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مقدمة
لماذا نحتاج إلى نسوية من منظور إسالمي

أميمة أبو بكر 

إن فكــرة المطالبــة بحقــوق النســاء مــن خــالل اإلحالــة إلــى القيــم والمبــادئ اإلســالمية العليــا –أي 
الجمــع بيــن الوعــى النســوى والمنظــور اإلســالمى– شــملت عــدداً مــن رائــدات العمــل النســائي فــي 
المنطقــة العربيــة منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر، مثــل عائشــة تيمــور )1840-1902( وزينــب 
ــن )1912- ــد الرحم ــة عب ــف )1886-1918( وعائش ــي ناص ــك حفن ــواز )1844-1914( ومل ف
1998( وهــدى شــعراوي )1879-1947( ونظيــرة زيــن الديــن )1908-1976(، حيــث إن الســعى 
إلــى التمكيــن مــن الحقــوق علــى خلفيــة ثقافيــة إســالمية عامــة كان مــن البديهيــات، وإن غــاب عــن 
ــة للمصــادر الرئيســية والمســميات مــن  ــة المتعمق ــر المباشــر والمناهــج التحليلي ــك الســعي التنظي ذل

أجــل طــرح رؤيــة تجديديــة شــاملة حــول قضايــا المــرأة فــي منظومــة الفكــر والعلــوم الدينيــة.
وقــد تطــورت الفكــرة فــي العشــرين عامــاً األخيــرة فــي العالــم اإلســالمي مــن خــالل تطبيــق الوعــي 
النســوي لفهــم معضلــة التفــاوت بيــن رســالة اإلســالم التوحيديــة وترجمــة قيــم تلــك الرســالة الســامية 
إلــى عدالــة وتكافــؤ فــرص وشــراكة علــى أرض الواقــع بيــن الجنســين وإلــي األخــذ فــي االعتبــار 
ــج  ــتخدام المناه ــى اس ــك إل ــاه كذل ــم االتج ــلمين، ث ــلمات والمس ــاوية للمس ــانية المتس ــة اإلنس الكرام
النســوية التحليليــة - ليــس فقــط - لغربلــة الكثيــر مــن فكــر العلــوم اإلســالمية مــن وجهــة نظــر المــرأة 
المســلمة وواقــع حياتهــا، ولكــن أيضــاً لفتــح بــاب االجتهــاد لهــا حتــي يتســنى بنــاء معرفــة إســالمية 
تحيــي وتؤكــد معانــي العــدل والمســاواة والشــراكة، معرفــة بديلــة عــن منطــق االســتبعاد والتمييــز 
واألفضليــة الــذي شــاب خطابــات التــراث وطــرق اســتنباط العلمــاء لألحــكام، الذيــن رغــم براعتهــم 
العلميــة وجهدهــم فــي تحــري الشــريعة مــا كانــوا إال نتــاج عصورهــم، وكان مــن الطبيعــي أن يتأثــروا 
ــاوية  ــدة المتس ــة الواح ــيس المكان ــوا بتأس ــاً أال يهتم ــي أيض ــن الطبيع ــور، وم ــذه العص ــات ه بثقاف
ــي  ــة والمســاواة ف ــذه العدال ــة اإلســالمية عــن ه ــر المنظوم ــت تعبي ــذا حــان وق للرجــال والنســاء. ل

المكانــة والقــدرات والحقــوق األساســية وتكافــؤ الفــرص.
إن الدافــع الرئيســي وراء توجهــات البحــث النســوي اإلســالمي اليــوم هــو تفعيــل المبــادئ والمقاصــد 
العليــا إلنتــاج معرفــة نســوية فــى نطــاق اإلســالم وبــه، معرفــة تنقــض األبويــة الســلطوية والتحيــز 
ــي احتياجــات النســاء  ــدة تلب ــة جدي ــة إصالحي ــاء رؤي ــد بن ــم تعي ــراث ث ــات وتفســيرات الت فــي خطاب
ــن  ــة محــددة م ــاٍن فاعل ــق اســتخالص مع ــة عــن طري ــذا بداي ــم ه ــن. يت ــن وثقافاته داخــل مجتمعاته
مبــادئ الحقــوق اإلنســانية المتضمنــة فــي النــص القرآنــي لبنــاء نظــام مــن اإلصالحــات القانونيــة/
ــي األرض أيضــاً، أي أن »أســاس  ــز دور النســاء بوصفهــن مســتخلفات ف ــق ولتعزي ــة للتطبي الفقهي
ومنطــق التغييــر يأتــى مباشــرة مــن المصــدر الرئيســى لإلســالم األكثــر تعويــالً عليــه وثقــة فيــه – 
أال وهــو القــرآن ذاتــه«1. مركزيــة القــرآن هــذه والتكليــف اإللهــى للبشــر جميعــاً بمســئولية تجســيد 
وتحقيــق المثــل األخالقيــة فــي الحيــاة الدنيــا همــا أســاس المشــروع التأويلــي للنســوية اإلســالمية. وقــد 
عبــرت أســماء المرابــط فــي كتابهــا القــرآن والنســاء: قــراءة للتحــرر عــن هــذا المنظــور قائلــة: »إن 
ــر أو مــا  ــة تذكي ــات بمثاب ــر مــن اآلي ــا القــرآن فــي الكثي ــى حــد مــا يصفهــا لن ــة عل الرســالة الروحي
ســّماه القــرآن نفســه بالذكــر، وتتلخــص وظيفتــه فــي كونهــا توقــظ فــي الكائــن البشــري الجانــب النبيــل 
فــي ذاكرتــه ووعيــه، مــن أجــل أن يظــل فــي قــرب شــديد مــع ربــه واتصــال دائــم مــع خالقــه. ومــن 
خــالل هــذا الذكــر يحصــل االطمئنــان الباطنــي بالعــدل اإللهــي... مــن هــذا المنظــور ليــس هنــاك أي 
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شــيء فــي النــص القرآنــي يمكــن أن يبــرر أو يدافــع عــن أي نــوع مــن أنــواع التمييــز ضــد النســاء«2. 
كمــا يشــرح خالــد أبــو الفضــل العالقــة التفاعليــة بيــن »الطــرح األخالقــى العــام للرســالة القرآنيــة« 
»وتلمــس هــذه المبــادئ األخالقيــة مــن قبــل القــارئ نفســه«3. يضــرب مثــالً باآليــة 135 مــن ســورة 
النســاء التــي يأمــر فيهــا هللا )ســبحانه وتعالــى( المؤمنيــن بإقامــة العــدل وســريانه علــى الجميــع مهمــا 
ــى  ــخصية عل ــم الش ــو ضــد مصالحه ــى ل ــدل حت ــورون بالع ــلمين مأم ــرة أن المس ــتند فك كان: »تس
ــم  ــع منه ــتخالف( ومتوق ــاطة )أو االس ــذه الوس ــة ه ــى ممارس ــدرة عل ــر الق ــدى البش ــراض أن ل افت
ــاً مــن الضميــر اإلنســاني الــذي يســتحضرونه فــي عالقتهــم مــع هللا )عــز  ــوا مســتوى عالي أن يتمثل
وجــل(. وفيمــا يخــص أي أمــر أو توجيــه مــا، يفتــرض النــص القرآنــى حســاً أخالقيــاً فطريــاً مســبقاً 
لــدى اإلنســان فــي فهمــه وتعاملــه مــع النــص، بمعنــى أن النــص يثــري القــارئ أخالقيــاً، فقــط لــو أن 

القــارئ أيضــاً يعــزز النــص بأخالقــه«. 
ــات  ــه الدارســات والباحث ــاً( تســتطيع أن تطبق ــاً )تأويلي ــة إذن منهجــاً هرمينوطيقي ــك الرؤي تشــكل تل
فــي مجــال الســعي إلــى مســاواة وعدالــة النــوع، مثلــه فــي ذلــك مثــل التوجــه المعاصــر إلــى عــودة 
االهتمــام بمفهــوم مقاصــد الشــريعة وإحيائــه فــي ضــوء متغيــرات العصــر ومتطلبــات االجتهــاد فــي 
ــه  ــخ وتطــور فق ــن تاري ــتفيضة ع ــودة المس ــر ع ــة جاس ــي دراس ــاء ف ــا ج ــرعية. وكم ــكام الش األح
المقاصــد )وفــى إحالــة إلــى الطاهــر بــن عاشــور( المقاصــد العامــة هــي المعانــي التــي لوحظــت فــي 
جميــع أحــوال التشــريع أو فــي أنــواع كثيــرة منهــا، كمقاصــد الســماحة والتيســير والعــدل والحريــة، 
ــر فــي  ــاد بالخي ــى العب ــي اســتهدفتها الشــريعة بمــا يعــود عل ــة الت كمــا تشــمل الضــرورات المعروف
ــاً يكــون  دنياهــم وأخراهــم، وهــي التــي ذكرهــا كثيــر مــن العلمــاء ضمــن أبــواب المصالــح4. مبدئي
اســتقراء واســتقصاء الهــدف أو المقصــد اإللهــى مــن القــرآن الكريــم وثوابتــه، إال أن آليــات التفعيــل 
ومجــاالت التطبيــق قــد تتطــور حتــى تمــس مشــاكل النــاس وتتعامــل مــع واقعهــم المتغيــر، وهــذا هــو 
التجديــد فــي نظريــات المقاصــد –وليــس تثبيتهــا– مــع تغيــر الزمــان والواقــع الــذي يطرحــه جاســر 
ــن  ــي ذه ــارة عــن تصــور نظــري ف ــا »عب ــاء للمقاصــد الســتة أو غيره ــف العلم عــودة؛ ألن تعري
ــكان« )ص  ــان والم ــر الزم ــول وبحســب تغي ــر بحســب العق ــل للتغي ــذا التصــور قاب ــد... وه المجته
18(. فهــذه المقاصــد المتجــددة يمكــن أن تحقــق المرونــة للفقــه اإلســالمى وتلعــب حاليــاً دور حلقــة 
الوصــل بيــن األحــكام الشــرعية والمفاهيــم الحديثــة، مثــل حقــوق اإلنســان وكفالــة الحريــات وحفــظ 
الكرامــة البشــرية والتنميــة والحقــوق المدنيــة وغيرهــا، بــل أن تتحــول مــن مجــرد »بيــان لحكمــة 

التشــريع إلــى خطــة شــاملة ومنهــج متكامــل لتنميــة األمــة« )ص 213(.
ينــدرج التمحيــص فــي تــوازن وعدالــة عالقــات النــوع تحــت التطبيقــات المتطــورة للمفهــوم المعاصر 
للمقاصــد، وكذلــك فكــرة اســتخدام المنظــور النســوي فــي التأويــل الســتقراء العــدل والمســاواة مــن 
النصــوص، وليــس االمتيــازات للرجــال بحســب المنظــور األبــوي المنحــاز. وتبحــث مقالــة منشــورة 
ــه وســيلة  ــرآن« هــذا الموضــوع بوصف ــة للق ــر األبوي ــا غي ــراءة أو »الهرمينوطيق مؤخــراً حــول الق

إلصــالح قوانيــن األســرة5. 
ــات  ــي الموضوع ــث ف ــع البح ــوي م ــور النس ــع المنظ ــول تقاط ــات ح ــاب موضوع ــذا الكت ــدم ه يق
اإلســالمية التــي تخــص حيــاة النســاء – وإن كان تنــاول المقــاالت يقــع فــي محــاور متنوعــة ومــن 
ــددة؛  ــب متع ــي جوان ــداً ف ــاً وفري ــاً لحــدث كان مهم ــه توثيق ــي كون ــر ف ــه أكب ــة، وأهميت ــا مختلف زواي
فهــو نتــاج لمؤتمــر تــم عقــده علــى مــدار يومــي 17 و18 مــارس 2012، بمشــاركة باحثــات 
وباحثيــن مــن العالــم العربــي وأوروبــا، ولــذا تشــكل أوراق أعمالــه منبــراً للحــوار وبنــاء الجســور 
علــى أكثــر مــن مســتوى: فقــد جمــع بيــن نســاء عربيــات –مــن مصــر وتونــس والمغــرب ولبنــان 
والســودان والســعودية– وأوروبيــات –مــن الدانمــارك وإيطاليــا وألمانيــا وفرنســا– لتبــادل المعرفــة 



6

ــة  ــا باللغ ــت األوراق إم ــن، وقدم ــياقين مختلفي ــي س ــالمية ف ــة اإلس ــي الثقاف ــاء ف ــا النس ــول قضاي ح
العربيــة أو اإلنجليزيــة )ترجمــت المجموعــة األخيــرة إلــى العربيــة هنــا(، فكانــت فرصــة لاللتقــاء 
ــتركة  ــا المش ــاف القضاي ــة الستكش ــة واألوروبي ــات العربي ــي المجتمع ــويات ف ــلمات النس ــن المس بي
أو اختــالف األولويــات. كمــا حضــر الجلســات والمناقشــات جمهــور مــن اإلســالميات المحافظــات 
ــي  ــن ف ــن بدوره ــويات ال يثق ــطات نس ــة، وناش ــن ناحي ــوية م ــكار النس ــى األف ــن عل ــي يتحفظ الالت
فعاليــة التأويــالت الدينيــة فــي إحــداث التغييــر المطلــوب مــن ناحيــة أخــرى، وإن أظهــر هــذا التواجــد 
اهتمامــاً مشــتركاً بالمســألة ورغبــة فــي إيجــاد الحلــول وإمكانيــة  التحــاور والتعــاون. كذلــك عكــس 
ــوى باألزهــر الشــريف – ــة الفت ــن العــام الســابق للجن ــور جمــال قطــب األمي حضــور الشــيخ الدكت
بدعــوة منــا– أهميــة مــد جســور التواصــل داخليــاً بيــن النســويات اإلســالميات ومجتمعاتهــن العربيــة 
بمؤسســاتها التقليديــة وثقافتهــا الســائدة، وبيــن المســلمات النســويات ومجتمعاتهــن األوروبيــة بتيارهــا 
ــم  ــي فه ــوة ف ــر الفج ــراً جّس ــات. وأخي ــذه المجتمع ــل ه ــن داخ ــي الدي ــركائهم ف ــع ش ــي أو م الرئيس
المســلمين بيــن مبــادئ ومقاصــد الديــن –المبنيــة علــى العــدل والرحمــة والحكمــة ومصلحــة النــاس 
)كمــا جــاء فــي تعريــف ابــن قيــم الجوزيــة(6– وتفعيــل هــذه المبــادئ فــي فقــه النــوع وفــى إصــالح 

ــة.  ــة وممارســاتنا المجتمعي ــا الثقافي مفاهيمن
تــم دعــوة متحدثتيــن إللقــاء الكلمــات االفتتاحيــة وعــرض أفكارهمــا حول النســوية اإلســالمية بوصفها 
حقــل دراســات أو تجربــة فــي الواقــع المعيــش. بــدأت الدكتــورة أمانــي صالــح بتعريفــات تأسيســية 
للموضــوع بوصفــه مفهومــاً وظاهــرة ثــم قدمــت تحليــالً مفصــالً وتشــريحياً للجوانــب المعرفيــة لهــذا 
المشــروع االجتهــادي وتوصيفــاً لمرجعيتــه وســماته المميــزة. ومــن مجــال التنظيــر إلــى إطاللــة علــى 
تجربــة حيــاة، لخصــت األســتاذة أســماء عبــد الحميــد، فــي شــكل ســردية شــخصية مبســطة، قضيــة 
ــى فكــرة  ــط مــن كل جانــب، ممــا مهــد إل ــدات وتنمي ــد يشــوبها مــن تعقي ــة ومــا ق ــات المتداخل الهوّي

أهميــة التواصــل والتباحــث لدحــض الصــور النمطيــة وتعزيــز الفهــم المتبــادل وبلــورة المواقــف.
الجــزء األول مــن الكتــاب يستكشــف العالقــة بيــن النســوية اإلســالمية والعمــل العــام فــي المجتمعــات 
العربيــة، فتربــط الدكتــورة فوزيــة خالــد ذلــك بســياق ثــورات الربيــع العربــي بــدءاً مــن ينايــر 2011 
وتبحــث تأثيــر التغييــرات فــي المشــهد السياســي ومطالــب الديمقراطيــة والمواطنــة وحقــوق اإلنســان 
علــى قضيــة اإلدمــاج الحقيقــي للنســاء فــي المجتمــع. كمــا تتســاءل: في ســياق تحــرر الشــعوب العربية 
مــن الســلطوية السياســية واألبويــة بوصفهــا نظامــاً مؤسســياً، هــل يمكــن ألفــكار ونشــاطات النســوية 
اإلســالمية أن تشــكل مقاومــة فعالــة لــكل أنــواع الســلطوية واإلقصــاء واحتــكار المعرفــة؟ وبالتحديــد 
مــا دور المــرأة الســعودية داخــل مجتمعهــا وكيــف تســتمد إلهامــاً مــن موجــات االنتفاضــات العربيــة 
لمقاومــة »رعويــة« أو أبويــة الدولــة تجــاه المواطنيــن بصفــة عامــة وتجاه النســاء لإلبقاء علــى النظام 
المحافــظ سياســياً واجتماعيــاً؟ وتنتقــل بنــا الدكتــورة يولــي بــروزان- يورجينســين إلــى ثــالث بــالد 
عربيــة أخــرى –المغــرب واألردن ومصــر– لتعــرض مــن خــالل بحــث ميدانــي ومقابــالت صــورة 
عامــة ألنشــطة قطــاع كبيــر مــن النســاء اإلســالميات فــي مجــاالت العمــل اإلصالحــي االجتماعــي 
والثقافــي والقانونــي، الالتــي يضعــن عملهــن العــام فــي إطــار مرجعــي إســالمي واضــح مــن حيــث 
ــاً لهــذه الظاهــرة مــن  ــاً موضوعي ــة تقييم ــدم الباحث ــه. وتق ــام ب ــع الرئيســي للقي ــم الحاكمــة والداف القي
حيــث أهــم إمكانياتهــا اإليجابيــة بالنســبة إلــى النســاء أنفســهن ومجتمعاتهــن مــن ناحيــة، ثــم مخاطــر 
أو ســلبيات هــذا النــوع مــن الفاعليــة مــن ناحيــة أخــرى. ثــم تســلط الدكتــورة مــروة شــرف الديــن 
الضــوء علــى المشــهد فــي مصــر وعلــى محــور التعامــل مــع تعقيــدات وإشــكاليات منظومــة قوانيــن 
ــن األحــكام والتفســيرات  ــن مســتخرجة م ــا باألســاس قواني ــا. وألنه األحــوال الشــخصية وإصالحه
الفقهيــة للشــريعة، فــإن أي إصالحــات أو تعديــالت تطالــب بهــا المنظمــات النســائية تحتــم التعامــل 
ــى  ــا المقصــود »بالشــريعة اإلســالمية،« رغــم ســعي هــؤالء الناشــطات إل ــع م ــه وم ــع هــذا الفق م
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إنصــاف وتحســين أحــوال المــرأة أيضــاً مــن خــالل معاييــر القوانيــن الدوليــة لحقــوق اإلنســان ومنــع 
التمييــز. هــذا الفصــل ذو أهميــة وفائــدة كبيــرة حيــث إنــه يركــز علــى أصــل المشــكلة المعلقــة فــي 
التعــارض بيــن التوجهيــن أو المقاربتيــن، وفــي الجــدل حــول تحريــر المفاهيــم والمرجعيــات الدينيــة 
ــا تدخــل فــي حيــز  ــة المنــوط بهــا تفســير األحــكام والحقــوق – وهــي كلهــا قضاي والســلطة المعرفي
ــن النســويات اإلســالميات  ــر بي ــاش الدائ ــز النق ــى حي ــن وف ــى القواني ــا عل ــة وتأثيره ــة الديني المعرف

والمنظمــات النســائية الحقوقيــة.
ــات  ــي المجتمع ــاء ف ــي للنس ــي والثقاف ــي واالجتماع ــع السياس ــن الواق ــا م ــل بن ــي ينتق ــزء الثان الج
العربيــة اإلســالمية إلــى الســياق األوروبــي. إذا كان الســؤال الرئيســي فــي الجــزء األول هــو كيــف 
يلبــي المنظــور النســوي اإلســالمي احتياجــات النســاء ويســهم فــي تفعيــل الحقــوق وتغييــر الخطابــات 
الثقافيــة واإلصــالح علــى أرض الواقــع، ففصــول هــذا الجــزء تستكشــف حياة النســاء المســلمات داخل 
ســياق جماعاتهــن ودوائرهــن المســلمة وكذلــك فــي المجتمعــات األوروبيــة األوســع. مــا القضايــا التــي 
ــن  ــورة كاثري ــا الدكت ــن؟ ُتطلعن ــي المجالي ــن أفكارهــن النســوية ويعشــنها ف ــر فيهــن وكيــف يطبق تؤث
كالوزينــج علــى معلومــات وحقائــق مهمــة فــي هــذا الشــأن مــن داخــل ألمانيــا وتقــدم عرضــاً للعديــد 
ــا  ــي ينخرطــن فيه ــة الت ــطة المختلف ــم األنش ــات ث ــلمات األلماني ــا المس ــي تواجهه ــات الت ــن التحدي م
بوصفهــا اســتراتيجيات للمقاومــة والتمكيــن، مثــل عمــل كثيــر مــن المنظمــات النســائية التــي نشــطت 

لخدمــة المســلمات فــي مجــاالت متنوعــة منــذ تســعينيات القــرن الماضــي.
ــل  ــابهة داخ ــرى متش ــات أخ ــع مجموع ــل م ــرة التواصــل والتفاع ــك فك ــاد الموضــوع كذل ــن أبع م
المجتمــع األوروبــي نفســه. هــل يمكــن لتيــار النســوية اإلســالمية أن يتفاعــل مــع تيــارات النســوية فــي 
األديــان األخــرى للبحــث عــن المشــترك فــي القيــم اإليمانيــة التحرريــة وفــي رفــض التمييــز والتراتب 
ــرة داخــل المجتمــع  ــن؟ ومــا ســبل التعــاون مــع الحــركات النســوية المغاي ــن الجنســين باســم الدي بي
ــلمات  ــويات المس ــن الناشــطات النس ــذه بي ــاء ه ــد نقطــة االلتق ــان بالتحدي ــا فانتس ــاول أّن ــد؟ تتن الواح
ــت نفســه  ــي الوق ــة، وف ــة الديني ــان أو المرجعي ــال اإليم ــي إهم ــن ف ــي ال يرغب ــات، الالت والكاثوليكي
يعترضــن علــى التفســير األبــوي المنحــاز لــكل مــن اإلســالم والمســيحية. يســتعرض الفصــل العديــد 
مــن الفعاليــات واألنشــطة فــي الحــوار بيــن األديــان حــول النــوع والمــرأة فــي إيطاليــا، حيــث تشــترك 
مجموعــات مــن الالهوتيــات )عالمــات الديــن( الكاثوليكيــات والنســويات اإلســالميات فــي التــدارس 
والتباحــث حــول قضايــا الخطــاب الدينــي وإمكانيــة التعــاون المتبــادل. أمــا الدكتــورة مليكــة حميــدي، 
ــكا حيــث تواجــه المــرأة المســلمة فــي العمــوم النظــرة  ــدم منظــوراً آخــر مــن فرنســا وبلجي فهــي تق
ــه  ــا تواج ــه، كم ــاب ورمزيت ــألة الحج ــى مس ــز عل ــي ترك ــة الت ــراقية أو الكولونيالي ــة االستش النمطي
مزاعــم »العالميــة« مــن قبــل االتجــاه الرئيســي للنســوية الغربيــة لتبريــر إقصــاء النســاء المســلمات 
وتحجيمهــن فــي موقــع الضحيــة. إال أن الباحثــة تــرى فــي التشــبيك والتفاعــل العابــر لحــدود الــدول 
اإلقليميــة فرصــة إليجــاد مســاحات جديــدة فــي الحيــز العــام العولمــي لمقاومــة النســويات اإلســالميات 
ــي  ــا ف ــادل وربم ــم المتب ــوء الفه ــر س ــي تغيي ــالمية دوراً ف ــوية اإلس ــب النس ــكار، وأن تلع ــذه األف ه

القضــاء علــى النزعــة الكولونياليــة لتيــار النســوية الغربيــة الســائد. 
يحــول الجــزء الثالــث االنتبــاه مــن الســياقات الحياتيــة إلــى النصــوص، مــن واقــع المجتمعــات إلــى 
ــتان  ــاول دراس ــم. تتن ــلمين وحياته ــات المس ــكل قناع ــي تش ــا الت ــة ذاته المصــادر اإلســالمية الحاكم
هنــا موضــوع الســلطة المرجعيــة للتــراث القانونــي أو الفقهــي العريــض وتناقشــان التفــاوض بشــأن 
ــم ولكــن  ــى فحــص جــدل فقهــي قدي ــن رضــا عل ــورة نيفي ــة. تعكــف الدكت مناهجــه ونتائجــه التقليدي
متجــدد دائمــاً حــول قيــادة المــرأة السياســية أو مكانهــا مــن الســلطة العامــة اســتناداً إلــى حديــث نبــوي 
صحيــح، وتقــدم الخلفيــة البحثيــة والتاريخيــة الالزمــة لهــذا الموضــوع الــذي يثيــر فــي الحقيقــة قضيــة 
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أخــرى أشــمل، وهــي تحديــد العالقــة بيــن مصــادر األصــول نفســها )مثــالً القــرآن الكريــم والســنة 
النبويــة الشــريفة( عندمــا يبــدو وكأن هنــاك تعارضــاً فــي شــأن محــدد، ومــا إمكانيــات االجتهــاد فــي 
مثــل هــذه القضايــا وبخاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بســحب حقــوق شــرعية للمــرأة فــي اإلســالم. هــذا 
الفصــل نمــوذج جيــد لالجتهــاد والبحــث فــي المعرفــة الدينيــة مــن منظــور نقــدي يفنــد التــراث ويطرح 

البديــل مــن خــالل اســتخدام نفــس أدواتــه المنهجيــة ومخزونــه للوصــول إلــى نتائــج مختلفــة. 
ــذي  ــا تخضــع األســاس ال ــابق عندم ــع الفصــل الس ــي الشــرماني م ــورة ملك ــل دراســة الدكت وتتكام
ــم يطبــق  قامــت عليــه افتراضــات الفقهــاء فــي اســتنباطهم أحــكام األســرة للمســاءلة والنقــد. لمــاذا ل
ــات األســرية؟  ــى منظومــة العالق ــة عل ــار العــدل واإلنصــاف بدق ــه اإلســالمي فــي عمومــه معي الفق
وهــل مــن ســبيل إلــى المراجعــة وإعــادة الفهــم إلنتــاج نظــام للحقــوق والواجبــات أكثــر عــدالً وبعــداً 
عــن التمييــز المجحــف؟ تطــرح الباحثــة رؤيتهــا مــن خــالل عــرض نموذجيــن مــن التحليــالت النقديــة 
المعاصــرة لكاتبتيــن رائدتيــن –زيبــا ميــر حســيني وكيشــيا علــي– ثــم تربــط ذلــك بنتائــج اســتخلصتها 
مــن أبحــاث ميدانيــة ســابقة فــي محكمــة األســرة بمصــر لرصــد تجــارب المتقاضيــات علــى أرض 
الواقــع لضــرب أمثلــة حيــة لتأثيــر التفســيرات الفقهيــة والتطبيقــات غيــر العادلــة للقانــون علــى حيــاة 
النســاء. أى أن هــذا الفصــل يجيــب عــن الســؤال المطــروح دائمــاً حــول العالقــة بيــن إنتــاج معــارف 

وقــراءات بديلــة وبيــن اإلصــالح والتغييــر فــي الواقــع المعيــش.
يقتــرب الجــزء الرابــع أكثــر مــن خطابــات بعينهــا ومفاهيــم وتفســيرات ومبــادئ مســتمدة مــن القــرآن 
الكريــم مباشــرة. تبــدأ الدكتــورة هنــد مصطفــى أوالً بمســح للمــدارس والتيــارات النســوية المختلفــة 
ــات وإنجــازات الفكــر النســوي  ــل إيجابي ــم وتحلي ــي الغــرب وبعــرض أفكارهــا الرئيســية مــع تقيي ف
الغربــي فــي عمومــه وبعــض اإلشــكاليات التــي ينطــوي عليهــا أيضــاً، ثــم مــن منطلــق هــذا التفنيــد 
وبنــاًء علــى التفاعــل واالســتفادة مــن تجــارب تلــك المــدارس فــي النشــأة والتطــور تطــرح الباحثــة 
صياغــة لخطــاب نســوي بديــل يســتلهم مفاهيــم قرآنيــة مســاواتية حــول اإلنســان والنــوع، مشــيرة فــى 
الوقــت نفســه إلــى بعــض جوانــب القصــور فــي التنظيــر النســوى اإلســالمي الفتقــاده صفــة الفعاليــة 
علــى األرض كمــا تقتــرح أن تتبلــور هــذه الدعــوة إلــى رؤيــة أو منظــور يدخــل فــي أي إســهامات 
بحثيــة أو علميــة أخــرى وليــس بالضــرورة العلــوم الدينيــة فقــط. وتســتكمل الدكتــورة أســماء المرابــط 
هــذا التوجــه فــي التدقيــق فــي النــص القرآنــي مــن منظــور مغايــر وباســتخدام منهجيــة النظــر إلــى 
ــتخالص  ــة الس ــة مترابط ــدة عضوي ــه وح ــداً بوصف ــاً واح ــاول موضوع ــي تتن ــات الت ــوع اآلي مجم
مبــادئ ومعــاٍن مختلفــة عــن الســائد يمكــن أن تبنــي عليهــا أحــكام جديــدة، وهــو مــا تفعلــه فــي مســألة 
ــة  ــة القرآني ــة والرؤي ــكام الفقهي ــن األح ــاق بي ــدم االتس ــن ع ــا لتبي ــه كله ــص آيات ــد تمحي الطــالق عن
الشــاملة بشــأن إنهــاء الزوجيــة وشــروط االنفصــال ومراحلــه والفــرق بيــن الطــالق والتطليق..إلــخ. 
ــة  ــد مركزي ــذي يعتم ــة( ال ــة المقدم ــي بداي ــه ف ــي )المشــار إلي ــج التأويل ــد للمنه ــق جي والفصــل تطبي
القــرآن بنصوصــه الكليــة وطرحــه األخالقــي الشــامل فــي إعــادة تفســير نصــوص النــوع والنســاء.  
ــن  ــل م ــا إرث تفســيري طوي ــي مســألة أخــرى له ــور نصــر الجويل ــدم الدكت ــى الخــط نفســه يق وعل
العصــور القديمــة حتــى الحديثــة والمعاصــرة –وهــي مفهــوم قوامــة الرجــل أو الــزوج كمــا ورد فــي 
ســورة النســاء، آيــة 34. يســتعرض الكاتــب أهــم شــروح وآراء المفســرين مــن القدامــى والمحدثيــن 
ــن  ــارن المجموعتي ــم يق ــالت، ث ــذه التأوي ــى ه ــم إل ــي أدت به ــم الت ــم ومنهجياته ــل منطلقاته ــع تحلي م
ــج  ــى نتائ ــن توصــال إل ــد شــحرور اللذي ــد ومحم ــد أبوزي ــال نصــر حام ــراءات المعاصــرة ألمث بالق
مختلفــة تمامــاً فــي هــذه القضيــة بســبب تبايــن المنهــج المتبــع والمنطلقــات الفكريــة واســتراتيجيات 

التعامــل مــع النــص المقــدس.
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ــة باللغــة  ــي المكتوب ــل المعرف ــات هــذا الحق ــة ألهــم أدبي ــاب بفصــل يضــم قائمــة توصيفي ــم الكت يخت
ــاج العلمــي فــي  ــة مــن خــالل الترجمــة مــع تصنيــف ألنــواع هــذا اإلنت ــة أو المتاحــة بالعربي العربي
العشــرين ســنة األخيــرة تقريبــاً ورصــد اتجاهاتــه وإســهاماته. قامــت بالجمــع والتصنيــف والعــرض 
الدكتــورة حســن عبــود، مــن أجــل تحقيــق أكبــر فائــدة ممكنــة للقــراء والباحثــات والباحثيــن المهتميــن 

برصــد وتتبــع هــذه النوعيــة مــن الدراســات والفكــر فــي الكتابــات العربيــة بالتحديــد.
المأمــول فــي النهايــة مــن تجربــة نشــر أوراق هــذا المؤتمــر أن يســتمر التحفيــز على مزيد مــن البحث 
ــد مــن  ــك المزي ــة أو فــي ســياقاتها وتراثهــا فــي هــذا المجــال، وكذل ــاج العلمــي باللغــة العربي واإلنت
بلــورة دور النســوية اإلســالمية فــي تعزيــز الحــوار بيــن عالــم الشــمال والجنــوب، بيــن المجتمعــات 
األوروبيــة والعربيــة، حيــث بإمــكان النســويات المســلمات أن يدفعــوا التيــار األساســي الســائد لــدى 
النســويات فــي الغــرب إلــى مراجعــة عالقتهــن المضطربــة مــع الديــن وإعــادة التفكيــر فــي بعــض 
ــى الوعــي النســوي التحــرري بالديــن أيضــا7ً، أو مــا  األفــكار الجامــدة بشــأن اســتحالة الوصــول إل
يعــرف بنظريــات »التحديث-العلمنــة« التــي تربــط بيــن التقدميــة والحداثــة وبيــن ســقوط المرجعيــات 
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األبعاد المعرفية لنسوية إسالمية

أمانى صالح

مقدمة تعريفية
يثيــر الحديــث عــن النســوية اإلســالمية مفارقــة عجيبــة؛ أال وهــي أن الحديــث عــن مفهــوم وظاهــرة 
"النســوية اإلســالمية" يفــوق بكثير-فــي واقــع األمــر- الجهــد المبــذول فــي بنــاء النســوية اإلســالمية 
ــتتة  ــوًدا مش ــة وجه ــون شــذرات متفرق ــدو أن يك ــاره نســوية إســالمية ال يع ــن اعتب ــا يمك ــا! فم ذاته
مقارنــة بالكتابــات المتكاملــة والمتواصلــة المخصصــة لرصــد هــذا اإلنتــاج، كمــا أن الكاتبــات 
ــات برصــد  ــات المهتم ــا بالباحث ــكان قياًس ــدرة بم ــن الن ــا هــن م ــرة وتطويره ــاء الفك ــات ببن والَمعني
الظاهــرة. تعكــس هــذه المفارقــة بشــكل كامــل جوهــر إشــكالية الفكــر فــي العالــم العربــي واإلســالمي، 
ــداع- أو مــا  ــات اإلب ــزال يعانــي بشــدة مــن ضعــف عملي ــم ال ي ــة مــن العال فالفكــر فــي هــذه المنطق
نســميه إســالمًيا "االجتهــاد"- بمــا يحتــاج إليــه مــن أصالــة معرفيــة، بينمــا يتســم فــي المقابــل بقــدر 
هائــل مــن التبعيــة والتقليــد المنهاجــي والموضوعــي ســواء للمعــارف اإلســالمية القديمــة، أو للمعرفــة 
الغربيــة المعاصــرة، وهــو اقتــراب ال ينتــج فــي المحصلــة إال رصــًدا وليــس بحوًثــا أصيلــة و مبتكــرة. 
ومــن ثــم، تهــدف هــذه الورقــة إلــى كتابــة تجمــع بيــن االقترابيــن الســابقين: "البحــث فــي النســوية 

اإلســالمية وعنهــا".
لقــد أردت مــن هــذه الورقــة الولــوج بشــكل مباشــر إلــى قلــب الموضــوع مــن خــالل محاولــة اإلجابــة 
عــن ســؤالين، أوالهمــا ببســاطة ومباشــرة: مــا النســوية اإلســالمية؟ أمــا ثانيهمــا فيطــور هــذا المطلــب 
ــك  ــزة لمــا يســمى "نســوية إســالمية"، وبصيغــة أوضــح: مــا تل ــد الســمات الممي ــة تحدي ــى محاول إل
األطــر والقواعــد التــي تجعــل نســوية مــا- تنشــأ فــي هــذه المنطقــة أو غيرهــا- تكتســب صفــة نســوية 
إســالمية أو تخــرج عنهــا؟ لقــد نشــأ هــذا الســؤال فــي ذهنــي منــذ أن ثــار جــدل كبيــر حــول اجتهــادات 
نــادت بهــا النســوية األمريكيــة المســلمة آمنــة ودود ونفذتهــا، وقتهــا أُْخِرجــت آمنــة ودود مــراًرا مــن 
ــك -كالعــادة-  ــرأي الفاصــل فــي ذل ــة مــا هــو إســالمي وأعادهــا آخــرون إليهــا، وكان ال تحــت مظل
ــص  ــد أو خصائ ــم قواع ــل ث ــي ه ــألت نفس ــا س ــال. ووقته ــاء رج ــن وفقه ــاب ومفكري ــن وكت لباحثي
ــة- خــارج ســياق األهــواء والتحيــزات- يمكــن أن تحــدد مــا إذا كان جهــد فكــري نســوي  موضوعي
مــا، يمكــن وصفــه بأنــه إســالمي؟ بــل تطــور ذلــك إلــى ســؤال أهــم أال وهــو: هــل تحتمــل المنظومــة 

اإلســالمية أو تقبــل فكــًرا نســوًيا فــي األســاس؟ ومــا حــدوده ومقوماتــه ووظائفــه؟
إذا بدأنــا بمحــاوالت للتعريــف، فالنســوية اإلســالمية هــى ذلــك الجهــد الفكــري واألكاديمــي والحركــي 
الــذي يســعى إلــى تمكيــن المــرأة انطالًقا مــن المرجعيات اإلســالمية، وباســتخدام المعاييــر والمفاهيم 
ــك المرجعيــات وتوظيفهــا إلــى جانــب غيرهــا.  ــات الفكريــة والحركيــة المســتمدة مــن تل والمنهجي
يقــوم هــذا التعريــف إذن علــى ثالثــة عناصــر: أوالً، النســوية اإلســالمية حركــة فكريــة وأكاديميــة 
ــن العنصــر الفاعــل  ــاء ه ــت النس ــواء- وإن كان ــد س ــى ح ــاء عل ــال ونس ــا رج ــوم به ــة يق واجتماعي
ــم وكل  ــع الظل ــدأ مــن رف ــن النســاء، وهــو هــدف يب ــى تمكي ــا، تهــدف هــذه الحركــة إل ــرز. ثانًي األب
مظاهــر االســتضعاف والتهميــش واإلقصــاء والعــزل والقهــر وينتهــي بتدعيــم قيــم الحريــة والعدالــة 
ــا،  ــم بينهمــا. ثالًث والمســاواة فــي العالقــة بيــن الجنســين وفــي تخصيــص المــوارد االجتماعيــة والقي
ــك الحركــة، ذات أصــول إســالمية،  ــذا الفكــر وتل ــم األساســية له ــات والمفاهي ــات والمرجعي المنطلق
ــإن  ــك ف ــة. ولذل ــنة الثابت ــرآن والس ــي الق ــة ف ــة المتمثل ــالمية األصلي ــات اإلس ــى المرجعي ــتند إل وتس

ــا إلــى جنــب مــع المنهجيــات الحديثــة.  المناهــج األصوليــة لعلــوم الديــن تحتــل أهميــة بــارزة جنًب
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تضــع العناصــر الثالثــة الســابقة فــي هــذا التعريــف النســوية اإلســالمية فــي المرحلــة الراهنــة عنــد 
مســتوى يعنــى بأبعــاد اســتراتيجية أكثــر منهــا جزئيــة وتكتيكيــة، كمــا يجعــل علــى رأس األولويــات 
االقتــراب مــن الموضــوع بمســتوى قــراءة وتحليــل )الماكــرو:macro( جنًبــا إلــى جنــب مــع القضايــا 
ــا التــي  الفرعيــة والجزئيــة التــي تدخــل تحــت مــا يســمى منظــور )المايكــرو:micro(، تلــك القضاي
انشــغلت بهــا الباحثــات المســلمات ســواء فــي مجــاالت التشــريع أو األســرة أو السياســة واالقتصــاد.
ــة  ــة المعرف ــاب اإلبســتيمولوجيا اإلســالمية أو نظري ــى ب ــي مباشــرة إل ــق كان دخول مــن هــذا المنطل
ــا مــع النســوية أو اســتزراع  ــة، ومــدى إمــكان توافقه ــك المعرف اإلســالمية؛ فنبحــث عــن طبيعــة تل
الفكــرة النســوية وتوطينهــا فيهــا ممــا يعــد مدخــالً معرفًيــا جديــًدا علــى المنظومــة اإلســالمية. ثــم هــل 
تقبــل الفكــرة النســوية ذاتهــا مظلــة إســالمية وتحتمــل االنضــواء تحتهــا؟ هــل توجــد أرضيــة معرفيــة 

مشــتركة يلتقــي عندهــا  النســقان؟ ومــا خصائصهــا وحدودهــا؟  
                                     

األبعاد المعرفية للنسوية اإلسالمية
يمكن القول إن ثمة أربعة أبعاد معرفية للنسوية اإلسالمية، وفق التعريف الذي بدأنا به: 

أوالً: الســمة األولــى هــى اإلطــار المرجعــي،  ذلــك أن أي فكــر نســوي يطمــح إلــى أن يكــون 
ــي الفكــر  ــا ف ــس بدًع ــا، وهــذا األمــر لي ــد مــن أن يتخــذ مــن اإلســالم إطــار مرجعًي "إســالمًيا" ال ب
النســوي؛ ففــي بعــض المــدارس والمراحــل اتخــذت النســوية مــن الماركســية مرجعيــة لهــا، أو مــن 
الفكــر الليبرالــي ومنظومــة حقــوق اإلنســان والمواطنــة مرجًعــا، حتــى طــورت مــدارس أخــرى رؤى 
نســوية متكاملــة لهــا، تنبــع  مــن الخبــرة النســوية ذاتهــا وال تتبــع هــذه األيديولوجيــة أو تلــك بــل تحمــل 

منظورهــا الخــاص للعالــم. 
ونلحــظ أنــه مــع ديناميــة الفكــر النســوي وتطوراتــه وانقســاماته المتالحقــة اعتــرف التيــار النســوي 
الغربــي المهيمــن -أو الــذي يقــوم مقــام الــذات فــي الحقــل النســوي- اعتــرف  بآخــر مفــارق أو مختلف 
 ،)global feminism multicultural(  عنــه تحــت مــا يســمى النســوية متعــددة الثقافــات أو الكونيــة
التــي يعرفهــا البعــض اآلخــر بنســوية الهويــة )Identity feminism(، وهــي التــي تؤكــد خصوصيــة 
ــث  ــن حي ــن أو م ــن أو ظروفه ــص خبراته ــا يخ ــواء فيم ــة س ــات مختلف ــق وثقاف ــن مناط ــاء م النس
الحاجــات أو األهــداف وعالقتهــن بالرجــال. القــول بتأطيــر النســوية اإلســالمية وانطالقهــا مــن إطــار 
مرجعــي إســالمي ال يمثــل -فــي زعمــي- قيــًدا، بــل هــو إطــار ارتضــت مجموعــة مــن الناشــطات 
والمفكــرات المعنيــات بقضيــة المــرأة -بإرادتهــن- االلتــزام بثوابتــه وقبــول فكــرة أنــه يمثــل أولويــة 

ومرجعيــة تحــدد تصوراتهــن وأهدافهــن بوصفهــن نســويات.
ولكــن مــاذا يشــمل هــذا اإلطــار المرجعــي؟ هــل نعنــي بــه األصــل المرجعــي األول، وهــو القــرآن، 
أم القــرآن والســنة بوصفهمــا أصليــن متفــق عليهمــا؟ أم يضــم إلــى ذلــك "اإلجمــاع"؟ أم يمتــد بــدوره 
ليشــمل االجتهــادات فــي التفســير والفقــه واألحــكام؟ هنــا تبــرز ثنائيــة مفاهيميــة خطيــرة، أال وهــي 
التمييــز بيــن الثوابــت والمتغيــرات في اإلســالم. إن االتجاه العام الذي يســود بين النســويات المســلمات 
هــو تحديــد الثوابــت فــى القــرآن الكريــم والســنة التــي يتعيــن علــى الفكــر النســوي اإلســالمي االلتــزام 
بهــا، وإخــراج كل االجتهــادات المتعلقــة بتفســير األحــكام أو اســتنباطها مــن هذيــن المصدريــن مــن 

داخــل دائــرة الثوابــت إلــى دائــرة المتغيــرات التــي تحتمــل النقــد وتقديــم اجتهــادات بديلــة. 
واقــع األمــر أن الفكــر النســوي ال يختلــف فــي هــذا الموقــف عــن مجمــل الــرؤى االجتهاديــة العصرية 
فــي اإلســالم والمتعلقــة بقضايــا خطيــرة يطرحهــا هــذا العصــر؛ منهــا مــا هــو سياســي مثــل قضايــا 
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المواطنــة والديمقراطيــة، ومنهــا مــا هــو اقتصــادي، ومنهــا مــا يتعلــق بنظــام العالقــات الدولية وتقســيم 
العالــم. فالمتفــق عليــه بيــن االجتهادييــن المعاصريــن أو الداعيــن إلــى فتــح بــاب االجتهــاد مــرة أخــرى 
ــير  ــل التفس ــة مث ــة القداس ــا صف ــبغت عليه ــاالت أس ــاق مج ــي نط ــى ف ــابقة، حت ــادات الس أن االجته
والفقــه. ورغــم الجهــد الرائــع المبــذول فــي مجــال وضــع مناهــج االســتنباط وأصــول الفقــه، فالكثيــر 
مــن تلــك االجتهــادات تحمــل البصمــة الثقافيــة التاريخيــة لعصرهــا وال يمكــن منحهــا صفــة المطلــق. 
يتجلــى هــذا األمــر بشــكل هائــل فــي مجــال النصــوص الفقهيــة والتفســيرية المتعلقــة بالمــرأة، التــي 
يكشــف أي تحليــل لهــا مــن منظــور سوســيولوجية المعرفــة عــن انحيــازات ذكوريــة تترجــم ثقافــة 

المجتمــع وبنيتــه والعصــر الــذي نشــأت فيــه.

وهكذا نخلص من هذه النقطة إلى أربعة مواقف حاسمة ألية نسوية إسالمية:
1. ينبغي على هذه النسوية أن تنطلق من المرجعية والهوية اإلسالمية.

2. تنبــع المرجعيــة مــن الثوابــت، وتتحــدد بهــا، وهــي الثوابــت المتمثلــة فــي القــرآن والســنة بوصفهما 
أصليــن دون الطروحــات االجتهاديــة المســتمدة منهما. 

3. تفــرض هــذه المرجعيــة مجاليــن مهميــن لإلنتــاج المعرفــي النســوي مــن منظــور إســالمي، األول 
هــو نقــد -وليــس نقــض )بمعنــى التعامــل العدوانــي المتربــص(-  االجتهــادات التفســيرية والفقهيــة 
وبخاصــة فــي موضوعــات المــرأة، نقدهــا مــن منظــور مــدى التزامهــا بهذيــن األصليــن، بــل وحتى 
بمناهــج التفســير واالســتنباط نفســها التــي كثيــًرا مــا نجــد االنحيــازات تطيــح بهــا جانًبــا وتخرقهــا 
عالنيــة، ثــم نقدهــا مــن منظــور سوســيولوجيا المعرفــة؛ لكشــف مــا انطــوت عليــه مــن انحيــازات 

ذات أصــول تاريخيــة وثقافيــة.
ــفة  ــل والفلس ــه ب ــير والفق ــي نطــاق التفس ــة نســوية ف ــة اجتهادي ــدء أو انطــالق عملي 4. ضــرورة  ب
اإلســالمية، ذلــك أن أي اجتهــاد نســوي فــي هــذا الســياق ال يهــدف إلــى تقديــم انحيــاز بديــل بــل إلــى 
إثبــات صفــة إنســانية عامــة لعمليــة االجتهــاد الحيويــة فــي الجســد اإلســالمي. ورغــم اســتحالة تقديــم 
ــدة بالكامــل، فمــن المؤكــد أن دمــج خبــرة المــرأة فــي االجتهــادات  رؤيــة إنســانية مجــردة ومحاي
التفســيرية الفقهيــة إلــى جانــب  خبــرة الرجــال ومنظورهــم ســيؤدي إلــى الحــد مــن غلــواء االنحيــاز 
ــزام  ــت وااللت ــا لألصــول والثواب ــر احتراًم ــد أكث ــا يع ــة؛ م ــى الموضوعي ــرب إل ــة أق ــم رؤي وتقدي

بالمرجعيــات وقرًبــا ممــا أراده الخالــق مــن شــريعته.                             

ــي  ــوع ف ــة الن ــع قضي ــن موق ــث ع ــي البح ــة، أال وه ــة الثاني ــة المعرفي ــي القضي ــا تأت ــا: وهن ثانًي
ــة  ــة االجتماعي ــي النظري ــة ف ــة محوري ــوع  أهمي ــة الن ــل قضي المنظــور الثيولوجــي اإلســالمي. تحت
والتشــريعية اإلســالمية تتجلــى مــن الثقــل الــذي تحتلــه قضيــة العالقــة بيــن المــرأة والرجــل فــي هاتيــن 
المنظومتيــن. فــي اإلســالم، كأي منظومــة عقديــة ودينيــة، ال بــد للنظريــات االجتماعيــة والتشــريعية 
أن تنبــع مــن القضايــا الثيولوجيــة الكبــرى مثــل األلوهيــة والخلــق وعالقــة اإللــه بالمخلــوق والغايــات 

التــي حددهــا الخالــق للحيــاة واإلنســان. 
ــوع  ــكلة الن ــم مش ــي تحك ــد الت ــة للبحــث عــن القواع ــة محاول ــي- أي ــى حــد علم ــد -عل ــم أج ــى ل لكن
ــكالم أو  ــم ال ــل مــا يعــرف بعل ــه مث ــت ب ــي عني ــات الت ــي الكتاب ــى ف ــا مــن هــذا المســتوى حت انطالًق
علــم أصــول الديــن. مــن هنــا، حاولــت القيــام بمغامــرة أوليــة لقــراءة ثيولوجيــا اإلســالم مــن منظــور 
النــوع. وكانــت النتيجــة مفاجــأة لــي، وهــي وجــود مجــاالت خصبــة جــًدا لهــذه القــراءة والســتنباط 

أفــكار كليــة مهمــة فــي مجــال عالقــات النــوع.
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من بين تلك األفكار الناتجة عن هذه القراءة الثيولوجية من منظور النوع:
يجعــل الطــرح القرآنــي مــن الالنوعيــة - أو باألحــرى الســمو واالرتقــاء عــن النوعيــة- إحــدى ســمات 
ــاالً  ــا وأفع ــا وصفاًت ــق ذاًت ــال المطل ــو الكم ــذي ه ــق - ال ــه الخال ــي وخصائصــه. فاإلل ــال اإلله الكم
ووجــوًدا خالــًدا- هــو ذات فــوق النوعيــة. كمــا يجعــل ســبحانه صفــة الالنــوع صفــة مخلوقــة لبعــض 
المخلوقــات المعصومــة فطرًيــا مــن الخطــأ واالختيــار كالمالئكــة. فــي المقابــل نجــد هنــاك ارتباًطــا 
حتمًيــا للنــوع بخاصيــة النقــص واالنقســام المقترنــة فطرًيــا بمخلوقــات أخــرى أهمهــا اإلنســان. ويبــدو 
االنقســام النوعــي جــزًءا مــن قاعــدة لالنقســام تحكــم عمليــة خلــق اإلنســان ذاتهــا، تشــمل فيمــا تشــمل 

انقســامه بيــن أبعــاد الــروح والنفــس والجســد، ونــوازع الخيــر والشــر، إلــخ.
إن االنقســام المركــب لبنــي اإلنســان قــد يمثــل مصــدر ضعفــه، لكنــه فــي الوقــت نفســه هــو مصــدر 
ــاة اإلنســانية، التــي اســتثارت حفيظــة  ــة البالغــة فــي الحي ــراء الهائــل والديناميكي هــذا الخصــب والث
ــي  ــح المصــدر الحقيق ــار يصب ــص واالفتق ــن بالنق ــق. فالشــعور الكام ــي قصــة الخل ــا ف ــة كم المالئك
للســعي والدافعيــة، والطمــوح والمطامــع والتطلــع إلــى كمــال العقــل وبلــوغ المثــل األعلــى واإلقــدام 
والتحــدي واالختيــار والفعــل. كمــا يمثــل هــذا االفتقــار منــاط اســتمرار الحيــاة مــن خــالل التجــاذب 
بيــن النوعيــن ومــا ينتــج عنــه مــن تكاثــر. ويخلــق ذلــك النقــص مصــدر حاجــة اإلنســان وســعيه إلــى 
ــط المســعى  ــم وقواعــد مــن أجــل ضب ــة ومنظومــات للقي ــق مــن خــالل الحاجــة ألطــر مرجعي الخال
اإلنســاني الدائــب ومــا ينطــوي عليــه مــن صراعــات مميتــة. للنــوع إذن وجــود فــي تحديــد قضيــة 

المفارقــة والعالقــة بيــن اإللــه الخالــق وخلقــه.
ولكــن تبــرز قضيــة النــوع جليــة فــي ميتافيزيقــا أخــرى هــي ميتافيزيقــا اإلنســان "المركــب اإلنســاني 
نفســه" أو مــا يعــرف إســالمًيا بعناصــر الخلــق الفطريــة. وقضيــة النــوع فــي هــذا الســياق ليســت فــي 
المنظــور اإلســالمي محدثــة خاضعــة للتشــكل االجتماعــي، وليســت قضيــة متغيــرة، بــل هــي قضيــة 

قديمــة فطريــة ترجــع أصولهــا إلــى صميــم عمليــة الخلــق ذاتهــا.
وإذا كانــت بعــض القــراءات الذكوريــة قــد أشــارت إلــى خلــق جســد حــواء مــن آدم بوصفــه إشــارة 
إلــى أصليــة وجــود الــذات الذكريــة وفرعيــة وجــود الــذات األنثويــة، فــإن القــراءة النســوية المقابلــة 
يمكــن أن تحــدث تعديــالً بالًغــا فــي هــذه القــراءة المنحــازة وداللتهــا. يشــير النــص القرآنــي الكريــم 
إلــى مرحلتيــن للخلــق اإلنســاني ضمــن مراحلــه غيــر المعلومــة. مرحلــة خلــق الجســد األول أو جســد 
آدم المشــار إليهــا، ومرحلــة ســابقة عليهــا -ومســكوت عنهــا- فــي التفســيرات والقــراءات الذكوريــة 
ــم- إلــى أن  ــا، نكتشــف أن النــص القرآنــي يلمــح -وهللا أعل ــى.  وهن ــق النفــس األول ــة خل هــي مرحل
النفــس األولــى هــي نفــس أنثــى. يقــول ســبحانه وتعالــى فــي اآليــة 189 مــن ســورة األعــراف: "هــو 
الــذي خلقكــم مــن نفــس واحــدة وجعــل منهــا زوجهــا ليســكن إليهــا فلمــا تغشــاها حملــت حمــالً خفيفــاً 

فمــرت بــه فلمــا أثقلــت دعــوا هللا ربهمــا لئــن آتيتنــا صالًحــا لنكونــن مــن الشــاكرين".
هنــاك العديــد مــن الــدالالت يمكــن اســتخراجها مــن تلــك اآليــة، ومــن وضعهــا جنًبــا إلــى جنــب مــع 
اآليــات الدالــة علــى خلــق آدم، ومنــه جســد حــواء. مــن تلــك الــدالالت: أصالــة األنثــى فــي التكويــن 
ــم  ــا ث ــت منه ــي خلق ــى الت ــدة عــن األنث ــة مول ــة فرعي ــس الذكوري ــدو النف ــا تب ــان بينم النفســي لإلنس
تولــدت عــن عالقاتهمــا ســائر األنفــس البشــرية. فــي مقابــل ذلــك، وعلــى  مســتوى التكويــن الجســدي 
الفيزيقــي المــادي، يمكــن القــول بأصالــة التكويــن الجســدي للذكــر وفرعيــة التكويــن الجســدي لألنثــى 
ــة حــول  ــر التفصيلي ــك النصــوص غي ــدالالت التــي تشــير إليهــا تل ــك ال ــه. ومــن تل ــذي خلقــت عن ال
ــد  ــوة البع ــل ق ــن مث ــا نوعي ــى بوصفهم ــر واألنث ــة للذك ــمات نوعي ــات وس ــوع: عالق ــا الن ميتافيزيق

النفســاني عنــد المــرأة وعمقــه، فــي مقابــل قــوة البعــد الحســي والجســماني للرجــل.
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كمــا تحتمــل هــذه الرؤيــة تخريــج دالالت مهمــة أيًضــا تتعلــق بالمســاواة فــي القســمة اإللهيــة علــى 
ــي  ــتدالل التأويل ــث واالس ــل والبح ــن التأم ــد م ــى مزي ــر إل ــاج األم ــزال يحت ــق، وال ي ــتوى الخل مس
ــوية  ــار النس ــي إط ــل ف ــعة للعم ــاالت واس ــى مج ــة إل ــي النهاي ــير ف ــه يش ــي، لكن ــفى والكالم والفلس

ــالمية. اإلس
ُبعــد أخيــر أشــير إليــه فــي موضــوع ميتافيزقــا النــوع فــي اإلســالم يتمثــل فــي التعريــف والمفهــوم 
القرآنــي المســتخدم للنــوع. فالقــرآن ال يســتخدم تعبيــر "الجنســين أو النوعيــن" للداللــة علــى الذكــر 
ــد  ــا يول ــن مم ــح الزوجي ــتخدم مصطل ــل يس ــة، ب ــام ومقابل ــن انقس ــر ع ــتخدام يعب ــو اس ــى وه واألنث
ــل الوجــودي والعضــوي،  ــن يوحــي- باختصــار- بالتكام ــح الزوجي ــا. فمصطل ــة تماًم دالالت مختلف
والوظيفــي واالجتماعــي للذكــر واألنثــى. كمــا ينطــوي علــى نــوع مــن التســوية أو المعادلــة بينهمــا 
فــي التكويــن اإلنســاني االجتماعــي. وأزعــم أيًضــا أن "نظريــة الزوجيــة" فــي رؤيــة العالقــة بيــن 
الذكــر واألنثــى تختلــف فــي محتواهــا تماًمــا عــن نظريــة الصــراع بيــن األنثــى والذكــر التــي تقــوم 

عليهــا أغلــب مــدارس النســوية الغربيــة.                              
ثالًثــا: القضيــة الكبــرى الثالثــة فــي ســياق البحــث عــن إبســتيمولوجيا النســوية اإلســالمية هــي نظريــة 
القيــم اإلســالمية مــن حيــث جدليــة العالقــة بيــن قيــم العــدل والحريــة والمســاوة. فــي الســبعينيات 
مــن هــذا القــرن كــرس أحــد كبــار أســاتذة العلــوم السياســية فــي مصــر وهــو الدكتــور حامــد ربيــع 
ــى أن كل نظــام  ــه إل ــع فــي نظريت ــة.  خلــص ربي ــم الجماعي ــة عامــة للقي ــاء نظري ــا لبن جهــًدا عظيًم
معرفــي أو حضــارة أو أيديولوجيــة تتبنــى نظاًمــا تراتبًيــا معيًنــا للقيــم تعلــوه قيمــة أو قيــم عليــا لهــا 
أولويتهــا فــي ترتيــب هــذا النظــام وتحديــد معانــي قيمــه األخــرى. فمثــالً، خلــص ربيــع إلــى أن القيمــة 
الحاكمــة فــي النظــام االشــتراكي هــي قيمــة المســاواة، والقيمــة العليــا فــي الغــرب هــي الحريــة، بينمــا 
توصــل إلــى أن القيمــة العليــا فــي النظــام اإلســالمي بتركيبتــه القيميــة والتشــريعية واالجتماعيــة هــي 

العــدل.
ــرأة.  ــاواة للم ــة والمس ــا الحري ــن هم ــة حــول قيمتي ــا المختلف ــدارس النســوية بتياراته ــد دارت  الم لق
فمــا موقــف النســوية اإلســالمية فــي ظــل هيمنــة قيمــة العــدل؟ ومــا موقــع قيمتــي الحريــة والمســاواة 
ــا  ــا لشــخص م ــن م ــوازن بي ــى الت ــه إل ــي أبســط معاني ــي هــذه المنظومــة؟ يشــير مفهــوم العــدل ف ف
ومــا عليــه، بيــن المزايــا أو الحقــوق وااللتزامــات. وعليــه، يــرى البعــض أن مفهــوم العــدل مفهــوم 
إجرائــي يحيــل إلــى مصــدر معيــن )قانــون أو غيــره( يحــدد الحقــوق وااللتزامــات. ويطــرح هــؤالء 
انتقــاًدا مــؤداه أنــه ليــس كل مرجعيــة قانونيــة محــددة للحقــوق وااللتزامــات تضمــن بالضــرورة العــدل 

بمعنــى التــوازن. 
واقــع األمــر أن دراســة مفهــوم العــدل فــي المنظومــة اإلســالمية يحيلنــا إلــى قيمــة أخــرى أشــمل لكنهــا 
شــديدة الصلــة بــه هــي قيمــة الحــق. والحــق مفهــوم إســالمي أصيــل شــديد التميــز والثــراء لــم يلــق مــا 
يليــق بمكانتــه فــي المنظومــة الفكريــة اإلســالمية مــن عنايــة فــي مجــال التأصيــل. ولكــن اســتناًدا إلــى 
جهــد فــردي فــي دراســة هــذا المفهــوم، فإنــه مفهــوم لــه أبعــاد أنطولوجيــة وإبســتيمولوجية مًعــا، وهــو 

يشــير إلــى داللتيــن تخــص كل منهمــا أحــد البعديــن لكنهمــا فــي النهايــة مترابطتــان. 
ــا  ــق )the facts( . وهــو هن ــة أو الحقائ ــي الحقيق ــه يعن ــة فإن ــة أنطولوجي ــق الحــق بقضي ــن يتعل حي
يشــير إلــى االرتبــاط بواقــع األشــياء والتعبيــر عنهــا كمــا هــي، ضــد التزييــف والتضليــل واالدعــاء 
والكــذب والتزويــر. أمــا عندمــا يتعلــق الحــق بعناصــر قيميــة أو معنويــة فإنــه يعنــي العــدل وهــو ضــد 
الظلــم أو العــدوان أو التجــاوز. إن إضافــة المفهــوم األنطولوجــي للحــق يــؤدي إلــى ضبــط المفهــوم 
ــة  ــى جانــب المرجعي ــه -إل ــق الســراح، بــل يضيــف ل ــه غيــر مطل ــه يجعل ــه؛ ألن الفوقــي الحقوقــي ل
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التعاقديــة أو القانونيــة- مرجعيــة أخــرى فــي التعبيــر عــن واقــع األدوار واألفعــال والوجــود.
وإذا ترجمنــا ذلــك مــن منظــور المــرأة فــإن هــذا يعنــي: أن النســوية اإلســالمية تدعــو إلــى أن تعبــر 
ــن  ــن كل م ــرأة ع ــة بالم ــة المتعلق ــات االجتماعي ــد واألوضــاع والترتيب ــن والقواع ــكار والقواني األف
حقيقــة المــرأة وإمكاناتهــا ودورهــا فــي الحيــاة والمجتمــع اإلنســاني بمنظــور أشــمل دون تزويــر أو 
تزييــف. وثانًيــا أن تترجــم تلــك األفــكار واألنظمــة والــرؤى والقوانيــن مفهــوم العدالــة أو التــوازن فــي 

الحقــوق وااللتزامــات والتخلــص مــن مظاهــر االفتئــات والظلــم.
يشــغل الحــق أو العــدل فــي هــذه الرؤيــة مكانــة القيمــة المســتقلة أو العليــا فــي المنظومــة الحضاريــة 
اإلســالمية، بينمــا تأتــي قيــم المســاواة والحريــة بوصفهــا قيًمــا تابعــة. والقيمــة التابعــة حســب رؤيــة 
ربيــع ال تعنــي الحــط منهــا بــل تعنــى إن معناهــا يتحــدد فــي إطــار القيمــة العليــا )فــي نظــم أخــرى 
ــي  ــاواة، وف ــي المس ــا وه ــة العلي ــب القيم ــة حس ــدل والحري ــم الع ــدد قي ــتراكية تتح ــة االش كالمنظوم
ــة(.  ــا وهــي الحري ــة العلي ــي إطــار القيم ــدل والمســاواة ف ــوالت الع ــة تتحــدد مدل ــة الليبرالي المنظوم
بتعبيــر بســيط فــإن العدالــة بوصفهــا قيمــة عليــا قــد تحمــل الحريــة فــي بعــض المجــاالت والتقييــد فــي 
مجــاالت أخــرى، وقــد تقــود إلــى المســاواة فــي بعــض المجــاالت أو ال تقــود. والمعيــار هنــا: هــل 

تحقــق تلــك الحريــة أو تلــك المســاواة العــدل والحــق أم تقــود إلــى الظلــم واالفتئــات؟
ــة  ــل قضي ــة مث ــن قضي ــالم م ــف اإلس ــول موق ــاءل ح ــن، سنتس ــى التعيي ــد إل ــن التجري ــا م إذا انتقلن
المســاواة باعتبارهــا إحــدى الغايــات والطموحــات الكبــرى لحركــة المــرأة فــي كل مــكان، التــي ال 
تنفصــل فــي داللتهــا عــن مفهــوم العــدل، حيــث تشــعر النســاء فــي كل مــكان بــأن التمييــز وانعــدام 
المســاوة ينطــوي علــى ظلــم بيــن للنســاء. كيــف تنظــر المنظومــة اإلســالمية إلــى قضيــة المســاواة 
ــة  ــا للمســلمين يقــر بالمســاواة الكامل ــة العلي ــم بوصفــه المرجعي بيــن المــرأة والرجــل؟ القــرآن الكري
المبنيــة علــى مبــدأ التماثــل فــي المعاييــر علــى المســتوى اإلنســاني والعقيــدي بيــن النســاء والرجــال، 

فمــاذا عــن المســاواة بيــن النســاء والرجــال علــى المســتوى االجتماعــي؟
فــي إطــار هــذه التراتبيــة لنظــام القيــم -أو المســاواة مــن منظــور العــدل بوصفــه قيمــة عليــا- تطــرح 
ــه  ــن وصف ــًدا، يمك ــر تعقي ــاواة أكث ــا للمس ــتوى االجتماعــي مفهوًم ــى المس ــة اإلســالمية عل المرجعي
بالمســاواة المبنيــة علــى التبايــن واالختــالف ال علــى التماثــل الــذي يحكــم المفهــوم الغربــي. إن مفهــوم 
المســاواة المبنــي علــى التماثــل مفهــوم بســيط قوامــه: أن التشــابه فــي الوحــدات أو المفــردات يفضــي 
تلقائيــا إلــى المســاواة بوصفهــا محصلــة أو نتيجــة. بمعنــى أن 3 + 2 = 5 علــى الطــرف األيمــن هــي 
ذاتهــا  2+ 3= 5 علــى الطــرف األيســر. المســاواة فــي النتيجتيــن مبنيــة علــى التشــابه والتســاوي 
فــي وزن الجزئيــات أو الوحــدات. ويتجلــى هــذا المنظــور فــي نــزوع الفكــر الغربــي بصفــة عامــة 
إلــى إلغــاء الفــروق بيــن الرجــال والنســاء )الوحــدات البشــرية( بوصفــه أساًســا لفكــرة المســاواة بيــن 

الرجــال والنســاء.
أمــا فــي مفهــوم المســاواة المبنــي علــى عــدم التماثــل، فالمســاواة هنــا تتحقق فــي النتيجــة أو المحصلة، 

وليــس فــي المفــردات أو المقدمــات، يجســد ذلك العمليــات اآلتية: 
30 =2× 15                   30 =6×5                   30 =3 ×10

فــإذا اعتبرنــا الوحــدة األولــى فــي كل عمليــة تمثــل شــدة االلتــزام االجتماعي/القانونــي )الواجبــات( 
ــة  ــدد ثالث ــي ع ــرة ف ــاوى عش ــدة تس ــإن ش ــات، ف ــدد االلتزام ــل ع ــة تمث ــدة الثاني ــا، والوح أو وزنه
التزامــات تنتــج فــي النهايــة مــا يــوازي شــدة تســاوي خمســة فــي عــدد ســتة التزامــات. وبالمثــل، فــي 
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مجــال الحقــوق أو المزايــا فــإن ثالثــة حقــوق بقيمــة عشــر وحــدات تــوازي ســتة حقــوق بقيمــة خمــس 
وحــدات. إن هــذا الطــرح يقــدم نوًعــا مــن المســاواة الحســابية وليــس العدديــة.

ــة.  ــروف االجتماعي ــدد األدوار والظ ــة لتع ــة ومالءم ــر مرون ــور أكث ــذا المنظ ــادي أن ه ــي اعتق ف
فالحديــث حتــى فــي إطــار النــوع الواحــد )مثــالً عــن الــزوج بوصفــه مفهوًمــا ودوًرا اجتماعًيــا( ليــس 
حديًثــا عــن وحــدة ثابتــة القيمــة بــل متغيــرة تحتــاج إلــى مواءمــات فــي مجــال الحقــوق وااللتزامــات 
تختلــف حســب الظــروف؛ فهنــاك الــزوج الموســر والــزوج الفقيــر والــزوج المريــض أو المعــاق..
إلــخ، وكل مــن هــؤالء تتبايــن منظومــة حقوقــه والتزاماتــه. وال يختلــف األمــر فــي مجــال الحديــث عن 

المقارنــة بيــن منظومــة الحقــوق وااللتزامــات االجتماعيــة لــكل مــن الرجــل والمــرأة.
إن التطبيــق الشــائع لهــذا المفهــوم الخــاص بالمســاواة الحســابية تشــريعًيا يتجلــى فــى قضيــة الحقــوق 
وااللتزمــات الماليــة. فالنصيــب المقــرر شــرًعا للمــرأة فــي موضــوع اإلرث وهــو نصــف نصيــب 
ــط  ــا يرتب ــرة. بينم ــرة أو الكبي ــرة الصغي ــي األس ــواء ف ــرأة س ــة للم ــة ملزم ــرن بنفق ــل ال يقت الرج
ــه  ــى زوجت ــاق عل ــي االنف ــددة  ف ــات مفروضــة ومح ــي اإلرث بالتزام ــب الرجــل ف ــة نصي مضاعف

ــد. ــارب أبع ــا أق ــه وربم ــن وإخوت ــر القادري ــه غي وأوالده ووالدي
يمتــد ذلــك النمــوذج فــي المســاواة الحســابية إلــى جوانــب أخــرى فــي منظومــة الحقــوق وااللتزمــات؛ 
فممارســة الرجــل حــق الطــالق وإنهــاء عالقــة أسســت عبــر إرادتيــن مجتمعتيــن بإرادتــه المنفــردة 
يقتضــي دفــع كلفــة ذلــك القــرار مــن خــالل العديــد مــن االلتزمــات والتعويضــات الماليــة واالجتماعيــة 
للمــرأة. بالمثــل، فــإن ممارســة المــرأة حــق الخلــع بنــاء علــى حســاباتها وإرادتهــا المنفــردة إلنهــاء 
عالقــة زواج تمــت بالتقــاء إرادتيــن يترتــب عليــه بالمثــل تعويــض الطــرف اآلخــر ودفــع ثمــن عــادل 

لهــذا القــرار يــوازي مــا يدفعــه الرجــل فــي الطــالق.
فــي المحصلــة نقــول إنــه وفًقــا للمنظــور اإلســالمي - اختلــف البعــض معــه أو اتفــق - يحقــق مفهــوم 
ــة  ــالمية - الغاي ــة اإلس ــن الوجه ــدات- م ــن الوح ــالف أو تباي ــى اخت ــي عل ــابية المبن ــاواة الحس المس

األعلــى، أال وهــي قيمــة العــدل.  
                            

الخصائص المنهجية للنسوية اإلسالمية
هناك ثالث قواعد عامة:

أوالً: الجمــع بيــن االســتقراء واالســتنباط. معــروف أن المعرفــة النســوية تقــوم علــى الدعــوة  إلــى 
استكشــاف خبــرة النســاء واالعتــراف بهــا واســتخدامها بوصفهــا قاعــدة لبنــاء العلــم وتحديــد القوانيــن 
والقيــم االجتماعيــة والفلســفات. إنهــا معرفــة اســتقرائية بالضــرورة تنطلــق مــن الجزئيــات للتعميمات، 
ومــن الخبــرة العمليــة للقواعــد. عنــد النســويات اإلســالميات- وفــي ظــل وجــود نصــوص فوقيــة -فــإن 
المنهــج االســتقرائي ال يصلــح وحــده لبنــاء المعرفــة، بــل يتعيــن أوالً- إفســاح مجــال مهــم الســتنباط 
لــة. وثانًيــا، يتعيــن علــى المفكــرات النســويات إجــراء عمليــات  األحــكام والقيــم مــن النصــوص المنزَّ
ــهامهن  ــالل إس ــن خ ــي م ــكل أساس ــى بش ــتنباط تتجل ــتقراء واالس ــج االس ــن نتائ ــتمرة بي ــق مس توفي

الحتمــي فــي علمــي التفســير والفقــه اللذيــن يحظيــان بســلطة كبيــرة فــي المنظومــة اإلســالمية
ــة ال  ــة وظيفي ــب األعــم- أن تكــون بنيوي ــن- فــي األغل ــة النســويات اإلســالميات يتعي ــا: منهجي ثانًي
تفكيكيــة. فرغــم الســلطة التــي تزاولهــا حالًيــا منهجيــات مــا بعــد الحداثــة ومــا بعــد البنيويــة والتفكيكيــة 
بخاصــة فــي الفكــر النســوي، فأعتقــد أن منهجيــة وأدوات إنتــاج العلــوم اإلنســانية ال تخضــع لمبــدأ 
الرائجــة أو نظريــة التقــادم بــل تبقــى جدواهــا مرتبطــة باحتيــاج العلــم لهــا، وبمــدى قدرتهــا وفعاليتهــا 
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فــي التعامــل مــع مــادة المعرفــة وخصائصهــا ومــع الغايــات التــي يقصدهــا الباحثــون.
إن وجــود المقــدس  بوصفــه إطــاًرا مرجعًيــا ال مجــال للخــروج عنــه و بوصفــه أحــد مقومات النســوية 
اإلســالمية يفــرض بالضــرورة رؤيــة بنيويــة علــى عمليــة التفكيــر، حيــث تكتســب األفــكار المنتجــة 
ــا للحديــث عــن القــراءات الحــرة الالمتناهيــة  معناهــا مــن عالقتهــا بالنســق األشــمل. وال مجــال هن
ــة  ــود منظوم ــوء وج ــي ض ــا ف ــوى وظيفًي ــا فح ــب أيًض ــل تكتس ــف، ب ــوت المؤل ــن م ــص أو ع للن
ــالمي  ــق اإلس ــار النس ــم ازده ــى تدعي ــا عل ــدى قدرته ــدد بم ــة يتح ــرة والنظري ــدوى الفك ــم، فج للقي
األكبــر وتمتينــه واإلضافــة إليــه. وأقــول هنــا إن تحقيــق غايــات النســق الفرعــي )sub-system(؛ 
أْى الحركــة والفكــرة النســوية اإلســالمية المتمثلــة فــي رفــع الظلــم والقمــع عــن النســاء إنمــا يتضافــر 
بقــوة مــع غايــات النســق األكبــر اإلســالمي، وعلــى رأســها قيمتــه العليــا المتمثلــة فــي الحــق والعــدل.
ثالًثــا: النقطــة األخيــرة فــي المنهاجيــة هــي مركزيــة االقتــراب النقــدي فــي اإلنتــاج المعرفــي للنســوية 
ــام  ــي المق ــتهدف ف ــي تس ــر النســوي، وه ــي الفك ــة ف ــمة أصيل ــة س ــة النقدي ــل النزع اإلســالمية. تمث
األول تحليــل -وكشــف- المكــون االنحيــازي الذكــوري فــي البنــاءات الفكريــة واالجتماعيــة اإلنســانية 
وصــوالً إلــى صيــغ أكثــر إنســانية وأقــل عدائيــة وانحيــاًزا ضــد المــرأة ســواء فــي المجتمــع أو الثقافــة 
علــى حــد ســواء. ال يختلــف الفكــر النســوي اإلســالمي عــن التيــار النســوي العــام فــي هــذه الغايــة 

لكنــه يكتســب مذاًقــا وأهداًفــا وطبيعــة خاصــة تنبــع مــن مرجعيتــه.
ــي  ــا ف ــرداء إســالمي وتحكمه ــي ب ــا التزي ــة ومحاولته ــازات الذكوري ــث عــن تغلغــل االنحي إن الحدي
ــي المنظومــة  ــة ف ــة وســلوكية هائل ــك ســلطة تشــريعية وقيمي ــي تمل ــن الت ــوم الدي ــاج عل ــات إنت عملي
ــالت واضحــة وضــوح الشــمس  ــارات وتحلي ــي عب ــى ف ــل يتجل اإلســالمية ليــس مجــرد اســتنتاج، ب
وبخاصــة عنــد تنــاول النصــوص الدينيــة المتعلقــة بالمــرأة أو بالعالقــة بيــن الرجــال والنســاء. فعنــد 
قــراءة التفســيرات علــى ســبيل المثــال مــن اليســير مالحظــة أن أغلــب المفســرين ال يكتفــون بالتفســير 
ــة  ــد مــن االفتراضــات المســبقة حــول طبيع ــل يســوقون العدي ــق المنهــج ب المجــرد أو بمجــرد تطبي
ــاء.  ــر واضــح للنس ــة وتحقي ــى نظــرة دوني ــا عل ــي تنطــوي غالًب ــا الت ــيتها وخصائصه ــرأة ونفس الم
ويمكــن فــي هــذا الســياق الرجــوع مثــالً إلــى الحيثيــات المقدمــة لتفســير آيــة "القوامــة" )النســاء، 34( 
عنــد أشــهر المفســرين وعلــى رأســهم ابــن كثيــر والطبــري وغيرهــم. ولنكتــِف بــاألول الــذي يســوق 
مجموعــة حيثيــات لتأكيــد  تفســير منحــاز يعــرف القوامــة بوصفهــا ســلطة هائلــة مــن الرجــل علــى 
المــرأة . يقــول مبــرًرا تفســيره: "ألن الرجــال أفضــل مــن النســاء والرجــل خيــر مــن المــرأة، ولهــذا 
ــرأة  ــن الم ــل: "فالرجــل أفضــل م ــك األعظــم". ويكم ــك المل ــال وكذل ــوة مختصــة بالرج ــت النب كان
فــي نفســه ولــه الفضــل عليهــا واإلفضــال فناســب أن يكــون قيًمــا". تمتــد المعانــي والحيثيــات نفســها 
كذلــك فــي أغلــب التفســيرات حتــى الحديــث منهــا مثــل تفســير اإلمــام محمــد عبــده فــى أول القــرن 

العشــرين.
ــى  ــود إل ــرى، يق ــن رؤى أخ ــه، م ــراب من ــبقة واالقت ــكار المس ــك األف ــن تل ــص م ــص الن إن تخلي
ــة  ــي القوام ــير آيت ــاوالت تفس ــي مح ــي ف ــكل أول ــاه بش ــا حاولن ــذا م ــا، وه ــة تماًم ــيرات مختلف تفس
والشــهادة - مــن خــالل أبحــاث متنوعــة لجمعيــة دراســات المــرأة والحضــارة- ووصلنــا إلــى قــراءات 
مناقضــة لتلــك التفســيرات انتهــت إلــى أن آيــة القوامــة نــص يفــرض التزاًمــا وواجبــات قطعيــة علــى 

ــا أو ســلطة عليهــا. ــه حًق ــح المــرأة تمامــا وال يعطي الرجــل ولصال
أمضــي أكثــر مــن ذلــك فأقــول إن النقديــة النســوية - نتيجــة المراجعــات التــي يمكــن أن نقــوم بهــا 
ــة  ــل إطــالق عملي ــرأة ب ــط إنصــاف الم ــس فق ــا لي ــاط به ــد ين ــدل-  ق ــم الحــق والع ــن منظــور قي م
ــا لحــق  ــة م ــا. إن إزال ــة عامــة والمشــاركة فيه ــة بصف ــوم الديني ــي مجــال العل ــة شــاملة ف إصالحي
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بالعلــوم اإلســالمية مــن افتئــات وظلــم نوعــي نتيجــة تغلغــل مصالــح وانحيــازات فئــة معينــة إلنتــاج 
تلــك العلــوم، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن لــٌي معانــي النصــوص وانحــراف بهــا عــن جــادة الحــق، لهــو 
عمليــة إصالحيــة كفيلــة بتحريــر منظومــة الفكــر اإلســالمي ذاتــه مــن تســلط جنــس معيــن وإعادتهــا 
إلــى أصلهــا الربانــي. ولكــن يتعيــن هنــا اإلشــارة إلــى أن النســوية اإلســالمية تتبنــى منظــوًرا إصالحًيا 
وليــس راديكالًيــا وأنهــا ال تهــدف إلــى هــدم التــراث الفكــري اإلســالمي بــل إصالحــه مــن الداخــل.

ــازات  ــى االنحي ــي النســوية اإلســالمية ال تتجــه فحســب إل ــة ف ــى أن النزعــة النقدي ــوه إل ــًرا، أن أخي
ــى  ــه إل ــدر نفس ــه وبالق ــل تتج ــة، ب ــة واالجتماعي ــة والتشــريعية والفكري ــة الفقهي ــي البني ــة ف الذكوري
نــوع آخــر مــن االنحيــازات مــارس درجــة كبيــرة مــن القمــع علــى اإلســالميات وأحــدث قــدًرا هائــالً 
ــذي ينطــوي  ــر النســوي ال ــه الفك ــا في ــن بم ــي المهيم ــراث الغرب ــي حياتهــن وهــو الت ــن التشــوه ف م
ــة  ــة وفكري ــن ســلطة سياســية وحضاري ــك م ــا يمتل ــة بم ــع والعنصري ــن القم ــرة م ــى درجــة كبي عل
أتاحــت لهــذا الفكــر ممارســة الكثيــر مــن اإلقصــاء الثقافــي ومحــاوالت اإلحــالل واالســتعمار القيمــي 
والســلوكي، وتحقيــر-أو علــى األقــل- عــدم فهــم المرجعيــة التــي تنطلــق منهــا النســويات اإلســالميات. 
لــذا، نجــد أن هــذه الهيمنــة الفكريــة لهــا تأثيــر ســلبى فــي أى كاتــب أو مفكــر ذى نزعــة إســالمية مــن 
حيــث عــدم القــدرة علــى التفكيــر بأصالــة وتلقائيــة مــن منطلــق مرجعياتــه دون التعــرض لمقارنــة أو 
فــك اشــتباك مــع مفاهيــم غربيــة حاكمــة ودون االســتدراج إلــى النبــرة الدفاعيــة أو االعتذاريــة. وهــذه 

معضلــة لــم يكــن كتــاب الســلف يعانــون منهــا.  
                              

ختاًما
تمثــل المالمــح الســابقة نتاًجــا لخبــرة مــن الممارســة والمتابعــة إلنتــاج ما يســمى "النســوية اإلســالمية" 
ــا. وال زالــت القضيــة مفتوحــة للنقــاش الــذي أرجــو  علــى مــدى مــا يقــرب مــن خمســة عشــر عاًم
ــى  ــرة البحــث حــول النســوية اإلســالمية أو "عنهــا"، إل ــد دائ ــة التلكــؤ عن بشــدة أن يخــرج مــن حال
ــك التحــرك خطــوات  ــع ذل ــى دف ــون إل ــا نك ــا أحــوج م ــول إنن ــر. أق ــذا الفك ــي" ه ــاج "ف ــرة االنت دائ
كبــرى لألمــام وبخاصــة فــي ظــل صعــود نظــم ونخــب للحكــم فــي العالــم اإلســالمي تتخــذ -أو تزعــم- 
ممارســة الســلطة مــن مرجعيــة إســالمية. فــي هــذا اإلطــار، ربمــا تكــون النســوية اإلســالمية هــي 
األمــل الوحيــد إلنقــاذ النســاء مــن دورات جديــدة مــن التهميــش واإلقصــاء تطــل منتحلــة صفــة الديــن 
وباســمه، لقــد حــان الوقــت أن ننــزع مــن تلــك النخــب هــذا الســالح وننقــذ أنفســنا - والديــن أيًضــا- مــن 

براثنهــا ونأمــل أال يكــون الوقــت قــد فــات.

1 حامد ربيع، نظرية القيم )القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم السياسية، د. ت.(.

2 حــول هــذه النظريــة وأبعادهــا انظر/انظــري أمانــي صالــح، »قضيــة النــوع فــي القــرآن: منظومــة الزوجيــة بيــت قطبــي الجنــدر 

ــر 2002(: ص ص  ــي دراســات المــرأة المســلمة )شــعبان 1423 هـ/أكتوب والقوامــة«، المــرأة والحضــارة: نشــرة متخصصــة ف
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أن تكونى نسوية أوروبية مسلمة: تصاُلح الهويات 

أسماء عبد الحميد

ــج  ــة برام ــل مقدم ــا تعم ــي أوروب ــرأة مســلمة ف ــي أول ام ــد، وأشــتهر بأن ــد الحمي اســمي أســماء عب
محجبــة فــي قنــاة تلفزيــون مملوكــة للدولــة، كمــا أنــي كنــت أول امــرأة مســلمة محجبــة فــي أوروبــا 
 )Lillebaelt( تترشــح للبرلمــان الدنماركــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد درســت فــي جامعــة ليليبيلــت

وحصلــت علــى درجــة علميــة فــي العمــل االجتماعــي.
وقــد ولــدت عــام 1981 فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ثــم انتقلــت مــع أســرتي إلــى الدنمــارك 
بوصفنــا الجئيــن فلســطينيين فــي ســبتمبر عــام 1986. وقــد كنــا األســرة المســلمة الوحيــدة فــي الحــي 
ــك أتذكــر أن حياتــي كانــت آمنــة ومريحــة دون أن يخالجنــي  ــذي ســكناه فــي الدنمــارك، ومــع ذل ال
أي شــعور باالختــالف عــن األطفــال مــن حولــي. وقــد كان النــاس الذيــن نعيــش وســطهم يحترمــون 

اختالفنــا، وكنــا جميعــاً نعيــش فــي تآلــف.
ــاول  ــد أن أتن ــن المفي ــون م ــد يك ــوية، ق ــو النس ــي وه ــي الرئيس ــوع كلمت ــرض لموض ــل أن أع وقب
ســريعاً مفهــوم الِعــْرق أو الهويــة. َمــن أنــا؟ وكيــف ينظــر اآلخــرون لمــن هــم مثلــي؟ لقــد ولــدت فــي 
أســرة مســلمة وهاجــرت مــن دولــة عربيــة إلــى مجتمــع أوروبــي. هــل يعــد َمــن هــم مثلــي عربــاً؟ 
أم دنماركييــن؟ أم مســلمين؟ وأجيــب بأننــي فلســطينية دنماركيــة مســلمة. أنــا هــؤالء الثالثــة فــي آٍن 
واحــد. وليــس علــىَّ أن أختــار واحــدة وأنّحــى األخرييــن. فــي الواقــع أشــعر بالتميــز لكونــي فلســطينية 
ودنماركيــة فــي آٍن واحــد، وأفضــل أن أصــف نفســي بأننــي »دنماركيــة ذات هويــة مزدوجــة« وهــو 
مــا يعنــي أننــي دنماركيــة إلــى جانــب هويــة أخــرى. هكــذا أرى نفســي. ولكــن واقعــي يختلــف عــن 

ذلــك.
 ،)Adam and Asmaa( بــدأت فــي عــام 2006 العمــل مقدمــة لبرنامــج حــوارى اســمه آدم وأســماء
ــى  ــي، وعل ــم الغرب ــن اإلســالم والعال ــة بي ــة والديني ــاول الفجــوة الثقافي ــاً بتن ــد كان البرنامــج معني وق
ــى  األخــص فــي موضوعــات السياســة والمجتمــع واالندمــاج المجتمعــي. وكان البرنامــج يســعى إل
تعميــق فهــم زوايــا الرؤيــة المختلفــة والمتعــددة التــي يتبناهــا كل منــا فــي هــذا البلــد بعــد أزمة الرســوم 
ــارك عــام  ــي الدنم ــا ف ــي واجهتن ــة الشــهيرة 1 ، أو باألحــرى ذات الســمعة الســيئة، الت الكاريكاتوري
2005. وجــاء محتــوى البرنامــج الــذي كان يــذاع علــى شاشــات التلفزيــون فــي البيــوت الدنماركيــة 
ليخلــق اتجاهــاً غيــر مســبوق. ففــي الحلقــة األولــى شــاهد النــاس للمــرة األولــى فــي حياتهــم امــرأة 
ــل  ــاء رد الفع ــد ج ــة. وق ــة للدول ــاة مملوك ــى قن ــاً عل ــدم برنامج ــاب تق ــدي الحج ــة ترت ــلمة عربي مس
ــى دوري  ــد اعترضــن عل ــي بعــض الحــاالت. أذكــر أن بعــض النســويات المخضرمــات ق ســلبياً ف
بوصفــي مذيعــة ترتــدي الحجــاب، ســائقات الحجــج بــأن الحجــاب يمثــل رمــزاً للقهــر، ولذلــك فقــد 
طلبــن مــن القنــاة أن تنهــي تعاقدهــا معــي. وبمــرور الوقــت، جذبــت القضيــة اهتمامــاً عالميــاً، وتوافــد 
الصحفيــون، ليــس مــن الدنمــارك فقــط ولكــن مــن كافــة أنحــاء العالــم، إلجــراء مقابــالت معــي. لــم 
يكــن هاتفــى يتوقــف عــن الرنيــن. والمفارقــة كانــت أنــه بينمــا اعتبــر بعــض الصحفييــن قصتــي دليــل 
نجــاح يعكــس انفتــاح ســوق العمــل أمــام النســاء، فقــد اعتبرهــا آخــرون أزمــة تواجــه تحــرر النســاء.
وقــد جــاء دوري بوصفــي مقدمــة برامــج وشــخصية سياســية مهمــاً للغايــة فــي ســياق النســوية، وليــس 
ســراً أن ارتــداء غطــاء الــرأس قــد شــكل أمــراً مثيــراً فــي أوروبــا والعالــم العربــي وخلــق مســاحات 
للنقــاش حــول حقــوق النســاء والمســاواة والفــرص المتاحــة أمامهــن. ولكــن أصبــح لزامــاً علينــا وقتهــا 

أن نــرى كل ذلــك فــي ضــوء جديــد.



20

ــت  ــذي كن ــت نفســه ال ــي الوق ــي ف ــوم بعمل ــيَّ أن أق ــد كان مــن الصعــب عل ــة، فق ــى أكــون أمين وحت
ــى  ــت أن ألق ــد توقع ــلمة، فق ــي مس ــون. وبوصف ــاي أك ــن عس ــاده َم ــؤال مف ــة عــن س ــاول اإلجاب أح
ــن  ــفي بي ــج للفصــل التعس ــي بالتروي ــويات ل ــض النس ــام بع ــي كان اته ــا فاجئن ــن م معارضــة، ولك
النســاء والرجــال. لقــد كان مــن المحــزن أن نجــد أنفســنا فــي مواجهــة نســويات مخضرمــات يملــون 
علينــا مــا ينبغــي للمــرأة أن تفعــل أو ال تفعــل. ال يعنــي ارتدائــي لغطــاء الــرأس أننــي امــرأة مقهــورة، 
ولــم أعتبــر يومــاً غطــاء رأســي عالمــة علــى القهــر. يمثــل ارتــداء غطــاء الــرأس بالنســبة لــي رمــزاً 
للحريــة، ورمــزاً للتحــرر. قلــت لنفســي وقتهــا: هــل نســيت النســويات الالتــي كــن يوجهــن النقــد لــى 
أنهــن كــن فــي الماضــي يكافحــن مــن أجــل الحصــول علــى حقهــن فــي االختيــار؟ هــل نســين كيــف 
كان المجتمــع يحكــم علــى مطالبهــن؟ أليــس هــذا هــو حالهــن نفســه عندمــا يعتبــرن النســاء المســلمات 
الالتــي يرتديــن الحجــاب مقهــورات مــن قبــل الرجــال أو الديــن أو مــن ثقافــة بعينهــا؟ مــن يمــارس 
الحكــم علــى اآلخريــن اآلن؟ هــل ســألن النســاء الالتــي يحكمــن عليهــن عــن آرائهــن أو مشــاعرهن، 

أو مــا إذا كــن اتخــذن قراراتهــن بأنفســهن؟
ــذي  ــر ال ــاء، األم ــكل النس ــو األفضــل ل ــا ه ــات بم ــهن عارف ــرن أنفس ــاء يعتب ــض النس ــدو أن بع يب
يكــون فــي بعــض األوقــات أســوأ بكثيــر مــن أن يطلــق الرجــال األحــكام عليهــن! وقــد شــعرت وقتهــا 
للمــرة األولــى أن هنــاك أشــخاصاً يمارســون إقصائــي عــن مجتمعــي الصغيــر. ولكــن فجــأة انضمــت 
جماعــات نســوية أخــرى إلــى الحــوار القائــم وأعلــّن عــن دعمهــن لــي بوصفــي مقدمــة برامــج فــي 
التلفزيــون، وكان مــن بيــن هــذه الجماعــات مركــز Kvinfo  )المركــز الدنماركــي للمعلومــات عــن 

النــوع االجتماعــي والمســاواة والعــرق(.
ــاك صــور متعــددة للنســاء المتحــررات؟  ــدة ليــس إال للمــرأة الحــرة؟ أم هن ــاك صــورة وحي هــل هن
ــى  ــبة إل ــوية. وبالنس ــات النس ــن الجماع ــرة بي ــات كثي ــهد خالف ــدة، وش ــابيع ع ــوار ألس ــتمر الح اس
المهاجريــن، فقــد تعلــم البعــض أن قيمهــم األساســية مختلفــة عــن تلــك التــي يحملهــا الدنماركييــن، كمــا 
شــعر بعــض المنتميــن إلــى أقليــات عرقيــة أنهــم غيــر مندمجيــن فــي المجتمــع، وبخاصــة الفتيــات 

منهــم.
وباعتبــاري امــرأة دنماركيــة مســلمة فقــد نشــأت وأنــا أؤمــن بحقــوق النســاء وفقــاً لإلســالم، وأجــد 
ــأن جــزءاً  ــك ب ــه. ولكنــي اعترفــت وقتهــا كذل ــذي أعيــش في ــك الحقــوق تتماشــى مــع المجتمــع ال تل
مــن ثقافــة المجتمعــات العربيــة يتســم بالقيــود التــي تحاصــر النســاء. ورغــم أننــي كنــت أعمــل فــي 
وظيفــة إداريــة فقــد قــال لــي العديــد مــن الرجــال العــرب أن تلــك الوظيفــة ليســت مالئمــة للمــرأة. 
الحظــت وقتهــا أن هنــاك فارقــاً بيــن اإلســالم بوصفــه دينــاً والثقافــة األبويــة التــي تدعــي أنهــا الديــن. 
يســمح اإلســالم للنســاء بالتحــدث فــي أماكــن عامــة والتعبيــر عــن آرائهــن. ولكــن كثيــراً مــن الرجــال 
ــر  ــا نظ ــا وجهت ــي وقته ــرت أمام ــد ظه ــت. وق ــي البي ــاء ف ــرب البق ــاء الع ــى النس ــي أن عل أخبرون
متعارضتــان: وجهــة نظــر اإلســالم مــن جهــة، والتوقعــات التــي ينتظرهــا جــزء مــن الجاليــة العربيــة 
فــي الدنمــارك مــن جهــة أخــرى. وقــد قــررت أن أختــار: اختــرت أن أكــون مســلمة دنماركيــة وأن 

أرفــض التفســيرات المتشــربة بالســياق الثقافــي التــي كانــت تقيدنــي مــن قبــل.
لقــد كان األمــر واضحــاً. فقــد نشــأت وأنــا أفكــر فــي نســاء مســلمات كــن المثــل األعلــى لــي. أوالهــن 
خديجــة زوجــة النبــي محمــد )صلــى هللا عليــه وســلم( ، التــي كانــت ســيدة أعمــال كبيــرة فــي مكــة، 
وكانــت تحظــى باحتــرام الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء. أمــا الثانيــة فهــي عائشــة، إحــدى زوجــات 
النبــي األخريــات، التــي كانــت تعــد معلمــة ورائــدة عظيمــة لصحابتــه. كانــت امــرأةٌ هــي أول مــن آمــن 
ــي مــكان  ــه وســلم(   واعتنــق اإلســالم: خديجــة. وكــم أود أن يكــون ل بالنبــي محمــد )صلــى هللا علي

متواضــع بيــن هــؤالء النســوة العظــام. وبوصفــي امــرأة حــرة، فقــد أردت أن أتخــذ قــراراً حــراً.
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لقــد تعلمــت طيلــة حياتــي تحمــل المســئولية -أن أعطــي وأتطــور وأشــارك وأن أكــون فاعلــة. كمــا 
تعلمــت أن المجتمــع القــوي هــو المجتمــع الــذي يعــم فيــه التعــاون، فاإلنســان بمفــرده ال يقــدر علــى 
تحقيــق شــىء، ولكننــا يمكــن أن نحقــق الكثيــر معــاً. وقــد قــررت أن أكــون فــي المقدمــة، أن يكــون 
لــي دور مؤثــر، أن أقــدم أفــكاري التــي تحقــق التغييــر والتقــدم للمجتمــع. لقــد شــعرت بالمســئولية كمــا 
شــعرت أن علــّي أن أنخــرط فــي الحيــاة العامــة. وقــد كان تخصصــي الرئيــس السياســات االجتماعية، 
ولــذا فقــد كان مــن الطبيعــي وقتهــا أن أنخــرط فــي السياســة، بوصفــي مترشــحة وعضــوة فــي مجلــس 
المدينــة فــي البدايــة، ثــم مترشــحة فــي البرلمــان الدنماركــي. وهنــا تأجــج الجــدل حــول غطــاء الــرأس 

مــن جديــد، ولكــن فــي صــورة أكثــر حــدة هــذه المــرة.
ــي السياســي،  ــا: هــل ينبغــي أن أرضــخ، هــل أنهــي مســاري المهن ــراً وقته ــت أســأل نفســي كثي كن
فأتــزوج وأنجــب أطفــاالً؟ هــل ينبغــي أن أســمع مــا يقــال وأضــع غطــاء الــرأس جانبــاً وأحصــل علــى 
منصــب إداري بمرتــب كبيــر؟ أم هــل ينبغــي علــّي أن أنظــر فــي المــرآة وأســأل نفســي: مــاذا تريديــن 
أن تفعلــي؟ ليــس مــن الســهل أن تكونــي امــرأة يحكــم عليهــا كل مــن حولهــا. ولكــن ذلــك لــم يشــعرني 
قــط بأننــي ضحيــة -مقيــدة وال حــول لــي وال قــوة. ذلــك ألننــي عندمــا أنظــر فــي المــرآة أرى المــرأة 
التــي أريــد أن أكونهــا. أعــرف أن القــوة تكمــن فــي اتخــاذ قــرارات مســتقلة. دع النــاس يقولــون مــا 
يشــاءون، ولكننــي فــي نهايــة المطــاف، وبوصفــي امــرأة حــرة، علــّي أن أدافــع عمــن أكــون وعــن 
الخيــارات التــي أختارهــا لنفســي. علــيَّ أن أحيــا حيــاة الئقــة، وأن أنظــر دومــاً  فــي المــرآة وأتبيــن 

الوجــه الــذي يطالعنــي فيهــا.
كان الســؤال هنــا: هــل مــن الممكــن الســماح المــرأة ترتــدي غطــاء الرأس بحضــور جلســات البرلمان 
الدنماركــي؟ وجــاءت اإلجابــة: «نعــم، بالطبــع»، قــرر مكتــب البرلمــان أنــه بإمــكان النســاء الالتــي 
يرتديــن غطــاء الــرأس أن يقفــن أمــام منبــر البرلمــان. كان ذلــك بمثابــة انتصــار كبيــر لحقــوق النســاء 
وللمســاواة فــي المواطنــة. ليــس هنــاك ثمــة فــارق بيــن الدنماركيــات غيــر المســلمات والدنماركيــات 

المســلمات الالتــي ترتديــن غطــاء الــرأس.
يكمــن جوهــر الوعــي النســوي فــي أن تتخــذي قراراتــك الحــرة بوصفــك امــرأة، ســواء كنــِت ترغبيــن 
فــي البقــاء فــي البيــت وتربيــة األطفــال أو أن تعملــي وتربــي األطفــال فــي الوقــت ذاتــه، أو أال تنجبــي 
فــي المقــام األول. وهكــذا، فقــد تمثــل فهمــي للنســوية فــي أنهــا معنيــة بتغييــر المؤسســات التــي تضــع 
النســاء رهينــات ألنمــاط فــي الحيــاة ال يــردن أن يكــن جــزءاً منهــا. تعنــي النســوية بتمكيــن النســاء 

مــن أن يكــنَّ مــن يــردن أن يكــّن.
ولكــن النســوية المعاصــرة ال تقتصــر علــى النســاء، بــل إنهــا تتعلــق بالجنســين معــاً، الرجــال 
والنســاء. لمــاذا؟ لقــد كان أبــي، وليــس أمــي فقــط، شــخصاً بإمكانــي االعتمــاد عليــه فــي كل وجــه مــن 
أوجــه حياتــي، شــخصاً يشــعرني باألمــان والتصميــم. لــم أكــن أســتطع االســتغناء عــن الدعــم الــذي 
أمدنــي أبــي بــه. كان يدعــم رؤاي وأحالمــي. هــو نفســه تحــرر مــن فكــرة أن الرجــال متفوقيــن علــى 
ــم  ــم يكــن أبــي يكتفــي بمشــاهدتي، ل ــن النســاء والرجــال. ل ــة بي ــاك فــوارق تراتبي النســاء، أو أن هن
يكــن يدعمنــي مــن الخــارج فقــط. ال! لقــد كان مهتمــاً بصــدق، وكان يحلــم معــي. بعبــارة أخــرى، فقــد 

أصبــح هــو نفســه معروفــاً بكونــه نســوياً.
واليــوم أصــادف فتيــات كثيــرات يحلمــن أن يعملــن بالسياســة. وقــد أرعبهــن مــا مــررت بــه، ولكنهــن 
مــا زلــن يحلمــن، وســوف يحققــن مــا يحلمــن بــه، ألن عائالتهــن تدعمهــن. فلــم تعــد المعركــة خافيــة 

عنهــن أو عــن عائالتهــن.
علينــا جميعــاً يومــاً مــا، بشــكل مــا، أن نضيــق الفجــوة وندعــو الرجــال إلــى التضامــن، وإال فســوف 
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تأخــذ ســفينتنا طريقهــا للغــرق رويــداً رويــداً. مــاذا يدعــو الرجــال إلــى االهتمــام؟ ألن المــرأة هــي أم 
الرجــل، وتحتــاج الزوجــة زوجهــا كمــا يحتاجهــا زوجهــا، وتحتــاج االبنــة أباهــا كمــا يحتاجهــا األب. 

علــى كال الجنســين أن يدعــم أحدهمــا اآلخــر.
ــة  ــات أوروبي ــي مجتمع ــي، وف ــع الدنمارك ــي المجتم ــة ف ــة مهم ــل قضي ــرأة يمث ــزال تحــرر الم ال ي
أخــرى، كمــا فــي الــدول العربيــة. نــرى كذلــك أن دور النســاء يكــون أوضــح فــي مجتمعــات محليــة 
عــن غيرهــا. وتبــرز فــي ســياق النســوية أهميــة قضيــة الصــراع اإلنســانى مــن أجــل قيمــة المســاواة 
ــاءات  ــون البشــرة أو االنتم ــون الشــعر ول ــدر أو ل ــى الجن ــن، دون النظــر إل -صــراع البشــر أجمعي
السياســية أو الخلفيــة االقتصاديــة أو مكانــة العائلــة أو غيرهــا مــن األمــور. إنــه الصــراع مــن أجــل 
ــاوية  ــئوليات متس ــه مس ــع، وأن نواج ــي المجتم ــة مناح ــي كاف ــاوية ف ــرص متس ــى ف ــول عل الحص

ــع بهــا.  نحترمهــا ونضطل
إن المجتمــع الناجــح هــو الــذي تســود فيــه المســاواة بيــن الجنســين، مجتمــع يشــارك فيــه كل مواطنيــه، 
مجتمــع يعــي الفــروق الجنســانية، ولكــن أيضــاً يتحمــل الرجــال والنســاء فيــه مســئولية مشــتركة، ال 
تقتصــر فيــه مشــاركات األفــراد مــن كل جنــس علــى المجــاالت التــي تخــدم احتياجاتهــم الخاصــة، 
ولكــن تتســع لتشــمل االهتمــام بقضايــا بعضهــم البعــض. بــدون الرجــال لــن تكــون النســاء، وبــدون 

النســاء لــن يكــون الرجــال. 

ــت  ــدز بوس ــة يالن ــرت صحيف ــد أن نش ــبتمبر 2005 بع ــى س ــد ف ــى محم ــت النب ــى تناول ــة الت ــوم الكاريكاتوري ــة الرس ــدأت أزم 1 ب
)Jyllands-Posten( الدنماركيــة فــى مقالتهــا االفتتاحيــة 12 رســماً كاريكاتوريــاً جــاء معظمهــا يصــور النبــى محمــد، ممــا أثــار 
اعتــراض جماعــات المســلمين فــى الدنمــارك. وقــد تســبب ذلــك الموضــوع بعــد ذلــك فــى موجــة مــن االحتجاجــات فــى دول كثيــرة 

حــول العالــم.
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الجزء األول: النسوية والنشاط النسائي في العالم العربي

1- هــل مــن ربيــع ســعودي علــى هامــش الربيــع العربــي ومــا هــو موقــع الســؤال النســوي فــي 
هــذا الســؤال؟
فوزية أبو خالد  

2- االمكانات والمعوقات: دور الفاعلية النسائية اإلسالمية في تلبية احتياجات النساء العربيات 
يولي بروزان - يورجينسين  

ــخصية:  ــوال الش ــون األح ــالح قان ــالمية إلص ــوية اإلس ــاعي النس ــه مس ــي تواج ــات الت 3- التحدي
منظمــات النســاء غيــر الحكوميــة فــي مصــر بيــن الشــريعة اإلســالمية والقانــون الدولــي لحقــوق 

االنســان 
مروة شرف الدين  
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هل من ربيع سعودي على هامش الربيع العربي؟
وما موقع السؤال النسوي في هذا السؤال؟

 
فوزية أبوخالد

ــاً  ــة ومجتمع ــة أتوقراطي ــة الســعودية بوصفهــا دول ــت المملكــة العربي ــرون عمــا إذا كان يتســاءل كثي
محافظــاً ســتكون بمنــأى عمــا يقترحــه الربيــع العربــي مــن تحــوالت، وفــي ِحــل ممــا يقتضيــه مــن 
اســتحقاقات. وفــي هــذا تتعــدد الســيناريوهات التحليليــة أو التأويليــة. ويجــري ذلــك من منطلــق محاولة 
البحــث عــن إجابــة ســؤال العالقــة الممكنــة أو المتوقعــة أو المســتحيلة بيــن الواقــع الســعودي وبيــن 
ــاً بالربيــع العربــي فــي صيرورتــه مصــدراً لالســتلهام الشــعبي واإلبداعــي  مــا صــار يعــرف عالمي
معــاً وفــي تحولــه إلــى مضــرب مثــل علــى إرادة الحريــة والعــدل والمشــاركة فــي نهضــة األوطــان. 

السعودية وأسئلة الربيع العربي وجهاً لوجه
 نعمــل فــي هــذه الورقــة علــى اختيــار ســؤالين محدديــن وهمــا الســؤال السياســي والســؤال النســوي 

فــي عالقــة المملكــة بالربيــع العربــي، ويأتــي هــذان الســؤاالن بالصيغــة اآلتيــة:
السؤال األول: هل من تأثير استحقاقي للربيع العربي على المملكة العربية السعودية؟

الســؤال الثانــي: مــا موقــع الســؤال النســوي تحديــداً ببعــده المدنــي والشــرعي فــي اســتحقاقات الربيــع 
العربــي بالمملكــة؟

المحور األول:
الربيع العربي سعودياً: تباين في المواقف ومحافظة على التحفظ 

وفــي ذلــك نجــد أن موقــف النظــام الســعودي قــد تعــدد ليــس فقــط بحســب مــد وجــزر الربيــع العربــي 
ــد إلــى آخــر بالوطــن العربــي مــن نهايــة عــام 2010 إلــى مطلــع  مــن لحظــة إلــى أخــرى ومــن بل
2012 وعلــى امتــداد اشــتعاالت 2011، بــل إن ذلــك جــرى أيضــاً بحســب تقديــر النظــام الســعودي 
وقيادتــه لتأثيــرات ذلــك الموقــف فــي الداخــل الســعودي مــن ناحيــة وفــي الموقــع اإلقليمــي للمملكــة 
مــن الناحيــة األخــرى. ومــع تعدديــة الموقــف فقــد تمســك النظــام بثابــت المحافظــة الســعودية المعهودة 
بمــا يضمــن أال تــؤدي مرونتــه وبرجماتيتــه الطارئــة فــي مالحقــة الحــدث السياســي بالجــوار إلــى 
المســاس بمســلمات موقفــه المتحفــظ علــى مفهــوم الثــورة بالمعنــى الــذي يطرحــه الربيــع العربــي: 
أي مفهــوم الشــعب يريــد. وقــد تبــدى ذلــك فــي سلســلة مواقــف المملكــة عربيــاً مــن أحــداث الربيــع 
العربــي التــي تتبعهــا أحــد المحلليــن الســعوديين وقــام برصدهــا والتعليــق عليهــا علــى النحــو اآلتــي:
»أعلنــت الســلطة )الســعودية( برنامجهــا العملــي )مــن( الربيــع العربــي: هــذه الثــورات مرفوضــة 
جملــة وتفصيــالً، ويجــب العمــل علــى مواجهتهــا فــي الداخــل والخــارج. بــدأت األمــور مــع اســتضافة 
زيــن العابديــن بــن علــي الــذي رفضــت اســتقباله كل دول العالــم، ثــم العمــل بشــكل كبيــر علــى منــع 
ــه  ــمي كل طاقات ــبه الرس ــمي وش ــالم الرس ــد اإلع ــارك، وجن ــني مب ــس المصــري حس ــقاط الرئي إس
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إلجهــاض محاولــة التغييــر فــي مصــر، وتــم التعامــل مــع االحتجاجــات فــي البحريــن بطريقة مباشــرة 
اســتدعت إرســال قــوات درع الجزيــرة لمواجهــة المحتجيــن وحمايــة األماكــن الحيويــة فــي البــالد مــن 
زحــف المتظاهريــن، وتجاهلــت الســعودية تمامــاً الثــورة الليبيــة ضــد الخصــم اللــدود معمــر القذافــي 
إلــى الدرجــة التــي جعلــت منهــا البلــد الوحيــد الــذي لــم يعتــرف بالمجلــس الوطنــي االنتقالــي رغــم 
ــداً عــن المواقــف  ــه مــع أوالده، أمــا الموقــف مــن اليمــن فليــس بعي ــي رســمياً وهروب ســقوط القذاف
الســابقة، إذ تبنــت المبــادرة الخليجيــة التــي أرادت تقديــم مخــرج مريــح للرئيــس اليمنــي« )الظفيــري، 

د. ص.(. 
وعليــه، فاألقــرب إلــى توصيــف الموقــف الســعودي فــي رأينــا هــو وصفــه بالموقــف »البَرجماتــي 
ــف  ــي توظي ــذا التوجــه ف ــون!«. وه ــح »المحافظــون البَرجماتي ــد يناســبه مصطل ــا ق ــظ«، بم المتحف
البرجماتيــة بمــا يخــدم »محافظــة النظــام النســقية« يبــدو منســجماً مــع تحفــظ النظــام الســعودي القائــم 
تاريخيــاً علــى الحساســية والجفــول مــن كل مقاومــة، فمــا بالــك بالثــورة مــن قبــل الشــعب. وإذا عرفنــا 
أن مفهــوم الشــعب نفســه- بحســب الطبيعــة األبويــة للدولــة الســعودية والطبيعــة الرعويــة لحكومتهــا- 
لــم يتجــاوز فــي الخطــاب السياســي الســعودي مفهــوم الرعيــة، فمــن المنطقــي حينئــٍذ اســتنتاج الموقــف 
الســعودي داخليــاً إزاء اســتحقاقات الربيــع العربــي. إذن، يبقــى النظــر إلــى االســتحقاقات فــي نطــاق 

األعطيــة التــي يعــود لتقديــر الحاكــم أمــر منحهــا أو منعهــا.  

استحقاقات الربيع العربي والرعوية الحكومية
 أمــا إذا انتقلنــا مــن قيــاس هــذا البعــد المتمثــل فــي الموقــف الســعودي عربيــاً مــن الربيــع العربــي 
وانعكاســاته الداخليــة إلــى قــراءة الموقــف علــى المســتوى المحلــي، فإننــا نجــد أنــه قــد جــرى التعامــل 
مــع اســتحقاقات الربيــع العربــي أو توقعــات اإلصــالح فــي الشــارع الســعودي بنفــس رعويــة 
الحكومــة المعهــودة التــي تعــود إلــى مرحلــة تأســيس المملكــة العربيــة الســعودية عــام 1932، وال 
تــزال مســتمرة بتذبــذب طفيــف تفرضــه ســنة التغيــر االجتماعــي أنَّــى كان التحكــم فــي توجهاتــه. فتلك 
الرعويــة بمرجعيتهــا القبليــة كانــت نشــطة فــي تكويــن االئتالفــات األولــى حــول الدولــة الســعودية، 

حيــث شــكلت األعطيــات والرضــوات عامــوداً فقريــاً لهــا. 
ــل الشــعبي والمشــاركة  ــة والفع ــة الحري ــار لقيم ــادة االعتب ــي بإع ــي يغل ــا كان الشــارع العرب إذ فيم
الوطنيــة جــاء رد الفعــل الســعودي داخليــاً بنفــس األســلوب »الرعــوي« القائــم علــى »الرضــوات«. 
وهــذه الكلمــة- أي »الرضــوات«- تســتخدم فــي قامــوس اللهجــة الســعودية الدارجــة للتعبيــر عــن فعــل 
االســترضاء الــذي يلجــأ إليــه الــزوج أو األب فــي حالــة تعكــر العالقــة بينــه وبيــن الطــرف المقابــل 
فــي العالقــة التــي تعطــي الرمــز الذكــوري- زوجــاً أو أبــاً- مقــام صاحــب اليــد العليــا القــادرة علــى 
المنــح، »هديــة أو مكرمــة«، بمــا يعيــد الميــاه إلــى مجاريهــا. وهكــذا، اختزلــت اســتحقاقات الربيــع 
العربــي فــي الســعودية رســمياً فــي ثــالث اتجاهــات متجانســة مــع النســيج السياســي للدولــة الســعودية 
منــذ التأســيس، وتتمثــل فــي التعضيــد األمنــي، والتســاند مــع المؤسســة الرســيمة للديــن )هيئــة األمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر( ورفــع ســقف الكفايــة االجتماعيــة لمــا يعــرف فــي اإلعــالم الرســمي 
ــن  ــرج ع ــات ال تخ ــذه االتجاه ــرهة. وه ــم الش ــعبياً باس ــة« وش ــة الملكي ــم »المكرم ــعودي باس الس
موجبــات شــرعية الدولــة الســعودية بحســب نبلــوك، والمتمثلــة فــي المحافظــة علــى الطابــع القبلــي 
للدولــة وفــي االرتــكاز علــى األيديولوجيــة الدينيــة المحافظــة المســتمدة مــن الوهابيــة وفــي اعتمــاد 

.)Niblok فلســفة الرفــاه االجتماعــي التــي تتيحهــا الوفــرة النفطيــة )انظر/انظــري
أمــا كيــف كان رد فعــل المواطــن علــى هــذا »النهــج الرعــوي« الطيــب فــي تطييــب الخواطــر وتأليف 
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القلــوب باألعطيــات الريعيــة، بينمــا يــرى أمامــه شــعوباً بأســرها تخــرج مــن إســارها إلــى الســاحات 
والمياديــن فــي عــدة مــن عواصــم الربيــع العربــي لتطلــق العمــالق، ولتطالــب بالحريــة والكرامــة، 
ولتصــرخ مــن نيــاط قلبهــا ليــس بالخبــز وحــده يحيــا اإلنســان وليــس باألمــن وحــده يســتتب األمــن 
ويطلــب االســتقرار )انظر/انظــري الخضــر، »فتنــة االســتقرار«(- فإننــا نســتطيع أن نرصــد ثــالث 
تحــركات مجتمعيــة جــاءت علــى أثــر الربيــع العربــي مطالبــة باســتحقاقاته فــي المجتمــع الســعودي: 

1- بيانات الشباب لإلصالح السياسي 
2-  عروض اليوتيوب النقدية بنوعيها الدرامي والكوميدي

3- اإلضراب الطالبي والعمالي والوظيفي

المحور الثاني:
موقع السؤال النسوي السعودي في سياق استحقاقات الربيع العربي بالمملكة

1- الموقف الرسمي من السؤال النسوي إبان الربيع العربي: 
ليــس مــن المســتغرب وقــد انقضــت عــدة أشــهر مــن اندالعــات الربيــع العربــي دون توجــه رســمي 
ــن  ــه ل ــى أن ــعودي إل ــع الس ــن المجتم ــا يطمئ ــول بم ــي المأم ــق اإلصــالح السياس ــى طري ــر عل يذك
يخــرج مــن مولــد الربيــع العربــي بــال »حمــص«، أن يأتــي  قــرار الملــك عبــدهللا بــن عبدالعــزي، 
ــع العربــي، بإقــرار المشــاركة السياســية  ــة الشــهر التاســع مــن مخاضــات الربي ــد مــع نهاي وبالتحدي
للمــرأة الســعودية ألول مــرة فــي تاريــخ الدولــة الســعودية. قضــى األمــر الملكــي أن يعطــي صاحــب 
القــرار الحــق فــي ضــم النســاء إلــى »العضويــة بالتعييــن فــي مجلــس الشــورى« وأن يســمح للنســاء 

بالتمثيــل فــي مجالــس البلديــات ترشــيحاً وانتخابــاً.
وفــي هــذا مــا لبثــت أن تكاثــرت التســاؤالت وتنوعــت التأويــالت فــي قــراءة القــرار. فهــل القــرار 
ــات عــام 1960 )انظر/انظــري البكــر، »المــرأة فــي  ــم البن ــل  قــرار تعلي ــه مث قــرار  تاريخــي مثل
الخطــاب التعليمــي«(، بمــا ســيؤدي إلــى إحــداث نقلــة نوعيــة فــي واقــع المــرأة الســعودية ويراكــم 
تجــارب وتناقضــات ســتقود بدورهــا إلــى المزيــد مــن تعقيــد أو تعضيــد أوضــاع النســاء فــي المجتمــع؟ 
أم أن القــرار لــن يكــون إال مجــرد تغييــر تكتيكــي أو إجــراء شــكلي لــن يقــدم أو يؤخــر ال فــي أوضــاع 
النســاء وال فــي واقــع المجتمــع، ناهيــك أن يكــون لــه تأثيــر يذكــر فــي العالقــة بيــن الدولــة والمجتمــع 

أو فــي بنيــة النظــام. 
قــد يكــون القــرار مســتغرباً لــو أنــه ذهــب أبعــد مــن المعتــاد فــي عالقــة الدولــة بالمجتمــع؛ فأدخــل 
عليهــا أي نــوع مــن التغييــر أو التعديــل الــذي يضاهــي مطالبــات الربيــع العربــي )الحريــة، المســاواة، 
المشــاركة السياســية الديموقراطيــة فــي إطــار مدنــي لدولــة القانــون والعدالــة والحقــوق(، أو يضاهــي 
مطالــب بيانــات اإلصــالح التــي شــارك فــي كتابتهــا وتوقيعهــا الشــباب الســعودي وغيــر الشــباب مــن 
الرجــال والنســاء، وكان مــن مطالبهــا اإلصــالح اإلصــالح اإلصــالح لتصحيــح ميــزان القــوى بيــن 

القــوى بعضهــا البعــض وبينهــا وبيــن الدولــة والمجتمــع. 
أمــا وقــد اقتصــر األمــر علــى قــرار دخــول المــرأة  مجلــس الشــورى بمســمى مشــاركتها السياســية 
ــى  ــرب إل ــه أق ــة عمل ــث إن طبيع ــية؛ حي ــاركة السياس ــة المش ــى فعالي ــد إل ــه يفتق ــس نفس ــا المجل فيم
ــرعية  ــاده ش ــى افتق ــة إل ــية، باإلضاف ــة السياس ــى األهلي ــه إل ــة من ــارية التكنوقراطي ــة االستش الصبغ
التمثيــل الشــعبي باعتبــار الصيغــة التعيينيــة للعضويــة فيــه، عــدا عــن محدوديــة العمــل فــي مجالــس 
البلديــات، فــإن هــذا يعنــي أن القــرار قــد جــاء منســجماً مــع- ومعبــراً عــن- نفــس النهــج الســعودي 
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»البرجماتــي المتحفــظ« الــذي اتخذتــه الســعودية تجــاه الربيــع العربــي عربيــاً ومحليــاً، كمــا ذكرنــا 
ســابقا. وهــو فــي تطبيقاتــه المحليــة مثــل تلــك اللعبــة المدرســية التــي كانــت تســمى )تظاهــر بالحركــة 

واجمــد(.
ــاح والمحــدود  ــد المت ــار السياســي الوحي ــي الخي ــرأة ف ــرار القاضــي بمشــاركة الم ــذا الق ــر أن ه غي
بطبيعتــه،  يظــل- بنظــرة موضوعيــة- قــراراً يســتحق التأمــل. ومــن مقارنــة القــرار بنــدرة مــا ســبقه 
مــن قــرارات أو التفاتــات )ملكيــة( تخــص أوضــاع النســاء يظهــر حجــم القفــزة النوعيــة التــي مثلهــا 
القــرار، وذلــك ليــس بالضــرورة ألهميتــه النوعيــة بوصفــه اســتحقاقاً، ولكــن نظــراً لحجمــه السياســي 
فــي مجمــل موقــف النظــام المتحفــظ إلــى درجــة التشــدد فــي اإلقــدام علــى اتخــاذ أي قــرارات جريئــة 
قــد تخــص المســاس بتغييــر معادلــة القــوى االجتماعيــة والدولــة فــي العالقــة بالســؤال النســوي وشــأن 
المــرأة الســعودية. فمــن غيــر الموضوعــي عــدم االعتــراف بمــا ينطــوي عليــه القــرار مــن )مقاربــة 
ــع  ــا الربي ــي يمثله ــة الت ــن مســتجدات اللحظــة التاريخي ــة النظــام المحافظــة وبي ــن طبيع وتســديد( بي

العربــي بمــا تفرضــه مــن ضــرورات ومــا تتطلبــه مــن ســرعة بديهــة.
أمــا إذا تأملنــا الصيغــة التــي جــاء عليهــا القــرار مــن منطــوق خطــاب الملــك أمــام مجلــس الشــورى 
ــاء  ــل ج ــرة، ب ــة اآلم ــة القطعي ــرارات الملكي ــن الق ــواه م ــي كس ــم يأت ــه ل ــت أن ــن الالف ــنجد أن م فس
محمــوالً علــى محفــة ُمعضــدة بخطــاب فقهــي مســتنير، خــاٍل ألول مــرة مــن نغمــة التشــدد المعتــادة 
فــي الخطــاب الدينــي للســلطة. فقــد استشــهد الملــك نفســه فــي القــرار باستشــارة الرســول صلــى هللا 
ــد يكــون أهــم مــن  ــة. وبهــذا، فق ــح الحديبي عليــه وســلم ألم ســلمة رضــى هللا عنهــا فــي موقــف صل
القــرار نفســه هــو مــا يفتحــه بصيغتــه الجديــدة علــى الرؤيــة الفقهيــة األحاديــة بالمملكــة مــن أفــق أو 
مــا يشــكله مــن ضــوء أخضــر الختراقهــا، بمــا قــد يحتمــل التوســيع. إذ تقاربــت تلــك الصيغــة، وإن 
بشــكل نســبي بالطبــع، مــع الصيــغ المتقدمــة التــي يجــري نضــال خــط متنــاٍم مــن النســوية المســتنيرة 
عليهــا عبــر القــارات، حيــث تقــوم نســاء مســلمات بمحاولــة تأصيــل البحــث فــي مجــال الفقــه التعــددي 
فيمــا يخــص األحــكام الشــرعية والتقنينيــة للمــرأة، مــع فتــح المزيــد مــن أبــواب االجتهــاد والتجديــد 
لكســر حصــار المــرأة بيــن خيــار التغريــب الخارجــي أو االغتــراب الداخلــي، وإلفســاح المجــال أمــام 
خيــارات جديــدة، بمــا يمكــن المــرأة العربيــة والمســلمة أال تنعــزل عــن ســياق الحضــارة اإلنســانية 
ومعطيــات العصــر، وال تنكفــئ علــى الــذات فــي الوقــت نفســه الــذي ال تتعــرض فيــه لإلكــراه علــى 
ــم، وبغــض  ــذا الفه ــرار به ــن للق ــا يمك ــة والحضــارة اإلســالمية. وربم االنســالخ عــن وعــاء الهوي
ــم يكــن  ــاً وإن ل ــاب موارب ــل الب ــي جع ــراءة، أن يســاعد ف ــل هــذه الق ــه مث ــدى احتمال النظــر عــن م
ــس الشــورى،  ــه للنســاء الســعوديات لمــا هــو أهــم مــن مجــرد دخــول مجل ــى مصراعي مفتوحــاً عل

وذلــك للخــروج مــن أســر الرؤيــة األحاديــة للفقــه والسياســة معــاً. 
فــي الوقــت نفســه، للقــرار نواقــص ونواقــض تــدور حــول نقطتيــن: موقــع المــرأة داخــل بنيــة النظــام 
السياســي واالجتماعــي معــاً، أي موقعهــا المدنــي بوصفهــا مواطنــة، والموقــف الشــرعي الرســمي 
فــي فــرض الوصايــة علــى المــرأة بنــاًء علــى مــا يفتــرض تصريحــاً أو تلميحــاً مــن نقــص فــي رشــد 
ــراث،  ــدم اكت ــرار بع ــل هــذا الق ــذا، قوب ــا له ــا إنســانة. وربم ــا بوصفه ــا، أي كينونته ــرأة وأهليته الم
أو علــى األقــل ليــس بالهجــوم المحمــوم المعتــاد مــن قبــل أولئــك الذيــن عــادة مــا يعتبــرون أنفســهم 
حــراس المحافظــة علــى المــرأة الســعودية بســبب الرهــان علــي عــدم جاهزيــة الجهــاز المفاهيمــي 
والجهــاز القانونــي والشــرعي معــاً لوضــع قــرار مثــل قــرار مشــاركة المــرأة السياســية تحــت قبــة 

مجلــس الشــورى موضــع النفــاذ الفعــال.
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ــى نحــو مــا ســجلته  ــة للمــرأة فــي المجتمــع الســعودي، عل ــة المعيق ــى معضــد باألمثل وهــذا المعن
ــة:   ــة ســعودية بالكلمــات اآلتي كاتب

»يبــدو أنــه فــي خضــم الفرحــة العارمــة بالقــرار الملكــي القاضــي بتمكيــن المــرأة مــن تمثيــل مكافــئ 
للرجــل فــي مجلــس الشــورى والمجالــس البلديــة، نســيت المــرأة أن هنــاك جبــاالً عاتيــة مــن العوائــق 
ــم  ــة كحــق التعلي ــة وبديهي ــزال تقــف فــي وجههــا لتمنعهــا مــن ممارســة حقــوق مبدئي ــع ال ت والموان
ــرة مســتلبة ال  ــوق كثي ــى جانــب حق ــي األمــر..! إل ــة ول ــال - دون موافق ــى ســبيل المث والعمــل - عل
زالــت تجعــل مــن العــادات والقيــم المجتمعيــة الباليــة الحاكــم بأمــره فــي حيــاة المــرأة الســعودية..! 
ــة  ــا للســيارة؛ ومحاكم ــى قيادته ــاً عل ــد شــيماء جســتنية جــزاًء وفاق ــوض- بجل ــم - المنق ــّل الحك ولع
ــر  ــى واقعهــا المري ــد المــرأة الســعودية إل ــه تعي ــادم للســبب ذات نجــالء حريــري المقــررة الشــهر الق
والمأســاوي، وتقــرع الجــرس قائلــة لهــا إنــه يتعيــن عليهــا النحــت فــي الصخــر والمشــي فــي طريــق 

طويــل ملــيء باألشــواك لتنــال أبســط حقوقهــا، كحــق التنقــل بعربتهــا علــى ســبيل المثــال.
ورغــم أهميــة مكتســبات هــذا القــرار في تهشــيم الصــورة النمطية المتكلّســة عــن المرأة  وفــي اختراق 
األنســاق الثقافيــة التــي تكــّرس دونيــة المــرأة وتحقِّرهــا وتفتئــت علــى مكانتهــا فــي اإلســالم، إال أن 
ثمرتــه- الثقافيــة- لــن تؤتــي أكلهــا إال بالعمــل الجــاد علــى تجديــد الخطــاب الدينــي الثقافــي، والخطــاب 
التعليمــي واإلعالمــي فيمــا يخــص المــرأة، واالشــتغال علــى تفكيــك البنــى الثقافيــة المكرســة لدونيــة 

المــرأة علــى كافــة المســتويات« )زاهــد، د. ص.(.
والمعنــى أن هــذا القــرار الــذي يحمــل إقــراراً بحــق المــرأة فــي المشــاركة السياســية علــى محدوديتها، 
قــد يواجــه صعوبــة فــي التنفيــذ فــي حالــة بقــاء حــال النســاء علــى مــا هــو عليــه مــن عــدم وجــود 
اعتــراف بمواطنتهــن الكاملــة وبأهليتهــن غيــر منقوصــة، مــع وقوعهــن تحــت طائلــة الوصايــة األبوية 
للدولــة والوصايــة الذكوريــة لألســرة والمجتمــع، وبخاصــة فــي حالــة االســتمرار فــي تجاهــل الحاجــة 
الســعودية الماســة إلــى مواجهــة وتفكيــك مركــب العوامــل المســببة للتوتــر االجتماعــي فــي الســؤال 
النســوي والتســويف فــي فتــح بــاب االجتهــاد نحــو التجديــد فــي التشــريع الفقهــي المتعلــق بهــذا الســؤال 

فــي إطــار المــكان والزمــان المعاصــر. 
  

