1/1
المفكر اإلسالمي د .محمذ سليم العوا لـ"الخليج":الشرع ال يتحفظ على عمل المرأة
آخر تحذيث:الجمعة 2009/06/26,
السياسي

رحب المفكر اإلسبلمي د .محمد سميم العوا بوصول المرأة المسممة إلى البرلمان وتولييا وظائف قيادية في عدد من

البمدان العربية واإلسبلمية ،مؤكدا أن اإلسبلم لم يفرق بين الرجل والمرأة في العمل العام ويعطي المرأة حق المشاركة في

الحياة السياسية ومنافسة الرجل في تولي كل المناصب القيادية مادامت مؤىمة لذلك وقادرة عمى مسؤوليات الوظيفة.

وطالب د.العوا في حواره مع “الخميج” عمماء ودعاة اإلسبلم بالتخمي عن النظرة التقميدية المتوارثة لحقوق المرأة

ومشاركتيا في العمل العام ،وفند األدلة التي يستند إلييا البعض في حرمان المرأة من ممارسة حقوقيا السياسية ومن

بينيا الحديث النبوي الشريف“ :لن يفمح قوم ولوا أمرىم امرأة”.

ورحب د .العوا بتعدد آراء العمماء وتنوع اجتياداتيم في القضايا الحياتية لممسممين مؤكدا أنو ال ضرر من ىذه اآلراء
مادامت ال تصادم نصاً وال تيدم ثابتا من ثوابت اإلسبلم ،وفي ما يمي تفاصيل الحوار.

يعتبر البعض أن فوز أربع من النسوة بمقاعد في البرلمان الكويتي ىو تحول كبير في النظرة إلى حقوق

المرأة السياسية في البالد العربية التي تحفظت كثي ار عمى المشاركة السياسية لممرأة من وجية النظر
اإلسالمية ،فيل يعتبر ذلك مكسبا أو إنصافا لممرأة العربية؟

ىو إنصاف ببل خبلف ،فاإلسبلم لم يتحفظ عمى المشاركة السياسية لممرأة كما يفيم البعض ،والتحفظ القائم ىو تحفظ

اجتماعي ال يستند إلى مبررات أو أسانيد شرعية ،فاإلسبلم وضع كل مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة ،والرسول صمى

اهلل عميو وسمم يقول“ :النساء شقائق الرجال” ومن أبرز صور المساواة بين الرجال والنساء أن يتساووا في التمتع

بالحقوق العامة وفي أداء الواجبات العامة ،وىي المساواة التي حاصميا أن يكون لممرأة الدور الذي تؤىميا لو مكانتيا
العقمية والشخصية في حياة مجتمعيا شأنيا في ذلك شأن الرجل سواء بسواء.

ال حجة لممتحفظين
ويضيف :البد أن نعيد لممرأة المسممة حقوقيا ،وحرياتيا العامة ومن بينيا مشاركتيا في العمل السياسي العام كالرجل
سواء بسواء ،وأن يقتنع عمماؤنا وفقياؤنا المتحفظون عمى دور المرأة السياسي بأنو ال تعارض بين قياميا بواجبيا

السياسي وبين قياميا بواجباتيا األخرى.

لكن ال يزال البعض من العمماء ورجال الفتوى يحتجون بحديث الرسول صمى اهلل عميو وسمم“ :لن يفمح قوم ولوا أمرىم

امرأة” عمى عدم صبلحية المرأة لمعمل السياسي.

وىذا الحديث ال حجة فيو ألن األمر الذي يشير إليو ىو أمر الوالية العامة التي ليس فوقيا والية وىي الخبلفة أو

الرئاسة العامة لمدولة اإلسبلمية الواحدة التي تضم العالم اإلسبلمي كمو ،وىي دولة لم تعد موحدة اآلن وال يتوقع أن
توجد في المستقبل ،واختصاصات “ولي األمر” في ىذه الدولة وشروط واليتو بشموليا وسعتيا واتصاليا بجميع

المجاالت بما فييا اإلمامة في الصبلة وقيادة الجيش واالجتياد الفقيي المطمق ورئاسة القضاء لم تعد متوافرة في أحد

من الحكام اليوم ،ولو ادعاىا لنفسو أحد لكان اإلسبلميون ىم أول من يعترض عميو ويأبى التسميم بيا لو.

