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دور اإلمام الخميني والثورة يف توعية املرأة اإليرانية
كيف أحيت الثورة اإلسالمية يف إيران وعي املرأة من جديد؟
دور اإلمام الراحل ووارثه الخامنئي يف تثبيت مكانة املرأة املسلمة
االطـر النظـرية للثـورة االسالمية وانجازاتها
العلامنية وعالقتها بقضية املرأة
عمل املرأة بني التصور اإلسالمي والتصور الغريب
املرأة يف الحضارة الغربية
املرأة  ..الكائن الحارض الغائب الحركة النسوية الغربية (الفمنيسم)
تفاقم ظاهرة االغتصاب والتحرش الجنيس يف الجامعات االمريكية
الشبـابواملسؤولية
وحق اإلشباع العاطفي
الطفل ّ
دور القيم األخالقية يف الحياة الزوجية
اإلنفـــاق
الزوجـة النـادمة
يف ذكرى االنتصار
الشيخوخة :ليست مشكلة أبدا ً!
الثورة اإلسالمية وهزمية األعداء
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كلمتنا

بالرغم من ميض مثانية وثالثني عاماً عىل إنتصار الثورة اإلسالمية يف إيران ،مل تزل
تعاليم ووصايا اإلمام الخميني الراحل ،هي الحاكمة يف األوساط النسوية املسلمة،
سواء يف إيران ،أو يف عموم املنطقة.
فقد أعطى اإلمام الخميني (قدس) املرأة دفعاً إىل األمام عندما قال فيها كالما
مل يقله أحد يف إمرأة ،فهي عند اإلمام «نصف املجتمع وتشارك الرجل يف نصفه
الثاين» وكذلك « املرأة كالقرآن ،كالهام أوكل إليه مهمة صنع الرجال ».ويحيل لها
الفضل األكرب يف اإلنتصاربقوله« :إن إنتصار الثورة كان هدية النساء لنا قبل أن
يكون حصيلة جهاد الرجال« .
فالثورة اإلسالمية يف إيران تقرتب من نهاية العقد الرابع من عمرها ،وأفكار
اإلمام الخميني الراحل أثبتت أن التعاليم الدينية ميكنها أن تبعث الحركة يف
الناس وتقودهم نحو اإلصالح السيايس واإلقتصادي والثقايف واالجتامعي .ويف هذا
الصدد ،دخلت املرأة املسلمة اىل شتى األصعدة االجتامعية ،من خالل التأيس
بقدوة ،وهي سيدة نساء العاملني السيدة فاطمة الزهراء (ع) ،واإلستفادة من
الدعم املستمر الذي كان يقدمه االمام الخميني ،وإشادة اإلمام مبقام ومكانة
املرأة والنابع بدوره من التعاليم القرآنية األصيلة ،جعلت املرأة تحقق نجاحات
كثرية يف املجاالت اإلجتامعية والتعليمية والبحثية والصناعية .وكان لها الكثري من
اإلبداعات واإلبتكارات واإلخرتاعات ،ويظهر بوضوح ،تزايد معدل نجاح املرأة يف
الجامعات ،واملسابقات العلمية ،وحضورها الالفت يف تأسيس وإدارة املؤسسات
التعليمية واإلقتصادية ،فنسبة الخريجات يف بعض اإلختصاصات تصل إىل أكرث من
 %70بحسب اإلحصائيات.
إن عقیدة التکلیف يف فکر االمام الخمیني الراحل ،تستند الی اآلیات القرانیة
والروایات  ،حيث یمکن درج توصیات اإلمام علی النحو التايل  :املشارکة
والتکلیف ،وان الروایة الحاکمة علی وصیة االمام الخمیني تدل علی ان املسلمین
مکلفني باملشارکة علی خالف الروایة الرائجة يف الحضارات الغربیة املعارصة التی
تعترب املشارکة حق شعبي بينام االمام الراحل یعترب املشارکة الشعبیة يف املیدان
ترتبط بالحکومة وهي واجب رشعي وان عدم مشارکة الرجال يف املواقع التي
ینبغي علیهم املشارکة فيها یعترب من الذنوب التي ال تغتفر  .واالمام ويف وصیته،
أکد علی املشارکة يف االمور السیاسیة لکل رشائح املجتمع كام أکد علی مشارکة
املرأة والشباب والشیبة مثلام یؤکد الیوم قائد الثورة االسالمیة علی مشارکة املرأة
الواعیة واملثقفة وباستمرار يف نهضة الصحوة االسالمیة ویع ّد عدم مشارکة الشعب
يف الشوون السیاسیة والحکومیة ،وابتعاد الشعب عن الحکومة یفتح الباب أمام
القوی الغربیة واالستعامریة للتدخل يف البالد والهیمنة علی ثرواتها ومقدرات
البالد  .وبتعبیر آخر يرى االمام ان االستقالل السیايس واالقتصادي للبالد ،مرهون

مبشارکة الشعب الفاعلة يف النشاط السیايس والحکومي للبالد ،وتنطلق هذه
الفکرة من حدیث النبي (ص) :کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته ،والتی ال
تقترص علی جنس معین .
واملشارکة السیاسیة هي حق للجمیع رجاال ونساء ،ویستطیعون اإلستفادة من
هذا الحق ،وال یحق ألحد سلبهم ایاه .
ومن الحقوق االخری التي یضمنها الدین لالنسان هي حق تقریر املصیر وهو
حق وهبه الله تعالی لالنسان املسلم وال یحق الحد ان یمنع ذلك .وان احدی
اهم موارد االستفادة من هذا الحق مشارکة االفراد يف ادارة امور مجتمعهم ویحق
للنساء ذلك ایضاً.
وبشأن املشارکة الشعبیة وتوصیات االمام تتمثل يف املشارکة والتکلیف ولیس
الحق .ان رؤیة االمام ت ُبنی علی الرجال والنساء ،واملسلمون مکلفون باملشارکة علی
خالف الرؤیة الغربیة الرائجة واملعارصة والتي یتعترب املشارکة حق مكفول لها.
مشارکة املرأة السیاسیة الیوم يف النهضة االسالمیة حسب الروایات الواردة امناهي تکلیف رشعي وومنعهن یخالف الرشع االسالمي.
ان املشارکة يف املسائل السیاسیة مثل االنتخابات ،واملرهون باستقالل النظام
وقوة الشعب وعظمة املجتمع االسالمي هو حق بدیهي لالمة االسالمیة ویالزمه
التکلیف ،اي ان تنفيذه واجب .والله عزوجل يف القرآن الکریم یخاطب املرأة
والرجل معا ،ویحملهم املسؤولیة امام املجتمع معاً ویدعوهم الی األمر باملعروف
والنهي عن املنکر واملشارکة يف االمور االجتامعیة وال یحق لهم ترك الساحة
السیاسیة واالجتامعیة ،اال باذن من القائد ،فاملشارکة السیاسیة إذن هي حق
طبیعي ،لکل رجل وامرأة اذا تطلعوا إلی الکامل والسعادة يف املجتمع االسالمي
واعتربوا ذلك حقا مرشوعاً لهم وعلیهم العمل بهذا التکلیف.
الطاهرة

العدد 228
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كيف أحيت الثورة اإلسالمية في
إيران وعي المرأة من جديد؟
إلهام هاشم
أحيى انتصار الثورة اإلسالمية يف ايران قبل ما يقارب األربعة عقود  ،األ ّمة
اإلسالمية من جديد ،وقد أعطى زخامً جديدا ً للعامل اإلسالمي .واليوم قد
تحولت إعادة حياة اإلسالم من القضايا املثرية يف علم السياسة وقد خصص
علامء علم السياسة جزءا ً كبريا من القاموس السيايس يف العامل والسيام الغرب
بهذا املوضوع ،قد تناول املفكرون والباحثون يف مجال السياسة العاملية كل
حسب رؤيته إىل هذا التطور وقد طرحوا العديد من اآلراء يف هذا الصدد.
وما من شك أن ربيع النهضة االسالمية يف املنطقة والعامل ،متأثر بالثورة
اإلسالمية يف إيران والتعاليم الدينية اإلسالمية التي أحيتها الثورة االسالمية
املجيدة ،وان هناك دور أسايس للمرأة يف مفرداتها ،حيث يُعترب أرضية خصبة
إليجاد هذه النهضة واستمرارها .والجدير بالذكر أن الثورة اإلسالمية قد
طرحت منوذجاً جديدا من النظام السيايس عىل أساس والية الفقه ،باإلتكاء
عىل الدين اإلسالمي ،حيث يقول بتعددية أدوار املرآة يف املجتمع واألرسة
وأصبح عنرصا ً حيوياً يف تكوين الهوية الحقيقية والجديرة بالنساء ،وأعاد
طرح اإلسالم من جديد يف مشهد الحياة اإلنسانية .ويرى الكثري من الباحثني
وأصحاب الرأي يف ظاهرة الحركات اإلسالمية املعارصة أن الثورة اإلسالمية يف
إيران هي من أهم العنارص يف تحريك ودفع مسار الصحوة واليقظة لدى
املسلمني وزيادة النشاطات املؤثرة يف املجتمعات العربية واإلسالمية .إنطالقاً
من أن اإلمام الخميني قد أسس وشيد الثورة يف ايران .فإنه من الرضوري أن
نبحث عن مدى تأثر الحركات اإلسالمية بالثورة اإلسالمية يف أفكار مفجر الثورة
والنظام الفكري لقائد الثورة اإلسالمية .تناقش الدراسة هذه طبيعة الصحوة
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ما من شك أن
ربيع النهضة االسالمية
يف املنطقة والعامل،
متأثر بالثورة اإلسالمية
يف إيران والتعاليم
الدينية اإلسالمية التي
أحيتها الثورة االسالمية
املجيدة ،وان هناك
دور أسايس للمرأة
يف مفرداتها ،حيث
يُعترب أرضية خصبة
إليجاد هذه النهضة
واستمرارها.

اإلسالمية ودور القيادة والوالية يف عرض صحوة األمة اإلسالمية ،مع التأكيد عىل
مكانة املرأة املسلمة يف إيجاد موجة الصحوة اإلسالمية.
كام أن اإلمام الراحل عمل ومنذ سنوات قبل إنطالق النهضة عىل عالج
ومعرفة جذور الظلم التي كانت تعاين منه املرأة ومتكن أن يعرف ويع ّرف
املكانة الحقيقة للمرأة يف املجتمع ،وأخريا فقد انترصت الثورة االسالمية من
خالل صحوة النساء اللوايت واكنب الرجال يف هذا الصدد ،وبذلك أصبحت املرأة
والثورة االسالمية قدوة للمسلمني والسيام النساء يف املنطقة.
ويرتأي الكثري من املفكرين وأصحاب الرأي أن الثورة اإلسالمية يف إيران
هي إحدى العنارص الحيوية يف دفع مسار الصحوة ويقظة املسلمني وزيادة
النشاطات اإلسالمية يف املجتمعات املسلمة .بعبارة أخرى ،فإن الثورة اإلسالمية
يف إيران التي انترصت يف  ،1979كانت حركة قد انطلقت يف  .1964وكانت
املرأة املسلمة اإليرانية عىل مدى تلك السنوات ،تكافح وتجاهد ضد الطغاة،
جنبا إىل جنب الرجال .وكلام اقرتبت من عام انتصار الثورة اإلسالمية ،كلام
ازدادت وترية تلك النشاطات .يقول االمام الخميني رضوان الله تعاىل عليه:
((نحن مدينون للنساء يف نهضتنا)) .وهذه العبارة أوضح من أية كالم بشأن
دور املرأة يف انتصار الثورة االسالمية.
واالمام الخميني باعتباره مصلحا وقائدا ،يقدم نظرة حديثة بشأن املرأة.
واملساهمة البناءة للمرأة يف مشاهد التاريخ ويف مختلف االبعاد السياسة
واالجتامعية والثقافية والنضالية هو أمر ال ميكن نكرانه .ولكن األهم من
ذلك هو الفكر التي يحكم التاريخ ،قد أخرج اإلمام الخميني املرأة من نطاق
التهميش عىل مدى التاريخ وارتقى بها إىل مستوى الثقة بالذات والفاعلية.
يقول اإلمام الخميني(( :إن النساء هن قائدات النهضة ،النساء هن قائدات
نهضتنا ونحن نتبعهن .إين أعتربكن قائدات ورائدات وإين خادم لكن))،
فالشهادة والشهيد هام مثار أحضان األمهات الغاليات اللوايت يربطن محبة
األمومة بالحب الرباين ويحرضن أرواح أوالدهن من أجل التضحية والشهادة.
إذ يؤكد يف هذا الصدد :إن نزول النساء إىل الشوارع وميادين الكفاح قد
أعطى القوة والدافع للرجال وقد زاد من معنوياتهم ،وكان الرجال ينزلون إىل
الشوارع تبعا للنساء ،وكانت النساء تشجع الرجال وكانت النساء يف الخط

تحت األضواء
األمامي للنضال .وعىل هذا األساس يع ّد اإلمام الخميني باعتباره املصلح األكرب
يف عهده يف كالمه أن النساءهن رائدات الثورة:
النساء اللوايت شاركن يف الخط األمامي من التظاهرات.
النساء اللوايت بادرن بتشجيع الرجال عىل املساهمة والنضال من خالل
تحركهن.
النساء اللوايت بادرن برتبية أوالدهن من أجل الشهادة.
النساء اللوايت ساهمن يف دميومة الثورة واستمرارها من خالل صيانة دماء
الشهداء.
ومل تكن الثورة اإلسالمية اإليرانية منوذجاً عاماً للمجتمعات اإلسالمية ونهضة
الصحوة اإلسالمية فحسب ،بل إنها وباعتبارها قد تحققت فعلياً وبعيدة عن
الخلل يف أطروحاتها النظرية ،فإنها متثل برنامجاً ومنوذجاً لكافة األفراد والفئات.
ومن هنا ،فإن عىل املرأة الثورية اإليرانية أن تعي مكانتها يف ظل التطورات
الثقافية والسياسية يف مجتمعنا املعارص ،وأن تعمل عىل قيادة املرأة التي
شاركت وساهمت يف الصحوة ،فكرياً وايديولوجياً ،لتقدم منوذجها يف تجاربها
الثورية للمجتمع اإلنساين والسيام املجتمع اإلسالمي ،من أجل املساعدة يف
تشديد وترية الحركة املتصاعدة الباحثة عن الكامل للنساء وأن تصونها من
خطر اإلنحراف يف مسارها اإلسالمي.
ولقد كان للثورة اإلسالمية التي قامت باالعتامد عىل الجانب املعنوي
والتشديد عىل دور املرأة يف املنزل واملجتمع ،تأثري كبري يف الحضور الفاعل
للمرأة يف النهضات التي قامت للمطالبة بالحق عىل سبيل تحقيق الفكر
اإلسالمي واإلنساين.
ويف الحقيقة ال تعترب هذه الثورة قدوة عينية للنساء املسلامت بل منوذجاً
لكافة النساء اللوايت يبحنث عن الحرية والفكر التحرري يف العامل.
إذ متكّنت املرأة يف الثورة اإلسالمية من خالل اعتامدها عىل املثل العليا
والعقائد الدينية واملذهبية واتباع توجيهات اإلمام الخميني الراحل والسيد
الخامنئي أن تقدم منوذجاً جديدا ً إىل العامل ميثل حضور املرأة يف مختلف
مجاالت املجتمع .ومن السامت التي يتمتع بها هذا الحضور متكن اإلشارة
إىل :االهتامم بأحكام اإلسالم املحمدي النقي وإجرائها ،االقتداء بفاطمة الزهراء
(ع) وزينب الكربى (س) ،االلتزام مببادئ البيت واألرسة ،تعزيز األسس الدينية
والعقائدية يف بنيان األرسة واملجتمع ،تربية القوى الناجحة وامللتزمة ،الدفاع
عن الحق والكفاح ضد الظلم والطاغوت ،الحضور عىل الصعيد االجتامعي
والسيايس والثقايف بالحجاب والعفاف ،حامية االستقالل والحرية ،الشجاعة
وغريها.
ومن اإلنجازات الها ّمة التي حققتها النساء املسلامت بعد قيام الثورة
اإلسالمية ،سيادة اإلسالم عىل أساس والية الفقيه ،استعادة هوية املرأة
اإلسالمية ،تقديم مناذج خاصة عن حضور املرأة يف املجتمع ،تعزيز املعنويات
والثقة بالنفس واالستقالل والحرية ،تأسيس الجمعيات واملنظامت الخاصة
املرتبطة باملرأة ،الحامية الخاصة للمرأة يف مختلف املجاالت الفردية واألرسية
واالجتامعية ،حضور املرأة وتقدمها يف مجال نهضة الربمجة ،تقدم املرأة
وحضورها الفعال يف النهضة العلمية ،تعزيز املشاركة االجتامعية للمرأة يف
مختلف مجاالت املجتمع بشكل مطابق للمعايري اإلسالمية ،االرتقاء مبستوى
املشاركة السياسية للمرأة ،حضور املرأة وتقدمها عىل الصعيد الطبي والريايض
واالقتصادي واالجتامعي ،إحداث محكمة خاصة للحفاظ عىل كيان األرسة
وبقائها ،إيجاد تأمني خاص باألرامل والنساء املسنات واللوايت ليس لهن ويل
أمر ،منح وصاية األوالد لألمهات املؤهالت لتشجيعهن عند عدم وجود ويل
رشعي ،تطبيق الحريات االجتامعية الخاصة باملرأة ،حضور املرأة يف املناصب

إن الثورة اإلسالمية
يف إيران التي انترصت
يف  ،1979كانت
حركة قد انطلقت يف
 .1964وكانت املرأة
املسلمة اإليرانية عىل
مدى تلك السنوات،
تكافح وتجاهد ضد
الطغاة ،جنبا إىل جنب
الرجال .وكلام اقرتبت
من عام انتصار الثورة
اإلسالمية ،كلام ازدادت
وترية تلك النشاطات.

اإلدارية الحكومية العليا ،زيادة سعة حضور املرأة الفعال يف الجامعات ومراكز
البحث واملجاالت العلمية ،االرتقاء مبستوى الوعي العام ومعنويات البحث
وغريها.
ويعترب دور املرأة يف النظام اإلسالمي وظهور مبدأ الثورة دورا ً حيوياً وممتازا ً،
وكام جاء يف كالم االمام الخميني وقائد الثورة االسالمية فإنه لو مل تكن املرأة
ملا كانت تركت تلك االحتجاجات الشعبية خالل الثورة اإلسالمية ذلك األثر
العظيم .وإذا ماكانت أمهات الشهداء وأزواجهم تبدي فزعها ،لجفت شجرة
التشوق إىل الجهاد يف سبيل الله والشهادة يف قلوب الرجال.
املهم ،لقد عانت املرأة قبل الدين اإلسالمي من الظلم واإلجحاف
واالستغالل ونستطيع أن ندرك ذلك بوضوح منخالل القاء نظرة إجاملية إىل
ثقافة مختلف األقوام وتاريخها ،غري أنه وبعد ظهور الدين اإلسالمي واهتامم
الدين االسالمي والرسول االعظم مبكانة املرأة وموقعها باعتبارها جزءا مهام
يف املجتمع اإلنساين ،الحظت املرأة بصيص أمل يف األفق يلوح أمامها ،ولكن
ولألسف الشديد دخلت مكانة املرأة مرة أخرى نطاق التهميش والنسيان عىل
إثر تجاهل حكام الدول اإلسالمية للتعاليم اإلسالمية وسيطرة الثقافة الجاهلية
من جهة والثقافة الغربية من جهة أخرى ،وكان واليزال هناك ظلام مضاعفا
بحق املرأة ،تلقته من جهة اإلفراط الجاهيل املتمثل يف عدم اإلهتامم باملرأة
ومن جهة أخرى من التفريط الغريب ،حيث يستخدم املرأة كوسيلة تحت شعار
الحرية وحقوق املرأة .أما بعد ظهور وانتصار الثورة اإلسالمية الذي يعيد إىل
الذاكرة التفكري اإلسالمي االصيل ،استعادت املرأة من جديد مكانتها وقيمتها
الحقيقة بعد قرون من النسيان.
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مناسبة

شباط 2017

بمناسبة ذكرى انتصار الثورة االسالمية

دور اإلمام الراحل ووارثه الخامنئي
في تثبيت مكانة المرأة المسلمة

ما شهدته إيران قبل  38عاماً من ثورة إسالمية عظيمة ،وإقامة نظام مقتدر
وشجاعومتط ّورمتمثّلبالجمهوريةاإلسالميةااليرانية،يحتاجإىلبحثوتحقيق
يستوعب مساحة هامة يف تحليل وتدوين الوضع الحايل لإلسالم املعارص،
وخاصة فيام يتعلق باملرأة املسلمة يف إيران وعموم املنطقة.
فاملرأة عند اإلمام الخميني (قده) ،مظهر تحقّق آمال البرشية ،وهي مربية
النساء والرجال األفاضل ،ومن حضن املرأة يسمو الرجل يف عروجه ،فهو مهد
تربية نساء ورجال عظام.1
ومن أحاديث اإلمام أيضاً بحق النساء :تريب النساء يف أحضانهن الرجال
الشجعان .إن القرآن الكريم يريب اإلنسان ،واملرأة أيضاً تريب اإلنسان.2
ولذا ،فإن املرأة يف فكر اإلمام الخميني الراحل تحتل موقعاًمرموقاً ،فهومنحها
دورا ً كالقرآن يف تربية اإلنسان ،وهذا املوقع مل يبقِ نظرية يف فكر اإلمام الخميني
جسدته املرأة بدورها غداة الثورة اإلسالمية يف إيران منذ عام  ، 1979والتي
بل ّ
هي منطلق الصحوة اإلسالمية يف العامل ،وذلك من خالل ما ُمنحت من حقوق
مارستها عىل أرض الواقع ووصلت باملرأة إىل مراتب عالية ومتقدّمة أتيحت لها
يف مسريتها الحياتية.
. .1اإلمام الخميني ،املصدر نفسه ،ص .78
. .2اإلمام الخميني ،املصدر نفسه ،ص .78
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مل تحظ قضية يف
العقودالقليلةاملاضية
باهتامم كقضية املرأة،
فعقدت من أجلها
املؤمترات ووضعت
لها القوانني واالتفاقات
التي سعت يائسة
إىل تكريس حقوقها.
ولعل السبب يف ذلك
ّ
يعود إىل قصور هذه
القواننيواالتفاقيات
عن اإلحاطة بواقع
املرأة ورسالتها ودورها،
كام أحاط بذلك النظام
اإلسالمي يف إيران،

ومن أقوال اإلمام الخميني (قده) يف هذا السياق :نحن نفخر بأن النساء
مبختلف األعامر متواجدات زرافات ووحداناً يف الساحات الثقافية واإلقتصادية
والعسكرية ،ويبذلن جهدا ً جنباً إىل جنب مع الرجال ،أو متقدّمات عليهم ،عىل
طريق اعتالء اإلسالم وأهداف القرآن الكريم.3
اما السيِّد الخامنئي ،فريى :إ ّن دور النساء يف الثورة كان دورا ً أساسياً وخالل
الحرب كان دوره ّن مصريياً ،وسيكون دورهن يف املستقبل مصريياً إن شاء اللّه...
فاملرأة يف حال الجهاد الدفاعي – (هو الجهاد الذي تكون املعارك فيه نتيجة
هجوم األعداء عىل املسلمني وتهديدهم لهم) – كام هو قائم اليوم ،فإن واجب
الجهاد يتو ّجه إىل جميع املكلّفني سوا ًء كانوا رجاالً أم نسا ًء ،بل يجب عليهم
حمل السالح واملواجهة إذا تطلّب الدفاع ذلك.
ما هو دور النساء يف حركات النهضة اإلسالمية؟
ومن تجلياته ،التجربة اإلسالمية يف إيران والتي برهنت عىل إمكانية النهوض
بواقع املرأة عىل قاعدة املرجعية اإلسالمية ،بحيث أُتيحت لها مجاالت املشاركة
يف قضايا الشأن العام عىل نطاقات واسعة ،ومل تعد هناك اي مقومات يف طريق
تقدّمهاوارتقائها.
ويُعترب واقع املرأة االيرانية األكرث تطورا ً وتقدماً ،مقارن ًة بالعديد من البلدان
العربية واإلسالمية ،الوضع الذي نفرتض من خالله رضورة أن يُعاد النظر يف
التشكيكات واإلشكاليات املثارة حول جدليّات الدين واملرأة يف نطاق الحقوق
واملشاركة العامة ،وحول ما يتصل بقضايا التقدّم االجتامعي.
فاملرأة اإليرانية شاركت بالنهضة يف بالدها يف النشاطات االجتامعية
واالقتصادية والعسكرية منذ العام  1979إبان الثورة وما زالت حتى اآلن ،فهي
نزلت اىل الساحات بقوة وهتفت بسقوط الشاه وكان لها ما أرادت.
والشاهد عىل ذلك خطاب اإلمام الخميني ،وهذه مقتطفات منها :ان النساء
املتلقيات للرتبية إسالمية ،نزل َن إىل الشوارع ،وحملن أرواحهن عىل األكف وقدن
النهضة إىل النرص.
إننا نعترب نهضتنا مدينة للنساء ،فالرجال كانوا ينزلون اىل الشوارع اقتدا ًء
بالنساء ،فه ّن يش ّجعن الرجال وك ّن دامئاً يف مقدمة الصفوف...
تتحل مبثل هذه الشجاعة .وبحمد الله إن نساء عرصنا
ينبغي للمرأة أن ّ
يتشبّهن بهذه املرأة ،إذ وقفن يف وجه الطاغية شاهرات قبضاتهن الحديدية
واألطفال عىل صدورهن ،وساهمن يف النهضة.4
(:فأنتم اليوم ال تجدون مدينة أو قرية تخلو من الجمعيات الثقافية
والتعليمية التي تضم بني صفوفها النساء امللتزمات واملسلامت املك ّرمات ،وإن
النهضة اإلسالمية هي التي أوجدت بربكة اإلسالم مثل هذا التحول يف نفوس
أبناء املجتمع من الرجال والنساء بنحو قطعت طريق مئة عام يف ليلة واحدة.
وأنت أيها الشعب النبيل! لقد شهدت كيف كانت نساء إيران املحرتمات
يتسابقن مع الرجال يف النزل إىل امليدان .وتحطيم الرصح الشاهنشاهي املنيع).5
النرص والع ّزة للنهضة اإلسالمية ولنساء إيران الحرائر ،والفخر لهذه الطبقة
العظيمة التي ساهمت بحضورها الفاعل والشجاع يف ميدان الدفاع عن الوطن
اإلسالمي وعن القرآن الكريم ،يف تحقيق النرص للثورة ،وهي اآلن متارس نشاطها
أيضاً يف جبهات القتال وخلق الجبهات وتقف عىل أهبّة اإلستعداد للتضحية.
تحية متواصلة للنسوة امللتزمات الاليت يعملن اليوم يف مختلف أرجاء البالد،
عىل تربية األطفال وتعليم األميني ،وتدريس العلوم اإلنسانية والثقافة القرآنية
الفنية.
 .3اإلمام الخميني ،املصدر نفسه ،ص ( 102من الوصية السياسية اإللهية بتاريخ .)1989/6/5
 .4كلمة اإلمام الخميني (قده) مبناسبة يوم املرأة بتاريخ .1979/6/16
 .5من كلمة اإلمام الخميني (قده) مبناسبة يوم املرأة بتاريخ .1980/5/5
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سالم الله وثناؤه عىل النسوة الاليت نلن يف هذه الثورة ويف الدفاع عن الوطن
درجة الشهادة السامية :وعىل الاليت يعملن يف املستشفيات واملستوصفات عىل
خدمة املرىض واملعاقني6
وأن ّنت أيتها النساء قد تعذب ّنت وعاني ّنت وصمدت ّن يف جميع املراحل وأدّي ّنت
دوركن يف جميع املجاالت الثقافية واالقتصادية .إذ أن رشيحة كبرية من النساء
تعمل يف الزراعة ،وأخرى متارس نشاطاً يف املجال الصناعي ،وثالثة يف مجال
الثقافة واألدب والعلم والفن.7
املرأة اللبنانية املسلمة تستلهم دروساً من أختها اإليرانية املسلمة
واملرأة املسلمة يف لبنان أخذت دروساً من أختها املسلمة اإليرانية أيضاً
وسارت عىل تعليامت وتوجيهات اإلمام الخميني (قده) واإلمام الخامنئي (دام
ظلّه) برضورة مقارعة الظلم واإلحتالل ،واملرأة دعمت املقاومة اإلسالمية يف
لبنان حتى حققت اإلنتصار يف العام  2000وسطّرت أسطورة الصمود يف العام
2006م بوجه العدوان اإلرسائييل عىل لبنان .وقدّمت الشهيد تلو الشهيد عىل
مدار الوطن تأسياً بالسيدة الزهراء (ع) التي قدّمت إبنها اإلمام الحسني (ع)
شهيدا ً ليك ترفع راية اإلسالم عالية .واخذت من السيدة زينب إبنة عيل إبن أيب
طالب (ع) دروساً بالصرب عىل الشدائد واملحن والثبات والع ّزة .واملرأة جاهدت
عرب مساعدتها املجاهدين يف املعركة من تأمني احتياجاتهم من طعام ولباس
والدعاء لهم بالنرص.
إن للمرأة النصيب الكبري يف الرتبية والتعبئة الجهاديّة ،ويف مواقعها املختلفة
كأم وزوجة وأخت وإبنة ،فكم من أ ّم ربّت ولدها عىل اإلميان عندما كان صغريا ً،
ودفعته إىل املعركة عندما أصبح كبريا ً ،وكم من زوجة ساندت زوجها وتح ّملت
معه تضحيات الجهاد ،إنها الرتبية التي ترتقي باملرأة إىل املستويات العظيمة
من العطاء والتضحية.
وقد ملسنا هذا األمر من عائالت املجاهدين والشهداء ،وقد بلغت املطالبة
ببعضهن برضورة اإلفساح يف املجال لهن لحمل السالح والقتال يف ساحة املعركة.
لكن التكليف الرشعي ال يطاله ّن يف واجب القتال مع توفّر العدد الكايف من
الرجال ،وعدم وجود الرضورة املتوقفة عىل مشاركتهن ،فدورهن يف الخطوط
الخلفية ،يف املدد والتعبئة ،وهذا ينسجم مع القدرة الجسدية للمرأة ومع توزيع
األدوار بينها وبني الرجل ،وهذا ال يُنقص من أجرها شيئاً عند الله تعاىل ،ألن
األجر مرتبط بالتكليف ،وهي تقوم به من موقعها.
ومل تحظ قضية يف العقود القليلة املاضية باهتامم كقضية املرأة ،فعقدت من
أجلها املؤمترات ووضعت لها القوانني واالتفاقات التي سعت يائسة إىل تكريس
ولعل السبب يف ذلك يعود إىل قصور هذه القوانني واالتفاقيات عن
حقوقهاّ .
اإلحاطة بواقع املرأة ورسالتها ودورها ،كام أحاط بذلك النظام اإلسالمي يف إيران،
من خالل املبادئ الفقهية والحقوقية الخاصة باملرأة ،إذ مل مينعها من أي حق ومل
يحرمها من مامرسة أي دور ،رشط احرتام الضوابط الرشعية ومراعاة خصوصية
املرأة كأنثى.
فاإلسالم منح املرأة حق املساواة بالرجل والحرية وحق العمل وحق التعبري...
فكان لتمسك املرأة بأحكام اإلسالم األثر األكرب يف الحفاظ عىل الرسالة املحمدية
ونهجها الذي يربز للعامل بأرسه الدور الذي ميكن أن تقوم به املرأة سواء يف
السياسة أو اإلعالم أو السلم أو الحرب؛ وهذا ما استفادت منه املرأة اإليرانية،
فكانت بحق قدوة للمرأة املعارصة يف أيامنا هذه ،وذلك من خالل مشاركتها
ودورها يف انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران.
 .6من كلمة اإلمام الخميني (قده) مبناسبة يوم املرأة بتاريخ .1981/4/24
 .7من كلمة اإلمام الخميني (قده) مبناسبة يوم املرأة بتاريخ .1985/3/12

