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الفيدرالية العرقية ...الم�شروع الأخطر على الوحدة ال�سورية!

هجمات بروك�سل :خروج الإرهاب عن ال�سيطرة
} حميدي العبدالله
الهجمات ال��ت��ي شنّتها التنظيمات اإلره��اب��ي��ة في
مدينة بروكسل والتي استهدفت المطار والميترو
شب عن الطوق
تؤكد بشكل قاطع ونهائي أنّ اإلرهاب ّ
وخرج عن نطاق سيطرة مش ّغليه وداعميه.
قد تكون الهجمات اإلرهابية التي تستهدف مصر
وال��ج��زائ��ر وت��ون��س ت��أت��ي ف��ي س��ي��اق مماثل لسياق
الهجمات اإلرهابية في سورية والعراق واليمن ،لجهة
التعاون القائم بين ه��ذه التنظيمات اإلرهابية وبين
الدول التي اعتمدت على اإلرهاب البتزاز الحكومات
وال��دول التي ترفض االنصياع لإلمالءات األميركية
والغربية .ولكن هجمات التنظيمات اإلره��اب��ي��ة في
فرنسا وبلجيكا وهجوم اسطنبول األخير ،تأتي في
أي أنها تستهدف دوالً وحكومات هي
سياق مختلفّ ،
جزء ال يتجزأ من السياسة الغربية ،ولم يعرف عن
هذه الدول اعتراضها على السياسات األميركية ،بما
في ذلك سياسة «النوم مع الشيطان» أي التعاون مع
اإلرهابيين البتزاز حكومات مستقلة.
ح��ج��م ع��م��ل��ي��ات ب���اري���س ،واآلن ح��ج��م عمليات
ب��روك��س��ل ،ت��ؤك��د أن اإلره����اب ب��ات يمتلك ع���ددا ً من
المجنّدين والبيئات الحاضنة ،والخبرات القتالية ما
أي مكان يختار.
يجعله قادرا ً على الضرب في ّ
من المعروف أنّ ثمة حالة من االستنفار أعلنت في

بلجيكا منذ فترة طويلة وتحديدا ً بعد هجمات باريس،
وكانت التقارير االستخبارية الغربية تؤكد أنّ الكثير
م���ن اإلره��اب��ي��ي��ن ي���ت���واج���دون ف���ي ب��روك��س��ل وم���دن
بلجيكية أخ��رى .ولكن حالة االستنفار لم تحل دون
نجاح اإلرهابيين في تنفيذ التفجيرات التي استهدفت
مطار ومترو بروكسل .ماذا يعني ذلك؟
يعني أنّ اختراق االستخبارات الغربية لإلرهابيين
لم يحل دون قدرتهم على العمل والتحرك المستق ّل
ه��ذا أوالً ،وث��ان��ي��ا ً أنّ اإلرهابيين يمتلكون القدرات
اللوجستية وحرية الحركة التي تمكنهم من تنفيذ
هجماتهم رغم حالة االستنفار القصوى.
ال شك أن��ه في ض��وء ه��ذا الواقع ف��إنّ الحرب على
اإلرهاب لم تعد مجدية في إطار التكتيكات المعتمدة
أي ع��ب��ر اإلج����راءات
م��ن ق��ب��ل ال��ح��ك��وم��ات ال��غ��رب��ي��ةّ ،
الوقائية ،مثل رفع مستوى اإلنذار وحال االستنفار،
ألنّ ذلك لم يقد إلى إحباط الهجمات التي نفذت في
بروكسل.
الحرب على اإلره��اب كي تكون حربا ً جدية ،ال ب ّد
أن ترتكز على مسلمتين أساسيتين :األول��ى وقف
ال��ح��ك��وم��ات ال��غ��رب��ي��ة وح��ك��وم��ات المنطقة تعاونها
ودعمها لإلرهاب أو التوظيف السياسي لإلرهاب.
الثانية ،التعاون مع الحكومات والجهات التي تحارب
اإلرهاب في معاقله األساسية ،وتحديدا ً في سورية
والعراق.

معادلة الردع الجديدة
ـ يضع البعض معادلة الردع الجديدة للسيد حسن نصرالله بتهديد المفاعالت النووية «اإلسرائيلية».
ـ يعرف السيد أنه بإعالنه أنّ المقاومة تملك ما يتيح لها أن تطال وتد ّمر أيّ موقع إستراتيجي في كيان اإلحتالل ،فهم اإلحتالل
أنّ مفاعالته صارت أهدافاً.
ـ معادلة السيد الجديدة هي معادلة نوعية في الحرب النفسية المؤسسة على الحقائق والوقائع بإبتكار الجديد.
ـ إعتبر السيد منذ تهديده بقصف خزانات األمونيا في حيفا أنّ «إسرائيل» تخشى طول الحرب وافتقادها لكميات من سالح
وذخائر نوعية تدميرية وافية ومواد استهالكية ضرورية لمواصلة دورتها اإلقتصادية والحياتية.
ـ تح ّول «إسرائيل» فلسطين إلى مستودع كبير للوقود والغازات والصواريخ والقذائف والمواد المشعة.
ـ يكفي المقاومة أنها تملك المعلومات الالزمة لتحدّد بنك أهداف وأن تمتلك صواريخ دقيقة اإلصابة وقادرة على إختراق
التحصينات وتفجير ما بداخلها حتى تتح ّول المخزونات «اإلسرائيلية» المتن ّوعة بغرض الصمود الطويل في الحرب إلى بديل
عن امتالك المقاومة لما يعادل قدرة «إسرائيل» التدميرية.
ـ المعادلة كلما تسلحت وتجهّزت وخزنت «إسرائيل» أكثر صار تدميرها بما تملك أسهل.
ـ يقول السيد ال تتعبوا أنفسكم لقد انتهى سباق توزان الرعب.

