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ملخص البحث:

فــي  الدائــر  النقــاش  البحــث  هــذا  يتنــاول 

ألمانيــا  فــي  العلميــة  والكتابــات  األبحــاث 

الــرأي  وموقــف  المســلمة،  المــرأة  حــول 

العــام ونظرتــه إلــى المــرأة المســلمة، كمــا 

يعــرض صــورة مصغــرة عــن التحديــات التــي 

البــاد.  تلــك  فــي  المســلمة  تعيشــها 

وقــد اعتُمــد فــي تنــاول هــذا الموضــوع علــى 

المعاصــرة  األلمانيــة  واألبحــاث  الكتابــات 

المســلمة  المــرأة  قضايــا  عالجــت  التــي 

والمجتمــع األلمانــي. فهــي مــن جهــة تبيــن 

لنــا النظــرة العامــة لدى األلمــان تجاه مكانة 

المــرأة المســلمة فــي اإلســام بشــكل عام، 

وتناقــش الصــراع الموجــود فــي المجتمــع 

األلمانــي مــع المــرأة المســلمة فــي ألمانيــا 

 أخــرى. 
ٍ
 خــاص مــن جهــة

ٍ
بشــكل

توصلــُت  واالســتقراء  البحــث  وبعــد 

هــذا  عــن  والكتابــات  األبحــاث  شــحة  إلــى 

الموضــوع وإلــى ضــرورة وجــود أقــام علميــة 

منصفــة تتبنــى بيــان حقيقــة وواقــع المــرأة 

فــي  للمســلمين  ألمانيــا  فــي  المســلمة 

الخصــوص.  وجــه  علــى  اإلســامي  العالــم 

المســلمة–  المــرأة  المفتاحيــة:  الكلمــات 

الحجــاب  الغربــي–  اإلعــام  االستشــراق- 

 . بيا فو مو ســا إل ا -

Abstract:
 This research deals with the debate in 

scientific research and writings in Germany 

about Muslim women, the public opinion’s 

position and view of Muslim women, and 

presents a miniature of the challenges 

faced by Muslim women in those countries. 

In dealing with this topic, reliance was 

placed on contemporary German writings 

and research that discuss the issues of 

Muslim women in the German society. 

On the one hand, it shows us the general 

view of the Germans towards the position 

of Muslim women in Islam in general, and 

on the other hand, it discusses the conflict 

that exists in German society with Muslim 

women they live in Germany in particular. 

After research and extrapolation, I concluded 

that there is a gap and lack of studies and 

writings on this topic and that there should 

be fair scientific attempts that adopt a 

statement of the reality of Muslim women 

in Germany to give the Islamic world the 

complete view on this subject. 

Keywords: Muslim women, orientalism, 

western Media, Hijab, islamophobia
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مقدمة

المســلمة  المــرأة  قضيــة  إنَّ   

ألمانيــا  وفــي  عموًمــا  أوروبــا  فــي 

ليســت  الخصــوص  وجــه  علــى 

قديمــة  إنمــا  حديثــًة،  قضيــًة 

ــرأي العــام، لكنهــا  ومتجــذرة فــي ال

العشــرة  األعــوام  فــي  بــدأت 

 
ٍ
متزايــد باهتمــام  تحظــى  األخيــرة 

المجتمــع  قطاعــات  جميــع  فــي 

واإلعالميــة  السياســية  األلمانــي 

ســيما  واالجتماعيــة،  والتعليميــة 

والدراســات  األبحــاث  مجــال 

واضــح  مؤشــر  وهــو  الجامعيــة. 

علــى مــا تمثلــه المــرأة المســلمة 

مــن أهميــة بالغة في نظر الباحثين 

المجتمــع. فــي  والمثقفيــن 

وهــذا البحــث يســلط الضــوء علــى 

المتصاعــد  االهتمــام  هــذا  أســباب 

ومتالزماتــه مــن تصــورات ومفاهيــم، 

المواقــف  قــراءة  خــالل  مــن  وذلــك 

األبحــاث  عــن  الصــادرة  واآلراء 

المــرأة  حــول  العلميــة  والنقاشــات 

ألمانيــا.  فــي  المســلمة 

أهمية الموضوع

تزايــد  فــي  الموضــوع  أهميــة  تكمــن 

الحديــث والنقــاش األوروبــي األلمانــي حــول 

ألمانيــا  وفــي  عموًمــا  المســلمة  المــرأة 

الضغوطــات  تفاقــم  وفــي  خصوًصــا 

فــي  المســلمة  المــرأة  لهــا  تتعــرض  التــي 

النســاء  أعــداد  تتزايــد  حيــث  البــاد،  تلــك 

المســلمات الاتــي يتعرضــن للتمييــز الدينــي.

أسباب اختيار الموضوع

االهتمــام بشــأن المــرأة المســلمة والوقــوف . 1

الكتابــة  خــال  مــن  عنهــا  والدفــاع  معهــا 

المنصفــة عــن أوضاعهــا فــي الغــرب واجــٌب 

وأخاقــي. شــرعي 

البلــدان . 2 فــي  اإلســامية  الكتابــات  نــدرة 

المســلمة عــن أحــوال المــرأة المســلمة فــي 

تحديــًدا. ألمانيــا 

وحــال . 3 المســلمين  بأحــوال  التعريــف 

مــن  ألمانيــا  فــي  المســلمة  المــرأة 
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خــال نقــل صــورة واضحــة عــن واقــع 

األصليــة  المصــادر  مــن  المســلمة 

للموضــوع، ســيما أنَّ الباحثــة تقيــم فــي 

تلــك البلــدان وتتحــدث اللغــة األلمانيــة 

. قــة بطا

مشكلة الموضوع

فــي ظهــور  الموضــوع  تتمثــل مشــكلة   

تتحــدث  ألمانيــة  أكاديميــة  وأبحــاث  كتابــات 

ــا،  عــن قضايــا المــرأة المســلمة ســلًبا وإيجاًب

وال توجــد مقابلهــا -بحســب اطاعــي- أبحــاث 

الكتابــات  تلــك  تناقــش  إســامية  نقديــة 

فــكان  اإلســامي.  العالــم  فــي  بهــا  وتعــّرف 

لزاًمــا أن يقــوم هــذا البحــث بتســليط الضــوء 

حــول  الدائــرة  النقاشــات  مــن  نمــاذج  علــى 

اآلراء  عــرض  خــال  مــن  المســلمة  المــرأة 

والبحــوث  الكتابــات  فــي  الــواردة  واألفــكار 

ونقدهــا  وتحليلهــا  األلمانيــة  العلميــة 

للوصــول إلــى معرفــة أســباب هــذا التصــور 

الفكــري عــن المــرأة المســلمة فــي ألمانيــا.

المنهج المتبع في البحث

هــو  البحــث  هــذا  فــي  المتبــع  المنهــج   

المنهــج العرضــي التحليلــي النقــدي، وذلــك 

والمواقــف  اآلراء  اســتعراض  خــال  مــن 

ألمانيــا  فــي  المســلمة  المــرأة  تجــاه 

. قشــتها منا و

 المحور األول: 
أزمة المرأة المسلمة في 

الكتابات األلمانية المعاصرة

تزايــد  فــي  الموضــوع  هــذا  أهميــة  تكمــن   

االهتمــام بالمــرأة المســلمة فــي ألمانيــا بشــكل 

عــام، وذلــك مــن خــال عــدد كبيــر مــن الدراســات 

تســلط  التــي  والكتابــات،  والمقــاالت  واألبحــاث 

فــي  المســلمة  المــرأة  موضــوع  علــى  الضــوء 

والمشــكات  التحديــات  وعلــى  عموًمــا،  الغــرب 

التــي تواجههــا والمهــام واألدوار المنوطــة بهــا)2(. 

باالهتمــام،  جديــرة  قضيــة  وجــود  علــى  يــدل  مــا 

أصبحــت مــع مــرور الوقــت تكتســب كثافــًة نوعيــًة 

مــن حيــث ازديــاد أعــداد النســاء المســلمات فــي 

المجتمعــات األوروبيــة، وكيفيــًة مــن حيــث تحّســن 

أوضاعهــن االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية 

الغربيــة. المجتمعــات  فــي 

فــي  اإلحصائيــة  الدراســات  أظهــرت  وقــد   

المســلمين  عــدد  ارتفــاع  الماضيــة  العقــود 

بصــورة عامــة فــي البــاد األوروبيــة، حيــث كان عــدد 

مليــون   29,6 قرابــة   1990 عــام  فــي  المســلمين 

مســلم ومســلمة، ليصــل فــي عــام 2010 إلــى 44,1 

مليــون مســلم ومســلمة. وهــو ارتفــاع ملحــوظ 

خــال عشــرين ســنة فقــط، ويتوقــع الخبــراء أن 

)2( انظر على سبيل المثال:
= Lisa Joana Talhout, “Muslimische Frauen und Männer 
in Deutschland”, Springer vs, Deustschland, 2019.
= Silvestri Sara, “Europe’s Muslim women: potential, 
aspirationsand challenges”, Research report. King 
Baudouin Foundation, Brussels, 2008.
= Fetzer S. Joel/ Soper J.Christopher, “Muslims and the 
state of Britain, France and Germany”, Cambridge Uni. 
Press. U.K. 2005.
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ــا بنهايــة عــام  تتجــاوز أعــداد المســلمين فــي أوروب

2030 هــذا العــدد لتصــل إلــى 58 مليــون مســلم 

ومســلمة، هــذا يعنــي أنَّ المســلمين سيشــكلون 

أوروبــا،  فــي  الســكان  مجمــوع  مــن   10% قرابــة 

موزعيــن علــى جميــع الــدول األوروبيــة ومتركزيــن 

وبلجيــكا)3(. روســيا وفرنســا  فــي 

كمــا ارتفــع عــدد المســلمين فــي ألمانيــا مــن 

ــة 5 مليــون  3,3 مليــون فــي عــام 2010 ليصــل قراب

2016. ويتوقــع زيــادة عــدد المســلمين فــي ألمانيــا 

مثــًلا مــع بقــاء مســتوى الهجــرة الحالــي ليصــل إلــى 

.)4(
19 مليــون مســلم فــي عــام 2030 

ومــع ازديــاد أعــداد المســلمين تــزداد مظاهــر 

يتعلــق  فيمــا  خاصــًة  المجتمــع  فــي  اإلســام 

بالمــرأة المســلمة، لــذا كثــر النقــاش فــي اآلونــة 

األخيــرة حــول وضــع المــرأة المســلمة فــي أوروبــا 

االهتمــام  وهــذا  ألمانيــا خصوًصــا.  وفــي  عموًمــا 

المــرأة المســلمة تحــت مجهــر  المتزايــد بوضــع 

أزمــة حقيقيــة  إلــى نشــوء  أدى  المســتمر،  النقــد 

لــدى شــريحة واســعة مــن النســاء المســلمات 

فــي المجتمــع األلمانــي تتمثــل فــي عدم شــعورهن 

عــام،  بشــكٍل  حياتهــن  فــي  واالســتقرار  باألمــان 

فــي  واإلقصــاء  التمييــز  ضدهــن  ُيمــارس  حيــث 

ــا مــا يعــود ســبب هــذا  ــرٍ مــن المجــاالت. وغالًب كثي

التمييــز والرفــض المجتمعــي للمــرأة المســلمة 

المغلــوط  االعتقــاد  عــن  الناجمــة  الفكــرة  إلــى 

https://www. 3( انظــر: المنتــدى الثقافــي للمــرأة المســلمة(
the-future-of-the-global-/27/01/pewforum.org/2011

.2020/10/16 االطــاع:  تاريــخ   /muslim-population

https://www.pewforum.org/essay/the- 4( انظــر : (
growth-of-germanys-muslim-population/ تاريــخ االطــاع: 

.2020/10/16

يحملهــا  التــي  فالصــورة  المســلمة؛  المــرأة  عــن 

فــي  تتمثــل  المســلمة  المــرأة  عــن  المجتمــع 

أّنهــا مثيــرة للشــفقة والعطــف. وقــد أنتــج هــذا 

التصــور القاصــر عــن المــرأة المســلمة سلســلة 

مــن المفاهيــم والدعايــات المشــوهة حــول حيــاة 

اإلســام  أحــكام  وحــول  بــل  المســلمة،  المــرأة 

القســري،  كالــزواج  فمواضيــع  عــام؛  بشــكل 

الذكــوري  والعنــف  النقــاب،  أو  الحجــاب  وارتــداء 

مــن  أصبحــت  الشــرف،  وجرائــم  المــرأة،  ضــد 

المواضيــع المثيــرة لــدور النشــر فــي ألمانيــا)5(. إذ ال 

تكــف تلــك الــدور عــن إصــدار ســيل مــن المؤلفــات 

تحــت عناويــن جذابــة علــى شــاكلة »قصتــي مــع 

االضطهــاد،  مــن  الهــروب  أو  القســري،  الــزواج 

أو تركــُت الحجــاب واختــرُت الحريــة« وغيرهــا مــن 

المؤلفــات التــي بــدأت فــي اآلونــة األخيــرة تجتــاح 

مســلمات  لنســاء  األلمانيــة  الكتــب  أســواق 

ُأضطهــدَن فــي بلدانهــنَّ فلجــأَن إلــى ألمانيــا مــن 

أجــل الخــاص، وِصــرَن ُيســّوقَن ألنفســهن فــي 

المجتمعــات األوروبيــة مــن خــال كتاباتهــنَّ عــن 

تجاربِهــنَّ الشــخصية مــع العنــف ومــا ُيســميَنُهنَّ 

الحريــة«)6(. بــــــ »قمــع 

وبالرغــم مــن أّن المــرأة المســلمة الشــرقية 

ــر تلــك التــي  ــا ومشــكاٍت أخــرى غي تعيــش ظروًف

ُيمثــل لهــا فــي التصــور الغربــي األلمانــي، ووجــود 

النســاء  والتفاهــم:  للحــوار  كوربــر  وقــف  انظــر:   )5(
https://www.koerber-stiftung. ألمانيــا  فــي  المســلمات 
de/veranstaltungsuebersicht/muslimische-frauen-in-