اإلسالم منح املرأةحق املساواة بالرجل
والحرية وحق العمل
وحقالتعبري...فكان
لتمسك املرأة بأحكام
اإلسالم األثر األكرب يف
الحفاظ عىل الرسالة
املحمدية ونهجها الذي
يربز للعامل بأرسه
الدور الذي ميكن أن
تقوم به املرأة سواء يف
السياسة أو اإلعالم أو
السلم أو الحرب

وال ميكننا إال دعوة املرأة إىل قراءة مع ّمقة وتحليلية لفكر اإلمام الخميني
(قدس) حول املرأة ودورها يف الثورة اإلسالمية وما بعد الثورة ،ألن يف ذلك
نهج وسلوك لكل إمرأة تسعى أن يكون لها بصمة ويد بيضاء يف إحياء الفكر
املحمدياألصيل.
أي عودة املرأة املسلمة إىل اإللتزام باملبادئ الفقهية والحقوقية التي منحها
إياها اإلسالم ،وعدم اإلكتفاء بإحياء هذه املبادئ نظرياً ،وإمنا االستفادة منها
يف حياتها العملية واإلجتامعية بغية املساهمة الفعالة والناجعة يف النهضة
اإلسالمية.
خاصة يف وقت تتعاىل فيه أصوات النساء للمطالبة باصالح أوضاعها والداعية
إىل نقض املفاهيم واملوروثات والتقاليد التي تعرقل مشاركتها يف قضايا الشأن
العام ،ونقد سلوك الرجل وطريقته االستبدادية ،واإللتزام بالرؤية التي حددها
لها اإلسالم ،حيث أنها يجب أن تعيش اإلسالم حركياً وليس كإنتامء وشعارات
فقط.
وينبغي أن تعمل املرأة عىل تطوير ذاتها بنفسها ،من خالل االطالع ومتابعة
األحداث واملشاركة مبختلف الفعاليات اإلجتامعية والثقافية والسياسية ،وأن
تطالب بتحسني أوضاعها وأن ال تنتظر الرجل بأن يقوم بذلك بدالً منها...
كام نجد اإلمام الراحل عندما يقارن بني دور املرأة ودور الرجل يف املجتمع
يرصح أن دور املرأة أهم وأخطر ،حيث يقول قدس رسه« :إن دور املرأة يف
املجتمع أهم من دور الرجل ،ألن النساء والسيدات ـ عالوة عىل كونهن رشيحة
فعالة عىل كل األصعدة ـ فإنهن يتصدين لرتبية الرشائح الفعالة األخرى أيضاً.
وبسبب خطورة هذا الدور وأهميته نجد اإلسالم قد خصها بالثواب الجزيل
مقابل ذلك ،يوضح اإلمام الخميني :إن ليلة واحدة من سهر األم لطفلها ،تعادل
سنني من عمر أب ملتزم ،إن الرأفة والرحمة التي تحملها نظرات األم النورانية
ما هي إال تجلِ لرأفة ورحمة رب العاملني.
فالرتبية تشكل البنية التحتية الصلبة لشخصية االنسان بابعادها الثقافية
واالجتامعية والنفسية التي تبلور دوره.
وإىل هذه الحقيقة يشري اإلمام الخميني (قده) بقوله :وإن معظم املفاسد
ناتجة عن هذه العقد التي تنشأ عند األطفال.8
 .8من حديثه يف جمع من نساء مدينة اهواز بتاريخ 1979/7/2
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ويقول (قده) :إن طفالً صالحاً يرتىب يف أحضانكن من املمكن أن يسعد شعباً
كامالً.
وبقدر أهمية هذا الدور هو خطري أيضاً ،وينبه اإلمام الراحل إىل ذلك :أما
لو كانت تربية سيئة فقد يفسد مجتمعاً ال سمح الله ،ال تتصوروا أنه طفل،
فقد ينزل هذا الطفل إىل املجتمع وميثل موقعاً عىل رأس املجتمع ثم يسوقه
إىل الفساد.9
هذا الدور املهم مقدم ـ إجامالً ـ عىل األدوار األخرى ،ويجب أن ال تؤثر
أدوارها األخرى التي ميكن أن تقوم به عىل دورها هذا ،لذلك نجد اإلمام يعرتض
عىل انشغال املرأة بشكل مينعها من أداء هذا الدور األسايس .يقول (قدس رسه):
أننت أيتها النساء الاليت شاركنت يف هذه النهضة وحفظكن الله ،مدعوات للتقدم
بهذه النهضة ،وإن مسؤوليتكن املهمة هي تربية أبناء صالحني ...لقد أرادوا لهذه
النسوة أن يبتعدون عن أطفالهن ...فبعض من يدعو النساء للعمل يف الدوائر ال
يهدف تطوير العمل ،بل يعمل ذلك من أجل إفساد الدوائر ،ويسعى عىل إبعاد
األطفال عن أحضان أمهاتهن فسوف ينشأون معقدين ....،حافظن عىل أطفالكن
جيدا ً ...ربني أطفالكن تربية صالحة.
ومن خاللها تحقق سعادة املجتمع الدنيوي واألخروية :إن حضن املرأة مهد
جميع السعادات وينبغي للمرأة أن تكون مهد السعادات.
نشاط املرأة يف املجتمع
املرأة عنرص مؤثر جدا ًيف املجتمع ،فإن كانت صالحة تسببت بصالح املجتمع
من خالل األجواء التي ستحكم هذا املجتمع بربكة حجابها وعفتها والتزامها
بالحكم الرشعي .فاملرأة املحجبة وجودها ومظهرها دعوة إىل الله سبحانه
وتعاىل ،فهي القادرة عىل صناعة أجواء املجتمع الصالح مبا أوالها الله سبحانه
وتعاىل ،وإن كانت املرأة فاسدةـ ال سمح الله ـ فإنها ستسبب بفساد املجتمع
وستعطي طابعاً وأجوا ًء يف املجتمع تساعد بل وتدعو إىل الفساد واالنحراف.
ومن املفروض عىل النساء القيام بهذا الدور والتصدي له :يتحتم عىل النساء
اليوم أداء دورهن االجتامعي والتزاماتهن الدينية ،مع املحافظة عىل الحياء العام،
ففي ظل العفة العامة ميارسن نشاطاتهن االجتامعية.
 .9من حديثه حول دور االمهات 1979/5/13
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االمامالخميني:إن
املرأة إنسان ،إنها
إنسان عظیم ومر ّبیة
املجتمع،ویرتبّی
اإلنسان بأحضان تلك
املرأة وسعادة الدول
وشقاوتهاتتعلق
باملرأة .وللمرأة دور
عظیم يف املجتمع،
واملرأة مظهر من
مظاهرتحقیق
الطموحاتالبرشیة.
إن املرأة مربّیة النساء
والرجالاملحرتمین
ومن املرأة يبلغ الرجل
الرقي واملعراج
مدارج ّ
وأحضان املرأة مكان
یرتبّی فیه العظامء من
الرجالوالنساء

ويع ّد االمام ان النساء نجحن يف هذا االختبار رغم الفساد الشائع بني
املجتمعات بتشجيع من الطامعني برثوات العامل ،ورغم كل وسائل الدعاية
واإلعالم التي جمعت طاقاتها لتؤلف جيوشاً تدعو املجتمع عموماً والنساء
خصوصاً نحو التيه واالنحراف  ،استطاعت املرأة أن تكرس كل ذلك لتقدم
للمجتمع ،بل للعامل كله منوذج املرأة السليمة واملستقيمة ،والتي تؤدي دورا ً
إيجابياً فاعالً يف املجتمع10.
نشاط املرأة يف السياسة وبناء الدولة
كام أكد اإلمام عىل رضورة مشاركة املرأة يف األمور السياسية وبناء النظام
ومؤسساته بفعالية ،ويف جميع املجاالت ،ومن ابرز هذه املجاالت:
املساهمة يف االستفتاء واالنتخابات والرتشيح
ومن األمور الهامة التي يجب التأكيد عليها مشاركة النساء الفاضالت
والشجاعات يف مختلف أنحاء إيران يف االستفتاء العام.11
املشاركة يف األمور السياسية:
ينبغي عىل النساء أيضاً املشاركة والحفاظ عىل املجتمع ،واإلسهام يف
النشاطات االجتامعية والسياسية عىل قدم املساواة مع الرجال.
املشاركة يف إعامر البالد:
من مهام النساء يف الجمهورية اإلسالمية اإلنهامك جنباً إىل جنب الرجال ،يف
بناء أنفسهن ويف إعامر البالد.
اإلهتامم بإدارة شؤون الوطن:
من الذي عبأ النسوة اإليرانيات ودفعهن للمشاركة يف إدارة شؤون البالد؟
املشاركة يف الجهاد ضد العدو
يؤكد اإلمام الخميني الراحل :الجهاد غري واجب عىل النساء ولكن الدفاع
واجب عىل كل فرد يف حدود القدرة واالستطاعة .ويضيف :وإذا ما حدث يف
وقت ما هجوم ضد البالد اإلسالمية فإن عىل الجميع نسا ًء ورجاالً أن يهبوا
للدفاع ،إن الدفاع ال يقترص عىل الرجل دون املرأة .أو عىل فئة دون أخرى ،بل
يجب عىل الجميع التحرك والدفاع عن البالد.12
 .10من حديث له من الطالبات الجامعيات بتاريخ 1979/04/12
 .11من كلمة مبناسبة االستفتاء العام بتاريخ 1979/3/24
 .12االستفتاءات .ج.1
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ويشري اإلمام الخميني إىل ذلك يف بعض كلامته ،بالقول :إذا ما كان الدفاع
واجباً عىل الجميع ،ينبغي أن تهيأ مقدمات الدفاع أيضاً ،من جملة ذلك موضوع
التدريب العسكري ،وتعليم فنون القتال ملن ال يجيدها ،فاألمر ليس بهذه
الصورة بأن يجب علينا الدفاع ولكن ال ندري كيف ندافع .بل يجب أن نتعلم
كيف ندافع.13..
ويتابع االمام ،قائالً :انني آمل  ،بفضل ما تحقق حتى االن بهمة الرجال
والنساء الرشفاء  ،ان توفق النسوة بتأييد الله تعاىل يف التعبئة العامة مبا يف ذلك
التدريب العسكري والعقائدي واالخالقي والثقايف وان تكمل الدورات التعليمية
والتامرين امليدانية العسكرية بنجاح وكفاءة تحقق تطلعات االمة االسالمية.
إن هذا االنتصار الذي تحقق لنا مدين لجهود النساء قبل الرجال إذ كانت
نساؤنا يف الصفوف األمامية.
ومل تكتف املرأة بدورها املبارش بل كان لها دور املحفز للرجل ليؤدي دوره
يف هذه النهضة :نحن نعترب نهضتنا مدينة للنساء .كان الرجال ينزلون إىل الشارع
إقتدا ًء بالنساء وهن حفزن الرجال ،وكان يف طليعة النهضة .إن مثل هذه املرأة
بإمكانها أن تنترص عىل قوة شيطانية عتيدة.
وعىل اهمية هذه االمورعمل االمام الخميني (قده) عىل مبدأ التفكيك لها،
وذلك بغرض تهشيم القوة املصطنعة لالستكبار وتقزميها مقابل االميان واالرادة
والعزمية واالخالص لدى افراد املجتمع ،ال سيام النساء االيرانيات اللوايت أبدين
صحوة مبكرة يف مواجهة االستكبار العاملي.وكانت لدروس وخطب االمام الراحل
االثر البليغ عىل الوعي املتقد لدى هذا القائد العظيم.
سبل املواجهة مع اإلستكبار:
ونالحظ ان معظم خطاباته كانت موجهة للنساء والرجال ويف خطابات
أخرى كان الحديث مو ّجه للمرأة فقط.
إخويت وأخوايت املسلمني ،إنكم تعلمون بأن القوى الكربى يف الرشق والغرب
تقوم باستالب كافة ثرواتنا املادية واملعنوية وترتكنا نعاين الفقر والتبعية
السياسية واالقتصادية والثقافية والعسكرية .فثوبوا إىل رشدكم بحثاً عن
بوعيتلكالخططاملشؤومة
شخصيتكماإلسالمية،التستكينواللظلم،وافضحوا ٍ
التي يرسمها الطامعون الدوليون وعىل رأسهم أمريكا)1979/9/29( .
إن الشعوب (النساء والرجال) إذا مل تتمتع مبثل هذه اليقظة وهذا االنسجام
فلتعلم أنها محكومة بتسلط الحكومات الفاسدة وأمريكا املجرمة وشتى القوى
الكربى)1982/6/13(.
الجامعة والبحث العلمي وخطورة املناهج املستوردة
تتزايد اعداد النساء يف الجامعات مام يجعل من املناهج التعليمية املسمومة
تأخذ هذا املتغري كهدف الحداث التغيري املخطط له.
وربط هذا املوضوع بوعي املرأة وصحوة املرأة غاية يف الخطورة لجهة
اضعاف الجانب الروحاين لديها ،فتصبح انتفاضتها ليس عىل عادات وتقاليد
املجتمع .من خالل تشكيل قالب الوعي لديها يف اطار التجربة والحس ،فاشارة
رسيعة اىل البحث العلمي وتثبيت املنهجيات املوصلة اىل نتائج مثبتة هي غالبا
تعتمدعىلاملنهجياتالتجريبيةوامليدانية،ومنهايتمتعميمالنتائج.وخطورتها
حسب املدارس الفكرية الغربية تضع نسقا للتفكري العلمي ونسفا لكل ما عداه
اضافة اىل كونها تجعل املدخل هو التشكيك واليقني ال يتم اال عرب الحس .
وهذا املوضوع ال ينفي تقدير االنجازات الغربية واالستفادة منها وتطويرها
ولكن بحذر ،فقد عرب عنها االمام الخميني:
إننا نرحب باإلنجازات التي حققها العامل الغريب ،ال الفساد الذي ينئ منه
 .13يف حديثه مبناسبة يوم املرأة املسلمة 1986/2/10

االمامالخميني
إن اإلسالم أنقذ
املرأة مام كانت علیه
يف الجاهلیة ،والخدمة
التي قدّمها اإلسالم
للمرأة خدمة عظیمة،
ال یتمتع الرجل مبثل
هذه الخدمة والعنایة،
أنتم ال تعلمون ما
كانت علیه املرأة يف
الجاهلیة وما أصبحت
علیه يف اإلسالم .قدم
اإلسالم خدمة النظیر
لها يف التأریخ للمرأة.

الغربيون أنفسهم» .وهنا يذهب االمام اىل امليادين الحقيقية للعلوم وهي
الجامعات باعتبارها البيئة للشابات والشباب ،فالجامعة االسالمية ال بد لها من
انتاج بنى تحتية لالدارة عىل املستوى التخصيص ،والعمل عىل الحد من نطاق
التبعية العلمية الشديدة لشبكة العلم املعارص املعقدة.
إعداد الكوادر والكفاءات املتالمئة :
وهذا سياق متصل مبا قبلها؛ فقد ابتليت الكوادر والكفاءات الجامعية
باالستعامر الفكري والتغرب والتأثر باالستهالك العلمي ،خالل سنني طوال من
هيمنة العلم والحضارة الغربية والتسلط االستعامري الغريب عىل مجتمعنا ،
حيث إ ّن الجامعة يف مجتمعنا واملجتمعات املامثلة له  ،مستهلك للمعلومات
املتخصصة التي ينتجها النظام املادي ،والغريب أنها تعتز مبحاكاة نتاجاتهم
والعمل عىل ترجمتها 14.
ومهام يكن من أمر  ،فإن املجتمع اذا ما أراد أن يقدّم فكرا ً جديدا ً ،و تعريفاً
حديثاًعن التنمية وحلولها العمل ّية يف سياق انتاج العلم والبنى التحتية الجديدة
تتحل
استنادا ً اىل اسس املبادئ اإللهية  ،فإنه مضطر المتالك كوادر وكفاءات ّ
بروح االستقالل واالكتفاء الذايت ،أو كام يصفها سامحة االمام :تكون قد انعتقت
من طوق النظرة التي تختزل العلم يف الرشق أو الغرب ،واتسمت باالضافة
اىل التخصص واملهنية ،بااللتزام ،واالميان الالزم ،وسجية الخدمة أيضاً ،من خالل
تفسري جديد ملعنى املعيشة والتنمية ،وتحديد نسبتهام اىل السعادة والقيم
املعنوية .
يتحدث اإلمام الخمیني حول مقام املرأة ومكانتها  :إن املرأة إنسان ،إنها
إنسان عظیم ومربّیة املجتمع ،ویرتبّی اإلنسان بأحضان تلك املرأة وسعادة
الدول وشقاوتها تتعلق باملرأة .وللمرأة دور عظیم يف املجتمع ،واملرأة مظهر من
مظاهر تحقیق الطموحات البرشیة .إن املرأة مربّیة النساء والرجال املحرتمین
الرقي واملعراج وأحضان املرأة مكان یرتبّی فیه
ومن املرأة يبلغ الرجل مدارج ّ
العظامء من الرجال والنساء (صحیفة اإلمام ،ج  ،7ص).
وتأخرت املرأة املسلمة عن أداء دورها الريادي اإلسالمي ،ولك ّنها متكّنت يف
العقود األخیرة من أن تع ّوض عن هذا التأخیر من خالل إعادة هویّتها اإلنسانیة
 .14االمام الخميني ،صحيفة النور ج .13
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واإللهیة وحضورها الفعال والب ّناء يف جمیع املجاالت االجتامعیة والسیاسیة،
فتقدّمت الرجل حاملة لواء الثورة اإلسالمیة يف إیران وأصبحت يف طلیعة
النهضات اإلسالمیة وحركة الصحوة يف الدول اإلسالمیة إلی حد التضحیة.
ويوضح اإلمام الخمیني ،يف هذا السياق  :إن للمرأة أبعادا ً مختلفة كام هو
الحال بالنسبة للرجل ولإلنسان بصورة عامة .إن هذه الصورة الطبیعیة أبخس
مرتبة لإلنسان بل أبخس مرتبة للمرأة وأبخس مرتبة للرجل .ولكن الحركة تبدأ
من املرتبة الدونیة حتی تصل إلی الكامل ،اإلنسان كائن متحرك یتح ّرك من
مرتبة الطبیعیة كنقطة بدایة لهذه الحركة حتی یصل إلی مرتبة الغیب يف
مرحلة ماوراء الطبیعة ویستمر حتی الفناء يف األلوهیة( .صحیفة اإلمام ج 7؛
ص  337و .) 338
واملالحظ يف كالم اإلمام الراحل وما یحمله من معاين رفیعة تجعل القاری
یتوقف متأمالً ،أنه ساوی بین املواهب الكامنة لدی الرجل واملرأة علی حد سواء
التحل بالصفات الحمیدة واملكانة املعنویة الرفیعة.
والتي متكّن اإلنسان من ّ

سوی العار وال یتوقع منها فعل يشء سوی إنجاب رجال شجعان للقبیلة .ويف
مثل هذه البیئة الفاسدة واملتوحشة جاء النبي األكرم (ص) لینقذ املرأة من
مستنقع تلك العادات والتقالید الجاهلیة .وتأریخ اإلسالم یشهد للرسول (ص)
احرتامه وتكریمه لهذا املولود الرشیف ،حتی یب ّین أن للمرأة مكانة عظمی يف
تقل عن الرجل شأناً إن مل تكن أعلی منه مرتبة .ومنذ ذلك
املجتمع ،وهي ال ّ
الیوم أصبح للمرأة حیاة تحیی فیها بالعز والفخر من خالل الدور الكبیر الذي
تؤدیه يف املجتمع( .صحیفة اإلمام ،ج  ،14ص .)316
یذكر اإلمام الخمیني يف هذا املجال ،إن اإلسالم أنقذ املرأة مام كانت علیه يف
الجاهلیة ،والخدمة التي قدّمها اإلسالم للمرأة خدمة عظیمة ،ال یتمتع الرجل
مبثل هذه الخدمة والعنایة ،أنتم ال تعلمون ما كانت علیه املرأة يف الجاهلیة
وما أصبحت علیه يف اإلسالم .قدم اإلسالم خدمة النظیر لها يف التأریخ للمرأة.
(صحیفة اإلمام  ،ج  ،4ص .)428 ، 427
مع ظهور اإلسالم وطرح املعتقدات والعقائد واآلراء واملواقف الجدیدة،

ووفق هذه الرؤیة ،یمكن اعتبار تقسیم اإلنسان إلی رجل وامرأة أو ذكر وأنثى
أبخس وأدنی نظرة إلی املجتمع اإلنساين .ويف املقابل وبنظرة أصولیة ميكن
القول إن جمیع الناس هم أوالد آدم وهم خلیفة الله بالقوة وما یمیّزهم عن
بعضهم هو الجهود واملثابرة يف سبیل تفعیل القابلیات الفطریة والوصول إلی
الكامل املطلوب وما يجنيه اإلنسان .
واملرأة والرجل يف رؤیة قائد الثورة اإلسالمیة الیختلفان أساسا يف املرتبة
اإلنسانية .هناك مسافة واحدة بین اإلسالم .كام أن هناك سلسلة من املراتب
املتدرجة ،وتجد الجنسیة معناها يف تحدید الوظائف يف الحیاة ولكن يف سیر
البرش كإنسان ال تؤثر الجنسیة بتاتاً( .ترصیحات قائد الثورة اإلسالمیة يف
ثالث اجتامع عقد حول مناقشة األفكار االستیراتیجیة مبحور املرأة واألرسة
.2012/01/04
دور التعالیم اإلسالمیة يف إرتقاء املرأة
والتعبیر الذي جاء علی لسان اإلمام الخمیني والذي یرصح بهبوط مكانة
املرأة يف الجاهلیة ،هو یحيك عن الواقع املریر املتمثل يف اعتبار املرأة كالحیوان
الذي ظهر بصورة إنسان ال یتعدى دورها سوی إرضاء الرجل والخیر يف وجودها

أصبح من املستحیل إنكار حقوق املرأة ومكانتها ویمكن مشاهدة ازدهار
هذه الرؤیة وارتقاءها يف فرتة الثورة اإلسالمیة املقدسة يف ظل القیادة الحكیمة
املتمثلة بشخص اإلمام الخمیني والسيد الخامنئي .تشیر إلی أن يف مكتب
التحل
اإلسالم ،بإمكان املرأة والرجل علی حد سواء ،الوصول إلی الكامل و ّ
بالقیم ،وأن الهدف من خلق اإلنسان یتمثل يف الوصول إلی الكامل اإلنساين
واكتساب الفضائل والصفات الحمیدة التي من املمكن أن یتحلّی بها أي
اإلنسان( .يف لقائه مع الطبیبات يف البالد .)1990/1/16
دل هذا علی يشء فإنه ّ
إن ّ
یدل علی اعتقاد اإلمام الراسخ يف التزام املرأة
املسلمة إزاء املجتمع اإلسالمي ،ذلك املجتمع الذي یتهدد يف أي لحظة من قبل
نفوذ املستكربين االنتهازیني ،الذين ال يفكرون سوی مبصالحهم ويف هذه الحالة،
تكمن مواجهة مثل هذه الوقائع يف الوعي واإلحساس باملسؤولیة الذي یجب
أن یتحلّی بها جمیع أفراد املجتمع السیام املرأة املسلمة.
املسؤولیة السیاسیة االجتامعیة ال تختص بالرجل دون املرأة
ويف رؤیة خاصة لإلمام الراحل ،یری أن التعهد االجتامعي واملسؤولیة
السیاسیة االجتامعیة التختص بالرجل دون املرأة بل هي مسؤولیة تقع عىل
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عاتقهام علی حد سواء .وعلی املرأة أن یكون لها حضور فعال يف املجتمع
وحضورها الیقترص يف البیت الذي یعترب مركزا ً للرتبیة والتعلیم ،ویؤكد أن دور
املرأة يف النظام دور استثنايئ وممتاز كام أن دورها يف الثورة كان ممتازا ً فدور
النساء مؤثر وال بدیل له وال شك أن هذه التجمعات وهذه املظاهرات العظیمة
مل یكن لها أثر وصدی لوال وجود املرأة فیها .ونشاهد يف بعض األمكنة كمدينة
مشهد املقدسة أن املظاهرات بدأت من املرأة أي أن الحركة الشعبیة العامة
كانت حركة نسائیة أعقبتها حركة قادها الرجال( .صحیفة اإلمام ،ج  ، 20ص .)6
لجمیع النساء حق يف الجمهوریة اإلسالمیة يف إیران ألنه ّن ساهمن يف الثورة
بل ك ّن يف الصدارة وألن الرجال كسبوا الشجاعة من النساء ومن مجاهدته ّن
تشجعوا .أنتم خدمتم اإلسالم وستسیرون علی هذا النهج( .صحیفة اإلمام ،ج
 ، 6ص .)501
إن املرأة يف عرصنا هذا أثبتت أنها يف املجاهدة واملثابرة مرافقة للرجل بل
تتقدّمه يف بعض األحیان .إن املرأة اإلیرانیة جاهدت إنسانیاً ومالیاً( .صحیفة
اإلمام ج  ، 7ص .)341
ویؤكد السيد الخامنئي حول دور املرأة يف فرتة الدفاع املقدس :يف هذه الفرتة
العصیبة أدت املرأة دورا ً استثنائیاً ،دور أ ّمهات الشهداء دور أزواج الشهداء
ودور املرأة الحارضة يف ساحات الحرب يف شؤون اإلسناد والدعم ويف بعض
األحیان يف العملیات العسكریة – وإين شاهدت يف قسم اإلسناد دور هؤالء
النساء من قریب– ح ّقاً كان دورا ً استثنائیاً .فكانت املرأة تنشط حتی يف قسم
العملیات العسكریة ،إن دور املرأة ال یمكن حرصه وعدّه يف هذه الكلامت وأنا
اعرتف وأق ّر أن أول من اكتشف دور املرأة هو اإلمام الراحل (ترصیحات قائد
الثورة اإلسالمیة يف ثالث اجتامع لألفكار االستیراتیجیة ،محوره املرأة واألرسة
.)2012/1/24
وقد دعا اإلمام الخمیني سائر نساء البلدان اإلسالمیة إلی االقتداء باملرأة
اإلیرانیة مشيدا بحضورها يف انتفاضة الثورة اإلسالمیة ويف فرتة الدفاع املقدس:،
سالم الله علی أرواح تلك النساء الاليت نلن درجة الشهادة يف الدفاع عن أرضه ّن،
وعلی جمیع النساء ممن یعملن يف املستشفیات واملستوصفات ویراعین
املعوقین واملرضی .وتحیة إلی جمیع األمهات الاليت فقدن أوالده ّن يف الحرب
وهن يشعرن بالفخر .ونبارك یوم املرأة للنساء امللتزمات يف الدول اإلسالمیة.
ونأمل أن تستیقظ املرأة من هذا السبات الصناعي الذي فرضه الغرب ولتتوحد
كلمته ّن يف إنقاذ املجتمع املخدوع وتهدي املرأة إلی السیر يف الوصول إلی
مكانتها املرتفعة ،علی أن تعترب املرأة يف سائر الدول اإلسالمیة من التحول
العظیم الذي شهدته املرأة اإلیرانیة يف ظل الثورة اإلسالمیة وتحاول يف إصالح
مجتمعها وبالدها حتی الوصول إلی الحریة واالستقالل املنشود ( .صحیفة
اإلمام ،ج  ، 14ص .)317
والشك ان املرأة والرجل یسیران جنباً إلی جنب نحو التقدّم والرقي ،کام
أدلی بذلك السیِّد عيل الخامنئي ،فاملرأة مکلّفة مبعرفة هویّتها اإلسالمیّة ضمن
الخصوصات
الخصوص ّیة النسائیة ،وهذا أمر فطري وطبیعي ،حیث أ ّن هذه
ِّ
متثّل قیمة کربی للمرأة ،وکذلك علیها أن تنطلق نحو القیم املعنویّة املتمثّلة يف
العبادة والزلفی نحو الخالق ومعرفة املعارف اإللهیّة املوصلة نحو العرفان ،کام
أ ّن علیها التقدّم عرشات الخطوات اجتامع ّیاًوسیاس ّیاً ،فال ترضخ للظلم واالنتهاك
خاصة ،ففي نهضتها وإفاقتها وصحوتها،
لحقوق اإلنسان عا ّمة وحقوق املرأة ّ
إفاقة ویقظة وصحوة لجمیع نساء العامل من بني جنسها ،و بهذا املنطلق تکون
کل امرأة يف هذا الوجود ،وهي أ ّن املرأة
داعیة وموصلة للرسالة التي تنتظرها ّ
موجود ح ّر صامد مقاوم.
فکلّام کانت الشعوب متیقظة عسکریّاً ،کان ذلك دلیل علی یقظتها الفکریّة

قائد الثورة
اإلسالم ّیة  :عندما
وصلتالنهضة
اإلسالم ّیة إلی مرحلة
الثورة  ،تقدّمت املرأة
إلی األمام مبا لها من
فهم طبیعي ملوقف
اإلسالم من جنسها
 ،ولهذا قال اإلمام
عم ما قال ،يف
 ،ونِ َ
کلمة له  :لو مل تشارك
املرأة يف هذه النهضة
ملا انترصت الثورة،
وبالتأکید  ،فإنّه لو ال
ذلك الحضور النسوي
الف ّعال يف الشوارع
واملسیراتالحاشدة
 ،ملا انترصت الثورة
اإلسالم ّیة.

