19
انخثثرينأ بأيثثة وسثثيلة  اعتنثثاذ انراء دون مالثثايقةأ وفثثي التمثثا  النبثثاء والفكثثار وتلقيهثثا ونقلهثثا للثثى حريتثثه فثثي

إنّثه يكفثل مبثدئيّا هثذا الحثّف اإلنسثان مثن نقثائصأ ف ودونما اعتبار للحدود.آ ورغم ما تالّمنه الميثاذ العربثّي لحقثوذ
  : تنّص على ما يلي منه 30للمواطن العربّيأ فالماّدة 

عليهثا لال بمثا يثنص عليثه التشثريا  لكل شخص الحف في حرية الفكر والعقيدة والدينأ وال يجوز فثر  أيثة قيثود -1
  .النافذ

ئره الدينيثة بمفثرده أو مثا غيثره لال شثعا ال يجثوز لخالثاع حريثة اإلنسثان فثي لّهثار دينثه أو معتقثده أو ممارسثة -2
الرورية في مجتما متسامم يحترم الحريثات وحقثوذ اإلنسثانأ لحمايثة  للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون

  .الساسثية النّام العام أو الصحة العامثة أو انداب العامثةأ أو لحمايثة حقثوذ انخثرين وحريثاتهم السالمة العامة أو

والالّدينيثيّن والملحثدين مثن أصثول لسثالميّة موجثودون  ّفأ أّمثا مثن حيثث الواقثاأ فثإّن الالّأدريّثينأهثذا مثن حيثث الحث
ّّلمات الذي نعيشه اليومأ ال يجهرون بمعتقداتهم أو يلجثهون للثى وكثيرون في مجتمعاتنا. لالّ  التّعبيثر  أنّهم في زمن ال

 .بأسثثثثمائهم الحقيقيّثثثثة مقثثثثاالتهم وبيانثثثثاتهمعنهثثثثا بوالثثثثوح فثثثثي بعثثثث  المواقثثثثا اللكترونيّثثثثةأ وقلّمثثثثا يمالثثثثون 

فالملحثد مثن ذوي الصثول المسثيحيّة أو اليهوديّثة أو  وهثذا هثو المهّشثر الحقيقثّي لمثدى التّسثامم وقبثول االخثتالفأ 
 دون أن يخشثى طائلثة رجثال الثّدين المسثيحّي أو اليهثودّي أو البثوذّي أو المثهمنين البوذيّثة يمكنثه أن يجهثر بإلحثاده

لسثالميّةأ فهثو ال يجثره علثى الجهثر  ن بهثذه الديثانأ أّمثا الملحثد أو الثالّأدرّي أو الالّدينثّي مّمثن ولثد فثي أسثرةالعاديّي
حكم الّرّدة سيالحقه في البلدان التثي تعمثل بنّثام الّشثريعةأ وسثلطان  بمعتقده والتّعبير عنه في الفالاء العمومّيأ لنّ 

المتطّوعثون للبحثث  النّفي أو حياة التّشّردأ ويمكثن أن يعّرالثه المهمنثون يمكن أن يعّراله للى القتل أو شيو  اإلفتاء
 .جحيم عن كباش الفداء للى اللّجم والتّهديدأ فيحّولون حياته للى

 

الجثدل الثّراهن حثول التّسثامم وحثوار الديثان وحّريّثة  والنّتائ  التي نخرع بها من هذا التّقديمأ ونوّد اإلسثهام بهثا فثي
 : تّاليةالتّعبير هي ال

ويبقثثى مثثا ذلثثك مسثثلما بانتمائثثه الثّقثثافّي  يمكثثن لإلنسثثان أن يولثثد مسثثلماأ وأن يكثثون الأدريّثثا أو الدينيّثثا أو ملحثثداأ -1
الجزائرّي المرحوم جمال الّدين بن الّشثيم فثي الثّسثعيناتأ وكثان آنثذاك يثدّر   والحالارّيأ وهذا ما صّرح به الكاتب

مسلم ملحدآأ وال أذكثر أنّثه  ة. فقد نشرت له مجلّة فرنسيّة حوارا يحمل عنوان آأناالعربّي في الجامعة الفرنسيّ  الدب
لحدى الحكومات العربيّة أجبرت الّطثالّب الثذين كثان يشثرف  االطهد لذلك أو االطّر للى حياة التّشّردأ بل أذكر فقط أنّ 

 آقوانين الجمهوريّةآ تحميه بمثا فيثهمن لشرافه ويوجدوا لهم أستاذا آخر. فهل كانت  على أطروحاتهم بأن يتملّصوا

   اليثثثثثومال الكفايثثثثثةأ أم أّن مثثثثثّد اإلسثثثثثالم التّكفيثثثثثرّي والجهثثثثثادّي لثثثثثم يكثثثثثن مستشثثثثثريا كمثثثثثا هثثثثثو الحثثثثثال