.21.4.2022 االطــاع:  تاريــخ   deutschland-137

)6( لاطــاع علــى بعــض تلــك المؤلفــات الحديثــة انظــر: دار 
 :  Adeo Verlag .2019 ِآديــو  النشــر 

h t t p s : / / w w w . a d e o - v e r l a g . d e / i n d e x .
php?id=details&sku=835238 13/10/2020 االطــاع:  .تاريــخ 

https://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/
https://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/
https://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/
https://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/
https://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/
https://www.pewforum.org/essay/the-growth-of-germanys-muslim-population/
https://www.pewforum.org/essay/the-growth-of-germanys-muslim-population/
https://www.pewforum.org/essay/the-growth-of-germanys-muslim-population/
https://www.koerber-stiftung.de/veranstaltungsuebersicht/muslimische-frauen-in-deutschland-137
https://www.koerber-stiftung.de/veranstaltungsuebersicht/muslimische-frauen-in-deutschland-137
https://www.koerber-stiftung.de/veranstaltungsuebersicht/muslimische-frauen-in-deutschland-137
https://www.adeo-verlag.de/index.php?id=details&sku=835238
https://www.adeo-verlag.de/index.php?id=details&sku=835238
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كثيــر مــن الشــخصيات النســائية الناجحــة والفاعلة 

الاتــي  والغربيــة،  الشــرقية  المجتمعــات  فــي 

تمّيــزَن علــى كثيــرٍ مــن قريناتهــنَّ األوروبيــات، إال أنَّ 

األمــر بالنســبة لــدور النشــر والكتــب األلمانيــة غيــر 

مهــم، بقــدر أهميــة ترســيخ المفاهيــم المغلوطــة 

عــن المــرأة المســلمة فــي الفكــر الشــعبي لــدى 

األلمــان، وكأنمــا ال توجــد مشــاكل فــي العالــم، إال 

أصبحــن  اللواتــي  المســلمات،  النســاء  مشــكلة 

الشــغل الشــاغل للفكــر الغربــي الحديــث.

 وليســت دور النشــر هــي الوحيــدة التــي تغــذي 

هــذا التصــور عــن المــرأة المســلمة، بــل يعضدهــا 

اإلعــام األلمانــي، حيــث يتــم فــي كل مــرة يتنــاول 

فيهــا موضــوع اإلســام عــرض مقاطــع أو صــور 

دعائيــة مضللــة عــن المــرأة المســلمة، كصــورة 

ونســاء  المســجد  فــي  يصلــون  ملتحيــن  رجــال 

محجبــات يحملــن أكيــاس التســوق فــي الشــارع)7(. 

فــي إشــارة ضمنيــة إلــى أنَّ المــرأة المســلمة فــي 

تتحمــل  مــن  وحدهــا  وهــي  فقــط  الرجــل  خدمــة 

المتديــن  المســلم  بينمــا يقضــي  األســرة،  أعبــاء 

وقتــه فــي العبــادة داخــل المســاجد. أو كصــورة 

عربــة  تدفــع  وهــي  والمنتقبــة  المحجبــة  المــرأة 

أطفالهــا  يتبعهــا  بينمــا  أمامهــا،  مــن  طفلهــا 

انطبــاع مغلــوط  لترســيخ  مــن خلفهــا؛  اآلخــرون 

ــأنَّ مهمــة  ــر المســلم ب ــي غي ــدى المتلقــي األلمان ل

البيــت  فــي  والبقــاء  اإلنجــاب  فــي  تكمــن  المــرأة 

وال دور آخــر لهــا فــي الحيــاة ســوى تلــك الوظيفــة 

البيولوجيــة. وهكــذا ُتقــدم تلــك الصــور المشــوهة 

)7( Dr. Philo. Sabine Schiffer, “Produkt eines jahrzehntelangen 
Medienprozesses”, 2011, p. 1.

ممنهجــة  بطريقــة  مؤخــًرا،  اإلعــام  خــال  مــن 

ومكثفــة، حيــث ُتقحــم قضيــة المــرأة المســلمة 

فــي كثيــر مــن المواضيــع السياســية واالجتماعيــة 

 فــي الصحــف، وعلــى شاشــات التلفــاز، للمحافظــة 

علــى الصــور النمطيــة المشــوهة تجــاه اإلســام 

فــي النظــام العــام فــي ألمانيــا)8(.

 وال يمكــن ألحــٍد أن يجهــل أهميــة اإلعــام فــي 

الغــرب ودوره فــي بنــاء المعلومــات المغلوطــة 

عــن الديــن اإلســامي والمســلمين فــي المجتمــع 

ســوى  أخــرى  مهمــٌة  لــه  ليــس  وكأنــه  الغربــي، 

عــن  الغربــي  اإلنســان  معلومــات  »تشــويه 

اإلســام، الــذي أصبــح يحتــاج إلــى مصــادر أخــرى 

معالــم  لتصحيــح  مصداقيــة  أكثــر  للمعلومــات 

والواقــع  العالــم  وإدراك  المشــوهة،  الصــورة 

الشــفافية والموضوعيــة«)9(. أعلــى مــن  بصــورة 

العالــم  علــى  الكبيــر  االنفتــاح  مــن  وبالرغــم   

اإلســامي واالحتــكاك مــع المســلمين فــي ألمانيــا، 

مــا يــزال اإلعــام األلمانــي ُيصــر علــى اختــزال صــورة 

المضطهــدة،  المســلمة  المــرأة  فــي  اإلســام 

وقمــع  والضــرب  العنــف  مــن  تعانــي  التــي 

والفيلســوفة  الباحثــة  ذلــك  تــرى  كمــا  الحريــة، 

اإلعاميــة«  المســؤولية  »مركــز  ورئيســة 

االجتماعيــة  للبحــوث  بــول  هاينــش  وقــف  انظــر:   )8(
المســلمات  عــن  التعســفي  العــرض  االندمــاج:  وسياســات 
https://heimatkunde.boell. األلمانيــة  اإلعــام  فــي وســائل 
diskriminierende-darstellungen-/01/04/de/de/2010
االطــاع:  تاريــخ   von-musliminnen-deutschen-medien

.21.4.2022

والجســور  الحواجــز  اآلخــر:  »صــورة  عثمــان،  ســعاد   )9(
العالمــي  للمؤتمــر  مقــدم  بحــث  والثقافيــة«،  االجتماعيــة 
شــعبان،   14-12 والغــرب.  اإلســامي  العالــم  عــن  الخامــس 
ماليزيــا،  اإلســامية،  األمــة  لوحــدة  العالــي  المعهــد  1427هـــ، 

ص164. األول،  المجلــد 

https://heimatkunde.boell.de/de/2010/04/01/diskriminierende-darstellungen-von-musliminnen-deutschen-medien
https://heimatkunde.boell.de/de/2010/04/01/diskriminierende-darstellungen-von-musliminnen-deutschen-medien
https://heimatkunde.boell.de/de/2010/04/01/diskriminierende-darstellungen-von-musliminnen-deutschen-medien
https://heimatkunde.boell.de/de/2010/04/01/diskriminierende-darstellungen-von-musliminnen-deutschen-medien
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 ،Sabina Schiffer شــيّفر(  )ســابينا   )IMV(

اإلعــام  كان  إذا  عّمــا  لهــا  وجــه  ســؤال  فــي 

 األلمانــي قــد تغّيــر فــي طريقــة عرضــه لإلســام 

والمــرأة المســلمة فــي العشــر ســنوات الماضيــة، 

حيــث تجيــب: 

 »... إذا كان هنــاك أصــًلا بعــض التغّيــر فهــو 

النمطيــة  الصــور  تــزال  فمــا   ... جــًدا،  طفيــف 

علــى  تســيطر  التــي  هــي  الموضــوع  هــذا  حــول 

الدكتــورة  تصفهــا  صــورة  وهــي  اإلعــام«)10(. 

)أحــام باحمــدان( بأنهــا صــورة أفرزتهــا عوامــل 

الغــرب،  فــي  اإلســام  انتشــار  مــن  الخــوف 

وعوامــل الحقــد والكراهيــة، التــي تســود مواقــف 

عــن  وفضــًلا  الغــرب)11(.  فــي  النــاس  مــن  كثيــر 

لــه دافــع  كــون الخــوف مــن اإلســام والعــداء 

األلمانــي  اإلعــام  تجعــل  التــي  الدوافــع  مــن 

دينهــا،  وإلــى  المســلمة  المــرأة  إلــى  ُيســيء 

فهنــاك ســبب ودافــع آخــر قــوي، قــد يخفــى علــى 

كثيــر مــن الباحثيــن، أال وهــو التغطيــة عــن الواقــع 

الســيئ الــذي تعيشــه المــرأة الغربيــة عموًمــا، 

ال  الخصــوص.  وجــه  علــى  األلمانيــة  والمــرأة 

الفرديــة  الحــاالت  علــى  التركيــز  هــذا  أنَّ  شــكَّ 

خلفيــات  ذواتــي  النســاء  لبعــض  تظهــر  التــي 

إســامية، وغــض الطــرف عــن النمــاذج اإليجابيــة 

لطريقــة  إضافــًة  المســلمة،  للمــرأة  األخــرى 

)10( Dr. Philo. Sabine Schiffer, “Produkt eines 
jahrzehntelangen Medienprozesses”, 2011, p.5.

فــي  المســلمة  المــرأة  »صــورة  باحمــدان،  أحــام  انظــر:   )11(
اإلعــام الغربــي«، بحــث مقــدم للمؤتمــر العالمــي عــن وضــع 
المــرأة المســلمة فــي المجتمعــات المعاصــرة، حقائــق وآفــاق. 
الجامعــة اإلســامية العالميــة، ماليزيــا، 1-3 شــعبان، 1428م، 

الرابــع، ص346-349. بتصــرف. المجلــد 

الســابقة،  الصــورة  عــرض اإلســام مــن خــال 

األلمانــي  والمشــاهد  القــارئ  لــدى  ــخ  ليُرسِّ

ــه ليــس هنــاك صــورة أخــرى لإلســام  فكــرة »أنَّ

التلفــاز  ُتعــرض علــى شاشــات  التــي  تلــك  غيــر 

صــورة  شــك  ال  وهــي  األلمانيــة«.  والصحــف 

مختزلــة لإلســام والمســلمين، تنــمُّ عــن مــدى 

التمييــز الــذي تتعــرض لــه المــرأة المســلمة فــي 

ألمانيــا، يوحــي لنــا بتعمــد هــذا األســلوب لحجــب 

الرؤيــة الحقيقيــة عــن المشــكات التــي تمــر بهــا 

األلمانيــة غيــر المســلمة وعــن التناقضــات التــي 

تعيشــها فــي واقعهــا الحياتــي؛ إذ ُيســهم ذلــك 

المــرأة  عــن  الســيئة  للصــور  الممنهــج  اإلنتــاج 

المســلمة فــي الخطابــات األلمانيــة العامــة فــي 

تغذيــة وتقويــة كل األفــكار المســّبقة والخاطئــة 

يــكاد  ال  نقــاش  وهــو  المســلمة.  المــرأة  عــن 

ينتهــي. أو  يتوقــف 

ُتجــرى  التــي  واألبحــاث  الكتابــات  فغالــب   

فــي مجــال علــوم االجتمــاع والهجــرة واالندمــاج 

وعلــوم الديــن المقــارن والدراســات القانونيــة، 

وســوق  االقتصــادي  المجــال  فــي  حتــى  بــل 

مــن  الســائد  الموقــف  أنَّ  تؤكــد  العمــل، 

اإلســام فــي أوروبــا وألمانيــا تحديــًدا هــو موقــف 

إلــى موقــف معــادي، وخصوًصــا فيمــا  شــكي 

يتعلــق بحقــوق المــرأة المســلمة؛ إذ ُينظــر إلــى 

اإلســام علــى أنــه ديــن معــاٍد للنســاء وعنيــف 

ديــن  ــه  أنَّ علــى  إليــه  ُينظــر  أو  وغيــر متســامح، 

ال يمكــن التوفيــق بينــه وبيــن الحيــاة الغربيــة 

الحديثــة. فمــن تلــك الكتابــات مــا كتبــه الباحــث 

والكاتــب )فيبكــه فالتــر( Wiebke Walther حيــن 
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يصــف اإلســام بأنــه:

