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مقدمة:
فهو  املؤلف  ليس شأن  توثيق موضوعه ألن هذا  لغرض  الُكتيِّب  يُعدُّ هذا  مل 

جهاد استجلب رجاال من أربعة أرجاء األرض لتدمري سوريا واستجلب نساء لهم 

ت النساء عن الكفاية كان االغتصاب حتى لزوجات  من كل مكان، وحني قصرَّ

أمراء الجهاد. بل كان دافع كتابته غرابة الحدث نفسه، وغرابة الصمت العاملي 

التاريخ  اللحظات األرقى يف  أنه  االواحد والعرشون عىل فرض  القرن  عنه ويف 

البرشي، أو هكذا يُفرتض. إن جهاد النكاح هو أخطر ما حصل من الرجل ضد 

املرأة يف تاريخ البرشية، واألخطر هو الصمت عنه. قد يقول البعض من بسطاء 

بشقيها  الذكورية  والسيطرة  الخاصة  امللكية  هذا  كل  اساس  بأن  الشيوعيني 

األبوي والراساميل، وهذا صحيحاً. ولكن املثري هو صمت رجال ونساء وخاصة 

التاريخ  نسويات Feministsالعامل عن كل هذا!!!  ورغم َغْور جذور هذا يف 

كتاريخ ذكوري فإن حدثا شنيعاً يبدو صغرياً قد مر دون اهتامم وكان مقدمة 

بيل كلنتون مع موظفة  املتحدة  الواليات  النكاح، هو سلوك رئيس  ملثل هذا 

إدارته.

حتى  إصداره  من  أمتكن  ومل   ،2012 عام  نهاية  يف  الكتيب  هذا  من  انتهيت 

متكنت من تدبري كلفة طباعته، وقد نرشه يف نهاية 2013 الرفيق رسكيس أبو 

زيد ، مشكورا، يف بريوت عن دار أبعاد التي يُديرها.

بأنني  بعده  استنتجت  قلقاً  قلق  وأنا   2014 بداية  وحتى   2013 بداية  منذ 

عىل خطىء. كنت أخىش أن يقوم اي امرىء )هو-هي( بالكتابة عن املوضوع 

وبالتايل يختنق ما كتبته. لكن ما ادهشني أن أحدا مل يكتب!!!

عادل سامرة، 29 كانون الثاين 2014.



  4  

• 		 	 	 	 مدخل	

• ال�سياق	التاريخي	العاملي	جلهاد	النكاح	

• التاأ�سي�س	اليوناين	

• العرب	القدماء	

• احلرب	مناخ	اغت�ساب،	ولكن	هناك		
اغت�سابات	اأخرى

• الأر�سية	الوهابية	جلهاد	املناكحة	

• م�ساهد	من	واقع	جهاد	املناكحة		

• واغت�ساب	الذكور	

• الفتوى	اأو	»النظرية«	�سعودية	والتطبيق	تون�سي	

• اإحرام....	اإىل	دم�سق!	

• ليبيا	يف	جهاد	املناكحة	معنى	خا�س:	

6

23

41

68

81

87

97

105

114

119



5  

• نكاح	معومل	جغرافيًا	

• ن�سوية	دم�سق	ووا�سنطن:	بني	العداء	والفداء	

• ن�ساء	الوليات	املتحدة	كُغزاة	

• من	اغت�سابهن	يف	العراق	لغت�سابهن	يف	�سوريا	

• ولربيطانيا	ن�سيب!!!	

• ول�سلطة	قطر	ن�سيبها	يف	جهاد	النكاح	

123

126

128

138

145

149



  6  

مدخـــــل
القابلية/ بهذه	 الإحاطة	 بو�سعه	 الذي	 هذا	 عقل	 	 اأيُّ
من	 �سوريا	 يف	 للقتل	 املفتوحة	 ال�سهية/املمار�سة	
�سوريني	ومن	كل	ناح	بفتاوى	وت�سريع	ودعم	وممار�سة.	
يفتح	 جواب	 من	 اأجد	 فلم	 الكلل!	 حّد	 اإىل	 ت�سائلت	
يف	 نقا�س	 يف	 اإياه	 ال�سوؤال	 �ساألت	 فيها.	 الكتابة	 باب	
الإجابة،	 يقارب	 مل	 اأحدًا	 لكن	 والدين،	 العلمانية	
اأم	 ال�سور	 اختالط	 اأم	 العتمة	 هي	 اأم	 العجز	 هو	 هل	
ما	 رغم	 الأكادمييا...الخ	 يف	 النظري	 الإطار	 غياب	
اأدري.	لكن	ما	 .	ل�ست	 تلهج	به	يف	الق�سايا	النظرية.	
القتل	يف	 هذا	 كل	 اأن	 غبا�س،	 بال	 روؤيته	 بو�سعي	 �سار	
�سوريا،	هو	ل	�سيء	لدى	كثري	من	املثقفني	العرب	وغري	
العرب،اأمر	على	هائليته	ل	ُيذكر،	وا�ستجالب	الن�ساء	
اإ�سقاط	 بفتوى	جهاد	النكاح	ل	ُيرى،	وكل	ما	ُيرى	هو	
ل	املمتع	يف	تعداد	تاريخه	القمعي	حلظة	 النظام	والتغزُّ
اإثر	حلظة،	والتوقف	هناك.	انظر	ن�س	البيان	املرفق	

واأ�سماء	موقعيه.
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يف	 غارق	 اجتماعي	 واقع	 عن	 املثقف	 يتعاىل	 حني	
املذبحة	فيمار�س	علياء	التنظري	ملراحل	يجب	اأْن	تـاأتي،	
دون	اأن	ميلك	اأو	يخلق	اأدوات	بها	يجب	اأن	ُتنجز،	وحني	
ودون	 النظام،	 اإ�سكالت	 تعداد	 يف	 املثقف	 ينح�سر	
يف	 احلرب	 ت�سن	 التي	 وخا�سة	 الكون	 اأنظمة	 خمتلف	
	مطلق	ل	 �سوريا	وعليها،	وُيخرج	النظام،	وحده،	ك�سرٍّ
اأي	 الزمن،	 التي	عفا	عليها	 اإيجابية	واحدة	فيه	حتى	
اأ�سهمه،	رغم	�سرورتها	 النظام	ول	ترفع	من	 ل	تفيد	
بل	 دور	 تلك،	 اأو	 هذا	 يذكر	 ل	 حني	 يجري!	 ما	 لفهم	
ودور	 �سراحة	 واملعلنة	 العلنية	 الإمربيالية	 حرب	
حكام	اخلليج	النفطي	ودور	الكيان	ال�سهيوين	وتدفق	
الوهابية	وال�سلفية	اإىل	�سوريا،	وا�ستجالب	الن�ساء	اإىل	
فرق،	 ل	 �سبايا،	 اأو	 طائعات،	 راغبات،	 النكاح	 جهاد	
وعالنية	ل	�سرًا،	وهناك	فرق،	وحينها	يكرب	ال�سوؤال.	
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حني	ينح�سر	هوؤلء	وهاتيك	يف	غاية	فريدة	متفردة:	
وطرابل�س	 بغداد	 مبحاذاة	 لت�سقط	 دم�سق	 احتالل	
ال�سرق	 اأن	طرابل�س	 يتعامى	هوؤلء	عن	 الغرب.	وحني	
قاعدة	لحتالل	دم�سق	كاحتالل	طرابل�س	الغرب	�سوقًا	
ل�سطفاف	كافة	مدن	امل�سرق	واملغرب	�سبايا	كطرابل�س	
الغرب	وبغداد!	اأما	واأنت	اأمام	هذا	امل�سهد،	فال	جدال	
بعجز	املرء	عن	التفكري	املتوازن	�سوى	مبعنى	واحد:	اأن	

حتمل	ال�سالح	دفاعًا	عن	دم�سق.	

مباح	اليوم	كل	�سيء	يف	�سوريا،	م�ستباحة	بتاريخها	قبل	
ومطلقًا.	 واملكان	متامًا	 الزمان	 ا�ستباحة	 جغرافيتها،	
والإباحة	الأ�سد	والأو�سع	يف	الدماء	والن�ساء.	يف	اللحم	
الب�سري	واجل�سد.	اإباحتان	اأُحيطتا	بت�سريع	وتخريجات	
حاكمية	 ر�سمية	 �سركة	 تقوده	 واإعالم/اإعماء	 وتهليل	
للثورة	 املال	 راأ�س	 �سركة	 والقارات،	 لالأمم	 عابرة	
امل�سادة،	تبداأ	من	متثال	احلرية	يف	وا�سنطن	ومبنى	
حكام	 وميولها	 ويحملها	 املحتلة	 القد�س	 يف	 الكني�ست	
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النفط	واجلامعة	العربية	اإىل	كل	اأركان	الكوكب،	هكذا	
بال	خجل،	طاملا	ل	روادع،	يحملها	هذا	العقل	البدوي	
الثاأري	من	احلوا�سر	ممتدًا	ليقوده	�سيده	راأ�س	املال	
عرب	 مثقفون	 الطيب	 له	 ويحمل	 املعومل.	 الحتكاري	
	يهلل	لغت�ساب	مقد�ساته	 وم�سلمون	وفل�سطينيون	كلٌّ
و�سوًل	اإىل	اجل�سد.	هجمة	دم	وجن�س	عاملية	ل	�سابق	
لفح�سها	الأ�سخم	هذا	يف	التاريخ	ويف	احليز	الكوين.	

اآية	حزن	 اأن	الكتابة	عن	�سوريا	هي	 اأنكر	 اأْن	 لي�س	يل	
ل	 كيف	 فل�سطني،	 عن	 حتى	 بعمري	 اأعهده	 مل	 ووجع	
على	 تعهد،	 فل�سطني.	مل	 لإنهاء	 مقدمة	 �سوريا	 وهدم	
وا�ستدادها،	ماأ�ساة	فل�سطني	مثقفني	كبارًا	 امتدادها	
ي�ستميحون	العدو	لالغت�ساب!	ما	مت	ذلك	عالنية	على	
الأقل!	من	اأين	اأنت	اأيها	العمى	الدهري	حتى	اأر�سلت	
الكاره	 املخزون	 هذا	 تراكم	 كيف	 هناك!	 اإىل	 هوؤلء	
للذات	حتى	النتحار	والإم�ساك	باجل�سد	للفحل	الآتي	

من	عمق	اجلوع	اإىل	اللحم!
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حني	ُهزم	هرقل،	مل	يخفي	هذا	امل�ستعِمر	القدمي	حبه	
ل�سوريا	فودعها	بقولته:	»�سالم	عليك	يا	�سوريا،	�سالم	
ل	لقاء	بعده«.	كيف	ي�سري	باأن	يقول	لها	اليوم	اأبناوؤُها،	
»نقيدك«	كي	ُتغت�سبي	!	مُيالأ	فمها	بال�سوك	والرتاب،	

ُيدمى	ر�سغاها...	وُيباَعُد	ما	بني	الفخذين	!
التاريخ	 هاج�س	 من	 �سوريا	 يف	 تفكري	 حلظة	 تخلو	 ل	
لكرثتها	 التي	 التناق�سات	 مبختلف	 ي�سحنك	 الذي	
كاأنك	 ل	 اأم	 تكتب	 اأن	 بل	حتى	 تبداأ،	 اأين	 من	 ك	 حُتريرِّ
باأ�سابعك	تالم�س	ج�سد	طفل	يف	اأيامه	الأوىل	فتخ�سى	
�سوريا	 تكتب	يف	 واأنت	 اإليه.	 الإ�سارة	 من	جمرد	 عليه	
اخلارج	 جلي�سه	 بكر	 اأبي	 و�سية	 حلظك	 اأمام	 تفهق	
بثقافة	 و�سحنها	 عروبتها	 تاأكيد	 حملة	 يف	 ال�سام	 اإىل	
ولدا	 تقتلوا	 »واإذا	ن�سرمت	على	عدوكم	فال	 الإ�سالم:	
ول	�سيخا	ول	امراأة	ول	طفال	ول	تعقروا	بهيمة	املاأكول	
�ساحلتم	 اإذا	 تنق�سوا	 ول	 عاهدمت	 اإذا	 تغدروا	 ول	
و�ستمرون	على	قوم	يف	ال�سوامع	رهبانا	يزعمون	اأنهم	
ويف	 �سوامعهم.	 تهدموا	 ول	 فدعوهم	 اهلل	 يف	 ترهبوا	
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ني�سان	2013	ُيخطف	املطارنة،	وُيقتل	ال�سيخ	البوطي	
دابة	يف	 لو	عرُثت	 »واهلل	 عمر:	 وقول	 بكر.	 اأبي	 با�سم	
العراق	لكنت	م�سوؤول	عنها«.	فماذا	يا	عمر	عن	حتويل	

ن�ساء	ال�سام	اإىل	�سبايا؟
يربح	 مل	 ب�سوؤال	 والأقوال	 الو�سايا	 هذه	 تتحداك	
مهد	 املنطقة	 هذه	 اأن	 حقًا	 هل	 عقود:	 منذ	 الذاكرة	
اأديانا	واقواما؟	واإذا	كان	 احل�سارات	وتعاي�س	النا�س	
يرث	 هل	 اليوم؟	 باأهلها	 عالقته	 فما	 حقيقيًا،	 هذا	
البن	خ�سال	اأبيه	واأمه؟	هل	هو	�سرط	اأن	يكون	وطن	
الأبجدية	بال	اأميني	بكل	املعاين	اليوم؟	واأن	يحل	حمل	
بعيدًا	 ال�سوؤال	 ولن�ساأل	 بال�سكاكني؟	 حوار	 الت�سامح،	
ُيعقل	 لبنان:	هل	 ال�سوؤال	على	 اأي	لنطرح	 �سوريا،	 عن	
اأن	ينادي	ن�سف	لبنان	بنزع	�سالح	املقاومة	مما	ُيعيد	
يكون	 اأن	 ُيعقل	 هل	 البلد؟	 اإىل	 ال�سهيوين	 الحتالل	
قياديًا	يف	لبنان	يت�سرف	كخائن	على	روؤو�س	الأ�سهاد	

ويبقى	قياديًا؟	
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هذا	 كان	 اإن	 القت�ساد،	 وحتى	 ال�سيا�سة	 عن	 وبعيدًا	
نخبة	 تناأى	 اأن	 ميكن	 هل	 عقليًا،	 مقبوًل	 البتعاد	
بنف�سها	عن	واقع	�سراعي	متذابح	باجتاه	انتهاء	طرف	
اأو	الثنني	مبا	فيهما	الوطن،	بينما	تنفرز	نخب	ثقافية	
ن	 يكورِّ ما	 كل	 قائم،	 هو	 ما	 كل	 رح	 يطَّ م�سروعًا	 تطرح	
وطالب	 اخليال،	 �سوى	 لي�س	 مب�سروع	 مناديًا	 الواقع	

اجلميع	بالنخراط	فيها	واللتحاق	به؟	
النا�س	 تلوك	 حني	 البكاء،	 تعجيل	 �سوى	 معنى،	 ل	
والت�سامح	 والأبجدية	 احل�سارات	 مهد	 مثل	 عبارات	
من	 ئ	 تهدرِّ كي	 واحلكمة،	 والفل�سفة	 والأديان	 واملحبة	
َعة	معًا.	فلم	يعد	بو�سع	اأحد	 عة	واملروَّ روع	اللحظة	املرورِّ
اإنكار	اأن	احل�سارة	والرببرية	ي�سنعهما	النا�س،	واأن	ل	
عالقة	ملن	�سنع	احل�سارة	يف	وطن	ما	اأم�س،	مبن	�سنع	
يعرف	 ل	 اليوم.	 نف�سه	 الوطن	 يف	 الرببرية	 ي�سنع	 اأو	
اأن	يعرف.	ول	 العامل،	ول	يرغب	 اأجنز	 اجلاهل	ماذا	
قيم	 اخلائن	 ول	 القدي�س،	 قيم	 هي	 ما	 الل�س	 يعلم	
املنا�سل،	ل	يريد،	ول	يعرف	اخلائن	عن	دم	ال�سهيد	
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اعتربنا	 اإذا	 اإل	 حمايدة،	 اجلغرافيا	 هنا،	 �سيئًا.	
امتداد	 اأو	 املياه	 وتوفر	 الأر�س	 اجلغرافيا	هي	خ�سب	
بالزمن،	 حمكوم	 النهاية	 يف	 هذا	 كل	 ال�سحراء،	

حمكوم	بفعل	الإن�سان،	حمكوم	بنمط	الإنتاج.	
القرن	 يف	 وبدائيا	 بدويًا	 الإنتاج	 منط	 يكون	 وحني	
بالذهب	 روما	 اأهراء	 لو	مالأ	 والع�سرين	حتى	 احلادي	
والدولر،	ل	يعود	هناك	معنى	للر�سالت	من	عي�سى	اإىل	
حممد	ول	ل�سد	ماأرب	ول	لق�سر	غمدان	ول	لالأبجدية	
ول	لالأرقام	العربية.	مُيحى	هذا	كلُّه	وت�سيطر	بربرية	
مل	يعهدها	الإن�سان	�سوى	يف	التلمود	والنازي	وعقيدة	

البيت	الأبي�س.	
ولإيجاد	مت�سع	للهروب	من	واقع	النحطاط	اأو	تغطيته	
كثريون	 ينحو	 طرف،	 كل	 �ساأن	 ح�سب	 متريره	 اأو	
من	 تهافتًا	 اأكرث	 يوجد	 ل	 وقد	 العدو.	 على	 بالالئمة	
حديث	بع�س	اخلرباء	واملحللني	الذين	يرددون	عبارات	
اأو	 الكيل	مبكيالني،	 اأو	 وجهني،	 ذو	 الغرب	 من	طراز:	
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الكيان	 ل�سالح	 ت�ستغل	 النهاية	 يف	 املتحدة	 الوليات	
ومقودة	من	اليهود،	اأو	اأن	املوؤ�س�سات	الدولية	منحازة،	
اأن	 ومع	 الغربي	من	كذا.	 املوقف	 اأو	هناك	حت�سن	يف	
كل	هذا	�سحيٌح،	يف	موقف	اأو	اآخر،	وحلظة	اأو	اأخرى،	
ولكنها	عبارات	تنم	عن	تفكري	ت�ساحلي	مع	امل�ستعِمر،	
تفكري	متعب	من	العراك	ويبحث	عن	طريق	للت�سالح	
اأو	مكان	لل�سلح،	مع	عدو	ل	مو�سع	لل�سلح	لديه.	عدو	
الأ�سلحة	 ومبختلف	 واملتوا�سل	 املتعدد	 بالهجوم	 يقوم	
عليك	واإىل	اأن	ينهيك	اأو	تنتهي.	وقد	ل	يكون	اأف�سل	من	
در�س	الأزمة	ال�سورية.	فاإن	�سح	اعتقادنا	باأن	الدولة	
الإرهاب،	 ال�سورية	تتقدم	يف	طريقها	لالنت�سار	على	
اأو	على	الأقل	باأن	الإرهاب	يف	طريقه	اإىل	عدم	حتقيق	
الإمربيالية	 توا�سل	 فلماذا	 البع�س،	 يت�ساءل	 الن�سر،	
دعمه	وت�سليحه	وت�سجيعه؟	وهي	ت�ساوؤلت	تنم	عن	من	
اأو	 ل	يعرف	حقا	ما	هي	اخل�سومة	وما	هو	ال�سراع.	
�سراعه	 العدو	 ويدير	 يفهم	 كيف	 يفهم	 ل	 الأقل	 على	
بالتحديد	 بل	حربه	علينا.	فهي	حرب.	وهذه	احلرب	
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لها	من	جانبه	�سيناريوهان	اأحالهما	علقم	اأو	حنظل:	
قبل	 تدمريها	 واإما	 وتفتيتها،	 الدولة	 هزمية	 فاإما	
الذي	 الإعالن	 وهو	 امل�ستعِمر«	 »ثوار	 هزمية	 اإعالن	
امل�ستعِمر	عليهم.	فهو	عدو	 اأ�سف	 دون	 نهايتهم	 يعني	
نف�سها.	 وللعروبة	 �سوريا	 لوجود	 عدو	 لأنه	 للطرفني	
يح�سد	 ذلك	 و�سمن	 نف�سه	 امل�ستعِمر	 يخدم	 وهنا	

الكيان	ال�سهيوين	ولي�س	العك�س.
هذا	 بتاريخ	 البع�س	 تفاخر	 اأو	 حقيقة	 عن	 وبعيدًا	 	
العربي،	 الوطن	 يف	 يجري	 ما	 ولنقارب	 الوطن،	
بتخ�سي�س	 النكاح«	 »جهاد	 وم�ساألة	 خا�سة،	 و�سوريا	
ت�سي	 م�سروع	 مع	 للحظة	 الأمر	 هذا	 لنقارب	 اأ�سّد،	
جيفارا:	»على	الثوري	اأن	يكون	نا�سكًا«.	مل	اأن�س	هذه	
العبارة	منذ	قراأتها	وحتى	و�سلت	اإىل	حماولته	خللق	
الإن�سان	 ال�سرتاكي«،	 اجلديد-الإن�سان	 »الإن�سان	
منه	 ليجعل	 العامل	 كوبا	وطاف	 الذي	حاول	خلقه	يف	
املهمة	 الكنغو	�سعوبة	 اإن�سانًا	عامليًا.	هناك	عرف	يف	
حينما	كان	مقاتلو	كابيال	الكنغوليون	يهجرون	مهاجع	
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الن�ساء	 لي�ساجعوا	 النهر	 يقطعون	 ليال،	 الغوار	 حرب	
املدعوات	»موم�سات«	ليعودوا	متعبني	م�ستنزفني.	ترى،	
باإر�ساد	 التجربة	 هذه	 من	 �سوريا	 »ثوار«	 ا�ستفاد	 هل	
الثورة	امل�سادة،	خمابرات	الكيان	واملركز	الإمربيايل	
اإليهم	الن�ساء	من	وراء	البحر	 وحكام	النفط،	فجلبوا	
هذا	 كان	 �سلفًا.	 البحر	 مبياه	 مغت�سالت	 ال�سام؟	 اإىل	
خلق	 م�سرية	 به	 حطت	 اأن	 اإىل	 جيفارا	 ت�سي	 حال	
اإن�سانه	يف	بوليفيا،	ليتخلى	عنه	الرفاق	الذين	ما	كانوا	
وهناك	 هناك.	 ا�ست�سهد	 وعيه.	 قدا�سة	 اإىل	 لريتفعوا	
حتديدًا	و�سل	هاج�س	األ	�سي.اآي.اإيه	اإىل	العتقاد	باأن	
الإن�سان	اجليفاري	اجلديد	ملت�سقة	ن�سخة	منه	بزناد	
بندقيته	واأخرى	يف	اإحدى	كفيه،	فما	كان	منهم	اإل	اأن	
البيت	 اإىل	 واأخذوهما	 البندقية	وقطعوا	كفيه	 اأحرقوا	
تقول	 التي	 النووية	 الرت�سانة	 حرا�سة	 حتت	 الأبي�س	
للب�سرية:	هذه	الدولة-الوليات	املتحدة-	اإن	مل	ُتهزم،	
عتبة	 بنت	 هند	 فعلت	 هكذا	 �سك.	 ل	 الب�سرية	 �ستبيد	
التي	اأمرت	عبدها	وح�سي	)�سي.اآي.اإيه(	تلك	املرحلة	
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اأو	 باأن	يقتلع	كبد	حمزة	عم	الر�سول	بعد	ا�ست�سهاده،	
م�سرعه	)فهناك	عرب	م�سلمون	يرف�سون	ا�ست�سهاد	
هذا	وُيفتون	با�ست�سهاد	ذاك	اإىل	اأن	�سار	اجلوا�سي�س	
يف	وطني	طليعة	ال�سهداء(!	هنا	نه�ست	هند	باأ�سنانها	

كبد	حمزة	ولكته	ورمبا	ابتلعته.

»اليهودي	 هناك	 التاريخ،	 يف	 عن�سرية	 زاوية	 ويف	
اجلديد«	الذي	حلم	به	ديفيد	بن	غوريون،	بل	اليهودي	
املتجدد	اإن	كان	للدقة	مكاٌن.	فيهودي	بن	غوريون	مل	
ول	عبادة	 التلمود	ول	جغرافيا	اجليتو،	 تعاليم	 يبارح	
منهم،	 انتزاعها	 عن	 امل�سيح	 ال�سيد	 عجز	 التي	 املال	
ولكن	اأ�ساف	عليه	بن	غوريون،	اأن	وا�سل	القتل	حتى	لو	
بقيت	وحدك،	بل	كي	تبقى	وحدك!	ولعمري	باأن	هذا	
له	 توفرت	 اإن	 	، �سك	 ل	 اآيل	 والعراق	 �سوريا	 القتل	يف	
فر�سة	ال�ستمرار،	اإىل	اأن	يقتل	كل	واحد	واحدًا	اآخر	
اإىل	 القفز	 يحاول	 واحدًا	 فردًا	 الكون	 يف	 يبقى	 حتى	

ال�سماء	لقتال	اهلل!
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مكان	 ل	 اأن	 �سوريا،	 الكتابة	عن	 ُيعجزك	عن	 ما	 لكن	
لإن�سان	ت�سي	جيفارا	يف	هذه	الرببرية	اإطالقًا.	وحتى	
اليهودي	اجلديد	وهو	منوذج	»ثوار	�سوريا	وامل�ستجلبني	
اإليها«	يف	القتل	املفتوح	والذاهب	حتى	اإبادة	كل	كائن	
حي	كما	فعلوا	بعد	اأن	اأعانتهم	رحاب	لخرتاق	اأريحا،،	
حتى	هذا	النموذج،	مل	يتورط	يف	»جهاد	نكاح«	لن�ساء	

اليهود!

»ثوار«	 مع	 والقدمي،	 اجلديد	 اليهودي،	 يتقاطع	
املائة	 يقارب	 مبا	 منابعه	 تنا�سل	 تعدد/	 يف	 �سوريا	
ال�ستثناءات.	 بع�س	 لهما،	مع	 الدويل	 الحت�سان	 ويف	
ولكن،	ويا	للمفارقة،	ما	ينق�س	اليهودي	اجلديد	حتى	
يرتقي	اإىل	موقع	»ثوار«	�سوريا	هو	»اعتالء«	املراأة	على	
الر�سيف1	ويف	احلقول،	اأية	امراأة،	وما	ينق�س	مثقفي	
ال�سهيونية	هو	فريق	جديد	من	املثقفني	العرب	وغري	
فتاوى	 يف	 واحلوا�سيب	 الورق	 اأهلكوا	 الذين	 العرب	
1.		�ساهدت	ذلك	عام	1985	يف	حديقة	هايد	بارك	يف	لندن.	ما	كان	ماألوفًا	اأن	يقف	اأّي	
والثقافة	 ال�سيا�سة	 اأراد.	لكن	هذا	كان	يف	 	مو�سوع	 اأِيّ 	خطاب	يف	 اأيَّ ويلقي	 امرٍئ	هناك	

ولي�س	يف	اجلن�س.	فهل	�ساعد	هذا	ال�سيخ	العريفي	لُيخرج	فتواه؟
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ووعيهم	 اأقالمهم	 ُينك�سون	 بهم	 واإذا	 املراأة،	 »حترر«	
اأربعة	 من	 ُت�ستجلب	 والن�سوية	 الن�سائية	 املاأ�ساة	 بينما	
اأين	 نف�سه،	 املرء	 وي�ساأل	 ال�سام.	 اإىل	 الأر�س	 اأرجاء	
الذين	كتبوا	نقدًا	عن	»فرا�سات	الليل«،	فما	اأبعد	هذه	
»العطف«	 حتى	 اأو	 القراءة	 يف	 �سواء	 تلك	 عن	 احلالة	

امل�سطنع	اإن�سانيًا.

اأو	 ليوم	 بعقود	 نكاح	 اإذن.	 النكاح	 جهاد	 فتوى	 هي	
الدين.	 رجال	 اأفتى	 هكذا	 �ساعة...الخ	 اأو	 يوم	 ن�سف	
دقيقة«	 ع�سرة	 »اإحدى	 اإن	 بل	 ل،	 لهم	 نقول	 ولكننا	
ي�سرح	 هكذا	 اللبنانّيون(	 يقول	 )كما	 �سباب	 يا	 تكفي	
الروائي	الربازيلي	الفذ	باولو	كويليو	عملية	اجلماع	يف	
روايته	»اإحدى	ع�سرة	دقيقة«	ل	اأكرث.	وعليه	يكون	هذا	
اأق�سر	عمر	للزواج	مما	ي�سمح	للمجاهدة	اأن	ت�ستقبل	
تكون	 قد	 واحد،	 يوم	 يف	 املجاهدين	 من	 الع�سرات	
يف	 العمل	 يوم	 هو	 كما	 �ساعة	 	16 فيه	 العمل	 �ساعات	
م�سانع	الهند	وكذلك	ال�سني	ال�سعبية	وهما	ترك�سان	
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ماليني	 مئات	 يعر�س	 مما	 الأويل	 الرتاكم	 لتحقيق	
العمال	لنكاح	ال�سوق!	

النفط	 لفال�سفة	 التواطوؤ	 ذلك	 النظر	 يلفت	 ما	 ولكن	
لقد	 النكاح!	 جهاد	 جتاه	 العرب	 وغري	 العرب	 والناتو	
نكاح	 عن	 فماذا	 له،	 وهتافهم	 الوطن	 نكاح	 فهمنا	
�سمته	 على	 العظم	 جالل	 �سادق	 ياأ�سف	 الإن�سان!	
والبن(	 )الأب	 الأ�سدي	 القمع	 عن	 طويال	 واأمثاله	
فهل	�سيطول	به	العمر	اربعني	�سنة	اأخرى	لياأ�سف	على	
�سمته	عن	اغت�ساب	الن�ساء	وانحيازه	لتدمري	�سوريا؟	
وفواز	 العظم	 �سامت/ة	 كل	 بر�سم	 الأ�سئلة	 هذه	
طرابل�سي	واأمري	اجلهاد	برهان	غليون،	وحممد	جعفر	
الرتوت�سكي	الذي	حج	اإىل	البيت	الأبي�س	وترجى	جورج	
بو�س	البن	لحتالل	العراق،	وجلبري	اأ�سقر	الرتوت�سكي	
نوال	 �سيا�سيًا،	 يتَّ�ِسْخَن	 مل	 من	 بر�سم	 وحتى	 كذلك.	
ال�سعداوي،	اأحالم	م�ستغامني،	وفاطمة	املرني�سي،	ول	
بفريدة	 مكتفيًا	 تاأجنزن	 اللواتي	 الكاتبات	 هنا	 اأذكر	



21  

النقا�س.	اأما	ن�سويات	واأجنوزات	فل�سطني	املحتلة،	فمن	
توؤيد	اغت�ساب	فل�سطني	عرب	اأو�سلو	ل	يعنيها	اغت�ساب	
امراأة	هنا	اأو	هناك!	ترى،	هل	ل	يزال	املتمرك�سني	من	
الربجوازي	 الزواج	 اأن	 على	 مارك�س	 يوافقون	 هوؤلء،	

بغاٌء،	بعد	اأن	اختاروا	الُعريفي	على	مارك�س.

