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لوم الضحية: موروث اجتماعي 
؟ أم اضطراب سلوكي

ــت  ــائعة ارتبط ــارة ش ــة عب ــوم الضحي ل
حــال  النســاء  عــى  اللــوم  بإلقــاء  ذهنيــاً 
تعرضهــّن لنتهاكات جســدية أو لفظيــة، إّل أّن 
ثقافــة لــوم الضحيــة ليســت منوطــة بالنســاء 
ــاً  ــّن الأكــرث تعرّض ــّن ُه وحدهــن، حــىت وإن ك

ــا. ــداء م ــرض لعت ــال التع ي ح
ــوم �ف لّل

ثقافــة لــوم الضحيــة قــد تســتهدف 
ف عــى حــد ســواء، عــى الرغــم مــن   الجنســ�ي
ــك الممارســات ضــد النســاء بشــكل  شــيوع تل
أّن  للجماهــري  تــراءى  إن  خاّصــة  ملحــوظ، 
ــّورات  ــب تص ــاً، حس ــة أخالقي ــة مذنب الضحي

المجتمــع عــن الأخــالق.

»لم تغب ظاهرة لوم الضحية عن البالد الغربية ح�ت وإن 
» ي كانت أقّل شيوعاً بشكل نس�ب



تحميــل  إىل  الظاهــرة  هــذه  تســتند 
ــاً،  ــاً أو جزئّي ــداء كلّي ــؤولية العت ــة مس الضحي
وقــد تنبــع هــذه الثقافــة مــن الجماهــري ذاتها، 
تتعــرّض  الجماهــري  تلــك  كانــت  وإن  حــىت 
ي الســياق ذاته.

للتســلط تحــت ســياق آخــر أو �ف

ثقافة مجتمع أم اضطراب 
؟ سلوكي

السيســولوجية  الدراســات  انشــغلت 
الضحيــة،  لــوم  ظاهــرة  بتفنيــد  الحديثــة 
ي    

الألمــا�ف الجتمــاع  عالــم  إليهــا  فأشــار 
ي 

�ف متخّصــص  وهــو  أدورنــو(،  )تيــودور 
الفلســفة والنظريــة الجتماعيــة النقديــة، مــن 
ي العــام 1947 

ي  الصــادر �ف
خــالل مقالــه البحــىث

والمعنــون بـ)واجــرف ونيتشــه وهتلــر(، فيذهب 
أدورنــو إىل أّن لــوم الضحيــة ما هــو إل متالزمة 

مــن متالزمــات الشــخصية الســتبدادية.

ي 
وهنــا فــإّن )أدورنــو( لــم يكن يتحــدث �ف

ســياق نســوي أو جنــدري، بــل جــاءت نظريتــه 
ي إطــار نقــده للســلطة  النازيــة وقدرتهــا 

�ف
ــالء  ــن الجه ــى اســتمالة أشــخاص ليســوا م ع
، والعمــل عــى تطويعهــم  ف بــل مــن المثقفــ�ي
ي ترســيخ ثقافــة لــوم الضحيــة بشــكل عــام، 

�ف
ســبيالً لدعــم منظومــة الســلطة.     

ــذه  ــالل ه ــن خ ــو م ــعى أدورن ــا س ربّم
النظريــة إىل دحــض العتقــاد الشــائع بــأّن لوم 

ف أو  الضحيــة ســلوك يصــدر مــن غــري المثقفــ�ي
ي 

، فهــو يــرى أّن منــارصة الجــا�ف ف غــري المتعلمــ�ي
أنمــاط  مــن  نمــط  الضحيــة  حســاب  عــى 
ــت  ــات ليس ، والضطراب ــلوكي ــراب الس الضط
ــه. ــي بعين ــي أو تعليم مرتبطــة بمســتوى طبق

الموروثــات  دور  ينفــي  ل  وهــذا 
لهــذا  ســيخ  الرت ي 

�ف والعقائديــة  المجتمعيــة 
ــلوكي  ــراب الس ، فالضط ــلوكي ــراب الس الضط
ــد يكــون  ــل ق ــاً، ب ورة عمــالً فردي ــس بالــرصف لي
حالــة اجتماعيــة تســببت بهــا التنشــئة؛ أي 
إّن الضطــراب الســلوكي قــد يدعمــه خلــل 
مجتمعــي يســتند إىل أعــراف وتقاليــد، أو وازع 

ي بعــض الحــالت.
ي �ف

عقائــدي إيمــا�ف

لوم الضحية: هل هو إيمان 
بالقصاص؟  

وعــى صعيــد آخــر، ومــن خــالل كتابــه 
ي العــام 

ــة الكــون« الصــادر �ف يمــان بعدال »الإ
الجتماعــي  النفــس  عالــم  يذهــب   ،1980
نــر إىل أّن متالزمــة لــوم  الأمريــ�ي ميلفــن لري
ــدى  ــة  ل ــة مغلوط ــي إل قناع ــا ه ــة م الضحي
ــع   ــاىلي ول يق ــم مث ــذا العال ــأّن ه ــري ب الجماه
فيــه الظلــم بهتانــاً، وبالتــاىلي تصــّدق تلــك 
ــه المــرء مــن ظلــم، مــا  الجماهــري أّن مــا ينال
ــد  ــا، وق ــة م ــتحق لخطيئ ــاب مس ــو إل عق ه
يمــان الُمطلــق بالعدالــة  نــر هــذا الإ عــّد لري

»لوم الضحية عبارة شائعة ارتبطت ذهنياً بإلقاء اللوم عىل 
النساء حال تعرضهّن النتهاكات جسدية أو لفظية«



ي عقــول العامــة والنخــب عــى 
مجــرّد وهــم �ف

ــواء. ــد س ح

إىل  بحثــه  نهايــة  ي 
�ف نــر  لري ويخلــص 

الذيــن  لالأشــخاص  أنمــاط  ثالثــة  تحديــد 
ــط الشــخصية  ــة: نم ــوم الضحي ــون إىل ل يميل
المتحفظــة لمــا تــراه قيمــاً وأخالقــاً مجتمعيــة، 
والشــخصية المتعصبــة دينيــاً، والشــخصية 

الســتبدادية بشــكل عــام.

البحثيــة،  نــر  لري أعمــال  يتابــع  ومــن 
ــتكمالً  ــّد اس ــه تُع ــظ أّن نظريات ــوف يالح فس
لمــا طرحــه عالــم النفــس الجتماعــي الأمريــ�ي 

ي 
ي ســتينيات القــرن المــا�ف

ســتانىي ميلغــرام �ف
ــد  ــك الطاعــة ق ــاء، وأّن تل عــن الطاعــة العمي

ــه. ــّد ضحيت ي ض
ــا�ف ــار للج ي النتص

ــىف تقت

ف نســتخدم كلمــة الطاعــة    وربّمــا حــ�ي
تذهــب الأذهــان إىل طاعــة ســلطة اســتبدادية ما، 
وقــد تُعــّد هــذه النظريــة منقوصــة؛ لأّن الطاعــة 
ــل  ــدة، يتعام ــرف أو عقي ــرة أو ُع ــون لفك ــد تك ق

ــل للهــدم. ــم غــري قاب ــا صن معهــا الفــرد وكأنّه

أو  لســلطة  العميــاء  الطاعــة  وتلــك 
ي مــا، قــد تُحــّرك الجمــوع لنرصة 

لمــوروث ديــىف
ــذه  ــى  ه ــد تتج ــة، وق ــّد الضحي ي ض

ــا�ف الج

ن رغم شيوع تلك  »ثقافة لوم الضحية قد تستهدف الجنس�ي
الممارسات ضد النساء بشكل ملحوظ«



ي الجرائــم 
الظاهــرة بشــكل أكــرث وضوحــاً �ف

ــة  ــاء الطائف ــا أبن ــرص فيه ي ينت
ــىت ــة، ال الطائفي

ــرى.    ــة أخ ــن طائف ــه م ــّد ضحيت ي ض
ــا�ف للج

ي ولــوم 
لهــذا، فــإّن النتصــار للجــا�ف

الضحيــة قــد يقــع تحــت إطــار القصــاص 
ــه  ــن خالل ي م

ــا�ف ــح الج ــذي يصب ــادل، وال الع
ّهــاً عــن الخطــأ، فيتــّم التمــاس العــذر  ف مرف

الشــنعاء. لالأفعــال  ي 
الأخــال�ت

ي هــذا الســياق هو أّن 
ومــا يثــري النتبــاه �ف

ي عالمنــا المعــارص 
ف دينّيــاً �ف بعــض المتعّصبــ�ي

قــد يســتندون إىل فهمهــم لبعــض النصــوص 
ــوم  ــفة ل ــة فلس عن ــم ل�ث ي عقيدته

ــة �ف الديني
الضحيــة حســب تصّوراتهــم، فنجــد الســتناد 
نجيــىي »َفــِإنَّ الَّــِذي يَْزَرُعــُه  شــائعاً إىل النــص الإ
ــس  ــالة بول ــا« رس ــُد أَيًْض ــاُه يَْحُص ــاُن ِإيَّ نَْس الإِ

ي أهــل غالطيــة - إصحــاح  7: 6
الرســول �ف

ة نفســها قــد نجــد التعامــل  وعــى الوتــري
إىل الآيــة القرآنيــة »مــا أََصابَــَك ِمــْن َحَســَنٍة 
َفِمــن  َئٍة  َســيِّ ِمــن  أََصابَــَك  اللَِّه»َوَمــا  َفِمــَن 

نَّْفِســَك« )ســورة النســاء 79(.

ــة،  ــية والبوذي ــة الهندوس ي الديان
ــل و�ف ب

)النيــة  الكارمــا  فلســفة  إىل  الســتناد  يتــّم 
ّ يســهم  والفعــل(، ومفادهــا أّن الفعــل الخــري

أ  ّ الســىي الفعــل  بينمــا  الســعادة،  إيجــاد  ي 
�ف

يعــود عــى الفــرد بالمعانــاة المســتحقة.     

عــى  وهــي  الســابقة،  الحــالت  ي 
و�ف

ف أّن من يســعى  ســبيل المثــال ل الحــرص، يتبــ�ي
ــادة  ــداء، ع ــة العت ــى ضحي ــوم ع ــاء الل لق لإ
ــا يُمكــن  ي نصوصــه المقّدســة عّم

ــا يبحــث �ف م
ــة  ــن العدال ــة م ــي حال ــه، ليضف ــتناد إلي الس
لهيــة   والقصــاص عــى العتــداء أو الظلــم  الإ

ــه.     ــاً في ــن طرف ــم يك ، حــىت وإن ل ف
ّ ــ�ي الب

النساء ُمذنبات أخالقياً ح�ت وإن 
كّن يحملن السالح

ضحيــة العتــداء قــد يـُـالم عــى تعرضــه 
للســطو المســّلح إن كان ل يخفــي مظاهــر 
اء، وقــد يُــالم عــى اســتفزاز المشــاعر  الــرث
ــري  ــة غ ــة إن كان يعتنــق ديان ــة لالأغلبي الديني
ي المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، 

ف بهــا �ف معــرت
ــوم  ــألة ل ي مس

ــيوعاً �ف ــاط ش ــرث الأنم إل أّن أك
الضحيــة هــو لــوم النســاء عــى تعرّضهــّن  

للتحــرّش الجنــ�ي أو الغتصــاب.

ي 
لقــد وصــل لــوم ضحايــا الغتصــاب �ف

ــرام( إىل  ــو ح ــة )بوك ــد جماع ــى ي ــا ع ي نيجري
رفــض عــودة النســاء المغتصبــات إىل ديارهــن؛ 
لأنهــّن ســيحملن دمــاء فاســدة إىل قبائلهــن؛ أي 
ف مــن الغتصــاب ومــن النبــذ  إّن النســاء عانــ�ي

ن دينّياً اليوم قد يستندون إىل بعض  »بعض المتعّصب�ي
عنة فلسفة لوم الضحية« ي عقيدتهم ل�ش

النصوص الدينية �ن



المقاومــة  عــدم  تحميلهــن  وتــّم  الأرسي، 
ــة  ــر لمنظم ي تقري

ــاء �ف ــا ج ــب م ــة، حس الكافي
ــام 2016.     ي الع

ــكو �ف اليونس

ــن  ــة ع ــوم الضحي ــم تغــب ظاهــرة ل ول
ــة، حــىت وإن كانــت ظاهــرة أقــّل  البــالد الغربي
ف  ــ�ي ي بســبب رصامــة القوان شــيوعاً بشــكل نســىب
ي إطــاره العــام )دون 

والرفــض المجتمعــي �ف
هــذا  ي 

�ف القصــص  أشــهر  ولعــّل  تعميــم(، 
الســياق كانــت واقعــة تعــّدي رجــل بالــغ عــى 
ي العــام 1998، 

فتــاة تبلــغ مــن العمــر 18 عامــاً �ف
ــت  ــاة كان ــون الفت ــه ك ئت ــة بترب ــت المحكم وقام
ــذا  ــد أّدى ه ــاً، وق ف ضيق ــرف ــال جي ــدي بنط ترت
الحكــم إىل حالــة حــراك حقوقيــة هائلــة انتهــت 
ي إيطاليــا حكمــاً 

بإصــدار المحكمــة العليــا �ف
ف لــن يكــون ذريعــة  مفــاده أّن ارتــداء الجيــرف
ي العام 2008.

ي محاكمــات الغتصــاب �ف
ئــة �ف للترب

هكــذا تظــّل النظــرة لضحيــة العتــداء، 
ومــا كانــت ترتديــه، وكيــف كانــت تتــرصّف 
وأّي ســاعة مــن الليــل تعرّضــت لالعتــداء، 
تظــّل أســباباً لتقييــم مــدى تحّملهــا مســؤولية 
. ي

ئــة الجــا�ف العتــداء، وإىل أّي مــدى يُمكــن ترب

المرنيــ�ي  فاطمــة  المغربيــة  الباحثــة 
ــا وراء  ي كتابهــا )م

ــكالية �ف ش ــذه الإ رصــدت ه
اجتماعيــة(  كهندســة  الجنــس  الحجــاب: 

ــا  ــت لم ف تطّرق ــ�ي ــام 1975، ح ي الع
ــادر �ف الص

حــدث لمناضلــة فلســطينية تحــرس إحــدى 
ي لبنــان، فمــّر بهــا رجــل ســاعياً 

القواعــد �ف
لمالطفتهــا فنهرتــه، فقــال لهــا »كيــف تريديــن 
ي الليــل 

ام فتــاة تقــىف َّ احــرت إيهامــي بأنّــه عــىي
ــرأة موضــع شــبهة  ي الشــارع وحدهــا؟« فالم

�ف
ي عقــل ذلــك الرجــل حــىت وإن كانــت مناضلــة 

�ف
ــالح. ــل الس تحم

ولعــّل هــذا التــرّصف ليــس ببعيــد عّمــا 
تحــت  قانونيــة  مجــالت  ي 

�ف تدريســه  يتــّم 
ي عليــه المثــري لالعتــداء«؛ أي 

ُمســّمى »المجــىف
ي إثارتــه 

الــذي يتحّمــل جانبــاً مــن المســؤولية �ف
ــداء. ي لالعت

ــا�ف للج

ة الخطــاب الأصوىلي  كمــا أّن تصاعــد وتــري
المعــارص الــذي اســتهدف النســاء وخروجهــّن 
ــن  ــر، م ــذا الفك ــز ه ي تعزي

ــاهم �ف ــل س للعم
النبويــة،  خــالل تطويــع بعــض الأحاديــث 
ومنهــا حديــث نهــي المــرأة عــن الســري وســط 
ي 

�ف شــائعاً  الحديــث  هــذا  وكان  الطريــق، 
ي خطــب 

المســاجد يُعــاد علينــا مــراراً وتكــراراً �ف
هــا مــع فصائل  ي كّنــا نحرصف

صــالة الجمعــة الــىت
ي أســيد  الأخــوات المســلمات، وفيــه ورد عــن أ�ب
ــوَل  ــِمَع رَُس ــُه َس ــه، أَنَّ ي هللا عن

الأنصــاري، ر�ف
ــَو  ــوُل، َوُه ــلََّم يَُق ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــىَّ اللَّ ــِه َص اللَّ
َخــاِرٌج ِمــْن اْلَمْســِجِد: »اْســَتأِْخْرَن، َفِإنَّــُه َلْيــَس 

ي أدورنو إىل أّن لوم الضحية ما 
»يذهب عالم االجتماع االألما�ن

هو إال من متالزمات الشخصية االستبدادية«



َلُكــنَّ أَْن تَْحُقْقــَن الطَِّريــَق، عليكــن بحافــات 
الطريــق، َفَكانَــْت اْلَمــْرأَُة تَْلَتِصــُق ِباْلِجــَداِر 
ــُق ِباْلِجــَداِر ِمــْن ُلُصوِقَهــا  َّ ِإنَّ ثَْوبََهــا َلَيَتَعلَّ َحــىت
ي 

ي م�ث
ِبــه.ِ رواه أبــو داود )رقــم/5272( بــاب �ف

ــق«.   ي الطري
ــع الرجــال �ف النســاء م

الأســاليب كوســيلة  وتُســتخدم هــذه 
ســيكولوجية مــن دعــاة الخطــاب الأصــوىلي 
ــة  ــإّن ثقاف ــذا ف ــبق، له ــاء المس ــب النس هي لرت
لــوم النســاء قــد تجمــع عــدة معطيــات، مــن 
بينهــا التنشــئة الأصوليــة، وعــدم وجــود رادع 
ي 

ف �ف ، عــى الرغــم مــن صياغــة القوانــ�ي ي
قانــو�ف

ــداءات  ــألة العت ــول مس ــدة ح ــة ع ــالد عربي ب
ــة   ي الصياغ

ــت �ف ــة ليس ــية، إّل أّن الأزم الجنس
الــذي  القانــون،  إنفــاذ  ي 

�ف وإنّمــا  وحدهــا، 
ــا  ــة، مّم ــة ومطّول ــه معرقل ــّد إجراءات ــد تُع ق
ــى  ــدرة ع ي بالق

ــا�ف ــعور الج ي ش
ــهم �ف ــد يس ق

فــالت مــن فعلتــه، ومــن ثــّم لــوم الضحيــة  الإ
ــب  ــهم، حس ــن أنفس ــال ع ي راودت الرج

ــىت ال
التصــّورات الذهنيــة الســائدة.    

ي 
 علم الضحايا: هل يسهم �ن

؟ التغي�ي
لــوم  لظاهــرة  المتعــّددة  الأســباب 
)ل  الأســباب  فهــم  ي 

�ف تســهم  الضحيــة 
كان  أيّــاً  لعتــداء  يــر  ترب ل  لأنــه  يرهــا(،  ترب
ــات  ــاهمت الدراس ــد س ــذاره، وق ــكله أو أع ش

ورة عمالً فردياً بل قد يكون  »االضطراب السلوكي ليس بال�ن
حالة اجتماعية تسببت بها التنشئة«

ي 
�ف الضحيــة  لــوم  لظاهــرة  السيســيولوجية 

ي 
حمايــة ضحايــا العتــداءات بشــكل قانــو�ف

وكذلــك  الناجــزة،  العدالــة  مبــدأ  وتحقيــق 
ف عــى الموروثــات المجتمعيــة الداعمــة  كــري الرت
ــك الظاهــرة  وكيــف يُمكــن الســيطرة عــى  لتل

الســلبية. اتهــا  تأثري

ــة  ي الآون
ــه �ف شــارة إلي ــا تجــدر الإ ــن م لك

ــا أو ــم الضحاي ة، هــو تعاظــم دور عل الأخــري
Victomolgy ، وهــو علــم حديــث نســبّياً، 
ــر  ي أط

ــث �ف ــاته إىل البح ــض دراس ــعى بع وتس
ــؤّدي  ــد ي ــذي ق ــالج الضطــراب الســلوكي ال ع
إىل تــّذرع الجماهــري بإلقــاء اللــوم عــى ضحايا 

ــداء.  العت





جسد المرأة: 
ي أم اقتصادي؟

ي علما�ن
رصاع دي�ن

ي القواميــس 
حســب التعريــف النمطــي �ف

العالميــة، فــإّن ميــدان المعركــة هــو أرض 

ــل  ــن أج ــا، م ــازع عليه ــّم التن ي يت
ــىت ــال ال القت

الظفــر بهــا وإعــالن النــرص والنتصــار للهويــة 

ــي. ــاء القوم ــة أو النتم الديني

ي 
�ف تُشــّن  قــد  المعــارك  بعــض  لكــّن 

مياديــن غــري تقليديــة، ومــن بينهــا جســد 

ي أرض 
ــة �ف ــة رمزي المــرأة الــذي تحــّول إىل دلل

ي 
والــىت المحتدمــة،  يديولوجيــة  الإ المعــارك 

ــدها  ــع جس ــا وتطوي ــط دوره ــعى إىل تنمي تس

ي أرض المعارك 
»جسد المرأة تحّول إىل داللة رمزية �ن

يديولوجية المحتدمة« االإ



ــة المجتمــع  ــة   وإيديولوجي ــري عــن هوي للتعب

أو النخبــة السياســية.   

قبــل تحــّول جســد المــرأة إىل دللــة 

هــو  كان  يديولوجيــة،  الإ للرصاعــات  رمزيــة 

ــكان  الجســد جــزءاً  ــاً للمعــارك، ف ــه ميدان ذات

مــن غنائــم الحــروب.

حــىت وإن لــم تكــن أجســاد النســاء هــي 

الغنيمــة الوحيــدة للمعــارك، إّل أنهــا كانــت 

ي أعــراف 
ي تُعــّد �ف

عــى رأس تلــك الغنائــم، الــىت

ى  المنتــرص مكســباً اقتصادياً، حيث تُباع وتُشــرت

ي الت�يــة عــن 
، أو تُســتخدم �ف ف حــىت حــ�ي

ف  تحــت مســّميات مختلفــة، بعضهــا  المقاتلــ�ي

ضفــاء نســق حضــاري عــى الأمــر  ســعى لإ

ف كان متعارفــاً عليــه  منــذ قديــم الأزل، حــ�ي

منــذ زمــن الرومــان واليهــود والعــرب مــا قبــل 

ي شــبه الجزيــرة 
ســالم، ومــن بعــده أيضــاً، �ف الإ

ي أوروبــا، 
العربيــة، مــروراً بالعصــور الوســطى �ف

ف  حــىت زمــن الحــرب العالميــة الثانيــة، حــ�ي

ات  اطوريــة اليابانيــة الأســري مرب وصــف جيــش الإ

ــه بـ»الونيســات«.  ي قبضت
ي وقعــن �ف

ــال�ت ال

ي عدالتهــا، 
لكــّن شــيوع الظاهــرة ل يعــىف

ي العالــم المعارص لمعاهــدات منع  ّ
وإبـّـان تبــىف

الــرق والتجــار انحــ�ت الظاهــرة، لكــن لــم 

اع المســلح، مثلمــا  ف ي مناطــق الــرف
تنتــِه تمامــاً �ف

ي 
حــدث مــع الأيزيديــات أو نســاء أفريقيــات �ف

اعــات الراهنــة، لكــّن مــا اســتجّد عــى هــذه  ف الرف

ــاكات  ــن انته ــا ضم ــو تصنيفه ــات، ه الممارس

جرائــم الحــرب، فلــم تعــد غنائــم مســتحقة 

بــل انتهــاكات.   