فــي  الثــاث  التوحيديــة  الديانــات  »أصغــر   

ديــن  وهــو  والنصرانيــة،  اليهوديــة  بعــد  العالــم 

باللــه  اإليمــان  فكــرة  فيــه  تركــزت  وديــن  أبــوي، 

الواحــد الرحيــم، وهــو ديــن بّشــر بــه مؤســس أو 

والتعليمــات  اللوائــح  أنَّ  كمــا  الذكــور،  مــن  نبــي 

األخاقيــة فيــه موّجهــة بشــكٍل عــام إلــى الذكــور 

ــاث، علــى الرغــم مــن أنَّ زوجــة  أكثــر منهــا إلــى اإلن

التــي  أتباعــه،  أول  كانــت  خديجــة  األولــى  محمــد 

كتابــة  خــال  مــن  وهــو  الثقــة...«)12(.  منحتــه 

»عوالــم النســاء وعوالــم الرجــال فــي اإلســام« 

وأحكامــه  اإلســام  مبــادئ  يربــط  أن  يحــاول 

فيمــا يخــص العاقــة بيــن المــرأة والرجــل وأدب 

المحادثــة، التــي أسســت لهــا ســيرة النبــي -ملسو هيلع هللا ىلص-، 

الثانــي  القــرن  فــي  حــد قولــه-  -علــى  ُكتبــت  التــي 

الهجــري؛ كــي تكــون دســتوًرا للمســلمين فيمــا 

بعــد، يربــط هــذه األحــكام بمــا كان ســائًدا قبــل 

ثاثــة قــرون فــي الغــرب وأوروبــا، إذ يــرى أنَّ تلــك 

تحديــًدا  موجــودة  كانــت  والعــادات  الســلوكيات 

عشــر  الســابق  القــرن  فــي  البروتســتانتية  لــدى 

ميــادي. ويمثــل لذلــك بمــا ورد فــي الســيرة مــن 

أنَّ النســاء ُكــنَّ ٌيصليــن منفصــات عــن الرجــال 

المغــادرة  منهــنَّ  ُيطلــب  وكان  المســاجد،  فــي 

بهــنَّ  يلحــق  ال  كــي  الصلــوات؛  انتهــاء  بعــد  أوًلا 

وهــو  للمحادثــة،  فرصــة  هنــاك  وتكــون  الرجــال 

الــذي عليــه دور العبــادة اليهوديــة  نفــس األمــر 

البروتســتانتية  المعابــد  وفــي  الليبراليــة(.  )غيــر 

تصلــي النســاء خلــف الرجــال. واألمــر ذاتــه ينطبــق 

)12( Wiebke Walther, “Frauenwelten-Männerwelten im 
Islam”, Heidelberg Uni.1998, p. 42.

علــى لبــاس المــرأة المتمثــل فــي تغطيــة الــرأس 

–مــن  اإلســام  أنَّ  إال  المحتشــم)13(.  واللبــاس 

وجهــة نظــره- أكثــر تشــدًدا فــي أمــور أخــرى تتعلــق 

بأحــكام المــرأة، كمــا فــي نظرتــه إلــى:

 »الثــواب فــي الجنــة، حيــث يكــون للرجــال عــدد 

المؤمنــات  النســاء  بينمــا  الجنــة،  حوريــات  مــن 

يخترنــه  الــذي  الرجــل  علــى  يحصلــن  فإنهــنَّ 

بأنفســهن ممــن كــنَّ قــد تزوّجــَن بــه فــي الحيــاة 

الدنيــا فقــط. وكمــا فــي األحــكام الــواردة فــي القرآن 

ــه  ــرث نصــف مــا يرث ــراث، وأنَّ المــرأة ت بشــأن المي

الرجــل، وأحــكام الشــهادة مــن أنَّ شــهادة المــرأة 

نصــف شــهادة الرجــل. وفــي األحاديــث أنَّ المــرأة 

وصامــت  خمســها،  صلــت  إذا  الجنــة«  تدخــل 

شــهرها، وحفظــت فرجهــا، وأطاعــت زوجهــا، فإّنــه 

يقــال لهــا: ُادخلــي مــن أيَّ أبــواب الجّنــِة شــئِت«، 

والحديــث الــذي يقــول فيــه النبــي: »وقفــُت علــى 

بــاب الجنــة فرأيــُت أكثــر أهلهــا الفقــراء، ووقفــُت 

علــى بــاب النــار فرأيــُت أغلــب أهلهــا مــن النســاء«. 

زوجهــا.  لجميــل  الزوجــة  بنكــران  ذلــك  وُيعلــل 

لهــا  يجــوز  ال  المــرأة  أنَّ  كحقيقــة  أخــرى  وأحــكاٍم 

الخافــة  توّلــي  لهــا  يجــوز  وال  بمفردهــا،  الســفر 

لبــس  لهــا  يجــوز  وال  الســلطة،  أو  اإلمامــة  أو 

العمامــة، التــي كانــت علــى مــا يبــدو رمــًزا للقــوة، 

فــكل تلــك األحــكام نســتطيع أن نســتخلص منهــا 

األســس الحقيقــة فــي نظــرة اإلســام للمــرأة«)14(. 

)13( انظر: المرجع السابق. ص43.

فــي  الرجــال  النســاء-عوالم  »عوالــم  فالتــر:  فيبكــه   )14(
ســابق. مرجــع  ص45-44.  اإلســام«، 
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االتجاهــات  بعــض  وجــود  مــن  وبالرغــم 

المنصفــة فــي ألمانيــا، كأولئــك الذيــن ينتمــون إلــى 

االتجــاه اإلنســانوي )Humanisim( أو حتــى مــن ثلــة 

ــا، تظــل  ــي يناصــرن المــرأة مطلًق النســويات الات

األحــكام المتعلقــة بالمــرأة المســلمة، التــي ذكرهــا 

مــن  شــابهها  ومــا  النقــد  ســبيل  علــى  )فالتــر( 

قضايــا، هــي الســائدة فــي النقاشــات واالنتقــادات 

حول حياة المرأة المســلمة لدى شــريحة واســعة 

مــن المستشــرقين والباحثيــن، تــكاد تنفــرد بالــرأي 

العــام األلمانــي؛ حيــث يــرى كثيــٌر مــن أولئــك أّنهــا 

كانــت مرتبطــة بحقبــة زمنيــة ومكانيــة واجتماعيــة 

معينــة، قــد تطــورت اآلن، ولــم تعــد قــادرة علــى 

الحيــاة  متطلبــات  مــع  واالنســجام  التــواؤم 

وظــروف الواقــع الحاليــة. ولــذا فإنَّــه مــن الضروري 

نظرتهــم  تطويــر  إلــى  المســلمون  يســعى  أن 

حــول تلــك األحــكام، لتذليــل العقبــات والتحديــات 

التــي تواجههــم فــي المجتمعــات األوروبيــة وفــي 

المجتمــع األلمانــي علــى وجــه الخصــوص. وفــي 

أحســن األحــول ُينظــر إلــى تلــك األحــكام علــى أّنهــا 

والظــروف  اإلســامية  البيئــات  باختــاف  تختلــف 

المســلمة)15(.  للمــرأة  والشــخصية  االجتماعيــة 

تواجههــا  وصعوبــات  تحديــات  كلهــا  وهــي 

المســلمة فــي ألمانيــا بشــكل مســتمر، إن لــم يكــن 

والعمــل  التعليــم  قطاعــات  فــي  يومــي  بشــكٍل 

وغيرهــا. العامــة  والعاقــات 

ضمــن  قــد  اإلســام  أنَّ  يــرى  مــن  وهنــاك   

للمــرأة حقوقهــا، خصوًصــا حــق المســاواة بينهــا 

)15( انظر على سبيل المثال: الفصل السادس في:
Werner Ende/ Udo Steinbach, “Der Islam in der 
Gegenwart”,2005. 

فــي  الباحــث  لذلــك  يذهــب  كمــا  الرجــل،  وبيــن 

 Michael )الشــؤون اإلســامية )ميشــائيل كرامــر

Kramer »ولكــن المنظومــة الذكوريــة »العربيــة« 

علــى وجــه الخصــوص، إضافــًة إلــى أســباب خارجيــة 

دخلــت علــى المجتمعــات اإلســامية، غّيــرت مــن 

كآراء  متــرٍد،  وضــٍع  فــي  وجعلتهــا  الحقــوق  تلــك 

بعــض الفقهــاء فــي عــدم الحاجــة لطلــب العلــم 

بالنســبة للنســاء، واالســتدالل علــى حرمــة تولــي 

المــرأة بعــض المناصــب السياســية، وغيرهــا«)16(.

لبعــض  المتطرفــة  النســوية  اآلراء  وهنــاك   

قريناتهــنَّ  علــى  تفوقــن  الاتــي  »المســلمات« 

النســويات غيــر المســلمات فــي تبنــي المقاييــس 

فــي  فتراُهــنَّ  الحداثيــة.  والعلمانيــة  الليبراليــة 

مظاهــر  كل  علــى  القضــاء  إلــى  دائــم  ســعي 

النســوية  مبــادئ  مــع  تتوافــق  التــي ال  الشــريعة 

فــي تحقيــق المســاواة والحريــة التامــة للنســاء، 

فــي  »اإلصاحيــة«  جهودهــن  يصفــن  والاتــي 

اإلســام بأّنهــا تمثــُل »جهــاًدا حقيقًيــا« فــي طريــق 

 - رأيهــنَّ -بحســب  ترتكــز  التــي   ، أهدافهــنَّ تحقيــق 

اإلســامية)17(. الدينيــة  النصــوص  علــى 

اآلراء  علــى  الغالبــة  الصبغــة  أنَّ  والخاصــة   

والمواقــف تجــاه حقــوق المــرأة فــي اإلســام ومــا 

أنَّ  تــرى  قضايــا  مــن  المســلمة  بالمــرأة  يتعلــق 

اإلســام يشــكل عقبــًة فــي طريــق حقــوق المــرأة، 

المتمثلــة فــي المســاواة والحريــة وتقديــر المــرأة. 

)16( Michael Armeen Kramer, “Gleichberechtigung und 
Islam”, Institut für islamische Studien, Uni. Wien, 2018, p.16.

)17( Salah Huda, “Diskurse des islamischen Feminismus”, 
Gender Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und 
Gesellschaft. 2/1, Barbara Budrich Verlag, 2010, p.48.
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 ولعــل مــن اإلنصــاف أن نعتــرف بــأنَّ هنالــك 

شــريحة عريضــة مــن المســلمات اليــوم مكبــات 

المجتمعــات  فــي  مقبولــة  غيــر  وآراء  بنظــرات 

إنَّ هنــاك  بــل  الشــرق والغــرب،  المســلمة فــي 

مــن  الحرمــان  أنــواع  ألقصــى  يتعرضــن  ممــن 

ال  هــذا  لكــن  والطبيعيــة.  اإلنســانية  حقوقهــنَّ 

يجــوز أن يكــون مبــرًرا للطعــن فــي الديــن، بل يجب 

التأكيــد علــى ضــرورة الحــذر الشــديد مــن االنــزالق 

فــي توجيــه أصابــع االتهــام لإلســام، ووصفــه بأنَّه 

المســؤول عــن وضــع المــرأة المســلمة الحالــي. 

إلــى  أدت  ومعقــدة  مختلفــة  عوامــل  فهنــاك 

الوضــع المتــردي الــذي تمــر بــه المــرأة المســلمة 

ــا مــا تكــون البيئــة االجتماعيــة  بشــكٍل عــام، وغالًب

المحليــة هــي المســؤولة عــن تلــك المشــكات 

ال  حيــث  المســلمات،  النســاء  تواجههــا  التــي 

تســتند إلــى أحــكام شــرعية واضحــة فــي القــرآن أو 

الســنة، فتحــدد مــا يجــب أن تكــون عليــه المــرأة 

المســلمة، أو الصــورة التــي يجــب أن تكّوُن عليها. 

