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كامل  عدد  هلا  صص  يخُ أن  امل��رأة  تستحق 
تتعّلق  مواضيع  إىل  للتطرق  اإلصالح   جمّلة  من 
مبوقعها يف اجملتمع ونضاهلا من أجل املساواة مع 
الرجل واحلصول على رتبة شريك فعلي يف بناء 
اآلخر  والنصف  اجملتمع  نصف  متثل  فهي  الوطن 
والبنت   والزوجة  األّم  وهي  أحضانها  يف  يرتّبى 
للوطن«   حترير  هو  املرأة  »حترير  فإّن  وبالتالي 
يسرى  الشابة  والكاتبة  الطبيبة  عنونت  كما 
بن ساسي مقاهلا الذي بدا وكأنه صرخة مليئة 
تتساءل  العربية.  املرأة  أوضاع  إليه  آلت  ملا  باألمل 
هل رأيتم لنا أوطانا تتحّرر أم تزداد جهال وختّلفا 
تتحرر  مل  املرأة  بأّن  لتستنتج  وعنفا؟  وعبودّية 

بعد بل ازدادت عبودّية  على عبوديتها.

متى  إاّل  للكاتبة  بالنسبة  املرأة  تتحّرر  لن 
الّرجل  حّررها  متى  ال  بنفسها  نفسها  ح��ّررت 
هذا  بأّن  ما  نوعا  متعالية  ثورّية  بنربة  ..لتختم 

الّرجل هو من حيتاج أن حتّرره امرأة.

عن  مقاله  يف  تساءل  العش  فيصل  املهندس 
املرفوعة  الشعارات  بني  التونسية  املرأة  مكانة 
من  إبرازها  حاول  اليت  احلقيقة  وبني  وهناك  هنا 
أّن  مؤّكدا  رمسّية  واحصائّيات  ارق��ام  خالل 

من  املرأة  ومتكني  اجلنسني  بني  املساواة  حتقيق 
سنوّي  عيد  ختصيص  عرب  يتحقق  ال  حقوقها 
ال  اليت  والتشريعات  القوانني  سّن  عرب  أو  للمرأة 
العقل  نظرة  نتيجة  التنفيذ  إىل  طريقها  جتد 
ما  تغيري  املطلوب  فإّن  وهلذا  للمرأة  اجملتمعي 
ترّسب يف العقول من وعي ذكوري فاسد ونظرة 
ميكن  وال  التخّلف  من  قرون  عرب  للمرأة  دونية 
أن حيدث هذا التغيري إاّل بإرساء منظومة تربوّية 
وثقافّية تؤّسس ملبادئ املساواة وتدعم مشاركة 
»تثوير«  وعرب  الوطن  وبناء  الثروة  إنتاج  يف  املرأة 
الّسمحة  واملبادئ  املضيئة  باجلوانب  امللئ  تراثنا 
وشريكا  الرجال«  شقائق  »النساء  جتعل  اليت 

حقيقيا يف مجيع جماالت احلياة.

ناجي  ال��دك��ت��ور  يعاجل  آخ��ر  مقال  ويف 
احلجالوي موضوع املرأة من زاوية املوروث الّديين 
مهضومة  املرأة  كانت  كيف  ويبنّي  والفلسفي 
اجلانب نظرا النتماء هذا الّنمط من  الّتفكري إىل 
أزمنة متقّدمة كانت فيها املعرفة تقليدّية إىل 
كّلها  املعارف  كانت  إن  ويتساءل  احلدود  أبعد 
ليختم  الّنّص؟  فهم  يتطّور  ال  فكيف  تطّورت 
لعقلّية  نتاج  هو  إّنا  للمرأة  املتدهور  الوضع  بأن 
االتباع ملا قاله السلف واحلال أّن هذا السلف يتمّتع 
وأّن  اآلن  عليه  حنن  ملا  مغايرة  معرفية  بأرضّية 
إكراهات واقعهم اإلجتماعّية والسياسّية ليست 
ملزمة لنا وال هي جزء من الوعي الّديين الّصحيح.

رضاء  تنال  أن  نرجو  أخرى  مقاالت  العدد  ويف 
املوضوع  عن  متكاملة  صورة  وتعطيهم  القراء 

الذي خصص له العدد

 قراءة ممتعة
التحرير
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فاخر  ومخُ شيد  مخُ بني  الفعل  ردود  تباينت  حيث  اجملّلة  حول  قائما  اجلدل  مازال 
باجنازتها لفائدة املرأة ومساهمتها يف تكريس حريتها إىل درجة أّن البعض ذهب 
اىل تقديسها وجتريم املّس منها، وبني مستصغر لدورها، معترب أّنها مل حتّقق للمرأة 

الكثريعلى أرض الواقع ومل تغرّي شيئا من اهليمنة الّذكورّية على اجملتمع.

احتفل التّونسيّات والتّونسيّون منذ أسبوع بالعيد الوطني للمرأة إحياء لذكرى صدور 
مجلّة األحوال الّشخصيّة في 13 أوت 1956 وهي مدونة تضّمنت مجموعة من النّصوص 
خاّصة  بالّرجل  المرأة  عالقة  وعلى  التّونسيّة  األسرة  على  كبير  أثر  لها  كان  القانونيّة 
قوامة  مؤّسسة  مع  مّرة  ألّول  المجلّة  هذه  قطعت  حيث  والّطالق،  الّزواج  مسألتي  في 
الّرجل على حساب المرأة، ومنعت تعدّد الّزوجات، كما جّرمت الّزواج العرفي وشّرعت 
لمؤّسسة الّزواج وفقا للتّعاقد الكتابي بين الّزوجين وأقّرت المساواة التّاّمة في اجراءات 

الّزواج والّطالق والنّتائج المترتّبة عنه. 
ورغم مرور 59 سنة عن تاريخ صدورها، فإّن الجدل مازال قائما حول المجلّة حيث 
المرأة  لفائدة  بانجازاتها  وُمفاخر  ُمشيد  وبين  ومعارض  مؤيّد  بين  الفعل  ردود  تباينت 
ومساهمتها في تكريس حريتها إلى درجة أّن البعض ذهب الى تقديسها وتجريم المّس 
منها، وبين مستصغر لدورها، معتبر أنّها لم تحقّق للمرأة الكثيرعلى أرض الواقع ولم 
تغيّر شيئا من الهيمنة الذّكوريّة على المجتمع بل لم تكن سوى أداة استخدمها بورقيبة ومن 
بعده بن علي استخداما دعائيّا سياسيّا وتّم توظيفها لخدمة خياراتهما السياسية واالجتماعية 

وذلك على حساب المرأة التّونسية نفسها واستقرار المجتمع وتطّوره.
مجلة  من  موقف  إصدار  من  أعمق  فالمسألة  ذاك  أو  الفريق  هذا  لنساند  هنا  ولسنا 
األحوال الّشخصيّة وإنّما الغاية من هذا المقال أن نقف مع القراء الكرام وقفة تأّمل  لبعض 
على  المرأة  هذه  المجلّة  ساعدت  حقّا  هل  ونتساءل  التّونسية  بالمرأة  المتعلقة  المسائل 
التّحّرر من رواسب الموروث الّسلبي والتّمتّع بحقوقها وكرامتها؟  أّم أّن التّشريعات في 
واد والواقع في واد آخر؟ وكيف الّسبيل لتحرير حقيقّي للمرأة يجعلها شريكا فاعال في 

المجتمع وذات دور قيادي في بناء الوطن والنهوض به؟
األرقام ال تكذب 

تفيد األرقام والمؤشرات بأّن وضع المرأة التّونسية ليس وضعا جيّدا وال يتطابق مع 
التي  العظيمة  باإلنجازات  سّمي  ما  حول  المتواصلة  والتّهليالت  المرفوعة  الّشعارات 
العربي  الوطن  أقطار  بقية  في  المرأة  عليها  تحسدها  والتي  »التّونسية«  لفائدة  تحقّقت 
وبعض الدّول المتقدّمة. فبالّرغم من النّصوص القانونيّة التي جاءت في مجلّة األحوال 
الّشخصيّة وما نّص عليه دستور البالد الجديد خاّصة في فصليه 21 و 46 )1( فإّن المرأة 
ينتج عنه من عنف وتمييز  الّظلم والحيف االجتماعي وما  التّونسيّة مازالت تعاني من 

سلبي.

فيصل العش
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* أظهر استطالع أجرته مؤّسسة »تومسون رويترز« وشمل اثنتين وعشرين دولة 
عربية، أّن تونس تحتّل المرتبة الّسادسة عربيّا في مؤّشر وضع حقوق النّساء في العالم 

العربي بعد جزر القمر وسلطنة عمان والكويت واألردن وقطر)2(.
* تعّرضت التونسيات للعنف بنسبة 47.2 % واليزال الضغط االجتماعي والتّقليل 
من أهمية العنف قائما حيث صّرح 55 % منهن بأّن العنف شيء عادي وال يستحّق أن 

نتحدّث عنه!!!.)3(.
* باتت تونس تحتل المرتبة األولى عربيّا والّرابعة عالميّا في نسبة الّطالق، فقد بلغ 
عدد حاالت الّطالق المسّجلة خالل العام 2012، 12000 حالة، ومن أهّم أسبابها العنف 

ضدّ المرأة بنسبة 48.3 % )4(
* نمو ظاهرة »األّمهات العازبات« في تونس حيث أصبحت في تزايد مستمر، إذ 
ارتفع عدد الوالدات خارج الّزواج في الّسنوات األخيرة إلى 1600 مقابل 152 خالل 

سنة 1962 )حسب الدّيوان الوطني لألسرة والعمران البشري( )5( .
 5 بنحو  يقدّر بصفة عاّمة  الّشوارع  أطفال  أّن عدد  الى  تشير إحصائيات رسميّة   *
آالف طفل، فيما يقول مختّصون بأّن العدد يفوق 8 آالف موّزعين على مختلف جهات 
البالد من بينهم 3 آالف طفل ينتشرون في تونس العاصمة واألحياء الّشعبية المجاورة. 
وتُشير الدّراسات أّن 70 % من هؤالء يستهلكون المخدّرات و أّن 50 % منهم يتعاطون 
الكحول، ويتعرض األطفال المشّردون من الجنسين الى التّحرش واالعتداء الجنسي)6(.

* تبدو المساواة في مجال تمدرس البنات واألوالد في تونس حاصلة أو تكاد لكّن نسبة 
األميّة في النّساء )من 15 عاما فما فوق( تبلغ 28.2 % مقابل 12.3 % في الرجال )7(.
* تعانى المرأة التّونسيّة من اإلقصاء فى الوسط المهنى حيث تقدّر نسبة البطالة فى 
صفوف النّساء بحوالي 21.6 % مقابل 12.5 %  للّرجال. أّما بالنسبة لخّريجات التّعليم 

العالي فقد بلغت 39 % وهى أعلى بمّرتين من نسبة البطالة فى صفوف الّرجال. )8( 
يقع  أغلبهّن  فإّن  اإلناث،  من  العالي  التّعليم  خريجي  من   %  62 أن  من  بالرغم   *
أو  اآلداب  )شعب  البطالة  من  طويلة  فترة  إلى  عادة  تؤدّي  التي  الّشعب  إلى  توجيههن 
العلوم( حيث  تعتبر الفتيات أقّل تمثيال على سبيل المثال في شهادات الهندسة )29 %( 

والهندسة المعمارية )34.5 %( والطّب البيطري )36 %( )9(.
* أّما بالنسبة للنساء العامالت فإّن 79.5 % منهّن يعملن كأجيرات في حين ال تتجاوز 
نسبة تواجد المرأة فى مواقع القرار فى القطاعين العام والخاّص 6 % ، ففي قطاع التّعليم 
مثال ال توجد سوى 199 امرأة من بين 1194 أستاذ تعليم عاٍل و 96 فقط من بين 1370 

مدير مشرف على مدارس المرحلة األساسية العاّمة ومعاهد التّعليم الثانوي )10(.
ثلثي  فإّن  قطاعات  عدّة  ويشمل  التّنوع  إطار  في  الّرجال  يتوّزع عمل  وفي حين   *
وافرة  نسائيّة  عاملة  يدا  تتطلب  رئيسيّة  قطاعات  بثالثة  مقيّدات  أنفسهن  يجدن  النّساء 
 16.7( والفالحة   )% 26.4( المعمليّة  والّصناعات   )% 49.4( الخدمات  قطاع  وهي 

استطالع  أظهر 
مؤّسس���ة  أجرته 
رويرتز«  »تومسون 
اثنتني  ومش�������ل 
دولة  وعشري�����ن 
عربية، أّن تون���س 
حتتّل املرتب��������ة 
يف  عربّيا  الّسادسة 
حقوق  وضع  مؤّشر 
العامل  ف���ي  الّنساء 
العربي بع���د جزر 
وسلطن�����ة  القمر 
عمان والكوي���ت 

واألردن وقطر.

املهنى  الوسط  فى  اإلقصاء  من  الّتونسّية  املرأة  تعانى 
حبوالي  الّنساء  صفوف  فى  البطالة  نسبة  تقّدر  حيث 
21.6 % مقابل 12.5 %  للّرجال. أّما بالنسبة خلّرجيات 
الّتعليم العالي فقد بلغت 39 % وهى أعلى مبّرتني من 

نسبة البطالة فى صفوف الّرجال.
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بالنسب�����ة  أّما 
للنساء العام����الت 
منهّن   %  79.5 فإّن 
كأجريات  يعملن 
تتجاوز  ال  حني  يف 
املرأة  تواجد  نسبة 
القرار  مواقع  فى 
العام  القطاعني  فى 
واخل������اّص 6 % ، 
الّتعليم  قطاع  ففي 
مثال ال توج�������د 
سوى 199 ام�����رأة 
من بني 1194 أستاذ 
تعليم ع�����ال و96 
 1370 فقط من بني 
على  مشرف  مدير 
املرحل����ة  مدارس 
األساسي���ة العاّمة 

والّتعليم الثانوي.

مسريتها  يف  مكاسب  من  التونسية  املرأة  حققته  مبا  االعرتاف  عدم  اجملحف  من 
حيث  اجملتمع  يف  ومكانتها  قدرها  من  والّرفع  حبقوقها  ومطالبتها  الّتحّرر  أجل  من 
تكافأت الفرص بينها وبني الّرجل يف الّتعّلم واكتسبت قدرًا من الّسلطة داخل إطار 

األسرة.

%( ويتعلق األمر هنا بأنشطة تتأثّر كثيرا بالعوامل المناخيّة واالقتصاديّة المتقلّبة. وتعدّ 
وضعيّة النّساء العامالت في قطاع الفالحة هّشة إلى أبعد الحدود وهّن في الغالب معينات 
لعائالتهن بدون أجر. ويستخدم قطاع الخدمات النّساء في التّجارة وفي كثير من األحيان 

ضمن عمل غير منّظم وغير ثابت )11(
* مازال دور المرأة على رأس المشاريع الفالحيّة ضعيفا بسبب النّقص فى »الرؤية 
االقتصاديّة« للنساء فى الوسط الّريفى حيث نجد 4 % فقط من باعثي المشاريع الفالحيّة من 
النساء و6.4 % هّن مستغالّت فالحيّات )حسب إحصائياّت وكالة النّهوض باالستثمارات 
الفالحية في المدّة من 1985 إلى 2012( كما ال يوجد فصل خاّص بالمرأة الّريفية ضمن 

االستراتيجيّة الوطنيّة للتّشغيل )12(
* ويمكن أن نضيف إلى هذه األرقام أّن  42 % من التّونسيين من الجنسين يعتقدون 
بأّن النساء هّن الّسبب في البطالة وأّن 20 % فقط منهم يعتقدون بأّن الّشغل حّق من حقوق 

المرأة )13(.
المرأة ظّل محدودا جدّا حتّى في  فإّن حضور  الّسلطة،  يتعلّق بمراكز  ما  أّما في   *
الحكومات التي تعاقبت بعد ثورة 2011، حيث بلغت نسبة تواجد المرأة في هذه الحكومات 
ما بين 2.6 % )حكومة العريض و 5 % في حكومة مهدي جمعة( في حين لم يتم تسمية 

أيّة امرأة في خّطة والي أوعلى رأس » النّيابات الخصوصيّة« )14(
* أما نسبة النّساء المشاركات في أنشطة جمعياتيّة أو نقابيّة أوسياسية فهي ضعيفة 
جدّا إذ لم تتجاوز 3 % بصفة عاّمة وترتفع هذه النّسبة إلى 10 % في صفوف النّساء 
ذوات التّكوين الجامعي. فعلى سبيل المثال تبلغ نسبة المنخرطات سنة 2013 في االتّحاد 
العام التونسي للشغل 48 % ولكن 5 % فقط منهّن في هيئات اتّخاذ القرار. وال توجد 
أيّة امرأة في المكتب التّنفيذي الذي يعدّ 13 عضوا وال في المكتب الموّسع الذي يعدّ 37 

عضوا )15(. 
مؤشرات سلبية  

من المجحف عدم االعتراف بما حققته المرأة التونسية من مكاسب في مسيرتها من 
المجتمع حيث تكافأت  التّحّرر ومطالبتها بحقوقها والّرفع من قدرها ومكانتها في  أجل 
الفرص بينها وبين الّرجل في التّعلّم واكتسبت قدراً من الّسلطة داخل إطار األسرة، وذلك 
نتيجة لدخولها مجال العمل خارج البيت، والستقاللها االقتصادي، لكّن األرقام المذكورة 
آنفا تؤّكد أّن واقع المرأة في تونس لم يرتق إلى المستوى الذي يتحدّث عنه البعض من 
مدّعي مناصرة قضايا المرأة، فال هي حقّقت المساواة مع الّرجل وال استطاعت أن تبلغ 
مرتبة الّشريك الحقيقي في بناء الوطن. وحتّى الثّورة، التي شاركت فيها المرأة بقّوة، لم 
تغيّر في الواقع الكثير بل ربّما طرحت مشاكل جانبيّة جديدة هدّدت المكاسب القليلة التي 
تحّصلت عليها وكشفت ما كان يستبطنه المجتمع من تمييز ضدّ المرأة عبّر عنه تضاعف 
نسبة العنف المسلّط ضدّها وهو من أكثر أشكال التّمييز انتشارا، ويشّكل أبشع انتهاكات 

حقوق اإلنسان وأكثرها شيوعاً.