ن الملكية  جسد المرأة ما ب�ي
اكية والخاصة   االش�ت

ــرأة  ــد الم ــة، كان جس ــة القديم ي الأزمن
�ف

اكية للفرقــة  )الغنيمــة( بمثابــة ملكيــة اشــرت

إىل  الجســد   تحــّول  ثــّم  ومــن  المنتــرصة، 

بعــد   ، ملكيــة خاّصــة ذات طابــع رأســماىلي

الذكــور  ف  بــ�ي ي 
ا�ف بالــرت الغنائــم  توزيــع 

ــور الأد�ف  ــم الذك ــن بعده ــة، وم ــى درج الأع

لــة؛ أي إّن جســد المــرأة  ف ي الطبقــة أو المرف
�ف

اتبيــة والقوة  الغنيمــة كانــت تحكمــه قواعــد الرت

داخــل الجماعــة، فالذكــور ليســوا عــى قــدم 

ــه بشــكل عــام   ــار إلي ــا يُش المســاواة، وهــو م

ــة. ــح  الطبقي ــارصة بمصطل ــالت المع ي التمث
�ف

العــرص  ي 
�ف الطبقيــة،  اتبيــة  الرت تلــك 

ــادراً  ــور ق ــر الميس ــل الذك ــد تجع ــن، ق الراه

عــى النتقــاء )حســب منظــور المجتمــع(  مــن 

ــزواج  ــرض ال ــاء بغ ــة للنس ــدة عريض ف قاع ــ�ي ب

ــن  ــرث م ــزواج بأك ــى ال ــادراً ع ــه ق ــا يجعل أو م

امــرأة، بينمــا الذكــر محــدود المــوارد يجــد 

ي 
نفســه عاجــزاً أمــام متطلبــات الأرسة الــىت

ي 
�ف لبناتهــا  كحمايــة  المتطلبــات  تســتخدم 

ف أحــوال شــخصية قائمــة عــى  ظــّل قوانــ�ي

فلســفة القوامــة والوليــة، مهمــا كان التمديــن 

الطــالق  حــالت  تســتمّر  ولهــذا  ظاهريــاً، 



ي والشــفوي ومحاكمــات النســاء، تحــت  الغيــا�ب

ي عــدد ل بــأس بــه 
مظلــة الطاعــة والنشــوز، �ف

ي تعلــن 
ي تلــك الــىت

مــن البــالد العربيــة، حــىت �ف

عــن أّن حكوماتهــا تناهــض الفكــر الأصــوىلي 

ــرأة. ــاه الم ــياسي تج ــالم الس س ــات الإ لجماع

ــّكل هــذه  ــد تُش ــد آخــر، ق  وعــى صعي

ــة محــاولت الســيطرة عــى  ــة التاريخي ال�دي

جســد المــرأة، حيــث تحّولــت بعــض النســاء 

مــن الملكيــة العامــة إىل الملكيــة الخاصة، دون 

تحــّرر للجســد ولصاحبتــه؛ أي إّن الغنائــم، 

يعيــاً، إّل أّن هنــاك نظــرة  حــىت لــو ُجرّمــت ت�ث

مجتمعيــة )دون تعميــم( مــا زالــت تنظــر 

ي هــذا الســياق، حــىت وإن تــّم  
لجســد المــرأة �ف

ــزواج. ي إطــار ال
�ف

ف    ويمكننــا رصــد هــذه الظاهــرة حــ�ي

ي بعــض المجتمعــات، 
نجــد مصــري فتــاة مــا، �ف

قبــل  اختياراتهــا  تحــّدد  ي 
الــىت الأرسة  رهــن 

للختــان..  والخضــوع  التعليــم  ي 
�ف الــزواج 

ل الأرسة إىل  ف إلــخ، ومــن بعــد النتقــال مــن مــرف

ــزوج  ــن ال ــا ره ه ــد مصري ــة، نج ل الزوجي ف ــرف م

ــاك  ــة، وحــىت إن كان هن ــة القانوني ــن الناحي م

ي إطــار عالقــة ســوية، 
ف �ف ف الزوجــ�ي تفاهــم بــ�ي

يــع  فــإّن هــذا  التفاهــم ل ينفــي أّن الت�ث

نفــاق. لــة الــوىلي مقابــل الإ ف ي مرف
وضــع الــزوج �ف

ومــن بــاب الموضوعيــة البحتــة، فــإّن 

هــذه النظــرة ليســت حكــراً عــى الذكــور، بــل 

ي 
قــد تســعى بعــض النســاء لالســتفادة منهــا �ف

ســياقها القتصــادي، لكــن عــى جانــب آخــر، 

ف للتحــّرر منهــا ومــن حزمــة  هنــاك نســاء يســع�ي

ي تجعــل الوليــة القانونية 
قوانينهــا المكبلــة الــىت

نفــاق وضعــاً مرفوضــاً لديهــن.      مقابــل الإ

ي 
ــاً �ف ــدو ديني ــذي يب ــرصاع ال ــإّن ال ــذا، ف ل

مفرداتــه، وهــو كذلــك بالفعــل، يســتلزم القراءة 

ف الديــن والقتصــاد  ي تربــط بــ�ي
المتأنيــة الــىت

ــن.   ــات التدي ــرى اقتصادي ــة، أو بالأح والملكي

الداللة الرمزية المتنازع عليه 
ي 

لطالمــا تــّم تطويــع جســد المــرأة �ف

التعبــري عــن الهويــة الدينيــة والخصوصيــة 

إىل  جســدها  فتحــّول  للمجتمــع،  الثقافيــة 

خــط ّالدفــاع الأّول عّمــا يــراه العقــل الجمعــي 

عيــاً أو متماشــياً مــع قيــم الأرسة،  للمجتمــع رسث

وأصبــح الديــن والجســد معــاً يشــّكالن متالزمة 

المجتمــع،  يباركــه  الــذي  عــي  ال�ث للجســد 

ــا  ه ــم يعترب ــى قي ــار ع ــه لالنتص ــتدّل ب ويس

ــتوردة. ــرة مس كاف

ي التعب�ي عن الهوية الدينية 
»لطالما تّم تطويع جسد المرأة �ن

والخصوصية الثقافية للمجتمع«



فالدللــة الرمزيــة لجســد المــرأة المتنازع 

ي الزمــن المعــارص تأخــذ شــكالً مختلفــاً 
عليــه �ف

ي 
نوعيــاً، لكنــه ينطلــق مــن الفلســفة ذاتهــا الــىت

المجتمــع  لســتفتاء  مثــاراً  الجســد  تجعــل 

عليــه، حــىت وإن كانــت الفتــاة مســتقلة ماديــاً، 

ي جســدها 
أو تســعى لذلــك، فيتــّم التحّكــم �ف

بمــا ل يتعــارض مــع قيــم المجتمــع وموروثاتــه 

اته الدينيــة؛ أي يصبــح الجســد رهينــة  وتفســري

لســلطة المجتمــع أو يُصبــح  ملكيــة عامــة 

، حــىت وإن لــم يكــن  ي رهــن الســتفتاء الشــعىب

الســتفتاء رســمياً.

لكــّن ســلطة المجتمــع تختلــف حســب 

ي تســكنها، 
المنطقــة الجغرافيــة والطبقــة الــىت

ــرث تحــرراً  ــد تجــد المــرأة نفســها أك ولهــذا ق

ــة،  جوازي ــي الرب ــدن والضواح ي الم
ــبياً(  �ف )نس

ــذا  ــّن ه ــعبية، لك ــق الش ــس المناط ــى عك ع

ــة  جوازي ؛ لأّن المجتمعــات الرب ي التحــرر نســىب

ف أصحــاب الفكــر الأصــوىلي  تجمــع مــا بــ�ي

ي عــى حــد ســواء، فينشــأ 
والفكــر العلمــا�ف

الضواحــي،  تلــك  ي 
�ف ي أصــوىلي 

رصاع علمــا�ف

الأبــراج  ي 
�ف متكافئــاً  رصاعــاً  يبــدو  وقــد 

ي أســفل الهــرم 
العاجيــة، لكنــه ليــس كذلــك �ف

الجتماعــي.

 

عــدم  هــو  هنــا  المختلــف  ء  ي
الــ�ث

ممارســة  ي 
�ف الأصوليــة(  جوازيــة  )الرب قــدرة 

ــارج الأرسة  ــات خ ــى فتي ــة ع ــيطرتها الكامل س

ي المجتمعــات المتمدنــة، ولكــن تظــّل قــادرة 
�ف

ي فتيــات يخضعــن لمنظوماتهــا 
عــى التحكــم �ف

القتصاديــة داخــل العائلــة بشــكل خــاص. 

ــد  ــة تج ــة الديني ــام، فالأصولي ــكل ع ــا بش أّم

ي فــرض ســطوتها عــى 
مســاحات أكــرث رحابــة �ف

ي المناطــق المهّمشــة.  
ات �ف النســاء الفقــري



اً مــن النســاء  لــذا، قــد نجــد كثــري

ف  ي مقّدراتهــن يســع�ي
ــم �ف الســاعيات للتحّك

تحميهــّن  ي 
الــىت الطبقيــة  التطلعــات  إىل 

ي أســفل الهــرم المجتمعــي، 
مــن التســلط �ف

ي 
لكــّن هــذا التطلــع لــه وجهتــان: التطلــع �ف

قتصاديــة، أي عــن طريــق  ظــّل التبعيــة الإ

الــزواج بشــخص ميســور، وهــو مــا يجعــل 

ظاهــرة  وج  ف مــرت برجــل  الــزواج  ظاهــرة 

اقتصاديــة تحتمــي  بالنصــوص الدينيــة 

ــا. ي تعّززه
ــىت ال

ــح  ــع، فتصب ــة الأخــرى للتطل ــا الوجه أّم

ي هــذا 
بالســتقاللية مــن خــالل العمــل، و�ف

ــات  ــا الرجــال، بآلي طــار تواجــه النســاء، كم الإ

ــذا  ــة. له ــب أولوي ــع المكاس ي تض
ــىت ــوق ال الس

ف القتصــادي للنســاء المهّمشــات  فــإّن التمكــ�ي

ي أهمية 
ة قــد يكــون �ف مــن خــالل مشــاريع صغري

ــة. ــية العام ــب السياس ي المناص
ــا �ف تمكينه

ي أم اقتصادي؟
ي علما�ن

رصاع دي�ن
ــة،  ــادي للعلماني ــام اقتص ــد نظ ل يوج

أو  التوجــه  رأســماىلي  يكــون  قــد  ي 
فالعلمــا�ف

ي الوقــت  ذاتــه يمكننــا 
اكي التوجــه، لكــن �ف اشــرت

للرأســمالية  منحــاز  ي 
علمــا�ف خطــاب  رصــد 

)دون  ة  الأخــري الآونــة  ي 
�ف العربيــة  البــالد  ي 

�ف

مــن  نابعــاً  يكــون النحيــاز  تعميــم(، قــد 

ورة تحــّرر القتصــاد  قناعــات حقيقيــة بــرصف

وفهــم إمكاناتــه الُمعطلــة، وقــد يكــون نابعــاً 

ف إىل الأوليغاركيــة  مــن انحيــاز بعــض العلمانيــ�ي

ي تناطــح الرأســمالية 
الرأســمالية الحاكمــة، الــىت

ــارات أخــرى  ــا ت ــق معه ــارة وتتواف ــة ت الأصولي

ــات  ة، حــىت وإن كان عــى حســاب الحّري ــري كث

ــاً. ــال مع ــاء والرج ــة للنس العام

ف  كمــا أّن هنــاك فارقــاً محوريــاً بــ�ي

تحــّرر القتصــاد ومنــع الحتــكار وتكافــؤ 

ف تمركــز رأس المــال  الفــرص مــن جهــة، وبــ�ي

ي كّل 
ي يــد مؤسســات بعينهــا، تتحكــم �ف

�ف

ــة  ــن جه ــاد، م ــات القتص ــل ومخرج مداخ

أخــرى.

نجاحــه  يحقــق  ل  الحــر  فالقتصــاد   

عــى  التضييــق  مــن  ي 
تعــا�ف مجتمعــات  ي 

�ف

مــن  أّول  النســاء  لأّن  العامــة؛  الحريــات 

تمارســها  ي 
الــىت القيــم  لمنظومــة  يخضعــن 

معــاً. والمجتمــع  الســلطة 

ي حّرية اتخاذ القرارات االقتصادية 
»االقتصاد الحّر يع�ن

وقد تجد النساء بذلك متنفساً للتحّرر من سطوة التحكم 
بمقّدراتها«



التوجهــات  ذو  ي 
العلمــا�ف الخطــاب 

بحّريــة  اهتمامــاً  يــوىلي  الــذي  الرأســمالية، 

ي التحــرر الجســدي  كوســيلة رّد عــى 
المــرأة �ف

ي دعــت إليهــا 
الدعــوة للحجــاب والنقــاب، الــىت

ي 
ــود، �ف ــل عق ــياسي قب ــالم الس س ــات الإ جماع

ي 
ف عــى ســياقات أخــرى تعــا�ف كــري حاجــة إىل الرت

ــاء  ــة النس ــق، خاص ــن التضيي ــاء م ــا النس فيه

ي يعملــن بحــد أد�ف لالأجــور بــدون حمايــة 
الــال�ت

ي 
ــّن �ف ــد يوقعه ــا ق ــل، مّم ــب العم ــن صاح م

ــت  ــل الصم ي مقاب
ــّن �ف ــى أرزاقه ــاومات ع مس

ي 
الــىت الغتصــاب  أو  التحــرّش  حــالت  عــن 

ــل. إّل  ــة العم ــل أروق ــا داخ ــن له ــد يتعرّض ق

أّن الــرصاع عــى مــا تخلعــه أو ترتديــه المــرأة 

ــة. عالمي ــدا الإ وباغن ــؤرة الرب ي ب
ــح �ف أصب

ن االستقاللية المادية  النساء ما ب�ي
والتبعية االقتصادية

اتخــاذ  حّريــة  ي 
يعــىف الحــّر  القتصــاد 

ي ذلك 
القــرارات القتصاديــة، وقــد تجــد النســاء �ف

ي مقّدراتها، 
متنفســاً للتحــّرر من ســطوة التحكــم �ف

، لكــّن هــذه الفرضيــة  ي حــىت وإن كان بشــكل نســىب

ــاء  ــة النس ــمالية وحّري ف الرأس ــ�ي ــط ب أّدت إىل الرب

ي 
الــىت ي العمــوم، بــدون تفنيــد الصعوبــات 

�ف

 ّ ف ي ظــّل تحديــات  اقتصاديــة يــ�أ
تواجههــّن، �ف

ي أساســه.
ف �ف ي مــن الجنســ�ي منهــا المواطــن العــر�ب

ي هــذه القــراءة مغالطــات 
 وقــد نجــد �ف

ف يتحــّول خطــاب حّريــة المــرأة إىل خطــاب  حــ�ي

جوازيــة الجديدة،  ي أســوار المــدن الرب
يحتمــي �ف

ــادرة  ــري ق ــرأة غ ــاب أّي ام ــذا الخط ــم ه ويته

عــى التحــّرر مــن ثقافــة العــوام بالخنــوع 

ــّن  ــور إىل وصفه ــل الأم ــد تص ــف، وق والضع

الظــروف  إىل  النظــر  بــدون  بالجــواري، 

ي ذلــك.
القتصاديــة الحاكمــة والمتحّكمــة �ف

 كما أّن الحالة الميســورة للنســاء ليســت 

ورة نتــاج الســتقاللية الماديــة، فقــد  بالــرصف

تكــون نتــاج التبعيــة القتصاديــة للعائــل، 

ســواء أكان الــزوج أو الأب، لــذا قــد تنــال 

ي أمــور 
ع منهــا �ف ف ي بعــض الأمــور وتـُـرف

حريتهــا �ف

أخــرى، حســب مباركــة العائــل لهــذه الحّريــة.

ف الســتقاللية  ف بــ�ي  أي ل بــّد مــن التميــري

ــاً  ــون دافع ــرأة، وتك ــا الم ي تملكه
ــىت ــة ال المادي

الوضــع  ف  وبــ�ي وجســداً،  عقــالً  لتحّررهــا 

القتصــادي الجيــد الــذي تعيــش فيــه ول 

ــات ليســت مســتجّده،  ــه، وهــذه النظري تملك

ي دراســات 
شــارة إليهــا �ف فقــد ســبق أن تّمــت الإ

 msinimef tsilairetaM عــن النســوية الماديــة

نظريــة   وهــي  الغــرب،  ي 
�ف الســبعينيات  ي 

�ف

ــوي.    ــام الأب ــمالية والنظ ف الرأس ــ�ي ــط ب ترب

المــرأة  قضيــة  أّن  ظاهريــاً  يبــدو 

ــع  ــدها، تق ــة لجس ــة الرمزي ــا، والدلل وحّريته

، وهــي  ي
ــا�ف ــرصاع الأصــوىلي العلم ي خضــم ال

�ف

ي حقيقــة الأمــر، 
كذلــك بالفعــل، لكنهــا تقــع �ف

الرصاعــات  قلــب  ي 
�ف عمقــاً،  أكــرث  بشــكل 

القتصاديــة. والتوازنــات 





ب الرحيم..  فلسفة ال�ن
عن العنف ضّد الزوجات؟ هل تُ�ش

كونــري،  شــون  الأســكتلندي،  الممثــل 

العميــل  شــخصية  بتجســيد  اشــُتهر  الــذي 

ــة،  ــينما العالمي ي الس
ــد، �ف ــس بون ــ�ّي، جيم ال

وتمتــع بشــعبية جارفــة عــى مــدار الأعــوام، 

بســبب حياتــه  للجــدل؛  ة  مثــري كان شــخصية 

ب النســاء،  الشــخصية، وترصيحاتــه بشــأن رصف

فقــد رّصح لمجلــة )play boy(، العــام 1965، 

أل  يطــة  النســاء، رسث ب  مــن رصف ر  ل رصف بأنّــه 

حــاً، إنمــا مجــرد صفعــة، كّلمــا  ب مرب يكــون الــرصف

ــل  ــه ل يفّض ــال: إنّ ــا، فق ــر تأديبه ــتدعى الأم اس

تســديد لكمــة للمــرأة؛ بــل يفّضــل »صفعهــا بكّف 

مفتــوح«، ثــم أشــعل الجــدل مــن جديــد، العام 

عالميــة الأمريكيــة،  ف اســتضافته الإ 1987، حــ�ي

ترصيحاتــه  ببعــض  لتواجهــه  ز،  والــرت باربــرا 

ــق  ــاء يتعل ب النس ــى أّن رصف ــأرّص ع ــة، ف القديم

بالظــروف المحيطــة، إن أســاءت التــرصف.

وصياغــة  النســاء،  ب  بــرصف التجــاوز 

ــى  ــراً ع ــا حك ــم، ليس ب الرحي ــرصف ــفة ال فلس

مجتمعــات  هنــاك  لكــن  بعينهــا،  ثقافــة 

تتصالــح معهــا، ومجتمعــات تلفظهــا؛ وفتحت 

ان  ــاً مــن النــري الترصيحــات المؤيــدة لهــا أبواب

عــى أصحابهــا، فـــالرأي العــام عّدهــا محرّضة 

ــف. ــى العن ع

وارد  المــرأة  ضــّد  ىلي 
ف المــرف العنــف 

ي أكــرث البــالد المعنيــة بصياغــة 
الحــدوث �ف



ــة  ــد مدين ــال توج ــاء، ف ــة النس ف لحماي ــ�ي قوان

ــع  ــون ل يمن ــة عــى وجــه الأرض، والقان مثالي

التجــاوزات، لكّنــه يقــف بالمرصــاد لمــن يرتكب 

 ، ىلي
ف فعــل العنــف؛ أي إّن تجريــم العنــف المــرف

ــه  ــاً، إل أنّ ــرة تمام ــى الظاه ــض ع ــم يق إن ل

منــع التطبيــع مــع تلــك الظاهــرة، عــى أقــّل 

ي التصالــح 
تقديــر، فــال يعــرف القانــون المــد�ف

ــل:  ب الزوجــات، تحــت مســميات مث ــع رصف م

عليــه  يطلــق  مــا  أو  ب«،  الــرصف ي 
�ف »الرأفــة 

مــن »العنــف«،  «، بــدلً  ي
»التعنيــف البــد�ف

وهــي مصطلحــات معســولة تســعى للمنــاورة 

ل المواجهــة. 

المتحــدة؛  الأمــم  تقريــر  بحســب 

 ، ىلي
ف 041 دولــة تجــرّم العنــف المــرف هنالــك 

كمــا تختلــف رؤيــة بعــض البــالد تجاهــه عــن 

يــذاء  ف الإ هــا؛ حيــث تــدرج بعــض القوانــ�ي غري

، ضمــن جرائــم العنــف  ي
النفــ�ي والذهــىف

ي النمســا مثــالً، 
، كمــا هــو الحــال �ف ىلي

ف المــرف

ي تــوىلي اهتمامــاً بالقهــر النفــ�ي الممــارَس 
الــىت

عــى الصغــار.

ســالمية  والإ فريقيــة  الإ البــالد  تحتــّل 

ــو  ي تخل
ــىت ــالد ال ــة الب ي قائم

ــدارة �ف ــز الص مراك

 ، ىلي
ف مــن قانــون واضــح لتجريــم العنــف المــرف

بأشــكاله المختلفــة، كمــا تشــمل القائمــة بــالداً 

ــا. ــا ولتواني ــل: أرميني ــالمية مث ــري إس غ

؛ هــو عنــف يمارســه أحد  ىلي
ف العنــف المــرف

أفــراد الأرسة عــى الآخرين بحكم الســطوة، قد 

ب الأبنــاء بغيــة التأديــب والتنشــئة  يشــمل رصف

ي حــالت محــدودة اعتــداء زوجــة 
القويمــة، و�ف

ة؛  ي هــذه الحالــة الأخــري
عــى زوجهــا، ويعــّد �ف

ي 
خروجــاً عــن الأعــراف والتقاليــد، خاصــة �ف

ســالمية، لكــّن الأكــرث شــيوعاً تعــرض  البــالد الإ

بــاً عــى يــد أزواجهــّن،  الزوجــات للتأديــب رصف

ي تتصالــح معهــا الثقافــة 
وهــي الحالــة الــىت

ي إطارهــا العــام، ول يجرّمهــا 
يــة �ف الجماهري

ي كثــري مــن  البــالد العربيــة، بــل 
القانــون �ف

ــف،   ــم هــذا العن ــمطالبات بتجري تتعــرض الـ

إىل التهامــات بزعزعة اســتقرار الأرسة المســلمة 

ــة. العربي

ــن أخطــر  ــت م ــد آخــر؛ كان وعــى صعي

ي 
�ف توجيههــا  تــّم  ي 

الــىت عالميــة  الإ الرســائل 

ي للنســاء؛ مــا أذاعتــه القنــاة  العالــم العــر�ب

ب الرحيم،  ب النساء، وصياغة فلسفة ال�ن »التجاوز ب�ن
ليسا حكراً عىل ثقافة بعينها، لكن هناك مجتمعات تتصالح 

معها«



ي 
الثــا�ف يــن  ت�ث  52 ي 

�ف المغربيــة،  الثانيــة 

ي »اليــوم العالمــي 
( العــام 6102، �ف )نوفمــرب

ــن  ــدلً م ــرأة«؛ فب ــف ضــّد الم لمناهضــة العن

ــة  ــورة ممارس ــن خط ــة ع ــواد إعالمي ــة م إذاع

العنــف ضــّد النســاء، أذاعــت قنــاة )2M( فقــرة 

ب بـــ »المكيــاج«،  عــن كيفيــة إخفــاء آثــار الــرصف

ي برنامجهــا »صباحيــات«! ومــن ثــم اعتــذرت 
�ف

ــة. ــد عاتي ــة نق ــد حمل ــرة بع ــن الفق ــاة ع القن

ب الزوج! ي رصن
حّق الزوجة �ن

عميــد  رّصح  5102؛  العــام  صيــف  ي 
�ف

ي جامعــة الأزهــر، 
كليــة الدراســات العليــا �ف

ــه  ، بأنّ ــا�ي ــو الع ــالم أب ــد س ــور محم الدكت

ــا، ورّد العــدوان،  ب زوجه »يحــّق للزوجــة رصف

إن خذلهــا القضــاء«؛ أي إنّــه بــدل صياغــة 

ح  ب الزوجــات، اقــرت ف تجــرّم رصف ي قوانــ�ي ّ
وتبــىف

ب. د. عــا�ي أن تبــادل الزوجــة زوجهــا بالــرصف

ــدل كان  ــري للج ــح المث ــم أّن الترصي رغ

يهــدف إىل النتصــار للمــرأة المعنَّفــة )شــكالً ل 

موضوعــاً(، لكــن ليــس مــن المعقــول أن يكــون 

ــول  ــا، ليتح ــة زوجه ــى مالكم ــا ع ــك بحّثه ذل

ــة، تتعــرض الزوجــة  ــة مصارع ل إىل حلب ف ــرف الم

ــل،  ــذاء والتنكي ي ــف والإ ــن العن ــد م ــه لمزي في

النتصــار  وإنّمــا  الحيــاة،  لفقــدان  ولربمــا 

ي ســّن قانــون واضــح 
الحقيقــي للنســاء يكمــن �ف

رصيــح، غــري ملتــٍو، وخــاٍل مــن الثغــرات؛ 

 ، ىلي
ف لحمايــة النســاء مــن العنــف الأرسي والمــرف

الفقهيــة  المشــكالت  إىل  يقودنــا  مــا  وهــو 

ي هــذا 
يعــات واضحــة �ف صــدار ت�ث المعرقلــة لإ

ــدد. الص

يعات ي الت�ش
شكالية الفقهية �ن االإ

 المعارصة

ر  هنالــك مجتمعــات تــرى أنّــه ل رصف

حــاً،  ب الزوجــات، طالمــا لــم يكــن مرب مــن رصف

وهــذه الثقافــة وإن لــم تكــن حكــراً عــى البالد 

ي 
ســالمية وحدهــا، إل أنهــا تســتمد قوتهــا �ف الإ

ي 
ّ متجــّذر �ف ي

ســالمية مــن مــوروث ديــىف البــالد الإ

يــة. الثقافــة الجماهري

ب بغــرض التأديــب؛ صاغــه عــدد  الــرصف

مــن الفقهــاء، ومــن بينهم ابــن كثري الدمشــقي 

القــرآن  »تفســري  كتابــه  ي 
�ف هـــ(،   477-107(

ــة:  ــة القرآني ــّص الآي ــم«، واســتند إىل ن العظي

َفِعُظوُهــنَّ  نُُشــوزَُهنَّ  تََخاُفــوَن  ي  ِ
﴿َوالــال�ت

﴾ ]ســورة  بُوُهنَّ ِ ْ ي اْلَمَضاِجــِع َوارصف ِ
َواْهُجُروُهــنَّ �ف

النســاء: )الآيــة 43([.