الســلوكيات  بيــن  والتفريــق  الفصــل  لــزِم  لــذا 

البشــرية، فرديــًة كانــت أم جماعيــة وبيــن الحقيقــة 

الــذي  هللا  ديــن  فاإلســام  الناصعــة.  الدينيــة 

الظلمــات  مــن  ليخرجهــم  النــاس  علــى  فرضــه 

إلــى النــور، ومــن الظلــم إلــى العــدل، ومــن الشــدة 

إلــى الليــن، ومــن القســوة والعنــف إلــى الرحمــة 

والتســامح، ال يبخــس المــرأة حقهــا وال يقهرهــا 

وال يكبــت حرّيتهــا. وإذا كان هنالــك حًقــا بعــض 

األحــكام، -كمــا يّدعــي البعــض-، التــي تنتقــص مــن 

مكانــة المــرأة، أو تحرمهــا مــن بعــض حقوقهــا 

إعــادة  مــن  ُبــدَّ  فــا  لهــا،  اإلســام  كفلهــا  التــي 

النظــر فــي فهــم تلــك األحــكام بمــا يتوافــق مــع 

مقاصــد الشــرع الحكيــم ومصالــح الخلــق، دون 

نصــوص  فــي  ولنــا  الديــن.  أصــول  عــن  الخــروج 

القــرآن والســنة مــن القواعــد واألصــول والفــروع 

مــا يمّكننــا مــن فعــل ذلــك. علــى أال يكــون ذلــك 

إال مــن أولــي األمــر وأهــل العلــم، الذيــن تشــهد 

ــن فــي  ــن، والمتخصصي ــم والدي لهــم األمــة بالعل

للنــاس،  وتبيينهــا  الشــرعية  األحــكام  اســتنباط 

تدعــي  التــي  النســوية  الجماعــات  مــن  وليــس 

تحريــر المــرأة، فضــًلا عــن غيــر المســلمين مــن 

الجهلــة بالديــن أو الحاقديــن عليــه.

تواجــه  التــي  الســابقة  القضايــا  إلــى  إضافــًة   

المــرأة المســلمة فــي العصــر الحاضــر فــي ألمانيــا 

تلــك  رأس  علــى  يقــف  آخــر  تحدًيــا  هنــاك  فــإنَّ 

المشــكات فــي الغــرب عموًمــا وفــي ألمانيــا علــى 

وجــه الخصــوص، ويشــكل جــدًلا ونقاًشــا وتأثيــًرا 

علــى الــرأي العــام األلمانــي وعلــى النظــرة العامــة 

موضــوع  وهــو  أال  المســلمة،  والمــرأة  لإلســام 

اللبــاس الدينــي للمــرأة المســلمة المتمثــل فــي 

الحجــاب. فعلــى الرغــم مــن أّنــه موضــوع قديــم، 

إال أّنــه ال يــزال متجــدًدا حتــى يومنــا هــذا. فقــد ازداد 

طرحــه فــي وســائل اإلعــام. وأصبح يحتل مســاحًة 

البحــوث والدراســات حــول حقــوق  واســعًة مــن 

ودخــل  اإلســام،  فــي  المســلمة  المــرأة  ومكانــة 

فــي مجــال دراســات إنســانية أخــرى غيــر الدراســات 

اإلســامية كعلــوم االجتمــاع واألنثروبولوجيا وعلم 

النفــس والتربيــة والسياســة، وغيرهــا من مجاالت 

البحــث العلمــي. لــذا كان لزاًمــا هنــا أن يتــم تســليط 

الضــوء علــى هــذه المشــكلة الكبيــرة، التــي تواجــه 

المــرأة المســلمة فــي ألمانيــا، مــن خــال الكشــف 
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عــن جانــٍب مــن جوانــب تلــك األزمــة المتجــذرة فــي 

الفكــر االستشــراقي األلمانــي المعاصــر، وإعطــاء 

تصــّورٍ عــن نظــرة المجتمــع األلمانــي عــن المــرأة 

التحديــات  عــن  والكشــف  المحجبــة،  المســلمة 

ألمانيــا،  فــي  المحجبــات  النســاء  تواجههــا  التــي 

ــي. وذلــك فــي المطلــب التال

 المحور الثاني:
 أزمة الحجاب في ألمانيا

إنَّ المعنــى الحقيقــي للبــاس الشــرعي للمــرأة 

يعيــن  الــذي  الشــرعي،  الحجــاب  أو  المســلمة، 

المجتمــع  إلــى  خروجهــا  فــي  المســلمة  المــرأة 

شــعرها  حجــب  وإن  عنــه  االحتجــاب  وعــدم 

وجســدها، بــدأ يأخــذ من خــال الخطابــات العالمية 

العامــة حــول الحجــاب معانــَي ومفاهيــم جديــدة 

مــن  ذلــك  يتجلــى  األخيــرة.  األونــة  فــي  ومخترعــة 

ــي ُألصقــت  ــة الت ــة الحديث خــال التســميات الغربي

 ،)18(»Headscarf« اإلنكليزيــة  كـــــالتسمية  بــه، 

والفرنســية   ،)19(»Kopftuch« واأللمانيــة 

الغربيــة  التســميات  مــن  وغيرهــا   ،)20(»Foulard«

التــي يمكــن ترجمتهــا جميًعــا بـــــــ »غطــاء الــرأس«، 

للديــن  مســيئة  وأفــكار  مفاهيــم  معهــا  تازمــت 

المســلمة.  والمــرأة 

العالمــي  المفهــوم  هــو  الــرأس  غطــاء  إًذا 

الجديــد للحجــاب الشــرعي اإلســامي. وهــو يــدل 

)18( https://www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/
englisch/headscarf 20.4.2022 :تاريــخ االطــاع.

)19( https://de.wiktionary.org/wiki/Kopftuch تاريــخ 
20.04.2022 .االطــاع: 

)20( https://dict.leo.org/französisch-deutsch/foulard 
20.04.2022 االطــاع:  .تاريــخ 

المعنــى  وتحجيــم  اختــزال  علــى  صريحــة  داللــة 

الحقيقــي والوظيفــة األساســية للحجــاب الشــرعي 

فــي جزئيــة قطعــة القمــاش التــي تغطــي الــرأس. 

التســمية  تغييــر  فــي  اإلشــكالية  تكمــن  ال   

التفســيرات  فــي  وإنمــا  فحســب،  للحجــاب 

والتأويــات المصاحبــة لهــا ألســباب اختيــار المــرأة 

المســلمة لتغطيــة رأســها، التــي أصبحــت وقــوًدا 

فّعــاًلا لخطابــات الكراهــة والتمييــز ضد المســلمين 

القمــاش  فقطعــة  عامــًة.  وأوروبــا  ألمانيــا  فــي 

الحمــات  مــن  للكثيــر  مســّوًغا  أصبحــت  هــذه 

والمجتمعيــة  والثقافيــة  واإلعاميــة  السياســية 

لترســيخ مفاهيــم مغلوطــة تحــت شــعارات مثــل 

» الحجــاب رمــز سياســي«، أو »رمــز آيدولوجــي«، أو 

»رمــز اصطهــاد للمــرأة«، وغيرهــا مــن العنوانيــن 

الحجــاب)21(. لمفهــوم  المغرضــة  العريضــة 

المجتمــع  فــي  الســائدة  النظــرة  أنَّ  كمــا 

األوروبــي عموًمــا واأللمانــي علــى وجــه الخصــوص 

إلــى حجــاب المــرأة المســلمة تنطلــق مــن قاعــدة 

األوروبيــون  الحجــاب  منتقــدو  وضعهــا  خاطئــة 

أنفســهم، مفادهــا »إنَّ اإلســام يمثــل رمــًزا لقهــر 

دعــاة  لهــا  القاعــدة  وتلــك  للنســاء«.  اإلســام 

مختلفــون، وُتطــرح فــي مســتويات مختلفــة مــن 

الفكــري)22(. والتقييــد  العمــق 

)21( Laila Hadj Abdou: Das muslimische Kopftuch und 
die Geschlechtergleichheit, eine Frage der Kultur oder 
Religion? Femina Politica, 2018, p.77.

)22( انظر:
 Sabina Mannitz: Projektionsfläche Kopftuch: Dilemata 
freiheitliche Demokratie auf einem Quadratmeter Stoff. 
Hessische Stiftung für Frieden und Konfliktsforschung, 
Frankfurt, 2004, p.3-11. 

https://www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/englisch/headscarf
https://www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/englisch/headscarf
https://de.wiktionary.org/wiki/Kopftuch
https://dict.leo.org/französisch-deutsch/foulard
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النظــام  فــي  شــهرًة  األكثــر  النظــرة  ولكــنَّ   

األلمانــي العــام، تلــك التــي ترتبــط ارتباًطــا وثيًقــا 

اإلســام  تجــاه  األوروبيــة  النمطيــة  بالقوالــب 

المســلمة  المــرأة  أنَّ  تــرى  حيــث  عــام،  بشــكل 

»المتســلط«.  للرجــل  مطلــق  بشــكل  خاضعــة 

وبنــاًء علــى هــذه الفكــرة يتــم الترميــز للحجــاب علــى 

أنــه »رمــز ســلطوي ذكــوري«، أو »رمــز اضطهــاد« 

ــة  ــة المحيطــة فــي بيئ مــن ِقبــل الســلطة الذكوري

المــرأة)23(. وهــو تأويــل ربمــا يكــون منطقًيــا ألولئــك 

الذيــن ال يؤمنــون بالخضــوع لســلطة إلهيــة تتجــاوز 

الحــدود البشــرية الماديــة. فكيــف يمكــن لإلنســان 

غيــر المســلم مثــًلا أن ُيفســر اختيــار المــرأة لغطــاء 

مجتمــع  وفــي  الحــر  شــديد  موســم  فــي  الــرأس 

شــبه عــارٍ فــي تلــك األجــواّء؟! ال يوجــد تفســير آخــر 

ســوى اإلجبــار واالضطهــاد لهــا مــن ِقبــل أبيهــا أو 

أخيهــا أو زوجهــا أو ربمــا مجتمعهــا.

 تلــك التصــورات المغلوطــة والمختزلــة عــن 

معنــى الحجــاب الشــرعي وأســباب اختيــار المــرأة 

بالســطحية  تتميــز  أنهــا  شــك  ال  لــه  المســلمة 

ببســاطة  ألنهــا  الحجــاب؛  فــي موضــوع  والتحيــز 

لنظريــة  واعــي  ال  اعتنــاق  مــن  فقــط  تنطلــق  ال 

عموًمــا،  أوروبــا  تحكــم  التــي  والليبراليــة  الحداثــة 

الفرديــة  مفاهيــم  تقديــس  علــى  تقــوم  التــي 

والكبــت،  القهــر  ومقاومــة  والحريــة  والمســاواة 

الديــن  بتفاصيــل  المركــب  الجهــل  إلــى  إضافــًة 

اإلســامي وشــرائعه وأحكامــه)24(. وإنمــا تنطلــق 

أيًضــا مــن قــراءات متســرعة ومجتــزأة لمفهــوم 

)23( انظر: المرجع السابق.

إلــى  الغــرب  »نظــرة  بولــوك،  كاثريــن  مقدمــة  انظــر:   )24(
. ف بتصــر ، » ب لحجا ا

ــرٍ  الحجــاب الشــرعي فــي اإلســام، وتنبثــق فــي كثي

مــن األحيــان مــن رضــوخ واضــح لهيمنــة القوالــب 

الحجــاب. عــن  المســبقة  واألحــكام  النمطيــة 

 وعلــى الرغــم مــن الســطحية التــي تتصــف بهــا 

تلــك النظــرة إال أّنهــا تعتبــر مــادة دســمة ومحببــة 

جــًدا لإلعــام األلمانــي بــكل مســتوياته، فمتــى مــا 

يــدور النقــاش حــول المــرأة المســلمة فــي وســائل 

اإلعــام ال ُبــدَّ أن يرافقــه عــرض لصــورة تلــك المــرأة 

ذاك  خطــى  تتبــع  وهــي  »المضطهــدة«  المحجبــة 

فــي  األمــر  كذلــك  »المتســلط«.  الملتحــي  الرجــل 

الكتــب والروايــات الخرافيــة التــي تتحــدث عــن تجــارب 

المــرأة المســلمة »المريــرة« التــي خاضتهــا تحــت 

ســلطة الذكــور فــي محيطهــا العائلــي، حيــث يتــم 

تصويــر المــرأة المســلمة علــى أغلفــة تلــك الكتــب 

بصــورة كئيبــة وتدعــو إلــى الشــفقة والتعاطــف)25(.