التعليق السياسي

{ محمد ح .الحاج
ال��ح��دي��ث ع��ن ال��ف��ي��درال��ي��ة ف��ي س��وري��ة ل��م يعد ه��م��س��اً ،بل
أصبح متداوالً وبصوت عال ،فيدرالية بين الشمال الشرقي
ال��س��وري وبين باقي االجمهورية الحالية إنْ لم يكن هناك
طي األدراج تنتظر هذه الدولة المستهدفة من
مشاريع أخرى ّ
قبل القوى المعادية ،و ُيقال بموافقة بعض الدول الصديقة،
الجمهورية الحالية مطلوب تفتيتها باتفاق مماثل التفاق
سايكس – بيكو ،مع ذكراه المئوية.
الفيدرالية التي يجري الحديث عنها والعمل لقيامها هي بين
عرقيات ،بعض األك��راد من جانب وباقي المجتمع السوري
وكأنّ األكراد ليسوا سوريين ،هذا المشروع الذي يلقى صدى
وق��ب��والً ف��ي أوس���اط أك���راد ال��ش��م��ال ،وتدعمه س��را ً الواليات
المتحدة األميركية على خطى الدعم الفرنسي ع��ام 1936
لفيدرالية لواء االسكندرون رغم عدم التشابه ،إنما يخدم أحالم
الصهيونية العالمية التي لم يتوقف سعيها لتحقيق مشروعها،
على مدى العقود الماضية بشتى السبل واألشكال ،المهم أن
ال تبقى سورية على حالها ...حتى الوضع الراهن الذي يشكل
ش��وك��ة ف��ي العين الصهيونية ب��ص��م��وده ،واس��ت��م��رار دورة
العصي على التشرذم والتفتيت،
الدماء في شرايين مجتمعه
ّ
أي نصيب من
ويبقى التساؤل مشروعا ً إنْ كان لهذا المشروع ّ
النجاح ألسباب موضوعية تتعلق بالنسيج السوري والتوزع
الديمغرافي القائم 6( .آذار .)2016
بعد كتابة الفقرة السابقة وكنت في قمة االنفعال واأللم...
اجتاحتني نوبة قلبية أدخلتني المشفى واستم ّرت متوالية
على م��دى أي���ام ،انتقلت بعدها إل��ى مركز الباسل ألمراض
القلب  -بدمشق حيث أجريت لي القثطرة وتوسيع الشرايين
بالبالون وتركيب شبكتين للشريانين األك��ث��ر ان��س��داداً...
وخرجت إلى فترة النقاهة ،لكنني لم ،ولن أتنازل عن متابعة
الموضوع الذي يؤلمني.
ل��م يعد م��ج��رد ح��دي��ث ،ب��ل انتقل إل��ى ح��يّ��ز اإلج�����راءات...
اجتماع عام موسع في رميالن ،وإع�لان ق��رار فيدرالية من
جانب واحد لم يعترف بها أحد حتى الذين يعملون لها سراً،
ومن خالل متابعة األحداث ومجرياتها ضمن المنطقة المعنية،
طرح الكثيرون من األصدقاء سؤاالً مهماً :ما الذي كان يفعله
اليهودي الصهيوني برنار هنري ليفي على األرض السورية،
وما الغاية من اجتماعه مع قيادات سياسية وعسكرية تمثل
العديد من األحزاب الكردية – وما أكثرها – وهل كان يخطط
لهم أسس قيام الدولة خصوصا ً بعد أن تس ّربت إلينا نماذج
اإلقامة الموقتة لمن يرغب دخول المنطقة حتى من السوريين
وأنه بحاجة لكفيل (كردي) حصراً!

