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بٌان صحفً

لن ٌتحقق المستقبل المشرق لنساء أفغانستان إال فً ظل نظام الخالفة
(مترجم)
من المتوقع أن تعقب إعادة طالبان السٌطرة على أفغانستان موجة من االدعاءات وسٌل من التخوٌف من الحكومات
الغربٌة ،والمناصرٌن للمساواة بٌن الجنسٌن ،ووسائل اإلعالم العلمانٌة بشأن ما سٌعنٌه تنفٌذ قوانٌن الشرٌعة اإلسالمٌة بالنسبة
لمستقبل المرأة فً البالد .وتكثر األكاذٌب والدعاٌة ضد الحكم اإلسالمً باتهامات بأنه سٌوجد دولة ٌنتشر فٌها العنف ضد
المرأة ،وتحرم الفتٌات من التعلٌم ،وتحرم النساء من حقهن فً العمل واالنخراط فً الحٌاة السٌاسٌة لمجتمعهن.
ردا على هذا التقلٌد العلمانً الغربً القدٌم والمألوف المتمثل فً تلفٌق االفتراءات المتعلقة بقمع المرأة فً ظل الشرٌعة
اإلسالمٌة ،فإننا نسلط الضوء على النقاط التالٌة:
 -1من الواضح بشكل صارخ أن الحكومات الغربٌة ومختلف قطاعات اإلعالم العلمانً ال تهتم اهتماما حقٌقٌا برفاهٌة
وحقوق النساء والفتٌات فً أفغانستان ،بل وحقوق النساء المسلمات فً جمٌع أنحاء العالم .فأٌن كان هذا القلق عندما قتلت
آالف النساء والفتٌات األفغانٌات ،ومات مئات اآلالف من األشخاص بسبب الجوع والمرض وشردوا من دٌارهم ،أو عندما
أجبروا أرامل الحرب على النضال من أجل البقاء الٌومً فً أرض هلك فٌها االقتصاد والبنٌة التحتٌة والتعلٌم ونظام الرعاٌة
الصحٌة نتٌجة لهذه الحرب واالحتالل االستعمارٌٌن الغربٌٌن المستمرٌن منذ عقدٌن؟! وأٌن كان هذا القلق حٌن كانت
الحكومات الغربٌة تدعم التحالف الشمالً فً السلطة عصابة من أمراء الحرب سٌئً السمعة فً الجرائم ضد المرأة؟! وأٌن
كان هذا االهتمام بحقوق المرأة عند حرمان الفتٌات المسلمات فً الدول العلمانٌة مثل فرنسا وبلجٌكا والدنمارك وهولندا من
الحق فً التعلٌم بسبب حظر الحجاب والنقاب القمعٌٌن؟! أو عندما تتعرض النساء المسلمات فً األنظمة المدعومة من الغرب
مثل قرغٌزستان وأوزبٌكستان وبنغالدش لالضطهاد والسجن والتعذٌب بسبب التحدث ضد اضطهاد حكامهن أو لمجرد
الدعوة إلى اإلسالم؟! تدرك النساء المسلمات جٌدا السجل التارٌخً للحكومات العلمانٌة الغربٌة ووسائل اإلعالم التً تستغل
ورقة حقوق المرأة لتبرٌر التدخالت االستعمارٌة ونشر القٌم اللٌبرالٌة العلمانٌة فً البالد اإلسالمٌة لمحاربة عودة نموذج
الحكم اإلسالمً الصافً ،من أجل الحفاظ على الهٌمنة الغربٌة على السٌاسة واالقتصاد فً المنطقة.
