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الخبر:
ﻓﻲ قرية زانﻲ ﺑﺎﺧتﺎ ،لم يُسمح لتلميذات مدرسة ﻓﻲ مقﺎطعة سوكولوك ﻓﻲ منطقة تشوي ﻓﻲ قرغيزستﺎن ﺑﺎرتداء
الحجﺎب .ذكرت ذلك وكﺎلة أنﺑﺎء  AKIpressمشيرة إلى تصريحﺎت شقيق الفتيﺎت.
وردت وزارة التعليم والعلوم ﻋلى طلب من الصحفيين للتعليق ﻋلى مﺎ جرى مصرحة ﺑأن دستور قرغيزستﺎن ينص
ﻋلى أنهﺎ دولة ﻋلمﺎنية ،وﺑﺎلتﺎلﻲ ،ﻓﺎلمدارس الثﺎنوية ﻋلمﺎنية أيضﺎ ً .وجﺎء ﻓﻲ التصريح "وافقت الحكومة عﻠﻰ توصيات
بشأن الزي المدرسي ،بما في ذلك أن يكون الجزء العﻠوي منه أبيض الﻠون والسفﻠي أسود .إن القانون "المتعﻠق
بالتعﻠيم" يحدد الطبيعة العﻠمانية لﻠدراسة في المؤسسات التعﻠيمية" ،وأضﺎﻓت الوزارة ﻓﻲ ﺑيﺎنهﺎ ﺑأن "مديري المدارس
يقومون بدور توضيحي لﻠفتيات الﻼتي يرتدين الحجاب".
التعﻠيق:
يُذكر أن محﺎوﻻت السلطﺎت القرغيزية حظر الحجﺎب ﻓﻲ المؤسسﺎت التعليمية مستمرة منذ سنوات ﻋدة ،لكنهﺎ لم تلق
نجﺎحﺎ حتى اﻵن .لذلك ،ﻓﻲ تموز/يوليو  ،2015قﺎل رئيس وزراء الﺑﻼد اﻷسﺑق تيمير سﺎرييف" :هذا ليس من تقاليدنا،
يجبرنا اﻹسﻼميون عﻠﻰ القيام بذلك .نحن مسﻠمون .يجب أن نتوقف عن ارتداء الحجاب .لدينا تقاليدنا الخاصة ،والتي
يجب أن نتبعها .يجب أن نوصل لﻠناس كل هذا".
ومن ﺑعده ﻓﻲ آب/أغسطس من ذلك العﺎم ،تحدثت وزيرة التعليم والعلوم إلفيرا سﺎرييفﺎ ﻋن الحظر المفروض ﻋلى
الحجﺎب ﻓﻲ المدارس .وجﺎء ﻓيمﺎ قﺎلته "صرح رئيس الوزراء بوضوح ضرورة أن تكون هناك أسس عﻠمانية في دولة
عﻠمانية ،لكن يجب احترام اﻵراء الدينية .في إطار المدرسة ،نعتقد أن نوع الزي المدرسي المعتمد هو المعيار الذي يجب
عﻠﻰ الطﻼب اﻻلتزام به".
