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تسييس األزياء:
األبعاد غير الدينية لـ «غطاء الوجه» في دول اإلقليم
تصاعــدت حمــات وصــدرت ترشيعــات وســنت
قوانــن مناهضــة الرتــداء أغطيــة الوجــه ســواء كانــت
النقــاب أو الربقــع أو الخــار ،خــال الســنوات املاضيــة،
والتــي قادتهــا أجهــزة أمنيــة وجهــات محليــة وجمعيــات
أهليــة وشــخصيات نيابيــة ،يف عــدد مــن دول اإلقليــم،
لــدوا ٍع أمنيــة وسياســية ومجتمعيــة وثقافيــة واقتصاديــة،
حيــث يعــد التحقــق مــن هويــة الفــرد أم ـ ًرا رضوريًــا يف
األماكــن العامــة ومقــرات العمــل وهيئــات التدريــس،
ال ســيام يف ظــل التحــوالت الســائلة املتســارعة التــي
تشــهدها دول الــرق األوســط .غــر أن هنــاك معوقــات
تحــول دون التطبيــق الجــزيئ ملنــع النقــاب ،وتتمثــل
يف معارضــة القطاعــات املجتمعيــة وازديــاد حــدة
املواجهــات االجتامعيــة ومهاجمــة التيــارات الســلفية
وموقــف املؤسســة الدينيــة الرســمية والتضييــق عــى
حقــوق اإلنســان.
ويظــل هنــاك خــاف طــوال الوقــت بــن األمئــة يف
الــدول الــرق أوســطية اإلســامية حــول الحكــم الرشعــي
للنقــاب يف اإلســام ومــدى وجــوب تغطيــة املــرأة لوجههــا
مــن عدمــه .وال توجــد مــؤرشات للقياس توحــي بتحول يف
تراجــع هــذا الجــدل يف بعــض الــدول مثــل مــر وتونــس
واملغــرب وســوريا والع ـراق وتركيــا وإي ـران وأفغانســتان،
والــذي يشــبه ثــورة الرباكــن تــرز أحيانًــا وتخفــت أحيانًــا
أخــرى.

حاالت متباينة:

أصــدرت وزارة الداخليــة املغربيــة قـرا ًرا مبنــع خياطــة
وتســويق وبيــع الربقــع األفغــاين يف املحــات التجاريــة،
وبــدء تنفيــذ هــذا الق ـرار يف  9ينايــر  ،2017يف األســواق
واملتاجــر ،حيــث انتــرت عــى مواقــع التواصــل
االجتامعــي وثائــق وقعتهــا الســلطات املحليــة يف عــدة
مــدن تطلــب مــن أصحــاب املحــال التجاريــة التخلــص
مــن كل مــا لديهــم مــن قطــع الربقــع خــال  48ســاعة
مــن تاريــخ تســلم اإلشــعار ،وإال تعرضــوا للحجــز املبــارش.
غــر أنــه مل يتضــح مــا إذا كان هــذا القــرار يشــمل
منــع إنتــاج وتســويق النقــاب الــذي يقــرب يف شــكله
مــن الربقــع ،مــع األخــذ يف االعتبــار أن عــدة مواقــع
إخباريــة مغربيــة نقلــت قيــام أفــراد تابعــن لــوزارة
الداخليــة يف مــدن طنجــة وتطــوان ومرتيــل وســا
ومكنــاس وتارودانــت ،بطلــب وقــف إنتــاج وبيــع أنــواع
مــن النقــاب يف املحــات.
كــا نــص مــروع قانــون يف الربملــان التونــي،
يف مــارس  ،2016والــذي تقدمــت بــه كتلــة «الحــرة»
املنشــقة عــن حــزب «نــداء تونــس» ،عــى منــع تغطيــة
الوجــه يف األماكــن العامــة ،وعــى فــرض عقوبــات تصــل
إىل الســجن خمســة عــر عا ًمــا وغرامــة قدرهــا 1200
دوالر ملخالفــة ذلــك .أمــا الشــخص الــذي يجــر آخــر عــى
ارتــداء النقــاب فتصــل عقوبتــه إىل الســجن مــدة عــام.
