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 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

مقدمــــــة

إن الحديــث عــن �ورة خلــق خطــاب مســتن� ينتشــل ا�ــرأة مــن أدران ثنائيــة: التخلــف 
والعنــف اللــذان كان األخــ� منهمــا نتيجــة الســتفحال خطــر األول الــذي هــو تخلــف ا�ــرأة 
وإبعادهــا عــن إنتــاج ا�عرفة،خاصــة فــي جانبهــا الديــين الــذي اتخذتــه غالبيــة أهــل الفقــه 
ــالمها  ــرأة واستس ــة إلخضــاع ا� ــا مطوع ــوي", متون ــ� "النس ــاب العن ــي غي ــن ف والتدوي
لســطوة الرجــل، ممــا شــكل عنفــا دينيــا يمكــن تقســيمه إلــى إرهــاب معنــوي، وإرهــاب مــادي، 

فــاألول هــو الغالــب وا�ســيطر، والثانــي جــاء نتيجــة ل�اكــم وقــوة ســيطرة األول.
وبنــاء عليــه فــإن البحــث والتنقيــب العلمــي فــي هــذا الجانــب البــد لهمــا مــن إطاللــة 
اســتقصائية وواعيــة لتاريخنــا الديــين، إذ ال يمكــن أن يتــم الحديــث حولهمــا بطريقــة منفصلة 
عــن الســياق التاريخــي العــام لرحلــة ا�ــرأة مــع الحرمــان، تلــك الرحلــة الــيت تأسســت لبنتهــا 
منــذ فــ�ة مبكــرة مــن تاريخنــا اإلســالمي حــ� بــىن 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 اختــالل يشء فطرهــا اللــه 

عليــه متجاهلــ� واقعهــا الــذي اكتســبت منــه قصورهــا ا�عرفــي .
إن غيــاب العنــ� "النســوي" عــن ا�شــهد الثقافــي بســبب الفتنــة الكــربى والتحــول الــذي 
ــة  ــروز عائش ــري األول، وب ــرن الهج ــات الق ــي ثالثيني ــي اإلســالمي ف ــع العرب ــه ا�جتم عرف
ــم يــرق للبعــض مــن النافذيــن حينهــا، كلهــا  كقائــدة سياســية صاحبــة مــ�وع ســيايس ل
ــذي ظهــرت معا�ــه فــي  ــة وأد مــ�وع تحــرر ا�ــرأة ال أشــياء أســهمت فــي التعجيــل بعملي
صــدر اإلســالم األول حينمــا بــرزت النســاء فــي طليعــة الدعــوة ا�حمدية مبايعــات ومهاجرات 
ــي اإلســالمي  ــع العرب ــن ا�جتم ــا كان م ــهد الســيايس، فم ــي ا�ش ــاركات ف ــدات ومش ومجاه
الرســمي-الذي عــرف نقلــة نوعيــة كانــت مفصليــة -إال أن أجهــز علــى نبتــة تحــرر ا�ــرأة فــي 

عمليــة إحيائيــة للعهــد الجاهلــي فــي جانبــه ا�تعلــق با�ــرأة علــى األقــل.
وراجــت عمليــة لــي أعنــاق النصــوص وب�هــا مــن ســياقها ا�قاصــدي، "ولقــد اجتهــد أصحاب 
هــذا " الفكــر" حــىت أجهــدوا الحقيقــة اإلســالمية فلــووا عنــق بعــض ا�أثــورات ا�رويــة، 
وجردوهــا مــن مالبســاتها، حــىت 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 واليــة مــن الواليــات"(1).

ــة تجــاه  ــم ا�تطرف ــة معــا�ة رؤيته ــا مــن هــذه القواعــد تبنــت مجموعــات إرهابي وانطالق
ا�ــرأة لكــي تظــل حبيســة الحريــم.
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وســنناقش تلــك القضايــا فــي مــ� هــذا البحــث، علــه يقودنــا نقاشــها إلــى طــرح ســؤال عــن 
مــدى إســهام مــ�وع النهضــة التنويــري فــي إزاحــة الفكــر الرجعــي الظالمــي تجــاه ا�ــرأة؟!.
وكيــف اســتمد الفكــر التكفــ�ي مرجعيتــه اإلرهابيــة ا�تطرفــة فــي الفــ�ة ا�عــا�ة تجــاه 
ــم تشــهد مراجعــة وال  ا�ــرأة مــن ال�اكــم الكمــي للفقــه ا�ســيطر فــي أمهــات الكتــب الــيت ل
تنقيــة منــذ العــ� الوســيط، وســطوع نجــم ظاهرتــي الجــواري وا�غنيــات فــي قصــور 

ــاء للقــ� ؟!.  ــة الفقه ــاء تبعي ــة اإلســالمية أثن الخالف
ولعــل التنقيــب أيضــاً فــي الذاكــرة الفقهيــة يهدينــا إلــى كشــف أســباب وآليــات حرمــان ا�ــرأة 
مــن ا�ســاواة مــع الرجــل فــي التكريــم وحمــل األمانــة الــذي هــو ت�يــف لهــا مــن الخالــق 

فــي القــرآن الكريــم.
وتأتــي محاولتنــا هــذه الــيت نســعى مــن خاللهــا أن نضيــف – ولــو قليــالً- توضيحــات حــول 
ســبب هيمنــة الــ�اث الفقهــي علــى ا�شــهد االجتماعــي واالقتصــادي والثقافــي للمجتمعــات 
العربيــة، خاصــة فــي فــ�ة يشــهد فيهــا وطننــا العربــي تنامــي الظاهــرة الدينيــة الشــعبية 
الــيت تعيــد إنتــاج فــ�ة ضعــف األمــة فكريــا وثقافيــا بــدون وعــي وتعمــق، حيــث تبنــت ذلــك 
ــات  ــة وحكوم ــه مؤسســات ديني ــي وحمت ــا العرب ــات عريضــة داخــل وطنن ــاج مجموع اإلنت
وأحــزاب سياســية وهيئــات مدنيــة، ممــا جعلنــا نعيــش قطيعــة منهجيــة مــع عهــد الرســالة 

األول، فــ�ة التأســيس النبــوي.
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الفصل األول

دور الفقه املستنري يف التصدي لذهنية ظلم املرأة

متهيد

إن محاربــة ظاهرتــي اإلرهــاب والتطــرف العنيــف ا�نت�تــ� فــي عا�نــا العربــي خاصــة 
فــي وجــه تقــدم ومشــاركة ا�ــرأة العربيــة فــي مجــال حركيــة اإلصــالح والتنميــة، لــن يتأتــى 
لنــا التصــدى لهمــا بشــكل قــوي وصــارم إال إذا واجهنــا الخطــاب الظالمــي 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 
ا�عطيــات الع�يــة، وقــد حّملــوا الثقافــة اإلســالمية وا�جتمعــات العربيــة القصــور فــي فهــم 
صــ�ورة الزمــن الديــين للمجتمــع العربــي، فــي محاولــة جــادة منهــم لــ�ورة فهــم التاريــخ، 
ويتســاءل الفقيــه ا�ســتن� محمــد شــحرور قائــال:" أال يحــق لنــا أن نســأل: هل ما نســمعه في 
اإلذاعــات، ونــراه علــى الشاشــات ونقــرؤه فــي الكتــب والصحــف والخطابــات، هــو اإلســالم 
فــي كينونتــه الذاتيــة. أم هــو اإلســالم التاريخــي، الــذي ســاهمت فــي تكوينــه فــ�ات زمانيــة 