2- النساء في الحراك االجتماعي إثر الربيع العربي   
ــر  ــرؤ، إث ــي التج ــه ف ــى عفويت ــاء عل ــراك النس ــة ح ــس أهمي ــتطيع أن نلم ــة، نس ــذه الخلفي ــى ه عل
الربيــع العربــي، علــى القيــام بتحديــد يــوم 2011/6/17 يومــاً لمعــاودة الخــروج إلــى الشــارع لقيــادة 
ــأِت بشــكل  ــم ي ــرة ل ــذه الم ــع ه ــع أن التجم ــاض(. وم ــة 6\11\1990 بالري ــد محاول الســيارات )بع
ــة،  ــة الغربي ــي عــدة مــدن رئيســة كجــدة بالمنطق ــد جــرى بمباشــرة الخــروج ف موحــد لالنطــالق فق
ــك  ــظ أن ذل ــه. والمالح ــوم نفس ــن الي ــطى م ــة الوس ــاض بالمنطق ــرقية والري ــة الش ــر بالمنطق والخب
الحــراك لــم تثنــه تجربــة اإليقــاف لعــدة أيــام التــي تعرضــت لــه المواطنــة منــال الشــريف إلقدامهــا 
ــى  ــي ناتجــه عل ــزد ال فــي زخمــه وال ف ــم ي ــك الحــراك ل ــول ذل ــى أن مدل ــادة ســيارتها. عل ــى قي عل
أن يكــون مدلــوالً رمزيــاً ليــس إال، فقــد شــكل تذكيــراً باســتمرار مطلــب »حريــة التنقــل والحركــة« 
باعتمــاد النســاء علــى أنفســهن ال علــى الرجــل، قريبــاً أو ســائقاً، لمــن ال يتوفــر لهــا الخيــار األخيــر، 

ــادم العهــد عليهــا. حيــث المطالــب ال تنطــوي بتق
الحــراك الثانــي الــذي كان مــن نفــس نســيج هــذا الحــراك، وإن اختلفــت نوعيــة المطالــب، تمثــل فــي 
عــدة مظاهــرات تكونــت مــن النســاء فقــط. منهــا مظاهــرة العاطــالت عــن العمــل لعــدة ســنوات. ومــن 
الواضــح أنــه علــى عفويــة الحــراك فإنــه لــم يكــن مصادفــة، إذ انطلــق التظاهــر فــي يــوم واحــد فــي 
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عــدة مــدن بالمملكــة، وهــي تبــوك وجــدة والريــاض، بالوقــوف أمــام وزراة الخدمــة المدنيــة وإداراتهــا 
الفرعيــة. ومثلهــا فــي تواريــخ مختلفــة، كانــت هنــاك مظاهــرة معلمــات محــو األميــة أمــام مديريــة 
ــن السياســيين أمــام  ــك مــا ســمي بمظاهــرات أمهــات المعتقلي ــوك، وكذل ــم بتب ــة والتعلي وزارة التربي
وزارة الداخليــة بالعاصمــة. وفــي الســياق نفســه، كانــت مظاهــرات الطالبــات وإضرابهــن بجامعــة 
ــاب الرصــد االجتماعــي  ــن ب ــل م ــن ب ــاب التخمي ــن ب ــس م ــة. لي ــوب المملك ــا جن ــد بأبه ــك خال المل
القــول بــأن هــذه التظاهــرات النســوية قــد جــاءت متأثــرة بمنــاخ الربيــع العربــي، وبعضهــا اعتمــد 
علــى مــا يبــدو كمــا فــي خــروج النســاء األخيــر لقيــادة الســيارة، علــى وســائل االتصــال االجتماعــي 
نفســها التــي اتبعهــا الشــباب العربــي فــي التنســيق. غيــر أن هنــاك عــدة مالحظــات جوهريــة البــد مــن 
وضعهــا فــي االعتبــار التحليلــي عنــد الحديــث عــن هــذا النــوع مــن الحــراك، وهــو تميــزه بالعفويــة، 
فهــو ال يجــب أن يعطــى حجمــاً أكبــر مــن حجمــه فــي التعويــل عليــه أو النظــر إليــه بوصفــه »حركــة 
نســوية ســعودية متبلــورة أو منظمــة«، ولكــن فــي الوقــت نفســه ال يمكــن تقزيــم أهميتــه فــي التعبيــر 

عــن قضايــا المــرأة الســعودية بصوتهــا. 
ــام  ــي ق ــة الت ــي تصاعــد الحمــالت اإللكتروني ــل ف  الشــكل اآلخــر للحــراك النســوي بالســعودية تمث
بإطالقهــا نســاء ســعوديات وتوســعها فــي المطالــب الوطنيــة والحقوقيــة للنســاء، بحيــث يربــو عــدد 
هــذه الحمــالت علــى 20 حملــة إلكترونيــة عبــر مواقــع مســتقلة أو عبــر منابــر التواصــل االجتماعــي، 
وبخاصــة الفيــس بــوك وتويتــر. ومــن الحمــالت التــي تزامــن انطالقهــا مــع الربيــع العربــي، علــى 
ــرأة،  ــيارة للم ــادة الس ــق قي ــب بح ــي تطال ــي« الت ــي كرامت ــة »حق ــر، حمل ــال ال الحص ــبيل المث س
و«حملــة بلــدي« التــي تســعى إلــى التوعيــة بأهميــة المشــاركة السياســية للمــرأة ومحاولــة الدفــع نحــو 
إقــرار الحقــوق المدنيــة والسياســية للمــرأة والرجــل أيضــا وتوســيعها وتقنينهــا، وحملــة »الســعوديات 
الحقوقيــة« التــي تتميــز بطــرح  شــامل ودقيــق فــي تحديــد الرؤيــة والهــدف والمطالــب مــع تمســك 
ــا عــن خــروج  ــع إعالنه ــة الشــرعية اإلســالمية م ــي الســعودي وبالمرجعي واضــح باإلطــار الوطن
صريــح علــى األطــر التعصبيــة المناطقيــة والقبليــة وعلــى الطــرح الفقهــي األحــادي الــذي يشــرعن 

موقــف انتقــاص المــرأة وحقوقهــا الشــرعية.
 

المحور الثالث: 
التحوالت في مطلبية اإلصالح الوطني والرؤية النقدية للسؤال النسوي:

ــوق النســاء،  ــي بحق ــة اإلصــالح الوطن ــر فيهــا مطلبي ــة صريحــة تتضاف ــات نقدي نلحــظ ظهــور كتاب
ــن:   ــن مختلفي ــن لكاتبي ــن اآلتيتي ــرأ الفقرتي ــال لنق ــى ســبيل المث فعل

»تــم تقديــم دخــول المــرأة مجلــس الشــورى والمجالــس البلديــة علــى أنــه تعزيــز لمشــاركة المــرأة 
ــاب  ــرأة، فغي ــل أو الم ــس للرج ــذه المجال ــي ه ــية ف ــاركة سياس ــه ال مش ــة أن ــن الحقيق ــية، لك السياس
ــرأة  ــول الم ــل دخ ــس تجع ــذه المجال ــي ه ــل ف ــاب والعم ــة لالنتخ ــات واألســس الديمقراطي الصالحي
تجميليــاً بحتــاً، وهنــا نعــود لــذات الســيناريو: تحتفــل الصحــف وكتابهــا الحكوميــون، ويلتقــط الغــرب 
ــا األساســية اإلنســانية  ــر لحقوقه ــي تفتق ــر وضــع المــرأة الت ــا، وال يتغي ــة فيشــيد به إشــارة إصالحي
ــر  ــر مقايضــات مــع الشــريك الســلفي المتشــدد، وال يتغي ــم تغييبهــا وتهميشــها عب ــي المجتمــع ويت ف
وضــع المشــاركة السياســية وصناعــة القــرار فــي مجالــس التوصيــات واالستشــارات« )اإلبراهيــم، 

د. ص.(.
» فــي خطــة التنميــة التاســعة )2010-2014( التــي أقرتهــا الحكومــة الســعودية، ففــي الفصــل الثامن 
عشــر المختــص بالشــباب والتنميــة هنــاك غيــاب واضــح ألي سياســات مــن شــأنها تمكيــن الشــباب 
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الســعودي مــن العمــل السياســي، وكذلــك فــي الفصــل التاســع عشــر المتعلــق بالمــرأة واألســرة هنــاك 
تهميــش لذكــر المشــاركة السياســية والمدنيــة للمــرأة«  )ســليس، د. ص.(.

ممــا يســترعي االنتبــاه واالهتمــام فــي االقتبــاس األول أنــه يخــوض فــي شــأن نســوي نــادراً مــا كان 
ــك اللمحــة  ــة، خصوصــاً بتل ــا الوطني ــن منهــم بالقضاي ــى الملتزمي يجــري طرحــه بأقــالم رجــال حت
ــواغل  ــد الش ــه أح ــية، بوصف ــاركة السياس ــاول المش ــا بتن ــي مضمونه ــي ف ــي ال تكتف ــة الت التفصيلي
الذكوريــة عــادة، بــل وأيضــاً تعنــى بوضــع اإلصبــع علــى ُبعــد جوهــري فــي الســؤال النســوي فــي 
المجتمــع الســعودي وهــو ُبعــد الحقــوق اإلنســانية األساســية فــي مواجهتهــا لخطابــات التشــدد. كمــا أن 
مــا يلفــت النظــر فــي االقتبــاس هــو اســتهالله للســؤال النســوي بوصفــه جــزءاً مــن الســؤال الوطنــي، 
حيــث ال تتوفــر أي آليــات ديموقراطيــة للعمــل بمجلــس الشــوري. وليــس يخفــى مــا فــي لغــة النقــد 
مــن مباشــرة وعــدم تــواٍر خلــف المجــاز اللغــوي. فهنــاك تغيــر ملحــوظ فــي لهجــة طــرح مطالــب 
اإلصــالح فــي القضايــا الوطنيــة عامــة وفــي قضيــة المــرأة بعــد الربيــع العربــي؛ بمــا يخلــق جبهــات 
صغيــرة لمقاومــة كل الســلوكيات المضــرة بكرامــة المواطــن ومنهــا مقاومــة تلــك  اللغــة »الرشــوية« 
التــي كان بعــض الُكتــاب يضطــر إليهــا، لتمريــر مطلــب صغيــر لمســئول أو صاحــب قــرار. ولهــذا، 
نقــرأ فــي العديــد مــن الكتابــات المطلبيــة والنقديــة الراهنــة توجهــاً لخلــق لغــة موضوعيــة تســتقرئ 
المســتقبل وتحــذر مــن مغبــة الخطــر حيــن ال يأتــي اإلصــالح إال بخطــوات شــحيحة مترنحــة أو بعــد 

فــوات األوان.
ــز  ــة تتمي ــدي ولغ ــون نق ــز بمضم ــاً يتمي ــده أيض ــي فنج ــاس الثان ــى االقتب ــر إل ــا البص ــا إذا نقلن أم
ــذات الشــبابية وذات األنثــى  بالشــفافية؛ ففيــه- عبــر لغــة ال تخفــي احتجاجيتهــا- نقــد وبحــث عــن ال
ومطالبهمــا فــي خطــط التنميــة مثــل الموقــف مــن الخطــة التاســعة 2010-2014. وهــذا يمثــل تحــوالً 
ــم تكــن تــؤدي فــي طروحاتهــا  ــة الســابقة، فرغــم أنهــا ل ــه الموقــف مــن خطــط التنمي عمــا كان علي
ــاص  ــة االنتق ــى ثقاف ــع المحافظــة عل ــية، م ــة وتكليس ــس أدوار تقليدي ــى تكري ــرأة إال إل ــة للم التنموي
مــن قدراتهــا وقدرهــا، فإنــه نــادراً مــا كانــت تكــون هنــاك محاســبة أو مراجعــة لخطــط التنميــة فــي 
انشــغالها المســتديم بالتنميــة »الرعائيــة« بمعناهــا األبــوي والرعــوي. إذ كان ذلــك يجــري برضــى أو 
علــى مضــض )مــا قبــل تحــدي األنظمــة الــذي خلقــه العــام األول للربيــع(، فــي ظــل الهيمنــة المطلقــة 
لذلــك المنطلــق التقليــدي للدولــة الــذي يــرى َمــن تقــدم لهــم التنميــة بمــال النفــط الريعــي رعيــة وليســوا 
ــي  ــادل بالشــراكة ف ــزام متب ــه إل ــب علي ــن يترت ــم يك ــا ل ــي، مم ــوم السياســي والمدن ــن بالمفه مواطني

الخيــارات الوطنيــة كخيــار التنميــة.
أمــا إيمــان القويفلــي فمــن خــالل تحليلهــا لعالقــة النظــام الســعودي بالســؤال النســوي، تــرى فــي ثــورة 
الشــارع العربــي بفضائيهــا االفتراضــي والميدانــي قبســاً يســتضاء بنــوره وبحالــة التأجــج التــي خلقهــا 
إلشــعال فتيــل التغييــر، حيــث تــراه لحظــة تاريخيــة حاســمة للتحــوالت ليــس فقــط للبــالد التــي تفجــر 
بهــا، ولكــن لعمــوم المنطقــة العربيــة، ومنهــا بطبيعــة الحــال الســعودية، وذلــك إلعــادة تشــكيل الطــرح 
اإلصالحــي وتحريــك المشــيئة مــن القبــول بالقائــم إلــى اجتــراح خيــارات لــم يكــن مــن الســهل الحلــم 
ــات  ــي بالترضي ــض نحــو إصــالح ال يكتف ــة العري ــوان المرحل ــوال عن ــاً ل ــاالً ممكن ــا من ــا بوصفه به
ــيته  ــى حساس ــوع عل ــذا الموض ــاول ه ــي تتن ــها.  وه ــة نفس ــالح األنظم ــروم إص ــل ي ــزءة ب المجت

السياســية والنســوية بتحليــل نقــدي؛ فبكلمــات صريحــة كتبــت:
»فــي هــذه المرحلــة العربيــة التــي ُيمثــل إصــالح األنظمــة السياســية عنوانهــا العريــض، بــات مــن 
ــب  ــى مطال ــح عل ــم خياراتهــا وتطلّعاتهــا، فإمــا أن تنفت ــد النســوية الســعودية تقيي الضــروري أن تعي
اإلصــالح وتضــّخ فيهــا طاقتهــا الكبيــرة وزخمهــا؛ أو أن تواصــل ربــط مصيرهــا باألبويــة السياســية 
ــف  ــا فرصــة تكيي ــُيفّوت عليه ــذي س ــاط ال ــو االرتب ــول، وه ــا المجه ــة ومصيره ــا الرمزي ومكافآته
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ــح المــرأة، لتجــد نفســها فــي نقطــة متأخــرة  ــدة اإلصــالح السياســي مبكــراً وبشــكل قــوي لصال أجن
ــي، د. ص.(. ــت اســتحقاقات اإلصــالح« )القويفل نســبياً إذا مــا حان

ومــع أن القويفلــي تقتــرح بعــض الخيــارات النســوية إال أن مــا يهمنــا إضاءتــه فــي هــذا الســياق هــو 
تلــك الــروح النقديــة التــي نفختهــا مناخــات الربيــع العربــي فــي مضمــون ولغــة مطالــب اإلصــالح 

ســواء تعلقــت بالســؤال السياســي واالجتماعــي العــام أم بالســؤال النســوي.

الوجود المجازي لنسوية سعودية 
إن الطالئــع النســوية ممــا لــم يشــكل حركــة نســوية بعــد إال بالمعنــى المجــازي، قــد انخرطــت فــي 
نقــاش الســؤال النســوي بشــكل أكبــر ممــا ســبق وبقــدر أكبــر مــن الشــفافية والرؤيــة وفــي الدفــع نحــو 
حســم المواقــف فيمــا يخــص التعالــق بيــن السياســي والنســوي فــي واقــع المــرأة الســعودية وفــي الُملــح 
والمأزقــي مــن قضايــاه. غيــر أن المفارقــة أن هــذا النقــاش لــم يحــِم وطيســه إلــى درجــة تظهــر أن 
هنــاك بدايــات تبايــن فــي مواقــف الجســد النســوي مــن داخلــه غيــر ذلــك القائــم »تاريخيــاً« بيــن اتجــاه 
متشــدد وآخــر »ليبرالــي« إال بعــد أن أصــدر الملــك قــراراً يخــول المــرأة دخــول مجلــس الشــورى 
ومجالــس البلديــات. فبــدا النقــاش فيــه وحولــه وإن كان فــي حقيقتــه يوغــل فــي أســئلة مســتقبلية أبعــد 

مــن مرمــى القــرار. 
 علــى أننــا قبــل أن ننتقــل إلــى الكيفيــة التــي ظهــر بهــا هــذا الفــرز بمــا قــد يشــكل منعطفــاً جديــداً فــي 
مســار الســؤال النســوي فــي المجتمــع الســعودي، ال بــد مــن وقفــة نوضــح فيهــا أن اســتخدام بعــض 
المصطلحــات »السيسيوسياســية« - أي االجتماعيــة والسياســية- هنــا مثــل »متشــدد« أو »ليبرالــي« 
للتعبيــر عــن االتجاهــات النســوية فــي الســعودية هــو اســتخدام مجــازي ليــس إال. بــل إن القــول بوجود 
»حركــة نســوية« هــو نفســه قــول مجــازي فيــه تكييــف غيــر قليــل للمصطلــح ليناســب الحالــة النســبية 
ــم ينتــج بعــد إال أشــكاالً »مبدئيــة«  التــي يطلــق بهــا مســمى نســوية أو حركــة نســوية علــى واقــع ل
للنســوية بمعناهــا الحركــي والمعرفــي والمدنــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية. لــذا، فــإن الجــاري 
علــى أرض الواقــع أقــرب إلــى مــا يمكــن اعتبــاره نوعــاً مــن »النســوية االجتهاديــة االفتراضيــة« 
إن جــاز التعبيــر. فهــي ال تتحــرك فــي إطــار عمــل منظــم  وال توجــد  فــي كيــان موضوعــي محــدد، 
ــى  ــة إل ــي، باإلضاف ــل الجمع ــط العم ــة ضواب ــل إلقام ــل وال التخوي ــة التمثي ــك صف ــا ال تمتل ــا أنه كم
افتقادهــا بوصلــة العمــل المدنــي مــن التوافــق النســبي علــى الرؤيــة واألهــداف وآليــات العمــل، بمــا 
يأتــي ســبباً ونتيجــة لحجــب مشــروعية الحركــة عنهــا فــي الحيــز الميدانــي مــن جانــب، والتشــكيك 
ــم نضــاالت النســاء  ــة مــن الجانــب اآلخــر. وهــذا مــا ســمح بنجــاح تحجي فــي مشــروعيتها المعرفي

وتحويلهــا إلــى نــوع مهجــن مــن  »النســوية االجتهاديــة االفتراضيــة«.
غيــر أن الالفــت أن تلــك الفجــوة القانونيــة التــي لــم تســمح بوجــود مشــروع لنســوية ســعودية ُمســتقرة، 
لــم تمنــع تناميــاً مترامــي األطــراف علــى امتــداد مناطــق المملكــة لــروح نســوية مناضلــة يمكــن أن 
تضــيء عــن بعــد وإن لــم تمسســها نــار. وهــي تتجــه فــي تحركهــا بدرجــات متفاوتــة مــن وضــوح 
ــاركة  ــي والمش ــوع االجتماع ــن الن ــاواة بي ــي المس ــة ف ــداف عام ــو أه ــل نح ــدرات العم ــة وق الرؤي

السياســية والحصــول علــى حقــوق النســاء اإلنســانية.
والحقيقــة أنــه ليــس مــن شــواهد دامغــة علــى بدايــات تكويــن هــذا االتجــاه نحــو انتــزاع أهليــة وهويــة 
لــه فــي النســوية الســعودية علــى مجازيتهــا إال القليــل مــن االجتهــادات والمواقــف والكتابــات. 
ومــن أهمهــا تلــك التــي عبــرت فــي ســياق الربيــع العربــي وفــي تفاعلهــا مــع قــرار الملــك عبــدهللا 
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بالمشــاركة السياســية للمــرأة عــن مواقــف نقديــة ثالثيــة األبعــاد. أولهــا، اتخــاذ موقــف نقــدي تجــاه 
»الــذات األنثويــة«. وثانيهــا، اتخــاذ موقــف نقــدي تجــاه »األداء النســوي«. وثالثهــا، تبنــي موقــف 
نقــدي وطنــي عــام. وهــي عبــر كل تلــك المواقــف النقديــة لــم تتفــرغ لنقــد االتجــاه المتشــدد كعــادة 
الكثيــر مــن الطروحــات النســوية، كمــا أنهــا وإن لــم تجنــح الســترضاء الدولــة فــي محاولــة اســتمالتها 
كمــا جــرت العــادة أيضــاً، فإنهــا لــم تعمــد إلــى هجــاء الدولــة بــل حاولــت اجتــراح وقفــة نقديــة للــذات 

وللمحيــط الموضوعــي معــاً.

عينة من مواقف النقد النسوي
1- خارطة طريق للمشاركة السياسية للمرأة

 فــي شــهر ديســمبر 2011، وبعــد أقــل مــن شــهرين مــن صــدور قــرار الملــك المعنــي، قــام قســم 
الدراســات االجتماعيــة للطالبــات بجامعــة الملــك ســعود بعقــد نــدوة لمــدة يوميــن قدمــت فيهــا عــدة 
أوراق عمــل فــي الحــوار حــول دخــول النســاء مجلــس الشــورى والبلديــات. وربمــا توجــز بعــض 
مــا خرجــت بــه النــدوة مــن توصيــات مــؤدى ذلــك الحــوار النســوي الخالــص بيــن مجموعــة مهتمــة 
مــن األكاديميــات وطالبــات الجامعــة، باإلضافــة إلــى القطاعــات النســوية األخــرى التــي شــاركت فــي 
اللقــاء ممثلــة فــي الجمعيــات الخيريــة والصحافــة ومجموعــة مــن كاتبــات الــرأي. وقــد كان مــن أبــرز 

التوصيــات النقــاط اآلتيــة: 
ــق  ــا يتعل ــاء وبعضه ــع النس ــق بواق ــا يتعل ــاندة بعضه ــرارات مس ــدة ق ــى ع ــاج إل ــرار يحت •  أن الق

ــع.   ــع المجتم بوض
•  أهميــة أن يعــود للمــرأة أمــر الوصايــة علــى نفســها بحيــث ال تحتــاج إلــى إذن رجــل إلجابــة نــداء 

الواجــب الوطنــي فــي الشــورى أو البلديــات.
•  أهمية حق الحركة والتنقل باالعتماد على الذات. 

•  وضــع المشــروع فــي خطــة وطنيــة لمواجهــة شــتى أشــكال التعصــب المستشــرية مثــل التعصــب 
القبلــي والمذهبــي، ومثــل التعصــب علــى هويــة النــوع االجتماعــي. 

•  تصحيح الثقافة التي تكرس النظرة التقليلية من القيمة اإلنسانية للنساء. 
•  التســامح الدينــي والسياســي بمــا يســمح بالتعــدد الفقهــي فــي األحــكام الخاصــة بأوضــاع النســاء 

الشــخصية واألســرية والعامــة.
•  العمل على التوعية االجتماعية بما يجعل المرأة نصيرة للمرأة وكذلك الرجل.

2 - اإلصالح في المجالين النسوي والوطني العام  
يكشــف البحــث أن قــرار الملــك بمشــاركة المــرأة الساســية قــد جــرى تناولــه علــى مســتويين: مســتوى 
مســاءلة كيفيــة تطبيقــات القــرار، ومســتوى مســاءلة أساســيات القــرار ومرجعيتــه السياســية. وبينمــا 
ــف  ــإن الموق ــرار ونواقضــه، ف ــص الق ــي نواق ــة تالف ــم مقترحــات لكيفي ــف األول بتقدي ــي الموق يكتف
ــر جــذري  ــم تغيي ــى تقدي ــم عل ــدرة النظــام السياســي القائ ــن ق ــة اليائســة م ــه النقدي ــي رؤيت ــي ف الثان
ــه.  ــعودي نفس ــوي الس ــف النس ــد الموق ــوم بنق ــرأة، يق ــاه الم ــة تج ــة الرعوي ــة األبوي ــاوز العالق يتج
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ــة  ــى موقــف الدول ــأن النســوية الســعودية  تســهم فــي المحافظــة عل ــى القــول ب ــده إل ويذهــب فــي نق
األبــوي بترضويتــه النخبويــة علــى حســاب القطــاع العريــض مــن النســاء ألســباب قــد يكــون منهــا 
ــة  ــا عطي ــار التشــدد برمضــاء النظــام. فالنســوية بقبوله ــاء مــن ن ــوي أو االحتم ــس النخب قصــر النف
الســلطة أيــاً كانــت دوافــع كل منهمــا تخلــق وضعــاً معيقــاً علــى الصعيــد السياســي والنســوي. فعلــى 
الصعيــد السياســي يجــري تأجيــل وتســويف أطروحــة اإلصــالح وتعطيلهــا بتشــتيت قــوى الضغــط 
المعنيــة بأطروحــة االســتحقاق الوطنــي الشــامل فــي اإلصــالح، كمــا أنهــا تعطــي السياســي إحساســاً 
بنشــوة االحتــواء، ومــن ثــم تفــك عــن رقبتــه أي ضغــوط، بحلــه للقــوى النســوية بوصفهــا كتلــة حرجــة 
وتحويلهــا إلــى طاقــة طيعــة. أمــا علــى الصعيــد النســوي فيجــري إعطــاء إحســاس زائــف باإلنجــاز، 
قــد يــؤدي إلــى عــدم االكتــراث بالتحالفــات الضروريــة للضغــط نحــو إصــالح فــي المجاليــن النســوي 
والسياســي كمــا أنــه قــد يخلــق نوعــاً مــن الشــقة بيــن الحاجــات النخبويــة وبيــن حاجــات ومطالــب 
ــة أيضــاً  ــن جيلي ــم تك ــة إن ل ــقة موقفي ــج أيضــاً ش ــد ينت ــه ق ــل إن ــاء. ب ــن النس ــدة العريضــة م القاع
داخــل الحــراك النســوي. وذلــك بتفجيــر الموقــف بيــن الرؤيــة النســوية المســايرة للمســتتب السياســي، 
الراضيــة بعطايــاه القليلــة التــي لــم تــأِت علــى شــحها إال بتراكــم نضــاالت النســاء فــي زمــن الحرمــان 
الفــادح لعــدة عقــود وبيــن الرؤيــة النقديــة للمســلمات بمــا فيهــا مســلمات الواقــع السياســي والنســوي. 

3- نقد الطرح الفقهي السائد في الشأن النسوي
يحظــى موقــف الخطــاب الفقهــي مــن الســؤال النســوي، وبخاصــة فــي نســخته المتشــددة »الصحويــة 
بأوجههــا« وكذلــك فــي نســخته الرســمية الســباقة فــي تأســيس وشــرعنة ومأسســة القــراءة األحاديــة 
ــدل  ــي ج ــد ف ــب األس ــع، 320(، بنصي ــة ومجتم ــيرة دول ــعودية س ــة )الخضــر، الس ــة المحافظ بالغ
المجتمــع الســعودي حــول ذلــك الســؤال، مــع أن القليــل فقــط مــن ذلــك الجــدل يجــد طريقــه إلــى العلــن 
بســبب المحظــور السياســي والدينــي معــاً. غيــر أن البحــث يكشــف أنــه علــى الرغــم مــن المــآالت 
ــس  ــي تون ــا ف ــي كم ــع العرب ــاب الربي ــي أعق ــي ف ــي الدين ــد السياس ــود الم ــة المحافظــة وصع الفقهي
ــي  ــح ف ــد فت ــاخ االنتفاضــات العــام ق ــإن من ــاك، ف ــا يشــي باحتمــال خســارات نســوية هن ومصــر بم
المجتمــع الســعودي، والوســط النســوي بخاصــة، نافــذة لحــوارات ومســاءالت نقديــة وفقهيــة أجــرأ 

وأكثــر علنيــة نســبية مــن الســابق.
وهنــاك عــدة أمثلــة لهــذه المواقــف النقديــة مــن الخطــاب الفقهــي المتشــدد تجــاه المــرأة، حيــث تذهــب 
أمــل الفــران مباشــرة إلــى توجيــه النقــد لعــدد مــن األســس التــي يقــوم عليهــا الموقــف الفقهــي المتشــدد. 
ــع  ــق م ــن ال يتطاب ــة لآلخــر، أي كل م ــة الديني ــن القيم ــاص م ــذات، االنتق ــة ال ــاء عصم ــي ادع وه
ــة المتشــددة. التعالــي المتمثــل فــي رفــض تقبــل المســاءلة واآلراء المخالفــة. الجمــود  ــة الفقهي الرؤي
ــن  ــي م ــه االنغالق ــي موقف ــل ف ــان المتمث ــور اإلنس ــكان وتط ــوالت الم ــت وتح ــة الوق ــض حرك برف
ــد مــن الطــرح الفقهــي األحــادي المتشــدد  ــاً علــى وجــه التحدي ــاً نقدي االجتهــاد. وتتخــذ الفــران موقف
بشــأن النســاء وبخاصــة تلــك التــي تلجــأ إلــى »تكريــه« مــن يخالفهــا عــن طريــق الوصــم بمســميات 

اتهاميــة جاهــزة، كالتغريــب مثــالً.
        

وثمة بعض مما كتبته في هذا الصدد:
ــكل  ــه ب ــر« يدس ــد الخاط ــل »صي ــاب مث ــرى، فكت ــدد الكب ــاب المتش ــاكل الخط ــن مش ــرأة م  »الم
التبجيــل بعــض أصحــاب هــذا الخطــاب فــي أيــدي ناشــئة ُيَتوســم فيهــم الخيــر، ال يــكاد يذكــر المــرأة 
إال بســوء... ومــأزق هــذا التيــار الحقيقــي يكمــن أيضــاً فــي تعاملــه مــع المــرأة، فهــو خطــاب ذكــوري 
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أوالً، وهــو يــدرك أن منــح المــرأة حقوقهــا قــوة للرجــل وللمجتمــع، وبالتالــي فهــو يقصيهــا، ويقصــي 
أي رجــل يطالــب بحقوقهــا« )الفــاران، 23(.

ــة  ــرأة المطلق ــوق الم ــى حق ــرة عل ــل المؤث ــض العوام ــة بع ــي دراس ــر، وه ــدي آخ ــل نق ــوم عم ويق
والمهجــورة والمتغيــب عنهــا زوجهــا، بالمشــافهة بوجــود تلــك اإلشــكالية التــي طالمــا أرقــت الباحثيــن 
والمبحوثيــن معــاً، وهــي إشــكالية النســاء الســعوديات عمومــاً فــي مراجعــة القضــاء. ومــا يميــز هــذا 
ــراح  ــي اقت ــه، ف ــى أهميت ــاد عل ــدى الطــرح المعت ــة تتع ــن زاوي ــذه اإلشــكالية م ــه يطــرح ه ــد أن النق
بعــض التعديــالت اإلجرائيــة داخــل المحاكــم كإيجــاد حضــور نســائي عامــل فــي جهــاز القضــاء مــن 
ــة الطــاردة  ــك العالق ــون وراء تل ــد تك ــي ق ــة الت ــى بحــث الجــذور الفقهي االستشــاريات،  ليذهــب إل
للنســاء أو علــى األقــل غيــر المرحبــة بوجــود المــرأة بوصفهــا صاحبــة دعــوى أو قضيــة فــي المحاكــم 

الســعودية. 
ولهــذا، يقــوم أحمــد الجنيــدل فــي مرافعتــه النقديــة بمراجعــة موقــع المــرأة فــي كتــب الفقــه المعتمــدة 
ســعودياً فــي التعليــم الشــرعي والقضائــي باعتبارهــا المعيــن الــذي تتشــكل منــه ليــس فقــط الرؤيــة 
ــة.  ــة واجتماعي ــاً فردي ــا ذات ــرأة بوصفه ــة للم ــرة الفقهي ــل النظ ــوية ب ــؤون النس ــض الش ــة لبع الفقهي
وهــذا الموقــف النقــدي يملــك مــن الشــجاعة أال يتمتــرس خلــف ادعــاء ترجيــح فقهــي مانــع، وعلــى 
اإلعــالن عــن مرجعيتــه بوصفــه جــدالً عقالنيــاً يقــوم ببحــث تأثيــرات الخطــاب الفقهــي فــي األزمــة 
المرئيــة بيــن القضــاء وبيــن حضــور النســاء فــي فضائــه. ومــع أهميــة التفاصيــل واألمثلــة التطبيقيــة 
فــي مرافعتــه، فإننــا هنــا نكتفــي بذكــر بعــض االســتخالصات المركــزة التــي تضيــئ هــذا الموقــف 
النقــدي ممــا يطبــق فــي حــق المــرأة الســعودية ليــس فقــط فــي حيــز القضــاء بــل فــي معظــم المجــاالت 
الحياتيــة مــن نــزع واليــة المــرأة علــى نفســها بوصفهــا راشــدة بالغــة ووضعهــا بيــد رجــل محــرم 
)األب، الــزوج، األخ أو االبــن( إلــى نوعيــة التعليــم، نوعيــة العمــل، وقرارتهــا، ومســاحة الحركــة، 
ــة أو  ــة والنفق ــى الحضان ــزواج إل ــا األحــوال الشــخصية مــن ال ــى كل مــا يخــص قضاي ــة إل باإلضاف

الطــالق والميــراث. ومــن النقــاط المهمــة لهــذه االســتخالصات:
•  »أن تعاطــي القضــاة مــع هــذه الكتــب )الفقهيــة المتشــددة( بشــكل مســتمر ومتواصــل 
أورثهــم نوعــاً مــن الجفــوة مــع المــرأة ولــم يســتطيعوا الخــروج عــن )البراديغــم( أو 

النمــوذج الفقهــي الــذي يعطــي حقــوق الرجــل أولويــة عليهــا«.
•  فنحــن.. أمــام مؤسســة فقهيــة أرادت أن تفــرق بيــن مــا ســاوى بينــه هللا ســبحانه فقــال 
»ولهــن مثــل الــذي عليهــن بالمعــروف« )البقــرة، 228(. فــكل شــيء للرجــل يجــب 
أن يثبــت للمــرأة مــن خــالل هــذه اآليــة، لكــن المؤسســة الفقهيــة لــم يكــن يرضيهــا أن 
تتســاوى المــرأة مــع الرجــل فقامــت بإدخــال تفصيــالت وتعليــالت لتكريــس التســلط 

الذكــوري وأبــرزت حقــوق الرجــل وتغافلــت عــن حقــوق المــرأة.
•  »حينمــا نتحــدث عــن القضــاء وأحكامــه التــي ال توفــي المــرأة حقهــا يجــب أال نغفــل 
أننــا نتحــدث عــن مؤسســة هــي امتــداد لمؤسســة فقهيــة اختــارت فــي خطهــا العــام أن 
ــول إن  ــى أن نق ــة الرجــل وحســر دور المــرأة وحقوقهــا، وال حاجــة إل تكــرس هيمن
هــذا ليــس مــن اإلســالم فــي شــيء بــل هــي مجــرد اجتهــادات فقهيــة غيــر صحيحــة 
واإلســالم منــزه عنهــا، ولنتذكــر أيضــاً أن يظلــم المجتمــع المــرأة شــيء وأن يظلمهــا 

القضــاء- واألخطــر التشــريعات القانونيــة- شــيء آخــر« )الجنيــدل، د. ص.(.  
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4- نقد غياب المرجعية القانونية في الشأن النسوي
يشــكل التقنيــن مطلبــاً إصالحيــاً طالمــا طرحتــه القــوى الوطنيــة علــى الدولــة تعبيــراً عــن طموحهــا 
بالتحــول »الســعودي« نحــو نظــام يقــوم علــى ســيادة العــدل والقانــون والمشــاركة السياســية. ولــذا، 
ــة  ــة قانوني ــام ألي منظوم ــاب الت ــراً للغي ــاً نظ ــل إلحاح ــدد ال يق ــذا الص ــوي به ــب النس ــإن المطل ف
وشــرعية مكتوبــة تحتكــم لهــا النســاء لعــدم وجــود مدونــة لألحــوال الشــخصية أصــالً. وإذا أضيــف 
إلــى ذلــك جــدة االعتــراف بحــق النســاء فــي حمــل إثبــات شــخصي بالهويــة الوطنيــة حيــث لــم يقــر 
األمــر إال مطلــع القــرن الميــالدي، مــع اســتمرار تحفــظ بعــض القطاعــات الخدميــة علــى قبــول هويــة 
مســتقلة، مــا لــم تكــن فــي حمــى ولــيٍّ يملــك ختــم الواليــة عليهــا أو مخفــورة ُبمعــرف مــن المحــارم، 
ــا  ــرف بمواطنته ــة تعت ــاب منظومــة قانوني ــان مــدى تضــرر المــرأة مــن غي ــاً للعي ــح بادي ــه يصب فإن

وإنســانيتها وتتحــدد بهــا حقوقهــا وواجباتهــا فــي األســرة والمجتمــع.
 وفــي هــذا الصــدد، ُيلحــظ تكثيــف المطالبــات القديمــة وتجديدهــا كاســتحقاق مــن اســتحقاقات الربيــع 
العربــي بحقــوق المــرأة علــى ثــالث مســتويات. المســتوى األول، يطالــب بمســاواتها مــع الرجــل فــي 
منظومــة حقــوق المواطنــة التــي ينــص عليهــا النظــام األساســي للحكــم والتــي تنــص عليهــا أنظمــة 
العمــل والمــرور والتعليــم والصحــة وســواها مــن القطاعــات الرســمية. مــع التأكيــد علــى ضــرورة 
العمــل بمنظومــة التشــريعات الدوليــة المقــرة بالوثائــق الدوليــة لألمــم المتحــدة التــي وقعتهــا المملكــة 

مــن حقــوق المســاواة وعــدم التمييــز الســلبي ضــد المــرأة. 
وترســم فوزيــة البكــر صــورة ال تخلــو مــن مــرارة الســخرية لضعــف تقنيــن حقــوق المــرأة وفجــوة 
عــدم المســاواة وأثرهــا علــى هويــة النــوع االجتماعــي )gender( فــي المــردود المالــي واالعتبــار 
االجتماعــي، حيــث كتبــت هــذه المفارقــة فــي عنــوان يحمــل روحــاً شــعبية مرحــة مــن نــوع المضحــك 

المحــزن »أنــت حرمــة.. ال قــرض وال أرض!«، وممــا قالتــه: 
 »ال بــد أن الكثيــر مــن الرجــال فــي الســعودية يســجدون هلل كل يــوم مّنــة وشــكوراً علــى أنهــم خلقــوا 
ذكــوراً مســتقلين ذوا أهليــة شــرعية وقانونيــة يســتطيعون بهــا أن يديــروا أمورهــم حتــى لــو لــم يتمكــن 
بعضهــم لمحدوديــة علمــه أو عقلــه أو لقصــور فــي خلقــه أو لعــالت عقليــة أو شــخصية أن يفــرق بيــن 
حــرف األلــف وعمــود التلفــون. المهــم أنــه قانونيــاً يتمكــن مــن التدبــر والتعبيــر ويســتطيع إن أوتــي 
ذكاًء اجتماعيــاً أن يســتغل مــا يتــاح لــه مــن فــرص حتــى لــو بــدت محــدودة دون أن توقفــه عقبــات 
جنســه فيمــا لــو كان امــرأة عاقلــة وبالغــة ومتعلمــة وتملــك وظيفــة ودخــالً جيــداً وتديــر بيتهــا وأوالدها 
لكنهــا ال تملــك مــن أمرهــا القانونــي والرســمي شــيئاً حتــى لــو كانــت مستشــارة فــي مجلــس الشــورى 

أو مديــرة لجامعــة« )البكــر، »أنــت حرمــة«، د. ص(.
ــة  ــة حقوقي ــتصدار مدون ــى اس ــل عل ــد النســوي العم ــه الجه ــز في ــذي يرك ــو ال ــي ه ــتوى الثان  المس
ــي  ــك صــادراً ف ــون ذل ــى أن يك ــة، عل ــة المغربي ــى غــرار المدون لألحــوال الشــخصية الخاصــة عل
ــم والمأمــول.  ــا، القائ ــرأة فيه ــع الم ــي اللحظــة المعاصــرة وموق ــع الســعودي ف ــع المجتم ضــوء واق
ــة  ــوء مرجعي ــي ض ــب ف ــودة أن تكت ــة المنش ــذه المدون ــل ه ــة مث ــة لعدلي ــات المطلوب ــن الضمان وم
فقهيــة متعــددة ومنفتحــة وال تعطــى اليــد الطولــى فيهــا للقــراءات الفقهيــة المتشــددة. ومــع أن الدعــوة 
ــم  ــة بوجــود محاك ــة وشــرعية لألحــوال الشــخصية والمطالب ــة قانوني ــة وثيق ــى كتاب ــل عل ــى العم إل
ــد  ــذ عق ــة من ــات المطلبي ــرأي والكتاب ــات ال ــي كتاب ــت ف ــوة تمثل ــرية دع ــا األس متخصصــة بالقضاي
التســعينيات الميالديــة، فــإن المطلــب شــهد حمــالت مكثفــة ارتفــع منســوبها فــي أوج الربيــع العربــي، 
ليــس آخرهــا مــا طالبــت بــه هالــة الدوســري المســئولين فــي وزارة العــدل فــي المملكــة فــي محاضــرة 

ــم العربــي:   عــن قوانيــن األحــوال الشــخصية والمــرأة فــي العال
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 »فتــح محاكــم خاصــة بالقضايــا األســرية، والبــدء فــي التخطيــط فــي فتــرة زمنيــة معقولــة إلصــدار 
ــل بشــكل  ــة للمراجعــة والتعدي ــة ســعودية ألحــكام األســرة واألحــوال الشــخصية(، تكــون قابل )وثيق
دوري، وبمشــاركة عــدد مــن ســيدات الوطــن فــي مجــال السياســات االجتماعيــة والمدنيــة« )التركــي، 

.)17
ــة بيــن النســاء والرجــال، بمــا يجعــل مطلــب التقنيــن  المســتوى الثالــث يتمثــل فــي الشــراكة الوطني
ــاً  ــر مطلب ــع روح العص ــق م ــرعية تتف ــة وش ــة قانوني ــي بمنظوم ــع العدل ــر الواق ــريع لتطوي والتش
ــن  ــث م ــوي، حي ــال النس ــي المج ــي أو ف ــي والسياس ــال االجتماع ــي المج ــواء ف ــاً س ــاً عام إصالحي
الوهــم أن يصلــح جــزء دون إصــالح النظــام العــام الــذي يضــم جميــع مكونــات المجتمــع. وقــد أكــدت 
ــرأي، وإن  ــات ال ــة مــن الناشــطات النســويات بالســعودية ومــن كاتب ــر قليل ــب أعــداد غي هــذا المطل
تعــددت صيــغ المطلــب، ومــن ذلــك مــا كتبتــه هتــون الفاســي، الكاتبــة والناشــطة، مؤكــدة أن حصــول 
المــرأة علــى حــق المشــاركة السياســية يذكــر بمشــترك الحقــوق والواجبــات فــي المواطنــة وفــي البنــاء 

الوطنــي، وبخاصــة فــي ســياق منــاخ حريــات الربيــع العربــي، وممــا قالتــه:  
»عــام التحــوالت السياســية واالجتماعيــة، عــام الحريــة والمســاواة، عــام الربيــع العربــي الــذي كان 
ــرأة  ــر أن الم ــد أن نتذك ــية، ال ب ــرأة السياس ــرارات بمشــاركة الم ــب بق ــه نصي ــرأة الســعودية من للم
الســعودية ليســت امــرأة هينــة وال ضعيفــة وال صامتــة مســتكينة، هــي امــرأة تعــرف حقهــا وتعــرف 
ربهــا وتعــرف أنهــا مكلفــة ببنــاء مجتمعهــا وأن مــن حقهــا أن تكــون مكانتهــا فيــه علــى قــدم المســاواة 

مــع أخيهــا الرجــل الــذي تبنــي معــه هــذا الصــرح الــذي خلــق مــن أجلــه« )الفاســي، د. ص.(.
ويصــب بيــان مجموعــة تســمي نفســها »ثــورة النســاء الســعوديات« نشــر فــي شــهر فبرايــر 2011 
علــى تويتــر وعلــى الفيســبوك فــي ســاقية المطالــب الحقوقيــة نفســها المعنيــة بإيجــاد منظومــة حقوقيــة 
ــي  ــة الت ــب الحقوقي ــة المطال ــا بقائم ــم هن ــام. ونخت ــأن النســوي والع ــي الش ــا ف ــول به ــة ومعم مكتوب

جــاءت فــي البيــان دون تفصيــل البنــود الدقيقــة التــي فصلــت تفصيــالً ميدانيــاً وعمليــاً: 

حق التصرف وإدارة حياتها وحياة أطفالها واالعتراف بهويتها واعتبارها إنساناً    أوالً، 
كامل األهلية في كافة أمورها الحياتية.  

حق رعاية الدولة وضمان حماية حقوقها.  ثانياً، 
حق التنقل.  ثالثا، 
حق الحماية. رابعاً،  

المشاركة في إدارة الشؤون العامة. خامسا،  
تعديل األنظمة والقوانين السعودية التي كرست التمييز ضد المرأة. سادسا،  

توصيات أخيرة في السؤال النسوي السعودي 
ــذات النســوية، مــن هــي؟ مــا  ــى ال ــي التعــرف عل ــة ف ــد مــن الدق ــى مزي •  الحاجــة إل
تعدداتهــا وتنوعهــا مــن حيــث الكــم والكيــف أي قواهــا المتعارضــة والمتوافقــة 
ــا،  ــا، قدراته ــا، موضوعه ــي ومرجعياته ــيجها االجتماع ــث نس ــن حي ــا، وم وأطيافه
ــة  ــد معرف ــي تحدي ــل ف ــداف؟ ويدخ ــذه األه ــدى ه ــا؟ وم ــا وأهدافه ــا، آلياته أولوياته
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ــة  ــه الكامن ــذات والكشــف عــن  إمكانات ــز ال ــع الموضوعــي لحي ــة الواق ــذات معرف ال
ــن  ــا وم ــث طبيعته ــن حي ــرة أيضــاً م ــات الظاه ــد اإلمكان ــل وتحدي ــة والغف والمهمش
حيــث عالقتهــا بجــدل االســتقرار والتغيــر. كمــا يعتمــد علــى مــا تقــدم، معرفــة قــوى 

ــد.  ــط والبعي ــب المتوس ــا القري ــات ومداه التحالف
•  ضــرورة الوقــوف وقفــة ذاتيــة صارمــة ممــا تعانيــه النســوية الســعودية مــن تشــتت 
مرجعيــات الخطــاب، وفــي الوقــت نفســه مــا تحــاول أن تخفيــه مــن ذلــك بالتمتــرس 
خلــف خطابــات جاهــزة باتجاهاتهــا المتنافــرة مــن أقصــى اليميــن إلــى أقصــى اليســار. 
فالمالحــظ أنهــا إلــى اآلن لــم تطــور مــا يفــي مــن رؤيــة متماســكة محــددة المالمــح 
ــج  ــي التحج ــاً، )وال يكف ــة مع ــة وموضوعي ــباب ذاتي ــل ألس ــي ال تعم ــتقلة. فه ومس
ــة  ــدارس الفكري ــق الم ــة وف ــة ليبرالي ــة تقدمي ــي إطــار رؤي ــده(، ف بالموضوعــي وح
والنظريــة المعاصــرة، كمــا أنهــا ال تصــدر عــن رؤيــة إســالمية مســتنيرة تســتوعب 
ــزات  ــتلهم المنج ــة، وتس ــا االجتهادي ــي وطاقاته ــا الفقه ــرعية بتعدده ــة الش المرجعي
ــة  ــة المعرفي ــاً كانــت، وتعزيــز المرجعي ــة أي ــة المعاصــرة. فوضــوح الرؤي الحضاري
بهــا أصبــح ضــرورة للنســوية الســعودية لئــال تكــرس حــاالت اللجــوء فــي الطــرح 
إلــى خليــط مــن الدفوعــات اإلنشــائية والمواقــف المرتجلــة المحكومــة بظــروف لحظــة 

ــي. الصــراع السياســي أو االجتماعــي أو الدين
• العمــل علــى مزيــد مــن بلــورة وتأصيــل النقــد النســوي مــن داخلــه علــى مســتوى اللغة 
والفكــر وأســلوب الطــرح ومجمــل األداء النســوي. ومــع اإلقــرار بأهميــة عــدم حــرق 
ــراع  ــوب إعــادة اخت ــه ليــس المطل ــى إنضــاج التحــوالت إال أن المراحــل والعمــل عل
ــالمياً،  ــاً وإس ــاً وعالمي ــوي عربي ــال النس ــي المج ــي ف ــم معرف ــاك تراك ــة. فهن العجل
ــا  ــرح القضاي ــول أن تط ــر المقب ــن غي ــراره. فم ــه ال اجت ــة علي ــوب اإلضاف والمطل
النســوية بأســاليب مقلــدة ودون إتقــان، كمــا يحــدث عنــد تقليــد شــعارات مرحلــة هــدى 
شــعراوي مــن مطلــع القــرن الماضــي، ومــن المســتهجن أن نقــرأ ونحــن فــي األلفيــة 
الثالثــة هجائيــات ذاتيــة ومجتمعيــة فجــة علــى غــرار ركيــك ليوميــات امــرأة المباليــة 

مــن ســبعينيات القــرن الماضــي أيضــاً. 

ختامــاً، الربيــع العربــي بعيــون المجتمــع الســعودي: النســوية الســعودية بيــن االحتــواء وأشــواق 
الحريــة 

إذن، علــى هــذا المســتوى مــن البحــث فــي ســؤال الموقــف الســعودي الرســمي واســتحقاقات الربيــع 
العربــي  فــي ذاتــه وفــي عالقتــه بالســؤال النســوي نجــد أن اإلجابــة تتنــوع وتتعــدد. وهــي فــي النهايــة 
ــد تكــون  ــل ق ــة واحــدة ب ــة قطعي ــد ال تجعــل الســؤال ينتهــي بإجاب ــي ق ــة مــن التمــوج الت ــق حال تخل
اإلجابــة وعكســها احتمــاالً وارداً؛ فالعامــل الحاســم ليــس عامــالً وحيــداً ولكنــه شــبكة متداخلــة ومعقــدة 

مــن عوامــل الذاتــي والموضوعــي فــي ســجال جدلــي بيــن المســتتب والمتحــول. 
وفــي هــذا التمــاوج يمكــن أن نبســط باختصــار إجابتيــن وجدنــا- كمــا تقــدم فــي صلــب البحــث- أنهمــا  
ــع الســعودي  ــى تفاعــل الســؤال داخــل الواق ــي النظــر إل ــن تنوعــاً ف ــن ليســا متطابقي ــالن اتجاهي تمث
ــت  ــد اكتف ــاله ق ــاؤل أع ــن التس ــة ع ــي اإلجاب ــعودية ف ــأن الس ــرأي ب ــاك ال ــوي. هن ــي والنس السياس
باســتجابات ترضويــة علــى اســتحقاقات الربيــع العربــي لــم يكــِف اختزالهــا ببضــع تحســينات لحالــة 
أفــراد المجتمــع ماليــاً، مــع رتــوش إصالحيــة ال تتعــدى القشــرة الخارجيــة للواقــع، بــل جــرى بهــا 
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توظيــف الســؤال النســوي توظيفــاً دعائيــاً وتجميليــاً. وبحســب هــذا الــرأي، فــإن ذلــك يعطي الســعودية 
ضمانتيــن ضــد ريــاح الربيــع؛ فهــو مــن ناحيــة يخفــف مــن صالبــة الجــدار العــازل الــذي يفصــل 
بيــن عالــم الرجــال وعالــم النســاء فــي الســعودية فــي عيــون اإلعــالم الغربــي تحديــداً، بوضــع لمســة 
ــن  ــة بي ــي المســافة الفاصل ــذي يبق ــت نفســه ال ــي الوق ــة ال تمــس ُمركــب الســؤال النســوي، ف تجميلي
ــي التحــول عــن سياســة االســتفراد  ــع ف ــن اســتحقاقات الربي ــاً م ــق أي ــا ال يحق ــع بم ــة والمجتم الدول
بالحكــم إلــى شــراكة سياســية قائمــة علــى العــدل والمســاواة )محــاورة فــي برنامــج أجنــدة مفقــودة(. 
كمــا أن اختصــار اســتحقاقات الربيــع العربــي بذلــك الشــكل االختزالــي قــد عمــل علــى إربــاك خيارات 
النســاء وخلــط أوراق المطالــب المدنيــة والشــرعية الجذريــة بــاألوراق السياســية الهشــة )القويفلــي، 

د. ص.(.
مقابــل ذلــك، هنــاك رأي آخــر يــرى أنــه كان مــن الصعــب علــى الســعودية دولــة ومجتمعــاً تجنــب 
اســتحقاقات الربيــع العربــي. ولهــذا، فاالســتحقاقات ال تقــاس بعطايــا الدولــة وال بــأي درجــة أخــذت 
ــاً، أو لمــاذا خرجــت علــى محافظتهــا واختصــرت اســتحقاقاته فــي  اســتحقاق اإلصــالح مأخــذاً جدي
قــرار يمــس ســؤال النســاء مــع بقــاء كل إشــكالياته الشــائكة، ولكنــه يقــاس بذلــك الحــراك الــذي خلقــه 
داخــل القــوى االجتماعيــة وبخاصــة القــوى الوطنيــة ذات الطاقــة والمصلحــة فــي اإلصــالح، ومنهــا 
قــوى الشــباب والنســاء. وفــي هــذا يمكــن القــول إن الربيــع العربــي فــي أوج تأججــه إبــان عامــه األول 
علــى وجــه التحديــد قــد تحــول إلــى حالــة ملهمــة للســعودية ولعمــوم المنطقــة العربيــة نســاء ورجــاالً، 
إال أن ذلــك ليــس إال النصــف المليئــة مــن الــكأس، أمــا النصــف الفارغــة ممــا ال يمكــن تجاهلــه فهــو 
يتمثــل فــي هاجــس الســؤال المــؤرق تجــاه مــا أملنــا أنــه الربيــع العربــي، هــل ال يــزال الربيــع العربــي 

ربيعــاً، وبمــن، ولمــن، وإلــى أيــن علــى مســتوى الســؤال الوطنــي والســؤال النســوي بخاصــة؟
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اإلمكانات والمعوقات:

دور الفاعليــة النســائية اإلســالمية فى تلبيــة احتياجات 
النســاء العربيات

 )Julie Pruznan-Jørgensen( يولي بروزان- يورجينسين

مقدمة
ــم  ــي العال ــة احتياجــات النســاء ف ــي تلبي ــة النســائية اإلســالمية ف ــه الفاعلي ــذى تلعب ــدور ال ــا هــو ال م
العربــى؟ بشــكل أدق، مــا هــي الطاقــات الكامنــة داخــل ذلــك النــوع مــن الفاعليــة النســائية التــى يمكــن 
ــم الممارســات  ــوة نحــو تقوي ــام، والســعى بق ــى األم ــن النســاء إل ــة تمكي ــع بعملي ــى الدف ــؤدى إل أن ت

األبويــة المتســلطة فــى المنطقــة؟
ال يهــدف هــذا الفصــل مــن الكتــاب إلــى تقديــم إجابــة جامعــة أو مفصلــة عــن هــذه األســئلة الكبيــرة، 
ــض  ــى بع ــة وعل ــة والمتنوع ــرة الحيوي ــك الظاه ــى تل ــاملة عل ــرة ش ــم نظ ــى تقدي ــدف إل ــه يه ولكن
إمكاناتهــا الكامنــة وبعــض المعوقــات التــي تواجههــا. وبنــاء علــى البحــث الــذى قمنــا بــه عــن مصــر 
واألردن والمغــرب، يهــدف هــذا الفصــل إلــى ثالثــة أهــداف: الهــدف األول هــو عــرض مقدمــة عامــة 
عــن ظاهــرة متناميــة ومتعــددة األوجــه وهــي الفاعليــة النســائية اإلســالمية فــى العالــم العربــى. أمــا 
ثانــي األهــداف فيتمثــل فــي إلقــاء الضــوء علــى بعــض أهــم اإلمكانــات التــى تحملهــا تلــك الظاهــرة 
ــات  ــراز أهــم مخاطــر وتحدي ــي إب ــث ف ــل الهــدف الثال ــة احتياجــات النســاء. ويتمث ــق بتلبي فيمــا يتعل
تلــك الفاعليــة مثــل عمليــة اإلقصــاء التــي تمــارس بحــق أصــوات ومناهــج أخــرى. وننهــي الفصــل 
ــات  ــق انطــالق الطاق ــل تحقي ــن أج ــك المخاطــر م ــب تل ــن تجن ــف يمك ــاول كي ــرة تتن ــة قصي بخاتم
الكامــة للفاعليــة النســائية اإلســالمية وتحقيــق المســاهمة فــي مجــال تمكيــن النســاء العربيــات وتقويــم 

الممارســات األبويــة المتســلطة.

تعريفات
تشــير عبــارة الفاعليــة النســائية »اإلســالمية« )Islamic( إلــى مجــال واســع مــن النشــاطات يقــوم بهــا 
فاعلــون محليــون )ســواء رجــال أو نســاء( واضعيــن لنشــاطاتهم تلــك إطــار مرجعــي دينــي )إســالمي 
فــي تلــك الحالــة(. وأشــير إلــى تلــك الفاعليــة بوصــف »إســالمية« )وليــس »مســلمة«Muslim( لكــي 
أؤكــد علــى اهتمامــي بالفاعــالت الالتــي يعتمــدن بصــورة واضحــة علــى اإلســالم فــي نشــاطاتهن، 
ويســتخدمنه ويتخذنــه مرجعــاً. وبينمــا تتخــذ هــؤالء الناشــطات اإلســالميات جميعهن اإلســالم مرجعاً، 
فعلينــا التأكيــد علــى أنهــن يفعلــن ذلــك علــى تفســيرات واســعة االختــالف للنــص اإللهــي )القــرآن( 
وللحديــث الشــريف والســنة وللتشــريعات المســتقاة منهمــا. وتمضــي هــؤالء الناشــطات فــي منهجهــن 
مسترشــدات ومتأثــرات بمواقعهــن االجتماعيــة والثقافيــة والمبنيــة علــى الجنــدر فــي المجتمــع، كمــا 

ســوف نوضــح بتفصيــل أكثــر فيمــا بعــد.
وفيمــا يتعلــق بقضيــة »فاعليــة النســاء« )women's activism( فإننــي أتبنــى فهمــاً واســعاً ومفتوحــاً 
للنشــاطات التــي تســعى إلــى تمكيــن النســاء بأشــكال مختلفــة، أو تلــك التــي تســاهم فــي تقويــم عــدد 
كبيــر مــن المعطيــات االجتماعيــة والثقافيــة والقانونيــة، وبذلــك تقــف فــي وجــه الممارســات األبويــة 
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المتســلطة. وتشــير كلمــة »تمكيــن« )empowerment( بصــورة محــددة إلــى التغيــرات التــي تدعــم 
مشــاركة النســاء وفاعليتهــن وســلطاتهن فــي مواقــف متعــددة وقطاعــات شــتى فــي الحيــاة.

 )Islamic Feminism( »وقــد تعمــدت هنــا أال أشــير إلى تلــك الفاعلية بمصطلح »النســوية اإلســالمية
)انظر/انظــري أبــو بكــر Abu-Bakr، 104، وبــدران “ Badran, ”Islamic Feminism، وميــر-
حســينى Mir-Husseini ، 1-5(، إذ تبقــى فكــرة النســوية اإلســالمية حتــى اآلن فكــرة مثيــرة للجــدل، 
ــى  ــة عل ــة وذات نزعــة فردي ــة علماني ــة غربي ــاً أليديولوجي ــل إقحام ــا تمث ــا أنه ــدة منه ألســباب عدي
-13 ، Latte-Abdallah ــد هللا ــال التا-عب ــى ســبيل المث الناشــطات اإلســالميات، )انظر/انظــري عل
ــام األول إن  ــى المق ــول ف ــأن نق ــادات ب ــر مــن هــذه االنتق ــا ضحــد الكثي ــا زال بإمكانن 32(. ولكــن م

.)Ezzat ــاً« أو »مناهضــاً لإلســالم« )انظر/انظــري عــزت النســوية ليســت  مصطلحــاً »غربي
وفــى الواقــع، فبينمــا تمثــل االتجاهــات النســوية الليبرالية/العلمانيــة تيــارات تاريخيــة مختلفــة 
ــارات  ــك التي ــار تل ــدي اعتب ــر المج ــن غي ــد Ahmed(، فم ــري أحم ــي )انظر/انظ ــم العرب ــي العال ف
منفصلــة انفصــاالً تامــاً أو أنهــا ينفــي بعضهــا البعــض. فعلــى ســبيل المثــال فقــد أوضحــت مارجــو 
بــدران Margot Badran فــي أبحاثهــا التــي تتنــاول مصــر أن االتجاهــات الســابقة التــي تــرى فــي 
ــاً  ــاً ووارداً مــن الخــارج« )بوصفهــا كمــا يّدعــي الكثيــرون اتجاهــاً غربي »النســوية« أمــراً »غريب
وال دينيــاً( هــي اتجاهــات مغرقــة فــي التســطيح، وذلــك ألن الكثيــر مــن الحــركات النســوية ظهــرت 
فــي مصــر وانجلتــرا فــي نفــس الوقــت، كمــا أن تلــك الحــركات النســوية فــي مصــر كانــت مــن صنــع 
ــا  ــة« وتطورت ــوية »الديني ــع النس ــة« م ــوية »العلماني ــت النس ــد تزامن ــذا فق ــات. وهك ــاء مصري نس
ــادل )انظر/انظــري  تطــورات كبيــرة، وال تــزاال حتــى اآلن منخرطتيــن فــي الحــوار والتأثيــر المتب
ــن  ــة بي ــة التفرق ــدرك أهمي ــا يجــب أن ن ــن أنن ــم م ــدران Badran, Feminism in Islam(. وبالرغ ب
المفاهيــم التــي يســتخدمها الفاعلــون وتلــك التــي يســتخدمها المحللــون، فإننــي ال أركــن إلــى اســتخدام 
مصطلــح »النســوية اإلســالمية« الــذي لــم يفتــأ فــي كثيــر مــن المناســبات يثيــر ردود أفعــال ســلبية 

ــدى النســاء اللواتــي أجريــت معهــم مقابــالت ونقاشــات. ل
وهكــذا فإننــي أشــير بمصطلــح »فاعليــة النســاء اإلســالمية« إلــى نمــط مــن الفاعليــة مبنــي بصــورة 
ــن النســاء المســلمات  ــي تمكي ــة ف ــى إطــار مرجعــي إســالمي، ويســاهم بأشــكال مختلف واضحــة عل
ســواء عــن طريــق تدعيــم مســاهماتهن وفاعليتهــن وســلطاتهن، أو عــن طريــق المســاعدة فــي تحقيــق 
إصالحــات متعــددة فــي الجوانــب االجتماعيــة والثقافيــة والقانونيــة تجابــه الممارســات األبويــة 

المتســلطة.

المصادر والقيود
هــذا الفصــل مبنــي علــى دراســتي عــن فاعليــة النســاء اإلســالمية فــي الوطــن العربــي والتــي ظهــرت 
 Pruzan-Jørgensen, Islamic Women’s يورجينســين   - بــروزان  انظــري  )انظــر  مؤخــراً 
Activism( والتــي نتجــت عــن رحلــة شــخصية مفعمــة بالتحديــات واإلنجــازات فــي آن واحــد. فقــد 
كان لــي الحــظ الوفيــر الــذي مكننــي مــن إجــراء أكثــر مــن 50 مقابلــة شــخصية علــى مــدى عاميــن 
ــي مصــر واألردن والمغــرب،  ــات( ف ــة رئيســية مــع مســلمات متدين ــن )وبصف مــع مســلمين متديني
والذيــن يعملــون بأشــكال مختلفــة فــي مجــال تحســين أوضــاع النســاء فــي مجتمعاتهــن داخــل إطــار 
دينــى. وقــد أجريــت تلــك المقابــالت مــع باحثيــن وناشــطين وعامليــن فــى مجــال الرفــاه واألعمــال 
الخيريــة، ووعــاظ مــن النــاس العادييــن وسياســيين ورجــال دولــة. وينتمــي هــؤالء إلــى مؤسســات 
مختلفــة وخلفيــات أيديولوجيــة متعــددة، بالرغــم مــن أن معظمهــم ينتمــي إلــى نخبــة الطبقــة الوســطى 

فــي المــدن فــي تلــك البــالد الثــالث.
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وليــس بمقــدور المــادة التــي أعرضهــا هنــا أن تقــدم فهمــاً جامعــاً أو نهائيــاً لألشــكال المتعــددة والمعقدة 
لظاهــرة فاعليــة النســاء اإلســالمية فــي الوقــت الحاضــر فــي تلــك الــدول الثــالث، ناهيــك عــن العالــم 
العربــي ككل باختالفاتــه االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية. ولكــن يحدونــي أمــل متواضــع فــي تقديــم 
تحليــل مبــدأي لبعــض الخصائــص العامــة لتلــك الظاهــرة الواســعة والمعقــدة، وللطــرق المختلفــة التــي 

تلبــي بهــا احتياجــات النســاء العربيــات.
وعلــى صعيــد آخــر، ففــي المرحلــة التــي فصلــت بيــن الزيــارات الميدانيــة والبــدء فــي كتابــة هــذا 
الفصــل، مــرت المنطقــة وال تــزال تمــر بتغيــرات سياســية كبيــرة، حيــث تــؤدي االنتفاضــات الشــعبية 
إلــى تســييس المجتمــع فــي المنطقــة كلهــا، وذلــك بعــد أن نجحــت فــي إزاحــة حــكام شــموليين ظلــوا 
ــاء  ــة النس ــا بفاعلي ــط جميعه ــرات ال ترتب ــذه التغي ــن أن ه ــم م ــة. وبالرغ ــود طويل ــم لعق ــي الحك ف
اإلســالمية  فهــي ال تــزال تســاهم بقــوة فــي تغييــر الســياق العــام الــذي تحــدث فيــه هــذه الفاعليــة. 
ــة التــي ال تــزال فــي طــور  ــك التغيــرات الدرامي ــم وقــع تل ولألســف فــال يــزال الوقــت مبكــراً لتقيي
الحــدوث علــى الوضــع العــام للنســاء، وبصــورة خاصــة علــى الجهــود التــي تقــوم بهــا الناشــطات 
ــا النســاء فــي هــذه المجتمعــات.  ــات العامــالت فــي مجــال قضاي اإلســالميات أو الليبراليات/العلماني
ولكننــا علــى أيــة حــال يمكــن أن نؤكــد علــى أهميــة فهــم فاعليــة النســاء اإلســالمية فــي ســياق يشــهد 

صعــود تيــار اإلســالم السياســي بأشــكاله المختلفــة فــى المنطقــة.

من هن »الناشطات اإلسالميات«؟
كمــا ذكرنــا آنفــاً، تمثــل الفاعليــة اإلســالمية النســائية رقعــة واســعة ومتنوعــة مــن النشــاطات التــي 
تســعى بطــرق متعــددة لتمكيــن النســاء وتضغــط مــن أجــل إصــالح الممارســات األبويــة المتســلطة، 
معتمــدة فــي ذلــك علــى إطــار مرجعــي إســالمى. ولكننا نجــد تبايناً كبيــراً فــي أيديولوجيات الناشــطات 
اإلســالميات أو فــي بــؤر اهتماماتهــن أو فــي جمهورهــن وســياقاتهن الجغرافيــة أو فــي نشــاطاتهن 

الملموســة، أو الكثيــر غيــر ذلــك مــن النقــاط التــي تميزهــن عــن بعضهــن البعــض.
فعلــى ســبيل المثــال، نجــد بيــن الفاعــالت اإلســالميات ناشــطات ينتميــن إلــى مهــن مختلفــة وســياقات 
مؤسســية متعــددة، فمنهــن الباحثــات والناشــطات فــي مجــال الرفــاه واألعمــال الخيريــة، والناشــطات 
الدينيــات والناشــطات السياســيات. وبالنظــر إلــى بــؤر اهتمامهــن، نجدهــا تتــراوح بيــن القضايــا ذات 
الخصوصيــة والحميميــة المتعلقــة بالمجــال الشــخصي، والتحديــات العالميــة التــي تمثــل عقبــات أمــام 
النســاء العربيــات والمســلمات. وبنــاًء علــى ذلــك، نجــد هــؤالء النســاء يتنوعــن كثيــراً بالنظــر إلــى 
ســياقاتهن الجغرافيــة وبــؤر اهتمامهــن مــا بيــن جماعــات معنيــة بأمــور محليــة صغيــرة، ومنظمــات 
عالميــة تشــارك فــي رســم السياســات وحمــالت الضغــط التــي تهــدف إلــى صياغــة أجنــدات عالميــة.
ــد  ــا، فنج ــب إثارته ــا الواج ــول القضاي ــاً ح ــاً ملحوظ ــالميات تباين ــطات اإلس ــن آراء الناش ــا تتباي كم
اختالفــات واضحــة بينهــن حــول فهــم مــا تريــده وتحتاجــه النســاء العربيــات أو مــا يشــكل العوائــق 
ــدرك  ــا ت ــال بينم ــى ســبيل المث ــك االحتياجــات. فعل ــة تل ــي تحــول دون تلبي ــات الرئيســية الت والتحدي
بعــض الناشــطات اإلســالميات أهميــة توجيــه االهتمــام نحــو مشــكالت النســاء بشــكل خــاص، ترفــض 
ــاء  ــرة أن النس ــالمية( فك ــات إس ــات وجماع ــي منظم ــالت ف ــطات العام ــاً الناش ــات )خصوص أخري
ــب  ــكل منفصــل وتتطل ــا بش ــل معه ــن يجــب التعام ــن مشــكالت خاصــة به ــي مجتمعاته ــن ف يواجه
اهتمامــاً خاصــاً. ونجــد هــؤالء النســاء يؤكــدن علــى أن المشــكالت الرئيســية التــى تواجههــا النســاء 
هــى مشــكالت عامــة تواجــه الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء، مثــل الفقــر والجهــل والظلــم. وتبعــاً 
ــوع  ــدر أو منظــور الن ــات المشــتركة صيغــة مدموغــة بالجن ــك التحدي ــد تكتســب تل ــرأي، فق ــذا ال له
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)كأن ينفــث الــزوج المحبــط المقهــور غضبــه علــى زوجتــه(، ولكــن تبقــى مواجهــة الســبب األصلــي 
لتلــك التحديــات والمتمثــل فــي المشــكالت االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة العامــة هــي الطريقــة 

المثلــى للتعامــل معهــا.
هنــاك كذلــك المــأزق المتمثــل فــي ســؤال التعــاون مــع النظــم القمعيــة وهــل مــن األجــدر تقبلهــا أم 
معارضتهــا بصــورة واضحــة. وتتصــل هــذه القضيــة بســابقتها حيــث نجــد الناشــطات الالتــي يضعــن 
ــة  ــع األنظم ــاون م ــة تع ــو إقام ــة نح ــة عام ــن بصف ــاء يجنح ــا الخاصــة بالنس ــة القضاي ــي األولوي ف
القائمــة مــن أجــل تحقيــق غاياتهــن، بينمــا نجــد هــؤالء المعنيــات بالجــذور السياســية األعمــق يجنحــن 

نحــو عــدم الوثــوق بالتعــاون مــع الدولــة طالمــا كانــت األنظمــة التــي يواجهنهــا أنظمــة قمعيــة.
ويتمثــل أهــم الحــدود الفاصلــة بيــن الناشــطات اإلســالميات فــي مقارباتهــن التفســيرية للنــص اإللهــي، 
وعلــى وجــه الخصــوص فيمــا يتعلــق بمــا لــو كان التفســير حرفيــاً أم معتمــداً علــى رؤيتهــن للســياق 
التاريخــي واالجتماعــي للنــص. فعلــى ســبيل المثــال، يؤثــر ذلــك علــى مقارباتهــن لقضايــا العالقــات 
ــي  ــن هــؤالء الالت ــد بي ــى سلســلة تمت ــا أن نضــع الناشــطات اإلســالميات عل ــن الجنســين. ويمكنن بي
ــي يدعــون فــي  ــة، وهــن الالت ــن الجنســين أمــراً خاضعــاً للصياغــة االجتماعي ــات بي ــرن العالق يعتب
الوقــت ذاتــه إلــى المســاواة بيــن الجنســين، وهــؤالء اللواتــي يعتبــرن فكــرة النــوع )الجنــدر( مبنيــة 
علــى الحتميــة البيولوجيــة ولهــذا نجدهــن يدعــون لمجــرد التكامــل بيــن الرجــال والنســاء. ويمكننــا 
وضــع الكثيــر ممــن يســمين »النســويات اإلســالميات« علــى أحــد طرفــي تلــك السلســلة الممتــدة بينمــا 

نضــع أتبــاع األفــكار اإلســالمية الســلفية والمحافظــة علــى الطــرف اآلخــر.

أفكار أساسية مشتركة
ولكننــا نجــد فيمــا وراء هــذه االختالفــات وغيرهــا أن الناشــطات اإلســالميات تجمعهــن مبــادئ 
وطموحــات أساســية مشــتركة، مــن أهمهــا أنهــن متفقــات علــى فكــرة مركزيــة تــرى أن اإلســالم ال 
يشــكل مشــكلة للنســاء، بــل يمنحهــن الحقــوق واالمتيــازات. وتبعــاً لذلــك فــإن هدفهــن األعــم يتمثــل 
فــي نشــر التعريــف بتلــك الحقــوق والعمــل علــى احترامهــا وتطبيقهــا مــن قبــل الجميــع. بمعنــى آخــر، 
فــإن ســبب معانــاة النســاء ال يكمــن فــي اإلســالم ولكــن فــي الجهــل بــه وفــي التفســيرات الخاطئــة لــه. 
وهكــذا فالتحــدي بالنســبة للناشــطات اإلســالميات ال يتمثــل فــي تحريــر النســاء مــن اإلســالم ولكــن 

فــي اســتعادة حقوقهــن وامتيازاتهــن التــي منحهــا أياهــن اإلســالم.
ومــن ضمــن الحقــوق التــي منحهــا اإلســالم للنســاء، والتــي أكــدت عليهــا الكثيــرات ممــن أجريــت 
معهــن مقابــالت، حــق المــرأة فــي الحمايــة مــن قَبــل أبيهــا أو زوجهــا. كمــا أن للمــرأة الحريــة فــي 
اســتخدام مــا ترثــه ومــا تكســبه كمــا تشــاء وليــس مفــروض عليهــا إنفاقــه علــى أســرتها. وقــد اتفقــت 
كذلــك معظــم مــن أجريــت معهــن المقابــالت علــى أن للمــرأة الحــق فــي القيــام بــدور اجتماعــي فعــال. 
فــي واقــع األمــر فقــد أكــدت الكثيــرات علــى أن لإلســالم دور رئيســي فــي دفعهــن نحــو المشــاركة 
الفعالــة فــي المجتمــع. ولكــن ينبغــى أن تتــم هــذه المشــاركة فــي إطــار الئــق دينيــاً. وفــي هــذا الصــدد 
تشــير الكثيــرات ممــن أجريــت المقابــالت معهــن إلــى الحجــاب اإلســالمي كممارســة تكفــل حمايــة 

النســاء وتتيــح لهــن المشــاركة والمســاهمة فــي الحيــاة العامــة بصــورة آمنــة ومحترمــة.
كمــا أكــدت العديــدات ممــن أجريــت معهــن المقابــالت علــى فكــرة أن اإلســالم يمنــح النســاء حقوقــاً 
مســاوية وليســت مماثلــة لحقــوق الرجــل. فاإلســالم يــرى أن الرجــال والنســاء متكاملــون ال متســاوون 
ــال  ــة. علــى ســبيل المث ــات والتزامــات متباين ــكل فريــق أدواراً وإمكان ــون، كمــا يخصــص ل ومتماثل
يعــول الــزوج أســرته بينمــا تقــع علــى الزوجــة مســئولية تنشــئة األطفــال. وتنعكــس هــذه الصــورة 
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التكامليــة علــى تشــريعات الميــراث المعقــدة. وتبعــاً لذلــك نجــد معظــم )وليــس كل( الناشــطات 
ــالت أن  ــن المقاب ــت معه ــن أجري ــر مم ــرى الكثي ــاواة«. وت ــس »المس ــى اإلنصــاف ولي ــون إل يدع
الحقــوق وااللتزامــات متبادلــة، فاإلســالم ال يكتفــي بمنــح النســاء حقــوق ولكنــه يضــع عليهــن بعــض 
ــاهمة  ــاركة والمس ــات بالمش ــرهن، والتزام ــة أس ــات برعاي ــة، والتزام ــات ديني ــات: التزام االلتزام

ــك(. ــة الالزمــة لذل ــة )إذا وجــدن لديهــن الطاق المجتمعي
وكمــا ذكرنــا آنفــاً، تؤمــن الكثيــرات مــن الناشــطات اإلســالميات بأنــه بالرغــم مــن أن اإلســالم يمنــح 
النســاء حقوقــاً واضحــة، تبقــى المشــكلة الكبــرى متمثلــة فــى أن تلــك الحقــوق ال يتــم تطبيقهــا علــى 
ــيرات  ــل والتفس ــى أن الجه ــن إل ــالت معه ــت المقاب ــن أجري ــم م ــارت معظ ــد أش ــع. وق أرض الواق
ــكلة.  ــية للمش ــباب الرئيس ــي األس ــن( ه ــاء بارزي ــن علم ــدر ع ــي تص ــك الت ــى تل ــة« )حت »الخاطئ
وتبعــاً لذلــك تحــاول الكثيــرات منهــن بطــرق متعــددة وعــن طريــق النشــاطات المختلفــة التــي يقمــن 
بهــا مجابهــة الجهــل والممارســات المحافظــة بهــدف ضمــان حقــوق النســاء المســلمات واالمتيــازات 

والحمايــة المســتحقة لهــن.
وكمثــال، فقــد أشــارت الكثيــرات ممــن أجريــت معهــن المقابــالت إلــى قضيــة الميــراث المعقــدة. فتبعــاً 
للقــرآن تــرث النســاء مــن الوالديــن نصــف مــا يــرث أشــقائهن مــن الرجــال. ولطالمــا اعتبــر ذلــك 
دليــالً علــى أن اإلســالم ديــن أبــوي ســلطوي يمــارس القهــر علــى النســاء. ولكــن تــرى هــؤالء النســاء 
أن ذلــك تفســير خاطــئ ألن تلــك المبــادئ القرآنيــة تعطــي النســاء امتيــازات أكبــر. فبينمــا تقــع إعالــة 
الزوجــة واألطفــال علــى عاتــق الرجــل )باإلضافــة ألقاربــه المعوزيــن مــن النســاء، مثــل األرامــل 
ــة  ــر ملزم ــا غي ــن اإلرث، إذ انه ــا م ــي نصيبه ــرف ف ــة التص ــع بحري ــة تتمت ــد االبن ــنات( نج المس
باإلنفــاق علــى أســرتها وال بالعمــل خــارج البيــت إذا لــم تكــن ترغــب فــي ذلــك. ولكننــا نجــد علــى 
أرض الواقــع أن الرجــال غالبــاً ال يحترمــون هــذه القواعــد القرآنيــة، إذ نــرى النســاء أحيانــاً مرغمــات 
ــاً رجــاالً ال يلبــون  ــات البيــت مــن مواردهــن الشــخصية، كمــا نــرى أحيان ــى المشــاركة فــي نفق عل
التزاماتهــم الماديــة تجــاه زوجاتهــم وأفــراد عائالتهــم. وتبعــاً لتفســيرات النســاء الالتــي أجريــت معهــن 
ــة النســاء، ولكــن  ــد بحماي ــذي يتعه ــة عــن اإلســالم ال ــك المشــكالت ليســت ناجم ــإن تل ــالت ف المقاب
مصدرهــا يتمثــل فــي قصــور المعرفــة والتفســيرات والممارســات )الســلطوية األبويــة( »الخاطئــة«.
ــة  ــا المتعلق ــي أن القضاي ــالميات وه ــطات اإلس ــن الناش ــرات م ــا الكثي ــرى تعتنقه ــرة أخ ــاك فك وهن
ــك ال  ــرى بعــض الناشــطات أن ذل ــاً. وت ــة محلي ــول مقبول ــى حل ــي عل بوضــع النســاء يجــب أن تنبن
ــز ضــد النســاء«  ــة أشــكال التميي ــى كاف ــم المتحــدة للقضــاء عل ــة األم ــع اتخــاذ »اتفاقي ــارض م يتع
والمعروفــة باســم »ســيداو« CEDAW مرجعيــة لهــن، بينمــا تختلــف ناشــطات أخريــات )وبخاصــة 
هــؤالء الالتــي يتبعــن حــركات إســالمية( بشــدة مــع »فــرض« عالميــة مفاهيــم »غربيــة« كمفهــوم 
واردة مــن الخــارج تشــكل  أفــكاراً  »الجنــدر« و»المســاواة« و»النســوية«، والتــي يعتبرنهــا 
تهديــداً للهويــة الثقافيــة العربيــة ولألعــراف االجتماعيــة. فعلــى ســبيل المثــال، تنتقــد الكثيــرات مــن 
ــة  ــه يتجاهــل الفــروق والتكاملي ــدر« ألن ــي نجــري معهــن مقابــالت مفهــوم »الجن اإلســالميات الالت
ــة  ــك وســيلة لشــرعنة المثلي ــار ذل ــى حــد اعتب ــن تذهــب بعضهــن إل ــن الرجــال والنســاء، فــي حي بي

ــى فرضهــا فرضــاً. ــل وحت الجنســية، ب
وتهتــم الكثيــرات مــن الناشــطات اإلســالميات بمقارنــة الحقــوق التــي أســبغها اإلســالم علــى النســاء 
ــن.  ــك ضــارة بالدي ــاء وبأســرهن وكذل ــا ضــارة بالنس ــي يعتبرنه ــة والت ــات الغربي ــم والممارس بالقي
ــة. ويوجــه البعــض  ــب« األوروبي ــي األعمــى »للقوال ــد بمعارضــة واضحــة للتبن ــط هــذا النق ويرتب
)مــرة أخــرى، وليــس الــكل( ذلــك النقــد إلــى اتفاقيــة »ســيداو«، والتــي قــد أضحــت حلبــة أساســية 
للجــدل، حيــث تشــير إليهــا الكثيــرات ممــن أجريــت معهــن مقابــالت كمثــال لمــا هــو إشــكالي ومثيــر 
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للجــدل. ويبــدو لنــا أن »ســيداو« شــأنها فــى ذلــك شــأن مفاهيــم إشــكالية أخرى مثــل الجندر والنســوية، 
قــد اكتســبت طبيعــة خاصــة بهــا كرمــز للمنهــج الغربــى المعتمــد علــى النزعــة الفرديــة والــذي يتبنــى 
فكــرة التطابــق بيــن الرجــال والنســاء مشــجعاً بذلــك علــى الخالفــات والصراعــات بيــن الجنســين. 
ويوضــع ذلــك فــي مقابــل األفــكار اإلســالمية التــي تعــد األســرة وليــس الفــرد الوحــدة األوليــة التــي 

ينبغــى حمايتهــا، والتــي تســعى إلــى تحقيــق التكامــل وليــس التطابــق.
ــة الســلبية المنتشــرة  ــت معهــن المقابــالت ضحــد الصــور النمطي ــي أجري كمــا تحــاول النســاء الالت
عــن اإلســالم فــي الغــرب، ويرفضــن فكــرة وجــود حقــوق علمانيــة »كونيــة« للنســاء، حيــث يعتبــرن 
ــرى  ــا ت ــة تتعــارض مــع اإلســالم وتجابهــه. وبينم ــة عدواني ــاً لوجهــة نظــر غربي ــك الفكــرة تجلي تل
بعضهــن أن الغــرب محــق أحيانــاً فــي القــول بــأن النســاء العربيــات يعانيــن مــن بعــض المشــكالت 
الخاصــة بهــن، فمــن الخطــأ افتــراض أن تلــك المشــكالت مرتبطــة باإلســالم أو ناجمــة عنــه. ولهــذا 
أعربــت معظــم النســاء الالتــي أجريــت معهــن المقابــالت عــن رفضهــن أليــة أجنــدة غربيــة ُتفــرض 
عليهــن، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بــدور النســاء ومكانتهــن فــي المجتمــع. وعــالوة علــى ذلــك ترفــض 
الكثيــرات مــن الناشــطات اإلســالميات أفــكار وممارســات الناشــطات الليبراليات/العلمانيــات، ســواء 
ــى  ــس منح ــاٍل يعك ــكاري متع ــاب احت ــج وخط ــن منه ــدن تبنيه ــات، إذ ينتق ــات أو محلي ــن عالمي ك

اإلمبرياليــة الجديــدة.

»إضفاء صبغة نسائية« على اإلسالم
أقــوم فــي األجــزاء التاليــة مــن هــذا الفصــل بعــرض لبعــض اإلمكانــات الرحبــة المتاحــة أمــام الفاعلية 
النســائية اإلســالمية والتــي تتعلــق بتمكيــن النســاء العربيــات مــن خــالل الضغــط لتحقيــق إصالحــات 
فــي الممارســات األبويــة المتســلطة، ســواء كانــت ثقافيــة أو اجتماعيــة أو قانونيــة. وتظهــر أولــى تلــك 
اإلمكانــات المتاحــة أمــام الفاعليــة النســائية اإلســالمية فــي مجــال إصــالح اإلســالم وإضفــاء صبغــة 
ــرآن  ــدة للق ــدة وتفســيرات جدي ــة جدي ــة معرفي ــك ظهــور دراســات ديني ــج عــن ذل ــه. ينت نســائية علي
والحديــث والفقــه عــن طريــق تطبيــق مناهــج تفســيرية إســالمية مثــل االجتهــاد والتأويــل، إلــى جانــب 
ــا  ــي صاغه ــكار الت ــن األف ــارق بي ــد الف ــات بتحدي ــك اإلمكان ــي تل ــا تعن ــيرية أخــرى. كم أدوات تفس
البشــر واألصــول الفقهيــة المتأثــرة بالســياق التاريخــى والثقافــى الــذى كان المفســرون يعيشــون فيــه 
ــة  ــه هللا للنبــي محمــد مــن الناحي ــذي أوحــى ب ــي للشــريعة وال ــدي األزل ــة، والصــراط األب مــن ناحي
ــى جانــب أدوات أخــرى، فــي تفكيــك تفســيرات  األخــرى. ويمكــن االســتفادة مــن هــذا المســعى، إل
اآليــات التــي اصطلــح علــى اســتخدامها لشــرعنة التســلط الذكــوري. كمــا يتمثــل جانــب آخــر مــن 
جوانــب هــذا العلــم اإلســالمي المعنــي باعتبــارات النــوع )الجنــدر( فــي أنــه يعيــد قــراءة النصــوص 
الدينيــة بطريقــة تبــرز المبــدأ العــام المتعلــق بالمســاواة بيــن المؤمنيــن والمؤمنــات، بــدالً مــن اآليــات 
ذات المرجعيــة المحــددة التــي تؤكــد علــى االختــالف فــي النــوع )الجنــدر( وغيــاب المســاواة بيــن 
ــاب التكافــؤ فــي العالقــات  ــى مــر القــرون ذريعــة لتبريــر غي الرجــال والنســاء، والتــي اتخــذت عل
ــة خاصــة  ــى أهمي ــذي يول ــد ال ــل الجدي بيــن الرجــال والنســاء. ويتمثــل جانــب آخــر مــن هــذا التحلي
العتبــارات الجنــدر، والــذي نــراه آخــذاً فــي التشــكل، فــي إلقــاء الضــوء علــى األدوار التــي قامــت بهــا 
شــخصيات مرموقــة مــن النســاء علــى مــر التاريــخ اإلســالمي فــى الحيــاة العامــة، مثــل صحابيــات 

النبــي.
ومــن بيــن اإلمكانــات المتعــددة لهــذه النوعيــة مــن األبحــاث الجديــدة أنهــا تمهــد الطريــق لتنميــة دور 
النســاء فــي التفســير فــي المجــال الدينــي، مثــل حقهــن فــي الصــالة فــي المســاجد أو االقتــراب مــن 
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الكعبــة خــالل الطــواف، كمــا أنــه يدعــم مواقــع النســاء كفقيهــات ومرشــدات وداعيــات و)ربمــا( أئمــة 
فــي الصــالة )علــى الرغــم مــن أن هــذه النقطــة تبقــى إشــكالية ومثيــرة للجــدل الشــديد(. ولهــذه الفاعلية 
فــي الناحيــة البحثيــة والعلميــة إمكانــات كبيــرة تــؤدي إلــى تأســيس عالقــات جديــدة بيــن الناشــطات 
والفقهــاء الذيــن نجــد أغلبيتهــم مــن الرجــال. ومــن الممكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى دفــع بعــض هــؤالء 
العلمــاء الرجــال إلــى الخــروج بتفســيرات وزوايــا رؤيــة جديــدة فيمــا يتعلــق بالعالقــات بيــن النســاء 

والرجــال وبقضايــا النســاء.
وســوف يكــون للتفســيرات البحثيــة الجديــدة المعنيــة بقضايــا الجنــدر فــي اإلســالم تأثيــرات إيجابيــة 
علــى صياغــة أطروحــات وأدوات جديــدة تمكــن النســاء العربيــات مــن تغييــر أحوالهــن الشــخصية 
ــال، قــد تحقــق مشــاركة النســاء فــي  وأوضاعهــن فــي المجاليــن العــام والخــاص. فعلــى ســبيل المث
ــي،  ــدة للتطــور الذات ــة ووســائل جدي ــن للنســاء وتمنحهــن الفاعلي ــات الدراســية النســائية التمكي الحلق
كمــا قــد تمكنهــن مــن صياغــة حجــج قويــة تمكنهــن مــن تغييــر أدوارهــن وأوضاعهــن بنــاء علــى 
تواصلهــن مــع مشــاركات أخريــات أو تطويــر وعيهــن بجوانــب تلــك المعرفــة الجديــدة، مثــل دور 

وفاعليــة صحابيــات النبــي فــي الحيــاة العامــة.
ــة  ــق بمجموع ــة تتعل ــات مهم ــدة ومعلوم ــة مفي ــج وأدل ــور حج ــدة ظه ــارف الجدي ــك المع ــح تل وتتي
ــد  ــث نج ــاص )حي ــال الخ ــة المج ــن حميمي ــا بي ــة، م ــدة مختلف ــى أصع ــات عل ــن اإلصالح ــرة م كبي
مثــالً أنــه مــن الممكــن أن تســتخدم النســاء المعاصــرات مــن مواقعهــن كإبنــات وأخــوات وزوجــات 
اإلشــارات الــواردة عــن حيــاة صحابيــات النبــي كحجــج تدعــم مطالبتهــن بممارســات عائليــة جديــدة 
وبتغييــرات فــي حياتهــن االجتماعيــة( إلــى المجــال السياســي والقانونــي علــى المســتويات المحليــة 
وعلــى مســتوى الدولــة بــل وعلــى المســتوى العالمــي )ممــا ســيدفع مثــالً باإلصالحــات فــي مجــال 
األحــوال الشــخصية والقوانيــن الجنائيــة والدســاتير والتشــريعات التمييزيــة األخــرى(. وبالرغــم مــن 
أن محــاوالت إصــالح قوانيــن األســرة اإلســالمية تبقــى محفوفــة بمخاطــر الجــدل والشــقاق، إال أنهــا 
فــي الحقيقــة ســوف تشــكل أحــد المجــاالت التــي يمكــن أن تحقــق فيهــا الفاعليــة النســائية اإلســالمية 
ــة  ــا األســس الديني ــي اعتبارن ــا ف ــو أخذن ــي المجتمــع -هــذا ل ــي أوضــاع النســاء ف ــرات هامــة ف تغيي
لقوانيــن األســرة والممارســات التشــريعية الخاصــة باألمــور األســرية )كالــزواج والطــالق والميــراث 

ــال(. ــة األطف وحضان

تخطي المأزق الراهن وإحياء المناقشات من جديد
تســاهم فاعليــة النســاء اإلســالميات كذلــك فــي عمليــة تخطــي المــأزق الراهــن المتعلــق بمــا يســمى 
»المــرأة المســلمة المقهــورة« وهــو المــأزق الــذي اكتســب علــى مــدار الســنين مكانــة شــديدة الرمزيــة 
واإلشــكالية فــي آن واحــد فــي ســياق الخطــاب االســتعماري. ولهــذا فقــد أصبحــت القضيــة أحــد أهــم 
ــة  ــل حماي ــن أج ــة وم ــة الثقافي ــة اإلمبريالي ــى مواجه ــي ف ــن العرب ــي الوط ــاق ف ــي تس الطــروح الت
ــق عــن هــذا الصــراع فــي  ــذي تخلّ ــر ال ــد تســبب التوت ــة. وق ــة الثقافي ــة والخصوصي ــة األصلي الهوي
رفــض واســع مــن داخــل الوطــن العربــي ألي تغييــر أو إصالحــات تتعلــق بوضــع النســاء، حيــث 
كان ينظــر إلــى تلــك المحــاوالت بوصفهــا تحقيــق ألجنــدة نيــو إمبرياليــة وضــرب للهويــة الثقافيــة 

والدينيــة األصليــة.
ســنجد أن الفاعليــة النســائية اإلســالمية يمكــن أن تقــدم حــالً لهــذا الصــراع بتقديمهــا مناهــج للتعامــل 
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مــع قضايــا حقــوق النســاء وتمكينهــن مســتمدة مــن الجــذور الثقافيــة ممــا يجعلهــا أكثــر قبــوالً. وهنــا 
يصبــح لذلــك المنهــج دور مؤثــر فــي إحــداث إصالحــات فــي الممارســات األبويــة المتســلطة علــى 
المســتوى المحلــي والتــي طالمــا بررتهــا الطــروح القوميــة والمعاديــة لإلمبرياليــة. كمــا تــؤدي هــذه 
ــة الغربيــة عــن  ــة إلــى كســر حــدة الصــور واألفــكار النمطي ــة المســتمدة مــن الجــذور الثقافي الفاعلي
النســاء المســلمات والتــي تصورهــن فــي صــورة الضحيــة التــي تعانــى مــن اإلســالم الــذي هــو فــي 
-184 ،Ezzat, ”The Silent Ayesha “ جوهــره ديــن معــاٍد للمــرأة ومرســخ للســلطة األبويــة )عــزت

.)196

جذب جمهور جديد والحث على المشاركة
نجــد فــى القطاعــات المحافظــة اجتماعيــاً أن الفاعليــة النســائية اإلســالمية تحظــى بقبــول اجتماعــى 
أكثــر مــن ذلــك الــذي تحظــى بــه النشــاطات غيــر الدينيــة التــي تقــوم بهــا النســاء، ممــا ينجــم عنــه 
جــذب قطاعــات جديــدة فــي المجتمــع وتشــجيع أفــراده علــى المشــاركة فــي فاعليــة النســاء، وهــو مــا 

يــؤدي فــي النهايــة إلــى ازديــاد أعــداد الناشــطات والداعمين/الداعمــات لهــن.
ــي،  ــي الوطــن العرب ــة ف ــة والخيري ــات اإلســالمية االجتماعي ــي المنظم ــال نجــد ف ــى ســبيل المث فعل
ــة،  ــة المصري ــاألردن، أو جمعيــة »رســالة« الخيري ــة »المركــز اإلســالمي الخيــري« ب مثــل جمعي
ــلمات  ــاء المس ــن النس ــبيالً شــرعياً تســتطيع ماليي ــل س ــات تمث ــك الجمعي ــل تل ــى مث أن المشــاركة ف
مــن خاللــه المشــاركة فــى نشــاطات تتخطــى المجــال الخــاص والخــروج مــن حيــز المنــزل وإقامــة 
ــى بعــض  ــح أمامهــن الحصــول عل ــك يتي ــم أن ذل ــة خبراتهــن ومهاراتهــن. ث شــبكات اتصــال وتنمي
الدخــل والعائــدات الماديــة وهــو األمــر الــذى يــؤدى بــدوره إلــى تدعيــم اســتقاللهن وتنميــة فاعلياتهــن، 
ألن العمــل التطوعــي فــى هــذه المنظمــات اإلســالمية غالبــاً مــا يعــّد أكثــر احترامــاً للنســاء الالتــي 
ــق بالعــادات  ــة أو ألســباب تتعل ــب االختــالط مــع الجنــس اآلخــر، ســواء ألســباب ديني ــن تجن تفضل
 ،Petersen and Pruzan-Jørgensen المحافظــة لعائالتهــن )بيترســون وبروزان-يورجينســين

ــاً(. يصــدر قريب
ــي  ــن النســاء ف ــي تمكي ــة ف ــال الخيري ــاه واألعم ــي مجــاالت الرف ــة اإلســالمية ف ــا تســاهم الفاعلي كم
الجانــب اآلخــر مــن المعادلــة )مثــل النســاء ضعيفــات الحــال كمــن ينتميــن إلــى أســر فقيــرة واألرامــل 
ــب  ــة أو التدري ــراءة والكتاب ــل الق ــدة )مث ــارات جدي ــن مه ــرات منه ــب الكثي ــات(، إذ تكتس والمطلق
المهنــي( ممــا يفتــح أمامهــن فرصــاً جديــدة لتأميــن ســبل الحيــاة لهــن وألســرهن. كمــا يمنحهــن ذلــك 

ــات وتوســيع شــبكات عالقاتهــن. ــاء بنســاء أخري فرصــاً مشــروعة لاللتق

سبل جديدة لتحقيق التمكين الذاتي
تتيــح الفاعليــة النســائية اإلســالمية ســبالً جديــدة لتحقيــق التمكيــن الذاتــي، حتــى لــو كان ذلــك علــى 
ــر المتعلمــات  ــرات مــن النســاء غي ــال، تحصــل الكثي ــى ســبيل المث مســتوى شــخصي وخــاص. فعل
علــى ســلطات أكبــر وتتــاح أمامهــن مســاحات أرحــب عندمــا يقمــن بــدور الداعيــات وعندمــا يشــاركن 
ــاً  فــي حلقــات ودروس دينيــة نســائية التــي ظهــرت بكثافــة مؤخــراً. وتكتســب هــؤالء النســاء صوت
جديــداً بفضــل جهودهــن المشــتركة، كمــا تصبــح فــي متناولهــن أدوات جديــدة لممارســة حقوقهــن أو 

المطالبــة بهــا، إذ يــرون تلــك الحقــوق منصوصــاً عليهــا فــي اإلســالم.
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ــاجد«  ــة المس ــا حــول »حرك ــي أجرته ــة الت ــي الدراس ــود Saba Mahmood ف ــا محم ــير صب وتش
ــن  ــت يتمتع ــي التزم ــة ف ــلفية المغرق ــدروس الس ــي يحضــرن ال ــاء الالت ــى النس ــه حت ــي مصــر أن ف
بنــوع مــن أنــواع التمكيــن والتطــور الذاتــي، روحانيــة أعمــق، وتطــور أكبــر لصوتهــن ومكانتهــن 
الواضحيــن داخــل عائالتهــن ومجتمعاتهــن. وبهــذا ترفــض الباحثــة اتهامــات النســويات الليبراليــات/
ــاج  ــأن المشــاركات فــى حركــة المســاجد هــذه هــن نســاء مقهــورات يعــدن إنت ــة ب ــات القائل العلماني
األبويــة المتســلطة. وعلــى العكــس، تــرى الباحثــة أن هــؤالء النســاء يختــرن بمحــض إرادتهــن طبيعــة 
المشــاركة التــي يقمــن بهــا، وبهــذا يقوضــن االفتراضــات الليبراليــة والعلمانيــة التــي تقــول بوجــود 

.)39-1 ،Mahmood جوهــر دفيــن داخلهــن يتــوق إلــى االســتقالل فــي واقــع األمــر )محمــود

أمثلة جديدة للسلطة النسائية
ــوذ  ــى النف ــاء الشــرعية عل ــات فرصــاً واســعة إلضف ــاء العربي ــام النس ــة اإلســالمية أم ــح الفاعلي تتي
ــن  ــع آخــر م ــي أي موق ــات أو سياســيات أو ف ــات أو فقيه ــن داعي ــبنه، ســواء ك ــذي يكتس ــد ال الجدي
مواقــع النفــوذ. وتصبــح هــؤالء النســاء ذوات النفــوذ بدورهــن أمثلــة جديــدة تحتــذى ومصــادراً إللهــام 

نســاء أخريــات قــد يبقيــن منفصــالت عــن الشــئون العامــة لــو لــم يتعرفــن علــى هــؤالء النســاء.
وعلــى ســبيل المثــال نجــد العضــوات فــي »جماعــة العــدل واإلحســان« المغربيــة منخرطــات فــي 
أشــكال مــن الفاعليــة البحثيــة تعــد مــن بيــن األكثــر تقدمــاً و)كمــا يراهــا البعــض( األكثــر جــدالً فــي 
العالــم العربــي، ســواء مــن ناحيــة دعــم النســاء الباحثــات أو دعــم نتائــج جهودهــن فــي إعــادة التفســير. 
ويدعــم قســم النســاء فــي »جماعــة العــدل واإلحســان« الجهــود الراميــة إلــى تعليــم الفقيهــات والالتــي 
يصبــح مــن حقهــن ممارســة االجتهــاد حــال حصولهــن علــى مؤهــالت أكاديميــة مالئمــة. وقــد تخــرج 
عــدد مــن هــؤالء الفقيهــات بالفعــل وتلعــب الكثيــرات منهــن أدواراً محوريــة فــي الحركــة، وبخاصــة 

فــي لجنــة العلمــاء.
ــال  ــجيع إدخ ــات وتش ــاء العربي ــلطات النس ــم س ــرة لدع ــات كبي ــة إمكان ــادرات العالمي ــل المب وتحم
اإلصالحــات علــى الممارســات األبويــة المتســلطة، ســواء فــي مجــال تفســير القوانيــن الشــرعية أو 
  MUSAWAH »الضغــط المجتمعــي أو اإلصــالح. ومــن بعــض أمثلــة تلك المبادرات شــبكتا »مســاواة
ــز«  ــة داخــل األســرة المســلمة( و»واي ــة تدعــو للمســاواة والعدال ــة عالمي ــارة عــن حرك )وهــى عب
WISE )»المبــادرة اإلســالمية النســائية لإلحســان والمســاواة«، وهــي عبــارة عــن برنامــج عالمــي 
ــة تتزعمهــا نســاء مســلمات(.  ــة االجتماعي ــة للعدال وشــبكة تواصــل اجتماعــي وحركــة شــعبية داعي
وتدعــم هــذه األشــكال العالميــة فاعليــة النســاء وتعــزز مــن نفوذهــن، فــي الوقــت الــذي تتيــح لهن ســبالً 
جديــدة لمجابهــة الفقهــاء اإلســالميين التقليدييــن ومــا ينتجونــه مــن معرفــة إســالمية، بــأن يتــم اإلحالــة 

إلــى واالســتفادة مــن تجــارب وطروحــات تنتمــي إلــى ســياقات أخــرى.

إصالح الحركة اإلسالمية من الداخل
بإمــكان الفاعــالت المنتميــات إلــى الحركــة اإلســالمية والعامــالت فيهــا أن يحدثــن تغييــرات فــي واقــع 
االحتــكار الذكــوري ألدوار القيــادة وفــي البنــى األبويــة المتســلطة المحافظــة وتحويلهــا باتجــاه إنتــاج 
تفســيرات واتجاهــات جديــدة فــي مــا يتعلــق بمواقــع النســاء وإمكاناتهــن، ســواء داخــل الحركــة نفســها 
أو فــي المجتمــع األرحــب. كمــا تنطــوي الفاعليــة النســائية اإلســالمية علــى الكثيــر مــن اإلمكانــات 
التــي يمكــن أن تســتخدم فــي مواجهــة المجــال السياســي الرســمي، والــذي يعــد بصفــة عامــة مجــاالً 
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ذكوريــاً فــي الكثيــر مــن الــدول العربيــة. ويمكــن أن تفتــح الناشــطات السياســيات اإلســالميات، بفضــل 
مكانتهــن كمســلمات محجبــات يحظيــن باالحتــرام اجتماعيــاً، البــاب أمــام النســاء للدخــول فــي مجــال 
ــك  ــحات وكذل ــات ومترش ــاب ومتطوع ــق االنتخ ــن ح ــات له ــن مواطن ــمي، بوصفه ــة الرس السياس

مســئوالت فــي مناصــب سياســية.
وتعــد األردنيــة نــوال الفاعــوري Nawal al-Fa'ouri مثــاالً بــارزاً للمــرأة التــي اســتطاعت االســتفادة 
مــن الفــرص المتاحــة لكــي تجعــل لنفســهاً صوتــاً مســموعاً داخــل الجنــاح األردنــي لجماعــة اإلخــوان 
المســلمين، والحــزب السياســي التابــع لهــا جبهــة العمــل اإلســالمي. ولكنهــا انتهــى بهــا األمــر لتــرك 
ــادات  ــا القي ــها عليه ــت تمارس ــي كان ــات الت ــبب التضييق ــة بس ــلمين والجبه ــوان المس ــن اإلخ كل م
ــي  ــرن الحال ــات الق ــع بداي ــوري م ــوال الفاع ــت ن ــد أصبح ــرأة. وق ــا ام ــراً لكونه ــال نظ ــن الرج م
إحــدى المشــاركات فــي تأســيس حــزب الوســط اإلســالمي الــذي يمثــل اتجاهــاً أكثــر اعتــداالً وأقــل 
ســعياً للمواجهــات وأكثــر إقدامــاً علــى العمــل التشــاركي. وقــد اجتــذب »ملتقــى الفكــر والحضــارة 
ــى أن  ــرى الملتق ــن النســاء. وي ــن بي ــن األعضــاء م ــد م ــع للحــزب العدي ــة« التاب اإلســالمية المعتدل
النســاء »شــقائق الرجــال ونظيراتهــم«، كمــا يؤكــد علــى الحاجــة لإلجتهــاد الصحيــح ولالبتــكار الــذي 
يأخــذ فــى اعتبــاره التحــوالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التــي يمــر بهــا المجتمــع األردنــي 

.)Abu Haneih ــة ــو هني )انظر/انظــري الفاعــوري al-Fa'ouri، وأب

تخطي الحواجز والتكامل مع فاعلية النساء العلمانيات
وأخيــراً بإمــكان الفاعليــة النســائية اإلســالمية أن تســاهم فــي تخطــي الحواجــز الكبيــرة التــي تفصــل 
ــة الدينيــة، وبصفــة خاصــة هــؤالء اللواتــي  بيــن الناشــطات العلمانيــات والناشــطات ذوات المرجعي
ينتميــن للحركــة اإلســالمية. ونجــد فــي بعــض الحــاالت أن تلــك الحواجــز مــا هــي إال مســألة ناتجــة 
عــن محدوديــة المعرفــة المتبادلــة، بينمــا نجدهــا فــي حــاالت أخــرى مبنيــة علــى خالفــات أيديولوجيــة 
ــك  ــط تل ــا ترتب ــة. كم ــة ديني ــاع مرجعي ــة جــدوى اتب ــا قضي ــن بينه ــدة م ــا عدي ــط بقضاي ــرة ترتب كبي
األيديولوجيــات كذلــك بالغايــات التــي تســعى فاعليــة هــؤالء النســاء لتحقيقهــا. فعلــى ســبيل المثــال، 
هــل ينبغــي أن يكــون الســعي مــن أجــل العدالــة والتكامليــة، أم مــن أجــل المســاواة؟ كمــا ترتبــط كذلــك 
بقضايــا معينــة مثــل قضيــة مســاواة الرجــال والنســاء فــي الميــراث، أو قضيــة حظــر تعــدد الزوجــات 

وقضيــة الطــالق مــن طــرف واحــد.
ــا نجــد المنهجيــن مكمليــن لبعضهمــا البعــض إلــى حــد مــا، وخصوصــاً فــي مســألة صداهمــا  ولكنن
لــدى النــاس، إذ أن كليهمــا قــادر علــى الوصــول إلــى أنــاس مختلفيــن وإلــى قطاعــات مختلفــة مــن 
المجتمــع. وبالرغــم مــن أن هذيــن التياريــن ال يعمــالن بنفــس الطريقــة، وال يتفقــان علــى مرجعيــة أو 

أهــداف واحــدة، فــإن كالً منهمــا يســاهم فــي تقويــة الوعــي بوضــع النســاء فــي مجتمعاتهــن.
وفضــالً عــن ذلــك، نشــهد عمليــة تعلــم متبــادل بيــن هذيــن المنهجيــن المختلفيــن. وحتــى فــي 
المواقــع التــي تبــدو لنــا فيهــا العالقــة متوتــرة أو حتــى عدائيــة واضحــة بيــن الناشــطات اإلســالميات 
والعلمانيــات، نجــد أن عمليــات تعلــم متبــادل تتــم علــى التــوازي، وهــي عمليــات مهمــة وإن كانــت 
إلــى حــد كبيــر غيــر مرئيــة وغيــر معتــرف بهــا. ويمكننــا علــى ســبيل المثــال مالحظــة تلــك الظاهــرة 
أثنــاء عمليــة إصــالح قوانيــن األســرة فــي المغــرب، حيــث عكســت تجــارب العلمانيات/الليبراليــات 
ــم مــن تجــارب  وتجــارب اإلســالميات بعضهــا البعــض إلــى حــد كبيــر، واســتطاع كل جانــب التعل
ــع  ــن الواق ــراب م ــة االقت ــات قيم ــاء الليبراليات/العلماني ــت النس ــال، تعلم ــبيل المث ــى س ــر. عل اآلخ
ــب اآلخــر،  ــى الجان ــن. وعل ــي خطاباته ــة ف ــن طروحــات ديني ــي وتضمي ــاش والتواجــد الميدان المع
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ــدر،  ــا الجن ــة بقضاي ــة ومعني ــات حقوقي ــتخدام خطاب ــة اس ــن اإلســالميات أهمي ــت نظيراته ــد تعلم فق
Pruzan- ــين ــروزان يورجينس ــتقلة )انظر/انظــري ب ــائية مس ــات نس ــيس منظم ــة تأس ــك أهمي وكذل

.)Jørgensen

)essentialism( مخاطر التأصيلية
لقــد عمــدت حتــى اآلن إلــى وصــف المالمــح العامــة للفاعليــة النســائية اإلســالمية وكذلــك وصــف 
ــة  ــات لمواجه ــق إصالح ــل تحقي ــن أج ــط م ــاء والضغ ــن النس ــال تمكي ــي مج ــددة ف ــا المتع إمكاناته
الممارســات األبويــة المتســلطة. ولكــن الفاعليــة النســائية اإلســالمية تواجــه كذلــك العديــد مــن 
المعوقــات والمخاطــر والتحديــات الهامــة التــي تتعــرض لهــا النســاء العربيــات، وتعــد أوالهــا عمليــة 

ــة. ــت الهوي ــل وتثبي تأصي
تواجــه الفاعليــة النســائية اإلســالمية مخاطــر التعتيــم علــى الفــروق واالختالفــات فــي الهويــة، ســواء 
كانــت تلــك الفــروق واالختالفــات دينيــة أو سياســية أو عرقيــة أو اجتماعيــة أو غيــر ذلــك. كمــا تواجــه 
خطــر اختــزال هويــات النســاء المســلمات داخــل هويــة واحــدة فقــط، وهــي الهويــة اإلســالمية. ولهــذا 
ــارات  ــات واختي ــة وهوي ــن الفردي ــن األخــرى واختياراته ــن هوياته ــروق بي ــدد بتجاهــل الف ــي ته فه
أزواجهــن ومــن يتعاملــن معهــن والمجتمــع األكبــر )انظر/انظــري تــادروس Tadros(. وعــالوة علــى 
ذلــك، وكمــا جــاء فــي كتابــات دي كات de Kadt ، فــإن »أخــذ الديــن مأخــذ الجــد قضيــة مهمــة، ولكن 
األمــر يصبــح معقــداً وخطيــراً عندمــا يــروج لــه علــى أنــه الهويــة الوحيــدة التــي يجــب أن نقيــم لهــا 
اعتبــاراً، مهمليــن بذلــك مكونــات أخــرى للهويــة تظهــر بوضــوح فــي مواقــف مختلفــة، ممــا يتســبب 
فــي إعاقــة صياغــة مفهــوم أوســع عــن الــذات« )784(. وهنــا نجــد أن فاعليــة النســاء المســلمات التي 
يمارســنها عــن طريــق األعمــال الخيريــة وحلقــات الــدرس وغيرهــا مــن النشــاطات تؤكــد بصــورة 
مــا علــى شــرعية وأصليــة المنهــج اإلســالمي فــي التعامــل مــع قضايــا الجنــدر واألســرة )بــل وحتــى 

احتــكاره الكامــل للتعامــل مــع تلــك القضايــا(.

إقصاء غير المسلمين واألقليات األخرى
ــتند  ــتمرة. وتس ــة ومس ــيرات رحب ــى تفس ــاً عل ــرى، منفتح ــات األخ ــل كل الديان ــالم، مث ــى اإلس يبق
ــا  ــاً خاصــاً، فيم ــدر اهتمام ــا الجن ــي قضاي ــى تفاســير تول ــرات مــن الناشــطات اإلســالميات عل الكثي
يقمــن بــه مــن نشــاط. ولكــن لــو تأملنــا اإلطــار الدينــي الــذي تعمــل هــؤالء النســاء داخلــه مــن منظــور 
غيــر دينــي، فســوف نــرى أن ذلــك اإلطــار يملــي علــى فاعليتهــن تضييقــات كثيــرة. وتتعلــق هــذه 
التضييقــات بقضايــا عديــدة، فمثــالً تحجــم الكثيــر مــن الناشــطات عــن المطالبــة بإصالحــات فعالــة 
لقوانيــن الميــراث نظــراً ألن تلــك القضيــة تحظــى بوصــف مفصــل فــي القــرآن نفســه، ممــا يجعــل 
 .)Moghadam ــدم ــراً للجــدل )انظر/انظــري مق ــراً مثي ــذا المجــال أم ــي ه ــالت ف ــة تعدي إدخــال أي
وهنــاك مثــال آخــر للتضييقــات التــي تواجــه الناشــطات اإلســالميات يأتــي متمثــالً فــي المتلقــي، إذ أن 

ذلــك النــوع مــن الفاعليــة غالبــاً مــا يلقــى صــدًى لــدى المســلمين دون ســواهم.
ــي  ــتخدم ف ــر( ومس ــن آخ ــن اإلســالمي أو أى دي ــواء الدي ــن )س ــى الدي ــي عل ــج منبن ــه أي منه يواج
تمكيــن النســاء مخاطــراً ناجمــة عــن عمليــة وصمــه أو تنميطــه أو عمليــة إقصــاء أصــوات ومناهــج 
ــى  ــذا اإلقصــاء ف ــي ه ــد يأت ــن المســلمين. وق ــات م ــا العلماني ــر مســلمة أو تتبناه ــات غي ــا أقلي تتبناه
ــن  ــاء م ــا النس ــي تواجهه ــات الخاصــة الت ــل بالمشــكالت والتحدي ــن الجه ــراوح بي ــدة تت صــور عدي
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األقليــات غيــر المســلمة وبالنســاء الالتــي يفضلــن اســتخدام منهــج غيــر إســالمي، وفــرض المتطلبــات 
واألعــراف اإلســالمية علــى الجميــع، وهــو مــا قــد يعيــق تطــور مناهــج وخطابــات بديلــة )انظــر/

.)Moghadam انظــري مقــدم
ــات  ــاء العلماني ــات أو النس ــن األقلي ــن بي ــه( الناشــطات م ــك اإلقصــاء )أو الخــوف من ــع ذل ــد يدف وق
لالســتناد إلــى اســتخدام منهــج مبنــي علــى الديــن )اإلســالمي( بهــدف إضفــاء الشــرعية واالحتــرام 
المجتمعــي أو جلــب التمويــل علــى فاعليتهــن. وقــد نجــد علــى ســبيل المفارقــة أن تلــك الضغــوط ال 
تنبــع فقــط مــن المتطلبــات »المحليــة« ولكنهــا قــد تأتــي كذلــك مــن جانــب آخريــن مــن خــارج الســياق 
ــة  ــطة مصري ــداً لناش ــاالً جي ــادروس مث ــا ت ــوق لن ــن«. وتس ــن »المحليي ــم الفاعلي ــي دع ــون ف يرغب
ــب  ــث طل ــة المانحــة، حي ــات األوروبي ــه بعــض الجه ــاع نظمت ــى اجتم ــت تشــارك ف ــة كان مخضرم
منهــا أال تعــرض بحثهــا الــذى يتنــاول قضايــا المــرأة ألنهــا ال ترتــدى الحجــاب، ممــا يجعلهــا غيــر 
»ممثلــة« للنســاء المصريــات )تــادروس Tadros، 1-9(. وبالرغــم مــن ذلــك علينــا أن نؤكــد علــى 
وجــود مخاطــر فــي الجانــب المقابــل، إذ أن بعــض منظمــات النســاء العربيــة الليبرالية/العلمانيــة قــد 

أقصــت نســاًء مصريــات متدينــات مــن نشــاطاتها وفاعلياتهــا.

ترسيخ السلطة األبوية
إن إضفــاء الشــرعية علــى منهــج دينــي يحــدو بالناشــطات اإلســالميات نحــو مخاطــر ترســيخ مفاهيــم 
ــه  ــوم ب ــذي تق ــري ال ــل االجتماعــي والخي ــال، نجــد معظــم العم ــى ســبيل المث ــة. فعل الســلطة األبوي
النســاء، أو ذلــك الموجــه للنســاء ال يســعى إلــى تغييــر النمــوذج الراســخ لــدور النســاء فــي األســرة 
والمجتمــع، بــل نجــده يعيــد إنتــاج النمــاذج القائمــة. وبنفــس الطريقــه، نجــد معظــم العظــات والتأمــالت 
ــيم  ــائدة وال تقس ــلطة الس ــة المتس ــى األبوي ــه البن ــة ال تجاب ــدروس الديني ــات ال ــي حلق ــدور ف ــي ت الت
األدوار المنبثــق منهــا. فمثــالً نجــد العديــد مــن الواعظــات الســلفيات يروجــن لــآلراء التــي تــرى أن 

البيــت هــو مــكان المــرأة الالئــق وأن دورهــا يتمثــل فــي العنايــة بأســرتها فقــط.
ــال فــإن االســتعانة  وينطــوي التوجــة إلــى الســلطة الدينيــة علــى مخاطــر أخــرى. فعلــى ســبيل المث
بفقيــه بغــرض إقــرار أفــكار أو أنشــطة جديــدة فــي ســياق معيــن يفتــح الطريــق أمــام النســاء لمزيــد 
مــن المشــاركة والفاعليــة والســلطة. ولكــن فــي نفــس الوقــت يمكــن أن يمثــل الســعي نحــو إشــراك 
الفقهــاء ســالحاً ذا حديــن، إذ أن هــؤالء ال تــزال آراؤهــم عــن دور ومكانــة النســاء تأتــي مغلفــة بأفــكار 
محافظــة وأبويــة. كمــا يؤكــد الســعي نحــو إشــراك الفقهــاء علــى تفردهــم وتفــرد مؤسســاتهم الرســمية 

بالشــرعية، وهــي مؤسســات غالبــاً مــا تتصــف بالتقليديــة واألبويــة.

التوظيف السياسي غير المقصود
تواجــه الفاعليــة النســائية اإلســالمية كذلــك مخاطــر إزكاء الخالفــات السياســية المحليــة القائمــة، وأن 
يتــم توظيفهــا سياســياً بصــورة غيــر مقصــودة. فعلــى ســبيل المثــال نجــد أن المنظمــات واألحــزاب 
اإلســالمية غالبــاً مــا تجنــح إلــى توظيــف وجــود النســاء فيهــا بغــرض كســب جمهــور أكبــر وجلــب 
أعضــاء جــدد وأصــوات انتخابيــة أكثــر، بينمــا نجــد أن وجــود النســاء هــذا نــادراً مــا ينعكــس عمليــاً 
فــي صــورة تأثيــر قــوي علــى السياســة العامــة لتلــك األحــزاب والمنظمــات )انظر/انظــري كالرك 

.)Taraki وتراكــي Clark and Schwedler وشــفيدلر
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وبينمــا تقــدم لنــا بعــض اإلســالميات الالتــي أجرينــا معهــن المقابــالت تفســيرات عــدة لهــذه الظاهــرة 
)علــى ســبيل المثــال الصعوبــات التــي تالقيهــا النســاء فــي الوفــاء بالتزاماتهن األســرية أو »الشــرف« 
ــن  ــار م ــيين الكب ــن السياس ــا م ــي يواجهنه ــة الت ــلطة أو المقاوم ــة المتس ــد األبوي ــة أو التقالي واللياق
ــالً جــداً مــن النســاء العضــوات فــي منظمــات وأحــزاب  ــة أن عــدداً قلي ــخ(، تبقــى حقيق الرجــال، إل
إســالمية فــي مصــر واألردن والمغــرب قــد اســتطعن شــغل مواقــع مهمــة ومعنيــة باتخــاذ قــرارات 
داخــل هــذه األحــزاب والمنظمــات. وعلينــا االنتبــاه إلــى أن نفــس المالحظــة تنطبــق علــى الكثيــر مــن 
األحــزاب الليبرالية/العلمانيــة فــي الــدول الثــالث، وهــو مــا ينــم عــن مشــكلة واســعة تواجــه األحــزاب 
السياســية العربيــة والمجــال السياســي العــام فــي الوطــن العربــي تتمثــل فــي أن الرجــال يســيطرون 

.)UNDP عليــه إلــى حــد كبيــر )انظر/انظــري برنامــج األمــم المتحــدة للتنميــة
ونجــد مثــاالً آخــر فــي الناشــطات اإلســالميات الالتــي يعملــن فــي مؤسســات رســمية فــي دول قمعيــة 
-ســواء كان ذلــك فــي وزارات أو مؤسســات أو مجالــس رســمية أخــرى تعنــي بقضايــا النســاء فــي 
اإلســالم. وقــد تتــاح للنســاء جــراء عملهــن مــن داخــل تلــك المؤسســات فرصــاً فريــدة للتأثيــر فــي 
سياســات الدولــة وفــي التشــريعات، ولكنهــن يواجهــن فــي الوقــت ذاتــه مخاطــر إضفــاء مزيــد مــن 
الشــرعية علــى تلــك األنظمــة القمعيــة، إلــى جانــب اإلضــرار بقضيــة النســاء بتقديمهــا فــي صــورة 
حــركات اســتحوذت عليهــا الدولــة. ويذكرنــا ذلــك بالمــأزق الــذى أشــرنا إليــه ســابقاً والــذي تواجهــه 
ــل  ــن. ويتمث ــى الدي ــي عل ــة، وهــو اســتخدام منهــج منبن ــة العربي ــي المنطق ــن الناشــطات ف ــر م الكثي
المــأزق فــي الســؤال التالــي: أيهمــا األجــدى، التعــاون مــع الدولــة القمعيــة )وبذلــك دعــم شــرعيتها( 

أم مواجهتهــا )وبذلــك التعــرض لالضطهــاد والتهميــش(؟
ــاً مباشــراً مــن أجــل  ــة النســائية اإلســالمية توظيف ــة الفاعلي ــراً، فمــن الممكــن أن توظــف الدول وأخي
االســتحواذ علــى الفاعليــة الدينيــة والتوجــه الدينــي فــي صفــوف المواطنــات والســيطرة عليــه. فعلــى 
ســبيل المثــال، اتخــذت وزارة األوقــاف األردنيــة خطــوات واضحــة لدعــم تعليــم الداعيــات وتوســيع 
ــوال، نجــد نشــاطاً ملحوظــاً  ــس المن ــى نف ــا. وعل ــة شــديدة مــن جانبه رقعــة مشــاركتهن تحــت رقاب
فــي الفاعليــة النســائية اإلســالمية التــي ترعاهــا الدولــة فــي المغــرب، وهــو األمــر الــذي دفــع العديــد 
 Eddouada and ــة« )إدوادا وبيبيســيللى مــن المراقبيــن العتبارهــا »نســوية إســالمية تابعــة للدول

.)100-87 ،Pepicelli

وحتــى اآلن يعــد الخطــاب الــذي ألقــاه الملــك محمــد الخامــس فــي العاشــر مــن أكتوبــر للعــام 2003 
ــر  ــن األط ــاب ع ــذا الخط ــي ه ــن ف ــث أعل ــالمية، حي ــائية اإلس ــة النس ــن الفاعلي ــر ع ــح تعبي أوض
الرئيســية لقانــون األســرة الجديــد والــذي يطلــق عليــه »المدونــة«. وقــد قــدم فــي هــذا الخطــاب طرحــاً 
ــي،  ــي دين ــى إطــار مرجع ــاًء عل ــوال الشــخصية بن ــن األح ــة إصــالح قواني ــى أهمي ــو إل ــاً يدع دقيق
ــة(  ــات والوالي ــدد الزوج ــل الطــالق وتع ــكالية )مث ــا إش ــدة قضاي ــول وســط لع ــاد حل ــتطاع إيج واس
بنــاًء علــى إطــار مرجعــي دينــي، مدعومــاً فــي الوقــت ذاتــه بحركــة اجتهــاد واضحــة تتخطــى حــدود 
Pruzan- المذهــب المالكــي الســائد فــى دول المغــرب العربــي )انظر/انظــرى بروزان-يورجينســين
Jørgensen(. وهنــاك أمثلــة أخــرى لتبنــي الدولــة فــي المغــرب للفاعليــة النســائية اإلســالمية، نجدهــا 
ــل  ــي تأهي ــق التوســع ف ــي عــن طري ــي المجــال الدين ــي دعــم وجــود النســاء وتوســيع ســلطاتهن ف ف
ــة  ــاء المحاضــرات الديني ــاء بإلق ــك للنس ــة كذل ــد ســمحت الدول ــات. وق ــات الديني ــدات والعالم المرش
ــس  ــي المجال ــة النســاء ف ــول عضوي ــا ســمحت بقب ــدروس الحســنية(، كم خــالل شــهر رمضــان )ال
العلميــة المحليــة، وألحقــت مجموعــة مــن المدرســات بــدار الحديــث الحســنية، وهــي المعهــد الراقــي 

لدراســة العلــوم الدينيــة.
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وفيمــا يتعلــق بالمخاطــر التــي تكمــن فــي هــذا النــوع مــن الفاعليــة النســائية اإلســالمية التــي تدعمهــا 
الدولــة، فقــد أشــارت النســاء المغربيــات الالتــي أجرينــا معهــن مقابــالت )دون ذكــر األســماء( إلــى 
أن تلــك المســاعي الجديــدة تهــدف للترويــج لمــا هــو مجــرد واجهــة تعكــس تأنيــث األنظمــة السياســية 
والدينيــة، وهــو األمــر الــذي يضفــي الشــرعية علــى النظــام فــي المغــرب وبخاصــة أمــام صانعــي 
القــرارات والمانحيــن فــي الغــرب المهتميــن بمجابهــة التفســيرات الدينيــة المتطرفــة والســاعين نحــو 

خلــق دور أقــوى للنســاء.

خاتمة
كنــت قــد أوردت فــي المقدمــة تســاؤالً عــن كيــف تلبــي الفاعليــة النســائية اإلســالمية احتياجــات النســاء 
ــات  ــالح الممارس ــل إص ــن أج ــط م ــاركاتهن والضع ــز مش ــق بتعزي ــا يتعل ــي فيم ــم العرب ــي العال ف
األبويــة المتســلطة. ويبــدو لنــا أن الفاعليــة النســائية اإلســالمية تنطــوي علــى الكثيــر مــن اإلمكانــات 
فيمــا يتعلــق بمشــكالت النســاء المعاصــرة، كمــا أنــه بإمكانهــا إثــراء النقاشــات الدائــرة حــول أوضــاع 
النســاء والتحديــات التــي تواجههــن ألنهــا تفتــح طريقــاً للهــروب مــن مــأزق وضع مــا بعد االســتعمار، 
كمــا أنهــا قــد تجــذب جمهــوراً جديــداً وتشــجع مشــاركة هــذا الجمهــور فــي نشــاطات معنيــة بقضايــا 
ــاء صبغــة  ــى »إضف ــة النســائية اإلســالمية إل ــؤدي الفاعلي ــك، يمكــن أن ت ــى ذل النســاء. وعــالوة عل
نســائية« علــى اإلســالم عــن طريــق فتــح مجــاالت جديــدة أمــام اضطــالع النســاء بمزيــد مــن الســلطة 
ــل  ــن داخ ــاء م ــا النس ــى بقضاي ــة تعن ــة قادم ــي حــركات إصالحي ــاعد ف ــد تس ــا ق ــا أنه ــادة، كم والقي
الحركــة اإلســالمية ذاتهــا، وبذلــك تتخطــى الفواصــل القائمــة بينهــا وفاعليــة النســاء العلمانيــات، بــل 

وتصبــح مكملــة لهــا.
ولكــن تأتــي هــذه اإلمكانــات مصاحبــة بعــدد مــن المخاطــر والتحديــات. فالجديــر بالذكــر أن الفاعليــة 
النســائية اإلســالمية تواجــه خطــر تأصيــل وتثبيــت مفهــوم الهويــة اإلســالمية وإطاراتهــا المرجعيــة، 
ــات  ــج العلماني ــوات ومناه ــل أص ــرى مث ــج أخ ــوات ومناه ــاء ألص ــم أو إقص ــة وص ــك عملي وكذل
ــي  ــو تبن ــات نح ــك الجماع ــك الوضــع تل ــع ذل ــد يدف ــات. وق ــن األقلي ــن م ــلمات وغيره ــر المس وغي
مناهــج منبنيــة علــى الديــن )اإلســالمي فــي تلــك الحالــة( بغيــة تجنــب تهميشــهم. كمــا تواجــه الفاعليــة 
النســائية اإلســالمية خطــر المســاهمة فــي الدعــم غيــر المتعمــد لشــرعية الســلطات األبويــة، كمــا أنهــا 

يمكــن أن تقــع فــى فــخ التوظيــف السياســي مــن قبــل الدولــة والمنظمــات الدينيــة علــى حــد ســواء.
ــد  ــي تع ــرة الت ــات الكثي ــق اإلمكاني ــان تحقي ــات، ولضم ــك المخاطــر والتحدي ــة تل ومــن أجــل مواجه
بهــا الفاعليــة النســائية اإلســالمية، يجــب أن تقــاوم الناشــطات اإلســالميات والداعميــن لهــن عمليــة 
ــي ذات الوقــت  ــه ف ــن، ولكن ــى الدي ــي عل ــي منهــج منبن ــك بتبن ــة إســالمية جامــدة، وذل صياغــة هوي
منفتــح علــى تفســيرات وأصــوات واتجاهــات متنوعــة، ومحتــٍو لهــا، يســعى نحــو اإلصــالح وتمكيــن 
النســاء بصفــة عامــة. ومــن المأمــول أن يتغلــب هــذا المنهــج علــى مــا ذكرنــاه ســابقاً مــن مخاطــر 

اإلقصــاء، بــل ويتيــح فرصــة أكبــر إلقامــة جســور الفهــم المتبــادل. 
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التحديات التى تواجه مساعى النسوية اإلسالمية إلصالح 
قانون األحوال الشخصية: منظمات النساء غير الحكومية فى 
مصر بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولى لحقوق اإلنسان

مروة شرف الدين

ــكاك  ــات االحت ــن مــن النســوية اإلســالمية، ظهــر نتيجــة عملي ــوع معي ــالً لن ــدم هــذا الفصــل تحلي يق
والتواصــل بيــن القانــون اإلســالمى والقانــون الدولــى لحقــوق اإلنســان فــى إطــار مســاٍع تقــوم بهــا 
ــى مصــر  ــون األحــوال الشــخصية ف ــن أجــل إصــالح قان ــة م ــة المصري ــر الحكومي ــات غي المنظم
خــالل الفتــرة بيــن 2006 و2010. ويقــدم الفصــل طرحــاً يــرى أنــه رغــم اإلمكانــات الخالقــة التــى 
ــون األحــوال  ــة إصــالح قان ــر فــى عملي ــى يمكــن أن تؤث يحملهــا الخطــاب اإلســالمى النســوى والت
الشــخصية، فــالزال هــذا الخطــاب يواجــه تحديــات مهمــة يمكــن أن تعــوق نجاحــه فــى توفيــر بدائــل 
قانونيــة أفضــل للنســاء والرجــال المســلمين فــى األســر المصريــة فــى الوقــت الراهــن. وتتعلــق تلــك 
التحديــات بــكل مــن منهــج ذلــك الخطــاب ومحتــواه، باإلضافــة إلــى قنــوات الفاعليــة التــى يعمــل مــن 

خاللهــا، وبشــكل أكثــر تحديــداً، قنــوات المنظمــات غيــر الحكوميــة.
قانــون األحــوال الشــخصية هــو القانــون الــذى ينظــم عالقــات األســرة فــى مصــر، بمــا فيهــا الــزواج 
والطــالق وحضانــة األطفــال. وألن هــذا القانــون مؤســس علــى مــا يــرى المشــرعون أنــه القانــون 
اإلســالمى، نجــد أنــه مــن الصعــب تناولــه بصــورة نقديــة بقصــد إصالحــه، إذ يصبــح ذلــك مرادفــاً 
لتنــاول اإلســالم ذاتــه بصــورة نقديــة، بالرغــم مــن كونــه قانــون وضعــي مبنــي علــي فهــم بشــري 
خــاص لرســالة االســالم. ولكننــا نجــد فــى الوقــت ذاتــه أن هــذا القانــون يمثــل أحــد المجــاالت الرئيســة 
التــى تتشــكل فيهــا البنــى المتعلقــة بمفاهيــم إســالمية مثــل الواليــة والقوامــة، فتســتمد قوتهــا وتأثيرهــا 
ــى  ــه ف ــاق وحق ــزوج باإلنف ــزام ال ــة والت ــة بالطاع ــزام الزوج ــتتبع الت ــا يس ــة، مم ــون الدول ــر قان عب
تأديــب زوجتــه، إلــى جانــب حقــه فــى التطليــق مــن جانــب واحــد حيــن يشــاء. وتتولــد مشــكالت عــدة 
عــن هــذه البنــود القانونيــة فــى المجتمــع المصــرى فــى الوقــت الحاضــر، وذلــك بحســب مــا تــرى 
المنظمــات غيــر الحكوميــة التــى يتناولهــا البحــث هنــا. ففــى ســعيها إلــى التعامــل مــع تلــك المشــاكل 
ــات اســتعارة ومــزج  ــة بعملي ــر الحكومي ــوم المنظمــات غي ــون األحــوال الشــخصية تق وإصــالح قان

وتطويــر انتقائيــة لمكونــات مختلفــة مــن القانــون اإلســالمى والقانــون الدولــى لحقــوق اإلنســان.2
ويقــوم هــذا الفصــل بتوضيــح الفرضيــات القانونيــة اإلســالمية التــى يمكــن أن تســاعد فــى فهــم هــذا 
ــر  ــات غي ــى المنظم ــى تبن ــة الت ــة الرئيس ــات’ القانوني ــة ’المرجعي ــى مناقش ــم يتطــرق إل المســعى، ث
الحكوميــة عليهــا طروحهــا إلصــالح قانــون األحــوال الشــخصية. ثــم يركــز الفصــل علــى المنهــج 
ــات الدينيــة ومرجعيــات حقــوق اإلنســان  ــذى تســتخدمه تلــك المنظمــات، وهــو اســتخدام المرجعي ال
فــى خطــاب يدعــم مطالبهــا بإصــالح قانــون األحــوال الشــخصية. ويســوق الفصــل أمثلــة ماديــة علــى 
تطبيــق هــذا الخطــاب النســوى علــى بعــض الحقــوق والواجبــات الزوجيــة، ثــم ينتهــى بتحليــل موجــز 
لإلمكانــات المتاحــة أمــام هــذا الخطــاب الجديــد، والتحديــات التــى تواجهــه فــى الســياق المصــرى.3
ــى  ــا أعضــاء ف ــة، بعضه ــر حكومي ــى هــذا الفصــل بدراســة خمــس عشــرة منظمــة غي ــا ف ــد قمن وق
شــبكة المنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة بإصــالح قانــون األحــوال الشــخصية التــى شــاركت فــى 
تأسيســها عــام 2005. أمــا المنظمــات الباقيــة فلــم تكــن أعضــاء فــى هــذه الشــبكة، ولكنهــا منظمــات 
ــن  ــد تضم ــون األحــوال الشــخصية. وق ــى مجــال إصــالح قان ــل ف ــا وتعم ــا مشــاريع  خاصــة به له
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العمــل الميدانــى إجــراء مقابــالت شــخصية ومالحظــات بالمشــاركة حــول مســاعى المنظمــات غيــر 
الحكوميــة المشــاركة فــى هــذه القضيــة، ســواء كانــت مســاٍع منفــردة أو جمعيــة. كمــا قمــت بتحليــل 
الوثائــق التــى صــدرت عــن كل تلــك المنظمــات والتــى حملــت المطالــب المختلفــة التــى اقترحتهــا 
ــت معهــم  ــن مــن أجري ــاق بي ــادر إيجــاد اتف ــد كان مــن الن ــك المنظمــات مــن أجــل اإلصــالح. وق تل
المقابــالت حــول أى موضــوع مــن موضوعــات إصــالح قانــون األحــوال الشــخصية. ولكــن رغــم 
ذلــك يمكــن اإلشــارة إلــى اتجاهــات عامــة وأغلبيــة اآلراء حــول موضوعــات معينــة أتناولهــا هنــا.