هو التّمييز بين اإلسالم واإلسثالم الّسياسثّيأ  ومن بين الهداف التي أنشئت آجمعيّة بيان الحّريّاتآ بفرنسا من أجلها
 واإلسالم باعتبثاره حالثارة أو ثقافثة. وللتّثذكيرأ فثإنّني أسثوذ العبثارة الولثى مثن تباره ديناوالتّمييز بين اإلسالم باع

جمعيّثةأ وكثان لثي شثرف لمالثائه  قبل أن تتحثّول للثى 2004البيان الّول الذي أصدرته مجموعة بيان الحّريّات سنة 
انأ مثن ذوي الثّقافثة اإلسثالميّة وفينثا مثن هثو الموقّعين على هذا البيث وترجمته للى العربيّة : آ نحن النّساء والّرجال

يمثّلثوا مجتمعثاتهمأ ال  ..للم.آ فرجال الّدين ال يمكثن أن  الأدرّي ومن هو ملحدأ نعلن لدانتنا بكّل شّدة مهمن ومن هو
 .غير ذلكمختلفة في االنتماء للى اإلسالم أو المسيحيّة أو  لوجود تعّدد لألديان داخل الّدولة الواحدةأ بل لوجود سبل

المثدافعون عثن اإلسثالمأ ال يكفثي أن يعلنثوا عثن  ال يكفثي أن يعلثن رجثال الثّدين اإلسثالمّي ونسثاههأ أو المسثلمون -2
ال يكفثثي أن يعلنثثوا عثثن تسثثامحهم لزاء الديثثان الوثنيّثثةأ فعلثثيهم أن يقبلثثوا  تسثثامحهم لزاء المسثثيحيّة واليهوديّثثةأ بثثل

معتقداتهم وآرائهثمأ ويكفّثوا  أّي دين من الديانأ وأن يسمحوا لهم بالتّعبير عن هذه الفئات التي ال تعتنف التّعايش ما
بالكفرأ بل يسّمونهم بما يسثّمون بثه أنفسثهمأ وتلثك أولثى قواعثد  عن أفعال اللّعن واالستعاذةأ ويكفّوا عن نعت ههالء

  .الحوار

لم يقم شيو  اإلفتاء والمسهولون عن الهيئات  با ماوتبعا لذلكأ فإّن كّل اّدعاء للتّسامم والحوار يكون اّدعاء كاذ  -3
ّّمات اإلسالميّة الحكوميّة وغير  الحكوميّة بالخطوة الاّلروريّة التي هي الحّد الدنى للتّساممأ والّشثرط الّولثيّ  والمن
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ونسثّي متثديّنون كالتّ  إليجاد قواعد عيش مشتركأ وهثي لبطثال حكثم الثّرّدة علثى المسثلمأ وهثو مثا دعثا لليثه مصثلحون
  .محّمد الّطالبّي أو المصرّي جمال البنّا

أن تعلثن لبطالهثا لهثذا الحكثمأ وقبولهثا  وعلى تنّيمات اإلسثالم الّسياسثّي التثي تعثّد حركثة اإلخثوان المسثلمين أبرزهثا
 طّيأ وفثي قبثوللذا أرادت فعال أن يصّدذ النّا  رغبتها في التّغيير الّديمقرا بوجود الالّأدريّين والالّدينيّين والملحدين

 .التّعّدديّة

الاّلهوتيّة ورجالهثاأ ومثا علثى المعنيّثين بالثّدفاع عثن  من حّف كّل كاتب ومبدع أن ينتقد الديانأ وينتقد منّوماتها -4
  .القلم بكالمأ لّن أدنى قواعد الحوار والتّسامم هو أن ال نشهر الّسيف في وجه من أشهر الديان لالّ أن يرّدوا الكالم

لسالمهم وصّحة عقيدتهم وبراءتهم من  فاع عن المفّكرين المالطهدين يجب أن ال يتّم على أسا  االستدالل علىوالدّ 
وحّف كثّل لنسثان فثي نقثد الديثان ومهّسسثاتها وتصثّوراتها. فثالقيود  الكفرأ بل على أسا  حّف كّل لنسان في التّعبيرأ

حمايثة الفثراد  ّومات الفكريّة والميتافيزيقيّة والّرمثوزأ بثل غايتهثاوالمن  ليست الغاية منها حماية على حّريّة التّعبير
 .الثّلب والتّحري  على العنف والتّمييز العنصريّ  الحياءأ ولذلك فإّن هذه القيود ال تتعّدى في البلدان الّديمقراطيّة

لمفّكرين الذين تثّم تكفيثرهم أو تهديثدهمأ لتكفل حماية ا على الّدول العربيّة أن ال تكتفي باإلجراءات المنيّة الّدفاعيّة-5
 التي تجّرم التّكفير والتّحري  على العنف بدافا دينّي. نقول هذا ونحن ندرك صثعوبة بل عليها أن تستصدر القوانين

ممثّلثو اإلسثالم الّسياسثّيأ أو  استصدار مثل هذه القوانين في الكثير من البلثدان العربيّثة التثي يسثيطر علثى برلماناتهثا
  .من حقّنا أن نأمل ونطمم ونطالب نه  حكوماتها نه  المهادنة لإلسالم الّسياسّي ولكنت

