
البحث: ملخص

العربية، بالبالد مختلفة وفكرية وإعالمية سياسية قيادات لتشمل الحجاب  على  الهجوم ظاهرة امتدت
أنها نجد العلمانية، فيها رت تجذّ في دولٍ حدتها ارتفعت ففي حين القيادات، هذه تصريحات حدة وتباينت
يكن للظاهرة فلم الخليج، دول في أما ، فيها مكانٌ واعتبارٌ اإلسالمية للثقافة دولٍ  الشيء في بعض خفتت
المجتمعات هذه  يحكم تقليدي إطار من اإلسالمي والزي اإلسالمية الثقافة تمثله ما ظاهر؛ بسبب   وجود

ويسيطر عليها.
قلقه عن شيراك أعرب الرئيس الفرنسي حيث الحجاب؛ على تصاعد الهجوم الغربي متقارب توقيت وفي
في ا األمر كثيرً ولم يختلف الحجاب، ارتداء في ما» «عدوانية ير فهو اإلسالمية «األصولية» ظاهرة إزاء
ثقافي وثالث سياسي، وآخر لها، تاريخي د عْ بُ فثَمَّ سياقاتها، في مختلفة أبعادٌ الظاهرة ولهذه وهولندا. ألمانيا
السياسي الضغط من الرغم وعلى العربي واإلسالمي، االجتماعي الواقع على تؤثر هذه األبعاد كل وفكري،
العشرينيات حتى المسلمين ا في مجتمعات منتشرً ظل إال أن الحجاب الحجاب، ضد المتواصل العلماني
درجة اختالف مصر -على في ثم الكمالية، تركيا في تظهر السفور حركة بدأت الماضي، عندما القرن من
والنقاب بالحجاب إسالمية ملتزمة مجتمعات ظلت فقد ذلك ومع عديدة، بلدان إلى تنتشر أن قبل الحدة-

الحجاب. عودة زمن حتى القديمة الطريقة على
المسلمة المرأة أصبحت ا، فلقد كبيرً تحديًا المسلمات في الغرب النساء في حياة الحجاب ارتداء ل شكَّ كما
قي رْ العِ والتعدد بالحريات -المتغني الغرب  والزال والغرب، اإلسالم بين الدائرة المعركة  في ا مهم� ا  طرفً

الحجاب. شأن متسامح في وغير شديد الحساسية والثقافي-
في يرون العرب فعلمانيو الغرب، عند عنها العرب العلمانيين عند الحجاب فكرة رفض أسباب وتختلف
ا للحرب موضوعً لإلسالم العقدية المنظومة عتبر تُ الغرب عند بينما ورجعية، ا وتخلفً ة دّ رِ الحجاب انتشار

النظر الغربية. وجهة من المسلم غير لآلخر العداء تولد فهي اإلسالمي، العالم الجديدة على الصليبية
بل الغربية، المدارس واإلدارات المسلمة في المرأة شعر تغطي ترة رأس سُ مجرد قضية الحجاب قضية ليست
اإلسالم بين الساحات والواجهات المتعدد التدافع إال هذه الغابة الغابة الكبر، وما تُخفي الشجرة التي هي

.أخر حربي أحيانًا وعسكري أحيانًا، سلمي تدافع ثقافي والغرب:
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ومقتطفات أفكار

المؤمنين التزام الحجاب نساء جميع على ا شرعً يجب أنه يعلمون ونسائها، رجالها األمة، وكل فئات كل -
وسلم، عليه الله صلى النبي عصر من المؤمنين نســاء من العملي باإلجماع ذلك في ين الشــرعي، متأسّ

األمة. بكل عصور ا مرورً

مثل الدولة مفاصل مــن العلمانية تمكنت فيها التي العربيــة البالد في التصريحات مرتفعة حــدة - كانــت
مصر. بها مثل يُستهان ال جذور فيها للعلمانية التي الدول في الحدة تونس، وخفت

من تُمنع وأن والتصويت، المرأة من حقها فــي العمل ا أن تحرم نقبل غدً الحجــاب فقد اليوم - «إذا قبلنــا
إلى تقدمنا فنتراجع ســيعيق فذلك باألعمــال المنزلية، وللقيام للتناســل أداة تكون فقط وأن الدراســة،
الشــعب ومناعة وتقدم المجتمع، اســتقرار عليها يقوم التي األساســية المقومات أحد من وننال الوراء،

الديمقراطي التونسي) الدستوري التجمع لحزب العام (األمين البالد».

ا». عدواني� ا «أمرً اإلسالمي المدارس الحجاب تلميذات شيراك ارتداء جاك الفرنسي الرئيس اعتبر -

الحملة في كما العسكري، باالحتالل بداية اســتهدافها في سواء ا، شــديدً مصر على الغربي التركيز - كان
هي البداية مصــر كانت وهكذا والثقافــي. الفكري بالغــزو اســتهدافها في أو فريزر، الفرنســية وغــزوة

الحجاب. على للهجوم

لمصر عام البريطاني من االحتالل قليلة ســنوات وبعد القرن التاســع عشــر، األخير من العقد بداية - في
كرومر  للورد ا صديقً كان مصري�ا، مســيحي�ا محاميًا مؤلفه وكان الشــرق»، في «المرأة كتاب ١٨٨٢ صدر
على الحجاب للقضاء هــذا الكتاب دعا وقد فهمي. مرقص عى يُدْ وكان في مصر، البريطانــي المعتمــد

للعقل. حجابًا باعتباره

حجاب، وأخذن بدون الحياة في «حق» المرأة عن دافعن الالتي النسائية من الشخصيات العديد ظهرت -
الحجاب. رأسها كافة قيودها، وعلى المرأة من لتحرير يروجن

ا مســتقال� موردً ليس واإلســالمي العربي عالمنا في الحجاب على الهجوم ظاهرة غذ الــذي -  المــورد
تدريجي�ا. إحالله الذي تم العام العلماني واإلطار العلمانية هو المورد كان هذا وإنما بذاته، ا خاص�

صياغة إعادة أجل من وذلك احتلهــا؛ التي البالد في مناهج التعليم تغيير ا علــى االســتعمار حريصً - كان
الدينية. المادية وغير األوروبية المرجعية على الناشئة العقول

ا ا أساسي� رافدً االستقالل بعد فترة األوروبية البالد إلى والمسلمين العرب الطالب ابتعاث ظاهرة مثَّلت -
واإلسالمي. العربي العالم في العلمانية وتثبيت تغذية في
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العالم اإلسالمي

من العلمانيين فــي أيدي ما يوظف والذي الحجاب، ضد المتواصل العلمانــي السياســي - رغم الضغط
ا منتشرً - والنقاب- الحجاب ظل إعالمية، ومن وسائل وفكرية، ثقافية مؤسسات ومن سياســية، مراكز

العشرين. القرن من العشرينيات حتى المسلمين مجتمعات في

ببعض يدفع الــذي الحد إلى غير المحجبــة، نظيرتها مــن أكثر باتت الحجــاب - الــرؤوس التــي يغطيها
العامة القاعدة وإن مسلمة، وليســت مســيحية تكون ما غالبًا المحجبة غير الفتاة إن القول: إلى الطالب

الجامعات. في للحجاب باتت

االصطياف. شواطئ إلى حتى وصلت المصري في الشارع الحجاب ظاهرة انعكست -

بالنص؛ لذلك المرأة على ا مفروضً ديني�ا واإلسالمي يشكل واجبًا العالم العربي كان الحجاب داخل إذا -
عليها تترتب والتي الفتنة، تســبِّب قد التي أنوثتها، الرجال عيون عن تحجب كي بارتدائه، مأمورة فهــي
بل الجانب، هذا عند يقف ال الغربي العالــم في الحجاب فإن ا، وثقافي� ا وأخالقي�ا مقبولة ديني� غيــر نتائــج

.أخر إلى جوانب يتجاوزه

عادات فرنســا تتبنى أن وليس الفرنســي، الحياة أســلوب يتبنوا أن إليها المهاجرين من تتوقع - إن فرنســا
حال� الثقافية تمثل التعددية أن فرنســا هم الذين يعتقــدون في فقط قليلين أن أي وثقافاتهم، المهاجريــن

الحجاب. لمسألة

شعائر أي قبل أوالً يأتي العلمانية ومبادئها الفرنســية للدولة الوالء أن على الفرنسيون السياســيون - يصر
لزم بذلك. يُ فرض قانون يكمن في الوحيد الحل أن أغلب النواب الفرنسيين دينية، ويعتقد

يرتدين الالتي النساء ومن الحجاب، من العربية التحرر لحركات النسائي الجناح في تأفف أصبح هناك -
جامدات. متخلفات رجعيات أنهن أرضية على الحجاب،

في الوطني التحرر وحركة الوطني النضال وتقود قادت التي هي اإلسالمية الحركة أن تاريخي�ا المالحظ -
في تعجز ولكنها الشارع، وتعبئ والوجدان، الهوية وتُصيغ الثقافة، قدم تُ فهي شــيء، كل وتفعل بالدنا،

الصليبي. الغرب بمساعدة العلمانيون يقطفها حيث الثمرة؛ قطف عن النهاية

واإلسالمي العربي العالم التي عمت اإلسالمية الصحوة عن العلمانية العربية النسوية الحركة ماذا تقول -
فيها بكثافة حاضرتين والفتاة كانت المرأة والتي العشرين، سبعينيات القرن من الثاني النصف ابتداءً من

والمنازل. والشوارع الحكومية والمصالح والجامعات المدارس عمت

أن فير الشريعة، بحكم عليه ومتفق ثابت هو ما لكل ازدراؤه هو المعاصر النسوي الخطاب مالمح أبرز -
للرجل، انحياز اإلسالم عن تكشــف أمورٌ المطلقة ة دَّ وعِ من الميراث، المرأة ونصيب الزوجات، تعدد