�سيوخ	 يفتي	 اأن	 موؤبدة،	 �سخرية	 تثري	 مفارقة	 هي	
الذي	مينع	 ن�ساء	احلوا�سر!	فما	 نكاح	 البادية	بجهاد	
العريفي	انقر	هنا	�ساهد	فتوى	ال�سيخ	ال�سلفي	الأردين	

على	يوتوب
http://www.youtube.com
watch?v=FI9LOh5pUpw

	اأن	ل	ُيفتوا	بجهاد	نكاح	بلدانهم؟	ول	اأقول	ن�سائهم	لأن	
بل	هن	 ليمثلوهن	 هوؤلء	 لن�ساء	مل	يخرتن	 اإهانة	 هذا	
مغلوبات	على	اأمرهن؟	هل	مينعهم	حكامهم	من	هذا	

لأنه	قد	يثري	عليهم	النا�س!	
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دار	نقا�س	يف	احلرب	العاملية	الثانية	بني	رئي�س	الوزراء	
برجوازي	 بالطبع	 وهو	 ت�سر�سل،	 ون�ستون	 الربيطاين	
اأع�ساء	برملان	على:	 قاتل	من	طراز	دويل،	نقا�س	مع	
بلدان	 يف	 وهم	 اجلن�سية	 امل�ساألة	 جنودنا	 يحل	 كيف	
امل�سكلة	 يحلون	 “جنودنا	 ت�سر�سل:	 رد	 كان	 اأخرى؟	
يف	 ق�سيبه	 جندي	 كل	 ُيدخل	 حيث	 دائرية	 بحلقات	
الآخر.	رمبا	من	هذا	تطورت	حفالت	اجلن�س	اجلماعي	
باأن	 ُيفِت	 اأن	ت�سر�سل	مل	 يف	الغرب	الراأ�سمايل.	املهم	
يغت�سبوا	ن�ساء	امل�ستعمرات،	وهم	ل	�سك	فعلوا،	ولكن	
بفتوى	 العريفي	 �سمع	 هل	 ترى،	 لذلك.	 ت�سريع	 دون	
ت�سر�سل؟	اأم	اأن	رجال	اجلهاد	رجاٌل	ورجال	بريطانيا	

بهيمة؟!

ت�سر�سل	 املتوح�س	 للم�ستعِمر	 بالن�سبة	 الأمر	 يكن	 مل	
اغت�سبوها.	 التي	 البلدان	 يف	 الإن�سان	 حقوق	 احرتام	
كان	يخ�سى	على	جنوده	من	الأمرا�س	اجلن�سية.	ترى،	
هل	يخ�سى	“اأمراء	اجلهاد” على	هاتيك	الن�سوة	وقد	
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خالط	الواحدة	العديد	من	خمتلف	الأ�سقاع؟	وماذا	لو	
اأ�ساب	بع�سهن	النزيف	خا�سة	 اأو	 جرى	احلمُل	لهن!	
والوقت	ق�سري	واملتوح�سون	على	عجل	من	اأمرهم،	ُتلح	
لتفرت�سها	 �سحية	 عن	 تبحث	 حيوانية	 غريزة	 عليهم	
الأقل،	 على	 بع�سهم	 	 اأنَّ ُيعقل	 هل	 عليها؟	 وتنت�سر	
ماأجورات؟	 موم�سات	 الن�ساء	جمرد	 هاتيك	 يعترب	 مل	
ول	 لهوؤلء.	 ُت�ساأل	 ل	 ولكنها	 تنتهي،	 ل	 اأ�سئلة	 �سل�سلة	
قبيل	 من	 لي�س	 لذا،	 واأر�سلوهم.	 جنَّدوهم	 ملن	 ُت�ساأل	
املبالغة	اأو	الت�سويه	ما	كتبته	بع�س	املواقع	يف	تون�س	باأن	
يتم	احلذر	من	الن�ساء	العائدات	من	�سوريا.	فهن	على	

الأقل	مل	يحظني	بال�ست�سفاء	يف	مواقع	اجلماع.

ال�سياق التاريخي العاملي جلهاد النكاح:

اأثارت	فتاوى	»جهاد	النكاح«	نقا�سات	راوحت	بني	التهكم	
حدود	 ويف	 والتربير.	 والإهمال	 وال�ستخفاف	 والنقد	
تاريخي	 الأمر	من	مدخل	 تتم	معاجلة	 اأعرف،	مل	 ما	
	هذا	 باأنَّ وخا�سة	يف	امل�ستوى	الأنرثوبولوجي.	واأعتقد	
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املدخل	هو	الأف�سل،	لي�س	فقط	لأن	التاريخ	هو	ال�سجل	
احلي	لالإن�سانية،	بغ�س	النظر	عن	تعدد	املواقف	منه،	
للب�سرية	 واحدًا	 تاريخ	 ل	 باأن	 يرى	 البع�س	 	 اأنَّ مبعنى	
كل	 رغم	 لكن،	 متوا�سلة...الخ.	 �سل�سلة	 لي�س	 وباأنه	
هذا،	فالتاريخ	يقدم	اإنارات	لأهل	احلا�سر	وامل�ستقبل	
بالطبع.	والتاريخ	تكرار	وا�ستعادات	ميكننا	التنبوؤ	بناء	
عليها	مبا	هو	اآت،	واإن	كان	بو�سعنا	و�سع	�سيناريوهات	
ت�سيب	وتخطئ.	بيت	الق�سيد	اأن	التاريخ	يوفر	دائمًا	
واملعرفية	 الوعيوية	 والقوة	 امل�ستقبل،	 ملغاليق	 مفاتيَح	
التقاط	 بو�سعها	عرب	بحث	ون�سال	م�سنيني	 التي	 هي	

مفاتيح	مرحلة	هما	ب�سدد	الإحاطة	بها.

�سًا	للرد	على	الفتاوى	 ولي�س	هذاالتقوُّل	من	جانبي	مكرَّ
�سديد	 مع	 متامًا،	 �سدها	 كنت	 واإن	 النكاح،	 بجهاد	
يف	 ولي�س	 الثالثة،	 الألفية	 يف	 ل�سدورها	 ا�ستغرابي	
ع�سر	العبودية،	كما	مل	ت�سدر	عن	�سيوعي	اأو	اأنارخي	
متهم	بالإباحية!!!	ولي�ست	لها	عالقة	ل	من	قريب	ول	
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لها	 ول	عالقة	 للنا�س،	 باخليارات	اجلن�سية	 بعيد	 من	
يف	 والرجل	 باملراأة	 لها	 عالقة	 ل	 بل	 وج�سده.	 بالفرد	
التاريخ	الطويل	حلياتهما	مبعنى	اأن	املراأة	والرجل	هم	
م�ساره	 الرتكيب:	 ثالثي	 اأداء	 اأو	 فعل	 اأو	 م�ستويات	 يف	
والأكرث	 الأعمق	 وم�ساره	 عالقة،	 هو	 العادي	 اليومي	
حميمية	هو	احلب	وم�ساره	الأرقى	والذي	يف	ال�سحوة	
اأقل	هو	الع�سق.	ويف	كل	هذا	ل	اأق�سد	عالقة	اجلن�س	

كممار�سة.

املراأة/ اإ�سكالية	 بل	 م�ساألة	 جتلي�س	 �ساأحاول	 ولكنني	
ذهنية	 اإ�ساءة	 اأجل	 من	 التاريخي	 نطاقها	 يف	 الرجل	
اأن	 الالفت	 من	 التي	 الفتاوى	 هذه	 على	 اأمكن	 ما	
تون�س	 ن�ساء	 تطبيقها	على	 بينما	 ال�سعودية	 منبتها	يف	
القت�سادي	 باملفهوم	 اأو	 الفقراء،	 بالد	 من	 وغريها	
�سمن	 اإنتاجها	 مت	 فتوى	 اأّنها	 مبعنى	 عربيًا:	 ال�سائع	
فائ�س	 اإىل	 املحول	 النفطي	 الريع	 بالد	 من	 خطاب	
مايل	حيث	ثقافة	حُمافظة	)هذا	بالطبع	ما	هو	معلن	
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اأي	 املراأة،	 جتاه	 اإن�سانية	 ل	 بل	 واخلليقة(	 للنا�س	
بينما	 وهابية	 �سعودية	 قرو�سطية	 وثقافة	 معومل	 ثراء	
القت�سادي	 العجز	 بالد	 يف	 الفتاوى	 هذه	 تطبيق	 مت	
تون�سيني/ات	 ا�ستقبال	 وراء	 فهل	 العلمانية	 والثقافة	
لهذا	دوافع	اإ�سافة	اإىل	وهم	اجلهاد،	دوافع	القت�ساد	
يعتقدون/ن؟.	 كما	 والدنيا	 الدين	 ك�سب	 اأي	 والفقر	
هل	 والرثاء،	 الفقر	 مب�ساألة	 عالقة	 الأمر	 لهذا	 هل	
ن�ساء	اخلليج،	 هناك	م�ساألة	طبقية،	هل	وراَءها	عفة	
وال�ستهانة	بكرامة	ن�ساء	تون�س	وغريها	من	القطريات	
الفقرية،	هل	هذا	ما	وراَءها؟	وهل	ن�ساء	اخلليج	ل�سن	
	 يوؤمنَّ و�سلفيات	 وهابيات	 بينهن	 توجد	 ول	 م�سلمات	
والفتاوى	 التخريجات	 اأن	 اأجزم	 واأكاد	 جهاد؟	 بهكذا	
لي�ست	�سوى	غطاء	لهدف	�سيا�سي	هو	تدمري	 الدينية	
�سوريا	ل�سالح	الكيان	ال�سهيوين	يف	التحليل	الأخري.	
األي�س	من	العجب	العجاب	اأْن	تنتهي	هذه	املنطقة	اإىل	
اإىل	 تقود	 فتاوى	 ي�سوغون	 دين	 رجال	 امل�سري:	 هذا	
تدمري	املجتمع	العربي	كي	ل	يبقى	متما�سكًا	فيه	�سوى	
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الكيان	ال�سهيوين؟		ولكن	حتى	هذا	ال�ستنتاج	ال�سريع	
لأنه	 عنده	 التوقف	 يجب	 ول	 يكفي	 ل	 واملوؤكد	 وال�سهل	
قد	يبدو	موقفا	علمانيا	اأو	�سيوعيا/عروبيًا	�سادرًا	عن	
�سيء	 اإيديولوجية	م�سبقة،	ويف	هذا	 �سيا�سية	 قناعات	
املراأة	 ا�ستخدام	 اأمر	 اأن	 اأق�سده	 وما	 ال�سحة.	 من	
كوعاء	جن�سي	ل	كمقد�س	ج�سدي	هو	م�ساألة	موجودة	
�سراع	 ونتاج	 العامل	 ثقافات	 من	 العديد	 يف	 تاريخيا	
هديف	 ولي�س	 تزال.	 ول	 الذكورة	 فيه	 �سيطرت	 طويل	
الأكرب	يف	 والكارثية	 الفتاوى	 هذه	 كارثية	 من	 التقليل	
من	 الهائل	 ال�سمت	 هذا	 واأخطر	 واأخطر	 تطبيقها	
الراديكاليات،	 حتى	 اللرباليات	 من	 الن�سويات	 عامل	
الإن�سان	حتى	الرفق	باحليوان،	 ومن	منظمات	حقوق	
ومن	الأمني	العام	لالأمم	املتحدة	اإىل	الأمناء	العامني	
ال�سمت	 هذا	 وراء	 اأن	 �سحيح	 ال�سيوعية.	 لالأحزاب	
لقتالع	 واقت�سادية	 ا�سرتاتيجية	 �سيا�سية	 مواقف	
�سوريا،	ولكن	ل	�سك	اأن	وراَءها	كذلك	خلفية	تاريخية	
راأ�س	 حقبة	 مع	 وتالوؤمها	 الذكورة	 �سيطرة	 ثقافة	 من	
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وا�ست�سالم	 الرجال،	 جهة	 من	 هذا	 املعومل،	 املال	
وت�سليم	املنظمات	والأكادمييا	الن�سوية	لهذا	الأمر	من	
جهة	الن�ساء.	فلو	كان	هذا	العامل	غري	ما	هو	عليه،	لكان	
حقيقيًا،	 اإلقاء	 نووية	 قنبلة	 اإلقاء	 وقع	 الب�ساعة	 لهذه	
ولي�س	ذلك	الوقع	الكاذب	لت�سلح	كوريا	الدميقراطية	

اأو	اإيران	بالقنبلة	النووية.

اإذن،	اإ�سافة	للح�سابات	ال�سيا�سية	لالأنظمة	الراأ�سمالية	
ال�سخ�سية	 للح�سابات	 واإ�سافة	 احلاكمة/املالكة،	
يختبئ	 التي	 والأكادميية	 واجلمعياتية	 واملوؤ�س�ساتية	
وراَءها	بخبث	كل	من	مل	ي�ستل	�سيف	الرف�س	والنقد	
لهذه	التجارة،	هناك	اأمر	اآخر،	لي�س	اأقل	اأهمية	منها	
لهذا	 املوؤ�س�سة	 العمياء	 احلالة	 هو	 رمبا	 بل	 جميعًا	
اإنها	 الذكورة،	 لهيمنة	 التاريخي	 ال�سياق	 اإنه	 جميعه:	
ال�سحنة	اجلوانية	للرجل	املالك	وامل�سيطر	التي	تغريه	
اإنه	 �سراكتها.	 اأو	 بزمالتها	 ل	 املراأة	 بامتالك	 وتقنعه	
العمياء	يف	 الغريزة	 الذي	تدفعه	 العدواين	 امليل	 ذلك	
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تناق�سها	مع	الوعي	احلر،	هو	وعي	ولكنه	حر،	اأي	لي�س	
يرى	 الذي	 امليل	 فرويد،	ذلك	 يرى	 كما	 الرغبة	 اأ�سري	
خيارا	 ولي�س	 بالقوة	 واإباحة	 امتطاء	 م�سرح	 املراأة	 يف	
واختيارًا.	واإل	فما	معنى	هذا	ال�سمت	املريب	املعومل؟
هناك اأ�سالن لقراءة املوقف من املراأة تاريخيًا:
- االأَول:	اأن	الثقافة	والفكر	الغربيني	ما	زال	يقومان	
املراأة	 يخ�س	 فيما	 وخا�سة	 الأ�س�س،	 من	 الكثري	 على	
القدمية،	 اليونان	 يف	 اأر�سيت	 التي	 الذكورة،	 وهيمنة	
التي	ُن�سبت	وُح�سرت	يف	اليونان	القدمية	عازًل	اإياها	
هنا	 واأق�سد	 القدمي/الأقدم.	 العراق	 تاأثريات	 عن	
الثقافة	والفكر	يف	املركز	الراأ�سمايل	اأي	يف	الت�سكيالت	
مبراحلها	 الراأ�سمالية	 القت�سادية	 الجتماعية	
الراأ�سمالية	 الواحد:	 املجتمع	 داخل	 الثالث	 املتعاقبة	
التجارية،	والراأ�سمالية	التناف�سية	يف	�سياقها	الفكري	
اللربايل،	والراأ�سمالية	الحتكارية	يف	�سياقها	ما	قبل	
الكينزية	)Keynse(،	فالكينزية	ثم	�سياقها	الليربايل	
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اجلديد،	اأي	ما	بعد	الكينزي	الذي	مي�سك	بيده	�سكني	
انتحاره	اليوم.	وهي	نف�سها	تنق�سم	على	�سعيد	خارج	
اأنا،	 اأزعم	 كما	 مراحل	 ثالث	 اإىل	 الراأ�سمايل	 املركز	
الراأ�سمالية	 وهي:	 كثريون،	 ي�ساركني	يف	ذلك	 ل	 وقد	
فالراأ�سمالية	 الإمربيالية،	 فالراأ�سمالية	 ال�ستعمارية،	
التي	 والع�سف	 العفونة	 كل	 معها	 حملت	 التي	 املعوملة	
ن�سبها	لينني	اإىل	املرحلة	الإمربيالية.	وقد	يكفي	لدعم	
زعمنا	باأن	راأ�سمالية	العوملة	هي	مرحلة	باأنها	املرحلة	
الوحيدة	يف	تاريخ	راأ�سمالية	املركز	التي	تعفنت	�سريعًا	
به	 متتعت	 الذي	 املفتوح	 العدوان	 عن	 العجز	 وو�سلت	

دائمًا.
اأن	الت�سكيالت	الجتماعية	القت�سادية	 - والثاين:	
فكريًا	 ترتكز	 العربي	 الوطن	 يف	 وخا�سة	 املحيطية،	
وثقافيًا	على	َمْرَحَلَتي	ما	قبل	الإ�سالم	مبا�سرة	واملرحلة	
ة	واخلالفة،	ومرة	اأخرى	اأق�سد	اأكرث	فيما	 الأوىل	للنبوَّ

يخ�س	املوقف	من	املراأة.
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لذا،	وجدت	من	املفيد	التعر�س	ملواقف	بع�س	املفكرين	
ِلِتبيان	 وذلك	 الأ�سَلنْي	 هذْين	 ْوِء	 �سَ على	 املراأة	 من	
تلك	ال�ستمرارية	اأكرث	منه	لالنح�سار	يف	ذهنية	هذا	

املفكر	اأو	ذاك.	
لل�سك	 جماًل	 ال�سوداء«	 »اأثينا	 برنال	 كتاب	 َيَدْع	 مل	
م�سرقية.	 متو�سطية	 كانت	 اليونانية	 احل�سارة	 اأن	 يف	
التوظيف	 عملية	 مناق�سة	 هنا	 احلديث	 مغزى	 لي�س	
وا�ستطالتها	واإمنا	تو�سيح	اأن	هذه	املرحلة	من	التاريخ	
والتي	ارتكز	عليها	الفكر	الغربي	باعتبارها	قد	اأ�س�ست	
له،	هي	مرحلة	فيما	يخ�س	املراأة	ُمغرقة	يف	الرجعية،	
وهذا	اأمر	مل	ُي�سمع	به	على	مقاعد	الدرا�سة.	فاليونان	
القدمية	مل	توؤ�ّس�س	فقط	للفل�سفة	والأدب	والأ�سطورة	
وحتى	لبع�س	العلوم،	بل	اأ�س�ست	كذلك	بو�سوح	لتخليد	
امللكية	 من	 كجزء	 املراأة	 وجتلي�س	 اخلا�سة	 امللكية	
اخلا�سة	ل	تختلف	عن	املادة	غري	الع�سوية	�سوى	كونها	
»مادة	ع�سوية«،	�سلعة،	بل	متاعًا،	يحتاجها	الرجل	يف	
كل	حلظة	مما	جعلها	ُتدا�س،	اإن	جاز	التعبري،	اأكرث	من	
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املادة	غري	الع�سوية.	وقد	يجوز	لنا	القول،	اإن	املجتمع	
الب�سري	اليوم	يف	املركز	خا�سة،	يف	حقبة	الراأ�سمالية	
بتاأثري	 يعي�س	 زال	 ما	 اجلديدة	 واملحافظية	 املعوملة،	
اخلا�سة	 امللكية	 من	 كل	 يف	 اليوناين	 والفكر	 الثقافة	
واملراأة.	هناك	ُو�سعت	الأُ�س�س	وهنا	يجري	احرتامها.
يف	 القدمي	 املوؤثر	 بامتداد	 اقتناعي	 يف	 ا�ستندت	
الفهم	 بني	 املراأة	 »تاأنيث	 كتابي	 يف	 تف�سياًل	 الغرب،	
مي�سيل	 كتاب	 حمتوى	 على	 باقت�ساب	 »وهنا	 والإلغاء	
والثاين،	 الأول	 اجلزاأين	 اجلن�سانية2«	 »تاريخ	 فوكو	
من�سورات	افريقيا	ال�سرق،	2004.	ويف	امتداد	القدمي	
نعي�س	 ونحن	 اليوم	 حا�سرنا	 يف	 الإ�سالمي	 العربي	
كل	 كتاَبْي3	 على	 التابعة،	 املحيطية	 الراأ�سمالية	 حقبة	
2.	مي�سيل	فوكو	،	تاريخ	اجلن�سانية،	جزء	1	اإدارة	العرفان،	ترجمة	ه�سام	حممد	من�سورات	
،	ترجمة	ه�سام	حممد	 املتع	 اإ�ستعمال	 	2 وتاريخ	اجلن�سانية	جزء	 ال�سرق	2004،	 اإفريقيا	
ترجمة	 بالذات،	 الن�سغال	 	3 جزء	 اجلن�سانية	 وتاريخ	 	،2004 ال�سرق	 اإفريقيا	 من�سورات	

ه�سام	حممد	من�سورات	اإفريقيا	ال�سرق	2004.	
املحمدي	 العهدين	 يف	 واملراأة	 الرجل	 بني	 العالقة	 يرثب:	 الكرمي	جمتمع	 عبد	 خليل	 	 	.3
فودة	 فرج	 وكتاب	 	،1997 بريوت،	 العربي،	 والنت�سار	 القاهرة،	 للن�سر،	 �سينا	 واخلليفي«	

»زواج	املتعة«	املن�سور	على	املوقع	الإلكرتوين	
http://www.daralnadwa.com
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بني	 العالقة	 يرثب:	 جمتمع	 الكرمي	 عبد	 خليل	 من	
الرجل	واملراأة	يف	العهدين	املحمدي	واخلليفي«	وكتاب	
فرج	فودة	»زواج	املتعة،	و�ساأعر�س	تاليًا	ما	يوؤكد	هذين	

المتدادين.
اأو	 فيما	يخ�س	اليونان	القدمية،	كثريًا	ما	جرى	ذكر	
اخلا�سة	 وامللكية	 والأر�ستقراطية	 للعبودية	 التعر�س	
هناك	 كانت	 وقلما	 الخ،	 	... الرجل	 دور	 ومركزية	
�سيطرة	 	 اأنَّ مبعنى	 تذكره،	 حيث	 ذلك	 تنقد	 مراجع	
الرجل	اأُخذت	اأو	جرى	تناولها	كمعطى	اأو	كاأنها	»قانون	
طبيعي«	ل	دخل	لالإن�سان	فيه،	ولو	تدخل	فهو	لن	يغري	
	ذلك	املجد	واأكاليل	الغار،	يف	هذا	 �سيئًا!	ومن	هنا	مَتَّ
دون	 الخ	 واأفالطون...	 اأر�سطو	 مثل	 ملفكرين	 املجال،	

اأّية	م�سحة	نقد!	
	ما	لفت	نظري،	اإما	املوافقة	على	هذه	العالقة	بني	 فاإنَّ
اأن	قراأت	 اأو	املحايدة	جتاه	ذلك،	اإىل	 الرجل	واملراأة،	
الأول	 بجزاأيه،	 اجلن�سانية	 تاريخ	 فوكو،	 مي�سيل	 كتاب	
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اليونان	 عن	 املكر�س	 الثاين	 اجلزء	 وخا�سة	 والثاين،	
القدمية،	وهو	عر�س	�ساف	لتلك	املرحلة	فيما	يخ�س	
	 اأنَّ والالفُت	 واملراأة.	 الرجل	 بني	 والعالقة	 اجلن�س	
الكاتب	رغم	عر�سه	املف�سل	لتلك	العالقة،	ورغم	اأنه	
كاتب	متمرد	ونقدي	من	الدرجة	الأوىل	مل	يكتب،	يف	
حدود	دقة	قراءتي	والتقاطي	لالأمور	اجلوهرية	اأثناء	
الهيمنة	 تلك	 ينتقد	 ومل	 الكتاب	حتديدًا،	 هذا	 قراءة	
الذكورية	يف	املجتمع	اليوناين،	ول	�سيما	ن�سو�س	كبار	
اأفالطون،	 اأر�سطو،	 مثل	 لهم	 تعر�س	 الذين	 املفكرين	
ديوجني	...	الخ.	واحلقيقة	اأنني	مل	اأجد	مربرًا	لذلك	
احلياد	الأكادميي	البارد.	فلو	قدمنا	هذا	الكتاب	لقارئ	

	اأو	فتى/فتاة	فاإنه	�سوف	يخرج	بنتيجتني: ُم�ْسَتِجدٍّ
لالأنثى	 الذكر	 وا�ستعباد	 هيمنة	 	 اأنَّ االأوىل:	  -
الطبيعية	يف	 الأمور	 للغلمان،	هي	 البالغني	 وم�ساجعة	

احلياة	والتاريخ.	
مفكر	ذكوري	من	 هو	 فوكو	 مي�سيل	 اأن	 والثانية:	  -

الدرجة	الأوىل!
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ماذا	نقراأ	يف	املقتطف	التايل	من	فوكو؟:
»ولئن	�سح	باأن	»اجلن�سانية«	هي	جمموع	الآثار	املنتجة	
من	 الجتماعية	 والعالقات	 وال�سلوكات	 اجل�سد	 من	
معقدة،	 �سيا�سية	 بتكنولوجيا	 يتعلق	 معني	 مركب	 قبل	
ي�ستغل	 ل	 املركب	 هذا	 باأن	 العرتاف	 ينبغي	 فاإنَّه	
بالتايل	 ُيْنِتُج	 ل	 واأنَّه	 وهناك،	 هنا	 متناظرة	 بطريقة	
اإىل	 الرجوع	 ينبغي	 واإذن	 وهناك.	 هنا	 الآثار	 نف�س	
يجب	 اأنه	 بعيد،	 زمن	 منذ	 قيمتها	 َفَقَدْت	 �سياغات	
هناك	 	 واأنَّ برجوازية،	 جن�سانية	 هناك	 باأن	 القول	
هي،	 اجلن�سانية	 اإن	 بالأحرى	 اأو	 طبقية.	 جن�سانيات	
اأ�سليًا	وتاريخيًا،	برجوازية،	واإنها	تنتج،	يف	انتقالتها	
)فوكو،	 مميزة«	 طبقية	 اآثارًا	 وحتولتها،	 املتعاقبة	

تاريخ	اجلن�سانية،	ج1،	2004:	108(.
ما	يهمنا	هنا	الأ�سل	التاريخي	للجن�سانية	الربجوازية،	
حتى	 البدء،	 حلظة	 لي�ست	 اجلن�سانية	 هذه	 	 اأنَّ اأي	
عن	 مع�سرنة	 ن�سخة	 هي	 بل	 الطبقي،	 مبحتواها	
من	 نوع	 فيها	 وبكلمة	 اليوناين.	 الزمن	 اجلن�سانية	يف	
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	متجمدًا	فيما	يخ�س	�سيطرة	 ف،	كاأن	التاريخ	ظلَّ التع�سُّ
الذكر	على	الأنثى.	اإذن	هناك	ثالجة	للتاريخ	ل	يحاول	
فوكو	فتحها.	وحتى	م�ساألة	الغلمان	وم�ساجعتهم،	وهي	
تتجلى	يف	اخلليج	العربي	اليوم	اأكرث	منها	يف	الغرب،	
لكنها	تعود	يف	الغرب	مرة	اأخرى	اإىل	الأ�سل	اليوناين	
خم�س	 فهناك	 الغلمان.	 م�ساجعة	 ي�سرعن	 كان	 الذي	
وليات	اأمريكية	جتيز	الزواج	املثلي	للرجال	والن�ساء.	
زواج	 اأق�سد	 ال�سياق،	 هذا	 يف	 حتديدًا	 هو	 يهمنا	 ما	
تذهب	 اأنها	 العالقة	مبعنى	 هذه	 ماأ�س�سة	 اأي	 املثليني،	
عليه	 كانت	 مما	 اأبعد	 هو	 ملا	 الراأ�سمايل	 الغرب	 يف	
اليونان.	 يف	 كان	 ملا	 امتدادًا	 كانت	 واإن	 اليونان،	 يف	
اأن	 بعد	 الغلمان	 م�ساجعة	 تنتهي	 كانت	 اليونان	 ففي	
ين�سجوا،	لي�ساجعوا	بدورهم	من	اأ�سبحوا	غلمانًا،	اأما	
النا�سجني!	 بني	 وتتماأ�س�س	 فتتاأكد	 احلايل	 الغرب	 يف	
لي�س	الأمر	اإذن	يف	حدود	عالقة	ال�سيخ	باملريد!	اأما	يف	
»الثورة	الوهابية	املعوملة	يف	�سوريا«	فيتم	حتى	اغت�ساب	

املثليني	املتطوعني	�سد	النظام!	)انظر	لحقا(.
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اإن	عدم	رد	اجلن�سانية	التي	ي�سميها	فوكو	»برجوازية«	
نقد	 ت�سليلي،	مبعنى	 اليوناين،	هو	مدخل	 اأ�سلها	 اإىل	
اجلذور،	 لنقد	 عميقًا	 احلفر	 اأو	 الرجوع	 دون	 الفروع	
التي	 الغربية	 الثقافية	 املركزانية	 جذور	 هنا	 اأق�سد	
ل	 نقد	 من	 بد	 فال	 نرى.	 كما	 القدمي	 اليونان	 يف	 هي	
	فوكو	هنا	هو	نقد	اجلن�سانية	 	همَّ يت�سامح.	ل	�سك	اأنَّ
الربجوازية،	ونقد	نفاقها	وطبقيتها	اجلن�سانية	حيث	

ي�سيف:
»	...	ولعل	نظرية	القمع	التي	�ستغطي	�سيئا	ف�سيئًا	كل	
معممًا،	 معنى	حمظورًا	 و�ستمنحه	 اجلن�سانية	 مركب	
مرتبطة	 اإنها	 الأ�سلية.	 قيامها	 نقطة	 هنا	 جتد	 اإمنا	
�ستربر،	 فهي	 اجلن�سانية.	 مركب	 بانت�سار	 تاريخيًا	
مبداأ	 بتقرير	 والق�سري	 املت�سلط	 امتداده	 جهة،	 من	
اإّن	 بل	 للقانون،	 تخ�سع	 اأْن	 يجب	 جن�سانية	 كل	 اأّن	
فلي�س	 القانون:	 باأثر	 اإل	 كذلك	 تكون	 ل	 اجلن�سانية	
للقانون	وح�سب،	 اأْن	تخ�سعوا	جن�سانيتكم	 ينبغي	لكم	
خ�سوعكم	 بقدر	 اإل	 جن�سانية	 لكم	 تكون	 ل	 قد	 ولكن	
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للقانون.	ولكن	من	جهة	اأُخرى	�ستعو�س	نظرية	القمع	
اللعبة	 بتحليل	 اجلن�سانية	 ملركب	 العام	 النت�سار	 هذا	
الختالفية	للمحظورات	ح�سب	الطبقات	الجتماعية.	
فمن	اخلطاب	الذي	كان	يقول	يف	نهاية	القرن	الثامن	
ع�سر:	»هناك	يف	داخلنا	عن�سر	ثمني	علينا	اأْن	نخ�ساه	
ون�سونه،	والذي	يجب	اأْن	مننحه	كل	عنايتنا،	اإذا	اأردنا	
خطاب	 اإىل	 انتقلنا	 لها«،	 نهاية	 ل	 م�سائب	 يولد	 األ	
جن�سانية	 بخالف	 خا�سعة	 جن�سانيتنا	 »اإن	 يقول:	
	هنا	 	اأنَّ الآخرين،	لنظام	من	القمع	قوي	جدًا	اإىل	َحدرِّ
رهيبًا	 �سرًا	 اجلن�س	 فلي�س	 الآن،	 منذ	 اخلطر	 يكمن	
امتداد	 على	 ذلك	 قول	 عن	 يكف	 لن	 كما	 وح�سب،	
والخالقيون	 ال�سمري	 مر�سدو	 ال�سابقة	 الأجيال	
حقيقته	 يف	 مطاردته	 تنبغي	 ول	 والأطباء،	 واملربون	
اإذا	كان	يحمل	معه	كل	هذه	املخاطر،	 وح�سب،	ولكن	
جدا	 	 دقيقًا	 	 وعيًا	 حرية،واحلرية	 	 يف	 لأننا	 فذلك	
لزمن	 اأ�سمتناه	 	- �سئت	 ما	 ذلك	 	 �َسمرِّ نفاقًا	 بالذنب،	
طويل«،	ومنذ	الآن	اإمنا	�سيتاأكد	التمايز	الجتماعي،	ل	
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بالتوعية	»اجلن�سية«،	ولكن	ب�سدة	قمعه	)فوكو،	تاريخ	
اجلن�سانية،	ج1،	2004:	9-108(.