ســابقة، فانطبــع بطابعهــا االجتماعــي تــارة والســيايس تــارة وا�ذهــيب تــارات أخــرى"(2).
لقــد أســس الفقــه ا�ســتن� رؤيتــه التنويريــة علــى ا�نهــج الديــين ا�عتــدل وا�تســامح، 
ــات  ــع ا�جتمع ــا واق ــون ويتطلبه ــا ســنة الك ــد كــ�ورة تفرضه ــج التجدي ــن منه ــاً م منطلق
الب�يــة، متمثــالً ســنة التــدرج فــي ذلــك الواقــع، تلــك الســنة الــيت تقتــيض مبــدأ ا�ســاواة 
إذا توافــرت أســبابها، فهــذا أحــد رواد مــ�وع تحريــر ا�ــرأة يقول:"لقــد حكــم اإلســالم فــي 
آيــات القــرآن بتميــ� الرجــل عــن ا�ــرأة فــي مواضــع �يحــة، وليــس هــذا بمانــع أن يقبــل 
ــي  ــادام يرمــي ف ــن م ــر أســبابها بتطــور الزم ــد تواف ــا عن ــة بينهم ــدأ ا�ســاواة االجتماعي بمب
جوهــره إلــى العدالــة التامــة وروح الحــق األعلــى، 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 االتجاهــات الــيت أنجبــت فيمــا بعــد مــا صــار 

يعــرف بحــركات التطــرف واإلرهــاب.
لقــد احتــدم الــ�اع بــ� الطرفــ� فــي النصــف األخــ� مــن القــرن التاســع عــ�، وبمــا أن 
الــ�اع وقتئــذ كان حــول بعــض القضايــا الجزئيــة فــي حــق ا�ــرأة مثــل التعّلــم 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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ــة كانــت قويــة فــإن  والثقافيــة واالجتماعيــة و...، وبمــا أن ردة الفعــل مــن الدوائــر التقليدّي
االحتجــاج مــن طــرف ضحايــا الظلــم قــد ظــل فــي تزايــد مــع انتشــار الّتعلــم فــي صفــوف 

النســاء خاصــة وتطــور مســتوى الوعــي بينهــن.
فكيــف إذا اســتطاع الفقــه ا�ســتن� عــرب رحلتــه النضاليــة الــيت 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 العقالنــي ا�تح�؟!

املبحث األول: ضرورة طرح خطاب مستنري يف مواجهة الفكر التطرف واإلرهاب

قــد يحســب لــرواد النهضــة العربيــة فــي القــرن التاســع عــ� خطواتهــم الجبــارة الــيت 
زحزحــت شــيئا مــن قدســية الــ�اث، لكنهــا فــي الوقــت نفســه كمــا يــرى البعــض لــم تســتطع 
أن تتجــاوز القــالع العلميــة األكاديميــة ا�حــدودة، خاصــة طلبــة الفلســفة وعلــم االجتمــاع 
وبعضــا مــن اآلداب والتاريــخ، ومــع هــذا فــإن معاهــد الدراســات اإلســالمية مازالــت عصيــة 
ــه الــ�وح والحــوايش!!  ــه ا�ســيطر فق ــا بالفق ــه ا�ســتن� بســبب تغذيته ــة الفق ــى حرك عل

(انظــر محمــد شــحرور، نحــو أصــول جديــدة لفقــه ا�ــرأة).
لقــد شــهدت الســاحة الفكريــة فــي الوطــن العربــي منــذ النصــف األخــ� مــن القــرن التاســع 
ــدو  عــ� جــدالً واســعاً بــ� دعــاة التجديــد وحــراس القديــم، لكــن التغيــ� االجتماعــي يب
بطيئــاً إلــى درجــة الركــود أحيانــاً. حيــث انطلقــت ا�حــاوالت اإلصالحيــة الجــادة مــن عمــق 
القضايــا االجتماعيــة للمجتمــع العربــي، حــ� بــرز جيــل مــن ا�صلحــ� وا�فكريــن فــي 
تناولــه للقضيــة مــن جانبهــا النقــدي ا�نطلــق مــن خلفيــة االهتمــام بالبعــد الحضــاري لهــذه 
األمــة، وقــد تمــ�ت دعــوة التجديــد واإلصــالح بالدعــوة إلحيــاء العهــد النبــوي لكــي تتجلــى 
صــورة اإلســالم فــي طــور نقائــه بعيــدا عــن التحجــر والرجعيــة: " ... األمــر الــذي يســتوجب 
العــودة إلــى تجربــة العــ� النبــوي: لــ�ى ا�وقــف الحــق لإلســالم الحــق وللمســلم� 
األولــ� مــن ا�ــرأة.. وحــىت تتضــح الصــورة اإلســالمية للمــرأة ا�ســلمة فــي صــدر اإلســالم، 
وحــىت ال يظــل عقلنــا اإلســالمي أســ�ا لفكريــة العصــور ا�ظلمــة -عصــور الحريــم واإلقطــاع- 

ا�حســوبة زورا وبهتانــا علــى اإلســالم.."(4).
وانطالقــا 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 هــؤالء 
الكوكبــة الــيت ذّكرنــا فــي هامــش اإلحالــة الســابقة بعناويــن أعمالهــم الفقهيــة والفكريــة علهــا 
تســهم فــي خلــق خطــاب ينتشــل الواقــع العربــي مــن خطــر التطــرف واإلرهــاب، ولــن يتــم لنــا 
ذلــك إال إذا ضاعفنــا الجهــود لكــي تنتــ� هــذه الكتــب ونخفــف مــن محا�تهــا حــىت يعــم 
نفعهــا اإلصالحــي، فقــد اهتــم هــؤالء الفقهــاء وا�فكــرون خــالل نضالهــم للنهــوض با�ــرأة نفعهــا اإلصالحــي، فقــد اهتــم هــؤالء الفقهــاء وا�فكــرون خــالل نضالهــم للنهــوض با�ــرأة 
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العربيــة مــن أدران التخلــف عــن طريــق منهجهــم الداعــي لعــدم التمســك األبــدي بالنصــوص 
ــوم  ــن الي ــه، ونح ــي ف�ت ــي كان ف ــاد أول ــي اجته ــك النصــوص ه ــة، ألن تل ــة األولي الفقهي
بحاجــة لقــراءة تواكــب إشــكاالتنا ومنطلقاتنــا ا�عرفيــة. حيــث يقــول محمــد شــحرور:"فإذا 
رأينــا أن الفقــه اإلســالمي الــذي بــ� أيدينــا يمثــل القــراءة األولــى والفهــم التطبيقــي األول 
(التشــخيص األول) للنصــوص واألحــكام الســماوية، فــال يبقــى لنــا ســوى أن نقــوم بالقــراءة 
ــا  ــي ضــوء إشــكالياتنا ونظمن ــن، ف ــادي والع�ي ــرن الح ــواب الق ــى أب ــن عل ــة، ونح الثاني
ــيت أرســاها  ــى األصــول ال ــا عل ــد خرجن ــون ق ــك، ال نك ــا ذل ــا�ة. وإذا فعلن ــة ا�ع ا�عرفي
الفقهــاء أنفســهم حــ� قالوا:"العــربة بعمــوم اللفــظ ال بخصــوص الســبب" وال نطالبهــم 