,,

,,
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كما بـــرزت بعـــــض مظاهر 
التّمييز الّسلبـــي بين نساء الوطن 
لباسهّن  حسب  وتصنيفهّن  الواحد 
وأفكارهــّن، إذ الحظنـــــــا توّجها 
القرار  لدى بعض صنّاع  واضحا 
والنّساء)16(  الّرجال  من  والفاعلين 
نحو إقصـــــاء النّســـاء المحّجبات 
ومضايقتهّن واعتبـــــــار الحجاب 
كما  التخلّف  رموز  من  رمزا 
الحظنا توّجها لدى البعض اآلخر 
 )17( المرأة »السافرة«  التّضييق على  نحو  المتشدّدة  الدّينيّة  الجماعات  ممثال في بعض 
وإرهابها باعتبار أّن تواجدها في الشارع مـن دون »اللباس الشرعي« )18( يمثل خطرا 

على المجتمع. 
ومن بين المؤشرات الّسلبية التي يمكن مالحظتها بسهولة الهّوة الكبيرة بين التشريع 
أن تحقيق  يؤّكد  الواقع وهو ما  ..( وبين  الجديد،  الدستور  الشخصية،  ) مجلة األحوال 
المرأة من حقوقها ال يتحقق في تقديرنا عبر تخصيص  المساواة بين الجنسين وتمكين 
عيد سنوّي للمرأة أو عبر سّن القوانين والتشريعات التي ال تجد طريقها إلى التنفيذ نتيجة 
التي  القوانين  سّن  مع  اليوم  المطلوب  فإن  ولهذا  للمرأة  الدونية  المجتمعي  العقل  نظرة 
المرأة أن نغيّر ما ترّسب في عقولنا رجاال ونساء من وعي »ذكوري«  تحمي حقوق 
إالّ  التغيير  أن يحدث هذا  يمكن  التخلّف وال  للمرأة عبر قرون من  دونيّة  فاسد ونظرة 
بإرساء منظومة تربويّة وثقافيّة تؤّسس لمبادئ المساواة وتدعم مشاركة المرأة في إنتاج 
الّسمحة  الملئ بالجوانب المضيئة والمبادئ  الثروة وبناء الوطن وعبر »تثوير« تراثنا 
التي تجعل »النساء شقائق الرجال« وشريكا حقيقيا في جميع مجاالت الحياة. أّما إعالن 
الحرب على هويّة المجتمع وتحميلها مسؤولية هضم حقوق المرأة من جهة والسقوط في 
التقليد األعمى لآلخر واستيراد مبادئه وتشريعاته تحت غطاء الكونية من جهة أخرى فإّن 

ذلك »َكَسَراٍب بِِقيعٍَة يَْحَسبُهُ الظَّْمآُن َماًء َحتَّى إِذَا َجاَءهُ لَْم يَِجْدهُ َشْيئًا« )19( 
إّن المسألة في تقديرنا أكبر بكثير من اصدار مدونة حقوق أو المصادقة على المواثيق 
الدولية المتعلقة بحرية المرأة. إنها تتعلّق بااليمان الحقيقي بالحّرية كقيمة أساسية للحياة 
المرأة وضمان  حّرية  لتحقيق  فال مجال  أو رجال.  امرأةً  كان  اإلنسان سواء  وبإنسانيّة 
كرامتها مادامت الثّقافة الّسائدة ال تحترم اإلنسان وال تعتبره مركزالمشروع المجتمعي  

وغايته. 
اهلوامش

)1( ينص الفصل 21 من الدستور الجديد على أن »المواطنون والمواطنات متساوون 
في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز«.

حتقيق  مسألة  إّن 
امل������رأة  كرامة 
ته����������ا  ا و مسا و
الرجل  أخيها  مع 
تتعّلق باالمي�����ان 
باحلّرية  احلقيقي 
أساسية  كقيمة 
للحياة وبإنسانّي��ة 
اإلنسان سواء كان 
امرأًة أو رج�������ال. 
لتحقيق  جمال  فال 
امل���������رأة  حّرية 
وضمان كرامته��ا 
الّثقاف����ة  مادامت 
حترتم  ال  الّسائدة 
تعتربه  وال  اإلنسان 
مركزا  للمش��روع 
اجملتمعي  وغايته  

,,

,,

إن املطلوب اليوم مع سّن القوانني اليت حتمي حقوق املرأة أن نغرّي ما ترّسب يف عقولنا 
التخّلف  من  قرون  عرب  للمرأة  دونّية  ونظرة  فاسد  »ذكوري«  من وعي  رجاال ونساء 
وال ميكن أن حيدث هذا التغيري إاّل بإرساء منظومة تربوّية وثقافّية تؤّسس ملبادئ 

املساواة وتدعم مشاركة املرأة يف إنتاج الثروة وبناء الوطن.

))
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م  تلت�������������ز
ي��ة  حبما لة و لد ا
ق  حلق��������������و ا
للم�رأة  املكتسبة 
وتعمل على دعمها 
وتطويرها وتضمن 
الف����رص  تكافؤ 
بني  الرج��ل واملرأة 
خمتلف  حتّمل  يف 
املسؤولي�����ات ويف 
اجمل����االت.  مجيع 
وتسع����������ى إىل 
التناص��ف  حتقيق 
واملرأة  الرجل  بني 
اجملال����������س  يف 
املنتخب����ة وتّتخذ 
لكفيلة  ا بري ا لتد ا
على  بالقض������اء 

العنف ضد املرأة.
الفصل 46 من الدستور

وتعمل  للمرأة  المكتسبة  الحقوق  بحماية  :»تلتزم  الدولة  أن  46 على  الفصل  وينص 
الرجل والمرأة في تحّمل مختلف  بين   الفرص  تكافؤ  على دعمها وتطويرها وتضمن 
المسؤوليات وفي جميع المجاالت. وتسعى إلى تحقيق التناصف بين الرجل والمرأة في 

المجالس المنتخبة وتتّخذ التدابيرالكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة«.
)2( أنظر موقع مؤسسة »تومسون رويترز« على شبكة االنترانات:

http://www.trust.org/spotlight/poll-womens-rights-arabic/
)3( واقع النوع االجتماعي في تونس2014 - الخبيرة بثينة قريبع والخبيرة جورجيا 
ديباولي Giorgia Depaoli في إطار تعاون االتحاد االوروبي مع حكومة الجمهورية 

التونسية -ص15 - جوان 2014.
)4( فاتن الجعايبي - جريدة لوتون 31 ديسمبر 2014.

)5( واقع النوع االجتماعي في تونس2014 - )مصدر سابق( ص 38 
)6( صحيفة »الشروق« في عدد يوم الجمعة 15 أوت 2014.

)7( واقع النوع االجتماعي في تونس2014 - )مصدر سابق( ص 25 
)8( المعهد الوطني لإلحصاء - معدل البطالة حسب الجنس 2015-2006

http://www.ins.nat.tn 
 - الشباب«  بتشغيل  والنهوض  االجتماعي  النوع  مسألة   « دراوي  محفوظ  د.   )9(

الوكالة االلمانية للتعاون GIZ تونس 2012 
)10(  واقع النوع االجتماعي في تونس2014 - )مصدر سابق( ص 26 

)11( تمكين المرأة اقتصاديا : ضرورة كسب التحدي- مجلة الكريديف، تونس، أوت 
 .2013

http://direcinfo.webmanagercenter.com/201308/ 03 )12(
واالقتصادي  االجتماعي  الصعيد  على  النوع  مسألة   «  ،GIZ، سالم  بن  د.   )13(

والسياسي« ، مائدة مستديرة بتاريخ 16 نوفمبر 2011. 
)14(  »التونسية والعمل السياسي« مجلة الكريديف عدد 45. أفريل 2013. 

وتونس«.  والمغرب  الجزائر  نقابات  في  المرأة  مشاركة   « ر.بالحاج زكري   )15(
معهد األمم المتحدة الدولي للبحث والتدريب للنهوض بالمرأة -2010

)16( من بينهاعلى سبيل المثال »الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات« التي  كان 
واليزال لها موقف معاد للحجاب والحّجبات وقد نبهت السلطة إلى انتشار ظاهرة الحجاب 
»الجمعية  مناضالت  احدى  الشريف  خديجة  تقول  مواجهتها.  إلى  داعية   ،2003 سنة 
التونسية للنساء الديمقراطيات«، على سبيل المثال: »ومهما يكن الحجاب، إن كان ظاهرة 

موضة أو عودة التدين للشارع التونسي، فإنه بالنسبة لنا هو شكل من أشكال الرجعية«
)17( كلمة »سافرة« التدّل على ذم أو قبح وهي في الحقيقة كلمة عادية تصف كل من 
كان وجهه وفي بعض األحيان رأسه مكشوفا وجمع سافرة هو سوافر و ليس سافرات، 

انسفََر الشيُء : انحَسَر وانكشف )انظر على سبيل المثال المعجم الوسيط(
)18( استعملنا المصطلح المعتمد لدى هذه الجماعات الدّينيّة وهو مصطلح يستنبط 

شحنة ضغط  وتهديد للنساء باعتبار أغلبهّن متمّسكات بثقافتهّن الدّينية.
)19( سورة النور - اآلية 39

----- 
- مدير اجملّلة

faycalelleuch@gmail.com
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إّن املفاخر مبا وصلت إليه املرأة يف ميادين عّدة هو ذاته حيمل يف جينات تفكريه 
تعاىل  اهلل  أّن  مع  لطاقاتها  واملستصغرة  إلمكانياتها  الّتحقريّية  الّنظرة  الّتقليدي 
حبا البشر مجيعهم عقوال ومقدرات وميزات مل يفرق فيها يف ذلك بني نساء ورجال 

وكّلفنا نفس الّتكليف عدا بعض االختالفات الّطفيفة. 

»ال أفّرق بين تحرير المرأة و تحرير الوطن« هكذا لّخصت  الدّكتورة نوال الّسعداوي 
ما قد نتناوله من بعض زوايا »قضيّة« المرأة في مجتمعاتنا. نعم الزالت المرأة »قضيّة« 
ونفرد لها المقاالت ولألسف  بالخصوص في بالدنا العربيّة.. والزال لها عيد والزالت لها 
وزارة كأنّها جنس لوحده من دون البشر. وأنا ال أكتب احتفاء بهذا العيد بل طامحة آملة أن 
ال يعود له ذكر يوما ما..  فإذا كانت المرأة محور هاته الحياة ورحم هذا الكون من البشر 
فكيف يجوز أن تكون مناسبة أو عيدا نحتفل به إالّ أن نكون اعتبرناها طفرة إنسانيّة حادثة 
فيما هي مخاض اإلنسانيّة جمعاء. هل سمعتم عّمن يصلب البحر في إناء أو يضع الّشمس 
في موقد.. هذا العيد عبط وتلك الوزارة اعتباط أكبر ..كالهما يكّرسان االعتراف المشبوه 
والمضّمن بدونيّة المرأة ..وهي ال تطلب أيضا فوقيّة مصطنعة ..هي تطلب فقط منظورا 
إنسانيّا خالصا ال لفتة كريمة كأنّها تتوّسل الحسنات وتستجدي اإلشادات بما وصلت إليه 
من مراتب...لقد »أنجزت المرأة« و»تطّورت المرأة« و»حقّقت المرأة« ..إّن المفاخر 
بما وصلت إليه المرأة في ميادين عدّة هو ذاته يحمل في جينات تفكيره التّقليدي النّظرة 
التّحقيريّة إلمكانياتها والمستصغرة لطاقاتها مع أّن هللا تعالى حبا البشر جميعهم عقوال 
ومقدرات وميزات لم يفرق فيها في ذلك بين نساء ورجال وكلّفنا نفس التّكليف عدا بعض 
االختالفات الّطفيفة، فلماذا يدهشنا أن »تنجز المرأة« و»تحقّق المرأة« و»تتقدّم المرأة« 
و»تخترع المرأة« والغريب والعجيب أالّ تفعل..األدعى لالستغراب أن ال تناصف الّرجل 
ما ذهب إليه أشوطا في الفكر والعلوم والثّقافة  ..األغرب أن ال تجد ذات الحظوظ ندّا لند 
معه والمسألة ليست مسألة تنافس ومباراة من الّسباق والتّناطح ولكن متى يكون الحكم 
على المرأة حكما إنسانيّا بحتا وننسى أّن لها تركيبة جسديّة وفيزيولوجية مختلفة ..هل 
هذا ضرب من المستحيل أم أّن في هذا ظلما مستترا للمرأة في ذات الوقت باعتبار ما 
يفرضه عليها هذا االختالف في التّركيبة من  التزامات قد تغدو قيودا ال مفّر منها.. أم 
أنّه باإلمكان فعال أن تتحّرر المرأة ..وال من يجيبني فيقول تحّررت المرأة.. جّردوها 
الّسيجار  ..دّخنت  نعم  سواد،  من  قمقما  ولبست  نعم..ألبسوها  مالبسها،  من  وتجّردت 
وارتادت المالهي أو ذهبت للجهاد المزعوم، نعم ...تحّمل كاهلها أعباء العمل وأعباء 
األطفال وأعباء  البيت نعم.. تجلس عند»الكوافير« ساعات و»المناكير« ساعات أخرى 

))
((
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وتتبع آخر تقليعات الموضة 
المنحفين  عند  وتركض 
وشافطي الّشحوم وجراحي 
أو  أنفا  لتصغر  التّجميل 
تصطنع شفاها أكبر وتتقفى 
وراء  وتهلك  التّجاعيد 
والمساحيق  التّجميل  مواد 
عن  المجتمع  يرضى  كي 
صاحب  ويرضى  خلقتها 
إلى  يفّر  أن  قبل  الّسمو 
قد  أنّها  لكن  ونعم..  غيرها 
أم  تتحّرر  أوطانا  لنا  رأيتم  هل  السعداوي..  نوال  الدكتورة  أجابتكم  قد  كانت  تحّررت، 
تزداد جهال وتخلّفا وعبوديّة وعنفا..إذن فالجواب بيّن والحقيقة أظهر ..لم تتحّرر المرأة 
بل ازدادت عبوديّة ..كانت أمة..فأصبحت أمتين أو باألحرى ثالث.. زوج يستعبدها في 
بالمظاهر  الخارج ومجتمع سلطوي مريض  في  ويستغلها  يستعبدها  البيت ورّب عمل 
يكبلها بالعادات البالية والتقاليد البائدة ويحدّد لها طريقها ومسارها.. ونحن هنا لسنا لنعدّد 
المكاسب ونشيد باإلنجازات.. إّن على ذلك في عصر كهذا الذي نحيا أن يغدو حديثا من 
الّسخافات وضربا من العبارات الفضفاضة ما أغنانا عنها في وقتنا الّراهن ..إالّ أن نكون 
من القائلين تسطيحا ناقصات عقل ودين ..لم تتحّرر المرأة..ألّن الحّرية هي ما منحنا هللا 
إيّاه من حريّة اإلرادة واالختيار.. وكان هللا من عدله ورحمته أن حّرر كّل البشر دون 
استثناء وكان االنسان من ضيق نظره وقصر أفقه أن عاد إلى األصفاد يكبّل نفسه بها .. 
والمرأة ال زالت تتعثّر في أخذ زمام أمرها بنفسها وترتطم في كثير من األحيان بجدران 
من اإلسمنت الفكري والجهل المقنّع.. والزالت األوطان تنتهك وتغتصب والزال جسد 
المرأة هو الجرم المشهور والّشرف المهدور والذّنب الذي لم تقترفه ..إذا أردت أن تشيد 
بموقف امرأة قلت امرأة وال ألف رجل، فالنّساء خلقن لنصف العقول ونصف المواقف 
على  وهنا  أّمه  »حملته  من  اكتماال  أكبر  موقفا  نر  ولم  موقفه..  ليكتمل  الّرجل  وخلق 
شبّهت  القيادة  المرأة  أحسنت  الكريمة....إّن  اآلية  تقول  كما  عامين«  في  وفصاله  وهن 
بالّرجل وإن أساءت فألنّها امرأة وهذا نسمعه في أحاديثنا اليوميّة ونعاينه في جّل مناحي 
امرأة يجب  الكاتبة األمريكية »ألنّني  تقول »كلير بوث لوس«  بالّضبط كما  المعيشة.. 
علّي أن أقوم بجهود غير عاديّة للنّجاح، وإذا فشلت لن يقول أحد فشلت ألنّها ال تمتلك 
المناقب  فللّرجال حسن  القدرة«  يمتلكن  ال  النّساء  سيقولون  بل  العمل  ذلك  القدرة على 

وللنّساء شين العيوب..