عصرنا الحالي. مع تتمشى تعد لم أمور األحوال فإنها أحسن وفي حقوق المرأة، من وانتقاصه
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الجنسية الثقافة ضرورة تدريس حول ا مؤخرً العلمانيات المصريات خاضتها النسويات التي الحرب ما -
مثل هذه األفكار. سبيل تعميم أولى في إال خطوة بالمدارس

المسلمة استهدافهم للمرأة لمخطط وإفشاالً لهم، هزيمةً الحجاب انتشار ظاهرة في يرون العلمانيين إن -
البداية. من عليه حرصوا الذي

نتيجةَ كان والتطور والتقــدم الحضارة إنّ اإلنســان؟! يْنِ بلباس قَ والحضــارة متعلّ م التقدّ كان - منــذ متــى
ومظهره. بثوبه ولم تكن فكره، وإعمال بعقله اإلنسان إليها ل توصَّ أبحاث

اإلسالمي. العالم على الجديدة الصليبية للحرب ا موضوعً تمثل لإلسالم العقدية المنظومة -

التعليم، مناهج تغيير وعــن المرأة، حرية وعن الديمقراطي، اإلصــالح عن األمريكيــة مثالً األفــكار - إن
جميعها الشخصية؛ واألحوال األســرة ونظم واالختالط الحجاب وعن الجديد، الديني الخطاب وعن
ذلك؛ على وبناءً العالم، إلى أمريكا رسالة إلى العالم، أو األمريكية روح األفكار تحمل مدني ذات طابع

عندها. أنت ما لتتبع لديك ما تفكيك أمريكا تريد فإن
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مقدمة:
فرضية بمناقشــة أدلة المقدمة هذه في معنيين لســنا
أن مبدئــي، وهو أســاس من ننطلق الحجــاب، وإنما
وتعالى، ســبحانه الله دين من بالضرورة معلوم األمر
المسلمين عبر تاريخ من علماء األمة أحد يشذ لم وأنه

اإلجماع. هذا عن الممتد
قرنًا من عشــر خمســة طيلة األمة علماء فقد أجمع
جســمها ســو جميع تغطي المرأة أن الزمــان علــى
معانِدة ربها مخالِفة ألمــر وإال فهي والكفين، الوجــه
يكفي، هذا القدر ال أن آخرون إلــى فقهاء وذهب لــه.

ا. أيضً والكفين الوجه تستر أن المرأة على وأوجب
أدلة إال عن إلى هذا اإلجمــاع يذهــب الفقهاء ولــم

الحكم. محكمة تؤكد هذا رصينة
أنه يعلمون ونسائها، رجالها وكل األمة، وكل فئات
الحجاب التزام نساء المؤمنين جميع على ا شرعً يجب
نساء من العملي باإلجماع ذلك الشرعي، متأسين في
ا مرورً وسلم، عليه الله صلى النبي عصر من المؤمنين
األثر، صحيح بداللــة حتــى اآلن، األمة عصور بــكل
المصالح بجلب االعتبار وبصحيح والقياس المطرد،

المفاسد. ودرء

هو إنما القضيــة هــذه فــي الخــالف الموجــود إذن
مختلفان: نوعان

هل  قولين: علــى الفقهاء النــوع األول: خالف بين
فهناك يجــوز؟، ال أم والكفيــن الوجــه يجوز كشــف
رأ آخرون بينما الجواز، بعدم قال من الفقهاء جانب

والكفين. الوجه كشف جواز
جماهيــر الخــالف: هــو بيــن مــن الثانــي والنــوع
الشــكوك يثيرون الذين العلمانييــن وبين المســلمين
غير الحجاب فرضيــة أدلة إن ويقولون: والشــبهات،
قيمة ال واجب، وهذا تشــغيب ثابتة، وبالتالي فإنه غير

اعتبار. وال له

البحث: منهج
القضية من خالل هذه ندرس البحث ونحن في هذا

رئيسية. زوايا سبع
عن الحجاب علــى الهجوم توثيــق ظاهرة فنحاول
سواء من التصريحات الرســمية، جانب عرض طريق
الحجاب تهاجم التي الغرب، في أو العربي العالم في
غير هجــوم صريح عن عبــر تُ والتي هــذه،  فــي أيامنــا

للتأويل. قابل
التاريخية، المختلفة: أبعادها في الظاهــرة ثم نحلل
على األبعــاد هذه تأثيــر ثــم والفكريــة، والسياســية،

واإلسالمية. البالد العربية في المستو االجتماعي
رمزية تختزل قضيــة الحجاب كــون أمام ونتوقــف
ونناقش والصراعــات، القضايا أخر مــن مجموعة
بالدنا العربية، في الوطني التحرر حركة رفض أسباب

h^r£]<Ó◊¬ ›Ár7] ÏÜ‚^æ

Üí⁄ I<Í⁄ÁÈe Ó◊È÷<KÅ
إسالمية كاتبة



٣٣٤

العالم اإلسالمي

أحد الحجاب اعتبار منها، النســوي الجانب وخاصة
الهوية ورفض تأكيد مستو على الحركة مظاهر هذه

الغربية. للهيمنة التبعية
الجاليات على لتأثيرات قضيــة الحجاب ونتعرض
فيها، تعيش التــي الغربية المجتمعات في اإلســالمية
للحجاب، العرب العلمانيين رفض أســباب وندرس
لهــذا المســيحي الغــرب رفــض بأســباب  ونختــم 

اإلسالمي. الزي

الحجاب: على ظاهرة الهجوم توثيق :
ً
أوال

العربي: العالم في أ-
لتشــمل الحجاب علــى الهجــوم امتــدت ظاهــرة
حدة وكانت مختلفة، وفكرية وإعالمية سياسية قيادات
تمكنت التي العربيــة البالد فــي التصريحــات مرتفعة
ت وخفَّ تونس، مثل الدولة، مفاصل من العلمانية فيها
يُســتهان ال جذور فيها للعلمانية التي الدول في الحدة

للثقافة لكــن مصــر، بهــا مثــل
اإلســالمية فيها مكان واعتبار.
واليمن، دول الخليــج أما فــي
وجــود للظاهــرة  يكــن فلــم 
الثقافة تمثلــه بســبب ما ظاهر؛
والــزي اإلســالمي اإلســالمية
هذه يحكم تقليــدي مــن إطــار

عليها. ويسيطر المجتمعات
من فإن األساس؛ هذا وعلى

التونســي الرئيس فيها هاجم التي التصريحات أواخر
تكريــس االحتشــام وفضيلة إلــى دعوته الحجــاب،
االحتشــام و«الزي بيــن بالتفريــق الحيــاء، ومطالبتــه

الحجاب. إلى نية مْ ضِ إشارة في الطائفي»،
على المتمسكة تونس «إن الرئيس التونســي: وقال
قيمة تكريس حريصــة على الحنيف بإســالمها الدوام
في تقاليدها تعتبــر وهي الحيــاء، وفضيلة االحتشــام
ذلك».(١) بتحقيق كفيلة واألرياف المدن في الملبس
الهادي علــي ليدعم تصريحــات بن موقف ويأتــي
الدســتوري «التجمع لحــزب العــام مهنــى، األميــن

ارتداء رفضه عــن عبَّر الذي الحاكــم، الديمقراطــي»
وأصالتها، البالد بهوية له ال عالقة الذي الطائفي «الزي

مكاسب». من التونسية للمرأة ق مما تحقَّ وينال
أن ا غدً نقبل فقــد الحجاب اليوم قبلنــا «إذا وقولــه:
نَع مْ تُ وأن العمل والتصويت، حقها في من المرأة م رَ تُحْ
وللقيام للتناســل، فقط أداة تكــون وأن من الدراســة،
تقدمنــا فنتراجع ســيعيق فذلك المنزليــة، باألعمــال
األساســية المقومات أحــد مــن وننــال إلــى الــوراء،
الشــعب وتقدم اســتقرار المجتمع، عليها  التي يقــوم

البالد».(٢) ومناعة
الحجاب، التونسي الدينية الشــئون وزير اعتبر كما
طائفي�ا» و«زي�ا ا» و«نشــازً تونس، على دخيلة» «ظاهرة

تونس».(٣) في مقبولة غير و«ظاهرة
الســلطات منعت التصريحات لهذه ا عملي� ــا وتطبيقً
دخول الثانوي من طالبات التعليم من ا التونســية عددً

ارتدائهن للحجاب. بسبب العام؛ امتحانات نهاية
إدارة منعت المثــال وعلى ســبيل
بمدينــة الثانــوي «القنــال» معهــد 
شــمال  ا متــرً كيلــو  ٦٠) بنــزرت
مــن  ٣٨ طالبــة تونــس) العاصمــة

االمتحان.(٤) دخول
النموذج هــي تونــس وإذا كانــت
العلماني، توجهــه في ــدة حِ األكثر
توجه لهــا ،هــي األخر فــإن مصر
النموذج مــن حدة أقــل كان وإن تنكــره، ال علمانــي
التوجه بهــذا المصرية الدولــة وتعتــز التونســي، بــل

علي. محمد سه أسّ الذي العلماني
فاروق المصري الثقافة وزير انطلق التوجه هذا ومن
أرجاء هز على الحجاب، والــذي هجومه في حســني
أن إنه ير» قال: حيث كله، العربي والعالــم بل مصر،
الجميلة بشعورهن النســاء وأن للوراء، عودة الحجاب

تغطيتهن». يجب ال كالورود،
في تســبب الذي الخبــر األنبــاء وتناقلــت وكاالت
رأيه تأكيد حســني فــاروق عنيفــة، وعاود ردود فعــل

على ــوم ــج ــه ال امــتــدت ظــاهــرة
سياسية قيادات لتشمل الحجاب
وكانت مختلفة، وفكرية وإعالمية
البالد في مرتفعة التصريحات حدة
العلمانية فيها تمكنت التي العربية

