
ف  
النسوية اإلسالمية   مل

حضور متزايد يقيد أفق المرأة 
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بركة النساء: من طرد المرأة من محراب 
القداسة؟

ي يرى 
ي مختلف البلدان، ال�ت

سالمية �ف ي ظّل تصاعد التيارات النسائية الإ
�ف

ي هذا المجال، أنّها تحمل الطابع الإصالحي لمجال 
ف �ف العديد من الباحث�ي

حقوق النساء، وما تزال متشحة برداء ذكوري، يتكّشف عند أول احتكاك فعلي 
ي والحضور 

ي تلك القضية، هو التهميش الثقا�ف
بها، ويظل أك�ب ملمح بارز �ف

ي الحقول الدينية 
ي كتب التاريخ، ومساهمات المرأة �ف

التاريخي للنساء �ف
والروحية، الذي لم ينل قدره من البحث والتنقيب بالقدر الذي ناله الحضور 

الذكوري

 منى يسري

ي 
ي تــم تغييبهــا �ف

إىل جانــب قداســة النســاء الــىت

الكتابــة حــول »تاريــخ الواليــات الصوفيــة«، الــذي 

ي احتكرهــا الرجــال، 
ه مــن الكتابــات الــىت بقــي كغــري

فالمناقــب ترصــد لنــا قداســة يهيمــن عليهــا االأولياء 

عــى  ف  فيبقــ�ي النســاء  أمــا  الذكــور،  والصلحــاء 

الهامــش مــن الذكــر، رغــم مــا لهــّن من مســاهمات 

؛  ي
اث الديــىف ي هــذا الحقــل المهــّم مــن الــرت

ة �ف كبــري

ي 
للنســاء، والــىت العاطفيــة  إّن الخصوصيــة  بــل 

ي 
ــن �ف ــن، تجعله ــتخدامها ضّده ــّم اس ــا ت ــاً م غالب

ــات  ــألة الوالي ي مس
ــال، �ف ــى الرج ــوق ع ــار متف إط

ــة. الصوفي

ي كتــاب »بركــة النســاء«، 
ي هــذا الســياق يــأ�ت

�ف

ــة  ــا بجامع بولوجي ــتاذ االأنرث ي وأس ــر�ب ــث المغ للباح

ي القنيطــرة بالمغــرب، رحــال بوبريــك، 
ابــن طفيــل �ف

الحقــل  ي 
�ف المؤنثــة  القداســة  قضيــة  ليناقــش 

ــذا  ي ه
ــش �ف ــن تهمي ــرأة م ــه الم ــا نالت ، وم ي

ــو�ف الص

ــرّد عليهــا. ي رسدهــا وال
طــار، الأســباب اســتطرد �ف االإ

التكوين الفيسيولوجي ونفي الطهارة
التأصيــل  حــول  رحلتــه  بوبريــك  يســتهل 

 ، ي
الجــذري لهــذا الشــكل مــن التهميــش الثقــا�ف

ــّوالً  ــي، مع له ــّص االإ ــن الن ــد ع ــد كّل البع المبتع
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على الصعيد اإلسالمي الفروق بين الرجال والنساء تكاد تنمحي 
في الطريق إلى اهلل تعالى

ض طريــق المــرأة  ي تعــرت
عــى كّل العوائــق الــىت

، إاّل أّن إرصارهــا  ي
نحــو الحضــور التاريخــي والديــىف

ــرن  ي الق
ــن المســيحي، �ف ي الدي

ــر حــىت �ف ــذي ظه ال

، كان أكــرب االأدلــة عــى نجاحهــا؛  الثالــث عــرث

اف العامــة، متبوعــات  حيــث ســتظهر نســاء باعــرت

بالكنيســة، بــدور الوســاطة مــع المســيح، عــرب 

الرؤيــا والتنبــؤ والتجربــة الوجدانيــة، بــل الحلــول 

ي جســد المســيح.
�ف

ومّثلــت هــذه التجربــة إلحاحــاً وعزيمــة مــن 

ي الحقــل 
المــرأة، عــى المطالبــة بمكانــة لهــا �ف

ي 
المقــدس، ورفضهــا إقصاءهــا مــن المشــاركة �ف

ي 
ــه �ف ة أنّ ــرب ي إىل جانــب الرجــل، معت

ــىف الحقــل الدي

ي القــرب مــن 
، للمــرأة مثــل الرجــل �ف ي

الحقــل الديــىف

هللا والتقــوى.

ف  ــ�ي ــروق ب ــإّن الف ــامي؛ ف س ــد االإ ــى الصعي وع

ي الطريــق إىل هللا 
الرجــال والنســاء، تــكاد تنمحــي �ف

، كمــا  ف ي ســري االأولــ�ي
تعــاىل، بالنظــر إىل مــا ُكتــب �ف

أورد كتــاب فريــد الديــن العطــار »ســري االأوليــاء«، 

متحدثــاً عــن رابعــة العدويــة، كأحــد أعــام الواليــة 

ــار  ــتخدم العط ، اس ي
ــىف ــخ الدي ي التاري

ــائية �ف النس

ي الحديــث النبــوي: »إّن هللا ال 
ي �ف

النــّص الديــىف

ي الذكــورة 
ينظــر إىل صوركــم«، تعليــاً عــى تــا�ث

لهــي. ــق الحــّب االإ ي طري
ــة �ف واالأنوث

ي 
ي أقرّهــا النــّص الديــىف

ورغــم المســاواة الــىت

ــت  ي تجّل
ــىت ــان، وال يم ي االإ

ــاء �ف ــال والنس ف الرج ــ�ي ب

ــَل  ــْن َعِم ــة الكريمــة مــن ســورة النحــل: ﴿َم ي االآي
�ف

ــُه  ــٌن َفَلُنْحِيَينَّ ــَو ُمْؤِم َ َوُه ــىث ــٍر أَْو أُن ــْن َذَك ــا ِم َصاِلًح

َمــا  ِبأَْحَســِن  أَْجرَُهــْم  ُهــْم  َوَلَنْجِزيَنَّ َبــًة  َطيِّ َحَيــاًة 

التصوف كان امللجأ الوحيد للنساء املطرودات من حقل التدين السلفي املفعم بالذكور
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ــوَن﴾، إال أّن الواقــع االجتماعــي فــرض  ــوا يَْعَمُل َكانُ

ي آلــت 
ســطوته عــى النــّص، وموازيــن القــوى الــىت

إىل أيــدي الرجــال، حالــت دون تلــك المســاواة، 

رث التاريخــي واالجتماعــي الــذي  فضــاً عــن االإ

حملتــه المــرأة عــرب قــرون مــن الزمــان، والــذي 

اق هــذا الحقــل  ف اخــرت ــ�ي ــاً بينهــا وب ــزال حائ مــا ي

ــة، ليظــّل االختــاف  ــة والقداســة الديني مــن الوالي

ي حقــل الواليــة الصوفيــة، 
اً وبقــوة �ف الجنــ�ي حــارصف

ومحــددات التكويــن الفيســيولوجي للمــرأة مكانتهــا 

ــن الرجــل. ــل م ــس أق كجن

ــك، أن  ــق بوبري ــي، وف ــن الطبيع ــك، كان م بذل

تحــاول المــرأة نفــي أنوثتهــا وإخفــاء دم حيضهــا، 

الــذي يعــّد أحــد أســباب تدنيهــا وتقليــل قداســتها، 

ي كّل الديانــات، فحيضهــا نجاســة، وطهارتهــا هــي 
�ف

وط الواليــة، وتــّم اســتخدام  ط االأول مــن رسث الــرث

يــر نقصــان عقــل المــرأة بســبب  ي لترب
النــّص الديــىف

ــذا  ــرون أّن ه ــوا ي ــل كان ــم أّن االأوائ ــا، رغ حيضه

ة اقتنصتهــا المــرأة مــن الطبيعــة، لتملك  ف الــّدم مــري

هــي لغــز الحيــاة الــذي يتحقــق بالــوالدة.

مقومات اإلقصاء والتهميش
ي البحــث، مســتعرضاً 

  يواصــل المؤلــف رحلتــه �ف

قصــاء والتهميــش مــن حقــل القداســة  مقومــات االإ

الدينيــة، فنجــد الجســد االأنثــوي بطبيعتــه معرّضــاً 

ي الواليــة، 
للهجــوم الــذي يطــرد المــرأة مــن الحــّق �ف

ــة،  ــة المــرأة وجمالهــا إىل رمــز الغواي فتحّولــت زين

ي نفــوس الرجــال، وأصبحــت 
ومنبــت للفســاد �ف

ــكنه  ــاً يس ــداً جمي ي جس
ــىف ــور الدي ي التص

ــرأة �ف الم

فهــّن  الخطيئــة،  ي 
�ف الرجــال  ليوقــع  الشــيطان، 

بالرجــال  بالنــا  فمــا   ، ف والمرســل�ي االأنبيــاء  فتنــة 

، بمــا فيــه النــّص، إنمــا  ي
اث الديــىف ! فالــرت ف العاديــ�ي

ي 
، الــىت ي تجــاه االأنــىث ي موقــف ســلىب

يضــع الرجــل �ف

ــع الرجــل  ــا يمتن ــة، فبجماله ــه الخطئي ــرض علي تف

 نَحت الحركة الحوثية جانب العنف يف التعاطي مع اآلَخر 

يناقش الكتاب قضية القداسة المؤنثة في الحقل الصوفي وما 
نالته المرأة من تهميش في هذا اإلطار
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ف  عــن العبــادة، ويخضــع لغوايــة تحــول بينــه وبــ�ي

ــق هللا تعــاىل. طري

لــذا، وبحســب مــا يــرى الباحــث، فــإّن إخضــاع 

ــة  ــط ديني ــد لضواب ي الجس
ــة �ف ــة المتمثل أداة الفتن

وإخضاعــه  وتنميطــه،  تدجينــه  عــى  تعمــل 

ــن،  ــدر الممك ــه ق ــى إخفائ ــل ع ــة، والعم للمراقب

بــات لزامــاً عــى المجتمــع، ســواء بإخفــاء المــرأة، 

ــة، أو فــرض  ــل المــرأة المحجب ــاً، مث ــا نهائي ومنعه

ــاً  ــروج مؤقت ــي أرادت الخ ها، إن ه ــرت ــاب يس حج

، وفــق  ي
للمجــال العــام، فيمــا عِمــل النــّص الديــىف

بوبريــك، عــى ترســيخ مفهــوم إغــواء المــرأة، 

ــة  ك المكان وهــو مــا يجعلهــا مســتبعدة مــن معــرت

ــة أعــى، إال  الدينيــة، وال يــر�ت جســد المــرأة لمكان

ــذي  نجــاب، ال ي االإ
ــؤدي دورهــا الطبيعــي �ف ف ت حــ�ي

ي الحيــاة، باعتبارهــا مصنعــاً 
ل وجودهــا �ف ف يخــرت

تقــي جســد المــرأة  ي، فري نتــاج الخــام البــرث الإ

حــد القداســة، كونهــا واهبــة الحيــاة، ومصــدر 

ــن  ــع م ــذي رف ــة، وهــو الســبب نفســه ال الخصوب

ي الحضــارات القديمــة.
مكانــة النســاء �ف

ي 
�ف براهيميــة  االإ الديانــات  اختــاف  عــى 

ي نجاســة المــرأة 
يعاتهــا، اتفقــت جميعهــا �ف ترث

الحائــض، مــع اختــاف درجــات المعاملــة، فنجــد 

ة  ي فــرت
يعــة اليهوديــة، �ف ي الرث

مثــاً؛ أّن المــرأة �ف

ف يومــاً، إذا كان  النفــاس، تعــّد نجســاً لمــدة أربعــ�ي

ــودة  ــت المول ــاً إذا كان ف يوم ــ�ي ــراً، وثمان ــود ذك المول

ــي  ــىت وه ــتها ح ي نجاس
ــىف ــاً يع ــو ضمني ، وه ــىث أن

تخــرج إىل العالــم مــن رحــم االأم، فقــد اجتمعــت 

الحيــض  اعتبــار  عــى  والمســيحية،  اليهوديــة 

ور والمفاســد، ورّس نقصــان  ــرث والنفــاس أصــل ال

ســام فــكان أكــرث إنصافــاً، خاّصــة  ــا االإ المــرأة، أّم

ــِض *  ــِن اْلَمِحي ــأَُلونََك َع ــة: ﴿َويَْس ــزول االآي ــد ن بع

ــِض * َواَل  ي اْلَمِحي ِ
ــاَء �ف َس ــوا النِّ ُل ِ

ف َ ــَو أًَذى َفاْعرت ــْل ُه ُق

ٰ يَْطُهــْرَن( )ســورة البقــرة: آيــة 222(،  َّ تَْقَربُوُهــنَّ َحــىت

ســام عــى  ي االإ
فقــد اقتــرت نجاســة الحيــض �ف

ة الزوجيــة. العبــادات والمعــارسث

القداسة الشعبية تحّقق تطلعات النساء
بعــد أن اســتعرض الكاتــب عوامــل إعاقة النســاء 

عــن دخولهــّن حقــل القداســة الدينيــة، يســتفيض 

ي 
ــىت ــق القداســة الشــعبية ال ي دراســة حــول تحقي

�ف

ك  ــث تشــرت ــدور؛ حي ــا المه ــرأة نصيبه منحــت الم

ــف  ــن صن ــّن م ــم يك ــّن ل ي كونه
ــاء �ف ــؤالء النس ه

ي 
العابــدات أو المصطفيــات أو الصالحــات، اللــوا�ت

ــون  ــب، دون أن يك ــب المناق ي كت
هّن �ف ــري وردت س

ي حقــل 
ي �ف

لذلــك تأثــري كبــري عــى رأســمالهن الديــىف

القداســة، بــل نجدهــّن أكــرث حضــوراً وشــهرة 

المتــون  ي 
�ف هّن  ســري ي وردت 

اللــوا�ت مــن  وزيــارة 

ة شــفهياً متداولــة  المناقبيــة، بــل ظّلــت الســري

ي بعدهــا 
عــرب االأجيــال، مؤسســة لقداســتهم، �ف

. ي
ــىف الزم

الجسد األنثوي بطبيعته معّرض للهجوم الذي يطرد المرأة من 
الحّق في الوالية
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ــة  ــة، للباحث ي هــذا الصــدد نجــد دراســة مهّم
و�ف

ومــن  حــة،  االأرصف زيــارة  حــول  فرشــيو،  ي 
صــو�ف

حــة وارتيــاد الزوايــا،  وجهــة نظرهــا؛ أّن زيــارة االأرصف

والممارســات  بالتصــوف،  عاقــة  لهــا  ظاهــرة 

االإحيائيــة، وال تشــبع احتياجــاً دينيــاً فقــط؛ بــل 

ــه  ــق أبواب ــذي أغل ــاً، فالمســجد ال نفســياً واجتماعي

ف عــن فضــاءات  أمــام النســاء، جعلهــّن يبحــ�ث

دينيــة لممارســة شــعائرهن والبحــث عــن الخــاص 

؛ حيــث تفتــح الزاويــة ومــكان  ي
الدنيــوي والديــىف

عيــة  الــوىلي أبوابهمــا أمــام النســاء دون ضوابــط رسث

ــة. مقنن

ــواب  ــف أب ــول كش ــه ح ــث رحلت ــتكمل الباح يس

ــو  ــاء، وه ــا بالم ــن ارتباطه ــائية، وع ــة النس القداس

ي بعــض االأســماء المشــهورة للولّيــات، 
مــا يتجــى �ف

مثــل: »عائشــة البحريــة، وعائشــة مــوالت المرجــة 

اً  )صاحبــة المســتنقعات(«، لنجــد المــاء حــارصف

بقــوة، كرمــز للطهــارة بالنســبة إىل النســاء؛ فاالأمواج 

والمــاء تطّهــر مــن النجــس، ويتســاءل الكاتــب: 

هــل االأمــر يتعلــق ببقايــا لطقــوس إحيائيــة وثنيــة 

ــذه  ــتمرارية له ــامية، أو اس ــل إس ــا قب ــحرية م وس

ــاع؟ ــدون انقط ــوس ب الطق

هنــا يجيــب بــأّن بعــض منابع وعيــون الميــاه لم 

تتحــّول كأماكــن مقدســة وذات بركــة إال بعــد دخول 

ســام بقــرون، فاالأمــر إذاً ال يتعلــق ببقايــا؛  االإ

وريــة حضــور المــاء  وط ورصف بــل باســتمرارية رسث

ســامية، وهــو مــا  ي الطقــوس الدينيــة االإ
المقــدس �ف

وى  ي أدبيــات التصــوف، فــري
يكــرث الحديــث حولــه �ف

ــوالت  ــة م ــرات لعائش ي الزائ
ــأ�ت ــت ت ف كان ــ�ي ــه ح أنّ

المرجــة، فعــى الموجــة أن تحمل هداياهــن للولّية 

ــاء  ــك بم ــّن، ويغتســلن كذل ــا زيارته ــاً لقبوله عربون

موازين القوى التي آلت إىل أيدي الرجال حالت دون املساواة فضاًل عن اإلرث التاريخي واالجتامعي
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الحــوض الــذي يوجــد فيــه حجــر ينســب لعائشــة، 

ــل  ي المتخّي
ــاء �ف ــورة الم ــف ص ــا، وتتكث يحه أو رصف

للقــوى  ي مــن مــادة مطهــر إىل مســكن  الشــعىب

ي هــذا الموضــع بالنســبة 
ــة �ف ــة، وتعــّد الولي الخفي

إىل مريداتهــا مــن النســاء، الشــفيع والوســيط بينهــا 

ف هللا تعــاىل. ــ�ي وب

مــن  أطروحتــه  نهايــة  ي 
�ف الباحــث  يتمّكــن 

ي حقــل 
اع المــرأة لنفســها مكانــاً �ف ف التأكيــد عــى انــرت

ــى  ــت ع ــه وتفوق ــت في ــة، ارتفع ــة الديني القداس

ي وضعهــا النــّص 
الرجــال، رغــم كّل المعوقــات الــىت

ي طريقهــا، ومّكــن 
رث الذكــوري �ف والمجتمــع واالإ

التصــوف المــرأة مــن تجــاوز المكانــة الســلبية 

ــاء  ــتطاعت اعت ــا، واس ــع به ــا المجتم ي وصمه
ــىت ال

هــرم القداســة، وفــرض بنــات جنســها عــى حقــل 

ــا القــول: إّن التصــوف  ــة، إذاً يمكنن يعــّج بالذكوري

مــن  المطــرودات  للنســاء  الوحيــد  الملجــأ  كان 

ــاك  ــور، هن ــن الســلفي المفعــم بالذك حقــل التدي

تحّققــن، ووجــدن طريقــاً إىل هللا تعــاىل.

تحّولت زينة المرأة 
وجمالها إلى رمز الغواية 

ومنبت للفساد في 
نفوس الرجال
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هل تمّكنت االجتهادات النسوية من 
تجاوز موروثات صورة المرأة؟

ات  ، كما تفّضل أن تسميه كث�ي ف ف الجنس�ي سالمية، أو تيار المساواة ب�ي النسوية الإ
ف  من المنتميات إليه، تنطلق للبحث عن حقوق المرأة وعن المساواة بينها وب�ي
سالم نفسه، كما أنّها نسوية إسالمية؛ لأنّها ترفض تلك  الرجل من داخل الإ

ي المسار 
ي مخيال الذكر المسلم، من خالل قراءات �ف

ي رسمت للمرأة �ف
الصورة ال�ت

سالمي هو  سالم، دون أن يراعي َحَملة هذه التصورات أّن العقل الإ التاريخي لالإ
مسار تاريخي محكوم بتاريخانية الزمان والمكان.

 سعاد ولد سليمان

أثقال الماضي تحاصرنا
ي للمــرأة بمــا ســّمي  يرتبــط التصــور العــر�ب

»الميــث  هنــا  لنقــل  أو  رسائيليــات«،  »االإ

اليهــودي«، وبــكّل مــا نقلــه لنــا التقليــد اليهودي، 

ي حولــت كليــاً مكانــة المــرأة 
وبنظرتــه الدونيــة الــىت

ثــم  مــن رمــز للحيــاة إىل خطيئــة يطالهــا االإ

والتجريــم، ومــن أصــل إىل فــرع يلحــق بــه 

النقــص.

ــا مــن  ــت لن ي انتقل
ــىت ــف التصــورات ال إّن مختل

عهــود العبوديــة، وجاءتنــا مــن التقليــد اليهــودي، 

اث عــرب شــبه الجزيــرة  ومــا أضيــف لهــا مــن مــري

نقلــه  ومــا  وبعــده،  ســام  االإ قبــل  العربيــة، 

ــن  ــه م ــوا ل ــّرون ورّوج ــاء والمف ــرواة والفقه ال

أقــوال خدمــت مصالحهــم وعكســت نزاعاتهــم، 

ي نفــوس بعضهــم مــن أفــكار 
ت عّمــا بقــي �ف ّ وعــرب

ي عرنــا هــذا، 
الجاهليــة، لــم تعــد تناســبنا �ف

وقــد قــىف عليهــا العلــم الحديــث بالدليــل، 

ي مخيــال المســلم، 
لكنهــا مــا تــزال تعّشــش �ف

ــزداد  ــرأة وي ــاه الم ــه يحملهــا تج ــزال وعي ــا ي وم

ســام الســيا�ي  ف تظهــر حــركات االإ الوضــع حــ�ي

ي تجعــل المــرأة 
ي تعمــل عــى تغذيتهــا، والــىت

الــىت

ي طريقهــا نحــو أســلمة 
خصمهــا االأول ومعيقهــا �ف

ــع. ــلمة المجتم ــم وأس الحك
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فهــل يمكــن للمــرأة اليــوم أن تكشــف بطــان 

ي 
الــىت والمرويــات  اثيــة  الرت النصــوص  تلــك 

ــن  ــا م ــتمدت مقوالته ي اس
ــىت ــا، ال ــت عنه تحدث

ي مقدورهــا 
ه؟ وهــل �ف »الميــث اليهــودي« وغــري

التأســي�ي وتدخــل  النــّص  أن تجتهــد عــى 

بمنهجيــة نقديــة عــى تلــك النصــوص الدينيــة 

ي عالجــت وضعيتهــا وحــددت حقوقهــا، 
الــىت

اث، لتقــول هنــا إّن  مــن زواج وطــاق ومــري

تلــك النصــوص عالجــت وضعيــات تاريخيــة 

معينــة ال يمكــن أن تكــون أحكامهــا مطلقــة؟ 

ي 
ي و�ف

ي الخطــاب الديــىف
هــل صــورة المــرأة �ف

اب  ي االقرت
المــوروث االجتماعــي جعلتهــا تفكــر �ف

ــك المفهــوم للمقــدس  مــن معالجــة ودرس ذل

ــه؟ ــض أحكام ي ورف
ــىف الدي

نحو قراءة جديدة
ســامية، أو التيــار  لــم يقتــر تيــار النســوية االإ

، عى النســاء  ف ف الجنســ�ي الداعــي إىل المســاواة بــ�ي

وحدهــّن؛ بــل كان هنــاك مــن الرجــال مــن كانــوا 

ف إىل المطالبــة بتحريــر المــرأة، وإعــادة  ســّباق�ي

ي وضعيتهــا ومســاواتها مــع الرجــال، 
النظــر �ف

ورفــض خطــاب الامســاواة؛ فمثــاً نــرث قاســم 

»تحريــر  بعنــوان  كتابــاً   ،1899 العــام   ، ف أمــ�ي

المــرأة«، تحــّدث فيــه عــن الحجــاب، وعــن تعــّدد 

مختلف التصورات التي وصلتنا من عهود العبودية وتعبر عّما 
بقي من أفكار الجاهلية لم تعد تناسبنا

عىل خطى قاسم أمني رأى سمري عبده أّن صالح املجتمع ال يكون إال بصالح حال املرأة
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ي 
هــا مــن القضايــا الــىت الزوجــات، والطــاق، وغري

ــرأة  ــع الم ــاح وض ــا إىل إص ــرأة، فدع ــّص الم تخ

ف انحطــاط المــرأة  ه، وهــو الــذي ربــط بــ�ي وتغيــري

ف ارتقــاء المــرأة وارتقــاء  وانحطــاط االأمــة، وبــ�ي

ي ارتقــت إىل درجــة 
ي البــاد الــىت

االأمــة، ليقــول: »�ف

ــذن  ــد أخ ــاء ق ــرى النس ــّدن ن ــن التم ــة م عظيم

ــابق،  ــاط الس ــن االنحط ــيئاً م ــيئاً فش ــن ش يرتفع

ي كانــت تبعدهــّن 
ورصن يقطعــن المســافات الــىت

عــن الرجــال«.

ســامية؛  االإ العربيــة  المجتمعــات  ي 
�ف أمــا 

ي 
، و�ف ــري ــم تتغ ــرأة ل ــورة الم ــرة إىل ص ــإّن النظ ف

ــذي  ــدة« ال ــرأة الجدي ــه »الم ي مؤلَّف
ــال �ف ــذا ق ه

ــرض  ــابق، وع ــه الس ــن مؤلَّف ــام م ــد ع ــاء بع ج

ــرأة:  ــر الم ــة لتحري ــها، الداعي ــكاره نفس ــه الأف في

ف عــى الجملــة ليســت  ي نظــر المســلم�ي
»المــرأة �ف

إنســاناً تامــاً، وإن الرجــل منهــم يــرى أّن لــه حــّق 

ي معاملتــه معهــا عــى 
الســيادة عليهــا، ويجــري �ف

ــاد«. ــذا االعتق ه

ــن  ــوا ع ــن دافع ف الذي ــ�ي ــاب المحدث ــن الكّت وِم

ي تخــّص المــرأة؛ المستشــار 
ــىت ــا ال بعــض القضاي

أكــرث  كان  الــذي  العشــماوي،  ســعيد  محمــد 

مــا ناقشــه موضــوع الحجــاب، والــذي عــّده 

العشــماوي عــادة اجتماعيــة ال فرضــاً دينيــاً، وهــو 

ــة  ــه »حقيقــة الحجــاب وحجي ي كتاب
الــذي قــال �ف

يختلــط  أن  االأمــور  أســوأ  »مــن  الحديــث«: 

عــي بالموروثــات  ي والتعبــري الرث
الفكــر الديــىف

ــة  ــور( والمواضعــات االجتماعي الشــعبية )الفولكل

ــارات الدارجــة )المقولبــات(  ــات(، والعب )التقليدي

»الكليشــيهات««.   

الحجاب كشعار سياسي
ســام  وكان أن تحــّول الحجــاب، مــع حركات االإ

ــركات،  ــذه الح ــيا�ي له ــعار س ، إىل ش ــيا�ي الس

ي 
ولنقــل نحــن هنــا إىل رمــز لهــذه الحــركات، كمــا �ف

الجزائــر؛ حيــث لــم يظهــر الحجــاب إال مــع بداية 

ســامية  ــة االإ التســعينيات، وظهــور حــزب الجبه

نقــاذ، أمــا قبــل هــذا التاريــخ؛ فكانــت بعــض  لاإ

وبعضهــّن  عاديــة،  مابــس  يرتديــن  النســاء 

ــة، وهــي  ــك أو الملحف ــا يعــرف بالحاي يضعــن م

ف  ي باللونــ�ي
تشــبه العبــاءة المريــة غــري أنّهــا تــأ�ت

االأبيــض واالأصفــر، مــع كشــف الوجــه، أو تغطيته 

ــاش  ــا يعــرف بـــ »العجــار«، وهــو قطعــة قم بم

ــم  ، ول ــفىي ــه الس ــف الوج ــة نص ة لتغطي ــري صغ

يعــرف النقــاب أو الجلبــاب أو الحجــاب، بالشــكل 

الــذي هــو عليــه االآن.

ورة  كمــا طالــب نــر حامــد أبــو زيــد بــرف

انعتــاق المــرأة مــن ســلطة النــّص، ومــن ســلطة 

ي رســمت 
المجتمــع، ومــن الســلطة الذكوريــة، الــىت

ــذا  ــرأة«، ه ــاب الم ــماه »خط ــا س ــا، أو م صورته

ــوف،  ــر الخ ــه »دوائ ــه بكتاب ــاب أورد وصف الخط

ي خطــاب المــرأة«: »الخطــاب المنتــج 
قــراءة �ف

ي المعــارص خطــاب  ي العالــم العــر�ب
حــول المــرأة �ف

ي مجملــه طائفــي عنــري، بمعــىف أنّــه خطــاب 
�ف

ــا  ، ويضعه ــىث ــرأة / االأن ــق الم ــن مطل ــدث ع يتح

ــر«. ــق الرجــل / الذك ــة مــع مطل ــة مقارن ي عاق
�ف

ف نفســها،  أمــ�ي أفــكار قاســم  وعــى خطــى 

ــون  ــع ال يك ــاح المجتم ــده؛ أّن ص ــمري عب رأى س

إال بصــاح حــال المــرأة؛ ففــي كتابــه »المــرأة 

ف التحــّرر والتخّلــف« يــرى عبــده  العربيــة بــ�ي
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ــاء  ــة وبن ــدم والحري ــة التق ــق مقول ــه »ال تتحق أنّ

ــذا  ــف ه ــد إىل نص ــل أن نعي ــد قب ــع جدي مجتم

المجتمــع إنســانيته الكاملــة«، غــري أنّــه رأى أّن 

ــذي  ــا، ال ــرأة وتحّرره ــدم الم ــق تق ــا يعي ــرث م أك

ة، تعــود فيــه  وإن قطعــت فيــه أشــواطاً كبــري

للــوراء، بمجــرد ظهــور الفكــر الســلفي للجماعــات 

العشــماوي  دعــاه  كان  مــا  وهــو  ســامية،  االإ

«؛ فهنــا يــرى ســمري عبــده أّن  ســام الســيا�ي »االإ

ف  اجــع حــ�ي هــذه النهضــة النســائية تعــود إىل الرت

ــلفي. ــر الس ــة الفك ــع موج ترتف

يقظة النساء
ــرأة،  ــر الم ــون لتحري ات دع ــري     مناضــات كث

أوائلهــّن: زينــب فواز، وهــدى الشــعراوي، ونبوية 

ة زيــن الديــن، عائشــة عبدالرحمــن  مــو�، ونظــري

ــماء  ف االأس ــ�ي ــن ب ــّن، وم ه ــاطئ(، وغري ــت الش )بن

ســامية حديثــاً:  ي عرفهــا تيــار النســوية االإ
الــىت

 ، ي
أمينــة ودود، وأســماء بــاالس، وإرساء نعمــا�ف

ــي،  ــال قرام ــد، وآم ــى أحم ــط، ولي ــماء مراب وأس

، ونــوال  وخديجــة صبــار، وفاطمــة المرنيــ�ي

ــات. ــعداوي، وأخري الس

ــار  ــغلت التي ي ش
ــىت ــا ال ــّم القضاي ــن أه وكان م

اث، وتعــّدد  ي المــري
النســوي: مســألة المســاواة �ف

الزوجــات، والحجــاب، وإمامــة المــرأة، والصــاة 

المختلطــة، ورفــض مقولــة العصمــة بيــد الرجل، 

هــا، وكان  ، وغري ف ف الجنســ�ي والقــول بالمســاواة بــ�ي

أهــّم مــا اعتمدنــه ووظفنــه ودعــون إليــه؛ قيــام 

ــة  ــم عــى طريق ــرآن الكري التفســري النســوي للق

، غــري أّن مــا هــو مهــّم  ف ف الجنســ�ي المســاواة بــ�ي

للطــرح هنــا: هــل تمّكنــت هــذه االجتهــادات 

ي 
الــىت الموروثــات  تلــك  تجــاوز  مــن  النســوية 

قــد  كانــت  إنّهــا  أم  المــرأة،  صــورة  رســمت 

اســتدعتها ولــم تســتطع العمــل خــارج حدودهــا 

ي فلكهــا وهــي تتصــّور 
ــدور �ف فبقيــت ســجينتها ت

ــا قــد تحــررت منهــا؟ أنّه

ــرث  ــن أك ــعداوي م ــوال الس ــورة ن ــت الدكت كان

النســاء الداعيــات إىل تحريــر المــرأة جــرأة؛ فلــم 

تتوقــف يومــاً عــن دعوتهــا إىل انعتــاق المــرأة مــن 

ميثولوجيــات عصــور العبوديــة، وال عــن دعوتهــا 

الدينيــة  الســلطات  مختلــف  عــى  التمــرد  إىل 

ي كّبلــت عقــل المــرأة 
واالجتماعيــة والذكوريــة الــىت

وألغــت وجودهــا؛ ففــي كتابهــا »االأنــىث هــي 

ي أّن تحريــر 
ف �ف االأصــل«، أّكــدت طــرح قاســم أمــ�ي

المــرأة هــو تحريــر للمجتمــع ككل، لتضيــف هــي 

هنــا أّن طبيعــة المــرأة البيولوجيــة وطبيعتهــا 

ج  ي تكّبلها، كمــا يروَّ
الفســيولوجية ليســت هــي الــىت

ــات  ــل الموروث ــرأة، ب ــر المناهــض للم ــذا الفك له

ــة  ــة والســلطة الذكوري ــد البالي واالأعــراف والتقالي

ات والقــراءة الفقهيــة للنصــوص الدينيــة  والتفســري

ي 
ــىت ــات هــي ال ي تكبلهــا، وهــذه الموروث

ــىت هــي ال

لم تخرج الكتابات واالجتهادات النسوية عن إطار المقدس 
الديني وظلت قراءات سلفية ماضوية
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ي تحكــم الذكــور 
جعلــت مــن مختلــف القيــم الــىت