ب الزوجات، طالما  ر من رصن »هنالك مجتمعات ترى أنّه ال رصن
حاً« لم يكن م�ب



»إّن  ه؛  تفســري ي 
�ف كثــري  ابــن  فيقــول 

الرجــل حاكــم عــى المــرأة، ومؤدبّهــا إذا 

ي بعــد النشــوز، أي 
ــأ�ت ب ي ــرصف ــت، فال اعوّج

ي الفراش«، 
تــرك أمــر الــزوج، وبعــد الهجــر �ف

ثــم يستشــهد ابــن كثــري بحديــث نبــوي 

ابــن  ب الوجــه، وعــّد  يــو�ي بعــدم رصف

ة، ومــن هنــا  ه، ذلــك رأفــة كبــري ، وغــري كثــري

ب الرحيــم بغــرض  نشــأت فلســفة الــرصف

التأديــب.

ــاء  ــي إضف ــية ه ــكلة الأساس إل أّن المش

ب،  حالــة مــن الحصانــة عــى فعــل الــرصف

ممــا  للوجــه،  موجهــاً  ليــس  أنــه  لمجــرد 

ــي  ح )وه ــرب ــري الم ب غ ــرصف ــم ال ــل تجري يجع

ب  ــزع حــّق رصف ــة متناقضــة(، أو ن ــارة مبهم عب

الــزوج لزوجتــه بشــكل قاطــع وواضــح، بمثابــة 

المتخيــل  ي 
�ف ي 

الديــىف النــص  عــى  التعــدي 

ة؛ لأنها  شــكالية ليســت يســري ، وهــذه الإ ّ ي العــر�ب

عــي. ب ال�ث تؤســس لنظريــة الــرصف

ــري  ف تفس ــ�ي اً ب ــري ــاً كب ــد اختالف ــن نج ول

ات الشــيخ المــرصي، إمــام  ابــن كثــري وتفســري

ي حواراتــه 
الدعــاة، محمــد متــوىلي الشــعراوي، �ف

ســالمي  الإ الداعيــة  يــورده  ومــا  المتلفــزة، 

)رئيــس  النابلــ�ي  راتــب  محمــد  الســوري، 

ــي(. ــاز العلم عج ــة الإ هيئ

محمــد  الســعودي،  الداعيــة  أمــا 

العريفــي، فقــد خــرج علينــا بنظريــة؛ مفادهــا 

ب بينمــا  أّن »الــزوج قــد يــؤدب زوجتــه بالــرصف

ــا  ــى م ــل ع ــو يحص ــكاء؛ فه ــي بالب ــه ه تؤدب

يريــد بالــرصاخ، وهــي تحصــل عــى مــا تريــد 

بالبــكاء والعاطفــة؛ لذلــك فــإّن عاطفــة المــرأة 

ب الســيوف«، الغريــب أن مثــل  أشــّد مــن رصف



ات تُعــّد، مــن وجهــة نظــر  هــذه التفســري

ات عرصيــة! البعــض، تفســري

بوهــّن«  »ارصف لفــظ  نــال  لطالمــا 

ات  تفســري منهــا  ة؛  كثــري نصيــة  اجتهــادات 

ي 
ــدس ســوري �ف ــو مهن ــحرور، وه ــد ش د.محم

ات  ــري ــم تفس ــُتهر بتقدي ــق، اش ــة دمش جامع

»عرصيــة« للقــرآن الكريــم، عــى حــّد وصفــه، 

ــاداً  اً وانتق ــري ــاً كب اته لغط ــري ــارت تفس ــد أث وق

لذعــاً، ويســتند شــحرور إىل حديــث نبــوّي 

ــاء هللا«،  ــوا إم ب ــاء »ل ترصف ب النس ــدم رصف بع

ب  ويتســاءل الدكتــور: هــل يأمــر هللا بــرصف

ي الرســول مخالفــاً لأوامــره 
النســاء ثــم يــأ�ت

تعــاىل؟!

لكــّن النقــد الــذي يتعــرض لــه شــحرور، 

ائــه  ف ي اجرت
عــى يــد الســلفية تحديــداً، يكمــن �ف

للحديــث واستشــهاده بعبــارة واحــدة منــه؛ 

فالحديــث إجمــالً هــو: »قــال رســول هللا، 

بُــوا ِإَمــاَء  ِ ْ صــّى هللا عليــه وســّلم: »ل ترَصف

ــُه  ــِه، َصــىَّ اللَّ ــِه، َفَجــاَء ُعَمــُر ِإىَل رَُســوِل اللَّ اللَّ

َعــَى  َســاُء  النِّ َذِئــْرَن  َفَقــاَل:  َوَســلََّم،  َعَلْيــِه 

ــآِل  ــاَف ِب ، َفأََط ــنَّ ِبِه ْ َ ي رصف ِ
ــَص �ف ، َفرَخَّ ــنَّ أَْزَواِجِه

ــلََّم، ِنَســاٌء  ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــِه، َصــىَّ اللَّ ــوِل اللَّ رَُس

 ، ُّ ي ــىبِ النَّ َفَقــاَل   ، أَْزَواَجُهــنَّ يَْشــُكوَن  ات  َكِثــري

َصــىَّ اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: َلَقــْد َطــاَف ِبــآِل 

ــَس  ــنَّ َلْي ــُكوَن أَْزَواَجُه ٌ يَْش ــري ــاٌء َكِث ــٍد ِنَس ُمَحمَّ

أُوَلِئــَك بخياركــم«.

ــا  ب؛ إنم ــرصف ــي ال ــا ل ينف ــث هن والحدي

ب الــذي يــؤدي إىل الشــكوى، وقــد  ينفــي الــرصف

ح مســلم وابــن ماجــه  ي رسث
ورد هــذا الحديــث �ف

ي النــكاح، 
ي بــاب النــكاح، ورواه البخــاري �ف

�ف

ب النســاء. بــاب مــا يُكــره مــن رصف

البــاري  »فتــح  ي 
�ف جــاء  مــا  وبحســب 

ــل أن  ــه يُحتم ــاري«؛ فإن ــح البخ ح صحي ــ�ث ل

ــة ﴿ ــزول آي يكــون هــذا الحديــث قــد ســبق ن

فيــه،  نزولهــا  بعــد  أذن  ثــّم  بوهــّن﴾،  ارصف

ــى  ــة ع ــم«، دلل ب خيارك ــرصف ــن ي ــه: »ل وقول

ي الجملــة، ومحــل ذلــك أن 
بهــن مبــاح �ف أّن رصف

ــا  ــره، فيم ــا يك ــا م ــاً، إذا رأى منه ــا تأديب به يرصف

اث،  يجــب عليهــا فيــه طاعتــه )دار الريــان للــرت

تنســف نظريــات  512(، وبهــذا  6891م، ص 

. ف ف العرصيــ�ي التأويلــ�ي

حــاول بعــض المف�يــن مــن فقهــاء 

شــكالية، تحــت  يعــة التطــرق لهــذه الإ ال�ث

ن ليلة  ي عىل ثقافة سائدة ب�ي
ي الخالص لن يق�ن

يع المد�ن »الت�ش
ب« وضحاها خاصة إن ارتضت بعض النساء التعرض لل�ن



ي 
«، وهــذا الأمــر �ف ب اليســري مظلــة »الــرصف

وضــع  يجــب  ل  لأنّــه  الخطــورة؛  منتهــى 

ــق  ــب غل ــل يج ــات؛ ب ب الزوج ــرصف ــط ل ضواب

ي اجتهــاد كهــذا، لنفتــح بابــاً آخر 
البــاب تمامــاً �ف

ب  ؛ هــو تجريــم الــرصف ي
نســا�ف مــن الجتهــاد الإ

. ي
ي القانــون المــد�ف

بشــكل قاطــع �ف

ي 
ــىف ــن يق ــص ل ي الخال

ــد�ف ــع الم ي الت�ث

ف ليلــة وضحاهــا، خاصة  عــى ثقافة ســائدة بــ�ي

إن خنعــت أو ارتضــت بعــض النســاء التعــرض 

ــة يمكــن  ــة حقوقي ــه يمنــح أرضي ب، لكّن للــرصف

ي وتوعوي مســتقبلياً، 
ي إطار ثقــا�ف

البنــاء عليهــا �ف

، لرفــع  ي
يســتغرق أعوامــاً مــن العمــل المضــىف

ي الثقافة العامة، 
ب الزوجــات �ف عنــة رصف آثــار رسث

ي قاعــدة الهــرم الجتماعــي.
تحديــداً �ف





كيف تُستغل الثقافة السائدة 
ير العنف المجتمعي؟ لت�ب

 The( ــف أو ــة العن ــة ثقاف ــعى نظري تس

علــوم  ي 
�ف  ،)culture of violence theory

الثقافــة  تأثــري  دراســة  إىل  وبولوجيــا،  الأنرث

ي 
ي بعــض المجتمعــات واســتغاللها �ف

الســائدة �ف

ــه؛  ــح مع ــه أو التصال عنت ــف أو رسث ــر العن ي ترب

ــالت. ــض الح ي بع
ــه �ف ــاء ب ــل والحتف ب

دراســة  إصــدار   1969 العــام  شــهد 

ــاث  ــالم وأبح ــف والس ــوان »العن ــة بعن بحثي

Johan Gal� ويجــي  )الســالم«، للباحــث الرف

لمــا  تطــرق  الدراســة  خــالل  ومــن   ،)tung

 Structural( أو   ،» الهيــكىي »العنــف  أســماه 

ي 
Violence(؛ أي عنــف لــه بنيــة ودور ُعــر�ف



ــه  ــج عن ــة للشــعوب وينت ي المنظومــة الثقافي
�ف

غيــاب للعدالــة الجتماعيــة. 

ي قــام 
ف أنمــاط العنــف الــىت ومــن بــ�ي

ثقافــات  ي 
�ف إليهــا  شــارة  بالإ  )Galtung(

ــة  ــم الكراهي ــف الأرسي، وجرائ ــة: العن مختلف

ي تســتهدف الأفــراد بنــاء عــى توجهاتهــم 
الــىت

انتماءاتهــم  أو  السياســية  أو  العقائديــة 

العرقيــة، أو خصائصهــم الجســمانية، وكذلك 

الجنســانية.  ميولهــم 

كمــا أدرج العنــف الــذي تمارســه بعــض 

، كنمــط  ف الأجهــزة الســيادية ضــّد المواطنــ�ي

قــد  الــذي  المنظــم،  العنــف  أنمــاط  مــن 

ره المجتمــع تحــت شــعارات الحفــاظ عــى  يــرب

ــام. ــلم الع الس

 Eric( ي 
الألمــا�ف النفــس  عالــم  أمــا 

Fromme(، فقــد أصــدر كتــاب »الهــروب مــن 

الحريــة«، العــام 1491، ومــن خاللــه عــرض 

حالــة رفــض الجماهــري للحريــة والتفافهــم 

حــول قائــد يُخلصهــم مــن شــعارات الحريــة، 

رون جرائمه  ّ ينصاعــون لــه دون تــرّدد، بــل ويــرب

ف بالحقــوق المدنيــة، ول شــّك  ضــّد المطالبــ�ي

صعــود  ي 
�ف مشــغولً  كان   )Fromme( أّن  ي 

�ف

ي هــرب منهــا بعدمــا غــادر بــالده، 
النازيــة، الــىت

ي التاريــخ المعــارص أشــكال متعددة.  
وللنازيــة �ف

ي معاداة الحريات 
ظاهرة »لكن« �ن

والمساواة

ــن  ــرر م ف بالتح ــ�ي ــّد المطالب ــف ض العن

ي 
قيــود مجتمعيــة بعينهــا كان مــن الأنمــاط الــىت

ي )1938- 2018( أســتاذ 
رصدهــا د. قــدري حفــىف

ي كتابــه »العنــف 
علــم النفــس المــرصي، �ف

ــة والمجتمــع«، وقــد رصــد  ف ســلطة الدول بــ�ي

ف  ي هــذه الظاهــرة حــىت بــ�ي
د.قــدري حفــىف

ســواء  بالحريــة،  تطالــب  ي 
الــىت الجماعــات 

ــارية. ــة أو يس الي ــت ليرب كان

بظاهــرة  الظاهــرة  هــذه  فوصــف 

تتشــدق  ي 
الــىت الجماعــات  إّن  أي  )لكــن(؛ 

بالحريــة تتبعهــا بكلمــة )لكــن(، فتضــع قيــوداً 

وطــاً للحريــة، الهــدف منهــا ليــس تنظيــم  ورسث

ــا، إن تعارضــت  ــح جماحه ــا كب ــات، إنم الحري

ــك  ــهر تل ــن أش ــية، وم ــا السياس ــع مصالحه م

ف  ف الحقيقيــ�ي الشــعارات: »الحريــة للوطنيــ�ي

»الحريــة  أو  الشــعب«،  لأعــداء  حريــة  ول 

ــة  ــكار الهدام ــة لالأف ــة ول حري يف ــكار ال�ث لالأف

عالم  »العنف الممنهج يحتاج إىل توعية بقيمة المواطنة ع�ب االإ
والمنصات الثقافية وتغي�ي مناهج التعليم الدينية«



المســتوردة«، وتتبــع هــذه الشــعارات عبارات: 

ــة«،  ــة والوطني »الحفــاظ عــى الثوابــت الديني

ــة  ــات عنيف ــض ممارس ــك الرف ــع ذل ــد يتب وق

لفظيــة أو جســدية. 

ي الجماعــات الُمناديــة 
ي �ف

مــا رصــده حفــىف

بالحريــة ليــس بعيــداً عّمــا شــهدناه بأنفســنا، 

اتخــذت  ي 
الــىت التجمعــات  بعــض  داخــل 

ــان  ــا، إب ــة له ــة صف ــة والعلماني الي ــن الليرب م

ي 
ي القاهــرة، ولعــّل الحالــة الــىت

العــام 2011 �ف

ــك  ــض  تل ــذ  بع ــي نب ــدة؛ ه ي بش
ــتوقفتىف اس

ي 
اليــة  للرصاعــات  الداميــة �ف التجمعــات الليرب

ة الخالفــة الراشــدة، خاصــة حادثــة مقتــل  فــرت

ي خالــد بــن  مالــك بــن نويــرة عــى يــد  الصحــا�ب

الوليــد، ورغــم ذلــك نجــد التجمعــات نفســها 

ف  )بــدون تعميــم( تطالــب بســحق المعارضــ�ي

ف عــى السياســات  ضــ�ي مــن اليســار، أو المعرت

الأحيــان،  بعــض  ي 
�ف للســلطة  القتصاديــة 

ويســتخدم بعــض أفــراد هــذه التجمعــات 

ل  عنيفــة،  بــدللت  مفــردات  اليــة  الليرب

ي 
ــىت ــات ال ــداث والرصاع ــن الأح ــدة ع ــل ش تق

أزمــة  تتجــى  التاريــخ، وهنــا  ي 
�ف ينتقدونهــا 

ــة الحــارصف  ــر دموي ي ، وترب ي
ــا�ف ــاء الم ــذ دم نب

المتحــدث  يدركــه  ل  انفصامــي  ســياق  ي 
�ف

ي تأثــري المــوروث 
نفســه، والدللــه هنــا تكمــن �ف

ي الالوعــي. 
التاريخــي  �ف

ــة دوراً  ــة الثقافي ــب الخصوصي ــا تلع هن

ــو  ــىت ل ــف، ح ــّد المختل ــف ض ــر العن ي ي ترب
�ف

ــاً أو  ــي، فكري ــالماً، ول ينتم ــف مس كان المختل

يــة؛ فالخصوصيــة  تنظيميــاً، لأيـّـة جماعــة تكفري

الثقافيــة هنــا ترفــض الختــالف الأيديولوجــي 



أو تتســامح معــه عــى مضــض، فانتقلــت 

ــة،  الي ــة إىل الليرب ــن الأصولي بعــض العقــول م

ــج  ــري نه ــن دون تغي ــن م ــا لك ت أفكاره ّ ــري وغ

ــه. ــري نفس التفك

رغــم دعــوة هــذه التجمعــات إىل التحّرر 

ي 
وقبــول الآخــر، إل أّن المــوروث المتمثــل �ف

نظريــة المجتمعــات ذات البنيــان المرصــوص 

الرافضــة لقوالــب مختلفــة، مــا يــزال هــو 

هــا. ــب عــى تفكري الغال

مــا  ورغــم  الأمــر،  حقيقــة  لكــّن 

رصدنــاه داخــل تلــك التجمعــات، ودون 

ــد  ــا تع ــم، إل أنّه ــأ التعمي ي خط
ــوع �ف الوق

الســتثناء بالمقارنــة بالحالــة الأكــرث شــيوعاً 

الحريــات  ، وهــي رفــض  ف الجماهــري بــ�ي

تأثــري  تحــت  العنــف  يــر  وترب والمســاواة 

مــن  الديــن  ثوابــت  حمايــة  شــعارات 

الخارجيــة. المؤامــرات 

أو  المدنيــة،  الحقــوق  هنــا أصبحــت 

المتخيــل  بحســب  الشــخصية،  الحريــات 

ي 
ي بمثابــة خنجــر يســعى للطعــن �ف الشــعىب

تقديــس  أو  يــر  ترب إىل  يــؤدي  وقــد  الديــن 

العنــف.

عالقة الخصوصية الثقافية 
بمصطلح الثوابت الدينية 

عبــارة الخصوصيــة الثقافيــة قــد توحــي 

ــة  ــّن خصائــص الثقاف ــد، لك بالأعــراف والتقالي

ي المجتمعــات لهــا عــدة روافــد ومن 
الســائدة �ف

ــف  ــه الُمختل ، بتأويالت ي
ــىف ــا المــوروث الدي بينه

عليهــا، قــد تكــون بعــض التأويــالت أشــّد 

وطــأة وبعضهــا أكــرث عنفــاً، ويُعــد الُمخالــف 

ــي  ــل الجمع ــب العق ــاً، بحس ــالت مارق للتأوي

ــع. للمجتم

)الثوابــت  عبــارة  أصبحــت  هكــذا 

الثقافيــة  الخصوصيــة  مــن  جــزءاً  الدينيــة( 

شــملت  وإن  حــىت  المجتمعــات  بعــض  ي 
�ف

مــن  أخــرى  روافــد  الثقافيــة  الخصائــص 

ــت  ــة الثواب ــم أّن كلم ــد، رغ ــادات والتقالي الع

الدينيــة تداعــب المشــاعر الدينيــة إل أنّهــا 

تحمــل داخلهــا إشــكالية أخــرى؛ لأّن ثوابــت 

ي 
ــون �ف ــوا يعيش ــىت إن كان ــة، ح ــ�ث مختلف الب

وينتمــون  بــل  نفســها،  الجغرافيــة  البقعــة 

نفســها. للعقيــدة 

ــروف  ــع الظ ــري م ــت تتغ ــا أّن الثواب كم

الحياتيــة؛  والتجــارب  والزمانيــة  المكانيــة 

يعــات المالئمــة لعــدد محــدود مــن  فالت�ث

ت  ّ الية وغ�ي »انتقلت بعض العقول من االأصولية إىل اللي�ب
أفكارها لكن من دون تغي�ي نهج التفك�ي نفسه«



ي مــكان مــا، 
، �ف ف البــ�ث قبــل مئــات الســن�ي

ورة  ــرصف ــم بال ــة، ل تالئ ــا صحراوي ي جغرافي
و�ف

ي التاريــخ المعــارص، وهــذا ل يمــّس 
نســان �ف الإ

ء، بــل هــي محاولــة  ي
ي سث

قدســية الأديــان �ف

عمــال العقــل. لإ

ير  الخصوصية الثقافية وت�ب
العنف المقدس

يــر العنــف المقــدس لــه ســياقات  ترب

مختلفــة قــد تســتهدف النســاء أو الرجــال عــى 

ــة  ــّن الحلق ــاء ه ــم أّن النس ــواء، رغ ــّد الس ح

كة   الأضعــف، لكــن هنالــك  قواســم مشــرت

عنــف    فهــو  الممنهــج،  العنــف  ي 
�ف أساســية 

يســتند إىل  تقديــم القربــان انتصــاراً  للســماء، 

ف  والتطهــر أمــام المجتمــع، وغســل الــ�ث

العنــف  لهــذا قــد نجــد  بدمــاء الضحيــة؛ 

ي هــذا الســياق، خاصــة إن 
الأرسي شــائعاً �ف

ــة تتســم  كانــت الأرسة تقطــن منطقــة جغرافي

القانــون  عــى  القبيلــة  وتعلــو  بالقبليــة، 

ــع  ــذا المجتم ــراد ه ــرت أف ــث يتس ، حي ي
ــد�ف الم

ــون،  ــىي عــى الجريمــة أمــام رجــال القان القب

ــاظ  ي الحتف
ــة �ف ــن رغب ــا، لك ــالً منه ــس تنص لي

ي 
بحــّق الخصوصيــة الثقافيــة والعقائديــة الــىت

ل العقوبــة عــى الضحيــة  حفاظــاً عــى مــا  ف تــرف

الأرسة. ف  يســمونه رسث

ي 
�ف الممنهــج  العنــف  تصنيــف  يمكــن 

الخصوصيــة  تأثــري  تحــت  العربيــة  البــالد 

ي الوعــي الجمعــي عــن 
الثقافيــة، ومــا يتبــادر �ف

الثوابــت الدينيــة إىل عــدة أنمــاط:

جرائــم ضــّد نســاء العائلــة: وتشــمل 

رغــم  ف،  الــ�ث جرائــم  باســم  يعــرف  مــا 

ف  ف فــال رسث تناقــض كلمــة الجريمــة مــع الــ�ث



ــات،  ي حــّق الفتي
ــم �ف ي الجريمــة، وهــي جرائ

�ف

إثــر حكــم الأرسة عــى ســلوكهّن، وســواء ثبــت 

راً للقتــل  الظــّن أم لــم يثبــت فهــذا ليــس مــرب

يــذاء، لكــن هنــا نرصــد فحســب الجريمــة  أو الإ

ف.   تحــت غطــاء مــا يســمى بالــ�ث

جرائــم ضــّد نســاء دون صلــة قرابــة: 

