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تأشيرة

هــل تحتــاج المــرأة العمانيــة إلــى الخطــاب
ا لنســو ي ؟

بــرز مؤخــرا فــي الوطــن العربــي تصاعــد الخطــاب النســوي ،وألن عمــان ليســت
بمنــأى عــن ذلــك خاصــة فــي ظــل وجــود مواقــع التواصــل االجتماعــي التــي
تســرع مــن انتقــال المعلومــة وبالضــرورة يتبعهــا أشــكال مــن الوعي؛ شــاهدنا
أثــر هــذا الخطــاب بشــكل جلــي فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي عمــان.
فــي المقابــل هنــاك صــوت آخــر يقابل الصــوت األول بدرجــات متفاوتــة وبحجج

محمد الفزاري
رئيس التحرير

متنوعــة .أهــم تلــك الحجــج هــي أن هــذا الخطــاب يخالــف ويناقــض الدينــي
اإلســامي ،والحجــة األخــرى أن هــذا الخطــاب قد يصــح في دولة أخــرى تنتهك
حقــوق المــرأة وليــس فــي دولــة مثــل عمــان خصصــت يومــا مــن كل عــام – يــوم
المــرأة العمانيــة (  17أكتوبــر) – يحتفــل فيــه بالمــرأة ..بوضعهــا السياســي
فــي الدولــة وبإنجازاتهــا .الحجــة األخيــرة هــي مــا تهمنــا فــي هــذه المقاربــة
الســريعة .هــل يــوم المــرأة العمانيــة هــو احتفاليــة للتأكيــد علــى حقــوق
المــرأة فــي عمــان وتمكينهــا مــن حقوقهــا الناقصــة أم أنــه ،بجانــب اعتالئهــا
المناصــب العاليــة ،وأعنــي المــرأة العمانيــة ،هــو يــوم أوجدتــه الســلطة مــن
أجــل الدعايــة السياســية ولتلميــع صورتهــا فــي الداخــل والخــارج؟ هــل وضــع
المــرأة حقوقيــا يختلــف ســلبا عــن باقــي دول الخليــج والمنطقــة العربيــة؟ مــا
تصنيــف عمــان مــن حيــث حقــوق المــرأة فــي التصنيفــات العالميــة؟
فــي يــوم المــرأة العمانيــة لســنة  ،2019نشــرت “مواطــن” تقريــرا حــول وضــع
المــرأة فــي عمــان بعنــوان“ :يــوم المــرأة العمانيــة ..حقــوق مهــدرة للمــرأة
العمانيــة” ،ونقتبــس منــه هــذه الفقــرة“ :صنفــت عمــان مــن الــدول األكثــر
تخلفــا فــي تقريــر الفجــوة بيــن الجنســين العالمــي  2018الصــادر عــن المنتــدى
االقتصــادي العالمــي .إذ جــاءت فــي المرتبــة  139مــن  149دولــة تضمنهــا
التقريــر علــى النحــو التالــي :المشــاركة والفرصــة االقتصاديــة فــي المرتبــة
 ،137التحصيــل العلمــي فــي المرتبــة  ،83الصحــة والبقــاء علــى قيــد الحيــاة
فــي المرتبــة  ،49التمكيــن السياســي فــي المرتبــة  .148وحســب تقريــر لـــ”
منظمــة العفــو الدوليــة” الصــادر فــي فبرايــر  ،2019فــإن المــرأة تعانــي مــن
التمييــز فــي القانــون وفــي الواقــع العملــي ،حيــث تمنــح حقوقــا أقــل مــن
الرجــل بموجــب القانــون فيمــا يتعلــق بمســائل مــن قبيــل الطــاق ،وحضانــة
األطفــال ،والميــراث ،ونقــل جنســيتها ألطفالهــا .وال يحظــر القانــون العنــف
بســبب النــوع االجتماعــي أو االغتصــاب فــي إطــار الــزواج.
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ومؤخرا نشر المركز العماني لحقوق اإلنسان تقريرا حول حقوق المرأة في عمان وأهم ما جاء فيه:
“تعتبــر قضيــة تعزيــز حقــوق المــرأة فــي عمــان والوطــن العربــي أحــد التحديــات التــي تشــهد تطــورا بطيئــا جــدا
مقارنــة بغيرهــا مــن الحقــوق العامــة .المــرأة فــي عمــان مــا زالــت مكبلــة بقيــود عديــدة مقارنــة بالرجــل ،إذ إن
الدولــة التــي تعتمــد فــي تشــريعاتها علــى الديــن اإلســامي تعطــي الرجــل حقوقــا تضعــه فــي مكانــة أعلــى مــن
المــرأة.
• المــادة  17مــن النظــام األساســي تحظــر التمييــز القائــم علــى أســاس الجنــس ،إال أن قوانيــن مثــل األحــوال
الشــخصية والجــزاء تتضمــن مــواد تعتبــر انتهــاكا لحقــوق المــرأة.
• رغــم أن المــادة  7مــن قانــون األحــوال الشــخصية تشــترط أن تكــون ســن الــزواج بلــوغ  18عامــا ،تجيــز المــادة
 10مــن نفــس القانــون للقاضــي تزويــج القاصــرات إن كان فــي ذلــك مصلحتهــن!
• الــزوج يحــق لــه الــزواج مــن  4نســاء فــي الوقــت نفســه حســب قانون األحــوال الشــخصية ،والمــرأة مــن واجباتها
تجــاه زوجهــا تلبيــة رغباته!
• االغتصــاب الزوجــي غيــر معــرف وال يعاقــب عليــه القانــون العمانــي طالمــا أن مــن واجبــات المــرأة االمتثــال
لرغبــات زوجهــا.
• المرأة ال يسمح لها بالعمل كقاضية.
قيــد حركــة الفتيــات وال يســمح لهــن بالخــروج أو
• فــي المســاكن الداخليــة الخاصــة بالمؤسســات التعليميــة ،تُ َّ
الدخــول إال بتصريــح مــن ولــي األمــر.
• ولي األمر حسب األحوال الشخصية يجب أن يكون ذكرا.
• الفتــاة غيــر محميــة مــن العنــف األســري فــي عمــان ،وقانــون الجــزاء العمانــي فــي مادتــه  ،44ال ُيجــرم أي عنــف
الق ّصــر طالمــا أن الفعــل وقــع بحســن نيــة.
يقــع علــى ُ
• رغــم توقيــع عمــان التفاقيــة الســيداو فــي  ،2006ال تــزال تتحفــظ علــى عــدد مــن البنــود مثــل حــق المــرأة فــي
تمريــر جنســيتها ألبنائهــا إذا كانــت متزوجــة مــن غيــر عمانــي.
• زواج العمانيــة مــن غيــر عمانــي يشــوبه الكثيــر مــن التعقيــدات والعراقيــل القانونيــة ،فــي حيــن إن الرجــل
العمانــي يتمتــع بميــزات أفضــل تســهل لــه ذلــك.
• الطــاق يكــون دائمــا مــن حــق الرجــل ،وال يحتــاج الرجــل معــه إلــى تقديــم تفســيرات ،فــي حيــن أن المــرأة يجــب
أن تقــدم مــا يبــرر لهــا طلــب الطــاق مثــل غيــاب الــزوج لفتــرة زمنيــة معينــة ،وإال فلــن تُ منــح هــذا الحــق.
شــرع فــي عمــان ال يحترمــان حقــوق المــرأة ويســتمران فــي انتهاكهــا ،متعلليــن دائمــا بــأن
• القانــون
ُ
والم ِّ
تحفــظ عليهــا تختــرق أحــكام الشــريعة اإلســامية وال تضــع فــي االعتبــار (خصوصيــة)
الم َّ
بنــود اتفاقيــة ســيداو ُ
المجتمــع المســلم النابعــة منهــا!”
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لكيــا أكــون مجحفــا فــي الحكــم ،ولكيــا أكــون غيــر موضوعــي فــي إجابتــي علــى التســاؤالت التــي طرحتهــا
فــي البدايــة ،أتــرك للقــارئ الحكم..وبالتحديــد المــرأة .بيــد أنــي سأشــير إلــى نقطــة أراهــا مــن األهميــة أن تذكــر
كوجهــة نظــر علــى أقــل تقديــر :رغــم أهميــة التأكيــد علــى حقــوق المــرأة إال أن فصــل الخطــاب النســوي عــن
حقــوق المــرأة كمواطــن قبــل أن تكــون امــرأة قــد ال يخــدم القضيــة بالشــكل األمثــل ،وقــد يكــون تمييــزا هــو
اآلخــر ..ضدهــا أو ضــد الرجــل .المــرأة هــي نصــف المجتمــع ،هــي نصــف دولــة المواطنــة المنشــودة ،ولهــذا لــو
وجــه الخطــاب النســوي للمطالبــة بحــق المــرأة كمواطــن قبــل أن تكــون امــرأة ألصبــح الخطــاب أكثــر نجاعــة
وتأثيــرا.

رئيس التحرير
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أراء

أوهام اإلسالم السياسي
ال يخفــى علــى الجميــع أهميــة تنــاول أفــكار وتاريــخ اإلســام السياســي
لمــا يثيــره مــن إشــكاليات فــي أيامنــا الحاليــة ،كعــدم قبــول األخــر،
والتحريــض علــى العنــف ،وتهديــد الســلم االجتماعــي للبــاد المســلمة
وغيــر المســلمة ،ينظــر أتبــاع هــذا التيــار السياســي إلــى األولــى باعتبارهــا
تســاهلت فــي حــق الديــن ،بينمــا ينظــر للثانيــة كعــدو رئيســي للديــن

أحمد سعد زايد
باحث وناشط ثقافي

اإلســامي –فــي اســتعادة واضحــة لمشــهدين رئيســين– يكــون المشــهد
األولــى ،صــراع النبــي محمــد مــع أهــل مكــة ،والمشــهد الثانــي صــراع
األمــة اإلســامية المتمثــل فــي الفتوحــات العســكرية مــع بقيــة األمــم.

إن األزمــة الرئيســية التــي تخلــق ذلــك العــداء الــذي توقــف عنــده العقــل اإلســاموي هــو الجهــل .أي عــدم معرفــة
اآلخــر ،الخــوف مــن التعايــش واالختــاط والحــوار الســلمي الهــادئ العقالنــي ،ولكــن حيــن ننفتــح علــى اآلخريــن،
بالطبــع نصبــح أكثــر هــدوءا.
كنــت أحــد أبنــاء ذلــك التيــار اإلســامي ،وبفضــل االحتــكاك الديالكتيكــي ،والنقــد ومراجعــة األفــكار ،تخليــت تمامــا
عــن أفــكاري اإلســاموية ،لعــدم تماســك تلــك األفــكار وكونهــا تنافــي منطقيــة العقــل ،وهــذا مــا نتطــرق لــه فــي هــذا
المقال.

“نهدف إلى أستاذية العالم“

حسن البنا –مؤسس جماعة اإلخوان المسلمين–
إن الهــدف الرئيســي لتيــار اإلســام السياســي عامــة ،هــو الســيطرة علــى العالــم ،أو بتعبيــر حســن البنــا –مؤســس
جماعــة اإلخــوان المســلمين– أســتاذية العالــم ،إن تلــك الفكــرة قائمــة باألســاس علــى ســقوط الخالفــة العثمانيــة
عــام  ،1922بينمــا تأسســت جماعــة اإلخــوان المســلمين عــام  1928لمحاولــة اســتعادة تلــك الخالفــة الســاقطة.
إن ســقوط الخالفــة هــو مفتــاح التحليــل الســيكولوجي للجماعــات اإلســامية التــي تعــد حركــة رفــض أو مقاومــة
للهيمنــة الغربيــة ،حركــة يســيطر عليهــا التيــه والضيــاع بســبب الوقــوع تحــت النفــوذ الغربــي ،اســتعماريا أو فكريــا،
فالمواطــن العربــي قــد يقبــل ببســاطة الســيارة الغربيــة ،ولكنــه يرفــض بشــدة العلمانيــة ،أو ذلــك العقــل الــذي أنتــج
الســيارة ،ربمــا بســبب كونــه عقــا ال يفكــر بالشــرع.
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نجــد أن ســيد قطــب أهــم منظــري جماعــة اإلخــوان

خطــرة تنطلــق مــن فكــرة احتــكار الحقيقــة ،وأن اآلخــر

دعــوة غيــاب اإلســام مــن
جماعــات اإلســام السياســي فــي
البلــدان المســلمة
إن الرؤيــة األساســية التــي انطلقــت منهــا دعــوة حســن

علــى باطــل دومــا ،إن تلــك األفــكار حتمــا تقــود للعنــف،

البنــا هــي اســتعادة الخالفــة والعــودة لإلســام الصحيــح،

ألنهــا تجعــل المؤمنيــن بهــا ال يــرون إال أنفســهم ،فإننــا

بحكــم عــدم وعــي الفــرد واألســرة والمجتمــع والدولــة

نجــد فــي مصــر مثــا قيــام أشــخاص غوغائييــن بالتعــدي

باإلســام الصحيــح مــن وجهــة نظــر البنــا ،وتمــر تلــك

علــى مفكريــن مهميــن أمثــال فــرج فــودة ونجيــب

الدعــوة بأربــع مراحــل رئيســية -١ :التعريــف -٢ ،التكويــن،

محفــوظ ،هــؤالء الغوغائيــون لــم يقــرؤوا حرفــا مــن

 -٣التنفيــذ -٤ ،أســتاذية العالــم.

المســلمين يوجــه خطابــه قائــا إلــى طالئــع الحركــة
اإلســامية فــي أيامــه “أنتــم خالص البشــرية“ .إنهــا دعوة

أعمــال فــرج فــودة أو نجيــب محفوظ.المســئولية األكبــر
تقــع علــى المحــرض ،خاصــة إن تلــك العمليــة التحريضيــة
تكــون عامــة ،تســمم عقــول الجهــاء والبســطاء مــن
المجتمــع.

خطــورة تلــك الدعــوة أنهــا تنطلــق وكأن النــاس قبلهــا
لــم يكونــوا مســلمين ،وكأن الشــريعة وتطبيقهــا فكــرة
جديــدة مثــا ،وكأن اإلســام كان غائبــا .يمكننــي بالفعــل
القــول إن البوذيــة هــي الحــل فــي بلــد عربــي مســلم لــم

إننــا نجــد عــدة طــرق للتعامــل مــع هيمنــة الغــرب
االســتعمارية التــي بــدأت مــع حملــة نابليــون ،عقليــة
كتلــك التــي لــدى محمــد علــي ،وخيــر الديــن التونســي،
عقليــة تطالــب بالقــوة ،وإنشــاء الدولــة الحديثــة ،وعقلية
أخــرى تجدهــا رافضــة لــكل مــا هــو غربــي ،تحيا فــي أجواء
مؤامراتيــة ال تنتهــي ،فالعالــم الغربــي فــي نظرهــم
يســتيقظ يوميــا بهــدف التآمــر علــى العالــم العربــي
اإلســامي ،والمدهــش حقــا ،أننــا نجــد أن عنــد الجيــل
األول مــن المفكريــن اإلســاميين ،المكــون مــن جمــال
الديــن األفغانــي ومحمــد عبــده ورفاعــة الطهطــاوي
وعبــد الرحمــن الكواكبــي نغمــة المؤامــرة خافتــة تمامــا

يعــرف البوذيــة مــن قبــل ،لكــن اإلســام كان موجــودا
منــذ دعــوة النبــي محمــد وأيــام الخالفــات المتتاليــة
عبــر التاريــخ مــن األموييــن إلــى العثمانييــن ،وأيضــا
أيــام نابليــون واحتاللــه العســكري ،وظلــت الشــريعة
فتــرة مــن بعــده أيضــا ،لقــد كان اإلســام موجــودا دومــا
بالفعــل ،ولقــد حمــل نظــام الحكــم اإلســامي تاريخيــا،
دومــا مجموعــة مــن اإلشــكاليات ،كأي نظــام حكــم آخــر
فــي العالــم وعبــر التاريــخ.
يقــول اإلســاميون إنــه ال يوجــد أفضل من جيــل الصحابة،
مــع إنــه قــد حدثــت العديــد مــن األمــور فيــه والكثيــر
مــن الفتــن ،بــدأت بحــروب الــردة ومــن ثــم االنتقــال إلــى

وارتفــاع نســبة النقــد للمجتمعــات العربيــة أعلــى كثيــرا،

الفتوحــات العســكرية ،ثــم قتــل الخليفــة عمــر مــن أحــد

ربمــا تلــك ســمة رئيســية فــي الحركــة اإلســامية إلــى

أبنــاء تلــك البــاد المفتوحــة مثلمــا قتــل كليبــر علــى يــد

اليــوم ،أن الجيــل األول أكثــر عقالنيــة.

ســليمان الحلبــي ،اإلســام نفســه لــم يقــدم حلوال ســحرية
باإلضافــة إلــى أن الخــاف كان علــى تفســير اإلســام.
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وإذا خــا بلــد مثــل مصــر تمامــا مــن كل الطوائــف ولــم يبــق فيهــا إال تيــار اإلســام السياســي فســيكون قطعــا أول
حــدث صــراع حــول مــا هــو اإلســام؟ أليــس كافيــا  1400ســنة مــن الصــراع حــول مــا هــو اإلســام بالضبــط ،لدرجــة أن
ســيد قطــب نفســه لــم يعجــب بعثمــان بــن عفــان ومــن بعــده معاويــة كخلفــاء .يمكننــا فتــح أمهــات كتــب التاريــخ
اإلســامي ونقــرأ كيــف حكمــت الشــريعة ،كــم كان عــدد القتلــى ،ومــدى البطــش ال أقــول تقــرأ عــن مستشــرقين بــل
عــن المؤرخيــن المســلمين أنفســهم.

