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القارئات والقراء االعزاء 
النســاء  ولشــهيداتنا  للشــهداء  التحايــا  أعظــم 
اللواتــى قايضــن حيواتهــن بكرامــة وحريــة شــعبنا، 
ســام علــى أرواحهــن منــذ التايــة والــى ســت النفــور، 
والنيــل  النوبــة  وجبــال  دارفــور  شــهيدات  وعلــي 

االزرق.
المبصــرة  ولقلوبهــن  المصابــات  الــى  ســام 
األمهــات  صبــر  الــى  ســام  العيــون،  اقتــاع  رغــم 
الصامــدات ولنــزف الــروح ليــل نهــار وهــن يعتصــرن 
او  والبنــات  االبنــاء  ويرافقــن  موكــب  كل  القلــق 
وهــن  للنازحــات  ســام  بالدعــوات،  يودعوهــن 
الفقــر  رغــم  ويصنعــن  الظــروف  أقســى  يواجهــن 

والبنــات. لألبنــاء  افضــل  واقعــا  المدقــع 
ــم  والتحيــة لألمهــات وهــن يقاومــن الشــعور باألل
والبنــات  األبنــاء  الكائنــات  أحــب  لفــراق  العميــق 
بالمهاجــر والمنافــى، االف األمهــات الاتــى ودعــن 
قســرًا فلــذات أكبادهــن وينظــرن لعقــارب الزمــن 
وهــن يكابــدن الخــوف مــن ان يودعــن العالــم دون 
بحنانهــم/ن.  ويتمتعــن  منهــم  العيــن  يمــألن  ان 
التحيــة لــكل نســاء بــادي وهــن يتقدمــن الصفــوف 
ثائــرات ومواجهــات للهمــوم اليوميــة بــكل بســالة 

ــار. وايث
ــا األولــى        ســعيدات ان نطــل عليكــم فــى تجربتن
لمجلــة الحارســات، وهــى تجربــة هامــة بنظرنــا لتحــرر 
وعــي  امتــاك  مــن  جــزء  النســاء  فكتابــة  النســاء، 
عاقــات  وخلــق  بــه  التعامــل  مــن  الكاتبــة  يمكــن 
إنســانية علــى أساســه، هــذا الوعــي أول مــا يفرضــه 
علــى المــرأة هــو عــدم قبــول وضعيتهــا غيــر العادلــة 
ويكســب تفكيرهــا القــدرة علــى رفــض مــا يجعلهــا 
تابعــة ومقلــدة ويكشــف لهــا ذلــك التضليــل الناعــم 
الفهــم  عــن  تجنــح  فيجعلهــا  إليهــا  يســاق  الــذي 
والنقــد ويســوقها لطريــق حفرتــه الثقافــة الذكوريــة 
الســائدة منــذ آالف الســنين بــأن تكــون خلــف الرجــل 
ولكــن بامتــاك الوعــي وممارســته تمتلــك المــرأة 
أهــم شــرط– ليــس لكتابتهــا فحســب بــل لقيمــة 

وجودهــا – الحريــة.
بتحــرر مجتمعاتنــا.  إال  وال يتحقــق تحررنــا كنســاء 
أساســها  علــى  تأسســت  التــي  القناعــة  هــذه 
تعمــدت  وقــد  2019م.  ديســمبر  فــي  الحارســات 
نفســها.  الثــورة  مجــرى  فــي  القناعــة  وترســخت 
 - العــام  النظــام  إلغــاء منظومــة  يكــن واردًا  فلــم 
كأهــم منظومــة إلذالل وقهــر النســاء فــي البــاد 
الــذي  السياســي  اإلســام  نظــام  بإســقاط  إال   –
تشــكل تلــك المنظومــة ملمــح هويتــه ومنطلقاتــه 
أن  مصادفــة  وليــس  المتوحشــة.  األيديولوجيــة 
لــدك  الثــورة  صفــوف  مقدمــة  فــي  كــن  النســاء 

كان  فقــد  السياســي،  اإلســام  نظــام  مداميــك 
ــي تلهــب ظهــور النســاء  ــادي الت ــا أن األي واضحــًا لن
األيــادي  األســباب  ولــذات  نفســها  هــي  بالســياط 
التــي تنهــب المــال العــام وتســرق اللقمة مــن أفواه 
األمهــات والحليــب مــن األطفــال والمســتقبل مــن 
الشــباب، وهــي ذات األيــادي التــي تلقــي البراميــل 
مناطــق  فــي  المدنييــن  رؤوس  علــى  المتفجــرة 
المعتقليــن  رؤوس  فــي  المســامير  وتــدق  النــزاع 
فــي بيــوت األشــباح. وتفتحــت ثــورة ديســمبر 2018م 
ــات الســودانيين والســودانيات  مــن عصــارة تضحي
ودمــاء شــهدائهم/ن ليفــوح عبق حريتها وســامها 
وعدالتهــا لحظــة فارقــة ال فــي تاريخهــم فحســب 
وإنمــا فــي تاريــخ المنطقــة واإلقليم والعالــم، لتهزم 
الجماهيــر وألول مــرة اســتبداد وبطــش اإلســام 
مشــروع  فــي  جديــدًا  فصــًا  ولتكتــب  السياســي 
الحداثــة الــذي افتتحتــه الثــورة الفرنســية وانغلــق 
الســودانية  الثــورة  لتمــأله  والســيطرة  باآلحاديــة 
الجنــوب  ريــاح  إليــه  ولتحمــل  بالعافيــة  مجــددًا 
المعبــأة بالتعــدد والتنــوع، ولتقــدم للعالــم روحــه 
فــي قيمــه اإلنســانية: الحريــة والســام والعدالــة. 
ــة للشــعب الســوداني وفــي ذات اآلن  ــرة تاريخي مأث
مأثــرة مخصوصــة لنــا نحــن النســاء الســودانيات، 
فقــد كنــا وال زلنــا حــداة الثــورة وطليعتهــا وعنوانهــا 

ورمزيتهــا.
ــر  ــورة فــي 25 أكتوب ــى الث ــردة عل وإذ انقلبــت قــوى ال
2021م، وأعــادت عناصــر النظــام البائــد إلــى مفاصــل 
الدولــة، لتعيــد ســيرتها األولــى فــي انتهــاك الحقــوق 
والحريــات وســرقة المــال العــام ونشــر الظاميــة، 
اآلن  ذات  فــي  االرتــداد  قــوى  إن  الطبيعــي  فمــن 
ــورة  تنقلــب علــى مكاســب النســاء التــي دشــتنها ث
ديســمبر المجيــدة، فتحــاول إعــادة عقــارب الســاعة 
إلــى الــوراء ببعــث منظومــة النظــام العــام تحــت 
مســمى الشــرطة المجتمعيــة، ولكــن ألن الثــورة 
اإلســام  شــغل  عــدة  فــإن  مســتمرة  تــزال  ال 
السياســي ال تنبعــث إال كـ)بعاتــي(، عاجــًا أو آجــًا 

يقبــر فــي باطــن األرض.
تحــرر  بيــن  االرتبــاط الصميــم  وعلــى أســاس هــذا 
التفاعلــي  واالرتبــاط  المجتمــع،  وتحــرر  النســاء 
فــي  فإننــا  ورجــااًل،  نســاًء   - اإلنســان  حقــوق  بيــن 
ثــورة  لقيــم  أوفيــاء  نظــل  الحارســات  منظمــة 
ديســمبر المجيــدة، فــي الحريــة والســام والعدالــة؛ 
 25 انقــاب  إلســقاط  الصفــوف  مقدمــة  وفــي 
أكتوبــر وإعــادة اســتئناف مســار االنتقــال المدنــي 
التعدديــة  الديمقراطيــة  أن  ذلــك  الديمقراطــي، 
وفــق المواثيــق الدوليــة لحقــوق االنســان ال تشــكل 
الســودانيات  النســاء  حيــاة  فــي  جذريــًا  تغييــرًا 

واآلليــة  المناســبة  البيئــة  كذلــك  وإنمــا  وحســب، 
األمثــل للتحــوالت المســتمرة وغيــر القابلــة لارتــداد 
مجتمــع  ولتحقيــق  النســاء  أوضــاع  لتحســين 

اإلنســانية. والكرامــة  والمســاواة  العدالــة 
وإننــا فــي الحارســات نؤمــن انــه مــا مــن بــد ســوى 
عبــق  مســتصحبات  المجيــدة  ثورتنــا  اســتكمال 
واألعيــن  المبتــورة  واالطــراف  الشــهداء،  دمــاء 
المفقــوءة والدمــوع المالحــة للمغتصبــات، وليــس 
قوانــا  وحــدة  اســتعادة  ســوى  خيــار  مــن  أمامنــا 
لــكل  واالجتماعيــة  السياســية  والقيــادة  الثوريــة 

الســودان. أهــل 
ونســعى أن يســتفاد من الدروس الســابقة بوضع 
ــات بالصــورة الصحيحــة فيؤســس النظــام  األولوي
القانونــي  اإلرث  ويصفــى  المدنــي،  الدســتوري 
المعــادي  السياســي  اإلســام  لنظــام  والثقافــي 
الصادقــة  وحدتهــا  الثــورة  قــوى  وتجــدد  للنســاء، 
فــا  وااللتزامــات،  بالتعهــدات  الموفيــة  والجــادة 
علــى  اعتراضــا  الطعــون  لتقديــم  النســاء  تضطــر 
عــدم تمثيلهــن كمــا نصــت االتفاقــات. لــن تتســاهل 
علــى  حرصهــن  بســب  هــذا  وليــس  النســاء، 
حقوقهــن وحســب وانمــا كذلــك بســب حرصهــن 
علــى إنجــاح االنتقــال فمــا مــن نظــام حكــم راشــد 

النســاء.  ومصالــح  مصالحــه  تتســق  ال  وعــادل 
وتســعى الحارســات عبــر هــذه المجلــة الــى اضــاءة 
النســاء،  وهمــوم  قضايــا  مــن  معتــم  هــو  مــا 
النســاء  بتحــرر  والدفــع  الصامتــات،  والســتنطاق 
وهــى  الــذات.  عــن  والكشــف  المعرفــة  بــاب  مــن 
حركــة  بــه  ارتبطــت  لتاريــخ  ونقــدى  يقــظ  امتــداد 
النســاء بالثقافــة، تاريــخ كان فيــه »صــوت المــرأة« 
مغنــاج  كصــوت  ليــس  الشــعراء  خيــال  يــزور 
بالمعرفــة  متمتــع  كصــوت  ولكــن  الغرائــز  يثيــر 
فكانــت  والوطــن،  النســاء  وبهمــوم  والمشــاركة 
مجلــة صــوت المــرأة منــذ العــام 1955م تــزور القــرى 
موجــودات  اننــا  صفحاتهــا  عبــر  لتقــول  والفرقــان 

بــه. ومؤثــرات  وفاعــات  العــام  بالفضــاء 
إلبــراز  دومــًا  ونســعى  األول  عددنــا  يســعى  كمــا 

النســوي. المجــال  وســط  الغنــى  التنــوع 
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مجلة الحارسات 
النســويات  الناشــطات  مــن  مجموعــة  مــن  تأسســت  والتــى  الحارســات  منظمــة  عــن  تصــدر 
والشــابات، ديســمبر 2019 ،فــى بدايــة الثــورة الشــعبية لتوســيع مشــاركة النســاء فــي الحــراك 
االحتجاجيــة  والوقفــات   ً المواكــب  تنظيــم  فــي  فســاهمت  والعدالــة.  والســام  الحريــة  ألجــل 
واالنشــطة االبداعيــة. وشــاركت فــي انجــاح المواكــب البــارزة فــي تاريــخ الحــراك الثــوري بــدءا مــن 
25 ديســمبر 2018م وحتــى 6 أبريــل 2019م. كمــا واكبــن االعتصــام أمــام القيــادة العامــة منــذ بدايتــه، 

وشــاركن فــي فعالياتــه وأنشــطته. 
و اذ حفــز الكفــاح ألجــل قيــم )الحريــة والســام والعدالــة( ميــاد الحارســات، فإننــا مــن واقــع الخبــرة 
ــل مــن واقــع  ــخ الســودان الحديــث، ب االنســانية العامــة والتجــارب المجهضــة المتكــررة فــي تاري
والصعــود والهبــوط فــي مجــرى الثــورة الشــعبية نفســها، ننطلــق مــن القناعــة بــأن قيــم الحريــة 

والســام والعدالــة لــن تنتصــر وتســتدام إال بحراســتها اليقظــة والدائمــة بــكل بســالة و نزاهــة.
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شــاركت النســاء الســودانيات بفعاليــة وبســالة فــي 
المجــال السياســي والنضــال ضــد النظــام الديكتاتوري 
 2019 وبدايــات   2018 العــام  نهايــات  فخــال   - البائــد 
البشــير-  عمــر  االســاموي  الدكتاتــور  اســقاط  وحتــى 
اإلحتجاجيــة  والوقفــات  المواكــب  فــي  النســاء  بــرزت 
القيــادة  اعتصــام  جــاء  أن  إلــى  االحيــاء،  واعتصامــات 
العامــة للجيــش بالخرطــوم، وأمام مقــرات الجيش في 
ثاثــة عشــر واليــة أخــرى، حيــت مثلــت النســاء العمــود 
الفقــري لهــذه االعتصامــات، فتوزعــن بمهــارات بارعــة 

وتنســيق أخــاذ بيــن المهــام المختلفــة.
ثم حدثت فاجعة فض االعتصامات بواســطة الجيش 

ومليشــيا الجنجويد و ومليشــيات النظام االســاموي، 
فتــم ضــرب النســاء، ســحلهن واغتصابهــن، ومــع ذلــك 
الميدانيــة،  والعيــادات  المشــافي  فــي  النســاء  كانــت 
وكــن صامــدات فــي الشــوارع يتحديــن عــودة النظــام 
حيــن  2019م،  يونيــو  مــن  الثاثيــن  حتــى  اإلســاموي 

امتــأت الشــوارع بهــن مــن كل جانــب.
وبعــد االنقــاب العســكري فــي 25 أكتوبــر 2021 خرجــت 
األولــي  الصبــاح  لحظــات  منــذ  الرجــال  مــع  النســاء 
مــن إعــان االنقــاب، احتلــوا شــوارع الخرطــوم رغــم 
قمعهــن بطريقــة قاســية، وواصلــن التنظيم والحشــد 

مــن أجــل اســقاط االنقــاب. 

اعداد: روح ناصر - رؤى انور

تحقيق

استطالعات مع الفتيات في 
خطوط المواجــهة األمامية
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أدوات  الثائــرة  الجماهيــر  طــورت  وقــد 
حمايــة  أجــل  مــن  ميدانيــة  وتكتيــكات 
خــط  فظهــر  الســلمية،  المواكــب 
العســاكر  مــع  األول  االشــتباك 
الموجوديــن لقمــع الحشــود. كان الثــوار 
خشــبية  بــدروع  يحتمــون  والثائــرات 
ومعدنية سميت ب »الدرقات« تحميهم 
للدمــوع،  المســيل  الغــاز  قنابــل  مــن 
الســامة  الميــاه  المطاطــي،  الرصــاص 
والقــذرة، كمــا اســتخدموا نظــارات واقيــة 
تأثيــر  اجــل الحمايــة مــن  وكمامــات مــن 
الغــاز علــى العيــون واألنــوف. فــي وســط 
هــذا الحــراك، ظهــرت الفتيــات فــي الخــط 
األول، وقابلــت )مجلــة الحارســات( هؤالء 
الفتيــات مــن اجــل معرفــة مــا يواجههــن 
مســبقًا  حــدد  ذكــوري،  مجتمــع  فــي 
مــع  تتناقــض  التــى  التقليديــة  أدوراهــن 

الباســلة.. ممارســتهن 
مواكــب  فــي  اخــرج  »كنــت  عــازة  قالــت 
2018 داخــل األحيــاء بيــن الحيــن واآلخــر، 
ألخواتــي  التأميــن  علــى  أعمــل  أحيانــًا 
داخــل المنــزل عندمــا يذهبــن للمواكــب، 
وعندمــا حــدث االعتصــام تواجــدت هنــاك 
باســتمرار، كنــت أنظــف، أتــرس، أهتــف، 
كنــت أســتمتع بالتجــوال داخــل مســاحات 
مــن  نألفهــا  لــم  والتــي  الخاقــة  الحريــة 
قبــل، كنــت مســحورة بجمــال ال نهائــي. 
كان االتفــاق السياســي خدعــة بالنســبة 
لــي، ألننــي كنــت رافضــة للعســكرة فــي 
الحيــاة العامــة، والحقــًا تســبب ذلــك فــي 
ســفك الكثيــر مــن الدمــاء الطاهــرة. بعــد 
الحــي  لجنــة  داخــل  انتظمــت  االنقــاب 
ألننــي  أكبــر،  بصــورة  فاعلــة  وأصبحــت 

الحــي  مجتمــع  داخــل  أتواجــد  مــرة  ألول 
بصــورة قريبــة مــن النــاس، نعمــل علــى 
تقديــم مختلــف األنشــطة وااللتزامــات.«
بينمــا قالــت نــورا: »كنــت اخــرج للمواكــب 
اعتصــام  وحتــى   2018 ديســمبر  منــذ 
القيــادة العامــة وواصلــت النضــال حتــى 
بعــد  وحتــى  وبعــده،  االعتصــام  فــض 
اعــان االنقــاب، ومواصلــة فــي مقاومــة 
مــرة  اول  فــي  الخــروج  قــررت  االنقــاب. 
بعــد حــرق دار المؤتمــر الوطنــي بعطبــرة 
جامعــة  الطبــي  المجمــع  مــن  وخرجــت 
ديســمبر،   20 يــوم  مســاء  الخرطــوم 
باتجــاه القصــر لكــن تــم تفريقنــا ســريعاً.«
فكــرت  »عندمــا  لســديم:  بالنســبة  أمــا 
المواكــب  فــي  والمشــاركة  للخــروج 
فــي طريقــي  كنــت   ،2018 فــي  ذلــك  كان 
فــي  التجمــع  نقطــة  وكانــت  للمدرســة 
بعــد  فخرجــت  مدرســتنا،  خلــف  ميــدان 
الســاعة  فــي  الدراســي  دوامــي  انتهــاء 
بالشــارع  مــارة  فتــاة  جــاءت  ظهــرًا،   12
تحمــل  وكانــت  الموكــب،  تجــد  ولــم 
ورقــة صغيــرة مكتــوب عليهــا »تســقط 
تتبــع  عربــة  جــاءت  ثــم  ومــن  بــس« 
الورقــة وضربــت  لألمــن وانتزعــت منهــا 
بصــورة عنيفــة جــدا، ومــن ثــم رفعــت فــي 
العربــة بطريقــة ســيئة، كنــت اراقــب هــذا 
المدرســة  بــاب  مــن  بالقــرب  المشــهد 
لمســاعدة  اخــرج  ان  وحاولــت  صرخــت 
وادخالــي  ارعابــي  تــم  ولكــن  الفتــاة 
مديــرة  وتهديــد  المدرســة  داخــل  الــى 
المدرســة. بعــد هــذا المشــهد احسســت 
بغبــن بالــغ، ومنــذ تلــك اللحظــة صممــت 
كانــت  والدتــي  المواكــب،  فــي  اخــرج  ان 
جارتــي  ولكــن  المشــاركة،  مــن  تمنعنــي 
كانــت  األرضــي  الطابــق  فــي  الموجــودة 
تأتــي كل يــوم وتحكــي لــي مــا يحــدث، انــا 
البيــت«،  »البلكونــة« وهــي »حــوش  فــي 
تــروي لــي مــا يحــدث فــي الخــارج، الحقــا 
شــاركت فــي مواكــب الحــي الليليــة بعــد 
اخــذ مفتــاح المنــزل ســرًا ومــن دون علــم 

والدتــي.
عندمــا جــاء موكــب 6 ابريــل تــم منعــي مــن 
الخــروج والمشــاركة، لكننــي خرجــت الــى 
شــارع المطــار، وكنــت اذهــب لاعتصــام 
النظافــة،  فــي  اســاعد  وكنــت  يوميــًا، 
وأيضــا  القصاصــات  وتوزيــع  التتريــس 
الهتــاف. لــم أكــن موجــودة فــي المجــزرة، 
لنظافــة مســاجد  مبــادرة  فــي  كنــا  ألننــا 
الحــي الســتقبال العيــد، كمــا عملنــا علــى 
للمعتصميــن،  العيــد  مابــس  تجهيــز 

عــازة: بعــد االنقــالب 
داخـــــل  انتظمـــــــــت 
لجنــة الحــي وأصبحــت 
بصــــورة  فاعلـــــــــــــة 
ألول  ألننـــــي  أكبــر، 
داخــل  أتواجــد  مـــــرة 
مجتمــع الحــي بصــورة 

النــاس. مــن  قريبــة 
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وكنــا فــي طريقنــا لاعتصــام، ولكــن أمــي 
مــن  منعتنــي  بالفــض  ســمعت  عندمــا 
الخــروج، ومــن ثــم عرفنــا خبــر استشــهاد 
شــارع  الــى  ذهبنــا  ثــم  مجتبــى  الشــهيد 
لمنــزل  الوصــول  وحاولنــا  المطــار 
اعــداد  لوجــود  نســبة  ولكــن  الشــهيد 
هائلــة مــن »الجنجويــد« ونســبة للقمــع 
لمنــزل  الوصــول  نســتطع  لــم  الكبيــر 

اليــوم. نفــس  فــي  الشــهيد 

خــال الفتــرة االنتقاليــة شــاركت فــي أي 
كنــت  الــوزراء،  لمجلــس  اتجــه  موكــب 
األول  الخــط  فــي  التواجــد  علــى  مصــرة 
المقابــل للعســكر بغــرض ان اثبــت اننــا 
ســنحقق  وأننــا  منهــم  خائفيــن  لســنا 
وجــدت  المواكــب  أحــد  فــي  القصــاص. 
العســاكر  فــي منطقــة  بالخطــأ  نفســي 
الشــائك«  »الســلك  تجــاوزت  ان  بعــد 
تصويــب  يتــم  وكان  ثائــر،  واخــر  انــا  وكنــا 
مدفــع  طريــق  عــن  عليــه  »البمبــان« 
وضربــي  الثائــر  ضــرب  وتــم  »االوبلــن«، 

قدمــي. فــي  »االوبلــن«  بمدفــع  أيضــا 
الــى ســور  االنقــاب خرجــت  اعــان  عنــد 
منزلنــا وكان مبنــي »بالزنــك« وامســكت 
خشبة وصرت اضرب الخشبة ب »الزنك 
انقــاب... »فــي  صــوت  بأعلــى  واصــرخ 
بلبــس  قمــت  ثــم  ومــن  انقــاب«،  فــي 
»عبايتــي« والذهــاب الــى منــازل األصدقــاء 
مــن الثــوار إلخبارهــم باالنقــاب. ثــم خرجنــا 
الــى شــارع المطــار الســاعة 5:50 صباحــا، 
مســبوقة،  وغيــر  مهولــة  األعــداد  كانــت 
جــاءت أكثــر مــن 75 »تاتشــر دعــم ســريع« 

وتــم قمــع المواكــب.«
الشــهادة  ممتحنــة  »كنــت  آيــة:  وقالــت 
الثانويــة فــي 2018، وكنــت اســكن فــي حــي 
ثــوري، باإلضافــة ألن اختــي كانــت تــدرس 
ــي  ــت تحكــي ل فــي جامعــة الخرطــوم وكان
الجامعــة،  فــي  االحتجاجــات  عــن  كثيــرًا 
لــذا نشــأت وعرفــت مــاذا يعنــي النظــام 
أوجــه  ولمســت  واإلرهابــي،  الفاســد 
ــة بســبب  ــاس اليومي ــاة الن الفقــر فــي حي
النظــام الفاســد، اعتقــل اخــي فــي 2019 
وحوكــم بقانــون الطــوارئ، ُصدمــت بهــذه 

الفاجعــة.
مــن  الســادس  مواكــب  فــي  شــاركت 

االعتصــام  فــي  متواجــدة  وكنــت  أبريــل، 
حتــى الســابع مــن أبريــل وحضــرت »ضربة 
مــن  اخراجــي  وتــم  أبريــل«،  مــن  الســابع 
ارغمــت  حيــث  المطــار،  حتــى  االعتصــام 
علــى الســفر الــى اهلــي خــارج الســودان، 
كان شــعور الذنــب هــو المســيطر علــى 
بدمــاء  امتــألت  مابســي  ألن  حينهــا 
علــى  والدمــاء  وســافرت  المعتصميــن 

مابســي.
رجعــت بعــد أســبوعين، فــي نهايــة أيــام 
االعتصــام،  فــض  ثــم   ومــن  االعتصــام، 
وكنت أشــعر بالذنب أنني لســت موجودة 
وقــت المجــزرة. وبعــد ذلــك توقفــت عــن 
حتــى  الثــوري  الحــراك  فــي  المشــاركة 
حــدوث انقــاب 25 أكتوبــر، ففــي لحظــة 
اعــان االنقــاب خرجــت بــدون تــردد الــى 
الشــوارع، مــع بقيــة الرفــاق والرفيقــات 

باســتمرار. الخــروج  وواصلــت 
»خــل  اوزع  كنــت  المواكــب  بدايــة  فــي 
البمبــان،  مقاومــة  أجــل  مــن  وريحــة« 
وفــي لحظــة محــددة وجــدت نفســي أمــام 
العســاكر والثــوار كانــوا بعيديــن منــي، كنــا 
انــا وبعــض الثــوار نحتمــي بعمود خشــبي، 
وجــدت نفســي أمــام خياريــن: إمــا الجــري 
وابــل  إطــاق  الحالــة ســيتم  هــذه  وفــي 
الرصــاص علــى جســدي، وإمــا الصمــود 
وثنــي العســكر عــن التقــدم، وقــد اختــرت 
الخيــار الثانــي وفــي نهايــة األمــر انتصرنــا 
بعيــدة  نقطــة  الــى  العســاكر  وارجعنــا 
تقاطــع  حتــى  الثــوار  طائــع  وتقدمــت 
الســيد عبــد الرحمــن. ومنــذ ذلــك اليــوم 
مســتمرة«.  بصــورة  اشــتبك  أصبحــت 

وتقــول فــوز: »اول موكــب شــاركت فيــه 
كان أمام الجامعة يوم 19 ديســمبر، كنت 
ــوا يرمــون »البمبــان«  أشــعر بالظلــم، كان
ــذ ذلــك الحيــن  ــم تفريــق الموكــب، ومن وت
كنــت أشــارك باســتمرار واخــرج اســتجابة 
لجــدول تجمــع المهنييــن وحتــى الوصــول 
لاعتصــام فــي الســادس مــن أبريــل. كان 
لــي.  بالنســبة  الفاضلــة  المدينــة  يمثــل 
بعدهــا ســافرت خــارج الســودان وأتيــت 
بعــد فــض االعتصــام و حــدوث االتفــاق 
لحمايــة  درعــًا  نشــكل  كنــا  السياســي، 
كلفنــا  وذلــك  الديمقراطــي،  االنتقــال 
بالرغــم  والجســدية،  النفســية  راحتنــا 
مــن ذلــك لــم اتراجــع عــن ذلــك وواصلــت 

الخــروج طلبــًا للعدالــة.
وتوزيــع  التتريــس  فــي  اعمــل  كنــت 
الســادس  وقبــل  ليــًا،  المنشــورات 
أبريــل حدثــت هجمــة أمنيــة عنيفــة  مــن 

نــورا: »أســرتي الصغيــرة 
خــروج  فــي  تدعمنــي 
ليــس  لكــن  المواكــب، 
باننــى  علــم  لديهــم 
الخطــوط  فــى  أكــون 
بالنســبة  األماميــة، 
المقربيــن  ألصدقائــي 
بوجــودي  يعرفــون 
االشــتباك،  خــط  فــي 
ومــا ســاعدني وجــودي 
فــي الســكن الجامعــي 
التــى  الضــرب  آثــار  وأن 
جســمى  فــي  تظهــر 
مــن  اهلــي  يتمكــن  ال 
لــم  فبالتالــي  رؤيتهــا 
معرفــة  مــن  يتمكنــوا 
ــب  ــى الموك ــى ف موقع
الخطــر  مســتوى  وال 

أواجهــه« الــذى 
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فقمنــا  الثــوار  مــن  الكثيــر  اعتقــال  وتــم 
أبريــل،  مــن  الســادس  حتــى  بالتأميــن 
ولــم  السياســي  االتفــاق  حــدث  الحقــًا 
وبــدأت  الحــدث،  مــع  التأقلــم  أســتطع 
الســابقة  الثــورات  تجــارب  بدراســة 
وعرفــت تكتيــكات المقاومــة، فانخرطــت 
كتابــة  فــي  وســاهمت  الحــي  لجنــة  فــي 
البيانــات والمناشــير، والتجهيــز للمواكــب، 
المواكــب  فــي  االنقــاب شــاركت  وبعــد 

ار.« باســتمر
بــدون  يخرجــن  كــن  الفتيــات  مــن  الكثيــر 
علــم اهلهــن، وبعــض منهــن بــدون علــم 
»اخواتــي  عــازة:  تقــول  اصدقائهــم\ن، 
غيــر  بطريقــة  يدعموننــي  واصدقائــي 
محــدودة، أمــا بالنســبة لوالــدي ووالدتــي 
اإلســامية  للحركــة  ينتميــان  فهمــا 
ويرفضــان موقفــي وانخراطــي فــي الثــورة، 
مؤخــرًا تســامحوا مــع موقفــي، باعتبــار ان 
بالنســبة  أفضــل  ناظريهــم  تحــت  أكــون 

لهــم.«
الصغيــرة  »أســرتي  نــورا:  تقــول  بينمــا 
تدعمنــي فــي خــروج المواكــب، لكــن ليــس 
الخطــوط  فــى  أكــون  باننــى  علــم  لديهــم 
األماميــة، بالنســبة ألصدقائــي المقربيــن 
يعرفــون بوجــودي فــي خــط االشــتباك، وما 
ســاعدني وجــودي فــي الســكن الجامعــي 
وأن آثــار الضــرب التــى تظهــر فــي جســمى 
ال يتمكــن اهلــي مــن رؤيتهــا فبالتالــي لــم 
يتمكنــوا مــن معرفــة موقعى فــى الموكب 

وال مســتوى الخطــر الــذى أواجهــه.«
واســرتي  »اهلــي  لســديم:  وبالنســبة 
كانــوا رافضيــن خروجــي للمواكــب، ولكــن 
الحقــا تواءمــت أمــي مــع مشــاركتي فــي 
فهــو  لوالــدي  بالنســبة  أمــا  المواكــب، 
معتــرض حتــى هــذه اللحظــة، وقــد عــرف 
بخروجــي للمواكــب بعــد 6 ابريــل وأخبرنــي 
بانــه رافــض لخروجــي للتظاهــرات حتــى 
واصلــت  ولكننــي  شــهيدا،  أخــي  كان  لــو 
الدراســية  فقــام بحرمانــي مــن الرســوم 

الجامعيــة.«
بينمــا تقــول آيــة: »اهلــي ال يــدرون مــا هــو 
دوري الحالــي، فقــط يعلمــون اننــي اذهــب 
لكــن  اليــوم،  نهايــة  فــي  وآتــي  للجامعــة 
ليــس لديهــم علــم بمــا يحصــل لــي. امــا 
أصدقائــي جــزء منهــم يدعموننــي، والجــزء 

ــي.« اآلخــر ينتقدن
ولــم  يوافقــوا  لــم  »اهلــي  تقــول:  فــوز  و 
تــم  حتــى  بمشــاركتي  يعرفــون  يكونــوا 
بعــد  وعرفــوا  االنقــاب،  بعــد  اعتقالــي 
ذلــك وعرفــوا اننــي لــن أتراجــع عــن هدفــي 

علــى  التعــرف  يتــم  ال  فبالتالــي  األوالد 
كفتــاة.

يتــم  االشــتباك  فــي  للثــوار  بالنســبة 
علــي  اوافــق  ال  البنــات،  ضــد  التمييــز 
ارجاعنــا  نحــو  تدفعهــم  التــي  الدوافــع 
ان  مــن  خائفيــن  انهــم  بحجــة  للخلــف 
ذلــك  يــرددون  عندمــا  مكــروه،  يصيبنــا 
آخــر،  مــكان  فــي  للوقــوف  اذهــب  فقــط 
فأنــا  المرحلــة  هــذه  وصلــت  اننــي  بمــا 
ــد ان اعيــق  ــي، وال أري ــة بإمكانيات علــى دراي
ــة أكــون  ــة الموكــب، فــاذا كنــت مصاب بقي
بعيــدة قليــا عــن خــط االشــتباك حتــى ال 
أصــاب بــاألذى مجــددا. علــى أي حــال أنــا 
افعــل مــا اود فعلــه ومــا أخطــط لــه، ال 
ادع أي شــخص يؤثــر علــى او يمنعنــي مــن 

االشــتباك.«
األخيــر،  الموكــب  »فــي  ســديم:  وتعتقــد 
األطفــال  يقولــون  كانــوا  األوالد  بعــض 
أصبنــا  لــو  الننــا  ورا«،  »يرجعــو  والبنــات 
الســتهداف  بالنســبة  »حنعوقهــم«، 
يســتهدفون  العســاكر  فــان  العســاكر 
انهــم  باعتبــار  األوالد،  فــي  نكايــة  البنــات 
هــي  وهــذه  »عرضهــم«،  يســتهدفون 

اضطــر  األحيــان  مــن  كثيــر  فــي  وحلمــي، 
صديقاتــي  مــن  الكثيــر  عليهــم،  للكــذب 
واصدقائــي يعرفــون دوري فــي الشــارع 

كبيــرة.« بصــورة  لــي  داعميــن  وهــم 
بالخطــوط  الشــابات  اســتطلعنا  كمــا 
قبــل  مــن  اســتهدافهن  عــن  األماميــة 
 11 مواكــب  »فــي  عــازة:  قالــت  العســكر 
ابريــل، تــم اســتهدافي مــن قبــل عســكري 
وتــم  األوبلــن«  »مدفــع  ب  وضربنــي 
وكلمــا  قدمــي،  فــي  مــرت  ثاثــة  ضربــي 
فــي  يواصلــون  منهــم  االختبــاء  حاولــت 
موقعــي  غيــرت  وضربــي،  اســتهدافي 
أثنــاء  ياحقوننــي  وكانــوا  مــرات  عــدة 

االشــتباك.«
واالســتهداف بالنســبة لنــورا: »اعتقــد ان 
العســاكر يســتهدفون البنــات بالتحديــد، 
»جيــب  يقــول  عســكري  مــرة  ســمعت 
جــزء  للثــوار  بالنســبة  امــا  دي«،  البــت 
منهــم يعترضــون علــى وجــود البنــات فــي 
نشــكل  اننــا  ويقولــون  االشــتباك  خــط 
عائقــًا بالنســبة لهــم فــي حــال تــم ضربنــا 
او اهانتنــا، ولكننــي البــس »بنطلــون جينــز 
مثــل  وجهــي  بتلثيــم  واقــوم  وقميــص« 

خــــــــارج  سافــــــــــرت 
وأتيــت  الســــــــــودان 
بعــد فــض االعتصــام 
االتفــاق  حــدوث  و 
السياســي، كنــا نشــكل 
 لحمايــة االنتقــال 

ً
درعــا

وذلــك  الديمقراطــي، 
كلفنــا راحتنا النفســية 
بالرغــم  والجســدية، 
مــن ذلــك لــم اتراجــع 
وواصلــت  ذلــك  عــن 
 للعدالة.