والقلب ّیة ،واملعین له يف هذا املسیر ،کانت خطابات الس ّید القائد وقبله اإلمام
الخمیني ،الذي بسامعه یُضاف رصید ضخم من الق ّوة والثبات والصمود ،إلی
الصمود األصيل ،وکذلك یزید الحامس والشعور بالقدرة علی التغییر وعدم
العجز ،ملا شاهدناه يف شخص ّیة هذین العمالقین من التفوق العلمي والروحي،
ظل
الحق يف ّ
جسدا القدرة علی التغییر الشامل ملخلّفات الطاغیة ،وإقامة ّ
الذین ّ
دولة عرفت ماذا تنهج ،وکیف تسیر لتصل إلی املقصود.
فاأل ّمة اإلسالمیّة إذا جاهدت وسعت لتغییر املحتوی الداخيل والنفيس
يف نفوس أبناء األ ّمة ،کان ذلك طریقاً لوصولها إلی إصالح املحتوی الخارجي،
فالسعي لتغییر نفوس األفراد ،بأن یکونا أکرث قدرة وسیطرة علی الق ّوة
الشهوانیّة ،کان ذلك طریقاً ناجعاً لتغییر واقع األ ّمة وحالها لکال الجنسینّ ،إل
الصامدة والصحوة اإلسالم ّیة ،متی کانت املرأة واعیة
یصب حول املرأة ّ
أ ّن بحثنا ّ
علی شؤونها الداخل ّیة وساعیة إلصالحه ،وتغییره ،کان ذلك متهیدا ً للوعي علی
قضایاها و مصالحها الخارجیّة؟ حیث أ ّن الوعي علی تغییر املحتوی الداخيل
لدی املرأة ،بأن تسیطر علی الق ّوة الغضب ّیة ،والشهوان ّیة ،والخیال ّیة ،کان ذلك
سبباً لقربها من العزیز الحکیم ،وهذا القرب سبب لوعي املرأة علی قضایا
مم إعتادت علیها ،فکان سبیالً للمطالبة بحقوقها املنسیّة ،وطریقاً لتفتّح
أکرب ّ
ذهنها علی مطالب وحقوق أکرب ،وسبباً لتغییر الفکر الجاهيل القدیم الذیي
حق املرأة يف املطالبة بحقوقها ،أو اإلدالء برأیها ،أو املشارکة
ال یعترب مبرشوعیّة ّ
يف انتخاب رئیسها ،أو تسلّمها قیادة مرکز ما ،أو ترأسها يف وزارة ما ،وکأ ّن هؤالء
املعارضین بحقوق املرأة مل یکونوا مسلمین يف یوم ما ،أو آنّهم کانوا ،لکن
رسعان ما رجعوا للوراء من جدید  ،فها هو مؤسس الثورة اإلسالمیّة يف ایران،
اإلمام الخمیني ،ووارثه من بعده  ،الس ّید عيل الخامنئي ،قد نهضوا باملرأة عالیاً
الحق
الحق يف املشارکة بتفعیل املجتمع والنهوض به  ،کام للرجل ّ
 ،ومنحوها ّ
بالنهوض مبجتمعه عالیاً  ،ويف هذا الصدد ،قال قائد الثورة اإلسالمیّة يف خطاب
له  :عندما وصلت النهضة اإلسالم ّیة إلی مرحلة الثورة  ،تقدّمت املرأة إلی األمام
مبا لها من فهم طبیعي ملوقف اإلسالم من جنسها  ،ولهذا قال اإلمام  ،ونِع َم ما
قال ،يف کلمة له  :لو مل تشارك املرأة يف هذه النهضة ملا انترصت الثورة ،وبالتأکید
 ،فإنّه لو ال ذلك الحضور النسوي الف ّعال يف الشوارع واملسیرات الحاشدة  ،ملا
انترصت الثورة اإلسالمیّة.15
کام کانت تنادي الجمهوریّة اإلسالم ّیة اإلیران ّیة بشعارها املشهور « ال رشق ّیة
کل بقاع
وال غربیّة « ،حیث جذبت الشعوب إلیها ،و \کانت منارة الشعوب يف ّ
العامل ،فبهذا الشعار أرادت إیصال حقیقة إلی جمیع أنحاء العامل وهی  :أنّنا
ال نتّبع منوذج اإلتحاد السوفیتي ،وال منوذج الغرب األمریکي األورويب» ،فکان
مم جذب أمال أغلب الشعوب نحوها ،ومن بین هذه الشعوب ،النساء
هذا ّ
املؤمنات ،الصامدات ،املجاهدات ،السائرات علی درب السالفات من أقرانهن،
ففهمن ووعین أ ّن هناك قلباً للحقائق ،وأ ّن حکوماتها الجائرة ترید مساندة
ومؤصل قلب الحقائق يف العامل ،وهي الشیطان
مؤسسّ ،
ومعاضدة َمن هو ّ
االکرب» أمریکا» ،ويف هذا الصدد ،یقول قائد الجمهوریّة اإلسالم ّیة :إ ّن ما یُس ّمی
بالدیمقراطیّة يف قاموس العامل ،ویفتخر به الغرب ،ال وجود له مطلقاً يف أمریکا،
وإنجلرتا ،وحتّی يف فرنسا ،التي تعترب نفسها مهدا ً للدیمقراطیّة ،إلّ أ ّن الغربیین
دأبوا علی تغلیف أقبح الظواهر وعرضها يف إطار حسن ،کشأن أمریکا التّي هي
منوذج واضح لذلك.16
 .15عيل الخامنئي ،قدوتنا الصدّیقة الکربی فاطمة الزهراء ،ص. 90
نقال عن
العلمة املجلسی ،صً ،135
 .16ابوالفضل سلطان محمدي  ،آفاق الفکر السیايس عند ّ
املکاسب ج ، 2ص ،51املسألة.21
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االطـر النظـرية للثـورة
االسالميةوانجازاتها
السید یحیی یرثيب

تعریب :ح رسور

-1ماهیة الثورة و اطرها النظریة؟
لعل افضل و ابلغ مفردة للتعریف مباهیة الثورة االسالمیة هو عنوانها
االسالمي والذي یعني ان هذه الثورة كانت ثورة يف اطار التعالیم االسالمیة و
ان االسالم هو الذي كان یحدد مبادئها و اهدافها ،و اذا اردنا ان نلخص ماهیة
هذه الثورة فیمكننا ان نذكر هنا عدد من عنارصها املهمة.
الف -التوحید :یعني ان اساس املجتمع يف النظام االسالمي یكون قامئاً
علی اساس مبدأ التوحید ،فالتوحید بدوره یشكل دعامة كبیرة للمساوات بین
الناس و العدالة االجتامعیة .ففي نظام التوحید یكون جمیع الناس سواسیة
و متساویة و كلهم عباد الله و یكون هناك حاكم واحد للمجتمع الغیر و هو
الله عزوجل .و حتی ان فالسفة السیاسة قد توصلوا الیوم الی هذه النتیجة
الواضحة و هو ان الرشك مصدر جمیع املظامل واملصائب التي شهدها التاریخ ،
یعني ان جمیع الحكام الطغاة و املستبدین علی مر التاریخ قد استغلوا ظاهرة
الرشك للسیطرة و الهیمنة علی الناس .فالتوحید يف الرؤیة السیاسیة و الفلسفة
السیاسیة یعني تبیان و تحدید مكانة السلطة بشكل واضح و كمحور ألساس
جمیع العقائد .و التوحید یعني ان القدرة و السلطة لله عزوجل ،كام ان
التوحید یعني نفي جمیع االلهة االخری و نفي االلهة املزیفة و ازالتها من
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ان ادارة املجتمع
يف النظام االسالمي
له اسلوب و منهج
آخر و نحن نطلق
علی هذا االسلوب او
املنهج اسم( االمامة).
فاالمامة تتولی ادارة
نظام یرید ان یوفر
الراحة و االمان
لالنسان يف دنیاه و
آخرته

االرض .یقول فالسفة السیاسة( :ان عدم املساواة كان يف الغالب ذات طابع
دیني و ذلك الن حسب اعتقاد الناس آنذاك ان القدرة و السلطة كانت تفوض
من قبل الله عزوجل الی امللوك و كان ملك كل قوم یعترب رمز للقوة االلهیة
لذلك القوم ،و كان اله كل قوم یدعم قومه و شعبه فقط .و يف النتیجة كانت
االقوام و الشعوب االخری تعترب شعوب منبوذة و دون املستوی النها التحظی
بدعم و محبة و عنایة هذه االلهة .فكان (آمون) االله الخاص للمرصیین
و كان( آشور) اله نینوی ،و كان (مردوخ) او شمشون اله البابلیین و كان(
اهورامزدا) اله االیرانیین و كان (یهوه) اله بنی ارسائیل1.
اما بالنسبة لالسالم فقد اعلن بان دینه جاء لكافة البرشیة(وما ارسلناك اال
كافة للناس بشیرا ونذیرا) 2من هنا مل یكن خطابه موجه لشعب او قوم خاص
من البرشیة .و امنا كان یخاطب جمیع ابناء البرشیة كام كان الیفرق بین الناس
و كان الیعترب االنتامء الی قوم ما او قبیلة ما او عرق او لون ما معیارا ً لالفضلیة
و امنا كان یعترب التقوی فقط هو املعیار الوحید للتقرب الی الله عزوجل( ان
اكرمكم عندالله اتقاكم).3
العدل :هذا املبدأ یحدد القواعد و القوانیین االساسیة للحیاة االجتامعیة
للبرشیة وفقاً للتعالیم السامویة .فالعدل من صفات الباري عزوجل وهذه
الصفة الخاصة بالله الواحد االحد ینبغي ان تتجلی يف النظام االسالمي .من
هنا یعترب العدل و العدالة من احد الرشوط االساسیة للمرشفین علی ادارة
هذا النظام.
النبوة و االمامة :ان ادارة املجتمع يف النظام االسالمي له اسلوب و منهج
آخر و نحن نطلق علی هذا االسلوب او املنهج اسم( االمامة) .فاالمامة تتولی
ادارة نظام یرید ان یوفر الراحة و االمان لالنسان يف دنیاه و آخرته .فالهدف
االول لالدارة يف النظام القائم علی مبدأ النبوة و االمامة هو ترتیب و تنظیم
دنیا الناس بصورة عامة و من ثم تجعل هذا التنظیم و هذا الرتتیب الدنيوی
متهیدا ً لتنظیم حیاته االخرویة یعني ما بعد مامته .فاالمامة من اجل تأمین
السعادة االخرویة لالنسان تضع الحیاة الدنویة يف مسیر االهتامم و التقرب
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الی الله عزوجل ،حیث ان تنظیم سلوك و عالقات الناس مع بعضهم یكون
بعیدا ً عن الظلم و العدوان و هذا بدوره یجعل الناس یبتعدون عن الفحشاء
و املنكر .یقول ابن خلدون بهذا املعنی :ان الخصوصیة االساسیة للسیاسة
الرشعیة هي ان مصدرها من الله عزوجل وان الله یرید مصلحة الجمیع يف
الدنیا و االخرة و یجعل املصالح الدنیویة مقدمة ووسیلة للوصول الی املصالح
االخرویة4.
 -2رؤی سامحة االمام و سامحة القائد حول اللیربالیة الدیمقراطیة و
مستقبلها؟
لدینا هنا موضوعیین ،االول موضوع ابداء الرأي حول النظام اللیربايل
الدیمقراطي و االخر حول مستقبل هذا النظام..
نحن قد تحدینا الغرب و الرشق يك یكون لنا نظام ال اشرتايك و شیوعي
رشقي و ال لیربايل دیمقراطي غريب ،فعلامء الدین و املثقفین علی الصعید
الدیني یعتربون الغرب مجتمعا غریبا عن ذاته و مجتمعا غارقا يف القضایا
املادیة و الشهوانیة ومجتمعا معرضاً عن ذكر الله ،كام یعتربون الرشق مجتمعاً
غارقاً يف الفكر وااللحاد و نظامه نظام الینسجم مع الفطرة االنسانیة.
نحن كنا نبحث عن مجتمع یضم جمیع محاسن الرشق و الغرب ،و ان
الیكون فیه اي من االشكاالت و النواقص والسلبیات املوجودة فیهام ،و ذلك
النه من وجهة نظرنا انه ال الشیوعیة و ال االنظمة الرأساملیة یمكنها ان تحقق
او توفر السعادة الحقیقیة لالنسان والبرشیة و امنا كالهام( الرشق املاركيس و
الغرب الرأساميل) یسوقان االنسان نحو الدمار ،يف حین ان الحكومة الدینیة
تحرر الجمیع :یعني تحرر االنسان من الظلم و االستعامر و االستغالل يف
هذه الدنیا كام تحرر و تنفذ االنسان من املآيس و التعاسة و العذاب الهي
يف االخرة.
یقول بوبر( :قال ترششیل يف وقت ما بان الدیمقراطیة اسوأ انواع الحكم.
و ما عدا بعض االشكاالت االخری التي هي أسوأ من ذلك فان الدیمقراطیة
بحد ذاتها لیست شیئاً جیدا ً..فالدیمقراطیة وسیلة لالجتباب من الطغیان
واالستبداد وهذا هو كل املوضوع ..من هنا یمكن توجیه النقد الی النظام
اللیربايل الدیمقراطي من جوانب عدیدة .و االمام الخمیني ایضاً مثل الكثیر
من العلامء كان قد انتقد النظام اللیربايل الدیمقراطي و كانت لدیه اعرتاضات
اساسیة علیه .یقول سامحته يف هذا املجال:
(ینبغي ان نتحرك و نترصف وفقاً ملیزان العدل وسنفَّهم اولئك( الرشق
و الغرب) ما هو معنی الدیمقراطیة؟ فالدیمقراطیة الغربیة فاسدة و
الدیمقراطیة الرشقیة فاسدة ایضاً).
و من ارضار اللیربالیة الدیمقراطیة و سلبیاتها یمكن االشارة الی هذین
االمرین
-1السأم من الدنیا.
-2السأم من السیاسة.
اوالً :ان العلم وسلسلة املفكرین املثقین من خالل اعتبار الحس والتجربة
هي املحور و اعتبار االرباح و الشهوات معیارا ً لالصالة قد جعلوا البرشیة تكره
الدنیا .بحیث ان نفس هؤالء العلامء تركوا واجبهم و مل یعودوا یبادروا بتثقیف
وتوعیة الناس .ان تفوق سیاسة االنظمة الرأساملیة جعلت املفكرین ینسون
اهدافهم .فكام یعرف ان هدف املفكر املثقف واصحاب االفكار النیرة هو
انقاذ جمیع ابناء البرشیة و لیس انقاذ قوم او قبیلة او شعب خاص .لكن یبدو
و كأن املفكرین الغربیین الیفكرون باالخرین ویبدو وكأن االنسان بالنسبة
لهم یعني االنسان الغريب و كأن املجمتمع یعني املجتمع الغريب الغیر!
ان رسالة املفكرین هي انقاذ من یجهل االمور من اي شعب و من اي مكان

كان لكن مع االسف ان تیار املفكرین و املثقفین الغربیین الیوم الیعیر اي
اهمیة للقضایا واملشاكل التي تجري حولهم او التي تجري يف البلدان االخری.
واما عن مستفبل النظام اللیربايل الدیمقراطي فبام ان جمیع املفكرین
یعرتفون بكرثة سلبیاته فمام الشك فیه ان مثل هذا النظام سیزول ویحل محله
نظام افضل ،واذا متكنا نحن من التعریف بنظامنا االسالمي بشكل صحیح وان
نطبقه يف مجتمعنا كقدوة ومنوذج فأنه سیكون بال شك بدیال جیدا للنظام
اللیربايل الدیمقراطي .

قد تحدینا الغرب
و الرشق يك یكون
لنا نظام ال اشرتايك
و شیوعي رشقي و
ال لیربايل دیمقراطي
غريب ،فعلامء الدین و
املثقفینعلیالصعید
الدیني یعتربون الغرب
مجتمعا غریبا عن
ذاته و مجتمعا غارقا
يف القضایا املادیة و
الشهوانیةومجتمعا
معرضاً عن ذكر الله،
كام یعتربون الرشق
مجتمعاً غارقاً يف الفكر
وااللحاد و نظامه نظام
الینسجم مع الفطرة
االنسانیة

-3اهم التحديات التي واجبهام االمام خميني و االمام الخامنايئ بعد انتصار
الثورة االسالمية يف داخل البلد و خارجه؟
 علی الصعيد الداخيل كان سامحة االمام و سامحة القائد املعظم يبذالنجهودهام علی صعيدين!
الف :لصيانة النظام امام التهديدات و املؤامرات ،فاالمام الخميني ره) قد
صمد أمام جميع املؤامرات والتهديدات و املخاطر وصان هذا النظام الفتي
من رش املؤامرات املختلفة للرشق والغرب .
ب :علی صعيد تنفيذ القيم و تطبيق القيم االسالمية بشكل عميل يف جميع
مرافق الحياة الفردية و االجتامعية للناس.
 اما علی الصعيد الخارجي فكانت اهم التحديات التي يواجهام االمام ومحاوالته تصب يف مجالني.
الف :تقديم االسالم الی العامل؛ فاالمام بأسلوبه و نهجه الخاص قد قاد
الثورة الی النرص بشكل ترك تأثريا ً يف رشق العامل و غربه  ،بحيث بدأ الكالم
و الحديث يدور والول مرة حول النظام االسالمي  ،و بدأت االنظار و االفكار
تتجه صوب االسالم و القرآن يف مختلف ارجاء العامل .و قام االحرار يف العامل
بدراسة هذه الثورة دراسة دقيقة ويف النتيجة حظیت الثورة االسالمية مبكانه
جيدة علی الصعيد العاملي.
ب -دعم الحركات االسالمية علی املستوي العاملي :ان االمام رحمة الله
عليه و كذلك سامحة القائد املعظم قد دعام النهضات والحركات االسالمية
وكذلك الحركات التحررية الی درجة انه تم ادراج هذا املوضوع يف الدستور
ايضاء حيث جاء يف الفصل العارش املادة الرابعة والخمسون بعد املائة ماييل:
تعترب جمهورية إيران اإلسالمية سعادة اإلنسان يف املجتمع البرشي كله
قضية مقدسة لها ،وتعترب االستقالل والحرية وإقامة حكومة الحق والعدل حقًا
لجميع الناس يف أرجاء العامل كافة ،وعليه فإن جمهورية إيران اإلسالمية تقوم
بدعم النضال املرشوع للمستضعفني ضد املستكربين يف أية نقطة من العامل،
ويف الوقت نفسه ال تتدخل يف الشؤون الداخلية للشعوب األخرى.
 -4تأثري الثورة االسالمية علی حركات املقاومة.
 بعد انتصار الثورة االسالمية ظهرت يف الكثري من البلدان االسالميةاتجاهات جديدة الحياء الدين االسالمي و اقامة انظمة اسالمية .طبعاً قبل
انتصار الثورة االسالمية كانت هناك نشاطات ايضاً مثل النشاطات التي كان
يقوم بها اخوان املسلمني يف مرص و كذلك نشاطات بعض االحزاب يف بلدنا و
البلدان االسالمية االخری ..و كانت جميع هذه االحزاب تتحرك باتجاه واحد
و هو ان یأيت الی الحكم و السلطة حكومة تقوم برعاية و تطبيق االحكام
االسالمية  ،لكن بعد انتصار الثورة االسالمية اصبحت هذه االحزاب تطالب
با قامة نظام اسالمي كام اصبح هدف حركات التحرر االسالمية هذه هو ان
تتمكن يف یوم ما من اقامة و تطبيق النظام االسالمي يف بلدها و مجتمعها
و حتی ان بعض البلدان قامت بتسمية نظامها بالنظام االسالمي لكن يف
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الحقيقة و الواقع مل يكن نظامها اسالمي .كام ينبغي ان نذكر بان انتصار الثورة
االسالمية قد ساعد املقاومة الفلسطينیة يف مواصلة كفاحها و صمودها ضد
الكيان الصهيوين و ان تهدد مكانة ارسائيل و وجوده و ان تزلزل هيبة و هيمنة
القوی العظمی امام الحركات التحررية.
 -5دور سامحة االمام (ره) رسامحة القائد املعظم يف ادارة االزمات؟
ان النظام الذي كنا نطالب به الميكن وضعه ال يف اطار االنظمة الشيوعية
املاركسية للرشق وال يف مسري املجتمعات الليربالية الدميقراطية الغربية ،اضافة
الی ذلك ان نظامنا قد انبثق ملنافسة كال القطبني الرشقي والغريب ومل يكن له
اين نيّة ملساوتهام او التسليم امامها .و لو ان ذلك الرجل القروي او تلك املراة
القروية املؤمنة و ذلك الصبي املتحمس يف املدينة كانوا يجهلون هذا االمر اال
ان قادة الرشق والغرب كانوا قد ادركوا ذلك االمر بدقة.
و قد ابدي بريجنيف رئيس االتحاد السوفيتي و االمني العامل للحزب
الشيوعي يف تقريره الذي قدمه الی املؤمتر الرابع و العرشين للحزب الشيوعي
 ،قلقه ازاء هذا النظام (نظام الجمهورية االسالمية) الذي يختلف عن بقية
االنظمة و قال( :لقد اصبحت حدودنا الجنوبية معرضة للتهديد! و قد ابدت
بعض البلدان الرشقية اهتامماً كبريآ بالقوانني االسالمية  ...ولعل عودة الحياة
ايل االسالم تكون اهم حادثة سياسية يف هذا القرن – و ان املناطق املسلمة
يف االتحاد السوفيتي التي كانت هادئة حتی االن لها حدود مشرتكة مع ايران
و افغانستان ،و من املمكن ان يتجاوز الحامس و املد الديني للثورة االسالمية
االيرانية حدوده الجغرافية ()5
علی صعيد آخر كان السيايس االمرييك املعروف هرن كسينجر يری ان بلدان
الخليج الفاريس ويف الواقع مصالح امريكا والغرب تواجه خطرين حقيقيني هام
خطر و تهديد الثورة االسالمية واالخر هو خطر االتحاد السوفيتي اذ كان
يقول:
(ان الخطر والتهديد املبارش للثورة االسالمية قد طغی علی الخطر و
التهديد الطويل اآلمد لالتحاد السوفيتي6)...
تأسيساً علی هذه االستنباطات كانت قيادة االمام الخميني (ره) و قيادة
مرشد الثورة االسالمية تواجه تحديات كثرية و كانت تحصل هناك ازمات
عديدة بداية من الخالفات الداخلية الی الحرب املسلحة لالحزاب و الحرب
املفروضة التي شنها صدام علی ايران ..االّ ان االمام الخميني (ره) و قائد
الثورة املعظم قد متكنا من مواجهة هذه التحديات والتقوق عيل جميع هذه
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املشاكل واالزمات بحكمة متناهية .
 ممهدات تنامي و تكامل االمة الواحدة مع انتصار الثورة االسالمية تم االهتامم مبوضوع الوحدة االسالمية اكرثمن ذي قبل ورغم ان االعداء ادركوا هذا االمر برسعة و بدأوا بالعمل ملواجهة
الثورة االسالمية و التصدي لها ،االّ ان االمام الخميني (ره) كان يؤكد دامئا علی
االمكانيات الهائلة للمسلمني ،فاالمكانيات التي ميتلكها املسلمون رغم اهميتها
الكبرية مل يتم االهتامم بها بشكل جدير ،اضافة الی انه قد توفرت فیام بعد
امكانيات جديدة اخری لهم ايضا لكنهم مل يكونوا يستغلونها ايضاً و هنا اتطرق
قليال الی بعض هذه االمكانيات.
-1كانت للمسلمني امكانيات قبل ذلك لكنهم مل يكونوا يستغلونها و
یستفیدون منها اذ كان املسلمون من حیث معامل و مؤرشات القوة و القدرة
یحظون مبكانة جیدة يف العامل و من هذه املعامل و املؤرشات هي:
الف :عدد السكان الذي یعادل خمس سكان العامل ،یعیش  65باملئة منهم
يف اسیا و  25باملئة يف البلدان العربیة و  10باملئة يف بلدان افریقیا و كان
العامل االسالمي یضم بلدان عدیدة مكتظة بالسكان مثل اندونیسیا( حوايل 180
ملیون نسمة آنذاك )و باكستان و بنغالدش و مرص و ایران و تركیا.

ان النظام الذي
كنا نطالب به الميكن
وضعه ال يف اطار
االنظمةالشيوعية
املاركسية للرشق وال
يف مسري املجتمعات
الليرباليةالدميقراطية
الغربية ،اضافة الی
ذلك ان نظامنا قد
انبثق ملنافسة كال
القطبنيالرشقي
والغريب ومل يكن له
اين ن ّية ملساوتهام او
التسليمامامها

ب :یضم العامل االسالمي  50باملئة من املناطق االسرتاتیجیة يف العامل حیث
تقع سبعة مناطق اسرتاتیجیة ضمن اهم  14منطقة اسرتاتیجیة يف العامل يف
املناطق االسالمیة و هي :مضیق هرمز ،مضیق االبسفور ،مضیق باب املندب،
قناة السویس ،قناة داردانل ،وقناة ماالكا و مضیق جبل الطارق.
 -2االمكانیات التي ظهرت فیام بعد مثل:
تطور مستوی التعلیم يف العامل االسالمي و توفر الفرصة للمسلمین لدرك و
فهم االسالم بصورة افضل و اوضح.
حصول املسلمون علی خربة من التطورات التي حدثت يف الحیاة السیاسیة
و االجتامعیة للبلدان االخری و التي یمكنها ان تلهم املسلمین القوة و
الشجاعة لالتجاه نحو اقامة نظام اسالمي.
انتشار اجهزة االتصاالت العامة التي وفرت للمسلمین امكانیة اكرث لالتصال
ببعضهم البعض و ان یتحركوا و یتجهوا نحو هدف واحد.
فقد كانت جمیع محاوالت االمام الخمیني و كذلك مرشد الثورة االسالمیة
هو ان یطلع املسلمون علی امكانیاتهم و قدرتهم و ان یعوا مالدیهم من
امكانیات و ان یوصلوا املسلمین من خالل توحیدهم الی املكان الالئق بهم.و
قد طرح موضوع الوحدة االسالمیة يف دستورنا ایضاً ،حیث جاء يف املادة
الحادیة عرش (:بحكم اآلية الكرمية (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم
فاعبدون) يعترب املسلمون أمة واحدة ،وعىل حكومة جمهورية إيران اإلسالمية
إقامة كل سياستها العامة عىل أساس تضامن الشعوب اإلسالمية ووحدتها،
وأن تواصل سعيها من أجل تحقيق الوحدة السياسية واالقتصادية والثقافية
يف العامل اإلسالمي..
املصادر:
کائتونا موسکا ،املصدر السابق –ص346
القرآن الکریم،سورة سبأ االیة28
القرآن الکریم،سورة الحجرات االیة 13
ابن خلدون ،عبد الرحامن،املقدمة ،ص275و343
نرشة الصحافة العاملیة،العدد الخامس نقال عن مجلة فیغارو ص 186
-16،کانون الثانی
نرشة الصحافة العاملیة،العدد  30نقال عن الدستور.بریطانیا 1982/6/5م

قضية معاصرة
العلمانية وعالقتها بقضية المرأة
فؤاد عبدالكريم

نبذت أوربا الدين واألخالق ،وأصبحت القيم العليا عندها هي املصلحة
وحدها ،ألن الدين الذي نبذته أوربا حني قامت علامنيتها ،مل يكن حقيقة
الدين املنزل من السامء ،بل كان بقايا الدين املتناثرة يف بعض مجاالت الحياة
االوربية ،أو يف أفكار الناس ووجدانه .فمثال ،كان مفهوم دعوى (تحرير املرأة)
– السائد يف أوربا – يؤكد أن عىل املرأة أن تنبذ الدين لتحصل عىل حقوقها،
فإذا مل تنبذ الدين ،فلن تحصل عىل هذه الحقوق.
وهكذا أرادوا من املرأة أن تتحرر من دينها ،ومن رشفها ،ومن قيمها ،حتى
يتهدم بيتها ،ومن ثم يتهدم املجتمع ،وتنترش الفوىض والرذيلة ،ومل يكتفوا
بذلك ،بل أرادوا أن يهدموا املجتمع املسلم – وذلك من خالل الذين تربوا
عىل موائدهم ورشبوا من ألبانهم – فقاموا بدورهم خري قيام ونفذوا تعاليم
اسيادهم ونرشوا الفساد يف األرض ،وادعوا أن اإلسالم ظلم املرأة إىل غريها من
الدعاوى الباطلة.
ومن أمثلة هؤالء (رفاعة الطهطاوي) ،فكل ما كتبه إمنا هو صدى لتفكري
أوربا – وبخاصة فرنسا  ، -وأفكاره تظهر – ألول مرة – يف املجتمع املسلم ،فقد
وضع البذور ،من أجل األخذ بنظم الغرب العلامنية ،ثم تع ّهد هذه من جاء
بعده بالسقي والرعاية ،حتى منت ورضبت جذورها يف األرض.1
 .1اإلسالم والحضارة الغربية \ محمد محمد حسني ص 18،19