قانون األحوال الشخصية
يختــص هــذا القانــون بقضايــا األســرة فــى مصــر، بمــا فيهــا الــزواج والطــالق والنفقــة والحضانــة 
والواليــة. ويمثــل مصطلــح ’قانــون األحــوال الشــخصية’ ضربــاً مــن الخــداع؛ ألنــه يشــير إلــى عــدة 
قوانيــن، وليــس قانونــاً واحــداً، تنظــم األحــوال الشــخصية، مثــل القانــون 25 لعــام 1925، والقانــون 
25 لعــام 1929، والقانــون 100 لعــام 1985، علــى ســبيل المثــال. وقــد تعاقبــت علــى هــذا ’القانــون’ 
سلســلة مــن التعديــالت التدريجيــة منــذ عشــرينيات القــرن العشــرين، وهــو مــا يشــير إلــى الصعوبــة 
التاريخيــة التــى تالقيهــا محــاوالت تغييــر القانــون كليــاً، وذلــك بســبب الرفــض المجتمعــى )برنــار-

موجيــرو Bernard-Maugiron، 5(. وتعــد القداســة التــى يصطبــغ بهــا القانــون، والتــى تنبــع مــن 
ــن  ــى قواني ــره. تنبن ــى  لتغيي ــض المجتمع ــك الرف ــق ذل ــى تخل ــباب الت ــد األس ــن، أح ــه بالدي ارتباط
ــة الرجــال  ــى أولوي ــون اإلســالمى وعل ــرون القان ــره الكثي ــى مــا يعتب األحــوال الشــخصية دائمــاً عل

.)9-38 ،Fawzy علــى النســاء فــى األمــور الزوجيــة )فــوزى
أمــا الفلســفة الكامنــة خلــف كل تلــك القوانيــن فهــى أن الرجــال، الذيــن لهــم القوامــة والواليــة، عليهــم 
اإلنفــاق علــى زوجاتهــم، وبالتالــى فمــن حقهــم مطالبتهــن بالطاعــة وأن يكــون لهــم عليهــن ســلطة. 
ــة  ــة وليســت مســاواتية )اللجن ــة تكاملي ــا عالق ــة بوصفه ــن مقنن ــن الزوجي ــة بي ــه، تكــون العالق وعلي
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ــم الصفحــة(. ــر رق and Children، ال يتواف

ويتجلــى هــذا المفهــوم الخــاص بســلطة الرجــال علــى النســاء فــى قانــون األحــوال الشــخصية فــى 
الســهولة التــى يمكــن أن يحصــل بهــا الرجــال علــى الطــالق وصعوبــة ذلــك علــى النســاء، إلــى جانــب 
ــزام الزوجــة  ــة األســرة، والت ــزوج بإعال ــزام ال ــى الرجــال، والت ــدد الزوجــات بالنســبة إل ــكان تع إم
بطاعــة الــزوج، وقبــول حــق الــزوج فــى تأديــب زوجتــه، والســماح للرجــال بالــزواج مــن مســيحيات 
ويهوديــات وعــدم الســماح للنســاء بالــزواج مــن الرجــال غيــر المســلمين، وحــق اآلبــاء التلقائــى فــى 

الواليــة علــى األبنــاء وحرمــان األمهــات مــن ذلــك.
ــياق  ــد مناســب للس ــم يع ــا ل ــكالية؛ فبعضه ــم إش ــك المفاهي ــة أن تل ــر الحكومي ــات غي ــرى المنظم وت
ــئوليات  ــد األدوار والمس ــث نج ــق، حي ــال التطبي ــى مج ــا ف ــر صعوبته ــى، إذ تظه ــرى الحال المص
ــك  ــد تل ــك، نج ــى ذل ــالوة عل ــوزى، 31(. ع ــة )ف ــرات واضح ــر بتغي ــة تم ــرة المصري ــل األس داخ
المفاهيــم تتعــارض مــع المفاهيــم والــرؤى المعاصــرة المتعلقــة بالمســاواة والعدالــة، كمــا تتعــارض 
ــة أشــكال  ــة إنهــاء كاف ــى اتفاقي ــدول الموقعــة عل ــة بوصفهــا إحــدى ال مــع التزامــات مصــر القانوني

.)CEDAW( ــرأة ــد الم ــف ض العن
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توضيح مختصر لبعض المبادئ القانونية فى اإلسالم
يفــرق ناثــان بــراون (Brown( وبرنكلــى ميســيك (Messick( وتيموثــى ميتشــيل (Michell( بيــن 
ــه  ــوى بداخل ــة يح ــر عمومي ــوم أكث ــريعة مفه ــرون أن الش ــث ي ــالمى، حي ــون اإلس ــريعة والقان الش
القانــون اإلســالمى، كمــا تتضمــن الشــريعة إجــراءات وممارســات ومؤسســات معينــة ينبنــى عليهــا 
القانــون اإلســالمى. يذهــب بــراون إلــى أن »الشــريعة تتضمــن مــا هــو أكثــر مــن القانــون – اذا اخذنــا 
معنــي »القانــون« فــى المفهــوم األوروبــى واألمريكــى الراهــن. ولكــن فــى الوقــت ذاتــه يتزايــد اقتناع 
ــا  ــق إحداهم ــا تتعل ــن بعينهم ــا بعمليتي ــا ســواها نظــراً الرتباطه ــف عم ــأن الشــريعة تختل ــن ب الباحثي
بدراســة و اســتنباط القوانيــن والثانيــة بالفصــل فــى النزاعــات« )363(. كمــا يحذرنــا ميســيك مــن 
أن نتقبــل دون تفكيــر ذلــك الخلــط بيــن المفهوميــن، إذ إنــه يعتبــر الشــريعة نوعــاً معينــاً مــن أنــواع 
الخطــاب »الجامــع« الــذى نجــد فيــه تعبيــراً عــن المؤسســات الدينيــة والقانونيــة واألخالقيــة والثقافيــة 

والسياســية فــى آٍن واحــد )3(.
ــون  ــار الشــريعة والقان ــى اعتب ــى أدت إل ــة هــى الت ــن أن التطــورات التاريخي ــرى هــؤالء الباحثي وي
اإلســالمى شــيئاً واحــداً. ومــن المؤكــد أن كل النشــطاء الذيــن أجريــت معهــم المقابــالت هنــا 
وخصومهــم يســتخدمون مصطلحــى الشــريعة والقانــون اإلســالمى باعتبارهمــا شــيئاً واحــداً. ولكننــى 
أحــاول هنــا، وأنــا أتبــع التحذيــر الــذى أطلقــه ميســيك، أن أحــذو حــذو النشــطاء الذيــن أجريــت معهــم 
المقابــالت بــأن أعكــس ذلــك األســلوب الرائــج  فــى التفكيــر والتعبيــر. ولهــذا، فعندمــا أشــير إلــى أى 
مــن الشــريعة أو القانــون اإلســالمى فإننــى أشــير بصفــة خاصــة إلــى الجانــب القانونــى مــن اإلســالم، 
وليــس الجوانــب األخالقيــة أو االقتصاديــة أو السياســية أو المؤسســية، علــى الرغــم مــن تداخــل تلــك 

الجوانــب مــع الجانــب القانونــى.
أجــد مــن األفضــل البــدء بقصــة علــى بــن أبــى طالــب الشــهيرة. كان علــى يواجــه تمــرد الخــوارج4،  
الذيــن قامــوا فيمــا بعــد باغتيالــه، والذيــن كانــوا يــرون أنــه ال يقيــم حكــم هللا فــى مســألة سياســية معينــة 

ولكــن يقيــم حكــم النــاس. وفــى رده علــى ذلــك: 
جمــع علــي النــاس وأمســك مصحفــاً كبيــراً بيــده طالبــاً منــه أن يتكلــم )أى أن يخبــر 
النــاس بمــا حكــم بــه هللا(. فاندهــش النــاس مــن حولــه وســألوه عمــا لــو كان يســخر 
بهــم، فالمصحــف ورق ومــداد، ولكــن النــاس هــم مــن يتحدثــون بــه. هنــا قــال علــي 
إن القــرآن مكتــوب فــى ســطور بيــن غالفيــن وهــو ال يتكلــم بنفســه ولكــن يحتــاج إلــى 

.)24 ،Abou El Fadl مفســرين، والمفســرين مــا هــم ســوى بشــر.« )أبــو الفضــل
ــن للنــاس »الطريــق«، أى الشــريعة، مــن خــالل الوحــى الــذى أوحــاه للنبــى فــى  ويعنــى ذلــك أن هللا بيَّ
القــرآن، وفــى ممارســات النبــى، وكالهمــا تــم توثيقــه ليصبــح »نصــاً«. وبذلــك يصبــح هللا والقــرآن 
ــا. ولكــن لكــى يتمكــن البشــر مــن  ــات الرئيســة هن ــه الســلطات والمرجعي ــى وأقوال وممارســات النب
فهــم »الطريــق« ومــا يمليــه عليهــم، يجــب أن يتدخلــوا مســتخدمين عقولهــم بوصفهــا وســائط لترجمــة 
ذلــك إلــى قوانيــن وقواعــد. ويؤكــد الفقــه اإلســالمى الكالســيكى أن الســلطة هــى ســلطة هللا وكتابــه 
والنبــى، ولكنهــا ال تــؤول بشــكل تلقائــى لفهــم الفقهــاء البشــر للنصــوص اإلســالمية، وهــي القــرآن 

والســنة، وترجمتهــم لذلــك فــى صــورة قواعــد قانونيــة تعــرف باســم الفقــه )أبــو الفضــل 26-24(.5
 )Tucker( هكــذا يصبــح التعامــل مــع الفقــه بوصفــه منتجــاً بشــرياً، حيــث تشــرح لنــا جوديــث تاكــر
أنــه »لــم يتفــق كل المفســرين علــى المعانــى والتداعيــات المتعلقــة بالســلوك اإلنســانى التــى يضعهــا 
القــرآن، ولهــذا ظهــرت التباينــات فــى آراء الفقهــاء منــذ العصــور المبكــرة« )12(. وتســتطرد تاكــر 
قائلــة: »يمكــن أن نعــزو الحيويــة، بــل والمرونــة التــى يتمتــع بهــا القانــون اإلســالمى، جزئيــاً، إلــى 
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أن الشــريعة لــم تكــن علــى مــر معظــم فتــرات التاريــخ ميثاقــاً قانونيــاً جامــداً و مكتوبــاً )فــي صيغــة 
قانــون مثــل القوانيــن الحاليــة(، حيــث ظلــت عمليــة تفســير القــرآن والحديــث واالســتعانة باإلجمــاع 
والقيــاس عمليــات مفتوحــة علــى احتمــاالت كثيــرة« )14، أضيــف الخــط تحــت الكلمــات بواســطة 
كاتبــة المقالــة(. وتؤكــد كيشــا علــي (Ali( علــى هــذه النقطــة بقولهــا بأنــه لــم يوجــد علــى مــر تاريــخ 

اإلســالم القانونــى »قانــون واحــد موحــد«، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالمعامــالت )167(.6 
ومــن أوضــح األمثلــة علــى ذلــك وجــود المــدارس المختلفــة فــى الفقــه، أى المذاهــب، التــى أنتجــت 
معانــى متعــددة مــن نصــوص اإلســالم األصليــة )كمالــى Kamali 68، وتاكــر 14(. وكان الفقهــاء 
يســتعينون بعــدد هائــل مــن المناهــج الفقهيــة لتســاعدهم علــى اســتنباط المعانــى والقواعــد مــن 
ــة  ــد قانوني ــة وقواع ــاٍن مختلف ــور مع ــى ظه ــاً إل ــا أدى حتمي ــو م ــها، وه ــالمية نفس النصــوص اإلس
مختلفــة. وقــد كانــت هنــاك اختالفــات بيــن المــدارس الفقهيــة وحتــى داخــل المدرســة الواحــدة فيمــا 
يتعلــق بفقــه المعامــالت. ويعــد هــذا االختــالف و تبايــن اآلراء »وبصفــة خاصــة بيــن الخبــراء فــى 
 Masud القانــون اإلســالمى، أمــراً معترفــاً بــه وظاهــرة طبيعيــة فــى التــراث اإلســالمى« )مســعود
65(. ويؤكــد حــالق (Hallaq( كذلــك علــى أن التغيــر والتبايــن أمــور أساســية فــى الفكــر القانونــى 
ــا  اإلســالمى عبــر العصــور )232(. وقــد كان االختــالف دائمــاً موجــوداً بيــن الفقهــاء حــول قضاي
تــرد فــى القــرآن والســنة وكذلــك حــول قضايــا غيــر موجــودة فيهمــا )مســعود 68(. وقــد نتجــت تلــك 
التعدديــة كذلــك عــن اإلطــار المعرفــى للقانــون اإلســالمى الــذى وضــع فــى اعتبــاره تعــدد المؤشــرات 
التــى يعطيهــا لنــا هللا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر رفــض منــح مؤسســة واحــدة دون المؤسســات 
األخــرى الســلطة لكــى تقــرر مــن طــرف واحــد مــا هــو القانــون الــذى وضعــه هللا )أبــو الفضــل 38(. 
ــارة »وهللا  ــم بعب ــون أطروحاته ــم خــالف ينه ــر بينه ــن يظه ــاء حي ــدة، كان الفقه ــاالت عدي ــى ح وف
أعلــم«، التــى تشــير إلــى إدراكهــم واتفاقهــم علــى أن العقــل البشــرى غيــر قــادر علــى فهــم القانــون 

.)167 )Ali) الــذى وضعــه هللا وســبر أغــواره دون خطــأ )علــي
وهكــذا، يتضــح لنــا أن الفقهــاء القدامــى كانــوا يدركــون ويتقبلــون ويمارســون فكــرة المرونــة والتبايــن 
فــى اســتنباط المعنــى واألحــكام. وعلــى قــدر مــا ينفتــح ذلــك الطريــق أمــام إمكانــات وليــدة إلنتــاج 
معــاٍن وأحــكام متعــددة بإمكانهــا أن تســتوعب ســياقات وظروفــاً متباينــة، فهــو فــى ذات الوقــت يحمــل 

إمكانــات الفوضــى والضــرر.
ــق  ــة تحقي ــى صعوب ــؤدي إل ــة ي ــى المســائل القانوني ــن ف ــاب التيق ــل حــالق أن »غي ــرى وائ ــا، ي وهن
االتســاق فــى اإلجــراءات القضائيــة. ونحــن نــرى مــن خــالل مئــات الكتــب المهمــة التــى بيــن أيدينــا 
ــة، أو ذات  ــوى حجي ــة: أىُّ اآلراء أق ــذه القضي ــراً به ــغاالً كبي ــغالً انش ــاء كان منش ــاب الفقه أن خط
ــذا  ــى ه ــة(. ويبق ــة المقال ــطة كاتب ــات بواس ــت الكلم ــط تح ــف الخ ــة؟« )126؛ أضي ــلطة مرجعي س
التســاؤل مهمــاً إلــى اليــوم، وباألخــص فيمــا يتعلــق بإصــالح قانــون األحــوال الشــخصية، وهــو مــا 

ــزة. ــش الموضــوع مناقشــة وجي ــا أن نناق يحدون

أىُّ اآلراء أقوى حجية؟
كمــا ذكــرت ســابقاً كان التحــدى الحقيقــى الــذى يواجــه الفقهــاء هــو استكشــاف شــريعة هللا وأوامــره 
كمــا هــى متضمنــة فــى نصــوص اإلســالم األصليــة. ولكــن كيــف آلراء هــؤالء الفقهــاء أن تكتســب 
الحجيــة؟ هنــاك معيــاران رئيســان وضعهمــا الفقــه اإلســالمى ويتعيــن تحقيقهمــا: المنهــج المســتخدم 
إلنتــاج ’المعانــى’ أو األحــكام مــن النصــوص اإلســالمية األصليــة، والمؤهــالت التــى يجــب توافرهــا 
فــى هــؤالء الذيــن يتولــون إنتــاج تلــك المعرفــة. وبنــاًء علــى هذيــن المعياريــن تنســحب الحجيــة علــى 

حكم/معنــى مــا دون اآلخــر. وفيمــا يلــى توضيــح للفــارق بيــن هذيــن المعياريــن.
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بالنظــر إلــى المنهــج، فهنــاك خطــوات عديــدة يجــب أن تتــم قبــل الوصــول إلــى حكــم مــا. أوالً، التأكــد 
مــن أن هللا أو الرســول قــد أمــرا بأمــر مــا وأن ذلــك األمــر لــم يــأت مــن مصــدر آخــر. َفهــل لهــذا 
األمــر مرجــع فــى النــص؟ هــل لــه أصــل فــى آيــات القــرآن، أو فــى أقــوال أو أفعــال النبــى؟ أم هــل 
يأتــى هــذا األمــر عــن مصــدر آخــر أضعــف حجيــة ومصداقيــة؟ ثانيــاً، التأكــد مــن ’معنــى’ ذلــك األمر 
وهــو أمــر متعلــق بالتفســير فــى المقــام األول. هــل ’تعنــى’ حقــاً تلــك اآليــة، أو ذلــك القــول أو الفعــل 
النبــوى أن هــذا األمــر واجــب، أم هــل تعنــى شــيئاً آخــر مختلفــاً عــن هــذا األمــر أو تلــك القاعــدة؟ 
ثالثــاً، تحديــد طريقــة تطــور صياغــة ذلــك المعنــى حتــى وصولــه إلــى مرتبــة القاعــدة القانونيــة التــى 
يمكــن تطبيقهــا فــى الحيــاة الدنيــا. علــى ســبيل المثــال، لــو كان ألحــد األوامــر وجــود فــى المصــادر 
اإلســالمية التــى ســبقت اإلشــارة إليهــا، وإذا كان هنــاك إلــزام علــى المســلمين بفعلــه، فمــا هــو هــذا 
ــم  ــو ل ــى المســلم ل ــع عل ــى تق ــات الت ــا العقوب ــذه، وم ــف يمكــن تنفي ــد، وكي ــى وجــه التحدي األمــر عل
يفعلــه؟ يجــب أخــذ كل ذلــك فــى الحســبان قبــل أن يصبــح لفكــرة الحجيــة أيــة قيمــة أو أثــر فعلــى علــي 

الفقــه البشــري الُمنَتــج )أبــو الفضــل 26-25(.
ــوذاً  ــى منحــت نف ــة الت ــر المنهجي ــه بعــض المعايي ــك داخل ــه اإلســالمى، تطــورت كذل وبتطــور الفق
وســلطة ألحكام/آراء/قواعــد فقهيــة بعينهــا دون األخــرى. ويذهــب أبــو الفضــل إلــى أن تلــك المعاييــر 
كانــت: االتســاق، والمرجعيــة القويــة، والقــدرة علــى االستشــراف. وبمــرور الوقــت، أضحــت الكتــب 
الفقهيــة واألحــكام التــى أنتجهــا كل مذهــب مصــادر للشــرعية فــى الفكــر الفقهــى. وأصبحــت المناهــج 
التــى تتضمــن »اســتخدام التفكيــر المنطقــى والمرجعيــة التطبيقيــة مناهــج مريبــة. وأصبــح الرجــوع 
إلــى الممارســات المعتــادة أو الُعــرف أو المفاهيــم العامــة المتعلقــة بالتفضيــل أو االستحســان بمثابــة 
أمــور كفيلــة بــأن تفتــح البــاب لمــا ُرؤَي انــه أأحــكام ذاتيــة يســهل انجرافهــا نحــو األهــواء الشــخصية« 
)أبــو الفضــل 35(.7  وقــد كانــت تلــك المناهــج العقليــة تعتبــر أساســاً مناهــج إجرائيــة تســتخدم فــى 
عمليــة تفســير النــص االلهــي، الــذى هــو بــدوره الوعــاء الرئيــس الــذى يحــوى الســلطة اإللهيــة علــى 
األرض، ولــم يكــن ينظــر إليهــا علــى أنهــا مصــادر شــرعية قائمــة بذاتهــا )35(. كمــا أصبــح االعتقــاد 
الســائد يــرى أن اآلراء التــى ترســخ الســتمرارية مبــدأ معيــن متعــارف عليــه كمــا هــو فــي الفقــه هــى 
آراء ذات شــرعية وحجيــة أكبــر مــن تلــك التــى تخلــق قطيعــة مــع المبــادئ الراســخة والمتعــارف 
ــت  ــد أولي ــر الحريــص والتدريجــى ق ــذا، نجــد أن فكــرة االســتقرار والتغيي ــاً )36(. وله ــا فقهي عليه

أهميــة كبيــرة. 8
أمــا بالنســبة إلــى المعيــار الثانــى للحجيــة، فقــد رأى الفقهــاء أنهــم يمثلــون الوســيط الــذى تنتقــل عــن 
طريقــه تعاليــم هللا إلــى البشــر. وذهبــوا إلــى أنــه حتــى ولــو كان البشــر بصفــة عامــة خلفــاء هللا علــى 
األرض، فــإن القــدرة الحقيقيــة علــى الوســاطة بيــن هللا والبشــرية تظــل مقصــورة علــى هــؤالء الذيــن 

لديهــم القــدرة واالســتعداد ألن يفهمــوا تعاليــم هللا )أبــو الفضــل 27(.
ولكــن كيــف لنــا أن نحكــم علــى تلــك القــدرة وذلــك االســتعداد؟ يــرى أبــو الفضــل أنــه بحلــول القــرن 
ــى  ــاً ف ــة عشــر عام ــن خمس ــر م ــرء أن يقضــى أكث ــى الم ــم عل ــام يحت ــا نظ ــر كان لدين ــى عش الثان
ــذه  ــى ه ــى يصــل إل ــرء لك ــى الم ــاً. وكان يجــب عل ــح فقيه ــالً ليصب ــح مؤه ــل أن يصب ــة قب الدراس

الدرجــة:
ــباب  ــرآن وأس ــير الق ــوم تفس ــوخة، وعل ــخة والمنس ــات الناس ــة اآلي ــط بمعرف ــرآن، يحي ــن الق أن يتق
النــزول واإللمــام بعلــوم الحديــث. كمــا كان مــن المطلــوب منــه أن يكــون قــادراً علــى تحقيــق وتنقيــح 
ــى  ــدرة عل ــم الق ــن، ث ــتنباط القواني ــة باس ــة المتعلق ــل القانوني ــن العوام ــة م المصــادر ووزن مجموع

ترجيــح األكثــر قــوة مــن بيــن تلــك العوامــل. )37(
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ــه  ــى المســتوى النظــرى، فإن ــو عل ــع، ول ــاً للجمي ــق هللا« متاح ــم »طري ــو كان فه ــى ول ــذا، فحت وله
مــن الواضــح أن هنــاك أناســاً بعينهــم أكثــر قــدرة علــى خــوض التدريــب الشــاق الــذى يؤهلهــم لذلــك 

وعلــى النجــاح فيــه.
ويجــدر االلتفــات إلــى أن ســلطة الفقهــاء لــم تــأت ممــا يســميه أبــو الفضــل قــدرات فوق-عقليــة، إذ 
إنهــم ال يملكــون ســلطة منــح الغفــران أو المباركــة، كمــا أنهــم بالتأكيــد ال يحتكــرون الحقيقــة، كمــا 
ــن  ــد جــاءت م ــك ق ــن ســلطتهم تل ــالف. ولك ــدأ االخت ــث عــن مب ــياق الحدي ــى س ــل ف ــن قب ــا م ذكرن
ــه  ــق اســتخدام منهــج معــروف يوضحون ــة عــن طري ــن المعرف ــر م ــم كبي ــام بك ــى اإللم ــم عل قدرته
ــالً  ــاء ثق ــد وضــع الفقه ــاع األهــواء )50-51(. وق ــام باتب ــدرأوا عــن أنفســهم أى اته ــى ي ــاس حت للن
كبيــراً علــى أهميــة ووجــوب اقتفــاء الدقــة واتبــاع مناهــج متفــق عليهــا، وذلــك ألن اإلســالم الســنى ال 
ينطــوى علــى كيــان مؤسســى وحيــد يتولــى إصــدار حقائــق موحــدة عــن الديــن )48(. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، يقــدم أبــو الفضــل تلخيصــاً لخمســة شــروط يجــب توافرهــا حتــى يمكــن القــول بحجيــة الفقيــه: 
األمانــة، الدقــة، اإللمــام، التعقــل، والتحكــم فــى النفــس )54-56(. ودون الخــوض فــى تفاصيــل كل 
مــن تلــك الصفــات، فمــن المهــم هنــا أن نلتفــت إلــى أن الفقــه اإلســالمى كان يتوخــى الحــرص الشــديد 
فــى منــح الحجيــة التــى تمكــن الفقيــه مــن إنتــاج المعنــى، وأنــه كان يتعيــن علــى هــؤالء الفقهــاء أن 
يقتفــوا تعليمــاً ومنهجــاً معينيــن، وأن يتصفــوا بالنزاهــة علــى المســتوى الشــخصى قبــل أن تصبــح لمــا 

ينتجونــه أيــة حجيــة أو ســلطة.
ــا هــذه المقدمــة التــى توضــح مرونــة الفقــه اإلســالمى والمعاييــر التــى  ــا أن نأخــذ فــى اعتبارن علين
ــر  ــاء غي ــات النس ــل منظم ــف تتعام ــى كي ــة، وه ــة الحالي ــش الدراس ــن نناق ــة ونح ــا للحجي وضعه
الحكوميــة المصريــة مــع كل مــن القانــون اإلســالمى والقانــون الدولــى لحقــوق اإلنســان )متمثــالً هنــا 
فــى CEDAW(، وذلــك فــى مســاعيهم نحــو إصــالح قانــون األحــوال الشــخصية المتأســس علــى فهــم 

الديــن.

األطر المرجعية
فــى خــالل ســعيها إلــى إصــالح قانــون األحــوال الشــخصية، ارتــأت المنظمــات غيــر الحكوميــة أنــه 
مــن المهــم تعييــن مرجعيــات لمســاعيها نحــو تلــك اإلصالحــات القانونيــة، األمــر الــذى قــد يــؤدى 
إلــى تحجيــم المطالــب التــى تتقــدم بهــا هــذه المنظمــات غيــر الحكوميــة، وبخاصــة أن األمــر يتعلــق 
ــال،  ــى ســبيل المث ــاً ســماوياً. فعل ــاس فــى العصــر الراهــن قانون ــره معظــم الن ــون يعتب بإصــالح قان
ــان فســوف  ــوق اإلنس ــن نطــاق حق ــا م ــة مرجعيته ــر الحكومي ــات غي ــو اتخــذت المنظم ــه ل ــد أن نج
ــن جســدياً،  ــب أزواجه ــى تأدي ــون للنســاء الحــق ’المســاواتى’ ف ــأن يك ــا ب ــك دون مطالبته يحــول ذل
ولكنــه ســوف يتيــح لهــن المطالبــة بالمســاواة بيــن الرجــال والنســاء فيمــا يتعلــق بالحــق فــى الحمايــة 
الجســدية. كمــا أنــه فــى حيــن لــن تعطــى أيــة مرجعيــة إســالمية ’تقليديــة’ للمنظمــات غيــر الحكوميــة 
مســاحة للمطالبــة برفــض وجــوب طاعــة الزوجــة لزوجهــا، قــد تســمح مــا يطلقــون عليــه مرجعيــة 
ــر  ــا أم ــة لمرجعياته ــر الحكومي ــات غي ــار المنظم ــد أن اختي ــذا، نج ــك. وله ــتنيرة’ بذل ــالمية ’مس إس
أساســى ألنــه ســوف يضــع معاييــر المطالــب التــى تســتطيع هــذه المنظمــات التقــدم بهــا وقدرتهــا علــى 

إقنــاع األطــراف المعنيــة بهــا.
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وقــد عينــت معظــم المنظمــات غيــر الحكوميــة التــى قمــت بإجــراء مقابــالت معهــا ثــالث مرجعيــات 
تحــدد إطــار خطتهــا المقترحــة لإلصــالح:

1- الواقع المعيش للنساء واألسر المصرية.
2- خطاب إسالمى قانونى مستنير.

3- اتفاقيات ومواثيق حقوق اإلنسان الدولية.

ــل  ــالل عم ــن خ ــاً م ــر جلي ــد ظه ــش’، فق ــع المعي ــة الواق ــى، ’مرجعي ــة األول ــى المرجعي ــبة إل بالنس
ــور  ــا للجمه ــة وغيره ــات قانوني ــم خدم ــه بتقدي ــوم في ــى تق ــى الت ــة اليوم ــر الحكومي ــات غي المنظم
ــة  ــون. مــن هــذه المشــكالت المســاحة الضيق ــرة تواجــه النســاء بســبب القان ــاك مشــكالت كبي أن هن
المتاحــة للمــرأة لكــى تطلــب الطــالق مقارنــة بالرجــل، وطــول مــدة التقاضــى فــى حالــة رفــع المــرأة 
دعــوى تطليــق )قــد تصــل إلــى ســبع ســنوات(، وصعوبــة إثبــات وقــوع الضــرر مــن أجــل الحصــول 
علــى الطــالق، وأن القانــون ال يســمح للمــرأة بطلــب مســتحقات النفقــة ســوى عــن الســنة التــى تســبق 
رفعهــا دعــوى التطليــق، وليــس مــن وقــت امتنــاع الــزوج عــن النفقــة، باإلضافــة إلــى عــدم تنفيــذ 
أحــكام النفقــة التــى تســتفيد منهــا النســاء، وســوء اســتخدام نــص القانــون الخــاص بالطاعــة رغــم أن 
المــرأة تكــون قــد طلبــت التطليــق بالفعــل، وعــدم قــدرة األمهــات علــى إجــراء أيــة تعامــالت ماليــة 
ــى  ــة الت ــات االقتصادي ــال، والصعوب ــت األم هــى مصــدر الم ــو كان ــى ول ــة عــن أطفالهــن حت بالنياب
ــى النفقــة بعــد انتهــاء  تواجههــا النســاء الالتــى ال يتمكــن مــن بيوتهــن أو ال يســتطعن الحصــول عل

ــاة دون دخــل أو مــأوى. فتــرة حضانتهــن لألطفــال ممــا يجعلهــن يواجهــن الحي
وهنــا يجــب التأكيــد علــى أن المشــكالت التــى تواجههــا النســاء بســبب القانــون هــى الســبب الــذى دفــع 
المنظمــات غيــر الحكوميــة إلــى التحــرك فــى المقــام األول. فقــد كانــت معانــاة النســاء بســبب القانــون 
ــى معظــم المنظمــات  ــه بالنســبة إل ــى أن توضــح بجــالء ضــرورة إصالحــه. كمــا تجــدر اإلشــارة إل
غيــر الحكوميــة هنــا فــإن الحمــالت التــى بدءوهــا إلصــالح قانــون األحــوال الشــخصية لــم تــأِت نتيجة 
موقــف أيديولوجــى يلتــزم بالمســاواة تتخــذه تلــك المنظمــات، وال مــن مبــدأ نظــرى صــارم يهــدف إلــى 
تحقيــق التــزام أفضــل بالقانــون اإلســالمى أو بالقانــون الدولــى لحقــوق اإلنســان، ولكنــه جــاء بغــرض 
التعامــل مــع مشــكالت قــد شــهدوها علــى أرض الواقــع فــى إطــار تحركاتهــم اليوميــة ونشــاطاتهم فــى 
تقديــم الخدمــات للجمهــور. وعليــه، فقــد قامــت تلــك المنظمــات بإعــداد عــدة دراســات تهــدف إلــى 
جمــع اإلحصــاءات والبيانــات التــى تعكــس معانــاة النســاء والثمــن الــذى يدفعــه المجتمــع كلــه نظيــر 

ذلــك، وذلــك بهــدف تعزيــز الطــروح التــى يقدمونهــا وإكســاب مســاعيهم مزيــداً مــن الشــرعية.9 
وقــد جــاء اتخــاذ الواقــع إطــاراً مرجعيــاً بمثابــة قــوة داعمــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة، أمــا فيمــا 
ــق  ــاك تواف ــن هن ــم يك ــان، فل ــوق اإلنس ــن وحق ــا الدي ــن وهم ــن اآلخري ــن المرجعيي ــق باإلطاري يتعل
علــى تبنيهمــا. فقــد كانــت المنظمــات غيــر الحكوميــة التــى أدرســها هنــا علــى وعــى بــأن العالقــات 
األســرية والزوجيــة للمســلمين فــى مصــر، ســواء مــن الناحيــة االجتماعيــة أو القانونيــة، محكومــة 
فــى المقــام األول بمــا يظنــه معظــم النــاس القانــون اإلســالمى، وذلــك بحســب نــص القانــون )المــادة 
3 مــن القانــون 1 للعــام 2000(.10  وهكــذا، يصبــح لزامــاً علــى أيــة محاولــة إلصــالح هــذا القانــون 
أن تتعامــل مــع الديــن رغــم حساســية هــذا الموضــوع. وكذلــك، فقــد كانــت هنــاك نســاء ِمــن بيــن َمــن 
أجريــت مقابــالت معهــن يعتبــرن أنفســهن مســلمات ملتزمــات يحترمــن مبــادئ اإلســالم وال يجــدن 
ــات  ــن العالق ــادئ الدي ــم مب ــى أن تحك ــن مشــكالت ف ــوق اإلنســان أو يري ــق حق ــع مواثي تعارضــاً م

األســرية.
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ومــع بدايــة انطــالق الحمــالت الهادفــة إلــى إصــالح قانــون األحــوال الشــخصية التــى أشــرت 
إليهــا الحقــاً وذلــك عــام 2007، جــرت المناقشــات بيــن أعضــاء المنظمــات غيــر الحكوميــة حــول 
مرجعياتهــم الرئيســة فــى إطــار عملهــم المشــترك مــن أجــل إصــالح قانــون األحــوال الشــخصية: هــل 
تقتصــر المرجعيــة علــى المواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان- كمــا كان األمــر خــالل الفتــرة المبكــرة 
التــى تلــت تكويــن هــذه الشــبكة مــن المنظمــات عــام 2005- أم هــل تتســع المرجعيــة لتضــم الديــن؟ 
ــات  ــا رأت منظم ــا، بينم ــوق اإلنســان مرجعه ــى جعــل حق ــات ترغــب ف ــت بعــض المنظم ــد كان وق
أخــرى أن ذلــك ســوف يشــكل عائقــاً أمامهــا، بســبب الوصمــة التــي يحملهــا مفهــوم حقــوق اإلنســان 
فــى المجتمــع المصــرى والــذى يربطــه بالغرب/االســتعمار. كمــا أن البعــض ارتــأى أن ذلــك خيــار 
ــر  ــات غي ــدى المنظم ــددت إح ــد ه ــة. وق ــادئ ديني ــى مب ــى عل ــه مبن ــون ذات ــى ألن القان ــر واقع غي
ــة أن  ــث رأت المنظم ــى، حي ــتبعاد المرجــع الدين ــم اس ــو ت ــن المجموعــة ل ــة باالنســحاب م الحكومي
ــرة مــن  ــار، معرضــة نفســها لمخاطــر كبي ــة مــن يقــذف بنفســه فــى الن ــك ســتكون بمثاب الشــبكة بذل
جانــب الدولــة والمجتمــع. وفــى الوقــت ذاتــه حــذرت منظمــات غيــر حكوميــة تتخــذ موقفــاً معارضــاً 
بأنــه »مــن غيــر المفيــد أن نخلــق الوحــش ثــم نخيــف أنفســنا بــه« )بمعنــى أنــه مــن غيــر المفيــد أن 
نتجنــب اإلشــارة إلــى حقــوق اإلنســان بســبب افتراضنــا أن اإلشــارة إليهــا لــن تكــون مقبولــة علــى 
ــم التوصــل إلــى تســوية مفادهــا أن تكــون حقــوق  وجــه العمــوم(.11 وبعــد الكثيــر مــن النقاشــات، ت

اإلنســان والتفســيرات ’المســتنيرة’ للديــن همــا المراجــع معــاً.
ــاء  ــك الســؤال أثن ــا ســألت ذل ــة ’مســتنير’. وعندم ــف كلم ــم تجــر نقاشــات حــول تعري ــك ل ــع ذل وم
المقابــالت الشــخصية، وجــدت أن معظــم ممثليــن المنظمــات غيــر الحكوميــة اعتبــروا الكلمــة تعنــى 
ــار، ولكــن  ــى االعتب ــوع ف ــدر( أو الن ــا )الجن ــى تأخــذ قضاي ــة عامــة التفســيرات اإلســالمية الت بصف
تبقــى التفاصيــل دون اتفــاق واضــح. ويبــدو أن الجميــع قــد افتــرض فــى ذلــك الوقــت وجــود اتفــاق 
ــى ’مســتنير’، ولكــن عندمــا حــان الوقــت لهــذه المنظمــات فيمــا بعــد لصياغــة مســودات  ــى معن عل
مفصلــة القتراحهــا بإصــالح القانــون ظهــر جليــاً وجــود تفاوتــات فــى فهــم موقــف الديــن ’المســتنير’ 
تجــاه قضايــا شــائكة مثــل تولــى النســاء الواليــة الماليــة علــى األطفــال، والطاعــة، والميــراث، وحظــر 

تعــدد الزوجــات حظــراً واضحــاً.
 Baudouin) وقــد يكــون أحــد أســباب هــذا الغمــوض مــا وصفــه بــودوان دوبريــه وديــان ســينجرمان
Dupret and Diane Singerman( بنزعــة القانــون اإلســالمى نحــو التغيــر وتوليــد المعانــى الجديــدة 
ــن  ــخاص مختلفي ــة ألش ــياء مختلف ــتنير’ أش ــى ’مس ــد تعن ــخاص. فق ــكان واألش ــان والم ــر الزم بتغي
ويســتطيع كل منهــم دعــم فهمــه للكلمــة دعمــاً واضحــاً مــن اآليــات القرآنيــة العديــدة، ومــن تفاســير 

تلــك اآليــات، ومــن اآلراء الفقهيــة الكثيــرة المحيطــة بهــا.
ــى مســار  ــو حــدث خــالف ف ــة ل ــه األولوي ــم يتضــح أى إطــار مرجعــى ســتكون ل ــك، ل ونتيجــة لذل
عمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة المشــترك. فمثــالً، مــاذا لــو أعطــت مواثيــق حقــوق اإلنســان النســاء 
حقوقــاً ســلبها منهــن الديــن، حتــى ولــو كنــا نشــير إلــى الديــن المســتنير، والعكــس صحيــح. فهنــاك 
مثــالً قضيــة حقــوق النســاء المثليــات، التــى عارضهــا معظــم مــن أجريــت معهــم المقابــالت ألســباب 
ــى  ــن الرجــال والنســاء ف ــاب المســاواة بي ــة غي ــد جــاءت قضي ــام األول. وق ــى المق ــة ف ــة وثقافي ديني
توزيــع الميــراث التــى تســتمد جذورهــا مــن اآليــات القرآنيــة مثــاالً آخــر علــى القضايــا الخالفيــة التــى 
لــم تســَع معظــم المنظمــات غيــر حكوميــة إلــى تغييرهــا. يبــدو إذن أن االفتــراض الضمنــى كان مفــاده 
أن الديــن ’المســتنير’ ســوف يكــون بديهيــاً ويأتــى متســقاً مــع مواثيــق حقــوق اإلنســان، وأن احتمــاالت 

وجــود تعــارض بيــن االثنيــن محــدودة.
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وهنــا ظهــرت نقطــة مهمــة أخــرى، وهــى أنــه رغــم تأكيــد المنظمــات غيــر الحكوميــة فــى كتاباتهــا 
وخطابهــا علــى مبــدأ المســاواة والتشــارك فــى المســئولية بيــن األزواج والزوجــات، فهــى لــم تدعــم 
جميعهــا المســاواة دائمــاً بيــن الرجــال والنســاء. فكمــا كان الحــال مــع كلمــة ’مســتنير’، جــاء تعريــف 
’المســاواة’ مراوغــاً واختلــف مــن شــخص إلــى آخــر. فقــد بــدت المســاواة التــى تســعى إليهــا مواثيــق 
حقــوق اإلنســان أحيانــاً متعارضــة مــع مفاهيــم المســاواة التــى يعتنقهــا بعــض النشــطاء العاملــون فــى 
منظمــات غيــر حكوميــة فــى ضــوء مــا يــرون أنــه الديــن. وقــد رأي بعضهــم أن طبيعــة المســاواة التى 
يدعمهــا خطــاب حقــوق اإلنســان تنطــوى علــى نقــاط قــد تضــر بالنســاء المصريــات الفقيــرات. فعلــى 
ســبيل المثــال، يوضــح صمــت المنظمــات غيــر الحكوميــة حيــال قضايــا معينــة ســوف يأتــى عرضهــا 
الحقــاً- مثــل إلــزام الــزوج بالنفقــة، والمطالــب الداعيــة إلــى الحــد مــن تعــدد الزوجــات وليــس إلغــاء 
تعــدد الزوجــات- الغمــوض المفاهيمــي المنبنــى داخــل مفهــوم تلــك المنظمــات لمصطلــح ’المســاواة’. 
ففــى هــذه الحــاالت كان التزامهــا بالمســاواة الواضحــة ســوف يحتــم عليهــا المطالبــة بالتشــارك فــى 
مســئولية اإلنفــاق بيــن الــزوج والزوجــة باإلضافــة إلــى الرفــض الواضــح لتعــدد الزوجــات، وهــو مــا 

لــم تطالــب بــه تلــك المنظمــات.
ويوضــح لنــا ذلــك أيضــاً أننــا ال ينبغــى أن نقصــر الحكــم علــى الديــن أو حقوق اإلنســان علــى موقفهما 
ــة، كمــا  ــر الحكومي ــه للمنظمــات غي ــه وقيمت ــكل مرجــع مســاهمته وأهميت ــد كان ل مــن المســاواة، فق
جــاء كل مرجــع مرهونــاً بتمشــيه مــع الظــروف االقتصادية-االجتماعيــة ومــع المفاهيــم المجتمعيــة 

والدينيــة الســائدة، التــى دعــت إلــى تبنــى ذلــك المرجــع.
ــة حــول  ــر الحكومي ــات غي ــبكة المنظم ــا ش ــى خاضته ــات الت ــك المناقش ــد أوضحــت تل ــاً، فق وختام
مســألة المرجعيــات وعــى تلــك المنظمــات بــأن المرجعيــة المتبنــاة ســوف تملــى عليهــا المطالــب التــى 
تتقــدم بهــا إلصــالح قانــون األحــوال الشــخصية، إلــى جانــب المبــررات التــى ســوف يكــون عليهــا 
ــى ســوف  ــى ينبغــى أال تتحــدث فيهــا، والصــورة الت ــا الت تقديمهــا لمقترحاتهــا باإلصــالح، والقضاي

يكونهــا المجتمــع والدولــة عــن هــذه المنظمــات، والقبــول المجتمعــى العــام لهــذه المطالــب.
وقــد جــاءت هــذه المناقشــات كذلــك مهمــة؛ ألنهــا أبــرزت نظــرة نشــطاء المنظمــات غيــر الحكوميــة 
إلــى المرجعيــات التــى يتخذونهــا. فقــد أشــار الكثيــر منهــم إلــى مــا يســمى بواقــع المصرييــن المعيــش 
ــى مــدار المقابــالت الشــخصية  ــوع مــن اإلصــالح. وعل ــك الن ــه مســوغاً أساســياً إلجــراء ذل بوصف
ــع المعيــش  ــى الضــرورة الملحــة للتعامــل مــع مشــاكل الواق ــة إل ــر الحكومي أشــارت المنظمــات غي
ــق  ــا يتعل ــن. وفيم ــن للدي ــم معي ــن فه ــون المســتقى م ــع والقان ــن الواق ــى تنجــم عــن االنفصــال بي الت
بالمرجــع الدينــى، فقــد بــدا أن المنظمــات تــرى أن الديــن يخلــع مصداقيــة أكبــر مــن تلــك التــى يخلعهــا 
ــة  ــى بالمصداقي ــا ال تحظ ــان وكأنه ــوق اإلنس ــدو حق ــم، إذ تب ــى مطالبه ــان عل ــوق اإلنس ــع حق مرج
التــى يحظــى بهــا اإلطــار المرجعــى الدينــى، ســواء بالنســبة إلــى المجتمــع المصــرى بصفــة عامــة 
ــوق اإلنســان  ــة بشــكل شــخصى. ولكــن مرجــع حق ــر الحكومي ــى بعــض نشــطاءالمنظمات غي أو إل
يقــدم لتلــك المنظمــات طريقــة تفكيــر جديــدة ومجموعــة جديــدة مــن اإلمكانــات فــى مجــال العالقــات 
ــة باإلطــار  ــدى، مقارن ــى التقلي ــد رأى معظمهــم أن اإلطــار الدين ــك، فق ــى ذل ــة. وعــالوة عل الزوجي
الدينــى ’المســتنير’، أقــل قــدرة علــى تحقيــق اإلصالحــات التــى يدعــون إليهــا. وهكــذا، فقــد خلــص 
الكثيــر منهــم إلــى أهميــة القيــام بمجهــودات أكبــر فــى ســبيل إعــادة تفســير و فهــم المصــادر اإلســالمية 
ــة  ــه التقليــدى. ولكــن معظــم المنظمــات غيــر الحكومي ــك التــى يقدمهــا الفق بصــورة مختلفــة عــن تل
اتفقــت علــى أنــه مــا مــن مفــر مــن االشــتباك مــع قضايــا دينيــة فــى إطــار مســاعيها إلصــالح قانــون 

األحــوال الشــخصية.
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الخطاب الدينى: النسوية اإلسالمية
عنــد ســؤالى كل مــن أجريــت معهــم مقابــالت عــن توصيــف الخطــاب الدينــى الــذى يشــيروا إليــه فــى 
ســياق مســاعيهم إلصــالح قانــون األحــوال الشــخصية، بــدا كل المشــاركين وكأنهــم يتحدثــون عــن 
’النســوية اإلســالمية’ دون اإلشــارة إليهــا بالضــرورة بهــذا االســم. وهنــا أعــّرف ’النســوية اإلســالمية’ 
ــى  ــن وف ــن مختلفي ــة لفاعلي ــى مختلف ــل معان ــا تحم ــام اإلدراك أنه ــة تم ــا، مدرك ــع معانيه ــى أوس ف
ــا  ــى مقالته ــا مير-حســينى (Ziba Mir-Hosseini( ف ــف زيب ــع تعري ــق م ــى أتف ــة. أجدن ــن مختلف أماك
ــا  ــون اإلســالمى (”Islamic Legal Tradition and Feminism“( النســوية بأنه عــن النســوية والقان
الوعــى بالظلــم الواقــع علــى النســاء جــراء كونهــن نســاًء، وإرادة فعــل شــىء مــا حيــال ذلــك، ســواء 
فــى شــكل إنتــاج معرفــى جديــد أو موقــف دعــم ومســاندة أو االثنيــن فــى الوقــت ذاتــه. وهنــا أعنــى 
بكلمــة ’إســالمى’ أن تلــك المســاعى تجــد دافعــاً ومســوغاً لهــا مــن داخــل اإلســالم وخطابــه، مسترشــدة 
فــى ذلــك بمبــادئ العــدل والمســاواة والحفــاظ علــى الكرامــة اإلنســانية التــى نجدهــا فــى القــرآن وفــى 
ــى  ــة الت ــر الحكومي ــه معظــم المنظمــات غي ــى فعل ــت تســعى إل ــا كان ــى.12 وهــو أيضــاً م ســيرة النب
أجريــت معهــا مقابــالت، بدرجــات مختلفــة، ولكــن دون إطــالق مصطلــح النســوية اإلســالمية عليــه. 
Abou-) ــورده أميمــة أبوبكــر ــذى ت ــا الوصــف العــام ال ــن أتناولهــم هن ــى النشــطاء الذي ــق عل وينطب
Bakr( عــن باحثيــن و نشطاءالنســوية اإلســالمية، »الذيــن ال يكتفــون ’بالتنــاول النقــدى }أى الهجــوم 
أو التفكيــك{ للتاريــخ والهرمنيوطيقــا اإلســالمية،’ ولكنهــم يقدمــون كذلــك بدائــل ويســعون إلــى إيجــاد 

حلــول مسترشــدة بالقيــم اإلســالمية.« )ال يتوافــر رقــم الصفحــة(13. 
وقــد كان الكثيــر مــن النشــطاء العاملــون فــى منظمــات غيــر حكوميــة الذيــن أجريــت معهــم المقابــالت 
ــادئ  ــخصى أن مب ــتوى الش ــى المس ــم عل ــر منه ــد الكثي ــن، ويج ــلمين مؤمني ــهم مس ــرون أنفس يعتب
ــرى  ــان. وي ــوق اإلنس ــادئ حق ــع مب ــق م ــى تتف ــه، فه ــة. وعلي ــى ضــد األبوي ــة تأت ــريعة الرئيس الش
هــؤالء النشــطاء أن الفقــه الــذى أنتجــه العلمــاء فــى القــرون المبكــرة هــو الــذى يضــم أفــكاراً أبويــة 
تعكــس الســياق االجتماعــى الــذى أنتــج فيــه. ولهــذا، يحــاول البعــض منهــم فــى ســياق عملهــم إيضــاح 
ــى ال  ــرآن والت ــى يحويهــا الق ــع هللا، أى الرســالة المقدســة الت ــن الشــريعة وهــى مــن صن ــارق بي الف
تتغيــر بتغيــر الزمــان والمــكان، والفقــه وهــو مــن صنــع اإلنســان متمثــالً فــى المحــاوالت البشــرية 
لفهــم تلــك الرســالة. وتجــد هــذه المجموعــة مــن النشــطاء ذلــك الفــارق مهمــاً؛ إذ إنــه يتيــح لهــم تطويــر 
فقــه جديــد يعيــد تفســير مصــادر الشــريعة الرئيســة. ولكننــى الحظــت أحيانــاً أثنــاء المقابــالت وجــود 
فــروق بيــن النشــطاء فــى تعريفهــم الشــريعة والفقــه، حيــث رأي بعضهــم أن اآليــات التــى تعتبــر آيــات 
قطعيــة الداللــة فــى القــرآن تمثــل الشــريعة التــى ال تتغيــر، وعليــه فهــى ال تخضــع لتفســيرات البشــر 
)مثــل آيــات تعــدد الزوجــات والميــراث كمــا يــرون، والتــى أتناولهــا الحقــاً(. وعلــى الجانــب اآلخــر، 
فقــد اختلــف نشــطاء آخــرون حــول هــذه النقطــة، إذ رأوا أنــه تجــب إطــالق حريــة تفســير تلــك اآليــات 

التــى يقــال عليهــا قطعيــة الداللــة.
ويســوق هــؤالء النشــطاء وقائــع عطــل فيهــا الخليفــة الثانــى عمــر بــن الخطــاب العمــل بآيــات قطعيــة 
الداللــة؛ ألنهــا فــى الســياق التاريخــى الــذى فعــل فيــه ذلــك لــم تعــد تخــدم المقصــد مــن ورائهــا, وقــد 
اتفــق هــؤالء النشــطاء علــى أن بعــض اآليــات القرآنيــة ال تســاوى بيــن النســاء والرجــال، ولكنهــم 
يجــدون أن ذلــك ال يمنعهــم مــن الرجــوع إلــى الشــريعة فــى عملهــم. ويبــدو الكثيــرون مؤمنــون بعدالــة 
وســرمدية رســالة القــرآن العامــة، ويذهبــون إلــى الحاجــة لفهــم تلــك اآليــات تاريخيــاً وســياقياً، إذ إنهــا 
ترتبــط بعالقــات اجتماعيــة كانــت ســائدة فــى زمــن النبــى، وليســت مبــادئ عامــة. كمــا يــرى هــؤالء 
ــات يكــون  ــك اآلي ــد لتل ــو أنهــم أرادوا صياغــة فهــم جدي ــى المســلمين ل النشــطاء أن األمــر يعــود إل
مســتقى مــن المبــادئ القرآنيــة العامــة الحاكمــة الخاصــة بالمســاواة والعــدل اللذيــن يعتبرونهمــا مــن 
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مقاصــد الشــريعة الرئيســة. ويــرى هــؤالء النشــطاء أنــه ال ينبغــى أن نعطــى للفقهــاء القدامــى الذيــن 
صاغــوا الفقــه خــالل القــرون التــى تلــت وفــاة النبــى الحــق فــى احتــكار تفســير القــرآن والســنة، وأن 
هــؤالء الفقهــاء أنفســهم لــم يعطــوا انفســهم هــذا الحــق. فلــكل المســلمين الحــق فــى مناقشــة مــا تســوقه 
تلــك المصــادر، وفــى إثــارة التســاؤالت حــول التفســيرات التــى يقدمهــا الفقهــاء، وفــى صياغــة أشــكال 
ــا، يشــير هــؤالء النشــطاء  ــة. وهن ــاة الراهن ــًة مــع ظــروف الحي ــدة مــن الفهــم تكــون أكثــر صل جدي
إلــى إعــالء اإلســالم الســتخدام العقــل والتفكيــر المســتقل. وقــد قالــت إحداهــن متعجبــة: »ليــس فــى 
اإلســالم كهنــوت!«، مشــيرة إلــى أن العالقــة بيــن اإلنســان وهللا عالقــة مباشــرة دون وســطاء، وعليــه 

فاإلســالم يمّكــن النــاس مــن التواصــل المباشــر مــع هللا ومــن فهــم اإلســالم كل بطريقتــه.
وتقــول المنظمــات غيــر الحكوميــة إن اســتخدام اللغــة التــى يتكلمهــا النــاس، عــن طريــق اســتخدام 
ــم  ــون أنه ــم يدرك ــر، فه ــا بتحــدٍّ كبي ــه يواجهه ــت ذات ــى الوق ــه ف ــا ولكن ــى، يســهل عمله خطــاب دين
ــى اســتطاعة أحــد المعســكرين أن  ــس ف ــه لي ــة نفســها وأن ــة الديني ــم يســتخدمون المرجعي وخصومه
يدعــى احتــكار الحــق  فــى تفســير الديــن. ويعــى الكثيــرون ممــن يعملــون فــى هــذه المنظمــات أنهــم 
يضعــون أنفســهم عرضــة للهجــوم ألنهــم ليســوا خبــراء فــى أمــور الديــن وليــس لديهــم حــق معتــرف 
بــه للدعــوة إلــى خطــاب دينــى مختلــف عــن الخطــاب الســائد. ونجــد بعضهــم أحيانــاً يخشــون فكــرة 
أن اســتخدام خطــاب كهــذا، ســواء كان مســتنيراً أم ال، يعــزز ســطوة الديــن فــى المجتمــع المصــرى 
ــن  ــر مباشــرة يدعمــون خصومهــم الذي ــاع. وهكــذا، فإنهــم بصــورة غي ــى االرتف ــى هــى آخــذة ف الت
يبــررون المعاملــة الظالمــة للنســاء باســتخدام خطــاب يبــدو علــى القــدر نفســه مــن المصداقيــة التــى 
يحملهــا الخطــاب الــذى تســتخدمه المنظمــات غيــر الحكوميــة فــى تناولــه النصــوص المقدســة وفــى 

اســتخدامه مناهــج الفقــه اإلســالمى.
ــى  ــراء ف ــوا خب ــة ليس ــر الحكومي ــات غي ــى منظم ــن إل ــطاء المنتمي ــى أن النش ــر ف ــدٍّ آخ ــن تح ويكم
ــاب  ــى خط ــراء ف ــم خب ــاحة، فه ــذه الس ــى ه ــم إل ــم جره ــم أن يت ــى مصلحته ــس ف ــذا لي ــن، وله الدي
حقــوق اإلنســان، ويحــاول بعضهــم وضــع مــا يطرحونــه فــى هــذا اإلطــار. ولكــن جمهورهــم غالبــاً 
مــا يطلــب منهــم تبريــر مطالبهــم مــن الناحيــة الدينيــة، وهنــا يجــدوا عليهــم أن يكونــوا أيضــاً علــى 

ــى ’مســتنير’.  اســتعداد الســتخدام خطــاب دين
ــك الخطــاب تبقــى  ــل ذل ــأن اســتعدادات الناشــطات النســاء خصوصــاً الســتخدام مث ويمكــن القــول ب
ــن  ــن عمله ــزل ع ــاء بمع ــالم والنس ــن اإلس ــراءة ع ــن الق ــرات منه ــدأت كثي ــد ب ــة. فق ــوراً فردي أم
وتوصلــن إلــى نتائــج مــا بأنفســهن. وقــد تأثــرت هــذه العمليــة بحيواتهــن الفرديــة وبتنشــئتهن التــى 
ــاج  ــى انته ــى مناســبتين إل ــد أشــارت ناشــطات ف ــدل والمســاواة. وق ــادئ الع ــى مب ــز عل ــت ترك كان
األب تلــك الممارســات المســاواتية مــع بناتهــن وزوجاتهــن. لــم يكــن اإلســالم الــذى يؤمــنَّ بــه والــذى 

ــِزالً مــن كرامــة النســاء. ــاً ظالمــاً وال من ــه دين يعرفن

أنواع المنظمات غير الحكومية طبقاً الستخدامها الخطاب الدينى
نأتــى هنــا إلــى تمييــز مهــم بيــن الناشــطات العامــالت فــى مجــال حقــوق المــرأة فــى مصــر. تضــع 
ــداً للمنظمــات النســائية فــى مصــر فــى الوقــت الراهــن، إذ  عــزة كــرم (Azza Karam( تقســيماً مفي
تعيــن ثالثــة أنــواع. النــوع األول هــو جماعــات النســاء اإلســالميات التــى تســعى إلــى تقويــة أســلمة 
الدولــة. والنــوع الثانــى هــو منظمــات النســويات المســلمات، التــى تســتخدم خطابــاً مرجعيــاً مرتبطــاً 
باإلســالم والســنة بغيــة تأكيــد أن اإلســالم يدعــم مفهــوم المســاواة. والنــوع األخيــر مــن المنظمــات 
ــب  ــوق اإلنســان ويتجن ــن بخطــاب حق ــة، إذ يؤم ــدات علماني ــذى يعكــس معتق ــك ال ــو ذل ــائية ه النس

ــى، ســواء كان إســالمياً أم مســيحياً )13-9(. الخطــاب الدين
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ويمكــن تصنيــف المنظمــات غيــر الحكوميــة التــى أجريــت معهــا المقابــالت تحــت واحــد مــن النوعين 
ــة إســالمية، وال تســتخدم أى منهــا الشــريعة  ــم تكــن أى منهــا تســعى إلــى تكويــن دول األخيريــن. فل
ــداً عــن قانــون األحــوال الشــخصية. علــى  ــاً رئيســاً يحكــم عملهــا التــى تقــوم بــه بعي إطــاراً مرجعي
العكــس، فجميعهــا تشــير فــى مطبوعاتهــا ومنشــوراتها ســواء بصــورة أساســية أو بصــورة حصريــة 
ــة التــى أجريــت  ــة. وقــد أعربــت كل المنظمــات غيــر الحكومي إلــى مواثيــق حقــوق اإلنســان الدولي
معهــا المقابــالت، فيمــا عــدا واحــدة فقــط، عــن اقتناعهــا باتســاق التفســير النســوى المســتنير لإلســالم 

مــع حقــوق اإلنســان، حتــى ولــو كانــت هنــاك حاجــة إلــى عمــل شــاق إلثبــات ذلــك. 
ــو ال يوضــح  ــة، فه ــم الصــورة العام ــرم لفه ــه ك ــذى تضع ــف ال ــة التصني ــن أهمي ــم م ــى الرغ وعل
ــراً  ــذى تطــور كثي ــات’، وال ــه الناشــطات ’المســلمات’ و’العلماني ــذى تعمــل في ــد ال ــغ التعقي ــع بال الواق
ــال،  ــبيل المث ــى س ــا. فعل ــرم مالحظاته ــذ صاغــت ك ــة، أى من ــنة الماضي ــس عشــرة س خــالل الخم
شــهدنا اســتعداد بعــض العلمانيــات لتبنــى الخطــاب الدينــى تبنيــاً جزءيــاً رغــم توجهاتهــن العلمانيــة. 
كمــا نجــد بعــض النســويات المســلمات يتحــررن أحيانــاً مــن اّتبــاع النصــوص الحرفيــة مضمنيــن فــى 
ــة’ إلــى حقــوق اإلنســان، كمــا ســنعرض فــى الجــزء  تفســيراتهن لتلــك النصــوص إشــارات ’علماني

اآلتــى.
ــؤالء  ــن ه ــات بي ــلمات المؤمن ــن المس ــر م ــدد كبي ــاك ع ــاط. أوالً، هن ــدة نق ــر ع ــذا األم ــح ه يوض
الناشــطات يعتبــرن أنفســهن مصريــات مســلمات بحــق علــى عكــس النظــرة الســائدة لهــن مــن قبــل 
خصومهــن ذوى االتجاهــات األكثــر محافظــة فــى الدولــة والمجتمــع. فهــؤالء النســاء لســن ’مقلــدات 
للغــرب’ ســواء ثقافيــاً أو مــن حيــث والءاتهــن، وال هــن ملحــدات كمــا يتصورهــم الكثيــرون. فهــن 
لســن عميــالت للغــرب تســعين مــن خــالل إصــالح قانــون األحــوال الشــخصية وتوســلهن بحقــوق 
ــرون. نجــد هــؤالء  ــن الكثي ــا يتهمه ــا الشــرقية، كم ــة’ وقيمه ــر األســرة المصري ــى ’تدمي اإلنســان إل
النســاء يشــغلن موقعــاً وســطاً ويســعين إلــى خلــق مســاحة لتواجدهــن، كمــا يســعين إلــى أن يتقبلهــن 

ــع واآلخــرون. المجتم
وقــد ذكــرت إحــدى الناشــطات فيمــا يتعلــق بهــذه النقطــة أنهــا بوصفهــا مســلمة ملتزمــة تشــعر وكأنهــا 
»تســير دومــاً علــى حبــل مشــدود«، فــى محاولتهــا للحفــاظ علــى دينهــا الــذى تحترمــه وعلــى مبــدأ 
المســاواة بيــن الرجــال والنســاء الــذى تؤمــن بــه مــع انــه قــد يتعــارض أحيانــاً مــع الديــن. وتتســاءل 
ــر أن تكــون مســلمة  ــم تخت ــا ل ــو أنه ــا نســوية ل ــا أســهل بوصفه ــذه الناشــطة: هــل ســتكون حياته ه

مؤمنــة وملتزمــة؟
ثانيــاً، يشــير ذلــك أيضــاً إلــى أن الديــن بالنســبة إلــى بعــض هــؤالء الناشــطات يؤثــر فــى مطالبهــن 
ــا يتعــارض مــع  ــن بم ــول البعــض منهــن إنهــن ال يطالب ــون األحــوال الشــخصية. وتق بإصــالح قان
معتقداتهــن الدينيــة، حتــى ولــو أدى ذلــك إلــى تعــارض مــع مبــدأ المســاواة.14  وتمثــل هــذه الفكــرة 
ــون األحــوال  ــن إلصــالح قان ــى بعــض مقترحاته ــض الواضــح ف ــا التناق ــد تفســر لن ــة ق نقطــة مهم

الشــخصية، التــى ســأوضحها فيمــا بعــد.
ــى  ــارات الت ــر اإلط ــور تطوي ــى ط ــن ف ــاالت مازل ــض الح ــى بع ــاء ف ــؤالء النس ــد أن ه ــاً، نج ثالث
يســتخدمنها وليــس لديهــن دائمــاً حلــوالً نهائيــة لــكل المشــكالت. أحيانــاً تكــون األمــور واضحــة لهــن 
فيقدمــن مطالــب قويــة، وأحيانــاً ال تكــون كذلــك. كمــا نجــد بعضهــن، وبالتأكيــد ليــس الجميــع، يخضــن 
فتــرة صــراع داخلــى وخارجــى مــن أجــل »إيجــاد تســوية بيــن التزامهــن بالمســاواة بيــن الجنســين 
وعقيدتهــن الدينيــة«، كمــا قالــت إحداهــن عندمــا ســألتها عــن الفــروق بيــن النســوية التــي تؤمــن بهــا 
ومعتقداتهــا الدينيــة. ويمكــن القــول إن هــؤالء الناشــطات يخضــن تجربــة صعبــة فــى خضــم ســعيهن 
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إلــى صياغــة خطــاب خــاص بهــن يجمــع بيــن جوانــب الواقــع المصــرى المعيــش والديــن وحقــوق 
اإلنســان. 

ــوق  ــاب حق ــة خط ــر حكومي ــات غي ــتخدام منظم ــة اس ــن عملي ــدث ع ــت للتح ــان اآلن الوق ــد ح وق
اإلنســان لصالحهــا.

خطاب حقوق اإلنسان
An-) ــم ــد هللا النعي ــت المقابــالت معهــا مــع عب ــى أجري ــة الت ــر الحكومي تتفــق معظــم المنظمــات غي

ــات  ــا كل الثقاف ــية تعتنقه ــم أساس ــى قي ــة عل ــة مبني ــان الدولي ــوق اإلنس ــر حق ــى أن معايي Na’im( ف
واألديــان (xi-xii(. وقــد رأت إحــدى الناشــطات أن افتــراض أن فكــرة حقــوق اإلنســان ابتــكار غربــى 
محــض يمثــل موقفــاً يتســم بالغــرور الشــديد مــن قبــل الغــرب والجهــل الشــديد مــن قبــل الشــرق. كمــا 
رأت ناشــطة أخــرى ترتــدى الحجــاب أن حقــوق اإلنســان تمثــل تبلــور المبــادئ العامــة فــى األديــان 
ــى  ــون األحــوال الشــخصية المبن ــأن إصــالح قان ــرات يشــعرن ب ــت الكثي ــد كان ــه، فق ــا. وعلي جميعه
علــى تفســير مســتنير للمصــادر اإلســالمية ســوف يأتــى ال محالــة متســقاً مــع مبــادئ حقــوق اإلنســان.

ــة  ــاواة والعدال ــة بالمس ــة المتعلق ــادئ الديني ــأن المب ــة ب ــر الحكومي ــات غي ــك المنظم ــول تل ــم ق ورغ
ــى هــذا  ــاك ثغــرة ف ــزال هن ــال ت ــوق اإلنســان، ف ــة اإلنســانية تتشــابه مــع حق ــى الكرام ــاظ عل والحف
الطــرح. فــي الواقــع، قــد حــّد ’الدين’المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن المطالبــة بالمســاواة، حتــى ولــو 
جــاءت هــذه المطالــب مدعومــة بقــوة بخطــاب حقــوق اإلنســان. وســوف تبيــن األمثلــة التــى نوردهــا 
فيمــا بعــد أن هــذه المطالــب تشــمل الحظــر التــام علــى تعــدد الزوجــات، والمســاواة فــى الميــراث بيــن 
النســاء والرجــال، وهــى مطالــب لــم تكــن معظــم المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى اســتعداد لجعلهــا 
جــزءاً مــن مقترحــات اإلصــالح. وينبــع هــذا الموقــف أساســاً مــن فكــرة أن تنــاول هاتيــن القضيتيــن 

فــى القــرآن جــاء فــى آيــات َيــرون انهــا قطعيــة الداللــة.
مــرة ثانيــة، تتفــق معظــم المنظمــات غيــر الحكوميــة مــع قــول النعيــم بأنــه فــى نظــام قانونــى مثــل 
النظــام اإلســالمى »ال تشــكل السياســات اإلجرائيــة أساســاً كافيــاً يســمح بإثــارة الجــدل حــول القواعــد 
الراســخة واســتبدالها بقواعــد بديلــة إال فــى حالــة االســتناد إلــى ســلطة النصــوص المقدســة« )»حقوق 
ــى أن  ــم إل ــت النعي ــة(. ويلف ــة المقال ــطة كاتب ــات بواس ــت الكلم ــط تح ــف الخ ــاء« 497؛ أضي النس
اإلســالم يمكــن أن يدفــع النســاء أنفســهن علــى إثــارة الجــدل حــول قضايــا حقــوق النســاء التــى تبــدو 
»وكأنهــا قادمــة مــن الغــرب«. ولكــن »تبــدو أفضــل الطــرق لمواجهــة ذلــك أن نوضــح أن حقــوق 
النســاء هــى مبــادئ إســالمية وليســت مبــادئ غربيــة واردة« )501(. تلــك علــى وجــه التحديــد هــى 

العمليــة التــى تنخــرط فيهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة فــى مصــر.
ــن  ــة م ــا فاعل ــة بأنه ــر الحكومي ــات غي ــج (An-Na’im and Deng( دور المنظم ــم ودن يصــف النعي
ــى  ــة ف ــة المحلي ــذ الثقاف ــة تأخ ــان بلغ ــوق اإلنس ــير حق ــة تفس ــع بمهم ــة تضطل ــة المحلي ــل الثقاف داخ
االعتبــار (xiv(. وتــرى ســالى-إنجل مــرى (Merry( أن دور المنظمــات غيــر الحكوميــة يكمــن فــى 
»خلــق المســاحات بيــن األفــكار العالميــة والقضايــا المحليــة« )134(. وعليــه، تضطلــع المنظمــات 
غيــر الحكوميــة بــدور خــالق فــى عمليــة تطبيــق المفاهيــم والممارســات العالميــة محليــاً مــن خــالل 
ــة. ومــن خــالل  ــل الدولي ــي المحاف ــة ف ــا المحلي ــل و تترجــم القضاي ــا تمث ــك، كم ــة تل ــة الترجم عملي
عمليــة الترجمــة المتبادلــة تلــك وجــدت منظمــات غيــر حكوميــة هنــا أن خطــاب حقــوق اإلنســان أثــار 
فهمــاً مختلفــاً للقانــون الدينــى ممــا يجعلهــا ليســت مجــرد عمليــة ’ترجمــة’ بيــن مــا هــو عالمــى ومــا 
هــو محلــى، ولكــن كذلــك عمليــة ’تحــول’ فــي الفهــم لبعــض االلتزامــات والحقــوق الدينيــة والزوجيــة 
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ــة. والقانوني
وقــد ذكــر الكثيــرون أن حقــوق اإلنســان بينــت لهــم مفهــوم وإمكانــات المســاواة بيــن الجنســين. وقــد 
ــة والمســاواتية فــى  ــى إبــراز الجوانــب اإليجابي ــد ســاعدتهم عل وجــد بعضهــم أن حقــوق اإلنســان ق
الديــن التــى ال يبرزهــا الفقــه الــذى يتحكــم فيــه النفــوذ األبــوى الزمانــى والمكانــى. وذهبــت إحــدى 
الناشــطات إلــى حــد القــول بــأن مــا يقمــن بــه مــن جهــد فيمــا يتعلــق بقضيــة المــرأة قــد يــؤدى إلــى 
صــالح اإلســالم والعــودة إلــى مقاصــده األصليــة. وذكــرت ناشــطة أخــرى أن حقــوق اإلنســان قــد 
ســاعدت بعــض النشــطاء علــى الشــروع فــى إثــارة التســاؤالت حــول كل مــا يتعلــق بالنســاء، بمــا 
فيهــا المفاهيــم التــى جــرى اعتبارهــا بمثابــة ثوابــت مثــل ضــرورة وجــود ولــّى إلتمــام عقــد الــزواج 
نائبــاً عــن المــرأة. وذكــرت إحداهــن أن حقــوق اإلنســان ســاعدت النشــطاء فــى كســر تفــرد الرجــال 
ــم األمــور بأنفســهن  ــى مصــادر الشــريعة وفه ــى الرجــوع إل ــن، إذ أعانتهــن عل ــة تفســير الدي بعملي
بوصفهــن مســلمات. وقالــت أخــرى إن حقــوق اإلنســان ســاعدتها فــى المقــام األول علــى النظــر إلــى 
نفســها وإلــى أفكارهــا المغايــرة بصفتهــا أمــوراً ’جديــرة باالحتــرام’، وأن عليهــا أن تطلــب االحتــرام 
ــخ  ــى ترس ــة الت ــكار الفقهي ــض األف ــى رف ــان عل ــوق اإلنس ــاعدتها حق ــد س ــك. وق ــع كذل ــن المجتم م
المعامــالت غيــر المســاواتية وغيــر العادلــة بيــن النســاء والرجــال. كمــا أنهــا وجــدت أن الفقــه فــى 
مجملــه ينظــر إلــى النســاء ’دائمــاً بوصفهــن جــزءاً مــن كل’- مــن األســرة أو مــن المجتمــع- وليــس 
ــاً متفــردة. وقالــت إحــدى الناشــطات المحجبــات: »ســاعدتنى حقــوق اإلنســان علــى  بوصفهــن ذوات
أن أكــون أنــا«. وقــد ضربــت ناشــطة أخــرى مثــالً قائلــة إن خطــاب جماعــة إســالمية مثــل اإلخــوان 
ــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين. واليــوم ال تســتطيع  المســلمين بخصــوص عمــل المــرأة قــد تغيــر من
ــل،  ــت تفعــل مــن قب ــت كمــا كان جماعــة اإلخــوان المســلمين أن تعــارض عمــل المــرأة خــارج البي
وأنهــا فــى رأيهــا اضطــرت إلــى تغييــر مواقفهــا فــى هــذا الصــدد اســتجابة لألهميــة المتزايــدة لحقــوق 

اإلنســان فــى العالــم المعاصــر.
وتــرى معظــم المنظمــات غيــر الحكوميــة أن خطــاب حقــوق اإلنســان غالبــاً مــا يأتــى متوائمــاً مــع 
ــاً  ــون األحــوال الشــخصية، وهــو مــا يمكــن إرجاعــه جزئي ــدم بهــا إلصــالح قان ــى تتق ــب الت المطال
ــات  ــة اختالف ــى مختلف ــد تأت ــن، ال تخضــع لتفســيرات ق ــس الدي ــى عك ــوق اإلنســان، عل ــى أن حق إل
Abu-) ــو عــودة ــا أب ــع لم ــك م ــات كذل ــن المنظم ــر م ــق الكثي ــا البعــض. وتتف ــع بعضه ــة م جوهري
Odeh( التــى توضــح فــى مقالــة عــن ’النســوية المصريــة’ أن الخطــاب الدينــى التقليــدى الســائد ســوف 
يحــد مــن الحقــوق التــى يمكــن أن تتمتــع بهــا النســاء ألنــه فــى المقــام األول يعتمــد علــى فقــه نشــأ 
ــة للمســاواة بيــن الرجــال والنســاء. ولهــذا، يجــب أن نشــهد  ــه أولوي ــم تكــن في فــى ســياق مختلــف ل
عمليــة راديكاليــة تهــدف إلــى إعــادة فهــم وإعــادة صياغــة لفقــه معاصــر حتــى يصبــح الفقــه معينــاً 
لعملهــن الحالــى فــى إطــار حقــوق اإلنســان.15  ويعتقــد الكثيــرون منهــم أنــه لــو حــدث هــذا التغييــر 
فلــن يشــكل الديــن أيــة معوقــات. ولكــن اتضــح لــى أثنــاء عملــى الميدانــى أن كثيــراً ممــن أجريــت 
ــة  ــوا لقضي ــوا ليتحمس ــم يكون ــن ل ــلمين ملتزمي ــهم مس ــرون أنفس ــن يعتب ــن الذي ــالت م ــم المقاب معه
إصــالح قانــون األحــوال الشــخصية بمجــرد دافــع حقــوق اإلنســان، فهــم يــرون أن اإلســالم قــد جــاء 
ليدعــو إلــى المســاواة والعدالــة والكرامــة، وهــو مــا مثــل لهــم ضــوءاً أخضــر يســمح لهــم بانتقــاد ذلــك 

القانــون ومحاولــة إصالحــه علــى أرضيــة دينيــة.
وبجانــب وعــى المنظمــات غيــر الحكوميــة بــأن النظــرة الدارجــة لحقــوق اإلنســان تراهــا كمنظومــة 
مســتحضرة مــن الغــرب أو شــكالً كامنــاً مــن أشــكال االســتعمار، فقــد رأي بعــض النشــطاء أن مفهــوم 
المســاواة كمــا يــرد فــى المواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان مثــل CEDAW قــد يكــون إشــكالياً وضــاراً 
بالنســاء المصريــات المســلمات. ويذكــر النشــطاء فــى هــذا الصــدد الشــرط الموجــود فــى اإلســالم بــأن 



72

يدفــع الــزوج صداقــاً ونفقــة أثنــاء الــزواج وبعــد انتهائــه بوصفــه شــرطاً فــى صالــح النســاء. ومــن 
الميــزات األخــرى أن أقــارب أوالد الزوجيــن المطلقيــن مــن النســاء، بــدءاً مــن األم، لهــن األولويــة 
علــى الرجــال فــى قضايــا الحضانــة عنــد الطــالق، بغــض النظــر عــن مقدرتهــن الماديــة، طالمــا أن 
األب هــو المنــوط بــه اإلنفــاق عليهــم بالكامــل )أن يدفــع لــألم أو الحاضنــة نفقــة عنايتهــا بــاألوالد بمــا 
يتفــق مــع الفقــه اإلســالمى التقليــدى(. ولــو اتبعــت المنظمــات غيــر الحكوميــة مبــدأ المســاواة الــوارد 
فــى CEDAW بدقــة، فســوف يكــون لزامــاً عليهــم المطالبــة بســحب الحقــوق التــى تمنحهــا القوانيــن 
ــر معظــم النشــطاء عــن عــدم رغبتهــم فــى حرمــان النســاء  ــد عب اإلســالمية للنســاء المســلمات. وق
المســلمات مــن هــذه الميــزات، آخذيــن فــى حســبانهم األوضــاع االقتصاديــة المترديــة التــى تعيشــها 
معظــم النســاء فــى مصــر فــى الوقــت الحاضــر. وهكــذا، ال يأتــى موقــف تلــك المنظمــات تجــاه حقــوق 
اإلنســان مجــرد موقــف مبنــى علــى اإليمــان بالديــن، ولكنــه كذلــك ينبــع مــن تقييــم واقعــى لألوضــاع 

االجتماعية-االقتصاديــة للنســاء الالتــى يقمــن بمســاعدتهن.

تطبيق الخطاب الجديد على قضايا قانونية
ــوال  ــون األح ــت قان ــن تح ــش ومعاناته ــاء المعي ــع النس ــن واق ــة م ــر حكومي ــات غي ــق منظم تنطل
الشــخصية، وتمــزج بيــن الخطابيــن اإلســالمى والحقوقــى لكــى تصــوغ مفاهيــم جديــدة عــن الحقــوق 
والواجبــات الزوجيــة التــى ترغــب فــى أن يعكســها قانــون األحــوال الشــخصية. وهنــا أدلــل بإيجــاز 
ــى  ــزة عل ــون األحــوال الشــخصية، مرك ــى قان ــاط محــددة ف ــى نق ــأن أشــير إل ــة ب ــذه العملي ــى ه عل
ــد الطــروح  ــراث. وتع ــدد الزوجــات والمي ــب الزوجــة وتع ــة والطاعــة وتأدي ــة والنفق ــم القوام مفاهي
ــة  ــا المعلن ــى وثائقه ــواء ف ــة س ــر الحكومي ــات غي ــه المنظم ــت ب ــا تقدم ــالً لم ــاه مجم ــرد أدن ــى ت الت
إلصــالح القانــون أو فــى اجتماعاتهــا المفتوحــة التــى حضرتهــا مــع بعــض المهتميــن بالقضيــة أو فــى 

مقابــالت أجريتهــا معهــم.
عندمــا وجهــت للنشــطاء أســئلة حــول القوامــة وجــدت معظمهــم يرفــض الفهــم الســائد للقوامــة علــى 
أنهــا منــح الســلطة المطلقــة للرجــال علــى النســاء. ويــرى بعــض منهــم أن اآليــة 34 مــن »ســورة 
النســاء« تشــير إلــى أن أحــد شــروط القوامــة هــو اإلنفــاق المــادى علــى األســرة. أمــا فــى كثيــر مــن 
األســر المصريــة اليــوم فنجــد أنــه الزوجيــن يشــتركان فــى المســئولية الماديــة بســبب تــردى األحــوال 
االقتصاديــة، وبالتالــى يجــب أن يشــتركا فــى القوامــة. كمــا يشــير هــؤالء النشــطاء إلــى بعــض الكتــب 
ــرص  ــة. وألن ف ــه المادي ــط بقدرت ــس فق ــة الشــخص ولي ــة ومعرف ــة بثقاف ــى تحــدد القوام ــة الت الفقهي
الحصــول علــى المعرفــة متاحــة اليــوم أمــام النســاء والرجــال، بــل وتتفــوق النســاء أحيانــاً فــى هــذا 
ــق  ــة. وتتف ــى أســتاذة جامعي ــالً أن تكــون القوامــة لرجــل أمــّى عل ــى مث ــر المنطق المجــال، فمــن غي
المنظمــات غيــر الحكوميــة مــع فقهــاء مثــل عبــد المعطــى بيومــى (Bayoumy( فــى تعريــف القوامــة 
ــا  ــى وضعه ــى الرابطــة الت ــر ف ــدون التفكي ــزة أو ســلطة، ويعي ــا مي ــر مــن كونه ــا مســئولية أكث بأنه
الفقــه التقليــدى بيــن قوامــة الــزوج، بوصفهــا مســئوليته عــن اإلنفــاق المــادى علــى زوجتــه، والطاعــة 

المفروضــة علــى الزوجــة مقابــل ذلــك.
ويرفــض الكثيــر مــن النشــطاء فكــرة واجــب الطاعــة المفــروض علــى الزوجــة لزوجهــا الــذى ينــص 
عليــه قانــون األحــوال الشــخصية بنــاًء علــى قواعــد الفقــه التقليــدى، إذ يــرون أن الطــرح القائــل بــأن 
الــزوج ينفــق علــى زوجتــه مقابــل طاعتهــا لــه ليــس أمــراً عفــا عليــه الزمــن وغيــر مقبــول فحســب، 

ولكنــه كذلــك يقتــرب مــن الشــرك ألن الطاعــة ال تجــب إال هلل.
ــة  ــا الطاع ــم قضاي ــة أن معظ ــب قانوني ــر مكات ــى تدي ــة الت ــر الحكومي ــات غي ــد الحظــت المنظم وق
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المرفوعــة فــى المحاكــم علــى عميالتهــن قــد رفعهــا أزواج بهــدف إطالــة مــدة معانــاة الزوجــات فــى 
وتيــرة التقاضــى البطيئــة فــى المحاكــم المصريــة بغيــة االنتقــام منهــن لتجرؤهــن علــى رفــع قضيــة 
ــذى  طــالق علــى الــزوج. وهكــذا، يســتخدم هــذا النــص القانونــى إللحــاق الضــرر، وهــو األمــر ال

يرونــه متعارضــاً مــع مقاصــد اإلســالم.
ــذى  ــون ال ــى القان ــه مــا مــن مجــال لفــرض الطاعــة ف ــة أن ــر الحكومي وتــرى معظــم المنظمــات غي
يحكــم األســر المســلمة فــى مصــر فــى الوقــت الحاضــر.16  ومــع ذلــك، رأت بعــض منهــن أنــه تحريــاً 
لالتســاق، فــإن مطالبتهــن بســحب نصــوص الطاعــة فــى قانــون األحــوال الشــخصية يجــب أن يســتتبع 
مطالبــة الزوجيــن باالشــتراك فــى اإلنفــاق وليــس جعلــه مســئولية الــزوج وحــده. وقــد ذكــرت إحــدى 
ــاً  ــاً مادي ــذى ســوف يضــع عبئ ــر ال ــل هــذا التغيي ــن بمث ــن يرحب ــى مصــر ل الناشــطات أن النســاء ف
مضافــاً علــى كواهلهــن، مؤكــدة أن كثيــراً مــن النســاء المصريــات ال يعبــأن فــى الحقيقــة بالمســاواة 
وأن المنظمــات غيــر الحكوميــة ال يجــب أن تتســرع فــى المطالبــة بأشــياء ليــس المجتمــع مســتعداً لهــا. 
ولكــن ناشــطة أخــرى قالــت إن النســاء فــى الواقــع ينفقــن بالفعــل علــى بيوتهــن مثلمــا ينفــق الرجــال 
وأن المجتمــع قــد ’وصــل بالفعــل’ إلــى تلــك المرحلــة. كمــا أبــدت معظــم المنظمــات غيــر الحكوميــة 
اقتناعهــا بأنــه ينبغــى اعتبــار القيمــة االقتصاديــة للعمــل الــذى تقــوم بــه النســاء داخــل البيــت جــزءاً من 
مســاهمتهن الماليــة فــى نفقــات األســرة. ورغــم ذلــك نجــد أنــه فــى المقتــرح النهائــى المكتــوب الــذى 
تقدمــت بــه المنظمــات إلصــالح القانــون، لــم تتعــرض معظمهــا لقضيــة إلــزام الزوجــة باإلنفــاق، ممــا 
ينــم عــن قبــول ضمنــى بــأن ذلــك أحــد واجبــات الــزوج. كمــا أن المنظمــات لــم تطالــب بحــذف تــام 
لواجــب الطاعــة ومــا يترتــب عليــه قانونيــاً، ولكنهــم اكتفــوا باقتــراح تغييــر النــص علــى »اإلنفــاق« 
ــات  ــا التبع ــون له ــون ويك ــى القان ــة« ف ــات متبادل ــى »واجب ــص عل ــح الن ــة« ليصب ــل »الطاع مقاب

القانونيــة نفســها.
ال يتنــاول قانــون األحــوال الشــخصية مباشــرة مســألة تأديــب الزوجــات بدنيــاً، ولكــن يــرد ذلــك فــى 
قانــون العقوبــات، ولكننــى ضمنتــه فــى المقابــالت التــى أجريتهــا ألنــه أمــر يقــع فــى نطــاق األســرة 
ــم.  ــى زوجاته ــألزواج عل ــى ل ــة الت ــة والوالي ــبب القوام ــه بس ــالم يبيح ــأن اإلس ــاد ب ــيع االعتق ويش
ــه  ــرآن ل ــى رغــم إباحــة الق ــاب البدن ــدأ العق ــى رفــض مب ــة عل ــر الحكومي ــق كل المنظمــات غي وتتف
)النســاء:34(. وهنــا تلجــأ المنظمــات إلــى التحليــل التاريخــى واللغــوى لآليــة، بإيضــاح أن هنــاك عــدة 
معــاٍن لكلمــة ’ضــرب’ فــى اللغــة العربيــة، وليــس فقــط معنــى ’قــرع’، بــل كذلــك ’تــرك’ أو ’تجاهــل’. 
ونجدهــم أحيانــاً يرجعــون إلــى الشــروط التــى وضعهــا الفقــه لكيفيــة التأديــب بغيــة التدليــل علــى أنــه 
ليــس حقــاً مطلقــاً لــألزواج. كمــا تقــوم المنظمــات بتحليــل ســياقى لألوضــاع فــى مجتمــع قريــش، التى 
تبــرر نــزول تلــك اآليــة فــى ذلــك الوقــت، مشــيرين إلــى أن الســياق قــد تغيــر كليــة. وعــالوة علــى 
ذلــك، تبــرز المنظمــات حــرص القــرآن علــى حمايــة الكرامــة اإلنســانية وكيــف أن التأديــب يتعــارض 
مــع هــذا المبــدأ العــام واألرحــب مــن مبــادئ الرســالة القرآنيــة، داعمــة طروحهــا بأمثلــة مــن ســلوك 

النبــى نفســه الــذى لــم يضــرب واحــدة مــن زوجاتــه قــط.
وجــه الكثيــرون ممــن أجريــت معهــم المقابــالت االنتقــادات لتعــدد الزوجــات نظــراً لتأثيــره الضار فى 
األســرة. وقــد أبــرز بعضهــم تأكيــد القــرآن علــى إباحــة تعــدد الزوجــات بشــرط قــدرة األزواج علــى 
معاملــة الزوجــات بالعــدل والمســاواة )النســاء: 3(، وأن الرجــال لــن يســتطيعوا فعــل ذلــك )النســاء: 
129(. وهكــذا، ذهــب عــدة نشــطاء فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة إلــى رفــض تعــدد الزوجــات. 
وقــد أشــار بعضهــم إلــى الحادثــة الــى أراد فيهــا علــى بــن أبــى طالــب، ابــن عــم النبــى وزوج ابنتــه، 
أن يتــزوج امــرأة أخــرى إلــى جانــب ابنــة النبــى فاطمــة، فمــا كان مــن النبــى إال أن منعــه مــن ذلــك، 
ــد اســتعان بعضهــم  ــه هــو شــخصياً. وق ــع علي ــل أذى يق ــى فاطمــة يمث ــع عل موضحــاً أن أى أذى يق
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بكتــب الشــيخ محمــد عبــده )1849-1905( المفتــى والفقيــه اإلصالحــى المصــرى، التــى أبــرزت 
األضــرار التــى يلحقهــا تعــدد الزوجــات بالمجتمــع. كمــا أورد النشــطاء حقائــق مــن الواقــع المعاصــر 
تكشــف عــن مــدى الضــرر الــذى يوقعــه تعــدد الزوجــات بالنســاء واألطفــال والرجــال. ولكــن الكثيــر 
مــن الننشــطاء كانــوا علــى وعــى كذلــك بــأن تعــدد الزوجــات قــد ذكــر فــى القــرآن فــى آيــة يعتبرهــا 
البعــض قطعيــة الداللــة، رغــم القيــود التــى أحيــط بهــا فــى آيــات أخــرى قطعيــة الداللــة. كمــا اتضــح 
وعــى النشــطاء بموقــف المجتمــع العدوانــى تجــاه إثــارة الجــدل حــول هــذه القضيــة. ولهــذا لــم تــدع 
ــن  ــوال الشــخصية، ولك ــون األح ــى قان ــات ف ــدد الزوج ــل لتع ــاء الكام ــى اإللغ ــات إل ــم المنظم معظ
طالبــوا بوضــع شــروط مقيــدة تجعــل مــن الصعــب علــى الــزوج الــزواج بأخــرى. وقــد أعربــت أقليــة 
مــن النشــطاء فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة التــى أجريــت معهــم المقابــالت عــن تعاطفهــم مــع تعــدد 
الزوجــات، ولكــن فــى حــاالت معينــة، مثــل أن تكــون الزوجــة غيــر قــادرة علــى اإلنجــاب. ولكــن 
اولئــك النشــطاء كذلــك وجــدوا مــن الصعــب المطالبــة بتجريمــه الكامــل ألنــه ورد فــى القــرآن، وأن 

إيمانهــم بالقــرآن يدعوهــم إلــى االعتقــاد بــأن هللا البــد قــد وضعــه فــى القــرآن لســبب وجيــه.
أمــا الميــراث فقــد كان واحــداً مــن أكثــر المفاهيــم تعقيــداً بالنســبة إلــى بعــض النشــطاء. وذلــك ألنهــم 
اعتبــروا أن القــرآن شــديد الوضــوح فيمــا يتعلــق بتقســيم التركــة بيــن الرجــال والنســاء، كمــا أنهــم 
يعلمــوا أن ردة فعــل المجتمــع حيــال إثــارة الجــدل حــول هــذه القضيــة ســوف تكــون عنيفــة. وقــد كان 
هنــاك شــبه إجمــاع بيــن كل مــن أجريــت معهــم المقابــالت علــى أن قضيــة الميــراث ينبغــى أن تكــون 
آخــر القضايــا المثــارة، بســبب العدوانيــة المجتمعيــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ألن النســاء فــى 
كثيــر مــن المناطــق فــى مصــر ال يرثــن علــى اإلطــالق، ولــذا فــإن األولويــة يجــب أن تكــون للعمــل 
علــى حصولهــم علــى الميــراث، حتــى ولــو كان نصــف مــا يحصــل عليــه الرجــال. ولكننــى الحظــت 
أن بعضــاً مــن النشــطاء قــد اســتخدموا هاتيــن النقطتيــن للتغطيــة علــى عــدم قدرتهــم علــى الوصــول 
إلــى موقــف واضــح تجــاه موضــوع الميــراث بوصفهــم مســلمون ملتزمــون. وعندمــا كثفت تســاؤالتى 
مســتوضحة مــا إذا كان مــن الممكــن أن يطالبــوا بالمســاواة فــى الميــراث لــو تحققــت الخطــوة األولــى 
فــى أن تحصــل النســاء علــى حقهــن فــى الميــراث كمــا قــرره الديــن، أجــاب بعضهــم بالنفــى ألنهــم 
بذلــك ســوف يخالفــن آيــة قرآنيــة قطعيــة الداللــة يؤمنــون بهــا كمســلمين، بينمــا أشــار آخــرون بقلــق 
ــم مســلمون  ــاك آخــرون ، منه ــن هن ــد. ولك ــك المســألة بع ــى تل ــرار ف ــى ق ــوا إل ــم يصل ــم ل ــى أنه إل
ملتزمــون، أعلنــوا بوضــوح وجــوب أن تحصــل النســاء علــى إرث مســاٍو إلرث الرجــال فــى الوقــت 
الحاضــر نظــراً لتغيــر الســياق وتركيــب األســرة وااللتزامــات الماليــة التــى علــى الزوجيــن. ولكــن 
ذكــرت هــذه المجموعــة، وهــى تشــكل األقليــة، أن إثــارة هــذا الموضــوع اإلشــكالى فــى هــذا الوقــت 
ســوف يكــون لــه عواقــب ضــارة أكثــر مــن تبعاتــه الحســنة، وذلــك علــى الرغــم مــن اقتناعهــم بــأن 

الديــن يســمح بذلــك، قائليــن بوجــود قضايــا أخــرى ذات أولويــة يجــب عليهــم التصــدى لهــا أوالً.

تحليل وخاتمة
تناولــت األجــزاء الســابقة الخطابــات الدينيــة والحقوقيــة والتأثيــر الناجــم عــن تفاعلهمــا ســوياً فــى بنود 
ــون األحــوال  ــى إصالحهــا فــى قان ــة إل ــر الحكومي ــى تهــدف المنظمــات غي ــات الت الحقــوق والواجب
الشــخصية. ونشــهد هنــا خطابــاً إســالمياً نســوياً واضحــاً تولــد مــن هــذا الســياق. وقــد حــان الوقــت 
إلثــارة الســؤال األخيــر فــى هــذا الفصــل، وهــو: مــا طبيعــة ذلــك الخطــاب اإلســالمى النســوى ومــا 
الفــرص والتحديــات التــى يثيرهــا هنــا؟ هكــذا، يصبــح مــن الســهل فهــم اإلمكانــات المتاحــة أمــام هــذا 
الخطــاب والتحديــات التــى يواجههــا فــى ســياق المطالــب التــى تقدمهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة 

إلصــالح قانــون األحــوال الشــخصية.
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وقــد جــاءت األدوات التــى اســتخدمتها المنظمــات غيــر الحكوميــة فــى ســياق صياغــة هــذا الخطــاب 
علــى النحــو اآلتــى:

• تحليل تاريخى وسياقى ولغوى لآليات القرآنية.
• دراسة اآليات فى ضوء مقاصدها.

• إعــادة تفســير اآليــات القرآنيــة باالسترشــاد بمبــادئ قرآنيــة عامــة مثــل المســاواة والعدالــة والحفــاظ 
علــى الكرامــة اإلنســانية.

• التمييز بين الشريعة والفقه.
• دراسة الحديث، وتمييز األحاديث القوية من الضعيفة.

• تقديم جوانب وأمثلة من حياة النبى تدعم مطالبهم.
• تدعيم خطابهم الدينى بحقائق وإحصائيات علمية مستقاة من الواقع االجتماعى.

• استلهام الخطاب العالمى لحقوق اإلنسان واالسترشاد به.

ورغــم أن النشــطاء لــم يســموا مــا يقومــون بــه بالنســوية اإلســالمية، فقــد جــاءت المقاربــات واألدوات 
التــى اســتخدموها مشــابهة للمقاربــات واألدوات التــى تســتخدمها الباحثــون و النشــطاء فــي النســوية 
اإلســالمية فــى العالــم أجمــع. ولكــن، وكمــا أوضحــت ناديا-كرســتينا شــنايدر )Schneider(، يجــب 
ــة  ــة، والحــركات االجتماعي ــة نظري ــة ذات طبيع ــا حرك ــن »النســوية اإلســالمية بوصفه ــز بي التميي
والسياســية المميــزة التــى تعمــل علــى مســتوى محلــى داخــل الدولــة أو علــى مســتوى الدولــة أو علــى 
المســتوى بين-الدولــى، والتــى هــى حــركات تتخــذ مــن ذلــك الخطــاب مرجعــاً مــا بصــورة متزايــدة« 
)56(. وهنــا، تصــوغ المنظمــات غيــر الحكوميــة المصريــة نســختها الخاصــة مــن الخطــاب 
ــون  ــى مصــر والقان ــش المعاصــر ف ــع المعي ــن الواق ــذى نشــأ مــن التفاعــل بي اإلســالمى النســوى ال
ــة ســوياً وتســبب كل  ــت العناصــر الثالث ــد تفاعل ــى لحقــوق اإلنســان. وق ــون الدول اإلســالمى، والقان
منهــا فــى إعــادة النظــر فــى اآلخــر وإثــارة التســاؤالت حولــه، بــل وأحيانــاً إعــادة صياغتــه، ممــا أدى 

فــى النهايــة إلــى إنتــاج خطــاب جديــد.
ــا  ــا مصداقيته ــج له ــد مناه ــا يع ــكل م ــار تجــرى ل ــات اختب ــاك عملي ــال أن هن ــذا المث ــى ه ــدو ف ويب
ــى للنــص، و البحــث فــى مقاصــد  ــدى التاريخــى واألدب ــل النق ــل التحلي وحجيتهــا. فنــرى مناهــج مث
ــدى  ــو م ــر وه ــار آخ ــة معي ــظ أهمي ــا نلح ــول Moll 42(. كم ــدة )م ــة متزاي ــب أهمي ــالم تكتس اإلس
مالءمــة حكــم شــرعي مــا الحتياجــات الواقــع المعاصــر المعيــش ومعاييــره. ولــم تتعــرض عمليــة 
ــة  ــع راي ــى يرف ــع عالم ــل مجتم ــن قب ــط م ــق أو الضغ ــى الماضــى للتدقي ــة ف ــة الديني ــاج المعرف إنت
المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان، ولكــن اليــوم أصبــح مــن الصعــب بمــكان إصــدار أحــكام دينيــة 
تغــض الطــرف عــن ممارســات مثــل الــرق وضــرب الزوجــات وزواج األطفــال أو تشــجعها، حتــى 
ولــو كانــت لهــذه األحــكام جــذور ومبــررات فــى النصــوص الدينيــة. فقــد أضحــت حقــوق اإلنســان 
معيــاراً جديــداً لتقييــم إنتــاج المعرفــة الدينيــة. وبالرغــم مــن ذلــك ال يفتــأ المســلمون وغيرهــم يثيــرون 
ــات  ــا أشــارت المنظم ــك- كم ــوا ذل ــم أن يفعل ــر به ــي- وجدي ــار الحقوق ــذا المعي التســاؤالت حــول ه
غيــر الحكوميــة أثنــاء المقابــالت فــى ســياق انتقــادات أعضائهــا للتدخــالت األمريكيــة فــى أفغانســتان 
والعــراق تحــت غطــاء نشــر الديموقراطيــة وحقــوق اإلنســان. ولكــن يبــدو أنــه لــم يعــد أمــراً مســلماً 
بــه اليــوم أن نقــول إن المعرفــة الدينيــة تعتمــد فقــط علــى الفهــم الــذى يقدمــه الفقــه الكالســيكى للقــرآن 
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والســنة فــى اكتســابها الحجيــة والقبــول لــدى المســلمين فــى كل مــكان، إذ يبــدو مــن خــالل العمــل 
الــذى تقــوم بــه المنظمــات غيــر الحكوميــة أن المعرفــة الدينيــة يجــب علــي األقــل أال تتعــارض بشــكل 
ــة  ــد أال تســتخدم المعرف ــوم. ويجــب بالتأكي ــه الي ــم العامــة لحقــوق اإلنســان وكرامت عــام مــع المفاهي
الدينيــة مبــرراً إللحــاق الضــرر مثلمــا رأينــا علــى ســبيل المثــال فــى قضايــا الطاعــة المرفوعــة أمــام 
المحاكــم، التــى تتوالهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة فــى مصــر. كمــا يجــب كذلــك أن تشــتبك المعرفــة 
الدينيــة مــع قضايــا الواقــع المعاصــر مثــل اتســاع دور النســاء فــى اإلنفــاق المالــى علــى أســرهن. 
ــي  ــة ف ــق قطيعــة معرفي ــى خل ــت إل ــؤدى مــع الوق ــك ســوف ي ــس مــن الواضــح اآلن إذا كان ذل ولي
الخطــاب الدينــي أم ال، ولكــن لــو نظرنــا إلــى الســياق الحالــى لمــا تســميه مير-حســينى أزمــة اإلســالم 
ــى  ــوة الت ــة والق ــات المعرف ــى عالق ــراً ملحوظــاً يحــدث ف ــرى أن تغيي ــة )Women، 301( ن المعرفي
تنتــج الخطــاب الدينــى اليــوم. نشــهد ذلــك عندمــا يتعامــل الخطــاب الجديــد تعامــالً نقديــاً مــع التفاوتــات 
بيــن مــا يذهــب إليــه الفقــه التقليــدى فــى مجــال حقــوق النســاء واحتياجــات وأدوار النســاء المتغيــرة 
ــل  ــوم بتحلي ــع، تق ــى الواق ــة ف ــر الحكومي ــات غي ــذه المنظم ــاس ه ــق انغم ــن منطل ــرة. وم المعاص
الخطــاب الدينــى التقليــدى وإثــارة التســاؤالت حولــه وتفكيكــه بهــدف إعــادة صياغــة خطــاب دينــي 
جديــد يولــى قضيــة )الجنــدر( أو النــوع اهتمامــاً أكبــر ويكــون أكثــر مالءمــة للســياق المعاصــر. كمــا 
ــة تأخــذ مــن حقــوق اإلنســان إمــكان المســاواة بيــن الزوجيــن، بحيــث  أن المنظمــات غيــر الحكومي
ــار  ــى اختي ــل ف ــذى يتمث ــذا المســعى ال ــق ه ــك. ويخل ــا دون ذل ــرك م ــاً وتت ــراه مالئم ــا ت تســتخدم م
ومــزج عناصــر مــن الخطــاب الدينــى وخطــاب حقــوق اإلنســان مفاهيــم وفرصــاً جديــدة، بــل ومنطقــاً 

وإمكانــات جديــدة للتعامــل مــع الواقــع المصــرى المعاصــر.
ولكــن اتضــح مــن عمــل هــذه المنظمــات أن صياغــة خطــاب جديــد بمفاهيــم جديــدة شــىء وتحويــل 
ذلــك إلــى مطالــب مالئمــة فــى مجــال الضغــط السياســى شــىء آخــر، إذ يبــدو أن صياغــة المطالــب 
عمليــة محــددة ومنفصلــة عــن عمليــات إنتــاج المعرفــة أو صياغــة الخطــاب التــى تنبنــى عليهــا تلــك 
المطالــب. تتشــكل المطالــب المعلنــة تبعــاً للســياق الــذى تصنــع فيــه وتبعــاً للفاعليــن الذيــن يقدمونهــا 
وموقعهــم فــى هــذا الســياق. ولهــذا، نجــد مثــل تلــك المطالــب تبتعــد أحيانــاً بدرجــة أو بأخــرى عــن 

النظريــة التــى انطلقــت منهــا، كمــا ســنرى فيمــا يلــى.
مــن المهــم كذلــك أن نبــرز َمــن هــم  المنخرطــون فــى إنتــاج ذلــك الخطــاب اإلســالمى النســوى. يــرى 
نشــطاء المنظمــات غيــر الحكوميــة، نســاءاً و رجــاالً، أنهــم بوصفهــم مســلمون مؤمنــون لهــم الحــق 
فــى المشــاركة فــى إنتــاج واختيــار التفســير الــذى يالئــم احتياجــات الســياق الــذى يعيشــون فيــه، وهــم 
بذلــك يزعزعــون احتــكار الفقهــاء والزعمــاء الدينييــن التقليدييــن فــى إنتــاج تلــك التفســيرات. وهكــذا، 
يطالــب النشــطاء ومعظمهــم مــن المســلمون الملتزمــون بحقهــم فــى الفاعليــة التــى تمكنهــم مــن تحديــد 
ــى زعزعــة ســلطة  ــد نجحــت ف ــة ق ــر الحكومي ــك أن المنظمــات غي ــى ذل مــا هــو إســالمى. وال يعن
الحجيــات التقليديــة وأصبحــت مصــدراً معترفــاً بــه إلنتــاج المعرفــة الدينيــة، ولكنــه يدلنــا علــى عقليــة 

فاعلــة ونقديــة تحــاول اإلســهام فــى إنتــاج المعرفــة الدينيــة ومتابعــة عمليــة إنتاجهــا. 
وعلــى صعيــد آخــر لــم يبــد لــى أن أيــاً مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة التــى أجريــت المقابــالت معهــا 
تســتغل الخطــاب الدينــى بطريقــة نفعيــة. فمعظــم أعضاؤهــا منخرطيــن فــى تفاعــل نقــدى مــع الديــن، 
وَيعــون الجوانــب األبويــة فيــه بوضــوح، ولكنهــم مــع ذلــك يحاولــون إنتــاج تفاســير أكثــر مالءمــة 
للســياق المعاصــر. ويســتخدم بعــض هــؤالء النشــطاء الخطــاب الدينــى بغيــة توصيــل أفكارهــم بشــكل 
ــا  ــدون فيه ــالم، ويج ــالة اإلس ــون برس ــهم مؤمن ــم أنفس ــر منه ــر الكثي ــا يعتب ــور، بينم أفضــل للجمه
ــن يســتخدم الديــن  ــن بينهــم َم ــو كان ِم ــة يمكــن أن ينظــم حياتهــم الخاصــة. أمــا ل إطــاراً ذا مصداقي
أداًة براجماتيــة نفعيــة ودون التــزام شــخصى فقــد كنــا ســنجدهم يســتغلون التديــن الســائد فــى المجتمــع 
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ويســتخدمون الديــن إطــاراً مرجعيــاً رئيســاً دون االنخــراط فــى القضايــا اإلشــكالية فــى هــذا الديــن.17
وبــدالً مــن ان تقبــل النســاء العامــالت فــى منظمــات غيــر حكوميــة الالتــى أعــرض أفكارهــن هنــا أن 
يُكــن أدوات ُتســتخدم فــي الصــراع فــى المعركــة الدائــرة بيــن األفــكار التقليديــة واألفــكار الحديثــة، 
ــك المعركــة، حيــث فتحــن المجــال إلعــادة النظــر فــى  ــات فــى تل ــن فاعــالت حقيقي ــاروا أن يُك اخت
ــر- ــى الماضــى )مي ــم تكــن واردة ف ــى الشــريعة بصــورة ل ــوع ف ــدر( الن ــى )الجن ــى القائمــة عل البن
حســينى ”Construction of Gender“، 19(. وتــرى مير-حســينى أن هــذا الخطــاب اإلصالحــى قــد 
نبــع مــن المســاحة التــى نــرى فيهــا التــواؤم بيــن اإلســالم والحداثــة، حيــث يصبــح الفهــم اإلنســانى 
للنصــوص اإلســالمية مرنــاً ومتغيــراً، وحيــث يــرى اإلســالم بوصفــه دينــاً منفتحــاً علــى التغيــرات 
المفاهيميــة التــى تحــدث بتغيــر الزمــان والمــكان. ونتيجــة لذلــك، يخلــص هــذا الخطــاب إلــى أن غياب 
ــون رؤًى  ــوا يمثل ــاء رجــال كان ــل فقه ــد جــاء بفع ــه ق ــى الفق ــذى نجــده ف ــن الجنســين ال المســاواة بي
وأعرافــاً اجتماعيــة ليــس لهــا صلــة بمــا هــو ســماوى، ولكنهــا رؤى وأعــراف إنســانية تمامــاً، ولهــذا 
يمكــن تغييرهــا. وقــد أحــدث هــذا الخطــاب تغيــراً مزلــزالً فــى هــذه المنظومــة ألنــه يأخــذ اإلســالم 
ــى مــر  ــاس عل ــح الن ــى أصب ــة الراســخة الت ــى شــرعية اآلراء التقليدي مصــدراً لشــرعيته، مشــككاً ف

.)21-20 ،“Construction of Gender”( ــا اإلســالم نفســه ــن يعتبرونه الزم
ــا. وهــى  ــى أدرســهن هن ــى معظــم الناشــطات الالت ــذى تقدمــه مير-حســينى عل ــل ال ــق التحلي وينطب
تــرى أن هــذا النــوع مــن العمــل بمثابــة تفكيــك نســوى لفكــرة )الجنــدر( النــوع فــى التــراث الفقهــى 
ــؤالء  ــب ه ــن جان ــة م ــى محاول ــاء. فه ــا النس ــوم بهم ــة، تق ــادة صياغ ــة إع ــه عملي اإلســالمى، تتبع
النســاء لفهــم وإثــارة التســاؤالت حــول الفرضيــات والمصــادر والمناهــج واألدوات المســتخدمة مــن 
ِقبــل البشــر فــى عمليــة صياغــة خطــاب الجنــدر فــي الفقــه التقليــدى علــى مــر األزمــان، الــذي تأثــر 
بعالقــات القــوى الســائدة أثنــاء تطــوره، وذلــك بــدالً مــن تقويضــه تقويضــاً متســرعاً. وتكمــن قيمــة 
ــه  ــون والفق ــده أن القان ــى تأكي ــينى ف ــه مير-حس ــير إلي ــذى تش ــوى ال ــك الخطــاب اإلســالمى النس ذل
اإلســالمى أمــور تمــت صياغتهــا و بناؤهــا تاريخيــاً عــن طريــق البشــر لفهــم الرســالة االلهيــة، وفــى 
ــهم  ــن أن تس ــه، يمك ــى أصــول الفق ــرية، وه ــج بش ــتعانت بمناه ــد اس ــة ق ــك الصياغ ــه أن تل إيضاح

النســاء فــى تطويرهــا اليــوم.

ثغرات فى خطاب المنظمات غير الحكومية ’اإلسالمى النسوى‘
يحمــل هــذا الخطــاب الجديــد إمكانــات مهمــة إلصــالح قانــون األحــوال الشــخصية، كمــا نــرى فــى 
بعــض المطالــب المعلنــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة التــى تمثــل نقاطــاً غيــر مســبوقة فــى الســجال 
الدائــر فــى مصــر حــول هــذا الموضــوع. مــن أمثلــة ذلــك تقييــد تعــدد الزوجــات، والمطالبــة بمبــدأ 
المســئولية المشــتركة بيــن الزوجيــن، حتــى ولــو كان ذلــك مجــرد مطلــب نظــرى ال ينعكــس علــى 
المطالــب المحــددة النــى تقدمهــا تلــك المنظمــات فيمــا يتعلــق بقضايــا مثــل الطاعــة، وإبقــاء حضانــة 
األطفــال مــع األم بعــد زواجهــا، واشــتراك الوالديــن فــى الواليــة الماليــة علــى األطفــال وليــس انفــراد 

األب بهــا، وأخيــراً تنظيــم أوضــاع الثــروة التــى يكّونهــا الزوجــان معــاً أثنــاء فتــرة الــزواج.18
وفــى الوقــت ذاتــه، يمكــن أن يخلــق هــذا الخطــاب مــا يمكــن أن يعتبــر تضاربــاً. فعلــى ســبيل المثــال، 
نجــد أنــه مــن المتوقــع فــى إصــالح قانــون األحــوال الشــخصية تحــت مظلــة صارمــة لحقــوق اإلنســان 
ــات  ــب المنظم ــا تطال ــه كم ــروط لتنظيم ــاء بوضــع ش ــس االكتف ــاً، ولي ــات تمام ــدد الزوج ــاء تع إلغ
ــاً. كمــا يصبــح نصيــب الرجــال والنســاء فــى الميــراث متســاوياً وهــو األمــر الــذى ال تطالــب  حالي
بــه المنظمــات. أمــا النفقــة فســوف تكــون واجبــاً ملزمــاً مشــتركاً بيــن الزوجيــن، فــى حيــن ال تقــدم 
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المنظمــات إشــارات واضحــة لذلــك فــى مقترحهــا إلصــالح القانــون. وتبعــاً للخطــاب الدينى المســتنير 
الــذى تتبنــاه، فقــد كنــا نتوقــع المطالبــة بإلغــاء شــرط الطاعــة علــى الزوجــات، ولكــن ذلــك لــم يحــدث.
ــد  ــة’، فق ــا ’المتضارب ــة بســبب بعــض مطالبه ــر الحكومي ــات غي ــن أن نهاجــم المنظم ــدالً م ــن ب ولك
يكــون مــن األفيــد أن نفهــم األســباب التــى يمكــن أن تكــون قــد أدت إلــى ذلــك التضــارب. ولــو أردنــا 
ــوة  ــات الق ــدات وعالق ــى التعقي ــث ف ــا أن نبح ــون علين ــوف يك ــك فس ــال ذل ــوية حي ــرة نس ــى نظ تبن
 Cowan et) المتضمنــة فــى تلــك القضيــة. وتتضمــن األســباب لمــا يســمينه جايــن كــوان وآخــرون
al.( »االرتبــاك الحتمــى« الــذى يميــز هــذا النــوع مــن الصــراع الحقوقــى والــذى يشــهد الكثيــر مــن 

»الصــراع حــول المعانــى« )21( مــا يلــى:
• العقيــدة الدينيــة الشــخصية التــى تمنــع بعــض النشــطاء مــن تقديــم مطالــب معينــة تتعلــق بالمســاواة 

قــد يــرون أنهــا تتعــارض مــع تلــك العقيــدة.
• تقدير النشطاء لدرجة استعداد أو عدم استعداد المجتمع لتقبل مطالب معينة تتقدم بها النساء.

• القلــق مــن أنــه رغــم أن بعــض المطالــب تدعــو إلــى المســاواة، فقــد يكــون لهــا تأثيــر ضــار علــى 
النســاء وقــد تجردهــن مــن بعــض المميــزات التــى يتمتعــن بهــا حاليــاً.

• ضعــف المنظمــات غيــر الحكوميــة البنيــوى وضعــف قدرتهــا علــى حشــد المؤيديــن والقــدرة علــى 
الضغــط التــى تمكنهــا مــن إحــداث تغييــرات ملحوظــة علــى أوضــاع النســاء.

ــع ’التضــارب’ خــالل  ــا أن نتوق ــه فيجــدر بن ــاً، وعلي ــى التشــكل تدريجي ــك الخطــاب آخــذ ف • أن ذل
ــره مــن خــالل الممارســة. ــه وتطوي ــة صياغت مرحل

ونجــد أن المنظمــات غيــر الحكوميــة التــى تجــد نفســها مضطــرة للتعامــل مــع تلــك القضايــا الحقيقيــة 
والمتداخلــة، تقــع مــع الوقــت فــى صــراع بيــن المفهــوم النظــري وطريقــة تنفيــذه العمليــة، وهــو مــا 
يجعــل ’التضــارب’ الواضــح فيمــا يقدمونــه هــو ذاتــه أحــد ردود األفعــال القليلــة الممكنــة إزاء العوامــل 

المتصارعــة والضغــوط التــى تواجههــا.
وتمثــل آراء كــوان وآخــرون وصفــاً جيــداً للصــراع الــذى تخوضــه بعــض الناشــطات النســاء مــن 
أجــل إيجــاد تســوية بيــن عقيدتهــن الدينيــة ومطالبهــن بالمســاواة. وقــد أوضحــت المقابــالت أن هــذا 
الصــراع يأتــى فــى المقــام األول نتيجــة لمــا يشــيع مــن اعتقــاد الوضــوح التــام للنــص فيمــا يتعلــق 
بقضايــا مثــل تعــدد الزوجــات والميــراث. وهنــا، تظهــر ســلطة نــص مثــل القــرآن علــى مــن يؤمنــون 
ــم نفســها فــى صــورة التفســيرات  ــى تقدي ــة وقدرتهــا عل ــب ســلطة التفســيرات التقليدي ــى جان ــه، إل ب
الوحيــدة الصحيحــة، وســلطة االعتقــاد بــأن تفســير القــرآن حــق مقصــور علــى علمــاء الديــن. ويفســر 
كل ذلــك نزعــة المنظمــات غيــر الحكوميــة فــى حــاالت الممارســة الفعليــة نحــو إيجــاد حلــول وســطية 
أو إلــى الصمــت أو ’التضــارب’.  ولكنــه يعنــى كذلــك أنــه يتعيــن علــى الخطــاب الجديــد أن يحــدد 
ــك  ــو كان ذل ــرآن. ول ــون باســم الق ــرآن كنــص مرجعــي أساســي وبمــن يتحدث ــه بالق بوضــوح عالقت
ــات عــن بعــض  ــم إجاب ــه تقدي ــتقبل، فعلي ــى المس ــر ملحــوظ ف ــى إحــداث أى تأثي ــو إل الخطــاب يرن
ــذا الخطــاب  ــى ه ــن المجــاالت ســوف يتبن ــى أى م ــل: ف ــة مث ــة الصعب ــة والمعرفي األســئلة المنهجي
’روح’ أو ’مقصــد’ اآليــات القرآنيــة وفــى أى مــن المجــاالت ســوف يتبــع النــص حرفيــاً، حتــى ولــو 
كان غيــر مناســب للواقــع الــذى تعيشــه النســاء حاليــاً؟ هــل ســيقبل معاييــر أصــول الفقــه المنهجيــة 
التقليديــة التــى تجعــل مــن بعــض اآليــات قطعيــة الداللــة وال تخضــع للتفاســير، بينمــا تجعــل آيــات 
أخــرى خاضعــة إلعــادة التفســير فــى أزمنــة وأمكنــة مختلفــة؟ أم هــل يصــوغ معاييــر وفقهــاً جديــداً 
يجعــل كل اآليــات علــى حــد ســواء مفتوحــة أمــام التفســير؟ ولــو أن هــذا الخطــاب فعــل ذلــك حقــاً، فمــا 
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اإلجــراءات التــى ســيتخذها لتجنــب الفوضــى التــى يخشــى الفقهــاء الكالســيكيون حدوثهــا جــراء تعــدد 
اآلراء وغيــاب االتســاق الــذى أشــرنا إليهمــا فــى بدايــة هــذا الفصــل؟ وأخيــراً، كيــف لهــذا الخطــاب 
النســوى أن يبــرر اســتخدامه لوســائل ’غير-نصيــة’ مثــل اســتخدام إطــار حقــوق اإلنســان لفهــم النــص، 

وهــو مــا يحــدث قطيعــة حــادة مــع التــراث الفقهــى اإلســالمى؟
باإلضافــة إلــى ذلــك، مازالــت المنظمــات غيــر الحكوميــة تحتــاج إلــى وضــوح مفاهيمــى أكثــر فيمــا 
يتعلــق بمــكان فكــرة المســاواة مــن مســاعيها إلــى إصــالح قانــون األحــوال الشــخصية، إذ تحتــاج إلــى 
مزيــد مــن التفكيــر فــى تحديــد نوعيــة المســاواة التــى تريدهــا والتــى لهــا جــذور فــى أطــر حقــوق 
اإلنســان وفــى اإلســالم. هــل هــى مســاواة مقــدر لهــا أن تكــون ذات طبيعــة متناقضــة بســبب تعــارض 

مصادرهــا الحقوقيــة والدينيــة؟ أم هــل يمكــن أن تحقــق التزامــن واالتســاق بينهمــا رغــم كل شــىء؟
وعلــى مســتوى المســاواة فــى حقــوق اإلنســان، فقــد يتبيــن أن المســاواة الموضوعيــة أكثــر مالءمــة 
ــام  ــق أم ــح الطري ــة، إذ تفت ــر حكومي ــات غي ــل منظم ــاً لعم ــا مرجع ــة بوصفه ــاواة المطلق ــن المس م
إمكانــات التمييــز اإليجابــى فــى المجــاالت التــى يشــيع فيهــا ســوء أوضــاع النســاء مثــل الدعــم المــادى 
وعولمــة تأنيــث الفقــر فــى واقعنــا الحاضــر. كمــا ســوف يســاعدنا ذلــك علــى فهــم المنطــق وراء مــا 
نعتبــره تناقضــات فــى مطالــب المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى الرغــم مــن تبنــى تلــك المنظمــات 
مبــدأ المســاواة فــى حقــوق اإلنســان.19  أمــا علــى مســتوى الخطــاب الدينــى، فقــد تســاعدنا نظريــة 
نصــر أبوزيــد (Abu Zayd( الخاصــة بالمجــاالت المختلفــة للمســاواة فــى القــرآن فــى فهــم عــدم قــدرة 
المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى تقديــم مطالــب مســاواتية معينــة مثــل حظــر تعــدد الزوجــات الــذى 
ــد تمهــد  ــق المســاواة. وق ــاً لتحقي ــه مرجع ــرآن في ــذى تســتخدم الق ــه ال ــى الوقــت ذات ــرآن، ف ــره الق يق
مثــل تلــك النظريــة الطريــق لظهــور إمكانــات مختلفــة للمســاواة فــى القــرآن تســاعد فــى التطــورات 

المســتقبلية لقانــون األحــوال الشــخصية.
وأخيــراً، تقــدم لنــا إصــالح جــاد (Islah Jad( نظــرة نقديــة لقــدرة المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى 
االنخــراط السياســى الناجــح مــن أجــل إصــالح القوانيــن، إذ توضــح لنــا أن كفــاءة وقــدرة المنظمــات 
غيــر الحكوميــة تتأثــر عــادة بســبب خضوعهــا لتحكــم ومضايقــات الدولــة، ولضعــف قدرتهــا علــى 
ــى بعــض  ــى عل ــى الوظيف ــى الترق ــة ف ــا جــراء ســيطرة الرغب ــرى، ولمعاناته حشــد الدعــم الجماهي
ــل  ــى التموي ــا عل ــبب اعتماده ــة بس ــرة للريب ــة والمثي ــا الهش ــب أوضاعه ــى جان ــا، إل ــن فيه العاملي
األجنبــى. وفــى ســياق التــوازن السياســى القائــم، تحظــى المنظمــات غيــر الحكوميــة المصريــة بثقــل 
ونفــوذ ضئيليــن تحديــداً لألســباب نفســها التــى تجعــل منهــا هدفــاً ســهالً للهجــوم المســتمر مــن قبــل 
الدولــة ووســائل اإلعــالم. وقــد يكــون هــذا هــو الســبب الــذى يدفعهــا إلــى تخفيــف بعــض المطالــب 

مثــل القبــول فــى النهايــة بإلــزام النســاء بالطاعــة وذلــك لتجنــب مخاطــر متوقعــة.
وأرى هنــا أنــه لــو لــم تتعامــل المنظمــات غيــر الحكوميــة مــع هــذه التحديــات الموجــودة داخــل بنيــة 
المنظمــات نفســها، وبخاصــة ضعــف قدرتهــا علــى حشــد دعــم الجمهــور الــذى تقــدم لــه الخدمــات 
فســوف يبقــى خطابهــا دائمــاً معوقــاً، إذ لــن تقــدر علــى ترجمتــه ترجمــة كاملــة فــى صــورة أفعــال 
وســوف تجــد نفســها دومــاً مدفوعــة إلــى الحلــول الوســطية وإلــى تخفيــف المطالــب، ممــا يــؤدى فــى 
ــم العــالج القــوى ألســباب المشــاكل  ــدالً مــن تقدي ــول للمشــكالت ب ــم أنصــاف الحل ــى تقدي ــة إل النهاي

الحقيقيــة.
يحمــل الخطــاب الــذى تنتجــه المنظمــات غيــر الحكوميــة هنــا إمكانــات كثيــرة، إذ يجمــع بيــن عناصــر 
ــم  ــوق اإلنســان- بهــدف تقدي ــى لحق ــون الدول ــون اإلســالمى والقان ــرة- القان ــد يراهــا البعــض متناف ق
ــة  ــن مقابل ــت معه ــى أجري ــطات الالت ــدى الناش ــد لخصــت إح ــدة. وق ــدة لمشــكالت جدي ــول جدي حل
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طبيعــة هــذا الخطــاب قائلــة إنــه خطــاب »يظهــر للنســاء والمجتمــع بصفــة عامــة أن كونــك مســلمة 
ملتزمــة ال يســتتبع بالضــرورة أن تقبلــى معاملتــك كمواطنــة مــن الدرجــة الثانيــة، وأن اإلســالم فــى 

الحقيقــة يدعمنــا فــى مســعانا هــذا!«

1  تســتمد الكاتبــة هــذا الفصــل مــن األطروحــة الُمقدمــة عــام 2013 لمركــز الدراســات االجتماعيــة بجامعــة أكســفورد للحصــول علــى 

درجــة الدكتــوراه.

2  فــى إطــار الدراســة الحاليــة، وعنــد اإلشــارة إلــى القانــون الدولــى لحقــوق اإلنســان، ســوف أشــير بالتحديــد إلــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة 

:)CEDAW( إلنهــاء كافــة أشــكال العنف ضــد المــرأة
.<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm> 

ــل المغــرب  ــى الشــرق األوســط، مث ــة إســالمية ف ــى دول أخــرى ذات أغلبي ــرة ف ــات كثي ــن تجلي ــن الماضيي 3   ظهــرت خــالل العقدي

والجزائــر وإيــران، لهــذا الخطــاب الــذى يدمــج بيــن القانــون اإلســالمى وحقــوق اإلنســان. وعليــه، فهــو ال يمثــل خطابــاً جديــداً علــى 
المنطقــة، ولكنــه جديــد نســبياً علــى ســياق مســاعى إصــالح قانــون األحــوال الشــخصية فــى مصــر.

4  الخــوارج هــم جماعــة طائفيــة ظهــرت فــى تاريــخ اإلســالم المبكــر، ليســوا مــن الســنة وال الشــيعة، رغــم أنهــم قــد أيــدوا البيعــة لعلــى  
.)171 ،Esposito انظر/انظري إســبوزيتو(

 Hashem 130( وهاشــم كمالــى( Natana Delong-Bas وناتانــا ديلونج-بــاز John Esposito 5 يضــع كل مــن جــون إســبوزيتو

Kamali )40-43( تمييــزاً بيــن الشــريعة والفقــه: الشــريعة هــى رســالة هللا الســماوية، أمــا الفقــه فهــو المســعى اإلنســانى لكشــف 
 Abdullahi An-Na»im الحجــاب عــن تلــك الرســالة وتقديمهــا للبشــر بصــورة مفهومــة. وعلــى جانــب آخــر ال يــرى عبــد هللا النعيــم
فارقــاً بيــن الشــريعة والفقــه، إذ يقــول إن »الشــريعة، كمــا يعرفهــا المســلمون اليــوم، ليســت مقدســة بمعنــى أنهــا جــاءت فــى صــورة 
 Towards( »وحــى مباشــر، ولكنهــا نتــاج لعمليــة تفســير واســتقصاء منطقــى مــن النــص القرآنــى والســنة ومصــادر موروثــة أخــرى

.)11 ،an Islamic Reformation

.)108 ،Esposito 6 المعامالت التجارية واالجتماعية بحسب القانون اإلسالمى )إسبوزيتو

7  يوضــح حــالق أن بعــض المناهــج األكثــر »عقالنيــة« اكتســبت تدريجيــاً صــورة ســلبية نظــراً لربطهــا بمفاهيــم مثــل »»القيــاس 

ــار«، وهــو مــا  ــة فــى االعتب ــر ال تأخــذ النصــوص الحجي ــة للتفكي ــل اإلنســانى الخطــاء،« أى أنهــا تمثــل طريق العشــوائى« و»العق
يعنــى أن للقوانيــن المســتخلصة بواســطة تلــك المناهــج أسســاً إنســانية وليــس األســس الســماوية األكثــر رفعــة.