الدولة مفاصل من
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٣٣٥

نشــرت الصحيفة التي نفس نشــرته آخر في تصريــح
من لمنعتها زوجة لي كانت «لو وقال: األول تصريحه

(٥) الحجاب». ارتداء
تصريحات الوزير، أثارتهــا التي الضجة وعلى إثــر
 ٩٠» برنامج فــي معه ا حــوارً «المحور» أجــرت قنــاة
«أنا وقال: الشــخصي، برأيه تمســكه فيه د أكّ دقيقــة»،
أي شــيء ال أحب إنني أقول مثلما الحجاب أحب ال
ســالمة يهدد ، طائفيّ زيّ بأنه الحجاب ــا واصفً آخر،
عادة قديمة ف؛ ألنــه كان تخلُّ الوحــدة الوطنية، وبأنه

اليوم».(٦) نستعيدها ونحن الماضي في
الغرب: في ب-

الرئيس الفرنسي جاك اعتبر وعلى المستو الغربي،
اإلسالمي الحجاب المدارس تلميذات ارتداء شيراك
األصولية ظاهرة إزاء وأعرب عن قلقه عدواني�ا»، ا «أمرً
كل لحظر فرنســا في العام الميل تزايد مع اإلســالمية

العامة. المدارس في الدينية الرموز
لتونــس لحضور قمة زيارته -خــالل وقال شــيراك
إن المتوســطية-: األوروبيــة خمســة زائــد خمســة 
ال الصارم ذات النظام العلمانــي الفرنســية الحكومــة
«عالمات اعتبره ما يرتديــن لطالبات الســماح يمكنها
«عدوانية ير ــا أنه الديني»، مضيفً باالهتداء للتباهــي

 (٧) الحجاب. ارتداء في ما»
رين نورث والية حظرت السلطات في وفي ألمانيا،
ارتداء المسلمات سات المدرّ على األلمانية وستفاليا

في المدارس الرسمية. الحجاب
تعتبر -التي الوطنيــة في الواليــة الجمعية وأقــرت
هذا الصدد قانونًا في الســكان- عدد حيث من األكبر

 (٨) بالنص. الحجاب تسمية دون من
ألمانيا جنوب في الواقعة بافاريا والية انضمت كما
المدرســات من الواليات التي قررت منع إلى قائمــة
الســفلى، والتي تضم: سكســونيا ارتــداء الحجــاب،
بافاريا وأقر برلمــان وســارالند. فيرتيمبرج، وباديــن
بعد الحجــاب ارتــداء من المدرســات قانونًــا يمنــع
هولمير مونيكا األلمانيــة الثقافة وزيرة االســتماع إلى

المرأة». إلخضاع رمز الحجاب «إن قالت: التي
رمز إلى تحــول «إن الحجــاب وأضافــت هولميــر
الجماعــات األصوليــة اســتخدامه تســيء سياســي 
يتماشــى الحجــاب ال «أن تــر وأنهــا اإلســالمية»،
ولم والتســامح». والمســاواة مع مبادئ الديمقراطية
الرموز ارتــداء ا على حظــرً الجديد يتضمــن القانــون

(٩).األخر الدينية
للحزب البرلمانية اللجنــة رئيس قال هولندا، وفــي
يمســين»: «ســور الهولندية «روتردام» بمدينة اليميني
يميــز المؤمنات ا رمزً للقــرآن ا يعد وفقً إن الحجــاب
إلى موجهة أن الحجاب رســالة بمعنــى عــن غيرهن،
ترتدي الحجاب أن من الهولنــدي محتواها المجتمع
يفتح مما اإليمان،  من أقل مستوً واألخريات مؤمنة،

(١٠) يصفها. أمام العنصرية الدينية، كما المجال

لظاهرة الهجوم المختلفة تحليل األبعاد ثانًيا:
الحجاب: على

البعد التاريخي للظاهرة: أ-
ســواء في ا، شــديدً مصر على الغربــي كان التركيــز
فــي كمــا العســكري، باالحتــالل بدايــة اســتهدافها
اســتهدافها أو في فريــزر، وغــزوة الحملــة الفرنســية
هي مصر كانــت وهكذا والثقافــي. بالغــزو الفكــري
جاءت وبالتالــي علــى الحجــاب، البدايــة للهجــوم
من الموروثات الحجاب، واعتباره إلى رفض الدعوة
من وليس منها المــرأة تحرير  االجتماعيــة التي يجب

اإلسالمية. الفروض
باشــا، علي محمد عهد منذ الدعوة هذه وانطلقــت
البعثات  إرســال شــهد ١٨٢٦ الذي عام ا منذ وتحديدً
لم محمــد علي دعــوة أن إال فرنســا، المصريــة إلــى
وال من المســلمين، علماء مــن ا تأييدً وال تلــق قبــوالً
من األخير العقد بدايــة وفي في مصر. المثقفين قِبَــل
االحتالل من ســنوات قليلة وبعد التاســع عشر القرن
في  «المرأة كتاب ١٨٨٢ صــدر عام البريطانــي لمصر
كان ا مصري�ا، مســيحي� محاميًا مؤلفــه وكان الشــرق»،



العالم اإلسالمي

مصر، في البريطانــي المعتمد ا للــورد كرومــر صديقً
الكتاب هــذا فهمي. وقــد دعا مرقــص ــى عَ دْ وكان يُ
وفي للعقل. حجابًــا باعتباره الحجاب علــى للقضاء

الحجاب كان  لمناهضة آخر كتــاب ١٨٩٤ صدر عام
وقد داركور. ى الكونت عَ دْ فرنســي يُ كاتب من تأليف
الحجاب المثقفيــن المصريين؛ لقبولهــم هاجم فيــه

«تحرير  كتاب ١٨٩٩ ظهر وفي عــام وصمتهــم عليه،
وجه ســفور إلى فيه دعــا الذي لقاســم أمين المــرأة»
في اإلســالم من ليس ألنه عنه؛ النقاب ورفع المــرأة،
من الهجــوم عليه -رغم حظــي الكتــاب شــيء، وقد
والمفكرين الزعماء بتأييد عدد من المصرييــن- عامة
سعد والزعيم السيد لطفي أحمد بينهم من المصريين
الزعيم للكتــاب المعارضين بيــن وكان من زغلــول،
المرأة» بأنه «تحرير كتاب وصف الذي مصطفى كامل
أصدر البريطانيين. كما ألفكار يروج وبأنه لهــا، مهين
على كتابًــا للرد حرب طلعت المصــري االقتصــادي
«تربية عنوانــه كان أمين لقاســم المرأة كتــاب تحريــر
وإباحة الحجاب رفع إن فيــه: قال والحجاب» المرأة
على االستعمارية القو تتمناها أمنية كالهما السفور
كتابه تأليف إلى بقاســم أمين دفع وهو ما مر العصور،
مســتدالً  آراءه فيه ١٩٠٠ أكد عام الجديــدة» «المــرأة

الغرب. في العلماء من عدد بآراء
بداية  شــهدت ١٩١٩ التي عــام ثورة ومــع انــدالع
عن الحديث عاد مصر، في السياسية النســائية الحركة
وكانت ارتدائه. عدم في المرأة وحق الحجاب رفض
ســعد باشــا عودة عند اإلســكندرية في ميناء البدايــة
نور قامت حيــن سيشــل في جزيرة من منفاه زغلــول
شعراوي بنزع بهد الشــهيرة ســلطان محمد الهد
نبراوي. سيزا زميلتها وتبعتها وجهها على من النقاب

المصري  النسائي االتحاد ١٩٢٤ تأســس عام وفي
على المصريات عت شجَّ التي شعراوي هد برئاســة
مؤتمر لعقــد هــذا الطريقَ د مهَّ وقد خلــع الحجــاب،
القاهرة،  ١٩٤٤ فــي عــام النســائي العربــي االتحــاد
العديد العربيات. وظهرت النســاء من عدد وحضرته

«حق» عن دافعــن الالتي مــن الشــخصيات النســائية
وأخــذن يروجن حجــاب، الحيــاة بدون المــرأة فــي
رأســها وعلــى قيودهــا، كافــة مــن لتحريــر المــرأة
شــفيق، القلماوي، ودرية ســهير ومنهن: الحجــاب،

السعيد.(١١) وأمينة
البعد السياسي للظاهرة: ب-

عندمااختفىالحجاب نسبي�امن«الشارعاإلسالمي»
للدين جديــد» ذلــك نتيجة «فهم يكن لــم قبــل عقود
لتغييب النســبة ا مرافقً كان اختفــاؤه إنما اإلســالمي،
والحكم، في الحياة اإلسالم تطبيق مظاهر العظمى من
من اإلســالمية، أهــل البلدان من فريق حــاول عندما
التقهقر المخرج من تصوير مســلمين، وغير مسلمين
يتحقــق ال وكأنــه والتقنيــة، العلميــة فــي المياديــن
ــخها رسَّ التي اإلنســانية القيم عــن دون االســتعاضة
المســلمين، مســتو على وثقافي�ا حضاري�ا اإلســالم
حافلة مســتوردة بمنظومة البشــري وعلى المســتو
أوباء إلى هذه األثنــاء فــي أوصلت الغرب  بالخلــل،

خطيرة. اجتماعية
سياسي�ا ا موقفً الماضي في الحجاب اختفاء يكن لم
بل اإلسالمي، المجتمع في «المســلمات» جانب من
اإلسالم عن تخلى من جانب من خطوة سياســية كان