مل تتحّرر امل������رأة 
بل ازدادت عبودّية 
أم������ة.. ..كانت 
أمتي���ن  فأصبحت 
ثالث..  باألحرى  أو 
يستعبده����ا  زوج 
ورّب  البي������ت  يف 
يستعبده��ا  عمل 
ويستغله�������ا يف 
وجمتم���ع  اخلارج 
مري����ض  سلطوي 
يكبل�ها  باملظاهر 
البالي����ة  بالعادات 
والتقاليد البائ���دة 
وحيّدد هلا طريقها 

ومسارها .

بنفسها  أمرها  زمام  أخذ  يف  تتعّثر  املرأة  زالت  ال 
من  جبدران  األحيان  من  كثري  يف  وترتطم 
والزالت  املقّنع..  واجلهل  الفكري  اإلمسنت 
هو  املرأة  جسد  والزال  وتغتصب  تنتهك  األوطان 
مل  الذي  والّذنب  املهدور  والّشرف  املشهور  اجلرم 

تقرتفه.
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جم��االت  هن��اك 
حك�����را  تظّل 
الّرج�������ل  على 
لعج������������ز  ال 
الّنساء  مدركات 
وال  احلقيقة  يف 
الغالبة  للعاطفة 
على عقوهل����ن، 
م����������ن  فهناك 
يف  الّرج��ال  فقن 
وشّدتهن  حزمهن 
يف العمل ولكن 
تتطّلبه  ما  لفرط 
هاته اجمل�����االت 
قد  تف�����ّرغ  من 
ينوب منه الّرجل 
امل������رأة  تقصري 
يف شؤون أسرتها.

 عمق املشكلة مكمنها يف هاته العقلّية اليت تّدعي أّنها ختشى على ضياع األسرة 
الوضعّية وال قيمنا اجملتمعية  تألو جهودا لصون هاته  وشتاتها ولكن ال قوانيننا 
العائلة اليت صار يسريا انفراطها وتكاد تكون معدومة حلمتها واحلجة الواهية 

خروج املرأة للعمل.

 لم نسمع كثيرا في بالدنا عن امرأة فيلسوفة أو امرأة تقود حزبا أو امرأة رئيسة وزراء 
فهناك مجاالت تظّل حكرا على الّرجل ال لعجز مدركات النّساء في الحقيقة وال للعاطفة 
الغالبة على عقولهن، فهناك من فقن الّرجال في حزمهن وشدّتهن في العمل ولكن لفرط 
ما تتطلّبه هاته المجاالت من تفّرغ قد ينوب منه الّرجل تقصير المرأة في شؤون أسرتها.. 
بين عملها وأسرتها ومسألة  المرأة   يتخلّص من عقدة ضرورة  توفيق  لم  أنّه  الغريب 
ترتيب األولويّات وضرورة تقديم بيتها وأطفالها ألنّها اختصاصات نسويّة بحتة .. ولسنا 
ننكر أحيانا ونحن نرى بعض األطفال يحرمون باكرا من هذا الحنان وال يكاد الواحد 
منهم يتّم شهرا أو شهرين حتى تتلقفه المحاضن وعلب الحليب المصنّع أننا نشفق على 
هؤالء، فال نعود نستغرب فضاضة هاته األجيال وغلظة قلوبها، فهي لم تتشّرب حنانا 
ولم تتذّوق رأفة ..ولكن هل هي فعال ضريبة خروجها للعمل أم هناك مجاديف أخرى 

للمسألة.. 
الجلّي أنّنا في مجتمعاتنا الّشرقية وبالخصوص نحذو حذو من يريد أن يتشفّى في المرأة 
لقاء ما يمنحه لها العمل من استقالليّة ال حذو من يريد أن يساندهـا ويآزرهــا ويساعدهـا 
بل وإن لزم األمر أن يشّجعها إن وجد منها تمّرسا في مجال ما أو موهبة في نطاق آخر.. 
بل يخيل لي أحيانا أّن الّرجل الّشرقي يبدو كالّشامت في غريمه الذي أراد الحريّة فصارت 
له لجاما من نار وطوقا من سعير وهو ذاته يبدو ال مخيّرا في هاته المسألة ألّن ال طاقة 
بيده وسايرته  المادّية ولو كان  الّصعوبات  الماليّة وحده في ظّل  بتحّمل األعباء  بعد  له 
المرأة لما وجد لها مكانا أفضل من البيت خادمة راعية في معقول النّظر ملكة معّززة في 
نظر الّرجل ..وعمق المشكلة مكمنها في هاته العقليّة التي تدّعي أنّها تخشى على ضياع 
األسرة وشتاتها ولكن ال قوانيننا الوضعيّة وال قيمنا المجتمعية  تألو جهودا لصون هاته 
العائلة التي صار يسيرا انفراطها وتكاد تكون معدومة لحمتها والحجة الواهية خروج 
المرأة للعمل.. ليس ألّن المجتمعات الغربيّة هي المثال األجدى الذي علينا ضرورة أن 
نتّبعه كما هو بحذافيره ولكن أذكر ذلك ألّن العديد منها أوجد قوانين وآليات تساير طبيعة 
المرأة عوض أن تربكها وتعّطل مسيرتها في العمل وتضعها بين المطرقة والسندان كما 
هو الحال عندنا، فالهدف ليس تخيّيرها بين أمرين أحالهما مّر ولكن دعمها وفتح الّسبل 
أمامها بما يضمن أيضا عدم المساس بتماسك األسرة ووحدتها وبرغم أنّنا نزعم حرصنا 
على العالقات األسريّة ولكن هاته األخيرة صارت أكثر هشاشة مّما قد تعرفه مجتمعات 
أخرى مع أنّها أيضا قد ال تخلو من أشكال التّمييز ضدّ المرأة التي قد تصطبغ بصبغات  

مختلفة أو قد  تبدو  أكثر تنميقا وأخفى ظهورا وأكسى جاذبية.
والّرجل الّشرقي أيضا متى خشي أن يحرمه استمتاع المرأة بما يستمتع به في مجاالت 
الفنون والفكر والثقافة والعلم راحته واستجمامه في بيته، انقلب إلى المتّهمة مدعيا عاما 
ووكيال عن مصلحة األسرة يكيل لها التقصير وسوء التصرف وبدل »فسيري بقربي كفا 
بكف« فالعاقبة سيري ورائي لسنا كفأ بكفأ ألّن األولى تقايض الّرجل الكثير من أنانيته 
بعض  كانت  وإذا  تفرغه الهتمامته  بجنّة  واالنفراد  الخلود  لنعيم  مدعاة  والثانية  وهنائه 
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الدكت��ورة  تقول 
السع�����داوي  نوال 
»على الكتاب����ة 
ثورة«  تك��ون  أن 
وأزيد فأق��ول على 
املرأة أن تك�����ون 
الّث���ورة..  كاتبة 
الفك�������ر  ثورة 
الّث��������ورة  وعقل 
حت����دث  لكي   ..
وحتّرر  ثورة  فعال 
كاّفة  من  أوطاننا 
أشكال االستعمار 

واالستحمار.

,,

,,

الّرجل  عليها  يقدر  ال  األمور 
فإّن معظمها ما جاء في ذكر أو 
من  للمرأة  خلقت  أنّها  قاموس 
وتنظيف  وغسيل  ونفخ  طبخ 
ولكن  أمرها  عسيرا  وليس 
الّرجل  آنفت ذكرا يخشى  كما 
تقاسم ذلك مع المرأة ألنّه يريد 
االنفراد بوقت الفراغ أو غيره 
يحّق  يهواها وال  التي  لألمور 
للمرأة هواها .. وحتّى صورة 
في  والثوريّة  المناضلة  المرأة 
ذهنيته وبالذات المثقّف منه لم تتغيّر ولم تتحّرر من نمطيتها فهي البد »يسارية« الهوى 
التي تحتسيها  التي تدخنها وقوارير الخمرة  الّسجائر  لم تفصح.. متحّررة في عدد  وإن 
التي  والثّقافة  لديها  الفكر  تكون فوضويّة عبثيّة برغم كل  تكاد  تنسجها  التي  والعالقات 
تمتلكها وال هي تصلح للقيادة الّسياسية وال هي تصلح للبيت واألسرة وهذا ما أّطلع عليه 

مؤخرا ضمن إحدى شخصيّات الّروايات النّاجحة.. 
وال يأخذن منّي هذا تحامال على الّرجل العربي مطلقا فالعكس واقع والتّعميم قصور 
في الّرؤية وعدم في التّفكير ولكنّنا متى المسنا مواطن الدّاء استطعنا أن نحتكم عالجا 
والحقيقة إذا كان الّرجل الّشرقي قد يبدو معيقا في مسيرة المرأة ومطلق حياتها أحيانا 
وكثيرا فهذا ليس أّوال وأساسا ذنبه وعيبه بل هو في عمق النّظر وغوص الحقيقة عقدة 
المرأة داخلها ألنّها هي من شاءت أن ينشأ هذا األخير ذاته مقدرا صائنا بل وأحيانا مقدّسا 
لها أو من شاءت أن تربّي محقرا مستصغرا متعاليا عليها .. لن تتحّرر المرأة إالّ متى 
حّررت نفسها بنفسها ال متى حّررها الّرجل ولهذا الزلنا ال نستطعم تحريرا حقيقيّا ..هذا 
الّرجل هو من يحتاج أن تحّرره امرأة.. وطالما ظلّت المسألة معكوسة بأنّه هو من يبدأ 
والحال  حّريتها  وتجزء  قرارها  وينشطر  مكانها  تراوح  فالمرأة  يساعدها..  أن  فيحاول 
أّن المولود الّصغير رجل واألم امرأة واألم أّمة ومدرسة .. وسأختم كما بدأت بما قالته 
الدكتورة نوال السعداوي »على الكتابة أن تكون ثورة« وأزيد فأقول على المرأة أن تكون 
كاتبة الثّورة.. ثورة الفكر وعقل الثّورة .. لكي تحدث فعال ثورة وتحّرر أوطاننا من كافّة 

أشكال االستعمار واالستحمار..
-----

- طبيبة وكاتبة تونسية
docyosra@hotmail.fr

13

ال  بنفسها  نفسها  حّررت  متى  إاّل  املرأة  تتحّرر  لن 
الّرجل وهلذا الزلنا ال نستطعم حتريرا  متى حّررها 
حقيقّيا ..هذا الّرجل هو من حيتاج أن حتّرره امرأة.. 
يبدأ  من  هو  بأّنه  معكوسة  املسألة  ظّلت  وطاملا 
فيحاول أن يساعدها.. فاملرأة تراوح مكانها وينشطر 
قرارها وجتزء حّريتها واحلال أّن املولود الّصغري رجل 

واألم امرأة واألم أّمة ومدرسة.
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فقه املرأة عّينة حّية وداّلة على أّن الفقه تاريي حّل قضايا نّدت يف عصر الفقهاء، 
وهو القرن الّثاني للهجرة، وقد كانت احللول اّليت توّصل إليها الفقهاء مناسبة للقضايا 

املطروحة واملوافقة القتصادهم واجتماعهم وثقافتهم وأرضّيتهم املعرفّية

إّن الّشريعة هي أحكام الّرسالة الواردة في كتاب هللا، والفقه هو اجتهادات الفقهاء في 
فهم هذه األحكام. والمالحظ أّن المرأة مهضومة الجانب في هذا الفقه نظرا النتماء هذا 
النّمط من  التّفكير إلى أزمنة متقدّمة كانت فيها المعرفة تقليديّة تخضع إلى أّن عناصر 
الوجود أربعة:  الماء والنّار والهواء والتّراب، وأّن األرض هي مركز الكون. والحال 
أّن ماندليف اكتشف 92 عنصرا في الكون. وأّن كوبرنيك اكتشف مركزيّة الّشمس في 

الكون. والمعارف كلّها تطّورت فكيف ال يتطّور فهم النّّص؟
إّن المرأة تتساوى مع الّرجل داخل المنظومة الفقهيّة القديمة في الجزاء والعقوبات 
َعِزيٌز َحِكيٌم  هُ  ِه َواللّـَ اللّـَ َن  ِمّ بَِما َكَسبَا نََكااًل  أَْيِديَُهَما َجَزاًء  فَاْقَطعُوا  »َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ 
بِِهَما  تَأُْخْذُكم  َواَل  َجْلدَةٍ   ِمائَةَ  ْنُهَما  ِمّ َواِحٍد  ُكلَّ  فَاْجِلدُوا  انِي  َوالزَّ انِيَةُ  الزَّ ، وكذلك«   «  )1(

الّرجل  مع  تتساوى  )2(.  وال  اآْلِخِر«  َواْليَْوِم  ِه  بِاللّـَ تُْؤِمنُوَن  ُكنتُْم  إِن  ِه  اللّـَ ِديِن  فِي  َرأْفَةٌ 
تاريخي  الفقه  أّن  على  ودالّة  حيّة  عيّنة  حينئذ  المرأة  ففقه  اإلرث.  وفي  األعطيات  في 
الّتي  الثّاني للهجرة، وقد كانت الحلول  القرن  الفقهاء، وهو  حّل قضايا ندّت في عصر 
توّصل إليها الفقهاء مناسبة للقضايا المطروحة والموافقة القتصادهم واجتماعهم وثقافتهم 
فهمه  مع  التّعاطي  فإّن  واحدا  كان  وإن  اإلطار  هذا  في  فالنّّص  المعرفيّة.  وأرضيّتهم 
وشرحه يتطّور، وخذ مثال الفرائض الّتي هي جزء من الّشريعة  إالّ أّن علم الفرائض 
إنسانّي وعمل بشري البدّ أن يتأثّر بالّرياضيّات، فقد كانت الّرياضيّات محصورة زمن 
الفقهاء القدامى في أربع عمليّات الجمع والّطرح والّضرب والقسمة. أّما اليوم فنحن إزاء 
نظريّة المجموعات ونظريّة االحتماالت وغير ذلك كثير. وبما أّن النّّص وحي صالح لكّل 
أهل األرض ولكّل التّاريخ فإنّه يتأثّر بالّرياضيّات الحديثة. وهكذا غدت المعرفة تتطّور 
بنون  وُسّميت  إليها  النّون  بإسناد  وتميّزا  تقليما  المرأة  قد زاد  الّل  وإّن  والتّمييز  بالتّعليم 
النّسوة » ن َواْلقَلَِم َوَما يَْسُطُروَن« )3( وإذا كان القلم هو التّمييز فإّن التّسطير هّو التّصنيف 

ْستََطٌر«)4( . » َوُكلُّ َصِغيٍر َوَكبِيٍر مُّ
وإذا كانت هذه الّصورة في القرآن بادية التّميز واالستقالل عن الّرجل فإّن من المهّم 