النســوية  اآلراء  النظــرة  تلــك  ويســاند   

تســتثني  وال  عــام  بشــكٍل  لألديــان  المعاديــة 

اإلســام  بــأنَّ  تصــّرح  حيــث  ذلــك،  مــن  اإلســام 

بقيــة  مثــل  مثلــه  حريتهــا  ويصــادر  المــرأة  يقهــر 

بعــض  تــرى  بــل  »الذكوريــة«)26(.  األخــرى  األديــان 

النســويات فــي الحجــاب تهديــًدا للمجتمــع بأكملــه، 

كمــا تصــف الباحثــة النســوية )آليــس شفارتســر( 

تقــول:  حيــث  ذلــك،   Alice Schwarzer

 Emma 25( انظــر علــى ســبيل المثــال الموقــع اإلعامــي لمجلــة(
https://www.emma.de/artikel/iranerinnen-protest- :ــي التال
https:// :و انظــر أيًضــا gegen-kopftuch-ausstellung-336645
www.lovelybooks.de/autor/Charlotte-Wiedemann/Ihr-
wisst-nichts-%C3%BCber-uns-573154379-w/ تاريــخ االطــاع: 

.2020/10/18

)26( انظر:
Hale Afshar, “Islam and Feminism: An Analysis of Political 
Strategies”, UK, Garent, 1996, p. 5.

https://www.emma.de/artikel/iranerinnen-protest-gegen-kopftuch-ausstellung-336645
https://www.lovelybooks.de/autor/Charlotte-Wiedemann/Ihr-wisst-nichts-%C3%BCber-uns-573154379-w/
https://www.emma.de/artikel/iranerinnen-protest-gegen-kopftuch-ausstellung-336645
https://www.lovelybooks.de/autor/Charlotte-Wiedemann/Ihr-wisst-nichts-%C3%BCber-uns-573154379-w/
https://www.lovelybooks.de/autor/Charlotte-Wiedemann/Ihr-wisst-nichts-%C3%BCber-uns-573154379-w/
https://www.lovelybooks.de/autor/Charlotte-Wiedemann/Ihr-wisst-nichts-%C3%BCber-uns-573154379-w/
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»إنَّ الحجــاب يمثــل رمــًزا لانفصاليــة... ورايــًة 

لمقاتلــي الحــرب اإلســامية المقدســة«)27(؛ لذا فهي 

تطالــب جميــع النخــب مــن المثقفيــن والمؤثرين في 

المجتمــع األلمانــي بالكــف عّمــا أســمته فــي كتابهــا 

)محاربــو هللا والتســامح الخاطــئ( بــــــــ »التســامح 

الــكاذب« تجــاه المســلمين)28(.

 أّمــا النســويات الشــرقيات »المســلمات« فــا 

يعــدون أن يُكــنَّ مقلــدات للنســويات األوروبيــات، 

فبمجــرد صــدور رأي أو حكــم أو تصنيــف معيــن مــن 

أخواتِهــنَّ الغربيــات يتنافســن فــي تبنــي ذلــك الــرأي 

دون النظــر فــي صاحّيتــه أو أي شــرٍط آخــر يذكــر)29(، 

أمثــال )ســيران آتيــش( Seyran Atis، التــي تقــول 

عــن الحجــاب: 

»الحجــاب ال يمثــل المســاواة بيــن الجنســين، 

الحجــاب هــو رايــة ورمــز للفصــل بيــن الجنســين، 

دونيــة  إلــى  اإلشــارة  أي  )المــرأة(،  اآلخــر  ولتمييــز 

ا أنَّ  ــراًرا وتكــراًر ــح ِم المرأة...وقــد ســئمت التوضي

الحجــاب ال ُيلبــس بســبب التقــوى، وإنَّمــا إلرضــاء 

الرجــال، نــوع خــاص مــن الرجــال، الرجــال الذيــن ال 

يســتطيعون التحكــم فــي رغباتهــم، الرجــال الذيــن 

ــح كلمــا رأوا شــعر  ــق الصحي يبتعــدون عــن الطري

الصــاة  فــي  التركيــز  بإمكانهــم  يعــد  ولــم  األنثــى 

الجاذبيــة  مــن  حمايتهــم  فيجــب  ذلــك،  بســبب 

أنَّ  عــن  فضــًلا  الحجــاب،  طريــق  عــن  األنثويــة 

)27( Schwarzer Alice, “Die Gotteskrieger und die falsche 
Toleranz”, Kiepenheuer & Witsch, 2002, p.22. 

)28( انظر: المرجع السابق.

)29( انظر:
Canthia Nelson, “Old Wine, neu Bottels: Reflections and 
Projections Concerning Research on Women in Middle 
Eastern Studies”, Canada, 1991, p.131.

الفجــوات والتوتــرات التــي يلحقهــا ارتــداء الحجــاب 
مجتمعنــا...«)30(. فــي 

 Nacla Kelek كيليــك(  )نجــاء  وكأمثــال   

األلمانيــة مــن أصــل تركــي والمتخصصــة فــي علــم 

االجتمــاع، التــي تــرى فــي »أنَّ الحجــاب فــي ألمانيــا 

ــا بقــدر مــا يمثــل رمــًزا للقهــر  ال يحمــل معنــًى دينًي

وهجوًمــا  المســاواة،  ضــد  الدينيــة  والبطريركيــة 

علــى العلمانيــة«)31(. وتناشــد الحكومــة األلمانيــة 

والمنظمــات اإلنســانية الحقوقيــة »بمســاعدة« 

المــرأة المســلمة للتخلــص مــن »القهــر« الواقــع 
عليهــا مــن قبــل اإلســام)32(.

لإلســام  المعاديــة  والمواقــف  اآلراء  تلــك   

والمــرأة المســلمة تشــكل لدينــا انطباًعــا قوًيــا بأنَّ 

النســاء المســلمات هــنَّ الجماعــة الوحيــدة مــن 

دون جميــع نســاء العالــم التــي تعانــي مــن الظلــم 

وقهــر الرجــال، أو -فــي أحســن األحــوال- أنَّهــنَّ أكثــر 

ــم.  ــي يتعرضــن للقهــر فــي العال النســاء اللوات

ويحــق لنــا أن نتســاءل هنــا: لمــاذا يتجنــب 

حديثهــم  فــي  واآلراء  المواقــف  تلــك  أصحــاب 

عــن  نقــاش  أو  إشــارة  أي  المســلمات  عــن 

المــرأة األوروبيــة األلمانيــة وغيرهــا مــن النســاء 

المعاصــرة  المشــكات  ومناقشــة  الغربيــات، 

)30( Seyran Atis, “das Kopftuch ist zur Waffe geworden”, 
Emma Magazin: https://www.emma.de/artikel/seyran-
ates-das-kopftuch-ist-zur-waffe-geworden-264112 

تاريخ االطاع: 2020/10/20. 

)31( نجاء كيليك: العروس الغريبة.
Necla Kelek, “Die fremde Braut”, Köln 2005, p. 161.

كيليــك(  )نجــاء  وآراء  أفــكار  مــن  مزيــد  علــى  لاطــاع   )32(
انظــر: كتابهــا »العــروس الغريبــة«، وصفحتهــا علــى اإلنترنــت: 
https://www.neclakelek.de/ Veroeffentlichungen-

.2020/10/20 االطــاع:  تاريــخ   /#frauen-und-islam

https://www.emma.de/artikel/seyran-ates-das-kopftuch-ist-zur-waffe-geworden-264112
https://www.emma.de/artikel/seyran-ates-das-kopftuch-ist-zur-waffe-geworden-264112
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التــي تعانــي منهــا النســاء غيــر المســلمات فــي 

المجتمــع األلمانــي، كالحديــث عــن كفاحهــنَّ فــي 

الحصــول علــى أجــور متســاوية لمــا يحصــل عليه 

الرجــل، والحــد مــن العنــف المنزلــي، واالعتــداء 

علــى األطفــال، وجرائــم القتــل داخــل العائلة التي 

تحــدث ســنوًيا، وانتهــاكات قوانيــن االغتصــاب 

والتحــرش الجنســي، وغيرهــا مــن المشــكات. 

عــن  البحــث  أو  مقارنــات  عمــل  يتــم  ال  ولمــاذا 

المشــتركات بينهــن وبيــن المســلمات، وإّنمــا 

بينهــن  واالختافــات  الفروقــات  بإبــراز  ُيكتفــى 

المســلمات؟! وبيــن 

ال شــك أنَّ هــذا األمــر يولــد لــدى المــرأة 

ــا  األلمانيــة المتلقيــة لهــذا الخطــاب انطباًع

بأنهــا  ســعادًة  يفيــُض  ا  وشــعوًر إيجابًيــا 

القهــر  يمــارس  ال  مجتمــٍع  فــي  تعيــش 

الحــال  هــو  كمــا  يضطهدهــا  وال  عليهــا 

مــع المــرأة المســلمة »المســكينة«، التــي 

تنويرهــا  األلمانــي  األوربــي  المجتمــع  علــى 

القيــود. تلــك  مــن  وتحريرهــا 

خطابــات  هكــذا  فــإنَّ  ذلــك  مــن  وأبعــد   

فكــرة  للمجتمــع  العــام  الوعــي  فــي  ُترســخ 

لتحريــر  الوحيــد  الســبيل  أنَّ  مفادهــا  ضمنيــة 

واالضطهــاد  القهــر  مــن  وخاصهــا  المــرأة 

هــو مــا عليــه النظــام السياســي واالجتماعــي 

وهــي  عموًمــا،  الغــرب  فــي  الســائد  الليبرالــي 

فكــرة ال نــرى أنهــا تخــرج عــن كونهــا أثــر مــن 

آثــار الرؤيــة االستشــراقية، التــي تحلــل كل عالــم 

خــارج حــدود الغــرب علــى أســاس فرضيــة أنَّ 

التطــور والتقــدم ال يكــون ممكًنــا خــارج الغــرب، 

األوروبــي.  الغربــي  النمــوذج  باستنســاخ  إال 

وبنــاًء علــى ذلــك فــإنَّ عمليــة اإلدانــة والنقــد 

لإلســام والمســلمين مــا تــزال مســتمرًة مــن 

قبــل قطاعــات اإلنتــاج الثقافــي واالجتماعــي، 

السياســية  األحــزاب  مــن  كثيــر  يمثلهــا  التــي 

واألبحــاث  األوروبــي  واإلعــام  األوروبيــة 

النشــر.  ودور  والكتــب  العلميــة 

 فعلــى صعيــد الدراســات والبحــوث العلميــة 

المــرأة  لدراســة  البحثيــة  المياديــن  تعــددت 

تــرى  بينمــا  إذ  ألمانيــا،  فــي  وحجابهــا  المســلمة 

تهديــًدا  يمثــل  الحجــاب  أّن  )شفارتســر(  الباحثــة 

ِفئــًة  هنــاك  أنَّ  نجــد  األلمانــي  للمجتمــع  حقيقًيــا 

أخــرى تحــاول أن تتنــاول موضوع المرأة المســلمة 

االســتفزازية  المهاتــرات  عــن  بعيــًدا  والحجــاب 

تقتصــر  كأن  أيديولوجًيــا،  المحتقنــة  والنقاشــات 

ال  األقــل  علــى  أو  التوجــه،  ُأحاديــة  دراســات  علــى 

تتعــرض لتــك الخافــات بيــن الباحثيــن والمهتمين 

بالموضــوع، فتتنــاول موضــوع المــرأة المســلمة 

أو  نفســية  أو  اجتماعيــة  ناحيــة  مــن  وحجابهــا 

حتــى اقتصاديــة دون إقحــام اإلســام فــي ذلــك. 

فمثــًلا تصــف الباحثــة االجتماعيــة )نيلوفــر غولــه( 

لــدى  الحجــاب  ارتــداء  ظاهــرة   Nilüfer Göle

الفتيــات المســلمات فــي المــدارس مــن الناحيــة 

بإراداتهــنَّ  : »يرتديــن الحجــاب  بأنَّهــنَّ االجتماعيــة 

وباقتنــاع ليــس عــن دافــٍع دينــي، بقــدر مــا هــو تحــٍد 

.)33(» لهــنَّ الرافــض  للمجتمــع 

)33( Göle Nilüfer, “Islam in Sicht”, Transcript Verlag: 
Ammann, Ludwig. 2004, p.14.
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 فهــي علــى عكــس )شفارتســر( التــي ربطــت 

الدينــي  بالعــداء  المســلمة  المــرأة  حجــاب 

الســبب  أرجعــت  )نيلوفــر(  فــإنَّ  اآليديولوجــي، 

لتلــك  المجتمــع  عــداء  إلــى  الحجــاب  ارتــداء  فــي 

الظاهــرة. وبالتالــي فقــد جــاء الحجــاب –مــن وجهــة 

نظرهــا- كــرد فعــل علــى هــذا الرفــض المجتمعــي؛ 

مــن أجــل تحقيــق ذاتهــا، وإثبــات كيانهــا الشــخصي، 

الدينيــة)34(. هويتهــا  وتأكيــد 

 بينمــا مــا يــزال هنــاك مــن ينظــر إلــى الحجــاب 

مــن زاويــة استشــراقية، كمــا تصور ذلــك األكاديمية 

النســوية )بادينتــر( الحجــاب علــى أّنــه مــن الخضــوع 

واإلهانــة وأثــٌر مــن آثــار التبعيــة، حيــث تقــول: 

للغايــة  متســامحات  الطيبــات  »الفتيــات   

لــو  أننــا  أعتقــد  ولكنــي  اإلقصــاء،  ويرفضــن 

مجــرد  الحجــاب  يعنــي  ال  لمــاذا  لهــنَّ  شــرحنا 

أنَّهــن ســيفهمن  فــا شــك  قطعــة قمــاش، 

المشــكلة. فالحجــاب رمــز لقهــر أحــد الجنســين، 

الشــعر  وصبــغ  الممــزق،  الجينــز  ارتــداء  أمــا 

واألصفــر،  واألخضــر  كاألزرق  مختلفــة  بألــوان 

فإّنــه يعــد مــن ممارســات الحريــة،... بينمــا يرمــز 

الخضــوع،  إلــى  الــرأس  علــى  الحجــاب  وضــع 

وهــو أمــر ُيثقــل حيــاة المــرأة فــي كل المجــاالت، 

حيــث يقــوم آباؤهــن وإخوانهــن باختيــار األزواج 

لهــن، وهــن مأســورات فــي بيوتهــن ومقيــدات 
وغيرهــا«)35(. المنزليــة  بالواجبــات 

)34( انظر: شفارتسر ونيلوفر: مرجعين سابقين.