وتشــمل هجمــات ضــّد فتيــات يهــددن النظــام 

العــام والثوابــت المجتمعيــة، وكان مــن أشــهر 

ــة  ي حــّق الطفل
ــه �ف تلــك الجرائــم مــا تــم ارتكاب

ــت  ي أصيب
ــىت ــفزاي(، ال ــالل يوس ــتانية )م الباكس

ي الخامســة 
ــاري، العــام 2102، وهــي �ف ــق ن بطل

ة عــى يد جماعــة طالبــان، وتّمــت الجريمة  عــ�ث

ي كانــت 
ي الحافلــة الــىت

ي نجــت منهــا مــالل �ف
الــىت

تقلهــا إىل المدرســة، كونهــا كانــت تنــادي بتعليم 

ــة وادي ســوات شــمال غــرب  ي منطق
ــات �ف الفتي

ي تســيطر عليهــا طالبــان. 
باكســتان، الــىت

ي 
�ف الســتهداف  أشــكال  أشــهر  ولعــّل 

ت مؤخراً؛  ي انتــ�ث
بعــض الــدول العربيــة، والــىت

هــو اســتهداف الفتيــات غــري المحجبــات، 

ي نهــار شــهر رمضــان، أو حــوادث 
خاصــة �ف

ي المواصــالت العامــة، وقــذف 
قــّص الشــعر �ف

هيــب الســاخر، كمــا تــّم  المــاء كنــوع مــن الرت

ــة عــى  رصــد عــدة جرائــم قــذف بمــادة كاوي

ــق،  ــض المناط ي بع
ــل �ف ــن بناطي ــات يرتدي فتي

هــا الجنــاة اعتــداء عــى المشــاعر الدينية،  اعترب

حــوادث الدفــع والصفــع تــّم رصدهــا كذلــك، 

ي حافلــة 
ومــن بينهــا حادثــة صفــع راكبــة �ف

ــة. ــا بســبب مالبســها غــري الالئق كي برت

ي تفنيــد هــذه الظاهــرة 
لعّلنــا اســتفضنا �ف

المــرأة  »متالزمــة  بعنــوان  ســابق  مقــال  ي 
�ف

ــة  ي إىل الثقاف
ــىف ــوروث الدي ــن الم ــة: م والغواي

ــة«. العام



ــي:  ع ــّق ال�ث ــة الح ــت ذريع ــم تح جرائ

ب  ب الأبنــاء، أو رصف تشــمل هــذه الجرائــم رصف

هــذه  وتشــكل  اغتصابهــّن،  أو  الزوجــات، 

ة، بســبب عــدم تجريمهــا  الجرائــم أزمــة كبــري

ي معظــم البــالد الناطقة 
ي �ف يــع العقــا�ب ي الت�ث

�ف

ي إطــار التأديــب أو 
بالعربيــة؛ كونهــا تقــع �ف

ــة.  ــة الزوجي ي الممارس
ــي �ف ع ــّق ال�ث الح

ك  ــ�ث ــة أو ال ــن المّل ــروج ع ــم الخ جرائ

ي 
بــاهلل: تتــّم بعــض تلــك الجرائــم ضــّد فــرد �ف

ــن عــى  ــد الأهــاىلي الغيوري ــة، أو عــى ي العائل

ــن، بحســب تصوراتهــم. الدي

ــراد  ــم ضــّد أف ــك الجرائ ــم تل ــد تت وق

فتتخــذ   ، ي
والجــا�ف بينهــم  قرابــة  ل صلــة 

ي 
�ف كمــا حــدث  سياســياً،  الجريمــة شــكالً 

فــودة،  د.فــرج  المــرصي  المفكــر  مقتــل 

ــى  ف ع ــ�ي ــت الأع ــة فتح ــذه الحادث ــّل ه ولع

ــد  ــة بع ــدود، خاص ــذ الح ــر تنفي ي ــة ترب أزم

ي 
أن أدىل الشــيخ محمــد الغــزاىلي بفتــواه �ف

ف ســئل الشــيخ الغزاىلي  محاكمــة القتلــة، وحــ�ي

)خريــج كليــة أصــول الديــن بالأزهــر(: مــاذا 

لــو أّن القانــون ل يعاقــب عــى الــردة؛ فهــل 

يبقــى الحــد واجــب التنفيــذ؟ فيقــول الشــيخ 

ي إقامــة حــّد الــردة 
إّن غيــاب حكــم هللا �ف

ي فــو�ف المجتمــع، وحكــم هللا ل 
يتســبب �ف

يلغيــه أحــد، وإن نفــذ آحــاد النــاس الحــّد، 

يكــون مفتتيــاً عــى الســلطة، ول عقوبــة 

ــك. ــة لذل عي رسث

جرائم ضّد دور العبادة الكنسية 
سالم  ي دار االإ

�ن
ــل  ــن خــالل عم ــوام، وم ــة أع ــل ثالث قب

عــن  المعلومــات  بعــض  جمــع  ي 
�ف ي 

ميــدا�ف

ي اســتهدفت  منــع بنــاء كنائــس 
الهجمــات الــىت

ي صعيــد مــرص، أشــار أحــد المؤيديــن لمنــع 
�ف

ــوط  ــرص إىل مخط ــد م ي صعي
ــس �ف ــاء الكنائ بن

ي هــدم 
بعنــوان »إقامــة الحجــة الباهــرة �ف

الأزهــر  لشــيخ  والقاهــرة«،  مــرص  كنائــس 

ــوري ) 0911-2811هـــ(،  ــد الدمنه الأســبق، أحم

ــام 2102،  ــوط، ع ــع المخط ــادة طب ــت إع وتّم

ــىي  ــوط الأص ــوان المخط ــل عن ــاب يحم ي كت
�ف

رقــم  عــى  الكتــاب  وقــد حصــل  نفســه، 

القوميــة  والوثائــق  الكتــب  دار  ي 
�ف إيــداع 

يــداع  اض، ورقــم الإ المرصيــة، دون أد�ف اعــرت

ون مــن الشــباب  هــو )3881\2102(، وعــّد كثــري

المتأثــر بهــذا الفكــر الكتــاب مرجعيــة أصيلــة 

يــر العنــف الممنهــج، بحســب التأويــل  لترب

الفقهــي.

الأنمــاط الســابقة ليــس جامعــة مانعــة، 

ــف  ــر العن ي ــا: ترب ــرى ومنه ــاط أخ ــاك أنم فهن

ي  ّ
ي بالد الســّنة، أو الســىف

ي ضــّد الشــيعي �ف
البــد�ف

ف عــى اعتبار  ي بــالد الشــيعة، أو ضــّد البهائيــ�ي
�ف

ــة، وكذلــك ل يمكــن  ــة غــري إبراهيمي ــا ديان أنّه

ــم تســتهدف  ــّم غــّض البــرص عــن جرائ أن يت

ميولهــم  بســبب  وإناثــاً،  ذكــوراً  الأفــراد، 

ي اعتــداء عــى 
ي يعّدهــا الجــا�ف

الجنســانية، الــىت

ــة.    ــت الديني ــة والثواب الأعــراف الثقافي



ن الخصوصية الثقافية  العنف ب�ي
وطائلة القانون

اســتهداف مواطــن لآخــر، أو التحريــض 

ضــّده، لأســباب جندريــة أو أيديولوجيــة أو 

ــاذ  ــب إنف ــف تتطل ــة عن ــة، يعــّد جريم عقائدي

ــّن  ــف، لك ــذا العن ــّد ه ــة ض ــون للحيلول القان

ــن  ــري م ي كث
ــوح �ف ــذا الوض ــت به ــور ليس الأم

ــان، فهنــاك عــدة إشــكاليات، مــن بينهــا  الأحي

ي  
يعــات الــىت ي الت�ث

مثــالً: غيــاب نــّص واضــح �ف

إنفــاذ  أو صعوبــة  الأرسي،  العنــف  تخــّص 

ــي،  واللجــوء  ــر الطائف ــة التوت ي حال
ــون �ف القان

بــدلً مــن إنفــاذ القانــون إىل الجلســات العرفية 

ف  ــ�ي ــح المتطرف ــة لصال ــي بالغلب ــد تنته ي ق
ــىت ال

ي حــالت 
الذيــن يمنعــون بنــاء كنيســة، و�ف

يــاً لكــن  ف أخــرى قــد يصبــح القانــون نفســه تميري

بشــكل نوعــي مختلــف عــن العنــف الممنهــج، 

ي 
فالقانــون مثــالً؛ ل يســمح بقتــل المرتــد �ف

غالبيــة البــالد العربيــة، لكــن قــد يمثــل المرتــد 

ــو  ــان، فه ــة ازدراء الأدي ــة بتهم ــام المحاكم أم

ــه  ــن زوجت ــرق ع ــا يســجن أو يف ــل وإنم ل يقت

ــلمة.  المس

العنــف الممنهــج أو الهيــكىي قــد يحتــاج 

عالم  إىل توعيــة بقيمــة المواطنــة مــن خــالل الإ

والمنصــات الثقافيــة وتغيــري مناهــج التعليــم 

ي 
�ف المجتمــع  اك  إرسث خــالل  ومــن  الدينيــة، 

المواطنــة،  قيمــة  تعــزز  تنمويــة  مشــاريع 

ي قــدرة القانــون عــى 
لكــّن الفيصــل ســيظّل �ف

ــة  يعي ــات ت�ث ــالل صياغ ــن خ ــف م ــذ العن نب

كافــة  عــى  للقضــاء  وإنفاذهــا  واضحــة، 

ــن  ــه م ــا يتبع ــي، وم ف المجتمع ــري أشــكال التمي

ــة الثوابــت الدينيــة أو  ر تحــت مظّل عنــف مــرب

الخصوصيــة الثقافيــة.





خوان  كيف سعت أدبيات الإ
لتشكيل عقل المرأة؟

ــرت  ــ�ث ظه ــع ع ــرن التاس ــة الق ي نهاي
�ف

ــعت  ــع، س ــالموية الطاب ــة إس ــة صحافي تجرب

إىل توثيــق حــراك المجتمــع المــرصي المحافــظ 

ي مواجهــة خطــاب 
�ف ســالمي  الإ الطابــع  ذي 

ــن  ي ــرن الع�ث ــع الق ي مطل
أ �ف ــاسث ــة الن الحداث

عــى  الحداثــة  تلــك  وتأثــري  عــام،  بشــكل 

الخطــاب الموجــه للنســاء المســلمات بشــكل 

ــاص. خ

ي 
تلــك التجربــة كانت »مجلــة المنــار« الىت

يتــم وصفهــا عــادة بأنّهــا تجريــة »إصالحيــة«؛ 

، وكلمــة  ي
ي إطــار التجديــد الديــىف

أي تقــع �ف

ــارات  ــن العب ي م
ــىف ــالح الدي ــد أو الإص التجدي

ــث  ــالمي؛ حي س اث الإ ــرت ــخ ال ي تاري
ة �ف ّ ــري المح

ــدم  ــة والتق ــد بالحداث ــة التجدي ــت كلم ارتبط

ــاً  ــت أيض ــا ارتبط ، إل أنّه ــري ــول الجماه ي عق
�ف

بمحاربــة البــدع والتصــوف ومناهضــة الحــراك 



مــن  اعتبــاره  عــى  النســوي  أو  ي 
الحقــو�ت

ــة. ــاللت البدعي الض

هاجس حقوق المرأة
ســالم  ي الإ

كانــت قضايا المــرأة وأحوالها �ف

ي تطرقــت لهــا مجلــة 
مــن أهــم المجــالت الــىت

ي تواصلــت إصداراتهــا عــى مــدار 
المنــار، والــىت

اف وتوجهــات  73 عامــاً )8981-5391( تحــت إرسث

ف  الشــيخ رشــيد رضــا )5681-5391(، وقــد أرسث

ف حســن البنــا عــى  مؤســس الإخــوان المســلم�ي

بعــض إصداراتهــا بعــد وفــاة رشــيد رضــا 

ــار«،  ــع نصــوص »المن العــام 5391، ومــن تتب

حســن  لأفــكار  الأوىل  اللبنــة  فيهــا  ســنجد 

ــة  ــع، خاص ي المجتم
ــاء �ف ــن دور النس ــا ع البن

ي 
ي بــدأت �ف

مــع ظهــور الحــركات النســوية الــىت

المطالبــة بتعليــم النســاء والأدهــى مــن ذلــك 

»عمــل المــرأة«، إذ لــم تكــن طبيعــة المجتمــع 

ــوات؛ أي  ــذه الدع ــة به ــة ومنفتح ــا مرحب ذاته

إّن مجلــة المنــار ومــن بعدهــا حســن البنــا لــم 

ــن  ــض م ــاع العري ــع أو القط ــا المجتم يتحدي

ــان مــع المجتمــع،  ــا يتماهي ــل كان مشــايخه، ب

ــدأت  ــا ب ــار بعدم ــة المن ــة مجل ــاءت تجرب ج

ي تؤصــل لحقــوق المــرأة 
تتعــاىل الأصــوات الــىت

فــت  ي أرسث
ومــن بينهــا مجلــة مــرص الفتــاة الــىت

عليهــا هنــد نوفــل وبــدأت إصداراتهــا العــام 

ــك  ــادرات الســابقة لذل ــن المب ــا م ه 2981 وغري

ات  ي تبنتهــا أمــري
كالدعــوة لتعليــم الفتيــات الــىت

ــم زوجــة  ــن حشــمت هان ــن بينه الســلطة وم

ــوي إســماعيل. الخدي

مطالــب  مــع  المنــار  مجلــة  تماهــت 

ســالم الصحيــح  تعليــم المــرأة فأكــدت أّن الإ

ي طلــب 
ف الرجــال والنســاء �ف قــد ســاوى بــ�ي

العلــم، الــذي أصبــح فريضــة عــى كل مســلم 

ي المجلــة، كان 
ومســلمة، لكــّن التيــار الأعــم �ف

ــوم  ــات عل ي اختصاص
ــرأة �ف ــم الم ــد تعلي يؤي

بيــة، واعتــرب رشــيد رضــا أّن تعليــم المــرأة  الرت

ذعان للرجــل، فال  قــد يجعلهــا متمــردة عــى الإ

ي التعليــم 
ل، فــرأى أّن المســاواة �ف ف تــالزم المــرف

ي المراحــل الأوىل مــن التعليــم، عــى 
تجــوز �ف

ــاد  ل والقتص ف ــرف ــري الم ــرأة تدب ــم الم أن تتعل

بيــة والأخــالق المســتمدة  وعلــوم الصحــة والرت

ف  ــ�ي ــط ب ــار إىل الرب ــان، وذهبــت المن مــن الأدي

مجلة  مرص الفتاة أرشفت عليها هند نوفل 
وبدأت إصداراتها العام 2981 



ف المتعلمــات،  التعليــم والنحــالل الخلقــي بــ�ي

ف عامــي 9981  ت هــذه الأفــكار مــا بــ�ي ونــ�ث

الإخــوان  جماعــة  تأســيس  قبــل  أي  و5091؛ 

ــعنا  ــود، ول يس ــة عق ــواىلي ثالث ف بح ــلم�ي المس

ف رؤيــة حســن  ســوى مالحظــة التطابــق بــ�ي

ــرأة،  ــم الم ي مســألة تعلي
ــا ورشــيد رضــا �ف البن

فيقــول البنــا: »ل حاجــة للمــرأة أن تــدرس 

ــرأة  ، ليســت الم ي
ــىث ــر عب ــوم لأن هــذا أم العل

واللغــات  العلــوم  ي 
�ف التبحــر  إىل  ي حاجــة 

�ف

ــرأة  ــب أّن الم ــن قري ــتعلم ع ــة، فس المختلف

اً، علموهــا مــا هــي بحاجــة  ل أولً وأخــري ف للمــرف

ــل«. ــة الطف ل ورعاي ف ــرف ــري الم ــو تدب ــه وه إلي

الخوف من قوة النساء
وتوّجــس الإخــوان خيفــة مــن تعليــم 

ــيد  ــل رش ــاً مث ــا تمام ــم عمله ــن ث ــرأة وم الم

رضــا، عــى اعتبــار أّن العمــل ســيكون الســبب 

ي اســتقاللية شــخصيتها، فاســتقالل 
الرئيــ�ي �ف

ــدم  ــى ع ــادرة ع ــا ق ــاً يجعله ــرأة اقتصادي الم

أو  أخــاً  أو  أبــاً  أكان  ســواء  برجــل  الرتبــاط 

ــح للمــرأة  زوجــاً، والســتقالل القتصــادي يفت

وج بــال وىلي وتتمتــع بحريــة  ف بــاب التحــرر، فتــرت

الســكن وقــد تعيــش بعيــدة عــن نطــاق الأرسة 

ــا. ي تحــد مــن حريته
ــىت ال

ــن  ــل أّن حس ي تتخي
ــىت ــإّن الآراء ال ــذا ف ل

البنــا جــاء ليقلــب الأوضــاع رأســاً عــى عقــب 

ــة الوســطية تجــاه  ــة المعتدل ي الذهني
ــر �ف ويؤث

ــاج إىل المراجعــة؛ لأّن حســن  النســاء قــد تحت

البنــا كان امتــداداً لآراء شــائعة مجتمعيــة تبنتها 

مجلــة المنــار الإصالحيــة – حســب وصــف 

ف عليهــا - مــن قبلــه، أمــا مــا جــاء بــه  القائمــ�ي

ــكار  ــك الأف ــه وضــع تل ــا يمكــن وصفــه بأنّ البن

ي هيــكل تنظيمــي وكان هــذا الهيــكل نــواة 
�ف

ي التاريــخ الحديــث 
ســالمية �ف للتنظيمــات الإ

ســالم  والمعــارص والــذي أُطلــق عليــه مجازاً الإ

، وهــي تنظيمــات عــى اختالفهــا  الســياسي

تســتند إىل فكــرة الكتائــب المنظمــة العقائدية.

ي  النســىب ي 
الحــدا�ث التغــري  مــع  لكــن 

أفــكار  وضــع  تــم  ســالمية  الإ للمجتمعــات 

ــد  ــع للنق ان، فخض ف ــري ي الم
ه �ف ــري ــا وغ ــن البن حس

ورة  والمراجعــات، كمــا أّن رؤيــة البنــا الداعيــة لرصف

وضــع ســقف لحقــوق النســاء هــي رؤيــة يتبناهــا 

قطــاع عريــض مــن الجماهــري اليــوم، وقــد تكــون 

تلــك الجماهــري بــال ميــول تنظيميــة إخوانيــة، 

ي رفض 
فالختــالف التنظيمــي مــع الإخــوان ل يعــىف

ي 
ي كافــة أفكارهــم خاصــة تلــك الــىت

الجماهــري تبــىف

وضعــت حــدوداً إســالموية لحقــوق المــرأة.

سالمية وضع أفكار  ي للمجتمعات االإ ي النس�ب
»التغ�ي الحدا�ش

ي مرمى النقد والمراجعات«
ه �ن البنا وغ�ي



االأخوات المسلمات وبناء االأرسة 
القرآنية

الإخــوان  جماعــة  أدبيــات  تعــددت 

عقــل  تشــكيل  إىل  ســعت  ي 
الــىت ف  المســلم�ي

المــرأة المســلمة – ليــس المــرأة المنضمــة 

للجماعــة فحســب – وكان مــن أهــم تلــك 

ــاء  ــاب »الأخــوات المســلمات وبن ــات كت الأدبي

الأرسة القرآنيــة« الصــادر العــام 0891 عــن دار 

ي تأسســت عــى يــد محمود شــكري 
الدعــوة الــىت

داري لالإخــوان  الرئيــس الأســبق للمكتــب الإ

مــن  والكتــاب  بالســكندرية،  ف  المســلم�ي

تأليــف محمــد عبــد الحكيــم خيــال ومحمــود 

لجماعــة  ومــؤرخ  قيــادي  الأول  الجوهــري، 

ــن  ــو م ــا الجوهــري فه ف أم الإخــوان المســلم�ي

ف  المســلم�ي الإخــوان  الأول لجماعــة  الرعيــل 

ــا مهمــة ســكرتري  والــذي أُوكل إليــه حســن البن

ف ســعى  فرقــة الأخــوات المســلمات، وحــ�ي

ــا  ــن البن ــه حس ــب ل ــري لالســتقالة، كت الجوه

ــؤول  ــري مس ــتقالة: »الجوه ــة الس ــى ورق ع

الأخــوات حــىت الممــات«، اســتهل الكتــاب 

الأخــوات  مــن  الأول  الرعيــل  »إىل  بإهــداء: 

المســلمات أول مــن حملــن عــبء التحــول 

ســالمي«. الإ الجتماعــي 

ــى إدراك  ــم ع ــة تن ــذه البداي ــل ه ولع

التحــولت الجتماعيــة  أّن  جماعــة الإخــوان 

ي وصفــت فيمــا بعــد 
ي يســعون إليهــا والــىت

الــىت

الممهــد  الطريــق  المجتمــع، هــي  بأســلمة 

 ، ف المســلم�ي لالإخــوان  الســياسي  ف  للتمكــ�ي

ــالً  ــاء دوراً هائ ــالمي للنس س ــزي الإ ــب ال ويلع

ــة الجماعــة،  ي هــذه المنظومــة حســب ذهني
�ف

ي كتابــات 
وتتطابــق هــذه الرؤيــة مــع مــا جــاء �ف

ــقيق  ــب، الش ــد قط ــة محم ــادي بالجماع القي

ي ظهــرت مــن خالل 
الأصغــر لـــسيد قطــب الــىت

ــلمون«. ــن مس ــل نح ــاب »ه كت

والجوهــري  خيــال  الكاتبــان  ويحــدد 

ي العبــارة التالية: 
فحــوى الهدف مــن كتابهمــا �ف

»نحــن نريــد الفــرد المســلم والبيــت المســلم 

ي الأوضــاع 
والشــعب المســلم حــىت نؤثــر �ف

ســالمية ودون ذلــك لــن  ونصبغهــا بالصبغــة الإ

ــي  ــالمية ه س ــة الإ ء«، والصبغ ي
ــل لأي سث نص

ــغ عــى  ــد بلي ــا يوجــد تأكي ــط الفــرس، هن مرب

ي التمكــن مــن الشــارع والثقافــة بهدف 
الرغبــة �ف

اعتــر رشــيد رضــا أّن تعليــم املــرأة قــد يجعلهــا 
ــازم املنــزل ــا ت متمــردة عــى اإلذعــان للرجــل ف