وصل الحال بحرية
املرأة الشخصية إىل
رفض الزواج كنظام
يف بناء األرسة ،وإيثار
العالقةاملؤقتة
بني الرجل واملرأة
عىل السن واإلقامة
املستمرة،ومامرسة
العالقةالجنسية
بينهام ،يك تبتعد كلية
عن قيود الطالق
املعقدةهناك،
وهي التي تفرضها
املجتمعات الغربية يف
األحوالالشخصية

(فألول مرة يف البيئة املسلمة نجد كالماً عن الحرية بوصفها األساس يف
نهضة أية أ ّمة ،ويف تقدمها ،...ثم نرى – بعد ذلك – كالماً كثريا ً عن املرأة،
الشك أنه من وحي الحياة االجتامعية األوربية ،مثل :تعليم البنات،ومنع تعدد
الزوجات ،واختالط الجنسني).2
وكذلك من هؤالء3من يف مقال أسامه (ردة يف عامل املرأة) 4يهاجم فيه
املرأة املسلمة ،ويهاجم الدين واملتدينني ،ويدعو فيه املرأة املسلمة إىل خلع
الحجاب ،وإلقائه يف البحر ،ليصبح نسياً منسياًّ!! ،كام يدعو املرأة املسلمة إىل
محاكاة املرأة الغريبة يف كل ما تأيت وما تذر.5
فالقضية – إذن – ليست تشكيكاً وشبهات ،بل سلخ وعلمنة واجتثاث،
ثم محاولة لإلذابة يف كيان آخر وثقافة مغايرة ،هي العلامنية التي يرون أنها
األحدث واألرقى.6
وكانت بعض الجوانب االجتامعية تحكمها أعراف مستمدة من روح
الدين ،ومن ذلك :الحفاظ عىل األرسة ،والزواج البكر ،وقوامة الرجل وقيامه
باإلنفاق ،واستقرار املرأة يف بيتها وتف ّرغها لألمومة وتدبري املنزل ورعاية النشء،
ومحافظتها عىل ع ْرضها قبل الزواج وبعده ،واعتبار ذلك جزءا ً من مقومات
االرسة وركناً أساسياً من أركانها ،والتعاون بني أفراد املجتمع ،..وما إىل ذلك من
العالقات اإلجتامعية القامئة عىل وصايا الدين ،ولكن ذلك كله مل يرق العداء
الدين فقرروا تغيريه ،وإنشاء بديل منه ال يقوم عىل أساس الدين.
كان التغيري يف املبدأ هو تغيري(السند) ،أو(املنبع) ،مع محاولة املحافظة عىل
يشء من االخالق ،أي البحث عن منبع آخر للقيم االجتامعية غري الدين ،فليكن
هو(الطبيعة) ،أو ليكن هو (النفس اإلنسانية) ذاتها ،املهم أال يكون املرجع
الذي تستمد منه القيم هو الوحي الرباين.
ولكن القيم مل تكن لتستمر يف فاعليتها بعد أن تنقطع عن معينها
الحقيقي ،وهو الدين والوحي الرباين  ، -ثم إن الهزات العنيفة التي أحدثتها
الثورة الصناعية يف أوربا جاءت والقيم مهتزة بالفعل ،قامئة عىل غري أساس
حقيقي يقيها من الهزات ،فإذا انهارت هذه القيم رسيعاً فال عجب ،وإذا أفلح
املفسدون يف هدمها بوسائلهم الرشيرة بعد أن استعصت عليهم خالل عدد
يتطاول من القرون ،فال عجب كذلك ،...فالجدار القائم عىل غري أساس ينتظر
من يهزه ليسقط إذا مل يتداع من تلقاء نفسه ،بينام الجدار القائم عىل أساس
متني ال يتزلزل إال بالجهد الجهيد.7
قضية حقوق املرأة يف العامل اإلسالمي:
لقد ركّز أعداء اإلسالم عىل قضية حقوق املرأة – وهم يعلمون أنها دعوى
باطلة  ، -ألنهم يعلمون نتائجها املتعددة ،التي منها:
الطعن يف الرشيعة ذاتها ،ألنها سبب احتقار املرأة بزعمهم. نرش اإلباحية واالنحالل يف املجتمع اإلسالمي. القضاء عىل األرسة ،ومن ثم تجهيل النشء بدينه ،وتربية أبناء اإلسالمكام يشاؤون.
لقد كان مفهوم حقوق املرأة يف أوربا مرتبطاً بتحريرها من الدين ،فإذا مل
تنبذ الدين ،فلن تحصل عىل هذه الحقوق ،وروج لهذا املفهوم بعض املبتعثني
إىل أوربا .
وهكذا نجحت العلامنية يف إفساد املرأة املسلمة وإشاعة الدياثة يف
 .2أصول الفكر العريب الحديث عند الطهطاوي \ محمود فهمي حجازي ص 64،65
 .3وهو الدكتور(زيك نجيب محمود)
 .4نرش هذا املقال بصحيفة (األهرام) – العدد الصادر يف 1404/7/9هـ املوافق 1984/4/9م.
 .5انظر:صحوة يف عامل املرأة/عبدالحي الفرماوي،ص.3
 .6وسائل مقاومة الغز والفكري/حسان محمد حسان،ص.56
 .7مذاهب فكرية معارصة/محمد قطب ص .477

العدد 228

15

قضية معاصرة

املجتمع ،فوضعت املخططات املاكرة لهدم املجتمعات اإلسالمية – وينطبق
هذا األمر عىل املطالبني باملساواة بني الجنسني يف الخروج إىل العمل ،ويف كافة
مناحي الحياة ،وهذه الدعوة العلامنية أعقبتها فتنة عظيمة فانحرس الحجاب،
وع ّم السفور واختلط الرجال بالنساء بحجة زمالة التعليم والعمل ،وأصبحت
األخالق يف خطر عظيم ،وانحلت األرس ،وضاع األوالد.
إن ما يريده أعداء اإلسالم اليوم ،هو سلب املرأة كرامتها وانتزاع حقوقها.
إن أعداء اإلسالم اليوم – بل أعداء اإلنسانية من الكفار واملنافقني والذين
يف قلوبهم مرض ،أغاظهم ما نالته املرأة املسلمة من كرامة وعزة وصيانة يف
اإلسالم ،ألن أعداء اإلسالم من الكفار واملنافقني يريدون أن تكون املرأة أداة
تدمري ،وحبالة يصطادون بها ضعاف اإلميان وأصحاب الغرائز الجانحة ،بعد أن
يشبعوا منها شهواتهم املسعورة ،كام قال الله – تعاىل : -النساء 27
والذين يف قلوبهم مرض من املسلمني يريدون من املرأة أن تكون سلعة
رخيصة يف معرض أصحاب الشهوات والنزعات الشيطانية ،سلعة مكشوفة
أمام إعينهم يتمتعون بجامل منظرها أو يصلون منها إىل ما هو أقبح من ذلك.
ولذلك حرصوا عىل أن تخرج من بيتها لتشارك الرجال يف أعاملهم جنباً إىل
جنب ،أو لتخدم الرجال ممرضة يف املستشفى ،أو مضيفة يف الطائرة ،أو دارسة
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يقول أحد العلامء
الغربيني (( :اإلسالم
هو الدين الوحيد بني
جميع األديان الذي
أوجدبتعاليمهالسامية
عقبات كثرية تجاه ميل
الشعوب إىل الفسق
والفجور،ويكفيه
فخراً أنه قدس النسل
وعظمه ،لريغب الرجل
بالزواج ،ويع ّوض عن
الزىن املح ّرم رشعاً
وترشيعاً ،وإن اإلسالم
حل – بعقلية
قد ّ
عالية عادلة – أغلب
املسائلاالجتامعية
التي مل تزل إىل اآلن
رشعي الغرب
تشغل م ّ
بتعقيداتها))

أو مد ّرسة يف فصول الدراسة املختلطة ،أو ممثلة يف املرسح ،أو مغنية ،أو
مذيعة يف وسائل اإلعالم املختلفة ،سافرة فاتنة بصورتها وصوتها.
وبسبب هذه اإلجراءات الخاطئة تخلت النساء عن وظيفتهن الحقيقية يف
البيوت ،مام اضطر أزواجهن إىل جلب الخادمات األجنبيات لرتبية أوالدهم
وتنظيم شؤون بيوتهم ،مام سبب كثريا ً من الفنت وجلب رشورا ً عظيمة.8
كام وصل الحال بحرية املرأة الشخصية إىل رفض الزواج كنظام يف بناء
األرسة ،وإيثار العالقة املؤقتة بني الرجل واملرأة عىل السن واإلقامة املستمرة،
ومامرسة العالقة الجنسية بينهام ،يك تبتعد كلية عن قيود الطالق املعقدة
هناك ،وهي التي تفرضها املجتمعات الغربية يف األحوال الشخصية.9
نقد عالقة العلامنية بقضية املرأة:
وعىل الرغم من تلك الدعوات نجد بعض األصوات داخل املجتمعات
الغربية قد أجهدها املسار غري الطبيعي للفطرة اإلنسانية يف قضية املرأة،
فعبت عن واقعها الداخيل مبوضوعية ،فتقول إحدى السيدات الغربيات(( :ال
ّ
أحد يصدّق أين – بالفعل – اخرتت البقاء بجوار طفيل وفضّ لت هذه عىل
الجمع بني العمل والبيت ،ورمبا اكون موضة قدمية ،ولكن يوماً ما سيعترب
اآلخرون أن قراري بتكريس ذكايئ وحيويتي و قدريت عىل االبتكار من أجل
طفيل أمرا ً طبيعياً)).ثم تستطرد الكاتبة معللة رضورة وجودها يف البيت يف
أبلغ تعبري فتقول ((:ليس هناك مدرسة يف العامل يف حاجة إ ّيل ،مثل حاجة
أطفايل إ ّيل)).10
يقول أحد العلامء الغربيني(( :11اإلسالم هو الدين الوحيد بني جميع
األديان الذي أوجد بتعاليمه السامية عقبات كثرية تجاه ميل الشعوب إىل
الفسق والفجور ،ويكفيه فخرا ً أنه قدس النسل وعظمه ،لريغب الرجل بالزواج،
حل – بعقلية عالية
ويع ّوض عن الزىن املح ّرم رشعاً وترشيعاً ،وإن اإلسالم قد ّ
رشعي الغرب
عادلة – أغلب املسائل االجتامعية التي مل تزل إىل اآلن تشغل م ّ
بتعقيداتها)).
عالقة العلامنية بقضايا املرأة يف املؤمترات الدولية:
إن عالقة قضايا املرأة ،وحل مشاكلها ،ونيلها لحقوقها - ،املدنية ،واألخالقية،
واالجتامعية ،واألقتصادية ،والسياسية ،والصحية  ..وغريها من الحقوق –
بالعلامنية التي تفصل هذه القضايا والحقوق عن الدين ،يظهر جلياً يف مناقشة
هذه القضايا يف املؤمترات الدولية التي يرشف عليها الغرب ،ممثالً بهيئة األمم
املتحدة  ، -فجميع قضايا املرأة التي نوقشت يف هذه املؤمترات مل يكن للدين
فيها ذكر ،وإمنا دينهم الذي يستندون إليه يف حل مشاكل املرأة ،واملطالبة
بحقوقها – من وجهة نظرهم – هو دستور هيئة األمم املتحدة وميثاقها12
 الذي أبرم يف سان فرانسيسكو بتاريخ(1364/7/16هـ 1945/6/26 -م) ،وماتبعه من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان – الذي أعلن يف عام(1367هـ1948م). 13

 .8تنبيهات عىل أحكام تختص باملؤمنات/صالح بن فوزان الفوزان ص 5،6
 .9انظر :الفكر اإلسالمي واملجتمع املعارص/محمد البهي ص 196وما بعدها ،ومجلة الدعوة
العدد (،)1344بتاريخ .1412/12/3
 .10انظر :رسالة املرأة بني منهج اإلسالم وإسقاطات العلامنية/حسني محمود جادالكريم ص 62
كال)نقال عن :سقوط العلامنية/أنور الجندي ص .197
ً
 .11اسمه(بولدي
 .12انظر:هذا الدستور يف موقع األمم املتحدة عىل الشبكة العنكبوتية – اإلينرتنت – وعنوانه:

http:www.un org\arabic\aboutun\charter\charter

 .13اعتمد هذا اإلعالن ونرش بقرار الجمعية العامة رقم 217ألف(د – ،)3املؤرخ يف  10كانون
األول/ديسمرب1948م .انظر:حقوق اإلنسان يف اإلسالم/محمد الزحييل ص ،393وحقوق اإلنسان/
محمود بسيوين وآخرون ج1ص 17

قضية معاصرة
عمل المرأة بين التصور اإلسالمي والتصور الغربي
محمد الفقي

عمل املرأة يف التصور الغريب:
البنت عند الغرب إذا بلغت س ّناً معينة وهو يف الغالب سبعة عرش عاماً
ال يصبح لزاماً عىل أبيها أو أقربائها اإلنفاق عليها ،بل يجب عليها أن تبحث
عن عمل لها تيعش منه وتدخر منه ما تقدمه لزوجها املنتظر ،فإذا تزوجت
كان عليها أن تقاسم زوجها نفقات البت واألوالد ،فإذا بلغت سن الشيخوخة
وكانت التزال قادرة عىل الكسب فاليسعها إال االستمرار يف العمل لكسب
قوتها ولو كان ابنها أو زوجها من أغنى الناس.
والغرو فإن آثار هذه الفلسفة املادية األنانية واضحة يف ديار الغرب اشتىك
منها املفكرون يف تلك البالد ورصخت منها املرأة األوربية منذ زمن بعيد1.
قصة خروج املرأة األوربية إىل العمل يف املصانع:
ترجع القصة إىل عهد الثورة الصناعية 2التي قلبت األوضاع كلها يف أوربا
حيث خرج الرجال إىل العمل يف املدينة ،وتركوا مواطنهم الريفية ،وتركوا
نساءهم بالمعيل ينفق عليهن ،وانشغلوا بحياتهم يف املدينة ،وانبهروا بلذّاتها
ومتعها ،وقضوا شهواتهم بالمثن وال مسؤولية ،فاضطرت املرأة إىل الخروج
للعمل يف املصانع شيئاً فشيئاً بحثاً عن لقمة العيش والتقطها أصحاب املصانع
يك يرضبوا بها حركات العامل املطالبة بتخفيض ساعات العمل وزيادة األجور
للعامل من الرجال ،فشغّلها أصحاب املصانع ساعات طويلة من العمل
وأعطوها أجرا ً أقل من الرجل الذي يقوم معها بنفس العمل يف نفس املصنع،
وقسوا عليها إىل أقىص حد ،واستغلوا حاجتها إىل املال أسوأ استغالل دومنا
 .1انظر املرأة بني الفقه والقانون د .مصطفى السباعي.
 .2اعلم أن املرأة األوربية كانت يف وضع يسء من قبل اندالع الثورة الفرنسية؛ بسبب نظرة
الفالسفة إليها وبسبب النظرة الدينية املحرفة إليها ،واملقصود هنا أن أحداث الثورة الصناعية
هي التي اضطرت املرأة للعمل خارج البيت.

وجاءت الحرب
العاملية األوىل وقتل
عرشة ماليني من
الشباباألوربيني
واألمريكان،وواجهت
املرأة قسوة املحنة
بكل بشاعتها ،فقد
وجدت ماليني من
النساء أنفسهن بال
عائل ،إما ألن عائلهن
قد قتل يف الحرب أو
ش ّوه ،أو ج ّن أو مرض
مرضاً عصبياً ،فكان
حتامً عىل كل امرأة
أن تعمل وإال جاعت
وجاع صغارها

ضمري أو خلق.
وجاءت الحرب العاملية األوىل وقتل عرشة ماليني من الشباب األوربيني
واألمريكان ،وواجهت املرأة قسوة املحنة بكل بشاعتها ،فقد وجدت ماليني
من النساء أنفسهن بال عائل ،إما ألن عائلهن قد قتل يف الحرب أو ش ّوه ،أو ج ّن
أو مرض مرضاً عصبياً ،فكان حتامً عىل كل امرأة أن تعمل وإال جاعت وجاع
صغارها ،كام أصبحت املصانع يف حاجة إىل من يشغّلها بعدما غابت األيدي
العاملة من الرجال ،وكان عىل املرأة أن تواجه أصحاب املصانع ومن تبقى
معهم من الرجال وهؤالء جميعاً ال يريدون أيدى عاملة فقط ،وإمنا يريدون
جسد املرأة ،وكان امتحاناً قاسياً سقط فيه أكرث نساء أوربا ،فبذلت املرأة نفسها
للراغبني تحت إلحاح الجوع الذي ال يرحم ،وكذا تحت تأثري الشهوة الجنسية
التي ال تجد من يطفئها بسبب النقص الهائل يف عدد الرجال الذي خلّفته
الحرب التي حصدت ماليني الشباب ،ومل يكن عند األوربيني حل ديني لتلك
املشكلة ،فدينهم يحرم تعدد الزوجات وهو الحل اإلسالمي ملثل هذه الحالة
االستثنائية.
وهكذا سارت املرأة يف طريقها املحتوم تبذل نفسها للراغبني ،وتعمل يف
املصنع واملتجر وتشبع رغائبها ورغائب الذئاب ،وبذلت املرأة نفسها وكربياءها
وأنوثتها واستقرارها األرسى وحقها يف الحياة الكرمية ،والثمن هو نصف أجر
العامل من الرجل3.
أعطتها نصف أجر الرجل وهي تقوم بنفس العمل الذي يقوم به ،ولو كان
الرجل األوريب مل يفسد ملا شملت قضية حقوق املرأة عندهم حقها يف الفساد
 .3انظر شبهات حول االسالم ص  111-106باختصار وترصف ،وانظر مذاهب فكرية معارصة
ص 166 :119وانظر واقعنا املعارص من ص 234وما بعدها ،والثالثة كتب لألستاذ محمد قطب
طبعة دار الرشوق.
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واالنحراف الذي كان الرجل قد ناله منذ الثورة الفرنسية ،وملا تابعته املرأة فطالبت به
كحق مرشوع تحت مسمى ((حق املرأة يف إبداء عواطفها)) الذي تطور إىل ((حق املرأة
يف أن تهب نفسها ملن تشاء)) أي حقها يف البغاء4.
عمل املرأة يف التصور اإلسالمي:
نستطيع أن نقول بثقة بالغة إن الرشيعة اإلسالمية أعطت املرأة حق مزاولة املهن إال
ما ال يليق بكرامتها أو عفتها ،وما ال يناسب طبيعتها وفطرتها ،وفرق كبري بني حق املرأة يف
أن تعمل وبني اإليجاب واإللزام أن تعمل لكسب املال.
فاإلسالم الذي يجيز للمرأة مزاولة املهن والحرف والتجارات والعقود ال يلزم املرأة أن
تعمل أو تتوظف وال يسمح بإجبارها عىل ذلك ،وكل من يدرس نظام النفقات الواجبة
يف اإلسالم يقف عىل عظمة هذا النظام ،فاملرأة مل يكلفها اإلسالم بالنفقة عىل نفسها ،أو
عىل بيتها ،ولكن النفقة تكون عىل األب أو املعيل حتى تتزوج فينتقل الواجب إىل الزوج،
ويف حالة عدم وجود املعيل يجب عىل الدولة أن توفر لها معاشاً راتباً يجعلها تعيش حياة
كرمية ،ويرى املحققون من العلامء أن عمل املرأة خارج بيتها جائز رشعاً ،ألنه ليس ألحد
أن يحرم بغري نص رشعى صحيح رصيح ،واألصل يف األشياء والترصفات العادية اإلباحة كام
هو معلوم 5،كام أنه ليس جائزا ً يف حاالت الرضورة القصوى أو حاالت الحاجة االقتصادية
فحسب  ...كام يؤكدون أن للمرأة العاملة الحق الكامل يف املساواة يف األجر بالرجل الذي
يقوم بنفس ما تقوم به.
أعظم وظائف املرأة:
وكون اإلسالم مينع إجبار املرأة عىل خوض غامر الحياة ال يعني انتقاصاً من قدرها بل
عىل العكس من ذلك ،فإالسالم فعل ذلك تقديرا ً منه ملهمتها األساسية يف تربية النشء
والعناية بالبيت والزوج ،وهي ح ّقاً مهمة شاقة تحتاج إىل جهد كبري وعمل متواصل
ومعاونة من الزوج واألبناء.
والريب أن عمل املرأة األول واألعظم الذي ال ينازعها فيه منازع وال ينافسها فيه منافس
هو القيام بشأن بيتها وزوجها من حسن تبعلها له وحسن رعايتها ألوالدها ،والشك أنها
وظيفتها الكربى التي هيأها الله لها بدنياً ونفسياً ،ويجب أال يشغلها عن هذه الرسالة
العظيمة شاغل مادي أو أديب مهام كان ،فإن أحدا ً ال يستطيع أن يقوم مقام املرأة يف هذا
العمل الخطري ،الذي عليه يتوقف مستقبل األمة وبه تتكون أعظم ثرواتها وهي الرثوة
البرشية.
 .4قضية التنوير يف العامل اإلسالمي ـ محمد قطب ص  59بترصف واختصار.
 .5انظر السابق ص  160 ،159بترصف يسري.
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المرأة في الحضارة الغربية
صدیقة املوسوي
تطرح الحضارة الغربیة نفسها عىل أنها الحضارة األكمل والنموذج األوحد لذا
تحتاج اىل تسلیط الضوءعىل مكانة املرأة فيها من ثالث محاور:
أوال:رأی املفكرین الغربیین:وسوف نتناول رأی اثنین من أشهرممن تحدثوا عن
املرأة؛ وهام الكاتبة الفرنسیة الشهیرة سیمون دی بوفوار التي ذاع صیتها يف العامل
كأول فيلسوفة وجودیة،وقائدة املرحلة الثانیة للحركة النسویة،وبودلیر الشاعر
األیطالی امللقب بشاعر املرأة،وتطرح بوفوار يف كتابها ((الجنس الثاين)) مسألة
(أسطورة األنثى الخالدة) حیث أن كلمة (رجل) home -مرادفة لكلمة إنسان مام
جعل الرجال یعتادون النظر اىل أنفسهم باعتبارهم مقیاسا لكل شیء ،واما املرأة فقد
ضلت يف نظرهم (املوجود اآلخر) ،ومتضی بوفوار بالقول اىل ان تصل اىل نتیجة هی
أن الرجال هم الذین نسبوا اىل املرأة (الطبیعة النسویة)،وان املوجود البرشی الیولد
(ذكرا ً) أو (أنثى) بل یولد أوال ًوبالذات إنساناً ،ومعنى هذا ان مایحدد وجود املخلوق
البرشی لیس هو الذكورة واألنوثة ،بل هو مدى املسؤولیة التي سیشعربها نحو ذاتها
ونحو اآلخرین وأما ما أعتید علیه باسم (املرأة) فهو بنظر الكاتبة وهم الحقیقة لها
وهو عىل األصح (مخلوق غریب) عمل عىل ایجاده املجتمع مبا أعطاه لألنثى البرشیة
من تكوین خاص وتربیة معینة،ومواقف اجتامعیة محددة (اذن فالخصوصیة التی
تقال انها لدى املرأة يف نظر بوفوار مكتسبة من املحیط الخارجی ولیست من ذات

قضايا ألمرأة

األنثى) ،فهی إذن بنظرها غیر فطریة.
وأما تقییمها للزواج فهی ترى انه یقيض عىل شخصیة املرأة،ویحیلها اىل
كائن منزلی عدیم القیمة وهی تعزو سبب بقاء مستوى املرأة منخفضاً من
الناحیتین العقلیة واألجتامعیة هو حرص املجتمع لها يف أعامل ضیقة التكاد
تعدو التدبیر املنزيل ،والطهو والتطریز...والتعامل مع األطفال!
وترى بوفوار أن هناك تعارضا ًبین رسالة املرأة باعتبارها إنسانا ،وبین واجبها
باعتبارها زوجة وأما ً،وترى ان الزواج یجعل من املرأة (موضوع) یستمد كل
قیمته من حكم الرجل؛ثم تضیف وهی تستعرض أدوار املرأة الجدیدة يف
مقابل وتسویة بین األدوار املتبابینة والتی وضعتها بالرغم من ذلك يف صف
واحد بالقول:ألسنا نرى الیوم بین النساء مفكرات،ومجاهدات وصحفيات
وأدیبات...المجرد زوجات وأمهات وعانسات وعاهرات؟!
موقفها من األمومة    :مع ان سیمون بوفوار تسلّم بأن اكتامل منو املرأة
جسمیا ً ونفسیا ً الیتحقق اال باألمومة إال أنها ترى ان مسؤولیة كل من الرجل
واملرأة بالتساوی؛ متناسیة كام یقول الدكتور زكریا ابراهیم أن املرأة هي التي
تحبل،وتلد وتضع وترضع وترعى طفلها]1[.
املرأة يف نظر بودلیر (شاعر املرأة):
یشدو بودلیر يف شعره باملرأة،اال انه یلتمس يف شعره-وحسب رأی الدكتورة
ماری فرنسیس أستاذة األدب الفرنسی يف جامعة القاهرة -بجانب الوجهین
(الحسی والروحانی) هناك وجه آخر للمراة وهو وجه كریه؛ فرتاه تبدواملرأة
(حیوانا ًقاسیا ً)! وتارة أخرى (حیوانا ًدنیا ً)! أو مخلوقا ًسافالً؛واملرأة -ومازلنا
مع الدكتورة فرنسیس وسنضل معها حول تقییم بودلیر للمرأة -يف عامل بودلیر
تجسید مؤذ لقوى الرش،فهو یتصورها (مصاصة دماء)!!تهدم وتغنی ومتثل له

يف فرنسا بلغ
عدد الفتیات اللوايت
تعرضنلإلعتداء
الجنيس من قبل
آبائهن %32يف أمریكا
بلغ عدد الفارین اىل
ملیون مراهق ثلثیه
منالبنات،ویعود
سبب فرارهن العنف
الجنيس يف املحیط
العائيل

صورة حیة للشیطان:
((یالزمنی الشیطان دوما ًمستثیرا ً   ...
وألنه یعرف حبي الكبیر للفن
یتخذ شكل امرأة فاتنة مغریة
وبشتى الطرق واملحاوالت یلصق شفتي باقداح محرمة
وبهذا یبعدين عن أعین الله متعبا ًجاهدا الهثا ً))
وتظهر يف اشعار بودلیر (سادیة) تتغذى من القسوة املفرطة نحو املرأة
التي تبدو فریسة حب بودلیر((:سألتف حولك كالثعبان...سأحكمك وأملكك...
بقوة الخوف وحده.
ويف قصیدة اخرة یصفها متلذذا بـ(منرة مروضة) أو (عبدة مزهوة بانتصار
موالها علیها).
ويف هذا العامل البودلیری تكون املرأة شهیة اذا اقرتنت بالشقاء وامتزجت
بالحزن حتى تحقق األثارة الجنسیة ((سأرضبك بال غضب
وبال كره كالقصاب
وسأستدر من جفنیك الدموع ألروي صحرائی مباء العذاب
وستسبح رغبتي اململوءة امال
عىل دموعك املالحة
كسفينة يف عرض البحر))
ومن جهة اخرى نالحظ احتقاره للنساء فهو یصف املرأة (برئ الیفنى
من الغباء) ویقول(( :ان البالهة هی زینة الجامل يف أكرث األحیان)) وأخیرا
یجب ان النندهش اذا رأینا بودلیر یتحدث عن املرأة باحتقارساحق وبرشاسة
اذ یقول((:املرأة سطحیة...غبیة صغیرة...عىل اإلنسان أن یرضب التی
یحبها))!!وأخیرا يف قصیدته الخریف تسأله الحبیبة:ماهی قیمتی بالنسبة لك
أیها الحبیب العجیب؟))
فيجیب(:كوين فاتنة واصمتي)![]2
ثانیا ً:اإلعالم:النحتاج يف البدء اىل مقدمة حول اإلعالم وماله من أثريف سلوك
األفراد وقناعاتهم فهو مام الیختلف علیه اثنان؛ونحن هنا نطرح عدة أمثلة
للصورة للمرأةالتی یرید اإلعالم الغربی تثبیتها عن املرأة.
أ.اإلعالنات(:الجنس واملدینة)[ ]3هوأول مجموعة افالم اعالناتیة
قصیرةلـ(أج بی او) تظهر امرأة باسم (كری) ولكری عالقة بعدة رجال ،وقد
نالت من الشهرة والنجاح اىل الحد الذي طبعت صورتها عىل غالف مجلة
التایم؛ مع عبارة(من هی التی بحاجة اىل زوج)؟! وتردد اسمها يف البیوت
،وكانت "كری" يف هذا اإلعالن تتجول يف املدینة وهي تحمل أكیاس املشرتیات،
ومل تنس أن تضع حبوب منع الحمل يف حقیبتها وحول عنقها قالدة بعالمة
أرنب رمزالـ  play boyویركزهذا الربنامج اهتاممه عىل النساء اللواتی یحصلن
عىل األكرث واألفضل من الناحیة الجنسیة واملادیة ،وهو من توصیات دولة بوش
بعد الحادی عرش من سبتمرب:أفضل عمل تقومون به للناس ولبلدكم هو أن
تشرتوا حتى تتعبوا           .
والیصل االمر اىل هذا الحد بل تصل اإلعالنات اىل حد التحقیر الواضح
للمرأة ففي لوحة إعالنات لرشكة ایطالیة لألحذیة تظهر إمراة عاریة وهی
تقوم بلحس حذاء قد ارتداها رجل!
ويفلوحةلرشكةلأللبسةتظهرإمرأةعاریةعىلأربعةقوائمجنبالخراف!   
وقد أبدى (نیكول بري) وزیر الدولة يف حقوق املرأة يف تقریر له بهذا
الصدد رغبة يف وضع حد قانوين جدي لتضییق الخناق عىل الطرق اإلفراطیة
يف األعالنات[.]4
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ب.املجالت:تحفل املجالت بطرق مختصة بالبنات اللواتی مل یصلن اىل
مرحلة البلوغ الجنسی تعلمهن كیف یمكن بانقاص  10بوند من أوزانهن
وتصفيف شعورهن أن یظهرن مبظهر جنيس ویفزن بصدیق!
وقد توصل كارینزو ومساعدیه يف عام 1998م اىل نتائج التوصیات املوجودة
يف املجالت والتي تخص الفتیات والنساء؛حیث أكدوا بان محتوى مقاالت
هذه املجالت هو ترغیب الفتیات نحو الشعور بأنهن كائنات جنسیة،وأن
حیاتهن التكتمل اال بارتباطهن برجل من لحاظ جنيس،وماهي الخصوصیات
التي یستطعن بها جذب الرجال الناجحین،وهن بذلك محتاجات اىل املوضة
الحدیثة ولوازم التجمیل للوصول اىل الجذابیة املطلوبة.
ج.التلفزیون:يف تحلیل ملونتمورويف عام 2003وبعد التحقیق حول 56حلقة
من خمس برامج مختلفة،وجد أنه یوجد يف كل حلقة  -3موارد للتحرش
الجنيس.
والجدید بالذكر وحسب دراسة لكيل وسمیث هو عدم حضور شخصیات
نسویة يف األفالم األكرث مبیعا ً،وأفالم الـ ( gratedاألقالم املناسبة لكل لجمیع
الفئات العمریة)،وقد وجدوا انخفاضا ً يف ظهور بنات أو نساء وهن یمثلن
أدوار ایجابیة أو عائلیة،فمن مجموع 4000شخصیة وجدوا أن%75من
الرجال،و %83من خصیات املجتمع ،و%72ممن تحدثوا يف الفيلم من الرجال.
ثالثا ً:الواقع العميل:أ -اإلقتصاد والعمل :يف اآلونة األخیرة دعت املفوضیة
األوربیة اىل تقلیص الهوة املوجودة بین رواتب النساء والرجال ،والتی
تبلغ%15بالرغم من دخول املرأة اىل ساحة العمل بشهادة أكادیمیة أقوى من
الرجل[]5؛صحیح أن بعض املهن أصبحت حكرا ًعىل النساء يف الغرب كالبیع يف
املتاجر وخدمات غرف الفنادق؛ اال ان يف مهن الطب مثال ًتصل نسبة النساء
أقل من%10ويف الجراحة %2وهذا املوضوع تكرب أهمیته بالنسبة للعوائل التی
تعیلها النساء والتی تشكل%90من العوائل الغربیة ،وطبقا ً إلحصائیات وزارة
العمل األمریكیة عام1991فان متوسط دخل النساء 2/552يف حالة أن متوسط
دخل الرجال 29/421هذا التفاوت امللحوظ موجود عىل الرغم من تساوی
معدل تحصیل النساء بتحصیل الرجال،كام أن فرقا ً بین معدل دخل النساء
البیض حیث بلغ كام ذكرنا 2 /552فيام بلغ معدل دخل النساء السود720
.18/عىل سبیل املثال یستلم موضوفو محال بیع الكحول الذین یكون اغلبهم
من الرجال والذین یحملون شهادة اإلعدادیة رواتب أعىل من وظیفة أمانة
املكتبات والتي تعد بعهدة النساء والتي یشرتط أن یكون العامل بها من حملة
الشهادةالجامعیة.
وبینام نجد الدارسات يف معاهد الصحافة واإلعالم یمثلن النصف فانه-
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ويف كل عام
تلد 350الف مراهقة
امریكیة من فئة
عمر 19-15أوالد غیر
رشعیین والعدد يف
تزاید.
وحسبتقریر
لتلفزیونآملانیا
یتعرض3000طفل
وطفلةللتجاوزمنقبل
األب أو أحد األقرباء.
ويف آملانیا أیضا
ً تتعرض  %72من
النساءالعامالت
للتحرشالجنيس.