أوهام وأساطير

يعتمــد اإلســام السياســي علــى مجموعــة مــن القصــص المجتــزأة ،لخدمــة أهــداف معينــة ،فمثــا تجــد المنابــر ترتفــع

فيهــا مقولــة ،حكمــت فعدلــت فأمنــت فنمــت ياعمــر ،دعــوة صريحــة للعودة  1400ســنة ،مــع خلق صورة عــن الماضي
كزمــن جميــل نحلــم بالعــودة إليــه ،مــع أنــه بالمراجعــة البســيطة لتلــك الفكــرة ،نجــد أن الحاكــم العــادل عمــر مــات
مقتــوال ،حتــى الهرمــزان قائــل تلــك الجملــة للحاكــم العــادل أيضــا مــات مقتــوال ،هــذا الزمــن الجميــل الــذي يدعــون
النــاس بالعــودة إليــه ،ســتجد أغلــب أهلــه تــم قتلهــم لســبب أو آخــر.
ومــن صــوت الميكروفــون أيضــا يظهــر لنــا صــوت يجلجــل وجــدان البســطاء قائــا“ :أيــن أيــام عمــر بــن عبــد العزيــز”
لقــد كان المســلمون فــي رخــاء كان يتولــى أكلهــم وشــربهم ومأواهــم ويدفــع عنهــم الــزكاة ،ويمدهــم بالصدقــات،
إذا فرضنــا صحــة تلــك القصــة فقــد انتهــت بعــد ســنتين ونصــف وقتــل عمــر بــن عبدالعزيــز علــى يــد أبنــاء عمــه ،كمــا
أن ذلــك الرخــاء وحســن معاملــة الرعيــة لــم يكــن أمــرا شــائعا ،وإن حدثــت تلــك القصــة حيــث كفالــة الخليفــة بفقــراء
المســلمين ،فســتكون حدثــت فــي دمشــق ،وإن حدثــت فســتكون للمســلمين أي األقلية فــي اإلمبراطورية اإلســامية.
إن كل تلــك األقصوصــات أشــبه بغــذاء فاســد وأفــكار مغلوطــة تضلــل الوعــي العــام للمســلمين فــي أيامنــا ،تمنحهــم
رؤيــة خياليــة عــن المســتقبل ،فبــدال مــن أن ينصــب التركيــز الجمعــي ،علــى التطويــر والعمــل ،يتجــه للخلــف ،وبــدال
مــن التفكيــر مــن حلــول اقتصاديــة ،وتوفيــر فــرص عمــل ،نجــد شــيخا يقــدم دعــوة ،بــأن الغــاء ينتهــي حيــن تتحجــب
النســاء ،وبــدال مــن دعــوة النــاس للعمــل يدعــون الجماهيــر لالســتغفار ،وبــدال مــن التطــور الذاتــي يفتحــون األبــواق
مطالبيــن بإطالــة اللحيــة ،أو ســنة الســروال القصيــر ،وكلهــا أمــور مــن بــاب الهــراء ،ال تقــدم ال تؤخــر وال تفعــل أي
شــيء ،ســوى انتصــارات مــن أوهــام.
علــى عكــس الحلــول الشــكلية مــن إطالــة اللحــى وتحجــب النســاء تجــد دوال أخــرى كاليابــان وكوريــا الجنوبيــة عانــت
أكثــر حتــى ممــا عانينــا وشــهدت كــوارث وأزمــات كبــرى .تجــد واقعهــم مخالفــا تمامــا لواقعنــا اليــوم .واإلجابــة
ببســاطة ألن تلــك الــدول اتجهــت للتعليــم الجيــد وإتقــان العمــل مــع تبنــي رؤى اســتثمارية ومشــروعات علميــة
واقتصاديــة حديثــة .بينمــا اتجهــت بالدنــا إلــى االســتغفار والصــاة علــى النبــي وشــراء حصــن المســلم وســماع شــريط
كاســيت عــن عــذاب القبــر وغيرهــا.
إن أي اســتحضار للتاريــخ اإلســامي فــي أيامنــا الحاليــة لــن يأتــي بتجــارب مختلفــة أبــدا عــن داعــش ومــا آلــت إليــه
أحــوال بلــدان عربيــة كســوريا واليمــن والعــراق.
طريــق المســتقبل أمامنــا واضــح ،ســبقتنا فيــه دول وشــعوب أخــرى ،كل مــا علينــا فعلــه أن نتحلــى بــاإلرادة ونمشــي
فــي طريــق العلــم والعقالنيــة ،الحداثــة والحريــات الفرديــة والمســاواة والعلمانيــة.
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بانورما

الكلمات السريانية

في القرآن بين االستشراق وكتب التراث
كتب :محمد سميح
فــي عــام 2000

تبنــي فيهــا فرضيــة وجــود

يصــدر

كتــاب

تعابيــر ســريانية ،وأن كريســتوف

لباحــث

ألمانــي

لوكســنبرغ يضــع نظريــة عــن قــرآن
أصلــي كتــب بلغــة مزيــج مــا بيــن

فــي الدراســات القرآنيــة ،اســم
الكتــاب

(القــراءة

العربيــة واآلراميــة ،ويذكــر أن

اآلراميــة

كريســتوف لوكســنبرغ اعتمــد فــي

الســريانية للقــرآن) ،بينمــا الباحــث

تحريــه الفيلولوجــي علــى األربــع

قــد ظهــر تحــت اســم مســتعار

خطــوات التاليــة:

“كريســتوف لوكســنبرغ” .الكتــاب
يقــدم أطروحــة حــول أن القــرآن
كتــاب ســرياني ،وفــي حــال إزالــة
تنقيــط الحــروف يمكــن فهــم
قــراءة ســريانية مغايــرة ،وبعــد
ســبع ســنوات تصــدر مقالــة
مترجمــة علــى موقــع الحــوار
المتمــدن ،تشــرح وتفســر منهجيــة
الســيد لوكســنبرغ .ســنوات مــن
تراشــق أحاديــث المدونــات علــى
شــبكة اإلنترنــت حتــى ظهــور
أوســع فــي العــام  2013علــى
قنــاة دينيــة مســيحية ،فــي برنامــج
يتنــاول الدراســات اإلســامية
االستشــراقية ،فــي الخلفيــة تصريح
هــادئ مــن د .يوســف زيــدان:
“العربيــة مكســور الســريانية”.
بمعنــى أن اللغــة العربيــة لهجــة
ســريانية ،وبعــد تنــاول القنــاة
المســيحية بثــاث ســنوات ،تظهــر
فــي برنامــج علــى اليوتيــوب
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يقدمــه حامــد عبــد الصمــد مــع د.
محمــد المســيح حلقــة بعنــوان
“كتــاب لوكســنبرغ عــن القــراءة
اآلراميــة للقــرآن” مــن قبــل تلــك
الحلقــة بشــهر تقريبــا ناقــش
الموضــوع

نفســه

الداعيــة

اإلســامي د .عدنــان إبراهيــم فــي
خطبــة بعنــوان “قبــل أن تكفــروا”.
كل هــذا النمــط مــن الجــدل حــول
أصــل اللغــة العربيــة ،بيــن األصالــة
الخــام أم التطــور الســرياني.
مــا المثيــر الــذي قدمــه كريســتوف

لوكســنبرغ فــي كتابــه القــراءة

الســريانية اآلراميــة للقــرآن؟

حســب د .بســام الجمــل دكتــور
اآلداب واللغــة بجامعــة صفاقــس
بتونــس ،قــد درس كريســتوف
لوكســنبرغ  75حالــة قرآنيــة

–

تعييــن

األلفــاظ

القرآنيــة

الغامضــة فــي معانيهــا ،ســواء
لــدى الباحثيــن الغربييــن (خاصــة
مــن تولــى منهــم ترجمــة القــرآن
مــن العربيــة إلــى لغــة أخــرى) أو
لــدى الباحثيــن المســلمين.
– البحــث عــن معنــى الكلمــة،
موضــوع الــدرس ،فــي تفســير
الطبــري بمــا أنــه يلخــص مجمــل
التأويــات التــي احتفــظ بهــا إلــى
آخــر القــرن الثالــث الهجــري/
التاســع للميــاد.
– إذا لــم تكــن مختلــف التأويــات
الــواردة فــي التفســير المذكــور
مقنعــة ،فــإن معنــى الكلمــة
يطلــب مــن “لســان العــرب” البــن
منظــور.

– إذا لــم يتــم الظفــر بالمعنــى بعــد اســتيفاء المراحــل الثــاث الســابقة ،فإنــه يلتفــت إلــى األصــل الســرياني اآلرامــي
المحتمــل للكلمــة اســتنادا إلــى معيــار “المجانســة اللفظيــة” ( )Homonymeبيــن الكلمــة فــي القــرآن والكلمــة
ذاتهــا فــي الســريانية اآلراميــة.

فرضية القراءة السريانية اآلرامية للقرآن بين مؤيد ومعارض
ضد الفرضية:

يــرى د.عدنــان إبراهيــم دعــوة كريســتوف لوكســنبرغ بــأن مكــة مســتعمرة آراميــة ،والقــرآن كتــاب ســرياني
واالعتمــاد علــى عــدم معرفــة الصحابــة أبوبكــر وعمــر لمعنــى كلمــة أبــا فــي القــرآن دعــوة متناقضــة ،فكيــف تكــون
مكــة مســتعمرة آراميــة تتحــدث لغــة مختلطــة مــا بيــن اآلراميــة والعربيــة؟ ثــم يتــم االســتدالل علــى عــدم معرفــة
أهــل مكــة لبعــض الكلمــات بــأن القــرآن كتــب بتلــك اللغــة المختلطــة ،كمــا أن ذلــك الكتــاب اتخــذ جــل أهميتــه
بعــد أحــداث  11ســبتمبر.
ويتســاءل كيــف يمكــن أن يقبــل عقــل بــأن النبــي محمــد مبشــر مســيحي ،وأن مؤامــرة تمــت فــي القــرن التاســع
الميــادي ،لتخفــي تلــك الحقيقــة حــول دعــوة محمــد المســيحية وكتــاب الفصــول الليتورجيــة الــذي تم تعريبــه فيما
بعــد علــى أنــه القــرآن ،ويــرى د.عدنــان إبراهيــم أن فــي كل تلــك االدعــاءات اســتبعاد تــام للفهــم السوســيولوجي
واألنثروبولوجــي ،وكيــف تتفــق كل تلــك الفــرق اإلســامية بصراعاتهــا علــى تلــك المؤامــرة الكبــرى دون ذكــر
أو أثــر واحــد؟ ثــم يســتعين بــرأي المستشــرق فرنســوا دي بلــوا أســتاذ الســاميات الــذي يســخر مــن فكــرة تخفــي
لوكســنبرغ صاحــب األصــل المســيحي اللبنانــي ،حيــث لــم يحــدث قتــل باحــث أكاديمــي مــن قبــل المســلمين بســبب
بحــث علمــي ،وينقــل رأي فرانســوا دي بلــوا فــي جهــل لوكســنبرغ بالســريانية حيــث يصــف معرفتــه بهــا علــى أنهــا
تمكنــه مــن فتــح المعجــم وحســب.
ويضيــف عدنــان إبراهيــم أن المبهــم مــن تفســير القــرآن مــا هــو إال مواضــع يســيرة ال تحتــاج الســريانية فــي تفســيرها،
ويشــير إلــى أن هنــاك العديــد مــن الكلمــات ذات الجــذور العربيــة فــي اللغــة اإلنجليزيــة ،فهــل يعقــل أن يخــرج أحــد
ويقــول إن الكتابــات اإلنجليزيــة عربيــة؟ كمــا أن عــدد الكلمــات التــي أتــى بهــا لوكســنبرغ مــن القــرآن وأدعــى أنهــا
مــن أصــول ســريانية  75كلمــة ال تــدل علــى أي شــئ ،وتفســير حــور العيــن علــى أنهــا عنــب أبيــض أمــر يتكامــل مــع
نظــرة غربيــة مســيحية تعتبــر ضمنيــا أن االتصــال الجنســي دنــس ،علــى عكــس اإلســام الــذي نظــر للجنــس نظــرة
طبيعيــة ،ويتســائل مــا مشــكلة وجــود نســاء فــي الجنــة؟ كمــا أنــه صوتيــا نجــد أن قــراءة كريســتوف لوكســنبرغ
آليــة “وزوجناهــم بحــور عيــن” علــى أنهــا “وروحناهــم بحــور عنــب” ال تســتقيم علــى الســمع ،وينفــي د.عدنــان إبراهيــم
التأثيــرات الســريانية فــي اللغــة العربيــة بعــدد مــن األســئلة حــول أســبقية الكتابــة العربيــة وعلمــاء اللغــة العربيــة
فــي وضــع القواعــد والتنقيــط واإلعجــام قبــل نحــاة الســريانية.
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ويذكــر د.بســام الجمــل أن كريســتوف لوكســنبرغ قــام فــي مرات عديــدة بتغيير حــروف بعض الكلمات مــع المحافظة
علــى رســم الكلمــة قبــل اإلعجــام ،وهــو بذلــك يســتعيد صــورة المصاحــف األولــى ،ويبــدل أحيانــا مواقــع الحــروف
فــي الكلمــة موضــوع البحــث الفيلولوجــي ،بــل ويغيــر كلمــات برمتهــا .وقــد نقــل عــدة نقــود موجهــة لكريســتوف
لوكســنبرغ مختصــرة فــي عــدة نقــاط كالتعويــل علــى لســان العــرب البــن منظــور فــي فــك غمــوض الكلمــات القرآنيــة،
القرآنيــة إلــى أخطــاء فــي الرســم ،وفــي ضبــط القــراءة المناســبة تعليــل ال يمكــن قبولــه،
ورده غمــوض بعــض الكلمــات
ّ

إذ مــن المســتبعد أن يذهــل العلمــاء المســلمون عــن أخطــاء محتملــة مــن هــذا القبيــل طيلــة مــا يزيــد عــن أربعــة عشــر
قرنــا ،ومنهــا أيضــا طغيــان النزعــة التخمينيــة علــى بحثــه الفيلولوجــي ،فضــا عــن عــدم اســتفادته مــن حصيلــة جهــود
قرنيــن فــي مجــال الدراســات الفيلولوجيــة للقــرآن حيــث ال يبنــي عملــه علــى الدراســات الســابقة فــي هــذا المجــال.

مع الفرضية:

يعــد حامــد عبــد الصمــد -مــدرس التاريــخ اإلســامي بجامعــة ميونــخ -مــن أشــهر مؤيــدي فرضيــة كريســتوف
لوكســنبرغ ،ويعتبــر عبــد الصمــد أن أهميــة لوكســنبرغ فــي فــك غمــوض الكلمــات القرآنيــة بنفــس أهميــة عمــل
شــامبليون فــي فــك رمــوز وألغــاز اللغــة الهيروغليفيــة ،وأن فرضيــة القــراءة الســريانية اآلراميــة قــد كانــت بمثابــة
تســونامي فــي مجــال الدراســات القرآنيــة وتحــدى الســردية التقليديــة عــن تاريــخ القــرآن.
كمــا صــرح د .محمــد المســيح صاحــب كتــاب مخطوطــات القــرآن والــذي عمــل كمســاعد فــي عمــل لوكســنبرغ ،أن
القــرآن هــو مــن اللفــظ الســرياني قــران أو قرينــا أي كتــاب الصلــوات المســيحية ،بينمــا يــرى د.إبراهيــم مالــك خبيــر
اللغــات الشــرقية ،أن اللغــة الســريانية والعربيــة لغــات شــقيقة تنتمــي لمجموعــة اللغــات الســامية ،كمــا أن العربيــة
الجنوبيــة “القحطانيــة” والعربيــة الشــمالية “المعروفــة اليــوم” نشــأت فــي إطــار اللغــة اآلراميــة الســريانية المنتشــرة
فــي بــاد الشــرق ،وهنــاك كتابــات ســريانية قبــل ألــف ســنة مــن الهجــرة ،والقــرآن أول كتــاب يــدون فمــن الطبيعــي
أن يــدون باآلراميــة الســريانية المنتشــرة آنــذاك ،كمــا يرجــح د.إبراهيــم مالــك اســتخدام الخــط الكرشــوني فــي كتابــة
أول نســخة للقــرآن ،أي كتابــة القــرآن بحــروف ســريانية تنطــق بالعربيــة.

فهل القرآن كله عربي؟

الجديــر بالذكــر أن فرضيــة لوكســنبرغ قــد تمشــي بالقــرآن بعيــدا ،بطريقــة تثيــر الجــدل بيــن مؤيــد ومعــارض ،ولكــن
إثــارة ذلــك الجــدل ولــو بطريقــة مختلفــة إال أنهــا ليســت جديــدة ،قــد يبــدو األمــر البعيــد ظاهريــا أن هنــاك اتفاقــا
حــول عربيــة القــرآن التامــة فــي ألفاظــه بيــن كتــب التــراث اإلســامية فــي مواجهــة اتهامــات استشــراقية ال تقــر
بعربيــة كل ألفــاظ القــرآن ،فمــا الــذي يمكــن أن تخبرنــا بــه كتــب التــراث اإلســامية ليــس عــن فرضيــة لوكســنبرغ
ولكــن عــن ألفــاظ القــرآن ومــدى تمــام عروبــة تلــك األلفــاظ ،فهــل القــرآن كلــه عربــي؟ وكيــف نقــل لنــا اإلجابــة ثالثــة
مــن أكابــر علمــاء التــراث المســلمين ،جــال الديــن الســيوطي صاحــب اإلتقــان فــي علــوم القــرآن ،ومحمــد بــن جريــر

الطبــري صاحــب جامــع البيــان فــي تأويــل القــرآن ،وأبــو محمــد علــي بــن حــزم األندلســي صاحــب اإلحــكام فــي أصــول
األحــكام.
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المعرب في القرآن حسب كتب التراث اإلسالمي

اإلتقــان فــي علــوم القــرآن لجــال الديــن الســيوطي ،يقســم فيــه الســيوطي آراء العلمــاء فــي وقــوع المعــرب فــي

القــرآن إلــى ثالثــة فــرق:
الفرقــة األولــى :حســب وصــف الســيوطي األكثريــة ومنهــا اإلمــام الشــافعي وابــن جريــر وأبــو عبيــدة والقاضــي أبــو
بكــر وابــن فــارس ،وتقــول تلــك الفرقــة بعــدم وقــوع كلمــات معربــة فــي القــرآن ،اســتنادا علــى اآليــات“ :قرآنــا عربيــا”
[يوســف ]2 :و”ولــو جعلنــاه قرآنــا أعجميــا لقالــوا لــوال فصلــت آياتــه أأعجمــي وعربــي” [فصلــت.]44 :
الفرقــة الثانيــة :وبحســب تعبيــر الســيوطي أقــوى مــا رأيتــه لوقــوع المعــرب فــي القــرآن -وهــو اختيــاري -أي رأي
الســيوطي نفســه ،مــا أخرجــه ابــن جريــر بســند صحيــح عــن أبــي ميســرة التابعــي الجليــل قــال :فــي القــرآن مــن كل
لســان .وروي مثلــه عــن ســعيد بــن جبيــر ووهــب بــن منبــه ،ومــن القائليــن بذلــك :ابــن عبــاس وابــن النقيــب وأبــو
ميســرة وابــن أبــي شــيبة والثعالبــي والجوينــي .وفلســفة هــذا الــرأي بوقــوع المعــرب فــي القــرآن حســب الســيوطي
أن حكمــة وقــوع هــذه األلفــاظ فــي القــرآن أنــه حــوى علــوم األوليــن واآلخريــن ونبــأ كل شــيء فــا بــد أن تقــع فيــه
اإلشــارة إلــى أنــواع اللغــات واأللســن ليتــم إحاطتــه بــكل شــيء ،فاختيــر لــه مــن كل لغــة أعذبهــا وأخفهــا وأكثرهــا
اســتعماال للعــرب .ويضيــف الســيوطي روايــة أخــرى تدعــم الــرأي نفســه بوقــوع المعــرب فــي القــرآن ،رأيــت ابــن
النقيــب صــرح بذلــك ،فقــال :مــن خصائــص القــرآن علــى ســائر كتــب هللا تعالــى المنزلــة أنهــا نزلــت بلغــة القــوم
الذيــن أنزلــت عليهــم ،ولــم ينــزل فيهــا شــيء بلغــة غيرهــم ،والقــرآن احتــوى علــى جميــع لغــات العــرب ،وأنــزل فيــه
بلغــات غيرهــم مــن الــروم والفــرس والحبشــة شــيء كثيــر.
الفرقــة الثالثة:تقــول بتصديــق مــن قــال بوقــوع المعــرب فــي القــرآن ومــن قــال بعــدم وقــوع المعــرب فــي القــرآن،
ومــن القائليــن بذلــك الــرأي ،أبــو عبيــد القاســم بــن ســام والجواليقــي وابــن الجــوزي .قــال أبــو عبيــد القاســم بــن
ســام ،بعــد أن حكــى القــول بالوقــوع عــن الفقهــاء والمنــع عــن أهــل العربيــة :والصــواب عنــدي مذهــب فيــه
تصديــق القوليــن جميعــا؛ وتعتمــد تلــك الفرقــة علــى رأي أبــي عبيــد القاســم بــن ســام “أن هــذه األحــرف أصولهــا
أعجميــة كمــا قــال الفقهــاء ،لكنهــا وقعــت للعــرب فعربتهــا بألســنتها وحولتهــا عــن ألفــاظ العجــم إلــى ألفاظهــا،
فصــارت عربيــة ،ثــم نــزل القــرآن وقــد اختلطــت هــذه الحــروف بــكالم العــرب ،فمــن قــال :إنهــا عربيــة ،فهــو صــادق،
ومــن قــال :أعجميــة فصــادق”.

جامع البيان في تأويل القرآن لمحمد بن جرير الطبري.

أورد الطبــري فــي تفســيره ( )1/13عــن ســعيد بــن جبيــر قــال :قالــت قريــش :لــوال أنــزل هــذا القــرآن أعجميــا وعربيــا؟

فأنــزل هللا تعالــى ذكــره( :لقالــوا لــوال فصلــت آياتــه أأعجمــي وعربــي قــل هــو للذيــن آمنــوا هــدى وشــفاء) [ســورة
فصلــت ]44 :فأنــزل هللا بعــد هــذه اآليــة فــي القــرآن بــكل لســان فيــه( .حجــارة مــن ســجيل) [ســورة هــود ،82 :وســورة
الحجــر ]74 :قــال :فارســية أعربــت ســنك وكل.