التط ّور اآلخر ...اجتماع لمجلس وجهاء وقادة العشائر في
المنطقة ،من عرب وسريان وأيضا ً شخصيات كردية معروفة
ومرموقة وإعالنهم رفض االعتراف بما طرحه المجتمعون
في رميالن من فيدرالية باعتبارها تناقض الدستور السوري،
وال تمثل رأي الشعب السوري وخاصة الشريحة الكردية
التي ليست قاصرة على أكراد الشريط الحدودي مع تركيا بل
هم منتشرون ومتجذرون في ك ّل ،أو أغلب المدن السورية
وأه ّمها حلب ،وحماة ،وحمص ودمشق وحتى الالذقية ،وفي
هذه الحالة أين رأي هؤالء وهم الغالبية ومنهم رؤساء وزراء،
ووزراء وأعضاء مجالس شعب ،وقادة عسكريون ومفتين
ورجال دين ،وفعاليات اقتصادية واجتماعية لها وزنها على
ساحة الوطن واألمة ،وهل يقبل هؤالء بأن تصادر مجموعة
من المغامرين المرتبطين بمشروع خارجي مفضوح قرارهم
الذي قد يج ّر إلى حرب داخلية في المنطقة الشمالية لن تكون
في صالح أحد وخصوصا ً األك��راد الذين تستهدفهم تركيا
وتنتظرها فرصة سانحة لضربهم ما يجبر الدولة السورية
على خوض مواجهة عسكرية دفاعا ً عن شعبها وسيادتها،
مواجهة ليس أوانها وتريدها ،بل تدفع لوقوعها الصهيونية
العالمية ،وهنا س ّر وجود الصهيوني الفرنسي ليفي راعي
ثورة وثوار (الربيع العربي).
النيات الخبيثة خلف ط��رح الفيدرالية ال يخفيها اإلعالن
وال��ق��ول ب��أن ال ن��واي��ا انفصالية لديهم وأن��ه��ا م��ج��رد إج��راء
إداري يتجاوز اإلدارة المحلية للخروج من المركزية! مع ذلك
رفعوا علما ً ترفعه حكومة مسعود البارزاني شمال العراق،
ولن أتط ّرق إلى تاريخ وارتباطات هذه الشخصية بمشاريع
الغرب الصهيو – ماسوني ،بل أكتفي باإلشارة إلى تشجيعه
هذا النهج رغم إدراكه أنّ الطيف الكردي األوسع على الساحة
السورية يرفض هذا المشروع االنتحاري بعد أن اكتشف
ارت��ب��اط��ات وري��ث ال��ج��ن��رال الصهيوني وسلوكه المناقض
تماما ً للمصالح الوطنية سواء على الساحة العراقية أو حتى
السورية ،وه��و من يستعين بخبرات الموساد الصهيوني
لالستمرار على رأس حكومة ش��م��ال ال��ع��راق بالقوة رغم
المعارضة القوية التي عبّرت عن رأيها في أكثر من مناسبة،
وفي واقع الحال يعلم الغرب أنّ استمرار وجود مسعود على
رأس السلطة هو حالة غير شرعية وغير دستورية ،لكنه باق
ويستم ّر ...وليست مجهولة القوى التي تقف خلف ذلك.
ال شك أنّ مسار األح��داث عبر ق��رون عديدة في المنطقة
حمل معه ،وسجل الكثير من المآسي بحق سكانها ،ليس
الكرد فقط وانما الكلدو آشور الذين دفعت بهم الضغوط إلى
الهجرة بعيدا ً عن الوطن ،ومعروف أنّ مناطق الجزيرة العليا
هي سريانية كلدو – آشورية بغالبيتها إلى زمن غير بعيد حيث

بدأت عمليات التبدّل الديمغرافي تأخذ أبعادا ً جديدة ألسباب
موضوعية منها :خصوبة المنطقة وثرواتها المتن ّوعة وقلة
عدد السكان فيها – موجات الهجرة من المناطق الشمالية
التي تحتلها تركيا بسبب اضطهاد السوريين األكراد في تلك
المناطق – هجرات داخلية بسبب اإلصالح الزراعي وزيادة
المشاريع االستثمارية في نفس الفترة التي شهدت تزايد
الفقر وقلة األمطار وانعدام المواسم في بعض مناطق الداخل،
وك ّل ذلك يندرج في سياق الحركة الطبيعية للمواطنين داخل
الوطن الواحد ،وهكذا تبلورت أكثرية كردية مقابل اثنيات
أخرى ،لكنها ليست أغلبية بالنسبة للمجموع.
وح��ده التفكير القاصر والمريض لدى البعض يقود إلى
سلوك انتحاري من نوع ما طرحه هؤالء على أنه فيدرالية،
متجاوزين دس��ت��ور ال��دول��ة وقوانينها ،مستغلين الوجود
ال��خ��ارج��ي وان��ح��س��ار ق���وى ال���دول���ة وس��ل��ط��ت��ه��ا التنفيذية
ف��ي المنطقة وح��ص��ول��ه��م ع��ل��ى ال��س�لاح وال��دع��م الخارجي
ال��م��ش��ب��وه – ح��ت��ى ،رب��م��ا م��ن ج��ه��ات ص��دي��ق��ة ،ل��ل��دف��اع عن
أنفسهم ومناطقهم كقوى رديفة للدولة ،لكن ليست بديالً
عنها ،التفكير القاصر يمارس نوعا من أسوأ الديكتاتوريات
التي تحاول ف��رض نفسها بالقوة ،فهم لم يلتفتوا إل��ى رأي
الشعب السوري ،صاحب الحق في القرار بالتنازل عن جزء
من أرض��ه وسيادته ،بما في ذل��ك أبناء اللون ال��واح��د ،الذي
يحاولون مصادرة ق��راره واحتكار تمثيله ،وه��ذا الجزء هو
األع��رق واألكثر خبرة ودراي��ة بمصلحته ومصلحة الوطن،
وهو من نقف إلى جانب مطالبه المحقة في المشاركة بحق
تقرير مصير الوطن واألمة على قدم المساواة مع ك ّل أطياف
المجتمع السوري ،ونؤكد أنه إذا كان من حق الوافد إلى هذا
الوطن ،وبعد سنوات محدوده قانونيا ً أن ينال حقوقه كاملة
ويمارسها بعد حصوله على الجنسية ،كالذين ج��اؤوا من
ك ّل أصقاع الدنيا بما فيهم العرب من شبه الجزيرة العربية،
فإنّ السومريين األكراد سوريون أصالة منذ آالف السنين،
وليس من حق أحد منهم التنازل عن هويته أو االنفصال عن
ألي سبب وإال فهو يرتكب جناية
أي ذريعة أو ّ
وطنه األ ّم تحت ّ
الخيانة العظمى ...خيانة الوطن.
البعض يطلق سخريته قائالً :ماذا يس ّمون نصف دمشق
ف��ي مستقبل ق���ري���ب ...ك��ردس��ت��ان ال��ج��ن��وب��ي��ة ،وف��ي��ه��ا من
السوريين الكرد ضعف ما في منطقة الشمال السوري كله.
تتسابق المشاريع في الوقت المستقطع قبل أن تستعيد
أي
سورية عافيتها ،أما نحن السوريين فسنقف بك ّل قوة ض ّد ّ
من هذه المشاريع التي تستهدف أمتنا ومجتمعنا لنؤكد أننا
مجتمع واح��د ،أمة واح��دة تاريخنا وارثنا الحضاري واحد،
ولن نسمح بالتجزئة ،وليفهم من له عقل.