أن نلتفت إلى اإلرث الثّقافي الّذي تتحّمله المرأة تاريخيّا.
األساطير  راجت  وقد  مؤنّثة  كلّها  وكانت  وكثرت  الموت  آلهات  أسماء  تعدّدت  لقد 
والخرافات حول المسوخ األنثويّة، فاألّم الغول تصّور قديم قدم آكل لحوم البشر. وفي 
المقابل تتقلّص صور الغول الذّكر وقد انتشرت في الحضارات القديمة صور الّساحرات 

د. ناجي احلجالوي

)))
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إلى  وتقديمهم  األطفال  قاتالت 
الّشياطين ذبائح، وعليه فقد ترّسخ في 
الّرّضع  األطفال  قاتالت  الالّشعور 
في القرون 15 و 16 و 17، ولربّما 
أّم  –كالي-  الهندوسيّة  اآللهة  كانت 
الّرجال  طرحه  تصّور  أعظم  الدّنيا 
وهو أمر مدّمر عن المرأة. إنّها آلهة 
الدّماء  إلى  متعّطشة  خطيرة  جميلة 
الحروب،  اندالع  على  والمسؤولة 
االعتقاد  أّن  إذ  ذلك  في  غرو  وال 
القديم يدور حول إغواء حّواء آلدم 
وبه  األّول  الخطيئة  ارتكابه  في 
تحّول المخيال أو بئر بال محيط قاع تعوم في سطحه سفينة آدم الواهية. إّن الفراغ هو 
الوجه األنثوي للهالك والمرأة قدر الّرجل المشؤوم ألنّها متعة بدال من أن تكون مطلوبة 

لذاتها وهي كائن ال يهتدي لتحقيق روحانيّته أو يهتدي إلى درب الخالص )5(.  
وفي اليهوديّة يُمنع على المرأة الّصالة في المعبد وأن يشاركن الحاخامات في شؤون 
الدّين وأعمالهم ازدراء لصورة المرأة باعتبارها الّزانية الّسامريّة. وأّما المسيحيّة فهي 
تنادي بخضوع المرأة للّرجل خضوعا كامال كخضوع الكنيسة للمسيح وكخضوع المسيح 

إلى ربّه )6(. 
إّن الّرجل على صورة اإلله تمام والمرأة على صورة اإلله في الّروح فقط، تقف دائما 
في وجه العقل وبما أنّه دون الّرجل فالبدّ أن تخضع له. انظر موقف القدّيس أوغسطين. 
وموقف توما االكويني في كتاب »تبعيّة ومساواة انكادور« )7(. ويعدل الّرجال لذلك عن 
أّن  ويُعتقد    )8( أبدا.  يلتقيان  فالجمال والفضيلة ال  ُسّم وإن كانت جميلة  فالمرأة  الّزواج 
الجلد وهي خائنة بصورة عاّمة. ولقد ورد في كتاب قامونين  للمرأة تسعة طبقات من 
ص 14 ما يلي: »اجعلها تكنس البيت، واجعلها تغسل وتنخل البيت، اجعلها تعمل بحّق 
الّسماء وتسهر على األطفال لكي ال تسكنها الّرغبات ال تترك لها فرصة الّراحة، فمادمت 
فإّن  وعموما  الّشرفة«.  على  والوقوف  للّراحة  فرصة  تجد  فلن  باألعمال  تحاصرها 
التّصّور الغالب هو أّن المرأة خادمة عبادة األوثان تدفع بالّرجل إلى الفساد والخروج عن 
دينه مستشهدين بالنّبّي  سليمان الّذي له 70 زوجة ملكات و300 جارية محضيّة. وقد 
سرى التّصّور في اعتبار أّن كلمة féminin إلى أّن FE تعني إيمان و MINUS  تعني 
أقّل، أي أّن المرأة إيمان أقّل وذلك كانت محّل النّفاق والكذب والّضعف والّسلوك المشين 

والمكر وصحبتها قاتلة )9(.  
إّن العالم، في هذا التّصّور المسيحي، لو تخلّص من مكر النّساء لتحّرر من أخطار ال 
تحصى وهي حسب رؤى يوحنّا أكثر مرارة من الموقف من الّشيطان الّذي يُعتبر بدوره 

15

نع على املرأة الّصالة يف املعبد وأن يشاركن  يف اليهودّية ميخُ
املرأة  لصورة  ازدراء  وأعماهلم  الّدين  شؤون  يف  احلاخامات 
تنادي  فهي  املسيحّية  وأّما  الّسامرّية.  الّزانية  باعتبارها 
خبضوع املرأة للّرجل خضوعا كامال كخضوع الكنيسة 

للمسيح وكخضوع املسيح إىل رّبه

اآلهلة  كانت 
كالي  اهلندوسّية 
أعظ�����م  الّدنيا  أّم 
طرح������ه  تصّور 
أمر  وه����و  الّرجال 
مدّمر ع�����ن املرأة. 
مجيلة  آهلة  إّنها 
متعّطشة  خطرية 
إىل الّدم������������اء 
على  واملسؤول�����ة 
احل����روب،  اندالع 
ذلك  يف  غرو  وال 
االعتق�����اد  أّن  إذ 
يدور  القدي�������م 
حّواء  إغواء  حول 
ارتكابه  يف  آلدم 
اخلطيئة األّول وبه 
أو  املخي���ال  حتّول 
قاع  حميط  بال  بئر 
تعوم ف���ي سطحه 
سفينة آدم الواهية

,,

,,
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انظر إىل أناط الّزواج يف اجلاهلّية يتزّوج الّرجل أكثر من إمرأة إّما لشهوة أو سعيا 
إلكثار  وإّما  واحد  مشل  يف  القبائل  تّتحد  ألن  سياسّي  لسبب  أو  جنسّي  هوى  وراء 
البنني. وقد عرفوا أنواع عديدة من الزواج كزواج الّصداق وزواج املتعة وزواج الّسيب، 

وزواج اإلماء، وزواج املقت.

موتا. وقد ذهب الحكماء أّن الّرجل الّذي يطيل الكالم مع المرأة تتسبّب في هالك نفسه إذ 
تغيب عنه حقائق الّسماء. ورد في سفر الجامعة أن جْور الّرجل خير من صالح المرأة. 
فالمرأة كائن كئيب المزاج مائعة ضعيفة وعاجزة وقد تردّد أفالطون في تصنيف المرأة 
أيضعها في عداد البشر أم في عداد البهائم. إّن المرأة ال تقوى على تحّمل العقاب وهي 

ال تستحقّه )10( .
وهكذا فإّن الّرجل الّذي يريد هللا به خيرا يخلّصه من زوجته. والمثل الّشعبي يقول: 
»إّن الحزن على المرأة الميّتة ال يتخّطى عتبة البيت«، وقد تكدّست الّسلطات في النّظام 
الدّيانة  في  والذّكوريّة  األبّوة  سلطة  توّطدت  وقد  ذلك،  من  األّم  وحّرمت  البورجوازي 
اليهوديّة وكذلك في الكنيسة، وهو تجسيد لما لّوح به أوغسطين من أّن النّظام الّطبيعي 
عند البشر أن تكون النّساء خاضعات للّرجال. واألوالد لألهل فمن العدل واإلنصاف أن 
يكون العقل األضعف خاضعا للعقل األقوى. )11( وليس ذلك ببعيد عّما صاغه سقراط من 
أّن البيت للنّساء والّسياسة للّرجال )12(. وقد ذهب نابوليّون فيما يتعلّق بالِملكيّة واإلرث أّن 
زنا الّزوج لم يكن ينطوي على أّي محظور باعتبار الحفاظ على أّي ميراث، في حين أّن 
زنا المرأة قد يتسبّب في إقحام وريث أجنبي عن الّساللة )13(. وقد استمّر ذلك في قوانين 

فرنسا إلى حتّى سنة 1975.
وإجماال فإّن نظريّة النّمّو األعمى والتّطّور االقتصادي قد جعال المرأة من أكبر الّضحايا 
إذ تضاعفت مآسي النّساء خارج المنزل وداخله، أمومة ومهنة. وليس اضطهاد المرأة 
الفلسفي،  التّفكير  طال  وإنّما  فقط.  الكنيسة  أو  فحسب  اليهوديّة  على  مقصورين  وكبتها 
النّساء فخذ معك صوتك« والمرأة عند فرويد هي  أو  امرأة  نيتشه: »إذا قصدت  يقول 
رجل ناقص. وال تفوت اإلشارة إلى أّن هذه الّرؤية المتمثّلة في ازدراء المرأة قد بدأت 
تتغيّر نسبيّا مع »أراغون« . إذ قال ليست المرأة مستقبل للّرجل فحسب بل إنّه يتعيّن على 
الّرجال اليوم أن يدركوا أن ال مستقبل لإلنسانيّة قاطبة دون تأنيث الجميع )14(. ومع ذلك 

تظّل قولة فلين ريد: إّن المرأة طبقة شاهدة على تاريخ االضطهاد )15(.
مجدبة،  عميقة  منطقة  إنّها  الالّكيان،  من  المنطقة  :»هي  فيقول  فانون  فرانتز  وأّما 
واد قاحل تماما. ويمكن أن ينطلق منه ميالد حقيقّي.« )16( وال سيّما أّن المرأة قد نشأت 
مضطهدة، وانظر إلى أنماط الّزواج في الجاهليّة يتزّوج الّرجل أكثر من إمرأة إّما لشهوة 
أو سعيا وراء هوى جنسّي أو لسبب سياسّي ألن تتّحد القبائل في شمل واحد وإّما إلكثار 
البنين. وقد عرفوا أّوال زواج الّصداق: وهو الّذي يدفع فيه الخطيب صداقا محدّدا، وثانيا 
زواج المتعة وهو تزويج المرأة إلى أجل يدفع صداق معيّن، واألوالد لنسب الوالد و ثالثا 
زواج الّسبي وهو أن يتزّوج الّرجل إحدى مسبياته دون صداق، ورابعا زواج اإلماء وهو 
أن يتزّوج الّرجل أمته واألبناء عبيد وهو زواج دون صداق، و خامسا زواج المقت وهو 

أن يتزّوج الّرجل بزوجة أبيه لالستيالء على الميراث )17(.  
وكانت النّساء في مّكة على عاداتهّن وتقاليدهّن الّريفيّة البدويّة البدائيّة الّتي يغلب عليها 
الحياء المتتبّع في األسر والعائالت، وعلى خالف ذلك كان العُرف في المدينة مخالفا. 

تقول عائشة: »نعم النّساء نساء األنصار لم يمنعهّن الحياء أن يتفّقهن في الدّين.«)18(  

إّن نظرّية الّنمّو 
والّتطّور  األعم���ى 
االقتص����������ادي 
من  املرأة  جعال  قد 
أكرب الّضحاي�����ا 
مآسي  تضاعفت  إذ 
خ��������ارج  الّنساء 
وداخل������ه،  املنزل 
ومهن������ة.  أمومة 
اضطه������اد  وليس 
املرأة وكبته�������ا 
على  مقصوري����ن 
اليهودي��ّ�ة فحسب 
أو الكنيسة فقط. 
وإّنا طال الّتفكري 
الفلسف����ي، وانظر 
إىل أفكار سقراط 

و نيتشة وفرويد
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وال تفوتنا ضرورة الوقوف على 
يُعدم  الفقه  في  المرأة  حضور  أن 
في  توجد  ال  إذ  واالختيار  الحّريّة 
حضنه إالّ وهي مكرهة. وال عجب 
التّقليديّة  المنظومة  أخرجتها  فقد 
من دائرة النّاس ولم تعتبرها إنسانا 
من األصل وإنّما هي شيء ومتاع. 
وانظر إلى ما ذهب إليه المتالعبون 
بالتّفسير على حدّ عبارة ابن الجوزي 

في كتابه نواسخ القرآن.
الوقوف على معرفة  والمهم هو 
حال هذا الكائن البشري ذي األبعاد اإلنسانيّة في الفكر اإلسالمي. لم تسلم الثقافة اإلسالمية 
من تأثيرات هذه األفكار الّتي استبدّت بالثقافات السابقة إذ اعتبرت المرأة متاعا والمتاع 
شيء غير عاقل وهي غرض من األغراض وهي متعة بل هي على رأس الشهوات ألنها 
أكثر فتنة وإثارة وأكثر قدرة على إتالف عقل الرجل على حد رأي ابن كثير)19( وما كان 
لهذه الصورة القاتمة أن تسود وتتعمق في الفكر اإلسالمي لو فهمت لفظة النساء في اآلية 
من سورة آل عمران )20( على الوجه الصحيح المراد، إذ ال يعني هذا اللفظ جمع امرأة في 
كل وجوهه وإنما هو في هذا السياق من فعل نسأ وأنسأ أي أّجل وأّخر وإذا كانت النساء 
جزءا من النّاس فإّن اعتبار النّساء جمعا للفظ امرأة يُخرج النساء من عالم الناس تماما.

وإذا كانت الشهوة تعني اإلرادة الواعية بمفعول المعرفة فإّن الشهوات المذكورة في 
اآلية كلها مادّية وهي كاآلتي كل موضة مستحدثة تأّجل اختراعها وكل بناء شاهق، إذا 
البنين في هذا المجال من مادة بنى يبني بنانة وبنانا وبنون، ثم الذّهب والفّضة والخيل 
الجيّدة واألنعام والحرث. والحرث يعني الغلّة والمكسب. وإذا وقعت اإلشارة في آخر 
إلى عالم  المرأة  النّساء من عالم  فإّن إخراج معنى  الدنيا  الحياة  أّن كّل ذلك متاع  اآلية 
أحد  يعتبر  أن  هلل  وحاشا  المادّية  األشياء  مع  انسجاما  أكثر  المعنى  يجعل  المستحدثات 
مخلوقاته متاعا وشيئا فضال عن المصادرة المتمثّلة في أنّه زيّن للناس حب الّشهوات من 

الناس أو زيّن للنساء حب ّ الشهوات من النّساء.
وكل ذلك منجّر مرة أخرى عن عقليّة االتباع لما قاله السلف والحال أّن هذا السلف 
اإلجتماعيّة  واقعهم  إكراهات  وأّن  اآلن  عليه  نحن  لما  مغايرة  معرفية  بأرضيّة  يتمتّع 

والسياسيّة ليست ملزمة لنا وال هي جزء من الوعي الدّيني الّصحيح. 
اهلوامش

)1( المائدة 38/5.
)2( النّور 2/24.

مل تسلم الثقافة 
من  اإلسالمي������ة 
األفك��ار  تأثريات 
اّليت استب���������ّدت 
السابقة  بالثقافات 
املرأة  اعتب����رت  إذ 
شيء  واملتاع  متاعا 
وهي  عاق����ل  غري 
غرض من األغراض 
هي  بل  متعة  وهي 
الشهوات  رأس  على 
فتنة  أكثر  ألنها 
وأكث������ر  وإثارة 
قدرة عل���ى إتالف 
عقل الرج��ل على 
حد رأي ابن كثري

,,

,,

عدم احلّرّية واالختيار إذ  أن حضور املرأة يف الفقه يخُ
ال توجد يف حضنه إاّل وهي مكرهة. وال عجب فقد 
ومل  الّناس  دائرة  من  الّتقليدّية  املنظومة  أخرجتها 

تعتربها إنسانا من األصل وإّنا هي شيء ومتاع
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مل تكن نتائ�����ج 
ت  ا ه����������د ملشا ا
مرّحبا  الفلكي��ة 
بها من طرف حّراس 
املسيحّية  العقيدة 
وإّنه��������ا  خاّصة 
اإلنك���ار  صعبة 
إلمكاني���ة  نظرا 
الّتأكد منه����ا ملن 
يريد ذلك. فكيف 
قبول  ميك�������ن 
مركزّي����ة  عدم 
األرض بالّنسب�����ة 
بنيت  وقد  للكون 
عليها عقي��������دة 
أفضلّية اإلنس����ان 
ومركزيت��������ه 

يف الكون.

,,

,,

حوله،  يدور  الكّل  مركزّيا  جرما  »كوبرنيك«  يقول  كما  الّشمس  تعد  مل 
فاملشرتي ميّثل بدوره مركزا ألجرام أخرى. ومل يعد عامل ما فوق القمر عامل الكمال. 
وقد دعم »جاليالي« اكتشافاته بنشر مقال جديد سنة 1613 ذكر فيه أّن سطح 

الّشمس يظهر بقعا مل يكن ممكنا رصدها من قبل.