11

مجلــة مواطن

(إن ناشــئة الليــل) [ســورة المزمــل :]6 :بلســان الحبشــة إذا قــام الرجــل مــن الليــل قالــوا :نشــأ( .يــا جبــال أوبــي
معــه) قــال :ســبحي ،بلســان الحبشــة (فــرت مــن قســورة) [ســورة المدثــر ]51 :قــال :هــو بالعربيــة األســد،
وبالفارســية شــار ،وبالنبطيــة أريــا ،وبالحبشــية قســورة وهكــذا…
أصول اإلحكام في األحكام ألبو محمد علي بن حزم األندلسي.
كتــب ابــن حــزم فيــه أن الســريانية أصــل للعربيــة وللعبرانيــة معــا ،وقــال بوقــوع المعــرب فــي القــرآن
واعتمــد فــي رأيــه علــى النقــاط التاليــة:
 .1البيت من الشعر بالفارسية يسمى فارسيا وإن كان مشتمال على كلمات يسيرة من العربية.
 .2اشتمل القرآن على الحروف المعجمة في أوائل السور ،فإنها ليست من لغة العرب في شيء.
 .3القــرآن قــد اشــتمل علــى عبــادات غيــر معلومــة للعــرب ،فــا يتصــور التعبيــر عنهــا فــي لغتهــم ،فــا بــد
لهــا مــن أســماء تــدل عليهــا غيــر عربيــة.
 .4اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير عربية ،فأثبته ابن عباس وعكرمة ،ونفاه الباقون.
 .5احتــج المثبتــون لذلــك بقولهــم :القــرآن مشــتمل علــى :المشــكاة وهــي هنديــة ،وإســتبرق وســجيل
واألب وهــي كلمــة ال تعرفهــا العــرب.
بالفارســية ،وطــه بالنبطيــة ،وقســطاس بالروميــة،
ّ
األب قالــوا :وألن النبــي عليــه
ولذلــك روي عــن عمــر أنــه لمــا تــا هــذه اآليــة قــال :هــذه الفاكهــة فمــا ّ
الســام مبعــوث إلــى أهــل كل لســان كافــة علــى مــا قــال تعالــى( :كافــة للنــاس بشــيرا ونذيــرا) ،وقــال عليــه
الســام( :بعثــت إلــى األســود واألحمــر).
 .6فــا ينكــر أن يكــون كتابــه جامعــا للغــة الــكل؛ ليتحقــق خطابــه للــكل إعجــازا وبيانــا .وأيضــا فــإن النبــي
عليــه الســام لــم يــدع أنــه كالمــه بــل كالم هللا تعالــى رب العالميــن المحيــط بجميــع اللغــات ،فــا يكــون
تكلمــه باللغــات المختلفــة منكــرا.

خاتمة
فــي النهايــة تبقــى هنــاك مســافة بيــن المــادة اللغويــة حتــى أصــول الكلمــات المعربــة بالقــرآن فــي كتــاب
التــراث اإلســامي وحــول الفرضيــة التــي يطرحهــا كريســتوف لوكســنبرغ ،فوجــود الكلمــات المعربــة
بالقــرآن ال يؤكــد أو ينفــي صحــة فرضيــة لوكســنبرغ ،إذ اختــاف كليهمــا فــي التنــاول البســيط حــول
فهــم كلمــة أو تحديــد أصولهــا بكتابــات علمــاء المســلمين ،وطــرح نظريــة عامــة تفتــرض أن اإلســام ديــن
مســيحي النشــأة والكتابــة.
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بانورما

العذرية وغشاء البكارة..
وهم ثقافي أم حقيقة علمية

كتب :محمد هالل
فــي

العذرية كـ”ميم”
ثقافي

العــام

1979

صــدر

كتــاب

“الجيــن
ال

األنانــي” للعالــم البيولوجــي
دوكينــز،

ريتشــارد

طارحــا

المعاصرون ،حســب الموســوعة

فكرتيــن جديدتيــن إحداهمــا

البريطانيــة ،مــع مــا قالــت بــه

بيولوجيــة واألخــرى ثقافيــة

نظريــات

الثقافــي

مــع مقاربــة شــديدة الجديــة

االجتماعــي فــي أواخــر القــرن

والفــرادة بينهمــا .الفكــرة
األولــى هــي وضــع الجيــن gene
مركــزا لالهتمــام المحــوري
فــي عمليــة التطــور وكيفيــة
تأثيــر خاصيــة األنانيــة الجينيــة
فــي تفســير التطــور فــي علــم
األحيــاء .أمــا الفكــرة األخــرى،
الثقافيــة ،الفريــدة فــي حينهــا

(كأصغــر مكــون ثقافــي).
مــن

العشــرين مــن أن المجتمعــات

الممكــن أن تكــون فكــرة،

بمرحلتيــن

والميمــات

الثقافيــة

أســطورة ،مشــهد ســينمائي،
مثــل شــعبي وغيــر ذلــك.
وتتنافــس الميمــات الثقافيــة
المتعارضــة فيمــا بينهــا ،كمــا

فهــي صياغتــه لمفهــوم الميــم
ا لثقا فــي .

فكــرة الخلــق المباشــر ونظريــة

الميم الثقافي

التطــور ،ذلــك التنافــس علــى

الثقافــي البشــري يســير بآليــة
التطــور البيولوجــي نفســها.
فكمــا يمتلــك الفــرد مجموعــة
مــن الجينــات يمتلــك كل
مجتمــع

مجموعتــه

الميمــات

الثقافيــة
مجلــة مواطن

مــن

التطــور

التاســع عشــر وأوائــل القــرن

تتنافــس الجينــات .مثــال ذلــك:

افتــرض داوكينــز أن التطــور

13

يتفــق

األنثروبولوجيــون

حيــازة

االهتمــام

البشــري

وضمــان خلودهــا فــي الذاكــرة
الجمعيــة وانتقالهــا لألجيــال
األخــرى .وكمــا هــي الحــال
مــع الجيــن ،يعتمــد نجــاح بقــاء
الميــم الثقافــي علــى بيئتــه.

البشــرية

مــرت

متتاليتيــن همــا مرحلــة النظــام
األمومــي  Matriarchyحيــث
للمــرأة الــدور الرئيــس فــي
إدارة النظــام االجتماعــي تلتهــا
مرحلـ�ة النظـ�ام األبـ�و ي �Patri
 archyحيــث ســيادة وســلطة
الذكــر فــي المجتمــع .رغــم
ذلــك ،ال تخلــو فكــرة فريدريــك
إنجلــز مــن وجاهــة عــن نشــأة
المفهــوم الثقافــي للعذريــة في
كتابــه “أصــل العائلــة والملكيــة
الخاصــة والدولــة” وإن انطلــق
مــن تتالــي المرحلتيــن األموميــة
فاألبويــة البطريركيــة،

حيــث أشــار إلــى أن مفهــوم العذريــة بــدأ فــي الظهــور
وباتــت لــه أهميــة فــي ظــل نظــام اجتماعــي بطريركــي
بعــد أن عرفــت الملكيــة الخاصــة كمرحلــة الحقــة
لشــيوعية المــوارد .أراد الرجــال أن يرثهــم أبنــاء
بيولوجيــون مــن هنــا ظهــرت الحاجــة للســيطرة علــى
أرحــام النســاء وعالقاتهــم الجنســية لضمــان األبــوة

 oالبكارة الرتقاء ( )Imperforate Hymenيغطي
غشاء البكارة فتحة المهبل بالكامل ،ويالحظ
ذلك عند البلوغ؛ فال يخرج دم الحيض وينحبس في
ألما في
مما يسبب ً
المهبل وقد يعود إلى الرحم ّ
جراحيا بعمل ثقب صغير يسمح
البطن ،يتم عالجه
ً
للدم بالخروج أثناء الدورة الشهرية.

البيولوجيــة.
اســتمرت العذريــة كميــم ثقافــي مــن وقتهــا وحتــى اآلن
تقريبــا فــي بعــض المجتمعــات الشــرقية لتوافقهــا مــع
ـاء علــى هــذا الميــم الثقافــي ظهــرت
البيئــة الثقافيــة .بنـ ً

أهميــة غشــاء البــكارة كدليــل مــادي علــى العذريــة
كمفهــوم ثقافــي اجتماعــي.

غشاء البكارة

قبــل مناقشــة غشــاء البــكارة كميــم ثقافــي مرتبــط
بالعذريــة علينــا أن نعــرف بعــض المعلومــات البســيطة
حولــه:
– تعريــف :غشــاء البــكارة هــو طبقــة مــن الجلــد الرقيــق
الــذي يحيــط بفتحــة المهبــل أو يغطيهــا جزئيــا ،ويوجــد
غشــاء البــكارة علــى عمــق  2ســم داخــل قنــاة المهبــل،

 oغشاء ذو فتحة صغيرة (�Microperforate hy
 )menيغطي الغشاء فتحة المهبل بالكامل ،لكن
يسمح بتدفق دم الحيض أثناء الدورة الشهرية،
أيضا بالتدخل الجراحي.
ويمكن معالجته ً
 oغشاء بكارة ثنائي الفتحة ()Septate hymen
هو غشاء ذو فتحتين في المهبل ،ويسمح بتدفق
دم الحيض من خاللهما.
 oغشاء بكارة حلقي ( )annular hymenذو فتحة
بيضوية الشكل مختلفة االتساع تتموضع قرب
المركز .ويأتي على ثالثة أشكال.
 oغشاء غربالي فيه عدة ثقوب تسمح بنزول دم
الحيض من خاللها.

يختلــف شــكل غشــاء البــكارة مــن فتــاة إلــى أخــرى فقــد

 oغشاء عمودي تكون فوهته على شكل عمود

ـميكا
يكــون
ً
رقيقــا مطاطيــا عنــد البعــض وقــد يكــون سـ ً

مستطيل.

وأقــل مطاطيــة عنــد األخريــات وقــد ال تولــد بــه الفتــاة
علــى اإلطــاق وتقــدر تلــك النســبة بعشــرين فــي المائــة.
– الوظيفة :ال توجد لغشــاء البكارة وظيفة فســيولوجية
محــددة غيــر أن بعــض النظريــات تميــل إلــى أنــه يحمــي
المهبــل مــن التلــوث الســيما فــي المرحلــة المبكــرة مــن
الحياة.

الهالل.
 oغشاء بكارة ذو حافة غير منتظمة.
 oغشاء بكارة ذو حافة مهدبة.
 oغشاء بكارة مطاطي.

– أنمــاط غشــاء البــكارة :ليــس لغشــاء البــكارة شــكل أو
صــورة واحــدة فهنــاك علــى ســبيل المثــال:
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رغــم كل تلــك التباينــات الفســيولوجية بيــن النســاء نجــد أن فكــرة “الختــم” كمــكان مغلــق و”االفتضــاض” فقــدان
العذرية/غشــاء البــكارة نتيجــة عالقــة جنســية هــي الميمــات الثقافيــة المســيطرة فــي المجتمعــات العربيــة حتــى
اآلن .رغــم حقيقــة علميــة جليــة تقــول إن االفتضــاض التــام لغشــاء البــكارة ال يحــدث بصــورة تامــة إال مــع أول مولــود
مــن والدة طبيعيــة وأن فــض العذريــة الــذي يصاحبــه قطــرات دم غيــر ضــروري الحــدوث أو أن حدوثــه نتيجــة أســباب
أخــرى ال عالقــة لهــا بغشــاء البــكارة كالعنــف خــال العمليــة الجنســية أو نقــص إفــرازات الســوائل المهبليــة ممــا
يــؤدي لزيــادة االحتــكاك ببطانــة القنــاة المهبليــة أو نتيجــة مــرض أو التهــاب تناســلي.

الميم الثقافي والبيئة االجتماعية

كمــا ذكرنــا ســابقا فــإن اســتمرار الميــم الثقافــي أو اندثــاره يعتمــد علــى بيئتــه االجتماعيــة الحاضنــة للميــم .فمــا

الــذي يدفــع ميمــات كالعذريــة وغشــاء البــكارة فــي االســتمرار فــي مجتمعاتنــا الشــرقية االســامية؟ لإلجابــة
علــى تســاؤل كذلــك علينــا الرجــوع للعامــل األهــم فــي تشــكيل ثقافــة المجتمعــات العربيــة الشــرقية وهــو الديــن
اإلســامي وتفكيــك الرؤيــة االســامية لغريــزة المــرأة الجنســية ،مفهــوم الملكيــة ،دون إغفــال دور القبليــة العربيــة
وقــت ظهــور اإلســام.
بالرجــوع للكاتبــة المغربيــة فاطمــة المرنيســي فــي كتابهــا “مــا وراء الحجــاب ..الجنــس كهندســة اجتماعيــة” نجــد
أن اإلســام لــم يغفــل فعاليــة المــرأة الجنســية كالمســيحية ولــم يحــرم المتعــة الجنســية بــل اهتــم ،وهــي هنــا
تنقــل عــن اإلمــام الغزالــي ،بإدمــاج الغريــزة الجنســية فــي النظــام اإلســامي لتســخيرها فــي خدمــة هللا .وتنقــل عــن
الغزالــي قولــه “إن الشــهوة إذا مــا غلبــت ولــم تقاومهــا قــوة التقــوى ،جـ ّـرت إلــى اقتحــام الفواحــش” أمــا إذا مــا

ســخرت لخدمــة هللا والفــرد فــي الدنيــا واآلخــرة فإنهــا تســمو بالوجــود علــى األرض وفــي الســماء”.

وتضيــف المرنيســي “الفــرد ال يحيــا إال داخــل نظــام اجتماعــي ،وكل نظــام اجتماعــي يفتــرض مجموعــة مــن القوانيــن
التــي تحــدد مــا إذا كان اســتخدام الغرائــز قــد أخــذ وجهتــه الحســنة أم القبيحــة ،وبالتالــي فــإن طريقــة اســتعمال
الغرائــز هــي التــي تفيــد النظــام االجتماعــي أو تضــر بــه وليــس الغرائــز فــي حــد ذاتهــا .ويترتــب علــى ذلــك أن الفــرد
فــي النظــام اإلســامي غيــر مجبــر علــى التخلــص مــن غرائــزه أو التحكــم فيهــا مبدئيــا ،بــل إن المطلــوب منــه هــو
ممارســتها تبعــا لمــا تفرضــه الشــريعة فحســب” وتوضــح أن وظيفــة الغريــزة الجنســية فــي المجتمــع اإلســامي
محــددة فــي هدفيــن .اســتمرار الجنــس البشــري وتذكيــر دائــم بنعيــم الجنــة .عــن طريــق اللــذة الوقتيــة المســتولدة
مــن الشــهوة الجنســية.
باالنتقــال للنقطــة الثانيــة وهــي مفهــوم الملكيــة فــي التصــور اإلســامي .نجــد أن اإلســام قــد أقــر الملكيــة الفرديــة
ـاء علــى ارتباطــات القرابــة البيولوجيــة بعدمــا حـ ّـرم التبنــي.
ووضــع نظامــا دقيقــا للمواريــث بنـ ً
أمــا النقطــة الثالثــة ،القبليــة وقــت ظهــور اإلســام ،نجــد أن اإلســام قــد نــادى بالتقــوى والتســاوي بيــن بنــي البشــر
وال أفضليــة أمــام هللا إال حســب التقــوى .أمــا النظــام االجتماعــي فاعتمــد علــى التصــورات القبليــة فــي الــزواج
والمواريــث واضعــا قواعــد واضحــة لمنــع اختــاط األنســاب.
كل تلــك العوامــل رســخت مــن مفهــوم العذريــة وغشــاء البــكارة كآليــات كابحــة للفعاليــة والعالقــات الجنســية
حفاظــا علــى نقــاء النســل ،وحمايــة للمجتمــع مــن التفــكك والتحلــل طبقــا لرؤيــة الغزالــي.
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خاتمة

ـريا ليســت حتميــة بالضــرورة كحتميــة آليــة عمــل الجيــن
يوضــح ريتشــارد دوكينــز أن الثقافــة بحكــم كونهــا أمـ ًـرا بشـ ًّ

واع التخلــي عــن خاصيــة األنانيــة الجينيــة مــع الميــم
البيولوجــي وأن باإلمــكان بجهــد عقلــي ثقافــي اجتماعــي ٍ
الثقافــي والتحلــي بخصائــص إيثاريــة تُ علــي مــن قــدر الميــم الضــد علــى الميــم ذو الحــظ األوفــر مــع البيئــة االجتماعيــة
لخلــق واقــع اجتماعــي ثقافــي جديــد.

فــي ظــل المعرفــة الطبيــة الحاليــة عــن تباينــات مفهــوم كغشــاء البــكارة ووجــود معرفــة علميــة حديثــة تمنــع
الخلــط بيــن األنســاب كتحليــل الحمــض النــووي .ومــع مشــاكل اجتماعيــة تعانــي منهــا النســاء ظلمــا باتهامــات
باطلــة فقــط بســبب تصــورات مغلوطــة وافتراضــات غيــر حتميــة تربــط الشــرف بالعذريــة بغشــاء البــكارة .يمكننــا
نحــن األفــراد ،المكــون األولــى ،للمجتمعــات ،إيثــار ميــم ثقافــي آخــر ،يعلــي مــن قيمــة الكلمــة والصــدق والصراحــة
كشــرف .ويتمســك ويلتــزم بـــالمعيار األوحــد الختبــار عذريــة المــرأة مــن حيــث تعريفهــا :إقامــة عالقــة جنســية مــع
طــرف آخــر.
هــذا المعيــار هــو أن نســأل المــرأة ،إن أردنــا التأكــد مــن عذريتهــا ،نســألها هــل أنــت عــذراء؟ ونقبــل إجابتهــا كإنســان
حـ ّـر .فالشــرف الحقيقــي هــو كلمــة تخــرج مــن فــم إنســان حـ ّـر.
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بانورما

رغم القوانين انتقادات لـ”االنتهاكات”
الحقوقية في اإلمارات ..وحرب اليمن أبرز القضايا

انتقــدت منظمــات

وتلقــي “مواطــن” فــي هــذا

حقوقيــة دوليــة ،مــا

التقريــر

أســمته بانتهــاكات

األحــداث واألوضــاع التــي تتعلــق

تطــال “المواطنيــن

بحقــوق اإلنســان فــي اإلمــارات

وبعــض األجانــب” فــي دولــة
اإلمــارات

العربيــة

وكذلــك القوانيــن التــي تضمنهــا

المتحــدة،

دســتور اإلمــارات بشــأن الحريــات

مشــيرة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن

و ا لحقــو ق .

تأكيــد الســلطات فــي اإلمــارات
علــى االلتــزام بقوانيــن تكفــل
الحريــات

والحقــوق

لجميــع

حرية الصحافة والتعبير
فــي الســياق نفســه شــغلت األخبــار

تراجعــت حريــة الصحافــة فــي

التــي جــرى تداولهــا بشــأن مغــادرة

اإلمــارات عــام  2019وجــاءت فــي

األميــرة هيــا الزوجــة السادســة لحاكــم

المركــز رقــم  133مــن ضمــن 180

ناشــطين وصحفييــن اعتبــرت

دبــي الــرأي العــام دولــة اإلمــارات

دولــة وذلــك وفقــا لبيــان أصدرتــه

انتهــاكا للحريــات وأيضــا تعــرض

خــال الفتــرة الماضيــة الــرأي العــام

منظمــة مراســلون بــا حــدود

الســكان الذيــن يتحدثــون عــن

حيــث تمكنــت مــن الخــروج برفقــة

حــول تقريرهــا الســنوي عــن حريــة

قضايــا حقوقيــة لخطــر االحتجــاز

طفليهــا وقدمــت طلبــا للمحكمــة

الصحافــة فــي العالــم.

التعســفي والســجن والتعذيــب.

العليــا إلنجلتــرا “بعــدم التعــرض”

وحســب

الــذي يحمــي مــن المضايقــة أو

تراجعــت حريــة الصحافــة فــي

التهديــدات .كمــا تقدمــت بدعــوى

اإلمــارات  5مراكــز عــام 2019

قضائيــة طلبــت خاللهــا بـ”الحمايــة

عــن ترتيــب عــام  2018والــذي

مــن الــزواج القســري“ يتعلــق بأحــد

أعلنتــه المنظمــة واحتلــت فيــه

ولديهــا .وجــاء ذلــك بعــد تــداول أنبــاء

أبوظبــي المرتبــة  .128وقالــت

فــي أوقــات ســابقة عــن المحاولــة

المنظمــة إن “اإلمــارات أصبحــت

الفاشــلة لهــروب الشــيخة لطيفــة

رائــدة فــي المراقبــة اإللكترونيــة

ابنــة حاكــم دبــي عــام  2018وكذلــك

ً
أهدافــا
للصحفييــن الذيــن أصبحــوا

محاولــة الهــروب الفاشــلة للشــيخة

تــم إقــرار قانــون
دائمــة بعــد أن ّ

المواطنيــن والعمالــة المهاجــرة،
إال أنــه تــم رصــد وتوثيــق العديــد
مــن اإلجــراءات التــي اتخــذت ضــد

وأظهــر تقريــر أصدرتــه منظمــة
مراســلون بــا حــدود حــول تقريرها
الســنوي عــن حريــة الصحافــة فــي
العالــم عــام  ،2019تراجــع حريــة
الصحافــة فــي اإلمــارات حيــث
جــاءت فــي المركــز رقــم 133
مــن ضمــن  180دولــة شــملهم
التقريــر .كمــا تمثــل بعــض نصــوص
القوانيــن تمييــزا ضــد المــرأة
باإلضافــة إلــى نظــام الكفالــة الذي
يواجــه انتقــادات قاســية .بخــاف
التســاؤالت التــي تثــار حــول
تدخلهــا وصراعهــا الخارجــي فــي
عــدة دول مثــل اليمــن.
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بيــان

“المنظمــة”

شمســة أيضــا عــام  2000مــا أثــار

الجرائــم اإللكترونيــة ســنة .”2012

العديــد مــن التســاؤالت عــن الحريــات

وتابعــت:

الصحفيــون

داخــل أســوار قصــر حاكــم دبــي.