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وشُ ــنت يف مــر ،خــال مــارس  ،2016حملــة
تطالــب مبنــع ارتــداء النقــاب ،يف مؤسســات الدولــة،
مبــا فيهــا املــدارس واملصالــح الحكوميــة والجامعــات
واملستشــفيات العامــة ،وأطلــق عليهــا «امنعــوا النقــاب»
أثنــاء العمــل فقــط وليــس يف الشــوارع والطرقــات
العامــة ،وفقًــا ملؤســس الحملــة محمــد عطيــة .وقــام
أعضــاء الحملــة بتنظيــم جــوالت ميدانيــة يف بعــض
محافظــات الجمهوريــة ،مــن قــرى ونجــوع ،لتنظيــم
مؤمتــرات ونــدوات مــن أجــل التعريــف باألهــداف
الرئيســية للحملــة وتكويــن قاعــدة انتشــار لهــا.
وقــد عقــدت الحملــة جلســات مــع االتحــادات
الطالبيــة يف الجامعــات املرصيــة ،إلقناعهــا بفكــرة
وهــدف الحملــة ،ودعــم القــرار الــذي أصــدره رئيــس
جامعــة القاهــرة الدكتــور جابــر نصــار مبنــع ارتــداء
النقــاب ألعضــاء هيئــة التدريــس يف الجامعــة ،وكافــة
العامــات يف املستشــفيات التابعــة لهــا .كــا حاولــت
الحملــة مخاطبــة أعضــاء يف مجلــس النــواب ،لطــرح
فكــرة معارضــة ارتــداء النقــاب ،وإقناعهــم بهــا ،بهــدف
تبنيهــا داخــل املجلــس ،وســن ترشيــع قانــوين مينــع
ارتــداء النقــاب أثنــاء العمــل.
دوافع حاكمة:

هنــاك مجموعــة مــن العوامــل التــي تدفــع الــدول أو
الفواعــل املســلحة مــا دون الدولــة ،إىل االتجــاه نحــو منــع
ارتــداء النقــاب ،وهــو مــا ميكــن تناولــه عــى النحــو التايل:
 -١التحقــق مــن الهويــة الشــخصية :هنــاك اتجــاه
يف الكتابــات يــرى أن الهــدف مــن منــع النقــاب هــو
إبـراز الهويــة ،عــى نحــو مــا عكســه قـرار وزيــر التعليــم
العــايل الســوري غيــاث بــركات ،يف يوليــو  ،2010بإصــدار
تعليــات مبنــع املنتقبــات مــن التســجيل يف الجامعــات
الحكوميــة والخاصــة واملعاهــد ،حيــث يؤثــر ذلــك عــى
ســر االمتحانــات ،ال ســيام بعــد انتشــاره يف عــدد مــن
الجامعــات .إذ لوحــظ ارتــداء بعــض الطالبات الســوريات
النقــاب خــال فــرة االمتحانــات فقــط بهــدف الغــش،
مــا دفــع املســئولني للطلــب مــن املراقبــات التأكــد مــن
هويتهــن .ويف مرحلــة الحقــة ،تــم إلغــاء هــذا الق ـرار.
 -٢القيــام بالعمليــات اإلرهابيــة :هدفــت حملــة
«امنعــوا النقــاب» يف مــر إىل الحــد مــن محــاوالت
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التنظيــات اإلرهابيــة توظيــف غطــاء الوجــه يف القيــام
بالعمليــات اإلرهابيــة التــي اســتهدفت رجــال الرشطــة
والجيــش ،ومواقــع مدنيــة ،وســفارات أجنبيــة ،مــا
يســتوجب اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة ملنــع أى محــاوالت
قــد تؤثــر عــى أمــن واســتقرار الدولــة ،ويعــد النقــاب
إحــدى الوســائل التــي يحتمــل اســتغاللها يف تنفيــذ
عمليــة إرهابيــة .كــا يتمثــل أحــد أســباب طــرح مــروع
قانــون حظــر النقــاب يف األماكــن العامــة يف تونــس يف
منــع تغطيــة الوجــه ،خاصــة أن التنظيــات اإلرهابيــة
ميكنهــا اســتغالل النقــاب يف تنفيــذ أعــال إرهابيــة ،إذ
أثبتــت التحقيقــات األمنيــة أن اإلرهابيــن اســتخدموا تلك
الوســيلة يف ارتــكاب عمليــات ســابقة عــر التســلل داخــل
املــدن وخاصــة العاصمــة قادمــن مــن مناطــق محــددة
وخاصــة جبــل الشــعانبي يف غــرب البــاد.