والحكم. للحياة ا منهجً
األفالم، مــن وفيلم مــن المجــالت، إن كل مجلــة
الجمعيــات، مــن وجمعيــة المقــاالت، ومقــال مــن
الفعاليات من ألوان ذلك األحزاب، وغير من وحزب
المطلقة العلمانية شبه الســيطرة حقبة في ظهرت التي
-هو في اإلســالمية، البلدان فــي صناعة القرار علــى
تْها بعَ الدولــة، واتَّ تْهــا بعَ اتَّ «سياســة» مــن واقعــه جزء
وجــه وعلــى الدولــة، علــى االتجاهــات المهيمنــة
وحدها بأيديها كان التــي التيارات العلمانية التحديــد
غالبية وفــي المياديــن، مختلــف في صناعــة القــرار
«السياســة» عديدة، وهذه عبــر عقود بالد المســلمين
السياســية، وعبــر القرار بالوســائل زت ركَّ هي التــي
اتجاه في الدفع شأنه عمل من كل دعم على السياسي،

٣٣٦
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بالمنظور اإلســالمي يعنيه وما عن الحجاب، التخلي
االجتماعية، العالقات المسلمة، وفي المرأة حياة في
طريق في للتحرك ا دفعً ورجاالً نســاء المجتمع ودفع
بالموبقات األخالقية والجهــر واإلباحية، االنحــالل

(١٢) أنواعها. اختالف على
قضية علــى السياســي مــن التأثيــر نقصــدہ الــذي

األمثلة اآلتية: من يتضح الحجاب
التركية الجمهورية رئيــس ١٩٩٦م كان عــام - في
حفل وفي زيــارة أللمانيــا، في ديميريــل) (ســليمان
تحمل التركية الجالية أبناء من طفلة تقدمت اســتقباله
لكــن العنجهية بالدهــا، لرئيــس لتهديهــا باقــة ورد؛

ومنعوا ســاعتها رت تفجَّ العلمانيــة
ألنهــا كانت تضــع حجابًا الطفلة؛

رأسها. على
الديــن (نجــم  كان وعندمــا  -
منتصف في للوزراء ا رئيسً أربكان)
سيئة معاملة يتلقى كان التسعينيات
ا المحجبة -عجوزً كانت زوجته إذا

مناســبة عامة، أي فــي ا- معه عامً تجــاوزت الســتين
بوجود التجمعات الرســمية من حضور نَع مْ تُ وكانت

الجمهورية. رئيس
القديمة المأســاوية الحكايات مــن العديد - هناك
الذي الفكري واإلرهاب الظلم تعكس التي والجديدة
من فالعديد الحجاب، بسبب تركيا، في النســاء تالقيه
الدراســة من رمن حُ أو مــن أعمالهــن النســاء فُصلن

الحجاب. بسبب
فــي تونس المحجبات النســاء - ومــا تتعرض لــه
بــل التعليميــة، والمعاهــد المــدارس دخــول  مــن 

االتجاه. في هذا والمستشفيات يصب
البعد الثقافي والفكري للظاهرة: ج-

الحجاب الهجــوم على ظاهرة  ذّ غَ الذي المــورد
ا مســتقال� ليس موردً فــي عالمنــا العربي واإلســالمي
العلمانية هــو المــورد هذا كان وإنمــا ــا بذاتــه، خاص�
تدريجي�ا إحاللــه العام الذي تــم العلمانــي واإلطــار

إبَّان واإلســالمية العربية بالدنــا في مراحــل -وعلــى
الشــريعة ومــا بعدها- محل الغربي فترة االســتعمار
واألفكار حركــة التصــورات تحكم التي  اإلســالمية

المجتمع. في
تغيير على ا حريصً االستعمار كان المنطلق هذا ومن
أجل من وذلك احتلها؛ التي البالد في التعليم مناهــج
األوروبية على المرجعية العقول الناشئة صياغة إعادة

الدينية. وغير المادية
ومستشــار خبيــر أهــم هــو  «دانلــوب»  فقــد كان 
هذا أجل من االحتــالل، فترة في مصر، فــي  بريطاني

ا. تحديدً الغرض
على الواضــح المثــال ولعــلّ
في علــى المناهج تركيز الغرب
يوضحه مــا هو بالد المســلمين

اآلتيان: الغربيان الموقفان
أحداث  األول: بعد الموقــف
الواليات  في سبتمبر٢٠٠١ ١١
المتحدة،شنَّتاإلدارةاألمريكية
ومصر السعودية في التعليم مناهج ضد شرســة حملة
واإلســالمية، العربية الــدول من وغيرها وباكســتان،
تلك الدول حكومات على شديدة ا ومارست ضغوطً
المعاهد فــي حتى الدينية، من أجــل تغييــر المناهــج
جامعة مثل باالعتدال، المعروفة والجامعــات العريقة
وباكستان. السعودية في اإلسالمية والجامعة األزهر

العراقي  الرئيس نظام سقوط الثاني: بمجرد الموقف
األمريكية القوات ودخول حســين»، «صدام الســابق
الحاكــم األمريكــي إدارة فعلتــه مــا أول بغــداد، كان
التعليــم العراقية؛ مناهج تغيير فــي البدء هو (بريمــر)
الصياغة الناشــئة وفق العراقية العقلية تطويع من أجل

األمريكية المرتجاة.
العــرب الطــالب ابتعــاث  ظاهــرة مثَّلــت كمــا 
االستقالل بعد فترة األوروبية البالد إلى والمســلمين
العالم في العلمانيــة وتثبيت تغذيــة في أساســي�ا ا رافدً
في العلمانية الفكــرة قامت فقد واإلســالمي، العربي

تغيير على ا حريصً االســتعمار كان
احتلها؛ البالد التي في التعليم مناهج
صياغة العقول إعادة من أجل وذلك
األوروبية على المرجعيــة الناشــئة

المادية وغير الدينية
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الغرب المنهزمين من العائدين أيدي هؤالء على بالدنا
ثقافته. أمام

وظهور عشر التاســع القرن بداية إلى وصلنا وهكذا
التنوير» «رواد العربي العلماني الفكر عليهم أطلق مــا
وســالمة الســيد، وأحمد لطفي أميــن، أمثــال قاســم
الشام التي مدرسة إلى باإلضافة حسين، وطه موسى،
شــميل، أنطون، وشــبلي فرح علمانيــون مثل: مثَّلهــا

إلخ. زيدان... وجورجي

في الطعن هــي لهؤالء األساســية الرســالة وكانت
وعدم بالتخلف ووصفها اإلسالمية، والثقافة اإلسالم
تخلفهم مــن والمســلمين بعث العرب القــدرة علــى
والتنمية النهضــة آفــاق واقتحــام ورقادهــم لدخــول
هو أمامنــا الحــل الوحيــد بــأن والتطــور، واالدعــاء

المرجعية. هي وجعلها الغربية بالثقافة االعتراف
بــدأت الحركة العلمانيين الــرواد هؤالء وعلى يــد
معركتهــا جعلــت التــي النســائية العربيــة العلمانيــة،
بكل ووصفه الحجــاب، على الهجوم هي األساســية

هــد المدرســة: هــذه اد روّ وكان صفــات الســوء،
وأمينة السعيد شفيق، ودرية نبرواي، شعراوي، وسيزا

تبعهن. وما
السابقة: باألبعاد العربي االجتماعي الواقع تأثر د-
ضد المتواصل العلمانــي السياســي ورغم الضغط
من العلمانيين أيدي ما فــي يوظف والذي الحجاب،
ومن وفكرية، ثقافية مؤسســات ومن سياســية، مراكز
ا منتشــرً والنقاب- - الحجاب ظل إعالمية، وســائل

القرن من العشرينيات حتى المســلمين في مجتمعات
تركيا في السفور تظهر حركة عندما بدأت العشــرين،
- الحدة درجة مصر -على اختالف ثم في الكماليــة،
ظلت فقد عديــدة، ومع ذلك بلدان إلى تنتشــر قبل أن
على والنقاب ملتزمة بالحجــاب مجتمعات إســالمية

عودة الحجاب. زمن حتى الطريقة القديمة
يكاد يشمل ا، واسعً ا انتشارً الحجاب ويشهد ارتداء
وبعض العربية واإلســالمية، البالد في الفتيات غالبية
الجامعات بعض في ا يصل حد� الغرب المســلمين في

املسلمني بالد يف املناهج الغرب على تركيز
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الفصل فتيــات جميع أن يكــون والعربيــة اإلســالمية
الحجاب، ممن يرتدين قاعة المحاضرات أو الدراسي
في الفتيات لبــاس على وغالبًا ا مألوفً ا منظــرً وأصبــح
(١٣) العمل فيه. ومؤسسات ومدنه البالد هذه شوارع
%٨٠ جعلتــه المثــال،  ســبيل علــى  والحجــاب، 
إحد تقــول كما لهــن، ا زي� المصريــات مــن النســاء
الوزراء. لمجلس التابع المعلومات مركز إحصائيات
الحجاب انتشــار األنظار أن ظاهرة عــن خافيًا وليس
جعلته األخيرة العشرين في الســنوات المصريات بين
األقاليم فــي االســتثناء، خاصة ال الــزي في القاعــدة
مع طبيعي�ا شــيئًا الحجاب فيهــا يصبح التي المصريــة
أكثــر تقدير، ومن عشــرة على الثانية ســن بلوغ الفتاة
ا في كثيرً الحــال وال يختلف من األســرة. إجبار دون
الشعبية في األحياء خاصة العاصمة المصرية القاهرة؛
ألســباب عدة وذلك الحجاب؛ فيها نســبة تزيد التــي
وما بالعادات االجتماعية، الحجــاب ارتباط بينها من

لجسدها. ضرورة ستر الفتاة عن يتردد
ترصد أن تســتطيع اآلن المصرية وفــي الجامعــات
بها يتلقى التي في مدرجاتها المحجبات ظاهرة انتشار
الحجاب التــي يغطيها فالرؤوس دروســهم، الطالب
الحد إلــى المحجبــة غيــر نظيرتهــا باتــت أكثــر مــن
الفتاة غير القــول: إن إلى الطالب ببعض يدفع الــذي
وأن مسلمة، مسيحية وليست ما تكون غالبًا المحجبة