ً
هدفــا
والمدونــون
المواطنــون
ّ

“أصبــح

بمجــرد تقديمهــم أي نقــد ويقــع اتهامهــم
للســلطات
ّ

عــادة بالقــذف واإلســاءة إلــى الدولــة وبنشــر أخبــار زائفــة
قصــد المــس بصــورة البــاد ،وتهددهــم عقوبــات ســجنية
ثقيلــة ويتعرضــون إلــى معاملــة سـ ّـيئة”.
أن دســتور البــاد يضمــن حريــة التعبيــر
وأضافــت “رغــم ّ
فــإن النظــام يمكنــه صنصــرة منشــورات محليــة أو أجنبية
نقــدا للسياســة الداخليــة والعائــات
كلمــا تضمنــت
ً
وأيضــا
الحاكمــة والديــن وعالقــات البــاد مــع شــركائها
ً
طبقــا ألحــكام القانــون الفيدرالــي لســنة
اقتصــاد البــاد،
ً
 1980الخــاص بالمطبوعــات والمنشــورات”.
وفــي تقريــر نشــرته المنظمــة فــي ينايــر  2019ذكــرت أنه
“تــم تأكيــد الحكــم علــى أحمــد منصــور بالســجن لمــدة
 10ســنوات وغرامــة قدرهــا  270ألــف دوالر أمريكــي.
وكان أحمــد منصــور قــد حكــم عليــه فــي  30مايــو بتهمــة
“تشــويه ســمعة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومكانتهــا
ورموزهــا” ونشــر “معلومــات كاذبــة” علــى منصــات
التواصــل االجتماعــي .كمــا ســبق أن ُحكــم عليــه بالســجن
لمــدة ثــاث ســنوات فــي  2011بتهمــة “اســتخدام
اإلنترنــت إلهانــة قــادة اإلمــارات” ،إذ صــدر فــي حقــه عفــو
بعــد أشــهر مــن الضغــوط الدوليــة.
وأشــارت إلــى أن الســلطات اعتقلــت تيســير النجــار ،وهــو
اعتقــل
صحفــي أردنــي ،يعمــل فــي دولــة اإلمــارات .وقــد ُ
فــي ديســمبر ،2015عندمــا كان علــى وشــك مغــادرة
اعتبــرت
البــاد ،علــى خلفيــة تعليقــات علــى فيســبوك ُ
“مهينــة لســمعة الدولــة” .الفتــة إلــى انتهــاك حقوقــه
فــي الدفــاع ومضــت قائلــة“ :بينمــا لــم يتمكــن مــن
ـام للدفــاع عنــه ألكثــر مــن عــام ،لــم يتــم إبــاغ
توكيــل محـ ٍ

عائلتــه بمــكان احتجــازه بعــد إلقــاء القبــض عليــه”.
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احتجاز سجناء رغم إنهاء
محكوميتهم

قالــت منظمــة “هيومــن رايتــس ووتــش” خــال بيــان
صحفــي أصدرتــه فــي  9يوليــو  2019إن“ :الســلطات
اإلماراتيــة احتجــزت  5ســجناء إماراتييــن علــى األقــل رغــم
أنهــم أنهــوا محكوميتهــم .وتابعــت “المنظمــة” ُحكــم
علــى  3مــن الرجــال بالســجن  3ســنوات ،وســنتين إلــى 5
خمــس ســنوات بتهــم تتعلــق بأمــن الدولــة فــي أعقــاب
مــا يبــدو أنهــا محاكمــات جائــرة عامــي  2014و،2016
وهــم الناشــط الرقمــي أســامة النجــار؛ وخليفــة ربيعــة
وعثمــان الشــحي ،الناشــطان الرقميــان والعضــوان فــي
“جمعيــة اإلصــاح” ،وهــي حركــة سياســية إســامية غيــر
عنيفــة مســجلة قانونــا ،حظرتهــا اإلمــارات عــام 2014
علــى أنهــا “إرهابيــة” ردا علــى االضطرابــات فــي تونــس
ومصــر وأماكــن أخــرى؛ باإلضافــة إلــى بــدري البحــري
وأحمــد المــا ،وهمــا ناشــطان لهمــا صــات بالجمعيــة.
وأشــارت إلــى أن النجــار كان اســتخدم “تويتــر” فــي حملــة
إلطــاق ســراح والــده وغيــره مــن المعتقليــن السياســيين
فــي أبوظبــي ،وانتقــاد إدانــة  69مواطنــا إماراتيــا فــي
يوليــو  2013فــي محاكمــة جماعيــة للنشــطاء الذيــن
طالبــوا باإلصالحــات السياســية .فيمــا اعتقلتــه قــوات
األمــن فــي مــارس  2014واحتجزتــه دون تهمــة ألكثر من
 6أشــهر .وفــي نوفمبــر  ،2014حكمــت عليــه محكمــة
أمــن الدولــة فــي المحكمــة العليــا االتحاديــة بالســجن
 3ســنوات بموجــب قانــون الجرائــم اإللكترونيــة شــديد
التقييــد ،بتهــم فضفاضــة منهــا “اإلضــرار بالمؤسســات”
و”التواصــل مــع منظمــات خارجيــة لتقديــم معلومــات
مضللــة”.

كمــا اعتقلــت قــوات األمــن البحــري والمــا فــي أبريــل

وفــي مايــو  2019قالــت “هيومــن رايتــس ووتــش” إن

 .2014وفــي يونيــو  ،2016حكمــت عليهمــا محكمــة

قــوات األمــن اإلماراتيــة عــام  2015اعتقلــت المواطنــة

أمــن الدولــة فــي المحكمــة العليــا االتحاديــة بالســجن

عليــاء عبدالنــور  42عامــا وأصيبــت بســرطان الثــدي ،بعــد

 3ســنوات بتهمــة االنضمــام إلــى “التنظيــم الســري”.

فتــرة قليلــة مــن اعتقالهــا .مشــيرة إلــى أن الســلطات

وكان مــن المقــرر إطــاق ســراحهما فــي أبريــل .2017
ُ
واحتجــزا
وقبــض علــى ربيعــة والشــحي فــي يوليــو 2013
ُ
انفراديــا فــي أماكــن غيــر معلنــة لعــدة أشــهر قبــل
محاكمتهمــا .وفــي مــارس  ،2014حكمــت محكمــة
أمــن الدولــة فــي المحكمــة العليــا االتحاديــة عليهمــا
بالســجن  5ســنوات بســبب تعليقاتهمــا علــى تويتــر
اعتقلــوا
لدعــم عشــرات المعارضيــن السياســيين الذيــن ُ
عــام  ،2012وكثيــر منهــم حوكمــوا جماعيــا فــي يوليــو
.2013وأضافــت “المنظمــة” فــي أغســطس  2019أنــه
فــي وقــت الحــق تــم اإلفــراج عــن الســجناء “أســامة النجــار
وعثمــان الشــحي وبــدر البحــري”.
وفــي نفــس اإلطــار أشــارت المنظمــة ،إلــى أن قــوات
األمــن اعتقلــت المواطــن البريطانــي ماثيــو هيدجــز وهــو

حرمــت عليــاء مــن الرعايــة الطبيــة الكافيــة ،إذ أبقــت
الســلطات يديهــا وقدميهــا مقيــدة بســريرها أثنــاء
مرضهــا لفتــرات طويلــة وتجاهلــت الســلطات الدعــوات
المتكــررة مــن قبــل منظمــات حقــوق اإلنســان الدوليــة
والبرلمانييــن األوروبييــن وخبــراء “األمــم المتحــدة”
وأفــراد أســرتها إلطــاق ســراحها ألســباب صحيــة.
وأســاءت معاملتهــا ألكثــر مــن  3ســنوات فــي الحبــس
إثــر محاكمــة جائــرة ،قبــل وفاتهــا فــي  4مايــو .2019
وقالــت مايــكل َب ْيــج ،نائــب مديــرة قســم الشــرق األوســط
فــي هيومــن رايتــس ووتــش“ :أظهــرت الســلطات

اإلماراتيــة مــدى قســوتها بحرمانهــا عليــاء عبدالنــور مــن
قضــاء أيامهــا األخيــرة مــع أســرتها .تظهــر هــذه الحالــة
أن تســمية اإلمــارات العــام الحالــي “عــام التســامح”
مجــرد دعايــة أخــرى تهــدف إلــى تلميــع سياســات الدولــة

طالــب دكتــوراه فــي “جامعــة دورهــام” ،فــي “مطــار دبــي

الغارقــة فــي القمــع”.

البــاد ،بعــد رحلــة اســتغرقت أســبوعين إلــى اإلمــارات.

فــي نفــس الســياق قــال موقــع Middle East Eye

ولــم يســمح لــه باالتصــال بمحــام إال فــي  10أكتوبــر ،فــي

معنييــن بحقــوق اإلنســان
البريطانــي إن نشــطاء
ِّ

الدولــي” فــي  5مايــو  2018بينمــا كان يســتعد لمغــادرة

ثانــي جلســة اســتماع لــه فــي المحكمــة ،بعــد أكثــر مــن 5

اتهمــوا الحكومــة البريطانيــة بمحــاوالت التغطيــة علــى

أشــهر مــن اعتقالــه.

انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي اإلمــارات ،مــن خــال
إطــاق «جائــزة للصحفــي الشــاب» فــي  13ديســمبر

ووجهــت لــه تهــم متعلقــة بأمــن الدولــة ومنهــا “التخابر
لمصلحــة دولــة أجنبيــة” مســتندا جزئيــا إلــى اعترافــه.
فــي  21نوفمبــر ،حكمــت محكمــة أبوظبــي االتحاديــة
االســتئنافية علــى هيدجــز بالســجن مــدى الحيــاة .بعــد 5
أيــام ،وبعــد ضغــوط دبلوماســية متزايــدة وغضــب دولــي،
أصــدرت اإلمــارات عفــوا عنــه.
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 ،2019إذ طلبــت مــن المتقدميــن الذيــن تســتهدفهم
الجائــرة وهــم الطــاب مــن عمــر  16إلــى  18عامــا ،كتابــة
مقــال رأي عــن مبــادرة اإلمــارات «عــام التســامح» وإن
عليهــم التفكيــر فــي “مــا يمكــن أن يتعلمــه العالــم مــن
النمــوذج اإلماراتــي للتســامح” ،وفــي “كيــف يمكــن أن
تعكــس مبــادرة عــام التســامح قيــم التنــوع الموجــودة
فــي اإلمــارات بالفعــل؟”.

وأضــاف أن مــن شــروط الجائــزة أن يلتــزم المتقدمــون
بقوانيــن اإلعــام فــي اإلمــارات ،والتــي تحظــر نقــد
الحكومــة اإلماراتيــة أو األســرة الحاكمــة ،أو نظامهــا
الملكــي ،أو قراراتهــا السياســية ،أو التشــهير
بالمســؤولين الحكومييــن .الفتــا إلــى أن ذلــك يعــد
تقييــدا لحريــة الــرأي والتعبيــر ،حســب رويتــرز.
وكان دســتور اإلمــارات تضمــن عــدة مــواد بشــأن
الحريــات والحقــوق والواجبــات العامــة وهــي“ :المــادة
 25مــن الدســتور تنــص بــأن جميــع األفــراد ســواء أمــام
القانــون ،وال تمييــز بيــن مواطنــي االتحــاد بســبب األصــل،
أو الموطــن ،أو العقيــدة الدينيــة ،أو المركــز االجتماعــي.
كمــا تنــص المــادة  26بحمايــة القانون للحرية الشــخصية
لكافــة المواطنيــن ،وال يجــوز القبــض علــى أحــد أو
تفتيشــه ،أو حجــزه ،أو حبســه إال وفــق أحــكام القانــون،
كمــا تنــص علــى عــدم تعريــض أي إنســان للتعذيــب ،أو
المعاملــة المهينــة بالكرامــة.
وتنــص المــادة  28علــى بــراءة المتهــم حتــى تثبــت
إدانتــه فــي محاكمــة قانونيــة وعادلــة ،وللمتهــم الحــق
فــي توكيــل مــن يقــوم بالدفــاع عنــه أثنــاء المحاكمــة.
يحظــر الدســتور إيــذاء المتهــم جســمانيا ،أو معنويــا”.

التجسس على هواتف آيفون
خصومها

ذكــرت “رويتــرز” أن “فريقــا مــن ضبــاط المخابــرات
األمريكيــة الســابقين ،الذيــن يعملــون لحســاب اإلمــارات
المتحــدة ،اخترقــوا أجهــزة آيفــون الخاصــة بنشــطاء
ودبلوماســيين وزعمــاء أجانــب مــن خصــوم اإلمــارات
وذلــك باالســتعانة بــأداة تجســس متطــورة تســمى
(كارمــا) وهــي أداة قــادرة علــى إتاحــة الدخــول عــن بعــد
إلــى أجهــزة آيفــون بمجــرد تحميــل الهواتــف أو حســابات
بريــد إلكترونــي علــى نظــام اســتهداف آلــي”
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مشــيرة إلــى أنــه تــم مراقبــة مئــات األهــداف بــدءا مــن عام
 ،2016وفــي عــام  ،2017علــى ســبيل المثــال ،اســتخدم
الضبــاط الســابقون (كارمــا) الختــراق هاتــف آيفــون
يســتخدمه أميــر قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي،
وكذلــك أجهــزة يســتخدمها محمــد شيمشــك النائــب
الســابق لرئيــس الــوزراء فــي تركيــا ،ويوســف بــن علــوي
بــن عبــدهللا الوزيــر المســؤول عــن الشــؤون الخارجيــة فــي
ســلطنة عمــان .ولــم يتضــح مــا هــي البيانــات التــي جــرى
االســتيالء عليهــا مــن تلــك األجهــزة.
ونقلــت الوكالــة عــن مصــادر قولهــم أنــه جــرى اســتخدام
(كارمــا) بواســطة وحــدة للعمليــات اإللكترونيــة فــي
أبوظبــي تضــم مســؤولي أمــن إماراتييــن وضباطــا ســابقين
بالمخابــرات األمريكيــة يعملــون كمتعاقديــن لصالــح
أجهــزة المخابــرات اإلماراتيــة.

حقوق المرأة

وفقــا للتقريــر العالمــي للفجــوة بيــن الجنســين لعــام
ً

 2017تصــدرت المــرأة اإلماراتيــة عالميــا في مؤشــر احترام
المــرأة والحفــاظ علــى كرامتهــا وتعزيــز مكانتهــا .وعلــى
النقيــض تواجــه اإلمــارات عــدة انتقــادات بســبب بعــض
مــواد القانــون االتحــادي رقــم  28لســنة  2005التــي
تميــزا ضــد المــرأة كمــا يســمح قانــون العقوبــات
تعــد ّ
بالعنــف األســري .كمــا تعــد أنبــاء محاولــة هــروب ابنتــي
حاكــم دبــي وزوجتــه السادســة مــن أبــرز األحــداث التــي تــم
تداولهــا عالميــا.
وقالــت “منظمــة هيومــن راتــس ووتــش” خــال تقريرهــا
الصــادر عــام  2019إن القانــون االتحــادي يشــمل أحكامــا
تميــز ضــد المــرأة منهــا “لكــي تتــزوج المــرأة ،علــى ولــي
أمرهــا أن يبــرم عقــد زواجهــا؛ للرجــل الحــق فــي تطليــق
زوجتــه مــن جانــب واحــد ،فــي حيــن يتعيــن علــى المــرأة أن
تتقــدم

بطلــب للحصــول علــى أمــر قضائــي للحصــول علــى الطــاق؛ يمكــن للمــرأة أن تفقــد حقهــا فــي النفقــة إذا رفضــت علــى
ســبيل المثــال إقامــة عالقــات جنســية مــع زوجهــا دون عــذر شــرعي؛ وتلــزم النســاء بـ”إطاعــة” أزواجهــن .يمكــن اعتبــار
المــرأة عاصيــة ،مــع اســتثناءات قليلــة ،إذا قــررت العمــل دون موافقــة زوجهــا”.
وأضافــت خــال تقريرهــا الصــادر عــام  2019أن المــادة  53مــن قانــون العقوبات تســمح بـ”تأديــب الزوج لزوجتــه وتأديب
اآلبــاء ومــن فــي حكمهــم لــأوالد القصــر” مــا دام االعتــداء فــي حــدود الشــريعة اإلســامية .االغتصــاب الزوجــي ليــس
جريمــة .وفــي  ،2010أصــدرت “المحكمــة االتحاديــة العليــا” حكمــا ،مستشــهدة بقانــون العقوبــات ،يســمح لــأزواج
بضــرب زوجاتهــم وإيقــاع أشــكال أخــرى مــن العقوبــة أو اإلكــراه عليهــن ،شــريطة أال يتركــوا عالمــات جســدية.