ً
الخــروج طلبــا
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عقليــة العســاكر وعقليــة بعــض األوالد.«
بينمــا تقــول آيــة: »يوجــد استهــــــــــــــداف 
قبــل  موكــب  فــي  العســاكر،  قبــل  مــن 
أربعــة أشــهر، تــم اســتهدافي بالحجــارة 
مـــــــــــن قبــل جنــدي، وفــي لحظــة اشــتباك 
بينــي  المســافة  ان  وجــدت  معهــم 
أمتــار،  ثاثــة  حوالــى  العســاكر  وبيــن 
كنــت  »مدرعــة«،  توجــد  الخلــف  وفــي 
الثــوار  أحــد  قــام  هــؤالء،  بيــن  محاصــرة 
الســبب  ولهــذا  األســفل،  الــى  بجــّري 
ان  حاولــت  وعندمــا  بــاألرض،  ارتطمــت 
اهــرب أمســك العســاكر بــي واعتقلونــي 
»عســاكر أبــو طيــرة«، وقامــوا بأخــذ كل 
والتحــرش  وشــتمي  وضربــي  ممتلكاتــي 
تحويلــي  ثــم  ومــن  قاســية،  بصــورة  بــي 
للفيدراليــة ولمكتــب الفيدراليــة الرئيســي، 

ســراحي.« إطــاق  ثــم  ومــن 
امــا بالنســبة لفــوز: »يحــدث اســتهداف 
اســتهداف  لــي  حــدث  للثائــرات،  مباشــر 
ب  وأصبــت  مــرات،  ثــاث  مــن  أكثــر 
لكــن  رأســي،  فــي  مباشــرة  »البمبــان« 
لــألوالد،  يحــدث  األكثــر  االســتهداف 
خصوصــًا الرصــاص الحــي يتــم اســتهداف 

أكبــر. بصــورة  بــه  األوالد  الثــوار 
موجــود،  ولكنــه  مؤخــرًا،  قــل  التمييــز 
بأننــي  الثــوار  أحــد  يقــول  كثيــرة  احيانــًا 
»بــت«،  ألننــي  للخلــف  ارجــع  أن  يجــب 
فــي حيــن انــه ايضــًا يكــون خائفــًا، ولكــن 
الوصايــة  ممارســة  يريــدون  فقــط  هــم 
الكثيــر  اصبــح  الزمــن  مــرور  ومــع  علينــا، 
يأتــي  فعندمــا  يعرفوننــي،  الثــوار  مــن 
بقيــة  اصبــح  للــوراء،  ليرجعنــا  البعــض 
الثــوار الذيــن يعرفوننــي يقولــون لــه: »مــا 
عنــدك شــغلة بيهــا، البــت دي بتشــتبك 
األحيــان  بعــض  فــي  منــك«،  احســن 
اضطــر لاشــتباك معهــم فأقــول لهــم 
اذا تريــدون الرجــوع فارجعــوا انتــم، أمــا انــا 
ــد. والحقــًا  ــذي أري ــي ال فســأبقى فــي مكان
فــي  البنــات  وجــود  علــى  األوالد  تعــود 
مســاحات االشــتباك بســبب اصرارهــن 

الوجــود.« علــى 
وعمــا تعنيــه الثــورة واالشــتباك بالنســبة 
لهــن قالــت عــازة:« الثــورة تمثــل حياتــي 
يمكــن  طويــل،  وقــت  مــن  الشــخصية 
ان اســميها »مزاجــي الشــخصي« الــذي 
ــر حتــى علــى طريقــة حديثــي. اإلشــتباك  أث
درويــش  محمــود  إحســاس  يعطينــي 
بــدون  حكمتنــا  نفــع  »مــا  قــال  عندمــا 
نفــع حكمتنــا« فواحــدة مــن  مــا  فتــوة.. 
ــي أوصــل أحجــار، اعمــل  ــوات أن هــذه الفت

علــى توزيــع »الريحــة والخميــرة«، اجلــب 
»موتــر« لمصــاب، أكــره العســاكر وأكــره 
كل األشــكال البوليســية والعســكرية.«
وتعتقــد نــورا: »الثــورة بالنســبة لــي نقطــة 
التــي  للدولــة  الوصــول  أجــل  مــن  تحــول 
نحلــم بهــا، وهــي مســالة شــخصية أيضــا: 
فالمواكــب بالنســبة لــي جــزء أصيــل مــن 
فهــو  االشــتباك  امــا  اليوميــة.  حياتــي 
المقاومة،منــذ  وســائل  مــن  وســيلة 
فــي  وبــدأت  تــدرج  حــدث  الثــورة  بدايــة 
المشــاركة فــي االشــتباك بعــد االنقــاب، 
وضعنــا  الــذي  الظــرف  بســبب  وهــذا 
فيــه. تعلمــت تكتيــكات االشــتباك داخــل 
الحــراك، وبــدأت بالتدريــج وحتــى وصلــت 
األمامــي  الخــط  فــي  االرتــكاز  مرحلــة 
تطويــق  عــن  العســاكر  ثنــي  ومحاولــة 
وتشــتيت الموكــب، تعلمــت مــن رفاقــي 
ورفيقاتــي أال أخــاف، بســببهم\ن وبفضــل 

الخــوف.« مــن  تخلصــت  دعمهــم\ن 
يكــن  لــم  »االشــتباك  آيــة:  تقــول  بينمــا 
اجبــاري  تــم  ولكــن  أي شــيء،  لــي  يعنــي 
مــن قبــل العســاكر لاشــتباك، اُضطررنــا 
للقيــام بهــذا األمــر من أجل حماية الرفاق، 
لــي رغبتــي فــي المشــاركة  الثــورة تعنــي 
الســودان  يصبــح  وان  التغييــر،  إلحــداث 
أفضــل، الثــورة تعنــي لــي تحقيــق العدالــة، 
خصوصــًا ضحايــا الحــروب فــي دارفــور.«

لــي كل  تعنــي  الثــورة  لفــوز:«  وبالنســبة 
حياتــي  العنصريــة،  رفــض  تعنــي  شــيء، 
ثــورة،  عــن  عبــارة  نفســها  اليوميــة 
االشــتباك ليــس غايــة بالنســبة لــي بــل 
وســيلة، توجــد رســالة يجــب ان اوصلهــا، 
اننــا رافضيــن االنقــاب، وال نريــد تفــاوض 
العســكري،  المجلــس  مــع  شــراكة  وال 
وفــي الطريــق توجــد أجهــزة أمنيــة كثيفــة، 
ونحــن نقــوم باالشــتباك لنحمــي انفســنا 
أحــس  ذاتــه،  فــي  لاشــتباك  وليــس 
بأننــي أقــدم لحمايــة الموكــب عبــر طريــق 

واجبــي.« هــذا  واعتبــر  االشــتباك، 
وعــن احــداث يــوم الموكــب تقــول عــازة: 
دائــرة  فــي  أتواجــد  الموكــب  يــوم  »فــي 
عندمــا  التتريــس  فــي  واعمــل  الهتــاف 
يبــدأ االشــتباك أجمــع أجحــار وأوصلهــا، 
التجمــع  نقطــة  ارجــع  ثــم  واهتــف، 
خصوصــا إذا كانــت مستشــفى او عندمــا 
والذهــاب  مقابــر  أو  لمشــرحة  نرجــع 

« للتصعيــد. 
بينما تقول نورا: »انا ادرس في الجامعة، 
وفــي يــوم الموكــب اترك الــدروس اللتحق 
تخليــت  األحيــان  بعــض  فــي  بالموكــب، 

عــن الجلــوس لبعــض االمتحانــات. منــذ 
اليــوم الــذي يســبق الموكــب، اجهــز حقيبة 
الخاصــة. الحمايــة  بمعــدات  الموكــب 
وقبــل الموكــب أشــارك مــع بقيــة الثــوار\

ات فــي »تتريــس الشــوارع« ألنــه شــيء 
ــم التحــق  مهــم ويحمــي الموكــب، ومــن ث
باإلرهــاق  أصــاب  قــد  االشــتباك،  بخــط 
نهايــة  حتــى  اواصــل  لكننــي  الشــديد 
مؤخــرا  اآلخريــن.  مــع  وارجــع  الموكــب 
أصبــح القمــع مهــواًل. بعــد الموكــب اغيــر 
مابســي والبــس »عبايــة« لتغييــر شــكلي 
القمــع، وبعــد  تفــادي  أجــل  كثائــرة، مــن 
الرجــوع للمنــزل يظهــر اإلرهــاق، اتصــل 
ثــم  ومــن  عليهــم،  ألطمئــن  باألصدقــاء 

اواصــل يومــي بصــورة طبيعيــة.«
وبالنســبة لســديم:« كنــت اجهــز علمــي 
للمواكــب، ولكــن بعــد ان اخــذ العســاكر 
عنــدي  العلــم،  اجهــز  ال  اصبحــت  علمــي 
لاشــتباك،  وشــال  محــددة  قمصــان 
الموكــب  وبمشــي  البيــت  مــن  بطلــع 
وبشــتبك، انــا آخــذ فتــرة راحــة كل ســاعة 

ونصــف.«
وتقــول آيــة: »قبــل الموكــب بيــوم اجهــز 
كل وســائل االشــتباك، العلــم، النظــارة، 
الجامعــة  أذهــب  المنديــل،  أو  والقنــاع 
ثــم  ومــن  حضــوري،  تســجيل  أجــل  مــن 
فــي  بصديقاتــي  والتقــي  للموكــب  اخــرج 
نقطــة االنطــاق، وبعــد ذلــك اتحــرك نحــو 
االشــتباك لوحــدي، ال أحــب أن يرافقنــي 
فــي  موجــودة  واكــون  شــخص،  أي 
االشــتباك حتــى نهايــة الموكــب ومــن ثــم 

لمنزلــي.« ارجــع 
وبالنســبة لفــوز:« اذهــب للجامعــة وارجــع 
قبــل الموكــب، أجهــز أدوات الموكــب وال 
آخــذ هاتفــي معــي ألننــي ال أريــد أن يتــم 
الوصــول لألشــخاص فــي هاتفــي، لدينــا 
قبــل  اشــخاص  أربعــة  مــن  مجموعــة 
كل موكــب نتحــدث مــع بعضنــا وندعــم 
البعــض ونوصــي بعضنــا بأخــذ  بعضنــا 
الموكــب  المناســبة، وبعــد  االحتياطــات 
نكــون مرهقيــن فنقــوم بإرســال »نقطــة« 

وتعنــي اننــا رجعنــا بخيــر.«
وعــن المشــاعر التــي تنتابهــن فــي خــط 
االشــتباك تقــول عــازة:« بالتأكيــد جميعنــا 
أخــاف فيهــا  نخــاف ولكــن فــي كل مــرة 
أفكــر فــي أننــي يجــب أن أنهــي هــذا الخــوف 
مــرة واحــدة، ال شــيء يشــعرني بالذنــب 
غيــر أنــي لــو استشــهدت ســأفتقد اختــي 
لكننــي  ســأواصل  بالتأكيــد  الصغيــرة. 
لــذا  واستســلمت،  انهــرت  إذا  ســأحزن 
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أواصــل.«
وبالنســبة لنــورا: »المشــاعر التــي تنتابنــي 
الوضــع  علــى  تعتمــد  االشــتباك  فــي 
النفســي بالنســبة لــي فــي يــوم الموكــب، 
فعندمــا أكــون متحمســة يختفــي الخوف، 
بعــض األيــام أكــون خائفــة جــدًا ولكننــي 
المــرات  بعــض  خوفــي،  تبديــد  أحــاول 
احلــم بــأن »عســاكر أبــو طيــرة« يتابعونــي 
عــن  خوفــي  علــى  اتغلــب  ويعذبونــي، 
طريــق رؤيــة الرفــاق/ الرفيقــات فــي خــط 

وبصمودهــم. بهــم  أتقــوى  االشــتباك، 
إصابــة\ مشــاهد  مــن  الكثيــر  شــاهدت 
اعتقــال واستشــهاد الرفــاق والرفيقــات، 
بداخلــي  كبيــرة  غضــب  بطاقــة  أحــس 
ولكننــي  االنتقــام  اود  اننــي  وأحــس 
اتراجــع ألننــا ملتزمــون بالســلمية. وفــي 
مجــااُل  نفســي  أعطــي  ال  الوقــت  نفــس 
لاســتغراق فــي الكآبــة التــي تحــدث لهــذه 

األســباب. 
مــن  كنــا  أكتوبــر   25 االنقــاب  يــوم  فــي 
المطــار وكان  النــاس فــي شــارع  أوائــل 
الجنجويــد مرتكزيــن يضربونــا بالرصــاص 
مــع  وكنــت  للدمــوع،  المســيل  والغــاز 
صديقتــي وفــي لحظــة أفلتــت يدهــا عنــي 
قــد  وجدتهــا  للخلــف  نظــرت  وعندمــا 
وقعــت فــي األرض وان »الدعامــي« عّمــر 
اللحظــة  هــذه  وفــي  صوبهــا،  ســاحه 
ُصدمــت وأحسســت بأنهــا استشــهدت، 

خرجــت ســليمة. للــه  الحمــد  ولكــن 
وقالــت ســديم:« عندمــا أكــون فــي خــط 
االشــتباك اشــعر ببعــض الخــوف ولكنــي 
اتمالــك نفســي، فــي موكــب ســابق اخــذ 
عــدة  وطعنــوه  الثــوار  أحــد  العســاكر 
األرض،  فــي  ملقيــا  وتركــوه  طعنــات 
نخــرج  عندمــا  ألننــا  بالذنــب  أحــس  ال 
االعتبــار  فــي  نكــون واضعيــن  للمواكــب 
ان كل شــيء يمكــن ان يحصــل لنــا مــن 
استشــهاد، إصابــة او اعتقــال. مــا يخيــف 

اننــا  تــركك ل »الدرقــة« ألننــا نعلــم  هــو 
بتركهــا ســنكون ســببًا فــي إصابــة العديــد 
الثــوار والثائــرات. ال يوجــد شــخص  مــن 
ألننــا  خائــف  األماميــة  الصفــوف  فــي 
فقدنــا رفــاق وال يمكننــا ان نضيــع حقهــم 

والجبــن«. بالخــوف 
وتقــول آيــة: »عنــد االشــتباك أكــون فــي 
غايــة الخــوف، لكــن ال يوجــد أي خيــار آخــر 
غيــر الثبــات امــام وابــل الرصــاص وخلــف 

»الدرقــات«.
أكــون خائفــة عنــد حمــل المصابيــن، ألننــي 
ال أعــرف هــل يســعفون ام يموتــون تحــت 
يــدي، عنــد الرجــوع فــي نهايــة الموكــب أجد 
بعضهــم فــي المستشــفى، وبعضهــم ال 

أراه مجدداً.«
واخيــرًا تقــول فــوز:« تنتابنــي الكثيــر مــن 
اشــعر  كنــت  االشــتباك،  فــي  المشــاعر 
الحقــًا  ولكــن  الماضــي،  فــي  بالخــوف 
تجــاوزت ذلــك، بســبب يقينــي أن الرفــاق 
ــي فــي الخلــف، وحــدث موقــف  ــن يتركون ل
فــي موكــب وكنــا قــد اقتربنــا مــن الوصــول 
لمبنــى القصــر الجمهــوري، حيــث قامــت 
وضربــوا  كبيــرة،  بصــورة  بقمعنــا  قــوى 
نتراجــع  لــم  ولكننــا  وأخــذوه  الثــوار  أحــد 
بــل واصلنــا الوقــوف فــي خــط االشــتباك 
األمنــي،  الطــوق  كســرنا  النهايــة  وفــي 
وهــذا األمــر يجعلنــي فــي اطمئنــان دائــم 
مــع  ســنكون  بــل  وحــدي  لســت  أننــي 
بعضنــا حتــى النهايــة. والرفيقــات يقفــن 

اللحظــات. فــي أصعــب  مــع بعضهــن 
ثائــر  ُضــرب  عندمــا  مــرة  أول  فــي  أتذكــر 
أمامــي، تجمــدت ولــم أســتطع فعــل أي 
ذلــك  فــي  النــوم  أســتطع  ولــم  شــيء، 
اليــوم بالرغــم مــن أن الُمصــاب كان بخيــر، 
وبعــد ذلــك تخطيــت هــذا األمــر، تحولــت، 
فعندمــا ُيصــاب شــخص أقــوم بســرعة 
الــى  ايصالــه  حتــى  ورفعــه  بمســاعدته 
ثــم أرجــع مــرة  العيــادة الميدانيــة، ومــن 
ال  الشــخص  كان  اذا  لإلشــتباك،  أخــرى 
»البمبــان«  بســبب  التنفــس  يســتطيع 
بتحريكــه  واقــوم  ورق  بإخــراج  أقــوم 
طبيعيــة،  بصــورة  للتنفــس  يعــود  حــت 
أمــام  مشــتبكين  كنــا  للمــوت،  بالنســبة 
وجــدت  التفــت  وعندمــا  البرلمــان،  مبنــى 
»الشــهيد« محمــود ملقيــًا علــى األرض، 
ومــن بجانبــه يقــول لــي أنــه مــات، وكنــت 
أطمئنــه انــه بخيــر، وقمنــا برفعــه ورجعــت 
واصلــت االشــتباك، وحتــى هذه اللحظة ال 
أدري كيــف واصلــت االشــتباك بعــد رؤيــة 
األرض.« علــى  ملقيــًا  محمــود  الشــهيد 

ــبة  ــب بالنس ــورا: المواك ن
مــن  أصيــل  جــزء  لــي 
امــا  اليوميــة.  حياتــي 
ــيلة  ــو وس ــتباك فه االش
مــن وســائل المقاومــة،

11



12

F R E E D O M  ,  P E A C E  A N D  J U S T I C E

حريه سام وعدالة



13

S
U

D
A

N
 

R
E

V
O

L
U

T
I

O
N



14

ماهي التقاطعية؟
 ترتكــز النظريــة التقاطعيــة علــى تقاطــع أشــكال التمييــز الــذي 
مــن الممكــن أن يقــع علــى النســاء والرجــال حســب مواقعهــن، 
ــر عامــا  ــة لألفــراد تعتب ــات السياســية واالجتماعي حيــث أن الهوي
فــي االضطهــاد الواقــع عليهم/هــن. وان تشــابك وتقاطــع انــواع 
القهــر أو - األضطهــاد المركــب - ال يقتصــر علــى التمييــز المبنــي 
العــرق  مثــل  األخــرى  فالهويــات  فقــط،  االجتماعــي  النــوع  علــى 
والطبقــة والديــن والتوجــه الجنســي واإلعاقــة وحتــى العمــر أيضــا 
تلعــب دورا مــن حيــث التهميــش الواقــع علــى االفــراد مــن انظمــة 

الســلطة والقهــر سياســية كانــت او اجتماعيــة.

تهــدف التقاطعيــة لنظــرة أكثــر شــمولية للتهميــش الــذي يقــع 
علــى النســاء مــن جهــات عديــدة، وللمطالبــة بالحقــوق العادلــة 
دون اقصــاء لفئــات المجتمــع التــي تتعــرض للتمييــز الهوياتــي، 
ايمانــا بــأن تجــارب النســاء فــي القمــع واالضطهــاد ليســت واحــدة 
وبأنــه يوجــد تــدرج فــي مراحــل التمييــز مــع كل زيــادة فــي العوامــل 
المذكــورة، علــى ســبيل المثــال: تتعــرض جميــع النســاء للتمييــز 
المبنــي علــى النــوع االجتماعــي ولكــن المــرأة الســوداء تتعــرض 
للتمييــز النوعــي ألنهــا امــرأة وأيضــا تتعــرض للعنصريــة والتمييــز 
اعاقــة  ذات  ســوداء  امــرأة  كانــت  واذا  ســوداء،  ألنهــا  العرقــي 
جســدية أو عقليــة وذات ديانــة مختلفــة عــن الديانــة الســائدة فــى 

ثقافة نسوية

»نســوية تقاطعيــة« مصطلــح أصبــح يتــردد علــى مســامع أغلــب المنخرطــات والمنخرطيــن فــي الحــراك النســوي الحالــي 
فــي العالــم عمومــا وفــي الســودان خصوصــا. التقاطعيــة هــي أحــد المنهجيــات التحليليــة التــي تــم ابتكارهــا مــن المنظــرات 
النســويات تحديــدا النســاء الســود واســتخدم المصطلــح ألول مــرة مــن قبــل النســوية والمحاميــة والباحثــة االمريكيــة مــن 

أصــل افريقــي - كيمبرلــي كرينشــو- فــي ورقــة نشــرتها فــي العــام 1989 بعنــوان »استكشــاف الهامــش«. 
قبــل أن نتعــرف علــى التقاطعيــة  نعــرج علــى تعريف النســوية حســب ويكــي الجندر، وهى :»مجموعة من الحــركات االجتماعية 
والمــدارس الفكريــة المعنيــة بمناهضــة التمييــز والقمــع القائــم علــى أســاس الجنــدر وتشــمل حــركات اجتماعيــة مختلفــة 
حــول العالــم فــي مختلــف األزمنــة، ولهــا تأثيــر سياســي منــذ أوائــل القــرن التاســع عشــر«. ويعــرف الجنــدر بأنــه :»التشــكيل 
الثقافــي لالختالفــات بيــن الجنســين، و جنوســة أو اســتجناس هــي األدوار والفروقــات االجتماعيــة التــي تظهــر تحــت مصطلــح 
الذكــورة و األنوثــة، وترتكــز فــي المجتمــع علــى نظــام مــن الثنائيــات المتعارضــة بيــن النوعيــن، مثــل: ســيادة الرجــل ضــد إنقيــاد 

المــرأة، وعقالنيــة الرجــل ضــد عاطفيــة المــرأة، وقــوة الرجــل ضــد ضعــف المــرأة«.

كيمبرلي كرينشو سوجورنر تروث

اعداد:تماضر نور الدين عوض الكريم
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المجتمــع و مــن طبقــة اقتصاديــة فقيــرة؛ فذلــك يزيــد مــن عوامــل 
لمســتويات  وتنتقــل  فقــط  امــرأة  كونهــا  لتتجــاوز  االضطهــاد 
مركبــة مــن التهميــش ال تقــع علــى النســاء البيضــاوات مــن طبقــة 
اقتصاديــة غنيــة بــذات الديانــة الســائدة فــي المجتمــع وال يعانيــن 

ــول. ــرات المي مــن اعاقــات ومغاي

بداية ظهور النسوية التقاطعية
الســوداء  النســوية  الحركــة  مــن  التقاطعيــة كمفهــوم  ظهــرت 
مناهضــة  وحــركات  البيضــاء  النســوية  الحركــة  علــى  فعــل  كــرد 
كا  أن  باعتبــار  االميريكيــة،  المتحــدة  الواليــات  فــي  العنصريــة 
الحراكيــن لــم يقومــا بمعالجــة القضايــا والمشــاكل التــي تواجههــا 
النســاء ذوات االصــول االفريقيــة، فكمثــال ركــزت النســوية علــى 
ــة فــي التعقيــم   حــق االجهــاض دون النظــر للسياســات العنصري
القســري للنســاء الملونــات بحرمانهــن مــن انجــاب االطفــال أو 
تجــارب االغتصــاب المختلفــة  للنســاء الســود الاتــي يقعــن تحــت 
العبوديــة والعنصريــة، ومــن الجانــب االخــر ركــزت حــركات مناهضــة 
التمييــز العرقــي علــى العنصريــة بشــكل عام،وفــي نهايــة المطــاف 
لــم تجــد النســاء الســوداوات خطابــا يعبــر عنهــن. وبمــا ان الحركــة 
النســوية بــدأت بنســاء بيضــاوات مــن الطبقــة الوســطى، قامــت 
النســاء الســوداوات بالبحــث عــن طريقــه لتحليــل القهــر الواقــع 
الجنــدر،  بســبب  فقــط  وليــس  واالعاقــة  والفقــر  اللــون  بســبب 
وامتــد بذلــك تعريــف التقاطعيــة ليحلــل التهميــش لــكل اشــكال 
اختافاتهــن  علــي  للنســاء  العدالــة  لتحقيــق  االخــرى  الهويــات 
وتطــور ليشــمل التمييــز المبنــي علــى الميــول الجنســية والهويــات 
ورهــاب  الجنســي  العبــور  ورهــاب  والديــن  واالعاقــة  الجندريــة 

االجانــب.

من هن أهم منظرات التقاطعية؟
كرينشــو  كيمبرلــي  مــع  ظهــر  المصطلــح  أن  مــن  الرغــم  علــى 
فهــم  علــى  المبنــي  التقاطعــي  التحليلــي  النهــج  اال  وورقتهــا، 
حــركات  بدايــات  مــع  ذلــك  قبــل  ظهــر  المركــب  االضطهــاد 
التحــرر مــن العبوديــة مــن ناشــطات مــن أصــول افريقيــة مثــل 
ســوجورنر تــروث فــي خطابهــا الشــهير  »ألســت امــرأة؟« 1851م 
النســاء  علــى  االضطهــاد  تقاطعــات  عــن  فيــه  تحدثــت  الــذي 
الســوداوات واختافهــن عــن النســاء البيــض، قالــت كرينشــو، 
ــد مــن  ــروث لتتحــدث، طالبــت العدي »حيــن نهضــت ســوجورنير ت
ــاه  ــأن يتــم إســكاتها، خشــية أن ُيصــَرف االنتب النســوة البيــض ب
عــن قضيــة تصويــت النســاء إلــى قضيــة تحريــر العبيــد«، كمــا أن 
تجمــع نســاء نهــر كومباهــي 1977م تعــرض للمســألة بتفصيــل 
فــي معانــاة النســاء مــن أصــل افريقــي والتعــرض للعنصريــة 
التأسيســي  البيــان  فــي  والرأســمالي  الجنســي  واالســتغال 
باالضافــة  ســميث  باربــرا  النســوية  صاغتــه  الــذي  للتجمــع 
ألخريــات. ونشــرت النســوية االفريقيــة باتريشــا كولنــز كتابهــا 
العــام 1990 بعنــوان »الفكــر النســوي األســود« الــذي وضحــت 
فيــه أن اضطهــاد الجنــس والعــرق والطبقــة مكــون مــن بنيــة 
فــي  الملونــات  النســاء  تجــارب  اختــاف  متداخلــة وأكــدت علــى 
الحرمــان واالضطهــاد الطبقــي. كمــا أن بيــل هوكــس اهتمــت 
القــوى بحســب  فــي منظومــات  النســاء  بوضــع  كتاباتهــا  فــي 

المهيمنــة. العقليــة  مــن  والعرقيــة  الطبقيــة  مواقعهــن 
نحو نسوية تقاطعية سودانية

المؤسســات  اختــزال  عــدم  إلــى  التقاطعيــة  النســوية  تدلنــا 
متخلفــة  عســكرية  دولــة  نجــد  مثــا  الســودان  ففــي  القهريــة، 
االســاموي  الثقافــي  اإلســتعاء  علــى  تقــوم  ســائدة  بثقافــة 
ــة وعــدم  ــر المتوازن ــة غي ــر سياســات التنمي ــي، وتحــت تأثي العروب
العدالــة فــي توزيــع المــوارد والثــروات والخدمــات التــي اثــرت علــى 
االنظمــة الصحيــة والتعليميــة  فانتجــت تباينــًا مــا بيــن المركــز 
الــذي يحظــى بقــدر مــن التنميــة، والهامــش المســحوق األمــر 
انتهــاكات  مــن  رافقهــا  ومــا  األهليــة  الحــروب  إلــى  قــاد  الــذي 
ــرت  ــى النســاء. كل تلــك العوامــل أث ــم تقــع باألســاس عل وجرائ
تعرضــا  أكثــر  البعــض  جاعلــة  مختلــف،  بشــكل  النســاء  علــى 
لثقافــة  للنظــر  التقاطعيــة  عدســة  لاضطهاد.ونســتخدم 
االغتصــاب والعنصريــة علــى نســاء مناطــق الهامــش وتقاطــع 
التمييــز النوعــي والعرقــي والطبقــي عليهن.وللنظــر لسياســات 
ــة  ــات افريقي ــرات ومــن اثني الحكومــة التــي تجعــل النســاء الفقي
اكثــر عرضــة للتعــرض لبطــش القوانيــن مثــل قانــون النظــام 
العــام الــذي اســتخدم بشــكل منهجــي ضــد بائعــات االطعمــة 
وغيــر  المســيحيات  النســاء  أو  الفقيــرات  والنســاء  والشــاي 
المســلمات، فــي حيــن ان النســاء الســودانيات مــن اثنيــات غيــر 
أقــل تعرضــا  الحظــوة طبقيــا  - ظاهريــا- ومــن ذوات  افريقيــة 
لبطــش القانــون حيــث ان مقدراتهــن الماليــة ووضعــن الطبقــي 
يســمح لهــن احيانــا بااللتفــاف وعــدم التعــرض لقهــر القانــون 
االعاقــة  ذوات  النســاء  وكذلــك  القســوة.  مــن  الدرجــة  بــذات 
الاتــي يحرمــن مــن التعليــم أو الحقــوق بســبب اعاقاتهــن ويقــل 
وصولهــن للخدمــات بشــكل منهجــي ابتــداءا مــن البنيــة التحتيــة 
بســبب  النســاء  بعــض  ان  ورغــم  بالخدمــات.  وانتهــاءا  للبــاد 
ــم والخدمــات  امتيازاتهــن تمكــن مــن الوصــول لقــدر مــن التعلي
فــي  واالنخــراط  للوظائــف  الوصــول  مــن  أيضــا  مكنهــن  الــذي 
الســودانيات  النســاء  مــن  ان غيرهــن  إال  السياســية  العمليــة 
ويتعرضــن  الحــروب  وطــأة  تحــت  يقعــن  والنازحــات  الاجئــات 
العدســة  نســتخدم  العدالــة.  وانعــدام  والتحــرش  لاغتصــاب 
وقوعهــن  برغــم  الســودانيات  النســاء  ان  لتحليــل  التقاطعيــة 
جميعــًا تحــت وطــأة القهــر فهــن يختلفــن فــي درجــة ومســتويات 
الطبقــي  ووضعهــن  واديانهــن  عرقياتهــن  باختــاف  القهــر 
والبعــد  النضــال  دائــرة  توســيع  يســتوجب  ممــا  واعاقتهــن، 
باختافاتهــن  النســاء  واســتيعاب  والنخبويــة  الفئويــة  عــن 
ومشــاكلهن فــي كل بقــاع الســودان الجغرافيــة الجــل تحقيــق 
اشــكال  تقاطــع  بكافــة  النســاء  لجميــع  االجتماعيــة  العدالــة 

القهــر عليهــن.

مــن  كمفهــوم  التقاطعيــة  ظهــرت 
كــرد  الســوداء  النســوية  الحركــة 
ــاء  ــوية البيض ــة النس ــى الحرك ــل عل فع
فــي  العنصريــة  مناهضــة  وحــركات 

االميريكيــة، المتحــدة  الواليــات 
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) ان خطايــا اليــوم، لــم تعــد تتمثــل فــي االنســياق وراء الرغبــة الجســدية، بــل وراء الرغبــة الغذائيــة. وللتكفيــر 
عــن هــذه الخطايــا، والعــودة إلــى جــاّدة اإليمــان القويــم، يتحتــم علــى المــرأة أن تقاســي فــي ســبيل تحقيــق 

معاييــر الجمــال(. 
»The beauty myth نعومي وولف من كتابها  اسطورة الجمال «                                                 

ــة  ــا الجمالي ــق نماذجه ــى خل ــة ال ــة الذكوري ــعى الثقاف ــاء تس ــى النس ــيطرة عل ــوم للس ــعيها المحم ــى س ف
النمطيــة، ومثلمــا تعانــى جميــع النســاء تعانــى ذوات االعاقــة بشــكل مضاعــف فهــن يكســرن هــذه 
النمطيــة باجســادهن غيــر المتماثلــة مــع مــا تتصــوره وترســمه الثقافــة الذكوريــة للجمــال الجســدى.

بعض تحديات ذوات اإلعاقة
    المــرأة ذات اإلعاقــة دوًمــا مــا تتعــرض لتحديــات عــدة 
منهــا تدخــل اآلخريــن بصــورة مبالــغ فيهــا فــي خصوصياتهــا 
إمــا بدافــع التنمــر أو الشــفقة أو حتــى حســن النيــة و الرغبــة  

فــي المســاعدة بغــض النظــر عــن حاجتهــا لهــا. 
تحكــي ر.أ وهــي مــن ذوات اإلعاقــة البصريــة انــه فــي اول أيــام 
اعتيادهــا علــى الخــروج لوحدهــا والقيــام بمهامهــا، واجهــت 
عنــد عودتهــا مســاًء للمنــزل طوفانــا مــن األســئلة مــن قبــل  
كبــار العائلــة والجيــران الذيــن كانــوا فــي زيــارة لهــم حــول 
عــدد الرجــال الذيــن قابلتهــم ذلــك اليــوم، وكان يدهشــها ان 
كثيريــن يجــدون الجــرأة ليســألوها كــم المســت مــن الرجــال 
وهــل قامــت باالحتــكاك بهــم؟ وعندمــا احتجــت علــى ذلــك 
الجســدى  االســتغال  مــن  عليهــا  بخوفهــم  األمــر  بــرروا 
ــم تاحــق مثــل هــذه االســئلة اختهــا المبصــرة التــي  بينمــا ل
تخــرج لعملهــا، وكأنمــا ردع المتحرشــين أمــر ال تملكــه ذوات 

االعاقــة.
وتحكــي أ.ع عــن تجربتهــا مــع احــد االســاتذة الجامعيين حيث 
طلبــت منــه ان يقــوم بتدريــس المحاضــرة بالطابــق األرضــي 
بــدًلا عــن العلــوي لعــدم قدرتهــا علــى الصعــود العتمادهــا 
علــى الكرســي المتحــرك فقــال لهــا بلغــة فظة:)وقــت عارفــة 
دي ظروفــك الجايبــاك تقــري شــنو اترمــي فــى البيــت( ! بمــا 
يعنــى ان امثالهــا مكانهــن الطبيعــي الجلــوس بيــن أربعــة 

جــدران فــي غرفــة المنــزل معــزوالت عــن العالــم!.
وتحكــي ع ك و هــي مــن ضعــاف الســمع و تعتمــد علــى 
لطالمــا  جدتهــا  ان  االذن(  السمعي)ســماعة  المعيــن 
كانــت تضربهــا بشــدة و تصــرخ فــي وجههــا بصــوت عــال 
لتقــوم بمهــام تنظيــف و ترتيــب المنــزل ظًنــا منهــا انهــا 

ال تســمعها، وحتــى عندمــا تأكــدت مــن مشــكلتها ظلــت 
تكلفهــا بالكثيــر مــن االعمــال النهــا بحســب رأيهــا عديمــة 
دي«كمــا  »بالطرشــاء  للــزواج  احــد  يتقــدم  ولــن  الفائــدة 

المنــزل!. اعبــاء  بــكل  هــي  تقــوم  ان  تنعتهــا فاالفضــل 
وقــد بينــت دراســة نشــرت فــى الكتــاب الســنوى لحقــوق 
المحتمــل  مــن  انــه  2016م  عــام  اإلعاقــة  ذوى  األفارقــة 
القــارة  أنحــاء  جميــع  فــى  االعاقــة  ذوات  االنــاث  تعــرض 
مــن  بيانــات  أظهــرت  كمــا  الــوالدة.  عنــد  للــوأد  األفريقيــة 
الهنــد ان مــا يقــدر بنحــو %25 مــن النســاء ذوات اإلعاقــة 
تعرضــن لاغتصــاب، فــى حيــن ان جميعهــن تقريبــًا تعــرض 
للعنــف البدنــى. وكشــف التقريــر الرئيســي المعنــى باإلعاقــة 
لألمــم المتحــدة لعــام 2018م ان النســاء ذوات اإلعاقــة أقــل 
عرضــة لتلقــى الرعايــة قبــل الــوالدة وبعدهــا، ممايعــرض 

أطفالهــن أيضــا لخطــر إعاقــة أكبــر.

النســاء  ان  المــرأة  لتمكيــن  العالميــة  المنظمــة  وتــورد 
خمــس  قرابــة  يشــكلن  الاتــي  االعاقــة،  ذوات  والفتيــات 
يتعرضــن  ان  المرجــح  مــن  النســاء.  مــن  العالــم  ســكان 
بمــا ال يقــل عــن مرتيــن إلــى ثــاث مــرات أكثــر مــن العنــف 
الــذي تتعــرض لــه النســاء غيــر ذوات اإلعاقــة وعلــى مختلــف 
األصعــدة، كمــا يتعرضــن لســوء المعاملــة علــى مــدى فتــرة 
زمنيــة أطــول، ممــا يــؤدي إلــى إصابات أشــد حــدة. وبإالضافة 
إلــى تعــرض النســاء ذوات االعاقــة لنفــس أشــكال العنــف 
القائــم علــى نــوع الجنــس، فهــن يعانيــن مــن أشــكال فريــدة 
مــن العنــف نتيجــة إعاقتهــن؛ كمــا أنهــن يواجهــن عقبــات 
خاصــة تمنعهــن مــن الفــرار مــن مثــل هــذا العنــف والســعي 
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للعدالــة. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن القوانيــن والسياســات 
والبرامــج الحاليــة الخاصــة بالعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس 
نــادرا مــا تعالــج المخــاوف الخاصــة بالنســاء والفتيــات ذوات 

اإلعاقــة. 
     وتضيــف يجــب أن تكــون النســاء والفتيــات ذوات إالعاقــة 
المرتكــب  العنــف  مــن  خاليــة  حيــاة  عيــش  علــى  قــادرات 
أن  يجــب  و  وقدرتهــن.  جنســهن  أســاس  علــى  ضدهــن 
والبرامــج  والسياســات  القوانيــن  وتســتجيب  تعتــرف 
باالشــكال الخاصــة مــن العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس 
التــي تواجههــا النســاء ذوات إالعاقــة. كمــا يجــب علــى الــدول 
أن تشــرك النســاء ذوات إالعاقــة فــي تصميمهــا وتنفيذهــا 
ورصدهــا. ويتعيــن علــى الــدول أيضــا جمــع بيانــات مفصلــة 
عــن حــاالت العنــف ضــد النســاء ذوات اإلعاقــة لاعتمــاد 
ويجــب  مســتجيبة.  وبرامــج  سياســات  وضــع  فــي  عليهــا 
الضمنيــة  النمطيــة  القوالــب  التوعيــة  حمــات  تعالــج  أن 
والوصمــة التــي تعــزز العنــف ضــد النســاء والفتيــات ذوات 
والقضــاء  القانــون  إنفــاذ  أجهــزة  تدريــب  يجــب  اإلعاقــة.  

حاالــت  تحديــد  علــى  وغيرهــم  الصحيــة  الرعايــة  ومقدمــي 
العنــف ضــد النســاء ذوات اإلعاقــة واالســتجابة لهــا. ويجــب 
أن تكــون خدمــات الرعايــة الصحيــة والماجئ متاحة وممكنة 
الوصــول للنســاء ذوات اإلعاقــة وأن تتوفــر المعلومــات و 
الخطــوط الســاخنة بأشــكال بديلــة لضمــان إمكانيــة وصــول 

النســاء ذوات إإلعاقــة إليهــا.
الفئــات ال يدركــون ان  النــاس مــن مختلــف  ان كثيــرا مــن 
اإلعاقــة اختــاف طبيعــي و ليســت وصمــة، فمثلمــا خلقنــا 
تختلــف  كذلــك  مختلفــة  وألــوان  مختلفــة  باثنيــات  هللا 
األجســاد فــى قابليتهــا وقدراتهــا، وان مــا يميزنا كبشــر ليس 
هــذه الحاســة او تلــك وانمــا عقولنــا ووجداننــا وانســانيتنا، 

فلكــم مــن النــاس يبصــرون ولكــن فاقديــن للبصيــرة.
يجــب  االنســانية  مكتملــة  كائنــات  اإلعاقــة  ذوات  ان 
علــى  يجــب  كمــا  وإحتــرام،  وكرامــة  بإنســانية  معاملتهــن 
النســاء خصوصــا االهتمــام بإخواتهــن مــن ذوات اإلعاقــة 
ومعاملتهــن بالحساســية المرهفــة للنســاء الائــى يتجرعــن 

واالزدراء. والتعنيــف  الظلــم  مــرارة  دومــا 
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مرحب بكم انتم وعقبال العدد 100 يارب.
حدثينا عن ماما نور و تأسيس منظمة شمعة، و لماذا اسم شمعة؟

انــا نــور حســين، ســودانية و كنداكــة، رغــم اننــي مــررت بتجــارب موجعــة فــي 
ــى أن أضــع بصمــة إنســانية و نســائية كان كان  ــي لكــن إصــراري عل حيات

أكبــر و أقــوى.
نحــن مبدئيــا نعمــل علــى التوعيــة الجاهيريــة داخــل االحيــاء و المنتديــات 
مــن  نقلــل  لكــي  الســودان،  فــي  المختلفــة  التجمعــات  و كل  الثقافيــة 
ــة  ــة بأهمي ــى التوعي ــزواج، وايضــا نعمــل عل حــاالت الحمــل خــارج إطــار ال
عــاج مثــل هــذه األوضــاع إن حدثــت دون تخلــي طــرف عــن االخــر و دون 

تخلــي الشــريكين عــن الطفــل.
إســم شــمعة جــاء وســط عــدة خيــارات مطروحــة بعــد رفــض الســلطات 
لإلســم األول، فإخترنــا اخيــرا« شــمعة الــذي إقترحــه أســتاذ رفعت مكاوي 
ألنــه يعبــر عــن طموحاتنــا وقتهــا فــي نقــل ملــف هــؤالء األطفــال مــن 

الظلمــة إلــى النــور.
و منــذ عــام 2011 و حتــى االن إســتقبلنا قرابــة الســبعة االف حالــة مختلفة 
من مختلف مناطق الســودان، و أعتقد أن إرتفاع نســبة وصول الحاالت 

منذ 2011 إستقبلنا 
قرابة السبعة االف 

حالة حمل خارج الزواج

)مامــا نــور(، إمــرأة مثــل طائــر العنقــاء تنهــض بنفســها و بمــن معهــا مــن نســاء مــن رمــاد محارقهــن 
ــم  ــية ال يرح ــة قاس ــة تجرب ــي مواجه ــهن ف ــدن أنفس ــا وج ــة بعدم ــن الغض ــا قلوبه ــال لهيبه ــي يط الت
فيهــا مجتمــع وال تحنــو فيهــا قلــوب األهــل.. حينهــا تمتــد يــد ) مامــا نــور( كأنمــا لتقــول لهــن انــه مــا 

زال فــي الحيــاة أمــل، فيبدلهــن اللــه بدارهــا دارا« و بقلبهــا أهــال« و صحبــة..
في البداية نرحب بك )ماما نور( عبر أولى أعداد مجلة الحارسات 

18

منظمة 
شمعة:

اعداد: نفيسة الفاتح

إستطالع

ان  دائمــا  شــمعة  رؤيــة 
الخيــار األفضــل للطفــل و 
اإلنفصــال  عــدم  والدتــه 
ــا  ــث معه ــك نبح ــا لذل عنه
الممكنــة  الحلــول  كافــة 
ال  اإلطــالق  علــى  لكننــا 
ــاض وال  ــار اإلجه ــم خي ندع

فيــه. نســاعد 
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إلينــا بســبب إســتقرار الخدمــة و إلرتفــاع نســبة الوعــي فمــا 
كان يحــدث ســابقا« ان الطفــل إمــا يتــرك فــي الشــارع تنهشــه 
الــكاب أو يوضــع فــي المايقومــا، امــا االن فنحــن نعمــل علــى 
أن يظــل هــذا الطفــل بقــدر اإلمــكان مــع أســرته الطبيعيــة و 

محاولــة تذليــل كل الصعــاب فــي ســبيل ذلــك.
و  حكوميــة  و مؤسســات  وزارات  مــع  اتفاقيــات  لدينــا  ايضــا 
غيــر حكوميــة مثــل وزارة التنميــة و الرعايــة االجتماعيــة و وحــدة 
العنــف ضــد المــرأة و أقســام حمايــة األســرة و الطفــل، لتقديــم 
العــون و المســاعدة إلعــادة إدمــاج األطفــال داخــل أســرهم 
بعــد محاولــة الوصــول بشــتى الطريــق لوالــد الطفــل و ألســرة 

األم لعــاج المشــكلة.
ماهي مدة إقامة األمهات داخل السكن الذي توفره 

المنظمة و ماهي سعته؟ و ماهي التحديات التي 
تواجهكم لتلبية حاجات هذه الحاالت؟

عــادة مــا تكــون أقصــى فتــرة 3 شــهور، و خالهــا نكــون حللنــا 
المشــكلة بالــزواج أو الوصــول لتفاهــم مــع أســرة األم، لكننــا ال 

نتخلــى عــن أي حالــة تصلنــا مــا لــم نجــد لوضعهــا حــا«.
ســعة  نزيــد  أن  نرجــو  و  شــخص   35 عندنــا  الشــلتر  ســعة 
لتأجيــل  نضطــر  التمويــل  ضعــف  بســبب  ألننــا  إســتقبالنا 
إســتقبال كثيــر مــن الحــاالت و نجعلهــا تنتظــر، و منــذ شــهر 
نوفمبــر الماضــي و حتــى االن نحــن لــم نحصــل علــى أي تمويــل 
بــل ذهبنــا لــوزارة الرعايــة و التنميــة اإلجتماعيــة و طلبنــا منهــم 
منحنــا بيتــا إلســتقبال الحــاالت تحــت رعايــة الدولــة لكــن لــم 

رد.  يأتينــا 
وجمــدت المنظمــات األجنبيــة التــي تقــدم لنــا الدعــم أعمالهــا 
منــذ 25 اكتوبــر و االن نحــن مهــددون بإخــاء هــذا المنــزل لتراكــم 
لبعــض  خطابــات  تحريــر  فعلــه  اســتطيع  مــا  كل  و  اإليجــار، 
الخيريــن الذيــن يقدمــون لنــا الدعــم ألكل و شــرب الفتيــات و 

تكاليــف والداتهــن.
 و ماذا عن الجانب الصحي و النفسي؟

نحــن نخضــع الحــاالت التــي تصلنــا لكافــة الفحوصــات الطبيــة 
المتعلقــة باألمــراض المنقولــة جنســيا« و غيرهــا، و نقــدم لهــن 
الدعــم النفســي الــازم ألن األم عــادة مــا تأتينــا منهــارة و فــي 
حالــة توهــان، و هنــا أود أن أقــول أن رؤيــة شــمعة دائمــا ان 
الخيــار األفضــل للطفــل و والدتــه عــدم اإلنفصــال عنهــا لذلــك 
نبحــث معهــا كافــة الحلــول الممكنــة لكننــا علــى اإلطــاق ال 

ندعــم خيــار اإلجهــاض وال نســاعد فيــه.
فــي الختــام )مامــا نــور( نحــن شــاكرين جــدا« لحســن إســتقبالك 

و ســعة صــدرك و لــك كلمــة أخيــرة 
اشــكركم علــى اإلهتمــام بهــذه القضيــة الحساســة جــدا و أدعــوا 
ــع حــدوث حــاالت حمــل خــارج  ــي تمن ــة الت ــع لنشــر التوعي الجمي
إطــار الــزواج ألن المتضــرر األكبــر هــي األم، فهــي التــي تتشــرد 
عــن أســرتها و إن كانــت جامعيــة فإنهــا تفصــل فصــًا أخاقيــًا 
يحرمهــا مــن فرصــة الدراســة فــي أي جامعــة أخــرى كمــا أننــا 

ــزم األب بفحــص ال  ــون تل حتــى االن ال نملــك مــادة فــي القان
الرجــل  تــرك  و  القانــون جلدهــا هــي  يفعلــه  مــا  بــل كل   ،DNA

يمضــي كمــا لــو أنــه لــم يفعــل شــيئا«.
أشكركم مرة ثانية على اللقاء الجميل.

