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1

”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
مﻘدمــــــة
إن الحﺪيــﺚ ﻋــﻦ �ورة ﺧﻠــﻖ ﺧﻄــاب ﻣســﺘﻨ� يﻨﺘﺸــﻞ ا�ــرأة ﻣــﻦ أدران ﺛﻨاﺋيــة :الﺘﺨﻠــﻒ
والﻌﻨــﻒ الﻠــﺬان ﻛان اﻷﺧــ� ﻣﻨﻬمــا ﻧﺘيﺠــة ﻻﺳــﺘﻔحال ﺧﻄــر اﻷول الــﺬي هــﻮ ﺗﺨﻠــﻒ ا�ــرأة
وإبﻌادهــا ﻋــﻦ إﻧﺘــاج ا�ﻌرﻓة،ﺧاﺻــة ﻓــﻲ ﺟاﻧﺒﻬــا الﺪيــﲏ الــﺬي اﺗﺨﺬﺗــﻪ ﻏالﺒيــة أهــﻞ الﻔقــﻪ
والﺘﺪويــﻦ ﻓــﻲ ﻏيــاب الﻌﻨــ� "الﻨســﻮي" ,ﻣﺘﻮﻧــا ﻣﻄﻮﻋــة ﻹﺧﻀــاع ا�ــرأة واﺳﺘســﻼﻣﻬا

لســﻄﻮة الرﺟــﻞ ،ﻣمــا ﺷــﻜﻞ ﻋﻨﻔــا ديﻨيــا يمﻜــﻦ ﺗقســيمﻪ إلــﻰ إرهــاب ﻣﻌﻨــﻮي ،وإرهــاب ﻣــادي،
ﻓــاﻷول هــﻮ الﻐالــﺐ وا�ســيﻄر ،والثاﻧــﻲ ﺟــاء ﻧﺘيﺠــة ل�اﻛــﻢ وقــﻮة ﺳــيﻄرة اﻷول.

وبﻨــاء ﻋﻠيــﻪ ﻓــﺈن الﺒحــﺚ والﺘﻨقيــﺐ الﻌﻠمــﻲ ﻓــﻲ هــﺬا الﺠاﻧــﺐ ﻻبــﺪ لﻬمــا ﻣــﻦ إﻃﻼلــة
اﺳــﺘقﺼاﺋية وواﻋيــة لﺘاريﺨﻨــا الﺪيــﲏ ،إذ ﻻ يمﻜــﻦ أن يﺘــﻢ الحﺪيــﺚ ﺣﻮلﻬمــا بﻄريقــة ﻣﻨﻔﺼﻠة
ﻋــﻦ الســياق الﺘاريﺨــﻲ الﻌــام لرﺣﻠــة ا�ــرأة ﻣــﻊ الحرﻣــان ،ﺗﻠــﻚ الرﺣﻠــة الــﱵ ﺗﺄﺳســﺖ لﺒﻨﺘﻬــا
ﻣﻨــﺬ ﻓــ�ة ﻣﺒﻜــرة ﻣــﻦ ﺗاريﺨﻨــا اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺣــ� بــﲎ الﻔقﻬــاء ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــة ﻣﺒﻜــرة ﻣــﻦ الﺘﺪويــﻦ
رؤيﺘﻬــﻢ الﻌﻠميــة واﺟﺘﻬاداﺗﻬــﻢ ﻋﻠــﻰ واقــﻊ ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻓ�ﺗﻬــا ﺗﻠــﻚ ،ﻣــﻊ إﻏﻔــال ﺗــام لﻔﺘــﺢ بــاب
الﺒحــﺚ ﻋــﻦ ﺳــﺒﺐ ﺿﻌﻔﻬــا وقﺼﻮرهــا ﻣﻌﺘربيــﻦ ﻣــا ﺗﻌاﻧيــﻪ ﻣــﻦ اﺧﺘــﻼل ﳾء ﻓﻄرهــا الﻠــﻪ
ﻋﻠيــﻪ ﻣﺘﺠاهﻠــ� واقﻌﻬــا الــﺬي اﻛﺘســﺒﺖ ﻣﻨــﻪ قﺼﻮرهــا ا�ﻌرﻓــﻲ .
إن ﻏيــاب الﻌﻨــ� "الﻨســﻮي" ﻋــﻦ ا�ﺸــﻬﺪ الثقاﻓــﻲ بســﺒﺐ الﻔﺘﻨــة الﻜــربى والﺘحــﻮل الــﺬي
ﻋرﻓــﻪ ا�ﺠﺘمــﻊ الﻌربــﻲ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻓــﻲ ﺛﻼﺛيﻨيــات القــرن الﻬﺠــري اﻷول ،وبــروز ﻋاﺋﺸــة
ﻛقاﺋــﺪة ﺳياﺳــية ﺻاﺣﺒــة ﻣــ�وع ﺳــياﳼ لــﻢ يــرق لﻠﺒﻌــﺾ ﻣــﻦ الﻨاﻓﺬيــﻦ ﺣيﻨﻬــا ،ﻛﻠﻬــا
أﺷــياء أﺳــﻬمﺖ ﻓــﻲ الﺘﻌﺠيــﻞ بﻌمﻠيــة وأد ﻣــ�وع ﺗحــرر ا�ــرأة الــﺬي ﻇﻬــرت ﻣﻌا�ــﻪ ﻓــﻲ
ﺻــﺪر اﻹﺳــﻼم اﻷول ﺣيﻨمــا بــرزت الﻨســاء ﻓــﻲ ﻃﻠيﻌــة الﺪﻋــﻮة ا�حمﺪية ﻣﺒايﻌــات وﻣﻬاﺟرات
وﻣﺠاهــﺪات وﻣﺸــارﻛات ﻓــﻲ ا�ﺸــﻬﺪ الســياﳼ ،ﻓمــا ﻛان ﻣــﻦ ا�ﺠﺘمــﻊ الﻌربــﻲ اﻹﺳــﻼﻣﻲ
الرﺳــمﻲ-الﺬي ﻋــرف ﻧقﻠــة ﻧﻮﻋيــة ﻛاﻧــﺖ ﻣﻔﺼﻠيــة -إﻻ أن أﺟﻬــﺰ ﻋﻠــﻰ ﻧﺒﺘــة ﺗحــرر ا�ــرأة ﻓــﻲ
ﻋمﻠيــة إﺣياﺋيــة لﻠﻌﻬــﺪ الﺠاهﻠــﻲ ﻓــﻲ ﺟاﻧﺒــﻪ ا�ﺘﻌﻠــﻖ با�ــرأة ﻋﻠــﻰ اﻷقــﻞ.

وراﺟــﺖ ﻋمﻠيــة لــﻲ أﻋﻨــاق الﻨﺼــﻮص وب�هــا ﻣــﻦ ﺳــياقﻬا ا�قاﺻــﺪي" ،ولقــﺪ اﺟﺘﻬــﺪ أﺻحاب
هــﺬا " الﻔﻜــر" ﺣــﱴ أﺟﻬــﺪوا الحقيقــة اﻹﺳــﻼﻣية ﻓﻠــﻮوا ﻋﻨــﻖ بﻌــﺾ ا�ﺄﺛــﻮرات ا�رويــة،
وﺟردوهــا ﻣــﻦ ﻣﻼبســاﺗﻬا ،ﺣــﱴ اﻧ�ﻋﻮهــا ﻣــﻦ "الﺨﺼــﻮص" إلــﻰ "الﻌمــﻮم" وﻣــﻦ "الﻨســﺒية"
إلــﻰ "الﺸــمﻮل ا�ﺆبــﺪ" ﻓﺒــ�وا بــﺄن ا�ــرأة – ﻛﻞ اﻣــرأة بــ�ف الﻨﻈــر ﻋــﻦ ﻋقﻠﻬــا وﻋمﻠﻬــا-
ﻧاقﺼــة ﻋقــﻞ وديــﻦ ،ولــﻦ يﻔﻠــﺢ رأي قــﻮم ﻣﻨحﻮهــا ﻓــﻲ ﻣﺠﺘمﻌﻬــﻢ وﻻيــة ﻣــﻦ الﻮﻻيــات").(1

واﻧﻄﻼقــا ﻣــﻦ هــﺬه القﻮاﻋــﺪ ﺗﺒﻨــﺖ ﻣﺠمﻮﻋــات إرهابيــة ﻣﻌــا�ة رؤيﺘﻬــﻢ ا�ﺘﻄرﻓــة ﺗﺠــاه
ا�ــرأة لﻜــﻲ ﺗﻈــﻞ ﺣﺒيســة الحريــﻢ.

3

ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﺳــﻨﻨاقﺶ ﺗﻠــﻚ القﻀايــا ﻓــﻲ ﻣــ� هــﺬا الﺒحــﺚ ،ﻋﻠــﻪ يقﻮدﻧــا ﻧقاﺷــﻬا إلــﻰ ﻃــرح ﺳــﺆال ﻋــﻦ
ﻣــﺪى إﺳــﻬام ﻣــ�وع الﻨﻬﻀــة الﺘﻨﻮيــري ﻓــﻲ إزاﺣــة الﻔﻜــر الرﺟﻌــﻲ الﻈﻼﻣــﻲ ﺗﺠــاه ا�ــرأة؟!.

وﻛيــﻒ اﺳــﺘمﺪ الﻔﻜــر الﺘﻜﻔــ�ي ﻣرﺟﻌيﺘــﻪ اﻹرهابيــة ا�ﺘﻄرﻓــة ﻓــﻲ الﻔــ�ة ا�ﻌــا�ة ﺗﺠــاه
ا�ــرأة ﻣــﻦ ال�اﻛــﻢ الﻜمــﻲ لﻠﻔقــﻪ ا�ســيﻄر ﻓــﻲ أﻣﻬــات الﻜﺘــﺐ الــﱵ لــﻢ ﺗﺸــﻬﺪ ﻣراﺟﻌــة وﻻ
ﺗﻨقيــة ﻣﻨــﺬ الﻌــ� الﻮﺳــيﻂ ،وﺳــﻄﻮع ﻧﺠــﻢ ﻇاهرﺗــﻲ الﺠــﻮاري وا�ﻐﻨيــات ﻓــﻲ قﺼــﻮر
الﺨﻼﻓــة اﻹﺳــﻼﻣية أﺛﻨــاء ﺗﺒﻌيــة الﻔقﻬــاء لﻠقــ� ؟!.
ولﻌــﻞ الﺘﻨقيــﺐ أيﻀــاً ﻓــﻲ الﺬاﻛــرة الﻔقﻬيــة يﻬﺪيﻨــا إلــﻰ ﻛﺸــﻒ أﺳــﺒاب وآليــات ﺣرﻣــان ا�ــرأة
ﻣــﻦ ا�ســاواة ﻣــﻊ الرﺟــﻞ ﻓــﻲ الﺘﻜريــﻢ وﺣمــﻞ اﻷﻣاﻧــة الــﺬي هــﻮ ﺗ�يــﻒ لﻬــا ﻣــﻦ الﺨالــﻖ
ﻓــﻲ القــرآن الﻜريــﻢ.

وﺗﺄﺗــﻲ ﻣحاولﺘﻨــا هــﺬه الــﱵ ﻧســﻌﻰ ﻣــﻦ ﺧﻼلﻬــا أن ﻧﻀيــﻒ – ولــﻮ قﻠيـﻼً -ﺗﻮﺿيحــات ﺣــﻮل
ﺳــﺒﺐ هيمﻨــة الــ�اث الﻔقﻬــﻲ ﻋﻠــﻰ ا�ﺸــﻬﺪ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ واﻻقﺘﺼــادي والثقاﻓــﻲ لﻠمﺠﺘمﻌــات
الﻌربيــة ،ﺧاﺻــة ﻓــﻲ ﻓــ�ة يﺸــﻬﺪ ﻓيﻬــا وﻃﻨﻨــا الﻌربــﻲ ﺗﻨاﻣــﻲ الﻈاهــرة الﺪيﻨيــة الﺸــﻌﺒية
الــﱵ ﺗﻌيــﺪ إﻧﺘــاج ﻓــ�ة ﺿﻌــﻒ اﻷﻣــة ﻓﻜريــا وﺛقاﻓيــا بــﺪون وﻋــﻲ وﺗﻌمــﻖ ،ﺣيــﺚ ﺗﺒﻨــﺖ ذلــﻚ
اﻹﻧﺘــاج ﻣﺠمﻮﻋــات ﻋريﻀــة داﺧــﻞ وﻃﻨﻨــا الﻌربــﻲ وﺣمﺘــﻪ ﻣﺆﺳســات ديﻨيــة وﺣﻜﻮﻣــات
وأﺣــﺰاب ﺳياﺳــية وهيﺌــات ﻣﺪﻧيــة ،ﻣمــا ﺟﻌﻠﻨــا ﻧﻌيــﺶ قﻄيﻌــة ﻣﻨﻬﺠيــة ﻣــﻊ ﻋﻬــﺪ الرﺳــالة
اﻷول ،ﻓــ�ة الﺘﺄﺳــيﺲ الﻨﺒــﻮي.

4

”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
الﻔﺼﻞ اﻷول
دور الﻔﻘﻪ اﳌستنري يف التﺼدﻱ لﺬﻫنية ﻇﻠﻢ اﳌرﺃﺓ
ﲤﻬيد
إن ﻣحاربــة ﻇاهرﺗــﻲ اﻹرهــاب والﺘﻄــرف الﻌﻨيــﻒ ا�ﻨﺘ�ﺗــ� ﻓــﻲ ﻋا�ﻨــا الﻌربــﻲ ﺧاﺻــة
ﻓــﻲ وﺟــﻪ ﺗقــﺪم وﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ ﻣﺠــال ﺣرﻛيــة اﻹﺻــﻼح والﺘﻨميــة ،لــﻦ يﺘﺄﺗــﻰ
لﻨــا الﺘﺼــﺪى لﻬمــا بﺸــﻜﻞ قــﻮي وﺻــارم إﻻ إذا واﺟﻬﻨــا الﺨﻄــاب الﻈﻼﻣــﻲ بالحقاﺋــﻖ الﻌﻠميــة
والحــﻮار الﺒﻨــاء ،الــﺬي يســﺘمﺪ قﻮﺗــﻪ ﻣــﻦ ﺧﻠﻔيﺘﻨــا الﺪيﻨيــة والحﻀاريــة).(1

لقــﺪ اهﺘــﻢ ﻏالﺒيــة أﺻحــاب الﻔقــﻪ ا�ســﺘﻨ� بﺘﻄﻮيــر الﻔﻬــﻢ الﻌربــﻲ لﻠﺪيــﻦ لﻜــﻲ يﻮاﻛــﺐ
ﺣمﻠــﻮا الثقاﻓــة اﻹﺳــﻼﻣية وا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة القﺼــﻮر ﻓــﻲ ﻓﻬــﻢ
ا�ﻌﻄيــات الﻌ�يــة ،وقــﺪ ّ
ﺻــ�ورة الﺰﻣــﻦ الﺪيــﲏ لﻠمﺠﺘمــﻊ الﻌربــﻲ ،ﻓــﻲ ﻣحاولــة ﺟــادة ﻣﻨﻬــﻢ لــ�ورة ﻓﻬــﻢ الﺘاريــﺦ،
ويﺘســاءل الﻔقيــﻪ ا�ســﺘﻨ� ﻣحمــﺪ ﺷــحرور قاﺋــﻼ ":أﻻ يحــﻖ لﻨــا أن ﻧســﺄل :هﻞ ﻣا ﻧســمﻌﻪ ﻓﻲ
اﻹذاﻋــات ،وﻧــراه ﻋﻠــﻰ الﺸاﺷــات وﻧقــرؤه ﻓــﻲ الﻜﺘــﺐ والﺼحــﻒ والﺨﻄابــات ،هــﻮ اﻹﺳــﻼم
ﻓــﻲ ﻛيﻨﻮﻧﺘــﻪ الﺬاﺗيــة .أم هــﻮ اﻹﺳــﻼم الﺘاريﺨــﻲ ،الــﺬي ﺳــاهمﺖ ﻓــﻲ ﺗﻜﻮيﻨــﻪ ﻓــ�ات زﻣاﻧيــة
ﺳــابقة ،ﻓاﻧﻄﺒــﻊ بﻄابﻌﻬــا اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﺗــارة والســياﳼ ﺗــارة وا�ﺬهــﱯ ﺗــارات أﺧــرى").(2

لقــﺪ أﺳــﺲ الﻔقــﻪ ا�ســﺘﻨ� رؤيﺘــﻪ الﺘﻨﻮيريــة ﻋﻠــﻰ ا�ﻨﻬــﺞ الﺪيــﲏ ا�ﻌﺘــﺪل وا�ﺘســاﻣﺢ،
ﻣﻨﻄﻠقــاً ﻣــﻦ ﻣﻨﻬــﺞ الﺘﺠﺪيــﺪ ﻛــ�ورة ﺗﻔرﺿﻬــا ﺳــﻨة الﻜــﻮن ويﺘﻄﻠﺒﻬــا واقــﻊ ا�ﺠﺘمﻌــات
الﺒ�يــة ،ﻣﺘمثـﻼً ﺳــﻨة الﺘــﺪرج ﻓــﻲ ذلــﻚ الﻮاقــﻊ ،ﺗﻠــﻚ الســﻨة الــﱵ ﺗقﺘــﴤ ﻣﺒــﺪأ ا�ســاواة
إذا ﺗﻮاﻓــرت أﺳــﺒابﻬا ،ﻓﻬــﺬا أﺣــﺪ رواد ﻣــ�وع ﺗحريــر ا�ــرأة يقﻮل":لقــﺪ ﺣﻜــﻢ اﻹﺳــﻼم ﻓــﻲ
آيــات القــرآن بﺘميــ� الرﺟــﻞ ﻋــﻦ ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﻮاﺿــﻊ �يحــة ،وليــﺲ هــﺬا بماﻧــﻊ أن يقﺒــﻞ
بمﺒــﺪأ ا�ســاواة اﻻﺟﺘماﻋيــة بيﻨﻬمــا ﻋﻨــﺪ ﺗﻮاﻓــر أﺳــﺒابﻬا بﺘﻄــﻮر الﺰﻣــﻦ ﻣــادام يرﻣــﻲ ﻓــﻲ
ﺟﻮهــره إلــﻰ الﻌﺪالــة الﺘاﻣــة وروح الحــﻖ اﻷﻋﻠــﻰ ،وهــﻮ الﺪيــﻦ الــﺬي يﺪيــﻦ بســﻨة الﺘﺪريــﺞ
ﻓــﻲ ﺗ�يــﻊ أﺣﻜاﻣــﻪ ﺣســﺐ الﻄــﻮق").(3
لقــﺪ واﺟــﻪ ا�ﺠﺘمــﻊ الﻌربــﻲ الﺘقﻠيــﺪي ﺗﻠــﻚ الﺪﻋــاوي والﺼيحــات الﺘﻨﻮيريــة برﻓــﺾ وﺗﻜﻔــ�
ﻛاﻧــﺖ لــﻪ ﻧﺘاﺋــﺞ ارﺗﺪاديــة اﻧﻐمســﺖ ﻓيﻬــا بﻌــﺾ اﻻﺗﺠاهــات الــﱵ أﻧﺠﺒــﺖ ﻓيمــا بﻌــﺪ ﻣــا ﺻــار
يﻌــرف بحــرﻛات الﺘﻄــرف واﻹرهــاب.