الوصــول للحكــم و الســيطرة عــى عقــول 

وري  ومشــاعر الأمــة، ولهــذا كان مــن الــرصف

كبــح جمــاح النســاء المتحــررات لأّن مطالبهــن 

ــا  ي أراده
ــىت ســالمية ال ــة الإ ــد تُعطــل الصبغ ق

ــع. ف للمجتم ــلم�ي ــوان المس الإخ

ي نــص عليهــا 
ســالمية الــىت الصبغــة الإ

جماعــة  مؤســس  بدأهــا  الكتــاب،  هــذا 

الإخــوان ونــادى بهــا عــى صفحــات مجلــة 

ــه: »ل  ــا بقول ــته لتحريره ة رئاس ــرت ي ف
ــار �ف المن

حاجــة للمــرأة أن تــدرس العلــوم لأن هــذا 

ــا  ــرصف وقته ــرأة( أن ت ــري )للم ، خ ي
ــىث ــر عب أم

ــة  ي حاج
ــرأة �ف ــت الم ــد، ليس ــع والمفي ي الناف

�ف

ي العلــوم واللغــات المختلفــة، 
إىل التبحــر �ف

ي حاجــة للدراســات الفنيــة، وليســت 
وليســت �ف

ــون،  ــة القان ي دراس
ــر �ف ــة للتبح ي حاج

ــرأة �ف الم

ل أولً  ف ــرف ــرأة للم ــب أّن الم ــن قري ــتعلم ع فس

ــو  ــه وه ــة إلي ــي بحاج ــا ه ــا م اً علّموه ــري وأخ

ــل«. ــة الطف ل ورعاي ف ــرف ــري الم تدب

نحو صبغة إسالموية
ي 

الــىت ســالمية  الإ للصبغــة  واســتكمالً 

الهجــوم  الكتــاب  شــن  الإخــوان؛  أرادهــا 

الضــاري عــى الســتقالل القتصــادي للنســاء 

ي اســتقاللية شــخصيتها 
عــى اعتبــاره الســبب �ف

المــرأة  فاســتقالل  الرجــل،  مــع  لتتســاوى 

اقتصاديــاً يجعلهــا ل تحتــاج لمــن يتكفــل بهــا، 

وج بال وىلي  ف كمــا يفتــح للمــرأة باب التحــرر، فتــرت

ــدة  ــش بعي ــد تعي ــة الســكن وق ــع بحري وتتمت

ي تحــّد مــن حريتهــا؛ أي 
عــن نطــاق الأرسة الــىت

ع  ف ــرف ــون ل ــوا يرّوج ف كان ــلم�ي ــوان المس إّن الإخ

ــوا  ع ف ــن النســاء ليرف ــة ع الســتقاللية القتصادي

ــا. ــا حريته عنه

كتــاب »الأخــوات المســلمات« كان قائمــاً 

ي ســتعيد 
وموجهــاً إىل المــرأة المســلمة الــىت

بحجابهــا  للمجتمــع  ســالمية  الإ الصبغــة 

ل وعــدم  ف ــرف ي الم
ــا �ف ــا ومكوثه ــا لزوجه وطاعته

ــة  ي التعليــم، ولأّن المــرأة هــي مربي
تبحرهــا �ف

الأجيــال، فــكان عــى الكتــاب التطــرق لمفهوم 

عقــول  ي 
�ف الأم  ستغرســه  الــذي  الوطــن 

ــاك مفهــوم  ــن هن ــم يك ونفــوس أولدهــا، ول

هنــاك  كانــت  بــل  الإخــوان  لــدى  للوطــن 

ــا انتقــد  ســالم«، وهن فلســفة »ل وطــن إل الإ

كتــاب الأخــوات المســلمات مفهــوم الوطنيــة 

ي البيئــة 
ي العبــارة التاليــة: »للمــرة الأوىل �ف

�ف

ــة  ســالمية نجــد كالمــاً عــن الوطــن والوطني الإ

ي الــذي 
وحــب الوطــن بالمعــىف المــادي الوثــىف

ي الحديــث والــذي يقوم  ي الفكــر الأورو�ب
شــاع �ف

عــى التعصــب لمســاحة محدودة مــن الأرض، 

ســالمية«. ــالد الإ ــت وحــدة الب ــة مزق فالوطني

وهــو نفــس الفكــر الــذي روج لــه رشــيد 

رضــا قبــل ســنوات مــن تأســيس الجماعــة، 

ي 
ــىت ــية ال ــة الجنس ــة بالعصبي ــف الوطني فوص

ــا بعــد أّن  ــن، ســنجد فيم ــة الدي مات تســعى لإ

ســالم قبــل الوطــن«، خرجــت  فلســفة »الإ

عــن أوســاط الجماعــة وأصبحــت فكــرة رائجــة 



ى  مجتمعّيــاً، ومــن هنــا كانــت الخطــورة الكــرب

وهــي أّن فلســفة وأفكار الجماعــة لم تعد حكراً 

ف للتنظيــم، وهنــا يعــود الفضــل  عــى المنتمــ�ي

ي 
ــىت ــع ال ــالمية للمجتم س ــة الإ ــة الصبغ لنظري

ي 
انتهجتهــا القيــادات، كمــا اســتفاض الكتــاب �ف

ي مــرص بانتقــاد 
انتقــاده لحركــة تحريــر المــرأة �ف

ي 
ــه �ف الشــيخ رفاعــة رافــع الطهطــاوي لمــا كتب

ــز(،  ــص باري ي تلخي
ــز �ف بري ــص الإ ــاب )تخلي كت

ي باريــس أثناء 
والــذي لخــص فيــه مشــاهداته �ف

البعثــة الدراســية عــى مــدار خمــس ســنوات، 

ي والأديــب 
ثــم انتقــل الهجــوم إىل القــا�ف

، الــذي أطلــق دعــوة لإصــالح  ف قاســم أمــ�ي

ي مــرص مــن خــالل كتابيــه 
وضــع المــرأة �ف

ــدة(  ــرأة الجدي ــرأة( 9981 م و)الم ــر الم )تحري

ــلمات  ــوات المس ــاب الأخ ي كت
ــاء �ف 1091م، وج

ف أعــد مؤامــرة ضــد النســاء  أن قاســم أمــ�ي

ــلمات. المس

ي الرموز
الطعن �ن

كمــا اتهــّم مؤلفــا الكتــاب، الدكتــور 

ــة  الي ي الليرب ــأ�ب ــب ب أحمــد لطفــي الســيد الُملّق

جامعــة  رئاســة  وتــوىل  والــذي  المرصيــة 

ــه قــاد دعــوة لتدمــري  القاهــرة 5291- 1491، بأن

، ويســتهجن  ف المــرأة إىل جانــب قاســم أمــ�ي

ورة تعليــم  الكتــاب دعــوة لطفــي الســيد لــرصف

المــرأة دون انتظــار اســتفتاء مــن الــرأي العام، 

ف مــا  وهنــا تســتنكر جماعــة الإخــوان المســلم�ي

ــة  ــرأة ملكي ت الم ــرب ــة اعت ــه؛ أي إّن الجماع قال

حقوقهــا  عــى  الســتفتاء  يتــم  مجتمعيــة 

ف  الأساســية ممــا رســخ لخلــط المفاهيــم مــا بــ�ي

ف ديكتاتوريــة  الديمقراطيــة بالتصويــت ومــا بــ�ي

ــع  ــى قم ــة ع ــت الأغلبي ــإن صّوت ــة، ف الأغلبي

حــق أســاسي فهــذا ل يُعــد نموذجــاً ديمقراطيــاً 

ــة، وهــي القيــم  ــة العددي ــل اســتقواء للغلب ب

ي حاولــت الجماعــة تمريرهــا طيلــة عملهــا 
الــىت

ــى  ــى أع ــا ع ــد حصوله ــىت بع ــياسي وح الس

لمانيــة إبــان  ي انتخابــات 1102 الرب
نســبة مقاعــد �ف

ــدى  ــد الموجــه له ــا النق ــة، أم ــورة المرصي الث

ي المــرصي 
شــعراوي مؤسســة التحــاد النســا�أ

ــاً أدبيــاً  ي الكتــاب فانصــب عــى إنشــائها نادي
�ف

وتــراءى لالإخــوان أن شــعراوي تحمــل أوزار 

ــا. ضالله

أمــا دريــة شــفيق فقــد نالــت جرعــة نقــد 

لذعــة ل بــأس بهــا، خاصــة وأنّهــا ســافرت 

درية شفيق



دون  فرنســا  مــن  الدكتــوراة  درجــة  لنيــل 

محــرم، فكيــف تســّول لهــا نفســها أن تحصــل 

ي الفلســفة مــن جامعــة 
عــى درجــة الدكتــوراة �ف

الســوربون رغــم أّن رســالة الدكتــوراة الخاصــة 

يعــة  ال�ث ي 
�ف )المــرأة  عنــوان  حملــت  بهــا 

ثبــات تكريم  ي ســعت فيهــا لإ
ســالمية(، والــىت الإ

ــا  ــفيق ذاته ــة ش ــة للنســاء؛ أي أن دري يع ال�ث

ــن  ــالمية لك س ــوية الإ ــة النس ــن مدرس ــت م كان

ــتد  ــا، واش ــة نظره ــن وجه ــة م ــراءة حداثي بق

الهجــوم عليهــا كونهــا أسســت حــزب النيــل، 

اع  ي القــرت
والــذي كان ينــادي بحــق المــرأة �ف

لمــان وإلغــاء تعــدد الزوجــات  ودخــول الرب

ف  بــ�ي الشــائع  الشــفهي  الطــالق  وتقييــد 

ــاب أوزار  ــع الكت ــّم وض ة، ث ــري ــات الفق الطبق

ف والداعيــات لتحــرر المــرأة  حربــه ضــد الداعــ�ي

اك  ــاب ليحــذر مــن اشــرت ــم عــاد الكت ــاً ث جانب

ــار  ــى اعتب ــورة ع ــأي ص ــم ب ي الحك
ــاء �ف النس

ســالمية،  يعــة الإ ــروح ال�ث أن ذلــك مخالــف ل

ســالم مســاواة أدبيــة  ي الإ
حيــث إّن المســاواة �ف

ي مجــال 
ومعنويــة وليســت حســية ماديــة �ف

الحقــوق والواجبــات.

الحجاب السياسي
قضيــة الحجــاب لــدى جماعــة الإخــوان 

ف قضيــة سياســية بالمقــام الأول،  المســلم�ي

فمــن خاللهــا يؤكــد الإخــوان عــى نظريــة 

ســالمية وحجــاب النســاء بالنســبة  الصبغــة الإ

ــد  ــية للتأكي ــات الأساس ــن المقوم ــة م للجماع

عــى إســالمية المجتمــع برضــاه كامــالً، الدعــوة 

للحجــاب والحتجــاب معــاً بــدأت منــذ الرعيــل 

الأول وحــىت نشــوء ظاهــرة الدعــاة الجــدد 

ي الألفيــة الثالثــة والذيــن ارتــدوا المالبــس 
�ف

ــالمي  س ــزي الإ ــاء بال ــوا النس ــة وطالب العرصي

ــي. ع ال�ث

ف الرعيــل الأول والدعــاة الجــدد  ومــا بــ�ي

يمكننــا رصــد عــدد مــن الأدبيــات الداعيــة 

أدبيــات  مــن  ُيعــد  كتــاب  ي 
�ف للحجــاب، 

ف مــن خــارج التنظيــم لجــأت  الجماعــة وكتابــ�ي

ــاب  ــوة للحج ــبيل الدع ي س
ــة �ف ــا الجماع إليهم

الســياسي لكــن بأســلوب التقيــة الدينيــة؛ كتاب 

»هلــم نخــرج مــن ظلمــات التيــة«، بقلــم 

ــن  ــاة تؤم ــاب »إىل كل فت ــب، وكت ــد قط محم

بــاهلل« للشــيخ محمــد ســعيد البوطــي وكتــاب 

نــارص  للشــيخ  المســلمة«  المــرأة  »جلبــاب 

. ي
ــا�ف الألب

مــن  نخــرج  »هلــم  كتــاب  ي 
�ف جــاء 

ظلمــات التيــة«، أّن الدعــوة تتعجــل الصــدام 

مــع الســلطة وتتعجــل طلــب الحكــم وأن 

ي سعت إىل تشكيل عقل المرأة 
»تعددت أدبيات االإخوان ال�ت

المسلمة ال المنضمة للجماعة فحسب«



وأّن  الســتضعاف،  ة  فــرت ي 
�ف يجــوز  ل  هــذا 

ــاس  ــد الن ــد أن ينصــب عــى تجني ف ل ب كــري الرت

ليتباهــى  إل هللا،  إلــه  ل  لقضيــة  أنفســهم 

ــا  ــاء م ــاب النس ــرة حج ــار ظاه ــب بانتش الكات

ي دلــت عــى انتشــار الدعــوة 
ف الفنانــات الــىت بــ�ي

ســالمي. وع الإ ورســخت للمــ�ث

ــوان  ــاهلل« هــو عن ــن ب ــاة تؤم »إىل كل فت

الإخــوان  جماعــة  إليــه  تشــري  آخــر  كتــاب 

ــعيد  ــد س ــيخ محم ــف الش ــن تألي ــان، م بالبن

والشــيخ   ،3791 العــام  البوطــي  رمضــان 

بــل كان  البوطــي ل يُعــد إخوانيــاً تنظيميــاً 

يعــة  ف عميــداً لكليــة ال�ث أزهــري الدراســة وُعــ�ي

ي وقــت لحــق، وُعــرف عنــه تأييــد 
ي دمشــق �ف

�ف

الرئيــس الســوري بشــار الأســد، حــىت تعــرض 

لالغتيــال العــام 3102.

ورة الحجاب  ركــز كتــاب البوطي عــى رصف

والحتجــاب مــع التشــديد عــى أن هللا ابتــى 

ــرأة هــي المســؤولة عــن  ــة والم الرجــال بالفتن

الإخــون  جماعــة  اســتندت  الرجــال.  فتنــة 

ي حقبــة 
ي مــرص إىل هــذا الكتــاب �ف

ف �ف المســلم�ي

الســبعينيات ليؤازرهــم عــى نــ�ث الدعــوة 

تهــا الجماعــة مدخــالً  ي اعترب
الــىت بالحجــاب 

ــة أي  ــة المجتمعي ــة عــى الثقاف لبســط الهيمن

ــم  ــذي ت ــاب ال ــو الكت ــع، وه ــلمة المجتم أس

ــة  ــب جامع ــة الط ــات كلي ــى طالب ــه ع توزيع

القاهــرة حســب شــهادة عصــام العريــان، 

ــام  ــجلة الع ــدوة مس ي ن
ــة �ف ــادي بالجماع القي

كليــة الطــب  بأنّــه دخــل  2102 قــال فيهــا، 

ــة  ــوى طالب ــاك س ــن هن ــم تك ــام 0791 ول الع

ــة. ــة بالدفع ــدة محجب واح

تمــارس  بــدأت  ف  حــ�ي الجماعــة  إّن 

ســالمي والدعــوي انتــ�ث الحجاب  نشــاطها الإ

هــو  يفعلونــه  كانــوا  مــا  وكل  إكــراه،  دون 

توزيــع منشــورات وكتيبــات مثــل كتيــب )إىل 

ــدأت  ــا ب ــن بعده ــاهلل( وم ــن ب ــاة تؤم كل فت

ي توفــري »ُطــرح« تصلــح 
الجماعــة تفكــر �ف

للحجــاب، فتعاملــوا مــع مصانــع بعينهــا 

ي بورســعيد بعــد 
المنطقــة الحــرة �ف ومــع 

تكفــي  احتياجــات  لتوفــري   ،3791 العــام 

ي الحجــاب حينهــا، حيــث 
الفتيــات الراغبــات �ف

ة، وتــم  إّن أزيــاء المحجبــات لــم تكــن منتــ�ث

ــم  ــذا ل ــة، وهك ــع الحجــاب بســعر التكلف بي

ثلــث  يمــِض ســوى 5 ســنوات وتحجبــت 

ــذا  ــاع، وهك قن ء بالإ ي
ــة وكل سث ــالت الكلي زمي

ة الحكــم مــع تحجيــب  بــدأت الجماعــة مســري

النســاء«.

أمــا كتــاب »جلبــاب المــرأة المســلمة 

 ، ي
ي القــرآن والســنة« للشــيح نــارص الألبــا�ف

�ف

ســالمية  ــس الأعــى للجامعــة الإ عضــو للمجل

5791 فــكان مــن  بالمدينــة المنــورة العــام 

ي لجــأت إليهــا الجماعــة، 
أهــم الدراســات الــىت

الجماعــة قــد تســتند إىل  أّن  وهنــا نالحــظ 

ــدم  ــا تخ ــم طالم ــارج التنظي ــن خ ــات م كتاب

. قضيــة الحجــاب الســياسي



الوسطية المقّنعة

المــرأة  »جلبــاب  ي 
الألبــا�ف كتــاب 

عنــوان  يحمــل  أصلــه  ي 
�ف كان  المســلمة« 

ي طبعتــه الأوىل، 
»حجــاب المــرأة المســلمة« �ف

ي ســبب تغيــري الســم 
وهنــا يفــ� الألبــا�ف

كل  وليــس  كل جلبــاب حجــاب  إّن  فيقــول 

ــن  ــام اب م ــهد بالإ ــم استش ــا؛ ث ــاب جلباب حج

عنــد  الجالبيــب  »آيــة  قــال  الــذي  تيميــة 

ــد  ــاب عن ــة الحج ــاكن، وآي ــن المس وز م ــرب ال

الســبب  ولهــذا  المســاكن«،  ي 
�ف المخاطبــة 

ي بعــد استشــهاده 
ح قلــب الشــيخ الألبــا�ف انــ�ث

ــاب  ــه )جلب ــمى كتاب ــة فأس ــن تيمي ــات اب بكلم

المــرأة المســلمة(، وهكــذا أصبحــت الوســطية 

ي يــروج لهــا بعــض الأخــوات هــي ارتــداء 
الــىت

الجلبــاب بــدلً مــن تغطيــة الوجــه الــذيُ يعــد 

غلــواً، وبالعــودة لمتابعــة الأزيــاء الرائجــة 

ي مطلــع الألفيــة الثالثــة ســنجد 
للحجــاب �ف

ي 
ي »�ف

انتشــار مــا يعرف باســم »الــزي الباكســتا�ف

الأســواق المرصيــة، وهــو عبــارة عــن جلبــاب 

قصــري ترتديــه النســاء عــى البنطــال وقــد 

ي الضواحــي 
ــره مــن خــالل متاجــر �ف ــم تدوي ت

ــاب  ــة للحج ــوة الجماع ــزت دع ــة، إذ رك الراقي

ــطة  ــة ومتوس ــة نخبوي ــات مجتمعي ــى طبق ع

عليــا، وتــم توفــري حجــاب متأنــق عــرصي 

ي تديرهــا 
ــىت ــن ال ــات التدي كجــزء مــن اقتصادي

الجماعــة.

الحجــاب والجلبــاب أكــرث مــن مجــرد 

وواجهــة  رمزيــة  فيــه  بــل  للتقــوى  دعــوى 

ســالمية  الإ والدولــة  ســالمي  الإ للمجتمــع 

وقامــت  لحكمهــا،  يســعون  ي 
الــىت الدينيــة 

ــم  ــك المفاهي ــويق تل ــج وتس وي ــة برت الجماع

مــرص  عــرش  اقتناصهــم  للحظــة  تمهيــداً 

المجلببــة. المحجبــة 

ــال  ــوان ح ــر الإخ ــن يضط ــا ل ــن هن وم

وصولهــم للحكــم لفــرض الحجــاب كمــا فعــل 

ي بــالده، ويصبــح الحجــاب اختيــار 
ي �ف

الخميــىف

وســيلة  كان  فالحجــاب  ســالمية،  الإ مــرص 

ــر  ــم ل تُق ي ل
ــىت الإخــوان لمواجهــة الســلطة ال

اً وتركتــه لالأعــراف المجتمعيــة،  الحجــاب جــرب

ف  وهــو مــا دفــع نــواب الإخــوان المســلم�ي

اح  باقــرت  6002 العــام  المــرصي  لمــان  الرب ي 
�ف

احــاً  فــرض الحجــاب ومنــع النقــاب، وكان اقرت

شــفهياً حينهــا خــارج أروقــة مجلــس النــواب، 

وكان ذلــك دليــالً عــى أّن الجماعــة تعــرف 

ــا تتجــى  ي مناطحــة الســلطة، وهن
حدودهــا �ف

ي 
ــىت ــة أو ال ــب المهادن ــد قط ــفة محم ــا فلس لن

ي سعت إىل تشكيل عقل المرأة 
»تعددت أدبيات االإخوان ال�ت

المسلمة ال المنضمة للجماعة فحسب«



بــات الناعمــة مــن خــالل الحشــد  تســدد الرصف

ْت الجماعــة الحجــاب  ــرب ــا اعت المجتمعــي، كم

طلــب  يفــ�  وهــذا  تمامــاً  سياســّياً  رمــزاً 

ي 
الجماعــة لفــرض الحجــاب عــى نســاء مــرص �ف

عهــد الرئيــس جمــال عبد النــارص العــام 3591 

أثنــاء المفاوضــات مــع الضبــاط الأحــرار عــى 

كعكــة الســلطة، لهــذا تعتــرب جماعــة الإخــوان 

ي بعــض الطبقــات 
ظاهــرة خلــع الحجــاب �ف

وس ضــد مــا  الجتماعيــة بمثابــة الحــرب الــرصف

ــم إنجــازه عــرب عقــود. ت

الكتائب النسائية وسنوات 
التأسيس

حقــوق  مظلــة  تحــت  تقــع  النســوية 

نســان بشــكل عام وليــس التصنيــف الجندري  الإ

فحســب، فحقــوق المــرأة ليســت حقوقــاً فئويــة 

ســالمية، وقــد  كمــا تــروج بعــض الجماعــات الإ

ف  تفتــق ذهــن مؤســس جماعــة الإخوان المســلم�ي

ي مطلــع القــرن 
ي النســوي �ف

أن الحــراك الحقــو�ت

ــكار  ــط بإن ــس فق ــه لي ــد أن يُواج ــن ل ب ي الع�ث

بتقديــم  ولكــن  عليــه  والهجــوم  الخطــاب 

نســوية مضــادة، حــىت وإن لــم يســتخدم البنــا 

ي 
ي زمانــه، فــال نســوية �ف

مصطلــح النســوية �ف

ســالم حســب الإخــوان وإنمــا هنــاك حقــوق  الإ

عيــة غــري مســموح بتجاوزهــا، فحقــوق المرأة  رسث

ــا والأخــوات المســلمات يســتند إىل  ــر البن ي فك
�ف

ــا  له ف ي مرف
ــر �ف ي تق

ــىت ــرة ال ــرأة الجوه ــفة الم فلس

ي مملكتهــا تمــارس وظيفتهــا الطبيعيــة 
مكرمــة �ف

ــة وأم. كزوج

لهــذا وبعــد خمســة أعــوام مــن تأســيس 

ي العــام 3391، شــّكل حســن 
الجماعــة؛ أي �ف

ــا أســماه فرقــة الأخــوات المســلمات،  ــا م البن

ــع  ــة وض ــج الفرق ــى نه ــيطرة ع ــاً للس وإمعان

ــو  ــة ه ي الالئح
ــاء �ف ــا ج ــم م ــة، أه ــا لئح له

ســالم  تعهــد المســلمة بالتمســك بــآداب الإ

ونــ�ث الفضيلــة وتظــل رئاســة الفرقــة لمنصب 

مرشــد الإخــوان، وحــرص أن يكــون البنــا رئيســاً 

لهــا،  اً  للفرقــة ومحمــود الجوهــري ســكرتري

وهــذا بدافــع ممارســة القوامــة مــن ذكــور 

ــى نســائه. ــة ع الجماع

ــة  ــي لبيب ــم ه ــة للقس ــت أول رئيس وكان

ي بــدأت مهمتهــا بكتابــة رســالة 
أحمــد والــىت

تعاليــم  نــ�ث  ورة  رصف فيهــا  ورد  لالأخــوات 

لبيبة أحمد 



ي نفــس الفتــاة 
ســالم، وبــث آدابــه ومبادئــه �ف الإ

ــح أّن  ــا يتض ــلمة، وهن ــلمة والأرسة المس المس

مهمــة الجنــاح النســوي لــم يكــن حقوقيــاً بــل 

كان عقائديــاً.