مرة	اأُخرى،	يبدع	فوكو	يف	و�سف	ونقد	القمع	ال�سلطوي	
و«قيام	 له،	 وتوليدها	 للقانون	 ال�سلطة	 واحتالل	
تاريخ	 )فوكو،	 تهييجه	 اجلن�س،عرب	 بتوظيف	 ال�سلطة	
احلرية	 معنى	 هذا	 	)112 	2004: ج1،	 اجلن�سانية	
اجلن�سية	اأو	ال�سبق	املزدوج	للجن�سني،	مبا	ُيبعد	النا�س	
لقيام	 النا�س	 قراءة	 وحتى	عن	 ال�ستغالل	 قراءة	 عن	
اأن	 يجدر	 األ	 عاملية.	 بزجهم	يف	حرب	 الدولة/الدول	

يح�سر	هنا	القت�ساد	ال�سيا�سي؟
القدمية	 جذوره	 اإىل	 ذلك	 كل	 رغم	 َيْهَتِد	 مل	 ولكنه	
ونقد	 حتليل	 لي�س	 البحث	 هذا	 ف�سوؤال	 لجتثاثها.	
ويف	 املن�ساأ	 يف	 غربية	 هي	 مبا	 الربجوازية،	 جن�سانية	
كان	 واإن	 المتداد،	 يف	 لحقًا	 ولي�س	 اليوم،	 ال�ستداد	
ها	اإىل	اأُ�سولها	 هذا	�سروريًا	يف	مو�سع	اآخر،	واإمنا	ردُّ
اأنثوي	 الالاأُنثوي/ال�سد	 الن�سغ	 ذلك	 خطورة	 وتبيان	
الكامنة	 الأُ�سول	 وهي	 ونيرِّف.	 	 ِتنْيِ اأْلِفيَّ عرب	 املمتد	
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اجلن�سانية	 اأن	 مبعنى	 اليونان،	 يف	 ابتداأت	 التي	 اأو	
وتاريخيا	 واأ�سليا	 بداية	 لي�ست	 فوكو(	 يو�سحها	 )كما	
احلفر	 حيث	 من	 املتاح	 حدود	 يف	 هي	 بل	 برجوازية،	
ين�سب	 حيث	 فوكو	 فاإن	 وبالطبع،	 يونانية.	 العلمي،	
الربجوازية	 يق�سد	 فهو	 الربجوازية	 اإىل	 اجلن�سانية	
الأوروبية	َبْدءًا	من	القرنني	الثامن	ع�سر	والتا�سع	ع�سر	
ِكَئًا	بارتياح	ل	يقلقه	اأو	يقلقله	اأي	�سعور	باأن	هناك	 ُمتَّ
ب�سرًا	غري	الذين	يف	اأوروبا،	فهي	تاريخ	العامل	وجن�سه	
اإىل	 بالن�سبة	 العامل	 بقية	 الخ.	 	... وعلمه	 وبرجوازيته	
اأوروبا	كاملراأة	عند	اليونان،	وعاء	تفريغ	تنوعات	�سموم	

الرجل،	اإن	اأعجبه	الوعاء!
واإذا	كان	الأمر	على	هذا	النحو	يف	»الغرب	املفرت�س«	
اأي	يف	جمتمع	 ال�سرق،	 عنه	يف	 يختلف	 فهو	مل	 اأثينا،	
اأنَّها	 على	 املراأة	 ُفهمت	 حيث	 العربية،	 اجلزيرة	
خم�س�سة	للرجل.	هي	له،	للتفريغ	اجلن�سي	للخدمة	
اإىل	جانبه،	ولكن	له،	وهو	لي�س	 ملختلف	الأ�سياء،	هي	

لها.	
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التاأ�سي�س اليوناين
العراق	 معابد	 يف	 اأج�سادهن	 الن�ساء	 منح	 يكن	 مل	
اأو	 اغت�سابًا	 ذلك	 يتم	 مل	 كما	 نكاح.	 جهاد	 القدمي،	
ل�سلطة	�سيا�سية.	كان	اختيارًا	حرًا،	رمبا	كان	 اإطاعة	
دفعا	ذاتيًا	ل�سريبة	ما	ترى	الن�ساء	اأن	عليهن	تقدميها	
رمبا	للمعبد	كو�سيط	بني	اليومي	وبني	ال�سماء،	و�سيط	
ما	قبل	الدولة	مب�سمونها	ال�سلطوي	القائم	على	منط	
الإنتاج	املحكوم	مبالكيه	مبعنى	اأن	ملكية	و�سائل	الإنتاج	
ل	ميكن	اإل	اأن	متتد	لمتالك	الو�سط	املحيط	جميعه	
الب�سر	وخا�سة	املراأة	 الفئات	امل�ست�سعفة	من	 مبا	فيه	
يف	الت�سكيالت	الجتماعية	القت�سادية	التي	ا�ستقوت	

فيها	الذكورة.	
ل	مت�سع	هنا	لقراءة	و�سع	املراأة	يف	امل�ساعيات	القدمية	
حيث	ي�سود	الختالف،	وي�سل	اأحيانا	حّد	املبالغة،	على	
الت�سابق	على	 اأو	ذكورة	املجتمعات،	ويتم	حتى	 اأمومة	
حنني	 يف	 املراأة،	 اإىل	 واللغوي	 الإنتاجي	 التطور	 ن�سِب	
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حنني	 وهو	 التحرر،	 على	 الن�ساء	 ح�سول	 وجوب	 اإىل	
جميل	وطبيعي،	ولكنه	ل	ي�سمن	ول	يغني	من	جوع	اإذا	
مل	يتج�سد	يف	دخول	معرتك	اللحظة	لأن	العربة	لي�ست	
اإن�ساد	ق�سيد	مديح	القدمي،	بل	يف	تقوي�س	الواقع	 يف	
يقف	 اأين	 هو	 اأق�سده	حتديدًا،	 وما	 احلايل.	 اخلطري	
النكاح«	هذه	وهل	 املرء	)هو/هي(	من	م�ساألة	»جهاد	
القوى	 من	املقبول	واملعقول	قراءتها	بعيدا	عن	طبيعة	
املرء	 يكون	 اأن	 ميكن	 هل	 �سوريا؟	 على	 تت�سارع	 التي	
�سد	»جهاد	النكاح«	ويف	الوقت	نف�سه	اإىل	جانب	الثورة	

امل�سادة	�سد	�سوريا	الوطن	والدولة؟
باأن	 ال�سوداء«	 »اأثينا	 يف	 برنال	 تاأكيدات	 عن	 بعيدًا	
احتالل	 عن	 وبعيدًا،	 م�سرقية،	 الإغريقية	 احل�سارة	
فاإن	 عليها،	 ليوؤ�س�س	 احل�سارة	 لهذه	 الغربي	 اخلطاب	
الإغريق	)اأفالطون	ودميو�ستني	مثال(	قد	اأ�ّس�سوا	اأكرث	
تقلالن	من	وهج	هذه	احل�سارة	 مل�ساألتني	 من	غريهم	
جرى	 حيث	 الذكورة	 و�سيطرة	 اخلا�سة	 امللكية	 وهما:	

تكري�سهما.
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وقد	يكون	جمتمع	اليونان	القدمي	هو	امل�سهد	الذي	اأكد	
انتقال	اأو	انتهاء	اأو	اأيلولة	ال�سراع	بني	الرجل	واملراأة	
جمتمع	 �سمن	 امل�ساألة	 وح�سم	 الرجل	 �سيطرة	 اإىل	
ب	ُينتج	الفل�سفة	وال�سعر	ويربر	وميار�س	العبودية	 مركَّ
مل	 التي	 احلرية	 نقل	 الذي	 املجتمع	 املراأة!	 وميتطي	
تفقد	اندغامها	بالطبيعة	اإىل	عامل،	بل	اقتلع	احلرية	
لُيخ�سعها	اإىل	عامل	»الأخالق«	فت�سوغ	ال�سلطة	معناها	
ما	 وهو	 ال�ستعباد	 درجة	حرية	 اإىل	 باحلرية	 اخلا�س	
ا�ستعباد	 حرية	 اأمام	 بنا	 واإذا	 بالطبع.	 املراأة	 �سمل	
ن�ساأ	ما	ميكننا	ت�سميته	النتقال	 الأ�سعف.	من	هناك	
احلياة	 من	 اأو	 التفكري،	 حرية	 اإىل	 احلر	 التفكري	 من	
هي	 احلياة	 حرية	 اأن	 مبا	 احلياة	 حرية	 اإىل	 احلرة	
مدى	معني	من	طول	احلبل	املربوط	بالعنق	ُيطال	له	اأو	

ر	طبقا	لظروف	ما.	 ُيق�سَّ
جمادلتي	هنا،	اأن	ما	اأو�سلته	لنا	حفريات	الأنرثوبولوجيا	
والجتماع	اأن	ا�ستعباد	الن�ساء	ا�ستعباد	على	املك�سوف،	
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بالفل�سفة	بل	بفل�سفة	الأخالق،	ورمبا	 اأُحيط	 ا�ستعباد	
هناك	فارق	اإىل	درجة	الفالق	بني	الفل�سفة	والأخالق	
بينما	 وطوعي	 مفتوح	 ف�ساء	 الفل�سفة	 اأن	 مبعنى	
الأخالق	�سنع	�سلطوي	له	»اأ�س�سه«	وحدوده	اإىل	درجة	
اإقامة	احلد	عليه،	ويف	اأف�سل	اأحواله	ُين�سب	اإىل	الغيب	
للتهرب	من	اجلدل.	وهنا	فل�سفة	الأخالق	ت�ستمل	على	
»اأخالق«	ت�سريع	ا�ستعباد	املراأة	اأو	ت�سليعها	بغ�س	النظر	
عن	حدود	تطور	ال�سوق	والقت�ساد	ال�سيا�سي	اآنذاك.
وقد	ل	اأت�سرع	يف	ال�ستنتاج	باأن	م�ساواة	ما	بني	الرجل	
واملراأة	كانت	يف	يونان	ال�سماء	ولي�ست	الأر�س.	فالآلهة	
كانت	من	اجلن�سني،	بينما	على	الأر�س،	كانت	اليونان	
وا�سحة	ل�سالح	�سيطرة	الرجل.	وقد	تكون	هذه	املقدمة	
لتذكري	الإله	مبا	ي�سمح	بتاأنيث	املراأة	على	الأر�س	مرة	
خت	لها	 	حرب	طروادة	التي	اأرَّ واإىل	الأبد.	يوؤكد	هذا	اأنَّ
اإلياذة	هومريو�س	ُبنيت	على	�سبي	هيالنة	اجلميلة4.

4.	اإلياذة	هومريو�س،	ترجمة	�سالم	اخلالدي	،	تقدمي	طه	ح�سني،	مكتبة	ال�سروجي،	عكا،	
�س	11،	دون	تاريخ	طباعة.
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الأوىل،	 ال�سيوعية	 �ساحب	 اأفالطون،	 تعامل	 لذا،	
املعروفة	لدينا	حتى	اللحظة،	تعامل	مع	ا�ستعمال	املراأة	
عر�س	 يف	 اجلال�س	 الرجل	 لإر�ساء	 طبيعية	 ك�سحية	
ال�سلطة	والرجل	الذي	يقاتل	لذلك	اجلال�س	يف	العلياء	

ال�سلطوية.	
حماربينا	 ن�ساء	 	 »اإنَّ اجلمهورية:	 يف	 اأفالطون	 َكتب	
يجب	اأْن	يكن	م�ساعا	للجميع.	فلي�س	لواحدة	منهن	اأْن	
وليكن	 منهم	 بعينه	 رجل	 مع	 واحد	 �سقف	 تقيم	حتت	
ابنه	 الأب	 يعرف	 ل	 بحيث	 م�ساعا،	 اأي�سًا	 الأطفال	
الرجال	 يكون	 باأن	 اأفالطون	 يقل	 مل	 اأباه«5.	 البن	 ول	
م�ساعًا.	فال	يحق	لمراأة	اأن	تختار	رجاًل.	وهنا	يتبادر	
األي�س	مناخ	ومن	ثم	نتيجة	جهاد	النكاح	 اإىل	الذهن:	
من	 وما	 واحد،	 رجل	 ذمة	 على	 امراأة	 من	 ما	 هكذا!	

طريقة	لن�سِب	احلمل	اإىل	فرد	حمدد!

ت.	 والن�سر،	 للطباعة	 العربي	 الكتاب	 دار	 زكريا	 فوؤاد	 ترجمة	 افالطون،	 جمهورياأ	 	.5
اجلمهورية،	�س	169.
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يذكرنا	قول	اأفالطون	هذا	باملراأة	يف	املدينة	اإبان	حكم	
عمر	بن	اخلطاب	حني	�سمعها	لياًل	تقول:
     هل من �سبيٍل �إىل خمر فاأ�رشبها
�أم من �سبيل �إىل ن�رش بن حجاِج

عمُر له	 فحلق	 الن�ساء،	 ت�ستهيه	 و�سيمًا	 الرجل	 	كان	
	�سعَره،	لكن	ذلك	مل	مينع،	فنفاه	اإىل	العراق!	ما	اأردناه
	هنا	الإ�سارة	اإىل	اأن	املراأة	اأي�سًا	ت�ستهي	رجال	بعينه،
الختيار هذا	 اأن	 امل�سكلة	 اإمنا	 فقط،	 العك�س	 	ولي�س	
كان اأفالطون	 اأن	 �سك	 ول	 امل�ستويات.	 كل	 	ممنوع	يف	
املراأة يعترب	 هو	 ذكوريًا.	 	 ظلَّ ولكنه	 ذلك،	 	يدرك	
اأن ولنالحظ	 للرجل.	 وت�سريف	 راحة	 وواحة	 	متعة	
هذه ي�سحب	 ل	 فرمبا	 املحاربني،	 ن�ساء	 	املق�سود	
خا�سة املجتمع،	 ن�ساء	 كل	 على	 »الأخالقية«	 	الفتوى	
العبيد بني	 الفوا�سل	 يوؤكد	 اأر�سطو	 	 اأنَّ عرفنا	 	اإذا	
اأقيمت	عليها األي�ست	حروب	طروادة	التي	 	والأحرار.	
وهناك هيالنة؟	 ا�ستعادة	 اأجل	 من	 كلها	 	الأودي�سة	
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املحاربني ن�ساء	 اأن	 اأفالطون	 ق�سد	 هل	 اآخر،	 	�سوؤال	
	ل	ي�سربن	اأثناء	غياب	اأزواجهن	يف	البعثات	احلربية
	وبالتايل	اأفتى	للرجال	مبعا�سرتهن	اإل	اأنه	مل	ُيفت	لهن
امل�سكل حّل	 ل	ميكن	 كما	 اختيارًا.	 اجلن�س	 	مبمار�سة	

على	طريقة	عمر	بنفي	الرجل.

وهذا	يفتح	على	الفتوى	باملعكو�س	من	م�سايخ	ال�سعودية	
باأن	ُتر�سل	الن�ساء	للنكاح	يف	امليدان	كما	يف	�سوريا،	اأو	
�سلفي	 �سيخ	 اأفتى	 كما	 ال�سوريات،	 ال�سبايا	 اغت�ساب	
اأردين	انقر	هنا	و�ساهد	فتوى	ال�سيخ	ال�سلفي	الأردين	

على	يوتوب

	h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=FI9LOh5pUpw
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	وخا�سة	الن�سرانيات.	يف	احلالتني،	جند	اأن	املراأة	هي	
اليونانية	 احلالة	 يف	 الرجل،	 لإر�ساء	 امل�سخرة	 الأداة	
الوهابية	 احلالة	 ويف	 املحارب،	 غري	 الرجل	 اإر�ساء	
اإر�ساء	الرجل	املحارب!	فاملهم	هنا	هو	و�سع	املراأة	يف	

احلالتني.	

ت�سي	جيفارا	 عن	 ذكرناه	 ما	 لقراءة	 هذا	 يعيدنا	 وقد	
اأو	 نا�سكًا«	 يكون	 اأن	 الثوري	 »على	 بقوله	 �سواء	 لالأمر	
كانوا	 الذين	 	1965 الكنغو	 يف	 كابيال	 لُغواريي	 نقده	
اأن	 نعتقد	 ول	 اجلن�س.	 يف	 اجل�سدية	 طاقتهم	 ُيهلكون	
ت�سي	جيفارا	ق�سد	فيما	ق�سد	رف�س	العالقة	اجلن�سية	
لديه	 عدو	 مع	 للقتال	 الثوري	 التكري�س	 ق�سد	 بل	
الثوريني	 جاهزية	 با�ستثناء	 للتفوق	 الإمكانات	 كافة	
اجلندي	 بعك�س	 للقتال	 واجل�سدية	 املعنوية/الروحية	
الذي	ي�ست�سر�س	يف	القتال	لأنه	يف	الدرجة	الأوىل	يقتل	

كي	ل	ميوت.	
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اأحيانًا	لأجل	 	ا�ستغالل	املراأة	باجلن�س	يكون	 اأنَّ ويبدو	
حني	 جلجام�س	 اأ�سطورة	 يف	 كان	 هكذا	 ال�سيطرة.	
حينها	 اأنكيدو.	 بانتظار	 املاء	 نبع	 اإىل	 الراهبة	 اأر�سل	
التماهي	مع	الطبيعة،	لنقل	كان	 اأنكيدو	يف	متام	 كان	
على	 لت�سيطر	 الراهبة	 توظيف	 مت	 هناك	 ُغواريًا.	
التي	 مفاتنها	 باإبراز	 جن�سي	 اإغراء	 بحركات	 اأنكيدو	
�سرب	 وتخلى	عن	 ثدييها	 اأنكيدو	فرتاخى	على	 بهرت	
احليوانات	الذي	كان	يعي�س	ويرك�س	معه	وجل�س	اإليها	
و�ساجعها	ل�ستة	اأيَّام	)لحظ	عالقة	ال�ستة	اأّيام	باليوم	
اأن	 ال�سابع	يف	الأ�سطورة	وم�ساألة	اخللق(	متتالية	اإىل	
خارت	قواه	�سواء	باإهالك	طاقته	اجلن�سية	اأو	ب�سيطرة	
ال�سهوة	عليه	فتبعها	اإىل	جلجام�س	ليتم	نقله	من	ملكوت	
لنقل	 الأخالق،	 ملكوت	 اإىل	 الفل�سفة	 لنقل	 احلرية	
وهذا	 توظيٌف،	 اأوًل	 هو	 هنا	 املراأة	 وتوظيف	 ال�سلطة.	
لإ�سفاء	 املراأة/الراهبة	 اختيار	 وهو	 ال�سيطرة.	 يوؤكد	
	 فاإنَّ النهاية	 ويف	 جلجام�س،	 امللك	 دور	 على	 القدا�سة	
الرجل	هو	الذي	يوؤول	اإىل	كل	�سيء:	املناف�س	يف	القوة	
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اأنكيدو،	والراهبة	ممثلة	الآلهة،	وبالطبع	اململكة،	اأو	يف	
النهاية	اململكة،	ناهيك	عن	توظيف	هذا	كّله	من	اأجل	

قلقه	الدائم	وهو	بلوغ	اخللود.	

)مبعنى	 جن�سنتها	 حتى،	 اأو	 املراأة	 تاأنيث	 �سياق	 يف	
يف	 جن�س(	 وممار�سة	 لإغراء	 كاأداة	 معها	 التعاطي	
ح�سر	قوتها	يف	هذا	امل�ستوى،	حفل	التاريخ	بالق�س�س	
هذا	 من	 الرجل	 على	 ال�سيطرة	 يف	 املراأة	 دور	 عن	
يف	 قي�سر	 ل�سان	 على	 �سوقي	 كتب	 هكذا	 املدخل.	

عالقته	بكليوباترا:

قدت �جلحافل و�لكتائب قادر�ً   
   ما يل �سعفت فقادين جفناِك!

املراأة،	 ا�ستخدام	 عند	 اأفالطون	 جمهورية	 تتوقف	 مل	
ول	نقول	ت�سليعها،	ورمبا	مل	يكن	هدفه	رف�س	عر�سها	
ا�ستباحتها!	وهذه	 كان	هدفه	 بل	 ك�سلعة،	 اأو	معاملتها	
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بحرمان	 بل	جادل	كذلك	 واأفظع،	 مراوحة	بني	فظيع	
اجلبناء	من	ممار�سة	اجلن�س	مبعنى	اأن	املراأة	فاكهة	
تهدي	 ول	 اإليهم	 ُتهدى	 ال�سجاع	 واملحارب	 للحاكم	
ُيفرت�س	 من	 امراأة	 حتب	 ل	 فلماذا	 اإليهم.	 نف�سها	
على	 تعتمد	 فامل�ساألة	 �سجاعًا،	 لي�س	 اأنه	 اجتماعيا	
	 اأنَّ الخ.	لكن	هذا	يبني	 املوقف	واملو�سوع	والقناعة...	
للحرب	يف	املجتمع	اليوناين،	ورمبا	كل	املجتمعات	حتى	
اليوم،	للحرب	موقع	هام	جدا	واأ�سا�سي،	اأي	مبا	يوازي	
م�ساألة	التناق�س	وال�سراع	يف	املارك�سية.	)انظر	تاأنيث	

املراأة	بني	الفهم	والإلغاء(
الع�سر	 وذلك	 املجتمع	 الن�ساء	كن	يف	ذلك	 	 اأنَّ ويبدو	
�سد	احلرب	لأنها	ت�سيف	اإليهن	قمعًا	وا�سطهادًا	اأ�سّد	
وهذا	 حرب.	 دون	 منه	 يعانني	 مما	 وق�سوة	 �سرا�سة	
يعيدنا	اإىل	املراأة	واحلرب	يف	التاريخ،	هل	هي	مع	اأم	
لها	 اأم	 املتحاربني،	 ل�سالح	 م�ستخَدمة	 هي	 هل	 �سد،	
دورها	يف	فرملة	احلروب؟	وهل	هي	اخلا�سر	الأ�سا�سي	
رف�س	 باأن	 الزعم	 لنا	 يكون	 ورمبا	 اأم	ل؟	 من	احلرب	
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املراأة	للحرب	قائم،	بعد	انتقال	املجتمعات	اإىل	امللكية	
لها	 لي�ست	 اأن	 على	 قائم	 الذكورة،	 و�سيطرة	 اخلا�سة	
م�سلحة	مادية	ول	�سلطوية	يف	احلرب،	فلماذا	حتارب	
دليل	 وهذا	 احلرب؟	 تلك	 ثمن	 تدفع	 اأو	 الرجل	 حرب	
موقف	ن�سوي	مبكر	يوؤكد	اأن	تبعية	املراأة	للرجل	لي�ست	

بنيوبة	ول	طوعية،	واإمنا	ق�سرية.	
املرحلة	 تلك	 	 اأنَّ اإل	 الذكورية،	 الإغريق	 ثقافة	 فرغم	
احلرب:		 جتاه	 وخا�سة	 ن�سائية	 مقاومة	 من	 تخُل	 مل	
»...	ولو	تاأكد	الع�سكريون	من	اأنهم	�سوف	ُينبذون	من	
)بطلة	 لي�سيرتاتا	 اقرتحت	 كانت	 كما	 الن�ساء،	 فرا�س	
م�سرحية	اأر�سطوفان�س،	املعروفة	بال�سم	نف�سه	وذات	
تلك	 باحلرب	 اأحاطت	 ملا	 البارزة(،	 ال�سلمية	 النزعة	
الهالة	التي	حتيط	بها	اليوم.	ما	نحن	بحوريات،	واإننا	
لرنف�س	اأن	نكون	مكافاأة	املحارب«.	وهذا	املوقف	يوؤكد	
اأن	الن�ساء	يناق�سن	موقف	�ساحب	اجلمهورية.	ولكن،	
يا	لي�سيرتاتا	العزيزة،	احلوريات	اليوم	يف	ريف	حلب.
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يف	 اأهميتهن	 يدركن	 وهن	 قري�س	 ن�ساء	 فاإن	 باملقابل،	
كن	 قري�س،	 لأر�ستقراطية	 دعمهن	 وخالل	 احلرب،	

يقلن	غناء	اأو	�سعرًا:
�أو  �لنمارق،  ونفر�ش  نعانق،  ُتقبلو�  �إن 

ُتدبرو� نفارق ، فر�ق غري و�مق.
ون�ساء	 بامل�ساملات	 اليونان	 ن�ساء	 و�سف	 ال�سعب	 من	
وراء	 يكون	 قد	 بالعدوانيات.	 الإ�سالم	 قبل	 العرب	
موقف	ن�ساء	قري�س	هذا	طبيعة	حياة	املجتمع	القر�سي	
	تهديد	 اأيَّ 	 اأنَّ كمجتمع	يعي�س	على	التجارة	مما	يعني	
	اأن	يف�سي	اإىل	الدفاع	عنها	كم�سدر	معي�سة،	 لها	ل	بدَّ
اكتفائيًا،	 اأي	 زراعيا،	 كان	 اليونان	 جمتمع	 بينما	
يف	 فمنها	 دفاعية،	 جميعها	 تكن	 مل	 اليونان	 وحروب	
ومنها	 اإمرباطورية	 طموحات	 ومنها	 فار�س	 مواجهة	
حرب	 منظور	 بنف�س	 ُتقراأ	 ل	 التي	 طروادة	 حروب	

الدفاع	اأو	العدوان.



  54  

التفوق	 اأجل	 من	 الن�ساء	 النازية	 ا�ستخدمت	 بدورها	
ينتقي	 كان	 اأنه	 هتلر	 اأدولف	 عن	 ُكتب	 حيث	 العرقي،	
الن�ساء	اجلميالت	متنا�سقات	البنية	مل�ساجعة	ال�سباب	
مواليَد	ذوي	�سفات	 ُينجنب	 البنية	كذلك،	كي	 اأقوياء	
خا�سة	ومميزة.	)قراأت	هذا	يف	كتاب	بعنوان	كتاب،	

عذارى	هتلر،	ومل	يعد	موجودا	لدّي(.	

وات�ساًل	مبا	اأوردناه	اأعاله	عن	دور	اجلماع	يف	اإهالك	
اإياه	 نا�سحًا	 الإ�سكندر	 اإىل	 اأر�سطو	 يتوجه	 اجل�سد،	
اإىل	 متل	 ل	 اإ�سكندر!	 »يا	 اجلماع:	 اإىل	 امليل	 بتقليل	
النكاح	فاإنه	من	خوا�س	اخلنازير،	فما	الفخر	يف	�سيء	
ويهلك	 اجل�سم	 ينق�س	 وهو	 منك؟	 فيه	 اأكرث	 الدواب	
وكفى	 الن�ساء.	 اأخالق	 ويك�سب	 البنية	 ويف�سد	 العمر	
بالت�سبيه	مبا	ذكرناه	عجزًا«6.	يت�سمن	هذا	م�ساألتني،	
كمحارب،	 الإ�سكندر	 بدور	 اأر�سطو	 اهتمام	 الأوىل،	
للن�ساء	 مالزمة	 �سمة	 اجلماع	 كرثة	 اعتبار	 والثانية،	
اأر�سطو	املنحول،	كتاب	ال�سيا�سة	يف	تدبري	الريا�سة	املعروف	بـ»�سر	الأ�سرار«،	حتقيق	 	.6

بدوي،	القاهرة،	مكتبة	النه�سة	امل�سرية،	1954.	ورد	يف	احلدادي	�س	64
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اأداة	 �سلبيتني:	 املراأة	 على	 يرمي	 للرجال،	مما	 ولي�س	
جن�س	من	جهة	ومولعة	بالنكاح	من	جهة	ثانية.	وهذا	
ما	تكر�سه	ثقافة	الوهابية	باأن	املراأة	فتنة،	فيدفنونها	

بالأقم�سة	ال�سوداء.

ولعل	الالفت	اأن	فال�سفة	اليونان،	اأغلبهم	على	الأقل،	
كانوا	مع	امتطاء	املراأة	وحتى	الغلمان،	حني	ين�سجون.	
جند	 اأن	 هو	 اآنفًا،	 اأ�سرنا	 كما	 اأكرث،	 الالفت	 ولكن	
م�ساألة	 يعالج	 حني	 فوكو	 مي�سيل	 مثل	 كبريا	 فيل�سوفا	
املراأة	ل	يخرج	عن	كونه	جمرد	امتداد	للفكر	واملمار�سة	
فهو	 اجلن�سانية(.	 تاريخ	 كتابه	 )انظر	 الإغريقية.	
يف	 الذكورية	 الهيمنة	 هذا	 كتابه	 جزئي	 يف	 ينتقد	 مل	
املجتمع	اليوناين.	معتربًا	ا�ستعباد	الذكر	لالأنثى	اأمرًا	
طبيعيا	وكذلك	م�ساجعة	الغلمان	البالغني.	)93،	94-

.7)95
اأنثى،	 هي	 حيث	 من	 هي،	 الأنثى	 »فاإن	 اأر�سطو:	 يقول	

7.	انظر	كتاب	تاأنيث	املراأة	92-99/	م�سدر	�سبق	ذكره.
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عن�سر	منفعل،	والذكر	هو،	من	حيث	هو	ذكر،	عن�سر	
فاعل«	)مي�سيل	فوكو،	ج2،	2004:	45(.

ذوات	 هم	 الذين	 اأولئك	 جهة،	 »من	 اأر�سطو:	 ويتابع	
اأن	 ال�سفة	 بهذه	 عليهم	 )والذين	 اجلن�سي	 الن�ساط	
ميار�سوه	بطريقة	معتدلة	ومنا�سبة(،	ومن	جهة	اأخرى	
اأولئك	الذين	هم	ال�سركاء	-	املو�سوعات،	ال�سور	التي	
عليها	ومعها	ميار�س	ذلك	الن�ساط.	وبديهي	اأن	الأولني	
الرا�سدون	 الرجال	 اأدق	 بكيفية	 ولكن	 الرجال،	 هم	
احلال	 بطبيعة	 فيمثلون	 الآخرون،	 اأما	 والأحرار،	
عنا�سر	 كاأحد	 اإل	 فيهم	 يظهرن	 ل	 ولكنهن	 الن�ساء،	
اإىل	 لالإ�سارة	 اأحيانا	 عليه	 الإحالة	 تتم	 اأو�سع	 جمموع	
العبيد«.	 الغلمان،	 	، الن�ساء	 مو�سوعات	متعة	ممكنة،	

)فوكو،	ج2،	2004:	46(.
اإن	 يقول	 ديوجني	 كان	 املعنى،	 »بهذا	 فوكو،	 وي�سيف	
اخلدم	هم	عبيد	اأ�سيادهم،	واأما	النا�س	الالاأخالقيون	
باملثل	عبيد	رغباتهم«	)فوكو،	ج2،	2004:	78(	 فهم	
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ترى،	اأمل	يكن	يدري	اأن	رغبات	اليونانيني	توؤكد	عبودية	
�ساملة؟

وكما	 يحكم،	 الذي	 هو	 البيت	 يف	 الرجل	 اأن	 »فكما	 	
الن�ساء	 ول	 الأطفال	 ول	 العبيد	 لي�س	 املدينة	 يف	 	 اأنَّ
والرجال	 الرجال	 بل	 ال�سلطة،	 ميار�سون	 الذين	 هم	
فقط،	كذلك	يجب	على	كل	واحد	اأْن	يربز	على	نف�سه	
تالية	 كانت	 اليونان	 اأن	 ال�سبب	 هل	 كرجل«8.	 مزاياه	
على	 النت�سار	 كعبودية	حتاول	 اأنها	 مل�ساعية؟	مبعنى	
املدائح	 زحمة	 بني	 اأنه	 املوؤ�سف،	 امل�ساعية؟	 ا�سرتاكية	
	هذا	املجتمع	الفني	 لليونان	القدمية	مل	يقل	لنا	اأحٌد	اأنَّ
والفل�سفي	كان	رجعيا	مقارنة	مع	جمتمعات	امل�ساعية	

والأمومة.
اأر�سطو،	 على	 ر�سد	 ابن	 بتفوق	 املقتطفات	 هذه	 تفيد	
ولكن	هل	فقط	يف	 �سابقه،	 الالحق	 يفوق	 اأن	 وطبيعي	
	هذا	هو	املجال	املجرد.	لكن	 املوقف	من	املراأة.	اأم	اأنَّ

8.	اأنظر	مي�سيل	فوكو	تاريخ	اجلن�سانية	جزء	2،	2004:81	م�سدر	�سبق	ذكره.