بعــد الحــوار حصلنــا عبــر )مامــا نــور( علــى إذن لنســتمع لقصــص 
بعــض النســاءالموجودات بمأوي المنظمة.

الحمــل خــارج إطــار الــزواج: كارثــة إجتماعيــة تدفــع كلفتهــا 
المــرأة وحدهــا

خريجــة  عمرهــا،  مــن  العشــرين  بدايــة  فــي  فتــاة  )ســهى(، 
: فقالــت  قصتهــا  لنــا  حكــت  جامعيــة، 

كنــت أعمــل فــي محــل لبيــع الرصيــد و جــاء )يحــول منــي رصيــد( 
ــا اإلعجــاب ثــم تطــورت العاقــة لعاقــة  فتعــرف علــي و تبادلن
حــب حميمــة و قويــة جــدا لدرجــة إئتماني له على قلبي و جســدي، 
بعدهــا أتــت فتــرة غــادر فيهــا المدينــة للعمــل فــي إحــدى المــدن 
األخــرى وإنقطــع تواصلنــا، وعندمــا شــعرت بأعــراض الحمــل 
تجاهلتهــا فــي البدايــة ألننــي لــم أكــن أتوقعــه ثــم الحقــا فحصــت 
و تأكــد لــي الحمــل فظللــت أحــاول اإلتصــال بــه لكــن هاتفــه ظــل 

مغلقــا« فــي وجهــي ووجــه خوفــي.
عندمــا دخلــت الشــهر الســادس بــدأ إخوتــي و أهلــي يعلقــون 
علــى زيــادة وزنــي حينهــا حاولــت اإلتصــال بــه مــرة أخــرى فوجــدت 
انــي فــي  بالحمــل و  أخبرتــه  هاتفــه مفتوحــا« و تحــدث معــي، 
الشــهر الســادس فقــال لــي ســنحتفظ بالطفــل وانــه ســيصلح 
األمــر، لكــن و لشــدة خوفــي مــن إخوتــي حاولــت إجهــاض الجنيــن 

دون علمــه و لــم أنجــح.
يــوم قــررت زوجــة أخــي أن تواجهنــي بأســوأ كوابيســي  و فــي 
فأخبــرت إخوتــي انهــا كانــت تشــك أننــي حامــل لكنهــا االن مــع 
بــروز )بطنــي( أصبحــت متأكــدة و طلبــت منهــم فحصــي عنــد 
طلبــت  عندهــا  )الحلــة(،  فــي  الخبــر  هــذا  وأشــاعت  الطبيــب 
منهــم تأجيــل الفحــص للغــد حتــى أكســب وقتــا« أتصــرف فيــه و 
اتصــل فيــه بوالــد طفلــي لكنهــم أخذونــي عنــوة و جــاءت نتيجــة 

الفحــص مؤكــدة للحمــل.
و ماذا فعل اخوتك حينها؟

ضربنــي أخــي ضربــا« مبرحــا« حتــى كــدت أمــوت، و عندمــا تدخــل 
أخــي الثانــي لمنعــه ضربــه هــو ايضــا.

حينهــا لــم أكــن أكتــرث لحياتــي او حيــاة جنينــي بقــدر خوفــي علــى 
حيــاة والــدي و والدتــي المريضيــن، فرجوتهم فقط أال يخبروهما 
حتــى ال يموتــا بســببي، فقبلــوا بذلــك و أخذونــي لمنــزل زوجــة 
أخــي الكبيــر و الــذي ألســباب تخصــه ظــل يخفــي زواجــه عــن 
معظــم أســرتنا، تركونــي هنــاك حتــى يعلمــوا مــاذا ســيصنعون 
ــي ســافرت  ــدي أنن ــروا وال ــي لديهــا و أخب ــرة حمل ــي، أكملــت فت ب
ألختــي التــي تســكن خــارج الســودان باإلتفــاق مــع أختــي نفســها 

و التــي كانــت تحنــو علــى وضعــي.
ألم يفكروا بإجهاضك؟

لكنهــا  )دايــة(  ل  بــي  ذهبــوا  و  بإجهاضــي  فكــروا  البدايــة  فــي 
أخبرتهــم أن الجنيــن كبيــر واإلجهــاض مســتحيل، فتركونــي مــع 
ــي قــرروا أنهــم ســيأخذوها  ــي الت ــى أنجبــت طفلت زوجــة اخــي حت
منــي و يدفعوهــا إلحــدى األســر كــي تتبناهــا و يعيدونــي للمنــزل، 
عــن اب  البحــث  الفكــرة و طلبــت منهــم  أختــي رفضــت  لكــن 
ــاء ذلــك تعرضــت لمعاملــة ســيئة جــدا مــن زوجــة  ــة، اثن الطفل
اخــي، حتــى انهــا كانــت عندمــا تشــاهد مسلســا و يأتــي مشــهد 
يحكــي قصــة حمــل فتــاة تنــادي وتقــول لــي بإســتخفاف: شــوفي 

دي عاملــه زيــك.
ثــم  دموعهــا  تمســح  و  قواهــا  لتســتجمع  قليــال  توقفــت 

واصلــت:
 والــد طفلتــي ظهــر بعــد ذلــك و جعلــوه يعقــد قرانــه علــي و 
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يصــرف علــى الطفلــة ثــم أتــوا بــي إلــى )شــمعة( و أخبــروا والــدي 
انــي تزوجــت حيــث أقيــم عنــد أختــي خــارج الســودان و بعــد فتــرة 
ســأعود لمنزلــي كإمــرأة متزوجــة بشــكل طبيعــي. لكنــي حتــى 

االن ممنوعــة مــن ســماع صــوت والــدي او والدتــي.
القصــة الثانيــة تقــول صاحبتهــا )نجــاة( التــي تبلــغ مــن العمــر 23 

عامــا و لــم تتخــرج مــن الجامعــة بعــد :
واليــة  إلــى  األقــدار  بــي  جــاءت  األقاليــم،  قــرى  إحــدى  مــن  انــا 
الخرطــوم لدراســة كورســات لغــة إنجليزيــة و هنــا تعرفــت علــى 

والــد طفلتــي.
وكانــت عاقتنــا حســب قولــه جــادة، و قــد قــال لــي أننــا سنســافر 
مــن هنــا ســويا« لقريتــي حتــى يطلبنــي مــن أهلــي، لكنــه إشــترط 
علــي أن أحضــر لــه فــي منزلــه ليتأكــد مــن عذريتــي قبــل الــزواج بــي 

و حيــن يتأكــد ســيتزوجني.
فــي البدايــة عارضتــه بشــدة لكنــه أقســم لــي و صدقتــه ألننــي 
وثقــت فيــه و فــي حبــه لــي، فذهبــت إليــه، و فعليــا لــم تحــدث 
بكامــل عذريتــي، و  بيننــا عاقــة جنســية كاملــة و عــدت منــه 
عندمــا لــم يتصــل بــي بعدهــا، إتصلــت ووبختــه لعــدم إهتمامــه 
بــي و قــررت إنهــاء العاقــة ثــم واصلــت دراســة الكــورس الــذي 

ــه. أتيــت ألجل
)الــدورة  أعــراض  تشــبه  بأعــراض  شــعرت  بفتــرة  بعدهــا 
الشــهرية( لكــن ليــس هنــاك دم، فذهبــت للطبيــب وأجريــت 
لــي بعــض الفحوصــات فلــم يكــن لــدي ماريــا أو تايفــود، فقلــت 
لنفســي لــم ال أفحــص الحمــل؟ و بالفعــل، ظهــر أنــي حامــل.
ثــاث فحوصــات دم مختلفــة و فحــص  لــم أصــدق فأجريــت 
شــريط و كلهــا كانــت إيجابيــة، لكننــي لــم أكــن مصدقــة أنــي 

وابكــي بشــدة. كنــت مصدومــة  و  حامــل 
و ما سبب شعورك بالصدمة؟

ألنــه كمــا أخبرتــك لــم تحــدث بيننــا عمليــة جنســية كاملــة، لــم 
يحــدث إيــاج و كنــت عــذراء، فكيــف أكــون حامــل؟ صــرت متوتــرة 
وال أعــرف مــاذا افعــل، فقــررت أن أتصــل بــه رغــم أنــي بعــد مــا 
هجرتــه كنــت ال أرد علــى مكالماتــه. عندمــا رد علــي أخبرتــه أنــي 

ــه بحملــي. ــى أخبرت ــد مقابلتــه ألمــر ضــروري، و عندمــا أت أري
ماذا كانت ردة فعله؟

ظل جالسا« في صمت ينظر إلى في ذهول ثم قال :
لكن انا ما عملت معاكي حاجه عشان تكوني حامل مني

لــم أعــرف ســواه رجــا«، فقررنــا الذهــاب  أنــي  لــه  فأقســمت 
ــا الطبيــب أن هــذا األمــر  إلحــدى المستشــفيات، و هنــاك أخبرن

وارد الحــدوث و يمكــن ان يحــدث حمــل بتلــك الطريقــة.

وعلــى الرغــم مــن حديــث الطبيــب أصــر والــد طفلتــي علــى أن 
ــى  ــم أكــن عل ــي ل ــى يتأكــد أن ــة حت ــة كشــف عذري ــي عملي يجــري ل
عاقــة مــع رجــل بعــده، و ذهــب بــي إلــى طبيبــة أكــدت عذريتــي 
ــا أن هــذا الطفــل يمكــن أن يتــم إجهاضــه االن بــكل  و قالــت لن
ســهولة ألنــه صغيــر، ايضــا« يمكــن أن يتــم ذلــك بــدون فقــدان 

عذريتــي.
قــررت إجهــاض الجنيــن و طلبــت منــه مســاعدتي بالمــال لكنــه 
رفــض و قــال لــي هــذا قتــل روح و لــن اشــارك فيــه لكــن يمكــن 
أن أجمــد لــك ســنتك الجامعيــة و أســتأجر لــك منــزال تســكنين 
أن  الطفــل بشــرط  إحــدى صديقاتــك حتــى تضعــي  مــع  فيــه 

ــري أهلــك. تخب

فــي البدايــة خفــت مــن رد فعــل أســرتي، لكــن قبــل أن نصــل إلــى 
إتفــاق تفاجــأت بأنــه غــادر الخرطــوم فــي اليــوم التالــي مباشــرة 

بــدون أن يعــرف ردي حتــى.
بعــد ذلــك صــرت أعمــل لكــي أدفــع إيجــار الداخليــة التــي أســكن 
بهــا، كنــت أشــتغل نظافــة وغســيل فــي البيــوت، كل هــذا و 
أهلــي يحســبوني فــي المدينــة أدرس فــي الجامعــة، حتــى وصلــت 
الشــهر الثامــن و صــرت ال أســتطيع تحمــل الشــغل و كثيــرا 
مــا كنــت أقــع و يغمــى علــي، و خفــت أن يحــس أهــل المنــزل 
الــذي أعمــل فيــه بحملــي، و كنــت وقتهــا قــد تعرضــت إلختطــاف 
مــال،  مــن  أملــك  مــا  كل  بهــا  التــي  و  الشــارع  فــي  شــنطتي 
فوجــدت نفســي عاجــزة عــن العمــل وال أملــك مــاال«، فقــررت 
حينهــا أن اتصــل بــه و أطلــب منــه المســاعدة رغــم اننــي كنــت 
قبلهــا قــررت عــدم التحــدث إليــه ألنــه كان جبانــا« و تخلــى عنــي 
و تركنــي تائهــة ال املــك مــاال لإلجهــاض وال اســتطيع العــودة 
لــداري أو جامعتــي، لكننــي كنــت مضطــرة فإتصلــت، رد و تحــدث 
معــي ببــرود، قلــت لــه حتــى إن كنــت تنكــر هــذا الجنيــن فمــن 
بــاب أولــى أن تخبرنــي، فقــال لــي انــه ال ينكــره لكــن حدثــت لــه 
ظــروف و االن ســيقف معــي لكــن شــرطه مجــددا ان أخبــر أهلــي 
و ســيصرف علــي، و هــو يعلــم تمامــا اننــي لــن اســتطيع فعــل 
ــرد علــى  ذلــك لخوفــي منهــم، بعدهــا إختفــى مجــددا و صــار ال ي
مكالماتــي، فعــدت للعمــل فــي المنــازل حتــى وصلــت الشــهر 
التاســع و عندهــا توقفــت مضطــرة عــن العمــل ألن وضعــي 
الصحــي ســاء جــدا فصــارت واحــدة مــن صديقاتــي تســاعدني 
إلــى  فذهبــت  المخــاض  وقــت  جــاء  أن  إلــى  المصاريــف  فــي 
المستشــفى بنزيــف و فــي الطريــق إتصلــت بــه مجــددا أتوســله 
أن يقــف معــي أو علــى األقــل يرســل لــي إثبــات شــخصية لــه 

حتــى أســتطيع والدة الجنيــن لكنــه قــال بالحــرف :
انتــي ماشــة علــي والدة، يمكــن تموتــي فيهــا و القصــة دي كلهــا 

تتحــا مــن ربنــا !.
وصلــت المستشــفى منهــارة مــن البــكاء بعدمــا أخبرتــه أنــه دمــر 
حياتــي و دراســتي و شــردني مــن أهلــي لكــن كل ذلــك لــم يؤثــر 

فيــه و تركنــي أتخبــط مجــددا«.
أنــي  فــي  تشــك  كانــت  التــي  الدايــة  بمســاعدة  والدتــي  تمــت 
أن  فقبلــت  المــال  بعــض  منحتهــا  صديقتــي  لكــن  متزوجــة 
تولدنــي، لكــن كانــت نتيجــة الــوالدة الطبيعيــة فقدانــي لعذريتــي.
خرجــت بعدهــا مــن هنــاك واســتاجرت يوما واحدا إســتضافة في 
إحــدى الداخليــات التــي طردتنــي فــي اليــوم التالــي ألنــي ال أملــك 
قســيمة زواج، خرجــت بجــرح والدتــي و نزيفــي أحمــل طفلتــي بين 
يــدي، فتوجهــت لموقــف باصــات الشــعبي أمدرمــان و جلســت 
هنــاك وســط بــرد قــارس و باعــوض و صــارت إبنتــي محمومــة 
و تبكــي بشــدة إذ أنــي لــم أســتطع إرضاعهــا لعــدم وجــود حليــب 
بتأثيــر خوفــي و توتــري و وضعــي الصحــي، كذلــك لــم أكــن املــك 

مــاال ألشــتري لهــا حليبــا ».
فــي وســط توهانــي وألمــي و بــكاء طفلتــي تواصلــت مــع شــابة 
كنــت قــد تعرفــت عليهــا عبــر )الفيســبوك( منــذ فتــرة و أخبرتهــا 
بوضعــي الحالــي و رجوتهــا فقــط نشــر قصتــي حتــى تجــد مــن 
أســلمه طفلتــي بشــرط أن تكــون أســرة جيــدة تخــاف هللا فــي 

إبنتــي ألنــي خفــت أن تمــوت بيــن يــدي.
نشــرت تلك الشــابة مشــكورة قصتي في الفيســبوك فأرســلوا 
لهــا رقــم منظمــة )شــمعة( و حينهــا تواصلــت معهــم و حكيــت 
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لهــم قصتــي فقامــوا بإيوائــي و طفلتــي 
خفــت  و  تــرددت  البدايــة  فــي  أنــي  رغــم 
فــخ  هــذا  و  شــرطة  أو  أمــن  يكونــوا  أن 

للقبــض علــي.
يجــدوا  أن  رغبتــي  البدايــة كانــت كل  فــي 
لــي أســرة تتبنــى طفلتــي، فســألتني )مامــا 

نــور( : و انــت مــاذا ســتفعلي؟
أيــن  أعلــم  ال  لهــا  اقــول  و  ابكــي  فكنــت 

ســأفعل. مــاذا  او  ســأذهب 
أخبرتنــي )مامــا نــور( أنهــم سيســاعدوني 
أخــذوا  و  أطعمونــي  ثــم  أقلــق  أال  و 
رويــدا«  بعدهــا  للمستشــفى،  طفلتــي 
رويــدا« تعلقــت بطفلتــي و صــرت ال أريــد 

عنــي. إبعادهــا 
كان ســبب تفكيــري فــي دفعهــا ألســرة 
االن  و  موتهــا،  مــن  خوفــي  هــو  أخــرى 
بهــا  إحتفظــت  إذا  انــي  افكــر  صــرت 
ســأواجه الكثيــر مــن المشــاكل لكــن إذا 
بقيــة  النــدم  فســيازمني  عنهــا  تخليــت 
حياتــي لذلــك قــررت اإلحتفــاظ بإبنتــي رغــم 
حلــول  إليجــاد  سأســعى  و  شــيء،  كل 

نــور(. )مامــا  بمســاعدة 
و أمــا )دالل(، فعمرهــا 14 عامــا«، طفلــة 
قاصــرة نهشــها أحــد الذئــاب البشــرية و 

حرمهــا مــن دفء أســرتها.
تقــول : أعرفــه منــذ زمــن ألنــه يســكن فــي 
و  فيــه،  يعمــل  )بوتيــك(  لديــه  و  قريتنــا 
انــا أدرس فــي الصــف الخامــس و أعمــل 
فــي الذهــب يومــي الجمعــة و الســبت ثــم 

أعطــي المــال لوالدتــي.
فيــه  لدينــا  كانــت  يــوم  فــي  إليــه  ذهبــت 

فإشــتريت  أخــي،  صديــق  زواج  مناســبة 
و  للمناســبة  لــوازم  و  فســتانا«  منــه 
عندمــا  المــال  ســأعطيه  أننــي  أخبرتــه 
الدهــب. لجبــل  االســبوع  نهايــة  أذهــب 

أســرتي  بإخبــار  هددنــي  بأيــام  بعدهــا 
ــدي  ــه فخفــت مــن وال ــي إســتدنت من أن
و إخوتــي و طلبــت منــه أن يصبــر علــي 
و ســأحضر لــه المــال لكنــه رفــض ثــم 

قــال لــي :
لــو عــاوزه مــا اكلــم ليكــي ابوكــي تعالــي 

لــي البيــت.
و  أخيــرا«،  ذهبــت  لكننــي  منــه  خفــت 
عنــد وصولــي لمنزلــه أخــرج ســكينا« و 
معــه  أمــارس  لــم  إذا  بالقتــل  هددنــي 
و  رحمــة  دون  إغتصبنــي  ثــم  الجنــس، 
ــه  ــي بصراخــي و توســاتي ل دون أن يبال

يتركنــي. بــأن 
أحــدا«  أخبــرت  إذا  هددنــي  بعدهــا 
أهلــي  ســيترك  و  فعلــه  مــا  فســينكر 
يقتلونــي، فخفــت و عــدت متخبطــة إلــى 
منزلــي أقــاوم األلــم لكــي ال يلحــظ أهلــي 

مــا حــدث لــي.

و لم يتواصل معك بعدها؟
بعــد  و  بيننــا،  تواصــل  أي  يتــم  لــم  ال، 
فتــرة بــدأت بطنــي تكبــر فنبهتنــي جارتنــا 
ــت حامــل؟ فأنكــرت،  ــي هــل ان ــت ل و قال
لكنهــا أخبــرت والدتــي التــي أجبرتنــي علــى 
فحــص الحمــل و ثبتــت علــي التهمــة.

عندهــا ذهبــت إليــه لكنــه كــرر تهديداتــه و 

قال لي من األفضل لك أن تجهضي، و 
بعــد ذلــك خافــت والدتــي ممــا يمكــن أن 
يحــدث إذا ذاع األمــر و علــم ابــي و اخوانــي 
فأســرعت بإرســالي إلــى الخرطــوم عنــد 

خالتــي حتــى تحيــن مواعيــد الــوالدة.

بعدهــا شــاع الخبــر فــي قريتنــا، و جاءتني 
خالتــي لتقــول لــي أن إخوانــي قــد علمــوا 
قادمــون  انهــم  لهــا  قالــوا  و  بفعلتــي 
لقتلــي، ثــم طردتنــي ليــا« مــن منزلهــا 

حتــى ال أجلــب لهــا المشــاكل.
مــن  ابكــي  صــرت  و  للشــارع  خرجــت 
بوالدتــي  فإتصلــت  التوهــان  و  الخــوف 
و أخبرتهــا بمــا حــدث، فقالــت لــي إذهبــي 
إلــى أقــرب قســم شــرطة و أحكــي لهــم 
حكايتــك و هــم سيســاعدوك لكــن إيــاك 
ــا مــرة أخــرى  أن تفكــري فــي العــودة هن

ألن إخوتــك مقســمين علــى قتلــك.
ذهبــت لقســم الشــرطة فتــم تحويلــي 
لوحــدة حمايــة األســرة و الطفــل التــي 
ــا االن فــي إنتظــار  ــا و ان ــى هن ــي إل ــت ب أت

موعــد والدتــي.
بعــد ســردها لقصتهــا ظللــت أنظــر ل 
التحســر  و  األســى  مــن  بمزيــج  )دالل( 
بتجربــة  مــرت  بعدمــا  حالهــا  علــى 
إغتصــاب جعلتهــا االن تســتعد لتكــون 
أمــا« لطفلــة بينمــا هــي مثلهــا.. طفلــة!.

سألتها 
بماذا تحلمين؟

ــا و  ــى بيتن قالــت : احلــم فقــط بالعــودة إل
إكمــال دراســتي.
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معاناة نساء 
منطقة الجبل: 

إحدى القتيالت  
ماتت و طفلها في 

أحشائها

 وتركونا 
ً
هجرونا قسرا

هنا بال خدمات

 يثرن في وجه 
المحلية.. ال لجبايات 

دون خدمات

فــي ظــل الضغــوط اإلقتصاديــة التــي أورثتنــا لهــا أنظمــة فاســدة ، و علــى هامــش عاصمــة يقــول عنهــا 
واليهــا ان نســبة الفقــر تجــاوزت %46 مــن عــدد ســكانها، تعيــش )حاجــة فاطمــة(. إمــرأة عركتهــا الحيــاة 

و الظــروف هــي و رصيفاتهــا فــى منطقــة جبــل الجيــر.
بــدأت رحلــة حياتهــا بالنــزوح ثــم الترحيــل القســري إلــى نهايــات العاصمــة لتعيــش بأمــر الســلطات ، 

اســفل جبــل الجيــر الــذى أصبــح جبــاًل للمعانــاة والمــوت!. 
صبــاح اإلثنيــن ، الثالــث مــن اكتوبــر2022م ، تحركنــا تجــاه منطقــة )جبــل الجيــر( ، و التــي تبعــد عــن وســط 
ــكاد تتجــاوز فيهــا  ــة ال ت ــو ، بالقــرب مــن منطقــة )الكســارات( ، و هــي رحل ــد عــن 15 كيل امدرمــان بمــا يزي
معالــم المدينــة ببيوتهــا و شــوارعها و كباريهــا حتــى تتفاجــأ بواقــع اخــر مختلــف تمامــا ، واقــع مــن الفقــر 

و الخــراب.
وصلنــا منطقــة )جبــل الجيــر( و هنــاك كانــت )حجــة فاطمــة( تقــف محنيــة الظهــر و تعجــن التــراب بكفيهــا 

اللتيــن تحكيــان قصــة كفاحهــا ألجــل أبســط مقومــات الحيــاة.
إستقبلتنا )هاشه و باشه( ، و دار بيننا الحوار التالي بينما نحن نتمشى سويا صوب )جبل الموت( :

لبنى عبد الله ونفيسة الفاتح
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* يمة فاطمة عرفينا و عرفي القاريء عليك :
انــا اســمي فاطمــة إدريــس ادم ســليمان. متزوجــة و أم لســبعة 

عيــال ، اقــوم برعايتهــم و تربيتهــم ألن زوجــي متوفــي.
* حدثينا اوال عن منزلك ، هل هو ملكك؟ و متىسكنت هنا؟

اتيــت مــن منطقتــي األصليــة  22 عامــا.  انــا اســكن هنــا منــذ 
)الجنينــة( بدارفــور و ســكنت فــي )الصالحــة( ، لكــن الحكومــة 

هجرتنــا مــن هنــاك و اجبرتنــا علــى الســكن هنــا. 
* و هل تم تعويضكم؟

ال ، لــم يتــم تعويضنــا ، فقــط رفعونــا فــي عربــات الترحيــل و 
تركونــا هنــا ، دونمــا ســكن او تخطيــط او خدمــات مثــل الكهربــاء 

و المــاء.

* و ماذا تعملين إلعالة ابنائك و بناتك؟ و هل يدرسون؟
انــا اعمــل فــي الجيــر فــي مواســم االعيــاد ، و بعدهــا اعمــل فــي 
الطــوب ، و مــن هــذا الطــوب لــدي ولــد تخــرج مــن الجامعــة و 
إبنــة إمتحنــت هــذا العــام و أحــرزت نســبة %87 فــي المســاق 

العلمــي و رغبتهــا أن تصبــح طبيبــة.

* نتمنى لها كل التوفيق.

اذن )حجــة فاطمــة(  انــت لــك صنعتيــن ، الجيــر والطــوب. 
دعينــا نبــدأ بالحديــث عــن الجيــر ، مــاذا تفعلــون للحصــول 

علــى الجيــر و مــن أيــن؟
نحــن نحفــر الجبــل للحصــول علــى الجيــر في مواســم االعيــاد اكثر 
مــن اي وقــت اخــر. و هنــا اســفل هــذا الجبــل نقــف مجموعــات 

مــن النســاء لحفــر و تكســير حجــارة هــذا الجبــل. 
كيف تكسرونه؟

بأيدينــا و احيانــا بمســاعدة قطعــة حديــد ، نظــل نحفــر و نكســر 
حتــى نحصــل علــى الحجــر ثــم نجمعــه فــي جــرادل و نبيعــه.

لمن تبيعونه؟
فــي الســابق كنــا نبيــع لمغالــق و مصانــع لكــن منــذ ســنوات 
الجيــر  يشــترون  اصبحــوا  ألنهــم  منــا  الشــراء  عــن  توقفــوا 
المصنــوع ، فأصبحنــا نبيــع لألفــراد الذيــن يشــترونه لمنازلهــم 

فــي األعيــاد.

و هل جميعكن نساء؟
و  جبرونــا  مثــل  مناطــق مختلفــة  مــن  نســاء  ، جميعنــا  نعــم 
زقلونــا و غيرهــا ، يأتيــن هنــا ليكســرن و يحفــرن فــي الجبــل بحثــا 

عــن الجيــر فجميعهــن ال عمــل اخــر لهــن.
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  صعدنــا ألعلــى جبــل الجيــر رفقــة حجــة 
مترامــي  ضخــم  جبــل  هــو  و   ، فاطمــة 
األطــراف ، علــى ســفوحه تظهــر مناطــق 
الجيــر  حجــارة  منهــا  تبــرز  مختلفــة  حفــر 
التــي ينقبــون إلخراجهــا و بيعهــا ، تفــوح 
مــن الجبــل رائحــة المــوت ، فكأنمــا كل 
إمــرأة لفظــت اخــر انفاســها تحــت وطــأة 
حجارتــه قــد حفــرت عليــه اســمها و الزمته 

روحهــا.
سألنا )حجة فاطمة( :

فيمــا  تهــدم  الجبــل  هــذا  ان  ســمعنا 
ذلــك؟ رأيــت  هــل   ، مضــى 

نعــم ، تهــدم عــدة مــرات و انهــار فــوق 
أمامــي. كثيــرات  نســاء  رؤس 

و هل كنت تعرفيهن؟
مــن  يأتيــن  هــن  لــك  قلــت  فكمــا   ، ال 
مناطــق مختلفــة لكــن التــي أعرفهــا كانــت 
مثلنــا  الفقــر  بهــا  أتــى   ، )حامــل(  إمــرأة 
جميعــا ، و قــد كانــت ضمــن نســاء حفــرن 
ثــم انهــار الجبــل فــوق رؤوســهن فماتــت 
هــي و جنينها.ايضــا واحــدة أخــرى إنهــار 

االثنتيــن. قدميهــا  فأفقدهــا 
أال  يوجــد مركــز صحــي او مستشــفى 

إليــه؟ تســعفوها 
لــم يكــن هنــاك اســعاف او مستشــفى ، 
جميــع النســاء الاتــي متــن هنــا نزفــن حتى 
المــوت او نزفــن فــي انتظــار أن تأتــي عربــة 
الشــرطة لتقلهــن الــى اقــرب مستشــفى.
)جبــل  فــي  للعمــل  تعــدن  لمــاذا  و 

فاطمــة؟ حجــة  يــا  هــذا  المــوت( 
مــاذا نــأكل إذا لــم نعمــل؟ نحــن ال نملــك 
مصــدرا للدخــل ســوى الجيــر و الطــوب و 

الحجــر.
كانــت  مــن  نــرى  عندمــا  الحــزن  يتملكنــا 
ــة هامــدة ، لكــن  ــا اصبحــت جث تحفــر معن

الفقــر يجبرنــا علــى مواصلــة العمــل.
و هل حدث أن أصبت انت في عملك؟

فيمــا  اظافــري  مــن  عــدد  انخلــع   ، نعــم 
كذلــك   ، يــدي  كفتــي  تقرحــت  و   ، ســبق 
إنحنــاء الظهــر يســبب لــي االمــا ال تطــاق 
ــم اعــود  ــي ايامــا بســببها ث و قــد االزم بيت

للعمــل.
هل تذهبين للطبيب؟

نحــن نعمــل مــن اجــل أن نــأكل و يــأكل 

املــك مــاال للطبيــب. ، ال  اطفالنــا 
تنخلــع  عندمــا  تفعليــن  مــاذا  و 

؟ ك فــر ظا ا
كمــا قلــت لــك ، االزم بيتــي حتــى يبــرأ الجرح 

و ينمــو لــي ظفــر اخر!.
، و عندمــا نتعــب  و هــذا ديدننــا جميعــا 
مــن عمــل الجيــر نتحــول الــى الطــوب او 

الحجــر ثــم نعــود مــرة ثانيــة للجيــر.

متــى كانــت اخــر حادثــة وفــاة شــهدها 
الجبــل؟

النســاء   ، تقريبــا  ســنوات  ســت  منــذ 
متفرقــة  مناطــق  فــي  يحفــرن  اصبحــن 
و ال يصلــن العمــق حتــى ال ينهــار فــوق 
كــن  الاتــي  كســابقاتهن  رؤوســهن 
أن  ألجــل  الجبــل  داخــل  عميقــا  يحفــرن 

أفضــل. جيــر  بحجــر  يأتيــن 
بعــد كل هــذا الجهــد الشــاق الــذي قــد 
بكــم   ، حياتهــا  الواحــدة منكــن  يكلــف 

تبيعــون هــذا الجيــر؟
ب 200 جنيه.

200 جنيه فقط؟
نعــم ، نبيــع جــردل الحجــر الجيــري الواحــد 
ب 200 جنيه ، و إن أراد الزبون أن نكسره 

لــه لقطــع صغيــرة نكســره.
و بكم تبيعين الطوب؟

الــف جنيــه و ربمــا الــف و نــص او الفيــن ، 
لكــن الطلــب قليــل و لذلــك اضطــر احيانــا 
ان اوافــق علــى بيعــه بالديــن لمــن يطلــب 
ان يأخــذ عــدد طــوب محــدد و يدفــع الحقــا 

بعــد يــوم او اثنيــن.
كذلــك الحجــر بألــف او الفيــن للكــوم بعــد 

كل المجهــود الــذي نبذلــه فيــه.
و هل من يستدينون منك  يدفعون؟

وال  يخدعونــي  احيانــا  و   ، نعــم  احيانــا 
يعــودون ثانيــة لكنــي اضطــر للقبــول ألن 
الطــوب  الحجــر و  الجيــر و  الطلــب علــى 

كثيــرا. ليــس 
اذا فهناك ايام ال تبيعون فيها؟

نبــع  لــم  نــأكل او نشــرب اذا  ، و ال  نعــم 
الســقايين. مــن  المــاء  نشــتري  ألننــا 

ام  الطــوب  لصناعــة  المــاء  تشــترين 
ايضــا؟ للشــرب 

لصناعة الطوب و الشــرب و اإلســتخدام 
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المنزلــي ، فهنــا ال يوجــد مــاء او كهربــاء فــي المنــازل.
و هل تأتيكم هنا المحلية؟

 كانــوا يأتــون ليأخــذوا منــا رســوم ألنهــم قالــوا أن جلوســنا للبيــع 
امــام بيوتنــا يعتبــر دكانــا« !.

و هل كنتم تدفعون لهم؟
نعــم ندفــع مجبوريــن ، لكــن منــذ ثــاث ســنوات وقفنــا نحــن 
النســاء فــي وجههــم و قلنــا لهــم لــن ندفــع لكــم ثانيــة حتــى 
تقومــوا بالتخطيــط و تقديــم الخدمــات مقابــل مــا ندفعــه لكــم ، 

ــا. ــم يأتون ــذ ذلــك الوقــت ل و من
بينمــا نحــن علــى قمــة الجبــل ، شــاهدنا باألســفل أكــوام مــن 
الحجــارة ، فســألنا عنهــا )حجــة فاطمــة( و التــي أخبرتنــا انهــا 
لنســاء يقمــن بتكســير حجــارة الجبــل و بيعهــا ، فعرضنــا عليهــا 
مرافقتنــا إلــى إحداهــن، ونزلنــا مــن الجبــل، و توجهنــا نحــو المنزل 
لنجــد إبنــة صديقتهــا )حجــة خديجــة حســين( ، إمــرأة صغيــرة 
الســن و أم لخمــس اوالد و إبنتيــن ، زوجهــا الــذي يكبرهــا ســنا« 
بكثيــر ســافر ليعمــل فــي )قطــع السمســم( دون ميعــاد عــودة 
أو أمــل فــي تحســن حــال ، و تركهــا تتحمــل مســؤلية ســبعة 

اطفــال يــدرس خمســة منهــم فــي المدارس،ســألناهابداية:
ما هو عملك األساسي؟

انــا اعمــل فــي الجيــر فــي مواســم األعيــاد و أعمــل بقيــة العــام 
فــي تكســير و بيــع حجــارة الجبــل و صناعــة ســقيفة مــن القــش 

، ال عمــل ثابــت لــدي فقــط أبحــث عــن رزق اليــوم باليــوم.
بكم تبيعين جردل الجير؟

ب 100 او 200.
أال تخافين انهيارات الجبل؟

ال أملك خيارا« اخر غير هذا.
التــي  القــش  عريشــة  تبيعيــن  بكــم   ، الجيــر  موســم  خــارج  و 

تصنعيهــا؟ كيــف  تصنعيهــا؟و 
امشــي بقدمــي وراء الجبــال ألقطــع هــذه األعــواد بالمنجــل ثــم 
أعــود ألجمعهــا ســويا« و اربطهــا بالحبــل ثــم ابيعهــا بألفيــن او 

الــف و نــص. 
اال تتعبين من المشي؟

اتعــب اكيــد ، كذلــك لــدي االم فــي الظهــر بســبب اإلنحنــاء لكنــي 
كمــا قلــت لــك ال أملــك خيــارا اخــر لكــي أطعــم اطفالــي.