دور المر�أة في المجاالت االقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية ـ المر�أة الإيرانية نموذج ًا
*

} د .محمد شعيتاني

إنّ قضية المرأة هي قضية ك ّل مجتمع في القديم والحديث،
فالمرأة تشكل نصف المجتمع من حيث العدد ،وأجمل ما في
المجتمع من حيث العواطف ،وأعقد ما في المجتمع من حيث
المشكالت ،ومن ثم كان من واجب المفكرين أن يفكروا فيها على
أنها قضية المجتمع ،أكثر مما يفكر أكثر الرجال فيها على أنها
قضية جنس مت ّمم أو مبهج.
وقد تميّز عصرنا هذا بمميّزات منها أنه عصر الدعاية،
فللدعاية تأثير كبير على تفكيرنا واتجاهاتنا وإقبالنا على
الشيء أو إعراضنا عنه ،وقد لعبت الدعاية في قضية المرأة
دورا ً في تبلبل اآلراء وتش ّتت األه��واء وتغطية وجه الحق
السمح المنير.
إذ مثلت قضية المرأة سؤاال ً كبيرا ً يطرحه النموذج المعرفي
الغربي على أمم األرض كافة ،وعلى األنساق الثقافية الموجودة
في العالم اليوم ،وفي مقدّمتها النسق المعرفي اإلسالمي
في محاولة من النموذج الغربي إلح��راج األنساق الثقافية
األخرى ،ودفعها لإلحساس بالدونية تجاهه ،واالستعداد عن
خصوصياتها لصالح خصوصيات وتعاليم النموذج الغربي
ال��ذي ن��راه اليوم يضيق ذرع��ا ً بسائر األنساق األخ��رى التي
تساعد على احتفاظ األمم بخصوصيات ال يستطيع النموذج
العلماني التفكيكي تذويبها أو القضاء عليها.
ولقد حظي اإلس�ل�ام بنصيب األس��د م��ن هجمات الغرب
واتهاماته انطالقا ً من موقفه من قضية المرأة ،وكيلت له ك ّل
األوص��اف الرجعية التي اشتملت عليها القواميس الغربية
بجميع اللغات األوروبية واألميركية.
ردا ً على ه��ذه الهجمات المعادية ل�لإس�لام ،ج��اءت هذه
الدراسة لتكون كفيلة بأن تعيد للمرأة المسلمة ثقتها بدينها
واعتزازها بهويتها ،فليس كاإلسالم نظام أو منهج أعطى للمرأة
من الحقوق ما يحفظ لها ك ّل أنواع كرامتها وتكريمها ،وليس
كمثله نظام أو منهج ألزم المرأة بالواجبات التي تستقيم معها
الحياة اإلنسانية في أك��رم ص��ورة وأرضاها لله ،فكان ذلك
شرفا ً لها وتشريفاً ،إذ ال تتبيّن مكانة اإلنسان ،رجالً أو امرأة،
وال يعرف على وجه الدقة مكانة في الحياة ومكانته ،وال يبلغ
بحال درجة التكريم التي ك ّرمه بها ربه سبحانه وتعالى إال
إذا كانت له حقوق فتمسك بها ،وكانت عليه واجبات فالتزم
بأدائها.
حي أثبت جدارة المرأة
فنموذج المرأة اإليرانية ،نموذج ّ
وقدرتها على تح ّمل المسؤولية ،وق��دّم ال��ر ّد ال��رادع إلى ك ّل
من اتهم المرأة بالنقصان ،أو حجابها بأنه عائق يحول دون
تح ّررها ومساهمتها مساهمة فعلية في مجتمعها.
ومن الجدير بالذكر أنّ المرأة اإليرانية تتمتع بقوة شخصية،
وصالبة موقف ،وقدرة على تح ّمل الصعاب؛ مما جعلها تتبوأ
مكانة مرموقة في مجتمعها الجديد ،فهي المعلمة والطبيبة
والمهندسة والمقاومة والمحاربة ،وهي أيضا ً البرلمانية
والصحافية والممثلة والرسامة والحرفية ،وه��ي بعد ك ّل
ذل��ك بطلة رياضية تنافس مثيالتها من الشعوب األخ��رى
بخصوصيتها وظهورها وفق تعالم الدين اإلسالمي بشكل
محتشم ال يعيقها عن أداء أيّ دور في المجتمع ،وتتطلع المرأة
اإليرانية لتحقيق ما تصبو إليه من مكاسب وحريات وفرص
إلبراز إبداعها وقدراتها في مجتمع كبير تعداده ثمانون مليون
نسمة وتتجاذبه منظومتان فكريتان في اإلط��ار اإلٍسالمي؛
أوالهما :متشدّدة تدعو إلى التقييد وإلزام المرأة للبيت ،ومنعها
من القيام ببعض األمور ،والثانية :معتدلة تدعو إلى االنفتاح
واستثمار طاقة المرأة مع الحفاظ على هويتها وأخالقها
اإلسالمية ...وتنظر ك ّل المحاور واألقطاب السياسية والفكرية
داخل وخارج إيران إلى المرأة باعتبارها عامالً مؤثرا ً وأساسيا ً
في أيّ محاوالت قادمة أو معارك فكرية حاسمة في المستقبل.