  58  

يف	ال�سياق	التاريخي	وطبقًا	للمرحلة	التاريخية	لوجود	
تتاألق	 ثوريته	 فاإن	 الديني	 الإميان	 و�سيطرة	 ر�سد	 ابن	
موؤ�س�سة	 فيه	 تكن	 مل	 الذي	 اأر�سطو	 واقع	 مع	 مقارنة	
وتر�سي	 الأر�س	 يف	 اهلل	 ظّل	 احلاكم	 جتعل	 اإكلريكية	

)�سياديًا(	هيمنة	الرجل.
ي�سف	اأر�سطو	ال�سعور	با�سمئزاز	لدى	ال�سباب	من	اأول	
جن�سية.	 عالقات	 معها	 مار�سوا	 اأن	 لهم	 حدث	 امراأة	
من	 عالية	 درجة	 وهذه	 	،)129 	:2004 ج2،	 )فوكو:	
العن�سرية،	متجيد	اإ�سايف	للذكورة	وبالإجمال	يتحدد	
من	 اأكرث	 مبعنى	 جماع	 )لحظ	 اجلماع	 بعد	 ال�سعور	
فرد(	اأي	اثنني	بثقافة	الرجل	كم�سيطر	ومتمتع	�سلف!	
بعد	 احلاين	 ال�سعور	 مبعنى	 اإن�ساين	 مناخ	 يف	 اأنه	 مع	
بني	 وامتنانًا.	 احرتامًا	 الأنثى	 بتقبيل	 فيقوم	 اجلماع	
ولي�ست	م�سافة	 وثقافة	 والمتنان	م�سافة	وعي	 التقزز	
الن�ساء	 من	 كم	 اأدري	 ل�ست	 ولعمري،	 بالقطع.	 �سبق	
حلظة	 يف	 الروحي،	 املوقف	 هذا	 و�سلوا	 والرجال	
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حلظة	 فيه	 تغيب	 الذي	 الفل�سفي	 املوقف	 اجلن�س،	
الذكورة،	 »الذات«	 وحتقيق	 بال�سيطرة	 الذكر	 �سعور	
عقل	ال�سيطرة،	حلظة	تغيب	فيها	املراأة	كقطب	�سالب	
مهزوم،	فتقول	�سكرًا.	يف	هذا	املو�سع	حتديدًا،	ميكن	
التعايل	 وبني	 جهة،	 من	 الثوري	 الوعي	 بني	 التمييز	
الذكوري	مبا	هو	وحده	الذي	يجمع	بني	الذكر	ال�سحل	
ثقافيًا،	وفيل�سوف	ذكوري	مثل	نيت�سة:	»ل	تدخل	على	
ال�سوؤال:	 لنا	 يجوز	 وهنا	 	.! بيدك«	 والع�سا	 اإل	 املراأة	
بعد	 املراأة	 �سوريا	 يف	 الناتو«	 »ثوار	 ُيعامل	 هل	 ُترى،	

اجلماع!!!
خارج	 اجلن�س	 متار�س	 التي	 املراأة	 دميو�سنتني:	 مينع	
اأْن	 »يجب	 الدينية:	 الحتفالت	 ح�سور	 من	 الزواج	
الن�ساء	مبا	يكفي	من	اخلوف	ليظللن	نزيهات«	 حت�ّس	
ماذا	 هنا	 ال�سوؤال	 ولي�س	 	.)139 	:2004 ج2،	 )فوكو،	

عن	الرجل،	بل	ال�سوؤال،	مع	من	تفعل	املراأة	ذلك؟
»فاإن	الغاوين	يف�سدون	النفو�س	اإىل	حد	اأنهم	ميلكون	



  60  

الأزواج	 من	 حميمية	 اأكرث	 ب�سكل	 الآخرين	 ن�ساء	
اإىل	 البيت	ول	نعود	ندري	 اأ�سياد	 اأنف�سهم،	وي�سريون	
اإمنا	 املغت�سب	 فاإن	 املعنى	 بهذا	 الأطفال.	 ينتمي	 من	
اإمنا	 املغري	 	 اأنَّ حني	 يف	 املراأة،	 ج�سد	 على	 يعتدي	
يتطاول	على	�سلطة	الزوج.	واإجمال،	فاإن	الرجل،	من	
زواجا	 يعقد	 اأْن	 �سوى	 عليه	 متزوج،	ل	مينع	 اإّنه	 حيث	
اأْن	حتظر	عليه	ملجرد	 اآخر،	ول	عالقة	جن�سية	ميكن	
الرابطة	الزوجية	التي	يربمها،	...	وميكنه	الرتدد	على	
املوم�سات،	وميكن	اأْن	يكون	ع�سيقا	لغالم	ما«	)فوكو،	
وغريه	 هذا	 اعتبار	 ميكننا	 األ	 	.)140 	:2004 ج2،	

تاأ�سي�سًا	جلهاد	النكاح	احلايل!
اأما	بخ�سو�س	الغلمان،	فال�سوؤال	هو:	هل	يتعلق	الأمر	
الذكر	 	 واأنَّ �سيطرة	 حتقيق	 هو	 الأعلى	 املوقع	 بكون	
مفرت�س	اأنه	قوي	ولذا	ي�سعر	الرجل	بامتالك	وامتالء	
اأكرث	حني	ي�سيطر	على	ذكر	مبا	هو	قوي	مفرت�س	ولي�س	
على	اأنثى	مبعنى	اأنَّها	براأيه	مهياأة	بالطبيعة	لل�سيطرة؟
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اأعلى	 كائنات	 الأحرار	 »الرجال	 	: باأنَّ اأر�سطو	 جادل	
والعبيد	 الن�ساء	 اعترب	 بينما	 العاقل،	 اجلزء	 متثل	
على	ممار�سة	 القدرة	 ميلكون	 ل	 لأنهم	 اأدنى	 كائنات	
قدراتهم	العقلية	ب�سورة	تامة،	ول	ميلكون	من	املعرفة	
لهم	 يحددها	 التي	 وظائفهم	 اأداء	 من	 ما	ميكنهم	 اإل	
كما	 املراأة،	 فوظيفة	 الأحرار،	 الرجال	 من	 اأ�سيادهم	
الذين	 الورثة	 له	 تنجب	 اأن	 هي	 الرجل،	 لها	 يحددها	
على	 الرجل	مميز	 حياته...	 �سوؤون	 ملتابعة	 يحتاجهم	
�سورة	 ت�سكل	 منوية	 حيوانات	 من	 ميلك	 مبا	 املراأة	
مادته،	 ي�سكل	 ما	 اإل	 املراأة	 متلك	 ل	 بينما	 املولود،	

وال�سورة	براأيه	اأ�سرف	واأقد�س	من	املادة«9.
باأدوات	العلم	والوعي	 لي�س	لنا	حماكمة	ذلك	الع�سر	
يف	الع�سر	احلايل،	ولكن	هذا	ل	ُيغيرِّب	الوجه	الذكوري	
الكبري.	 املفكر	 لهذا	 وال�سلطوي	 والطبقي	 والرجعي	
دور	 والطب	 الت�سريح	 علم	 قبل	 اأر�سطو	 قرر	 كيف	

9.	العزيزي	خديجة،	الأ�س�س	الفل�سفية	للفكر	الن�سوي	الغربي،	من�سورات	بي�سان	
2005:51	بريوت
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اأر�سطو،	 مادية	 ل	 فهي	 الأهم،	 اأما	 املنوية؟	 اخلاليا	
ال�سوري.	وهكذا،	فقد	 املنطق	 ارتكازه	على	 وبالتايل	
جهة،	 من	 اخلا�سة	 امللكية	 من	 لكل	 الرجل	 اأ�ّس�س	

ومل�ستوى	من	الفرويدية	من	جهة	ثانية.	
مت	 كيف	 اأي	 اأخطر،	 هو	 ما	 اإىل	 يقودنا	 احلديث	 هذا	
الرجعيني	دون	 الفال�سفة	 واأمثاله	من	 اأر�سطو	 ت�سويق	
اأن	يتم	عر�س	هذه	اجلوانب	املعتمة	يف	فكره؟	هل	مّت	
ذلك	حم�س	�سدفة،	حم�س	جهل،	اأم	بتعمية	مق�سودة	
عن	جوانب	رجعية	يف	الفكر	والفل�سفة	املثالية	القدمية	
للفكر	الربجوازي	احلديث	والذكوري	 اأ�سا�س	 مبا	هي	

كذلك؟
ت�سكل	اأفكار	اأر�سطو	ان�سجامًا	و�سعيًا	مع	الفكر	الديني	
والفل�سفة	املثالية	ومقدمات	للمدر�سة	املثالية	يف	الفكر	
العربي	وخا�سة	الغزايل.	وهي	كذلك	مقدمات	مبكرة	
الذكر	 واقتحام	 والغريزة،	 اجلن�س	 يف	 فرويد	 لرتكة	
وهي	 اخلا�سة،	 امللكية	 ب�ساأن	 لوك	 وجون	 لالأنثى،	
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اأر�سطو	 م�ساهمة	 اإن	 كذكورية.	 للراأ�سمالية	 مقدمات	
ذكورية،	 وهي	 والطبقة،	 النوع	 يخ�س	 فيما	 مركزية	
وطبقية	ل�سالح	ال�سلطة،	�سلطة	الرجل.	ل	يخفى	ذلك	
التطابق	الوا�سع	بني	ما	كتبه	اأر�سطو	وبني	ما	تقول	به	

الليربالية.	
ي�سف	اأفالطون	زوجة	الرجل	ب	»َعْبَدَتُه«	ويو�سي	اأْن	
يكون	املرء	حري�سا	طيلة	حياته	الزوجية	لأنه	ل	يعرف	
	الإله	عليه	باخللفة	)فوكو،	ج2،	2004:	 نُّ الليلة	التي	مَيُ
الأب	 ا�سم	 ليحفظ	 مباركًا	 خلفًا	 يريد	 فهو	 	.)118
الليلة،	 هذه	 يف	 اليوم،	 هذا	 »ففي	 فيقول:	 واأمالكه.	
يجب	المتناع	عن	كل	خطاأ	يف	امل�ساألة،	لأن	البداية	اإله،	
عندما	يقيم	يف	الرجال،	ينقذ	كل	�سيء،	اإذا	حر�س	كل	
	... املنا�سبة	 بالكيفية	 ت�سريفه	 على	 عبدته	 من	 واحد	
احلر�س	على	المتناع	اإراديا	عن	القيام	باأي	�سيء	غري	
هذا	 لأن	 واجلور،	 والإفراط	 املغالة	 اإىل	 ينتمي	 �سليم	
يدخل	وينطبع	يف	نف�س	وج�سد	الطفل«.	فاملخاطرة	هي	
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ج2،	 )فوكو،	 حال«.	 كل	 على	 �سقية	 كائنات	 تولد	 »اأن	
.)118	:2004

	وا�سح	 يٍّ واأفالطون،	كما	اأ�سرنا،	مل	يبخل	مبوقف	حدرِّ
كو�سوح	اأر�سطو	حيث	نادى	ب�سيوعية	الن�ساء	والأطفال،	

وهي	بال	�سك	م�ساعية	يخ�س�سها	للرجال.	
يف	 »لي�س	 يقول:	 الذي	 نف�سه	 فاأفالطون	 وباملقابل،	
باملراأة	 يخت�س	 ما	 الدولة،	 باإدارة	 املتعلقة	 الأعمال	
كامراأة،	اأو	بالرجل	كرجل،	ولكنها	مواهب	موزعة	على	
اأفراد	اجلن�سني	�سواء	ب�سواء.	فاملراأة	باعتبار	جبلتها	
�ساحلة	لكل	عمل	كالرجل،	مع	اأنها	اأ�سعف	منه	بوجه	
عام	يف	الأعمال	على	كل	حال«10.	»ل	فرق	بني	طبائع	
الرجال	وطبائع	الن�ساء،	باعتبار	حكم	الدولة.	اإمنا	هو	
تفاوت	بينهما	يف	الدرجة	قوة	و�سعفًا...	فنختار	ربات	
الأحكام،	 يف	 وم�ساركتهم	 اأربابها،	 مل�ساكنة	 اجلدارة	
يف	 الرجال	 ن�سيبات	 وهن	 الإدارة،	 يف	 اأكفاء	 لأنهن	
للطباعة	 القلم	 دار	 خّباز.)بريوت:	 حنا	 ترجمة:	 اأفالطون.	 جمهورية	 اأفالطون.	 	.10

والن�سر،	د،	ت(.	�س152
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جعل	 اإمكانية	 حول	 �سوؤال	 على	 جوابه	 ويف	 الطباع«.11	
تهذيب	املراأة	خالف	تهذيب	الرجل،	يجيب:	»كال	بل	

يكون	تهذيب	الفريق	واحدًا«.12	
يف	 واحدة،	 قدم	 على	 الرجال	 مع	 الن�ساء	 »و�سع	
الأهايل.	 �سيا�سة	 ويف	 الأطفال،	 تربية	 ويف	 التهذيب،	
اإىل	 خروجهن	 وحال	 املدينة،	 يف	 اإقامتهن	 حال	 ويف	
احلرب	ي�ساطرن	الرجال	واجبات	احلكم،	ويرافقنهم	
عندهم	 �سيء	 كل	 ويكون	 ال�سيد	 ككالب	 الطرد	 يف	
م�ساعًا	قدر	ال�ستطاعة.	وبذلك	ينهجن	اأف�سل	منهج.	
ول	ي�سئن	اإىل	العالقة	التي	ت�سود	اأوا�سر	املودة	املتبادلة	

بني	اجلن�سني«13.
ل	حاجة	بالطبع	للتف�سيل	يف	موقف	الطبيب	اأبقراط	
بني	 من	 اآخر	 »مر�س	 باأنها:	 اإياها	 وا�سفًا	 املراأة	 من	

الأمرا�س	الأخرى«.

11.	امل�سدر	ال�سابق،	�س153.
12.	نف�س	امل�سدر.	�س153
13.	نف�س	امل�سدر.	�س163
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اأم	 اأفالطون	يف	املوقفني؟	هل	هو	الفيل�سوف	 	من	هو	
احلكيم،	الذي	يتخذ	موقفًا	يف	موقف	واآخر	يف	موقف	
اآخر؟	هل	نحاكم	اأفالطون	مبعايري	الع�سر؟	لي�س	هذا	
ول	ذاك،	اإمنا	املهم	يف	هذا	ال�سياق،	بقاء	مناخ	اليونان	
من	املراأة	حيًا	يف	مناخ	اللحظة!	والأهم،	لو	كان	هذا	
بوارق	 فاأية	 ي�ساري	 لأي	 املتالطم	 املت�سارب	 احلديث	
الليربالية	 ن�سويات	 من	 اأعناقهم	 لق�س	 ُت�سهر	 �سوف	
مرافقة	 عن	 اأفالطون	 حديث	 اأن	 على	 والراديكالية!	
هو	 هناك،	 وم�ساعتهن	 احلرب،	 يف	 للرجال	 الن�ساء	

املقدمة	التاريخية	جلهاد	النكاح.
األفية	 اأكرث	من	 فاإن	جان	جاك	رو�سو،	وبعد	 باملقابل،	
من	ال�سنني،	ورغم	الثورة	ال�سناعية:	يكره	كل	اأ�سكال	
العتماد	على	الآخرين	ويخاف	من	قوة	الن�ساء	ويعتقد	
	تكبح	بوا�سطة	ال�سلطة	الأبوية	...	دور	 	قوتهن	يجب	اأنَّ اأنَّ
ة	للرجل«	)العزيزي	2005:48(.	 اأْن	تكون	�سارَّ املراة	
كان	 الفو�سوي	 املفكر	 برودون،	 جوزيف	 بيري	 وحتى	
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اأقرب	 هي	 الفو�سوية	 باأن	 علمًا	 املراأة،	 بدونية	 ينادي	
املفتوحة،	 القوة	 فيل�سوف	 وحتى	 قيود.	 بال	 عامل	 اإىل	
نيت�سة،	يقف	من	املراأة	ما	مل	يقفه	اأَحٌد:	»ل	تدخل	على	
املتنبي	 نيت�سه	 قراأ	 هل	 يدك14«	 يف	 وال�سوط	 اإل	 املراأة	

الذي	قال:
ال ت�سرتِ �لعبد �إال و�لع�سا معه  
     �إن �لعبيد الأجنا�ش مناكيُد.

نقد	 دون	 مفكر	 اأّي	 يقراأ	 من	 هو	 العبد	 	 اأنَّ اأعتقد	
وا�ستباك	�سديدين.

14.	يذكرنا	هذا،	مع	اختالف	املعِر�س	بقول	املتنبي:

�إن �لعبيد الأجنا�ش مناكيُد املتنبي:	ال ت�سرت �لعبد �إال و�لع�سا معه 
نالحظ	هنا	اأن	رجعية	املتنبي	ونيت�سه	ل	بد	من	دجمهما	معًا	كي	تعادل	رجعية	اأر�سطو.
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العرب القدماء
يف	قراَءته	للمجتمع	العربي	قبل	الإ�سالم،	يبني	خليل	
باأن	املجتمع	العربي	احلايل	ب�ساأن	املراأة	 عبد	الكرمي	
مبعنى	 الإ�سالم	 قبل	 ما	 فرتة	 عن	 كثريا	 يختلف	 مل	
ذلك	 ينتقد	 الكرمي	 عبد	 ولكن	 املراأة.	 »ا�ستعمال«	
املجتمع	العربي	القدمي	جتاه	املراأة،	بينما	مي�سيل	فوكو	
فعبد	 ذلك،	 ومع	 جتاهها!	 اليوناين	 املجتمع	 ينتقد	 ل	
ح�سب	 الأقل	 على	 للمراأة	 بو�سوح	 ينت�سر	 مل	 الكرمي	

كتابه	.	)جمتمع	يرثب	1997(.	
اأن	 اإىل	 حاله	 على	 املراأة	 جتاه	 العامل	 اأمر	 بقي	 لقد	
بعد	 ومن	 اجلاحظ	 مبوقف	 نف�سها	 الب�سرية	 اأ�سعفت	
ما	 وهو	 املراأة.	 تاأنيث	 رف�س	 الذي	 ر�سد	 ابن	 خا�سة	
ي�سجل	لهما	قبل	�سيمون	دي	بوفوار	بقرون	عديدة.	

يتقاطع	 اأعاله،	 اإليه	 امل�سار	 الكرمي	 عبد	 خليل	 كتاب	
اأن	 يف	 يتقاطع	 معه.	 ويختلف	 فوكو	 مي�سيل	 كتاب	 مع	
الوطن	 يف	 احلايل	 املوقف	 اأن	 منه	 ال�ستنتاج	 ِبُو�سِعنا	
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بداأ	 كاأنه	 	 َوَحيٌّ 	 طبيعيٌّ امتداد	 هو	 املراأة	 من	 العربي	
الإ�سالم،	 قبل	 اجلزيرة	 يف	 العربية	 للفرتة	 بالأم�س،	
ل	 اخلالفة،	 وفرتة	 النبوية	 اأي	 منه،	 الأوىل	 وللفرتة	
بل	اإنه	اإىل	الوراء	اأكرث	من	ذلك	بكثري	حتى	دون	اأخذ	
فارق	الع�سر	بالعتبار.	ويختلف	مع	فوكو	باأن	�سيغته	
اأو	َنَف�َسُه	نقدي	لذلك	املجتمع	الذكوري،	نقدًا	للذكورة،	
بل	رمبا	جتريحي	بق�سد	ل	َيبني	ب�سهولة.	كما	يتفق	مع	
فوكو	لأنه	مل	ينت�سر	بو�سوح	للمراأة،	بت�ساٍد	مع	ذلك	
املوقف	من	املراأة.	هذا	ُرْغَم	اأن	ما	يلحظه	القارئ	من	
اهتمام	الكاتب	بالرتكيز	على	م�ساألة	اجلن�س	اإىل	درجة	
يخيل	معها	اأن	هوؤلء	النا�س	مل	يكن	لهم	من	�سغٍل	�سوى	
�سقط	 رمبا	 متحيزة،	 مبالغة	 وهي	 اجلن�س،	 ممار�سة	
اأطروحته.	ولكن،	 الكاتب	لفرط	اهتمامه	بدعم	 فيها	
حني	ن�ستمع	اإىل	فتاوى	م�سايخ	اليوم	جتاه	املراأة	�سواء	
بجهاد	النكاح	اأو	ر�سع	الزميل	من	ثدي	زميلته...الخ،	
اليوم	 قائم	 العمياء	 الغريزة	 هذه	 هو�س	 اأن	 ن�ستنتج	
كاأم�س	واأ�سد	ل	�سيما	يف	جمتمعات	ل	تعمل	ول	تنتج،	
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وتعي�س	على	الريع	ول	تعرف	املواطنة/	جمتمعات	يف	
غاية	النحطاط.

»اأما	اإذا	كان	املجتمع	بدائيًا	وذكوريًا	معًا	ف�سوف	جند	
اأن	تلك	املرتادفات	عرّبت	عن	مكانة	الرجل	-	نق�سد	
ميو�سع	 باأن	 تكتفي	 ول	 التما�س	 اجل�سدي-عند	 الُعُلّو	
بني	 بالت�سوية	 توحي	 اإنها	 بل	 ال�سفلي	 املكان	 الأنثى	
مثل:	 كلمات	 يف	 بجالء	 يت�سح	 وذلك	 والدابة	 الأنثى	
عبد	 )خليل	 والوطء«	 والعتالء	 والمتطاء	 الركوب	

الكرمي،	جمتمع	يرثب	1997:	7(.	
ولكن	 الذكر،	 هيمنة	 يوؤكد	 النَّ�س	 هذا	 اأن	 �سحيح	
املفردات	التي	اختارها	الكاتب	لي�س	�سرطًا	اأن	حتمل	
عندهم	املعنى	احلريف	الذي	اأ�سفاه	عليها،	واإن	كانت	
يهمنا	 ما	 واملهيمن.	 التمييزي	 املعنى	 �سك	 بال	 حتمل	
دور	 اأو	 معنى	 اأكد	 والتي	 الهيمنة،	 هذه	 نف�س	 اأن	 هنا	
بقوله:	 �سابقًا	 الغزايل	 حامد	 اأبو	 الإمام	 فيها	 الوطء	
ل	 ميت	 وعاء	 فهي	 ترهز«!!!!!!،	 ل	 املحرتمة	 »املراأة	
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يحق	لها	ال�سعور	باللذة!	وبعده	بقرون	عبا�س	حممود	
العقاد،	وتوفيق	احلكيم	ل	تزال	يف	املجتمع	العربي	اأو	

لدى	كثريين	فيه.	
هم	 مبا	 ال�سفا«،	 »اإخوان	 اأن	 اإىل	 الإ�سارة	 جتدر	
املراأة	 من	 متنور	 موقف	 يف	 ُيْفِلحوا	 مل	 تنويري،	 تيار	

وال�سبيان:
يجعل	 طبقيًا	 متييزًا	 العلوم	 بني	 ال�سفا	 اإخوان	 »مّيز	
ال�سلم	 يف	 ترتيبها	 وفق	 بها	 خا�سًا	 علمًا	 فئة	 لكل	
الجتماعي،	فالفل�سفة	هي	»علم	اخلا�سة«،	وال�سريعة	
علوم	 على	 ينطبق	 نف�سه	 والأمر	 العامة«.	 »علم	
ق�سم	 كل	 اأق�سام،	 ثالثة	 اإىل	 ينق�سم	 َفـ«الّدين	 الدين،	
للهداية،	 الطالبني	 النا�س	 من	 لطائفة	 ي�سلح	 منها	
والثاين	 ا�س،	 النَّ من	 	 للَخَوا�سرِّ ي�سلح	 الأول	 الق�سم	
يرتبون	 وال�سبيان،	 للن�سوان	 والثالث	 للمتو�سطني،	
وي�سا�سون	عليه،	فالق�سم	الأول	املخ�سو�س	به	خوا�س	
النا�س	العلم	والعمل،	بعد	الت�سديق	بالر�سل،	والأئمة،	
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الثاين،	 والق�سم	 بعدهم.	 ِمن	 الأمر	 اأولياء	 وولية	
بظاهر	 فالعمل	 النا�س،	 من	 باملتو�سطني	 املخت�س	
وترك	 احلق،	 واأنه	 باطنها،	 بِعلم	 والإقرار	 ال�سريعة،	
الثالث	 والق�سم	 منه.	 ل�سيء	 اأو	 له	 والإنكار	 التكذيب	
يف	 بهم	 الالحقني	 وال�سبيان	 الن�ساء	 ي�سلح	 الذي	
العقول	من	الرجال،	الت�سديق	بالر�سول	وما	جاء	به،	
اأ�سلح	 هو	 وما	 و�سعهم،	 ما	يف	 بقدر	 والعمل	من	ذلك	
الف�ساد	 من	 والتخويف	 وعذابها،	 النار	 وِذكر	 لهم،	
والظلم،	و�سوء	عاقبته	يف	الدنيا	والآخرة«.)15(.	اأعتقد	
اأن	اإخوان	ال�سفا	يف	بع�س	هذا	قد	اأخذوا	من	اليونان	
اأكرث	مما	اأخذوا	من	القراآن	وخا�سة	ما	يتعلق	بالن�ساء	

وال�سبيان.	
التي	 العربية	 احلالة	 يف	 املراأة	 اأن	 يبدو	 ذلك،	 ومع	
و�سعية	 ذات	 كانت	 الكرمي،	 عبد	 خليل	 عنها	 يتحدث	
اأكرث	قوة	منها	يف	اليونان،	هذا	مع	اأخذ	ال�سبق	الزمني	
اإ�سماعيل	بن	جعفر	ال�سادق.	الر�سالة	اجلامعة:	 	15.	اأحمد	بن	عبد	اهلل	بن	حممد	بن	
تاج	ر�سائل	اإخوان	ال�سفا	وخالن	الوفا.	حتقيق:	م�سطفى	غالب.	)بريوت:	دار	الأندل�س	

للطباعة	والن�سر	والتوزيع،	1981(.	�س510.
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للمجتمع	اليوناين	بالعتبار:
»...	بخالف	ما	لو	اأثبتنا	اأن	ن�سوان	ذلك	املجتمع	كن	
يحتلمن	وي�سرحن	بذلك،	وكانت	الواحدة	منهن	متالأ	
الدنيا	�سخبًا	لأنها	اكت�سفت	اأن	زوجها	عنرِّني	ل	طاقة	
يرثب،1997:	 جمتمع	 الكرمي	 )عبد	 ركوبها«	 على	 له	
11(.	فلم	جند	مثاًل	يف	كتاب	فوكو	اأية	اإ�سارة	اإىل	قيام	
املراأة	ل	بالحتالم	ول	بالحتجاج	على	�سعف	زوجها	
جن�سيًا.	ولنت�سور	اأن	امراأة	قامت	اليوم	بكتابة	مقالة	
العربية	 ال�سحف	 اإحدى	 يف	 القراء	 ر�سائل	 زاوية	 يف	

ة	ماذا	كان	�سيجري	لها! ناقدة	زوجها	بالُعنَّ
الطبيعة	 دور	 على	 كثريًا	 الكرمي	 عبد	 خليل	 يركز	
احلارة	يف	اجلزيرة	العربية	يف	تفاقم	ال�سبق	اجلن�سي،	
ومع	اأن	اليونان	لي�ست	بدرجة	برودة	اأوروبا،	كمنطقة	
متو�سطية،	اإل	اأنها	اأقّل	حرارة	من	اجلزيرة	العربية،	
طال	 بل	 الن�ساء	 يف	 اجلن�س	 ينح�سر	 مل	 ذلك	 ومع	
وهما	 واأوروبا	 اأمريكا	 اأن	 عن	 ناهيك	 هذا	 الغلمان!	
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فيهما!	 الذكورية	 املثلية	 تنت�سر	 ذلك	 ومع	 باردتان	
�س	 لكن	خليل	عبد	الكرمي،	يتفوق	على	فوكو	باأنه	تعرَّ
لدور	املراأة	يف	املطالبة	باحلق	اجلن�سي،	فكانت	املراأة	
ببع�س	 �سعور	 وذات	 حمتجة	 بحثه	 زمان	 يف	 العربية	
اأو	حقوق	 اإىل	مطالب	 ُي�سر	فوكو	قط	 حقها،	بينما	مل	
املراأة	يف	اليونان،	وانح�سر	يف	دور	الذكر	اجلن�سي	مع	

املراأة	والغالم.
خارج	 اجلن�س	 اأجاز	 اليوناين	 املجتمع	 	 اأنَّ حني	 ويف	
اأما	 الزوجات،	 تعدد	 منع	 اأنه	 اإل	 الزوجية،	 املوؤ�س�سة	
يف	اجلزيرة	العربية،	فلم	ُيِجْز	اجلن�س	خارج	الأ�سرة	
اأجاز	 ورمبا	 اأربع.	 حتى	 الزوجات	 بتعدد	 �سمح	 لكنه	
اخللع	)عبد	الكرمي1997،	جمتمع	يرثب:	40(	نظرًا	
لتعدد	الزوجات	واحتمال	عدم	كفاية	الذكر	مبتطلبات	
اأربع	ن�ساء.	لكن	اخللع	ما	زال	قيد	النقا�س	يف	معظم	
لي�س	 احلايل	 اأن	 مبعنى	 الآن،	 حتى	 العربية	 الأقطار	

جمرد	امتداد	وا�ستطالة	للقدمي،	بل	يلهث	وراءه.
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اأما	كتاب	زواج	املتعة	لـ	فرج	فودة	املن�سور	على	املوقع	
الإلكرتوين	

http://www.daralnadwa.com

	ومع	اأنه	يف	جممله	مناظرة	حجج	ال�سنة	وال�سيعة	فيما	
يخ�س	زواج	املتعة	الذي	يلتقي	الفريقان	على	ح�سوله	
اأوقفه	يوم	 	الر�سول	 اأنَّ ة	 يف	عهد	الر�سول،	ويرى	ال�ُسنَّ
حجة	الوداع،	بينما	يرى	ال�سيعة	اأن	عمَر	بن	اخلطاب	
اأوقف	تطبيق	حد	ال�سرقة	 اأوقفه.	فهو	الذي	 هو	الذي	
بالأمر	 اإ�سالميه	مقررة	 واألغى	فري�سة	 الرمادة،	 عام	
قلوبهم«،	 »املوؤلفة	 فري�سة	 باإلغائه	 بالقراآن	 املبا�سر	
ومتعة	 احلج	 متعة	 هما	 حالًل	 كانتا	 متعتني	 وحرم	
الن�ساء.	وهذا	يردنا	اإىل	جهاد	النكاح	مبعنى	اأن	م�سايخ	

ال�سنة	يخرجون	على	عمر،	فهل	يتبعون	عليًا!!!!!