))
((

)3( القلم 68/ 1.
)4( القمر 53/54.

)5( نقد مجتمع الذّكور، ص 12.
)6( انظر رسالة الّرسول بولس إلى أهل أفسس اإلصحاح 5/ اآليات 22/ 24.

الذّكور،  نقد مجتمع  ريّد،  وإفلين  ديلومو  فريدان وجان  وبتّي  )7( روجيه غارودي 
ترجمة هزييت عبّودي، دار الّطليعة للّطباعة والنّشر، بيروت، ط1، 1982، ص 19.

)8( م.ن. 
)9( انظر كتاب مطرقة الّساحرات لهاينريش كرامر ويعقوب سبرنجر ، ص 268.

الّشياطين وكرهم« ترجمة مجمع  )10( جان فيبر ، حكايات ومساجالت في خداع 
الذّكور سنة 1885، ص 300 وص308.

)11( انظر نقد مجتمع الذّكور ، ص 58.
)12( م.ن، ص 66.
)13( م.ن، ص 92.

)14(  م.ن، ص 160 .
)15( م.ن، ص 159.

األتاسي،  جمال  و  الدّروبي  سامي  ترجمة  األرض،  معذّبو  فانون،  فرانتز   )16(
منشورات دار الّطليعة، بيروت، ط5، 1984.

الحضاري  ووجهها  اإلسالم  قبل  العرب  أديان   ، داود  جرجس  األب  انظر    )17(
سنة  لبنان،   – بيروت   ، والتّوزيع  والنّشر  للدّراسات  الجامعيّة  المؤّسسة  واالجتماعي 

1988، ص 150.
)18( رواه البخاري ومسلم وابن ماجة.

)19( انظر تفسير القرآن العظيم.
)20( » ُزيَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلبَنِيَن َواْلقَنَاِطيِر اْلُمقَنَطَرةِ ِمَن الذََّهِب 
ُحْسُن  ِعندَهُ  هُ  َواللّـَ الدُّْنيَا  اْلَحيَاةِ  َمتَاُع  ِلَك  ذَٰ َواْلَحْرِث   َواأْلَْنعَاِم  َمِة  اْلُمَسوَّ َواْلَخْيِل  ِة  َواْلِفضَّ

اْلَمآِب« آل عمران3، 14.

-----
- كاتب وشاعر تونسي 

hajlaoui.neji@gmail.com

)
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مل تضربين ولو مّرة واحدة يف حياتها. مل تنهرني ومل تصح يوما يف وجهي. مل تلمين على 
بتاتا  لي  تقل  مل  حنوها.  واجب  من  أّديت  ما  على  تشكرني  ومل  مراهقيت  يف  فعلت  ما 
أحبك ولكيّن كنت على يقني - ورمبا يكون اليقني األرضي الوحيد يف حياتي - أّنها 

حتّبين حّبا ال يوصف.

أوالد،  وثالثة  ضريرة  كربى  أخت   ،1967 سنة  أبي  مات  عندما  الّدار  يف  أربعة  كّنا 
اثنني يف الّثانوي وواحد يف االبتدائي. عائلة دون عائل. مل تيأس ومل متّرر لنا يوما بؤسها 
والغابة  البيت  بشؤون  تقوم  كانت  حيدث.  مل  شيئا  وكأن  تعليمنا  واصلنا  ومعاناتها. 

وتشتغل يف نسيج »احلولي«)1( 

ال أذكر يوما خاصمْت فيه من أجلنا أو شتمت جارا أو جارة. مل تعّلمين أي شيء وعلمتين 
كل شيء. أحببتها يف حياتها إىل درجة العشق وتقامست معها منحيت الّدراسية عندما 
كنت طالبا وتكّفلت بها نهائّيا عند الّتخرج. عند الّتعيني اصطحبتها معي إىل جزيرة 
جربة للعيش جبانيب. مل تطق اإلنبتات من قريتها »مجنة« )2( فاحرتمتخُ رغبتها. أضفت 

ْجرة حمرتمة يف منزلنا وأدخلت املاء والضوء من أجل عيونها. هلا حخُ

ربي أجياال ال يليق أن يطلق عليها صفة »أّمية«.  ال تكتب حرفا وال تقرأ كلمة ومن تخُ
مل تتأثر ال من بعيد وال من قريب بالّثقافة األجنبّية، فهي تعبري عميق عن ثقافة عربّية 

تونسّية إسالمّية وطنّية خالصة.

مل تكن أمي حالة فريدة يف ذلك الزمن ومثيالتها باملئات يف »مجنة« 

اهلوامش

)1( »مجنة«: مدينة- قرية مجيلة تقع يف اجلنوب الغربي التونسي.

الربنس  )يشبه  األبيض  اخلارجي  الّصويف  الّرجالي  الكساء  من  نوع  »احلولي«:   )2(
صّدر إىل ليبيا. صنع يف اجلنوب التونسي ويخُ عندنا(، يخُ

-----
- مواطن العاملمَ من أصل مجين 

mkochkar@gmail.com

د.حممد كشكار

ربي أجياال ال  ال تكتب حرفا وال تقرأ كلمة ومن تخُ
يليق أن يطلق عليها صفة »أّمية«. مل تتأثر ال من بعيد 
وال من قريب بالّثقافة األجنبّية، فهي تعبري عميق عن 

ثقافة عربّية تونسّية إسالمّية وطنّية خالصة

))
((
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خبلق آدم وحّواء وضع رّب العّزة أسس اجملتمعات البشرّي�����ة ونقطة البداية حلياة 
القويم  الّنهج  الّتكاثر واالنبثاث  الّزواج وبذلك قد أعطيت لسّنة  جمتمعّي�ة رابطها 

إلعمار األرض وبدأت مع آدام وحّواء أوىل معاني الّتزاوج.

منذ أن خلق هللا آدم عليه السالم ليكون خليفته في األرض ، قال تعالى » َوإِْذ قَاَل َربَُّك 
ِلْلَماَلئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي اأْلَْرِض َخِليفَةً...« )1(، أتّم رّب العّزة هذا الخلق وخلق من جنس 
آدم حّواء، قال تعالى »ُهَو الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحدَةٍ َوَجعََل ِمْنَها َزْوَجَها ِليَْسُكَن إِلَْيَها«)2(، 
نَّْفٍس َواِحدَةٍ َوَخلََق  ن  ّمِ الَِّذي َخلَقَُكم  َربَُّكُم  اتَّقُواْ  النَّاُس  أَيَُّها  يَا  وقال أيضا جّل من قال » 
ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجاالً َكثِيراً َونَِساء..«)3(. وبخلق آدم وحّواء وضع رّب العّزة 
الّزواج »...َوَجعََل  البداية لحياة مجتمعيّـة رابطها  البشريّـــــة ونقطة  المجتمعات  أسس 
ِمْنَها َزْوَجَها...« وبذلك قد أعطيت لسنّة التّكاثر واالنبثاث النّهج القويم إلعمار األرض 

»..َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجاالً َكثِيراً َونَِساء...« وبدأت مع آدام وحّواء أولى معاني التّزاوج.
كان الخلق واالنفصال » َخلََق ِمْنَها َزْوَجَها...« ثّم التّزاوج وااللتقاء  الى حدّ االنصهار 
...« )4(، لباس ال لَْبس فيه يحمل معاني االلتقاء والمحبّة  » ...ُهنَّ ِلبَاٌس لَُكْم َوأَْنتُْم ِلبَاٌس لَُهنَّ
التّكاثر  نتاجه  يكون  كي  التّزاوج  هذا  وتحمي  تحفظ  فضائل  وكلّها  والّرحمة  والمودّة 
لة  المقدّسة  وإعمار األرض وتحقيق سنّة االستخالف، وعليه فإّن الحفاظ على هاته الِصّ
والمتمثّلة في الّزواج هو ما ينشده كالّ الطرفيـــــن، المرأة والرجل، بعيدا عن كل أشكال 
االمتهــــان  أو االرتهــــان أو االستعباد واالستــــغالل، فالعالقة بين الزوجين قائمة على 
أساس االختيار الحّر دون إلزام أو إرغام وهذا ما ذهب إليه رسولنا الكريم عليه الّصالة 
والّسالم وحثّنا عليه في قيام رابط الّزواج على مبدأ الوفاق واإليجاب والقبول، واحترام 
مبدأ الّرضاء وإعطاء الحّق للمـــرأة في القــــرار حيث روي عن ابن عبّاس رضي هللا 
عنهما » أن جارية بكـــرا أتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرت أّن أباها زّوجها 
وهي كارهة فخيّرهـــا النّبي صلـــى هللا عليه وسلم« ولذلك وجب التّنبيه الى ضرورة 
المحافظة على هذا الّرباط من قبل الّرجل والمرأة على حـــدّ سواء، في اختيار حّر وواع 

دون جبر أو إلزام وإنّما محبّة ووئام .
إّن الحديث عن موضوع العالقات الّزوجية ال زال يتّم دون قراءة موضوعيّة وقّل ما 
تّم تناوله بحيادية، فإّما أن تتحدث فيه المرأة فتظهر أنّها ضحيّة وأنّها مستهدفة وأّما أن 
يتحدّث فيه الّرجل باستعالء وينّزه نفسه عن الخطا ويلبس نفسه رداء الّصواب وكالهمـــا 
) الّرجل والمرأة ( يتناسى  أنّهما خلقا لبعضهما ليكّونا أقدس وأرقى الروابط على اإلطالق 
ولعله من اللّزوم على كالّ الطرفين )الرجل والمرأة( ، العمل على إنجاح وديمومة رابط 

الّزواج، وليتسنّى لهما ذلك وجب التّنبيه الى المسائل التّالية :
(1( فهم طبيعة العالقة بين الّزوجين وبين الذّكر واألنثى، هاته العالقة تبدأ بالتّعارف 

حممود جاء باهلل

))
((

)
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» يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَٰى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا« وتنتهي الى 
 .» انصهار تاّم » ُهنَّ ِلبَاٌس لَُكْم َوأَْنتُْم ِلبَاٌس لَُهنَّ

(2(  عالقة الّزواج تنبني على احترام بين الّطرفين وال يعني بالّضرورة االتّفاق التّام 
في كّل شئ ولكن ال بدّ من توفّر القدرة على إدارة االختالف وحسن التّدافع لبناء أسرة 

على أسس متينة. 
(3( تجنّب العمل على إلغاء اآلخر بوعي أو من غير وعي، فلكّل منهما ما يميّزه على 
اآلخربحكم أّن كّل واحد منهما تربّى في وسط عائلي ومجتمعّي له مميّزاته فاألصل أن 
يتّم البحث عن مواضع التّوافق وتطويرها وترك مساحات االختالف لكّل طرف فذاك ما 

يذّكي الّرحلة الدّائمة في البحث عن التّوافق وتجنيب الحياة الّزوجية أسباب الملل. 
المقارنة بوضعيات  بعيدا عن  المالئمة  الفضاءات  الحياة وخلق  (4( تطوير أسلوب 
أخرى والتي تخّص اآلخرين وحسن االستعداد للّطوارئ والمستجدّات » إنجاب األطفال، 

العمل، إنشاء مسّكن .....« مّما يؤّمن مزيدا من االستقرار في العالقة الّزوجيّة . 
(5(  تبادل المشاعر والتّصريح بالحّب والمودّة بين الّزوجين يقّوي الّرابط بينهما فكثير 
الّزوجية  العالقة  يصيب  وهذا  الّزواج  بعد  وأحاسيسهم  مشاعرهم  ينسون  األزواج  من 

بالفتور. 
(6( اعتماد مبدأ الّصراحة في معالجة اإلشكاليات التي تعترض الّزوجين وعدم ترك 

المشاكل تتفاقم وبذلك نكون قد وفّرنا أحزمة واقية  للعالقة الزوجيّة .
التّقليل من تدّخل األطراف المحيطة بالّزوجين خاّصة في المرحلة األولى من   )7)
الّزواج بما يكسب العالقة الّزوجية المناعة والقدرة على االستمرار ومجابهة الهّزات . 

وخالصة القول أن هاته الخطوات تبقى نظريّة صرفة اذا لم نفعّلها في واقعنا وبإسهام 
في  االستخالف  سنّة  وتحقيق  الكون  إعمار  يكون  وبذلك  والّرجل  المرأة  بين  مشترك 

األرض .
اهلوامش

(1( سورة البقرة - اآلية 30
(2( سورة االعراف - اآلية 188

(3( سورة النساء - اآلية 1
(4( البقرة - اآلية 187

------
- مهندس وماستري يف التصرف
Jabmoda@gmail.com

,,

,,

جتّنب العم����ل 
على إلغاء اآلخ����ر 
م���������ن  أو  بوعي 
فلكّل  وعي،  غري 
منهما ما ميّيزه على 
أّن  حبك��م  اآلخر 
منهما  واحد  كّل 
وسط  ف�����ي  ترّبى 
وجمتمعّي  عائلي 
ممّيزات���������ه  له 
يت�����ّم  أن  فاألصل 
مواضع  عن  البحث 
وتطويرها  الّتوافق 
مساح����ات  وترك 
لك���ّل  االختالف 
ف����������ذاك  طرف 
ما يذّكي الّرحلة 
لّدائم��������������ة  ا
عن  البح������ث  يف 
الّتوافق وجتني����ب 
الّزوجي����ة  احلياة 

أسباب امللل.

تبادل املشاعر والّتصريح باحلّب واملوّدة 
بينهما  الّرابط  يقّوي  الّزوجني  بني 
مشاعرهم  ينسون  األزواج  من  فكثري 
يصيب  وهذا  الّزواج  بعد  وأحاسيسهم 

العالقة الّزوجية بالفتور.

))
((
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)1( أهال و سهال بك سيدتي، نتشرف بقبولك دعوتنا إىل هذا احلوار، هل لنا أن نتعرف 
أكثر على الدكتورة خولة محدي؟

خولة حمدي من مواليد تونس العاصمة 1984، نشأت في ضاحية باردو، تحصلت 
فرنسا  إلى  أسافر  أن  قبل  النموذجي  بورقيبة  الرياضيات من معهد  في  البكالوريا  على 
حيث أمضيت قرابة العشر سنوات، تحصلت خاللها على شهادات الهندسة والماجستير 
والدكتوراه في الهندسة الصناعية وبحوث العمليات، ثم استقر بي المقام وعائلتي الصغيرة 
 .2013 مطلع  منذ  سعود  الملك  جامعة  في  أدرس  حيث  السعودية  العربية  المملكة  في 
أحاول التوفيق بين مسؤولياتي المهنية والعائلية واهتماماتي البحثية وهواية الكتابة، وهللا 

المستعان.
)2( يف عودة إىل البدايات، متى انطلقت يف الكتابة؟

هواية الكتابة تالزمني منذ الطفولة، من القصة القصيرة إلى الرواية مرورا بالشعر 
الحر.. لكّن البداية الفعلية والمنتظمة كانت خالل دراستي في كلية الهندسة، حيث دخلت 
المنتديات االلكترونية وشرعت في نشر نصوصي على جمهور عريض كان له  عالم 

دور هام في تشجيعي ودفعي نحو النشر الورقي.
)3(  ما الذي شجعك عليها؟

واالحتكاك  والتّجربة  الثّقة  الكتساب  هاّمة  محّطة  كانت  االلكتروني  النشر  تجربة 
بالقّراء والحصول على ردود عفويّة وصريحة. فهم في نهاية األمر ال يعرفونني وما من 

داع يدفعهم لمجاملتي.

هواية الكتابة تالزمين منذ الطفولة، من القصة القصرية إىل الرواية مرورا بالشعر 
احلر.. لكّن البداية الفعلية واملنتظمة كانت خالل دراسيت يف كلية اهلندسة، 

حيث دخلت عامل املنتديات االلكرتونية..