شخصية المرأة اإليرانية
ودورها في التنمية

مضي ق��رون عديدة على تحجيم دور المرأة
بالرغم من
ّ
الطليعي في الحياة ،وتقليص مهامها الكبرى لتتحدّد في إطار
المسؤولية الزوجية والمنزلية فحسب.
انطلقت محاوالت خيّرة في العقود األخيرة تطالب بإعادة
إدماج المرأة المسلمة إلى الساحة لتأخذ حجمها الطبيعي في
المسيرة الحياتية ،جنبا ً إلى جنب شقيقها الرجل مستفيدة من
المعين اإلسالمي الفياض الذي لم يكن ليبخس للمرأة حقاً.
وقد برزت المرأة اإليرانية الستعادة هذا ال��دور المعطل،
لتساهم مساهمة فعّ الة في البناء والتط ّور ال��ذي تشهده
الجمهورية اإليرانية اإلسالمية.
لقد استعرض الرئيس اإليراني في كلمة ألقاها في ملتقى
المشاركة والتخطيط لشؤون النساء ،المكانة المتمي ّزة للمرأة

اإليرانية وحقوقها العادلة في مختلف مجاالت الحياة ،مؤكدا ً
الدور الملقى على عاتق المرأة في المجتمع المعاصر.
وتساءل الرئيس اإليراني قائالً :أيّ مكانة أفضل من مكانة
األ ّم في عالم الوجود ،وأعتقد بأننا ال يمكننا أن نجد في عالم
الوجود دورا ً موازيا ً لدور األ ّم من الناحية العاطفية والقيمية،
وحتى من الناحية االقتصادية والسياسية ،وعلينا أن نوفر
األرضية المناسبة من أجل أن تكون األ ّم عالمة ومربية أجيال.
وأضاف أنّ النساء اللواتي يعملن في البيوت ،يجب أال يفكرن
بأنهن أق ّل مكانة من النساء الالتي يعملن خارج البيوت .مشيرا ً
إلى انه ال فرق بين المرأة العاملة والمرأة غير العاملة وينبغي
علينا توفير الظروف المناسبة لنمو الشخصية االجتماعية
والثقافية للمرأة غير العاملة.
والمرأة المسلمة في ظ ّل الجمهورية اإلسالمية تبذل قصارى
جهدها إلزال��ة الموانع غير الشرعية عن طريقها ،لتشارك
في عملية التنمية التي تشمل ك ّل المستلزمات الحضارية
على المستوى العلمي والثقافي واالجتماعي والسياسي
واالقتصادي وما إلى ذلك.
وقد أثبتت جدارتها في ك ّل المواقع التي تساوت الفرص فيها
بينها وبين الرجل.
والجمهورية اإليرانية تحترم شخصية ال��م��رأة ،وتدعم
حضورها في كافة الساحات ،وفي جميع الشؤون االجتماعية
وتعتبره ضرورياً .وقد أكد ،على دور المرأة اإليرانية مشيرا ً إلى
الحضور الفاعل لها في جميع المجاالت الثقافية واالقتصادية
والسياسية.
واعتبرت سائحة أميركية زارت المعالم التاريخية في إيران،
أن المرأة اإليرانية قدوة مناسبة لجميع نساء العالم.
وقالت الدكتورة اإليرانية فيكامسيني :لقد رأي��ت بعد
تجوالي في المدن اإليرانية بأنّ النساء اإليرانيات يعملن في
الشؤون االجتماعية واالقتصادية إلى جانب الرجال ،مضيفة:
إنّ اهتمام الحكومة اإليرانية بالمرأة أدّى ألن تكون للنساء
مشاركة فاعلة في مختلف الميادين.
إنّ األرق��ام واإلحصائيات تشير إلى أنّ النساء في إيران
يتمتعن بمكانة مرموقة حيث بإمكانهن ارتقاء أفضل المناصب،
فمنهن من تعمل مستشارا ً لرئيس الجمهورية ومستشارا ً
لرئيس السلطة التشريعية كما يوجد في مجلس الشورى
اإلسالمي عدة نائبات ،وهي مشاركة في الحكومة.
ينص في المادة  20/5على حماية
إنّ الدستور اإليراني
ّ
القانون لجميع أفراد الشعب نساء أو رجاال بصورة متساوية
وه��ن يتمتعن بجميع ال��ح��ق��وق اإلن��س��ان��ي��ة والسياسية
واالق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة والثقافية ضمن ال��م��وازي��ن
اإلسالمية.
كما ينص الدستور على أنّ الحكومة مسؤولة في إطار
اإلس�لام على تأمين حقوق ال��م��رأة في ك�� ّل المجاالت وعلى
الحكومة القيام بما يلي:
 1إيجاد الظروف المناسبة المساعدة لتكامل شخصيةالمرأة وإحياء حقوقها المادية والمعنوية.
 2حماية األمهات ال سيما في مرحلة الحمل وحضانةالطفل ورعاية األطفال الذين ال عائل لهم.
 3إيجاد المحكمة الصالحة للحفاظ على كيان األسرةواستمرار بقائها.
 4توفير تأمين خاص لألرامل والنساء العجائز وفاقداتالعائل.
 5إعطاء األمهات الصالحات المسؤولية عن أوالدهن عندفقدانهم الولي الشرعي من اجل رعايتهم.
وح��ول مسألة ف��رض الحجاب في إي��ران قالت صحيفة
«سالزيوغر» النمساوية إنّ الغرب ظ ّل لعشرين عاما ً يعتبر
الحجاب كعالمة ضغط على المرأة اإليرانية ،ولكن هذا األمر
جعلنا ننسى أنّ المرأة اإليرانية تتمتع بحقوق كاملة.
وأضافت الصحيفة :إنّ المرأة اإليرانية مقارنة بالمرأة في
بقية الدول اإلسالمية تحظى بالمزيد من الحريات ،فالمرأة
اإليرانية يمكنها أن تعمل في الجهاز اإلداري أو كنائبة في
مجلس الشورى اإلسالمي.
وأردفت الصحيفة :القوانين اإليرانية أتاحت للمرأة فرصا ً
كثيرة للمشاركة في المشاغل العامة ،ومنذ أن سادت إيران
القوانين الدينية ،ب��ات اآلب��اء يسمحون لبناتهم واألزواج
لزوجاتهم بالمشاركة في األوساط العامة.
إنّ ارتداء الحجاب ليس قانونا ً في الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية فحسب؛ وإنما هو قانون قرآني رباني ،وقد ش ّرع هذا
القانون في إيران امتثاال ً لتعاليم القرآن الكريم ،والحكومة ال
تتدخل في الشؤون العائلية داخل البيوت ،فبعض النساء
ال يعتقدن بوجوب الحجاب وال يرتدينه أم��ام األجانب في
بيوتهن ،وال أح��د يراقبهن في ذل��ك أو يحاسبهن ،أم��ا عند
خروجهن إلى الشارع واألماكن العامة؛ فإنّ قانون الحجاب
يجب أن يُحترم ويُنفذ كما ُتنفذ قوانين المرور والسير.