لقــﺪ اﺣﺘــﺪم الــ�اع بــ� الﻄرﻓــ� ﻓــﻲ الﻨﺼــﻒ اﻷﺧــ� ﻣــﻦ القــرن الﺘاﺳــﻊ ﻋــ� ،وبمــا أن
الــ�اع وقﺘﺌــﺬ ﻛان ﺣــﻮل بﻌــﺾ القﻀايــا الﺠﺰﺋيــة ﻓــﻲ ﺣــﻖ ا�ــرأة ﻣثــﻞ الﺘﻌﻠّ ــﻢ وﺣــﻖ الﻌمــﻞ
والﺨــروج ﻣــﻦ ﺳــﺠﻦ الحريﻢ،ﻓﺈﻧﻬــا قــﺪ قﻮبﻠــﺖ برﻓــﺾ ﺷــﺪيﺪ ﻣــﻦ ﻃــرف ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة
ا�ﻨﻬﻜــة بالﺘﺨﻠــﻒ والﺘﺒﻌيــة والﻔقــر ،وقــﺪ ﺗﻄــﻮرت ا�ﻄالــﺐ لﺘﺼــﻞ إلــﻰ ا�مارﺳــة السياﺳــية
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
الﺘقﻠيﺪيــة ﻛاﻧــﺖ قﻮيــة ﻓــﺈن
والثقاﻓيــة واﻻﺟﺘماﻋيــة و ،...وبمــا أن ردة الﻔﻌــﻞ ﻣــﻦ الﺪواﺋــر
ّ
اﻻﺣﺘﺠــاج ﻣــﻦ ﻃــرف ﺿحايــا الﻈﻠــﻢ قــﺪ ﻇــﻞ ﻓــﻲ ﺗﺰايــﺪ ﻣــﻊ اﻧﺘﺸــار الﺘّ ﻌﻠــﻢ ﻓــﻲ ﺻﻔــﻮف
الﻨســاء ﺧاﺻــة وﺗﻄــﻮر ﻣســﺘﻮى الﻮﻋــﻲ بيﻨﻬــﻦ.

ﻓﻜيــﻒ إذا اﺳــﺘﻄاع الﻔقــﻪ ا�ســﺘﻨ� ﻋــرب رﺣﻠﺘــﻪ الﻨﻀاليــة الــﱵ أﺳســﻬا الﺠيــﻞ الثاﻧــﻲ ،ﺟيــﻞ
القــرن الﻌ�يــﻦ ﻓــﻲ ﻣحاولﺘــﻪ لﻄــرح ﻣــ�وع الﻔقــﻪ الﺒﺪيــﻞ ﻣــﻦ أﺟــﻞ وﻋــﻲ وﺗﻨميــة الﺸــﻌﻮب
الﻌربيــة،أن يحقــﻖ ﻃمﻮﺣــﻪ الﻔﻜــري ا�ــ�وع ،وﻣﻨﻬﺠــﻪ الﻌقﻼﻧــﻲ ا�ﺘح�؟!
اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :ﺿرورﺓ ﻃرح ﺧﻄاﺏ مستنري يف مﻮاﺟﻬة الﻔﻜر التﻄرﻑ واإلرﻫاﺏ
قــﺪ يحســﺐ لــرواد الﻨﻬﻀــة الﻌربيــة ﻓــﻲ القــرن الﺘاﺳــﻊ ﻋــ� ﺧﻄﻮاﺗﻬــﻢ الﺠﺒــارة الــﱵ
زﺣﺰﺣــﺖ ﺷــيﺌا ﻣــﻦ قﺪﺳــية الــ�اث ،لﻜﻨﻬــا ﻓــﻲ الﻮقــﺖ ﻧﻔســﻪ ﻛمــا يــرى الﺒﻌــﺾ لــﻢ ﺗســﺘﻄﻊ
أن ﺗﺘﺠــاوز القــﻼع الﻌﻠميــة اﻷﻛاديميــة ا�حــﺪودة ،ﺧاﺻــة ﻃﻠﺒــة الﻔﻠســﻔة وﻋﻠــﻢ اﻻﺟﺘمــاع
وبﻌﻀــا ﻣــﻦ اﻵداب والﺘاريــﺦ ،وﻣــﻊ هــﺬا ﻓــﺈن ﻣﻌاهــﺪ الﺪراﺳــات اﻹﺳــﻼﻣية ﻣازالــﺖ ﻋﺼيــة
ﻋﻠــﻰ ﺣرﻛــة الﻔقــﻪ ا�ســﺘﻨ� بســﺒﺐ ﺗﻐﺬيﺘﻬــا بالﻔقــﻪ ا�ســيﻄر ﻓقــﻪ الــ�وح والحــﻮاﳾ!!
)اﻧﻈــر ﻣحمــﺪ ﺷــحرور ،ﻧحــﻮ أﺻــﻮل ﺟﺪيــﺪة لﻔقــﻪ ا�ــرأة(.

لقــﺪ ﺷــﻬﺪت الســاﺣة الﻔﻜريــة ﻓــﻲ الﻮﻃــﻦ الﻌربــﻲ ﻣﻨــﺬ الﻨﺼــﻒ اﻷﺧــ� ﻣــﻦ القــرن الﺘاﺳــﻊ
ﻋــ� ﺟــﺪﻻ ً واﺳــﻌاً بــ� دﻋــاة الﺘﺠﺪيــﺪ وﺣــراس القﺪيــﻢ ،لﻜــﻦ الﺘﻐيــ� اﻻﺟﺘماﻋــﻲ يﺒــﺪو
بﻄيﺌــاً إلــﻰ درﺟــة الرﻛــﻮد أﺣياﻧــاً .ﺣيــﺚ اﻧﻄﻠقــﺖ ا�حــاوﻻت اﻹﺻﻼﺣيــة الﺠــادة ﻣــﻦ ﻋمــﻖ
القﻀايــا اﻻﺟﺘماﻋيــة لﻠمﺠﺘمــﻊ الﻌربــﻲ ،ﺣــ� بــرز ﺟيــﻞ ﻣــﻦ ا�ﺼﻠحــ� وا�ﻔﻜريــﻦ ﻓــﻲ
ﺗﻨاولــﻪ لﻠقﻀيــة ﻣــﻦ ﺟاﻧﺒﻬــا الﻨقــﺪي ا�ﻨﻄﻠــﻖ ﻣــﻦ ﺧﻠﻔيــة اﻻهﺘمــام بالﺒﻌــﺪ الحﻀــاري لﻬــﺬه
اﻷﻣــة ،وقــﺪ ﺗمــ�ت دﻋــﻮة الﺘﺠﺪيــﺪ واﻹﺻــﻼح بالﺪﻋــﻮة ﻹﺣيــاء الﻌﻬــﺪ الﻨﺒــﻮي لﻜــﻲ ﺗﺘﺠﻠــﻰ
ﺻــﻮرة اﻹﺳــﻼم ﻓــﻲ ﻃــﻮر ﻧقاﺋــﻪ بﻌيــﺪا ﻋــﻦ الﺘحﺠــر والرﺟﻌيــة ... " :اﻷﻣــر الــﺬي يســﺘﻮﺟﺐ
الﻌــﻮدة إلــﻰ ﺗﺠربــة الﻌــ� الﻨﺒــﻮي :لــ�ى ا�ﻮقــﻒ الحــﻖ لﻺﺳــﻼم الحــﻖ ولﻠمســﻠم�
اﻷولــ� ﻣــﻦ ا�ــرأة ..وﺣــﱴ ﺗﺘﻀــﺢ الﺼــﻮرة اﻹﺳــﻼﻣية لﻠمــرأة ا�ســﻠمة ﻓــﻲ ﺻــﺪر اﻹﺳــﻼم،
وﺣــﱴ ﻻ يﻈــﻞ ﻋقﻠﻨــا اﻹﺳــﻼﻣﻲ أﺳــ�ا لﻔﻜريــة الﻌﺼــﻮر ا�ﻈﻠمــة -ﻋﺼــﻮر الحريــﻢ واﻹقﻄــاع-
ا�حســﻮبة زورا وبﻬﺘاﻧــا ﻋﻠــﻰ اﻹﺳــﻼم.(4)"..

واﻧﻄﻼقــا ﻣــﻦ هــﺬا ﺗﺒﻨــﺖ اﺗﺠاهــات ﻣﻬمــة ﻣــﻦ الحرﻛــة الﻨســﻮية ﻣــ�وع إﺣيــاء الﻌﻬــﺪ الﻨﺒﻮي
ﻛﻔــ�ة ﺗﺄﺳيســية لﺘحريــر ا�ــرأة الﻌربيــة ﻣــﻦ رق الﻌﺸــ�ة والﺒﺪاﺋيــة  ..وهﻨــا ﺳــﻨﺆﺟﻞ
الحﺪيــﺚ ﻋــﻦ دور الﺘﺠربــة الﻨســاﺋية ﻓــﻲ ﺗحريرهــا لﻠمﺒحــﺚ ا�ﻮالــﻲ ،وﻧﻜﺘﻔــﻲ ﻣــﻊ هــﺆﻻء
ذﻛرﻧــا ﻓــﻲ هاﻣــﺶ اﻹﺣالــة الســابقة بﻌﻨاويــﻦ أﻋمالﻬــﻢ الﻔقﻬيــة والﻔﻜريــة ﻋﻠﻬــا
الﻜﻮﻛﺒــة الــﱵ ّ
ﺗســﻬﻢ ﻓــﻲ ﺧﻠــﻖ ﺧﻄــاب يﻨﺘﺸــﻞ الﻮاقــﻊ الﻌربــﻲ ﻣــﻦ ﺧﻄــر الﺘﻄــرف واﻹرهــاب ،ولــﻦ يﺘــﻢ لﻨــا
ذلــﻚ إﻻ إذا ﺿاﻋﻔﻨــا الﺠﻬــﻮد لﻜــﻲ ﺗﻨﺘــ� هــﺬه الﻜﺘــﺐ وﻧﺨﻔــﻒ ﻣــﻦ ﻣحا�ﺗﻬــا ﺣــﱴ يﻌــﻢ
ﻧﻔﻌﻬــا اﻹﺻﻼﺣــﻲ ،ﻓقــﺪ اهﺘــﻢ هــﺆﻻء الﻔقﻬــاء وا�ﻔﻜــرون ﺧــﻼل ﻧﻀالﻬــﻢ لﻠﻨﻬــﻮض با�ــرأة
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
الﻌربيــة ﻣــﻦ أدران الﺘﺨﻠــﻒ ﻋــﻦ ﻃريــﻖ ﻣﻨﻬﺠﻬــﻢ الﺪاﻋــﻲ لﻌــﺪم الﺘمســﻚ اﻷبــﺪي بالﻨﺼــﻮص
الﻔقﻬيــة اﻷوليــة ،ﻷن ﺗﻠــﻚ الﻨﺼــﻮص هــﻲ اﺟﺘﻬــاد أولــﻲ ﻛان ﻓــﻲ ﻓ�ﺗــﻪ ،وﻧحــﻦ اليــﻮم
بحاﺟــة لقــراءة ﺗﻮاﻛــﺐ إﺷــﻜاﻻﺗﻨا وﻣﻨﻄﻠقاﺗﻨــا ا�ﻌرﻓيــة .ﺣيــﺚ يقــﻮل ﻣحمــﺪ ﺷــحرور":ﻓﺈذا
رأيﻨــا أن الﻔقــﻪ اﻹﺳــﻼﻣﻲ الــﺬي بــ� أيﺪيﻨــا يمثــﻞ القــراءة اﻷولــﻰ والﻔﻬــﻢ الﺘﻄﺒيقــﻲ اﻷول
)الﺘﺸــﺨيﺺ اﻷول( لﻠﻨﺼــﻮص واﻷﺣــﻜام الســماوية ،ﻓــﻼ يﺒقــﻰ لﻨــا ﺳــﻮى أن ﻧقــﻮم بالقــراءة
الثاﻧيــة ،وﻧحــﻦ ﻋﻠــﻰ أبــﻮاب القــرن الحــادي والﻌ�يــﻦ ،ﻓــﻲ ﺿــﻮء إﺷــﻜالياﺗﻨا وﻧﻈمﻨــا
ا�ﻌرﻓيــة ا�ﻌــا�ة .وإذا ﻓﻌﻠﻨــا ذلــﻚ ،ﻻ ﻧﻜــﻮن قــﺪ ﺧرﺟﻨــا ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــﻮل الــﱵ أرﺳــاها
الﻔقﻬــاء أﻧﻔســﻬﻢ ﺣــ� قالﻮا":الﻌــربة بﻌمــﻮم الﻠﻔــﻆ ﻻ بﺨﺼــﻮص الســﺒﺐ" وﻻ ﻧﻄالﺒﻬــﻢ
)(5
بﺄﻛــ� ﻣــﻦ اﻻلــ�ام بمــا قالــﻮا"

ﻷن الﻌقــﻞ
ﻓﺈﺷــﻜالية ﺗاريﺨيــة الﻨــﺺ الﻔقﻬــﻲ هــﻲ أﻛــرب ﻣــا يــﺆرق ﻣســﺘﻨ�ي اليــﻮم ":وذلــﻚ ّ
الﻔقﻬــﻲ ﻻ يــﺰال يُﻌالــﺞ قﻀايــا اﻹﻧســان والﺪولــة وا�ﺠﺘمــﻊ ﻣــﻦ ﺧــﻼل الﻨســﻖ ا�ﻨﻬﺠــﻲ
الــﺬي وﺿﻌــﻪ ﻓقﻬــاء القــرن الثاﻧــﻲ الﻬﺠــري وﻣــﻦ ﺗﻼهــﻢ .لقــﺪ أﺻﺒــﺢ الﻔقــﻪ ﻣﻬيمﻨــاً ﻋﻠــﻰ
ﻛﻞ ﻣﻨاﺣــﻲ الحيــاة الﻔرديــة والﺠماﻋيــة؛ ﻓﻬــﻮ ﺣــا� ﻓــﻲ ا�ــﺄﻛﻞ وا�ــ�ب وا�ﻠﺒــﺲ والﺠﻨــﺲ
والﻔــﻦ وا�ــﻮت والحيــاة ،ولﻌــﻞ ﻣــا ﻧﺸــاهﺪه اليــﻮم ﻓــﻲ القﻨــﻮات الﻔﻀاﺋيــة ﻣــﻦ براﻣــﺞ ﺗُﻔــﱵ
ﻓــﻲ ﻛﻞ ﺻﻐــ�ة وﻛﺒــ�ة دليــﻞ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘمرار ﺗﻠــﻚ ّ
الﻔقﻬيــة ﻓــﻲ ﺛقاﻓﺘﻨــا الــﱵ
الﺬهﻨيــة
ّ
أﺻﺒحــﺖ قاﺋمــة ﻋﻠــﻰ ﺛﻨاﺋيــة الحــﻼل والحــرام").(6
هــﺬه الﺪﻋــﻮة الــﱵ ارﺗﻜــﺰ ﻋﻠيﻬــا ﻣﻨﻬــﺞ الﻔقــﻪ ا�ســﺘﻨ� ،والــﱵ ﻇﻠــﺖ ﺗراهــﻦ ﻋﻠــﻰ �ورة
الﻔﺼــﻞ بــ� الﺪيــﻦ وا�ــﻮروث الﺸــﻌﱯ الــﺬي اﻣــ�ج بﻌﻀﻬمــا بﺒﻌــﺾ أﺛﻨــاء رﺣﻠــة الﺨﻠــﻂ
الــﱵ داﻣــﺖ قروﻧــا ﻋﺪيــﺪة ﺧاﺻــة ﻓــﻲ الﻔقــﻪ ا�ﺘﻌﻠــﻖ با�ــرأة ﻣــﻦ ﺟﻬــة ،وﻛﺬلــﻚ �ورة
ﻋــﺪم الﺘمســﻚ بﺘﺄويــﻞ قــرون ﺗﺨﺘﻠــﻒ ﻓــﻲ ﺳــياقﻬا اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻋــﻦ ﻋ�ﻧاقــﺪ ﻻ ﺗحقــﻖ
هﺪﻓﻬــا ا�ﻄﻠــﻮب بســﺒﺐ قــﻮة ا�ــﻮروث وﻃــﻮل ﻏيــاب الﻌﻠــﻮم الﻌقﻠيــة ﻋــﻦ ﻣيــﺪان ا�ﻌــارف
ﻋﻨــﺪ الﻌــرب ،الــﴚء الــﺬي أﺳــﻬﻢ ﻓــﻲ ﻋــﺰوف الﻨﺨﺒــة الثقاﻓيــة والﻌﻠميــة ﻓــﻲ ﺗاريــﺦ الﺨﻼﻓــة
اﻹﺳــﻼﻣية ﻣﻨــﺬ أيــام ا�ﺘــﻮﻛﻞ الﺨﻠيﻔــة الﻌﺒــاﳼ ) 247-205هـــ( ﻋــﻦ اﺳــﺘﻌمالﻬا ﻓــﻲ ﻓﻬــﻢ
الﺪيــﻦ ،ﻣﻨــﺬ أﻓــﻮل ﺣرﻛــة ا�ﻌ�لــة "الﺘﻨﻮيريــة").(7