(١٤) الجامعات. في للحجاب باتت العامة القاعدة
المصري، الشارع في الحجاب ظاهرة انعكست وقد
وطبيعة االصطياف، فشكل شواطئ إلى وصلت حتى
قبل، ذي عــن ــا تمامً تغيــر اآلن الشــواطئ المصريــة
ال ينزلن إمــا والســيدات والفتيات المايوه، فاختفــى
لباسهن، وأصبحت هناك بكامل ينزلنه ا أو البحر مطلقً
يُســمح العائالت. وال إال يدخلها ال مغلقــة شــواطئ
الوقت، نفس في الشاطئ على والنساء الرجال بوجود
للنســاء، أما وأخر للرجــال ســاعات ولكــن هنــاك
الطويل الشورت وارتداء العورة ستر فأصبح الشباب

(١٥) عين. ال تخطؤه ا منظرً الكامل البنطلون أو

الدول  في العديد من مصــر يحدث في يحدث  وما
وظهور اإلســالمية، الصحوة انتشــار بفعــل العربيــة،
بالقضايا وتهتم الثقافة اإلسالمية، تنشر إعالم وســائل

الحجاب. بالتالي وتدعم اإلسالمية،

من غيرها تختزل رمزية قضية الحجاب ا:
ً
ثالث

القضايا:
توظفــه سياســي�ا ا  رمــزً الحجــاب البعــض يعتبــر 
إلى السلطة، للوصول سعيها في اإلسالمية الجماعات
ا رمزً كونه علــى فــي أوروبا وتؤكــد الطبقة السياســية
بعض يحســبه كما العلمانية، على تعديًا يتضمن ــا ديني�
الحادي بعــد ما مرحلة إلرهــاب األمريكييــن عنوانًا

٢٠٠١م. سبتمبر من عشر
هو الشــرعي اللباس بــأن عاء االدِّ أن نعتقــد لكننــا
والقول يحتمــل، بمــا ال له تحميل هــو رمز سياســي
المخالف قــراءة هو إنما سياســي رمز بــأن الحجاب
الشــرعي اللباس لهذا المخالف وتوظيف للحجاب،
باعتباره اللباس الشــرعي؛ عدائية من مواقف التخــاذ
عن والتعبيــر كذلك اإلســالمي، التديــن ا مــن جــزءً

اإلسالمي. الدين من العنصري الموقف
: هو أوالً الشــرعي اللباس بأن يمكن القول ثم ومن
ديني، مطلب هــو للفطرة اإلنســانية، وثانيًا: اســتجابة
حيث من لمتطلبات الدين يســتجيب اإلنســان أي أن
لما مقابل وهذا بجســده. عالقته في الله مع يتأدب إنه
وحق حق العري، من الغربية في المنظومة موجود هو

المرأة في التصرف في جسدها.
ديني دعــو مرفوضة؛ الحجــاب رمز أن ودعــو
له مــا ليس الرمز ألن بحــال؛ ا رمــزً ليس فالحجــاب
لصاحبــه، الدينــي عــن االنتمــاء وظيفــة إال التعبيــر
المســيحية، أو المســيحي علــى صدر مثــل الصليب
وظيفة اليهــودي؛ فال رأس على الصغيرة والقلنســوة

عن الهوية. اإلعالن إال لهما
معروفة، وظيفــة فإن لــه الحجــاب وهــذا بخالف
من تلبســه من ببال يخطر وال والحشــمة، هي الســتر
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دينها «فحسب»، نفسها وعن تعلن عن المسلمات أنها
(١٦) أمر ربها. ولكنها تطيع

األوساط وفي الغرب، في ولألسف فإن السائد اآلن
الذي لالضطهاد رمــز الحجاب أن العربية العلمانيــة
ما النمطية الصورة وهذه المرأة، ضد اإلسالم يمارسه

كله. في المجتمع األوروبي زالت سائدة
التناقض  لمــن إنه قائلــة: ألمانية كاتبــة  وتتعجــب
يرغبن وهن ال المســلمات، لتحرير نســعى أن بمكان
المحكمة وتطالــب بإحداهن تذهــب إذا فــي ذلــك،
هو الحجاب هذا أليس الحجاب، بلبس لها بالســماح

اإلطالق؟ على وجه اضطهاد المرأة رمز
فقد طويلة، قصة له إن الحجــاب الكاتبة: وتضيف
،١٩٧٩ عام إيران في الحكم الخميني تولي بعد صار

الرأس. على غطاء كونه من أكثر الساعة قضية
التي بدرجة الحريــة الحجــاب طبيعــة ولــن نربــط
ا رمزً فقط يعتبر ال فالحجاب له، تتمتع بها المرتديات
مثاالً ا أيضً بــل المســلمة، للمرأة اإلســالم الضطهاد

(١٧) عام. بشكل اإلسالم يمارسه الذي على الكبت

الجاليات عالقات في مؤثر عامل الحجاب رابًعا:
بمجتمعاتها: الغرب في المسلمة

في المســلمات النســاء في حياة ارتــداء الحجــاب
الموقف حيــث النظرة أو ا؛ كبيرً تحديًا يشــكل الغرب
ليســت شــوارع أمســتردام في المتحجبة مــن المــرأة
غيرهما أو أو بيروت، شــوارع القاهرة في هي نفســها
الحجاب كان فــإذا اإلســالمية، والمدن من العواصم
ديني�ا واجبًا ل يُشــكِّ واإلســالمي العربي العالم داخــل
فهــي مأمورة بالنــص؛ لذلك المــرأة ــا علــى مفروضً
التي أنوثتها، الرجال عيون عــن تحجب كي بارتدائه،
مقبولة غير عليهــا نتائج تترتب التي قد تســبِّب الفتنة،
فــي العالم الحجــاب فــإن ــا، وثقافي� ــا ــا وأخالقي� ديني�
إلى يتجــاوزه الجانب، بل هــذا عند يقــف ال الغربــي
المعركة ا في مهم� ــا طرفً يصبح حيث أخر؛ جوانــب
وتصبح والغرب، اإلسالم بين رحاها الدائرة الجديدة

رافعة اآلخر، عين في المتحجبة المســلمة المرأة معه
البعض- كمــا يتخيل دامت أنها - ما التحــدي، لراية
الحريــة إلــى الداعيــة الغربيــة تتطــاول علــى القيــم
العديد ألوامر ترضخ وال والديمقراطيــة، والمســاواة
التي وغيرها، والتعليميــة الحكومية من المؤسســات
تنال حتى لباسها اإلسالمي، التخلي عن عليها تفرض

الحقوق. من الوافر حظها
المؤسســات، وكل من هذه تنظر الزاوية ومن هــذه
ومثقفين وسياســيين إعالميين مــن يجري مجراهــا،
المرأة قِبــل مــن الرفض هــذا إلــى ونــاس عادييــن،
ا مً باعتباره مقوّ لباســها شكل يهدد ما لكل المســلمة،
تحدّ أنــه على الدينيــة، هويتهــا مقومــات ــا مــن هام�
الذي العلماني الخــط عن وخــروج الغربية، للثقافــة
من األول الثلــث منذ الغربيــة المجتمعــات  اختارتــه

(١٨) المنصرم. القرن
األيام هــذه يجري مــا نفهــم جوهــر أن وال يمكــن
حملة من عامــة، واألمريكية األوروبيــة فــي القارتين
على الحجاب ارتداء واســعة ضد وسياســية إعالمية
النســاء تســتر بها صغيرة ثوب بقطعة خاصة أنه قضية
إن بل فحسب، رؤوسهن شعور المسلمات والفتيات
من أكبر قضيــة إلى صغير ثوب يتجاوز مجــرد األمــر
اإلسالمي سو الحضور تلك القضية وليست ذلك.
إلى الثوب مســألة الحملة تجاوزت لقد في الغــرب.
في ســواء ، وتمثيالً وسياســة وحضارة دينًــا اإلســالم
ثم تمدد نــوره المبيــن، ســطع بــالده األصلية، حيث
أو غربًا، وفرنســا ا شــرقً الصين العرب إلى من جزيرة
هذا واقع في كما هــو النصرانيــة والعلمانية؛ فــي بالد
الحمالت المتتالية جوهــر نفهم أن يمكن ال الزمــان،
القديم اإلسالمي باســتحضار الوجود إال الموجات،
قضية وليســت الغربية، الديــار قلــب في والحديــث
المرأة شــعر تغطي رأس ســترة مجرد قضية الحجاب
هي بل واإلدارات الفرنســية، المدارس المســلمة في
إال الغابة هذه وما .الكبر الغابة تُخفي التي الشــجرة
اإلســالم بين والواجهات الســاحات المتعدد التدافع
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حربي وعسكري أحيانًا، سلمي ثقافي تدافع والغرب:
 (١٩) .أخر أحيانًا

العرقي والتعدد بالحريــات يتغنى الذي إن الغــرب
شأن في متســامح وغير الحساســية شــديد والثقافي،
المحجبات- تكــون أن علــى يصر وهــو الحجــاب،

فــي المقيمــون المســلمون كمــا 
ــا تمامً منصاعــات عامــة-  ديــاره 
النفســي وإطــاره وثقافتــه ــه يَمِ لقِ
ســبيل وعلــى واالجتماعــي.
مــن تتوقــع فرنســا فــإن المثــال 
أســلوب إليها أن يتبنوا المهاجرين

عــادات فرنســا تتبنــى أن وليــس الحيــاة الفرنســي،
فرنســا في فقط قليلين أن أي وثقافاتهم، المهاجريــن
حال� تمثل الثقافيــة التعدديــة أن يعتقــدون  هــم الذين

الحجاب. لمسألة
أن على السياســيون الفرنسيون يصر من ذلك وبدالً
قبل أوالً يأتي العلمانية ومبادئها الفرنسية للدولة الوالء
أن دينية. ويعتقد أغلب النواب الفرنســيين أي شــعائر
بذلك.(٢٠)  لزم قانون يُ فرض في الوحيد يكمن الحل