8  وتبعــاً لتلــك المعاييــر الكالســيكية، نجــد أن ناشــطات المنظمــات غيــر الحكوميــة التــى أتناولهــا هنــا يواجهــن معضــالت حقيقيــة فــى 

طريــق االعتــراف بهــن واكتســابهن قــدراً مــن الحجيــة حيــال اســتخدامهن قوانيــن حقــوق اإلنســان الدوليــة بوصفهــا مصــدراً قانونيــاً 
ــد خــارج النصــوص  ــذا ال يع ــك أن مصــدراً كه ــون األحــوال الشــخصية، ذل ــى قان ــا عل ــن بإدخاله ــى يرغب يحــدد اإلصالحــات الت
ــات  ــل المجتمع ــرى داخ ــى تج ــة الت ــرات الراديكالي ــس التغي ــا تعك ــان باعتباره ــوق اإلنس ــن أيضــاً ألن حق ــب، ولك ــة وحس المقدس
المســلمة وفيمــا حولهــا، ســوف تــؤدى فــى النهايــة إلــى قطيعــة حــادة مــع األعــراف والقوانيــن الراســخة فــى تلــك المجتمعــات حــول 

الجنــدر، التــى أنتجتهــا المــدارس الفكريــة المختلفــة علــى مــدار التاريــخ اإلســالمى.

 ،Zakaria وهــدى زكريــا ،El Hennawy and Abdel Baky 9   انظــر علــى ســبيل المثــال حمــدى الحنــاوى وســلوى عبــد الباقــى

.Abu Teeg وميرفــت أبــو تيــج ،El Sayed وهنــد فــؤاد الســيد

10  انظر/انظرى أميرة األزهرى سنبل Sonbol لمطالعة قراءة نقدية لهذه الفقرة من القانون. 

11   تؤكــد هــذه المنظمــة علــى أهميــة اســتخدام لغــة مناســبة للمــكان والظــروف. فهــم مثــالً ال يتوجهــون إلــى قريــة فــى صعيــد مصــر 

ليتحدثــوا عــن CEDAW ألن مثــل هــذا الموضــوع ســيمثل مرجعــاً غريبــاً وغيــر الئــق ومثيــر للريبــة. ولكنهــم ســوف يترجمــون 
مثــل تلــك المفاهيــم بصــورة تتماشــى مــع اإلطــار والتصــورات المحليــة مــن أجــل توصيــل الرســالة. 

12   انظر/انظــرى ميــر حســينى Mir-Hosseini لمطالعــة المزيــد حــول تفكيــك هــذا المصطلــح. وقــد دارت الكثيــر مــن النقاشــات 

 ،Badran حــول المصطلــح والمفاهيــم التــى يشــير إليهــا خــالل الســنوات الماضيــة. انظــرى علــى ســبيل المثــال مارجــو بــدران
 . Moghadam ــدم ــا مق ــر Abou-Bakr، وفالنتين ــدى Tohidi، وأبوبك ــرة توحي وني

13  كان مــن الواضــح أن معرفــة هــؤالء الناشــطات باألبحــاث المكتوبــة باإلنجليزيــة )التــى ال تجيدهــا معظمهــن( عــن جهــود صياغــة 

عالقــة تبادليــة بيــن الشــريعة وحقــوق اإلنسان/النســاء معرفــة عابــرة. لــم أجــد مــن بيــن مــن أجريــت معهــن المقابــالت ســوى واحــدة 
فقــط قــرأت تلــك الدراســات بتعمــق، وكانــت أســتاذة جامعيــة.  

14  قالــت إحــدى الناشــطات بحمــاس خــالل إحــدى المقابــالت: »لــن نطلــب أمــوراً محرمــة لمجــرد تحقيــق المســاواة بيــن الرجــال 

والنســاء!«.
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ــن  ــى تدي ــات الت ــد الدراس ــى نق ــن Cockayne ف ــز كوكاي ــرز Peters وجيم ــات روود بيت ــى كتاب ــارة إل ــا اإلش ــم هن ــن المه 15  م

»اإلســالم« باســتخدام مرجعيــات حقــوق اإلنســان. يــرى هــذان الكاتبــان أن الحكــم علــى قواعــد الفقــه اإلســالمى الكالســيكى بمعاييــر 
اليــوم يمثــل مفارقــة تاريخيــة ونزعــة استشــراقية. ولكــن يبــدو هنــا وكأن هــذه المنظمــات غيــر الحكوميــة تقيــم حــواراً تفاعليــاً بيــن 

الخطابيــن بهــدف صياغــة خطــاب مؤثــر جديــد. 

16  ورغــم هــذا، لــم تــدع المنظمــات غيــر الحكوميــة األعضــاء فــى هــذه الشــبكة فــى نهايــة المطــاف إلــى إلغــاء الطاعــة فــى الوثيقــة 

القانونيــة النهائيــة التــى أصدرتهــا.

17  انظر/انظرى هانيا شلقامي Sholkamy لمطالعة تناول نقدى لهذه القضية.

18  أعدهــا نقاطــاً غيــر مســبوقة ألن بعضــاً منهــا يمثــل مطالــب علنيــة ظهــرت مؤخــراً فــى المجتمــع المصــرى )باســتثناء مــا يتعلــق 

بتعــدد الزوجــات(؛ كمــا أنهــا تأتــى متعارضــة مــع مــا يذهــب إليــه الفقــه اإلســالمى الســائد بخصــوص تلــك القضايــا؛ وكذلــك فهــى 
تخالــف األفــكار التــى يرتضيهــا المجتمــع بوجــه عــام حيــال أدوار الرجــال والنســاء فــى المجتمــع المصــرى اليــوم.

19  تــرى لمــا أبــو عــودة  Abu-Odehأنــه مــن الممكــن أن تدعــو الناشــطات إلــى مبــدأ المســاواة اإلجرائيــة الــذى يبقــى علــى إعالــة 

الرجــال للنســاء دون إرغــام النســاء علــى الطاعــة بــدالً مــن الدعــوة إلــى إلغــاء اإلنفــاق مقابــل إلغــاء الطاعــة، الــذى ســوف يضــر 
بالنســاء الفقيــرات )20(. ويبــدو هــذا االقتــراح وجيهــاً، وبخاصــة لــو أخذنــا فــى االعتبــار أن العالقــة التــى تأسســت بيــن اإلعالــة 

والطاعــة قــد جــاءت مــن الفقــه وليســت منزلــة مــن الســماء.
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تمكين النساء المسلمات فى ألمانيا١ 

 )Kathrin Clausing(   كاثرين كالوزينج

مقدمة
ــد  ــة، العدي ــق المشــاركة الفعال ــى تحقي ــي ســياق ســعيهن إل ــا، ف ــي ألماني تواجــه النســاء المســلمات ف
ــي ككل. نجدهــن،  ــى مســتوى المجتمــع األلمان ــات ســواء داخــل المجتمــع المســلم أو عل مــن التحدي
ــالم  ــائل اإلع ــي وس ــر ف ــي تنتش ــائعة الت ــراقية الش ــة االستش ــكار النمطي ــن األف ــة، يواجه ــن ناحي م
وفــي القوانيــن )علــى ســبيل المثــال، القوانيــن المســماة »قوانيــن غطــاء الــرأس« التــي تحظــر علــى 
المســلمات الالتــي يرتديــن أغطيــة الــرأس العمــل كمدرســات فــي ثمــان مقاطعــات فيدراليــة بألمانيــا(، 
ــا  ــة بقضاي ــى الجانــب اآلخــر، نجــد المســلمات يواجهــن كذلــك مشــكالت متعلق وفــي السياســة. وعل
النــوع )الجنــدر( الناتجــة عــن الخطابــات الســائدة حــول النســاء داخــل مجتمعاتهــن المســلمة. يتنــاول 
هــذا الفصــل االســتراتيجيات المختلفــة التــي ابتكرتهــا النســاء المســلمات فــي ألمانيــا بغــرض مجابهــة 
هــذه الخطابــات المتنوعــة التــي تتعلــق بهوياتهــن، وكذلــك بغــرض إعــادة صياغــة تلــك الخطابــات. 
كمــا يعــرض هــذا الفصــل للســياق الــذي تعمــل فــي إطــاره هــؤالء الناشــطات المســلمات فــي ألمانيــا.
علــى مســتوى التنظيــم، نجــد أن العديــد مــن المنظمــات التــي تضــم الناشــطات المســلمات قــد بــدأت 
ــا.  ــا هن ــي ذكره ــات يل ــع منظم ــها أرب ــى رأس ــرن الماضــي، وعل ــعينيات الق ــذ تس ــور من ــى الظه ف
 )Huda-NetzwerkfuermuslimischeFrauen( »ــل منظمــة »شــبكة هــدى للنســاء المســلمات تمث
ــطات فــي هــذه  ــة علــى مســتوى ألمانيــا منــذ عــام 1994. وتقــوم الناش ــة التشــبيك الرئيس منص
المنظمــة بإصــدار مجلــة شــهرية تســعى إلــى مناقشــة قضايــا مثيــرة للجــدل تتعلــق باإلســالم مــن عــدة 
زوايــا. كمــا تهتــم المنظمــة كذلــك بتقديــم االستشــارات للمســلمات فيمــا يتعلــق بالمشــاكل الشــخصية 
ــام األول  ــي المق ــي ف ــاء« )ZIF( فُيعن ــالمية للنس ــات اإلس ــز الدراس ــا »مرك ــزواج. أم ــة ال وبخاص
بمجابهــة الخطابــات الدينيــة المعاديــة للنســاء عــن طريــق نشــر المقــاالت والمشــاركة فــي فاعليــات 
ــائدة  ــة الس ــات العالمي ــاً باالتجاه ــاً وثيق ــز ارتباط ــط إصــدارات المرك ــان. وترتب ــن األدي ــوار بي الح
ــة  ــان فــي المجتمعــات المحلي ــن األدي ــي تســتهدف الحــوار بي ــات النســوية اإلســالمية الت فــي الخطاب
اإلســالمية فــي ألمانيــا. ويهتــم »مركــز ملتقــى وتعليــم المســلمات« )BFmF( بالمشــكالت االجتماعيــة 
ــاركة  ــن المش ــن( ع ــن الجماعتي ــدى هاتي ــا )أو إح ــى ألماني ــرات إل ــلمات والمهاج ــوق المس ــي تع الت
المجتمعيــة الكاملــة. وأخيــراً، فقــد تأســس »تحالــف النســاء المســلمات« )AmF( فــي عــام 2012 بعــد 
أن ظلــت العضــوات المؤسســات يعقــدن اجتماعــات تشــبيكية علــى مــدار ســنوات ثــالث. وتتجنــب 

هــذه المنظمــة بوضــوح الدخــول فــي أيــة مســاجالت دينيــة.
ــات  ــت المنظم ــي كان ــا الت ــي وأد القضاي ــام 2000 ف ــذ ع ــائد عــن اإلســالم من تســبب الخطــاب الس
النســائية اإلســالمية قــد بــدأت فــي مناقشــتها فــي تســعينيات القــرن الماضــي، ذلــك أن هــذا الخطــاب قد 
أرغــم المســلمات علــى التركيــز علــى القضايــا التــي يثيرهــا حولهــن الخطــاب ذاتــه. ولهــذا، فســوف 
ــالموفوبيا  ــة واإلس ــل العنصري ــلمات مث ــا المس ــى به ــي تعن ــا الت ــيراً للقضاي ــذا الفصــل تفس ــدم ه يق
ــاء  ــة النس ــن لفاعلي ــة شــكل معي ــي صياغ ــا ف ــهمتتلك القضاي ــف أس ــاء، وكي ــة للنس ــد المعادي والتقالي

المســلمات فــي ألمانيــا.
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1. أن تكونى مسلمة فى ألمانيا
قبــل الشــروع فــي تحليــل فاعليــة النســاء المســلمات فــي ألمانيــا، ينبغــي النظــر إلــى وضــع المواطنيــن 
ــاك.  ــق بالمســلمين واإلســالم هن ــي، والخطــاب الســائد المتعل ــي المجتمــع األلمان المســلمين األعــم ف
ــن خــالل  ــاس- م ــائد تتحدد-األس ــي الخطــاب الس ــة( ف ــلمة )المؤمن ــرأة المس ــد أن صــورة الم إذ نج
فكرتيــن استشــراقيتين تعتبــران هــؤالء النســاء مــن ناحيــة ضحايــا ألقاربهــن مــن الرجــال ومــن ناحيــة 
أخــرى أصوليــات خطــرات. وقــد ازداد شــيوع هاتيــن الفكرتيــن المرتبطتيــن بالمســلمات )الغرابــة 
ــي  ــام ف ــال الع ــي المج ــع ف ــن بمواق ــلمات ومطالبته ــور االجتماعــى للمس ــاع الظه والخطــورة( باتس
المجتمــع األلمانــي )بــن Pinn، 22؛ كاكيــر Cakir(. ولكننــا نجــد أن تلــك الصــور واألفــكار النمطيــة 
عــن النســاء المســلمات تؤثــر بدورهــا فيالنظــرة إلــى األلمــان المســلمين بصفــة عامــة وفــي وضعهــم 
ــالم  ــة واإلع ــي السياس ــم ف ــرة إليه ــي النظ ــاص ف ــكل خ ــر بش ــا تؤث ــان، كم ــن ألم ــم مواطني بوصفه

والقانــون.

اليمين المتطرف
يتســم المشــهد السياســي األلمانــي بانتشــار حمــالت الضغــط مــن أجــل هــذا الهــدف أو ذاك، كمــا أنــه 
قــد شــهد مؤخــراً نقلــة حــادة مــن تبنــي المواقــف اليمينيــة المتطرفــة مــن قبــل أحــزاب هامشــية، إلــى 
تبنيهــا مــن قبــل األحــزاب األوســع شــعبية. وتلعــب تســميات مثــل »اإلســالم« و«المســلمين« دوراً 
كبيــراً فــي هــذا اإلطــار، إذ إنهــا حلــت ببــطء خــالل العقــود الماضيــة محــل خطابــات قديمــة تتنــاول 
األجانــب غيــر المرغــوب فيهــم. ويتمثــل هــذا االتجــاه فــي منــاٍح عديــدة؛ منهــا خطــاب السياســيين 
ــاة  ــراح إجــراءات تســتهدف حي ــي المجتمــع مــن خــالل اقت ــم ف ــم صورته ــى تدعي ــن يســعون إل الذي
ــة مقاطعــة  ــال، أصــدر وزيــر داخلي ــة وأماكــن عملهــم وتعليمهــم. فعلــى ســبيل المث المســلمين الديني
ــار  ــن إجــراءات مناهضــة النتش ــة تتضم ــرح وثيق ــام 2012 مقت ــارس ع ــي م ــونيا ف ــوب ساكس جن
التطــرف وســط المواطنيــن المســلمين. وقــد جــاءت تلــك الوثيقــة موجهــة إلــى العديــد مــن »الشــركاء 
فــي عمليــة تحقيــق األمــن«، مثــل المعلميــن والموظفيــن. وتقترح هــذه الوثيقــة أن يراقــب المواطنون، 
وبخاصــة الموظفــون أو المعلمــون، المواطنيــن المســلمين المثيريــن للريبــة ويقومــون باإلبــالغ عنهــم 
)انظر/انظــري وزارة الداخليــة بمقاطعــة جنــوب ساكســونيا(. وقــد تــال صــدور تلــك الوثيقــة، وعلــى 
مــدى عــدة شــهور، إصــدار وزارة الداخليــة هنــاك قائمــة باألفعــال المقلقــة التــي قــد يأتيهــا الموظفــون 
المســلمون، تعتبــر علــى أساســها ســلوكيات معينــة مثيــرة للريبــة وتنبغــي مراقبتهــا وإبــالغ الســلطات 
ــى دول  ــفر إل ــرة الس ــن، وكث ــرة التدي ــي وتي ــراع ف ــام، واإلس ــوزن، والصي ــاض ال ــل انخف ــا، مث به
مســلمة، وإخفــاء أيــة نشــاطات خاصــة. وتأتــي تلــك اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا وزارة الداخليــة فــي 
ــة،  ــة األلماني ــة الفيدرالي ــي الدول ــة ف ــوب ساكســونيا متســقة مــع سياســة وزارة الخارجي مقاطعــة جن
التــي أصــدرت حملــة قوميــة للملصقــات اإلعالنيــة تركــز علــى النزعــات المتطرفــة لــدى الشــباب 
المســلم، وتدعــو اآلبــاء واألمهــات واألقــارب والمعلميــن واألصدقــاء إلــى اللجــوء إلــى خــط ســاخن 
لطلــب االستشــارات حــال تضررهــم مــن زيــادة التديــن أو اعتنــاق اإلســالم لــدى أبنائهــم أو أقاربهــم 
أو تالميذهــم. وقــد أعربــت المنظمــات المعنيــة بشــئون المســلمين والمهاجريــن مــراراً عــن قلقهــا إزاء 
اإلجــراءات التــي تــؤدي إلــى الوصــم والتهميــش المتصاعديــن بحــق المســلمين، والتــي تســاعد مثــل 

.)KRM تلــك اإلجــراءات علــى تفشــيها فــي المجتمــع )انظر/انظــري
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اإلعالم
يجنــح اإلعــالم فــي ألمانيــا نحــو تبنــي مقاربــة مدموغــة بالنــوع )الجنــدر( للقضايــا المتعلقــة باإلســالم 
والمســلمين. كمــا يعيــد اإلعــالم إنتــاج الصــور النمطيــة «للمــرأة المســلمة» )ممــا يســتتبع ضمنيــاً إنتاج 
صــورة نمطيــة »للرجــل المســلم«(، مدعمــاً بذلــك الصــورة التقليديــة للمــرأة المســلمة »المقهــورة«، 
ومضيفــاً إليهــا تصنيــف المــرأة المســلمة »الخطــرة« التــي تشــكل كل مــن أصوليتهــا الدينيــة )متمثلــة 

.)Shooman فــي حجابهــا( وخصوبتهــا الزائــدة تهديــداً كبيــراً )انظر/انظــري شــومان

القانون
هنــاك قائمــة طويلــة باألحــكام القضائيــة والتشــريعات التــي أثــارت جــدالً فــي المجتمــع األلمانــي، كمــا 
تســببت فــي عرقلــة تطــور الخطــاب الســائد حــول المســلمين، أو أســهمت فــي توفيــر إطــار قانونــي 
للتضييــق علــى حرياتهــم الدينيــة والشــخصية. مــن آخرهــا الحكــم القضائــي المســمى »حكــم الختــان« 
Beschneidungsurtei 2، )انظر/انظــري محكمــة مدينــة كولونيــا( الــذي تســبب فــي جــدل دولــي، 
ربمــا ألن صــدور حكــم قضائــي -يحــد مــن حريــة المســلمين واليهــود معــاً- عــن محكمــة ألمانيــة يثيــر 

ذكريــات بغيضــة مــن التاريــخ األلمانــى.
وقــد صــدرت خــالل األعــوام األخيــرة عــدة أحــكام قضائيــة، بخصــوص الشــعائر اإلســالمية مثــل 
»حكــم الصــالة« Gebetsurteil أو »حكــم غطــاء الــرأس« Kopftuchurteil 3، أثــرت تأثيــراً 
واضحــاً علــى فــرص المســلمات فــي ســوق العمــل. وتعــد القضيــة القانونيــة التــي ســأعرض لهــا فيمــا 
يأتــي مثــاالً علــى غيــاب االتســاق الــذي يســم الخطــاب االستشــراقي المصبــوغ بالجنــدر وعلــى تأثيــره 
فيامــرأة مســلمة بعينهــا. ففــي مــارس عــام 2007 رفضــت إحــدى القاضيــات دعــوى قضائيــة تطالــب 
بالطــالق الفــوري بيــن زوجيــن )أي قبــل بــدء ســنة االنفصــال اإلجبارية التي تســبق الحكــم بالطالق(، 
وذلــك بســبب المعانــاة الشــديدة التــي تواجههــا الزوجــة وهــي مــن أصــل مغربــي، إذ تتعــرض لإليــذاء 
ــة  ــى الخلفي ــان إل ــان ينتمي ــه طالمــا كان الطرف ــة أن ــع القاضي ــد جــاء فــي دف البدنــي مــن زوجهــا. وق
الثقافيــة نفســها )مواطنــان ألمانيــان مــن أصــل مغربــي( التــي ال يعــد فيهــا حــق الــزوج فــي تأديــب 
زوجتــه أمــراً غريبــاً، فالزوجــة مــن ثمــال تتعــرض لمعانــاة شــديدة تســتلزم الطــالق الفــوري )محكمــة 
فرانكفــورت(. وســرعان مــا أحــدث هــذا الحكــم ضجــة كبيــرة فــي وســائل اإلعــالم التــي أطلقــت علــى 
القاضيــة اســم »قاضيــة القــرآن« Koran-Richterin، ممــا يعنــي أنهــا تحكــم بالقانــون اإلســالمي، 
ــا  ــن أوروب ــن اإلســالم القروســطية لقواني ــة مــن غــزو قواني ــار مخــاوف عميق ــذي أث وهــو األمــر ال
الحــرة العادلــة .4 ولألســف، فقــد جــاءت ردود األفعــال مــن قبــل المنظمــات اإلســالمية النســائية فــي 
ــة إعــادة تفســير  ــى أهمي ــالً عل ــد دلي ــة تع ــك األحــكام القضائي ــأن تل ــاً ب ــة طروح ــه، مقدم االتجاهذات
 .)Huda ــة 34 مــن ســورة النســاء، انظر/انظــرى هــدى ــرآن )وبخاصــة اآلي ــة مــن الق ــات معين آي
ولكــن القاضيــة فــي تلــك الواقعــة لــم تقصــد فــي الحقيقــة »الحكــم بالقــرآن«، بــل كانــت تحكــم بنــاء 
علــى أفــكار مســبقة وصــور نمطيــة تقــول بــأن المســلمات يختــرن القهــر واإليــذاء طواعيــة، أو أنهــن 
اعتــدن التأديــب واإليــذاء البدنــي ألن ثقافتهــن األصليــة تحــث علــى العنــف بحــق النســاء )وهــو األمــر 
الــذى يســتتبع افتراضــاً ضمنيــاً بــأن الثقافــة األلمانيــة مختلفــة بشــكل مــا عــن ذلــك(. وهكــذا، تصبــح 
ــاء ذوات  ــا النس ــن أجله ــت م ــي »ناضل ــها الت ــات نفس ــوق والحري ــرات بالحق ــر جدي ــلمات غي المس

البشــرة البيضــاء«.
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شيطنة غطاء الرأس
يعــود إنتــاج الصــورة النمطيــة لـ«غطــاء الــرأس اإلســالمي« إلــى نشــأة االستشــراق ذاتــه، ولكننــا 
نــرى مؤخــراً تأثيرهــا القويفياإلعــالم وصناعــة السياســات وحتــى التشــريع. وربمــا تكــون القوانيــن 
التــي تنظــم تعييــن الموظفيــن الحكومييــن )ويقتصــر تأثيرهــا المباشــر-في كثيــر مــن األحيان-فيالنســاء 
الالتــي يعملــن معلمــات فــي القطــاع الحكومــي( هــي أكثــر الخطابــات التيأســهمتفي صياغــة نظــرة 
ــق بفــرص النســاء فــي ســوق  ــز فيمــا يتعل ــي للمســلمات، كمــا دعمــت ســلبياً التميي المجتمــع األلمان
ــي مجــاالت  ــي المســلمات ف ــى األخــص ف ــوي وواســع عل ــر ق ــن تأثي ــد كان لهــذه القواني العمــل. وق

العمــل المتعــددة، فأضحــت أمثلــة صارخــة للتمييــز علــى أســاس الجنــدر والعــرق.
ــف النســاء المســلمات  ــرات ومواق ــا مــن خب ــي ألماني ــة ف ــن الدراســات البحثي ــد م ــد اتخــذت العدي لق
الالتــي يرتديــن غطــاء الــرأس موضوعــات للتحليــل خــالل الســنوات الماضيــة )انظر/انظــري يســين 
وفــون فيالموفيتــس Jessenand vonWilamowitz(. ولــم نــر حتــى اآلن دراســات مســتفيضة 
تســعى إلــى الدفــع بإجــراءات سياســية لمجابهــة التمييــز ضــد المســلمات، رغــم أنهــن الزلــن يعانيــن 
ــارات، أو فــي حقــول  ــدة، ســواء فــي مجــال العمــل، أو فــي ســوق العق ــز المتزاي مــن أشــكال التميي
ــن  ــاد م ــددة األبع ــي. وتواجــه النســاء المســلمات أشــكاالً متع ــاج المجتمع ــوق االندم مهمةأخــرى تع
التمييــز تقريبــاً علــى كافــة أصعــدة الحيــاة وبصــورة متســعة )انظر/انظــري شــبيب Chbib؛ وكليــر 

ــي: ــا يأت ــز م Klier؛ وكوروجــو Korucu(. وتتضمــن أشــكال التميي

1. غالبــاً مــا يعــد أي اســم ذي وقــع أجنبــي، أو ارتــداء غطــاء الــرأس، ســبباً كافيــاً لعــدم 
دعــوة المــرأة إلجــراء مقابلــة مــن أجــل وظيفــة.

ــات  ــات أو محامي ــل كمعلم ــل للعم ــى التأه ــي يســعين إل ــاء الالت ــد النس ــاً ال تج 2. غالب
فرصــاً للعمــل. فقــد أصــدرت ثمــان مقاطعــات فيدراليــة منــذ عــام 2003 مــا يســمى 
بقوانيــن الحيــاد )HRW، 25-40( التــي تحظــر علــى المعلمــات فــي المــدارس 
الحكوميــة ارتــداء غطــاء الــرأس. وقــد توســعت بعــض المقاطعــات فــي هــذا القانــون 
ــم  ــي الشــرطة والمحاك ــات ف ــة والعامــالت المدني ــي دور الرعاي ليشــمل العامــالت ف
ــك  ــن ذل ــة م ــيحية واليهودي ــوز المرتبطــة بالمس ــتثنية بوضــوح الرم والســجون، مس

.)Boos-Niazy الحظــر )انظر/انظــري بوز-نيــازى
3. تقــل غالبــاً فــرص الطالبــات الالتــي يدرســن فــي أي فــرع مــن فــروع الدراســة فــي 

الحصــول علــى فتــرة تدريــب أثنــاء الدراســة بســبب ارتدائهــن أغطيــة الــرأس.
ــة يواجهــن  ــة فــي المستشــفيات ودور الرعاي ــات لمــدد طويل 4. حتــى العامــالت المعين
ــى )أو  ــالء أو المرض ــن الزم ــا بحقه ــي يقدمه ــكاوى الت ــراء الش ــن ج ــاء عقوده إنه
كالهمــا(، بينمــا يفشــل المســئولون فــي حمايتهــن مــن ذلــك الشــكل العنيــف مــن أشــكال 

التمييــز.
ــي قطاعــات الخدمــات  ــن ف ــي يعمل ــرأس الالت ــة ال ــات أغطي 5. تواجــه النســاء المرتدي
والعقــارات تمييــزاً واضحــاً، فعلــى ســبيل المثــال يتــم منعهــن مــن االنضمــام للنــوادي 

.)IR الصحيــة أو مــن الســكن المالئــم أو مــن دخــول المطاعــم )انظر/انظــري
وقــد نبهــت منظمــات النســاء المســلمات مــراراً إلــى تبعــات الحكم الــذي أصدرتــه المحكمة الدســتورية 
الفيدراليــة بألمانيــا عــام 2003 علــى النســاء المســلمات، إذ لــم يكــن للحكــم تأثيــر مباشــر فقــط علــى 
المعلمــات والممرضــات والعامــالت بــدور رعايــة األطفــال والطالبــات والتلميــذات، ولكــن كانــت لــه 
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تداعيــات قويــة علــى النســاء فــي مختلــف مجــاالت العمــل. وقــد ذكــر مرصــد حقــوق اإلنســان أن 
هــذا الحكــم وتطبيــق القوانيــن التــي تبعتــه يمثــالن تمييــزاً واضحــاً تجــاه النســاء المســلمات، إذ ينتهــك 
الحقــوق الشــخصية فــى حريــة العقيــدة وفــى المســاواة أمــام القانــون )HRW 2(. كمــا أن الحكــم قــد 
أثــر بشــكل غيــر مباشــر فيالنســاء الباحثــات عــن عمــل؛ ألنهــن الزلــن يجابهــن األفــكار والصــور 
Boos- النمطيــة التــي أصبحــت اآلن لهــا مــا يصوغهــا ويؤكدهــا فــي القانــون الفيدرالــى )بوز-نيــازى

.)15 ،Niazy

»خطاب اإلسالم« يخدم عدة أغراض
وهكــذا، يخــدم مــا يســمى »خطــاب اإلســالم« فــي المجتمــع األلمانــي أغراضــاً سياســية ومجتمعيــة 
متعــددة، ويمثــل تحديــاً يوميــاً أمــام النســاء المســلمات، ممــا جعــل منــه كذلــك مصــدراً لقلق الناشــطات 
المســلمات علــى مــدار العقــد الماضــي فــي ألمانيــا. وفــي الواقع،يشــتت هــذا الخطــاب االنتبــاه بعيــداً 
ــب  ــو الجان ــدر ه ــزال الجن ــال ي ــل. ف ــال العم ــي مج ــل ف ــود بالفع ــاء الموج ــز ضــد النس ــن التميي ع
األكثــر شــيوعاً علــى اإلطــالق فــي مســألة التمييــز فــي مجــال العمــل بألمانيــا. فهنــاك، علــى ســبيل 
المثــال، فــرق فــي المرتبــات بيــن الرجــال والنســاء تحصــل بموجبــه النســاء علــى أجــور أقــل مــن 
ــالت  ــاء العائ ــدى النس ــر ل ــدالت الفق ــزداد مع ــا ت ــط، كم ــي المتوس ــدل 29% ف ــال بمع ــور الرج أج
)فاينمــان Weinmann، 41(، وتــزداد احتمــاالت الفقــر فــي مرحلــة الشــيخوخة لــدى النســاء أكثــر 
ــادي مــن الشــباب  ــي الدعــم الم ــى أســرهن ف ــاداً عل ــر اعتم ــث نجــد الشــابات أكث مــن الرجــال، حي
)14(. كمــا نجــد أن النســاء نــادراً مــا يشــغلن مراكــز تنفيذيــة عليــا، حيــث ال يتجــاوز معــدل النســاء 
الالتــي يشــغلن مناصــب قياديــة فــي أكبــر مائتــي شــركة ألمانيــة نســبة 3% وفقإحصائيــات نهايــة عــام 

.)1 ،Hols 2011 )هولــز
ــي تواجــه النســاء  ــة الت ــك المشــكالت الحقيقي ــى تل ــم عل ــن الســهل التعتي ــه م ــدم، نجــد أن ــا تق ورغم
المســلمات علــى أرض الواقــع عــن طريــق حصــر االهتمــام فــي مشــكالت »ثقافيــة« أخــرى، مثــل 
إرغــام النســاء علــى الــزواج واإلســاءة إلــى الزوجــات، وهمــا مشــكلتان يشــيع اعتبارهمــا مشــكالت 
ــى  ــوية عل ــة نس ــاء صبغ ــي إضف ــام ف ــذا االهتم ــهم ه ــك يس ــم. وكذل ــلمين دون غيره خاصــة بالمس
ــا  ــي ألماني ــلمات ف ــاء المس ــر النس ــروع تحري ــأن مش ــول ب ــا الق ــذا، يمكنن ــة. ول ــات المحافظ السياس
قــد فشــل ألنــه لــم يصــادف جهــداً واحــداً يســعى إلــى تقييــم معــدالت البطالــة المتزايــدة بيــن النســاء 
المســلمات عــن طريــق جمــع البيانــات اإلحصائيــة عــن أوضــاع النســاء االجتماعية-السياســية 

.)124 ،Yurdakul )يورداكــول 

2. وضع المرأة فى المجتمعات المحلية داخل ألمانيا
تعــد العالقــات القائمــة داخــل المجتمعــات المحليــة المســلمة فــي ألمانيــا المجــال اآلخــر الــذى يؤثــر 
فيفاعليــة النســاء المســلمات واهتماماتهــن، علــى الرغــم مــن أن ذلــك المجــال يــكاد يكــون شــبه غائــب 
ــود  ــي شــهدتها العق ــادة المضطــردة الت ــن الزي ــى الرغــم م ــة الســائدة. فعل ــات المجتمعي عــن الخطاب
التــي تلــت الحــرب العالميــة الثانيــة فــي تعــداد المســلمين بســبب قــدوم المهاجريــن مــن العمــال، لــم 
نشــهد ظهــور شــبكات تواصــل بيــن النســاء إال بنهايــات ثمانينيــات القــرن الماضــي، وهــي الفتــرة 
التــي شــهدت بدايــات ســعى الشــابات المســلمات إلىالبحــث عــن هويــة دينيــة مختلفــة وإيجابيــة داخــل 

مجتمعاتهــن الدينيــة المحليــة.
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ولــم تكــن المســاجد فــي ألمانيــا فــي ذلــك الوقــت تســتقبل النســاء علــى اإلطــالق، بــل كانــت برامجهــا 
تخاطــب المصليــن مــن الرجــال حصريــاً )كلينكامــر Klinkhammer، 158(. وقــد شــرعت النســاء 
ــة  ــتهامع نهاي ــن ومأسس ــبكات تواصله ــي صياغــة ش ــن وف ــي له ــاء وطــن روحان ــي بن ــلمات ف المس
الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي )157(، كمــا شــهد العقــد الماضــي تزايــداً فــي تأســيس المنظمــات 
القاصــرة علــى النســاء، وهــو تزايــد تعــزوه النســاء المســلمات إلــى غيــاب منظمــات مظليــة تعنــي 
ــاجد  ــن اقتصــار المس ــاً م ــاه آنف ــا ذكرن ــبب م ــك بس ــاء ذل ــد ج ــد Abid، 107(. وق ــن )عاب بقضاياه
علــى إتاحــة أداء الشــعائر للرجــال المســلمين الراشــدين دون النســاء. وقــد بــدأت المســلمات بتشــكيل 
ــا.  ــه وقته ــذي كــن يشــعرن ب ــي ال ــاب الوطــن الروحان »جماعــات األخــوات« بهــدف تعويــض غي
ــذي صــدر  ــم النســاء المســلمات« )Muslim Women's Almanac( ال ــك نجــد أن »تقوي ورغــم ذل
ــا  فــي عــام 1996 عــن منظمــة »هــدى« قــد أورد أســماء 17 »جماعــة أخــوات« فقــط فــي ألماني
كلهــا. وفــي نهايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي أصبحــت معظــم المســاجد فــي المــدن تخصــص 
المنظمــات  بــدأت  ثــم   ،)158 ،Klinkhammer للنســاء )كلينكامــر  حجــرات ودورات دراســية 
اإلســالمية المظليــة الكبــرى منــذ عــام 2000 فــي إجــراء إصالحــات تهــدف إلــى صياغــة سياســات 
تعمــل علــى تضميــن النســاء، وذلــك بتعييــن النســاء ممثــالت لهــذه المنظمــات أو مديــرات أو نائبــات 

فيهــا. 5
ــا أغراضــاً عــدة، وتمتــد وظائفهــا إلــى أبعــد مــن مجــرد كونهــا أماكــن  وتخــدم المســاجد فــي ألماني
إلقامــة شــعائر الصــالة. يســتخدم األلمــان المســلمون المســاجد لحضــور الــدروس واالحتفــال 
بالعطــالت، وأيضــاً لطلــب النصــح واالستشــارات والتواصــل االجتماعــي. ويــدل تخصيــص أماكــن 
ــة )شــبيلهاوس  ــال مســتقلة ونشــطة لخدمــة مجتمعاتهــن المحلي ــى قيامهــن بأعم ــة للنســاء عل منفصل
Spielhaus، 65(، ولكــن يبــدو أن ذلــك االنفصــال قــد خلــق مشــكالت خاصــة بــه، وذلــك ألســباب 

عــدة نفّصلهــا علــى النحــو اآلتــي:
1.  يؤســس ذلــك االنفصــال للعــزل التقليــدي بيــن الرجــال والنســاء فــي مجتمعــات منفصلــة )عابــد 
Abid، 108(، وهــو بذلــك يقنــن األفضليــة األبويــة وغيــاب المســاواة فــي التعامــل. فغالبــاً مــا نجــد 
حجــرات النســاء بــدون محــراب وال منبــر، كمــا أنهــا فــي كل الحــاالت تقريبــاً أقــل فــي الزخــارف 
والزينــة، إذا لــم تكــن خاليــة منهــا تمامــاً )شــبيلهاوس Spielhaus ، 65(. ويمثــل هــذا الوضــع 
مــا يشــبه التأكيــد البصــري علــى إعطــاء األولويــة لطقــوس عبــادة الرجــال، وهــو مــا يؤثــر بــدوره 

فيالعالقــات االجتماعيــة بيــن الرجــال والنســاء وفيالحمــاس تجــاه القيــام باألعمــال المجتمعيــة.
2. ويعنــي االنفصــال كذلــك أن نشــاطات النســاء وتجمعهــن للصــالة يحدثــان علــى هامــش المســجد، 
بينمــا يقــع مــكان صــالة الرجال-حتــى علــى المســتوى المعمــاري- فــي قلــب المســجد؛ حيــث تناقــش 

القضايــا الدينيــة واالجتماعيــة المحوريــة.
ــدة  ــة الوحي ــلطة الروحاني ــاً الس ــد غالب ــذي يع ــام ال ــع اإلم ــرة م ــل مباش ــال التواص ــن للرج 3. يمك
ــاً مــا تطلــب  ــا وظيفــة واســعة المــدى، وغالب والناصــح األوحــد فــي المســجد. ولإلمــام فــي ألماني
منــه استشــارات أســرية. وبعكــس الحــال مــع الرجــال داخــل المجتمــع المحلــي المســلم، نجــد النســاء 
الالتــي يرغبــن فــي استشــارة اإلمــام فــي أمــر مــا ال يواجهــن فقــط مشــكلة الوصــول إليــه، ولكــن 
أيضــاً كونهــن مجهــوالت بالنســبة له،رغــم حاجتهــن إلــى استشــارته بخصــوص أمــور تكــون غالبــاً 

أمــوراً شــخصية للغايــة.
4. وتعكــس األماكــن التــي تمــارس الفصــل بيــن الرجــال والنســاء ذلــك االنفصــال الــذي يســود العمــل 
داخــل المجتمــع المحلــي وغيــاب التواصــل بيــن الرجــال والنســاء داخــل ذلــك المجتمــع. وقــد ظهــر 
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ــن  ــون م ــر الممثل ــم يذك ــث ل ــن عــام 1996، حي ــي برلي ــى مســاجد ف ــي مســح أجــري عل ــك ف ذل
الرجــال أيــة نشــاطات تقــوم بهــا النســاء فــي المســاجد، بينمــا كانــت النســاء بالفعــل يقمــن بالعديــد 

.)66 ، Spielhaus مــن النشــاطات المنتظمــة فــي األماكــن الخاصــة بهــن )شــبيلهاوس
ــراً لفتــح مجموعــة مــن المســاجد خــالل التســعينيات مــن القــرن الســابق لجمهــور  ــراً كبي ونــرى أث
 Islamwochen»ــالم ــابيع اإلس ــل »أس ــات مث ــدة فاعلي ــهدت ع ــد ش ــرة ق ــك الفت ــت تل ــع. وكان أوس
ــراز  ــي إب ــر ف ــر كبي ــا أث ــي كان له ــواب المفتوحــة« Tag deroffenen Moschee، الت ــام األب و«أي
وجــود النســاء المســلمات فــي المجــال العــام وتســهيل اضطالعهــن بأعمــال خارجيــة ومهــام تمثيليــة 
لمؤسســاتهن )عابــد Abid، 109(. وغالبــاً مــا نجــد مجــاالت عمــل النســاء داخــل المســاجد مطابقــة 
ــم  ــر التعلي ــام وتوفي ــر الطع ــل تحضي ــؤدى بشــكل تطوعــي، مث ــا ت ــا هن ــة، ولكنه ــن التقليدي ألدواره

ــخ )106(. ــة، إل ــم المشــورة الديني ــال وتقدي ــي لألطف الدين
وقــد تبنــى عــدد مــن المســاجد التــي تتحــدث التركيــة، وعلــى األخــص تلــك التــي تشــكل جــزءاً مــن 
منظمــات مظليــة أكبــر، مســئولية تأهيــل النســاء )والرجــال( ليصبحــن معلمــات وفقيهــات دينيــات، 
بــل وأصبحــت تلــك المســاجد قــادرة علــى توظيفهــن فيهــا بوصفهــن معلمــات لفتــرات طويلــة )رغــم 
بقــاء ذلــك أمــراً نــادراً(، ممــا مكــن النســاء مــن حضــور المحاضــرات والــدروس والمشــاركة فــي 

.)284 ،Yardim نقاشــات ذات طبيعــة دينيــة )يــاردم

3. منظمات النساء المسلمات فى ألمانيا
كمــا ذكرنــا آنفــاً، تتركــز نشــاطات النســاء المســلمات خــارج المســاجد، وتأتــي غالباً في إطــار تنظيمي 
يتمثــل فــي رابطــة أو منظمــة منبثقــة عــن عــدة اجتماعــات رســمية عقدتهــا جماعــات األخــوات أو عن 
اجتماعــات تشــبيكية. وتعمــل العديــد مــن منظمــات النســاء علــى المســتوى المحلــي بهــدف تأســيس 
شــبكة تواصــل عبــر األديــان، وبوصفهــا منصــة تســتطيع مــن خاللهــا النســاء المســلمات التواصــل 
مــع الســلطات المحليــة. وتســعى تلــك الجماعــات النســائية الصغيــرة إلــى تحقيــق أهــداف متعــددة فــي 
وقــت واحــد، مثــل أن تكــون منصــة إلجــراء حــوار بيــن األديــان مــع المجتمعــات المحليــة المجــاورة 
ســواء المســيحية أو اليهوديــة، وأن تكــون كذلــك أماكــن لعــب ورياضــة أســبوعية لألطفــال، وكل ذلــك 
يعــد جــزءاً مــن برامجهــا. كمــا تنجــح هــذه المجموعــات أحيانــاً فــي إطــالق خدمــات تعليميــة تمنــح 

شــهادات للنســاء المســلمات.
ــدأ المشــروع عــام 1994  ــد ب ــا. وق وتعــد منظمــة »هــدى« )Huda( 6 األقــدم علــى مســتوى ألماني
بعــدد قليــل مــن النســاء يقمــن بإصــدار مجلــة شــهرية تســمى هــدى، ثــم أصبحتعــام 1996 مجموعــة 
ــرة  ــا مثي ــي تصدرهــا المنظمــة قضاي ــة الت ــاول المجل ــا منظمــة تعمــل رســمياً. وتتن مســجلة بوصفه
للجــدل فــي اإلســالم مــن زوايــا متعــددة، كمــا تقيــم حــوارات ومناقشــات بيــن األديــان. وســرعان مــا 
أصبحــت المجلــة منصــة لكافــة النســاء المهتمــات بالحــوار والنقــاش، إذ إنهــا كانــت تشــجع التعدديــة 
ســات منظمــة »هــدى« بتقديــم االستشــارات  بشــكل قــوي وواضــح. وفيمــا بعــد، ازداد اهتمــام ُمؤسِّ
ــاء  ــاخن للنس ــط س ــالق خ ــى إط ــا أدى إل ــزواج، مم ــق بال ــا يتعل ــة فيم ــلمات، وبخاص ــاء المس للنس
ســات بأهميــة تلــك الخطــوة؛ إذ إن تجربتهــن مــع قارئــات  المســلمات عــام 1998. وقــد شــعرت الُمؤسِّ
المجلــة كانــت قــد أخبرتهــن بــأن المؤسســات الموجــودة التــي تقــدم االستشــارات للنســاء المســلمات 
غالبــاً مــا تســىء فهمهــن. وقــد تغيــرت أنســاق تبــادل وجمــع المعلومــات تغيــراً كبيــراً مــع انتشــار 
اســتخدام الشــبكة العنكبوتيــة، كمــا تطــورت بدورهــا داخــل المجتمعــات المحليــة المســلمة فــي ألمانيــا 
خــالل العقــد الماضــي. ويبــدو أن ذلــك كان أحــد األســباب التــي أدت إلــى انخفــاض أعــداد المشــتركين 
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فــي مجلــة هــدى. ولكــن تبقــى منظمــة »هــدى« ذاتهــا مــن أقــوى مؤسســات النســاء المســلمات تأثيــراً 
ــي تأســيس  ــلمات، وف ــاء المس ــبكات اتصــال النس ــر ش ــدر واإلســهامفي تطوي ــا الجن ــي جــل قضاي ف

منظمــات أخــرى أكثــر نشــاطاً للنســاء المســلمات فــي ألمانيــا.
ويعــد »مركــز ملتقــى وتعليــم المســلمات«-الذى يشــار إليــه باالختصــارات BFmF 7 المنظمــة 
اإلســالمية الوحيــدة التــي قامــت بتأسيســها مســلمات لتوفيــر فــرص العمــل للنســاء. وتعمــل المنظمــة 
ــة عــن  ــى تشــجيع مشــاركة النســاء المجتمعي ــا وتســعى إل ــة كولوني ــي مدين ــي ف ــى مســتوى محل عل
طريــق تنميــة مؤهالتهــن وقدراتهــن. وتقــدم المنظمــة دورات لمســاعدة النســاء فــي الحصــول علــى 
ــم  ــة لتعلي ــبكة العنكبوتي ــى الش ــا عل ــق صفحته ــات )عــن طري ــة والدبلوم ــدارس الثانوي ــهادات الم ش
ــدم المركــز خدمــات استشــارية علــى مســتوى مهنــي فــي  الكمبيوتــر والتدريــس واللغــات(. كمــا يق

ــف. شــئون األســرة ومشــاكل العمــل والتوظي
ويعنــى »مركــز الدراســات اإلســالمية للنســاء« -الــذى يشــار إليــه باالختصــارات ZIF 8 فــي المقــام 
األول بمجابهــة الخطابــات الدينيــة المعاديــة للنســاء، وذلــك بنشــر المقــاالت والمشــاركة فــي منصــات 
الحــوار بيــن األديــان. وتأتــي إصــدارات المركــز متأثــرة تأثــراً كبيــراً بمنطلقــات الخطابــات النســوية 
اإلســالمية الســائدة فــي جنــوب شــرق آســيا وأمريــكا الشــمالية. وتعبــر الناشــطات المنخرطــات فــي 
ــي النظــرة  ــد ف ــاب التجدي ــة؛ نظــراً لغي ــى التعاطــي مــع التفســيرات الديني المركــز عــن حاجتهــن إل
إلــى أدوار النــوع )الجنــدر( بيــن المســلمين، ســواء كان ذلــك فــي المجتمعــات المحليــة التقليديــة، أو 
ــدأن  ــد ب ــاك ق ــا أن الناشــطات هن ــا بعدهــا(. كم ــاكان Erbakan، 58 وم ــي )إرب ذات التوجــه الحداث
ــى  ــوي عل ــي نس ــاب دين ــور خط ــة ظه ــن أهمي ــام الماضــي يدرك ــن الع ــعينيات م ــات التس ــع بداي م

أيديالعالمــات والفقيهــات المســلمات أنفســهن )74(.
ــة  ــدث منظم ــد أح ــه باالختصــارات AmF 9 فيع ــار إلي ــلمات«-الذي يش ــاء المس ــف النس ــا »تحال أم
للنســاء المســلمات، حيــث تأســس عــام 2010 نتــاج جهــود ســابقة اســتمرت عــدة ســنوات. ويتكــون 
التحالــف مــن نســاء مســلمات مــن كافــة المجــاالت فــي المجتمــع األلمانــي، ســواء كــن ينتميــن بالفعــل 
إلــى أحــد االتحــادات األلمانيــة اإلســالمية األربعــة الكبــرى أو مســلمات ال ينتميــن إلــى أي مــن هــذه 
ــف  ــف نســاًء مــن كل االتجاهــات اإلســالمية. ويســعى التحال ــرى. كمــا يضــم التحال المنظمــات الكب
إلــى أن يكــون صوتــاً أصيــالً للنســاء المســلمات فــي الخطابــات السياســية واإلعالميــة، كمــا يتفــادى 

بوضــوح أي نــوع مــن أنــواع المســاجالت الدينيــة.

خاتمة
تمكنــت المنظمــات النســائية اإلســالمية فــي ألمانيــا مــن تطويــر محــور فاعليتهــا وتحويلهــا مــع بدايات 
التســعينيات مــن القــرن الماضــي عــن تشــجيع الحــوار حــول قضايــا النــوع )الجنــدر( بيــن المســلمين 
ــام  ــات ع ــع بداي ــي م ــع األلمان ــى المجتم ــة ف ــات المجتمعي ــد والمعوق ــز المتزاي ــة التميي ــى مجابه إل
ــان  ــر األدوار فــي هــذا الصــدد. وبينمــا تســعى المنظمت ــا AmF وBfmF أكب 2000. وتلعــب منظمت
نحــو تحقيــق األهــداف نفســها )تعزيــز قــدرات النســاء المســلمات علــى مجابهــة وتخطــي الصعوبــات 
الناتجــة عــن المعوقــات المجتمعيــة وعــن التمييــز(، نجــد كلتيهمــا تســتخدمان أســاليب مختلفــة لتحقيــق 
ذلــك الهــدف. تعمــل منظمــة AmF علــى مســتوى فكــري وسياســي، حيــث تقــدم تحليــالت سياســية 
ــى  ــا. وعل ــتوى ألماني ــى مس ــال عل ــبكات االتص ــم ش ــى تدعي ــل عل ــا تعم ــرة، كم ــة معاص وإعالمي
الجانــب اآلخــر، تســعى BFmF إلــى تمكيــن النســاء بــأن تســاعدهن فــي الحصــول علــى التعليــم الــذي 
يرغبــن فيــه وعلــى شــهادات تدعــم فرصهــن فــي ســوق العمــل. وبينمــا تعــد هــذه التحــركات أساســية 
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فــي عمليــة تمكيــن النســاء المســلمات وتعزيــز مشــاركتهن المجتمعيــة، فمــا زالــت الحاجــة ملحــة إلــى 
إقامــة حــوارات مفتوحــة بيــن المجتمعــات المحليــة المســلمة فــي ألمانيــا حــول قضايــا دينيــة بعينهــا، 
وهــو مســعى قــد يكــون لــه قيمــة كبيــرة فــي هــذا المجــال، إذ يســهم فــي تطويــر اإلنجــازات والجهــود 

الســابقة التــي قامــت بهــا منظمــات مثــل »هــدى« وZIF واســتكمال هــذه الجهــود.

1 أتوجــه بالشــكر ألمينــة لويــز بيكيــر Amina Luise Becker مــن مركــز الدراســات اإلســالمية للنســاء )ZIF(، وجابرييــل بــوز-

 Hamideh Mohagheghi وحميــدة مهاجيجــى ،)AmF( مــن مركــز تحالــف النســاء المســلمات Gabriele Boos-Niazy نيــازي
مــن مركــز هــدى )Huda( علــى دراســاتهن العميقــة علــى مــدار مــا يقــارب العقديــن حــول فاعليــة النســاء المســلمات فــي ألمانيــا، 

والتــى تحدثــن معــى عنهــا بانفتــاح وســخاء فــى لقــاءات شــخصية.

2  يرتبــط هــذا المصطلــح بحكــم قضائــي صــادر عــن المحكمــة الفيدراليــة اإلداريــة فــي ألمانيــا، وهــي إحــدى خمــس محاكــم عليــا، 

يفيــد بــأن منــع التالميــذ المســلمين مــن تأديــة شــعائر الصــالة أثنــاء اليــوم الدراســي ال يمثــل انتهــاكاً للحريــات الدينيــة فــي المــدارس 
األلمانيــة )محكمــة ألمانيــا الفيدراليــة العليــا، 2003(.

3 صــدر هــذا الحكــم عــن المحكمــة الدســتورية الفيدراليــة األلمانيــة فــي العــام 2003، وينــص علــى أن ارتــداء غطــاء الــرأس يقــع 

ضمــن حــدود الحريــات الدينيــة، حتــى للمعلمــات الالتــي يعملــن فــي الدولــة، ولكنــه مهــد الطــرق فــي الوقــت ذاتــه ألحــكام أخــرى 
تحظــر علــى المعلمــات ارتــداء غطــاء الــرأس ألســباب دينيــة علــى مســتوى الواليــات الفيدراليــة )المحكمــة الدســتورية الفيدراليــة 

ــة، 2003(. األلماني

4 جــاء عنــوان مقالــة منشــورة فــي مجلــة ديــر شــبيجيل Der Spiegl معبــراً عــن هــذا المعنــى »هــل تحكمنــا الشــريعة؟« 

 ...html.50990541-http://www.spiegel.de/spiegel/print/d »Habenwirschon die Scharia?«؛ 

انظر/انظري كذلك عنوان مقالة تتناول الحكم نشرت في جريدة يومية ألمانية أخرى »الشريعة في ألمانيا؟«

.)html.825384/http://www.tagesspiegel.de/politik/deutschland/justizskandal-scharia-in-deutschland)

IGMG( وجمعيــة ميلــى جــوروز اإلســالمية ،(DITIB http://www.ditib.de )5 يعــد االتحــاد اإلســالمي التركــي للشــئون الدينيــة

http://www.igmg.de)، واتحــاد المراكــز الثقافيــة اإلســالمية VIKZ )http://www.vikz.de(، ومجلــس المســلمين المركــزي 
فــي ألمانيــا ZMD )http://zentralrat.de/(، أكبــر المنظمــات المظليــة فــي ألمانيــا.

.)http://www.huda.de) 6 انظر/انظري صفحة »هدى« على الشبكة العنكبوتية

http://www.bfmf-koeln.de/bfmf-root/German/Default.)العنكبوتيــة الشــبكة  علــى   BFmF صفحــة  انظر/انظــري   7

 .)aspx

.)html.http://www.zif-koeln.de/index2)على الشبكة العنكبوتية ZIF ٨ انظر/انظري صفحة

.)http://www.muslimische-frauen.de) على الشبكة العنكبوتية AmF ٩ انظر/انظري صفحة
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بين المسبحة والقرآن
والنســويات  الكاثوليكيــات  النســاء  بيــن  التعــاون 

أيطاليــا فــى  اإلســالميات 

)Anna Vanzan( أّنا فانتسان

»ال يمكــن اعتبــار النســوية اإلســالمية ذات أهميــة للنســاء المســلمات فحســب، ولكنهــا تقــدم لنــا كذلــك 
نموذجــاً لنســوية بديلــة يمكــن لــكل نســاء العالــم اتباعهــا«.

ــوارد أعــاله علــى لســان الناشــطة اإليرانيــة، الداعيــة إلــى تعزيــز وجــود النســاء  جــاء االقتبــاس ال
فــي المجــاالت السياســية والثقافيــة، فريــدة ماشــيني )Farida Mashini( فــي مقابلــة أجريتهــا معهــا 
أثنــاء إعــدادي كتابــي الصــادر عــن أشــكال النســوية اإلســالمية (Le donne di Allah)، وقــد توفيــت 
ــة1 لذكراهــا .  ــذا، فإننــي أود إهــداء هــذه المقال ــة. ول ــه هــذه المقال ــذي كنــت أكتــب في فــي الوقــت ال
ــات  ــا أضــع هــذه الكلمــات فــي حســباني، فــي دراســة مؤسســات النســاء الكاثوليكي ــدأت، وأن ــد ب وق
فــي إيطاليــا، التــي كانــت تعمــل علــى تأســيس حــوار مْجــٍد تســعى إلــى جعلــه حــواراً مســتديماً مــع 
ــة للعيــش  ــن مــن بالدهــن األصلي ــي انتقل نظيراتهــن المســلمات، أي هــؤالء النســاء المســلمات الالت

فــي إيطاليــا.
كان الحــوار بيــن األديــان -وال يــزال حتــى اللحظــة الراهنــة- أمــراً أبويــاً )بمعنــى أن الرجــال الممثلين 
ــع  ــاً بداف ــي غالب ــذي يأت ــر ال ــو األم ــض، وه ــم البع ــع بعضه ــون م ــون ويتباحث ــة يلتق ــان مختلف ألدي
الضــرورة االجتماعيــة(. ثــم دخلــت النســاء تلــك الحلبــة مؤخــراً، وأخــذن فــي صياغــة خطــاب جديــد 
بتســليطهن االهتمــام علــى المبــادئ التــي تحكــم دياناتهــن المختلفــة وتفاســيرها المعاديــة للنســاء والتــي 
تؤثــر بالضــرورة فــي حقوقهــن وأدوارهــن. ونجــد القناعــة المبدئيــة بيــن النســويات اإلســالميات تقول 
بــأن الديــن فــي حــد ذاتــه ليــس مصــدراً للقهــر الواقــع علــى النســاء، بــل إن ذلــك يرجــع إلــى القــراءة 
ــي  ــلمات الالت ــر المس ــاء غي ــن النس ــرات م ــة الكثي ــذه القناع ــذب ه ــن. وتجت ــة لنصــوص الدي األبوي
ــات والمســلمات،  ــن النســاء الكاثوليكي ــد عــن الحــوار بي ــة مــا. وهكــذا، تتول ــة ديني ــى هوي ــن إل ينتمي
ببــطء ولكــن بإصــرار، عــدة نتائــج إيجابيــة: 1- فهــم أكثــر شــيوعاً للديــن اإلســالمي والثقافــة 
اإلســالمية بيــن األديــان األخــرى. فبينمــا تنخــرط النســاء الكاثوليكيــات اإليطاليــات فــي حــوارات مــع 
جماعــات دينيــة أخــرى )بروتســتانتية، بوذيــة، يهوديــة، إلــخ.(، يصبــح وجــود النســويات اإلســالميات 
فىــي مثــل تلــك االجتماعــات واللقــاءات جــزءاً مــن تواصــل أوســع يحــدث بيــن األديــان المختلفــة. 
وعندمــا تشــارك النســويات اإلســالميات بفاعليــة فــي الحــوار مــع نســاء ينتميــن إلــى عقائــد مختلفــة، 
 )Islamophobia( فإنهــن يقدمــن بذلــك ردوداً جديــدة علــى ظاهــرة الخــوف المبالــغ فيــه مــن اإلســالم
المنتشــرة علــى نطــاق واســع. 2- صياغــة فعالــة لمفهــوم »اإلســالم األوروبــي« الــذي يحتــاج إلــى 
أجنــدة واضحــة تتعلــق بقضايــا النســاء فــي تلــك المجتمعــات لكــي يتمكــن مــن االســتمرار وتحقيــق 

الفعاليــة، وهــو أمــر ال يمكــن أن يضطلــع بــه أحــد ســوى النســاء المســلمات.
يقــدم هــذا الفصــل، باإلضافــة إلــى عرضــه بانورامــا لألشــكال المختلفــة التــي يتخذهــا التواصــل بيــن 
ــي  ــاً ف ــا- بحث ــي إيطالي ــا -وبخاصــة ف ــي إوروب ــويات اإلســالميات ف ــات والنس ــويات الكاثوليكي النس

إمكانــات التطــور المســتقبلي لــدور النســويات اإلســالميات فــي تخطيــه لمواطنهــن األصليــة. 
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)Gender( من حوار األديان إلى حوار الجندر/النوع
يمثــل المســلمون ثانــي أكبــر جماعــة دينيــة فــي إيطاليــا. وتتضــارب البيانــات التــي بأيدينــا حــول نســبة 
المســلمين فــي البــالد تبعــاً للمؤسســة التــي تقــوم باإلحصــاء. ولكــن يمكــن القــول إن المســلمين حاليــاً 
يمثلــون 2% مــن تعــداد الســكان، أي حوالــي مليــون ومائتــي ألــف نســمة.2 وقــد ال تبــدو اإلحصــاءات 
مهمــة، ولكــن علينــا األخــذ فــي الحســبان أن إيطاليــا تعــد الدولــة التــي يقطنهــا البابــا، وهــو الممثــل 

األعلــى للســلطة الكاثوليكيــة.
ــس،  ــرب وتون ــام األول المغ ــي المق ــا ف ــددة، منه ــن متع ــى مواط ــا إل ــي إيطالي ــلمون ف ــي المس ينتم
ولكــن هنــاك أيضــاً باكســتان وبنجــالدش ومصــر وتركيــا وإيــران وأفريقيــا الوســطى، إلــخ. وينتــج 
عــن تلــك الخلفيــة المتنوعــة لغويــاً وثقافيــاً وعرقيــاً واجتماعيــاً تنــوع كبيــر فــي جماعــات المســلمين 
ــا  ــي إيطالي ــة ف ــع الدول ــاق م ــرام اتف ــى إب ــن عل ــر قادري ــى اآلن غي ــم حت ــا يجعله ــا، مم ــي إيطالي ف
يمنحهــم الوضــع القانونــي نفســه الــذي تحظــى بــه -علــى ســبيل المثــال- أقليــات دينيــة أخــرى مثــل 
ــان  ــاك مؤسســتان إســالميتان قويت اليهــود وشــهود يهــوه )Jehova's Witnesses( وغيرهــا3. وهن
 Islamic Community( »فــي الوقــت الحالــي فــي إيطاليــا: »اتحــاد الجاليــة اإلســالمية فــى إيطاليــا
in Italy Union - UCOII( الــذي يضــم غالبيــة المســلمين المقيميــن بإيطاليــا، و»الرابطــة اإلســالمية« 
(Islamic Religious Community - Co.Re.Is.( التــي تتألــف مــن -)ويديرهــا( فــي المقــام األول- 
إيطالييــن اعتنقــوا اإلســالم. ويبــذل ممثلــو كلتــا المنظمتيــن جهــداً واضحــاً فــى التواصــل مــع نظرائهــم 
مــن الديانــات األخــرى بهــدف تحقيــق التفاهــم المتبــادل الســاعى إلــى التخفيــف مــن حــدة التوتــرات 

التــي تتخلــق باســتمرار فــي الحيــاة اليوميــة.
ومــا مــن حاجــة إلــى القــول بــأن حــوار األديــان كان يتــم -علــى األقــل علــى المســتوى الرســمي- علــى 
أيــدى الرجــال الذيــن يمثلــون تلــك األديــان، ممــا يعنــي إقصــاء النســاء والشــباب عــن تلــك العمليــة. 
ويمكــن اعتبــار ذلــك مفارقــة كبيــرة بالنظــر إلــى أن »قضيــة المــرأة« تعــد مــن أهــم القضايــا، حيــث 
يظهــر لنــا أن »ســوء معاملــة« النســاء المســلمات المزعــوم هــو أحــد العوامــل المهمــة التــي تتســبب 
ــة عــن  ــكار النمطي ــاً لصياغــة األف ــدم ســبباً قوي ــه يق ــا أن ــكاكات مــع المســلمين، كم ــي حــدوث احت ف
المســلمين. وهكــذا، تقــع النســاء المســلمات، الالتــي يصورهــم اآلخــرون فــي صــورة »مهمشــات« 
فــي مجتمعاتهــم المحليــة، ضحايــا عمليــة قهــر مــزدوج، حيــث يظللــن هدفــاً لنظــرة اآلخــر المحدقــة 

الفاحصــة، بينمــا يســتمر حرمانهــن مــن الفاعليــة والتعبيــر عــن الــذات.
وقــد شــهد العقــدان الماضيــان نشــاطاً ملحوظــاً فــي إطــار عمــل المنظمات غيــر الحكوميــة والمنظمات 
النســائية مــن أجــل إقامــة حــوار مــع النســاء المســلمات فــي إطــار مناظــرات علنيــة ومشــروعات على 
مســتوى األشــخاص العادييــن. ولكــن ألســباب عديــدة ال تــزال العمليــة تبــدو طويلــة األمــد ومحفوفــة 
بالصعوبــات. ويكمــن الســبب الرئيــس لذلــك فــي أن معظــم المســلمات ال يرغبــن فــي المشــاركة فــي 
نشــاطات تنظمهــا مؤسســات ذات توجهــات علمانيــة واضحــة، أو تلــك التــي تتعــارض معتقداتهــا مــع 
المعتقــدات الدينيــة. فمثــالً، تعتبــر النســاء المســلمات المنظمــات التــي تتبنــى أجنــدة نســوية واضحــة 
ــاء  ــدى النس ــرد حضــور إح ــل مج ــا يجع ــدر، م ــق بالجن ــا يتعل ــي فيم ــه راديكال ــات ذات توج منظم
اجتماعاتهــا أن تجلــب المــرأة علــى نفســها غضــب أفــراد األســرة )ليــس بالضــرورة الرجــال منهــم 

فحســب( جــراء مشــاركتها فــي مثــل تلــك النشــاطات التمرديــة.
وهكــذا، فلــن نندهــش عندمــا نجــد أن المســلمات الالتــي تتمحــور هويتهــن فــي المقــام األول حــول 
ــي  ــات، الالت ــن الكاثوليكي ــع نظيراته ــة الحــوار م ــد وجــدن مؤخــراً مســاحة مشــجعة إلقام ــن ق الدي
تجمعهــن بهــن ســمات مشــتركة، مثــل المــوروث األبــوي التاريخــي، وصعوبــة تنصيــب النســاء فــي 
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مناصــب دينيــة عليــا، وأهميــة إعــادة قــراءة النصــوص المقدســة مــن منظــور الجندر/النــوع. وهكــذا، 
يمكــن اعتبــار المســلمات والكاثوليكيــات منخرطــات فــي كفــاح مــن أجــل الوصــول إلــى تفســيرات 

جديــدة للنصــوص المقدســة، تعمــل كل جماعــة منهــن فــي إطــار تراثهــا الدينــي.
 Committee for Italian Women Theologians( 4لجنــة الالهوتيــات اإليطاليــات

The( والنســاء المســلمات
ــة  ــات علمي ــى درج ــالت عل ــات الحاص ــاء الكاثوليكي ــن النس ــة م ــت مجموع ــام 2003، قام ــي ع ف
فــي الالهــوت بتأســيس «لجنــة الالهوتيــات اإليطاليــات» )التــي سنشــير إليهــا الحقــاً باالختصــارات 
CIWT(، بهــدف تدعيــم دراســات الجندر/النــوع فــي مجــال الالهــوت والدراســات المســكونية، 
ومــن أجــل تحقيــق التعــاون مــع فقيهــات أو عالمــات مــن أديــان أخــرى. وقــد اتخــذت CIWT نقطــة 
انطالقهــا مــن اعتناقهــا فكــرة أن تــراث الديــن المســيحي قــد أبــاح علــى مــدى قــرون طويلــة رؤيــة 
ــا  ــس فيم ــن لي ــط، ولك ــام هللا فق ــاء أم ــال والنس ــاوي الرج ــده تس ــاواتية  بتأكي ــة ال -مس أنثروبولوجي
يتعلــق بأســرهم وواجباتهــم االجتماعيــة، ألنــه يــرى أن هويــات الرجــال والنســاء البيولوجيــة تختلــف، 
ــن  ــالف بي ــرة االخت ــى ترســيخ فك ــك الوضــع إل ــد أدى ذل ــا البعــض. وق ــع بعضه ــل وتتصــادم، م ب
الرجــال والنســاء، وســاعد علــى تعميــق التسلســل التراتبــي )hierarchization( فــي المجتمــع، ومــن 
ثــم حصــر النســاء فــي األدوار المتعلقــة بالمجــال الخــاص، والحكــم عليهــن باالحتجــاب المؤسســي 

والسياســي.
ــف النســوية  ــذي تتخــذه CIWT ومواق ــف ال ــذا الموق ــن ه ــوي بي ــن الســهل مالحظــة التشــابه الق وم
اإلســالمية. ولهــذا، فقــد شــهدت الســنوات القليلــة الماضيــة محــاوالت مــن جانــب CIWT للتواصــل 

ــم التعــاون معهــن. ــة مشــتركة وتدعي ــة الوصــول إلــى أرضي مــع النســاء المســلمات بغي
 Association( ــات ــلمات اإليطالي ــة المس ــع مؤسس ــاون م ــى التع ــى ف ــت الخطــوات األول ــد تمثل وق
of Italian Muslim Women- ADMI( التــي تأسســت فــي عــام 2001 بوصفهــا فرعــاً للملتقــي 
ــع  ــاون ADMI  م ــلمات (European Forum of Muslim Women(. وتتع ــاء المس ــي للنس األوروب
اتحــاد الجاليــة اإلســالمية فــي إيطاليــا UCOII، ويســعيان معــاً إلى أن يكونا مرجعاً للنســاء المســلمات، 
وذلــك بهــدف تدعيــم دمجهــن فــي المجتمــع اإليطالــي وفــى الوقــت نفســه العمــل علــى حمايــة هويتهــن 
ــن  ــى تحســين صــورة النســاء المســلمات وتشــجيع الحــوار بي ــا تهــدف المؤسســة إل اإلســالمية. كم
األديــان والثقافــات بغيــة تدعيــم التفاهــم المشــترك بيــن قطاعــات المجتمــع المدنــي المختلفــة.5 وفــي 
ســبيل تحقيــق تلــك األهــداف ينظــم القائمــون علــى ADMI اجتماعــات مفتوحــة يتنــوع فيهــا المتحدثــون 
ــارس(.  ــي )8 م ــرأة العالم ــوم الم ــي ي ــة ف ــة، وبخاص ــال السياس ــلمين ورج ــاء المس ــن الفقه ــا بي م
وفــي عــام 2011 شــاركت ADMI كذلــك فــي مظاهرتيــن احتجاجيتيــن كبيرتيــن نظمتهمــا علمانيــات 
ــن  ــا م ــة أن م ــا مالحظ ــب علين ــك، فيج ــم ذل ــاء.6 ورغ ــاه النس ــائد تج ــم الس ــداً بالظل ــات تندي إيطالي
عضــوة فــي مؤسســة ADMI تقبــل أن يطلــق عليهــا وصــف »نســوية إســالمية«، أو »نســوية« علــى 
ــي  ــن النســاء الالت ــة العظمــى م ــذي تتخــذه الغالبي ــالً للمنحــى ال ــف ممث ــذا الموق ــد ه اإلطــالق. ويع

يتخــذن الهويــة اإلســالمية هويتهــن األولــى.
ــس  ــالم لي ــات( أن اإلس ــلمات اإليطالي ــة المس ــوات ADMI )مؤسس ــد عض ــدأ تؤك ــث المب ــن حي وم
بحاجــة إلــى النســوية ألن دينهــن ال يعتبرهــن أدنــى شــأناً مــن الرجــال. ولكــن علــى الجانــب اآلخــر 
ــنة  ــرآن والس ــرة للق ــة الكثي ــيرات الخاطئ ــار التفس ــل انتش ــل مث ــأن عوام ــن ب ــن يعترف ــد غالبيته نج
وتأثيــر التقاليــد )الســلوكيات المســتقاة مــن الثقافــة التــي يشــيع االعتقــاد بأنهــا جــزء مــن الديــن(، إلــى 
جانــب حرمــان الكثيــر مــن النســاء والرجــال مــن التعليــم، قــد أدت جميعهــا إلــى تدنــي مكانــة النســاء 

فــي المجتمعــات المســلمة.
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وهكــذا، فقــد ســعت CIWT )لجنــة الالهوتيــات اإليطاليــات( إلــى إقامــة التعــاون مــع ADMI )مؤسســة 
ــة،  ــة والعملي ــى المســتويات النظري ــة المعــارف المشــتركة عل ــات(؛ بهــدف تنمي المســلمات اإليطالي
بغيــة الوصــول إلــى أرضيــة مشــتركة. وينبنــي الحــوار بيــن CIWT وADMI علــى عقــد اجتماعــات 
ــد  ــك أن CIWT ق ــرة مــن النســاء. ومــن أهــم تبعــات ذل ــا مهمــة تحضرهــا أعــداد كبي ــاول قضاي تتن
ــي إطــار  ــة للنســوية اإلســالمية ف ــات المختلف ــب مــن وحــي التجلي ــة كت ــل- بنشــر ثالث قامــت -بالفع
سلســلة الكتــب التــي تصدرهــا فــي العلــوم الدينيــة النســائية )2008(7  وهــي: ترجمــة إلــى اإليطاليــة 
لكتــاب آمنــة ودود)Amina Wadud(  المرجعــي القــرآن والنســاء )Quran and Woman(، ومجلــد 
يقــدم عرضــاً ألحــدث أمثلــة النقاشــات المعاصــرة الدائــرة بيــن الفقيهــات المســلمات ويقــدم تعليقــات 
ــالم  ــي اإلس ــد ف ــوم الجس ــن مفه ــاب ع ــو Guardi-Bedeno(، وكت ــن )جواردى-بيدين ــى أفكاره عل

8.)Kanus ــوس )كان
ــات النســوية  ــات بتجلي ــرات الكاثوليكي ــن المفك ــي بي ــام المتنام ــب االهتم ــذه الكت ويعكــس صــدور ه
اإلســالمية المختلفــة. وقــد عقــدت جلســات لعــرض هــذه الكتــب فــي مناســبات عديــدة بفضــل الجهــود 
المشــتركة لـــ ADMI وCIWT، لتدعيــم التعــاون بيــن المنظمتيــن، وكذلــك بهــدف نشــر رؤيــة مختلفــة 

وأكثــر إيجابيــة لقضايــا الجنــدر فــي اإلســالم.
ــى  ــرن إل ــد هاج ــم عضــوات ADMI ق ــا أن معظ ــكالت، أوله ــدة مش ــه ع ــة تواج ــذه العملي ــن ه ولك
إيطاليــا وهــن راشــدات، ولذلــك ال ُيجــدن اإليطاليــة بدرجــة تمكنهــن مــن الدخــول فــي مناقشــات حــول 
موضوعــات دينيــة متعمقــة. ولهــذا الســبب، تعتمــد ADMI فــي إقامتهــا الحــوار بيــن األديــان علــى 
بضــع شــابات ولــدن فــي إيطاليــا ويمكنهــن تحــدث اإليطاليــة بطالقــة. ومــع الوقــت، يتزايــد وعــي 
هــذا الجيــل الثانــي المســمى G2- وهــى اختصــار لكلمــة Generation 2- بضــرورة تحقيــق مســتوى 
ــان فحســب،  ــن األدي ــح لهــم فــرص المشــاركة فــى الحــوار بي ــة باإلســالم، ال تتي ــى مــن المعرف أعل

ولكــن أيضــاً المشــاركة فــي المجــال السياســي األوســع.

G2 الجيل الثانى
G2 أو »الجيــل الثانــي« هــو االســم الــذي يطلــق علــى أبنــاء المهاجريــن أو أبنــاء الزيجــات المختلطــة 
ــوالدة أو  ــا، أو مــن قدمــوا إليهــا فــي ســن ال ــدوا فــي إيطالي ــن ول ــاً، ســواء منهــم الذي ــاً أو ديني عرقي
أطفــال صغــار. ورغــم أن االنتســاب إلــى G2 ليــس حكــراً علــى المســلمين، نجــد أن الشــباب مــن 
ــن  ــات ه ــد أن الفتي ــا نج ــدة، كم ــط جدي ــام رواب ــم قي ــي تدعي ــاس واضــح ف ــون بحم ــلمين يعمل المس
ــة المســلمين  ــى منظم ــات إل ــال، نجــد أن إحــدى الداعي ــى ســبيل المث ــي هــذا الصــدد. فعل األنشــط ف
الشــبان )Giovani Msulmani( -التــي ســوف يشــار إليهــا الحقــاً باالختصــارات GM- هــي ســمية 
ــت  ــد أسس ــطينيين/أردنيين. وق ــن فلس ــن أبوي ــام 1978 م ــا ع ــي إيطالي ــدت ف ــى ول ــادر الت ــد الق عب
ــة المســلمين  ــى كاف ــى عــام 2011؛ بهــدف التوجــه إل ســمية مــع بعــض أصدقائهــا مؤسســة GM ف
بيــن أعمــار 14-30. وتهــدف المؤسســة إلــى تدعيــم الصــالت بيــن المســلمين مــن الشــباب وآبائهــم 
واإليطالييــن اآلخريــن علــى وجــه العمــوم. ورغــم أن هــذه المؤسســة غيــر معنيــة بقضايــا الجنــدر 
علــى وجــه الخصــوص، فقــد جذبــت بالفعــل انتبــاه عــدد كبيــر مــن المســلمات الشــابات الالتــي يتوليــن 

تنظيــم الفعاليــات العامــة والمشــاركة فيهــا.
أمــا بالنســبة إلــى ســمية عبــد القــادر نفســها، فســرعان مــا اتخــذت صورتهــا فــي المجتمــع بوضــوح 
ــة،  ــق الملك ــاب وأعش ــدي الحج ــون بـــ أرت ــا المعن ــور كتابه ــد ظه ــدر، بع ــة بالجن ــة مدموغ صبغ
)2008Porto il  velo, adoro I Queen(9، وكذلــك بعــد ظهورهــا بوصفهــا ناشــطة فــي فعاليــات 
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ــت  ــذي أصبح ــي (European Forum of Muslim Women( ال ــلمات األوروب ــاء المس ــى النس ملتق
عضــوة فــي لجنتــه التنفيذيــة عــام 2010. وال تعتبــر ســمية نفســها »نســوية إســالمية«، حالهــا فــي 
ذلــك حــال العديــد مــن الفتيــات األخريــات ممــن ينتميــن إلــى الجيــل الثانــي (G2(، رغــم أن أفكارهــا 
ــم  ــي الحــوار الدائ ــراً مــع طروحــات النســوية اإلســالمية. كمــا أنهــا تشــارك ف ــة تتشــابه كثي التقدمي
مــع المنظمــات الكاثوليكيــة، إذ اتخــذ التعــاون بينهــم صيغــة أقــوى خــالل العاميــن الماضييــن، حينمــا 
ــة  ــة، مجل ــة إيطالي ــة كاثوليكي ــاعدة جماع ــات، وبمس ــابات أخري ــلمات ش ــع مس ــاون م ــت بالتع أَطلق

.)/Yalla Italia http://www.yallaitalia.it) ــا ــال إيطالي ــمها يال ــة اس رقمي
ــذ  ــي10  28 من ــن إجمال ــى 22 م ــم يصــل إل ــة الدائ ــر المجل ــم تحري ــن طاق ــات ضم وألن عــدد الفتي
إبريــل 2012، فــإن الشــئون المتعلقــة بالجنــدر تحظــى بتغطيــة كبيــرة فيهــا، كمــا أن تلــك األمــور 
يتــم تناولهــا غالبــاً بانفتــاح يصــل إلــى حــد التحــدي، مثــل قضايــا المثليــة الجنســية والتلقيــح الصناعــي 
والعنــف تجــاه النســاء، إلــخ. وتعبــر المحــررات عــن آرائهــن بشــجاعة، وهــي آراء قــد تأتــي أحيانــاً 

متعارضــة تعارضــاً صريحــاً مــع وجهــات النظــر اإلســالمية والكاثوليكيــة المحافظــة. 
وعندمــا تســأل هــؤالء الفتيــات، الالتــي أعمــل معهــن كثيــراً، عــن رأيهــن فــي النســوية اإلســالمية، ال 
يجــدن أنفســهن فــي ذلــك »التصنيــف«. فجميعهــن فتيــات مســلمات يكافحــن مــن أجــل الحصــول علــى 
حقوقهــن فــي الوقــت نفســه الــذي يؤكــدن فيــه هويتهــن الدينيــة. وبمعنــى آخــر، فإنهــن يكافحــن مــن 
أجــل الحصــول علــى حقوقهــن فــي إطــار دينــي )إســالمي(، ولكنهــن ال يحبــذن وصــف »نســويات 
إســالميات« أو »نســويات« بتاتــاً. وقــد أقدمــت الكثيــرات منهــن علــى قــراءة تقدميــة ألمــور الجنــدر 
فــي القــرآن والنصــوص اإلســالمية األخــرى، بينمــا تعنــى أخريــات منهــن بالنشــاطات االجتماعيــة. 
ــاء  ــن النس ــدل بي ــاواة والع ــى المس ــل الوصــول إل ــن أج ــن م ــي نضاله ــتركن ف ــاً يش ــن جميع ولكنه
والرجــال، متبنيــات فــي ذلــك المســعى إطــاراً مرجعيــاً إســالمياً. ويتضــح لنــا مــن حيــاة هــؤالء النســاء 
وعملهــن وكتاباتهــن أنهــن يبحثــن عــن طريقــة لتحقيــق التوافــق بيــن عقيدتهــن وقيمهــن الدينيــة مــن 

ناحيــة وجوانــب الحيــاة الحديثــة المتعــددة مــن ناحيــة أخــرى.11
وعلــى المســتوى الســطحي يبــدو التعــاون بيــن هــؤالء الفتيــات والنســاء الكاثوليكيــات أمــراً ممكنــاً 
جــداً، إذ نجدهــن يتِقــنَّ اللغــة اإليطاليــة تمامــاً، كمــا أنهــن مندمجــات اندماجــاً كليــاً فــي مجتمعاتهــن 
ــف القطاعــات. ولكــن يشــكل صغــر ســن هــؤالء  ــن مختل ــوة بي ــق اله ــي تضيي ــن ف ــة ويرغب المحلي
ــة  ــة المتخصصــة عقب ــوم الديني ــه أو العل ــي مجــال الفق ــم ف ــب المالئ ــى التدري ــات وافتقارهــن إل الفتي
ــة  ــي لجن ــات ف ــا تذهــب إحــدى القيادي ــن، كم ــن المجموعتي ــر بي ــاون المثم ــي ســبيل التع واضحــة ف

ــة: ــذه القيادي ــول ه ــات CIWT، وتق ــات اإليطالي الالهوتي
ــور  ــي األم ــة ف ــة الالزم ــى الخلفي ــرن إل ــن يفتق ــة، ولكنه ــهادات جامعي ــى ش ــن حاصــالت عل »إنه
ــا. إنهــن مســلمات، ولكــن  الفقهيــة، التــي تعــد ضروريــة إلقامــة حــوارات علــى مســتوى عــاٍل معن
طبيعتهــن بوصفهــن مســلمات أمــر يختــص بالعقيــدة الشــخصية، بينمــا نجدهــن غيــر قــادرات علــى 
ــم  ــى تعل ــة. إنهــن بحاجــة إل ــات الديني ــق بالنصــوص المقدســة أو التكليف ــي نقاشــات تتعل الخــوض ف

ــل أن يمارســنه«.12 ــر عــن االجتهــاد قب ــن أكث ــى يعرف اإلســالم بشــكل أعمــق، حت
ــدارس  ــى ت ــلمات عل ــات المس ــث الفتي ــة تح ــة كاثوليكي ــد الهوتي ــا نج ــا أنن ــر هن ــت للنظ ــن الالف وم
اإلســالم علــى مســتوى تخصصــي. ولكننــا علــى أرض الواقــع نجــد الكثيــرات من المســلمات الشــابات 
يأخــذن مثــل ذلــك االقتــراح مأخــذ الجــد؛ ألنهــن واعيــات بأنــه الســبيل الوحيــد لمجابهــة ســلطة الفقهــاء 
الرجــال المطلقــة علــى التفســير. ولهــذا، نجــد بعــض هــؤالء الفتيــات يدرســن بالخــارج، ســواء فــي 
بــالد إســالمية بهــدف دراســة الفقــه التقليــدى، أو فــى أوروبــا حيــث يمكنهــن إعــداد أنفســهن ليكــن 
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ناشــطات وقياديــات، وذلــك بحضــور مقــررات دراســية تمكنهــن مــن تنميــة مهاراتهــن، ســواء النقديــة 
أو تلــك المتعلقــة بدراســات الجنــدر وعالقتهــا باإلســالم.

ــى المســتوى  ــم يكــن عل ــات، إن ل وتعمــل بعــض هــؤالء الشــابات بالفعــل مــع نظيراتهــن الكاثوليكي
النظــري فعلــى المســتوى العملــي، وعلــى ســبيل المثــال فــي مجــال حقــوق اإلنســان/المرأة. وفــي هــذا 
ــرز  ــة وأب مصــري، ويب ــة ألم إيطالي ــة خاصــة. رشــيدة ابن ــة رشــيدة أهمي الســياق، تكتســب تجرب
نشــاطها فــي مجــال مكافحــة ختــان الفتيــات، وهــي الظاهــرة التــي ال تــزال منتشــرة علــى نطاق واســع 
فــي موطــن أبيهــا األصلــى ويمتــد تأثيرهــا إلــى إيطاليــا بســبب الهجــرات المتتاليــة. ويتضــح لنــا مــن 
الفقــرة اآلتيــة موقــف رشــيدة تجــاه ختــان الفتيــات وعالقتــه باإلســالم، وكذلــك موقفهــا مــن النســوية 

اإلســالمية:
»ختــان الفتيــات ليــس مــن اإلســالم، ليــس فقــط ألنــه مــا مــن نــص مقــدس يأمــر بــه، ولكــن أيضــاً ألن 
اإلســالم ديــن وســطي. فقــد كفــل اإلســالم منــذ ظهــوره للنســاء حقوقهــن كاملــة، وهكــذا فــإن النســوية 
اإلســالمية تتلخــص فــي اكتشــاف أن تلــك الحقــوق موجــودة بالفعــل فــي اإلســالم. وبهــذا المعنــى، 
ــة  ــة. فالنســوية الغربي ــذي تتخــذه النســوية الغربي ــك ال ــاً معاكســاً لذل تتخــذ النســوية اإلســالمية موقع
تمثــل قفــزة إلــى األمــام بينمــا يتعيــن علــى النســوية اإلســالمية النظــر إلــى الخلــف واكتشــاف شــىء 
مــا موجــود بالفعــل منــذ قــرون. وتعــرف النســويات اإلســالميات جيــداً أن ختــان الفتيــات ليــس فــي 

األصــل ممارســة إســالمية!«.13
تؤكــد رشــيدة للمســلمين والكاثوليــك الذيــن تتعــاون معهــم فــي مشــروع مناهضــة ختــان الفتيــات أن 
ــال  ــذا المج ــي ه ــبقة ف ــكار المس ــد األف ــات إســالمية. ونج ــة ليســت ممارس ــات الرهيب ــك الممارس تل
ــات  ــان الفتي ــا أن خت ــباب منه ــى أس ــك إل ــود ذل ــث يع ــا، حي ــب محوه ــن الصع ــطوة وم ــديدة الس ش
منتشــر فــي بلــدان يقطنهــا غالبيــة مــن المســلمين مثــل مصــر )97%(، والســودان )90%(، ومالــى 
)92%(، وغينيــا )99%(14. وللعمــل الــذي تقــوم بــه رشــيدة تأثيــر كبيــر داخــل المجتمــع اإليطالــي، 
وذلــك بفضــل أنهــا ناشــطة مســلمة شــابة ومتعلمــة. وقــد أصبــح بإمــكان العديديــن اآلن التمييــز بيــن 
ختــان الفتيــات بوصفــه عــادة ثقافيــة محضــة واإلســالم بوصفــه دينــاً. وينتشــر ذلــك الوعــي بنجــاح 
ــكار  ــى مواجهــة األف ــي المــدارس ووســائل اإلعــالم والمجــاالت العامــة األخــرى، مــا يســاعد عل ف
النمطيــة المرتبطــة بالجيــل الثالــث مــن المســلمين الذيــن علــى مشــارف الوصــول إلــى ســن الرشــد.

دور المتحولين إلى اإلسالم
نظريــاً، يمكــن اعتبــار النســاء الالتــي تحولــن إلــى اعتنــاق اإلســالم الجســر المثالــي بيــن عامــة النــاس 
مــن الكاثوليكييــن والمجتمــع المحلــي المســلم، ألنهــن يعرفــن مبــادئ اإلســالم التــي قــد درســنها قبــل 
اعتنــاق اإلســالم، وألنهــن علــى درايــة إن لــم يكــن بالديانــة الكاثوليكيــة بشــكل مطلــق، فعلــى األقــل 

بقواعــد المجتمــع والثقافــة اإليطاليــة.
ولكننــا نجــد فــي معظــم األحيــان أن الذيــن يعتنقــون ديانــة أو مذهبــاً جديــداً يحاولــون إثبــات إخالصهــم 
التــام للديــن أو المذهــب الجديــد، حتــى لــو جــاء ذلــك أحيانــاً علــى حســاب المنطــق، حتــى يحظــوا 
ــدة التــي قــد تقــاوم فــي البدايــة إقامــة حــوار مــع هــؤالء األعضــاء  بقبــول جماعتهــم المحليــة الجدي
الجــدد. وفــى أواخــر الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، كان الرجــال الكاثوليــك الذيــن اعتنقوا اإلســالم 
مــن أوائــل الجماعــات التــي أقامــت تواصــالً مــع المجتمعــات المحليــة فــي إيطاليــا.15 وفيمــا بعــد، حــل 
محلهــم فاعلــون آخــرون فــى المجاليــن االجتماعــي والسياســي )مثــل العلمــاء اإلســالميين، وعلمــاء 

االجتمــاع، وغيرهــم(.
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وعلــى الجانــب اآلخــر، ففــي مجتمــع متعصــب ضــد المــرأة مثــل المجتمــع اإليطالــي، ظلــت النســاء 
المعتنقــات اإلســالم غيــر قــادرات -لفتــرة طويلــة- علــى لعــب دور مؤثــر فــي الحيــاة العامــة. وحتــى 
اآلن، ال نجدهــن ظاهــرات وال يضطلعــن بــأدوار قياديــة فــي عمليــات الحــوار بيــن األديــان إال فــي 
حــاالت اســتثنائية بالطبــع. وتعــد باتريتســيا خديجــة دلمونتــي (Patrizia Khadija del Monte( أشــهر 
األمثلــة لهــؤالء النســاء، فقــد كانــت كاثوليكيــة ودرســت الالهــوت ثــم اعتنقــت اإلســالم، ولهــا تجربــة 

ذات أهميــة خاصــة. 
باتريتســيا خديجــة فــى منتصــف الخمســينيات مــن عمرهــا، وتنتمــي إلــى عائلــة علمانيــة، ولــم تتلــق 
أى تعليــم دينــي. وقــد دفعتهــا إحــدى التجــارب الشــخصية إلــى االقتــراب مــن الديــن )الكاثوليكــي(، 
إذ كانــت تعمــل لمــدة 14 عامــاً فــي منطقــة كاثوليكيــة فــي أثنــاء دراســتها الالهــوت. وقــد بــدأت بعــد 
ذلــك فــي قــراءة القــرآن، ثــم اعتنقــت اإلســالم. أصبحــت باتريتســيا خديجــة متمكنــة فــي علــوم الديــن 
فــي كل مــن الكاثوليكيــة واإلســالم، ولهــذا ســرعان مــا أصبحــت المصــدر الرئيســي التــي تقــدم لهــا 
وســائل اإلعــالم، والكثيــر مــن المؤسســات األخــرى، الدعــوات لتتحــدث عــن »النســاء واإلســالم.« 
وفــي الوقــت ذاتــه، اكتســبت تقديــر المجموعــات المســلمة فــي إيطاليــا وأصبحــت فــي عــام 2011 

نائبــة رئيــس مؤسســة UCOII )اتحــاد الجاليــة اإلســالمية فــي إيطاليــا(.
ــروع  ــع مش ــاً م ــق تمام ــا تتف ــم أنه ــالمية«، رغ ــوية إس ــها »نس ــة نفس ــيا خديج ــر باتريتس وال تعتب

»النســوية اإلســالمية«:
ــير النصــوص  ــى تفس ــعى إل ــه يس ــوي... ألن ــالمي النس ــاب اإلس ــن الخط ــرب م ــديدة الق ــى ش »إنن
المقدســة، وهــو بهــذا يتنــاول لــب القضيــة. وفــي الحقيقــة، تعــود ممارســة الســلطة بصــورة عشــوائية 
ــير  ــى التفس ــاء( إل ــتبد بحــق النس ــتغالل المتعســف والمس ــكار االس ــعنا إن ــس بوس ــاء )ولي ضــد النس

ــي بعــض المجتمعــات المســلمة«16. ــرآن ف ــات الق الخاطــئ لبعــض آي
ــا تســوق  ــة، ولكنه ــج ليناســب الســياقات المختلف ــذا المنه ــع ه ــة تطوي ــى أهمي ــك إل تشــير وهــي كذل

ــة: ــة مؤسســة نســوية قائل ــى أي ــا إل أســباب عــدم انتمائه
»ربمــا لــو كنــت أعيــش فــي دولــة عربيــة، حيــث القوانيــن الخاصــة بالنســاء فــي حاجــة للتغييــر، 
لكنــت كرســت حياتــي للخطــاب النســوي... أمــا هنــا ]إيطاليــا[ فإننــي أفضــل التعامــل مــع مشــكالت 
ذات طبيعــة أعــم... ألننــا بحاجــة إلــى مخاطبــة الجميــع، وبخاصــة الرجــال. مــا يعجبنــي فــي النســوية 

اإلســالمية هــو قدرتهــا علــى اتخــاذ موقــف ال تصاُرعــي مــن الرجــال«.
ــن  ــدث ع ــي تتح ــرأة الت ــرد »الم ــورة مج ــاذ ص ــي اتخ ــب ف ــة ال ترغ ــيا خديج ــم أن باتريتس ورغ
النســاء« فقــط، فقــد ازداد اشــتباكها مؤخــراً مــع قضايــا الجنــدر. فعلــى ســبيل المثــال، نجدهــا دائمــاً 
Islamonline /http://www.islam-online.it/) تشــارك بإســهامات فــى موقــع إســالم أون اليــن
 CIWT كمــا تفضــل الكثيــرات مــن النســاء المتعاونــات مــع لجنــة الالهوتيــات اإليطاليــات )donne
أن يشــتركن معهــا فــي الحــوار، ويقــّدرن معرفتهــا الراســخة بالتــراث الدينــي للمســيحية واإلســالم.17
وتؤمــن باتريتســيا خديجــة بفائــدة  مــا تســميه »التلــوث« )بمنعــى التالقــح بيــن ثقافتيــن(، أي التبــادل 

المثمــر بيــن الكاثوليــك والمســلمين، وهــو مســعى تعمــل جاهــدة علــى تنميتــه:
»إن المجتمــع المســلم المحلــي هنــا آخــذ فــي االزدهــار، وأنــا أؤمــن باآلثــار اإليجابيــة »للتلــوث«، 
ــم. هنــاك قيــم غربيــة  التــي ال أعتبرهــا كلمــة ســيئة، بــل هــى تشــير إلــى عمليــة انتقــال سلســة للقَي
حميــدة وذات فائــدة للمجتمــع اإلســالمي، وأنــا أؤمــن بالتواصــل بيــن الكاثوليــك والمســلمين، وخبراتي 

الســابقة فــي هــذا المجــال إيجابيــة جــداً«.
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وتتقاســم النســاء العامــالت فــي CIWT مــع باتريتســيا خديجــة نقطــة االنطــالق نفســها المتمثلــة فــي 
ــى مســاواة أعظــم  ــى تفســير يفضــي إل ــراءة وتفســير النصــوص المقدســة »بغــرض الوصــول إل ق
بحــق النســاء«، كمــا تقــول. باإلضافــة إلــى ذلــك، تعنــي باتريتســيا خديجــة فــي الوقــت الحالــي بنشــر 
 )Asmaa Lamrabet( ــط ــماء المراب ــي أس ــالميات وه ــويات اإلس ــهر النس ــن أش ــدة م ــكار واح أف
الباحثــة والناشــطة المغربيــة مــن خــالل ترجمــة كتبهــا إلــى اإليطاليــة، ودعوتهــا لمناقشــة أفكارهــا 

مــع النســاء اإليطاليــات.
ــي  ــات الالت ــى النســاء اإليطالي ــه حت ــاءات المفتوحــة أن ــل هــذه اللق ــق مث ــي توث ــا الســجالت الت وتدلن
يعتبــرن أنفســهن »علمانيــات« يبــدأن فــي عقــد مقارنــات بيــن تــراث الكاثوليكيــة واإلســالم مــن حيــث 
العالقــة بيــن الديــن وحقــوق النســاء. وقــد تعلمــت الكثيــرات منهــن احتــرام الهويــة اإلســالمية للنســاء 

المســلمات والتخلــي عــن فكــرة أن اإلســالم مــا هــو ســوى »كنيســة معاديــة للنســاء«18.
أســماء المرابــط مغربيــة األصــل، والمغــرب هــي الدولــة التــي ينتمــي إليهــا معظــم المســلمين 
ــلبية  ــي التصــدي للصــورة الس ــر ف ــر كبي ــا. ولوجــود أســماء ولنشــاطاتها أث ــي إيطالي ــن ف المهاجري
ــي،  ــة ديلمونت ــيا خديج ــوم باتريتس ــا تق ــاً م ــا. وغالب ــي إيطالي ــات ف ــاء المغربي ــن النس ــومة ع المرس
نائبــة رئيــس مؤسســة UCOII، وهــي المؤسســة الكبــرى للمســلمين فــي إيطاليــا التــي تعتبــر األكثــر 
»أصوليــة« بيــن المنظمــات اإلســالمية األخــرى، بتقديــم أســماء خــالل جوالتهــا فــي إيطاليــا. وهكــذا، 
يتيــح حضــور هاتيــن المرأتيــن علــى الســاحة الفرصــة لظهــور بديــل ذي مصداقيــة للصــور النمطيــة 

الســائدة عــن نــزوع المســلمين الدفيــن نحــو العــداء للنســاء.
ــرة حــول  ــا تجاهــر بتفســيراتها المغاي ــي إيطالي ــرأة مســلمة ف ــت باتريتســيا خديجــة أول ام ــد كان وق
فكــرة الخطيئــة األولــى فــي الفقــه المســيحي واإلســالمي. ومــن المعــروف أن فكــرة الخطيئــة األولــى 
غيــر موجــودة فــي اإلســالم؛ ألن حــواء غيــر ملومــة علــى حادثــة تنــاول الفاكهــة المحرمــة، بينمــا 
يؤكــد التــراث الدينــي المســيحي/الكاثوليكي هــذه الفكــرة التــي نتجــت عنهــا أفــكار ظالمــة للنســاء علــى 
ــأن اإلســالم أرقــى مــن  ــول ب ــى الق ــك إل مــر العصــور. وال تهــدف باتريتســيا خديجــة مــن وراء ذل
المســيحية، ولكنهــا تســعى إلــى توســيع قاعــدة الحــوار بيــن الديانتيــن، ال أن تزيــد مــن المصادمــات. 
ــوم  ــي عل ــب إحــدى المتخصصــات الضالعــات ف ــار مــن جان ــذات تث ــك النقطــة بال ــا أن تل ولكــن بم
الديانتيــن اإلســالمية والمســيحية فقــد كان لذلــك تأثيــر قــوي فــي التصــورات التــي تصوغهــا 

الالهوتيــات الكاثوليكيــات عــن النســاء المســلمات وعــن نظرتهــن لفكــرة الجنــدر فــى اإلســالم.

أخبار سارة، وأخبار مزعجة
مــن الســهل مالحظــة أن الحــوار بيــن المســلمات والكاثوليكيــات آخــذ فــي التطــور والنمــو بصــورة 
ــدة للنقــاش أمــام أخواتهــن المســلمات، فتمكنهــن مــن  ــات مــن طــرح مجــاالت جدي ــن الكاثوليكي تمكِّ
نشــر أفكارهــن ونظرتهــن المتعاطفــة مــع اإلســالم علــى نطــاق أوســع. كمــا يمكــن للنســاء المســلمات 
مســاعدة نظيراتهــن الكاثوليكيــات فــي أن يثبتــن للقطاعــات المغرقــة فــي العلمانيــة من المجتمــع إمكان 

االلتــزام بالهويــة الدينيــة وفــي الوقــت ذاتــه البقــاء فــي حيــز الحداثــة والــوالء للدولــة العلمانيــة.19
ولكــن ال تــزال أمامنــا المزيــد مــن المشــكالت التــي تنبغــى مواجهتهــا. فاألفــكار الســلبية المســبقة ال 
تــزال قويــة ومترســخة، وال تــزال تلــك المحيطــة بفكــرة الحجــاب فــي مقدمتهــا وأخطرهــا. كمــا أن 
المســلمات فــي إيطاليــا يعتنقــن أفــكاراً متباينــة حــول وجــوب وكيفيــة تغطيــة أجســاد النســاء، ولهــذا 
نجدهــن يغطيــن أجســادهن بأشــكال متباينــة. وكمــا أوضحنــا مــن قبــل، ينتمــي المســلمون فــي إيطاليــا 
إلــى دول مختلفــة، ولتنوعهــم الثقافــي تأثيــر كبيــر فــي فهــم النســاء المســلمات لطبيعــة العــرف المتفــق 
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ــة للنســاء المســلمات حســب اختالفهــن أيضــاً.  ــي متباين ــي الحجــاب معان ــاء النســاء. يعن ــه ألزي علي
فهنــاك مــن يؤمــّن بــأن هللا قــد أمــر بذلــك، ويتخــذن تلــك الفكــرة أساســاً فــي كثيــر مــن الحــوارات التــي 
ــات  ــدى جمهورهــن، إذ نجــد بعــض المفكــرات الكاثوليكي ــة ل ــر ردود أفعــال متباني يقمنهــا، ممــا يثي
ــس  ــه القدي ــا قال ــال يســتحضرن م ــى ســبيل المث ــي )عل ــن فكــرة الحجــاب وتراثهــن الدين يربطــن بي
بولــس حيــن أمــر المســيحيات بتغطيــة أجســادهن(، مؤكــدات بذلــك أنهــا مســألة وقــت حتــى تفعــل 
المســلمات مثلمــا فعلــت المســيحيات ويتخليــن عــن الحجــاب.21 وعلــى الجانــب اآلخــر، هنــاك أخريات 
ــاً«، ويحاولــن جاهــدات توضيــح الفــوارق بيــن الحجــاب والديــن  ــاً ديني ال يعتبــرن الحجــاب »واجب

فيؤكــدن أن الحجــاب ليــس فرضــاً إســالمياً .
ومــن نافلــة القــول أن الفكــرة الســابقة تثيــر حفيظــة الكثيــرات مــن المســلمات؛ ألنهــن يعتبرنهــا تدخــالً 
فــي أمــر خــاص بهــن ال يســمح لهــن بالــرد عليــه بنفــس الطريقــة. فطبقــاً لمــا أعلــم، لــم تجــرؤ أيــة 
امــرأة مســلمة علــى التعليــق علــى تعليمــات الكنســية الكاثوليكيــة تجــاه النســاء. وعلــى أيــة حــال، أرى 
ضــرورة مجابهــة ذلــك األســلوب المتعالــي فــي إرشــاد المســلمات إلــى مــا هــو أفضــل لهــن: الحجــاب 

أو عــدم الحجــاب، أو شــكل الحجــاب وأســلوبه.
ــي  ــي يشــاركن ف ــث نجــد أن معظــم المســلمات الالت ــك بعــد آخــر لظاهــرة الحجــاب، حي ــاك كذل هن
الحــوار مــن المحجبــات، ممــا ُيَعــدُّ مــن جانــب اآلخريــن دليــالً علــى »أصالتهــن« بوصفهــن نســاء 
مســلمات. وقــد صرحــت لــي بعــض الكاثوليكيــات اإليطاليــات الالتــي ينظمــن هــذه اللقــاءات المفتوحة 
ــر  ــر، إذ إن المســلمات غي ــة« أكث ــن »مصداقي ــات ألن لديه ــات محجب ــن دعــوة متحدث ــن يفضل بأنه
المحجبــات قــد يكــن مســلمات مخلصــات، ولكــن عندمــا يتحدثــن عــن إســالم ليبرالــي يعتقــد الجمهــور 
أنهــن يتحدثــن عــن قناعاتهــن الشــخصية وأنهــن ال يمثلــن اآلراء اإلســالمية »الحقــة«. وعلــى الجانــب 
اآلخــر، فــإن المحجبــات الالتــي يتحدثــن عــن إســالم ليبرالــي ومتعاطــف وعــادل تجــاه النســاء، غالبــاً 
مــا يعتبــرن مثــاالً حيــاً علــى صيغــة أقــل شــيوعاً، وإن كانــت ال تــزال مــن اإلســالم. ولســنا بحاجــة 
ــر  ــر بمعايي ــام آخ ــاب اهتم ــر بالحج ــام الكبي ــك االهتم ــتبدل بذل ــي أن ُيس ــه ينبغ ــول بأن ــى الق ــا إل هن
أعمــق لتصنيــف هــؤالء »اللواتــى بإمكانهــن أن يتحدثــن عــن اإلســالم«، مــن أجــل إتاحــة الفرصــة 
لشــابات إيطاليــات مســلمات غيــر محجبــات يحملــن رصيــداً مــن المعرفــة اإلســالمية يمكــن تداولهــا 

مــع الجميــع. 
وعــالوة علــى ذلــك، فعلــى المســلمات كذلــك تطويــر أفكارهــن حتــى يكــون باســتطاعتهن االنخــراط 
ــوية«  ــح »النس ــع لمصطل ــن الواس ــد أن رفضه ــال، نج ــبيل المث ــى س ــوار. فعل ــي التواصــل والح ف
ومفهومهــا -بوصفهــا كلمــة موصومــة- يفهــم غالبــاً علــى أنــه استســالم لســطوة الســلطة األبويــة. أمــا 
بالنســبة إلــى الالهوتيــات الكاثوليكيــات، فقــد تبنيــن منــذ زمــن طويــل منهــج النســوية ومصطلحاتهــا، 
ولــو جزئيــاً. ويمكننــا الخلــوص إلــى أن النســاء المســلمات ال يزلــن متخوفــات مــن تبنــي المصطلحات 

والمنظومــات التــي قــد ُتَعــدُّ غريبــة عــن اإلســالم، أو حتــى ضــد اإلســالم.22
ولكننــا نشــهد تغيــر الظــروف فــي نطــاق المســلمين اإليطالييــن حتــى في هذا الصدد. أســس المســلمون 
ــدين  ــة والمرش ــس األئم ــمى »مجل ــدة تس ــة جدي ــمبر 2011، منظم ــي ديس ــراً، ف ــا مؤخ ــي إيطالي ف
الدينييــن اإليطالييــن« (Council for Italian Imams and Religious Guides(، وســوف نشــير إليــه 
 )Nibras Breigheche) وقــد قــام المجلــس بتكليــف نبــراس بريجيتشــي .CIIRG الحقــاً باالختصــارات
بمهمــة متابعــة الحــوار بيــن األديــان، وهــي شــابة مــن أصــل ســوري تعمــل فــي مجــال الحــوار بيــن 
 ،ADMI األديــان منــذ وقــت طويــل. وقــد اســتطاعت نبــراس، وهــي كذلــك إحــدى عضــوات منظمــة
ــة، إذ  ــع الجماعــات الكاثوليكي ــى األخــص م ــي وعل ــع المحل ــع المجتم ــدة م ــات جي أن تصــوغ عالق
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إنهــا تلقــي محاضــرات بصــورة دائمــة فــي المؤسســات الدينيــة والمــدارس. وال تعتبــر نبــراس نفســها 
نســوية إســالمية، ولكنهــا تقتــرب كثيــراً مــن روح النســوية اإلســالمية وتتابــع تطوراتهــا، كمــا تعمــل 
علــى تشــجيع انتشــار األفــكار المرتبطــة بهــا. وإلــى جانــب ذلــك، قامــت نبــراس بتنظيــم عــدة لقــاءات 

لتبــادل األفــكار مــع باحثــات أكاديميــات فــي مجــال النســوية اإلســالمية.23
ومــن الالفــت للنظــر كذلــك أن نبــراس قــد أشــارت، فــي ســياق قبولهــا عضويــة CIIRG، إلــى الــدور 
الــذي لعبتــه العديــد مــن النســاء فــي المجــال العــام علــى مــدار التاريــخ اإلســالمي، كمــا أكــدت أن 
االمتيــازات الثوريــة التــي ُمنحتهــا المســلمات فــي القــرن الســابع الميــالدي قــد انُتزعــت منهــن علــى 
مــدار التاريــخ؛ بســبب اســتغالل البعــض للديــن. وهــي بذلــك تصــوغ أفكارهــا فــي إطــار الخطــاب 

النســوي اإلســالمي المعتــاد.24
ــن  ــن بانخراطه ــروض عليه ــت« المف ــدأ الصم ــن »مب ــلمات يحطم ــاء المس ــول إن النس ــن الق ويمك
فــي الحــوار مــع نســاء يعتنقــن ديانــات أخــرى، وهــو المبــدأ الــذي كان لــه فيمــا مضــي دور كبيــر 
فــي إحاطــة قضايــا مثــل العنــف األســري بغــالف مــن الغمــوض. وفــي هــذا الســياق، نجــد النســاء 
الكاثوليكيــات والمســلمات يواجهــن ظروفــاً متشــابهة، إذ إنهــن قــد نأيــن بأنفســهن لمــدة طويلــة عــن 
مظاهــر االحتجــاج الواضحــة علــى العنــف األســري، مفضــالت العمــل فــي صمــت مــن أجــل الحفــاظ 
ــن  ــن م ــن أقاربه ــدر ع ــا يص ــاً م ــاء غالب ــاه النس ــف تج ــلوك العني ــاء. وألن الس ــة النس ــى كرام عل
ــدى  ــات والمســلمات بشــكل عــام نحــو الســكوت عــن المعت ــد اتجهــت النســاء الكاثوليكي الرجــال، فق

ــى ال يعّرضــن ســمعة عائالتهــن ومكانتهــا لإلســاءة. عليهــن حت
ــام علــى  ــة أي ولكــن االرتفــاع المؤســف فــي معــدالت العنــف األســري )هنــاك امــرأة ُتقتــل كل ثالث
ــي  ــة ف ــة المقاوم ــى إدراك أهمي ــاء إل ــع معظــم النس ــد دف ــا( ق ــي إيطالي ــا ف ــد أقاربها/أصدقائه ــد أح ي
هــذا الصــدد. وتوفــر المؤسســات الكاثوليكيــة حمايــة متزايــدة للنســاء بمــن فيهــن النســاء المســلمات، 
متمثلــة فــي خدمــات ملموســة مثــل: توفيــر دور المــأوى، والرعايــة النفســية، والنصائــح القانونيــة، 
إلــخ. وفــي الوقــت ذاتــه، زاد اقتنــاع النســاء المســلمات بأنــه ليــس بإمكانهــن االســتمرار فــي التعتيــم 
علــى حقيقــة أن العنــف الــذي يمــارس بحقهــن غالبــاً مــا يأتــي مغلوطــاً باســم اإلســالم. وقــد شــهدت 
ــم التــي ارتكبــت بحــق نســاء وفتيــات مســلمات، وبخاصــة مــن  ــا مؤخــراً سلســلة مــن الجرائ إيطالي
منهــن مــن أصــول مغربيــة وباكســتانية، باإلضافــة إلــى العديــد مــن الوفيــات، ممــا دعــى الكثيريــن 

إلــى إلصــاق تلــك األمــور باإلســالم معتبرينــه دينــاً يســمح باإلســاءة للمــرأة.
ــبيل  ــى س ــعاً. وعل ــاً واس ــذا الصــدد ترحيب ــي ه ــن ف ــاء عــن صمته ــى خــروج النس ــد الق ــذا، فق وله
ــة فــي وســائل اإلعــالم أنــه »مــا مــن عالقــة  ــا ســوء المعامل ــال، ذكــرت الكثيــرات مــن ضحاي المث
ــزاً لألســرة وال يســمح بممارســة أي  ــر النســاء مرك ــرآن،« وأن »اإلســالم يعتب ــن الضــرب والق بي
نــوع مــن أنــواع العنــف بحقهــن«25 . وقــد شــاركت النســاء المســلمات فــي بعــض المســيرات التــي 
خرجــت فــي إيطاليــا يــوم 25 نوفمبــر 2011 احتفــاالً باليــوم العالمــي للقضــاء علــى العنــف بحــق 
النســاء. وعلــى جانــب آخــر، فقــد أصــدرت مجلــة إســالم أون اليــن، المجلــة الرقميــة التابعــة لمؤسســة 
UCOII، بيانــاً يديــن أي نــوع مــن أنــواع العنــف بحــق النســاء ويدعــو الرجــال المســلمين إلــى معاملــة 

رفيقاتهــم معاملــة أفضــل.26

الخالصة 
إذاً يمكننــا إطــالق مصطلــح »نســويات إســالميات« أو »نســويات مســلمات« علــى النســاء المســلمات 
الالتــي يدركــن ضــرورة تبنــي منهــج عالمــي )أى تفســيرات جديــدة للنــص المقــدس، وطــرق تأويــل 
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ــي  ــة ف ــاركنهن الرغب ــاء يش ــع نس ــترك م ــل المش ــدر، والعم ــا الجن ــي بقضاي ــة بالوع ــدة مدعم جدي
الحفــاظ علــى هويــة دينيــة قويــة، إلــخ(، ســواء كانــت هــؤالء النســاء يســتخدمن مصطلــح »نســويات« 
لتعريــف أنفســهن أم ال. فعلــى أرض الواقــع، نجــد أن »النســوية اإلســالمية« مفهــوم متعــدد األوجــه 
يــدل بوضــوح علــى أن المســلمات الواعيــات بهوياتهــن المتعــددة يمكنهــن التمســك بالتزامهــن الدينــي، 

وفــي الوقــت نفســه اقتفــاء ســبيل العدالــة والمســاواة.
وهــا نحــن نــرى النســاء المســلمات فــي إيطاليــا اليــوم يعملــن بثقــة علــى تمهيــد الطريــق نحــو أرضيــة 
ــم  ــق القائ ــك بفضــل الحــوار العمي ــي«، وذل ــى صياغــة »اإلســالم األوروب ــة تســعى إل وســطية بديل
ــى  ــاد عل ــه يمكنهــن االعتم ــات. وتعــرف النســاء المســلمات أن ــع أخواتهــن المســيحيات الكاثوليكي م
دعــم أخواتهــن الكاثوليكيــات فــي ســياق ســعيهن إلــى الحصــول علــى حقوقهــن )وهــو ســعى تقــوم بــه 
النســاء الكاثوليكيــات كذلــك(، وبخاصــة أن األخيــرات يشــعرن بأنهــن تحــت ضغــوط متزايــدة مــن 

ِقبــل المجتمــع األوروبــي العلمانــي.
نجــد أن التعــاون بيــن الجماعتيــن قــد جــاء فــي البدايــة بشــكل شــبه تلقائــي، مبنــي فــي المقــام األول 
علــى مبــدأ عــام يقصــد خدمــة المجتمــع، وبخاصــة علــى مســتوى ضيــق مثــل اللقــاءات التــي كانــت 
ــلمات.  ــن المس ــن« نظيراته ــي »تبّني ــات الالت ــاء اإليطالي ــن النس ــرة م ــات صغي ــن مجموع ــد بي تعق
ونشــهد حتــى اآلن اســتمرار هــذا النــوع مــن التعــاون فــي بعــض قطاعــات اجتماعية-جغرافيــة مــن 
ــى  ــاءات المحصــورة عل ــى اللق ــام األول عل المجتمــع، ألن هــذا النــوع مــن التعــاون مبنــي فــي المق
الســيدات مــن الديانتيــن، حيــث تجــد النســاء المســلمات بيئــة آمنــة لطــرح أفكارهــن. ال نــزال نشــهد 
أن التعــاون بيــن الجماعتيــن آخــذ فــي التوســع علــى الصعيديــن النظــري والتطبيقــي. ولكننــا مــا زلنــا 
فــي انتظــار أن نــرى مــا هــو االتجــاه الــذي ستســلكه هــؤالء النســاء فيمــا يتعلــق بمســاعيهن النســوية 
الناشــطة: هــل ســيتجهن نحــو قبــول تصنيفــات مثــل )نسويات/ناشــطات مســلمات أوروبيــات( أم ال، 

وهــل سيســتكملن مشــروعهن الخــاص بحــوار األديــان، وكيــف ســيحدث ذلــك إن حــدث؟

1 بعــد متابعنــى لظاهــرة »النســوية اإلســالمية« لوقــت طويــل، وبعــد لقــاءات متعــددة مــع فقيهــات وناشــطات يصنفــن غالبــاً كنســويات 
إســالميات، خلصــت إلــى أنــه مــا مــن »نســوية إســالمية« واحــدة، بــل أن العبــارة تشــير إلــى واقــع متنــوع يضــم نســاًء يناضلــن مــن 

أجــل الحصــول علــى حقوقهــن فــى إطــار إســالمى، ســواء فــى بالدهــن األصليــة أو فــى ســياقات المهجــر.

2 قــد تختلــف البيانــات باختــالف تعريفنــا لكلمــة »مســلم«. فهنــاك علــى ســبيل المثــال إحصــاءات تضــم كل القادميــن مــن بــالد مســلمة، 
بغــض النظــر عمــا كانــوا معتنقيــن الديــن أم ال، بينمــا نجــد بعــض اإلحصــاءات األخــرى أكثــر تشــدداً فــى مســألة التصنيــف. 

3 فــى إيطاليــا ال يمكــن للجاليــات الدينيــة الحصــول علــى دعــم الدولــة ســوى بعقــد اتفــاق بيــن الحكومــة المحليــة وممثلــى تلــك الجاليــات. 
ــه مــا مــن ممثليــن رســميين فــى  ــة ألن ــة فــى هــذه الحال ــو« الديــن، وهــو أمــر صعــب للغاي ويجــب أن يوقــع علــى االتفــاق »ممثل

اإلســالم، وألن الجاليــة المســلمة فــى إيطاليــا منقســمة مــن داخلهــا.

./Coordinamento Teologhe Italiane«: http://www.teologhe.org« : 4 االسم باإليطالية

 .http://admitalia.org/ar-sa/home.aspx :)على الشبكة العنكبوتية )باللغة اإليطالية ADMI 5 انظر/انظرى موقع

6 شــهد ربيــع العــام 2011 أول مظاهــرة احتجاجيــة. وقــد جــاءت بشــكل تلقائــى وضمــت مئــات اآلالف مــن النســاء. انظر/انظــرى 
http://senonoraquando.eu. وقــد أيــدت منظمــة ADMI هــذه المظاهــرات االحتجاجيــة رســمياً وقامــت بنشــر صــور منهــا 

علــى موقعهــا علــى الشــبكة العنكبوتيــة.       

7 إســم السلســلة »Sui generis«، وهــى عبــارة التينيــة تعنــى فــى األصــل »فريــدة فــى نوعهــا«، وهــى تشــير إلــى التفــرد فــى 
الصفــات، ولكــن للجــزء الثانــى مــن العبــارة كذلــك تداعيــات قريبــة مــن تداعيــات كلمــة »جنــدر«.
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8 يتناول الكتاب تاريخ الجسد فى الديانات السماوية الثالث.

./http://sumaya-blog.blogspot.com :نة سمية 9 انظر/انظري مدوَّ

10 منذ شهر إبريل للعام 2012.

11 كل النســاء الالتــى أجريــت معهــن لقــاءات )تقريبــاً( ال يفضلــن وصــف »نســويات إســالميات«. ولكننــى أرى أن كل مناضــل مــن 

أجــل حقــوق النســاء هــو »نســوى«، ســواء كان/ت تفضــل ذلــك الوصــف أم ال. 

12 مقابالت خاصة مع مجلس إدارة لجنة CIWT فى نوفمبر 2011.

13 مقابالت خاصة، مارس 2010.

 Female Genital Mutilation, a« انظر/انظرى تقرير المنظمة عن ختان النساء .)UNICEF) 14 طبقاً لبيانات منظمة اليونيسيف

.)html.29994_http://www.unicef.org/publications/index) 2005 »Statistical Exploration

15 انظر/انظرى كتاب  ستيفانو ألييفى  (Stefano Allievi(بعنوان I nuovi musulmani. I convertiti all'islam ، والكتاب 

 Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità :بعنوان  )Co.RE.IS) الصادر عن »الرابطة اإلسالمية« بإيطاليا
 .Islamica in Italia

16 وردت فى كتاب فانتسان Vanzan بعنوان  Ledonne di Allah، ص 110.

17 مقابالت خاصة مع إحدى العضوات البارزات فى منظمة CIWTK، نوفمبر، 2011.

18 هذه هى إعادة صياغة لعنوان مقالة قصيرة شهيرة عن النساء اإليرانيات كتبتها المؤرخة الشهيرة لتاريخ النساء المسلمات، بيانكا 

 .)16( )Bianca Scarcia Amoretti( سكارسيا أموريّتى

19  بالرغــم مــن أن إيطاليــا ال تعتنــق العلمانيــة كليــة )بعكــس فرنســا علــى ســبيل المثــال(، فهنــاء نســبة كبيــرة مــن اإليطالييــن )مــن 

بينهــم النســاء( يرفضــن كافــة األديــان خوفــاً مــن طغيــان الديــن علــى الحيــز الشــخصى. وتؤمــن النســاء الالتــى يلتزمــن بهــذه الفكــرة 
بــأن األديــان أداة رئيســية فــى تأســيس »التمييــز ضــد النســاء«.

ــات  ــة باألخري ــات بالمقارن ــا فكــرة أن النســاء المســلمات متخلف ــب عليه ــرأى، يترت ــى هــذا ال ــة ف ــة متضمن ــاك نزعــة عنصري 20 هن

ــدم. الالتــى حققــن التق

21 يجدر التأمل فى الرأى الذى ذهب إليه العالم الكاثوليكى الشهير باولو برانكا (Paolo Branca( فى تعليق له نشرته إحدى 

الصحف ذات الثقل )ore 24 Sole( ، 6 فبراير 2005. 

22 إننى على وعى بأنه ما من شكل أوحد ومتسق للنسوية، ولكننى أستخدم المصطلح هنا بوصفه إشارة إلى »حركة تهدف إلى 

الوصول إلى حقوق وفرص سياسية واقتصادية واجتماعية مساواتية للنساء، والتأسيس لها والدفاع عنها،« أى بالمعنى الذى تفهمه 
 .CIWT وتستخدمه عضوات

23 دعتنى نبراس بريجيتشى كثيراً للتحدث عن النسوية اإلسالمية أمام جمهور متعدد الخلفيات )مسلمين وغير مسلمين(.

24 الموقع باإليطالية:

http://www.islam-online.it/12/2011/nibras-breigheche-nel-direttivo-degli-imam-ditalia/.

25 هذه كلمات أمينة، فتاة مغربية تبلغ من العمر أربعة عشر عاماً زوجها والديها لرجل يكبرها فى السن بكثير، ثم تمكنت فيما بعد 

من الهروب منه ووجدت مأوى يحميها. انظر/انظري  La Repubblica، 1 مارس 2010.

26 انظر/انظرى البيان على الموقع:

 http://www.islam.online.it/11/2011/contro-la-violenza-sulle-donne-com-ucoii/.
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النسوية اإلسالمية 
فى الدول األوروبية الناطقة بالفرنسية 

فى مرحلة ما بعد االستعمار

مليكة حميدي

ــات بالبحــث عــن أشــكال  ــدات معني ــرن الحــادى والعشــرين، ظهــرت نســويات جدي ــول الق ــع حل م
جديــدة للتحــرر مــن منظــور دينــى ونســوى، وهــو المســعى الــذى بــدأ فــى أوروبــا وبصفــة خاصــة 
ــد 11  ــا بع ــة م ــن ظهــرت خــالل مرحل ــن أشــكال التدي ــداً م ــد شــكالً جدي ــا يع ــكا، مم فرنســا وبلجي
ســبتمبر فــى عالــم تســيطر عليــه قيــم العولمــة، ووســط أجــواء سياســية عالميــة متوتــرة شــهدت تغيــراً 

ملحوظــاً فــى النظــرة لإلســالم.
وقــد ظهــرت هــؤالء النســويات بصــورة واضحــة فــى عــام 2004 إبــان صــدور القانــون الفرنســى 
ــة واضحــة فــى المــدارس التابعــة  ــل رمــوزاً ديني ــواع مــن المالبــس تمث ــة أن ــداء أي ــع ارت ــذى يمن ال
للدولــة. وقــد صــار ذلــك القانــون بعدهــا موضوعــاً للنقــاش فــى بلجيــكا، وســرعان مــا نتــج عــن ذلــك 
النقــاش ظهــور َقــوى للنســاء المســلمات فــى المجــال العــام، مطالبــات بحقوقهــن فــى المشــاركة فــى 
الجــدل السياســى القائــم الــذى يتعلــق بهــن بشــكل مباشــر. وهنــا ظهــرت عبــارة »هيســتيريا الجــدل« 
ــل تيــرى Emmanuel Terry فــى  ــى اســتخدمها إيمانوي ــارة الت ــك العب »du débat l’hystérie«، تل

إشــارته إلــى موضــوع حظــر ارتــداء غطــاء الــرأس.
ولــم يخفــف مــن حــدة ذلــك الجــدل ســوى الظهــور المتنامــى لهــؤالء النســويات، ســواًء الالتــى يرتديــن 
ــد شــنت هــؤالء النســاء  ــة )Mahmood 22(. وق ــى الفاعلي الحجــاب أم ال، وقدرتهــن الواضحــة عل
داخــل جماعاتهــن الدينيــة، وكذلــك داخــل المجتمــع المدنــى، حربــاً ضــد »التمييــز الجنســى«، إلــى 

جانــب الحــرب ضــد »العنصريــة« وأشــكال التمييــز المتعــددة فــى أوروبــا.
ولــم يكــن لظهــور هــؤالء النســاء فــى المشــهد العــام مجــرد قيمــة رمزيــة، ولكنــه كان واقعــاً ملموســاً 
فــى الدوائــر االجتماعيــة فــى بلجيــكا. فكلمــا ضاقــت القيــود علــى النســاء المســلمات، زاد ظهورهــن، 
األمــر الــذى يــؤدى بــدوره إلــى إعــادة صياغــة الجــدل الدائــر حــول تلــك القيــود. كمــا نجــد أن هــؤالء 
ــر  ــة تغيي ــى عملي ــى صياغــة تاريخهــن، ف ــدور محــورى ف النســاء يســهمن، بفضــل اضطالعهــن ب

الصــور االجتماعيــة النمطيــة التــى غالبــاً مــا تفــرض عليهــن مــن الخــارج.
واآلن، نجــد هــؤالء النســاء الالتــى يمثلــن رمــوزاً دينيــة يواجهــن نظامــاً مزدوجــاً فيمــا يتعلــق بنظــرة 
ــى ال  ــى وسياس ــأزق هويات ــب م ــى ل ــن ف ــا يضعه ــن، مم ــبقة عنه ــكار المس ــن واألف ــن إليه اآلخري
يأخــذ فــى االعتبــار »خصوصيــة مواقفهــن الفكريــة«. نجــد هــؤالء النســاء علــى األخــص يواجهــن 
مشــكلتين رئيســيتين: غالبــاً مــا تواجــه النســاء المســلمات اإلقصــاء داخــل جماعاتهــن الدينيــة، كمــا 
يجــدن أنفســهن فــى الوقــت ذاتــه مجبــرات علــى النضــال للحصــول علــى حــق وجودهــن بوصفهــن 
نســاء مؤمنــات فــى المجــال العــام. يتســبب ذلــك الوضــع فــى خلــق إشــكاليات لــدى هــؤالء النســاء 
حــول مفهــوم األنوثــة femininity وحــول طبيعتهــن بوصفهــن نســاء، كمــا يــؤدى بهــن إلــى رفــض 
اإلســالم التقليــدى الــذى يعتبرنــه، بوجــه عــام، يمثــل ثقافــة معاديــة للنســاء. كمــا تجــد هــؤالء النســاء 
أنفســهن مضطــرات إلــى مواجهــة َوْصــِم المجتمــع المتســلط لهــن بصفــات ســلبية، واألفــكار المســبقة 
التــى تســود فــى ذلــك المجتمــع حيالهــن. ولكننــا نجــد أن هــؤالء النســاء يســتعدن هوياتهــن النســوية 
الكاملــة مــن خــالل صراعهــن مــن أجــل التحــرر. باإلضافــة إلــى مــا ســبق، غالبــاً مــا نجــد هــؤالء 
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النســاء مقيــدات بالصــور العديــدة التــى تعبــر عنهــن، بــدءاً مــن مرحلــة مــا بعــد االســتعمار التــى كان 
ُيْنَظــُر إلــى النســاء خاللهــا بوصفهــن مواطنــات مــن الدرجــة الثانيــة فــى حاجــة إلــى الحمايــة. وهكــذا، 
تقــع النســاء المســلمات بوصفهــن ضحايــا لمفهــوم مبهــم عــن المواطنــة، ممــا يجعلهــن يواجهــن تمييــزاً 

ثالثــى األبعــاد: جنســياً وعرقيــاً ودينيــاً.
ومــن هــذا المنطلــق، تجــد النســاء المســلمات أنــه مــن الصعــب عليهــن »تجديــد« هوياتهــن والمطالبــة 
ــة خاصــة  ــن، وبصف ــى عرقه ــير إل ــا يش ــن كل م ــى يتخلصــن م ــّن نســويات حت ــى أن يك ــن ف بحقه

االنتمــاء الدينــى.
ومــع ذلــك، يمكــن مــن خــالل متابعــة الجــدل المجتمعــى فــى بلجيــكا وفرنســا أن نلحــظ اتجاهــاً قويــاً 
داخــل الجماعــات النســوية نحــو تفكيــك ذلــك الصــراع والقبــول الكامــل لهوياتهــن القوميــة وتراثهــن 
اإلســالمى. ولكننــا نلحــظ كذلــك أنــه ال تــزال النســويات المســلمات ُيعتبــرن فــى موقــع تابــع سياســياً 

لرفضهــن االلتــزام بالقيــود المفروضــة عليهــن.