نــاث، لتكــون  ي تحكــم االإ
ليســت هــي نفســها الــىت

المــرأة هنــا خاضعــة للمصــري االأنثــوي الــذي 

ــع. ــه هللا والمجتم فرض

أضحية على محراب األساطير
ســام  ف أكــرث مــن عالجــن موضــوع االإ مــن بــ�ي

ي 
والمــرأة؛ الباحثــة المغربيــة خديجــة صبــار، الــىت

عرضــت الأحــوال المــرأة اســتناداً لمــا جــاء بــه 

ي تــّم عزلهــا عــن 
ســامي، المــرأة الــىت المــوروث االإ

الحيــاة العامــة لتكــون فقــط لبيتهــا وزوجهــا، 

ي حضــاري.
ــاج معــر�ف ــّم إبعادهــا عــن أّي نت وليت

ــه  ت عن ّ ــرب ــا ع ــّكلت، كم ــد تش ــا فق ــا هويته أم

ــي  ــطوري«؛ فف ــاء االأس ــار بـ«الفض ــة صب خديج

ف الميثولوجيــا والحداثــة«،  كتابهــا »المــرأة بــ�ي

ي 
ــىت ــي ال ــكَّلة ه ــة الُمش ــك الهوي ــت أّن  تل أوضح

طــار المرجعــي المؤســس الضطهادهــا  تشــكل االإ

أعمــاق  ي 
�ف جــذوره  ب  تــرف الــذي  التاريخــي، 

. أعمــاق االأســاطري

فاطمــة  المغربيــة،  المفكــرة  وّجهــت  كمــا 

، قلمهــا لخدمــة قضيــة تحريــر المــرأة،  المرنيــ�ي

وعهــا الفكري الــذي حملته؛ إذ أرجعت  لتكــون مرث

ي المجــال العــام لتلــك 
ســبب اضطهــاد المــرأة �ف

ي أطلقهــا الفقهــاء، 
ات والقــراءات الــىت التفســري

أقوالهــم  ف  ملصقــ�ي الديــن،  شــيوخ  ورّددهــا 

«؛  ســام؛ ففــي كتابهــا »الحريــم الســيا�ي باالإ

كان أول مــا بــدأت بــه هــو طــرح ســؤال اســتفزازي 

مرفــوض مــن طــرف فقهــاء ومشــايخ الديــن: »هل 

ــذا رّداً  ؟«؛ وه ف ــلم�ي ــود المس ــرأة أن تق ــن الم يمك

عــى الحديــث المشــهور والمتــداول: »لــم يفلــح 

قــوم وّلــوا أمرهــم امــرأة«، فعــادت هنــا لبحــث 

ي عايشــها 
الوضعيــة االجتماعيــة والنفســية الــىت

ــن  ــك الذي ــاً أولئ ــث، خصوص ــض رواة الحدي بع

فاطمة املرنييس



13

أة
مر

 ال
فق

د أ
قي

د ي
زاي

مت
ور 

ض
 ح

ة:
مي

سال
اإل

ية 
سو

الن

رّوجــوا الأحاديــث تخــّص النســاء، وهنــا كانــت مــن 

هــا،  ــة أكــرث مــن غري المهتمــات باالأدبيــات الفقهي

ــذب  ــاء وك ــات الفقه ــف تأوي ــاً لزي ــذا فضح وه

. ف ــ�ي ــل المحدث أقاوي

ف  بــ�ي التقليديــة  العاقــات  منظومــة  إّن 

ي رســختها النصــوص الدينيــة مــن 
ف الــىت الجنســ�ي

ــة أخــرى،  ــن جه ــد م ــة، والعــادات والتقالي جه

اث  ــرت ــكان ال ــة، ف ــوص الديني ــرث النص ــا أك زّكته

ســامي، مثــاً، ذكورياً بامتيــاز، ولعّل  الفقهــي االإ

أبــرز مــا يواجهــه االجتهــاد النســوي اليــوم؛ 

االتهامــات  وتلــك  العنيــف،  الهجــوم  ذلــك 

ومــرة   ، ي
االأخــا�ت باالنحــال  مــرة  العديــدة، 

بالفشــل العاطفــي واالجتماعــي، ومــرة بالعمالــة 

بالكفــر  ومــرة  الغربيــة،  لاأفــكار  والدعايــة 

والنعــوت،  االتهامــات  مــن  هــا  وغري والــرّدة، 

ي 
ي نجــاح الخطــاب النســوي �ف

ــر �ف ــه أثّ وهــذا كّل

ــة  ــورات التقليدي ــع التص ــة م ــيس لقطيع التأس

للمــرأة، وبالتــاىلي إقصــاء هــذا الخطــاب، وإعادة 

إنتــاج التصــورات الســابقة نفســها عــن المــرأة، 

وأكاديميــاً، وهنــا تعَطــى  اجتماعيــاً وإعاميــاً 

ف عــى الديــن، فــا يوجــد من  المهمــة للمشــتغل�ي

ــا،  ــكّل أنواعه ــف، ب ــاج مقــوالت التخّل ــد إنت يعي

ــار  ــاة وأنص ــن، ودع ــايخ الدي ــاء ومش ــري فقه غ

ســامية. الحــركات االإ

لم يقتصر تيار النسوية اإلسالمية على النساء بل كان ثمة 
رجال سّباقون إلى المطالبة بتحرير المرأة

الغرق في الماضوية
ــوية  ــادات النس ــات واالجته ــرج الكتاب ــم تخ ل

ــّص  ــل »الن ، أو لنق ي
ــىف ــدس الدي ــار المق ــن إط ع

»ســلفية«  قــراءات  كانــت  بــل  «؛  ي
الديــىف

، وتنتقــل  ي
و«ماضويــة«، تعــود دومــاً للمــا�ف

ي البحــث عــن ذاتهــا ووجودهــا، 
اث �ف مــن الــرت

ي الوقــت نفســه، عــى تكييــف النــص 
وتعمــل، �ف

ــا،  ــن هــو تحررهــا هن ، فأي ي
ــع الحــدا�ث ــع الواق م

ي 
ــا�ف ــوع إىل الم ي الرج

ــا �ف ــرى تقّدمه ــت ت إن كان

ــه  ــا حمل ــتند إىل م ــف، لتس ــاً للخل ــودة دوم والع

ــه  ــن قراءات ــرج ع ــه، وال تخ ي نفس
ــا�ف ــك الم ذل

وتأوياتــه، محاولــة جعلهــا تتمــا�ث مــع الواقــع 

ومتكيفــة مــع الحداثــة؟

ــراءة  ــادة ق ــارج إع ــتغل خ ــم تش ــذا ل ــي به ه

ــراءة  ــوة إىل ق ــتدعائه، والدع ــّص واس ــل الن وتأوي

ي 
جديــدة لــه؛ حيــث خــروج المــرأة للعمــل ال يعــىف

ي تحررهــا، وحــىت 
تحررهــا، وتعليــم المــرأة ال يعــىف

ف االقتصــادي للمــرأة،  االســتقال المــاىلي والتمكــ�ي

أو مشــاركتها السياســة ال يعنــون تحررهــا، إّن 

ــن  ــا م ي تحرره
ــو �ف ــرأة؛ ه ــي للم ــرر الحقيق التح

ي الميثولوجيــات 
ي رســمت لهــا �ف

تلــك الصــورة الــىت

الحقيقــي  وتحّررهــا  والمرويــات،  واالأديــان 

ــك يكــون عــى مســتوى االأعــراف والعــادات  كذل

ــان. واالأذه
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والذكوريــة  االجتماعيــة  النظــرة  كانــت  فــإن 

والدينيــة لــم تتغــري بعــد؛ فــإّن المــرأة لــم 

ــك الصــورة،  ــزال ســجينة تل ــا ت تتحــرر بعــد، وم

المطلــوب هــو أن تتحــّرر القــراءات النســوية 

 ، واالأســاطري واالأعــراف  العــادات  ســلطة  مــن 

مــن  تتحــّرر  وأن  لهــا صورتهــا،  رســمت  ي 
الــىت

ي أعطــت لــكّل 
ســلطة النصــوص الدينيــة الــىت

تلــك الميثولوجيــات طابــع الثبــوت والصحــة، 

إّن البحــث عــن المســاواة مــن داخــل المرجعيــة 

ســامية نفســها، دون التحــرر منهــا وتجاوزهــا،  االإ

ــك  ــاً عــن ذات مســجونة بالرضــوخ لتل ــى بحث يبق

ي كّل مــرة، 
المرجعيــات نفســها، وباســتدعائها �ف

ي بحــث تلــك القــراءات واالجتهــادات النســوية 
و�ف

ح والتدليــل؛ فإنّهــا لــن تخــرج عــن  عــن الــرث

رضــاء، وســتقع  يــر، وال عــن ممارســة االإ إطــار الترب

ف النقــل/ العقــل،  ي فــّخ التوفيــق بــ�ي
مــرة أخــرى �ف

وهــذا  العلــم،  النــّص/  الواقــع،   / ي
المــا�ف

ــك الســلطات  ــك الفرصــة أكــرث لتل ســيعطي كذل

ي 
ي أن تجــد نفســها تتمظهــر �ف

المناهضــة للمــرأة �ف

خطــاب مــن نــوع آخــر هــذه المــرة؛ هــو خطــاب 

. ي
ــدا�ث ــوي ح نس
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التشريع والمرأة في مصر: هل قدّمت 
الدساتير حلواًل لمشكالت النساء؟

ف والمواطنات، أداة لقياس تطّور  يعّد تنظيم الحقوق والحريات للمواطن�ي
أنظمة الحكم وعالقة الدولة بمواطنيها، ومن هنا كان جلياً ذكر ما نّصت عليه 
ي شأن المرأة وحقوقها، وهل حاولت تلك الدسات�ي وضع 

الدسات�ي المرصية �ف
ي مرص؟

حّد لمعاناة النساء �ف
بادئ ذي بدء نتناول دستور 71، الذي ما نزال نعيش توابعه ح�ت اليوم.

   أشجان محمد

أسطورة المساواة 
ــن دســتور 71  ة م ــة عــرث ــادة الحادي ــّص الم تن

ف واجبــات  عــى: »تكفــل الدولــة التوفيــق بــ�ي

ي 
�ف والمشــاركة  والعمــل،  االأرسة  نحــو  المــرأة 

ي مياديــن الحيــاة 
المجتمــع، ومســاواتها بالرجــل �ف

ــة،  ــة واالقتصادي ــة والثقافي السياســية واالجتماعي

ســامية«؛  االإ يعــة  الرث بأحــكام  االإخــال  دون 

حيــث جــاءت هــذه المــادة بمــا يتماهــى مــع 

ــل  ــد تعدي ــًة بع ــة، خاص ــد للدول ــاه الجدي االتج

ــكام  ــة أح ــتور، وإضاف ــن الدس ــة م ــادة الثاني الم

يــع،  ســامية، كمصــدر أســا�ي للترث يعــة االإ الرث

نّصــت  المســاواة،  مبــدأ  لتطبيــق  ي خطــوة 
و�ف

أيضــاً المــادة السادســة مــن الدســتور المــري، 

عــى أّن »الجنســية حــّق لمــن يولــد الأب مــري 

ي بــه، ومنحــه 
اف القانــو�ف أو الأم مريــة، واالعــرت

ــو  ــخصية، وه ــه الش ــت بيانات ــمية تثب ــاً رس أوراق

ــك  ــّدد كذل ــون، ويح ــه القان ــه وينظم ــّق يكفل ح

ــذه  ــت ه ــد كرّس ــية«، وق ــاب الجنس وط اكتس رسث

ي إعطــاء جنســيتها الأوالدهــا، 
المــادة حــّق المــرأة �ف

ي تعديــل قانــون الجنســية، 
الــذي حصلــت عليــه �ف

عــام 2004، دون الحاجــة إىل إجــراءات أو موافقــة 

ــة، تمامــاً كمــا هــو وضــع االأطفــال  وزارة الداخلي

ــري. ــن أب م م

ة  الحاديــة عــرث المــادة  ولكــن يؤخــذ عــى 

ــم  ــة، ول ــم تكــن تفصيلي ــا ل مــن دســتور 71؛ أنّه
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مل تضف املادة الحادية عرشة من دستور 71 أسساً ومبادئ تحافظ عىل حقوق املرأة وتساعد يف متكينها باملجتمع

عــى حقــوق  تحافــظ  ومبــادئ  أَسســاً  تضــف 

ي تمكينهــا بالمجتمــع، ولــم 
المــرأة، وتســاعد �ف

ف  ــ�ي ــع ب ي ــار الترث ي إط
ــة �ف ــا القانوني ــر حقوقه تق

ــن  ــاه البعــض م ــا يتبن ــق م ــد ومعــارض، وف مؤي

ي هــذا المقــام 
فقــه متشــّدد أو معتــدل، ويذكــر �ف

ي 
ــع �ف ــّق الخل ــول إدراج ح ــام ح ــذي ق ــدل ال الج

ف  قانــون إجــراءات االأحــوال الشــخصية، أو قوانــ�ي

االأربعــاء  ي 
ليــأ�ت هــا،  وغري والحضانــة،  الرؤيــة 

االأســود عــام 2005، عقــب  التعديات الدســتورية 

ي مبــارك؛ إذ 
ي أجراهــا الرئيــس االأســبق حســىف

الــىت

ضــت بعــض القــوى النســائية عــى البنــد  اعرت

الخــاص بالتوريــث، مــا دفعهــم للتظاهــر أمــام 

ف المريــة، لتقــوم بعــض قوات  نقابــة الصحفيــ�ي

ــّم خرجــت  ــداء عــى الناشــطات، ث ــن باالعت االأم

المتظاهــرات  تتهــم  عــام  االإ وســائل  بعــض 

بـ«التعــري« أمــام النقابــة، بهــدف تأليــب الــرأي 

ــة حركــة  ــّم تشــويه أيّ العــام عليهــّن، وبذلــك يت

ــم  ــم يحاك ــاء، ول ــوق النس ــب بحق ــوية تطال نس

ــوم. ــىت الي ــاكات ح ــذه االنته ــى ه ــد ع أح

ما بعد الثورة
جــاء بعــد ذلــك دســتور 2012؛ عاصفــاً بحقــوق 

ي 
ي كان يجــب تضمينهــا �ف

أساســية للنســاء، الــىت

الدســتور؛ إذ إّن صياغتــه نّصــت عــى أّن النســاء 

ي المكتســبات 
يكات �ف أوالً، كـ »شــقائق للرجال ورسث

ي الديباجــة(، ثــّم 
والمســؤوليات الوطنيــة«، )�ف

وأرملــة  لــاأرسة، ومطلقــة،  كـــ »أم«، ومعيلــة 

ــرأة   ــاالت؛ فالم ــاف الح ــع اخت ــادة 10(، م ي الم
)�ف

ي 
»مفعــول بــه« دائمــاً، وال تظهــر كفــرد مســتقّل �ف

ــد، ثــم  هــذا العقــد االجتماعــي المــري الجدي

ــتور 2013؛ إذ  ي دس
ــة �ف ــات الاحق ــاءت التعدي ج

أصبح للمرأة دور كبير في المجتمع فهي تمّثل 15% من قوة 
البرلمان و25% من قوة الحكومة
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ي نــّص رصيح عــى »تكفل 
نّصــت عــى المســاواة، �ف

ي 
ف المــرأة والرجــل �ف الدولــة تحقيــق المســاواة بــ�ي

جميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة 

ــتور،  ــكام الدس ــق أح ــة وف ــة والثقافي واالجتماعي

وتعمــل الدولــة عــى اتخــاذ التدابــري الكفيلــة 

ي المجالــس 
بضمــان تمثيــل المــرأة تمثيــاً مناســباً �ف

النيابيــة، عــى النحــو الــذي يحــّدده القانــون، كمــا 

ــة  ــف العام ــوىلي الوظائ ي ت
ــا �ف ــرأة حّقه ــل للم تكف

ي 
ف �ف ــ�ي ــة، والتعي ي الدول

ــا �ف دارة العلي ــف االإ ووظائ

ف ضّدها،  الجهــات والهيئــات القضائيــة، دون تميــري

ــكال  ــّد كّل أش ــرأة ض ــة الم ــة بحماي م الدول ف ــرت وتل

ف  ف المــرأة مــن التوفيــق بــ�ي العنــف، وتكفــل تمكــ�ي

فم  ــرت ــا تل ــل، كم ــات العم ــات االأرسة ومتطلب واجب

بتوفــري الرعايــة والحمايــة لاأمومــة والطفولــة، 

االأشــّد  والنســاء  والمســّنة،  المعيلــة  والمــرأة 

ــى  اً ع ــرب ــّل ح ــتور ظ ــذا الدس ــاً، إال أّن ه احتياج

ورق، وكانــت كّل ممارســات الســلطة وقتهــا تعــّد 

إقصــاًء رصيحــاً للمــرأة، وتجريدهــا مــن الحقــوق 

ي اكتســبتها مــن قبــل«.
ــىت ال

أمــا بعــد دســتور 2014؛ الــذي رآه العديــد مــن 

النشــطاء أحــد مكاســب نضــال الحــركات النســوية 

والمجموعــات النســائية، ليضمــن اســتحقاقات 

السياســية  المســتويات؛  كافــة  دســتورية عــى 

ف الدســتور  واالجتماعيــة واالقتصاديــة، وتضمــ�ي

ي تعامــل النســاء 
ــىت ــادئ المهمــة والعامــة، ال المب

ي 
ــن الرجــال �ف ــن م ــات مســاويات لنظرائه كمواطن

الوطــن الواحــد، وهــي مبــادئ لــم تكــن موجــودة 

ي الدســاتري 
ي الدســاتري المرية من قبل، ســواء �ف

�ف

ي 
ي تــّم إنشــاؤها مــن الصفــر، أو الدســاتري الــىت

الــىت

تــّم تعديلهــا؛ ذلك الأّن المكاســب واالســتحقاقات 

ــتور 2014،  ي دس
ــودة �ف ــة الموج ــتورية الحالي الدس

وضعــت أســاس الحكــم الديمقراطــي القائــم 

والمواطنــات  ف  المواطنــ�ي ف  بــ�ي المســاواة  عــى 

ــة  ــادئ مهّم ــرّت مب ــاة، وأق ــي الحي ــة مناح ي كاف
�ف

حقيقيــة،  ديمقراطيــة  دولــة  لقيــام  وفّعالــة 

منهــا، عــى ســبيل المثــال وليــس الحــر، أوالً: 

ف  ــ�ي ــاً: »الفصــل ب ــداول الســلطة«، وثاني ــدأ ت »مب

والتنفيذيــة،  يعيــة،  الترث الثــاث  الســلطات 

ــام  ي مه
ــلطة �ف ــة س ــل أيّ ــة، دون تداخ والقضائي

ف بكافــة  ــري ــاً: »مبــدأ تجريــم التمي االأخــرى«، وثالث

ي المجتمــع المــري«، ورابعــاً: 
أشــكاله وأنواعــه �ف

المحليــات،  إدارة  ي 
�ف الامركزيــة  مبــدأ  »إقــرار 

النســاء،  وتخصيــص مقاعــد محــددة لصالــح 

ي 
ــع �ف ــة بالمجتم ــات المختلف ــل الفئ ورة تمثي ورصف

أســس  »وضــع  وخامســاً:  المحليــة«،  دارات  االإ

التمثيــل  عــى  والعمــل  االنتقاليــة  العدالــة 

يعيــة  ي جميــع الهيئــات الترث
المناســب للنســاء �ف

لمانيــة والتنفيذيــة والقضائيــة«، وسادســاً:  والرب

ــكال  ــة أش ــم كاف ــة وتجري ورة مناهض ــرار رصف »إق

ــة  ام الدول ف ــرت اً »ال ــري ــاء«، وأخ ــّد النس ــف ض العن

بتطبيــق وتفعيــل المواثيــق والمعاهــدات الدولية 

ــا«. ــت عليه ي وّقع
ــىت ال

نحو تعزيز حقوق النساء
ي تحقيق المســاواة 

كان لدســتور 2014 دور آخــر �ف

ي جميــع الحقــوق المدنيــة 
ف المــرأة والرجــل، �ف بــ�ي

والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، 

طبقــاً للمــادة )11( مــن الدســتور؛ إذ »تعمل الدولة 

عــى اتخــاذ التدابــري الكفيلــة بضمــان تمثيــل 

ي المجالــس النيابيــة، عــى 
المــرأة تمثيــاً مناســباً �ف

النحــو الــذي يحــدده القانــون، كمــا تكفــل للمــرأة 
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دارة  ي تــوىّلي الوظائــف العامــة ووظائــف االإ
حّقهــا �ف

ي الجهــات والهيئــات 
ف �ف ي الدولــة، والتعيــ�ي

العليــا �ف

فم  ــرت ــك »تل ف ضّدهــا«، كذل ــري ــة، دون تمي القضائي

الدولــة بحمايــة المــرأة ضــّد كّل أشــكال العنــف، 

ف واجبــات  ف المــرأة مــن التوفيــق بــ�ي وتكفــل تمكــ�ي

فم بتوفــري  االأرسة ومتطلبــات العمــل، كمــا تلــرت

ــرأة  ــة، والم ــة والطفول ــة لاأموم ــة والحماي الرعاي

ــاً«،  ــّد احتياج ــاء االأش ــّنة، والنس ــة، والمس المعيل

كمــا نّصــت المــادة 180 عــى أن »تنتخــب كّل 

ــّري  اع العــام ال ــرت ــة مجلســاً باالق وحــدة محلي

ط أال يقــّل عمــر  ، لمــدة 4 أعــوام، ويشــرت المبــارسث

يــن عامــاً، وينظــم  ّشــح عــن واحــد وعرث المرت

وإجــراءات  االأخــرى،  شــح  الرت وط  رسث القانــون 

ــص ربــع عــدد المقاعــد  االنتخــاب، عــى أن يُخصَّ

ف عامــاً، وربــع  للشــباب دون ســّن خمســة وثاثــ�ي

العــدد للمــرأة«، وكانــت هــذه هــي المــرة االأوىل 

ــاواة  ــا مس ــري فيه ــتور الم ــن الدس ي يتضم
ــىت ال

ــة للنســاء والرجــال. كامل

يبــدو أّن دســتور 2014 كان االأكــرث انصافاً للمرأة، 

ــة الدســتورية  ــس المحكم ــب رئي ــت نائ ــا أعرب كم

، عــن  ــاىلي ي الجب
ــا�ف ــة ســابقاً؛ المستشــارة ته العام

ــاً  ــرأة حالي ــا؛ إّن »الم ــات« بقوله ــا لـــ »حفري رأيه

ــا  ــث إنّه ــع؛ حي ي المجتم
ــري �ف ــا دور كب ــح له أصب

ــوة  ــن ق ــان، و25% م لم ــوة الرب ــن ق ــل 15% م تمّث

الحكومــة«، الفتــة إىل أّن »هنــاك 110 قاضيــات 

أس المحاكــم الجنائيــة،  مريــات وصلــن لــرت

وبعضهــّن ترأّســن محاكــم النقــض«، منّوهــة إىل 

اً مــن الكفــاءات النســائية  أّن »مــر تمتلــك كثــري

ــا  ــاالت«، كم ــة المج ي كاف
ــا �ف ــت نجاحه ي أثبت

ــىت ال

أوضحــت أنّــه عــى الحكومــة تقديــم برنامــج 

مبــارسث للتطويــر، حــىت يتــم التأكــد مــن أّن هنــاك 

آليــات تنفيذيــة تعمــل عليهــا الحكومــة لتحقيــق 

هــذه التكليفــات، مفيــدة بــأّن برامــج العمــل 

ي 
تســمح لنــا بمحاســبة الحكومــة إذا قــّرت �ف

ــاك  ة إىل أّن هن ــس، مشــري ــات الرئي ــذ توجيه تنفي

بــدور المــرأة، حيــث يذكــر الرئيــس  اهتمامــاً 

نّصت املادة السادسة من الدستور املرصي عىل أّن الجنسية حّق ملن يولد ألب مرصي أو ألم مرصية
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ي كلماتــه كافــة، وأصبــح هنــاك 
المــري المــرأة �ف

بالمــرأة،  الرعايــة االجتماعيــة  ي 
تطــور نوعــي �ف

شــة، مطالبــة بعمــل  واالهتمــام بالطبقــات المهمَّ

يعــي لــدور المــرأة، والعنايــة بالمــرأة  تطويــر ترث

ــة  ــرأة المعيل ــك الم ، وكذل ــرب ــكل أك ــة بش العامل

ــّنة. والمس

تفعيل القوانين
؛ »رغــم أّن النــّص الدســتوري  توضــح الجبــاىلي

ي دخول كّل الهيئات الدســتورية 
يقــّر بحّق المــرأة �ف

ــاك  ــذا، هن ــا ه ــىت وقتن ــه، ح ــة، إال أنّ والقضائي

ي ترفــض عمــل المــرأة، مثــل؛ 
بعــض الهيئــات الــىت

داريــة«، منّوهــة  »مجلــس الدولــة«، و«النيابــة االإ

إىل أّن ذلــك يعــّد مخالفــة صارخــة للدســتور، وال 

بــّد مــن تدّخــل الرئيــس بهــا، عــن طريــق رفضــه 

أيـّـة تعيينــات جديــدة، ال يوجــد بهــا عــدد محــّدد 

السياســية  رادة  االإ إّن  حيــث  الســيدات؛  مــن 

ــن  ــرأة، ولك ــؤون الم اً بش ــري ــم كث ــمة، وتهت حاس

رادة السياســية ال تكفــي وحدهــا، ولتحقيــق  االإ

ــج  ــن وجــود برام ــّد م ــا ب ــات الرئيســة، ف التكليف

سياســية تتــّم مراقبتهــا، والبحــث فيهــا، حــىت 

ي العمــق وليــس بشــكل ســطحي 
يكــون التطويــر �ف

فقــط.

وبســؤال المحاميــة ورئيــس المجلــس المــري 

عــن  القمصــان،  أبــو  نهــاد  المــرأة،  لحقــوق 

رؤيتهــا للدســاتري المريــة، ووضــع المــرأة فيهــا، 

ــتورية  ــود الدس ــات« أّن »البن ــت لـــ »حفري أجاب

ف لهــا طريقتهــا  ف الجنســ�ي الخاصــة بالمســاواة بــ�ي

ــب  ي يج
ــىت ــة ال ــا الخاص ــة، ومواضيعه ي الصياغ

�ف

ــة  ــة دول ــتور أي ي دس
ــار، �ف ف االعتب ــ�ي ــذ بع أن تؤخ

ض  ة، وال يمكننــا أن نفــرت ديمقراطيــة ومتحــرف

ــة، إذا  ي الدول
ف �ف ــ�ي ف الجنس ــ�ي ــاواة ب ــود المس وج

كان دســتورها يتحــدث فقــط للرجــال، الذيــن 

شــاً النصف  يشــكلون نصــف المجتمــع فقــط، مهمِّ

االآخــر منــه، عــن طريــق اســتخدام الضمائــر 

ــاركة  وط المش ــود ورسث ي بن
ــة �ف ــه، خاّص ــه أو علي ل

السياســية، فالنســاء يشــعرن بطريقــة أو بأخــرى 

االعتبــار،  ي 
�ف بعــدم وضعهــّن  أو  باالســتبعاد، 

ــا  ــة تنظمه ــن أهــم وثيق نظــراً إىل اســتبعادهّن م

ي يعشــن فيهــا، وهــو أيضــاً القانــون 
ــىت ــة ال الدول

ــاد«. ــمى للب ّ واالأس ــا�ي االأس

مــن  ليــس  أنّــه  »رغــم  بقولهــا؛  وأردفــت 

ي الدســاتري 
ــورة �ف المناســب أن تكــون المــرأة مذك

ي تتعلــق باالأمومة 
فقــط، عنــد التطــرق للبنــود الــىت

نجــاب، فهــذا يعكــس السياســة العامــة للبلــد  واالإ

ــع  ي المجتم
ــرأة �ف ــد دور الم ــق أو يقي ككل، ويضي

ي هَذيــن الدوَريــن فقــط؛ فمــن المفــروض أن 
�ف

ي كّل بنــد ينظــم جوانــب 
يتــم ذكــر المــرأة �ف

الحيــاة المختلفــة، ســواء العامــة أو الخاصــة، 

ــوق  ــل؛ الديباجــة، وأحــكام المســاواة، والحق مث

المشــاركة  وأيضــاً  واالقتصاديــة،  االجتماعيــة 

السياســية«.
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كيف سعت أدبيات اإلخوان لتشكيل 
عقل المرأة؟

ي نهاية القرن التاسع ع�ش ظهرت تجربة صحافية إسالموية الطابع، سعت 
�ف

ي مواجهة 
سالمي �ف إىل توثيق حراك المجتمع المرصي المحافظ ذي الطابع الإ

ين بشكل عام، وتأث�ي تلك  ي مطلع القرن الع�ش
أ �ف خطاب الحداثة النا�ش

الحداثة عل الخطاب الموجه للنساء المسلمات بشكل خاص.

  رباب كمال

ي يتــم 
تلــك التجربــة كانــت »مجلــة المنــار« الــىت

وصفهــا عــادة بأنّهــا تجريــة »إصاحيــة«؛ أي تقــع 

ــد أو  ــة التجدي ، وكلم ي
ــىف ــد الدي ــار التجدي ي إط

�ف

ي تاريــخ 
ة �ف ّ ي مــن العبــارات المحــري

صــاح الديــىف االإ

ســامي؛ حيــث ارتبطــت كلمــة التجديــد  اث االإ الــرت

إال   ، الجماهــري عقــول  ي 
�ف والتقــدم  بالحداثــة 

ــدع والتصــوف  ــة الب ــا ارتبطــت أيضــاً بمحارب أنّه

ي أو النســوي عــى 
ومناهضــة الحــراك الحقــو�ت

اعتبــاره مــن الضــاالت البدعيــة.