)35( نورمــا مــوروزي، »مشــكلة مــع الحجــاب. تعقيــدات الهويــة 
السياســية االجتماعيــة المعاصرة«.

Norma Claire Moruzzi, “A Problem with Headscarves 
Contemporary Complexities of political and Social 
identity”, 1994, p.661.

 وكمــا هــو واضــح تصــف تلك الباحثــة المظاهر 

تطبيــق  عــن  النابعــة  اإلســامية  والســلوكيات 

الخضــوع  تمثــل  بأّنهــا  اإلســامية  الشــريعة 

والقهــر الدينــي، بينمــا الســلوكيات الغربية الحديثة 

كارتــداء المابــس الخليعــة والتفنــن فــي الظهــور 

ــار  ــة. وهــذا يعنــي أنَّ المعي ــارة بالحري بمظاهــر اإلث

الليبراليــة  القيــم  تطبيــق  مــدى  قيــاس  لصحــة 

العلمانيــة هــو الســلوكيات االجتماعيــة الغربيــة، 

كــي  أجمــع،  العالــم  عليهــا  يكــون  أن  يجــب  التــي 

يخــرج مــن الظلمــات إلــى النــور -بحســب فهمهــم-. 

الثقافيــة  الشــؤون  فــي  الباحــث  يــرى  كمــا   

 Gudrun فريدريــش(  )جــودرون  واإلعاميــة 

Friedrich الحجــاب كاآلتــي: »الحجــاب ممكــن أن 

الممكــن  ومــن  دينيــة.  قناعــة  عــن  تعبيــًرا  يكــون 

واإلجبــار  الحريــة  لكبــت  مؤشــًرا  يكــون  أن  جــًدا 

الباطريارخــي. ولكــن المؤكــد هــو أنَّ الحجــاب يمثــل 

العلمانــي«)36(. مجتمعنــا  فــي  ا  اســتفزاًز

 وهكــذا فــإنَّ تعــدد التفســيرات المختلفــة 

حــول الحجــاب تبيــن لنــا مــدى اإلفــراط فــي 

المجتمــع  فــي  الموضــوع  بهــذا  االهتمــام 

علــى  المثقفــة  النخــب  ِقبــل  ومــن  األلمانــي 

فــي  ــه دخــل مؤخــًرا  إنَّ بــل  الخصــوص،  وجــه 

حيــث  األفــام)37(،  وصناعــة  الســينما  عالــم 

)36( Gudrun Friedrich, “Muslime in Deutschland- Das 
Kopftuch”, BR Schulfernsehen. 2015, p. 3.

)37( انظــر علــى ســبيل المثــال: الفيلــم األلمانــي الــذي ُعــرض 
 ،».Layla M« :عــام 2018م فــي دور الســينما األلمانيــة بعنــوان
والــذي يتنــاول قصــة فتــاة ألمانيــة مســلمة محجبــة مــن أصــل 
مغربــي بــكل تفاصيــل حياتهــا والتغيــرات التــي طــرأت عليهــا 
فــي مســيرة حياتهــا، وفيــه كثيــر مــن الصــور المســيئة لإلســام 
https://www. .والمــرأة المســلمة والرتــداء الحجــاب والنقــاب
االطــاع:  تاريــخ   youtube.com/watch?v=pbObcUij0HI

.2020/10/19

https://www.youtube.com/watch?v=pbObcUij0HI
https://www.youtube.com/watch?v=pbObcUij0HI
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يتــم تناولــه مــن عــدة زوايــا اجتماعيــة وثقافيــة 

وسياســية.

المــرأة  حقــوق  عــن  دراســة  آخــر  وتشــير   

بعنــوان  التــي  وألمانيــا،  أوروبــا  فــي  المســلمة 

وتنــدرج  ألمانيــا«،  فــي  اإلســاموفوبيا  »تقريــر 

تحتهــا دراســة عــن المــرأة المســلمة والحجــاب 

التمييــز  إلــى حجــم  عنوانهــا »الجنــدر والحجــاب«، 

الــذي تتعــرض لــه المــرأة المســلمة فــي ألمانيــا 

فيهــا:  جــاء  الحجــاب،  ارتدائهــا  بســبب 

الحجــاب،  حــول  مــن  النقاشــات  »ازديــاد 

خصوًصــا مــن قبــل النخــب فــي الطبقــة الوســطى 

والعليــا فــي المجتمــع األلمانــي. ونوقــش موضوع 

النواحــي؛  كل  مــن  مرفــوض  ــه  أنَّ علــى  الحجــاب 

التطــرف  أو  الجنســي،  للقمــع  رمــًزا  يمثــل  ــه  ألنَّ

السياســي أو ببســاطة )اإلســاموية(، إضافــًة إلــى 

حجــة أّنــه ال يتوافــق مــع قيــم المجتمــع الحداثــي 

اســتبعاد  إلــى  أدت  التصــورات  وتلــك  المتطــور، 

الدولــة  مؤسســات  مــن  المحجبــات  النســاء 

ارتــداء  يحــّرم  صريــح  قانــون  وجــود  دون  العامــة 

عــن  فضــًلا  العامــة  المؤسســات  فــي  الحجــاب 

والشــرطة  القانونيــة  المؤسســات  مثــل  غيرهــا، 

والمــدارس. وقــد اســُتبِعدت المــرأة المحجبــة مــن 

تلــك المؤسســات مــن قبــل مســؤوليها بنــاًء علــى 

حجــج مختلفــة، كـــــــ )الحيــاد فــي تمثيــل الدولــة(، 

الدينيــة(«)38(. و)الرمزيــة  األيديولوجــي(،  و)التأثيــر 

ــون واضــح  ــه ال يوجــد قان  فعلــى الرغــم مــن أنَّ

القانــون  فــي  الحجــاب  ارتــداء  يمنــع  وصريــح 

والحجــاب(.  )الجنــدر  ألمانيــا  فــي  اإلســاموفوبيا  تقريــر   )38(
ســابق. مرجــع  ص22. 

زالــت  مــا  والعنصريــة  التحّيــز  أنَّ  إال  األلمانــي، 

أســاليب قائمــة فــي مؤسســات الدولــة األلمانيــة، 

الذيــن  المجتمــع،  مــن  النخبــة  لــدى  وخصوًصــا 

يحاولــون مــن خــال القوانيــن العلمانيــة األخــرى، 

االلتفــاف  األلمانــي،  الدســتور  عليهــا  يقــوم  التــي 

حــول الحريــة الدينيــة للمســلمين، والعمــل علــى 

ثنــي المــرأة المســلمة لخلــع حجابهــا، مــن خــال 

النجــاح  ُســبل  وتضييــق  العمــل  فــرص  تقليــل 

الحجــاب. ارتــداء  عــدم  باشــتراط  أمامهــا، 

عــام  فــي  انتشــرت  المثــال  ســبيل  فعلــى   

أولــو  )بيتــول  المســلمة  للشــابة  حادثــة  2015م 

الحجــاب،  ترتــدي  التــي  الحقــوق  ســوجا( طالبــة 

وظيفــة  فــي  التعييــن  إلــى  طريقهــا  فــي  وهــي 

التدريــب الحقوقــي، حيــث قامــت بتقديــم ســيرتها 

الذاتيــة مــن دون صــورة شــخصيٍة لهــا، وُقِبلــت 

حضورهــا  وعنــد  العلميــة،  كفاءتهــا  علــى  بنــاًء 

بالحجــاب  وظهروهــا  العمــل  عقــد  لتوقيــع 

القبــول)39(. ُرِفــَض  شــخصًيا، 

بــل  فرديــة،  حالــًة  تعتبــر  ال  الحالــة  وهــذه   

حيــث  األلمانــي،  المجتمــع  فــي  واضحــة  ظاهــرة 

دون  المحجبــات  المســلمات  رفــض  غالًبــا  يتــم 

غيرهــن، حتــى إن أظهــرَن تفوًقــا واضًحــا وكفــاءًة 

مــن  ُيقبــل زماؤهــنَّ  بينمــا  القــدرات،  فــي  عاليــًة 

الذكــور المســلمين فــي نفــس الوظيفــة دون أي 

تــردد. وقــد ســبقتها فــي ذلــك األلمانيــة مــن أصــٍل 

ــي، المعلمــة المســلمة المحجبــة )فريشــتا  أفغان

لوديــن(، التــي ُمنعــت مــن التدريــس فــي المــدارس 

)39( انظــر: التقريــر األوروبــي حــول اإلســاموفوبيا فــي ألمانيــا. 
2017، ص21. مرجــع ســابق.
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بحجــة  للحجــاب؛  ارتدائهــا  بســبب  الحكوميــة؛ 

ذلــك،  خــال  مــن  الطــاب  علــى  تأثيرهــا  إمكانيــة 

التــي ظلــت طــوال خمســة عشــر عاًمــا تكافــح فــي 

أروقــة المحاكــم األلمانيــة)40( مــن أجــل الدفــاع عــن 

وممارســة  الحجــاب  ارتــداء  فــي  القانونــي  حقهــا 

الحريــة الدينيــة التــي كفلهــا لهــا القانــون األلمانــي 

والتنويــر  الحداثــة  مبــادئ  عــن  المنبثــق  األوروبــي 

الغربيــة. والليبراليــة 

لتلــك   وهنــاك أمثلــة كثيــرة أخــرى مشــابهة 

األزمــة  تواجــه  كلهــا  إليهــا،  اإلشــارة  تمــت  التــي 

ذاتهــا، المتمثلــة فــي ارتــداء الحجــاب فــي العمــل، 

إضافــًة إلــى النقاشــات الدائــرة حالًيــا حــول منــع 

طالبــات المــدارس االبتدائيــة مــن ارتــداء الحجــاب 

المــدارس. فــي 

صــارخ  بشــكٍل  تــدل  المواقــف  تلــك  فــكل   

مــن  -التــي  العامــة  الدولــة  مؤسســات  أنَّ  علــى 

القائــم  وقانونهــا  الدولــة  تمثــل  أن  المفتــرض 

علــى الحريــة الدينيــة والفرديــة فــي ألمانيــا- لديهــا 

ازدواجيــة ومعياريــة متحّيــزة فــي الميــل الجنســي 

والدينــي عنــد اختيــار ممثليهــا والعامليــن لديهــا. 

النســاء  معاملــة  خــال  مــن  ــا  جليًّ ذلــك  ويظهــر 

المســلمات المحجبــات فــي تلــك المؤسســات. 

المتحّيــز  الموقــف  هــذا  يعطــي  أال  وبالتالــي   

الحــق للمــرء فــي وصــف تلــك السياســة العنصرية 

تجــاه المــرأة المســلمة بأنَّهــا ُتمثــل وبــكل وضــوح 

الخطابــات  فــي  إســاموفوبية  معاصــرة  تجــارة 

الجندريــة والعرقيــة؟!

)40( انظر: المرجع السابق. بتصرف.

 إنَّ هــذا الموقــف المتناقــض بيــن السياســة 

العامــة للبــاد المتمثلــة بقوانيــن الحريــة وحقــوق 

السياســات  وبيــن  المــرأة  وحقــوق  اإلنســان 

العنصريــة التــي تتبعهــا غالــب مؤسســات الدولــة 

ارتدائهــن  بســبب  المســلمات  النســاء  تجــاه 

الحجــاب، إذا لــم يتــم تداركــه والبحــث عــن حلــول 

يشــّكُل  ســيظل  فإّنــه  منــه،  للخــروج  حكيمــة 

ا كبيــًرا علــى النســاء األلمانيــات المســلمات  ضــرًر

تشــملهَن  واللواتــي  عمــل،  عــن  يبحثــن  اللواتــي 

كمــا  المــرأة.  وحقــوق  اإلنســان  حقــوق  جميــع 

قيــم  فــي  الشــك  إلــى  يدعونــا  أمــًرا  ســيصبح 

الدســتور  عليهــا  يقــوم  التــي  والليبراليــة  الحداثــة 

كمــا  األلمانيــة،  الثقافــة  عليهــا  وتقــوم  األلمانــي 

والسياســي  والمحامــي  القانونــي  ذلــك  يصــف 

 Merz Friedrich ميرتــس(  )فريدريــش  الشــهير 

يقــول:  حيــث  األلمانيــة،  للثقافــة  تعريفــه  فــي 

»إنَّهــا التقليــد الدســتوري لقانوننــا األســاس الــذي 

هــو جــزء مــن الثقافــة الليبراليــة لبلدنــا، االحتــرام 

والحقــوق  اإلنســان،  لكرامــة  المشــروط  غيــر 

الشــخصية غيــر قابلــة للتصــرف، والحريــة، وحقــوق 

الدفــاع عــن السياســة االقتصاديــة واالجتماعيــة 

والواجبــات المدنيــة. لذلــك فــإنَّ القانــون األســاس 

هــو مــن أهــم المصطلحــات التــي تعبــر عــن نظــام 

قيمنــا، وجــزء مــن الهويــة الثقافيــة األلمانيــة. وهــذا 

لمجتمعنــا  الداخلــي  الوطنــي  التماســك  يجعــل 

ممكًنــا فــي المقــام األول. بعــد الحــرب العالميــة 

الثانيــة تشــكلت الثقافــة األلمانيــة بشــكل حاســم 

ألمانيــا  األوروبيــة،  األفــكار  خــال  مــن  ونهائــي 

ــا، فقــد حــدد األلمــان التكامــل  ــد توســط أوروب كبل

ــا مــن خــال الســام، وحريــة تقــوم علــى  مــع أوروب
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الديمقراطيــة، واقتصــاد الســوق االجتماعــي، وإنَّ 

مكانــة المــرأة فــي مجتمعنــا التــي حاربناهــا علــى 

مــدى ســنوات وعقــود طويلــة هــي جــزء مــن نظــام 

حريتنــا، يجــب أن يقبلهــا أولئــك الذيــن يعارضونهــا 

فــي الغالــب ألســباب دينيــة، والذيــن لديهــم فهــم 

مختلــف تماًمــا عــن قيــم القانــون األساســي«)41(.