لليهأ ويجب أن نصبو لليه لّن اليأ  أمر  فالحّريّة ليست شيئا نحّصله أو ال نحّصله في قبالة اليدأ بل هي أفف نصبو
 سثوى أعثداء الحّريّثةأ وال تزيثدهم لالّ عزمثا علثىالتّكتيكيّثة البثاردة ال يتغثذّى منهثا  الأخالقّيأ ولّن الجثبن والمواقثف

 .لرهاب حملة القلم بصراخهم وعويلهم وتهديداتهم
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 حّريّة عدم العبادة ليست اعتداء على العبادة

 
تونسثثية لإلفطثثار فثثي  اجتهثثاداتأ تحثثت عنثثوان آ2006أكتثثوبر  15مقثثال السثثتاذ أبثثو خولثثة المنشثثور بثثإيالف يثثوم 

جاهةأ ومثن الحجث   المسثتقاة مثن داخثل المنّومثة الّدينيّثة علثى لمكثان تطثوير فريالثة آأ فيه الكثير من الو رمالان
الّصثثيامأ ولعثثادة تأويلهثثا وفثثف مقتالثثيات العصثثر. ورغثثم أنّنثثي أحتثثرم رأيثثه وأدافثثا عثثن حقّثثه الّشخصثثّي فثثي االجتهثثاد 

مثن نثوع جديثدأ  فثإنّني مثن  ولعادة التّأويلأ بل وأعتبثر مثثل هثذه الثّدعوات دليثل حيويّثة وسثير فثي اتّجثاه خلثف تثديّن
موقعي المتواالا كمدافعة عن الّديمقراطيّة وحقوذ اإلنسانأ أذهب مذهبا آخر في المطالبة بإصالح سلوك المسثلمين 
في رمالانأ لنّني أعتقد أّن أمور العبادة في حّد ذاتها ال يمكن أن تكون مجال مطالبة حقوقيّةأ ومجال تدّخل للقثانون 

مجال اجتهاد شخصّي داخل المجموعة الّدينيّة نفسثهاأ أو مجثال حثوار واجتهثاد بثين القثائمين علثى  وللّدولةأ لنّما هي
أمثثور المقثثّد أ أو مجثثال مطالبثثة مثثن قبثثل المنتمثثين للمجموعثثة العقديّثثة الواحثثدةأ كمثثا هثثو الّشثثأن فثثي مطالبثثة النّسثثاء 

ا  المنتمين للى الثّدين الواحثدأ والفالثل للّدولثة المهمنات بإمامة الّصالةأ فهي مسألة داخليّة موكولة للى المائر النّ 
 أن ال تتدّخل فيها لالّ بحماية حّريّة الّرأي والمعتقد للجميا. 

ومثثا يثثدعونا للثثى اتّخثثاذ هثثذا الموقثثف لثثي  عسثثر تغييثثر العبثثادات لمثثا تحثثاط بثثه مثثن هالثثة قدسثثيّة فحسثثبأ بثثل المثثران 
 المواليان :

بثه بعث  المصثلحين بثين العبثادات والمعثامالتأ فالعبثادات مجثال العالقثة  ـ يجب أن نحافّ على الفصل الثذي طالثب1
الفقيّة  بين الخالف وعبدهأ وهي موكولة للى المير اإلنسان وعقيدته وحياته الخاّصثةأ والمعثامالت  مجثال العالقثات 

نطالب به من مساواة وحّرية البشريّة الفقيّة وهي موكولةأ أو يجب أن توكل للى القوانين المدنيّة الوالعيّةأ وكّل ما 
 ومن تحوير للقوانين المعمول بها يتنّزل في هذا الباب.

أنصار الّشريعةأ وأنصار مبدل آاإلسالم دين ودولةآ يريثدون لسثقاط العمثودّي علثى الفقثّيأ أي يريثدون تحويثل هثذا  
سثثة وأخثثالذ وسثثلوك يثثومّيأ فهثثم الثثّدين للثثى ليثثديولوجيا شثثموليّة تقثثنّن كثثّل مجثثاالت الحيثثاة مثثن عبثثادة وقثثانون وسيا

يرفالون القيام بهذا الفصل الذي يحّرر النّّص الّدينّي مثن اسثتعماالته البشثريّة المعامالتيّثة. هثذا الفصثل بثين العبثادات 
والمعامالت هو الذي يساعدنا على جعل الّدين تجربة فرديّة مستبطنة وروحانيّةأ قد تكون حافزا على احترام المبادع 

الّسثثامية التثثي لثثم تلغهثثا التّطثثّورات الحديثثثةأ ومنهثثا احتثثرام الحيثثاةأ وحرمثثة الجسثثد الحثثّي والجسثثد الميّثثتأ  الخالقيّثثة
والتّكافل االجتماعّيأ والّرحمةأ والّرفف بالوالدينأ وعدم حّب المال والجاه حبّا جّمثا... هثذه القواعثد الخالقيّثة العاّمثة 

قائما علثى الالّمسثاواة بثين المثرأة والّرجثلأ والعبثد والحثّرأ والمثهمن  هي غير الّشريعة التي تفر  نّاما للمعامالت
وغير المهمنأ واللّقيط والّصريم النّسب... وهذه المبادع الخالقيّة العاّمةأ هي خالفا لحكام الّشثريعة غيثر متناقالثة 

 ما منّومة حقوذ اإلنسانأ بل يمكن أن تكون مصدرا من مصادر تطويرها المستمّر. 
 