هاجس حقوق المرأة
ســام  ي االإ

كانــت قضايــا المــرأة وأحوالهــا �ف

ــة  ــا مجل ي تطرقــت له
ــىت ــن أهــم المجــاالت ال م

ــدار  ــى م ــا ع ــت إصداراته ي تواصل
ــىت ــار، وال المن

ــات  اف وتوجه ــت إرسث ــاً )1898-1935( تح 37 عام

ف  الشــيخ رشــيد رضــا )1865-1935(، وقــد أرسث

ــى  ــا ع ــن البن ف حس ــلم�ي ــوان المس ــس االإخ مؤس

بعــض إصداراتهــا بعــد وفــاة رشــيد رضــا العــام 

1935، ومــن تتبــع نصــوص »المنــار«، ســنجد 

ــا عــن دور  ــكار حســن البن ــة االأوىل الأف ــا اللبن فيه

ي المجتمــع، خاصــة مــع ظهــور الحركات 
النســاء �ف

ي المطالبــة بتعليم النســاء 
ي بــدأت �ف

النســوية الــىت

واالأدهــى مــن ذلــك »عمــل المــرأة«، إذ لــم تكــن 

طبيعــة المجتمــع ذاتهــا مرحبــة ومنفتحــة بهــذه 

الدعــوات؛ أي إّن مجلــة المنــار ومــن بعدهــا 

ــاع  ــع أو القط ــا المجتم ــم يتحدي ــا ل ــن البن حس

العريــض مــن مشــايخه، بــل كانــا يتماهيــان مــع 

ــا  ــار بعدم ــة المن ــة مجل المجتمــع، جــاءت تجرب
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ــوق  ــل لحق ي تؤص
ــىت ــوات ال ــاىل االأص ــدأت تتع ب

ي 
المــرأة ومــن بينهــا مجلــة مــر الفتــاة الــىت

ــا  ــدأت إصداراته ــل وب ــد نوف ــا هن ــت عليه ف أرسث

هــا مــن المبــادرات الســابقة  العــام 1892 وغري

ــا  ي تبنته
ــىت ــات ال ــم الفتي ــوة لتعلي ــك كالدع لذل

ــم  ــمت هان ــن حش ــن بينه ــلطة وم ات الس ــري أم

ــماعيل. ــوي إس ــة الخدي زوج

تماهــت مجلــة المنــار مــع مطالب تعليــم المرأة 

ف  ــ�ي ــاوى ب ــد س ــح ق ــام الصحي س ــدت أّن االإ فأك

ــح  ــذي أصب ــم، ال ــب العل ي طل
الرجــال والنســاء �ف

ــار  ــّن التي ــلمة، لك ــلم ومس ــى كل مس ــة ع فريض

ي 
ي المجلــة، كان يؤيــد تعليــم المــرأة �ف

االأعــم �ف

بيــة، واعتــرب رشــيد رضا أّن  اختصاصــات علــوم الرت

ذعــان  تعليــم المــرأة قــد يجعلهــا متمــردة عــى االإ

ي 
ل، فــرأى أّن المســاواة �ف ف للرجــل، فــا تــازم المــرف

ي المراحــل االأوىل مــن التعليــم، 
التعليــم تجــوز �ف

ل واالقتصــاد  ف ــري المــرف عــى أن تتعلــم المــرأة تدب

بيــة واالأخــاق المســتمدة من  وعلــوم الصحــة والرت

ف التعليــم  االأديــان، وذهبــت المنــار إىل الربــط بــ�ي

ت  ف المتعلمــات، ونــرث واالنحــال الخلقــي بــ�ي

ف عامــي 1899 و1905؛ أي قبــل  هــذه االأفــكار مــا بــ�ي

ف بحــواىلي ثاثــة  تأســيس جماعــة االإخــوان المســلم�ي

ف  ــ�ي ــق ب ــود، وال يســعنا ســوى ماحظــة التطاب عق

ي مســألة تعليــم 
رؤيــة حســن البنــا ورشــيد رضــا �ف

المــرأة، فيقــول البنــا: »ال حاجــة للمــرأة أن تــدرس 

ي 
ــرأة �ف ــت الم ، ليس ي

ــىث ــر عب ــذا أم ــوم الأن ه العل

ي العلــوم واللغــات المختلفــة، 
حاجــة إىل التبحــر �ف

أوالً  ل  ف للمــرف المــرأة  أّن  قريــب  عــن  فســتعلم 

اً، علموهــا مــا هــي بحاجــة إليــه وهــو تدبــري  وأخــري

ــة الطفــل«. ل ورعاي ف المــرف

الخوف من قوة النساء
تعليــم  مــن  خيفــة  االإخــوان  وتوّجــس 

مثــل رشــيد  تمامــاً  ثــم عملهــا  المــرأة ومــن 

ــبب  ــيكون الس ــل س ــار أّن العم ــى اعتب ــا، ع رض

ي اســتقالية شــخصيتها، فاســتقال 
الرئيــ�ي �ف

المــرأة اقتصاديــاً يجعلهــا قــادرة عــى عــدم 

االرتبــاط برجــل ســواء أكان أبــاً أو أخــاً أو زوجــاً، 

بــاب  للمــرأة  يفتــح  االقتصــادي  واالســتقال 

وج بــا وىلي وتتمتــع بحريــة الســكن  ف التحــرر، فتــرت

ي تحــد 
وقــد تعيــش بعيــدة عــن نطــاق االأرسة الــىت

ــا. ــن حريته م

ــا  ــن البن ــل أّن حس ي تتخي
ــىت ــإّن االآراء ال ــذا ف ل

ــر  ــب ويؤث ــاً عــى عق ــب االأوضــاع رأس جــاء ليقل

مجلة مرص الفتاة أرشفت عليها هند نوفل وبدأت إصداراتها العام 1892 
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ــاء  ــاه النس ــطية تج ــة الوس ــة المعتدل ي الذهني
�ف

ــا كان  ــن البن ــة؛ الأّن حس ــاج إىل المراجع ــد تحت ق

امتــداداً الآراء شــائعة مجتمعيــة تبنتهــا مجلــة 

ف  المنــار االإصاحيــة – حســب وصــف القائمــ�ي

عليهــا - مــن قبلــه، أمــا مــا جــاء بــه البنــا يمكــن 

ي هيــكل تنظيمي 
وصفــه بأنـّـه وضــع تلك االأفــكار �ف

ي 
ســامية �ف وكان هــذا الهيــكل نــواة للتنظيمــات االإ

التاريــخ الحديــث والمعــارص والــذي أُطلــق عليــه 

، وهــي تنظيمــات عــى  ســام الســيا�ي مجــازاً االإ

اختافهــا تســتند إىل فكــرة الكتائــب المنظمــة 

ــة. العقائدي

ي للمجتمعات  ي النســىب
لكــن مــع التغــري الحــدا�ث

ه  ــا وغــري ــم وضــع أفــكار حســن البن ســامية ت االإ

ــا  ــات، كم ــد والمراجع ــع للنق ان، فخض ف ــري ي الم
�ف

ــقف  ــع س ورة وض ــرف ــة ل ــا الداعي ــة البن أّن رؤي

قطــاع  يتبناهــا  رؤيــة  هــي  النســاء  لحقــوق 

عريــض مــن الجماهــري اليــوم، وقــد تكــون 

ــة،  ــة إخواني ــول تنظيمي ــا مي ــري ب ــك الجماه تل

ي 
االإخــوان ال يعــىف التنظيمــي مــع  فاالختــاف 

ــة  ــم خاص ــة أفكاره ي كاف
ــىف ــري تب ــض الجماه رف

ــوق  ــاموية لحق ــدوداً إس ــت ح ي وضع
ــىت ــك ال تل

ــرأة. الم

األخوات المسلمات وبناء األسرة القرآنية
ف  ــات جماعــة االإخــوان المســلم�ي تعــددت أدبي

ــرأة المســلمة  ــل الم ي ســعت إىل تشــكيل عق
ــىت ال

ــب –  ــة فحس ــة للجماع ــرأة المنضم ــس الم – لي

وكان مــن أهــم تلــك االأدبيــات كتــاب »االأخــوات 

الصــادر  القرآنيــة«  االأرسة  وبنــاء  المســلمات 

ي تأسســت عــى 
العــام 1980 عــن دار الدعــوة الــىت

ــب  ــبق للمكت ــس االأس ــكري الرئي ــود ش ــد محم ي

باالســكندرية،  ف  المســلم�ي لاإخــوان  داري  االإ

الحكيــم  عبــد  محمــد  تأليــف  مــن  والكتــاب 

خيــال ومحمــود الجوهــري، االأول قيــادي ومــؤرخ 

ف أمــا الجوهــري فهــو  لجماعــة االإخــوان المســلم�ي

ف  ــلم�ي ــوان المس ــة االإخ ــل االأول لجماع ــن الرعي م

والــذي أُوكل إليــه حســن البنــا مهمــة ســكرتري 

ســعى  ف  وحــ�ي المســلمات،  االأخــوات  فرقــة 

الجوهــري لاســتقالة، كتــب لــه حســن البنــا عــى 

ورقــة االســتقالة: »الجوهــري مســؤول االأخــوات 

ــداء: »إىل  ــاب بإه ــتهل الكت ــات«، اس ــىت المم ح

الرعيــل االأول مــن االأخــوات المســلمات أول مــن 

ــامي«. س ــي االإ ــول االجتماع ــبء التح ــن ع حمل

ولعــل هــذه البدايــة تنــم عــى إدراك جماعــة 

ي يســعون 
االإخــوان أّن التحــوالت االجتماعيــة الــىت

ي وصفت فيمــا بعد بأســلمة المجتمع، 
إليهــا والــىت

ف الســيا�ي لاإخوان  هــي الطريــق الممهــد للتمكــ�ي

للنســاء  ســامي  الــزي االإ ، ويلعــب  ف المســلم�ي

ــة  ــب ذهني ــة حس ــذه المنظوم ي ه
ــاً �ف دوراً هائ

ــا جــاء  ــع م ــة م ــق هــذه الرؤي ــة، وتتطاب الجماع

ي كتابــات القيــادي بالجماعــة محمــد قطــب، 
�ف

ي ظهــرت من 
الشــقيق االأصغــر لـــسيد قطــب الــىت

خــال كتــاب »هــل نحــن مســلمون«.

ويحــدد الكاتبــان خيــال والجوهــري فحــوى 

ــة: »نحــن  ــارة التالي ي العب
الهــدف مــن كتابهمــا �ف

نريــد الفــرد المســلم والبيــت المســلم والشــعب 

ونصبغهــا  االأوضــاع  ي 
�ف نؤثــر  حــىت  المســلم 

ــن نصــل الأي  ــك ل ســامية ودون ذل بالصبغــة االإ

ســامية هــي مربــط الفــرس،  ء«، والصبغــة االإ ي
�ث

ي التمكــن 
ــة �ف ــغ عــى الرغب ــد بلي ــا يوجــد تأكي هن
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مــن الشــارع والثقافــة بهــدف الوصــول للحكــم و 

الســيطرة عــى عقــول ومشــاعر االأمــة، ولهــذا كان 

ــاح النســاء المتحــررات  ــح جم وري كب ــرف ــن ال م

ســامية  الأّن مطالبهــن قــد تُعطــل الصبغــة االإ

ف للمجتمــع. ي أرادهــا االإخــوان المســلم�ي
ــىت ال

ي نــص عليهــا هــذا 
ســامية الــىت الصبغــة االإ

الكتــاب، بدأهــا مؤســس جماعــة االإخــوان ونــادى 

ة رئاســته  ي فــرت
بهــا عــى صفحــات مجلــة المنــار �ف

ــدرس  ــرأة أن ت ــة للم ــه: »ال حاج ــا بقول لتحريره

، خــري )للمــرأة(  ي
العلــوم الأن هــذا أمــر عبــىث

ي النافــع والمفيــد، ليســت 
أن تــرف وقتهــا �ف

ي العلــوم واللغــات 
ي حاجــة إىل التبحــر �ف

المــرأة �ف

ي حاجــة للدراســات الفنيــة، 
المختلفــة، وليســت �ف

دراســة  ي 
�ف للتبحــر  حاجــة  ي 

�ف المــرأة  وليســت 

ل  ف القانــون، فســتعلم عــن قريــب أّن المــرأة للمــرف

اً علّموهــا مــا هــي بحاجــة إليــه وهــو  أوالً وأخــري

ــل«. ــة الطف ل ورعاي ف ــرف ــري الم تدب

نحو صبغة إسالموية
ي أرادهــا 

ســامية الــىت واســتكماالً للصبغــة االإ

ــاب الهجــوم الضــاري عــى  االإخــوان؛ شــن الكت

اعتبــاره  للنســاء عــى  االقتصــادي  االســتقال 

ــع  ي اســتقالية شــخصيتها لتتســاوى م
الســبب �ف

ــا ال  ــاً يجعله ــرأة اقتصادي الرجــل، فاســتقال الم

تحتــاج لمــن يتكفــل بهــا، كمــا يفتــح للمــرأة بــاب 

وج بــا وىلي وتتمتــع بحريــة الســكن  ف التحــرر، فتــرت

ي تحــّد 
وقــد تعيــش بعيــدة عــن نطــاق االأرسة الــىت

ف كانــوا  مــن حريتهــا؛ أي إّن االإخــوان المســلم�ي

عــن  االقتصاديــة  االســتقالية  ع  ف لــرف يرّوجــون 

ــا. ــا حريته ــوا عنه ع ف النســاء ليرف

قائمــاً  كان  المســلمات«  »االأخــوات  كتــاب 

ســتعيد  ي 
الــىت المســلمة  المــرأة  إىل  وموجهــاً 

ســامية للمجتمــع بحجابهــا وطاعتهــا  الصبغــة االإ

ي 
ل وعــدم تبحرهــا �ف ف ي المــرف

لزوجهــا ومكوثهــا �ف

التعليــم، والأّن المــرأة هــي مربيــة االأجيــال، فــكان 

ــذي  ــن ال ــوم الوط ــرق لمفه ــاب التط ــى الكت ع

ي عقــول ونفــوس أوالدهــا، ولــم 
ستغرســه االأم �ف

ــل  ــدى االإخــوان ب ــاك مفهــوم للوطــن ل يكــن هن

ســام«،  كانــت هنــاك فلســفة »ال وطــن إال االإ

وهنــا انتقــد كتــاب االأخــوات المســلمات مفهــوم 

ي البيئة 
ي العبــارة التالية: »للمــرة االأوىل �ف

الوطنيــة �ف

ســامية نجــد كامــاً عــن الوطــن والوطنيــة  االإ

ي الــذي 
وحــب الوطــن بالمعــىف المــادي الوثــىف

ــوم  ــذي يق ــث وال ي الحدي ــر االأورو�ب ي الفك
ــاع �ف ش

ــن االأرض،  ــدودة م ــاحة مح ــب لمس ــى التعص ع

ــامية«. س ــاد االإ ــدة الب ــت وح ــة مزق فالوطني

وهــو نفــس الفكــر الــذي روج لــه رشــيد رضــا 

ــف  ــة، فوص ــيس الجماع ــن تأس ــنوات م ــل س قب

تســعى  ي 
الــىت الجنســية  بالعصبيــة  الوطنيــة 

ماتــة الديــن، ســنجد فيمــا بعــد أّن فلســفة  الإ

التغير الحداثي النسبي للمجتمعات اإلسالمية وضع أفكار البنا 
وغيره في مرمى النقد والمراجعات
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ــن أوســاط  ــل الوطــن«، خرجــت ع ســام قب »االإ

الجماعــة وأصبحــت فكــرة رائجــة مجتمعّيــاً، ومــن 

ــفة  ــي أّن فلس ى وه ــرب ــورة الك ــت الخط ــا كان هن

ف  وأفــكار الجماعــة لــم تعــد حكــراً عــى المنتمــ�ي

للتنظيــم، وهنــا يعــود الفضــل لنظريــة الصبغــة 

ــادات،  ــا القي ي انتهجته
ــىت ــع ال ــامية للمجتم س االإ

لحركــة  انتقــاده  ي 
�ف الكتــاب  اســتفاض  كمــا 

ــة  ــيخ رفاع ــاد الش ــر بانتق ي م
ــرأة �ف ــر الم تحري

ــاب )تخليــص  ي كت
ــه �ف ــا كتب رافــع الطهطــاوي لم

ــه  ــز(، والــذي لخــص في ي تلخيــص باري
ــز �ف بري االإ

ي باريــس أثنــاء البعثــة الدراســية 
مشــاهداته �ف

عــى مــدار خمــس ســنوات، ثــم انتقــل الهجــوم 

، الــذي أطلــق  ف ي واالأديــب قاســم أمــ�ي
إىل القــا�ف

مــن  مــر  ي 
�ف المــرأة  وضــع  صــاح  الإ دعــوة 

ــر المــرأة( 1899 م و)المــرأة  ــه )تحري خــال كتابي

االأخــوات  كتــاب  ي 
�ف وجــاء  1901م،  الجديــدة( 

ــد  ــرة ض ــد مؤام ف أع ــ�ي ــم أم ــلمات أن قاس المس

ــلمات. ــاء المس النس

الطعن في الرموز
ــد  ــور أحم ــاب، الدكت ــا الكت ــّم مؤلف ــا اته كم

اليــة المريــة  ي الليرب لطفــي الســيد الُملّقــب بــأ�ب

والــذي وتوىل رئاســة جامعــة القاهــرة 1925- 1941، 

بأنــه قــاد دعــوة لتدمــري المــرأة إىل جانــب قاســم 

، ويســتهجن الكتــاب دعــوة لطفــي الســيد  ف أمــ�ي

ورة تعليــم المــرأة دون انتظــار اســتفتاء مــن  لــرف

ــوان  ــة االإخ ــتنكر جماع ــا تس ــام، وهن ــرأي الع ال

ت  ف مــا قالــه؛ أي إّن الجماعــة اعتــرب المســلم�ي

ــى  ــتفتاء ع ــم االس ــة يت ــة مجتمعي ــرأة ملكي الم

حقوقهــا االأساســية ممــا رســخ لخلــط المفاهيــم 

ف  بــ�ي ومــا  بالتصويــت  الديمقراطيــة  ف  بــ�ي مــا 

االأغلبيــة  فــإن صّوتــت  االأغلبيــة،  ديكتاتوريــة 

ــد نموذجــاً  عــى قمــع حــق أســا�ي فهــذا ال يُع

ديمقراطيــاً بــل اســتقواء للغلبــة العدديــة، وهــي 

ــة  ــا طيل ــة تمريره ــت الجماع ي حاول
ــىت ــم ال القي

عملهــا الســيا�ي وحــىت بعــد حصولهــا عــى 

ــة  لماني ــات 2011 الرب ي انتخاب
أعــى نســبة مقاعــد �ف

إبــان الثــورة المريــة، أمــا النقــد الموجــه لهــدى 

ي 
ي المــري �ف

شــعراوي مؤسســة االتحــاد النســا�أ

الكتــاب فانصــب عى إنشــائها ناديــاً أدبيــاً وتراءى 

ــا. ــل أوزار ضاله ــعراوي تحم ــوان أن ش لاإخ

أمــا دريــة شــفيق فقــد نالــت جرعــة نقــد 

وأنّهــا ســافرت  بهــا، خاصــة  بــأس  الذعــة ال 

لنيــل درجــة الدكتــوراة مــن فرنســا دون محــرم، 

فكيــف تســّول لهــا نفســها أن تحصــل عــى درجة 

ــوربون  ــة الس ــن جامع ــفة م ي الفلس
ــوراة �ف الدكت

رغــم أّن رســالة الدكتــوراة الخاصــة بهــا حملــت 

ي 
ــىت ــامية(، وال س ــة االإ يع ي الرث

ــرأة �ف ــوان )الم عن

يعــة للنســاء؛  ثبــات تكريــم الرث ســعت فيهــا الإ

درية شفيق 
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ــة  ــن مدرس ــت م ــا كان ــفيق ذاته ــة ش أي أن دري

ــن  ــة م ــراءة حداثي ــن بق ــامية لك س ــوية االإ النس

ــا  ــا كونه ــوم عليه ــتد الهج ــا، واش ــة نظره وجه

أسســت حــزب النيــل، والــذي كان ينــادي بحــق 

لمــان وإلغــاء  اع ودخــول الرب ي االقــرت
المــرأة �ف

الشــفهي  الطــاق  وتقييــد  الزوجــات  تعــدد 

ة، ثــّم وضــع  ف الطبقــات الفقــري الشــائع بــ�ي

ــات  ف والداعي ــ�ي ــد الداع ــه ض ــاب أوزار حرب الكت

ــذر  ــاب ليح ــاد الكت ــم ع ــاً ث ــرأة جانب ــرر الم لتح

ي الحكــم بــأي صــورة 
اك النســاء �ف مــن اشــرت

ــة  يع ــروح الرث ــف ل ــك مخال ــار أن ذل ــى اعتب ع

ســام  االإ ي 
�ف المســاواة  إّن  حيــث  ســامية،  االإ

مســاواة أدبيــة ومعنويــة وليســت حســية ماديــة 

ي مجــال الحقــوق والواجبــات.
�ف

الحجاب السياسي
االإخــوان  جماعــة  لــدى  الحجــاب  قضيــة 

ف قضيــة سياســية بالمقــام االأول، فمــن  المســلم�ي

خالهــا يؤكــد االإخــوان عــى نظريــة الصبغــة 

ــة  ــبة للجماع ــاء بالنس ــاب النس ــامية وحج س االإ

مــن المقومــات االأساســية للتأكيــد عــى إســامية 

للحجــاب  الدعــوة  كامــاً،  برضــاه  المجتمــع 

واالحتجــاب معــاً بــدأت منــذ الرعيــل االأول وحىت 

ي االألفيــة الثالثــة 
نشــوء ظاهــرة الدعــاة الجــدد �ف

وطالبــوا  العريــة  المابــس  ارتــدوا  والذيــن 

ــي. ع ــامي الرث س ــزي االإ ــاء بال النس

ف الرعيــل االأول والدعــاة الجــدد يمكننــا  ومــا بــ�ي

ــاب،  ــة للحج ــات الداعي ــن االأدبي ــدد م ــد ع رص

ف  ــ�ي ــة وكتاب ــات الجماع ــن أدبي ــد م ــاب ُيع ي كت
�ف

ي 
ــم لجــأت إليهمــا الجماعــة �ف مــن خــارج التنظي

ســبيل الدعــوة للحجــاب الســيا�ي لكــن بأســلوب 

التقيــة الدينيــة؛ كتــاب »هلــم نخــرج مــن ظلمات 

ــاب »إىل كل  ــب، وكت ــد قط ــم محم ــة«، بقل التي

فتــاة تؤمــن بــاهلل« للشــيخ محمــد ســعيد البوطي 

وكتــاب »جلبــاب المــرأة المســلمة« للشــيخ نــارص 

. ي
االألبــا�ف

ي كتــاب »هلــم نخــرج مــن ظلمــات 
جــاء �ف

مــع  الصــدام  تتعجــل  الدعــوة  أّن  التيــة«، 

هــذا  وأن  الحكــم  طلــب  وتتعجــل  الســلطة 

ف ال  ــري ك ــتضعاف، وأّن الرت ة االس ــرت ي ف
ــوز �ف ال يج

بــد أن ينصــب عــى تجنيــد النــاس أنفســهم 

لقضيــة ال إلــه إال هللا، ليتباهــى الكاتــب بانتشــار 

ي 
ــىت ــات ال ف الفنان ــ�ي ظاهــرة حجــاب النســاء مــا ب

وع  دلــت عــى انتشــار الدعــوة ورســخت للمــرث

ســامي. االإ

»إىل كل فتــاة تؤمــن بــاهلل« هــو عنــوان كتــاب 

ــان، مــن  ــه جماعــة االإخــوان بالبن آخــر تشــري إلي

ــي  ــان البوط ــعيد رمض ــد س ــيخ محم ــف الش تألي

ــاً  العــام 1973، والشــيخ البوطــي ال يُعــد إخواني

ــداً  ف عمي ــ�ي ــل كان أزهــري الدراســة وُع ــاً ب تنظيمي

التغير الحداثي النسبي للمجتمعات اإلسالمية وضع أفكار البنا 
وغيره في مرمى النقد والمراجعات
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ي وقــت الحــق، وُعرف 
ي دمشــق �ف

يعــة �ف لكليــة الرث

عنــه تأييــد الرئيــس الســوري بشــار االأســد، حــىت 

تعــرض لاغتيــال العــام 2013.

ورة الحجــاب  ركــز كتــاب البوطــي عــى رصف

واالحتجــاب مــع التشــديد عــى أن هللا ابتــى 

الرجــال بالفتنــة والمــرأة هــي المســؤولة عــن فتنة 

ي 
ف �ف الرجــال. اســتندت جماعــة االإخــون المســلم�ي

ي حقبــة الســبعينيات 
مــر إىل هــذا الكتــاب �ف

ي 
ــىت ــاب ال ــوة بالحج ــرث الدع ــى ن ــم ع ليؤازره

ــة عــى  ــا الجماعــة مدخــاً لبســط الهيمن ته اعترب

الثقافــة المجتمعيــة أي أســلمة المجتمــع، وهــو 

ــة  ــات كلي ــم توزيعــه عــى طالب ــذي ت ــاب ال الكت

الطــب جامعــة القاهــرة حســب شــهادة عصــام 

ــجلة  ــدوة مس ي ن
ــة �ف ــادي بالجماع ــان، القي العري

العــام 2012 قــال فيهــا، بأنّــه دخــل كليــة الطــب 

العــام 1970 ولــم تكــن هنــاك ســوى طالبــة 

ــة. ــة بالدفع ــدة محجب واح

ف بــدأت تمــارس نشــاطها  إّن الجماعــة حــ�ي

ســامي والدعــوي انتــرث الحجــاب دون إكــراه،  االإ

ــورات  ــع منش ــو توزي ــه ه ــوا يفعلون ــا كان وكل م

وكتيبــات مثــل كتيــب )إىل كل فتــاة تؤمــن بــاهلل( 

ي توفــري 
ومــن بعدهــا بــدأت الجماعــة تفكــر �ف

»ُطــرح« تصلــح للحجــاب، فتعاملــوا مــع مصانــع 

بورســعيد  ي 
�ف الحــرة  المنطقــة  ومــع  بعينهــا 

بعــد العــام 1973، لتوفــري احتياجــات تكفــي 

ي الحجــاب حينهــا، حيــث إّن 
الفتيــات الراغبــات �ف

ة، وتــم بيــع  ــات لــم تكــن منتــرث ــاء المحجب أزي

ــِض  ــم يم ــذا ل ــة، وهك ــعر التكلف ــاب بس الحج

ســوى 5 ســنوات وتحجبــت ثلــث زميــات الكليــة 

الجماعــة  بــدأت  وهكــذا  قنــاع،  باالإ ء  ي
�ث وكل 

ــاء«. ــب النس ــع تحجي ــم م ة الحك ــري مس

ي القــرآن 
أمــا كتــاب »جلبــاب المــرأة المســلمة �ف

، عضــو للمجلــس  ي
والســنة« للشــيح نــارص االألبــا�ف

ــورة  ــة المن ــامية بالمدين س ــة االإ ــى للجامع االأع

ي 
ــىت ــات ال ــم الدراس ــن أه ــكان م ــام 1975 ف الع

لجــأت إليهــا الجماعــة، وهنــا ناحــظ أّن الجماعــة 

قــد تســتند إىل كتابــات مــن خــارج التنظيــم 

. ــة الحجــاب الســيا�ي ــا تخــدم قضي طالم

الوسطية المقّنعة
المســلمة«  المــرأة  ي »جلبــاب 

االألبــا�ف كتــاب 

ي أصلــه يحمــل عنــوان »حجــاب المــرأة 
كان �ف

ي 
ي طبعتــه االأوىل، وهنــا يفــر االألبــا�ف

المســلمة« �ف

جلبــاب  كل  إّن  فيقــول  االســم  تغيــري  ســبب 

حجــاب وليــس كل حجــاب جلبابــا؛ ثــم استشــهد 

مــام ابــن تيميــة الــذي قــال »آيــة الجابيــب  باالإ

وز مــن المســاكن، وآيــة الحجــاب عنــد  عنــد الــرب

ح  ي المســاكن«، ولهــذا الســبب انــرث
المخاطبــة �ف

ــات  ي بعــد استشــهاده بكلم
ــا�ف ــب الشــيخ االألب قل

المــرأة  )جلبــاب  كتابــه  فأســمى  تيميــة  ابــن 

ي 
المســلمة(، وهكــذا أصبحــت الوســطية الــىت

يــروج لهــا بعــض االأخــوات هــي ارتــداء الجلبــاب 

بــدالً مــن تغطيــة الوجــه الــذي ُيعــد غلــواً، 

ي 
ــاء الرائجــة للحجــاب �ف وبالعــودة لمتابعــة االأزي

مطلــع االألفيــة الثالثــة ســنجد انتشــار مــا يعــرف 

ي االأســواق المريــة، 
ي »�ف

باســم »الــزي الباكســتا�ف

ــه النســاء  ــاب قصــري ترتدي ــارة عــن جلب وهــو عب

عــى البنطــال وقــد تــم تدويــره مــن خــال 

ي الضواحــي الراقيــة، إذ ركــزت دعــوة 
متاجــر �ف
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مجتمعيــة  طبقــات  عــى  للحجــاب  الجماعــة 

ــاب  ــري حج ــم توف ــا، وت ــطة علي ــة ومتوس نخبوي

ــن  ــات التدي ــن اقتصادي ــزء م ــري كج ــق ع متأن

ــة. ــا الجماع ي تديره
ــىت ال

ــوى  ــن مجــرد دع ــرث م ــاب أك الحجــاب والجلب

للمجتمــع  فيــه رمزيــة وواجهــة  بــل  للتقــوى 

ي 
الــىت الدينيــة  ســامية  االإ والدولــة  ســامي  االإ

ويــج  يســعون لحكمهــا، وقامــت الجماعــة برت

للحظــة  تمهيــداً  المفاهيــم  تلــك  وتســويق 

اقتناصهــم عــرش مــر المحجبــة المجلببــة.

ومــن هنــا لــن يضطــر االإخــوان حــال وصولهــم 

ي 
ــىف ــل الخمي ــا فع ــاب كم ــرض الحج ــم لف للحك

مــر  اختيــار  الحجــاب  ويصبــح  بــاده،  ي 
�ف

االإخــوان  وســيلة  كان  فالحجــاب  ســامية،  االإ

ــاب  ــر الحج ــم ال تُق ي ل
ــىت ــلطة ال ــة الس لمواجه

اً وتركتــه لاأعــراف المجتمعيــة، وهــو مــا  جــرب

لمــان  الرب ي 
�ف ف  المســلم�ي االإخــوان  نــواب  دفــع 

ــاب  ــرض الحج اح ف ــرت ــام 2006 باق ــري الع الم

حينهــا  شــفهياً  احــاً  اقرت وكان  النقــاب،  ومنــع 

خــارج أروقــة مجلــس النــواب، وكان ذلــك دليــاً 

ــة  ي مناطح
ــا �ف ــرف حدوده ــة تع ــى أّن الجماع ع

الســلطة، وهنــا تتجــى لنــا فلســفة محمــد قطــب 

بــات الناعمــة مــن  ي تســدد الرف
المهادنــة أو الــىت

ْت الجماعة  خــال الحشــد المجتمعــي، كمــا اعتــرب

الحجــاب رمــزاً سياســّياً تمامــاً وهــذا يفــر طلــب 

ي 
ــة لفــرض الحجــاب عــى نســاء مــر �ف الجماع

تعددت أدبيات اإلخوان التي سعت إلى تشكيل عقل المرأة 
المسلمة ال المنضمة للجماعة فحسب

ــد النــارص العــام 1953  عهــد الرئيــس جمــال عب

ــى  ــرار ع ــاط االأح ــع الضب ــات م ــاء المفاوض أثن

ــوان  ــة االإخ ــرب جماع ــذا تعت ــلطة، له ــة الس كعك

الطبقــات  بعــض  ي 
�ف الحجــاب  خلــع  ظاهــرة 

ــا  ــد م وس ض ــرف ــرب ال ــة الح ــة بمثاب االجتماعي

ــود. ــرب عق ــم إنجــازه ع ت

الكتائب النسائية وسنوات التأسيس
نســان  ــوق االإ ــة حق ــع تحــت مظل النســوية تق

الجنــدري  التصنيــف  وليــس  عــام  بشــكل 

فحســب، فحقــوق المــرأة ليســت حقوقــاً فئويــة 

ــد  ــامية، وق س ــات االإ ــض الجماع ــروج بع ــا ت كم

ف  تفتــق ذهــن مؤســس جماعــة االإخــوان المســلم�ي

ــرن  ــع الق ي مطل
ــوي �ف ي النس

ــو�ت ــراك الحق أن الح

ــكار  ــط بإن ــس فق ــه لي ــد أن يُواج ــن ال ب ي العرث

الخطــاب والهجــوم عليــه ولكــن بتقديــم نســوية 

مضــادة، حــىت وإن لــم يســتخدم البنــا مصطلــح 

ســام  االإ ي 
�ف نســوية  فــا  زمانــه،  ي 

�ف النســوية 

عيــة غري  حســب االإخــوان وإنمــا هنــاك حقــوق رسث

ي فكــر البنــا 
مســموح بتجاوزهــا، فحقــوق المــرأة �ف

واالأخــوات المســلمات يســتند إىل فلســفة المــرأة 

ي مملكتهــا 
لهــا مكرمــة �ف ف ي مرف

ي تقــر �ف
الجوهــرة الــىت

ــة وأم. ــة كزوج ــا الطبيعي ــارس وظيفته تم

تأســيس  مــن  أعــوام  وبعــد خمســة  لهــذا 

ي العــام 1933، شــّكل حســن البنــا 
الجماعــة؛ أي �ف
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مــا أســماه فرقــة االأخــوات المســلمات، وإمعانــاً 

للســيطرة عــى نهــج الفرقــة وضــع لهــا الئحــة، 

ي الائحــة هــو تعهــد المســلمة 
ــا جــاء �ف أهــم م

الفضيلــة  ونــرث  ســام  االإ بــآداب  بالتمســك 

وتظــل رئاســة الفرقــة لمنصــب مرشــد االإخــوان، 

وحــرص أن يكــون البنــا رئيســاً للفرقــة ومحمــود 

ــع ممارســة  ــا، وهــذا بداف اً له الجوهــري ســكرتري

ــة عــى نســائه. ــور الجماع ــن ذك ــة م القوام

وكانــت أول رئيســة للقســم هــي لبيبــة أحمــد 

ــوات  ــالة لاأخ ــة رس ــا بكتاب ــدأت مهمته ي ب
ــىت وال

ــث  ــام، وب س ــم االإ ــرث تعالي ورة ن ــا رصف ورد فيه

ي نفــس الفتــاة المســلمة واالأرسة 
آدابــه ومبادئــه �ف

الجنــاح  مهمــة  أّن  يتضــح  وهنــا  المســلمة، 

ــاً. ــل كان عقائدي ــاً ب ــن حقوقي ــم يك ــوي ل النس

نقطــة  هــو  ســامية«  االإ الفضيلــة  »نــرث 

مــن  هيــب  للرت االأخــوات  خطــاب  ي 
�ف االرتــكاز 

النســوية  أّن  اعتبــار  عــى  النســوي  الحــراك 

ــن  ــام م س ــدم االإ ــدف له ي يه ــىب ــط تغري مخط

ي رقــاب 
ســام معلقــاً �ف خــال المــرأة، فأصبــح االإ

ســام  االإ يهدمــن  ي 
الــا�ت المســلمات،  النســاء 

كلمــا ارتفعــت ســقف مطالبهــن؛ أي إّن االأخــوات 

ــراك  ــاح الح ــح جم ــب لكب ــاب الذن ــن لخط رّوج

النســوي، هــذا التنظيــم انبثــق مــن الجماعــة كما 

ي مــن داخــل حــزب الوفــد 
انبثــق االتحــاد النســا�أ

، لكــن التنظيــم  ف ف بالعــ�ي 1923 عمــاً بمبــدأ العــ�ي

ي كان أشــبه بكتيبــة نســائية مــن 
النســوي االإخــوا�ف

ي أســماء 
داخــل الجماعــة، وإن تمعنــا النظــر �ف

أعــام االأخــوات المســلمات ســنجدهن عــدداً ال 

ــادات أو كريماتهــم. ــه مــن زوجــات القي ــأس ب ب

ــقيقة  ــب، ش ــة قط ــال: أمين ــبيل المث ــى س ع

ــال  ــة كم ــادي بالجماع ــة القي ــب، زوج ــيد قط س

ي، حميــدة قطــب شــقيقة ســيد قطــب  الســنانري

بنعيمــة  ة  الشــهري نعيمــة خطــاب  الصغــرى، 

ي المرشــد العــام  ي زوجــة حســن الهضيــىب الهضيــىب

ي للجماعــة، والــذي تــوىل مهمتــه العــام 
الثــا�ف

.1951

عــى  لاأخــوات  االأساســية  االأدوار  انصبــت 

الدعــوة والنشــاطات االجتماعيــة الصحيــة، أو 

ي المناطــق 
ــة �ف ــة موازي باالأحــرى تأســيس منظوم

ي غاب عنهــا االهتمــام بالحكومي، 
الجغرافيــة الــىت

اتيجياً  اســرت بُعــداً  اتخــذت  االأدوار  تلــك  لكــن 

مــع  الريحــة  المواجهــات  وقــت  ي 
�ف حركيــاً 

ي 
الســلطة، ونذكــر مثــاً دور حميــدة قطــب والــىت

ف واحــدة مــن أهــم  لعبــت دور همــزة الوصــل بــ�ي

ــب  ــيد قط ــزاىلي وس ــب الغ ــة زين ــام الجماع أع

ــد  ، وق ي
ــا�ف ــرن الم ــتينيات الق ي س

ــه �ف ي محبس
�ف

ــة  ــال مجموع ــن خ ــا م ــدة مذكراته ــت حمي كتب

قصصيــة العــام 1968 أهدتهــا إىل شــقيقها ســيد 

ــل«. ــراش اللي ي أح
ــة �ف ــمتها »رحل ــب وأس قط

الجماعة قد تستند إلى كتابات من خارج التنظيم طالما تخدم 
قضية الحجاب السياسي
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كان اســم زينــب الغــزاىلي كذلــك مــن أكــرث 