هل انتظم اطفالك بالمدرسة هذا العام؟
ال لــم أســتطع حتــى االن ، ألن رســوم الطالــب الواحــد تتــراوح 
بيــن 15 و عشــرين الــف و انــا ال املكهــا كمــا أن اطفالــي فــي 
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علــي  يجــب   ، خمســة  المــدارس  ســن 
اطعامهــم و شــراء المــاء و كل شــيء.
نحــو  إنطلقنــا  الجبــل  منطقــة  مــن  و    
و   ، )جبرونــا(  بمنطقــة  التغذيــة  مركــز 
الــذي تحدثنــا فيــه مــع مشــرفة التغذيــة 

: محجــوب  منيــرة  بالمركــز 

حدثينــا اوال عــن تصنيــف الحــاالت التــي 
تأتيكــم و عــن عددهــا؟

نحــن اوال نقيــس الــوزن و الطــول للطفل 
مــع بيانــات عمــره و الــذي يجــب أن يتــراوح 
خمســة  حتــى  و  شــهور  ســتة  بيــن  مــا 
ســنين ، ثــم بنــاء علــى تلــك البيانــات يتــم 
تصنيفــه فــي فئــة ســوء التغذيــة الحــاد أو 

ــة المتوســط. ســوء التغذي
أمــا عــن عــدد الحــاالت فقــد أدخلنــا هــذا 
ســوء  تصنيــف  فــي  حالــة   555 الشــهر 
فــي  حالــة   259 و  المتوســط  التغذيــة 

الحــاد. التغذيــة  ســوء 

مــا الــذي توفرونه لألطفال و أمهاتهم 
بعد إســتقبال الحاالت؟

العمــر  حســب  غذائيــة  وجبــات  نوفــر 
و  الحوامــل  ايضــا  ندعــم  و  الــوزن  و 
المرضعــات بوجبــات و مكمــات غذائيــة 

، أمــا الطفــل الــذي يأتينــا بحالــة ســيئة او 
يعانــي مــن مضاعفــات حــادة فإننــا نقــوم 

للمستشــفى. بتحويلــه 
مــا هــو الســبب المباشــر فــي حــاالت 

ســوء التغذيــة المرتفعــة هــذه؟
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الســبب المباشــر هــو الفقــر و عــدم توفــر 
الرعايــة األوليــة للنســاء الحمــل و ضعــف 
ــر علــى تغذيــة  حالتهــن الصحيــة ممــا يؤث

الطفــل.
مــا هــي التحديــات التــي تواجهكــم فــي 

عملكــم و ماهــي الجهــات الداعمــة؟
الدعــم  هــي  تواجهنــا  التــي  التحديــات 
بشــكل مباشــر ، فقــد كنــا نقــوم بتوصيــل 
المستشــفيات  إلــى  المتأخــرة  الحــاالت 
مــع توفيــر العــاج لكننــا االن ال نســتطيع 
تحمــل هــذه التكلفــة فقــد توقــف دعــم 
الدولــة لنــا منــذ 25 اكتوبــر 2021 و نحــن 
نعتمــد االن علــى دعــم منظمــات مثــل 

اساســي. بشــكل  اليونســيف 
خرجنــا مــن منطقــة جبرونــا و فــى البــال 

ســؤال : إلــى متــى؟
إلــى متــى الظلــم و القهــر فــي هــذه البــاد 
التــي ظلــت تناضــل علــى مــدار تاريخهــا 
ألجــل أن يحصــل إنســانها علــى العيــش 
الكريــم؟ و إلــى متــى مناطــق مثــل جبرونــا 
اربعيــن  مــن  اقــل  بعــد  علــى  موجــودة 
تظــل  العاصمــة  وســط  مــن  دقيقــة 
لتعيــش  الســلطات  أعيــن  عــن  بعيــدة 
نســاؤها و أطفالهــا حيــاة المنســيين؟!!
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دورة شهرية... 

شــعور بالخــزى وبقعــة الــدورة الشــهرية الحمــراء تبلــل فســتان المدرســة الول مــرة، شــعور 
تفهمــت قســوته امــرأة بســيطة ولكــن ذات حــس انســاني رفيــع، قدمــت مــن كردفــان الغــرة أم 
خيــرا جــوه وبــره وفاضــت بخيرهــا علــى الطالبــات الصغيــرات، فتنمنحهــن ثوبهــا البيتــى يلتحفنــه 

ليخرجــن الــى الشــارع بعــد ان غطاهــن حنــان ام الخيــر.

أم الخيــر عبدالرحمــن عبــدهللا، تعمــل برفقــة زوجهــا فــى مدرســة حليمــة الســعدية ‘ بالصحافــة 
زلــط، تراهــا تحمــل مكنســتها بهمــة ونشــاط رغــم انهــا تجــاوزت االربعينــات مــن عمرهــا اال انهــا 

الزالــت تتمتــع بنشــاط منبعــه حبهــا للخيــر.
  تلعــب »أم الخيــر« دورا« مهمــا« فــي حيــاة طالبــات المدرســة ممــا جعلهــا )نقطــة ضــوء( و 
عالمــة فارقــة فــي حياتهــن بمــا قدمتــه لــكل واحــدة منهــن فــي أهــم لحظــات تحــول حياتهــا، اذ 

تعــاون الطالبــات الالتــى تأتيهــن الــدورة الشــهرية للمــرة األولــى وهــن غيــر مســتعدات. 
إلتقتهــا مجلــة الحارســات وقدمــت لهــا ثوبــًا هديــة عرفانــا لهــا ولثوبهــا الــذى ظــل يغطــى حــرج 

اليافعــات لســنوات. وســألتها:
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 من هي ام الخير؟
عبــدهللا،  عبدالرحمــن  الخيــر  ام  اســمي  انــا 
الحمدللــه. و  أطفــال  لســتة  أم  و  متزوجــة 

 ما الدعم الذي تقدمينه للطالبات؟
انــا اعمــل فــي مدرســة إبتدائيــة وهــي المرحلــة 
التــي تمــر فيهــا غالبيــة الطالبــات بتجربــة البلــوغ، 
و عــادة مــا يتفاجــأن و يشــعرن بالخــوف، لذلــك 
اقــوم بتقديــم )تــوب( مــن ثيابــي للطالبــة يغطــي 
حولهــا  لفــه  علــى  أحــرص  و  إتســاخ مابســها 

بشــكل جيــد حتــى تصــل لمنزلهــا.

التــوب  الخيــر و لمــاذا  بــدأت قصــة ام  متــى 
تحديــدا؟

بحكــم تواجــدي مــع الطالبــات داخــل المدرســة 
صــرن  و  الطالبــات،  مــع  طيبــة  عاقــة  خلقــت 
منــي  يشــترين  الفطــور(  فــي )فســحة  يأتيننــي 
و  معــي  يجلســن  و  والبســكويت   الحلــوى 
بناتــي،  اراهــن مثــل  انــا  يعاملننــي كوالدتهــن و 
لذلــك فإننــي أعلــم مــدى الحــرج و الخــوف الــذي 
يشــعرن بــه لحظــة البلــوغ، و هــذا مــا جعلنــي 
للشــارع  يخرجــن  ال  كــي  )التــوب(  أعطيهــن 
بمابــس متســخة تحرجهــن أو تعرضهــن ألي 
موقــف ســيء، و فــي اليــوم التالــي مشــكورات 
يعدنــه لــي مغســوال« و مكويــا« و يشــكرنني هــن 

أمهاتهــن. و 

منذ متى وانت  تقومين بهذا الدور؟
)تضحــك( ال اذكــر، اكثــر مــن عشــرين ســنة علــى 
و  الطريقــة  بنفــس  أعاملهــن  مازلــت  االقــل، 

أعطيهــن ثوبــي فهــن بناتــي.

أولــى  مــع  اليــوم  فتيــات  تتعامــل  كيــف 
بنفــس  يشــعرن  هــل  البلــوغ؟  لحظــات 

التوتــر؟ و  الخــوف 
فــي  فالبنــت  التوتــر،  و  بالخــوف  نعــم يشــعرن 
المنــزل تكــن قــرب أمهــا التــي تنصحهــا و توعيها 
بمــا يجــب ان تفعــل لكــن فــي المدرســة تشــعر 
أنهــا وحدهــا و هــذا مــا يجعلهــا تخــاف و تلجــأ لــي.

هــل يتوقــف دورك فــي دعــم الفتيــات بالتــوب 
فقــط أم تقوميــن بتوعيتهــن ايضــا؟

نعــم، أعطيهــن التــوب و أنصحهــن بمــا يجــب 
عليهــن فعلــه للغــد حتــى ال يتعرضــن لنفــس 

مجــددا«. الموقــف 

منظمــة  كرمتهــا  الخيــر  ألم  زيارتنــا  ختــام  فــي 
و  جديــدا  )تــوب(  لهــا  وقدمــت  )الحارســات( 
مــع  للطالبــات  تهديهــا  حتــى  صحيــة  فوطــا 
الصحــي. الوعــي  مــن  قليلــة  جرعــات  و  التــوب 
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وقارئاتنــا  عرفينــا  هديــل..  مرحبــًا 
أكثــر؟  

ِ
عنــك وقراءنــا 

أنــا هديــل جعفــر، أبلــغ ٢٥ عامــًا، درســُت 
جامعــة  فــي  الطبّيــة  األشــعة  علــوم 

مأمــون حميــدة.
رغبتــي.  زال  وال  كان  األشــعة  مجــال 
وِبذكــرِ هــذا، فإنــي ســأبدأ فــي دراســة 
الصوتيــة  الموجــات  فــي  الماجســتير 

المقبلــة. القليلــة  األيــام  فــي 
أنــا مهتمــة جــدًا بالمجــال األكاديمــي، 

أحــبُّ تخصصــي وأنــا متفوقــة فيــه.

هديــل..  المجــاالت  كل  بيــن  مــن   
 قــص الشــعر، كيــف 

ِ
لمــاذا إختــرت

الشــعر  بتصفيــف  شــغفك  بــدأ 
؟ قصــه و

مــا  وأول  الَشــعر،  أحببــُت  لطالمــا   
هــو  شــخص  أي  فــي  إنتباهــي  يلفــُت 
عــن  التعبيــر  مــن  أخجــل  وال  شــعره 

إحداهــن. بشــعر  إعجابــي 
أتذكــر جيــدًا عندمــا حصلــت علــى أول 
قصــة شــعر لــي كنــت فــي التاســعة 
لوحــدي  للكوفيــر  ذهبــت  مــن عمــري، 
شــعورًا  كان  شــعري،  وقصصــت 

جيــدًا!.
طالبــًة  فكنــت  الثانيــة،  التجربــة  امــا 
العربيــة  المملكــة  فــي  بمدرســة 
ــِك أْن تتخيلــي كيــف كان  الســعودية، ل
ثقافــة  ذى  مجتمــع  فــي  تحديــًا  األمــر 
وتمدحــه.  الطويــل  الشــعر  ُتمّجــد 
قــص  جــدًا  أحببــت  ذلــك  مــن  بالرغــم 
يمثلنــي  أنــه  أشــعُر  ألنــي  شــعري 

الحقيقيــة!. هديــل  ويعكــس 
 

مــن  الرضــا  تعليقــات  كثيــرًا  أتابــع 
زبوناتــك علــى منصــات التواصــل.. 
الخدمــات  جــودة  صيــت  ذاع  وقــد 
التــي تقدميهــا، مــا الســر فــي ذلــك؟
 حينمــا بــدأت فــي قــص الشــعر، بــدأُت 
ألختــي،  أقــص  كنــُت  إلــّي،  بالمقربيــن 
ولصديقاتــي ولألشــخاص مــن حولــي، 
وتلقيــت الكثيــر مــن اإلطــراء. تــرّدد لــي 
كثيــرًا أنــي يجــب أن أقــّص الشــعر علــى 
مســتوى أكثــر جديــة، فقلــت لنفســي: 
»أنــا أحــب أن أقــص الشــعر فلــم ال!«.
أن  بعــد  ونصــف  عــاٍم  منــذ  وبالتالــي، 
بــدأُت العمــل  الجامعــة  تخّرجــُت فــي 
الخاصــة  غرفتــي  ومــن  المنــزل  مــن 

هديل والمقصات:

“إن كان هناك سر، فهو إني أفعل ذلك بحب”
 

لشــهر  الســودانين  الفنانيــن  دعــم  بجائــزة  الفائــزة  
ألــف شــخص   33 مــن  أكثــر  يتابعهــا  2022م،  ســبتمبر 

تويتــر.. منصــة  علــى 

صالــون  إلــى  لتنتقــل  توســعْت  المنــزل،  مــن  بــدأْت 
الخــاص صالونهــا  تمتلــك  ألن  وتطمــح  مشــترك.. 

مــا الســر فــي تميــز هديــل عّمــن ســبقوها فــي المجــال؟ 
ولمــاذا إختــارت هديــل المعروفــة )بهــادز( هــذا المجــال؟

 ..
ٍ
كل هــذه األســئلة وأكثــر طرحناهــا عليهــا فــي لقــاء

لنتعــرف عــن قــرب علــى هديــل جعفــر.
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الخاصــة.. بأدواتــي 
كثيرًا ما أشعر بالغرابة حين أفكر من أين بدأت وأين أنا اآلن!.

ُيخبــرِك هــذا مــا تســتطيعيَن فعلــه عندمــا تكونيــن حقــًا شــغوفة 
مــدى  فــي  تفعلينــه،  مــا  جــودة  فــي  مــا، فشــغفِك يظهــُر  بشــيء 
إلتزامــك تجاهــه، وفــي التضحيــات التــي تقدميهــا للوصــول ألهدافك.

ولهــذا الســبب أيضــًا، فقــد إســتمتعُت بــكل قصــة شــعرٍ قمــُت بهــا 
منــذ عــاٍم ونصــف وحتــى اآلن.. أتذكــر زبوناتــي وأتذكــر قصصهــن.

وإن كان هنــاك ســر فهــو أنــي أفعــل ذلــك بحــب، وهــذا مــا أســمعه 
كثيــرًا مــن زبوناتــي » أنــت تعمليــن بحــب، وتخلصيــن فــي تركيــزك«.

التــي  ولكــن مــن المعــروف أن قــص الشــعر ليــس مــن األشــياء 
يســهل التــدرب عليهــا ألنــه ينمــو ببــطء ولمــا قــد يســاور األشــخاص 
مــن قلــق حيــال هــذا األمــر، حّدثينــا كيــف وصلــت إلــى هــذا المســتوى 

مــن اإلحترافيــة؟
أعتقــد أنــي وصلــت لهــذا المســتوى ألنــي كنــت دائمــًا مــا أتريــث 

وألعــب فــي ميــداٍن آمــن.. فحينمــا يتعلــق األمــر بشــعر أحدهــم 
يجــب أن تكونــي حــذرة مــع كل مليمتــر تقصينه. األمر بالتأكيد 

يحتــاج لنظــرة فنّيــة فــي إختيــار الزوايــا التــي تقصيــن منهــا.
أعــرف  كنــُت  بــدأت  فحيــن  زبوناتــي،  علــى  أتمــّرن  لــم   

مســبقًا كيــف أحمــُل المقصــات، كيــف وأيــن ولمــاذا 
القــص  بكيفيــة  يتعلــق  مــا  هــذا  أقــص.  أن  يجــب 
العاجــي، أمــا بخصوص تســريح وتصفيف الشــعر، 
والــدورات  الكورســات  مــن  العديــد  فقــد حضــرت 

انترنــت مختلفــة. التدريبيــة علــى مواقــع 
 أمــا الحــظ األكبــر  لكيــف تحترفيــن مهنــة مــا، فيذهــب 

للممارسة!.
 ومــن المهــم حيــن تمارســين مهنــة مــا، أن تكونــي واثقــة 
ممــا تفعليــه، وصريحــة للغايــة فــي معرفتــك بعمــل شــيء 

مــن عدمهــا.. وهــذا مــا أفعلــه بالضبــط مــع زبوناتــي.
 

ماهي العقبات التي واجهتك كسيدة أعمال ناشئة؟
توفــر  عــــــــــــــــــدم  مثـــــــــــــــــــــــل  عراقيــل  عــدة  تواجهنــي   
المعــدات الجيــدة وصعوبــة إســتيرادها مــن الخارج،أيضــًا 

ــًة مــع  ــزداُد صعوب ــًا ي ــك الخاصــة تشــكل تحدي إدارة أعمال
نمــو العمــل الــذي تديريــه وإزدهــاره.

 ولكــن أكبــر التحديــات التــي واجهتنــي وال زالــت تواجهنــي هــي 
األوضــاع االقتصاديــة والعامــة فــي الســودان، وعلــى وجــه التحديــد 

إنقطاعــات الكهربــاء المزمنــة. أواجــه هــذا األمــر وأعمــل بمرونــة 
حســب الجــداول المتوقعــة إلنقطــاع التيــار الكهربائــي، 

ويحــدث أن تكــون هنالــك إنقطاعــات عشــوائية 
أحيانــًا فأضطــر لتغييــر المواعيــد مــع الزبائــن.

هديــل مــن الشــخصيات 
والمحببــة  الناجحــة 

قلــوب  إلــى 
هــل  النــاس.. 
وحــدك  كافحــت 

إلــى  للوصــول 
أم  النجــاح  هــذا 
مــن  هنــاك  أن 
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الرحلــة؟  هــذه  طــوال  رافقــك 
كا والــدّي توفاهمــا هللا، فعائلتــي المكونــة مــن إخوتــي 
وأخواتــي إلــى جانــب خطيبــي نــور هــم الداعــم األول لــي، 
صديقاتــي وأصدقائــي.. كل هــؤالء وقفــوا ووقفــن إلــى 
جانبــي، لــم أواجــه أي رفــض أو صعوبــات.. وأنــا ممتنــة 

للغايــة!.
 

أين ترين نفسك بعد ٥ سنين؟ 
 علــى صعيــد العمــل، فإنــي أطمــح ألن أمتلــك صالونــي 
ــًا متخصصــًا فقــط فــي قــص الشــعر  الخــاص، صالون
قمــت  إن  فحتــى  عملــي.  جــودة  علــى  أحافــظ  وأن 
بتوظيــف فتيــات أخريــات ســَيُكنَّ مدربــات علــى ذات 

جــودة الخدمــات التــي أقدمهــا.
أمــا علــى صعيــد عــام، فإنــي أطمــح ألن أكــون حاملــة 
بحياتــي  حقــًا  أســتمتع  فأنــا  الدكتــوراة  لشــهادة 

األكاديميــة.
 

، الشعر ينمو مجددًا“
ِ

 شعرك
ِ

 لست
ِ

”أنت
 يقــال - وهــو قــول شــائع - أن المــرأة إذا أرادت أن تغيــر 
فــي حياتهــا تغييــرًا جذريــًا تبــدأ بقــص شــعرها.. هــل 
توافقيــن أن قــص المــرأة  لشــعرها يعطيهــا شــعورًا 

بالقــوة والســيطرة؟
 فــي رأيــي، وممــا إســتقيته مــن خبرتــي أن هــذه المقولــة 

صحيحــة مئــة بالمئة!.
قــص  تريديــن  لمــاذا  هــو  زبونــة  ألي  أســأله  مــا  أول 
شــعرك؟ معظــم اإلجابــات تــدور حــول انهــن ُيــردن أن 
يغيــّرن مــن حالتهــن الذهنيــة والنفســية كتجديــد، أو 
كبادئــة للشــروع فــي تغييــر جــذري. أنــا شــخصيًا أقــوم 

بقــص شــعري لــذات نفــس األســباب.
تأثيــر قصــة شــعر ليــس باألمــر القليــل أو الهّيــن! حيــن 
تتخلــى المــرأة عــن شــعرها ُيحــِدث ذلــك تغييــرًا كبيــرًا، 
أستشــعره فــي ثقتهــا بنفســها وشــعورها بالقــوة.. 
جــزء مــن هــذا  لكونــي  للغايــة  أنــا ســعيدة  وبالطبــع 

التتغيــر اإليجابــي!.
زبوناتــي  وجــه  علــى  أراه  الــذي  والثقــة  الرضــا  شــعور 
هــو شــيء ال يمكــن كيلــه بالذهــب! وهــو مــا يدفعنــي 

المهنــة. بهــذه  للمواصلــة 
 

علــى نفــس هــذا الســياق هديــل.. الشــعر القصيــر 
مــع  يصطــدم  مــا  دائمــًا  الشــعر  وقــص  وحالقــة 
التــي  الجماليــة  المعاييــر  و  المجتمعيــة  القيــم 
مــن  األمــر  هــذا  تريــن  كيــف  المجتمــع..  يضعهــا 

منظــورك؟
 بالطبــع ال أوافــق علــى أي معاييــر للجمــال، وســعيدة 
ــدأِت الفتيــات فــي  ــة أنــه فــي الســنوات األخيــرة ب للغاي
اإلنفتــاح علــى القــص وتقبــل فكرتــه، وإدراك أنــه ليــس 
مــن الضــروري أن يكــون شــعري طويًا ألكــون جميلة!.

أنــِت لســِت شــعرِك، الشــعر ينمــو مجــددًا، وأّيــا كانــت 

الرمزيــة التــي رســخها المجتمــع مثــل مقولــة »البــت 
شــعر« وال يجــب عليهــا قــص شــعرها فهــي خطــأ! 

بشــعرك!. إســتمتعي 
العــادات والتقاليــد بقــدر مــا ُتســّير المجتمــع وتحافــظ 
تأثيــر ســيء للغايــة علــى  علــى بنيتــه، فــإن لبعضهــا 

الفتيــات وعلــى حياتهــن الخاصــة.
 

ــر بالنســوية  ومــا رأيــك فــي إرتبــاط الشــعر القصي
وبالتحــرر؟

 
النســوية  ربــط  وراء  األساســي  الســبب  أن  أعتقــد 
بقــص الشــعر ورفــض كليهمــا هــو أن المجتمــع ينظــر 
للنســوية ولقــص الشــعر أيضــًا كتمــرد، وأن المــرأة 
أصبحــت ســيدة قــرار نفســها، وبالتالــي فــإن رد الفعــل 
العنيــف هــذا فــي رفض النســوية  وقص الشــعر يعني 
ويجســد الخــوف مــن فقــدان الســيطرة علــى المــرأة. 
وقــص  النســوية  بيــن  الربــط  فــإن  العمــوم  وعلــى 
ــد مــن  الشــعر ليــس بالضــرورة صائــب فهنــاك العدي
الفتيــات الاتــي يقصصــن شــعرهن ألســباب صحيــة 

وأحيانــًا فقــط لتجريــب شــيء جديــد.
 

هــل تقوميــن بالقــص للرجــال أيضــًا هديــل أم أن 
عملــك محصــور علــى النســاء؟ 

 قمــت بالقــص للعديــد مــن الرجــال، وأنــوي التوســع 
فــي هــذا الفضــاء أيضــًا.

العديــد مــن الشــبان اآلن يمتلكــون شــعرًا طويــًا، 
أغلــب الصالونــات الرجاليــة متخصصــة فــي الحاقــة 
فقــط، القــص عمليــة مختلفــة ويتطلــب دقــة أكثــر،  
مــا أراه مختلفــًا فيمــا أوفــره كمصففــة شــعر عــن 
أســأل  أنــي  هــو  الرجاليــة  الصالونــات  فــي  الموجــود 
أتجــاوز  وال  بالضبــط  يريدونــه  مــا  عــن  دائمــًا  زبائنــي 

ذلــك.
 

كلمــة أخيــرة  نرجــو أن توجهيهــا إلــى المــرأة التــي 
المجتمعيــة ســواء  التابوهــات  مــن كســر  تخــاف 
فــي أن تبــدأ مشــروعها الخــاص أو فــي أن تغيــر مــن 

قصــة شــعرها!
أنــِت،  تريديــه!. مســتقبلك  مــا  فــي تحقيــق  إنطلقــي   

أنــِت!. بالتأكــد هــو قــرارك  انــِت،  شــعرك 
إن كنــِت تريديــن أن تخوضــي مجــااًل جديــدًا، مــا عليــك 
فعلــه فقــط هــو أن تبحثــي عــن شــغفك، أن تدرســي 
األمــر جيــدًا مــن جميــع النواحــي، إستشــيري اآلخريــن 
ممــن ثقيــن بهــن وبهــم، طــوري مهاراتــك ومواهبــك.. 
ثــم ابــدأي مباشــرة فــي تحقيــق مــا تريديــه واســتفيدي 

مــن أخطائــك ومــن الــردود التــي تحصليــن عليهــا.
ينطبــق األمــر كذلــك فــي قــص الشــعر، إذا أردِت أن 

يتنفــس.  تقصــي شــعرك قصيــه.. ودعــي عنقــك 
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كثيــرا مــا نســمع أحدهــم يقــول ممازحــا لآلخــر اذا أخطــأ فــى الحســاب أو اللغــة )انــت قريــت فــى 
مدرســة ســت فلــة؟(  كنايــة عــن عــدم اجــادة القــراءة والكتابــة، وهــذا يعــود الــى ان مدرســة ســت 
فلــة مدرســة لتعليــم الفتيــات، فيســخرون منهــا إمعانــا فــى تحقيــر أدوار النســاء. والحقيقــة 
ان مدرســة ســت فلــة كانــت تقــوم بتدريــس الطالبــات الخياطــة وأساســيات الكتابــة والقــراءة. 
ولكــن مثــل كل التاريــخ المنســى للنســاء ال يعلــم الكثيــرون مــن هــى ســت فلــة كمــا ال يعلمــون 

كفــاءة مدرســتها. 
      »ســت فلــه« هــو لقــب االســتاذة ســاره جرجــس المســيحية المتجــردة والزاهــدة  لدرجــة انهــا 
لــم تــر مرتديــة مــن المالبــس اال الدموريــة. اســتاجرت منــزال بحــي العمــدة بامدرمــان وافتتحــت 
بــه مدرســة لتعليــم النســاء والشــابات الخياطــة واالعمــال اليدويــة والرســم علــى القمــاش 
واشــغال االبــرة  كمــا كانــت تقــدم لهــن دروســا عــن الصحــة، وتقيــم معرضــا ســنويا. كانــت تقــدم 
خدماتها للمســلمين اكثر من المســيحيين في مدرســتها التي شــملت روضة لألطفال. توفيت 
ســت فلــه فــى العــام 1996م وتركــت مــن خلفهــا المــدارس التــى أسســتها مــدارس الســالم، كمــا 

تركــت ارثــًا باقيــا فــي تلميذاتهــا المبدعــات بفــن التفصيــل والخياطــة.
وقــد رأينــا فــي )الحارســات( أن نســمي هــذا القســم باســم )ســت فلــة( عرفانــًا لهــا، وهــو قســم 

يعنــى باســتعراض ابداعــات النســاء فــي هــذا المجــال.

ترجمة األخيلة واألشواق بقطعة قماش
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وقــد التقينــا فــي هــذا االطــار برنــدا حامد، 
إحــدى الشــابات الفاعــات فــى مجــال 
تصميــم االزيــاء وصاحبــة عامــة تجاريــة 
باســم House of Randaوهــى شــغوفة 

منــذ طفولتهــا بمجــال االزيــاء. 
تقول رندا:

العربيــة  بالمملكــة  نشــأتى  رغــم 
اهتمامــا  وجــدت  اننــى  اال  الســعودية 
التفصيــل  بمجــال  بالمدرســة  كبيــرا 
ولقــد تنبهــت باكــرا لالــوان والتصميــم، 
وبطبيعــة عملــى بالمنظمــات تجولــت 
وخارجــه  الســودان  داخــل  كثيــرا 
واكتشــفت اننا قادرون على المنافســة 
ــا  ــاء الشــعبية لدين بهــذا المجــال فاالزي
المبهجــة  وأرياشــها  الفرحــة  بالوانهــا 
بالمنطقــة.  تنافــس  ان  تســتحق 
والســودانيون لديهــم مقــدرة ومهــارة 
والعــادات  التــراث  مــن  الهائــل  وكــم 
خصبــة  بيئــة  توفــر  التــي  والتقاليــد 
ــى المنافســة  ــا قــدرات عل لألفــكار. لدين
والنبــوغ فــي هــذا المجــال، خصوصــًا فــي 
اإلفريقي«.ويمكــن لاهتمــام  محيطنــا 
النســيج  قطــاع  ينعــش  ان  باالزيــاء 
وتصنيــع  القطــن  زراعــة  وقطــاع 

لمنســوجات. ا
رنــدا  والحارســة  المصممــة  واضافــت 
الكبيــر  العشــق  عــن  متحدثــة  حامــد، 
للنســاء لأللــوان وكيــف يمكــن لكثير من 
االخيلــة واالشــواق ان تترجــم بقطعــة 
تنتــج  ان  األرق  لليالــى  كيــف  قمــاش، 
مابــس زاهيــة تنتصــر علــي الســوداوية 
والكآبــة، كيــف للمصممــات ان يصنعــن 
الحيــاة عبــر تصاميمهــن المأخــوذة مــن 
العشــب  واخضــرار  الطبــول  صخــب 
ورود  تتفتــح  وكيــف  المطــر،  بعــد 
»الجهنميــة« مــن الفســاتين والحقائــب 
ســاردة قصــص حنيــن البيــوت الطينيــة 

الســودانية.
 ورنــدا ايضــا هــى المشــرفة علــى أول 
مجلــة تصميــم لازيــاء بالســودان والتــى 
انطلقــت مــن مشــروع )موضــة( وهــو 
هدفــه  جوتــه  معهــد  نفــذه  مشــروع 
والمصممــات  المصمميــن  مســاعدة 
قدراتهــم/ بنــاء  علــى  الســودانيين 

للوصــول  ومســاعدتهم/هن  هــن 
والعالمــى،  المحلــى  الســوق  الــى 
للموهوبيــن  فرصــا  المشــروع  ووفــر 
التجــارب  مــن  للتعلــم  والموهوبــات 
االزيــاء  صناعــة  لتأســيس  العالميــة 
جوتــه  معهــد  نًســق  الســودان.  فــى 

فــي الخرطــوم المشــروع بتمويــل مــن 
ثــاث ســنوات  لفتــرة  االوربــى  االتحــاد 

2019-2022م.  مــن  الفتــرة  فــى 
حــول بدايــات المشــروع ذكــرت رنــدا انها 
بهــذا  تهتــم  بــدأت  2017م  العــام  منــذ 
لتطويــر  بالحاجــة  وشــعرت  المجــال 
هــذه الصناعــة الهامــة. وبعــد عديــد مــن 
التشــاورية  واالجتماعــات  المقابــات 
مــع أصحــاب المصلحــة المحلييــن أثنــاء 
األوربــي  االتحــاد  اســتراتيجية  إعــداد 
عبــر شــبكة تســمى )يونيــك(، طرحــت 
وحكــت  االهتمــام.  ووجــد  المشــروع 
الكثيــر  اســتغرق  التجهيــز  ان  كيــف 
مــن الوقــت للقــاء الفاعليــن بالمجــال، 
ــد  ــم يكــن هــذا باالمــر الســهل فــى بل ول
فقيــر كبادنــا، حيــث ال توجــد مشــاريع 
اعــدت  ثــم  االزيــاء.  لتصميــم  موجهــة 
مــدى   اوضحــت  التــي  الجــدوى  دراســة 
القطــاع  هــذا  لدعــم  الكبيــرة   الحاجــة 
مواهــب  توفــر  مــع  خصوصــا  الهــام، 
وظهــر  للعمــل.  ومســتعدة  ناضجــة 
عــن  االعــان  بمجــرد  االســتعداد  هــذا 
كبيــرًا  تفاعــًا  وجــد  المشــروع،حيث 
وكان للبرنامــج بتصميمــه المــرن وتنــوع 
التدريــب وثــراء المنهــج  وأنــواع التدريب 

اســتعداد  رفــع  فــى  دوره  المتاحــة، 
والموهوبــات. الموهوبيــن 

الفقــر  مــع  الحمــاس  هــذا  وترافــق 
الشــباب/ جعــل  الــذى  المتفشــى 

جديــدة  مجــاالت  عــن  يبحثــون  ات 
ــر مجــاالت  ــت بغي ــو كان ــى ول للعمــل حت

االكاديميــة.  تخصصاتهــم 
      وتنظــر رنــدا حامــد لمشــروع موضــة 
كفرصــة ثانيــة لــكل الشــابات والشــباب 
الذيــن لــم يجــدوا حظهــم مــن االهتمــام 
الشــباب  فهــؤالء  بمواهبهن/هــم، 
والشــابات نشــأوا بظــروف اقتصاديــة 
لــم تســمح الســرهم/هن بالتركيــز علــى 
شــىء ســوى ماهــو اكاديمــى فافلتــت 
اختيــار  ان  تــرى  كمــا  فــذة،  مواهــب 
لهــذا  والمصممــات  المصمميــن 
بالســودان  المعــروف  غيــر  المجــال 
ويجعلهــم  مســؤولية  امــام  يضعــه 

اكثــر.  جديــة  عــن  يكشــفون 
     وحــول اختــاف التدريــب بمشــروع 
موضــة ذكــرت رنــدا ان التصميــم يجــب 
ان يكــون منحــازا للنــاس بقــدر انحيــازه 
لتصــورات صاحبــه لــذا حــرص التدريــب 
علــى وضــع المشــاركة كهــدف، فمنــذ 
كتصميــم  اخترنــا  المشــروع  بدايــة 

رندا حامد
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باشــراك  نقــوم  حيــث  ــة  الحيَّ الــورش  طريــق  للمشــروع 
المشــروع  اكســب  ممــا  ميديــا  السوشــال  عبــر  الجميــع 

المتدربيــن/ات. مــن  واســعة  قاعــدة 
الثــاث  طــوال  ممتــازة  ســمعة  المشــروع  واكتســب      
ســنوات الماضيــة حيــث خــرج للعالميــة وتواصــل مــع عــدد 
كبيــر مــن مصممــي األزيــاء ومدارســها فــي إفريقيــا وأوروبــا، 
وصــار عــدد كبيــر منهــم يهتــم بصناعــة األزيــاء الســودانية 

الســودانيين. الشــباب/ات  انشــطة  ويتابعــون 
   تقــول رنــدا ان المشــروع نظــم 11 ورشــة خــال العاميــن 
الماضييــن، أغلبهــا  عــن فــن تصميــم األزيــاء، اضافــة الــى 
متعلقــة  خاصــة  ومهــارات  وتنظيميــة  اداريــة  مهــارات 
وتلقــى  الفوتوغرافــي«.  ك«التصويــر  االزيــاء  بتصميــم 
المتدربــون معــارف واســعة الن تصميــم االزيــاء لــم يعــد 
مجــاال معــزوال بــل يتقاطــع مــع مجــاالت كثيــرة مثــل اإلعــام، 

وغيرهــا. والســينما  كليــب  والفيديــو  األزيــاء،  ومجــات 
وعــن مجلــة موضــة ذكــرت ان المجلــة نتــاج للمشــروع اذ بهــا 
نــوع مــن الترويــج والتوثيــق للمشــروع، و«طموحنــا األكبــر 
ــاء  عــرض هــذه المجلــة اإللكترونيــة فــي مشــروع لنــدن لألزي
هــذا العــام، إضافــة للفيلــم الوثائقــي الــذي يتــم إنتاجــه اآلن 
مــن  وتوجيــه  وبمســاعدة  ثيــن،  هــاري  المخــرج  بواســطة 
المصممــة آن ماكرايــث، والتــي كانــت معنــا فــي المشــروع 
الحارســات  تجــد قارئــات وقــراء  ان  لمــدة عاميــن، واتمنــى 

بمجلــة موضــة مــا يعجبهــم«.
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_ اإلسم : التاية محمد أبوعاقلة  
جامعة الخرطوم كلية التربية المستوى الثاني.. من بنات منطقة الدندر.

استشــهدت بواســطة طلــق نــاري بعــد يــوم مــن استشــهاد بشــيرالطيب وذلك 
بعــد مشــاركتها فــي احتجــاج  الطــالب علــي االغتيال.

تاريــخ  اآلداب..  كليــة  مــن  بالقــرب  الوســط  مجمــع  االستشــهاد  مــكان 
 .1989 ديســمبر  يــوم6  االستشــهاد 

_ اإلسم : إقبال أحمد سالم 
استشــهدت  بطلــق نــاري مباشــر مــن مســافة أقــل مــن 100 متــر فــي مظاهــرة 
تاريــخ  المتوســطة..  المرحلــة  فــي  كانــت  شــرق..  الهالليــة  بمنطقــة  طابيــة 

االستشــهاد يــوم 24 أبريــل 1994. 

_ اإلسم: عوضية عجبنا 
 علــى خلفيــة مواجهــة مــع شــرطة النظــام العــام ، استشــهدت برصــاص ضابــط 

شــرطة  أمــام منزلهــا بالديــم بالخرطــوم مــارس 2012.

 شهيدات السودان : اضاءت أرواحهن المشوار
نماذج من النساء والفتيات الشهيدات الجل الحرية والسالم والعدالة

الشاعر/ ازهري محمد علي  الشاعرة/ دينا صالح
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_ اإلسم: خنساء محمد آدم 
الخامــس.  المســتوى  التربيــة  كليــة  الفاشــر  جامعــة 
النظــام  رصــاص  مــن  نــاري  بطلــق  متأثــرة  استشــهدت 
الــدم  انتخابــات  االنقــاذى عنــد احتجاجــات الطــالب علــي 
 16 االستشــهاد  تاريــخ   .2015 فــي  النظــام  أقامهــا  التــي 

  .2015 أبريــل 

_ اإلسم: عاكفة ياسين خاطر
العمــر60 ســنة. مــن منطقــة امدرمــان بيــت المــال.. ســبب 

االستشــهاد  اختنــاق بالبمبــان. 
تاريخ االستشهاد 23 فبراير 2019.

_ اإلسم: وفاء محمد عبد الرحيم 
مــن  ســنة.    16 العمــر  الثانويــة..  بالمرحلــة  طالبــة 

الكالكلــة. منطقــة 
استشهدت في مظاهرات سبتمبر 2013.

_ اإلسم: سارة عبد الباقي                                                 
صيدالنيــة. كانــت تحضــر ماجســتير المختبــرات الطبيــة. 
العمــر 30 عامًا.مــن منطقــة الدروشــاب. استشــهدت 

بطلــق نــاري فــي الــرأس يــوم 25 ســبتمبر 2013.

_ اإلسم : مريم محمد عبدهللا
مــكان االستشــهاد عطبــرة.. ســبب االستشــهاد رصاصــة  
أصابتهــا فــي الصــدر فــي 21 ديســمبر 2018.استشــهدت 

يــوم 23 ديســمبر بعــد ثالثــة ايــام جــراء اإلصابــة.
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_ اإلسم: نجاة الشيخ النصيح
فنــاء  فــي  أصابتهــا  الــرأس  فــي  طلقــة  االستشــهاد  ســبب 

كوبــر.. بحــي  منزلهــا 
تاريخ االستشهاد 11 ابريل 2019م. 

_ اإلسم: الكنينة أيوب 
العمــر 95 ســنة.. ســبب االستشــهاد اختنــاق بالبمبــان.. تاريــخ 

االستشــهاد 15 مــارس 2019.

_ اإلسم: آالء األمين الحبيب 
العمر 8 سنوات. السكن السامراب شرق آخر محطة.

استشــهدت إثــر اصابتهــا برصاصــة فــي الــرأس بكبــري القــوات 
المســلحة يــوم 11 ابريــل 2019، بعــد عنــاء طويــل فــي العنايــة 
المكثفــة بمستشــفي امبريــال بالخرطــوم. استشــهدت يــوم 

30 ابريــل 2019م.