النسوية: هل هو مفهوم ينطوى على تناقض ما؟
يمثــل اإلســالم والنســوية للغــرب عالميــن متصارعيــن، وبصفــة خاصــة فــى األمــور األيديولوجيــة 
ــه  ــاص، ومنطق ــى الخ ــقه المعرف ــم، ونس ــة للعال ــه الخاص ــا نظرت ــكل منهم ــية، ل ــة والسياس والعلمي

ــف: المختل
ــول  ــاؤالت ح ــبعينيات التس ــذ الس ــرب من ــى الغ ــوية ف ــركات النس ــك الح ــارت كذل أث
الحــدود بيــن المجاليــن العــام والخــاص. ويعكــس الشــعار النســوى »األمــور الخاصــة 
هــى ذاتهــا أمــور سياســية« بوضــوح مشــروع النســويات فــى نقــل كافــة أشــكال القهــر 
ــة تحــرر  ــن قضي ــل م ــا يجع ــام، مم ــال الع ــى المج ــال الخــاص إل ــى المج ــة ف الكامن
النســاء قضيــة سياســية. وتعــد الحــركات اإلســالمية والحــركات النســائية مــن أكبــر 
االتجاهــات التــى شــهدتها العصــور الحاليــة، فكالهمــا يســعى نحــو إعادة تعريــف القيم 
األساســية والحــدود بيــن الخــاص والعــام بأســاليب مختلفــة، بــل وأحيانــاً متعارضــة 

.).Göle n. pag)

اإلسالم والنسوية: تأثير متبادل؟
ظهــرت العالقــة بيــن اإلســالم والنســوية متأثــرة فيمــا يبــدو بذلــك الجــدل العنيــف الدائــر فــى فرنســا 
وبلجيــكا. ويشــير ظهــور نســوية إســالمية فــى الواقــع إلــى وجــود ذلــك الصــراع المرتبــط بالنظــرة 
ــة بينهمــا. ففــى فرنســا،  ــة المتبادل ــكار والصــور النمطي ــة مــن كل منهمــا تجــاه اآلخــر واألف التقليدي
يمكــن تفســير األفــكار المتناقضــة داخليــاً التــى تؤجــج الجــدل حــول موضــوع حظــر الحجــاب بــأن 
الظــروف االجتماعيــة التــى تعيــش فيهــا النســاء المســلمات تعتبــر بعيــدة كل البعــد عــن المســاواة مــع 
الرجــال. وال تقتنــع العقليــة الغربيــة بــأن اإلســالم يمكــن أن يمنــح النســاء أيــة حقــوق أو مميــزات. 
ــوية  ــى النس ــة، تأت ــات غربي ــكار وأيديولوجي ــم وأف ــى قي ــة عل ــوية الغربي ــد النس ــا تعتم ــذا، فبينم وله
اإلســالمية مبنيــة علــى تناقــض داخلــى، تبعــاً لمــا يــراه الغــرب، ألنهــا مبنيــة علــى الديــن اإلســالمى، 

الــذى يمثــل قيمــاً تتناقــض مــع تلــك التــى تنــادى بهــا النســويات الغربيــات.
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الجدل حول الحجاب
يعتبــر الظهــور المفاجــئ للديــن، الــذى يتمثــل بصريــاً فــى ارتــداء الحجــاب اإلســالمى فــى المجــال 
العــام، تهديــداً وإهانــة فــى الوقــت ذاتــه، إذ إنــه يرمــز إلــى تســلط القوانيــن األخالقيــة التــى يفرضهــا 
الديــن. ويقــع موضــوع غطــاء الــرأس اإلســالمى ودالالتــه فــى لــب ذلــك الجــدل، إذ تجعــل بعــض 
كتابــات النســويات الغربيــات عــن موضــوع الحجــاب مــن النســاء المســلمات مجــرد كيانــات مقهــورة. 
ويأتــى ذلــك نتيجــة البنيــة الثنائيــة التــى ُتعتبــر فيهــا النســويات »كائنــات حــرة« بفضــل مقاومتهــن 
للتســلط األبــوى، بينمــا ُيْنَظــُر إلــى المســلمات باعتبارهــن »ضحايــا القهــر« الــذى يتمثــل رمزيــاً فــى 
ارتــداء غطــاء الــرأس. وبالرغــم مــن ذلــك، نجــد العديــد مــن النســاء المســلمات ال َيعتبــرن ارتــداء 
الحجــاب اإلســالمى »دليــالً مباشــراً علــى الخضــوع،« ولكــن ينظــرن إليــه بوصفــه انعكاســاً خارجيــاً 
مشــروعاً لصفــات النســاء األخالقيــة فــى اإلســالم، ممــا يمنحهــن الحــق فــى لعــب دور محــورى فــى 
الجــدل الدائــر (Gaspard and Khosrokhavar 49(. وهكــذا يمثــل الحجــاب رمــزاً إلســالمهن، إذ 
يقــدم تصــوراً يتيــح لهــن إظهــار »هوياتهــن المحتجبــة« التــى تيســر بدورهــا عمليــة دمجهــن فــى 
ــة تمكينهــن خــارج نطــاق  ــا تيســر عملي ــه (Khosrokhavar 92-75(، كم المجتمــع دون ذوبانهــن في

المجــال الخــاص.

النسوية والمعايير العالمية 
ــر  ــى الفك ــة ف ــر العالمي ــرة المعايي ــة فك ــكا بدراس ــا وبلجي ــى فرنس ــالميات ف ــويات اإلس ــم النس تهت
النســوى، إذ يشــكل ســعى النســويات اإلســالميات نحــو تفكيــك النظريــات الســائدة وإعــادة اكتشــافهن 
لظاهــرة التعدديــة فــى الواقــع تهديــداً للمشــروع النســوى العالمــى الموحــد. وقــد تمكنــت النســويات 
اإلســالميات فــى هــذا الصــدد مــن صياغــة تصــورات جديــدة للحــركات النســوية مــن خــالل مطالبهــن 
الهوياتيــة، تســاعدهن فــى ذلــك حاجتهــن المشــتركة إلــى تحقيــق الحريــة فــى وجــه البنــى التقليديــة. 
وقــد بــدأت نظــرة االتجــاه النســوى الرئيســى الــذى يســعى إلــى ضمــان حقــوق النســاء بتبنيــه أفــكار 
عالميــة معياريــة وإلــى تبنــى العلمانيــة المناهضــة للســلطة الدينيــة، تستشــعر حرجــاً كبيــراً تجــاه ذلــك 
النــوع الجديــد مــن التديــن النســائى. وأدى ذلــك اإلحســاس بالحــرج إلــى أن يكتســب الخطــاب النســوى 
ــاً  ــاً عالمي ــه خطاب ــه بوصف ــيخ صورت ــى ترس ــعيه إل ــى س ــق ف ــن التطاب ــداً م ــر مزي ــع األم ــى واق ف
مــة  موحــداً فــى حيــن أنــه مبنــى فــى حقيقــة األمــر علــى اإلقصــاء، إذ ينحــو نحــو تأســيس نظــرة معمِّ
نحــو النســاء المســلمات بغيــة الحفــاظ علــى »تفوقــه األيديولوجــى«. وقــد وصفــت كريســتين دلفــى 
Christine Delphy تلــك الظاهــرة بأنهــا تمثــل االمتــزاج أو التداخــل بيــن التمييــز الجنســى والتمييــز 
العنصــرى الــذى ينــم عنــه الخطــاب الــذى تتبنــاه بعــض الحــركات النســوية فــى الــدول األوروبيــة 

.)Delphy الناطقــة بالفرنســية )انظر/انظــري
يشــيع تصنيــف النســاء المســلمات ضمــن فئــة هــؤالء الخاضعــات لألبــد، وهــو األمــر الــذى يجعلهــن 
خــارج أىِّ نمــوذج عالمــى موحــد وشــامل يأتــى غالبــاً مقتصــراً علــى النســاء الغربيــات المتحــررات. 
ــك  ــى ذل ــتعينات ف ــا، مس ــن وصياغته ــف هويته ــادة تعري ــى إع ــن ف ــلمات ينجح ــد المس ــا نج ولكنن
بالتزامهــن وقدرتهــن علــى الفاعليــة التــى يســتقونها مــن المنظومــة اإلســالمية ذاتهــا، بالرغــم مــن 

إنــكار تلــك المنظومــة لموقعهــن بوصفهــن نســويات.

أوروبا والنسوية اإلسالمية فى الجدل المجتمعى
ــذه  ــت ه ــات تناول ــالث فعالي ــام 2004 ث ــذ ع ــلونة من ــس وبرش ــل وباري ــدن بروكس ــى م ــت ف أقيم

القضيــة اإلشــكالية:
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1. »النســوية اإلســالمية: مــن المفارقــة إلــى الواقــع«، وهــو مؤتمــر عقــد فــى عــام 2004 فــى مقــر 
البرلمــان األوروبــى ضمــن فعاليــات االحتفــال بيــوم النســاء العالمــى، والنقــاش الــذى نظمتــه شــبكة 
النســاء المســلمات فــى أوروبــا Femmes Musulmanes d’Europe فــى مقــر البرلمــان األوروبــى 
فــى بروكســل. وقــد قامــت هــذه المجموعــة مــن النســاء المســلمات واألوروبيــات، التــى انبثقــت عــن 
ــذى يتفــق بــدوره مــع بعــض أفــكار  منصــة مشــروع الوجــود اإلســالمى Muslim Presence، ال
ــى  ــة الت ــات البحثي ــن الحلق ــد م ــى العدي ــاركة ف ــارق رمضــان Tariq Ramadan، بالمش ــر ط المفك

ناقشــت موضــوع النســوية اإلســالمية.
ــن النســاء،  ــق تمكي ــدف تحقي ــة به ــة تعليمي ــات بحثي ــام 2003 نظــم طــارق رمضــان1 حلق ــى ع وف
ــدة تقودهــا نســاء يضطلعــن بصياغــة خطــاب  ــة جدي ــق فاعلي ــى خل ــى الحاجــة إل جــاءت مؤكــدة عل
ــع  ــم طــارق رمضــان الموق ــن. ويدع ــن وأنوثته ــن ودينه ــد بثقافته ــى وعــى جدي ــى عل ــل مبن متكام
الفكــرى المنبثــق مــن المصــادر اإلســالمية فيمــا يتعلــق بقضايــا مثــل المســاواة بيــن الجنســين. يوضــح 
 Western Muslims and ــون ومســتقبل اإلســالم ــون: المســلمون الغربي ــه المعن ــى كتاب رمضــان ف
ــوية  ــد النس ــوان »مول ــى تحــت عن ــذى يأت ــى الفصــل ال ــة خاصــة ف the Future of Islam، وبصف
اإلســالمية« »Birth of Muslim Feminism«، التغيــرات اآلخــذة فــى الحــدوث فــى الــدول الغربيــة 
فيمــا يتعلــق بقضايــا النســاء التــى دعمهــا ظهــور النســوية اإلســالمية )383(. وقــد اهتمت المؤسســات 
اإلســالمية بتلــك القضيــة وتدارســتها بعمــق بفضــل الوثائــق القيمــة المترجمــة والمراجــع التــى تتعلــق 
بتلــك الظاهــرة. وهكــذا دخلــت إشــكاليات النســوية اإلســالمية مجــال المنظمــات ونشــاطاتها، وبصفــة 

خاصــة فــى فرنســا وبلجيــكا.
 Muslim Women of »ــا ــى أوروب ــلمات ف ــاء المس ــبكة »النس ــاس ش ــور حم ــك التط ــار ذل ــد أث وق
Alima Boumedienne- ــن ــه عالمــة بومدي ــوح دعــت إلي ــى حــوار مفت ــى أشــرفت عل Europe الت
Thierry النائبــة عــن حــزب الخضــر، وشــاركت فيــه مثقفــات ومثقفــون وناشــطات مثــل كريســتين 
ــدة  ــى« CNRS، وســعيدة ق ــى للبحــث العلم ــز القوم ــن »المرك ــة النســوية الفرنســية م ــى الباحث دلف
 et Musulmanes ناشــطات«  ومســلمات  فرنســيات  »نســاء  مؤسســة  رئيســة   Saida Kadda
engages Femmes françaises وطــارق رمضــان، ومارينا دا ســيلفا Marina Da Silva الصحفية 
بجريــدة لومونــد ديبلوماتيــك، وإحــدى العضــوات المؤسســات لشــبكة »نســويات مــن أجــل المســاواة« 
l›égalité Féministes pour. وقــد جــاء الهــدف األساســى للحلقــة البحثيــة متمثــالً فــى إبــراز فكــرة 
أنــه بإمــكان الكثيــرات مــن المســلمات األوروبيــات أن يقمــن بصياغــة عمليــة تحررهــن الشــخصى 
بأنفســهن، فــى الوقــت ذاتــه الــذى يحتفظــن بحقوقهــن داخــل المنظومــة اإلســالمية. ويجــب النظــر إلــى 
تلــك الديناميــات التــى بــدأت فــى الظهــور فــى العالميــن اإلســالمى والغربــى علــى أنهــا ’نقطــة البــدء’ 
التــى تقــود النســاء المســلمات نحــو المطالبــة بحقوقهــن واســتعادة مواقعهــن القويــة فــى النقــاش الدينــى 
الدائــر. باإلضافــة إلــى ذلــك، وعلــى المــدى الطويــل، علــى النســاء المســلمات أن يصبحــن جــزءاً مــن 
الحــركات العالميــة، وأن يســهمن إســهامات فعالــة فــى حركــة »النســوية العالميــة« بغيــة الوصــول 
إلــى مجتمــع أفضــل وأكثــر مســاواتية. وقــد شــجعت االجتماعــات كذلــك مشــاركة النســاء المســلمات 
ــة  فــى الحــركات النســوية الغربيــة بهــدف العمــل المشــترك، ذلــك أن الحــركات اإلســالمية والغربي

تتقاســم الكثيــر مــن االهتمامــات والغايــات، مــع اختالفهــا فــى المحــددات الدينيــة واأليديولوجيــة.
وقــد تضمنــت األهــداف األخــرى أمــوراً مثــل جعــل صــوت هــؤالء النســاء مســموعاً بصــورة أفضــل، 
حيــث لديهــن االســتعداد والقــدرة علــى األخــذ بزمــام عمليــة تحررهــن بفضــل مشــاركاتهن الفعالــة 
فــى النقاشــات المجتمعيــة، وصياغتهــن لخطــاب مدنــى آخــذ فــى التكامــل، وذلــك بالرغــم مــن العقبــات 
التــى تواجههــا هــؤالء النســاء. وفــى الوقــت ذاتــه تبــدو فكــرة النســوية اإلســالمية التــى تحتــرم حــق 
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النســاء فــى التمتــع بهويــة إســالمية وشــخصية إســالمية يمكــن أن تتحمــل المســئولية المجتمعيــة وكأنها 
المدخــل المناســب لمواجهــة ذلــك النــوع مــن التمييــز المــزدوج.

 .»International Congress of Islamic Feminism 2. »الملتقــى العالمــى للنســوية اإلســالمية
عقــدت الرابطــة اإلســالمية Islamic Junta ملتقاهــا األول حــول النســوية فــى عــام 2005، حيــث 
ــق  ــد اعتن ــس الرابطــة اإلســالمية3 - وكان ق ــرادوAbdennur Prado  2  رئي ــور ب ــد الن أوضــح عب
ــاء  ــم النس ــة ودع ــات العالمي ــة العالق ــو تنمي ــى ه ــن وراء الملتق ــدف م ــرة- أن اله ــذ فت ــالم من اإلس
الالتــى يكافحــن مــن أجــل تحقيــق المســاواة مــن داخــل اإلســالم: »إن هدفنــا مــن وراء تنظيــم 
العديــد مــن الفعاليــات... هــو أن نبعــث برســالة للمجتمــع توضــح أن اإلســالم ليــس متطابقــاً مــع القيــم 
الديموقراطيــة بمــا فيهــا المســاواة بيــن الجنســين فحســب، ولكــن بإمــكان اإلســالم كذلــك أن يســهم فــى 
تنميــة المجتمعــات« (Badran 32(. وقــد ظهــرت أثنــاء االجتماعــات حقيقــة أن النســوية اإلســالمية 
قــد أضحــت واقعــاً علميــاً، وهــو مــا تزامــن مــع تأكيــد نديــة أندوهــار Ndeye Andujar 4 نائبــة مديــر 
الرابطــة ومنســقة الملتقــى خــالل االجتماعــات علــى أهميــة تخطــى الهــوة الواقعــة بيــن المجتمعــات 
المحليــة والمســلمين مــن األجانــب. أمــا األولويــة األخــرى التــى وضعهــا الملتقــى فقــد تمثلــت فــى دعم 
أســس التعــاون القــوى بيــن النســاء المســلمات والحركــة النســوية العالميــة، ممــا يدعــم التعــاون الدولى 
مــن خــالل إقامــة ورش العمــل. وهكــذا تصبــح الفرصــة متاحــة أمــام النســاء المســلمات لشــرح الــدور 
الــذى تلعبــه النســوية اإلســالمية فــى حيــاة النســاء المســلمات األجنبيــات الالتــى يعشــن فــى أســبانيا، 

إلــى جانــب األخريــات مــن غيــر المســلمات.
وبمــا أن الهــدف الرئيســى كان بنــاء القواعــد القويــة التــى تتيــح فــرص التعــاون والتواصــل المشــترك 
وتدعيمهــا، فقــد عبــرت نــداى أندوجــار عــن أهميــة نقــل المعرفــة بالحــركات التــى تؤسســها النســاء 
المســلمات إلــى المجتمعــات الناطقــة باألســبانية، إذ يتعلــق األمــر بإتاحــة الفرصــة أمــام هــؤالء النســاء 
ــى حقوقهــن للتعبيــر عــن أنفســهن مــن منظــور إســالمى،  ــن مــن أجــل الحصــول عل الالتــى يناضل
ــدة عنهــن يســهل الخلــط بينهــا وبيــن المتســلط اآلتــى مــن الماضــى  ــة بعي ــاً لعقليــة غربي وليــس وفق

االســتعمارى.
وقــد قامــت آمنــة ودود Amina Wadud أســتاذة الدراســات اإلســالمية فــى جامعــة كومونويلــث فــى 
ــى صــالة  ــن مــن النســاء والرجــال ف ــاء االجتماعــات بإمامــة المصلي ــة أثن ــا األمريكي ــة فرجيني والي
الجمعــة فــى لحظــة عّجــت بمعــاٍن رمزيــة ومشــاعر قويــة. وقــد ضمــت آخــر ثالثــة لقــاءات عَقدهــا 
الملتقــى العالمــى للنســوية اإلســالمية مفكــرات ومفكريــن وناشــطات مــن جميــع أنحاء العالم، مســلمات 
وغيــر مســلمات ليتدارســن النســوية اإلســالمية، ويتبادلــن الخبــرات والنقــاش حــول التحديــات التــى 
تقابلهــن. وقــد أثــار ملتقــى النســوية اإلســالمية اهتمامــاً كبيــراً ولفــت االنتبــاه عالميــاً بشــكل قــوى، 
ــة  ــى تغطي ــائل اإلعــالم أحــداث الملتق ــا غطــت وس ــا. كم ــره يتجــاوز حــدود أوروب ــل تأثي ــا جع مم

واســعة، وبذلــك أســهمت فــى نشــر المعلومــات حــول تلــك الحــركات النســوية.

3. »ملتقــى اليونســكو« عقــدت مجموعــة »اإلســالم والعلمانيــة« Laicite & Islam 5 بتاريــخ 18-
19 ســبتمبر 2006 نــدوة عــن النســوية اإلســالمية تهــدف إلــى إلقــاء الضــوء علــى كتابــات مجموعــة 
مــن النســويات اإلســالميات اآلخــذات فــى التزايــد، مــن بينهــن نســاء أمريكيــات وباكســتانيات وهنــود 
ــر  ــرض مظاه ــة لع ــدوة الفرص ــت الن ــا أتاح ــيات. كم ــات وفرنس ــات وماليزي ــبانيات ونيجيري وأس
ــق بمقاومــة  ــا يتعل ــة خاصــة فيم ــات التحــول االجتماعــى، وبصف ــى عملي انخــراط هــؤالء النســاء ف
االنحيــازات األبويــة وقضيــة غيــات المســاواة بيــن الرجــال والنســاء، وهــى جهــود تولــدت فــى إطــار 
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إســالمى ولكنهــا فــى ذلــك الوقــت تشــكل جــزءاً مــن حركــة حقــوق اإلنســان العالميــة. وقــد كانــت 
ــوار  ــم الح ــا دع ــن الشــخصية، مم ــة تجاربه ــور لمناقش ــاركات والجمه ــام المش ــة أم الفرصــة متاح
بيــن الحضــارات وأثــرى األفــكار المطروحــة حــول اإلســالم وحقــوق النســاء. وتحدثــت النســاء فــى 
ــم  الملتقــى عــن أفكارهــن وتصوراتهــن واألســاليب التــى يتخذنهــا فــى التصــدى لكافــة أشــكال الظل
ــم، حيــث أجمعــت  ــة التعلي ــة رئيســية هــى قضي ــا ظهــرت قضي فــى نطــاق األســرة والمجتمــع. وهن
المشــاركات علــى أهميــة التعليــم الــذى يعــد مفتاحــاً لتمكيــن النســاء، كمــا يمثــل لــب عمليــة تعزيــز 
ــات  ــى المجتمع ــاء ف ــويات اإلســالميات وضــع النس ــدت النس ــد انتق ــع. وق ــى المجتم ــاء ف أدوار النس
اإلســالمية، واقترحــن فــى هــذا الســياق مفهومــاً بديــالً لحقــوق النســاء فــى اإلســالم مبنيــاً علــى العــودة 

إلــى المصــادر األصليــة وإلــى قراءاتهــن وتفســيراتهن للنصــوص المقدســة.
وهنــاك أديــان أخــرى شــهدت جهــوداً مماثلــة، ولكــن جــاء وجــه الجــدة فى النــدوة متمثــالً فــى المقارنة 
ــة  ــان أخــرى، وباألخــص اليهودي ــى أدي ــن النســوية اإلســالمية وأشــكال النســوية ف ــدت بي ــى عق الت
 Bar-Mitzvah ــة مشــابهة مثــل إجــراء طقــوس التكليــف ــادرات ثوري والمســيحية، التــى شــهدت مب

للفتيــات فــى اليهوديــة، ودراســة الكتــاب المقــدس تبعــاً لتــراث ماريــا المجدليــة فــى المســيحية.
وهنــا نجــد أن االهتمــام قــد انصــب مــن ناحيــة علــى الجــذور التاريخيــة للنســوية العلمانية، التــى يغلب 
االعتقــاد بأنهــا حكــر علــى الثقافــة الغربيــة، ولكننــا فــى الواقــع نجــد جذورهــا فــى الثقافــة الشــرقية. 
وعلــى الجانــب اآلخــر نجــد أن النــدوة قــد أكــدت علــى أهميــة إقامــة الحــوار حــول موضوعــات مثــل 
ــات  ــن خلفي ــات م ــات اآلتي ــويات العلماني ــات والنس ــاء المتدين ــن النس ــات« بي ــوق« و«الحري »الحق

اجتماعيــة وقوميــة متنوعــة.
ــل ظهــور  ــاً قب ــم يكــن ممكن ــذى ل ــى، ال ــون األســرة المغرب ــر لقان ــل األخي ــا التعدي ــد رأين ــراً فق وأخي
طــروح جديــدة مبنيــة علــى إعــادة تفســير الشــريعة وفهمهــا، واالســتعانة باألحاديــث النبويــة، وهــى 
نصــوص أساســية وأكثــر مســاواتية. ويتفــق علمــاء االجتمــاع فــى المغــرب علــى أن تلــك الخطــوة 

أتــت دليــالً علــى التغيــر الــذى يشــهده المجتمــع المغربــى بفضــل ذلــك االتجــاه الجديــد.
وقــد اختــرت اللقــاءات الثــالث التــى عرضتهــا فيمــا ســبق ألنهــا فــى رأيــى تلقــى الضــوء علــى الجــدل 
الدائــر حــول اإلســالم، وكذلــك، وهــو األهــم، ألنهــا تســاعد فــى تعريــف العديــد مــن النــاس بحــركات 
النســوية اإلســالمية فــى الــدول الناطقــة بالفرنســية. فقــد أبــرزت هــذه اللقــاءات الثــالث حاجتنــا إلــى 
إســالم أكثــر حريــة وتعدديــة ومســاواتية، كمــا مثلــت فرصــاً ممتــازة للمســلمات الغربيــات للتعبيــر 

عــن أنفســهن.

فجر مرحلة جديدة 
من المحلى إلى العالمى: األنشطة النسوية للتشبيك بين الدول

أضحــى الحشــد عبــر دول متعــددة خــالل األعــوام القليلــة الماضيــة المنصــَة التــى تمكــن النســويات 
اإلســالميات مــن نشــر خطابهــن النقــدى الجديــد. وليــس لدينــا الكثيــر مــن الكتابــات التــى تدلنــا علــى 
ــة  ــادل والحــوار واألختي ــل التب ــت النســاء المســلمات مــن خــالل نشــاطات مث ــى مكن ــات الت الدينامي
والتواصــل مــن تطويــر فاعليتهــن، وكيــف تتيــح تلــك النشــاطات الفرصــة أمــام األيديولوجيــة النســوية 
اإلســالمية كــى تنتقــل إلــى النطــاق العالمــى. هنــا تقــوم الشــبكات المقامــة بيــن الــدول بــدور كبيــر. 
وقــد درســت مينــا شــريفى-فونك Meena Sharify-Funk الديناميــات التــى أكســبت النســاء القادمــات 
مــن خلفيــات متعــددة مزيــداً مــن القــوة والثقــة فــى إطــار مســاعيهن الداعيــة إلــى العدالــة والمســاواة، 
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إذ يؤثــر ذلــك اإلحســاس الجديــد بالقــدرة علــى االعتمــاد علــى الــذات تأثيــراً إيجابيــاً فــى نشــاطاتهن 
المحليــة.

ــى تمارســها المنظمــات النســوية  ــة الت ــة المحلي ــاول الفاعلي وبالرغــم مــن وجــود عــدة دراســات تتن
اإلســالمية وإســهام تلــك الدراســات فــى صياغــة »مجــال عــام إســالمى«، فــال زلنــا نفتقــد األبحــاث 
التــى تثبــت أن تلــك الجهــود تأتــى مرتبطــة ارتباطــاً قويــاً بالشــبكات النســوية العالميــة. وقــد بــدأت 
ناشــطات مســلمات مــن بلجيــكا وفرنســا خــالل األعــوام القليلــة الماضيــة فــى تبنــى ممارســات نســوية 
ــال  ــن الرج ــز بي ــد التميي ــرة ض ــة الدائ ــل المعرك ــرض تحوي ــدول بغ ــن ال ــاون بي ــى التع ــة عل قائم
والنســاء إلــى قضيــة اجتماعيــة ذات وجــود ملحــوظ علــى صعيــد المبــادرات الدوليــة. وتهــدف تلــك 
المســاعى القويــة إلــى تشــجيع المجتمــع الدولــى علــى النظــر إلــى مجــال فاعليــة النســاء المســلمات 
مــن خــالل النســق القيمــى اإلســالمى الــذى صاغتــه النســويات اإلســالميات. ويجــب أن ينفتــح الحــوار 
ــات  ــه الممارس ــت في ــر أضح ــى عص ــويات ف ــؤالء النس ــات ه ــات ونظري ــى أيديولوجي ــى عل الدول
العالميــة أداة مهمــة مــن أدوات تعزيــز دور الحــوار وتأثيــره. وقــد أســهمت المؤسســات اإلســالمية 
ــة  ــن النظري ــل بي ــام نســوى إســالمى« بفضــل التكام ــال ع ــور »مج ــى ظه ــة ف ــية والبلجيكي الفرنس
ــا هــؤالء  ــوم به ــى تق ــة. وينجــم عــن التحــركات الت ــق، وبفضــل حــركات االحتجــاج المحلي والتطبي
النســاء فــى دول متعــددة تعزيــز مواقعهــن واكتســاب فاعليــة أكبــر ووضــع النظريــات النســوية قيــد 
التطبيــق ســواء مــن الناحيــة الفكريــة أو النقديــة. كمــا أســهمت تلــك التحــركات والممارســات التــى 
ــه دور  ــا كان ل ــاركات مم ــدى المش ــاء ل ــعور باالنتم ــة الش ــى تنمي ــددة ف ــن دول متع ــاء م تضــم نس
كبيــر فــى تعزيــز الفاعليــة والمقاومــة النســوية خــالل الســنوات الماضيــة، والتــى كانــت قــد بــدأت 
بوصفهــا مجــرد احتجاجــات محليــة تفتقــر إلــى إلطــار النظــرى القــادر علــى إعــادة قــراءة التــراث 
ــات  ــا المعلوم ــى مجــاالت اإلعــالم وتكنولوجي ــة ف ــد أســهمت التطــورات الحديث ــه. وق ــى وفهم الدين
فــى دعــم الحــركات النســوية العالميــة العابــرة لحــدود الــدول، حيــث تتيــح للناشــطات المســلمات مــن 
ــى دول  ــرات اإلســالميات ف ــا المفك ــى تنتجه ــة الت ــات النظري ــى الكتاب ــكا االطــالع عل فرنســا وبلجي
أخــرى، كمــا تتيــح لهــن نشــر المعرفــة المتعلقــة بالموضوعــات المهمــة علــى نطــاق واســع. وهكــذا، 
تســهم هــؤالء الناشــطات فــى الحركــة النســوية اإلســالمية العالميــة. وتهتــم النســويات األوروبيــات 
المســلمات بالتعــاون مــع الشــبكات العالميــة بهــدف خلــق مســارات للتواصــل وتقديــم األفــكار الملهمــة 
للنســاء فــى بيئاتهــن المحليــة. ويســهم التشــبيك بيــن الــدول مــن ناحيــة فــى تعزيــز القضايــا المحليــة 
ــى.  ــى المســتوى الدول ــا عل ــك القضاي ــن تل ــى يتبني ــات الالت ــم الدعــم للنســاء المحلي ــق تقدي عــن طري
ومــن ناحيــة أخــرى، تســهم المبــادرات المحليــة فــى تعزيــز الحــركات العالميــة مــن خــالل عمليــة 

الدعــم المتبــادل.
كمــا كان لظهــور المفكــرات والناشــطات النســويات فــى أوروبــا الفضــل فــى ظهــور بيــوت خبــرة 
تطــرح وســائل بديلــة لتفســير القــرآن مــن منظــور نســوى إصالحــى معاصــر. يشــترك هــذا المجتمــع 
»التفســيرى« فــى الرؤيــة وفــى الرغبــة فــى نشــر تلــك المفاهيــم الجديــدة بيــن جماعــات المفكــرات 

والناشــطات فــى أوروبــا مــن خــالل التواصــل والتضامــن عبــر دول مختلفــة.

وينتج عما سبق أمران:
• ظهور قيادة سياسية وفكرية نسوية تهدف إلى التغير وتبّنى اإلصالحات.

• خلق ثقافة سياسية واجتماعية تهتم بالعدالة والتسامح وااللتزام بالقيم المدنية.
نــرى النســويات المســلمات األوروبيــات يحققــن اإلفــادة مــن العولمــة؛ ألنهــا تشــجع علــى خلق أشــكال 
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جديــدة مــن المســاحات المفتوحــة فــى »المجــال العــام«، ممــا يســهل تبــادل األفــكار وإقامــة الحــوار 
بيــن المفكــرات والناشــطات المســلمات مــن كافــة أنحــاء العالــم.

من الوحدة إلى التعددية: األنشطة التضامنية النسوية
تنتــج النســوية اإلســالمية مــا يمكــن تســميته »الممارســات التضامنيــة النســوية«، التــى تفســح المجــال 
أمــام خلــق عالقــات اســتراتيجية مــع الحــركات النســوية األخــرى. كمــا تخلــق النســوية اإلســالمية، 
بتبنيهــا مبــادئ مثــل العدالــة والمســاواة، قيمــاً مشــتركة جديــدة بفضــل رؤيتهــا التــى تحقــق التــوازن 
بيــن الــوالء الدينــى واالنتمــاء النســوى. وتتبنــى النســويات اإلســالميات مبــدأ التكامــل بيــن العالميــة 
والخصوصيــة الثقافيــة، كمــا يناديــن بتطبيــق قوانيــن العدالــة االجتماعيــة مــع إبقائهــن علــى مبادئهــن 

النســوية.
وتتفــق النســوية اإلســالمية، وبخاصــة فــى بلجيــكا، مــع مبــادئ الحــركات النســوية الغربيــة الداعيــة 
إلــى تمكيــن النســاء فــى مواجهــة أشــكال التبعيــة المختلفــة. ويمكننــا بصفــة عامــة القــول بــأن أوجــه 
التشــابه تزيــد بكثيــر عــن أوجــه االختــالف؛ بفضــل وجــود اتجاهــات عديــدة داخــل النســوية الغربيــة، 

وألن الهــدف الرئيســى هــو تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين فــى المجاليــن العــام والخــاص.
واآلن نجــد النســاء األوروبيــات الالتــى يعتنقــن اإلســالم يخضــن معارَكهــن الخاصــة مــن أجــل حقــوق 
ــرة  ــى يتبنونهــا مؤث ــة فــى وقــت واحــد، كمــا نجــد االســتراتيجيات الت ــى أصعــدة مختلف اإلنســان عل
ــق  ــى منطل ــن ودراســاتهن عل ــة يؤسســن عمله ــن ناحي ــن م ــن. فه ــق أهدافه ــى تحقي ــراً ف ــراً كبي تأثي
ــْدن تفســير القــرآن مــن منظــور نســوى فيمــا يتعلــق بأوجــه التمييــز التــى يواجهنهــا  دينــى، بــأن ُيِع
فــى مجتمعاتهــن الدينيــة وفــى المجــال الخــاص داخــل البيــت )علــى ســبيل المثــال قضيــة الزيجــات 
ــك  ــى ذل ــة إل ــخ(. باإلضاف ــة، إل ــل والدراس ــق العم ــرى، وح ــف األس ــة، والعن ــة 6، والعذري المرّتب
ــه  ــن في ــذى يطالب ــى الوقــت ال ــة ف ــة الثقافي ــة والخصوصي ــن العالمي ــق بي ــدأ التوفي ــن مب نجدهــن يتبني
بحقهــن فــى المســاواة بوصفهــن مواطنــات. ولهــذه المطالــب بالعدالــة والحقــوق االجتماعيــة جذورهــا 

فــى مجتمعاتهــن الدينيــة وفــى تواريــخ حيواتهــن وفــى مذكراتهــن الشــخصية.

العالمية واإلقصاء: تخليص الممارسات النسوية من تأثير االستعمار
ــكار وأفعــال  ــه ينعكــس فــى أف ــه خطــاب عالمــى، ولكن ــول بأن ــم اآلن خطــاب نســوى يق يســود العال
ــات.  ــى النســاء المســلمات والنســاء المهاجــرات باعتبارهــن مختلف ــه إل ــق بنظرت ــة فيمــا يتعل إقصائي
ــى  ــا ف ــن بقاءه ــى تضم ــات لك ــك التصنيف ــى تل ــة هــؤالء النســاء ف ــة النســوية العالمي وتضــع الحرك
ــز الجنســى  ــن التحي ــدة بي ــة المعق ــى العالق ــا كريســتين دلف ــوق األيديولوجــى. وتوضــح لن ــع التف موق
ــر  ــى َتعتب ــاه بعــض الحــركات النســوية الت ــذى تتبن ــه الخطــاب ال ــم عن ــذى ين ــز العنصــرى ال والتحي
النســاء المســلمات أخريــات والتــى تصبــغ صــورة اإلســالم الجمعيــة بســمات ســلبية فــى األســاس، 

ــخ. ــة، والحجــاب، إل ــة، والتقليدي ــل القهــر، والدوني مث
إن عمليــة الفصــل بيــن »هــن« و«نحــن« تــؤدى بنــا حتمــاً إلــى الســير فــى أرض جاهــزة إلنتــاج 
العنصريــة، كمــا ينــم ذلــك عــن اختــالل فــى عالقــات القــوة بيــن النســاء، حيــث تهيمــن النســاء ذوات 

.)Hamidi البشــرة البيضــاء علــى األخريــات عرقيــاً )انظر/انظــري
وتســتغل المجتمعــات الغربيــة صــورة المــرأة العربيــة والمهاجــرة فــى رســم صــورة رمزيــة للتناقــض 
بيــن عالــم غربــى مســتنير وعالــم شــرقى بدائــى وهمجــى. ولهــذا فهنــاك ضــرورة إلدراك عالقــات 
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التســلط القائمــة ليــس فقــط فــى صــورة تســلط الرجــال علــى النســاء، ولكــن كذلــك تســلط النســاء ذوات 
البشــرة البيضــاء علــى النســاء األخريــات.

هنــاك علــى ســبيل المثــال، الجــدل القائــم حــول موضــوع غطــاء الــرأس فــى اإلســالم، الــذى شــغل 
ــت  ــم التصوي ــذى ت ــون ال ــاك القان ــكا. فهن ــى فرنســا وبلجي ــر السياســية والحــركات النســائية ف الدوائ
عليــه فــى فرنســا ثــم تــم تطبيقــه فــى بلجيــكا عــن طريــق اللوائــح المنظمــة لــإلدارات المحليــة، والــذى 
يهــدف إلــى محاربــة ذلــك الرمــز النمطــى للقهــر الــذى تعانيــه النســاء المســلمات: الحجــاب. ولكننــا 
نجــد هــؤالء الذيــن يّدعــون أنهــم داعميــن لتحــرر النســاء فــى الواقــع يدعمــون قانونــاً يرغــم الكثيــرات 
مــن الشــابات علــى البقــاء فــى البيــت- وهــو المــكان الــذى َتعتبــره الحركــة النســائية رمــزاً للقهــر. 
وقــد كان األجــدر بالكثيــر مــن الحــركات النســائية أن توجــه جهودهــا فــى خدمــة أهــداف مثــل تحقيــق 
التحــرر والقضــاء علــى كافــة أشــكال التســلط بــدالً مــن توجيــه جهودهــن كلهــا إلــى ذلــك ’الرمــز’ 
ــاح النســويات  ــى حققهــا كف ــكار اإلنجــازات الت ــا تجاهــل أو إن ــى المظاهــر الشــكلية. وال يمكنن أو إل
ــر  ــة ال تحتك ــوية الغربي ــى أن النس ــد عل ــك النمــوذج والتأكي ــة ذل ــا مراجع ــن علين الغربيــات، ولك
ــات  ــن كل الصياغ ــص م ــك التخل ــا كذل ــاء. وعلين ــر النس ــد قه ــة ض ــركات المقاوم ــا ح دون غيره
األيديولوجيــة المســبقة التــى تنكــر إمــكان تحقيــق التوافــق بيــن المعــارك الدينيــة والمســاعى النســوية.
تنتقــد تشــاندرا موهانتــى Chandra Mohanty فــى كتاباتهــا خطــاَب مشــروع النســوية الغربيــة الــذى 
ــات  ــن التنوع ــة م ــدة خالي ــدة واح ــن وح ــل منه ــث«، ويجع ــم الثال ــاء العال ــماة »نس ــة مس ــق فئ يخل
والتــدرج، كمــا توضــح أن تجربــة القهــر تعــد تجربــة غزيــرة التنــوع، تتأثــر بالظــروف الجغرافيــة 
ــه تشــاندرا موهانتــى وجيهــاً حتــى  ــذى قدمت ــد ال ــزال هــذا النق ــة. وال ي ــة والديني ــة والثقافي والتاريخي
اليــوم وبعــد أكثــر مــن عقــد علــى ظهــوره للمــرة األولــى. قامــت تشــاندرا موهانتــى بدراســة بعــض 
صــور »نســاء العالــم الثالــث« الموجــودة فــى كتابــات لنســويات مــن »العالــم األول« وفــى »اإلطــار 
ــات  ــدت أن الكتاب ــث وج ــان، حي ــة الخت ــل قضي ــا مث ــع قضاي ــل م ــه للتعام ــذى يتبنين ــى« ال المنهج
ــف  ــر )»عن ــن القه ــددة م ــواع متع ــا ألن ــياء، أو ضحاي ــن أش ــاء بوصفه ــع النس ــل م ــا تتعام ــاً م دائم
ــة،«  ــة،« »االســتعمار،« »القواعــد داخــل األســرة العربي ــة االقتصادي ــات التنمي الرجــال،« »عملي
»قواعــد الســلوك اإلســالمى،« إلــخ(، وليــس بصفتهــن فاعــالت قــادرات علــى النضــال مــن أجــل 

الحصــول علــى حقوقهــن.
وبالرغــم مــن أن نقــداً شــديداً قــد لحــق العالميــة كمــا نعرفهــا اليــوم جــّراء جنوحهــا الضمنــى نحــو 
مركزيــة الغــرب وتحيزهــا الواضــح للقيــم األوروبيــة، فــإن معظم النســاء يدركــن الحاجة إلــى تعريف 
جديــد لمفهــوم العالميــة، وبصفــة خاصــة فــى مجــال حقــوق اإلنســان. ونجــد اآلن النســاء الغربيــات 
الالتــى يعتنقــن اإلســالم يشــرن إلــى أهميــة صياغــة روابــط قويــة وعالقــات تضامــن بيــن النســويات 
ــا  ــدول بعضه ــن ال ــدول وبي ــتوى ال ــى مس ــف عل ــاء تحال ــن أجــل بن ــة م ــات الثقافي ــة الخلفي ــن كاف م
البعــض. وممــا يجعــل للنســوية اإلســالمية وجــوداً شــرعياً تامــاً فــى الحــركات النســوية الغربيــة أن 
الجميــع يشــترك فــى غايــة واحــدة: مقاومــة قهــر النســاء وتبعيتهــن بكافــة أشــكالها. وتهتــم هــذه المقالــة 
بالحركــة النســوية التــى تأسســت فــى الغــرب وانبنــت علــى إعــادة تفســير النصــوص المقدســة، والتــى 
تدعــم الكفــاح مــن أجــل تحقيــق حريــة النســاء مــن داخــل اإلســالم وليــس بأيديولوجيــات مفروضــة 
مــن الخــارج. وهنــاك تشــابهات تجمــع الحــركات النســوية بصفــة عامــة أكثــر مــن االختالفــات التــى 
تفــرق بينهــا، ألنــه بالرغــم مــن وجــود اتجاهــات مختلفــة داخــل الحــركات النســوية الغربيــة، فــإن كل 
تلــك الحــركات تجتمــع علــى أهميــة خــوض المعركــة الفريــدة الســاعية إلــى تحقيــق المســاواة بيــن 
ــى  الرجــال والنســاء فــى المجاليــن العــام والخــاص. ولهــذا يجــب تصــور- وصياغــة- تحالفــات عل
مســتوى الــدول وبيــن الــدول بعضهــا البعــض، مــع األخــذ فــى االعتبــار النقــد الــذى واجهتــه مثــل 
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تلــك التحالفــات مــن قبــل. ومــن الواضــح أن هنــاك حاجــة شــديدة مــن هــذا المنطلــق إلــى التركيــز 
علــى الحــركات النســوية وحشــد المجتمــع المدنــى نحــو اإليمــان بحــق النســاء المســلمات الغربيــات 
فــى المشــاركة فــى النقاشــات القائمــة حــول القضايــا العامــة والسياســية. كمــا تبــدو لنــا هنــا أهميــة 
إعــادة دمــج الفاعليــة االجتماعيــة والسياســية فــى الممارســات النســوية. يجــب علينــا ونحــن نعيــش فى 
مجتمــع متعــدد الثقافــات واألعــراق أن نجابــه أشــكال القهــر المتعــددة والمتداخلــة، ولهــذا نجــد مبــدأً 
مثــل التعدديــة يحــث علــى فكــرة االحتــرام، كمــا يحتــم علينــا أن نبعــث برســالة إلــى كل األحــزاب 
السياســية والحــركات االجتماعيــة وأن نؤســس فــى الوقــت ذاتــه اســتراتيجيات المقاومــة الجمعيــة فــى 

وجــه أى نظــام ظالــم.

خاتمة
تنخــرط النســويات اإلســالميات الالتــى يســتخدمن خطابــاً نســويا )Cooke 169-90( فــى صــراع 
حقيقــى مــن أجــل إعــادة صياغــة األفــكار التــى تحــدد مالمــح هويــة نســوية إســالمية جديــدة للمــرة 
ــى  ــة بداخــل الجماعــة ف ــات القائم ــل العالق ــات تحلي ــق بفضــل عملي ــا ســوف يتحق ــى، وهــو م األول
المجتمــع وإعــادة صياغتــه. وســوف يفتــح ذلــك البــاب أمــام مراجعــة مفهــوم النمــوذج النســوى، ســواء 
ذلــك المعنــّى بالهويــة الثقافيــة المحليــة أم المتجــه نحــو النمــوذج الغربــى- كمــا هــو األمــر فــى المجتمع 
البلجيكــى. نجــد هــؤالء النســاء يشــعرن بالفخــر أن لديهــن هويــة هجينــة تجمــع النســوية واإلســالم 
فــى عمليــة ديناميــة تســعى إلــى تحقيــق الــذات وإعــادة فهــم الديــن. يســمح ذلــك المشــروع االجتماعــى 
والسياســى والدينــى- الــذى ينجــم عــن الدمــج الممكــن بيــن أمــور عــدة مثــل عمليــة صياغــة الهويــة، 
والخطــاب النســوى، والتوجــه االجتماعــى، واســتراتيجيات الفاعليــة- بظهــور نــوع جديــد مــن الذاتيــة 
تبــدو للناظــر للوهلــة األولــى وكأنهــا متنافــرة. يمثــل الخطــاب النســوى اإلســالمى مســعًى نقديــاً ظهــر 
ــة  ــر الدولي ــة وعب ــوية األفقي ــات النس ــة، والممارس ــن ناحي ــوية م ــن والنس ــن الدي ــابك بي ــة التش نتيج
)المدعومــة بنظريــات مــا بعــد االســتعمار( مــن ناحيــة أخــرى. وهكــذا، تســتطيع النســاء المســلمات 
وضــع ذلــك المســعى المشــترك مــن أجــل حقــوق النســاء فــى المجتمــع المدنــى وفــى داخــل جماعاتهــن 
ــنى  ــذا يتس ــية. هك ــن السياس ــى أجندته ــة عل ــكل أولوي ــذى يش ــر ال ــو األم ــياقه – وه ــى س ــة ف الديني
للنســويات اإلســالميات تصــور تلــك العمليــة التحرريــة وممارســتها مــن منظــور إيجابــى فعلــى وليــس 
مــن منظــور ســلبى )بــأن ينتقلــن مــن موقــع المفعــول بــه إلــى موقــع الفاعــل(، إذ لــم يعــدن ضحايــا 
عاجــزات أمــام العنــف الــذى يمــارس ضدهــن، ولكــن فاعــالت قــادرات علــى المشــاركة بقــوة فــى 
عمليــات صياغــة تطورهــن االجتماعــى والتاريخــى. وتتشــكل هــذه الهويــة الوليــدة، التــى تســتخدم 
الخطــاب الدينــى، مــن خــالل التواصــل االجتماعــى، كمــا أنهــا تتخطــى األفــكار المحليــة والعالميــة 

فــى الســياق االجتماعى-االقتصــادى.

1 طــارق رمضــان أســتاذ الدراســات اإلســالمية المعاصــرة بكليــة العلــوم الدينيــة أكســفورد. وهــو حاليــا »باحــث أول« بكليــة ســانت 

ــس شــبكة المســلمين  ــو أيضــا رئي ــدن. وه ــى لن ــان، ومؤسســة لوكاهــى ف ــى الياب ــة دوشيشــا ف ــة أكســفورد، وبجامع ــى جامع أنتون
ــى بروكســل. ــن EMN ف األوروبيي

ــاب  ــى كت ــى برشــلونة )2005 و2007( ف ــدا ف ــن عق ــن اللذي ــن األولي ــى المؤتمري ــرادو عــددا مــن اســهاماته ف ــور ب ــد الن 2 نشــر عب
بعنــوان »ظهــور النســوية اإلســالمية« La emergencia del feminismo islamico ، برشــلونة 2008.

3 منظمــة تضــم الذيــن اعتنقــوا االســالم وتعمــل علــى دعــم حقــوق المواطنــة والحقــوق المدنيــة للمســلمين األســبان فــى اقليــم كاتالونيــا. 

ولهــا دور تعليمــى وتثقيفــى لنشــر الوعــى والحــوار بيــن األديــان مــن خــالل التعــاون مــع منظمــة اليونســكو، وكذلــك مقاومــة التمييــز 
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ضــد المســلمين والتعريــف بالنســوية اإلســالمية فــى نفــس الوقــت.

4 حائزة على جائزة: من ضمن »العشر مسلمات األوروبيات األكثر تأثيرا« فى 2010.

ــة  ــن حــول طاول ــن والملحدي ــن كل مــن المســلمين والمســيحيين واليهــود والعلمانيي ــادرة للجمــع بي ــر 2007 كمب 5 تكونــت فــى فبراي
ــا الــرأى العــام. ــة. وتركــز المنظمــة علــى قضاي حــوار ونقــاش لالســالم فــى فرنســا وعالقتــه بمؤسســات المجتمــع والدول

6 فــى مايو/يونيــو 2008 بمدينــة روتــردام أطلــق ملتقــى المنظمــات الهولنديــة المســلمة، بمســاعدة طــارق رمضــان وشــبكة المســلمين 
األوروبييــن، حملــة لمناهضــة فــرض الزيجــات المرتبــة فــى أوروبــا، وهــى ممارســة تقــوم علــى أعــراف قديمــة ليــس لهــل عالقــة 

باالســالم، وهــى ممنوعــة قانونيــا فــى بروكســل ولنــدن وباريــس وروتــردام ومدريــد وبولونيــا.
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من أين نأخذ شرع اهلل؟
قضية قيادة المرأة السياسية: رؤية جديدة لحوار قديم

نيفين رضا

مقدمة
ــانية  ــة اإلنس ــة والكرام ــة االجتماعي ــق العدال ــى تحقي ــح إل ــبابنا يطم ــي وش ــع العرب ــي ركاب الربي ف
ــة حــرة بعــد  ــات برلماني ــي أول انتخاب ــإلدالء بأصواتهــم ف ــراع ل ــق االقت ــون لصنادي ذهــب المصري
الثــورة )نوفمبــر 2011(، وظهــرت نتيجــة االنتخابــات بفــوز أعضــاء تيــار اإلســالم السياســي علــى 
غالبيــة األربعمائــة وثمانيــة وتســعين مقعــد، واضمحــل التمثيــل السياســي للمــرأة مــن األربــع وســتين 
مقعــد الواهيــة فــي عصــر مبــارك إلــى ثمانيــة مقاعــد فقــط فــي مجلــس الشــعب الجديــد. وتناســبت 
ــالد،  ــى الب ــالمية عل ــريعة اإلس ــق الش ــرع هللا، وبتطبي ــداء بش ــن الن ــردد م ــا ت ــع م ــج م ــذه النتائ ه
فــكأن شــرع هللا شــئ ســهل ومعــروف، توارثنــاه عــن آبائنــا ولــن نختلــف فيــه، متناســين الخالفــات 
ــات  ــذه الخالف ــا هــذا، فه ــى يومن ــي إطــار الشــريعة، وأبعادهــا إل ــي دارت ف ــة الجســيمة الت التاريخي
ــذه األصــول،  ــن ه ــة بي ــد العالق ــى أصــول الشــريعة نفســها، وتحدي ــت إل ــروع ووصل تجــاوزت الف
ــذان يمثــالن أهــم مصــادر النصــوص األوليــة،  خاصــة القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة الل
فالمشــكلة فــي الغمــوض الــذي يشــوب هــذه العالقــة فــي مذاهــب أهــل الســنة والجماعــة والتناقــض 
ــع فــي الحــاالت التــي يتعــارض فيهــا القــرآن  بيــن بعــض نصــوص القــرآن والحديــث، فمــاذا نصن
مــع حديــث مــا؟ هــل نأخــذ بالقــرآن أم نأخــذ بالحديــث؟ ومــا هــي أبعــاد خياراتنــا علــى أرض الواقــع 
ومتطلبــات العصــر؟ فــي هــذا البحــث ســأتناول مســألة التعــارض فــي أصــول الشــريعة، وذلــك مــن 
خــالل إشــكالية تناقــض النصــوص األوليــة المتعلقــة بقضيــة قيــادة المــرأة السياســية. ســأبين طابــع 

ــادة السياســية. الشــريعة المتغيــر، تفاوتهــا وإمكانياتهــا بالنســبة للمــرأة والقي
ــه حســب  ــة العباســية مــن الفق والمقصــود بالشــريعة فــي هــذا البحــث هــو مــا توارثناهــا عــن الدول
المذاهــب األربعــة والمذهــب الجعفــري، وهــي المذاهــب التــي تحــدد معالــم الشــريعة اليــوم وتختلــط 
بهــا فــي مفاهيــم وخطــاب المناديــن بشــرع هللا، وتختلــف هــذه المذاهــب عن كتــاب هللا المعجــز الذي ال 
عــوج فيــه، الصالــح لــكل زمــان ومــكان، فالمذاهــب منتــج بشــري، أنتجــه رجــال معروفــون بأســمائهم 
وتراجمهــم وكتبهــم، مفاهيمهــم قابلــة للصــواب والخطــأ ومرتبطــة بظــروف الزمــان والمــكان. فبهــذا 
التعريــف نفــرق بيــن مــا هــو حقــاً مــن عنــد هللا )تعالــى( ونســتطيع أن نســميه »شــرع هللا«، ومــا هــو 

مــن صناعــة البشــر وال يجــوز أن ننســبه إلــى هللا.
والحــوار حــول مســألة التناقــض ليــس بجديــد علــى الفكــر اإلســالمي، بــل لــه جــذور تاريخيــة قديمــة 
ــل  ــة وأه ــن ناحي ــرأي م ــل ال ــن أه ــذي شــب بي ــزاع ال ــرن األول الهجــري والن ــة الق ــن نهاي ــدأ م تب
الحديــث والخــوارج مــن ناحيــة أخــرى حــول معنــى اإليمــان، واســتمر الحــوار عبــر التاريــخ. وفــي 
عصرنــا الحالــي يأخــذ أشــكاالً عديــدة، لعــل أهمهــا فــي هــذه اللحظــة التاريخيــة هــو الخــالف حــول 
أهليــة المــرأة للواليــة العظمــى أو العامــة، بمــا تتضمنــه مــن تولــي المــرأة مناصــب سياســية عليــا، 
وذلــك لمــا يتعلــق بهــذه القضيــة مــن مفاهيــم مرتبطــة بالقيــادة الرشــيدة التــي هــي مــن أهــم حاجاتنــا 

اليــوم.
ســأبدأ البحــث بعــرض أهــم األدلــة الداعمــة لحــق المــرأة فــي تولــي مناصــب سياســية عليــا وذلــك 
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مــن خــالل قصــة ملكــة ســبأ فــي ســورة النمــل وتأثيرهــا المؤثــرة فــي مفاهيمنــا ومتطلباتنــا العصريــة 
لقياداتنــا السياســية ونظــم الحكــم، ثــم ســأتناول أهــم األدلــة التــي تســتند عليهــا المذاهــب الفقهيــة، وذلــك 
مــن خــالل حديــث شــريف، وســأبين بعــض النقــاط المتعلقــة بإســناده ومتنــه، ثــم أعــود إلــى الــوراء 
للقــرن الثانــي الهجــري والمحــاورات الدائــرة حــول معنــى اإليمــان، مبينــة الحجــج التــي اســتند إليهــا 
أبــو حنيفــة النعمــان بــن ثابــت )المتوفــي ســنة 150 ه /767 م( وأصحابــه فــي قولهــم إن اإليمــان 
ــي قولهــم إن  ــث ف ــا الخــوارج وأهــل الحدي ــي اســتند إليه ــة الت ــم ســأبين أهــم األدل ــق، ث هــو التصدي
اإليمــان يشــمل التصديــق والعمــل، وأهــم التطــورات مــن أجــل حــل مشــكلة تعــارض النصــوص عبــر 
الزمــان، مبينــة أن المشــاورات حــول حاكميــة القــرآن وحاكميــة الحديــث ليســت بشــيء جديــد علــى 
الفكــر اإلســالمي، بــل لهــا ســوابق، واشــترك فيهــا كبــار األئمــة، وفــي أهــم نقــاط العقيــدة اإلســالمية، 
وســأنهي البحــث بعــرض أحــدث التطــورات علــى الســاحة العالميــة، وكيــف تقــوم ناشــطات الحركــة 
النســائية بتوظيــف مقاصــد الشــريعة للتطويــر مــن داخــل الشــريعة نفســها. موقعــي فــي هــذا الحــوار 
هــو بوصفــي عالمــة وباحثــة متخصصــة فــي الدراســات القرآنيــة واإلســالمية وناشــطة فــي الحركــة 

النســوية اإلســالمية.

سورة النمل
ــاج  ــذا المنه ــع ه ــا وحــدة، وأتب ــل بوصفه ــاول ســورة النم ــبأ بتن ــة س ــي عــن قصــة ملك ــأبدأ حديث س
ــُتُه  ـٰ ــٌب أُحِكَمــت َءاَي ـٰ ألننــي أرى أن الكتــاب نفســه يبيــن لنــا منهجيــة تناولــه، إذ إن هللا يصفــه بأنه«ِكَت
ــُدن َحِكيــٍم َخِبيــٍر« )هــود، 1(، فالقــرآن إذاً يفصــل بعضــه بعضــاً، والســورة هــي  َلــت ِمــن لَّ ــمَّ فُصِّ ُث
الوحــدة األساســية التــي نظــم هللا )تعالــى( بهــا كتابــه والتــي تبيــن ســياق الــكالم. ومــن ناحيــة أخــرى 
ــة ليســهلوا  ــرة متفرق ــات صغي ــى جزئي ــاهلل يتوعــد مــن يتخــذ القــرآن »عضيــن« )أي يقســمونه إل ف
علــى أنفســهم األخــذ ببعضــه وتــرك بعضــه(؛ إذ يقــول: »َكَمــآ أَنَزلَنــا َعَلــى ٱلُمقَتِســِميَن. ٱلَِّذيــَن َجَعلـُـوْا 
ــك ال  ــوَن« )الحجــر، 90-93(، ولذل ــوْا َيعَملُ ــا َكاُن ُهم أَجَمِعيَن.َعمَّ ــَلنَّ ــَك َلَنسـَٔ ــَن. َفَوَربِّ ــرَءاَن ِعِضي ٱلقُ
ــه، ومــن  ــي بقيت ــردة، دون النظــر ف ــرة منف ــات أو مقاطــع صغي ــث آي ــرآن مــن حي ــاول الق ــي تن يكف
األفضــل محاولــة فهــم ســياق الــكالم فــي الســورة ككل كلمــا أمكــن ذلــك، ثــم النظــر فــي ســائر القــرآن 

لرؤيــة إن كان هنــاك مــا يضيــف إلــى المعنــى شــيئاً. 
ــط  ــام بالرواب ــه االهتم ــن معالم ــذي م ــالمي ال ــوي اإلس ــير النس ــت التفس ــف تح ــذا يصن ــي ه ونهج
الداخليــة للنــص، وبالنواحــي التربويــة واإلنســانية ومــا قــد تتضمــه مــن معالجــة منظومــة »التطفيــف 
الجنســي« متــى ظهــرت معالمهــا، اســتكماالً لخطــى بنــت الشــاطئ عائشــة عبــد الرحمــن )المتوفــاة 
ســنة 1998م( وآمنــة ودود، وأســماء برلــس، ونعمــت حافــظ برزنجــي، وربمــا أيضــاً ســلوى العــوا، 
وغيرهــن، ويصنــف النهــج بصفــة عامــة تحــت تفســير القــرآن بالقــرآن، وقــد اجتمــع الســلف والخلــف 
علــى أنــه أفضــل طريقــة لتفســير القــرآن )ابــن تيميــة، 93-105؛ الزركشــي، 2: 175-176؛ 
الســيوطي، 4: 174؛ الذهبــي، 1: 31-36( ، وقــد اهتــم قلــة فقــط مــن علمــاء الســلف بوحــدة 
 Reda، ”Holistic وتناســق الســور، وتصنــف كتاباتهــم تحــت علــم المناســبة أو النظــم )انظر/انظــري
ــي  ــنة 403 هـــ/13 10م( ف ــى س ــي )المتوف ــك الباقالن ــي ذل ــب ف ــن كت ــم م Approaches”(، وأه
تناولــه ســورتي غافــر وفصلــت )الباقالنــي، 8- 15(، وبرهــان الديــن البقاعــي )المتوفــى ســنة 
885هـــ/1480م( فــي كتابــه نظــم الــدرر. وقــد أدرك مفســرو القــرن العشــرين ومــا بعــده أهميــة هــذا 
النهــج، واهتــم الكثيــر منهــم بالســورة بوصفهــا وحــدة، مثــل عبــد المتعــال الصعيــدي )المتوفــى ســنة 
1971م( وحســن الترابــي ومحمــد دراز )المتوفــى ســنة 1958م( ومحمــد عــزت دروزة )المتوفــى 
ــى ســنة 1996م(،  ــي )المتوف ــد الغزال ــى ســنة 1966م( ومحم ســنة 1964م( وســيد قطــب )المتوف
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ــي )المتوفــى  ــن أحســن إصالحــي )المتوفــى ســنة 1997م( والطباطبائ ــة أمي ــى الســاحة العالمي وعل
ــكا  ــن وأنجلي ــاروق الزي ــد ف ــنة 1943م( ومحم ــى س ــوي )المتوف ــي ثن ــرف عل ــنة 1981م( وأش س
نويــورث Neuwirth ، ونيــل روبنســن Robinson، وماتيــاس تسانســر Zahniser، وغيرهــم، 
فدراســة الســورة بوصفهــا وحــدة ليســت بشــيء جديــد ال محليــاً وال عالميــاً، بــل هــو األفضــل واألليــق 

ــوم. ــا الي ــا واحتياجاتن بمفاهيمن
ســورة النمــل هــي الســورة الســابعة والعشــرون فــي القــرآن الكريــم، وهــي مكونــة مــن ثالثــة وتســعين 
ــه، وتتكــون مــن  ــة توظيف ــة، وحســب قراءتــي لهــا يربطهــا موضــوع واحــد هــو الســلطان وكيفي آي
جزئيــن، الجــزء األول يغطــي ثلثــي الســورة تقريبــاً، ويتنــاول أربــع قصــص تصــور اســتخدام البشــر 
للســلطة التــي أفــاء هللا عليهــم بهــا، تبــدأ بقصــة موســى وفرعــون، ومصــر كانــت قــوى عظمــى فــي 
ذلــك الوقــت، وتليهــا قصــة ســليمان وملكــة ســبأ، وهــي قــوة أصغــر ممــا قبلهــا، ثــم قصــة صالــح 
والرهــط مــن قومــه، والرهــط فــي نظامهــم القبلــي أقــل ســلطاناً مــن الملكــة فــي مملكتهــا، ثــم قصــة 
ــردي الشــخصي.  ــى المســتوى الف ــا مــن ســوء اســتخدام الســلطان عل ــوط وقومــه ومــا تصــوره لن ل
وجميــع هــذه األقــوام واألنظمــة المتدرجــة فــي الســلطان تفشــل فــي اســتخدامه اســتخداماً الئقــاً ممــا 
يــؤدي بهــا إلــى الهــالك، ماعــدا ملكــة ســبأ التــي قــادت شــعبها إلــى الفــالح، وتمثــل هــذه المــرأة مثــال 
ــث الســورة، والقصــص الثــالث  ــع صفحــات أي ثل ــادة السياســية الرشــيدة، وتشــغل قصتهــا أرب القي
األخــرى الثلــث الثانــي، وبذلــك يكــون التركيــز علــى قصــة ملكــة ســبأ، وبينهــا وبيــن ســائر القصــص 
تضــاد يوازنهــا ويعكــس ســمو إدارتهــا لشــؤون شــعبها. أمــا الجــزء الثانــي مــن الســورة فيشــغل آخــر 
ثلــث فــي الســورة تقريبــاً، ويــدور حــول قــوة هللا عــز وجــل وقدرتــه فــي خلقــه، وعالقتــه بالجــزء 
األول عالقــة تضــاد يــوازن ويكمــل لنــا تصويــر الســلطان وكيفيــة توظيفــه، ولعلــه المقصــد والمغــزى 
الــذي يبيــن أن فــي نهايــة األمــر الســلطان هلل جميعــاً يمتحــن بــه مــن يشــاء مــن البشــر، ســواء كانــوا 
ــام  ــي القي ــبأ ف ــة س ــد نجــاح ملك ــا يؤك ــم بالســلطة، مم ــنَّ عليه ــن م ــوة أو مم ــم بالنب ــنَّ عليه ــن م مم
بمســئوليات الســلطان، وبذلــك نــرى أهميــة موقــع قصــة ملكــة ســبأ فــي الســورة، وكيــف أن ســائر 

أجــزاء الســورة تتفاعــل معهــا وتعكــس معناهــا وتزيــد مــن أهميتهــا.
 

قصة ملكة سبأ 
تتميــز قصــة ملكــة ســبأ بالروائــع والطرائــف التــي تلقــي األضــواء علــى كيفيــات وفعاليــات اســتخدام 
البشــر للســلطان، ليســت بموضوعنــا اليــوم إال فيمــا يتعلــق بالقيــادة السياســية البحتــة التــي ال تتلقــى 
وحيــاً مباشــراً مــن هللا. وتظهــر مميــزات بلقيــس مــن أول كلمــة تفوهــت بهــا كمــا وردت فــي اآليــات 
 ِ ــِم هللاَّ ــُه ِبْس ــَلْيَماَن َوإِنَّ ــْن ُس ــُه ِم ــٌم )29( إِنَّ ــاٌب َكِري ــيَّ ِكَت ــَي إَِل ــي أُْلِق ــأَلُ إِنِّ ــا اْلَم َه ــا أَيُّ ــْت َي ــة: »َقاَل اآلتي
ــي  ــي ِف ــأَلُ أَْفُتوِن ــا اْلَم َه ــا أَيُّ ــْت َي ــلِِميَن )31( َقاَل ــي ُمْس ــيَّ َوْأُتوِن ــوا َعَل ــِم )30( أاَلَّ َتْعلُ ِحي ــِن الرَّ ْحَم الرَّ

ــى َتْشــَهُدوِن« )32(. أَْمــِري َمــا ُكْنــُت َقاِطَعــًة أَْمــًرا َحتَّ
ــة وال تخفــي عنهــم شــيئاً، ممــا يعكــس شــفافيتها،  ــة متزن ــع بطريق ــر قومهــا بالوقائ ــك تخب فهــي بذل
ــة، وكلمــة »مــأل« فــي  ــات الديمقراطي ــد معنــى االســتفتاء وهــو مــن أهــم آلي وكلمــة »أفتونــي« تفي
»يأيهــا المــأل« توحــي باالمتــالء والتضميــن فيشــمل الخطــاب جميــع فئــات قومهــا الممثليــن بأشــرافهم 
وســائر قادتهــم بــدون اســتثناء، وإذا قرأنــا هــذا المقطــع مــع آيــة الشــورى »أمرهــم شــورى بينهــم« 
المســتخدمة فــي عصرنــا الحالــي لالحتجــاج للديمقراطيــة، تصبــح هــذه القصــة بمثابــة تفصيــل وبيــان 
لكيفيــة إتمــام الشــورى علــى مســتوى دولــة بأكملهــا لهــا كيــان موحــد ونظــام سياســي قائــم، والشــورى 
ــة الوحيــدة المتعلقــة بمفاهيمنــا العصريــة للقيــادة المســئولة والتــي يمكــن استشــفافها مــن  ليســت الخاصَّ



126

هــذه اآليــات، فكلمــة »مــا كنــت قاطعــة أمــراً حتــى تشــهدون« تنــص علــى أن بلقيــس تجعــل الشــفافية 
ــد أســلوبها الديمقراطــي  ــالد يؤك ــي إدارة شــؤون الب ــم ف ــأل وتضمينه ــا، وإشــهاد الم منهاجــاً لحكمه

الشــفاف. 
وتواصــل القصــة مجراهــا وتظهــر لنــا خصائــص جديــدة ألســلوب حكــم بلقيــس فــي اآليــات اآلتيــة: 
ــْت إِنَّ  ــَن )33( َقاَل ــاَذا َتأُْمِري ــِري َم ــِك َفاْنُظ ــُر إَِلْي ــِديٍد َواأْلَْم ــأٍْس َش ــو َب ٍة َوأُولُ ــوَّ ــو قُ ــُن أُولُ ــوا َنْح »َقالُ
ــي ُمْرِســَلٌة  ــَك َيْفَعلُــوَن )34( َوإِنِّ ــًة َوَكَذلِ ــا أَِذلَّ َة أَْهلَِه ــزَّ ــوا أَِع ــًة أَْفَســُدوَها َوَجَعلُ ــوا َقْرَي اْلُملُــوَك إَِذا َدَخلُ
ــٍة َفَناِظــَرةٌ ِبــَم َيْرِجــُع اْلُمْرَســلُوَن« )35(. فــي اآليــات الســابقة يفتخــر قــوم بلقيــس بقوتهــم  إَِلْيِهــْم ِبَهِديَّ
العســكرية واســتعدادهم لمواجهــة ســليمان، وتركــوا األمــر لهــا، لتتخــذ القــرار النهائــي، ممــا يذكــر 
بنظــم الــدول الحديثــة التــي يحتــاج فيهــا الرئيــس إلــى موافقــة وتفويــض مــن مجلــس الشــعب إلعــالن 
ــوق  ــعبها تف ــس وش ــن بلقي ــرة بي ــالت الدائ ــيمة األخــرى، فالمعام ــرارات الجس ــاذ الق الحــرب والتخ
زمانهــا، وتعبــر عــن مطامــح عصريــة، ولعــل اختيــار بلقيــس للحــل الدبلوماســي أيضــاً يعبــر عــن 
مفاهيــم عصريــة ومطامــح تتعلــق بالحاكــم وأولوياتــه، إذ لــم تختــر الحــرب ولكــن بعثــت بهديــة لتبــدأ 

بهــا المشــاورات الســلمية، وذلــك حتــى ال تعــرض شــعبها للحــرب والمهانــة.
وتتوالــى أحــداث القصــة، ولــم يتقبــل ســليمان الهديــة التــي أرســلت بهــا إليــه، وتوعــد شــعبها بالحرب، 
ــن  ــا يبي ــه، مم ــاور مع ــت لتتش ــل خرج ــا، ب ــدران قالعه ــل ج ــئ داخ ــس وتختب ــف بلقي ــم تضع ول
ــم  ــن حســيتين، فل ــا ســليمان آيتي ــم، وأراه ــن دمائه ــى ســالمة شــعبها وحق ــا عل شــجاعتها، وحرصه
ــة التغيــرات  تماطــل وأســلمت معــه لــرب العالميــن، فبذلــك أبــدت هــذه الملكــة قدرتهــا علــى مواكب
الزمنيــة الســريعة واتخــاذ القــرارات المناســبة فــي وقتهــا، وإعطــاء كل ذي حــق حقــه، إلــى جانــب 

ــى كرامــة شــعبها ومشــورته. ــاظ عل اتصافهــا بالدبلوماســية، والحف
ــل أســلمت لســليمان، فحكــم هــو ، وهــذه  ــم تحكــم، ب ــة األمــر ل ــول إنهــا فــي نهاي ولعــل البعــض يق
القــراءة ال تتماشــى مــع النــص القرآنــي وكلمــة »مــع« فــي »أســلمت مــع ســليمان لــرب العالميــن«؛ 
إذ إن كلمــة »مــع« تــدل علــى الصحبــة، واآليــة تفيــد أنهــا أســلمت هلل كمــا أســلم ســليمان مــن قبــل، 
ولــم تستســلم لســليمان، وقــد جــاء ذكــر بلقيــس فــي التــوراة )ســفر الملــوك األول، 10: 1-13(، فــإن 
قرأنــا النصيــن معــاً، نجــد أن التركيــز فــي القــرآن علــى مــا يظهــر كيفيــة توظيــف بلقيــس للســلطان 
الــذي أفــاء هللا بــه عليهــا، بينمــا التركيــز فــي التــوراة هــو علــى رحلــة مجيئهــا لزيــارة ســليمان وعلــى 
ــم  ــة، فل ــذه الملك ــع التاريخــي له ــر الوق ــا يظه ــه، مم ــا ل ــه، وهداياه ــا مع ــا ومحاوراته ــان حكمته بي
ينســاها بنــو إســرائيل أبــداً وال مبادرتهــا بالقــدوم وال ســعة عقلهــا، وتبيــن التــوراة أنهــا عــادت إلــى 
بالدهــا معــززة مكرمــة، لــم ينقــص مــن ســيادتها شــيئاً، لتســتمر فــي حكــم بالدهــا، وبذلــك يتبيــن أن 
دعــوة أن بلقيــس أســلمت لســليمان وتنازلــت عــن حكــم بالدهــا لــه ال أســاس لهــا ال فــي القــرآن وال 

فــي الســرد التاريخــى القديــم الــذى يســجله التــوراة.
ــداً مــن  ــه ونفهــم أبعــاده جي ــادة، نســتطيع أن نتذوق ــة القي ــا لكيفي ــا رائًع ــًرا قرآنًي ــك نــرى تصوي وكذل
خــالل أحــداث الثــورات التونســية والمصريــة وانتفاضــات ســائر الشــعوب العربيــة، والطريقــة التــي 
عامــل بهــا الحــكام شــعوبهم، فالنمــوذج الــذي تقدمــه لنــا ملكــة ســبأ مطمــح آمــال الشــعوب العربيــة 
اليــوم فــي رؤســائهم ونظــم حكمهــم، فيــا تــرى مــاذا لــو كان هــؤالء نشــأوا وترعرعــوا علــى قصــة 
ملكــة ســبأ وتعلمــوا مــن خاللهــا كيفيــات القيــادة؟ ألــم نخســر الكثيــر بإهمالنــا لهــذا المثــال وقدرتــه 

الكامنــة لتطويــر مفاهيــم القيــادة؟
ــع شــعبه  ــه م ــي أســلوب تعامل ــادة -فرعــون- وهــو ف ــم نموذجــاً آخــراً للقي ــرآن الكري ــا الق ــدم لن ويق
واألقليــة الدينيــة التــي اتبعــت موســى نقيضــاً تامــاً لبلقيــس، مــع أنــه أعطــي الفــرص نفســها، وجــاءه 
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مرســال مــن ربــه بآيتيــن حســيتين، نفــس العــدد الــذي جــاء بلقيــس، ولكنــه كان مثــال الحاكــم 
األوتوقراطــي )المنفــرد( المســتبد إذ قــال للنــاس »أنــا ربكــم األعلــى« )النازعــات، 24(، ولــم يتــردد 
فــي اســتخدام العنــف وتعريــض شــعبه للهــالك، وصــار بــه األمــر إلــى أنــه لــم يتقبــل اآليتيــن اللتيــن 
ــة  ــى األقلي ــي عل ــي البغ ــادى ف ــعبه، وتم ــن ش ــراء الســحر م ــاه موســى، وال مشــورة خب ــا إي أراهم
ــل  ــران. ولع ــرق والخس ــى الغ ــه إل ــم تحــت رعايت ــن ه ــي أرضــه، وأدى بم ــتضعفة ف ــة المس الديني
التضــاد بيــن التصويــر القرآنــي لبلقيــس ومثلــه لفرعــون يعكــس الفجــوة بيــن المنظومتيــن: منظومــة 
الديمقراطيــة والشــورى والمســاواة بيــن النــاس الممثلــة فــي بلقيــس ومنظومــة األوتوقراطيــة )الحكــم 
المنفــرد( والطاعــة العميــاء والبغــي علــى المســتضعفين الممثلــة فــي فرعــون. وفــي قراءتنــا اليــوم 
ــة  ــي قم ــًرا، وإن كان ف ــه ذك ــق بكون ــم ال يتعل ــاح الحاك ــول إن نج ــتطيع أن نق ــا نس ــن لعلن للنموذجي
ــة  ــل الديمقراطي ــات مث ــط بصف ــه، ولكــن نجــاح الحاكــم مرتب ــي زمان ــروت كفرعــون ف ــوة والجب الق
والشــفافية والدبلوماســية والعــدل والقــدرة علــى مواكبــة التغيــرات الزمنيــة الســريعة وحفــظ كرامــة 
شــعبه وحقــن دمائــه، ممــا قــد توفــق فيــه النســاء أيضــاً، وســورة النمــل تعــرض علينــا ســبًقا تاريخًيــا 

ــا علــى أعلــى مســتوى. لهــن وبرهاًن
ومــن الجديــر بالذكــر أن النبــي )صلــى هللا عليــه وســلم( أيضــاً اتبــع أســلوب الشــورى، إذ أمــره هللا 
بهــا )آل عمــران، 159(، مــع أنــه لــم يكــن فــي حاجــة إلــى مشــورة أصحابــه وهللا يشــير عليــه، فكيــف 
إذاً نفهــم أمــر هللا لــه بمشــورتهم؟ لعــل الجــواب عــن هــذا الســؤال هــو أن أصحابــه كانــوا فــي حاجــة 
إلــى تعلــم كيفيــة القيــادة، فــكان الغــرض مــن تعاملــه معهــم بأســلوب الشــورى تعليميــاً تربويــاً، حتــى 
ال يظنــوا أن الطاعــة العميــاء أســلوب مناســب لتعامــل رئيــس مــع مرؤســيه، فبذلــك نجــد أن النبــي 
ــع أســلوب بلقيــس نفســه وليــس  ــك بوحــي كان يتب ــه المل ــذي يتنــزل علي ــه وســلم( ال )صلــى هللا علي

أســلوب فرعــون.
ولعــل البعــض ينظــر للنبــي )صلــى هللا عليــه وســلم( ويســتكفي بــه بوصفــه مثــاالً للقيــادة السياســية 
الرشــيدة، ومشــكلة ذلــك أن هــؤالء عــادة مــا يســتخدمون النبــي وســلم لالحتجــاج لألســلوب 
األوتوقراطــي االســتبدادي فــي القيــادة، فيلصقــون االســتبداد بالنبــي )صلــى هللا عليــه وســلم(، 
ــى،  ــه الوحــي مــن هللا تعال ــزل علي ــاء، متناســين أن كان يتن وينتظــرون مــن اتباعهــم الطاعــة العمي
فطاعــة النبــي )صلــى هللا عليــه( وســلم ليســت لشــخصه ولكــن لكونــه رســول هللا )تعالــى(، يبلــغ عنــه 
رســاالته، أمــا هــم فهــم مــن فئــة البشــر غيــر األنبيــاء، ألنهــم ال يتنــزل عليهــم الوحــي، فيجــب عليهــم 
أن يعتبــروا بالمثــل الــذي مــن نفــس فئتهــم، وهــو بلقيــس، حتــى ال ينتهــي بهــم األمــر إلــى أن يمشــوا 
فــي خطــى فرعــون وينشــروا المنظومــة األوتوقراطيــة0، فيعلمونهــا ألتباعهــم واألجيــال الصاعــدة. 

حديث أبي بكرة
 فلمــاذا إذاً يشــك بعضنــا فــي أهليــة المــرأة لتولــي مناصــب سياســية عليــا وقدرتهــا علــى التفــوق فيهــا 
ويتــرددون فــي دعمهــا فــي ذلــك مــع وجــود هــذا المثــال المعبــر داخــل القــرآن الكريــم؟ والجــواب 
علــى هــذا الســؤال هــو أن تراثنــا الفقهــي منــع النســاء مــن شــغل مثــل هــذه المناصــب )الجزيــري، 
1: 543، 5: 618؛ ابــن رشــد، 1: 155، 4: 243؛ أبــو يعلــى الفــراء، 31، 60(، وإن لــم يذكــر 
كبــار الفقهــاء الذيــن كتبــوا فــي األحــكام الســلطانية الذكــورة فــي شــروط اإلمامــة )المــاوردي، 6؛ أبــو 
يعلــى الفــراء، 20(، وحجــة مانعــي النســاء تاريخيــاً ال تقــوم علــى نــص قطعــي صريــح مــن القــرآن 
الكريــم، ولكنهــا مبنيــة علــى حديــث شــريف رواه صحابــي اســمه أبــو بكــرة نصــه كاآلتــي: »لقــد 
نفعنــي هللا بكلمــة أيــام الجمــل لمــا بلــغ النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أن فارســاً ملكــوا إبنــة كســرى 

قــال: لــن يفلــح قــوٌم ولــوا أمرهــم امــرأة«.
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وهــذا الحديــث صحيــح، فقــد أخرجــه البخــاري )كتــاب المغــازي # 4425؛ كتــاب الفتــن # 7099( 
وغيــره فــي صيــغ مشــابهة )أحمــد بــن حنبــل # 27534، 19888، 19960، 19964، 19994؛ 
الترمــذي #2262؛ النســائي # 5904 ؛919(، ورغــم دقــة البخــاري فــي اختيــار أحاديثــه، فهنــاك 
بعــض التســاؤالت المتعلقــة بإســناد الحديــث ومتنــه يجــب أن نأخذهــا فــي االعتبــار، لعــل أولهــا هــو 
تاريــخ أبــي بكــرة، فقــد كان مــن ســكان البصــرة فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب )رضــي هللا عنــه(، 
ــان بأربعــة شــهود،  ــي اإلتي ــق ف ــم يوف ــا، ول ــذف رجــالً وإمــرأة بالزن ــة ليق ــى المدين ــا إل وســافر منه
وجلــده عمــر بــن الخطــاب ثمانيــن جلــدة، ولــم يختلــف أحــد مــن العلمــاء والفقهــاء الكبــار بمــن فيهــم 
ــة،  ــن تيمي ــداً )اب ــم يتــب وال يجــوز األخــذ بشــهادته أب ــه ل ــن األثيــر وغيرهــم فــي أن ــة واب ــن تيمي اب
ــوَن  ــَن َيْرُم ــة: »َوالَِّذي ــة اآلتي ــالً باآلي ــك عم ــر، 5: 39(، وذل ــن األثي ــور 73؛ اب ــورة الن ــير س تفس
اْلُمْحَصَنــاِت ُثــمَّ َلــْم َيأُْتــوا ِبأَْرَبَعــِة ُشــَهَداَء َفاْجلُِدوُهــْم َثَماِنيــَن َجْلــَدًة َواَل َتْقَبلـُـوا َلُهــْم َشــَهاَدًة أََبــًدا َوأُوَلِئــَك 

ُهــُم اْلَفاِســقُوَن« )النــور، 4(.
ــر،  ــد الده ــهادته أب ــذ بش ــن األخ ــا ع ــق ونهان ــه بالفس ــه ووصف ــا هللا إفك ــف لن ــذي كش فالشــخص ال
كيــف إذاً نعتبــره ثقــة، ونأخــذ بروايتــه، ونبنــي عليهــا حكًمــا شــرعًيا ظالًمــا؟ أال يتعــارض ذلــك مــع 
مضمــون اآليــة؟ وقــد فــرق الســلف بيــن الروايــة والشــهادة ولــكل منهمــا معاييــر، ولكــن كيــف تكــون 
معاييــر الروايــة التــي يشــرع علــى أساســها األحــكام أقــل مــن معاييــر شــهادة الشــهود فــي المحاكــم؟ 
ــه هللا  ــى ممــن وصف ــاك أدن ــس هن ــه لي ــى إعــادة النظــر؛ ألن ــي حاجــة شــديدة إل ــة ف ــر الرواي فمعايي
ــهور  ــه، المش ــر بنفس ــد عم ــه الح ــام علي ــذي أق ــود ال ــاذف المجل ــه، الق ــا عن ــق ونهان ــك والفس باإلف
بالعــدل، وإن كان قــد قبلــت روايــة مثــل هــذا فــي أهــم كتــب الحديــث فيــا تــرى هــل هنــاك مــن خبايــا 

أخــرى قــد فاتتنــا؟
ولقــد بينــت رائــدة الخطــاب النســوي اإلســالمي فــي العصــر الحديــث فاطمة مرنيســي بعض األســباب 
السياســية التــي توضــح أهميــة أبــي بكــرة ورواياتــه فــي دعــم الخالفــة األمويــة ممــا قــد يفســر لنــا 
اهتمــام فقهــاء الدولــة األمويــة بــه (Mernissi، 49-61(، ولكــن هــذا ال يبيــن لنــا لمــاذا اســتمر الســلف 
فــي األخــذ بأحاديثــه وتجاهــل النصــوص القرآنيــة منــذ قيــام الدولــة العباســية إلــى يومنــا هــذا، ولعــل 
الســبب فــي التشــبث بصحــة هــذا الحديــث ليــس إال الرغبــة فــي اســتمرار التطفيــف الجنســي وإيجــاد 
ــة، وُيخســرون  ــا المختلف ــة بأنواعه ــوق الوالي ــع حق ــه، فيســتوفى الرجــال ألنفســهم جمي ــرر ل أي مب
النســاء، فالتطفيــف هــو الثمــن القليــل الــذي يكســبه مــن يرفــع لــواء منظومتــه، ولفــظ »التطفيــف« 
مســتوحى مــن ســورة المطففيــن، التــي يتوعــد هللا فيهــا المطففيــن، الذيــن يبخســون النــاس حقوقهــم، 
ــى  ــى أســاس جنســي، يوجــه إل ــف عل ــى ظاهــرة التطفي ــف الجنســي« يشــير إل ــح »التطفي ومصطل

المــرأة بســبب كونهــا امــرأة فقــط ال غيــر، وليــس ألي جريمــة قــد ارتكبتهــا أو ذنــب قــد اقترفتــه.
أمــا بالنســبة إلــى متــن الحديــث، فقــد رأينــا قصــة ملكــة ســبأ التــي قــادت شــعبها إلــى اإلســالم، وهــو 
الفــالح، إذ يقــول هللا )تعالــى( عــن المؤمنيــن: »أولئــك علــى هــدى مــن ربهــم وأولئــك هــم المفلحــون« 
ــح  ــم يفل ــم يخيبــوا، أمــا فرعــون فهــو رجــل، ول )البقــرة، 5(، وبذلــك أفلــح قومهــا بواليتهــا لهــم ول
ــله،  ــم أو فش ــاح الحاك ــان لنج ــت بضم ــة إذاً ليس ــورة أو األنوث ــم، فالذك ــام أموره ــه زم ــه بتولي قوم
وبذلــك يخالــف القــرآن متــن هــذا الحديــث. والوضــع اآلن أننــا أمــام نصيــن متناقضيــن أحدهمــا قــرآن 
كريــم واآلخــر حديــث شــريف، وتراثنــا الفقهــي تجاهــل النــص القرآنــي واتخــذ الحديــث حجــة، وقــام 
بتطبيقــه علــى األنظمــة الحاكمــة، فكيــف إذاً نتعامــل نحــن اآلن مــع هذيــن النصيــن فــي ظــل ظروفنــا 

واحتياجاتنــا السياســية اليــوم مــع الحفــاظ علــى مصداقيتنــا التاريخيــة؟ 
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الحلول الثالث التقليدية
ولعــل ماضينــا الفقهــي العريــق الــذي أورثنــا هــذه المشــكلة بقــادر علــى أن يفاجئنــا بحلولــه وبتنوعــه 
الفكــري، فقــد واجــه علمــاء الســلف مشــكلة تناقــض القــرآن الكريــم مــع األحاديــث الصحيحــة، التــي 
لهــا أســانيد تمتــد حتــى النبــي )صلــى هللا عليــه وســلم(، وتعاملــوا معهــا بطــرق مختلفــة قــد تســاعدنا 
فــي فهــم خياراتنــا اليــوم وأبعادهــا الفقهيــة والعمليــة. ولعــل أول وأهــم ســابقة كانــت فــي عصــر اإلمــام 
أبــي حنيفــة النعمــان بــن ثابــت وأصحابــه، حيــن أدى تعــارض القــرآن والحديــث إلــى خــالف عقائــدي 
حــول مفهــوم اإليمــان، وقــد بلغنــا مــن المصــادر األوليــة مــا يكفــي لرســم معالــم هــذا الحــوار، فأبــو 
حنيفــة ينســب لــه عــدة كتابــات، منهــا رســالة أبــي حنيفــة إلــى عثمــان البتــي )أبــو حنيفــة 1367هـــ 
]1948م[(، وهــي الرســالة الوحيــدة التــي لــم يختلــف علــى صحــة نســبتها علمــاء الشــرق والغــرب، 
ــل أطــول  ــل أيضــاً، ولع ــمل العم ــط أم يش ــق فق ــو التصدي ــل ه ــان ه ــون اإليم ــول مضم ــدور ح وت
كتابــات الشــيخ الجليــل وأشــملها تصويــراً لحجتــه هــو كتــاب العالــم والمتعلــم )أبــو حنيفــة 1367هـــ 
]1948م[( وقــد حفــظ فــي عــدة مخطوطــات ونشــر أكثــر مــن مــرة فــي العصــر الحديــث )انظــر/

ــاب يصــور  ــري، والكت ــيخ الكوث ــدة الش ــات الجدي ــي الطبع ــن أشــهر محقق انظــري Schacht(، وم
ــذا  ــه، وينســب ه ــذ ل ــن تلمي ــة وبي ــي حنيف ــن أب ــة دارت بي ــئلة وأجوب ــة أس ــى هيئ ــداً عل ــواراً ممت ح
الكتــاب ألبــي حنيفــة، علــى أنــه العالــم الــذي يمــن علــى المتعلــم ببنــات أفــكاره، وفــي أغلــب الظــن 
لــم يكتبــه أبــو حنيفــة بيــده، بــل كتبــه تلميــذه، أبــو مقاتــل حفــص بــن ســلم الســمرقندي، كمــا جــاء فــي 
إســناد الكتــاب، ومحتــوى الكتــاب ومحتــوى رســالته إلــى عثمــان البتــي فيهمــا تشــابه كبيــر مــن ناحيــة 

الموضــوع، والصياغــة، والحجــج المســتخدمة، ونوعيتهــا، ممــا يؤكــد دقتــه التاريخيــة. 
يصــور لنــا كتــاب العالــم والمتعلــم موقــف أبــي حنيفــة وأتبــاع مذهبــه، فهــم اســتندوا إلــى حجــج مــن 
القــرآن الكريــم ليبينــوا أن العمــل يختلــف عــن اإليمــان، وأن اإليمــان هــو التصديــق فقــط، بينمــا احتــج 
خصومهــم بحديــث شــريف ليبينــوا أن اإليمــان يتضمــن العمــل، ودعمــوا حجتهــم باألســانيد المرفوعــة 
حتــى النبــي، وقولهــم لــه عواقــب علــى صانــع الكبيــرة، فيعتبــر غيــر مؤمــن، وفتحــوا بذلــك بــاب 
التكفيــر، والمكفَّــر وضعــه مزعــزع فــي المجتمــع، ال يأمــن علــى حياتــه وعرضــه ومالــه، ســواء كان 

كافــراً حقــاً أم أصيــب ظلمــاً وبهتانــاً. 
ونــص الحديــث مذكــور فــي الكتــاب وهــو كاآلتــي: »إن المؤمــن إذا زنــى خلــع اإليمــان مــن رأســه 
كمــا يخلــع القميــص مــن رأســه، ثــم إذا تــاب أعيــد إليــه إيمانــه« )أبــو حنيفــة، 24(. وقــد ذكــر الشــيخ 
الكوثــري محقــق طبعــة مطبعــة األنــوار بالقاهــرة روايــة أخــرى مشــابهة نصهــا »ال يزنــي الزانــي 
حيــن يزنــي وهــو مؤمــن« )أبــو حنيفــة، 24(، ولهــا صيــغ وأســانيد مختلفــة )العســقالني # 6772، 
12: 59-64(، تضــم نخبــة مــن ألمــع األســماء، نســتطيع مــن خاللهــا أن نعلــم مــن هــم الذيــن يمثلــون 
الــرأي المضــاد ألبــي حنيفــة وأصحابــه فــي الحــوار الفكــري الــذي دار حــول معنــى اإليمــان، وذلــك 
إن نظرنــا إلــى األســماء المعاصــرة ألبــي حنيفــة، ومنهــا اثنــان مــن كبــار المحدثيــن، همــا عكرمــة 
مولــى ابــن عبــاس )المتوفــى ســنة 106 هـــ /725 م(، وابــن شــهاب الزهــري )المتوفــى ســنة 124هـ 
/2 -741 م(، وعكرمــة مذهبــه معــروف، فهــو مــن الخــوارج، ومنظومتهــم الفكريــة معروفــة، تــكاد 
أن تندثــر اليــوم فيمــا عــدا اإلباضيــة فــي عمــان ومناطــق قليلــة أخــرى. أمــا ابــن شــهاب، فهــو مــن 
أهــل الحديــث، وأخــذ عنــه كبــار محدثــي زمانــه، وهــو أول مــن اســتخدم اإلســناد )ابــن أبــي حاتــم 
الــرازي، 1: 20(، ومنظومتهــم الفكريــة فــي ازدهــار وانتشــار حتــى اليــوم ضمــن فكــر أهــل الســنة 

والجماعــة الغزيــر )ابــن أبــي يعلــى، 16، 25، 130، 203، 286، 295، 313، 343(.
ــِنَها  ـٰ ــَذاِن َيأِتَي ــة »َوٱلَّ ــة الكريم ــص اآلي ــع ن ــض م ــث يتناق ــذا الحدي ــة أن ه ــي حنيف ــواب أب وكان ج
ــأن  ــج ب ــا احت ــار، كم ــن وليســوا مــن الكف ــاة مــن المؤمني ــد أن الزن ــا يفي ِمنڪــم« )النســاء، 16( مم
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النبــي )صلــى هللا عليــه وســلم( لــن يأتــي بمــا يخالــف القــرآن قــط، مستشــهداً باآليــة »ولــو تقــول علينــا 
بعــض األقاويــل ألخذنــا منــه باليميــن ثــم لقطعنــا منــه الوتيــن فمــا منكــم مــن أحــد عنــه حاجزيــن« 
)الحاقــة، 45(، فبذلــك يصبــح أحــد الخيــارات عندمــا يتناقــض القــرآن الكريــم مــع حديــث مــا هــو أن 

نأخــذ بالقــرآن ونتــرك الحديــث المتناقــض.
ــوأ  ــه فليتب ــرآن برأي ــي الق ــال ف ــث آخــر، نصــه: »مــن ق ــة بحدي ــي حنيف ــى أب ــث عل ورد أهــل الحدي
مقعــده مــن النــار« )الترمــذي، كتــاب تفســير القــرآن #2950-2952(، فــإذا قرأنــا هــذا الحديــث فــي 
الظــروف الزمنيــة المحيطــة بأبــي حنيفــة وابــن شــهاب والصــراع الفكــري بيــن أهــل الــرأي وأهــل 
الحديــث، نــرى أن هــذا الحديــث أضعــف موقــف كل مــن يحتــج بالقرآن،ألنــه قــد يتهــم بالــرأي، أو 
مــن يســتخدمه للطعــن فــي متــون األحاديــث، ممــا يدحــض مــن حاكميــة القــرآن علــى صحــة الحديــث، 
ويرفــع مــن حاكميــة الحديــث، واســتقالله عــن القــرآن بوصفــه مصــدًرا للتشــريع، ممــا يدخــل تحــت 
مبــدأ »الســنة قاضيــة علــى القــرآن وناســخة لــه« )الدرامــي # 586 -590؛ أبــو حامــد الغزالــي، 1: 
ــا أن نأخــذ بالحديــث  ــا الثانــي المتماشــي مــع تراثن 80-81؛ القرضــاوي، 9(، فبذلــك يصبــح خيارن
ــا  ــي دعوتن ــار هــو أن نســتمر ف ــك الخي ــب ذل ــار، وعواق ــي الن ــد ف ــاً مــن مقع ــرآن، خوف ــرك الق ونت
بــأن الشــريعة اإلســالمية تحــرم علــى المــرأة الواليــة العظمــى أو العامــة بمــا فــي ذلــك المناصــب 

السياســية العليــا ومــا يترتــب علــى هــذا االدعــاء مــن تداولــه بيــن النــاس تحــت شــعار شــرع هللا.
وقــد قــام الشــافعي بتطويــر خطــاب أهــل الحديــث ليكــون أكثــر قابليــة عنــد النــاس، وحــاول إيجــاد 
ــان  ــد يختلف ــنة ق ــرآن والس ــر أن الق ــث، فأنك ــة الحدي ــى حاكمي ــاظ عل ــع الحف ــكلة م حــل وســط للمش
 ،644  ،638-637  ،632-631  ،629  ،607-606  ،570  ،537  ،480  ،419  # )الرســالة 
1613-1614(، ممــا أغلــق بــاب تدبــر متــون األحاديــث ونقدهــا حســب موافقتهــا للقــرآن، وقــال إن 
القــرآن ال ينســخ الحديــث وال الحديــث القــرآن، ولكــن القــرآن ينســخ بالقــرآن فقــط، والســنة بالســنة 
ــة  ــي قضي ــج ف ــذا النه ــاد ه ــط )الرســالة # 311-345، 604-616؛ األم، 7: 273-286(، وأبع فق
قيــادة المــرأة السياســية والنصــوص المتعلقــة بهــا هــو أن ننكــر وجــود أي تعــارض بيــن حديــث أبــي 
بكــرة والقــرآن، ال فــي متنــه وال فــي إســناده، فيكــون الطريــق أمامنــا مفتوحــاً لألخــذ بحديــث أبــي 
ــادة،  ــة للقي ــا المألوف ــي مفاهيمن ــه، ونســتمر ف ــع ال يخالف ــه بالطب ــرآن، ألن ــة مــن الق بكــرة دون عرقل

ــة هــذا الحــل مثــل الــذي ســبق، وإن اختلفــت االفتراضــات األوليــة. وبذلــك تصبــح محصل
ــارة  ــن عب ــوا م ــد تحرج ــل، ق ــن حنب ــد ب ــل أحم ــة، مث ــار األئم ــض كب ــن القرضــاوي أن بع ــد بي وق
»الســنة قاضيــة علــى الكتــاب« ولــم يجــرؤوا علــى قولهــا، وفضلــوا عليهــا »الســنة مبينــة للكتــاب« 
ــد وضــع الشــافعي حجــر األســاس لهــذه الفكــرة )الرســالة # 101، 129،  )القرضــاوي، 51(، وق
ــرآن والســنة هــو  ــن الق ــة بي 257، 300، 490-516، 605، 646(، ولعــل هــذا التوصيــف للعالق
األوســع انتشــاراً وتأثيــراً عبــر التاريــخ، وهــذا خيارنــا الثالــث، وإن اتبعنــا هــذا المنهــج فــي تعاملنــا 
مــع النصــوص األوليــة المتعلقــة بقضيــة قيــادة المــرأة السياســية، نظرنــا إلــى حديــث أبــي بكــرة علــى 
أنــه يشــرح لنــا كيــف نفهــم قصــة ملكــة ســبأ، فنقرؤهــا قــراءة مغلوطــة أو معكوســة علــى أنهــا مثــال 
للقائــد الضعيــف الــذي لــن يفلــح قومــه، فتصبــح بذلــك جميــع الصفــات التــي تتحلــى بهــا بلقيــس مــن 
معالــم ذلــك القائــد الفاشــل، صفــات مثــل الديمقراطيــة واالســتفتاء والشــفافية والقــدرة علــى مواكبــة 
التغيــرات الزمنيــة الســريعة وتقبــل الدعــوة لإلســالم والعــدل وحفــظ كرامــة الشــعب وحقــن دمائهــم، 
ولعــل هــذه القــراءة تبيــن لنــا لمــاذا تحــرج قادتنــا مــن التأســي بهــذه الصفــات عبــر القــرون، وذلــك 
لكــون بلقيــس امــرأة، الجنــس الــذي ال يصلــح للقيــادة السياســية والــذي حتمــاً مــا يــؤدي بشــعبه إلــى 

الخيبــة والضيــاع.
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الحلول العصرية
لــم تنقطــع عجلــة الفكــر فــي العصــر الحديــث، وقــد قــدم بعــض قمــم الفكــر اإلســالمي فــي مصــر 
حلــوالً جديــدة لهــذه المشــكلة، لعــل أبرزهــم يوســف القرضــاوي ومحمــد الغزالــي. فأمــا القرضــاوي 
فممــا اشــتهر بــه أنــه اقتــرح أن يفهــم الحديــث فــي ضــوء القــرآن الكريــم )القرضــاوي، 104-93(، 
ــي  ــح ف ــد ينج ــه ق ــه وجاهت ــام ل ــل ع ــذا ح ــي، وه ــص القرآن ــع الن ــى م ــرق تتماش ــر بط أي أن يفس
حــاالت كثيــرة حيــن ال تكــون الفجــوة بيــن القــرآن والحديــث كبيــرة إلــى هــذه الدرجــة، ولكــن فــي 
حالــة حديــث أبــي بكــرة يتعســر. وممــا اشــتهر بــه محمــد الغزالــي هــو نقــد أحاديــث اآلحــاد، وهــذا 
الحديــث منهــا، وقــد ربــط بيــن هــذا الحديــث وحادثــة تولــي فتــاة عــرش كســرى ببــالد فــارس )محمــد 
الغزالــي، 55-60(، ففســره حســب ظــروف الزمــان والمــكان، وخصــه بتلــك الحادثــة ولــم يعممــه 
علــى النســاء جميعــاً، وهــذا هــو خيارنــا الرابــع، وهــو قــراءة الحديــث مــن خــالل ظــروف الزمــان 
ــره، ونجــده أيضــاً  ــه غي ــم ب ــد تكل ــا هــذا، ق ــه، وهــو منهــج معــروف فــي يومن والمــكان المحيطــة ب
فيمــا ورد عــن األزهــر الشــريف فــي دفــع شــبهات المشــككين علــى موقــع المجلــس األعلــى للشــؤون 
اإلســالمية اإللكترونــي، ويتصــف هــذا المنهــج بســعة العلــم وبراحــة الصــدر، ونتــاج تطبيقــه فــي حالة 
حديــث أبــي بكــرة تتــراوح بيــن قصــر فاعليتــه علــى الماضــي فقــط، وبيــن قصرهــا علــى ظــروف 
مشــابهة لظــروف قــوم كســرى، فيهــون وقــع الحديــث علــى النســاء فــال يمنعــن مــن جميــع المناصــب 
القياديــة، ولكــن بعــض المناصــب ذات الخاصيــة العامــة فقــط، أو أعلــى المناصــب السياســية فقــط. 
ولقــد حــاول البعــض دعــم حديــث أبــي بكــرة بآيــات قرآنيــة، لتقويــة حجتهــم وتبريــر منعهــم النســاء 
ــى النســاء«  ــات هــي آيــة »الرجــال قوامــون عل ــا، وأشــهر هــذه اآلي مــن المناصــب السياســية العلي
ــد رد  ــن، وق ــاء وحــق تقويمه ــى النس ــيادة عل ــال س ــا تعطــي الرج ــرون أنه ــي ي ــاء، 34(، الت )النس
ــاً أن ســياق اآليــة ينطبــق علــى الرجــل فــي بيتــه وأســرته فقــط )محمــد  الغزالــي علــى هــؤالء مبين
الغزالــي، 55(. وفعــالً ســياق الــكالم فــي هــذه اآليــة ال عالقــة لــه بالواليــة العظمــى أو العامــة، علــى 
عكــس قصــة ملكــة ســبأ وحديــث أبــي بكــرة، كمــا أن تفســير هــذه اآليــة علــى أنهــا تعطــي الرجــال 
ــى  ــوي، إذ ينســبها هــؤالء إل ــى تجــاوز لغ ــم عل ــن قائ ــن وتأديبه ــى النســاء وحــق تقويمه ســيادة عل
تقويــم الرمــح، كأن هللا قــال »الرجــال مقومــون للنســاء« وليــس »الرجــال قوامــون علــى النســاء«، 
وهــذا التفســير ال يوافــق مفــردات النــص وســياقه، وال يوافــق مــا جــاء فــي ســائر القــرآن، فقــد جــاء 
فــي ســورة التيــن »ولقــد خلقنــا اإلنســان فــي أحســن تقويــم«، والمــرأة إنســان، ومــا دام هللا قــد خلقهــا 
فــي أحســن تقويــم فليــس لبشــر أن يدعــي محاولــة تحســينه. والتفســير الصحيــح الــذي يتماشــى مــع 
ســياق اآليــة )34 مــن ســورة النســاء( ومفرداتهــا هــو أن تنســب »قوامــون« إلــى الرجــل يقــوم علــى 
شــأن أهلــه، بمــا فضلــه بــه هللا مــن نصيــب فــي الميــراث، وبمــا ينفــق مــن مالــه الخــاص، أي بمعنــى 
ــن  ــن م ــن ال يمنعه ــن أزواجه ــة م ــي المؤن ــن، فحــق النســاء ف ــة له ــة واإلعال ــة والكفال ــر المؤن توفي
العمــل والكســب وتولــي مناصــب قياديــة عليــا إن شــئن، ولعلــه يعفــي المــرأة مــن لــزوم كســب الــرزق 
واإلنفــاق علــى نفســها تعويضــاً لهــا عــن الوقــت الــذي تبذلــه فــي الحمــل والرضاعــة وســائر األعمــال 

المتعلقــة باألمومــة بعيــداً عــن ممارســة مهنتهــا أو نشــاطها العــام.
ولعــل الســبب فــي االحتجــاج بهــذه اآليــة رغــم عــدم تناســب ســياقها مــع الواليــة العامــة هــو بحكــم 
ــع  ــال جمي ــا الرج ــتوفى فيه ــي يس ــي الت ــف الجنس ــة التطفي ــى منظوم ــاس عل ــود الن ــد تع ــادة، فق الع
حقوقهــم وإذا شــرعوا للنســاء ُيخســرونهن، وعلــى اســتخدام هــذه اآليــة بتفســيرها المتجاوز لالســتدالل 
عليهــا. ويضــم القــرآن الكريــم نفحــات أخــرى تخاطــب تلــك المنظومــة، لعــل أهــم هــذه الــدرر مــا 
جــاء فــي ســورة النحــل اآليــات 58 - 59؛ إذ يخاطــب فيهــا هللا التمييــز بيــن الذكــور واإلنــاث منــذ 
لحظــة الــوالدة، واشــمئزاز اآلبــاء مــن والدة األنثــى، وتفكرهــم فــي إنهــاء حياتهــا أو إبقائهــا علــى قيــد 
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الحيــاة ولكــن فــي حالــة هــوان واســتضعاف، أي وأد نفســي واجتماعــي، وتصــف اآليــة الكريمــة مثــل 
هــؤالء بســوء الحكــم، ويدخــل كل مــن يســعى فــي خفــس وضــع المــرأة فــي المجتمــع فــي نطاقهــا، 
بمــن فيهــم مــن يحــاول تحريــم الواليــة العظمــى عليهــن، فالقــرآن الكريــم ليــس فيــه مــا يؤيــد ذلــك.

قوة فكر أبي حنيفة
وبذلــك نــرى ثــالث حلــول متوارثــة مــن مناهــج الســلف للتعامــل مــع األحاديــث المتناقضــة، وحلــول 
جديــدة عصريــة تتــالءم مــع مفاهيمنــا اليــوم وأولوياتنــا، ولعــل أقــوى كل هــذه الحلــول حجــة هــو مــا 
قدمــه لنــا أبــو حنيفــة، ففكــره أقــرب الخيــارات للقــرآن الكريــم، وأيضــاً أكثرهــا عــدالً للنبــي )صلــى 
هللا عليــه وســلم( وتنزيهــاً لــه، فقــد فضــل أبــو حنيفــة أن يكــذب مــن يدعــي علــى النبــي األحاديــث 

المتناقضــة، بــدالً مــن أن يظــن فــي النبــي ســوء الظــن، إذ يقــول أبــو حنيفــة:
 أكــذب هــؤالء وال يكــون تكذيبــي لهــؤالء وردي عليهــم تكذيبــاً للنبــي صلــى هللا عليــه 
وســلم، إنمــا يكــون التكذيــب لقــول النبــي عليــه الســالم أن يقــول الرجــل: »أنــا مكــذب 
لقــول نبــي هللا صلــى هللا عليــه وســلم«، أمــا إذا قــال الرجــل: »أنــا مؤمــن بــكل شــيء 
تكلــم بــه النبــي عليــه الصــالة والســالم غيــر أن النبــي عليــه الصــالة والســالم لــم يتكلــم 
بالجــور ولــم يخالــف القــرآن«، فــإن هــذا القــول منــه هــو التصديــق بالنبــي وبالقــرآن 
وتنزيــه لــه مــن الخــالف علــى القــرآن، ولــو خالــف النبــي القــرآن، وتقــول علــى هللا 
غيــر الحــق لــم يدعــه هللا حتــى يأخــذه باليميــن، ويقطــع منــه الوتيــن، كمــا قــال هللا عــز 

وجــل فــي القــرآن. )أبــو حنيفــة، 25-24(
ــا قــول أبــي حنيفــة منهاجــه فــي التعامــل مــع األحاديــث، وأنــه يؤمــن بجميــع مــا جــاء بــه  يبيــن لن
النبــي )صلــى هلل عليــه وســلم( ويأخــذ بــه، مــا عــدا األحاديــث المخالفــة للقــرآن، لعــدم تصديقــه إياهــا، 
ألن النبــي ال يتحــدث بالجــور، وهنــاك آيــات أخــرى فــي القــرآن تؤيــد حجتــه، لعــل أهمهــا اآليــات 79 
ــاِس  َة ُثــمَّ َيقـُـوَل لِلنَّ ُبــوَّ ــَب َوٱلُحكــَم َوٱلنُّ ـٰ ُ ٱلِكَت -80 مــن ســورة آل عمــران: »َمــا َكاَن لَِبَشــٍر أَن ُيؤِتَيــُه ٱهللَّ
ــَب َوِبَمــا ُكنُتــم َتدُرُســوَن  ـٰ ـــَن ِبَمــا ُكنُتــم ُتَعلُِّمــوَن ٱلِكَت ِنيِّ ـٰ ــِكن ُكوُنــوْا َربَّ ـٰ ِ َوَل ُكوُنــوْا ِعَبــاًدا لِّــى ِمــن ُدوِن ٱهللَّ
ســلُِموَن« )80(.  ـــَن أَرَباًبــا أََيأُمُرُكــم ِبٱلُكفــِر َبعــَد إِذ أَنُتم مُّ ِبيِّ ِخــُذوْا ٱلَمالئَكــَة َوٱلنَّ )79( َواَل َيأُمَرُكــم أَن َتتَّ
ــا اآليــة  ــاً، وتبيــن لن ــا مــن النبــي رب ــا نعــرض أنفســنا للكفــر إن اتخذن ــا أنن هاتــان اآليتــان تبينــان لن
64 مــن ســورة آل عمــران واآليــة 31 مــن ســورة التوبــة معنــى كلمــة »أربــاب« مــن خــالل تاريــخ 
بعــض أهــل الكتــاب الذيــن اتخــذوا مــن أحبارهــم ورهبانهــم أربابــاً، وأن التوحيــد اإلســالمي ليــس مــن 
  ،Reda) ًخصائصــه اتخــاذ األربــاب مــن دون هللا، وأربــاب أهــل الكتــاب معروفــون لغويــاً وتاريخيــا
”Holistic Approaches“، 234-237؛ رضــا، أصــول، 13(، فيهوديــة اليــوم تعــرف باســم »يهوديــة 
األربــاب« Rabbinic Judaism نظــراً للــدور المحــوري الــذي يلعبــه فيهــا األربــاب، فهــم العلمــاء 
ــم  ــة، ويناديه ــي الشــريعة اليهودي ــا هــو حــالل ف ــا هــو حــرام وم ــاس م ــون للن ــن يبين ــاء الذي والفقه
اتباعهــم بكلمــة »ربــي« بمعنــى ســيدي أو رئيســي أو أســتاذي أو المربــي تبعــي. إذاً، فــال يجــوز لنــا 
أن ننســب إلــي النبــي )صلــى هللا عليــه وســلم( مــا يخالــف القــرآن، فنحلــل بــه الحــرام ونحــرم بــه 
الحــالل، وبذلــك نتبــع مــن ســبقنا مــن األقــوام الخطــوة بالخطــوة والقــذة بالقــذة والنعــل بالنعــل، ولعــل 
هاتــان اآليتــان تظهــران لنــا قــوة فكــر أبــي حنيفــة وكيــف أنــه ينــزه النبــي عــن مثــل ذلــك، ويحفــظ 

خصائــص التوحيــد اإلســالمي المميــز، ويبتعــد عــن النهــج الــذي تصفــه اآليتــان بالكفــر.
ولعــل نهــج أبــي حنيفــة أيضــاً أوســع المناهــج إدراكاً لعواقــب األحاديــث المتناقضــة علــى المجتمــع 
ــث هــو  ــاج ســوء اســتخدام الحدي ــة كان نت ــي حنيف ــي زمــن أب ــاس ، فف ــى الن واســتخدامها للبغــي عل
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ــى  ــي بكــرة هــو بغــي الحــكام عل ــث أب ــا نحــن الضــرر مــن حدي ــي زمانن ــر، وف ــة التكفي انتشــار آف
ــى  ــي عل ــب البغ ــى جان ــع، إل ــي المجتم ــا ف ــيدة ونقصانه ــادة الرش ــاط القي ــل أنم ــن، لتجاه المحكومي
النســاء فــي الوظائــف السياســية العليــا، ولعــل قــوة فكــر أبــي حنيفــة ونتــاج تفعيلــه علــى أرض الواقــع 
يبيــن لنــا لمــاذا لقبــه بعــض الســلف باإلمــام األعظــم )انظر/انظــري المكــي؛ الكــردري(، وإن أســهم 

الجميــع بأفــكار قيمــة.

مقاصد الشريعة
 هكــذا نــرى ســخاء تاريخنــا الفكــري حفاوتــه، وأن قضيــة األحاديــث المتعارضــة مــع القــرآن 
ــي  ــم ف ــردد بعضه ــم يت ــار األئمــة، ول ــي مناقشــتها كب ــا ســوابق، واشــترك ف ــل له ــدة، ب ليســت بجدي
تــرك األحاديــث المتناقضــة، وفــي األخــذ بمــا جــاء فــي القــرآن الكريــم، كمــا رأينــا تأصــل االتجــاه 
ــا  ــاق. وتراثن ــة الوف ــت فــي محاول ــي بذل ــك األحاديــث، والجهــود الت ــة تل ــع كف ــذي يرف المعــارض ال
الفقهــي فيــه روائــع وقمــم فكريــة أخــرى لهــا فاعليتهــا فــي يومنــا هــذا مثــل فقــه المقاصــد القائــم علــى 
ــا  ــي يومن ــه ف ــي، 139-144؛ Ramadan، 3-20(، وأهميت ــد الغزال ــو حام ــتصالح )أب ــل االس أص
هــذا هــو أنــه الدعامــة الثانيــة التــي يقــوم عليهــا خطــاب اإلصــالح الدينــي بصفــة عامــة، والخطــاب 
ــال  ــى ســبيل المث ــم، وعل ــى وهــي القــرآن الكري ــك بعــد الدعامــة األول النســوي بصفــة خاصــة، وذل
 )WISE) »مــا يقــوم بــه ناشــطات »مجلــس شــورى مبــادرة النســاء اإلســالمية للروحانيــة والمســاواة
ــي  ــدة، الالت ــات المتح ــالمي بالوالي ــدم اإلس ــة للتق ــة األمريكي ــة ASMA الجمعي ــن منظم ــق ع المنبث
يوظفــن مقاصــد الشــريعة للتطويــر مــن داخــل الشــريعة نفســها، فيتدارســن كيفيــة مواءمــة مواقفهــن 
ــب النصــوص  ــى جان ــك إل ــال، وذل ــل والعــرض والم ــس والعق ــن والنف ــظ الدي ــة لمقاصــد حف الفكري
األوليــة والثانويــة الفقهيــة والتاريخيــة ونــواٍح أخــرى عصريــة، فيجمعــن بذلــك بيــن خيــر مــا يقدمــه 

لنــا ماضينــا وحاضرنــا.
وممــا يؤكــد أنــه ال مجــال للخــالف علــى قــوة قصــة ملكــة ســبأ بوصفهــا حجــة فــي اإلطــار الفقهــي 
ــادة تصنــف تحــت المصلحــة المعتبــرة  المقاصــدي هــو أن المصلحــة التــي يحققهــا تغييــر نمــط القي
ــي  ــة الت ــة الباطل ــت المصلح ــس تح ــح، ولي ــص صري ــى ن ــا عل ــا، العتماده ــالف عليه ــي ال خ الت
تتعــارض مــع نــص قطعــي أو المصلحــة المرســلة التــي اختلــف فيهــا الســلف. واليــوم يســتخدم فقــه 
ــم النصــوص  ــة تدع ــه حج ــتخدم بوصف ــلة، فيس ــة المرس ــن المصلح ــع م ــاق أوس ــي نط المقاصــد ف
ــن منظومــة  ــة بي ــا مــن مقاصــد الشــريعة وســيلة للمقارن ــإن اتخذن ــرة، ف ــة المصلحــة المعتب فــي حال
األوتوقراطيــة والطاعــة العميــاء والتطفيــف الجنســي ومنظومــة الديمقراطيــة والشــورى والمســاواة 
مــن ناحيــة أخــرى، سنكتشــف فشــل األولــى فــي حفــظ الحيــاة والنســل والعــرض والمــال، بينمــا تحفــظ 
منظومــة الديمقراطيــة والشــورى والمســاواة جميــع مقاصــد الشــريعة كمــا تبيــن فــي قصــة بلقيــس، إذ 
حقنــت دمــاء شــعبها وحفظــت نســله وأعراضــه وأموالــه عندمــا فضلــت الدبلوماســية علــى الحــرب، 
وإســالمها حفــظ للديــن، كمــا أن حرصهــا علــى االســتفتاء والشــفافية يحفــظ عقــول شــعبها، إذ يمنحهــا 

مــا تحتاجــه للنمــو وتطويــر الفكــر. 

خاتمة
وفــي الختــام ونحــن فــي ركاب الربيــع العربــي، مقبليــن علــى بنــاء البــالد مــن جديــد، ونتطلــع إلــى 
ــا بعــض الصعوبــات  ــة، وشــعوبنا تطالــب بشــرع هللا، وقــد رأين ــادات فعال ــة وقي نظــم سياســية عادل
المترتبــة علــى هــذه الدعــوة مــن خــالل إشــكالية تعــارض حديــث نبــوي مــع نــص قرآنــي، والحلــول 
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المختلفــة المســتوحاة مــن ماضينــا وحاضرنــا، فأيهــم ســنختار؟ فــإن اردنــا أن نتــرك للقــرآن فاعليتــه 
ــادة السياســية  ــا السياســية الحاليــة، وأن نســتلهم منــه آليــات الديمقراطيــة المنشــودة والقي فــي ظروفن
الرشــيدة، فليــس أمامنــا إال أن نأخــذ بالقــرآن وقصــة ملكــة ســبأ ألنهــا وحدهــا توفــر لنــا مثــاالً متكامــالً 
عصريــاً مــن نفــس فئــة قادتنــا السياســيين، وهــي فئــة البشــر الذيــن ال يتنــزل عليهــم الملــك بوحــي، 
ــه.  ــم كل ــرآن الكري ــي الق ــات بهــذا الشــكل المتكامــل ف ــا هــذه الصف ــال آخــر يفصــل لن وال يوجــد مث
إذاً، الديمقراطيــة والشــفافية وســائر الصفــات المنشــودة مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بقضيــة قيــادة المــرأة 
السياســية، وذلــك ألننــا إن أردنــا التأســي بمثــال بلقيــس، فــال بــد أن نعتــرف بأنهــا أنثــى، وأن اإلنــاث 
ــكل مــن  ــى المناصــب السياســية. وســأنهي هــذا البحــث بســؤال موجــه ل ــد يتفوقــن فــي أعل أيضــاً ق
يهمــه أمــر السياســة والديــن معــاً: لمــاذا جعــل هللا هــذا المثــال الرائــع امــرأة؟ ألــم يكــن بمقــدوره أن 
يأتــي برجــل؟ فكيــف إذاً نقــرأ كونهــا أنثــى مــن موقعنــا ههنــا اليــوم فــي مصــر؟ هــل نقــرؤه علــى 
أنــه دليــل علــى علــم هللا بظلــم عبــاده للمــرأة عبــر القــرون الماضيــة وتعبيــر عــن عــدم رضــاه؟ أم 
هــو إنــذار مــن هللا )تعالــى( بأننــا لــن ننعــم بحــكام راشــدين وال نظــم سياســية عادلــة حتــى نعــدل نحــن 
أيضــاً ونمكــن للنســاء فــي األرض؟ أم نقــرؤه علــى أنــه رســالة للنســاء أن ينهضــن ألن األمــور لــن 
تســتقيم إال بهــن؟ أم الموضــوع أكبــر مــن ذلــك وهــو اختبــار مصداقيــة دعوانــا باتبــاع كالم هللا وأننــا 

حقــاً نريــد شــرعه الــذي أنزلــه لنــا فــي كتابــه؟ كلهــا قــراءات و تســاؤالت جديــرة بالتأمــل.
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تأمالت في بعض القراءات النقدية للفقه اإلسالمي 
فــي أدبيــات النســوية اإلســالمية وداللتهــا فــي الســياق 

المصري

ملكي الشرماني

مقدمة
إن نقطــة بدايــة نســوية اإلســالمية بوصفهــا مشــروعاً معرفيــاً حديثــاً هــو إنتــاج معرفةترســي فكــرة 
المســاواة والعدالــة بيــن الجنســين وتعضدهــا مــن منظــور إســالمي. ومــازال يــدور جــدل علمــي حــول 
ماهيــة هــذا المشــروع وكيفيــة تنظيــره وتحديــد مناهجــه وأطــره التأويليــة وتقييــم إنتاجــه وداللــة هــذه 
المعرفــة فــي اإلصــالح اإلجتماعــي والتشــريعي مــن أجــل تحقيــق المســاواة والعدالــة بيــن الجنســين.

ــي يســهم  ــذا الجــدل هــو أن النســوية اإلســالمية مشــروع معرف ــي ه ــه المشــاركون ف ــق علي ــا يتف م
فيــه عالمــات مســلمات علــي وجــه الخصــوص )وبعــض العلمــاء المســلمين( منــذ بدايــة التســعينيات 
ــذا  ــي ه ــاهمون ف ــا ومصــر. والمس ــران وماليزي ــل إي ــة مث ــالد إســالمية مختلف ــي ب ــرب وف ــي الغ ف
المشــروع ليســوا فقــط مــن علمــاء وعالمــات متخصصــات فــي علــوم الديــن اإلســالمي بــل البارزيــن 
منهــم مــن خلفيــات علميــة أخــرى مثــل العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة، ولكــن مــا يميــز هــذه النخبــة 
ــوم  ــد للعل ــم الجي ــو فهمه ــالمية ه ــوية اإلس ــي للنس ــروع المعرف ــي المش ــاركين ف ــن المش ــدة م الجدي
ــراث  ــة والت ــع النصــوص الديني ــي التفاعــل م ــي دراســتهم إل ــة وســعيهم ف ــا المختلف ــة بفروعه الديني
الدينــي بهــدف مراجعــة القــراءات الســائدة فــي هــذا التــراث المجحفــة للمــرأة والتوصــل إلــى قــراءات 

عادلــة مبنيــة أوالً وأخيــراً علــى مرجعيــة إســالمية.
هنــاك أعمــال مختلفــة فــي أدبيــات النســوية اإلســالمية، بعضهــا يركــز علــى القــراَن وعلــم التفســير 
مثــل أعمــال الكاتبــات أمينــة ودود وأســماء برلــس وأميمــة أبــو بكــر، بينمــا بعــض األعمــال األخــرى 
تتنــاول القــرآن والحديــث معــاً والعلــوم التأويليــة الخاصــة بهمــا. كمــا أن هنــاك أعمــاالً تركــز علــي 
دراســة ومراجعــة تــراث الفقــه وال ســيما عمليــة اســتنباط الفقهــاء األوائــل ألحــكام الــزواج والطــالق 
والحضانــة والميــراث وغيرهــا مــن األمــور المعنيــة بالعالقــات األســرية وحقــوق وواجبــات األفــراد 
فيهــا. تتضمــن هــذه األعمــال دراســة تاريخيــة تحليليــة ألدوات االســتنباط التــي اســتخدمها الفقهــاء 
األوائــل والمســلّمات والتــي تبنوهــا، الخاصــة بالمــرأة والرجــل وعالقــة هــذه المســلّمات بــرؤى وآراء 
ــذي  ــي ال ــي واالجتماع ــياق التاريخ ــي الس ــا ف ــا وواجباتهم ــين وحقوقهم ــن الجنس ــاء ع ــؤالء الفقه ه

عاشــوا فيــه.
تنــدرج أعمــال الكاتبتيــن زيبــا ميــر حســيني وكيشــيا علــّي تحــت أعمــال النســوية اإلســالمية المعنيــة 
بتــراث الفقــه، وفــي اعتقــادي تكمــن أهميــة هــذا النــوع األخيــر مــن األعمــال فــي شــيئين اثنيــن، أوال: 
تســاهم هــذه األعمــال فــي إنتــاج معرفــة دينيــة بديلــة تعطــي شــرعية للجهــود التــي تقــوم بهــا جهــات 
مختلفــة فــي البــالد اإلســالمية والتــي تهــدف الــي تعديــل وإصــالح قوانيــن األســرة الحديثــة المســتمدة 
مــن أحــكام الفقــه. فمعظــم قوانيــن األســرة المعاصــرة -بصــرف النظــر عــن الفروقــات بيــن قوانيــن 
ــة ومتســاوية مــع الرجــل بــل تعضــد هــذه  ــاً عادل البــالد المختلفــة- ال تعطــي المــرأة المســلمة حقوق
القوانيــن منظومةواجبــات وحقــوق للرجــال والنســاء مبنيــة علــى عالقــة تراتبيــة بينهمــا حيــث يقــع 
علــى المــرأة ظلــم وإجحــاف شــديدان.ثانياً: يلعــب مشــروع النســوية اإلســالمية المعنــي بالفقــه دوراً 
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ــل  ــاج خطــاب بدي ــرأة وإنت ــي المعاصــر المهمــش للم ــك الخطــاب المجتمعــي والدين ــي تفكي ــاً ف مهم
ــي حــق  ــه ف ــه هللا مســاوياً للرجــل وتتســاوى مع ــا إنســان خلق ــرأة بوصفه ــرة للم ــى نظــرة مغاي يتبن

الكرامــة اإلنســانية وحريــة االختيــار والعدالــة.

أهداف الورقة
في هذه الورقة أسعى إلى هدفين:

الهــدف األول: إلقــاء الضــوء علــى نقطتيــن محوريتيــن فــي القــراءة النقديــة التــي تقــوم بهــا كل مــن 
ــه اإلســالمي فيمــا يخــص المــرأة وعالقتهــا بالرجــل  ــراث الفق ــر حســيني لت ــا مي ــّي وزيب كيشــيا عل

وأدوارهمــا وحقوقهمــا فــي إطارمنظومــة الــزواج.
 والهــدف الثانــي: هــو اســتخالص دالالت مــا تطرحــه الكاتبتــان فــي الســياق المصــري فيمــا يتعلــق 

بقوانيــن األســرة.

خلفية هذه الورقة
ــم  ــاملة يت ــة ش ــداً لدراس ــّي تمهي ــيا عل ــيني وكيش ــر حس ــا مي ــال زيب ــة ألعم ــي التحليلي ــي قراءات تأت
ــن  ــارة م ــال المخت ــض األعم ــي بع ــة ف ــة التأويلي ــكاليات العملي ــاول إش ــوف تتن ــا وس ــر له التحضي
األدبيــات العالميــة والمصريــة التــي تتفاعــل مــع تــراث التفســير والفقــه والحديــث فيمــا يتعلــق بالمــرأة 

ــا. ــا وحقوقهم ــا وأدوارهم ــل وعالقتهم والرج
أيضــاً بعــض أوجــه التحليــل الــذي ســأعرضه فــي هــذه الورقــة مبنــي علــى النتائــج التــي توصلــت 
إليهــا فــي دراســة ســابقة قمــت بهــا عــن محكمــة األســرة وقوانيــن األســرة الحديثــة التــي صــدرت فــي 
مصــر منــذ عــام 2000 )انظر/انظــري الشــرماني Al-Sharmai( ولقــد تــم جمــع المــادة البحثيــة لهــذه 
الدراســة مــن خــالل إجــراء مقابــالت مــع 300 ســيدة ورجــل )239 ســيدة و61 رجــالً(. كان 200 
مــن هــؤالء المبحوثــات والمبحوثيــن مــن المتقاضيــات والمتقاضيــن فــي محكمــة اإلســرة. أماالمائــة 
الباقيــة فقــد تــم اختيارهــم مــن خــارج المحكمــة لرصــد ودراســة تجاربهــم فــي الخطوبــة وفســخها، 
وفــى الــزواج والطــالق. وكان عــدد النســاء والرجــال فــي هــذه المائــة األخيــرة متســاوياً. كمــا قــام 
الفريــق البحثــي المكــون مــن كاتبــة هــذ الورقــة وباحثتيــن أخريتيــن )سوســن شــريف وفيــروز جمــال( 
بإجــراء مقابــالت مــع العامليــن فــي مكاتــب التســوية فــي محكمــة األســرة وحلقــات نقاشــية بؤريــة 
مــع محاميــن ومحاميــات. كمــا أجــرت كاتبــة هــذه الورقــة أيضــاً مقابــالت مــع قضــاة فــي محكمــة 
األســرة وشــخصيات مختلفــة مــن المجتمــع المدنــي وعلمــاء الديــن والمفكريــن الذيــن لعبــوا دورا إمــا 
فــي عمليــة الدعــوة إلــى وإصــدار القوانيــن الجديــدة أو فــي معارضتهــا ومنــع إصدارهــا. كمــا قامــت 
ــل األحــكام  ــر وتحلي ــي عــدة دوائ ــة بإجــراء مالحظــة جلســات محكمــة األســرة ف ــة هــذه الورق كاتب

الصــادرة عنهــا.
وأخيــراً التحليــل المعــروض فــي هــذه الورقــة مبنــي أيضــا علــي تحليــل محتــوي عشــرين رســالة 
مرســلة الــي بريــد الجمعــة بجريــدة األهــرام فــي الفتــرة مــن ســبتمبر 2010 إلــي مــارس 2012.

1 . منظومة الزواج في الفقه: قراءة زيبا مير حسيني وكيشيا علّي
زيبــا ميــر حســيني )إيرانيــة مســلمة( متخصصــة فــي علــم األنثروبولوجــي القانونــي وعلــي 
وجــه الخصــوص قوانيــن األســرة المســلمة وعالقتهــا بالفقــه اإلســالمي، وكيشــيا علــّي )أمريكيــة 
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ــدأ بطــرح  ــل أن أب ــه الشــافعي. وقب ــي الدراســات اإلســالمية وخاصــة الفق مســلمة( متخصصــة ف
النقطــة المحوريــة األولــى فــي أعمــال الكاتبتيــن لــزم التنويــه إلــى أربــع مســلّمات تقرهمــا الكاتبتــان 

ــة: ــة لقراءاتهمــا النقدي بوصفهــا نقطــة البداي
1- الفقــه نتــاج جهــد بشــري فكــري عظيــم للفقهــاء األوائــل، واســتهدف هــذا الجهــد اســتنباط األحــكام 

مــن القــرآن والســنة لتنظيــم شــئون المســلمين.
2- هذا التراث الفقهي متكامل ومتجانس في منهجه وأدواته في استنباط األحكام.