عبد	 خليل	 كتاب	 مع	 يلتقي	 مبجمله	 الكتاب	 	 اأنَّ اإل	
الكرمي	يف	»دونية«	املراأة	جتاه	الرجل،	ول	�سيما	فيما	
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الرجال	 اأن	 مبعنى	 اجلاحمة	 اجلن�سية	 رغبته	 يخ�س	
لوقت	 اإل	 ال�سرب	عن	اجلن�س	 قادرين	على	 يكونوا	 مل	
	 حمدود،	بينما	ل	يتحدث	عن	الن�ساء	قط	فيما	اإذا	كنَّ

قادرات	على	ال�سرب	اأم	ل.
ورغم	انح�سار	هذا	الكتاب	كله	وهو	

h t t p : //w w w .d a r a l n a d w a . ، ة د فو (
يف	 ة	 وال�سنَّ ال�سيعة	 مناظرات	 com:125:1992(يف	
ذلك	 جانب	 اإىل	 احتوى	 اأنه	 اإل	 املتعة،	 زواج	 م�ساألة	
وحتى	 القرار	 يف	 املراأة	 دور	 على	 القدر	 بنف�س	 ورمبا	
وهذه	 ذاك.	 اأو	 هذا	 بزواج	 القبول	 على	 امل�ساومة	
عنه	 متقدمة	 هي	 رمبا	 اليوم،	 بواقع	 قارناها	 لو	 اأمور	
على	�سوء	حرمان	املراأة	من	قرار	الزواج	العادي	فما	
املجتمع	 تقدم	 عن	 يك�سف	 وهذا	 املتعة.	 بزواج	 بالك	
الغربي	الراأ�سمايل	فيما	يخ�س	قرار	املراأة	يف	الزواج	
كبرية	 بدرجة	 هذا	 يرتد	 وقد	 العربي.	 املجتمع	 على	
عرب	 وحتوله	 الراأ�سمايل	 الغربي	 املجتمع	 انتقال	 اإىل	
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عنها	 املتولدة	 الأخرى	 والثورات	 ال�سناعية	 الثورة	
كالتكنولوجية	واملعلوماتية	والقت�ساد	اجلديد	...	الخ	
	يف	م�ستوى	من	الراأ�سمالية	 يف	حني	ل	نزال	نحن	نغطُّ
حتى	يف	 التحول	 يبطئ	 التحول	مما	 بطيء	 املحيطية	
الدينية،	 املوؤ�س�سة	 اأن	 عن	 ناهيك	 هذا	 الزواج،	 حق	
اأ�سبحت،	وب�سبب	التطور	الراأ�سمايل	حمكومة	براأ�س	
حمكومة	 لدينا	 الدينية	 املوؤ�س�سة	 	 اأنَّ حني	 يف	 املال،	
تطور	 اأّي	 وجه	 منيٌع	يف	 	 �سدٌّ نف�سه	 هو	 الذي	 باحلاكم	
حقيقي	بالجتاهني	الراأ�سمايل	وال�سرتاكي،	احلاكم	
الكمربادور،	الذي	ي�ستورد	بريع	النفط	كل	�سيء،	�سوى	

الأديان!
اأن	 هو	 الكتابني	 هذين	 اإىل	 الإ�سارة	 من	 ق�سدته	 ما	
هناك	يف	اأو�ساط	املجتمعات	العربية	الإ�سالمية	اليوم	
اخلوايل،	 لالأيام	 الذكورية	 ال�سوفينية	 بنف�س	 ُهم	 من	
بل	واأكرث،	وهذا	هو	المتداد	الذي	ق�سدت	تبيانه.

على	 الأ�سرار«	 »�سّر	 كتاب	 يف	 احلدادي	 عزيز	 يركز	
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كان	 �سينا	 ابن	 الن�ساء	 من	 العرب	 الفال�سفة	 مواقف	
�سغوفا	باجلماع	بينما	كان	ابن	ر�سد	حمت�سما	ل	يعرتف	

بولعه	يف	الن�ساء16.	
مفرطا	 وكان	 وامل�سائية	 اأر�سطو	 على	 متمردا	 كان	
وال�سراب	 الكتابة	 احلياة	 مباهج	 على	 اإقباله	 يف	
والنكاح17«.	اأما	ابن	عربي	فيقول:	»اإن	اجلماع	فاكهة	
النفزاوي	 ال�سيخ	 وي�سف	 للع�سل«	 وبرهان	 اجلنة	
اجلماع	بني	املراأة	املني	والعبد	ميمون	الذي	دام	�ستني	
)عزيز	 النكاح	 ل�سهوة	 مهيج	 بعنف	 توقف	 دون	 يوما	

احلدادي،	الفال�سفة	والن�ساء	(.
تقوم	مواقف	الفال�سفة	العرب	من	املراأة	على	الثقافة	
املفردات	 تبينها	 اأْن	 ميكن	 والتي	 منها.	 املجتمعية	
لغوية	 اأغلفة	 جمرد	 لي�ست	 هي	 والتي	 امل�ستخدمة	
16.	عزيز	احلدادي	،	الفال�سفة	والن�ساء،	من�سورات	دار	الري�س	للكتب	والن�سر،	

2013،	�س	25.
17.	اأر�سطو	املنحول	كتاب	ال�سيا�سة	يف	تدبري	الريا�سة	املعروف	ب	�سّر	الأ�سرار،	حتقيق	

بدويـ	القاهرة	،	مكتبة	النه�سة	امل�سرية،	1954
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يلوكها	 التي	 املفردات	 من	 فمن	 ومعاٍن.	 حماميل	 بل	
الرجال	ويكررونها:	»املبا�سعة،	املالم�سة،	امل�ساجعة،	
املجامعة،	 املعاف�سة،	 املباطنة،	 املفاخذة،	 املقارفة،	
واملواقعة... املناكحة	 املخادنة،	 املبا�سرة،	 املراودة،	

الخ«	)خليل	عبد	الكرمي،	1997:	16(.
»جماهدي	 ن�ساء	 عن	 فماذا	 اللحظة،	 يف	 ونحن	 اأما	
الثورة«	الالئي	بقني	يف	بلدانهم	بعد	ذهاب	اأزواجهن	
	 متَّ رمبا	 وجن�سيًا؟	 حياتيًا	 عنهن	 ماذا	 �سوريا؟	 اإىل	
لالإرهاب	 املمولة	 العربية	 الدول	 من	 ماليًا	 تاأمينهن	
�سد	�سوريا.	ولكن،	ملاذا	ل	يتم	التفكري	يف	حاجاتهن	
اإحدى	 من	 �سيدة	 عن	 مرة	 ذات	 قراأت	 اجلن�سية؟	
من	 زوجها	 ال�سابقة	 ال�سوفييتي	 الحتاد	 جمهوريات	
فلم	 ما،	 جهاد	 يف	 تطوع	 الإ�سالمي،	 التحرير	 حزب	
جتد	اأمامها	�سوى	ممار�سة	البغاء	�سواء	لتدبري	عي�سها	
فرتة	 يف	 ت�سمى	 كانت	 احلالة	 هذه	 رغباتها.	 تلبية	 اأو	
الفتوحات	العربية	الإ�سالمية	ب	املغيَّبات،	اأي	اللواتي	
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غادر	اأزواجهن	اإىل	احلرب.	لذا	كان	الر�سول	قد	اأمر	
باأن	ل	يطول	غياب	الأزواج.	

روى	اأبو	حف�س	عن	زيد	بن	اأ�سلم	قال:	بينما	عمر	بن	
اخلطاب	يحر�س	باملدينة	فمّر	بامراأة	تقول:	

تطاول هذ� �لليل و��سوّد جانبه   
    وطـــال عليَّ �أال خليـــــل �أالعبه

فو�هلل لوال خ�سية �هلل وحــــده 
ك من هذ� �ل�رشير جو�نبه      حلرَّ

ف�ساأل	عمر	فقيل	له	هذه	فالنة	زوجها	غائب	يف	�سبيل	
اإليها	امراأة	تكون	معها	وبعث	اإىل	زوجها	 اهلل	فاأر�سل	

فاأقفله	بعدما	كتب	اإىل	اأمراء	اجلند:	
اأ�سهر	 اأربعة	 من	 اأكرث	 امراأته	 عن	 رجال	 حتب�سوا	 ل	
)خليل	عبد	الكرمي،	جمتمع	يرثب:	العالقة	بني	الرجل	

واملراأة	يف	العهدين	املحمدي	واخلليفي	�س	84.	
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عن	 »امل�سلحني«	 غياب	 يف	 لي�ست	 هنا	 امل�سكلة	 لعل	
هوؤلء	 اإر�سال	 يف	 امل�سكلة	 بل	 موؤقتة،	 لفرتة	 اأزواجهم	
رحلة	 اإر�سالهم	يف	 �سوريا.	 املق�سلة	يف	 اإىل	 امل�سلحني	
ل	عودة	بعدها	لأن	هذه	الدول	تر�سلهم	للتخل�س	منهم	
بلد	 اإىل	 منها	 ينتقلون	 اأو	 �سوريا،	 ُيقتلوا	يف	 باأن	 �سواء	

اآخر،	مايل	مثاًل.	

احلرب مناخ اغت�ساب، ولكن هناك اغت�سابات 
اأخرى

	اأتت	فتوى	جهاد	النكاح	يف	مناخ	احلرب	الطاحنة	على	
واأعدائها	املعوملني	من	 اأي	احلرب	بني	�سوريا	 �سوريا.	
العرب	والغرب	تقريبا	باأجمعهما	وظهري	هوؤلء	جميعًا	
اأ�سرنا	 وكما	 والب�سرية.	 الب�سر	 املُغم�سة	 اجلماهري	
اأعاله،	فطاملا	ا�سُتخدمت	املراأة	ومت	توظيفها	ل�سالح	
يف	 امل�سلحة	 �ساحبة	 الطبقات	 ل�سالح	 اي	 احلرب،	
احلرب	وخا�سة	منذ	فجر	تاريخ	امللكية	اخلا�سة	وحتى	

وقت	قادم	اإىل	اأن	ُتقتلع.
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وممار�سة	 ثقافة	 بقيت	 وال�سلم،	 احلرب	 يف	 ولكن،	
ل	 وذلك	 املراأة،	 من	 حالها	 على	 الذكورية	 املجتمعات	
وهي	 �سقوطه.	 وعدم	 املال	 راأ�س	 �سيطرة	 ب�سبب	 �سك	
�سيطرة	لن	تنتهي	دون	�سقوط	الت�سكيالت	الجتماعية	
الغربية	 بطبعاتها	 �سواء	 الراأ�سمالية،	 القت�سادية	
اأو	بطبعاتها	اخلليجية	املتخلفة	يف	كل	 املتقدمة	تقنيا	

ما	هو	اإن�ساين.
مل	ي�سفع	للمراأة	اأن	ُتعتق	من	كونها	وعاء	تفريغ	جن�سي.	
فال	دورها	�سد	احلروب	ول	دورها	مع	احلروب	قد	�سفع	
لها.	مل	ي�سفع	لها	دورها	القتايل	الذي	قامت	به	خولة	
الزهراء	حني	 ال�سيدة	فاطمة	 ول	موقف	 الأزور،	 بنت	
اأْن	ل	يتزوج	غريها،	بل	وفر�ست	 ا�سرتطت	على	علي	
التي	 اأم	�سلمة	 اأن	ت�سطحب	معها	خادمتها،	ول	 عليه	
حمت	الر�سول	يف	معركة	اأُحد.	هذا	يف	القدمي.	اأما	يف	
الع�سر	اجلديد	فلم	ي�سفع	للمراأة	الفرن�سية	موقفها	يف	
باخلبز	 فر�ساي	حني	طالنب	 لق�سر	 اأكتوبر	 	5 م�سرية	
ونزعن	�سالح	احلر�س	و�سلمنه	لرجالهن	الذين	كانوا	
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كميونة	 يف	 موقفهن	 لهن	 ي�سفع	 مل	 كما	 يتبعونهن«.	
اأولئك	 »اإن	 الرجعيني:	 اأحد	 عنهن	 كتب	 فقد	 باري�س.	
دارك	 يتقم�سن	جان	 كن	 البيت،	 �سغل	 من	 الهاربات	
	ليرتددن	يف	مقارنة	اأنف�سهن	بها...	 بكل	جديَّة،	ومل	يكنَّ
وخالل	الأيام	الأخرية	�سمدن	تلك	ال�سليطات	املْولعات	

بالقتال	اأطول	مما	فعل	الرجال	خلف	املتاري�س«.	
ولعل	املفارقة	الأ�سد	و�سوحًا	واإثارة	للتقزز،	هي	فتاوى	
جهاد	النكاح،	والغت�ساب	املعلن	)مرا�سلة	اجلزيرة	-	
انظر	لحقًا(	و�سوق	الن�ساء	قطعانا	اإىل	»ثوار«	�سوريا،	
ال�سوريات	 الن�ساء	 ل�سراء	 قطعانا	 اخلاليجة	 وجميء	
ل	 بنذالة	 وم�سر	 ولبنان	 الأردن	 يف	 املخيمات	 من	
ت�ستدعي	�سوى	َفَلتات	ال�سيوف،	والفتاوى	املعلنة	ل�سيوخ	
ال�سلفية	يف	الأردن	باأن	غري	امل�سلمات	يف	�سوريا	�سبايا!	

فاأي	ا�ستقواء	هذا!	واأية	اإثارة	للقتل	املفتوح!	
اأما	وهذه	لي�ست	حالت	فردية	من�سية	يف	زاوية	ما	ومل	
يتم	التاأكد	من	ح�سولها	اأم	ل،	بل	هي	فو�سى	اغت�ساب	
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األ	 العامل	�سدها؟	 ن�سويات	 تنفجر	 فلماذا	مل	 معومل،	
وَمقود	 ومقولب	 اليوم	 ن	 مدجَّ �سيء	 كل	 اأن	 هذا	 يعني	

ل�سالح	راأ�س	املال؟	
تن�سغل	ال�سلطات	يف	الوليات	املتحدة	واأوروبا	واليابان	
فاأيهما	 ال�سوري«،	 الكيماوي	 »ال�سالح	 ي�سمى	 ما	 يف	
اأيهما	 �سوريا؟	 يف	 الكيماوي	 اأم	 النكاح	 �سالح	 اأخطر:	
اأخطر	موات	املجتمع	املدين	العاملي	اأم	بقاء	الأ�سد	يف	
�سلطة	دم�سق؟	اأين	منظمات	املجتمع	املدين	والأجنزة	
لتحتج	على	فتوى	اغت�ساب	ال�سبايا؟؟؟	ملاذا	ل	ي�سدر	

اأي	بيان	اأو	ت�سريح	اأو	ترفع	ق�سية	يف	املحاكم؟	
على	 باأنواعهن	 العامل	 يف	 الن�سويات	 �سمت	 نقراأ	 هل	
واإل	 للجن�س	وحتى	لالغت�ساب؟	 املراأة	 باأن	 اإقرار	 اأنه	
لذة	 ذلك	 وراء	 هل	 والتجاهل؟	 ال�سمت	 هذا	 فلماذا	
جن�سية	بال�سماع	والقراءة	عن	تعميم	الغت�ساب؟	هل	
نحن	اأمام	اأمرا�س	التلذذ	بالغت�ساب	واجلن�س؟	هل	
و�سلت	الب�سرية	اإىل	هذا	لينك�سف	املعنى	الزجاجي	ملا	

ت�سمى	احل�سارة.	
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�ساخت	 امراأة	 عن	 قدمي	 عربي	 �ساعر	 قول	 يح�سرين	
متعة	 تذكار	 تن�س	 مل	 لكنها	 جمالها،	 عنها	 وتخلى	

اجلن�س	فقال	فيها:
فقامت و��سرتت �ساة وتي�ساً    
   لت�ســــهد لــــّذة �ملتناكحـــينا

»بف�سل«	 هذه	 العجوز	 م�سكلة	 ُحلَّت	 فقد	 اليوم،	 اأما	
التي	 حتى	 الب�سر	 لأنواع	 مطية	 هي	 مبا	 التكنولوجيا	
تقارب	البهيمة	جن�سيًا	وهذه	يف	املركز	واملحيط	معًا،	
غياب	 اأو	 بالتخلف	 م�سروطة	 ولي�ست	 لها	 عالقة	 فال	
ال�سناعة!!!!	ُحلت	بطرائق	�ستى،	منها	اأفالم	اجلن�س	
وال�سوت	 بال�سورة	 اجلن�س	 متار�س	 ب�سر	 املك�سوف.	
تردف	 في�س-بوك	 األ	 اإن	 بل	 ل	 الثالثة.	 وبالأبعاد	
تفجاأ	 م�ساهد	 لتخريبها،	 مبا�سر	 بجماع	 �سفحاتنا	

العني.	
يعرب	 �سنوات	 ب�سع	 قبل	 ن�سر	 اللحظة،	خربًا	 ا�ستعدت	
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عن	عالقة	ال�سمال	واجلنوب	جن�سيًا	ولكن	هذه	املرة	
بغطاءات	الزوجية،	نكاح	راأ�سمايل	متفق	عليه	و�سرعي	
	فقد	داأبت	ن�ساء	اأوربيات	تقدم	بهن	 لكن	جوهره	طبقيٌّ
اأو	 تعبري	 »ح�سب	 يرتوين	جن�سيًا	 اأن	 دون	 قلياًل	 العمر	
ل�سراء	 م�سر	 اإىل	 ي�سافرن	 ف�سرن	 اخلرب«،	 �سياغة	
مدفوع	 لأنه	 بغاء	 هي	 ال�سباب.	 عمر	 يف	 ذكوٍر	 اأزواج	
تتيحها	 زواج	 بعقود	 	 مقنَّ بغاء	 لكنه	 املهر	 اأو	 الأجر	
ال�ستهالكية	 من	 حالة	 هي	 الأربع.	 الزوجات	 فر�سة	
املكتملة،	والب�ساعة	ب�سر،	ل	فرق	حني	يكون	املُ�سرَتى	

ذكرًا.
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االأر�سية الوهابية جلهاد املناكحة
ع�سر	 الثامن	 القرن	 منت�سف	 يف	 الوهابية18	 ولدت	 	«
العربية.	 اجلزيرة	 بو�سط	 يف	جند	 الدرعية	 قرية	 يف	
الوهاب	 عبد	 بن	 ا�سمها	من	حممد	 الوهابية	 واأخذت	
�سغرية	هي	 قرية	جندية	 املولود	يف	 	)1792-1703(
تزوج	ما	جمموعه	 واعظًا	متزمتا	 العوينة.	وكان	هذا	

18.	ما	يتعلق	بالوهابية	مقتطف	من	درا�سة	د.	عبد	اهلل	حممد	�سندي،	
Dr.	Abdullah Mohammad Sind٫	Britain and the Rise of 
Wahhabism and the House of Saud٫	 in Kana’an – The 
e-Bulletin٫

	ن�سرة	كنعان	الإلكرتونية	
Volume IV Issue 361٫	 16 January 2004.	 Dr.	 Abdullah 
Mohammad Sindi is a Saudi-American professor of 
International Relations.	 He did his BA and MA at 
California State University٫	Sacramento٫	and his Ph.D.	at 
the University of Southern California.	He was a professor 
at King Abdulaziz University in Jeddah٫	Saudi Arabia.	He 
also taught at different American universities and colleges 
including the University of California at Irvine٫	Cal Poly 
Pomona٫	Cerritos College٫	and Fullerton College.	He is 
the author of many articles both in Arabic and English.	
His book٫	The Arabs and the West:	The Contributions 
and the Inflictions،	is sold on Amazon.com.	
h t t p : / /w w w . a m a z o n . c o m / e x e c /o b i d o s /
ASIN/0967431603/104-9757218-5989525
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20	امراأة،	دون	اأن	يجمع	اأكرث	من	4	معًا.	وله	18	ولدا.
واأثناء	وجوده	يف	الب�سرة	وقع	ابن	عبد	الوهاب	حتت	
تاأثري	وتوجيه	جا�سو�س	�سري	بريطاين	ا�سمه	احلركي	
اإىل	 لندن	 اأر�سلتهم	 ُكرث	 جوا�سي�س	 اأحد	 وهو	 »همفر«	
اأرا�سي	الإ�سالم	لإثارة	ال�سطرابات	يف	الإمرباطورية	
اأعلن	 العثمانية	وخلق	�سراعات	بني	امل�سلمني،	وطبعا	

اإ�سالمه.
»نكاح	 الوهاب	 عبد	 لبن	 همفر	 �سهل	 وكجا�سو�س	
اخلطاب،	 بن	 عمر	 حظره	 نعلم	 كما	 الذي	 املتعة«،	
ن�سرانية	 امراأة	 الأوىل	 بريطانيتني.	 جا�سو�ستني	 مع	
ا�سمها	احلركي	»�سفية«	والتي	عا�ست	معه	يف	الب�سرة	
ويف	اأ�سفهان،	باإيران.	والثانية	يهودية	ا�سمها	احلركي	

)عائ�سة(	وقد	تزوجته	يف	اأ�سفهان	باإيران.	
اآل	�سعود	مبعنى	حتالف	 حتالف	ابن	عبد	الوهاب	مع	
ال�سلطة	ال�سيا�سية	مع	ال�سلطة	الدينية،	وحتت	تاأثريه	
كل	 �سعود	 اآل	 فاجاأ	 الربيطاين	 ال�ستعمار	 وتخطيط	
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بن	 للح�سني	 املقد�س	 القرب	 بتدمري	 الإ�سالمي	 العامل	
علي	1801،	يف	كربالء،	وقتل	4000	�سخ�س	يف	كربالء	
ونهبها	على	حمولة	4000	جمل،	كما	قتلوا	عام	1810	
وفتحوا	 الر�سول	 م�سجد	 ودمروا	 الأبرياء	 من	 الكثري	
واجلواهر	 املقد�سة	 الذخائر	 ووزعوا	 وباعوا	 �سريحه	
»ثوار	 نف�س	 قام	 الكرا�س	 هذا	 اإعداد	 اأثناء	 الثمينة.	
الوهابيني«	يف	�سوريا	يوم	2	اأيار	2013،	بهدم	�سريح	

ال�سحابي	حجر	بن	ُعدي،	واأخذ	رفاته!!!
اآل	�سعود	بالعنف	املفتوح	لفر�س	�سيطرتهم	 اآمن	 لقد	
مدعومني	من	بريطانيا	ومتكنوا	من	هزمية	خ�سمهم	
اآل	ر�سيد	القبيلة	املحلية	امل�سيطرة	على	حائل	يف	و�سط	
اجلزيرة.	ولكن	يف	عام	1891	دعم	الأتراك	اآل	ر�سيد	
حيث	غزو	الريا�س	وحطموا	قبيلة	ال�سعودية	الوهابية	
للكويت	متكن	 هروبهم	 ويف	 الكويت.	 اإىل	 التي	هربت	
الوهابي	عبد	الرحمن	وابنه	عبد	العزيز	من	احل�سول	
احتالل	 يف	 مل�ساعدتهم	 بريطاين	 ومتويل	 ت�سليح	 على	

الريا�س.
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فقد	جاء	 الوهاب	 بن	عبد	 تعاليم	حممد	 وجريًا	على	
عبد	العزيز	بعد	اأبيه	وكان	ذي	�سهية	جن�سية	مفرطة.	
فاإ�سافة	اإىل	حمظياته	الالئي	ل	عدد	لهن،	فقد	تزوج	
ي�سكل	 هذا	 ولعل	 واحدة«.	 لليلة	 بع�سهن	 امراأة،	 	300
التاأكيد	القطعي	على	اعتماد	عقود	جهاد	املناكحة	على	
اأقل	من	يوم	يتم	الطالق	بعدها	كي	ُتوؤخذ	املراأة	لرجل	

/رجال	اآخرين.
قد	طغت	يف	 الوهاب	 عبد	 بن	 تعاليم	 فاإن	 واحلقيقة،	
ال�سيا�سية،	 امل�ستويات:	 على	 الآن	 وحتى	 ال�سعودية	
عن،	 بعيدًا	 الغربي	 بال�ستعمار	 التام	 الرتباط	 اأي	
حيث	 املذهب	 وم�ستوى	 العربية،	 للقومية	 ومعاداة	 بل	
اعتمد	اآل	�سعود	الوهابية	والتي	و�سلت	اإىل	الإفتاء	يف	
علوم	الطبيعة،	حيث	اأفتى	مفتي	ال�سعودية	ال�سابق	عبد	
العزيز	بن	باز	عام	1969	باأن	الأر�س	ثابتة	وال�سم�س	

تدور	حولها!!!
وميكن	رد	�سلفية	ابن	عبد	الوهاب	هذه	اإىل	م�سدرين	
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بال�ستعمار	 املرتبط	 ال�سيا�سي	 امل�سدر	 اإذن،	
ابن	 فكر	 على	 املرتكز	 املذهبي	 وامل�سدر	 الربيطاين،	
تيمية	الذي	يعترب	اأف�سل	النماذج	املعربة	عن	التهمي�س	
�سلفيي	 يف	 قويًا	 تاأثريًا	 ترك	 وقد	 للن�ساء،	 ال�سلفي	
الع�سر،	وكانت	له	اأفكاره	حول	�ستى	الق�سايا	املرتبطة	
وغريها	 واملهر	 وال�سالة	 واحلي�س	 كالنفقة	 باملراأة	
ع�سر	 الرابع	 القرن	 فقيه	 وكان	 الأخرى.	 امل�سائل	 من	
امليالدي	قلقًا	لزدياد	نفوذ	الن�ساء	يف	ع�سره،	لدرجة	
ر	�سوؤون	البالد.	 كتب	معها	اأن	الذي	يِطيع	الن�ساء	يدمرِّ
بن	 حممد	 ال�سيخ	 اأورده	 الذي	 للحديث	 �سرحه	 ويف	
»التوحيد«،	 كتابه	 -	1791(	يف	 الوهاب	)1703	 عبد	
النا�س	 بع�س	 عند	 »ا�ستهر	 عثيمني	 ابن	 ال�سيخ	 يقول	
اإطالق	ال�سيدة	على	املراأة،	فيقولون	مثاًل،	هذا	خا�س	
بالرجال	وهذا	خا�س	بال�سيدات،	وهذا	قلب	للحقائق،	
»الن�ساء	عوان	 الر�سول	 الرجال	وقال	 ال�سادة	هم	 لأن	
عندكم«،	اأي	مبنزلة	الأ�سري،	وقال	يف	الرجال:	»راٍع	يف	
اأهله	وم�سوؤول	عن	رعيته«	فال�سواب	اأن	ُيقال	للواحدة	
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امراأة	وللجماعة	منهن	الن�ساء،	فالرجال	هم	ال�سادة	
الن�ساء	 وو�سف	 الأ�سريات،	 مبنزلة	 هّن	 اإمنا	 والن�ساء	

باأنهن	�سيدات	اإمنا	هو	قلب	للحقائق«.

اإ�سقاط	خطري	 �سادة	هو	 باأنهم	 للرجال	 الو�سف	 هذا	
خا�سع	 جمتمع	 لرجال	 النف�سية	 اله�سا�سة	 يك�سف	
اأمام	 جمال	 ل	 وبالتايل	 م�ستوى،	 كل	 يف	 لال�ستعمار	
امل�ستعِمر،	 �سيده	 وجود	 يتنا�سى	 اأن	 �سوى	 الرجل	
ك�سعيف	 فهو	 املراأة.	 على	 د	 يت�سوَّ واأن	 ين�ساه،	 ل	 اأي	
ومتهافت	ومهزوم،	بحاجة	لدور	�سيطرة	ما	لأنه	يعاين	
ودونيته	 هزميته	 تعوي�س	 عقدة	 بالنف�س	 الثقة	 عقدة	
املراأة	 يقمع	 لذا	 يراها	يف	كل	حلظة	من	حياته.	 التي	
وبالطبع	البنة	والأولد	وحتى	الأم	ومن	ثم	ينطلق	اإىل	
كل	ن�ساء	املجتمع.	رمبا	اإطالق	و�سف	بطريركية	على	
حالة	 هذا	 فاجعة.	 على	 تغطية	 هو	 كهذا	 تفكري	 منط	
دور	 ولنالحظ	 اإن�سان.	 �سكل	 يف	 )حيوان	 حيو/ن�سية	
انتقال	جمتمع	ما	اإىل	درجة	من	الت�سنيع	وتاأثري	ذلك	
يف	تغيري	ثقافة	الطبقات	الجتماعية	وخا�سة	الطبقة	
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تقلي�س	 اإىل	 هذا	 دورها	 يقود	 منتجة	 كطبقة	 العاملة	
وبالتايل	 البطريركي،	 وانقيادها	 وتبهيتها	 روابطها	
التطور	يكون	و�سع	 	ت�سكيلة	من	هذا	امل�ستوى	من	 فاإنَّ
م�سنعة.	 غري	 ت�سكيلة	 من	 حاًل	 اأف�سل	 فيها	 املراأة	
بكلمة	اأخرى،	فاإن	العمل	املاأجور،	وهو	ا�ستغالل	ل	�سك	
واغرتاب	وا�ستالب،	ولكن	و�سع	املراأة	وبالطبع	الرجل	
ال�سناعية،	 غري	 املجتمعات	 من	 اأف�سل	 فيه	 العامل	
وهنا	 البطريركية.	 الروابط	 تقلي�س	 عرب	 وخا�سة	
مالية	 �سيولة	 فيها	 جمتمعات	 بني	 التفريق	 يجدر	
ل	 اخلليج،	 ففي	 �سناعية.	 وبني	جمتمعات	 كاخلليج،	
يقود	الريع	النفطي	اإىل	تفكيك	الروابط	البطريركية،	
بل	يحول	املجتمع	بعموميته	اإىل	توابع	لل�سلطة	احلاكمة	

التي	متثل	رب	اأ�سرة	وا�سعة،	وا�سعة	جدا!

وارتكازًا	على	حالة	الأ�سر	هذه	ميكن	لل�سلفيني	اقتحام	
املراأة	يف	كل	�سعيد.	فهي	احلالة	التي	جتيز	للذكر	كل	
الأذهان	 اإىل	 يعيد	 املراأة	 من	 املوقف	 هذا	 رغب.	 ما	
يجري	 كان	 العتيقة	 املجتمعات	 ففي	 العبودية.	 تاريخ	
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ال�سيد	 	 لأنَّ عبدًا،	 �سار	 بالأ�سر	 الذي	 الأ�سري،	 قتل	
الأ�سري	 يقدم	 اأن	 دون	 اإطعامه	 يف	 يرغب	 ل	 املنت�سر	
�سغاًل.	ولكن	تطور	اأمناط	الإنتاج،	وهنا	الزراعة	ب�سكل	
خا�س،	�سار	بالإمكان	ت�سغيل	العبيد	يف	الأر�س	اأو	اأي	
عمل	اآخر،	ومن	ثم	الحتفاظ	بهم	لأنهم	ُينتجون	اأكرث	

مما	ي�ستهلكون.