ــا  ــار أنّه ــى اعتب ــا ع ــم ترديده ي يت
ــىت ــماء ال االأس

القــدوة الحســنة للمســلمات الحريصــات عــى 

ــا خدمــت الدعــوة  التمســك بدينهــا، خاصــة وأنّه

ــاد  ــن االتح ــقاقها ع ــا وانش ــت توبته ــا أعلن بعدم

ي أسســته هــدى شــعراوي، كانــت هذه 
ي الــىت

النســا�أ

قــن مجتمع  ي اخرت
روايــة االأخــوات المســلمات الا�ت

ــزاىلي  ــب الغ ــورة، زين ــطى والميس ــات الوس الطبق

ف  هــي مــن أهــم رمــوز جماعــة االإخــوان المســلم�ي

ي فقــط، وكتابهــا أيــام مــن 
وليــس لجناحهــا النســا�أ

ي كتــب بلغــة المظلوميــة والتقيــة االإخوانيــة، 
حيــا�ت

ي مذكراتهــا مــا يذكــر عــن حقــوق المــرأة 
ولــم يــرد �ف

ام بالدعــوة وهكــذا أسســت الغــزاىلي  ف ســوى االلــرت

ف شــذرات  لنســوية أصوليــة إســامية. ومــن بــ�ي

كتابهــا تقــول: »فنحــن ملزمــون بإقامــة كل االأوامــر 

ــل  ي داخ
ــنة �ف ــاب والس ي الكت

ــواردة �ف ــي ال والنواه

ــا  مامن ــا الإ ــة علين ســامية والطاعــة واجب ــا االإ دائرتن

ي 
المبايــع عــى أن إقامــة الحــدود مؤجلــة«، و�ف

ــم  ــد أّن الحك ــن نعتق ــول: »نح ــر تق ــع آخ موض

القائــم حكــم جاهــىي يجــب أن يــزول ال بالحديــد 

ــار وإنمــا بوجــود قاعــدة إســامية عريضــة ال  والن

بــد أن نخرجكــم أوالً مــن الجاهليــة«، وهنــا تتفــق 

رؤيــة الغــزاىلي مــع رؤيــة محمــد قطــب الــذي 

تــراءى لــه أن هزيمــة الســلطة هــي بنــاء مجتمــع 

يعــة. ــق الرث ــب بتطبي يطال

هنــا كانــت قيمــة زينــب الغــزاىلي لاإخــوان 

حيــث كانــت تتقمــص دور الصحابيــات الداعيــات 

ي كانــت بعيــدة عــن 
ي رســائلها، والــىت

للجهــاد �ف

ــل  ــرأة داخ ــة الم ــي، فقضي ــوي حقيق ف نس ــ�ي تمك

الجماعــة دعويــة ال حقوقيــة.
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النسوية اإلسالمية والسينما: هل ارتقى 
الفن السابع بقضايا المرأة؟

تعد السينما من أبرز الفنون متابعة واهتماماً من قبل الجمهور، وتحمل مالمح 
ي الفكر والكلمة والصورة والصوت واللون؛ فمنذ 

الفن مجتمعة، متمثلة �ف
نسان هو محور ما يتم تصويره، وشغل  اللقطة الأوىل لـ«الفن السابع« كان الإ

ي تُقدم.
ف الصورة والفكرة ال�ت ح�ي

   أمنية عادل

ي أحدثتها 
ي خضــم هــذه الثــورة البرية الــىت

و�ف

ــى  ــوراً ع ــم تط ــهد العال ــينمائية ش ــورة الس الص

صعيــد آخــر، وهــو الصعيــد الفكــري واالجتماعي؛ 

ي 
ف الــىت كــري أو بمعــىف أدق تغــري وإحــال نقــاط الرت

ــن  ــم تك ــر ل ــام، وم ــر الع ــغلت الفك ــا ش طالم

بمعــزل عــن هــذا التغيــري الفكــري والحــركات 

ي اشــتباكها مــع 
ي نشــأت، ســيما �ف

الفكريــة الــىت

ــرأة. ــة بالم ــا المتعلق القضاي

ــه  ــكل التوج ــن ش ي ــرن العرث ــع الق ــع مطل وم

ف  ي القرنــ�ي
ي أوروبــا �ف

النســوي، الــذي انتــرث ســابقاً �ف

، عنر جــذب للعديد  الثامــن عرث والتاســع عــرث

ي وجــدن فجــوة 
مــن النســاء المتعلمــات الــا�ت

ــات  ــاء االأخري ــع النس ــن ووض ف وضعه ــ�ي ة ب ــري كب

ــرح  ــري وط ــن التفك ــب عليه ــذا وج ــرب، له ي الغ
�ف
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تســاؤل مهــم، وهــو: ِلــَم ال نتمتــع بالحقــوق 

الســينما  عالجــت  فكيــف  للرجــل؟  المماثلــة 

ــة، وهــل اشــتبكت بشــكل  ــة هــذه القضي المري

ي 
مقنــع وجــاّد مــع هــذه التســاؤالت الجديــدة الــىت

؟ ــري ــة والتغي ــاع الحداث ــا إيق فرضه

نقاش مجتمعي
ســينمائياً، التســاؤل المجتمعــي عــن حقــوق 

مــن  العديــد  بــدوره  طــرح  العربيــة  المــرأة 

ي المــرأة حقــاً مــن تهميــش؟ 
االأســئلة، هــل تعــا�ف

ــل  ــم التعام ــف يت ــذا؟ وكي ي ه
ــبب �ف ــن المتس وم

مــع هــذا الوضــع؟

ي 
لــم تكــن االإجابــة عــن هــذه االأســئلة ســهلة �ف

يــن، ويعــود هــذا إىل غيــاب  مطلــع القــرن العرث

ــدى أغلــب النســاء بوضعهــّن،  الوعــي الكامــل ل

ف  ــ�ي ــات بتحس ــة المطالب ــب مهم ــا يصّع ــو م وه

ــا  ــه، كم ــاش ل ــاب النق ــح ب ــع، أو فت ــذا الوض ه

الفكــرة  هــذه  لتوصيــل  االتصــال  قنــوات  أّن 

وتداولهــا وطرحهــا للنقــاش المجتمعــي لــم تكــن 

متوفــرة إال عــن طريــق الجرائــد االأهليــة وبعــض 

متاحــة  تكــن  لــم  ي 
الــىت النقاشــية  المجالــس 

ــوي  ــر االأب ــة العن ــن هيمن ــاً ع ــع، فض للجمي

ــكار،  ــل هــذه االأف ــداول مث ــن يســمح بت ــذي ل ال

ي المجتمــع والــدور الريادي 
فهــي تمــّس مكانتــه �ف

ــه. الــذي يقــوم ب

ــدى  ــف وه ي ناص
ــىف ــك حف ــن مل ــت كل م لعب

ي تاريــخ الحركــة النســائية 
ــداً، �ف شــعراوي دوراً رائ

الفكريــة  الحركــة  هــذه  أفــكار  ي 
و�ف المريــة، 

ســامية  الجديــدة، لــم يكــن مفهــوم النســوية االإ

ي طرحهــن بعــد، كمــا تــم 
قــد حــرف بقــوة �ف

لتــداول  المجــال  بعــد ذلــك، لكنهــن فتحــن 

ي التعليــم وزواج 
أفــكار جديــدة كحــق الفتيــات �ف

القــارصات والحجــاب والــدور الســيادي للرجــل، 

الــذي يكفــل لــه إخضــاع المــرأة دون وجــه حــق.

تنفســت الحركــة النســوية الصعــداء مــع ثــورة 

1919 ومســاندة الحركــة النســوية لتلــك الثــورة 

ــت  ــا مّكن ــع كم ــهرة أوس ــا ش ــت له ــدة كفل المجي

ــاً،  ــن مجتمعي ــن وحقه ــات دوره ــن إثب ــاء م النس

ت ثــورة 1919 ثــورة فكريــة ومجتمعيــة  لهــذا اعتــرب

ــورة سياســية. ــا ث ــب كونه ــة إىل جان تقدمي

صفعة ذكورية تعيد التوازن!
ــر  ســامية عــى تحري ــر النســوية االإ ــد فك اعتم

ــل بهــا  ي ُحمِّ
ات الــىت النــص المقــدس مــن التفســري

مــن قبــل المفريــن الرجــال، وســعت النســويات 

نظــرة  ضــوء  ي 
�ف النصــوص  تأويــل  إعــادة  إىل 

ي الحيــاة 
يــكاً �ف ســام االأصليــة للمــرأة، كونهــا رسث االإ

ال عنــراً خاضعــاً ومضطهــداً، فيمــا بعــد بفعــل 

ي جعلتهــا شــيئاً؛ ال إنســاناً لــه حق 
ات الــىت التفســري

. ــد المصــري ــرار وتحدي ي الق
�ف

ينتهي فيلم األفوكاتو مديحة )1950( بصفعة من البطل على 
وجه زوجته إعالنًا منه استرداَده لدوره!
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النســوية  تكــن  لــم  الجــدل،  هــذا  وســط 

الذكوريــة«  للســيطرة  »الُمســاِيرة  ســامية  االإ

ــينما  ــة الس ــون، خاص ــن الفن ــدة ع ــا بعي وأفكاره

ي هيمــن عليهــا الفكــر الــذي تنبــع منــه، وهــو 
الــىت

الفكــر الذكــوري، أفــرز أفامــاً تتــاءم معــه، 

ــرأي  ــغلت ال ي ش
ــىت ــا ال ي القضاي

ــه �ف ــدم رؤيت وتق

ــاء  ــض النس ــاعي بع ــى مس ي رداً ع
ــأ�ت ــام، وت الع

لنيــل حقوقهــن عــن طريــق المنابــر الفكريــة، كمــا 

ي فيلــم االأفوكاتــو مديحــة )إنتــاج 1950( لمؤلفــه 
�ف

، الــذي قــّدم رؤيتــه  ي ومخرجــه يوســف وهــىب

ي أفــام عــدة.
للمجتمــع والمــرأة �ف

ي 
ــرأة �ف ــط الم ــم نم ــذا الفيل ي ه

ي �ف ــىب ــّدم وه ق

صــورة فتــاة اســتطاعت أن تواصــل تعليمهــا؛ 

ــت عــى شــهادة الحقــوق وأصبحــت  حــىت حصل

فتــاة  أنّهــا  عــى  مديحــة  ر  تُصــوَّ »أفوكاتــو«، 

تهتــم بالمظاهــر، وال تعــىف بالجوهــر، وهــو مــا 

ه  دفعهــا لرفــض الــزواج بابــن عمهــا، الــذي تعتــرب

ي 
ــاة الريفيــة الــىت كأخيهــا، كمــا ترفــض نمــط الحي

ــم  ي ل ــىب ــة وه ــة، خطابي ــن البداي ــا م ــأت فيه نش

ي جســدها 
ــىت ــه شــخصيته ال ــا حملت ــد م تقــف عن

أخــو  أفنــدي  »محمــد  شــخصية  الفيلــم،  ي 
�ف

ألســنة  إىل  وصلــت  بــل  مديحــة«،  االأفوكاتــو 

الشــخوص االأخــرى، مثــل جابــر بيــه، الــذي 

ي يعمــل بهــا 
قــدم دور صاحــب العزبــة الــىت

محمــد أفنــدي ناظــراً، فمّثــل خطابُــه لزوجتــه 

ــة الفيلــم تصــوراً عامــاً لنظــرة الرجــل  قــرب نهاي

ــه إذا  ــا هــذا الخطــاب بأنّ ن لوضــع المــرأة، ويخرب

ــد كل  ــد يفس ــور فق ــام االأم ــرأة زم ــت الم ــا توّل م

ء، وينتهــي هــذا الخطــاب بصفعــة عــى وجــه  ي
�ث

ــدوره! داَده ل ــرت ــه اس ــاً من ــه إعان زوجت

سياسة االحتواء
بصــورة أقــل حــدة، قــدم فيلــم االأســتاذة 

فاطمــة )إنتــاج 1952(، فاطمــة خريجــة الحقــوق 

ي بجــوار جارهــا 
ي تســعى لشــق طريقهــا المهــىف

الــىت

عــادل الــذي تربطهــا بــه عاقــة حــب؛ عــى 

وشــك االنهيــار نتيجــة لخــاف فكــري ومــادي 

العمــل،  تجربــة  بخــوض  تمســكها  ي 
�ف متمثــل 

يقــدم الفيلــم نمــاذج متباينــة مــن الرجــال، االأول 

ي مــن االأميــة ويتعلــم 
والــد فاطمــة، الــذي يعــا�ف

ــورة  ــخصية بص ــت الش ــة، وُقدم ــراءة والكتاب الق

كوميديــة لكنهــا تحمــل فكــراً تقدميــاً لدعــم ابنتــه 

ــس  ــة، لي ــة والمهني تها التعليمي ــري ــتكمال مس الس

ــى  ــب ع ــىت يتغل ــا ح ــا وإنم ــه بقدراته ــاً من إيمان

ــادل. ــد ع جــاره، وال

ــك مقومــات  ــغ يمتل ــا عــادل فهــو شــاب ناب أم

ي فاطمــة داعمــاً مهماً لــه، وعليها 
النجــاح، ويــرى �ف

ل كزوجــة  ف ي المــرف
أن تكتفــي بدورهــا بمســاندته �ف

ترعــاه، ويشــتد الخــاف بينهمــا بعــد إرصارها عى 

مزاولــة مهنــة المحامــاة، ويقــدم الفيلــم خطابــاً 

ي المشــاركة بالمجتمــع 
احتوائيــاً لرغبــة المــرأة �ف

وتحقيــق حضــور مــواِز للرجــل، عــن طريــق توّليها 

لقضيــة اتُّهــم بهــا عــادل واســتطاعت فاطمــة 

ــة أن تكــون كمــا  ي النهاي
ــارت �ف ــا اخت ــه، لكنه ئت ترب

أراد هــو.

النسوية واالستقطاب
ي 

إّن دعــم قضايــا المــرأة ونقــاش وضعهــا �ف

ــة  ــورة الفكري ــم يكــن تماشــياً مــع الث المجتمــع ل

ــل  ــب، ب ــاء فحس ــوع النس ــط جم ــة وس الحاصل

تــم توظيفــه لخدمــة أفــكار وأوضــاع سياســية 
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النســاء  مشــاركة  فنجــاح  قائمــة  واســتقطابات 

ي 
ي ثــورة 1919 تــواءم مــع االأفــكار التقدميــة الــىت

�ف

ــركات  ــعرت ح ــا استش ــورة، كم ــك الث ــا تل حملته

ــه  ــّررت تقديم ي وق
ــا�أ ــر النس ــوة العن ــرى ق أخ

ــا  ــو م ــه، وه ــا ل ــن احتواءه ــىت تضم ــا ح ي كنفه
�ف

ــاح  ــلمات »الجن ــوات المس ــة االأخ ي حرك
ــل �ف حص

 ،» ف المســلم�ي االإخــوان  تنظيــم  لتيــار  ي 
النســا�أ

ي تيــار النســوية التقدميــة 
حيــث رأى حســن البنــا �ف

ــداً، وأّســس  ــذي ترأســته هــدى شــعراوي تهدي ال

بــه  تــم تحديــد دور االأخــوات  يقابلــه،  تيــاراً 

ي 
الــىت المدنيــة،  التحرريــة  للحركــة  للتصــدي 

ــة  ــور تأســيس جماع اً ف ــري ــاً كب ــا هجوم شــن عليه

ف العــام 1928، إذ يــرى البنــا أّن  االإخــوان المســلم�ي

ــة  ــة وتربي لي ف دارة المرف دور المــرأة يقتــر عــى االإ

االأطفــال.

رئيســة  أول  أحمــد،  لبيبــة  خطــاب  اعتمــد 

ــح دور  لقســم االأخــوات المســلمات، عــى توضي

ــة الســليمة  بي ــا وســبيل الرت ــة الأرسته ــرأة كراعي الم

، إحــدى رائدات  الأطفالهــا، وأكملــت زينــب الغــزاىلي

ــار داخــل الجماعــة، هــذا النهــج الــذي  هــذا التي

ــاره  ــن اعتب ــادات، ال يمك ــن االنتق ــري م ــه الكث واج

نســوية إســامية، فالتيــار الــذي تبنتــه الغــزاىلي 

المــرأة كمجنــد لخدمــة  اعتمــد عــى خضــوع 

ــو  ــار ينم ــو تي ــة، فه ــه الجماع ــذي تقدم ــر ال الفك

ي كنــف الرجل/المرشــد، دون التفكــري 
ويتبلــور �ف

ــبيل  ها، وكس ــري ــوص وتفس ــراءة النص ــادة ق ي إع
�ف

إجــازة   1952 ثــورة  قدمــت  المــرأة  الحتــواء 

قانونيــة لمطالبــات الحركــة النســوية، مــن الحــق 

الحيــاة  ي 
�ف والمشــاركة  نتخــاب  واالإ التعليــم  ي 

�ف

ــع  ــل تــم من ي المقاب
ــة والمجــال العــام، �ف العملي

ي مجــال حقــوق المــرأة 
ي نشــطت �ف

الجمعيــات الــىت

مــن مزاولــة أي نشــاط ســيا�ي واقتــر االأمــر عــى 

يــة، وبهــذا تــم تأطــري وضــع المرأة  االأعمــال الخري

ــع. ي المجتم
ــارصي �ف ــه الن ــع التوج ــب م ليتناس

تمكين صوري
ــاج 1966(  ي مديــر عــام )إنت

يعــد فيلــم مــرا�ت

ــذي  ــواء ال ــوم االحت ــراءة مفه ــداً لق ــاً جي نموذج

ــة الرئيــس  ــة، تحــت رعاي ــة النارصي ــه الدول أقامت

ــاً  ــدم نموذج ــم يق ــارص، فالفيل ــد الن ــال عب جم

ي مجــال 
ــل والرئيســة �ف ــة ب ــرأة العامل ــاً للم تقدمي

عملــه،  ي 
�ف زوجهــا  تــرأس  إنهــا  حــىت  عملهــا، 

َق هــذه  ويكشــف الفيلــم عــن طريــق الحــوار تفــوُّ

ــراً  ي دراســتها الــذي أّهلهــا لتصبــح مدي
الســيدة �ف

ــّنها. ــر س ــم صغ ــاً رغ عام

ــم  ــذا الفيل ي ه
ــل �ف ــار دور الرج ــن اعتب ال يمك

ــم  ي صمي
ــا �ف ــر م ــن يظه تها، لك ــري ــاً لمس معرق

ــن  ــري م ــه الكث ــا، ومع ــكار يحمله ــن أف ــه م نفس

ســخ منــذ  الرجــال والنســاء أيضــاً، فهــذا فكــر مرت

امنــة،  ف أعــوام عديــدة بــل وعقــود وقــرون مرت

سينما البدايات ذات الفكر الذكوري مّثلت ردًا على مساعي 
بعض النساء لنيل حقوقهن عن طريق المنابر الفكرية
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هــذه االأفــكار تكشــف رؤيتــه للمــرأة كونهــا تعمــل 

ــزوج  ، رغــم نــدم ال عــى خدمــة زوجهــا ال أكــرث

عــى مــا تفــوه بــه، إالّ أّن هــذا الحديــث الــذي ال 

يتعــدى الدقائــق يوضــح نظــرة االأغلبيــة للمــرأة، 

فرغــم خروجهــا لمجــال العمــل إال أنّهــا مــا تــزال 

ــكار  ــف االأف ــم تغلي ، وت ف ــ�ي ــة أو درجت ــل بدرج أق

ــف. ــي زائ ــاف تقدم ــة بغ الذكوري

ي تتعامــل مــع مــا 
هــذه الرؤيــة المتناقضــة الــىت

وصلــت لــه المــرأة كونــه منحــة مــن الرجــل/ اليــد 

ســامية  ي المجتمــع، تراهــا النســوية االإ
العليــا �ف

ات  لتفســري نتيجــة  وعقائديــة  فكريــة  تراكمــات 

لخدمــة الرجــل، فالســواد االأعظــم ممــا يتــم 

تداولــه مــن أفــكار يعــود إىل فكــر ذكــوري يعتمــد 

ي 
عــى طــرح يائــم الرجــل ويجعلــه الســيد �ف

ورة بنيــة ســيئة أو  الموقــف، وال يحمــل بالــرف

ّة بالفطــرة، وإنمــا الأنــه تــوارث هــذا؛ وبالتــاىلي  مــرف

ي الحيــاة ومــن ثــم 
فســيكون تطبيقــه تلقائيــاً �ف

ســبق  مــا  عــى  تعتمــد  ف  فالقوانــ�ي  ، ف القوانــ�ي

والمــوروث، وبالتــاىلي فهــي دائــرة ذكوريــة اســتمرت 

ــة  ــراءة االأبوي ــب، فالق ــور والحق ــر العص ــى م ع

ف  ــري ــف والتمي ــمحت بالعن ي س
ــىت ــي ال ــة ه الذكوري

. ي
ســام أو النــص القــرآ�ف ضــد النســاء، وليــس االإ

تراكمات فكرية
يتعــرض فيلــم أريــد حــاً )إنتــاج 1975( إىل 

يقدم »االستاذة فاطمة« )1952( خطابًا احتوائيًا لرغبة المرأة 
بالمشاركة مجتمعيًا وتحقيق حضور مواِز للرجل

ــاق  ــا الط ــي قضاي ــذاك، وه ــة آن ــة مجتمعي أزم

وتفســري  ي 
نســا�ف االإ الوضعــي  القانــون  ورؤيــة 

ــه  ــول علي ــنة الرس ــرآن وس ي )الق
ــىف ــون الدي القان

للطــاق  االأوىل  والتفاســري  والســام  الصــاة 

ي تريــح 
(، و�ف ف ف الزوجــ�ي ة بــ�ي والــزواج والمعــارسث

عــن  المجتمــع  للُمشــاِهد/  ومواجهــة  واضــح 

ســامية،  ي النصــوص االإ
ي جــاءت �ف

الُمســلَّمات الــىت

مثــل الذمــة الماليــة المنفصلــة للمــرأة وحــق 

ي حــواره بــأّن 
ي الطــاق، يــرح الفيلــم �ف

المــرأة �ف

أ  ــون �ث ــق القان ء وتطبي ي
ســامية �ث يعــة االإ الرث

آخــر.

ــم  وتماشــياً مــع هــذا النهــج أيضــاً يطــرح فيل

ي )إنتــاج 1967( نســقاً يتعلق بمســاواة 
كرامــة زوجــىت

ي ســياق االســتقامة الزوجيــة؛ 
المــرأة والرجــل �ف

ي ســياق كوميــدي خفيــف، لكــن 
يقــدم الفيلــم �ف

ي اســتقامة زوجهــا، طالما 
يلتفــت إىل حــق المــرأة �ف

ع والمجتمــع والقانــون بهــذه  طالبهــا هــو والــرث

االســتقامة مــن جانبهــا.

ي ناصــف« 
ي هــذا الســياق قدمــت »ملــك حفــىف

�ف

ــذه  ــاىلي ه ــا الح ــن زمنن ــاً م ــارب قرن ــا يق ــذ م من

تُحــرّم  »نســائيات«،«كيف  كتابهــا  ي 
�ف الفكــرة 

التهتــك عــى النســاء دون الرجــال«، كمــا أشــارت 

ي عقولنــا ونطبقــه دون 
اث الــذي نحملــه �ف إىل المــري

ــي. ــري أو وع تفك



35

أة
مر

 ال
فق

د أ
قي

د ي
زاي

مت
ور 

ض
 ح

ة:
مي

سال
اإل

ية 
سو

الن

الســينما  الطــرح ومــا شــابهه قدمتــه  هــذا 

ــبيل  ــى س ــام، وع ــن االأف ــري م ي الكث
ــة �ف المري

ي وجــدت 
المثــال ثاثيــة نجيــب محفــوظ الــىت

طريقهــا للســينما عــن طريــق المخــرج حســن 

ي قــر الشــوق )إنتــاج 
مــام، مثــل ثنائيــة �ف االإ

ــة«  ــي »زنوب ــائية وه ــخصيات النس ي الش
1957( �ف

اللعــوب وأمينــة الزوجــة المخلصــة  الراقصــة 

لزوجهــا، أمينــة لــم تكــن تملــك مــن أمرهــا ســوى 

ــن كل  ــر ع ــاء وغــض الب ــة االأبن ــاع وتربي االنصي

ي يفعلهــا أحمــد عبــد الجــواد، وال 
التجــاوزات الــىت

يعــود هــذا وحســب لجهلهــا بمــا يفعــل، وإنمــا 

ــف  ــا، فكي ــوذج أمامه ــذا النم ــوارث ه ــرار وت بتك

تشــتكي وقــد نشــأت عــى طبيعيــة هــذه االأفعــال 

ــدث  ــزواج ح ي ال
ــبقنها �ف ي س

ــا�ت ــل، فال ــن الرج م

دون  العيــش  ي 
�ف واســتمررن  أيضــاً  هــذا  لهــن 

ي يريدهــا أحمــد عبــد الجــواد 
رفــض، زنوبــة الــىت

ف بعــد ذلــك، هــذا االبــن الــذي  وج ابنــه ياســ�ي ف تــرت

ــاً  ــاً طبيعي ــرب نتاج ــده، ويعت ــال وال ــل خص يحم

افــه  ف رغــم عمــره وإرسث أفــرزه ســلوك االأب، فياســ�ي

ــه مراهــق يخــ�ث مــن  عــى العقــد الثالــث إال أن

والــده ويحــاول الفــكاك منــه فيتشــبه بــه ويفعــل 

ــل،  ــه كرج ــان نفس ي إع
ــه �ف ــة من ــه، رغب ــا يفعل م

عــان،  واتخــذ زواجــه مــن زنوبــة عنــوان هــذا االإ

ــا  ــرأة وحســب وإنم ــة ليســت الم ــذا فالضحي وبه

ــة. ــور متباين ي ص
ــاً �ف ــل أيض الرج

وال عزاء للسيدات
 )1979 )إنتــاج  للســيدات«  عــزاء  »وال  فيلــم 

ــة  ء قص ي
ــ�ث ــض ال ــي بع ــاب توجيه ــدم بخط ق

ي مــن االأحاديــث المثــارة 
ســيدة مطلقــة، تعــا�ف

ــذي  ــت ال ي الوق
ــة، �ف ــا مطلق ــرد أنه ــا لمج حوله

ي هــذه 
لــم ترتكــب فيــه خطــأً، وُجــل مــا تتمنــاه �ف

ــن دون  ــة، فم ــدوء هانئ ــش به ــو العي ــاة ه الحي

ســبب أصبحــت موصومــة وعليهــا التعامــل مــع 

ي 
هــذا الوضــع حــىت وإن لــم تكــن هــي الراغبــة �ف

ــه. ــاعية ل ــاق أو الس الط

ف  أّمــا المخــرج رأفــت الميهــي قــدم العاقــة بــ�ي

الرجــل والمــرأة ووضعهمــا االجتماعــي عــن طريــق 

ــاج  ــال )إنت ــادة الرج ــم الس ــي فيل ــا، فف الفانتازي

ــ�ي كســبيل تســتطيع  ــور الجن 1987( قــدم العب

مــن خالــه فوزيــة العيــش بكرامــة وحــق بعــد أن 

ي الشــارع والعمــل وحــىت 
تعرضــت للمضايقــات �ف

ل مــن قبــل زوجهــا، يطرح الفيلم تســاؤالً  ف ي المــرف
�ف

ــاعياً  ــع س ــف المجتم ــح نص ــاذا إذا أصب ــاً، م مهم

ــنفقد  ــوق؟ س ــال الحق ــىت ين ــاً ح ــون رج الأن يك

ي الحيــاة والمجتمــع، الســؤال 
التــوازن الطبيعــي �ف

االأهــم، هــل نعتمــد بــأن نكــون كلنــا رجــاالً حــىت 

نحصــل عــى الحقــوق أم أن هنــاك ســبياً آخــر 

ف وبــدوره  يكفــل العيــش بكرامــة وبعــدل للطرفــ�ي

التــوازن المجتمعــي؟

يعد فيلم مراتي مدير عام )1966( نموذجًا جيدًا لقراءة مفهوم 
االحتواء الذي أقامته الدولة الناصرية
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ي قلــب االأوضــاع 
تســتمر فانتازيــا الميهــي �ف

كســبيل للنقــد والجــدل بعــد ذلــك، ظهــر هــذا 

ي )إنتــاج 1989( أي 
ي آنســا�ت

ي فيلم ســيدا�ت
بوضــوح �ف

ف مــن تقديــم فيلــم الســادة الرجــال،  بعــد عامــ�ي

وفيــه ال يلقــي باللــوم عــى الرجال أو عى النســاء 

ي 
الــىت والظــروف  االجتماعيــة  االأوضــاع  وإنّمــا 

ف إىل طريــق أشــبه  ف الطرفــ�ي أوصلــت العاقــة بــ�ي

بالــراع وأنهكهمــا الشــد والجــذب، متطرقــاً إىل 

ــدى  ــرت ل ــا توف ــادي إذا م ــتقال الم ــة االس نقط

ــه ســيتغول. ف فإن أحــد الطرفــ�ي

مســتقات  الفيلــم  هــذا  ي 
�ف النســاء  تظهــر 

وقــادرات عــى إدارة حياتهــن، مــع هــذا فالســعادة 

الرجــال  أو  للنســاء  ال  مكفولــة  غــري  الحقيقيــة 

بالفيلــم، يقــف هــذا العمــل عــى أعتــاب عاقــة 

المعتــاد، فتعــدد  التعــدد بطــرح مغايــر عــن 

ــبيل  ــن الس ــاً، لك ــوم مجتمعي ــر مفه ــات أم الزوج

ي هــذا الفيلــم مختلــف تمامــاً عــن المألــوف، 
لــه �ف

فالنســاء االأربعــة يقــررن الــزواج مــن محمــود، هذا 

ي ال 
الرجــل الحاصــل عــى شــهادة الدكتــوراه، الــىت

تعــود عليــه بالنفــع وال تكفــل لــه حيــاة كريمــة ومــا 

يدفعــه لقبــول عــرض االأربــع نســاء بزواجــه منهــن 

ــن. ــقة معه ي الش
ــش �ف ــبيل أن يعي ي س

�ف

ف  ــ�ي ــة ب ــة عــى المنفعــة المتبادل ــوم العاق تق

ــّن  ــم ه ــذا الفيل ي ه
ــاء �ف ــا أّن النس ــراف، كم االأط

الحلقــة االأقــوى، فهــن يملكــن الشــقة/ الســكن، 

وكذلــك العصمــة/ االســتقرار، قلــب االأوضــاع 

ــو  ــل ه ــادة، فالرج ــات المعت ــه التوازن ــب مع قل

ــه ويحــاول إرضاءهــا،  ــات يســتجدي زوجت ــن ب م

ــة. لي ف ــام المرف ــوم بالمه ــا يق كم

حــىت اللحظــة ال يمكــن الجــزم بــإدراك الســينما 

ســامية أو مواكبتهــا  المريــة لحركــة النســوية االإ

ي بعــض االأفــام، 
لهــا رغــم التقاطعــات معهــا �ف

لخيــال  فالســينما صــورة  طبيعــي  أمــر  وهــو 

وواقــع وحقيقــة ونفــس تســعى لاإجابــة عــن 

تســاؤالت مختلفــة، تختلــف باختــاف أفكارنــا 

ــاة. ــا للحي ورؤيتن

»وال عزاء للسيدات« )1979( عالج بخطاب توجيهي قصة سيدة 
تعاني من مضايقات كونها مطلقة
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منشقات عن اإلخوان يروين تجربتهن مع 
الجماعة

النظام الأبوي هو النظام الذي يمتلك فيه الرجال السلطة عل النساء، مما 
ي مكان أعل من النساء. 