 -2إن فكرة كون أفغانستان قصة نجاح للمرأة فً ظل نظام علمانً مفروض من الغرب ،وأن النساء والفتٌات ٌخاطرن
اآلن بفقدان ما ٌسمى بحقوقهن "التً استحقت بشق األنفس" هً فكرة هزلٌة! ففً عام  ،2011صنفت دراسة استقصائٌة
أجرتها مؤسسة ترست لو ،وهً خدمة إخبارٌة تدٌرها مؤسسة طومسون روٌترز ،والتً أجرت مقابالت مع أكثر من 200
من "خبراء الشؤون االجتماعٌة" على الصعٌد العالمً ،صنفت أفغانستان أخطر بلد فً العالم بالنسبة للمرأة بسبب حجم
العنف ،وشح الرعاٌة الصحٌة المتوفرة ،ومستوٌات الفقر الوحشٌة .والٌوم ،تحتل أفغانستان المرتبة قبل األخٌرة من حٌث
رفاهٌة المرأة وفقا لمؤشر عام  2019الذي جمعه معهد جورج تاون للمرأة والسالم واألمن فً واشنطن ومعهد أبحاث
السالم فً أوسلو .ووفقا ألرقام الحكومة األفغانٌة لعام  ،2017لم تحصل أكثر من  ٪50من النساء الحوامل على الخدمات
الصحٌة األساسٌة .ووجد تقرٌر صادر عن الٌونٌسف فً عام  2019أن  3.7ملٌون طفل غٌر متعلمٌن فً أفغانستان٪60 ،
منهم من الفتٌات .وأفادت هٌومن راٌتس ووتش أن ثلثً الفتٌات فً البالد ما زلن ال ٌذهبن إلى المدرسة ،وأن أكثر من ٪40
من جمٌع المدارس لٌس لدٌها مبان .وبعد  20عاما من االحتالل الغربً ،ال تزال أكثر من  ٪80من النساء أمٌات فً البالد،
وترتفع هذه النسبة إلى  ٪90فً بعض المناطق الرٌفٌة بحسب الٌونٌسكو .لقد هلك سراب رفع اضطهاد المرأة تحت قٌادة
ونظام علمانً تماما ،إلى جانب حٌاة نساء أفغانستان والعراق والبالد األخرى التً عانت من التدخالت الغربٌة.
 -3إن الحكومات العلمانٌة الغربٌة لٌست فً مكان ٌسمح لها بإلقاء محاضرات عن حقوق المرأة ،عندما تترأس وباء
العنف والتحرش واالستغالل الجنسً واالتجار والفقر وغٌر ذلك من المظالم واالنتهاكات ضد المرأة داخل بالدهم بسبب
قٌمها ونظمها الرأسمالٌة الفاسدة ،التً حطت من مكانة المرأة ،وفرض عقوبات على جنسهم واعتبرها سلعة من أجل الربح،

وخلق عقلٌة لدى العدٌد من الرجال بأنه من المقبول معاملة النساء كما ٌحلو لهم .ففً أمرٌكا ،تقتل ثالث نساء كل ٌوم بسبب
العنف المنزلً (مكتب العدل) ،وتعرضت امرأة واحدة من كل  5نساء لالغتصاب فً حٌاتهن (مركز مكافحة األمراض
والوقاٌة منها) .وقد تعرض ثلث النساء فً دول االتحاد األوروبً للعنف منذ سن الخامسة عشرة (وكالة االتحاد األوروبً
للحقوق األساسٌة) .وفً أسترالٌا ،تدخل امرأة المستشفى كل  3ساعات بسبب سوء المعاملة المنزلٌة (المعهد األسترالً
للصحة والرعاٌة االجتماعٌة) .وفً إنجلترا ووٌلز ،تقع  85ألف امرأة ضحاٌا لالغتصاب أو محاولة االغتصاب كل عام
(مكتب اإلحصاءات الوطنٌة).
 -4االنطباع الذي ٌنشأ بأن جماهٌر النساء فً أفغانستان تخشى تطبٌق الشرٌعة وترغب فً مستقبل علمانً لبالدها هو
هراء وهمً من صنع االستعمار الغربً .إنه استمرار لرؤٌة استشراقٌة للعالم واعتقاد مخدوع بأن المسلمٌن فً البالد
اإلسالمٌة ٌرغبون فً التخلً عن اإلسالم وتبنً حٌاة لٌبرالٌة علمانٌة ،وٌنظرون إلى الدٌمقراطٌة العلمانٌة الغربٌة على أنها
وسٌلة لتحرٌرهم من القمع ،القمع الذي ٌعترف المسلمون على مستوى العالم بأن سببه كان فً المقام األول األنظمة والنظم
العلمانٌة الغربٌة المزروعة من الغرب وغٌرها من النظم التً من صنع اإلنسان ،ولٌس بحكم اإلسالم أو تطبٌق الشرٌعة .إن
النساء المسلمات فً أفغانستان وفً جمٌع أنحاء البالد اإلسالمٌة لدٌهن ارتباط قوي بمعتقداتهن وممارساتهن وأحكامهن
اإلسالمٌة كما فعلن لقرون عدٌدة .فقد جاء فً تقرٌر صدر عام  2017عن المسلمٌن  -رجاال ونساء  -فً  39بلدا من
مؤسسة بٌو لألبحاث ،أن  ٪99من المسلمٌن فً أفغانستان ٌؤٌدون جعل الشرٌعة اإلسالمٌة القانون الرسمً فً بالدهم .كما
أٌدت األغلبٌة الساحقة فً البالد اإلسالمٌة األخرى ،بما فً ذلك باكستان وبنغالدش والعراق ومصر وإندونٌسٌا وفلسطٌن
واألردن ،حكم الشرٌعة اإلسالمٌة .وهذا أمر متوقع ،فالمسلمون ٌدركون أن هللا وحده هو الذي ٌعلم الطرٌقة المثلى لتنظٌم أي
مجتمع ودولة لضمان حقوق الجمٌع ذكورا وإناثا بطرٌقة أكثر عدال وانسجاماٌ .قول هللا سبحانه وتعالى﴿ :أَ َال ٌَعلَم َمن َخ َلقَ
َوه َو ال َّلطِ ٌف ال َخ ِبٌر﴾.