 -٣التوظيــف يف الجرائــم الجنائيــة :يعــود قـرار حظــر
ارتــداء النقــاب يف األماكــن العامــة ،وفقًــا التجاهــات
عديــدة ،إىل اســتخدامه مــن قبــل أفــراد يف ارتــكاب
جرائــم .فعــى ســبيل املثــال ،مل يقتــر مــروع القانــون
را بــل تضمــن
يف الربملــان التونــي عــى النقــاب حــ ً
منــع إخفــاء الوجــه ألن ذلــك رمبــا يكــون غطــا ًء الرتــكاب
جرائــم ،وهــو مــا تشــر إليــه بوضــوح صفحــات الحوادث
يف الصحــف العربيــة.
 -٤توجيــه اهتــام الــرأى العــام نحــو قضايــا ثانويــة:
خاصــة يف الفــرات التــي تحتــاج فيهــا بعــض دول
اإلقليــم إىل الرتكيــز عــى أولويــات عاجلــة مثــل مطالــب
التشــغيل ودعــم االســتثامر وتطويــر املناطــق الفقــرة،
حيــث يقــرن منــع إنتــاج وتســويق النقــاب املغــريب مــع
تعــر تشــكيل الحكومــة املغربيــة برئاســة عبداإللــه بــن
كــران والتــي امتــدت إىل أكــر مــن ثالثــة أشــهر منــذ
حصــول حــزب «العدالــة والتنميــة» عــى املرتبــة األوىل
يف االنتخابــات النيابيــة التــي أجريــت يف أكتوبــر .2016
وقــد تشــكل رأى عــام إلكــروين يف هــذا الســياق ،حيــث
ظهــر هاشــتاج « #ال-ملنــع -النقــاب» احتجا ًجــا عــى قـرار
الســلطات املغربيــة مبنــع خياطــة الربقــع وتســويقه.
 -٥تطبيــق منــوذج الخالفــة اإلســامية :يحــاول
تنظيــم «داعــش» بعــد ســيطرته عــى أجـزاء مــن العـراق
وســوريا ،منــذ منتصــف عــام  ،2014فــرض منــوذج
«الدويلــة اإلســامية» ،وفقًــا لتصــوره ،عــى قاطنــي
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تلــك املناطــق ،حيــث تعــد قواعــد امللبــس واحــدة
مــن الخطــوات الرئيســية التــي يقــوم بهــا «داعــش»
بعــد االســتيالء عــى بعــض املــدن .ويف هــذا الســياق،
قــال املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان ،يف  22فربايــر
 ،2015أن «تنظيــم داعــش جلــد رجــل  100جلــدة ،يف
قريــة الــرب بالريــف الغــريب ملدينــة الحســكة ،شــال
رشقــي ســوريا ،بتهمــة الســاح للزوجــات بعــدم ارتــداء
النقــاب».
ويف مواضــع أخــرى ،منــع تنظيــم «داعــش» النســاء
مــن ارتــداء النقــاب داخــل مراكــز األمــن التابعــة لــه يف
مــدن العـراق الشــالية ألســباب أمنيــة يف ســبتمرب ،2016
عــى عكــس األوامــر التــي كان يفرضهــا عــى نســاءه يف
فــرات ســابقة بإجبارهــن عــى ارتــداء املالبــس التــي
تخفــي كامــل وجوههــن ،ويف حــال امتنــاع النســاء عــن
القيــام بذلــك يتــم توقيــع عقوبــات عليهــن بالــرب ،بــل
إن األمــر وصــل ،يف بعــض الحــاالت ،إىل حــد القتــل.