أجرى احلوار:
 مالك الشعبوني

))
((

العاصمة، أستاذة جامعية يف تقنية املعلومات جبامعة  1984 بتونس  من مواليد 
من  واملاجستري  الصناعية  اهلندسة  يف  شهادة  على  متحصلة  بالرياض،  سعود  امللك 
على  متحصلة   ،2008 سنة  الفرنسية  إتيان  سانت  مدينة  يف  »املناجم«  مدرسة 
جامعة  من  التطبيقية(  الرياضيات  فروع  )أحد  العمليات  حبوث  يف  الدكتوراه 
التكنولوجيا مبدينة تروا بفرنسا سنة 2011، رغم اختصاصها العلمي فقد أبدعت 
يف  عربية«  أنثى  قليب  »يف  األوىل  الورقية  روايتها  أصدرت  حيث  القّصة  كتابة  يف 
العام 2012 وقد القت رواجا كبريا يف أوساط الشباب، رمّبا ألنها تكتب بروح الشباب 

وتعيش أحاسيسهم ومشاغلهم . التقينا بها وأجرينا معها احلوار التالي :
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)4( كيف جاءتك فكرة 
تأليف روايتك األوىل؟

األولى  الورقية  الرواية 
هي  عبريّة«،  أنثى  قلبي  »في 
الّرواية التي رأيت أنها تستحق 
يفوق  واسع  نطاق  النّشر على 
حدود المنتدى )بعد أن نشرت 
الّشباب«  »أحالم  الكترونيّا 
حوت  فقد  المفر«(،  و»أين 
صفحاتها رسالة تمنّيت أن تصل إلى كّل البشر.. وقد لقيت تشجيعا من األصدقاء والمقّربين 
الذين اّطلعوا عليها. أّما عن فكرتها، فقد خطرت ببالي بعد أن قرأت ملّخص الحكاية على 
لسان صاحبتها »ندى« على منتدى الكتروني، فاستأذنت منها وشرعت في كتابة الّرواية 

مع مراجعتها في التفاصيل من حين إلى آخر.
)5( لقد حققت » يف قليب أنثى عربية«  جناحا باهرا، فهل لنا أن نعرف بعض األرقام 

اليت تبلور هذا النجاح؟

بحمد هللا، لقيت الرواية إعجابا وإشادة من القّراء لم أتوقعها بالنّسبة إلى تجربة نشر 
الّرواية نشرت منها طبعة واحدة )ألف نسخة( في تونس و16 طبعة في مصر  أولى. 
وتصدّرت مبيعات مكتبات كثيرة، وأخّص بالذكر حصولها على المركز األّول ألربعة 

أسابيع متتالية في مبيعات الّشروق.
)6( يقال أن الوصول إىل القمة سهل و أن البقاء فيه أصعب، هل راودتك تلك اخلواطر 

بعد إصدار » غربة اليامسني« أم أّنك تعتربينها إرتقاء جديدا يف الّسلم األدبي؟

كل إصدار جديد هو تحدّ صعب، للحفاظ على الجمهور الذي رّحب بالعمل الّسابق 
وكسب جمهور جديد سبق له أن انتقد العمل األول. هل أعتبر »غربة الياسمين« ارتقاء 
وتطوير  األول  العمل  ثغرات  تالفي  إلى  فيها  سعيت  فقد  قطعا..  األدبي؟  الّسلم  في  لي 
أمامي مشوار طويل  الّرضا، ومازال  في غاية  بالتّأكيد لست  لكنّني  األدبي..  األسلوب 

للوصول إلى ما أسميتَه »القّمة«...
)7(كل من قرأ روايتيك سيسقط حتما يف مقارنتهما، فهل لنا أن نعرف كيف 

تقارنهما كاتبتهما؟ ماهي أوجه الشبه، و ماهي اإلختالفات، و أيهما أقرب إىل قلبك؟

هناك أوجه تشابه لم أنتبه إليها إبّان الكتابة، وتفّطنت إليها من ردود القّراء.. مثل عالقة 
إحدى الّشخصيات الّرئيسية بوالدها، وافتراق بعض المسارات ثّم تقاطعها مجدّدا. وهناك 
تشابهات أخرى في طريقة الّسرد بالقطع المتوازي على طريقة المشاهد الّسينمائيّة. أما 
األقرب إلى قلبي، فهي »غربة الياسمين«.. مثلما تفّضل األم طفلها األصغر حتى يكبر، 

فغربة الياسمين هي صغرى »بناتي« وقلبي عليها حتى تكبر ويشتد عودها.

على  للحفاظ  صعب،  حتّد  هو  جديد  إصدار  كل 
مجهور  وكسب  الّسابق  بالعمل  رّحب  الذي  اجلمهور 

جديد سبق له أن انتقد العمل األول. 
))

((

,,

,,

النش���ر  جتربة 
االلكرتون��������ي 
حمّط�����ة  كانت 
هاّمة الكتس���اب 
والّتجرب����ة  الّثقة 
واالحتك�������اك 
بالقّراء واحلص���ول 
على ردود عفوي�ّ�ة 
وصرحي�����������ة. 
األمر  نهاية  يف  فهم 
ال يعرفونن���������ي 
وما من داع يدفعهم 

جملامليت.

د. خولة  محدي
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)8(  كل رواية يرتك كاتبها فيها قطعة منه، فماذا تركت يف كل رواية؟ و إىل 
مدى جتدين لتجاربك الشخصية صدى يف ما تكتبني؟

ربما كان لـ »غربة الياسمين« نصيب األسد مني، فهي تتحدث عن الغربة، وهو أمر 
يحّركني بشكل كبير ويهّمني.. كما أثارت موضوع الحجاب في كل من تونس وفرنسا، 
وهي قضية عشت تفاصيلها وبنات جيلي. أما »في قلبي أنثى عبرية«، فربما لم تأخذ مني 

سوى القليل لكونها قّصة أشخاص آخرين، وألّن خطوطها العريضة حقيقيّة.
 « : »goodreads« 9( هال حدثتنا عن الروايتني املوجودتني يف قائمة كتاباتك على(

أحالم الشباب« و » أين املفر«؟

الرواية األولى »أحالم الّشباب« كانت محاولة لكتابة يوميّات فتاة مسلمة تسعى إلى أن 
تكون إيجابيّة وتطمح إلى تحقيق تغيير من حولها مع تمّسكها بدينها، وتبحث عن الّشريك 
المناسب الذي يساندها في مشوارها.. وهي في نهاية األمر نموذج لما أردت أن أكون 

عليه في ذلك الوقت - حيث كنت في الثّانية والعشرين.
أما »أين المفر« فهي قصة بوليسيّة تشهد بتأثّري بأغاثا كريستي، بدأت بكتابتها في 

سّن الّسابعة عشر، ثم أتممتها وأعدت صياغتها في الثالثة والعشرين.
الروايتان أعتبرهما مجرد محاوالت تدريبية لم تستحق النّشر الورقي.

)10( من خالل جتربتك، هل تتكون الرواية كاملة يف ذهن الكاتب ثم ينطلق يف 
تدوينها أم أنها فكرة أولية تتطور و تبنى شيئا فشيئا عند الكتابة؟

القضيّة  التدوين. أحدّد  البدء في  قبل  للرواية وأرسم معالم شخصياتها  غالبا، أخطط 
الرئيسيّة والقضايا الفرعيّة وأضع تصّورا للعقدة وبعض األحداث المفاتيح. النّهاية غالبا 
تأخذني  ما  على حسب  وتتشّكل  تتطور  لكنّها  البداية،  منذ  ذهني  في  واضحة  تكون  ال 
إليه الّشخصيات واألحداث.. وقد أغيّر في التّخطيط في أّي مرحلة من الكتابة وأضيف 

وأحذف بما أراه يناسب النّص ورسالته.
)11( ملاذا تكتبني؟ هل تكتبني للرتويح عن النفس أو إليصال رسائل معينة إىل 

العامل؟ هل تعتربين الكتابة غاية أم وسيلة؟

الكتابة وسيلة، ال أكتب للمتعة أو التسلية وال أؤمن باألدب من أجل األدب، واإلبداع 
المطلق والمفرغ من أي هدف. أكتب ألوصل رسائل، ألطرح قضايا تهّمني وتحّركني.
)12( يتساءل البعض كيف ملهندسة أن تكتب الروايات؟ أي تأثري الختصاصك على 

قلمك؟

فمعظم  المجال،  هذا  في  استثناء  أظنني  وال  آخر..  شيء  والدراسة  شيء،  الهواية 
المؤلفين في عصرنا ذوو تكوين علمي. أما عن تأثير اختصاصي، فهو ثراء في معجمي 

وثقافتي حين يتعلق األمر بمسائل علمية.

24

)

ك������ان  رمب�ا 
ل� »غربة اليامسني« 
األس��������د  نصيب 
مين، فهي تتح��دث 
عن الغرب����������ة، 
حيّركين  أمر  وهو 
كبري  بشك����ل 
كم�����ا  ويهّمين.. 
موض������وع  أثارت 
كل  يف  احلجاب 
وفرنسا،  تونس  من 
عشت  قضية  وهي 
صيله������������ا  تفا

وبنات جيلي.

,,

,,

األدب،  أجل  من  باألدب  أؤمن  وال  التسلية  أو  للمتعة  أكتب  ال  وسيلة،  الكتابة 
تهّمين  قضايا  ألطرح  رسائل،  ألوصل  أكتب  هدف.  أي  من  واملفرغ  املطلق  واإلبداع 

وحتّركين..

))
((
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)13( كيف تقيمني 
الوضع األدبي يف العامل 

العربي عامة و يف تونس 
خاصة؟

إلى  يدعو  الوضع 
أصبحت  الكتابة  التفاؤل. 
بشكل  للشباب  متاحة 
بقيت  أن  بعد  خاص 
على  حكرا  عقود  لفترة 
يكون  قد  محدودة.  نخبة 
أو  ناضج  غير  المستوى 
مرتبكا، لكّن الغربلة ستتم 

في السنوات المقبلة، وسيستمر األكثر صمودا وتمسكا بالقلم.
)14( ماهي احللول اليت تقرتحينها لتحريك الركود الثقايف و األدبي و لتشجيع 

الفئات الشبابية والناشئة على القراءة؟

المجموعات الثقافية على مواقع التواصل االجتماعي تقوم بعمل رائع في اجتذاب 
الناشئة وتعريفها بالكتاب. تظاهرات كثيرة تابعت فعاليتها عن بعد مثل »تونس تقرأ 
تونس ترتقي« ومعارض الكتاب الّرسمية والمرتجلة في الشوارع.. لكن يبقى أمامنا 
طريق طويل في تونس حتى نصل إلى ما وصلت إليه بلدان عربية أخرى، أو حتى 

العالم الغربي في حّب الكتاب والقراءة.
)15( ماهي الصعوبات اليت جيدها الكاتب املبتدئ لنشر كتابه؟ أين جند روايتيك؟ و 

ملاذا ال جندهما يف كافة الواليات التونسية؟

حين قررت نشر روايتي في 2012، ترددت على بعض دور النشر التونسية، ثم 
قررت النشر على حسابي الشخصي دون التعامل مع دار نشر. كان هناك جو من 
انعدام الثقة والحرفية غذته في نفسي تجارب سابقة سردت على مسامعي، حيث ال 
يأمن المؤلف المبتدئ من سرقة نصه والتعرض للتحيّل لألسف الشديد. ثم تعاملت 
مع دور نشر في مرحلة التوزيع، ومرة أخرى لم أجدها في مستوى الثقة، حيث لم 

يلق الكتاب اهتماما من حيث التوزيع الجيد، لكون المؤلف مغمورا...
لعائلتي  يمكن  حيث  العاصمة،  مكتبات  على  تقريبا  التوزيع  اقتصر  فقد  لذلك 
التعاطي المباشر معها. أما التوزيع داخل الواليات فقد تعذر لألسف الشديد رغم 
المحاوالت، وذلك لعدم تواجدي على عين المكان، وصعوبة المتابعة عن بعد من 

طرف عائلتي في تونس في غياب موزع جاد يعتمد عليه.

يدع���و  الوضع 
التف���������اؤل.  إىل 
أصبحت  الكتابة 
للشب����اب  متاحة 
خ�����اص  بشكل 
بعد أن بقيت لفرتة 
عقود حكرا على 
حم����دودة.  خنبة 
يك����������ون  قد 
ناضج  غري  املستوى 
أو مرتبكا، لكّن 
الغربلة ستت��م يف 
املقبل���ة،  السنوات 
األكثر  وسيستمر 
صمودا ومتسك��ا 

بالقلم. 

يبقى أمامنا طريق طويل يف تونس حتى نصل إىل 
العامل  حتى  أو  أخرى،  عربية  بلدان  إليه  وصلت  ما 

الغربي يف حّب الكتاب والقراءة

,,

,,

))
((
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)16( بني اإلبداع األدبي و النجاح التجاري اإلستهالكي خيط رفيع.. و أغلب ردود 
األفعال األوىل حول رواية غربة اليامسني سلبية بعض الشيء. فهل سبب جناح التوازن 

بني الفين و التجاري يف الرواية األوىل شيئا من الغرور و التسرع يف اصدار الرواية 
االخرية و تطلعا من الكاتبة اىل النجاح التجاري استغالال منها لنواة املعجبني اليت 

تكونت و املتطلعة اىل استهالك اصدارات جديدة؟

لي  تبدو مرضية  الياسمين  عليها بخصوص غربة  اطلعت  التي  األفعال  ردود 
كمؤلفة. هناك شبه إجماع على تطور األسلوب األدبي وبناء الشخصيات، واستياء 
هي  األولى  الرواية  ثغرات  أكبر  ألن  ذلك؟  يرضيني  لماذا  النهاية.  من  عام  شبه 
األسلوب والشخصيات، ورغم نجاحها فال يسعني أن أتجاهل نقائصها، وقد سعيت 
إلى تالفيها ولو جزئيا في غربة الياسمين، ومازال السعي مستمرا. وألنني خرجت 
بنفسي وبالقارئ من قالب النهايات السعيدة والمتوقعة.. ويسعدني أن رسائل تصلني 
من قراء صدموا وكرهوا النهاية ثم عادوا وتقبلوها ال وبل اقتنعوا بأن غيرها ال 
ينفع لواقعيتها وارتباطها الوثيق بما آل إليه حال المسلمين اليوم. وحتى من استاء 
الغرور  بأن  قولك  أما  الهادفة.  وقضيتها  الرواية  رسالة  في  يشكك  لم  النهاية  من 
والسعي نحو نجاح تجاري دفعني إلى التسرع إلخ، فال أساس له من الصحة. كنت 
قد انتهيت من كتابة »غربة الياسمين« قبل أن تطرح »في قلبي أنثى عبرية« في 
مصر، وتمهلت حتى تنال الّرواية األولى حّظها كامال، قبل أن أجّرب العمل الثّاني. 
»غربة الياسمين« مختلفة عن أختها الكبرى في قضيتها.. وإن كانت قضية اإليمان 
التأثير،  التفوق عليها في  تناوله روائيا وقد يكون من العسير  من أسمى ما يمكن 
فإن قضايا أخرى كثيرة تستحق االهتمام ومن بينها قضية المسلمين في الغربة التي 
تحّركني شخصيا.. وحتى إن لم تلق »غربة الياسمين« النجاح الذي أتمناه لها، فهذا 
لن ينفي قناعتي بكونها أفضل أسلوبا وبناء من أختها الكبرى، وإن اختلف القراء 
أرى  قد صرت  النشر  من  بعد شهور  أنني  المؤكد  من  ذلك،  ومع  ذلك.  في  معي 
بوضوح أكبر نقائص العمل وثغراته، وكل تجربة هي إضافة في طريق النضج 

بإذن هللا. 
)17( كلمة اخلتام لقرائك.

على  شكرا  القراء،  إلى  عطرة  طيبة  وتحية  الحوار  هذا  على  لمجلتكم  شكرا 
وإياكم،  أخوضها  التي  الكتابة  مغامرة  في  والمقبلة  السابقة  ومساندتكم  تشجيعكم 
وأرجو أن يكون العمل القادم في مستوى توقعاتكم وأفضل.. شخصيا أعتبره تحديا 

مختلفا عما كتبته سابقا، وأملي أن يكون تناوله موفقا.

26

ن��������ي  يسعد
أن رسائ����ل تصلين 
من قراء صدم�����وا 
النهاي��ة  وكرهوا 
وتقبلوها  عادوا  ثم 
ال وبل اقتنع�������وا 
ينفع  ال  غريها  بأن 
لواقعيتها وارتباطها 
الوثيق مب��ا آل إليه 
حال املسلمني اليوم 
وحتى من است����اء 
النهاي�������ة مل  من 
يشكك يف رسالة 
الرواية وقضيته���ا 

اهلادفة

,,

,,

اهلواية شيء، والدراسة شيء آخر.. وال أظنين استثناء يف هذا اجملال، فمعظم املؤلفني 
معجمي  يف  ثراء  فهو  اختصاصي،  تأثري  عن  أما  علمي.  تكوين  ذوو  عصرنا  يف 

وثقافيت حني يتعلق األمر مبسائل علمية.