ىل ىناك تحفظات شرعية عمى تولي امرأة أي منصب قيادي في عالمنا اإلسالمي؟
ال توجد أي تحفظات شرعية عمى تولي المرأة أي منصب قيادي تؤىمو ليا كفاءتيا وقدرتيا وثقة الناس فييا إذا كان

ىذا المنصب من مناصب االنتخاب ،أو ثقة المسؤولين فييا إذا كان ىذا المنصب يتم بالتعيين من جانب ولي األمر.

خالفات العمماء

كثرت الشكوى والتحذيرات من خالفات العمماء وتعدد اجتياداتيم في القضية الواحدة ،األمر الذي يصيب
جماىير المسممين بالقمق واالضطراب ..كيف تنظر إلى ىذه الخالفات؟
خبلفات العمماء التي تستيدف تحقيق المصالح ودرء المفاسد والمضار وتمتزم بمرجعية صحيحة من الكتاب والسنة ال

ضرر فييا وال بأس منيا عمى الناس ،إنما الضرر كل الضرر من التعصب لآلراء واألفكار والمذاىب والفتاوى تعصبا

يجعل أصحابيا يظنون أنيم يحتكرون الحقيقة وحدىم ،ويممكون مفاتيح الحكمة التي حرم من مثميا غيرىم ،ويصيبون

دائما ويخطئ من سواىم.

ىذا التعصب المذموم ىو الذي يجب أن نقف في وجيو ونتصدى لو بكل شجاعة ألنو ال يستيدف تحقيق مصالح
المسممين ،بل عمى العكس يصيبيم بالقمق واالضطراب والحيرة.
بعض المثقفين والكتاب الميبراليين يعتقدون أن ما تعاني منو معظم مجتمعات المسممين من تخمف حضاري يرجع إلى

شيوع ثقافة التواكل والسمبية التي تدعميا مفاىيم دينية خاصة ،بمعنى أصح :ىم يريدون أن يحمموا التعاليم والثوابت

اإلسبلمية مسؤولية ما نعاني منو من ركود حضاري وعدم قدرة عمى منافسة الدول الغربية في ميادين العمم والصناعة
واإلنتاج بكل أشكالو كيف ينظر د.العوا إلى ىذه اإلشكالية؟
تحميل اإلسبلم مسؤولية ما يعاني منو المسممون اآلن من تخمف وتراجع حضاري حماقة مرفوضة وخمط لؤلوراق،

فاإلسبلم غير مسؤول عما آل إليو حالنا من ضعف وىوان وأزمات خانقة في كل مجال ،بل الكبلم الصحيح أن تركنا
اإلسبلم وىجرنا العمل بكتاب ربنا وسنة نبينا ىما المسؤوالن الرئيسيان عما نحن فيو إجماال وتفصيبل.

اإلسبلم ال يمكن أبدا أن يكون سبب التخمف والتراجع إال في عقول ىؤالء الذين أدمنوا إلصاق كل النقائص باإلسبلم

ويستيوييم دائما تحميمو مسؤولية كل ما يصيب العالم من كوارث ومصائب وفساد.

حرية االعتقاد

ىل حرية االعتقاد تعطي لإلنسان حق ترك اإلسالم واعتناق أية عقيدة أخرى دون توقيع عقوبة عميو؟
مادام ىذا التحول من اإلسبلم إلى أية عقيدة أخرى مكنونا أي مستت ار ال سبيل ألحد إلى التنقيب عنو أو معاقبة

صاحبو ،فإن أمر ىذا اإلنسان في صحيح الفقو اإلسبلمي مفوض إلى اهلل إن شاء عذبو وان شاء عفا عنو ،لكن لو

كان االرتداد عن اإلسبلم عمنياً ،فينا البد من توقيع عقوبة تعزيرية عمى المرتد ،وليس في تقرير عقوبة تعزيرية عمى

الردة مخالفة لممبادئ التي تقرر الحق في حرية التعبير وحرية االعتقاد ،ألن ىذه الحريات وغيرىا مما تكفمو الدساتير

إنما تتم ممارستيا في حدود القانون وأي قانون في دولة إسبلمية يبيح الجير بالردة يكون قانونا غير دستوري

ومتعارضاً مع المبادئ األساسية لمشريعة اإلسبلمية.