_ اإلسم: رنا جون 
االعتصــام  فــض  مجــزرة  فــي  3يونيــو2019  يــوم  استشــهدت 
االستشــهاد  مــكان   .. حبلــي  وكانــت  نــاري  طلــق  بســبب 

كيــر. رويــال  مستشــفي 

_ اإلسم: مناهل هارون 
العمر 15 عاما.. من امدرمان دار السالم نيفاشا.

وجــدت غريقــة فــي مذبحــة 8 رمضــان 13 مايــو.. تــم العثــور عليهــا 
بمشــرحة امدرمــان وعلــي كتفهــا االيمــن أثــر طلــق نــاري.. 
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_ اإلسم: ست النفور أحمد بكار
خريجــة جامعيــة 24 ســنة،  الكــدرو، استشــهدت بطلــق نــاري 

بالــرأس يــوم 17نوفمبــر 2021م فــي مليونيــة بحــري.

_اإلسم: هالة هاشم عبد المجيد
تاريخ الميالد 30 ابريل 2004. 

وجــدت  رمضــان.   9 الموافــق  مايــو   14 االستشــهاد  تاريــخ 
رمضــان.   8 بعــد مذبحــة  غريقــة 

_ اإلسم: اميرة حميدان 
ابريــل2019م.  فــي  العامــة  القيــادة  اعتصــام  مــن  فقــدت 
بعــد   تعذيــب  اثــار  وعليهــا  المشــرحة  فــي  جثتهــا  ووجــدت 

يوليــو2019.  7 يــوم  االعتصــام  فــض  مــن  شــهر 

_ اإلسم: ميادة جون يوسف
العمر 22 سنة من منطقة جنوب الحزام مايو بالخرطوم.. 

تعيــل اســرتها ببيــع الشــاي برفقة اخيهــا.. اصيبت برصاصة 
فــي الصــدر يــوم 30 مايــو 2019.. نقلــت للعيلــدة الميدانيــة 
ليتــم اسعافها..استشــهدت يــوم 31 مايــو هــي وجنينهــا ذي 

الســتة اشــهر.. 

_ اإلسم: فائزة أحمد عثمان 
العمــر 60 ســنة.. استشــهدت بســبب طلــق نــاري فــي مجزرة 
االستشــهاد  مــكان  يونيــو2019..   3 يــوم  االعتصــام  فــض 

مستشــفي الجــودة.
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_ اإلسم: آمال قوس
يونيــو2019   3 يــوم  استشــهدت    

االعتصــام. فــض  مجــزرة  فــي 
وجدت جثتها طافية بالنيل.

_ اإلسم: رماز حاتم العطا
أٌصيبــت يــوم2021/11/13م برصاصــة فــي 
الــرأس مــن قبــل ميليشــيات الجنجويد 

واستشــهدت يــوم 2021/11/14م.

_ اإلسم: هيف النو صابون  
استشــهدت يــوم فــض االعتصــام 

3 يونيــو2019..

_ اإلسم: بدرية اسحق
العمــر 40 عامــًا تقريبــا.. استشــهدت يــوم 6 ابريــل 
زالنجــي  فــي مظاهــرات  الــرأس  فــي  نــاري  بطلــق 
أمــًا  كانــت  دقايــق..   5 معســكر  دارفــور   بوســط 

رضيــع.  لطفــل 

_ اإلسم: نادية اسحق 
ســبب  ســنة..   23 العمــر 
فــي  رصاصــة  االستشــهاد 
االستشــهاد  تاريــخ  الصــدر.. 

2019م.  أبريــل   11

_ اإلسم: قسمة حماد 
استشــهدت يــوم فــض االعتصــام 

3 يونيــو2019..

_ اإلسم: سعاد قرشاب 
استشــهدت يــوم 3 يونيــو2019 

فــي فــض االعتصــام
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شهيداتنا ما ماتن........
S U D A N E S E  R E V O L U T I O N
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رؤاَك أشرعُة اشتياقي
يوما سأبحُر في دمائك نشوًة

حدَّ الغرْق..
يوما سأنثُر في سمائَك أنُجـًما

قمًرا.. شموًسا 
تلتقي خط التماِسَك لوحًة

تتلو تراتيل الشفْق..
انا ياحبيب العمرِ 

ـاِء طفلُة وْجـِدَك الوضَّ
َض الكوُن النديُّ حين تمخَّ

بريق عشقك وائتلْق..
فاحتويني

واسقني ماء الشجوِن
ِم االحساس فيًضا في طبْق..  وقدِّ

بـاَك ألنتهي حتما سأكُبُر في ُر
أنثًى تصارُع فيك أمواج الحنيِن

وتغِسُل األحاَم من طيِن الرَهْق..
يامن رحلَت مودًعا

اني سأبقى في انتظارك ألف عاٍم
لن َأِكـلَّ  ولن أِمـلَّ

ولن يراودني القلْق..
أَو تذكُر الزهر الذي

كنا سوًيا ننتقي أوراقُه
أيحبني؟؟ أتحبني؟؟

فنبيُت يمألنا العبْق..
عشنا ربيًعا في الهوى

والشمُس فوق رؤوسنا
تزهو بأشرعِة الغسْق..

عشناِك ياقصص الغراِم
َل التاريُخ مولدنا مًعا وسجَّ

في لحظٍة جَمَعْت
نداءاِت المشاعرِ والندى

وبراءِة االحساِس حين يجُئ
مغمورا يناوُشُه الشَبـْق..

آٍه من األشواٍق حين يثيرها
َك.. واألرْق.. وعُد اللقى.. ناقوُس ُحـبِّ
آٍه من األشعارِ حين تضجُّ إحساًسا

على ذاك الورْق..
نا شغًفا آٍه من اآلهاِت حين تُلـفُّ

وتصقُل كل ذراِت الرمْق..
ماكنُت أعرُف ماالذي

قد أضَرَم النيراَن في قلٍب حوى 
أنفاَس تـِـيـِهَك.. فاحترْق !
اآلن أدرُك انك المعجوُن

من قوِس التمني
حينما اعتنق الغماُم رؤاك

وانهمَر الودْق..
اآلن اشهُد موكب الوَلـِه الذي

قد فجَّ ساحاِت الجوى
ومضى يـُجـبُّ بنبِض قلبَك ماسبْق..

اآلن أعلُنـَك انصهاري
في محطاِت األماني

في تواريخ القدوِم الى عوالَم لم تزل
ُخ األرجاَء من مقلتيَك ُتـَضـمِّ

ِق واأللْق.. بالزهِو المعتَّ

د.مروة بابكر
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الفرق بين الشعر والباغة
أن تكون مستعدًا لقتل

نفسك
بداًل من أطفالك.

...
أنــا محاصــر فــي صحــراء جــروح رصــاص 

ملتهبــة
وطفل ميت يجر وجهه األسود

المهشم قبالة حافة نومي
الدم من خديه وكتفيه المثقوبة

هو السائل الوحيد ألميال
ومعدتي

تتمخض للطعم المتخيل بينما
ينشق فمي إلى شفتين جافتين

من دون التزام أو سبب
أتعطش لبلل دمه

إذ يغرق في بياض الصحراء
حيث أنا تائه

من دون مجاز أو سحر
أحــاول أن أصنــع القــوة مــن الكراهيــة 

والدمــار
المحتضــر  ابنــي  أشــفي  أن  أحــاول 

ت لقبــا با

عظامــه  ســتبيض  الشــمس  وحدهــا 
أســرع. بشــكل 

...
عشــر  ابــن  علــى  النــار  أطلــق  شــرطي 

كوينــز فــي  ســنين 
وقــف علــى الصبــي بحذائــه البوليســي 

بــدم طفولــي
الصغيــر  أيهــا  »مــت  صــوت:  وقــال 

» للعيــن ا
فهناك أشرطة إلثبات ذلك.

فــي محاكمتــه قــال هــذا الشــرطي فــي 
دفاعــه عــن نفســه

»لــم أالحــظ الحجــم أو اي شــيء آخــر.. 
اللــون«. فقــط 

وهناك أشرطة إلثبات ذلك أيضا.
...

اليوم هذا الرجل األبيض ذو الـ37 سنة
و13 سنة من القهر البوليسي

تم إطاق سراحه
مــن قبــل أحــد عشــر رجــًا أبيــض قالــوا 

إنهــم راضــون
تم تحقيق العدالة

وامرأة سوداء قالت: »لقد أقنعوني«

المــرأة  جســد  ســحبوا  لقــد  تعنــي 
الخاضــع الســوداء 

على الفحم الساخن
ألربعة قرون من قبول الذكور البيض

حتى تخلت عن
أول سلطة حقيقية امتلكتها

وبطنت رحمها باإلسمنت
لتصنع مقبرة ألطفالنا.

...
لم اكن قادرا على لمس الدمار

الذي في داخلي.
ولكن ما لم أتعلم كيف استخدم

الفرق بين الشعر والباغة
فاســدة  ســتصبح  أيضــا  قوتــي  فــإن 

الســام كالعفــن 
بــا طائــل كســلك  عرجــاء  تســقط  أو 

موصــول. غيــر 

 

شعر: أودري لورد*

ترجمة: رافع البرغوثي

* أودري جيرالديــن لــورد )Audre Lorde(  1934 - 1992. كاتبــة وشــاعرة أميركيــة، عرفــت قصائدهــا برفــض 
الظلــم المدنــي واالجتماعــي، والتعاطــف مــع القضايــا المتعلقــة بالحقــوق المدنيــة والفقراء وكبار الســن.
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زغرودتن وقت الحشود اتزاحمت 
هزت قلوب البائدين األكلو هم حق البلد

صحت رويحات األمل الكانو قايلين انطفت
حركن روح المواكب و بي هتافن اتملت

اتقدمن في كل صف زي ناس مهيرة الناضلت
الباسات الجاسرات الروحن أبدا ما انتنت

بالنسبة للبمبان هداك حوا شالت و رجعت
أما الجريح اإلنضرب ليهو داوت وأنقذت

وفي سبيل اإلنتصار ياها وعت و خططت
فقدت عينها مع الوطيس لكن بصيرتها ما انعمت

أماتنا ستات البيوت الشالن الوجع التقيل

دعواتن الصادقات فجر زي الصباح الفج ليل
بيبردن حرق الحشا و يفشن الغبن الغليل

نصروهو سوداننا الحبيب زفوهو بالزين والعديل
حبوبة زي نور الصباح زي كيف و جبنة و جنزبيل

ماليانا بركة و اكتفا بي صاج و كسرة عجين قليل
حنية فاضت و دفقت دمعاتها ضوو شلوخها ديل

هيبه و ثبات حكمة و فهم و قول سديد ما فيهو ميل
حوا حكمت في الشعوب بي عمر نيلنا الطويل

من زمان كانت علم شايلة التقيلة وساندة حيل
ابشري يا عزة وطنا و زغردي يا قوة يا سيفنا السليل

ياها عزة المخلصة ال ليها كان غنا الخليل

رونق عزالدين خضر
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بروفــايل تشكيلي

تاريخ المياد: 1973
الجميلــة  الفنــون  بكالوريــوس   - المؤهــل: 
جامعــة  النحــت  قســم  والتطبيقيــة 

لســودان ا
1997 - دبلــوم الدراســات العليــا الفولكلــور 

.2001
المعارض:

معــرض ليســيدرا ، صوفيــا بلغاريــا. نيروبــي، 
كينيــا )SWAA(. معــرض جماعــي ، أديــس

الثقافــي  المركــز   .)swaa( إثيوبيــا  أبابــا، 
األلمانــي ، الخرطــوم. لغــة األلــوان - بــون ،
ألمانيــا. - متحــف أحمــد شــوقي ، القاهــرة، 
مصــر )ســوا(. قاعــة االوبــرا ، القاهــرة ، مصر
)swaa(. مركــز شــبراين للفنــون ، الخرطــوم. 
 ، الخرطــوم   ، الفرنســي  الثقافــي  المركــز 

الســودان.
المركز البريطاني ، الخرطوم ، السودان.

مشاركة:
الســابعة  الدوليــة  تشانغتشــون  نــدوة 

.2004 الصيــن  فــي  للنحــت 
عضوية:

اتحاد الفنانين التشكيليين السودانيين.
 SWAA الســودانيات  الفنانــات  جمعيــة 

ســكرتير(.  - الثقافــى  )المكتــب 
الفنانيــن  )مجموعــة  مجموعــة   21+

. ) لمييــن لعا ا
amaniart22@gmail.com :بريد إلكتروني

 اماني محمد حسن احمد

46



4747



48

والتقينــا ِبســامية عــادل، ُمديــرة البرامــج فــي 
مبــادرة »أنــَت اللوحــة« وطرحنــا عليهــا عــّدة 

أســئلة عــن المعــرض:
أ. سامية، ما هي مبادرة »أنَت الّلوحة«؟

 »أنــَت اللوحــة« هــي مبــادرة تهــدف لِصقــل 
وتطويــر الموهبــة الفّنيــة للَتشــِكليين الُهواة 

وَتعريفهــم بأساســيات الرســم والتلويــن.
إســتهدفْت المبــادرة ٢٨ ُمشــارِكة وُمشــارِك 
ــّم تقســيمهم  مــن ُهــواة الفــن التشــكيلي، َت
علــى ورشــتين واِحــدة عن أساســيات الرســم 
بإشــراف  التلويــن،  أساســيات  عــن  وُأخــرى 
مــن اأُلســتاذتين هــدى صــاح الديــن و حيــاة 

أحمــد عثمــان.
 ِمن أين جاءت ِفكرة المبادرة؟

ُمخرجــات  مــن  َكُمخــرج  الُمبــادرة  جــاءْت   
عــن  بهــا-  ُمشــارِكًة  -كنــُت  تدريبيــة  ورشــة 
إدارة المشــاريع الثقافّيــة قامــْت بتنظيمهــا 
مؤسســة ›العمــل لألمــل‹ وهــي مؤسســة 
كذلــك  وهــي  الثقافّيــة،  المشــاريع  تدعــم 
وِمــن  اللوحــة«.  »أنــَت  لمشــروع  ل  الُمٌمــوِّ
لِدعِمهــم  الُشــكر  جزيــل  َلهــم  ُأرِســل  ُهنــا 
وَتمويِلهــم للُمبــادرة جنبــًا لجنــب مــع مركــز 
بالفكــرة،  لترِحيبهــم  الثقافــي  ُأمدرمــان 
وفتِحهــم البــاَب علــى ِمصراعيــه لنــا ولغيرنــا 

ولِــُكلِّ مــا هــو شــبابي وفّنــي أيضــًا.
ثينــا عــن المهــارات التــي عملــْت المبــادرة    حدِّ

علــى تمليكها للُمشــاركات والُمشــاركين؟
الفــن  أساســيات  علــى  التدريــب  بجانــب   
التشــكيلي مــن رســم وتلويــن )كيفيــة خلــط 
وأبعــاد  التظليــل  علــى  وتطبيقــات  األلــوان 
مــْت للُمشــاركات والُمشــاركين  اللوحــة(، ُقدِّ
ــة  أيضــًا مــواد عــن الدعــم والُمناصــرة وكيفّي
ــة،  ــا المحلّي ــون لِدعــم القضاي إســتخدام الفن
وهــو  والثقافــة،  للهوّيــة  مدخــل  هــو  الفــن 
أ ِمــن اإلنســان الســوداني وِمــن  جــزء ال يتجــّز

قضايــا الُمجتمــع المحلــّي فــي الســودان.
مــن  جــزءًا  التمويــل  كان  لذلــك،  باإلضافــة 
برامــج الورشــة؛ وبذلــك نطمــُح لتمليكهــم 
التمويــل  علــى  الحصــول  بكيفيــة  المعرِفــة 
لدعــم مشــاريعهم المســتقبلية كتشــكليين 

التســويق ألعمالِهــم. وكيفيــة  ُهــواة، 
 المعرض الختامي.. نِهاية أم ِبداية؟

المشــاركين  المبــادرة  هــذه  إســتصحبْت   
أساســيات  مــن  رحلــة  فــي  والمشــاركات 
لِلوحــة  الوصــول  وحّتــى  والتلويــن  الرســم 
 - بورتريــه  أو  كانفــس  علــى  ســواًء   - فنّيــة 
فنّيــة  أعمــال  إنتــاج  ِمــن  َتمّكنــوا  وبالِفعــل 
ُيمكــن عرضهــا فــي معــارِض محليــة، وفــي 
للمســتوى  ترتقــي  أنهــا  الشــخصي  رأيــي 

كذلــك. العالمــي 
ُعرِضــْت هــذه األعمــال فــي معــرض يحمــل 
ذاْت إســم الُمبــادرة »أنــَت اللوحــة« إســتمّر 

لُمــّدة ٧ أيــام بمركــز ُأمدرمــان الثقافــي.
كلمة أخيرة أ. سامية؟

أتمنــى مــن كل منظمــات المجتمــع المدنــي 
وكل الجهــات المعنيــة أن تدعــم المشــاريع 
إحتياجــات  مــن  واحــدة  ألنهــا  الثقافيــة، 
الَتعبيــر  آليــات  مــن  وواحــدة  الشــباب 

أيضــًا. والُمقاومــة 
تغطيــة  علــى  الحارِســات  أشــكر  وأخيــرًا 
المعــرض ولِدعِمهــنَّ غيــر المنقطــع لقضايا 

النِّســاء.
 كمــا التقينــا بمديــر المركــز غســان البلولــة 
الــذي تحــدث عــن معــرض انــت اللوحــة وعــن 
هــي   »: قائــًا  الفــن(  فــي  )الحــل  مجموعــة 
مجموعــة قمنــا بالمســاعدة فــي تطويرهــا و 
تســجيلها و جــزء منهــا تــدرب فــي الورشــة ، 
و قــد تحمســنا للغايــة عندمــا أتتنــا أ.ســامية 
بمبــادرة )انــت اللوحــة( ف رحبنــا بهــا و فتحنــا 
لهــا أبــواب المركــز و قــد كانــت تجربــة فريــدة 

للغايــة.
فــي الثانــي مــن اغســطس2022م كان اليــوم 
الختامــي و الــذي تضمــن فعاليــات: عــرض 
ــان  ــة ) عــود مــع الفن مســرحي و فقــرة غنائي
وثائقــي قصيــر)10  فيلــم  ثــم  الســر(  ضيــاء 
توزيــع  بعدهــا  الورشــة  فتــرة  عــن  دقائــق( 
الختــام  ثــم  المشــاركين/ات  شــهادات 

الديــن. عــاء   DJ موســيقى 

ــل دوَن توقــف«. I‘m going on هكــذا أســمت التشــكيلية ميــادة 
ِ

»علــى المــرأة أن تُواص
الضــو الشــيخ لوحتهــا التــى شــاركت بهــا فى المعرض التشــكيلى لورشــة »أساســيات 

التشــكيل« والتــى نظمهــا مركــز أمدرمــان الثقافــي بالتعــاون مــع مبــادرة انــت اللوحــة.
علــى  والقــدرة  الطاقــة  تخاطــب  اللوحــة  ان  الحارســات  لمجلــة  ميــادة   وشــرحت 
االســتمرار عنــد النســاء رغــم كل مايعتــرض طريقهــن، كمــا انهــا تقــول عبــر ريشــتها 
ان االحــكام التــى تضــع النســاء فــى قالــب جمالــى محــدد يجــب مقاومتهــا عبــر االيمــان 
العميــق بجمــال روح كل امــرأة و انســان. وأكــدت ان رســالتها لــكل امــرأة اال تهتــم 
بتعليقــات وتقديــر االخريــن لمظهرهــا وقالــت: )لــو عيــون النــاس بتأثــر عليــك غمضــى 
و كملــى (. و اضافــت إختــرت ان أقــول عبــر اللوحــة انــا مســتمرة الحفــز كل فتــاة او 
امــرأة علــى االســتمرار وأقــول لهــن »ال تدعــى عيــون اآلخريــن التــي تعلــق علــى شــعرك 
أو جســمك أو وجهــك تؤثــر عليــك و اســتمرى«. فالفكــرة مــن اللوحــة هــي أنَّ علــى ُكلِّ 
 األعيــن التــي تاُلحُقهــا بالرصــد، وتضــُع 

ِ
يــًة عــن

ِ
ــض عينيهــا ُمتغاض

ِ
 وســّيدة أن تُغم

ٍ
فتــاة

صــره، وزنهــا، وجههــا، علــى المــرأة 
ِ
ــن ق

ِ
ها م

ِ
كيــف يجــب أن تبــدو: طــول َشــعر

ِ
معاييــرًا ل

ــل دوَن توقــف.
ِ

أن تتغاضــى عــن ذلــك وتُواص

معرض )انت اللوحة(
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فــى  القــراءة  لوضــع  محاولــة  فــى 
للمعرفــة،  كمصــدر  االصيــل  موقعهــا 
نقــاش  بجلســات  الحارســات  تقــوم 
الشــغف  بذلــك  للكتاب،مســتعيدة 
الونــس  ومناقشــتها.ضيف  للكتــب 
الروائــي حمــور  كان   كتــاب  حــول  الغنــى 
روايتــه  فــي  المــرأة  صــورة  حــول  زيــادة 
الونــس(  و  القهــر  )حكايــات  الغــرق 
فــي  للنشــر  العيــن  دار  عــن  الصــادرة 
مــن  266 صفحــة  مــن   تتكــون  القاهــرة 

المتوســط. القطــع 
        تقدمــت الحارســة رونــق عــز الديــن 
ملخــص  وقدمــت  الكاتــب  بتعريــف 
تــدور  أحداثهــا   ان  ذكــرت  التــى  لروايتــه 
وتبــدأ  الســتينات  فــى  نيليــة  قــري  فــى  
لغريقــة  الحــى  أهــل  باكتشــاف  الروايــة 
مجهولــة الهويــة ويتوافــد الجميــع للتأكــد 
مــن  النــاس  ويأتــى  الجثــة،  صاحبــة  مــن 
القــرى البعيدة،وفــى هــذه الرحلــة للبحــث 
الروايــة  تطــوف  الغارقــة  هويــة  عــن 
مــن  منهــا  مختلفــة  شــخصيات  علــى 
وتظــل  »فايــت«  اســتعباد  بجــذور  هــى 
محاكمــة  تتــم  اذ  اجتماعيــا  مســتعبدة 
باالنجــاب  ســقطتها  عبــر  ســلوكها 
ــزواج فتعيــش مابيــن  خــارج مؤسســة ال
اســتعبادها ورغبتهــا فــى النجاةبابنتهــا. 
وتكريســا  انــه  اال  للتعليــم  فتدفعهــا 
لاســتعباد يعيــد التاريــخ نفســه فتحبــل 
ابنتهــا خــارج مؤسســة الــزواج. ويضاعــف 
الكاتــب القهــر المختلــط؟! فتمنــع زوجــة 

الدراســة  مواصلــة  مــن  عبيــر  العمــدة 
أمهــا ومثلمــا  بــذات مصيــر  بهــا  لترمــى 
مجهولــة  فتــاة  بغــرق  الروايــة  بــدأت 
تنتهــي بغــرق فتــاة أخــرى لكهــا معروفــة 
هــذا  الهويــة،  مجهولــة  وغيــر  للقــراء 
االحتشــاد بصــور النســاء دفــع بمنتــدى 

الكاتــب. الســتضافة  القــراءة 
    ابتــدر الروائــي حمــور زيــادة بالحديــث عــن 
بطــات  النســائية  الشــخصيات  أبعــاد 
روايتــه الغــرق ، و عــن وضــع النســاء فــي 
مثــل تلــك المجتمعــات و الحقــب الزمنيــة 
التــي تــدور فيهــا أحــداث الروايــة و ذلــك 
إلعتقــاده الشــخصي بــأن واقــع الســودان 
و مازالــت  كبيــر  الحالــي شــكلته بشــكل 
إرتبطــت  التــي  مايــو  حركــة  عليــه  تؤثــر 
بالرئيــس الراحــل جعفــر نميــري مــن ســلم 
تعليمــي و غيــره ، فكانــت أحــداث الروايــة 
تتنــاول حديــث رجــال القريــة عــن اإلنقــاب 
العســكري و الواقــع السياســي حينهــا.

رويــت  بقصــة  تأثــره  عــن  تحــدث  ايضــا 
إمــرأة  كان  إن  دومــا  الغريــق  أن  أمامــه 
فــإن جســده يطفــو مكفيــا« علــى وجهــه 
بعكــس الرجــل و ذلــك لســترة المــرأة ، 
و ظلــت تلــك الفكــرة عالقــة بذهنــه حتــى 

الروايــة. ألحــداث  كتابتــه 
       تحــدث بعدهــا عــن عاقــات القــوى 
فــي روايتــه و عــن نظــام الــرق و قوانينــه 
فــي  ســائدة  مازالــت  التــي  المجتمعيــة 
بشــكلها  ليــس  لكــن  المناطــق  بعــض 

الواضــح. القديــم 
    و أجاب بعدها على أسئلة الحضور عن 
شــخصياته المختلفــة بالروايــة بدايــة مــن 

زوجــة العمــدة )حاجــة الرضيــة( و خادمــة 
نــدو( و شــخصية  بيــت العمــدة )فايــت 
)عبيــر( المثيــرة للجــدل بتركيبتهــا الغريبــة 
و التــي ال شــيء يميزهــا و رغــم ذلــك لهــا 

جاذبيــة و ســحر غريــب.
عــن  الحضــور  مــن  عــدد  تســاءل    
الســلبية التــى أظهرتهــا الروايــة لصــورة 
ذلــك  وتضــاد  الســتينات  فــى  النســاء 
بــه  نالــت  الســتينات كعصــر ذهبــى  مــع 
النســاء الكثيــر مــن حقوقهــن. كمــا اعــاب 
بعــض الحضــور علــى الكاتــب ســوداوية 
روايتــه هــذى بوقــت تحتــاج البــاد فيــه الــى 

األمــل. مــن  الكثيــر 
أدبــى  الروايــة كجنــس  ان  واجــاب حمــور 
وليــس  تقــود  الروايــة  نفســه  يكتــب 
صاحبهــا وانهــا تكتبــه بالمعنــى الحرفــى. 
انــه  الغــاف  صــورة  تفاصيــل  وســرد 
عــن  صحفــى  تقريــر  ضمــن  لحظهــا 
الرائــدة  انهــا  معــرض ولــم يكــن يعــرف 
ــه  أم ســلمة ســعيد وطلــب مــن اصدقائ
داخــل الســودان االســتئذان مــن اســرتها 
ممــا  الروايــة،  بغــاف  صورتهــا  لوضــع 
اختــارت حتــى صــورة  الروايــة  بــان  يشــى 

غافهــا.
و  كبيــرًا  تفاعــًا  المنتــدى  القــى     
حضــورًا مميــزًا مــن الجنســين عاشــقي 
وعاشــقات كتابــات الروائــي حمــور زيــادة 
علــى  أضفــى  جديــدا«  لونــا«  كان  قــد  و 
المنتــدى طابــع التنــوع مــا بيــن السياســي 

األدبــي  و  الثقافــي  و 

منتدى
الحبل السري
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االنثــوى  بالعطــاء  احتفــاء 
ضحايــا  لســنا  الكــون.  لهــذا 
قــوى  الكــون  بــل  البيولوجيــا 
الســرية.  مودتنــا  بحبــال  بنــا. 
للعالــم  له.فلنضــف  ورعايتنــا 
المغيبة.الــوان  انوثتــه  بعــض 
ديمومتــه الخارجة مــن األرحام. 
للنســاء  العالــم  ليتســع 
الفخــورات بمايظنونــه ضعــف 

. جســد

الكاتب الروائي حمور زيادة
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التصــوف  مفهــوم  نبيــن  أن  المقــال  هــذا  فــي  وســنحاول 
مخــل. غيــر  نرجــوه  إيجــاز  فــي  الروحانيــة  وأسســه 

لنبــدأ بالتعريــف بالســلب ونحــدد مــا ليــس مــن التصــوف ممــا 
قــد يلتبــس بــه لــدى البعــض.

المتصــل  الفولكلــوري  اإلســام  ليــس  التصــوف   •
ومزاراتهــم. الصالحيــن  األوليــاء  أضرحــة  فــي  باالحتفــاالت 
• التصــوف ليــس مرادفــًا للزهــد بالمعنــى الــذي انتشــر – فــي 
تاريــخ المســلمين فــي القــرن الثانــي للهجــرة والــذي جســمه، 
فيمــن جســمه، أبــو العتاهيــة. إن الزهــد يقــوم علــى العــزوف 
أمــا  اآلخــرة،  بشــؤون  واالنشــغال  الدنيــا  عــن  المــادي 
التصــوف فهــو يعــد الزهــد شــرطًا الزمــًا ال كافيــًا إذ تنضــاف 

إليــه رؤيــة كاملــة للوجــود تتجــاوز الزهــد وإن تضمنتــه.
هــذا مــن بــاب تعريف التصوف بالســلب. نأتــي اآلن إلى التعريف 
باإليجــاب. ولــن نقــف طويــًا علــى االختافــات اللغويــة حــول 
ــا التصــوف مــن  ــة االشــتقاقية للتصــوف، فســواء اعتبرن الدالل
لبــس الصــوف أو مــن الصفــاء أو مــن الصفــوة، فــإن التصــوف 
الحقيقــة  بطريــق  يعــرف  مخصوصــًا  متميــزًا  طريقــًا  يظــل 
ــزًا عــن الفقــه الــذي هــو طريــق الشــريعة. وال يعنــي هــذا  متمي
أن الطريقيــن متقابــان لكــن يعنــي أنهمــا يشــيران إلــى بعديــن 
مختلفيــن مــن أبعــاد الحيــاة. فالفقــه يهتــم باســتنباط األحــكام 
ــي  ــة التــي تمكــن البشــر مــن التعايــش، والبعــد القانون القانوني

هــو أس الشــريعة. أمــا التصــوف فطريــق روحانــي يقــدم رؤيــة 
وجوديــة عميقــة للعالــم. وال يعنــي هــذا أن التصــوف عرفــان 
أن  علــى  الســلوك.  فــي  أيضــًا  يتجســم  هــو  وإنمــا  فحســب 
ســلوك المتصــوف ال يكــون نتيجــة لالتــزام بالقانــون الخارجــي 

فحســب، وإنمــا يكــون نتيجــة لرؤيتــه العميقــة للوجــود.
فيــه  يتفــق  ممــا  والتوحيــد  التوحيــد،  هــو  التصــوف  أســاس 
المســلمون جميعــًا غيــر أن للتوحيــد لــدى المتصوفــة معنــى 
تعالــى.  إال هللا  موجــود  ال  أنــه  إلــى  يذهبــون  أنهــم  إذ  متميــزًا 
فالتوحيــد بالنســبة إلــى المتصوفــة هــو توحيــد الحــق إياه نفســه 

إذ ال موجــود جوهــرًا إاله.
والناظــر فــي الشــائع مــن كتابــات بعــض علمــاء المســلمين 
اليــوم يتبيــن أنهــم يهاجمــون المتصوفــة ويبالغــون فــي نقدهــم 
إال  موجــود  ال  أنــه  يعتبــر  الــذي  األســاس  هــذا  مــن  انطاقــًا 
هللا تعالــى. ويذهــب بعــض منتقــدي المتصوفــة إلــى أن هــذا 
وفــق  إلقــراره،  شــركًا  يضمــر  التوحيــدي  الصوفــي  األســاس 
تصورهــم، بحلــول هللا تعالــى فــي البشــر، وعــادة مــا يســتندون 
فــي هــذا النقــد إلــى قولــة الحــاج الشــهيرة: »مــا فــي الجبــة إال 

هللا«.
المشــكل فــي هــذا النقــد أنــه لــم يفهــم اللطيفــة التــي يقــوم 
عليهــا التصــوف، وهــي التمييــز بيــن مختلف المســتويات. ولهذا 
الســبب تجــد أهــل الصوفيــة يخشــون مــن انتشــار عرفانهــم 
لــدى العامــة إذ ولــوج التصــوف مبحثــًا أو تجربــة دون تمييــز بيــن 
المســتويات ال يمكــن أن يقــود صاحبــه إال إلــى ســوء الفهــم أو 
إلــى الرفــض واإلعــراض عــن الصوفيــة منهجــًا بــل إلــى تعنيــف 
أهلهــا واضطهادهــم، وهــو مــا تعــرض لــه عــدد ال بــأس بــه مــن 

المتصوفيــن فــي التاريــخ.
التمييــز بيــن المســتويات الــذي نعنــي هــو تمييــز بيــن مســتويين 
أساســيين: مســتوى الظاهــر ومســتوى الباطــن. وقــد يتســاءل 
القــارئ الفطــن: إذا كنــا بــإزاء مســتويين فكيــف يتــاءم ذلــك 

مــع مفهــوم التوحيــد الســابق ذكــره؟
التصــوف.  تعريــف  منطلــق  ســيكون  الوجيــه  الســؤال  هــذا 
التصــوف هــو طريــق روحانيــة قوامهــا التجربــة الخاصــة تــرى 
أن ال موجــود فــي الحــق إال هللا تعالــى وأن ســائر الموجــودات 

مدخـــل 
إلى التصـوف

ألفة يوسف

أصبــح اليــوم مــن المســلم بــه فــي المعــارف الحديثــة 
ووفــق العلــوم اإلنســانية أن اللغــة هي التي تؤســس 
الــذات بتصوراتهــا ورؤاهــا للعالــم. فليــس كل تمثلنا 
ألفــاظ وعبــارات ومصطلحــات  نتــاج  إال  لمــا حولنــا 
بعــض  وجــود  أحيانــًا  نالحظــه  وممــا  نعتمدهــا. 
العبــارات والمصطلحــات التــي وإن شــاعت ودارت 
علــى األلســن فإنهــا تظــل ذات معنــى ضبابــي وغيــر 
واضــح لــدى أغلــب مســتعمليها. وإننــا نذهــب إلــى أن 
مصطلــح »التصــوف« هــو مــن أكثــر المصطلحــات 
دورانــًا علــى ألســنة المســلمين مــع عجــز الكثيريــن 

مــن مســتعمليه علــى تحديــده وتوضيحــه.
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ــم الظاهــر ليــس لهــا وجــود فــي  أي العال
ــى الحــق فــي  ذاتهــا وإنمــا هــي مفتقــرة إل
الحاجــة  باالفتقــار  والمقصــود  وجودهــا. 
إلــى اآلخــر، فــكل موجــود فــي الحيــاة الدنيــا 
هــو فــي عاقــة مــع غيــره، وال وجــود لــه 
فــي ذاتــه. بعبــارة أخــرى، هللا تعالــى هــو 
والعالــم  الباطــن،  وهــو  الحــق  الوجــود 
بمــا فيــه ومــن فيــه يمثــل عالــم األشــكال 
الظاهــر  العالــم  هــذا  أن  علــى  الظاهــر. 
ليــس مســتقًا عــن الحــق إذ ال يمكــن أن 

يوجــد دونــه.
يمكــن أن نقــول فــي تبســيط بيداغوجــي 
أو  الصــور  عالــم  يشــمل  الظاهــر  إن 
األشــكال أي أنــه يشــمل كل مــا يمكــن 
ونبــات  وحيوانــات  أنــاس  مــن  يــدرك  أن 
وانفعــاالت  وأحاســيس  وأفــكار  وجمــاد 
إلــخ. ومــن خصائــص هــذا العالــم الظاهــر 
لتصاريــف  يخضــع  متبــدل  متحــرك  أنــه 
الزمــان فــا يثبــت علــى حــال. علــى أن عالــم 
يوجــد دون  أن  يمكــن  هــذا ال  المــدركات 
عالــم  إن  أي  الجوهريــة،  المدركــة  الــذات 
المــدركات مفتقــر إلــى خالقــه الــذي هــو 
الموجــود الحــق الــذي ال يفتقــر إلــى أحــد. 

وهــذا الحــق هــو الباطــن، ومــن خصائصــه 
لحظــة  فــي  ثابــت  متجســم،  غيــر  أنــه 
األساســية  خاصيتــه  أن  غيــر  األبديــة، 
هــي أنــه ال يمكــن تمثيلــه رمزيــًا، فاللغــة 
فــي  مفتقــر  هــو  لمــا  كيــف  إذ  تخطئــه 
وجــوده إلــى الحــق أن يحيــل علــى الحــق؟ 
يمكــن  ال  تجربــة  التصــوف  كان  لذلــك 
أن تقولهــا اللغــة وإنمــا تشــير فحســب 
»كلمــا  النفــري:  قــال  ولذلــك  إليهــا. 