ــن  ــياق م ــذا الس ــا شــكل ه ــياقه التاريخــي وم ــاج س ــو أيضــاً نت ــي ه ــراث المعرف ــذا الت 3- إال أن ه
افتراضــات معينــة بخصــوص األنوثــة والذكــورة والجنســوية وعالقــة الــزواج، وهــذه االفتراضــات 
كان لهــا تأثيــر كبيــر فــي األحــكام التــي اســتنبطها الفقهــاء األوائــل والتــي أصبحــت علــى مــدى 

العصــور الدعائــم الشــرعية )وفيمــا بعــد القانونيــة( التــي تشــكل منظومــة الــزواج.
4- قوانيــن األســرة الحديثــة فــي البــالد اإلســالمية مســتمدة مــن هــذا التــراث الفقهــي مــع اإلقــرار بــأن 
عمليــة األخــذ مــن التــراث الفقهــي تمــت بطــرق عشــوائية، متباينــة وانتقائيــة، وفــي إطــار النظــم 

والمؤسســات القانونيــة للدولــة الحديثــة. 
ــدى  ــة ل ــراءة النقدي ــا الق ــور حوله ــي تتمح ــالمي الت ــه اإلس ــي الفق ــزواج ف ــة ال ــي منظوم إذن، ماه

الكاتبتيــن؟

)Mir-Hosseini) قراءة زيبا مير حسيني
ــزواج  ــة ال ــى إشــكالية منظوم ــه اإلســالمي أيضــاً عل ــة للفق ــر حســيني النقدي ــا مي ــراءة زيب ــز ق ترك
ــكاح  ــد ن ــه عق ــزواج بكون ــوا ال ــل عرف ــاء األوائ ــر حســيني أن الفقه ــرى مي ــاء. فت ــه الفقه ــا ُيعرف كم
الهــدف األساســي منــه هــو جعــل المعاشــرة الجنســية بيــن طرفــي العقــد شــرعية. وتضيــف الكاتبــة 
ــزوج حــق االســتمتاع ببضــع  ــث يشــتري ال ــع حي ــد بي ــكاح بعق ــد الن ــل شــبهوا عق ــاء األوائ أن الفقه
زوجتــه. وتســتدل علــى ذلــك بتعريفــات كثيــر مــن الفقهــاء للــزواج منهــا قــول الفقيــه المالكــي ســيدي 
خليل:«عندمــا ُتنكــح المــرأة فهــي تبيــع جــزءاً مــن نفســها، فــي الســوق يشــتري المــرء بضاعــة وفــي 
الــزواج يشــتري الــزوج بضــع المــرأة« (”Classical Fiqh“، 81(. وتســتدل أيضــاً بمقولــة اإلمــام أبــي 
حامــد الغزالــي: »إن النــكاح نــوع مــن رق فهــي رقيقــة لــه فعليهــا طاعــة الــزوج مطلقــاً فــي كل مــا 

طلــب منهــا فــي نفســها ممــا ال معصيــة فيــه« )81(.
ــه  ــابك في ــكالً تتش ــكلوا هي ــاء ش ــة أن الفقه ــرى الكاتب ــزواج ت ــي لل ــوم الفقه ــذا المفه ــي ه ــاًء عل وبن
حقــوق وواجبــات الزوجيــن. وتــرى ميــر حســيني أن حقــوق الزوجيــن فــي هــذه المنظومــة تنقســم 
إلــى فئتيــن: الفئــة األولــى هــي الحقــوق والواجبــات الشــرعية التــي ترتبــط إرتباطــاً وثيقــاً بالتعريــف 
الفقهــي للــزواج ولهــا آثــار وعواقــب شــرعية محــددة إذا تــم اإلخــالل بهــا، وهــي التمكيــن والطاعــة 
ــاً  ــزوج وحق ــى ال ــاً عل ــه واجب ــاق بوصف ــزوج، واإلنف ــن لل ــة وحقي ــى الزوج ــن عل ــا واجبي بوصفهم
ــة ليســت لهــا شــرعية ملزمــه وال  ــات أخالقي ــة أخــرى مــن حقــوق وواجب ــاك فئ للزوجــة. بينمــا هن
ــم  ــق بالمفاهي ــي تتعل ــك الت ــزواج وهــي تل ــة لل ــة الفقهي ــا المنظوم ــز عليه ــي ترتك ــة الت ــل الدعام تمث
ــي  ــي وردت ف ــان«، والت ــة« »اإلحس ــكن« »الرحم ــودة« »الس ــروف« »الم ــل »المع ــة مث القرآني

ــزواج. ــة ال ــة التــي تحكــم عالق ــادئ القرآني إطــار المب
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)Ali) قراءة كيشيا علّي
ــكام  ــي أح ــوع ف ــم التن ــه رغ ــرى أن ــي ت ــيني فه ــر حس ــا مي ــة لزيب ــراءة مماثل ــّي ق ــيا عل ــي كيش تتبن
الفقهــاء ســواء فــي المذاهــب الســنية أو الشــيعية لكــن التــزال هنــاك منظومــة واحــده للــزواج فــي كل 
المذاهــب. وتقــول إن الفقهــاء األوائــل عرفــوا الــزواج بأنــه عقــد نــكاح بموجبــه ينتقــل إلــى الــزوج 
نــوع مــن تملــك زوجتــه، وعلــى وجــه الخصــوص أعضائهــا الجنســية مقابــل الصــداق الــذي يدفعــه 
ــة التــي يحصــل عليهــا الــزوج عــن طريــق إبــرام عقــد  الــزوج إلــى زوجتــه وبموجــب هــذه الملكي
النــكاح تصبــح المعاشــرة الجنســية بيــن الزوجيــن شــرعية. كمــا أن هــذه الملكيــة هــي التــي تعطــي 
للــزوج الحــق المنفــرد فــي إيقــاع الطــالق (Sexual Ethics، 5(. وتضيــف كيشــياّ أن الفقهــاء األوائــل 
كثيــراً مــا شــبهوا هــذه الملكيــة التــي يحصــل عليهــا الــزوج بموجــب عقــد الــزواج بملكيــة الرجــل 
لجاريتــه، رغــم أن الفقهــاء أشــاروا أيضــاً إلــى وجــود فــروق بيــن النوعيــن مــن الملكية.فمثــالً يملــك 
صاحــب الجاريــة حــق بيعهــا ألن ملكيتــه لهــا شــاملة، جامعــة، وغيــر مشــروطة، بينمــا الــزوج يملــك 

فقــط حــق االســتمتاع بزوجتــه وال يملكهــا كلهــا وال يحــق لــه بيعهــا.
 وبالتالــي، فــي إطــار هــذه المنظومــة تتمحــور الحقــوق والواجبــات األساســية للزوجيــن فــي مفهومــي 
ــى  ــى أن الواجــب األساســي عل ــة أخــرى، بمعن ــن ناحي ــاق م ــة، واإلنف ــن ناحي ــن والطاعــة م التمكي
ــزوج األساســي هــو أن  ــن نفســها، وحــق ال ــا م ــة هــو أن ُتمكــن زوجه ــذه المنظوم ــي ه الزوجــة ف
يســتمتع بهــا جنســياً، وعلــى الوجــه اآلخــر فالواجــب األساســي للــزوج هــو أن يدفــع للزوجــة مهرهــا 
وأن ينفــق عليهــا. وتبرهــن كيشــياعلى قراءاتهــا لهــذه المنظومــة ومــا يترتــب عليهــا مــن واجبــات 
وحقــوق زوجيــة بذكــر تعريفــات الفقهــاء األوائــل -مــن المذاهــب المختلفــة- للــزواج والمقصــد منــه 
حســب فهمهــم. علــى ســبيل المثــال، تذكــر الكاتبــة مقولــة اإلمــام الشــافعي فــي كتــاب األم: »فلمــا كان 
مــن حقهــا عليــه أن يعولهــا ومــن حقــه أن يســتمتع بهــا ويكــون لــكل علــى كل مــا للــزوج علــى المــرأة 

.)5:132 Al Umm) »ومــا للمــرأة علــى الــزوج
كمــا أن الكاتبــة تتنــاول بالتحليــل األحــكام الفقهيــة المتعــددة فــي المذاهــب المختلفــة الخاصــة بحــق 
الزوجــة فــي العالقــة الجنســية حيــث إنهــا تبيــن أنــه رغــم إقــرار الفقهــاء بــأن للزوجــة الحــق فــي 
المعاشــرة الجنســية فهــذا الحــق ثانــوي وغيــر مســاٍو لحــق الرجــل، بــل يعتبــر بعــض الفقهــاء أن هــذا 
الحــق غيــر مهــم إلــى درجــة أنهــم يــرون أن حرمــان الزوجــة منــه ال يعطيهــا الحــق فــي الطــالق. 
مثــالً تذكــر كيشــياعلّي إنــه رغــم إقــرار جمهــور الفقهــاء بحــق المــرأة فــي طلــب الطــالق إذا كان 
الــزوج عقيمــاً ولــم يدخــل بهــا منــذ إبــرام عقــد النكاح،فقــد رأى بعضهــم فــي الوقــت نفســه أنــه متــى 
تمــت المعاشــرة الجنســية حتىولــو مــرة واحــدة فقــط، فــال يحــق للمــرأة أن تطلــب الطــالق إذا امتنــع 
زوجهــا بعــد ذلــك عــن معاشــرتها، وتستشــهد الكاتبــة بهــذه المقولــة مــن كتــاب الحنفــي رد المحتــار: 
ــه ابــن  ــح المعاشــرة حقــه« (Sexual Ethics، 13(. إال أنهــا تســتثني الفقي ــى تصب »بعــد المــرة األول
ــن  ــة بي ــة تراتبي ــا لعالق ــى خلقه ــن ف ــة تكم ــذه الرؤي ــكالية ه ــرى أن إش ــرأي، وت ــذا ال ــن ه ــة م تيمي
الزوجيــن حيــث تتركــز الســلطة فــي يــد الــزوج، كمــا أنهــا تعطــي حقوقــاً متباينــة وغيــر متســاوية 
ــن  ــة التمكي ــي ثنائي ــزواج ف ــور ال ــة مح ــذه المنظوم ــو األخطــر، تحصــر ه ــراً وه ــن، وأخي للزوجي
واإلنفــاق، بينمــا تتناقــض هــذه الرؤيــة للــزواج مــع التعريــف القرآنــي لــه الــذي يركــز علــى الســكن، 

والمــودة والرحمــة.
إذن، مــا الــذي يمكننــا أن نســتخلصه مــن إشــكاليات هــذه المنظومــة الفقهيــة للــزواج ومــا داللتهــا فــي 

الســياق المصــري؟ 
أرى أن هــذا المفهــوم الفقهــي للــزواج وأدوار الزوجيــن حاضــر وبصــورة جليــة فــي قوانيــن األحــوال 
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الشــخصية. فالمــادة األولــى مــن قانــون رقــم 25 لعــام 1920 والمعــدل بقانــون رقــم 25 لعــام 1929 
ورقــم 100 لعــام 1985 تقــول: »تجــب النفقــة للزوجــة علــى زوجهــا مــن تاريــخ العقــد الصحيــح إذا 
أســلمت نفســها إليــه ولــو حكمــا حتــى لــو كانــت موســرة أو مختلفــة معــه فــي الديــن«. كمــا أن مــادة 
11 مكــرر مــن نفــس القانــون تقــول: »إذا امتنعــت الزوجــة عــن طاعــة الــزوج دون حــق توقفــت 

نفقــة الــزوج مــن تاريــخ االمتنــاع وتعتبــر ممتنعــة دون وجــه حــق إذا لــم تعــد لمنــزل الزوجيــة«.
إذن، تعكــس المادتــان الســابق ذكرهمــا نفــس التعريــف الفقهــي للــزواج علــى أنــه عالقــة قائمــة علــى 
ثنائيــة: التمكيــن والطاعــة مقابــل اإلنفــاق. وإحــدى دالالت هــذه المنظومــة هــو أن العالقــة الجنســية 
بيــن الزوجيــن تصبــح فــي المقــام األول واألخيــر حــق للــزوج. ورغــم أن قانــون األحــوال الشــخصية 
المصــري يقــر حــق الزوجــة فــي المعاشــرة الزوجيــة ضمنيــاً حيــث يعطيهــا الحــق فــي طلــب الطــالق 
ــق  ــية،فهذا الح ــاءة الجنس ــز أو اإلس ــا العج ــن ضمنه ــده م ــباب عدي ــزوج ألس ــن ال ــررت م إذا تض
ــة التقاضــي فــي  ــات. ويظهــر هــذا بوضــوح فــي عملي ــر ُمفعــل فــي معظــم األوق ــاً وغي يظــل ثانوي
ــالً فــي دراســتي الســابقة عــن محكمــة األســرة  ــا الطــالق المنظــورة فــي محاكــم األســرة. مث قضاي
فــي مصــر وجــدت فــي قضايــا الطــالق التــي جــرت مالحظــة وقائــع جلســاتها فــي المحكمــة وتلــك 
ــا  ــع فيه ــي وق ــي الحــاالت الت ــع أطــراف الدعــوى، وجــدت أن ف ــالت م ــت بشــأنها مقاب ــي أجري الت
عنــف جنســي علــى المتقاضيــة مــن قبــل زوجهــا )مثــل الضــرب واإلهانــة مــع المعاشــرة باإلكــراه 
قبــل أو بعــد المعاشــرة( أنــه قلمــا يشــكل هــذا العنــف جــزءاً مــن الدعــوى. وربمــا يعــود هــذا إلــى 
ــة  ــي راجــع لثنائي ــي رأي ــذا ف ــف الجنســي وه ــى حجــة العن ــاًء عل ــة طــالق بن ــة كســب قضي صعوب
التمكيــن الجنســي واإلنفــاق الموجــودة فــي القانــون والمأخــوذة مــن المنظومــة الفقهيــة للــزواج 
)انظر/انظــري الشــرماني ”Al-Sharmani، “Legal Reform (. وقــد ظهــر أيضــاً فــي مقابالتــي مــع 
ــي  ــون بالمحكمــة والمشــاركون ف ــى هــؤالء العامل ــث يتبن ــراء المحكمــة حي ــي التســوية وخب أخصائ
عمليــة التقاضــي تعريفــاً ضيقــاً للعنــف الجنســي مــن قبــل الــزوج ينحصــر فــي معاشــرة زوجتــه مــن 
الدبــر، بينمــا فــي رأيهــم تقــع المعاشــرة باإلكــراه أو الضــرب واإلهانــة قبــل أو بعــد المعاشــرة فــي 

النطــاق المبهــم الــذى ال يعتبرونــه بالضــرورة عنفــاً أو يبــرر طلــب الطــالق.
ــي  ــه ف ــي تطبيقات ــي نصــه أو ف ــواء ف ــون س ــي القان ــزواج ف ــة ال ــن إطــار منظوم ــا م ــا خرجن إذا م
ــة  ــزواج مســتوحاً مــن المنظوم ــا لل ــى أيضــاً مفهوم ــاً مجتمعــي يتبن ــاك خطاب ــم، نجــد أن هن المحاك
ــف عناصــر أخــرى  ــي بعــض األشــياء ويضي ــه ف ــف عن ــث يختل ــه حي ــق مع ــم يتطاب ــة وإن ل الفقهي
ألدوار الزوجيــن وإن لــم تكــن هــذه التغييــرات أو اإلضافــات بالضــرورة فــي صالــح المــرأة. وألقــي 
الضــوء علــى مفهــوم الــزواج فــي هــذا الخطــاب مــن خــالل نافذتيــن: األولــى مــن واقــع آراء وتجارب 
300 مبحوثــة ومبحــوث الذيــن تــم إجــراء مقابــالت معهــم فــي إطــار الدراســة الســابقة عــن محكمــة 
األســرة. وكان متوســط عمرهــم 18-60 عامــاً وتنوعــت وظائفهــم مــا بيــن باعــة جائليــن، خادمــات 
ــات  ــي هيئ ــن ف ــين، موظفي ــن، مدرس ــين، محامي ــاء، مهندس ــال بن ــع، عم ــن بالمصان ــوت، عاملي بي
حكوميــة، إلــخ. كمــا تنــوع المســتوى التعليمــي للمبحوثيــن والمبحوثــات مــن خريجــي جامعــات إلــى 
حاملــي الشــهادة االبتدائيــة. والثانيــة مــن خــالل رســائل القــراء فــى بريــد الجمعــة فــي جريــدة األهــرام 

التــي تــم جمعهــا وتحليلهــا لهــذه الورقــة.
بالنســبة إلــى أهــم النتائــج المســتخلصة مــن المقابــالت مــع المبحوثــات والمبحوثيــن التــي أود أن أشــير 
إليهــا فيمــا يتعلــق بمفهــوم الــزواج فــي الخطــاب المجتمعــي المصــري، يمكــن تلخيصهــا فــي النقــاط 

اآلتية:
أوالً: كثيــر مــن المبحوثــات كــن يعملــن قبــل الــزواج، وبعــده، وفــي حــاالت انتهــاء الزيجــة. كمــا أن 
عــدد المبحوثــات الالتــي كــن يعملــن بعــد الــزواج فــاق عــدد الالتــي كــن يعملــن قبــل الــزواج، بينمــا 
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العــدد األكبــر للمبحوثــات العامــالت كان فــي حــاالت الطــالق. أيضــاً اشــتركت كل المبحوثــات مــع 
أزواجهــن فــي ثأثيــث شــقة الزوجيــة، كمــا أنهــن لــم يحصلــن علــى أي مهــر حيــث كان مقــدم الصــداق 
مبلغــاً رمزيــاً والمؤخــر مؤجــل إلــى حيــن الطــالق أو وفــاة الــزوج. حتــى فــي حــاالت الطــالق قلمــا 
حصلــت المبحوثــات علــى المؤخــر بســبب تعنــت الــزوج ومشــقة عمليــة التقاضــي مــن حيــث التكلفــة 
فــي الوقــت والمــال، باإلضافــة إلــى صعوبــة تنفيــذ األحــكام المتعلقــة بالمســتحقات الماليــة للزوجــة 

مثــل المؤخــر ونفقــة العــدة.
ــاق  ــي اإلنف ــى كاهــل المــرأة دور أساســي ف ــع عل ــع يق ــى أرض الواق ــزواج عل ــي تجــارب ال إذن، ف
ســواء كان هــذا اإلنفــاق قبــل الــزواج وموجــه إلــى تأثيــث مســكن الزوجيــة، أو إذا كان هــذا اإلنفــاق 
بعــد الــزواج وموجهــاً إلــى احتياجــات األســرة. وبينمــا دور المــرأة االقتصــادي فــي منظومــة الــزواج 
ــل الرجــل وأســرته والمجتمــع  ــول مــن قب ــع ومقب ــة متوق ــزل الزوجي ــث من ــاء تأثي ــا يخــص أعب فيم
المحيــط فدورهــا فــي اإلنفــاق بعــد الــزواج يشــوبه كثيــر مــن اإلشــكاليات. ففــي كثيــر مــن األحيــان 
ــة أو أكثــر  ــه ال يــؤدي بالضــرورة إلــى عالقــة متوازن ــة ولكن ــدور ضــرورة اقتصادي يكــون هــذا ال

صحيــة بيــن الطرفيــن أو يعطــي المــرأة خيــارات وقــوة.
بمعنــي آخــر، الــدور الــذي تقــوم بــه كثيــر مــن نســاء مصــر المتزوجــات مثــل المبحوثــات المذكورات 
أعــاله فــي كســب دخــل عــن طريــق العمــل وإنفــاق هــذا الدخــل علــى أزواجهــن وأطفالهــن ال يــؤدي 
بالضــرورة إلــى تمكيــن هــؤالء النســاء. فهنــاك مــن المبحوثــات مــن كــن يعملــن ألن الــزوج لــم يكــن 
ــن  ــاء ه ــؤالء النس ــرة،ورغم أن ه ــل األس ــه عائ ــرض بوصف ــي المفت ــي والقانون ــدوره الفقه ــوم ب يق
ــة  ــوق قانوني ــى حق ــدور ال يترجــم إل ــى األســرة فهــذا ال ــاق عل ــر مــن اإلنف ــي يقمــن بجــزء كبي الالت
أو شــرعية يحصلــن عليهــا. ورغــم هــذا الــدور االقتصــادي الفعــال الــذي تقــوم بــه الزوجــة، يبقــى 
دورهــا فــي قوانيــن األســرة وفــي الخطــاب الدينــي هــو دور الزوجــة الســلبية التــي يجــب عليهــا طاعة 
زوجهــا وتمكينــه مــن االســتمتاع بهــا مقابــل إنفاقــه عليهــا. وال تتســاوى هــذه الزوجــة مــع زوجهــا فــي 
حقــوق الطــالق والواليــة علــى األطفــال. وتــرى مبحوثــات أخريــات أنــه رغــم أن عملهــم ضــروري 
والســيما فــي األوقــات التــي يعجــز أو يمتنــع فيهــا الــزوج عــن اإلنفــاق فإنهــن يدفعــن ثمنــاً كبيــراً فــي 
ــة مــن حيــث بعــد  ــدة تكــون ظــروف العمــل ســيئة للغاي ــدور، ألن فــي حــاالت عدي قيامهــن بهــذا ال
مــكان العمــل عــن المنــزل، وعــدم وجــود وســائل مواصــالت غيــر مكلفــة ومتاحــة بســهولة وســاعات 
عمــل طويلــة ومرهقــة دون تمتعهــن بحقــوق العامليــن المهمــة واألساســية حســب المعاهــدات الدوليــة 
و قوانيــن العمــل المصريــة. باإلضافــة إلــى عــبء العمــل والســعي إلــى كســب دخــل، تقــوم هــؤالء 
النســاء بــكل أعبــاء رعايــة األطفــال وتدبيــر شــئون المنــزل دون مســاعدة مــن أزواجهن.كمــا أن فــي 
بعــض الحــاالت يقــع نــزاع بيــن الزوجيــن حــول دخــل الزوجــة ومــن الــذي يتصــرف فيــه وعلــى 

مــاذا ينفــق.
ــه  ــات ولكن ــن معظــم األزواج وبعــض الزوج ــول م ــزوج حاضــر ومقب ــة ال ــوم طاع ــاً: أن مفه ثاني
ليــس مرتبطــاً فــي رأيهــم باإلنفــاق فقــط بــل يعنــي أشــياًء متعــددة ومختلفةعندهــم. مثــالً لــدى كثيــر 
مــن المبحوثيــن والمبحوثــات اعتقــاد ســائد بــأن علــى الــزوج دور قيــادة األســرة وهــذا الــدور بالتالــي 
ــي هــذه الطاعــة  ــاذا تعن ــت منهــم م ــن تقصي ــل الزوجــة واألوالد. ولكــن حي ــه مــن قب ــب طاعت يتطل
وكيــف تطبــق فــي واقــع حياتهــم اليوميــة، وجــدت كثيــراً مــن التباينــات. ففــي رأي بعــض المبحوثــات 
فكــرة »الــزوج القائــد« قائمــة علــى مــدى قدرتــه علــى تلبيــة احتياجــات الزوجــة واألطفــال، ليســت 
الماديــة بــل أيضــاً المعنويــة. وطاعــة الــزوج فــي هــذه الحالــة تعنــي بالنســبة لهــؤالء النســاء احترامــه 
وتقديــره وليــس بالضــرورة الخضــوع لــه. علــى الوجــه اآلخــررأى كثيــر مــن المبحوثيــن وبعــض 
المبحوثــات أن طاعــة الــزوج تعنــي أن يؤخــذ برأيــه وينفــذ فــي كل أمــور الزوجة. وجديــر بالمالحظة 
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أن لــدى بعــض المبحوثيــن احتيــاج ورغبــة فــي أن تلعــب زوجاتهــم دوراً رئيســياً فــي قيــادة األســرة.
وكانــت هــذه التباينــات فــي االعتقــادات والممارســات فيمــا يخــص ثنائيــة الطاعــة واإلنفــاق مرتبطــة 

إلــى حــد مــا بالفــروق فــي المســتوى التعليمــي والخلفيــة المهنيــة للمبحوثيــن والمبحوثــات.
ثالثــاً: رأى كثيــر مــن المبحوثيــن والمبحوثــات أن المعاشــرة الزوجيــة هــي فــي األســاس حــق 
للــزوج. ولكــن أجمــع الكثيــرون منهــم )مــن الرجــال والســيدات( علــى أهميــة أن تبنــى هــذه العالقــة 
ــي والنفســي. ولكــن  ــن وأن تراعــى فيهــا احتياجــات الزوجــة وإســتعدادها البدن ــى رضــا الطرفي عل
تبقــى النقطــة المحوريــة وهــي أن أغلبيــة المبحوثيــن والمبحوثــات يــرون أن العالقــة الزوجيــة هــي 
فــي األســاس حــق الــزوج وواجــب الزوجــة. وهــذه الرؤيــة كانــت حاضــرة أيضــاً بقــوة فــي رســائل 
الزوجــات واألزواج المرســلة إلــى بريــد الجمعة.فجديــر بالذكــر أن فــي أغلبيــة هــذه الرســائل )ســواء 
ــاً  ــا حق ــن بوصفه ــن الزوجي ــية بي ــة الجنس ــى العالق ــاً إل ــار دوم ــزوج( يش ــن الزوجــة أو ال ــت م كان
للــزوج وواجبــاً علــى الزوجــة. مثــالً فــي رســالة مرســلة إلــى بريــد الجمعــة فــي 24 فبرايــر 2012 
بعنــوان »نصــف ســاعة« يشــتكي صاحــب الرســالة مــن عــدم تأديــة زوجتــه لواجباتهــا الزوجيــة فــي 
تلبيــة رغبتــه فــي المعاشــرة الجنســية كلمــا أراد ذلــك وعاتــب الــزوج زوجتــه بأنهــا تتعلــل بأســباب 
ــة  ــذر عــن العالق ــا لتعت ــة يمــرون به ــة مالي ــق بســبب ضائق ــا أو شــعورها بالقل ــل مــرض طفلهم مث

الزوجيــة.
المالحــظ أن فــي عــرض الــزوج لمشــكلته يســتخدم لغــة تؤكــد علــى فكــرة أن المعاشــرة الجنســية بيــن 
الزوجيــن هــو حــق للــزوج وواجــب علــى الزوجــة. بطبيعــة الحــال هنــاك إشــكالية منهجيــة فــي تحليل 
اللغــة المســتخدمة فــي رســائل بريــد الجمعــة ألن محــرر الصفحــة يقــوم فــي األغلــب بإعــادة صياغــة 
الرســائل. ولكــن رغــم هــذه اإلشــكالية كانــت فكــرة أن المعاشــرة الزوجيــة حــق للــزوج فــي المقــام 
األول منعكســة ليــس فقــط فــي رســائل بريــد الجمعــة بــل موجــودة أيضــاً فــي اآلراء التــي عبــر عنهــا 

المبحوثــون والمبحوثــات فــي دراســة محكمــة األســرة.
ــية.مثالً،  ــرأة واحتياجاتهاالجنس ــة الم ــن طبيع ــة أيضــاً إفتراضــات ع ــد الجمع ــائل بري ــس رس وتعك
هنــاك طــرح ســائد فــي هــذه الرســائل بــأن عــدم أهميــة حــق المــرأة فــي المعاشــرة الزوجيــة يرجــع 
ــى  ــاج إل ــا تحت ــذا الطــرح ال تجعله ــي حســب ه ــيولوجية الت ــرأة الفس ــة الم ــى طبيع ــي األســاس إل ف

ــزم األمــر. ــه إذا ل ــي تســتطيع أن تســتغني عن ــل الرجــل، وبالتال ــس مث الجن
ــد الجمعــة  ــي بري ــال، أرســلت زوجــة صاحــب الرســالة الســابق ذكرهــا رســالة إل ــى ســبيل المث عل
بعنــوان »أشــياء بســيطة« بتاريــخ 2 مــارس 2012 ودافعــت الزوجــة عــن موقفهــا. رأت أن ســبب 
مشــكلتها مــع زوجهــا هــو أنــه ال يراعــي حالتهــا النفســية والبدنيــة حين يطلب منها المعاشــرة الجنســية 
وال يفهــم الجهــد الكبيــر الــذي تقــوم بــه فــي تربيــة أوالدهمــا الثالثــة ورعايــة البيــت. والجديــر بالذكــر 
ــه ال يقــدر حســب رأيهــا االختــالف  أن الزوجــة ذكــرت ســبباً آخــر لمشــكلتها مــع زوجهــا وهــو أن
فــي طبيعــة المــرأة والرجــل مــن حيــث رغباتهمــا واحتياجاتهمــا الجنســية. باختصــار، كانــت رؤيــة 
هــذه الزوجــة هــي أن العالقــة الزوجيــة مــن حــق زوجهــا ولكنــه يســرف فــي طلــب هــذا الحــق وال 
يحســن الوقــت المالئــم للمطالبــة بــه. كمــا تــرى هــذه الزوجــة أن العالقــة الزوجيــة واجــب عليهــا قبــل 
أن تكــون حقــاً تريــده أو تطلبــه، بــل علــى العكــس تــرى أن طبيعتهــا الفســيولوجية، باإلضافــة إلــى 

أعبائهــا الحياتيــة تحــول دون رغبتهــا فــي هــذه العالقــة.
وأخيــراً، أود أن أشــير إلــى بعــض الفــروق ذات الداللــة بيــن مفهــوم الــزواج فــي الفقــه وفــي الخطــاب 
المصــري العــام حيــث يركــز األخيــر علــى دور المــرأة بوصفهــا ربــة منــزل وأمــاً وراعيــة لألســرة. 
وهــذا الخطــاب الحداثــي يجعــل هــذا الــدور مكمــالً لــدور الرجــل بوصفــه عائــل لألســرة ويــرى أن 
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ــزواج  ــي األســرة. ولكــن تجــارب ال ــوازن واالســتقرار ف ــق الت ــا يحق ــن هــو م ــن الدوري التكامــل بي
علــى أرض الواقــع تبيــن أنــه حتــى حيــن يلتــزم الزوجــان بثنائيــة اإلنفــاق والتمكيــن ال يــؤدي هــذا 

بالضــرورة إلــى التكامــل أوالتــوازن فــي إطــار عالقــة تراتبيــة.
رابعــاً: كان الشــعور الســائد لــدى كثيــر مــن المبحوثيــن والمبحوثــات هــو أن الــزواج يمثــل تجربــة 
مليئــة بالتناقضــات. فمــن جهــة الــزواج هــو الــدرب الــذي يقــره الشــرع والقانــون والثقافــة والمجتمــع 
ــة  ــن جه ــن م ــرعية. ولك ــية ش ــاة جنس ــة، وحي ــتقلة، وعالقةعاطفي ــاة مس ــى حي ــعى إل ــن يس ــكل م ل
أخــرى، يمثــل الــزواج أيضــاً أعبــاء ماليــة للمــرأة والرجــل. كمــا أنــه مصــدر قلــق وخــوف بســبب 
مصاعــب ومخاطــر اختيــار شــريك الحيــاة »المناســب« و« األميــن«، والخــوف مــن فشــل الزيجــة 

ومــا يصاحــب ذلــك مــن خســارة فــي المــوارد الماديــة وغيــر الماديــة.
ــز  ــا يمي ــن م ــة زواج ولك ــب أي تجرب ــد تصاح ــات ق ــب والمجازف ــذه المصاع ــول إن ه ــن الق ويمك
الواقــع المصــري )وغيــره مــن البــالد اإلســالمية( ويزيــد مــن هــذه الصعوبــات فــي هــذا الســياق هــو 
عــدم تــواؤم منظومــة الــزواج مــن المنظــور الفقهــي المنعكــس فــي قوانيــن األحــوال الشــخصيةمع 
ــق حــق  ــع تحقي ــا م ــر مــن الرجــال والنســاء وتعارضه ــذي يعيشــه كثي ــع اليومــي ال ــات الواق متطلب

المــرأة فــي الكرامــة والمســاواة والعدالــة، وهــو الحــق الممنــوح لهــا فــي القــرآن.

II. الخلــط بيــن الفقــه والشريعة:إشــكاليات اســتخدام مرجعيــة التــراث الدينــي وســلطته فــي 
الخطــاب العــام المعاصــر فــي المجتمعــات اإلســالمية

ــر حســيني وكيشــيا  ــا مي ــة نظــر زيب ــزواج مــن وجه ــة لل ــة الفقهي ــد مــن إشــكالية المنظوم ــا يزي مم
ــا ميــر حســيني  ــّي هــو الخلــط بيــن الفقــه والشــريعة فــي الخطــاب العــام المعاصــر. ُتعــرف زيب عل
ــالل  ــن خ ــالم( م ــالة والس ــه الص ــول )علي ــت للرس ــي تجلّ ــة والت ــا »إرادة هللا الكامل ــريعة بأنه الش
الوحــي (”Towards Gender Equality“، 25(. بمعنــى آخــر، تــرى زيبــا ميــر حســيني أن الشــريعة 
هــي: »نمــوذج إلهــي مثالــي يمثــل روح ومســار النصــوص الدينيــة الموحــاه، فالشــريعة درب يهدينــا 
 Revealed Law( وتفهــم كيشــيا ّالشــريعة علــى أنهــا قانــون إلهــي موحــى .)إلــى العدالــة )26
Marriage and Slavery، 3(. وفــي رأي الكاتبتيــن يمكــن مالحظــة تداعيــات طمــس الحــدود الفاصلة 

بيــن الفقــه والشــريعة علــى المســتويات اآلتيــة:
أوالً: فــي معظــم األوقــات حيــن يطــرح الفقــه والشــريعة وكأنهمــا نفــس الشــيء فــي الخطــاب 
ــخ  ــة تاري ــه أيضــاً هــو حقيق ــم علي ــم التعتي ــذي يت ــإن ال ــي المجتمعــات المســلمة ف ــام المعاصــر ف الع
الفقــه اإلســالمي، حيــث كان مشــروعاً تأويليــاً مرنــاً ومفتوحــاً يعتمــد فــي األســاس علــى مناقشــات 
واختالفــات فكريــة بيــن الفقهــاء، كمــا كان هنــاك دائمــاً داخــل هــذا النظــام التأويلــي مســاحة للــرأي 

ــف.  المخال
ثانيــا: يصرفنــا الخلــط بيــن الفقــه والشــريعة عــن إلقــاء الضــوء علــى المنهجيــة التــي تبناهــا الفقهــاء 
ــزواج واســتنباط األحــكام التــي  ــة التــي اســتخدموها مثــالً فــي تعريــف ال ــل واألدوات التأويلي األوائ
ــن  ــة م ــذه المنهجي ــق له ــف الدقي ــيمكننا التعري ــث س ــل، حي ــرأة والرج ــوق الم ــات وحق ــدد واجب تح
الوقــوف علــى المفاهيــم واالفتراضــات االجتماعيــة التــي تبناهــا هــؤالء الفقهــاء عــن المــرأة والرجــل 

والتــي بالقطــع كان لهــا دور فــي تشــكيل العمليــة التأويليــة واألحــكام التــي اســتنبطوها.
ــّي لحكــم اإلمــام الشــافعي فــي حرمــان الزوجــة الناشــز  ــل كيشــيا عل ــك هــو تحلي ــى ذل ــال عل والمث
ــافعي  ــام الش ــرى أن اإلم ــي ت ــة )انظر/انظــري ”A Beautiful Example“(. فه ــة الزوجي ــن النفق م
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فــي كتابــه األم، حــاد عــن مبــدأ التقيــد بالنــص فــي العمليــة التأويليــة حســب أصــول االســتنباط التــي 
وضعهــا هــو نفســه فــي كتابــه الرســالة. فالشــافعي عــرف نشــوز الزوجــة باالمتنــاع عــن أداء واجبهــا 
ــاك ثــالث  ــي ســورة النســاء. هن ــم 34 ف ــة رق ــن زوجهــا مــن نفســها. وحســب اآليةالقرآني ــي تمكي ف
خطــوات متسلســلة عرضهــا النــص القرآنــي لتعامــل الــزوج مــع الزوجــة الناشــز: أن يعظهــا فــإن لــم 
يفلــح ذلــك يهجرهــا فــي الفــراش وإن لــم يفلــح ذلــك يضربهــا. ورغــم اآلليــات الواضحــة المذكــورة 
ــي الزوجــة  ــم الفقهــي ف ــل مــع نشــوز الزوجــة، رأى الشــافعي أن الحك ــي للتعامل ــي النــص القرآن ف
الناشــز هــو أن يســقط حقهــا فــي النفقــة. هــذا علــى الرغــم مــن أن هــذا الحكــم ليــس لــه أي أســاس 
يمكننــا أن نســتنبطه ســواء مــن النــص القرآنــي أو أحاديــث الرســول عــن نشــوز الزوجــة. وترىالكاتبــة 
أن اســتنباط الشــافعي لهــذا الحكــم الفقهــي رغــم عــدم دعمــه لــه بنــص قرآنــي أو حديــث إنمــا يعكــس 
مــدى تأثــر الشــافعي بمفهــوم الفقهــاء األوائــل عــن الــزواج بكونــه مبنيــاً علــى ثنائيــة اإلنفــاق مقابــل 

الطاعــة واإلتاحــة الجنســية.
ــن  ــن المتناقضي ــل ســتمكننا مــن كشــف الصوتي ــاء األوائ ــة الفقه ــى منهجي ــاء الضــوء عل ــا أن إلق كم
فــي داخــل منظومــة الفقــه، وهمــا صــوت األبويــة والتراتبيــة الــذي يعــرف الــزواج بأنــه نــوع مــن 
الملكيــة، والصــوت اآلخــر الســاعي إلــى تحقيــق مقصــد المســار القرآنــي إلــى العدالــة فــي العالقــة 

.)”Mir-Hosseini، “Muslim Women»s Quest ــيني ــر حس ــري مي ــرأة )انظر/انظ ــن الم بي
وبالتأكيــد نجــد إشــكالية الخلــط بيــن الفقــه والشــريعة فــي الســياق المصــري، وباألخــص فــي الخطــاب 
ــذا  ــي ه ــدة ف ــترك أطــراف عدي ــوال الشــخصية، ويش ــن األح ــي المناهــض إلصــالح قواني المجتمع
ــن.  ــة، مفكري ــات مدني ــن بجمعي ــن، عاملي ــات دي ــاء وعالم ــن، علم ــال قانونيي ــواء رج ــاب س الخط
ويختلــف النهــج الــذي يتبنــاه هــؤالء، ويبقــي المشــترك بينهــم طرحهــم للفقــه بوصفــه تراثــاً دينيــاً ذا 

صفــة مقدســة غيــر قابلــة للمراجعــة وكتلــة صمــاء ثابتــة وغيــر متغيــرة.
ونجــد مثــاالً لهــذا الفهــم والطــرح فــي مقالــة كتبهــا ونشــرها األســتاذ المحامــي منتصــر الزيــات فــي 
جريــدة »المصــري اليــوم« )19 أبريــل، 2011( بعنــوان »قوانيــن الهانــم«. انتقــد األســتاذ الزيــات 
فــي هــذه المقالــة قوانيــن األحــوال الشــخصية الجديــدة التــي صــدرت فــي عهــد مبــارك وذكــر الكاتــب 
علــى وجــه الخصــوص قانــون الخلــع والتعديــالت التــي اســتحدثت فــي قانــون الحضانــة. كان رفــض 
األســتاذ الزيــات لهــذه القوانيــن مبنيــاً علــى حجتيــن: الحجــة األولــى هــي أن هــذه القوانيــن حســب رأي 
الكاتــب مــن صنــع الســيدة ســوزان مبــارك ولخدمــة أجنــدات خاصــة بهــا وبالنظــام الســابق، وكان 
تداعياتهــا حســب رأيــه هــو هــدم األســرة المصريــة. ورغــم أن هــذه الحجــة تطــرح إشــكاليات كثيــرة 
مــن المهــم مناقشــتها فســأركز هنــا علــى حجتــه الثانيــة وهــي أن القوانيــن الجديــدة كمــا يدعــي األســتاذ 
الزيــات تخالــف الشــريعة اإلســالمية، ومــا يعنينــي هنــا إلقــاء الضــوء علــى أســلوب عــرض الحجــة 
ــة  ــه والشــريعة، واســتحضار المرجعي ــن الفق ــذي يعكــس طمــس الحــدود بي ــاه الكاتــب وال ــذي يتبن ال
المســتمدة مــن مفــردات فضفاضــة وغيــر محــددة مثــل »الشــريعة« و«شــرع هللا« لعــرض حجتــه 
ــتاذ  ــول األس ــالً، يق ــه. مث ــتند علي ــذى يس ــه ال ــريعة وتعريف ــه أو الش ــه للفق ــن فهم دون اإلفصــاح ع
الزيــات فــي مقالــه: »شــرعت ســوزان قانــون الخلــع بطبعــة مصريــة شــاذة ال تعرفــه الشــريعة ولــم 
تقصــده، خلــع يصــدر عــن تدليــس وتزويــر يخفــي صداقــا غيرمكتــوب تنكــره المــرأة وتســتند إلــى 

.)17 ،Al-Zayat المكتــوب فــي وثيقــة الــزواج« )الزيــات
ــرد  ــأن ت ــوى ب ــة الدع ــب مقدم ــذي يطال ــع المصــري ال ــون الخل ــى قان ــرض عل ــا يعت ــب هن  فالكات
ــي حكــم الطــالق إذا  ــك تحصــل عل ــى ذل ــاء عل ــازل عــن المؤخــر، وبن ــزوج وتتن ــدم الصــداق لل مق
ــط  ــداق فق ــدم الص ــرأة لمق ــات رد الم ــتاذ الزي ــي رأي األس ــراءات. ف ــة اإلج ــة بقي ــتوفت القضي اس
مخالــف للشــريعة فــي هــذه الحالــة حيــث إنــه فــي العــادة يكتــب مبلــغ رمــزي وغيــر مطابــق للمبلــغ 
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الفعلــي كمقــدم الصــداق فــي عقــود الــزواج المصريــة. ومــا يغفــل عــن ذكــره األســتاذ الزيــات هــو أن 
فــي الواقــع المصــري عــادة مــا يســهم كال الزوجيــن فــي تأثيــث منــزل الزوجيــة ونــادراً مــا تحصــل 

الزوجــة علــى صــداق مــن الــزوج.
أمــا رأيــه أن قانــون الخلــع المصــري مخالــف للشــريعة، ففــي الحقيقــة اختلــف الفقهــاء فيمــا يجــب 
ــط  ــرد الصــداق فق ــاز أن ت ــن أج ــم م ــع. منه ــى الخل ــا لتحصــل عل ــرده لزوجه ــة أن ت ــى الزوج عل
ومنهــم مــن أجــاز أن تدفــع الزوجــة أكثــر مــن ذلــك إذا تراضــى الزوجــان علــى ذلــك، ومنهــم مــن 
ــه إلــى طلــب الخلــع حتــى يضطرهــا إلــى التنــازل عــن  ركــز علــى ُحرمــة أن يدفــع الــزوج زوجت
حقوقهــا الماليــة. بمعنــي آخــر، هنــاك آراء فقهيــة متعــددة حــول هــذا األمــر. إذن، يســتخدم األســتاذ 
الزيــات كلمــة الشــريعة بتعميــم ليبنــي حجتــه علــى مرجعيــة هــذا المفهــوم، فــي حيــن أنــه يغفــل ذكــر 
النقاشــات الفقهيــة حــول موضــوع التســوية الماليــة فــي الخلــع. وجديــر بالذكــر أن فــي أجــزاء أخــرى 
مــن نفــس هــذه المقالــة يســتخدم الكاتــب كلمــة الفقــه مرتيــن: مــرة ليشــير إلــى جيهــان الســادات التــي 
علــي حــد قولــه »لصمــت آراء مرجوحــة فــي الفقــه اإلســالمي« ومــرة أخــرى فــي آخــر جملــة فــي 
مقالــه التــي يقــول فيها:«لــم أزل علــى اعتقــادي أن قوانيــن األســرة ال تنبغــي أن تخــرج عــن اإلطــار 
المتفــق عليــه فــي المذاهــب األربعــة«. وتلخــص هــذه الجملــة األخيــرة الموقــف الفكــري للكاتــب فــي 
ــة: أوالً هــو معنــي بعالقــة قوانيــن األحــوال الشــخصية بتــراث الفقــه وليــس الشــريعة،  هــذه القضي
وثانيــاً أنــه يعكــس فهمــاً معينــاً لهــذا التــراث الفقهــي حيــث يعتبــره قانونــاً إلهيــاً مباشــراً غيــر قابــل 

للمراجعــة، كمــا يتجاهــل كل مســاحات التنــوع واالختــالف فــي هــذا التــراث.

الخالصة
في الخالصة أحب أن أنوه إلى ثالث نقاط: 

النقطــة األولــى: ركــزت فــي هــذه الورقــة علــي نقطتيــن محوريتيــن مشــتركتين فــي قــراءة كيشــيا 
علــّي وزيبــا ميــر حســيني للفقــه اإلســالمي. وأحــب أن ألقــي الضــوء أيضــاً وبإيجــاز علــى بعــض 
الفــروق ذات الداللــة بيــن الكاتبتيــن فــي رؤيتهمــا للبديــل عــن منظومــة الــزواج فــي الفقــه وفــي دور 

المســاواة بيــن الجنســين فــي الخطــاب الدينــى الــذي ينبــع مــن مشــروع النســوية اإلســالمية.
تــرى كال الكاتبتيــن أن تفكيــك إشــكالية منظومــة الــزواج فــي الفقــه هــو الخطــوة األساســية واألهــم 
ــن األســرة، وتؤكــدان أن هــذه المنظومــة  ــدة تمكــن مــن إصــالح قواني ــة جدي ــق معرف مــن أجــل خل
تتعــارض مــع المفهــوم القرآنــي للــزواج المبنــي علــى المــودة والســكن والرحمــة والمعــروف. كمــا 
تريــان أن البديــل عــن المفهــوم الفقهــي للــزواج هــو المفهــوم القرآنــي ألنــه يؤكــد علــى مبــادئ ومعــاٍن 
ــة  ــى عالق ــة عل ــزواج فــي اإلســالم مبني ــدة لل ــق منظومــة جدي ــة الالزمــة لخل مهمــة تشــكل األرضي

شــراكة وتقديــر متبــادل بيــن الزوجيــن.
إال أن كيشــيا علــّي تــرى أن القــرآن وإن كان يطــرح بديــالً أفضــل لتعريــف الــزواج مــن التعريــف 
الفقهــي، إال أنــه يتبنــي رؤيــة مماثلــة للفقــه فــي فهمــه للحقــوق الجنســية للزوجيــن. مثــالً تشــير الكاتبــة 
إلــى أن الخطــاب اإللهــي فــي كل النصــوص القرآنيــة المتعلقــة باألحــكام المنظمــة للمعاشــرة الزوجيــة 
ــن  ــس بوصفه ــب ولي ــر الغائ ــات بضمي ــى الزوج ــارة إل ــم اإلش ــا يت ــى األزواج بينم ــه دوماًإل موج
متلقيــات للخطــاب. بمعنــى آخــر تــرى كيشــيا علــّي أن المــرأة فــي هــذه النصــوص القرآنيــة تشــكل 
فقــط موضــوع الخطــاب وليســت طرفــاً فــي الخطــاب الــذي يــدور بيــن المشــرع اإللهــي والــزوج، 

ممــا يعضــد مــن الفهــم الفقهــي للعالقــة الزوجيــة بوصفهــا حــق للــزوج فقــط.
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ال تتطــرق قــراءة زيبــا ميــر حســيني مباشــرة إلــى هــذه اإلشــكالية فــي النصــوص القرآنيــة المعنيــة 
بالحقــوق الجنســية للزوجــات واألزواج. ولكــن الكاتبــة تؤكــد دومــاً علــى أهميــة الربــط بيــن مشــروع 
مراجعــة تــراث الفقــه والمشــروع التأويلــي للقــرآن الــذي يتطــرق إلــى إشــكاليات مثــل معنــى الخطاب 
القرآنــي والمســتويات المتعــددة لفضــاء المعنــى فــي القــرآن. وتــرى زيبــا ميــر حســيني أن أعمــال 
الكاتــب الراحــل نصــر حامــد أبــو زيــد وبعــض علمــاء الديــن اإليرانييــن المعاصريــن مثــل حســن 
ــد بدايــة لعمليــة الربــط بيــن المشــروعين الســابق ذكرهمــا  يوســف إشــكافاري ومحســن كاديفــار ُتَع
مــن أجــل إنتــاج البديــل المعرفــي إلشــكالية العالقــة التراتبيــة بيــن الرجــل والمــرأة وتهميــش األخيــرة 

فــي علــوم الديــن وخطابــه المعاصــر الســائد فــي مختلــف البــالد اإلســالمية. 
يظهــر اختــالف آخــر بيــن الكاتبتيــن، فتــرى كيشــيا علــّي أن فكــرة المســاواة بيــن الجنســين مفهــوم 
ــب اآلخــر،  ــى الجان ــة. عل ــة المختلف ــراث اإلســالمي بفروعــه المعرفي ــي الت ــه ف ــي ال أســاس ل حداث
ــاً  ــط جزئي ــة دون مســاواه )وهــذا مرتب ــي هــذا الزمــان ال نتصــور عدال ــا ف ــا وإن كن ــا أنن ــرى زيب ت
بالخطــاب المعاصــر لحقــوق اإلنســان( فهــذه العدالــة المبنيــة علــى المســاواة مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً 
بتحقيــق مقاصــد الشــريعة التــي تتطلــب دومــاً المرونــة والديناميكيــة فــي اســتنباط وتنفيــذ األحــكام. 
وهــذه الرؤيــة فــي نظــر الكاتبــة مدعمــة بحقيقــة التنــوع فــي تطبيــق أحــكام الفقــه علــى أيــدي القضــاة 
ــن األســرة. إذا  ــن قواني ــة وتقني ــة الحديث ــة الدول ــل إقام ــر العصــور وقب ــى م ــاء المســلمين عل والفقه
ــلمين  ــات المس ــي وتطلع ــر الحال ــع العص ــة م ــت متوائم ــاواة وإن كان ــى المس ــة عل ــة القائم فالعدال

ــة إســالمية ســليمة. ــة علــى مرجعي المعاصريــن فهــي أيضــاً تبقــى فــي األول واآلخــر مبني
ــة التشــابك مــع تــراث الفقــه ليــس فقــط  ــا ميــر حســيني أهمي ــّي وزيب إذن، تــرى كال مــن كيشــيا عل
ألســباب معرفيــة ولكــن أيضــاً ألســباب سياســية بمــا أن فلســفة الفقــه فــي الــزواج وأحكامــه مازالــت 
تشــكل دعائــم قوانيــن األســرة المســلمة الحديثــة. وتــرى كال الكاتبتيــن البدائــل فــي النــص القرآنــي مــن 
حيــث مبادئــه العامــة مثــل العدالــة والمســاواة بيــن مخلوقــات هللا واإلحســان. ولكــن كيشــيا علــّي كمــا 
ســلف ذكــره تــرى أن للنــص القرآنــي نفســه إشــكالياته التــي قــد تتعــارض مــع تحقيــق عدالــة قائمــة 
علــى المســاواة الكاملــة للمــرأة المســلمة. ولكــن مــا غفلــت عنــه كيشــيا علــّي ويمكــن إســتنباطه مــن 
خالصــة تحليــالت زيبــا ميــر حســيني هــو أن نجــاح النســوية اإلســالمية بوصفهــا مشــروعاً معرفيــاً 
وسياســياً يحتــاج إلــى عمليــة إنتــاج معرفــة ممنهجــه وشــاملة يتــم فيهــا الربــط بيــن المنظــور القرآنــى 

والفهــم أو التطبيــق الفقهــي.

 أتفق مع هذاالطرح األخير لسببين:
ــد أبــو الفضــل تنتــج معرفــة تنظــر إلــى  • هنــاك أعمــال مثــل كتابــات نصــر حامــد أبــو زيــد وخال
عمليــة تأويــل النــص القرآنــي والعالقــة بيــن المفســر والنــص. هــذه المعرفــة فــي اعتقــادي ستســهل 
ــم  ــى تدع ــي الت ــراث الدين ــي الت ــائدة ف ــراءات الس ــة للق ــراءات بديل ــى ق ــل إل ــة التوص ــن عملي م
تهميــش المــرأة المســلمة ووضعهــا فــي منزلــة أقــل مــن الرجــل المســلم، وعــدم إعطائهــا الحقــوق 
ــل وأزعــم أن حــل اإلشــكالية  ــي نطــاق األســرة أو المجتمــع. ب ــة ســواء ف ــق لهــا العدال ــي تحق الت
التــي أثارتهــا الكاتبــة كيشــيا علــّي فيمــا يخــص النــص القرآنــى نفســه يمكــن أن تتحقــق فــي إطــار 
المعرفــة الناتجــة عــن مثــل هــذه األعمــال التــي تســعى إلــى نظريــات جديــدة تفتــح األبــواب لفهــم 

جديــد لطبيعــة النــص القرآنــي وكيفيــة التفاعــل معــه فــي العمليــة التأويليــة.
ــج  ــا تنت ــي كونه ــرآن ف ــي للق ــروع التأويل ــت المش ــالمية تح ــوية اإلس ــال النس ــض أعم ــدرج بع • تن
معرفــة جديــدة عــن التوحيــد بوصفــه مفهــوم قرآنــي وأســاس عالقــة اإلنســان المســلم بربــه وكيــف 
تتناقــض الرؤيــة القرآنيــة للتوحيــد مــع المنظومــة األبويــة Patriarchy التــي هــي أســاس العالقــة 
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التراتبيــة بيــن الرجــل والمــرأة فــي التــراث الفقهــي. علــى ســبيل المثــال، تطــرح كتابــات أســماء 
.)Wadud; Barlas ــة )انظر/انظــري ــة ودود هــذه الرؤي ــس وأمين برل

النقطــة الثانيــة: أود أن أشــير إلــى المشــروع التأويلــي المعاصــر الــذي يتبنــاه علمــاء وعالمــات ديــن 
فــى مصــر والــذي يطــرح قــراءات نقديــة للفقــه اإلســالمي بدرجــات متفاوتــة مثــل أعمــال الراحــل 
ــا  ــال هن ــا، وال مج ــال البن ــوان وجم ــب رض ــر ود. زين ــة نصي ــى ود. آمن ــي البيوم ــد المعط د. عب
الســتعراض طروحــات هــؤالء العلمــاء والعالمــات، إال أنــي أحــب أن أذكــر أن القــراءات النقديــة فــي 
ــم تتنــاول إشــكالية التعريــف  أعمالهــم اقتصــرت فقــط علــى مراجعــة أحــكام فقهيــة معينــة ولكنهــا ل
الفقهــي لمنظومــة الــزواج، ولكــن األســتاذ جمــال البنــا هــو الوحيــد الــذي طــرح قــراءة نقديــة جذريــة 

للتــراث الفقهــي ومــن ثــم فــإن منهجــه يســتحق دراســة متأنيــة فــي مشــروع النســوية اإلســالمية.
ــزواج  ــة لل ــة الفقهي ــكالية المنظوم ــل إش ــة وح ــة مناقش ــي أرى أهمي ــي أنن ــرة فه ــة األخي ــا النقط أم
والخلــط بيــن الفقــه والشــريعة فــي الســياق العالمــي والمصــري، والتــي تكمــن فــي ثالثــة أشــياء هــي: 
أ( التعبيــر عــن إشــكالية المعرفــة الدينيــة وعالقتنــا بهــا، بمعنــي كيــف نعــرف هــذا التــراث المعرفــي 
ومحتــواه وحــدوده ودوره فــي حياتنــا، وكيــف نعــرف ماهيــة الشــريعة والفقــه، وكيــف نحــدد 

ــة. ــة والحديث ــالت القديم ــن التأوي ــة م ــواع مختلف مشــروعية أو ســلطة أن
ب( التعبيــر عــن إشــكالية سياســية حيــث إنهــا تتعلــق بأوجــه اســتخدام المعرفــة الدينيــة وتطبيقهــا فــي 

إطــار التشــريع القانونــي وتداعيــات ذلــك. 
ــلم  ــلمة ومس ــكل مس ــة ل ــة إيماني ــكالية أخالقي ــر عــن إش ــزواج تعب ــة لل ــة الفقهي ج( أرى أن المنظوم
يؤمنــان بدينهمــا وبقيمــة ومرجعيــة التــراث المعرفــي لهــذا الديــن، ولكنهمــا فــي الوقــت نفســه ال يتقبــل 
ضميرهمــا اإلنســاني أن هللا ســبحانه وتعالــى وهــو العــادل الكريــم قصــد مــن الــزواج أن يكــون عالقــة 
تراتبيــة تكــون المــرأة فيهــا الطــرف األضعــف أو األدنــى وتتحــول فيهــا إلــى شــيء يملكــه الــزوج 

بموجــب دفعــه الصــداق واإلنفــاق عليهــا.
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نحو صياغة خطاب نسوي بديل: قراءة نقدية

هند مصطفى علي

مقدمة
ــام  ــو القي ــالمية ه ــة إس ــن مرجعي ــوي م ــث النس ــغاالت البح ــد انش ــن أن أح ــة م ــذه الورق ــق ه تنطل
ــاك  ــون هن ــة أن يك ــا أهمي ــة هن ــرض الورق ــة1 ، وتفت ــاءة للنســوية الغربي ــة بن ــة نقدي ــة مراجع بعملي
محــاوالت نظريــة  للتجســير بيــن الموقفيــن مــن النســوية الغربيــة واإلســالمية، بمــا يدعــم الخطــاب 
النســوي اإلســالمي البديــل ويعطيــه صفــة الفعاليــة علــى أرض الواقــع. ويقــوم هــذا االفتــراض علــى 
االقتنــاع بأهميــة مــا قدمتــه التيــارات النســوية فــى الغــرب مــن طــروح وأفــكار تتميــز، رغــم مــا قــد 
ــع اإلنســان/المرأة ومشــكالته  ــة اإلنســانية ولواق ــه معهــا أو نختلــف، بأنهــا مخلصــة للتجرب نتفــق في
وحاجاتــه. وهــو ربمــا مــا يفــرق بينهــا وبيــن طــروح خطابنــا البديــل الــذي -وفــي إطــار الدفــاع عــن 
هويتــه وذاتــه- ينطلــق مــن كليــات نظريــة ال تســتقر قدمهــا علــى األرض وال تقــدم معالجــات مباشــرة 

لمشــكالت المــرأة اليوميــة فــي ســياقاتها االجتماعيــة المختلفــة.
لقــد اســتطاعت النســوية الغربيــة، عبــر كثافــة اإلنتــاج وعلــو النبــرة، وبشــكل أهــم، عبــر االنطــالق 
مــن نظــرة متفحصــة دقيقــة لمشــكالت المــرأة علــى أرض الواقــع، أن تخلــق تأثيــًرا قويــاً فــي ســاحة 
الفعــل علــى أعلــى مســتويات صنــع القــرار الدولــي. إال أن النســوية الغربيــة وبافتقارهــا إلــى مرجعيــة 
ــئوليتها  ــا ومس ــد دوره ــم تحدي ــن ث ــرأة وم ــة الم ــد هوي ــات تحدي ــول أزم ــح ح ــل تتأرج ــة، تظ ثابت

االجتماعيــة وطريقــة عــالج مشــكالتها االجتماعيــة.
ــة اإلســالمية، القــرآن  ــات إعــادة قــراءة المرجعي النســوية اإلســالمية تجتهــد مــن ناحيتهــا فــي عملي
والســنة، مــن أجــل إثبــات أصالــة مكانــة وحقــوق المــرأة فيهــا، وَســْبقها، وحجــم الهــوة بيــن مــا تقــرره 
ــة لفعــل  ــة المطلوب ــم لتأســيس المرجعي ــد مه ــرأة، وهــو جه ــع الم ــن واق ــرأة وبي ــة للم هــذه المرجعي
ــا إلــى تنزيــل  تغييــر رصيــن ومســتقر. لكنهــا فــي الوقــت نفســه تقــف عنــد ذلــك دون التطــرق جدًي
هــذه القــراءات علــى مشــكالت المــرأة اليوميــة وصياغــة خطــاب قــادر علــى التأثيــر فــي التوجهــات 

االجتماعيــة وفــي خطــاب وأجنــدة جهــات صنــع القــرار فــي مجتمعاتهــا. 
الفكــر النســوي: ال شــك أن مصطلــح الفكــر النســوي مصطلــح فضفــاض يشــير إلــى ســديم 
ــة أو اســتحالة  ــر شــعرنا بصعوب ــا أكث ــا عليه ــا اطلعن ــي، كلم ــرؤى، الت ــارات وال ــكار والتي مــن األف
االطمئنــان إلــى تعريــف أو تصنيــف مــا علــى أنــه التعريــف أو التصنيــف الجامــع المانــع. وتختلــف 
محــاور التصنيفــات، فهنــاك محــور األيديولوجيــات، فنقــول نســوية ليبراليــة واشــتراكية وماركســية 
وراديكاليــة وبيئيــة.. إلــخ، وهنــاك تصنيــف عبــر الزمــن يصنــف النســوية إلــى  مراحــل أو موجــات 
أولــى وثانيــة وثالثــة2، وهنــاك مــن يميــز نقلــة معرفيــة يدعوهــا مــا بعــد النســوية، أو مــن يصنــف 
ــي  ــارات الت ــن التي ــة ع ــي نطــاق الحداث ــب ف ــي تكت ــارات الت ــز التي ــة فيمي ــاق المعرفي حســب األنس
ــات  ــف حســب توجه ــك عــن التصني ــة، ناهي ــد البنيوي ــا بع ــة وم ــد الحداث ــا بع ــن م ــاً م ــب انطالق تكت
ــة  ــة أو النســوية األفريقي ــد الكولونيالي ــا بع ــول النســوية م ــا؛ كأن نق ــة م ــة أو هوي ــة أو خبراتي جهوي
أو النســوية الســوداء. والحقيقــة أن التصنيفــات تتشــرذم وتتقاطــع تقاطعــاً واســعاً بحســب منطلقــات 
ــه  كثيــرة، وبخاصــة مــن داخــل الحقــول الدراســية المختلفــة. فالمنطلــق مــن حقــل القانــون يكــون ل
رؤيــة وتصنيــف يختلــف عــن المنطلــق مــن حقــل التاريــخ أو السياســة أو حقــل األدب أو اللغــة أو 

ــخ. ــس.. إل ــم النف ــة أو الفلســفة أو عل ــات الدولي العالق
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 أوالً: ميزات الفكر النسوي:
1. الدينامية  

تبــدو جميــع األفــكار والتيــارات النســوية فــي حالــة حــوار أو جــدل دائــم، كل فكــرة تتبلــور تخــرج 
ــد  ــكار. فق ــر بدورهــا محــوراً لسلســلة أخــرى مــن األف ــة تصي ــرة ثالث ــم فك ــض ث ــرة النقي ــا الفك منه
ــاوالً مجــزأ  ــه تن ــة واعتبرت ــه النســوية الليبرالي ــال رفضــاً لمــا قدمت ــة مث ــورت النســوية الراديكالي تبل
وســطحياً لقضيــة التفــاوت بيــن الجنســين، حيــث قدمــت بدورهــا مفهــوم البطريركيــة باعتبــاره النقطــة 
ــا  ــع، وعندم ــي المجتم ــاث ف ــى اإلن ــور عل ــرة للذك ــة المتوات ــة المنهجي ــير الهيمن ــي تفس ــور ف المح
تعــرض مفهــوم البطريركيــة نفســه النتقــادات تقــول بعــدم كفايتــه لتقديــم تفســير شــامل لقمــع المــرأة 
ــت  ــن س ــون م ــة تتك ــاً أن البطريركي ــوم موضح ــور المفه ــن يط ــر م ــات، ظه ــن والثقاف ــر الزم عب
أنســاق تتفاعــل معــاً تتشــكل مــن عالقــات اإلنتــاج داخــل األســرة التــي تتســم بالتمييــز بيــن الرجــل 
ــة،  ــة البطريركي ــرأة أيضــاً، والدول ــزاً ضــد الم ــهد تميي ــذي يش ــور ال ــل المأج ــذا العم ــرأة، وك والم
والعنــف الذكــوري الــذي يأخــذ أنماطــاً ســلوكية روتينيــة، والعالقــة الجنســية التــي تطبــق فيهــا معاييــر 
مختلفــة علــى الجنســين، والمؤسســات االجتماعيــة البطريركيــة التــي تتضمــن وســائل اإلعــالم 
ومؤسســات التنشــئة االجتماعيــة والتــي تقــوم بإنتــاج صــورة المــرأة وتعزيزهــا علــى النحــو الــذي 
يخــدم البطريركيــة  )جيدنــز، 198-199(. فــي مرحلــة أخــرى جــرى التأكيــد علــى أن التركيــز علــى 
البطريركيــة وحدهــا حتــى مــع إثرائهــا بهــذا الشــكل، يغفــل عوامــل أخــرى أساســية مثــل العــرق، 
والطبقــة االجتماعيــة، واالســتعمار، وجــاء مــن ينطلــق مــن هــذه النقطــة علــى األخــص ليقــول إن 
نظــم الســيطرة المختلفــة ترتبــط فيمــا يمكــن أن نعتبــره مصفوفــة هيمنــة تتضمــن فيمــا تتضمــن الســن 
ــراد  ــة والنــوع (Collins، 222-27(، واألف ــى العــرق والطبق ــة إل ــن والتوجــه الجنســي، باإلضاف والدي
مــن رجــال ونســاء قــد يكونــون مقهوريــن فــي بعــض المواقــف وممتازيــن فــي مواقــف أخــرى، أي 

.)31-321 ،Zinn and Dill) يمكــن تســكين الرجــال والنســاء داخــل نظــم متعــددة للســيطرة
ــه  ــة، يمكــن الوقــوف علــى مفهــوم مثــل مفهــوم القــوة ومتابعــة الموقــف من ِمثــل مفهــوم البطريركي
وتحوالتــه بيــن تيــارات الفكــر النســوي، وذلــك بيــن فهــم القــوة بوصفهــا مــورد أو ســلعة اجتماعيــة 
إيجابيــة مطلــوب إعــادة توزيعهــا بشــكل عــادل فــي المجتمــع، كمــا فــي الفكــر الليبرالــي، أو فهمهــا 
ــى آخــر )power over( تتضمــن إخضاعــاً وقهــراً كمــا فــي النســوية  بوصفهــا ســيطرة طــرف عل
ــن  ــات التمكي ــي أدبي ــا ف ــدرة كم ــاً أو ق ــا إمكان ــا بوصفه ــا، أو فهمه ــة واالشــتراكية وغيره الراديكالي
التــي تتحــدث عــن  (power to( و(transformative power(. وهكــذا، يمكــن عبــر متابعــة التحليــل 
فــي نقــاط محــددة مثــل هــذه، وبشــكل دقيــق، أن نقــف علــى عشــرات األفــكار التــي تتجــادل وتتشــعب 
وال تنتهــي، وذلــك داخــل التيــار الواحــد أو عبــر التيــارات المختلفــة أو عبــر المنظــورات المختلفــة.
هــذه أفــكار تقــرأ بعضهــا البعــض وتتحــاور وتتصــارع وتتجــدد والُدتهــا باســتمرار.. والحقيقــة أن 
هــذه ســمة عامــة للفكــر الغربــي عمومــاً، وهــو مــا ينقلنــا إلــى مناقشــة الســمة التاليــة للفكــر النســوي.

2. االتساق المعرفي 
مــا أعنيــه هنــا ببســاطة هــو ذلــك التداعــي الكثيــف لألفــكار والنصــوص الســياقية التــي تهاجــم القــارئ 
للنــص النســوي أيــاً كان انتمــاء هــذا النــص. بمعنــى أن النســوية رغــم أنهــا علــى مســتوى معيــن تمثــل 
تمــرداً أو خروجــاً علــى نظــم معرفيــة قائمــة، لكنهــا تظــل مرتبطــة بهــذه النظــم مــن حيــث المســلمات 

المرجعيــة الكبــرى مثــل مســلمة الصــراع أو الفرديــة، أو مــن حيــث األفــكار والمفاهيــم الحركيــة.
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ــة  ــن البني ــة الفعــل البشــري بي ــرى حــول قضي ــالً، ثمــة مســاجلة كب ــي مث ــم االجتمــاع الغرب ــي عل ف
ــا فاعليــن بشــريين ناشــطين، متحكميــن فــي الشــروط  والفعــل بمعنــى: إلــى أي حــد نكــون، بوصفن
والظــروف التــي تكتنــف حياتنــا اإلنســانية؟ أم أن الجانــب األغلــب ممــا نقــوم بــه هــو نتيجــة القــوى 
االجتماعيــة العامــة التــي ال نمتلــك الســيطرة عليهــا؟ والموضــوع محــل ســجال بيــن تيــارات مثــل 
التفاعليــة الرمزيــة )symbolic interactionalism( التــي تؤكــد العنصــر االبتــكاري الخالق للســلوك 
ــة  ــلوك )الوظيفي ــى الس ــة عل ــرات االجتماعي ــة للمؤث ــة التقييدي ــول بالطبيع ــن يق ــن م ــري، وبي البش
ــادة  ــة وإع ــة االجتماعي ــة البني ــي صياغ ــطون ف ــر ينش ــأن البش ــول ب ــن يق ــن م ــية(، وبي والماركس
ــة  ــن البني ــث ع ــذا الحدي ــد ه ــز، 702-703(. ويج ــلوك )جيدن ــر والس ــالل التفكي ــن خ ــا م صياغته
ــي النقاشــات حــول مفهــوم  ــه ف ــي الفكــر االجتماعــي- تجليات ــراً ف ــه موضوعــاً كبي والفعــل  -بوصف
الجنــدر الــذي نظــر إليــه تــارة علــى أنــه مؤسســة وتــارة علــى أنــه ممارســة )performance( وتــارة 
علــى أنــه بنــاء. وتــرى مارجريــت أندرســن فــي شــهادتها عــن وضــع دراســات المــرأة خــالل الربــع 
األخيــر مــن القــرن العشــرين أن العالقــة بيــن البنيــة والفاعليــة أحــد ملفــات االهتمــام الكبــرى داخــل 

.)441 ,Andersen) ــوية ــة النس النظري
ومــن داخــل أدبيــات التنميــة، نجــد أن مفهــوم الفعاليــة الــذي طرحــه أمارتيــا صــن فــي نظريتــه حــول 
»التنميــة بوصفهــا حريــة Development as Freedom« ُيســتخدم علــى نطــاق واســع فــي النقــاش 
ــز  ــار واضحــة فــي تعزي ــه آث ــم والعمــل( ل ــر التعلي ــة المــرأة )عب ــن المــرأة، فدعــم فعالي حــول تمكي
ــة كبيــر مثــالً عــن التمكيــن باعتبــاره  صــوت المــرأة ومكانتهــا )صــن، 281-284(، وتتحــدث نائل
ــه  ــع خيارات ــى صن ــرء عل ــدرة الم ــي ق ــة )agency(  وه ــا الفاعلي ــر أهمه ــل عناص ــة تفاع محصل
الحياتيــة وتنفيذهــا، والمــوارد )resources( وهــي الوســط الــذي ُتمــارس فيــه الفعاليــة مــن مؤسســات 
ــل  ــل فع ــر ب ــار الح ــة االختي ــى ممارس ــة عل ــع.  وال تقتصــر الفعالي ــي المجتم ــة ف ــات مختلف وعالق
ذلــك -أي االختيــار- بطريقــة تتحــدى عالقــات القــوة الســائدة. بمعنــى اســتحضار الدافــع والشــعور 
بالفعاليــة. فعلــى ســبيل المثــال، يعتبــر توفــر العمــل مدفــوع األجــر مــن منظــور األهــداف اإلنمائيــة 
ــال  ــي ح ــالً ف ــك فع ــيعتبر كذل ــع س ــي الواق ــه ف ــرأة، لكن ــن الم ــبيل تمكي ــى س ــدم عل ــل تق ــة دلي لأللفي
إذا مــا كان قبــول العمــل يجــيء بوصفــه اســتجابة لفرصــة جديــدة أو ســعياً إلــى درجــة أعلــى مــن 
االعتمــاد علــى النفــس، ولــن يعتبــر تمكينــاً إذا مــا كان العمــل ينطــوي علــى عمليــة بيــع لقــوة العمــل 
بثمــن بخــس، كذلــك ســيكون العمــل دليــالً قويــاً علــى التمكيــن لــو أســهم فــي تعزيــز شــعور المــرأة 

.)24-13 ،Kabeer) باالســتقالل أكثــر مــن كونــه مجــرد إشــباع لحاجــات العيــش
وتعــد أصــداء هــذه األفــكار والمفاهيــم األساســية التــي تتــردد بيــن الحقــول العلميــة المختلفــة وداخــل 

الفكــر النســوي بمذاهبــه المختلفــة مثــاالً علــى مــا أعنيــه باالتســاق. 
ثمــة مثــال آخــر: إذا أجرينــا مقاربــات أكثــر اتســاعاً بيــن طبيعــة التغييــر والتطــور فــي الفكــر الغربــي 
بوجــه عــام والتطــور داخــل الفكــر النســوي، سنشــهد كيــف انعكــس التغيــر فــي الفكــر بعامــة، مــن 
منظــورات معينــة، علــى التغيــر فــي الفكــر النســوي ومقارباتــه، وكيــف أســهم األخيــر فــي الوقــت 

نفســه فــي إحــداث التطــور والتغييــر فــي األول. 
ــة  ــة والنظمي ــات القانوني ــن المقارب ــة، م ــوم االجتماعي ــي العل ــي ف ــور المنهج ــى التط ــف عل والواق
ــه رصــد مناطــق  ــر، يمكن ــنة، إن صــح التعبي ــى األنس ــر إل ــة أكث ــات المائل ــى المقارب ــلوكية إل والس
تأثــر خطابــات الحركــة النســائية الموازيــة لهــذا التطــور )فيمــا ظــل منــاط اهتمــام الحركــة النســوية 
لوقــت طويــل هــو مــا يتعلــق بتمايــز الوضــع القانونــي بيــن الرجــال والنســاء فــي البلــدان الغربيــة 
ــون،  ــام القان ــال أم ــاء والرج ــاواة النس ــار بمس ــذا اإلط ــي ه ــة ف ــت الحرك ــث طالب ــة، حي الصناعي
ــا  ففــي حقبــة الحقــة، وتحديــًدا فــي ســتينيات القــرن العشــرين، اتجهــت قضيــة المســاواة لتأخــذ عمًق
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ــاكل وممارســات عــدم  ــار وإيضــاح هي ــى إظه ــا، إذ ركــزت النســويات عل ــا مختلًف ــا وثقافًي اجتماعًي
المســاواة الموجــودة فــي النظــام االجتماعــي(. مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن فــي الوقــت نفســه رصــد 
إســهام الجهــود النظريــة للتيــارات النســوية داخــل األكاديميــا فــي تطويــر المناهــج واألطــر النظريــة. 
ــال، كانــت الجهــود النظريــة النســوية أحــد معــاول هــدم مفاهيــم حداثيــة راســخة  وعلــى ســبيل المث
ــى إعــادة النظــر  ــم عل ــة، إذ دأبــت االتجاهــات النســوية فــي فلســفة العل ــة والعقالني ــل الموضوعي مث
فــي اإلبســتمولوجيا التقليديــة والتشــكيك فــي المضمــون المعرفــي للطبيعــة والحــدود التقليديــة للمعرفــة 
علــى أســاس أن هــذا المضمــون قــد تجاهــل الســياق االجتماعــي والسياســي للــذات العارفــة فــي إنتــاج 
المعرفــة العلميــة ذاتهــا، أي ارتبــاط المعرفــة العلميــة بالمحيــط الثقافــي واالجتماعــي الــذي تنشــأ فيــه، 
ــة ســادت  ــم وممارســات معرفي ــاك تصــورات ومفاهي ــت اإلبســتمولوجيا النســوية مــن أن هن وانطلق
ــم  ــن تقدي ــة- ع ــزة ومختلف ــة ومتمي ــاً عارف ــا ذات ــرأة -بوصفه ــة الم ــى إعاق ــت عل ــم عمل ــخ العل تاري
ــا  ــم مفهوم ــذه التصــورات والمفاهي ــن ه ــن بي ــوية، م ــة نس ــات معرفي ــم وممارس تصــورات ومفاهي
العقالنيــة والموضوعيــة، ولجــأ االتجــاه النســوي إلــى علــم اجتمــاع العلــوم إلعــادة قــراءة تاريــخ العلــم 
والكشــف عــن البنيــة االجتماعيــة والتســلطية وراء هــذا التاريــخ، وبيــان تهافــت النظــرة الوضعيــة 
التــي تــرى أن التصــورات العلميــة والمفاهيــم المعرفيــة تنفصــل عــن تاريــخ صانعيهــا ومجتمعاتهــم، 
 .)100 ،Chafetzوأن العلــم ينفصــل عــن كل عمليــة اجتماعيــة ألنه موضوعــي )قطــب، 477-482 و
ويجــب أن أؤكــد أنــي ال أقصــد بخصيصــة »االتســاق المعرفــي« فــي هــذا المقــام معنــى الخلــو مــن 
التناقضــات ونقــط الضعــف وهــذا مــا ســنتطرق إليــه تالًيــا، إنمــا أقصــد األلفــة الداخليــة بيــن مفــردات 
ــر  ــن الفك ــة بي ــف األلف ــل أود أن أضي ــا، ب ــا بينهم ــادل فيم ــد المتب ــري، والرف ــه الفك ــر ومحيط الفك
ومحيطــه المجتمعــي، بمعنــى أن األدبيــات النســوية تحيــل دومــاً علــى منتجــات ثقافيــة شــائعة مثــل 

األفــالم الســينمائية واإلعالنــات التجاريــة واألعمــال الفنيــة.

3. النزعة التجريبية والدراسات الميدانية
كثيــر مــن األفــكار النســوية ترتكــن إلــى دراســات حالــة وتجــارب عمليــة علــى عينــات مــن النســاء 
فــي ســياقات محــددة. وفــي إطــار اهتمــام شــخصي بموضــوع المــرأة فــي ظــل النزاعــات المســلحة، 
ــد  ــي ترص ــاء، أو الت ــور النس ــن منظ ــزاع م ــارب الن ــي تق ــات الت ــن الدراس ــًرا م ــدًدا كبي ــل ع أقاب
ــات  ــي البيئ ــرأة ف ــواء الم ــا، س ــف الزواي ــن مختل ــر وم ــف مناطــق التوت ــي مختل ــاء ف أوضــاع النس
ــوم فــي هــذا الســبيل  ــاء وتق ــي تناضــل مــن أجــل البق ــة المتعرضــة للعنــف والعــدوان، أو الت المحلي
بــأدوار متنوعــة ومبتكــرة، أو التــي تشــارك فــي الحــرب أو المــرأة بوصفهــا جــزءاً مــن التنظيمــات 
المحليــة التــي تشــارك فــي صنــع أو بنــاء الســالم، وكــذا المــرأة فــي المفاوضــات وفــي بعثــات حفــظ 
ــوع االجتماعــي  ــاءات الن ــن بن ــة بي ــة والمحتمل ــات القائم ــذه الدراســات العالق الســالم... وتشــرح ه
والســلطة والعــرق واإلثنيــة والطبقــة. وعــادة مــا تجــذب الدراســات المبينــة علــى أســاس مــن وقائــع 
ــول إن  ــن الق ــري Moser; Olsson and Tryggestad(، ويمك ــة )انظر/انظ ــوز الثق ــاه3  وتح االنتب
هــذه الدراســات الميدانيــة،  كان لهــا ثقــل كبيــر فــي التأثيــر فــي التشــريع الدولــي. لقــد أصــدر مجلــس 
األمــن خــالل ســنوات قليلــة عــدًدا مــن القــرارات تخــص المــرأة فــي النزاعــات المســلحة أشــهرها: 
ــة التاليــة لــه، وهــي القــرار رقــم 1820  القــرار رقــم 1325 لعــام 2000 ، والقــرارات ذات الصل
لعــام 2008، والقــرار رقــم 1888 لعــام  2009، والقــرار رقــم 1889 لعــام 2009، والقــرار رقــم 
 Governance Feminism 1960 لعــام 2010، األمــر الــذي دعــا البعــض إلــى إطــالق مصطلــح
لوصــف الطريقــة التــي يتــم عبرهــا إدمــاج األفــكار النســوية فــي مؤسســات الســلطة القانونيــة وعلــى 

.)79 ،Otto) األخــص فــي تطويــر القانــون الجنائــي الدولــي
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4. التمحور حول التجربة اإلنسانية المتفردة
ــاءة الفكريــة األوســع التــي تحتويــه، وربمــا  ــدُّ هــذا ملمحــاً آخــر لتالقــي الفكــر النســوي مــع العب ُيَع
نذهــب إلــى القــول إن اإلســهامات النســوية شــكلت أحــد المصــادر التــي رفــدت نهــر الفكــر الغربــي 
نحــو التمحــور حــول اإلنســان وتجربتــه الخاصــة. وهــذا يبــدو واضحــاً فــي حقــل دراســات التنميــة، 
ــارات المتاحــة  ــيع الخي ــى توس ــة البشــرية بمعن ــى التنمي ــة إل ــة االقتصادي ــن التنمي ــال م ــث االنتق حي
للبشــر، إلــى أطروحــة أمارتيــا صــن عــن التنميــة باعتبارهــا عمليــة توســيع فــي الحريــات الحقيقيــة 

المتاحــة للبشــر.
وفــي حقــل دراســات األمــن، نجــد االنتقــال مــن األمــن القومــي إلــى األمــن اإلنســاني الــذي أصبــح 
ــا  ــر مــع مــا قدمــه أمارتي ــذي يتقاطــع بشــكل كبي ــي مــن أجــل المــرأة، وال ــا للعمــل الدول اآلن عنواًن

صــن. 
ــة والعســكرية  ــة المرتبطــة باألطــر االقتصادي ــا القديم ــة واألمــن معانيه ــم التنمي تتجــاوز اآلن مفاهي
ــة  ــات النظري ــع لألدبي ــا بالبشــر أنفســهم، وجودهــم وحاالتهــم. والمتاب ــر التصاًق ــر أكث ــة لتصي القومي
ــة واألمــن التــي تتمحــور حــول  ــدة للتنمي حــول تمكيــن المــرأة ســيجد بوضــوح هــذه المعانــي الجدي

ــه. ــق اإلنســان لذات ــز تحقي ــات وتعزي ــز الحري ــارات وتعزي توســيع الخي
وعلــى صعيــد األمثلــة األدق، فــإن المعانــي المؤنســنة للتنميــة واألمــن تجــد تطبيقاتهــا فيمــا يطرحــه 
 ،)peace feminism( فريــق مــن النســويات مــن داخــل حقــل العالقــات الدوليــة الالئــي ُيعرفــن بالـــ
وهــن يعّرفــن الســالم بأنــه ليــس فقــط غيــاب الحــرب داخــل الدولــة أو فيمــا بيــن الــدول، بــل أيضــاً 
إنجــاز أهــداف اجتماعيــة وثقافيــة إيجابيــة. وهــن يميــزن بيــن ســالم ســلبي يعنــي غيــاب العنــف القائــم 
علــى االختــالف )الجنــس، العــرق، الديــن..( ضــد النســاء واألطفــال والرجــال. وســالم إيجابــي يعنــي 
غيــاب العنــف الهيكلــي )structural violence(، الــذي هــو موقــف تتحكــم فيــه جماعــة تمتلــك القــوة/

ــي  ــر عــن هــذه الحاجــات، وف ــة  التعبي ــي عملي ــي وســائل إشــباع الحاجــات األساســية، وف ــوذ ف النف
 ،Atack( ــذات ــي تعريــف ال ــوة، ومــن الحــق ف ــم بهــم مــن الق الحصــول عليهــا، ممــا يحــرم المتحكَّ

.)51-39

ثانًيا: إشكاالت الفكر النسوي:
تنجــح التحليــالت النســوية فــي اســتخدام المفاهيــم واألدوات التــي أتاحتهــا لهــا بيئاتهــا الفكريــة، وتنجح 
فــي االقتــراب مــن واقــع المــرأة فــي ســياقات مختلفــة، وهــي ناجحــة إلــى حــد كبيــر مــن منظــور 
وصــف المشــكالت، لكــن تبــرز -مــن منظــور تطويــر حلــول لمشــكالت المــرأة- بعــض اإلشــكاالت. 
وتتفاقــم هــذه اإلشــكاالت عنــد التعــرض لقضايــا المــرأة المنتميــة ألطــر وخلفيــات اجتماعية/ثقافيــة 

متنوعــة ومختلفــة عــن األطــر التــي أنتجــت هــذا الفكــر النظــري.
مــن هــذه اإلشــكاالت االختــالف النســوي األولــي حــول قضيــة الجوهــر األنثــوي، ومســألة االختــالف 
وحــدود االختــالف، وهــل للمــرأة طبيعــة خاصــة؟  فــي اإلجابــة عــن هــذا الســؤال تجــد مــن يذهــب 
فــي تأكيــد ذلــك إلــى تمجيــد هــذه الطبيعــة والحديــث عــن مميزاتهــا، فالتيــار الــذي يدعــى النســوية 
الثقافيــة (cultural feminism( طــور أيديولوجيــة عــن الجوهــر األنثــوي تثبــت أن هنــاك خصائــص 
أنثويــة لــم تلــق حظهــا مــن التقديــر، ويثمــن هــذا التيــار اختــالف النســاء عــن الرجــال، وهنــاك تيــار 
ــرأة  ــر أن للم ــرأة نقطــة انطــالق ويعتب ــرات الم ــن خب ــذ م ــذي يتخ الـــ (standpoint feminism( ال
ــي  ــي ف ــي ه ــور الت ــة الذك ــن رؤي ــف ع ــرق تختل ــم بط ــرى العال ــا ت ــاً يجعله ــارف مختلف ــق مع نس
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الوقــت نفســه الرؤيــة الســائدة )انظر/انظــري Ring(. وعلــى غــرار هــؤالء المؤمنيــن بطبيعــة خاصــة 
ــن  ــر بي ــي تناظ ــة ( eco feminism( الت ــوية البيئي ــارات النس ــرت تي ــرأة ظه ــة للم ــرة خاص أو بخب
 ،)Somma المــرأة والطبيعــة فــي القهــر الممــارس علــى كل منهمــا مــن قبــل الرجــل )انظر/انظــري
والنســوية الســالمية التــي ُتبــرز ميــل المــرأة الطبيعــي إلــى الحــرب والالعنــف، وأســهمت تيــارات 
نســوية فــي حقــل القانــون فــي بلــورة مــا يســمى أخــالق الرعايــة )care ethics(  التــي تتمحــور فــي 

األســاس حــول التضامــن والجماعيــة والرعايــة.
فــي الجانــب المقابــل، ســتجد مــن ينكــر أن هنــاك خبــرة متمايــزة متجانســة للنســاء يمكــن بنــاء معرفــة 
عليهــا،  ومــن ينكــر أصــالً الرؤيــة الحتميــة البيولوجيــة فــي االختــالف بيــن الرجــل والمــرأة، بــل مــن 
يســخر مــن االحتفــاء بوجــود طبيعــة نفســية معينــة للمــرأة قائليــن إن البعــض يســمي ســلبية المــرأة 
ــاً متطــوراً )انظــر/ ــاً ذاتي ــا وعي ــر ذاتيته ــة ويعتب ــى الرعاي ــا نزعــة إل ــى الســلم وعاطفيته نزعــة إل

.)Alcoff انظري
ــالف  ــألة االخت ــة مس ــي مناقش ــتينيات ف ــذ الس ــوية من ــارات النس ــه تي ــذي بذلت ــد ال ــل كل الجه ومقاب
الجوهــرى بيــن الرجــل والمــرأة، تقــول بعــض النســويات المعاصــرات إن اآلراء التــي تفــرق بيــن 
الجنســين تمــارس تمييــزاً علــى أســاس الجنــس وال توصــف بالنســوية. وبالنســبة إلــى نســويات مــا 
بعــد الحداثــة فــإن منهــن مــن ترفــض رفضــاً قاطعــاً منطــق التنميــط والقولبــة الــذي يجعــل البعــض 
 ، )3-2 ،Mason) ًيدعــي أن المــرأة مثــالً أقــرب إلــى الرعايــة أو الســالم ويعتبرونــه منطقــاً ذكوريــا

ومنهــن مــن  يشــكك فــي وجــود فئــة النســاء مــن حيــث المبــدأ.
ــم  ــن ث ــرأة، وم ــة الم ــد هوي ــي تحدي ــاً ف ــه ملتبس ــوي تجعل ــر النس ــي الفك ــة ف ــكاليات النظري إن اإلش
دورهــا، ومــن ثــم تحديــد مــاذا تريــد هــذه المــرأة وتحديــد األنســب كعــالج لمشــكالتها إن كان هنــاك 
اتفــاق علــى هــذه المشــكالت. إن الفكــر النســوي االشــتراكي مثــالً الــذي ينظــر إلــى قهــر المــرأة فــي 
ــرى أن كالً مــن الدعــارة والعمــل  ــكار الماركســية حــول االســتغالل والقهــر والعمــل، ي ســياق األف
ــل مــن  ــزواج، طــرق الســتغالل المــرأة داخــل نظــام بطريركــي يقل ــال وال ــة األطف ــي ورعاي المنزل

شــأن المــرأة ومــن شــأن مــا تقــوم بــه مــن عمــل. 
ــي  ــن النســوية )ناعوم ــة م ــة الثالث ــى الموج ــي إل ــا تنتم ــول إنه ــى تق ــات النســويات الت إحــدى الكاتب
ــة  ــزة الممارس ــن مي ــى ع ــرأة أن »تتخل ــن الم ــد م ــا تري ــة إنه ــة، قائل ــة الثاني ــد الموج ــف(، تنتق وول
الجنســية الطبيعيــة الـــ )heterosexual( بعــدم الــزواج بــدالً مــن العمــل على توســيع الحقــوق المدنية، 
وأن تتخلــى عــن الجمــال بــدالً مــن أن توســع تعريفــه...«، وتضيــف أن الموجــة الثانيــة مــن النســوية 
»تخشــى مــن أن االســتمتاع قــد يشــكل خطــراً علــى الثــورة«. وهــو انتقــاد يؤشــر علــى قلــق وعــدم 

 .)179 ،Snyder) انســجام التيــارات النســوية فيمــا يتعلــق بتصــور مــا هــو األفضــل للمــرأة
وقــد انعكســت هــذه اإلشــكالية المرتبطــة بقلــق الهويــة الملتبســة للمــرأة فــى قــرارات مجلــس األمــن 
ــارات واســعة مــن الفكــر النســوي  ــه تي ــذى احتفــت ب ــة، مثــالً قــرار 1325 لعــام 2000 ال المتعاقب
داخــل حقــول القانــون الدولــي والعالقــات الدوليــة وعلــم السياســة ألنــه مــن وجهــة نظرهــن يتجــاوز 
منطــق القولبــة فــي النظــر إلــى المــرأة بوصفهــا ضحيــة أو مســتحقة للرعايــة، ويركــز أساســاً علــى 
ــا 1820  ــان رقم ــراران التالي ــر الق ــذا اإلطــار اعتب ــي ه ــي الحــرب والســالم، ف ــرأة ف مشــاركة الم
لعــام 2008 و1880 لعــام 2009 اللــذان يتحدثــان عــن العنــف الجنســي ضــد المــرأة فــي النزاعــات 
المســلحة وأهميــة إدراج أحــكام محــددة تتعلــق بحمايــة النســاء واألطفــال، بمثابــة ردة ونكــوص عــن 
ــة للمــرأة باعتبارهــا  ــه إلــى النظــرة الحمائي ــذي انتهجــه القــرار 1325 فــي عودت النهــج التقدمــي ال

كائنــاً خاصــاً. 



157

أرى أنــه قــد يحــق لنــا -دون حساســيات أو شــعور بالدونيــة- أن ندعــم ونحتفــي بإطــار قانونــي يحمــي 
المــرأة المســتضعفة علــى أرض الواقــع، بــدالً مــن أطــر قانونيــة تعلــي قيمــة المشــاركة الكاملــة دون 
أن ترتبــط بحاجــات مباشــرة علــى األرض، بــل ربمــا ترتبــط واقعًيــا بحاجــة مزيفــة تخلقهــا اتجاهــات 
التمويــل الدوليــة. إن حاجــة المــرأة إلــى الرعايــة والحمايــة فــي ضــوء الظــرف الواقعي/التاريخــي ال 
يصــادر علــى قيمتهــا اإلنســانية األصليــة وال يقلــل منهــا، ولربمــا كان هــذا أحــد مالمــح مــأزق الهويــة 

الــذي يســقط فيــه الفكــر النســوي الغربــي، علــى عكــس النســوية اإلســالمية كمــا ســنوضح الحًقــا. 
ــى  ــة، عل ــرارات ذات صل ــن ق ــاله م ــا ت ــرار 1325 وم ــق بالق ــال المتعل ــى المث ــز عل يجــيء التركي
ــي  ــر ف ــداً، التأثي ــاً ج ــدو نظري ــر يب ــتطاعة فك ــف أن باس ــه يكشــف بوضــوح كي ــد، ألن ــه التحدي وج
أعلــى دوائــر صنــع القــرار العالميــة التــي تهيمــن علينــا جميعــاً والتــي مــن المفــروض أن تعبــر عــن 
أصواتنــا جميعــاً. وفيمــا كنــا نتحــدث دائمــاً عــن أن األمــم المتحــدة تتبنــى الخطــاب النســوي الليبرالــي 
باعتبــاره أكثــر الخطابــات اعتــداالً،  فــإن المرجعيــات التــي يمكــن أن نؤصــل فيهــا مقــوالت القــرار 
1325 تنتمــي بوضــوح إلــى نســوية مــا بعــد حداثيــة، ونحــن ال مشــكلة لدينــا مــع أي مــن تيــارات 
النســوية، إنمــا مــا يهــم هــو: هــل الصــوت الــذي يقــدم نفســه باعتبــاره يعبــر عنــا جميًعــا يعبــر فعــالً 
ــا  ــن دورن ــانية؟ وأي ــارات اإلنس ــات والحض ــن كل الثقاف ــرائحهن م ــاء وش ــات النس ــن كل قطاع ع

ومســئوليتنا بوصفنــا نســاء ينتميــن إلــى المرجعيــة اإلســالمية فــي إظهــار صوتنــا؟

النسوية اإلسالمية وإشكاالت الفكر النسوي الغربي:
ــدد مــن إشــكاالت النســوية  ــة لع ــة أولي ــول نظري ــا حل ــأن النســوية اإلســالمية لديه يمكــن االدعــاء ب
ــا  ــوي -باعتباره ــر األنث ــألة الجوه ــور. فمس ــض األم ــا بع ــم له ــا تحس ــك أن مرجعيته ــة، ذل الغربي
ــاً لــدى فريــق معتبــر مــن النســويات اإلســالميات.  أحــد أهــم هــذه اإلشــكاالت- مســتقر عليهــا تقريب
فضمــن جهــود التأصيــل التــي اضطلعــت بهــا باحثــات مســلمات، هنــاك إشــارة إلــى النظــام المعرفــي 
التوحيــدي الــذي يقــوم علــى مقابلــة بيــن اإللــه الواحــد األحــد الــذي ليــس كمثلــه شــيء الــذي يوجــد 
عنــد مســتوى أنطولوجــي متمايــز، وبيــن البشــر الذيــن يوجــدون علــى قــدم المســاواة عنــد مســتوى 
أنطولوجــي مغايــر، مســتوى ليــس فيــه أحاديــة هللا المطلــق، لكنــه مســتوى يتســم بالزوجيــة دائمــاً. 
ــن  ــس بي ــاني أو وحــدة النف ــر اإلنس ــى وحــدة الجوه ــة إشــارات واضحــة إل ــة القرآني ــي المرجعي وف
الرجــل والمــرأة، ومــن ثــم اتفــاق المرجعيــة األخالقيــة والقيميــة، مــع اختــالف  األدوار  العمرانيــة 

باختــالف الســياق.
فــي بحــث قيــم للدكتــورة أمانــي صالــح )2002( تناقــش هــذه المســألة وتوضــح أن المنظومــة 
القرآنيــة جمعــت فــي الوجــود البشــري بيــن الوحــدة والتنــوع علــى أســاس التمييــز بيــن مســتويين لهــذا 
الوجــود همــا: »الجوهــر« و«العــرض«.. وتقــول إن القــرآن قــد عّبــر عــن الجوهــر اإلنســاني فــي 
مســتوى »النفــس«، أمــا العــرض فيظهــر فــي »الجســد«، وبينمــا وســم القــرآن »النفــس« بالوحــدة 
فقــد وســم العــرض »الجســد« بالتنــوع والتجنــس والتعــدد. وتــرى أمانــي صالــح أن المعالجــة القرآنيــة 
تظهــر أنــه رغــم وحــدة النفــس فــإن انقســامها كان حتميــاً، أوالً لكونهــا مخلوًقــا ناقًصــا محتومــاً عليــه 
التغيــر فــي أحــوال الوجــود، وثانيــاً لتفعيــل وجــود النفــس الواقعــي وبــدء تحقيــق مهمتهــا فــي االبتــالء 
بالفعــل واالختيــار. وتضيــف أن »الرؤيــة القرآنيــة تشــير إلــى أن انقســام النفــس كان انقســاماً علــى 
أســاس النــوع مــن األصــل وليــس مجــرد تعــدد وتكاثــر متماثــل، وقــد ُجعــل لهــذا الوجــود االنقســامي 
النوعــي وظيفــة أساســية هــي توفيــر آليــة االســتمرار والتكاثــر مــن خــالل التــزاوج بيــن النوعيــن 
وتحقيــق التكاثــر واإلعمــار المــادي، وبهــذا اكتســب كل مــن الجوهــر والعــرض وظيفتــه الوجوديــة؛ 
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فالنفــس هــي التــي تعــرف وتعــي، وتختــار فتصيــب وتخطــئ، وتتزكــى أو تفجر..إلــخ، والجســد هــو 
الكلمــة األولــى فــي رحلتهــا هــذه نحــو الفعــل؛ ففيــه وبــه تتقــي النفــس أو تفجــر، وفــي إطــار التفاعــل 
المــادي بيــن النفــوس واألجســاد العديــدة فــي الدنيــا يكــون االبتــالء واالمتحــان اإلنســاني األكبــر، بــل 
إن طبيعــة هــذا الجســد )كونــه ذكــراً أو أُنثــى( هــو أول االبتــالءات ألنــه يضــع النفــس فــي منظومــات 
مختلفــة لالبتــالء مــن الميــالد وحتــى الوفــاة حســب المعاييــر البشــرية التاريخيــة القائمــة« )صالــح، 

 .)23-22
وفــي وصــف االنقســام النوعــي بيــن الرجــل والمــرأة يســتخدم القــرآن الكريــم مصطلــح الزوجيــة. 
وحيــن تطلــق الزوجيــة فــي الفضــاء القرآنــي تتعــدد مســتوياتها، فتبــدأ مــن المســتوى الكونــي العــام 
ــم تجــد  ــوان وبشــر، ث ــات وحي ــة مــن نب ــات الحي ــى المخلوق ــق وتنســحب إل ــي الدقي ــه الفيزيائ بنظام
صورتهــا »الفريــدة« فــي العالقــة بيــن الذكــر واألنثــى البشــريين. فعلــى المســتوى الكونــي تجــيء 

اآليــات:
ُروَن« )الذاريات، 49(. »َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْيِن َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

»أََوَلْم َيَرْوا إَِلى اأْلَْرِض َكْم أَْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِريٍم« )الشعراء، 7(
َمــَراِت َجَعــَل ِفيَهــا َزْوَجْيــِن اْثَنْيــِن  »َوُهــَو الَّــِذي َمــدَّ اأْلَْرَض َوَجَعــَل ِفيَهــا َرَواِســَي َوأَْنَهــاًرا َوِمــْن ُكلِّ الثَّ

ــُروَن« )الرعــد، 3( َهــاَر إِنَّ ِفــي َذلـِـَك آَلَيــاٍت لَِقــْوٍم َيَتَفكَّ ُيْغِشــي اللَّْيــَل النَّ
ــَمَواِت ِبَغْيــِر َعَمــٍد َتَرْوَنَهــا َوأَْلَقــى ِفــي اأْلَْرِض َرَواِســَي أَْن َتِميــَد ِبُكــْم َوَبــثَّ ِفيَهــا ِمــْن ُكلِّ  »َخَلــَق السَّ

ــَماِء َمــاًء َفأَْنَبْتَنــا ِفيَهــا ِمــْن ُكلِّ َزْوٍج َكِريــٍم« )لقمــان، 10( ــٍة َوأَْنَزْلَنــا ِمــَن السَّ َدابَّ
»ِفيِهَما ِمْن ُكلِّ َفاِكَهٍة َزْوَجاِن« )الرحمن، 52(

ــْم  ــَة أَْزَواٍج َيْخلُقُُك ــاِم َثَماِنَي ــَن اأْلَْنَع ــْم ِم ــَزَل َلُك ــا َوأَْن ــا َزْوَجَه ــَل ِمْنَه ــمَّ َجَع ــَدٍة ُث ــٍس َواِح ــْن َنْف ــْم ِم »َخَلَقُك
ُكــْم َلــُه اْلُمْلــُك اَل إَِلــَه إاِلَّ ُهــَو  ُ َربُّ َهاِتُكــْم َخْلًقــا ِمــْن َبْعــِد َخْلــٍق ِفــي ُظلَُمــاٍت َثــاَلٍث َذلُِكــُم هللاَّ ِفــي ُبُطــوِن أُمَّ

ــوَن« )الزمــر، 6( ــى ُتْصَرفُ َفأَنَّ
َكَر َواأْلُْنَثى« )النجم، 45( ْوَجْيِن الذَّ ُه َخَلَق الزَّ »َوأَنَّ

وداخل هذه الزوجية التي يتسم بها البناء الكوني تجيء زوجية الرجل والمرأة:
ًة َوَرْحَمــًة إِنَّ ِفــي  »َوِمــْن َءاَياِتــِه أَْن َخَلــَق َلُكــْم ِمــْن أَْنفُِســُكْم أَْزَواًجــا لَِتْســُكُنوا إَِلْيَهــا َوَجَعــَل َبْيَنُكــْم َمــَودَّ

ــُرون« )الــروم، 21( َذلـِـَك آَلَيــاٍت لَِقــْوٍم َيَتَفكَّ
ُكــُم الَّــِذي َخَلَقُكــْم ِمــْن َنْفــٍس َواِحــَدٍة َوَخَلــَق ِمْنَهــا َزْوَجَهــا َوَبــثَّ ِمْنُهَمــا ِرَجــااًل  قـُـوا َربَّ ــاُس اتَّ َهــا النَّ »َياأَيُّ

َ َكاَن َعَلْيُكــْم َرِقيًبــا« )النســاء، 1( َ الَّــِذي َتَســاَءلُوَن ِبــِه َواأْلَْرَحــاَم إِنَّ هللاَّ قُــوا هللاَّ َكِثيــًرا َوِنَســاًء َواتَّ
ــْت  ــاَها َحَمَل ــا َتَغشَّ ــا َفَلمَّ ــُكَن إَِلْيَه ــا لَِيْس ــا َزْوَجَه ــَل ِمْنَه ــَدٍة َوَجَع ــٍس َواِح ــْن َنْف ــْم ِم ــِذي َخَلَقُك ــَو الَّ »ُه
ــاِكِريَن«  ُهَمــا َلِئــْن َءاَتْيَتَنــا َصالًِحــا َلَنُكوَنــنَّ ِمــَن الشَّ َ َربَّ ــا أَْثَقَلــْت َدَعــَوا هللاَّ ْت ِبــِه َفَلمَّ َحْمــاًل َخِفيًفــا َفَمــرَّ

)األعــراف، 189(
ــي  ــون فضــالً عــن النظــام الفيزيائ ــات الك ــة لســائر مخلوق ــات الزوجي ــاً إن إثب ــول مبدئي ــن الق ويمك
المــادي للكــون ذاتــه، إنمــا يعبــر عــن نــوع مــن االنســجام بيــن الحيــاة البشــرية والطبيعــة بشــكل عــام، 
بمعنــى أنــه يســتبعد التصــورات التــي تضــع اإلنســان فــي مواجهــة الطبيعــة أو ضدهــا، بــل تصيــر 
ــع داخــل نطــاق أنطولوجــي واحــد  ــة تق ــة مثبت ــاً لســنة كوني ــًدا ومتناغم ــاة البشــرية جــزًءا ممت الحي
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ســمته التعــدد واالختــالف والنســبية، مقابــل مســتوى أنطولوجــي مغايــر هــو مســتوى الوجــود اإللهــي 
الواحــد المطلــق »ليــس كمثلــه شــيء« )الشــورى، 11(. وفيمــا تســير أزواج الكــون بدقــة التســخير 
ــْد  اإللهــي، فــإن اإلنســان -ذكــًرا وأنثــى- كان لــه وضعــه الخــاص؛ وضــع التكريــم والتخييــر: »َوَلَق
ــْن  ْلَناُهــْم َعَلــى َكِثيــٍر ِممَّ َبــاِت َوَفضَّ يِّ ْمَنــا َبِنــي َءاَدَم َوَحَمْلَناُهــْم ِفــي اْلَبــرِّ َواْلَبْحــِر َوَرَزْقَناُهــْم ِمــَن الطَّ َكرَّ
ــَمَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَبــاِل َفأََبْيــَن  ــا َعَرْضَنــا اأْلََماَنــَة َعَلــى السَّ َخَلْقَنــا َتْفِضيــاًل«  )اإلســراء، 70(، »إِنَّ

ــُه َكاَن َظلُوًمــا َجُهــواًل« )األحــزاب، 72(. أَْن َيْحِمْلَنَهــا َوأَْشــَفْقَن ِمْنَهــا َوَحَمَلَهــا اإْلِْنَســاُن إِنَّ
ــى  ــادر إل ــإن أبعــد مــا يتب ــة ف ــدأ الزوجي ــى مب ــه فــي آٍن عل ــده ودقت ــوم الكــون بتعقي ــك فعندمــا يق كذل
الذهــن مــن مدلــوالت المفهــوم هــو مــا يتعلــق بالتطابــق مــن ناحيــة أو اإلحالليــة أو التضــاد الصراعي 
مــن ناحيــة أخــرى،  بــل األقــرب أن ينصــب المدلــول فــي معنــى اختــالف الثــراء الــذي يــؤدي إلــى 
ــْم  ــا َخَلْقَناُك ــاُس إِنَّ ــا النَّ َه اســتمرار الحيــاة؛ وذلــك بالمعنــى الــذي اشــتملت عليــه اآليــة الكريمــة »َياأَيُّ
َ َعلِيــٌم َخِبيــٌر«  ِ أَْتَقاُكــْم إِنَّ هللاَّ ِمــْن َذَكــٍر َوأُْنَثــى َوَجَعْلَناُكــْم ُشــُعوًبا َوَقَباِئــَل لَِتَعاَرفـُـوا إِنَّ أَْكَرَمُكــْم ِعْنــَد هللاَّ
ــذي  ــالف ال ــن مســتويات االخت ــو أول مســتوى م ــى )وه ــر واألنث ــالف الذك )الحجــرات، 13( فاخت
ــة  ــه اآلي ــر و«العمــران« أو مــا تجمل ــارب، التكاث ــة الكريمــة( كان بغــرض الجــذب والتق ــه اآلي تثبت
ــى  ــياء إل ــع األش ــالف جمي ــه اخت ــاء ب ــذي ج ــه ال ــارف«، بالمنطــق نفس ــوم »التع ــي مفه ــة ف الكريم
زوجيــن يتكامــالن لتســتمر وتيــرة الحيــاة وتســتمر العجلــة الكونيــة فــي الــدوران إلــى أجــل مســمى. 
ــط  ــى وال ترتب ــى وآخــر أعل ــث عــن طــرف أدن ــح حدي ــدع ســبيالً لفت ــى ال ت ــذا المعن ــة به والزوجي
بدرجــة اإليمــان، بــل هــي ال تعــدو أن تكــون آليــة لتســيير الحيــاة والعمــران علــى أفضــل تقويــم » َلَقــْد 
َر َفَهــَدى« )األعلــى،  ى. َوالَّــِذي َقــدَّ َخَلْقَنــا اإْلِْنَســاَن ِفــي أَْحَســِن َتْقِويــم » )التيــن، 4( »الَّــِذي َخَلــَق َفَســوَّ

ــى، 62-59(. 2-3( )مصطف
وتطــرح أمانــي صالــح عــدة مالحظــات فــي شــأن منظومــة الزوجيــة بوصفهــا تعبيــر عــن العالقــة 
ــع  ــم ينب ــي  تنظي ــة« ه ــي. فتوضــح أن »الزوجي ــي ضــوء الخطــاب القرآن ــرأة ف ــل والم ــن الرج بي
مــن نظــرة تاريخيــة شــمولية تمتــد عبــر العصــور والســياقات االجتماعيــة التــي تختلــف فيمــا بينهــا 
فيمــا تمنحــه للمــرأة مــن حقــوق أو تنكــره عليهــا، وتعمــل هــذه المنظومــة علــى حفــظ مجموعــة مــن 
الضمانــات األساســية للمــرأة، أهمهــا مســألة اإلعالــة الماديــة )اإلنفــاق( وذلــك فــي ضــوء الوظيفــة 
البيولوجيــة للمــرأة فــي اإلنجــاب ومهمتهــا فــي رعايــة األطفــال. فقــد ألــزم القــرآن الرجــل باإلنفــاق 
واإلعالــة بحيــث صــار هــذا التوزيــع مبــدأً أساســياً فــي التنظيــم االجتماعــي اإلســالمي لعالقــة الرجــل 
والمــرأة بغــض النظــر عــن الخصوصيــات واالســتثناءات الفرديــة أو االســتثناءات الجماعيــة ألجيــال 
وعصــور بعينهــا. وإذا كانــت الرؤيــة القرآنيــة قــد أقــرت هــذا التوزيــع للوظائــف بوصفــه مبــدأً عامــاً 
لعمــوم الظــروف البشــرية، إال أنهــا لــم تفرضــه بوصفــه تقســيماً جامــداً مغلقــاً ال فــكاك منــه؛ لمعرفــة 
الخالــق بتغيــر الواقــع االجتماعــي والتاريخــي للبشــر، والحتمــاالت التوفيــق بيــن األدوار والوظائــف 
ــاً أو تمييــزاً  ــم يلحــق بهــذا التوزيــع تراتب ــام بهــا. كذلــك فــإن القــرآن ل المختلفــة أو العجــز عــن القي
ــل جعــل أداء  ــة العمــران. ب ــن مســئوليات المــرأة ومســئوليات الرجــل فــي أداء وظيف فــي القيمــة بي
كل منهمــا لــدوره بشــروطه التــي دل عليهــا القــرآن مناطــاً لمنحــه الصفــة اإليجابيــة أو ســلبها منــه. 

)صالــح، 27-26(.
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إشــكاالت النســوية اإلســالمية وكيفيــة تجاوزهــا فــي ضــوء قــراءة نقديــة للفكــر النســوي 
ــي: الغربي/العالم

رغــم أن الفكــر النســوي مــن مرجعيــة إســالمية يمتلــك ميــزة نســبية إذ إن لديــه منطلقــات نظريــة/
عقيديــة أوليــة بالنســبة لقضايــا إشــكالية أساســية عنــد كثيــر مــن تيــارات الفكــر النســوي الغربــي، لكنــه 

يظــل مــع ذلــك مقصــراً فــي مســائل أخــرى كثيــرة:
)أ( فمــن ناحيــة، أزعــم أن الطروحــات الفكريــة داخــل هــذا الفكــر  هــي شــتات  ال يجمعــه حــوار  وال 
تراكــم وال يفيــد مــن بعضــه البعــض وال يكمــل بعضــه بعًضــا بــل يتســم فــى أحيــان كثيــرة بالتكــرار 
وليــس البنــاء علــى مــا تــم بحثــه ودراســته، ولعلــي أدعــو إلــى جهــود تهــدف إلــى رصــد وتجميــع 
ــا  اإلســهامات الســابقة فــي نطــاق النســوية اإلســالمية وتصنيفهــا، وإتاحتهــا فــي صــورة ببليوجرافي
ورقيــة أو إلكترونيــة والعمــل إن أمكــن علــى بنــاء قاعــدة بيانــات للناشــطين فــي هــذا الحقــل، كــي 
يكــون هــذا لبنــة نحــو خلــق تيــار يعــرف بعضــه بعضــاً ويطلــع أطرافــه علــى إســهامات األطــراف 

األخــرى فنمهــد لعمليــة التبــادل والحــوار وتوليــد األفــكار  ومراكمــة العلــم النافــع.
ــرأة  ــع الم ــد واق ــى رص ــري إل ــل النظ ــاوز التأصي ــدم تج ــق بع ــور المتعل ــك القص ــاك كذل )ب( هن
المســلمة علــى األرض، والحقيقــة أن هــذه ترتبــط باألولــى، فلــو أن هنــاك قــراءة واطالعــاً حقيقيــاً 
علــى مــا كتــب فعــالً مــن أدبيــات ربمــا لــكان هــذا توفيــراً فــي بعــض األحيــان لجهــد تأصيلــي مكــرر 

فــي قضايــا بعينهــا وتوجيــه الجهــد لقضايــا جديــدة.
ــي  ــوات النســاء ف ــي وصــف حي ــدت ف ــي جه ــة الت ــن الدراســات النســوية العالمي ــتفيد م ــا أن نس ولن
ــة مــن الواقــع خطــوة مهمــة نحــو كســب  ــة ووصــف معاناتهــن ومشــكالتهن، فالبداي ســياقات مختلف
الثقــة. وفــي قضايــا المــرأة فــي بالدنــا العربيــة بصفــة خاصــة ونظــًرا لحساســيتها الثقافيــة الجمــة، 
ــس  ــي نف ــه ف ــة يكــون ل ــة واقعي ــة ودراســات حال ــرات وتجــارب فعلي ــى خب ــإن البحــث المســتند إل ف
المتلقــي أثــر أكبــر بكثيــر مــن أثــر الخطــاب النظــري الــذي رغــم صحتــه يعتبــره البعــض ترفــاً فكريــاً 

وانشــغاالً لمــن ال شــغل لــه أو فكــراً مســتورداً ليــس لــه أصــل علــى األرض.
ــذي يــروج  ــراً مــن إشــكاالت المــرأة مــع اإلســالم تكمــن فــي الخطــاب اإلســالمي الشــائع ال إن كثي
ــاح، وهــي إشــكاالت تحــل نفســها  ــه بعــض المشــايخ أو مدعــي المشــيخة ويســتهلكه العامــة بارتي ل
بنفســها عنــد الرجــوع إلــى المصــادر الشــرعية مــن القــرآن والســنة وحتــى كتــب الفقــه التــي يعتــرف 
واضعوهــا األوائــل أنفســهم باحتــرام االختــالف والتعــدد فــي الــرأي ويقــرون بأنــه »ال إنــكار فــي 
ــق بالعمــل  ــذ ليســت مشــكلة تأصيــل نظــري بقــدر مــا تتعل المختلــف فيــه«. وتصبــح المشــكلة حينئ
علــى الثقافــة المجتمعيــة، تلــك الثقافــة التــي درجــت علــى الميــل إلــى قبــول خطــاب التشــدد واالنغــالق 
بــل والقســوة واعتبارهــا مــن صحيــح الديــن ورفــض كل مــا يتعلــق بالحريــة والرحمــة  والتســامح 
واحتــرام االختــالف واعتبــار أنــه مــن غيــر الديــن، هــذه الثقافــة نفســها هــي مــا ينبغــي العمــل عليــه، 
والعمــل عليهــا يقتضــي قرًبــا أكثــر مــن النــاس ومــن واقعهــم علــى األرض.4 مثــالً، فــي نهايــة القــرن 
التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين عندمــا كانــت الســاحة الثقافيــة متأججــة حــول خطــاب الحجــاب 
الذكــوري، كانــت ســيدات مثــل ملــك حفنــي ناصــف وهــدى شــعراوي وأخريــات ينشــطن فــي إصــالح 
عملــي علــى األرض يشــمل المــرأة والقضايــا االجتماعيــة والوطنيــة مًعــا ومثلــن نمــاذج إصالحيــة 

غيــر مختلــف عليهــا. 
ــه  ــن فق ــط م ــرعية فق ــوم الش ــع العل ــب م ــي األغل ــتبكة ف ــالمية  مش ــوية اإلس ــدو النس ــاذا تب )ج( لم
وتفســير، وكأنهــا تماثــل االتجــاه الثقافــي الســائد الــذي  يناظــر بيــن اإلســالم وعلــم الفقــه علــى وجــه 
التحديــد ويقصــره عليــه، رغــم أن الفقــه أو التفســير هــي علــوم ضمــن منظومــة متكاملــة ومتشــعبة 



161

مــن الرؤيــة اإلســالمية، فاإلســالم حيــاة كاملــة، ليــس علمــاً أو مجموعــة علــوم أو مجموعــة عبــادات 
أو مؤسســات، بــل هــو بالفعــل منظومــة حيــاة  تبــدأ مــن نوايــا فــي النفــس وتنتهــي إلــى أفعــال عمرانية 
ــى  ــه إل ــة تحكــم نظرت علــى األرض فــي مختلــف المجــاالت. إن المســلم يســتحضر منظومــة معرفي
األمــور وأفعالــه كلهــا، فالدينــي فــي مفهومنــا يتقاطــع مــع مــا نشــير إليــه بمفاهيــم »االجتماعــي« و 
»األخالقــي« و»النفســي« و»االقتصادي«..إلــخ، فهــذه كلهــا تبــدو مــن وجهــة نظــر معينــة كأنهــا 
ــق أو  ــن طري ــة أذى ع ــات أو إماط ــذور نب ــرس ب ــي غ ــرع ف ــن يش ــلم حي ــة، فالمس ــزاء مترابط أج
إصــالح بيــن متخاصميــن، وعندمــا يتجــه إلــى عملــه فــي الصبــاح ســواء كان مكتبــاً أو مصنعــاً أو 
وكالــة فضــاء، وحتــى عندمــا يعاشــر زوجــه وعندمــا يتطهــر.. إلــى آخــر هــذه األفعــال الشــخصية 
والعامــة، فهــو يقــوم بفعــل تظللــه مجموعــة قيــم أخالقيــة واحــدة  )العــدل - اإلحســان - اإلخــالص- 
الصــدق - التقــوى - اإلصــالح...( ولــه دوافعــه العمرانيــة االســتخالفية، ولــه ماآلتــه التــي ينشــدها 

اإلنســان فــي حياتــه الدنيــا وفــي آخرتــه. 
مــن هنــا، فإننــي أدعــو إلــى أن يوســع المنتمــون إلــى النســوية اإلســالمية أفــق رؤيتهــم، وبخاصــة 
ــوية اإلســالمية«  ــا »النس ــي قولن ــوية ف ــذي يصــف النس ــح اإلســالمية ال ــى مصطل ــا ال ننظــر إل أنن
ــا ننظــر  ــة، إنم ــي، فتكــون النســوية اإلســالمية مناظــرة للنســوية المســيحية أو اليهودي ــي مذهب بمعن

ــة. ــه منظومــة معرفي ــه بوصف إلي
بعبــارة أخــرى، فكمــا تقــوم الباحثــة النســوية ذات المرجعيــة الماركســية مثــالً بتقديــم إســهامات فــي 
ــى  ــوم، فنحــن مدعــوون ومدعــوات أيضــاً إل ــم السياســة أو االقتصــاد أو القانــون أو أي مــن العل عل
تقديــم إســهامات فــي تخصصاتنــا المختلفــة، تظهــر فيهــا هويتنــا ورؤيتنــا بوصفنــا نســاًء ومرجعيتنــا 
بوصفنــا مســلمات، ال أعنــي بالمرجعيــة اإلســالمية بطبيعــة الحــال  أن تكــون كلمــة إســالم أو أحــد 
األلفــاظ الشــرعية الشــهيرة ظاهــرة فــي عنــوان البحــث أو متنــه، لكــن أن تكــون حاضــرة فــي وعــي 
الكاتبــة ُمَشــكلًة مــا نســميه مــا قبــل المنهــج، فتتحكــم فــي الطريقــة التــي ترصــد بهــا الظاهــرة فتقــدم 
عناصــر وتؤخــر أخــرى، والطريقــة التــي تــرى بهــا العالقــات بيــن العناصــر، والطريقــة التــي تحــدد 

بهــا األولويــات والطريقــة التــي تحــدد بهــا الحلــول. 
بهــذا المعنــى، نســهم فــي تعزيــز التيــار النســوي العالمــي مــن خــالل تأكيــد الوعــي النســوي بوجــود 
رؤى متنوعــة للمــرأة مــن واقــع خبراتهــا الحياتيــة ومحيطهــا الحضــارى وثقافتهــا المختلفــة، ونضيف 
إلــى النســوية اإلســالمية ألننــا نفّعــل الرؤيــة اإلســالمية فــي مجــاالت حياتيــة وعلميــة وفكريــة أكثــر 
اتســاعاً. وبهــذا تصبــح الجهــود التأصيليــة التــي تقــوم بهــا النســويات اإلســالميات فــى مجــال علــوم 

الفقــه والتفســير فرعــاً مــن فــروع نســوية إســالمية أوســع نطاقــاً.
ــيء  ــى ســطحى مل ــق الســتخدام خطــاب دين ــى الضي ــى نســوية إســالمية، ال بالمعن ــاً أدعــو إل ختام
ــى هــذا الحــوض الحضــاري ومنشــغلة بهمومــه،  بالمصطلحــات اإلســالمية، لكــن نســوية تنتمــي إل
ــب عــن  ــا تكت ــة، كم ــرأة المثقف ــة والم ــرأة العامل ــرة والم ــرأة الفقي ــب عــن مشــكالت الم نســوية تكت
قضايــا مجتمعيــة مختلفــة، مــن مرجعيــة اإلســالم، ال بمعنــاه الفقهــي وقضايــا الحــالل والحــرام، بــل 
بمعنــاه األشــمل بوصفــه منظومــة معرفيــة قوامهــا إنســان مســتخلف فــي األرض كــي يعمرهــا ويوحــد 

الخالــق.

1  رغــم اإلشــارة إلــى الفكــر النســوي بكونــه »غربيــاً«، فــإن هــذا ال يصــادر علــى حقيقــة اإلســهامات العالميــة المتنوعــة التــي رفــدت 

هــذا الفكــر وأســهمت فيــه بشــكل عضــوي، لكــن وصــف الغربــي ال يشــير إلــى انتمــاء جغرافــي بــل إلــى ســمات مرجعيــة  ونمــوذج 
معرفــي أظــّل هــذا الفكــر.
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2  يــرى باحثــون أن المرحلــة األولــى مــن النســوية تمتــد منــذ القــرن التاســع عشــر إلــى أوائــل القــرن العشــرين، وذلــك فــي كل مــن 

المملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة، وهــي التــي ركــزت فــي األســاس علــى تعزيــز حقــوق متســاوية للمــرأة فــي الملكيــة والتعاقــد، 
وكــذا معارضــة زواج المتعــة وتملــك الــزوج لزوجتــه وأطفالهــا، ثــم ركــزت نشــاطها فيمــا بعــد علــى المشــاركة السياســية ال ســيما 
منــح المــرأة حــق التصويــت، أمــا الثانيــة فتشــير إلــى نشــاط نســوي ممتــد منــذ بدايــة الســتينيات إلــى أواخــر الثمانينيــات وفيهــا تــم 
ــرت أن كالً  ــي اعتب ــة الت ــذه الموج ــاً له ــح مرادف ــذي أصب ــعار »الشــخصي سياســي««The Personal is Political« ال صــك ش
مــن عــدم المســاواة الثقافيــة والسياســية مرتبطــان ارتباطــاً أساســياً، وشــجعت النســاء علــى إدراك أن تفاصيــل حياتهــن الشــخصية 
مسيســة بشــكل عميــق وتعكــس هيــاكل الســلطة المتحيــزة ضــد المــرأة. أمــا الموجــة الثالثــة فبــدأت فــي مطلــع التســعينيات بوصفهــا 
ردَّ فعــل علــى مــا اعتبــر أنــه فشــل للموجــة الثانيــة حيــث ســعت النســويات فيهــا إلــى تحــدي أو تجنــب مــا رأت أن الموجــة الثانيــة 
قدمتــه مــن تعريفــات حــول األنوثــة، التــي )وفقــا لهــن( تركــز علــى التعبيــر عــن خبــرات المــرأة البيضــاء المنتميــة إلــى الشــريحة 

العليــا مــن الطبقــة المتوســطة. 

3  فــي اجتمــاع ضمتــه جامعــة الــدول العربيــة فــي شــهر مــارس 2012 لمناقشــة تفعيــل االســتراتيجية العربيــة للحــد مــن مخاطــر 

الكــوارث وهــي تناظــر االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث، تحــدث المســئولون مــن الجهــة األمميــة المختصــة عــن ضــرورة 
إدراج بعــد النــوع االجتماعــي ألن دراســات ميدانيــة عــن بعــض الكــوارث الكبــرى مثــل تســونامي وغيــره كشــفت أن النســاء أحيانــاً 
يكــن أكثــر عرضــة لعــدم النجــاة نتيجــة العتبــارات ثقافيــة، منهــا أن بعضهــن قــد يرفضــن مغــادرة المنــزل بــدون إذن أزواجهــن 
وبعضهــن تعوقهــن مالبســهن التقليديــة عــن اتخــاذ رد الفعــل المناســب. عندمــا قالــت المتحدثــة هــذا أظهــر بعــض الحضــور، الذيــن 

كانــوا يبتســمون كلمــا جــاء ذكــر »إدمــاج منظــور النــوع«، بعــض االهتمــام.