وﺣــ� ﺗــﻢ القﻀــاء ﻋﻠــﻰ ا��وﻋالﻌقﻼﻧــﻲ لﺘﻠــﻚ الحرﻛــة الﺘﻨﻮيريــة والﻌالــﻢ الﻌربــﻲ يﺘﺨﺒــﻂ
ﻓــﻲ ﺣﻠﻜــة الﺘقﻠيــﺪ واﻻﺟــ�ار ":لــﺬا ﻓﻠيــﺲ ﻏريﺒــا أبــﺪا أن ﺗﻜــﻮن الســﻨة بمﻔﻬﻮﻣﻬــا الﺘقﻠيــﺪي
وا�رﺟﻌيــة الﺼحابيــة هــﻲ الســﻼح وهــﻲ ا�ﺠــﻦ ﻋﻨــﺪ أﻋــﺪاء الﻔﻠســﻔة وﻋﻠــﻢ الــﻜﻼم ،وأﻋــﺪاء
الﺘﻄــﻮر وﺟميــﻊ الﻌﻠــﻮم اﻹﻧســاﻧية اﻷﺧــرى ،يﺸــﻬروﻧﻪ ﻓــﻲ وﺟــﻪ ﻛﻞ ﻣــﻦ يحــاول أن يﻌمــﻞ
ﻋقﻠــﻪ ،وهــﺬا هــﻮ بالــﺬات الســﻼح الــﺬي أﺷــﻬره الﺨﻠيﻔــة ا�ﺘــﻮﻛﻞ ﻓــﻲ اﻻﻧقــﻼب الســﲏ الﻜﺒــ�
بﻮﺟــﻪ ا�ﻌ�لــة وﻋﻠمــاء الــﻜﻼم وا�ﻨﻄــﻖ ،ﺣــ� ﺻــاح بﻬــﻢ قاﺋــﻼ :أﻻ يســﻌﻜﻢ ﻣــا وﺳــﻊ
)(8
الﺼحابــة؟".
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣــا قﺪﻣﻨــاه ﻣــﻦ ﺳــﻄﻮة الﻔﻜــر الﻈﻼﻣــﻲ ﺗﺠــاه ﺣــﻖ ا�ــرأة الﻌربيــة ،والﻮقــﻮف ﻓــﻲ وﺟــﻪ
ﻣمارﺳــﺘﻬا لحياﺗﻬــا الﻌﻠميــة وا�ﻬﻨيــة وﺣﺼﻮلﻬــا ﻋﻠــﻰ ﺣقﻮقﻬــا ا�ﺪﻧيــة بــﺪون وﺻايــة ﻣــﻦ
الرﺟــﻞ ﻛﻠﻬــا ﻋقﺒــات يﺠــﺐ ﺗﺬليﻠﻬــا لﻜــﻲ ﻧﻨﻄﻠــﻖ إلــﻰ الﺪﻋــﻮة ال�يحــة لﺘﻔﻌيــﻞ ا�ــ�وع
اﻹﺻﻼﺣــﻲ الﺘﻨﻮيــري الــﺬي ﺳــيحاﻓﻆ ﻋﻠــﻰ ﻛﻨﻬﻨــا الحﻀــاري والﺪيــﲏ ،ويﻮاﻛــﺐ بﻨــا
ﻣقﺘﻀيــات الﻌــ� الــﺬي ﻧﻌيﺸــﻪ اليﻮم"،ﻣــﻦ هﻨــا ﻓﻨحــﻦ ﻧــرى أن ﻋﻠيﻨــا وﺿــﻊ أﺳــﺲ
وأﺻــﻮل ﻣﻌــا�ة ﺟﺪيــﺪة إذ أردﻧــا إﻧﺘــاج ﻓقــﻪ إﺳــﻼﻣﻲ ﺟﺪيــﺪ ،وأن ﻋﻠيﻨــا أن ﻧﺘﺬﻛــر داﺋمــا
وﻧحــﻦ ﻧﻔﻌــﻞ هــﺬا ،أن ﻣــا ﻧقــﻮم بــﻪ هــﻮ ﻣﺠــرد قــراءة ﺛاﻧيــة وليســﺖ اﻷﺧــ�ة.(9)"..

هــا هــﻮ ا�ﺠــﺪد ﻣحمــﺪ ﺷــحرور يﺪﻋــﻮ لقــراءة ﺛاﻧيــة لﻠﻔقــﻪ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،بيﻨمــا يــرى آﺧــرون
ﺗﺠــاوز ﻣرﺣﻠــة القــراءة إلــﻰ الﺘﻔﻜيــﻚ" :ﻓــﻲ هــﺬا اﻹﻃــار ،يﺘﻀــﺢ لﻨــا ﺟﻠيــاً أن الﺘﺠﺪيــﺪ
الﻔقﻬــﻲ ﻛان ﻣرﺣﻠــة ﻣــﻦ ﻣراﺣــﻞ إﻋــادة قــراءة الــ�اث اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،إﻻ أﻧﻨــا ﻧحﺘــاج اليــﻮم أﻛــ�
ﻣمــا ﻣــﴣ إلــﻰ ولــﻮج ﻣرﺣﻠــة الﺘﻔﻜيــﻚ الﻔقﻬــﻲ بﻠﻐــة دريــﺪا ،أي ﺗﻔﻜيــﻚ الﺨﻄابــات والﻨﻈــﻢ
الﻔﻜريــة ،وإﻋــادة الﻨﻈــر ﻓــﻲ ﺗﺸــﻜﻠﻬا الﺘاريﺨــﻲ ،والﻮقــﻮف ﻋﻠــﻰ الﺒــﺆر اﻷﺳاﺳــية ا�ﻄمــﻮرة
ﻓيﻬــا والــﱵ ﻻ ﺗــﺰال َﺗحﺒــﻞ بﺈﻣﻜاﻧــات ﺟﺪيــﺪة.(10)".

لقــﺪ ﻇﻠــﺖ ا�رﺟﻌيــة ال�بﻮيــة لﻠﻔﻜــر ا�ســﺘﻨ� ﺗرﺗﻜــﺰ ﻓــﻲ ﻣﻨﻬﺠﻬــا الﺪاﻋــﻲ لرﻓــﻊ الﻈﻠــﻢ
ﻋــﻦ اﻣــرأة اليــﻮم ﺗﺪﻋــﻮ لﻠحﻔــاظ ﻋﻠــﻰ ا�رﺟﻌيــة الﺪيﻨيــة وإدراج الﻌﻠــﻮم الﻌقﻠيــة ﻓــﻲ ذلــﻚ
ا�ﻨﻬــﺞ ،لﻜــﻲ ﻻ ﺗﺘــﻢ قﻄيﻌــة بيﻨﻨــا وﺟﺬورﻧــا الﺘاريﺨيــة ":ﻧحــﻦ ﻻ ﻧقــﻮل -ﻛمــا يﺘﻮهــﻢ
الﺒﻌــﺾ -بﺒــ� ﺟﺬورﻧــا الﺘاريﺨيــة ،ﻓالﻐــﱯ ﻓقــﻂ هــﻮ الــﺬي يقــﻮل بﻬــﺬا ،ﻧحــﻦ ﻧقــﻮل ﺗﻌالــﻮا
ﻧﺼﻨــﻊ ﻣــﻦ أﻧﻔســﻨا ﺟــﺬرا ﺟﺪيــﺪا ،بــﺪﻻ ﻣــﻦ أن ﻧﻌيــﺶ اليــﻮم ﻋﻠــﻰ ﺟــﺬور ﺗاريــﺦ ﻣــات أهﻠــﻪ.
ﺗﻌالــﻮا ﻧﻨﻈــر إلــﻰ ﻋا�ﻨــا اليــﻮم بﻌــ� اليــﻮم دون أن ﻧســﺘﻌ� ﻧﻈــارات الﺸــاﻓﻌﻲ وا�الﻜــﻲ
والحﻨﻔــﻲ الﺬيــﻦ لــﻢ يﺨﻄــر لﻬــﻢ وهــﻢ يﻌيﺸــﻮن ﻋ�هــﻢ أن يســﺘﻌ�وا ﻧﻈــارات أﺣﺪ�وقــﺪ آن
لﻨــا أن ﻧﻨﺘقــﻞ ﻣــﻦ الﻔﻜــر ا�اﺿــﻮي إلــﻰ الﻔﻜــر ا�ســﺘقﺒﻠﻲ ،وهــﺬه إﺣــﺪى آﻓــات الﻌقــﻞ الﻌربــﻲ
أﻧــﻪ ﻋقــﻞ ﻣاﺿــﻮي ﻻﻋقــﻞ ﻣســﺘقﺒﻠﻲ").(11
إن ا�ﻨﻬــﺞ الﻌقﻼﻧــﻲ الــﺬي يﻨﺘﻬﺠــﻪ الﻔقــﻪ ا�ســﺘﻨ� يﻮاﺟــﻪ إﺷــﻜاﻻت يﺼﻌــﺐ ﺗﺠاوزهــا أو
ﻋﻠــﻰ اﻷقــﻞ ﻋﻨــﺪ الﻐالﺒيــة ﻣــﻦ ا�ســﻠم� ﺧاﺻــة "الﻨﺼاﻧيــ�" ﻣﻨﻬــﻢ ،ﺗﺘمثــﻞ هــﺬه اﻹﺷــﻜاﻻت
ﻓــﻲ آيــات اﻹرث والقﻮاﻣــة والﺸــﻬادة والﺪرﺟــة والﻮﻻيــة وﺗﻌــﺪد الﺰوﺟــات والﻄــﻼق ،وقــﺪ
يرﻓــﻖ الﺒﻌــﺾ بﺘﻠــﻚ اﻷﻣــﻮر القﻀــاء واﻹﻣاﻣــة ،ويﻨﺒﻐــﻲ لﻨــا اﻻهﺘمــام بالقﻀايــا الﻜــربى
ذات القيمــة الﺒــارزة بســﺒﺐ ورودهــا ﻓــﻲ القــرآن ،أﻣــا ﻏ�هــا ﻣــﻦ القﻀايــا وأﻧــﻮاع الﻜﺒــﺖ
الﻜثــ�ة والــﱵ ﻣازلــﺖ لــﺪى �اﺋــﺢ ﻛﺒــ�ة ﻣــﻦ ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة ﻣثــﻞ ﺳــﻔر ا�ــرأة بــﺪون
ﻣحــرم وﻋــﺪم ﺻﻼﺣيﺘﻬــا لﻮﻻيــة ﻧﻔســﻬا ،واﻋﺘﺒارهــا قــا�ا ،ﺗحﺘــاج إلــﻰ ولــﻲ يﺘﻮلــﻰ أﻣرهــا
ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ أﻃﻮارهــا الﻌمريــة ،ﻓﺈﻣــا أن يﻜــﻮن أبــا أو زوﺟــا أو ابﻨــا ،وﻏــ� هــﺬا لــﻢ ﻧﻮليــﻪ
اهﺘماﻣــا ﻓــﻲ بحثﻨــا هــﺬا ﻧﻈــرا لﻮهــﻦ الحﺠــة وﺗﺠــاوز الﻌــ� لﻬــا بﺈﺛﺒــات ا�ــرأة ﻧﻔســﻬا
قﺪرﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ ﺗﺠــاوز هــﺬه الحالــة الــﱵ ﻛاﻧــﺖ ﻧﺘاﺟــا لﺘﺠﻬيﻠﻬــا وﺣﺒســﻬا ﻓــﻲ الﺒيــﺖ إﺿاﻓــة
ﻷن هــﺬه اﻷﺣــﻜام لــﻢ يــرد ﻧــﺺ بﻬــا.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
لقــﺪ ﻃــرح الﻔﻜــر ا�ســﺘﻨ� قﻀايــا ﺟﻮهريــة وﻧاقــﺶ ﻣســاﺋﻞ ﻣــﻦ ﺻميــﻢ اﻹﺷــﻜاﻻت الــﱵ ﺗﻌﻮق
ﺗقــﺪم ا�ــرأة الﻌربيــة وﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ الﻌمﻠيــة الﺘﻨمﻮيــة ،لﺒﻠﺪاﻧﻬــا وﺷــﻌﻮبﻬا برؤيــة ﺟريﺌــة
وﺟﺪيــﺪة لــﻢ ﺗــرق لحــراس الﺘقﻠيــﺪ وﻣﻨﺘﺠــﻲ الﺘﻄــرف واﻹرهــاب ا�ﻮﺟــﻪ أﺳاﺳــا ﻧحــﻮ ا�ــرأة.

واﻧﻄﻼقــا ﻣــﻦ ذلــﻚ الﻄــرح الﺠــريء الﺼــارخ ﻓــﻲ وﺟــﻪ الﺠمــﻮد الــﺬي أﻧﺘــﺞ ﺧﻄابــا رﺟﻌيــا
وﻣﺘﻄرﻓــا ﻓــﻲ ﺣــﻖ ا�ــرأة ﺗﺄﺳســﺖ دﻋــﻮة ﺗيــارات ﻧســاﺋية ﻋربيــة ﻣﻌــا�ة ،ﻓﺒمــاذا إذا
ﺗمــ�ت دﻋــﻮة ا�ــرأة ﻧﻔســﻬا ،وﻛيــﻒ واﺟﻬــﺖ "ﻣﺘﻮﻛﻠــﻲ" القــرن الحــادي والﻌ�يــﻦ وهــﻲ
ﺗﻌﺘﻠــﻲ ﻣﻨابــر ﻛاﻧــﺖ الﺬهﻨيــة الﻌربيــة قــﺪ اﺣﺘﺠﺰﺗﻬــا لﻠرﺟــﻞ؟!
ٍ
وواع ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬــة
وهــﻞ اﺳــﺘﻄاﻋﺖ ﺗﺄﺳــيﺲ ﻓﻜــر ﻋقﻼﻧــﻲ قــادر ﻋﻠــﻰ إﻧﺘــاج ﺧﻄــاب ﻋﻠمــﻲ

الﻔﻜــر الﺘﻜﻔــ�ي؟!

إن اﻹﺟابــة ﻋــﻦ هــﺬه الﺘســاؤﻻت ﺗقﺘــﴤ الحﺪيــﺚ ﻋــﻦ إﺳــﻬام ا�ــرأة الﻌربيــة ا�ﻌــا�ة
ﻓــﻲ ﻣ�وﻋﻬــا الﺘﻨﻮيــري ﺗﺬﻛــ�ا بمﺠﻬﻮدهــا الﻔﻜــري واﻷدبــﻲ ﺣيــﺚ ﻛاﻧــﺖ ﺗﻠــﻚ الﻜﺘابــات
اﻷدبيــة ﻣثــﻞ الﺸــﻌر والــ�د ا�ﻨﺘــﺞ ﻣــﻦ ﻃــرف الﻨســاء الﻌربيــات ﻣﻔﻌمــا باﻷلــﻢ والحــﺰن
)ﺗمﻜــﻦ الﻌــﻮدة لسﻠســة ﻣقــاﻻت ﻛﺘﺒﺘﻬــا بﻌﻨــﻮان" :ﺛﻨاﺋيــة اﻷلــﻢ واﻷﻧﻮﺛــة ﻓــﻲ ﺗﺠربــة الــ�د
الﻨســﻮي" ﺗﻮﺟــﺪ إذا ﺗــﻢ اﺳــﺘﺨﺪام ﻣحــرك الﺒحــﺚ( ،وﻛاﻧــﺖ قﻀيــة الﺪﻋــﻮة لﻠﺘﺨﻠــﺺ ﻣــﻦ
هيمﻨــة الــ�اث وﺳــﻠﻄة ا�ﺠﺘمــﻊ الﺘقﻠيــﺪي أهــﻢ ﻣــا ﻣــ�ت ا�ﻨﻬــﺞ الﻌﻠمــﻲ ﻹﺳــﻬام ا�ــرأة
الﻌربيــة ا�ﻌــا�ة ﻓــﻲ ﻣحاولــة ﻣﻨﻬــا ﺟــادة �حــا�ة الﻔﻜــر اﻹرهابــﻲ ﻣــﻦ ﺟﻬــة ،وﻣــﻦ ﺟﻬــة
ﺛاﻧيــة إﻧﺘــاج ﺧﻄــاب ﻣســﺘﻨ� يﺆﺳــﺲ لرؤيــة ﻧﻀاليــة ﺗرﺗﻜــﺰ ﻋﻠــﻰ ﺗﻐيــ� ا�ﺠﺘمــﻊ الﻌربــﻲ
ﻧحــﻮ أﻓــﻖ ﺗﻨمــﻮي وﺣﻀــاري ...