العبــارة«. ضاقــت  الرؤيــة  اتســعت 
عميــق  وعــي  هــي  التصــوف  تجربــة  إن 
هــو  تعالــى  هللا  بــأن  روحانــي  نفســي– 
بجســده،  فاإلنســان  األوحــد.  الموجــود 
وبــكل مــا يمــر بــه فــي الحيــاة وتصاريفهــا، 
وبــكل ضــروب ســلوكه ينتمــي إلــى العالــم 
الظاهــر أو عالــم الصــور واألشــكال، أمــا 
روح اإلنســان فهــي جوهــره الباطــن الــذي 

بــه يــدرك العالــم الظاهــر.
ومــن هنــا فــإن المتصــوف يكــون زاهــدًا 
واع  ألنــه  الظاهــر  العالــم  أشــكال  فــي 
بأنهــا، بمــا فــي ذلــك شــكله وصورته، مارة 
المتصــوف  أن  يعنــي  ال  وهــذا  وعابــرة. 
عمــًا  األرض  فــي  يضــرب  وال  يفعــل  ال 

أن  األول  أمريــن،  يعنــي  لكنــه  ونشــاطًا، 
لوجــه هللا  يكــون فحســب  العمــل  هــذا 
ــم بالعمــل  ــى، أي إن المتصــوف يهت تعال
فــي ذاتــه ال بنتيجتــه التــي هــي مــن أمــر هللا 
تعالــى وحــده. واألمر الثانــي أن المتصوف 
ــًا لــكل مــا يحــدث لــه ولســواه  يكــون قاب
كل  أن  يعــرف  أنــه  الظاهــر  العالــم  فــي 
مــا يحــدث هــو مــن حكمــة هللا تعالــى فــي 
الكــون. لذلــك تجــد المتصــوف ال يدعــو 
هللا تعالــى حتــى تتحقــق إرادتــه بــل حتــى 
تتحقــق إرادة هللا تعالــى فــي الكــون. وهــو 
مــا عبــر عنــه ابن عربــي بـ«ادعوني أســتجب 
العبــد  فهــو   )60  ،40 )غافــر  لكــم« 

المحــض«.
ولما كانت كل الظواهر فانية وزائلة فإن 
بحكــم  معهــا،  تعامــل  وإن  المتصــوف، 
وجــوده علــى قيــد الحيــاة، يحــاول أن يتذكــر 
دومــا أن هللا تعالــى هــو الموجــود الحــق. 
وبذلــك يكــون المتصــوف فــي الحضــرة 
اإللهيــة دومــا. وفــي هــذا المقــام يمكــن 
أن نفهــم معنــى الذكــر بصفتــه اســتذكارا 
أن  ويمكــن  وآن،  لحظــة  كل  فــي  للحــق 
الشــهيرة:  الحــاج  عبــارة  أيضــا  نفهــم 
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»مــا فــي الجبــة إال هللا«. إن الحــاج ال يعنــي أن األنســان تحــول 
إلــى إلــه، ولكنــه يعنــي أن األنــا البشــرية لــم يعــد لهــا مــن وجــود 

مســتقل عــن خالقهــا.
التوحيــد  علــى  يقــوم  روحانيــا  طريقــا  بصفتــه  التصــوف  إن 
الجوهــري يتقاطــع مــع كثيــر مــن التقاليــد الروحانيــة القديمــة 
للديانــات  أن  كمــا  واألدفيتافيدانتــا،  التاويــة  شــأن  والحديثــة 
الكتابيــة األخــرى فروعهــا الباطنيــة. فنجــد ضربــا مــن العرفــان 
الصوفــي الباطنــي يعــرف بالميستيســيزم لــدى المســيحيين 

اليهــود. لــدى  وبالكابــال 
ولــكل مــن هــذه التقاليــد الروحانيــة أســاليب وطــرق تبلــغ بهــا 
الحقيقــة. وكــذا الشــأن بالنســبة إلــى المتصوفــة المســلمين 
الذيــن يعمــد أغلبهــم إلــى طريــق تدريجيــة نحــو المعرفــة يكــون 
فيهــا طالــب المعرفــة فــي البــدء مريــدا يتلقــى المعرفــة علــى يــد 
شــيخ، ويترقــى المراتــب والمقامــات أو األحــوال إلــى آخــر درجــات 

الســلم العرفانيــة.
علــى أن تجربــة التصــوف تظــل أيضــا مفتوحــة لــكل مــن أراد أن 
يغــوص فــي كتــب الروحانيــات اإلســامية القديمــة والحديثــة 
شــوقا إلــى هللا تعالــى. ومــن جهــة أخــرى، فــإن الفكــر الصوفــي 
ومعنــاه  الوجــود  حــول  عميقــة  فلســفية  أجوبــة  يقــدم  الــذي 
قــراءة  إلــى  االعتبــار  تعيــد  التــي  الســبل  مــن  يكــون  أن  يمكــن 
أخــرى لإلســام تــم تهميشــها عبــر التاريــخ. لقــد كتبــت مــرات 
كثيــرة أن مــن مشــاكل المســلمين اليــوم أن الفقهــاء انتصــروا 
الجماعــي  المخيــال  فــي  التأثيــر  حيــث  مــن  المتصوفــة  علــى 
الشــعائرية  الشــكلية  األبعــاد  طغــت  وبذلــك  للمســلمين. 
للديــن علــى أبعــاده الروحانيــة العميقــة. وإنــي أعتقــد أن االنفتــاح 
علــى الفكــر الصوفــي يمكــن أن يكــون منطلقــا إلعــادة االعتبــار 

لعنصريــن جوهرييــن مــن اإلســام همــا قبــول اآلخــر مــن جهــة 
وتحقيــق اإلطيقــا مــن جهــة أخــرى. ذلــك أن المتصــوف، كمــا 
أســلفنا، يقبــل عالــم األشــكال الظاهــر فــي اختافــه بوصفــه مــن 
إرادة هللا تعالــى فــي الكــون. ومــن هــذا المنظــور نفهــم قــول 

ابــن عربــي فــي ترجمــان األشــواق:
»لقــد كنــت قبــل اليــوم أنكــر صاحبــي.... إذا لــم يكــن دينــي إلــى 

دينــه دانــي
لقد صار قلبي قابا كل صورة .... فمرعى لغزالن ودير لرهبان

وبيت ألوثان وكعبة طائف ..... وألواح توراة ومصحف قرآن
أدين بدين الحب أنى توجهت ..... ركائبه فالحب ديني وإيماني«

إن هــذا القبــول لآلخــر صنــو التســامح والتعايــش وهــو مــا يفتقر 
إليــه التمثــل الشــائع لإلســام فــي ظــل اإلرهاب ورفــض اآلخر.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن التصــوف باعتبــاره مــرورًا مــن القشــر 
ــى اللــب، يمكــن المســلم مــن تجــاوز البعــد الشــعائري، علــى  إل
أهميتــه، لينفــذ إلــى البعــد األخاقــي العميــق. فيكــون تجســيما 
ــه الصــاة والســام: »إنمــا بعثــت ألتمــم  لحديــث الرســول علي
إلــى  الحاجــة  أشــد  فــي  اليــوم  واإلســام  األخــاق«.  مــكارم 
اســترجاع هــذا البعــد اإلطيقــي العميــق فــي زمــن أصبــح فيــه 
لجوهــر  غيــاب  فــي  الشــكلية  الممارســات  إلــى  أقــرب  التديــن 

المحبــة والخيــر والســام وســائر القيــم اإلنســانية.
لقــد اســلفنا أن الفقــه قــد انتصــر – علــى التصــوف فــي تاريــخ 
المســلمين، ونتــج عــن ذلــك عصــور االنحطــاط وإغــاق بــاب 
الحضــاري  التخلــف  إلــى  وصــوال  األخــاق  وضمــور  االجتهــاد 
والتكنولوجــي واإلرهــاب باســم اإلســام. فهــا أعدنــا االعتبــار 
األبعــاد  تحقيــق  ســبل  أحــد  يكــون  عســاه  الصوفــي  للبعــد 

لإلســام؟ العميقــة  الروحانيــة 

52



535353



54

الحارســات  بــدار  صيفيــة  عصريــة  فــى 
تجمعــت  ســبتمبر2022،  مــن  الثامــن  يــوم 
لمناقشــة  الحارســات  وضيــوف  عضــوات 
للكاتبــة  والنســوية  الصوفيــة  كتــاب 
 Diving Deep( االمريكيــة  كارول بــي كريســت
 &Surfacing..Women Writes on Spiritual
محمــود  مصطفــى  ترجمــه  الــذي   )Quest
للعربيــة  بـــ )الصوفيــة النســوية.. الغــوص 
عميقــًا والصعــود إلــى الســطح( ـــوصدر عــن 
دار آفــاق بالقاهــرة ـ قدمــت للكتــاب الروائيــة 
ســحر  النســوية  والناشــطة  واالكاديميــة 
الحارســات  علــى  واســتعرضته  الموجــي. 

هللا. حســب  هاديــة  أ.  وجمهورهــن 
بعــد ان قامــت الحارســات بتقليدهــن الثابــت 
الشــهداء ونشــيد  حــداد الرواح  مــن وقفــة 
مــع  روحانــي  بإنشــاد  المنتــدى  بــدأ  العلــم، 
الترحيــب  وبعــد  حامــد  شــويدن   : الحارســة 
حســب  أ.هاديــة  تحدثــت  الكبيــر  بالحضــور 
المنطقــة  ونســاء  الجــارات  وحيــت  هللا  
المشــاركات بحلقــة النقــاش، وذكــرت انهــا 
أفــكاره  للكتــاب  فــى إســتعراضها  ســتقدم 

األساســية.
الــروح  ســؤال  الكتــاب  ان  واضافــت 

فــي  بقــراءات  يتعلــق  فهــو   ، والعاطفــة 
نصــوص لروائيــات وشــاعرات , كمــا تطرقــت 
لتعريــف التصــوف و الــذي بحســب الكاتبــة 
ــراق وجــود إلهــي للمــادي و المحســوس  إخت
وراء  لمــا  اإلنتقــال  تســتطيع  أنــك  بحيــث 
المــادي و المحســوس إلى حيــث الروحانيات. 
التــى  الروحيــة  النســاء  رحلــة  انــه  واضافــت 
الروحيــة  تتماهــى مــع كل األديــان والطــرق 
بــكل اختافاتهــا. يركــز الكتــاب علــى تجليــات 
هــذه الصوفيــة فــى حكــى النســاء لقصصهن 
عــن  الكاتبــة  تحدثــت  كمــا  كتابتهــن،  او 
»الخبــرات الغامضــة فــى الطبيعــة »ومــدى 
»الصوفيــة  وأســمتها  بهــا  النســاء  ارتبــاط 
األعلــى« والتــى هــى بمثابــة رحلــة تنطلــق مــن 
الظــروف الواقعيــة لحياتنــا، ولــم تجــد تضــاد 
بينهــا وبيــن »الرؤيــة الثاقبــة« أو »اليقظــة« 
تحدثــت  كمــا  الكاســيكيين،  للمتصوفيــن 
واالجتماعــى  الروحــى  النســاء  ســعى  عــن 

بينهمــا. الوثيــق  واالرتبــاط 
   تــرى الكاتبــة ان شــعور النســاء »بالعــدم« 
داخــل  عميــق  بشــكل  يغصــن  يجعلهــن 
لهــن  يســمح  الوقــت  ذات  وفــى  ذواتهــن 
بتحويــل هــذه المشــاعر الــى بصيــرة نافــذة، 
وتــرى ان خبــرة العــدم هــذى هــى نتــاج مباشــر 
تعيشــه  الــذى  العميــق  النفســى  للفــراغ 
للــروح  المشــوهة  التربيــة  مــن  النســاء 
الفتيــات  ان  اذ  عليهــا،  تربيتهــن  يتــم  التــى 
الصغيــرات يكبــرن وهــن يشــعرن برغبــة فــى 
انــكار الــذات متواصلــة ليتماهيــن مــع األدوار 
يكرهــن  يجعلهــن  ممــا  لهــن  المطروحــه 

ذواتهــن بشــكل مــا، كمــا انهــن يتنازعــن بيــن 
ــى تقدمهــا  ــة الت االستســام لصــورة الضحي
لهــن الثقافــة وفــى ذات الوقــت يرغبــن فــى 
تأكيــد وجودهــن بغيــر الصــور الســلبية التــى 
الفكــرة  ان  تجــد  كمــا  لهــا،  تلقينهــن  يتــم 
الصوفيــة الملهمــة التــى تقــول »اذا رغبــت 
فــى كل شــىء ازهــد فــى كل شــىء« فكــرة 
تتوافــق والنســاء اذ ان تدريبهــن المتواصــل 
علــى االيثــار يقــوى لديهــن الشــعور بالزهــد، 
الحيــاة  فــى  تقدمــن  كلمــا  النســاء  ان  كمــا 
دونيــة  مــدى  اوضــح  بشــكل  يستشــعرن 
وضعهــن ممــا يجعلهــن يغصــن أكثــر فــى 
درجــات  اول  هــو  والــذى  بالعــدم،  الشــعور 
بالعــدم  الشــعور  ان  اذ  الروحــى،  الترقــى 
بالهشاشــة  الصريــح  واالعتــراف  يترافــق 
مهمــا  وجهلنــا  كبشــر  وفنائنــا  والضعــف 

ادعينــا مــن علــم.
منــذ  تبــدأ  النســاء  لــدى  العــدم  خبــرة  ان    
الميــاد وتســتمر خــال حيواتهــن، ففــى ســن 
مبكــرة جــدًا تتأكــد البنــت بــان مايعنيــه »انهــا 
أنثــى« يترافــق وحــق اخوتهــا الذكــور باللعــب 
خارجــًا، وبمشــاركة األب لهــم فــى لعــب لكــرة 
لــو  حتــى  انهــا  أتثــى  كونهــا  ويعنــى  القــدم، 
حصلــت علــى اعلــى الدرجــات فــان مهنتهــا 
بهــا  يحظــى  التــى  باألهميــة  تحظــى  لــن 
الولــد والــذى قــد تكــون درجاتــه متوســطة، 
وكونهــا أنثــى يعنــى انهــا ليســت مهمــة إال 
فــى عاقتهــا مــع الرجــال. وتكبــر الفتــاة وهــى 
تشــعر بعــدم قبولهــا ووجــود خطــًا مــا بهــا. 
وهكــذا تتعلــم النســاء الشــك فــى قيمتهــن 

كتاب فى يد البنات

الغوص صعودا
قراءة في كتاب الصوفية و 

النسوية للكاتبة 
كارول بي كريست
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وأفكارهــن ومشــاعرهن وابداعهــن، ويســلمن بــان كل مايقمــن بــه 
دون معنــى.. ويتعــزز لديهــن فــى المقابــل الشــعور بتقديــر كل مــا 
يقــوم بــه الرجــال بصــورة أعلــى، ويختصــرن قيمتهــن فــى قدرتهن على  
تغذيــة إبــداع الرجــال وإلهامهــم وليســت فــى التعبيــر عــن أنفســهن. 
 ان مشــاعر المــرأة بالعــدم تلخصهــا عاقتهــا بجســدها اذ تتعلــم 
ان حــب الرجــال لهــا مرتبــط بجمالهــا ومــع ذلــك فهــي ال تســتطيع 
مطلقــًا التأكــد مــن هــذا الجمــال – والــذى هــو كل قيمتهــا- بشــكل 
نهائــى، اذ تلمــس التذبــذب وعــدم التأكــد مــن الجميــع ابتــداًء مــن األم 
وحتــى وســائل األعــام التــى تخبــر المــرأة بشــكل متكــرر بانهــا ليســت 
جميلــة بطبيعتهــا وانهــا دون اســتخدام  ذاك الكريــم اوتلــك الصبغــة 
او دون التخلــص مــن الســمنة لــن تكــون مقبولــة لــدى الرجــال فتجنــد 
وقتهــا للعنايــة بشــكلها ومشــيتها ووقفتهــا ســعيًا لنيــل القبــول 
النهــا بطبيعتهــا غيــر مقبولــة، هــذا الموقــف النفســى المدمــر للــذات 
رغــم مــا يبــدو فيــه مــن ظــام اال انــه يفتــح الــذات علــى شــعور دائــم 
بالقلــق والشــك الــذى يــؤدى فــى كثيــر مــن الحــاالت الــى القــدرة علــى 
االســتبصار. ان االدراك الحســى المكثــف للعــدم الــذى تشــعر بــه 
النســاء يعطيهــن القــدرة علــى االدراك والبصيــرة ليفهمــن بشــكل 
اكثــر نفــاذا المــوت والدمــار والقــوى التــى تعمــل فــى عالــم الرجــال، بــل 
فــى العوالــم األكبــر للطبيعــة والمجتمــع، وحتــى عندمــا ال يســتطعن 
بينهــن  باالرتبــاط  يشــعرن  فانهــن  كامــل  بشــكل  يوضحنهــا  ان 

كضحايــا وبيــن اســتغال الفقــراء، مثــًا.
غالبــًا مــا تكــون لخبــرة العــدم ســمات مختلفــة عنــد النســاء عــن 
الرجــال. فالرجــال اليفكــرون فــى انفســهم علــى انهــم عديمــو القيمــة، 
لذلــك غالبــا مــا تأتــى خبــرة العــدم للرجــال بعــد ان يكونــوا قــد حققــوا 
ضمــن  مكانهــم  واتخــذوا  الذكوريــة،  القــوة  عالــم  فــى  مكانتهــم 
التسلســل الســلطوى التقليــدى الــذى يدعــم ســيطرة الرجــال فــى 
األســرة والمجتمــع. وبعــد أن يحقــق الرجــال القــوة واالحتــرام ربمــا 
العظمــى، ويجــد  بالقــوى  الخاصــة  الخبــرة  الــى معايشــة  يجنحــون 
الرجــال صعوبــة بالغــة ومشــقة فــى ان يتركــوا القــوى التقليديــة وان 
يتخلــوا عــن ارضــاء األنــا ليمنحــوا أنفســهم الفرصــة لاتحــاد مــع قــوى 
الوجــود. لكــن النســاء علــى العكــس مــن ذلــك يعشــن فــى عالــم 
النســاء  العالــم علــى  تنكــر معظــم ثقافــة  معــروف ومحــدد حيــث 
الوصــول الــى القــوة. لذلــك ليــس لــدى النســاء مــا يتخليــن عنــه فهــن 
مفتقــرات للقــوة وللــذات، لذلــك ربمــا يكــون مــن األســهل عليهــن 

التبصــر الصوفــى.
كمــا تناقــش الكاتبــة ايضــًا مفهــوم »اليقظــة« الصوفيــة وارتبــاط 
النســاء بهــا اذ تــرى ان اليقظــة هــى القــدرة علــى ان نــرى ونعــرف 
وهــى قــدرة موجــودة بالنفــس تتحقــق بماحظــة ماهــو موجــود فعــًا، 
وهــى تحتــاج لتحــول فــى طريقــة التفكيــر لكــى يتــم التخلــي عــن القــوى 
الدنيويــة التقليديــة التــى تــدور حــول األنــا، والثقــة بــان القــوة الحقيقيــة 
تكمــن فــى التوحــد مــع قــوى الوجــود أو الكينونــة. وتــرى ان النســاء 
ــر  ــة فــى ذلــك اذ اليقظــة لديهــن ال تنطــوى علــى كثي ال يجــدن صعوب
تخلــي عــن القــوى، لذلــك اليقظــة لديهــن هــى عــودة الــى النفــس أكثــر 
مــن كونهــا تخلــي عنهــا. وتــرى ان نمــط التطــور النفســى للنســاء 
أول  ان  اذ  الرجــال،  مــن  أكثــر  صوفيــة  خبــرات  يحققــن  يجعلهــن 

الخبــرات التــى تتعلمهــا الطفلــة هــى خبــرة التعــرف علــى أمهــا، حيــث 
ال تكــون الطفلــة مدركــة للحــدود بيــن نفســها واآلخريــن، ويتــم ادراك 
ذلــك عبــر خبــرة االنفصــال التــى لــدى األوالد تنمــى الشــعور بالــذات اذ 
يعــرف الطفــل مــن وقــت مبكــر انــه مختلــف عــن أمــه، ويبنــى عاقتــه 
مــع العالــم الخارجــى بشــعور مرتفــع باألنــا ويتصــل بــه فــى اطــار هــذه 
الفــروق، امــا البنــت فتظــل تحتفــظ بشــعور التطابــق مــع أمهــا  ممــا 
يجعــل حــدود  األنــا لديهــا ضعيفــة وتلــج عاقتهــا مــع العالــم فــى 
ضــوء التماثــل وليــس االحتــاف، ممــا يجعــل الرجال لديهم احســاس 
والمشــاركة  واالندمــاج  االنفتــاح  علــى  اقــل  وقــدرة  بالــذات  قــوى 
العاطفيــة والوجدانيــة، وأقــل قــدرة علــى وضــع انفســهم فــى مــكان 
اآلخريــن او النظــر الــى المخلوقــات األخــرى باعتبارهــا مثــل أنفســهم 
ممــا يجعلهــم أقــل قــدرة علــى االنفتــاح علــى الخبــرات الصوفيــة، علــى 
عكــس النســاء  المندمجــات والمشــاركات عاطفيــًا والاتــى تتحقــق 

لهــن ممارســة أعلــى الخبــرات الصوفيــة الغامضــة.
الروحــى  الســعى  بيــن  بالدمــج  يبــدأ  النســاء  واقــع  فــى  التغييــر    
واالجتماعــى، ليتحقــق االســتبصار الروحــى فــى الواقــع االجتماعــى، 
كمــا ان الخبــرة الروحيــة للنســاء تعــزز لديهــن الشــعور بقواهــن فــى 
الوجــود ممــا يمدهــن بالطاقــة للتغييــر فــى ثقافــة المجتمــع لخلــق 
لــم  التــى  االجتماعيــة  والمؤسســات  الشــخصية  للعاقــات  بدائــل 
تعتــرف بقيمــة النســاء، ممــا ســيجعلهن شــغوفات بخلــق عالــم 

جديــد.
     وتحدثــت أ.هاديــة عــن ان هنــاك ثقافــة ســائدة تضــع الجســد 
و الــروح فــي خانتيــن مختلفتيــن ، و النســاء دومــا فــي تقديــر هــذه 
الثقافــة يوضعــن فــي خانــة الجســد ال الــروح ، لذلــك يجــب ان تســعي 

النســاء للدفــاع عــن حقيقــة وجــود كليــة توحــد هاتيــن الثنائيتيــن.
ظــل  النســاء  حيــاة  فــي  روحانــي  هــو  فيمــا  البحــث  ان  وذكــرت   
مغلقــًا علــى النســاء لحــدود كبيــرة بدليــل أن النســاء المتصوفــات 
محــدودات و معرفتنــا بهــن قليلــة بســبب التغبيــش علــى ســيرتهن 

الثقافــة الســائدة. ألن اإلنخــراط فــي الوعــي بهــن يصطــدم مــع 
 وتناولــت قليــل مــن المــروي عــن النســاء المتصوفــات فــى ثقافتنــا 
ــاء فــي ملهــى يخصهــا حتــى  ــدأت بالغن ــة التــي ب ــال رابعــة العدوي أمث
رأت فــي المنــام مــن يطلــب منهــا أن تكــرس صوتهــا لدينهــا و ربهــا 
، عقــب ذلــك صــارت زاهــدة و متقشــفة. وتناولــت قصــة فاطمــة 
النيســابورية أحــد أعــام التصــوف فــي خراســان و حــدث أن أهــدت 
هديــة إلــى عبدالرحمــن الفارســي علــى إفتــراض أن التهــادى جــزء مــن 
المحبــة ،إال أنــه رد لهــا الهديــة ، و عنــد ســؤالها لــه عــن الســبب قــال 
: ألنــك إمــرأة. فقالــت لــه: الصوفــي الحقيقــي ال ينظــر بعيــن اإلعتبــار 
إلــى األســباب الثانويــة فــي هــذه الحيــاة لكــن ينظــر إلــى العاطــي للــكل 

و المتعالــي عــن الجميــع هللا عــز و جــل.
مــع  النقــاش  و  فــرص لألســئلة  الكتــاب فتحــت  إســتعراض  بعــد 
الحضــور الــذي تنــاول أهميــة تربيــة الطفــل لتوعيتــه بشــكل أفضــل 
فيمــا يخــص النســاء كمــا تنــاول النقــاش األبعــاد الروحانيــة للوجــود 

االنســاني والنســوي خاصــة.
كانــت هنــاك جلســة )مديــح و   ، القاعــة  الحضــور مــن  خــروج  بعــد 

الحاضــرات. مــن  كبيــرًا  تفاعــًا  القــت  بالخــارج  إنشــاد( 
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 وتعود أسباب اختيارنا برامج اإلفتاء موضوعا للدرس إلى:

تهافــت النــاس علــى هــذه النوعّيــة مــن البرامــج وشــّدة تأثــر أغلبهــم 
الــرأي  باتــوا مشــاركين فــي صنــع  الذيــن  بشــيوخ اإلفتــاء والدعــاة 
تبــاع  صــارت  كتبهــم  أّن  حّتــى  اآلراء   ســبر  مراكــز  باعتــراف  العــام 
وتكــرارا  مــرارا  إذاعتهــا  ويعــاد  اإلّبــان  فــي  تســّجل  ومحاضراتهــم 
االلكترونيــة  الدعــاة   اإلقبــال علــى مواقــع  إّن  بــل  بلــدان  عــّدة  فــي 
ومدّوناتهــم صــار شــديدا. الــكّل يلتهــم مــا جــاء فيهــا مــن مواعــظ 
ودروس التهامــا حّتــى صرنــا نتحــّدث عــن ظاهــرة ›نهــم‹ المشــاهد 
المفتــون بالبرامــج الدينّيــة ))Télévore وإدمانــه علــى برامــج اإلفتــاء. 
وهكــذا أصبحــت هــذه النوعّيــة مــن البرامــج تتمّتــع بقــدرة فعلّيــة علــى 

التأثيــر فــي الجماهيــر.
 كثــرة صــدور فتــاوى الشــيوخ والدعــاة وخاّصــة شــيوخ الوهابيــة فــي 
الســنوات األخيــرة، ]1]وأكثرهــا يتعّلــق بالمــرأة كتحريــم اســتعمال 
اســتخدام  وتحريــم  بكاميــرا،  المــزّود  المحمــول  التليفــون  المــرأة 
المــرأة لإلنترنــت بــدون محــرم وتحريــم جمــع شــعر الــرأس إلــى فــوق 
أو جمعــه إلــى الخلــف... وهــذه الفتــاوى وغيرهــا تكشــف النقــاب عــن 

]1]  انظر/ي مقال ،عبد العزيز العلي، المرأة وثالوث التحريم ، العربية نت ، -بتاريخ  2008/11/18
]2]  نذكــر علــى ســبيل المثــال برنامــج ›فتــاوى علــى المباشــر‹ فــي قنــاة النيــل الثقافيــة .، برنامــج ›فاســألوا أهــل الذكــر« فــي القنــاة األردنيــة .، برنامــج ›صبايــا ›  و برنامــج »المســلمون يتســاءلون« فــي 

.MBC برنامــج »فتــاوى القــرآن« فــي قنــاة الفجــر.، برنامــج »الجــواب الكافــي« فــي قنــاة المجــد.، برنامــج اإلفتــاء فــي قنــاة ،.Dream قنــاة المحــور.، برنامــج »عــّم يتســاءلون« فــي قنــاة

الصــدام بيــن الذهنّيــة األصوليــة الدينّيــة والحداثــة.
مــا الحظنــاه مــن تضــارب بيــن هــذه الفتــوى وتلــك هــو أمــر حّفزنــا علــى 
البحــث عــن العوامــل المؤديــة إلــى ظهــور مثــل هــذه الفتــاوى والنظــر 

فــي المرجعيــات التــي تتحّكــم فــي عمليــة إنتاجهــا.

ــار دراســة عّينــات مــن برامــج اإلفتــاء  ــا نخت ــا العوامــل التــي جعلتن أّم
المعروضــة فــي الفضائيــات العربيــة،]2] وخاّصــة تلــك التــي يطلــق 
و«الكوثــر«  و«الرســالة«  اقــرأ«  قنــاة«  مثــل  ›إســامية‹  عليهــا 
و«المجــد« و«األنــوار« و«الفجــر« و«العفاســي« و«النجــاح »و‹الناس‹ 

و‹البــدر‹ و‹كربــاء‹ و‹الزهــراء‹  وغيرهــا فتتمّثــل فــي اآلتــي:

- مــا الحظنــاه مــن  تأّخــر البحــث العربــي فــي مجــال ›الديــن واإلعــام‹ ، 
وهــو أمــر يســتدعي مــن المنشــغلين بالشــأن الدينــي وعلــم االجتمــاع 
وعلــم التحليــل النفســي وغيرهــم االنكبــاب علــى تحليــل هــذه النوعّيــة 

مــن الدراســات واإلفــادة مــن مناظيــر معرفّيــة جديــدة.

-إدراكنــا للتحــّول الــذي طــرأ علــى مؤسســة اإلفتــاء ووظائفهــا. فلئــن 

دراسات وبحوث

مشاغل النساء ومشاغل الرجال
من خالل نماذج من الفتاوى المقّدمة 

في الفضائيات ومواقع االنترنت

ينظــر إلــى هــذا العصــر علــى أنّــه عصــر ثــورة المعلومــات وســيادة ثقافــة الصــورة. فقــد أحدثــت تقنيــات 
ــة فــي البــّث الفضائــي واإلنترنــت الكثيــر مــن التغيــرات علــى المســتوى االجتماعــّي  المعلومــات المتمثّل
المجتمعــات  علــى  طرحــت  عالميــة«  »ظاهــرة  إلــى  وتحّولــت  واإلعالمــّي،  واالقتصــادّي  والسياســّي 

المعاصــرة مجموعــة مــن األســئلة وفرضــت عليهــا مواجهــة تحديــات جديــدة.
 ونظــرا إلــى كوننــا نمــّر بمرحلــة تاريخّيــة تغّيــرت معهــا كّل أنســاق الثقافــة وبناهــا مــن حيــث اإلرســال 
واالســتقبال والقــراءة والفهــم والتفاعــل والتفكيــك فقــد ارتأينــا أن نولــي الفضائيــات ومواقــع شــبكة 
االنترنــت العربيــة اهتمامنــا واخترنــا  اســتقراء عــدد مــن برامــج اإلفتــاء المعروضــة فــي الفضائيــات، 
وعلــى بعــض مواقــع شــبكة االنترنــت واتّخذناهــا مطّيــة لتحديــد جملــة مــن القضايــا المطروحــة اليــوم 

علــى الضميــر اإلســالمي.
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كانــت الفتــوى قديمــا معّبــرة فــي الغالــب ،عــن 
اإلفتــاء  برامــج  فــإّن  ملــزم  غيــر  فــردّي  اجتهــاد 
ذلــك  المأسســة  منحــى  نحــت  المعاصــرة 
التجانــس  مــن  مقــدار  تحقيــق  حاولــت  أّنهــا 
اهتمــام  علــى  تســتحوذ  أن  واســتطاعت 
أّنهــا  الــرأي العــاّم مثبتــة بذلــك  بــل  المتلّقيــن، 
عــن  وزحزحتــه  القانــون  منافســة  علــى  قــادرة 
مكانــه لتتحــّول فــي اعتقــاد بعضهــم، إلــى مرجــع 

أساســّي.

تملكهــا  باتــت  التــي  الســلطة  إلــى  انتباهنــا   -
وشــّدة  جهــة،  مــن  الفضائيــة  القنــوات  بعــض 
تأثيــر الثقافــة البصريــة فــي ردود فعــل النــاس، 
وخاّصــة األجيــال الجديــدة وتوّجهاتهــم الثقافيــة، 
ــة. فقــد حضــر الخطــاب الشــفوّي  مــن جهــة ثاني
باعتبــاره مصــدرا للمعرفــة ليزاحــم الكتــاب ويحــّد 
الحاجــز  لتخلخــل  الصــورة  أهمّيتــه وجــاءت  مــن 
الثقافــي الــذي كان يفصــل النــاس عــن بعضهــم 
الطبقــي  التمييــز  تفّشــي  مــن  ولتحــّد  البعــض 
تعــد  فلــم  االجتماعــّي.  الفئــات  مختلــف  بيــن 
البرامــج نتيجــة ذلــك حكــرا علــى النخــب التــي توّجــه 
المتعّلميــن  المتلّقيــن  مــن  فئــة  إلــى  رســائلها 
بلغــة منّمقــة، بــل صــار المشــاهد، بقطــع النظــر 
عملّيــة  فــي  مشــاركا   ، الثقافــّي  مســتواه  عــن 
إنتــاج البرامــج وتوجيههــا وفــق حاجاتــه ورغباتــه 
المســلم/ة  تخّطــى  وذوقــه ومصالحــه. وهكــذا 
فــي  يجــد،  يعــد  ولــم  الصمــت  حاجــز  المعاصــر 
الغالــب، حرجــا فــي عــرض مشــاكله واإلفصــاح 
عــن مخاوفــه والبــوح بهواماتــه وأحامــه. كمــا أّنــه 
بــات مشــدودا إلــى خطــاب يحــّرك مشــاعره ويثيــر 
أحاسيســه ، معرضــا عــن أي خطــاب ›عقانــّي‹. 

لــم  أّننــا  إلــى  وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا الصــدد، 
فــي  المقّدمــة  اإلفتــاء  برامــج  بدراســة  نكتــف 
نمــاذج  اســتقراء  إلــى  عمدنــا  بــل  الفضائيــات 
مواقــع  بمختلــف  المنشــورة  الفتــاوى  مــن 
ــة وذلــك بعــد أن  شــبكة األنترنــت باللغــة العربي
مباشــرة  المطروحــة  األســئلة  أّن  إلــى  تفّطنــا 
علــى الهــواء قــد تختلــف عــن تلــك التــي توّجــه 
أّن  إلــى  ونذهــب  اإللكترونيــة.  الرســائل  عبــر 
جمهــور  بالضــرورة  ليــس  االنترنــت  جمهــور 
التعليمــي  المســتوى  حيــث  مــن  الفضائيــات 
والمســتوى الثقافــي والقــدرة علــى التعبيــر عــن 
المشــاغل التــي تضجــر راحــة  الفــرد رجــا، كان أو 
ــر  امــرأة.  ويمكــن القــول إّن فضــاء االنترنــت وّف
للمســلم/ة المعاصــر فرصــة أكبــر ليتحّلــل مــن 
بعــض القيــود التــي تأســره وليميــط اللثــام عــن 

يعيشــها.  التــي  األزمــات 
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ونظــرا إلــى  أّن معالجتنــا لهــذا الموضــوع مندرجــة ضمــن حقليــن 
واإلعــام،  الديــن  األخيــرة:  الســنوات  فــي  بهمــا  نهتــّم  معرفييــن 
فإّننــا  الجندريــة‹  الدراســات‹  حقــل  عــن  فضــا  واإلعــام  والمــرأة 
ســنرّكز عملنــا علــى تقّصــي نوعّيــة األســئلة التــي تشــغل المســتفتين 
ُمتســائلين: هــل تختلــف المشــاغل حســب ›الجنــدر‹ ؟]3] وكيــف تبــدو 
صــورة المجتمعــات العربيــة المعاصــرة مــن خــال برامــج اإلفتــاء فــي 

صنفيــن مــن وســائل اإلعــام: الفضائيــات واالنترنــت ؟ 
االنترنــت  أو مواقــع  الفضائيــات  فــي  اإلفتــاء  برامــج  فــي  وبالتأّمــل 
نــدرك أّن قســما مــن األســئلة المطروحــة يعّبــر عــن مشــاغل عاّمــة 
تثيــر انتبــاه المــرء وتســيطر علــى تفكيــره بقطــع النظــر عــن جنســه. 

ويمكــن تقســيم هــذه المشــاغل علــى النحــو اآلتــي:

1- المشاغل المشتركة

وتتمّثل في:
أفعــال  فــي  الشــرع  حكــم  أو  العقيــدة  عــن مســائل  االستفســار  ـ 
الصــاة  فــي  االســتعجال  كحكــم  بالعبــادات  صلــة  ذات  محــّددة 
صــوم  وحكــم  العمــرة.]4]  أو  الحــّج  أثنــاء  المحــرم  رأس  وتغطيــة 
شــعبان ]5] أو حكــم تــارك الصــاة عــن جهــل ]6] أو حكــم قضــاء 
لعمــل  الشــرعية  الطريقــة  هــي  ومــا  عــن ســنوات مضــت،  الــزكاة 

؟]7]وغيرهــا. التعــازي  أو  المآتــم 

 - الســؤال عــن  بعــض الجوانــب المتصلــة بالمعرفــة الدينيــة كأصــل 
تســمية القــرآن الكريــم بالمصحــف وهــل هــي تســمية شــرعّية؟ ومــا 
الفــرق بيــن »محــّرم« و »ال يجــوز«؟ ومــا معنــى القــراءات العشــر ؟ 
ومــن هــم األنبيــاء الذيــن ذكرهــم القــرآن ولــم يكونــوا رســا؟]8] إلــى غيــر 
ذلــك. وتضطلــع برامــج اإلفتــاء فــي مثــل هــذه الحالــة، بمهّمــة بــّث 
المعرفــة الدينيــة وتعميمهــا و تعليــم النــاس أســس‹ الديــن الحــّق‹.

موضوع اللبس الشرعى أهم المشاغل التى تسيطر على الفتاوى

- يشــّكل موضــوع الحجــاب والنقــاب واللبــاس الشــرعّي أهــّم مشــغل 
ســيطر علــى الجنســين معــا. فقــد تعــّددت األســئلة حــول ›فضيلــة 
الحجــاب‹ وخطــر التبــّرج والســفور، وحكــم العمــل فــي جهــة تحّتــم تــرك 
ــم أّنهــا »تحّجبــت« عــن  ــي لهــا أب عل النقــاب أو الحكــم فــي المــرأة الت
الرجــال فقطعهــا ؟ ثــّم هــل تواِفــق الزوجــة علــى أمــر زوجهــا لهــا بخلــع 
الحجــاب؟ مــا هــو حكــم الحجــاب ›البنطلونــي‹؟ ومــا هــو رأي الديــن فــي 

]3]  وهــو أمــر حــدا بنــا إلــى اختيــار عنــوان ›مشــاغل النســاء ومشــاغل الرجــال › حتــى نشــير إلــى مأسســة الجنــدر. والجنــدر مقولــة سياســية ثقافيــة تشــير إلــى أّن االختــاف بيــن الجنســين هــو بنــاء 
اجتماعــي. فالمجتمــع هــو الــذي يشــّكل الفــرد ليعكــس ذكــورة مــا أو أنوثــة مــا.

www.elshabab.com :4]  انظر/ي مثا[
]5] انظر/ي مثا برنامج الفتوى بقناة الكوثر بتاريخ 2006/4/29.

.MBC 6]  انظر/ي مثا برنامج اإلفتاء، قناة[
www.Alfuzan.net www.almujtamaa,. 7]  موقع صالح الفوزان[

www.elshabab.com;www.islamweb.net :8]  انظر/ي مثا[
www.iqraa-tv.ne وانظر/ي أيضا موقع الفضائية اقرأ  www.elshabab.com;www.islamweb.net. www ://islamic.naseej.com  [9[

]10]  ناحظ أّن إعفاء اللحى ال يثير نفس االهتمام الذي يثيره الحجاب.
www.kenanaonline.com  [11[

]12]  موقع line.comwww.islamon بتاريخ 2004/12/25.
]13]  انظر/ي مثا: برنامج الفتوى بقناة الكوثر بتاريخ 2006/4/29.، برنامج ›فتاوى القرآن‹، في قناة الفجر.

www.wimonews.com .، www.kenanaonline.com :14]  انظر/ي مثا[

الحجــاب »المزّيــف«؟ إلــى غيــر ذلــك.]9] ونلمــس مــن وراء ســيطرة 
موضــوع الحجــاب والنقــاب واللبــاس الشــرعّي علــى برامــج اإلفتــاء 
تشــييئا للمــرأة وتأكيــدا علــى خطــاب تأثيــم جســدها العــورة. وهنــا نقف 
علــى مظهــر مــن مظاهــر التمييــز بيــن الجنســين فــإذا كان الرجــل يعّرف 
  )Logos(باللوغــوس صلتــه  بحكــم   [10[ وأقوالــه  أفعالــه  خــال  مــن 
فــي  يتمّثــل  ›جنــدري‹  خــال محــّدد  مــن  تعــّرف  المــرأة صــارت  فــإّن 
الحجــاب، وهــو مــا يؤّكــد صلتهــا باإليروســية)Eros(. فهــي جســد فاتــن 
يبــّث الفوضــى مــن حولــه ويــؤدي القــرب منــه إلــى الهــاك ولذلــك كانــت 
الدعــوة إلــى إحــكام الســيطرة عليــه ُملّحــة. ويلــوح مــن خــال األجوبــة 
التــي يتقــّدم بهــا أغلــب شــيوخ اإلفتــاء مــدى اختــزال األبعــاد المتنّوعــة 
والامتناهيــة للمــرأة فــي بعــد واحــد مــادّي، وهــو الحجــاب فــا تــدرك 
إاّل مــن خالــه، وهــو مــا يمّثــل عامــة دالــة علــى االعتــداء الصريــح علــى 

إنســانية المــرأة. 

سيطرة موضوع الزى يؤكد خطاب تأثيم جسد المرأة كعورة.
ومهمــا يكــن األمــر فــإّن التركيــز علــى مســألة الحجــاب يوّضــح حــاالت 
يكثــر  أن  عجــب  فــا  الفضــاءات.  مختلــف  فــي  الســلوك  ازدواجيــة 
التســاؤل عــن حكــم االختــاط]11] والمصافحــة وغيرهــا مــن األســئلة 
الحجــاب  موضــوع  اجتــرار  ويوحــي  الحجــاب.  بلبــس  ترتبــط  التــي 
»تحجيــب«  علــى  فالحــرص  والغــرب.  الشــرق  بيــن  القائــم  بالجــدل 
النســاء يفهــم علــى أّنــه رد موّجــه إلــى الغــرب ُمنبــئ عــن خــوف مــن 
اســتباحة النســاء ثقافيــا بعــد أن اســتباح الغــرب مختلــف المجــاالت  

وغيرهــا. واالقتصاديــة  والسياســية  الجغرافيــة 

الجماعــة،  اهتمــام  مــن  كبيــرا  حّيــزا  االجتماعيــة  العاقــات  تحتــّل   -
ــة أو أســرية أو عاقــات مــع اآلخر)الصديــق، الجــار،  وهــي عاقــات زوجي
الزميــل، ...(. ونجــد مــن بيــن األســئلة المثــارة استفســارا حــول أحــكام 
طــاق الغضبــان أو الخلــع أو الخيانــة الزوجيــة أو الخطوبــة أو الــزواج 
باليهوديــات ›اإلســرائيليات‹]12]  أو حكــم الحــّب أو هــل يجــوز لحافــظ 
القــرآن أن يجالــس أصدقــاء الســوء؟]13]. ونلمــس مــن وراء طــرح 
ومــن  الفــرد  بيــن  تطــرأ  التــي  النزاعــات  معالجــة  فــي  رغبــة  األســئلة 
تربطــه بهــم عاقــات قربــي أو نســب أو مصاهــرة أو صداقــة أو زمالــة أو 
غيرهــا]14] مّمــا يوحــي بوجــود تصــّدع فــي شــبكة العاقــات االجتماعّيــة.