األميرة هيا والشيخة لطيفة والشيخة شمسة

حســب “ ”BBCأفــادت تقايــر بــأن الشــيخة لطيفــة ،ابنــة حاكــم دبــي الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،قــد حاولــت

الهــروب إلــى الخــارج فــي شــهر مــارس  2018حتــى تتمكــن مــن العيــش بحريــة أكثــر وقــد رصــد اليخــت الــذي يملكــه،
واســمه نوســترومو ،وهــو يبحــر علــى بعــد حوالــي  80كيلومتــرا مــن الســاحل الهنــدي .فيمــا أخذتهــا القــوات اإلماراتيــة
عنــوة ،وأجبــرت علــى العــودة إلــى اإلمــارات.
ومــن جهتهــا نفــت الحكومــة اإلماراتيــة مــا تــداول بشــأن محاولــة الشــيخة لطيفــة الهــروب ،وقالــت إن األميــرة ال
تــزال تعيــش مــع والديهــا فــي منــزل األســرة .كمــا نشــرت صــورة للشــيخة لطيفــة بصحبــة مــاري روبنســون ،المفوضــة
الســامية الســابقة لحقــوق اإلنســان ،ورئيســة جمهوريــة أيرلنــدا الســابقة.
وأوضحــت وزارة الخارجيــة اإلماراتيــة أنهــا بعثــت برســالة بشــأن الشــيخة لطيفــة إلى مكتــب اإلجراءات الخاصــة لمفوضة
األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان .وأضافــت فــي البيــان“ :يحزننــا بشــدة تكهنــات وســائل اإلعــام المســتمرة” بشــأن
الشــيخة لطيفــة .وقالــت إن أســرة األميــرة“ :تحبهــا وتعشــقها” وإنهــا تتطلــع إلــى االحتفــال بعيــد ميالدهــا معهــا.
وحســب “روســيا اليــوم” بعــد مــرور نحــو عــام علــى أنبــاء محاولــة لطيفــة أصــدر حاكــم دبــي الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،فــي ســبتمبر  ،2019قــرارا بتعييــن ابنتــه الشــيخة لطيفــة ،رئيســة لهيئــة الثقافــة والفنــون بدبــي ،وقــال ابــن
راشــد فــي تغريــدة علــى حســابه الرســمي فــي “تويتــر”“ :وجهنــا اليــوم بتعييــن الشــيخة لطيفــة بنــت محمــد بــن راشــد
رئيســة لهيئــة الثقافــة والفنــون بدبــي” ،مضيفــا“ :نريــد أن تكــون دبــي مركــزا ثقافيــا عالميــا ..كمــا هــي مركــز اقتصــادي
عالمــي ..كل التوفيــق لهــا ولفريقهــا ..وأنتظــر تصــورا جديــدا للهيئــة خــال شــهر”.
ولــم تكــن محاولــة هــروب الشــخة لطيفــة هــي األولــى فــي تاريــخ أســرة حاكــم دبــي فقــد ســبق وحاولــت شــقيقتها
الكبــرى الهــروب .وبتاريــخ  6يوليــو  2019نقلــت “ ”BBCعــن صحيفــة التايمــز قولهــا إن الشــيخة شمســة“ :كانــت فتــاة
ذات شــكيمة تســعى ألن تحيــا حيــاة ذات نســق غربــي -وكان عمرهــا  19عامــا آنــذاك ،-وذات يــوم اســتقلت ســيارة مــن
قصــر والدهــا فــي منطقــة ســاري فــي انجلتــرا ،وقادتهــا فــي محاولــة للفــرار عــام  ،2000وإثــر العثــور عليهــاُ ،أعيــدت

إلــى دبــي .وخلــص تحقيــق إلــى أن فريــق بحــث عثــر عليهــا فــي كامبريــدج واختطفهــا وأقلهــا علــى الفــور إلــى دبــي”.
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وحســب تقريــر نشــرته رويتــرز فــي يوليــو “ 2019تمكنــت األميــرة هيــا بنــت الملــك حســين عاهــل األردن الراحــل
الزوجــة السادســة لحاكــم دبــي الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،مــن مغــادرة اإلمــارات رفقــة طفليهــا وقدمــت طلبــا
للمحكمــة العليــا إلنجلتــرا ”بعــدم التعــرض“ الــذي يحمــي مــن المضايقــة أو التهديــدات .ولــم يتضــح بمــن يتعلــق األمــر.
كمــا تقدمــت بدعــوى قضائيــة أمــام محكمــة فــي لنــدن طلــب خاللهــا بـــ ”الحمايــة مــن الــزواج القســري“ يتعلــق بأحــد
ولديهــا.
وتســاءل الكاتــب بــن ماكينتايــر فــي مقــال لــه فــي صحيفــة التايمــز بعنــوان “معركــة المحكمــة العليــا ترفــع الغطــاء عن
مملكــة الشــيخ الســرية”“ ،كيــف تدعــو اإلعالنــات الســياحية النــاس للهــرب مــن بلدانهــم ،مــن زحمــة الحيــاة والعمــل،
لقضــاء إجازتهــم فــي دبــي واالســتمتاع باألجــواء الجميلــة والمشمســة ،فــي حيــن يبــدو مــن الصعــب جــدا الهــروب مــن
دبــي خصوصــا بالنســبة للمــرأة وأفــراد األســرة المالكــة فــي دبــي؟” مشــيرا إلــى أن هــروب األميــرة هيــا وولديهــا تأتــي
كثالــث حالــة هــروب لنســاء مــن األســرة المالكــة مــن قصــور الشــيخ محمــد الفارهــة والمحاطــة بالســرية فــي دبــي ،بعــد
ابنتــي الشــيخ محمــد.
محاولتــي هــروب فاشــلتين لــكل مــن الشــيخة شمســه والشــيخة لطيفــة َ
وقالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش إن قضيــة األميــرة هيــا ســلطت الضــوء علــى محنــة النســاء الالئــي يحاولــن
الفــرار مــن اإلمــارات ،حيــث يحرمهــن القانــون مــن حــق اتخــاذ قــرارات بشــأن الــزواج.
وكانــت البوابــة الرســمية لحكومــة اإلمــارات ذكــرت أن الدســتور اإلماراتــي كفــل حقــوق المــرأة ،وأقــر مبــدأ المســاواة
ونــص علــى حقهــا فــي التعليــم ،وشــغل الوظائــف ،والحصــول علــى
بينهــا وبيــن الرجــل بمــا يتناســب وطبيعتهــا،
ّ
المســاعدات والمزايــا االجتماعيــة والصحيــة وشــغل الوظائــف الحكوميــة .مشــيرة إلــى أنــه حتــى عــام  ،2018شــكلت
نســبة المــرأة فــي العمــل الحكومــي  66%مــن بينهــن  30%فــي مســتوى القيــادة وتمثــل نشــبة المــرأة  29.5%مــن
التشــكيل الــوزاري ،حيــت تحتــل تســعة مناصــب وزاريــة و 20%مــن عضويــة المجــس الوطنــي االتحــادي ،وســتصل هــذه
النســبة الــى .50%

العمالة المهاجرة

رغــم تأكيــد المســؤولين فــي اإلمــارات علــى التزامهــم احتــرام حقــوق العمالــة ،إال أن المنظمــات الدوليــة تصنــف

اإلمــارات بشــكل ســلبي فــي مؤشــرات حقــوق العمــال ويواجــه نظــام الكفيــل العديــد مــن االنتقــادات.
ذكــرت البوابــة الرســمية للحكومــة اإلماراتيــة فــي تقريــر صــادر فــي ســبتمبر  2019أن دولــة اإلمــارات تواظــب علــى
ـداء مــن االســتقدام وعمليــة التوظيــف حتــى توفيــر الســكن المناســب
تقييــم كافــة جوانــب العمــل فــي الدولــة ،ابتـ ً
وذلــك لضمــان حقــوق جميــع العمالــة الوافــدة ،ومعاملتهــم باحتــرام ومســاواة ،وتمكينهــم مــن اإلبــاغ عــن النزاعــات

العماليــة وحــوادث ســوء المعاملــة بــكل ســهولة وموثوقيــة .تمنــع دولــة اإلمــارات فــرض رســوم توظيــف علــى العمــال
والموظفيــن المحتمليــن ،وتضــع تدابيــر آمنــة لحمايــة العمــال مــن مكاتــب التوظيــف غيــر األمينــة ،كمــا تحظــر مصــادرة
جــوازات ســفر العمــال ،وال تشــترط علــى العمــال الحصــول علــى إذن مــن صاحــب العمــل لمغــادرة الدولــة.
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وأشــارت إلــى أن وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن توفــر للعمــال قنــوات عــدة لإلبــاغ وتقديــم الشــكاوى ذات العالقــة
باألجــر ســواء عــن طريــق االتصــال الهاتفــي المجانــي ( ،)80060أو عبــر الموقــع اإللكترونــي للــوزارة ،أو من خــال خدمات
التطبيقــات الذكيــة ،أو بالحضــور إلــى مكاتــب الــوزارة المنتشــرة فــي كافــة إمــارات الدولة.
وبحســب التقريــر العمالــي  2015بلــغ متوســط الفتــرة الزمنيــة لفــض المنازعــات العماليــة لــدى المحاكــم فــي الدولــة
فــي العــام  27 ( 2015يومــا) بينمــا انخفــض الــى خمســة أيــام فقــط بعــد إطــاق مبــادرة تمثلــت فــي تعييــن قــاض لــدى
مكتبــي الــوزارة فــي أبوظبــي ودبــي للنظــر فــي القضايــا العماليــة.
وتابعــت :مــن ضمــن إجــراءات حمايــة حقــوق العمــال العمــل بنمــاذج العقــود المعتمــدة مــن وزارة العمــل وفقـ ًـا للقــرار
الــوزاري رقــم  764لعــام  ،2015حيــث يتوجــب علــى صاحــب العمــل التوقيــع إلكترونيــا علــى عــرض العمــل ،وإرســاله الــى
العامــل فــي بلــده إلكترونيــا ،أو لوكالــة التوظيــف المعنيــة ،وذلــك لالطــاع عليــه مــن قبــل العامــل ،وإبــداء موافقتــه
عليــه .يكــون عــرض العمــل باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة باإلضافــة الــى لغــة ثالثــة يفهمهــا العامــل ويرفــق بــه ملحــق
متــاح علــى موقــع الــوزارة اإللكترونــي ،ويحتــوي تفصيــا شــامال لبنــود قانــون تنظيــم عالقــات العمــل.
وفــي الســياق ذاتــه قالــت “هيومــن راتــس ووتــش” خــال تقريرهــا الصــادر فــي عــام  2019عــن األوضــاع فــي اإلمــارات،
إن اإلمــارات قامــت ببعــض اإلصالحــات لزيــادة حمايــة عامــات وعمــال المنــازل .وفــي ســبتمبر  ،2017وقــع الرئيــس
علــى مشــروع قانــون بشــأن العمــال المنزلييــن يضمــن حقوقهــم ألول مــرة ،بمــا فــي ذلــك يــوم راحــة أســبوعي30 ،
يومــا مــن اإلجــازة الســنوية المدفوعــة األجــر ،اإلجــازة المرضيــة ،و 12ســاعة راحــة فــي اليــوم .فــي بعــض الحــاالت ،يســمح
القانــون بتفتيــش مكاتــب وكاالت التوظيــف وأماكــن العمــل والمســاكن ،ويحــدد العقوبــات علــى االنتهــاكات .غيــر
أن قانــون العــام  2017ال يمنــع أربــاب العمــل مــن فــرض رســوم تســديد نفقــات التوظيــف ومطالبــة العمــال الذيــن
ينهــون عملهــم دون إخــال بالعقــود بتعويــض أصحــاب عملهــم عــن راتــب شــهر واحــد ودفــع ثمــن تذاكــر ســفرهم .فــي
يونيو/حزيــران ،حــددت الســلطات رســوم توظيــف ثابتــة جديــدة تضمنــت بعــض الرواتــب الثابتــة لعامــات المنــازل ،لكــن
تميــز حســب الجنســية.
هــذه الرواتــب ّ

وأشــارت فــي تقريرهــا الصــادر عــام  2019إلــى أن قانــون العمــل فــي اإلمــارات يســتثني مــن حمايتــه عامــات وعمــال
المنــازل الذيــن يواجهــون مجموعــة مــن التجــاوزات ،مــن األجــور غيــر المدفوعــة ،االحتجــاز فــي المنــزل ،أيــام العمــل التــي
تصــل إلــى  21ســاعة دون اســتراحة ،واالعتــداء الجســدي أو الجنســي مــن جانــب أصحــاب العمــل .كمــا يواجهــون عقبــات
قانونيــة وعمليــة بحثــا عــن اإلنصــاف .كمــا يواصــل نظــام الكفالــة ربــط العمــال المهاجريــن بأربــاب عملهــم .أمــا الذيــن

يغــادرون أصحــاب العمــل فيمكــن أن يواجهــوا عقوبــة “الهــروب” ،التــي تشــمل الغرامــات والســجن والترحيــل.
وأفــاد المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان خــال تقريــر أصــدره فــي أكتوبــر  2017أن العمالــة األجنبيــة تمثــل
ـزءا كبيـ ًـرا مــن الطاقــة العماليــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،حيــث تصــل نســبة العمالــة الوافــدة مقابــل العمالــة
جـ ً

الوطنيــة إلــى  ،90%والذيــن تجذبهــم فــرص العمــل والمشــاريع واألنشــطة االقتصاديــة والمهــام الخدماتيــة والمنزليــة.
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وأضــاف األورومتوســطي أن االنتهــاكات التــي تواجههــا العمالــة المنزليــة –أغلبهــا مــن النســاء– خاصــة فيمــا
يوميــا ،وعــدم وجــود فتــرات راحــة أو إجــازات ،األمــر الــذي
يتعلــق بســاعات العمــل والتــي قــد تصــل إلــى  21ســاعة
ً

منوهــا إلــى تعرضهــن لــأذى النفســي والبدنــي والجنســي دون محاســبة الســلطات
ـريا”،
ً
يمكــن اعتبــاره “عمـ ًـا قسـ ً
ألصحــاب عملهــن ،إلــى جانــب مواجهتهــن لمشــاكل يوميــة كتقييــد إقامتهــن وعــدم إعطائهــن األجــور وحرمانهــن

مــن الطعــام.
وأشــار األورومتوســطي إلــى أنــه وفــي حــال تقــدم العامــل أوعامــات المنــازل الذيــن يتــم اســتغاللهم وإســاءة
معاملتهــم بشــكوى إلــى الســلطات أو وكاالت التوظيــف ،فإنهــم يتعرضــون غالبــا لمزيــد مــن اإليــذاء أو حتــى
للســجن؛ ألن أصحــاب العمــل يقدمــون ادعــاءات كاذبــة بالســرقة أو جرائــم أخــرى ضدهــم .وفــي حــاالت أخــرى ،يتــم
ترحيــل العامــات المهاجــرات لمجــرد تمكنهــن مــن زيــارة وزارة العمــل أو مركــز الشــرطة.
وقالــت الباحثــة القانونيــة فــي األورومتوســطي ميــرة بشــارة بقولهــا“ :إن أجــواء الخــوف والتهديــد بالترحيــل
والمعاملــة القاســية التــي يتبعهــا النظــام الحاكــم فــي اإلمــارات مــع العمالــة األجنبيــة ،إضافــة إلــى نظــام الكفالــة
الــذي يمثــل شـ ً
ـكل مــن أشــكال العبوديــة ،دفعــت العمــال للتكتــم علــى االنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا وتجنــب
ً
خوفــا مــن العقوبــات التــي قــد تطالهــم فــي حــال رفعــوا أصواتهــم مطالبيــن
تقديــم الشــكاوى لجهــات االختصــاص،
بحقوقهــم”.

هجمات اليمن

قالــت “هيومــن رايتــس ووتــش” إنهــا وثقــت نحــو  90هجومــا يبــدو غيــر قانونــي للتحالــف الــذي تشــارك فيــه

اإلمــارات بقيــادة الســعودية فــي اليمــن ،زاعمــة أن بعضهــا جرائــم حــرب محتملــة مشــيرة إلــى أن لــدى أعضــاء التحالــف
معلومــات غيــر كافيــة عــن دور قواتهــم فــي الحملــة العســكرية لتحديــد المســؤولين عــن الهجمــات غيــر القانونيــة.
وتابعــت المنظمــة“ :فــي مــارس  ،2015أفــادت “وكالــة أنبــاء اإلمــارات” أن اإلمــارات نشــرت  30طائــرة للمشــاركة فــي
عمليــات التحالــف .فــي مــارس  ،2017بعــد أن هاجمــت طائــرة مروحيــة قاربــا يحمــل مهاجريــن والجئيــن صومالييــن
قبالــة ســواحل اليمــن ،وقتلــت وأصابــت العشــرات ،وقــال أحد أفــراد القوات المســلحة اإلماراتيــة إن القــوات اإلماراتية
تعمــل فــي المنطقــة ،لكنــه نفــى أنهــا نفــذت الهجــوم”.
وأضافــت أنــه تــم توثيــق االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا قــوات تدعمهــا اإلمــارات ،بمــا فيــه اســتخدام القــوة المفرطــة
أثنــاء االعتقــاالت ،واحتجــاز أفــراد عائــات المتهميــن المطلوبيــن للضغــط عليهــم مــن أجــل تســليم أنفســهم
“طواعيــة” ،واالحتجــاز التعســفي للرجــال والفتيــة ،واحتجــاز األطفــال مــع البالغيــن ،واإلخفــاء القســري للعشــرات.
تحــدث معتقلــون ســابقون وأفــراد عائالتهــم عــن ســوء معاملــة أو تعذيــب داخــل منشــآت تديرهــا اإلمــارات والقــوات
التــي تدعمهــا .تعــرض النشــطاء اليمنيــون الذيــن انتقــدوا هــذه االنتهــاكات للتهديــد والمضايقــة واالعتقــال
واإلخفــاء.
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وعلــى النقيــض تؤكــد الســلطات فــي اإلمــارات أن الهجمــات تســتهدف “الحوثييــن والتنظيمــات اإلرهابيــة” .ومؤخــرا
أصــدرت وزارة الخارجيــة فــي اإلمــارات بيانــا فــي أغســطس  2019قالــت فيــه“ :إن التنظيمــات اإلرهابيــة بــدأت مؤخــرا
زيــادة وتيــرة هجماتهــا ضــد قــوات التحالــف والمدنييــن ،وهــو مــا أدى إلــى تهديــد مباشــر ألمــن هــذه القــوات ممــا
اســتدعى اســتهداف الميليشــيات اإلرهابيــة بضربــات جويــة محــددة ،وفقــا لقواعــد االشــتباك المبنيــة علــى اتفاقيــة
جنيــف ،وذلــك فــي يومــي 28و  29مــن الشــهر الجــاري .وشــدد البيــان علــى أن عمليــة االســتهداف تمــت بنــاء علــى
معلومــات اســتخبارية ميدانيــة مؤكــدة تفيــد باســتهداف الميليشــيات لقــوات التحالــف” .وفقــا لـــ “ســكاي نيــوز”.
وقالــت وكالــة األنبــاء اإلماراتيــة الرســمية “وام” خــال بيــان أصدرتــه فــي عــام  ” :2019أشــادت جمعيــة اإلمــارات
لحقــوق االنســان بإعــان األمــم المتحــدة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كأكبــر دولــة مانحــة للمســاعدات للشــعب
اليمنــي الشــقيق للعــام  2019وتصدرهــا المركــز األول عالميــا فــي االســتجابة لخطــة األمــم المتحــدة اإلنســانية
فــي اليمــن وذلــك بحســب مــا جــاء فــي تقريــر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــئون اإلنســانية “أوتشــا” الخــاص
بتقييــم مســتوى المســاهمة فــي تمويــل خطــة االســتجابة اإلنســانية لليمــن لعــام  2019حيــث يعكــس هــذا التقريــر
المســاعدات المقدمــة لليمــن مــن بدايــة عــام  2019إلــى  2يوليــو ”.2019
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بانورما

العلمانية األمريكية والحداثة..
نظرة نقدية

ليبــارك هللا أمريــكا،

كانــت المســيحية البروتســتانتية

تلــك الجملــة التــي

متأصلــة داخــل كال مــن الثقافــة

تتكــرر علــى لســان

األمريكيــة والقوميــة األمريكيــة

كل رئيــس أميركــي،

مــن الحــزب الجمهــوري أو مــن

إضافــة لإليمــان “باالســتثنائية

الحــزب الديمقراطــي ،تشــير إلــى

األمريكيــة” التــي تحــدث عنهــا

أن للديــن دورا كبيــرا فــي السياســة

للمــرة األولــى جــون وينثــروب

األمريكيــة .الدولــة األمريكيــة

حديثــة النشــأة ،المــاذ اآلمــن
للمضطهديــن األوروبييــن فــي

الثالثــة قــرون الماضيــة ،الدولــة
التــي ترفــع رايــة العلمانيــة

والديمقراطيــة

وتشــن

حروبــا

لنشــرهما ،ال تخلــو مــن ميــراث
دينــي فــي نشــأتها وال فــي

واقعهــا الحالــي.

هــل للدولــة األمريكيــة ديــن؟ ومــا

هــو؟ هــل للمجتمــع األمريكــي
مرجعيــة دينيــة؟ أي تصــور للديــن

المســيحي أســهم فــي تشــكل
وجــدان المجتمــع األمريكــي؟
كيــف انعكــس علــى السياســة

الداخليــة األمريكيــة وألي قــدر
أســهم فــي تشــكيل سياســاتها

الخارجيــة؟ ومــا دور المبــادئ
العلمانيــة فــي تشــكيل وجــدان
األمريكــي؟

المجتمــع

فــي

“مواطــن” نحــاول اإلجابــة علــى
تلــك األســئلة عــن طريــق النظــر

لفتــرة تأســيس الدولــة ،وإلــى

الــرؤى المتنافســة فــي الدولــة
والمجتمــع األمريكــي ،وكيفيــة
توظيــف تلــك الــرؤى في السياســة

األمر يكيــة.
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كتب :محمد هالل

( )1588-1646حاكــم مســتعمرة

فترةتأسيس الدولة

ماساتشوســتس ،والتــي تفتــرض
اختيــار الــرب ألمريــكا كأرض معــاد

لــم تتخــذ العلمانيــة األمريكيــة في

جديــدة وربطهــا بمشــروع اختبــار

بدايــات تأســيس الدولــة موقفــا

المهاجريــن ،فطاعــة الــرب تجلــب

معاديــا للديــن ،حيــث نشــأت

الرخــاء

وبالتالــي

مؤسســات الحداثــة األمريكيــة

ظهــر ميــل لربــط الديموقراطيــة

مــن خــال عمــل ثــوري يمينــي ضــد

بالعنايــة اإللهيــة .ولمــا كان أغلــب

االســتعمار تــم تتويجــه بتأســيس
الدولــة .فكمــا يقــول هينريــش
فيلهلــم شــيفر فــي كتابــه (صــراع
األصوليــات ،التطــرف المســيحي..
التطــرف اإلســامي والحداثــة
األوروبيــة) :نشــأت فــي الواليــات
المتحــدة األمريكيــة حداثة تختلف
نوعيــا تمامــا عــن حداثــة أوروبــا،
كيــان ثــوري جمعــي علــى أســاس
تــراث إصالحــي ُحــر كنســيا فــي
ظــل فصــل مؤسســي بيــن الدولــة
والكنيســة.