بأكــ� مــن االلــ�ام بمــا قالــوا"(5)
فإشــكالية تاريخيــة النــص الفقهــي هــي أكــرب مــا يــؤرق مســتن�ي اليــوم:" وذلــك ألّن العقــل 
ــي  ــق ا�نهج ــالل النس ــن خ ــع م ــة وا�جتم ــان والدول ــا اإلنس ــج قضاي ــزال يُعال ــي ال ي الفقه
الــذي وضعــه فقهــاء القــرن الثانــي الهجــري ومــن تالهــم. 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 تُفــيت 
فــي كل صغــ�ة وكبــ�ة دليــل علــى اســتمرار تلــك الّذهنيــة الفقهّيــة فــي ثقافتنــا الــيت 

أصبحــت قائمــة علــى ثنائيــة الحــالل والحــرام"(6).
هــذه الدعــوة الــيت ارتكــز عليهــا منهــج الفقــه ا�ســتن�، والــيت ظلــت تراهــن علــى �ورة 
الفصــل بــ� الديــن وا�ــوروث الشــعيب الــذي امــ�ج بعضهمــا ببعــض أثنــاء رحلــة الخلــط 
ــك �ورة  ــة، وكذل ــرأة مــن جه ــق با� ــه ا�تعل ــي الفق ــدة خاصــة ف ــا عدي ــيت دامــت قرون ال
عــدم التمســك بتأويــل قــرون تختلــف فــي ســياقها االجتماعــي عــن ع�ناقــد ال تحقــق 
ــوم العقليــة عــن ميــدان ا�عــارف  هدفهــا ا�طلــوب بســبب قــوة ا�ــوروث وطــول غيــاب العل
عنــد العــرب، الــيشء الــذي أســهم فــي عــزوف النخبــة الثقافيــة والعلميــة فــي تاريــخ الخالفــة 
ــم  ــة العبــايس (205-247 هـــ) عــن اســتعمالها فــي فه ــوكل الخليف ــام ا�ت ــذ أي اإلســالمية من

ــة "التنويريــة"(7). ــذ أفــول حركــة ا�ع�ل الديــن، من
وحــ� تــم القضــاء علــى ا��وعالعقالنــي لتلــك الحركــة التنويريــة والعالــم العربــي يتخبــط 
فــي حلكــة التقليــد واالجــ�ار:" لــذا فليــس غريبــا أبــدا أن تكــون الســنة بمفهومهــا التقليــدي 
وا�رجعيــة الصحابيــة هــي الســالح وهــي ا�جــن عنــد أعــداء الفلســفة وعلــم الــكالم، وأعــداء 
التطــور وجميــع العلــوم اإلنســانية األخــرى، يشــهرونه فــي وجــه كل مــن يحــاول أن يعمــل 
عقلــه، وهــذا هــو بالــذات الســالح الــذي أشــهره الخليفــة ا�تــوكل فــي االنقــالب الســين الكبــ� 
ــا وســع  ــال: أال يســعكم م ــم قائ ــكالم وا�نطــق، حــ� صــاح به ــاء ال ــة وعلم بوجــه ا�ع�ل

الصحابــة؟."(8)
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ــي وجــه  ــوف ف ــة، والوق ــرأة العربي ــاه حــق ا� ــي تج ــر الظالم ــن ســطوة الفك ــاه م ــا قدمن م
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 
اإلصالحــي التنويــري الــذي ســيحافظ علــى كنهنــا الحضــاري والديــين، ويواكــب بنــا 
مقتضيــات العــ� الــذي نعيشــه اليوم،"مــن هنــا فنحــن نــرى أن علينــا وضــع أســس 
وأصــول معــا�ة جديــدة إذ أردنــا إنتــاج فقــه إســالمي جديــد، وأن علينــا أن نتذكــر دائمــا 

ــة وليســت األخــ�ة.."(9). ــراءة ثاني ــه هــو مجــرد ق ــوم ب ــا نق ونحــن نفعــل هــذا، أن م
هــا هــو ا�جــدد محمــد شــحرور يدعــو لقــراءة ثانيــة للفقــه اإلســالمي، بينمــا يــرى آخــرون 
ــد  ــاً أن التجدي ــا جلي ــار، يتضــح لن ــذا اإلط ــي ه ــك: "ف ــى التفكي ــراءة إل ــة الق ــاوز مرحل تج
الفقهــي كان مرحلــة مــن مراحــل إعــادة قــراءة الــ�اث اإلســالمي، إال أننــا نحتــاج اليــوم أكــ� 
ممــا مــىض إلــى ولــوج مرحلــة التفكيــك الفقهــي بلغــة دريــدا، أي تفكيــك الخطابــات والنظــم 
الفكريــة، وإعــادة النظــر فــي تشــكلها التاريخــي، والوقــوف علــى البــؤر األساســية ا�طمــورة 

فيهــا والــيت ال تــزال َتحبــل بإمكانــات جديــدة."(10).
ــم  ــع الظل ــي لرف ــا الداع ــي منهجه ــز ف ــتن� ترتك ــر ا�س ــة للفك ــة ال�بوي ــت ا�رجعي ــد ظل لق
عــن امــرأة اليــوم تدعــو للحفــاظ علــى ا�رجعيــة الدينيــة وإدراج العلــوم العقليــة فــي ذلــك 
ا�نهــج، لكــي ال تتــم قطيعــة بيننــا وجذورنــا التاريخيــة:" نحــن ال نقــول -كمــا يتوهــم 
البعــض- ببــ� جذورنــا التاريخيــة، فالغــيب فقــط هــو الــذي يقــول بهــذا، نحــن نقــول تعالــوا 
نصنــع مــن أنفســنا جــذرا جديــدا، بــدال 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 العقــل مســتقبلي"(11).
إن ا�نهــج العقالنــي الــذي ينتهجــه الفقــه ا�ســتن� يواجــه إشــكاالت يصعــب تجاوزهــا أو 
علــى األقــل عنــد الغالبيــة مــن ا�ســلم� خاصــة "النصانيــ�" منهــم، تتمثــل هــذه اإلشــكاالت 
فــي آيــات اإلرث والقوامــة والشــهادة والدرجــة والواليــة وتعــدد الزوجــات والطــالق، وقــد 
ــا الكــربى  ــام بالقضاي ــا االهتم ــك األمــور القضــاء واإلمامــة، وينبغــي لن يرفــق البعــض بتل
ذات القيمــة البــارزة بســبب ورودهــا فــي القــرآن، أمــا غ�هــا مــن القضايــا وأنــواع الكبــت 
الكثــ�ة والــيت مازلــت لــدى �ائــح كبــ�ة مــن ا�جتمعــات العربيــة مثــل ســفر ا�ــرأة بــدون 
محــرم وعــدم صالحيتهــا لواليــة 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 
ــرأة نفســها  ــات ا� ــا بإثب ــا هــذا نظــرا لوهــن الحجــة وتجــاوز العــ� له ــي بحثن ــا ف اهتمام
قدرتهــا علــى تجــاوز هــذه الحالــة الــيت كانــت نتاجــا لتجهيلهــا وحبســها فــي البيــت إضافــة 

ألن هــذه األحــكام لــم يــرد نــص بهــا.ألن هــذه األحــكام لــم يــرد نــص بهــا.
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لقــد طــرح الفكــر ا�ســتن� قضايــا جوهريــة وناقــش مســائل مــن صميــم اإلشــكاالت الــيت تعوق 
تقــدم ا�ــرأة العربيــة ومشــاركتها فــي العمليــة التنمويــة، لبلدانهــا وشــعوبها برؤيــة جريئــة 
وجديــدة لــم تــرق لحــراس التقليــد ومنتجــي التطــرف واإلرهــاب ا�وجــه أساســا نحــو ا�ــرأة.

