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الخبر:
بدأت المحكمة اﻹدارية ﻓﻲ طشقند بالنظر ﻓﻲ الدعوى القضائية ،التﻲ بدأها والد ﻓتاة تبﻠﻎ من
العمر  17عاما  -طالبة ﻓﻲ مدرسة الﻠيسيوم ﻓﻲ اﻷكاديمية اﻹسﻼمية الدولية ،والتﻲ تحظر إدارتها
عﻠﻰ الفتيات ارتداء الﺧمار أﺛناء حضور الدروس  -تقرير الطبعة اﻷوزبكية من راديو ليبرتﻲ ،حيث
نقل هذا من صحفيين مطﻠعين عن المدعﻲ عبدهويد ياكوبوف ،وهو محام والذي قال" :لقد رﻓعت
دعوى قضائية تطالب بﺈلﻐاء القانون الداﺧﻠﻲ لﻠجامعة الذي يحظر عﻠﻰ الطالبات ﻓﻲ اﻷكاديمية
اﻹسﻼمية الدولية وطﻼب مدرسة الﻠيسيوم من حضور الدروس بالﺧمار" .،كما وذكرت وسائل
اﻹعﻼم بالفعل من قبل ،أن بعض الطالبات الجامعيات يجبرن عﻠﻰ ﺧﻠﻊ ﺧمرهن وارتداء شعر
مستعار أو قﻠنسوة وطنية لدﺧول الصفوف التعﻠيمية .منذ بداية العام الدراسﻲ الجديد تم طرد ما ﻻ
يقل عن أربﻊ طالبات من اﻷكاديمية اﻹسﻼمية الدولية ﻓﻲ طشقند من الجامعة بسبب تﻐيبهن
لرﻓضهن ﺧﻠﻊ الﺧمار.
التعليق:
ﻻ يتوقف هذا العراك ﻓقط حول ارتداء الﺧمار ﻓﻲ آسيا الوسطﻰ .ﻓقد أصبحت المﻼبس النسائية
اﻹسﻼمية مركزا ً لﻠصراعات بين السﻠطات والمجتمعات ﻓﻲ الدول المﺧتﻠفة ،ولن يكون من المبالﻐة
القول إن الديكتاتوريين وضعوا هدﻓا ً لمحو الﺧمار عن هوية البﻼد اﻹسﻼمية ،وهم يبذلون الكﺛير من
الجهود ﻓﻲ هذا اﻻتجاه .وﻓﻲ الوقت نفسه ،إن وجود مقاومة شرسة ضد هذه المحظورات من
المجتمعات ،ما هو إﻻ مﺛال جيد عﻠﻰ قوة وﻓهم صحيح لﻠدعوة ﻓﻲ أوزبيكستان.
إن حظر ارتداء الﺧمار ﻓﻲ أوزبيكستان تم تنفيذه ﻓﻲ البﻼد منذ ﻓترة طويﻠة ،منذ أيام حكم عدو
اﻹسﻼم كريموف .ومنذ ذلك الوقت كان القانون يبين أن ارتداء الﺧمار هو انتهاك إداري يتسبب
لصاحبته ﻓﻲ اﻻحتجاز والعقوبة اﻹدارية .وكان الوضﻊ هذا هو نفسه حتﻰ وﻓاة كريموف عام
 ،2016بعد أن بدأ الرئيس الجديد ميرزياييف اﻹصﻼحات الشعبية التﻲ تهدف لتحسين صورته
"كمحرر لﻠشعب من اضطهاد النظام السابق".