والســعادة.

النــاس يــرون أن الديــن هــو أســاس
الفضيلــة األخالقيــة لــم تشــعر
النخــب

داخــل

المســتعمرات

بالثقــة فــي الســلطات المدنيــة
وال الســلطات الدينيــة بصفتهــم
وســطاء الحقيقــة الدينيــة وهــو مــا
هيــأ مناخــا مالئمــا لظهــور” الديــن
المدنــي” وهــو منظــور دينــي مــن
عصــر التنويــر منــح المنطــق مقابــل
الوحــي األولويــة األولــى لتفســير
إرادة هللا.

وبالتالــي كانــت العلمانيــة األمريكيــة ،القائمــة علــى

تلــك الرؤيــة ترفــض التقليــد العلمانــي وتعتبــر العلمانيــة

الحريــة الدينيــة ،حــا وســطا بيــن كافــة الطوائــف

بمثابــة مصــدر العلــل االجتماعيــة المعاصــرة .كمــا تــرى

الدينيــة المنتشــرة فــي البــاد .فالفصــل بيــن الكنيســة

أن الترابــط المتســق بيــن الديــن والدولــة تحــت مفهــوم

والدولــة يســاعد علــى تلــك الحريــة وعلــى ضمــان عالقــة

(القوميــة األمريكيــة) هــو شــرط أساســي الســترجاع

الفــرد باللــه .جــاءت تلــك الحريــة الدينيــة كمــا يــرى
ســكوت هيبــارد فــي كتابــه )السياســة الدينيــة والــدول
العلمانيــة( مــن عــدة روافــد ،مــن التعدديــة الدينيــة
الكبيــرة فــي منطقــة منتصــف األطلنطــي ،أســهم فــي
ذلــك برجماتيــة التجــار المحلييــن الذيــن كان يحركهــم
الربــح أكثــر مــن الديــن ،ومــن خــال المتدينيــن المثالييــن،
أمثــال روجــر وليمــز ،المؤمنيــن بضــرورة التحلــي بحريــة
اإلرادة للوصــول للغايــات الدينيــة ،إضافــة ألفــكار التنويــر
األوروبيــة.

المجتمــع السياســي وإعــادة غــرس حــس تقليــدي بالقيــم
داخــل الحيــاة العامــة األمريكيــة .كمــا يــرى أنصــار تلــك
الرؤيــة أن التحالــف الديمقراطــي أو اإلجمــاع الليبرالــي قــد
فــرض أفــكاره وتقاليــده داخــل مؤسســات الدولــة األمريكيــة،
كتدريــس “نظريــة التطــور عــن طريــق االنتخــاب الطبيعــي”
فــي المــدارس العامــة ،األمــر الــذي يرفضونــه بشــدة حفاظــا
علــى الديــن وأخالقيــات المجتمــع.
ذلــك التبايــن فــي وجهتــي النظــر تضمــن رؤى مختلفــة عــن
طبيعــة واســتخدام الســلطة فــي الدولــة األمريكيــة .فبينمــا

رؤيتان متنافستان لألمة األمريكية

رأي أنصــار الرؤيــة العلمانيــة أن الديــن يقــدم إطــارا أخالقيــا
للحــد مــن جــور الحكومــات ،فبمــا أن األمــة تحــت مشــيئة

أدت مرحلــة التأســيس لظهــور رؤيتيــن متنافســتين

هللا فهــي -أي األمــة -مســؤولة أمــام هللا علــى اختياراتهــا

داخــل األمــة األمريكيــة .فرؤيــة “الديــن المدنــي “والتــي

وقراراتهــا ،يــرى اليميــن الراديكالــي الدمــج بيــن الغــرض

بنيــت علــى فهــم ليبرالــي أو عصــري للديــن إضافــة

الدينــي وأهــداف الدولــة أو الحــزب الحاكــم -األمــر الــذي وفــر

لهويــة قوميــة جامعــة لكافــة عناصــر المجتمــع .تلــك
الرؤيــة ّ
وفــرت العقيــدة للجميــع وأعطــت للحيــاة العامــة
معنــى كمــا اتفقــت مــع البرنامــج العلمانــي للتنميــة
القوميــة األمريكيــة خصوصــا مــا بعــد الحــرب العالميــة
الثانيــة .وهــي الرؤيــة التــي تــم التعبيــر عنهــا فــي
الدســتور األمريكــي -التوافقــي -والــذي ُعنــي بحمايــة
الديــن وحريــة الضميــر مــن التدخــل الحكومــي ،ولــم يمنــح

أفضليــة لفئــة محــددة داخــل الدولــة.
أمــا الرؤيــة اليمينيــة –األصوليــة– فقــد ربطــت بيــن
مفهــوم القوميــة والعقيــدة المســيحية لتظهــر
قوميــة دينيــة مســيحية أكثــر جمــودا وعدوانيــة ،قامــت
علــى روايــة مســيحية للتاريــخ األمريكــي (االســتثنائية
األمريكيــة) ،ربطــت مــا بيــن الغــرض القومــي وتنفيــذ
إرادة هللا علــى األرض.
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تأكيــدا كهنوتيــا لمصلحــة سياســات الحكومــة وأذن للعمــل
نيابــة عــن األمــة لتحقيــق األهــداف الدينيــة .بهــذه الطريقــة
تبرئــة للســلطة علــى أي قــرار قــد تتخــذه ،عســكريا أو
منــح
ً
اقتصاديــا ،ألنهــا ،أي قــرارات الحكومــة ،ترتبــط بالغــرض
اإللهــي .كمــا صـ ّـور جــورج بــوش االبــن غــزو العــراق بحملــة
صليبيــة جديــدة جاءتــه بتكليــف مباشــر مــن هللا.

التوظيف السياسي لألصولية
األمريكية

يــرى ســكوت هيبــارد فــي كتابــة (السياســة الدينيــة والــدول

العلمانيــة) أن انتشــار األصوليــة فــي الــدول الثــاث التــي
ناقشــها كتابــه وهــي الهنــد ،مصــر ،والواليــات المتحــدة
األمريكيــة “يرجــع إلــى نســق واحــد”،

وهــو فشــل الحكومــات فــي توفيــر االحتياجــات االقتصاديــة لشــعوبهم .وبالتالــي يســعى الحــكام ،لضمــان االســتمرار
فــي الســلطة ،إلــى تحويــل الصراعــات داخــل المجتمــع مــن صراعــات أفقيــه طبقيــة اقتصاديــة ،إلــى صراعــات رأســية
ثقافيــة دينيــة عرقيــة ،واالســتفادة مــن التوتــرات داخــل المجتمــع وتضخيمهــا أحيانــا لغــض طــرف المجتمــع عــن
المطالــب االقتصاديــة.
وهــو مــا بــدأ فــي أمريــكا فــي عهــد نيكســون بعــد االنقــاب علــى “الصفقــة الجديــدة” التــي تحكــم االقتصــاد
األمريكــي منــذ ثالثينيــات القــرن العشــرين واالنحيــاز لألفــكار االقتصاديــة النيوليبراليــة .تــم تصويــر القيــم الدينيــة
وصـ ّـورت األفــكار الليبراليــة
البروتســتانتية ،باعتبارهــا قيمــا محافظــة ،علــى أنهــا قيــم أصيلــة مــن الناحيــة الثقافيــة ُ
والقوميــة العلمانيــة بأنهــا مخالفــة للتقاليــد األمريكيــة .كمــا تــم اجتــذاب رجــال ديــن محافظيــن لدعــم نيكســون
فــي حمالتــه االنتخابيــة  1968و 1972وهــي السياســة التــي اســتمرت بعــد ذلــك حتــى حمــات بــوش األب واالبــن
ودونالــد ترامــب.

خاتمة
طــوال القرنيــن الماضييــن كان التوتــر بيــن الرؤيــة اليمينيــة الراديكاليــة والرؤيــة الليبراليــة هــو التوتــر الوحيــد القــادر
علــى التأثيــر فــي السياســة األمريكيــة ،حيــث يجتــذب الحــزب الجمهــوري أو الحــزب الديمقراطــي ،وهــي البدائــل
المتاحــة ،أصــوات الناخــب األمريكــي إال أن األمــور باتــت أكثــر تعقيــدا اآلن .فكمــا وضــح المخــرج األمريكــي اليســاري
مايــكل مــور فــي مقالــه الــذي تنبــأ فيــه بفــوز ترامــب أن هنــاك حالــة ســخط وغضــب عارميــن علــى منظومــة الحكــم
برمتهــا .األمــر الــذي يدفــع كثيــرا مــن الناخبيــن إمــا لالمتنــاع عــن التصويــت أو التصويــت العقابــي لصالــح “مرشــح
ّ
الضـ ّـد” للمنظومــة وفــي هــذه الحالــة كان هــو دونالــد ترامــب.
أيضــا يشــير ديفيــد جريبــر ،فــي كتابــه) مشــروع الديمقراطيــة) الــذي يــؤرخ لحركــة “احتلــوا وول ســتريت” أن هنــاك
تغيــرات كبيــرة فــي بنيــة المجتمــع األمريكــي قــد تؤثــر بشــكل مغايــر عــن المعتــاد فــي الحــراك السياســي القــادم.
فمثــا الطبقــة العاملــة حاليــا لــم تعــد هــي طبقــة العمالــة القديمــة نفســها غيــر المتعلمــة المحافظــة دينيــا بــل
بــات الكثيــر مــن العمــال حاليــا مــن الشــباب المحبطيــن المتســربين مــن التعليــم الجامعــي ،بســبب تكلفتــه العاليــة،
والســاخطين علــى النيوليبراليــة ونظــام الحكــم الســائد فــي بالدهــم وفــي العالــم أجمــع.
تلــك الحالــة العالميــة الجديــدة تضــع دونالــد ترامــب ومــن يمثلهــم مــن التيــار األصولــي أمــام تحديــات جديــدة لــم
يعهدهــا ســابقوه مــن نفــس التيــار ،جــورج بــوش األب واالبــن ،وعلــى صعيــد أكبــر تضــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة
والعالــم أجمــع أمــام احتمــاالت جديــدة تهــدد بنيــة النظــام العالمــي الحالــي وتســعى لخلــق نظــام عالمــي جديــد،
وآليــات حكــم جديــدة ،أكثــر مالءمــة لمتطلبــات الواقــع.
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بانورما

قراءة ..صورة فريدريك نيتشه
في عقول القراء العرب

يعــد

فريدريــك

إن كفــر نيتشــه فيمــا يقــول عــن

نيتشــه مــن أهــم

فالســفة

هــذه المرحلــة مــن اإليمــان إنمــا

العصــر

هــو كفــر بالصــورة المشــوهة

الحديــث ،رغــم كونــه

التــى عرضــت عليــه ،ال بالمســيح”

لــم يقــدم نظريــة فــي المعرفــة ،وال

ويضيــف أيضــا أن علمــاء لغة الضاد

فــي الوجــود ،إال أنــه يبقــى لنيتشــه

ســيجدون الكثيــر مــن حكــم اآليــات

انتباهــات هامــة فــي مجــاالت

واألحاديــث فــي كالم فريدريــك”.

األخــاق واإلبــداع والســيكولوجي
ونقــد التاريــخ والديــن .لقــد توقــع

أعتقــد أن الفهــم فــي ســياق وإطــار

نيتشــه أن يرتبــط اســمه بنذيــر
شــؤم علــى البشــرية ،بكارثــة
كبــرى .كمــا عبــر عــن اســتيائه مــن

هــؤالء الخنازيــر بحســب وصفــه

الذيــن يعجبــون جــدا بمــا يكتــب

مــع أنهــم ال يفهمــوه .لقــد كان

نيتشــه شــخصا مثيــرا للجــدل،
صاحــب دعــوات حــادة وهرطقــات

تعــد كريهــة للكثيريــن .إن إرث
نيتشــه توغــل بيــن أيــدي علمــاء

الســيكولوجي ونقــاد الفن وكتاب
األدب وباحثــي األنثروبولوجــي

والفيلولوجــي وفــي بعــض دوائــر
السياســيين ،فقــد ال يقــل نيتشــه
أهميــة عــن أفالطــون التاريخيــة

بالنســبة للفلســفة وتاريــخ الفكــر

بالعصــر الحديــث ،ولكــي نفهــم
تلــك الظاهــرة النتشــيوية فنحــن
دومــا بحاجــة إلــى الجهــد الذهنــي،

لمــا علــق بتلــك الظاهــرة مــن
شــوائب حــول بعــض األفــكار،
كعالقــة نيتشــه بالديــن ،وعالقتــه

شــديدة

االضطــراب

بالنســاء

وآرائــه حولهــن ،وذلــك الغمــوض

عــن ارتبــاط نيتشــه بأفــكار هتلــر
النازيــة.
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محــدد لنيتشــه أمــر منهجــي جــدا
لقــد شــاع دومــا بيــن قــراء نيتشــه
بالعربيــة الحديــث عــن احتماليــة
كونــه مســلما أو أقــرب إلــى
اإلســام مــن المســيحية ،وتأطيــره
داخــل مضمــار عــداوة المــرأة،
وشمشــون

األفــكار

وتــام فــي رصانتــه ،فمثــا صحيــح
جــدا كــون كفــر نيتشــه حــول تصــور
محــدد للمســيح ،ولكــن ذلــك ال
يعنــي بالضــرورة اعتبــار احتماليــة
إيمــان نيتشــه بتصــور آخــر يعتقــد
الكاتــب أنــه أكثــر صحــة عــن الســيد

النازيــة؛

المســيح ،كمــا أن فكــرة المقاربات

فكيــف كانــت عالقــة نيتشــه بتلك

األخالقيــة بيــن كلمــات نيتشــه

األفــكار هــو مــا ســنحاول الوقــوف

وأنبيــاء الشــرق ،ال تعنــي أن لــكل

عليــه فــي “مواطــن”.

نيتشه والدين

منهمــا القيــم واألفــكار نفســها.
إن فهــم فلســفة فريدريــك نيتشــه
تحتــاج لدقــة شــد فتائــل القنابــل

لقــد تركــزت هوامــش فيلكــس

الموقوتــة ،فحيــن نرصــد مواقــف

فــارس مترجــم (هكــذا تكلــم

نيتشــه مــن األديــان المختلفــة

زرادشــت) ،النســخة األشــهر فــي

فــي كتابــه (عــدو المســيح) ،نجــد

عــام  ،1938علــى فهــم نيتشــه

أن نيتشــه يفــرق بيــن إلــه العهــد

مــن منطلقــات ســياقاته الغربيــة
حــول تصــور اإللــه فــي المســيحية
والموقــف مــن الغريــزة ومفهــوم
الدولــة وشــكلها فــي العالــم
الغربــي ،إال أنــه فــي مســاحة أخــري
يذكــر:
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كتب :محمد سميح

القديــم ،وإلــه العهــد الجديــد،
يمــدح عنفــوان األول دفاعــا عــن
قبيلتــه الصغيــرة ،بينمــا يــذم
ديمقراطيــة وعدالــة وعالميــة
الثا نــي

داخــل المســيحية نفســها يفــرق بيــن المســيح

ربمــا كانــت اللحظــة الفارقــة فــي موقــف نيتشــه مــن النســاء

والمســيحية ،ويضــع دورا محــددا ومخالفــا لبوليــس

فــي ســنة  1882حيــن التقــى بالســيدة لــو ســالومي فــي

الرســول فــي تشــكيل المســيحية ،أمــا فــي اإلســام فنجــد

كنيســة القديــس بولــس ،كان نيتشــه يــرى أن المــرأة الــدواء

أن نيتشــه معجــب جــدا باإلســام الحضــاري كممارســة

األكثــر نجاعــة لعــاج المــرض الذكــوري بحســب تعبيراتــه

أنثروبولوجيــة فــي أوج عطائهــا ،إال أنــه يرفــض مفهــوم

-احتقــار الــذات -ومــا كان مــن ذلــك العــاج إال ســم يــأكل فــي

وأيقونــة النبــوة فــي اإلســامية ،هكــذا هــو نيتشــه
الــذي كتــب مكــررا“ :إن البوذيــة أفضــل مائــة مائــة مــرة
مــن المســيحية” -ولكنــه عــاد إلــى التنويــه بــأن الديانتيــن
عدميتــان متســاويتان فــى عكــس مركــز صقــل الحيــاة
إلــى خارجهــا ،كمــا أيــد تراتبيــة مانــو وعــاد ليضعــه
ضمــن أصحــاب الصــوت العالــي فيمــا يســميه بالكــذب
المقــدس؛ إن فردريــك يطــرح مفاهيــم مركبــة تفصــل مــا
هــو دينــي ومــا هــو أنثربولوجــي.

عقــل نيتشــه ويفتتــه ،ومــن تركــز األلــم بعــد حــب مــن طــرف
أوحــد ،يتلفــت انتبــاه نيتشــه ألفــكار أشــد تعقيــدا عــن المــرأة،
إذ المــرأة صناعــة الرجــل خرجــت أوال مــن ضلعــه وثانيــا أضفــي
عليهــا كل شــاعريته ،وثالثــا وبســبب الحــب تتخــذ النســاء،
بصفــة نهائيــة ،الشــكل الــذى تحيــا بــه فــي خيــال الرجــال
الذيــن يحبونهــم – يمكننــا أن نبــدل الجــزء األخيــر مــن الجملــة
بـ”خيــال الرجــال الذيــن يكرهونهــم” .فالحــب والكراهيــة
أشــكال مختلفــة مــن االهتمــام ،وبقــي نيتشــه مهتمــا
بالمــرأة لكــن بشــكل ســلبي ويائــس خــال مــن ّأيــة آمــال.

نيتشه والمرأة

يــروي غافارنــي فــى (يوميــات غونكــور) :ســألنا مــرة نيتشــه إن

عنــد ذكــر عالقــة نيتشــه بالنســاء أول مــا يخطــر فــي

كان حصــل مــرة لــه أن فهــم امــرأة؟ رد ” :امــرأة! إنمــا المــرأة

البــال جملتــه األكثــر شــهرة عــن النســاء “أذاهــب أنــت

شــيء ال يمكــن ســبر أعماقــه .ال ألنــه عميــق ،بــل ألنــه خــاو”.

إلــى المــرأة ،ال تنــس إذن ســوطك” فــي (هكــذا تكلــم

يمكــن فهــم موقــف نيتشــه مــن المــرأة مــن إطــار تأمــل حــاد

زرادشــت)ً ،
أول لــم تكــن الجملــة علــى لســان النبــي

ناتــج عــن تجربــة ألــم وخيبــة أمــل كبــرى ،بعــد أن تعلــق بقلــب

النيتشــيوي “زرادشــت” ،ثانيــا الجملــة كانــت حكمــة

امــرأة خذلتــه بــل وخاضــت العالقــات مــع أغلــب مشــاهير

علــى لســان امــرأة عجــوز ،ثالثــا ســجل نيتشــه آراء أكثــر
إيجابيــة ،أقــرب لموقــف محايــد تجــاه النســاء فــى كتابــه
(إنســان مفــرط اإلنســانية)  ،1878إال أن هــذا الموقــف
شــهد تحــوال جذريــا فــي كتابــات (مــا وراء الخيــر والشــر)
 1886و(غســقاألوثان)  ،1888وغيرهــا مــن مؤلفــات
الحقــة ،ولقــد فتــح الفيلســوف اإلنجليــزي برترانــد راســل
فــي كتــاب (تاريــخ الفلســفة الغربيــة) النــار علــى نيتشــه
بقولــه “إن نيتشــه عــرف عشــر نســاء ،تســعة أخــذن
الســوط منــه”.
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عصــره كســيجموند فرويــد وريلكــه ،وفاجنــر وآخريــن ،كانــت
ســالومي كالمــاء الــذي أمســكه نيتشــه بيــن قبضــة يــده،
ولكــن حيــن فتــح قبضتــه بقــي أثــار البلــل ،ورحــل المــاء عنهــا،
منــى روحــه باالرتــواء
بقــي الجفــاء داخلــه أشــد ظمــأ بعــد أن ّ
التــام ،إن محاولــة نيتشــه لعقــاب المــرأة والقســوة عليهــا
هــي محاولــة التخلــص مــن شــاعريته التــي يضفيهــا عليهــا ،إذ
وجــد نيتشــه فــي المــرأة التــي أحــب الخــواء الــذي لــم يتوقــع
أو ينتظــر ،لقــد كان رجــا وحيــدا يبحــث عــن عــاج للوحــدة
فــى امــرأة ،وبــدل مــن أن يجــد فــي المــرأة عالجــه أصبــح أشــد
وحــدة ،أصبــح رجــا مصابــا بامــرأة.