البعض يطالب بإنشاء ىيئات ومنظمات إسالمية لمدفاع عن حقوق اإلنسان فيل تؤيد ىذا المطمب؟
أؤيده بشدة ،فأنا مع كل جيد يبذل في عالمنا اإلسبلمي لرفع الظمم عن اإلنسان والمطالبة بحقوقو التي منحتو إياىا

شريعة اإلسبلم وليست الحقوق التي جاءت بيا األمم المتحدة ،فاإلسبلم قد تفوق عمى كل النظم واالتفاقات والمعاىدات
المتعمقة بحقوق اإلنسان وفي الحقيقة أن كل ىيئة أو منظمة أو جمعية تحمي حقوق اإلنسان وتيدف لرفع الظمم عنو

ينبغي أن ندعميا ونساندىا سواء أكانت تحمل الفتة إسبلمية أو الفتة عامة ،فجوىر عمل ىذه المؤسسات والمنظمات
يدخل في باب األمر بالمعروف والنيي عن المنكر الذي أمر بو اإلسبلم كل قادر عميو.

الحوار مع الغرب
من خالل لقاءاتك مع المثقفين الغربيين ىل تشعر بأن لدييم رغبة حقيقية في التعرف الى اإلسالم وفتح

صفحة جديدة من الحوار والتفاىم مع العالم اإلسالمي؟

نعم الرغبة في التعرف الى اإلسبلم موجودة لدى كثير من المثقفين والمفكرين الغربيين الذين نمتقي بيم سواء في

العواصم الغربية أو في ببلدنا العربية واإلسبلمية من خبلل المؤتمرات والندوات والفعاليات الفكرية ،والمطموب من العمماء

والمفكرين المسممين استثمار ىذه الرغبة والتحاور مع الكتاب والمفكرين والمثقفين الغربيين ونقل المفاىيم اإلسبلمية

الصحيحة إلييم بعيدا عن سوء الظن واألحكام المسبقة.

وأنا أقول لدعاة القطيعة والمواقف السمبية :ليس أمامنا إال الحوار والتفاىم حتى لو لم نجد االستجابة المطموبة من
اآلخرين.

لكنكم في االتحاد العالمي لعمماء المسممين الذي تتولون أمانتو العامة اتخذتم موقفا من الحوار مع

الفاتيكان اعتبره البعض سمبيا ،حيث رفضتم التحاور مع رجال الفاتيكان قبل اعتذار البابا عن إساءتو
لإلسالم واتياماتو لرسول اإلسالم؟
موقفنا من رفض الحوار مع الفاتيكان قبل اعتذار البابا لم يكن سمبيا ،بل ىو سموك إيجابي مائة في المائة ،حيث دأب

الفاتيكان ورجالو في السنوات األخيرة عمى توجيو اتيامات عشوائية واىانات متكررة لئلسبلم ولنبي اإلسبلم دون رد فعل
من الييئات والمؤسسات اإلسبلمية ،وألن إىانة بابا الفاتيكان لرسولنا الكريم صموات اهلل وسبلمو عميو لم تكن عفوية

وكل الدالئل والمؤشرات تقول إنيا عن قصد فكان البد من وقفة.

لكن موقفنا في االتحاد العالمي لعمماء المسممين الرافض لمحوار مع الفاتيكان ولقاء رجالو قبل اعتذار قداسة البابا ،لم

يصرفنا عن الحوار والتفاىم مع ممثمي مؤسسات مسيحية أخرى لم تتورط في ما تورط فيو البابا كما أننا لم نفرض

موقفنا عمى أحد ،وعندما بعث عدد من عمماء ودعاة اإلسبلم بمذكرة أو رسالة إلى البابا يرحبون فييا بالحوار والتفاىم

والمقاء لم نعترض ولم نصادر توجياتيم ،بل رحبنا بذلك وتمنينا ليم التوفيق.