 )Boy Friend(اعتبــر زواج المتعــة وزواج المســيار وزواج البــوي فرنــد-
وزواج الــدم وزواج الوشــم وغيرهــا موضوعــا شــغل الرجــال والنســاء 
علــى حــّد ســواء. وقــد تنافســت أغلــب الفضائيــات ومختلــف المواقــع 
مــن أجــل تقديــم ›رأي الديــن‹ فــي هــذه الظاهــرة التــي استشــرت فــي 
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مصــر وفــي أكثــر البلــدان الخليجيــة، بــل إّنهــا 
الغربيــة  البلــدان  بعــض  فــي  رواجــا  القــت 
بدعــوى حــّل مشــاكل الشــّبان المســلمين 
المقاربــة  ســيطرت  ولئــن  المهجــر.  فــي 
فإّننــا  البرامــج  علــى  الذكوريــة  الفقهيــة 
الحظنــا بــروز ›الصــوت النســائي‹ الــذي تمّثلــه 
يطالــب  وهــو  نصيــر  وآمنــة  صالــح  ســعاد 
بأخــذ رأي النســاء وإشــراك الفقيهــات فــي 

الحلــول. تقديــم 
  

 )sexualité(الجنســانية موضــوع  يحظــى   -  
بمنزلــة هاّمــة لــدى الجمهــور وذاك أمــر غيــر 
مســتغرب فــي ظــّل التحــوالت التــي طــرأت 
كان  إن  المعاصــرة]15]  المجتمعــات  علــى 
أو  العيــش،  نمــط  مســتوى  علــى  ذلــك 
نظــام التواصــل أو نظــام المعرفــة أو نمــط 
بيــن  مــن  ونجــد  ذلــك.  غيــر  إلــى  العاقــات 
األســئلة المطروحــة علــى المفتيــن أســئلة 
تتعّلــق بحكــم إصــاح غشــاء البــكارة أو ختــان 
مــن  للحــّد  الكافــور  اســتعمال  أو  البنــات 
الرغبــة الجنســية لــدى الشــباب أو هــل يجــوز 
البورنوغرافيــة‹  األفــام  مشــاهدة  للــزوج 
المحّرمــة ›)pornographiques )Films ؟ هــل 
الفتيــات  مــع  الجنــس  حــول  الحديــث  يجــوز 
هيمنــة  حكــم  مــا  الشــهوة؟  تفريــغ  بقصــد 
القيــام  عنــد  المــرء  علــى  الجنســية  األفــكار 
بالصــاة؟ حكــم الميــل نحــو الرجــال ؟ حكــم 
مــن وضــع شــيئا فــي دبره؟هــل مــرّد الشــذوذ 
الفطــرة غيــر الســليمة؟ كيــف يتــم التغّلــب 
مــا  الشــيطانية؟  والرغبــات  الشــهوة  علــى 
هــو حكــم نــكاح الدبــر؟ هــل للمصــاب باأليــدز 
أن يســتمني؟ هــل يجــوز للزوجــة أن تلبــس 
لرغبــة  اســتجابة  الليــل‹  ›بنــات  مابــس 

زوجهــا؟ إلــى غيــر ذلــك مــن األســئلة.]16] 
ولئــن حــاول بعــض العلمــاء تجــاوز العائــق 
عــن  مختصــرة  إجابــة  وتقديــم  النفســّي 
شــيوخ  أغلــب  فــإّن  المســتفتي  ســؤال 
اإلفتــاء بــدا عليهــم الحــرج بــل إّن بعضهــم 
الســائلة  أو  الســائل  تقريــع  عــن  يتــوان  لــم 
فهــذه« أســئلة شــخصية جــّدا ال تفضــح علــى 
اختــراق الخطــاب  أّن  المــأل.«]17] وال يخفــى 
الحميمــي الفضــاء اإلعامــي، أي العمومــي 

]15]  ال يعد هذا االهتمام خاصا بالمجتمعات العربية فقط بل هو موضوع شغل المجتمعات الغربية انظر/ي:
.Dane S. Claussen. Rowman & Littlefield, Lanham; Sex, Religion, Media, Maryland, 2002

www.iqraa-tv.net  .، www.islamqa.com وانظر أيضا برنامج فقه المرأة على موقع www.elshabab.com  .، /www.wimonews.com  [16[
www.alwatan.com .:وانظر أيضا . MBC 17]  ورد هذا القول على لسان المفتي في برنامج اإلفتاء، قناة[

  www.islamweb.net :18] انظر/ي على سبيل المثال[
/http://islamic.naseej.com :19] انظر/ي[

www.islamiyyat.com :20] انظر/ي[
]21]  تطرق أسئلة تتصل بمعامات النساء التجارية ولكتها تبدو أقّل من تلك التي يطرحها الرجال.

علــى  الطارئــة  التحــوالت  علــى  دالــة  عامــة 
›الحيــاة  تمثــات  العربيــة، وخاّصــة  الثقافــة 

الحميميــة‹.

نشــر  بوســائل  صلــة  ذات  أســئلة  هنــاك   -
الدعــوة كممارســة األمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر و الدعــوة إلــى هللا  فــي األماكــن 
القريبــات  ودعــوة  التبــّرج  فيهــا  يكثــر  التــي 
غيــر  ودعــوة  الحجــاب  يلبســن  ال  الاتــي 
المســلمين لإلســام ،وكيــف تدعــو المــرأة 
يدعــو  وكيــف  ›لإلســام؟  األجنبــي  ›الكافــر 
الشــاب فتــاة لالتــزام باإلســام؟ وهــل يجــوز 
إرســال رســائل دعويــة عــن طريــق اإليميــل؟ 
)email( وهــل يجــوز تأليــف قلــب ›الكافــرة‹ 
علــى اإلســام بوعدهــا بالــزواج بهــا؟ إلــى غيــر 

ذلــك.]18]

محّمــد  الرســول  بســيرة  االهتمــام  يمّثــل   -
)صلعــم( مشــغا مــن المشــاغل الجديــدة 
التــي ظهــرت بعــد أزمــة الرســوم المســيئة 
للرســول. فكثــرت األســئلة التــي تستفســر 
ــه؟  ــة الدفــاع عن ــد وكيفّي عــن شــخصّية محّم
وهــل يجــوز التعريــف بالرســول فــي شــكل 
بطاقــة التعريــف؟ وهــل ســحر الرســول أم 
ال]19]؟ إلــى غيــر ذلــك مــن  األســئلة المعّبــرة 

عــن حيــرة المســلم/ة المعاصــر، وشــعوره 
ســريعة  حلــول  عــن  وبحثــه  باالنكســار 
لألزمــات التــي تواجهــه مــن خــال اســترجاع 

البدايــات. زمــن 

2- مشاغل الرجال
  يمكــن اعتبــار الصنــف الثانــي مــن المشــاغل 
أّنهــا  باعتبــار  الســائل  بجنــس  لصيقــا 
بيــن  فنجــد   ›للجنــدر‹.  خاضعــة  مواضيــع 
إلــى المفتــي مــا يتصــل  األســئلة الموّجهــة 
مــن  ذكوريــة  الغالــب،  فــي  تعــّد  بمســائل 
عــن  كالتســاؤل  السياســية  القضايــا  ذلــك 
عــودة الخافــة  وحكــم االنخــراط فــي األحــزاب 
المعارضــة وموقــف اإلســام مــن الخدمــة 
ــات العراقيــة إلــى  العســكرية وحكــم االنتخاب
األســئلة  ذلــك  إلــى  أضــف  ذلــك.]20]  غيــر 
المتعّلقــة بالمعامــات التجاريــة]21] كحكــم 
فــي  ُوّكل  مــا  لنفســه  السمســار  شــراء 
تــّم  أمــوال  فــي  التصــّرف  أو  لغيــره  شــرائه 
الحصــول عليهــا مــن بنــوك ربويــة أو الســؤال 
ــاء  عــن  حكــم التهــّرب مــن دفــع قيمــة كهرب
جانــب  إلــى  هــذا  الفقــر،  بســبب  المكّيفــات 
االستفســار عــن حكــم الــزواج المختلــط أو 
التســاؤل عــن موقــف الشــرع مــن العــادات 
ــدة التــي تفّشــت فــي مجالــس الرجــال  الجدي
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أو  )القمــار(  بجائــزة  للفــوز  حســاب  كفتــح 
مشــاهدة األفــام اإلباحيــة والنظــر إلــى صــور 
النســوة العاريــات أو التســاؤل عــن  درجــة 
وســجائر  العاديــة  الســجائر  بيــن  التحريــم 
ذات  أســئلة  طــرق  عــن  الحشــيش، فضــا 
صلــة بالجهــاد واإلرهــاب كاالستفســار عــن 
أســاليب مواجهــة العــدّو أو حكــم االنضمــام 
غيــر  إلــى  العــراق  فــي  المجاهديــن  إلــى 
ذلــك.]22] وتبــدو األجوبــة المقّدمــة فــي هــذا 
تربيــة  غايتهــا  تعليمّيــة  نزعــة  ذات  الصــدد، 

›الشــرعّية‹.  بالحلــول  ومــّده  المتلّقــي 
اإلفتــاء،  برامــج  خــال  مــن  الرجــل  ويبــرز 
رجــا صاحــب قضّيــة فهــو مشــغول بفهــم 
العقيــدة ومتابعــة مــا يجــري فــي السياســة 
مــن أحــداث فضــا عــن اهتمامــه بتحصيــل 
المــال والمشــاركة فــي الحيــاة العاّمــة. وال 
غرابــة فــي ذلــك فــي ظــّل ثقافــة ســيطرت 
عليهــا الثنائيــات المتضــاّدة فالرجــل ممّثــل 
والتدبيــر   ، والعقــل  والســلطة  الثقافــة 
للطبيعــة  الممّثلــة  المــرأة  مقابــل  و...فــي 

و...  والجبــن  والنقصــان  والعاطفــة 

www.elshabab.com http://islamic.naseej.com.,..، www.quran-radio.com :22]  انظر/ي[
www.almujtamaa. com .-:23]  انظر/ي[

,.www.alfatawa.hawaaworld.com;  www.elshabab.com  http://islamic.naseej.com; :24]  انظر/ي[
www.binothaimeen.com25]  موقع محمد صالح ابن عثيمين[

www.wimonews.com [26[
www.wimonews.com  [27[
www.wimonews.com  [28[

]29]  انظــر/ة: www.elshabab.com  وتــرد إجابــة المفتــي عــن حكــم لبــس  الكعــب العالــي علــى النحــو اآلتــي: إّنــه يظهــر قامــة المــرأة وعجيزتهــا بأكثــر ممــا هــي عليــه ، وفــي هــذا تدليــس وإبــداء لبعــض 
 alftawa.hawaaworld.com الزينــة التــي نهيــت عــن إبدائهــا المــرأة المؤمنــة

3- مشاغل النساء
ضمــن  النســوة  مشــاغل  مــن  جــزء  ينــدرج 
قســمي العقائــد والمعامــات. وهــي أســئلة 
كتــب  فــي  مبثــوث  جّلهــا  تقليديــة  معروفــة 
عصــر  كّل  مــع  ويتكــّرر  القديمــة،  الفتــاوى 
مثــل نــزول الــدم علــى المــرأة أثنــاء طــواف 
المحــارم  بغيــر  الخلــوة  حكــم  أو  اإلفاضــة 
أو الســفر بــدون محــرم أو حــّج المــرأة زمــن 
للتحقيــق  بالمــرأة  الرجــل  خلــوة  أو  العــّدة 
أو  بالرضاعــة  تتصــل  قضايــا  أو  الخلــع   أو 
العاقــة الزوجيــة كالتســاؤل: هــل تســتأذن 
المــرأة زوجهــا قبــل أن تقــّص شــعرها؟]23]
هــي  األســئلة  بعــض  أّن  الحظنــا  أّننــا  بيــد 
وليــدة العصــر الحاضــر كحكــم ركــوب النســاء 
وجــه  صــورة  هــل  أو  األجــرة  ســيارات  فــي 
أم  عــورة  وغيــره  الســفر  جــواز  فــي  المــرأة 
ال؟ ومــا حكــم مقابلــة الخــدم والســائقين أو 
المــرأة وحدهــا داخــل المدينــة  حكــم ركــوب 
النســاء  ركــوب  حكــم  أو  أجنبــي  ســائق  مــع 
داخــل  معهــّن  محــرم  دون  الســائق  مــع 
الســيارة أو االختــاط مــع الســائق األجنبــي 
أو بالخادمــة غيــر المســلمة فــي المنــزل.]24]

النســاء  مشــاغل  مــن  الثانــي  القســم  أّمــا 
تبحــث  شــخصّية  أســئلة  عــن  عبــارة  فهــو 
آنــّي يريحهــا مــن  الســائلة لهــا عــن جــواب 
ذلــك مــا جــاء علــى لســان امــرأة:«إن أكرمنــي 
هللا عــّز وجــّل بطفــل أريــد أن أســميه بـــكريم 
مــا  ال؟«]25]  أم  حــرام  االســم  هــذا  فهــل 
هــو حكــم الــزواج مــن العــب كــرة قــدم؟]26] 
أســلمت حديثــا وتعترضهــا مصاعــب كثيــرة. 
فكيــف تعالجهــا؟]27] مــا هــو حكــم اقتنــاء 
فهــل  ملتــزم  غيــر  كلبا؟خطيبهــا  ضريــرة 

تتزّوجــه؟]28]
برامــج  خــال  مــن  النســاء  مشــاغل  تبــدو 
اإلفتــاء، ذات وشــائج باألنوثــة منهــا قســم 
والســلوك  والزينــة  بالهيئــة  يتعّلــق  كبيــر 
وغيرهــا مــن االهتمامــات التقليديــة للمــرأة. 
كتــب  فــي  األســئلة  بعــض  وردت  ولئــن 
حكــم  عــن  كالتســاؤل  القديمــة  الفتــاوى 
مــا  الحيــض؟  أثنــاء  للمــرأة  الحّنــاء  وضــع 
فقــط؟  الــزوج  أمــام  الخلخــال  لبــس  حكــم 
ــة؟  فــإّن  عــددا  مــا حكــم اإلســراف فــي الزين
ــة المــرأة فــي  ــر عــن رغب آخــر مــن األســئلة عّب
التجميلّيــة  المســتحضرات  حكــم  معرفــة 
وتظهــر  الحديــث.  العصــر  فــي  المبتكــرة 
فــي  اإلفتــاء،  برامــج  خــال  مــن  المــرأة 
لهــا  تخّصــص  مســتهلكة  امــرأة  الغالــب، 
أن  تريــد  حائــرة  وهــي  اســتهاكية  مــواد 
ــن‹.  يكــون ســلوكها منســجما مــع‹ رأي الدي
)طــاء( ›المناكيــر‹  وضــع  حكــم  هــو  فمــا 

›المناكيــر‹  أفضــل  وأّيهمــا  المــرأة  ألظافــر 
العدســات  لبــس  حكــم  ومــا  الخضــاب؟  أم 
الملّونــة بحّجــة الزينــة واّتبــاع الموضــة؟ ومــا 
حكــم المســاحيق التــي تضعهــا النســاء علــى 
وجوههــّن للزينــة؟ »ومــا حكــم تطويــل )كــذا(

الحواجــب؟  تشــقير  حكــم  ومــا  األظافــر«؟ 
وهــل يجــوز إجــراء عمليــات التجميــل؟ ومــا 
حكــم صبــغ أجــزاء مــن الشــعر؟ ومــا حكــم 
حكــم  ومــا  للمــرأة؟  العالــي  الكعــب  لبــس 
اســتخدام التليفــون فــي فتــرة الحــداد ؟ إلــى 
غيــر ذلــك]29] مــن األســئلة التــي ُتبيــن عــن 
وجــه مــن وجــوه اســتاب المــرأة المعاصــرة 

خاّصــة. اجتماعيــة  طبقــة  إلــى  المنتميــة 
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 إّن صــورة المــرأة  مثلمــا تتجّلــى فــي هــذه البرامــج، صــورة المــرأة 
المولعــة بالزينــة التــي ال هــّم لهــا ســوى العنايــة بمظهرهــا مــا يدفعنا 
إلــى ضــرورة االنتبــاه إلــى التوظيــف الــذي تقــوم بــه وســائل اإلعــام، 
المــرأة والمــال واإلغــراء   بيــن  الربــط  يتــّم  إذ  ترّوجهــا  التــي  والقيــم 
فــي  محاولــة للتذكيــر بالتصــّورات التقليديــة والتمثــات االجتماعّيــة 
الدنيــا  بالحيــاة  وتشــبثها  ودينهــا  المــرأة  عقــل  نقصــان  الســائدة: 
،وهــو أمــر يبــّرر عــدم أهليتهــا للمشــاركة السياســية ووجودهــا فــي 
مواقــع صنــع القــرار. ولكــن أليــس التركيــز علــى هيئــة المــرأة عامــة 
داّلــة علــى الكبــت الجنســي والخــواء الفكــري اللذيــن يســيطران علــى 
بعــض الفئــات؟ أال يحيــل التصــّرف فــي أســئلة المســتفتيات علــى 
آليــات صناعــة صــورة المــرأة المنشــودة فــي ســياق هيمنــة النظــام 
الرأســمالي والعولمــة، وهــي المــرأة الســتيرة والمحّصنــة و‹الــدّرة 
المكنونــة‹ ؟]30]ثــّم أال ينــّم التركيــز علــى هــذه النوعّيــة مــن األســئلة، 
عــن خــوف فئــة مــن الرجــال مــن وضــع المــرأة المعاصــرة تلــك التــي 
ــزوج/ اكتســبت مجموعــة مــن الحقــوق حّررتهــا مــن ســلطة األب/ال

األخ/ الولــّي وأشــعرتها باســتقاليتها وكينونتهــا. 

وعــاوة علــى مــا ســبق يحتــّل موضــوع الســحر واســتعمال الرقــى 
المســتفتيات  النســاء  لــدى  هاّمــة  منزلــة  »الشــرعّية«  واألدعيــة 
بصفــة خاّصــة.]31] ويبــدو مــن خــال عــدد الفتــاوى المعروضــة أّن 
بالمســتقبل مشــاغل يومّيــة  الكــّف والتنبــؤ  الســحر وقــراءة  فــّك 
للنســوان. فــا غرابــة أن تظهــر فضائيــات]32] خاّصــة تؤّكــد عــودة 
الفكــر الخرافــّي الدينــّي بقــّوة وســيطرة الغيبيــات علــى بعــض الفئــات 
المقهــورة  التــي هربــت مــن مواجهــة مصيرهــا ورفضــت العمــل علــى 

تغييــر واقعهــا مؤثــرة نشــدان الحــّل فــي الممارســات الخرافيــة.
فــي  الدينّيــة  الســحرية  والطقــوس  بالتقاليــد  التمّســك  وليــس   
المهيمــن  الثقافــة  عــن  الدفــاع  أشــكال  مــن  شــكا  إاّل  اعتقادنــا، 
عليهــا، وتحصيــن الــذات  مــن »الغــزو الثقافــي الخارجي«الــذي يحمــل 
إلــى  ونذهــب  اإلســامّية.  العربيــة  الهوّيــة  وضيــاع  االندثــار  خطــر 
أنثنــة مجموعــة مــن  إلــى  التركيــز علــى هــذه المواضيــع يهــدف  أّن 
المشــاغل بحيــث تبــدو مكّرســة لدونيــة المــرأة وعــدم أهليتهــا لنيــل 
مكاســب جديــدة مــن شــأنها أن تهــّدد مصالــح مــن يمّثلــون ›الذكــورة 

المهيمنــة‹.
عــن  فــي االستفســار  الســائلة  رغبــة  إلــى  األســئلة  بعــض  وتشــير 
حكــم بعــض الممارســات أو العــادات التــي خــّص بهــا الذكــور مــن 
ذلــك الســؤال عــن »حكــم بعــض األدعيــة الخاّصــة بالذكــور هــل يجــوز 
للنســاء قولهــا؟ فقــد ســئل الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز عــن  بعــض 
أدعيــة الذكــور »هــل يقلنهــا النســاء ففــي بعــض األحاديــث عــن النبــي 
صلــى هللا عليــه وســّلم » مــا أصــاب عبــدًا هــّم وال حــزن ثــّم قــال: الّلهــم 
إّنــي عبــدك وابــن عبــدك ناصيتــي بيــدك مــاض فــّي ُحكمــك عــدُل فــّي 
قضــاؤك« ... الــخ هــل المــرأة تقــول: عبــدك أو أمتــك وفــي بعــض 

 Feminity ; in this view; is  not an array of internalized abilities; liabilities; and attitudes manufactured to control women but rather a set of idealized virtues standing in‹  [30[
 opposition to capitalism ; competition ; and hieratchy.‹Warren and Susan C. Bourque; Women; Technology; and International Development Ideologies Analyzing Feminist Voices;

 .in Michaela di Lenardo, Gender At The Crossroads of Knowledge; University of California press; 1991; p303
http://islamic.naseej.com :31] انظر/ي[

]32]  نذكر على سبيل المثال قتاة »شهرزاد، قناة كنوز .
www.alfatawa.hawaaworld.com 33]  مأخوذة من مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ ابن باز وردت بموقع[

]34]  قنــاة المجــد، برنامــج الجــواب الكافــي، 2006/6/15. الحــظ أّن موقــف المفتــي مــن الرجــل الــذي ›ابتلــي‹ بزوجــة عديمــة األخــاق تعّنفــه لفظيــا يختلــف عــن موقفــه مــن المــرأة المتضــررة مــن عنــف 
الــزوج إذ ينصــح الرجــل بالتــزوج مــن جديــد فالتعــّدد رحمــة. قنــاة النــاس، برنامــج ›جلســة عربــي‹ بتاريــخ 2006/7/9.

 www.islamtime.net [35[

األدعيــة المتشــابهة ؟« وكانــت اإلجابــة: »األمــر فــي هــذا واســع إن 
شــاء هللا ، واألحســن أن تقــول الّلهــم إّنــي أمتــك وابنــة عبــدك وابنــة 
أمتــك ... إلــخ ، وهــذا يكــون أنســب وألصــق بهــا، ولــو دعــت باللفــظ 
الــذي جــاء فــي الحديــث لــم يضــر إن شــاء هللا ، ألّنهــا وإن كانــت أمــة 

فهــي عبــدَا مــن عبــاد هللا«.]33] 
نستشــف مــن خــال إجابــة المفتــي ســعيا إلــى التمييــز علــى أســاس 
الجنــس ورغبــة شــديدة فــي ›جنــدرة‹ المجتمــع. إّنــه يكــّرس مبــدأ 
عالــم  بيــن  العازلــة  الجــدران  بنــاء  علــى  جاهــدا  ويعمــل  التنميــط 
ــا  الرجــال وعالــم النســاء رافضــا بذلــك الواقــع وصيــرورة التاريــخ. أّم
بصلتهــا  وتقــّر  بدونيتهــا  الغالــب،  فــي  تعتــرف،  فهــي  المســتفتية 
بمفاهيــم األذى والشــّر واإلثــم والفتنــة والنقــص والخمــول وغيرهــا. 
ــى فكــرة اســتبعادها مــن عــّدة أنشــطة ومجــاالت بــل  كمــا أّنهــا تتبّن

إّنهــا قــد تنافــح عــن ضــرورة إقصــاء النســاء.
ــى  ــاء إل  وتومــئ مجموعــة مــن األســئلة المطروحــة فــي برامــج اإلفت
معانــاة النســاء فــي أغلــب المجتمعــات العربيــة وتدّنــي منزلتهــن 
)المــادي   العنــف  موضــوع  ويمّثــل  الرجــال.   مكانــة  إلــى  بالقيــاس 
أكثــر  المــرأة  ضــّد  الممــارس  الرمــزي(  أو  النفســي  أو  اللفظــي  أو 
المواضيــع المطروحــة للنقــاش. ولئــن ســعت فئــة مــن العلمــاء 
إلــى بيــان حــّق المــرأة الشــرعي فــي طلــب الطــاق  رجــاال ونســاء، 
ــّروا مواقــف القدامــى  ــذي يلحقهــا فــإّن أغلــب العلمــاء اجت للضــرر ال
مــن ضــرب المــرأة وإهانتهــا، والتــي  تنبنــي علــى نصــح المتضــّررة 
بالصبــر والتحّمــل والتضحيــة فــي ســبيل األبنــاء. أّمــا الحلــول التــي 
تعرضهــا بعــض المتضــّررات مــن العنــف الزوجــي والمتمّثلــة فــي 
هجــر الرجــل فــي الفــراش فإّنهــا تقابــل بالرفــض ذلــك أّن ›التقصيــر ال 

بالتقصيــر«.]34]  يقابــل 
ــي  ــي عــن نظــرة المتلّق ــى المفت ــي تطــرح عل ــرة األســئلة الت ــن كث وُتبي
للبــاّث ذاك الــذي ينتظــر منــه أن يكــون موســوعّي المعرفــة، ُملّمــا 
بــكّل األدوات والوســائل التــي تجعلــه يعطــي الجــواب الكافــي فــي 

مســاحة زمنّيــة قياســّية، ويوّفــر الطمأنينــة لــكّل الحائريــن.

-3 صورة المجتمعات العربية المعاصرة من خال برامج اإلفتاء
الشــّك أّننــا إزاء تفّشــي حالــة مــن القلــق وشــعور باالنفصــام، وحيــرة 
إزاء التعامــل مــع مظاهــر الحداثــة الماديــة، وعجــز عــن متابعــة نســق 
التطــّور العلمــّي الســريع نــدرك ذلــك مــن خــال طــرح أســئلة مــن 
هــذا القبيل:هــل يبيــح الشــرع أن أقــوم بتبــادل رســائل ›الموبايــل‹ 
للرجــال  الهاتــف  رّنــات  الفتــاة  إرســال  حكــم  مــا  مــع خطيبــي؟]35] 
لغــرض حميــد أو اقتنــاء األطبــاق الفضائيــة أو مــا حكــم كتابــة عبــارات 
مختــارة مــن أحاديــث شــريفة أو حتــى آيــات قرآنيــة تظهــر لــك علــى 
إقامــة عاقــة صداقــة  هــو حكــم  مــا  ؟  كتوقيــع   (  SMS(الماســنجر
بيــن الرجــال والنســاء عبــر اإلنترنــت أو الشــات )Chat(؟ هــل يجــوز 
وضــع آيــات مــن القــرآن فــي الجــّوال ؟ هــل يجــب الوضــوء عنــد لمــس 
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الصناعــي  االســتدرار  حكــم  هــو  مــا  لمصحــف؟  المتضّمــن  الجــّوال 
إلنــزال المطــر؟ مــا هــو حكــم  اســتخدام الوســائل الحديثــة فــي إثبــات 
الزنــا )ADN(؟ مــا هــو حكــم  إجــراء عملّيــة إدخــال منــيِّ الــزوج لزيــادة 
فرصــة الحمــل؟ مــا هــو حكــم اختيــار جنــس الجنيــن؟ مــا هــو حكــم 
ــة  ــت أو غــرف ›الدردشــة‹؟ مــا هــو حكــم الخطوب ــى االنترن اإلدمــان عل
هــو  مــا  أختــه؟  ليحضــر والدة  األخ  دخــول  يصــح  االنترنت؟هــل  عبــر 
حكــم عمليــات التجميــل؟ مــا هــو حكــم نقــل األعضــاء؟]36] إلــى غيــر 
ذلــك مــن األســئلة التــي توّضــح اكتســاح منظومــة ســلوكية جديــدة 
الفضــاء المــادي والذهنــي للمجتمعــات العربيــة ومزاحمتهــا ألنمــاط 

عيــش قديمــة  و‹لثوابــت‹ الثقافــة التقليديــة.
المســلم/ة  علــى  تســيطر  هــوس  حالــة  هنــاك  أّن  لنــا  بــدا  وقــد 
المعاصــر. فهــو يريــد االستفســار عــن كّل صغيــرة وكبيــرة تعترضــه 
فــي حياتــه اليوميــة مــن ذلــك التســاؤل عــن حكــم التعليــم فــي كليــات 
الحقــوق؟  وحكــم الغــّش فــي االمتحــان؟ وحكــم التصويــر لــألوراق 
ــة تطهيــر حبــل الغســيل؟ وهــل يجــوز بيــع الهديــة  الرســمية؟ وكيفّي
وإهداؤهــا للغيــر؟ ومــا حكــم المتضّمــخ بالخلــوق؟ ومــا حكــم الشــخير 
أثنــاء العمــل؟ ومــا حكــم األكل بالملعقــة؟ ومــا حكــم الحّمــاالت وهــي 
تســمى الســوتيان)soutien(؟  وغيرهــا مــن األســئلة التــي تفضح حالة 
الجهــل الســائدة فــي صفــوف شــرائح كثيــرة مــن المجتمع،وتومــئ 
فــي الوقــت ذاتــه ،إلــى تبعّيــة المســلم/ة المعاصــر التاّمــة للمفتــي 
الــذي ســرعان مــا تحــّول إلــى مصــدر رئيــس للعلــم وأضفيــت عليــه 
صفــات القداســة. فهــو عليــم بــكّل النظريــات الحديثــة وملــّم بتاريــخ 
األحيــاء  وعلــم  الجنــدر]37]  بنظريــات  وعــارف  النســوية  الحــركات 

والفيزيــاء و‹الفيروســات‹ وغيرهــا.
وجلــّي أّن هــذه الوضعّيــة تفضــي إلــى زيــادة نفــوذ فئــة صــارت تعــرف 
اليــوم بشــيوخ اإلفتــاء والدعــاة اإلســاميين. فــا عجــب فــي مثــل هــذا 
ــون فيهــا اإلجابــة  الوضــع، أن انفــرد عــدد منهــم بمواقــع خاّصــة يتوّل
ــاز  ــز بــن ب ــه لهــم شــخصّيا كموقــع عبــد العزي عــن األســئلة التــي توّج
، وموقــع يوســف القرضــاوي، وموقــع الشــيخ ابــن عثيميــن، وموقــع 

صالــح الفــوزان وغيرهــم. 
وتشــير هــذه الحاجــة اللجوجــة إلــى معرفــة حكــم الشــرع فيمــا يتعّلــق 
بــكّل مظاهــر الحيــاة اليومّيــة إلــى طبيعــة الســياق العــاّم التاريخــّي 
الــذي تمــّر بــه المجتمعــات العربيــة المعاصــرة. فنحــن فــي مجتمعات 
 )Michel Foucault(الضبــط والمراقبــة علــى حــّد عبــارة ميشــال فوكــو
الفــرد  علــى  الوصايــة  وفــرض  الفكــرّي  التحّجــر  مرحلــة  ونعيــش 
وانكفــاء عديــد المجموعــات علــى ذاتهــا. ومــن ثّمــة فــإّن مــا يحــّرك 
والحــرج  الخــوف  هــو  مــا  بقــدر  المعرفــي  الفضــول  ليــس  الســائل 
ــة الفــرد  ــام عــن منزل ــي تميــط اللث ــق، وغيرهــا مــن المشــاعر الت والقل
القيــود  فــي المجتمعــات اإلســامية. فهــو مكّبــل بمجموعــة مــن 
إعمــال  علــى  قــادر  غيــر  تجعلــه  مختلفــة  ضغــوط  عليــه  وتمــارس 
التدّيــن  إلــى  اللجــوء  يكــون  وقــد  القــرارات.  أبســط  واّتخــاذ  العقــل 
وجهــا مــن وجــوه البحــث عــن مجموعــة انتمــاء، والســعي وراء الحلول 
ــي تجعــل المــرء يشــعر ببعــض الســكينة النفســية.  ــة الت التعويضي

; www.elshabab.com  www.islamweb.net  2006/9/6 36]   قناة اقرأ،بتاريخ 2006/9/2.، قناة الفجر بتاريخ[
]37]  ُينظر مثا إلى خطبة أحمد بدران حول الجندر والنسوية » مفهوم »الجندر« ومناقضته لإلسام« بتاريخ 2019-1-25

مفهوم »الجندر« ومناقضته لإلسام YouTube - 2019-1-25تاريخ المشاهدة 2022-10-29
 Their only asset is religion,“ ,2005 ,15-Asghar Ali Engineer , International: Fatwas, their acceptability and their relevance , www.wluml, org. Secular Perspective, September 1  [38[
 which gives them some comfort in their otherwise life full of struggle and hard labor to eke out their livelihood. One cannot expect them to exercise their own intelligence in

 .”the matter. The fatwas should be criticized but keeping these factors in mind. Mere condemnation will not do. One should also understand why such fatwas are acceptable
]39]  أمل زاهد، تأنيث الوعظ السعودي: دين وإيمان أم عاقات اجتماعية غير معلنة .المرأة جعلت الوعظ النسوي طريقا نحو إثبات الذات، المجّلة، العدد 1339 )9-15-10( 2005، ص 25.

هنــاك إذن أزمــة نفســّية حــاّدة تعيشــها المجتمعــات المعاصــرة فــي 
ســياقات اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة وثقافيــة مترّديــة، ولذلــك 
يعّبــر المتلّقــي/ة عــن حاجتــه إلــى  مــن يقــّدم لــه الوصفــات العاجيــة، 
ومــن يعينــه علــى تخّطــي أزماتــه. فــا غرابــة أن يعيــش المســتفِتي 
ــه وحــاالت اإلحبــاط التــي  ــة »الوضــع الســريري« فيبــوح بمعانات تجرب
يعيشــها. وهكــذا ينقلــب المفتــي فــي كثيــر مــن الحــاالت، إلــى »طبيــب 
نفســّي« يفــّرج عــن همــوم اآلخريــن، ويمنحهــم الطمأنينــة المنشــودة 
أو يبيعهــم الوهــم. وعندمــا يخســر الفــرد دنيــاه فــا تتحّقــق طموحاتــه 
يبقــى الديــن ملجــأه األخيــر فــإذا لــم يتمّتــع بدنيــاه فهنــاك علــى األقــّل 
فرصــة للتمّتــع باآلخــرة. وهكــذا يظــّل المــرء متعّلقــا باألمانــي فاقــدا 
األمــل فــي الحاضــر غيــر قــادر علــى التحّكــم فــي مصيــره وتشــكيل 

مامــح مســتقبله. ]38]
يتجّلــى مّمــا ســبق أّن عاقــة عــدد كبيــر مــن مســتهلكي برامــج اإلفتــاء 
بالدعــاة والشــيوخ عاقــة مرضيــة وهواميــة. فهــي ليســت عاقــة 
واقعيــة ومباشــرة مــع إنســان فعلــّي لــه فضائــل وعيــوب، ويمتلــك 
التماهــي  نــوع  بــل هــي عاقــة مــن  لــه أيضــا حــدود،  قــدرات ولكــن 
المتلّقــي يســبغ  أّن  ذلــك   (  )Projectif Identification ،اإلســقاطي
علــى البــاّث كّل المثــل العليــا، ويجعــل منــه الصــورة النقيــض للصــورة 
التــي يحملهــا عــن نفســه. ويشــعر المعجــب بشــيوخ اإلفتــاء أّن عليــه 
أن يكــون فــي وضــع التابــع، وأن يقعــد أمامهــم تمامــا مثلمــا يجلــس 

ــم أو المريــد فــي حضــرة الشــيخ.  المتعّلــم فــي حضــرة المعّل
بحــث  بأّمــه. فهــو   الصبــّي  االّتكالــي بعاقــة  الوضــع  هــذا  ويذّكرنــا 
بطريقــة الواعيــة عــن العاقــة الدمجيــة بــاألّم باعتبارهــا رمــز الحــّب 
والــدفء والحنــان والغــذاء ومصــدر الســلوى واألمــان. وتمتــزج صــورة 
األب الرحيــم الحامــي والقــوّي بصــورة األّم. وتتكــّون منهمــا صــورة 
البطــل المنقــذ مــن الضــال أو الولــّي المخّلــص مــن العــذاب. وبــدل 
مواجهــة الواقــع يــزداد اتــكال المــرء علــى مــن يمّثــل فــي نظــره، القدوة 
ورمــز الســلطة ومالــك ســفينة النجــاة. وهــذا التماهــي مــع صــورة 
األب -الحامــي يوّفــر نصيبــا مــن التــوازن النفســي للفــرد، ويخّفــف مــن 

ــد المتواصــل. ــق الخصــاء‹ والتهدي شــعوره‹ بقل
أّمــا ســّر إقبــال النســاء علــى البرامــج الدينيــة، وولعهــن بالبرامــج ذات 
التوّجــه الوعظــي فإّنــه يعــود حســب أمــل زاهــد، إلــى »أّن العقلّيــة 
النســائية العربيــة تميــل إلــى امتصــاص كافــة أنــواع الخطــاب مــن 
أيــة محاولــة للغربلــة والتمحيــص والنقــد محصلــة لطبيعيــة  دون 
التنشــئة المجتمعيــة التقليديــة الســائدة التــي تضــخ فــي عروقهــا 
التبعيــة الشــديدة للرجــل لدرجــة عــدم القــدرة علــى التفكيــر الذاتــي 
المســتقل عنه...رضيــت أن تســتلب وتتحــّول إلــى كائــن مدّجــن مطيع 
الوضــع  هــذا  عــن  وينجــم  يقــوده.«]39]  مــن  دائمــا  ينتظــر  لألوامــر 
تحــّول شــيوخ اإلفتــاء إلــى جماعــة مرجعّيــة تنهــض بوظيفــة الزعيــم 
والقائــد والموّجــه الــذي ســيحّقق التغييــر المنشــود. وهكــذا يغــدو 
المجتمــع بالفعــل مجتمعــا إســامّيا وتصبــح الدولــة دولــة إســامّية 
تطّبــق قوانيــن الشــريعة. وانطاقــا مــن هــذا التصــّور نفهــم ردود 
الفعــل العنيفــة ضــّد كّل مــن تســّول لــه نفســه انتقــاد الشــخصيات 
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أو  خالــد  ›كعمــر  المؤســطرة  ›الكارزماتيــة 
أو  القرضــاوي  يوســف  أو  الجنــدي  خالــد 

الحبيــب علــّي أو غيرهــم.]40] 
الفتــاوى  مــن  العّينــة  هــذه  تكشــف 
خطيــر.  معرفــّي  وضــع  عــن  المعاصــرة 
فنحــن أمــام أزمــة حقيقيــة تتمّثــل فــي عــزوف 
والتمحيــص  واالطــاع  القــراءة  عــن  الفــرد 
الضميــر  علــى  المطروحــة  المســائل  فــي 
الجمعــي، بــل إّنــه صــار عــّواال علــى مــا تعرضــه 
عليــه برامــج اإلفتــاء مــن أجوبــة ســريعة حتــى 
أّن نضــال نعيســة أطلــق علــى منتجــي هــذه 
الفتــاوى تســمية ذات داللــة هاّمة:«شــيوخ 

.   )Take away(»أواي »التايــك  فتــاوى 
النوعّيــة مــن األســئلة مــدى  وتوّضــح هــذه 
اســتعصاء منظومــة األحــكام الدينيــة علــى 
كانــت  أّنهــا  والحــال  النــاس،  عامــة  فهــوم 
الســابقة  األجيــال  عنــد  بالوضــوح  تتســم 
أو قــل إّنهــا لــم تكــن تمّثــل لديهــم مصــدر 
أزمــة. فلــم يكــن المســلم/ة  قديمــا، مهوســا 
وممارســته  أفعالــه  تطابــق  مــدى  بفكــرة  
وأقوالــه مــع أحــكام الحــال والحــرام وأقــوال 
صعوبــة  يجــد  يكــن  لــم  إّنــه  ثــّم  العلمــاء.  
فــي التوفيــق بيــن مــا يمليــه عليــه معتقــده 
ومــا يفرضــه عليــه ســلوكه. ويمكــن القــول 

]40]  كّنــا قــد تعرضنــا لوابــل مــن الشــتائم  ذات الداللــة الجنســية وصلتنــا عبــر المراســات اإللكترونيــة بعــد أن  نشــرنا مقاليــن تحــت عنــوان »منزلــة المثلييــن فــي خطــاب اإلســاميين: القرضــاوي 
www.metransparent.com.نموذجــا 1 و2 » علــى موقــع شــفاف الشــرق األوســط

]41]   تعد المرأة في نظر فريق من الدارسين اإلعاميين مستهلكا سلبيا خاف الرجل ويفسر ذلك بتدني مكانتها في المجتمع . انظر/ي : 
 Jacqui Gabb ,Consuming The Garden: Locating a Feminine Narrative Within Popular Cultural Texts and Gendred Genres, in Jane Stokes and Anna Reading, The Media in Britain:

.Current Debates and Developments,Playgrave,London,1999, p260
]42]  مصطفى حجازي حصار الثقافة بين القنوات الفضائية والدعوة األصلوية المركز الثقافي العربي بيروت 1998 ص 117

]43]  ناحظ أن الوسيط كان حاضرا في اإلسام المعيش من خال ظاهرة  األولياء.
www.alrai.com.، www.alwihdah.com:44]  انظر/ي في هذا الصدد[

]45]  قناة اقرأ بتاريخ 2006/9/2.
]46]  نبيل عبد الفتاح، الخطاب الديني: مقاربة أولية،منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية، القاهرة،2006، ص193.