لقــﺪ دﻋــﺖ ﻣﻬﻨــا ﻓريــال �ﺠابﻬــة ﻋقﻼﻧيــة لحــراس الﺘقﻠيــﺪ والﻌــﻮدة لﻠﻜﻠيــات القرآﻧيــة )ﺗمﻜــﻦ
الﻌــﻮدة لﻜﺘابﻬــا" :إﺳــﻼم أم ﻣﻠــﻚ يمــ�" الــﺬي أدرﺟﻨــاه ﻓــﻲ ﻣراﺟــﻊ هــﺬه الﻮرقــة( أﻣــا
ا�رﻧيــﴘ ﻓﻨﻜﺘﻔــﻲ بحﺪيــﺚ الﻜاﺗــﺐ أزراج ﻋمــر ﻋﻨﻬــا ﺣــ� يقﻮل..":وﻓــﻲ الﻮاقــﻊ ﻓــﺈن ﻛﺘابــات
ا�رﻧيــﴘ ﺗمثــﻞ ﻣ�وﻋــا ﻓﻜريــا ﻧقﺪيــا ﻣﺘمــ�ا وﻣﺆﺳســا ﻋﻠــﻰ اﺳــ�اﺗيﺠية ﻧقــﺪ الــ�اث
الﻔﻜــري والثقاﻓــﻲ والســياﳼ الﻌربــﻲ اﻹﺳــﻼﻣﻲ وﺗﺪاﻋياﺗــﻪ وﺗﺄﺛ�اﺗــﻪ ﻓــﻲ ﺣياﺗﻨــا ا�ﻌا�ة
وهﺪﻓــﻪ إبــراز ﻋﻨــا� الﺘﻨﻮيــر ﻓــﻲ هــﺬا الــ�اث ،وﻛﺬلــﻚ ﻧقــﺪ أﻧســاق الﺘﺨﻠــﻒ الﺒﻨيــﻮي ﻓــﻲ
الثقاﻓــة الﻌربيــة اﻹﺳــﻼﻣية بﻐيــة ﺗحريــر ﻣﺠﺘمﻌاﺗﻨــا ﻣﻨﻬــا وﻓــﻲ ا�قﺪﻣــة ﺗحريــر ا�ﺠﺘمــﻊ
الﻌربــﻲ ﻣــﻦ الﺒﻨيــات الثقاﻓيــة ،وﺗﺪاﻋياﺗﻬــا السياﺳــية الــﱵ يﻌــاد إﻧﺘاﺟﻬــا ﻓــﻲ ا�مارﺳــات
ا�ﻨﺘﺠــة �ﺨﺘﻠــﻒ أﺷــﻜال القﻬــر ا�ــادي والرﻣــﺰي").(12

يمﻜــﻦ اﻋﺘﺒــار الراﺣﻠــة ا�رﻧيــﴘ وﻛﺬلــﻚ ﻓريــال ﻧمــاذج ﻧســاﺋية قــﺪ اﺗﺨــﺬت ﻣﻨﻬﺠــا وﺳــﻄا
بــ� اﻹﻓــراط والﺘﻔريــﻂ ﻓــﻲ دﻋﻮﺗﻬمــا ال�يحــة لﺘﺠﺪيــﺪ الﺨﻄــاب الﻔقﻬــﻲ وﻣﻮاﺟﻬــة الﺘﻄرف
الــﺬي أﻧﺘﺠــﻪ ﺗﺨﻠــﻒ ا�ﺠﺘمــﻊ الﻌربيﻮﻏيــاب الﻌﻨــ� الﻨســﻮي ﻣــﻦ ﻣﺆﺳســة اﻹﻧﺘــاج ا�ﻌرﻓــﻲ،
وبﺘﻠــﻚ ا�ﺠابﻬــة الﻌقﻼﻧيــة ﺗــﻢ ﺗﺄﺳــيﺲ رؤيــة ﻋﻠميــة أﻧﺘﺠﺘﻬــا الحرﻛــة الﻨســﻮية الﻌربيــة
ا�ﻌــا�ة ﺣــ� اﻧﻄﻠقــﺖ ﻣــﻦ ﺗحــﺖ رﻣــاد الﻜﺒــﺖ والﺘﺠﻬيــﻞ والﺘﻬميــﺶ ،وذلــﻚ ﻣــا ﻧســﺘﻌرﺿﻪ
ﻓــﻲ ﻋﺠالــة ا�ﺒحــﺚ ا�ﻮالــﻲ.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﺒﺤﺚ الﺜاﻧﻲ :دور اﳊرﻛة النسﻮﻳة يف ﻃرح ﺧﻄاﺏ مﺸروﻋﻬا النﻬﻀﻮﻱ
وقــﺪ ﻧﻜﺘﻔــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺒحثﻨــا هــﺬا بﺬﻛــر ﻧمــاذج ﻓقــﻂ ﻣقﺪﻣــ� بﻌﻀــا ﻣــﻦ ﻃرﺣﻬــﻦ ،وﻧﻜﺘﻔــﻲ بﺘﻠــﻚ
الﻨســﻮة الﻠﻮاﺗــﻲ ﻛان ﻣﺸــﻐﻠﻬﻦ ﻓقﻬيــا ﻧﻈــرا لﻼرﺗﺒــاط الﻮﺛيــﻖ بــ� ﻣﺠﺘمﻌﻨــا الﻌربــﻲ والﻌﻠﻮم
الﺪيﻨيــة وﻣقﺪرﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﺟيﻬﻬــا ،أﻣــا أﺧريــات ﺗﻮﺟﻬــﻦ بﺒحﻮﺛﻬــﻦ ﻧحــﻮ اﺗﺠاهــات ﻻ ﺗﻼﻣــﺲ
الﻮاقــﻊ الﻌربــﻲ ﻓقــﺪ أﺟﻠﻨــا الحﺪيــﺚ ﻋﻨﻬــﻦ إلــﻰ ﻣقاﻣــات أﺧــرى ،وﻣــﻦ الﻨمــاذج الــﱵ ﺳــﻨﻌﺘمﺪ
ﻓــﻲ هــﺬه الﻮرقــة :ﻣﻬﻨــا ﻓريــال الــﱵ ﻛﺘﺒــﺖ ﻛﺘابﻬــا ":إﺳــﻼم أﻣﻠــﻚ يمــ�" وﻛﺬلــﻚ ﻛﺘابﻬــا":ﻻ
ديمقراﻃيــة ﻓــﻲ الﺸــﻮرى" و ﻓاﻃمــة ا�رﻧيــﴘ)ت (2015الــﱵ ﺗﻌﺘــرب ﻣــﻦ أﻛــرب الﺒاﺣثــات
الﻌربيــات ا�ﺸــﺘﻐﻼت ﻋﻠــﻰ الــ�اث الﻌربــﻲ اﻹﺳــﻼﻣﻲ وﻋﻼقﺘــﻪ بالﻔقــﻪ ،وقــﺪ ألﻔــﺖ ﻋــﺪة
ﻛﺘــﺐ ﻓــﻲ هــﺬا ا�ﺠــال ﻣﻨﻬــا ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒيﻞ ا�ثال":ﺳــﻠﻄاﻧات ﻣﻨســيات" و"ﻧســاء الحريــﻢ" وﻏ�
هﺬا،وﻛﺬلــﻚ ﻣــﲎ أبــﻮ ﻓﻀــﻞ الــﱵ قﺪﻣــﺖ ﻋــﺪة ﻣﺒاﺣــﺚ ﻓــﻲ قﻀيــة ا�ــرأة ،وﻛﺬلــﻚ ﺟماﻧــة ﻃــﻪ
ﻓــﻲ بحثﻬــا ":ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ ﻣﻨﻈــﻮر الﺪيــﻦ والﻮاقــﻊ ،دراﺳــة ﻣقارﻧــة".
لقــﺪ اﻧقســمﺖ الحرﻛــة "الﻨســﻮية" ﻓــﻲ الﻮﻃــﻦ الﻌربــﻲ إلــﻰ ﻋــﺪة ﺗيــارات ﻧﻠــ�م ﻣﻨﻬــا ﻓــﻲ
بحثﻨــا هــﺬا بﺘﻠــﻚ الــﱵ رﺟﻌــﺖ �ﻨﻬــﺞ الﺪيــﻦ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺗســﺘقﻲ ﻣﻨــﻪ ﻧﻀالﻬــا الحﻀــاري
وا�ﻠــﻢ بــ�ورة الحﻔــاظ ﻋﻠــﻰ الﻬﻮيــة الﺪيﻨيــة لﻐالﺒيــة ا�ﺠﺘمــﻊ الﻌربــﻲ ،ولﻜــﻦ ولﻸﻣاﻧــة
الﺘاريﺨية،ﻓــﺈن ريــادة الﻌمــﻞ الﻨﻀالــﻲ لﻠمــرأة الﻌربيــة الــﱵ ﻧﻌــﲏ ﻓــﻲ بحثﻨــا هــﺬا ﺟــاءت
ﻧﺘيﺠــة ﻣﺒــا�ة ﻣــﻦ ﺟيــﻞ الــرواد اﻷول الﺬيــﻦ ذﻛرﻧاهــﻢ آﻧﻔــا ":ﻣﻨــﺬ ﺗﻠــﻚ الﻠحﻈــة الﺘاريﺨيــة
أﺧــﺬ ﻣســار الحرﻛــة الﻨســاﺋية ﻓــﻲ الﺘﺸــﻜﻞ وبــﺪأ بﺘﻜﻮيــﻦ لﺠﻨــة الﻮﻓــﺪ ا�رﻛﺰيــة لﻠســيﺪات،
ﺛــﻢ ﺟمﻌيــة ﻧﻬﻀــة الســيﺪات ،ﺛــﻢ الﻠﺠﻨــة الســﻌﺪية لﻠســيﺪات ،ﺣــﱴ  16آذار /ﻣــارس ,1923
ﻋﻨﺪﻣــا قــررت هــﺪى ﺷــﻌراوي ورﻓيقاﺗﻬــا ﺗﻜﻮيــﻦ ﺗﻨﻈيــﻢ ﻧســاﺋﻲ يقــﻮم ﻋﻠــﻰ أﻧقــاض لﺠﻨــة
الﻮﻓــﺪ ا�رﻛﺰيــة ﺳــمﻲ اﻻﺗحــاد الﻨســاﺋﻲ ا�ــ�ي ،أولــﻰ برﻧاﻣﺠــﻪ أهميــة لﻠﻄابــﻊ الســياﳼ
الﻮﻃــﲏ أﻛــ� ﻣــﻦ ا�ﻄالــﺐ اﻻﺟﺘماﻋيــة الﻨسﻮيةاﺳــﺘمر ﻛﻔــاح ا�ــرأة ليــﺲ ﻓــﻲ ﻣــ� ﻓقــﻂ
بــﻞ ﻓــﻲ ﻏ�هــا ﻣــﻦ اﻷقﻄــار الﻌربيــة ﻣرﺗﺒﻄــاً ،بحﻜــﻢ الﻈــروف السياﺳــية ،بالﻨﻀــال الﻮﻃــﲏ
بالﺪرﺟــة اﻷولــﻰ .ﻓــﺪور ا�ــرأة الﺠﺰاﺋريــة ﻓــﻲ ﺣــرب الﺘحريــر ،واﻧﻀماﻣﻬــا إلــﻰ ﺻﻔــﻮف
الﻔﺼاﺋــﻞ الﻔﺪاﺋيــة ﻣــﻦ أﺟــﻞ الﺪﻓــاع ﻋــﻦ ﺣريــة الﻮﻃــﻦ والــﺬود ﻋﻨــﻪ ،يﺸــﻬﺪ بقﺪرﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ
ﻣﻮاﺟﻬــة وﻣقاوﻣــة ا�ســﺘﻌمر الﻔرﻧــﴘ ا�ﺠﻬــﺰ بالﻌﺘــاد الحﺪيــﺚ وا�ﺪﻋــﻢ ﻣــﻦ قﺒــﻞ الــﺪول
اﻹﻣربياليــة ،ﺣــﱴ اﺳــﺘﻄاﻋﺖ ﻣــﻊ رﻓقاﺋﻬــا الرﺟــال إلحــاق أﻛــرب هﺰيمــة بﻬــﻢ وﺗحقيــﻖ
اﺳــﺘقﻼل الﻮﻃــﻦ").(13

لﻜــﻦ هــﺬه اﻻﻧﻄﻼقــة أﺗﺒﻌــﺖ ب�اﺟــﻊ ﻣيﺪاﻧــﻲ ﺣيــﺚ ﻇﻠــﺖ الﺒحــﻮث الﻌﻠميــة ،واﻷﻃروﺣــات
الﻔﻜريــة ا�ﻨﺘﺠــة ﻣــﻦ ﻃــرف ا�ــرأة الﻌربيــة ﻣحﺼﻨــة ﻓــﻲ قﻼﻋﻬــا الﻌﻠميــة ،والﺸــﻌﻮب الﻌربيــة
ﺗﻨمــﻮ ﻓيﻬــا ﺗيــارات وأﻓــﻜار ﻣﻀــادة لﺘﻠــﻚ ا�حــاوﻻت الﺘﺠﺪيﺪيــة ،وقــﺪ أرﺟــﻊ بﻌــﺾ الﺒاﺣث�
ﺗﻠــﻚ اﻻﻧﺘﻜاﺳــة إلــﻰ هﺰيمــة " :67ﺗﻨاﻣــﻰ بﻌــﺪ هﺰيمــة يﻮﻧيــﻮ " 67الﻨﻜراء" اﻹﺣســاس بالﻌار
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
والﺨﺠــﻞ .واﻧﺠرﺣــﺖ الــﺬات الﻌربيــة الرﺟﻮليــة اﻧﺠراﺣــا لــﻢ يﺠــﺪ دواءه ﻧاهيــﻚ ﻋــﻦ ﺷــﻔاﺋﻪ
ﺣــﱴ اﻵن .وﺗﻌﻮيﻀــا ﻋــﻦ الﻌﺠــﺰ ﻓــﻲ ا�ﻮاﺟﻬــة والثــﺄر لﺠــﺄت الــﺬات الﺠريحــة لﻠﻬــروب إلــﻰ
ا�ــاﴈ ،إلــﻰ هﻮيﺘﻬــا الﺬاﺗيــة اﻷﺻﻠيــة ،إلــﻰ الرﺟﻮلــة ﻓــﻲ بقاﺋﻬــا ا�ﺘﻮهــﻢ.(14)"..