يشﺎر إلى أن تصرﻓﺎت السلطﺎت القرغيزية لحظر الحجﺎب ﻓﻲ المدارس ﻻ يمكن اﻋتﺑﺎرهﺎ منهجية ومتسقة ،ﻋلى
ﻋكس مثل هذه اﻹجراءات ﻓﻲ ﺑلدان أﺧرى ﻓﻲ آسيﺎ الوسطى ،حيث وصلت مكﺎﻓحة الحجﺎب إلى مستوى ﻋﺎل لدرجة أن
الشرطة شنت غﺎرات تطﺎلب ﺑإزالة الحجﺎب ﻋن النسﺎء الﺑﺎلغﺎت ،كمﺎ يحدث حﺎليﺎ ﻓﻲ طﺎجيكستﺎن أو كمﺎ حصل سﺎﺑقﺎ ً ﻓﻲ
أوزﺑيكستﺎن .ومع ذلك ،وﻋلى الرغم ممﺎ ذكر ،ﻓإننﺎ نرى ﺑأن سلطﺎت قرغيزستﺎن ستعود ﻋﺎجﻼً أو آجﻼً إلى محﺎوﻻت
حظر الحجﺎب ﻓﻲ المدارس .ويعتقد المراقﺑون ﻓﻲ قرغيزستﺎن ﺑأن هذه اﻹجراءات التﻲ اتﺧذتهﺎ السلطﺎت جﺎءت نتيجة
للسيطرة اﻻستعمﺎرية الروسية ﻋلى قرغيزستﺎن ،أي أن السلطﺎت المحلية تتﺑع ﺑﺎلكﺎمل سيﺎسﺎت أسيﺎدهﺎ ﻓﻲ موسكو ،الذين
وضعوا نصب أﻋينهم كﺑح تصﺎﻋد اﻹسﻼم ومنع الصحوة السيﺎسية ﻋند شعوب المنطقة ﻓﻲ آسيﺎ الوسطى.
ومع ذلك ،نﻼحظ أنه ﻓﻲ أي من ﺑلدان آسيﺎ الوسطى  -سواء ﻓﻲ قرغيزستﺎن أو ﻓﻲ طﺎجيكستﺎن أو ﻓﻲ أوزﺑيكستﺎن أو
ﻓﻲ كﺎزاﺧستﺎن  -وﺑغض النظر ﻋن المحظورات والقيود التﻲ تفرضهﺎ ،وﺑغض النظر ﻋن كيفية اضطهﺎدهﺎ أو إذﻻلهﺎ
للنسﺎء والفتيﺎت الﻼتﻲ يرتدين الحجﺎب – نﻼحظ أن أيﺎ منهﺎ لم تنجح ﻓﻲ هزيمة شريعة ﷲ ،ﺑل ازداد تمسك المسلمين
ﺑدينهم ﺑثﺑﺎت .ﻋلى سﺑيل المثﺎل ،ﻓﻲ أوزﺑيكستﺎن ،حيث حظر كريموف ﻓﻲ وقت من اﻷوقﺎت ارتداء الحجﺎب ،ﻓضلت العديد
من النسﺎء الﺑقﺎء ﻓﻲ منﺎزلهن ﺑدﻻً من الﺧروج دون ارتدائهن للﺑﺎسهن الشرﻋﻲ ،واليوم ،ﺑعد وﻓﺎة الطﺎغية ،يمكنك أن ترى
ﻋددا كﺑيرا من النسﺎء الﻼتﻲ يرتدين الحجﺎب ﻓﻲ شوارع المدن ،كمﺎ لو أنهﺎ لم تمر  20سنة من حكم كريموف .وﻓﻲ
طﺎجيكستﺎن أيضﺎً ،وقعت حﺎدثة تُظهر ﺑوضوح التزام المسلمين ﺑأحكﺎم ﷲ :ﻓقد ُ
طعن أحد رجﺎل الشرطة ﻓﻲ كولوب ﺑسﺑب
محﺎولته ﺧلع حجﺎب امرأة.
وﺑﺎلتﺎلﻲ ،ﻓﺑغض النظر ﻋن المحظورات التﻲ يفرضونهﺎ ،أو أيﺎ ً كﺎنت العقوﺑﺎت التﻲ يهددون ﺑهﺎ ،ﻓإن الواجب أن يرد
المسلمون ﺑعزة وكرامة ،كمﺎ ر ّدت محﺑّتﺧون دولتوﻓﺎ من طﺎجيكستﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017ﻋندمﺎ احتجزتهﺎ الشرطة أثنﺎء
المداهمة وطﺎلﺑتهﺎ ﺑنزع الحجﺎب" :أنا مؤمنة ،ولن أخﻠع الحجاب أبدا".
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