وانطالقــا مــن ذلــك الطــرح الجــريء الصــارخ فــي وجــه الجمــود الــذي أنتــج خطابــا رجعيــا 
ــاذا إذا  ــا�ة، فبم ــة مع ــائية عربي ــارات نس ــوة تي ــرأة تأسســت دع ــي حــق ا� ــا ف ومتطرف
ــي" القــرن الحــادي والع�يــن وهــي  تمــ�ت دعــوة ا�ــرأة نفســها، وكيــف واجهــت "متوكل

تعتلــي منابــر كانــت الذهنيــة العربيــة قــد احتجزتهــا للرجــل؟! 
وهــل اســتطاعت تأســيس فكــر عقالنــي قــادر علــى إنتــاج خطــاب علمــي وواٍع فــي مواجهــة 

الفكــر التكفــ�ي؟!
ــة ا�عــا�ة  ــرأة العربي ــث عــن إســهام ا� ــة عــن هــذه التســاؤالت تقتــيض الحدي إن اإلجاب
فــي م�وعهــا التنويــري تذكــ�ا بمجهودهــا الفكــري واألدبــي حيــث كانــت تلــك الكتابــات 
ــم والحــزن  األدبيــة مثــل الشــعر والــ�د ا�نتــج مــن طــرف النســاء العربيــات مفعمــا باألل
(تمكــن العــودة لسلســة مقــاالت كتبتهــا بعنــوان: "ثنائيــة األلــم واألنوثــة فــي تجربــة الــ�د 
ــة الدعــوة للتخلــص مــن  ــم اســتخدام محــرك البحــث)، وكانــت قضي النســوي" توجــد إذا ت
ــج العلمــي إلســهام ا�ــرأة  ــا مــ�ت ا�نه ــدي أهــم م ــع التقلي ــ�اث وســلطة ا�جتم ــة ال هيمن
العربيــة ا�عــا�ة فــي محاولــة منهــا جــادة �حــا�ة الفكــر اإلرهابــي 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 عقالنيــة لحــراس التقليــد والعــودة للكليــات القرآنيــة (تمكــن 
ــا  ــة) أم ــذه الورق ــي مراجــع ه ــاه ف ــذي أدرجن ــ�" ال ــك يم ــا: "إســالم أم مل ــودة لكتابه الع
ا�رنيــيس فنكتفــي بحديــث الكاتــب أزراج عمــر عنهــا حــ� يقول:"..وفــي الواقــع فــإن كتابــات 
ــ�اث  ــد ال ــى اســ�اتيجية نق ــا عل ــ�ا ومؤسس ــا متم ــا نقدي ــا فكري ــل م�وع ــيس تمث ا�رني
الفكــري والثقافــي والســيايس العربــي اإلســالمي وتداعياتــه وتأث�اتــه فــي حياتنــا ا�عا�ة 
وهدفــه إبــراز عنــا� التنويــر فــي هــذا الــ�اث، وكذلــك نقــد أنســاق التخلــف البنيــوي فــي 
ــر ا�جتمــع  ــا وفــي ا�قدمــة تحري ــا منه ــة تحريــر مجتمعاتن ــة اإلســالمية بغي الثقافــة العربي
العربــي مــن البنيــات الثقافيــة، وتداعياتهــا السياســية الــيت يعــاد إنتاجهــا فــي ا�مارســات 

ا�نتجــة �ختلــف أشــكال القهــر ا�ــادي والرمــزي"(12).
يمكــن اعتبــار الراحلــة ا�رنيــيس وكذلــك فريــال نمــاذج نســائية قــد اتخــذت منهجــا وســطا 
بــ� اإلفــراط والتفريــط فــي دعوتهمــا ال�يحــة لتجديــد الخطــاب الفقهــي ومواجهــة التطرف 
الــذي أنتجــه تخلــف ا�جتمــع العربيوغيــاب العنــ� النســوي مــن مؤسســة اإلنتــاج ا�عرفــي، 
وبتلــك ا�جابهــة العقالنيــة 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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وقــد نكتفــي فــي مبحثنــا هــذا بذكــر نمــاذج فقــط مقدمــ� بعضــا مــن طرحهــن، ونكتفــي بتلــك 
النســوة اللواتــي كان مشــغلهن فقهيــا نظــرا لالرتبــاط الوثيــق بــ� مجتمعنــا العربــي والعلوم 
الدينيــة ومقدرتهــا علــى توجيههــا، أمــا أخريــات توجهــن ببحوثهــن نحــو اتجاهــات ال تالمــس 
الواقــع العربــي فقــد أجلنــا الحديــث عنهــن إلــى مقامــات أخــرى، ومــن النمــاذج الــيت ســنعتمد 
فــي هــذه الورقــة: مهنــا فريــال الــيت كتبــت كتابهــا:" إســالم أملــك يمــ�" وكذلــك كتابهــا:"ال 
ــات  ــرب مــن أكــرب الباحث ــيت تعت ــة ا�رنيــيس(ت2015) ال ــي الشــورى" و فاطم ــة ف ديمقراطي
ــت عــدة  ــد ألف ــه، وق ــه بالفق ــ�اث العربــي اإلســالمي وعالقت ــى ال ــات ا�شــتغالت عل العربي
كتــب فــي هــذا ا�جــال منهــا علــى ســبيل ا�ثال:"ســلطانات منســيات" و"نســاء الحريــم" وغ� 
هذا،وكذلــك مــىن أبــو فضــل الــيت 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 
ــا الحضــاري  ــه نضاله ــن اإلســالمي تســتقي من ــج الدي ــيت رجعــت �نه ــك ال ــا هــذا بتل بحثن
وا�لــم بــ�ورة الحفــاظ علــى الهويــة الدينيــة لغالبيــة ا�جتمــع العربــي، ولكــن ولألمانــة 
التاريخية،فــإن ريــادة العمــل النضالــي للمــرأة العربيــة الــيت نعــين فــي بحثنــا هــذا جــاءت 
نتيجــة مبــا�ة مــن جيــل الــرواد األول 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، حــىت 16 آذار/ مــارس 1923, 
عندمــا قــررت هــدى شــعراوي ورفيقاتهــا تكويــن تنظيــم نســائي يقــوم علــى أنقــاض لجنــة 
الوفــد ا�ركزيــة ســمي االتحــاد النســائي ا�ــ�ي، أولــى برنامجــه أهميــة للطابــع الســيايس 
الوطــين أكــ� مــن ا�طالــب االجتماعيــة النسويةاســتمر كفــاح ا�ــرأة ليــس فــي مــ� فقــط 
بــل فــي غ�هــا مــن األقطــار العربيــة مرتبطــاً، بحكــم الظــروف السياســية، بالنضــال الوطــين 
ــوف  ــى صف ــا إل ــر، وانضمامه ــي حــرب التحري ــة ف ــرأة الجزائري ــدور ا� ــى. ف بالدرجــة األول
الفصائــل الفدائيــة مــن أجــل الدفــاع عــن حريــة الوطــن والــذود عنــه، يشــهد بقدرتهــا علــى 
ــدول  ــل ال ــن قب ــم م ــث وا�دع ــاد الحدي ــز بالعت ــيس ا�جه ــتعمر الفرن ــة ا�س ــة ومقاوم مواجه
اإلمربياليــة، حــىت اســتطاعت مــع رفقائهــا الرجــال إلحــاق أكــرب هزيمــة بهــم وتحقيــق 