يعّرفهــا  كمــا  إذن  األلمانيــة  فالثقافــة   

ركيزتيــن  علــى  ترتكــز   Merz Friedrich )ميرتــس( 

أساســيتين: الركيــزة األولــى تتمثــل فــي االندمــاج 

المبــادئ  اتحــاد  بمعنــى  أوروبــا،  فــي  األلمانــي 

والقيــم األوروبيــة وتمثيلهــا والدفــاع عنهــا، التــي 

ــر المشــروط والحقــوق  ــرام غي تتمظهــر فــي االحت

علــى  تمييــز  دون  للجميــع  والحريــات  الشــخصية 

اللــون.  أو  الديــن  أو  العــرق  أو  الجنــس  اعتبــار 

المــرأة  مكانــة  فــي  تتمثــل  الثانيــة  والركيــزة 

الحــرب  بعــد  األلمانــي  المجتمــع  فــي  الجديــدة 

حقــوق  مــن  اكتســبته  ومــا  الثانيــة  العالميــة 

القانــون  تمثــان  الركيزتــان  تلــك  وحريــات. 

الــذي هــو جــزء مــن الثقافــة  األســاس األلمانــي، 

األلمانيــة الليبراليــة، التــي علــى الجميــع أن يحترمها 

قولــه. بحســب  المجتمــع  فــي  ويطبقهــا 

مــن  كان  الثقافــي  التصريــح  هــذا  مثــل  إنَّ   

قيــم  مــع  ومتائًمــا  مقبــوًلا  يكــون  أن  الممكــن 

الليبراليــة والحداثــة التــي يتشــدق بهــا األوروبيــون 

واأللمــان فــي كل نقــاش حــول اإلســام والمــرأة 

المســلمة، لــوال التناقــض الــذي جــاء بــه )ميرتــس( 

)41( ميرتس فريدريك، »الهجرة والهوية«.
http://www.welt.de/print-welt/article540438/Einwanderung-

und-Identitaet.html تاريــخ االطــاع: 2020/10/15.

»الذيــن  إلــى  الصريحــة  إشــاراته  خــال  مــن 

دينيــة«.  ألســباب  الغالــب  فــي  يعارضونهــا 

المجتمــع  مــن  كبيــرة  فئــة  بذلــك  يســتثني  فهــو 

علــى  دينًيــا  يتحفظــون  باعتبارهــم  )المســلمين(؛ 

تتعــارض  التــي  للمــرأة  الغربيــة  الحقــوق  بعــض 

مــع أحــكام الديــن، ويضعهــا خــارج هــذا القانــون 

وخــارج تلــك الثقافــة بنــاًء علــى انتمائهــم الدينــي 

فهــم  لديهــم  بــأنَّ  ووصفهــم  فقــط،  المختلــف 

مختلــف تماًمــا عــن قيــم القانــون األساســي، 

مــرًة  ســتقف  المســلمين(   ( الفئــة  تلــك  أنَّ  أي 

أخــرى خــارج إطــار الثقافــة األلمانيــة؛ بحجــة اختــاف 

فهمهــم عــن الثقافــة التــي عّرفهــا، وكأّنــه يريــد أن 

يقــول أنَّ المســلمين ال يؤمنــون بقيــم التســامح 

واالحتــرام والحريــات واحتــرام المــرأة؛ ألّنهــم بــكل 

بســاطة لديهــم فهــٌم آخــر وقيــٌم أخــرى تختلــف عــن 

القيــم األوروبيــة الحديثــة، لــذا فهــم غيــر جديريــن 

بأنــه  وصفــه  الــذي  المشــروط  غيــر  باالحتــرام 

الدســتور  يقــوم عليهــا  التــي  الليبراليــة  مــن قيــم 

الحديــث.  األلمانــي 

 وفضــًلا عــن تناقضــه مــع نفســه فــإنَّ كامــه 

الواقعيــة  الصــورة  مــع  أخــرى  مــرًة  يتناقــض 

تعاملــه  حيــث  مــن  الحديــث،  األلمانــي  للمجتمــع 

مــع مبــادئ الليبراليــة، كاالحتــرام لكرامــة اإلنســان 

ــات والحقــوق الشــخصية  ــر المشــروط، والحري غي

تواجــه  زالــت  مــا  التــي  المــرأة،  حقــوق  واحتــرام 

تحقيقهــا. فــي  صعوبــات 

 إًذا المــرأة المســلمة تعانــي بشــكل كبيــر مــن 

فــي  دينهــا  بتطبيــق  اللتزامهــا  الســيئة  النظــرة 

مجتمــع الغالبيــة العلمانــي فــي ألمانيــا، ويســاهم 

http://www.welt.de/print-welt/article540438/Einwanderung-und-Identitaet.html
http://www.welt.de/print-welt/article540438/Einwanderung-und-Identitaet.html


51نقاش حول املرأة املسلمة يف البحوث العلمية األملانية

فــي تعزيــز تلــك النظــرة الــدور اإلعامــي المتحّيــز 

واألحــادي تجــاه اإلســام والمــرأة المســلمة)42(.

يمكننــا  التــي  المســيئة،  المواقــف  تلــك  إنَّ   

أن نســميها »ظاهــرة االهتمــام بطــرح موضــوع 

الحجــاب علــى أّنــه مشــكلة« علــى كافــة الُصعــد، 

لخلــق أزمــة ثقافيــة واجتماعيــة، وإلثــارة مشــاعر 

وفــي  األوروبــي  المجتمــع  فــي  »اإلســاموفوبيا« 

ــا وسويســرا والنمســا(؛  ــي )ألماني الفضــاء األلمان

كمــا  الكثيريــن،  اســتفزاز  تثيــر  معينــة،  ألســباب 

الحجــاب  يرتديــن  ممــن  الكثيــرات  أيًضــا  ُتغِضــب 

أو حتــى المســلمات الاتــي ال يرتدينــه؛ إذ ُتختــزل 

المحجبــة فــي قطعــة  المســلمة  المــرأة  صــورة 

قمــاش تغطــي الــرأس، وكأنمــا ليــس فــي هويتهــا 

ذاك.  الــرأس  غطــاء  ســوى  الذكــر  يســتحق  مــا 

عــاوًة علــى هــذا فإنــه غالًبــا مــا يتــم التركيــز علــى 

التجــارب الســلبية مــن بعــض النســاء المســلمات 

تجاهــل  يتــم  بينمــا  الحجــاب.  بخلــع  الاتــي قمــن 

اللواتــي  الجــدد  للمســلمات  اإليجابيــة  التجــارب 

ــة واألمــان. ــرن الحجــاب وشــعرن معــه بالحري اخت

علــى  الظهــور  فــي  المتزايــدة  الظاهــرة  تلــك 

واالجتماعيــة  والسياســية  الثقافيــة  الســاحة 

المســلمات  مــن  كثيــًرا  جعلــت  ألمانيــا،  فــي 

وعلــى اختــاف انتماءاتِهــنَّ العرقيــة يفكــرن فــي 

ذلــك،  إلــى  الموصلــة  الســبل  بإيجــاد  مواجهتهــا 

فأصبــح لدينــا نمــاذج نســائية مســلمة مــن الجيــل 

الثالــث والرابــع علــى وجــه التحديــد تتميــز بتعليــم 

)42( انظر:
Markus Gamper/Julia Reuter, “Muslimische Frauen- 
Netzwerke in Deutschland”, Selbstorganisation und 
Unteressenartikulation von Migrantinnen. 2008, p. 83.

جامعــي وأكاديمــي عــاٍل، ويعملــن فــي قطاعــات 

مــن  الرغــم  علــى  مرموقــة،  وخاصــة  حكوميــة 

المســؤوليات العائليــة التــي تقــع علــى عاتقهــن، 

إضافــًة إلــى تمســكهن بالديــن والعاقــة الروحيــة 

شــؤون  يــدرن  أن  يســتطعن  فهــن  الدينيــة، 

المواصفــات  وتلــك  وجــدارة.  بتمكــن  حياتهــن 

جميعهــا ُينظــر إليهــا علــى أنهــا صفــات إيجابيــة 

األوروبــي  للمجتمــع  بالنســبة  لإلعجــاب  مثيــرة 

النســاء  فئــة  مــن  وخصوًصــا  عامــة،  بصــورة 

العامــات الاتــي يواجهــن تحديــات فــي التوفيــق 

بيــن العمــل واألســرة، فضــًلا عــن البعــد عــن الديــن 

.)43( يتملكهــنَّ الــذي  الروحــي  والفــراغ 

 تلــك األجيــال الجديــدة الواعيــة بالمشــكات 

التــي تؤجــج فــي المجتمــع األلمانــي ضدهــنَّ بيــن 

نفســها  تنظــم  أن  اســتطاعت  واآلخــر  الحيــن 

تنظيًمــا يتناســب مــع التحديــات التــي تواجههــا فــي 

المجتمــع، بمــا فــي ذلــك الصــورة المشــوهة التــي 

ــي  ــات االستشــراقية، الت يعرضهــا اإلعــام والكتاب

ــدأت تواجــه الِخنــاق بســبب هــذا التطــور النوعــي  ب

للنســاء المســلمات فــي المجتمــع األلمانــي. فلــم 

جــزًءا  تكــون  بــأن  ترضــى  المســلمة  المــرأة  تعــد 

خــارج المجتمــع الــذي ولــدت وترعرعــت فيــه، ولهــا 

فيــه نفــس حقــوق المواطنــة والمــرأة األلمانيــة 

غيــر المســلمة)44(.

النســاء  أنَّ  عــدة  دراســات  ذكــرت  كمــا   

بالعمــل  بــدأن  قــد  ألمانيــا  فــي  المســلمات 

 Mechthild Rumpf, Ute Gerhard, دراســة  انظــر:   )43(
 Mechthild M. Jansen: Facetten islamischer Welten.

 .272-Transcript Verlag, Bielefeld, 2003, p. 257

)44( انظر: المرجع السابق. 
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بشــكل متزايد في مجتمعات وشــبكات ذاتية 

»اإلســاموفوبيا«  لمواجهــة  التنظيــم)45(؛ 

التــي يعرضهــا  المغلوطــة  الصــورة  وتغييــر 

بأنهــا  المســلمة  المــرأة  عــن  االستشــراق 

إلــى  وتحتــاج  وضعيفــة  وقاصــرة  مكبوتــة 

المســاعدة. 