لعلمانيّة على النّمط الذي أرساه كمال أتاتوركأ رغم ما قامثت عليثه مثن ليجابيّثاتأ ولّثى عصثرها ولثم تعثد ممكنثة ـ ا2
اليومأ بل ربّما تتناق  ما العلمانيّة الّديمقراطيّة التي نطمثم لليهثاأ وهثي ترمثي للثى لرسثاء قواعثد للعثيش المشثترك 

ال ترمي للى فر  قواعد معيّنة في الّسلوك الفردّي. العلمانيّثة وال بين كّل الديانأ وبين المهمنين وغير المهمنينأ و
شّك تقتالي تغييرا لمجال المعامالتأ وهذا ما نجم فيه للى حّد كمثال أتثاتورك وبورقيبثة كثالّ فثي زمانثه وفثي سثياقهأ 

معتقثثدات النّثثا  وقثثد أعطثثت تجربتهمثثا أكلهثثا فثثي تحريثثر المثثرأة والتّحثثديث االجتمثثاعّي. ولكثثّن محاولتهمثثا فثثي تغييثثر 
 وعباداتهم ليست محبّذة وليست ممكنة اليوم. 

 

فالّسياذ الّراهن غير سياذ الّزعماء الكاريزميّين الذين يطّورون مجتمعاتهمأ أمثال أتاتورك وبورقيبةأ بثل هثو سثياذ 
الّدينّي والعثاطفّي زعماء من نوع آخرأ ال يحملون مشاريا للبناء والتّحّول االجتماعّيأ بل يحملون شعارات للتّجييش 

وال يهدفون للى البناء بل يهدفون للى الّصدام والمواجهةأ ويكفي أن يكونثوا مجثّرد دعثاة أو قثادة لميليشثيات حزبيّثة. 
ههالء هم الذين تتمثاهى معهثم الغلبيّثةأ بثل ويتمثاهى معهثم جثزء هثاّم مثن النّخثب اليسثاريّة والقوميّثة التثي أصثبحت 

 تتباهى بعدم االهتمام بالمشروع المجتمعّي الذي تخفيه عباءات ههالء الّزعماء.  تفتخر بعدم لعمال العقلأ و

أمام هذا التّراجا الّطفولّي للنّخب وللّشعوبأ وهذا االنحدار فثي طبيعثة الّزعمثاء الجثددأ ال يسثعنا اليثوم لالّ أن نتمّسثك 
لثّقافيّثة التثي تثهّديأ ولن بثبطءأ للثى التّثأثير فثي بتعوي  التّعويل على الّزعماء بالتّعويل على الحركيّة االجتماعيّثة وا

 صانعي القرارأ والتّأثير في المنّومات التّربويّة واإلعالميّة والثّقافيّةأ ولذلك نكتب ونطالبأ ونأمل.
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ال  ولنعد للى قاليّة فريالة الّصيامأ لنقول لّن بين العبادات والمعامالت مجال تقاطاأ يتمثّثل فثي القواعثد المدنيّثة التثي
بّد من فرالها لكي ال تكون عبادة المهمن سلبا لحّريّثة غيثر المثهمنأ أو غيثر المتعبّثدأ وهثذا مكمثن الثّداء الثذي أردت 
لفثثت االنتبثثاه لليثثهأ لنّثثه مهّشثثر آخثثر مثثن مهّشثثرات عثثدم التّسثثاممأ وعالمثثة أخثثرى مثثن عالمثثات التّنثثاق  بثثين خطثثاب 

رة فثثي اتّجثثاه آخثثرأ والتثثي أصثثبحت مسثثلّمات وبثثديهيّات غيثثر قابلثثة التّسثثامم مثثن ناحيثثة والممارسثثات والقثثوانين الّسثثائ
للنّقثثاش.  هنثثاك فئثثات مثثن غيثثر الّصثثائمين تفثثر  علثثيهم قواعثثد الّصثثيام وتفثثر  علثثيهم فثثي بعثث  البلثثدان العربيّثثة 
ةأ أو عقوبثثات قانونيّثثة يعثثّد وجودهثثا نفسثثه لخثثالال بالحّريّثثات الساسثثيّة : المهمنثثون غيثثر القثثادرين علثثى أداء الفريالثث

