النهوض ابملرأة يف "احلضارة الغربية"؛ زيف وكذب وهبتان
ذكر أستاذ قانون األسرة ،السويسري غاستون جز ،الذي زار اجلمهورية الرتكية بعد هدم اخلالفة العثمانية أبن االنسجام بني
املعتقدات الدينية يف هذه األرض ،آخر معاقل الدولة اجمليدة اليت حُتكم بنظام من عند هللا سبحانه وتعاىل ،قد "أجنبت أقوى
دفء أحسري يف العامل ،وهذا الكيان أسس حلياة عامة مل يسبق هلا مثيل يف اتريخ أي دولة".
إن الغرب يدرك جيدا أبن اخلري الذي عاشته أمة اإلسالم مصدره اخلري الذي حيمله نظام اإلسالم ،ويدرك أيضا أنه إن أراد
اإلطاحة أبمة كأمة اإلسالم فعليه أن يعمل على تغييب أحكام اإلسالم من حياهتا وأذهاهنا ،فبتغييب هذا النظام متوت األمة
ويتمكن منها الغرب وينهب ثرواهتا .ولضمان استمرار هذا النهب وحىت ينشغل املسلمون أبنفسهم ويغيب عنهم إصالح ما فسد
داخل كيان أمتهم ،كان العمل على إفساد املرأة ابألساس ،ليفسد بفسادها الرجل واجملتمع كله.
كانت قضية املرأة إذن من القضااي اليت يعتمدها الغرب يف نشر حضارته ومفاهيمه خاصة يف العامل اإلسالمي فوضعوا
األهداف ورمسوا اخلطط يف سبيل فرض النموذج الغريب الدميقراطي العلماين .فعمل الغرب على اجتثاث أحكام اإلسالم من حياة
املسلمني وخاصة يف ما يتعلق ابلنظام االجتماعي من خالل براجمهم ومشاريعهم اليت تنادي بتحرير املرأة ومساواهتا ابلرجل
وتشويه القوانني الرابنية يف نظر املسلمني مجيعا ،وأشغلوا املرأة املسلمة بقضااي أومهوها أهنا مفصلية وجوهرية لرفع الظلم عنها ،بعد
أن صوروا هلا أبن هذا الظلم آت من أحكام اإلسالم مبقارنتها ابملرأة الغربية املتحررة والعاملة.
اختذت منظماهتم يف احلديث على قضااي املرأة يف شىت بالد املسلمني األسطوانة املشروخة نفسها :مساواة مع الرجل يف
الراتب ،االستقاللية ،التمكني ،ضد التمييز ،العنف ضد املرأة ،املرياث ،وتكريس مفهوم احلرية الذي كان وما زال الوابء األساسي
الذي متكن من املرأة املسلمة لتغيري وجهة نظرها من العمل ملرضاة هللا إىل العمل على التمكني وُتقيق الذات ،ليصبح التزام املرأة
أبحكام اإلسالم املختلفة "خيارا" يندرج ُتت بند "احلرية الشخصية"! ويف ذلك خطر كبري ،فهي أفكار مدمرة ،ألهنا يف الظاهر
ترويج ملا يسمى بـ"قضااي املرأة املهمة" لكن املراد منها هو اجتثاث املرأة واجملتمع من هويته اإلسالمية.
ومن مثار هذا العمل الذي قامت به املنظمات النسوية واإلعالم والتعليم ،والكل خيدم أهداف النظام الرأمسايل ،تشويه
وخلع الزي الشرعي للمرأة ،وخلع يد املرأة من طاعة ويل أمرها ،وتتفيه دور األم يف تربية األبناء ،والرتويج للسطحية جبعل حجل
اهتمامات املرأة ابملظهر اخلارجي دون جوهر االهتمام ابلعقل والتقدم ابلعلم والتعلم ،وأهم األهداف هو إخراج املرأة إىل سوق
العمل لتنخرط يف املنظومة االقتصادية الرأمسالية.
ولتحقيق هذا اهلدف كثف الغرب ومنظماته اجلهود والنشاط ،ولعل آخر ما قام به ،تلك الندوة اليت عقدهتا وزيرة املرأة
التونسية نزيهة العبيدي يف شباط/فباير  2019جبامعة السوربون يف فرنسا مبناسبة االحتفال بتونس عاصمة للمرأة العربية
 ،2019-2018وكان الرتكيز خالهلا على مفهوم التمكني االقتصادي للمرأة ،هذه آخر احلمالت وليست األخرية للمزيد من
الرتويج للمفاهيم الغربية واالرهتان للغرب فهو امللهم والقائد واملوجه لذلك تقام االحتفاالت العربية يف الداير الغربية!!
لقد أصبحت صورة الشخصية الناجحة للمرأة هي املرأة الناجحة يف مهنتها ،واملستقلة من الناحية املالية واملهنية مقابل
جتاهل دورها األساسي يف االسالم أبهنا أم وربت بيت ،فعملت هذه احلمالت واملنظمات على تقدمي األرابح املادية واملكاسب
النقدية على األمومة ورعاية األسرة.