اســتقالل الوطــن"(13). 
لكــن هــذه االنطالقــة أتبعــت ب�اجــع ميدانــي حيــث ظلــت البحــوث العلميــة، واألطروحــات 
الفكريــة ا�نتجــة مــن طــرف ا�ــرأة العربيــة محصنــة فــي قالعهــا العلميــة، والشــعوب العربيــة 
تنمــو فيهــا تيــارات وأفــكار مضــادة لتلــك ا�حــاوالت التجديديــة، وقــد أرجــع بعــض الباحث� 
تلــك االنتكاســة إلــى هزيمــة 67: "تنامــى بعــد هزيمــة يونيــو 67 "النكراء" اإلحســاس بالعار 
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والخجــل. وانجرحــت الــذات العربيــة الرجوليــة انجراحــا لــم يجــد دواءه ناهيــك عــن شــفائه 
حــىت اآلن. وتعويضــا عــن العجــز فــي ا�واجهــة والثــأر لجــأت الــذات الجريحــة للهــروب إلــى 

ا�ــايض، إلــى هويتهــا الذاتيــة األصليــة، إلــى الرجولــة فــي بقائهــا ا�توهــم.."(14). 
هكــذا وانطالقــا مــن تلــك الظــروف السياســية الــيت عصفــت بأوضــاع ا�جتمــع العربــي 
منــذ ســتينيات القــرن ا�ــايض حيــث شــعر ا�جتمــع بالهزيمــة واالنكســار، وتحطمــت معظــم 
الطموحــات العربيــة فــي الوحــدة والعدالــة و..., وبــرزت تيــارات دينيــة ظالميــة تكفــر 
الــكل تضاعــف ســجن ا�ــرأة، وتــربر ذلــك باســم الديــن، "فــي ظــل هــذه األوضــاع التابعــة 
وا�تخلفــة كان ال بــد مــن ظهــور إيديولوجيــا تفلســف وتــربر هــذه األوضــاع. و�ــا كان العقــل 
ــارزاً،  ــا دوراً ب ــن فيه ــث يلعــب الدي ــة حي ــة الثقافي ــة االزدواجي ــا زال يعيــش حال ــي م العرب
فقــد أخــذ التيــار الســلفي ا�حافــظ فــي الصعــود والســيطرة خــالل العقديــن األخ�يــن، وأخــذ 
خطابــه يوجــه جــزءاً كبــ�اً منــه إلــى ا�ــرأة مطالبــاً بفــرض الحجــاب عليهــا، والدعــوة إلــى 
عودتهــا إلــى ا�ــ�ل، واالرتــداد بتعليمهــا إلــى التعليــم الديــين، الوقــوف ضــد أي تعديــل فــي 
ــة  ــق العدال ــا ويحق ــن أموره ــح م ــن شــأنه أن يصل ــ� األ�ة واألحــوال الشــخصية م قوان

وا�ســاواة مــن طرفيهــا"(15).
لكــن وعلــى الرغــم مــن تنامــي الظاهــرة الدينيــة الشــعبية الــيت روج لهــا بعــض أئمة ا�ســاجد 
ــد كانــت هنــاك محــاوالت  ــة و...، فق ــة وا�نابــر الفقهي ــات الوعظي والدعــاة واإلعــالم والبعث
جــادة مــن طــرف بعــض النســاء الباحثــات ا�شــتغالت فــي الحقــل العلمــي مــن أجــل إنتــاج 
ــات  ــ�م بالكلي ــة واإلرهاب،وبمنطــق ديــين مل خطــاب ديــين معرفــي يتصــدى لفكــر الرجعي
القرآنيــة مــن جهــة واإلشــكاالت الع�يــة مــن جهــة ثانية،فهــذه الكاتبــة والباحثــة األديبــة 
جمانــة طــه تســتهل كتابهــا "ا�ــرأة العربيــة فــي ا�نظــور الديين والواقــع" بقولهــا:"إن� التغي� 
االجتماعــي 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 اإلســالمي، وعلــى طــرح أســئلة طــرح بعضهــا أو مــا يشــابهها 
مفكــرون، شــغلتهم قضايــا ا�ــرأة وإشــكال وجودهــا فــي الديــن والــ�اث الشــعيب 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 واإلصالح،حفاظــا علــى األصــل ال�عــي للديــن اإلســالمي، وكذلــك 
ــراءات  ــد بالق ــع التقيي ــة م ــي قطيع ــي ف ــور الوحــي اإلله ــل ا�ســتن� بن ــى اســتعمال العق إل
واالجتهــادات الســالفة نظــرا إللحــاح الراهــن ومــا تقتضيــه الغايــات وا�قاصــد، فهــذه الباحثة 
ا�غربيــة وفــاء توفيــق تقــول:"..إن أزمــة هــذه األمــة وفــي ثناياهــا أزمــة ا�ــرأة، هــي أزمــة 
تربويــة وفكريــة وسياســية، أو قــل هــي أزمــة منهــاج باألســاس. تحتــاج إلــى تقويــم منهاجــي 
يســتمد النــور مــن القــرآن والســنة ويســتفيد مــن تجربــة اإلنســانية، فــي معالجــة مشــاكل 
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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 اإلصالحــي محقــون فــي دعوتهــم للتمســك بصــورة امرأة العــ� النبوي 
بصفتهــا النمــوذج:" فانطالقــا مــن صــورة ا�ــرأة ا�ســلمة فــي مجتمــع صــدر اإلســالم... وفــي 
إطــار مــا أقــر اإلســالم، وقــرر للمــرأة مــن حقــوق تضمــن لهــا مســاواة بالرجــل ال تخــل بتم�ها 
فــي الطبــع واالختصــاص عــن الرجــال... مــن هــذا ا�نطلــق... وفــي هــذا اإلطــار. يجــب أن 