ينتج عنه منح الذكور امتيازات عديدة، ويضع الرجال �ف
ي 

ي �ف
ي ضوء هذا التعريف؛ إىل أّي مدى يتقاطع أو يتعارض النظام الإخوا�ف

�ف
نظرته لالأخوات؟ فهل يعامل الأخت المسلمة كعضو مكتمل المواطنة أم 

ي البيعة 
اب من مواقع صنع القرار ول أحقية له �ف ش ل يحّق له الق�ت ككائن مهمَّ

ي مرتبة متساوية 
ف الجندري، أم يضع النساء �ف واختيار المرشد؟ أي يعزز التمي�ي

ي الختيار وتقّلد المناصب القيادية وطرح رؤيتهن 
مع الرجال ويمنحهّن الحّق �ف

ي النهاية إىل التساؤل الأهم: هل يمثل تيار الإخوان 
ووجهات نظرهن؟ لنصل �ف

سالمّية، أم يهدم ذلك المفهوم ويناهضه؟ ف الّنسويّة الإ المسلم�ي

 سمر حسن

التســاؤالت  عــن  االإجابــة  نســتطيع  كي 

الســابقة؛ ال بــّد مــن العــودة 87 عامــاً إىل 

الخلــف، إىل عــام تشــكيل فرقــة االأخــوات 

المســلمات، بأمــر مــن االأب المؤســس لجماعة 

، حســن البنــا )1906- 1949(؛  ف االإخــوان المســلم�ي

لرصــد آليــات تعامــل الجماعــة مــع المــرأة عرب 

ــة. ــل المختلف المراح

حسن البنا.. األب الروحي لذكورية النظام 
اإلخواني

ــوات  ــة االأخ ــاء فرق ــا بإنش ــن البن ــر حس أم

للســيدة  وأوكل   ،1933 العــام  المســلمات، 

»لبيبــة أحمــد« مســؤولية تلــك الفرقــة، ليــس 

ــوىّلي المناصــب، لكــن  ــة المــرأة لت ــاً بأهلي إيمان

ف أوامــر المرشــد  كي تصبــح حلقــة الوصــل بــ�ي
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ف أصــدر  وتنفيذهــا مــن قبــل االأخــوات، وحــ�ي

الائحــة التنفيذيــة لـــقسم االأخــوات أصبحــت 

المرشــد  حــّق  مــن  الفرقــة  قيــادة  أحقيــة 

لنظــرة  يقودنــا  وذلــك  للجماعــة،  العــام 

الجماعــة للمــرأة، وكأنّهــا كائــن ثانــوي ال تحــّق 

دور  االأول  المرشــد  حــر  إذ  القيــادة؛  لــه 

ليــة وإنجــاب االأطفــال  ف ي المهــام المرف
المــرأة �ف

ــة الســماح لهــا بالتعليــم  ي حال
ورعايتهــم، و�ف

فــا تنهــل منه ســوى مــا يفيــد الهدف الســابق 

ي رســائل التعاليــم: »ترقيــة 
ذكــره، فجــاء �ف

ي المــدارس 
تعليــم المــرأة عندنــا، وتزويدهــا �ف

بالقــدر الوافــر مــن الديــن والخلــق، وإفســاح 

ــوث  ــات للبح ــة البن ــج دراس ي مناه
ــال �ف المج

البيتيــة، أمــا أن تســتمر مناهــج تعليــم البنــات 

ــاىلي  ــه االآن؛ فتعــىف بالكم ــا هــي علي ــا كم عندن

وري والنافــع، فهــذا ممــا  ك الــرف والضــار وتــرت

ــامي«. س ــشء االإ ــة للن ــاة طيب ــرث بحي ال يب

ي مدارســنا 
واســتكمل البنــا: »تــدرس البنــت �ف

والهندســة  االأجنبيــة  واللغــة  الموســيقى 

الفراغيــة والقانــون االآن، ثــم هــي ال تعلــم 

شــيئاً عــن تربيــة الطفــل، وال تدبــري الصحــة، 

وال عالــم النفــس، وال الديــن والخلــق، وال 

وإىل  هــذا  منهــج  فــأي   !! ىلي
ف المــرف التدبــري 

االأوىل  االأزمــة  وخــال  يوصــل«،  غايــة  أيّــة 

ــت  ــوات، ُصنع ــم االأخ ــا قس ــرّض له ي تع
ــىت ال

لرفــع  تســعى  ال  ذكــوري،  بعقــل  الحلــول 

ــا  ــها، فعندم ــّرر تهميش ــل تك ــرأة؛ ب ــأن الم ش

اســتقالت »لبيبــة« مــن منصبهــا كوكيلــة لفرقــة 

االأخــوات، دّب الخــاف حــول أحقيــة مــن 

ي هــذا الصــدد أشــار عمــرو فــاروق، 
تخلفهــا، �ف

  ، ــيا�ي ــام الس س ي االإ
ــص �ف ــث المتخص الباح

إىل أّن »البنــا« عندمــا أّســس فرقــة االأخــوات، 

ي 
نّصــب نفســه مســؤوالً عنهــا، ولــم يثــق �ف

ــم  ــدور، ث ــام بهــذا ال ــة واحــدة منهــّن للقي أيّ

أوكل مســؤوليته إىل كّل مــن صالــح عشــماوي، 

وحلمــي نــور الدين، ومحمــد الحلوجــي، الذين 

قامــوا بوضــع القواعــد المنظمــة للقســم، ثــم 

اســتقّروا عــى إســناد رئاســته مؤقتــاً إىل حلمــي 

ف  نــور الديــن، ووكالــة صالــح عشــماوي، لحــ�ي

وضــع الئحــة تنفيذيــة للكيــان الجديــد، العــام 

ــوة. ــن 12 عض ــكل م 1944، تتش

ي 
ــىت خــال االطــاع عــى »العضــوات« االثن

عــى  تحصــل  ال  المــرأة  أّن  وجــد  ة،  عــرث

أنّهــا  ســوى  الجماعــة  داخــل  امتيــازات 

ــّر  ــة؛ ف ــة غني ــي لطبق ــادي أو تنتم زوجــة قي

فــاروق ذلــك بــأّن البنــا حــاول أّن يســتفيد 

مــن الطبقــة االأرســتقراطية داخــل المجتمــع، 

فضــّم عــدداً مــن النســاء، مثــل: لبيبــة أحمــد، 

ــري  ــار من ــة المستش ــماوي، زوج ــال العش وآم

ة،  ف دلــة، بهــدف اســتقطاب الفئــات الممــري

عندما أّسس حسن البنا فرقة األخوات نّصب نفسه مسؤواًل 
عنها ولم يثق بأّي منهّن للقيام بهذا الدور
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واالســتفادة الماديــة؛ باعتبــار أنهــّن يمثلــن 

مــورد دعــم مــاىلي واجتماعــي للتنظيــم، وهــذا 

ــزاىلي  ــع غ ــد ربي ــور أحم ــاً الدكت ــده أيض ــا أّك م

ي الســابق، الــذي كان 
لـــ »حفريــات«، االإخــوا�ف

ي الجماعــة لـــ26 عاماً، وشــغل منصب 
عضــواً �ف

ف عى مســتوى  االأمانــة العامــة لقســم المهنيــ�ي

الجمهوريــة فيهــا لمــدة 14 عامــاً، مبينــاً أّن 

الجماعــة ال تســعى لنــرة مســاواة المــرأة 

بالرجــل، بــل تســتخدمها لخدمــة أهــداف 

الجماعــة، والمــرأة مــا هــي إال أداة لخدمــة 

)االأخ(. الــزوج 

االأخــوات  قســم  فــروع  زيــادة  وعقــب 

داخــل المناطــق، تطــورت الائحــة التنفيذيــة 

للقســم عــى أن تشــمل بشــكل رصيــح عــدم 

ف الرجــال والنســاء،  الســماح باالختــاط بــ�ي

اف العــام للقســم للمرشــد،  رسث كمــا يســند االإ

ــابقة،  ــة الس ي الائح
ــه �ف ــال علي ــو الح ــا ه كم

وينتــدب مــن االإخــوان ســكرتري اتصــال لتنظيم 

ــار  ــع االختي ــم، ووق ــة للقس داري ــال االإ االأعم

عــى محمــود الجوهــري، أول مســؤول يتــوىل 

المهــام التنفيذيــة لشــؤون االأخــوات، وأصبــح 

ــن  ــد، وم ف المرش ــ�ي ــن وب ــل بينه ــة الوص حلق

ــن  ــرأة ككائ ــا للم ــن البن ــرة حس ــت نظ ــا تثب هن

دارة، ال بــّد مــن أن  ــل لــاإ ناقــص غــري مؤهَّ

ــل الرجــال. ــن قب ــاد م يُق

األخوات دمى لتحقيق األهداف
ــوات  ــم االأخ ــا قس ــن البن ــس حس ــم يؤس ل

ي رســائل 
عــاء شــأن المــرأة، كمــا جــاء �ف الإ

التعاليــم »النهــوض بالرجــل والمــرأة جميعــاً 

وإعــان التكافــل والمســاواة بينهمــا«، بــل 

الســتخدامهن كورقــة رابحــة لحصــد مكاســب 

ــي الطــرح الســابق. ــات أو نف ثب ــة، والإ للجماع

»حفريــات« تواصلــت مــع االأخــت الســابقة، 

ي تــم اســتقطابها مــن قبــل 
عــزة عفيفــي، الــىت

ــام 1989؛  ــاً، الع ــر الـــ19 عام ي عم
ــة �ف الجماع

ي احتياجــات  ّ عندمــا انبهــرت بالكيــان الــذي يلــىب

ــان  ــرّف إىل الكي ــا للتع ــزاد فضوله ــاب، ف الط

المنظَّــم والمنغلــق عــى أعضائــه، ونظــراً 

وط الازمــة لديهــا لانضــام  إىل توّفــر الــرث

الــزّي المحافــظ والهــدوء  لاأخــوات، مثــل 

ــم،  ــا للتنظي ــة التحاقه ام، زادت فرص ف ــرت واالل

ي الجماعــة؛ عندمــا 
ورسعــان مــا تــّم ترفيعهــا �ف

ــادي  ــارز، وهــو القي ي ب
ــت لشــاب إخــوا�ف ُخطب

ــد«. ــامح عي ــّق »س المنش

هــذه  حــول  الحديــث  تنهــي  أن  وقبــل 

النقطــة؛ بّينــت أّن الجماعــة تتعامل مــع المرأة 

كأنّهــا ســلعة؛ »فكلمــا زاد جمالهــا حصلــت عى 

ي وذي منصــب عــاٍل داخــل الجماعــة«، 
أخ غــىف

ي 
ــوا�ف ــادي االإخ ــه القي ــا رّصح ب ــد م ــذا يؤك وه

ي 20 أيــار )مايــو( 
البــارز، صبحــي صالــح، �ف

العمل السياسي للمرأة وفق الجماعة ليس إيمانًا بأهمية 
مشاركتها بل لتحقيق أهداف الجماعة
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2011: »ميجيــش أخ فلوطــة يقولــىي اتجــوز مــن 

خــارج الجماعــة، طيــب واالأخــت االإخوانيــة 

الــىي إحنــا عاملينهــا دي نعمــل بيهــا أيــه؟ 

نشــّحتها؟ »أتســتبدلون الــذي هــو أد�ف بالــذي 

.» هــو خــري

ــة،  ــل الجماع ــا داخ ــق بأدواره ــا يتعل وفيم

بينــت عفيفــي؛ أّن مهامهــا بــدأت بتجنيــد 

ة دراســتها الجامعيــة،  الطالبــات خــال فــرت

وعقــب التخــرج أوكلــت لهــا مســؤولية قســم 

ات«، موضحــة  الزهــرات »الفتيــات الصغــري

مراحــل؛  عــدة  عــرب  يتــّم  االســتقطاب  أّن 

ــن  ــام بالمســجد، وم ــاء الع ــدأ باللق ــث يب حي

مرحلــة  بعدهــا  الجامعــة،  ي 
�ف اللقــاء  ثــم 

اً  ــري ــدداً كب ــتقطبت ع ــا اس ــدت أنّه االأرسة، وأك

ــاً  ــراً تفصيلي ــع تقري ــت ترف ــات، وكان ــن الفتي م

ــت العمــل عــى  أســبوعياً عــن ذلــك، كمــا توّل

مســتوى المنطقــة، أي أصبحــت مســؤولة عــن 

ــات. ــة االأمه فئ

ي هــذا الصــدد، أوضــح فــاروق؛ أّن المرأة 
و�ف

ــرّت  ي م
ــىت ــف المحــن ال ي مختل

ــا �ف ــّم توظيفه ت

ف نقــل  بهــا الجماعــة، فتنّوعــت مهامهــا بــ�ي

ــم  ــة، ودع ــائل الري ــل الرس ــوال وتوصي االأم

ي 
أرس ســجناء االإخــوان؛ بــل وتــّم الدفــع بهــا �ف

ــية  ــرات السياس ي المظاه
ــوف �ف ــة الصف مقدم

النظــام  بهــا  يســتفز  التنظيــم  كان  ي 
الــىت

االأمنيــة  االأجهــزة  أّن  لعلمهــم   ، الســيا�ي

ــرأة. ــن الم اب م ــرت ــر االق تحظ

طمس الهوية
وصلــت النظــرة الدونيــة والهيمنــة الذكوريــة 

ي 
الممارســة ضّد النســاء داخــل النظــام االإخوا�ف

إىل تجريــد النســاء مــن هويتهــّن؛ فــا يصّح أن 

ــب إىل  ــل تنَس ــمها االأول؛ ب ــرأة باس ــادى الم تُن

ــه  زوجهــا أو والدهــا أو ابنهــا، وهــذا مــا أكدت

إحــدى  المســلمات«،  »االأخــوات  صفحــة 

ف  المســلم�ي االإخــوان  ويكيبيديــا  صفحــات 

)ikhwan wiki(، فعرّفــت االأخوات المســلمات 

بالقــول: »زوجــة أحمــد عليــوة، زوجــة يوســف 

ت الشــاطر، أم معــاذ...  قتــة، زوجــة خــري

ــخ«. إل

ــت االأخــت الســابقة،  ي هــذا الصــدد لفت
و�ف

داخــل  المتــداول  اســمها  أّن  إىل  عفيفــي، 

»أم  كان  نجــاب  واالإ الــزواج  قبــل  الجماعــة 

يســتبدل  »فدائمــاً  »عــزة«،  وليــس  عمــر« 

ي اســم المــرأة وصورتهــا برموز 
النظــام االإخــوا�ف

وألقــاب، وكأنّهــا عــار ال بــّد مــن أن يُخفــى عــن 

ــة  ــن أّن المعرف ــاً م ــام، وانطاق ــال الع المج

ــن  ــاء وتشــكيل الشــخصية وم تســاعد عــى بن

اض؛  ــي القــدرة عــى النقــاش واالعــرت ثــم تنّم

وصلت النظرة الدونية اإلخوانية إلى تجريد المرأة من هويتها 
فال يصّح أن ُتنادى باسمها األول
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ــة  لذلــك حرمــت االأخــوات مــن التطــرق إىل أي

ــن  ــة عليه ــات المفروض ــارج االأدبي ــارف خ مع

ــة«. ــل الجماع ــن قب م

ي هــذا الصــدد؛ علقــت خريجــة قســم 
�ف

ــة  ــرن بمجموع ــّن ُح ــية، بأنه ــة الفرنس اللغ

بَن منهــج الجماعة  مــن االأدبيــات الثابتــة، فترث

ي مقدمــة هــذه الكتــب؛ كتــاب 
وتعاليمهــا، و�ف

ــة لاأخــوات  ــاأم الروحي « ل ي
ــا�ت ــام مــن حي »أي

ــا  ــد دوره ــزاىلي )1917-2005(، وتمجي ــب الغ زين

مــام حســن البنــا، وكتــاب  ، وُكتــب االإ البطــوىلي

»القيــادة والجنديــة« لـــمصطفى مشــهور، إىل 

ة  جانــب ذلــك كتــاب »المنهــج الحــركي للســري

ــان. ــري الغضب ــة« لمؤلفــه من النبوي

ــارج  ــرّدت خ ــا غ ــا عندم ــي إنّه ــول عفيف تق

رسب أدبيــات الجماعــة، وذهبــت إىل عالــم 

دت مــن قبــل االأخــت  الروايــات الفرنســية ُهــدِّ

رة لهــا ذلــك بأنـّـه »لهــو«  المســؤولة عنهــا، مــرب

ــه. وغــري مســموح ب

ي 
�ف الباحثــة  تؤكــد  ذلــك،  عــى  وتعليقــاً 

ُحســن  الدكتــورة  ســامية  االإ الدراســات 

عّبــود، لـ«حفريــات« أّن »االإخــوان ال يدرســون 

مــن النصــوص الدينيــة إال مــا هــو مؤدلــج 

ــية، وال  ــم السياس ــدم أغراضه ــياً، ويخ سياس

تهّمهــم إعــادة قــراءة النصــوص الدينيــة مــن 

ــر هــذه  ــث وتفاســري الأجــل تحري ــرآن وحدي ق

النصــوص مــن تاريــخ طويــل مــن تفاســري 

ــخ  تأثــرت بمصفوفــات ثقافيــة أســاءت لتاري

المــرأة المســلمة، وال يهتمــون بقضيــة تحريــر 

النســاء«.

ــوية  ي النس
ــة �ف ــود« الباحث ــع »عّب ــق م وتتف

بقولهــا  يــف،  الرث سوســن  ســامية،  االإ

لـ«حفريــات« إّن »زينــب الغــزاىلي مــن هــؤالء 

النســويّة  تحــت  المنضويــات  الســيدات، 

ي 
�ف للخــوض  محاوالتهــا  الأّن  ســامية؛  االإ

، ال يعــّد عمــاً علمّيــاً أو  ي
التفســري القــرآ�ف

ــاً؛ فهــي داعيــة وليســت  ــاً أو موضوعّي منهجّي

لبعــض  ها  تفســري إىل  ضافــة  باالإ عالمــة، 

ــى  ــل ع ــف الرج ي تنص
ــىت ــة ال ــات القرآني االآي

المــرأة«.

المشاركة السياسية لألخوات مناصرة أم 
انتهازية؟

ــرأة  ــر دور الم ــوان أّن ح ــادة االإخ أدرك ق

ي 
ي العمــل الدعــوي والمجتمعــي لــم يعــد �ف

�ف

مصلحــة الجماعــة؛ بــل ال بــّد مــن الدفــع بهــا 

اســتخدام  أول  وكان   ، الســيا�ي العمــل  إىل 

ــّل  ــرار االأول لح ــب الق ــوات عق ــيا�ي لاأخ س

 ،1948 ) الجماعــة، 8 كانــون االأول )ديســمرب

أول استخدام سياسي لألخوات كان عقب القرار األول لحّل 
الجماعة العام 1948
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وفــق محمــود الجوهــري، أول مســؤول فعــىي 

عــن قســم االأخــوات: »قامــت مجموعــة مــن 

مــام الشــهيد مذكــرة  االأخــوات ســلمهم االإ

رات حــّل االإخــوان للطــواف بهــا عى  تفنــد مــرب

مكاتــب الــوزراء ومجلــس النــواب ومجلــس 

.» ــكي ــر المل ــيوخ والق الش

ــة  ــود داخــل الجماع ــن الرك ــة م ســادت حال

ة  ــرت ــال ف ــوات خ ــم االأخ ــام وقس ــكل ع بش

الصــدام مــع نظــام الرئيــس الراحــل، جمــال 

الســيا�ي  الــدور  وتطــور  النــارص،  عبــد 

ي المظاهــرات، 
لنســاء االإخــوان، للمشــاركة �ف

ي بــدأت داخــل أســوار الجامعــة ومــن 
الــىت

ــياق  ــذا الس ي ه
ــارع، و�ف ــت إىل الش ــم انتقل ث

ي 
اكها �ف ــرت ــع اش ــن واق ــي، م ــزة عفيف ــح ع توض

عــدد كبــري مــن المظاهــرات االإخوانيــة، ســواء 

ة انتخابــات  داخــل الجامعــات، خــال فــرت

ــبق  ي تس
ــىت ــرات ال ــة، أو المظاه ــاد الطلب اتح

أّن  يعيــة؛  والترث المحليــة  االنتخابــات 

»االأخــوات يســتخَدمن كــدروع لحمايــة الرجــال 

بأمــر  إال  ف  ينســح�ب وال  االأمــن،  رجــال  مــن 

ــذاء  ي ر واالإ ــرف ــغ ال ــا بل ــا، مهم ــادة العلي القي

ف تعليمــات  الواقــع عليهــن؛ بــل كــن يتلقــ�ي

باســتفزاز رجــال االأمــن لتصديــر صــورة إىل 

ي يتعرضــن 
ــىت ــرأي العــام عــن االنتهــاكات ال ال

ــا«. إليه

وباالنتقــال إىل رؤيــة االأب المؤســس لجماعة 

ــر  ــح؛ ذك ّش ي الرت
ــوات �ف ــّق االأخ ي ح

ــوان �ف االإخ

ي مجلــة »االإخوان المســلمون«: 
حســن البنــا، �ف

»يعتــرب منــح المــرأة حــّق االنتخــاب ثــورة 

نســانية، وكذلــك  ســام وثــورة عــى االإ عــى االإ

ــانية  نس ــى االإ ــورة ع ــرأة ث ــاب الم ــرب انتخ يعت

بنوعيهــا، لمناقضتــه لمــا يجــب أن تكــون عليه 

المــرأة بحســب تكوينهــا، فانتخــاب المــرأة 

ــة«،  ــه االأنوث ــى ب ــص ترم ــاء ونق ي النس
ــبة �ف س

ــة تعــّد  ــاروق؛ أّن الجماع ــد عمــرو ف ــا أّك وهن

ــّق  ــرأة ح ــن للم ــم يك ــاً، فل ــاً ثانوي ــرأة كائن الم

الحــّق  لهــا  يكــن  ولــم  المرشــد«،  »بيعــة 

أول استخدام سياسي لألخوات كان عقب القرار األول لحّل 
الجماعة العام 1948
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االأخــوات،  لقســم  المنفــردة  القيــادة  ي 
�ف

ي التصعيــد داخــل 
ولــم يكــن لهــا الحــّق �ف

داري  االإ والتصعيــد  بويــة،  الرت المســتويات 

ــر  ــة نظ ــن وجه ــا، م ــم، إذ إنّه ــل التنظي داخ

ــس  ــص«، لي ــن ناق ــة، »كائ ــدة االإخواني العقي

ي مختلــف 
لــه حــّق الواليــة، أو المشــاركة �ف

االأنشــطة السياســية.

ويقودنــا الطــرح الســابق لثنائيــة تناقــض 

دفــع   ،2000 العــام  ففــي  والفعــل؛  القــول 

االإخــوان جيهــان الحلفــاوي لتكــون أول ســيدة 

ي انتخابــات مجلــس النــواب 
إخوانيــة تشــارك �ف

ــكندرية. س ــل باالإ ــرة الرم ــن دائ ع

ف تناقضــات الجماعــة حيــال  ومــن هنــا يتبــ�ي

العمــل الســيا�ي للمــرأة، ليــس إيمانــاً منهــم 

بــل  للمــرأة؛  السياســية  المشــاركة  بأهميــة 

لتحقيــق أهــداف الجماعــة، وهــذا مــا أّكدتــه 

ي 
�ف الباحثــة  يــف،  الرث سوســن  الدكتــورة 

ــات«؛ فخــال  ســامية، لـــ »حفري النســوية االإ

عملهــا عــى دراســة بعنــوان »مســارات المــرأة 

وقــد  السياســية«،  المناصــب  إىل  للوصــول 

كانــت مــن ضمنهــا دراســة حالــة ســيدة تمثــل 

يعيــة  ي االنتخابــات الترث
جماعــة االإخــوان �ف

مــدى  تقــول،  كمــا  وجــدت،   ،2010 لعــام 

االإخــوان،  تيــار  داخــل  الذكــوري  التحكــم 

ي 
ّشــح �ف حــىت إن وصلــت نســاء االإخــوان إىل الرت

ــاذ أّي  ــن اتخ ــات م ــّن محروم ــات، فه االنتخاب

ي 
ــىت ــة ال ــحة االإخواني ــهدة بالمرش ــرار، مستش ق

ــاً  ــف رعب ــت ترتج ــة فكان ــا المقابل ــرت معه أج

عندمــا يدخــل عليهــا أخ مســؤول، بــل تمتنــع 

ــادات  ــر مــن القي ــث، وتتلقــى أوام عــن الحدي

ــه. ــا تخفي ــه وم ــا تقول بم

؛ كّثف  ي
واســتمراراً النتهازيــة النظــام االإخــوا�ف

ــرأة  ــية للم ــاركة السياس ــاد المش رش ــب االإ مكت

بعــد ثــورة ينايــر 2011، ليــس إيمانــاً بواليــة 

ــات  ــون االنتخاب ــه قان ــا تضمن ــل لم ــرأة؛ ب الم

كّل  ضمــن  المــرأة  تمثيــل  ورة  رصف ط  فاشــرت

قائمــة حزبيــة، وبالفعــل فــازت ســّت أخــوات 

ي 
يــن الثــا�ف ي )ترث

لمــا�ف ي الرب ي الســباق االنتخــا�ب
�ف

( 2011، كمــا وصلــت أربــع ســيدات  )نوفمــرب

ــا هــذا أمــام تســاؤل  ي برلمــان 2012، ويضعن
�ف

مهــم: هــل مّثــل وصــول المــرأة االإخوانيــة إىل 

ــرأة؟ ــوق الم ــرة لحق ــرار ن ــع الق ــكان صن م

فتواجــد  قطعــاً؛  بالنفــي  تفيــد  الوقائــع 

لمــان مّثــل خطــراً حقيقيــاً عــى  ي الرب
االأخــوات �ف

ــع  ــون من ــاء قان ف بإلغ ــ�ب ــرأة؛ إذ طال ــوق الم حق

ــرش  ــع التح ــون من ــاء قان ــاث، وإلغ ن ــان االإ خت

الطفــل  حضانــة  قانــون  وتغيــري   ، الجنــ�ي

والرؤيــة، وتخفيــض ســّن الــزواج للفتيــات، كمــا 

رفضــت النائبــة عــزة الجــرف، ممثلــة حــزب 

ــح  ، ترّش ي
ــو�ف ــاء تلفزي ي لق

ــة، �ف ــة والعدال الحري

ــى ال  ــة العظم ــة: »الوالي ــة، قائل ــرأة للرئاس الم

ي الديــن«، كمــا 
تجــوز المــرأة وهــذا ثابــت �ف

ــن  ــة ع ــة، الممثل ــدى غني ــة ه ــت النائب ض اعرت

الحــزب أيضــاً، عــى مــادة تمنــع االتّجار بالنســاء 

ــاء. ــة للحي ــادة خادش ــرى الم ــا ت ــة أنّه بحج

ي ســياق متصــل؛ عّلقت الباحثة النســوية، 
و�ف

ي دراســة بعنوان »رؤيــة نقدية 
فاطمــة إمــام، �ف
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ة  ــري ــن مس ــن ع ــو الحس ــال أب ــات من لتريح

الحرائــر ومنظورهــا لقضايــا النســاء«، عــى 

ي  برنامــج حــزب الحريــة والعدالــة االنتخــا�ب

مــع قضيــة المــرأة »الــذراع الســيا�ي لجماعــة 

«، وتــّم تأسيســه بعــد  ف االإخــوان المســلم�ي

ثــورة ينايــر، ومــدى افتقــاره إىل بــاب أو فصــل 

يتنــاول رؤيــة الحــزب لقضيــة المــرأة، واقتــر 

مســمى  تحــت  المــواد  بعــض  ذكــر  عــى 

ــأن  ــق بالش ــس، المتعل ــاب الخام ي الب
االأرسة �ف

ــرأة. ــة الم ــائه أمان ــم إنش ــادي، رغ االقتص

التمرد.. النهاية الحتمية
ــكل  ــم، ب ــد قريط ــاء خال ــا لمي ــدم أن »أتق

ي مــن جماعــة االإخــوان 
أســف وألــم، باســتقالىت

ــن  ي ــة وعرث ، بعــد انتمــاء دام ثاث ف المســلم�ي

ي فيهــا أن ألقــى هللا وأنــا فــرد 
عامــاً، كان دعــا�أ

مــن أفرادهــا، لكــن نظــراً لمــا لمســته مــن بعــد 

ي تربينــا 
عــن منهــج الجماعــة ومبادئهــا الــىت

عليهــا، أتقــدم بهــذه االســتقالة«؛ كانــت تلــك 

ي تقدمــت بهــا الســيدة 
مقدمــة االســتقالة الــىت

ي جماعــة 
ــاء قريطــم، االأخــت الســابقة، �ف لمي

ي 
، ولــم تكــن الوحيــدة الــىت ف االإخــوان المســلم�ي

ــام  ــاءة النظ ــن عب ــروج ع ــرد والخ ــررت التم ق

ات مــن االأخــوات  ، بــل انتهجتــه كثــري ي
االإخــوا�ف

ي أصبحــن يحملــن لقــب »منشــّقات«، أو 
اللــوا�ت

ــات«. »منفص

إىل  المنتميــة  بلميــاء  »حفريــات«  التقــت 

ــة  ي انضمــت إىل الجماع
ــىت ــة، وال ــة إخواني عائل

ــت  ــا أوضح ــتهّل حديثه ي مس
ــن الـــ16، �ف ي س

�ف

أّن انضمامهــا للجماعــة لــم يــأِت صدفــة؛ 

ي الجماعــة، وبدايــة نشــاطها 
بــل رغبــة وحّبــاً �ف

ة الجامعــة، ومــن ثــم  الفعــىي خــال فــرت

اســتقطبت عــدداً ال حــر لــه مــن االأخــوات، 

ي أن يحّبهــم النــاس، فيجــب أن 
»كان ىلي دور �ف

ي أن يعــرف النــاس حقيقتهــم«. 
يكــون ىلي دور �ف

ــاء، النقطــة  ــق لمي ــر، وف ــورة 25 يناي ــت ث مثل

ــا؛ إذ  ــة لديه ــورة الجماع ــّز ص ي ه
ــة �ف الفاصل

وجــدت نفســها، كمــا تقــول، أمــام حزمــة 

ــذ  ــم تشــارك االأخــوات من ــاذا ل تســاؤالت: لم

ي مظاهــرات 25 ينايــر؟ لمــاذا 
بدايــة الدعــوة �ف

ــرار  ــاذ الق ــر اتخ ــن دوائ ــوات ع ــت االأخ ُهّمش

المتعلقــة بالثــورة؟ إىل أّي مــدى ســنظّل ننّفــذ 

ي 
قــرارات دون أن نتخذهــا؟ ومــن ثــم بــدأت �ف

ــة،  ــل الجماع ــئلة داخ ــذه االأس ــل ه ــرح مث ط

ــة  ــة، إضاف ــات واضح ــول إىل إجاب دون الوص

ي 
�ف الســابق  القيــادّي  زوجهــا،  اســتقالة  إىل 

ــدس حــازم قريطــم، عقــب  ــة، المهن الجماع

ثــورة 25 ينايــر، ونتــج عــن ذلــك تهميشــها 

ــزوج. ــمعة ال ــويه س وتش

ــادات  بة لقي ــبَّ ــتقالة ُمس ــاء باس ــت لمي تقّدم

الجماعــة، تضّمنــت: »تهميــش دور المــرأة، 

منشقة عن الجماعة: لما تركت اإلخوان بدأت أتنفس الحرية، 
اإلخوان مثل أهل الكهف يعزلوننا عن العالم كّله
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ي مؤسســات الجماعــة، بُعــد 
وعــدم تمثيلهــا �ف

مــام الشــهيد  قيــادات الجماعــة عــن منهــج االإ

المؤســس: »غيــاب المصداقيــة والشــفافية 

داخــل مؤسســات الجماعــة، حمــات التشــويه 

ــاب  ــة، غي ــوز الجماعــة وكوادرهــا التاريخي لرم

أ  ّ الحريــة وتهميش الشــورى واالســتغال الّســىي

ــب  ــا طل ــي له ــة«، وبق ــمع والطاع ــدأ الس لمب

ثــارة البلبــة والشــائعات حــول  وحيــد، منعــاً الإ

رة  َّ ي إعــان اســتقالتها المــرب
اســتقالتها، تمّثــل �ف

أمــام الجماعــة، وقوبــل الطلــب بالرفــض 

المناســب«،  التــام، بحجــة »الوقــت غــري 

نــت، وكانــت  نرت تهــا عــرب االإ فلــم تخضــع، ونرث

مورســت  موســعة  تشــويه  حملــة  النتجيــة 

ــا. ضّده

ي حالــة االأخــت الســابقة، عــزة عفيفــي، 
أمــا �ف

ــول  ــة، فتق ــا عــى الجماع ــا خــرج زوجه عندم

الــزوج،  عــن  االنفصــال  منهــا  ُطلــب  إنّــه 

ــة  ــدام ضاري ــة ص ي موج
ــت �ف ــل دخل وبالفع

ي حالــة 
مــع الــزوج، وكانــت تصفــه بالعــدو، و�ف

ــلب  ــش وتُس ــدأت تهمَّ ــا ب ي زواجه
االســتمرار �ف

ت  منهــا كافــة االأدوار المنوطــة بهــا، فتغــري

ــرى  ــي االأخ ــررت ه ــة، وق ــا إىل الجماع نظرته

االنشــقاق عــن التنظيــم، واختتمــت حديثهــا: 

»لمــا تركــت االإخــوان بــدأت أتنفــس الحريــة، 

االإخــوان مثــل أهــل الكهــف يعزلوننــا عــن 

ــه«. ــم كّل العال

ي هــذا الصــدد، عّلــق فــاروق، صاحــب 
�ف

ــورة  ــب ث ــه »عق ــد«؛ بأنّ ــات المرش ــاب »بن كت

ينايــر، أصبــح قســم االأخــوات داخــل التنظيم 

الحجــم، ومــن  ي 
�ف موازيــة  بمثابــة جماعــة 

ثــم حاولــن التمــرد عــى االأوضــاع القائمــة 

ــّن  ــن قدره ــش م ي تهّم
ــىت ــة، ال ــل الجماع داخ

ي 
ومكانتهــن، فطرحــن العديــد مــن المطالــب �ف

رشــاد، ومكتــب  ي مكتــب االإ
مقدمتهــا تمثيلهــّن �ف

داريــة،  االإ والمكاتــب  الجماعــة،  شــورى 

ــداً  ــّن حــّق إدارة قســم االأخــوات، بعي ومنحه

ــة بالمشــهد  ــة المتحكم ــن الســلطة الذكوري ع

داخــل التنظيــم«.

رشــاد  االإ مكتــب  قيــادات  تعامــل  وعــن 

ي حديثــه 
ف فــاروق، �ف

ّ مــع ذلــك التمــرد؛ بــ�ي

لـ«حفريــات« أّن »محاولــة القيــادات مواجهــة 

بعقــد  تمثلــت  التمرديــة  الموجــات  هــذه 

ات، تحــت مســمى  مجموعــة مــن المحــارصف

ــاض  ــت وإجه ــدف كب ــة«، به ــح الرؤي »تصحي

ــوات،  ــم االإخ ــل قس ــن قب ــرد م ــاعي التم مس

حقــل  ي 
�ف مجنــدات  أنهــّن  عــى  ف  كــري والرت

الدعــوة«.
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هل تمّثل نظرية التكامل بين الجنسين 
بدياًل حقيقيًا للمساواة؟

سالمّي؛ إذ تتضّمن  ف أساَس الفكر النسوّي الإ ف الجنس�ي تعّد نظرية التكامل ب�ي
أهّم أفكاره وطروحاته حول وضع المرأة داخل الأرسة والمجتمع، كما تمّثل 
سالمية؛ بهدف  ف الُمستّمد من الثقافة الإ ف الجنس�ي البديل عن المساواة ب�ي

سالمية بما يتما�ش مع  معالجة الأفكار الذكورية داخل المجتمعات الإ
خصوصياتها.