منظمــات  عــدة  ظهــور  ذلــك  يؤكــد   

منتصــف  فــي  المســلمات  بالنســاء  خاصــة 

رد  عملهــن  فــي  يريــن  اللواتــي  التســعينات، 

فعــل علــى الكليشــيهات )Kleschee( والصــور 

النمطيــة )Stereotypes( العنصريــة التــي تــرّوج 

تلــك  غالــب  فــإن  أخــرى  ناحيــة  ضدهــن. ومــن 

المنظمــات  عــن  انفصلــت  قــد  المنظمــات 

بحجــم  الواعيــات  المســلمات  مــن  كثيــر  بــدأ  فقــد   )45(
تلــك  مواجهــة  فــي  عاتقهــن  علــى  الملقــاة  المســؤولية 
التحديــات منــذ تســعينيات القــرن الماضــي بتأســيس مراكــز، 
توعويــة  دعويــة  الكترونيــة  ومواقــع  ومنظمــات،  وجمعيــات، 
نســائية تســتقطب النســاء المســلمات مــن جميــع الفئــات، 
وتركــز علــى الفتيــات الشــابات، وتحــاول فتــح قنــوات للحــوار 
األلمانــي  المجتمــع  طبقــات  جميــع  مــع  الهــادئ  الســلمي 
وخصوًصــا النســوية منهــا، إلظهــار الصــورة الحقيقــة للمــرأة 
ســبيل  علــى  فتأســس  اإلســام،  فــي  ومكانتهــا  المســلمة 
كولــن  فــي   ،ZIF للمــرأة(  اإلســامية  )البحــوث  مركــز  المثــال 
عــام 1993، و الــذي يضــم النســاء األكاديميــات والمتخصصــات 
إلــى  العلــوم اإلســامية والفلســفة اإلســامية، إضافــًة  فــي 
والموقــع  التربــوي.  والبيداغوجــي  الشــرعي  العلــم  طالبــات 
االلكترونــي لجمعيــة )هــدى( Huda عــام 1996 فــي بــون، كمــا 
تهتــم  والتــي   ،2001 عــام   IMAN )إيمــان(  منظمــة  تأسســت 
وزرع  المســلمة،  للمــرأة  والثقافــي  الدينــي  التعليــم  بقضايــا 
الوعــي لــدى المــرأة المســلمة بمــا يجــري ضدهــا مــن تحّيــز، 
وكيفيــة مواجهــة تلــك التحديــات مــن منطلــق الديــن. كل تلــك 
المؤسســات تشــترك بعــدة خصائــص منهــا: أّنهــا مؤسســات 
ــدار مــن قبــل نســاء مســلمات، وال تنتمــي  نســائية إســامية ت
إلــى جهــة سياســية أو حزبيــة أو ثقافيــة معينــة، وتســتهدف 
النســاء المســلمات بالدرجــة األولــى علــى اختــاف مرجعياتهــن 
العرقيــة والثقافيــة، وتســعى لتقويــة الشــخصية اإلســامية 
النســاء  لــدى  الدينيــة  الهويــة  علــى  والحفــاظ  الوعــي  وزيــادة 
المســلمات مــن جهــة، وإلــى تفنيــد وتصحيــح الصــورة الخاطئــة 
عــن المــرأة المســلمة فــي المجتمــع األلمانــي مــن جهــٍة أخــرى، 
تلــك  تحقيــق  فــي  واألســاليب  الطــرق  حيــث  مــن  وتختلــف 
=األهــداف. انظــر: ماركــوس جامبــور، يوليــا رويتــر، ”الشــبكات 
النســائية المســلمة فــي ألمانيــا“. ص80-85. مرجــع ســابق.

رؤيــة جديــدة  خــال  مــن  القديمــة،  اإلســامية 

فــي العمــل وفــي طريقــة طــرح جديــدة للقضايــا 

التحديــات)46(. ومواجهــة  اإلســامية 

التطــور  هــذا  يعتبــر  نظرنــا  وجهــة  مــن 

الكيفــي لمكانــة المــرأة المســلمة فــي ألمانيــا 

النمطيــة  الصــور  علــى  الــرد  فــي  قوًيــا  عامــًلا 

اإلعــام  وســائل  فــي  ضدهــا  تــرّوج  التــي 

حيــث  المضــادة؛  االستشــراقية  والكتابــات 

للمــرأة  الكاســيكية  الصــورة  تلــك  تعــد  لــم 

الثقافــة المحــدودة، واللغــة  البســيطة، ذات 

المجتمــع  عــن  المنعزلــة  الركيكــة،  األلمانيــة 

وعــن العالــم الخارجــي، والمنكفئــة علــى خدمــة 

البيــت، التــي دائًمــا مــا يستشــهد بهــا الناقدون 

األوروبيــون واأللمــان كدليــل علــى قهــر المــرأة 

واضطهادهــا، هــي الواقــع الحالــي، بــل بــدأت 

المســلمة  األجيــال  قــدوم  مــع  تتاشــى 

الجديــدة، التــي نشــأت فــي المجتمــع األلمانــي 

وأتقنــت لغتــه ووعــت طــرق تفكيــره ودرســت 

محاورتــه  علــى  قــادرة  هــي  فبالتالــي  ثقافتــه، 

ونقــده، وفــي نفــس الوقــت تتمســك بثوابتهــا 

الثقافيــة. وأصولهــا  الدينيــة 

 وخاصــة القــول إنَّ قضيــة حجــاب المــرأة 

ــًزا واســًعا مــن الخطــاب  المســلمة تحتــل حّي

والمــرأة  اإلســام  حــول  العــام  األلمانــي 

الحالــي،  القــرن  فــي  وحقوقهــا  المســلمة 

ســواء كان ذلــك الخطــاب فــي وســائل اإلعام 

أم فــي الكتابــات واألبحــاث والدراســات. فهــو 

التــي رســمها  جــزٌء مــن الصــورة المشــوهة 

)46( انظر: المرجع السابق: ص75. 
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اإلســام،  حــول  األلمانــي  االستشــراق 

صناعــة  عــن  توّلــد  فاســد،  فكــري  ومنتــج 

األلمانــي  المجتمــع  فــي  »اإلســاموفوبيا« 

خصوًصــا، حيــث ُيربــط الحجــاب دائًمــا بقهــر 

النســاء، وقمــع حرياتهــن وبســلب حقوقهــن، 

بالديــن  كلهــا  الســمات  تلــك  ُتربــط  ثــم 

أخــرى)47(. مــّرة  اإلســامي 

 وتلــك النظــرة الرافضــة مــن قبــل األلمان 

المســلمة  المــرأة  بشــأن  اإلســام  ألحــكام 

ليســت بمســتغربة إذا تذكرنــا أحــوال المــرأة 

األوروبيــة مــع الديــن النصرانــي ومــا بينهمــا 

علمنــا  إذا  فكيــف  وقطيعــة)48(.  عــداء  مــن 

المجتمــع  فــي  المحجبــات  صــور  ازديــاد  أنَّ 

المســلمين  أعــداد  ازديــاد  يعنــي  األلمانــي 

وانتشــار اإلســام! إذ الحجــاب يمثــل الهويــة 

محجبــة  فأنــا  المســلمة،  للمــرأة  الدينيــة 

ــي أنَّ  ــي مســلمة تعن ــي مســلمة وأن ــي أن تعن

اإلســام موجــود بشــكل حــي فــي المجتمــع 

األلمانــي، وهــو مــا يزيــد مــن مخــاوف وقلــق 

األلمانــي. المواطــن 

 لكــنَّ المــرأة المســلمة الملتزمــة بشــعائر 

هويتهــا  عــن  تتنــازل  لــم  ألمانيــا  فــي  دينهــا 

التــي  التحديــات  مــن  الرغــم  علــى  الدينيــة 

الحجــاب،  بســبب  المجتمــع  فــي  تواجههــا 

)47( انظر:
 Constantin Wagner: Diskriminierende Darstellung 
der Musliminnen in deutschen Medien. Heinrich Böll 
Stiftung, 2010, p. 15-22. 

)48( انظر على سبيل المثال:
 Steiner Elisabeth: Frauen in der katholischen Kirche. 
Universität Innsbruck, 2021, p. 17-24.

أم  دراســتها  أم  عملهــا  مجــال  فــي  ســواًء 

تخــوض صراًعــا  فإنَّهــا  العامــة،  فــي حياتهــا 

ذلــك،  خــال  مــن  المجتمــع  مــع  مســتمًرا 

النظــرة  تلــك  لتغييــر  جاهــدًة  تســعى  حيــث 

الدعويــة  نشــاطاتها  خــال  مــن  المتحّيــزة 

والتوعويــة ألخواتهــا المســلمات، ومــن خــال 

جميــع  مــع  والنقاشــات  الحــوارات  تبــادل 

فقــط  ليــس  األلمانــي،  المجتمــع  أطيــاف 

حــول الحجــاب، وإّنمــا حــول الرؤيــة اإلســامية 

الحقيقــة لــدور المــرأة المســلمة فــي الحيــاة.

 خاتمة البحث ونتائجه

أنَّ  هــي  ســبق  مــا  كل  مــن  والخاصــة   

الموقــف االستشــراقي األلمانــي تجــاه وجــود 

قضيــة  خاصــًة  وقضاياهــم،  المســلمين 

ألمانيــا  فــي  ولباســها  المســلمة  المــرأة 

وفــي أوروبــا عموًمــا، ال يتســم بالقبــول التــام 

ســبق  فيمــا  رأينــا  فقــد  المشــروط.  وغيــر 

المواقــف  عــن  تعبــر  التــي  اآلراء  مــن  نمــاذج 

اإليجابيــة والســلبية، فــي حيــن يمكــن اعتبــار 

المواقــف  فــي  ملحوًظــا  تطــوًرا  هنــاك  أنَّ 

األخيــرة.  العشــر  الســنوات  فــي  اإليجابيــة 

األمــام  نحــو  وجريئــة  جديــدة  خطــوة  وهــي 

ــزال ضعيفــة؛ فبالرغــم مــن وجــود  لكنهــا مــا ت

النمطــي  التصــور  باحثيــن يحاولــون تقويــض 

أنَّ  إال  والمســلمين،  اإلســام  تجــاه  الغربــي 

هنــاك تيــاًرا قوًيــا يقــف أمــام هــذه المحاولــة 

يتمثــل بمواقــف وآراء المناهضيــن لاعتــراف 

أوروبــا،  فــي  المســلمين  وحقــوق  باإلســام 
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هــذه األصــوات المتعاليــة هــي التــي تســيطر 

تجــاه  وألمانيــا  أوروبــا  فــي  العــام  الجــو  علــى 

المســلمة.  والمــرأة  المســلمين 

وتلــك الصــور النمطيــة عــن المــرأة المســلمة 

ليســت وليــدة اليــوم، بــل لهــا جذورهــا البعيــدة فــي 

الوجــدان والعقــل األوروبــي، الــذي مــا بــرح يســتمد 

خــال  مــن  اإلســام  عــن  وتصوراتــه  انطباعاتــه 

مصدرَيــن رئيســَين:

 أولًا: الكتابــات االستشــراقية القديمــة، التــي 

لطالمــا روجــت لفكــرة اإليمــان القــوي بالتفــوق 

وغيرهــم  المســلمين  علــى  األوروبــي  الغربــي 

مــن األمــم معرفًيــا ومنهجًيــا وشــوهت صــورة 

المــرأة المســلمة.

مــن  لكثيــر  العميــاء  الثقــة  خــال  مــن  ثانًيــا: 

الغربــي  األوروبــي  باإلعــام  والباحثيــن  المثقفيــن 

اإلســام  عــن  المعلومــات  الســتقاء  كمصــدر 

والمســلمين، الــذي ال يشــتغل إال علــى تصويــب 

مراعــاة  دون  ســلبي،  هــو  مــا  كل  إلــى  األنظــار 

اإلســامية.  للقضايــا  الكاملــة  الســياقات 

فيســتوي المثقــف والجاهــل فــي الحصــول علــى 

المعلومــة.# نفــس 

 ثالثًــا: يضــاف لمــا ســبق توهــم كثيــر مــن 

بــأنَّ العلــوم  الباحثيــن والناقديــن والمثقفيــن 

االجتماعيــة واإلنســانية بمناهجهــا وأســاليبها 

الحديثــة قــادرة علــى أن تــدرس مجتمًعــا بأكمله 

الديــن  تطبيقــات  أو  اإلســامي  كالمجتمــع 

بتفاصيلــه دراســًة علميــًة دقيقــًة،  اإلســامي 

كليــة،  وأحــكام  وقطعيــة  ثابتــة  بنتائــج  تخــرج 

يمكــن تعميمهــا علــى الــكل، ومــن ثــم بنــاء آراء 

وعليــه  النتائــج.  تلــك  مــع  تتناســب  ومواقــف 

والمستشــرقين  الباحثيــن  أولئــك  ســيظل 

عاجزيــن عــن إدراك مكانــة الديــن والتــراث فــي 

نفــوس المســلمين فــي كل مــكان، وعــن مــدى 

االرتبــاط الروحــي بأحــكام وقيــم اإلســام لــدى 

تلــك  كل  وزمــان.  مــكان  كل  فــي  المســلمين 

األســباب جعلــت مــن المواقــف االستشــراقية 

الســلبية تجــاه اإلســام والمســلمين والمــرأة 

المجتمــع  فــي  الســائدة  هــي  المســلمة 

األلمانــي. األوروبــي 

أما نتائج البحث فتتحدد كما يأتي:

األبحــاث  تنــاول  فــي  الواضــح  االهتمــام  أولًا: 

األلمانيــة لموضــوع المــرأة المســلمة ومــا يتعلــق 

بهــا مــن أحــكام دينيــة.

ــر مــن األحــكام الصــادرة عــن  ــا: تتســم كثي ثانًي

المســلمة  المــرأة  بشــأن  والدراســات  األبحــاث 

المغلــوط ألحــكام اإلســام  بالفهــم  ألمانيــا  فــي 

وعــدم  باالنحيــاز  يتصــف  وبعضهــا  وتشــريعاته، 

الموضوعيــة.

المباشــر  الصــراع  يمثــل  الحجــاب  ثالثًــا: 

ألمانيــا. فــي  والمــرأة  المجتمــع  بيــن  واألقــوى 

ــات العربيــة المســلمة عــن  ــة الكتاب ــا: قل رابًع

عموًمــا  أوروبــا  فــي  المســلمة  المــرأة  أوضــاع 

خصوًصــا. وألمانيــا 
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