المهمنون الذين أوصلهم اجتهادهم الّشخصّي للى لمكان عدم القيثام بالفريالثةأ والمهمنثون الثذين اختثاروا أن يكونثوا 
مثثهمنين دون أن يثثأّدوا الّطقثثو  الّدينيّثثةأ وهثثهالء يعبّثثر عثثنهم باللّغثثة الفرنسثثيّة بثثـآغير الممارسثثينآ للّشثثعائر )وهثثي 

ولألمثر داللثةو. نالثيف للثى هثذه الصثناف : معتنقثي الديثان الخثرى مثن  عبارة لي  لهثا مقابثل حثديث فثي العربيّثةأ
المثثواطنين والجانثثبأ والالّأدريّثثين والالّدينيّثثين والملحثثدين. هثثهالء جميعثثا ال مكثثان لهثثم فثثي ّثثّل الممارسثثة الحاليّثثة 

مقاربثة يشثترك فيهثا  لفريالة الّصوم فثي البلثدانأ بثل هثم الثحايا للمقاربثة الّشثموليّة لإلسثالمأ وهثي فثي هثذا المجثال
اإلسثثالم الّسياسثثّي مثثا اإلسثثالم الّرسثثمّيأ مثثا اإلسثثالم الّشثثعبّي الثثذي غثثذّت فيثثه الفالثثائيّات بثثهر التّعّصثثب والنّرجسثثيّة 
الجماعيّة. وهو ما جعل رمالان رغم مباهجه وفوانيسه الجميلة وسهراته الحافلة يتحثّول للثى جحثيم دنيثوّي بالنّسثبة 

لعبادة. فالمطاعم والمقاهي تغلف في النّهار أو تفتم على نحو يشعر فيثه المفطثر بالمهانثةأ للى غير الممارسين لهذه ا
لذ توصد عليه البواب وكأنّه يقترف جريمة نكراءأ ويالحثف بثالنّّرات المسثتنكرة. ويمنثا بيثا المشثروبات الكحوليّثة 

ّن حقثثوذ الّصثثائمين مكفولثثة وال يعتثثدي للجميثثاأ ويعتبثثر أّي جهثثر باإلفطثثار اعتثثداء علثثى حقثثوذ الّصثثائمينأ والحثثال أ
 عليها أحد.  

مثثا يمثثار  مثثن عنثثف علثثى غيثثر الّصثثائمين فثثي هثثذا الّشثثهر يثثدّل علثثى أّن التّعّصثثب لثثي  حالثثة خاّصثثة أو ليثثديولوجيا 
معزولةأ بل نمط من العثيش ونّثام للعالقثات بثين النّثا  ومنثا  فكثرّي. ولعثّل النّمثوذع الثذي نجثم فثي بنائثه اإلسثالم 

 ّصب بأنواعه هو نموذع المسلم الذي نقّدمه كالتّالي :المتع
  المسلم  العاجز عن التّحّكم في غرائزهأ والذي يسيل لعابه طوال اليومأ يسيل لعابه كلّما رأى مفطرا في رمالثانأ

 كما يسيل لعابه كلّما رأى جزءا من جسد امرأة :  شعرا أو وجها أو مجّرد أذن. 
  الذي ال جلد يقيه من الجروحأ  فكثّل شثيء يعثدّه مهينثا لثه جارحثا لعواطفثه ولعقيدتثه. نموذع المسلم آالمسلو آ

 ولذلك فهو يقالي يومه وليله في رصد ما يقال وما يكتب عن اإلسالمأ وفي التّألّم من جراح المشاعر والعواطف.
 واب والجثزاءأ ولثذلك فهثو يحثّول نموذع المسلم الذي ال يعبد ّللّا لمحبّته ليّاهأ بثل ليحصثل فثي كثّل لحّثة علثى الثّث

مأكلثثه وملبسثثه وكالمثثه للثثى عبثثادة متواصثثلةأ أو للثثى مهّسسثثة للثثّربم انخثثروّيأ ويختثثزل عالقاتثثه بالنّثثا  فثثي المثثر 
 بالمعروف والنّهي عن المنكر.

 ع نمثثوذع المسثثلم الثثذي ينتمثثي للثثى عصثثرين فثثي الوقثثت نفسثثهأ فيحثثّول المهّسسثثات الّديمقراطيّثثة للثثى منثثابر إلنتثثا
 القرارات المنافية للّديمقراطيّةأ ويحّول كل مطالبة بالحّرية للى مطالبة بالحّف في العبوديّة. 

 

والنّتيجة هي أّن المسلم أصبم كاريكاتورا لإلنسان الحديثأ ال لّن اإلسالم أراد له ذلكأ بل لنّثه أراد هثذا اإلسثالمأ أو 
 أراد هذا لإلسالم. 

يفر  بحثّد الّسثيفأ فيجثب أن نسثلّم بثأّن الّشثعائر الّدينيّثة ال تفثر  بحثّد القثوانين الجزائيّثة  لذا اقتنعنا بأّن اإليمان ال
 والتّدابير اإلكراهيّةأ وبأّن حّريّة عدم العبادة ليست اعتداء على الحّف في العبادة.