4 فــي كثيــر مــن مناطــق العالــم اإلســالمي وحيــن تحــدث األزمــات الكبــرى التــي تســتدعي التدخــالت العســكرية أو اإلغاثيــة األجنبيــة، 

تبــدأ األصــوات الداخليــة فــي التحذيــر ممــا يحملــه المتدخلــون مــن ثقافــة مغايــرة يســتعمرون بهــا نفــوس مــن يتدخلــون إلغاثتهــم 
مــن أهالــي المناطــق المأزومــة، وعلــى األخــص النســاء، مســتغلين األوضــاع الســيئة التــي تعيشــها هــؤالء النســاء والتــي تكــون فــي 
األغلــب امتــداد ألوضاعهــن قبــل األزمــات والتــي ترتبــط بالمنظومــات القيميــة الســائدة والمشــتبكة بطبيعــة الحــال مــع اإلســالم... 
فــي المقابــل ال أحــد منــا كان قــد وجــه اهتمامــاً بهــؤالء النســوة مــن قبــل وبحقيقــة مشــكالتهن، وكان األولــى بــدالً مــن أن نقــف عنــد 
حــد انتقــاد تدخــالت اآلخريــن التــي تجــيء وفقــاً ألطرهــم الثقافيــة وأجنداتهــم المســبقة، أن نطــور نحــن رؤيــة خاصــة بنــا لألوضــاع 
وأطروحــات للحــل ربمــا ندفــع بهــا إلــى جهــات إقليميــة أو دوليــة فاعلــة لتكــون مطروحــة علــى أجنــدة الحركــة فــي تلــك المناطــق.
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مبادئ المساواة في الطالق من المنظور القرآني

أسماء المرابط

مقدمة
يعتبــر الطــالق فــي اإلســالم أمــراً مشــروعاً لكــون الــزواج عقــداً يجمــع بيــن طرفيــن يمكــن ألحدهمــا 
ــه  ــر في ــذي تعتِب ــت ال ــي الوق ــه المســيحية، فف ــا تنظــر إلي ــاً كم ــراً مقدس ــس أم ــه، ولي ــا حلُّ أو لكليهم
ع اإلســالم الطــالق وأرســى مبــادءه منــذ البدايــة  المســيحية الــزواج رباطــاً غيــر قابــل للفســخ، شــرَّ
ــح مــا كان شــائعاً عــن الطــالق فــي المجتمــع العربــي، إذ كان معروفــاً  األولــى لنــزول الوحــي، وصحَّ
بصيغتــه األحاديــة فــي الجاهليــة، حيــث كان الــزوج وحــده مــن يملــك الحــق فــي »تطليــق« زوجتــه 

فــي أي وقــت شــاء وكيفمــا شــاء.
ــة  ــة وثوري ــذي شــمل تغييــرات جوهري ــة، وال ــه الرســالة القرآني ــذي أتــت ب ــد ال رغــم التوجــه الجدي
ــا  ــالمية وم ــالد اإلس ــي الب ــق« ف ــي »التطلي ــل ف ــرف المتمث ــذا الع ــتمر ه ــد اس ــاء، فق ــح النس لصال
ُيالزمــه مــن حقــوق تقتصــر علــى الــزوج، لُيمثــل إلــى يومنــا هــذا أحــد أشــكال التمييــز الواضحــة فــي 

حــق النســاء المســلمات. 
ومــن المثيــر للدهشــة أن نــرى حجــم التفــاوت بيــن األحــكام القرآنيــة التــي تتعلــق بالطــالق، 
والنصــوص الفقهيــة التــي ســنَّت مجموعــة مــن األحــكام، والتــي تُصــب فــي مصلحــة الرجــال علــى 
وجــه الخصــوص، وُتقلــصُّ حقــوق النســاء التــي منحهــا لهــن القــرآن بوضــوح، لتصبــح هــذه الحقــوق 
ــزوج أو  ــة ال ــة برغب ــة المرتبط ــة الثانوي ــات األخالقي ــن الواجب ــة م ــى مجموع ــرة عل ــك مقتص بذل

ــره. ــزوج وضمي ــه إلرادة ال ــرك تطبيق ــدوب يت ــة وســلوك من ــات عام ــا، فهــي توصي عدمه

ماذا يقول القرآن في هذا الشأن؟
البــد مــن اإلشــارة أوالً إلــى أن القــرآن تحــدث عــن الطــالق وليــس عــن التطليــق1 ، عكــس مــا نجــده 
فــي بعــض الشــروح الفقهيــة عنــد تفســيرها لمفهــوم الطــالق فــي اإلســالم. فمصطلــح الطــالق يعنــي 
ــح  ــزواج، ويظهــر هــذا المصطل ــد ال ــى عق ــل فــي هــذا الســياق عل ــذي يحي ــد«، ال ــاً »حــل العق لغوي
فــي الســياق القرآنــي للعالقــة الزوجيــة بمعنــى حــل ميثــاق الــزواج الــذي يقــرره أحــد الطرفيــن، أو 
كالهمــا، كمــا هــو األمــر فــي الطــالق باالتفــاق بيــن الطرفيــن. وال نجــد فــي القــرآن كلــه مــا ُيفيــد أن 
الطــالق يعنــي التطليــق repudiation، والســيما فــي معنــاه القدحــي الــذي يحيــل علــى طــرد الزوجــة 
دون وجــه حــق مــن لــُدن الــزوج الــذي يملــك وحــده الســلطة المطلقــة فــي فســخ أواصــر الزوجيــة. 
وبالرجــوع إلــى القــرآن، نكتشــف أن الطــالق حــق ُيخــول للمــرأة والرجــل علــى حــد ســواء، علــى 
خــالف مــا نجــده فــي التأويــالت الفقهيــة التــي تالئــم المعاييــر التــي وضعتهــا األعــراف بــدالً مــن أن 

تكــون امتثــاالً لألوامــر القرآنيــة والســنة النبويــة الشــريفة.2
وفــي هــذا الســياق، نجــد القــرآن الكريــم قــد حــدد ثالثــة أنــواع مــن الطــالق ســنتعرض إليهــا، وهــي 

كاآلتــي:
1. الطالق بطلب أحد الطرفين وهو ما يسمى بالشقاق3:

يصــف القــرآن الكريــم الطــالق باالتفــاق بيــن الطرفيــن فــي اآليتيــن الكريمتيــن مــن ســورة النســاء، 
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ــا  ــِه َوَحَكًم ــْن أَْهلِ ــا مِّ ــوْا َحَكًم ــا َفاْبَعُث ــَقاَق َبْيِنِهَم ــْم ِش ــه عــز وجــل: »َوإِْن ِخْفُت ــى فــي قول ــى األول تتجل
َ َكاَن َعلِيًمــا َخِبيــًرا« )النســاء، 35(، أمــا اآليــة  ُ َبْيَنُهَمــا إِنَّ هللاَّ ــْن أَْهلَِهــا إِن ُيِريــَدا إِْصالًحــا ُيَوفِّــِق هللاَّ مِّ
ــا«  ــًعا َحِكيًم ُ َواِس ــَعِتِه َوَكاَن هللاَّ ــن َس ُ ُكالًّ مِّ ــِن هللاَّ ــا ُيْغ َق ــل: »َوإِن َيَتَفرَّ ــز وج ــه ع ــي قول ــة، فه الثاني
)النســاء، 130(، ونالحــظ أن الخطــاب القرآنــي ليــس موجهــاً إلــى الــزوج وحــده ولكنــه للطرفيــن 
معــا. إن هاتيــن اآليتيــن وحدهمــا كفيلتــان بتلخيــص أهــم مــا جــاء فــي الرؤيــة القرآنيــة بخصــوص 
العالقــة الزوجيــة التــي ُتعتبــر، أوالً وقبــل كل شــيء، عالقــة تنبنــي علــى االنســجام والتفاهــم المتبــادل 

والمعاملــة الكريمــة التــي تراعــي الكرامــة اإلنســانية الواحــدة. 
ــاً مــن هــذا الواقــع وأمــام أي خــالف عميــق كفيــل بــأن ُيؤثــر ســلباً فــي هــذا التفاهــم، يــرى  انطالق
ــع باإلكــراه  ــي الواق ــم ف ــن االنفصــال، وكــم مــن زواج ت ــح للزوجي ــه ســيكون مــن األصل ــرآن أن الق
ســواء كان ذلــك علــى المســتوى االجتماعــي أو الثقافــي أو الدينــي، ليتحــول إلــى مرتــع حقيقــي للعنــف 
وســوء المعاملــة المتبــادل، وإلــى مصــدر لمــآٍس نفســية عميقــة خصوصــاً لــدى األطفــال الذيــن تتــرك 

لديهــم هــذه المشــكالت جروحــاً يصعــب اندمالهــا. 
ــى  ــل الخــالف عل ــتعصاء ح ــال اس ــي ح ــه ف ــوء إلي ــن اللج ــل يمك ــو آخــر ح ال شــك أن الطــالق ه
الزوجيــن، إذ ال يجــب أخــذه بنــوع مــن التســاهل دون تفكيــر عميــق. فالكثيــر مــن الخالفــات الزوجية، 
ــل  ــأ والح ــون الطــالق الملج ــب أن يك ــظ- بالطــالق، يج ــن الح ــاً -لحس ــل دائم ــا، ال ُتح ــم عمقه رغ
األخيــر عنــد وقــوع خــالف مســتمر وغيــاب تفاهــم كبيــر بيــن الشــريكين. ويجــب عليهمــا قبــل أن 
يقــررا االنفصــال النهائــي، أن يكونــا قــد بــذال الجهــد الكافــي لتقديــم جميــع التنــازالت الضروريــة، 

وســلكا جميــع الســبل مــن أجــل الصلــح بينهمــا بغيــة إنقــاذ عالقتهمــا. 
ــرار متســرع  ــاً مــن اتخــاذ أي ق ر الرجــال والنســاء مع ــرآن حــذَّ ــي هــذا الصــدد، نالحــظ أن الق وف
مــن خــالل آيتيــن ُتظهــران بوضــوح الدعــوة إلــى العــدول عــن الطــالق، يقــول هللا عــز وجــل فــي 
َســاء َكْرًهــا َوالَ َتْعُضلُوُهــنَّ لَِتْذَهُبــوْا  َهــا الَِّذيــَن آَمُنــوْا الَ َيِحــلُّ َلُكــْم أَن َتِرُثــوْا النِّ ســورة النســاء: »َيــا أَيُّ
َنــٍة َوَعاِشــُروُهنَّ ِباْلَمْعــُروِف َفــإِن َكِرْهُتُموُهــنَّ َفَعَســى  َبيِّ ِبَبْعــِض َمــا آَتْيُتُموُهــنَّ إاِلَّ أَن َيأِْتيــَن ِبَفاِحَشــٍة مُّ
ُ ِفيــِه َخْيــًرا َكِثيــًرا« )النســاء، 19(، باإلضافــة إلــى قولــه عــز وجــل فــي  أَن َتْكَرُهــوْا َشــْيًئا َوَيْجَعــَل هللاَّ
ــاَح َعَلْيِهَمــا أَن ُيْصلَِحــا  ــا ُنُشــوًزا أَْو إِْعَراًضــا َفــالَ ُجَن الســورة نفســها: »َوإِِن اْمــَرأَةٌ َخاَفــْت ِمــن َبْعلَِه
ــا  َ َكاَن ِبَم ــإِنَّ هللاَّ ــوْا َف قُ ــُنوْا َوَتتَّ ــحَّ َوإِن ُتْحِس ــُس الشُّ ــَرِت األَنفُ ــٌر َوأُْحِض ــُح َخْي ْل ــا َوالصُّ ــا ُصْلًح َبْيَنُهَم
َتْعَملُــوَن َخِبيــًرا« )النســاء، 128(، فالبــد أن يكــون الطــالق الحــل النهائــي فــي حالــة عــدم التوافــق 
ــن  ــح بي ــق الصل ــود لتحقي ــذل كل الجه ــي ب ــرار النهائ ــاذ الق ــل اتخ ــب قب ــا يج ــريكين، كم ــن الش بي
الطرفيــن وإنقــاذ الــزواج، فالقــرآن يؤكــد علــى حمايــة العالقــة الزوجيــة مــن التفــكك، بالدعــوة إلــى 

ــى التهــور والتســرع. ــة عل ــع القــرارات المبني المعاشــرة بالمعــروف ومن
ــْن أَْهلـِـِه  ولهــذا الغــرض نجــد اآليــة 35 مــن ســورة النســاء: »َوإِْن ِخْفُتــْم ِشــَقاَق َبْيِنِهَمــا َفاْبَعُثــوْا َحَكًمــا مِّ
َ َكاَن َعلِيًمــا َخِبيــًرا« ُتدخــل َحكمــاً مــن  ُ َبْيَنُهَمــا إِنَّ هللاَّ ــْن أَْهلَِهــا إِن ُيِريــَدا إِْصالًحــا ُيَوفِّــِق هللاَّ َوَحَكًمــا مِّ
أهــل الــزوج وَحكمــاً مــن أهــل الزوجــة فــي حــال الشــقاق أو الخــوف مــن الوقــوع فــي خــالف عميــق 
بيــن الزوجيــن. فالقــرآن يدعــو إلــى تفعيــل دور الوســيط بغيــة إعطــاء الطرفيــن، فــي مرحلــة أولــى، 
الوقــت للتفكيــر جيــداً فــي أســباب خالفهمــا وعواقبــه، وعلــى الحكميــن أن يعمــال علــى إصــالح ذات 
البيــن وإيجــاد حــل ســلمي للمشــكالت المطروحــة التــي يواجههــا الشــريكان. فــإذا نجحــا فــي تهدئــة 

الخــالف بيــن الزوجيــن، فــإن ذلــك سيســهل عليهمــا اســتعادة حياتهمــا المشــتركة. 
وقــد اســتوعب بعــض المفســرين األوائــل أمثــال ابــن كثيــر )1301-1373( هــذا المفهــوم القرآنــي 
ــع  ــال الفقهــاء: إذا وق ــول الفقهــاء فــي حــل أمــر الشــقاق: »فق ــا ق ــل لن للطــالق بالشــقاق، فنجــده ينق
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الشــقاق بيــن الزوجيــن أســكنهما الحاكــم إلــى جنــب ثقــة، ينظــر فــي أمرهمــا، ويمنــع الظالــم منهمــا 
مــن الظلــم، فــإن تفاقــم أمرهمــا وطالــت خصومتهمــا بعــث الحاكــم ثقــة مــن أهــل المــرأة وثقــة مــن 
قــوم الرجــل، ليجتمعــا وينظــرا فــي أمرهمــا، ويفعــال مــا فيــه المصلحــة ممــا يريانــه مــن التفريــق أو 

التوفيــق« )ابــن كثيــر 1: 607(.
ــة عــن الطــالق بالشــقاق فــي حــال  فهــذه اآليــة تبيــن أن مــن المقبــول جــداً الحديــث فــي هــذه الحال
وجــود خــالف بيــن الزوجيــن، إذ يحــق حينهــا ألحدهمــا أو كليهمــا طلــب الطــالق عبــر المــرور مــن 
هــذا اإلجــراء، والبــد مــن اإلشــارة إلــى أن هــذا اإلجــراء القانونــي للطــالق ظــل غائبــاً لمــدة قــرون 
ــاً  ــراً، خصوص ــراء إال مؤخ ــذا اإلج ــاد ه ــم اعتم ــم يت ــالمية، ول ــريعة اإلس ــن الش ــب قواني ــي أغل ف
فــي المغــرب، وهــو مأخــوذ مــن هــذا النــص القرآنــي لآليــة المذكــورة التــي تشــير مــن خــالل لفــظ 
»يريــدا« المثنــى إلــى إرادة ثنائيــة وليســت منفــردة للــزوج. وأقــل مــا يمكننــا قولــه عــن هــذا اإلجــراء 
هــو أنــه إجــراء يتماشــى مــع القوانيــن الدوليــة المعمــول بهــا فــي هــذا اإلطــار، »ويمكــن اعتبــار هــذا 
اإلجــراء فــي الواقــع، مــن بيــن المســتجدات النموذجيــة التــي جــاءت بهــا المدونــة المغربيــة الجديــدة، 
ومكتســباً مهّمــاً فيمــا يتعلــق بالمســاواة بيــن الرجــال والنســاء أمــام القانــون، بمــا أنــه يعطــي المــرأة 
نفســها القــدرة التــي ســبق وأعطيــت للرجــل علــى فســخ العالقــة الزوجيــة لُتعلــن قطيعتهــا مــع الوضــع 
الســابق الــذي تضمنتــه المدونــة القديمــة، والتــي يتوقــف فيهــا -فــي الغالــب- قــرار االنفصــال الــذي 

تطالــب بــه الزوجــة علــى رغبــة الــزوج التــي يحتكــم إليهــا« )الحجامــي، 54(.
إلــى جانــب هــذه اآليــة التــي تســمح بالطــالق بنــاء علــى طلــب الزوجيــن، تضــع اآليــة اآلتيــة القواعــد 
ــن َســَعِتِه  ُ ُكالًّ مِّ َقــا ُيْغــِن هللاَّ األساســية للطــالق باالتفــاق حيــث يقــول فيهــا هللا عــز وجــل: »َوإِن َيَتَفرَّ
ُ َواِســًعا َحِكيًمــا« )النســاء، 130(. رغــم إمكانيــة االحتــكام إلــى وســيط وحصــول التفاهــم،  َوَكاَن هللاَّ
أبــان اإلســالم عــن كثيــر مــن الواقعيــة، فعندمــا تفشــل جميــع محــاوالت الحــوار وتنفــد جميــع الحلــول 
ويبقــى حــل الطــالق وحــده قائمــاً، يمكــن أن يتــم قــرار الطــالق بنــاء علــى طلــب الطرفيــن حســب 
إجــراء تعرضــه اآليــة القرآنيــة بكثيــر مــن البســاطة والوضــوح والتميــز، إذ تصــف بشــكل حضــاري 
جــداً الطــالق باالتفــاق باعتبــاره الوســيلة المثلــى لالنفصــال حبيــاً مــن الجانبيــن بنــوع مــن الهــدوء 

والســكينة.
ــن َســَعِتِه« عقــب اختيــار اقتــراح االنفصــال، كمــا لــو أن هللا عــز  ُ ُكالًّ مِّ ويأتــي قولــه تعالــى: »ُيْغــِن هللاَّ
وجــل يريــد هنــا أن يواســي مــن الناحيــة النفســية الزوجيــن اللذيــن قــررا االنفصــال، ألن االنفصــال 
يبقــى دائمــاً أمــراً مؤلمــاً وصعبــاً، ســواء شــئنا ذلــك أم أبينــا، كمــا يتــرك فــي غالــب األحيــان، إن لــم 
يكــن دائمــاً، آثــاراً عميقــة فــي القلــوب، فهــذا التعويــض الــذي يتحــدث عنــه القــرآن نفســي أكثــر ممــا 
دتــه كتــب التفســير، حيــث يقــول ابــن كثيــر: »وقــد أخبــر هللا تعالــى أنهمــا إذا  هــو مــادي، وهــو مــا أكَّ
تفرقــا فــإن هللا يغنيــه عنهــا ويغنيهــا عنــه، بــأن يعوضــه بهــا مــن هــو خيــر لــه منهــا، ويعوضهــا عنــه 

بمــن هــو خيــر لهــا منــه« )432(.
ُيجبرنــا الطــالق فــي الصــورة التــي تقدمــت بهــا اآليــة علــى تصــور عواقــب الفــراق باعتبــاره دون 
أدنــى شــك تجربــة شــاقة، إال أن الحكمــة تتمثــل فــي قــدرة الطرفيــن علــى القيــام بتنــازالت، ال تكــون 
علــى حســاب الحقــوق، فــي تواضــع وصمــت واحتــرام متبــادل محتفظيــن فــي القلــب بذكريــات لحيــاة 
ــاء لهمــا  ــة والســلبية، وبروابــط ســتبقى قائمــة فــي حــال وجــود أبن ــكل جوانبهــا اإليجابي مشــتركة ب
يربطانهمــا، مــع التركيــز، كمــا جــاء فــي اآليــة الكريمــة، علــى األمــل فــي مســتقبل أفضــل، وهــذه 

الرؤيــة القرآنيــة كانــت غائبــة فــي معظــم التفاســير.
وينصحنــا هللا عــز وجــل بالتســامح المتبــادل الــذي تغمــره اإلنســانية واإلحســان والــذي يجــب تذكــره 
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ومعرفــة تطبيقــه فــي واقعنــا المعيــش، وذلــك فــي قولــه تعالــى: »َوالَ َتنَســُوْا اْلَفْضــَل َبْيَنُكــْم« )البقــرة، 
ــا  ــامحين فيم ــوا متس ــر ليكون ــي البش ــوة بن ــف عــن دع ــة لإلســالم ال تتوق ــالة الروحي 237(، فالرس
بينهــم، مهمــا كانــت الظــروف. تأتــي هــذه اآليــة ُمقتضبــة وبســيطة، إال أنهــا تحمــل دون شــك رســالة 
قويــة وحكمــة عالميــة تتمثــل فــي الدعــوة إلــى تنفيــذ االنفصــال بــأدب وتواضــع وبتذكــر دائــم للفضــل 

المتبــادل.
ــار  ــة الخي ــذي يصــف بكثيــر مــن المرون نصــاب بدهشــة عندمــا نقــف أمــام هــذا النــص القرآنــي ال
ــه  ــد في ــذي نج ــت ال ــي الوق ــات، ف ــع معوق ــال دون وض ــل االنفص ــن أج ــان م ــذه الزوج ــذي يتخ ال
األزواج فــي واقعهــم اليومــي المعيــش، والســيما بالنســبة للنســاء المســلمات، يعتبــرون الطــالق فــي 
ــم يكــن دائمــاً، مرادفــاً لصــراع ال ينتهــي، خصوصــاً عندمــا يرفــض الــزوج  غالــب األحيــان، إن ل
االنفصــال بشــكل ســلمي ويفضــل طردهــا لمصيــر مجهــول يفــرض مــن خاللــه ســلطته الرجوليــة 

ــة.  ــه المطلق ــاً كرامــة زوجت مهين

2. الطالق بطلب من الزوج:
تتمثــل الحالــة الثانيــة فــي الطــالق الــذي يتقــدم بطلبــه الــزوج، وهــو مــا نصــت عليــه اآليــات األولــى 
ِبــيُّ إَِذا  َهــا النَّ مــن ســورة الطــالق التــي يظهــر فيهــا جليــاً هــذا اإلجــراء عنــد قولــه عــز وجــل: »َيــا أَيُّ
ــْم ال ُتْخِرُجوُهــنَّ ِمــن ُبُيوِتِهــنَّ َوال  ُك َ َربَّ ــوا هللاَّ قُ َة َواتَّ ــدَّ ِتِهــنَّ َوأَْحُصــوا اْلِع َســاء َفَطلِّقُوُهــنَّ لِِعدَّ ــُم النِّ َطلَّْقُت
ِ َفَقــْد َظَلــَم َنْفَســُه ال َتــْدِري  ِ َوَمــن َيَتَعــدَّ ُحــُدوَد هللاَّ َنــٍة َوِتْلــَك ُحــُدوُد هللاَّ َبيِّ َيْخُرْجــَن إاِلَّ أَن َيأِْتيــَن ِبَفاِحَشــٍة مُّ
ــُروٍف  ــنَّ ِبَمْع ــُروٍف أَْو َفاِرقُوُه ــُكوُهنَّ ِبَمْع ــنَّ َفأَْمِس ــَن أََجَلُه ــإَِذا َبَلْغ ــًرا. َف ــَك أَْم ــَد َذلِ ــِدُث َبْع َ ُيْح ــلَّ هللاَّ َلَع
ِ َواْلَيــْوِم اآلِخــِر  ِ َذلُِكــْم ُيوَعــُظ ِبــِه َمــن َكاَن ُيْؤِمــُن ِبــاهللَّ ــَهاَدَة هلِلَّ نُكــْم َوأَِقيُمــوا الشَّ َوأَْشــِهُدوا َذَوْي َعــْدٍل مِّ
ِ َفُهــَو َحْســُبُه  ْل َعَلــى هللاَّ َ َيْجَعــل لَّــُه َمْخَرًجــا. َوَيْرُزْقــُه ِمــْن َحْيــُث ال َيْحَتِســُب َوَمــن َيَتــَوكَّ ــِق هللاَّ َوَمــن َيتَّ
َســاِئُكْم إِِن اْرَتْبُتــْم  ُ لـِـُكلِّ َشــْيٍء َقــْدًرا. َوالَّالِئــي َيِئْســَن ِمــَن اْلَمِحيــِض ِمــن نِّ َ َبالـِـُغ أَْمــِرِه َقــْد َجَعــَل هللاَّ إِنَّ هللاَّ
ــِق  ــْم َيِحْضــَن َوأُْوالُت األَْحَمــاِل أََجلُُهــنَّ أَن َيَضْعــَن َحْمَلُهــنَّ َوَمــن َيتَّ ــُة أَْشــُهٍر َوالَّالِئــي َل ُتُهــنَّ َثالَث َفِعدَّ
َئاِتِه َوُيْعِظــْم  َ ُيَكفِّــْر َعْنــُه َســيِّ ــِق هللاَّ ِ أَنَزَلــُه إَِلْيُكــْم َوَمــن َيتَّ َ َيْجَعـــل لَّــُه ِمــْن أَْمــِرِه ُيْســًرا. َذلـِـَك أَْمــُر هللاَّ هللاَّ
قـُـوا َعَلْيِهــنَّ َوإِن ُكــنَّ أُوالِت  وُهــنَّ لُِتَضيِّ ــن ُوْجِدُكــْم َوال ُتَضارُّ َلــُه أَْجــًرا. أَْســِكُنوُهنَّ ِمــْن َحْيــُث َســَكنُتم مِّ
ــم  ــُروا َبْيَنُك ــنَّ َوْأَتِم ــنَّ أُُجوَرُه ــْم َفآُتوُه ــَن َلُك ــإِْن أَْرَضْع ــنَّ َف ــَن َحْمَلُه ــى َيَضْع ــنَّ َحتَّ ــوا َعَلْيِه ــٍل َفأَنِفقُ َحْم
ــُه  ــِدَر َعَلْيــِه ِرْزقُ ــن َســَعِتِه َوَمـــن قُ ِبَمْعــُروٍف َوإِن َتَعاَســْرُتْم َفَســُتْرِضُع َلــُه أُْخــَرى. لُِينِفــْق ُذو َســَعٍة مِّ
ُ َبْعــَد ُعْســٍر ُيْســًرا« )الطـــالق، 7-1(. ُ َنْفًســا إاِلَّ َمــا آَتاَهــا َســَيْجَعُل هللاَّ ُ ال ُيَكلِّــُف هللاَّ ــا آَتــاهُ هللاَّ َفْلُينِفــْق ِممَّ

تبــدأ اآليــة بنــداء موجــه للرســول )صلــى هللا عليــه وســلم( علــى وجــه الخصــوص، ولجميــع الرجــال 
علــى وجــه العمــوم ألن النبــي إمــام أُمتــه وقدوتهــم، كمــا قــال المفســر األلوســي )432(، وبالتالــي، ال 
يوجــد فــرق أو امتيــاز فيمــا يتعلــق بهــذه المبــادئ. نجــد فــي أغلــب التفاســير روايــات تبيــن أن الرجــال 
فــي فتــرة الوحــي كانــوا يتســاهلون فــي الطريقــة التــي يتــم بهــا الطــالق، كمــا كانــوا يعتبــرون، عــن 
ــون  ــي يطلق ــا بشــكل حصــري، وبالتال ــون به ــي يتمتع ــوق الت ــن الحق ــاً م ــر وعــي، الطــالق حق غي
نســاءهم كيفمــا شــاءوا، وأحيانــاً لعــدة مــرات وبشــكل شــفهي بمجــرد النطــق بعبــارة بســيطة مثــل تلــك 
العبــارة التــي بقيــت متداولــة إلــى اليــوم بشــكل معــروف وهــي عبــارة »أنــت طالــق«، هــذه العبــارة 
التــي إذا نطقهــا الــزوج ثــالث مــرات متتابعــة يكــون الطــالق النهائــي طبقــاً للفقــه اإلســالمي، وهــو 

أمــر مــا زال ُيطبــق فــي غالبيــة الــدول اإلســالمية.
مــن المهــم أن نذكــر هنــا أن هــذه الطريقــة فــي الطــالق غيــر مذكــورة بتاتــاً فــي القــرآن وال فــي ســيرة 
النبــي )صلــى هللا عليــه وســلم(، كمــا تجــدر اإلشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أن المفســرين نقلــوا فــي 
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التفاســير التــي تشــرح نفــس اآليــة، كيــف أن النبــي )صلــى هللا عليــه وســلم( غضــب غضبــاً شــديداً 
عندمــا ســمع أن مســلماً طلــق زوجتــه بمجــرد نطقــه بهــذه العبــارة ثــالث مــرات متتاليــة. ثــم عقــب 
صلــى هللا عليــه وســلم بجــواب تطبعــه المــرارة واألســف: »أيلعــب بكتــاب هللا - عــز وجــل - وأنــا 

بيــن أظهركــم« )النســائي، 3401(.
فــي الواقــع، القــرآن واضــح فــي هــذا الشــأن واآليــة المذكــورة دليــل علــى ذلــك، فهــذا النــوع مــن 

ــرم أربعــة مراحــل، وهــي:  الطــالق يجــب أن يحت
المرحلــة األولــى: احتــرام العــدة للتأكــد مــن عــدم حصــول الحمــل أوالً، وكمهلــة للتفكيــر ثانيــاً، يقــول 
ــث  ــْم«، حي ُك َ َربَّ ــوا هللاَّ قُ َة َواتَّ ــدَّ ــوا اْلِع ــنَّ َوأَْحُص ِتِه ــنَّ لِِعدَّ ــاء َفَطلِّقُوُه َس ــُم النِّ هللا عــز وجــل: »إَِذا َطلَّْقُت
ُتعطــى للــزوج وهــو صاحــب طلــب الطــالق إمكانيــة بــدء مســطرة الطــالق مــع ضــرورة احتــرام 
األجــل المحــدد شــرعاً )وهــو العــدة(، والــذي ُيعــرف فــي القوانيــن الدوليــة بـــ »فتــرة االنتظــار«.4 
ويمتــد هــذا األجــل حســب أغلبيــة المفســرين علــى مــدى ثالثــة أشــهر، بعــد انقضــاء هــذا األجــل الــذي 
ــاً ويحــق للمــرأة  ــح الطــالق نهائي ــا مشــكلة النســب، يصب ــرة مــن بينه ــادي مشــكالت كثي يســمح بتف

الــزواج مــن جديــد.
المرحلــة الثانيــة: عــدم إخــراج الزوجــة مــن بيتهــا إال إذا أتــت بفاحشــة مبينــة، وهــو مــا تؤكــده اآليــة 
َنــٍة  َبيِّ الكريمــة فــي ســورة الطــالق: »ال ُتْخِرُجوُهــنَّ ِمــن ُبُيوِتِهــنَّ َوال َيْخُرْجــَن إاِلَّ أَن َيأِْتيــَن ِبَفاِحَشــٍة مُّ
َ ُيْحــِدُث َبْعــَد َذلـِـَك أَْمــًرا«، إال  ِ َفَقــْد َظَلــَم َنْفَســُه ال َتــْدِري َلَعــلَّ هللاَّ ِ َوَمــن َيَتَعــدَّ ُحــُدوَد هللاَّ َوِتْلــَك ُحــُدوُد هللاَّ
أننــا نالحــظ لألســف فــي كثيــر مــن مجتمعاتنــا عــادة طــرد الزوجــة مــن بيــت الزوجيــة عنــد وقــوع 
أبســط خــالف، واالدعــاء بضــرورة مغــادرة الزوجــة المنــزل فــوراً عندمــا ُيقــرر الــزوج الطــالق. 
ــدان اإلســالمية  ــي بعــض البل ــذي ُيمــارس ضــد النســاء ف ــف ال ــزال نشــهد لألســف هــذا العن ــا ن وم
ــوق، والســيما خــالل الطــالق  ــع الحق ــزوج جمي ــة، إذ تعطــي ال ــة المطبق ــن الوضعي ــاً بالقواني مدعم

الــذي، كمــا ســبق وذكرنــا، ُيتصــور وُينظــر إليــه بوصفــه حــق يقتصــر علــى الرجــل وحــده.
أمــام هــذه المعطيــات، نجــد اآليــة القرآنيــة المذكــورة تنــص علــى النهــي عــن هــذا الســلوك المســيء 
ــة«،  ــن بـــ »فاحشــة مبين ــم إال إذا أتي ــى عــدم طــرد زوجاته ــلمين إل للنســاء، وتدعــو الرجــال المس
التــي فًســرها أغلــب المفســرين بالزنــا، وإذا اســتثنينا هــذه الحالــة الخاصــة، التــي وجــب فيهــا إثبــات 
الفاحشــة انطالقــاً مــن مصطلــح »مبينــة«، ال يحــق للــزوج أن يطلــب مــن زوجتــه مغــادرة البيــت 

األســري مهمــا كانــت األســباب. 
فــي الواقــع، إذا درســنا هــذه اآليــة دراســة متمعنــة، ســنالحظ أن القرآن اســتعمل مصطلــح »بيوتهن«، 
ولــم يســتعمل مصطلــح بيــت الزوجيــة الــذي يجمــع الزوجيــن، ولــم يســتخدم مــا يــدل علــى امتــالك 
ــت  ــة لبي ــة القرآني ــاً يجســد الرؤي ــه اســتعمل مصطلح ــم«، لكن ــول »بيوته ــل ق ــه وحــده مث ــزوج ل ال
ــام األول، وُيقصــد بمصطلــح »بيوتهــن« منــزل  ــاره مســكناً يحــق للزوجــة فــي المق ــة باعتب الزوجي

الزوجيــة باعتبــاره مســكناً يرجــع فــي الواقــع للمــرأة )اللحــام، 338(. 
لــم يكــن هــذا التوجــه القرآنــي الــذي اعتبــر المــرأة مالكــة للمنــزل ولــو كان الــزوج مــن يملكــه بُحــرِّ 
مالــه، وليــد الصدفــة. فــي الواقــع، وبعيــداً عــن الحــاالت التــي نشــهد فيهــا حاليــاً تشــارك الزوجيــن 
فــي حــق الملكيــة، فــإن الــزوج فــي الغالــب هــو الطــرف الــذي يتكلــف بمصاريــف الســكن ســواء كان 
ذلــك بإيجــاره أو شــرائه، رغــم هــذا المعطــى، يبــدو أن الرؤيــة القرآنيــة فــي هــذه اآليــة تعــزز فكــرة 
أن الزوجــة رغــم عــدم إســهامها المــادي فــي شــراء المســكن أو إيجــاره، فــإن لهــا حقوقــاً كإنســان 
ــة  ــاركتها المعنوي ــراً لمش ــى، نظ ــتوى أدن ــي مس ــرة ف ــت أجي ــاوية وليس ــة متس ــا كرام ــريكة له وش
والجســدية فــي بنــاء هــذا اإلطــار األســري. فكــم مــن ســاعات تقضيهــا الزوجــة داخــل األســرة فــي 



169

القيــام باألشــغال المنزليــة، وإنجــاز مهــام مختلفــة وإعــداد الوجبــات، واالهتمــام المعنــوي والجســدي 
ــا أن  ــذل مجهــود جســدي وعاطفــي؟ كيــف يمكنن ــم الدعــم المدرســي ورعايتهــم وب ــال، وتقدي باألطف

ــم هــذه األعمــال أو نحســبها مــن حيــث الكــم؟ ُنقيَّ
رغــم التطــور الــذي عرفتــه حياتنــا العصريــة وعمــل النســاء خــارج البيــت، يبقــى تقاســم المهــام بيــن 
األزواج غائبــاً فــي غالبيــة المجتمعــات، إذ تحمــل النســاء دائمــاً علــى عاتقهــن وحدهــن مهمــة إنجــاز 
أغلــب األشــغال المنزليــة، إن لــم نقــل كلهــا 5، وهــو مــا ُيعــرف حاليــاً بأيــام العمــل المضاعفــة للنســاء 
ــة كبيــرة فــي التوفيــق بيــن نجاحهــن المهنــي ومهمتهــن األســرية باعتبارهــن  الالئــي يجــدن صعوب
زوجــات وأمهــات. فــي أغلــب المجتمعــات وفــي الوقــت الراهــن الــذي يعمــل فيــه الزوجــان، نجــد 
المــرأة تتحمــل أهــم األشــغال المنزليــة داخــل بيــت الزوجيــة. إن هــذا العمــل، الــذي ُيعتبــر ضــرورة 
يوميــة فــي حيــاة كل أســرة لتحقيــق توازنهــا، ال ُيؤخــذ بعيــن االعتبــار فــي حيــاة المجتمعــات 

االقتصاديــة، كمــا ُيعتبــر دائمــاً عمــالً غيــر مثمــر حتــى فــي البلــدان المتقدمــة والصناعيــة.6
وفــي ظــل هــذا الســياق، يمكننــا أن نعتبــر هــذا المســكن، منــزل الزوجيــة، حقــاً للنســاء، نظــراً لهــذه 
التضحيــات التــي تقدمهــا بشــكل تلقائــي وطبيعــي أغلــب النســاء بهــدف خلــق جو أســري مريــح ودافئ 
ــر، بعــد خــالف  ــا إذن أن نعتب ــاة والعوائــق المطروحــة. كيــف يمكنن ــات الحي ــع، رغــم صعوب للجمي
زوجــي، أن كل هــذا العمــل والمجهــود الــذي تقــوم بــه النســاء، ومشــاركتهن الجوهريــة غيــر مثمــرة 
وال تســاوي شــيئاً، وأن عليهــن مغــادرة هــذا البيــت الــذي أمضيــن فيــه معظــم وقتهــن وحياتهــن؟ نجــد 
ــذي يبيــن ضــرورة عــدم طــرد الزوجــات مــن »بيوتهــن«، ويشــهد  ــد القرآنــي، ال ــك هــذا التأكي لذل
ــي  ــا، وف ــاه أبنائه ــرة، تج ــل األس ــة داخ ــي للزوج ــوري العالم ــدور المح ــرآن بال ــراف الق ــى اعت عل

تســيير بيــت الزوجيــة الــذي يبقــى مــن األولويــات الضروريــة حتــى داخــل البلــدان الغربيــة. 
ــن  ــرة الطــالق م ــل فك ــا تأجي ــرآن يحــاول هن ــة، أن الق ــة الثاني ــذه المرحل ــب ه ونالحــظ أيضــاً، عق
ــا  ــل، وإنم ــن وجــود حم ــد م ــن أجــل التأك ــط م ــس فق ــة لي ــر ضروري ــي ُتعتب ــدة الت ــرة الع خــالل فت
أيضــاً مــن أجــل التفكيــر والتريــث الضــروري قبــل اتخــاذ القــرار النهائــي. وُتعتبــر العــدة هنــا مــدة 
مــن أجــل التفكيــر، تســمح لــكال الطرفيــن بالتفكيــر فــي النتائــج المســتقبلية المترتبــة عــن هــذا القــرار 

ومــدى تأثيرهــا فــي حيــاة الزوجيــن. 
ــَك أَْمــًرا«، إذ تســلط  َ ُيْحــِدُث َبْعــَد َذلِ وهــذا هــو المقصــود مــن قولــه عــز وجــل: »ال َتــْدِري َلَعــلَّ هللاَّ
هــذه اآليــة الضــوء علــى أهميــة الفــارق الزمنــي الــذي يفصــل بيــن لحظــة النــزاع والقــرار النهائــي 
الُمفضــي إلــى الطــالق، والــذي يجــب أن يكــون دائمــاً، كمــا ســبق وذكرنــا، الحــل األخيــر، ويتجلــى 
الحــل الجديــد الــذي يمكــن أن يقدمــه هللا عــز وجــل للــزوج فــي هــذه الحالــة فــي التصالــح مــع زوجتــه 

واســتعادة الحيــاة المشــتركة علــى أســس جديــدة. 
المرحلــة الثالثــة: وهــي اتخــاذ الــزوج القــرار النهائــي )حــل العقــد أو العــدول عنــه(، وهــو مــا دلَّــت 
ــِهُدوا  ــُروٍف َوأَْش ــُروٍف أَْو َفاِرقُوُهــنَّ ِبَمْع ــنَّ َفأَْمِســُكوُهنَّ ِبَمْع ــَن أََجَلُه ــإَِذا َبَلْغ عليــه اآليــة الكريمــة: »َف
ــِق  ِ َواْلَيــْوِم اآلِخــِر َوَمــن َيتَّ ِ َذلُِكــْم ُيوَعــُظ ِبــِه َمــن َكاَن ُيْؤِمــُن ِبــاهللَّ ــَهاَدَة هلِلَّ نُكــْم َوأَِقيُمــوا الشَّ َذَوْي َعــْدٍل مِّ
ــاً بعــد  ــح ممكن ــزوج مــا إذا كان الصل ــرر ال ــا«. فبعــد انقضــاء مــدة العــدة، يق ــُه َمْخَرًج ــل لَّ َ َيْجَع هللاَّ
تفكيــر يتســم بالنضــج، وفــي هــذه الحالــة، يدعــوه القــرآن إلــى اســتئناف الحيــاة الزوجيــة بالمعــروف، 
ــس  ــه بنف ــة زوجت ــى مفارق ــرآن إل ــا، فيدعــوه الق ــش المشــترك بينهم ــه اســتحالة العي ــن ل ــا إذا تبي أم

الطريقــة أيضــاً، أي بالمعــروف.  
ــة  ــرام واللباق ــم باالحت ــب أن تتس ــي يج ــرار، والت ــا الق ــم به ــي يت ــة الت ــى الطريق ــرآن عل ــد الق يؤك
ــر اســتعادتها مــن  ــر الطــالق أو عب ــاة المشــتركة بشــكل نهائــي عب ــد إنهــاء الحي واألدب، ســواء عن
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ــُكوُهنَّ  ــراق »َفأَْمِس ــرار اإلمســاك أو الف ــار ق ــي اختي ــع إعطــاء الشــريك الحــق ف ــح، م خــالل الصل
ــي  ــمو األخــالق والتحل ــى س ــص عل ــذي ين ــروف ال ــذا المع ــُروٍف«. ه ــنَّ ِبَمْع ــُروٍف أَْو َفاِرقُوُه ِبَمْع
بــروح العــدل واإلنصــاف فــي الســلوك هــو معيــار أساســي ُيذكرنــا بــه القــرآن مــرة أخــرى فــي هــذه 
اآليــة باعتبــاره أهــم مــا يجــب أن يطبــع حيــاة الزوجيــن والعالقــة بينهمــا ســواء داخــل الــزواج أو فــي 
الطــالق. ويمكننــا أن نســتخلص بســهولة أن الصلــح يتــم حســب معاييــر أخالقيــة يجســدها المعــروف، 

بتصالــح القلــوب التــي تكــون أكثــر قابليــة للتســامح والكــرم والتعاطــف العفــوي. 
إال أن األصعــب يتمثــل فــي إبقــاء قيــم التســامح والتعاطــف عنــد االنفصــال وخــالل حــل النزاعــات 
ــرام  ــى احت ــن إل ــرآن المؤمني ــع، ولهــذا يدعــو الق ــم الجمي ــذي يؤل ــب عــن هــذا الوضــع ال ــي تترت الت
هــذا المبــدأ األساســي المتمثــل فــي المعــروف ســواء عنــد الصلــح بيــن الطرفيــن أو عنــد انفصالهمــا، 
وهــذا هــو المعيــار الــذي يســمح بلمــس قيمــة روحيــة صادقــة ال تشــوبها شــائبة تتمثــل فــي اإليمــان. 
نعنــي أوالً وقبــل كل شــيء باحتــرام قواعــد المعــروف عنــد االنفصــال، كمــا هــو ُمبيــن في اآليــة، عدم 
طــرد الزوجــات مــن منازلهــن؛ وإعطــاء النســاء جميــع حقوقهــن بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الكرامــة 
واالحتــرام، وفــي حيــاة كريمــة وضمــان نفقــة كافيــة، والحــق المشــروع فــي حضانــة األطفــال، فــكل 
ــار  ــي إط ــل ف ــدة يدخ ــات الجي ــى العالق ــاء عل ــاء واإلبق ــة األبن ــام ومصلح ــح الع ــط بالصال ــا يرتب م

المعــروف الــذي يتحــدث عنــه القــرآن فــي هــذه اآليــة بالتحديــد.
ــة، إذ  ــذي ُيعطــى للمــرأة المطلق ــة أخــرى هــذا الحــق ال ــي آي ــرآن ف ــة، ذكــر الق ــق بالنفق ــا يتعل وفيم
تحــث الرجــال علــى إعطــاء هــذا الحــق للزوجــة المطلقــة. فــي هــذا الســياق، يقــول هللا عــز وجــل: 
ــوَن«  ــْم َتْعِقلُ ــِه َلَعلَُّك ــْم آَياِت ُ َلُك ــُن هللاَّ ــَك ُيَبيِّ ــَن. َكَذلِ ِقي ــى اْلُمتَّ ــا َعَل ــُروِف َحّقً ــاٌع ِباْلَمْع ــاِت َمَت »َولِْلُمَطلََّق
)البقــرة، 241-242(. ومــن المهــم أن نشــير هنــا إلــى أن هــذه المســاعدة، »المتــاع« أو مــا ُيســمى 
أيضــاً »بالمتعــة«، قــد ُحــّدد فــي القــرآن باعتبــاره حقــاً وجــب إعطــاؤه للزوجــات المطلقات، والســيما 
فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا الــزوج صاحــب طلــب الطــالق دون ســبب واضــح، فيتعلــق األمــر 

بهبــة ُيعطيهــا الــزوج للزوجــة لتعويضهــا عــن األضــرار التــي تتعــرض لهــا. 
ــاً الطــالق بشــكل عــام والطــالق الــذي يتقــدم بطلبــه الــزوج  وصــف القــرآن منــذ أربعــة عشــر قرن
بشــكل خــاص كطــالق ســلمي، أو بالتعبيــر المعاصــر، كطــالق »حضــاري«، ونجــد القــرآن، فــي 
هــذه اآليــة علــى وجــه التحديــد، يحــث الرجــال وهــم المعنيــون بهــذا الخطــاب بالدرجــة األولــى، علــى 
التصــرف الدائــم بأخــالق وعــدل تجــاه زوجاتهــم، وذلــك ســواء فــي حالــة الصلــح أو الطــالق، وال 
شــك أن ظــروف الصلــح ليســت هــي نفســها الظــروف التــي ترتبــط باالنفصــال الــذي يبقــى دائمــاً 

تقبلــه أمــراً صعبــاً جــداً.
إال أن القــرآن يحــث علــى مفهــوم المعــروف الــذي ُيعتبــر دون أدنــى شــك إحــدى ركائــز األخــالق 
اإلســالمية، ويســمح، مــن خــالل هــذه اآليــات التــي تتحــدث عــن الطــالق، بتقليــص أي إمكانيــة ظلــم 
أو بغــي علــى النســاء فــي االنفصــال، كمــا أنــه القاعــدة الضروريــة فــي كل إجــراء طــالق والســيما 
ــال يتصــرف باســتقواء وإســاءة اســتخدام  ــب، ف ــزوج صاحــب الطل ــا ال ــي يكــون فيه ــة الت ــي الحال ف

لنفــوذه. 
مــن غيــر المجــدي أن ُنذكــر بالجــو الــذي ُيرافــق حــاالت كثيــرة مــن الطــالق فــي الوقــت المعاصــر، 
ــا تســوده  ــاً، كم ــه انفصــاالً مؤلم ــه ويعتبرن ــه إهان ــه بوصف ــي ُيواجهن ــاة النســاء الالئ ــه معان إذ تطبع
نزاعــات ال تنتهــي تمتــد لســنوات لتؤثــر ســلباً فــي األطفــال، ويفتــرق الطرفــان غالبــاً فــي جــو محتقــن 
مــن الكــره واالحتقــار والحقــد علــى اآلخــر، كمــا ُينكــران ماضيــاً مشــتركاً قريبــاً جــداً كان يجمعهمــا. 
فــي حيــن تذكرنــا القيــم األخالقيــة اإلســالمية هنــا أن هــذا العنــف الــذي يتصــرف بــه الرجــال والنســاء 
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علــى حــد ســواء عنــد االنفصــال الزوجــي ُيضــر بمســتقبل الشــريكين، كمــا أنــه يتناقــض مــع قيمــة 
المعــروف األخالقيــة التــي يدعــو إليهــا القــرآن، لهــذا يحــث القــرآن الشــريكين علــى إيجــاد مســاحة 
للتفاهــم قواُمهــا المعاملــة بالمعــروف التــي ســُتَمكنهما، عنــد تحلــي كل منهمــا بهــا، مــن التخلــص مــن 

مشــاعر الحقــد والمــرارة. 
ــوا  ــْم َوأَِقيُم نُك ــْدٍل مِّ ــِهُدوا َذَوْي َع ــى: »أَْش ــول تعال ــهادة، يق ــي الش ــرة: وه ــة واألخي ــة الرابع المرحل
ِ«، فالقــرآن يبيــن بوضــوح أهميــة تســوية الخالفــات الزوجيــة أمــام شــهود، كمــا تجســد هذه  ــَهاَدَة هلِلَّ الشَّ
الشــهادة التــزام كل واحــد منهمــا، والســيما الطــرف الــذي تقــدم بطلــب الطــالق وهــو الــزوج فــي هــذه 

الحالــة، أمــام طــرف ثالــث يتصــف بالعدالــة والثقــة واألهليــة فــي هــذا المجــال. 
هــذه اآليــة تعالــج مســألة فــي غايــة األهميــة، لطالمــا أهملهــا الفقــه وهــي »إيقــاع الطــالق أمــام شــهود 
ــي  ــالد اإلســالمية ال تأخــذ ف ــي الب ــم ف ــي تت ــب حــاالت الطــالق الت ــي أغل ذوي عــدل«، فلألســف ف
ــن  ــح أو الطــالق، ويمك ــى الصل ــة« عل ــه »المصادق ــذي تحصــل ب ــم ال ــذا الشــرط المه ــبان ه الحس
لهــذا النــوع مــن الشــهادة أن يعــادل فــي هــذا العصــر الطــالق القانونــي، أي الطــالق الــذي يتــم فــي 
المحكمــة وأمــام القاضــي حيــث يعمــل خبــراء فــي المجــال القانونــي، ويكــون حضــور كال الطرفيــن 
ــة  ــة مهل ــن بمثاب ــة للطرفي ــدة زمني ــزوج، ويعطــي م ــث يســمع القاضــي للزوجــة ولل ضــروري حي
للتفكيــر قبــل اتخــاذ القــرار النهائــي وهــو االنفصــال، ويضــع كل شــريك أمــام التزامــه ومســؤوليته، 

وهــذا النــوع مــن الطــالق هــو جديــد مــا نصــت عليــه مدونــة األســرة المغربيــة.
أعطــى الفقــه اإلســالمي دائمــاً للرجــل المســلم الحــق فــي تطليــق أو باألحــرى طــرد زوجتــه، وذلــك 
دون أدنــى تبريــر أو أمــام شــهود، فــكان الــزوج الطــرف الوحيــد القــادر علــى أن ُيقــرر االحتفــاظ 
ــك  ــة. رغــم ذل ــة مضطرب ــاة زوجي ــل بجعــل المــرأة تعيــش حي ــه أو طردهــا، وهــو أمــر كفي بزوجت
ــل هــذا الحــدث  ــق مث ــرى لهــذه الشــهادة، أي لتوثي ــة كب ــرة جــداً لُتعطــي أهمي ــة معب ــي هــذه اآلي تأت
ســواء عنــد اســتعادة الحيــاة الزوجيــة أو اتخــاذ قــرار الطــالق بشــكل نهائــي. وُتعتبــر هــذه الشــهادة 
التــي يتحــدث عنهــا القــرآن ذات أهميــة بالغــة إلــى درجــة يمكــن معهــا تفــادي أي اســتغالل يصــدر 

عــن الرجــال خصوصــاً وأيضــاً عــن بعــض الزوجــات فــي مجتمعاتنــا المعاصــرة. 
لــم ُتعــط لهــذه اآليــة القرآنيــة األهميــة التــي تســتحقها فــي التفاســير التراثيــة وال فــي الفقــه، مــع أن 
هــذا األمــر كان كفيــالً لتجنيــب المســلمين إحباطــات ال حصــر لهــا بســبب القوانيــن المعمــول بهــا. وما 
نجــده فــي كتــاب المفســر ابــن كثيــر يؤكــد نوعــاً مــا علــى أهميــة الشــهادة مســتدالً بروايــات بعــض 
ــح أو طــالق دون وجــود شــهود  ــى بطــالن أي صل ــدون عل ــن يؤك ــل الذي ــلمين األوائ ــاء المس العلم
وذلــك تطبيقــاً للتوجيهــات القرآنيــة التــي تؤكــد علــى أهميــة الشــهادة العادلــة والنزيهــة )4: 452(.  
بعــد تقديــم هــذه الحالــة عــن الطــالق الــذي يتقــدم الــزوج بطلبــه، يمكننــا أن نســتنتج إذن أن الــزوج 
ال يملــك الحــق فــي طــالق فــردي، مطلــق وتعســفي كمــا يبــدو فــي الظاهــر، وهــو عكــس مــا نجــده 
ــا الســابق تعــرض اآليــة التــي تتحــدث عــن  منتشــراً لألســف فــي البــالد اإلســالمية، فحســب تحليلن
الطــالق الــذي يتقــدم الــزوج بطلبــه، بشــكل دقيــق ومضبــوط وتربــوي مســألة احتــرام مــدة التفكيــر 
ــات  ــة أخالقي ــذا أهمي ــا الزوجــي، وك ــي بيته ــى ف ــي يجــب أن تبق ــة الت ــع طــرد الزوج ــدة( ومن )الع
الســمو والعدالــة فــي حالتــي الصلــح والطــالق، باإلضافــة إلــى أهميــة إضفــاء الشــرعية علــى هــذه 
األفعــال أمــام شــهود أكفــاء، هــذه هــي العناصــر المحوريــة للطــالق الــذي يتقــدم بطلبــه الــزوج كمــا 
ــم ُتنــزل فــي القوانيــن الجــاري بهــا العمــل فــي  عرضهــا القــرآن منــذ أربعــة عشــر قرنــا، والتــي ل

ــدان اإلســالمية.7 البل
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3. الطالق بطلب من الزوجة أو طالق الخلع: 
تتمثــل الحالــة الثالثــة فــي طــالق الخلــع أو الطــالق الــذي تتقــدم بطلبــه الزوجــة، ونجــد هــذا النــوع 
ــاٍن َوالَ  ــِريٌح ِبإِْحَس ــُروٍف أَْو َتْس ــاٌك ِبَمْع ــاِن َفإِْمَس َت ــالُق َمرَّ ــه عــز وجــل: »الطَّ ــي قول مــن الطــالق ف
ِ َفــإِْن ِخْفُتــْم أاَلَّ ُيِقيَمــا ُحــُدوَد  ــا آَتْيُتُموُهــنَّ َشــْيًئا إاِلَّ أَن َيَخاَفــا أاَلَّ ُيِقيَمــا ُحــُدوَد هللاَّ َيِحــلُّ َلُكــْم أَن َتأُْخــُذوْا ِممَّ
ــَك  ِ َفأُوَلِئ ــُدوَد هللاَّ ــدَّ ُح ــن َيَتَع ــا َوَم ــالَ َتْعَتُدوَه ِ َف ــُدوُد هللاَّ ــَك ُح ــِه ِتْل ــَدْت ِب ــا اْفَت ــا ِفيَم ــاَح َعَلْيِهَم ــالَ ُجَن ِ َف هللاَّ
ــوَن« )البقــرة، 229(. تبيــن لنــا كتــب التفســير أن هــذه اآليــة نزلــت بهــدف وضــع حــد  الُِم ــُم الظَّ ُه
ــم أو إرجاعهــن  ــق زوجاته ــي تطلي ــوا يمنحــون ألنفســهم الحــق ف ــن كان لممارســات المشــركين الذي

كيفمــا شــاءوا دون قيــد أو شــرط.
ــة  ــل اإلســالم كان أحــق برجع ــزوج قب ــة هــو أن ال ــزول اآلي ــر أن ســبب ن ــن كثي ــن المفســر اب ويبي
امرأتــه حتــى وإن طلقهــا مائــة مــرة )1: 337(. فنزلــت هــذه اآليــة لتقيــد إمكانيــة الطــالق بحصــره 
م إرجــاع الزوجــة بعــد الطلقــة الثالثــة حتــى تنكــح زوجــاً غيــره، وليضــع  فــي ثــالث طلقــات، ولُتحــرِّ
القــرآن حــداً لتجــاوز امتــد علــى مــر قــرون، اعتبــر خاللهــا الرجــال دائمــاً النســاء ِملــكاً خاصــاً لهــم 
وأن لهــم جميــع الحقــوق علــى هــذه الكائنــات التــي اعُتبــرت مــن الدرجــة الثانيــة ُخلقــت فقــط لخدمتهــم 

والســهر علــى راحتهــم.
وتنــص اآليــة فــي ختامهــا علــى إمكانيــة طلــب الزوجــة الطــالق مقابــل تعويــض ُيقــدم للــزوج وذلــك 
ــض.  ــباب التعوي ــالق وال أس ــباب الط ــد أس ــِه«، دون تحدي ــَدْت ِب ــا اْفَت ــل » ِفيَم ــز وج ــه ع ــي قول ف
وطــالق الخلــع هــو أحــد اإلجــراءات التــي ُتخــول للزوجــة، وهــو مذكــور فــي الفقــه اإلســالمي منــذ 
القــدم، إال أنــه يمــارس بشــكل أقــل مــن قبــل المجتمعــات اإلســالمية، ويعنــي مصطلــح »ُخلــع« الــذي 
ــاره  ــع«: اإللغــاء واإلبطــال، وهــو مــا يصــف هــذا النــوع مــن الطــالق باعتب اشــُتق مــن فعــل »َخل

إجــراًء قانونيــاً يســمح للزوجــة بإبطــال وإلغــاء رابــط الــزواج.
البــد مــن اإلشــارة إلــى أن المبــادئ التــي يعتمــد عليهــا هــذا اإلجــراء فــي الفقــه اإلســالمي لــم تكــن 
دائمــاً منســجمة مــع األخالقيــات التــي جــاء بهــا القــرآن، فلطالمــا اســُتعمل هــذا الحــق الــذي تتمتــع 
بــه الزوجــة بوصفــه وســيلة لممارســة الضغــط عليهــا مــن أجــل المزايــدة علــى طالقهــا، وهــو مــا 
ــه  ــص علي ــا ين ــاً لم ــي الطــالق طبق ــية ف ــاواة األساس ــادئ المس ــورة ومب ــة المذك ــع اآلي ــارض م يتع
القــرآن. فــي الواقــع، نجــد بالعــودة إلــى التفســير، خصوصــاً فــي تفســير ابــن كثيــر، شــرحاً مقتضبــاً، 
ــه الزوجــة، إذ يقــول  ــادر إلي ــذي تب ــه فــي المقابــل ُيلخــص أهــم مــا جــاء فــي هــذا اإلجــراء ال إال أن
ابــن كثيــر: »وأمــا إذا تشــاقق الزوجــان، ولــم تقــم المــرأة بحقــوق الرجــل وأبغضتــه ولــم تقــدر علــى 
معاشــرته، فلهــا أن تفتــدي منــه بمــا أعطاهــا )الصــداق(، وال حــرج عليهــا فــي بذلهــا لــه، وال حــرج 

عليــه فــي قبــول ذلــك منهــا« )1: 337(. 
ونؤكــد هنــا أن مصطلــح »الخلــع« لــم يذكــر فــي القــرآن، أمــا اآليــة التــي تتطــرق إلــى هــذه اإلمكانيــة 
التــي خولــت للمــرأة هــذا النــوع مــن الطــالق، فتتحــدث عــن »فيمــا افتــدت بــه« أي »فيمــا أمكنهــا 
أن تفتــدي منــه بمــا أعطاهــا«، وال ُيحــدد القــرآن مــرة أخــرى قيمــة هــذا التعويــض، إن كان ماديــاً أو 

معنويــاً، أو القواعــد التــي يجــب إتباعهــا لمنحــه أو طبيعتــه.
ــا  ــد م ــاء آخــرون يؤك ــه وســلم( رواه البخــاري وعلم ــى هللا علي ــي )صل ــاً مشــهوراً للنب ونجــد حديث
جــاءت بــه هــذه اآليــة ويعكــس الفلســفة اإلســالمية والهــدف مــن هــذا النــوع مــن الطــالق، يــروي هــذا 
الحديــث أن امــرأة، وهــي زوجــة ثابــت بــن قيــس، أتــت النبــي )صلــى هللا عليــه وســلم( وأخبرتــه أنهــا 
ال تعيــب علــى زوجهــا فــي شــيء مــن ُخلــق أو ديــن، إال أنهــا لــم تُعــد ترغــب فــي أن تســتمر عالقتهما 
الزوجيــة مخافــة أن ترتكــب معصيــة، ســألها النبــي )صلــى هللا عليــه وســلم( مــا إن كانــت تقبــل أن 
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تــُرد لــه »حديقتــه« التــي أخــذت منــه فــي صداقهــا، فقبلــت وكانــت بذلــك أول حالــة لطــالق الخلــع.8
ال يســعنا إال أن ننبهــر أمــام البســاطة التــي أبــان عنهــا النبــي )صلــى هللا عليــه وســلم( محــاوالً أن يجــد 
حــالً لمشــكلة هــذه المــرأة التــي أتــت إليــه بــكل عفويــة لُتفصــح لــه بــكل صــدق عمــا كان ُيخالجهــا، 
ــن ويســمح  ــه المعهــودة أن ُيرضــي الطرفي ــه وطيبت ــه وســلم( بمرونت ــى هللا علي ــي )صل فحــاول النب

بحــدوث االنفصــال فــي هــدوء وســالم. 
ــا، نالحــظ أن اإلســالم ُيخــول  ــار إليهم ــث الشــريف المش ــة والحدي ــة القرآني ــذه اآلي ــى ضــوء ه عل
للنســاء الطــالق دون ضــرورة تقديــم تفســير أو تعليــل مــا، وبمــا أن الــزوج لــم ُيفصــح عــن رغبتــه 
فــي حــل ميثــاق الــزواج فــي الوقــت الــذي لــم تُعــد فيــه الزوجــة تحتمــل العيــش معــه كمــا ُيبيــن ذلــك 
الحديــث الــذي لــم ُتعاتــب فيــه الزوجــة زوجهــا، وجــب علــى الزوجــة أن تحــاول إصــالح األضــرار 
مــن خــالل تقديــم تعويــض، ويهــدف هــذا التعويــض إلــى إصــالح األضــرار النفســية والماديــة التــي 

ُيخلفهــا فســخ الــزواج فــي حيــاة الطــرف الــذي لــم يتقــدم بطلــب الطــالق.
ــزوج. وال  ــس ال ــة ولي ــار الزوج ــة واختي ــم برغب ــض9 يت ــى أن التعوي ــا إل ــير هن ــم أن نش ــن المه م
يتعلــق األمــر أبــداً بمقايضــة حريتهــا كمــا يعكــس ذلــك واقــع المجتمعــات اإلســالمية المعاصــرة التــي 
اعتبــرت دائمــاً أن هــذا النــوع مــن الطــالق هــو ثمــن حريــة الزوجــة التــي تبقــى فــي الغالــب تحــت 

رحمــة مســاومة غيــر أخالقيــة مــن لــُدن شــريكها!
ويبيــن العالــم الشــهير ابــن رشــد )1126م-1198م( فــي الَفصــل الــذي تطــرق فيــه لموضــوع الخلــع، 
أن أغلبيــة الفقهــاء األوائــل يؤكــدون علــى أنــه ُيمنــع علــى الــزوج أن يقبــل مــن زوجتــه مبلغــاً يتجــاوز 
مبلــغ الصــداق الــذي أعطاهــا، مــن جهــة أخــرى، ويبقــى للزوجــة أن تحــدد مبلــغ التعويــض حســب 
قدراتهــا الماديــة، وأن تقــوم بتقييمــه، ويحــدد ابــن رشــد علــى ضــوء الحديــث المذكــور أن كل طلــب 
تعويــض ُمبالــغ فيــه هــو مــن بــاب ســوء االســتغالل وقارنــه بانتهــاك غيــر عــادل )2: 112(. ويحيــل 
هــذا العالــم أيضــاً علــى رأي بعــض العلمــاء المســلمين الذيــن كانــوا يرفضــون اســتعادة الصــداق ولــو 
ــو جــزء يســير  ــة أخــرى منعــت اســتعادة ول ــات قرآني ــن أن آي ــع، معتبري ــق األمــر بطــالق الخل تعل
ممــا منحهــا الــزوج مــن أجــل الــزواج بهــا. وفــي ختــام حديثــه عــن طــالق الخلــع، يقــول ابــن رشــد: 
»فإنــه لمــا جعــل الطــالق بيــد الرجــل إذا فــرك المــرأة، جعــل الخلــع بيــد المــرأة إذا فركــت الرجــل« 
)71(. يتبيــن مــن مقاصــد الطــالق الــذي تتقــدم بطلبــه الزوجــة أو مــا يســمى بطــالق الخلــع أنــه يتــم 
بنــاء علــى طلــب الزوجــة التــي ال تديــن للــزوج بتعويــض إذا لــم تتعــرض لضــرر مثــالً، ويجــب أن 
ُيقــدم هــذا التعويــض فــي حــدود قــدرة الزوجــة، وأن ُيعــادل تقريبــاً مبلــغ الصــداق تماشــياً مــع الحديــث 

الشــريف مــع األخــذ فــي الحســبان وضــع الزوجــة المــادي. 
بالعــودة إلــى المبــادئ التــي تتضمنهــا اآليــة القرآنيــة وحديــث النبــي )صلــى هللا عليــه وســلم( 
بخصــوص طــالق الخلــع، يتبيــن أن للمــرأة الحــق فــي أن ُتبــادر بفســخ أواصــر الزوجيــة انطالقــاً 
مــن اللحظــة التــي لــم تُعــد تحتمــل فيهــا االســتمرار فــي تلــك الحيــاة المشــتركة، وذلــك دون أن يرتكــب 
الــزوج أخطــاء أو تقصيــراً فــي حــق الزوجــة أو يتهــاون فــي واجباتــه بوصفــه زوجــاً، إنــه إذن نفــس 

االمتيــاز الــذي ُمنــح للرجــل بخصــوص الطــالق.
ُيعتبــر التعويــض فــي حالــة »الخلــع« أو الطــالق الــذي تتقــدم الزوجــة بطلبــه، مقابــالً للمتعــة التــي 
ُيقدمهــا الــزوج عندمــا يتقــدم هــو بطلــب الطــالق، إذ تجــب عليــه المتعــة، وتخضــع هــذه الهبــة التــي 
ُتقــدم بغــرض »المواســاة« فــي كلتــا الحالتيــن، لنفــس المبــدأ القرآنــي الــذي يســعى إلــى جبــر الضــرر 
ــم يرتكــب أي خطــأ والــذي يرغــب،  ــم يرغــب فــي الطــالق ول ــه الطــرف الــذي ل الــذي يتعــرض ل

علــى عكــس ذلــك، فــي االســتمرار فــي العيــش مــع شــريكه.
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ــم  ــه اإلســالمي ول ــي الفق ــاً ف ــه مكان ــد ل ــاواة ال نج ــن المس ــم ع ــذي ين ــدأ ال ــذا المب ــإن ه لألســف، ف
يترجــم إلــى أحــكام محــددة؛ نظــراً ألن أغلبيــة كتــب الفقــه ُترِفــق بالضــرورة طــالق الخلــع بتعويــض 
مــادي يجــب دفعــه للــزوج، فــي حيــن أن تعويــض الزوجــة فــي حالــة الطــالق الــذي يتقــدم بطلبــه 
الــزوج يبقــى أمــراً اختياريــاً وليــس إجباريــاً، أي أن قــراءة الفقهــاء المؤسســين للشــروط واإلجــراءات 

القرآنيــة لــم تمكنهــم مــن تطبيقهــا تطبيقــاً عــادالً فــى شــكل أحــكام وتشــريعات.
نــرى إذن فرقــاً كبيــراً بيــن نمــوذج الطــالق هــذا، وذلــك الــذي ُيعتمــد حالياً علــى المســتوى االجتماعي 
والقانونــي فــي أغلــب الــدول اإلســالمية، حيــث أُفــرغ طــالق الخلــع مــن مبادئــه، ليتحــول إلــى كابوس 
يــؤرق حيــاة الزوجــة، وتجبــر الزوجــة أحيانــاً، أمــام رفــض الــزوج قبــول الطــالق، علــى دفــع نفقــة 
األبنــاء كتعويــض والتنــازل عــن جميــع حقوقهــا مقابــل حريتهــا، وهــو أمــر غيــر مقبــول مــن الناحيــة 
األخالقيــة عندمــا نقــرأ اآليــات القرآنيــة التــي تتحــدث عــن حقــوق المــرأة فــي حــال حــدوث الطــالق.

وخالصــة القــول، نالحــظ أن القــرآن يتوجــه إلــى الشــريكين علــى قــدم المســاواة فــي مســألة الطــالق، 
ســواء كان بطلــب مــن الــزوج أو الزوجــة )الخلــع(.

ماذا يقول الفقه في هذا الشأن ؟10
ــا  ته ــي أقرَّ ــادئ الت ــن المب ــاوت الحاصــل بي ــف أنواعــه نموذجــاً للتف ــدم بمختل ال شــك أن الطــالق ُيق
ــة. فــي  نوهــا فــي المراجــع الفقهي هــا الفقهــاء وضمَّ ــي أعدَّ ــن الت ــة ومختلــف القواني النصــوص الديني
الواقــع، علــى الرغــم مــن تعــدد النصــوص المرجعيــة فــي القــرآن والســنة النبويــة التــي ُتقــر، كمــا 
ــع  ــة لَخصــت جمي ــي موضــوع الطــالق، إال أن التفاســير الفقهي ــاواة الشــريكين ف ــلفاً، بمس ــا س رأين
أحــكام الطــالق فــي مفهــوم فقهــي محــدود يتمثــل فــي التطليــق األحــادي الجانــب الــذي ُيعتبــر امتيــازاً 
يقتصــر علــى الرجــل، وبذلــك ُهمشــت بقيــة األحــكام القرآنيــة التــي حققــت تقدمــاً قويــاً وملحوظــاً فــي 
حــق المــرأة وُوضعــت فــي إطــار مــا هــو اختيــاري وثانــوي فــي الكتــب الفقهيــة التراثيــة، بــل نجدهــا 

أحيانــاً أخــرى قــد ُوضعــت فــي خانــة العــرف.  
حافظــت القــراءة التقليديــة علــى المعاييــر القانونيــة القديمــة التــي ُعرفــت فــي الجاهليــة بخصــوص 
التطليــق بتحويــل الطــالق مــن الشــكل الــذي تناولــه القــرآن إلــى طــالق أحــادي الجانــب يتحكــم فيــه 
ــاً مــن حقوقــه المطلقــة وال مراعــاة إلنســانية المــرأة. وُيعــَرف  ــاره حق الــزوج بشــكل تعســفي باعتب
الطــالق فــي أغلــب كتــب الفقــه باعتبــاره أوالً حقــاً بيــد الرجــل، فــي حيــن يعتبــر حــق المــرأة فــي 
الطــالق أمــراً اســتثنائياً، يرجــع هــذا التأكيــد، الــذي نجــده تقريبــاً فــي جميــع التفاســير الفقهيــة، إلــى 
ســببين رئيســيين يبــدو أنهمــا أغلقــا النقــاش وحــددا التوجــه النهائــي ألحــكام الطــالق لصالــح الرجــال. 
ــي  ــرأة الت ــي »الضعــف« الفطــري للم ــه ف ــب الفق ــع كت ــي جمي ــده ف ــذي نج ــل الســبب األول ال يتمث
توصــف بأنهــا كائــن ضعيــف الشــخصية لــه مــزاج مضطــرب، مشــكوك فــي قدراتــه، ُمندفــع، ســهل 
التأثــر مهمــا بلغــت درجــة حكمتــه، وبالتالــي فهــي كائــن غيــر قــادر علــى حــلِّ الخالفــات الزوجيــة 
ــران  ــن ُيعتب ــر اللذي ــة والصب ــى المقاوم ــدرة عل ــرأة الق ــك الم ــة، ال تمل ــذه الرؤي ــدوء. وحســب ه به
صفتيــن ترتبطــان بالرجــل. ولهــذا الســبب لــم يعطهــا هللا - بحســب هــذا النــوع مــن الخطــاب الفقهــي 
ــا مــن حســن اســتخدام هــذا الحــق  ــا ال تمكنانه ــا وعيوبه ــرر مصيرهــا ألن ضعفه - هــذا الحــق لتق

ــدي، 350(. ــازري، 205؛ الحام )الج
أمــا الســبب الثانــي الــذي يبــرر حــق الــزوج الحصــري فــي الطــالق، فيتمثــل حســب التفاســير الفقهيــة 
فــي ســلطة الــزوج المنفــردة داخــل بيــت األســرة، انطالقــاً دائمــاً مــن هــذه الرؤيــة، أعطــى هللا عــز 
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وجــل الرجــَل صفــة المعيــل األول لألســرة الــذي يملــك القــدرة علــى المحافظــة علــى البيــت وعلــى 
أن يكــون مســئوالً عــن زوجتــه وأســرته كاملــة. انطالقــاً مــن هــذا القــول وحســب هــذه القــراءة، مــن 
ــذه المســؤوليات  ــع ه ــق« نظــراً لجمي ــي »التطلي ــذه الســلطة ف ــزوج وحــده ه ــك ال ــي أن يمل المنطق
ــن أن  ــي حي ــذ، ف ــراره الُمتخ ــي ق ــداالً ف ــة واعت ــر حكم ــيكون أكث ــه س ــه ألن ــى عاتق ــع عل ــي تق الت
المــرأة، نظــراً لعــدم إعطائهــا جميــع هــذه المســؤوليات ولحساســيتها وعاطفتهــا المفرطــة، ال يمكنهــا 
أن تتحلــى بالــذكاء والحكمــة أمــام مثــل هــذه التجــارب. ُيشــكل هــذا النــوع مــن التعليــل بعــدم قــدرة 
النســاء علــى التحكــم فــي مشــاعرهن واتخــاذ قــرارات حكيمــة، الركيــزة التــي تنبنــي عليهــا الثقافــة 
األبويــة العالميــة. إنهــا ثقافــة أبقــت علــى فكــرة مفادهــا أن رفــض تمتيــع النســاء بحــق الطــالق هــو في 
مصلحتهــن مــن أجــل حمايتهــن مــن أنفســهن ومــن العواقــب الوخيمــة التــي يمكــن لهــن أن يتعرضــن 
لهــا باســتخدام هــذا الحــق بشــكل غيــر عقالنــي، وهــو مــا يفســر بقــاء حــق الطــالق فــي يــد الرجــال 

فقــط، وهــم األكثــر قــدرة علــى التحكــم فــي مشــاعرهم وتقريــر مســتقبل ومصيــر أســرهم.
ال بــد أن نشــير فــي هــذا الســياق إلــى أن الفقــه اإلســالمي لــم يســتطع أن ُينكــر بشــكل كامــل المبــادئ 
التــي جــاء بهــا القــرآن والســنة النبويــة اللــذان وضعــا حــداً للتمييــز الفاضــح الــذي كانــت تعانــي منــه 
النســاء فــي الجاهليــة، وأرســيا مفهومــاً جديــداً لــدور المــرأة والرجــل داخــل األســرة بوجــه خــاص 
والمجتمــع بشــكل عــام. فعلــى الرغــم مــن وجــود تفســير يطبعــه التمييــز وبعيــد كل البعــد عــن المبــادئ 
المؤسســة للرســالة الروحيــة لإلســالم، ســنجد أحيانــاً فــي نفــس الفقــه بعــض األحــكام المجــددة مقارنــة 

بالتقاليــد األبويــة الصرفــة للجاهليــة، فوقــع الفقــه فــى التناقــض وعــدم االتســاق فــى أحيــان كثيــرة. 
تشــكل الفقــه التراثــي آخــذاً فــي مجملــه بعيــن االعتبــار، إضافــة إلــى المعطيــات الجديــدة المرتبطــة 
بالوحــي، أعرافــاً وتقاليــد ســادت فــي المجتمــع العربــي القبلــي لــم يســتطع تجاهلهــا أو التخلــص منهــا. 
وقــد نجــد المذهــب الفقهــي يتجــاوز أحيانــاً هــذه األعــراف ليعطــي للنســاء بعــض الحلــول التــي تخــول 
ــل  ــذي يعــرف نوعــاً مــن التفصي ــق بالطــالق ال ــي الشــق المتعل ــوق، خصوصــاً ف لهــن بعــض الحق
والتعقيــد والوفــرة، رغــم أنــه يصــب فــي مجملــه فــي مصلحــة الرجــال. فمثــالً: ســمح الفقــه للنســاء 
منــذ البدايــة بإدخــال شــرط فــي عقــد الــزواج يفــوض لهــن الحــق فــي »تطليــق أنفســهن« وهــو مــا 
ُيصطلــح عليــه بطــالق التمليــك، بالمــوازاة مــع امتيــازات أعطيــت للرجــال ال يســتفدن منهــا. ونجــد 
ــل  ــرار مث ــرر هــذا الق ــة بوجــود أســباب تب ــة الزوجي أيضــاً أن النســاء بإمكانهــن وضــع حــد للعالق
ــزوج بأحــد  ــاب الــزوج، أو بســبب ضــرر يلحــق بهــن نتيجــة إخــالل ال ــة وغي التقصيــر فــي اإلعال

الشــروط المنصــوص عليهــا فــي عقــد الــزواج، أو مــرض مزمــن، إلــخ.... 
يبــدو أن الفقهــاء األوائــل لــم يكونــوا لُيْقدمــوا علــى هــذا النــوع مــن التفاســير، الــذي ُيمكــن اعتبــاره 
متحــرراً مقارنــة بالعقليــة الســائدة فــي تلــك الفتــرة، لــو لــم تكــن الرســالة القرآنيــة والســيرة النبويــة 
يســمحان بذلــك، فلــم يســتطع الفقــه أن يتحــرر بشــكل كامــل مــن محيطــه المعــادي لتحريــر النســاء، 
ــا  ــاءت به ــي ج ــاواة الت ــدة للمس ــة الجدي ــذه الرؤي ــن ه ــر م ــراف بجــزء كبي ــى االعت وإن اضطــر إل

النصــوص الدينيــة مــع تعزيــز األعــراف. 
لكــن يبقــى مــن الصعــب تنزيــل هــذه األحــكام الفقهيــة »الُمَعــدة« خصيصــاً مــن أجــل المــرأة علــى 
ــد  ــراف والتقالي ــى األع ــي عل ــي تنبن ــالمية الت ــات اإلس ــة المجتمع ــة غالبي ــي ثقاف ــع. فف أرض الواق
ــاة  ــة حي ــد بداي ــزواج عن ــد ال ــي عق ــروط ف ــن الش ــة م ــع مجموع ــألة وض ــاغ مس ــة ال تستس األبوي
ــي  ــزوج ف ــر« ال ــات »تقصي ــب إثب ــي الطــالق، ويصع ــب ف ــادي الجان ــق األح ــل الح ــتركة، مث مش
ــي  ــنوات ف ــل لس ــة دون ح ــى معلق ــي تبق ــاء الت ــب النس ــي مطال ــرة ه ــه زوج؛ فكثي ــه بوصف واجبات
محاكــم الــدول اإلســالمية حيــث تعانــي النســاء ســعياً إلســماع أصواتهــن، فــي حيــن يمكــن للرجــال أن 
يحصلــوا علــى الطــالق فــي وقــت وجيــز وبســهولة كبيــرة! إن غيــاب التــوازن االجتماعــي الــذي نتــج 
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عــن التعقيــدات القانونيــة لفقــه أغلــق المجــال أمــام الحريــات الفرديــة، والســيما أمــام حريــة االختيــار، 
س للفكــرة القائمــة والقائلــة بــأن الطــالق كان حقــاً للرجــال وأن النســاء لــم يكــن لهــن الحــق فــي  كــرَّ

الحصــول عليــه إال فــي حــاالت خاصــة، بــل وعلــى حســاب أبســط حقوقهــن األساســية. 
كيــف أمكننــا أن نســتمر بقبــول هــذا النــوع مــن التأويــالت التقليديــة التمييزيــة، التــي تقتصــر علــى 
الحــق الفــردي للــزوج فــي إيقــاع الطــالق، فــي الوقــت الــذي تقــدم لنــا فيــه المصــادر المرجعيــة التــي 
ُيفتــرض أن تكــون منبــع هــذه التشــريعات، أي القــرآن والســنة النبويــة، معاييــر شــرعية تركــز علــى 
المســاواة فــي الطــالق بيــن الرجــال والنســاء بوصفــه حقــاً لهمــا؟ كيــف نصــر علــى قبــول مثــل هــذه 
األحــكام الفقهيــة التــي ترســخ صــورة دونيــة للمــرأة وتمنعهــا مــن الحــق الشــرعي الــذي أعطاهــا إيــاه 
القــرآن والســنة الشــريفة؟ مــن الضــروري إذن اليــوم أن نعــود إلــى روح النــص الدينــي ومبادئــه التــي 
تســمح بتحقيــق المســاواة فــي الحقــوق بيــن الرجــال والنســاء داخــل العالقــة الزوجيــة وإعــادة إصــالح 
وتجديــد النصــوص الفقهيــة المتجــاوزة لتكــون منســجمة مــع مقاصــد الرســالة القرآنيــة ومنهــج الســنة 

النبويــة ومســايرة التحديــات المعاصــرة.

1 »التطليــق« repudiation هــو طــالق تعســفي، حيــث يفســخ فيــه عقــد الــزواج بنــاء علــى إرادة انفراديــة يقــع فيهــا التعســف علــى 
الطــرف اآلخــر، ويحمــل التطليــق معنــى قدحيــاً: الرفــض والتخلــي واإلهمــال والتنكــر لآلخــر الــذي هــو الزوجــة.

ــة  ــة إصالحي ــر ثمــرة لعملي ــذي ُيعتب ــاراً مــن ســنة 2004، وال ــه اعتب ــدأ العمــل ب ــذي ب ــد ال ــي الجدي ــون األســرة المغرب 2  يصــف قان

تجديديــة للنصــوص، أجمــع عليهــا جــل أطــراف التيــارات السياســية فــي المغــرب، الطــالق بأنــه »حــل ميثــاق الــزواج يمارســه 
ــدل: ــع وزارة الع ــي موق ــون األســرة« ف ــة القضــاء«. انظر/انظــري »قان ــزوج والزوجــة، كل بحســب شــروطه تحــت مراقب ال
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ــزاع بينهمــا  ــب الزوجــان أو أحدهمــا مــن المحكمــة حــل ن ــة األســرة الطــالق بالشــقاق فتقــول: »المــادة 94: إذا طل 3  تعــرف مدون

ــكل المحــاوالت إلصــالح ذات البيــن«. ــوم ب ــه الشــقاق، وجــب عليهــا أن تق يخــاف من
المادة 95: يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخالف بين الزوجين ببذل جهدهما إلنهاء النزاع.  

ــر مــن ثــالث نســخ يوقعهــا الحكمــان والزوجــان  ــي تقري ــه ف ــن، حــررا مضمون ــن الزوجي ــى اإلصــالح بي إذا توصــل الحكمــان إل  
ويرفعانهــا إلــى المحكمــة التــي تســلم لــكل واحــد مــن الزوجيــن نســخة منــه، وتحفــظ الثالثــة بالملــف ويتــم اإلشــهاد علــى ذلــك مــن 

طــرف المحكمــة.
المــادة 96: إذا اختلــف الحكمــان فــي مضمــون التقريــر أو فــي تحديــد المســؤولية، أو لــم يقدمــاه خــالل األجــل المحــدد لهمــا، أمكــن   

للمحكمــة أن تجــري بحثــاً إضافيــاً بالوســيلة التــي تراهــا مالئمــة.
ــتحقات  ــق وبمس ــم بالتطلي ــي محضــر، وتحك ــك ف ــة ذل ــت المحكم ــقاق، تثب ــتمرار الش ــذر اإلصــالح واس ــة تع ــي حال ــادة 97: ف الم  
الزوجــة واألطفــال، مراعيــة مســؤولية كل مــن الزوجيــن عــن ســبب الفــراق فــي تقديــر مــا يمكــن أن تحكــم بــه علــى المســئول لفائــدة 

الــزوج اآلخــر.
يفصل في دعوى الشقاق في أجل ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.  

4 حســب الســلطة القضائيــة الفرنســية، نــص القانــون علــى أجــل مدتــه 300 يــوم )لتفــادي النزاعــات المتعلقــة بالنســب( ال يمكــن للمــرأة 

المطلقــة خاللــه أن تتــزوج مــن جديــد: وقــد أعطــي لهــذا األجــل اســم »فتــرة االنتظــار«. وأُلغــي هــذا اإلجــراء بموجــب القانــون 
رقــم 2004-439 الصــادر فــي 26 مايــو 2004، ويمكــن للمــرأة المطلقــة أن تتــزوج مــن جديــد اعتبــاراً مــن اللحظــة التــي ُيصبــح 

فيهــا الحكــم نهائيــاً. 

5 بحســب »تشــارك المهــام: ورش قيــد اإلنجــاز«، »تنجــز النســاء فــي فرنســا دائمــاً مــا يعــادل 80 فــي المائــة مــن األعمــال المنزليــة« 

)لومونــد، 8 يونيــو 2011(.

6 باســتثناء الــدول اإلســكندنافية حيــث تــم إحــداث سياســات اجتماعيــة حقيقيــة مثــل أجــازة األبــوة مدفوعــة األجــر، وتأســيس روض 

داخــل أماكــن العمــل وغيرهــا مــن اإلجــراءات مــن أجــل تعزيــز تشــارك متــوازن للمســؤوليات األبويــة.  

7 نســتثني هنــا القوانيــن التونســية وقوانيــن اإلصــالح الجديــد بالمغــرب الــذي أحــرز تقدمــاً حقيقيــاً رغــم أنــه لــم ُيطبــق بعــد بشــكل 

فعلــي علــى أرض الواقــع.
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ــي  ــا جــاء ف ــاب م ــي »ب ــم 4971، ورواه النســائي ف ــه« رق ــف الطــالق في ــع وكي ــاب الخل ــاب الطــالق، »ب ــي كت 8 رواه البخــاري ف

ــم 2056. ــا أعطاهــا« رق ــة تأخــذ م ــاب المختلع ــي »ب ــن ماجــة ف ــم 3463، ورواه اب ــع« رق الخل

ــغ  ــم ُيحــدد المبل ــي المذهــب المالكــي، ل ــالً ف ــاء المســلمين، مث ــن العلم ــل بي ــاش طوي ــدره موضــوع نق ــة التعويــض وق ــت طبيع 9 كان

الــذي يجــب علــى الزوجــة أن تقدمــه لزوجهــا، إال أنــه مــن المســتحب أن ُيعــادل مبلــغ الصــداق، فــي حيــن أن آخريــن ال يعتبــرون 
ــل. ــم دون مقاب التعويــض مهمــاً، كمــا أن الطــالق يمكــن أن يت

ــي  ــا نســعى ف ــراءة متخصصــة، وإنم ــب ق ــي تتطل ــة المتعــددة الت ــة وشــاملة للنصــوص الفقهي ــراءة متفحصــة عميق ــا ق ــدم هن 10 ال نق

هــذا الجــزء إلــى أن ُنظهــر كيــف أن التفاســير الفقهيــة للنصــوص الدينيــة اإلســالمية قــد ابتعــدت فــي مجملهــا عــن الرؤيــة القرآنيــة 
األصليــة. 
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المــرأة للّرجــل ألجــل تفضيلــي لــه عليهــا وذلــك لثالثــة أشــياء : األّول كمــال العقــل والتمييــز، والثانــي 
كمــال الّديــن، والثالــث بذلــه المــال فــي الّصــداق والنفقــة« )416(. ولمــا كان الرجــل أعلــى درجــة 
مــن المــرأة حســب منطــوق اآليــة حتــى أصبحــت القوامــة حقــا مكتســبا للرجــل ال يمكــن النــزاع فيــه 

أو تجريــده مــن هــذا الحــق المقــرر فــي كتــاب هللا. 
لذلــك ربــط الفقهــاء والمفســرون هــذه اآليــة )وللرجــال عليهــن درجــة( وآيــة القوامــة بالطاعــة الكاملــة 
مــن المــرأة لزوجهــا فــي غيــر معصيــة . و يعتبــر القرطبــى أن لفــظ » قّوامــون« مــن القيــام علــى 
الشــيء، و االســتبداد بالنظــر فيــه وحفظــه باالجتهــاد »وهــو أن يقــوم بتدبيرهــا وتأديبهــا وإمســاكها 

فــي بيتهــا، ومنعهــا مــن البــروز« )القرطبــي، 173(. 

المدرسة الحديثة في التفسير
هــذه المدرســة يمثلهــا قطبــان رئيســان همــا محمــد عبــده فــي مصــر والشــيخ الطاهــر بــن عاشــور فــي 
تونــس. لقــد انتبــه المفّســر المعاصــر لقصــور القــراءات القديمــة رغــم كثرتهــا وتنوعهــا عــن تقديــم 
ــه فــي ذلــك مــا غمــرت بــه مــن مباحــث  إجابــة تلبــّي حاجــات المجتمــع فــي القــرن العشــرين حجّت
لغويــة وفقهيــة وكالميــة و مرويــات اســرائيلية، حتــى أثمــرت القولــة المشــهورة عــن الشــيخ مصطفــى 
ــك أال  ــى ل ــه أول ــراءة لفظ ــدى ق ــاه ل ــك معن ــذي اليناجي ــاب ال ــن أن الكت ــي )ت 1964( »م المراغ
تضّيــع وقتــك فــي قراءتــه« )4(. وهكــذا يبــرر المفّســر المعاصــر أســباب خوضــه غمــار التفســير 
مــن وجهــة نظــر تخالــف مــا درج عليــه المفســرون الّســابقون ومــع هــذا فــإن التعاطــي مــع التفاســير 

الّســابقة نجــده يتكــرر تقريبــا فــي مقدمــات أغلــب التفاســير الحديثــة .
ــى  ــا عل ــن عاشــور وغيرهم ــده والطاهــر اب ــد عب ــم محم ــث ومنه ــد عمــل مفســرو العصــر الحدي لق
االهتمــام بالقضايــا التــي لهــا عالقــة كبيــرة بحيــاة المجتمــع اإلســالمي، ومنهــا قضيــة المــرأة التــي 
ــدم ونهضــة شــملت  ــي مــن تق ــه المجتمــع الغرب ــران مــن وجهــة نظــر مــا علي تناولهــا هــذان المفّس
ــي  ــي اإلســالمي مــن تأخــر ف ــع العرب ــه المجتم ــا علي ــرأة، وم ــر الم ــا تحري ــن ومنه ــف الميادي مختل
ــى حــد الســواء.  ــه المــرأة والرجــل عل ــذي علي ــرة وفــي مقدمتهــا التأخــر االجتماعــي ال ــن كثي ميادي
فمحمــد عبــده مثــال يــرى أّن آيــة« الرجــال قّوامــون علــى النســاء« جــاءت مرتبطــة بمــا قبلهــا مــن 
ــل وهــو  ــن ســبب هــذا التفضي ــراث والجهــاد فهــي تبّي ــى النســاء فــي المي ــل الرجــال عل ذكــر تفضي
اختصــاص الّرجــال بالقوامــة وهــي شــأن معــروف عنــد المفســرين . ويعتقــد محمــد عبــده أن هــذا 

التفضيــل اإللهــي للرجــال يعــود إلــى أصــل الخلقــة وهــو ســبب فطــري فطــر هللا الرجــال عليــه. 
كمــا أن التفضيــل مــن ناحيــة أخــرى يعــود إلــى مــا كلّــف بــه الرجــال مــن اإلنفــاق علــى زوجاتهــم 
ودفــع المهــور إليهــن كتعويــض لهــن ومكافــأة علــى دخولهــن بعقــد الزوجيــة تحــت رئاســة الرجــال 
ــاره.  ــام فــي اآليــة هــو الرئاســة التــي يتصــّرف فيهــا المــرء بإرادتــه واختي )5: 67(. وإذا كان القي
ــذه رشــيد رضــا أّن  ــرى تلمي ــك أن يكــون المــرؤوس مقهــورا مســلوب اإلرادة. وي ــى ذل ــس معن فلي
اآليــة تشــير إلــى أّن التفضيــل لجنــس علــى اآلخــر وليــس لجميــع أفــراد علــى جميــع أفــراد النســاء 
)5: 60(. بحيــث أن محمــدا عبــده لــم يخــرج عمــا قــّرره المفســرون الســابقون فــي هــذه المســألة مــن 

حيــث الدرجــة التــي للرجــال علــى النســاء وتفضيــل هللا لهــم عنهــن. 
أمــا الشــيخ الطاهــر ابــن عاشــور )ت 1973م( الــذي ينتمــي هــو اآلخــر إلــى المدرســة اإلصالحيــة 
ــد  ــة عن ــوية واضح ــا النس ــذه القضاي ــل ه ــير مث ــي تفس ــا ف ــي توخاه ــده الت ــد عب ــة محم ــد طريق فنج
الطاهــر ابــن عاشــور حيــث اعتبــر أن القوامــة أصــل تشــريعي كلـّـي يتفــّرع عنــه األحــكام التــي فــي 
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ــي  ــد سياس ــئلة ذات بع ــرى، وأس ــة كب ــة وعملي ــكاالت نظري ــوم، إش ــة الي ــرأة العربي ــع الم ــر واق يثي
ــة  ــانية واجتماعي ــة إنس ــا قضي ــع وجوهه ــن جمي ــرأة م ــة الم ــك أن قضي ــي واقتصــادي. ذل واجتماع
ــذا  ــي ه ــا ف ــكاالت وخصوص ــج باإلش ــا تض ــرأة عموم ــة الم ــة أن قضي ــى. والحقيق ــة األول بالدرج
ــرات علــى جميــع المســتويات. و أصبحــت قضيــة المــرأة ينظــر  العصــر الــذي تزاحمــت فيــه التغّي
إليهــا مــن خــالل قطبيــن متنافريــن فــي غالــب األحيــان وهمــا التفاســير القديمــة وحتــى الحديثــة أحيانــا 
مــن ناحيــة، بمــا ترمــز إليــه مــن قــراءة حرفيــة للنــّص القرآنــي دونمــا مراعــاة أحيانــا إلــى المقاصــد 
التشــريعّية مــن نــزول الحكــم و ظرفيتــه، والكتابــات المعاصــرة مــن ناحيــة أخــرى بمــا ترمــز إليــه 
مــن توجــه تحديثــي وقــراءة جديــدة للنــص القرآنــي علــى ضــوء المعــارف الحديثــة و التماهــي مــع 
عديــد مــن القضايــا الثنائيــة والفرديــة التــي طبعــت الفكــر العربــي الحديــث والمعاصــر مثــل التــراث 

ــة وحقــوق اإلنســان.  ــة والديمقراطي ــدم، والهوي ــة، والنهضــة والتق والحداث
ومــن أهــم المســائل التــى ترتــد فــى نصوصهــا الــى القــرآن الكريــم و التــي كثــر الجــدال حولهــا قديمــا 
ــت  ــوم كحــق ثاب ــا الي ــاظ به ــى أي حــّد يمكــن اإلحتف ــة ومــدى شــرعيتها، وإل ــا مســألة القوام وحديث
للرجــل، فــي الوقــت الــذي أصبحــت فيــه المــرأة عنصــر إنتــاج فكــري واقتصــادي، إلــى جانــب القيــام 
ــن يكمــن  ــة األســرية. كيــف يمكــن معالجــة هــذه المســألة دونمــا خــروج عــن الشــرع؟ وأي بالوظيف
الخــالف بيــن المفســرين والفقهــاء مــن ناحيــة وبيــن أصحــاب القــراءات المعاصــرة لهــذه المســألة مــن 
ناحيــة أخــرى؟ وماهــي المنطلقــات التــي بــدأ منهــا كل فريــق، ومــا األدوات المنهجيــة التــي عّولــوا 
ــم أصحــاب  ــاذا اهت ــم لم ــة- ث ــألة القوام ــذه المســألة - مس ــم وتفســيراتهم له ــر آرائه ــي تقري ــا ف عليه
القــراءة الجديــدة لنصــوص التــراث ولمــاذا انبــروا إلــى الخــوض فــي مســألة هــي فــي العــادة مــن 
ــل كل شــيء  ــب أّوال وقب ــة تتطل ــى هــذه األســئلة ذات العالق ــة عل اختصــاص المفســرين؟ إن اإلجاب
الوقــوف عنــد المفســرين القدامــى منهــم و المعاصريــن لتجلـّـي تفســيراتهم للقوامــة، ثــم الوقــوف ثانيــا 
فــي المســألة عنــد بعــض الكتــاب المعاصريــن الذيــن نظــروا إلــى آيــات األحــكام المتعلقــة بالمــرأة 
نظــرة تختلــف تمامــا عّمــا وجدنــاه عنــد المفســرين الذيــن ســبقوهم منــذ نــزول الوحــي إلــى عصــر 

النهضــة العربيــة فــي القــرن التاســع عشــر.

القوامة في المدونة التفسيرية 
ــده  ــد عب ــن القدامــى ومحم ــي م ــر، والقرطب ــن كثي ــل، اب ــى بعــض المفســرين مث ــط عل ســأقتصر فق

ــن .  ــن المحدثي ــن عاشــور م ــر اب ــد الطاه والشــيخ محم

تحديد المصطلح
ــى مشــروعية قوامــة الرجــل  ــم آيتيــن يســتدل بهمــا الفقهــاء والمفّســرون عل نجــد فــي القــرآن الكري
علــى المــرأة همــا : قولــه تعالــى« ولهــن مثــل الــذي عليهــن بالمعــروف، وللّرجــال عليهــن درجــة« 
)البقــرة، 228( وقولــه أيضــا » الرّجــال قّوامــون علــى النســاء، بمــا فضــل هللا بعضهــم علــى بعــض 

وبمــا أنفقــوا مــن أموالهــم » )النســاء، 34(. 
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بالرجــوع إلــى المعاجــم اللغويــة نجــد أغلبهــا تتفــق حــول المعنــى اللغــوي للقوامــة. جــاء فــي لســان 
العــرب ألبــن منظــور: » قــال ابــن بــرّي قــد يجــيء )القيــام( بمعنــى المحافظــة واإلصــالح، ومنــه 
قولــه تعالى«الرّجــال قّوامــون علــى الّنســاء« والقــّوام العــدل، ومــن ذلــك قولــه تعالــى » وكان بيــن 
ذلــك قوامــا« )الفرقــان، 67(. وقيــّم القــوم الــذي يقومهــم ويســوس أمرهــم، وقيــّم المــرأة زوجهــا ألنــه 
يقــوم بأمرهــا ومــا تحتــاج إليــه، وقــواِم األمــر )بالكســر( نظامــه وعمــاده، وهــو قــوام أهــل بيتــه، وقيام 

أهــل بيتــه وهــو الــذي يقيــم شــأنهم« )ابــن منظــور، 499(. 
ومــن خــالل هــذه المعانــي اللفظّيــة للقوامــة يمكــن أن نقــول بــأن القوامــة هــي : المحافظــة والسياســة 

والنظــام و القيــام بشــؤون األســرة وإرشــادها إلــى أقــوم الّســبل. 

مشروعية القوامة 
اســتند أغلــب الفقهــاء والمفســرين إلــى أن القوامــة حــّق للرجــل أّوال علــى اآليــة الــواردة فــي ســورة 
البقــرة وهــي قولــه تعالــى »ولهــن مثــل الــذي عليهــن بالمعــروف وللّرجــال عليهــن درجــة« )البقــرة، 
ــه  ــي أن ــرآن : »هــذا نــص ف ــي أحــكام الق ــي )توفــي 543هـــ( ف ــن العرب ــو بكــر اب ــول أب 228(. يق
مفّضــل عليهــا مقــّدم فــي حقــوق النــكاح فوقهــا، لكــن الدرجــة ههنــا غيــر مبّيــن مــا المــراد منهــا . و 

إنمــا أخــذت مــن أدلــة أخــرى ســوى هــذه الــواردة فــي ســورة الّنســاء« )734(. 
وهــو مــا ذهــب إليــه مثــال ابــن كثيــر )توفــي 774 هـــ( فــي تفســيره لقولــه تعالــى »الّرجــال قّوامــون 
ــم علــى المــرأة وهــو رئيســها وكبيرهــا، والحاكــم عليهــا ومــؤد  علــى النســاء« مــن أن »الرجــل قّي
بهــا إذا اعوجــت ألن الرجــال أفضــل مــن النســاء، والرجــال خيــر مــن المــرأة، ولهــذا كانــت النبــّوة 
مختصــة بالرجــال، وكذلــك الملــك األعظــم وكــذا منصــب القضــاء وغيــر ذلــك« )734(. ويؤكــد هــذه 
األفضليــة للرجــل علــى المــرأة بالمهــر والنفقــة والمســؤولية التــي أوجبهــا هللا عليــه لهــا فــي كتابــه 

وســنته . لذلــك ناســب أن يكــون قّيمــا عليهــا مستشــهدا بقولــه تعالــى »وللرجــال عليهــن درجــة«. 
ــر  ــي عش ــرن الثان ــري، الق ــابع الهج ــرن الس ــاالت الق ــن رج ــو م ــي )ت 671 هـــ( وه ــا القرطب أم
ميــالدي، فقــد علـّـل فــي الجامــع ألحــكام القــرآن القوامــة بيــد الرجــل بالفضيلــة والنفقــة والعقــل والقــوة 

فــي أمــر الجهــاد والميــراث واألمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. 
والقوامــة عنــد القرطبــي »تشــمل اإلنفــاق والحمايــة، والتأديــب فــي مقابــل الطاعــة. و أعلــم هللا تعالــى 

الّنســاء هــا هنــا أن الرجــال فوقهــن ثــم بّيــن علــى لســان رســوله ذلــك » )173(. 
وقــد أشــار ابــن العربــي إلــى أن العلمــاء قــد اختلفــوا فــي المــراد بهــذه الدرجــة علــى أقــوال كثيــرة 
ــراث،  ــي المي ــم ف ــرده اختالفه ــرأة م ــن الرجــل والم ــي الدرجــة بي ــالف ف ــأن االخت ــم ب ــال بعضه فق
والجهــاد وغيرهــا مــن الفــوارق الخلقيــة والخلقيــة . و يضيــف ابــن العربــي قولــه »وال يخفــى علــى 
لبيــب فضــل الرجــال علــى النســاء ولــو لــم يكــن إالّ أّن المــرأة خلقــت مــن الرجــل فهــو أصلهــا ولّمــا 
كانــت اآليــة لــم تــأت لبيــان درجــة مطلقــة حتــى يتصــّرف فيهــا بتعديــد فضائــل الرجــال علــى الّنســاء، 
تعّيــن أن يطلــب ذلــك بالحــق فــي تقّدمهــن فــي النــكاح« )734(. ولكــن اآليــة حســب رأينــا لــم تــأت 
ببيــان الدرجــة المطلقــة الــذي يتفاضــل فيهــا الرجــال علــى النســاء ماعــدا اإلنفــاق . ولــم تقــع اإلشــارة 
فــي اآليــة الــى األوجــه األخــرى للمفاضلــة . إال أن ابــن العربــي يوضــح هــذا التفاضــل بقولــه : » 
ــة اشــياء  ــك لثالث ــه عليهــا وذل ــي ل ــى المــراة للرجــل آلجــل تفضيل ــت القوامــة عل ــي جعل ــى أن المعن
االول كمــال العقــل والتمييــز . والثانــي كمــال الديــن . والثالــث بذلــه المــال فــي الصــداق والنفقــة« 
)416(. ويّفســر آيــة القوامــة منســوبا إلــى هللا تعالــى فــي قولــه » المعنــى أّنــي جعلــت القوامــة علــى 
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اآليــات بعــده. فهــو كالمقدمــة للحكــم بتقديــم دليلــه لإلهتمــام بالدليــل )35-36( وقيــام الرجــال علــى 
النســاء هــو قيــام الحفــظ والدفــاع، وقيــام اإلكتســاب واإلنتــاج المالــي. وقــد بــّرر ابــن عاشــور ذلــك 
بالتفضيــل واإلنفــاق ألّن التفضيــل »هــو المزايــا الجبلّيــة التــي تقتضــي حاجــة المــرأة إلــى الّرجــل فــي 
الــذب عنهــا وحراســتها لبقــاء ذاتهــا، وهــذا التفضيــل ظهــرت آثــاره علــى مــّر العصــور واألجيــال 
ــن  ــى كــون الرجــال قّوامي ــن عاشــور عل ــج اب ــد، 118(. ويحت ــا مكتســبا للّرجــال« )بلعي فصــار حق
علــى النســاء. ألّن النســاء بحاجــة دائمــة إليهــم مــن ناحيــة الحمايــة وإن كانــت تلــك الحاجــة تقــوى 
وتضعــف بحســب الظــروف والمالبســات التــي تحيــط بالمــرأة. ويســتخلص مــن قولــه تعالــى »بمــا 
أنفقــوا مــن أموالهــم« أن أمــر اإلنفــاق قــد تقــرر فــي المجتمعــات اإلنســانية منــذ القديــم. وعليــه فــإّن 

الرجــال هــم العائلــون لنســاء العائلــة ألن االكتســاب مــن شــأنهم. 
ويعّقــب الصــادق بلعيــد علــى رأي ابــن عاشــور فــي مســألة تفضيــل الرجــال علــى النســاء مــا مفــاده 
أن ابــن عاشــور قــد خلــط بيــن الواقــع االجتماعــي وبيــن الواقــع الّدينــي فــي شــرحه لمســألة التفضيــل 
هــذه. وهــذا الخلــط وقــع فيــه الفقهــاء المعاصــرون مــع نفــس االلتبــاس والغمــوض واالزدواجيــة فــي 
الــكالم، وهــذا الخلــط عنــد ابــن عاشــور يظهــر فــي قولــه بــأن تفضيــل الرجــال علــى النســاء يعــود 
إلــى مشــيئة هللا حتــى صــار حقــا مكتســبا للرجــال وهــذا مــا يعطــي للقوامــة صفــة الحكــم الثابــت الــذي 
ال يمكــن تغييــره بحــال مــن األحــوال » ألنــه أصــل تشــريعي كلّــي تتفــرع عنــه األحــكام التــي فــي 

اآليــات بعــده« )119(.
إن قــراءة هذيــن النموذجيــن لمســألة القوامــة قائمــة علــى مقايضــة اإلنفــاق مقابــل الطاعــة العميــاء 
للرجــل. هــذه القــراءة ال أســاس لهــا مــن النــص وإنمــا أساســها الوحيــد التمييــز ضــد المــرأة وتغييبهــا 

عــن الوجــود.

وقد توّحدت القراءتان حول: 
1. إرجاع تعليل القوامة إلى سببين 

1- سبب فطري 
ــم  ــة بمزاجــه األقــوى واألكمــل واألت ــة مــن المميــزات الخاصــة بالرجــل والمتعلّق يتلخــص فــي جمل
واألجمــل مــن مــزاج المــرأة. وألن طبــع الرجــال غلــب عليــه الحــرارة واليبوســة فيكــّون فيهــم القــّوة 
ــال  ــرعة االنفع ــن والعطــف وس ــة واللّي ــن الرطوب ــاء م ــع النس ــه طب ــا علي ــالف م ــو خ ــّدة وه والش
ــاة خــّص بهــا  ــى المــرأة ليــس محاب ــّوق الرجــل عل ــة. إذن فتف ــب الطفول ــة لمطال واالســتجابة العاجل
جنــس علــى حســاب جنــس آخــر، و إنمــا هــي حاجــة ضروريــة تقتضيهــا طبيعــة كل منهمــا . و علــى 
هــذا األســاس علـّـل الفقهــاء والمفســرون القدامــى منهــم والمحدثيــن ســبب قيامــة الرجــل علــى المــرأة 
ألنــه أمــر وهبــي مــن هللا ليــس ألحــد أن يعتــرض عليــه لقولــه تعالــى »بمــا فّضــل هللا بعضهــم علــى 
بعــض« )النســاء، 34( وقولــه »وال تتمّنــوا مــا فّضــل هللا بــه بعضكــم علــى بعــض« )النســاء، 32(. 
فــي حيــن أنــه ال عالقــة للتفضيــل بالجنــس ألن قولــه تعالــى » بمــا فّضــل هللا بعضهــم علــى بعــض« 
يشــمل الرجــال والنســاء علــى الّســواء إذ التفضيــل » لــه عالقــة بمــا اكتســب اإلنســان ذكــرا كان أم 
أنثــى مــن علــم ودرايــة فــي أمــور الديــن والدنيــا »وفــي هــذا الســياق يعتبــر ســامر اإلســالمبولي أن 
ــة  ــة تحــدد دالل ــه قرين ــد العمــوم ليســت في ــى النســاء« نــص يفي ــى »الرجــال قّوامــون عل ــه تعال قول
كلمــة » الرجــال« بالذكــورة وكلمــة »النســاء« باألنوثــة . و أّن النــاس ]ذكــورا و إيناثــا[ تحقــق فيهــم 
مقــام الرجولــة ومقــام النســاء علــى الّســواء، ومــن المعلــوم والثابــت أنــه ال فضــل لذكــر علــى أنثــى 
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فــي القــرآن وإنمــا نظــر القــرآن لكليهمــا نظــرة إنســانية واحــدة وجعــل درجــة التكريــم والتعظيــم بيــن 
النــاس أمــرا اكتســابي تحــت متنــاول أيديهــم. يظهــر ذلــك مــن خــالل عديــد اآليــات القرآنيــة الــواردة 
فــي الغــرض منهــا قولــه تعالــى »إن أكرمكــم عنــد هللا أتقاكــم« )الحجــرات، 13(، »فاألكــرم مــن 
ــه  ــة ل ــل ال عالق ــة والتفضي ــوى االجتماعي ــة، والتق ــوى التعبدّي ــد التق ــى صعي ــى عل ــاس هــو األتق الن

بالجنــس« )اإلســالمبولي، 119( .
2- سبب كسبي 

يظهــر جليــا فيمــا يقــوم بــه الرجــل للمــرأة مــن جلــب القــوت والكســوة وســائر الضروريــات الماديــة 
والمعنويــة بصــورة تكفــل لهــا الشــعور بالطمأنينــة والحمايــة والرعايــة والــّذب عليهــا » كمــا يقــوم 
الحــكام و األمــراء بالــذب عــن الرعّيــة« )الشــوكاني، 415(، وفــي هــذا تأكيــد علــى رئاســة الذكــر 
علــى األنثــى .هــذا بالرغــم مــن إقــرار أصحــاب التفســيرين بــأن المســاواة بيــن المــرأة والرجــل مثبتــة 
بمــا شــرعه القــرآن لكليهمــا مــن نفــس الحقــوق ونفــس الواجبــات فهمــا علــى حــّد تعبيــر محمــد عبــده 
»متماثــالن فــي الــذات واإلحســاس والشــعور والعقــل ألن كال منهمــا بشــر تــام لــه عقــل يتفّكــر فــي 
مصالحــه وقلــب يحــب مــا يالئمــه ويســّر بــه، ويكــره مــا ال يالئمــه، وينفــر منــه، فليــس مــن العــدل 
ــدا يســتذله ويســتخدمه فــي مصالحــه، وال ســيما بعــد  ــن باآلخــر ويتخــذه عب ــم أحــد الصنفي أن يتحّك
عقــد الزوجّيــة والدخــول فــي الحيــاة المشــتركة« )4: 275(. وقــد حــاول محمــد عبــده التخفيــف مــن 
حــّدة الــدالالت الســلطوية لمصطلــح القوامــة بتأكيــده علــى أّن الرئاســة ليســت قهــرا للمــرؤوس ألن 
» المــرأة مــن الرجــل والّرجــل مــن المــرأة بمنزلــة األعضــاء مــن بيــن الشــخص الواحــد . فالرجــل 

بمنزلــة الــرأس والمــرأة بمنزلــة البــدن« )5: 69(.
فــإذا كان األمــر كذلــك علــى مــا ذهــب إليــه محمــد عبــده والطاهــر بــن عاشــور مــن تقريــر المســاواة 
بيــن الجنســين فلمــاذا إذن اإلصــرار علــى القــول بأفضليــة الرجــال علــى النســاء وأن األمــر كلــه بيــد 
الرجــل، ومــا المــرأة إالّ منفــذة ومطيعــة؟ وهكــذا توحــدت القــراءات منــذ القــرن الســادس الهجــري 
إلــى عصــر النهضــة فــي معالجتهــا لمســألة القوامــة مــن جانــب تعليلهــا ومــن جانــب اعتبارهــا ثابتــة 
ــة، والتفســيرات  ــى للقوام ــير القدام ــن تفس ــد بي ــارق الوحي ــاء. إذن فالف ــى النس مســتمرة للرجــال عل
ــع  ــاك والمن ــى كاإلمس ــة األول ــي وســمت خطــاب المرحل ــات الت ــاء المصطلح ــو اختف المعاصــرة ه
والتأديــب والراعــي والرعيــة، والتلبــس والرســوخ، واســتبدالها بمصطلحــات أخــرى حرصــت علــى 

التشــبث المضمــون الّداللــي للقوامــة.

القراءات المعاصرة للقوامة 
لماذا هذه القراءة؟

ــاق  ــل اإلنف ــده جع ــرآن- وبع ــزول الق ــزول -ن ــع الن ــي مجتم ــع االختصاصــات األســرية ف كان توزي
ــرت،  ــإن الظــروف تغّي ــوم ف ــا أم زوجــا، أمــا الي ــى المــرأة مــن مســؤولية الرجــل ســواء أكان أب عل
و أصبــح عمــل المــرأة وإنفاقهــا علــى أســرتها جزئيــا أم كلّيــا حقيقــة ال يمكــن التغاضــي عنهــا أمــام 
تعقــد الحيــاة. لذلــك طــرح ســؤال وهــو: هــل القوامــة اليــوم قــادرة علــى المحافظــة علــى مفهومهــا، 
ــى أن يعــاد النظــر  ــوم إل ــوم؟ أم أن هــذا المفهــوم بحاجــة الي ــى الي ــزول إل ــذ عصــر الن ــداول من المت
فيــه مــن جديــد حتــى يكتمــل وينضــج فــي إطــار عالقــة جدليــة بيــن الرجــل والمــرأة تجعــل كليهمــا 
قــّوام علــى اآلخــر فــي ظــل توزيــع عــادل لالختصاصــات؟ هــذا الســؤال مــا انفــك يقلــق الكثيــر مــن 

الدارســين للقــرآن اليــوم.
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إّن حــّل هــذه اإلشــكالية عنــد هــذا الفريــق تتطلــب إعــادة قــراءة جديــدة آليــات األحــكام علــى ضــوء 
العلــوم الحديثــة، ألن طبيعــة النــّص القرآنــي خصبــة ثريــة، ناضجــة، متكاملــة علــى مســتوى اللغــة 
والداللــة مــن جانــب الكلمــة أو اآليــة )العلمــي، 41(. هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن » 
إعــادة كل ســيطرة علــى النــص المقــدس بالتفســير، هــو مجــّرد زعــم وظــّن ألنــه يعــّز شــد جمــوح 
اللغــة التــي نظــم فيهــا النــص كمــا يعســر حصــر الداللــة فــي قوالــب جامــدة » )الســليتي، 8(، ممــا 
يجعــل النــص القرآنــي نّصــا تأويليــا مفتوحــا بحكــم اللغــة وأحكامهــا. كذلــك وجــد أصحــاب القــراءات 
المعاصــرة للنــص القرآنــي تفاعــالً متدفقــاً فــي معانيــه مــع كل األوضــاع االجتماعيــة، والسياســية، 
والفكريــة فــي كل عصــر مــن العصــور، حتــى أصبــح كل قــارئ يطبــع قراءاتــه للقــرآن بمــا يتوافــق 
ــق  ــب أن ينطل ــرأة يج ــكام الخاصــة بالم ــات األح ــي آي ــر ف ــار أن النظ ــى اعتب ــه، عل ــه ورأي ومذهب
مــن مشــاغل المجتمــع وظروفــه االقتصاديــة واالجتماعيــة. فإلــى أي حــّد طّبــق أصحــاب القــراءات 

المعاصــرة هــذا المنهــج فــي قراءاتهــم لآليــات األحــكام ومنهــا آيــة القوامــة؟ 
ــص  ــراءة الن ــي ق ــن ف ــد شــخصيتين بارزتي ــوف عن ــى الوق ــا إل ــذا الســؤال يحيلن ــة عــن ه إن اإلجاب
ــا  ــس هم ــن ســوريا، ولي ــد شــحرور م ــن مصــر و محم ــد م ــو زي ــد أب ــا : نصــر حام ــي وهم القرآن
ــي  ــم العرب ــي العال ــر ف ــا كثي ــكام فغيرهم ــات األح ــة آلي ــراءة التأويلي ــتهرا بالق ــذان اش ــدان الل الوحي

واإلســالمي.
خصوصية قراءة أبي زيد للقوامة 

ينطلــق أبــو زيــد فــي القســم األول مــن الكتــاب دوائــر الخــوف: قــراءة فــي خطــاب المــرأة مــن جملــة 
ــي  ــم العرب ــي العال ــرأة ف ــول الم ــج ح ــاب المنت ــا أّن » الخط ــه مفاده ــل األول من ــا الفص ــّدر به ص
ــدة اآلخــر  ــه طائفــي عنصــري« نتيجــة الفشــل والهزيمــة )29(، وعق المعاصــر خطــاب فــي مجمل
المنتصــر والمتفــوق التــي أصيــب بهــا العالــم العربــي فــي القــرن الواحــد والعشــرين وكانــت المــرأة 
كبــش الفــداء فــي هــذه المرحلة،«ففــي هــذا الســياق المتخــم بالعنــف واإلرهــاب، يــزداد عنــف الّرجــل 
ضــد المــرأة، ويقــع الترويــج لمفاهيــم وثوابــت ال عالقــة لهــا بالديــن وال باإلســالم«)39( بــل هــي 
آليــة مــن آليــات الخطــاب العنصــري والمتخلّــف ضــّد المــرأة ممــا نتــج عنــه إخفــاء المــرأة والحكــم 
عليهــا بالقعــود. وتبّنــي تفســير مغلــوط وفهــم ذكــوري خاطــئ لجــزء »الّنســاء ناقصــات عقــل وديــن« 
ــم«-  ــن عظي ــي -« إّن كيده ــياق القرآن ــن الس ــر م ــزء مبتس ــس ج ــريف، وتكري ــث الش ــن الحدي م
حتــى أصبحــت هــذه األوصــاف والنعــوت مالزمــة للمــرأة باعتبارهــا أنثــى، ال ترتقــي إلــى مســتوى 

الرجولــة مــن حيــث القــدرة علــى الفعــل والتفكيــر. 
ــت  ــق تثبي ــرأة عــن طري ــة الم ــق أزم ــي تعمي ــي نظــره يســاهم ف ــرأة ف إّن خطــاب الســلف عــن الم
ــل  ــن أن تعام ــع م ــى وأرف ــن أّن النصــوص الشــرعّية هــي أرق ــي حي ــة . ف ــراءة الخاطئ ــة بالق الحال
المــرأة بذلــك األســلوب الحقيــر والمهيــن لذاتهــا ولكرامتهــا كإنســان، وألن الخطــاب القرآنــي لطالمــا 
وجــه نحــو المــرأة المســلمة المســتّقلة عــن الرجــل، وذلــك فــي ســابقة فريــدة هــي بمثابــة وعــي جديــد 
بذاتهــا كإنســان )دوائــر الخــوف، 71(. مــن هنــا يــرى أبــو زيــد أّن النظــر فــي قضيــة المــرأة يجــب 
أن يتــم ليــس فقــط مــن الناحّيــة الّدينيــة، إّنمــا أيضــا مــن الناحّيــة االجتماعّيــة، أي العــودة إلــى الواقــع 
االجتماعــي الــذي هــو أســاس هــذه القضيــة المحوريــة، ألن الخطــاب الّدينــي فــي نظــره قــد حصــر 
ــا المــرأة ومنهــا مســألة القوامــة داخــل أســوار الفهــم الحرفــي للنصــوص الدينيــة الفرعيــة أو  قضاي

االســتثنائية وهــو مــا يفيــد أّن أبــا زيــد يــرى: 
ــة  ــالل مرجعي ــن خ ــتها م ــى مناقش ــّر عل ــن يص ــرأة حي ــة الم ــف قضي ــي يّزي ــاب الّدين 1( أّن الخط
النصــوص ناســيا أنهــا قضيــة اجتماعيــة باألســاس، اســتنادا إلــى كــون جنــس الرجــل هــو المفّضــل 
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ــا ال يجــوز مناقشــته. ــا إلهي ــح القوامــة حكم ــم تصب ــد هللا ومــن ث عن
2( أن هــذا الخطــاب قــد تعامــل ومــازال يتعامــل مــع المــرأة المســلمة تعاملــه مــع األقليــات الدينيــة 

األخــرى باعتبارهــا «اآلخــر».

إّن التفضيــل اإللهــي الــوارد فــي قولــه تعالــى »بمــا فّضــل هللا بعضهــم علــى بعــض« )النســاء، 34( 
يقاربــه فــي مجمــل الســياق القرآنــي حــول مســألة التفضيــل اإللهــي لبعــض البشــر علــى بعــض، أو 
رفعــه للبعــض درجــة فــوق البعــض اآلخــر ليقــرر أّن المقصــود بــه »وصــف التفــاوت االجتماعــي 
واالقتصــادي الملحــوظ بيــن البشــر« )دوائــر الخــوف، 213(. وهــذا التفــاوت بيــن البشــر يــراه أبــو 
زيــد تفاوتــا غيــر ثابــت إلنــه محكــوم بقوانيــن الحــراك االجتماعــي وذلــك بمنطــوق قولــه تعالــى )دفــع 
هللا النــاس بعضهــم ببعــض( )البقــرة، 251( ويستشــهد بقولــه تعالــى »أنظــر كيــف فضلّنــا بعضهــم 
ــألة  ــح مس ــذا تصب ــراء، 21(. وبه ــال« )اإلس ــر تفضي ــات وأكب ــر درج ــرة أكب ــض ولآلخ ــى بع عل
التفضيــل ليســت قــدرا إلهيــا بقــدر ماهــي تقريــر للواقــع المطلــوب تغييــره تحقيقــا للمســاواة األصليــة. 
ــذي عليهــن بالمعــروف وللرجــال عليهــن  ــل ال ــى »ولهــّن مث ــه تعال ــه يضــع قول ــل فإن ــك بالمث وكذل
ــن  ــع م ــا لواق ــرا ووصف ــا تقري ــث يعتبره ــي حي ــياق الوصف ــس الّس ــي نف ــرة، 228( ف درجــة« )البق
التقاليــد واألعــراف االجتماعيــة ال عالقــة لهــا بتقريــر حكــم شــرعي ثابــت » ولــم يقــل أحــد أبــدا وال 
يصــح أن يقــول أبــدا، إن التقاليــد واألعــراف أحــكام إلهيــة أبديــة مطلقــة« )دوائــر الخــوف، 214(. 
ومــن هــذا المنطلــق فــإن أبــا زيــد يرفــض اعتبــار القوامــة تســتند إلــى تفضيــل إلهــي مطلــق لجنــس 
الرجــال علــى النســاء، وإن هــذا التفضيــل ليــس قــدرا إلهيــا مطلقــا، وإنمــا هــو كذلــك تقريــر لواقــع 
مطلــوب تغييــره حتــى تتحقــق المســاواة بيــن المــرأة والرجــل ألن »القوامــة مســؤولية يتحملهــا مــن 
يســتطيع مــن الطرفيــن، ويشــاركان فيهــا بحســب مالبســات األحــوال والظــروف، يســتفاد هــذا مــن 
ــدد بشــكل قاطــع  ــم يح ــه ل ــاق لكن ــى اإلنف ــدرة عل ــة والق ــة األفضلي ــة القوام ــل علّ ــذي جع ــرآن ال الق
أفضليــة مــن علــى مــن« )دوائــر الخــوف، 214(. معنــى ذلــك أنــه يمكــن فــي رأيــه أن تكــون القوامــة 
ــة ليــس ســياقا تشــريعيا إنمــا هــو ســياق وصفــي  يومــا للمــرأة ويومــا للرجــل ألن الســياق فــي اآلي

ســجالي.
ومــا نصــل إليــه مــن خــالل قــراءة أبــي زيــد للقوامــة هــو أن تناولهــا مــن جانــب الســياق الوصفــي 
القرآنــي فيــه إســقاط لهــا مــن قائمــة التشــريعات الخاصــة بالمــرأة، ممــا يهــز عديــد المفاهيــم 

ــن . ــد المتقدمي ــها عن ــى أساس ــت عل ــي أقيم ــكام الت ــالت واألح والتأوي

قراءة محمد شحرور للقوامة 
رســم محمــد شــحرور أساســيات منظومتــه الفكريــة والّدينيــة فــي كتابــه نحــو أصــول جديــدة للفقــة 
)اإلســالمي( وهــو مــن العناويــن الكفيلــة بلفــت اإلنتبــاه خصوصــا فــي مجــال اإلســالميات المعاصــرة، 
وقــد جمــع هــذا الكتــاب بيــن إشــكاليتين كانتــا ومازالتــا مــن مشــاغل الباحثيــن فــي الفكــر اإلســالمي 

الحديــث والمعاصــر وهمــا : أصــول الفقــه، والمــرأة مــن خــالل القــرآن الكريــم.
إّن الناظــر فــي هــذا الكتــاب ســوف يقــف علــى طــرح جديــد للمســائل المتداولــة فــي خصــوص النــص 
القرآنــي، ويتلخــص هــذا الطــرح فــي »أن النــّص القرآنــي كينونــة فــي ذاتــه مغلــق ذاتيــا، ومكثــف 
ــة،  ــرورة المعرفي ــة والصي ــرورة التاريخي ــرك الصي ــع تح ــه م ــه ومحتويات ــرك مضامين ــا تتح ذاتي
فالتطــور التاريخــي غيــر قــادر علــى إلغــاء آيــة قرآنيــة، أو حكــم قرآنــي تحــت شــعار تغيــر األحــكام 
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بتغّيــر الزمــان أي أنــه - النــّص القرآنــي- ال يخضــع لحتميــة التاريــخ علــى محــور الســيرورة، وال 
لحتميــة الغائيــة علــى محــور الصيــرورة« )شــحرور، 94(. 

إّن المعضلــة فــي نظــره تتمثــل فــي فهــم النــّص ال فــي النــص ذاتــه، يتأكــد هــذا عنــده بقولــه »إّن آيــات 
ذات الكينونــة المطلقــة فــي الشــريعة اإلســالمية شــيء والفقــه اإلســالمي الــذي يمّثــل تفاعــل النــاس 
وفهمهــم للتشــريع فــي لحظــة زمانيــة تاريخيــة معينــة شــيء آخــر تمامــا، إذ أن الشــريعة اإلســالمية 
إلهيــة، بينمــا الفقــه اإلســالمي إنســاني تاريخــي، وبــدون وعــي هــذا الفــرق وأخــذه بعيــن االعتبــار ال 
أمــل لنــا فــي الخــروج مــن المــأزق بــأّن اإلســالم إلهــي، والفقــه اإلســالمي والتفســير إنســاني، وهــذا 
هــو الفــرق بيــن اإلســالم والمســلمين« )شــحرور، 95(. وعلــى هــذا األســاس فهــو يعتبــر أن الفقــه 
اإلســالمي الــذي بيــن أيدينــا اليــوم يمّثــل التشــخيص األول للنصــوص واألحــكام الســماوية، تشــخيص 
ــك  ــر لتل ــه والمفّس ــراءة الفقي ــى ق ــرت عل ــي أث ــة الت ــات المعرفي ــن اآللي ــة م ــه مجموع ــاهمت في س
األحــكام. مــن هنــا تبــدو الضــرورة إلــى تشــخيص آخــر لألحــكام التشــريعية ألن » اإلكتفــاء بالقــراءة 
األولــى للتنزيــل الحكيــم التــي تمــت فــي القــرن الســابع والثامــن الميالدييــن، و اإلصــرار علــى أن 

التفاســير مطلقــة مقّدســة تمثــل عيــن المقاصــد اإللهيــة أمــر بالــغ الخطــورة » )شــحرور، 96(.
فكيــف قــرأ شــحرور األحــكام الــواردة فــي القــرآن وخاصــة األحــكام المتعلّقــة بالمــرأة ومنهــا القوامــة 
ــة  ــيرّية والفقهي ــراءات التفس ــن كل الق ــة ع ــراءة مختلف ــحرور ق ــدم ش ــألة يق ــذه المس ــي ه ــا؟ ف أساس

المتداولــة قديمــا وحديثــا.
ــى »بمــا فضــل  ــه تعال ــرون والفقهــاء لقول ــه المفّس ــذي دهــب إلي ــرى أن التفســير ال ــه ي ــك أن مــن ذل
هللا بعضهــم علــى بعــض«، وهــو أن هللا تعالــى فّضــل الرجــال علــى النســاء بالعلــم والديــن والعقــل 
والواليــة، ال يســتقيم عنــده ألنــه » لــو عنــى هللا ذلــك لقــال : الذكــور قّوامــون علــى اإلنــاث، لكنــه 
قــال »الرجــال قّوامــون علــى النســاء«، والرجــال جمــع رجــل والنســاء جمــع امــرأة، ونحــن نعلــم أن 
كل رجــل ذكــر وكل امــرأة أنثــى لكــن العكــس غيــر صحيــح« )شــحرور، 317( لذلــك يتســاءل قائــال 
: فمــا بــال األقســام الباقيــة؟ وهــل هــي متســاوية فــي الفضــل؟ وأيــن هــّن الـلــّـواتي يفضلــن الرجــال 
وال يخلــو منهــن عصــر، ومــن هنــا يرّجــح شــحرور أن اآليــة » بعضهــم علــى بعــض« تشــمل كل 
الرجــال والنســاء ليصبــح المعنــى حســب رأيــه بمــا فّضــل هللا بعــض الرجــال والنســاء علــى بعــض 
ــا  ــف فضلّن ــى »انظــر كي ــه تعال ــي قول ــر وضــوح ف ــذا بأكث ــى ه ــن الرجــال والنســاء، يتجلّ آخــر م
بعضهــم علــى بعــض، ولآلخــرة أكبــر درجــات وأكبــر تفضيــال« )اإلســراء، 21(، وهــذه اآليــة عنــده 
تنفــي تمامــا األفضليــة بالخلــق وتبقــى األفضليــة بحســن اإلدارة والحكمــة، ودرجــة الثقافــة العاليــة، 
والوعــي الــذي يتفــاوت فيــه النــاس رجــاال ونســاء . فمــن الرجــال مــن هــو أفضــل فيهــا مــن النســاء 

والعكــس صحيــح.
وهللا تعالــى ال يفــرق فــي كتابــه بيــن الذكــر واألنثــى، إذ المســاواة بينهمــا واضحــة وصريحــة فــي 
أكثــر مــن آيــة وفــي أكثــر مــن مجــال . ومــا اقتــران المؤمنيــن بالمؤمنــات، والمســلمين بالمســلمات 
فــي الطــرح القرآنــي العــام إال دليــل علــى مــا نــراه. ومــن هنــا تصبــح مســألة الدونيــة التــي ألصقهــا 
الفقهــاء والمفســرون بالمــرأة ماهــي فــي الواقــع إالّ رؤيــة مشــّوهة تجــاه المــرأة كانــت انعكاســا لمــا 
كان ســائدا فــي تلــك المجتمعــات ذات الطابــع الذكــوري، وهــو مــا انعكــس علــى عديــد مــن األحــكام 

الخاصــة بالمــرأة وفــي مقدمتهــا القوامــة، واإلرث، والحجــاب، وتعــدد الزوجــات. 
ــوا مــن  ــى »وبمــا أنفق ــه تعال ــى المــرأة فــي قول ــي فّضــل بهــا الرجــل عل ــة الت أمــا بخصــوص النفق
ــه  ــن كفايت ــض النظــر ع ــة بغ ــى بالقوام ــو أول ــال فه ــه م ــن كان ل ــحرور أّن م ــرى ش ــم« في أمواله
ودرجتــه ووعيــه الثقافــي . وبهــذا التفســير فإنــه يــرى أّن القوامــة ال يمكــن أن تنحصــر بيــن المــرأة 
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والرجــل فــي حــدود األســرة كمــا ذهــب إلــى ذلــك الفقهــاء والمفســرون األوائــل، بــل تمتــد لتشــمل 
كافــة مجــاالت العمــل المتنوعــة. واألســرة اليــوم وغــدا فــي حاجــة إلــى مــن يقــوم بشــؤونها ويلّبــي 
حاجاتهــا المختلفــة مــن مــأكل وملبــس ومشــرب وعــالج وســكنى وغيرهــا مــن الكمــاالت التــي البــد 
منهــا . وان تكــون بالقيــادة فــي يــد صاحــب الفضــل والقــدرة الماديــة والمعنويــة ســواء اكان رجــال 
ام امــرأة .إذ ليــس مــن الشــرط عنــد شــحرور أن يســتقل الرجــل ســواء كان زوجــا أم أبــا بالقوامــة. 
ــؤولية  ــل مس ــال لتحم ــون أه ــة أن تك ــدية والمالي ــدرة الجس ــا الق ــرت فيه ــي توف ــرأة الت ــق للم إذ يح
قيــادة البيــت فكــم مــن نســوة لهــن القــدرة علــى إدارة شــؤون األســرة أكثــر مــن الرجــال )شــحرور، 
323(. إذن البــد فــي نظــر شــحرور مــن إعــادة النظــر فــي قــراءة آيــات األحــكام الخاصــة بالمــرأة 
طبقــا للســيرورة التاريخيــة )نهايــة القــرن العشــرين( والصيــرورة االجتماعيــة، وانطالقــا أيضــا مــن 
ــق  ــن طري ــي ع ــع االجتماع ــن والواق ــر الزم ــاة تغيي ــمولها، ومراع ــة وش ــالة المحمدّي ــة الرس عالمي
أدوات معرفيــة جديــدة للتخلـّـص مــن التفســيرات القديمــة لهــذه األحــكام التــي رســمها الفقهــاء وكتــاب 
األدبيــات اإلســالمية فــي القرنيــن الثانــي والثالــث الهجرييــن أيــام كانــت العالقــات األســرية تحكمهــا 

العــادات والتقاليــد والتفــوق الذكــوري فــي الحــرب والســلم.
ألن النــص القرآنــي حســب هــذه القــراءة تتداخــل فيــه جملــة من العوامــل التاريخيــة منهــا واالجتماعية 
حتــى يكــون نّصــا مطروحــا للتأويــل والقــراءة، ألن التعامــل مــع النــص وخاصــة الّدينــي منــه باعتبار 
تعاليــه وقدســيته فقــط ســينير منــه الجانــب التقديســي المتعالــي، وهــو ما يســحب منــه إمكاناتــه األخرى 
ــك أن اللغــة  ــب اإلنســاني. ذل ــا بالخصــوص الجان ــارئ، ومنه ــا للق ــي يجــب تجلّيه ــه والت ــة في الكامن
التــي نــزل بهــا القــرآن لغــة اإلنســان، أمــا التعالــي فــي حقيقــة األمــر فهــو عبــارة عــن مفارقــة لــكل 

األنمــاط اإلنســانية. 
إن القــراءة التــي تقــف عنــد الجانــب التقديســي يعتبرهــا أصحــاب القــراءة المعاصــرة للنــص الدينــي 
ــه مــن  ــات النــص ومــا تضمّن ــراءة قاصــرة وعاجــزة عــن اســتخراج إمكان فــي مختلــف جوانبهــا ق
مقاصــد تشــريعّية. مــن هنــا كان التــزام أصحــاب القــراءة المعاصــرة محــّل االستشــهاد بهــذه القــراءة 
التــي عملــت علــى النبــش فــي النــص القرآنــي وقراءتــه قــراءة تأويليــة قــد تتصــادم أحيانــا مــع اآليــات 

الحكميــة ذات العالقــة بالمــرأة.
ــم  ــا أوقعته ــحرور وغيرهم ــد ش ــد ومحم ــو زي ــد أب ــر حام ــن نص ــا كل م ــي توخاه ــراءة الت  إن الق
ــا  ــا ومفهومه ــي منطوقه ــة ف ــة الدالل ــة الواضح ــن النصــوص الّدينّي ــز المقصــود بي ــدم التميي ــي ع ف
وبيــن االنتاجــات البشــرية المســتلهمة منــه، نتيجــة إخضاعهــم قراءتهــا إلــى نفــس المناهــج الفلســفية 
ــي  ــة تراع ــة معقول ــاكل الحاضــر بطريق ــن مش ــة ع ــن »اإلجاب ــن م ــا يمّك ــة المعاصــرة، بم والنقدي
التقــّدم والتغّيــر« )أركــون، 273(، فــكأّن الجماعــة يســعون إلــى أن تخضــع النصــوص الدينيــة ومنهــا 
القــرآن بالخصــوص إلــى هــذه المناهــج حتــى يكــون هــذا الفكــر قــادرا علــى تشــكيل أســاس صحيــح 
أليــة نهضــة ممكنــة مــن خــالل الولــوج إلــى الممنوعــات والمحرمــات التــي يعتبرونهــا حجــرة عثــرة 

أمــام العقــل الــذي يريــد كشــف الغطــاء عــن المســكوت عنــه فــي النــص القرآنــي.
لكــن ال بــد أن نالحــظ أن القــراءة العلميــة ألي نــص ســواء أكان دينيــا ام بشــريا ليــس مســتهجنا. لكــّن 
االســتهجان هــو أن نحــّول النــص القرآنــي نفســه إلــى نــص بشــري والــى منتــج لغــوي ثقافــي. وهــو 
مــا يبــدو واضحــا مــن خــالل عمــل كل مــن شــحرور وأبــي زيــد، فيؤكــد األخيــر علــى إن البحــث 
فــي مفهــوم النــص »ليــس فــي حقيقتــه إالّ بحثــا عــن ماهيــة القــرآن وطبيعتــه بوصفــه نصــا لغويــا، 
فالقــرآن كتــاب الفــن العربــي األقــدس ســواء نظــر إليــه الناظــر علــى أنــه كذلــك فــي الّديــن أم ال. وهــذا 
الــّدرس األدبــي للقــرآن فــي ذلــك المســتوى الفنــي، دون نظــر إلــى اعتبــار دينــي، هــو مــا نعتــّده« 

)مفهــوم النــص، 11-10(.
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ــة  ــة والخفي ــي المعلن ــب النــص القرآن ــي بااللمــام بجوان ــة وحدهــا ال تف ــن أّن الدراســة األدبي ــي حي ف
ــذا  ــال، له ــف بالكم ــي المتص ــص القرآن ــرية والن ــة البش ــوص األدبي ــن النص ــة بي ــروق الواضح للف
فــان التعامــل معــه باعتبــاره نّصــا أدبّيــا »ســيظّل هــذا التعامــل قاصــرا ويحتــاج إلــى بنيــة االعتقــاد 
ــد  ــغ كل العقائ ــذي يصب ــي ال ــب األســطوري التخّيل ــك الجان ــة، أو ذل ــة التاريخي اإلنســاني مــن الناحي
الدينّيــة بصيغــة اليقيــن المطلــق« )عبــد الهــادي، 23(. إذن فاالختــالف بيــن قــراءة المدرســة 
التفســيرية القديمــة والقــراءة المعاصــرة فــي مســالة اآليــات الحكميــة ومنهــا مســالة القوامــة بالــذات 
إنمــا يعــود فــي نظرنــا إلــى اختــالف المناهــج المســتخدمة عنــد كل مــن المدرســتين، ممــا جعــل اآلراء 
حــول المســائل المتعلقــة بالمــرأة مختلفــة إن لــم نقــل متباعــدة »ولعــّل هــذه االختالفــات تجــد جذورهــا 
فــي المخيــال الجماعــي المحكــوم بســلطة التقاليــد والعــرف والعــادة أكثــر ممــا تجدهــا فــي فعــل قــراءة 
نصــوص المــرأة وحدهــا . ذلــك أن فعــل القــراءة ال ينفــك عــن ذاتيــة صاحبــه. وكثيــرا مــا امتزجــت 
هــذه الذاتيــة بموروثــات اجتماعيــة نشــأت عليهــا، وتعــّدت بهــا. فــكان إن ثبــت لهــا وجــود مصاحــب 

للحظــة القــراءة« )العلمــي، 522(. 
وقــد انعكــس هــذا االختــالف علــى الفكــر العربــي مــن ناحيــة وعلــى المجتمعــات العربيــة اإلســالمية 
مــن ناحيــة أخــرى. وليــس أدّل علــى ذلــك مــا نشــهده اليــوم مــن تبايــن بيــن هــذه الــدول علــى مســتوى 
ــي  ــكلة الت ــذه المش ــاوز ه ــي تج ــن النظــر ف ــد م ــك ال ب ــرأة. لذل ــة للم ــريعية والثقافي األوضــاع التش

اختلفــت فيهــا اآلراء وحــارت فيهــا األفهــام.
   