قيا�سًا	على	هذا	يكون	حال	املراأة	كاأ�سرية	مبفهوم	ابن	
اجلماع	 يف	 لها	 احلاجة	 ه	 مردُّ بها	 فالحتفاظ	 تيمية.	
التقليدية	 املجتمعات	 اأن	 الطريف	 ومن	 والإجناب.	
ومن	 تيمية	 ابن	 فتاوى	 من	 ت�ستفيد	 اليوم،	 العربية	
وبالطبع	 والإجناب	 للجن�س	 فاملراأة	 ال�سوق.	 �سرورات	
الزراعي	وحتى	يف	 للعمل	 املنزيل،	وهي	كذلك	 للعمل	
لأن	 ذلك	 حقوق.	 دون	 ولكن	 ماأجور،	 كعامل	 املعامل	
الت�سكيلة	الجتماعية	القت�سادية	غري	مر�سملة	ب�سكل	
بينما	 بطريركي،	 م�ستوى	 الإنتاج	يف	 يتم	 كبري،	حيث	

التبادل	عرب	عالقات	ال�سوق	الراأ�سمايل.	
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خطابهم	 يف	 العربي«	 »الربيع	 �سلفيو	 جتاوز	 لقد	
ال�سلفيني	الأول،	ومل	يكتفوا	مبمار�سة	العزل	الجتماعي	
فتاوى	 اإ�سدار	 اأمعنوا	يف	 بل	 الن�ساء،	 وال�سيا�سي	بحق	
ال�سلفي	 الداعية	 اإ�سالم،	 اأبو	 هوؤلء	 بني	 من	 غريبة.	
التحرير«	 الذي	برر	الغت�ساب	يف	»ميدان	 امل�سري،	
اإ�سحاق	 اأبو	 ال�سلفي	 ال�سيخ	 �سّبه	 وقد	 ال�سفور،	 بحجة	
احلويني	وجه	املراأة	بفرجها،	يف	اإ�سارة	منه	اإىل	وجوب	
	بع�س	م�سايخ	ال�سلفية	 ارتداء	الن�ساء	للنقاب،	حتى	اإنَّ
اعترب	�سوت	املراأة	عورة،	ما	يعني	اأن	الن�ساء	بالن�سبة	
على	 تنطوي	 جن�سية	 كائنات	 عن	 عبارة	 لل�سلفيني	

تهديد	دائم.

الذي	 التاريخ	 وهكذا،	كتبت	ريتا	فرج،	ي�سطب	هوؤلء	
على	 حا�سرات	 كن	 امل�سلمات	 الن�ساء	 »اإن	 اإلينا	 حمل	
كاملة.	 عزلة	 يع�سن	يف	 ومل	 الإ�سالمي،	 التاريخ	 مدار	
ولو	عدنا	اإىل	ذاك	التاريخ	امل�سكوت	عنه	يف	الرتاجم	
ا�سطلعن	 التي	 الأدوار	 اأهمية	 لكت�سفنا	 الإ�سالمية،	
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املعرفة	 اأبواب	 �سمنها	 ومن	 خمتلفة	 ميادين	 يف	 بها	
الفقيهة	 ال�سمرقندية	 فاطمة	 اأن	 ومعلوم	 الدينية.	
ع�سر	 الثاين	 القرن	 يف	 حلب	 يف	 عا�ست	 التي	 امل�سلمة	
امليالدي،	در�ست	املذهب	احلنفي	على	اأبيها،	وحفظت	
يف	ذاكرتها	ما	جمعه	من	اأحاديث،	و�سدر	عنهما	معًا	
ميكننا	 التاريخ	 يف	 اأكرث	 دخلنا	 واإذا	 �سرعية.	 فتاوى	
الن�ساء	 فبع�س	 كثرية،	 ن�سائية	 اإ�ساءات	 عن	 الك�سف	
امليالدي،	 ع�سر	 ال�ساد�س	 القرن	 يف	 ع�سن	 الالتي	
واإحداهن	 الإ�سالمية،	 ال�سريعة	 يف	 معرفة	 لهن	 كان	
الدم�سقية	 املت�سوفة	 اأن	 كما	 مفتية،	 رتبة	 اإىل	 و�سلت	
العام	 يو�سف	)توفيت	 بنت	 الباعونية	 ال�سيخة	عائ�سة	
1516(	اأُح�سرت	اإىل	القاهرة	حيث	�ُسمح	لها	باإ�سدار	
حيي	 بنت	 هجيمة	 اأن	 كما	 وبالتدري�س.	 فقهية	 اآراء	
من	 باأنها	 و�سفت	 م(	 	701 عام	 )املتوفاة	 الأو�سابية	
اأهم	الفقيهات	يف	دم�سق،	وقيل	اإنها	عّلمت	العديد	من	
الرجال،	ومتتعت	بثقة	اخلليفة	عبد	امللك	بن	مروان،	
معًا	 يجل�سان	 كانا	 حيث	 بانتظام	 تقابله	 اأن	 واعتادت	
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درجة	 الفقيهات	 بع�س	 بلغت	 وقد	 دم�سق.	 م�سجد	 يف	
الأ�ستاذية	 اإىل	 يرمز	 �سريف	 لقب	 وهو	 الفقهاء«	 »�ست	

يف	الفقه«.	

م�ساهد من واقع جهاد املناكحة

ال�سيدة	 الن�سرة	 جبهة	 من	 »جهادي«	 اأمري	 اغت�سب	
غادة	 حلب.	 مدينة	 2013	يف	 ني�سان	 يف	 عوي�س	 غادة	
ممار�سة	 بداأت	 1977/11/6م	 يف	 املولودة	 عوي�س	
مهنتها	يف	2006م	على	قناة	اجلزيرة	والتي	تعتربها	

غادة	الوطن	الثاين	لها	بعد	الوطن	الأم	»لبنان«،

وكتبت	عنها	�سبكة	اأخبار	م�سر/القاهرة،»باأن	مذيعة	
قبل	 من	 لغت�ساب	 تعر�ست	 القطرية	 اجلزيرة	 قناة	
ال�سورية	 الن�سرة	 جبهة	 جماعة	 اإىل	 ينتمي	 اأمري	
املواجهات	 لتغطية	 حلب	 يف	 وجودها	 اأثناء	 املعار�سة	
املعار�سة	 الأ�سد	وميلي�سيات	 ب�سار	 اجلارية	بني	قوات	
القطرية.	 القناة	 من	 قريبة	 اإعالمية	 م�سادر	 وفق	
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وا�ستدرج	اأمري	من	التنظيم	الإ�سالمي	املت�سدد	املذيعة	
لها	 املرافق	 التقني	 الطاقم	 برفقة	 اللبنانية	احل�سناء	
اإىل	مكتبه	بهدف	اإجراء	مقابلة	�سحافية	معه،	وحني	
التقني	 الطاقم	 ميلي�سياته	 اعرت�ست	 بالدخول	 همت	
اإليه،حيث	 وحدها	 بالدخول	 للمذيعة	 �سمح	 حيث	
املقابلة.	 لإجراء	 ال�سباح	 يف	 العودة	 منهم	 طلب	
امليلي�سيات	 جلاأت	 والطاقم	 املذيعة	 ا�ستغراب	 واأمام	
املذيعة. اغت�ساب	 يتم	 اأن	 قبل	 القوة،	 ا�ستخدام	 	اإىل	
العوي�س	قررت	بعد	 املذيعة	غادة	 اإن	 املعلومات	 وتقول	
توجهت	 �سوريا،حيث	 من	 ب�سرعة	 اخلروج	 احلادث	
ومنها	 الرتكية	 ال�سورية	 احلدود	 نحو	 الأمور	 اأول	 يف	
غادة	 �سكت	 وقد	 مرتدية.	 نف�سية	 حالة	 يف	 قطر	 اإىل	
كبار	يف	 قياديني	 اإىل	 اغت�سبها	 الذي	 الأمري	 العوي�س	
فعلته	 عن	 مبعاقبته	 مطالبة	 ال�سورية	 الن�سرة	 جبهة	
اأمرت	 الن�سرة	 جبهة	 فاإن	 امل�سدر	 وح�سب	 ال�سنيعة.	
اأنه	 ال�سرعة،غري	 الفاعل	واعتقاله	على	وجه	 مبعاقبة	
برفقة	 البحث	جاريا	عنه	 زال	 ول	 الأنظار	 توارى	عن	
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اأحد	 بع�س	مقاتلي	جمموعته	يف	منطقة	هنانو	و�سط	
على	 تعليق	 اأي	 الآن	 حتى	 ي�سدر	 ومل	 حلب.	 اأحياء	
بع�س	 اجلزيرة،بينما	حتدثت	 قناة	 قبل	 من	 احلادث	
وزارة	 ما	جرى	يف	 �سديد	جراء	 الأو�ساط	عن	غ�سب	

اخلارجية	القطرية.

وا�ستهرت	غادة	العوي�س	التي	اأر�سلتها	القناة	الإخبارية	
القطرية	لتغطية	احلرب	الدائرة	بني	النظام	واملعار�سة	
والربامج	 الأخبار	 ن�سرات	 كل	 بتقدمي	 �سوريا	 يف	
اأي�سا	 ا�ستهرت	 وقد	 اجلزيرة،	 قناة	 على	 ال�سيا�سية	
مب�ساركتها	يف	عدد	من	التغطيات	اخلا�سة	للجزيرة.

غادة	 اللبنانية	 الأخبار	 ومقدمة	 الإعالمية	 وحتولت	
عوي�س	يف	قناة	»اجلزيرة	الإخبارية«	مرا�سلة	ميدانية،	
متجولًة	يف	املحافظات	ال�سورية،	را�سدًة	الأو�ساع	من	
ال�سوري	 النظام	 ا�ستفزت	 خطوة	 يف	 احلدث،	 قلب	
اأن	 العربي	 امل�ساهد	 اعتاد	 وموؤيديه	على	مدى	عامني	
ي�ساهد	عوي�س	يف	ال�ستديو	مقدمًة	لالأخبار،	وحماورة	
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لل�سيا�سيني.	ول	تخفي	عوي�س	دعمها	للثوار	يف	�سورية،	
وتـــوؤكد	يـــوميًا	عرب	�سفحتها	على	»فاي�سبوك«	ذلك	عرب	
من�سورات	وتعليقات	لذعة	�سد	النظام	وممار�ساته.

http://www.dampress.net/?page=show_

det&category_id=21&id=27268&lang=ar

ال�سعبي	 الرتاث	 يف	 يقال	
الفل�سطيني	باأن	اأخطر	واأفظع	
النهار	 اغت�ساب	هو	يف	و�سح	
يف	 امراأة	 رجل	 يغت�سب	 حني	
يف	 اأي	 تعمل،	 وهي	 احلقول	
حى	النهار	حيث	ت�ستغيث	اأو	 �سُ

»تنده-تنادي«		لذا	اأ�سموها	نداهة	ال�سحى.	وبالطبع	
كل	الزراعة	والأر�س	والرتاث	هذا	�ساع	مع	اغت�ساب	
ذلك	 كر�ست	 التي	 باأو�سلو	 الإتيان	 ثم	 ومن	 فل�سطني	
اأو�سلو!!!	 على	 فل�سطيني	 �سراع	 اإىل	 اأخريا	 والو�سول	
الوطن	 اغت�ساب	 الغت�سابني:	 من	 اأفظع	 هذا	 األي�س	
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واغت�ساب	املراأة!!!	ول	�سك	اأن	لهذا	عالقة	لي�س	فقط	
امراأة	 اغت�ساب	 لأنه	 كذلك	 بل	 الغت�ساب،	 بجرمية	
عاملة	يف	احلقل.	فنحن	نتحدث	عن	جمتمع	زراعي،	
بخطورة	 وبالتايل	 الإنتاج،	 بنمط	 متعلق	 الأمر	 	 اأنَّ اأي	
عن	 الن�ساء	 توقف	 اإىل	 يقود	 قد	 الذي	 الغت�ساب	
الزراعي،	 املجتمع	 ي�سرب	 وهذا	 احلقول،	 يف	 العمل	
الريفي	 املجتمع	 يوقع	 لذا،	 الإنتاجية.	 العملية	 يك�سر	
حى	 	عقوبة	اغت�ساب	على	من	يقوم	بذلك	يف	�سُ اأ�سدَّ
التي	 اجلزيرة	 موظفة	 على	 هذا	 ينطبق	 هل	 النهار.	
اغت�سبها	اأحد	قادة	جبهة	الن�سرة!	اإىل	حد	ما	نعم،	
اأنه	مل	يكن	بو�سعها	 فهو	اغت�ساب	مك�سوف،	ول	�سك	
حتى	ال�ستغاثة!	ول	يدري	املرء	هل	�ستعود	هذه	ال�سيدة	

اإىل	وعيها	اأم	ل؟

هذه	 تالحظ	 اأمل	 هو:	 الأ�سا�س	 ال�سوؤال	 رمبا	 ولكن،	
اأمل	 كاذب؟	 اإعالم	 دور	 تلعب	 اجلزيرة	 اأن	 ال�سيدة	
لدمقرطة	 املوؤهل	 الطرف	 لي�ست	 قطر	 اأن	 تالحظ	



  102  

يقومون	 ومن	 املوؤ�س�سة	 هذه	 باأن	 ت�سك	 اأمل	 �سوريا؟	
عليها،	هم	حالة	اغت�ساب؟	اأمل	يغت�سب	الأمري	موقع	
اأبيه؟؟؟	اإذا	كانت	تقبل	بكل	هذا	من	اأجل	املال،	فهذا	
يعني	اأنها	ل	ت�ستحق	الحرتام،	ولكن	من	حقها	علينا	

رف�س	اأن	ُتغت�سب،	ل	�سك.	

اغت�سبها(	 )اأ.�س-الذي	 اأن	 معرفة	 كيف	ميكن	 لذا،	
اأنها	 يعلم	 التي	 القناة	 مع	هذه	 دورها	 تو�سل	لحتقار	
فاأباح	 والوقائع،	 واملعلومات	 احلقائق	 كل	 اغت�سبت	
ل	 كيف	 اغت�سابها؟	 ثم	 ومن	 احرتامها	 عدم	 لنف�سه	
اأمل	مينعها	 متوح�سة؟	 ع�سابات	 هوؤلء	 اأن	 تعلم	 وهي	
اغت�سابا	 اأي	 �سوريا،	 اإىل	 ت�سلاًل	 الذهاب	 من	 هذا	

حلدود	دولة	من	اأقدم	دول	العامل؟؟؟

اأمل	ت�سمع	هي	نف�سها	بجهاد	النكاح؟	مما	ي�سمح	للقاتل	
لنف�سه	بارتكاب	ذلك؟	وخا�سة	اإذا	مل	تكن	م�سلمة	فهي	
هنا	 انقر	 اأردين،	 �سلفي	 اأفتى	 كما	 ال�سبايا	 من	 براأيه	

و�ساهد	فتوى	ال�سيخ	ال�سلفي	الأردين	على	يوتوب
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http://www.youtube.com/watch?v=FI9LOh5pUpw 

باأنه اعتقد	 رمبا	 قدميها؟	 على	 تاأتيه	 حني	 	فكيف	
النوازع تنفلت	 حني	 حقه؟	 مار�س	 بل	 يغت�سب	 	مل	
اأمل هذا؟	 كل	 هوؤلء	 على	 كثري	 هو	 فهل	 	والظروف،	
	تالحظ	هذه	ال�سيدة	اأنها	دخلت	اإىل	�سوريا	عرب	تركيا
	كدولة	عدوة؟	فاإذا	كانت	تنتهك	حدود	وطنها	�سوريا
	)لأن	لبنان	جزء	من	�سوريا(	فما	الذي	مينع	متوح�سًا
ل وهي	 القر�ساوي،	 يطالب	 حينما	 اغت�سابها؟	 	من	
اأْن	تغت�سب اأي	 اأمريكا	�سوريا،	 	�سك	تعرفه	باأن	حتتل	
	�سوريا،	فكيف	ل	تتوقع	هي	اأن	اأدوات	متوح�سة	كالذي
	اغت�سبها	ميكن	اأن	ل	يفعل	ما	فعل؟	من	املذنب،	الوح�س
	اأم	الذي	افرت�س	اأنه	اإن�ساٌن،	اأو	رمبا	غامر	كما	غامرت
	هي	بج�سدها	كي	تنال	اأُعطية	من	ريع	النفط.	وما	اأكرث
ال�سيا�سي اللواط	 مت	 اأو	 اغُت�سبوا	 اإما	 الذين	 	الرجال	
مل منهم	 وكثري	 وكذبوا	 فكتبوا	 املال	 اأجل	 من	 	بهم	

	ي�سكت	بعد؛	لأن	ما	تورط	فيه	يف�سحه	اأكرث.
�سجب	 عند	 نتوقف	 اأن	 مبكان	 ال�سحة	 من	 لي�س	



  104  

�سياقه	 يف	 و�سعه	 علينا	 يجب	 بل	 الغت�ساب،	
جمرد	 اإن	 الجتماعي،الديني/الفردي/املايل...الخ.	
احلنق	 يثري	 اأمر	 هو	 اجلزيرة	 غابة	 مع	 امراأة	 عمل	
الأداء	 واإتقان	 اجلميل	 ال�سكل	 لي�س	 للت�ساوؤل:	 ويدفع	
موؤ�سرات	 لي�ست	 الأجنبية،	 اللغات	 ومعرفة	 الإعالمي	
الحرتام!	 ت�ستحق	 اأنا�ٌس	 ال�سيدة	 هذه	 اأمثال	 اأن	 على	
	كثريين/ات	من	مفاو�سي	 وال�سيء	بال�سيء	ُيذكر،	فاإنَّ
الإجنليزية	 يرطنون	 لأنهم	 �سيتهم/ن	 ارتفع	 اأو�سلو	

جيدًا	!!!	
هناك	اأ�سئلة	عديدة	رمبا	تخطر	لالإن�سان،	هل	توقعت	
وهل	 باحلرا�س،	 ا�ستجارت	 هل	 الغت�ساب،	 ال�سيدة	
�سرخت،	وماذا	قالوا	وماذا	قال	لها.	هل	هددته	بحاكم	
قطر،	اأو	برئي�س	وزراء	تركيا	اأم	بخادم	احلرمني؟	ماذا	
ا�ستحلفته	 قال	لها	عن	هوؤلء؟	هل	هددته	باهلل؟	هل	
ليخرجه	 �سوقي	 اأحمد	 يحتاج	 امل�سهد	 لعل	 بـ»الثورة«؟	
يف	م�سرحية	ماأ�ساة	�سعرية.	كان	كلما	متا�سك	جن�سيًا	
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كرر	الغت�ساب،	مل	يردعه	ت�سرعها	ول	�سراخها	ول	
على	 دار	 ما	 اأن	 	 �سكَّ ل	 الف�سيحة.	 مرارة	 ول	 اأنينها	
مدار	ليلة	الغت�ساب،	اإن	كانت	ليلة	واحدة	هو	�سحب	
ال�سحية	للمخدع	واأكل	حلمها	و�سفعها	وطردها	جانبًا	
ُيقال	 الفجر.	 اآذان	 الكرة	حتى	حان	 ويعيد	 يرتاح	 كي	
»الثورة«	 عن	 الكذب	 هذا	 كل	 ولكن	 هرب؟	 اأنه	 طبعا	
لن	ي�سيق	بكذبة	اأنه	خاف	املحا�سبة	وهرب.	ل	معنى	
لهذا.	فهل	يراها	حاكم	قطر،	وملك	الريا�س	وخليفة	
امل�سلمني	يف	الآ�ستانة	ومعاذ	اخلطيب	و�سادق	العظم	

وفواز	طرابل�سي	اأكرث	من	�سبية!	

واغت�ساب الذكور:

اأن	 اإىل	 ن�سري	 اأن	 البحث	 عن	 خارجًا	 يكون	 ل	 قد	
بالثورة،	 يحلمون	 الذين	 املركز	 بلدان	 من	 الكثريين	
مناخات	 اأحيانا	 تتوفر	 حيث	 املحيط	 اإىل	 يذهبون	
ليمار�سوا	فيها	رغبتهم	التي	مل	جتد	لها	بيئة	منا�سبة	
ثورية	 مدى	 عن	 النظر	 بغ�س	 وهذا	 نف�سه،	 املركز	 يف	
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قوى	املكان	الذي	يذهبون	اإليه،	فامل�ساألة	هي	تعبري	عن	
روح	التحرر	الباحثة	عن	احلرية،	يف	مطلق	مكان.

انقادوا	 الذين	 الأوروبيني	 املثليني	 على	 ينطبق	 وهذا	 	
يف	 �سخت	 التي	 الغربي	 الربجوازي	 الإعالم	 لو�سائل	
املجتمعات	الغربية	باأن	هناك	ثورة	حقيقية	دميقراطية	
اأّنهم	عجزوا	عن	 هوؤلء	 ماأ�ساة	 تكون	 وقد	 �سوريا.	 يف	
التقاط	حلظة	التناق�س	يف	هذا	الإعالم	الربجوازي،	
وهي:	اأنه	طاملا	املناخ	ال�سيا�سي	والجتماعي	والثقايف	
وطاملا	 للثورة،	 املركز	جماٍف	 بلدان	 يف	 والقت�سادي	
املال،	 راأ�س	 لدى	 اأ�سا�سية	 اأداة	 هو	 هناك	 الإعالم	 اأن	
املال	 راأ�س	 مع	 فوقية	 كبنية	 الإعالم	 يندمج	 وبالتايل	
كبنية	حتتية	يف	ت�سكيلة	اجتماعية	اقت�سادية	جمافية	

للثورة،	فكيف	�سدقوه	عن	�سوريا؟

ومنهم	 املثليني	 تنا�سر	 فرن�سية	 ملجلة	 التايل	 الرابط	
الذين	اغُت�سبوا	من	»ثوار«	�سوريا	الإ�سالميني.

http://www.lesinrocks.com/2013/04/15/
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actualite/etre-homo-en-syrie-sous-les-
bombes-une-double-peine-11381294/
Etre homo en Syrie sous les bombes:	 une 
double peine

لهموم	 تعر�س	 فرن�سية	 جملة	 اخلرب:	 ن�س	 يقول	
�سوريا	 يف	 النظام	 تغيري	 يريدون	 لوطيني	 معار�سني	
	 واأنَّ مرارا	 لالغت�ساب	 تعر�س	 اأحدهم	 	 اأنَّ وتوؤكد	
ودفع	 القراآن	 قراءة	 عليهم	 فر�ست	 م�سلحة	 جمموعة	

	اآخرين	تعر�سوا	للتحر�س	اجلن�سي اجلزية،	واأنَّ

عن	 بالدفاع	 متخ�س�سة	 فرن�سية	 جملة	 »...عر�ست	
املثليني	اجلن�سيني	ال�سوريني	لأو�ساعهم	خالل	احلرب	
اأنهم	 اعتقدوا	 حيث	 ال�سعوبة	 �سديدة	 اإّنها	 وقالت	
بالعرتاف	 ياأملوا	 اأْن	 ميكن	 للمعار�سة	 بان�سمامهم	
	 اأنَّ غري	 خا�سة	 حقوق	 لديها	 جن�سية	 كطائفة	 بهم	
لالعتقال	من	طرف	جمموعة	 منهم	 تعر�س	خم�سني	
تعليمهم	 وفر�س	 احلر	 اجلي�س	 من	 مقربة	 م�سلحة	
جعلهم	 ذلك	 كل	 اجلزية	 دفع	 على	 وحملهم	 القراآن	
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ي�سابون	بالإحباط	لكنهم	رغم	ذلك	ما	برحوا	ياأملون	
جلهة	 املعار�سة	 به	 تاأتي	 اأْن	 ميكن	 الذي	 بالتغيري	
لديهم	 �سيء	 ل	 اأْن	 حني	 يف	 باأو�ساعهم	 النظر	 اإعادة	
الذي	روى	 اأحمد	 �سهادة	 ال�سلطة	بح�سب	 ياأملونه	من	
رجال	 ثالثة	 قبل	 من	 لالغت�ساب	 تعر�س	 اأّنه	 اأي�سًا	
تباعا	 واغت�سبوه	 لوطي	 اأّنه	 توقيف	لحظوا	 يف	مركز	
واأنه	كان	يرجوهم	كي	يتوقفوا	عن	اغت�سابه	اإل	اأنهم	
له	 ت�سبب	 الغت�ساب	 هذا	 واأّن	 لرجائه	 ي�ستجيبوا	 مل	
حاجز	 قائد	 	 اأنَّ اآخر	 وقال	 نف�سية	 وم�سكلة	 مباأ�ساة	
	 اأنَّ �سعر	 بعدما	 جن�سيا	 به	 يتحر�س	 اأخذ	 ع�سكري	
التحر�س	مل	 	 اأنَّ الن�ساء	غري	 �سلوك	 �سلوكه	قريب	من	
ي�سل	اإىل	حد	الغت�ساب.	وعر�ست	املجلة	الفرن�سية	
اأيامًا	 نف�سها	للوطي	معار�س	ا�سطر	للبقاء	يف	منزله	
الغت�ساب …	هذه	 من	 خوفًا	 يخرج	 اأْن	 دون	 عدة	
ونعر�سها	 كاملة	 �سفحة	 يف	 املجلة	 تعر�س	 التفا�سيل	

هنا	دون	تعليق.
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هوؤلء	 اأن	 ومنه	 ُيقال.	 الكثري	مما	 اخلرب	 هذا	 يحمل	
يعني	 مما	 جن�سية،	 كطائفة	 بهم	 ُيعرتف	 باأن	 اأملوا	
ول�ست	هنا	ب�سدد	 �سوريون	ورمبا	عرب	كذلك.	 اأنهم	
املحرتمة	 اللبنانية	 املجالت	 اإحدى	 اأن	 اإىل	 الإ�سارة	
النفط	 »ثورة	 مع	 كذلك	 وهي	 للمثليني	 اأدبيات	 تن�سر	
�سحايا	 هوؤلء	 يكون	 قد	 وعليه،	 �سوريا.	 يف	 والناتو«	
تورط	هوؤلء	يف	 املجلة	وغريها.	ورمبا	 �سجعتهم	هذه	
حينما	 »الثورة«	 هذه	 يف	 معتقدهم	 حرية	 عن	 البحث	
جابر- )�سالح	 الرتوت�سكيني	 من	 كثريا	 اأن	 راأوا	
بياناتهم	 معظم	 يف	 وهوؤلء	 مثال(	 اأ�سقر	 األبري	 هو	
وبراجمهم	احلزبية	ُيعطون	م�ساحة	خا�سة	للدفاع	عن	
اللزبيان	واملثليني...الخ	على	طريقة	الكثري	من	الي�سار	
يف	بلدان	املركز.	والالفت	اأن	هوؤلء	مل	ينت�سروا	حتى	
لحقا«	 »الثوار-انظر	 من	 اغت�سبوا	 الذين	 ِللُّوطيني	
لي�ست	 اأنها	 �سك	 ول	 اجلزيرة	 مرا�سلة	 لغت�ساب	 ول	
حالة	فردية،	بل،	اأ�سدورا	بيانا	مل	يت�سمن	�سوى	نه�س	

النظام	ال�سوري
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http://pulsemedia.org/2013/04/29/solidarity-
with-syria/

كما	ل	�سك	اأنهم	حتم�سوا	لهذه	»الثورة«	حينما	�سمعوا	
ال�سوري	 الئتالف	 رئي�س	 هو	 ال�سيوعي	 �سربا	 جورج	
ناهيك	عن	هجمة	 هذا	 تركيا.	 املتمركز	يف	 املعار�س	
طرابل�سي،	 فواز	 اأمثال	 العتاق	 املارك�سيني	 من	 كثري	
و�سادق	جالل	العظم،	وغريهما،	هجمتهم	على	�سوريا	
واإطرائهم	لـ»الثورة«.	ورمبا	امل�ساألة	اأبعد،	فالكثري	من	
املعار�سة	امل�سرية،	و�سيوعيون	عرب	كثريون	هم	اأي�سًا	
من	امل�سفقني	للمذبحة	يف	�سوريا	طمعًا	يف	ك�سب	بائ�س	
	حتليالتهم	�سحيحة	�سد	النظام«!	 هو:	»اأن	ُيثبتوا	اأنَّ
ومن	جهة	اأخرى،	ل	�سك	اأن	هوؤلء	املثليني،	قد	اأُخذوا	
يقارب	 ما	 قمي�سه	حتى	 اأزرار	 )فتح	 الوثابة	 بال�سور	
خ�سيتيه(،	ملُلهم	»ثوار	الناتو«	يف	ليبيا	برنارد	هرني	
ر	عن	اأ�سول	 ليفي،	واملعروف	ك�سهيوين	يهودي	متحورِّ
كتاب	 موؤلف	 جامي�سون	 فريديرك	 واأخريا	 ماوية،	
ب�سوريا	 ي�سمع	 مل	 رمبا	 الذي	 املتاأخرة،	 الراأ�سمالية	
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يختلط	 ال�ست�سراقي	حني	 العقل	 ولكن	 قط،	 قبل	 من	
اإىل	 ال�ست�سراقي	 التعايل	 من	 ينتقل	 بال�سهيونية	
الأمر،	 نهاية	 اأنه	يف	 على	 الأوروبي.	 املركزاين	 العمى	
للقول	 اأقرب	 فهو	 ما،	 واقع	 قراءة	 املرء	 ُيخطئ	 حني	

املاأثور:	»على	نف�سها	جنت	براق�س«.

املعومل،	 ونطاقها	 املوؤامرة،	 طبيعة	 يعرف	 ومن	
التخطيط	 حيث	 من	 عاملية	 ك�سركة	 فيها	 وامل�ساهمني	
ت�سارب	 ي�ستغرب	 ل	 والتدريب،	 والت�سليح	 والتمويل	
اأ�سكال	معاملة	»الثوار«	لأي	اإن�سان	فما	بالك	حني	يكون	
رمبا	 هوؤلء	 فبع�س	 و�سلفّيني.	 واإخوانًا	 وهابّيني	 هوؤلء	
املثليني	دون	نقا�س.	والبع�س،	ول	�سيما	وهابيي	 يقتل	
اخلليج،	ل	�سك	يبيحون	التمتع	بال�سبية	والغلمان	جريا	
على	عادة	زفاف	الغلمان	للم�سايخ	والأمراء.	منذ	عقود	
اأذكر	 جودت	 �سالح	 امل�سري	 لل�ساعر	 ق�سيدة	 قراأت	
	اإىل	الرجال	وُيزهُق«	 ًا	ُيزفُّ عُجز	بيٍت	منها	يقول:»ب�سَّ
ذكور	 لكن	 وكثريه(.	 اللحم	 طري	 الأبي�س	 )الب�س	
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هوؤلء،	 من	 الزواج	 ينتظرون	 ل	 »الثورة«	 يف	 الوهابية	
بل	يعاملونهم	كدونيني	ل	كثوار.	لذا،	عوملوا	كما	ورد	
يف	الن�س	املذكور	يف	املجلة.	والغت�ساب	هذا	يذكرين	
باأحد	الوجوديني	رمبا	يف	القرن	املا�سي	)فنكل�ستاين(	
الذي	اأثناء	�سريه	يف	احلقول	يف	هولندا	وطاأت	قدماه	
فظ	 ب�سكل	 اغت�سابه	 على	 فتبدلوا	 للُجند،	 مع�سكرًا	

فكتب:	»اإن	قلبي	يتقطع	على	موؤخرة	ال�سفينة«!

يك�سف	 هناك	 اإىل	 املجلة	 هذه	 مرا�سل	 ذهاب	 لكن	
على	 امل�سادة	 الثورة	 هجمة	 مكونات	 اأحد	 اأن	 عن	
مثليني	 هناك	 اأن	 يعني	 املثلي	مما	 املكون	 هي	 �سوريا	
معوملني/دوليني	اأغواهم	الإعالم	الربجوازي	فتورطوا	
تبعث	 اأْن	 املجلة	 لهذه	 يكن	 مل	 هذا	 وبغري	 �سوريا،	 يف	
اأن	كل	مرا�سل	يبحث	عن	جمهوره.	 مرا�سلها،	مبعنى	
اأن	ل	نقلل	من	عدد	وجمهور	 ال�سياق،	علينا	 ويف	هذا	
املثليني	على	�سعيد	عاملي،	فهم	»اأممية	من	نوع	اآخر«.	
واملع�سكر	 املدر�سة	 يف	 يكونون	 فقد	 تعرفهم	 ل	 اأنت	



113  

واحلزب	والطائفة	وكذلك	يف	ق�سور	القيادات.	