معوقات ضاغطة:

يف مقابــل ذلــك ،هنــاك تعقيــدات تواجــه حظــر
ارتــداء النقــاب يف عــدد مــن دول اإلقليــم ،عــى نحــو مــا
توضحــه النقــاط التاليــة:
 -١معارضــة القطاعــات املجتمعيــة :تعتــر قطاعــات
مــن الــرأى العــام يف بعــض دول اإلقليــم النقــاب جــز ًءا
مــن الرشيعــة اإلســامية ،مبــا يعنــي أن منعــه ميثــل
انتهــاكًا صار ًخــا لإلســام ،عــى الرغــم مــن أن ذلــك ليــس
صحي ًحــا .فالنقــاب مجــرد «عــادة وليــس عبــادة» لــدى
غالبيــة ســكان بعــض الــدول ،وال ميــت إىل الديــن بصلــة.
وقــد دخلــت الحكومــة املرصيــة يف نـزاع مامثــل يف عــام
 1992عندمــا أقــرت حظــر النقــاب يف املــدارس ،لكنهــا
تراجعــت الحقًــا بقــرار مــن الرئيــس األســبق حســني
مبــارك.
 -٢ازديــاد حــدة املواجهــات االجتامعيــة :إن املواقــف
الداعمــة لحظــر ارتــداء النقــاب ســوف يقابلهــا مواقــف
وحمــات مضــادة .فقــد تقدمــت عــدد مــن عضــوات
هيئــة التدريــس بجامعــة القاهــرة ،يف أكتوبــر ،2015
بتوصيــات إىل محاميهــن الدكتــور أحمــد مهــران مديــر
مركــز القاهــرة للدراســات السياســية والقانونيــة وحقــوق
اإلنســان ،لدعــم الطعــن الــذي تقدمــن بــه أمــام محكمــة
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القضــاء اإلداري لوقــف قـرار الدكتــور جابــر نصــار رئيــس
الجامعــة مبنعهــن مــن التدريــس وإلقــاء املحــارضات
والــدروس العلميــة والنظريــة أو الحضــور يف املعامــل.
 -٣مهاجمــة التيــارات الســلفية :بــدأ يتبلــور اتجــاه
مناهــض لقــرار وزارة الداخليــة املغربيــة مبنــع إنتــاج
وتســويق الربقــع ،تقــوده التيــارات الســلفية ،أو عىل األقل
النشــطاء منهــم ،حيــث يــرون أن هــذا الق ـرار ســيحدث
انقســا ًما يف املجتمــع ،ألنــه ال ميكــن إجبــار النســاء عــى
عــدم تغطيــة وجوههــن وأجســادهن .ويف هــذا الســياق،
قامــت مواقــع ســلفية مغربيــة مقربــة مــن فكــر تنظيــم
«داعــش» بالــرد عــى قـرار وزارة الداخليــة بطــرق عــدة،
مــن بينهــا توجيــه خطابــات تحريضيــة يكتبهــا مغاربــة
ومشــارقة بالتخفــي وراء حســابات مجهولــة ،تنتقــد
الحكومــة ،بــل إن بعــض التعليقــات اإللكرتونيــة تشــر
إىل أن هــذا القــرار «مل يفعلــه اليهــود وأقدمــت عليــه
املغــرب بلــد املســلمني».
وقــد ســبق أن هاجــم بعــض الطــاب املحســوبني عــى
التيــار الســلفي يف تونــس عميــد كليــة اآلداب والفنــون
واإلنســانيات مبنوبــة (يف شــال العاصمــة) يف  3ديســمرب
 2011وحــارصوا مكتبــه واحتجــزوه لعــدة ســاعات
للمطالبــة برفــع الحظــر عــن النقــاب داخــل الجامعــة،
وهــو مــا وســع رقعــة االحتجاجــات .ووف ًقــا لــرؤى التيــار
املعــارض لحظــر ارتــداء النقــاب داخــل املؤسســات
الجامعيــة التونســية ،ميكــن اعتــاد البصمــة اإللكرتونيــة
للتثبــت مــن هويــات املنقبــات قبــل دخولهــن الجامعــة.
 -٤موقــف املؤسســة الدينيــة الرســمية :قــد تتخــذ
املؤسســات الدينيــة يف بعــض دول اإلقليــم توج ًهــا داعـ ًـا
أو صامتًــا بشــأن املوقــف مــن ارتــداء النقــاب .وقــد عربت
عــن هــذا التوجــه الدكتــورة آمنــة نصــر عضــو مجلــس
النــواب املــري وأســتاذ فلســفة العقيــدة بجامعــة
األزهــر يف ترصيحــات صحفيــة مختلفــة بقولهــا أن
«دخــول الحكومــة حــرب النقــاب دون شــجاعة مســاندة
مــن قبــل املؤسســات الدينيــة ســيضع أمامهــا الكثــر مــن
الصعــاب».