 - 5ومن الحقائق المعروفة أن اإلسالم قاد العالم فً رفع مكانة المرأة وكرامتها وحماٌتها من العنف واالستغالل بحٌث
صنف أي عمل من أعمال اإلٌذاء ضد المرأة على أنه جرٌمة خطٌرة تستحق عقابا شدٌدا .وباإلضافة إلى ذلك ،كان اإلسالم
رائدا فً الحقوق السٌاسٌة والتعلٌمٌة واالقتصادٌة والقضائٌة للمرأة قبل قرون من اعتراف الغرب بأن المرأة لدٌها روح
ونفس الفكر وقٌمة الرجل .وشمل ذلك منح المرأة الحق فً انتخاب حاكمها ،وأن تكون ممثلة منتخبة لشعبها ،وأن تحاسب من
ٌحكمون دون خوف من التداعٌات .كما شجع اإلسالم النساء على البحث عن المعرفة والخبرة فً جمٌع مجاالت الحٌاة ،مما
أوجد اآلالف من الباحثات والمتخصصات فً التخصصات اإلسالمٌة والعلوم والطب فً ظل حكمه .كما كرم اإلسالم المرأة
وجعلها مسؤولة من زوجها ،أو أبٌها أو أقاربها الذكور أو الدولة مع السماح لها أٌضا بالبحث عن عمل كرٌم ،وإنشاء أعمال
تجارٌة وإدارة أموالها وشؤونها القانونٌة بشكل مستقل ،فضال عن التماس اللجوء القضائً ألي انتهاكات لحقوقها .ومع ذلك،
فإن وضع اإلسالم وامتٌازاته وحقوقه التً ال مثٌل لها التً ٌمنحها للمرأة لن تتحقق فً ظل دولة إسالمٌة باالسم فقط ،أو التً
تطبق اإلسالم جزئٌا مع االستمرار فً السٌر على الطرٌق الوافر إلى الفشل فً خلط اإلسالم بقوانٌن الكفر أو تقاسم السلطة
مع أولئك الذٌن ٌدعون إلى رؤٌة علمانٌة للبلد .بل إن التطبٌق الشامل للشرٌعة من خالل النظام اإلسالمً الصحٌح ،الخالفة
على منهاج النبوة ،هً التً ستبنً مستقبالا مشرقا ا وآمنا ا ومزدهراا لنساء أفغانستان وكل بالد المسلمٌنٌ ،ؤمن لهن حقوقهن
التً وهبها هللا لهن ،كما حصل لقرون ،كما ٌتضح من كتب الشرٌعة والسجالت القضائٌة لدولة الخالفة.
لذلك نحث إخواننا فً طالبان وإخواننا وأخواتنا المسلمٌن فً أفغانستان على تعلم الدروس من التارٌخ وأخذ العبرة من
كالم هللا سبحانه وتعالى ،أنه ال ٌمكن أن ٌكون هناك نجاح فً هذه الدنٌا وفً اآلخرة إال من خالل التطبٌق الكامل ألحكام هللا
َاي َف َال ٌَضِ ل َو َال
سبحانه وتعالى ،فً ظل نظامه أي نظام الخالفةٌ ،قول سبحانه وتعالىَ ﴿ :فإ ِ َّما ٌَأتِ ٌَ َّنكم ِّم ِّنً هدًى َف َم ِن ا َّت َب َع هد َ
ض َعن ذِك ِري َفإِنَّ لَه َمعٌِ َ
ضنكا ً َو َنحشره ٌَو َم القِ ٌَا َم ِة أَع َمى﴾.
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