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 حءت ندحت تون ير قإلنطنا نر ارضنق

 د أبو خولة

وقعثا كبيثرا علثى قثراء موقثا  2006-10-2المنشثور بتثاريم  آبورقيبثة مجثدد لسثالميآلمقال د. خالثد شثوكات كان 
ليالفأ بدليل تعقيبثاتهم الكثيثرة علثى الموالثوع. و قثد اثبثت الكاتثب بصثفة مقنعثة قثدرة بثاني الحداثثة التونسثية علثى 

 لعصر و مقتاليات بناء الدولة الحديثة.التجديد و االجتهاد في الدين اإلسالمي بما يتوافف ما احتياجات ا
و حسثثنا فعثثل د. خالثثد شثثوكات بثثالرجوع للكتثثاب الصثثادر مثثهخرا عثثن الكاتثثب و اإلعالمثثي التونسثثي المعثثروفأ لطفثثي 

علثثى  -و مثثن داخثثل تثثون -حجثثيأ بعنثثوان آبورقيبثثة و اإلسثثالم: الزعامثثة و اإلمامثثةآ أ و الثثذي يمثثثل شثثهادة موثقثثة 
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باقتثدارأ علثى اعتبارهثا لمامثة مكملثة لزعامتثه السياسثية الفثذة التثي تعتبثر اسثتثناء فثي  لمامة بورقيبة في اإلسثالم و
تاريم العالم العربي اإلسالمي الحديث. و نأمل تعميما للفائدة أن يعيد السيد لطفي حجي نشر كتابه القيم بثدار السثاقي 

 تنويرية نشره على شبكة اإلنترنت.ال أو دار الطليعة ببيروت. كما نأمل أن تقوم المواقا العربية واإلسالمية
هو في اشد الحاجة اليثوم للتعثرف علثى حقيقثة  -مسقط را  الصولية والتيارات السلفية العقيمة-فهذا العالم البائ  

تثاريم صثدور مجلثة  -الغثر  1956أغسثط   13يثوم -االجتهادات البورقيبيثة الموفقثةأ التثي انتشثلت و بجثرة قلثم 
المثثرأة مثثن حالثثة الدونيثثة و االسثثتعبادأ بالغثثاء فاجعثثة تعثثدد الزوجثثات وبتثثوفير الحمايثثة  -ونسثثيةالحثثوال الشخصثثية الت

الزمة لها في حال الطالذ. ولهذا العمل أهمية خاصة عندما ندرك أن قثوى التخلثف والنكثوص للثى الماالثيأ والحقثد 
للنص المقثد أ جعلتثه فثي تنثاق  مثا  الدفين على المرأة و غير المسلمأ قد اختزلت قراءة اإلسالم في قراءة حرفية

مقتاليات العصثر الحثديث وقيمثه اإلنسثانية التثي اسثتبطنها الالثمير اإلنسثاني الجمثاعيأ فثي وثثائف و معاهثداتأ فثي 
 مقدمتها اإلعالن العالمي لحقوذ اإلنسان و باقي العهود الدولية ذات العالقة.

بورقيبة بخصوص لمكانية اإلفطار في رمالان بكل ما في  لي  من باب الصدفة أن بدا د. خالد شوكات مقاله باجتهاد
ذلثثك مثثن صثثدمة للثثرأي العثثام التقليثثديأ الثثذي تنطبثثف علثثيهم مقولثثة آأنثثا وجثثدنا آباءنثثا علثثى ملثثة و أنثثا علثثى أثثثرهم 

 -رحمثه ا-أ احدث الزعيم الثرئي  الحبيثب بورقيبثة 1960لمقتدونآ. جاء في المقال: آفي شهر رمالان من سنة 
مسثثبوقة لثدى الثثرأي العثثامأ التونسثي و العربثثي و اإلسثثالميأ عنثدما اقثثدم علثثى شثرب كثثا  عصثثير أمثثام صثدمة غيثثر 

جمهور قاعة آالبلماريومآ في تون  العاصمةأ مبيحا اإلفطار لشعب يخو  الجهاد الكبر الثد التخلثفآ. والحقيقثة 
اء علثثى سثثابقة فثثتم مكثثة عنثثدما أمثثر لن اجتهثثاد بورقيبثثة هنثثا و دعوتثثه للعمثثال و طلبثثة العلثثم بجثثواز اإلفطثثار جثثاء بنثث

الرسول )صو اتباعه باالفطار مطالبا لياهم آافطروا لتقووا على عدوكمآ. وقال بورقيبة مخاطبا الشعب آو أنثا أقثول 
 لكم افطروا لتقووا على عدوكم الذي هو التخلفأ فمقاومة التخلف هي الجهاد الكبرآ.