للمرأة اإليرانية دور بارز في مسيرة التنمية على جميع األصعدة
وكتبت صحيفة «كازاخستانسكايا براودا» التي تصدر في
العاصمة الكازاخستانية الماتا «انّ الحجاب بالنسبة للمرأة
اإليرانية يعتبر ردا ًء دينيا ً وشعبيا ً وتقليدياً».
وص ّرحت هذه الصحيفة بأنّ المرأة اإليرانية المسلمة كانت
ملتزمة بالحجاب وعاشت معه على م��رور األي��ام ،والنساء
اإليرانيات يعتقدن بأنّ ارتداء الحجاب يجعل الناس يحترمون
شخصياتهن بالشكل الذي يليق بمكانتهن ومنزلتهن.
أنّ محاكم الجمهورية اإلسالمية تض ّم حاليا ً نساء يعملن
في المجال القضائي ،ويلعبن دورا ً مؤثرا ً ال سيما في متابعة
وإصدار األحكام بشأن الملفات المتعلقة بالنساء.
السلطة القضائية في إي��ران اليوم تض ّم نساء يعملن في
السلك القضائي وإص��دار األحكام ،تع ّد هذه القضية خطوة
أساسية في طريق رفع المكانة القضائية للمرأة في الجمهورية
اإلسالمية ،ونهوض القضاة من النساء بأداء دور أساسي في
إصدار األحكام القضائية.