خامًسا: الحركات النسوية العربية ومعاداة الحجاب:
بالقصيرة، ليســت منذ فتــرة الثقافية تســود حياتنــا
ذات العربية الرســمية أجهزة اإلعالم وتوجيه وبتأثيــر
الثقافة غالبية مؤسســات ومعهــا الصبغــة العلمانيــة،
االتجاه المعادي لإلسالم، ذات ا أيضً الرسمية العربية
الوطني ضد االستعمار التحرر تؤكد أن حركات فكرة
يكن لم هي حــركات علمانية، إنما فــي العالم العربي
يكن لم وبالتالــي فيهــا، ا حاضــرً التوجــه اإلســالمي
أي اإلسالمي الحجاب ترتدي التي المســلمة للمرأة

الحركات. هذه في دور
لحركات النســائي الجناح في تأفف هناك وأصبــح
النســاء الالتي ومن مــن الحجــاب، التحــرر العربيــة
رجعيّــات أنهــن أرضيــة علــى يرتديــن الحجــاب،
تحتقر ثقافــة متخلفــة يعتنقــن متخلفــات جامــدات،

يحق واقعها، وبالتالي فال عن أن تعزلها المرأة، وتريد
من واالنعتاق التحرر لمعركة ا رمزً يكون أن للحجاب

التخلف. ومن االستعمار
ــا أن الحركــة تاريخي� المالحــظ أن ونحــن نؤكــد
الوطني النضــال وتقــود قــادت التي هــي اإلســالمية
الوطنــي فــي وحركــة التحــرر
فهي شــيء، كل وتفعل بالدنــا،
الهويــة وتصيــغ تقــدم الثقافــة،
الشــارع، وتعبــئ والوجــدان،
عن فــي النهاية تعجــز ولكنهــا
يقطفهــا قطــف الثمــرة، حيــث

الصليبي.(٢١) الغرب بمساعدة العلمانيون
المثال سبيل على الفلســطينية الساحة لقد شــهدت
علــى والوطنــي القومــي واليســاري ســيطرة للفكــر
االنتفاضة بــدء حتــى المعاصــرة، حركتهــا الوطنيــة
تشــكلت منظمة (١٩٨٧)، حيث األولى الفلســطينية
التحرر الوطني مسيرة قادت التي الفلســطينية التحرير
إال علمانية، ووطنيــة قومية، ويســارية، مــن فصائــل:
الصحوة عــودة شــهدت ما أن هذه الســاحة ســرعان
في السياســي والحزبــي المســتو علــى اإلســالمية
علــى الثمانينيــات، وخــالل الســبعينيات منتصــف 
وتونس والجزائر ومصــر األردن فــي حدث ما  غــرار

(٢٢) والسودان. وسوريا
الفصائل مشاركة الفلسطيني النضال عرف أن ومنذ
التصدي في مســتو قوية دفعة فيه، أخذ الفلســطينية
من المرأة حدود بال ورأينا عطاءً الصهيوني، للمشروع
الكثيرات أن لدرجة الحجاب؛ ترتدي التي الفلسطينية
ونفذن ضحين بأنفسهن فلسطين المحجبات نساء من

العالم. أدهشت استشهادية عمليات
الوطني النضال من التجارب هذه تقييم سيتم فكيف
هذا أليس العلمانية، العربية النسائية الحركة جانب من

النضال؟ منتهى
كانت المصرية، فقد النســائية الحركة صعيد وعلى
،١٩١٩ ثــورة في حاضرة المصريــة مشــاركة المــرأة

بالحريات يتغنى الذي الغرب إن
شديد والثقافي، العرقي والتعدد
شأن في متسامح وغير الحساسية

الحجاب
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يكن هناك ولم الحجــاب، النســاء ترتدين كل وكانت
الحركة تدعــي ذلــك فكيــف بعــد متبرجــة واحــدة.

هناك تكن لــم أنه العربية النســائية
حركة في إسالمية مشاركة نســائية

المصرية؟ التحرر
أن ينكر أحــد يســتطيع ثم هــل
المناضلة زينب لعبته الــذي الدور

في المصريــة، ســواء الوطنيــة الحركــة الغزالــي فــي
المسلمين، لإلخوان انضمامها قبل الخاصة جمعيتها
بالشيخ التقائها بعد المسلمات األخوات قســم في أو

لإلخوان المسلمين؟ وانضمامها البنا حسن
العلمانية العربيــة النســوية الحركــة ثــم ماذا تقــول
العربي العالــم عمت التــي اإلســالمية عــن الصحوة
ســبعينيات من من النصف الثاني ابتداءً واإلســالمي؛
حاضرتين والفتاة المرأة كانت والتي العشرين، القرن
والمصالح والجامعات المــدارس بكثافة عمت فيهــا
انتقلت أنها ولدرجة والمنازل، والشــوارع الحكومية
كبيــرة أعــداد بــل وإلــى التليفزيــون،  إلــى مذيعــات

الفنانات؟ من
في العلمانيــة النســائية الحركــة هــذه مــاذا تقــول
المحجبات؛ فيهــا واشــتركت التي قادتها الفعاليــات
الصهيونية األمريكيــة للهجمــة بالتصــدي مطالبــات
األمة تجزئــة لمخططــات علــى بالدنــا، والتصــدي
البالد مؤامــرات في يحدث من ما ورفــض وتفتيتها،
في الحركة هــذه تقــول وماذا العربيــة واإلســالمية؟
تيارات داخل للمرأة واإلعالمية الثقافية اإلســهامات
أم وطني�ا؟ كله نضاالً ذلك اإلسالمية؟ أليس الصحوة
ومهاجمة التبــرج هو نظرهن في الوطنــي أن النضــال
الغربي اإلعــالم أمــام إفرازات اإلســالم، واالنبطاح
قُ أحَ ا إذً نْ ــا؟ مَ عمومً الغربي والفكر والثقافــة الغربية

المسلمة المرأة العربي: النسائي الوطني النضال بريادة
العولمة لموجة تتصد والتي الحجاب، ترتدي التي
أمام والمنبطحة العربية المتبرجــة المرأة أم الغربيــة؟

الموجة؟ هذه
هو النســوي المعاصــر الخطــاب إن أبــرز مالمــح

الشريعة، عليه بحكم ومتفق ثابت ما هو لكل ازدراؤه
الميراث، المرأة من ونصيب تعدد الزوجات، أن فير
أمــورٌ تكشــف ــة قَ لَّ طَ المُ ة ــدَّ وعِ
عــن انحيــاز اإلســالم للرجــل،
وفي المرأة، حقوق من وانتقاصه
لم أمور فإنهــا األحــوال أحســن

الحالي. عصرنا مع تتمشى تعد
على النسوي الخطاب فيه يحمل الذي الوقت وفي
يألو ال نجده والعفاف للســتر ا رمزً الحجــاب باعتباره
النســوية المنظمات ألطروحات الترويــج ا فــي جهدً
ومشروعية للمرأة، الجنســية بالحرية المتعلقة الغربية
من ذلك غيــر إلى زواج، بــدون للجنــس ممارســتها

قيّ لُ والخُ يّ يَمِ والقِ الدينيّ السياق عن الخارجة األفكار
التي خاضتها الحرب وما واإلسالمي. العربي لعالمنا
حــول ا مؤخــرً العلمانيــات النســويات المصريــات 
إال خطوة بالمدارس الثقافة الجنســية تدريس ضرورة

(٢٣) األفكار. مثل هذه سبيل تعميم في أولى

العرب العلمانييــن رفض أســباب سادًســا:
للحجاب:

ة دّ رِ الحجــاب انتشــار في يــرون إن هــؤالء الذيــن
المسلمات النساء ســفور بأن يؤمنون ورجعية ا وتخلفً
المجتمعات نســاء من لغيرهن الــزي في وتقليدهــن
العلمانيين أن أي ونجــاح، اختراق مهم هــو األخر
وإفشاالً لهم، هزيمة الحجاب ظاهرة انتشار في يرون
حرصوا الذي المســلمة للمرأة اســتهدافهم لمخطط

البداية. من عليه
وصف للحجاب، العلمانــي الرفض ومن أســاليب
للعقل، وحجاب للمرأة إهانة بأنه للحجاب العلمانيين
الرجال (غير من الماليين عشرات أمة فيها أننا ونسوا
األمم، القيمة بين معدومو فهم ذلك المحجبين)، ومع
الحجاب ارتداء عدم وال للمــرأة، إهانة الحجاب فال

وعقل. حرية هناك أن على دليل
العلماني بأن  والغمــز اللمــز مــن ــلُ األمــر  وال يَخْ
بالعفة لمن ترتديــه شــهادة يعني ال الحجــاب ارتــداء

النسوي الخطاب  مالمح أبرز إن
هو ما لكل ازدراؤه  هو  المعاصر

الشريعة بحكم عليه ومتفق ثابت
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راد يُ الســافرات بالسوء الذي كل ليس وأن والشرف،
قبيل الشــك من ليس الحجاب أن والحق اإليحاء به.
امرأة كل أن لهــا ممن يظنــون حماية ولكنه بالمــرأة،
المقام للمرأة في حماية إذن فهو سهلة المنال، ســافرة
تستهويهم المنحرفين الذكور فإن الغالب وفي األول،
بسبب يتشجعون أو المحجبات، السافرات ال النســاء
من لدينا ما هو هذا كان وإذا لهم. المكشوفة المساحة
المولى سبحانه حكمة فإن عقلية، حجة عقلي على رد
ال الكثير مما العظمة جوانب من وفيها وتعالى أعظم،
(٢٤) ديننا. وتعاليم ربنا أوامر ننفذ أننا فحسبنا ندركه،
إن ا: أيضً للحجاب المعارضون العلمانيون ويقــول
ألنّ الجاهلية؛ عادات العرب فــي مــن كان الحجاب