ســالمية« هــو نقطــة  »نــ�ث الفضيلــة الإ

هيــب مــن  ي خطــاب الأخــوات للرت
الرتــكاز �ف

الحــراك النســوي عــى اعتبــار أّن النســوية 

ســالم  الإ لهــدم  يهــدف  ي  تغريــىب مخطــط 

ــاً  ــالم معلق س ــح الإ ــرأة، فأصب ــالل الم ــن خ م

ــن  ي يهدم
ــال�ت ــاب النســاء المســلمات، ال ي رق

�ف

ــا ارتفعــت ســقف مطالبهــن؛ أي  ســالم كلم الإ

إّن الأخــوات رّوجــن لخطــاب الذنــب لكبــح 

جمــاح الحــراك النســوي، هــذا التنظيــم انبثق 

ي مــن 
مــن الجماعــة كمــا انبثــق التحــاد النســا�أ

ف  داخــل حــزب الوفــد 3291 عمــالً بمبــدأ العــ�ي

ي كان 
، لكــن التنظيــم النســوي الإخــوا�ف ف بالعــ�ي

ــة،  ــل الجماع ــن داخ ــائية م ــة نس ــبه بكتيب أش

ي أســماء أعــالم الأخــوات 
ــا النظــر �ف وإن تمعن

ــه مــن  المســلمات ســنجدهن عــدداً ل بــأس ب

ــم. ــادات أو كريماته ــات القي زوج

قطــب،  أمينــة  المثــال:  ســبيل  عــى 

شــقيقة ســيد قطب، زوجــة القيــادي بالجماعة 

ي، حميــدة قطب شــقيقة ســيد  كمــال الســنانري

»الجماعة قد تستند إىل كتابات من خارج التنظيم طالما 
» تخدم قضية الحجاب السياسي

ة  قطــب الصغــرى، نعيمــة خطــاب الشــهري

ي  الهضيــىب ي زوجــة حســن  الهضيــىب بنعيمــة 

ي للجماعــة، والــذي تــوىل 
المرشــد العــام الثــا�ف

ــام 1591. ــه الع مهمت

لالأخــوات  الأساســية  الأدوار  انصبــت 

الجتماعيــة  والنشــاطات  الدعــوة  عــى 

منظومــة  تأســيس  بالأحــرى  أو  الصحيــة، 

ي غــاب 
ي المناطــق الجغرافيــة الــىت

موازيــة �ف

عنهــا الهتمــام بالحكومــي، لكــن تلــك الأدوار 

ي وقــت 
اتيجياً حركيــاً �ف اتخــذت بُعــداً اســرت

ــر  ــلطة، ونذك ــع الس ــة م ــات الرصيح المواجه

ــت دور  ي لعب
ــىت ــب وال ــدة قط ــالً دور حمي مث

ف واحــدة مــن أهــم أعــالم  همــزة الوصــل بــ�ي

ي 
�ف قطــب  وســيد  الغــزاىلي  زينــب  الجماعــة 

ــد  ، وق ي
ــا�ف ــرن الم ــتينيات الق ي س

ــه �ف محبس

كتبــت حميــدة مذكراتهــا مــن خــالل مجموعــة 

قصصيــة العــام 8691 أهدتهــا إىل شــقيقها 

أحــراش  ي 
�ف »رحلــة  وأســمتها  قطــب  ســيد 

الليــل«.

كان اســم زينــب الغــزاىلي كذلــك مــن 

عــى  ترديدهــا  يتــم  ي 
الــىت الأســماء  أكــرث 

للمســلمات  الحســنة  القــدوة  أنّهــا  اعتبــار 

الحريصــات عــى التمســك بدينهــا، خاصــة 



ــا خدمــت الدعــوة بعدمــا أعلنــت توبتهــا  وأنّه

ي أسســته 
ي الــىت

وانشــقاقها عــن التحــاد النســا�أ

هــدى شــعراوي، كانــت هــذه روايــة الأخــوات 

قــن مجتمــع الطبقــات  ي اخرت
المســلمات الــال�ت

الوســطى والميســورة، زينــب الغــزاىلي هــي 

ف  ــة الإخــوان المســلم�ي ــوز جماع ــن أهــم رم م

ي فقــط، وكتابهــا أيــام 
وليــس لجناحهــا النســا�أ

ــة  ــة والتقي ــة المظلومي ــب بلغ ي كت
ــا�ت ــن حي م

ي مذكراتهــا مــا يذكــر عــن 
الإخوانيــة، ولــم يــرد �ف

ام بالدعــوة وهكــذا  ف حقــوق المــرأة ســوى اللــرت

ــالمية.  ــة إس ــوية أصولي ــزاىلي لنس ــت الغ أسس

ف شــذرات كتابهــا تقــول: »فنحــن  ومــن بــ�ي

ملزمــون بإقامــة كل الأوامــر والنواهــي الــواردة 

ســالمية  ي داخــل دائرتنــا الإ
ي الكتــاب والســنة �ف

�ف

ــى  ــع ع ــا المباي مامن ــا لإ ــة علين ــة واجب والطاع

ي موضــع آخــر 
أن إقامــة الحــدود مؤجلــة«، و�ف

القائــم  الحكــم  أّن  نعتقــد  »نحــن  تقــول: 

حكــم جاهــىي يجــب أن يــزول ل بالحديــد 

والنــار وإنمــا بوجــود قاعــدة إســالمية عريضــة 

ل بــد أن نخرجكــم أولً مــن الجاهليــة«، وهنــا 

تتفــق رؤيــة الغــزاىلي مــع رؤيــة محمــد قطــب 

الــذي تــراءى لــه أن هزيمــة الســلطة هــي بنــاء 

ــة. يع ــق ال�ث ــب بتطبي ــع يطال مجتم

هنــا كانــت قيمــة زينــب الغــزاىلي لالإخوان 

الصحابيــات  دور  تتقمــص  كانــت  حيــث 

ــت  ي كان
ــىت ــائلها، وال ي رس

ــاد �ف ــات للجه الداعي

ــة  ف نســوي حقيقــي، فقضي ــدة عــن تمكــ�ي بعي

ــة. ــة ل حقوقي ــة دعوي ــل الجماع ــرأة داخ الم





ن  يعية ب�ي مبادرات المساواة الت�ش
: كيف يتم تصويرها  ن الجنس�ي

كأحكام طغيان؟

الطغيــان هــو صفــة تنكيــل الســلطة أو 

ــاذا إن  ــن م ــه، لك ــن وحقوق ــون بالمواط القان

ه  ي التســلط عــى غــري
تمســك المواطــن بحقــه �ف

، وعــّد هــذا التــرصف حقــاً  ف مــن المواطنــ�ي

ــب  ــة، بموج عي ــية وال�ث ــه الأساس ــن حقوق م

ــة. ــق الأفضلي ــه ح ــذي منح ــون ال القان

هنــا يتولــّد لــدى هــذا المواطن الشــعور 

ه انتقــاص لحقــه،  بــأّن منــح الحقــوق لغــري

أّن أي مســاٍع  لــه  اءى  واعتــداء عليــه، فيــرت

يعــي  ف الت�ث للمســاواة أو الحــد مــن التميــري

ــون عــى  ــان للســلطة والقان ــة طغي هــو بمثاب

ســيكولوجية  فتصبــح  الشــخصية،  حقوقــه 



ي 
ــة �ف ــن نابعــة مــن الرغب رفــض حقــوق الآخري

ــم. ــلط عليه التس

ــك، رد فعــل  ــة عــى ذل ــرز الأمثل مــن أب

ــى  ــدة ع ــات المتح ي الولي
ــض �ف ــياد البي الأس

ي أصدرهــا الرئيــس 
ــر العبيــد الــىت وثيقــة تحري

ي العــام 3681، 
الأمريــ�ي أبراهــام لنكولــن �ف

ي حــق ُمالك 
عــالن بالطغيــان �ف حيــث ُوصــف الإ

العبيــد؛ فأصبــح اســتعباد الآخريــن حقــاً مــن 

ــة،  ــة منطقي ــك مغالط ــان، وتل نس ــوق الإ حق

عــى  التســلط  ي 
تعــىف ل  نســان  الإ فحقــوق 

ــراً  ــلط أم ــذا التس ــىت وإن كان ه ــن، ح الآخري

يعــات  ؛ ولهــذا نجــد أّن الت�ث ف ه القوانــ�ي ف تجــري

حــىت  مســتمر  تعديــل  حالــة  ي 
�ف القانونيــة 

هــا وليــس مــن  ي حارصف
تواكــب تطــور الأمــم �ف

ــا. ــع ماضيه ــي م ــل التماه أج

إسقاط صفة الطغيان عىل 
مبادرات العدالة

إن نشــأ المواطــن عــى مبــدأ الأفضليــة 

ف لأســباب  ه مــن المواطنــ�ي القانونيــة عــى غــري

ــاً  ه حق ــرى التســلط عــى غــري ــة، ي ــة أو ديني وطني

اض عليه، ويرى المســاواة  مكتســباً ل يجــوز العــرت

يعــي. ــان الت�ث ــة الطغي ــوارق بمثاب ــل الف أو تقلي

وعــى نفــس الشــاكلة، كلمــا تــم تعديــل 

عــام  المئــة  مــدار  عــى  أ  ف مجــرت يعــي  ت�ث

ي قانــون الأحوال الشــخصية والأرسة 
الماضيــة �ف

ي البــالد العربيــة، بغــرض تقليــل الفــوارق 
�ف

ف النســاء والرجــال، ُوصفــت  يعيــة بــ�ي الت�ث

ممارســات  بأنهــا  الحقوقيــة  التعديــالت 

طاغوتيــة؛ أي مســتمدة مــن الطاغــوت حســب 

الجماعــات  تطوعــه  الــذي  ي 
القــرآ�ف اللفــظ 

ي خطابهــا.
الأصوليــة �ف

وتســتند هــذه المغالطــات المنطقيــة إىل 

إقنــاع الجماهــري بــأن حقــوق النســاء انتقــاص 

ي 
ــىت ــادرات ال ف المب ــ�ي ــن ب ــوق الرجــال، وم لحق

ي 
توصــف بالطاغوتيــة، مبادرة وجــوب الطالق �ف

. ي ، أي إلغــاء الطــالق الغيــا�ب ف حضــور الزوجــ�ي

ي من منظور  الطالق الغيا�ب
المساواة

عــى  غريبــاً  ليــس  ي  الغيــا�ب الطــالق 

ي أقــرت 
ي البــالد الــىت

بلــدان العالــم، بــل يتــم �ف

ي 
ف الأزواج والزوجــات �ف المســاواة التامــة بــ�ي

ــدون  ي ب
ــد�ف ــالق الم ــى الط ــول ع ــق الحص ح

ــون،  ــام القان ــر أم ــى الآخ ــا ع ــة أحدهم ولي

ي ليــس غريبــاً عــى الوليــات  فالطــالق الغيــا�ب

ي قانون االأحوال الشخصية 
أ �ن ن يعي مج�ت »كلما تم تعديل ت�ش

عربياً ُوصف بأنه ممارسة طاغوتية«



المتحــدة )عــى ســبيل المثــال ل الحــرص(، 

Divorce in absen� ي هــذه الحالة بــ
ـويُعــرف �ف

.  tia

ي هــذه الحالــة 
ي �ف فلســفة الطــالق الغيــا�ب

ي عــن حــق 
ــون المــد�ف ــاع القان قائمــة عــى دف

)الزوجــة(  المواطنــة  أو  )الــزوج(  المواطــن 

ــب  ــة تغي ي حال
ــزواج �ف ــد ال ــن عق ــرر م ي التح

�ف

ي حالــة هجــر أحــد 
أحــد أطــراف الزيجــة، أي �ف

ف لالآخــر، وهــو مــا ُيعــرف بالهجــر  الزوجــ�ي

الصامــت، مــع عــدم القــدرة عــى الســتدلل 

ــا. ــه أو عنوانه ــى عنوان ع

الــزوج  لحمايــة  القانــون   هنــا وجــد 

مــن  المســاواة(  قــدم  )عــى  الزوجــة  أو 

عقــد  ي 
�ف الحتبــاس  عــى  تبــة  المرت الآثــار 

زواج غــري قائــم، ويصبــح اللجــوء للقانــون 

ــة  ــة مبهم ــن زيج ــرر م ــة التح ــاء بمثاب والقض

ف  المعالــم؛ فالقانــون ُوجــد لحمايــة المواطنــ�ي

والمواطنــات عــى حــد ســواء، فيصبــح الطالق 

ف الــزوج والزوجــة  ي أداة مســاواة بــ�ي الغيــا�ب

وليــس أداة تفــوق لطــرف ضــد آخــر.

ليســت  يعيــة  الت�ث الفلســفة  تلــك 

قــاً،  قــارصة عــى الغــرب، فــإن اتجهنــا رسث

ــى  ق الأق ــ�ث ــالد ال ــن ب ــدداً م ــنجد أّن ع س

ومــن بينهــا اليابــان وضعــت حــداً للطــالق 

أداة  كونــه  الــزوج،  يمارســه  الــذي  ي  الغيــا�ب

ــة  ــة العادل ــوق المواطن ــع حق ــا�ف م ف تتن ــري تمي

ي العــام 7491، ومــن قبــل 
ف �ف ف الجنســ�ي بــ�ي

تطليــق  بإمكانــه  الرجــل  كان  التاريــخ  هــذا 

الزوجــة بمجــرد كتابــة ورقــة تفيــد بذلــك، 

أمــا بعــد المســاواة القانونيــة، يمثــل الطرفــان 

نهــاء إجــراءات الطــالق عــى  أمــام القضــاء لإ

قــدم المســاواة.

ي البالد 
ي �ن فلسفة الطالق الغيا�ب

العربية

ي البــالد 
ي �ف لكــن فلســفة الطــالق الغيــا�ب

جمــة  العربيــة مختلفــة تمامــاً، ولهــذا فــإّن الرت

Divorce in ab� ي بـــ  الحرفيــة للطــالق الغيــا�ب

sentia يُفــرغ القضيــة مــن معناهــا، وهــو 

الأبحــاث  ي 
�ف بــه  نصطــدم  الــذي  الأمــر 

الأكاديميــة خــارج حــدود البــالد العربيــة؛ 

ــة  ــات الغربي ــقاط المصطلح ــم إس ــث يت حي

عــي  الأوروبيــة أو الأمريكيــة عــى واقــع رسث

مختلــف، قائــم عــى فلســفة »ولية الــزوج«، 

ــون. ــام القان ــة أم ــس المســاواة الجندري ولي

ي البــالد 
ي �ف لهــذا فــإّن الطــالق الغيــا�ب

ي تســتمد معظــم حكوماتهــا 
العربيــة، والــىت

ي حق 
عيــة، يعىف ف الأرسة مــن تأويــالت رسث قوانــ�ي

ي طــالق الزوجــة غيابيــاً، عمــالً 
الــزوج وحــده �ف

ــه  ــا يلزم ــكل م ــة عــى الزوجــة؛ ف ــدأ الولي بمب

عــي وشــاهدان، كمــا يحــق  هــو مــأذون رسث

ــا  ــد رغبته ــا أو ض ــدون علمه ــة ب ــه رد الزوج ل

ــب  ــاع بموج ــة إىل مت ــول الزوج ــك، فتتح كذل

ــاً. ــه مدني ــول ب ــي المعم ع ــون ال�ث القان



المــرأة  اط لقبــول  إذن ل يوجــد اشــرت

ي حالــة الطــالق 
ورضاهــا للعــودة إىل زوجهــا �ف

ــدة،  ــاء الع ــدم انقض ــة ع ي حال
ــي أي �ف الرجع

حيــث يردهــا الــزوج ومــن بعــد ذلــك يطلعهــا 

أو ل يطلعهــا عــى الأمــر، وهــو مختلــف عــن 

الطــالق البائــن الــذي ل يجــوز فيــه رد الزوجة.

وهــو الأمــر الــذي يســتهلك الكثــري مــن 

الوقــت والمجهــود لبيــان إن كان رد الزوجــة 

ة شــهور  ي إطــار الطــالق الرجعــي؛ أي فــرت
تــم �ف

ي حالــة الطــالق 
العــدة وهــو أمــر جائــز، أم �ف

ــح  ــن تصحي ــدلً م ــوز، وب ــذي ل يج ــن ال البائ

ــوم  ع إىل ل ــ�ث ــل الم ــة، يمي ــرات القانوني الثغ

»الذمــم الخربــة« لبعــض الأزواج، فتصبــح 

ي ثغــرات القانون 
ي التطبيــق وليــس �ف

المشــكلة �ف

. ف عــ�ي حســب بعــض الم�ث

 مطالبات توثيق الطالق أو رد 
ن الزوجة بحضور الطرف�ي

ي هــذا القانــون الكثــري مــن 
أثــار العــوار �ف

ي تســعى لحــل إشــكالية الطالق 
المبــادرات الــىت

ي عــدد من 
ي ورد الزوجــة بــدون علمهــا، �ف الغيــا�ب

ــث  ــرص، حي ــا م ــن بينه ــة، وم ــدان العربي البل

ــي عائشــة  ــن الجتماع ــرة التضام حــت وزي اقرت

ي  ــا�ب ي العــام 5791 إلغــاء الطــالق الغي
ــب �ف رات

بحيــث يتــم الطــالق بحضــور كافــة الأطــراف 

عــي. ي وليــس المــأذون ال�ث
أمــام القــا�ف

ــورة  ــة بث ــرة المرصي ــب الوزي ــل طل  قوب

ــى  ــدي ع ــا بالتع ــر، اتهمته ــالب الأزه ــن ط م

ي يــد 
ي جعلــت حــق الطــالق �ف

حــدود هللا الــىت

ي العــام 
الــزوج، وقــد رّوت الوزيــرة الراحلــة �ف

تفجــرت  ي 
الــىت المظاهــرات  أزمــة  8002 عــن 

داخــل الأزهــر بســبب مبادراتهــا، واتهمتهــا 

بالســعي لســحب حــق الطــالق مــن يد الــزوج.

ع جعــل الطــالق للــزوج؛ إمــا  فالــ�ث

بالأصالــة؛ أي يوقعــه بنفســه، وإمــا بالوكالــة، 

 ، ي
ــد القــا�ف ي ي

وكذلــك جعــل حــق الطــالق �ف

ــي:  ــددة؛ وه ــوال مح ي أح
ــاً �ف ــمى تطليق ويُس

عســار  ة طويلة، والإ ار، كغيبــة الــزوج فــرت الإرصف

ــك  ــدا ذل ــا ع ــق، وم ــذاء المحق ي ــة، والإ بالنفق

عــي، فضــالً عــن الخلــع الــذي تم  فهــو غــري رسث

ي عــدد مــن البلــدان العربيــة لحقــاً إىل 
إقــراره �ف

. ي
ــد القــا�ف ــق« بي ــة »التطلي فئ

ي 
وعــى الرغــم أّن المســاواة التامــة �ف

ليــس  ي 
المــد�ف القانــون  ي 

�ف الطــالق  طلــب 

ي أقرت 
ي البالد ال�ت

ي ليس غريباً عالمياً بل يتم �ن »الطالق الغيا�ب
» ن ن الزوج�ي المساواة التامة ب�ي



ــب  ــة رات ــرة عائش ــاً، إل أّن الوزي ــاً أو إثم اتهام

الطــالق  حــق  ي 
�ف بالمســاواة  تطالــب  لــم 

ــزوج  ي فقــط، بــل بالحــد مــن تســلط ال
المــد�ف

تــب  ي ومــا يرت ي اســتخدام حــق الطــالق الغيــا�ب
�ف

ي 
هــة �ف ف عليــه مــن إشــكاليات، الــذي وصفتــه برف

طريقــه إىل المقهــي.

نقاشــية  أزمــة  المبــادرة  هــذه  أثــارت 

المطالبــات  النســاء  وأصبحــت  حــادة، 

ف مــن  ي يشــك�ي
بالمســاواة أو حــىت هــؤلء الــال�ت

ي بمثابــة المتآمــرات عى  مأســاة الطــالق الغيــا�ب

ســالم، ممــا فتــح مجــالً آخــر للنقــاش،  الإ

ــادرات  ــام المب ــوي واته ــع المعن وي ــو الرت وه

المعنيــة بالمســاواة أو عــى الأقــل تقليــل 

ف بمثابــة  ف الجنســ�ي يعيــة بــ�ي الفــوارق الت�ث

لهيــة. العتــداء عــى الــذات الإ

ي يد الزوجة: منافاة 
العصمة �ن

ي  
للحق المد�ن

ي يــد الزوجــة« حالة فقهية 
 »العصمــة �ف

التــذرع بهــا للــرد عــى المطالبــات  يتــم 

ي للزوجــات، لكــن هــذا  بإلغــاء الطــالق الغيــا�ب

التــذرع يشــوبه العديــد مــن المغالطــات 

ومــن بينهــا:

ــادرة وليســت شــائعة،  ــة ن - هــذه الحال

ــل مــن الزوجــات لحــق  ــالك قلي ــذرع بامت والت

مــن  يــة  الأكرث تعــرض  ينفــي  ل  العصمــة 

؛ فامتــالك  ي شــكاليات الطــالق الغيــا�ب النســاء لإ

امــرأة للعصمــة ل يفيــد امــرأة أخــرى تعرضــت 

حالــة  ي 
�ف للزيجــة  والــرد  ي  الغيــا�ب للطــالق 

ــا. ــدون علمه ــي ب ــالق الرجع الط

ي أن 
ط العقــد المــد�ف -  ل يجــب أن يشــرت

ي يــد رجــل أو امــرأة، العقــد 
تكــون العصمــة �ف

طــرف  منــح  ل  للمســاواة،  يســعى  ي 
المــد�ف

ــة عــى الآخــر. الغلب

عــن حقــوق  الحديــث  - هنــا أصبــح 

الجــدل  ي 
�ف الرغبــة  عــى  مؤسســاً  الزوجــة 

ــات  يع ــة الت�ث ــل أزم ي ح
ــة �ف ــي ل الرغب الفقه

الزمــن  ي 
�ف المجتمعيــة  اتهــا  وتأثري وعوارهــا 

المعــارص الــذي يختلــف عــن الزمــان والمــكان 

ــم  ــو مــا تت ــع، وه ي ــه الت�ث ــذي ُوجــد في ال

ول. ف دراســته حســب علــم أســباب الــرف

ي 
ي �ن إلغاء الطالق الغيا�ب

السعودية والمصلحة المجتمعية

ــعودي  ــدل الس ــر الع ــح وزي ــار ترصي أث

الطــالق  بإلغــاء  مؤخــراً  ي 
الصمعــا�ف وليــد 

وقــوع  وجــوب  مــع  المملكــة،  ي 
�ف ي  الغيــا�ب

ضجــة  الزيجــة  ي 
طــر�ف بحضــور  الطــالق 

ف أّن إلغــاء  ضــ�ي ة، حيــث تــراءى للمعرت كبــري

ــالق  ــه بالط ي زوجت
ــرصف �ف ي الت

ــزوج �ف ــق ال ح

 ، ي
ــىف ــص الدي ــدود الن ــى ح ــداء ع ي اعت ــا�ب الغي

لكــن أصحــاب هــذه النظريــة يتغاضــون عــن 

ــول  ــع القائمــة عــى إيجــاد حل ي فلســفة الت�ث

ي حياتهــم الدنيــا.
للبــ�ث �ف



وع  ي فــإّن مــ�ث
حســب الوزيــر الصمعــا�ف

القانــون المنتظــر مــا هــو إل محاولــة للتصدي 

للعديــد مــن المشــكالت الأرسيــة والجتماعية؛ 

أي إّن التعديــالت قائمــة عــى إيجــاد اتفاقــات 

واضحــة بشــأن حضانــة الأطفــال والزيــارة 

ي تنشــب بعــد وقــوع 
هــا مــن الأزمــات الــىت وغري

ــع  ــد وق ــالق ق ــيما إن كان الط ــالق، ل س الط

. ي بشــكل غيــا�ب

جــاء  الترصيــح  إصــدار  أّن  الالفــت 

ــا يعــد إشــكالية  ــة الســعودية، مم ــن المملك م

ي 
�ف الدينيــة  المؤسســات  مــن  لكثــري  ة  كبــري

ي تعــارض إلغــاء الطــالق 
البــالد العربيــة والــىت

ي عــى الرغــم مــن عــرض آثــاره الســلبيه  الغيــا�ب

ي 
ــة �ف ــلطة الديني ــت الس ــة، فأصبح المجتمعي

ــة. ــات المجتمعي ــع الأزم ــاد م تض

العــدل  وزيــر  ترصيــح  ي 
�ف تمعنــاً 

: ف نقطتــ�ي عــى  كــز  الرت ُيمكــن  الســعودي، 

ــاء  ــن إلغ ــح م ب الترصي ــرت ــم يق أولً: ل

نظــام الوليــة المعمــول بــه عــى الرغــم مــن 

اض عليــه تهمــة،  ي لزال العــرت
إشــكالياته، والــىت

عــى اعتبــار أّن هــذا جــزء مــن المنظومــة 

ــة. العام

 ثانيــاً: ترصيــح وزيــر العــدل الســعودي 

؛ أي إنـّـه لــم يقــر مســاواة  ي
ي إطــار جــز�أ

ي �ف
يــأ�ت

، لكــن  ف ح الحــد مــن التميــري بقــدر مــا اقــرت

ي إطــاره 
ي مــردوده كبــري �ف

هــذا التعديــل الجــز�أ

اجتماعــي  أمــر  يعــات  فالت�ث الجتماعــي، 

بالمقــام الأول.