المشاركة السياسية

تعتبر المرأة مدخالً رئيسا ً أليّ تغيير اجتماعي وفكري
وثقافي في أيّ مجتمع ،فهي بحسب ما لديها من قدرات فائقة
في إقامة عالقات وطيدة مع ك ّل شرائح النسيج االجتماعي،
تستطيع بملكاتها الفطرية والعاطفية أن تكون عنصرا ً مؤثراً،
وبداية هادئة ألي عملية تغيير فكري ...ولقد حرصت ك ّل حركات
التغيير أن تجعل المرأة ضمن أولوياتها وأدواتها األساسية
لغرس ونشر قيمها وأفكارها ..وتتح ّول موضوعات وقضايا
المرأة في المجتمعات التقليدية  -ومنها العربية واإلسالمية
 إلى إشكالية اجتماعية وفكرية وثقافية ،لحساسية تناولشؤونها في الموروث الفكري ،وتش ّتتها بين التيارات المحافظة
والتيارات المتح ّررة ...والنظر إليها كتابع يتبع األصل ويرتبط
بقيم الكرامة والعرض والشرف .وفي عام  1979حين ولدت
الثورة اإليرانية وبدأ فجرها… كانت المرأة اإليرانية ضمن
الصفوف األولى التي عملت قبل الثورة ...وأثناءها ...وساهمت
في انتصاراتها األول��ى ...ثم ما لبثت أن شاركت الرجل في
الحروب مقدّمة كثيرا ً من التضحيات ،حتى إذا ما سكتت طبول
الحرب التفتت إلى قضايا التنمية بك ّل مجاالتها المتعدّدة .ولقد
استطاعت الثورة اإليرانية بما طرحته من مفاهيم إسالمية
تدعو إلى المحافظة والحشمة والعفة إلى استثمار طاقة المرأة
وتشجيع األسر على زجّ بناتهن في حقول التعليم والوظائف
العامة بشكل يدعو إلى االطمئنان ،كما عمدت الثورة إلى توفير
حالة ال بأس بها من الحرية للمرأة اإليرانية ،األمر الذي أوصلها
إلى عضوية البرلمان ،وعمادة الجامعة ،ورئاسة تحرير عدة
صحف ،بل وتعمل المرأة مراكز قيادية.
للمرأة اإليرانية دور بارز في مسيرة التنمية على جميع
األصعدة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية،
والفضل في ذلك يرجع إلى توجيهات اإلمام الخميني ،الذي
دعا إلى استثمار طاقة المرأة وفتح المجال أم��ام إبداعها،

فشاركت الرجل اإلي��ران��ي انتصارات ال��ث��ورة منذ البداية،
وخرجت إلى التظاهرات حاضنة طفلها الرضيع ،وانض ّمت
إلى صفوف الجيش تشارك في الحرب اإليرانية ،ثم ساهمت
وال زالت في مرحلة اإلعمار والبناء بعد مرحلة الحرب ،إنّ هذا
الدور لم يكن للمرأة إمكانية القيام به لو أنّ األمر استم ّر على ما
كان قبل الثورة؛ حيث كانت الحرية الفردية الغربية هي التي
تسود حال المجتمع ،ولم تكن الظروف االجتماعية والفكرية
تشجع األسر لفتح مجال المشاركة لبناتهن في العمل العام
بحرية ،بعكس ما هو األمر في الوضع الراهن ،والذي من ثماره
أنّ البرلمان اإليراني يشارك فيه أكثر من أربع عشرة نائبة،
وهو يتزايد في ك ّل دورة انتخابية ،كما أنّ انتخابات البلديات
أفرزت عددا ً كبيرا ً في المجالس البلدية في إيران ...وهذا يدل
على أنّ وضع المرأة في المشاركة في بناء المجتمع وضع
مطمئن ومشجع.
الفضل في ذلك يعود إلى ما أحدثته الثورة من تغييرات
في الفكر والثقافة والتعليم شجع المرأة من قبل كافة تيارات
اليمين واليسار لالشتراك في ك ّل المجاالت في بناء وخدمة
المجتمع .والمرأة في إيران وصلت إلى البرلمان ،وإلى منصب
مساعد رئيس الجهورية ،ورئيس جامعة ،وهذا الوضع لم يكن
قبل الثورة.
الوعي لدى المرأة اإليرانية في تزايد ،وهي تدرك أهمية
اشتراكها في صناعة القرار بالشأن اإليراني.
وال ب ّد من اإلشارة في البداية إلى أنّ الشعب اإليراني مارس
حريته التامة في اختيار ممثليه ونوابه من الرجال والنساء،
وأرى أنّ تجربة دخ��ول ال��م��رأة اإليرانية للبرلمان تجربة
إيجابية ،فالبرلمانيات يمارسن دورا ً مؤثراً ،وغالبا ً ما يكون
تأثيرهن أكثر من الرجال ،وبعضهن قام بتأسيس مؤسسات
حكومية وأهلية للقيام بأنشطة أخرى خارج قبة البرلمان،
كما تعمل البرلمانيات بإصرار نحو إعطاء المرأة حقو ًقا أكثر،
وحريات أوسع رغم وجود أصوات معارضة لذلك من بعض
الرجال.

حرية التعبير والرأي

ومعلوم أنه ليس هناك من الناحية الشرعية ما يحول دون
مشاركة المراة في الحقول السياسية واإلدارية واالجتماعية،
وال يحرم اإلسالم المراة من تبوؤ موقع سياسي او إداري رفيع
المستوى ،وذل��ك على أس��اس كفاءتها وجدارتها في القيام
بالمسؤولية خير قيام.
انّ الكفاءة هي المالك في توزيع المسؤوليات االجتماعية
والسياسية في ظ ّل حكومة أسالمية ،وانّ جدارة المرأة اإليرانية
اليوم أكبر من موقعها الفعلي ،لذلك يجب إعطاء الفرصة للنساء
ليتحقق لهنّ حضور أوسع على المستوى اإلداري.
ومن غير المعقول في العصر الراهن تعطيل قدرات المراة
وتجميد مواهبها وتنحيتها عن مجال المساهمة في تقدّم
الوطن وخدمة المجتمع ،على األخ��ذ بعين االعتبار جميع