المســلمين  مــن  الفئــة  هــذه  مطالــب  إّن 
المعاصريــن ال تخلــو مــن صيغــة ›براغماتية › 
: االتــكال علــى أقــوال العلمــاء  التــي تمّثل في 
نظرهــم، الوســائل الوقائيــة الدفاعيــة واألكثــر 

نجاعــة للخــروج مــن األزمــات.
كبيــرا  عــددا  أّن  علــى  الوضــع  هــذا  ويبرهــن 
يريــدون  ال  الفتــاوى  هــذه  مســتهلكي  مــن 
وســلوكهم.  أفعالهــم  مســؤوليات  تحّمــل 
التفكيــر  عــن  بإرادتهــم  يســتقيلون  فهــم 
ويحّبــذون وضــع المتقّبــل الســلبّي]41] فــي 
عصــر طغــت فيــه ثقافــة الصــورة وصــار فيــه 
التســاؤل والنقــد مــن األفعــال الذهنيــة التــي 
تتطلــب جهــدا ومكابــدة. هنــاك إذن اقتصــاد 
فــي الجهــد وركــون إلــى التــوّكل وتعويــل علــى 
اآلخريــن يجعــل إجابــات العلمــاء تتحــّول إلــى 
أو  تمحيــص  دون  إيمانيــا  تــدرك  مســّلمات 
نقــاش ›فكّلمــا بــدت المــدركات أكثــر بســاطة 

وتجريــدا اكتســبت قــّوة نفــاذ أكبــر. ›]42]
يقبــل المتلّقــي الســلبّي إذن بالوصايــة علــى 
أو  الداعيــة  يقولــه  بمــا  والتســليم  أفــكاره 
الشــيخ أو المفتــي ذلــك أّن خطــاب هــؤالء 
قائــم علــى الوعــظ ومتلبــس بصيغــة اإللــزام 
العقائدي.وعندمــا يتنــازل الفــرد للمؤسســة 
أن  فــي  حّقــه  عــن  يمّثلهــا  لمــن  أو  الدينيــة 

فــي  وفاعــا  ومســتقا  مســؤوال  يكــون 
المجتمــع تكــون النتيجــة المنتظــرة هيمنــة 
والمضطلعيــن  الديــن،  باســم  الناطقيــن 
بــدور الواســطة بيــن الخالــق والمخلــوق علــى 
علــى  الســيطرة  وإحــكام  الدينيــة  المعرفــة 
أّن  فيــه  الشــّك  ومّمــا  وأســره]43].  الفــرد 
ذات  الســائدة  السياســية  النظــم  طبيعــة 
الطابــع االســتبدادي القهــري قــد حالــت دون 
وتقريــر  أزماتــه  علــى مواجهــة  الفــرد  تعويــد 
مصيــره فبــات قاصــرا عــّواال علــى اآلخريــن. 
إّن حالــة الوصايــة ليســت متأتّيــة مــن نقــص 
فــي اإلدراك العقلــّي بــل إّنهــا محّصلــة نقــص 
المواجهــة  عــن  وعجــز  واإلرادة  الوعــي  فــي 
واســتعمال العقــل دون انتظــار توجيــه مــن 
امتثــل  إلــى مبــدأ:  الركــون  الغيــر. هــي حالــة 
واعتقــد وال تفّكــر ، ســّلم أمــرك للراعــي وال 

تتجــّرأ علــى إعمــال العقــل.

األســئلة  مــن  مجموعــة  تطــرح  وهنــا 
التفكيــر  حرّيــة  مكانــة  هــي  مــا  الجوهرّيــة: 
زمــن  فــي  الدينّيــة  والحرّيــة  التعبيــر  وحرّيــة 
ورمــوز  المتشــّددون  الديــن  شــيوخ  أراد 
الســلطة الدينيــة أن يكــون زمــن التكفيــر ال 
التفكيــر، وزمــن فوضــى الفتــاوى. فنحــن إزاء 
دون  بســرعة  تنتــج  المباشــر‹  فتاوى‹علــى 
تثّبــت أو تعّمــق فــي مختلــف الجوانــب.]44]  
فعلــى ســبيل المثــال أفتــت ســعاد صالــح 
مــع  بالتواصــل  المغتــرب  للــزوج  بالســماح 
االســتمناء  بهــدف  ›الشــات‹  عبــر  زوجتــه 
وتحاشــى الزنــى ولكّنهــا ســرعان مــا تراجعــت 
فيتــّم  تختــرق  المواقــع  أّن  علمــت  أن  بعــد 
االطــاع علــى مــا يجــري بيــن األزواج مــن كام 
فيــه تهييــج للشــهوة وغيرهــا.]45] ويمكــن 
القــول إّن »هــذا اللجــوء إلــى نظــام الفتــوى 
وعلــى نحــو مكّثــف فــي كّل األزمــات الكونيــة، 
للتنافــس  مركــز  إلــى  تحولــه  إلــى  يشــير 
ــن العلمــاء الرســميين  والتدافــع الفقهــي بي
والارســميين وبيــن الســنة والشــيعة، وإلــى 
غلبــة العقــل اإلفتائــي علــى العقــل الفقهــي 
األفــكار  إنتــاج  فــي  والتركيبــي  والتحليلــي 

اإلســامية«.]46]
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وغيــر خــاف أّن القضايــا المعاصــرة تعالــج وفــق المرجعّيــة الدينيــة 
التقليدّيــة إذ نــادرا مــا نعثــر علــى حلــول معّبــرة عــن تغييــر فــي النظــرة 
إلــى حقــوق الفــرد وعاقتــه باآلخريــن، وعــن قــدرة فــي تجــاوز األنظمــة 
التأويليــة القديمــة. وهــو أمــر يثبــت أّن المفتــي أو الداعيــة اإلســامي  
الوقائــع  مواجهــة  بــدل  الدينــّي  المــوروث  وراء  التحّصــن  يؤثــر 
النظــرة.  أحاديــة  يكــّرس  تنميطيــا  المســتجدة  مســتعما خطابــا 
ولذلــك فــإّن التغييــر المطلــوب فــي اعتقادنــا، يجــب أن يكــون علــى 

مســتوى أطــر التفكيــر وإنتــاج المعرفــة.
يظهــر المجتمــع المعاصــر مــن خــال األســئلة المطروحــة مجتمــع 
ثّمــة اهتمــام بالتدّيــن الشــكلّي، وبالظاهــر  اإلســام الطقوســي إذ 
علــى حســاب صــدق  العاّمــة  األماكــن  فــي  االجتماعــّي  وبالســلوك 
الضميــر والروحانيــة. إّننــا نعيــش حالــة تكّلــس منابــع اإليمــان فــي 
الديــن  تفــرغ  جوفــاء  شــعائرّية  فلكلوريــة  مظاهــر  تفّشــي  مقابــل 
مــن القيــم الجوهريــة التــي تأّســس عليهــا. وهــو أمــر يفضــح حالــة 
االزدواجيــة واالنفصــام التــي تســود فــي بعــض األوســاط، ويثبــت فــي 
الوقــت ذاتــه،أّن الديــن لــم يعــد فضــاء لانفتــاح علــى اآلخــر واســتقباله 
ــه صــار نظامــا طقوســيا صارمــا  باعتبــاره جــزءا متّممــا للــذات، بــل إّن
مشــدودا إلــى كلّيــة تتناقــض مــع اآلخــر بــل إّن الديــن صــار عامــا مــن 
عوامــل إنتــاج ســلوك يســتبعد اآلخــر بهــدف ترســيخ إســام معيارّي. 

)Islam normatif(

  وبالتأّمــل فــي  بعــض األســئلة التــي يطرحهــا المســلمون فــي بــاد 
المهجــر نــدرك حرصــا علــى بلــورة فقــه لألقلّيــات تختلــف فيــه الحلــول 
المعروضــة عــن تلــك التــي تقــّدم للمســلمين فــي البلــد األّم األصلــّي. 
فوضــع األقلّيــات فــي هــذا الســياق التاريخــّي السياســي الــذي انطلــق 
مــع  أحــداث 11 ســبتمبر2001 بــات  يســتدعي إنتــاج نصــوص جديــدة 
تراعــي ظــروف مســلمي المهجــر. وبالفعــل صــّرح جمــال البّنــا وعلــّي 
جمعــة وغيرهمــا بجــواز خلــع المــرأة النقــاب فــي بــاد المهجــر وبجــواز 

ترقيــع البــكارة وبســفر المــرأة دون محــرم إلــى غيــر ذلــك.]47]
وعــاوة علــى مــا ســبق توحــي بعــض األســئلة بوجــود حــراك اجتماعــي 
وتحــّوالت طــرأت علــى المجتمعــات نتبّينهــا بدرجــات متفاوتــة مــن 
مجتمــع إلــى آخــر، وندركهــا مــن خــال محاولة بعض رجــال الدين اّتخاذ 
موقــف توفيقــّي. فلقــد أفتــى القرضــاوي مثــا بجــواز دخــول النســاء 
المجلــس النيابــي، علــى أن يكــون عددهــّن قليــا، وأن ال يطمعــن فــي 
الواليــة العاّمــة. بيــد أّن هــذه الفتــاوى، مــن منظورنــا، غيــر قــادرة علــى 
ــه ›ويتحــّرر  ــه الفــرد ›مواطنتي ــق في ــج لمشــروع مجتمعــي يحّق التروي
فيــه مــن أســر الماضــي ومــن ثقــل المؤسســة الدينّيــة الرســمية. 
كمــا أّن هــذه الفتــاوى ال ترســي مســافة بيــن الواقــع التاريــخ والواقــع 

النموذجــي. 
 ولعــّل متابعــة مــا تعرضــه القنــوات المصريــة مــن برامــج تتصــل 
العــاّم  الــرأي  تشــغل  التــي  القضايــا  بعــض  فــي   ‹ الديــن  ب‹رأي 
ــى المــأزق الــذي تعيشــه المؤسســة الدينيــة  ــاه إل ــا باالنتب تســمح لن
المعاصــرة حيــن تواجــه بأحــداث طارئــة أو ممارســات جديــدة مــن 

www.metransparent.com.2007/3/17 47]  فتوى نشرت في موقع شفاف الشرق األوسط،بتاريخ[
]48]  برنامج عّم يتساءلون« في قناة دريم Dream بتاريخ 2006/9/31.
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شــأنها أن تخلخــل بنيــة الســلطة الدينيــة الرســمية. نذكــر فــي هــذا 
الصــدد استفســار المشــاهدين عــن حكــم تــاوة المــرأة القــرآن فــي 
الحفــات النســائية الخاّصــة أو ســفر مجموعــة مــن المصريــات إلــى 
إيــران لتحفيــظ النســاء القــرآن وعلــم التجويــد.]48] أو التســاؤل عــن 
حكــم توزيــع التركــة بالتســاوي بيــن الذكــور واإلنــاث؟ أو حكــم عيــد 
الحــب والرغبــة فــي معرفــة أصلــه؟ وحكــم المخّيمــات المختلطــة 
اإلجباريــة؟ وحكــم بيــع القطــط وتربيتهــا؟ وحكــم مشــاركة المــرأة فــي 

االنتخابــات؟ إلــى غيــر ذلــك.]49]       
بعــض  فــي  الفتــاوى  وتضــارب  العلمــاء  مواقــف  تبايــن  أّن  وجلــّي 
األحيــان، مخبــر عــن طبيعــة العاقــات االجتماعيــة الســائدة وعــن 
نمــط الصلــة التــي باتــت تربــط العالــم بالمــرأة العالمــة. فالمتابــع 
الدعــاة  بيــن عــدد مــن  العاقــة  توّتــر  يــدرك مــدى  الدينيــة  للبرامــج 
واألســاتذة وزمياتهــم اللواتــي صــرن ينافســنهم فــي مجــال اإلفتــاء 

الــذي ظــّل طيلــة قــرون، تحــت هيمنــة الرجــال. 
لقــد اخترقــت العالمــات أغلــب الفضــاءات الذكوريــة مــن ذلــك فضــاء 
اإلعــام الدينــي، وخاّصــة برامــج اإلفتــاء المرئيــة وصــار لهــّن صيــت. 
فــا غرابــة أن يســتنجد عــدد مــن العلمــاء بالصــور المنمطــة التــي 
ترّكــز علــى ضعــف المــرأة ورّقتهــا وخجلهــا وأن يعمــدوا إلــى تفعيــل 
مفاهيــم المــرأة /العــورة  والحيــض ونقصــان العقــل وغيرهــا عّلهــم 
بذلــك يبــّررون ســبب إزاحــة المــرأة عــن الطريــق.]50] ولئــن لجأ بعض 
المواجهــة  فــإّن  اللفظــي  أو  الرمــزي  العنــف  إلــى ممارســة  الدعــاة 
وصلــت إلــى حــّد تكفيــر األســتاذة ســعاد صالــح وآمنــة نصيــر وإهــدار 
دمهمــا بســبب فتــاوى أصدرتهمــا تثبــت أّن النقــاب ال يتماشــى مــع 

ــر أمــرا مقــّززا.]51]     روح العصــر، ويعتب
    

جديــد  واقــع  بمعاينــة  األســئلة  مــن  صنــف  رصــد  لنــا  ســمح  لقــد 
العولمــة  علــى  ترّتــب  ومــا  المعلومــات  ثــورة  بانعكاســات  متّصــل 
الثقافيــة مــن نتائــج تبــدو فــي نظرنــا، جديــرة بالدراســة. فقــد خــّول 
وضــع« التخّفــي« الــذي توّفــره الفضائيــات، وخاّصــة فضــاء األنترنــت 
لبعــض الفئــات فرصــة التعبيــر عــن أزماتهــا الشــخصّية ذات الطابــع 
النفســّي أو االجتماعــّي. وهــو أمــر وّســع مــن دائــرة النظــر والتعامــل 
مــع بعــض القضايــا لعــّل أهّمهــا القضية الجنســانية إذ الحظنا توارد 
مجموعــة مــن الشــهادات التــي تنحــو منحــى »االعتــراف«، ووقفنــا 
والخــرق،  االندمــاج  حّديــن:  بيــن  تقــع  ســلوكية  نمــاذج  علــى  أيضــا 
ومــا عليــه المجتمــع ومــا يجــب أن يكــون عليــه. وتكمــن قيمــة هــذه  
الشــهادات حســب اعتقادنــا، فــي كشــف الســتار عــن ممارســات يأبــى 
ــو الديــن الرســمي االعتــراف بوجودهــا أو مناقشــتها أو منحهــا  ممثّل
األهمّيــة التــي تســتحق. فقــد عثرنــا علــى حــاالت يشــير فيهــا أصحابهــا 
إلــى أّنهــم يعيشــون تجــارب جنســية متعــّددة بعيــدا عــن مؤسســة 
الــزواج وقوانيــن األســرة ومــا يســمح بــه العــرف والديــن واألخــاق 
مــن ذلــك المعاشــرة بيــن المســلمات و‹الكّفــار‹]52] والمعاشــرة 
»الخليعــة«  األفــام  ومشــاهدة  الدبــر«   »ونــكاح  المثلييــن  بيــن 
قبــل ممارســة الجمــاع. كمــا أّننــا عثرنــا علــى حــاالت ســفاح القربــى 
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غيــر  إلــى  واالغتصــاب  الجنســي  والتحــّرش 
ذلــك مــن القضايــا]53]. وال يخفــى أّن هــذه 
األســئلة تعّبــر عــن األنســاق االجتماعيــة فــي 
منطقهــا الداخلــي ومســارها  الــذي ينــوس 
كونهــا  عــن  فضــا  والحركــة،   الثبــات  بيــن 
توّضــح طبيعــة الحيــاة المعاصــرة، وتعّقــد 
وتزحــزح  والصراعــات  العاقــات  نســق 

المفاهيــم التقليديــة والقيــم عــن مكانهــا. 
أّن  إلــى  الصــدد  هــذا  فــي  اإلشــارة  وتجــدر   
مــا قّدمنــاه مــن نتائــج بخصــوص مشــاغل 
النســاء ومشــاغل الرجــال فــي المجتمعــات 
فنحــن  نســبّيا.  يبقــى  واإلســامية  العربيــة 
كّل  حصــر  إلــى  توّصلنــا  قــد  أّننــا  نزعــم  ال 
المواضيــع. فــذاك عمــل عصــّي علــى الباحــث 
مــن  اختصاصييــن  جهــود  ويتطّلــب  الواحــد 
مجــاالت مختلفــة كعلــم االجتمــاع بفروعــه 
ــان،  المتعــددة، وخاّصــة سوســيولوجيا  األدي
وأنتربولوجيــا   ، اإلعــام  وسوســيولوجيا 
أّننــا  األمــر  فــي  مــا  غايــة  وغيرهــا.  الصــورة 
حاولنــا اســتقراء المــادة اإلعاميــة الخاّصــة 
تتضّمــن  مــاّدة  وهــي  اإلفتــاء،  ببرامــج 
مشــاغل متعــددة ولكّنهــا تظــّل بحاجــة إلــى 
مــا يعضدهــا مــن دراســات ميدانيــة قطريــة 
ــا التــي  ــا مــن القضاي ــا هاّم حتــى تعكــس جانب
واإلســامي.  العربــي  العــاّم  الــرأي  تشــغل 
مشــاغل  اســتقراء  أّن  فيــه  الشــّك  ومّمــا 
فئــات مــن المجتمــع عمــل يقتصــر علــى رصــد 
اهتمامــات الفئــة التــي انخرطــت فــي عاقــات 
تبادليــة جمعتهــا بالعلمــاء والمشــرفين على 
البرامــج أو المواقــع. وليــس بوســعنا تحليــل 
اهتمامــات شــرائح اجتماعيــة أخــرى ال تملــك 
ترفــض  أو  ذاتهــا  عــن  التعبيــر  علــى  القــدرة 
التواصــل مــع اإلعــام المرئــي أو اإللكترونــي 
فريــق  بــه  ينهــض  أن  بــّد  ال  عمــل  فــذاك 
عمــل جماعــّي يضــّم أصحــاب اختصاصــات 

متعــّددة.
 

االستنتاجات]54]
والنظريــات  الثقافيــة  الدراســات  تفــرض 
النقديــة ونظريــات ما بعد الحداثة ودراســات 
اإلعــام تحليــل برامــج اإلفتــاء لكونهــا وثيقــة 
تحليليــة خصبــة تمّكننــا مــن متابعــة الظواهــر 
االجتماعيــة، واالطــاع علــى قســم مهــّم مــن 
المعاصــرة  العربّيــة  المجتمعــات  مشــاغل 

www.islamweb.net  [53[
]54]  لم نقترح خاتمة للبحث ألنه ال محّل للخواتم في العالم االفتراضّي الذي تحكمه الحركة السريعة والتغيير المستمّر.

]55]  هناك جدل كبير حول  طبيعة الدور االجتماعي الذي تلعبه وسائل اإلعام .
]56]  انظر/ي مثا قضية الحجاب وما أثارته من جدل في مصر وفي تونس في سنة 2006.

 What men create is not just one reality ,but multiple realities.Reality cannot be exhausted by any symbolic form be it scientific,religious,or aesthetic “.James Carey ,Mass“  [57[
.Communication Research and Cultural Studies,in J.Curran,M.Gurevitch and J.Woollacott,Mass Communication and Society,The Open University, London,1977,p423

فضــا عــن  فهــم عــدد مــن األســباب الداعيــة 
إلــى  ذلــك  يرجــع  فهــل  الفتــاوى.  إنتــاج  إلــى 
المســلم/ة  أم حيــرة  الحيــاة  تعّقــد طبيعــة 
وتضــارب  الفتــاوى  تعــّدد  أمــام  المعاصــر 

الناطقيــن باســم الديــن؟
ولئــن عــّد اإلعــام العربــي المــرآة العاكســة 
الحقيقــي«  والناقــل«   [55[ للمجتمعــات 
للــرأي العــاّم فــإّن ذلــك ال يجــب أن يحجــب 
عّنــا الــدور الهــاّم والخطيــر الــذي تضطلــع بــه 
المؤسســة اإلعاميــة فــي العصــر الحديــث. 
ــر عــن مشــاغل النــاس  فهــي الصــوت المعّب
ولكّنهــا تمــارس فــي الوقــت نفســه ، ســلطة 
فــا  المشــاغل.  لهــذه  والتنظيــم  الرقابــة 
مقاصــد  مــع  متائمــا  تــراه  مــا  إاّل  تعــرض 
تــروم بلوغهــا، بــل إّننــا نذهــب إلــى أّن اإلعــام 
هــو الــذي يصنــع الــرأي العــاّم.]56] وتكمــن 
المشــاغل  فــي  التصــّرف  فــي  ســلطته 
المســؤولين،  نظــر  فــي  يبــدو  مــا  بتحليــل 
اآلخــر  البعــض  وتجاهــل  بالدراســة  جديــرا 
ألّنــه ال يتــاءم مــع التوّجــه العــاّم الــذي تتبّنــاه 
علــى  داّل  أمــر  وهــو  الموقــع،  أو  الفضائيــة 
مــا  وتحديــد  واإلقصــاء  الحجــب  ممارســة 
يجــب أن نفّكــر فيــه أمــام المــأل ومــا يجــب أن 
يكتــم وال يناقــش ›علــى الهــواء‹، وهــذا يعنــي 

رمزيــا وأيديولوجيــا. للواقــع  اإلعــام  بنــاء 
المواقــع  علــى  المشــرفون  كان  ولّمــا 
وســائل  أّن  مــن  بّينــة  علــى  والفضائيــات 
البرامــج  وخاّصــة  الحديثــة،  االتصــال 
الــذات  عــن  التعبيــر  علــى  تحــّث  المباشــرة 
وتقديــم صــوت مخالــف يقطــع مــع المألــوف 
الجماعــة  لمعاييــر  بالضــرورة،  يمتثــل  وال 
فــإّن أغلبهــم أجبــر المتدّخــل علــى التصريــح 
علــى  عرضــه  قبــل  الســؤال  بموضــوع 
الهــواء. وليــس الحــرص علــى مراقبــة نوعّيــة 
األســئلة إاّل عامــة دالــة علــى الســلطة التــي 
تجّنــب  بدعــوى  اإلعــام  وســائل  تمارســها 
الحــرج والفوضــى. وال غــرو أّن تحــّول الفضــاء 
الســلطة  لممارســة  فضــاء  إلــى  اإلعامــي 
مختلــف  فيــه  تســتعمل  قهــري  بمفهــوم 
المجتمعــات  أّن  يؤّكــد  التكفيــر،  أســلحة 
المعاصــرة تعيــش انهيــارات متعاقبــة فــي 
األنســاق الثقافيــة،  وهــي واقعــة تحــت أســر 
مــن  وتنفــر  ›المطابقــة‹  وثقافــة  التنميــط 

واالختــاف. التعــّدد 

ويّتضــح أّن مــا تعرضــه شاشــات الفضائيــات 
بنــاء  الواقــع،  فــي  هــو  االنترنــت  مواقــع  أو 
وفــق  وللعالــم  وللفــرد  وللمجتمــع  للحيــاة 
تصــّور مخصــوص. غيــر أّن المتقّبــل/ة يــرى 
أّن مــا يقــّدم هــو معّبــر عــن ذاتــه واهتماماتــه 
أليســت  ولكــن  وحقيقتــه.]57]  وواقعــه 
اإلعــام  وســائل  تعرضهــا  التــي  البرامــج 
تمّثــا للواقــع وإعــادة صياغــة للعالم بــل هــي 
ــرة عــن حقائــق  تشــكيل لصــور متعــّددة معّب
تــؤدي  المعلوماتيــة  شــبكات  إّن  مختلفــة ! 
افتراضــي  مجتمــع  إيجــاد  إلــى  الواقــع،  فــي 
تحكمــه قوانيــن خاّصــة، وهــو مجتمــع يحجــب 
)كالناشــطات  أخريــات  نســاء  أصــوات 
االهتمــام  قصــد  عــن  الحقوقيات(اختــرن 
بقضايــا مصيريــة كالفقــر والقمــع واألمّيــة 
والتخّلــف ولــم تكــن الزينــة هّمهــن الرئيســّي! 
من الثابت أّن المؤسسة اإلعامية تضطلع 
بــدور إضفــاء معنــى جديــد )new sens(علــى 
حيــاة فئــات، وشــرعنة نظــام اجتماعــي محّدد. 
ويســمح لنــا توظيــف مقاربــة سوســيولوجيا 
اإلعــام بتحليــل البنيــة االجتماعيــة والتوّقــف 
فالــدارس/ة  والمتغيــرات.  الثوابــت  عنــد 
لمحتــوى مجموعــة مــن الفتــاوى المعاصــرة 
مــا  بيــن  فاصلــة  مســافة  هنــاك  أّن  يتبّيــن 
توّفــره بعــض قوانيــن األحــوال الشــخصية 
لمختلــف  ناظمــة  مــواّد  مــن  المتطــّورة 
المجتمــع  نظــام  تصــّور  وبيــن  العاقــات، 
الــذي يتجّلــى مــن خــال أجوبــة رجــال الديــن. 
وهكــذا تــزداد الفجــوة بيــن النظــرة إلــى الزمــن 

واإلنســان والواقــع والكــون اّتســاعا .
مســافة  وجــود  أيضــا  الــدارس/ة  ويلحــظ   
فاصلــة بيــن تمّثــل عــدد مــن الناشــطين فــي 
أو  المــرأة  وحقــوق  اإلنســان  حقــوق  مجــال 
غيرهــم لقيمــة المســاواة ونظــرة فئــة مــن 
النســاء اليــوم إلــى وضعهــّن ومــدى وعيهــّن 
مجموعــة  أّن  يخفــى  ال  إذ  بمكتســباتهّن 
مــن المنتميــات إلــى الجيــل الجديــد، صــارت 
تتبّنــى الخطــاب األصولــي الــذي يجــّرم المــرأة، 
ويحّملهــا أخطــاء الجماعــة ويجعلهــا تعيــش 
تحــت عــبء اإلحســاس بالذنــب. فــا غرابــة 
والحــال هــذه أن بــدا اســتاب المــرأة جلّيــا مــن 
وإيمانهــا  الدونّيــة  لمفاهيــم  َدخلَنتهــا  خــال 
بأّنهــا لــن تحّقــق ذاتهــا إاّل من خــال ›البيتوتة‹، 
وتبّنيهــا  األمومــة  بوظيفــة  واضطاعهــا 
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لمفاهيــم التبعّيــة والطاعــة ... واعتقادهــا أّن 
طاعــة الــزوج هــي الطريــق إلــى الجّنــة.

والثــروة  االتصــال  وســائل  مثلــت  لقــد 
التاريــخ  فــي  الدخــول  فرصــة  المعلوماتيــة 
العربيــة  المجتمعــات  ولكــّن  المتحــّرك. 
اإلســامية أبــت إاّل توظيــف هــذه التقنيــات 
وثقافــة  الوصايــة  مبــدأ  لتكريــس  الحديثــة 
العــودة إلــى األصــول. وهــو مشــروع تنميطّي 
يرفــض التعــّدد وال يؤمــن بمســؤولية الفــرد 
ــغ  ــا ال نبال ــه علــى تحّمــل قراراته.ولعّلن وقدرت
مجتمــع  هــو  المجتمــع  هــذا  أّن  اعتبرنــا  إن 
الضوضــاء والضجيــج)The Noise(باعتبــار أّنه 
غيــر قــادر علــى إنتــاج المعرفــة، وال يســتطيع 

أن يشــّجع علــى بــروز حركــة أفــكار جديــدة.
الــذي  الدينــّي  الخطــاب  إّن  القــول  ويمكــن   
ترّوجــه وســائل اإلعــام يســاهم فــي تحقيــق 
نــوع مــن ›التكّيــف الدينــّي‹ ولكّنــه فــي المقابل 
بخصــوص  ســلبية  دعائيــة  صــورة  يصنــع 
فهــي  واإلســامية.  العربيــة  المجتمعــات 
واقعهــا  فــي  التحّكــم  عــن  عاجــزة  تبــدو 
معاديــة للمــرأة تعيــش تخّلفــا علــى جميــع 
المســتويات، ويهيمــن فيهــا الفكــر االمتثالــي 
وهــي مجتمعــات  النمذجــة،  علــى  والحــرص 
ــة  ــة مغلقــة وببني ــة دينّي ــة بهوّي تواجــه الحداث
يبــدو  ذلــك  علــى  وبنــاء  مأزومــة.  ذهنّيــة 
المســار  وتوّقــع  المســتقبل  استشــراف 
الــذي تتجــه نحــوه  هــذه المجتمعــات، إن كان 
ذلــك علــى مســتوى المنظومــة السياســية 
أو  األخاقيــة  أو  الفكريــة  أو  االجتماعيــة  أو 

المنــال.  صعــب  مطلبــا  الدينيــة 
غيــر أّن المقارنــة بيــن المكتــوب والمعيــش 
مختلــف  تقّدمــه  الــذي  الخطــاب  بيــن  ،أي 
وســائل اإلعــام عــن المجتمعــات المعاصرة 
فــي  الفــرد  وضــع  أّن  إلــى  يشــير  والواقــع 
تحــاول  عّمــا  مختلــف  المجتمعــات  بعــض 
أن تقنعنــا بــه الخطابــات الدينيــة والقانونيــة 
واإلعاميــة.  واالجتماعيــة  والسياســية 
فرغــم إصــرار أغلــب رجــال الديــن علــى تنميــط 
المجتمــع والحديــث عــن المــرأة فــي المطلــق 
مســار  تربــك  حــاالت  وجــود  نعايــن  فإّننــا 
عــن  مختلــف  التونســّية  التنميط.فوضــع 
أخــرى  مجتمعــات  فــي  النســاء  مــن  غيرهــا 
حتــى وإن كشــفت أســئلة بعــض التونســيات 
عــن تذمرهــّن مــن »االبتعــاد عــن الشــريعة«، 
وحــاول عــدد من ›المتصّرفيــن في المقّدس‹ 
مقاطعــة  ضــرورة  علــى  التونســيين  حــّث 

]58]   برنامج حياة القلوب، قناة قطر، بتاريخ 2006/6/23.

اإلســام. لتعاليــم  المخالفــة  القوانيــن 
ولعّلنــا ال نبالــغ حيــن نذهــب إلــى أّن دراســة 
ُتبيــن  المعاصــرة  الفتــاوى  مــن  نمــاذج 
المفّكريــن  تأثيــر  أّن  مفادهــا  حقيقــة  عــن 
الحداثييــن أو الليبرالييــن أو العلمانييــن فــي 
إلــى  يــؤد  ولــم  محــدودا  ظــّل  مجتمعاتهــم 
فالناظــر  تحديــث شــاملة وعميقــة.  عملّيــة 
فــي الفتــاوى الصــادرة مؤخــرا يــدرك أّن أغلــب 
تعيــش  واإلســامية  العربيــة  المجتمعــات 
وضعــا أطلقنــا عليــه عبــارة ›رّدة المجتمعات 
العربيــة  الثقافــة  أّن  ذلــك  المعاصــرة‹ 
االنغــاق  تنحــو منحــى  واإلســامية صــارت 
والتقوقــع علــى الــذات، بــل إّننــا بتنــا نشــهد 
فــي  تتدّخــل  التــي  التطهيريــة  النزعــة  غلبــة 
كّل مظاهــر الحيــاة، ونعايــن تواتــر الفتــاوى 
التمييزيــة المؤكــدة علــى امتيــاز المســلم/ة 
وتفّوقــه وقّوتــه. وواضــح أّن اســتعاءه نابــع 
مــن إحساســه بامتــاك الحقيقــة المطلقــة. 
بيــن  تفــّرق  التمييزّيــة  الفتــاوى  هــذه  إّن 
الضــال والمهتــدي، وبيــن المــرأة الملتزمــة 
التــي  والمــرأة  حجابهــا  علــى  تحافــظ  التــي 
تعــرض بدنهــا فهــو »لحــم يســّوق‹ و«جســد 
ــاوى فصــا  ــم هــذه الفت يســتباح«.]58] وتقي
منزلتــه  علــى  يحافــظ  الــذي  الرجــل  بيــن 
وامتيازاتــه وفحولتــه والرجــل المتخّلــي عــن 
هــذه  وتمّيــز  بالنســاء.  والمتشــّبه  واجباتــه 
المّتصــف  المســلم  بيــن  أيضــا  الفتــاوى 
بمجموعــة مــن الخصــال و«الكافــر« ›عديــم 
خطــورة  وتكمــن  ذلــك.  غيــر  إلــى  األخــاق‹ 
هــذه الفتــاوى التمييزّيــة فــي غلبــة األحــكام 
وفــي  النســبية  حســاب  علــى  القاطعــة 
ال  الــذي  النفــس  جهــاد  لمبــدأ  تكريســها 
الــذي  المجتمــع  عــن  باالبتعــاد  إاّل  يتحّقــق 
لخلــق  دعــوة  إذن  فهــي  الرذيلــة.  تســوده 
مجتمــع داخــل المجتمــع  بهدف إبعــاد التأثير 
وهكــذا  الغربّيــة.  الحضــارة  تمارســه  الــذي 
والفقــه  والدعــوة   اإلفتــاء  برامــج   تتحــّول 
االجتماعــي  لاندمــاج  إلــى مســالك  وغيرهــا 
›اإلخوانــي‹ إذ تتــم دعــوة المتلّقــي لانضمــام 
إلــى ›إخــوان النــات‹ )Net(ومجالــس الدعــاة. 
تفصــل  التــي  الحــدود  وضــع  أّن  وواضــح 
نفــي  فيــه  اآلخريــن  عــن  الملتزمــة  الجماعــة 
المكونــات  واســتبعاد  التكّيــف  إمكانيــة 
لقاعــدة  ونســف  والنّمــو  للتطــّور  القابلــة 
قبــول المختلــف والمغايــر فضــا عــن العنــف 

ينشــره. الــذي 
بــات ملحوظــا  التوّتــر  أّن   والافــت لانتبــاه 

الرجــوع  دعــاة  فكريتيــن:  منظومتيــن  بيــن 
إلــى ›اإلســام الحــّق‹ ونقــاء الهوّيــة وتعاليــم 
العلمانييــن  أو  الليبرالييــن   وبيــن   األّمــة، 
الذيــن يدعــون إلــى تأســيس الدولــة المدنيــة 
تكــّرس  التــي  تلــك  العلمانــي  التوّجــه  ذات 
الديمقراطيــة وقيــم الحداثــة، وترســي قواعــد 
التعايــش علــى أســاس المواطنيــة وتســاعد 

الفــرد حتــى يكــون فاعــا وحــّرا ومســؤوال. 

والفقــر  األمّيــة  تفشــي  أّن  المؤّكــد  مــن 
والتخّلــف فــي عــّدة بلــدان عربيــة وإســامية 
ــة التقليديــة  قــد ســاهم فــي اســتمرار الذهنّي
والتقليــد  الخرافــة  عليهــا  تســيطر  التــي 
والخنــوع، وحــال دون تأصيــل ثقافــة حقــوق 
اإلنســان. ولكــن لِــم َلــم تحّقــق المؤسســة 
التربويــة والتعليميــة النتائــج المرجــّوة التــي 
فــي  االنخــراط  علــى  قــادرا  الفــرد  تجعــل 
تفكيــر  واكتســاب  الحداثيــة  المنظومــة 
تقّدمهــا  التــي  المعرفــة  ظّلــت  لــم  نقــدي؟ 
ســطحّية  التعليميــة  المؤسســات  أغلــب 
األزمــات  عنــد  تنهــار  مــا  ســرعان  وهّشــة 
المتخّلفــة؟  للذهنّيــة  المجــال  مفســحة 
هــو  الداعيــة  يكــون  أن  الجماعــة  آثــرت  لِــم 
الدنيــوّي  األفــراد  مصيــر  فــي  المتحّكــم 
واألخــروّي معــا، والمهيمــن علــى المتلّقيــن 
مــن خــال امتاكــه آليــة التحليــل والتحريــم؟ 
لــم رفضــت الجماعــة التفاعــل مــع خطــاب 
التكنولوجيــا  تســاهم  لــم  المثّقف/ة؟لِــم 
ــة والثقافــة  ــة والتواصلي ــورة المعلوماتي والث
الرقميــة فــي تشــكيل الوعــي جمعــّي وفــي 
أغلــب  عملــت  لــَم  ثــّم  العقانيــة؟  تنميــة 
الجهــل  مأسســة  علــى  اإلعــام  وســائل 
وتثبيــت القيــم التقليديــة حتــى أّنهــا تحّولــت 
بســبب ذلــك، إلــى عائــق يحــول  دون تحريــر 
المجتمعــات؟ وإلــى أي حــّد يمكــن للدراســات 
الدراســات  وخصوصــا  النقديــة،  الثقافيــة 
الدينيــة  الخطابــات  مكّونــات  عالجــت  التــي 
الســائدة فــي اإلعــام العربــي المعاصــر أن 
تســاهم فــي تحصيــن المتلّقــي/ة حتــى تكــون 
لــه« المناعــة« المطلوبــة فينظــر إلــى المــاّدة 
اإلعاميــة نظــرة الناقــد الحصيــف المــدرك 

ودالالتهمــا؟   والصــورة  الكلمــة  لخفايــا 

أ.د آمال قرامي 
ودراســات  الثقافيــة  الدراســات  أســتاذة 

التونســية بالجامعــة  االجتماعــي  النــوع 
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