هل هدف القانون تغي�ي الثقافة 
أم إقرار المساواة؟

ي ل يعــد مســاواة  إلغــاء الطــالق الغيــا�ب

ي إطــار الحــد مــن 
قانونيــة كاملــة، لكنــه يقــع �ف

ــلط  ي التس
ــتخدامه �ف ــن اس ــد م ، والح ف ــري التمي

الممنوحــة  القانونيــة  الأفضليــة  أو ممارســة 

ــاىل  ــا تتع ــون، هن ــص القان ــب ن ــالأزواج حس ل

ــل  ــة أولً قب ــري الثقاف ورة تغي ــرصف ــوات ب الأص

: ف ــ�ي ــرح رؤيت ــا نط ، وهن ف ــ�ي ــري القوان تغي

يعيــة  الت�ث ات  التغيــري أّن  أولهمــا: 

ف أقــرت  ي خلــق ثقافــة جديــدة، فحــ�ي
تســاهم �ف

التعليــم  ي 
�ف المــرأة  العربيــة حــق  البلــدان 

يــن،  الع�ث القــرن  ي 
�ف والجامعــي  المــدرسي 

اض  دولــة تلــو أخــرى، وعــى الرغــم مــن اعــرت

ــه  ــر، إل إن ــى الأم ــة ع ــات المحافظ المجتمع

ــاً بعــد عقــود مــن الزمــان،  ــح أمــراً بديهي أصب

ي تغيــري الثقافــة بشــكل 
فالقانــون يســهم �ف

ــدرج. مت

الأساســية  القانــون  مهمــة  ثانيتهمــا: 

التــو  ي 
�ف الثقافــة  تغيــري  ورة  بالــرصف ليســت 

ف  بــ�ي المســاواة  إقــرار  ي 
�ف وإنمــا  واللحظــة، 

ــالت  ــراء تعدي ــل إج ــى الأق ، أو ع ف ــ�ي المواطن

ــى  ف ع ــري ــن التمي ــل م ــة تقل ــة تدريجي يعي ت�ث



أســاس النــوع، وهــو مــا تســعى إليــه مبــادرات 

ــور  ي حض
ــه �ف ، وتوثيق ي ــا�ب ــالق الغي ــاء الط إلغ

أزمــات  حــل  مــن  يتبعــه  ومــا   ، ف الطرفــ�ي

تتعــرض لهــا الأرسة والأطفــال فيمــا بعــد؛ 

ــزوج  ــة ولل ــاً للزوج ــر حقوق ــون يق أي إن القان

ولالأطفــال كذلــك.





هل يمكن لأقلية تغي�ي الموروثات 
المجتمعية تجاه النساء؟

الأكــرث  الســؤال  كــم عددكــم؟ هــو 

مــن حقــوق  التهميــش  لمحــاولت  شــيوعاً 

العــدد  ربــط  إّن  بــل  العدديــة،  الأقليــات 

إليهــا  تركــن  شــائعة  ســمة  هــو  بالحقــوق 

المجتمعــات كحّجــة  أو  الجماعــات  بعــض 

ف  ، أو تســتند إليهــا حــ�ي لرفــض حقــوق الغــري

ــان  ــة أو إحس ــورة عطي ي ص
ــوق �ف ــح الحق تمن

وط. مــ�ث

لكــّن توّجهات الأغلبية وســطوتها ليســت 

الدينيــة  الأقليــات  بحقــوق  فقــط  مرتبطــة 

والعرقيــة، فهــي أيضــاً مرتبطــة بالمنظومــة 



»ربط العدد بالحقوق سمة شائعة تركن إليها بعض الجماعات 
» أو المجتمعات لرفض حقوق الغ�ي

ــراه  ــا ت ي المجتمــع، أو م
ــة �ف ــة والأخالقي القيمي

تلــك الأغلبيــة -حســب تصّوراتهــا الثقافيــة 

والدينيــةـ صوابيــة أخالقيــة، خاصــة تجــاه 

النســاء، عــى الرغــم مــن أّن النســاء ل يُشــّكلن 

ــة. ــة عددي أقلي

االأقليات الفكرية والمنظومة 
ي المجتمع

القيمية �ن

إىل  توجيهــه  يتــّم  ل  العــدد  ســؤال 

الأقليــات العدديــة فحســب، بــل وإىل مــن 

ينتمــي لالأغلبيــة العقائديــة بالوراثــة، لكنــه 

يحمــل فكــراً متحــّرراً مخالفاً لمــوروث المجتمع 

الــذي نشــأ عليــه، فتصبــح قــوى التحــّرر أقليــة 

ي ثنايــا الأغلبيــة.
�ف

»الــرأي العــام الــذي تحملــه الأغلبيــة ل 

ي 
ينفــي ســخافة الفكــرة«، وردت هذه العبــارة �ف

ي 
يطــا�ف كتــاب الــزواج والأخــالق للفيلســوف الرب

 ،9291 العــام  ي 
�ف الصــادر  راســل(  )برترانــد 

والــذي حّطــم مــن خاللــه المنظومــة القيميــة 

ي ذلــك 
ي العــرص الفيكتــوري، بمــا �ف

لالأخــالق �ف

مباركــة المجتمــع لالغتصــاب الزوجــي حينهــا؛ 

ي هــذا الســياق: إّن الغتصــاب 
ويقــول راســل �ف

ــرث  ــزواج كان أك ــة ال ــار منظوم ي إط
ــي �ف الزوج

بيــوت  ي 
مــن حــوادث الغتصــاب �ف شــيوعاً 

الدعــارة.

إّن  هــو:  لقولــه  راســل  ســعى  مــا 

ورة هــي  توّجهــات الأغلبيــة ليســت بالــرصف

ي 
ــىف ــدد ل تع ة الع ــرث ــة، فك ــة المطلق الحقيق

الصوابيــة، بــل هنــاك أنمــاط لالجتمــاع عــى 

ي 
ــة �ف ــة وديني ــّميات أخالقي ــت مس ــر تح القه

بعــض الأحيــان.

راســل  فكــرة  أّن  مــن  الرغــم  وعــى   

الأخالقيــة  المنظومــة  عكــس  تســري  كانــت 

الســائدة، إّل أنــه كان ســابقاً لزمانــه، حيــث 

ناهضتــه  ي 
الــىت المجتمعــات  تلــك  قامــت 

بعــد،  فيمــا  الزوجــي  الغتصــاب  بتجريــم 

ــدون  ــة ب ــة الزوجي ــد ممارســة العالق ــم تُع ول

وعــة لــالأزواج، بــل أصبحــت  رضــا الزوجــة م�ث

ــزواج  ــزوج، فعقــد ال جريمــًة يُســجن عليهــا ال

ــازع  ــذي تُن ــر ال ــة، وهــو الأم ليــس عقــد ملكي

نســانية  مــن أجلــه حركــة الحقــوق النســوية والإ

ي البــالد العربيــة، حــىت يومنــا هــذا، وتُواجــه 
�ف

أّن  اعتبــار  عــى  شــديدة،  مقاومــة  بســببه 

نســان، وليســت  حقــوق المــرأة مــن حقــوق الإ

ــة. ــاً فئوي حقوق



ي الصوابية فهناك أنماط لالجتماع عىل 
ة العدد ال تع�ن »ك�ش

القهر تحت مسّميات أخالقية ودينية«

تحّول االأقلية النوعية إىل كتلة 
حرجة   

الباحثــة  قامــت   ،0791 العــام  ي 
�ف

دارة والمهتمــة  الإ الأمريكيــة وأســتاذة علــم 

ف الأقليــات وتغيــري ثقافــة  بسيســولوجيا تمكــ�ي

 » التعامــل معهــم »روســبيتث مــوس كانــرت

ــاء  ــت النس ــة وّظف ك ــن رسث ــة ع ــدار دراس بإص

ضمــن فريــق التســويق لديهــا.

هــو  الدراســة  إليــه  توصلــت  ومــا   

والمضايقــات  التنميــط  واجهــن  النســاء  أّن 

بــل    الأنثويــة،  الطبيعــة  بشــأن  والتحقــري 

ي القــدرات الذهنيــة بالمقارنــة 
والتشــكيك �ف

مــع الرجــال، كمــا واجهــن العزلــة والتهامــات 

ي بــادئ الأمــر 
أ وتثبيــط الهمــم �ف ّ بــالأداء الســىي

ف ازدادت  ــ�ي ــبة 51%، وح ــّكلن نس ــّن يُش ف ك ــ�ي ح

بتشــكيل  قمــن   %53 إىل  العامــالت  نســبة 

ي 
�ف ونجحــن  وتحالفــات،  ضغــط  جماعــات 

ــة الرافضــة  ــك الثقاف ــرة لتل ــة مغاي ــق ثقاف خل

ي 
�ف التســويقي  المجــال  ك  معــرت لدخولهــن 

كــة مــن أساســه.    ال�ث

الحالــة  هــذه  ي 
�ف العدديــة  الأقليــة 

الســابق ذكرهــا كانــت أقليــة نوعية، لأّن النســاء 

لكنهــن  تعــداداً،  المجتمــع  نصــف  يُشــّكلن 

ي مــكان العمــل موضــوع 
ــن أقليــة نوعيــة �ف مثّل

الدراســة؛ أي إنهــن أقليــة نوعيــة تحّولــت إىل ما 

ي علــم الجتمــاع بـ«الكتلــة الحرجــة«، 
يُعــرف �ف

ي إطــار الديناميكيــة 
ويـُـدرس هــذا المصطلــح �ف

الجتماعيــة أو scimanydoicos((، أي قــدرة 

الأقليــات النوعيــة عــى الندمــاج، وفــرض 

ــر  ــا كأم ــة، وإنّم ــة نوعي ــس كأقلي ــا، لي وجوده

ــع.   ــن تطــّور المجتم ــع وطبيعــي وجــزء م واق

ي  
�ف غريبــة  الدراســة  هــذه  تكــن  لــم 

ــاً أو  ق ــوية رسث ــة النس ــخ الحرك ــا، فتاري بياناته

ــة  ــات الفردي ــرة المطالب ــّج بظاه ــاً كان يع غرب

ي تتحــّول إىل أقليــات نوعية تواجــه الرفض، 
الــىت

ي 
قبــل أن تُشــّكل مطالباتهــا كتلــة حرجــة تؤثــر �ف

ي 
ــائدة �ف ــرة الس ــة والنظ ــة العام ــع السياس صن

المجتمــع، ولعــل أشــهر هــذه الأمثلــة يظهــر 

ي 
الــىت العالميــة  النســوية  الحركــة  ي 

�ف جليــاً 

، عــى  ي ي التمثيــل النيــا�ب
طالبــت بحــّق النســاء �ف

ــرص.   ــال ل الح ــبيل المث س

ــن  ــم تك ــداً ل ــّن هــذه الدراســة تحدي لك

التقليــدي  النســوي  الحــراك  منوطــة بأطــر 

ي غــري ُمنّظــم 
ول زعاماتــه، بــل بحــراك حقــو�ت



»تاريخ الحركة النسوية كان يعّج بظاهرة المطالبات الفردية 
ي تتحّول إىل أقليات نوعية تواجه الرفض«

ال�ت

، تحّركــت  ف صغــري داخــل مــكان عمــل ذي حــري

جماعــات  تشــكيل  بهــدف  العامــالت  فيــه 

الضغــط، مــن خــالل رفضهــن تحّمــل مــا لــم 

يعــد تحّملــه محتمــالً، فبــات النســحاب مــن 

ظــروف تكّبدهــن كســب الــرزق أمــراً مرفوضــاً.

ي 
ولهــذا، فــإّن دراســة تأثــري النســاء �ف

ي 
ــل العــام و�ف ي مجــال العم

ــل و�ف ســوق العم

أماكــن الدراســة، تنبــع مــن رفــض الصــورة 

ي تجعــل 
يــة عــن أجســادهن، والــىت التحقري

بغــّض  الجســدية  لالســتثارة  هدفــاً  منهــن 

النظــر عــن مالبســهن. وهــي دراســة يجــب أّل 

تغفــل الجانــب القتصــادي، حيــث لــم يعــد 

النســحاب مــن ســوق العمــل أو الدراســة 

بســبب تضييــق الخنــاق حــالً ســائغاً، بــل 

لجــأت النســاء إىل خلــق منــاخ ل يقبــل تضييــق 

الخنــاق.

ــة  ــن الدراس ــّص موط ــر ل يخ ــذا أم  وه

المشــار إليهــا فقط، وإنمــا هي حالــة اجتماعية 

ــن  ــة، ولك ــرة للحــدود الجغرافي ــة عاب اقتصادي

ــوروث  ــب الم ــة، حس ــالت مختلف ــر بتمث تظه

ي 
ي كّل منطقــة جغرافيــة ومــدى ســطوته �ف

�ف

ــع.   ي ــع والت�ث المجتم

المالئكــة  »أفضــل  ي 
البحــىث كتابــه  ي 

�ف

قــّل  كيــف  يــة:  الب�ث الطبيعــة  جوهــر  ي 
�ف

ــتاذ  ــول أس ــام 1102، يق ــادر الع ــف« الص العن

اللغويــات  وأســتاذ  ي 
المعــر�ف النفــس  علــم 

بجامعــة هارفــارد )ســتيفن بنكــر( إّن »العنــف 

ي إطــاره 
يــة يقــّل �ف ي تاريــخ الب�ث

ضــد النســاء �ف

ي كان يحمــل مــآسي أكــرث 
العــام، وإّن المــا�ف

ممــا نشــهدها اليــوم«، ولــم تكــن دراســة 

أو  ف 
ّ ُمعــ�ي ي 

جغــرا�ف بإطــار  منوطــة  بينكــر 

مختّصــة بــدول الغــرب وحدهــا، بــل شــملت 

بولوجيــة لتاريــخ الحــراك النســوي،  دراســة أنرث

ي الفصــل الثامــن والفصــل العــارسث 
ــداً �ف تحدي

ــه.   ــن كتاب م

قــد تكــون هــذه النظريــة غري مستســاغة 

اً، لكّنهــا أيضــاً تحمــل حّجــة تاريخيــة  كثــري

العمــل  مجــالت  ي 
�ف بالإحصائيــات  مدّعمــة 

والتعليــم وتقلــد النســاء للمناصــب القياديــة، 

مــا  عــى  النظريــة  هــذه  إســقاط  ويُمكننــا 

ي 
ق الأوســط، تحديــداً �ف ي الــ�ث

كابدتــه النســاء �ف

ــاء أّن  ــا اّدع ــال يُمكنن ــة، ف ــام الماضي ــة ع المئ

ــا  ــق لحاله ــابق مطاب ــن س ي زم
ــاء �ف ــال النس ح

اليــوم، بــل ربمــا كانــت التحديــات أشــّد وطــأة 

، لكــن لــم تكــن هنــاك وســائل  ي
ي المــا�ف

�ف



تفاصيــل  كافــة  ترصــد  اجتماعــي  تواصــل 

النضــال والتحديــات. 

عــالم الحديثــة لــم تكــن  فوســائل الإ

تكــن  ولــم  الآن،  هــي  كمــا  تطــّورت  قــد 

ــم ترصــد شــبكات  ــا هــي الآن، فل ــرة كم متوف

ي النســب المرتفعــة مــن 
و�ف لكــرت عــالم الإ الإ

ي أزمنــة 
نــاث �ف زواج القــارصات ول ختــان الإ

ســابقة، ولــم ترصــد رفــض المجتمــع تعليــم 

ي أزمنــة ســابقة، بســبب فتــاوى 
وعمــل المــرأة �ف

ومعتقــدات دينيــة صــدرت مــن مؤسســات 

ترصــد  ولــم  بالوســطية،  تُوصــف  دينيــة 

ات الهواتــف النقالــة مشــهداً لشــيوخ  كامــري

صــدار فتــوى  الأزهــر، وهــم مجتمعــون لإ

الســياسي  العمــل  ي 
�ف المــرأة  حــّق  ترفــض 

ي أيــار )مايــو(  2591، عــى اعتبــار أّن 
ي �ف والنيــا�ب

ــم«. ــو آث ــرأة فه ــوىلي الم ــن ي »م

التواصــل  مواقــع  تتناقــل  لــم  كمــا 

محمــد  للشــيخ  مرئيــاً  تســجيالً  الجتماعــي 

ي الديــار المرصية العــام 5191م، 
بخيــت، مفــىت

مــداواة  يلزمــه  ل  الــزوج  إّن  يقــول:  وهــو 

زوجتــه إذا مرضــت بمــرض عضــال، فــال يلزمــه 

ي لهــا بــدواء المــرض ول أجــرة الطبيــب، 
أن يــأ�ت

ي عــرص لــم 
علمــاً بــأّن هــذه الفتــوى صــدرت �ف

ي زمــن 
تخــرج فيــه المــرأة للعمــل بــل صــدرت �ف

ــن والمجتمــع دعــوات  ــه رجــال الدي ــاوم في ق

ــرأة! ــل الم عم

ي نيــل بعــض الحقــوق وليــس 
التطــّور �ف

ــا  ــلطوية، وإنم ــا س ــن عطاي ــم يك ــا، ل جميعه

المؤثــرة  الحقوقيــة  الأقليــات  فيــه  لعبــت 

ي 
اً، وهــي الأقليــات الــىت والفاعلــة دوراً كبــري

أن  فاســتطاعت  الحرجــة،  الكتلــة  شــّكلت 

ة  تجتــذب مــن خــالل الحــراك قاعــدة كبــري

ــدة  ــت هــذه القاع ــا، حــىت وإن كان ــدة له مؤي

ي 
الــىت الأجيــال  مــن  ل  تاليــة  أجيــال  مــن 

عارصتهــا.

تُطالــب  ي 
الــىت الحرجــة  الكتلــة  تلــك 

بالمزيــد مــن تكافــؤ الفــرص لــم تعــد إىل 

ــدو، حــىت وإن  ــا يب ــاً كم ــر تاريخي ــع صف المربّ

ــات  ــوي انتكاس ي النس
ــو�ت ــراك الحق ــهد الح ش

تاريخيــة.     اضمحــالل  مراحــل  ي 
�ف ثقافيــة 

التحرّش بالنساء.. هل له عالقة 
بالحراك النسوي؟  

تــزداد يومــاً بعــد يــوم موجــات مناهضة 

التحــرّش بالنســاء، وتزخــر مواقــع التواصــل 

الجتماعــي بحمــالت تســتهدف البــوح بمــا تمّر 

ــدي،  ــي أو جس ــرّش لفظ ــن تح ــاء م ــه النس ب

التحــرّش  ضحيــة  تحميــل  رفــض  وكذلــك 

ي 
مســؤولية الجريمــة، أو كمــا يشــار إليهــا �ف

ي فتــاوى بعــض المشــايخ، 
الثقافــة العامــة و�ف

ــداء«.   ة لالعت ــري ــا المث ي عليه
بـ«المجــىف

ــم  ــع جرائ ــل م ــّم التعام ــا يت ــاً م وغالب

أنّهــا رغبــات للرجــل الــذي  التحــرّش عــى 



ــى  ــتفحلة ع ــة المس ــه الذكري ــه هرمونات تحمل

هــذا الفعــل، كــرد فعــل عــى الأنــىث غــري 

المجتمعيــة. بالقيــم  المباليــة 

مغالطتــان:  تشــوبه  التفســري  وهــذا   

ازدراء  نظــرة  طياتــه  ي 
�ف يحمــل  أنــه  أولهمــا 

للرجــل نفســه ويجعلــه يبــدو بــال عقــل، تتحّكم 

، عــى الرغــم أّن  ــىث ــه كلمــا رأى أن ــه هرمونات في

التحــرّش ل عالقــة لــه بالفحولــة، بــل قــد يكــون 

ي المقــدرة الجنســية. وكانــت 
نتــاج غيــاب الثقــة �ف

ي مجال 
هــذه النظريــة موضــوع عــّدة دراســات �ف

دراســة  بينهــا  ومــن   ، دراكي الإ النفــس  علــم 

ي 
بعنــوانseloR xeS  )الأدوار الجنســية( والــىت

 eeL(( قــام مــن خاللهــا الأكاديميــان الأمريكيــان

الحالــة  بدراســة   )soiR  ylrebmiK(و  repraH

ف بالتحــرّش،  النفســية لبعــض الرجــال المتهمــ�ي

ف لهمــا مــن خــالل الدراســة أنـّـه عــى الرغم 
ّ وتبــ�ي

ــال  ــؤلء الرج ــة، إل أّن ه ــاءات الفحول ــن اّدع م

كانــوا يعانــون مــن الرهــاب بالعجــز الجســدي، 

مّمــا أوحــى إليهــم باســتخدام التحــرّش وســيلة 

ي محيطهــم ومحاولــة 
للتقليــل مــن النســاء �ف

إخضاعهــم بالتحــرّش كوســيلة للتأكيــد عــى أّن 

ي مكانــة تراتبيــة أعــى تمامــاً، كمــا هــو 
الرجــال �ف

ي 
ــال �ف ــيطرة الرج ــن س ــال ع ــؤلء الرج ــّور ه تص

ــدية. ــة الجس العالق

ــّور  ــي التص ــة، فه ــة الثاني ــا المغالط أّم

القائــم عــى أّن التحــرّش فعــل رغبــة بحــت، 

الضطرابــات  إطــار  ي 
�ف يقــع  فالتحــرّش 

ف  بــ�ي الطبيعيــة  الرغبــة  وليــس  الســلوكية، 

ــف  ــل عن ــه فع ــه فإنّ ، وعلي ي
ا�ف ــرت ف بال ــ�ي جنس

ــى  ــا ع ــاً له ــرأة عقاب ــاع الم ــعى إىل  إخض يس

مزاحمــة الرجــال بيئتهــم، حســب مــا يتصــّوره 

الأمــر إىل تصويــر  المتحــرّش، وقــد يصــل 

ي ســبيل العفــة 
التحــرّش كونــه فعــالً أخالقيــاً �ف

أو  بجنســانيتهن  المتباهيــات  النســاء  ضــّد 

ي نظــر 
أنوثتهــن، حــىت وإن لــم تكــن جّذابــة  �ف

المتحــرّش.

قــد يمثــل التحــرّش هنــا نمطاً مــن أنماط 

ف عــى مــا حققتــه النســاء  اض المتعّصبــ�ي اعــرت

ي 
ي مجــالت عــّدة، وقــد يتجــّى هــذا الأمــر �ف

�ف

ورة تحّمــل المــرأة  عبــارات شــائعة توحــي بــرصف

ول لمجــال  ف مــا تنالــه، طالمــا ارتضــت الــرف

ــام، وكأّن  ــال لع ــة أو المج ــل أو الدراس العم

ي نظرهــم، فطــرة إنســانية.   
التحــرّش بالآخــر، �ف

ــاه  ــة تج ــي الدلل ــف قطع ــرّش عن التح

النســاء، إّل أّن النظــر إليــه كونــه تقهقــراً تامــاً 

لمــا حققتــه  تامــاً  لحركــة الحقــوق ونســفاً 

النســاء عــى مــّر العقــود الماضيــة، قــد ل 

»التطّور بنيل بعض الحقوق لم يكن عطايا سلطوية وإنما 
ا« لعبت فيه االأقليات الحقوقية المؤثرة والفاعلة دوراً كب�ي



ــة  ــل مرحل ــّد بالفع ــو يُع ــه، فه ي محل
ــون �ف يك

ــكاليتها أو  ــن إش ــروج م ــن الخ ــالل يمك اضمح

ــم  ــراك منّظ ــزوغ ح ــع ب ــة م ــا، خاّص مقاومته

وآخــر غــري منّظــم يتســم بالســمة الشــعبية، 

فيــه تقــاوم الأقليــة المؤثــرة الفاعلــة )الكتلــة 

الحرجــة( تلــك الموروثــات، وترفــض التطبيــع 

ي تُحّمــل المــرأة 
مــع نظريــات التحــرّش الــىت

ي تتعــرّض 
ــىت مســؤولية الممارســات العنيفــة ال

ي التحــّرر عقــالً وجســداً. 
لهــا بســبب رغبتهــا �ف





ن صمت  اغتصاب الزوجات ب�ي
المجتمع وثغرات القانون..