تكــون النظــرة اإلســالمية للمــرأة ا�ســلمة، فــي حا�نــا وفــي ا�ســتقبل ا�أمــول"(18).
وقــد نستشــهد بالباحثــة مهنــا فريال،الــيت دعــت بشــكل �يــح إلحيــاء امــرأة عهــد النبــوة 
نظــراً �ــا لذلــك العهــد مــن قيمــة فــي التجربــة الحضاريــة، حــ� قالــت : " الشــك أن إحيــاء 
ــ�  ــده، يث ــن أ� طــال أم ــه م ــه ومنطلقات ــر كلّيات ــوم، عــرب تحري ــم الي ــرآن الكري ــرأة الق ام
ــع الســاكن  ــى اســتمرار الواق ــة الحريصــة عل ــات التقليدّي ــن ا�رجعّي ــد م ــدى العدي ــا ل تخوف

ــك ..."(19).  ــ� امتعاضــا فــي أوســاط أولئ و"اآلمــن " ويث
فعندمــا انطلقــت رســالة الهــدى وديــن الحــق بنــداءات الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم مــن 
ــرأة هــي : خديجــة  ــن، وآزره ونــ�ه ام ــذا الدي ــق ه ــذي اعتن ــة، كان اإلنســان األول ال مك
ــة  ــيدة خديج ــق زوج الرســول الس ــا إن تصدي ــي إذا قلن ــا ال نغال ــل لعلن ــد، " ب ــت خويل بن
بنــت خويلــد (68-3 ق�هـــــ/556-630 م) بهــذا الديــن الجديــد، وبصــدق رســوله قــد ســبق 
ــغ  ــا بل ــي غــار حــراء عندم ــيب ف ــذي فاجــأ الن ــك الوحــي ال ــة ذل وضــوح األمــر حــول حقيق
ســن األربعــ�"(20)، وكذلــك عندمــا تعــرض ا�ســلمون األوائــل للعــذاب وا�ضايقــة والت�يــد 
ــال  ــا� ا�ث ــب: الشــهيدة ســمية أم آل ي ــا هــذا التعذي ــى ضحاي ــت النســاء أول ــل، قدم والقت

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�رنيــيس ,ا�تخصصــة فــي التاريــخ اإلســالمي: "ليــس الرحلــة نحــو ماضينــا وســيلة متعــة 
وتعلــم فحســب، ولكنهــا تعطينــا أفــكارا ثمينــة بشــأن طريقــة العيــش بســعادة حــ� نكــون 
ــوة  ــث شــيطاني، وه ــا كمثل ــدم إلين ــالث تق ــص ث ــي خصائ ــات، وه ــاء مســلمات وعربي نس

للخضــوع ونكــران للــذات، تتــالىش فــي ظلماتهــا إرادتنــا "(21). 
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ولكــي ينفتــح الفهــم أكــ� حــول القضايــا االجتماعيــة والسياســية ينبغــي الحــد مــن االنغــالق 
فــي معالجــة القضايــا االجتماعيــة والثقافيــة بــل ال بــد مــن العــودة للوحــي، وهــذا مــا 
اســتنتجته الباحثــة شــيماء بهــاء الديــن مــن قراءتهــا ألعمــال مــىن أبوالفضــل حــ� قالــت: 
"تؤكــد مــىن علــى أن عمليــة إعــادة البنــاء الجــذري للنظريــة االجتماعيــة تســتدعي تجــاوز 
ــل  ــة مث ــة بديل ــى أنمــاط معرفي ــا يعــين اللجــوء إل ــا، مم ــة وثقافته ــة للوضعي الدائــرة ا�غلق
نمــط الثقافــة الوســط، حيــث إن الحيويــة الحضاريــة عندمــا تصــدر عــن النمــوذج الثقافــي 
ــي ظــل  ــي ف ــا يأت ــك إنم ــي، وذل ــكل ا�جتمع ــا مناســبة لل ــون آثاره ــا تك ــا م الوســطي غالبً

ــا الوحــي"(22). ــة الراســخة الــيت يقدمه ا�رجعي
فكيــف إذا اســتطاعت هــذه ا�جهــودات فــي خلــق رؤيــة متوازنــة تواجــه الخطــاب اإلرهابــي؟ 

وهــل أســهمت ا�ؤسســات ذات الصلــة فــي إزاحــة الســتار ؟ وكيــف تــم ذلــك؟!
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الفصل الثاني

دور املؤسسة الدينية واجلامعية يف النهوض مبشروع املرأة العربية

بعــد اســتعراضنا للظــروف التاريخيــة الــيت مــر بهــا مــ�وع تحــرر ا�ــرأة العربية،مــع ذكــر 
ــة تقتــيض  ــوال بديل ــا هــذا ا�ــ�وع ألســباب ذكرناهــا، مقدمــ� حل االنكســارات الــيت عرفه
مراجعــة ا�نهــج ال�بــوي الديــين أو مــا يمكــن تســميته بالفقــه البديــل الــذي يحافــظ علــى 
ــدم  ــة لتق ــأي نبت ــا للخطــاب ا�ضــاد ا�تطــرف ا��بــص ب ــن اإلســالمي متصدي جوهــر الدي
الشــعوب العربيــة وتنميتهــا. فبعــد ال�كــ� علــى الجانــب ال�بــوي ومناقشــة تحليــل الخطاب 
الديــين 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 إال إذا أ�كنــا ا�ؤسســات الــيت بإمكانهــا 
الدخــول فــي معركــة التغيــ� واإلصــالح ومواجهــة اإلرهــاب وإنتــاج خطــاب مضــاد للتطــرف 

بشــقيه ا�ــادي وا�عنــوي، ونعتــرب مــن أهــم هــذه ا�ؤسســات الدعامــات التاليــة:

املبحث األول: املؤسسة الدينية والتعليمية

املطلب األول: املسجد

ــا  ــية، وبم ــة أساس ــة ديني ــجد كمرجعي ــا با�س ــل مرتبط ــد ظ ــي ق ــع العرب الشــك أن ا�جتم
ــة دور ا�ســجد فــي التاريــخ الســيايس واالجتماعــي  ــا ال يســمح بذكــر تاريخي ــام هن أن ا�ق
ــاوى  ــة الفت ــك بقيم ــى ذل ــي اإلشــارة إل ــد الراشــدي،حيث تكف ــذ العه ــة اإلســالمية من للدول
الــيت يصدرهــا إمــام ا�ســجد فــي عقليــة اإلنســان العربــي حــىت 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 يتقــاىض راتبــا مــن خزينــة الدولــة 
ــا مــن هــذا صــار ا�ســجد مؤسســة رســمية  ــى ا�واطنــ�، انطالق ــة عل ا�أخــوذ مــن ال�يب
للدولــة، الــيشء الــذي يوجــب علــى الحكومــات العربيــة إصــدار مراســيم تلــزم األئمــة بتجديــد 
الخطــاب الديــين فــي شــأن ا�ــرأة والتخفيــف مــن وطــأة الخطــاب ا�تشــدد تجاههــا، وهــذا 
ــى ا�ســاجد بــدورات  ــة عل ــدول العربي ــة فــي ال ــم إال إذا قامــت كل القطاعــات الوصي ــن يت ل
ــر وتحديــث خطــب  ــم وتطوي ــة ا�ســاجد وتعمي ــة جــادة ألئم ــد ورشــات علمي ــة وعق تكويني
الجمعــة وجعلهــا تعيــش ع�هــا بفقــه مســتن�، تصديــا للعنــف بشــكل عــام وعنــف ا�ــرأة 