نيتشه والنازية

نيتشه ومعاداة السامية

إن موقــف نيتشــه مــن النازيــة معقــد جــدا ،فقــد

وقــد كتــب نيتشــه فــي رســالة وجههــا إلــى تيــودور فريتــش

ارتبــط اســم فردريــك كأب روحــي للحركــة النازيــة

صاحــب مراســات معاديــة للســامية“ :أي شــعور مقلــق يكــون

بقيــادة هتلــر عالميــا ،ومــع كل ذلــك االرتبــاط علــى
المســتوى اإلعالمــي والشــعبوي ،إال أننــا نجــد الكاتــب
والفيلســوف اإلنجليــزي برترانــد راســل ينفــي عالقــة
نيتشــه بالنازيــة ،إذ يــرى أن نيتشــه لــم يكــن وطنيــا ،ولم
ِ
يبــد إعجابــا بألمانيــا ،لــم يكــن مقدســا للدولــة ،وكان
فرديــا خالصــا ،وبحســب كاتــب إنجليــزي آخــر وهــو
كولــن ولســن فــي كتــاب (أصــول الدافــع الجنســي)
فقــد اعتبــر نيتشــه إرادة القــوة كأســمى اإلرادات التــي
يمكــن للبشــر أن يمتلكوهــا ،وأن النــزوع الخارجــي نحــو
الســيطرة االجتماعيــة أو السياســية ،أقــل مظاهــر هــذه
اإلرادة أهميــة وأكثرهــا غبــاءا ،والرجــل الــذى يحــول
هــذه اإلرادة إلــى ســعي خارجــي للســيطرة هــو مذنــب
بتهمــة التغريــر بالنفــس وخيانــة الذات ،ويفســر ولســن
أن القــوة اإلراديــة الحقيقــة هــى اســم آخــر لمــا وصفــه
وايتهــد (الكليــة المطلقــة للمتعــة الذاتيــة).
ويطــرح كولــن قــراءة صوفيــة تعتبــر أن عــدو نيتشــه
ودعــوات الحــرب توجــه فــي كتاباتــه إلــى اإلرادة
الهزيلــة داخــل اإلنســان ،وأن وإرادة القــوة النيتشــيوية
هــى تلــك اللهفــة إلــى الوعــي الكامــل؛ وأنهــا ســعى
دائــم نحــو التغلــب علــى ميكانيكيــة التكــرار فــي
الحيــاة ،بينمــا يخبرنــا الكاتــب والفيلســوف الفرنســي
جيــل دولــوز فــي كتــاب (نيتشــه والفلســفة) برؤيــة
أكثــر إثــارة إذ يــرى أن هتلــر هــو عبــد نيتشــه الــذي نبــذه
فــي أفــكاره ،حيــث ســعى إلــى الســيطرة والتدميــر ،إنــه
تحــرر لكنــه فــي الواقــع لــم
العبــد الــذي يعتقــد أنــه
ّ

يقتــرب مــن الحريــة؛ بينمــا أكــد ســلفادور دالــي فــي
مذكراتــه (يوميــات عبقــري) بســياق مقــارب علــى كــون

لــدي عندمــا يأتــي ذكــر زرادشــت على ألســنة ُمعـ ِ
ـادي الســامية”

وبحســب علــي مصبــاح مترجــم كتــاب (غســق األوثــان –
فريدريــك نيتشــه) فــإن مفهــوم اآلريــة فــي كتابــات نيتشــه (في
هــذا هــو اإلنســان) وعلــى لســان زرادشــت مختلــف عــن مفهــوم
اآلريــة المســتخدم بيــن ُمعـ ِ
ـادي الســامية ،بينمــا يؤكــد برترانــد

راســل بأنــه علــى الرغــم مــن اعتقــاد نيتشــه أن ألمانيــا كانــت
تضــم أكثــر ممــا تســتوعب مــن اليهــود ،واعتقــاده بضــرورة عدم
الســماح بتدفــق المزيــد مــن اليهــود أللمانيــا ،إال أن نيتشــه لــم
يكــن معاديــا للســامية ،وكان يكــره العهــد الجديــد ،بينمــا عبــر
عــن إعجابــه بالعهــد القديــم.

خاتمة

بعــد قــراءة عــن قــرب مــن أفــكار نيتشــه نســتخلص منهــا

كونهــا أفــكارا متطــورة عبــر الزمــان ،عصيــة الفهــم أحيانــا لمــا
تحمــل مــن مفاهيــم ومواقــف مركبــة ،فــإن أخطــر مــا يمكــن
قــراءة نيتشــه بــه هــو القــراءة اإليديولوجيــة ،التــي تســعى
لوضــع داخــل أطــر محــددة ،لقــد لجــأ النــازي إلــى تفســير كتابــات
نيتشــه بمــا يعــرف أســباب الكتابــة ،ليضــع قــراءة سياســية
تخــدم أفــكار النازيــة ،إن أفــكار نيتشــه كاألفــكار الدينيــة،
كلمــا وضعــت فــي إطــار السياســة ســوف تنتــج لهــا الكــوارث،
كمــا أن نبــش نيتشــه فيمــا يعــرف بــروح الديــن أهــم كثيــرا
مــن محاولــة طــاء الرجــل بــأي ديــن ،حتــى موقفــه مــن المــرأة
عــدوا لهــا بــل يجــب أن يفهــم
ال يجــب اختزالــه فــي كونــه
ًّ

كتفســير ســيكولوجي علــى أثــر تجربــة كانــت دومــا قريبــة مــن
نســاء عــدة .إن أهــم مــا يجــب قــراءة نيتشــه بــه العقــل الحــر،
العقــل القــادر علــى التعاطــي مــع أفــكار نيتشــه مــن دون
قولبــة ســابقة تمنــح تفســيرا مــن بعيــد ،إن األمــر يحتــاج القــرب
الشــديد ومحاولــة اختبــار الفهــم ،مــن أفــكار كتبــت بــدم رجــل

هتلــر الشــخصية العدميــة المازوخيــة التــي تبحــث عــن

عــاش مــا بيــن  1844و 1900محــاوال دغدغــة كل دروب وســبل

نهايــة مشــرفة لوجودهــا الحياتــي.

الســابقين فــي تاريــخ الفكــر والغــوص داخــل ســيكولوجية
اإلنســان وتتبــع مســارات مدونــة تاريــخ القيــم واألخــاق.
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الجنس رؤية نسوية..

بانورما

كيف تفهم النساء الجنس بعيدا عن الرجال؟
“إن التحديــق هــو

ســتينات القــرن الماضــي إلــي

لتثبيــت المــرأة فــي

و ا لعشــر ين

اســتراتيجية ذكوريــة
رمزهــا

التاريخي/الممثــل،

العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي

أي

جنس بال متعة

تثبيتهــا كرمــز ثقافــي وهويــة .هو

بحســب نــوال الســعداوي ،فقــد

اســتراتيجية لتثبيتهــا كآخــر ،فهــي

تــم اســتخدام المــرأة وظيفيــا عبــر

التاريــخ كأداة لإلنجــاب واإلمتــاع،

رجــا” – رجائــي موســى
ليســت
ً
تظــل صــورة المــرأة فــي الحيــاة
اليوميــة عبــارة عــن صــورة لنســاء

فيهــا ،وقــد شــاع بيــن الرجــال أن

دارت آراء النســاء “النســويات” فــي
العصــر الحديــث عــن امــرأة فاعلــة

اســتعددن

لوضعيــة

التقــاط

بعدســات

ذكوريــة،

وقــراءة

القديمــة عــن ســلبية المــرأة الجنســية

ذكوريــة تضــع شــروط الجمــال

والتــي اســتمرت لحقــب طويلــة مــن

والعفــة ونموذجــا لكيــف يجــب

التاريــخ ،وقــد أخــذت تلــك الرؤيــة

يكــن ،أو كمــا
علــى النســاء أن
ّ

نســاء العصــر الحديــث إلــى مســاحات

أخبرتنــا ســيمون دو بوفــوار “ال
تولــد المــرأة امــرأة بــل تصبــح
كذ لــك ” .

جنســيا بعيــدا عــن تلــك النظــرة

قيــادة وتأثيــر أكبــر علــى مســتويات
السياســة واألســرة ،وأصبحــت المــرأة
تلعــب أدوارا قياديــة بعيــدة تمامــا
عــن التبعيــة ،وقــد امتــدت بعــض

لقــد كان الســيد كولــن ولســن
شــديد النباهــة والــذكاء فــي كتابه

األصــوات عبــر التاريــخ الغربــي لرفــع
الهيمنــة

الذكوريــة

المعيشــية

والنفســية والجســدية عــن النســاء،

المهبــل أكثــر أعضــاء المــرأة إثــارة
وتــم التعامــل مــع البظــر علــى أنــه

زائــدة دوديــة فــي المــرأة ،ولكــن

واقــع األمــر مختلــف تمامــا حيــث
إن المهبــل يســيطر عليــه الوظيفة

اإلنجابيــة ،بينمــا البظــر هــو عضــو

اإلمتــاع الــذي ال يختلــف فــي
تكوينــه عــن عضــو الرجــل ،واعتبــر
أن مــا يمتــع الرجــل ذاتــه هــو مصدر

متعــة المــرأة ،واختزلــت الوظيفــة

الجنســية للمــرأة فــي اإلنجــاب،
وقــد ماتــت الكثيــر مــن النســاء،

بعــد حيــاة أنجبــن فيهــا عشــرات
األطفــال ،وال يعرفــن شــيئا عــن
لــذة الجنــس ،فقــد اســتمر الجهــل

واقتصــار تصــورات
عبــر الســنين
ُ
الرجــال الخاطئــة حــول أن فتحــة

أصــول الدافــع الجنســي ،حيــث

وهــو األمــر الــذى بقيــت لــه أصــداء

نــوه إلــى أن تلــك النظــرة الجنســية

صوتيــة بالعالــم العربــي حتــى اليــوم،

بيــن طيــات الكتــاب هــي نظــرة

إذا كيــف تنظــر النســاء إلــى عمليــة

الرحــم والمهبــل أعضــاء جنســية،

ذكوريــة لرجــل ،ولكــي نفهــم

الجنــس وأحقيــة التصــرف بالجســد.

المــرأة مــن اإلحســاس العالــي

النســاء جنســيا فعلينــا أن نســمع

فــي “مواطــن” نحــاول الحصــول علــى

النســاء يتحدثــن فــي الجنــس.

32

مــع إهمــال الجانــب اإلنســاني

مجلــة مواطن

إجابــة عبــر تطــور كتابــات النســاء مــن

مــع أن الطبيعــة نفســها حرمــت
بتلــك المناطــق حتــى يتــم تحمــل

آالم الــوالدة وحســب،

وقــد ارتبــط عقــل الرجــل أيضــا بــأن الوصــول للقــذف يعنــي وصــول المــرأة معــه لقمــة المتعــة ،مــع أن ذلــك ليــس
حقيقيــا وأن للمــرأة متعــة منفصلــة عــن الرجــل ،وبحســب اإلحصائيــات أن غالبيــة النســاء ال تعرفــن األورجــازم قبــل
الــزواج علــى عكــس غالبيــة الرجــال ،كمــا أن غالبيــة النســاء ال يصلــن إلــى األورجــازم إلــى بعــد عمــر 35ســنة بســبب
الخبــرة والتصالــح مــن العقــد النفســية حيــال الجســد ،أو أســباب بيولوجيــة تتعلــق بمــدى تدفــق الــدم بالمناطــق
الجنســية الحساســة بعــد عمليــات الــوالدة.

الخبرة الجنسية األولى
تعتقــد ســيمون دي بوفــوار أن ســلوك ومســتقبل الفتــاة معلــق علــى الطريقــة التــي تســتقبل بهــا خبرتهــا
الجنســية ،بينمــا يــرى الرجــل فــي تلــك العمليــة فرصــة لتأكيــد الــذات وفــرض الهيمنــة ،بينمــا تذهــب المــرأة إلــى
لعــب دور الفريســة الخاضعــة ،والحيــاة الجنســية للمــرأة أكثــر تقييــدا بســبب وضعهــا االجتماعــي ،حيــث أزمــة
التعــارض بيــن عضويــن مــن أعضائهــا التناســلية ،البظــر والمهبــل .ففــي مرحلــة الطفولــة يكــون البظــر مركــز
اإلحســاس الجنســي ،ويســتمر إلــى فتــرة مــا بعــد البلــوغ دون لعــب دور فــي عمليــة الجمــاع التقليديــة ،ويكتســب
المهبــل أهميتــه بعــد ســن البلــوغ فيصبــح أداة التوالــد ،وال يكتســب حساســيته الجنســية إال بتدخــل الرجــل .كمــا
أن العــادة جــرت علــى أحقيــة الرجــل فــي طلــب المــرأة فــي جميــع األوقــات بينمــا ال تســتطيع المــرأة العكــس وال
يمكنهــا طلــب الرجــل إذا لــم يكــن فــي حالــة انتصــاب ،وعلــى العكــس فالرجــل ال يفكــر فــي مــدى رغبــة المــرأة فــي
الجنــس فــي العمليــة الجنســية ،كمــا أن للمــرأة ســلبية جنســية تكفــي إلقامــة عالقــة كاملــة وعمليــة إنجــاب دون
أي شــعور بالمتعــة.

الرجل ورغبة المرأة
تــرى فاطمــة مرنيســي أن هنــاك طبيعــة عدوانيــة تجــاه رغبــة المــرأة الجنســية فــي المجتمعــات المســلمة ،وأن
المــرأة التــي بإمكانهــا ممارســة عمليــة الجنــس تتعــرض لقــدر أكبــر مــن القيــود وهــو مــا يحــدث فــي حــاالت
الــزواج والطــاق ،والرجــل ال يمكنــه مقاومــة جاذبيــة المــرأة فهــو دائــم االنقيــاد لهــا ،ولذلــك تعــد المــرأة فــي
العقليــة المســلمة مصــدر فتنــة وخطــورة ،وقــد روي فــي صحيــح مســلم أن النبــي رأى امــرأة ،فدخــل علــى زينــب
فقضــى حاجتــه وخــرج وقــال“ :إن المــرأة إذا أقبلــت أقبلــت فــي صــورة شــيطان ،فــإذا رأى أحدكــم امــرأة فأعجبتــه
فليــأت أهلــه ،فــإن معهــا مثــل الــذي معهــا” .وبالنهايــة تعــد المــرأة قــوة هدامــة اجتماعيــا كتجســيد للفوضــى
والفتنــة .حيــث إن الرجــل المكبــوت جنســيا ينشــغل بالطهــارة والعفــة ،حيــث تعــد تجربتــه الجنســية نجســة ،وقــد
كان ربــط كرامــة الرجــل بالســلوك الجنســي للنســاء أمــرا ســهال لمــا كانــت النســاء حبيســات األمكنــة الخاصــة،
ولكــن بعــد خــروج النســاء للمجــال العــام مــن بــاب العمــل والتعليــم والممارســات اليوميــة أصبــح شــرف الرجــال
مهــددا دومــا مــن أقــل حديــث المــرأة مــن محيــط هيمنتــه تتواجــد مــع رجــل غريــب.
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وبحســب ســيمون دي بوفــوار يبقــى اللقــاء األول جنســيا للمــرأة ليــس باألمــر الســهل؛ فالعــذراء ال تنتظــر كمــا
يشــاع أن يوقــظ فيهــا رجــل الرغبــة ،بقــدر مــا هــي تبــدو حائــرة ال تعــرف مــاذا تريــد ،كمــا أنهــا قــد تشــعر بعــدم
الراحــة الميــل إلــى قــوة وخشــونة الرجــال ،كمــا أن هنــاك بعــض التجــارب مــن الطفولــة والمراهقــة قــد تخلــق
بداخــل المــرأة مقاومــة شــديدة تجــاه كل مــا هــو جنســي ،بينمــا أيضــا حيــاة الكبــت والتربيــة المنغلقــة تولــد
الشــعور بالذنــب واإلثــم داخــل بعــض الفتيــات تجــاه عمليــات الجنــس ،فــي النهايــة ومــع التشــديد علــى أهميــة
العذريــة واالحتفــاظ بالبــكارة ،تجــد المــرأة نفســها فــي أول ليلــة بيــن يــد رجــل غريــب تكتشــف مــن خاللــه نفســها،
حقــا إنهــا تجربــة مخيفــة ،بعــد الحيــاة علــى عالــم مــن األحــام أثنــاء الخطوبــة أو بدايــات التعــارف ،كان زوجــا أم
عشــيقا يبقــى األمــر ذاتــه فــي أول مــرة تقــع فيهــا تحــت يــد رجــل بشــكل حقيقــي ،تحــت نظــرة تبتلعهــا تمامــا،
كمــا ّأل مفــر مــن التبعيــة حيــث ال يمكــن أن تكتشــف جســمها إال مــن خاللــه ،ويبقــى الرجــل يلعــب دور الحكــم
تجــاه تلــك المــرأة مهمــا بلغــت مــن الجمــال تبقــى وتنتظــر تعليقــه ،وحيــن يبــدي لهــا الحماســة والرقــة تــدب فــي
نفســها الثقــة ومشــاعر األمــان حتــى لــو بلغــت الثمانيــن مــن العمــر ،وعلــى العكــس إذا أســاء الــزوج والعشــيق رد
الفعــل فســوف يــؤدي إلــى زيــادة الشــعور بالنقــص فــي نفــس المــرأة.

المرأة وفعالية الجنس
وعلــى عكــس الرؤيــة الغربيــة تــرى فاطمــة مرنيســي أن هنــاك صــورة عميقــة فــي العقليــة المســلمة حــول كيــد
المــرأة ،واعتبــار أنهــا الفاعــل والصائــد جنســيا ال الفريســة التــي يوقــع الرجــل بهــا ،وحيــن نراجــع آراء قامــة إســامية
تراثيــة كأبــي حامــد الغزالــي ،نجــده عكــس فرويــد ال يمنــح المــرأة دورا ســلبيا جنســيا وإنجابيــا ،بــل يــرى أن هنــاك
فروقــا شــكلية طفيفــة بيــن طبيعــة األداء الجنســي للرجــل والمــرأة ،وأنــه ربمــا يتأخــر قــذف المــرأة عــن الرجــل،
ويوصــي الغزالــي بأهميــة اللحظــات الممهــدة فــي اللحظــات الجنســية ويذكــر عــن النبــي محمــد أنــه قــال“ :ال يقــع
أحدكــم علــى امرأتــه كمــا تقــع البهيمــة وليكــن بينهمــا رســول” ،قيــل ومــا الرســول يــا رســول هللا؟ قــال“ :القبلــة
والــكالم”.
وتذكــر نــوال الســعداوي أهــم نتائــج أبحــاث ماســترز وجونســون الجنســية حــول تشــابه بلــوغ قمــة اللــذة عنــد
الجنســين مــن حيــث رد الفعــل واســتجابة العضــات وتدفــق الــدم ،وأن العضــات نفســها المســؤولة عــن قمــة
اللــذة فــي الرجــال نفســها فــي اإلنــاث ،كمــا ال يمكــن بلــوغ قمــة اللــذة عنــد المــرأة عــن طريــق المهبــل وحــده بــل
يجــب بلــوغ قمــة اللــذة فــي البظــر أيضــا ،وإن المــرأة شــديدة الحساســية النفســية وعليهــا التخلــص مــن خوفهــا
وعقدهــا وخجلهــا إذ يقــف كل ذلــك عائقــا أمــام االنفعــاالت الحســية .وقــد أضافــت أبحــاث شــيرفي بعــدا هامــا
حــول أهميــة البظــر كمصــدر أول وأساســي مســؤول عــن اللــذة الجنســية عنــد النســاء ،إذ إن المهبــل فــي ثلــث
الجــزء العلــوي منــه مــكان غيــر حســاس للجنــس ،بينمــا وفــي الثلــث الثانــي والثالــث الســفلي منه حســاس جنســيا،
ولكــن بقــدر أقــل مــن الشــفرتين مــن حيــث الحساســية الجنســية.
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وتعتقــد ســيمون دو بوفــوار أن الرجــال يشــتكون مــن كثــرة الطلــب الجنســي عنــد الســيدات ،وال شــك أن ذلــك
يعــود إلــى كــون عمليــة الجنــس عنــد الرجــل لهــا نهايــة معينــة ،التفريــغ والقــذف ،أمــا المــرأة تريــد الحصــول علــى
االنفعــال واللــذة بصــورة عامــة كمــا أن جســمها ال يمنــح اســتجابة لنهايــة معينــة مثــل الرجــل ،والمــرأة عكــس
الرجــل فــا يحــد مــن قدرتهــا الجنســية إال التعــب القلبــي أو العصبــي أو مشــاعر اإلشــباع الجنســية.