))
((
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اِبها لْلتمَ ِببمَ ك ما حمَ احمَ نمَ واْخِفْض جمَ

اِبه��ا نمَ ��ِذر جِلمَ ْيه���امَ واْعتمَ دمَ ّب��ْل يمَ قمَ

ا ِبه���ا ��ونمَ وممَ ْيكمَ الّشجخُ ْينمَ ى ِبعمَ مَ ِلرتمَ

اِبها ْوتمَ عِن الّرؤى ِبِكتمَ همَ ْم سمَ ا كمَ يمَ

راِبه�����ا ى حِبِ ومَ بَّ املمَواجعمَ واْكتمَ عمَ

ِمها وِمن أْطياِبه������ا تْغذوك من دمَ

اِبه��ا ذمَ ْت ِبعمَ شمَ بِضكمَ واْنتمَ ْت بنمَ فمَ شغخُ

اِبه���ا ومَ �����لَّ ثمَ أْتكمَ كخُ رمَ ٍة ومَ ْسممَ ِببمَ ومَ

اِبه���ا لخُبمَ ْنتمَ يف أْشواِقه����ا ومَ كمَ وسمَ

اِبه�����ا ِخْرتمَ مْن أمَْتعمَ ِذيِرها وسمَ ْ حتمَ

اِبه��������ا ِعتمَ اِئه�����ا ومَ يِن ِبِندمَ ْعتمَ ال تمَ

ى أْعتاِبه��ا ���دمَ ِة ف���ي ممَ ْيممَ ْم لألممَ قخُ

���وّدٍة ط���ًرا مبمَ عمَ أل����ِق الّس���الممَ مخُ

ْلِبه�ا اكمَ ِبقمَ ��رمَ ��ْي تمَ ��ا كمَ ْر ِإلمَْيهمَ واْنظخُ

ّطًرا سمَ ِبنِي مخُ لمَى اجلمَ ِديثمَ عمَ ى احلمَ رمَ تمَ ومَ

ّصن��ا مَ ��واكمَ حمخُ ر فؤادا قد حمَ اذكخُ فمَ

ّرم��ا كمَ لتظل حمف���وظ املخُق���ام مخُ

���ا ك إنمَ ت لق���اءمَ رهمَ ا كمَِ ْت فممَ هنمَ ومَ

���ة ْمعمَ ْت��كمَ ِبدمَ انمَقمَ عمَ ْي���تمَ فمَ ّتى أمَتمَ حمَ

ه���ا بَّ ����ة حخُ وممَ ْدي األمخُ ْتكمَ مْن ثمَ ومَ ورمَ

ْن ْلتمَ عمَ فمَ ْضِنها وغمَ ْوتمَ حِبِ مَ ْم هلمَ يا كمَ

اِبًث���ا ولمَِة عمَ و بالّطفخُ ْزهخُ ْضتمَ تمَ كمَ رمَ ومَ

سامل املساهلي



29 اإلصالح
مجّلة 89

04

وِحه���ا وِطالِبه��ا  وبخُ ِفيكمَ ِبرخُ ذخُ وتمَ

اِبه����ا  اِئٍر ، ِلِرحمَ طمَ ودمَ كمَ عخُ ّتى تمَ حمَ

اِبه�����ا  ى إْعجمَ دمَ يِزيدخُ ِبّركمَ يف ممَ ومَ

ِكالِبها  لْيكمَ ِمنمَ الّدنمَى ومَ ْت عمَ افمَ خمَ

اِبه�����ا  ا تْبِنيِه ف���ِ�ي أْهدمَ أّنهمَ كمَ فمَ

����ا  اِبهمَ رمَ وًرا إلمَ���ى حِمْ ْنصخُ ودمَ ممَ عخُ تمَ ومَ

����ا اِبهمَ رمَ ����ا وتخُ اِههمَ األمَْرضخُ يِف أْمومَ ومَ

����ا اِبهمَ ضمَ رخُ �����ا ومَ ا وِث�اِرهمَ بيِعهمَ ورمَ

����ا اِبهمَ ومَ جمَ ؤاهِل�������مَا ومَ سخُ ا ومَ أِثرِيهمَ ومَ

����ا اِبهمَ �����ا وِنصمَ الهِلمَ جمَ ا ومَ اِفهمَ فمَ وعمَ

وبأّي نبٍض قد تِفي حِبسابه����ا ؟

ًة ِري��دمَ اِد شمَ ؤمَ ةمَ الفخُ اِخصمَ لُّ شمَ ظمَ تمَ فمَ

ه�ا لِّ اِرِح كخُ ومَ ْوِحكمَ ِباجلمَ ْصِغي ِلبمَ تخُ

���ّرأ ً بمَ ِي�نمَ مخُ
املمَ ����ى العمَ اكمَ أْبهمَ ��رمَ وتمَ

كمَ واِثقا ْطوخُ المَ خمَ تمَ وطمَ ْ فإذا كربخُ

اِفئ����ا ّش�����ا دمَ المَ عخُ ْت لمَكمَ اآلممَ وبمَنمَ

���ا اِقهمَ المَ ِف�����ي آفمَ غمَ اآلممَ ْبلخُ ْي تمَ كمَ

هخُ ����اؤخُ فمَ ى وصمَ �����ومَ انخُ اهلمَ مُّ ِديومَ
خُ
األ

���ا اِئهمَ وِمه����ا وِضيمَ خُ جنخُ ا ومَ اِئهمَ مَ ومسمَ

���ا ِبرِيهمَ عمَ ��ا ومَ ْفِقهمَ اةخُ ِبدمَ يمَ ِهيمَ احلمَ ومَ

���ا طاِئهمَ �����ا وعمَ اِئهمَ همَ ���ا وبمَ اِئهمَ ونمَقمَ

فب�����أّي آالء املشاع���ِر تهت���دي

-----
- شاعر وأديب تونسي

salemsehli@yahoo.fr
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ووقتك  وجهدك  بصحتك  تضحي  أن  صاحلة  وأّما  زوجة  تكوني  أن  معنى  ليس 
الذي حترتقني فيه،  اليوم  والّتوتر ألّنه قد يأتي  للّضغوط  وترتكي نفسك فريسة 

حينها سيعّم الّظالم على من حولك. 

سيدتي  إليك  موّجهة  رسالتي  هذه  حولها،  من  على  لتضئ  تحترق  شمعة  تكوني  ال 
المرأة...الّزوجة...األم...

ليس معنى أن تكوني زوجة وأّما صالحة أن تضحي بصحتك وجهدك ووقتك وتتركي 
نفسك فريسة للّضغوط والتّوتر ألنّه قد يأتي اليوم الذي تحترقين فيه، حينها سيعّم الّظالم 

على من حولك.
الضغط النفسي و تأثيره على نفسية المرأة

حينما تتعّرض المرأة  للّضغوط النّاتجة عن دورها البيولوجي، وما يرافقه من تشنّجات 
الّصداع  حاالت  أو  النّوم،  ساعات  في  اختالل  أو  والغضب،  التّأثر  كسرعة  وأعراض 
المستمر، إضافة الى عدم حصولها على تقديِر واهتماِم من حولها، ماهي إالّ نتائج لتلك 
المقاومة الجسديّة،  لديها  التي ما عادت تقوى على تحّملها، وبالتّالي تضعف  الّضغوط 
وبمرور الّزمن تنهار المقاومة وتكون عرضة لألمراض بأنواعها. وربّما تؤدّي بها إلى 

الموت.
في حين تبقى المرأة المتوازنة نفسيّا، السليمة جسديّا، وحدها قادرة على تربية أبناء 

أسوياء متمتّعين بالثّقة،  قادرين على صناعة المستقبل
أركان التوازن في حياتك سيدتي

)1( الّركن الّصحي
- إّن الّصّحة ال تعني غياب المرض فقط ولكن تعني مدى اهتمامك بجسمك وبرشاقتك...

هل تمارسين الرياضة ؟..هل تأكلين جيدا؟
النّفسية وإيّاك وإهمال  لحالتك  تغذيتك متوازنة ال خاضعة  اهتّمي بصّحتك ولتكن   -

هواياتك.
تنّشط خاليا  المشي  فرياضة  يومي،  بشكل  المشي،  الّرياضة وخصوًصا  مارسي   -

الدّماغ العصبية.
)2( الركن الّشخصي 

- تذّكري األشياء الجيّدة التي تصادفك وال تعيري األشياء المقلقة اهتماًما.
- اعتني بنفسك وتفنّني في إسعادها وال تنتظري من غيرك أن يقوم بذلك وال أن يتحقّق 

ما تحلمين به حتّى تسعدي.

))
((

فضيلة اجلبالوي
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- كافئي نفسك عند اللزوم
تنمية  على  داومي   -
وتطوير  الّشخصية  مهاراتك 

أدائك.
)3( الّركن االجتماعي

عالقات  على  حافظي   -
اجتماعيّة ناجحة وأحيطي نفسك 
بأصدقاء يمنحونك الّطاقة والقّوة.
الّطاقة  سّراق  عن  ابتعدي   -

أولئك الّسلبيين المحبطين.
)4( الّركن المادّي

- حاولي تحسين وضعك المادّي دون ضغوط.
- تعلّمي حسن التّصرف في ميزانيتك.

- اجعلي لنفسك مصروفا شخصيّا  حتى ولو كان بسيطا.
)5( الّركن المهني

- استمتعي بعملك واجعليه فرصة إلثبات مكانتك وترك بصمة في الحياة، وإن كنت 
ربّة بيت فمسؤوليتك كبيرة ونبيلة في نفس الوقت، فأمامك فرصة لصناعة جيل مبدع 
وأبناء صالحين يكونون فخرا لك في الحياة وجسَر عبور لجنّة رب العالمين في اآلخرة.

)6( الركن الّروحاني 
- تساءلي كيف هي عالقتك باهلل، حافظي على صالتك،واستمتعي بعباداتك.

- اعملي الخير وداومي على الّصدقة مهما كانت بسيطة. 
- ساعدي من هم بحاجة إليك دون أن ترهقي نفسك.

)7( الركن األسري
- حّسني عالقتك بزوجك وأمنحيه الّسعادة، ألّن ما تمنحيه إيّاه يعود إليك.

- اعتني بأبنائك وال تحرميهم حقّهم في العناية والّرعاية وكوني خير قدوة.
-  حافظي على صلة الّرحم والمودّة مع األقارب.

ال تكوني شمعة تحترق من أجل اآلخرين، بل كوني فانوسا  يضيئ على نفسه وعلى 
من حوله. حقّقي الّسعادة لنفسك في المقام األّول ألّن فاقد الشيء اليعطيه.

-----
- خبرية التنمية البشرية 

fadhilatounsi30@gmail.com

بعملك  استمتعي   
فرصة  واجعلي���ه 
مكانت��ك  إلثبات 
بصم���ة  وت����رك 
يف احلي�����������اة، 
رّب��ة  كن���ت  وإن 
فمسؤوليتك  بي��ت 
كبرية ونبيل�����ة 
الوق����ت،  يف نفس 
فأمام���ك فرص���ة 
جي���ل  لصناع���ة 
وأبن�������اء  مب��دع 
صاحلني يكونون 
فخرا لك يف احلياة 
جلّنة  عبور  وجسرمَ 
العاملي����������ن  رب 

يف اآلخرة.

بل  اآلخرين،  أجل  من  حترتق  مشعة  تكوني  ال 
كوني فانوسا  يضيئ على نفسه وعلى من حوله. 
فاقد  ألّن  األّول  املقام  يف  لنفسك  الّسعادة  حّققي 

الشيء اليعطيه

,,

,,
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ضيفة ركننا اليوم هي إحدى رائدات تحّرر المرأة التّونسية ورقيّها وهي أول طبيبة 
تونسية وفي العالم العربي وأّول طبيبة أطفال نجحت بامتياز في دراستها برغم المصاعب 
والحواجز الثقافيّة واالجتماعيّة في ذلك الزمان. لم تنتظر صدور مجلّة األحوال الشخصية 
وال فارس تحرير المرأة حتّى تأخذ موقعها الّريادي في النّضال ضدّ التّمييز بين الّرجل 
والمرأة ومحاربة الفقر واالستعمار وأثبتت قدرة المرأة التّونسية والعربيّة على منافسة 

الرجل في الميادين العلميّة المختلفة.
ولدت توحيدة بتونس العاصمة يوم 9 ذي الحّجة 1326 هـ الموافق لـيوم 2 جانفي 
1909 من أب ميسور الحال أصيل بلدة رأس الجبل من والية بنزرت في الشمال التونسي 
بن  الطاهر  إليها  ينتمي  التي  بالعاصمة  الثّرية  العائالت  إحدى  بن عمار  وأّم من عائلة 
عمار، أحد أبرز وجوه الحركة الوطنية التونسية، وقد تولى الوزارة الكبرى وفي عهده 

تم التوقيع على اتفاقية استقالل تونس حيث كان شخصية رئيسة في الحوار من أجله. 
عاشت توحيدة يتيمة األب منذ صغرها حيث توفي والدها وتركها في كفالة أّمها التي 
حرصت على رعايتها وتربيتها مع شقيقيها، وحرصت على تعليمهم دون تمييز بينهم. 

 .1922 سنة  االبتدائية  الشهادة  على  وحصلت  الباشا،  نهج  مدرسة  توحيدة  دخلت 
شهادة  على  بامتياز  أحرزت  حتى  فاليار«  »أرمان  بمعهد  الثانوية  دراستها  فواصلت 
تونسيّة مسلمة تحصل على مثل هذه  تلميذة  أول  بذلك  1928، وكانت  الباكالوريا سنة 

الشهادة. 
لتتابع  فرنسا  إلى  التوجه  في  تجد مشكالً  لم  منفتحة،  أسرة  إلى  تنتمي  توحيدة  وألّن 
وبعد ثالث سنوات  بباريس.  الطب  بكلية  فالتحقت  الطب،  في دراسة  الجامعي  تعليمها 
من السكنى بالحي الدولي للطالبات، انتقلت لتسكن مع عائلة الدكتور »بورني«، الطبيب 
والباحث الفرنسي بمعهد »باستور« بتونس، فاقتربت أكثر من األوساط الثقافية والعلمية 
 Dr.( بورني  الدكتور  زوجة  بورني«،  »ليديا  رفقة  فرنسا  إلى  اتّجهت  ثم  الفرنسية. 

Burnet( الطبيب والباحث الفرنسي بمعهد باستور بتونس..
المرأة  إلى  وبالنسبة  خاّصة  بصفة  لتوحيدة  بالنسبة  عاديّة  سنة   1936 سنة  تكن  لم 
التونسية والعربية بصفة عاّمة، حيث شهدت تخّرج أول طبيبة عربيّة مسلمة، وفي السنة 
الموالية ناقشت وحيدة بن الشيخ رسالتها للدكتوراه في اختصاص طّب النساء والتوليد. 