البنات ووأدوا ــرف، الشّ حمايــة على بِعــوا العــرب طُ
تعصبًا بالحجــاب؛ النســاء فألزموا العــار، ــا من خوفً
وإبطالها، هــا بذمّ اإلســالم جاء التي القبلية لعاداتهــم
رجعية بالحجاب فااللتزام الحجــاب، أبطل إنّه حتى

والتقدم. الحضارة ركب عن وتخلّف
بلباســهن راضياتٍ المســلمات النســاء وإذا كانت
والمتخلفات الرجيعــات رة مْ زُ فــي يجعلهن ال الذي
كنّ يلبســن وإذا التقدميين في ذلك؟! الذي يضير فما
حشــر التقدميين الذي فما فن منــه يتأفّ وال الحجــاب
أن العجب ومــن كهــذه؟! شــخصية فردية فــي قضية
وتقديسها، الشخصية الحرية إلى الدعوةَ منهم تســمع
حرية لون في يتدخّ هــم ثم أحد، ــها يمسّ أن فال يجوز

الثياب. من شاؤوا ما ارتداء في غيرهم
وإقحام أسبابه، له والتقدم أسبابه، له التخلف إنّ ثم
مكشوفة، خدعة األمر هذا في واألخالق شريعة الستر
الفكر والنظر، مســتو عن على متخلّف إال تنطلي ال
بلباس يْــنِ قَ والحضــارة متعلّ م كان التقــدّ ومنــذ متــى
نتيجةَ كان اإلنســان؟! إنّ الحضارة والتقدم والتطــور
ولم فكره، وإعمال بعقله اإلنسان إليها ل توصَّ أبحاث

ومظهره. بثوبه تكن
ولكنها كثيــرة، الصدد هــذا في حجــج العلمانييــن
تفنيدها ويمكن عقالنيــة، وغير منطقيــة، وغير واهية
الفكر قاعدة ــا من أساسً تنطلق حجج وهي بســهولة،

يقوم التي والقواعد واألسس للدين الرافض العلماني
اإلسالمي. الدين عليها

سابًعا: أسباب رفض الغرب للحجاب:
العقدية لإلســالم المنظومة فــإن للغرب وبالنســبة
العالم على الجديدة الصليبية للحرب ا موضوعً تمثل
تولد النظر الغربية وجهة من فهي منظومة اإلســالمي،
ما يريدون إلغاء كل إنهــم غير المســلم. العداء لآلخر
والنهي بالمعــروف الجهاد واألمــر يتصــل بمفاهيــم
مفهوم أن أي الكفــر وأهله؛ من والبراءة عــن المنكر،
أن يريد ثقافي مفهوم باألســاس هو والعولمة الكوكبة
الديني الغربي األمريكي العالــم المفهوم على يفرض
صليبية مفاهيم عليــك يفرض أن ا شــرطً فقط. وليس
أنت تتمســك ما ــرون، وإنما يفكك المنصِّ كمــا يفعل
الحقيقية المواجهة وأرض الكبــر معركته وهذه به،

والباطل. بين الحق والمدافعة
عناإلصالحالديمقراطي، إناألفكاراألمريكية مثالً
وعن التعليم، مناهــج تغيير وعن وعن حرية المــرأة،
واالختالط الحجاب وعن الجديد، الدينــي الخطاب
الشــخصية؛ جميعها ذات واألحــوال ونظــم األســرة
العالم، إلى األمريكية األفكار روح تحمل مدني طابع
فإن ذلك؛ وبناءً علــى العالــم، إلى أمريــكا أو رســالة

ما عندها. أنت لتتبع لديك ما تفكيك أمريكا تريد
تبقى  يفيد أمريكا فــي أن نتســاءل: ما الــذي ونحن
وهي وتطورها تمــارس تقدمها أن أو المــرأة محجبة،
أمريكا يجعــل الــذي ومــا بالرجــال؟ غيــر مختلطــة
األحوال الشــخصية في قوانين بنــاء إعادة تصــر على
األمريكية السياســة تتدخل لماذا اإلســالمي؟ العالم
لــد والمــرأة الرجــل بيــن فــي العالقــة الزوجيــة
ا محورً المســلمة تمثل المرأة لماذا فقط؟  المســلمين

لالهتمام األمريكي؟
يتبناها حقيقة عن تكشف األسئلة هذه اإلجابة على
فإن شــعبًا أو أمة تغير وهي أنه لكــي الفكــر الغربــي،

(٢٥) المرأة. هو التغيير مفتاح

٣٤٣
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الهوامش:
٢٠٠٦/١٠/١١ م.  الين.نت، أون إسالم رويرتز- (١)

م. ١٠ / ٢٠٠٦/ ٥ الفرنسية، األنباء وكالة (٢)
٢٠٠٥م. /١٢/٢٧ التونسية، الصباح جريدة (٣)

٢٠٠٣/٥/٣١م. ، الين.نت أون إسالم برس، قدس (٤)
٢٠٠٦/١١/١٥م. اليوم، املرصي (٥)

٢٠٠٦/١١/١٨م. املحور، قناة (٦)
٢٠٠٣/١٢/٦م. باللغة العربية، يس يب موقع يب (٧)

٢٠٠٦م. /٥ /٣١ ، العربية باللغة يس يب يب موقع (٨)
٢٠٠٥م. /١١/ ١٢ ، العربية باللغة يس يب يب موقع (٩)

م. ٢٠٠٤/٢/٧ أون الين»، «هلا موقع (١٠)
األوسط، الرشق جريدة واحلجاب، القاهرة احلويف، نشو (١١)

٢٤ / ١١ / ٢٠٠٦م.
نت، اجلــزيــرة احلــجــاب، قضية تسييس  شبيب، نبيل   (١٢) 

٢٠٠٦م. /٥ /١٧
انتشار من الصهيونية حتذر مجيعان، املنظامت أمحد (١٣) د/ حممد

٢٠٠٦/١١/٢١م. احلجاب، مدونات مكتوب،
األوسط، الرشق جريدة واحلجاب، القاهرة احلويف، نشو (١٤)

٢٠٠٦م. /٢٤ / ١١
تغري املرصية الشواطئ عىل االصطياف داود، أبو السيد (١٥)

٢٠٠٢/٧/٣م. اليوم، اإلسالم موقع شكالً وموضوعاً،
ديني؟، رمز هو هل احلجاب القرضاوي، يوسف د/ (١٦)

٢٠٠٣/١٢/٢٧م. إسالم أون الين،
جامعة نورنربغ، يف اإلعالمية الرتبية شيفر أستاذة سابينة (١٧)
موقع للعنرصية، املناهضة الرتبية وإمكانيات احلجاب
شعيب، اللطيف  عبد ترمجة العربية، باللغة فيله دويتشه

٢٠٠٥م. /٣/١٢
طروادة حصان أو احلجاب معركة بولعوايل، التجاين (١٨)

٢٠٠٥م . /٧/ ١١ كتابات، صحيفة األخري،
أو معركة بواتيه فرنسا يف احلجاب قضية رسات، احلسن (١٩)

٢٠٠٣/١٢/١٣م العرص، موقع الثانية،
قضايا خيفي احلجاب  عىل اخلــالف ــات، واي بكارولني  (٢٠)
/١٢ / ٢٠٠٣م. ١٢ العربية، يس باللغة يب يب موقع أعمق،
غري األرضــيــة عىل التغيري  مستقبل  داود، أبــو السيد  (٢١)
القعدة  ذي من  ٢٨ اإلســالم، مفكرة موقع  اإلسالمية،

٢٠٠٦/١٢/١٨م. ١٤٢٧هـ -
بني واإلسالمي الوطني التياران صايف، حممد خالد  د/ (٢٢)
شبكة ا، أنموذجً الفلسطينية احلالة ــالف... واخل االتفاق

٢٠٠٦م. /١٢/٨ العريب، لإلعالم اإلنرتنت
من صورة .. املعارص النسوي اخلطاب حافظ، فاطمة أمحد (٢٣)

٢٠٠٤م. /٨/١٩ اإلسالمية، الشبكة قريب،

نت، الصحوة موقع احلــجــاب، ــوع دم حييى، نــارص  (٢٤)
. ٢٠٠٦/١١/٢٣

الصليبية احلــرب ومالمح املــرأة حبيب، السعيد كامل (٢٥)
املحرم ،١٩٧ العدد البيان، جملة عامل اإلسالم، عىل اجلديدة

٢٠٠٤م. ومارس فرباير ١٤٢٥هـ-

٣٤٤
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معلومات إضافية

الغرب: في الحجاب ملف

العام الدراسي في إذ إنه في فرنسا؛ الحجاب معركة بدء ا على عامً من ســبعة عشر يقرب ما * مضى
مدرستهن  دخول الحجاب من يرتدين مغاربيات مسلمات نعت فتيات مُ مرة وألول ١٩٩٠/١٩٨٩
المدرســة إلى الدينية الرموز بإدخــال ال يســمح الذي العلمانية قانــون خرقهــن الثانويــة؛ بدعــو
فيها. ويعشن فرنسا لدن في وُ فرنسيات أنهن مواطنات رغم الدراسة؛ على ترك وأُرغمن العمومية،

شــيراك  جاك الفرنســي األول ٢٠٠٣ دعا الرئيس ١٧ ديســمبر/كانون الموافق يوم األربعاء وفي
المدارس العامة، في الظاهرة الدينية العالمات بحظر قانون يقضي اعتماد إلى بالده في البرلمــان
د أكَّ التي العلمانية وذلك باســم الدراســي المقبل، الموســم بداية مع ا للتطبيق جاهزً بحيث يكون

المظاهر الحجاب. هذه بين ومن الصياغة»، «إلعادة وال للتفاوض» «غير قابل مبدأ أنها على

ماليين نسمة.  خمسة حوالي تعدادها األوروبي، ويبلغ االتحاد في إسالمية أكبر جالية في فرنسا وتعيش
(BBC Arabic.com ) 