المرأة بين حرية الجنس وتقييده
تــرى الكاتبــة اللبنانيــة جمانــة حــداد أن الجنــس ليــس وصمــة أخالقيــة ،وأن رفــض الجنــس خــارج إطــار الــزواج
يعــود إلــى حالــة مــن النفــاق االجتماعــي بيــن النــاس ،وأن الجنــس حاجــة وحــق يجــب أن تمــارس بوعــي مــع ضــرورة
القــدرة علــى حمايــة جســد المــرأة ،كمــا تدعــو إلــى حريــة ملكيــة األجســاد للنســاء كراشــدات لهــن حريــة التصــرف
فيهــا ،وتعتبــر أن هنــاك معاييــر مزدوجــة تمجــد الرجــل متعــدد العالقــات الجنســية ،وفــي المقابــل تحقــر مــن
المــرأة التــي لهــا عالقــات جنســية.
مــن جهــة أخــرى خرجــت الناشــطة النســوية داريــن حســن تعلــن ممارســتها عالقــة جنســية خــارج إطــار الــزواج،
واعتبــرت أن العــار هــو ممارســتها العمليــة الجنســية باســم الشــرع مــع رجــل ال تحبــه ،وتســاءلت لمــاذا يعــد
الجنــس حريــة للرجــال بينمــا هــو طلقــة أخيــرة موجهــة فــي رأس النســاء.
بينمــا تــرى د .هبــة قطــب أســتاذة الطــب الشــرعي والباحثــة فــي علــوم الجنــس أن العالقــات خــارج إطــار الــزواج
مناطحــة للقوانيــن الربانيــة ممــا يجعــل الخســارة قاطعــة ،وأن العالقــات داخــل إطــار الــزواج هــي مــا يفــرق بيــن
اإلنســان والحيــوان ،حيــث لــم يخلــق هللا البشــر هائميــن مثــل الحيوانــات بــا قوانيــن أخالقيــة.

خاتمة
يبقــى الجنــس وســيلة هامــة لالســتقرار النفســي ،كمــا يتســم بالتشــاركية ،وكلمــا كانــت مســاحة الفهــم أكبــر
بيــن طرفــي عمليــة الممارســة الجنســية تحقــق مســتوى رضــى وســعادة أكبــر ،كمــا تطــورت مفاهيــم المــرأة
الجنســية ،عبــر التاريــخ ،عــن نفســها وفــي وعــي الرجــل.
كمــا كشــف العلــم الحديــث الفعاليــة الجنســية لــدى النســاء ،ممــا جعــل مــن المــرأة شــريكا كامــا للرجــل ،شــريكا
سياســيا ينافــس علــى الســلطة ،وشــريكا داخــل البيــت والســرير ،فعمليــة الذهــاب للســرير أصبحــت مــن أجــل
متعــة طرفيــن كل منهمــا قــادر علــى التعبيــر عــن الرغبــة ،وطالمــا للمــرأة رغبــة ســريرية فعالــة ،فهــي شــريكة
بالمنــزل والمجــال العــام مــع الرجــال ،ممــا دغــدغ الصــورة النمطيــة عــن الخضــوع الجنســي للنســاء ولعــب دور
التلقــي والتبعيــة.
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حوارات

حوار مع إرنست وليم
حول األقليات العربية والعلمانية ..رؤية تاريخية
حاوره :محمد هالل

طــوال عشــر ســنوات ،هــي عمــر االنتفاضــات العربيــة منــذ الثــورة التونســية ديســمبر  2010وحتــى اآلن،
مــرورا بــكل مــا عاشــته المنطقــة العربيــة مــن ثــورات وانتفاضــات وحــروب أهلية ،احتلــت قضيــة العلمانية
موقــع الصــدارة فــي نقاشــات السياســيين والمفكريــن والمثقفيــن والثــوار فــي المنطقــة .لــم تكــن قضيــة
جديــدة فــي انشــغاالت المفكريــن العــرب ،فمنــذ الســنوات األولــى من القرن التاســع عشــر وظهــور الرعيل
األول مــن المناديــن بالنهضــة أو الحداثــة العربيــة ،احتلــت قضيــة العلمانيــة جوهــر النضــال .ولــم تكــن
األقليــات العربيــة بمنــأى عــن تلــك القضيــة ،ويشــهد تاريــخ النضــال مــن أجــل حداثــة عربيــة إســهامات
جليلــة مــن تلــك األقليــات .كانــت األقليــات العربيــة دومــا فــي قلــب المجتمعــات العربيــة تتمتــع بمــا
تحققــه مــن مكاســب وانتصــارات وتعانــي ربمــا بشــكل مضاعــف مــن خســائرها وانتكاســاتها.
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للوقــوف علــى واقــع حــال األقليــات العربيــة ودورهــا فــي نضــاالت الحداثــة العربيــة والعلمانيــة ومــا
تعانيــه ومــآالت مســتقبل المنطقــة ومســتقبل تلــك األقليــات التقــت “مواطــن” بالناشــط فــي الشــأن
الثقافــي المصــري والمهتــم بالقضايــا القبطيــة األســتاذ إرنســت وليــم .وكان معــه هــذا الحــوار.

 -١ما تعريفك للعلمانية؟
يمكــن أن نقــول إن العلمانيــة فــي أبســط تعريفاتهــا هــي فصــل الديــن ،مؤسســاته ورجالــه ،عــن إدارة
شــؤون البــاد والمجتمــع وآلياتــه لتنظيــم نفســه ،أي السياســة .والفصــل بينهمــا ال يعنــي عــداء أحدهمــا
لآلخــر ،وإن كان هــذا هــو التشــويه الــذي تتعــرض لــه العلمانيــة ،وبالطبــع كل صاحــب ديــن أيــا كان
يظــن أنهــا مؤامــرة علــى دينــه وثقافتــه وهويتــه .ويجــب التأكيــد علــى أن العلمانيــة ال يمكــن أن تكــون
إيديولوجيــا بديلــة عــن الديــن.
يكفــي أن نقــول إن العلمانيــة تقــول لرجــال الديــن ،يــا رجــال الديــن أنتــم أحــرار كبشــر أن تتبنــوا أي فكــر
وأن يكــون لكــم مؤسســاتكم وتنظيماتكــم الداخليــة ولكــن أي أمــر بعيــد عــن الديــن بمفهومــه الروحانــي
والطقســى البــد أن يتــم فصلــه عــن شــؤون السياســة والشــأن العــام وشــؤون المجتمــع .فــا يمكــن أن
تأتــي بعقيــدة مــا أو طقــس مــا لتفرضــه علــى المشــترك العــام الملــيء بأصحــاب ديانــات وعقائــد أخــرى أو
حتــى ملحديــن.

 -٢أال تعتقــد أن الســياق الثقافــي االجتماعــي الحاضــن لنشــأة العلمانيــة فــي الغــرب يختلــف عــن
الســياق الثقافــي العربــي اإلســامي؟
بالتأكيــد ،الحــال فــي العصــور الوســطى فــي المنطقــة العربيــة اإلســامية كان أفضــل حــاال مــن نظيــره
األوروبــي .فلــم تكــن الســلطة الدينيــة يومــا مــا منــذ تأســيس الدولــة اإلســامية بــدءا مــن العصــر األمــوي
تفــوق الســلطة السياســية ،بــل كانــت علــى الــدوام تحــت ســيادة الســلطة السياســية وتابعــة لهــا.
حتــى وضــع األقليــات الدينيــة كان أفضــل حــاال مــن نظيــرة األوروبــي فمفاهيــم كأهــل الذمــة ،يهــود
ومســيحيون وامتــد حتــى ليشــمل الزرادشــتيين أو كمــا أطلــق عليهــم المجــوس ،كانــت توفــر لهــم حمايــة
النفــس والمــال وحمايــة لممارســتهم وشــعائرهم ،حتــى بعــض المفاهيــم المســتخدمة حاليــا علــي ســبيل
الــذم لــم تكــن شــيئا جديــدا وال مســتنكرا فــي تلــك العصــور كالجزيــة والســبي والحــق لمــن ملــك األرض
بالســيف ،كل تلــك المفاهيــم والتنظيمــات السياســية االجتماعيــة عرفهــا الرومــان والفــرس قبــل العــرب
وطبقوهــا ..لذلــك أعتقــد أن مصطلــح حضــارة شــرقية مصطلــح أكثــر دقــة مــن مصطلــح الحضــارة العربيــة
اإلســامية فالحكــم العربــي كان جــزءا مــن حكــم حضــارات تبادلــت الســلطة فــي المنطقــة ولــم تغيــر
مــن آليــات الحكــم تغييــرا جذريــا .لكــن ذلــك تاريــخ قديــم وال يعنــي عــدم احتياجنــا فــي الواقــع الحالــي
للعلمانيــة ،فقــد جــرت فــي نهــر التاريــخ مياهــا كثيــرة.
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 -٣لماذا في رأيك تعتقد أن المنطقة العربية تحتاج للعلمانية؟
بعــد ثالثمئــة عــام مــن الحكــم التركــي ،أكثــر فتــرة مظلمــة فــي تاريــخ الشــرق األوســط .تقدمــت أوروبــا
تقدمــا هائــا ،وجدنــا أنفســنا نحــن أبنــاء المنطقــة الناطقــة بالعربيــة متأخريــن كثيــرا .وكان البــد مــن
اللحــاق بركــب الحداثــة ،فكمــا حــاول بعــض الحــكام التقدمييــن كمحمــد علــي وخيــر الديــن التونســي
إنشــاء دول حديثــة حــاول المفكــرون المســيحيون وباقــي األقليــات األخــرى فــي بــاد الشــام إنشــاء فكــرة
قوميــة اقتــداءا بالــدول القوميــة األوروبيــة ،مــن هنــا ظهــرت فكــرة القوميــة العربيــة كفكــرة تحرريــة
ضــد األتــراك وضــد المســتعمر الغربــي ،فــي الوقــت نفســه نتيجــة وجــود فــراغ لعــدم قدرتنــا علــى مواكبــة
الغــرب وبســبب االســتعمار كوجــه قبيــح مــن أوجــه الحداثــة الغربيــة ظهــرت الفكــرة الضــد ،فكمــا خــرج
تيــار علمانــي لديــه رؤيــة ومشــروع للمنطقــة فــي مناهضــة االســتعمار وإنشــاء دولــة علمانيــة علــى أســس
قوميــة عربيــة خــرج تيــار إســامي تقليــدي ينــادي بدولــة دينيــة وإعــادة إحيــاء الخالفــة بعــد ســقوط
الخالفــة العثمانيــة وتأســيس حكــم مبنــي علــى القواعــد الدينيــة .هنــا تبــدأ األزمــة والحاجــة للعلمانيــة
فكمــا يقــول جــورج طرابيشــي ،طالمــا يلعــب رجــل الديــن أي دور مــع الحاكــم أو ضــد الحاكــم فنحــن نحتــاج
للعلمانيــة .مــن المهــم اإلشــارة أيضــا إلــى أن العلمانيــة هــي مفهــوم وتطبيــق ،تتشــابه المفاهيــم في كل
التجــارب بينمــا يختلــف التطبيــق مــن مجتمــع آلخــر ،مــن هنــا نبــدأ ،فليــس علينــا أن نعيــد إنتــاج أي تجربــة
أخــرى بــل علينــا أن نتفــق علــى المبــادئ ونصنــع تطبيقنــا الخــاص للعلمانيــة.

 -٤بالحديــث عــن التطبيقــات العلمانيــة ،مــا الفروقــات بيــن العلمانيــة الفرنســية واألمريكيــة مــن
حيــث النشــأة والواقــع الحالــي؟
عكــس مــا هــو شــائع ،الفروقــات طفيفــة جــدا إلــي حــد أنهــا ال تســتحق الذكــر إال فــي عمــل أكاديمــي.
أمــا فــي الحديــث عــن العمــوم فهنــاك وهــم شــائع بعلمانيــات مختلفــة .فبالرجــوع ألول تعريــف وضــع
للعلمانيــة  1851للفيلســوف اإلنجليــزي جــورج هوليــوك ،وهــو آخــر شــخص فــي أوروبــا حكــم عليــه فــي
قضيــة هرطقــة بســتة أشــهر ســجنا ،قــال:
ِ
ينــاد باســتبدال المســيحية بديــن
بــأن العلمانيــة ال تعــادي المســيحية إنمــا منفصلــة عنهــا .فهــو لــم
جديــد أو أيديولوجيــا .وإنمــا المســيحية لهــا حقلهــا والعلمانيــة لهــا حقلهــا وهــو تنظيــم المجتمــع ألمــور
نفســه .فالعلمانيــة ليســت إيديولوجيــا بــل هــي مجموعــة مــن القوانيــن أو المبــادئ والتــي مــن الممكــن
أن تتغيــر علــى اختــاف المجتمعــات بشــرط أن تصــل بنــا إلــى نتيجــة وهــي أن رجــل الديــن والمؤسســة
الدينيــة والضميــر الدينــي الشــخصي ال يخــرج ممــا هــو خــاص إلــى مــا هــو عــام .فــي تلــك الحالــة قــد تتعــدد
الممارســات واآلليــات مــن مجتمــع آلخــر لكــن الفكــرة نفســها واحــدة.
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بالتأكيــد فــي فرنســا كان نقــد الكنيســة والنضــال ضــد ســطوتها كان أعلــى ممــا حــدث فــي أمريــكا ،لكــن
هــذا فصــل صغيــر جــدا مــن رؤيــة أعــم وأشــمل وهــي المبــادئ العلمانيــة .اآلبــاء المؤسســون ألمريــكا
تأثــروا باألفــكار األوروبيــة عــن العلمانيــة والحداثــة .جيفرســون كان قنصــا فــي باريــس ،وكان علــى
عالقــات صداقــة بكثيــر مــن المفكريــن الفرنســيين فــي وقتــه.
أمــا عــن الوقــت الراهــن يكفيــك النظــر إلــى احترامهــم لمبــادئ اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان .ودرجة
الرقــي األخالقــي واحتــرام التعدديــة الثقافيــة والدينيــة فــي أوروبــا والغــرب عمومــا لتــدرك مــآل مــا وصلت
إليــه الممارســات العلمانيــة هناك.

 -٥في رأيك ما موقف األقليات في المنطقة العربية من العلمانية وما دورهم؟
تاريخيــا ،كمــا قلنــا ،ظهــرت األفــكار الحداثيــة مــن قوميــة وعلمانيــة علــى أيــدي مفكريــن مــن األقليــات،
أغلبهــم مــن مســيحيي أهــل الشــام ،نالــوا قــدرا مــن التعليم في مــدارس اإلرســاليات األوروبيــة واألمريكية
فــي الشــام إضافــة لتعرضهــم لالضطهــاد مــن الدولــة العثمانيــة ،بالتأكيــد ضــم أنصــار الحداثــة والتقــدم
علمانييــن مســلمين.
القصــد أن األقليــات العربيــة كانــت فــي القلــب مــن مشــروع الحداثــة العربيــة؛ فنجــد مثــا فــرح أنطــون
مــن أشــد المدافعيــن عــن العلمانيــة ،يمكننــا الرجــوع إلــى مناظرتــه مــع اإلمــام محمــد عبــده مثــا لنجــده
مدافعــا شرســا عــن العلمانيــة كضــرورة عربيــة.
وفــي النضــال مــن أجــل االســتقالل عــن االحتــال األوروبــي لعــب األقبــاط علــى ســبيل المثــال دورا هامــا
فــي مصــر فــي ثــورة  19ومــا تالهــا مــن نضــال مــن أجــل االســتقالل .كانــت الفتــرة الليبراليــة تتيــح مجــاال
كبيــرا لدمــج األقليــة المســيحية لتلعــب دورهــا الوطنــي فــي النضــال الوطنــي والسياســة الوطنيــة.
أمــا عــن الوضــع الراهــن ،فيمكننــا أن نقــول إن الواقــع لــم يعــد كالماضــي ،فمــع وصــول االنقالبــات
العســكرية بأيــدي مجموعــة مــن العســكر قليلــي التعليــم ،قليلــي الثقافــة ،قليلــي الخبــرة السياســية،
آتــون مــن مؤسســة بعيــدة كل البعــد عــن المجتمــع المدنــي تقــوم علــى الســمع والطاعــة ،تــم إهــدار
رصيــد ضخــم مــن مســار العلمانيــة والليبراليــة ،لكــن تظــل األزمــة أن تلــك األنظمــة تحالفــت مــع رجــال
الديــن الرســميين ،فتــم إكســاب نظــام الحكــم صبغــة دينيــة وبالتالــي ال يمكــن مقاومتــه إال بصبغــة دينيــة
مضــادة ،كتنظيمــات الجهــاد اإلســامي وغيرهــا مــن جماعــات العنــف الدينــي المســلح ،مــن هنــا وجــدت
األقليــات نفســها فــي مــأزق ،ال يمكنهــا االنفتــاح علــى المجتمــع ،وبالطبــع مضطــرة للتحالــف مع الســلطة
التــي توفــر لهــا الحمايــة ألن الخيــار صــار بيــن حكــم عســكري وحكــم إســامي راديكالــي ،بالتأكيــد خيــار
المواطنــة الكاملــة لــم يعــد موجــودا ،وتلــك هــي األزمــة والمشــكلة الحاليــة.
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 -٦هــل تــرى األقليــات حاليــا أن المجتمــع غيــر آمــن لذلــك تحتــاج حمايــة خارجيــة أو داخليــة كســلطة
عســكرية؟
لــو أن اللغــة هــي لغــة القــوة ،فاألقليــات حينهــا تحتــاج إلــي شــخص أو نظــام قــوي تعيــش فــي حمــاه
(مفهــوم أهــل الذمــة مثــا) حتــى لــو اعتبرهــم ،هــذا الحامــي ،مواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة إال أنــه يحميهم
مــن خطــر الفنــاء .وهنــا نجــد أن األقليــة إن أعطيــت الفرصــة ،كحالــة محمــد علــي فــي مصــر مثــا ،تحــاول
التفــوق باالجتهــاد واألمانــة لتحقيــق وضــع نســبي أفضــل حــاال فــي ظــل الســلطة.
المأزق هو تخيير األقلية بين سلطة مستبدة أو بديل آخر يعرضهم للفناء كاإلسالم السياسي مثال.

 -٧كيف ترى دور األقليات مستقبال في الصراع من أجل الحرية والحداثة والعلمانية؟
يجــب الخــروج مــن تلــك الثنائيــة البغيضــة بيــن االختيــار بيــن نظــام اســتبدادي أو اإلســام السياســي.
األقليــات جــزء مــن المجتمعــات العربيــة ينالهــا مــا ينــال المجتمــع مــن تقــدم أو تخلــف .المنطقــة العربيــة
تســعى حاليــا بــدءا مــن ثــورات الربيــع العربــي فــي تونــس ومصــر مــرورا بالســودان والعــراق والجزائــر
ولبنــان ،تســعى للحريــة والعدالــة االجتماعيــة ،تســعى لدولــة القانــون والمواطنــة ،وعلــى كل فــرد ينتمــي
ألقليــة عرقيــة أو دينيــة أن يتحلــى بالشــجاعة وينكــر تلــك الطائفيــة البغيضــة والمصالــح الضيقــة ويدافــع
عــن حقــه فــي مجتمــع حــر ديمقراطــي.
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