علــى وجــه الخصــوص.
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املطلب الثاني:اجلامعات

ســتظل الجامعــات العلميــة وا�عاهــد الدينيــة أهــم قــالع التغيــ� لــدى الشــعوب مهمــا كانــت 
قــوة الخطــاب ا�ضــاد لهــا، لكــن ذلــك لــن يتأتــى إال بتجديــد ا�ناهــج األكاديميــة والعلــوم 
العقليــة مــع إدخــال عنــ� النقــد الثقافــي وفــق رؤيتــه التجديديــة الواعيــة فــي ا�نظومــة 
التعليميــة واألكاديميــة منهــا علــى وجــه الخصــوص، وتطويــر آليتــه فــي العلــوم اإلنســانية 
وعــدم فصلهــا عــن العلــوم الدينيــة فــي بعــض اتجاهاتهــا، فالثقافــة العربيــة ثقافــة دينيــة 
تمــت الســيطرة فيهــا للعلــوم الفقهيــة منــذ مرحلــة التدويــن، وتشــكل مالمــح 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 األكاديميــة طــرح خطــاب قــوي ومؤثــر فــي مواجهــة التطــرف تجــاه 
ا�ــرأة إال 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 الــيت 
تعيــش تحــت رحمــة تنامــي التديــن الشــعيب الــذي كثــ�ا مــا تكــون النســاء أولــى الضحايــا.

املبحث الثاني: اإلعالم والثقافة 

املطلب األول: وسائل اإلعالم

ــاج الخطــاب الســيايس  ــة فــي إنت ــه وســائل اإلعــالم العربي ــوم ب ــذي تق ــ� ال ــدور الكب إن ال
وا�ذهــيب -أحيانــا- لــو كان معقلنــا وموجهــا للقضايــا الكــربى كالنهــوض باألمــة ومعالجــة 
إشــكاالتها العالقــة كمحاربــة اإلرهــاب وكشــف عيوبــه وقضيــة ا�ــرأة والتوعية حــول �ورة 
ــة مــن كثــ� مــن مشــاكلها وانكســاراتها، لكــن ولكــي ال  مشــاركتها، لتخلصــت األمــة العربي
ــروء وا�رئــي وا�ســموع دوره الكبــ� فــي  نكــون متشــائم� جــدا، قــد نحســب لإلعــالم ا�ق
ــا مــن طــرف أصحــاب  ــة رغــم أنــه أصبــح مســتغال أيضــا وموجه ــة الشــعوب العربي توعي
الفكــر الرجعــي وترســيخ دونيــة ا�ــرأة وخنوعهــا باســم الديــن، وبهــذا يجــب علــى الخ�يــن 

تنقيــة وســائل اإلعــالم مــن ترويــج ثقافــة االنحطــاط وإعــادة إنتاجهــا.
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املطلب الثاني: النخب الثقافية

قــد يكــون مــن الزم التذكــ� بالقيمــة الكبــ�ة وا�همــة الــيت نضعهــا هنــا علــى عاتــق النخبــة 
العلميــة والثقافيــة فــي وطننــا العربــي الكبــ� تلــك النخبــة الــيت بإمكانهــا إنتــاج ا�عرفــة 
ــم لهــم ذلــك؟!،  ــة، لكــن كيــف يت ــة الشــعوب مــن أدران التخلــف والظالمي ال�وريــة لتنقي
هنــا ولكــي نقــدم مق�حــا عمليــا نقــول بأنــه يجــب علــى النخــب الثقافيــة اإلخــالص لقضيــة 
ا�ــرأة انطالقــا مــن األمانــة العلميــة وإحساســا بــروح ا�ســئولية تجــاه األمــة والوطــن اللذيــن 
يعيشــان اليــوم أصعــب ا�راحــل مــن التمــزق وطغيــان ا�ذهبيــة وانتشــار الفكــر ا�تطــرف، 
وهــو مــا يعــين للنخــب الثقافيــة حتميــة الــ�ول ميدانيــا للتصــدي للخطــاب ا�تطــرف وخلــق 

خطــاب تنويــري بديــل قــادر علــى ا�واجهــة.

املطلب الثالث:اجملتمع املدني

قــد يذهــب البعــض بعيــدا حــ� يعتــرب أن مــا تحقــق للمــرأة اليــوم علــى الصعيــد الســيايس 
واالجتماعــي وحــىت االقتصــادي مــرده الجهــود الــيت 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 واإلرهــاب 

وكذلــك التحســيس بخطــورة نــ� الخطــاب اإلرهابــي.
وفــي ختــام هــذا ا�بحــث ينبغــي التنويــه ببعــض التجــارب الــيت تجســدت علــى أرض الواقــع 
فــي بعــض البلــدان العربيــة، والــيت يمكــن تصنيفهــا بالناجحــة، ويمكن أن نختــار منها تجربة 
الجمهوريــة اإلســالمية ا�وريتانيــة كنمــوذج خــاص فــي نجــاح االســ�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 بــيشء 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 
ــول  ــل دخ ــا قب ــى م ــون إل ــا ا�ؤرخ ــ�ة يرجعه ــذ ف ــد من ــاء البل ــت شــخصية نس ــيت صاغ ال
اإلســالم للمنطقــة، حيــث أجمعــوا تاريخيــا علــى هيمنــة العنــ� الصنهاجــي علــى منطقــة 
الصحــراء الكــربى، وكان ذلــك فــي القــرون الــيت ســبقت دخــول اإلســالم للمنطقــة, وتؤكــد 
ــة  ــة واألمازيغي ــرأة الصنهاجي ــا ا� ــيت تبوأته ــة ال ــة ا�كان ــة الحالي الدراســات األن�بولوجي
ــة، إذ كانــت تتمتــع بحريــة واســعة  ــة الغــرب اإلســالمي عــرب العصــور التاريخي فــي منطق
ــة هــي أ�ة  ــك أن األ�ة األمازيغي ــا يؤكــد ذل ــا. "ومم ــق به ــة تلي ــة مّ�ف وتحظــى بمكان
ــى  ــم، وإل ــذي يعــين الزعي ــار" ال ــة ومذكرهــا "أمغ ــارت" تعــين الزعيم ــة "تمغ ــة. فكلم أميمي

ــاء"(23). ا�ــرأة ينتســب األبن
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وانطالقا من هذه الخصوصية تحقق للمرأة ا�وريتانية ما يلي:
فبعــد انتخــاب الرئيــس الحالــي فــي صيــف 2009، قــام 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 بســالم ال يكــدره صيــاح ا�عارضــ�.
ــدد النســاء  ــارب ع ــا يق ــو م ــرات لســت نســاء , وه ــدد الوزي ــة وصــل ع ــي خطــوة موالي وف
ــح  ــي ســنة 2010 خصصــت من ــة، وف ــة ا�وريتاني ــر الدول ــن عم ــ�ة م ــي كل ف ــرات ف الوزي
ــج عــن الحــوار الســيايس  ــي ســنة 2011 نت ــي الخــارج، وف ــات ف دراســية خاصــة بالطالب
حزمــة مــن اإلصالحــات كان مــن ضمنهــا إلــزام كل حــزب ســيايس بإنشــاء الئحــة وطنيــة 
خاصــة بالنســاء لكــي يتســىن 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 خاللهــا 50 ســيدة حاملــة شــهادة جامعيــة للوظيفــة فــي مختلــف الــوزارات 