املتحدة،	 الوليات	 اإىل	 زياراتي	 اأعوام	 اأحد	 يف	 اأذكر	
ذلك	البلد	العجيب	بكل	ما	هو	�سِيئ	للب�سرية،	هناك	
ا�سمه	 فرن�سي�سكو	 �سان	 مدينة	 يف	 حي	 اأو	 منطقة	
»كا�سرتو«	هو	حي	املثليني.	وذات	يوم	من	كل	�سنة	يف	
ال�سيف	يقومون	با�ستعرا�س	يف	تلك	املدينة	يف	اأو�سع	
احتفال	 ذلك	 كان	 	Market Street �سوارعها	 واأطول	
عامليًا	لهم،	حيث	تقاطروا/ن	من	خمتلف	بلدان	العامل	
للمثليني	 الذي	 ال�سهيوين	 الكيان	 من	 خا�س	 وب�سكل	
�سوريا،	 اأ�سدقاء	 يجتمع	 كما	 لذا،	 ومقاٌم.	 مرتبٌة	 فيه	
وجمل�س	ا�ستانبول،	ودول	الناتو،	فلماذا	اأي�سًا	ل	يكون	
هناك	موؤمتٌر	للمثليني	لي�ساركوا	يف	»الثورة«	يف	�سوريا!	
على	هذا	القيا�س،	ل	ميكن	ال�ستخفاف	بدور	املثليني	

يف	الثورة	امل�سادة	اإذن!	

قد	يوؤكد	هذا	ال�ستنتاج	ما	ذكره	التقرير	باأن	خم�سني	
�سخ�سا	منهم	قد	تعر�سوا	لالعتقال	على	يد	اجلي�س	
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بالطبع	 ندري	 ول	 وفرٌي.	 عددهم	 	 اأنَّ يعني	 احلر	مما	
ملاذا	اعتقلوا،	فقد	يكون	من	بني	املثليني	من	اأر�سلتهم	
ال�سورية	كذلك	لخرتاق	 الر�سمية	 الأمنية	 املوؤ�س�سات	

الأعداء.	

خامتة	القول،	اأن	اأحدهم	قال	ملرا�سل	املجلة	الفرن�سية،	
باأنهم	»ل	يرجون	من	ال�سلطة	�سيئًا.	ل	باأ�س،	فهذا	ما	
نالهم	من	الأممية	الوهابية؟	ول	م�ساحة	لن�ساأل:	ترى،	
هل	يعترب	الوهابيون	قتلى	هوؤلء	�سهداء؟	وهل	ي�سلون	
ُتر�سل	 اأم	 امل�سلمني،	 مقابر	 يف	 ُيدفنون	 وهل	 عليهم،	

جثامينهم	اإىل	الكيان	ال�سهيوين	الإ�سكنازي!

الفتوى اأو »النظرية« �سعودية والتطبيق تون�سي

فقد	 البحث،	 هذا	 من	 �سابق	 مو�سع	 يف	 اأ�سرنا	 كما	
التنظري	 ال�سعودية	مركز	 الوهابية	يف	 ال�سلفية	 �سكلت	
لـ»الثورة«	يف	�سوريا	وخا�سة	فيما	يخ�س	جهاد	النكاح،	
بينما	كانت	الن�ساء	اللواتي	ذهنب	اأو	ُجلنب	اإىل	�سوريا	
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هن	من	البلدان	الفقرية	مثل	تون�س،	مما	يبني	البعد	
فال	 امل�ساألة.	 هذه	 الأقل	يف	 على	 الرثواتي	 اأو	 الطبقي	
	بجهاد	 ميكن	لأحد	اأن	ينفي	اأن	هناك	�سعوديات	يوؤمنَّ
ُتقدم	 مل	 فلماذا	 وهابية،	 �سلفية	 اأر�سية	 على	 النكاح	
اأمريات	�سعوديات	 اأن	هناك	 لهن	ت�سهيالت.	ول	�سك	
منهن	 نَر	 مل	 فلماذا	 النكاح،	 جهاد	 ويرغنب	يف	 	 يوؤمنَّ
اأحدًا.	وحني	نتحدث	عن	احلكم	يف	ال�سعودية	فهناك	
32	األف	اأمري	ذكر	يف	ال�سعودية،	يقابلهم	نف�س	العدد	

من	الإناث.
يت�سمن	الرابط	التايل	نقا�س	)يوم	1	ني�سان	2013(	
�سيخ	 يبدوؤه	 امليادين	 قناة	 على	 اأ�سخا�س	 اأربعة	 بني	
حما�سر	جامعي	متخ�س�س	يف	جهاد	النكاح.	ويتطرق	

لل�سلفية	مبا	هي	اإيديولوجيا	ل	مذهبًا	دينيًا.
http ://a lmayadeen .net/ar/Programs/EpisodeCJ
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انفجار	 وعدم	 الفتاوى،	 لهذه	 الف�سلى	 القراءة	 لعل	
من	 املناخ	 هذا	 اأن	 تبني	 قراءة	 هي	 �سدها،	 اجلمهور	
اأو	 املوافق	 اأو	 ال�سامت	 امل�ستمع	 الفرد	 اإىل	 املفتي	
بحجم	 جن�سيًا	 جوعًا	 راأ�سه	 يف	 يحمل	 اإمنا	 املمار�س،	
املراأة.	 من	 انتقام	 هاوية	 يف	 جمعاء	 الب�سرية	 �سبق	
وهذا	بعيد	عمن	يخططون	خلراب	�سوريا	من	مداخل	
اقت�سادية	وجيو-�سيا�سية.	حني	يكون	نا�سر	العريفي	
هذا	 هل	 املناكحة.	 جلنة	 يف	 وع�سو	 جامعي	 اأ�ستاذ	
احليوانات	 بني	 املناكحة	 تتم	 ع�سرنا؟	 يف	 معقول	
ب�سيطة	وعادية	فهل	حتتاج	لتقنني	وفتاوى!	لعل	اأخطر	
ما	يف	هذا	العقل	اجلائع،	اأولئك	الذين	ي�ساألون	جريحا	
لذا،	 احلوريات«.	 ترى	 »هل	 يحت�سر:	 وهو	 »جماهدا«	
الويل	ل�سوريا	اإذا	ما	انت�سر	هوؤلء،	الويل	لالإن�سان؟

 ورد يف موقع | Syrian Truth احلقيقة ال�سورية : 
من  فتاة   37 اأنَّ  توؤكد  موثوقة  م�سادر   - تون�س 
موقوفات  اجلن�سية  تون�سيات  النكاح«  »جماهدات 
�سوريا  من  عودتهن  بعد  تون�س  يف  ال�سحي  احلجر  يف 
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وجميع الفتيات م�سابات باالإيدز من جماهدي »الثورة 
اأخذ  اجلميع  من  نرجو  لذلك  �سورية.  يف  ال�سورية« 
الإرهابييهم  جثة  اأي  مالم�سة  وعدم  واحلذر  احليطة 
اأو الأيٍّ من مقتنياتهم اأو اأ�سلحتهم حتى ... اأو اأي �سيء 

يعود لهم. 

قد	يجد	القارئ	يف	�سياغة	هذا	اخلرب	ما	يفيد	النقد	
عن	 نتحدث	 حني	 ولكن،	 وارد.	 وهذا	 والتحري�س،	
الدول	 ع�سرات	 من	 امل�ستجلبني	 من	 الآلف	 ع�سرات	
والُزناة	 املثليني،	 من	 خماليط	 ومنهم	 واملجتمعات،	
اأمرا�س	 وجود	 نتوقع	 ل	 فلماذا	 الرثة،	 والربوليتاريا	
جن�سية	اأو	ح�سول	اأمرا�س	جن�سية	يف	اأو�ساطهم.	ول	
كـ	 الن�ساء	 الأمرا�س	هن	 لهذه	 الأكرث	عر�سة	 اأن	 �سك	
»م�ستودع«	لكل	ذلك	اجلن�س	املفرط	واملنفلت	ول	�سيما	
يف	ظروف	انعدام	النظافة	اأو	فر�س	النظافة	فما	بالك	

بالعالج.

وبعيدا،	عن	موقفنا	من	هذه	»الثورة«		فاإن	اأ�سئلة	اإن�سانية	
كثرية	تطرح	نف�سها.	ففي	حرب	مفتوحة	ومعوملة	كهذه،	
املراأة	 يف	 ترى	 باملطلق	 ذكورية	 قوى	 ميدانيا	 تقودها	
وعاء	ُيقذف	فيه	وُيرمى	هكذا،	هل	من	حقوق	للمراأة	
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ل	�سيما	واأنها	اأتت	لتقدم	نف�سها	هبة	لهوؤلء	يف	�سعور	
فاأّية	 بذلك.	 مغتبطة	 هي	 ورمبا	 دورها	 هذا	 اأن	 منها	
معاملة	وح�سية	ميكننا	توقعها	منهم	جتاهها؟	بدءًا	من	
اجلماع	و�سوًل	اإىل	النظافة،	وفر�س	العالج!	قد	تكون	
هناك	طبقتان	من	هاتيك	الن�سوة.	فال	�سك	اأن	اللواتي	
وهنب	اأنف�سهن،	اأو	حظني	باأن	يكن	»حرميًا«	للقيادات	
اأما	 را�سية«،	 »عي�سة	 اأو	عمان،	فهن	يف	 ا�سطنبول	 يف	
الكارثة	فهي	على	اللواتي	يف	امليدان!	وخا�سة	اللواتي	

ل�سن	مقاتالت،	بل	يجاهدن	باأج�سادهن!

�سوريا
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اإحرام.... اإىل دم�سق!
جلهاد	 �سوريا	 اإىل	 تون�س	 من	 اأخته	 ي�سطحب	 �سلفي	

املناكحة	القد�س	العربي	20	ني�سان	2013.	

ما	ناألفه	اأن	الرجال	ي�سطحبون	املحرمات	يف	احلجيج	
بالدين	 تتعلق	 لأ�سباب	 كـ«حُمرمني«	 املكرمة	 مكة	 اإىل	
حتديدًا.	ورمبا	يعود	اأ�سل	هذا	اإىل	زمن	الر�سول	حيث	
الطواف.	 اأثناء	 بالن�ساء	 يتحر�سون	 رجال	 هناك	 كان	
اأبو	 الفار�س	 ال�ساعر	 زوج	 اأن	 املعروفة	 الق�س�س	 من	
الأ�سود	الدوؤيل	كانت	جميلة	وكانت	كلما	طافت	بالبيت	
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احلرام	تعر�س	لها	ال�ساعر	املاجن	عمر	بن	اأبي	ربيعة.	
فا�ستكت	لزوجها	الذي	رافقها	ذات	مرة،	وحينما	راآه	

عمُر،	انزوى	وانكفاأ،	فقال	له	اأبو	الأ�سود:
تعوي �لكالب على من ال �أ�سود له

وتتقي �سولة �مل�ستاأ�سد �ل�ساري
يف	 النكاح	 جهاد	 حالة	 يف	 املُحرم	 �سرورة	 ما	 ولكن،	

�سوريا،	والغر�س	عك�س	غر�س	الإحرام	املكي!!!

فهل	هناك	حُمرمون	جلهاد	النكاح؟	اأي	م�ستوى	و�سل	
اإليه	عقل	هوؤلء؟	األي�س	هذا	هو	موقف	وقناعة	�سلطات	
قوى	الدين	ال�سيا�سي	يف	تون�س؟	كيف	ميكن	اأن	يح�سل	
هذا	لول	توفر	مناخ	ال�ستجالب	اجلن�سي	املعمم!!!

ليبيا يف جهاد املناكحة معنى خا�س:

حتولت	ليبيا	بعد	احتاللها	بقوات	الناتو	من	اجلو	وعلى	
لتخريب	 قاعدة	 اإىل	 حتولت	 الناتو(	 )جهاد	 الأر�س	
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اأن	 مقابل	 العربي	 الوطن	
حتوز	قوى	الدين	ال�سيا�سي	
على	ال�سلطة،	باأي	م�ستوى.	
فالبلد	مق�سم	بني	جمموعة	
على	 موزعني	 اأمراء	
فقط	 ياأمترون	 املناطق،	

�سلطة	 وجود	 مزاعم	 رغم	 الغربية	 املخابرات	 باأوامر	
ووجود	 اخلارج...الخ	 يف	 ودبلوما�سيني	 ووزارات	
اأو�سلو	 �سفارة	 العامل	ومنها	 �سفارات	فيها	ملعظم	دول	
-		�ستان!!!!.	هذا	ناهيك	عن	اأن	الوطنيني	والقوميني	

يف	ليبيا	مل	يتوقفوا	عن	املقاومة.	

اإ�سافة	لتكليف	ليبيا	بتهريب	الأ�سلحة	اإىل	م�سر	ومايل	
يف	 النكاح	 الن�ساء	جلهاد	 تر�سل	 فهي	 وغزة،	 و�سيناء	
اإذن	مقاول	�سد	�سوريا	يف	 �سوريا	عرب	تركيا.	فرتكيا	

كل	�سيء.
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اقراأ	ما	يلي:
 FW: arab_nationalist 

مقتل	منال	دروي�س	جماهدة	نكاح	ليبية	يف	�سوريا 
[1 Attachment
Wednesday٫ April 17٫ 2013 5:44 AM 
2013/04/15 

الوحدة االإخبارية- وكاالت:

ال�سوري	 العربي	 للجي�س	 مباغتة	 ع�سكرية	 عملية	 »يف	
ت�سفر	 الالذقية	 ريف	 يف	 الن�سرة	 جبهة	 مقر	 �سد	
دروي�س،	 منال	 الليبية	 النكاح	 جماهدة	 مقتل	 عن	
وفقا	»ملوقع	اإ�سالم	تاميز«.	وقد	متت	العملية	يف	قرية	
البي�سا	الواقعة	يف	اجلبال	ال�سمالية	ملحافظة	الالذقية	

والقريبة	من	احلدود	الرتكية.
اإدري�س	زوج	املجاهدة	كان	قد	 اأحمد	 الليبي	 اأن	 يذكر	
�سوريا،	 يف	 يقاتلون	 الذين	 القاعدة	 بعنا�سر	 التحق	
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م�سطحبا	معه	زوجته	التي	قدمت	تلبية	لفتوى	اأطلقها	
الداعية	ال�سعودي	حممد	العريفي	حتت	عنوان	»جهاد	

النكاح«	للم�سلمات	مع	املقاتلني	يف	�سوريا.
الن�سرة	 جبهة	 مقر	 داخل	 كانت	 	الليبية	 »املجاهدة«
متار�س	»جهادها«	مع	عنا�سر	القاعدة	عندما	�سربت	
قوات	اجلي�س	ال�سوري	املقر	ما	اأدى	ملقتل	كل	من	فيه.	
التاريخ	:	2013/04/15

نكاح معومل جغرافيًا

يف	 الأمر	 يح�سروا	 مل	 الليبيني،	 »املجاهدين«	 لكن	
�سوريا،	فاأجازوا	لأنف�سهم	اغت�ساب	الن�ساء	على	اأر�س	
ليبيا	نف�سها،	وهي	لي�ست	»اأر�س	جهاد«!	لنقراأ	عن	ما	

ح�سل	من	جنود	ر�سميني	ليبيني:
March 31 2013 08:17
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عرب تاميز – االفتتاحية:

للواء	 ينتمون	 اإ�سالميون	 ليبيون	 جماهدون	 نفذ	
املجاهد	 ال�سيخ	 يرتاأ�سه	 الذي	 م�ساة	 الأول	 الإ�سالمي	
لفتاتني	 اغت�ساب	 عملية	 نفذوا	 باخلري	 حامد	
اأمام	والدهما	بعد	 باك�ستانيتني	م�سلمتني	)�سيعيتني(	
اإنزالهما	من	حافلة	يف	بنغازي	كانت	تنقلهما	اإىل	مطار	
بنينا	لاللتحاق	بقافلة	مرمرة	املتجهة	اإىل	غزة	لن�سرة	
�سعبها	امل�سلم	)ال�سني(	...	وقام	املجاهدون	الليبيون	
باغت�ساب	الفتاتني	اأمام	اأبيهما	عماًل	بفتوى	اأ�سدرها	
ال�سيخ	ال�سلفي	الأردين	)يا�سر	العجلوين(	اأجاز	فيها	
�سوريا	 وال�سيعة	يف	 والعلويني	 الدروز	 بنات	 اغت�ساب	
لأّنهن	)�سبايا(	وينطبق	عليهن	و�سف	...	ملك	اليمني.

لكن	ال�سوؤال	الأكرب	هو:	من	اأين	لنظام	احلكم	ال�سعودي	
بهذه	الدميقراطية	حتى	ي�سمح	لهوؤلء	املعرت�سني/ات	
على	الدريهم	اأو	غريه!	هل	هذه	ا�سرتاطات	اللحظة	كي	
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يبدو	النظام	»دميقراطيا«	اإىل	اأن	ُتنجز	مهمة	تدمري	
مواطن	 كل	 يفكر	 كيف	 معرفة	 الهدف	 اأن	 اأم	 �سوريا؟	

من	اأجل	يوم	موعود؟	اأم	ال�سببني	معًا!

	 ملعلومات	عن	مملكة	اآل	�سعود،	ولكن	لي�س	ملعرفة	لأنَّ
انظر	كتاب:	روبرت	 النظام	 ُير�سي	 الكتاب	�سيغ	مبا	
لي�سي،	اململكة	من	الداخل:	تاريخ	ال�سعودية	احلديث،	
تعريب	خالد	بن	عبد	الرحمن	العو�س	اإ�سدار	امل�سبار،	

.)2011
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ن�سوية دم�سق ووا�سنطن:
بني العداء والفداء

عادل	�سمارة	وبادية	ربيع
كل	�سيء	يتحول	ويتغري،	هذه	قاعدة	هامة	يف	املجتمع	
اجتاه	 باأّي	 ال�سوؤال	 ويبقى	 �سيء.	 وكل	 البحتة	 والعلوم	
هذا	التحول؟	وهل	هو	اختياري	اأم	ل،	واإن	كان	ل	فما	
و/اأو	 حتمل	 التي	 القوة/ال�سلطة/الطبقة	 مركز	 هو	
تفر�س	التحول،	وكيف	يقبله	النا�س؟	من	الذي	ي�سنع	
اأمناط	 األي�س	هذا	موقع	 ينتجون؟	 الذين	 التحول	غري	
اأو	 احليز	 ت�سحق	 اأو	 وتبني	 الزمان	 متالأ	 التي	 الإنتاج	
هو	 بل	 هنا،	 حديثنا	 احلديث	 هذا	 لي�س	 لكن	 املكان؟	
يف	 الأهم	 دورها	 يف	 ولي�س	 املراأة.	 دور	 يف	 اإنه	 اأعمق،	
اإعادة	اإنتاج	املجتمع	حيويا	)بيولوجيا(	ول	اإعادة	اإنتاج	
وا�سنطن	 يف	 املراأة	 توظيف	 يف	 بل	 اإنتاجيا،	 املجتمع	
للقتل	وتطوع	املراأة	العربية	ال�سورية	للفداء	دفاعا	عن	

الوطن	وردا	لالغت�ساب.
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املتحدة	يف	 بالوليات	 �سوريا	 مقارنة	 ال�سهل	 لي�س	من	
اأي	م�ستوى	اأو	جمال.	لكن	هذا	ل	مينع	تناولها	ببع�س	
املقارنة	ل	�سيما	حني	تكونا	يف	حالة	حرب	وا�ستباك.	
بل	حني	تقوم	الوليات	املتحدة	مبحاولة	احتالل	�سوريا	
ت	معها	كل	الدول	التي	دالت	للم�ستعِمر	ولي�س	 وقد	جرَّ
لأهلها،	ناهيك	عن	تكنولوجيتها	وحديدها،	متامًا	كما	
فعلت	بيزنظة	�سد	�سيف	الدولة	احلمداين	اأمري	حلب	
وحاميها	)و�ستاأتي	حلب	لحقا	يف	هذا	القول(.	وهو	ما	

و�سفه	املتنبي	بقوله:
ون �حلديــــــد كاأمنــــا      �أتوك يجـــــرُّ
   �ســــَرو� بجيــــــاد ما لهــــنَّ قو�ئــــــــُم
خمي�ش ب�رشق �الأر�ش و�لغرب زحفه   
   ويف �أذن �جلــــــوز�ء منـــــه زمـــــــازُم

التي	غزت	 اأي�سا،	 الأمريكية	 اإذن	اجليو�س	 هكذا	هي	
وخرجت	 احلديد،	 من	 الأطنان	 مبليارات	 بغداد	
مهزومة	ببطولت	اأ�ّس�سها	بعث	العراق	وجي�س	العراق	
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ثم	بقية	ف�سائل	املقاومة	العراقية	املتنوعة	من	جميع	
بقوى	 ولكن	 �سوريا،	 �سد	 تنثني	 هي	 وها	 العراقيني.	
وم�سلحني	عرٍب	وم�سلمني	وانطالقا	من	تركيا	اأ�سا�سا	
وباأ�سلحة	وخمابرات	الوليات	املتحدة	والكيان	بالطبع.

ن�ساء الواليات املتحدة كُغزاة

دفع	 الذي	 هو	 �سوريا	 و�سمود	 العراق،	 �سمود	 هل	
للحرب!	 الن�ساء	 جتنيد	 لت�سريع	 املتحدة	 الوليات	
القت�سادي	 تراجعها	 فرتة	 يف	 املتحدة	 الوليات	 هل	
اأمام	 تكنولوجيتها	 باملبالغة(	 نتهم	 ل	 )كي	 وارتباك	
يف	 الرجال	 وت�ساقط	 املدن	 ومقاومة	 الغوار	 حرب	
الن�ساء؟	 تدفعها	ل�ستنفار	 التي	 بعده	هي	 وما	 امليدان	

ل	ندري	بعد،	ولكن	رمبا.

»فقد	قرر	البنتاغون	رفع	احلظر	عن	م�ساركة	الن�ساء	
بلوغ	 اليوم	مع	 الن�ساء	 واأ�سبح	على	 يف	ميدان	احلرب	
ا�ستدعاوؤُهن	 يتم	 وبالتايل	 ي�سجلن	 اأن	 ع�سرة	 الثامنة	
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تقرر	 اأية	حرب	طارئة	 اأو	 ثالثة	 يف	حالة	حرب	عاملية	
ب�سكل	 اإليها	 قوات	 اإر�سال	 املتحدة	 الوليات	 حكومة	

عاجل.19	

	هذا	اخلرب	وهذا	الت�سريع	مرور	الال�سيء،	اإن	كان	 مرَّ
�سيء«.	 »ل	 ت�سميته	 ميكن	 ما	 املادة	 علوم	 يف	 هناك	
يف	 الن�سوية	 احلركات	 من	 ن�سمع	حتركًا	 اأو	 نلم�س	 مل	
اللواتي	 الراديكاليات	 فيهن	 مبن	 املتحدة	 الوليات	
اإىل	 اللغة	 من	 للرجل،	 هو	 ما	 غري	 �سيء	 بكل	 يطالنب	
اخلطاب	اإىل	العالقات	اجلن�سية	واحلمل...الخ.	ماذا	
اعرت�ست	 هل	 مثاًل؟	 بريكلي	 جامعة	 ن�سويات	 قالت	
جوديث	بتلر	قدي�سة	املثقفني	العرب	والفل�سطينيني20؟	
األي�ست	 الرجال؟	 �سنعة	 هي	 كعدوان	 احلرب	 األي�ست	
الن�سويات	يف	اأغلبهن	معار�سات	للنظام	الراأ�سمايل؟	
ملاذا	ل	يتم	العرتا�س	على	م�ساركة	الوليات	املتحدة	
19.	By Anna Mulrine | Christian Science Monitor
عادل	 مقالة	 انظر	 اليهودي،	 اأو	 لالإ�سرائيلي	 الفل�سطيني	 املثقف/ة	 تزلف	 	 ب�سدد	 	.20
�سمارة	وبادية	ربيع	:	يف	�ُسيولتي	الهوية	واملثقف:	تبعية	املثقف	الفل�سطيني،	وتعايل	املثقف	
اليهودي	ماخوفر،	بتلر،	ت�سوم�سكي	وبني	موري�س،	يف	جملة	كنعان	،	العدد	151،	خريف	

2012،	�س	�س	118-104.
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هي	 املتحدة	 الوليات	 اإن	 بل	 ثالثة؟	 عاملية	 حرب	 يف	
التي	�ستقوم	بهذه	احلرب	التي	ل	داعَي	لإعالنها	لغة	
يتم	 رمبا	 وخمابراتيًا،	 �سالحا	 ممار�ستها	 تتم	 طاملا	
اإعالنها	�سد	ال�سني،	هذا	اإل	اإذا	جتاهلنا	اأن	الوليات	
املتحدة	تقوم	بحرب	عاملية	ثالثة	�سد	العرب	اأو	حرب	
يوم	 واإىل	 قرن	 من	 اأكرث	 منذ	 العرب	 �سد	 خم�س�سة	

ننه�س	فيه.

ل�سالح	من	تدخل	الوليات	املتحدة	حربا	عاملية	ثالثة؟	
هل	هي	ل�سالح	املراأة؟	هل	املراأة	هي	املالك	الرئي�سي	
لل�سركات	عابرة	اجلن�سيات	وللم�سارف	الكربى	التي	
هي	 املراأة	 هل	 واملحاربني؟	 وال�سالح	 احلرب	 ت�سنع	
من	 ول�سالح	 املال؟	 راأ�س	 يف	 الأكرب	 احل�سة	 �ساحبة	
تقوم	الوليات	املتحدة	باإر�سال	جنودها	اإىل	اأّية	حرب	
اجلملة	 هذه	 بالطبع	 العامل؟	 يف	 مكان	 اأي	 يف	 طارئة	
نف�سها	 تعترب	 تزال	 ل	 املتحدة	 الوليات	 باأن	 تذكرنا	
اإمرباطورية،	بل	قيادة	كرة	اأر�سية	هي	اإمرباطوريتها!	
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كما	 مقد�ٌس	 الدولة	 هذه	 من	 العدوان	 	 اأنَّ يعني	 هذا	
ينبئ	 وهذا	 تتغري	قطعيًا.	 ل	 »�سماوية«	 �سرعة	 كان	 لو	
اآخر.	فالويل	ملن	ل	يفهم،	 اأول	ولي�س	لها	 بحروب	لها	

واللعنة	على	من	يفهم	ول	يقاوم21.

لو	كان	القرار	للدفاع	عن	اأر�س	الوليات	املتحدة،	لكان	
اأن	ما	من	بلد	معني	بالعدوان	 العلم	 ميكن	فهمه،	مع	
باأن	 ناهيك	 الأمريكيتني،	 من	 ال�سمايل	 اجلزء	 على	
اإ�سافيًا	 حت�سينًا	 مينحها	 املتحدة	 الوليات	 انزواء	
مقارنة	باملوقع	امللعون	لالأر�س	املقد�سة.	حبذا	لو	قد�س	

اهلل	وا�سنطن!

واجبهن	 باأن	 املتحدة،	 الوليات	 الن�سويات	يف	 تقل	 مل	
حربية	 اأدوات	 اإىل	 التحول	 ولي�س	 البلد،	 عن	 الدفاع	
اأدوات	 هن	 كمن	 متامًا	 الرجل،	 اإمرباطورية	 ل�سالح	
21.	يف	توح�سها	عامليا،	تقوم	الوليات	املتحدة	بتطوير	تكنولوجيا	اإطالق	طائرات	درونز	
القاذفة	من	البحار	لتكون	يف	اأقرب	نقطة	للهدف	ال�سحية.	ومع	ذلك	يعبدها	اللرباليون	
اأ�سبح	قائدا	ثوريا	يف	 اأن	عمرو	مو�سى	من	هوؤلء	و�سبحان	اهلل	 القارئ	 العرب.	وليتذكر	
م�سر،	وقبل	�سهر	كان	ميار�س	التطبيع	يف	الأر�س	املحتلة	مع	اأفقر	رجال	فل�سطني	منيب	

امل�سري	وحانوتي	هودي	�سهيوين	هو	رامي	ليفي.	
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الأجر	 مدفوع	 اجلن�سي	 الإغراء	 عرب	 لل�سلع	 ترويج	
ف�سائيات	 �سل�سلة	 اأن	 والتجهيل	 النفاق	 قمة	 ل.	 ورمبا	
ال�سعودية	تروج	م�ساهد	الجتار	باجل�سد	الن�سوي	لكل	
امل�سلمني	وتروج	اإىل	جانب	ذلك	ثقافة	وهابية	�سلفية	
حتظر	على	املراأة	ركب	ال�سيارة	وتبيح	امتطاء	احلمار.	

مثال،	 عدوانيات،	 ن�ساء	 هناك	 باأن	 البع�س	 يقول	 قد	
تات�سر	كانت	منرة	متوح�سة	اأكرث	من	توين	بلري	الذي	
بعد	اأن	ذبح	العراق	حتول	اإىل	زغلول	حمام	لل�سالم	يف	
فل�سطني	وا�ستقبلوه	بالورود،	اأما	اإعالم	الأر�س	املحتلة	
فال	يرى	اأمام	عينيه	املغطاة	بليل	دام�س	�سوى	اجلي�س	
العربي	ال�سوري،	نعم	ل	هدف	�سوى	�سوريا!	وكونداليزا	
راي�س	�سمراء	معادية	للونها	واأهله	بل	ل	ميكنك	روؤية	
وحدق	 دقق	 نعم	 منه،	 يقُطر22	 الدم	 وترى	 اإل	 فمها	
تقطران	 يداها	 بي�ساء	 كلينتون	 وهيالري	 واأخربنا،	
البيت	 عذاب	 ُترمى	يف	 هي	 وها	 الألوان	 بدم	خمتلف	
مار�ست	 ليفني	 وت�سيفي	 �سوريا،	 �سمود	 بعد	 ممرورة	

22.	رمبا	من	هنا	جاء	ا�سم	ودور	قطر،	قطر	يقطر	دمًا	وقيئًا.
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توريط	زعماء	عربًا	عرب	ج�سدها	وخرطومها	ال�سامي،	
وكري�ستني	لغارد	حاكمة	�سندوق	النقد	الدويل	ت�سوي	
فقراء	م�سر	اليوم	عرب	قر�س	من	ال�سندوق	حتى	قبل	
دفعه.	والقائمة	تطول	من	هاتيك	الن�سذكوريات23.	

هذه	 جرائم	 على	 الن�ساء	 كافة	 حُتا�سب	 هل	 ولكن،	
وراأ�سمايل	 طبقي	 هذا	 كل	 فجذر	 ل.	 بالطبع	 القلة؟	
.	ولكن	كل	قالع	اجلرمية	هذه	هي	 بامتياز	 و�سلطوي	
الفقراء	 لذكورية	 عالقة	 ل	 وبالطبع	 اأ�سا�سًا،	 ذكورية	

هنا.	

ما	 على	 املتحدة	 الوليات	 يف	 الن�سويات	 تعرت�س	 مل	
قالته	اأ�ستاذة	يف	القانون:

جامعة	 يف	 القانون	 اأ�ستاذة	 كوغلني،	 اآين	 »تقول	
فريجينيا	بكلية	احلقوق	يف	�سارلوت�سفيلي:	» املجادلة 
حالة  ففي  للميدان،  الإر�سالهن  نعم  تقول  القانونية 

23.	الن�سذكورية،	هو	نحت	يف	املعنى	اأق�سد	به	املراأة	التي	تربز	عرب	خدمتها	لل�سلطة	
الذكورية،	انظر	كتاب	عادل	�سمارة،	تاأنيث	املراأة	بني	الفهم	والإلغاء.	
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الطوارئ احلربية علينا مناداة ال�سباب اإىل اخلدمة، 
وال يوجد هناك اأي تربير قانوين للقول باأن الرجال 

فقط عليهم حمل هذا العبء«.	