مل تكن سنة 1936 سنة عادّية بالنسبة لتوحيدة بصفة خاّصة وبالنسبة إىل املرأة 
أول طبيبة عربّية مسلمة،  والعربية بصفة عاّمة، حيث شهدت ختّرج  التونسية 
ويف السنة املوالية ناقشت وحيدة بن الشيخ رسالتها للدكتوراه يف اختصاص طّب 

النساء والتوليد

)))
((

توحيدة  تنتظر  مل 
صدور  الشيخ  بن 
األح�����وال  جمّلة 
الشخصي�����������ة 
حتري���ر  فارس  وال 
تأخذ  حّت��ى  املرأة 
الّري����ادي  موقعها 
ضّد  الّنض����ال  يف 
الّرجل  بني  الّتمييز 
واملرأة وحمارب�����ة 
واالستعمار  الفقر 
املرأة  قدرة  وأثبتت 
الّتونسية والعربّية 
منافس�������ة  على 
امليادين  يف  الرجل 

العلمّية املختلفة
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بعد عودتها إلى تونس فتحت توحيدة 
بن الشيخ عيادتها الخاّصة بـ »باب 
منارة« بالعاصمة تونس، واشتهرت 
ليس  التي  وإنسانيتها  الغزير  بعلمها 
بمداواة  تقوم  كانت  إذ  حدود،  لها 
الحال  الصغار والكبار من ضعاف 
و»باب  الجديد«  »باب  في  مّجانا 
منارة« بالعاصمة الى أن عرفت بـ 

»طبيبة الفقراء«. 
كان  كطبيبة،  عملها  جانب  إلى 
إنساني  نشاط  بالشيخ  لتوحيدة 
اجتماعي؛ فكانت منخرطة باكراً في عدد من الجمعيات بفرنسا وبتونس؛ مثل »جمعية 
إلى  لتنقل  المتاحة  الفرص  كل  تستغل  وكانت  بفرنسا.  المسلمين«  إفريقيا  شمال  طلبة 
الفرنسية ومعاناتها. كما كانت ناشطة  المستعمرات  المسلمة في  المرأة  الخارج صورة 
بارزة في »االتحاد النسائي اإلسالمي التونسي«، وأسست غداة الحرب العالمية الثانية 
(1939-1945( »جمعية اإلسعاف االجتماعي«، وتولت رئاستها؛ وكانت هذه الجمعية 
الذي  نفسه  العام  1950. وهو  المرأة« سنة  األيتام« و»دار  إقامة »دار  وراء مشروع 
المعوزة،  العائالت  أبناء  من  بالّرضع«  للعناية  التّونسية  القماطة  »جمعية  فيه  أسست 
وتوعية األّم وتثقيفها لتكتسب مهارات علميّة وصحيّة في العناية برضيعها. كما شغلت 
منصب نائب رئيس »الهالل األحمر التّونسي«، وساهمت في تأسيس »لجنة اإلسعاف 
الوطني التّونسية«. وقد تسبّب نشاطها الجمعياتي وانضمامها الى الهالل األحمر ومدّها 

يد المساعدة عند الحاجة في القبض عليها وسجنها لمدة شهر تقريبا.
لم يقتصر نشاطها على ممارسة الّطب والعمل المدني فحسب؛ بل إنّها كانت تؤمن 
العمل  في  فساهمت  للّصحة،  الضرورية  المعارف  ونشر  التوعية  في  الصحافة  بدور 
الصحافي بالكتابة في مجلة »ليلى« األسبوعية، التي تعدّ أول مجلة نسائية تونسية صادرة 

باللّغة الفرنسيّة، وتولّت إدارتها عام 1937 إلى أن تحولت المجلة إلى جريدة.
وفي الفترة بين 1955 و1964 ُعينّت على رأس قسم الوالدة بمستشفى شارل نيكول 
على  أحيلت  حتّى  عثمانة  عزيزة  مستشفى  إلى  الخّطة  بنفس  انتقلت  ثم  تونس،  بمدينة 
التّقاعد سنة 1977. وقد ساهمت في األثناء في تركيز سياسة التّنظيم العائلي. وكلّفت سنة 

1970 بإدارة ديوان األسرة والعمران البشري.
توفيت عميدة األطباء في تونس توحيدة بن الشيخ في 29 ذو الحّجة 1431 هـ  الموافق 
للسادس من ديسمبر سنة 2010 عن عمر ناهز 101 سنة؛ بعد أن فتحت صفحة للمرأة 
العربية أثبتت، من خاللها، أنها قادرة على تحدي الصعاب واالنخراط بنديّة مع الرجل 

في بناء المجتمع والمساهمة اإليجابية البناءة في تطويره والرقي به.

مل يقتصر نشاط توحيدة على ممارسة الّطب والعمل املدني؛ بل 
الضرورية  املعارف  ونشر  التوعية  يف  الصحايف  العمل  استغلت 
للّصحة، فساهمت بالكتابة يف جملة »ليلى« األسبوعية، اليت 
تعّد أول جملة نسائية تونسية صادرة بالّلغة الفرنسّية، وتوّلت 

إدارتها عام 1937 إىل أن حتولت اجمللة إىل جريدة.

))

((

إىل جانب عمله���ا 
 ، كطبيب����������ة
لتوحي����دة  كان 
بالشيخ نش�������اط 
اجتماعي؛  إنساني 
منخرط�ة  فكانت 
باكرًا يف عدد من 
بفرنسا  اجلمعيات 
وبتون�������س؛ مثل 
طلبة  »مجعي����ة 
مش�������ال إفريقيا 
املسلمني« بفرنس�ا. 
تستغ���ل  وكانت 
الف��������رص  كل 
لتنق������ل  املتاحة 
صورة  اخل��ارج  إىل 
املسلم���ة  امل����رأة 
ف���ي املستعم��رات 
الفرنسي������������ة 

ومعاناتها.

,,

,,
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السلفيّة ظاهرة إجتماعيّة قديمة قدم البشريّة جمعاء قاطبة وليس قدم اإلسالم وهي ليست ظاهرة إجتماعيّة خاّصة 
بالدّين، أي دين من األديان الثاّلثة المنزلة. كما أّن السلفيّة في كثير من األحيان هي سلفيّات متعارضة في االتّجاه 
والموقف تعارضا شديدا جدا حتى عندما تكون مستندة إلى دين واحد من مثل اإلسالم. لذلك تكون السلفية منهجا في 
التفكير. وال يقضي باحث من ذلك أربا حتى يدرس الّسلفية بصفتها ظاهرة إجتماعيّة من جهة ومنهج في التفكير من 

جهة أخرى. وال حاجة لنا في القول أنّها منهج في التّغيير بسبب أن التّغيير هو الولد الّشرعي الّصلب من التفكير. 
الّسلفية ظاهرة إجتماعيّة مرّكبة متعدّدة األبعاد ومن أبرز األبعاد المكّونة لها بالّضرورة : الدّين والتّاريخ والواقع. 
أشدّ الّسلفيات تركيبا وتعدّدا ـ وربّما تأبيا عن التّشريح أيضا ـ هي الّسلفية الدّينية وذلك بسبب أّن البعد الدّيني في كل 
سلفيّة هو البعد المؤّسس ثّم تأتي األبعاد المؤّججة من مثل التّاريخ والّواقع. ولذلك فإنه ال بد من اإللحاح مرة أخرى 
على أن دراسة هذه الظاهرة اإلجتماعية المركبة ال يسلس قيادها إال لمحيط بتلك األبعاد الثالثة الكبرى المؤسسة 
والمؤججة للسلفية أي : الدين والتاريخ والواقع. ال تكفي اإلحاطة ببعد واحد منها وال حتى ببعدين إثنين منها. لذلك 
يغدو البحث في مثل تلك الظواهر اإلجتماعية المرّكبة عمال شاقا ومغامرة فكريّة ال يقدم عليها إالّ ناشد الحّق فعال. 
أما من ال يريد من بحثه سوى جني ثمرات رخيصة من خالل نزهة قصيرة ليكتب إسمه على قائمة الباحثين أو ليثأر 

من خصم فكري أو سياسي .. ذاك حسبه الذي جنى.
يحاول هذا الكتاب تأليف خالصات مرّكزة وحصائل مكثّفة 
في موضوع الّسلفية سيما الدّينية منها وتحديدا الّسلفية اإلسالميّة 
بدهيّة  خالصة  من  الكتاب  ينطلق  منها.  المعاصرة  وبخاّصة 
مفادها أّن الّسلفية اإلسالميّة المعاصرة ظاهرة إجتماعيّة دينيّة ال 
تُجحد أي ال يجحد وجودها وال يجحد تأثيرها وال يجحد ما لها من 
فضل إذ الجحود مطلقا مظنّة هوى أو جهل. كما ينطلق الكتاب 
من بدهية أخرى مقابلة مفادها أن السلفية اإلسالمية المعاصرة 
كثيرا  الجمود  التزمت  أنّها  عيبها  أكبر  دينيّة  إجتماعيّة  ظاهرة 
وفي األعّم األغلب. جمود في الفهم والفهم هو أبو الفعل قطعا. 
جمود على الماضي وقاالته وإجتهاداته. جمود في غير مواضع 
المتواضع:  الكتاب  هذا  عنوان  كان  ولذلك  المحمودة.  الجمود 
»السلفية بين الجحود وبين الجمود«. كان ذلك كذلك في محاولة 
اللتزام الوسطيّة والعدل بين العاملين على إلغاء السلفيّة جملة 
تتحدث وتتجدّد في  أن  تجميدها.  العاملين على  وبين  وتفصيال 
المواضع التي ال يحسن فيها سوى اإلجتهاد. كالهما ال يعرف 
كيف يفّكر حتى لو كان كالهما يسير في االتجاه المعاكس لآلخر 

وليس التّضاد دوما دليل تضاد وال المغايرة أمارة مغايرة. 
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فلم  احلياة  هذه  على  مّروا  لبشر  حتصى  ال  ناذج  من  نوذجا  إاّل  والدتي  تكن  مل 
للحياة  صورا  فينا  وتركوا  مّنا  قريبا  معنى  لنا  تركوا  ولّكنهم  ضجيجا  حيدثوا 

أقرب ما تكون للفطرة بعيدا عن الّتشويه واملغاالة.

)1(
في الذاكرة صور متعددة ألم واحدة  هي أمي وفي القلب صورة واحدة ال تفارقني ولم 
تفارقني منذ أشرقت في ذاكرتي إلى يومنا هذا رغم مرور ثمانية عشر عاما هي عمر 

الوفاة.
)2(

أما الصورة التي في القلب فتلك التي انغرزت في ذاكرتي وأنا أحملها في المستشفي 
من طابق إلى آخر ومن طبيب إلى طبيب وهي تكاد تذوي من شدّة ما بها من ضمور، 
عينان متوّهجتان ووجه يمتلئ حيرة ومعاناة وأسئلة. كانت صورة المرأة شرعت في 
المغادرة من دون ضجيج ومن دون أّي إشارة إلى أّن الرحلة قاربت االنتهاء وأّن الّسفينة 

سترسو على ساحل الذكريات. 
النّحو الذي قرأته بها في ما أعقب ذلك  لم يكن في الوسع قراءة الّصورة تلك علي 
من أيام ألّن األمل كان أكثر إغراء من األلم ولكنّي تألّمت من كوني أخفقت في القبض 
على لحظة تاريخيّة كان باإلمكان استغاللها كما يجب في صحبة هي أقرب ما تكون إلى 
الوداع والرفقة لعّل وعسى أن يقول المرء ألّمه في النّهاية ما لم يقله في فسحة العمر 
الّطويل أو أن يفعل شيئا لم يفعله في سنوات الدّعة والّشدة  أو أن يعتذر عن شئ نسي 

االعتذار عنه ولكن تأخراإلدراك فغاب الفعل وتلك قّمة المأساة والموت داهم.
)3(

جاء جدّي ألّمي زائرا لوالدي في منامه ليطلب منه استرجاع حقيبة أعطاه إيّاها من 
قبل فلم يتردّد والدي في ردّها وسرعان ما أفاق فزعا الهثا نادما على ردّ الحقيبة لجدّي 
الئما نفسه على العجلة وغياب البديهة وما كان تأويل الحلم ممكنا بغير الّصورة التي أّوله 
بها والدي وما كانت الحقيبة سوى أّمي التي جاء جدّي يستردّها من والدي بعد رحلة عمر 

طويل من الّرفقة والحّب والعروة الوثقى. 
ال تختزل صورة الحلم على النّحو الذي ورد به، ومستخلص التّأويل الّسريع، فكرة 
العبور من الحياة إلى الموت، بقدر ما تختزل حكمة األّولين وصفاء عقيدتهم وروحهم، 
فكأّن والدي أؤتمن على صاحب في السفر الطويل، وكأّن والدتي كانت منارة لوالدي إليها 
يعود في كّل شئ، وقد عشت في صحبتهم سويّا زمنا ليس باليسير وما رأيتهما إالّ أقرب 

لطفي الدهواثي

))
((
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إلى الّصورة التي وردت في الحلم كيانين تجمعهما كلمة الدّين وعروته التي ال انفصام 
لها وتوثق مودّتهما قرابة دمويّة وثيقة. ال تمضي والدتي إالّ حيث يمضي والدي وال يرى 

والدي سكنا له من دونها.
)4(

تلك الّصورة التي امتدت في القلب تحّل معي حيثما حللت، ولكن غيرها من الّصور 
كثير وقد كانت والدتي كيانا ينبض بالحياة والمعاناة. 

)5(
في الّصبا كما في الّطفولة ال شئ من أسباب الحياة كان متوفّرا وبالكاد كان المرء 
يتدبّر أكل أطفاله وشربهم، ففي زمن االستعمار كانت الحياة ال تحتمل من شدّة الفاقة، 
ولعّل ذلك ما أورث والدتي حزمة من األمراض كانت تظهر في حياتها تباعا حتّى نشأت 
جاء  وحين  يتداوى  أن  أحد  بوسع  يكن  لم  والصبا  الّطفولة  ففي  كذلك.  وماتت  مريضة 

االستقالل وصار باإلمكان الذّهاب إلي طبيب كان األوان قد فات.
 )6(

فتحت المدرسة أبوابها وكان لزاما علي قطع مسافة طويلة مشيا على القدمين فكانت 
أّمي تأخذ بيدي وأنا صبّي وتجري بي إلى أقرب حّي به أطفال يرتادون المدرسة حتى 
ال أذهب وحدي. وحين الجري كان قلبها يخفق بقوة وكان جريها متقّطعا بفعل مرض 
القلب، وهو المرض الذي رافقها منذ طفولتها حتى الغياب ولم ينفع معه العالج. تزّوجت 
وأنجبت ورحلت وعادت وربّت وكابدت زمنا طويال وهي ال تكاد تقوى على الوقوف 
جميعا  ولنا  لها  إيالما  الّصور  أكثر  تلك  األلم  كانت صورة  وقد  األلم.  شدّة  من  أحيانا 

واألدهى من األلم ما عانيناه وعانته من عجز أمام المرض.
)7(

كانت والدتي من هؤالء اللذين حباهم هللا بذكاء فطري شديد فلم تلبث مع تقدّم العمر 
القادر  إقبال  الحياة  على  لتقبل  حسابها  من  المرض  أسقطت  أن  المدينة  الى  وارتحالها 
ال إقبال العاجز، فجمعت إلى فطرة أهل الّريف وعاداتهم حنكة أهل المدينة وكياستهم 
وحبّهم للعمران. نفضت والدتي عن كتفيها كل المعيقات التي جاءت بها من زمن الطفولة 
والصبا وأقبلت على الحياة بقّوة وزاد تعلّقها بها حين استطاعت أن تنحت كيانها من جديد 

وأن تتعلّم من حياة المدينة ما لم يكن تعلّمه ممكنا في الريف. 
وتلك صورة أخرى ألّمي علقت في ذاكرتي أتذّكرها كلّما كثر الحديث عن المــرأة 
في زمن النّفاق هذا، إذ لم تلتفت أّمي لحديث المترفين من هؤالء يوما وكان لها مذهبها 
في تحصيل الحقوق وفي خوض الحياة بكلمة هللا وحده من دون الغوص في التّأويل الذي 

ال يفيد.
)8(

لم تكن والدتي إالّ نموذجا من نماذج ال تحصى لبشر مّروا على هذه الحياة فلم يحدثوا 
ضجيجا ولّكنهم تركوا لنا معنى قريبا منّا وتركوا فينا صورا للحياة أقرب ما تكون للفطرة 

بعيدا عن التّشويه والمغاالة. 
كلما تذكرتها أحسست بشئ داخلي يبكي.

------. 
- مستشار يف اخلدمة اإلجتماعّية

 lotfidahwathi2@gmail.com

والدتي  كانت 
من ه���ؤالء اللذين 
حباهم اهلل بذكاء 
شدي�������د  فطري 
تقّدم  مع  تلبث  فلم 
العمر وارحتاهلا اىل 
املدينة أن أسقطت 
املرض م��ن حسابها 
احلياة  على  لتقبل 
الق������ادر  إقب���ال 
العاجز،  إقب���ال  ال 
إىل  فجمع��������ت 
الّريف  أه��ل  فطرة 
حنكة  وعاداته�م 
املدين���ة  أه������ل 
وكياستهم وحّبهم 

للعمران.

,,

,,
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من الصفا هاجر 

جترى اىل املروى 

وامراة فرعون 

تدعو مع االسرار ...

ومريم العذراء 

تفّر فى الصحراء 

ومريم العذراء 

تفّر فى الصحراء 

املرأة احلرة

أغلى من الثروة

 من يؤذها مرة

 مل يفهم االيات 

اخوتكم وبناتكم 

زوجاتكم واالمهات 

قرآننا 

يروى لنا 

قصص النساء...

 واملعجزات 

اهلل اوصى باملؤمنات...

الصاحلات ... الصابرات 

الذاكرات ... الشاكرات 

هن النساء 

عطر احلياة 

هن اللوات 

غرسن فينا 

خلق ودينا 

خري الصفات 

اخوتكم وبناتكم 

زوجاتكم واالمهات 

قرآننا 

يروى لنا 

قصص النساء...

 واملعجزات 

....

من الصفا هاجر 

جترى اىل املروى

وامراة فرعون 

تدعو مع االسرار 

لسماع األغنية على العنوان التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=ajcuKRz6bcU

جنات مهيد
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