وبرغم بربارا ولرتز وهیدا هوبرا – فان أغلب الصحفيات األمریكیات یشتغلن
يف املجالت األسبوعیة والجرائد غیر الواسعة اإلنتشار ،وأجورهن منخفضة
نسبیا ًبرغم رقابة التنظیم القومي للنساء ،والذی یضم األلوف من النساء
املتن ّمرات،والتزید نسبة النساء يف الصحافة واإلعالم متوسط الیتجاوز %15ويف
أوائل السبعینیات حصلت أول إمرأة عىل جائزة بولیرتز،وانضمت أول إمراة
اىل نادي الصحافة القومي.
أما يف القضاء ،فخریجات القانون فنسبتهن يف أمریكا %5والقاضیات الیزدن
عىل ذلك،وقد عینت (ساندرا دای أو كونر) ألول مرة يف منصب قاضیة يف
املحكمة العلیا ،وكذلك وجدت أول إمرأة يف حكومة كلینتون كأول وزیرللعدل
وهی (جانیت رینو).
ب-تقییم نتاج املرأة العلمي :دلت التحقیقات عىل أن عمل املرأة الیؤخذ
بعین اإلعتبار حتى لو كان مبستوى عمل الرجل،قام بهذه التحقیقات "كلد
بركفي" عام  1968وكررها "فيرتسون" ومعاونیه،ففي تقییم لبحوث لطلبة
وطالبات أُّعطیت املراتب األول اىل للرجال حتى لو كانت بنفس مستوى
بحوث النساء،وأن بحوث الرجال تستقبل بتثمین وتقدیر أكرب واملثیر لإلنتباه
أن من قیم هذه املقاالت یعتقد أن عمل املرأة أقل قیمة كن من النساء ![]6
يف فرنسا بلغ عدد الفتیات اللوايت تعرضن لإلعتداء الجنيس من قبل
آبائهن %32يف أمریكا بلغ عدد الفارین اىل ملیون مراهق ثلثیه من
البنات،ویعود سبب فرارهن العنف الجنيس يف املحیط العائيل،ويف مقالة
لها بعنوان (كل مكان غیر آمن) كتبت بربارا روبرت(:طبقا ً إلحصائیات
املتخصصین يف علم اإلجتامع فان املتجاوزین من8ملیون من زوج متجاوز
یعتدي عىل زوجته بالرضب بصورة بشعة؛وقد اعرتف % 28منهم بان الرضب
لزوجاتهم اصبح من األمور املتكررة،ویعتقد املحققون يف املجال اإلجتامعی
أن الرقم الحقیقی لألزواج الذین یرضبون ویشتمون زوجاتهم یقاربالـ%50من
االزواج).وتنقل النیورك تایمز أن (خروج املرأة والفتاة من البیت بعد الساعة
الثامنة%100مقرونباملخاطرة)!
ويف تعلیق له عىل مشهد تلفزیوين بدأ باملزاح بین زمیيل عمل،وانتهى
اىل التحرش الجنيس،یقول أحد املتفرجین:اذا رفضت املرأة مثل هذه األمور
فسوف تصبح غیر مرغوبة!
ويف كل عام تلد 350الف مراهقة امریكیة من فئة عمر 19-15أوالد غیر
رشعیین والعدد يف تزاید.
وحسب تقریر لتلفزیون آملانیا یتعرض 3000طفل وطفلة للتجاوزمن قبل
األب أو أحد األقرباء.
ويف آملانیا أیضا ً تتعرض  %72من النساء العامالت للتحرش الجنيس.
ويف بلجیكا عقد مؤمتر البغایا الثاين ملدة ثالثة أیام وشاركت يف املؤمتر
املذكور150بغیة إضافة اىل عدد من تجار البغاء وطالب اعضاء املؤمتربقانونیة
هذه الظاهرة القذرة.
ويف تقریر لألمم املتحدة حول تجارة الرقیق األبیض يف أوربا الغربیة جاء
فيه :ان معظم امله ّربین من النساء واألطفال وانهم یشكلون سلعة وصفهم
التقریربالرائجة.
 .1د زكریا ابراهیم ،املراه يف نظر سیمون دی بوفوار ،مجلة العريب العدد 173نیسان.1973
 .2د ماری فرنسیس ،بودلیر شاعر املراة العدد251ص .112-110
Sex and the city .3
 .4میر احمد رضا حاجتي ،عرصإمام خمینی.
 .5شبكة ملف الطاهرة (سالم الله علیها) االلكرتوين.
 .6جانت شیلی هاید ،روان شناسی زن ،ترجمة دكتور أكرم خمسة.

قضايا ألمرأة

المرأة  ..الكائن الحاضر الغائب
الحركة النسوية الغربية (الفمنيسم)
تعد الفمنيسم من جملة املصطلحات املثرية للجدل التي احتلت خالل السنوات االخرية حيزا ً
بارزا ً علی صعيد النشاط الثقايف والسيايس داخل البالد تحت ذرائع مختلفة  ،سواء يف املحافل
الخاصة والعامة و يف وسائل االعالم ،يف محاولة لالجابة عن التساؤالت والدوافع حول بروز هذه
الظاهرة الحديثة .و رغم كل ماقیل و ذكر  ،رمبا النبالغ إن قلنا ان معنی ومفهوم الفمنيسمية
بقي غامضاً متذبذباً ..
فامهي الفمنيسمية؟ ومن هم الفمنيسميون تحديدا ً؟ وما هي الخلفية التاريخية لهذه الحركة
وكيف تشكلت و متی ولدت؟ سنحاول هنا تسليط الضوء علی ذلك مبقدار ما يتسع له املجال.
حقوق املرأة أم أصالة املرأة؟
مفردة الفمنيسم تعني محورية املرأة أو أصالة املرأة .ويری دعاة الفمنيسمية أنها عبارة عن
رؤیة أو حركة للدفاع عن حقوق املرأة الفردية واالجتامعية .وبناء علی ذلك يعتربون أي نوع
من االهتامم بحقوق النساء ،و اي ردة فعل إزاء الظلم التاريخي الذي لحق باملرأة ،تجسيدا ً
للفمنيسم.
غري أن الحقيقة يشء آخر .ذلك أن مفهوم (حقوق املرأة) ومصاديقها وابعادها ،له تعاريف
متعددة يف الثقافات املختلفة .علی سبيل املثال ،أن رؤية االسالم لحقوق املرأة تختلف عن
تفسري نظرية أصالة االنسان (اومانيسم) لها .و لهذا فان الدفاع عن حقوق املرأة يف ضوء التعاليم

اليعب عن الفمنيسم ،كام أن كل جهد يبذل للدفاع عن حقوق
االسالمية ّ
النساء أو ترسيخها  ،اليطلق عليه فمنيسم .ويك يتسنی الوقوف علی
ذلك ،سنحاول التعرف بنحو أدق علی مفهوم الفمنيسم ومصاديقها.
الفمنيسم حركة قامئة علی االعتقاد بـ(أصالة املرأة) أو (محورية
املرأة) ،حيث تتناول حقوق و واجبات النساء يف اطار مبدأ (محورية
املرأة) فقط.
الفمنيسم متيل لنظرية أصالة الفرد ومحوريته (اومانيسم) ،وهي
عبارة عن حركة غربية ذات صلة وثیقة بالرأساملية يف القرن الثامن
عرش ومابعده .وبعبارة أدق  ،أن الفمنيسم فكرة علامنية معارصة
قامئة علی الحداثة .و يف ضوء الرؤية الدينية لحقوق املرأة و واجباتها،
فأن الفمنيسم ال تنسجم كثريا ً معها.
نبذة تاريخية حول الفمنيسم
تعود بدايات ظهور الفمنيسم الی اوائل القرن الخامس عرش
امليالدي ،إثر صدور كتاب ( مدينة النساء ) لـ كريستيانو بيزان .غري
أن العديد من الخرباء والباحثني ،ويف ضوء دراستهم لکتاب بيزان ،ال
زالوا يف شك و ترديد إزاء اعتبار صدور هذا الكتاب بوحي من االهتامم
بالفمنيسم .إالّ أنه عموماً تعترب الكاتبة (أفرابن) -املتوفاة عام 1680م-
والذي يقال أنها كانت تتجسس لصالح البالط الربيطاين يف عهد تشارلز
الثاين ،رائدة الحركة النسوية املنارصة للمرأة  .ورغم أن آفرابن كانت
كثرية التحرك وناشطة يف مجال حقوق املرأة ،إالّ أنها مل تتحدث يوماً
عن فكرة خاصة أو حركة اجتامعية معينة.
بيد أن معظم املؤرخني يعترب السيدة الربيطانیة ماري وولستون
كرافت (1797 -1759م) ،املؤسس للحركة النسوية الفمنيسم .وينظر
الی كتابها املعروف (حقوق النساء) الذي اصدرته عام 1792م ،
باعتباره امليثاق املدون للحركة النسوية .و مام يذكر أن والد ماري
كرافت كان مزارعاً إيرلندياً يتسم تعامله بالعنف ومدمن علی الخمر،
وكان يؤذي ماري و والدتها و يقيس عليهام .وقد حاولت ماري كثريا ً
أن تستقل عن عائلتها .وبعد فرتة من استقاللها تعرفت علی عدد من
الشخصيات السياسية الناشطة يف احد املحافل املاسونية الذي كان
يديره (جوزف جانسون) .وكان كل من (تام بني) صحايف فرنيس –
امريکي  ،و (وليام غادوين ) نازي بريطاين معروف ،و (وليام بليك)
اديب رومانيس بريطاين ،اعضاء يف هذا املحفل .كان هؤالء يؤمنون
بالفكر املاسوين وبالرؤية العلامنية للكون  ،واحياناً بأفكار مناهضة
لتوجهات فالسفة عرص النهضة .وهكذا انضمت كرافت الی التيار
املاسوين عن طريق جانسون ،وتبنت منشورات جوزيف جانسون
اصدار كتابها املعروف (حقوق النساء).
تحدثت كرافت يف كتابها عن (أفضلية املرأة) وعن استيفاء النساء
لحقوقهن االساسية .و اضحت هذه االفكار نقطة االنطالق لحركة
(الفمنيسم الليربالية) .و يف هذا الصدد تذكر (مرييا كرام نيك) أن ماري
ولستون كرافت تعد الفمينسمية البارزة االولی ،وأن كتاب (حقوق
النساء) يعترب مبثابة اعالن الحركة النسوية (الفمنيسم).
تعترب كرافت واضعة أسس فهم جديد لـ (املرأة) و حقوقها و
واجباتها واحتياجاتها يف اطار الرؤية الكونية لعرص النهضة .وكانت
كرافت معارضة للزواج الذي كانت تعتربه مبثابة (دعارة مقننة).
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وكانت هي نفسها أنجبت طفالً من عالقة غري مرشوعة مع أحد
التجار الربيطانيني .وقد حاولت االنتحار يف عام 1795م بسبب خالف
نتيجة هذه العالقة ،إالّ أن املحاولة فشلت .ومام يذكر أن طرح كرافت
آلرائها وافكارها الفمنيسمية يف بريطانيا كان متزامناً مع رواج االفكار
الليربالية لقادة الثورة الفرنسية.
ويف عام 1791م قامت السيدة (املب غوج) ،التي كانت عضوا ً يف
املحفل املاسوين ،باصدار منشور الستكامل (اعالن حقوق االنسان)
للثورة الفرنسية حمل عنوان (ميثاق حقوق النساء) .ويف هذه امليثاق
تحدثت غوج بلهجة هجومية حادة عن الرجال ورضورة مواجهتهم .
وكانت غوج تری أن ( حقوق املرأة) يتم تحديدها بوحي من العقل
االومانيسمي (العقل املنقطع عن الوحي الذي يعترب املصدر الرئييس
للفكر الحديث) ،وكانت ترفض التعاريف الدينية لحقوق املرأة.
وتعترب السيدة (تروآين دو مريكور) من رواد الحركة النسوية يف
فرنسا نهاية القرن الثامن عرش .وكانت احد افراد عائلة مزارع فقري،
وكانت تعيش حياة غري اخالقية الی ما قبل الثورة الفرنسية .و قد
وجدت طريقها الی املحفل املاسوين( جريوندون ) بالتدريج ،وكانت
تروج لالفكار الفمنيسمية يف املحافل واملجالس املختلفة.
ويف القرن التاسع عرش -خاصة منذ عقد الثالثينات ومابعد -انطلقت
موجة جديدة من األفكار الفمنيسمية يف امريكا ُعرفت بالحركة
الـ(سنكافالز) .وكانت هذه الحركة عبارة عن استمرار لتوجهات ماري
كرافت أي (الفمنيسم الليربالية) ،وقد بدأت بنشاط الشقيقتني (سارا
وآنجال غرميكه) ..وكانت سارا وآنجال ابنتا احد املزارعني البيض االثرياء
من مقاطعة جارلستون .وكانت لديهم توجهات معادية للرجال .وبعد
ذلك تولت (اليزابث كدی ستانتون) ،زعامة الفمنيسم يف الواليات
املتحدة  ،وكان والدها احد القضاة األثرياء يف نيويورك ،وعملت برفقه
صديقها (لوكرسيا موت) علی تدوين منشور عرف بـ(اتفاق سنكافالز).
وسنكافالز هو اسم مقاطعة يف نيويورك تم فيها كتابة االتفاق -
املنشور .وأن الذين عملوا علی كتابة منشور سنكافالز ،استخدموا
لهجة غاضبة و معادية للرجال ،حيث اعتربوا (تاريخ البرشية تكرار
لالعتداءات واالساءات التي تتعرض لها النساء علی ايدي الرجال).
ويف صبيحة التاسع عرش من متوز(سنة 1841م) ،قرأت اليزابث
ستانتون (منشور حقوق النساء) – الذي عرف بـاتفاق سنكافالز -يف
كنيسة (وسلني) الصغرية مبقاطعة سنكافالز ،وبذلك بدأت الفمنيسم
الليربالية نشاطها املستقل يف الواليات املتحدة االمريكية.
اتسم هذا االتفاق بالتطرف والعدائية بحيث ادی الی اعرتاض
لوكرسيا (صديقة الیزابث ورفيقتها يف الفكر والتوجه) .كام عارض
االتفاق معظم الحارضين .غري أن من بني الحضور كانت سوزان يب
آنتوين االكرث تحمساً لالتفاق ،وعقدت العزم علی مساندة الیزابث
والتعاون معها.
وخالل العقدين الخامس و السادس من القرن التاسع عرش(1850
و  )1860كانت سوزان املسؤول املبارش عن تنظيم و ادارة الخطابات
وطباعة املحارضات و املنشورات الدعائية ،وكان دور اليزابث الكتابة
فقط .لقد تزعمت هاتان املرأتان عملياً الحركة النسوية (الفمنيسم)
يف الواليات املتحدة االمريكية خالل العقود الثالثة األخرية من القرن
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وتعترب«الفمنيسم
االشرتاكية» احد االركان
املعروفةللحركة
النسوية  ،الت ي روجت
لها يف البداية السيدة
(فلورا تريستان) ،وقد
اتخذت لها صبغة
ماركسية بالتدريج يف
ظل انتشار آراء وافكار
انجلز حول االرسة
وامللكيةالخاصة..

التاسع عرش .وكانت سوزان رسيعة االستياء والغضب .وكانت تهاجم
باسلوب ساخر الزواج وتشكيل األرسة واحاسيس ومشاعر األمومة التي
التوصف  .وكانت تؤمن بأن الوضع املثايل للنساء يتجلی يف تخليهن
عن االرتباط األرسي والتخيل عن واجبات االمومة ،إذ أنه إذ ما تحررت
املرأة من االرتباط األرسي يتسنی لها القيام بأي عمل يحلو لها بد ًء
من العاملة و النظافة وانتها ًء بالخياطة والتعليم .و مام يذكر أن مثل
هذا التوجه حظي باستقبال وترحيب الرأسامليني و رجال االعامل
االمريكيني ،ألنه يوفر لهم فرصة جديدة الستخدام املزيد من القوی
العاملة.
ويف بريطانيا  ،ومنذ عقد الخمسينات من القرن التاسع عرش وما
تاله  ،وبالتزامن مع اتساع الثورة الصناعية يف هذا البلد ،قام توجه
الفمنيسم علی أساس (رضورة عمل النساء) .ومنذ ذلك الوقت وحتی
عام 1914م (اندالع الحرب العاملية االولی) عملت الكثري من النساء يف
الطواحني ،ويف الخدمة باملنازل ،وعامل يف املزارع ،ويف الحياكة والخياطة
والتعليم الخصويص الی غري ذلك ،وكانت املرأة تعارض تشكيل أرسة
وتحمل مسؤولياتها بسبب تأثرها بالحركة النسوية  -الفمنيسم.
ألف جون استوارت مل – الفيلسوف التجريبي
ويف عام ّ 1869
الربيطاين – الذيكانت لديه توجهات ليربالية ،كتاباً يف الدفاع عن
الفمنيسم حمل عنوان (استعباد النساء) .عمل مل برفقة صديقته
الفمنيسمية هلن تيلور ،علی نرش افكار الفمنيسم ،وكان يعارض
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النظرية التي تقول :أن (الطبيعة االنثوية) لدی النساء تستوجب
اعطائهن حقوق و واجبات خاصة مختلفة عن الرجال( .تهتم هذه
النظرية بالحقوق والواجبات املستوحاة من طبيعة املرأة ،والخصائص
الفسيولوجية والروحية النابعة من هذه الطبيعة).
وخالل هذه الفرتة ظهرت فمنيسم أخری يف بريطانيا ،اهتمت
مبعارضة (انتاج النوع) يف مقام االمومة .وكانت السيدة (جوزفني باتلر)
وراء هذا التوجه ،التي ابتدأت نشاطها يف الدفاع عن حقوق النساء
الساقطات اخالقياً ،حيث شنت نضاالً واسعاً ضد الحكومة الربيطانية،
وقد بلغ هذا النضال مرحلة حرضت النساء عىل رفض (املصري املحتوم
بانتاج النوع باعتبارهن زوجات أو أمهات) .وكانت تطالب بالحرية
الجنسية للنساء خارج اطار األرسة .و تؤمن بأن النساء يتمتعن
بثقافة متقدمة ويتفوقن علی الرجال .ومن خالل ترويجها ونرشها
لهذه األفكار ،عملت علی متهيد ارضية الخصومة والتوجه العدايئ بني
الجنسني.
و من دعاة الفمنيسم اآلخرين  ،التي ظهرت يف النصف الثاين من
القرن التاسع عرش وكانت لها آراء عدائية إزاء الرجال ،لويس استون.
التي كانت تؤمن بعقيدة الكنيسة الربوتستانية االمريكية ،وكانت
تتحدث بكل رصاحة عن التفوق االخالقي للنساء مقارنة بالرجال.
وعلی الرغم من أن أفكارها كانت تشكل جزءا ً بسيطاً من الحركة
النسوية – الفمنيسم يف الغرب ،إالّ أنها تستدعي التأمل نظرا ً لتأثريها

يف عام 1884
دخلتالفمنيسم
االشرتاكية  -املاركسية
مرحلة جديدة إثر
صدور كتاب ( منشأ
األرسة وامللكية الخاصة
والدولة)النجلز
(صديق ماركس املقرب
والذي لعب دوراً هاماً
يف ارساء االيديولوجية
املاركسية).

امللفت علی العديد من التوجهات املتطرفة للحركة النسوية -
الفمنيسم يف القرن العرشين.
وتعترب "الفمنيسم االشرتاكية" احد االركان املعروفة للحركة النسوية
 ،الت ي روجت لها يف البداية السيدة (فلورا تريستان) ،وقد اتخذت لها
صبغة ماركسية بالتدريج يف ظل انتشار آراء وافكار انجلز حول االرسة
وامللكية الخاصة..
ولدت فلور تريستان من أب اسباين -بروين وأ ّم فرنسية مل يرتبطا
بزواج رشعي .و أمضت طفولتها يف الفقر و الحرمان ،و كانت تعمل
يف الرسم ويف الحفر علی الخشب .ونظرا ً ألفكارها الطوباوية أطلق
عليها مؤرخو الثقافة الغربية اسم االشرتاكية الحاملة ،ألنها كانت تحلم
باملدينة الفاضلة.
و يف عام  1884دخلت الفمنيسم االشرتاكية  -املاركسية مرحلة
جديدة إثر صدور كتاب ( منشأ األرسة وامللكية الخاصة والدولة)
النجلز (صديق ماركس املقرب والذي لعب دورا ً هاماً يف ارساء
االيديولوجية املاركسية).
حاول انجلز يف كتابه اعطاء تفسري فمنيسمي للتاريخ القديم،
مستفيدا ً من فكرة ماركس حول املادية التاريخية .ومن جملة االمور
التي استند اليها انجلز يف هذا الكتاب ،مجموعة من الفرضيات النظرية
املسبقة التي طرحها (مورغان) يف كتابه (املجتمع القديم) .واعترب
انجلز (األرسة) تجسيد لعبودية النساء ،وطرح موضوع (تحرير النساء).
وتتلخص نظريته حول هذا املوضوع بأن النساء ينعمن بالتحرر يف ظل
تخليهن عن العمل يف املنزل ،والتخلص من وظائف االمومة ،والتوجه
الی العمل يف املصانع والدوائر غداة الثورة االشرتاكية وإلغاء امللكية
الخاصة  .ومن الواضح أن مثة عالقة بني مصطلح (حرية النساء) و
(االنتصار وتحقق االشرتاكية) من وجهة نظر انجلز.
كذلك يعرب أوغست بيل من منظري الفمنيسم االشرتاكية –
املاركسية ..كان بيل احد زعامء الحزب االشرتايك – الدميقراطياألملاين
يف العقود االخرية من القرن التاسع عرش ،وقد ألف كتاباً حمل عنوان
(املرأة يف عرص االشرتاكية) القی شهرة واسعة.
و احتلت محاربة الفمنيسم االشرتاكية -املاركسية  ،لألرسة حيزا ً بارزا ً
يف آراء السيدة (يليل براون) ،الفمنيسمية العضو يف الحزب االشرتايك-
الدميقراطي االملاين .إذ أنها كانت تعتقد بوجوب حل األرسة وحلول
التعاونيات التي تقوم برتبية االطفال مبثابة عمل اشرتايك وجمعي،
محلها.
و بعد انتصار الثورة الروسية و وصول البالشفة الی سدة الحكم،
شنت السيدة الكسندرا كولونتاي (الفمنيسمية املتطرفة التي كانت
تعادي بشدة األرسة و اية رؤية دينية  -اخالقية للمسائل الجنسية)،
شنت هجوماً عنيفاً ضد الحجاب ،بل و ضد االحكام االسالمية حول
املرأة بشكل عام ،غري أن هذا التيار العنيف مل یعمر طويالً.
“الفمنيسم الوجودية” مثلت هي األخری نوعاً آخر من الحركة
النسوية يف القرن العرشين ،حيث ميكن التعرف عليها من خالل آراء
الفيلسوفة الوجودية الفرنسية سيمون ديبوفوار  ،التي حاولت الربط
بني الفكر الوجودي والنظريات الفمنيسمية .ويف الفلسفة الوجودية
لـ(بول سارتر) – التي كانت سيمون ديبوفوار معجبة بأفكاره -مثة
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بحث حول عالقة الفرد باآلخرين .ويف هذا البحث مثة عبارة تشكل
النواة املركزية ألفكاره الوجودية وهي ( :أن النار هي هذا اآلخر)
وباالستناد الی هذه العبارة تقول ديبوفوار ،ان الرجال جعلوا من
النساء هو (اآلخر) ،من خالل منح انفسهم املركزية ،و جعلوا من املرأة
مجرد سلعة.
ان كالم ديبوفوار هذا حول اعتبار النساء مجرد سلعة  ،صحيح ويف
محله متاماً .ولكن املالحظة هنا هي أن الفمنيسم الوجودية لسيمون
ديبوفوار مل تتمكن من تقديم حالً للتخلص من ذلك ،ألن الفمنيسم
الوجودية تشكلت باألساس يف اطار الفكر الحديث ،وأنها عملياً تؤيد
فكرة استغالل املرأة ،التي تعترب السمة البارزة لالومانيسم املعارصة.
الفمنيسم الوجودية تناهض االخالق ،وأن ديبوفوار نفسها كانت قد
استخدمت هذا النوع من الفكر الفمنيسمي يف كتابها (الجنس الثاين)،
مؤلفها املعروف يف هذا املجال ،وكذلك يف رواياتها ويف قصصها القصرية.
ومن خالل دراسة تاريخ الحركة النسوية  -الفمنيسم يف القرن
العرشين ،ميكن االشارة الی ثالث حركات كربی للفكر الفمنيسمي:
حركة الفمنيسم بعد الحرب العاملية االولی ،التي يف ذات الوقت
التي كانت تنشد فيه اهدافاً سليمة نظري الحصول علی حق الرأي
بالنسبة للنساء ،إالّ أنها تستدعي النقد من الناحية االخالقية بسبب
طرحها قضايا أمثال الرتويج لالباحية .علامً أن هذه الحركة كانت تفتقد
الی دعامة فكرية قوية.
حركة الفمنيسم التي انترشت خالل السنوات  1960الی 1980
،كانت تتمتع بقدرة كبرية علی التنظري ،وقد ادّت الی تشكيل توجهات
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ويف نظرة تاريخية
عامة ميكن القول أن
حركات الفمنيسم يف
القرن العرشين -خاصة
يف النصف الثاين منه-
أدّت عملياً الی تشديد
األزمات األرسية وتدين
العالقاتالزوجية،
وإشاعةالفوضی
الجنسية،اضافة
الی بروز نوع من
االحقاد و الضغينة بني
الجنسني.