هﻜــﺬا واﻧﻄﻼقــا ﻣــﻦ ﺗﻠــﻚ الﻈــروف السياﺳــية الــﱵ ﻋﺼﻔــﺖ بﺄوﺿــاع ا�ﺠﺘمــﻊ الﻌربــﻲ
ﻣﻨــﺬ ﺳــﺘيﻨيات القــرن ا�ــاﴈ ﺣيــﺚ ﺷــﻌر ا�ﺠﺘمــﻊ بالﻬﺰيمــة واﻻﻧﻜســار ،وﺗحﻄمــﺖ ﻣﻌﻈــﻢ
الﻄمﻮﺣــات الﻌربيــة ﻓــﻲ الﻮﺣــﺪة والﻌﺪالــة و ,...وبــرزت ﺗيــارات ديﻨيــة ﻇﻼﻣيــة ﺗﻜﻔــر
الــﻜﻞ ﺗﻀاﻋــﻒ ﺳــﺠﻦ ا�ــرأة ،وﺗــربر ذلــﻚ باﺳــﻢ الﺪيــﻦ" ،ﻓــﻲ ﻇــﻞ هــﺬه اﻷوﺿــاع الﺘابﻌــة
وا�ﺘﺨﻠﻔــة ﻛان ﻻ بــﺪ ﻣــﻦ ﻇﻬــﻮر إيﺪيﻮلﻮﺟيــا ﺗﻔﻠســﻒ وﺗــربر هــﺬه اﻷوﺿــاع .و�ــا ﻛان الﻌقــﻞ
الﻌربــﻲ ﻣــا زال يﻌيــﺶ ﺣالــة اﻻزدواﺟيــة الثقاﻓيــة ﺣيــﺚ يﻠﻌــﺐ الﺪيــﻦ ﻓيﻬــا دوراً بــارزاً،
ﻓقــﺪ أﺧــﺬ الﺘيــار الســﻠﻔﻲ ا�حاﻓــﻆ ﻓــﻲ الﺼﻌــﻮد والســيﻄرة ﺧــﻼل الﻌقﺪيــﻦ اﻷﺧ�يــﻦ ،وأﺧــﺬ
ﺧﻄابــﻪ يﻮﺟــﻪ ﺟــﺰءاً ﻛﺒــ�اً ﻣﻨــﻪ إلــﻰ ا�ــرأة ﻣﻄالﺒــاً بﻔــرض الحﺠــاب ﻋﻠيﻬــا ،والﺪﻋــﻮة إلــﻰ
ﻋﻮدﺗﻬــا إلــﻰ ا�ــ�ل ،واﻻرﺗــﺪاد بﺘﻌﻠيمﻬــا إلــﻰ الﺘﻌﻠيــﻢ الﺪيــﲏ ،الﻮقــﻮف ﺿــﺪ أي ﺗﻌﺪيــﻞ ﻓــﻲ
قﻮاﻧــ� اﻷ�ة واﻷﺣــﻮال الﺸــﺨﺼية ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻪ أن يﺼﻠــﺢ ﻣــﻦ أﻣﻮرهــا ويحقــﻖ الﻌﺪالــة
وا�ســاواة ﻣــﻦ ﻃرﻓيﻬــا").(15

لﻜــﻦ وﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ ﺗﻨاﻣــﻲ الﻈاهــرة الﺪيﻨيــة الﺸــﻌﺒية الــﱵ روج لﻬــا بﻌــﺾ أﺋمة ا�ســاﺟﺪ
والﺪﻋــاة واﻹﻋــﻼم والﺒﻌثــات الﻮﻋﻈيــة وا�ﻨابــر الﻔقﻬيــة و ،...ﻓقــﺪ ﻛاﻧــﺖ هﻨــاك ﻣحــاوﻻت
ﺟــادة ﻣــﻦ ﻃــرف بﻌــﺾ الﻨســاء الﺒاﺣثــات ا�ﺸــﺘﻐﻼت ﻓــﻲ الحقــﻞ الﻌﻠمــﻲ ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﻧﺘــاج
ﺧﻄــاب ديــﲏ ﻣﻌرﻓــﻲ يﺘﺼــﺪى لﻔﻜــر الرﺟﻌيــة واﻹرهاب،وبمﻨﻄــﻖ ديــﲏ ﻣﻠــ�م بالﻜﻠيــات
القرآﻧيــة ﻣــﻦ ﺟﻬــة واﻹﺷــﻜاﻻت الﻌ�يــة ﻣــﻦ ﺟﻬــة ﺛاﻧية،ﻓﻬــﺬه الﻜاﺗﺒــة والﺒاﺣثــة اﻷديﺒــة
ـا":إن الﺘﻐي�
ﺟماﻧــة ﻃــﻪ ﺗســﺘﻬﻞ ﻛﺘابﻬــا "ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ ا�ﻨﻈــﻮر الﺪيﲏ والﻮاقــﻊ" بقﻮلﻬـ �
اﻻﺟﺘماﻋــﻲ والﺘﻨاقــﺾ الــﺬي يحﻜــﻢ ﺻﻠﺘﻨــا بالﺪيــﻦ ،ﺣﻔﺰاﻧــﻲ ﻋﻠﻰ الﺒحﺚ ﻋــﻦ ﺣقيقة ﺿاﺋﻌة
بــ� ﺗ�يــﻊ وﻋــرف وﺗﺄويــﻞ وﺗﻔســ� وﺗﻄﺒيــﻖ ،وﻋﻠــﻰ الﺘﻌــرف بمﻮﺿﻮﻋيــة وﺣريــة ووﻋــﻲ
ﻋﻠــﻰ وﺿــﻊ ا�ــرأة ﻓــﻲ الﺪيــﻦ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،وﻋﻠــﻰ ﻃــرح أﺳــﺌﻠة ﻃــرح بﻌﻀﻬــا أو ﻣــا يﺸــابﻬﻬا
ﻣﻔﻜــرون ،ﺷــﻐﻠﺘﻬﻢ قﻀايــا ا�ــرأة وإﺷــﻜال وﺟﻮدهــا ﻓــﻲ الﺪيــﻦ والــ�اث الﺸــﻌﱯ وا�ﺠﺘمــﻊ
القﺪيــﻢ وا�ﻌــا�").(16

لقــﺪ اهﺘمــﺖ ا�ــرأة الﻌربيــة ا�ﻌــا�ة بﺘﺄﺳــيﺲ ﻣ�وﻋﻬــا ﻋﻠــﻰ إﺣيــاء اﻣرأة الﻌــ� الﻨﺒﻮي،
ﻛمــا دﻋــا ﻓﻜــر الﺘﺠﺪيــﺪ واﻹﺻﻼح،ﺣﻔاﻇــا ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــﻞ ال�ﻋــﻲ لﻠﺪيــﻦ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،وﻛﺬلــﻚ
إلــﻰ اﺳــﺘﻌمال الﻌقــﻞ ا�ســﺘﻨ� بﻨــﻮر الﻮﺣــﻲ اﻹلﻬــﻲ ﻓــﻲ قﻄيﻌــة ﻣــﻊ الﺘقييــﺪ بالقــراءات
واﻻﺟﺘﻬــادات الســالﻔة ﻧﻈــرا ﻹلحــاح الراهــﻦ وﻣــا ﺗقﺘﻀيــﻪ الﻐايــات وا�قاﺻــﺪ ،ﻓﻬــﺬه الﺒاﺣثة
ا�ﻐربيــة وﻓــاء ﺗﻮﻓيــﻖ ﺗقــﻮل..":إن أزﻣــة هــﺬه اﻷﻣــة وﻓــﻲ ﺛﻨاياهــا أزﻣــة ا�ــرأة ،هــﻲ أزﻣــة
ﺗربﻮيــة وﻓﻜريــة وﺳياﺳــية ،أو قــﻞ هــﻲ أزﻣــة ﻣﻨﻬــاج باﻷﺳــاس .ﺗحﺘــاج إلــﻰ ﺗقﻮيــﻢ ﻣﻨﻬاﺟــﻲ
يســﺘمﺪ الﻨــﻮر ﻣــﻦ القــرآن والســﻨة ويســﺘﻔيﺪ ﻣــﻦ ﺗﺠربــة اﻹﻧســاﻧية ،ﻓــﻲ ﻣﻌالﺠــة ﻣﺸــاﻛﻞ
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ا�ﺠﺘمــﻊ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﻈاهرهــا ،ﻓيﻌمــﻞ الﻌقــﻞ ا�ســﺘﻨ� بﻨــﻮر الﻮﺣــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻓﻬــﻢ ا�قاﺻــﺪ
والﻐايــات والﻜﻠيــات والقﻮاﻋــﺪ ،وﺗ�يﻠﻬــا ﻓــﻲ الﻮاقــﻊ ا�رﻛــﺐ وا�ﺘﻐــ�").(17

ﻛان أﺻحــاب الﻔقــﻪ اﻹﺻﻼﺣــﻲ ﻣحقــﻮن ﻓــﻲ دﻋﻮﺗﻬــﻢ لﻠﺘمســﻚ بﺼــﻮرة اﻣرأة الﻌــ� الﻨﺒﻮي
بﺼﻔﺘﻬــا الﻨمــﻮذج ":ﻓاﻧﻄﻼقــا ﻣــﻦ ﺻــﻮرة ا�ــرأة ا�ســﻠمة ﻓــﻲ ﻣﺠﺘمــﻊ ﺻــﺪر اﻹﺳــﻼم ...وﻓــﻲ
إﻃــار ﻣــا أقــر اﻹﺳــﻼم ،وقــرر لﻠمــرأة ﻣــﻦ ﺣقــﻮق ﺗﻀمــﻦ لﻬــا ﻣســاواة بالرﺟــﻞ ﻻ ﺗﺨــﻞ بﺘم�ها
ﻓــﻲ الﻄﺒــﻊ واﻻﺧﺘﺼــاص ﻋــﻦ الرﺟــال ...ﻣــﻦ هــﺬا ا�ﻨﻄﻠــﻖ ...وﻓــﻲ هــﺬا اﻹﻃــار .يﺠــﺐ أن
ﺗﻜــﻮن الﻨﻈــرة اﻹﺳــﻼﻣية لﻠمــرأة ا�ســﻠمة ،ﻓــﻲ ﺣا�ﻧــا وﻓــﻲ ا�ســﺘقﺒﻞ ا�ﺄﻣــﻮل").(18
وقــﺪ ﻧسﺘﺸــﻬﺪ بالﺒاﺣثــة ﻣﻬﻨــا ﻓريال،الــﱵ دﻋــﺖ بﺸــﻜﻞ �يــﺢ ﻹﺣيــاء اﻣــرأة ﻋﻬــﺪ الﻨﺒــﻮة
ﻧﻈــراً �ــا لﺬلــﻚ الﻌﻬــﺪ ﻣــﻦ قيمــة ﻓــﻲ الﺘﺠربــة الحﻀاريــة ،ﺣــ� قالــﺖ  " :ﻻﺷــﻚ أن إﺣيــاء
ﻛﻠياﺗــﻪ وﻣﻨﻄﻠقاﺗــﻪ ﻣــﻦ أ� ﻃــال أﻣــﺪه ،يثــ�
اﻣــرأة القــرآن الﻜريــﻢ اليــﻮم ،ﻋــرب ﺗحريــر ّ
الﺘقﻠيﺪيــة الحريﺼــة ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘمرار الﻮاقــﻊ الســاﻛﻦ
ا�رﺟﻌيــات
ﺗﺨﻮﻓــا لــﺪى الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ
ّ
ّ
و"اﻵﻣــﻦ " ويثــ� اﻣﺘﻌاﺿــا ﻓــﻲ أوﺳــاط أولﺌــﻚ .(19)"...

ﻓﻌﻨﺪﻣــا اﻧﻄﻠقــﺖ رﺳــالة الﻬــﺪى وديــﻦ الحــﻖ بﻨــﺪاءات الرﺳــﻮل ﺻﻠــﻰ الﻠــﻪ ﻋﻠيــﻪ وﺳــﻠﻢ ﻣــﻦ
ﻣﻜــة ،ﻛان اﻹﻧســان اﻷول الــﺬي اﻋﺘﻨــﻖ هــﺬا الﺪيــﻦ ،وآزره وﻧــ�ه اﻣــرأة هــﻲ  :ﺧﺪيﺠــة
بﻨــﺖ ﺧﻮيﻠــﺪ " ،بــﻞ لﻌﻠﻨــا ﻻ ﻧﻐالــﻲ إذا قﻠﻨــا إن ﺗﺼﺪيــﻖ زوج الرﺳــﻮل الســيﺪة ﺧﺪيﺠــة
بﻨــﺖ ﺧﻮيﻠــﺪ ) 3-68ق�هـــــ 630-556/م( بﻬــﺬا الﺪيــﻦ الﺠﺪيــﺪ ،وبﺼــﺪق رﺳــﻮلﻪ قــﺪ ﺳــﺒﻖ
وﺿــﻮح اﻷﻣــر ﺣــﻮل ﺣقيقــة ذلــﻚ الﻮﺣــﻲ الــﺬي ﻓاﺟــﺄ الﻨــﱯ ﻓــﻲ ﻏــار ﺣــراء ﻋﻨﺪﻣــا بﻠــﻎ
ﺳــﻦ اﻷربﻌــ�") ،(20وﻛﺬلــﻚ ﻋﻨﺪﻣــا ﺗﻌــرض ا�ســﻠمﻮن اﻷواﺋــﻞ لﻠﻌــﺬاب وا�ﻀايقــة والﺘ�يــﺪ

والقﺘــﻞ ،قﺪﻣــﺖ الﻨســاء أولــﻰ ﺿحايــا هــﺬا الﺘﻌﺬيــﺐ :الﺸــﻬيﺪة ﺳــمية أم آل يــا� ا�ثــال
ا�ﺠﻠﺠــﻞ ﻓــﻲ هــﺬا ا�ﻀمار).اﻧﻈــر ﻧســاء الﻌــ� الﻨﺒــﻮي ،ﻋاﺋﺸــة زيــﻦ الﻌابﺪيــﻦ(.