إحصاء  حسب ٤٠٠ مشــكلة، نحو فرنســا في ثيرت بســبب الحجاب أُ المشــاكل التي * بلغ عدد
.٢٠٠٣/٥/٢١ بتاريخ نُشر الفرنسية، أوبزرفاتور» نوفيل «لو مجلة أجرته

/٧/١ الثالثاء شيراك» «جاك الفرنســي عيَّن الرئيس في فرنســا الحجاب ملف يّ لِطَ محاولة وفي
مهمتها مراقبة  «تكون للجنة ا ستاســي» رئيسً «برنار الجمهورية لرئاســة اإلعالمي ٢٠٠٣ الملحق
في الحجاب يحظر قانون سن بشأن إمكانية توصيات فرنســا، وإعداد في العلمانية» تطبيق مبادئ

عدمه. من الفرنسية المدارس
٢٠٠٣/١٠ A.F.B الفرنسية الوكالة

لبس منع على لالحتجاج النســائي التركي، قادت النشــاط البرلمان في عضوة كافاكــي * ميرفــي
بدالً التركية، الحكومة ١٩٩٧، بقرار مــن في العامة والبنايــات الحكومية األماكن في الحجــاب
قرارها إن قالت: وتعالى سبحانه الله حكم هو الحجاب بأن لها مقابلة في الحجاب ــر تفسِّ أن من
وإن الحرية»، بهذه لنا يسمحوا يجب أن والعشــرين، الواحد القرن «وفي للديمقراطية، هو تجربة

والقانون الدولي. حجاب الرأس يكفله الدستور ارتداء في حرية حقها

، ٢١٠ العدد الوعي، احلجاب، جملة عىل الرشسة الغرب محلة
٢٠٠٤م. أغسطس/آب رجب ١٤٢٥هـ، عرشة، الثامنة السنة

٣٤٥
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في الحجاب وضــع في حق المســلمات األمريكيين ٥٩% من ــد بالحجاب، أيَّ مــا يتعلق * فــي
من جهة فرنســا. بريطانيا، و١٣% في ٢٣% في إلى النســبة هذه انخفضت فيما العامــة، األماكــن
أو وضع ديني، ذات طابع مالبس ارتداء أوالدهم حق من أن ٧٧% من األمريكيين اعتبــر أخــر

فرنسا. في %١٠ مع في المدرسة، بالمقارنة دينية رموز

من %٧٢ عارضه حيث العامة؛ المدارس في تعليم الديانة حول البلدين بين المواقف وتقاربــت
األمريكيين. من و٥٩% الفرنسيين

األورويب، االحتاد يف املسلمني أحوال عن للمركز األورويب تقرير

األورويب» االحتاد يف «املسلمون عنوان وهو حتت

. الكويتية الرأي جريدة صفحة، ١١٥ يف واقع

للحجاب: المهاجمة التصريحات بعض

دينية بمظاهر نقبل أن يمكن «ال تقبله»، الفرنســيين على المرأة يصعب على اعتداء * «الحجاب
.(٢٠٠٣ ديسمبر شيراك الفرنسي جاك ( الرئيس الديانة» مهما تكن للنظر، الفتة

(BBC Arabic.com )

(لورا بوش). الوجه». غطاء من المرأة اضطهاد عن ا تعبيرً أكثر هناك أن «ال أظن *
(٢١٠ جملة الوعي، العدد )

مدنِّس إنه أداة للتعذيــب، من أكثر هــو الهواء، يمنع للقدمين، الــذي الرأس مــن * «إن الغطــاء
لمسه… يمكن لالشمئزاز، وال يدعو شيء مدنس إلى أي امرأة يحول إنه الجنسي. المرأة لنشاط
في توينبي (بولي واالســتبداد…» العنف منها يتوقع وإنه الجنسية، اإلثارة شــناعة يظهر إنه كســاء

الجاردين البريطانية). صحيفة في «خلف النقاب» مقالتها
العدد ٢١٠) . الوعي، جملة )

النساء أفغانســتان) (في بالحرية... اليوم نؤمن ألننا شــعبها؛ لتحرير ألفغانســتان ذهبنا * «نحن
«تحقيق  لعملية ٢٠٠٢ بالنسبة عام الدولة في الســنوي التحاد حديثه في بوش (جورج أحرار».

.(«المد بعيدة الحرية
. (٢١٠ جملة الوعي، العدد )

الحجاب ظاهرة تعرف لم العشرين من القرن واألربعينيات الثالثينيات في الليبرالية «إن مصر *
قديمة مراحل تاريخية إلى جذوره وتعود عقيدة»، وليست آداب أو إتيكيت «باعتبارها قضية إال
عززت وقد القانون الروماني، وفي وفي فلسفة أرسطو، حمورابي، في قانون حضارة من أكثر في

٣٤٦
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البنا). (جمال سننهم الفقهاء المسلمون» جر على ذلك، كما والمسيحية اليهودية
نت). (العربية

التاريخية الجذور وإن محاربتــه، فى وسأســتمر الجاهلية، للعصور امتداد هو * «إن الحجــاب
امتد وقد معينة، ومجتمعية أمنية ظروف ظل في وذلك اآلشورية؛ إلى الحضارة ترجع للحجاب
الرجل عن وصاية هــو عالمة والحجاب اإلســالمية، الحضارة وورثته العصور، عبر الزي هــذا

مجلة حواء). تحرير رئيس بركة (إقبال المرأة» وتسلطه على
( http://www.muslm.net ) 

نشاز الوتيرة، فهو عن من ترتديه أنه يُخرج بالزي الطائفي، باعتبار ونســميه دخيل، * «الحجاب
عندنا». بالطائفية نرضى وال مألوف، وغير

بانتماء تنبئ التي العادية، غيــر واللحية البيضاء» ركة «الهُ ولباس الطائفي الحجــاب نرفض «إننــا
الجبة». ذلك مقابل لدينا فنحن معين،

من إرســاء لله والحمد علي تمكنا الرئيس ابن ومــع انغالق، كل ونرفض الحداثيين، «إننــا مــن
اآلخر» مع التفاعل ونتاج الموروث وبين والحداثة، األصالة بين المعادلة الصعبة

األخزوري) أبو بكر التونسي الشؤون الدينية (وزير
 ( http://www.muslm.net)

بعض الدول فرضتها هذه القيود التى أن األمريكية مونيتور) يالينس (كريستيان صحيفة أكدت *
وراءه يُخفي بشــكل عــام الديني االلتزام مظهر بأن االعتقاد مــن نشــأت واالســالمية قد العربية

. الحاكم النظام تهدد أن يمكن سياسية ا أغراضً
القطرية)  الرشق (جملة

أن يمكنني شخص ال مع لوجه» ا «وجهً أتحدث وأنا عدم االرتياح، من بشــيء شــعرت * «إنني
العالقات على يزال ضيق النطاق- ال أنــه -ولو المتعاظم االتجاه فكرة أثر هذا «أقلقتنــي أراه»،

الحالي. والنائب وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو المجتمع» أطياف بين
(BBC Arabic.com)

في االندماج يردن كن إذا حجاب كامل وراء ا تمامً أال «يختبئن» المهاجرات المسلمات * على
رومانو برودي). اإليطالي الوزراء (رئيس إيطاليا». مستقبل من ا جزءً يصبحن وأن المجتمع،

املعلوماتية) النبأ (شبكة

٣٤٧



العالم اإلسالمي

األزياء  ومصممة أدجاني إيزابيل بينهن النســاء، من بارزة فرنسية ٦٠ شــخصية من أكثر أيدت *
المرأة». لخضوع ا واضحً ا سموه «رمزً ما لحظر مجلة إيل رعتها حملة ريكيل، سونيا

(BBC Arabic.com)

والجامعات المــدارس دخول من المحجبــات الفتيات بمنع قرارهــا فرنســا عندما اتخذت
حذوها، تحذو أن العربية في الــدول ولبعض بل األوروبية؛ الدول لبقية أعطت الشــجاعة  فإنها

ذلك: ومثال

األمن. على زي خطر أنه باعتبار العامة األماكن في النقاب منع قررت هولندا التي -

في مدارسها. منع الحجاب مقاطعاتها قررت إحد بلجيكا التي -

أمنية. الرأس لدواعي غطاء منع تيح لها يُ لقانون قديم العودة التي فضلت إيطاليا -

في مدارسها. المعلمات حجاب منع والياتها بعض قررت التي ألمانيا -

لبس على صممت التي المســلمات مدرســاتها إحد مدارســها إحد أبعدت - بريطانيا التي
التعليمية. العملية يعيق مما لألطفال تدريسها أثناء النقاب

محيطه. عن ترتديه من يفصل الحجاب أن فيها االندماج وزيرة شئون رأت السويد التي -

ارتداء تمنع التي القوانين يحترموا أن المسلمين على يجب بأنه مسئوليه بعض صرح الفاتيكان -
الغربية. الدول في الرأس غطاء

المدارس. في الحجاب يمنع ا قانونًا أصدرت أيضً آسيا شرق بجنوب سنغافورة -

مع يتعاملن الالتي موظفاتها ا يمنع ا إداري� أمــرً الملكية الطيران شــركة أصدرت حيث - المغرب
ارتداء الحجاب. الجمهور من

والجامعات المدارس في الحجاب يمنع قانونًا أصدرت التي الدول أوائل من كانت التي تونس -
وجدت أن بعد القرار، هذا تنفيذ جديتها في على األيام لتؤكد هذه عادت العامة، والمؤسســات
جدية يؤكدون على هناك المسئولين معظم وخرج التونسيات، بين للظهور يعود الحجاب بدأ أن

تونس. دخيل على زي طائفي عنصري بأنه هذا الزي، وصرحوا في مواجهة الدولة

،( مرص والعامل يف واحلجاب النقاب ) تتدحرج الثلج كرة

. «http://www.copts.com/arabic» املتحدة الواليات أقباط  منظمة
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