  يحيى العداسي

فمــا معــىف نســوية إســامية؟ ومــا فحــوى 

؟ ف الجنســ�ي ف  بــ�ي التكامــل  نظريــة 

موقفهــا  ســامية  االإ النســوية  ر  ّ تــرب كيــَف 

للمســاواة؟ المعــادي 

وإىل أّي مــدى تتشــابه أطروحــات النســويات 

ســام  االإ حــركات  أفــكار  مــع  ســاميات  االإ

الســيا�ي ونظرتهــا لــدور المــرأة ومركزهــا داخــل 

المجتمــع؟

ما معنى أن تكون النسوية إسالمية؟
حركــة  بأنّهــا  ســامية  االإ النســوية  تُعــرَّف 

ــوق النســاء داخــل المجتمعــات  ــع عــن حق تداف

التيــار  الُمنتميــات إىل هــذا  ر  ّ ســامية، وتــرب االإ

ورة أن تتــّم معاجلــة الذكوريــة  تأسيســُه بــرف

ــاٍت  ــكاٍر وآلي ــامية، بأف س ــات االإ ــل المجتمع داخ

ــا،  ــامية ذاته س ــة االإ ــل الثقاف ــن داخ ــتنبط م تُس

ســاميات ال  فأزمــة النســاء، بحســب النَّســويات االإ

ــِه  ــوء فهم ــل لس ــّن؛ ب ــن له ــِم الّدي ــوُد إىل ظل تع

وتأويــِل نصوصــه.

َ نقــرأ كتابــات المنتميــات إىل هــذه الحركــة  ف حــ�ي

ــّن  ي رفضه
ــُل �ف ــة أساســية تتمّث ــّرر حّج ناحــُظ تك

ي 
ي الغــرب، أو �ف

االلتحــاَق بتيــار نســوي نشــأ �ف

ــار  ظــّل ثقافــٍة مســيحية؛ وتفضيلهــّن تأســيَس تي
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إســامّي يمكّنهــن مــن معالجــة قضايا النســاء دون 

ســامية. ــة المجتمعــات االإ المســاِس بخصوصي

ســامية  االإ النســوية  رفــِض  مــن  إذاً  نفهــُم 

للحركــة النســوية المعــارصة، باعتبارهــا حركــة 

خــاص  تيــار  تأســيس  أّن  مســيحية؛  غربيــة/ 

ســامية يُعــّد دفاعــاً عــن المــرأة  بالمجتمعــات االإ

ي اللحظــة ذاتهــا، وهــو مــا يقــود نحــو 
ســام �ف واالإ

ــها  ــِف مدارس ــة، بمختل ــوية العلماني ــار النس اعتب

وأطروحاتهــا، نســوية لصيقــة بالفكــر المســيحّي، 

وال يمكــُن أن تكــون ناجعــة إاّل داخــل المجتمعات 

ــيحية. ــة المس ــا الثقاف ــن فيه ي تهيم
ــىت ال

مــن  ســامّيات  االإ النســويّات  موقــف  يــرّوج 

ف الديانات،  النســوية العلمانيــة لــراع وهمــّي بــ�ي

للحركــة   ّ ي
الكــو�ف الطابــع  يلغــي ويخفــي  رصاع 

النســوية المعــارصة؛ فحــىت إن كانــت قد تأّسســت 

ي الغــرب، إال أّن مــا تطرحــه مــن أفــكار يتجــاوز 
�ف

حــدود الجغرافيــا ويــرّوج لقيــٍم ومبــادئ تســعى 

ف وتكريــس مســاواة فعلية  إىل القضــاء عــى التميــري

ي كّل المجــاالت، 
ف النســاء والرجــال �ف وحقيقيــة بــ�ي

ــة. ي وداخــل كّل المجتمعــات البرث

وهــو مــا يقودنــا نحــو اعتبــار موقف النســويات 

المعــارصة  النســوية  ســاميات مــن الحركــة  االإ

ــه. موقفــاً مــن مطلــب المســاواة ذات

موقف النسويات اإلسالميات من 
المساواة

ف  ســاميات التســاوي بــ�ي تعــّد النســويات االإ

ــك  ــن، وذل ــري ممك ــوق غ ي الحق
ــرأة والرجــل �ف الم

نظــراً إىل اختــاِف دورهمــا داخــل المجتمــع، فلكّل 

منهمــا دوٌر محــّدد ومختلــف عــن االآخــر، وبالّتــاىلي 

تحصــل المــرأة عــى نصيــب مــن الحقــوق يتكامل 

مــع نصيــب الرجــل دون أن يتســاوى معــه.

ســامية بنظرية  ّ عنــه النســوية االإ هــذا مــا تعــرب

ــذا  ــر ه ي فك
ــة �ف ــة جوهري ــي نظري ــل، وه التكام

ي الحقــوق »أي 
ــة التســاوي �ف ــُل نظري ــار، تقاب التي

ــا  ــا بوصفه «، وتدحضه ف ــ�ي ف الجنس ــ�ي ــاواة ب المس

ســامية. ــة عــى المجتمعــات االإ فكــرة دخيل

يرانيــة، َفريَبا  طــار؛ تتعــرّض الكاتبة االإ ي هــذا االإ
�ف

ســام‹‹ الصادر  ي االإ
ي مؤّلفها ›‹المرأة �ف

عاســونْد، �ف

ســامي  عــن مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر االإ

وت إىل فكــرة المســاواة، معلنــة أنّــه: ›‹ليــس  ببــري

ي وضــِع غري 
مــن العــدِل إعطــاء حقــوق متســاوية �ف

ف متســاوية إىل  ، فأحيانــاً يــؤّدي ســّن قوانــ�ي أٍ
متــكا�ف

ي هــي 
إلغــاء الحمايــة عــن الشــخص أو الفئــة الــىت

ــرأة  ــت الم ــو احتاج ــال؛ ل ــا، وكمث ــة إليه ي حاج
�ف

ــل إىل  ــة الحم ي حال
ــي �ف ــا البيولوج ــبب وضعه بس

ي 
ــة التســاوي �ف ــإّن نظري ، ف ف وحقــوق أكــرث ــ�ي قوان

الحقــوق تحرمهــا مــن ذلــك‹‹.

أزمة النساء بحسب النَّسويات اإلسالميات ال تعوُد إلى الّدين 
بل لسوء فهمه وتأويل نصوصه
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الكاتبــة  مــن  المقّدمــة  الحجــة  تمــّت  ال 

ي 
يــِع بأيّــة صلــة؛ فالمســاواة �ف لمنطــق الترث

ي 
الحقــوق تعــرّف بوصفهــا معاملــة مــْن ُهــْم �ف

الوضعيــة القانونيــة نفســها بالطريقــة نفســها، 

تتمّتــع  أن  للمســاواة  خرقــاً  يعــّد  ال  وهنــا، 

المــرأة بعطلــة حمــٍل دوَن الرجــل، مــا دام 

هــذا االأخــري ال يحمــُل وال ينجــُب، وإن حصــَل 

ي 
ــا دام �ف ــه م ــّق نفس ــه الح ــيكوُن ل ــك، فس ذل

وضعّيتهــا نفســها.

لمعــىف  الكاتبــة  فهــِم  ســوء  إىل  إضافــة 

ــُظ  ، ناح ف ــ�ي ي القوان
ــه �ف ــة تفعيل ــاواة وكيفي المس

، الــذي يعــّد  ي يجــا�ب ف االإ عــدَم تعرّضهــا للتميــري

اســتثناًء لمبــدأ المســاواة، وذلــك لحمايــة حقــوق 

بعــض الفئــات نظــراً لخصوصيــة وضعياتهــا، 

االأمــُر الــذي قــْد يشــمل الحمــل، ومــا يتبعــه مــن 

حقــوٍق إضافيــة لفائــدة النســاء.

ســاميات  االإ النســويات  حجــج  ضعــُف 

لنظريــة  نقدهــن  عــى  يقتــُر  ال  وارتباكهــّن 

نظريــة  يشــمُل  بــل  الحقــوق،  ي 
�ف التســاوي 

ل نظرتهــن  ف التكامــِل ذاتهــا، بوصفهــا نظريــة تخــرت

االأرسة  داخــل  والمــرأة  الرجــل  ف  بــ�ي للعاقــة 

والمجتمــع.

محتوى نظرية التكامل بين الجنسين
ســاميات اختــاف االأدوار  تُرِجــع النســويّات االإ

ف النســاء والرجــال إىل اختافــات طبيعيــة،  بــ�ي

، ويريــَن  ي الجانــب البيولوجــي أو النفــ�ي
ســواء �ف

ــِص  ــل عــى نق ــس إىل االآخــر دلي ــَل كّل جن أّن مي

الكاتبة اإليرانية »َفريَبا عالسونْد«
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، يــؤّدي هــذا الميــُل  ي
وافتقــار كّل واحــد إىل الثــا�ف

ــون  ــل أرسة، يك ــا داخ ــا واتّحادهم ــَو تقاربهم نح

الــزواج أســاس ُوجودهــا، وســبَب تحقيــق اســتقرار 

. ف وكمــال الجنســ�ي

ســاميات اختــاف االأدوار  تفــّر النســويات االإ

َ خلــِق الجســد وخلــق  ف ف بــ�ي ف بالتميــري ف الجنســ�ي بــ�ي

الخلــق  ي 
�ف ســابق  الرجــل  أّن  ويريــن  النفــس، 

 ، ي الخلــق النفــ�ي
الجســدي والمــرأة ســابقة �ف

وذلــك باالســتناد إىل تأويلهــّن لاآيــة )189( مــن 

ســورة »االأعــراف«: ﴿ُهــَو الَّــِذي َخَلَقُكــْم ِمــْن 

نَْفــٍس َواِحــَدٍة َوَجَعــَل ِمْنَهــا َزْوَجَهــا ِلَيْســُكَن ِإَلْيَهــا 

ــِه  ــرَّْت ِب ــا َفَم ــًا َخِفيًف ــْت َحْم ــاَها َحَمَل ــا تََغشَّ َفَلمَّ

ْ آتَْيَتَنــا َصاِلًحــا  ف ــَه َربَُّهَمــا َلــ�أِ ــا أَثَْقَلــْت َدَعــَوا اللَّ َفَلمَّ

ــاِكِريَْن﴾. ــَن الشَّ ــنَّ ِم َلَنُكونَ

ســامية؛ تتــوّزع االأدوار  بالنســبة إىل النســوية االإ

ي 
ــّوق الرجــل �ف ــع باالســتناد إىل تف داخــل المجتم

ي الجانــب 
ّ وتفــّوق المــرأة �ف ي

الجانــب الجســما�ف

نحــَو  الرجــال  يقــود  الــذي  االأمــُر   ، النفــ�ي

ــُق  ــا يتعّل ــى كلِّ م ــة ع ــِن والهيمن اف المه ــرت اح

ــل  ــاء داخ ــر النس ــَو ح ــؤّدي نح ــوال، وي باالأم

ــاء  ــة االأبن ــى رعاي ــن ع ف ــاّص، ليرث ــاء الخ الفض

ــزوج. وال

أو  احتقــاٍر  أّي  ســامّيات  االإ النســويّات  تنفــي 

ي دوِر االأّم 
الهــا �ف ف َ اخرت ي قــدرات المرأة عرب

تشــكيٍك �ف

ــل  ف دوِر الرج ــ�ي ــَل ب ــَن أّن التكام ــة، ويري أو الزوج

ودور المــرأة مهمــاً لضمــان اســتقرار المجتمــع 

 َ ف وازدهــاره، االأمــُر الــذي يُعــّد غريبــاً، خاّصــة حــ�ي

ــة النســوية. ــه باســم الحرك ــاع عن ــّم الدف يت

ف مــا تحتويــه نظرية  رغــم التقــارب الواضــح بــ�ي

ــكار  ــات وأف ــن أطروح ف م ــ�ي ف الجنس ــ�ي ــل ب التكام

ســامية، إاّل أّن  منّظــري الحــركات السياســية االإ

ف  ن بــ�ي ف
ّ اً مــا يمــري ســامّيات كثــري النســويّات االإ

تّيارهــن والمجموعــات النســائية التابعــة لحــركات 

، عــى غــرار جمعيــة االأخــوات  ســام الســيا�ي االإ

 ، ف ــة االإخــوان المســلم�ي المســلمات التابعــة لحرك

زن  ف أن يــرب ويحاولــن مــن خــال هــذا التميــري

ي مطلــب 
ي السياســة، و�ف

عــدم انخــراط حركتهــن �ف

ــرح  ــم تط ــن، وإن ل ــة، ولك ــزة الدول ــلمة أجه أس

ســاميات أفــكاراً سياســية بشــكٍل  النســويات االإ

كن مــع منّظــري حركــة  ، إاّل أنهــّن يشــرت مبــارسث

ــرأة ومركزهــا  ي نظرتهــم للم
ف �ف االإخــوان المســلم�ي

ــع. ــل المجتم داخ

غالف كتاب »املرأة يف اإلسالم« 
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التقاطع بين أفكار النسوية اإلسالمية 
ونظرة اإلسالم السياسي للمرأة

ف  الجنســ�ي ف  بــ�ي التكامــل  نظريــة  تختلــُف  ال 

ــوان  ــة االإخ ــري حرك ــرح منظ ــن ط ــا ع ي جوهره
�ف

ــا  ــرأة، ودوره ــع الم ــم لوض ، ونظرته ف ــلم�ي المس

ي 
ال المــرأة �ف ف ي اخــرت

كان �ف داخــل المجتمــع؛ إذ يشــرت

دورهــا كربّــة بيــت، وهــو الموقــف الــذي تدافــع 

ال دوِر  ف ــرت َ اخ ــرب ــاميات، ع س ــويات االإ ــه النس عن

ي العنايــة بشــؤون البيــت، بوصفهــّن 
النســاء �ف

 ، النفــ�ي الجانــب  ي 
�ف الرجــال  عــن  ات  ف متمــري

وإســناد الرجــال حزمــة مــن الشــؤون العامــة 

الجانــب  ي 
�ف يــن  ف

ّ متمري بوصفهــم  واالقتصاديــة 

. ي
الجســما�ف

؛ فلقــد  ف ــا منّظــرو حركــة االإخــوان المســلم�ي أّم

ف المــرأة والرجــل  أّكــدوا عــى وجــوب التفريــق بــ�ي

ــع  ــة أّن المجتم ــا، بحّج ــاط بينهم ــِض االخت ورف

مجتمعــاً  وليــس  فــردّي،  مجتمــع  ســامي  االإ

ٍع لجماعــة  زوجيــاً؛ إذ يعــّد حســن البّنــا أّول مــرث

مجتمعاتهــن  للنســاء  أّن  ف  المســلم�ي االإخــوان 

وللرجــال مجتمعاتهــم.

ي كتاباتــِه عــن واجبــات 
ورد هــذا الموقــف �ف

المــرأة المســلمة؛ حيــُث أّكــد عــى واجــب أن 

ــوى  ــى التق ــه ع ــا و»أن تؤّسس ــرأة بيته ــى الم ترع

ة«. وأن تجعلــُه مملكتهــا الصغــري

ي أرادهــا حســن 
ة« الــىت هــذه »المملكــة الصغــري

البنــا ســجناً للمــرأة المســلمة، تتناســق بشــّدة مــع 

ســاميات ورفضهــّن للمســاواة  نظــرة النســويّات االإ

وليســا  متكامــان،  والمــرأة  الرجــل  أّن  بحّجــة 

. ف ــ�ي متماثل

ــل؟  ــَو التماث ــاواة نح ــوُد المس ــل تق ــن؛ ه ولك

ي الحقــوق نحــَو إلغــاء 
أي هــْل تــؤّدي المســاواة �ف

داخــل  فــرٍد  وكّل  بــل  جنــس،  كّل  خصوصيــة 

المجتمــع؟

هل تؤّدي المساواة إلى التماثل؟
عــدم  ر  ّ تــرب ي 

الــىت االأساســية  الحجــة  إّن 

ــامّيات،  س ــويّات االإ ــبة إىل النس ــاواة، بالنس المس

ي تكامــل المــرأة والرجــل ِعــَوَض تماثلهمــا، 
تتمّثــُل �ف

ف ســيقود، ال  ي أّن تســاوي الجنســ�ي
وهــَو مــا يعــىف

ــة كّل  ي خصوصي
ــا�ث ــا وت ــَو تماثلهم ــة، نح محال

ــا. منهم

ــا  ــُد َفريب ــام« تنتق س ي االإ
ــرأة �ف ــا »الم ي مؤلَّفه

�ف

عاســوند أطروحات النســوية العلمانية، ســواء كان 

ذلــك خــال الموجــة الثانيــة مــن الحركــة النســوية 

الوحيــد  الفــارق  تــّم حــر  اليــة؛ حيــُث  الليرب

نجــاب وإرجــاع  ي االإ
ف المــرأة والرجــل �ف والبســيط بــ�ي

بويــة  ي الفــوارق المزعومــة إىل العنــارص الرت
بــا�ت

بعــد  المــا  النســويّات  أفــكار  ي 
�ف أو  والثقافيــة، 

يعتبر موقف النسويات اإلسالميات من الحركة النسوية 
المعاصرة موقفًا من مطلب المساواة ذاته
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ف النســاء  ــدات لوجــود فــوارق بــ�ي حداثيــات المؤيّ

ــل  ــر داخ ــرد آخ ــرد وف ف كّل ف ــ�ي ــل وب ــال، ب والرج

اتــه  ف ّ المجتمــع؛ إذ إّن لــكّل إنســان طاقتــه وممري

وســلبّياته، وبنــاًء عــى ذلــك تكــوُن المســاواة هــي 

ــع. ف الجمي ــ�ي ــرص ب ــؤ الف ــاس تكاف أس

اختافــات  وجــود  عاســوند  َفريبــا  تؤّكــد 

، وتــرى أّن الــدور المســند  ف ف الجنســ�ي طبيعيــة بــ�ي

لــكّل منهمــا متناســق ومتناغــم مــع طبيعتــه 

االأّم،  شــأن  ُمعليــة  والنفســية،  البيولوجيــة 

ي 
بوصفهــا االأقــدَر عــى التحّمــل ورعايــة االأبنــاء �ف

ات حياتهــم. مختلــف فــرت

ل  ف ــرت ــا يُخ ــوُد بقــدر م ي ال تق
ــىت هــذه المــرأة، ال

عــن  تختلــُف  ال  القــادة،  تربيــة  ي 
�ف وجودهــا 

ــّيدة  ــا؛ س ــن البن ــا حس ــر له ي نّظ
ــىت ــة« ال »الملك

ة‹‹، تطيــُع  ســجينة داخــل ›‹مملكتهــا الصغــري

ُه عــى تــوىّلي الخافــة مــن  ّي أمــري الملــَك وتــر�ب

بعــدِه، إضافــة إىل تدريبهــا ابنتهــا عــى أن تصــري 

لتتنــازل بدورهــا عــن  نســخة مصّغــرة منهــا، 

ــن  ــرَم م ــن، ولُتح ــع االآخري ــاوي م ي التس
ــا �ف حّقه

ي حيــاٍة عاّمــة بتعّلــة كونهــا ُمكمّلــة 
االنخــراط �ف

يكهــا الرجــل/ الملــك. لرث

ف  بــ�ي المســاواة  النســوية  الحركــة  ترفــُض 

المجتمعــات  عــى  الخــوف  بتعّلــة  ف  الجنســ�ي

اتهــا، وهــو  ف ّ ســامية مــن فقــدان هويّاتهــا وممري االإ

ــة  ــِض هــذه الحرك ــاً برف ــذي يعــدُّ لصيق ــُر ال االأم

للحداثــة.

جانب من مسرية ضخمة نظمت يف يوم املرأة التونسية 13 آب 2012
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رفُض المساواة وعالقته برفض النسوية 
اإلسالمية للحداثة

نســان،  ســامّي لحقوق االإ عــان االإ عــى غــرار االإ

نســان،  عــان العالمي لحقوق االإ كوثيقــة تقاِبــُل االإ

ــوازي  ســامية، كشــعاٍر ي ــب النهضــة االإ وإىل جان

ســامية  النهضــة االأوروبيــة، نجــُد النســوية االإ

كتّيــار مســتقّل عــن الحركــة النســوية المعــارصة، 

يحــاول أن يدافــع عــن حقــوق النســاء مــن خــال 

إبــراز دورهــا الحقيقــّي داخــل النصــوص الدينيــة 

ويتمّســُك بالجــذوِر.

العلمانيــة،  للنســوية  القاطــع  الرفــَض  إّن 

ــرب  ي الغ
ــأتها �ف ــة، كنش ــٍج واهي ــتند إىل حج المس

ي ظــّل ثقافــة مســيحية، يعــّد رفضــاً للحداثــة 
أو �ف

ــف  ــا يُصنَّ ــن كّل م ــه م ــاً في ــاً مبالغ ــا، وخوف ذاته

ي نشــأت 
خارجيــاً وغريبــاً، فلــم تُعــَن النســوية الــىت

خاطبــت  وإنّمــا  وحــدُه،  بالغــرب  الغــرب  ي 
�ف

عــى  أفرادهــا  ف  بــ�ي ة  ف
ّ الممــري المجتمعــات  كّل 

أســاس الجنــس، تمامــاً مثلمــا خاطبــت الحــركات 

ف  ة بــ�ي ف ــة كّل الشــعوب الممــري المناهضــة للعبودي

النــاس عــى أســاس اللــون أو العــرق، فمــا العيُب 

ــة  ــّل ثقاف ي ظ
ــة �ف ــوية العلماني ــأة النس ي نش

إذاً �ف

المجتمعــات  كّل  تنتقــُد  مســيحية، مــا دامــت 

ــة؟  ــات الغربي ــك المجتمع ي ذل
ــا �ف ــة، بم الذكوري

ــا  ــوية م ــلمِة النس ــَو أس ــعي نح ــذا الس ــاذا ه ولم

الحجة األساسية التي تبّرر عدم المساواة بالنسبة إلى 
النسوّيات اإلسالمّيات، تتمّثُل في تكامل المرأة والرجل ِعَوَض 

تماثلهما

دامــت حركــة كونيــة تشــمل جميــع الثقافــات 

؟ وتخاطــب كّل البــرث

ف المرأة  ف الجنســ�ي إّن اعتبــار نظريــة التكامــل بــ�ي

مكّملــة للرجــل، ال يمكــُن أن يعّد نســوياً باالســتناد 

ــِب أن  ــن الغري ــا، فم ــوية ذاته ــوم النس إىل مفه

ف  ــ�ي ف ب ــري رة للتمي ّ ــف نســوية االأطروحــة المــرب تُصّن

ف باالســتناد إىل حجــٍج واهيــة، كالطبيعــة  الجنســ�ي

ي 
البيولوجيــة، وبغــّض النظــِر عــن المعطــى الثقا�ف

ــكيل  ي تش
ــياً �ف ــُب دوراً أساس ــذي يلع ــوي ال ب والرت

شــخّصياتنا وتحديــد أحامنــا ونظرتنــا الأنفســنا 

وللوجــود.

النســويّات  أفــكار  ف  بــ�ي التقاطــع  يتمظهــر 

ي 
ف �ف ــلم�ي ــوان المس ــات االإخ ــاميات وأطروح س االإ

ــزب  ، ح ــ�ي ــم التون َ فرعه ــرب ــؤالء، ع ــة ه محاول

ي دســتور تونــس 
ــة النهضــة، فــرَض فصــٍل �ف حرك

مــا بعــد الثــورة، يهــّدد مكاســب النســاء ويصّنــف 

ــل. ــة للرج ــرأة كمكّمل الم

الصداُم بين القوى التقدمية وحركة 
النهضة اإلخوانية

انتخابــات  انتظمــت  التونســية؛  الثــورة  إثــَر 

ــن  ي ــوم 23 ترث ، ي ــي�ي ي التأس
ــىف ــس الوط المجل

دســتور  صياغــة  بهــدف   ،2011 )أكتوبــر(  االأّول 
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ــد  ــيا�ي الجدي ــع الس ــع الواق ــا�ث م ــد يتم جدي

للبــاد، وفــازت حركــة النهضــة بهــذه االنتخابــات 

ي تشــكيل الحكومة، 
ّ لهــا مشــاركة حلفائها �ف لتتســىف

ــان  ــل لج ــة داخ ــى أغلبي ــا ع ــة إىل حصوله إضاف

ــتور. ــوّدة الدس ــداد مس ــة بإع ــس المكّلف المجل

مــن ضمــِن هــذه اللجــان؛ حصلــت حركــة 

النهضــة عــى أغلبيــة داخــل لجنــة الحقــوق 

ح فصــٍل ينــّص  ي تمريــر مقــرت
والحريـّـات، لتنجــَح �ف

عــى أّن ›‹المــرأة مكّملــة للرجــل‹‹؛ حيــُث صــادق 

مقابــَل  ونائبــة،  نائبــاً   12 ح  المقــرت عــى هــذا 

ح الفصــل ومطالبــة  8 أصــوات رافضــة لمقــرت

ف  بالتنصيــص عــى المســاواة التامــة والفعليــة بــ�ي

. ف الجنســ�ي

ح برفــض واســع مــن قبــل القــوى  جوبــه المقــرت

ي تونــس، وأحدَث 
المدنيــة والسياســية التقدميــة �ف

ــه مــن مســاس بالنمــط  ــة؛ نظــراً لمــا يتضمن ضّج

؛ إذ نــّددت هــذه القــوى  المجتمعــي التونــ�ي

ف فــرَض أفكارهــم  بمحاولــة االإخــوان المســلم�ي

عــى المجتمــع التونــ�ي والمســاس بمكاســب 

ــية. ــرأة التونس الم

ة ضخمة، يوم 13 آب )أغسطس(  انتظمت مســري

2012، وهــو يــوم عيــد المــرأة التونســية الــذي 

ســبَق أن صــدرت فيــه مجلــة االأحــوال الشــخصية، 

ف  ة آالف المعارضــ�ي عــام 1956، ضّمــت المســري

ُترِجع النسوّيات اإلسالميات اختالف األدوار بين الجنسين إلى 
اختالفات طبيعية سواء في الجانب البيولوجي أو النفسي

والمعارضــات لمســوّدة الدســتور الجديــد لينتهــي 

اجــع حركــة النهضــة االإخوانيــة عــن فصــل  االأمــُر برت

عــى  النــص  ويتــّم  للرجــل«،  مكملــة  »المــرأة 

ــرى  ــٍة أخ ي محاول
ــل، �ف ــرأة والرج ف الم ــ�ي ــل ب التكام

الدســتور،  داخــل  التكامــل  مصطلــح  قحــام  الإ

اســتمّرا،  قــد  والضغــط  االحتجاجــات  أّن  إال 

لينتهــي االأمــُر بإصــدار الفصــل 21 مــن الدســتور، 

ي 
بصيغــة »المواطنــون والمواطنــات متســاوون �ف

الحقــوق والواجبــات، وهــم ســواء أمــام القانــون، 

ف والمواطنــات الحقــوق  تضمــن الدولــة للمواطنــ�ي

أ لهــم أســباب  ّ والحريـّـات الفرديــة والعامــة، وتهــىي

ــم«. ــش الكري العي

ي تونــس للمــرأة 
ف �ف إّن نظــرة االإخــوان المســلم�ي

ي مرحلــة أوىل، وتعويض 
عــى أنّهــا مكملة للرجــل �ف

ح آخــر، يحافــُظ عــى فكــرة  ح بمقــرت هــذا المقــرت

ف مــا  ي مرحلــة ثانيــة، يؤّكــد التقــارَب بــ�ي
التكامــل �ف

ســامّيات، ومــا تدافــع عنــه  تطرحــُه النســويّات االإ

: عــى المــرأة أن تكــون  ســام الســيا�ي حــركات االإ

ُمكّملــة، وعــى الرجــِل أن يكــوَن كامــاً بوصفــِه رّب 

االأرسة.

ي 
ات الىت يتأّكــد هــذا التقــارُب مــن خــال المســري

انتظمــت للتنديــد بفكــرة التكامــل وللتصــدي، 

النهضــة  حركــة  لمحــاوالت  ذاتــه،  الوقــت  ي 
�ف

ــة. ــزة الدول ــلمة أجه ــة أس االإخواني



54

أة
مر

 ال
فق

د أ
قي

د ي
زاي

مت
ور 

ض
 ح

ة:
مي

سال
اإل

ية 
سو

الن

نريد تكاماًل بين الكّل ومساواة بين 
الجميع!

لشــيطنة  الســاعية  ة  الكثــري المحــاوالت  إّن 

الحركــة النســوية المعــارصة، بوصفهــا ال تتناغــم 

ــم  ــامية، ل س ــات االإ ــات المجتمع ــع خصوصّي م

قنــاع بوجــوب التخــّىي عــن المســاواة  ي االإ
تنجــح �ف

، فالدفــاع عــن  ف ف الجنســ�ي واالكتفــاء بالتكامــل بــ�ي

ال  الثقافــات،  وتعــّدد  الشــعوب  خصوصّيــات 

ي تســاهم 
يمكــن أن يمّثــل حــّداً أمــام االأفــكار الــىت

ي تقــّدم المجتمعــات وتصالحهــا مــع مــا كانــت 
�ف

. ي
ــا�ف ي الم

ــه �ف علي

ف البــرث بتعّلــة  فــا معــىف لرفــض المســاواة بــ�ي

ف حــّد التماثــل،  وا متشــابه�ي الخــوف مــن أن يصــري

ي 
ف �ف ف الجنســ�ي ال العاقــات بــ�ي ف َر الخــرت ّ وال ُمــرب

ــن  ٍ م ــري ــاُة أوســُع بكث ــة؛ فالحي ــات الزوجي العاق

كّل  ف  بــ�ي والتكامــُل  مهّمــة،  كانــت  وإن  االأرُسة، 

ــع؛ إذ  ــب المجتم ــمل كّل جوان ــّد ليش ــراد يمت االأف

يحتــاُج الــكلُّ إىل الــكّل ليحصــل التناغــم، ونحتــاج 

جــرأًة وعمقــاً أكــرث مّمــا تحتويــه نظريــة التكامــل، 

لنتمّكــن مــن تفكيــِك موروثنــا، لننظــر إىل حقيقتنــا 

 ٍ ــري ــَد بكث ــَر أبع ــا، ولننظ ــي عيوبن ــرآة ال تُخف ي م
�ف

مــن أســافنا.
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النسوية اإلسالمية: حضور متزايد ُيقّيد 
أفق المرأة

، استمر فيه  ي
ق الأوسط، منذ قرابة عقد زم�ف ي إطار ما تمّر به منطقة ال�ش

�ف
الحراك السيا�ي والجتماعي بال توقف، كان للنساء نصيب الأسد من هذا 

الحراك، تتعاىل أصواتهّن مطالبات بالمزيد من الحقوق، ويّتخذن سبالً متعددة 
ي  اع حقوقهّن، بالتوازي مع حراك شع�ب ف لأجل تفعيل آليات تمكنهّن من ان�ت

، متصدرات لتلك  سالم السيا�ي ، تصاعدت أصوات نساء الإ ي
ذي طابع مد�ف

ي للنسوية«، والذي يرّوج 
الساحة؛ بل ومتصدرات لما يسمينه »التيار العلما�ف

اض أّن  ي للنيل من المرأة المسلمة، باف�ت سالمويون باعتباره النموذج الغر�ب له الإ
الحركة النسوية العالمية، تنطلق من منظور مسيحي، بحسب ما يتصورون.

  منى يسري

التيــارات  تطرحــه  عّمــا  النظــر  وبــرف 

ســامية، باختــاف درجــة انفتاحهــا، تظــّل  االإ

اثيــة، بمــا ال  القــراءة الجامــدة للنصــوص الرت

يعاتهــم  يــدع مجــاالً للشــّك، هــي مصــدر ترث

ف  مبالــ�ي غــري  للمــرأة،  االأبديــة  ونظرتهــم 

بمعطيــات العــر، أو طبيعــة المجتمــع، كــون 

الشــعوب  وبولوجيــا  وأنرث الثقافــات  اختــاف 

المنــوط  المجتمعــي  الــدور  ي 
�ف تتحكــم 

بالنســاء.