الظروف والعوامل التي تساعد على عدم اإلضرار بوظيفتها
االولى ودورها الطبيعي في األسرة.
إنّ المشاركة الشاملة لجميع شرائح المجتمع في نظام
تكاملي إنساني هي من خصائص التنمية المستقرة ،وانّ
حق التمتع بالحياة االجتماعية والسياسية واالستفادة من
الحقوق االقتصادية هو مصداق آخر من مصاديق هذه التنمية،
وأهمية الحضور النسائي في كافة مناحي الحياة وال��دور
المحوري لهن في أبعاد التنمية المختلفة ،فتوجه المرأة
للنشاطات االجتماعية وسعيها الدؤوب في هذا المجال سجل
نموا ً ملحوظا ً وفريدا ً بعد انتصار الثورة اإليرانية.
وفي هذا اإلطار كانت المشاركة النسوية في االنتخابات
الرئاسية اإليرانية كبيرة وفاعلة إلى درجة أث��ارت إعجاب
المراقبين والمراسلين الذين راقبوا عن كثب سير العملية
االنتخابية في إي��ران ،وشاهدوا صفوف النساء والفتيات
الناخبات وهن يدلين بأصواتهن بك ّل ثقة واعتزاز.
وحين سال أحد المراسلين فتاة قرب أحد صناديق االقتراع:
الشباب أمثالك يقولون نحن نريد الحصول على الحرية من
وراء مشاركتنا فما رأيك؟ أجابته الفتاة :الحرية موجودة في
إيران وأنا أشارك في االنتخابات لإلسهام بدوري في تقرير
مصير بالدي.
ومراسلة شبكة  CNNاألميركية كريستين امانيور وجهت
سؤاال ً إلى إحدى الفتيات الشابات حول سبب مشاركتها في
االنتخابات ،فأجابت قائلة :إنّ شأني كشأن جميع النساء
والرجال في إيران يدفعنا الحرص على مستقبل بلدنا.
اما السيدة بيشهت مراسلة وكالة األنباء الدانماركية التي
جاءت لتغطية االنتخابات الرئاسية قالت :انّ ما لفت نظري
هو اإلقبال الواسع للشباب على اإلدالء باألصوات ،ومن خالل
حواري مع هؤالء الشباب أدركت انهم يتمتعون بوعي سياسي
وثقافي أعلى من نظرائهم في سائر دول العالم.
ويؤكد الدكتور الريجاني قائالً :لقد قمنا ومنذ انتصار الثورة
اإلسالمية في إيران بإنتاج خطة من ثالث مراحل وهي :رفع
المستوى الدراسي للمرأة ،وسنّ قولنين تسهّل عملية مشاركة
ال��م��رأة في المجتمع ،وكذلك رف��ع مستوى وعيها الثقافي
واالجتماعي حيث حققت نجاحات كبيرة في هذه المجاالت وال
زالت تسلك الطريق نحو التقدّم.
ومن الواضح أنّ المرأة اإليرانية تميل إلى تيار االنفتاح حيث
كانت أصوات المرأة هي األكثر ضمن إجمالي ما حصل عليه في
االنتخابات األخيرة.
وتشير الكاتبة منى كمال إلى دور المرأة اإليرانية الفاعل في
عملية الثورة على النظام الفاسد والسعي إلسقاطه والدليل
المحجبة المشهود في زعزعة
على ذلك دور المرأة اإليرانية
ّ
النظام الشاهنشاهي المدحور.
وهكذا فإنّ المرأة عند تمسكها بااليديولوجية االسالمية
ال تصبح ام��رأة هامشية مستلبة بل يكون لها موقع مؤثر
في الواقع السياسي واالجتماعي ،في حين تح ّولها األفكار
المتحجرة الى طاقة خاوية وموهبة معزولة.

الميادين الثقافية

بعد انتصار الثورة اإلسالمية في إي��ران ،ونظرا ً لألهمية
الكبرى التي يوليها النظام اإلسالمي للقضايا الثقافية ،وبنظرة
سريعة إلى دور المرأة الثقافي على األصعدة المختلفة ،ومن
بينها اإلطار التعليمي واإلداري والتنفيذي وغيرها ،نالحظ
سعة النشاطات والجهود النسوية في الميادين الثقافية
المختلفة .والالفت للنظر أنّ عدد النساء العامالت في حقل
التربية والتعليم يشكل أعلى رقم مقارنة ببقية ال��وزارات
الحكومية ،ويمكن القول إنهن جميعا ً من أكثر نساء المجتمع
إخالصا ً والتزاما ً ونقاء.
ومن أب��رز خصائص المعلمات اإليرانيات هي :الواقعية
والسعي لبلوغ أهداف الجمهورية اإلسالمية والقناعة لبساطة
العيش والمحافظة على األصالة الثقافية والهوية الدينية
وغيرها وبصورة عامة فإنّ المعلمات يحملن مجموعة من
المسؤوليات األسرية واالجتماعية.
إنّ النساء العامالت في حقل التربية والتعليم يشغلن أكثر
أحست الحكومة
من  47%من مجموع مالك هذه الوزارة .ولهذا ّ
اإلسالمية بضرورة إيجاد لجنة شؤون المرأة في وزارة التربية
والتعليم لمتابعة المسائل والمشاكل الخاصة بهن ،والسعي
لرفع مستواهن الثقافي والعمل من أجل إيجاد التسهيالت
واإلمكانات التي تساهم في نشاطاتهن الفضلى ،والتخطيط
الستثمار الح ّد األقصى من مواهب وطاقات وكفاءات المرأة
اإليرانية.

*رئيس هيئة حوار األديان
باحث في الشؤون االقتصادية والسياسية والدينية