التي عادت بثالخير العمثيم علثى الشثعب التونسثي هثي التثي تفسثر الحقثد و لعل االجتهاد البورقيبي في عديد المجاالت 
الدفين لقوى السلفية والصولية والتخلف. وال بد من التذكير نما برف  مهس  حركة النهالة الصثولية التونسثيةأ 

كريشثان  راشد الغنوشيأ لمجرد الترحم على موت الزعيم الحبيب بورقيبة يثوم وفثاة هثذا الخيثر عنثدما طالبثه محمثد
بذلك على قناة الجزيرةأ ورف  الغنوشي مدعيا أن دينه ينهاه عن ذلكأ مما أثار غالثبا كبيثرا فثي الوسثاط الشثعبية 

 التونسية التي استبطنت مقولة آاذكروا موتاكم بخيرآ.
للثى المقثال ما تقدم المجتمعات على طريف الحداثثةأ ال يمكثن لعمليثة االجتهثاد التونسثية أن تتوقثف. لثذا أود اإلشثارة 

الثثذي نشثثره المفكثثر اإلسثثالمي يوسثثف الصثثديفأ فثثي الول مثثن رمالثثان المبثثارك لهثثذه السثثنةأ بصثثحيفة آلومونثثدآ 
الفرنسيةأ طالب فيه بجواز الفطر عمال بانية الكريمة آ و على الذين يطيقونه فدية طعام مسثكينأ فمثن تطثوع خيثرا 

يوجد دليل مقنا عن نسخها. و الجدير بالذكر هنا الكم الهائل مثن و. فهذه انية قائمة و ال 484فهو خير لهآ )البقرة 
التناقالات بخصوص النسم في القرانأ بما فيه من ينكر وجود ذلك المبدأ أصثال. لثذلك ينقثل ابثن جريثر الطبثري عثن 
م عكرمة و الحسن روايتيهما آ فمن شاء منكم أن يصوم صامأ و من شاء مثنكم أن يفتثدي بطعثام مسثكين افتثدى و تث
له صومهآ. كما ينقل الطبري عن ابن طاو  قوله آفمن تطوع خيرا فهو خير لهآأ أي مثا معنثاه و بصثريم العبثارة 
آلذا زاد المفطر المطيثف للصثيام فثي مقثدار الفديثة مثن نصثف صثاع حبوبثا للثى صثاع كامثل و مثن مسثكين واحثد للثى 

 مساكين عدة فهو خير لهآ.
جواز اإلفطار في رمالان في وجود عثدة عوامثلأ مثثل الفقثرأ وانفتثاح الشثباب تكمن أهمية االجتهاد اليوم في مسالة 

 على العولمة ووجود اقليات لسالمية هامة تعمل بالخارع قد تفر  عليها ّروف العمل و الدراسة اإلفطار. 
تفعثة مثثل كما هو معروفأ يعيش اكثر من نصف المسلمين اليوم تحت خط الفقر في الدول ذات الكثافة السثكانية المر

باكستانأ بنغالدش و لندونيسياأ باإلالافة لمسلمي أفريقيا جنوب الصحراءأ حيث تبلغ نسثبة الفقثراء الثذين يعيشثون 
 7.5بموريتانيثاأ و  %25بثاليمنأ  % 15.7ببنغالدشأ  %36بباكستانأ  % 13أ4بأقل من دوالر واحد في اليوم 

ون جوعثثا حيثثث تبلثثغ نسثثبة الطفثثال دون الثثوزن السثثوي بإندونيسثثيا. و يسثثري هثثذا علثثى الطفثثال الثثذين يتالثثور %
بالسودان...)المصثثدر: تقريثثر التنميثثة  % 48ببثثنغالدشأ و  %48بباكسثثتانأ  %38بإندونيسثثياأ  %26لعمثثارهم 

و. ألثثي  مثثن الفالثثل فثثي هثثذه الحالثثة أن يقثثوم القثثادرون ماديثثا مثثن المسثثلمين علثثى دفثثا فديثثة 2005البشثثرية للعثثام 
مقاومثثة المجاعثثةأ أو للصثثندوذ العثثالمي للتالثثامن التثثابا لالمثثم المتحثثدةأ أو لسثثكان قطثثاع غثثزة للجمعيثثات الخيريثثة ل

المنكوبأ حيث يقتات البع  من المز ابلال ألي  من الفالل توجيثه هكثذا أمثوال لـثـآصندوذ الفديثة العثالمي الطعثام 
ل و لينثدا جثايت  الخيريثةآ التثي الجياعآ أ الذي بإمكانه أن يسثاعد المهسسثات الرائثدة و فثي مقثدمتها آمهسسثة بيث

تعمثثل جاهثثدة لمقاومثثة المثثرا  المزمنثثة عنثثد فقثثراء اسثثيا و لفريقيثثاأ بثثأموال مهسثث  عمثثالذ برمجيثثات الكمبيثثوتر 
 العالمي بيل جايت ال

This file was downloaded from QuranicThought.com



تكمن أهمية هكذا اجتهاد في التحديات الجديدة التي تفرالها العولمة. ففي جمهورية ليران آاإلسالميةآ أ على سثبيل 
حسثب  2004سثنة  %98لثى 1979سثنة انثدالع الثثورة فثي  %15لأ قفزت نسبة المفطرين فثي رمالثان مثن المثا