األ	يوؤكد	عدم	اعرتا�س	هاتيك	الن�سويات	على	حقيقة	
طفرة	 وباأن	 العام،	 التيار	 �سمن	 م�ستوعبات	 اأنهن	
قد	 املا�سي	 القرن	 وثمانينات	 �سبعينات	 يف	 الن�سوية	
من	 نوره	 ا�ستمد	 الذي	 اإ�سبانيا	 قمر	 )خبا	 كما	 خبت	
لل	 جلواهر	 الإ�سالمية-والقول	 العربية	 احل�سارة	
و�سعود	 ال�ستعمارية	 الك�سوفات	 غزوات	 بعد	 نهرو	
فرن�سا(،	 ثم	 ومن	 املريكنتيليتني	 وبريطانيا	 هولندا	
فكيف	 الراأ�سمايل	 النظام	 يف	 م�ستوعبات	 هن	 وطاملا	

يعرت�سن	وهو	ماأزوٌم،	بل	هن	ي�سلني	لتعافيه؟

بني	 تفرق	 مل	 قانون	 واأ�ستاذة	 �سيدة	 اأن	 املثري	 من	
واجب	املراأة	يف	الدفاع	عن	الوطن،	وبني	اإر�سالها	اإىل	
ميدان	القتال	�سمن	حملة	عدوانية	�سّد	الأمم	الأخرى	
احلروب	 ففي	 الأخرى.	 الأمم	 ن�ساء	 �سد	 وخا�سة	
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اإىل	 اإ�سافة	 لأنها	 لالأذى	 عر�سة	 الأكرث	 املراأة	 تكون	
املك�سوف	 لالغت�ساب	 �سحية	 هي	 احلرب	 ويالت	 كل	
واملحلل	واملربر	من	قبل	الأنظمة	امل�ساركة	يف	احلروب	
كل	جرمية.	 النت�سار	 لتحقيق	 ُيجيزون	 املعتدين	 	 لأنَّ
هذه	 موقف	 هل	 اأدناه(.	 �سوريا	 ن�ساء	 حالة	 )انظر	
الثقافة	 من	 جزء	 هو	 اأم	 عليها،	 مقت�سر	 الأ�ستاذة	
الن�سذكورية	يف	القانون	والأكادمييا	كذلك؟	اإذن	هذه	
هي	الوليات	املتحدة	على	طبيعتها!	وماذا	وراء	موقف	
الأ�ستاذة	غري	البعد	الطبقي	والثقافة	العن�سرية.	فهي	
بالتاأكيد	ل	تعرف	والدة	�سدام	ح�سني	حتى	تنتقم	منها	

ومل	تتنازعا	على	�سيء.

وكان	 متقاعد	 جرنال	 من�سور،	 بيرت	 قال	 جهته	 من	
جولتي	خدمة	 العراق	يف	 على	 العدوان	 يف	 �سارك	 قد	
عدوانيتني،	اأي	الرجل	قاتل	وخبري	قتل	باجلملة	ناهيك	
يف	 الأمريكية	 املجندة	 قائد	 هو	 ورمبا	 التعذيب!	 عن	
العراق	التي	و�سلت	�سورها	كل	العامل	وهي	جتّر	اأ�سريًا	
عراقيًا	عاريًا	كما	جتر	كلبًا!	بالطبع	كانت	حمظوظة	
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�سيغ	 قد	 يكن	 امليدان	مل	 الن�ساء	يف	 اإدخال	 قرار	 لأن	
بعد.

ي�سيف	من�سور:»اإذا	مت	قبول	
الع�سكرية،	 للخدمة	 الن�ساء	
اخلدمة	 يف	 قبولهن	 فيجب	
كان	 اإذا	 �سواء	 امليدانية	
اأو	 التطوع	 على	 مبنيا	 اجلي�س	

التجنيد	الإجباري«	.

View Gallery Women on the frontline

اأن	 بحجة	 الن�ساء	 جتنيد	 رف�س	 دعاة	 على	 رده	 ويف	
حربًا	 الدولة	 دخول	 ترددًا	يف	 يخلق	 �سوف	 جتنيدهن	
على	 الذي	 النقا�س	 بال�سبط	 هذا	 	...« من�سور:	 قال	
الدولة	اأن	تنخرط	فيه...	ومبا	اأّنه	مت	ت�سريع	جتنيدهن	
للحرب،	فهذا	قد	ي�سع	الرتدد	يف	العتبار،	ولكنني	ل	
اأرى	باأنه	�سيجعل	القرار	يف	حالة	تاأرجح...	وهذا	يجب	
اأْن	يدفع	الرئي�س	والكوجنر�س	يف	حالة	اأ�سبه	باملنازعة	
قبل	اتخاذ	قرار	احلرب.	فاأ�سئلة	احلرب	يجب	اأن	تكون	
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�سعبة،	يجب	اأن	ل	تكون	�سهلة	كما	كانت	يف	ال�سنوات	
الع�سر	املا�سية«.

وخطابه	 ثقافته	 عن	 	 يتخلَّ مل	 اجلرنال	 اأن	 وا�سح	
	دور	 وممار�سته	العدوانية،	فهو	اأي�سًا	مل	يتحدث	عن	اأنَّ
اجلي�س	حماية	البلد	لأن	ذلك	البلد	مل	يكن	عر�سة	لأي	
تهديد،	لأنه	بلد	متخارج	ع�سكريا	ب�سكل	مطلق	متهيدا	
ذاهب	 بلد	 وال�ستغاليل،	 النهبوي	 لتخارجه	 وحماية	
روحه	 ورغم	 اجلرنال	 ولكن	 والعدوان.	 للحرب	 دوما	
اأ�ستاذة	 من	 »اإن�سانية«	 اأكرث	 كان	 والقاتلة	 العدوانية	
القانون	حيث	ركز	على	احتمال	الرتدد	يف	اتخاذ	قرار	

دخول	احلرب.

اأما	بيت	الق�سيد	يف	كل	هذا	فهي	عبارته	الأخرية،	باأنه	
يجب	عدم	ا�ست�سهال	احلرب	كما	ح�سل	يف	ال�سنوات	
اأفغان�ستان	 على	 العدوان	 يف	 اأي	 الأخرية،	 الع�سر	
والعراق.	ومل	يق�سد	هذا	بالطبع	ترحمًا	على	ال�سحايا	
العرب	والأفغان	ول	حتى	جنوده	الفقراء	واملرتزقة،	بل	
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تاأمله	للخ�سائر	القت�سادية	لـ	98	باملئة	�سكان	الوليات	
والبنوك.	 ال�سركات	 اأ�سحاب	 هم	 	%2 وتربح	 املتحدة	
جنوده	 وجرحى	 جنوده	 اأرواح	 على	 قلق	 اأنه	 نعتقد	 ل	
خ�سائر	 على	 متاأمل	 هو	 ما	 بقدر	 النف�سيني	 ومر�ساه	
راأ�س	املال.	اإذا	كان	هذا	العن�سري	الأبي�س	بال	حر�ٍس	
اأن	يعطف	على	 لونه	وجن�سيته،	فهل	ميكن	 اأبناء	 على	
اغت�ساب	الن�ساء	يف	»الثورة«	تقودها	الطبقة	احلاكمة	

يف	بالده؟

من اغت�سابهن يف العراق الغت�سابهن يف �سوريا
	ل	بد	لتجربة	اجلزائر	اأن	تفر�س	نف�سها	فيما	يخ�س	
الن�سويات	 لفكر	 طاٍغ	 بروز	 قبل	 حتى	 املقاتلة	 املراأة	
التاأ�سي�س	 يتم	 مل	 ن�سال	 وهو	 الراديكاليات.	 وخا�سة	
عليه	من	جتربة	اجلزائر	�سوى	يف	نقد	و�سع	املراأة	بعد	
اأ�سا�سًا	لتنبهن	هاتيك	الن�سوة	اإىل	 الثورة،	ولو	ح�سل	
املراأة	يف	املحيط	لي�س	فقط	ك�سحية	ولكن	كقوة	فعل	
وثورة.	كما	تفر�س	نف�سها	كذلك	تلك	النزعة	الفا�سية	
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الفرن�سية	ملعرفة	ما	وراء	احلجاب	ومن	ثم	نزعه!	
وثانيًا	 كم�ستعِمر	 اأوًل	 الفرن�سي	 امل�ستعمر	 عن	 هذا	
و�سوريا	 العراق	 عن	 ماذا	 ولكن	 وفا�سي،	 كعن�سري	
حيث	اغت�ساب	الن�ساء	على	اأر�سية	ال�سراع	يف	البلد	
ويحول	 الطبقي	 الفهم	 يغت�سب	 �سيا�سي	 ك�سراع	
بتجهيله	دون	وعيه	ويوظف	اجلهل	والتخلف	والوح�سية	
املذهبية	والطائفية،	ناهيك	عن	الغت�ساب	امل�سرعن	
دوليًا	يف	خميمات	الالجئني	ال�سوريني	يف	تركيا	ولبنان	
اغت�ساب	 وهو	 وم�سلمة	 عربية	 دول	 وكلها	 والأردن؟	
يقوم	به	عرب	بل	وم�سلمون	و«علماء!!!!!!!!«	دين	كذلك!
»..	ما	يلي	بكلمات	عن	لجئة	�سورية	يف	جمدل	عنجر	
عانت	من	الغت�ساب	على	يد	�سيخ	وقائد	من	امل�سلحني	
التابعني	للثورة	.	هي	عائلة	من	ريف	حلب،	موؤلفة	من	
رجل	وزوجته	عانا	من	البط�س	على	يد	النظام	ال�سوري	
توجه	 املعار�سني.	 تظاهرات	 يف	 الزوج	 �سارك	 بعدما	
منطقة	 اإىل	 اأ�سدقاوؤه	 به	 ن�سحه	 ما	 بح�سب	 الرجل	
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جمدل	عنجر	املحاذية	لنقطة	امل�سنع	.	الزوجة	التي	
قرب	حلب،	 عنادان	 اأهايل	 عادة	 على	 منقبة	 تكن	 مل	
عنجر،	 جمدل	 يف	 والرجال	 الن�ساء	 نظر	 لفتت	 فقد	
عاقل،	 ي�سدقه	 ل	 ب�سكل	 وجميلة	 جدا	 �سغرية	 فهي	
حيث	اإنها	بجمالها	ميكنها	اأن	حت�سل	على	زوج	اأف�سل	
املنطقة	 اأهايل	 كان	 )هكذا	 الزوج	 هذا	 من	 ماديا	
الذي	 �سكله	 ومن	 زوجها	 قامة	 ق�سر	 من	 ي�سخرون	
امل�سلحني	 مع	 زوجها	 انخرط	 الو�سامة(.	 اإىل	 يفتقد	
اأر�سلوه	ثانية	اإىل	�سوريا	لقتال	النظام،	بعدها	 الذين	
للثورة،	 	زوجها	وهبها	 اإنَّ لها	 ال�سيخ	عدنان	وقال	 اأتى	
ففعل	 حممد	 اأبو	 للقائد	 فا�ستكت	 اغت�سبها	 وهكذا	
الفعلة	نف�سها،	و�سربها	بعد	اغت�سابها	ثم	هربت	اإىل	

بريوت	لجئة	عند	عائلة	حلبية	تعرفها...«24.
 ال�سبت ، 26  كانون الثاين ، 2013

الن�ساء؟	 �سد	 الوح�سية	 هذه	 رد	 ميكننا	 ماذا	 اإىل	
24.	لجئة	�سورية	يف	لبنان	تتعر�س	لالغت�ساب	مرارا	من	�سيوخ	املجاهدين	،	ال�سبت	،	26		

كانون	الثاين	،	2013	،	عربي	بر�س.
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و�سحيح	 هذا.	 من	 الكثري	 يحوي	 التاريخ	 	 اأنَّ �سحيح	
وهذا	 ذلك،	 وفعلت	 واجهت	 الأمم	 اأن	خمتلف	 كذلك	
الن�ساء	ذات	 لثورة	 التاأ�سيل	 ذاته	عامل	هام	يف	 بحد	
وقت	ومبقومات	ذات	مرحلة.	ولكن	ما	يجري	يف	الوطن	
اإىل	 فظاعة	 اأ�سّد	 هو	 والعراق	 �سوريا	 وخا�سة	 العربي	
درجة	�سار	هذا	الفعل	عاديًا	يف	البلد	الواحد،	وعاديًا	
الإن�سان.	 حقوق	 ومنظمات	 املتحدة	 الأمم	 نظر	 يف	
فاحلديث	الذي	يجري	هو	كيف	يتم	اإ�سقاط	النظام،	

ولو	على	اأج�ساد	الن�ساء	بل	وج�سد	الوطن؟	
حني	ُيفتى	للقتل	والغت�ساب	ي�سبح	ال�سوؤال	لي�س	ملاذا	
ي�سمح	الدين	بهذا،	اأو	اأية	�سريعة	اأو	عقيدة،	بل	ي�سبح	
هذا؟	 كل	 من	 الدين	 تخلي�س	 ميكن	 كيف	 ال�سوؤال	
من	 طبقيا	 �سيا�سيا	 حتليال	 يفرت�س	 هذا	 	 اأنَّ واأعتقد	

جهة	ونف�سيا	ماديا	من	جهة	ثانية.
ولكن،	متى	يكون	التحليل،	ومتى	يتم	ن�سره	ومتى	يتم	
من	 وقتا	 يتطّلب	 هذا	 به؟	 الأخذ	 يتم	 ومتى	 نقا�سه	
اأ�سرع	الإجابات	عليه	هي	 الزمن	طوياًل،	ورمبا	كانت	
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املراأة	الفدائية	اإىل	اأن	مير	ع�سر	الغت�ساب	وت�سخن	
قوة	 عرب	 وعي	 قوة	 اإىل	 متحولة	 الأكادميية	 الربودة	

املجتمع	فتكون	الثورة	احلقيقية.	
واإىل	اأن	يتم	كل	هذا	اأو	بع�سه،	كانت	جتربة	اأخرى	يف	

�سوريا.
ال�سوريات	 الن�ساء	 من	 جمموعات	 »...بدورهن	
عن	 للدفاع	 الوطني	 الدفاع	 قوات	 اإىل	 ان�سممن	
ببنادق	 م�سلحات	 بر�س.	 فران�س	 تقول	 كما	 النظام.	
اأنف�سهن	»فدائيات«.	تقوم	 كالت�سنكوف	ويطلقن	على	
بع�سهن	بتفتي�س	ال�سيارات	على	احلاجز	عند	املدخل.	
	 تقول	عبري	رم�سان	من	الف�سيل	الثالث	للفدائيات	اإنَّ
زوجها	�سجعها	على	اللتحاق	و«قال	يل	هناك	كتائب	
�سوريات	يعلمن	الن�ساء	حمل	ال�سالح.	اأحببت	الفكرة	

وت�سجلت	باملركز	وكان	القبول	�سهاًل«.
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فدائيات �سوريات يف قوات الدفاع الوطني  
	الأربعاء	،	23		كانون	الثاين	،	3201

بر�س«:	 »فران�س	 لوكالة	 وفقا	 رم�سان،	 عبري	 وت�سيف	
»قبل	التحاقي،	مل	اأكن	اأعلم	كيف	اأحمل	�سالًحا،	ومل	
اأْن	 خ�سية	 املنزل	 يف	 وحيدة	 اجللو�س	 على	 اأجروؤ	 اأكن	
	وطني	جريح،	وبذلك	اأفيد	 يهاجمني	اأحد.	تطوعت	لأنَّ
واأ�ستفيد«،	م�سرية	اإىل	تن�سيق	اأوقاتها	مع	زمالئها	يف	
وت�سم	 اآن...	 وتعمل	يف	 تتدرب	 اأْن	 من	 لتتمكن	 العمل	

اأول	وحدة	ن�سائية	لقوات	
ت�سعة	 الوطني	 الدفاع	
ف�سائل	ت�سمل	نحو	450	
مقاتلة	اأعمارهن	ترتاوح	

بني	18	و50	عاما«.
يف	 القوات	 هذه	 ت�سكيل	 �سبب	 حول	 �سوؤال	 على	 وردا	
جهجاه	 ندى	 املتقاعدة	 الرائدة	 اأجابت	 اأوًل،	 حم�س	
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التي	 الظروف	 »نتيجة	 التدريبات	 على	 ت�سرف	 التي	
حرب	 ت�سبه	 ول	 عادية	 حربا	 لي�ست	 هذه	 نعي�سها.	

ت�سرين	اخلالدة،	ول	العدو	الذي	نعرفه25.«	
رامي	 الإن�سان	 حلقوق	 ال�سوري	 املر�سد	 مدير	 واأ�سار	
	معظم	املقاتلني	 عبد	الرحمن	املعار�س	للنظام	اإىل	اأنَّ
هم	من	اأع�ساء	حزب	البعث	اأو	موؤيديه،	وهم	»رجال	
الفدائيات	 تدريب	 وي�سمل	 الطوائف	 كل	 من	 ون�ساء	
»الرمي	بالكال�سينكوف	ور�سا�س	بي	كي	�سي	وا�ستخدام	
القنابل	اليدوية،	واقتحام	احلواجز	واإحكام	ال�سيطرة	
الدرو�س	 وبع�س	 واملداهمة	 لنا	 التابعة	 احلواجز	 على	
اإىل	 الفنية«،	بح�سب	الرائدة	جهجاه.	ويتم	النت�ساب	

هذه	الف�سائل	ب�سكل	تطوعي«.	
يت�سح	من	هذا	اأن	الأمر	لي�س	جمرد	اقرتاح	ول	اأمنية،	
يلفت	 ما	 واأكرث	 الأر�س.	 على	 حقيقي	 جت�سيد	 هو	 بل	
اأقرته	 الذي	 القانون	 بخالف	 وهذا	 طوعي.	 اأنه	 فيه	

	25
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�سلطات	الوليات	املتحدة.	وبالطبع	ل	�سك	اأن	الن�ساء	
هناك	�سوف	يتطوعن	دفاعا	عن	جمتمعهن	اإذا	تعر�س	
للعدوان.	لعل	اأكرث	ما	يلفت	يف	حديث	الرائدة	قولها:	
ت�سرين	 حرب	 ت�سبه	 ول	 عادية	 حربا	 لي�ست	 »هذه	

اخلالدة،	ول	العدو	الذي	نعرفه«.
من	 كبري	 حد	 اإىل	 فهو	 اأخطر،	 العدو	 هذا	 اأن	 مبعنى	
بدوية	منتفخة	 ثاأرية	 بثقافة	متخلفة	 وم�سحون	 البلد،	
باملال	وتعي�س	ع�سر	ال�سيف	واخلنجر،	ولدى	الب�سطاء	
هذا	 مثل	 يف	 اهلل!	 اأمر	 ينفذون	 باأنهم	 اعتقاد	 منه	
املوقف	ترى	املراأة	اأن	احلقيقة	الوحيدة	املاثلة	اأمامها	
حني	ي�ستهدفها	الغت�ساب	هي:	اأن	تقُتل	اأو	متوت«.	

ولربيطانيا ن�سيب!!!
يعر�س	 الربيطانية	 الرابعة	 القناة	 من	 اأدناه	 الفيديو	

النكاح	دون	جهاد!
وبريطانيا	دولة	اأم	وموؤ�س�سة	لال�ستعمار	واحلروب	على	
وم�سالح	 تاريخ	 العرب.	 �سد	 وخا�سة	 عاملي	 �سعيد	
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وثقافة	هذه	الدولة	الر�سمية	ل	ت�سمح	لها	قطعًا	بتقدمي	
�سورة	�سادقة	لأية	حقيقة،	واإذا	قاربت	تقدمي	�سورة	
ة	.	اإنه	 �سادقة	فهي	تاأبى	اإل	اأن	ت�سوهها	ولو	بطريقة	فظَّ
هو	مر�س	الطبقة	احلاكمة/املالكة/الإعالمية	للعرق	
الن�ساء	 معاناة	 عن	 جميعه	 اأدناه	 الفيديو	 الأبي�س.	
ال�سوريات	يف	خميم	الزعرتي	يف	الأردن،	وهو	املخيم	
الذي	متامًا	كمخيمات	الفل�سطينيني	بعد	جرمية	1948	
والتي	اأ�سا�سها	بريطانيا.	الفيديو	ي�سجل	هذه	املعاناة.	
الفيلم	ب�سورة	 يبداأ	 نف�سي	خطري.	 بلغم	 يبداأها	 لكنه	
الرئي�س	 تهاجم	 عمياء	 و�سبه	 عجوٍز	 �سورية	 �سيدة	
البوؤ�س.	 منتهى	 يف	 منظرها	 الأ�سد.	 ب�سار	 ال�سوري	
والهدف	هو	التغطية	على	جميع	من	يغت�سبون	وي�سبون	
وي�سرتون	الن�ساء	ال�سوريات	من	اأثرياء	اخلليج.	الذين	
ل�ساعات.	 وحتى	 لأيام	 الن�ساء	 على	 نكاحهم	 يعقدون	
رمبا	ال�سوؤال	الذي	يطرح	نف�سه:	متى	نتمكن	من	تعميم	
بريطانيا!	 خلطورة	 ثقايف	 �سيا�سي	 اجتماعي	 فهم	
فبعد	اأن	تنتهي	من	م�ساهدة	الفيديو،	ل	جتد	للمقدمة	
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مو�سعًا	فيه	ول	�سرورة	�سوى	عجز	هذا	العقل	الأبي�س	
بها	خدمة	 التالعب	 دون	 �سورة	حقيقية	 اأّية	 نقل	 عن	

لعدائها	للحقيقة!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=XHFD0vHLRZ8 

	اأهم	ما	جتدر	مالحظته،	اأن	بريطانيا	هي	اأول	واأكرث	
�ست	واحتوت	ما	ت�سمى	املعار�سات	من	 دولة	غربية	اأ�سَّ
املعوملة.	 املعار�سات	 العامل،	هي	وكر	 العديد	من	دول	
لقد	انطلت	على	النا�س	طبيعة	العديد	من	املعار�سات	
عن	 تنك�سف	 اأو	 تتحول	 بها	 فاإذا	 حرية،	 طالبة	 باأنها	
اأدوات	خمروقة	لال�ستعمار.	تعمل	بريطانيا	اإذن	على	
حتويل	املعار�سات	التي	بداأت	وطنية	اإىل	عمالء	ليعودوا	
اإىل	بلدانهم	ولكن	يف	خدمتها.	من	املهم	التذكر	باأن	
م�سرية	 عن	 عبارة	 هي	 بريطانيا	 يف	 معار�س	 معي�سة	
ال�سكلية	 واحلريات	 ال�سوق	 وعقيدة	 باللربالية	 حقِنِه	
و�سول	اإىل	الدونية	جتاه	اخلطاب	املركزاين	الراأ�سمايل	
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	الثقافة	والأكادمييا	وثقافة	 الغربي.	يف	بريطانيا،	فاإنَّ
ال�سارع	ناهيك	عن	دور	ال�سلطة	جميعها	يف	خمتربات	
تفريخ	ثقافة	راأ�س	املال.	ومن	هنا	يعود	املعار�س	اإىل	

بلده	كربيطاين	ولي�س	كمحلي.	
التايل	�سريط	يدفعك	اإما	لل�سحك	اأو	اخلوف	مما	هو	
	الغرب	لي�س	قلقا	 اآت	على	اأيدي	هوؤلء.	ومنه	تفهم	اأنَّ
راأ�س	 عن	 نيابة	 النا�س	 كل	 يذبحون	 �سوف	 هوؤلء	 لأن	

املال.
اأما	ال�سريط	التايل،	وهذا	ما	كتبه	ال�سديق	ب�سام	اأبو	

غزالة:	

http://www.youtube.com/embed/xaEyZ4VubZk 

في�سور	عينة	من	�ساربي	بول	البعري	واملفتني	بـ	»جهاد	
املناكحة«	ممن	�سيحكمون	�سوريا	بعد	الق�ساء	عليها.	
الداعي،	ر�سي	اهلل	عنه،	يحدثنا	عن	كيف	 لكن	هذا	
عليها،	 الإ�سالم	 اإقحام	 بعد	 بريطانيا	 �سيحكمون	
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طبعا(	 �سبيهن	 )بعد	 ن�سائها	 على	 النقاب	 وفر�س	
»العاهرة«	 البكر	 ولدها	 ة	 وكنَّ اإليزابث	 امللكة	 واأولهم	
كيت	مدلتون!	اأنا	�سخ�سيا	لن	اأزعل	اإذا	احتل	اأخونا	يف	
ال�ست	 اأما	 اأ�سل	بالئنا.	 بريطانيا	 لأن	 بريطانيا،	 اهلل	
حتت	 اجلميل	 وجهها	 يختفي	 اأن	 واهلل	 فحرام	 كيت،	

النقاب«!	

ول�سلطة قطر ن�سيبها يف جهاد النكاح:

ل	معنى	للحرب	�سوى	اأنها	»اإما	حياة	اأو	موت«	اأو	»اقتْل	
غربي	 كت�سنيع	 ُوجدت	 اخلليج	 فاأنظمة	 تكون!	 كي	

راأ�سمايل	وم�سريها	مرتبط	باأمرين	مت�سادمني:

• عدوها	هو	امل�سروع	القومي	العربي.	
• الإمربيايل		 امل�سروع	 هو	 وم�سريها	 ون�سريها	

ال�سهيوين.
املاأزق	الذي	يعي�سه	الغرب	اليوم	ل	ينذر	بزوال	املركز	
فر�س	 وفقدانه	 ت�سع�سعه	 يوؤكد	 هو	 واإن	 الإمربيايل،	



  150  

بالعامل.	 وال�ستعالئي	 العبثي	 ال�ستغاليل	 التحكم	
من	 ُي�سعف	 للمركز	 املميت	 غري	 املاأزق	 هذا	 ولكن	
املطلقة	 حمايته	 فر�س	 من	 ويقلل	 العامل	 على	 قب�سته	
اأنظمة	 تدخل	 ملاذا	 يتبني	 هنا،	 ومن	 النفط.	 لكيانات	

النفط	معركة	حياة	اأو	موت	يف	�سوريا.

ابنته	 لتوكيل	 قطر	 خارجية	 وزير	 يدفع	 ما	 هذا	 هل	
اإىل	 نكاح	 جماهدات	 لإر�سال	 دعارة	 بيوت	 باإدارة	
�سوريا	من	خمتلف	اجلن�سيات؟	هذا	ما	ورد	يف	الرابط	
اجلهد	 حواري	 خيمة	 تدير	 حمد	 بنت	 هند	 التايل:	

و�سبكات	لبائعات	الهوى

http://www.dampress.net/?page=show_

det&category_id=7&id=26889&lang=ar

تاريخ	الن�سر	2013/04/11	ال�ساعة	09:40:13	
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دام بر�س:
اأجرت	�سحيفة	"idim ud ehcêpéd al" الفرن�سية	
بوين«	 »ايف	 ال�سابق	 ال�ستخبارات	 رئي�س	 مع	 حوار	
ال�سيخة	هند	بنت	حمد	 تفا�سيل	قيام	 يتكلم	فيه	عن	
بن	خليفة	اآل	ثاين	بالعمل	على	حت�سيد	�سبان	للجهاد	
يف	�سورية	بالعديد	من	الو�سائل	غري	الأخالقية.	وقالت	
	»ال�سيخة	هند	بنت	حمد	 ال�سحيفة	عن	بوين	قوله	اإنَّ
غري	 الو�سائل	 من	 بالعديد	 قامت	 ثاين	 اآل	 خليفة	 بن	
الأخالقية	لتح�سيد	وت�سجيع	�سبان	من	عدة	دول	عربية	
الأمور	 من	 	 اأنَّ واأ�سافت	 �سورية.	 يف	 للجهاد	 واأجنبية	
و�سبكات	 خاليا	 ت�سكيل	 هي	 ال�سيخة	 بها	 قامت	 التي	
ال�سبان	 اأولئك	 لإغراء	 وتوظيفهن	 الهوى	 لبائعات	
املتواجدين	يف	�ساحات	اجلهاد	يف	�سوريا	حتت	خيمة	
اخليمة	 هذه	 ان	 وبينت	 واملجاهدة«.	 اجلهد	 »حواري	
خ�س�س	لها	ميزانية	كبرية	ل�ستقطاب	بائعات	الهوى	
من	دول	عربية	واأجنبية	لإبقاء	املعركة	اإىل	اأكرث	وقت	
ممكن	ولإ�سقاط	النظام	القائم	يف	�سوريا	بكل	الو�سائل	

املتاحة.



  152  

ايف	 ال�سابق	 الفرن�سية	 ال�ستخبارات	 رئي�س	 	 اأنَّ يذكر	
بوين	قد	اتهم	يف	وقت	�سابق	قطر	وال�سعودية	بتمويل	
	هاتني	 �سبكات	اإ�سالمية	متطرفة	يف	فرن�سا،	موؤكدًا	اأنَّ
م�سدر	 املخدرات،	 جتارة	 جانب	 اإىل	 هما،	 الدولتني	

التمويل	لهذه	ال�سبكات.	

هي	 هل	 دعارة؟	 بيت	 لإدارة	 ال�سيخة	 يدعو	 الذي	 ما	
الهواية؟	ولكن	بو�سعها	افتتاح	ق�سر	دعارة	يف	الدوحة	
وممار�سة	ما	ترغب	ولن	يعيقها	املال	ول	جميء	بائعات	
الهوى.	فهي	لي�ست	معنية،	كما	يعتقد	اأي	عاقل،	لي�ست	
ل	 املال؟	 اإىل	 احلاجة	 دفعتها	 هل	 بالف�سيحة؟	 معنية	

معنى	لهذا	ال�سوؤال!	

اإذن	نحن	نتحدث	عن	عدة	اأ�سباب:

وتدمري	 ال�سوري	 النظام	 اإ�سقاط	 اأن	 هو	 االأول:	  -
خمتلف	 واأهداف	 رغبات	 فوق	 م�سروع	 هو	 �سوريا	
ومل	 فيه.	 �ساركت	 التي	 والإ�سالمية	 العربية	 الأنظمة	
يكن	بو�سع	هذه	الأنظمة	ل	عدم	امل�ساركة	ول	التوقف	

عن	امل�ساركة.
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حكام	 وخا�سة	 الأنظمة	 هذه	 لبع�س	 	 اأنَّ والثاين:	  -
�سوريا،	 وتدمري	 اإ�سقاط	 اقت�سادية	يف	 م�سلحة	 قطر	
يف	 وال�سهيونية	 الإمربيالية	 م�سلحة	 يف	 تندرج	 وهي	

غاز	�سوريا	وموقعها	لنقل	الغاز	اإىل	اأوروبا.

الأنظمة	 وخمتلف	 الإمارة	 هذه	 اإن	 والثالث:   -
العربية	التي	�ساركت	يف	دعم،	اأي	دعم،	للمذبحة	يف	
�سوريا	و�سلت	حّد	القتناع	على	�سوء	�سرا�سة	ال�سراع	
	�سمود	النظام	ال�سوري	هو	بداية	هزميتها	 وانفالته	باأنَّ

وزوالها.

ومنط	 العقلية	 وهو	 بحت،	 بدوي	 وهذا	 والرابع:   -
يوؤمن	بعهد	 الذي	يكره	احل�سارة	ول	 البدوي	 التفكري	
وروح	 بدائي	 وعقل	 وح�سية	 غرائز	 تقوده	 ميثاق،	 ول	

ثاأرية	انتقامية.
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