والمثــال االأكــرب عــى ذاك التبايــن االجتماعــي، 

»مينانغكابــاو«،  مقاطعــة  ي 
�ف القائــم  النظــام 

ي إندونيســيا ذات االأغلبيــة المســلمة والحكــم 
�ف

؛ حيــث تتمتــع نســاء تلــك المقاطعــة  ي
الديــىف

بالســيادة عــى الرجــال، ويحــّق لــاأم أن يُنســب 

ــق  ــذا، وف ــع أّن ه ــا، دون االأب، م ــا إليه أطفاله

لقولــه  اســتناداً  مرفــوض،  الفقهــاء  ات  تفســري

﴿اْدُعوُهــْم  االأحــزاب[:  ]ســورة  مــن  تعــاىل، 

ــِه َفــِإْن َلــْم تَْعَلُمــوا  الآبَاِئِهــْم ُهــَو أَْقَســُط ِعْنــَد اللَّ



56

أة
مر

 ال
فق

د أ
قي

د ي
زاي

مت
ور 

ض
 ح

ة:
مي

سال
اإل

ية 
سو

الن

ــوت  ــان، مارج ف االأدي ــ�ي ــوار ب ي الح
ــة �ف المتخصص

»لومونــد«  بصحيفــة  ورد  مــا  وفــق  بــدران، 

الفرنســية، أّن تلــك الحــركات النســوية قامــت 

كجــزء مــن حــراك اجتماعــي ونضــاالت قوميــة 

ــب  ــا يج ــري إىل أّن »م ــتعمار، وتش ــة االس لمجابه

مــر  »إّن  ســامية:  االإ النســوية  حــول  قولــه 

ي 
ي إنتــاج الفكــر النســوّي، و�ف

كانــت دولــة رائــدة �ف

التنظيــم الجماعــي للتشــّدد النســوي؛ حيــث 

اّدعــت هــؤالء النســويات العلمانيــات وصــول 

النســاء إىل المســاجد لممارســة الصــاة معــاً، أو 

ي التعليــم للجميــع«.
الحــّق �ف

ــرن  ــن الق ــعينيات م ــل التس ــال إىل أوائ باالنتق

ف مــن  ســاموي�ي ، وبعــد تمّكــن أذرع االإ ي
المــا�ف

ي عــدة بلــدان إســامية، اتّخذت 
مقاعــد للســلطة �ف

ي 
ــورت �ف ــداً، وتط ــكاً جدي ــامية ش س ــوية االإ النس

كّل ركــن مــن أركان العالــم، ولكــن بالنظــر إىل 

ــر  ــداً، مــع قــدوم العــام 1992، ظه ــران تحدي إي

ــرة االأوىل. ــامية، للم س ــوية االإ ــح النس مصطل

ي تلــك الحقبــة، 
إاّل أّن هنــاك نســاء أكاديميــات �ف

ــىف  ــة تتب ــادة حرك ف قي ــ�ي ــاز، توّل ــاموية بامتي س االإ

ي  إعــادة قــراءة القــرآن الكريــك وأحاديــث النــىب

ي مقدمتهــّن النســوية 
صــى هللا عليــه وســلم، و�ف

ربيبــة  فريقيــة،  االإ االأصــول  ذات  االأمريكيــة، 

ودود،  أمينــة  االأمريكيــة،  ميتشــغن  جامعــة 

ظهر مصطلح النسوية اإلسالمية للمرة األولى في إيران تحديدًا 
مع قدوم العام 1992

يــِن َوَمَواِليُكــْم﴾، وهــو  ي الدِّ ِ
آبَاَءُهــْم َفِإْخَوانُُكــْم �ف

يــع رصيــح بــأاّل ينســب الطفــل المــرأة، حــىت  ترث

ــى  ــا تطغ ــبه، هن ف بنس ــرت ــاً يع ــد أب ــم يج ــو ل ل

الطبيعــة االجتماعيــة عــى النــّص بشــكل رصيــح، 

ــّددت  ــى، ح ــور االأع ــاء بالحض ــه النس ــع في تتمت

واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الظــروف  معطياتــه 

ــع. ــذا مجتم ي هك
ــة �ف ــراف القبلي واالأع

»نساء مينانغكاباو«
ى  تفــرد »حفريــات« ملفــاً خاصــاً لمــا يســمَّ

أهــم  فيــه  تعــرض  ســامية«،  االإ »النســوية 

محــاوره، وكيــف تلعــب دعــاوى تلــك الحركــة دوراً 

ة النســاء، باعتبارهــا أحــد  ي عرقلــة مســري
محوريــاً �ف

ي 
روافــد الفكــر الذكــوري المتشــح بالتقدميــة الــىت

ــّك. ــد أول مح ــف عن تتكش

ــا  ــامية بصفته س ــوية االإ ــف النس ــن توصي يمك

برؤيــة  المــرأة  تحــرر  تربــط  ي 
الــىت الوحيــدة 

ــدأ  ، كمب ف ــ�ي ف الجنس ــ�ي ــاواة ب ــّد المس ــة، وتع ديني

ُلــّب رصاعهــا، ويمكننــا  للعدالــة االجتماعيــة، 

ســامية  إعــادة الموجــة االأوىل مــن النســوية االإ

ي أشــري إليهــا 
يــن، والــىت إىل مســتهّل القــرن العرث

ذاك الوقــت باســم »النســوية العلمانيــة«؛ فهــي 

أشــبه بحركــة اجتماعيــة، تنقــل أفــكار المواطنــة، 

ي الفضــاء الســيا�ي العــام.
ومشــاركة المــرأة �ف

االأمريكيــة  الباحثــة  تــرى  الســياق  ي هــذا 
و�ف
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ُمنحــت  ي 
الــىت بــارالس،  أســماء  والباكســتانية 

ي الواليــات المتحــدة 
حــّق اللجــوء الســيا�ي �ف

ــات،  كي ــات والرت يراني ــن االإ ــّن م ه ــة، وغري االأمريكي

يــا،  ف وبعــض الناشــطات مــن جنــوب إفريقيــا ومالري

ي قمــن بعمليــة تفكيــك الممارســات االأبويــة 
اللــوا�ت

ســامي، مثــل تعــّدد الزوجــات أو  ي الفقــه االإ
�ف

ــن. به رصف

وكان هدفهــّن، ومــا يــزال، التحــرر مــن هيمنــة 

الذكــور مــن خــال االعتمــاد عــى النصــوص 

 ، ف ــ�ي ف الجنس ــ�ي ــاواة ب ــة بالمس ــة، والمطالب الديني

ف االّدعــاء، بمســاعدة  وحريــة االختيــار، وتبنــ�ي

ــا،  ــّم تطويره ــي ث ــوع االجتماع ــل الن أدوات تحلي

ســام، ليــس  ي االإ
يــع االأول �ف أّن مصــدر الترث

ــّن  ــى عواتقه ــذن ع ــك أخ ــره؛ لذل ي جوه
ــاً �ف أبوي

ــى  ــّث ع ــون االأرسّة، والح ي قان
ات �ف ــري ــراء تغي إج

ف  ي قوانــ�ي
يعــات تنصــف النســاء �ف إصــدار ترث

االأحــوال الشــخصّية، كان هــذا أبــرز تجليــات 

ي كتابهــا االأشــهر »القــرآن والمــرأة«، 
أمينــة ودود، �ف

الــذي تمحــورت أفــكاره حــول إعــادة قــراءة النــّص 

ــاء. ــور النس ــال منظ ــن خ ــدس م المق

 ،»femmes-pluriell« ــة الفرنســية وفــق المجل

ــا يســمى بالنســوية  ــإّن م ــوع النســاء«؛ ف أو »جم

ي 
اً متســع االنتشــار �ف ف ســامية قــد أخــذ حــري االإ

ي بلجيــكا وفرنســا، وهــو مــا 
أوروبــا، بشــكل كبــري �ف

ــة ترافــق  يتضــح مــن خــال وجــود شــبكات دولي

ــة،  ــري متجانس ــورة غ ــاً، بص ــة أساس ــذه الحرك ه

ي تظهــر فيهــا 
أو خاصــة بالســياقات الوطنيــة الــىت

ي 
�ف المجلــة  وترجــئ  والمبــادرات،  التجمّعــات 

ــوية  ــن النس ــكل م ــار ذاك الش ــن انتش ــا ع حديثه

ــوع النســاء  ــة، إىل وق ــدان أوروبي ي بل
ســامية �ف االإ

ف المــزدوج، مــن ناحيــة  المســلمات ضحايــا التميــري

ي المجــال الخــاص 
الجنــس الــذي يتعرضــن لــه �ف

مــن جانــب النســاء والرجــال، وثانيهمــا: القــراءات 

ي التعليــم 
ف منهــا �ف ي يعانــ�ي

ثنيــة الــىت االجتماعيــة االإ

القراءة الجامدة للنصوص الرتاثية تظّل هي مصدر ترشيعات التيارات اإلسالمية ونظرتهم األبدية للمرأة
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، وذلــك باالنتقــال إىل شــخصية االآخــر،  المــدر�ي

ف أو اللغــة العربيــة، أو مــن  بســبب المســلم�ي

ي آخــر النقاشــات 
ثقافــة متباينــة، وهــو مــا تجــىَّ �ف

لمــان الفرنــ�ي حــول  ي تمــت بالرب
العامــة الــىت

ــا.  ي فرنس
ــاب �ف ــة الحج قضي

ــر  ــة تحري ــية، ورئيس ــوية الفرنس ــت النس طرح

ي 
ي �ف »عالــم االأديــان«، بمعهــد العالــم العــر�ب

ــول  ــاً ح ــاؤالً مهّم ي الروس، تس
ــىف جي ــس، فري باري

القــوى  مؤتمــر  جلســة  خــال  الحركــة،  تلــك 

هــذه  »هــل  قائلــة:   ،2016 العــام  واالأديــان، 

عــادة االأســلمة،  ســامية هــي نتيجــة الإ النســوية االإ

ي الســتينيات 
أم رّد فعــل عى النســوية العلمانية �ف

والســبعينيات؟«.

ــول  ــاش ح ــاؤل دار النق ــذا التس ــال ه ــن خ م

ســامية خــال المؤتمــر،  مفهــوم النســوية االإ

ــاع بجامعــة  ــم االجتم ــدىلي بدلوهــا أســتاذة عل لت

ة  وفيســري باريــس، ومديــرة مركــز التعليم فيها، الرب

ــك  ــورة تل ي بل
، �ف ي

ــا�ف ــية؛ أزاده كي ــة الفرنس يراني االإ

ســاميات يعرفــن  الحركــة قائلــة: إّن النســويات االإ

فمن  ســامي، لكنهــّن ال يعرت ي المجتمع االإ
أنفســهن �ف

تطبيــق قوانينهــّن الدينيــة، وهنــا يجــب الحديــث 

ــع؛  ــة الجم ي صيغ
ــاميات �ف س ــويات االإ ــن النس ع

ــق الســياق التاريخــي  ــن أفكارهــّن وف ــث تتباي حي

قليمــي، وبالتــاىلي تتبايــن  ي واالإ
واالجتماعــي والثقــا�ف

أهــداف  عــن  يرانيــات  االإ النســويات  أهــداف 

ــات. ــات والعربي ــات واالأوروبي كي الرت

ف  ورغــم قــول البعــض: إّن مبــدأ المســاواة بــ�ي

ف إنّمــا هــو أطروحــة قرآنيــة جلّيــة، إاّل أّن  الجنســ�ي

ــك المســألة بتجــلٍّ  مــون طــرح تل ف ــن ال يعرت ي كثري

ــب  ــّم تدري ــث يت ــامية؛ حي س ــاط االإ ف االأوس ــ�ي ب

ــادة  ع ــوت الإ ــم الاه ي عل
ــاء �ف ــن النس ات م ــري كث

منظــور  مــن  ي 
الديــىف رث  واالإ ف  القوانــ�ي تفســري 

ــّص  ــة الن ــىي أطروح ــي تج ــا ينف ــو م ، وه ي
ــا�أ نس

ــض. ــا البع ي يقدمه
ــىت ال

طــار، تقــول المحاميــة الجزائريــة  ي هــذا االإ
�ف

ي اليونيســكو، 
والمديــرة الســابقة لحقــوق المــرأة �ف

جريــدة  مــع  لهــا  حــوار  ي 
�ف  ، تمــزاىلي وســيلة 

ف الناشــطة  ف بــ�ي »لومونــد« الفرنســية: علينــا التميــري

الدينيــة،  النســوية  خــارج  المســلمة  النســوية 

ــي  ــع االأيديولوج ــامية ذات الطاب س ــوية االإ فالنس

، وهــو وفــق مــا  ي
طــار الديــىف تحــارب مــن خــال االإ

، فــإّن اللجــوء إىل الديــن  ي يشــهده العالــم العــر�ب

ــراغ الســيا�ي  ــا يحــدث اســتجابة إىل الف ــاً م دائم

بشــأن النظــام القائــم، وعليــه فيمكــن للمــرء أن 

ــن. ــن خــال الدي ــوع م ــري الجم ــظ ضم يوق

تجــاوزات  إىل  أّدى  ذاتــه  بحــّد  هــذا  لكــن 

ي 
�ف خاصــة  المســلمة،  المــرأة  بشــأن  ة  خطــري

مصطلح »النسوية اإلسالمية« لم يبرز في مصر اجتماعيًا إال 
بعد العام 2011
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ميكن إعادة املوجة األوىل من النسوية اإلسالمية إىل مستهّل القرن العرشين التي أشري إليها باسم »النسوية العلامنية«

لطالما كانت المرأة محور العقل األصولي الذي ال يكترث بها بل 
يقاتل ألجل تحجيم دورها لصالح سيطرته

ــا، وبأخــذ  ق االأوســط وشــمال إفريقي ــرث دول ال

بعــد  فإنّــه  االعتبــار؛  ي 
�ف الجزائــري  النمــوذج 

اســتقال البــاد عقــب ثــورة التحريــر، انحــازت 

وطــورت   ، ي
الســوفييىت القطــب  إىل  البــاد 

الــراع  عــن  ماركســية  مفــردات  الجزائريــات 

ــث  ؛ حي ي
ــا�ف ــرن الم ــبعينيات الق ي س

ــي �ف الطبق

ي حــركات 
نظمــت الجماعــات النســائية نفســها �ف

الخطــاب  باســتخدام   ، تروتســكي طابــع  ذات 

ي 
المناهــض لاســتعمار، القضيــة المحوريــة �ف

ــع  ــات ذات طاب ــن أطروح ــت، وقدم ــك الوق ذل

ف  ي الحريــة والمســاواة بــ�ي
تقدمــي بحــّق المــرأة �ف

ي حاجــة إىل 
، دون أن يجــدن أنفســهّن �ف ف الجنســ�ي

ســام. الرجــوع لاإ

ومــع هــذا لــم تنعــزل النســويات الماركســيات 

ســامية الناشــئة وقتها،  الجزائريــات عــن الحركة االإ

فقــد ذهبــت المحاميــة والناشــطة الماركســية، 

يــا،  ف مالري إىل   ،1964 العــام   ، تمــزاىلي وســيلة 

الإجــراء نقاشــات مــع االأخــوات المســلمات حــول 

منظورهــّن النســوي؛ حيــث إّن هناك نســاء بخلفية 

أيديولوجيــة أخــرى يكافحــن الأجــل المســاواة، 

ــت  ــيات، كان ــويات الماركس ــبة إىل النس ــا بالنس أم

ــاء  ــرة النس ــكاً لفك ــام االأول تفكي ي المق
ــوية �ف النس

ــن  ــا هاجم ــى إثره ــم، وع ــاء العال ــع أنح ي جمي
�ف

القوميــة والديــن، مــا جعلهــّن يضعــن النســويات 

ي قالــب استنســاخ للحضــارة الغربيــة، 
ســامية �ف االإ

ــذر. ــه المتج ــتعمار وإرث ــد االس ــد رواف وأح
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»النســوية  فـــمصطلح  مــر؛  إىل  بالتوجــه 

ي 
�ف الســائد  بالمصطلــح  ليــس  ســامية«  االإ

ــه تعــاىل وتمــّدد، بعــد العــام  ــل إنّ المجتمــع، ب

والحــراك  ينايــر   25 ثــورة  أتاحــت  ف  حــ�ي  ،2011

ــاً  ــا رواج ــدث إثره ــذي ح ــع ال ــي الواس االجتماع

، وظهــرت إشــكالية  ف الأفــكار االإخــوان المســلم�ي

ي اســتحوذ 
لمانية، الىت ة بعــد االنتخابــات الرب خطــري

ف  ــلفي�ي ــوان والس ــن االإخ ــوىلي م ــار االأص ــا التي فيه

ــا اســتدعى دّق ناقــوس  ــة، م ــة برلماني عــى أغلبي

والحقــوق  ف  القوانــ�ي مــن   ٍ كثــري عــى  الخطــر 

ي عهــد 
يــع للنســاء �ف ي كفلهــا الترث

الدســتورية، الــىت

ي مبــارك، لــذا فقــد ظهرت 
الرئيــس االأســبق حســىف

ــي  ــري الحام ــا الظه ــات النســائية باعتباره المنظم

ي مــر.
لحقــوق النســاء �ف

مقدمــة  ي 
�ف والذاكــرة«  »المــرأة  منظمــة  كانــت 

تلــك المنّظمــات، بحســب تريــح أســتاذة االأدب 

ي، وإحــدى مؤسســات الحركــة النســائية  ف نجلــري االإ

ي 
ــر، �ف ــو بك ــة أب ــورة أميم ــر، الدكت ي م

ــامية �ف س االإ

حــوار أجرتــه لموقــع »قنطــرة« قالــت: إّن »فكــرة 

وع  ي مــر يمكــن تقديمهــا كمرث
ســامية �ف النســوية االإ

، يقــوم بــه باحثــون مســلمون  ي
عقائــدي ومعــر�ف

ســامية، مــع تقديــم  ي الدراســات االإ
ومتخصصــون �ف

ســامي، وبنــاء  اث االإ ي الــرت
الغــرض مــن نقــد االأبويــة �ف

ــط  وع نش ــرث ــذا الم ــاً، وه ــرث إنصاف ــر أك ــل آخ بدي

.» ــدوىلي ــي وال قليم ــىي واالإ ــتوى المح ــى المس ع

جماعة اإلخوان المسلمين تجيد استخدام النساء بحسب 
التداعيات السياسية التي يقّدمها الواقع لمشروعهم

وفيســور االأمريــكي مــن جامعــة كارولينــا،  الرب

ي 
ي فلســفة االأديــان، والباحــث �ف

والمتخصــص �ف

 Jeffry R( ( ي بمر وشــمال إفريقيا ّ
ســام الُســىف االإ

يــدج  تــه جامعــة كامرب Halverson قــّدم بحثــاً نرث

ي مر 
ســامية �ف يطانيــة، بعنــوان »النســوية االإ الرب

والمغــرب مــن منظــور جنــدري«، يســرب فيــه 

ــا  ــذ منبته ، من ف ــلم�ي ــوان المس ــة االإخ ــوار حرك أغ

ي رواج أفــكار محمــد رشــيد رضــا، 
االأول الممثــل �ف

أســتاذ حســن البنــا، المرشــد االأول للجماعــة، 

ي  ــا�ب ــب الوه ــت إىل الجان ي مال
ــىت ــا ال ــرات رض وتأث

االإصــاح  وإمــام  الأســتاذه،  ميلهــا  مــن  أكــرث 

ــيخ  ، الش ــرث ــع ع ــرن التاس ــر الق ي أواخ
ي �ف

ــىف الدي

ــده. ــد عب محم

وهــو بمــا ال يــدع مجــاالً للشــّك، مــن منظــور 

الباحــث، عــّزز النظــرة الرجعيــة تجــاه المــرأة عــرب 

ــن  ــّدداً م ــرث تش ــا كان أك ــال، فالبن ــب االأجي تعاق

ــاً  ــّدد، جي ــات التش ــت صيح ــذا تعال ــا، وهك رض

عقــب آخــر، مــع تــواىلي الهزائــم االســتعمارية 

ــا،  ــة بأكمله ــات المنطق ، وأزم ــيا�ي ــراغ الس والف

ســامية مــن  ي النســوية االإ
ــا يقــدم الباحــث �ف هن

منظــور محايــد، باعتبارهــا حركــة عالميــة تجمــع 

البعــد  إىل  النظــر  دون  المســلمات،  عمــوم 

قليمــي، ويــرى أنّهــا بــدأت منــذ  القومــي أو االإ

ف ومحمــد عبــده، كــرّد فعــل معــارض  قاســم أمــ�ي

، مــن أجــل الحفــاظ عــى  ي ي الغــر�ب
للمنتــج الثقــا�ف
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د. أميمة أبو بكر

مــع  ســامي،  االإ للمجتمــع  المحافــظ  الطابــع 

ات  قليــل مــن االنفتــاح بمــا ال يتناقــض مــع تفســري

ــوص. النص

ــويات  ــد أّن النس ــام 1970؛ نج ــز إىل الع وبالقف

ي مــر قدمــن أطروحــات متمركــزة 
ســاميات �ف االإ

ــار  ه باعتب حــول ســلطة القــرآن، وتشــجيع تفســري

تماســكه، وغــّض الطرف عــن الســياقات التاريخية 

واالجتماعيــة للنــّص.

ي بعــض 
ســامية �ف ورغــم تقدميــة النصــوص االإ

االأجــزاء بالنســبة للمعطــى التاريخــي والســياق 

بعــض  فــإّن  فيــه؛  بــدأت  الــذي  االجتماعــي 

رث الذكــوري  الرواســب القبليــة والعــادات واالإ

ي 
قــد علــق بالنصــوص الفقهيــة، بشــكل يتجــى �ف

اث حــول أمــور المــرأة، دون أن يلتفــت  كتــب الــرت

ــذا  ــر له ي م
ــلمات �ف ــوات المس ــل االأخ ــار مث تي

ي الحفــاظ عــى 
االأمــر، ودون المســاس بــه، رغبــة �ف

الطابــع االأبــوي المقــدس، حملــت هــذا اللــواء ذا 

. ــب الغــزاىلي ي، زين ــري ــع التكف الطاب

ي 
وبالتــوازي مــع صعــود وانتشــار الحراك النســا�أ

ــدة  ــت لم ي عمل
ــىت ــب، ال ــت زين ــر، انفصل ي م

�ف

عــام مــع هدى شــعراوي، بعــد استشــعارها أّن ما 

تقدمــه الحركــة النســائية العلمانيــة، ليســت ســوى 

ســامية، ومحاولــة  تشــظٍّ للهويــة المريــة واالإ

ــس،  ، ال العك ي
ــىت ــري وهوي ي وفك

ــا�ف ــتعمار ثق الس

الــذي  البنــا،  لــواء  إىل  انضمــت  فقــد  وعليــه 

ي المجتمــع 
فاضــت كتاباتــه بتوضيــح دور المــرأة �ف

مــن منظــور إســامي، والــذي ال يتخّطــى عتبــات 

النــشء  بيــة  ل؛ حيــث تظــّل منوطــة برت ف المــرف

المســلم، وإعــداد الخليفة القادم، الذي ســيجّدد 

ف ويعيــد االأمــور إىل نصابهــا، مــن  أمجــاد المســلم�ي

ي أرّختهــا كمــا 
ة حيــاة زينــب الــىت خــال تتبــع مســري

ــإّن الثقــة  «، ف ي
ــا�ت ــام مــن حي ي كتابهــا »أيّ

ــرى، �ف ت

تها  ف المطلــق الــذي تكتــب بــه ســري الزائــدة واليقــ�ي

الشــخصية، يعكــس كيــف يتمحــور فكــر الجماعــة 

حــول حمــل الحــّق المطلــق، يعكــس هــذا أيضــاً 

ط عقــد زواجهــا مــن الــزوج االأول، الــذي دّونتــه  رسث

ي 
ي مســتندات الــزواج؛ »أّن ينتهــي زواجهــا منــه �ف

�ف

ــات  ف واجب ــ�ي ــا وب ــة بينه ــت العاق ــال إذا حال الح

ــال، رأت  ــا لاأطف ــدم إنجابه ــم ع ــوة«، ورغ الدع

ــا؛  ــّن بناته ــا ه ــى يديه ــذن ع ي تتلم
ــوا�ت أّن كّل الل

ــر  ــة االأزه ــع جامع ــد دورات م ــت تعق ــث كان حي

ــات. ــج الداعي لتخري

بأفكارهــا  وتشــتبك  الغــزاىلي  زينــب  تتشــابه 

ويمكــن  قطــب،  ســيد  مــع  وأيديولوجيتهــا 
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يــة  استشــعار ذلــك مــن كتاباتهــا ورؤيتهــا التكفري

الذيــن  ونســائه،  رجالــه  المــري،  للمجتمــع 

والهمجيــة،  بريــة  والرب بالجاهليــة  وصمتهــم 

متبنّيــة حــىت موتهــا، العــام 2005، عقيــدة التأديب 

ي يجــب أن يخضــع لهــا هــذا الشــعب، يمكــن 
الــىت

ء جزئيــاً بالتعــرض لتجربــة  ي
تفســري هــذا الــ�ث

ي الســجن، بعــد العــام 1954، الــذي 
قاســية �ف

ف عبــد النــارص وجماعــة  احتــدت فيــه العاقــة بــ�ي

االإخــوان.

 ، ف عــة المتعاليــة عى عمــوم المري�ي ف ولكــّن الرف

ي رافقــت 
، الــىت تنضــح بهــا كتابــات قطــب والغــزاىلي

ــها،  ــة نفس ي الزنزان
ــة، �ف ــدة وأمين ــقيقَتيه، حمي ش

ي رأت أّن الجهــاد وحــده هــو الطريــق نحــو 
والــىت

ســام، وربمــا يخلــو طرحهــا مــن أّي  حكــم االإ

بُعــد جنــدري للمــرأة المســلمة، بــل -بحســب 

ــف النســاء  ــاً لتوظي ــت درع ون- كان ــري ــرى كث ــا ي م

 ، ف ي جماعــة االإخــوان المســلم�ي
وع الكبــري �ف للمــرث

تجيــد  ي 
والــىت الذكوريــة،  االأبويــة  وأطروحتهــا 

اســتخدام النســاء بحســب التداعيــات السياســية 

ــم. وعه ــع لمرث ــا الواق ي يقّدمه
ــىت ال

مــا  االســتخدام  هــذا  تجليــات  أبــرز  وكان 

ــاه  ــة تج ــف الجماع ي مواق
ات �ف ــري ــن تغ ــدث م ح

النســاء، بعــد العــام 2011، مــن توظيــف لهــّن 

الأجــل الحصــول عــى أكــرب مكاســب سياســية 

عــى  الرئيــس،  وعهــم  ي خدمــة مرث
�ف توظَّــف 

ــواب  ــس الن ــات مجل ؛ فانتخاب ــىي ــد المح الصعي

ي قــام ممثلــو جماعــة االإخــوان 
العــام 2012، والــىت

والتيــار الســلفي إثرهــا بعمــل دســتور جديــد 

مــن  واضحــة  تعّديــات  شــهدت  قــد  للبــاد، 

ــات  يع ــى ترث ــامي ع س ــار االإ ــاء التي ــب نس جان

ف زواج  المــرأة، عــى ســبيل المثــال؛ محاولــة تقنــ�ي

ــة النســاء،  ــان، وتحجيــم عمال القــارصات، والخت

محمــد  الدكتــور  المستشــار  أّكــده  مــا  وهــو 

، أحــد أعضــاء لجنــة وضــع الدســتور،  ســمري

ممثــاً عــن الدولــة، ل ـ«حفريــات« قائــاً: »كانــت 

ي التصــدي الأّي 
اســة �ف ســاميات أكــرث رسث النســاء االإ

ــا المــرأة، بــل كــّن االأكــرث  يعــات تعــزز قضاي ترث

ــّن  ه ــد غري ــة تجل ــواق رجعي ــّن أب ــة، وكأنه ذكوري

شــات«. مــن النســاء المهمَّ

لطالمــا كانــت المــرأة، وســتبقى، محــور العقــل 

ث بهــا، بــل يقاتــل الأجــل  االأصــوىلي الــذي ال يكــرت

تحجيــم دورهــا، لصالــح ســيطرته، بــرز هــذا 

ســامي، الــذي  منــذ الظهــري االأول للتاريــخ االإ

تراكــم بأيــادي الذكــور، ومــا يــزال يحــاول البعــث 

مــن جديــد بالنمــط نفســه، لكّنــه بصــدد التواجــد 

ــه  ــل عقل ــا يحتم ــداً مم ــرث تعقي ــم أك ــل عال داخ

ف  المملــوء بأفــكار جامــدة، ال تخضــع حــىت لقوانــ�ي

ي  ي يمليهــا الدمــاغ البــرث
المرونــة العصبيــة، الــىت

. ي
نســا�ف عــى الســلوك االإ

وكشــف  ســامية  االإ النســوية  أغــوار  ولســرب 

ي المســاواة 
حقيقــة أطروحاتهــا حول حّق النســاء �ف

ــاص  ــف الخ ــات« المل ــتكمل »حفري ــة تس والحري

بهــذا الموضــوع مــن خــال تقديــم مقــاالت 

ــاً. ــرث تباع تن



63

أة
مر

 ال
فق

د أ
قي

د ي
زاي

مت
ور 

ض
 ح

ة:
مي

سال
اإل

ية 
سو

الن

فاطمة حافظ: ما يقدمه السلفيون من 
نسوية يسيء لإلسالم

سالمية، الدكتورة  ي التاريخ والدراسات النسوية الإ
قالت الباحثة المرصية �ف

سالمية هو بذل جهد فكري  فاطمة حافظ، إّن المحدد الأسا�ي للنسوية الإ
ي هذا المجال تنطلق من العمل عل أدوات تحليل 

نتاج معرفة �ف أكاديمي لإ
ي حوارها مع »حفريات« أنّه 

الخطاب الموّجه للنساء وتأويالته، مضيفة �ف
ي الغزير، 

ي بإنتاجه المعر�ف »ل ينبغي أن نرفض بالمطلق الفكر النسوي الغر�ب
ام  ف بل يجب أن ننطلق منه، ونعمل عل قضايا النوع الجتماعي، مع الل�ت

عية«. سالمية وضوابطها ال�ش بالمرجعية الإ

  منى يسري

وأوضحــت الناشــطة الحاصلة عــى الدكتوراه 

والســيطرة  التقاليــد  قســوة  أّن  االآداب،  ي 
�ف

ــم  ــن أه ــي م ــاب الفقه ــى الخط ــة ع الذكوري

نســوي  حــراك  تأســيس  ســبيل  ي 
�ف العوائــق 

ًة إىل أّن »مــا يقدمــه الســلفيون من  ، مشــري ي عــر�ب

ســام؛ الأنّهــم يســعون  ي حــق االإ
نســوية جــرم �ف

ســام كثوابــت وتعاليــم  ف االإ إىل الخلــط بــ�ي

ــة  ــة االجتماعي ــة التاريخي ف التجرب ــ�ي ــة، وب روحي

ــدة«. ــة واح ي بوتق
ــاً �ف ــا مع ــام، وأخذهم س لاإ

وأكــدت حافــظ أّن مــا اصُطلــح عــى تســميته 

ســامية، »لــم يبــدأ كمــا يــرّوج  بالنســوية االإ

، لكــّن  ف مــع صعــود جماعــة االإخــوان المســلم�ي

لــه جــذوراً أقــدم منهــا يمكــن إعادتهــا إىل 

ــر  ــا لتحري ــدا أّن دعوته ي ب
ــىت ــور ال ــة تيم عائش

المــرأة كانــت مــن منظــور إســامي«، مؤكــدًة أّن 

ي هــذا المجــال 
مراجعــات الجماعــة المتأخــرة �ف

ــية  ــب سياس ــعي لمكاس ــا االأول »الس كان هدفه

.» ــرث ــلطوية ال أك س
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ينبغي أن ننطلق من الفكر النسوي الغربي مع االلتزام بالمرجعية 
اإلسالمية وضوابطها الشرعية

وهنا نص الحوار:

أطروحات النسوية اإلسالمية المعاصرة

* حــول أي قيمــة تــدور أطروحات النســوية 

ســالمية المعارصة؟ الإ

هــي  ســامية  االإ للنســوية  االأســا�ي  المحــدد 

نتــاج معرفــة نســوية  بــذل جهــد فكــري أكاديمــي الإ

ي إسامي، 
؛ االأول نســوي والثا�ف ف إســامية، ذات شــق�ي

ــوع  ــور الن ــن منظ ــاق م ــو االنط ــوي فه ــا النس أم

والعمــل عــى أدوات تحليــل الخطــاب الموجــه 

ــه، وبمــا أّن كلمــة »إســامية« هــي  للنســاء وتأويات

فيهــا  فاالنطــاق  للنظريــة،  المحــرك  المحــور 

ــامي. س اث االإ ــرت ــي ال ــة ه ــامي والمرجعي إس

ــق  ــص مطل ــارة إىل أّن الن ش ــي االإ ــا ينبغ وهن

ومقــدس، أال أنـّـه ال ينبغــي أن نرفــض بالمطلــق 

ي 
المعــر�ف بإنتاجــه  ي  الغــر�ب النســوي  الفكــر 

ــل  ــه، ونعم ــق من ــب أن ننطل ــل يج ــر، ب الغزي

ام  ف ــرت ــع االل ــي، م ــوع االجتماع ــا الن ــى قضاي ع

عيــة،  الرث ســامية وضوابطهــا  االإ بالمرجعيــة 

ــاج  نت ــن، الإ طاري ف االإ ــ�ي والعمــل عــى التوفيــق ب

معرفــة نســوية مــن منظــور إســامي، مــع 

العمــل عــى مراجعــة ما كتــب الفقهــاء القدامى 

ــرّد. ــذ وال ــل لاأخ ــو قاب ــه، وه وتمحيص

اث نســاء مــن المســلمات  ي الــرت
كمــا لدينــا �ف

مــن  ي 
الديــىف العلــم  ف  تبّنــ�ي ي 

الــا�ت االأوائــل 

ــة،  ــن قّل ــات لكنه ــاً فقيه ــا أيض ــث، ولدين الحدي

ــاميات  س ــويات االإ ــرح النس ــي أن تط ــا ينبغ وهن

ي وتعاظــم تــراث ابــن  تســاؤالً مهمــاً: لمــاذا أُحــىي

ــة  ــراث فاطم اب عــى ت ــرت ــل ال ــا أهي ــة، بينم تيمي

هــا مــن الفقيهــات؟ أيــن ذهبــت  الســمرقندية وغري

ــاء؟ ــؤالء النس ــود ه جه

المســلمات  الأخــوات  تقدمــه  مــا  لكــن   *

ــع  ــالمية، ل يض س ــوية الإ ــات للنس ــرز تجلي كأب

تســاؤلت مــن هــذا النــوع، فلمــاذا؟

هــذا حقيقــي، لكــن مــن منظــوري فإنـّـه إن لــم 

ســامية بتلــك التســاؤالت،  تصطــدم النســوية االإ

وإبــراز مــا طمســه التاريــخ، وال تقــدم عــى إنتــاج 

هــا  ف غري ــ�ي ــا وب ، فهــذا هــو الفيصــل بينه ي
معــر�ف

مــن النســويات.