(الفمنيسم الراديكايل) ،وكذلك توجهات (ماوراء الحداثة) .وأن هذين
التوجهني للفمنيسم ،وتزامناً مع امواج (الثورة الجنسية) التي عمت
امريكا يف عقد الستينيات ( ،)1960أدّيا الی بروز أزمة الحياة األرسية،
والزواج ،و ....الخ.
املوجة الثالثة التي بدأت منذ عقد الثامنينيات( ،)1980وتواصلت
بالتزامن مع حدثني آخرين .فمن جهة انحرست مشاعر الفمنيسم إثر
فشل مساعيها يف استيفاء حقوق النساء .ومن جهة أخری انطلقت
موجات هامشية ومتطرفة للحركة النسوية ،نظري االوكار النسوية،
والرتويج للمثلية الجنسية بني النساء ،الی غري ذلك.
ويف نظرة تاريخية عامة ميكن القول أن حركات الفمنيسم يف القرن
العرشين -خاصة يف النصف الثاين منه -أدّت عملياً الی تشديد األزمات
األرسية وتدين العالقات الزوجية ،وإشاعة الفوضی الجنسية ،اضافة
الی بروز نوع من االحقاد و الضغينة بني الجنسني .أن كل ذلك كان
حصيلة ماهية الفمنيسم اي (محورية املرأة) بدالًمن (محورية الحق)،
و اضحت أشد وأعمق بالتناغم مع تفاقم أزمة الفكر الحديث.
نظرة موجزة الی األسس النظرية للفمنيسم
تفتقد الفمنيسم الی نظرية موحدة ومنسجمة بسبب كرثة أنواعها
و اشكالها .وبشكل عام ميكن االشارة الی بعض املعامل التي تعترب مبثابة
أسس ومبادئ لهذا التو ّجه:
االومانيسم أو اصالة االنسان يف مقابل أصالة الله.
تعريف حقوق املرأة بوحي من العقل الحديث ،وليس التعاليم
االلهية.
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الرؤية العلامنية.
املساواة بني املرأة والرجل مساواة مطلقة .وأن أساس رؤية
الفمنيسم لالنسان قائم علی هذه النظرة وهذا التو ّجه .وقد آمن بهذه
الرؤية فالسفة عرص التنوير يف الغرب ،و املذاهب املادية يفكل من
القرن التاسع عرش و القرن العرشين (التي تتناقض متاماً مع كافة
التجارب و النتائج العملية للبحوث والدراسات الخاصة بالجنسني).
و يف الحقيقة أن جوهر الفكر الفمنيسمي قائم علی نفي و إنكار
الطبيعة االنثوية للمرأة .وبذلك تكون رؤيةالفمنيسم للمرأة ممزوجة
بخطأ فاحش.
االميان بأصالة الدنيا و اعتبار هذا العامل كل يشء ،يعترب هو اآلخر
احد األسس الفلسفية لرؤية الفمنيسم للمرأة ،الذي يساعد يف تعميم
النظرة املادية للمرأة واعتبارها مجرد سلعة.
باختصار أن الفمنيسم ومن خالل تجاهلها لفطرة االنسان االلهية،
تتجاهل يف الحقيقة (جوهر األنوثة) ،و تتبنى (محورية املرأة) بدالً
من (محورية الحق) .وتكون بذلك ،وعلی عكس األهداف التي تسعی
اليها ،تعمل علی تضييع حقوق املرأة و إلحاق املزيد من الظلم بها.
ذلك أنه ليس بوسع اي مخلوق أن يستويف كامل حقوقه و السمو يف
مدارج الكامل ،إذا ما إدارة ظهره اىل (الحق) و(الحقيقة).
عالقة الفمنيسم بسيادة الرثوة
مل يخف الرأسامليون الغربيون فرحتهم -خاصة يف القرن التاسع
عرش -بانتشار افكار الفمنيسم و رواجها .ذلك أن مفاهيم الفمنيسم
ساعدت يف تو ّجه النساء و الفتيات للعمل يف املصانع و املناجم .و
بطبيعة الحال أن االجور التي كانت تحصل عليها النساء ال تداين
اجور الرجال .حدث ذلك يف اوروبا مع بداية النصف الثاين من القرن
التاسع عرش ،وبالتزامن مع انتشار التكنولوجيا الحديثة .كام حدث يف
الواليات املتحدة االمريكية منذ اوائل القرن العرشين ،و ضاعف من
ارباح الرأسامليني و رجال االعامل  .و بناء علی ذلك كان من الطبيعي
أن تحظی التنظيامت العاملية والصحافة والحركات الفمنيسمية بدعم
كبري من الرأسامليني .و أن العديد من الفتيات و املتعلامت التحقن
بالعمل يف الدول الغربية بوظائف سكرتريات وطابعيات و ...و رحب
الرأسامليون بتواجد النساء يف ساحات العمل (الذي بوسعه أن يلبي
الحاجة الغريزية للرجال أيضاً ).
و يف ضوء آراء و مفاهيم الفمنيسم التي تدعو للمساواة املطلقة بني
النساء و الرجال ،والتساوي يف الحقوق والواجبات .و كان ذلك مربرا ً
لتفويض االعامل الشاقة و املرهقة للنساء ،مام أدی ألن تعاين النساء
من متاعب و مشكالت كثرية.
و يف النصف الثاين من القرن العرشين،كان انتشار الفمنيسم يف
الغرب سبباً يف ارتفاع حاد يف عدد النساء العامالت اللوايت يتعرضن
لالستغالل من جهة .و يف تحول النساء متوسط الحال و من سكان
املدن ،الی عارضات ودمی للرتفيه عن االثرياء من جهة أخری .وكان
ذلك مدعاة ليأس واحباط النساء الغربيات من االفكار والحركات
الفمنيسمية.
الفمنیسم والرتويج لالباحية

ان دعاة الفمنيسم،
ويف ضوء املبادئ
العلامنية  -االومانيسم
التي يؤمنون بها،
يزعمون بأن من حق
كل امرأة الترصف
بجسدها حسبام تشاء.
وبنا ء علی منطق
الفمنيسم،أنالفحشاء
و الشذوذ الجنيس
يعترب جزءاً من (حقوق
املرأة) .وبهذا النحو
انترشت(صناعة
الجنس) يف القرن
العرشين،مستفيدة
بالتحديد من بعض
النظرياتالفمنيسمية
مبثابة مبادئ وأسس
لتنظرياتها.

ان توجهات دعاة الفمنیسم القامئة علی إلغاء الحقوق والحدود
االلهية الخاصة باملرأة ،واالرصار علی الرتويج للمبادئ املستوحاة من
العقل البرشي الحديث ،أدّت الی تدين االخالق ،بل و الی تجاهلها
يف الكثري من االحيان ،وتوفري االرضية للمؤسسات واملراكز الرأساملية
إلساءة استغالل النساء  ،و فتح الباب أمام (صناعة الجنس) و(تجارة
الدعارة) .ورغم أن الدعارة لها سابقة طويلة يف تاريخ البرشية ،إالّ أن
املتاجرة بالنساء انترشت علی نطاق واسع يف القرنني األخريين ،يف ظل
افكار وتوجهات الفمنيسم ،ونتيجة تجاهل القيم االخالقية والحدود
الدينية.
ان دعاة الفمنيسم ،ويف ضوء املبادئ العلامنية  -االومانيسم
التي يؤمنون بها ،يزعمون بأن من حق كل امرأة الترصف بجسدها
حسبام تشاء .وبناء علی منطق الفمنيسم ،أن الفحشاء و الشذوذ
الجنيس يعترب جزءا ً من (حقوق املرأة) .وبهذا النحو انترشت (صناعة
الجنس) يف القرن العرشين ،مستفيدة بالتحديد من بعض النظريات
الفمنيسمية مبثابة مبادئ وأسس لتنظرياتها.
ان دراسة الفمنيسم وتسليط الضوء علی معاملها ونتائجها
وتداعياتها ،بحاجة الی مساحة اكرب .ولكن ويف عبارة مؤجزة،البد من
التأكيد بأن الفمنيسم ال يصدق عليها مفهوم الدفاع عن حقوق املرأة،
وإمنا هي رؤية غري دينية وعلامنية – انسانویة (اومانيسم) لحقوق و
واجبات املرأة .ونظرا ً ملبادئها وفرضياتها الخاطئة ،فأنها عملياً تيسء
بشکل حقيقي الی الجهود الرامية الدفاع عن حقوق املرأة.
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تفاقم ظاهرة االغتصاب والتحرش
الجنسي في الجامعات االميركية
اعداد وتعريب :هدی رسور
نرشت الصحیفة االسبانیة املعروفة (ال بائیس) تقریرا ً قام باعداده مراسلها
يف نیویورك (وینسته خیمز) یحتوي علی مواضیع رهیبة حول تزاید نسبة
التحرش و االغتصاب التي تطال الطالبات يف الجامعات االمیرکیة .حیث اکد
کاتب هذه التقریر بانه رغم الوضع املأساوي الذي أصبح کابوساً للفتیات و
الطالبات مل تبد الجامعات و املراکز التعلمیة االمیرکیة التي تعترب من املفاخر
الوطنیة لهذا البلد اي استعداد وأي رغبة ملتابعة شکاوي الضحایا يف هذا
املجال.
وقد بادر موقع جام جم انالین بنرش النص الکامل لهذا التقریر تحت
عنوان مترد الناجیات و نقدمه نحن بدورنا الی القراء الکرام.
مترد الناجیاتLA rebellion de las supervivientes :
(عندما تتعرض واحدة لالغتصاب سیتبدل لها الزمان کعدو و تصبح حرکة
و خطوات الزمن بالنسبة لها بطیئة التطاق ،فکل ثانیة متر کأنها ساعة و کل
دقیقة کسنة و االسوأ من ذلك هو الشعور املر باالغتصاب الذي الیمکن ان
ینساه االنسان مدی العمر .فقد تعرضت انا يف  2011/05/25الی االغتصاب
من قبل احد زماليئ يف الصف الدرايس يف جامعة (ارمهست کالج)
هذه هي ترصیحات و کلامت احدی ضحایا االغتصاب باسم ( آنجیة
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تفید االبحاث و
الدراسات ان من بین
کل خمس امیرکیات
یواصلندراستهن
العلیا يف امیرکا تعاين
احداهن من التحرش
الجنيس يف الجامعات
و املؤسسات العلمیة
التي تعترب من املفاخر
التـي تتباهی بها امیرکا
امام العامل.

ابیفانو) و هناك ضحایا اخریات اخری مثل دانا بوکلر  ،کامیال کوانتو ،إما
سولکوفیتش ،زویة ریدولفي استار ،سارا اي ،آنا کالرك ،اندریا بینو ....و
مئات الضحایا االخری ،مع کل ذلك فان هذه الفتیات االن لسن ضعفیات
و الیشعرن بأنها ضعفیات کام انهن لن یتعرضن للهزیمة و انهن لسن ضحایا
وامنا قلن :کفی! و متردن  ،وابدین اعرتاضهن علی هذه الکابوس الکاريث.
تفید االبحاث و الدراسات ان من بین کل خمس امیرکیات یواصلن
دراستهن العلیا يف امیرکا تعاين احداهن من التحرش الجنيس يف الجامعات و
املؤسسات العلمیة التي تعترب من املفاخر التـي تتباهی بها امیرکا امام العامل.
فهذه املراکز التي تحظی مبکانة راقیة علی املستوی العاملي تعاين من مشاکل
و من طفیلیات کان الیتحدث عنها احد قبل سنین سوی يف املقاهي و املالهي
و اروقتها.
ان الرسالة التي کتبتها آنجیة ابیفانو و نرشتها مجلة (ارمهست استیودنت)
التي یعود تاریخ تأسیسها الی  150سنة قبل .قد غیرت کل يشء .حیث
اتصل بها بعد انتشار الرسالة االالف من طالبات الجامعات الاليت اشتکین
من الکوابیس التي تعرضن الیها و جعلن الجامعات واملؤسسات اثرها تضطر
لتحمل مسؤولیاتها ازاء الحقائق و الواقعیات التي کانت تفضل تجاهلها و
اهاملها و غض النظر عنها .فموجة االعرتاضات کانت کبیرة الی درجة .بحیث
انها نجحت يف ارغام رئیس جمهوریة امیرکا باراك اوباما علی املشارکة هذه
السنة يف مراسم خاصة ملواسات ضحایا التحرش و االغتصاب يف الجامعات .کام
جعلته یضطر الی وضع موضوع مواجهة ظاهرة االغتصاب يف الجامعات يف
اولویات مهامه.
و يف حوار مع صحیفة إل پائیس تقول دانابولکر التي تعرضت يف عام
2011م لالغتصاب يف جامعة ارمهست ماساشوسیت :ان موضوع العنف ضد
املرأة موضوع قدیم بقدم التاریخ .لکن ملاذا یطرح هذا املوضوع االن علی
نطاق واسع او نشعر به اکرث من ذي قبل هو ان ضحایا الیوم خرجوا من الظل
و الکثیر منهم بادر بافشاء الحقیقة.
من جهة اخری تقول باين فیرش الخبیرة يف شؤون العنف الجنيس يف جامعة
سینسنايت ( :يف الوقت الراهن یفوق عدد االناث الاليت یدرسن يف الجامعات
عدد الذکور و لعله بهذا السبب یتم طرح و افشاء هذه املشکلة).
اما برنس ساندلر البالغة من العمر  86سنة و التي تعترب من رواد النضال
يف مجال حقوق املواطنین حیث اطلق علیها يف عام 1972ملقب( ام اصالح
القانون التعلیمي يف امیرکا) و التي قامت بدراسات و ابحاث عدیدة حول
التحرش الجنيس يف الجامعات فتعتقد( :یبدو االن ان هذا املوضوع قد خرج
الی النور کام ان حالة الغموض و االبهام التي کانت تکتنفه يف طریقها الی
الزوال).
اما بالسنبة الولئك الذین یعتقدون بان ظاهرة التحرش و االغتصاب يف
الجامعات االمیرکیة ناجمة عن تناول املرشوبات الکحولیة و بلوغ الطلبة،
فهناك احصائیات صارمة تجیب علی ذلك .و علی سبیل املثال ان التقریر
الذي قام باعداده القرص االبیض یشیر الی ان  %20من الفتیات الاليت تعرضن
لالغتصاب کانت  %80منهن علی معرفة باالشخاص الذین قاموا باغتصابهن
اضافة الی ذلك یشکل الرجال  %98من املعتدین و ان اکرث حاالت االعتداء و
التحرش و االغتصاب کانت تحدث يف السنوات االولی و الثانیة من الدراسة
الجامعیة یعني يف الفرتة تعرف بـ (املنطقة الحمراء) کام ان اکرث حاالت
التحرش و االغتصاب الجنيس حدثت عندما کانت الطالبات لیس يف کامل و
عیهن و قواهن العقلیة و ذلك بسبب تناول الکحول او تعاطیهن للمخدرات.
االبحاث الفدرالیة يف اکرث من  %70من املراکز التعلیمیة يف امیرکا
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یوجد يف الوالیات املتحدة االمیرکیة حوايل  4600مرکزا ً للتعلیم العايل تضم
اجاملیا حوايل  20میلیون طالباً وطالبة و قد رصحت باين فیرش لصیحفة ال
بائیس قائلة (:کان عدد الطالبات منذ عقد الثامنینات یفوق عدد الطلبة يف
الجامعات االمیرکیة و تصل نسبتهن الیوم الی  %58من الطلبة .مع ذلك نالحظ
ان النسبة املئویة للطالبات او الفتیات الاليت یتعرضن للتحرش و االغتصاب
الزالت ثابتة مل تتغیر .و بعبارة اخری مبا ان عدد الطلبة قد ازداد من 5/4
میلیون يف عام  1980م الی اکرث من  10مالیین يف عام 2012م .اال ان النسبة
املئویة لالناث الاليت یتعرضن لهذه املشاکل الزالت ثابتة مل تتغیر.
و تقوم حالیاً  74مؤسسة من مؤسسات التعلیم العايل يف امیرکا بدراسة هذا
املوضوع و منها مراکز معروفة جدا ً مثل جامعة هارفرد و برنسون ،بروکيل،
کولومبیا ،و اوکال ...و من بین هذه املراکز نالحظ ان جامعة بن استیت التي
تضم  45000طالب استلمت اعلی نسبة من الشکایات حول التحرش الجنيس
و االغتصاب الذي بلغ  84حالة يف عام  2012م و من ثم تأيت جامعة هارفرد
التي تضم  38000طالب مبقدار  83شکوی و جامعة میشیغان التي تضم
43000طالب بـ 064حالة .و یذکر أن  %55من بین  1579مرکز من مراکز
التعلیم العايل التي تضم اکرث من الف طالب قد استلموا يف عام  2012شکاوي
حول التحرش الجنيس .و االغتصاب.
و یفید التقریر الذي اعده (کالرماك کاسکیل) السناتور الدیمقراطي لوالیة
میسوري بان اکرث الجامعات التعیر اهمیة للقانون الفدرايل الذي یکلفهم
مبتابعة الشکاوي الخاصة بالتحرش و االغتصاب و قد تبین خالل دراسة 236
مرکزا ً من هذه املؤسسات ان  %21منها لیس لها حتی کوادر ملتابعة مثل
هذه الشکاوي ،کام أن  %31منها مل تبادر بارشاد الطلبة يف هذا املجال و ان
 %41منها مل تقم باي دراسة او تحقیق حول التحرش الجنيس خالل السنوات
الخمسة االخیرة.
طبعاً وراء هذه االرقام و النسب تکمن اناث بلحمهن و عظامهن و اشهر

یفیدالتقریر
الذي اعده (کالرماك
کاسکیل)السناتور
الدیمقراطيلوالیة
میسوري بان اکرث
الجامعاتالتعیر
اهمیةللقانونالفدرايل
الذيیکلفهممبتابعة
الشکاويالخاصة
بالتحرش و االغتصاب
و قد تبین خالل
دراسة  236مرکزاً من
هذه املؤسسات ان
 %21منها لیس لها
حتی کوادر ملتابعة
مثل هذه الشکاوي،

هذه النساء هي( اما سولکوفیتش) و هي طالبة کلیة الفنون يف جامعة
کولومبیا يف نیویورك حیث تعرضت لالغتصاب يف السنة الثانیة من دراستها
من قبل شخص واحد عدة مرات ،مع ذلك مل تشتکي حتی اطلعت بان فتاتین
اخرتین قد تعرضا لالغتصاب من قبل نفس هذا الشخص ،اال ان الجامعة بدالً
من متابعة هذا املوضوع ارسلت الشکاوی الی قسم ارشیف االظبارات.
و عندما اصبح موضوع التحرش الجنيس و االغتصاب یامرس علناً يف
الجامعات ،بادر القرص االبیض يف کانون الثاين املايض بتشکیل لجنة عمل
ملتابعة هذه القضیة.
بعد مشاهدة هذه الترصفات من قبل الجامعة بادرت سولكوفیتش برفقة
 23من الضحايا االخريات يف شهر نيسان /ابريل املايض بتقديم شكوی الی
املحاكم القضائية ضد االشخاص الذين اعتدوا عليهن و ذلك ألن باعتقادهن
ان الجامعات تتجاهل عمدا و بشكل منظم حاالت االغتصاب التي تتعرض لها
الفتيات يف الجامعة .و منذ ذلك الوقت تتابع سولكوفيتش موضوع االغتصاب
يف الجامعات االمريكية كمهنة او عمل من قبل الجامعة ثم قامت باطالق و
تأسيس حركة يف هذا املجال ايضاً.
و ذكرت اهدافها من وراء هذا العمل عرب فيلم (مرتز بريفورمانس meters
 )performanceالذي قامت ببثه و توزيعه رشكة (كولومبيا اسبكتاتور) ( .دانا
بولكر) عضو آخر من هذه الحركة  ،هي ايضا تعرضت يف عام  2011م و يف
السنة الثانية من دراستها يف كلية (ارمهست ماساشوسيت) لالغتصاب و يف
هذا املجال تقول (دانا بولكر)  ( :عندما اعرتضت و قدمت شكوی حول هذا
املوضوع طلبت الكلية مني ان امكث فرتة يف البيت حتي ینهي الشخص
املعتدي دراسته و يتخرج و من ثم اواصل دراستي حتي التكون فرتة دراستنا
متزامنة ،و الحقيقة ان جهود هذه الفتاة و بقية الفتيات الاليت اصبحن ضحابا
لالغتصاب يف هذه الكلية مل تحقق اي نجاح يذكر و يف النهاية قررن يف ترشين
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االول اكترب  2012ان يخرجن من الظل وان يبادرن بنرش ماجری لهن يف املجلة
الخاصة بطالب الجامعة (ارمهست استيودنت) و هذه املبادرة كانت يف الواقع
بداية مليالد و ظهور ،حركة جديدة ضد االغتصاب يف الجامعات االمريكية اضافة
الی ذلك التحقت كال من آين كالرك (25سنة) و (اندريا بينو 22سنة) بهذه
الحركة عرب االنرتنيت و من موقع (نجوم املوت) يف لوس انجلس و قد وضعت
هاتین الفتاتین عيل باب الشقة التي بعيشان فيها خارطة امريكا و هي تبني
للعامل الجامعات التي يجري فيهن الدراسة و التحقيق حول االغتصاب.
يف نيويورك ايضاً هناك شابة اخری تدعی (زوئه ريدولفي استار) تبدلت الی
صوت ينطق باسم الحركة املذكورة ،فهذه الشابة ايضاً قد تعرضت يف سنتها
الدراسیة االولی وخالل حفلة الی االغتصاب من قبل عدد من الشباب بعد
ذلك غادرت امريكا و ذهبت الی االرجنتني و االن بعد حوايل سنة عادت الی
امريكا لتصبح الناطقة الرسمية للبنات والفتيات الاليت تم غدرهن يف الجامعات
و امام صمت مسؤوليتها واسست مجموعة تحمل عنوان (ال للبريو قراطية) .
ازاء هذا االمربادر القرص االبيض يف الثاين و الرشين من كانون الثاين للعام
امليالدي الحايل بتشکیل لجنة عملية و من الخطوات التي اتخذتها هذه اللجنة
هو تأسيس موقع علی االنرتنيت و اطالق عمل اعالمي حمل عنوان (يرتبط
بنا) شارك فيه حتی االن عدد من املشاهري امثال (جان هام) املمثل االمرييك
املعروف.
اين متكن جذور املشكلة
ان النهضة و الحركة التي حدثت نتيجة هذه الجهود و شملت حتی االن
اكرث من  400جامعة امريكية تحاول اليوم دراسة هذا املوضوع و هو انه
ماهي االسرتاتيجية املؤثرة التي ينبغي اتخاذها للحيلولة دون استمرار موضوع
التحرش الجنيس و االغتصاب يف جامعات هذا البلد .ففي بعض الجامعات تم
اتخاذ قرار بتحديد عقاب لكل من يتناول الكحول .بعض الجامعات االخری
بادرت باقامة دورات تعليمية يف هذا املجال .اما املبادرة الجديد علی هذا
الصعيد فقد قام بها (جري براون) محافظ كاليفورنيا حيث اصدر اوامره
لجميع املراكز التعليمية و اجربهم علی كتابة قرارات و مقررات واضحة يف
هذا املجال واال سيتم قطع جميع املساعدات املالية الحكومية عنها.
اما بالنسبة لضحايا االغتصاب والتحرش الجنيس فأمامهم ثالثة خيارات
الغري :طلب املساعدة من املراكز التعليمية او ابالغ الرشطة مبا حدث لهن او
اختيار الصمت ..طبعا غالبية هذه الضحايا يفضلن ابالغ املراكز التعليمية و
طلب املساعدة منها ،ألنه وفق قانون االصالحات التعليمية لعام  1972م و
املعروف بقانون ( : )IXعلی الجامعات ان تضمن املساواة بني الذكور واالثاث.
اضافة الی ذلك ،وفق التعميم االداري املعروف باسم  Celery actلعام
 ، 1990تم تكليف جميع الجامعات واملراكز التعليمية التي تستلم مساعدات
مالية ،ان تقوم بتقديم معلومات حول التحرشات الجنسية و حاالت االغتصاب
التي تحدث داخل الجامعة و اطرافها و ابالغ املسؤولني بذلك  .و يذكر انه
تم اقتباس اسم هذا التعميم االداري من اسم طالبة تدعی (جني كلري) التي
تعرضت يف عام  1982الی االعتداء يف غرفتها الخاصة من قبل احد زمالءها يف
الدارسة ثم القت مرصعها اثناء هذا االعتداء.
و رغم وضع كل هذه القوانني و املقررات و بعد ان بادرت ادارة حقوق
املواطنني يف وزارة التعليم االمريكية بارسال كتاب (رسالة) الی الجامعات حذرت
فيها من مغبة عدم تنفيذ القوانني املتعلقة باالغتصاب و التحرشات الجنسية،
و هددت بقطع جميع املساعدات املالية ،بدأت منذ عام 2011م موجة كبرية
من الشكاوي و االعرتاضات يف هذا املجال من قبل الطالبات الضحايا.
ورغم الحجم الكبري من الشكاوي واالعرتاضات اليزال الكثري من املسؤولني
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قول بعض علامء
االجتامع مثل (دانيال
دريكز) من كلية لوس
انجلس الغربية( :ان
االغتصاب هو اعنف
جرمية و هذا العمل
ميارس يف جميع املراكز
التعليميةوالجامعات
االمريكية ،لكن مل يقم
اي احد بتقديم افادة
يف هذا املجال و ذلك
برصاحة ان مراكز
التعليم(الجامعات)
بحد ذاتها التريد-
عمدآ و عالنية -ان
تقوم بتطبيق و تنفيذ
القواننياملتعلقةبهذا
االمر يف حني انها علی
اطالع كامل بهذه
القوانني).

االمريكيني يرفضون ان يرصحون او يتقبلون بان االغتصاب و التحرش الجنيس
اصبح امرا ً شائعاً يف جامعات هذا البلد .و يعتقد (هيجر ماك دونالد) وهو من
املحافظني الذين يعملون يف معهد منهاننت بان االغتصاب و التحرش الجنيس
مل يصبح يف الواقع امرآ شائعاً و امنا نواجه مشكلة باسم توفر الكحول ووجود
اناس يبحثون عن رشيك جنيس دون اي ارشاف اورقابة.
من جهة اخري يقول بعض علامء االجتامع مثل (دانيال دريكز) من كلية
لوس انجلس الغربية( :ان االغتصاب هو اعنف جرمية و هذا العمل ميارس
يف جميع املراكز التعليمية والجامعات االمريكية ،لكن مل يقم اي احد بتقديم
افادة يف هذا املجال و ذلك برصاحة ان مراكز التعليم (الجامعات) بحد ذاتها
التريد -عمدآ و عالنية -ان تقوم بتطبيق و تنفيذ القوانني املتعلقة بهذا االمر
يف حني انها علی اطالع كامل بهذه القوانني).
و يف حني ان الكثري من الخرباء يعتقدون ان جذور هذه الظاهرة يف امريكا
تعود الی عقد الستينات والسبعينيات من القرن املايض یعني عندما قامت
الجامعات واملراكز التعليمية بصورة عامة بالغاء القوانني الصارمة التي كانت
تؤكد علی عدم االختالط الجنيس او اقامة العالقات الجنسية ومن ثم و اللجوء
الی تنفيذ سياسة عدم التمييز الجنيس .اما (باين فيرش) فيؤكد ان سبب ظهور
هذه املشكلة و انتشارها و شيوعها يف امريكا هو ان الجامعات بدالً من ان
تبادر مبعاقبة املعتدين و املغتصبني تقوم بدعمهم و حاميتهم.
و تقول (دانا بولكر) ايضاً ( :ان قضية التحرش و االغتصاب يف الجامعات
ليس بسبب الحرية او املساوات الجنسية و امنا هو حصيلة الثقافة االمريكية) و
تضيف قائلة ( :ان االبحاث تشري الی ان االشخاص الذين يقومون بهذا العمل
يف الجامعات هم اصحاب سوابق يف هذا املجال بحيث ان كل واحد منهم قد
قام – كمعدل -باغتصاب ست فتيات .و هؤالء عادة يستخدمون الكحول
كسالح الزالة مقاومة الضحايا وازالة کرامتها بعد االغتصاب ولكن هذا اليعني
ان الحل الوحيد لهذه القضية يکمن يف منع الكحول ،بل بدال من ذلك نحن
بحاجة الی تغيري ثقافتنا يف التعامل مع الجنس االخر ،ففي الوقت الذي يرتبی
فيه الذكور يف امريكا بشكل ليكونوا معتدين و سلطویني نالحظ ان االنثی
ترتبی عيل ان التبدي ردود فعل و ان تصمت و ان تفصح عن ذنوب الطرف
االخر .فنحن باعتبارنا مجتمع يسعی ان نصدق الضحايا و ندعمهم و ندافع
عنهم و ان نطلب من املعتدين ان يدفعوا مثن ما فعلوه و ان نريب ابنائنا منذ
الطفولة بشكل صحيح..