مل يكن دخول املرأة إىل سوق العمل والتنازل عن دورها الطبيعي كأم بتأثري هذه املفاهيم واستغالل لغة النسوية فقط ،بل إن
الفقر ورداءة العيش الذي تسببت فيه سياسة هذا النظام وقوانينه االقتصادية له دور أساسي يف خروج املرأة للشقاء ألنه امتهان للمرأة
وليس عمال.
إن أتثري كل هذه املفاهيم كان وخيما جدا على املرأة بصفة خاصة وعلى اجملتمع بصفة عامة ،فنشاهد جراءه االحنالل داخل
هذا النسيج اجملتمعي نتيجة لغرائز اإلنسان اليت مل تنظم ومل تقيد ،فحسب وجهة نظر النظام الرأمسايل كل عمل حكمه اإلابحة ما دام
مل يتعد على الغري ولإلنسان احلرية املطلقة وبدون قيود ،فنجد وحسب مصادر رمسية من وزارة العدل بتونس  1050حالة اغتصاب
سنواي أي مبعدل  3حاالت يوميا ،ويرتاوح عدد الوالدات خارج إطار الزواج بني  1200و 1500والدة سنواي أي مبعدل  3أو 4
حاالت يوميا ،وبلغ عدد حاالت اإلجهاض  17ألف حالة سنواي .أدى تفكك القيم األخالقية والثقافية اإلسالمية إىل تشجيع
اخلالفات والعنف يف احلياة الزوجية .حيث تبني املؤشرات اإلحصائية الرمسية القضائية للسنوات اخلمس من  2008إىل  2013أن
عدد الشكاوى الواردة على النيابة العمومية يف جمال العنف الزوجي  28910حالة .كما أن ضيق احلال وضنك العيش والفقر الذي
هو أساس النظام الرأمسايل كان سببا يف عزوف الشباب عن الزواج وعزوف الشاابت عن الزواج نتيجة متكني املرأة ومفهوم
استقالليتها من الناحية املالية ،مما أدى إىل ارتفاع عدد العازابت عام  2013إىل أكثر من مليونني وربع املليون شابة من أصل حنو
 4ماليني و 900ألف أنثى يف البالد ،مقابل حنو  990ألف عازبة عام  .1994ومن مؤشرات الفقر كذلك خروج املرأة لطلب
الرزق مع إمهال األبناء الذي أدى إىل مشاكل ال حل هلا يف ظل النظام الرأمسايل .ففي دراسة أجرهتا منظمة العمل العربية على 13
مدينة عربية اتضح أن نسبة عمل املرأة يف االقتصاد غري املهين يف تونس هي  56يف املائة ،وبينت الدراسة أن أهم اجملاالت هي بيع
احللوى والسجائر واملناديل الورقية يف وسائل املواصالت ،وأكدت هذه الدراسة أن  80ابملائة من النساء يف هذا القطاع متزوجات،
مما يدل على أن توفري نفقات األسرة هو الدافع الوحيد للعمل .إن هذا الواقع كان له أتثري كبري يف ارتفاع معدالت الطالق ،ففي عام
 2017بلغت حاالت الطالق يف تونس  1248شهراي ما يعادل  41حالة يوميا ،والذي بدوره له عالقة كبرية يف الزايدة يف معدل
جرائم األطفال ،وإدمان اخلمور واملخدرات ،والفشل يف املدارس والرسوب والتسرب عالوة عن املشاكل النفسية واالنتحار اليت بلغت
يف تونس سنة  148 ،2015حالة ،بينما كانت  40حالة سنة .2014
إن هذه املعاانة ال تنحصر يف تونس أو العامل العريب فقط ،فقد أكد موقع األمم املتحدة للمرأة يف كانون الثاين/يناير  2018أن
 1من  3نساء يف العامل تتعرض لعنف جسدي أو جنسي على األقل ملرة يف حياهتن .وتعرضت  200مليون فتاة حول العامل قبل
بلوغهن سن اخلامسة لتشويه لألعضاء التناسلية أو اخلتان .وتعرضت  %30من النساء لعنف من أزواجهن ،وتشكل النساء نسبة
 %70من ضحااي االجتار ابلبشر ...ويشري موقع هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل أن نسبة العنف ضد النساء بلغت يف بعض البلدان
حنو  ،%70كما يؤكد أن  %37من النساء يف العامل العريب تعرضن لعنف جسدي أو جنسي ملرة واحدة يف حياهتن على األقل.
إن ما تعانيه املرأة بصفة خاصة والعامل بصفة عامة من فقر وجوع واستعمار وغزو اقتصادي بل وأزمات اقتصادية متتالية إمنا هو
نتيجة توحش النظام الرأمسايل وجتميع ثروات العامل يف أيدي حفنة قليلة من رؤوس األموال ليزيدوا مناطق نفوذهم ،وكل ذلك نتيجة
حتمية لسوء القواعد اليت نص عليها النظام االقتصادي الرأمسايل.
فهل من سبيل للتخلص من كل هذه املعاانة؟
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