 -٥التضييــق عــى حقــوق اإلنســان :يســتغل الــرأى
العــام املناهــض لحظــر ارتــداء النقــاب مســألة التدخــل
الحكومــي يف الحريــات الشــخصية ،وأن املــرأة املنقبــة
منتقصــة الحقــوق ،لرفــض هــذه النوعيــة مــن القـرارات.
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ففــي هــذا اإلطــار ،اعتــر مرصــد الشــال لحقــوق
اإلنســان يف املغــرب ،يف بيــان صــادر يف  9ينايــر الجــاري،
أن «منــع وزارة الداخليــة املغربيــة لبــاس الربقــع انتهــاك
للقانــون الــدويل اإلنســاين» ،وأضــاف أنــه «قـرار تعســفي
وانتهــاك غــر مبــارش لحــق النســاء يف حريــة التعبــر
وارتــداء اللبــاس الــذي يعــد تعبــ ًرا عــن هويتهــن أو
معتقداتهــن الثقافيــة أو السياســية أو االجتامعيــة».
اتجاه تصاعدي:

خالصــة القــول إن هنــاك اتجا ًهــا إقليم ًيــا متصاع ـ ًدا
ضــد ارتــداء النقــاب يف األماكــن العامــة ،وهــو مــا طــال
الــدول التــي تتواجــد بهــا تنظيــات متشــددة ،حيــث
تظاهــر عــدد مــن الرجــال األفغــان يف العاصمــة كابــل
– الذيــن ينتمــون ملنظمــة «متطوعــي الســام األفغــان»
– بالقــرب مــن لجنــة أفغانســتان املســتقلة لحقــوق
اإلنســان يف  8مــارس  ،2015احتجا ًجــا عــى انتهــاكات
حقــوق املــرأة يف البــاد وتزايــد حــاالت العنــف ضدهــا.
وهنــا تشــر الكثــر مــن األدبيــات إىل تراجــع حقــوق
املــرأة األفغانيــة بعــد وصــول حركــة «طالبــان» إىل الحكم
يف أواخــر عقــد التســعينيات مــن القــرن املــايض ،بحيــث
يعــد ارتــداء النســاء النقــاب إلزاميًــا يف أفغانســتان.
ومــع نظريــة النفاذيــة ،بــدأ انتشــار امللبــس األفغــاين
عــر الحــدود إىل دول أخــرى يف اإلقليــم ،وتحــول ،يف
بعــض األحيــان ،إىل شــعار ســيايس ،وتكونــت جامعــات
مصالــح دينيــة وسياســية واقتصاديــة معــرة ومدافعــة
عنــه تتجــاوز مــا يطلــق عليــه «إشــكالية الحشــمة» ،وهو
مــا يتعــن إدراكــه والتعامــل معــه مــن اآلن فصاعـ ًدا ،ألن
املســألة ال تتعلــق بغطــاء الوجــه أو الــرأس وإمنــا بالبنــاء
الفكــري الــذي يكمــن خلفــه.

Policy Brief
ت موجــزة 
«موجــ ز سياســات» يهتــ م بتقديــ م تحليــا 
ق األوســط،
ت اإلقليميــ ة  يف الــر 
حــو ل أبــر ز التطــورا 
ى أوضــا ع اإلقليــم،
ت الدوليــ ة املؤثــر ة عــ 
والتطــورا 
والتــي تدخــ ل  يف مجــا ل عمــ ل املركــز  ،الســيام املتعلقــ ة
ت دو ل منطقــ ة الخليــ ج العــريب  ،خاصــ ة تلــك
باهتاممــا 
ت غــ ر التقليديــ ة والظواهــ ر قيــد
املتعلقــ ة بالتوجهــا 
ث الجاريــة  ،ومحاولــة
ف هــ و تحليــ ل األحــدا 
التشــكل  ،فالهــد 
ب.
توقــ ع مســاراته ا أ و تداعياتهــ ا  ىف املســتقب ل القريــ 
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