وبمــا أن الرﺣﻠــة ﻧحــﻮ ﻣاﺿيﻨــا الــﺬي ﺟــاء بﻌــﺪ ﺗﻠــﻚ الﻔــ�ة ليســﺖ ﻣريحــة ﻓــﻲ ﺟاﻧــﺐ ا�ــرأة
ﺣيــﺚ يقــﺪم إليﻨــا الﻜــﻢ الﻜﺒــ� ﻣــﻦ الﻔقــﻪ والﺘاريــﺦ ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــا إﺣﺒﻮلــة الﺸــيﻄان وأﻧﻬــا
ﻧمــﻮذج لﻠﺘﺒﻌيــة وا�ﻜــر والﺨﻨــﻮع ،أﺻﺒــﺢ لﺰاﻣــا ﻋﻠيﻨــا قــراءة ذلــﻚ الﻜــﻢ الﻜﺒــ� ﻣــﻦ ا�ــﻮروث
وﻏربﻠﺘــﻪ لﻜــﻲ ﻧﺨﻠــﺺ ﻣﻨاهﺠﻨــا ﻣــﻦ ﺛقــﻞ أدران الﺘﺨﻠــﻒ ،وﻓــﻲ هــﺬا الســياق ﺗقــﻮل ﻓاﻃمــة
ا�رﻧيــﴘ ,ا�ﺘﺨﺼﺼــة ﻓــﻲ الﺘاريــﺦ اﻹﺳــﻼﻣﻲ" :ليــﺲ الرﺣﻠــة ﻧحــﻮ ﻣاﺿيﻨــا وﺳــيﻠة ﻣﺘﻌــة
وﺗﻌﻠــﻢ ﻓحســﺐ ،ولﻜﻨﻬــا ﺗﻌﻄيﻨــا أﻓــﻜارا ﺛميﻨــة بﺸــﺄن ﻃريقــة الﻌيــﺶ بســﻌادة ﺣــ� ﻧﻜــﻮن
ﻧســاء ﻣســﻠمات وﻋربيــات ،وهــﻲ ﺧﺼاﺋــﺺ ﺛــﻼث ﺗقــﺪم إليﻨــا ﻛمثﻠــﺚ ﺷــيﻄاﻧﻲ ،وهــﻮة
لﻠﺨﻀــﻮع وﻧﻜــران لﻠــﺬات ،ﺗﺘــﻼﳽ ﻓــﻲ ﻇﻠماﺗﻬــا إرادﺗﻨــا ").(21
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ولﻜــﻲ يﻨﻔﺘــﺢ الﻔﻬــﻢ أﻛــ� ﺣــﻮل القﻀايــا اﻻﺟﺘماﻋيــة والسياﺳــية يﻨﺒﻐــﻲ الحــﺪ ﻣــﻦ اﻻﻧﻐــﻼق
ﻓــﻲ ﻣﻌالﺠــة القﻀايــا اﻻﺟﺘماﻋيــة والثقاﻓيــة بــﻞ ﻻ بــﺪ ﻣــﻦ الﻌــﻮدة لﻠﻮﺣــﻲ ،وهــﺬا ﻣــا
اﺳــﺘﻨﺘﺠﺘﻪ الﺒاﺣثــة ﺷــيماء بﻬــاء الﺪيــﻦ ﻣــﻦ قراءﺗﻬــا ﻷﻋمــال ﻣــﲎ أبﻮالﻔﻀــﻞ ﺣــ� قالــﺖ:
"ﺗﺆﻛــﺪ ﻣــﲎ ﻋﻠــﻰ أن ﻋمﻠيــة إﻋــادة الﺒﻨــاء الﺠــﺬري لﻠﻨﻈريــة اﻻﺟﺘماﻋيــة ﺗســﺘﺪﻋﻲ ﺗﺠــاوز
الﺪاﺋــرة ا�ﻐﻠقــة لﻠﻮﺿﻌيــة وﺛقاﻓﺘﻬــا ،ﻣمــا يﻌــﲏ الﻠﺠــﻮء إلــﻰ أﻧمــاط ﻣﻌرﻓيــة بﺪيﻠــة ﻣثــﻞ
ﻧمــﻂ الثقاﻓــة الﻮﺳــﻂ ،ﺣيــﺚ إن الحيﻮيــة الحﻀاريــة ﻋﻨﺪﻣــا ﺗﺼــﺪر ﻋــﻦ الﻨمــﻮذج الثقاﻓــﻲ
ﻏالﺒــا ﻣــا ﺗﻜــﻮن آﺛارهــا ﻣﻨاﺳــﺒة لﻠــﻜﻞ ا�ﺠﺘمﻌــﻲ ،وذلــﻚ إﻧمــا يﺄﺗــﻲ ﻓــﻲ ﻇــﻞ
الﻮﺳــﻄﻲ
ً
ا�رﺟﻌيــة الراﺳــﺨة الــﱵ يقﺪﻣﻬــا الﻮﺣــﻲ").(22
ﻓﻜيــﻒ إذا اﺳــﺘﻄاﻋﺖ هــﺬه ا�ﺠﻬــﻮدات ﻓــﻲ ﺧﻠــﻖ رؤيــة ﻣﺘﻮازﻧــة ﺗﻮاﺟــﻪ الﺨﻄــاب اﻹرهابــﻲ؟
وهــﻞ أﺳــﻬمﺖ ا�ﺆﺳســات ذات الﺼﻠــة ﻓــﻲ إزاﺣــة الســﺘار ؟ وﻛيــﻒ ﺗــﻢ ذلــﻚ؟!
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الﻔﺼﻞ الﺜاﻧﻲ
دور اﳌﺆﺳسة الدﻳنية واﳉامعية يف النﻬﻮﺽ ﲟﺸروﻉ اﳌرﺃﺓ العربية
بﻌــﺪ اﺳــﺘﻌراﺿﻨا لﻠﻈــروف الﺘاريﺨيــة الــﱵ ﻣــر بﻬــا ﻣــ�وع ﺗحــرر ا�ــرأة الﻌربية،ﻣــﻊ ذﻛــر
اﻻﻧﻜســارات الــﱵ ﻋرﻓﻬــا هــﺬا ا�ــ�وع ﻷﺳــﺒاب ذﻛرﻧاهــا ،ﻣقﺪﻣــ� ﺣﻠــﻮﻻ بﺪيﻠــة ﺗقﺘــﴤ
ﻣراﺟﻌــة ا�ﻨﻬــﺞ ال�بــﻮي الﺪيــﲏ أو ﻣــا يمﻜــﻦ ﺗســميﺘﻪ بالﻔقــﻪ الﺒﺪيــﻞ الــﺬي يحاﻓــﻆ ﻋﻠــﻰ
ﺟﻮهــر الﺪيــﻦ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻣﺘﺼﺪيــا لﻠﺨﻄــاب ا�ﻀــاد ا�ﺘﻄــرف ا��بــﺺ بــﺄي ﻧﺒﺘــة لﺘقــﺪم
الﺸــﻌﻮب الﻌربيــة وﺗﻨميﺘﻬــا .ﻓﺒﻌــﺪ ال�ﻛــ� ﻋﻠــﻰ الﺠاﻧــﺐ ال�بــﻮي وﻣﻨاقﺸــة ﺗحﻠيــﻞ الﺨﻄاب
الﺪيــﲏ ﻣــﻦ ﻣﻨﻈــﻮر ﻋــ�ي ﻣقﺪﻣــ� ﻓــﻲ ذلــﻚ ﻣــا ذهــﺐ إليــﻪ ﻓقﻬــاء وﻣﻔﻜــرون وباﺣثــﻮن،
أﺻﺒــﺢ لﺰاﻣــا ﻋﻠيﻨــا إدراج هيﺌــات أﺧــرى أﺳــﻬمﺖ ﻓــﻲ ﻋمﻠيــة الﻨﻬــﻮض بﻬــﺬا ا�ــ�وع الــﺬي
يﺘﻄﻠــﺐ ﺟﻬــﻮدا ﻣﻜثﻔــة ﺗﻠﻌــﺐ ﻋﻠــﻰ ﺟﺒﻬﺘــ� :إﺣﺪاهمــا ﺗﺼحيــﺢ ا�ﻨﻈﻮﻣــة الﻔقﻬيــة ﻣــﻦ داﺧــﻞ
بﻨيﺘﻬــا الﺘﻌﻠيميــة ،والثاﻧيــة قــﻮة الﺘﺼــﺪي لﻠﺨﻄــاب ا�ﺘﻄــرف الــﺬي ﺗﻐﺬيــﻪ ﺣــرﻛات إرهابيــة
ﻣﺘﺸــﺪدة .ولــﻦ ﻧحﺼــﻞ ﻋﻠــﻰ الﻨﺠــاح ا�ﻨﺸــﻮد إﻻ إذا أ�ﻛﻨــا ا�ﺆﺳســات الــﱵ بﺈﻣﻜاﻧﻬــا
الﺪﺧــﻮل ﻓــﻲ ﻣﻌرﻛــة الﺘﻐيــ� واﻹﺻــﻼح وﻣﻮاﺟﻬــة اﻹرهــاب وإﻧﺘــاج ﺧﻄــاب ﻣﻀــاد لﻠﺘﻄــرف
بﺸــقيﻪ ا�ــادي وا�ﻌﻨــﻮي ،وﻧﻌﺘــرب ﻣــﻦ أهــﻢ هــﺬه ا�ﺆﺳســات الﺪﻋاﻣــات الﺘاليــة:
اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :اﳌﺆﺳسة الدﻳنية والتعﻠيﻤية
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :اﳌسﺠد
ﻻﺷــﻚ أن ا�ﺠﺘمــﻊ الﻌربــﻲ قــﺪ ﻇــﻞ ﻣرﺗﺒﻄــا با�ســﺠﺪ ﻛمرﺟﻌيــة ديﻨيــة أﺳاﺳــية ،وبمــا
أن ا�قــام هﻨــا ﻻ يســمﺢ بﺬﻛــر ﺗاريﺨيــة دور ا�ســﺠﺪ ﻓــﻲ الﺘاريــﺦ الســياﳼ واﻻﺟﺘماﻋــﻲ
لﻠﺪولــة اﻹﺳــﻼﻣية ﻣﻨــﺬ الﻌﻬــﺪ الراﺷــﺪي،ﺣيﺚ ﺗﻜﻔــﻲ اﻹﺷــارة إلــﻰ ذلــﻚ بقيمــة الﻔﺘــاوى
الــﱵ يﺼﺪرهــا إﻣــام ا�ســﺠﺪ ﻓــﻲ ﻋقﻠيــة اﻹﻧســان الﻌربــﻲ ﺣــﱴ يﻮﻣﻨــا هــﺬا ،وبمــا أن ﻏالﺒيــة
الــﺪول الﻌربيــة ﻓــﻲ وقﺘﻬــا الراهــﻦ قــﺪ أﺻــﺪرت قﻮاﻧــ� ﺗﻀﺒــﻂ ا�ســاﺟﺪ وﺗقــ� وﻇاﺋﻔﻬــﻢ
وﺗﻮﺣــﺪ الﺨﻄــﺐ ،وأﺻﺒــﺢ إﻣــام ا�ســﺠﺪ ﻣﻮﻇﻔــا ﺣﻜﻮﻣيــا يﺘقــاﴇ راﺗﺒــا ﻣــﻦ ﺧﺰيﻨــة الﺪولــة
ا�ﺄﺧــﻮذ ﻣــﻦ ال�يﺒــة ﻋﻠــﻰ ا�ﻮاﻃﻨــ� ،اﻧﻄﻼقــا ﻣــﻦ هــﺬا ﺻــار ا�ســﺠﺪ ﻣﺆﺳســة رﺳــمية
لﻠﺪولــة ،الــﴚء الــﺬي يﻮﺟــﺐ ﻋﻠــﻰ الحﻜﻮﻣــات الﻌربيــة إﺻــﺪار ﻣراﺳــيﻢ ﺗﻠــﺰم اﻷﺋمــة بﺘﺠﺪيــﺪ
الﺨﻄــاب الﺪيــﲏ ﻓــﻲ ﺷــﺄن ا�ــرأة والﺘﺨﻔيــﻒ ﻣــﻦ وﻃــﺄة الﺨﻄــاب ا�ﺘﺸــﺪد ﺗﺠاهﻬــا ،وهــﺬا
لــﻦ يﺘــﻢ إﻻ إذا قاﻣــﺖ ﻛﻞ القﻄاﻋــات الﻮﺻيــة ﻓــﻲ الــﺪول الﻌربيــة ﻋﻠــﻰ ا�ســاﺟﺪ بــﺪورات
ﺗﻜﻮيﻨيــة وﻋقــﺪ ورﺷــات ﻋﻠميــة ﺟــادة ﻷﺋمــة ا�ســاﺟﺪ وﺗﻌميــﻢ وﺗﻄﻮيــر وﺗحﺪيــﺚ ﺧﻄــﺐ
الﺠمﻌــة وﺟﻌﻠﻬــا ﺗﻌيــﺶ ﻋ�هــا بﻔقــﻪ ﻣســﺘﻨ� ،ﺗﺼﺪيــا لﻠﻌﻨــﻒ بﺸــﻜﻞ ﻋــام وﻋﻨــﻒ ا�ــرأة
ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ الﺨﺼــﻮص.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﻄﻠﺐ الﺜاﻧﻲ:اﳉامعات
ﺳــﺘﻈﻞ الﺠاﻣﻌــات الﻌﻠميــة وا�ﻌاهــﺪ الﺪيﻨيــة أهــﻢ قــﻼع الﺘﻐيــ� لــﺪى الﺸــﻌﻮب ﻣﻬمــا ﻛاﻧــﺖ
قــﻮة الﺨﻄــاب ا�ﻀــاد لﻬــا ،لﻜــﻦ ذلــﻚ لــﻦ يﺘﺄﺗــﻰ إﻻ بﺘﺠﺪيــﺪ ا�ﻨاهــﺞ اﻷﻛاديميــة والﻌﻠــﻮم
الﻌقﻠيــة ﻣــﻊ إدﺧــال ﻋﻨــ� الﻨقــﺪ الثقاﻓــﻲ وﻓــﻖ رؤيﺘــﻪ الﺘﺠﺪيﺪيــة الﻮاﻋيــة ﻓــﻲ ا�ﻨﻈﻮﻣــة
الﺘﻌﻠيميــة واﻷﻛاديميــة ﻣﻨﻬــا ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ الﺨﺼــﻮص ،وﺗﻄﻮيــر آليﺘــﻪ ﻓــﻲ الﻌﻠــﻮم اﻹﻧســاﻧية
وﻋــﺪم ﻓﺼﻠﻬــا ﻋــﻦ الﻌﻠــﻮم الﺪيﻨيــة ﻓــﻲ بﻌــﺾ اﺗﺠاهاﺗﻬــا ،ﻓالثقاﻓــة الﻌربيــة ﺛقاﻓــة ديﻨيــة
ﺗمــﺖ الســيﻄرة ﻓيﻬــا لﻠﻌﻠــﻮم الﻔقﻬيــة ﻣﻨــﺬ ﻣرﺣﻠــة الﺘﺪويــﻦ ،وﺗﺸــﻜﻞ ﻣﻼﻣــﺢ الثقاﻓــة الﻌربيــة،
ﻛمــا ذهــﺐ الﺠابــري إلــﻰ الﺠــﺰم بﺬلــﻚ )اﻧﻈــر بﻨيــة الﻌقــﻞ الﻌربــﻲ �حمــﺪ ﻋابــﺪ الﺠابــري،
ﻣرﻛــﺰ دراﺳــات الﻮﺣــﺪة الﻌربيــة ،بــ�وت لﺒﻨــان(.

لــﻦ ﺗســﺘﻄيﻊ الﺠاﻣﻌــات اﻷﻛاديميــة ﻃــرح ﺧﻄــاب قــﻮي وﻣﺆﺛــر ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬــة الﺘﻄــرف ﺗﺠــاه
ا�ــرأة إﻻ إذا ﺗمــﺖ ال�اﻛــة بــ� ﺣﻜﻮﻣــات وﻣﻨﻈمــات ﻣــﻦ ﺟﻬــة وﻣﺆﺳســات الﺘﻌﻠيــﻢ الﻌالــﻲ
ﻣــﻦ ﺟﻬــة ﺛاﻧيــة ﻓــﻲ وﺿــﻊ اﺳــ�اﺗيﺠية ﺗربﻮيــة لﻮﺿــﻊ دراﺳــات ﺣــﻮل ا�ــرأة وﺗﻮﺿيــﺢ
رؤيــة الﻔقــﻪ ا�ســﺘﻨ� ﻧحــﻮ ﺗحــرر ا�ــرأة الﻌربيــة وﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ ﺗقــﺪم وﺗﻨميــة بﻠﺪاﻧﻬــا الــﱵ
ﺗﻌيــﺶ ﺗحــﺖ رﺣمــة ﺗﻨاﻣــﻲ الﺘﺪيــﻦ الﺸــﻌﱯ الــﺬي ﻛثــ�ا ﻣــا ﺗﻜــﻮن الﻨســاء أولــﻰ الﻀحايــا.
اﳌﺒﺤﺚ الﺜاﻧﻲ :اإلﻋالﻡ والﺜﻘاﻓة
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :وﺳاﺋﻞ اإلﻋالﻡ
إن الــﺪور الﻜﺒــ� الــﺬي ﺗقــﻮم بــﻪ وﺳــاﺋﻞ اﻹﻋــﻼم الﻌربيــة ﻓــﻲ إﻧﺘــاج الﺨﻄــاب الســياﳼ
وا�ﺬهــﱯ -أﺣياﻧــا -لــﻮ ﻛان ﻣﻌقﻠﻨــا وﻣﻮﺟﻬــا لﻠقﻀايــا الﻜــربى ﻛالﻨﻬــﻮض باﻷﻣــة وﻣﻌالﺠــة
إﺷــﻜاﻻﺗﻬا الﻌالقــة ﻛمحاربــة اﻹرهــاب وﻛﺸــﻒ ﻋيﻮبــﻪ وقﻀيــة ا�ــرأة والﺘﻮﻋية ﺣــﻮل �ورة
ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ،لﺘﺨﻠﺼــﺖ اﻷﻣــة الﻌربيــة ﻣــﻦ ﻛثــ� ﻣــﻦ ﻣﺸــاﻛﻠﻬا واﻧﻜســاراﺗﻬا ،لﻜــﻦ ولﻜــﻲ ﻻ
ﻧﻜــﻮن ﻣﺘﺸــاﺋم� ﺟــﺪا ،قــﺪ ﻧحســﺐ لﻺﻋــﻼم ا�قــروء وا�رﺋــﻲ وا�ســمﻮع دوره الﻜﺒــ� ﻓــﻲ
ﺗﻮﻋيــة الﺸــﻌﻮب الﻌربيــة رﻏــﻢ أﻧــﻪ أﺻﺒــﺢ ﻣســﺘﻐﻼ أيﻀــا وﻣﻮﺟﻬــا ﻣــﻦ ﻃــرف أﺻحــاب
الﻔﻜــر الرﺟﻌــﻲ وﺗرﺳــيﺦ دوﻧيــة ا�ــرأة وﺧﻨﻮﻋﻬــا باﺳــﻢ الﺪيــﻦ ،وبﻬــﺬا يﺠــﺐ ﻋﻠــﻰ الﺨ�يــﻦ
ﺗﻨقيــة وﺳــاﺋﻞ اﻹﻋــﻼم ﻣــﻦ ﺗرويــﺞ ﺛقاﻓــة اﻻﻧحﻄــاط وإﻋــادة إﻧﺘاﺟﻬــا.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
اﳌﻄﻠﺐ الﺜاﻧﻲ :النﺨﺐ الﺜﻘاﻓية
قــﺪ يﻜــﻮن ﻣــﻦ ﻻزم الﺘﺬﻛــ� بالقيمــة الﻜﺒــ�ة وا�ﻬمــة الــﱵ ﻧﻀﻌﻬــا هﻨــا ﻋﻠــﻰ ﻋاﺗــﻖ الﻨﺨﺒــة
الﻌﻠميــة والثقاﻓيــة ﻓــﻲ وﻃﻨﻨــا الﻌربــﻲ الﻜﺒــ� ﺗﻠــﻚ الﻨﺨﺒــة الــﱵ بﺈﻣﻜاﻧﻬــا إﻧﺘــاج ا�ﻌرﻓــة
ال�وريــة لﺘﻨقيــة الﺸــﻌﻮب ﻣــﻦ أدران الﺘﺨﻠــﻒ والﻈﻼﻣيــة ،لﻜــﻦ ﻛيــﻒ يﺘــﻢ لﻬــﻢ ذلــﻚ؟!،
هﻨــا ولﻜــﻲ ﻧقــﺪم ﻣق�ﺣــا ﻋمﻠيــا ﻧقــﻮل بﺄﻧــﻪ يﺠــﺐ ﻋﻠــﻰ الﻨﺨــﺐ الثقاﻓيــة اﻹﺧــﻼص لقﻀيــة
ا�ــرأة اﻧﻄﻼقــا ﻣــﻦ اﻷﻣاﻧــة الﻌﻠميــة وإﺣساﺳــا بــروح ا�ســﺌﻮلية ﺗﺠــاه اﻷﻣــة والﻮﻃــﻦ الﻠﺬيــﻦ
يﻌيﺸــان اليــﻮم أﺻﻌــﺐ ا�راﺣــﻞ ﻣــﻦ الﺘمــﺰق وﻃﻐيــان ا�ﺬهﺒيــة واﻧﺘﺸــار الﻔﻜــر ا�ﺘﻄــرف،
وهــﻮ ﻣــا يﻌــﲏ لﻠﻨﺨــﺐ الثقاﻓيــة ﺣﺘميــة الــ�ول ﻣيﺪاﻧيــا لﻠﺘﺼــﺪي لﻠﺨﻄــاب ا�ﺘﻄــرف وﺧﻠــﻖ
ﺧﻄــاب ﺗﻨﻮيــري بﺪيــﻞ قــادر ﻋﻠــﻰ ا�ﻮاﺟﻬــة.
اﳌﻄﻠﺐ الﺜالﺚ:اﺠﻤﻟتﻤﻊ اﳌدﻧﻲ
قــﺪ يﺬهــﺐ الﺒﻌــﺾ بﻌيــﺪا ﺣــ� يﻌﺘــرب أن ﻣــا ﺗحقــﻖ لﻠمــرأة اليــﻮم ﻋﻠــﻰ الﺼﻌيــﺪ الســياﳼ
واﻻﺟﺘماﻋــﻲ وﺣــﱴ اﻻقﺘﺼــادي ﻣــرده الﺠﻬــﻮد الــﱵ قاﻣــﺖ بﻬــا ا�ﻨﻈمــات ا�ﺪﻧيــة والﻬيﺌــات
الحقﻮقيــة ،وقــﺪ ﻧﺘﻔــﻖ ﻣــﻊ القاﺋﻠــ� بﻬــﺬا القــﻮل ،لﻜﻨﻨــا ﻧﺸــﺪد ﻋﻠــﻰ �ورة ا�ﻮاﺻﻠــة ﺳــﻌيا
ﻣﻨــا لﺘحميــﻞ الﺠميــﻊ ﻣســﺌﻮلية الﻨﻬــﻮض بمــ�وع ﺗحريــر ا�ــرأة.
هﻜــﺬا يﺘﻮﺟــﺐ ﻋﻠــﻰ هيﺌــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ دﻣــﺞ ﺧﻄــة ﻣﻮاﺟﻬــة ﺧﻄــاب الﺘﻄــرف واﻹرهــاب
وﻛﺬلــﻚ الﺘحســيﺲ بﺨﻄــﻮرة ﻧــ� الﺨﻄــاب اﻹرهابــﻲ.