م� نموذجاً

اءة نــورا؛  تعالــت الأصــوات لتطالــب بــرب

الفتــاة الســودانية ذات التســعة عــ�ث ربيعــاً، 

ي طعنــت زوجهــا حــىت المــوت، بعــد 
الــىت

محاولــة اغتصــاب جديــدة ومتكــررة نــال فيهــا 

مــن جســدها.

ي العــارسث مــن أيــار )مايــو( 8102، 
�ف

عــى  درمــان  أم  ي 
�ف المحكمــة  حكمــت 

ي 
�ف يوجــد  فــال  شــنقاً،  عــدام  بالإ نــورا 

الســودان قانــون يديــن العنــف الأرسي، أو 

الغتصــاب الزوجــي، والدفــاع عــن النفــس 



قــد يوصــل ضحيــة الغتصــاب إىل الســجن 

عــدام. الإ أو 

انطلقــت الحمــالت، العالميــة والعربية، 

 roF ecitsuJتحت شــعار »العدالــة لنــورا«، أو

ي قائمــة طويلــة 
aroN( (، ونــورا مجــرد اســم �ف

مــن ســيدات وفتيــات تعرضــن لالغتصــاب 

عــي«؛ أي الغتصــاب الزوجــي الــذي  »ال�ث

ل يعاقــب عليــه القانــون، وهــذه القائمــة 

أســماؤها معروفــة، وبعضهــا الآخــر يظــّل 

ي ل 
ــىت ــماء ال ــازل، فالأس ــدران المن ــس ج حبي

نعلــم عنهــا شــيئاً؛ إمــا دافعــت عــن نفســها 

ــت  ــا نُقل ي الســجن، وإم
ــر �ف ــا الأم ــى  به فانته

مثــل  بدمائهــا  جــة  مرصف المستشــفى  إىل 

ي 
ــىت ــة ال ــة اليمني ــك الطفل ــوال، تل ــود الأه نج

ة  ي العــارسث
، وهــي �ف ي

اغتصبهــا زوجهــا الثالثيــىف

مــن عمرهــا، وقــد تــم توثيــق مــا عانتــه ومــا 

ي كتــاب بعنــوان 
هــا مــن الفتيــات، �ف تعانيــه غري

ــة(. ة ومطلق ــارسث ــة الع ــود، ابن ــا نج )أن

عنــة الغتصــاب  يعتقــد بعضهــم أّن رسث

ف اغتصــاب  الزوجــي تتضمــن نصــاً قانونيــاً يجــري

ي حقيقــة الأمــر، مباركــة 
الــزوج لزوجتــه، لكــن �ف

الغتصــاب الزوجــي ل يحتــاج ســوى تجاهلــه 

ع  ِّ
ي قانــون العقوبــات؛ أي غــّض طــرف المــ�ث

�ف

ة بالعنــوة؛  عــن هــذا النــوع مــن المعــارسث

ــخصية  ــوال الش ــون الأح ــر قان ي نظ
ــرأة �ف فالم

ــا العربيــة، وعليــه فــال  ي بالدن
حــالل زوجهــا �ف

ــ�ي  ــداء الجن ــح ضــّد العت ــّص رصي يوجــد ن

ف عقوبــة  الزوجــات، وتنحــرص قوانــ�ي عــى 

ي تجريــم اغتصــاب رجــال لنســاء 
الغتصــاب �ف

لســَن عــى ذّمتهــم الزوجيــة.

ــاب  ــم اغتص ــا أّن تجري ــل إلين ــد يُخي ق

الــزوج لزوجتــه مقتــرصاً عــى البــالد الغربيــة 

الأوروبيــة، أو بــالد أمريــكا الشــمالية، لكــن 

هنــاك نصــوص رصيحــة لتجريــم هــذا النــوع 

ي بــالد إفريقيــة مثــالً، ومنهــا: 
مــن الغتصــاب �ف

كينيــا، وأنجــول، وجنــوب إفريقيــا، وغانــا؛ لــذا 

فــإن تجريــم الغتصــاب الزوجــي ليــس حكــراً 

ي أوســاطنا 
عــى بــالد مرّفهــة، كمــا نشــيع �ف

ســالمية. ــة الإ العربي

المــوروث  دور  نغفــل  أن  يجــب  ل 

المجتمعــي المســتمد مــن مــوروث نخــ�ث 

ــث  ــان؛ حي ــن الأحي ــري م ي كث
ــه �ف اب من ــرت الق

ي ترهيب النساء 
ي دوراً بالغاً �ن

»لعب الخطاب الدي�ن
ة ذنب  وإقناعهن بأّن عدم تلبية رغبة الزوج بالمعارسش

عظيم«



ــة  ــود الماضي ي العق
ي �ف

ــىف لعــب الخطــاب الدي

ي ترهيــب النســاء تــارة، وإقناعهــن 
دوراً بالغــاً �ف

تــارة أخــرى بــأّن المتنــاع أو عــدم تلبيــة 

عظيــم،  ذنــب  ة  المعــارسث ي 
�ف الــزوج  رغبــة 

ي 
�ف المالئكــة  لعنــات  حديــث  واســتخِدم 

الســماء عــى الزوجــة الممتنعــة كأداة رئيســة 

ــل  ــا الرج ــا: »إذا دع ــاب، ومنه ــذا الخط ي ه
�ف

امرأتــه إىل فراشــه فأبــت فبــات غضبــان عليهــا 

لعنتهــا المالئكــة حــىت تصبــح« )رواه البخــاري 

ومســلم(.

ــرن  ي الق
ــها، �ف ــة نفس ك الزوج ــرت ــل تُ فه

ــل  ــاب، أو تحم ــن، لالغتص ي ــادي والع�ث الح

نفســها عــى عالقــة جســدية قــد ل ترغــب 

ــا  ــية أن تلعنه ــزوج خش ــب ال ــا يطل ــا وقتم به

ــماء؟ ي الس
ــة �ف المالئك

لكــّن الســؤال الــذي يتبــادر إىل الأذهان: 

ــن  ــاء بلع ــث النس ــت الأحادي ــاذا خّص ــو لم ه

ي حالــة 
المالئكــة؟ لتعيــش كثــري مــن النســاء �ف

ترهيــب حــال امتناعهــا عــن تلبيــة نــداء الــزوج 

إىل الفــراش.

بــدأت بعــض الأصــوات تتســاءل: لمــاذا 

تهتــم المالئكــة وتحتشــد مــن أجــل صــّب 

تمــارس  أن  رفضــت  امــرأة  عــى  اللعنــات 

العالقــة الزوجيــة؟ وإن كان الــرّد لأنّهــا تدفــع 

زوجهــا للمعصيــة، فــال بــّد أن نقــّر بــأّن لدينــا 

رادة  ؛ لأّن الإ مفهومــاً غري ســوي عــن المعــا�ي

ي الممارســة الجنســية 
الحــرة لمــرأة ل ترغــب �ف

ليســت معصيــة؛ فالمعصيــة هــي إرغامهــا 

عــى الجمــاع، بــل الأجــدر أن تلعــن المالئكــة 

عنــوة،  زوجتــه  يغتصــب  الــذي  الرجــل 

ي تســيل باســم 
والأجــدر أن تلعــن الدمــاء الــىت

ي كّل بقــاع الأرض، فذلــك أوىل مــن لعــن 
هللا �ف

ــة؟! ــس ذات ليل ــة الجن ــت ممارس ــرأة رفض ام

ي كّل مــا ســبق؛ أّن المــرأة 
المالحــظ �ف

ــة  ــه، ل كمواطن ــول ب ــة المفع ــل معامل تعام

كاملــة الأهليــة يحــّق لهــا اللجــوء للقانــون، إن 

تعرضــت لنتهــاك جســدي ضــّد رغبتهــا، وهنا 

ل بــّد مــن أن نخــرج مــن عبــاءة المــوروث 

؛ لأّن  ي
، لنأخــذ قضيتنــا للقانــون المــد�ف ي

الديــىف

هــذا هــو صلــب الموضــوع ومربــط الفــرس، 

ي مــأزق 
ــون ســنجد أنفســنا �ف لكــن أمــام القان

ف  الحقوقيــ�ي بعــض  صنعــه  آخــر  ي 
حقــو�ت

ــهم. ــات أنفس والحقوقي

حاولــت بعــض الحقوقيــات المرصيــات 

عــي، عــى  الخــروج مــن هــذا المــأزق ال�ث

ــيلة  ــل وس ــة أفض يع ــوء لل�ث ــار أّن اللج اعتب

ي الممارسة الجنسية 
رادة الحرة المرأة ال ترغب �ن »الأّن االإ

ليست معصية؛ فالمعصية هي إرغامها عىل الجماع«



بتجريــم  ع  ّ
والمــ�ث الجمهــور  قنــاع  لإ

ــن  ــام، وتذرَّع ــكل ع ــي بش ــاب الزوج الغتص

بالآيــة رقــم )12( مــن ســورة الــروم: }َوَجَعــَل 

ًة َورَْحَمــًة{، والآيــة رقــم )91( مــن  بَْيَنُكــْم َمــَودَّ

وُهــنَّ ِباْلَمْعــُروِف{. ُ ســورة النســاء }َوَعارسثِ

وهنــا تكمــن المشــكلة؛ وهــي أّن الآيــات 

ف والحقوقيــات  ي اســتند بعــض الحقوقيــ�ي
الــىت

لتجريــم  واضحــاً  إليهــا، ل تشــّكل موقفــاً 

تمــت  إن  خاصــة  الزوجــي،  الغتصــاب 

ي الآيــة 
مواجهتهــا بحديــث لعنــات المالئكــة، �ف

}ِنَســاُؤُكْم  البقــرة  رقــم )322( مــن ســورة 

ِشــْئُتْم{،   َّ أَ�ف َحرْثَُكــْم  َفأْتُــوا  َلُكــْم  َحــرٌْث 

ــة  ات مختلف ــاك تفســري ــد ســتكون هن وبالتأكي

أن  وهــي  المشــكلة،  وهنــا  الآيــات،  لهــذه 

ي الألفيــة الثالثــة، 
، �ف ي

ك القانــون المــد�ف نــرت

ات فقهيــة عمرهــا مئــات الأعــوام. لتفســري

وإن طالعنــا تفســري ابــن كثــري مثــالً 

ــه،  ــنجد أنّ ــْم{، س ــرٌْث لَُّك ــاُؤُكْم َح ــة: }ِنَس لآي

ــد(،  ــع الول ــرث )موض ــاس: الح ــن عب ــن اب ع

ــئتم  ــف ش ــْئُتْم{ أي كي َّ ِش ــْم أَ�ف ــوا َحرْثَُك }َفأْتُ

ي صمــام واحــد(، وقــال 
)مقبلــة ومدبــرة �ف

البخــاري: حّدثنــا أبــو نعيــم، حّدثنــا ســفيان 

المنكــدر، قــال: ســمعت جابــراً  ابــن  عــن 

يقــول: كانــت اليهــود تقــول: إذا جامعهــا مــن 

لــت: }ِنَســاُؤُكْم  ف ورائهــا جــاء الولــد أحــول؛ فرف

ــْئُتْم{، )رواه  َّ ِش ــْم أَ�ف ــوا َحرْثَُك ــْم َفأْتُ ــرٌْث َلُك َح

ــه(. ــوري ب ــفيان الث ــث س ــن حدي داود م

ــاوى  ي فت
ــب �ف ــا البحــث والتنقي كان علين

فتــاء المرصيــة تحديــداً، عــى اعتبــار أّن  دار الإ

 . ي ّ
ســالم الســىف الأزهــر يمّثــل صــوت الإ

8791؛  )أغســطس(  آب   81 تاريــخ  ي 
و�ف

تحمــل رقــم  فتــوى  فتــاء  الإ دار  أصــدرت 

ــذي  ــوع ال ــى الموض ــل )866(، رداً ع المسلس

عــى  الــرّد  ومفــاده   ،)868( رقــم  يحمــل 

ــع  ي تمتن
ــىت ــة ال ي الزوج

ــن �ف ــؤال: »رأي الدي س

ــكّل  : ل ي
عــن فــراش زوجهــا«، فجــاء الــرد كالآ�ت

فمــن  الآخــر،  ف حقــوق عــى  الزوجــ�ي مــن 

ي كّل 
حقــوق الــزوج عــى زوجتــه أن تطيعــه �ف

أمــر مــن أمــور الزوجيــة، فيمــا ليــس فيــه 

ي هللا عنــه- 
ي هريــرة -ر�ف معصيــة، فعــن أ�ب

ــلم-:  ــه وس ــى هللا علي ي -ص ــىب ــال الن ــال: ق ق

ــت أن  ــه إىل فراشــه فأب ــا الرجــل امرأت »إذا دع

رها  »جريمة االغتصاب الزوجي يتجاهلها القانون وي�ب
؛ الأنّها غ�ي  المجتمع، وأرقامها مطموسة بشكل كب�ي

ُمجرّمة«



تجــيء فبــات غضبــان عليهــا لعنتهــا المالئكــة 

حــىت تصبــح« )متفــق عليــه(، وعــى هــذا فــإّن 

امتنــاع الزوجــة عــن طاعــة زوجهــا غــري جائــز 

عــاً، مــا لــم يكــن لديهــا عــذر يمنعهــا مــن  رسث

ي هــذا المتنــاع.
إجابــة طلبــه، وتكــون آثمــة �ف

ــدم  ــة بع ــذار الخاص ــإّن الأع ــا، ف وهن

ي للزوجــة ليســت 
الســتعداد النفــ�ي والذهــىف

واردة، والأمــر أكــرب مــن مجــرد فتــوى أزهريــة 

اســتندت لهــذا الحديــث، وهــو جــزء مــن 

ي 
ســالم �ف ي يعــّد إنكارهــا ازدراء لالإ

الســّنة، الــىت

ف ورجــال  عــ�ي ف والم�ث نظــر كثــري مــن القانونيــ�ي

ي  ــن أ�ب الديــن، ففــي الحديــث عــن عبــد هللا ب

، قــال -صــى هللا عليــه وســلم-: »والــذي  أو�ف

نفــس محمــد بيــده ل تــؤدي المــرأة حــّق ربهــا 

ــو ســألها نفســها  ــؤدي حــّق زوجهــا ول حــىت ت

ــام  م ــم تمنعــه« )رواه الإ ــب ل وهــي عــى قت

ي مســنده ورواه ابــن ماجــه(، والقتــب 
أحمــد �ف

ــوُن  ــري فيك ــر البع ــى ظه ــع ع ــا يوض ــو م ه

موضعــاً لجلــوس الراكــب، ومعــىف الحديــث: 

أّن مــن حــّق الــزوج عــى زوجِتــه أْن تســتجيب 

لــه مــىت أرادهــا، وإْن كانــت تســري عــى ظهــِر 

ــن  جــل م ــا أن ترت بعــري لســفٍر، فواجــب عليه

، وتمّكنــه مــن نفســها.  عــى ظهــر البعــري

التمكــن  ي 
�ف الــزوج  حــّق  أّن  ذلــك  ومعــىف 

ي أدّق 
مــن زوجتــه جنســياً محفــوظ، حــىت �ف

الظــروف، مــا لــم يكــن ذلــك منافيــاً لمحاذيــر 

ــة. عي رسث

ف  كمــا ورد حديــث آخــر يتــم تداولــه بــ�ي

ورة تلبيــة المرأة  رجــال الديــن والفقهــاء عن رصف

لرغبــة زوجهــا الجنســية أينمــا أراد: »فــإذا دعــا 

الرجــل زوجتــه لحاجتــه فلتأتــه وإن كانــت 

، وقــال  ي
مــذي والنســا�أ عــى التنــور« )رواه الرت

مــذي أنـّـه حديــث حســن صحيــح( والتنــور  الرت

ف فيــه العيــش. هــو المــكان الــذي يُخــرب

لكن، إىل أي مدى يستند القانون 
عي؟ إىل الرأي ال�ش

ــيتضح  ــاً(، س ــرص )نموذج ــا م إن اتخذن

ــون  ف قان ــ�ي ــه ل يوجــد تعــارض حــاىلي ب ــا أنّ لن

العقوبــات  قانــون  أو  الشــخصية  الأحــوال 

المــرصي مــن جهــة، ومجمــوع الآراء الفقهيــة 

الغتصــاب  لتجريــم  الرافضــة  عيــة  ال�ث

الزوجــي مــن جهــة أخــرى؛ لأّن المــرأة خاضعة 

ــل. ــة الرج لولي

ــا  ــي يتجاهله ــاب الزوج ــة الغتص جريم

وأرقامهــا  المجتمــع،  رهــا  ويرب القانــون 

؛ لأنّهــا غــري ُمجرّمــة، إّل  مطموســة بشــكل كبــري

ي تشكو من زوجها المغتصب موصومة 
»تُعّد الزوجة ال�ت

اجتماعّياً، وقد تالحق من ذكور العائلة«



أنـّـه، وفقــاً لتقريــر منظمــة الصحــة العالميــة، 

عــام 3102، الــذي شــمل عــدة دول منها مرص؛ 

فــإّن 53% مــن النســاء يتعرضــن لعنــف جنــ�ي 

ي 
مــن أزواجهــن، وغالبيــة النســاء المشــاركات �ف

ف عــدم الكشــف عــن هويتهن؛  أّي مســح يطلــ�ب

ي تشــكو مــن زوجهــا 
ــّد الزوجــة الــىت حيــث تُع

المغتصــب موصومــة اجتماعّيــاً، وقــد تالحــق 

مــن ذكــور العائلــة، ووردت عــدة حــالت عــن 

ب عــى أيدي الأشــقاء  تعــرض الزوجــات للــرصف

والآبــاء، بســبب مصارحــات مــن هــذا النــوع.

كمــا أّن اغتصــاب الزوجــات يقــع تحــت 

المختلفــة،  بأشــكاله  الأرسي  العنــف  إطــار 

العنــف  يديــن  قانــون  مــن  ومــرص خاليــة 

، مثلهــا مثــل بــالد عربية  الأرسي بشــكل مبــارسث

ــرى. أخ

مــرص،  ي 
�ف للمــرأة  القومــي  المجلــس 

وع  كان قــد أعلــن، عــام 3102، إعــداد مــ�ث

ي بدايــة 
قانــون للعنــف ضــّد المــرأة، وقدمــه �ف

يــن  ي ت�ث
ي بــدأت �ف

لمانيــة، الــىت الــدورة الرب

وع القانــون  الأول )أكتوبــر( 6102، لكــّن مــ�ث

ــة  ــادة خاص ــى م ــص، ع ــرق، أو ين ــم يتط ل

بالعنــف الجنــ�ي الــذي يمارســه الــزوج، وقــد 

ــة ومؤسســاتها  ــك عــى ابتعــاد الدول ــدل ذل ي

والأرسي  الزوجــي  العنــف  موضــوع  عــن 

ي 
ــد�ف ــع الم ــه المجتم ــا يواجه ــم م قصــداً، رغ

ف يتطــرق  مــن مالحقــات وتضييــق للخنــاق حــ�ي

ــا. ــذه القضاي له

ــد  ــم )واح ــز الندي ــبق لمرك ــد س وكان ق

ــرص(،  ي م
ي �ف

ــد�ف ــع الم ــات المجتم ــن منظم م

وع قانــون، عــام 8002،  العمــل عــى مــ�ث

إثبــات  إمكانيــة  عــى  وع  المــ�ث ونــّص 

ي العالقــة الزوجيــة 
النتهــاكات الجســدية �ف

وع  عــي، وقــد تعــرض م�ث بتقريــر الطــّب ال�ث

باعتبــاره مخالًفــا  ســة،  لحملــة رسث القانــون 

ع والديــن، وتوقفــت مناقشــة الموضــوع  للــ�ث

ي مطلــع 1102.
�ف

ع أّن الــزوج يمــارس حقــه  ّ
ويعــّد الـــُم�ث

عــي، ول يهــم إن كان هــذا الحــق يُمــارس  ال�ث

ي أم عنــوة، وهــذا مــا يتجــى لنــا 
ا�ف بالــرت

ف 7 و06 مــن قانــون العقوبــات؛  ي المادتــ�ي
�ف

فالمــادة )7( تنــّص عــى: »ل تخــّل أحــكام 

ي أي حــال مــن الأحــوال، 
قانــون العقوبــات، �ف

يعــة  ي ال�ث
بالحقــوق الشــخصية المقــررة �ف

الغــراء«، كمــا تنــّص المــادة )06( مــن القانــون 

ذاتــه عــى أنّــه »ل تــ�ي أحــكام قانــون 

»قضايا المرأة ال تناقش إطالقاً إاّل بوصفها قضايا اجتماعية، 
ي إطار القضايا الدينية تزييف لها«

وإدخالها �ن



العقوبــات عــى كّل فعــل ارتكــب بنيــة ســليمة 

يعــة«، وهكذا  عمــالً بحــّق مقّرر بمقتــىف ال�ث

تشــّكل المــادة )7(، والمــادة )06(، مــن قانــون 

ة  ( حجــر عــرث ي
ض أنـّـه مــد�ف العقوبــات )المفــرت

أمــام تجريــم الغتصــاب الزوجــي، علمــاً 

ــة،  ــة الزوجي ي العالق
ــه �ف ــم تجريم ــا يت ــأّن م ب

بحســب القانــون، هــو إرغــام الــزوج لزوجتــه 

عــاً  عــى جمــاع الدبــر، كــون ذلــك محرمــاً رسث

بشــكل عــام.

ّ تلــك  إّن تغيــري القانــون، ربمــا لــن يُغــري

ــاب  ــرة اغتص ــف ظاه ــن يُوق ــات، ول الممارس

ي مناطــق تســودها الثقافة 
الزوجــات، خاصــة �ف

ي ل تقبــل أن تشــكو الزوجــة زوجها 
القبليــة الــىت

ــا نحــن نســأل  ــن ربم ــا، لك ــام باغتصابه إن ق

الســؤال الخطــأ، والأســئلة الأصــح هــي:

تغيــري  مســاعي  تنجــح  كيــف  أولً: 

ي ل يُجرّمهــا القانون، 
الممارســات الخاطئــة الــىت

عنهــا؟ بــل ي�ث

بانتهــاك  المجتمــع  ثانيــاً: هــل رضــا 

حقــوق مواطنيــه ذريعــة لعــدم تجريــم تلــك 

ي القانــون؟
النتهــاكات �ف

الغتصــاب  قضيــة  نناقــش  مانــزال 

ي تعيدنــا إىل 
ي الدوائــر المفرغــة الــىت

الزوجــي �ف

ــة،  ــا إىل الآراء الفقهي ــا؛ أي تعيدن ــث بدأن حي

ــرم  ــح يج ــون واض ــّن أّي قان ــل س ي تعرق
ــىت ال

العنــف الأرسي بشــكل عــام، والغتصــاب 

ليســت  فالزوجــة  بشــكل خــاص،  الزوجــي 

حرثــاً لــزوج مغتِصــب.

والفيلســوف  المفكــر  تطــرق  وقــد 

ســالميات والتأويــل  ي الإ
المــرصي، والباحــث �ف

، د. نــرص حامــد أبــو زيــد، )3491 -  ي
القــرآ�ف

ي 
ي كتابــه »دوائــر الخــوف، قــراءة �ف

0102(، �ف

ف قال:  خطــاب المــرأة«، لهــذه المعضلــة، حــ�ي

إّن قضايــا المــرأة ل تناقش إطالقــاً إّل بوصفها 

ي إطــار القضايــا 
قضايــا اجتماعيــة، وإدخالهــا �ف

الدينيــة تزييــف لهــا، وقتــل لــكّل إمكانــات 

وإّن حــرص قضايــا  الحــّر حولهــا،  الحــوار 

ي الحــالل والحــرام ل يســمح بتــداول 
المــرأة �ف

ــرأة  ــا الم ــة قضاي ــرة، وإّن مناقش ــكار الح الأف

ي يطمــس الجانــب 
المتعــددة مــن منظــور ديــىف

ــن  ــق م ــة، خاصــة إن انطل ــي للقضي الجتماع

ّ وضــع  ثوابــت غــري قابلــة للنقــاش، لــن تُغــري

ء. ي
ي سث

المــرأة �ف