بالنســوية  تســميته  عــى  اصطلــح  مــا  وإّن 

ســامية، لــم يبــدأ كمــا يــروج مــع صعــود  االإ

، لكــّن لــه جــذوراً  ف جماعــة االإخــوان المســلم�ي

أقــدم منهــا يمكــن إعادتهــا إىل »عائشــة تيمــور«، 

ــن  ــت م ــرأة كان ــر الم ــا لتحري ــدا أّن دعوته ي ب
ــىت ال

منظــور إســامي.
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أنضج تجليات النسوية اإلسالمية العربية كان مع بزوغ األلفية الجديدة

ســامية اليــوم  ي أقــول إّن النســوية االإ
ودعيــىف

ليســت تيــاراً واحــداً، بــل مــدارس وتيــارات 

ي الكثــري مــن االأحيــان، ويمكــن إعــادة 
متباينــة �ف

ة التســعينيات، مــن  مــا تأطــر منهــا إىل فــرت

إىل  الباحثــات ســافرن  مــن  خــال مجموعــة 

الواليــات المتحــدة، وعــى أيديهــّن تأسســت 

ســامية مــن بينهــن كانــت زينة  فكــرة النســوية االإ

ــ�ي  ــة المرني ــاواة، وفاطم ــة مس ــن حرك ــور م أن

ي 
ي عاشــت �ف

ي الثمانينيــات، وآمنــة ودود الــىت
�ف

ــدة،  ــات المتح ــافرت إىل الوالي ــم س ــرة ث القاه

مــن  النســوي  الفكــر  ة درســت  كثــري وأمثلــة 

منابعــه االأصيلــة، واحتكــت بالتجربــة االأمريكيــة 

واليهوديــة،  المســيحية  النســوية  وجماعــات 

واطلعــن عــى تجــارب إعــادة قــراءة النــص 

ــّن  ــذا أفاده ــوي، وه ــور نس ــن منظ ي م
ــىف الدي

، ومــن هنــا كانــت البدايــة الحقيقية  بشــكل كبــري

ي 
ــدأن �ف ــث ب ــة، حي ــامية كنظري س ــوية االإ للنس

ــا  ــل انطاقه ي قب
ــىف ــص الدي ــل الن ــة تأوي عملي

ــرب. ــر والمغ ــن م م

زخم العولمة
ــه،  ف عن ــ�ي ــذي تتحدث ــت ال ــس التوقي * بنف

ي الــرصاخ مــن 
ي إيــران �ف

بــدأت النســويات �ف

ــط؟ ــة تراب ــل ثم ــة، ه ــة الديني ــطوة الدول س

التوقيــت  بنفــس  ترابــط،  هنــاك  بالطبــع 

وتحديــداً مطلــع الثمانينيــات، ظهــرت أصــوات 

جماعة اإلخوان شاخت ولم تعد لهم جماهيرية بين شرائح الفتيات 
والشباب في الجامعات كما في السبعينيات حتى التسعينيات
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لماذا أُحيي وتعاظم تراث ابن تيمية بينما تم تجاهل تراث فاطمة 
السمرقندية وغيرها من الفقيهات؟

أمــروز  وزنــان  كــت،  شــها رسث مثــل  إيرانيــة 

ي 
ي عمليــة تأويــل النــص الديــىف

هــن، بــدأن �ف وغري

ــول  ــن أص ــث ع ــاء، والبح ــن كنس ــن منظوره م

ي االإجابــة 
ي بــدأن �ف

القمــع الواقــع عليهــن، والــا�ت

عــن ســؤال: هــل قمــع النســاء الــذي يتــم 

ســامية باســم الديــن لــه قاعــده  بعــد الثــورة االإ

عيــة؟، وبــدأت قضاياهــن االجتماعيــة تطفــو  رسث

عــى الســطح، مثــل حضانــة االأم الأطفالهــا 

ي 
ي حــال الطــاق أو وفــاة الــزوج، فبــدأن �ف

�ف

ســامي، ووجــدن آراء تكفــل  اث االإ مراجعــة الــرت

للنســاء حقوقهــّن المســلوبة.

لكــّن النظــام الســيا�ي يفضــل غــض الطــرف 

ــت  ي دفع
ــىت ــي ال ــة ه ــة الواقعي ــا، فالحاج عنه

ي 
هــؤالء النســوة للبحــث عن مخــرج لــن يجدنه �ف

ف طيــات كتــب الفقــه  ظــل ثــورة إســامية إاّل بــ�ي

اث، وأشــهر الوقائــع عــى ذلــك هــي تجربــة  الــرت

ي دفعتهــا  إىل  
«، الــىت ي

ــا مــري حســيىف طــاق »زيب

وأحــكام  والطــاق  الــزواج  ف  قوانــ�ي مراجعــة 

ي 
ي كانــت محوراً أساســياً �ف

ســامية، والــىت االأرسة االإ

ســامي: قــراءات  اث االإ ــرت ي ال
كتابهــا »القوامــة �ف

ــات  يراني ف االإ ــ�ي ــل ب ــو الفيص ــذا ه ــة«، وه بديل

المريــرة  الشــخصية  بالتجــارب  المدفوعــات 

هــّن مــن النســويات  ف غري والواقــع القمعــي، وبــ�ي

ــا،  ــن منابعه ــة م ــات للنظري ــات المتلقي العربي

ي نظــري لــم ينفــذ بعــد.
كجــزء معــر�ف

ــوية  ــة النس ــول إّن مدرس ــن الق * إذن، يمك

يرانيــة تيــار منفصــل بحــد ذاتــه؟ الإ

نعــم هــو كذلــك، فإيــران تيــار، يوازيهــا تيــار 

النســوية الغربيــة، بالتقــارب مــع تيــار النســوية 

ي التســعينيات 
ســامية الــذي تأطــر �ف العربيــة االإ

نــا،  لكــن أيضــاً تيــار النســوية العربيــة  كمــا أرسث

ي 
كان مدفوعــاً بقســوة التقاليــد، فبالنســبة إلينا �ف

، يظــل لــدى النســويات  ي مــر والعالــم العــر�ب

ــد،  ــة بع ــد االإجاب ــم يج ــاؤل ل ــاميات تس س االإ

فقــط  ورجالــه  االأزهــر  يظــل  لمــاذا  وهــو: 

؟ مــع  ي
المســيطرين عــى ســاحة العلــم الديــىف

العلــم أنّــه ال يوجــد مــن الكتــاب والســنة، 

يمنــع  أو  يحــرم  مــا  الفقهــي،  رث  االإ وحــىت 

عــي لتصبــح  ي العلــم الرث
المــرأة مــن التبحــر �ف

فقيهــة أو محدثــة، لكــن نجــد أّن الحــرج قائــم 

ي يســيطر عليهــا 
ي نفــوس الســلطة الدينيــة الــىت

�ف

الرجــال.

ــوية  ــات النس ــج تجلي ــري إىل أّن أنض ــا أش هن

االألفيــة  بــزوغ  مــع  كان  العربيــة  ســامية  االإ

الجديــدة، وتحديــداً مــع تأســيس الدكتــورة مىف 

ي 
ــىت ــارة«، ال ــرأة والحض ــة »الم ــل دوري أبوالفض

ــا  ــردت أول أعداده ــر 1999، وأف ي أواخ
ــدأت �ف ب

ــم،  ــرآن الكري ي الق
ــي �ف ــوع االجتماع ــاش الن لنق

التوقيــت  ي هــذا 
نوعيــة �ف وكان ذلــك طفــرة 

تحديــداً، واســُتهل عــدد بدايــة االألفيــة بإيضــاح 
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ال يوجد ما يحرم أو مينع املرأة من التبحر يف العلم الرشعي لتصبح فقيهة أو محّدثة

ية لــدى المفريــن،  ات تفســري ف أّن هنــاك تحــري

وأنّــه انطاقــاً مــن دورنــا كنســاء أكاديميــات 

وعالمــات، ال يمكــن أن تفــرض علينــا هــذه 

ات مــع بدايــة االألفيــة الثالثــة، وانطلقن  التفســري

للنــص مــن  يئــة  الرب مــن مفهــوم »القــراءة 

ات  منظــور امــرأة«، بعــد إســقاط كافــة التفســري

ــابقة. الس

ي ذات التوقيــت انطلقــت كل مــن الدكتــورة 
�ف

الصــدا  هــدى  والدكتــورة  أبوبكــر،  أميمــة 

ســامي كفاعل  ي التاريــخ االإ
بالكتابــة عــن المــرأة �ف

ــرأة  ــة الم ــال مؤسس ــن خ ــه، م ــول ب ال كمفع

ي تلــك االنطاقــة أن تبــدأ 
والذاكــرة، والجديــد �ف

تســاؤالت حداثيــة لــدى نســاء أكاديميــات عــى 

ــد مــن التعليــم والثقافــة، منطلقــات  قــدر جي

ــه. ي ال رافضــات ل
ــىف مــن الفهــم الدي

مراجعات اإلخوان
ي نفــس هــذا التوقيــت هنــاك مراجعــات 

�ف

ــأن  ي ش
، �ف ف ــلم�ي ــوان المس ــة االإخ ــا جماع قّدمته

ك السياســة، هــل كان  دخــول النســاء معــرت

اقتباســاً براغماتيــاً منهــم أم مــاذا؟

لماذا أُحيي وتعاظم تراث ابن تيمية بينما تم تجاهل تراث فاطمة 
السمرقندية وغيرها من الفقيهات؟
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النسوية اإلسالمية اليوم ليست تيارًا واحدًا بل مدارس واتجاهات 
متباينة أحيانًا

ــم  ــال رصده ــن خ ــوان م ــّدم االإخ ــم ق نع

ــرأة كعضــو  ــذا الحــراك تســاؤالت حــول الم له

ي الجماعــة، واســتمرت خمســة أعــوام، 
فاعــل �ف

تّوجــت بدخــول جيهــان الحلفــاوي إىل مجلــس 

ــارق  ــن الف ــام 2005،  لك ــري الع ــواب الم الن

ــد  ــن ثغــرات تمه ــون ع ــا، أّن االإخــوان يبحث هن

ــتمروا  ــا اس ــلطة، وبعدم ــق إىل الس ــم الطري له

ي رفــض المشــاركة السياســية للنســاء، 
لعقــود �ف

دفعتهــم مصالحهــم إىل التنــازل عــن جمودهم 

ــي. التنظيم

ســامية  لكــن بالنســبة للحركــة النســوية االإ

ي لخدمــة 
فالهــدف هــو تقديــم محتــوى معــر�ف

قضايــا المــرأة، وليــس لخدمــة تنظيــم بعينــه، 

ي ذلــك الوقــت 
وكان طــرح الحــركات النســوية �ف

المجتمــع  ي 
�ف المســلمة  المــرأة  دور  حــول 

ي ألفيــة 
يــع �ف وعاقتهــا بالنــص المقــدس والترث

ــدة. جدي

ــوى  ــذا المحت ــق له ــة تطبي ــل ثم * إذن، ه

ــع؟ ــل أرض الواق ي ع
ــر�ف المع

ــاً  ســامية امتلكــت رصيــداً معرفي النســوية االإ

ي 
ــا �ف ــت معه ة، تكامل ــري ــوام االأخ ي االأع

ــراً �ف غزي

ــة  يراني التطبيــق عــى أرض الواقــع الحــركات االإ

يعيــة لصالــح المــرأة  ات ترث ي أحدثــت تغــري
الــىت

إال  هــا،  وغري والطــاق  الحضانــة  ف  قوانــ�ي ي 
�ف

ي النظــري 
ف المعــر�ف ف الشــق�ي أّن العاقــة بــ�ي

ــة،  ــت واضح ــر ليس ي م
ــركي �ف ــي الح والتطبيق

ف  ــ�ي ــط ب اب ــن بالنظــر إىل المغــرب يتضــح الرت لك

ي 2010، حينمــا دار نقــاش مجتمعــي 
ف �ف الشــق�ي

ف االأرسة  حــول إنشــاء مدونــة جديــدة لقوانــ�ي

باســم »مدونــة االأرسة المغربيــة«، انطاقــاً مــن 

ي 
ــة �ف احــات غاي ، قدمــت اقرت ــكي المذهــب المال

ي ثــروة الرجــل 
التقدميــة، كان منهــا حــق المــرأة �ف

ي هــذه 
عنــد الطــاق، اســتناداً مــن مســاهمتها �ف

يكــة الحيــاة الزوجيــة، وإعطــاء  وة كونهــا رسث الــرث

ــق نفســها. ي تطلي
المــرأة الحــق �ف

الفقــه  رحابــة  إىل  شــارة  االإ يجــب  وهنــا 

فالباحــث  مدارســه،  باختــاف  ســامي  االإ

ــق  ــا يواف ــة م ف آراء االأئم ــ�ي ــيجد ب ــق، س المدق

ع، لكــن التطــرف  مصلحتــه ويتطابــق مــع الــرث

ــح الفقــه  ــوم، ينّق ــا الي ــذي يســود مجتمعاتن ال

ف النــاس،  هــا بــ�ي ويختــار أشــد المذاهــب وينرث

ي 
ــة مــن إعــادة تفكــري �ف ــه المدون لكــن مــا قّدمت

الحقــوق االجتماعيــة للنســاء كان أبــرز تجليــات 

الحركــة النســوية العربيــة عــى االأرض.

نحو حراك تطبيقي

 ، ي العــر�ب الربيــع  ي 
�ف  2011 حــراك  بعــد   *

ي مــرص 
ســالميات، �ف ــم تجــد النســويات الإ أل

هــا مــن البلــدان العربيــة، منفــذاً لتطبيق  وغ�ي
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برامــج اجتماعيــة، كخطــوة أوىل عــل طريــق 

ــرب؟ ــرار المغ ــل غ ــاواة، ع المس

 ،2012 ففــي  محــاوالت،  جــرت  بالطبــع 

تواصلنــا مــع رمــوز الحــركات النســوية االأخــرى 

المحاميــة  البــارزة،  النســوية  مقدمتهــن  ي 
و�ف

عــزة ســليمان، وهالــة عبدالقــادر، ومــن خــال 

حنــا أن تقــدم النســويات  عــدة لقــاءات اقرت

وتطبقــه   ، ي
المعــر�ف المحتــوى  ســاميات  االإ

ــن  ــى االأرض، ولك ــرك ع ي تتح
ــىت ــات ال المؤسس

وذلــك  تمامــاً،  المحــاوالت  تلــك  أجهضــت 

ي جــرت عــى 
بســبب التضييقــات القانونيــة الــىت

ــا  ــة بقضاي ي المعني
ــد�ف ــع الم مؤسســات المجتم

النســاء.

إثــر ذلــك انقطــع جــر التواصــل بيننــا، 

ــم هــذه  ــة تقدي ــن خــال آلي ــاه م ــذي أطرن وال

قائمــة،  اجتماعيــة  لمشــكات  المؤسســات 

ــول  ــم حل ــا وتقدي ــل عليه ــن بالعم ــوم نح نق

قابلــة للتنفيــذ يقومــون عليهــا، هــذا الشــق بــدأ 

ي المغــرب مــن خــال ورشــة بعنــوان: 
بالفعــل �ف

إعــادة  نحــو  والقوامــة:  الواليــة  »مفهــوم 

قــراءة«.

رادة  ــاج الإ ف يحت ــق�ي ف الش ــ�ي ــط ب ــذا الرب إّن ه

للتطبيــق، لكــن مــا يتم حالياً هو تصدير نســوية 

إســامية إصاحيــة، طرحهــا رشــيد رضــا وتبنتهــا 

جماعــة االإخــوان، أو مــا يقدمــه الســلفيون مــن 

ــم  ــام، الأنّه س ــق االإ ي ح
ــاً �ف ــا جرم ــوية أراه نس

ســام كثوابــت  االإ ف  بــ�ي الخلــط  يســعون إىل 

ف التجربــة التاريخيــة  وتعاليــم روحيــة، وبــ�ي

ي بوتقــة 
ســام، وأخذهمــا معــاً �ف االجتماعيــة لاإ

واحــدة، وهــذا محــض تلفيــق ال عاقــة لــه 

ي المقــام 
ســام كمنظومــة إنســانية روحيــة �ف باالإ

االأول.

تصديــر  حــول  ســؤالك  أود  ختامــاً،   *

ــة  ــكار جماع ــلٍّ لأف ــالمية كتج س ــوية الإ النس

ترتّــب  الــذي  ومــا   ، ف المســلم�ي خــوان  الإ

عليــه؟

ي تبنتهــا الجماعة 
لاأســف كان للمراجعــات الــىت

ــك،  ي ذل
ــارك دور �ف ي مب

ــىف ــد حس ــد محم ي عه
�ف

وهــي مراجعــات هدفها االأول الســعي لمكاســب 

سياســية ســلطوية ال أكــرث كمــا ذكــرت، فــا 

قــّدم االإخــوان محتــوى معرفيــاً نســوياً ينصــف 

ــوداً  ــية بن ــم السياس ــت برامجه ــاء، وال تبن النس

تقلــل العــبء مــن عــى كاهــل المــرأة.

ــام  ــل »حس ــث الراح ــع الباح ــق م ــا أتف وهن

ــت  ــة إذ تبن ــوادر الجماع ــه لك ي وصف
ــام«، �ف تّم

ــا  ــة، ف ــات معين ــازل طبق ــة، تغ ــد ريفي قواع

ســام أم ال،  يهمهــم أن يعــرب طرحهــم عــن االإ

اإلخوان يبحثون عن ثغرات تمهد لهم الطريق إلى السلطة بعدما 
رفضوا لعقود المشاركة السياسية للنساء
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، أو  ي ــا يرســل رســائل للمعســكر الغــر�ب فهــو إّم

يحــاور طبقــات رجعيــة، ومــع انخفــاض تواجــد 

كــوادر مــن الطبقــة الوســطى تعاظمــت مشــكلة 

ــاء  ــوق النس ــدم بحق ي تصط
ــىت ــم ال أطروحاته

ة. ــارسث مب

الحقيقــة أّن جماعــة االإخــوان شــاخت، ولــم 

ائــح الفتيــات  ف رسث يــة بــ�ي تعــد لهــم جماهري

ي الســبعينيات 
ي الجامعــات كمــا �ف

والشــباب �ف

اليــوم  إىل  لكنهــم  التســعينيات،  وحــىت 

يتغــذون عــى مــا وضعــه رشــيد رضــا وتلميــذه 

حســن البنــا، مــن قــرن مــن الزمــان، ليــس فيــه 

ــي  ــا االأكاديم ــامية بمفهومه س ــوية االإ ــن النس م

المعــارص اعتــاد عــى  ء، لكــن طرحهــم  ي
�ث

شــيطنة االآخــر، وهــو مــا يحتــاج إىل مراجعــات 

ة منهــم ومــن قبــل الطبقــات المؤيــدة  كثــري

لفكرهــم.

النسوية اإلسالمية امتلكت رصيدًا معرفيًا غزيرًا مؤخرًا تكاملت معها 
في التطبيق الحركات المناظرة اإليرانية
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النسوية اإلسالمية: ما الجديد؟

ي أجزاء 
ي إيران، ثّم �ف

ي أوائل التسعينيات أّولً �ف
سالمية �ف ظهوُر النسوية الإ

سالمي،  ي والإ ؛ العر�ب ف ي العاَلم�ي
ي تجديد النسوية �ف

مختلفة من العالم، شارك �ف
ي ظهور موجة نسوية ثالثة.

و�ف
؛ الأوىل والثانية،  ف ة، وهي تلي الموجت�ي ي هذه الف�ت

لقد نشأت هذه الحركة �ف
ف أساساً، وهما: موجة 1920-1940، وموجة 1980-1960. العلمانّيت�ي

 مدني قصري

ســامي، تكافــح المؤمنــات مــن  ي العالــم االإ
�ف

اف بحقــوق المــرأة،  أجــل المســاواة واالعــرت

ي 
طــار الديــىف ي االإ

هــذا النهــج النســوي المــدَرج �ف

ــة  ــج الحرك ــن نه ــد ع ــا يبتع اً م ــري ــياقه، كث وس

ــة. ــوية الغربي النس

ِبخطابهــا الحداثــوي، تنــدرج الحركة النســوية 

ســاميون -عــى العكــس-  ، فاالإ ي
ي تقليــد علمــا�ف

�ف

يفرضــون قواعــَد صارمــة، ويعــّدون الحركــة 

النســوية أيدولوجيــا غربيــة وغريبــة عنهــم؛ بــل 

ويــرون فيهــا رجســاً حقيقيــاً، ومــع ذلــك؛ فــإّن 

العديــد مــن النســاء المســلمات يدعــون اليــوم 

إىل نضــال نســوّي، رأُس الحربــة فيــه هــو القرآن 

الكريــم نفســه، وأحيانــاً حــىت الحجــاب.
مارغوت بدران: شكل جديد من أشكال النسوية، ميزتُه الرئيسة هي 

التعبري عنه داخل األمنوذج اإلسالمي نفسه
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اإلسالميون يفرضون قواعد صارمة ويعّدون الحركة النسوية 
أيدولوجيا غربية، بل ويرون فيها رجسًا حقيقيًا

إعادة النظر في الثنائيات األيديولوجية
للتعبــري  إبــراز فضــاٍء جديــد  مــن خــال 

عــن النســوية، أكــرث ثقــة بالنفــس، أتاحــت 

ــادة النظــر  ــع، إع ي الواق
ســامية، �ف النســوية االإ

ي 
ــىت ــة، ال ــات االأيديولوجي ــن الثنائي ي سلســلة م

�ف

ــد  ــة، وق ــوية العلماني ــات النس ــت الجماع واكب

ي 
�ف االأيديولوجيــة  الِبنــاءات  هــذه  ســاهمت 

إعطــاء النســوية داللــة ازدرائيــة، وجعلهــا ســيئة 

لعــب  المجتمعــات،  داخــل  مــن  الســمعة. 

ي تطويــر هــذه الحجــج: 
طرفــان رئيســّيان دوراً �ف

الــدول المســتقلة، وهــي غــري ديمقراطية بشــكل 

ــن،  ي ــرن العرث ي نشــأت خــال الق
ــىت ــام، وال ع

قــّوة  أصبــح  الــذي   ، الســيا�ي ســام  واالإ

سياســية مركزيــة منــذ الســبعينيات، والــذي 

، عــى اســتبعاد الحــركات  ــري عمــل، إىل حــدٍّ كب

النســوية االأوىل وإقصائهــا، مــن خــال وصفهــا 

ــتوردة. ــا مس بأنّه

النسوية اإلسالمية مفهوم رائج
ســامية(، هــذا  النســوية المســلمة )أو االإ

ي هــذه 
ــح رائجــاً جــداً �ف ــذي أصب ــوم ال المفه

اٌع  ء، اخــرت ي
االأيــام، هــو أّوالً، وقبــل كّل �ث

جامعــي يعــود تاريخــه إىل عقــد التســعينيات، 

، وفــق الباحثــة مارغــوت بــدران، إىل  ليشــري

أّن: »شــكاً جديــداً مــن أشــكال النســوية، 

داخــل  عنــه  التعبــري  هــي  الرئيســة  تُــه  ف مري

ــة  ــذه الصيغ ــه«. ه ــامي نفس س ــوذج االإ االأنم

الجديــدة مســتوحاة مــن التجربــة النســوية 

ي أعقبــت 
يرانيــة: بعــد خيبــة االأمــل الــىت االإ

ي أوائــل التســعينيات، نشــأت 
يرانيــة �ف الثــورة االإ

اً  العديــد مــن المجــّات النســائية، لتكــون منــرب

باالإصاحــات.  ف  يطالــ�ب ي 
اللــوا�ت للمســلمات 

ــر  كات، رئيســة التحري لقــد قامــت شــها شــري

الســابقة لمجلــة »المــرأة« المؤيــدة لحــزب 

 »Zanan« زانــان  مجلــة  بتأســيس  هللا، 

 ٍ ي تدعــو إىل تفســري
)النســاء(، عــام 1992، الــىت

يعــة، وإمكانيــة وصــول المــرأة إىل  مفتــوح للرث

ــلطة. ــتويات الس ــى مس أع

هــذه المنشــورات تدعــو إىل إيجــاد نــوع مــن 

ســامي الخــاص بالنســاء المســلمات،  التحــّرر االإ

النســويات  مــن  العديــد  انتهــزت  وقــد 

ــات هــذه الفرصــة، فانخرطــن بنشــاط  العلماني

ي مبــادرة وجهــود مجلــة »زانــان«، 
وحيويّــة �ف

ي المجتمع، 
لنــرث مفاهيمهــّن عــن أدوار المــرأة �ف

مــع الحــرص عــى تقنيــع )أي وضــع قنــاع( 

أفكارهــّن، حــىت ال يكشــفن هويتهــّن العلمانيــة. 

ف  ي يطال�ب
يرانيــات اللــوا�ت وأمــام هــؤالء النســاء االإ

ي الوقــت نفســه، مــع دعــم 
باالإصاحــات، �ف

ي 
ــات �ف ــت الباحث ع ــام، رسث ي للنظ

ــىف ــار الدي ط االإ

ســامية كنمــوذج جديــد  تنظــري النســوية االإ

للنضــال، حــىت وإن كانــت بعــض ممثــات هــذا 
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ساهمت الِبناءات األيديولوجية في إعطاء النسوية داللة ازدرائية 
وفي جعلها سيئة السمعة

التنظــري )مســلمات أو علمانيــات مقّنعــات( غــري 

ــات. معروف

صحوة متزامنة
لكــن ما هو هــذا النموذج الجديــد؟ االجتهاد؛ 

الدينيــة  للنصــوص  الشــخىي  التفســري  أي 

ــارصة،  ــاع المع ــع االأوض ــا م ــل تكييفه ــن أج م

ي هــذه الصحــوة: 
هــو المنهجيــة االأساســية �ف

ف  خــوض تفســري اجتهــادي يعــّزز المســاواة بــ�ي

ي جميــع المجــاالت، بفضــل أعمــال 
ف �ف الجنســ�ي

ــث  ــْن أيضــاً بفضــل االأحادي ــرآن، لك تفســري الق

كلمــات  )وهــي  النبويــة  االأحاديــث  النبويــة. 

ســامي، بعــد وفــاة  ( والفقــه االإ ي ــىب وأفعــال الن

ي الديــن. لكــن 
، مــن قبــل رجــاٍل فقهــاء �ف ي النــىب

هــؤالء العلمــاء، وفــق النســويات المســلمات، 

ــم  ــإّن اجتهاداته ، ف ــاىلي ــياً، بالت ــازون جنس منح

ــدل. ــاش والج ــة للنق قابل

مقاربــة هــذا النهــج البديــل عــن حقــوق 

ي 
ــد �ف ــت واح ي وق

ــدت �ف ــام، وِل س ي االإ
ــرأة �ف الم

أنحــاء مختلفــة مــن العالــم؛ ففي المغــرب، تم 

ــة  ــخصية المغربي ــوال الش ــة االأح ــاح مدّون إص

بفضــل جهــوِد الجمعيات النســائية، عام 1992، 

ومــرّة أخــرى عــام 2004. وكمــا توّضــح المناضلــة 

فــإّن   ، دريــ�ي االإ غســوس  نزهــة  النســوية، 

ــا  ــكان تحقيُقه م ــن باالإ ــم يك هــذه النجاحــات ل

قامت شهال شريكات بتأسيس مجلة »Zanan« )النساء( عام 1992، التي 

تدعو إىل وصول املرأة إىل أعىل مستويات السلطة

ســام نفســها.  دون اللجــوء إىل مرجعيــات االإ

ي تطالــب 
لكــن، بالّنســبة إىل الجمعيــات الــىت

وعــات مجتمعيــة حديثــة وعلمانيــة، فــإّن  بمرث

ــل؛  ــاً. وبالمث ي أساس
ــا�ت ــٌج براغم ــج نه ــذا النه ه

ســاميات  ف النســويات االإ فقــد أّدى التعــاون بــ�ي

ــاز  ــت إىل إنج ــن والكوي ي البحري
ــات �ف والعلماني

ــت. ي التصوي
ــرأة �ف ــقِّ الم ح

وعــدم  نقــٍص  ولواجهــة  أندونيســيا،  ي 
و�ف

فــإّن  العلمانيــات،  النســويات  عنــد  كفــاءٍة 

ســام التقليــدي، مثــل  النســويات التابعــات لاإ
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ي 
الناشــطة نينــغ دارا أفيــاه، هــّن وحدهــّن اللوا�ت

تمكــّن مــن معارضــة أســلمة القانــون: القانــون 

ي 
ــات. و�ف ــّدد الزوج ــدة لتع ــة المؤي ــّد الحمل ض

يــات باوبــاب  إفريقيــا، انضمــت جمعيــة النيجري

ف  مســيحي�ي نشــطاء  إىل  مؤخــراً،   ،»Baobab«

ف ثبتــت إدانُتهمــا  ، لمنــع رجــم امرأتــ�ي ف ومســلم�ي

ــا. بالزن

تعّدد النسويات المسلمات
ســامية، بشــكل رسيع  لقد طّورت النســوية االإ

ــة  ــّن الحرك ة، »لك ــري ــة كث ــاٍت عالمي ــداً، تفرّع ج

تعــرّف بنفســها أكــرث من خــال تعدديتهــا؛ فمن 

المهــّم، اليوم، بشــكل خــاص، أن نتحــّدث عن 

ي الت 
النســويات المســلمات«، تقــول ســتيفا�ف

ــث  ي للبح
ــىف ــز الوط ي المرك

ــة �ف ــد هللا، الباحث عب

ــخصية  ــّن الش ــس »CNRS«. لك ي باري
ــي �ف العلم

الغربيــة االأكــرث شــهرة، هــي أمينــة وادود، هــذه 

ســام، أصدرت  ي اعتنقــت االإ
االأفروأمريكيــة الــىت

منــذ عــام 1999 قــراءة جديــدة للقــرآن، قامــت 

ــات  ــة لاآي ات االأبوي ــري « التفس ــري ــه بـــ »تقش في

ي نيويــورك، أّمــت صــاًة 
القرآنيــة، وعــام 2004، �ف

جمعــت الرجــال والنســاء.

ســام  لكــن، عــى النقيــض مــن هــذا االإ

، مــا انفكــت االأصوليــة  الحديــث والمســتنري

ســاموية تســتقطب المزيــد والمزيــد مــن  االإ

النسوية المسلمة، هذا المفهوم الذي أصبح رائجًا هذه األيام، هو 
اختراع جامعي يعود تاريخه إلى عقد التسعينيات

ــَرى، كيــف يســتطيع نظــام  شــابات غربيــات. تُ

ســام الراديــكاىلي أن يســتحوذ عــى عقــول  االإ

فتيــات شــابات متحــّررات أصــاً؟ إنـّـه، بحســب 

نرجســياً،  تثمينــاً  لهــّن  يقــّدم   ، ف االأخصائيــ�ي

تعطــي  أيديولوجيــة  بفضــل  نفســياً،  وأمانــاً 

جوابــاً عــن كّل االأســئلة.

النسوية المضّعفة والحجاب كمعيار
المســلمة،  النســوية  الحركــة  عــى جانــب 

ي فرنســا، بعــُض المثقفــات المنبثقــات مــن 
�ف

مــن  ســامي  االإ المنظــوَر  حــن  يقرت الهجــرة، 

زاره عيل: تقرتح النسويات املسلامت تحّرراً ُيؤّسُس لعالقٍة مختلفة متاماً 

مع الجسد، ومع الحياة الجنسية
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تقترح النسويات المسلمات تحّررًا يضع عالقة مختلفة تمامًا مع 
الجسد ومع الحياة الجنسية

ــتعمار«  ــة االس ــز«، و«إزال ــة الحواج ــل »إزال أج

ــة النســوية، عــى حــّد قــول  ــد« الحرك و«تجدي

تطالــب  ة  االأخــري هــذه   . عــىي زاره  الباحثــة 

ــدة  ــراءة جدي ــال ق ــن خ ــة: م ــويٍّة مضاعف بنس

للقــرآن الكريــم الــذي يعيــد تأهيــل حقــوق 

المــرأة، ومــن خــال ارتــداء الحجــاب، باعتبــاره 

الجنــ�ي  ف  والتميــري العنريــة  ضــّد  رايــًة 

ــا  ي كتابه
ــة. �ف ــة الغربي ــا الهيمن ــن تفرضهم اللذي

ح تعريفــاً لتحرير  ســامية«، تقــرت »النســويات االإ

النســويات  ح  »تقــرت تقــول:  حيــث  المــرأة؛ 

المســلمات تحــّرراً يُؤّســُس لعاقــٍة مختلفــة 

ــية،  ــاة الجنس ــع الحي ــد، وم ــع الجس ــاً م تمام

وتقــدس  محــّددة  بمعايــري  تّتســم  عاقــة 

ــار االأرسي  ط ــن االإ ــاع ع ــم بالدف ــة، وتّتس االألف

المغايــر(«. الجنــس  )أي  ي  الغــري

موقف يصدم بعض الناشطات
بعــَض  مــا يصــدم  اً  كثــري الموقــف  هــذا 

ــات  يراني ــات االإ ــّن المثّقف الناشــطات، بمــن فيه

الجمهوريــة  رساَب  جيــداً  يعرفــن  ي 
اللــوا�ت

ــُط  ــّي، رب ــوٌم عالم ــوية مفه ــامية، »النس س االإ

ســجَن  ي 
يعــىف ســام،  باالإ النســوية  الحركــة 

ي الدين«، 
ي فكرة أّن مســتقبلهّن يكُمــن �ف

النســاء �ف

يرانيــة تشــا  هكــذا تقــول الكاتبــة االجتماعيــة االإ

ســام  ي االإ
شــفيق، وتضيــف هــذه االأخصائيــة �ف

، تســتطيع  ي
ي ســياق القمــع الشــموىلي والديــىف

»�ف

شريين عبادي: حقوق اإلنسان تشكّل مفهوماً واحداً ووحيداً، وال ميكن 

متييزها كحقوق إسالمية أو غري إسالمية

أ  ّ تهــىي أن  ســامية  االإ النســوية  اتيجية  ســرت االإ

ي النهــوض بحقــوق 
لتحقيــق خطــوة إىل االأمــام �ف

المــرأة، غــري أّن الحصــول عــى مواطنــة أنثويــة 

حــرة ومســتقلة، ال يمكــن أن يرتبــط بالديــن«. 

جائــزة  عــى  الحائــزة  زميلتهــا  تذّكرنــا  وكمــا 

ين عبــادي، عــام 2003،  نوبــل للســام، شــري

ــداً  ــاً واح ــّكل مفهوم ــان تش نس ــوق االإ ــإّن »حق ف

ــامية  ــوق إس ــا كحق ه ف ــن تميري ــداً، وال يمك ووحي

ف  ي هــذا التميــري ّ
أو غــري إســامية، قبــول وتبــىف

ي إبــادة هــذه 
باســم النســبّية الثقافيــة يعــىف

الحقــوق«.
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ي الّســياق الــذي تّتجــه فيــه االأصوليــة 
لكــن �ف

ســامية إىل النمــو والتطــور واالنتشــار، يمكــن  االإ

ــى  ــّن، ع ــلمات له ــويات المس ــول: إّن النس الق

ي 
�ف وبشــجاعة،  ســهام  االإ ي 

�ف الفضــُل  االأقــل، 

ــوط. ــك الخط تحري

»Lemondedesreligions« عن