وﻓــﻲ ﺧﺘــام هــﺬا ا�ﺒحــﺚ يﻨﺒﻐــﻲ الﺘﻨﻮيــﻪ بﺒﻌــﺾ الﺘﺠــارب الــﱵ ﺗﺠســﺪت ﻋﻠــﻰ أرض الﻮاقــﻊ
ﻓــﻲ بﻌــﺾ الﺒﻠــﺪان الﻌربيــة ،والــﱵ يمﻜــﻦ ﺗﺼﻨيﻔﻬــا بالﻨاﺟحــة ،ويمﻜﻦ أن ﻧﺨﺘــار ﻣﻨﻬا ﺗﺠربة
الﺠمﻬﻮريــة اﻹﺳــﻼﻣية ا�ﻮريﺘاﻧيــة ﻛﻨمــﻮذج ﺧــاص ﻓــﻲ ﻧﺠــاح اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات ا�ﺘﺒﻌــة ﻓــﻲ
إ�اك ا�ــرأة ﻓــﻲ ﺻﻨــﻊ القــرار "الﻜﻮﺗا"،وهــﺬا ﻣــا يﺠﻌﻠﻨــا ﻧﺸــ� إلــﻰ ﺧﺼﻮﺻيــة ا�ﺠﺘمــﻊ
ا�ﻮريﺘاﻧــﻲ الــﺬي ﻇﻠــﺖ ا�ــرأة ﻓيــﻪ ﺗﺘمﺘــﻊ بــﴚء ﻣــﻦ الحريــة قــﺪ أهــﻞ ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﻮريﺘاﻧــﻲ
الحﺪيــﺚ لقﺒــﻮل ﻣﺸــارﻛﺘﻬا السياﺳــية ا�ﻌﺘــربة.
إن الحﺪيــﺚ ﻋــﻦ الﺘﺠربــة السياﺳــية لﻠمــرأة ا�ﻮريﺘاﻧيــة ﺗســﺘﺪﻋﻲ الﻌــﻮدة لﻠﺠــﺬور الﺘاريﺨيــة
الــﱵ ﺻاﻏــﺖ ﺷــﺨﺼية ﻧســاء الﺒﻠــﺪ ﻣﻨــﺬ ﻓــ�ة يرﺟﻌﻬــا ا�ﺆرﺧــﻮن إلــﻰ ﻣــا قﺒــﻞ دﺧــﻮل
اﻹﺳــﻼم لﻠمﻨﻄقــة ،ﺣيــﺚ أﺟمﻌــﻮا ﺗاريﺨيــا ﻋﻠــﻰ هيمﻨــة الﻌﻨــ� الﺼﻨﻬاﺟــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﻄقــة
الﺼحــراء الﻜــربى ،وﻛان ذلــﻚ ﻓــﻲ القــرون الــﱵ ﺳــﺒقﺖ دﺧــﻮل اﻹﺳــﻼم لﻠمﻨﻄقــة ,وﺗﺆﻛــﺪ
الﺪراﺳــات اﻷﻧ�بﻮلﻮﺟيــة الحاليــة ا�ﻜاﻧــة الــﱵ ﺗﺒﻮأﺗﻬــا ا�ــرأة الﺼﻨﻬاﺟيــة واﻷﻣازيﻐيــة
ﻓــﻲ ﻣﻨﻄقــة الﻐــرب اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻋــرب الﻌﺼــﻮر الﺘاريﺨيــة ،إذ ﻛاﻧــﺖ ﺗﺘمﺘــﻊ بحريــة واﺳــﻌة
ﻣ�ﻓــة ﺗﻠيــﻖ بﻬــا" .وﻣمــا يﺆﻛــﺪ ذلــﻚ أن اﻷ�ة اﻷﻣازيﻐيــة هــﻲ أ�ة
وﺗحﻈــﻰ بمﻜاﻧــة
ّ
أﻣيميــة .ﻓﻜﻠمــة "ﺗمﻐــارت" ﺗﻌــﲏ الﺰﻋيمــة وﻣﺬﻛرهــا "أﻣﻐــار" الــﺬي يﻌــﲏ الﺰﻋيــﻢ ،وإلــﻰ
ا�ــرأة يﻨﺘســﺐ اﻷبﻨــاء").(23
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻧﻄﻼقا ﻣﻦ هﺬه الﺨﺼﻮﺻية ﺗحقﻖ لﻠمرأة ا�ﻮريﺘاﻧية ﻣا يﻠﻲ:

ﻓﺒﻌــﺪ اﻧﺘﺨــاب الرﺋيــﺲ الحالــﻲ ﻓــﻲ ﺻيــﻒ  ،2009قــام الســيﺪ الرﺋيــﺲ ﻣحمــﺪ ولــﺪ ﻋﺒﺪالﻌﺰيﺰ
بﺘﻌيــ� أول وزيــرة لﻠﺨارﺟيــة ﻛﺨﻄــﻮة ﺟــادة ﻓــﻲ ﺗﻐيــ� الﺼــﻮرة الﻨمﻄيــة لﻠمــرأة ،وقــﺪ
ﻛاﻧــﺖ هــﺬه الﺨﻄــﻮة ﺻادﻣــة لﺒﻌــﺾ أﻋــﺪاء إ�اك الﻨســاء ﻓــﻲ ا�ﻨاﺻــﺐ السياﺳــية
والســيادية ،ورﻏــﻢ ذلــﻚ ﺳــارت الســﻔيﻨة بســﻼم ﻻ يﻜــﺪره ﺻيــاح ا�ﻌارﺿــ�.

وﻓــﻲ ﺧﻄــﻮة ﻣﻮاليــة وﺻــﻞ ﻋــﺪد الﻮزيــرات لســﺖ ﻧســاء  ,وهــﻮ ﻣــا يقــارب ﻋــﺪد الﻨســاء
الﻮزيــرات ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻓــ�ة ﻣــﻦ ﻋمــر الﺪولــة ا�ﻮريﺘاﻧيــة ،وﻓــﻲ ﺳــﻨة  2010ﺧﺼﺼــﺖ ﻣﻨــﺢ
دراﺳــية ﺧاﺻــة بالﻄالﺒــات ﻓــﻲ الﺨــارج ،وﻓــﻲ ﺳــﻨة  2011ﻧﺘــﺞ ﻋــﻦ الحــﻮار الســياﳼ
ﺣﺰﻣــة ﻣــﻦ اﻹﺻﻼﺣــات ﻛان ﻣــﻦ ﺿمﻨﻬــا إلــﺰام ﻛﻞ ﺣــﺰب ﺳــياﳼ بﺈﻧﺸــاء ﻻﺋحــة وﻃﻨيــة
ﺧاﺻــة بالﻨســاء لﻜــﻲ يﺘســﲎ لﻠمــرأة الحﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻧســﺒة أﻛــرب ﻓــﻲ الﺘمثيــﻞ الرب�اﻧــﻲ وهــﻮ
ﻣــا ﺗــﻢ بالﻔﻌــﻞ.
وﻓــﻲ ﻧﻔــﺲ الســﻨة وﻧﺘيﺠــة لﻠحــﻮار ﻧﻔســﻪ ﺗمــﺖ ا�ﺼادقــة ﻋﻠــﻰ ﺗﺨﺼيــﺺ ﻣســابقة ﺧاﺻــة
بالﻨســاء ﺗﻠــﺞ ﻣــﻦ ﺧﻼلﻬــا  50ﺳــيﺪة ﺣاﻣﻠــة ﺷــﻬادة ﺟاﻣﻌيــة لﻠﻮﻇيﻔــة ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ الــﻮزارات
ﻣثــﻞ الﺪبﻠﻮﻣاﺳــية واﻹدارة والﺼحاﻓــة وﺣــﱴ ﺳــﻠﻚ القﻀــاء.

وﻓــﻲ ﻣــارس ﺳــﻨة  2012ارﺗﻔــﻊ ﻣﻨســﻮب اﻻهﺘمــام با�ــرأة ا�ﻮريﺘاﻧيــة ﻓــﻲ زﻣــﻦ الﺘحــﻮل
واﻹﺻــﻼح ليﺼــﻞ ا�ــ�وع ﻓــﻲ ﺳــ�ه لﻠقﻠﻌــة الﻌﻠميــة اﻷﻛاديميــة لﺘﻜﺘﺘــﺐ ﺛماﻧــﻲ ﻧســاء
ﻓــﻲ الﺘﻌﻠيــﻢ الﻌالــﻲ ﻣــا بــ� ﺟاﻣﻌــة ﻧﻮاﻛﺸــﻮط وﺟاﻣﻌــة الﻌيــﻮن لﻠﻌﻠــﻮم اﻹﺳــﻼﻣية.

وﻣــا بــ� ﻧﻬايــة  2013وﻣﻨﺘﺼــﻒ  2014ﺗــﻢ اﻛﺘﺘــاب ﻋــ� ﻧســاء ﻓــﻲ الﺘﻌﻠيــﻢ الﻌالــﻲ
ﻣﻮزﻋــات ﻋﻠــﻰ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺆﺳســات الﺘﻌﻠيــﻢ الﻌالــﻲ وﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ الﺘﺨﺼﺼــات.

وﻓــﻲ اﻹدارة ارﺗﻔﻌــﺖ ﻧســﺒة الﻨســاء  2008ﻣــﻦ ) (%04إلــﻰ ﻣــا يقــارب ) ،2014 (%10وﻓــﻲ
ﺳــﻨة  2016وﺻــﻞ ﻋــﺪد الﻮزيــرات ﻓــﻲ ﻣﺠﻠــﺲ الــﻮزراء ﺗســﻊ ﻧســاء ،وﻛﺬلــﻚ ﻣــا ﺗمثﻠــﻪ ا�ــرأة
ا�ﻮريﺘاﻧيــة ﻣــﻦ ﺣﻀــﻮر ﻓــﻲ ﺟميــﻊ اﻷﺳــﻼك الﻌســﻜرية واﻷﻣﻨيــة وبمﺨﺘﻠــﻒ الرﺗــﺐ.
لقــﺪ ﻧﺘــﺞ ﻋــﻦ هــﺬه اﻹﺻﻼﺣــات الــﱵ ﺗحققــﺖ ﻋﻠــﻰ أرض الﻮاقــﻊ لﻠمــرأة ا�ﻮريﺘاﻧيــة ولــﻮج
وﺗقﺪﻣﻬــﻦ ﻓــﻲ ﻣﺠــاﻻت ﻋﻠميــة ﻛاﻧــﺖ ﻣــﻦ قﺒــﻞ أﻣاﻛــﻦ ﺧــاص لﻠرﺟــال،
الﻔﺘيــات لﻠﺠاﻣﻌــات
ّ
وقــﺪ ﺣققــﺖ الﻔﺘــاة ا�ﻮريﺘاﻧيــة هــﺬه الســﻨة أﻛــرب ﻣﻌــﺪل ﻓــﻲ الﻨﺠــاح بﺘﻔــﻮق ﻋﻠــﻰ الرﺟــال ﻓﻲ
ﻣســابقة دﺧــﻮل الﺘﻌﻠيــﻢ الﻌالــﻲ ﺣيــﺚ ﺗربﻌــﺖ ﺳــﺖ ﻓﺘيــات ﻋﻠــﻰ رءوس لﻮاﺋــﺢ ا��ﺷــح�
ﻛســابقة ﻣــﻦ ﻧﻮﻋﻬــا.

لﻜــﻦ هــﺬا ﻻ يﻌــﲏ الﺒﺘــة أن الﺨﻄــاب الرﺟﻌــﻲ والثقاﻓــة اﻻقﺼاﺋيــة ا�مﻨﻬﺠــة قــﺪ اﺧﺘﻔيــا ،إذ
ﻣازالــﺖ ﺧﻼياهمــا ﺗﻨﺸــﻂ ﻓــﻲ ا�ســاﺟﺪ وا�ﻌاهــﺪ ووﺳــاﺋﻞ اﻹﻋــﻼم.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
اﳋاﲤة
ﺳــﻨﻨﺘﻬﻲ هﻨــا إلــﻰ ﺧاﺗمــة بﺄهــﻢ اﻷﻓــﻜار الــﱵ اﺳــﺘقيﻨا ﻣــﻦ هــﺬا الﻌرض،الــﺬي اﻧﻄﻠقﻨــا ﻓيــﻪ
ﻣــﻦ الــ�د الﺘاريﺨــﻲ لﻠﻈــروف الــﱵ ﻣــرت بﻬــا ا�ــرأة الﻌربيــة ﻋــرب ﺗاريﺨﻬــا ،ﻣســﺘﺨﻠﺼ�
أﻧﺠــﻊ الحﻠــﻮل الــﱵ ﺗمﻜــﻦ ا�ﺠﺘمــﻊ الﻌربــﻲ ﻣــﻦ ﻣﻮاﻛﺒــة الﻌــ� وﻣــا يﺘﻄﻠﺒــﻪ ﻣــﻦ إدراك
لﻮاقــﻊ اﻣــرأة الﻌــ�.

بﻌــﺪ ﻣــا ﺟﻠﻨــا ﻓــﻲ ﺗراﺛﻨــا الﺪيــﲏ الــﺬي اﺧﺘﻠــﻂ بﺪياﻧــات أﺧــرى ،ﻓــﻲ ﻣحاولة ﻣﺘﻮاﺿﻌة لســرب
أﻏــﻮار بﻌــﺾ اﻹﺷــﻜاﻻت الــﱵ ﺟســﺪﺗﻬا ﻇــروف ﺳياﺳــية وأﺧــرى اﺟﺘماﻋيــة ﺷــﻜﻠﺖ أزﻣــة
ﺛقاﻓيــة وﺧﻠــﻼ بﻨيﻮيــا أﺻــاب هيﻜﻠــة ا�ﻌــارف الﺪيﻨيــة ﻓاﻧﻌﻜــﺲ اﻷﻣــر ﺳــﻠﺒا ﻋﻠــﻰ ا�ــرأة
الﻌربيــة الــﱵ دﺧﻠــﺖ ﻓــﻲ ﺣﻠقــة ﻣﻔرﻏــة ﻣــﻦ الﺘﻬميــﺶ والﺘﺠﻬيــﻞ و ،...وﺧــﻼل اﺳــﺘﻌراﺿﻨا
لﻠقﻀايــا داﺧــﻞ الﻮرقــة أﺻﺒــﺢ لﺰاﻣــا ﻋﻠيﻨــا ﺗﻠﺨيــﺺ أهــﻢ اﻻﺳــﺘﻨﺘاﺟات الــﱵ يمﻜــﻦ لﻬــا أن
ﺗﻜــﻮن ﻣحﺼﻠــة �ﺠمــﻞ هــﺬه الﺠﻮلــة الﺒحثيــة ا�حــﺪودة:
النتاﺋﺞ
* أن ﺳــﺒﺐ ﺗﺨﻠــﻒ ا�ﺠﺘمــﻊ الﻌربــﻲ ﻛان ﻧﺘيﺠــة لﻬيمﻨــة ﻋﻨــ� ا�ثاقﻔــة الــﺬي ﻧﺘــﺞ ﻋــﻦ
اﺗســاع الحﻀــارة الﻌربيــة.

* ﻏيــاب الﻌﻠــﻮم الﻌقﻠيــة ﻋــﻦ ا�ﻨاهــﺞ ال�بﻮيــة ﻛاﻧــﺖ ﺳــﺒﺒا ﻣﺒــا�ا ﻓــﻲ ﺟمــﻮد الﻌﻠــﻮم
وا�ﻌــارف الــﱵ أدت إلــﻰ اﻹﺳــﻬام الﻜﺒــ� ﻓــﻲ ﺧﻠــﻖ ﺟــﻮ يﻼﺋــﻢ الﺘﻄــرف بﺒﻌﺪيــﻪ ا�ــادي
وا�ﻌﻨــﻮي ا�ﻮﺟــﻪ ﺿــﺪ ا�ﺠﺘمــﻊ ﻋاﻣــة والﻨســاء ﺧاﺻــة.
* إﺣياء ﺛقاﻓة ا�ﺠﺘمﻊ الﻌربﻲ الﺠاهﻠﻲ ﻧحﻮ ا�رأة.
* ﻏياب ا�رأة ﻋﻦ ﻋمﻠية اﻹﻧﺘاج ا�ﻌرﻓﻲ.