مثــل الدبلوماســية واإلدارة والصحافــة وحــىت ســلك القضــاء.
ــة فــي زمــن التحــول  ــام با�ــرأة ا�وريتاني ــع منســوب االهتم وفــي مــارس ســنة 2012 ارتف
واإلصــالح ليصــل ا�ــ�وع فــي ســ�ه للقلعــة العلميــة األكاديميــة لتكتتــب ثمانــي نســاء 

ــوم اإلســالمية. فــي التعليــم العالــي مــا بــ� جامعــة نواكشــوط وجامعــة العيــون للعل
ومــا بــ� نهايــة 2013 ومنتصــف 2014 تــم اكتتــاب عــ� نســاء فــي التعليــم العالــي 

موزعــات علــى مختلــف مؤسســات التعليــم العالــي وفــي مختلــف التخصصــات.
وفــي اإلدارة ارتفعــت نســبة النســاء 2008 مــن (04%) إلــى مــا يقــارب (10%) 2014، وفــي 
ســنة 2016 وصــل عــدد الوزيــرات فــي مجلــس الــوزراء تســع نســاء، وكذلــك مــا تمثلــه ا�ــرأة 

ا�وريتانيــة مــن حضــور فــي جميــع األســالك العســكرية واألمنيــة وبمختلــف الرتــب.
لقــد نتــج عــن هــذه اإلصالحــات الــيت تحققــت علــى أرض الواقــع للمــرأة ا�وريتانيــة ولــوج 
الفتيــات للجامعــات وتقّدمهــن فــي مجــاالت علميــة كانــت مــن قبــل أماكــن خــاص للرجــال، 
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 ال يعــين البتــة أن الخطــاب الرجعــي والثقافــة االقصائيــة ا�منهجــة قــد اختفيــا، إذ 

مازالــت خالياهمــا تنشــط فــي ا�ســاجد وا�عاهــد ووســائل اإلعــالم.
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اخلامتة

ســننتهي هنــا إلــى خاتمــة بأهــم األفــكار الــيت اســتقينا مــن هــذا العرض،الــذي انطلقنــا فيــه 
مــن الــ�د التاريخــي للظــروف الــيت مــرت بهــا ا�ــرأة العربيــة عــرب تاريخهــا، مســتخلص� 
ــه مــن إدراك  ــا يتطلب ــة العــ� وم ــي مــن مواكب ــع العرب ــن ا�جتم ــيت تمك ــول ال أنجــع الحل

لواقــع امــرأة العــ�.
بعــد مــا جلنــا فــي تراثنــا الديــين الــذي اختلــط بديانــات أخــرى، فــي محاولة متواضعة لســرب 
أغــوار بعــض اإلشــكاالت الــيت جســدتها ظــروف سياســية وأخــرى اجتماعيــة شــكلت أزمــة 
ثقافيــة وخلــال بنيويــا أصــاب هيكلــة ا�عــارف الدينيــة فانعكــس األمــر ســلبا علــى ا�ــرأة 
العربيــة الــيت دخلــت فــي حلقــة مفرغــة مــن التهميــش والتجهيــل و...، وخــالل اســتعراضنا 
للقضايــا داخــل الورقــة أصبــح لزامــا علينــا تلخيــص أهــم االســتنتاجات الــيت 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 الــيت أدت إلــى اإلســهام الكبــ� فــي خلــق جــو يالئــم 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 اإلنتاج ا�عرفي.

وقــد اعتــرب جــل الباحثــ� أن ثقافــة حــوض البحــر األبيــض ا�توســط كانــت تحمــل إقصــاء 
للمــرأة، الــيشء الــذي يتجلــى لنــا بوضــوح فــي تأثــر العــرب بمــا هــو ســائد هناك،وبمــا أننــا 
لــم نــدُع للقطيعــة مــع تراثنــا ومخزوننــا الثقافــي البتــة إال أننــا نبهنــا -كمــا نبــه أســاتذة لنــا 
ــة التجــارب الب�يــة، الــيت اســتعبدت األنــىث وخلقــت �خــا  مــن قبــل- إلــى �ورة غربل

بــ� األصــل واالســتعمال.
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التوصيات

لقــد حاولنــا اإلســهام فــي تقديــم حلــول للحــد مــن ســطوة التفاســ� ال�اثيــة الجاثمــة علــى 
منظومتنــا مــن جهــة ,مــع إمكانيــة طــرح خطــاب تنويــري يتصــدى للغلــو والتطــرف، وذلــك 
ــة  ــة والنخــب الثقافي ــى ا�ؤسســات الديني ــدرج كخطــاب قــوي وصــارم عل ــي ًي بمنطــق علم
وهيئــات ا�جتمــع ا�دنــي، بتكثيــف الجهــود مــن أجــل ترســيخه النتشــال ا�جتمــع العربــي 
مــن هيمنــة الفكــر الظالمي،الــذي يكــرس تغييــب أهــم الطاقــات فيــه، وقــد اتضــح أن حركيــة 
ــة  ــت محصن ــيت ظل ــة ال ــة العربي ــور داخــل العقلي ــة تبل ــي عملي ــه ا�ســتن� ف ــول الفق ومفع
بفعــل ســيادة �ديــات تراثيــة عشــائرية تتحكــم فــي ذهنيــة تديــن ا�جتمــع مازالــت حــىت 

اآلن محــدودة التأثــ� علــى مجتمعنــا العربــي نظــرا لألســباب ذكرناهــا.
تتمثل تلك الحلول اليت تمثل توصيات فيما يلي:

*�ورة خلــق منــرب علمــي خــاص بالبحــوث ا�هتمــة بقضيــة ا�ــرأة توضيحــا للموقــف 
ا�عتــدل لإلســالم 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 

ومجــالت تــدرج تلــك فــي ا�ناهــج التعليميــة الجامعيــة.

* تبــين الجامعــة العربيــة مــ�وع فــرض علــى الــدول األعضــاء إدراج مــواد علميــة 
وكتــب متخصصــة فــي التدريــس األكاديمــي.

* دعــم الحكومــات العربيــة الربامــج التليفزيونيــة ا�تخصصــة فــي جانــب الفقــه ا�ســتن� 
الــذي يعالــج قضيــة ا�ــرأة.

ــة للبحــوث  ــة العربي ــي الجامع ــة عضــو ف ــا كل حكوم ــة تقدمه ــغ مالي ــص مبال * تخصي
ــرأة. ــي ضــد ا� ــف الفقه ــة العن ــة �حارب ــة ا�وجه العلمي

* تفعيــل ا�شــاريع التشــجيعية ا�خصصــة للمــرأة ا�ناضلــة ذات الطــرح العلمــي القــوي 
ا�تصــدي للعنــف الثقافــي.

* تشــجيع الصالونــات األدبيــة والفكريــة الــيت تناقــش قضيــة ا�ــرأة العربيــة وتعالــج 
إشــكاالتها.
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