أقبل شعب أوزبيكستان بحماس كبير عﻠﻰ إلﻐاء الحظر عﻠﻰ أداء نماز وزيارة المساجد ،وسماع
اﻷذان من ﺧﻼل مكبرات الصوت من مآذن المساجد ،وبدون التفكير مرتين ،ولذلك بدأوا يطالبون
أيضا بﺈلﻐاء الحظر المفروض عﻠﻰ ارتداء الﺧمار .وأشار المراقبون إلﻰ أن هذا الشرط قد دﻓﻊ
ميرزياييف إلﻰ التوقف بشكل شبه كامل عن إصﻼحاته الواسعة ﻓﻲ المجال الدينﻲ  -وﻓﻲ أقصر
ﻓترة زمنية أغﻠقت جميﻊ البرامج التﻠفزيونية اﻹسﻼمية المفتوحة لﻠتو ،وحظر رﻓﻊ اﻷذان من المآذن

مرة أﺧرى ،ومنﻊ اﻷطفال مرة أﺧرى من زيارة المساجد ...الخ .وهكذا ،أدرك ميرزياييف بنفسه أو
بعد توصية عاجﻠة من اﻷجانب القيمين أن ارتداء الﺧمار هو عمل سياسﻲ مهم ،ورﻓﻊ الحظر لعودة
الﺧمار إلﻰ الحياة العامة يمكن أن تكون ﺧطوة ﻻ رجعة ﻓيها ﻓﻲ عمﻠية إحياء شعب أوزبيكستان
لﻺسﻼم.
وتجدر اﻹشارة أيضا إلﻰ أن السﻠطات الطاجيكية أعﻠنت ﻓﻲ كانون اﻷول/ديسمبر  2018عن
اعتزامها اعتماد مشروع قانون يحظر دﺧول المرأة ﻓﻲ الﺧمار إلﻰ أي مؤسسة  -عامة كانت أو
ﺧاصة .ﻓﻲ وقت سابق ﻓﻲ عام  ،2017أصدرت الحكومة بالفعل قانونا ً يحظر ارتداء الﺧمار ﻓﻲ
اﻷماكن العامة ،ولكن لم ينفذ هذا القانون بالكامل بسبب المقاومة النشطة من الناس .لكن نظام
رحمون "ﻻ ييأس" وبشكل منهجﻲ ما زال يحاول ﺧطوة بﺧطوة تحقيق تجربة أوزبيكستان وحظر
الﺧمار رسميا .إن القانون اﻷﺧير أحدث أكبر صدى ﻓﻲ المجتمﻊ الطاجيكﻲ :ﻓقد نشر مئات الرجال
والنساء من مﺧتﻠف اﻷعمار والشرائح مقاطﻊ ﻓيديو تبين رﻓضهم قانون حظر ارتداء الﺧمار وأنهم
لن يسمحوا بتنفيذ هذا القانون .وﻻ شك أن هذه الظاهرة تستحق الﺛناء واﻻهتمام الﺧاص ،كما أنها
تمﺛل مﺛاﻻً ممتازاً لﻠنضال من المسﻠمين من أجل دينهم ﻓﻲ ظروف اﻷنظمة اﻻستبدادية ﻓﻲ آسيا
الوسطﻰ .وجدير بالمﻼحظة أيضا ً أن وضعا ً مماﺛﻼً ﻓيما يتعﻠق بارتداء الﺧمار مﻊ وجود اﺧتﻼﻓات
طفيفة ومﻊ مﺧتﻠف مراحل تطبيق حظر الﺧمار يمكن رؤيته ﻓﻲ جميﻊ بﻠدان آسيا الوسطﻰ اﻷﺧرى
)تركمانستان وكازاﺧستان وقرغيزستان( ،بل وﻓﻲ منطقة ما بعد اﻻتحاد السوﻓييتﻲ بالكامل )المنطقة
التﻲ استعمرتها روسيا ،منطقة إقﻠيم الفولﻐا ،اﻷورال والقوقاز ،أذربيجان ،جورجيا( .من المهم أن
نﻼحظ ،أن الﺧمار كمؤشر سياسﻲ وأيديولوجﻲ مهم قد أصبح عﻠﻰ نطاق واسﻊ موضوع هجمات
اﻷنظمة ،ويجب أن يشمل هذا النضال ويصل إلﻰ أقصﻰ تﻐطية ودعم من المسﻠمين إلﻰ بقية العالم.
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