الشباب و الحياة
الشبـابوالمسؤولية
الشيخ حسني الخشن

كيف يفهم جيل الشباب املسؤولية؟ وكيف ميارسونها ؟ وما هي حدود
املسؤولية وأه ّم مجاالتها؟
 -1كيف نفهم املسؤولية؟
املسؤولية هي التعبري األرقى عن إنسانية اإلنسان ،فأنت ال ميكن أن تعيش
إنسانيتك الحقّة خارج نطاق املسؤولية وااللتزام .واملسؤولية هي التي مت ّيزنا
عن سائر املخلوقات التي تح ّركها غريزتها ،وتفعل ما متليه عليها هذه الغريزة،
يخصني وال شأن يل" ،أو
ومن هنا ففي منطق اإلسالم ال ّ
يحق لك أن تقول" :ال ّ
أن تقول" :نفيس نفيس والنجاة من النار" كام جاء يف املثل الشعبي.
ث ّم إ ّن املسؤولية ليست امتيازا ً أو سلطة تدفعك للتكرب واالستعالء عىل
اآلخرين ،وإنّ ا هي أمانة والتزام.
 -2ما هي مجاالت املسؤول ّية وحدودها؟
ومسؤولية اإلنسان عموماً والشباب خصوصاً لها مجاالت عدّة:
وبكل ما يُرثي
أوالً :أن يكون مسؤوالً عن نفسه فين ّميها بالعلم واملعرفة ّ
العقل ويُغني الروح .ومسؤولية اإلنسان عن نفسه تعني أيضاً مسؤول ّيته عن
الس ْم َع
جوارحه من البرص والسمع والفؤادَ ،و َل تَق ُْف َما لَيْ َس ل ََك ِب ِه ِعلْ ٌم إِ َّن َّ
ص َوالْ ُف َؤا َد ك ُُّل أُولَ ِئ َك كَا َن َع ْن ُه َم ْسئُ ًول [اإلرساء.]36 :
َوالْبَ َ َ

املسؤولية هي
التعبري األرقى عن
إنسانية اإلنسان ،فأنت
ال ميكن أن تعيش
إنسانيتك الحقّة خارج
نطاقاملسؤولية
وااللتزام.واملسؤولية
هي التي مت ّيزنا عن
سائراملخلوقات
التيتح ّركهاغريزتها،
وتفعل ما متليه عليها
هذه الغريزة

ثانياً :وأن يكون مسؤوالً عن أرسته وأهل بيته وأطفاله ،بأن يرعاهم ويقدّم
لهم الغذاء الروحي كام يقدّم لهم الغذاء املادي ،وأن يج ّنبهم شقاء اآلخرة
كام يج ّنبهم عناء الدنيا ،يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن َآ َم ُنوا قُوا أَنْف َُس ُك ْم َوأَ ْهلِي ُك ْم نَا ًرا َوقُو ُد َها
اس َوال ِْح َجا َر ُة َعلَيْ َها َم َلئِ َك ٌة ِغ َل ٌظ ِشدَا ٌد َل يَ ْع ُصو َن اللَّ َه َما أَ َم َر ُه ْم َويَ ْف َعلُو َن
ال َّن ُ
َما يُ ْؤ َم ُرو َن [التحريم.]6 :
ثالثاً :وأن يكون مسؤوالً عن طاقاته ،علمه ،فكره ،ماله ،وجاهه ،وغريها
من الطاقات ،بحيث ال يبدّدها وال يض ّيعها ،فهذه نِ َع ٌم وسوف يُسأل عنها يوم
الحساب ،ث ُ َّم لَتُ ْسأَلُ َّن يَ ْو َم ِئ ٍذ َعنِ ال َّن ِعيمِ [التكاثر .]8 :والشباب هو من أهم
الطاقات التي علينا أن نعرف كيف نوظفها ونستثمرها؟
رابعاً :وأن يكون مسؤوالً عن كلمته ،فيعرف متى وكيف يطلقها ؟ فالكلمة
قد تد ّمر وقد تع ّمر ،قد تبني وقد تخ ّرب ،والكلمة يف وثاقك ما مل تنطق بها،
فإذا تف ّوهت بها رصت يف وثاقها ،قال عيل (ع)“ :الكالم يف وثاقك ما مل تتكلّم
به ،فإذا تكلمت به رصت يف وثاقه ،فاخزن لسانك كام تخزن ذهبك
ُرب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة"[.]2
وورقك[ .]1ف ّ
خامساً :وأن يكون مسؤوالً عن أ ّمته وعن مجتمعه ،وعن قضايا اإلنسان
وحس
عامة ،فاملسلم ال ب ّد ان يتحسس هموم الناس وآالمهم ومعاناتهمّ .
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كل
املسؤولية هذا يوليه اإلسالم أهمية خاصة ويهت ّم كثريا ً بتنميته ،ألنّه أساس ّ
خري وهو الذي يط ّور املجتمع ويدفع اإلنسان نحو التغيري ،فيبادر إىل إصالح
ما يراه فاسدا ً ،وإمتام ما يراه ناقصاً ،ونصيحة َم ْن يحتاج إىل النصيحة ،ومن هنا
الحس ،فعن رسول الله (ص)" :من
ورد يف األحاديث الرشيفة التأكيد عىل هذا ّ
أصبح ال يهت ّم بأمور املسلمني فليس مبسلم "[.]3
حس املسؤول ّية يحتاج إىل تعميق يف النفس ليغدو ملكة راسخة كان
وأل ّن ّ
من األهمية مبكان التو ّجه إىل الله تعاىل يف حالة الدعاء والطلب إليه بأن يعيننا
عىل القيام مبسؤولياتنا االجتامعية ،ومن هنا فقد الحظنا أ ّن األدعية الواردة عن
حس
النبي (ص) واألمئة من أهل بيته (ع)ّ ،
ترب وتن ّمي ّ
املسؤولية لدى اإلنسان املسلم ،وتحثّه عىل الشعور باآلخرين.
  وتعال أيّها الشاب املسلم ،واقرأ معي هذا الدعاء املروي عن رسول الله
كل فريضة يف شهر رمضان ،لتالحظ وتكتشف
(ص) والذي كان يقرأ به عقيب ّ
هذا الحضور املكثَف يف فقرات الدعاء لهموم الناس ،وآالمهم وقضاياهم والتي
يُراد تعميقها يف النفس من خالل ج ّو الدعاء ،يقول الدعاء" :الله ّم
كل
كل فقري ،الله ّم أشبع ّ
أدخل عىل أهل القبور الرسور ،الله ّم أغنِ ّ
كل عريان ،الله ّم ِ
كل
كل َمدين ،الله ّم ف ّرج عن ّ
اقض دي َن ِّ
اكس ّ
جائع ،الله ّم ُ
كل فاسد من
كل أسري ،الله ّم أصلح ّ
كل غريب ،الله ّم ف ُّك ّ
مكروب ،الله ّم ر ّد ّ
أمور املسلمني ،الله ّم ِ
غي سوء
اشف ّ
كل مريض ،الله ّم ُس ّد فقرنا بغناك ،الله ّم ّ
حالنا بحسن حالك ،الله ّم ِ
كل يشء
اقض عنا الدَّين وأغننا من الفقر إنّك عىل ّ
قدير"[.]4
وتعال معي إىل هذا الربنامج اليومي الذي أعدّه لنا اإلمام زين العابدين(ع)
من خالل بعض فقرات دعائه عند الصباح واملساء ،لتجد هذا اإلرصار عىل
الحس االجتامعي لدى اإلنسان يك ال يكون أنانياً يفكّر بنفسه وعائلته
تنمية ّ
صل عىل محمد وآله ،ووفّقنا يف يومنا هذا
فقط ،يقول (ع)" :الله ّم ّ
رش ،وشكر النعم،
وليلتنا هذه ويف جميع أيامنا الستعامل الخري ،وهجران ال ّ
وات ّباع الس ُّنن ومجانبة البدع ،واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،وحياطة
اإلسالم ،وانتقاص الباطل وإذالله ،ونرصة الحق وإعزازه ،وإرشاد الضّ ال،
ومعاونة الضعيف ،وإدراك اللهيف"[.]5
  ولنا وقفة مع فقرات هذا الدعاء يف املحور الرابع.
 -3كيف منارس املسؤولية؟
وما يريده لنا الله تعاىل  -شيباً وشباناً  -هو أ ْن منارس املسؤولية يف خطّ
ونتحسس
كل ما نُق ِْد ُم عليه،
طاعته ،والسعي إىل نيل رضوانه ،فنشعر برقابته يف ّ
ّ
كل ما نفعله أو نفكّر بفعله ،وبكلمة أخرى :إ ّن املطلوب م ّنا
حضوره تعاىل يف ّ
أن منارس املسؤولية من موقع َم ْن هو مستخلَف من قبل الله تعاىل يف هذه
األرض ،والخليفة مستأ َمن فيام استُخلف عليه و ُعهد به إليه ،فال ينحرف عن
كل ما أواله الله من نعم ،وسخّره له من
خ ّط الخالفة طرف َة ع ٍني أبدا ً يف ّ
مقدرات وز ّوده به من طاقات ،وإال كان خائناً يف حفظ األمانة مف ِّرطاً يف حمل
املسؤولية .إ ّن الخالفة تحتّم علينا أن نتخلّق بأخالق َمنِ است ْخلَفَنا ،وهو الله
سبحانه وتعاىل ،وأن ال نستغل ما أوالنا من نعم يف سبيل عصيانه والتم ّرد عليه،
“أقل ما يلزمكم لله أن ال تستعينوا ب ِن َعمه عىل
يقول عيل (ع) فيام روي عنهُّ :
أجل ال ِّنعم التي حبانا الله بها ،وعلينا أن نؤدّي
معاصيه”[ .]6والشباب هو من ّ
وجل .
واجب شكرها لله تعاىل ،بأن ال نبدّدها أو نستنزفها فيام يبعدنا عنه ع ّز ّ
وحس املسؤولية
املوظف ّ
لكل
وعندما تكون يف موقع املسؤولية العامة ،فعليك أن تحسب حساباً ّ
خطواتك وأقوالك وأفعالك ،وعليك أن تعلم أ ّن مواقع املسؤولية العامة ليست
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وعندماتكون
يف موقع املسؤولية
العامة ،فعليك أن
لكل
تحسب حساباً ّ
خطواتكوأقوالك
وأفعالك،وعليك
أن تعلم أنّ مواقع
املسؤوليةالعامة
ليست ملكاً لك
وال دكاناً أو مزرعة
ألقاربك وأتباعك ،إنّها
وأي تقصري
ملكُ األمةّ ،
أو تعدٍّ يف حفظها هو
خيانةلأل ّمة

ملكاً لك وال دكاناً أو مزرعة ألقاربك وأتباعك ،إنّها ُ
وأي تقصري أو
ملك األمةّ ،
عمله برعاية املال
تع ٍّد يف حفظها هو خيانة لأل ّمة ،لقد كان عيل (ع) يُويص ّ
العام يف صغائر األمور فضالً عن عظامئها ،يقول (ع)“ :أدقّوا أقالمكم ،وقاربوا
بني سطوركم ،واحذفوا عني فضولكم ،واقصدوا قصد املعاين ،وإياكم واإلكثار،
فإ ّن أموال املسلمني ال تحتمل اإلرضار"[.]7
حس
املوظف
يف
ترب
التي
الوصايا
انظروا وتأ ّملوا أيّها الشباب يف هذه
ّ
ّ
عم هو مسؤول عنه ،بحيث إ ّن عليه أن يلتفت إىل كميّة الحرب التي
املسؤولية ّ
يكتب بها رسائله ،وأن يكتب ما هو رضوري ،بعيدا ً عن اإلنشائيات الفارغة
كل ذلك يك ال يرسف يف استخدام املال العام!
والكلامت املسجعةّ ،
سالم الله عليك يا أمري املؤمنني وميزان العدل ،والله لو جئتنا ورأيت واقع
الحق الرشعي ،وكيف يبذّرون مييناً
املوظّفني واملسؤولني عن املال العام و ّ
وشامالً ويوزّعون املال عىل األصهار واألقارب دون وازع من ضمري أو رادع من
قانون أو أخالق ،لشعرت بالغربة وألعلنتها حرباً شعواء عىل هؤالء ،وفضحت
زيفهم ولو كانوا يهتفون باسمك.
من كتاب "مع الشباب يف همومهم وتطلعاتهم"
 .1ال َورِق :الفضة املسكوكة ،قال تعاىل عىل لسان أهل الكهف :فَابْ َعثُوا أَ َح َدكُ ْم ِب َو ِر ِق ُك ْم ه َِذ ِه ِإ َل
الْ َم ِدي َن ِة [الكهف.]١٩:
 .2نهج البالغة ج 4ص.91
 .3الكايف ج 2ص.163
 .4املصباح للكفعمي ص.716
 .5الصحيفة السجادية ،دعاؤه عند الصباح واملساء.
 .6نهج البالغة ج 4ص.78
 .7الخصال للصدوق ص.310

شؤون تربوية
الطفل ّ
وحق اإلشباع العاطفي
الشيخ حسني الخشن

إ ّن ثنائية تكوين اإلنسان من ٍ
جسد وروح تحتّم عليه توزيع االهتامم بنفسه
عىل هذا األساس ،فكام أ ّن علينا االهتامم بص ّحتنا الجسدية والنفسية فإ ّن علينا
االهتامم بأرواحنا وقلوبنا ،وهذا ما تقتضيه النظرة اإلسالمية التي تدعو إىل توفري
كل من الجسد والروح يف توازن كامل ،كرشط لنجاح العملية الرتبوية.
متطلّبات ّ
حب األطفال
ّ
وفق املبدأ املتقدّم يكون لزاماً علينا أن نعمل عىل تأمني الظروف املالمئة
والوسائل املناسبة إلشباع الطفل عاطفياً ،كام نهتم به صح ّياً ونوفّر الظروف
املالمئة لنم ّوه الجسدي ،وإ ّن حاجة الطفل إىل الغذاء الروحي واإلشباع
تقل عن حاجته للغذاء املادي ،بل إ ّن حاجته لذلك أش ّد من حاجة
العاطفي ال ّ
ّ
رشا عىل مستقبل الطفل واستقراره
مبا
ا
ري
تأث
األمر
لهذا
ن
أ
شك
البالغ أيضاً ،وال
ّ
ً
ً
النفيس واالجتامعي ،واألكيد أيضاً أ ّن األطفال الذين يُح َرمون من الشحنات
العاطفية الالزمة سيعانون عاجالً أم آجالً من األمراض النفسية واالجتامعية ،مبا
يُعقِّد حياتهم ويصيبهم بالجفاف الروحي وينعكس عىل سلوكهم يف مامرسات
حب
عنيفة وخاطئة ،من هنا مل يكن مستغرباً أن تعترب بعض الروايات ّ
للحب من تأثري تربوي يف رعاية الطفل
األطفال من أفضل األعامل العبادية ،ملا ّ
الحب ــ تعبريا ً صادقاً عن إنسانية اإلنسان،
وحاميته فضالً عن كونه ــ أعني ّ
حب
رب ّ
ففي الحديث أ ّن موىس (ع) قال“ :يا ّ
أي األعامل أفضل عندك؟ قالّ :
فإن فطرتهم عىل توحيدي فإن أ َمتُّهم أدخلهم ج ّنتي برحمتي”(،)1
األطفال ّ
ويف خرب آخر“ :إ ّن الله لريحم العبد لشدّة حبّه لولده”(.)2
رشوط تأمني اإلشباع العاطفي
ومم ال ّ
شك فيه أ ّن استقرار الحياة الزوجية واألُرسيّة يساعد عىل ترعرع
ّ

قد فرض تط ّور
الحياة ظروفاً جديدة
حملت معها الكثري من
التأثريات السلبية عىل
منو الطفل يف الحضن
الطبيعي املؤهّل لرفده
وإمداده مبا يحتاجه
من مشاعر عاطفية،
ومن هذه التطورات
خروج املرأة إىل
ميدان العمل بشكل
واسع وابتعادها يومياً
ولساعات طويلة عن
طفلها ووضعه بني
يدي الخادمات
ّ

الطفل يف حضن أبويه مستشعرا ً دفء األرسة وحن ّو األب وحاميته وحنان األم
وحضانتها ،كام أنّه السبيل األمثل إلشباع الطفل عاطفياً ومعنوياً ،أ ّما إذا حصل
التفكُّك والتصدُّع داخل األرسة بالطالق أو الشقاق فإ ّن الطفل سيكون الضحية
األوىل لذلك ،بسبب ما سيتع ّرض له من اختالل أو نقص عاطفي ال تجربه
عاطفة األم البديلة أو األرسة الثانية أو الحاضنة واملربيّة.
وقد فرض تط ّور الحياة ظروفاً جديدة حملت معها الكثري من التأثريات
السلبية عىل منو الطفل يف الحضن الطبيعي املؤ ّهل لرفده وإمداده مبا يحتاجه
من مشاعر عاطفية ،ومن هذه التطورات خروج املرأة إىل ميدان العمل بشكل
يدي الخادمات،
واسع وابتعادها يومياً ولساعات طويلة عن طفلها ووضعه بني ّ
األمر الذي قلَّص من املنسوب العاطفي الالزم له ،حتى رصنا نقرأ أو نسمع
عن تعلّق األطفال بالخادمات أكرث من األُمهات ،ما يفرض عىل األم العاملة أن
توازن بني عملها وبني تربية أبنائها وحاجتهم لحنانها ولرعايتها ،كام أ ّن ابتعاد
األم ــ وبدافع الحرص عىل أناقتها وص ّحتها الجاملية ــ عن اإلرضاع الطبيعي
أَفْ َق َد الطفل غذا ًء عاطفياً كام أفقده غذا ًء مادياً رضورياً له ،والحرص املذكور
وإ ْن كان مرشوعاً ولك ّنه قد يكون مبالَغاً فيه يف بعض الحاالت.
وما يتع ّرض له الطفل من نقص عاطفي من جهة األم يتع ّرض ملثله من
جهة األب أيضاً ،العتبارات أخرى منها :شعور بعض اآلباء بأن رجول ّيته ال تسمح
له بإظهار محبّته للطفل أو مالعبته له ،عىل اعتبار أن ذلك يسقط مهابته.
ومنها :ابتعاد الكثري من اآلباء عن األرسة وشؤونها إ ّما بداعي السفر أو
بسبب االستغراق املضني يف العمل أو غري ذلك من األسباب ،وقد حدّثتنا
املصادر التاريخية عن بعض النامذج الرجالية القاسية قلوبهم إىل مستوى أنّه
مل يكن لديهم استعداد حتى لتقبيل أطفالهم ،ففي الحديث عن رسول الله
(ص) أنّه قبَّل الحسن والحسني عليهام السالم فقال األقرع بن حابس :إ ّن يل
يل إن نزع الله
عرشة من األوالد ما قبَّلت واحدا ً منهم! فقال (ص)“ :ما ع َّ
الرحمة منك”(.)3
إرشادات يف الرتبية العاطفية
تنص التعاليم اإلسالمية عىل مجموعة من اإلرشادات التي تُوفِّر ــ يف حال
ّ
اتّباعها ــ للطفل ما يحتاجه من الرصيد العاطفي:
 1ــ تقبيل الطفل واحتضانه :تحثّ الروايات وتويص بتقبيل األطفال
ومعانقتهم ،وذلك ــ بطبيعة الحال ــ مي ّد الطفل بالحن ّو ومينحه العاطفة
ويشعره باألمان ،ففي الحديث عن اإلمام الصادق (ع) قال :قال رسول
الله (ص)َ “ :من ق َّبل ولده كتب الله له حسنة و َمن ف َّرحه ف َّرحه الله يوم
القيامة ،)4(”..وقد حدّثنا أمري املؤمنني (ع) عن سرية رسول الله وأسلوبه
الرتبوي الذي اتّبعه معه عندما كان صغريا ً قال (ع)“ :وقد علمتم موضعي من
رسول الله (ص) بالقرابة القريبة واملنزلة الخصيصة ،وضعني يف حجره وأنا ولد
يض ّمني إىل صدره ويكنفني
وميسني جسده ويش ّمني عرفه (رائحته الذك ّية) وكان ميضغ
إىل فراشه ّ
اليشء ث ّم يلقمنيه”(.)5
إ ّن ابتعاد الرجل أو املرأة عن تقبيل الطفل أو الحن ّو عليه يكشف عن
قساوة يف القلب غري م ّربرة ،والله يبغض القاسية قلوبهم ،ففي الحديث جاء
ول قال رسول الله (ص):
النبي (ص) فقال :ما قبَّلت صبيّاً يل قط ،فلّام ّ
رجل إىل ّ
“هذا رجل عندي أنّه من أهل النار”(.)6
ولذا يجدر باألهل واملربّني أن يعتنقوا الطفل بني الفينة واألخرى ويحتضنوه
ويقبِّلوه ،فإ ّن ذلك يساهم بشكل ملحوظ يف نجاح العملية الرتبوية ،وهذا ما
يل (ع) عندما
فعله رسول الله (ص) يف تربيته ألبنائه وبناته ،وكذا يف تربيته لع ّ
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ض ّمه إليه تخفيفاً عىل ع ّمه أيب طالب ريض الله عنه.
 2ــ مالعبته :إ ّن مالعبة الطفل ومداعبته متدّه مبخزون عاطفي وهو أحوج
النبي (ص) ــ فيام روي عنه ــ “ َمن كان
ما يكون إليه ،ولهذا فعندما يقول ّ
فليتصاب معه”( ،)7فذلك ال يرجع إىل حاجة الطفل للمرح واللهو
له صبي
َ
فحسب ،بل إ ّن التصايب معه مينحه شحنات من العاطفة التي يحتاج إليها،
النبي (ص) نفسه يُالعب الحسنني عليهام السالم وهام طفالن ،ففي
وقد كان ّ
النبي
الحديث عن سفيان الثوري عن أيب الزبري عن جابر قال :دخلت عىل ّ
(ص) والحسن والحسني عىل ظهره وهو يجثو لهام ويقول“ :نِعم الجمل
جملكام ونِعم العدالن أنتام” (.)8
 3ــ إرضاؤه :إ ّن السعي إلرضاء الصغري وجرب خاطره هو اآلخر أمر محبوب
عند الله ،ففي الخرب“ :أ ّن رسول الله (ص) خرج عىل عثامن بن مظعون ومعه
صبي له صغري يلثمه فقال :ابنك هذا؟ قال :نعم ،قال :أتحبّه يا عثامن؟ قال:
إي والله يا رسول الله ّإن أحبّه ،قال :أفال أزيدك حبّاً له؟ قال :بىل فداك أيب
وأُ ّمي ،قال :إنّه َمن يريض صب ّياً له صغريا ً ِمن نسله حتى يرىض ت َ َرضَّ اه الله يوم
القيامة حتى يرىض”(.)9
حضانة األُم
ُ
وتبقى حاجة الطفل إىل عطف أ ّمه وحنانها هي الحاجة املل ّحة التي ال
يظل يشعر بالحنني إىل
شب وأصبح رجالً فإنّه ّ
يستغني عنها ،حتى أنّه لو َّ
ُ
“حب األم ال يشيخ أبدا ً” ،وإدراكاً منه لهذه
حضنها الدافئ ،وقد قال بعضهم ّ
نص الترشيع اإلسالمي عىل ما ييل:
الحقيقة ّ
أوالً :األُم أحق بإرضاع وليدها من غريها ،فلو أراد األب اسرتضاع امرأة
أخرى كانت األُم أوىل منها ما مل تطلب عوضاً مالياً زائدا ً عىل ما تطلبه املرضعة
األخرى ،قال تعاىلَ { :والْ َوالِدَاتُ يُ ْر ِض ْع َن أَ ْوالَ َد ُه َّن َح ْول ْ َِي كَا ِمل ْ َِي لِ َم ْن أَ َرا َد أَن يُ ِت َّم
وحق األُم وأولويّتها بإرضاع وليدها ثابت وباقٍ حتى
ال َّرضَ ا َعةَ} [البقرةّ ،]233:
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ما يتع ّرض له
الطفل من نقص
عاطفي من جهة
األم يتع ّرض ملثله
من جهة األب أيضاً،
العتبارات أخرى منها:
شعور بعض اآلباء بأن
رجول ّيته ال تسمح له
بإظهارمح ّبتهللطفل
أو مالعبته له ،عىل
اعتبار أن ذلك يسقط
مهابته.

لو طُلِّقت وانفصلت عن زوجها ،ففي الخرب الصحيح عن اإلمام الصادق (ع):
أحق بولدها حتى ترضعه
“الحبىل املطلّقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي ّ
مبا تقبله امرأة أخرى إ ّن الله تعاىل يقول{ :الَ تُضَ آ َّر َوالِ َد ٌة ِب َول َِد َها}(.)10
أحق بحضانة ولدها ــ ولو مل ترضعه ــ من األب ،وحقّها يف
وثانياً :هي ّ
الحضانة والرعاية هذا ثابت يف فرتة الرضاع ،وأ ّما بعدها فيختلف الفقهاء بني
أحق به ــ ذكرا ً كان أو أُنثى ــ إىل أن يبلغ السابعة ،ومنهم َمن
َمن يرى أنّها تبقى ّ
فصل بني الذكر واألُنثى ،فرأى أنّها
من
ومنهم
األوىل،
و
األفضل
يرى أ ّن ذلك هو
ّ
أحق باألُنثى إىل السابعة ،وبالذكر مدّة الرضاعة ،والقول األول هو الذي اختاره
ّ
بعض فقهائنا املعارصين ودلّت عليه الروايات ،كام يف الخرب الصحيح أليوب بن
نوح قال :كتبت إليه مع برش بن بشّ ار :جعلت فداك رجل تز ّوج امرأة فولدت
منه ث ّم فارقها متى يجب أن يأخذ ولده؟ فكتب (ع)“ :إذا صار له سبع
سنني ،فإ ْن أخذه فله ،وإ ْن تركه فله”( ،)11والتحقيق الفقهي يف هذه املسألة
موكول إىل محلّه.
من كتاب “حقوق الطفل يف اإلسالم”
________________________________________
( )1املحاسن.293/1 :
( )2الكايف.50/6 :
( )3روضة الواعظني.369 :
( )4الكايف.49/6 :
( )5نهج البالغة.157/2 :
( )6الكايف.5/6 :
(َ )7من ال يحرضه الفقيه.484/3 :
( )8مناقب آل أيب طالب.158/3 :
( )9كنز العامل.585/16 :
( )10الكايف.103/6 :
( )11الوسائل ،473/21 :الباب  81من أبواب أحكام األوالد ،الحديث .7
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دور القيم األخالقية في الحياة الزوجية
إن الحياة املشرتكة تنطوي عىل إيجابيات ال حرص لها عىل صعيد التكامل
اإلنساين وإثراء الشخصية  ،ناهيك عن تلك األلفة وذلك اإلنس الذي يتحقق
يف ظاللها .
أو مل يقولوا بأ ّن وراء كل رجل عظيم امرأة ! إن املرأة الفاضلة ميكنها  ،ومن
خالل نفوذها إىل روح زوجها  ،أن تؤثر تأثريا ً بالغاً يف حياته وتكامله  ،كام أن
الرجل الفاضل هو اآلخر ميكنه النفوذ إىل روح زوجته مبا يخلق عندها من
قيم الكامل واألخالق .
إن السعادة اإلنسانية إمنا تقوم عىل األخالق والطأمنينة والشعور بالسالم
واملحبة  ،وهذه أمور ميكن خلقها بالرغم من الفقر وضيق ذات اليد  ،ذلك أن
السعادة ال تنشأ عن الذهب والرثاء وكل زخرف يف هذه الحياة الدنيا .
تجليات الكامل :
ما هي األصعدة التي يتجىل فيها كامل الرجل واملرأة ؟ ميكن اإلجابة عىل
هذا السؤال باإلشارة إىل ما ييل :
 1ـ العلم :
إن جميع األديان واملذاهب تؤكد عىل إغناء هذا الجانب يف حياة اإلنسان
 ،وأن عىل املرء أن ميأل رأسه بالعلم قبل أن ميأل معدته بالطعام  ،فالحياة إمنا
تقوم بالعلم وتنهض بالفكر .
وإن ما يعيل شأن املرأة ويرفع من منزلتها هو العلم  ،ولذا فإن عىل املرأة

إن ما يعيل شأن
املرأة ويرفع من
منزلتها هو العلم ،
ولذا فإن عىل املرأة
والرجل أيضاً أن
يخصصا ولو ساعة
يف اليوم للمطالعة
واكتساب املعرفة ؛
ذلك أن ضمور هذا
الجانب يف حياة
اإلنسان يعني يف
الحقيقة زواله وفناءه .

والرجل أيضاً أن يخصصا ولو ساعة يف اليوم للمطالعة واكتساب املعرفة ؛ ذلك
أن ضمور هذا الجانب يف حياة اإلنسان يعني يف الحقيقة زواله وفناءه .
 2ـ حسن املعارشة :
إن من كامل املرأة والرجل هو حسن املعارشة وطهارة الثوب  ،بل أن أعظم
ما يف حياة اإلنسان هو هذا الجانب ؛ فام أكرث أولئك الذين حلّوا املشاكل
املستعصية عن طريق الكالم الذي هو جانب من جوانب السلوك واملعارشة .
وقد أوصانا نبينا ( صىل الله عليه و آله ) بحسن املعارشة وإبراز عاطفتنا
ملن نحب  ،ملا يف ذلك من األثر الكبري يف تعزيز ومتتني العالقات .
قال رسول الله ( صىل الله عليه و آله )  « :إن قول الرجل لزوجته إين أحبك
ال يذهب عن بالها أبدا ً » .
إن الجانب األخالقي وإضافة إىل رضورة توفره من أجل دميومة الحياة
املشرتكة فإنه يهب الحياة ذلك الجامل ويجعلها حلوة املذاق .
 3ـ التوازن يف السلوك :
من بني الصفات وامللكات اإلنسانية املختلفة يربز التوازن يف السلوك
كجانب مهم يف حياة اإلنسان الذي يعترب انعكاساً عن ضبط النفس واستقرار
الروح .
إن االرتباط مع إنسان يفتقد هذا الجانب يعترب يف الواقع مغامرة مجهولة
النتائج ؛ فقد تتوفر صفات إيجابية عديدة لدى أحدهم ولكنه يفتقد إىل
جانب التوازن والتعادل يف املزاج  ،فإذا هو هوايئ السلوك مييل مع الريح
وتأرسه الرغبة ومتلكه األشياء يف أول نظرة  .إن االرتباط مع هكذا إنسان سوف
يعقّد الحياة ويجعلها يف غاية املرارة  ،فالحياة الهادية املستقرة تحتاج إىل نفس
هادئة وسلوك مستقر ومزاج ثابت .
 4ـ تقدير الجهود :
يكدح الرجل طوال اليوم من أجل توفري لقمة عيش كريم لعائلته  ،ويعاين
يف سبيل ذلك ما يعاين من تعب وإرهاق  .كل هذا صحيح ولكن عليه أن ال
يتصور أبدا ً أن زوجته وهي ربة البيت تقيض وقتها دون عمل  .فالرجل الذي

العدد 228

33

شؤون أسرية

يتصور ذلك هو يف الحقيقة مخطىء متاماً  ،ذلك أننا لو استعرضنا األعامل املنزلية التي
تقوم بها املرأة ألدركنا أهميتها وصعوبتها .
ولذا فإن علينا أن ال نطلب املزيد من زوجاتنا  ،فلنا أعاملنا ولهن عملهن الذي ال يقل
صعوبة وأهمية عن أعاملنا ؛ وعليه فإن عودتنا من العمل متعبني ال يربر أبدا ً اإلساءة
يف معاملتهن .
 5ـ التحمل والصرب :
يتحل بها اإلنسان هي التحمل والصرب  .وهناك
من الخصال العظيمة التي ميكن أن ّ
مثل أجنبي يقول  :ليست املصيبة يف ذاتها بل يف عدم تح ّملها .
عندما ال تقدّر زوجتك جهودك وال تعرف حقك فتيسء  ،فهو أمر يح ّز يف النفس ،
غري أن املشكلة سوف تتعقد إذا فقدت صربك إزاءها  ،فلم تعد تتحملها  ،إذ ستصبح
املصيبة مصيبتني .
إن النجاح يف الحياة يعود إىل التحمل والصرب واملقاومة والقدرة عىل احتامل الشدائد
.
 6ـ التقوى :
التقوى من أكرب كامالت اإلنسان ـ رجالً كان أو امرأة وهي التي تجسد قيمة اإلنسان
ـ وإذا كان ثوب املرء وحيدا ً فال ينبغي أن يكون قذرا ً  .إن نظافة الثوب الوحيد من أنبل
جهاد الفقراء  ،فإذا كتب عليه أن يكون فقريا ً فليحاول أن يكون رشيفاً .
إن التقوى والعفة هي التي متنح اإلنسان جامله الحقيقي  . .الجامل الذي يفوق ـ

اإلنفـــاق
إبراهيم أميني
يتح ّمل الرجل مسؤولية االنفاق يف األرسة ،وهذا أمر يلزمه القانون االسالمي
ويعدّه من واجبات الرجل األكيدة وحقاُ من حقوق املرأة..
إذ يتحمل الرجل جميع نفقات املرأة ،من غذاء وكساء ودواء ويف حالة امتناع
الرجل عن الوفاء بالتزامه يف أي من املوارد،فان ذلك املبلغ بيقي يف ذ ّمته.
ويف حالة من هذه الحاالت يحق للمرأة اللجوء اىل القانون الستعادة حقها وهنا
يجب عىل املحكمة تأمني حقوق املرأة بشتى الطرق،حيث يحق للمحاكم يف حالة
امتناع الرجل عن الوفاء بالتزامة اصدار حكم الطالق.
يقول االمام الباقر(عليه السالم)(( :من كانت عنده امرأة فلم يسكها ما يواري
عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها،كان حقاً عىل االمام ان يف ّرق بينهام)).