وقــﺪ اﻋﺘــرب ﺟــﻞ الﺒاﺣثــ� أن ﺛقاﻓــة ﺣــﻮض الﺒحــر اﻷبيــﺾ ا�ﺘﻮﺳــﻂ ﻛاﻧــﺖ ﺗحمــﻞ إقﺼــاء
لﻠمــرأة ،الــﴚء الــﺬي يﺘﺠﻠــﻰ لﻨــا بﻮﺿــﻮح ﻓــﻲ ﺗﺄﺛــر الﻌــرب بمــا هــﻮ ﺳــاﺋﺪ هﻨاك،وبمــا أﻧﻨــا
ـﺪع لﻠقﻄيﻌــة ﻣــﻊ ﺗراﺛﻨــا وﻣﺨﺰوﻧﻨــا الثقاﻓــﻲ الﺒﺘــة إﻻ أﻧﻨــا ﻧﺒﻬﻨــا -ﻛمــا ﻧﺒــﻪ أﺳــاﺗﺬة لﻨــا
لــﻢ ﻧـ ُ
ﻣــﻦ قﺒــﻞ -إلــﻰ �ورة ﻏربﻠــة الﺘﺠــارب الﺒ�يــة ،الــﱵ اﺳــﺘﻌﺒﺪت اﻷﻧــﱺ وﺧﻠقــﺖ �ﺧــا
بــ� اﻷﺻــﻞ واﻻﺳــﺘﻌمال.
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التﻮصيات
لقــﺪ ﺣاولﻨــا اﻹﺳــﻬام ﻓــﻲ ﺗقﺪيــﻢ ﺣﻠــﻮل لﻠحــﺪ ﻣــﻦ ﺳــﻄﻮة الﺘﻔاﺳــ� ال�اﺛيــة الﺠاﺛمــة ﻋﻠــﻰ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻨــا ﻣــﻦ ﺟﻬــة ,ﻣــﻊ إﻣﻜاﻧيــة ﻃــرح ﺧﻄــاب ﺗﻨﻮيــري يﺘﺼــﺪى لﻠﻐﻠــﻮ والﺘﻄــرف ،وذلــﻚ
بمﻨﻄــﻖ ﻋﻠمــﻲ ًيــﺪرج ﻛﺨﻄــاب قــﻮي وﺻــارم ﻋﻠــﻰ ا�ﺆﺳســات الﺪيﻨيــة والﻨﺨــﺐ الثقاﻓيــة
وهيﺌــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ ،بﺘﻜثيــﻒ الﺠﻬــﻮد ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗرﺳــيﺨﻪ ﻻﻧﺘﺸــال ا�ﺠﺘمــﻊ الﻌربــﻲ
ﻣــﻦ هيمﻨــة الﻔﻜــر الﻈﻼﻣﻲ،الــﺬي يﻜــرس ﺗﻐييــﺐ أهــﻢ الﻄاقــات ﻓيــﻪ ،وقــﺪ اﺗﻀــﺢ أن ﺣرﻛيــة
وﻣﻔﻌــﻮل الﻔقــﻪ ا�ســﺘﻨ� ﻓــﻲ ﻋمﻠيــة ﺗﺒﻠــﻮر داﺧــﻞ الﻌقﻠيــة الﻌربيــة الــﱵ ﻇﻠــﺖ ﻣحﺼﻨــة
بﻔﻌــﻞ ﺳــيادة �ديــات ﺗراﺛيــة ﻋﺸــاﺋرية ﺗﺘحﻜــﻢ ﻓــﻲ ذهﻨيــة ﺗﺪيــﻦ ا�ﺠﺘمــﻊ ﻣازالــﺖ ﺣــﱴ
اﻵن ﻣحــﺪودة الﺘﺄﺛــ� ﻋﻠــﻰ ﻣﺠﺘمﻌﻨــا الﻌربــﻲ ﻧﻈــرا لﻸﺳــﺒاب ذﻛرﻧاهــا.
ﺗﺘمثﻞ ﺗﻠﻚ الحﻠﻮل الﱵ ﺗمثﻞ ﺗﻮﺻيات ﻓيما يﻠﻲ:

*�ورة ﺧﻠــﻖ ﻣﻨــرب ﻋﻠمــﻲ ﺧــاص بالﺒحــﻮث ا�ﻬﺘمــة بقﻀيــة ا�ــرأة ﺗﻮﺿيحــا لﻠمﻮقــﻒ
ا�ﻌﺘــﺪل لﻺﺳــﻼم الحــﻖ ﻣــﻦ ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ،ويمﻜــﻦ ﺟﻌــﻞ هــﺬا ا�ﻨــرب ﺳــﻨﻮياً يﻌقــﺪ ﻧــﺪوات
ﻋﻠميــة ﻓــﻲ ﻣﺪاوﻣــة بــ� الﻌﻮاﺻــﻢ الﻌربيــة يﺸــارك ﻓيــﻪ باﺣثــات ﻣقﺘــﺪرات ﻣﺘﺸــﺒثات
بقﻀيﺘﻬــﻦ ،وﻛﺬلــﻚ ﻓقﻬــاء ﻣســﺘﻨ�ون ويقــﺪم بحﻮﺛــاً ذات قيمــة أﻛاديميــة ﺗﻨــ� ﻓــﻲ ﻛﺘــﺐ
وﻣﺠــﻼت ﺗــﺪرج ﺗﻠــﻚ ﻓــﻲ ا�ﻨاهــﺞ الﺘﻌﻠيميــة الﺠاﻣﻌيــة.
* ﺗﺒــﲏ الﺠاﻣﻌــة الﻌربيــة ﻣــ�وع ﻓــرض ﻋﻠــﻰ الــﺪول اﻷﻋﻀــاء إدراج ﻣــﻮاد ﻋﻠميــة
وﻛﺘــﺐ ﻣﺘﺨﺼﺼــة ﻓــﻲ الﺘﺪريــﺲ اﻷﻛاديمــﻲ.
* دﻋــﻢ الحﻜﻮﻣــات الﻌربيــة الرباﻣــﺞ الﺘﻠيﻔﺰيﻮﻧيــة ا�ﺘﺨﺼﺼــة ﻓــﻲ ﺟاﻧــﺐ الﻔقــﻪ ا�ســﺘﻨ�
الــﺬي يﻌالــﺞ قﻀيــة ا�ــرأة.
* ﺗﺨﺼيــﺺ ﻣﺒالــﻎ ﻣاليــة ﺗقﺪﻣﻬــا ﻛﻞ ﺣﻜﻮﻣــة ﻋﻀــﻮ ﻓــﻲ الﺠاﻣﻌــة الﻌربيــة لﻠﺒحــﻮث
الﻌﻠميــة ا�ﻮﺟﻬــة �حاربــة الﻌﻨــﻒ الﻔقﻬــﻲ ﺿــﺪ ا�ــرأة.
* ﺗﻔﻌيــﻞ ا�ﺸــاريﻊ الﺘﺸــﺠيﻌية ا�ﺨﺼﺼــة لﻠمــرأة ا�ﻨاﺿﻠــة ذات الﻄــرح الﻌﻠمــﻲ القــﻮي
ا�ﺘﺼــﺪي لﻠﻌﻨــﻒ الثقاﻓــﻲ.
* ﺗﺸــﺠيﻊ الﺼالﻮﻧــات اﻷدبيــة والﻔﻜريــة الــﱵ ﺗﻨاقــﺶ قﻀيــة ا�ــرأة الﻌربيــة وﺗﻌالــﺞ
إﺷــﻜاﻻﺗﻬا.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻗاﺋﻤة اﳌﺼادر واﳌراﺟﻊ
) (1ﻣحمــﺪ ﻋمــارة ،ﺷــﺒﻬات وإﺟابــات ﺣــﻮل ﻣﻜاﻧــة ا�ــرأة ﻓــﻲ اﻹﺳــﻼم،ط ﻧﻬﻀــة ﻣــ�
لﻠﻄﺒاﻋــة ،الﻄﺒﻌــة اﻷولــﻰ ﻣــارس ،2008ص 13
) (2ﻣحمــﺪ ﺷــحرور ،ﻧحــﻮ أﺻــﻮل ﺟﺪيــﺪة لﻠﻔقــﻪ اﻹﺳــﻼﻣﻲ -ﻓقــﻪ ا�ــرأةـ ط ،1ﻣﻄﺒﻌــة اﻷهالﻲ
لﻠﻨ� ،ﺳــﻮريا دﻣﺸــﻖ ،2000 ،ص.22
) (3ﻣحمﺪ ﺷحرور ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛره ،ص.50
) (4ﻣحمــﺪ ﻋمــار ﻣرﺟــﻊ ﺳــﺒﻖ ذﻛــره ،ص .14-15لﻼﻃــﻼع أﻛــ� ﻋﻠــﻰ هــﺬا ا�ﻮﺿــﻮع ﺗﻨﺒﻐــﻲ
الﻌــﻮدة لﻜﺘــﺐ الﻔقﻬــاء ا�ســﺘﻨ�يﻦ :ﻣحمــﺪ الﻐﺰالــﻲ )ت1996م( الــﺬي ألــﻒ ﻛﺘابــا بﻌﻨــﻮان
)ا�ــرأة ﻓــﻲ اﻹﺳــﻼم( وﻣحمــﻮد ﺷــﻠﺘﻮت )ت1963م( وقــﺪ ألــﻒ ﻛﺘابا بﻌﻨــﻮان) :القــرآن وا�رأة(
وﻣحمــﺪ بالﺘاﺟــﻲ )ت 2004م( ألــﻒ ﻛﺘابــا بﻌﻨــﻮان “:ﻣﻜاﻧــة ا�ــرأة ﻓــﻲ القــرآن الﻜريــﻢ والســﻨة
الﺼحيحــة“ وﻣحمــﺪ ﻋمــارة الــﺬي ألــﻒ  “:ﺷــﺒﻬات وإﺟابــات ﺣــﻮل ﻣﻜاﻧــة ا�ــرأة ” وﻏ�هــﻢ.
) (5ﻣحمﺪ ﺷحرور ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛره ص .95
) (6ﺷــيماء بﻬــاء الﺪيــﻦ ،ﻣقــال :قــراءة ﻓــﻲ الﻌﻄــاء ا�ﻌرﻓــﻲ لﻸﺳــﺘاذة الﺪﻛﺘــﻮرة ﻣــﲎ أبــﻮ
الﻔﻀــﻞ ﻣﻨﺸــﻮر ﻓــﻲ الﻌــﺪد  135ﻣﺠﻠــة ا�ســﻠﻢ ا�ﻌــا� الثﻼﺛــاء 02 ,آذار/ﻣــارس ( 2010
) (7ا�ﻌ�لــة ﻓرقــة ﻛﻼﻣيــة ﻇﻬــرت ﻓــﻲ بﺪايــة القــرن الثاﻧــﻲ الﻬﺠــري ) 80هـــ 131 -هـــ( ﻓــﻲ
الﺒــ�ة )ﻓــﻲ أواﺧــر الﻌــ� اﻷﻣــﻮي( ،وقــﺪ ازدهــرت ﻓــﻲ الﻌــ� الﻌﺒاﳼ�اﻋﺘمــﺪت ا�ﻌ�لــة
ـﺄن الﻌقﻞ والﻔﻄرة الســﻠيمة
ﻋﻠــﻰ الﻌقــﻞ ﻓــﻲ ﺗﺄﺳــيﺲ ﻋقاﺋﺪهــﻢ وقﺪﻣــﻮه ﻋﻠــﻰ الﻨقﻞ ،وقالــﻮا بـ ّ
قــادران ﻋﻠــﻰ ﺗميــ� الحــﻼل ﻣــﻦ الحــرام بﺸــﻜﻞ ﺗﻠقاﺋــﻲ .اﻧﻈــر أبــﻮ الﻔﺘــﺢ الﺸﻬرﺳــﺘاﻧﻲ ،ا�ﻠــﻞ
والﻨحــﻞ ،ج ،1ص .57 :ﻛﺬلــﻚ أبــﻮ زهــرة ﺗاريــﺦ ا�ﺬاهــﺐ اﻹﺳــﻼﻣية.
) (8ﻣحمﺪ ﺷحرور ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛره ،ص.60
) (9ﻣحمﺪ ﺷحرور ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛره ،ص.198
الﻄاهــر ،الﺨﻄــاب الﻔقﻬــﻲ اﻹﺳــﻼﻣﻲ :بــ� ﻻهﻮﺗيــة الﺘﺠﺪيــﺪ و�ورة
) (10ﻣحمــﺪ أبــﻮ ّ
الﺘﻔﻜيــﻚ ،ﻧــ� هــﺬا ا�قــال ﻓــﻲ ﻣﻮقــﻊ ﺳــﻮداﻧﻲ ،بﺘاريــﺦ .2014 .09 ،25
) (11ﻣحمﺪ ﺷحرور ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛره ،ص.201
) (12ﻣحمﺪ ﺷحرور ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛره ،ص.201
) (13أزراج ﻋمر ،ﻣﺠﻠة الﻌربﻲ ،الﻌﺪد 10162 :بﺘاريﺦ ، 2016، 01 .22:ص.15:
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) (14ﻧــ� ﺣاﻣــﺪ أبــﻮ زيــﺪ ،دواﺋــر الﺨــﻮف ،قــراءة ﻓــﻲ ﺧﻄــاب ا�ــرأة ،ط الثالثــة ،2004
ا�رﻛــﺰ الثقاﻓــﻲ الﻌربــﻲ،ص.38:
) (15ليﻠــﻰ ﻋﺒﺪالﻮهــاب ،إزدواﺟيــة الﻔﻜــر وﺗﺄﺛــ�ه ﻓــﻲ الﻮﻋــﻲ ﻋﻨــﺪ ا�ــرأة الﻌربيــة ،الحــﻮار
ا�ﺘمﺪن-الﻌــﺪد. 08:21 - 18 / 7 / 2004 - 898 :ا�حــﻮر :ﺣقــﻮق ا�ــرأة وﻣســاواﺗﻬا الﻜاﻣﻠــة
ﻓــﻲ ﺟميــﻊ ا�ﺠــاﻻت.
) (16ﺟماﻧــة ﻃــﻪ ،ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ ﻣﻨﻈــﻮر الﺪيــﻦ والﻮاقــﻊ -دراﺳــة ﻣقارﻧــة -ط ﻣﻨﺸــﻮرات
اﺗحــاد أدبــاء الﻌــرب ،دﻣﺸــﻖ  ،2004ص.17
) (17وﻓــاء ﺗﻮﻓيــﻖ ،باﺣثــة ﻓــﻲ الﻔﻜــر اﻹﺳــﻼﻣﻲ  -ا�ﻐــرب ،ﻣقــال :ﺗﺠﺪيــﺪ الﻨﻈــر ﻓــﻲ قﻀايــا
ا�ــرأة ا�ســﻠمة ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻧﻈريــة ا�ﻨﻬــاج الﻨﺒــﻮي ﻧــ� بﺘاريــﺦ :ﺣﺰيــران  :2013وﻛالــة
أﺧﺒــار ا�ــرأة.
) (18ﻣحمﺪ ﻋمارة ،ﻣرﺟﻊ ﺳابﻖ ،ص.19

) (19ﻣﻬﻨــا ﻓريــال ،إﺳــﻼم أم ِﻣﻠــﻚ يمــ� ،الﻄﺒﻌــة اﻷولــﻰ ،دار الﻔﻜــر ا�ﻌــا�  -بــ�وت،
 ،2002ص10 :
) (20ﻣحمﺪ ﻋمارة ﺳﺒﻖ ذﻛره ،ص.17
) (21ﻓاﻃمــة ا�رﻧيــﴘ ،ﺳــﻠﻄاﻧات ﻣﻨســيات ،ﺗرﺟمــة ﻓاﻃمــة أرزويــﻞ ،ﻧــ� ا�رﻛــﺰ الثقاﻓــﻲ،
الــﺪار الﺒيﻀــاء ا�ﻐــرب  ،2006ص .176:
) (22ﺷيماء ،ﺳﺒﻖ ذﻛره ،ﻧﻔﺲ ا�ﺠﻠة السابقة.
) (23ﺗربــة بﻮبــاي ﻋمار،ا�ــرأة ﻓــﻲ زﻣــﻦ الﺘحــﻮل )قــراءة ﻓــﻲ الﺘاريــﺦ الســياﳼ والثقاﻓــﻲ
لﻠمــرأة ﻓــﻲ الﻐــرب اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺧــﻼل ﻋــ�ي الﻮﺳــيﻂ والحﺪيــﺚ( ،ﻣﺠﻠــة ا�ﻮﻛــﺐ ﻋﻠيمــة
ﻓﺼﻠيــة .ﺗﺼــﺪر ﻋــﻦ الﻠﺠﻨــة الﻮﻃﻨيــة لﻠ�بيــة والثقاﻓــة والﻌﻠــﻮم ،بمﻮريﺘاﻧيــا الﻌــﺪد52 :
ﻣــارس .2016
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