فثثي كثثل -اإلحصثثائيات الرسثثمية المصثثرح بهثثاك و لذا كثثان انمثثر كثثذلكأ ألثثي  مثثن الفالثثل دعثثوة هثثهالء المفطثثرين 
 لدفا الفدية دعما للفقراءال -الحوال

خثثارع الثثذين لهثثم التزامثثات للدراسثثة و العمثثل قثثد تفثثر  علثثيهم كمثثا توجثثد مشثثاكل كبثثرى للمسثثلمين المقيمثثين فثثي ال
صعوبات في الصيام اكبر بكثير من الصعوبات التي كان يتعر  لها المسافر في الجزيرة العربية أيام نزول القران و 

 التي احل اإلفطار على أساسها.
المتاعب الناتجة عن الصيام للتالمذة في هذا المجالأ كتب مهخرا االستاذ شوقي أمين مراسلة من باري  يصف فيها 

المسلمين في المدار  الفرنسية جاء فيها: آاصبم شثهر رمالثان يمثثل معالثلة حقيقيثة لمسثئولي المثدار  و حتثى 
وزارة التربيةأ و كذلك الساتذة و المدرسين الذين باتوا يشتكون من قلة تركيز بع  تالمذتهم في القسام )الفصثول 

عثثن المفثثتش العثثام للتربيثثة  2004م للثثى جانثثب غيابثثاتهم المتكثثررة. صثثدر فثثي تقريثثر سثثنة المدرسثثيةو بسثثبب الصثثيا
الوطنية أوالم بشكل صريم أن شهر الصيام مناسبة تثير التوتر في المدار  الفرنسيةأ مبينثا أن االسثاتذة يشثتكون 

يالطرهم للى النوم فثي قاعثات  من التعب الكبير و اإلرهاذ الذي يطال التالمذة المسلمين بسبب الصيام للى درجة انه
المكتبات أو قاعات االستراحة. كما عبرت نقابثات التعلثيم عثن قلقهثا مثن تفثاقم حثاالت اإلغمثاء الكثيثرة التثي عثادة مثا 

 و.2006-10-13تطثثال الفتيثثات الصثثائمات فالثثال عثثن غيثثاب التركيثثز و لهمثثال الثثدرو  )صثثحيفة القثثد  العربثثيأ 
ببها الصيام للتالمذة و الطلبة في فرنسا ما هي لال غي  من في  مما يحصل في والحقيقة أن هذه المتاعب التي يس

أن شثهر رمالثان يكلثف مصثر  1969العالم العربي و اإلسالمي. لقد سثبف لحسثنين هيكثل ان كتثب فثي الهثرام سثنة 
ا أن كل هثذا يصثب مليون ساعة عملأ حيث تنهار اإلنتاجية و االنتفاع فيما يزداد االستهالك و التبذير. و حسبن 100

في المحصلة النهائية في صالم االجتهاد البورقيبي بجواز عدم الصيام للالرورات التنموية و العلميثة و االقتصثاديةأ 
و ذلك عمال بالقاعدة الفقهية القائلة آالالرورات تبيم المحالوراتآ أ حيث ال الثرورة اكثثر للحاحثا فثي عثالم اليثوم 

 من التنمية و متطلباتها. 
فة لما سبفأ هنثاك فوائثد صثحية هامثة فثي اسثتبدال الصثيام بالفديثة. فمثن الثابثت علميثا انثه علثى اإلنسثان فثي باإلالا

المنثثاطف البثثاردة أن يشثثرب كثثا  مثثاء كثثل نصثثف سثثاعة للوقايثثة مثثن أمثثرا  قاتلثثة مثثثل كسثثل الكلثثى و سثثرطان 
لحثارة )حالثة معّثم المسثلمين البروستاتة. و يتالاعف هذا للى كاسي ماء كل نصف سثاعة فثي المنثاطف و الفصثول ا

اليوموأ مما يعني أن عديد المرالى في العالم العربي اإلسالمي يلقون بأنفسهم في التهلكة عندما يصومون عن شرب 
 الماء ساعات طويلة.

وحيث أن اإلسالم دين يسر ال عسر كما ورد في حديث شريفأ أهيب بالمجتهدين مثن المسثلمين بالعمثل علثى تطبيثف 
لبقرة آنفة الذكر مساعدة للفقراء و رحمة للعالمينأ و رفقا بصحتهم و باقتصثادهم القثومي الثذي ال يمكثن آية سورة ا

أن تقوم له قائمة لال بدعم اإلنتاع و اإلنتاجيةأ في الل منافسة عالميثة ال تثرحم. وشثكرا للثدكتور خالثد شثوكات الثذي 
سرت قلم الرقيب للى البدأ ولن تقوم له قائمثة بعثد اليثوم. أتاح لنا هذه الفرصة الثمينة للنقاش. وشكرا اليالف التي ك

 و كل عام و الجميا بخير.
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