34

شباط 2017

أضعافاً مضاعفة الجامل الظاهري  .ولقد أثبتت البحوث والتجارب العلمية أن اإلنسان
ميل أجمل املناظر وأحىل املشاهد إذا ما تكررت رؤيتها كل يوم  ،فام بالك بجامل
اإلنسان رجالً كان أو امرأة .
إن رس استمرار الحياة الزوجية هو يف ذلك الجامل الباطني الذي يش ّع من أعامق
النفس الطاهرة والروح النقية .
 7ـ العواطف :
إن ما مينح األرسة صفاءها ويشيع يف أجوائها الدفء هو تلك العاطفة املتأججة يف
القلب ؛ وإن من كامل املرأة أن تحتوي زوجها بالعطف ومتنحه ذلك الشعور باملودّة
والحنان  .ومن كامل الرجل أيضاً أن يشعر زوجته بالحق وأن مينحها ذلك الشعور
بالطأمنينة والسالم  .ولذا فكالهام يحتاج اآلخر وكالهام يكمل اآلخر  .ومن خالل تلك
العاطفة النبيلة ينبعث األمل يف قلب الزوجني فييضء طريقهام نحو املستقبل .
أخذ وعطاء :
وأخريا ً  ،فإن العالقة بني الزوجني ال ميكن أن تكون من جانب واحد  :هو يعطي
وهي تأخذ  . .أو بالعكس  . .ينبغي أن يكون العطاء من الجانبني  . .كل حسب إمكاناته
وقابلياته  .وقد تكون املرأة مطالبة أكرث يف البحث عن األشياء التي تجدّد حياتهام
املشرتكة  ،ورمبا يكون الرجل مطالباً أكرث يف العثور عىل األشياء التي تبدد ضباب امللل
من الحياة الزوجية وتعيد إليها األمل .

واإلنفاق من واجبات الرجل مبعزل عن وضع املراة املعايش فمتى لو كانت
مورسة يبقي حق النفقة عىل الرجل.
وال يحق للرجل أن يترصف بأموال زوجته ،الّ يف حالة رضاها أو طلبها وما يأخذه
من مال يف غري هذه الحالة حرام رشعاً.
هذا هو الجانب القانوين يف املسألة غري ان لألرسة قانونها الخاص وهو عنه(صىل
رش نسائكم اللجوج)).1
الله عليه وآله و سلم) انه قالّ (( :
وعنه(عليه الصالة والسالم) أنه قال(( :رش االشياء املرأة السوء)).2
سيديت!
ان االعرتاف بقيمومة الرجل يف االرسة،يعني انك قد وضعت خطاك يف الطريق
الصحيح للحياة الزوجية.
يجب ان تعرتيف يا سيديت إن الجانب العاطفي يسيطر عىل مشاعرك ومواقفك،
أ ّما الرجل فإن العقل يكاد يكون مهيمناً عىل سلوكه..ولذا من األفضل االعرتاف
برثاسته لالرسة واستشارته،وال تتأخري يف طاعته عندما يرى أ ّن مصلحة االرسة تكمن
يف عمل ما.
إ ّن سلبه هذه املسؤولية أو محاولتك السيطرة عىل زمام األمور يف العائلة سوف
يعود باألرضار البالغة عىل حياتكام ومستقلبكام وكذا مستقبل ابنائكام.
وعندما يالحظ أبناؤك أنك تتمردين عىل زوجك فان هيبته ستسقط وعندها
سيخفق يف تربية أوالده..أما بناتك فسيتعلّمن عدم الطاعة ألزواجهن ويف هذا ما
يهددمستقبلهنبالخطر.
أصغي ياسيديت لزوجك...
وتأكدي انه ال يريد سوى الخري لك وال بناتك فال تعصيه ألن يف عصيان الزوج
اثم ويف طاعته ثواب.
 .1مستدرك الوسائل532/2:
 .2مستدرك الوسائل533/2:
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الزوجـة النـادمة
حنان جعفر

تزوجت وهي يف سن السابعة عرشة أو الثامنة عرشة ،ولكن يا لها
من حياة زوجية تعيسة وعدمية الهدف! الدرس الوحيد الذي علموها
إياه ،هو العناد والتمرد عىل الزوج وعدم طاعته .فقد قالوا لها:عليك
معارضة كل ما يقوله زوجك .وكانت متشبثة برأيها وال تقبل أي رأي
غريه ،وكل ما كانت تريده ،كان يجب عليه أن يوفّره ويحرضه لها وكل
ماكانت تقوله ،كان عىل زوجها ان ينفّذه سواء كان ما يقوله خطأ أو
صواباً .لقد كانت مغرورة جدا ً ومل تكن تعري أي اهتامم لزوجها وأهله
وأقاربه .فكلمتها كانت هي الفصل ،فإما أن يقبل كالمها أو تبدأ بإثارة
النزاع والرصاخ،ألن أهلها كانوا قد قالوا لها :إن عائلة زوجك عائلة ال
كرامة لها ومن املؤسف أنك تزوجت من هذا الشخص ومن هذه
العائلة...
وانقضت عدة سنوات من حياتهام الزوجية عىل هذا النحو.
ترصفاتها هذه جعلتها عصبية املزاج جدا ً ورسيعة الغضب ومريضة
إىل جانب ذلك كله ،وقد أنجبت طفلني أحدهام بنت واآلخر صبي،
وكانت ترضبهام مبجرد ان يرتكبا أي خطأ أو أي ترصف ال يعجبها،
وكانت تتصور بأن أفضل طريقة يف تربية األوالد هي الرضب والرصاخ
والعويل...هذه هي ترصفاتها وهذه هي حياتها التعيسة البائسة.
كيف يتم الترصف مع مريضة متأملة كهذه؟ هل يجب أن نرتكها
وشأنها لتموت من العذاب واألمل أو تحرتق يف نار الغرور؟هل يجب

رشها؟ أم عليه أن يرتكها وشأنها حتى
أن يطلّقها زوجها ويرتاح من ّ
تصل إىل الطريق املسدود وتُصاب بصدمة تجعلها تعود إىل رشدها
وتصحو من غفوتها؟ هل يجب عىل زوجها أن يعاملها باملثل ويرصخ
يف وجهها وأن يقمع غضبها وعنادها بالغضب والش ر؟ولكن ماذا
يقول الطبيب الساموي(نبي اإلسالم (ص))يف هذا املجال؟ علينا يف
املرحلة األوىل أن نسعى من خالل الصرب والتأين والرعاية لتحسني
حالة املريض الذي يعاين من مرض أخالقي.وعلينا بعد ذلك أن نرد
عىل مساوئه وانحرافاته بإحسان وصد ق ونقابل اسوأ أخالقه بأحسن
األخالق وأفضلها.
فقد قال رسول الله (ص) ألصحابه( :أال تريدون أن أدلكم عىل
أفضل الخُلق يف الدنيا واآلخرة؟ فقالوا:نعم يا رسول الله،فقال(ص)(:أن
تصلوا من قطعكم وتعطوا من حرمكم وتصفحوا (تعفوا) ع ّمن
ظلمكم وتحسنوا ملن أساء إليكم).
وبالتأكيد فإن مثل هذا التعامل الكريم واللطيف يعطي نتائج
طيبة يف كثري من الحاالت وميكن بإذن الله ولطفه معاجلة املريض
بهذه الطريقة واستئصال جذور املرض من جسمه وروحه وميكننا
يف هذه الحالة أن نزرع يف نفس املريض زهور األمل واالستقرار
وشجريات السالمة والرحمة والرأفة ،ونزيل غبار العناد والغرور عن
وجه الحياة املرشق ونيضء األيام السوداء بشمس اإلدراك والعلم
والبصرية .وبالطبع فإن إيجاد مثل هذه ال ُجنينة الجميلة وهذه
السامء الوضاءة املرشقة املليئة بالنجوم الساطعة ،يحتاج إىل فالح وا ٍع
وقدير وممرض قدير وصبور.
هذه هي حياتها التي تعيشها بتعاسة وشقاء.ولكن تشكر الله –
ألن زوجها إنسان فاهم وصبور وطيب ووالدته ووالده هام أطيب
وأنبل منه ،فهام كانا ينصحانها بكل صرب ويردّان عىل عنادها وسوء
فهمها لألمور بصدق ومحبة وحنان وطوال هذه الفرتة التي عاشتها
مع زوجها مل يحدث مرة أن غضبا عليها وثارا يف وجهها بل كاناً دامئاً
يرشدانها بكل صرب وتأن وأخالق عالية ورزينة...
ونتيجة لتلك النصائح وهذا التعامل الطيب من قبل زوجها
وأهله ،فقد تغريت أخالقها وترصفاتها منذ فرتة وانتبهت إىل نفسها
واستيقظت من غفلتها ،وندمت عىل أعاملها حيث أث ّرت فيها تلك
النصائح وذلك التعامل الطيب والحسن معها ...وبدأت تساعد
زوجي وتخدمه للتعويض عن ترصفاتها السابقة معه ،وصارت تق ّبل
أطفالها وهي تذرف الدموع وتعتذر لهم حيث كانت ترضبهم
وترصخ يف وجههم دون سبب ،إنها تطلب من الله أن يسامحها...
لقد أصبحت حياتها اآلن جميلة ،ومل تعد تظهر عليها تلك الحاالت
العصبية ونوبات الغضب والهيجان .وها هي اآلن تعيش حياة سعيدة
وهانئة جدا ً.
فليتنا االزواج جميعاً متحايّني متآلفني يساعد بعضهم بعضاً ويرعى
بعضهم بعضاً ،ويردّون عىل أخطاء وعيوب وجفاء وسوء أخالق
بعضهم البعض بإظهار املحبة وتقديم الخدمات املتبادلة ،حيث إنهم
وبهذه األخالق الكرمية يرتقون إىل قمة اإلميان ويحظون بالرحمة
واأللطاف اإللهية الخاصة.
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في ذكرى االنتصار
كوثر شاهني – شاعرة سورية
َه َز َج الريا ُع وأبلج الصمصا ُم واختط يف منت السامء إما ُم
نرصا ً مع الفجر امليضء المة خرجت يفجر صمتها اإلقدام
من كل فج قد تقاطر ركبها جاءت يوحد صوتها اإلسال ُم
***
خلف اإلمام املستجري بربه وبنهضة من كربالء تقا ُم
نهج الحسني له الرصاط إبتدا نو ٌر ييضء ويف السام اعال ُم
مل يبق أال الحق يرشع راية واملستبد تدوسه األقدام
من عرشة الفجر املضيئة للدنا حيث الصباح النور ال األوها ُم
حيث الخميني الفج ُر ثور ًة قامت وبسم الله قام نظا ُم
جاروا وللمستضعفني منار ًة من نور رحمن لهم ومقا ُم
رص وانتصار رائعٍ انت الخلو ُد املج ُد واإلعظا ُم
يافجر ن ٍ
يف ظل (خامنئي) حامل راية وامانة منها رست احكا ُم
يف دولة َعزت بعز رجالها ونضالها فاستبسلت اقالم
***
فلتهنئي طهران بالعيد الذي من يوم خبري قائم ويقام
نرص وفتح للشعوب وعزة وكرامة خففت بها األعالم
***
فتباريك بالطهر إيران مبن حملوا رسالة جدهم فاقاموا
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الشيخوخة :ليست مشكلة أبداً!
زيك محفوظ

يصعب اإلدعاء بأن الشيخوخة ،كمرحلة من مراحل حياة اإلنسان،
تضاهي يف جاملها وحيويتها مرحلة الشباب .ولكن من الخطأ أيضاً
النظر إىل الشيخوخة باعتبارها بداية النهاية ومحطة كئيبة النتظار
املوت ،والصحيح ،أن الشيخوخة كام الشباب ،مرحلة البد منها ،من
مراحل حياة اإلنسان ،وميكن له أن يعيشها بحيوية ،وأن تكون مصدر
سعادة للمسن وللمحيطني به ،ولكن كيف؟؟
إن التطور العلمي والحضاري الذي شهدته البرشية خالل العقود
األخرية ،حمل معه ظاهرتني متناقضتني متاماً .فمن جهة ازدادت نسبة
املسنني يف العامل بصورة كبرية نتيجة لتطور العلوم الطبية ومكافحة
األمراض ،ونتيجة لتحسن التغذية بفعل التطور االقتصادي العام الذي
شهده العامل بنسب متفاوته .فاملسنون يشكلون اليوم أكرث من 13
باملئة من مجموع سكان األرض ،بينام مل تكن نسبتهم تزيد عن 5
باملئة يف مطلع هذا القرن .ويزداد عدد املسنني يف الواليات املتحدة،
مثالً ،مبعدل ألف مسن يومياً.
ومن جهة ثانية ،فإن تزايد عدد املسنني رافقته مشكلة جتامعية
اقتصادية ،متثّلت يف أن غالبية هؤالء املسنني أصبحوا خارج دائرة
العمل واإلنتاج ،أي أنهم تحولوا إىل عبء اقتصادي عىل األهل
والدولة .وكذلك ،فإن وجودهم بات يثقل عىل األبناء الذي يسعون
إىل تأسيس أرسهم الخاصة وتكوين حياتهم املستقلة .للحقيقة ،فإن

فإن تزايد عدد
املسننيرافقتهمشكلة
جتامعيةاقتصادية،
متثّلت يف أن غالبية
هؤالء املسنني أصبحوا
خارج دائرة العمل
واإلنتاج ،أي أنهم
تحولوا إىل عبء
اقتصادي عىل األهل
والدولة

متاسك األرسة يف معظم الدول النامية ،ومنها عاملنا االسالمي .قد ساعد
كثريا ً عىل التقليل من مشكلة املسنني ،حيث يحظن بقدر كبري من
االحرتام والتقدير من األنباء واألحفاد واملجتمع عموماً ،وذلك انطالقاً
من التقاليد االجتامعية والدينية التي تحض عىل رعاية كبار السن
واحرتامهم.
أما يف الغرب الرأساميل ،فإن خروج املسن من دائرة اإلنتاج يحوله
إىل عبء عىل الدولة التي حاولت حل مشكلة املسنني من خالل
تأسيس دور الرعاية باملسنني والعجزة ،ولكن هذا الحل يبدو مبتورا ً،
فتأمني املأوى والغذاء للمسن ال ميثل حالً ملشكلة إنسان أمىض حياته
يف خدمة املجتمع ،فكان جزاؤه العزل عن هذا املجتمع يف مأوى
للعجزة .والشك أن تفكك نظام األرسة يف الغرب هو املسؤول األول عن
معاناة املسنني الذين يلفظهم أبناؤهم إىل خارج حياتهم االجتامعية،
ويتخلصون منهم بإيداعهم يف مأوي املسنني والعجزة.
الشيخوخة مشكلة من؟
إن تصوير الشيخوخة باعتبارها مشكلة للمجتمع إمنا ميثل نصف
الحقيقة ،أو أقل من نصفها ،فالعبء األكرب الناجم عن هذه املشكلة
يتحملها املسن نفسه ،فعليه يقع عبء الشيخوخة جسدياً ونفسياً.
من الناحية الجسدية ،تضعف صحة املسن وقدرته عىل الحركة،
نتيجة لضعف أعضاء جسمه ومنها القلب والجهاز العظمي والحواس،

العدد 228
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كام تقل قدرته عىل الحركة وبذل املجهود العضيل الكبري.
ومن الناحية النفسية ،فإن ضعف جسم اإلنسان وإحساسه
باقرتاب نهايته ،يجعله أكرث حرصاً عىل نفسه ،وأكرث قلقاً مبا يحمله له
املستقبل ،كام أن تراجع وضعه االقتصادي وتحوله ـ أحياناً ـ إىل عالة
عىل أبنائه أو عىل املجتمع ،يخلق لديه شعورا ً بالدونية ،ولعل انرصاف
اآلخرين عنه ،هو أشد هذه العوامل قسوة عىل املسن الذي يخامره
الشعور بالوحدة واإلهامل.
هذه العوامل مجتمعة ،تجعل نظرة الناس إىل الشيخوخة ،ونظرة
املسن إىل نفسه ،ال تخلو من السودانية والتذمر والخوف .ولكن أال
ميكن تغيري هذا الواقع ،من أجل تغيري هذه النظرة التقليدية إىل
الشيخوخة؟
نحو شيخوخة سعيدة:
إن املسؤولية األساسية للتعامل بإيجابية مع الشيخوخة ،تقع عىل
املسن نفسه أوالً وقبل كل يشء .فهو املعنى بالتعامل مع هذه املرحلة
الحتمية من حياته ،والتي ال ميكن الهروب منها إال باسيتعابها بشكل
إيجايب وبناء .ولعل األسئلة األساسية التي يطرحها املسن عىل نفسه
تتمثل يف التايل :كيف يجعل اآلخرين (األبناء واملجتمع عامة) أكرث
قبوالً له؟ كيف يقلل من اعتامده عىل مساعدة اآلخرين؟ كيف ميأل
وقته مبا يدخل السعادة إىل نفسه ونفوس املحيطني به ،ويجعله أكرث
أطمئناناً وراحة نفسية؟
أول ما ينبغي أن يعني به اإلنسان ،أي إنسان وليس املسن حرصا ً،
هو االهتامم بصحته ،فالصحة الجيدة تحفظ لإلنسان قدرته الجسدية
والعضلية ،وتعفيه من التطفل عىل اآلخرين .ولعل أهم فائدة للصحة
الجيدة هي تأخري مظاهر الشيخوخة لسنوات طويلة .ويف هذا
املجال ،فإن للتغذية الجيدة عالقة وطيدة مبقاومة مظاهر الشيخوخة
مثل هرم الخاليا وتصلب الرشايني ،وضعف الحواس .ومبا أن شهية
اإلنسان للطعام تضعف مع تقدّمه يف السن ،فإن عليه أن يحرص
عىل أن تحتوي وجباته الغذائية عىل املواد الرضورية الرئيسية وخاصة
الفيتامينات .كذلك فإن للرياضة دورا ً رئيسياً يف الحفاظ عىل مرونة
الجسم ومقاومته ملظاهر الشيخوخة.
والبد للمرء يف مرحلة الشيخوخة من االستمرار يف مامرسة التامرين
الرياضية ،ولعل الرياضة األفضل يف هذا املجال هي امليش ملسافات
معينة بصورة منتظمة يومياً.
وينطوي الحديث السابق عىل إجابة للتساؤل الثاين ،وهو :كيف
يقلل املسن من اعتامده عىل اآلخرين؟ فاملسن صحيح الجسم لن
يكون عبئاً ثقيالً عىل أحد ،فهو قادر عىل قضاء حاجاته األسياسية
بنفسه ،دون االعتامد عىل عون اآلخرين .ولعل النموذج األفضل
لإلنسان املسن ،هو اإلنسان القادر عىل مامرسته أي عمل منتج
يتناسب مع قدراته الجسدية والفكرية ،فعندما يفقد املسن قدرته
عىل مزاولة العمل اليدوي الذي كان ميارسه يف شبابه فمن األفضل
أن يبحث عن عمل أقل أجهادا ً يتناسب مع وضعه الصحي الجديد.
وليس الدافع االقتصادي هو الدافع الوحيد لذلك ،بل مواصلة وضعه
الصحي الجديد ،وليس الدافع االقتصادي هو الدافع الوحيد لذلك ،بل
مواصلة اإلحساس لدى املسن أنه مادوره مل ينته يف سن معينة ،أما
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والشك أن تفكك
نظام األرسة يف الغرب
هو املسؤول األول
عن معاناة املسنني
الذينيلفظهم
أبناؤهم إىل خارج
حياتهماالجتامعية،
ويتخلصونمنهم
بإيداعهم يف مأوي
املسننيوالعجزة.

املردود االقتصادي للعمل ،فهو يحرر إرادة املسن ويحفظ له مكانته
األدبية ويجعله قادرا ً عىل العطاء باستمرار.
إن الفراغ هو عدو املسن اللدود ،خصوصاً إذا مل يكن لدى املسن
عمل أو هواية معينة .ولهذا عىل املسن أن يقاوم الفراغ بكل السبل
وأن يبحث له عن هواية مفيدة ميأل بها وقته ،كالقراءة ،أو إمتام بعض
املشاريع واألعامل التي مل يستطع انجازها يف املايض لضيق وقته أو
إنشغاله عنها بأشياء أخرى ،ودامئاً هناك ما ينبغي عمله ،واملشكلة هي
يف اختيار ما يجب عمله وامتالك اإلرادة الكافية لعمله.
إن بعض املسنني يحولون شيخوختهم إىل مشكلة لهم وملن حولهم،
فهم ال يتقبلون هذه التغيريات الحتمية التي ترافق الشيخوخة،
ويتشبثون مبا مىض وما يستحيل عودته ،فيظلون خارج مجتمعم،
يتذمرون ،ويتربمون بالحياة ،وينغصون حياتهم وحياة من حولهم.
وذلك ناجم عن رفضهم لحقيقة أن الشيخوخة مرحلة حتمية من
مراحل منو اإلنسان .وان السؤال االزيل املطروح ،ليس أن نعيش
شيخوختهنا أو نرفضها ،بل هو :كيف نعيش هذه املرحلة من الحياة
بسعادة وبأقل رضر ممكن لنا وملن يحيطون بنا؟
ويف مقابل هذا النموذج السلبي ،يربز منوذج آخر للمسنني،
الذين استطاعوا أن يحولوا شيخوختهم إىل مرحلة عطاء وفرح لهم
وملحيطهم .فقد واظبوا عىل حبهم الحياة ،وتدفقت مشاعر الحب
والتفهم منهم نحو الغري ،ومل يخامرهم اليأس أو االستسالم ،بل ظلوا
قادرين عىل العمل والعطاء والفرح ،فقدموا خربتهم الثمينة يف الحياة
ألبنائهم وأحفادهم ،وأخذوا بيدهم عند كل أزمة أو مشكلة .وبذلك
استحقوا دورهم كقادة محبوبني من األبناء واملحيط االجتامعي،
واستمروا ،وهم يف خريف العمر ،يبرشون بالربيع الدائم.

الى ان نلتقي
الثورة اإلسالمية وهزيمة األعداء
ع .عودة

يف ذكرى إنتصار الثورة اإلسالمية يف إيران يتعاظم التآمر الدويل واالستكباري
عىل أمتنا االسالمية ،ويراد م ّنا أن نفهم أ َّن إرادة الغرب واملستكربين قد غدت
علينا قدرا ً مقدورا ً .هذا هو هدف املؤامرة االستكبارية املتعاظمة يف هذه األيام
والشديدة الخبث ،ويراد من شعوبنا اإلسالمية أن تنصاع وتخضع لهذه اإلرادة
وكأنها قدر ال مف ّر منه .وإننا ومن قلب القرآن الكريم ومن عمق اإلسالم نرصخ
بوجه هؤالء قائلني :إن قدرنا ليس هو الهزمية وإن قدرنا ليس هو االنصياع
لكم وإمنا قدرنا هو ما قدّره القرآن الكريم وما س ّجله ربنا سبحانه وتعاىل وهو
يقول (:كتب الله ألغلنب أنا ورسيل)وهو يقول(:وجعلنا منهم أمئة يهدون بأمرنا
مل ّا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون).
ويف ذكرى إنتصار الثورة اإلسالمية يف إيران نجد أنفسنا مضطرين للوقوف
خاشعني يف محرابها ،كيف ال ونحن أمام الدم الذي هدم السيف؟ كيف ال
ونحن أمام ثورة إسالمية عظيمة ومباركة ألحقت بالغرب يف عنفوانه وجربوته
هزمية م ّرة  ،وأحيت األمل يف قلوبنا وجعلتنا نشعر مرة أخرى أننا قادرون عىل
إحراز النرص وأننا قادرون عىل إلحاق الهزمية بالعدو مهام ترتس بعدته وعتاده
وسالحه وقوته املادية .إننا  -أيها اإلخوة واألخوات  -لسنا من الضعف الذي
يص ِّوره البعض ليوقعنا يف دائرة اليأس ،إن القرآن الكريم يقول( :إن تكونوا
تأملون فإنهم يأملون كام تأملون وترجون من الله ما ال يرجون).
إننا محراب الثورة اإلسالمية املباركة – نؤكد أن قدَرنا االنتصار والصمود
وليس كام يريد األعداء ومن يلهث وراءهم ويردد مقوالتهم ،أنه ال فائدة من
املواجهة وأنه ال بد من اإلنحناء أمام هذا الواقع الذي يسيطر فيه املستكربون
ويتحكمون والله سبحانه وتعاىل يقول( :الذين قال لهم الناس إن الناس قد
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إميانأ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) .وانتصار
الثورة اإلسالمية خري دليل عىل أن هذه األمة تختزن يف داخلها القوة وإمكانات
النرص ،فلقد انترصت هذه الثورة أيها اإلخوة واألخوات يف إيران حيث كان
الحضور الغريب عظيامً وطاغياً ويف أشد حلقاته خبثاً.
لقد كانت إيران قبل الثورة اإلسالمية ممثّلة بحاكمها الشاه دمية بيد إرسائيل،
تربطها املصالح املشرتكة مع هذا العدو لألمة العربية واألمة اإلسالمية ،ولحكمة
أرادها الله أن يكون اإلنتصار اإلسالمي يف هذا العرص وبعد عقود طويلة من
الهزمية واإلنسحاب وهيمنة الفكرة الغربية ،أن يكون االنتصار يف هذا املكان

الذي يشهد الحضور العام والطاغي للغرب ويف أرشس حلقاته وأسوأها وأخبثها،
وهذا تأكيد لقول الله تعاىل وهو مينت عىل املؤمنني بإنتصارهم عىل اليهود
فيقول جل جالله( :هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم
ألول الحرش ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم
الله من حيث مل يحتسبوا وقذف يف قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم
وأيدي املؤمنني فاعتربوا يا أوىل األبصار).
لسنا ضعفاء أبدا ً وانتصار الثورة اإلسالمية خري دليل وأداء املجاهدين يف
داخل فلسطني املحتلة الذين يناوشون العدو اإلرسائييل صباح مساء خري دليل،
وكتائب الله التي تلحق بالعدو أشد الرضبات املسددة يف لبنان وسوريا والعراق
واليمن خري دليل ،وكلها بشكل أو بآخر إمنا هي مثرة من مثرات هذا اإلنتصار
اإلسالمي الكبري الذي شهدته إيران اإلسالمية عىل يد اإلمام أية الله الخميني
رحمه الله .
ينبغي – إذا ً – أيها األعزاء التصدي للنغمة التي تريد أن تغرس يف قلوبنا
اليأس وتدفعنا لقبول األمر الواقع باعتبار أنه ليس هناك من مجال للمواجهة
واملقاومة .تأيت هذه الذكرى املباركة النتصار الثورة اإلسالمية لرت ّد الكثريين منا
إىل صوابهم وإن بأمكاننا أن نواجه وأن ننترص.
البد يف هذه الذكرى العظيمة أن نجدد إمياننا بالله أوالً ثم إمياننا بأنفسنا
وقدراتنا وطاقاتنا وأنه بإمكاننا أن نواجه وأن نصمد وأن الصرب واليقني هام
عدة التمكني يف هذه األرض وأن اختالل موازين القوى ال يجعل الحق باطالً
وال يجعل الباطل حقاً ،كل ما هنالك أنه رمبا يدفعنا إختالل موازين القوى إىل
املراجعة الذاتية للتأمل الطويل وال ينبغي بحال من األحوال أن يدفعنا هذا
االختالل يف موازين القوى ألن نقبل ما يطرحه األعداء وما يطرحه املستكربون
مام يؤدي إىل طمس حقوقنا كمسلمني.
كانت هذه الثورة املباركة ،أول إنتصار يف هذا العرص ،وأول هزمية ُينى
بها الغرب عىل يد اإلسالم ،وكان مضمون هذه الثورة وفكر قائدها الفذ هو
اإلسالم .وبعض النتائج واآلثار التي البد أن نتذكرها ،ونحن نحتفل بذكرى إنتصار
الثورة االسالمية اإليرانية ،هي أنها أسقطت من أذهان الجميع ،خاصة مسلمي
ومستضعفي العامل ،ذلك الرعب من الدول الكربى ،وهذا يشء يف غاية األهمية.
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