النتائج التي توصلنا إليها: 
ــة التفســيرية القديمــة منهــا  ــم بيــن المدون ــر نمــط اإلهتمــام بمســائل المــرأة فــي القــرآن الكري • تغاي
والحديثــة مــن ناحيــة، وبيــن القــراءات المعاصــرة مــن ناحيــة أخــرى، ممــا نتــج عنــه عــدم التماثــل 
فــي المنهجيــة المتوخــاة مــن األطــراف الباحثــة فــي اآليــات الحكميــة. وهــذا راجــع باألســاس إلــى 

اختــالف الغايــة مــن الطروحــات محــّل الــدرس. 
• التبايــن الكامــل بيــن المّدونتيــن نتيجــة المرجعيــة المعتمــدة والمختلفــة الواحــدة عــن األخــرى، فــإذا 
ــراءات  ــإن أصحــاب الق ــة، ف ــى الســلطة الذكوري ــظ أصاحبهــا عل ــد حاف ــة التفســيرية ق ــت المدون كان
المعاصــرة قــد عملــوا قــدر اإلمــكان علــى التشــبث بمقومــات الحداثــة، والمنظومــة العالميــة لحقــوق 

اإلنســان. 
• مــا الحظنــاه مــن تجــاوز للقــراءات الحرفيــة للنــص عنــد أصحــاب القــراءات المعاصــرة التــي لــم 
تعــد تتماشــى ومتطلبــات الواقــع المعيــش وهــو مــا أوقعهــم فــي منزلقــات خطيــرة كالقــول بتاريخيــة 
ــة  ــة الّدالل ــن األحــكام القطعي ــك م ــة والتحــّرر كذل ــات الحكمي ــل باآلي ــاء العم ــي، وإلغ ــص القرآن الن

نفســها. 
ــرأة،  ــم للم ــي نظرته ــرين ف ــر المفس ــر فك ــر غي ــي فك ــراءات المعاصــرة ف ــاب الق ــراط أصح • انخ
فهــم نظــروا إليهــا كفــرد كامــل ذو مســؤولية مثلهــا مثــل الرجــل، والنظــر إلــى المجتمــع ال بمفهــوم 

ــة. ــا اكتســبت المــرأة عندهــم قيمــة مركزي ــة والتمــّدن، ومــن هن ــل بمفهــوم الحداث األســلمة ب
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ببليوجرافيا
اتجاهات عامة وأساسية

"لِنسوية إسالمية" عربية المنشأ

ُحسن عبود

مقدمة
ــود،  ــن الِنســوية واإلســالم )عب ــع بي ــٍح يجم ــي مصطل ــر ف ــي المعايي ــة ف ــرى البعــض ازدواجي ــد ي ق
»الخطابــات المتباينــة«، 357(، لكــن هــذه الِنســوية تشــير اليــوم إلــى رافــد مــن روافــد البحــث فــي 
قضايــا المــرأة فــي الثقافــة العربية-اإلســالمية. والمصطلــح لــم ُيســتعمل فــي أدبيــات التفكيــر الدينــي 
ــوق  ــطات لحق ــات والناش ــات العربي ــن األكاديمي ــي- بي ــي واإليديولوج ــار المعرف ــدي -باإلط التجدي
المــرأة فــي اإلســالم قبــل تســعينيات القــرن الماضــي المنصــرم، بــل هنــاك الكثيــرات مــن الحداثيــات 
ــال  ــول آم ــا تق ــه »مستنســخ« كم ــا ألن ــن أساســه، إم ــح م ــي يرفضــن المصطل واإلســالميات اللوات

ــة رؤوف.  ــة كمــا تــرى هب ــة للِنســوية التــي يظنهــا البعــض بضاعــة أجنبي قرامــي، أم كراهي
لغويــاً »الِنســوية« -نســبة إلــى »ِنســوة«- تعنــي »تجمــع نســاء ألمــر مــا«. وقــد اســتخدمت »ِنســوة« 
ــن  ــا ع ــراود فتاه ــز ت ــرأة العزي ــة ام ــي المدين ــال ِنســوةٌ ف ــم: »وق ــرآن الكري ــي الق ــى ف ــذا المعن به
نفســه« )يوســف، 30(. وقــد أقــر مجمــع اللغــة العربيــة الِنســبة إلــى الجمــع، لذلــك يمكــن اســتخدام 
»الِنســوية« )بكســر النــون( نســبة إلــى »ِنســوة«. وكان المصطلــح الشــائع فــي بدايــة القــرن العشــرين 
-كمــا ظهــر فــي مقــاالت الرائــدة ملــك حفنــي ناصــف )باحثــة الباديــة(- هــو »النســائيات«. كانــت 
»النســائيات« تعالــج قضايــا اجتماعيــة تتعلــق بالحجــاب والســفور، وتربيــة وتعليــم البنــات، والــزواج 
وتعــدد الزوجــات، والعالقــة بيــن الرجــل والمــرأة، والمقارنــة بيــن المــرأة الِمصريــة والمــرأة الغربية. 
آنــذاك، كان هــذا الوعــي بـ«الِنســائيات« يمــزج قضايــا المــرأة المصريــة باإلصــالح الدينــي وبمصير 

األمــة واالســتقالل الوطنــي.
ــو  ــدة« تدع ــي »عقي ــائيات« فه ــابقتها »النس ــن س ــورة ع ــوم والمتط ــة الي ــوية« المتداول ــا »الِنس أم
إلــى المســاواة فــي الحقــوق السياســية واالجتماعيــة بيــن الرجــال والنســاء، وهــي »حركــة« منظمــة 
إلحــراز هــذه الحقــوق. وهنــاك التأكيــد علــى مطالــب النســاء لكونهــن نصــف المجتمــع )ال طبقــة أو 
ــرات  ــم إشــكالية التغيي ــح مــن صمي ــذي أصب ــر االجتماعــي ال ــان بضــرورة التغيي ــه( واإليم ــة من فئ

ــة. ــع إليهــا الشــعوب العربي ــة التــي تتطل الديمقراطي
ــي  ــي وتأويل ــي وحقوق ــاب إصالح ــيط خط ــى تنش ــات إل ــويات العربي ــن الِنس ــة م ــوم فئ ــعى الي تس
للنصــوص الدينيــة ينطــوي تحــت تصنيــف »الِنســوية اإلســالمية.« وهــذه الِنســوية الجديــدة حّمالــة 
أوجــه كمــا يقــول فهمــي جدعــان فــي دراســته لـ«الِنســوية اإلســالمية الرافضــة« فــي المدينــة الكونيــة. 
ويــرى محورهــا ممتــداً علــى ثالثــة أشــكال: إلــى يميــن هــذا المحــور تقــع ِنســوية أســماها »الِنســوية 
اإلصالحيــة«، وإلــى يســار هــذا المحــور تقــع ِنســوية أســماها »الِنســوية الرافضــة«، وعنــد وســط 
المحــور اختــار تســمية »الِنســوية التأويليــة«. أمــا المنظــور »الســلفي« االتباعــي فهــو يقــع خــارج 
ــة  ــي تحمــل مفهــوم الِنســوية )35(. ويعــّرف جدعــان »الِنســوية اإلســالمية« مــن جه األشــكال الت
مــا هــي منهــج فــي إعــادة قــراءة التاريــخ اإلســالمي والنصــوص الدينيــة وتأويلهــا، وتأســيس حقــوق 
النســاء والمســاواة، فضــالً عــن تحديــد معالــم »رؤيــة تحرريــة ِنســوية للقــرآن ال ُتخــرج أصحابهــا أو 

صاحباتهــا مــن حــدود الديــن واإليمــان« )42(.
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كانــت قــد أثــارت أميمــة أبــو بكــر موضــوع »البحــث الِنســوي اإلســالمي« )أو إســالميات فــي حقــل 
ــات  ــن خطــاب المســلمات الباحث ــرن. وجمعــت بي ــد األول مــن هــذا الق ــي العق ــة الِنســوية( ف المعرف
ــة  ــة اإلســالمية«، 62(. ومــع بداي ــدر والرؤي ــا الجن ــي والعالمــي. )»النســوية، قضاي ــي العرب المحل
العقــد الثانــي مــن القــرن الحالــي، عــادت أبــو بكــر إلــى هــذا المفهــوم، كمــا نقــرأ فــي المقدمــة للكتــاب 
المحــّرر فــي موضــوع الِنســوية والدراســات الدينيــة، حصــراً الكتابيــة منهــا )المســيحية واإلســالم(.  
فــي هــذه المقدمــة، تــرى أبــو بكــر أن مفهــوم »الِنســوية اإلســالمية« هــو نــوع مــن أنــواع المقاومــة 
الفكريــة )وأضيــف الحركيــة(: مقاومــة التفســير األبــوي واالستشــراقي لإلســالم الــذي يعضــد بعضــه 
بعضــاً، ومقاومــة االحتــكار الذكــوري للمعرفــة الدينيــة. ومقاومــة تهميــش صــوت النســاء المســلمات 
ــة  ــات الغربي ــكار المؤسس ــة احت ــادة، ومقاوم ــاء والقي ــاد واإلفت ــي االجته ــق ف ــن الح ــن ع وإقصائه
للتنظيــر والبحــث فــي مجــال المــرأة واإلســالم، ومعارضــة التطــرف الِنســوي العلمانــي الــذي يقصــي 
المرجعيــة الدينيــة تمامــاً مــن رحلــة البحــث عــن العدالــة والمســاواة، وثــّم التضامــن مــع الحــركات 
الِنســوية الدينيــة األخــرى ومســاندتها، وأخيــراً مقاومــة كل أشــكال الســلطوية والظلــم وإهــدار العدالــة 

والكرامــة اإلنســانية.
بــدأت المــرأة العربيــة فعــالً تختــرق جــدار المعرفــة الدينيــة، وتثبــت جدارتهــا فــي العلــوم الدينيــة، 
ــي  ــا ف ــب بحقوقه ــدأت تطال ــة. وب ــة اإليماني ــم الديني ــة والمفاهي ــة العلمي ــم المعرفي ــن النظ ــز بي وتمّي
»الديــن«، ال بمّنــة مــن الرجــل، كمــا تقــول د. عائشــة عبــد الرحمــن، بــل ألنــه مــن صميــم المفهــوم 
اإلســالمي لحريــة المــرأة بمقتضــى أهليتهــا شــرعاً للتكليــف والمســئولية )»المفهــوم اإلســالمي«، 9(. 
ــا  ــا واجــب كمــا هــو مســؤولية، وبخاصــة أن »الديــن« فــي مجتمعاتن ــة بالحقــوق فــي دينن والمطالب
ــة  ــه األخالقي ــى جانــب مرجعيت ــة إل ــة شــرعية وقانوني ــل مرجعي ــزال يمث ــة اإلســالمية، »ال ي العربي

والروحيــة« )المــرأة فــي خطــاب األزمــة، 43(.
نجــد فــي هــذه الببليوجرافيــا اتجاهــات عامــة وأساســية ألدبيــات معرفيــة في اإلســالم قام بهــا وبأكثرها 
أكاديميــات حداثيــات وإســالميات، لــم يرفعــن شــعار »الِنســوية اإلســالمية«، أو اّدعيــن أنهــن يمثلــن 
ــق  ــي المــرأة والمنطل ــاراً يســمى »النســوية اإلســالمية«، إال أن إنتاجهــن العلمــي الموضوعــي ف تي
اإلســالمي انصــّب -فــي النهايــة- فــي هــذه الِنســوية التــي ال تدخــل فــي التقليــد أو اإلصالحيــة، وهــي 
ليســت براديكاليــة، وهــي بالطبــع تأويليــة علميــة اســتفادت مــن تطــور العلــوم الدينيــة وتعليــم المــرأة 
الجامعــي العالــي. هنــاك مراجعــات نقديــة لســت عشــرة كتابــاً ومقالــة جــاءت مــن المغــرب وتونــس 
ــد أســهمت  ــة، ق ــة عــن اإلنجليزي ــة مترجم ــذه المعرف ــة له ــتة مراجــع مؤسس ــان؛ ولس ومصــر ولبن
ــاً  بهــا أكاديميــات مســلمات تعيــش فــي االغتــراب األميركــي، اســتطاعت بهــا أن تقــدم خرقــاً معرفّي
جديــراً باالهتمــام؛ ولخمــس دوريــات عربيــة خّصصــت عــدداً لموضــوع المــرأة والقــرآن أو المــرأة 

وصياغــة المعرفــة بيــن الذكــورة واألنوثــة، إلــخ....
وفــي ظــروف التحــوالت الطبيعيــة والتراكميــة للثــورات العربيــة، ومــع اعتــالء اإلســالم السياســي 
ــى  ــاظ عل ــا نســاء- للحف ــا بوصفن ــاً علين ــر ملّح ــات األم ــي، ب ــد عرب ــن بل ــر م ــي أكث ــم ف ــام الحك زم

ــد.  مكتســباتنا-  أن نســهم بنشــر هــذا الوعــي الِنســوي ومنظــوره اإلســالمي العلمــي الجدي

أوالً: المراجع العربية
- بنانــي، فريــدة وزينــب معــادي. مختــارات مــن النصــوص المقدســة المرســخة للحقــوق اإلنســانية 
ــاط:  للمــرأة فــي اإلســالم. وثيقــة عمــل أوليــة لــورش كتابــة مــن تنشــيط فاطمــة المرنيســي. الرب

مؤسســة فريدريــش إيبــرت، 1995.
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ــالمية  ــة اإلس ــى المصــادر األصلي ــد عل ــه، يؤك ــي بمنطلق ــي بتصــوره، واإليجاب ــاب العمل ــذا الكت ه
)القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الصحيحــة( المرســخة للحقــوق اإلنســانية للمــرأة فــي اإلســالم. هــذه 
المختــارات مــن النصــوص الصريحــة توّفــر توعيــة للعالقــة بيــن مكانــة النســاء فــي المجتمــع، مــدى 

تمتعهــن بالحقــوق األساســية التــي تتضمنهــا المواثيــق الدوليــة، وبيــن الشــريعة اإلســالمية. 
ــي  ــرأة ف ــة الم ــي تضــع أســس التصــور اإلســالمي لمكان ــة الت ــى المصــادر األصلي ــودة إل ــذه الع ه
المجتمــع اإلســالمي ولحقوقهــا، قــد تــم تغييــب بعضهــا، وتحويــل مســار البعــض اآلخــر عــن البدايات. 
مــن هنــا تقــع أهميــة هــذه المختــارات مــن النصــوص، التــي نشــرت باللغتيــن العربيــة والفرنســية، 
للتأكيــد علــى األحــكام المعروفــة والحاضــرة فــي ثقافتنــا المســاواتية )وغيــر المســاواتية( والمتجــّزأة 

)والشــاملة( لحقــوق الرجــل والمــرأة. 
يتوّجــه الكتــاب -كمــا تذكــر المؤلفتــان فــي المقّدمــة- »لــكل مــن يطــرح ويناقــش ســواء فــي إطــار 
النفــي أو اإلثبــات الحقــوق اإلنســانية للمــرأة«. لكــن الكتــاب موّجــه -علــى األخــص- إلــى كل مهتــم 
بحقــوق اإلنســان فــي إطــار التأكيــد علــى مبــدأ شــمولية هــذه الحقــوق للنســاء والرجــال معــاً. يخــدم 
هــذا الكتــاب -بمحــاوره المنظمــة، وبنصوصــه المختــارة، بوصفــه كتّيبــاً وجيــزاً وعمليــاً- الباحثــة فــي 

الحقــوق اإلنســانية للمــرأة المســلمة فــي مصادرهــا األصليــة.

ــات المتحــدة(:  ــا )الوالي ــة إســالمية. فرجيني ــل السياســي: رؤي ــرأة والعم ــة رؤوف. الم عــزت، هب
ــر اإلســالمي، 1995. ــي للفك ــد العالم المعه

هــذا الكتــاب هــو رســالة هبــة رؤوف التــي تقدمــت بهــا إلــى جامعــة القاهــرة للحصــول علــى درحــة 
الماجســتير. صــّدر لــه طــه جابــر العلوانــي، رئيــس المعهــد العالمــي للفكــر اإلســالمي فــي فيرجينيــا 
)الواليــات المتحــدة األميركيــة( الــذي رأى أن منهــٍج الباحثــة »قائــم علــى قــراءة معرفيــة إســالمية 
ــذي  ــالمي« ال ــاري اإلس ــور الحض ــى المنظ ــتند إل ــاً، ومس ــة مع ــالمية والغربي ــادر اإلس ــي المص ف

تســعى »أســلمة المعرفــة إلبرازهمــا وإشــاعة الوعــي بهمــا بيــن الباحثيــن« )11(.
قــّدم للكتــاب مستشــار الباحثــة، طــارق البشــري، الــذي عــّرف الرســالة بأنهــا » نــوع مــن الخطــاب 
اإلســالمي الذاتــي أو الحــوار الداخلــي، وهــي معــّدة ومكتوبــة ليقرأهــا وليتفاعــل معهــا فــي األســاس 
مــن يعتبــرون اإلســالم وطنهــم الفكــري« )16(. وقــد تفاعــل البشــري فعــالً فــي المقدمــة مــع الرســالة 
وناقــش الباحثــة فــي مســألة »تنصيــف شــهادة المــرأة« فــي المعامــالت والحــدود، فعلــق علــى »معنى 
القــراءة المعرفيــة وكيفيــة ممارســتها، ســواء فــي دائــرة مــا ورد فــي المســألة مــن نصــوص، أو فيمــا 

بنــى عليهــا مــن فهــم تراثــي أو معاصــر«.
ــة  ــا بضاعــة أجنبي ــذه الرســالة كأنه ــي ه ــة رؤوف ف ــا هب ــي مســألة »الِنســوية« فتتصــدى له ــا ف أم
وحركــة متطرفــة متميــزة عــن ســابقتها »حركــة تحريــر المــرأة«. فهــذه النســوية فــي رأيهــا »تــدرك 
المــرأة خــارج الســياق االجتماعــي، كأنهــا كائــن قائــم بذاتــه متمركــز حــول ذاتــه منفصــل عــن الرجــل 
ــذا فهــي تســعى لتغييــر اللغــة اإلنســانية ومســار التاريــخ  وفــي حالــة صــراع كونــي مــع الرجــل، ل
والطبيعــة البشــرية« )50(. ورؤوف- بالطبــع- تخاطــب »الِنســوية الغربيــة« )بنســختها األميركيــة 
المتطرفــة(، وتــرى أنهــا قــد أعلنــت عــن نفســها بوصفهــا رؤيــة للعالــم. وهــذا قابــل للنقــاش بســبب 
ــتراتيجية ال  ــالً إس ــية مث ــوية الفرنس ــات النس ــة، فبعــض منطلق ــوية الغربي ــددة للِنس ــات المتع المنطلق

رؤيويــة.
ــا  ــرة بالنظــر فيه ــة الجدي ــي النظــري للِنســوية الغربي ــاد النمــوذج المعرف ــد أن قدمــت رؤوف أبع بع
)51-52(، عــادت فأبــرزت تناقضاتهــا علــى المســتوى المعرفــي والمقــوالت والحركــة، وبخاصــة 
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-»بســبب نظريتهــا الماديــة«- وتناقضاتهــا مــع نمــوذج التوحيــد وأهلــه؛ »ممــا يســقط الفكــر الِنســوي 
فــي التمركــز حــول ذاتــه وينفــي زعــم عالميتــه«، لكــن رؤوف هنــا تلغــي كل النســويات اليهوديــات 

والمســيحيات اللواتــي يشــاركنها هــذا المنطلــق، ومنهــن أســتاذات فــي الالهــوت كبــار )53(.
المهــم أن الحلقــة السياســية للنمــوذج المعرفــي اإلســالمي تقدمــه رؤوف لتســد -مــن وجهــة نظرهــا- 
الثغــرة عــن الباحثيــن الذيــن وقعــوا فــي رؤيــة الــذات مــن خــالل اآلخــر، وجعلــوا »عربيــة« الحركــة 
والتنظيــر ضربــاً مــن المســتحيل فــي ظــل »غربيــة« المنطلــق والمفاهيــم، التــي رأت أنهــا تتأســس 
علــى الصــراع والنســبية والوضعيــة، ممــا يجعــل تأكيــد المفاهيــم الكليــة والمنطلقــات المعرفيــة أمــراً 

بالــغ األهميــة عنــد دراســة المــرأة فــي الرؤيــة اإلســالمية )55(.
 توجهــت رؤوف إلــى قضيــة المــرأة فــي حلقــة »الحقــوق السياســية« فــي دائــرة األمــة )المجــاالت 
كالبيعــة والواليــات العامــة والشــورى والجهــاد(، وفــي دائــرة األســرة ودورهــا في التنشــئة السياســية. 
وذهبــت فــي خاتمــة دراســتها حــول المــرأة والعمــل السياســي إلــى »اعتبــار العمــل السياســي للمــرأة 
ــه المــرأة بحــال،  ــك عن ــال تنف ــة ف ــروض الكفاي ــن أو ف ــروض العي ــي ف ــا ف ــاً شــرعّياً يدخــل إم واجب
ــا  ــتخالف وخضوعهم ــة واالس ــد والعبودي ــي التوحي ــتراكهما ف ــل الش ــأن الرج ــك ش ــي ذل ــأنها ف فش

للســنن« )247(.
يكتســب الكتــاب ثقــة بالنفــس، ألنــه يمثــل خطابــاً إســالمّياً ذاتّيــاً، يهــدف إلى تنشــيط المعرفة اإلســالمية 
الكليــة، مرتكــزاً إلــى األصــول الشــرعية اإلســالمية الثابتــة، دون انقطــاع عــن الفكــر الغربــي، وعلــى 
وجــه التحديــد األميركــي الــذي يشــكل القــوة الفكريــة الضاغطــة علــى العالــم اإلســالمي وفكــره. وهــذا 

ممــا يمثــل بــروز الحالــة اإلســالمية اإلحيائيــة فــي مصــر والعالــم اإلســالمي.     
- نصيــف، فاطمــة عمــر. حقــوق المــرأة وواجباتهــا فــي ضــوء الكتــاب والســنة. جــدة: مكتبــة دار 

جــدة، 1997.
Naseef, Fatima Umar. Women in Islam: A Discourse in Rights and Obligations. Trans 
.Saleha Mahmood Abedin. Cairo: International Islamic Committee for Woman and 
Child, 1999. 

هــذا الكتــاب القــادم مــن الجزيــرة العربيــة، وبســبب تناولــه لموضــوع حقــوق المــرأة وواجباتهــا فــي 
القــرآن والســنة، بعلــم ودرايــة، ال يحتــاج إلــى أخــذ موقــف الدفــاع عــن اإلســالم أو تخصيــص فصــول 
عــن المــرأة قبــل اإلســالم فــي الحضــارات الشــرقية القديمــة أو فــي الديانــات الســماوية ليرينــا حســنة 

اإلســالم. فهــذه الفصــول خارجــة عــن الموضــوع. 
ــا  ــرات مثله ــش- ككثي ــداً، وتناق ــي جّي ــرف الخطــاب القرآن ــة تع ــن أن المؤلّف ــاب م ــة الكت ــع أهمي تنب
شــرقاً وغربــاً- اآليــات التــي تحمــل أكثــر مــن قــراءة، كآيــة »خلقكــم مــن نفــس واحــدة وخلــق منهــا 
ــة  ــات القرآني ــع اآلي ــجم م ــي تنس ــة الت ــذ بالرواي ــل تأخ ــة ب ــة التوراتي ــذ بالرواي ــال تأخ ــا«، ف زوجه
ــة. إال  ــة واألهلي ــي اإلنســانية والكرام ــى، ف ــن، الذكــر واألنث ــن الزوجي ــق بي ــي الخل ــي تســاوي ف الت
أنهــا، مــن وجــه آخــر، تؤمــن بالفروقــات البيولوجيــة التــي تحــدد األدوار -مــن وجهــة نظرهــا- بيــن 
ــة«  ــة »الجندري ــوم المقارب ــميه الي ــا نس ــة، أّي م ــة واالجتماعي ــات الثقافي ــرأة ال الفروق الرجــل والم
لالختــالف بيــن الجنســين. تقــول: »الحكمــة فــي االختــالف البّيــن فــي التركيــب التشــريحي والوظيفــي 
ــدح  ــل ليك ــى العم ــى ليخــرج إل ــد بن ــكل الرجــل ق ــرأة والرجــل، هــو أن هي ــن الم )الفســيولوجي( بي
ويكافــح وتبقــى المــرأة فــي المنــزل تــؤّدي وظيفتهــا األولــى العظيمــة التــي أناطهــا هللا بهــا، وهــي 

ــة« )73(. ــة عــّش الزوجي ــال وتهيئ ــة األطف ــوالدة وتربي الحمــل وال
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بالنســبة إلــى حــق المــرأة فــي التعليــم، وبعــد أن تؤكــد أن طلــب العلــم هــو فــرض الزم علــى كل مســلم 
ومســلمة، تقــول: »ألن المــرأة تشــّكل نصــف المجتمــع فعليهــا إذن نصــف العــبء الواجــب للعمــران 
وال ريــب المســؤولية الشــخصية والمســؤولية االجتماعيــة تقتضيــان العلــم للنهــوض بواجــب هاتيــن 
المســؤوليتين«. وبالفعــل نــرى فــي المملكــة العربيــة الســعودية الطبيبــة ومديــرة البنــك )فــرع النســاء( 
واألســتاذة الجامعيــة )جامعــة البنــات( وســيدات األعمــال فــي العمــل الحــر، وحتــى فــي الشــركات 
ــن  ــون م ــرأة المســلمة الفن ــم الم ــاً ضــد تعلي ــاً غريب ــود فتأخــذ موقف ــة تع ــن المؤلف ــخ.. لك ــة، إل المالي

رقــص وموســيقى ونحــت وتمثيــل.
وتقــع بموقــف يتعــارض مــع هــذه الدعــوة الكاملــة إلــى التعليــم التــي دعــا إليهــا اإلســالم، فــي فصــل 
ــم  ــه التعلي ــذي يقتضي ــين، ال ــن الجنس ــالط بي ــفور واالخت ــاً رافضــاً للس ــرى موقف ــث ن ــاب. حي الحج
والعمــل فــي الحيــاة المعاصــرة. وهــذه القضيــة أثيــرت، قبــل مئــة عــام، فــي مصــر وحســم أمرهــا فــي 
معظــم البــالد العربيــة اإلســالمية، ألنهــا ارتبطــت بتــردي وضــع المــرأة وبتأخر اإلســالم واالســتعمار 
مــن الخــارج.  لكــن المؤلفــة تؤمــن أن صيانــة المــرأة المســلمة وحمايتهــا تأتــي مــن فــرض هللا عــز 
ــار  ــالط والمض ــرج واالخت ــاوئ التب ــك مس ــاالً للش ــدع مج ــا ال ي ــت بم ــه »ثب ــاب، وأن ــل الحج وج
ــي«  ــر اإلله ــذا األم ــا له ــن تركه ــرأة م ــا الم ــي تجنيه ــة الت ــب الوخيم ــك والعواق ــى ذل ــة عل المترتب

.)126(
الكتــاب مهــم لثالثــة أســباب: ســبب يتعلــق بالقــراءة العلميــة والمنفتحــة التــي تقدمهــا المؤلفــة لآليــات 
التــي تتدارســها النســاء المســلمات، والمقــررة لحقــوق المــرأة الدينيــة والسياســية والماليــة. والســبب 
الثانــي يتعلــق بالمؤلفــة التــي أعتبرهــا نموذجــاً للمــرأة المســلمة الواعيــة بحقوقهــا وواجباتهــا، لكنهــا 
ــن  ــاع ع ــف الدف ــه بموق ــف أمام ــراً وتق ــراه خطي ــرأة( ت ــن موضــوع )الم ــة وم ــن الحداث ــة م الخائف
النفــس. والســبب األخيــر أن الكتــاب يأتــي مــن المملكــة العربيــة الســعودية حيــث ال تــزال تحتــاج فيهــا 

المــرأة إلــى بيــان الرؤيــة واإلصــرار علــى الموقــف.             

ــي  ــز الثقاف ــروت: المرك ــرأة. بي ــاب الم ــي خط ــراءة ف ــر الخــوف: ق ــد. دوائ ــد، نصــر حام ــو زي أب
العربــي، 1999.

ُيعــد هــذا الكتــاب مــن أهــم مــا أصــدره المفكــرون العــرب، فــي أواخــر منتصــف القــرن الماضــي، 
فــي نقــد الخطــاب الدينــي الذكــوري المنتــج حــول المــرأة فــي العالــم العربــي. األفــكار ثاقبــة ونّيــرة  
ال تهــادن وإن كانــت مقاربــات الفصــول ال تتبــع منظومــة بحثيــة واحــدة. يــرى أبــو زيــد الخطــاب 
الدينــي، إضافــة إلــى الخطــاب العربــي الســائد والمســيطر شــعبياً وإعالميــاً، منتجــاً لخطــاب طائفــي 
ــن خــالل  ــا إال م ــرأة إال هامشــية ال تكتســب داللته ــة الم ــرى فاعلي ــرأة، وال ي وعنصــري ضــد الم

فاعليــة الرجــل.
يقــدم أبــو زيــد فــي فصــل »الُبعــد المفقــود فــي الخطــاب الدينــي المصــري« قــراءَة الخطــاب الدينــي 

لقضيــة المــرأة، ثــم يصــل إلــى بعــض النتائــج التــي نــرى أنهــا قابلــة للنقــاش:
ــة  ــى مناقشــتها مــن خــالل مرجعي ــن يصــّر عل ــة المــرأة حي ــف قضي ــي يزي أوالً: إن الخطــاب الدين
ــي  ــه خطــاب مــأزوم فهــو يســهم ف ــي األســاس. وألن ــة ف ــة اجتماعي ــا قضي النصــوص متجاهــالً أنه
تعقيــد اإلشــكالية، علــى حيــن يزعــم أنــه يســهم فــي حلهــا، ونعنــي باإلشــكالية أزمــة الواقــع العربــي 

واإلســالمي المعاصــر.
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ثانيــاً: وألن الخطــاب مــأزوم فهــو يعتمــد علــى النصــوص الشــاذة واالســتثنائية، ويلجــأ إلــى أضعــف 
الحلقــات االجتماعيــة ســعياً إلــى نفــي اإلنســان. وهــو مــن هــذه الوجهــة يتعامــل مــع المــرأة تعاملــه 
مــع األقليــات الدينيــة األخــرى، المســيحية خصوصــاً. فهــو إذ يســعى إلــى حبــس المــرأة داخــل أســوار 
البيــت، وداخــل زّي الحجــاب، يهــدف إلــى إخفائهــا وتغطيتهــا، بالقــدر نفســه الــذي يســعى فيــه إلــى 

إلغــاء وجــود األقلّيــات المســيحية بحبســها فــي ســجن مفهــوم »أهــل الذمــة«.
ثالثــاً: إن هــذا الخطــاب -رغــم ســلفّيته- يســتند إلــى جانــب مرجعيــة النصــوص الدينيــة إلــى مرجعيــة 
أخــرى مــن خارجــه، هــي مرجعيــة أوروبــا المزدوجــة: أوروبــا العلــم والنهضــة واإلنجــاز مــن جهــة، 
وأوروبــا العــري والشــذوذ والتفــّكك مــن ناحيــة أخــرى، وألنــه ال يســتطيع مناهضــة الجانــب األول 
فإنــه يلجــأ إلــى إســقاط الجانــب الثانــي علــى خطــاب النهضــة العربــي مــن أجــل إدانتــه وتشــويهه، 
ويتصــور أنــه بذلــك يشــّوه اإلنجــاز األوروبــي بطريقــة غيــر مباشــرة، إنهــا آليــة االنتقــام غيــر الواعي 

لإلنجــاز الــذي يكشــف لــه عجــزه وتهافتــه وضعــف منطقــه. 
  

بالحــاج صالح-العايــب، ســلوى. »دّثرينــي... يــا خديجــة«: دراســة تحليليــة لشــخصية خديجــة بنــت 
خويلــد. بيــروت: دار الطليعــة، 1999.

ــط،  ــام جعي ــر هش ــاب المفك ــّدم الكت ــول مق ــا يق ــط، كم ــاً فق ــس مهّم ــر الحجــم لي ــاب الصغي ــذا الكت ه
ــريفة  ــرأة الش ــة الم ــارة ووضعي ــى التج ــالم إل ــل اإلس ــة قبي ــال مّك ــن ح ــا »م ــي يثيره ــاكل الت للمش
والوضــع الدينــي،« بــل مهــم بــرأي )كاتبــة المقــال( الســتحضار الســيدة خديجــة- زوجــة النبــي محّمــد 

ــي واالجتماعــي والروحــي. ــود المال ــا نموذجــاً للمــرأة ذات النف ــه وســلم(- بوصفه ــى هللا علي )صل
ــم تغــب رمزيــة  وقــد تــوارى دور الســيدة خديجــة بشــكل ملحــوظ فــي التــراث اإلســالمي، ولكــن ل
المــرأة صاحبــة النفــوذ المالــي، وبخاصــة فــي بيئــة كبيئــة المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث تتمتــع 
ــن عالمــي الرجــال والنســاء.  ــام والخــاص وبي ــن الع ــع الفصــل الحــاد بي ــي م النســاء باســتقالل مال
لذلــك، ليــس مــن المســتغرب أن تتبّنــى صاحبــات األعمــال الســعوديات اســم الســيدة خديجــة لمركــز 
خديجــة بنــت خويلــد لســّيدات األعمــال فــي وزارة العمــل فــي جــدة. أي اســتطاعت الســيدة خديجــة 

العــودة لتؤكــد دور المــرأة فــي القطــاع المالــي قبــل غيــره مــن القطاعــات.
مــن الســهل معرفــة الدفــع المعنــوي والمــادي، الــذي أمــدت بــه الســيدة خديحــة زوَجهــا محّمــد فــي 
ــة الكريمــة. لكــن مــن الصعــب جــداً  ــة المكي ــات القرآني ــدء اآلي ــذ ب ــى اإلســالم، من ــة الدعــوة إل بداي
رســم مالمــح شــخصيتها مــن المراجــع اإلســالمية الالحقــة، التــي اجتهــدت فــي العمــل عليهــا المؤلّفــة 
مشــكورًة. وهــذا التواطــؤ ضــد الشــخصيات النســائية القريبــة مــن النبــي، اللواتــي شــاركن فــي نصــرة 
ــا نســاء  ــا بوصفن ــه ومســيء لن ــر معتــرف ب ــة المبكــرة، معــروف وغي ــة المكي اإلســالم فــي المرحل
ــد،  ــت خويل ــة بن ــيدة خديج ــد حضــور الس ــك نفتق ــر. لذل ــى التغيي ــوة إل ــي الدع ــاركن ف ــلمات ش مس
بــكل معنــى الكلمــة. وهــذا ليــس حصــراً فــي التاريــخ اإلســالمي، فــدور النســاء الفعــال فــي بدايــات 

ــب. التحــوالت الثوريــة الكبــرى )كالمســيحية واإلســالم( كثيــراً مــا تغّي
احتــوى الكتــاب ثالثــة فصــول: الفصــل األول فــي التعريــف بالســيدة خديجــة بنــت خويلــد »خديجــة 
ــر »ظــالل  ــد،« والفصــل األخي ــن »خديجــة ومحّم ــة بي ــي العالق ــي ف مــن تكــون؟«، والفصــل الثان

خديجــة علــى حيــاة محّمــد بعــد موتهــا«.

أبــو بكــر، أميمــة وهــدى الســعدي. النســاء ومهنــة الطــّب فــي المجتمعــات اإلســالمية )ق7م- 
ق17م(. القاهــرة: ملتقــى المــرأة والذاكــرة، 1999.
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ــاة الدينيــة فــي العصــور الوســطى بيــن اإلســالم  ــو بكــر، أميمــة وهــدى الســعدي. المــرأة والحي أب
ــرة، 2001. ــرأة والذاك ــرة: مؤسســة الم ــرب. القاه والغ

ــو بكــر، أميمــة وهــدى الســعدي. النشــاط االقتصــادي الحضــري للنســاء فــي مصــر اإلســالمية.  أب
ــرة، 2007. ــرأة والذاك القاهــرة: مؤسســة الم

هــذه األوراق البحثيــة الثــالث ألميمــة أبــو بكــر وهــدى الســعدي ترصــد مشــاركة المــرأة المســلمة 
وفاعليـــتها فــي النشــاط االقتصــادي والحيــاة الدينيــة واالمتهــان الطبــي فــي حاضــرة المــدن العربيــة- 
ــات  ــي المجتمع ــاء ف ــة للنس ــورة المتكامل ــح أن الص ــة لتوضي ــي محاول ــيكية. فه ــالمية الكالس اإلس
اإلســالمية الماضيــة أعقــد بكثيــر ممــا نظــن. فالنســق القيمــي الخــاص باإلســالم وعرفــه لــم يمنــع مــن 
اشــتغال النســاء بالتدريــس كمحّدثــات، أو بالعلــوم الدينيــة كعالمــات ومفتيــات وصوفيــات، أو بــاإلدارة 
ــي الســوق  ــة ف ــات أو بالمشــاركة الفاعل والعمــل االجتماعــي )كشــيخة لألربطــة( أو بالعــالج كطبيب

كتاجــرات ومســتثمرات لألمــوال.
ــى االنخــراط  ــخ المــرأة الثقافــي والحضــاري يقــوي مــن عزيمتهــا عل ــق تاري ــى أن توثي ــًة إل  إضاف
والتفاعــل فــي الحاضــر اإلســالمي المهنــي اليــوم. هــذه الدراســات تغطــي مســاحة جغرافيــة واســعة 
لمجتمعــات ذات ثقافــات متعــددة مــن خريطــة العالــم اإلســالمي، وتقفــز فــوق الحقبــات الزمنيــة ممــا 
ــراً  ــة، المحــررة تحري ــة العلمي ــا التراثي ــت مصادره ــة بثب ــا غني ــة. إال أنه يبســط الطروحــات العلمي

ــاً، والمتشــابكة بأنــواع أدبياتهــا الكالســيكية.  عصري
- الميــالد، زكــي. تجديــد التفكيــر الدينــي فــي مســألة المــرأة. بيــروت: المركــز الثقافــي العربــي، 

.2001
أهميــة هــذا العمــل أنــه قــادم مــن المملكــة العربيــة الســعودية حيــث ال يــزال رجالهــا ونســاؤها يعانــون 
مــن الحــدود القائمــة ضــد االختــالط بيــن الرجــال والنســاء فــي القطــاع العــام، بينمــا أزال الحــدود 

بينهمــا العالــم االفتراضــي الــذي خلقتــه ثــورة التواصــل اإللكترونيــة بيــن الشــعوب والمجتمعــات. 
ــن  ــن المجتهدي ــالم رجــال الدي ــرأة بأق ــات اإلســالمية الصــادرة حــول الم ــد لألدبي ــاب جّي ــذا الكت وه
كأمثــال الشــيخين مهــدي شــمس الديــن وحســين فضــل هللا والشــيخ يوســف القرضــاوي. وقــد أحســن 
الكاتــب حيــن ذكــر المؤتمــرات العالميــة واإلقليميــة والنشــاطات الجماعيــة التــي أقيمــت حــول 
ــة  ــي مؤتمــر »مئ ــة. لكــن ف ــة المختلف ــي المجــاالت المتنوعــة والعواصــم العربي موضــوع المــرأة ف
عــام علــى تحريــر المــرأة« الــذي عقــده المجلــس األعلــى للثقافــة فــي مصــر )1999( فوجئــت بالفهــم 
ــا المشــاركات.  ــت إليه ــه توّصل ــي برأي ــج المؤتمــر الســلبية الت ــب عــن نتائ ــه الكات ــذي توصــل إلي ال
ونســي الميــالد أن مجــّرد عقــد مؤتمــر مــن هــذا النــوع لــه رمزيتــه، فقــد أعطــى زخمــاً قوّيــاً للنقاشــات 

الدائــرة، وأقــام شــبكة مــن العالقــات بيــن النســاء الناشــطات ال تــزال حّيــة إلــى اليــوم.
ــة  ــائية المعرفي ــه المشــاركة النس ــالد، وبخاصــة لتغييب ــي المي ــع زك ــاش م ــداً الدخــول بالنق ــم ج  مه
الفّعالــة ليــس عــن ســوء نيــة لكــن لعــدم معرفتــه بمــا يكتــب بيــن األكاديميــات والباحثــات العربيــات، 
ــد التفكيــر الدينــي فــي موضــوع  ــذ عقديــن فــي موضــوع »تجدي ويناقــش فــي أروقــة الجامعــات من

ــت المصــادر والمراجــع، 158-157(.  ــرأة« )انظر/انظــري ثب الم
- أبــو بكــر، أميمــة وشــيرين شــكري. المــرأة والجنــدر: إلغــاء التمييــز الثقافــي واالجتماعــي بيــن 

ــروت: دار الفكــر المعاصــر، 2000. الجنســين. بي
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ــي  ــات حــول المســتجدات ف ــن النســاء العربي ــر بي ــى الحــوار الحضــاري الدائ ــدل عل ــاب ي هــذا الكت
المفاهيــم والنظريــات الحديثــة فــي دراســات المــرأة و«الجنــدر«. فهــو واحــد مــن إصــدارات سلســلة 
ــن  ــم األول م ــي القس ــوار ف ــاء الح ــن المتخصصــات. فج ــوار بي ــد الح ــد يعتم ــرن جدي ــوارات لق ح
الكتــاب بيــن مقــال ألميمــة أبــو بكــر فــي موضــوع »الِنســوية، قضايــا الجنــدر والرؤيــة اإلســالمية« 
ومقــال لشــيرين شــكري فــي موضــوع »المــرأة والجنــدر فــي الوطــن العربــي«. أمــا القســم الثانــي 
مــن الكتــاب- التعقيبــات علــى المقالتيــن- فقامــت كال الباحثتيــن بالتعقيــب علــى ورقــة زميلتهــا ممــا 
يتيــح لنــا فرصــة المشــاركة فــي الحــوار األكاديمــي الدائــر حــول معيــار »الجنــدر« للتحليــل. هــذا 
المعيــار يســاء فهمــه ليــس بيــن العامــة فحســب بــل بيــن المتخصصــات فــي المياديــن العلميــة المختلفة. 
لذلــك جــاء تعريــف الجنــدر ألميمــة أبــو بكــر مــن الميــدان اإلســالمي، بينمــا جــاء تعريــف شــكري 
ــا،  ــي«. وهن ــوع االجتماع ــدة  بـ«الن ــم المّتح ــة األم ــي أروق ــّرف ف ــا يع ــوي كم ــدان التنم ــن المي م
نــورد تعريــف أميمــة أبــو بكــر لـ«الجنــدر« فــي الديــن اإلســالمي علــى النحــو اآلتــي: أن منظــور 
ــط  ــين والتنمي ــأدوار الجنس ــي ب ــوق والوع ــرار الحق ــائية وإق ــة النس ــي بالهوي ــدر«- أي الوع »الجن
الخاطــئ لشــخصية المــرأة والرجــل- كلهــا أفــكار ليســت غريبــة تمامــاً أو مناقضــة فــي حــد ذاتهــا 
للنهــج اإلســالمي فــي التفكيــر، ليــس فيهــا مــا يخــرق المبــادئ اإلســالمية. فمــن الممكــن إذن دراســة 
ــرأة  ــة نظــر الم ــن وجه ــاً وحاضــراً م ــاء ماضي ــة للتعصــب ضــد النس ــة واالجتماعي ــة الثقافي الخلفي

ــة )24(. ــة بتاريــخ دينهــا وثقافتهــا التحرري المســلمة العارف

صالــح، أمانــي وزينــب أبــو المجــد وهنــد مصطفــى. المــرأة العربيــة والمجتمــع فــي قــرن: تحليــل 
ــو  ــى أب ــم من ــراف وتقدي ــرين. إش ــرن العش ــي الق ــرأة ف ــول الم ــي ح ــاب العرب ــا الخط وببليوجرافي

ــر، 2002. ــق: دار الفك ــل. دمش الفض
ــات  ــة دراس ــه جمعي ــذرت ل ــر ن ــري أكب ــروع فك ــن مش ــزءاً م ــّد ج ــي يع ــت الببليوجراف ــذا الثب  ه
ــوم  ــة العل ــوية بجامع ــات النس ــن للدراس ــرة عابدي ــي زهي ــة كرس ــن جماع ــارة ضم ــرأة والحض الم
ــت أســتاذ الكرســي ورئيســة  ــذ عــام 1998. وكان ــات المتحــدة( من ــة )الوالي اإلســالمية واالجتماعي
جمعيــة دراســات المــرأة والحضــارة فــي القاهــرة آنــذاك الراحلــة د. منــى أبــو الفضــل المشــرفة علــى 

ــاب.  الكت
المهــم فــي هــذا الثبــت الببليوجرافــي هــو اســتراتيجية البحــث الــذي جــاء تحــت محــددات اجتماعيــة- 
جغرافيــة )مصــر( وتاريخيــة )القــرن العشــرين( وتوضيحــات إجرائيــة للمفاهيــم واألطــر والمصــادر 
التــي تــم اعتمادهــا. مــا يهمنــا فــي الكتــاب هــو الجــزءان الســادس والســابع مــن الفتــرة المعاصــرة 
)1975-2000(؛ حيــث قــّدم الثبــت قائمــة بـــ398 مرجعــاً لببليوجرافيــا »اإلســالم وقضايــا المــرأة: 
كتابــات مــن داخــل االتجــاه اإلســالمي وخارجــه«، وقائمــة بـــ224 لـ«البعــد التشــريعي لقضيــة المرأة 
ــذي  ــج ال ــّوع الخطــاب والنتائ ــن تن ــة م ــد تندهــش الباحث ــه(. وق ــون األحــوال الشــخصية وخالف )قان
كشــف عنــه الثبــت الببليوجرافــي، وقّدمــت للكتــاب أمانــي صالــح مــع تحليــل وملحــق برســوم بيانيــة.
يطــرح الثبــت الببليوجرافــي رؤيــة كليــة لموقــع قضيــة المــرأة فــي المجتمــع مــن خــالل خطاباتهــا. 
والمشــروع األكبــر لجمعيــة دراســات المــرأة والحضــارة هــو »إعــادة قــراءة واقــع وتاريــخ المــرأة 

المســلمة، بعــد إعــادة اكتشــافه، كــي نعمــل مــن خاللــه علــى ترشــيد وعــي وتقويــم حقــل«. 

ــري:  ــابع الهج ــرن الس ــن الق ــّورة م ــالمية متن ــة إس ــي رؤي ــرأة ف ــرة »الم ــعاد. محاض ــم، س الحكي
صاحــب الرؤيــة محيــي الّديــن بــن عربــي.« مركــز الشــيخ إبراهيــم بــن محّمــد آل خليفــة. البحريــن. 

27 نوفمبــر، 2006. 
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ــذي  ــي ســياق النســوية والتصــّوف اإلســالمي ال ــر المنشــورة(، ف ــة هــذا المحاضــرة )غي ــع أهمي تنب
زاد االهتمــام بــه مؤخــراً فــي أكثــر مــن جهــة بســبب أبعــاده الروحيــة واإلنســانية. وصاحبــة المقــال 
ــن عربــي )ت 638  ــن ب ــراً مــن أعمــال الشــيخ محــّي الدي ــم التصــوف، حّققــت كثي هــي أســتاذة عل
هـــ(. تقــّدم الحكيــم رؤيــة ابــن عربــي للمــرأة فــي الوجــود وفــي التاريــخ عبــر ســتة مبــادئ: »المــرأة 
مبــدأ كونــي«، »المــرأة الكاملــة«، »قطبيــة المــرأة« )أي خالفتهــا فــي الدولــة الروحيــة(، »َمشــيخة 
المــرأة«، »المــرأة.. اآلخــر«، »شــهادة المــرأة،« »إمامــة المــرأة فــي الصــالة،« والحديــث الشــريف 

»النســاء ناقصــات عقــل وديــن«.
 تجــد الحكيــم أن جــذور رؤيــة ابــن عربــي للمــرأة فــي قرائتــه لقصــة الخلــق القرآنيــة، حيــث ربــط 
ــق  ــن درجــة«- بقصــة خل ــة »وللرجــال عليه ــة آي ــى خلفي ــرأة عــن درجــة الرجــل -عل قصــور الم
حــواء مــن ضلــع آدم. والغريــب هنــا )الــكالم لصاحبــة المقــال( أن روايــة الخلــق قصصيــة توراتيــة، 
بينمــا آيــة »الدرجــة« قرآنيــة تشــريعية. وإن اســتند ابــن عربــي إلــى تفســير »الدرجــة« هــذه، فقــد 
حــرص علــى التــوازن بيــن مبــدأي الوجــود، بيــن الرجــل والمــرأة بإعطائــه المــرأة درجــة إســمية 
ــي  ــاًء ف ــف ت ــي الوق ــاًء ف ــا ه ــرأة، فزاده ــى الم ــي األنث ــال ف ــي الرجــل: المــرء وق ــال ف ــة )فق معنوي
الوصــل علــى اســم المــرء للرجــل( تزيــد بهــا علــى الرجــل، بينمــا يزيــد الرجــل عليهــا فــى  العرفانيــة 
الوجودّيــة، يقــول: »فالســبق الــذي أحــرزه الرجــل علــى المــرأة هــو ســبق معرفــي وال يمكــن ردمــه 

ألنــه وجــودي«.
ــع  ــي جمي ــال ف ــاء والرج ــتركان النس ــة، »يش ــة الروحي ــي الدول ــة ف ــرأة، أي الخالف ــة الم ــي قطبي  ف
ــي  ــن عرب ــال اب ــي مشــيخة المــرأة ق ــي. وف ــن عرب ــرأي اب ــة«، ب ــي القطبي ــى ف ــة حت ــب الوالي مرات
ــاً بمشــيخة المــرأة وإرشــادها الروحــّي، وجــواز أن يكــون بيــن مريديهــا رجــال. وهــذا انفتــاح  عملّي
علــى قــدرة المــرأة العارفــة عــاٍل جــداً، خبــره ابــن عربــي بوصفــه مريــداً خــدم امــرأة مــن العارفــات 

بإشــبيلية اســمها فاطمــة بنــت بــن المثنــى القرطبــي. 

تختم األستاذة سعاد الحكيم المحاضرة بمقولة:
»لقــد تعامــل ابــن عربــي مــع المــرأة علــى أنهــا مســاوية للرجل فــي اإلنســانية، مفارقــة لــه بالعَرض.. 
واألهــّم مــن ذلــك لقــد أرســى نهجــاً يجمــع بيــن العقــل والقلــب فــي اســتنباط الــرؤى واألحــكام، فــإن 
كان العقــل ينحــو إلــى تجريــد الوقائــع وتحويلهــا إلــى مفاهيــم يجمعهــا َنَســق، فــإن القلــب مفتــوح علــى 
ــب ديمومــة  ــد، القل ــى عــن الحصــر والتقيي ــة المــرأة ويتعال ــرورة يتســع لفهــم الوجــود ومعرف الصي

ومحبــة« )د. ص.(.
عّبــود، ُحســن. »الســجن للنســاء أيضــاً: زينــب الغزالــي وأيــام مــن حياتــي«. باحثــات 11 )2005-

2006(: ص ص 289-268.
 هــذه دراســة نقديــة لشــهادة الداعيــة اإلســالمية زينــب الغزالــي )1917-2005( فــي ســجنها، 
ــجن  ــة الس ــول تجرب ــي ح ــة للغزال ــهادة األدبي ــذه الش ــدرت ه ــد ص ــي )1972(. فق ــن حيات ــام م أي
ــي  ــر الغزال ــور تتصــل بفك ــدة أم ــن ع ــة ع ــف الدراس ــه )1965-1971(.  تكش ــا من ــد خروجه بع
اإليديولوجــي )عالقتهــا بقيــادة اإلخــوان المســلمين علــى أعلــى مســتوى( وموقفهــا الِنســوي )موقفهــا 

ــا أو الســجينة(. ــا بـ«اآلخــر« )زوجه ــرأة السياســي( وعالقته ــاط الم ــن نش ــر م ــزدوج المعايي الم
لكــن تفــردت تجربــة الداعيــة زينــب الغزالــي فــي الســجن عــن تجربــة الســجينات السياســيات 
ــّم نقلــت إلــى ســجن النســاء  المصريــات، لكونهــا ُســِجَنت فــي ســجن الرجــال )الســجن الحربــي(، ث
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)ســجن القناطــر(، ولكونهــا عّذبــت فــي الســجن الحربــي تعذيــب الرجــال مــع أن القوانيــن الدوليــة 
ــي ســجن الرجــال. ــب وتحــّرم ســجن النســاء ف تحــّرم التعذي

ثانيــاً، وّظفــت الغزالــي شــهادتها هــذه ألجــل تســجيل مــا مــّرت بــه وعاشــته الدعــوة اإلســالمية، أي لــم 
يــأِت قرراهــا بكتابــة »أيــام مــن حياتــي« عــن تجربــة الســجن مــن منطلــق مواجهــة الــذات أو إعــادة 
قــراءة نشــاطها السياســي. ثالثــاً، إن قضيــة الغزالــي هــي قضيــة إســالمية سياســية بالدرجــة األولــى؛ 
ــك  ــي ذل ــى المســلمين وِعّدتهــم ف ــة اإلســالمية واجــب عل ــام الدول ــى »أن قي ــد دعــت بصراحــة إل فق
الدعــوة إلــى هللا تعالــى كمــا دعــا رســوله )صلعــم( وصحبــه الكــرام. وهــذه رســالة كّل مســلم ســواء 
ــاطها  ــتقاللها السياســي ونش ــأن اس ــي ب ــرف الغزال ــم تعت ــاً، ل ــم«. رابع ــوان أو غيره ــن اإلخ كان م
الدعــوي علــى مســتوى قيــادة اإلخــوان المســلمين كان مكســباً مــن الحركــة النســائية المصريــة التــي 
دمجــت مطالــب تحــّرر المــرأة بمطالــب تحريــر مصــر باإلصالحيــة اإلســالمية، فنظــرت إلــى قضايــا 
المــرأة والوطــن والديــن بطريقــة مجــّزأة. وأخيــراً، أّطــرت الغزالــي عالقتهــا مــع اآلخــر، ســواء كان 
ذلــك زوجهــا، الــذي دفــع ثمــن نشــاطها السياســي غاليــاً، أم الســجينة التــي شــاركتها عنابــر الســجن 

ووحشــته. 
جوهــري، عايــدة. رمزيــة الحجــاب: مفاهيــم ودالالت. بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

 .2007
هــذا الكتــاب هــو قــراءة جّدّيــة ونقديــة لكتــاب الســفور والحجــاب تأليــف اآلنســة نظيــرة زيــن الديــن 
ــة  ــات بقضي ــن والمهتم ــار المهتمي ــن أنظ ــن ع ــن الدي ــرة زي ــوارت نظي ــد ت ــروت، 1928(. فق )بي
ــل  ــان )عشــرينيات القــرن المنصــرم( مــن قب »الســفور والحجــاب«، كمــا أثيــرت فــي ســوريا ولبن
تيــاري الســفوريين والحجابييــن. وســبب هــذا التــواري )مــن وجهــة نظــر صاحبــة المقــال( هــو كتــاب 
ــلبية.  ــة وس ــل إيجابي ــاّداً وردود فع ــجاالً ح ــوم صــدوره س ــّكل ي ــذي ش ــه ال ــاب نفس ــفور والحج الس
ــة المتخصصــة، والحجــج  ــة، واللغــة الفقهي ــى المقــوالت المطروحــة الصعب وهــذا الســجال يعــود إل
المنطقيــة التــي تصعــب علــى غيــر الــدارس والمتفّقــه فكيــف بـ«آنســة« فــي عمــر نظيــرة زيــن الدين، 
أنهــت دراســتها الثانويــة فــي ديــر راهبــات الناصــرة 1926 )أي قبــل ســنتين مــن إصــدار الكتــاب( 
ــاً  ــم تنــه أّي دراســات جامعيــة فــي العلــوم الدينيــة واإلســالمية. كمــا ارتكبــت نظيــرة خطــأ فكري ول
جســيماً عندمــا اتجهــت إلــى ســلطة االنتــداب الفرنســي وقتهــا تطلــب منهــا الحلــول وتحريــر المــرأة 
المســلمة فــي زمــن قامــت النســاء والرجــال باإلضرابــات العامــة ضــد ممارســات ســلطات االســتعمار 
الفرنســي فــي دمشــق وبيــروت. فطلبــت- بســذاجة- العدالــة مــن ســلطة المســتعمر مســتغيثًة بــه ضــد 
النقــاب. ومــع ذلــك، تــرى عايــدة الجوهــري نظيــرة زيــن الديــن رائــدة فــي مجــال المطالبــة بحقــوق 
المــرأة فــي اإلســالم، وتقــوم بإعــادة قــراءة كتــاب »الســفور والحجــاب« مــن منظــور دور النســاء 
فــي صنــع التاريــخ والمشــاركة اإليجابيــة فــي الواقــع الثقافــي واالجتماعــي، مــن أجــل إحــداث تغييــر 
نحــو حيــاة أكثــر عــدالً«. إذ لــم تعــر الجوهــري مســألة مصداقيــة الكتابــة لــدى زيــن الديــن انتباهــاً، 
بــل انشــغلت بدراســة رمزيــة الحجــاب مــن عــدة وجــوه: وجــه »حجــاب المعرفــة والحركــة«، وجــه 
»المــرأة كائــن إيروتيكــي«، وجــه »االســتبداد الدينــي والسياســي«، وأخيــراً وجــه »األصــداء« مــن 

ردود الفعــل اإليجابيــة والســلبية إلــى تأويــل »ظاهــرة النكــوص«.        
قدمــت الجوهــري مشــكورة الخلفيــة التاريخيــة للمــرأة اللبنانيــة مــن الحقبــة التركيــة إلــى العقــد األول 
ــري  ــي والتنوي ــي والثقاف ــرة السياس ــذه الفت ــاخ ه ــن من ــر ع ــي تعّب ــة الت ــي الحقب ــداب، وه ــن االنت م
ــا:  ــات كتابيه ــت محتوي ــن، وراجع ــن الدي ــرة زي ــة لنظي ــيرة ذاتي ــت س ــاب. وخصص ــدور الكت لص
الســفور والحجــاب )بيــروت، 1928( والفتــاة والشــيوخ )بيــروت، 1929(. وقّدمــت تحليــالً 
نقدّيــاً لمنهجيــة زيــن الديــن التوفيقيــة التــي أوقعتهــا فــي التناقــض: »فعلــى رغــم تســليمها بضــرورة 
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الفصــل بيــن العالميــن: عالــم الروحانيــات، وعالــم العلــم، وهــذا األخيــر يقــوم علــى المنطــق والســببية 
والتجريــب وإعــادة النظــر والتحــول والنســبي، تســتخدم هــي نفســها مــا ينتمــي إليهمــا معــاً، وكأنهــا 
تنفــي علــى العقــل الــذي كرمــه الديــن، وظيفتــه المعياريــة الجوهريــة، الســابقة علــى النــص« )258(.     

قرامــي، آمــال. االختــالف فــي الثقافــة العربيــة اإلســالمية: دراســة جندريــة. بيــروت: دار المــدار 
اإلســالمي، 2007. 

ــي  ــال قرام ــتاذة آم ــا األس ــت به ــي نال ــة الت ــة الثاني ــو األطروح ــه ه ــي حجم ــم ف ــل الضخ ــذا العم ه
ــة.  ــة مّنوب ــرفي، جامع ــد الش ــد المجي ــور عب ــراف الدكت ــت إش ــة تح ــوراه الدول دكت

ارتــأت المؤلفــة أن تعالــج ظاهــرة االختــالف فــي الحضــارة العربيــة -اإلســالمية من زاويــة االختالف 
بيــن الجنســين: الذكــور واإلنــاث، محاولــة تفكيــك بنيتــه للتوصــل إلــى فهــم المنطــق الــذي خصعــت لــه 
ظاهــرة االختــالف فــي أبــرز تجلياتهــا. وهــذه المقاربــة »الجندريــة« القائمــة علــى االختــالف تعقــد 
صلــة متينــة بينهــا وبيــن االختــالف الطبقــي والعرقــي واللونــي والدينــي والجنســاني. وقــد حرصــت 
الدارســة علــى االنشــغال بهــذه المباحــث أكثــر مــن غيرهــا فــي اســتقصاء مظاهــر االختــالف فــي 
ــذي  ــى التقســيم ال ــى الشــيخوخة محافظــًة عل ــة ووصــوالً إل ــدءاً بالطفول ــرد: ب ــة للف المراحــل العمري
ضبطــه القدامــى لــدورات الحيــاة، مبــّررة ذلــك بــأن تشــكيل ثقافــة الفــرد ينطلــق منــذ لحظــة خروجــه 
ــّد الســن والجنــس  ــى الشــيخوخة. وتالحــظ قرامــي كيــف أن المجتمــع يع ــا ويتواصــل حت ــى الدني إل
ــم  ــراد وأدواره ــب األف ــد مرات ــلطة وتحدي ــع الس ــن لتوزي ــة وأداتي ــاة االجتماعي ــم الحي ــن لتنظي مبدأي

ووظائفهــم، ووســيلتين لضبــط العالقــات بيــن مختلــف الفئــات والشــرائح االجتماعيــة )22(. 
 عّرفــت قرامــي دراســة »الجنــدر« فــي واقــع الرجــال والنســاء معــاً وتحليــل نمــط العالقــات التبادليــة 
ــم  ــة، كعل ــة المتنوع ــن العلمي ــي الميادي ــدر« ف ــات الجن ــت »دراس ــف أدرج ــرت كي ــا. وأظه بينهم
االجتمــاع وعلــم النفــس التحليلــي واألنثروبولوجيــا والتاريــخ واللغــة واألدب واألديــان وغيرهــا مــن 
ــا  ــركا وبريطاني ــي أمي ــات المســتقرات ف ــات العربي ــى الباحث ــة. وعــزت الفضــل إل ــول المعرفي الحق
وغيرهــا مــن البلــدان الغربيــة فــي االهتمــام بالثقافــة العربيــة اإلســالمية مــن منظــور جنــدري، وإلــى 
المجموعــة البحثيــة النســوية الِمصريــة »ملتقــى المــرأة والذاكــرة« اللواتــي اهتممــن بتحليــل التاريــخ 
ــات  ــع الباحث ــام »تجم ــى اهتم ــل، وإل ــي بدي ــاب ثقاف ــكيل خط ــي تش ــهام ف ــي، واإلس ــي العرب الثقاف

ــة. ــات« بالدراســات الجندري اللبناني
ال تــروم قرامــي، كمــا تقــول، تأســيس نظريــة حــول موقــف الثقافــة العربيــة اإلســالمية مــن االختالف 
ــة خاصــة،  ــن زاوي ــالف م ــذا االخت ــيطة له ــراءة نش ــم ق ــى تقدي ــعى إل ــا تس ــدر م ــين بق ــن الجنس بي
ــى أنهــا تحــدد المنظومــة  ــة نظــراً إل ــى قــراءة تفكيكي ــه إلــى أن كتــب التــراث فــي حاجــة إل وأن تنّب
القيميــة واالجتماعيــة والدينيــة للمجتمعــات القديمــة مــن جهــة، ومــا زالــت تمّثــل مرجعيــة المفكريــن 
المحافظيــن اليــوم الذيــن ينافحــون عــن نظــام اجتماعــي إســالمي بطريركــي، مــن جهــة ثانيــة )22(.

البنا، جمال. إمامة المرأة. دمشق: دار بترا، 2008.
هــذا الكتــاب يوّثــق فعــالً اســتجابة المســلمين لحــدث أثــار ســجاالً لــدى العلمــاء والفقهــاء والمشــايخ 
ــاء  ــال والنس ــن الرج ــة م ــة ودود مجموع ــيدة آمن ــت الس ــن أّم ــدة حي ــات المتح ــر والوالي ــي مص ف
لصــالة الجمعــة فــي إحــدى الكنائــس األنجيليكانيــة فــي نيويــورك )يــوم 18 آذار، 2005(، بعــد أن 
رفضــت ثالثــة مســاجد فــي نيويــورك  قبــول الصــالة فيهــا. فعــرض البّنــا اســتجابة مفتــي الجمهوريــة 
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المصــري آنــذاك الدكتــور علــي جمعــة، وفتــوى المفتــي العــام للمملكــة العربيــة الســعودية الشــيخ عبــد 
العزيــز بــن عبــد هللا آل الشــيخ، وعــرض بيانــاً مــن مجمــع فقهــاء الشــريعة بأميــركا، وفتــوى الشــيخ 
ــاء )موقــع  ــة واإلفت ــة الدائمــة للبحــوث العلمي القرضــاوي )موقــع إســالم أون اليــن(، وفتــوى اللجن
نــداء اإليمــان(، وفتــوى فضيلــة الشــيخ الدكتــور خالــد بــن محمــد الماجــد )موقــع المســلم(، وفتــوى 
للشــيخ ســامي بــن عبــد العزيــز الماجــد )موقــع اإلســالم اليــوم(، وقــّدم حــوار فضيلــة اإلمــام األكبــر 
ــن  ــة م ــر أهمي ــه أكث ــدة نهضــة مصــر، 24 آذار، 2005( ألن ــيد طنطــاوي )جري ــد س الشــيخ محم
الفتــاوى، إذ يتضمــن قــدراً مــن الحيويــة وينــّم عــن »الطبيعــة« وراء رفــض إمامــة المــرأة، وهــي 

فكــرة دونيــة المــرأة المؤصلــة، كمــا يقــول البنــا:
»وكذلــك الفكــرة التــي ال تقــل عنهــا قدمــاً وتأصيــالً فــي نفــس الفقهــاء، وهــي أن األمــر يجــب أن 
يكــون كمــا كان منــذ ظهــور اإلســالم. وتضافــر هاتيــن الفكرتيــن همــا مــا جعــل الشــيخ يقــول بقــوة 
وتأكيــد ال مجــال معــه لمناقشــة وأخــذ ورد: إن صالتهــا باطلــة... باطلــة... باطلــة... وأن صــالة مــن 
صلـّـى خلفهــا باطلــة... وأن مــن أغلقــوا فــي وجههــا المســاجد كانــوا شــجعاناً، وأنــه ليــس هنــاك إســالم 

مصــري وإســالم أميركانــي- اإلســالم واحــد« )75(.
هنــا يحــاور البّنــا فضيلــة الشــيخ، ونســمع نحــن القــّراء الحجــة الصحيحــة؛ وهــي أن فضيلــة الشــيخ 
ــاء  ــا لحجــج العلم ــد البّن ــس أمــر إســالم. يظهــر تفني ــه ولي ــا هــو أمــر فق ــع أن األمــر هن ــم بالطب يعل
وفتــاوى المعاصريــن فــي مســألة »إمامــة المــرأة«، وينقــد الخلفيــة الثقافيــة اإلســالمية غيــر المنفتحــة 

اليــوم والمغلقــة فــي دوائــر الماضــي وعقــدة الذكوريــة فــي نفــوس الرجــال.              

ــة.  ــي النســوية اإلســالمية الرافضــة وإغــراءات الحري ــارج الســرب: بحــث ف ــي. خ ــان، فهم جدع
ــر، 2010. ــاث والنش ــة لألبح ــبكة العربي ــروت: الش بي

يهتــم فهمــي جدعــان فــي كتابــه خــارج الســرب بأدبيــات ونشــاطات »ُعصبــة« مــن النســاء المســلمات 
المهاجــرات قصــراً مــن البــالد اآلســيوية واإلفريقيــة إلــى الحضــن األوروبــي أو الكنــدي. وتحمــل 
هــذه »العصبــة«، بتعبيــر جدعــان، وجهــاً بــارزاً ُمحدثــاً مــن وجــوه فهــم اإلســالم وتمّثلــه، هــو الوجــه 
االرتــدادي أو االرتكاســي عــن الصيغــة األكثــر شــيوعاً ورســوخاً لــه فــي الحيــاة المعاصــرة. ويلــوم 
ــي  ــى كل المصائــب الت ــد اإلســالمي- اإلســالَم عل ــح عــن التقلي ــم- الجان هــذا الوجــه الِنســوي المعول
ألّمــت بــه فــي وطنــه األصلــي، إمــا مــن ناحيــة االســتبداد »الذكــوري« أو مــن ناحيــة »المجمــوع 

الفقهــي النســائي« اإلســالمي »المضــاد للعقــل والحريــة«. 
ــويات  ــاط ِنس ــر وأدب ونش ــا فك ــي درس به ــة الت ــة الذكي ــة. فالتوليف ــدة جّم ــم ذو فائ ــاب قي ــذا كت ه
ــم والمخيــف وبخاصــة بعــد  ــى اإلســالم المعول ــه مدخــالً إل ــات بوصف مســلمات رافضــات وراديكالي
أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، والتفكيــر الفلســفي فــي موضــوع بــات يلــّح علينــا وهــو »إصالح 
ــا العربــي واإلســالمي  ــر المــرأة المســلمة« ممــا يجعــل هــذا العمــل فــي عالمن اإلســالم،« و»تحري

ــم الكونــي.  ــاً فــي »الِنســوية اإلســالمية الرافضــة« فــي العال علــى الســواء، كتابــاً مرجعّي
ــة:  ــول والرفــض«. الِنســوية العربي ــن القب ــي مصــر بي - الســعدي، هــدى. »الِنســوية اإلســالمية ف
رؤيــة نقديــة. تحريــر جيــن ســعيد المقدســي ورفيــف رضــا صيــداوي ونهــى بيومــي. بيــروت: مركــز 

دراســات الوحــدة العربيــة وتجّمــع الباحثــات اللبنانيــات، 2012. ص ص 428-417. 
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هــذا البحــث هــو رصــد لخصائــص الِنســوية اإلســالمية ومالمحهــا في مصــر، مع عرض لإلشــكاليات 
التــي تواجــه الباحثــات فــي هــذا المجــال. منهــا رفــض الفكــرة بتاتــاً عنــد باحثــات مســلمات واعتبارهــا 
مناقضــة للديــن )مثــال هبــة رؤوف(، ورفضهــا أيضــاً عنــد باحثــات ذات توجــه علمانــي. فاألديــان 
ــة وال مجــال للحديــث عــن وعــي ِنســوي  الســماوية بالنســبة إلــى الفريــق الثانــي تعتبــر أصــالً أبوّي
)مثــال نــوال الســعداوي(. يبــدو أن الباحثــة ركــزت فــي مقالهــا علــى أعمــال أميمــة أبــو بكــر مــن 
ــح مــن مجموعــة المــرأة والحضــارة. لكــن  ــي صال ــال أمان ــى المــرأة والذاكــرة وأعم مؤسســة ملتق
ــدة واجتهــادات لشــابات فــي مصــر  ــاك أعمــال جّي بالنظــر إلــى وســع الســاحة فــي مصــر اآلن، هن

حــول الموضــوع كان مــن الممكــن أن تتطــّرق إليهــا الباحثــة.  

- عبــود، ُحســن. »وجــوه المنهــج الِنســوي التجديــدي للتفســير القرآنــي: عائشــة عبــد الرحمــن وآمنــة 
ــا  ــف رض ــي ورفي ــعيد المقدس ــن س ــر جي ــة. تحري ــة نقدي ــة رؤي ــوية العربي ــن«. الِنس ودود محس
صيــداوي ونهــى بيومــي. بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة وتجّمــع الباحثــات اللبنانيــات، 

2012. ص ص 400-387.
تقــّدم هــذه الدارســة منهجيــة الدكتــورة عائشــة عبــد الرحمــن فــي التفســير الموضوعــي »الفيلولوجي« 
فــي عملهــا الرائــد فــي التفســير البيانــي للقــرآن الكريــم )1967( ومنهجيــة الدكتــورة آمنــة ودود فــي 
التفســير الموضوعــي »التأويلــي« فــي عملهــا الرائــد القــرآن والمــرأة )األصــل اإلنجليــزي 1992، 
ــم التفســير القرآنــي. »يعتمــد  الترجمــة العربيــة 2006(، علــى أنهمــا منهجيتــان تجديديتــان فــي عل
ــي هــي أحــد  ــى وحــدة )الموضــوع( الت ــي عل ــي فهمــه للنــص القرآن منهــج التفســير الموضوعــي ف
أهــم أركانــه، والتــي تخضــع لــه كل األركان الثانويــة األخــرى، ويقــوم علــى تجميــع اآليــات المتعلقــة 
ــة  ــة أو كوني ــة أو أخالقي ــرورات اجتماعي ــددة أو ض ــاؤالت مح ــى تس ــًة عل ــن إجاب ــوع معي بموض

معينــة، ويوفــر نظــرة دقيقــة وواضحــة عــن قضيــة بعينهــا مــن خــالل النــص« )رحمانــي، 14(.
هــذا اإلنجــاز للعالمتيــن يموضــع مشــاركة المــرأة المســلمة فــي علــم مــن العلــوم اإلســالمية لــه هيبتــه 
ــابقتها  ــع س ــة ودود م ــت آمن ــف أن الدارســة وضع ــير. والطري ــم التفس ــو عل ــة، ه ــلطته المعرفي وس
عائشــة عبــد الرحمــن للتأكيــد علــى ريــادة أســتاذة الدراســات القرآنيــة واألدب العربــي، عائشــة عبــد 
الرحمــن، فــي هــذا المضمــار، وإن كانــت الدارســة ممــن يؤّيــد رفــع الحواجــز العازلــة بيــن ســيطرة 
»الثقافــة العربيــة« المزعومــة وبيــن فضــاءات »اإلســالم المعولــم« الــذي جــاءت منــه آمنــة ودود.

وقــد أدلــت بدلوهــا د. آمنــة ودود مــن منطلــق التفســير الموضوعــي »التأويلــي« فــي دراســة مفهــوم 
المــرأة فــي القــرآن، الــذي تعطيــه المكانــة األعظــم بوصفــه مصــدر المعرفــة الدينيــة فــي اإلســالم. 
فالقــرآن مــن وجهــة نظرهــا ال يقيــم أّي تمييــز أو اختــالف أنطولوجــي بيــن الرجــل والمــرأة. فجــاء 
التحليــل الــذي قامــت بــه آمنــة ودود علــى جملــة القضايــا والمواضيــع المتصلــة بالمــرأة وعالقتهــا 
بالرجــل، أّي مســألة المســاواة األنطولوجيــة بيــن الجنســين فــي مجمــل المواضيــع، وفهــم ذلــك كلــه 
بمعيــار العدالــة والرؤيــة القرآنيــة الشــاملة للعالــم. ويعــد تحليــل ودود إحــدى المبــادرات األولــى فــي 

التأويــل الهرمنيوطيقــي لمفهــوم المــرأة فــي القــرآن. 
   

ثانياً: دوريات
- الجنوســة والمعرفــة: صياغــة المعــارف بيــن التأنيــث والتذكيــر. ألــف: مجلــة البالغــة المقارنــة 

19. القاهــرة: دار نشــر الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة، 1999. 
ــى  ــذي ترجــم إل ــدر« -ال ــوم »الجن ــم بمفه ــه اهت ــة أن ــة البالغــة المقارن ــن مجل ــدد م ــذا الع ــة ه أهمي
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ــة الِنســوية.  ــي الدراســات األدبي ــر ف ــث والتذكي ــن التأني ــة بي ــه صياغــة للمعرف »الجنوســة«- بوصف
بالنســبة إلــى موضــوع النســوية اإلســالمية، هنــاك دراســتان فــي القســم العربــي مثيرتــان لالنتبــاه: 
دراســة محمــد محمــود، »قصــة الخلــق والعصيــان فــي القــرآن: غيــاب حــواء ومركزيــة إبليــس«، 
ــا  ــد« عالجــت فيه ــاد: نحــو خطــاب إســالمي جدي ــرأة واالجته ــة رؤوف عــزت، »الم ــة هب ودراس
ســمات خطــاب اإلســالميين حــول المــرأة وقابلتــه بخطــاب العلمانييــن حولهــا. وهنــاك أيضــاً مقابلــة 
ــح  ــأة مصطل ــاً لنش ــا عرضــاً مهم ــد فيه ــرة« نج ــرأة والذاك ــدى الصــّدة حــول »الم ــتاذة ه ــع األس م
»الجنــدر«، واســتخدامه فــي الدراســات الِنســوية، واســتخدام مفهومــه فــي الكتابــات النســائية العربيــة 
ــن  ــد الرحم ــة عب ــورة عائش ــة للدكت ــة لمقال ــاك أيضــاً ترجم ــر. هن ــع عش ــرن التاس ــي مصــر، الق ف
»اإلســالم والمــرأة الجديــدة«، ودراســتان للراحــل صاحــب كتــاب »مفهــوم النــص«، نصــر حامــد 

ــد فــي القســمين العربــي واإلنجليــزي. أبــو زي

- المــرأة فــي القــرآن. نشــرة المــرأة والحضــارة 3. رئيســة التحريــر منــى أبــو الفضــل. القاهــرة: 
ــر 2002. ــة دراســات المــرأة والحضــارة، 3 أكتوب جمعي

ــرأة والحضــارة، وهــي  ــة دراســات الم ــة الصــادرة عــن جمعي ــث )2002( للدوري ــدد الثال ــذا الع ه
نشــرة متخصصــة فــي دراســات المــرأة المســلمة، توّقفــت لألســف عــن اإلصــدار بعــد ذلــك. اختــص 
هــذا العــدد الثالــث مــن الدوريــة بموضــوع »المــرأة فــي القــرآن«. وقــد اهتمــت الدارســات بتقديــم 
قــراءة »كليــة اســتقرائية تفاعليــة للخطــاب القرآنــي، تتــوازى مــع عمليــات نقــد متواصلــة للخطابــات 
التــي تقــع خــارج الكتــاب الكريــم«. والمشــروع »إصالحــي فــي مجال المــرأة من منظور إســالمي«، 
ويســاعد علــى إعــادة قــراءة حقــل دراســات المــرأة، كمــا يســاعد علــى مراجعــة التــراث اإلســالمي 

وتــراث اآلخريــن.
 تنطلــق الباحثــات كمــا تقــول محــّررة العــدد طيبــة شــريف مــن عــدة فرضيــات: أولهــا، إن الوحــي 
ــاً، وإنــه فــي مجــال التأصيــل العلمــي هنــاك فــرق فــي  مصــدر معرفــي وليــس فقــط توجيهــاً أخالقّي
مصــادر التنظيــر اإلســالمي بيــن مصــادر أصليــة وأخــرى مشــتقة )األصليــة هــي القــرآن والســنة 
المبّينــة لــه، أمــا المشــتقة فهــي ســائر أبــواب التــراث وعلومــه(. ثانيهــا، إن هنــاك فارقــاً أساســّياً بيــن 

النــص وتأويلــه.
انقســم الملــف إلــى ثــالث محــاور: المفاهيــم هــي المحــور األساســي فــي مجمــل الموضوعــات، وقــد 
ُعنــي القســم األول مــن المقــاالت بقضيــة المفاهيــم. فناقشــت أمانــي صالــح »قضيــة )الجنــدر( النــوع 
فــي القــرآن« مــن مفهــوم »الزوجّيــة بيــن قطبــي الجنــدر والقوامــة«؛ وانتقــدت أمينــة محمــود مفاهيــم 
ثالثــة -الكيــد والريــاء والغوايــة- ألصقتهــا الثقافــة الشــائعة بالمــرأة، فتلــج إلــى القــرآن فــي محاولــة 
لعقــد مقارنــة بيــن النظــرة الثقافيــة الســائدة حــول منظومــة األخــالق الخاصــة بالمــرأة كمــا يتمثلهــا 
مفكــر كالعقــاد فــي كتابــه »المــرأة فــي القــرآن« مــن جانــب، والنظريــة القرآنيــة لألخــالق مــن جانــب 

آخــر.
 المحــور الثانــي هــو محــور قصــص األنبيــاء التــي أوصلــت الدارســات بعــد قرائتهــا وتأويلهــا إلــى 
اســتنتاجات يــدور بعضهــا حــول »خصائــص النظــام المعرفــي اإلســالمي، وبعضهــا حــول المفاهيــم، 
ــرازق  ــد ال ــماء عب ــن أس ــور كل م ــذا المح ــي ه ــاركت ف ــالمي«. وش ــدور اإلس ــول ال ــا ح وبعضه
ومنــال يحيــى وعــزة جــالل )مــن جمعيــة دراســات المــرأة والحضــارة فــي القاهــرة( وطيبــة شــريف 
)مــن جامعــة أمســتردام قســم التاريــخ الشــفهي(. تناولــت أســماء عبــد الــرازق قصــة الخلــق تنــاوالً 
مقارنــاً بيــن الروايــة القرآنيــة والتوراتيــة.  فأظهــرت كيــف تحــررت القصــة القرآنيــة مــن المفاهيــم 
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الســائدة حــول »الخطيئــة« و»الغوايــة« و»االنتقــام«. وركــزت ورقتــان علــى قضيــة النســاء والنبــّوة 
وقــد أدلتــا بدلوهمــا فــي هــذا البــاب الشــائك. فحلّلــت طيبــة شــريف »ســيدة المحــراب: مريــم بنــت 
ــه الســالم:  ــي قصــة موســى علي ــرآن- النســاء ف ــي الق ــوة ف عمــران«، وعــزة جــالل »المــرأة والنب

أمومــة الدعــوة«. 
يعالــج المحــور األخيــر موضــوع »المــرأة العالمــة« المجتهــدة، حيــث قّدمــت زينــب العلوانــي دراســة 
ــت  ــة: االســتدراكات نموذجــاً«؛ وقّدم ــراءات الســيدة عائشــة القرآني ــي ق ــة ف حــول »دالالت منهجي

زينــب أبــو المجــد دراســة عــن »أســباب النــزول وأحــكام النســاء فــي الفقــه الشــافعي«. 
واحتــوى العــدد حــواراً مــع أ. د. طــه جابــر العلوانــي، العالــم الفقيــه البــارز والمشــارك فــي تأســيس 
المعهــد العالــي للفكــر اإلســالمي فــي الواليــات المتحــدة، فــي موضــوع »القــرآن والمــرأة«. وقّدمــت 
زينــب أبــو المجــد دور أمهــات المؤمنيــن فــي جمــع القــرآن كمــا ورد فــي كتــاب المصاحــف الشــهير 
ــفور  ــاب الس ــرأة: كت ــرآن والم ــوع الق ــي موض ــة ف ــب مهم ــات لكت ــاك مراجع ــم هن ــتاني. ث للسجس
والحجــاب لنظيــرة زيــن الديــن )1928( وكتــاب محمــد دروزة المــرأة فــي القــرآن والســنة )1967(.
الفريــد فــي هــذه الدراســات هــو المنطلــق العلمــي الرصيــن الــذي عالجــت بــه الدارســات مواضيــع 
ــا  ــن عنه ــد أفرج ــات، وق ــلمات العالم ــاء المس ــل النس ــن قب ــا م ــراج عنه ــالً اإلف ــر طوي ــت تنتظ كان
دون االنحيــاز إلــى قضاياهــن، انطالقــاً مــن: »المنظومــة اإلســالمية الحضاريــة المتماســكة لحقــوق 
ــية  ــة وسياس ــات اجتماعي ــات وحري ــل واألقلي ــرأة والطف ــوق الم ــن حق ــا م ــق عنه ــا ينبث ــان وم اإلنس

ــرد والجماعــة«. أساســية للف

- مشــكلة المــرأة: مــأزق فكــر أم مفكــر؟ مقاربــات للنهــوض بواقــع المــرأة المســلمة. مجلــة الحيــاة 
الطيبــة 18. بيــروت: المؤسســة العالميــة للمعاهــد اإلســالمية العاليــة، 2005.

معظــم دراســات هــذه الدوريــة، الصــادرة فــي بيــروت، هــي لرجــال وشــيوخ وعلمــاء مــن إيــران، 
ــة  ــل »الحرك ــة مث ــر اســم المترجــم. دراســات مهم ــة، دون ذك ــى العربي ــن الفارســية إل ــة م مترجم
الِنســوية اإلســالمية حقائــق وتحديــات« لرضــا مستمســك أو »اإلســالم فــي مواجهــة الِنســوية، تقابــل 
فــي الرؤيــة واألهــداف« لمحمــد لغنهــاوزن. هنــاك أربــع دراســات تخــص فقــه المــرأة: »فقــه المــرأة 
وإشــكالياته« لمحمــد مهريــزي، »العدالــة ودورهــا فــي مســار فقــه المــرأة« لحمــد ســروش، »واليــة 
المــرأة فــي الفقــه: الواليــة العامــة والقضــاء« آليــة اللــه محّمــد مهــدي آصفــي، و»المــرأة ومرجعيــة 
اإلفتــاء، دراســة فقهيــة اســتداللية حــول شــرعية تقليــد المــرأة« لحيــدر حــّب هللا. وخصصــت ثــالث 
دراســات تخــص المــرأة فــي دســتور الجمهوريــة اإليرانيــة. وســأذكر مــن الدراســات العربيــة الجيــدة 
التــي قــام بهــا دارســون مــن لبنــان وســوريا والجزائــر دراســة فاجأتنــي بعنوانهــا، وهــي: »الســياق 
االجتماعــي للتجديــد اإلســالمي فــي قضايــا المــرأة: الشــيخ مهــدي شــمس الديــن نموذجــاً« لحســين 
رّحــال. فقــد عــرض رّحــال تطــّور آراء الفقيــه الراحــل الشــيخ مهــدي شــمس الديــن مــن الســبعينيات 
ــض  ــى نف ــّوع إل ــع متن ــي مجتم ــه المنخــرط ف ــث »اضطــر الفقي ــعينيات، حي ــات فالتس ــى الثمانيني إل
الغبــار عــن آراء فقهيــة تســاعده فــي التكّيــف الفكــري والسياســي مــع المجــال االجتماعــي- الثقافــي 
ــاد«  ــي االجته ــة ف ــورة منهجي ــام بث ــا وضــرورات القي ــّوة بينهم ــاً اله ــل أن يكتشــف الحق الســائد، قب
ــا  ــالء قضاي ــي إي ــي ف ــيعي العرب ــه الش ــاعدت الفقي ــة س ــة اللبناني ــدارس أن التجرب ــد ال )429(. يؤك
ــم اإلســالمية وتفســيرها بهــذا  ــدة للخــروج مــن الفهــم التراثــي الذكــوري للتعالي المــرأة معالجــة جدي

االتجــاه )430(.
هــذه الدوريــة وإن كان دارســوها رجــاالً، والمقــاالت المترجمــة تنوبهــا هفــوات، إال أنهــا تــدّل علــى 
انفتــاح مــن جانــب رجــال الديــن والعلمــاء اإليرانييــن وبعــض الكتــاب مــن الشــيعة اللبنانييــن نحــو 
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قضايــا تخــص المــرأة والحركــة الِنســوية والِنســويات. يبقــى الســؤال: لمــاذا يصــدر هــذا العــدد باللغــة 
العربيــة فــي لبنــان، والخطــاب إيرانــي بالدرجــة األولــى؟ وهــل أصــدر رجــال الديــن وفقهــاء الســنة 
العــرب عــدداً يتدارســون فيــه قضيــة فكريــة، تشــّكل تحديــاً اليــوم أكبــر مــن األمــس، مــن أجــل تجديــد 

المنظومــة والمؤسســة الفقهيــة اإلســالمية والنهــوض بالمســتجدات االجتماعيــة المعاصــرة؟

ــي  ــد الزعب ــر أحم ــبار 47. تحري ــاب المس ــة. كت ــل العدال ــن أج ــاد م ــالمية: الجه ــوية اإلس - الِنس
ــر 2010. ــوث، نوفمب ــات والبح ــبار للدراس ــز المس ــي: مرك ــود. دب ــن عب وُحس

هــذه العــدد للمســبار مهــم ألمريــن: أمــر يتعلــق بمشــاركة دارســات متخصصــات مــن دول عربيــة 
متعــددة ومياديــن علميــة متنوعــة. األمــر الثانــي، احتــوى العــدد أســماء أصبحــت مألوفــة فــي حقــل 
الدراســات اإلســالمية والمنظــور الِنْســوي، كآمــال قرامــي )تونــس( وأميمــة أبــو بكــر )مصر( وُحســن 
ــي  ــائية ف ــة النس ــة الحرك ــى دراس ــز عل ــو التركي ــدد ه ــذا الع ــي ه ــد ف ــان(. إال أن الجدي ــود )لبن عب
الحــركات اإلســالمية السياســية، كـ«اإلخــوان المســلمين« فــي مصــر، و»جبهــة العمــل اإلســالمي« 

ــان.  فــي األردن، و»حــزب هللا« فــي لبن
ســأذكر دراســة »األخــوات: تجــارب الحركّيــات اإلســالميات فــي مصــر واألردن ولبنــان« ألميمــة 
عبــد اللطيــف التــي رصــدت مــا تقــوم بــه الناشــطات اإلســالميات فــي حــركات اإلســالم السياســي، 
ممــا يمكــن اعتبــاره نموذجــاً جديــداً للفاعليــة السياســية للمــرأة فــي إطــار إســالمي. وقــد وجــدت مــع 
مــن تــم إجــراء مقابــالت معهــن أنهــن حيــن يطالبــن بتوســيع دور المــرأة فــي المشــاركة السياســية، 
ال يفعلــن ذلــك مــن منطلــق تبنيهــن ألجنــدة ِنســوية بحســب النمــوذج الغربــي. إضافــًة إلــى أنهــن ال 
ــت ناشــطات الحــركات  ــاً، أثبت ــة. ثاني ــق العدال ــى تحقي ــل يســعين إل ــق المســاواة ب ــى تحقي يســعين إل
اإلســالمية فــي مصــر قدرتهــن علــى حشــد مناصريــن مــن كافــة الطبقــات االجتماعيــة؛ ممــا يعنــي 
أنهــن غيــر نخبويــات. ثالثــاً، تراوحــت أدوار الناشــطات السياســيات خــالل العقديــن المنصرميــن مــا 
بيــن حشــد المناصريــن وتنظيــم الحمــالت الدعائيــة واإلســهام فــي قبــول عضــوات جــدد وتوعيتهــن 

سياســّياً، وبخاصــة الــدور الــذي يقمــن بــه خــالل العمليــة االنتخابيــة.
حــددت عبــد اللطيــف ثــالث نقــاط أساســية تشــّكل مرتكــزات وجــود الحركة النســوية اإلســالمية: أوالً، 
هنــاك مــا يشــبه القناعــة التامــة بــأن اإلســالم منــح النســاء حقوقهــن كاملــًة، وأن دفاعهــن الســترجاع 
هــذه الحقــوق ليــس إال »نضــاالً إلعــادة اإلســالم إلــى شــكله األصلــي«. وبالتالــي هــن لســن بصــدد 
تبنــي أجنــدة نســوية ضيقــة. ثانيــاً، كشــفت المقابــالت أيضــاً عــن رفــض يالمــس االزدراء لمفهــوم 
الِنســوية الغربيــة، التــي اعتبرنهــا محاولــة لتحريــر النســاء مــن الواجبــات تجــاه األســرة والمجتمــع. 
ثالثــاً، رفــض هــؤالء النســاء فكــرة أنهــن يســعين إلــى عمــل نمــوذج »ِنســوية إســالمية«. »فالِنســوية 
-بالنســبة لهــن- هــي باألســاس فكــرة غربيــة، والقــول بالِنســوية اإلســالمية ليــس ســوى تلبيــس تلــك 

الفكــرة بَلبــوس إســالمي.
ــة  ــة، هــو اختــالف تجرب ــى مقابــالت عيني ــي ارتكــزت عل ــي هــذه الدراســة، الت ــت النظــر ف مــا يلف
الحركــة النســائية فــي المقاومــة اإلســالمية فــي لبنــان، أي فــي »حــزب هللا«، عــن الحركــة النســائية 

فــي جماعــة اإلخــوان المســلمين، وتمتعهــا بـــ »هامــش أوســع للحريــة«.
ــة بالحــركات  ــخ المتصل ــة بالتواري ــوى قائم ــاب احت ــن المســبار أن الكت ــدد م ــذا الع ــي ه ــف ف الطري
ــروع  ــي مش ــطة ف ــرأة الناش ــة الم ــان واألردن، وفاعلي ــي ولبن ــر ودب ــي مص ــالمية ف ــائية اإلس النس
ــخ  ــن تاري ــرأة م ــر الم ــطة لتحري ــرأة الناش ــة الم ــى فاعلي ــّي، ال بمعن ــالمية السياس ــات اإلس الجماع

ــالم.   ــم اإلس ــالم وباس ــق لإلس ــل والتطبي ــير والتأوي ــي التفس ــات ف ــن المغالط ــل م طوي
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- »قانــون األســرة فــي البــالد العربيــة اإلســالمية. قــراءة للضوابــط الدينيــة والقانونّيــة«. أعمــال 
نــدوة ملتقــى اآلراء 1. تونــس: كرســي اليونســكو للدراســات المقارنــة فــي األديــان وجامعــة منوبــة، 

.2010
تأتــي أهميــة نشــر أعمــال نــدوة »قانــون األســرة فــي البــالد العربيــة اإلســالمية: قــراءة للضوابــط 
الدينيــة والقانونيــة« مــن أنهــا تتزامــن مــع االنتفاضــات الشــعبية والتغييــرات السياســية علــى ســبيل 
استشــراف األمــل فــي »الربيــع العربــي«، وأنهــا جــاءت مــن تونــس العاصمــة الرائــدة فــي اســتحداث 
القوانيــن للمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، والعاصمــة التــي أضــاءت شــعلة الثــورات علــى يــد أبســط 

النــاس، البائــع علــى الرصيــف، الشــهيد البوعزيــزي.
 خصصــت النــدوة ثــالث محــاور للنقــاش بيــن أســاتذة وأســتاذات متخصصيــن مــن البــالد العربيــة: 
فجــاء المحــور األول »نظــام األســرة فــي العصــر الوســيط، قــراءة فــي التــراث الفقهــي«، والمحــور 
ــي  ــرة ف ــن األس ــث »قواني ــور الثال ــث«، والمح ــون الحدي ــه والقان ــن الفق ــرة بي ــام األس ــي »نظ الثان
العالــم العربــي اإلســالمي: التجــارب والحــاالت«، والمحــور الرابــع »صــورة المــرأة العربيــة فــي 
وســائل اإلعــالم: الواقــع واآلفــاق«. بعــض عناويــن األوراق جديــرة بالذكــر، علــى ســبيل المثــال ال 
الحصــر، قّدمــت فاطنــة ســرحان فــي محاضرتهــا ســؤال »المرجعيــة اإلســالمية: هــل تكــون عائقــاً 
أمــام النهــوض بأوضــاع المــرأة فــي األســرة؟« )98-104(. وتصــّدت ســلوى الشــرفي لـ«المجتمــع 
ــر  ــد الوهــاب »تأثي ــى عب ــن الجنســين« )92-97(، وعالجــت ليل اإلســالمي إزاء عــدم المســاواة بي
ــداد  ــد الح ــد محم ــة« )163-179(. وانتق ــرأة العربي ــي للم ــي االجتماع ــي الوع ــة ف ــارات الديني التي

التأويــل الذكــوري لألنوثــة فــي مقالتــه »المــرأة فــي معتــرك التأويــل« )70-63(.
ســأورد بعــض آراء د. عبــد المجيــد الشــرفي فــي مقالتــه »قانــون األســرة تحديــاً للفقــه« )81-72(  

إلعطائنــا فكــرة عــن أهميــة هــذه النقاشــات الدائــرة.
 

يحّدد الشرفي طبيعة الفقه والقانون
»فالفقــه بطبيعتــه ال يعتــرف بالحــدود الجغرافيــة والسياســية واللغويــة واإلثنيــة وغيرها، هــو منظومة 
صالحــة للمســلمين مهمــا اختلفــت أوضاعهــم مــا دامــوا يعيشــون فــي »دار اإلســالم«. أمــا القانــون 
فنشــأته مختلفــة كل االختــالف، وإن التقــى مــع الفقــه علــى صعيــد تنظيــم كليهمــا للحيــاة االجتماعيــة، 
فهــو بطبيعتــه وضعــي، أي ثمــرة اإلرادة الشــعبية أو السياســية! وكلمــا تغيــرت هــذه اإلرادة تغّيــر تبعاً 
لهــا. وإذن، فاالعتــراف بــه اعتــراف ضمنــي بــأن أحكامــه قابلــة للتطــور وال تتســم بالثبــات المنســوب 
ــة  ــا الجغرافي ــة وبحدوده ــال الدول ــاً بمج ــط عضوي ــون مرتب ــة. والقان ــة ال تاريخي ــكام إلهي ــى أح إل
الثابتــة، فــال أحــد يطمــع فــي أن تكــون صالحيتــه شــاملة شــمول أحــكام المذهــب الفقهــي« )74-73(. 
ويذّكــر الشــرفي بحقيقــة تاريخيــة وراء المطالــب األخيــرة - فــي أكثــر مــن بلــد عربــي -بقانــون ذي 
ــن  ــة رجــال الدي ــداداً مــن بعــض وجوهــه لمحاول ــد امت ــذي يع ــق الشــريعة(، ال ــة )تطبي ــة ديني صبغ
اإلبقــاء علــى ســلطتهم علــى المجتمــع أو اســترجاعها. وهــي فعــالً مهــددة!... بحكــم تطــور األوضــاع 
العــام، وال ســيما تطــور القيــم وأنمــاط اإلنتــاج وشــيوع التعليــم وتقــدم المعرفــة اإلنســانية فــي ميــدان 
ــس  ــم نف ــاع وعل ــم اجتم ــخ وإناســة وعل ــن تاري ــا م ــج عنه ــا نت ــا، وم ــة والتكنولوجي ــوم التجريبي العل
وغيرهــا، ومــا ترتــب عليهــا مــن تخلــص اإلنســان عمومــاً مــن كثيــر مــن األوهــام ومــن االســتالب 

الــذي كان واقعــاً فيــه طيلــة قــرون.
ــرأة  ــة الم ــه قضي ــذي أصبحــت في ــت ال ــذا الوق ــي ه ــة ف ــة للغاي ــتثناء مهم ــال اس ــا ب األوراق جميعه
وحقوقهــا فــي األســرة، وخوفهــا علــى المكتســبات القانونيــة القليلــة مــن المناديــن بتطبيــق الشــريعة 

ــوط لهــا.   ــي مغل ــق فهــم حرف ــم وتطبي ــوون تقدي ــن يقصــدون وين الذي
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ثالثاً: ترجمات
- مرنيســي، فاطمــة. الحريــم السياســي: النبــي والنســاء. ترجمــة عبــد الهــادي عبــاس. دمشــق: دار 

الحصــاد، 1993.
Mernissi, Fatima. Le Harem Politique: Le Prophet et Les Femmes. Paris: Albin 
Michel, 1978.

The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women«s Rights in Islam. 
Trans. Mary Jo Lakeland. California: Addison-Wesley Publishing Company, 1991.

- يعتبــر كتــاب المرنيســي رائــداً فــي جــرأة اســتخدامه منهجيــة نقــد األحاديــث النبويــة المســيئة لكرامة 
ــل« اإلســالمي،  ــم الجــرح والتعدي ــة »عل ــى طريق ــة والنفســية. فعل ــة والديني ــا العقلي المــرأة وقدراته
ــة  ــة ومصداقي ــم الرجــال« )الرتباطــه برجــال رواة األحاديــث النبوي ــه أيًضــا »عل ــق علي ــذي يطل ال
رواياتهــم( يقــوم التحــّري للتأكــد مــن تاريــخ ووالدة المحــّدث، وعالقاتــه العائليــة وتعليمــه ومعلميــه 
ــة  ــه األخالقي ــن نزاهت ــل ع ــا قي ــة، وم ــة واالجتماعي ــغاله التجاري ــة وأش ــه العلمي ــذه ورحالت وتالمي
والتزامــه الدينــي، ودقتــه العلميــة وأعمالــه األدبيــة وتاريــخ وفاتــه. هــذا التحــري عــن راوي الحديــث 
أو أهــل الســند )جهــاز رواة الحديــث مــن الرجــال( كان المعيــار الــذي اســتخدمه علماء الحديــث للتأكد 

مــن صحــة الخبــر، وذلــك لكثــرة مــا وضــع علــى لســان الرســول مــن األحاديــث غيــر الصحيحــة.
ــوا أمرهــم امــرأة« بتجريــح  ــح قــوم ولّ ــن يفل ــد الحديــث المشــهور »ل وهكــذا، قامــت المرنيســي بنق
راويــه األول أبــو بكــرة، علــى طريقــة »علــم الجــرح والتعديــل«. والحديــث عمــل علــى مــدى عقــود 
ــة العامــة.  ــد الوالي ــى صعي ــاة السياســية عل ــي الحي ــخ اإلســالمي ضــد مشــاركة المــرأة ف ــي التاري ف
والمهــم فيمــا قامــت بــه المرنيســي أنهــا اســتخدمت طريقــة المســلمين فــي نقــد الرجــال الــرواة علــى 
طريقتهــم، لكــن لمصلحــة المــرأة المســلمة ألول مــرة. وعلــى الطريقــة نفســها نقــدت وجّرحــت روايــة 
الصحابــي أبــا هريــرة لروايتــه حديثــاً عــن النبــي أنــه ذكــر عــن عائشــة: »مــا يقطــع الصــالة؟ فقالــوا: 

يقطعهــا الكلــب والحمــار والمــرأة.« 

- أحمــد، ليلــى. المــرأة والجنوســة فــي اإلســالم: الجــذور التاريخيــة لقضيــة جدليــة حديثــة. ترجمــة 
منــى إبراهيــم وهالــة كمــال. القاهــرة: المجلــس األعلــى للثقافــة، 1999.

- Ahmed, Leila. Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate. 
New Haven and London: Yale UP, 1992.

هنــاك مالحظــة حــول ترجمــة مصطلــح »الجنــدر« إلــى »الجنوســة« -والمفهــوم فــي األســاس يشــّكل 
لغطــاً للمتلقــي العربــي- فهــذه الترجمــة مــن وجهــة نظــري »تزيــد الطيــن بلـّـة«، كمــا نقــول فــي المثل 
ــور  ــد، هــو تعريــب مصطلحــه، كمــا هــو، حتــى يتبل العامــي. فالشــائع فــي ترجمــة أّي مفهــوم جدي
المفهــوم أكثــر وأكثــر فــي رســالته العلميــة ومحيطــه الثقافــي الجديــد. إضافــًة إلــى ذلــك، نالحــظ أن 
ــي  ــة السياســية، ف ــى اللغــة العربي ــل عل ــر »الشــرق األوســط« باســتمرار، وهــو دخي اســتخدام تعبي
ترجمــة منطقــة تخــّص المجتمعــات القديمــة فــي بــالد الرافديــن وبــالد اإلغريــق ومصــر وفــارس، 

يعــّد إســقاطاً.
الدراســة هــي األولــى فــي مقاربتهــا التاريخيــة وفــي تشــّكل الخطابــات األساســية فــي الفكــر اإلســالمي 
ــوان عــن أن الدراســة تخــص  ــذ العن ــى أحمــد تفصــح من ــدر«. وليل حــول دراســات المــرأة و»الجن
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الجــذور التاريخيــة لقضيــة »الجنــدر« الحديثــة والجدليــة. اعتمــدت الباحثــة علــى تقصــي الخطابــات 
حــول المــرأة والجنوســة فــي المجتمعــات العربيــة اإلســالمية الكالســيكية والمعاصــرة ممــا يتضمــن 
دراســة المجتمعــات التــي تتأصــل فيهــا هــذه الخطابــات. »مــن خــالل البحــث تحديــداً فــي الطريقــة 
التــي يتــم بهــا التعبيــر عــن »الجنــدر« تعبيــراً اجتماعيــاً ومؤسســياً ولفظيــاً« )6(. وقــد أثــار حفيظــة 
ــى اإلســالم  ــات الســابقة عل ــي بعــض الثقاف ــة الممارســات الشــائعة ف ــراء موضعــة الباحث بعــض الق
ــار.  ــه وتأثيرهــا فــي صياغــة األعــراف التــي أصبحــت إســالمية األصــل فــي االعتب والمعاصــرة ل
وقدمــت مثــالً جيــداً علــى الســهولة والتلقائيــة التــي تــم بهــا االســتيعاب العقائــدي، فأعطــت مثــالً مــن 
قصــة الخلــق اإلنســاني فــي القــرآن، حيــث ال تــرد أيــة إشــارة إلــى الترتيــب الــذي خلــق علــى أساســه 
أول زوج إنســاني )آدم وحــواء(. كمــا أن القــرآن ال يشــير الــى أن حــواء قــد ُخلِقــت مــن ضلــع آدم. 
أمــا كتــب التــراث اإلســالمي )كتــب األحاديــث النبويــة والتفاســير وغيرهــا(، التــي ُدّونــت فــي فتــرة 

الحقــة علــى نشــأة اإلســالم، فهــي تؤكــد أن حــّواء خلقــت مــن ضلعــه.
ــة  ــة العربي ــة بالثقاف ــرأة العربي ــر الم ــط تأخ ــذي رب ــي، ال ــتعمر الغرب ــاب المس ــتها لخط ــي دراس ف
اإلســالمية )ربــط التأخــر بالثقافــة(، قامــت ليلــى أحمــد بخطــاب نقــدي تحليلــي مــن داخــل الحركــة 
النســائية الغربيــة نفســها، حيــث أّكــدت أنــه ليــس هنــاك عالقــة عضويــة أو ضروريــة بيــن موضــوع 
ــم  ــرأة، ورغ ــة الم ــل وكراهي ــاز للرج ــغ باالنحي ــي صب ــراث الغرب ــة. فالت ــرأة وموضــوع الثقاف الم
اختالفــه فــي التفاصيــل، فهــو ليــس أفضــل حــاالً مــن غيــره مــن الثقافــات األخــرى، بمــا فيهــا الثقافــة 
اإلســالمية. وقدمــت ليلــى أحمــد مثــاالً علــى ذلــك مــن الواقــع التاريخــي، وفــي إطــار أحــداث مثــل 
ــة  ــد معادل ــى أحم ــرز ليل ــا. وُتب ــي أوروب ــاحرات ف ــاردة الس ــاء مط ــاء أثن ــى آالف النس القضــاء عل
فاطمــة مرنيســي التــي تصــف الطريقــة التــي نظــر بهــا النظــام اإلســالمي إلــى أعدائــه وهــم الكافر في 
الخــارج والمــرأة فــي الداخــل بأنهــا مناســبة بنفــس القــدر علــى األقــل لوصــف الماضــي األوروبــي. 
ومــع ذلــك -كمــا تحلـّـل- ال تنــادي ناشــطة الحركــة الِنســوية فــي الغــرب بالتخلــي عــن التــراث الغربــي 

فــي مجملــه )138(.
وقــد انتقــدت ليلــى أحمــد علــى نفــس المســتوى المقولــة الســاذجة -مــن وجهــة نظرهــا- التــي تــرى 
أن اإلســالم علــى عكــس األديــان الســماوية األخــرى أعطــى المــرأة المســلمة حقوقهــا ممــا ال تدعــو 

الحاجــة إلــى المطالبــة بهــا بتاتــاً. 
- بــدران، مارغــو. رائــدات الحركــة الِنســوية الِمصريــة واإلســالم والوطــن. ترجمــة علــي بــدران. 

القاهــرة: المجلــس األعلــى للثقافــة، 2000.
- Badran, Margot. Feminists, Islam, and Nation: Gender and the Making of Modern 
Egypt. Princeton: Princeton UP, 1995.

هــذا الكتــاب المــؤرخ لرائــدات الحركــة الِنســوية الِمصريــة، وعالقــة هــذا الحــراك باإلصــالح 
الدينــي واســتقالل مصــر مــن أواخــر القــرن التاســع عشــر حتــى منتصــف القــرن العشــرين، أصلــه 
أطروحــة دكتــوراة نشــرت باإلنجليزيــة عــام 1994. مــن أهــم النتائــج التــي وصلــت إليهــا بــدران 
وهــي جديــرة بالنقــاش: أوالً، أن الوعــي الِنســوي بقضيــة المــرأة المصريــة بــدأ فــي المحيــط العائلــي 
قبــل عقديــن مــن زمــن معالجــة قاســم أميــن لهــا فــي كتابــه »تحريــر المــرأة« )1899(. وقــد نشــأ 
هــذا الوعــي خصوصــاً فــي المــدن فــي مجتمــع الطبقــات الوســطى واألرســتقراطية، علــى يــد نســاء 
ــة  ــت طاق ــي وّجه ــية الت ــب الجنس ــة والقوال ــم والتربي ــن التعلي ــرأة م ــان الم ــاوئ حرم ــرن مس اختب
الرجــل وأهملــت طاقــة المــرأة إلــى حــد أصبحــت المــرأة معــه عالــة علــى الرجــل وعبئــاً علــى نفســها 
ومجتمعهــا وأمتهــا. وتذّكرنــا هــذه المرحلــة علــى األخــص بكتابــات عائشــة التيموريــة وزينــب فــّواز 

وملــك حفنــي ناصــف.
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ــة.  ــة الِمصري ــة الوطني ــاً خــارج التصــور اإلســالمي والقضي ــة الِنســوية بتات ــن الحرك ــم تك ــاً، ل ثاني
ــة  ــة المصري ــة التحرري ــده، والحرك ــد عب ــيخ محّم ــا كالش ــالمية ودعاته ــة اإلس ــة اإلصالحي فالحرك
بقيــادة ســعد زغلــول، واالتحــاد النســائي المصــري بقيــادة هــدى شــعراوي، كانــت متداخلــة ومســتندة 
ــة  ــا الِمصري ــي بيئته ــأتها ف ــة نش ــة، نتيج ــائّية المصرّي ــة النس ــاً، الحرك ــاً. ثالث ــا بعض ــى بعضه عل
ــر  ــزي(، ال تعتب ــتعمار )اإلنجلي ــن االس ــتقالل مصــر م ــد اإلســالمي واس ــألة التجدي ــا بمس وارتباطه
بضاعــة أجنبيــة مســتوردة. والحجــة علــى ذلــك هــو الــدرس الغالــي الــذي أخذتــه النســاء الناشــطات، 
عنــد لقــاء مثيالتهــن األوروبيــات فــي المؤتمــرات النســائية العالميــة، وهــو أن نســاء اإلنجليــز مثــالً 

ــم يقفــن يومــاً ضــد االحتــالل البريطانــي لمصــر. ل
مــن المالحــظ أن االتحــاد النســائي المصــري احتــل لــّب الكتــاب دون الحــركات النســائية األخــرى. 
فلــم تظهــر وجهــة نظــر الحركــة النســائية المضــادة لطروحــات االتحــاد النســائي المصــري، مثــالً تلك 
التــي رأت إثــارة قضايــا المــرأة جــزءاً مــن برنامــج المســتعمر؛ ولــو فعلــت ذلــك الكتملــت لنــا صــورة 
الحركــة النســائية المصريــة. إال أن قــراءة وثائــق الحركــة النســائية الِمصريــة والعربيــة واألوروبيــة 
ــدران المؤرخــة لالتحــاد النســائي المصــري عمــالً  ــت مــن عمــل ب ــل جعل ــة بحجمهــا الهائ التاريخي

تاريخيــاً مرجعيــاً.   
- عبــود، ُحْســن. الســيدة مريــم فــي القــرآن الكريــم: قــراءة أدبيــة. تعريــب ُحســن عّبــود. بيــروت: 

دار الســاقي، 2010. 
- Abboud, Hosn. Mary Mother of Jesus and the Qur’anic Text: A Literary Reading. 
Ed. Andrew Rippon. London: Routledge, Forthcoming.

ــتند الدراســة  ــة. تس ــم القرآني ــي قصــة مري ــة ف ــات الكريم ــة الســور واآلي ــي أدبي ــراءة ف ــاب ق   الكت
ــى  ــة مــن األســلوب وفــن الســرد إل ــة الحديث ــد األدبي ــات النق ــوم القــرآن الكالســيكية ونظري علــى عل
مورفولوجيــا الحكايــة والنقــد الِنســوي والتحليــل مــن معيــار »الجنــدر«، ونظريــة التلقــي أو اســتقبال 
النــص، إلــخ.... يهــدف الكتــاب إلــى موضعــة مكانــة الســيدة مريــم فــي ســياق الخطابــات القرآنيــة 

ــة.  الســردية والِحجاجي
قدمــت المؤلفــة تقســيماً جديــداً للوحــدات األدبيــة المحيطــة بقصــة مريــم المكيــة )مريــم، 19( والمدينية 
)آل عمــران، 1-63(، حيــث يســهل قرائتهــا وفهمهــا وشــرح آياتهــا واالقتــراب مــن أســلوبها وإعــادة 
تأويلهــا تأويــالً جديــداً ينّبــه إلــى أّي تســييس فــي النصــوص واللغــة. وقــد كشــفت عّبــود أمــراً مهمــاً، 
وهــو أن هــذا االهتمــام بمريــم فــي الخطــاب القرآنــي كان لــذات الســيدة مريــم، كمــا ألمومتهــا للســيد 
ــي الســردي  ــى الخطــاب المدين ــي شــبه- الشــعري إل ــن الخطــاب المك ــا م ــت قصته المســيح. وتابع

المغلــف بغــالف كالمــي ِحجاجــي. 
صحيــح أن اهتمــام المؤلفــة مــن البدايــة كان لفهــم المعطــى األنثــوي واألمومــي القرآنــي فــي صــورة 
أكثــر الشــخصيات القرآنيــة النســائية هيبــًة، إال أن الدارســة لــم تقــّدم هــذا المعطــى فــي الكتــاب. وربمــا 
تقدمــه فــي المســتقبل. لكنهــا قامــت بتطبيــق منهجــي، وألول مــرة فــي الدراســات القرآنيــة، لمنظــور 
ــم  ــول مري ــول دخ ــالً أن قب ــا مث ــر له ــة. فظه ــطة وإيجابي ــة مبس ــه بطريق ــد أن عّرفت ــدر« بع »الجن
الِمحــراب، يتجانــس مــع قبــول دخــول المــرأة المســلمة الكعبــة )فــي مكــة(، وأن التماهــي بيــن الرمــز 
األبــوي واألمومــي فــي شــعيرة الحــج- وهــي الشــعيرة التــي يقــوم بهــا المســلم والمســلمة ســوياً بيــن 
الطــواف حــول الكعبــة والســعي بيــن الصفــا والمــروة- قاعدتــه المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي 
الطقــوس الدينيــة التــي تتعلــق بالســفر والخــروج مــن المــكان الضيــق إلــى المــكان المقــدس الرحــب. 
وقّدمــت أيضــاً نقــداً ِنســوياً لحجــج المفســرين الكالســيكيين المشــارقة مــن الطبــري إلــى الطباطبائــي 
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فــي قرائتهــم لمســألة تتصــل بالعقائــد، وهــي مســألة »نبــوة مريــم«. وقــد أضافــت الباحثــة إلــى حجــج 
علمــاء األندلــس فــي التأكيــد علــى نبــوة مريــم حججــاً أخــرى اســتقتها مــن منطــق النــص فــي ســرده 

لحكايــة مريــم وعالقتهــا بصاحــب البــالغ الرســول محمــد )صلــى هللا عليــه وســلم(.   
- ودود، آمنــة. القــرآن والمــرأة: إعــادة قــراءة النــص القرآنــي مــن منظــور نســائي. ترجمــة ســامية 

عدنــان. القاهــرة: مكتبــة مدبولــي، 2006.
Wadud-Muhsin, Amina. Qur’an and Woman. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. 
1992. 

ــي موضــوع المــرأة،  ــة ف ــي الدراســات القرآني ــاً ف ــّد حدث ــة يع ــاب المترجــم عــن اإلنجليزي هــذا الكت
ــة  ــارج الثقاف ــن خ ــة م ــة، قادم ــول إفريقي ــن أص ــة م ــة أميركي ــون الدارس ــببين: أوالً، ك ــك لس وذل
العربيــة اإلســالمية ولغــة القــرآن الكريــم العربيــة، ومــع ذلــك اجتهــدت. وثانيــاً، قّدمــت ودود تفســيراً 
ــير  ــة التفس ــدت منهجي ــة. فاعتم ــرأة الحديث ــياق الم ــا، س ــة نظره ــن وجه ــق، م ــاً، يواف هرمنيوطيقي
الموضوعــي التأويلــي، الــذي اقترحــت تســميته »هرمنيوطيقــا التوحيــد« التــي تســتند  - وفــق كالم 

ــى: ــة الِنســوية اإلســالمية الرافضــة فهمــي جدعــان- إل مــؤرخ الحرك
ــار  ــي إط ــردات، ف ــات أو المف ــن الجزئي ــات وبي ــة أو الكلي ــادئ العام ــن المب ــة بي ــات الدينامي  العالق
ــه الوحــي  ــزل في ــذي ن ــياق ال ــار الس ــي االعتب ــذة ف ــرآن، آخ ــي للق ــدي األخالق ــاملة لله ــد الش القواع
ــل  ــي« لمجم ــج »المنظــور الكل ــام للمنه ــدأ الع ــون المب ــة«. وأن يك ــاظ »القرآنّي ــا األلف ــاءت فيه وج
الوحــي، أي »المنهــج الهولســتي علــى قاعــدة مبــدأ المســاواة المطلقــة بيــن الجنســين. هــذه القــراءة 

ــن الجنســين )38(. ــة بي ــدأ المســاواة المطلق ــدر(، مب ــي إطــار الجنوســة )الجن ــد، ف تؤك
تعلــن آمنــة ودود فــي مقدمــة الكتــاب عــن منهجيتهــا التفســيرية التــي تتقيــد بهــا -المنهــج التقليــدي- 
لتفســير القــرآن بالقــرآن. وقــد قامــت بتوســيع القواعــد المعّينــة لهــذا المنهــج، حيــث تــم تحليــل كل آيــة: 
فــي ســياقها، وفــي ســياق مناقشــات متعلقــة بموضوعــات متشــابهة فــي القــرآن، وفــي ضــوء تراكيــب 
ــادئ  الجمــل واللغــة المشــابهة المســتخدمة فــي أماكــن أخــرى فــي القــرآن، وفــي ضــوء تجــاوز مب

القــرآن، وفــي نطــاق نظــرة القــرآن العالميــة. 
- الِنســوية والدراســات الدينيــة. تحريــر أميمــة أبــو بكــر. ترجمــة رنــدة أبــو بكــر. القاهــرة: مؤسســة 

المــرأة والذاكــرة، 2012.
يترجــم هــذا الكتــاب -وهــو مــن تحريــر أميمــة أبــو بكــر- اثنتــا عشــر دراســة مــن اللغــة اإلنجليزيــة 
ــوم بهــا مؤسســة المــرأة  ــي ســياق مشــروع سلســلة »ترجمــات ِنســوية«، تق ــة، ف ــى اللغــة العربي إل
والذاكــرة. يهــدف المشــروع إلــى »نقــل معرفــة متخصصــة إلــى العربيــة فــي مجــال التقاطــع بيــن 
الِنســوية بوصفــه منهجــاً بحثيــاً ونظرّيــة نقديــة مــن ناحيــة والدراســات الدينيــة مــن ناحيــة أخــرى«. 
يعــّرف الكتــاب بحقــل »الدراســات الِنســوية الدينيــة« فــي نشــأته وتطوره وحصــاده البحثــي والمعرفي 
ــي »الِنســوية المســيحية« و«الِنســوية اإلســالمية« منــذ بدايتهــا. الكتــاب جــزآن: يتضمــن  فــي مجاَل
ــات جــداً بإســهاماتهن  ــا معروف ــي، وصاحباته ــل المعرف ــذا الحق الجــزء األول دراســات مؤسســة له
العلميــة الرصينــة فــي حقــل الدراســات األكاديميــة للمســيحية والمنظــور الِنســوي. أذكــر علــى ســبيل 
ــال،  ــكا ب ــور ومي ــن أوكون ــر، جي ــورد روث ــاري ردف ــزا، روز م ــوزلير فيورن ــث ش ــال، إليزاب المث
والجــزء الثانــي فــي حقــل الدراســات األكاديميــة لإلســالم، أذكــر علــى ســبيل المثــال دراســات لعزيــزة 

الهبــري، وأســما برلــس وآمنــة ودود.
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تأخــرت األكاديميــات العربيــات المســلمات فــي تحصيــل معرفــة مماثلــة كالتــي قامت بهــا األكاديميات 
المســلمات اآلســيويات فــي المهجــر األميركــي. الخطــاب إذن أميركــي النشــأة، وال يمكننــا أن نزعــم 
أن »هــذه بضاعتنــا رّدت إلينــا«، فــال يوجــد فــي البــالد العربيــة دراســات بهــذا المســتوى مــن الطــرح 
العلمــي فــي المجــال المســيحي أو اإلســالمي النســوي إال قليــالً. وال تــزال المعاهــد الدينيــة وكليــات 
األزهــر متحفظــة ضــد مشــاركة المــرأة فــي تقديــم معرفــة دينيــة مــن هــذا القبيــل تجديديــة وناقــدة 
للتــراث. فهنــاك بيــن الراحلــة الدكتــورة عائشــة عبــد الرحمــن )بنــت الشــاطئ( -التــي ألفــت عمــالً 
ــي  ــدة- الت ــات المتح ــي الوالي ــن ف ــة ودود محس ــي )1967(، وآمن ــير القرآن ــم التفس ــي عل ــداً ف رائ
اجتهــدت فــي دراســة القــرآن ومفهــوم المــرأة )النســخة اإلنجليزيــة، 1992،الترجمــة 2006( بنظــرة 

شــمولية- ثغــرة زمنيــة علينــا ســدها. 
يعانــي الكتــاب مــن أمريــن يمكــن تفاديهمــا فــي الطبعــة القادمــة: أمــر يتعلــق بالترجمــة التــي اجتهــدت 
رنــدة أبــو بكــر فــي نقلهــا مــن لغتهــا الحاملــة مســتويات متراكمــة مــن المعــارف الدينيــة -إلــى اللغــة 
ــة  ــوم المتقاطع ــن العل ــا م ــالمي وغيره ــكالم اإلس ــم ال ــة وعل ــة والقرآني ــوم الالهوتي ــة. فالعل العربي
بعضهــا مــع بعــض لهــا لغتهــا المتخصصــة. لذلــك يجــد القــارئ صعوبــة فــي اســتيعاب المصطلــح 
المترجــم بســبب صعوبــة الثبــات علــى ترجمتــه بيــن دراســة وأخــرى، وهــذا أمــر يصعــب التقيــد بــه 
فعــالً. واألمــر الثانــي، يتعلــق بإخــراج الكتــاب الــذي جــاء حجــم حروفــه صغيــرة وإخراجــه مزدحــم. 
ــل  ــر المتخصــص، يحتم ــارئ غي ــى الق ــل عل ــن، والثقي ــي الرصي ــوع العلم ــذا الن ــن ه ــات م فدراس
بعــض المخــارج الفنيــة إلراحــة القــارئ. تعــرض المقدمــة المســتفيضة للمحــررة أصحــاب المعرفــة 
الِنســوية الدينيــة القادمــة مــن األكاديميــة األميركيــة، إضافــة إلــى أصحــاب معرفــة مماثلــة قادمــة مــن 

األكاديميــة العربيــة، ولــو لــم تحمــل هــذا المســمى بعــد. 

المراجع العربية
ــن  ــي واالجتماعــي بي ــز الثقاف ــاء التميي ــدر: إلغ ــرأة والجن ــة اإلســالمية«. الم ــدر والرؤي ــا الجن ــة. »النســوية، قضاي ــر، أميم ــو بك أب

ــر المعاصــر، 2000. ص ص 77-11. ــروت: دار الفك ــكري. بي ــيرين ش ــر وش ــو بك ــة أب ــر أميم الجنســين. تحري

أبــو بكــر، أميمــة. مقدمــة. النســوية والدراســات الدينيــة. تحريــر أميمــة أبــو بكــر. ترجمــة رنــدة أبــو بكــر. القاهــرة: مؤسســة المــرأة 
والذاكــرة، 2012. ص ص 37-9.

أبو زيد، نصر حامد. المرأة في خطاب األزمة. القاهرة: دار نصوص، 1994.

ــروت: دار الطليعــة،  ــة. بي ــات تأويلي ــد السياســي: حــدود الخطــاب الفقهــي حــول المــرأة«. حفري ــي العق الحــداد، محمــد. »المــرأة ف
2002. ص ص 155-141.

رحماني، أحمد. التفسير الموضوعي: نظريًة وتطبيقاً. الجزائر: منشورات جامعة باتنة، 1998.

ــي  ــاح الموســم الثقاف ــان اإلســالمية. افتت ــة أم درم ــرأة«. جامع ــر الم ــوم اإلســالمي لتحري ــن، عائشــة. محاضــرة »المفه ــد الرحم عب
ــر، 1967. ــاء 1 فبراي ــة، األربع للجامع

عّبــود، ُحســن. »الخطابــات المتباينــة »للنســوية« واإلســالم والخــوف مــن »االزدواجيــة، فــي المعاييــر«. باحثــات: حفريــات 
نســاء عربيــات 9 )2003-2004(: ص ص 381-357. حيــوات  وتحريــات: 

ناصف، ملك حفني )باحثة البادية(. النسائيات. القاهرة: ملتقى المرأة والذاكرة، 1998.

المراجع اإلنجليزية
Badran, Margot. Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences. Oxford: Oneworld, 2009.



212

تعريف بالمشاركات والمشاركين
أسماء عبد الحميد

ــى  ــة مــن أصــل فلســطيني وانتقلــت مــع أســرتها ال ــد فــي اإلمــارات لعائل ــد الحمي ــدت أســماء عب ول
ــى العمــل  ــا انخرطــت ف ــى مجــال البحــث االجتماعــى، ولكنه ــت دراســتها ف الدانمــارك 1987. تلق
ــى  ــى األحمر-األخضــر ف ــف الدانمارك ــن حــزب التحال ــان ع ــى البرلم ــة ف ــت نائب ــى وانتخب السياس

ــا  2005. كم
بــدأت أســماء عبــد الحميــد تقديــم برنامــج تلفزيونــي “آدم وأســماء” مــع آدم هولــم عــام 2006، وأثــار 
ــا  ــي. بينم ــون الدنمارك ــى التلفزي ــرة عل ــة ألول م ــج محجب ــة برنام ــور مقدم ــدال لظه ــج الج البرنام
أيدتهــا مؤسســة فيمينيســت فــورم الدنماركيــة مؤكديــن أن ظهورهــا يدعــم العــدل النوعــى واإلثنــي فــي 
الدنمــارك، وأرســل مجموعــة فيمينيســتك تهنئاتهــا لمحطــة التلفزيــون علــى هــذه الخطــوة. هاجمتهــا 
مجموعــة ويمــن فــور فريــدم، معتبريــن اختيــار أســماء عبــد الحميــد مقدمــة للبرنامــج إهانــة للنســاء 

الدنماركيــات والمســلمات.

أماني صالح
تعمــل أمانــى صالــح  كأســتاذة مســاعدة فــي العلــوم السياســية والــرأي العــام واإلعــالم بجامعــة مصــر 
الدوليــة. حصلــت علــى درجــة الدكتــوراه فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة القاهــرة، واهتــم بحثهــا 
باألزمــة الشــرعية فــي مؤسســة الخالفــة اإلســالمية. كانــت مدير إدارة النشــرات الرئيســية المســموعة 
بقطــاع األخبــار باتحــاد اإلذاعــة والتلفزيــون ســابقاً. عنيــت بقضايــا المــرأة فعملــت كمنســقة فــي أكثــر 
مــن مشــروع تنمــوي، منهــا مــا هــو توثيقــي لإلنتــاج النســائى، مثــل “دليــل المــرأة العربيــة” الصــادر 
ــروعات  ــن المش ــر م ــدد كبي ــر ع ــاعدة تحري ــر ومس ــت بتحري ــة. وقام ــرأة العربي ــة الم ــن منظم ع
البحثيــة، منهــا “بنــت الشــاطئ: خطــاب المــرأة أم خطــاب العصــر” و مجلــة  »المــرأة والحضــارة: 
ــم  ــي مصــر، والحك ــا بالتطــور السياســي ف ــم أبحاثه ــرأة”. تهت ــي دراســات الم نشــرة متخصصــة ف
السياســي الدينــي وخطاباتــه ووضعــه الدولــي، وقضايــا المــرأة السياســية والدينيــة وخطابــات الحداثــة 

والتجديــد. لهــا العديــد مــن المقــاالت والمنشــورات.

آنا فانزان
حصلــت آنــا فانــزان علــى درجــة الليســانس فــي اللغــات الشــرقية وثقافاتهــا مــن جامعــة كا فوســكاري 
ــاً  ــل حالي ــورك. تعم ــة نيوي ــن جامع ــى م ــرق األدن ــات الش ــي دراس ــوراه ف ــة الدكت ــا، ودرج بإيطالي
ــي  ــرة ف ــو، وتشــغل منصــب محاضــرة زائ ــة ميالن ــي جامع ــة اإلســالمية ف ــة العربي ــس الثقاف بتدري
ــر  ــي والفك ــوع االجتماع ــدرس الن ــث ت ــكاري حي ــة كا فوس ــي بجامع ــتير األوروب ــج الماجس برنام
اإلســالمي. لهــا العديــد مــن األعمــال باإليطاليــة واإلنجليزيــة، وحصلــت عــام 2006 علــى جائــزة 
فويــدو دي مايــدة الدوليــة لعملهــا عــن صــورة النســاء المســلمات فــي الثقافــة اإليطاليــة فــي العصــور 
ــاول آخــر  ــات )2009(. يتن ــاء اإليراني ــد نشــرت أول قصــة عــن أدب النس ــا ق ــا أنه الوســطى. كم

ــور النســويات اإلســالميات. ــات ظه ــا )2010( بداي أعماله
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فوزية أبوخالد
ــا  ــى القضاي ــة ف ــة وباحث ــة وأكاديمي ــاعرة وكاتب ــى ش ــاض، وه ــى الري ــد ف ــو الخال ــة أب ــدت فوزي ول
االجتماعيــة والسياســية. حصلــت علــى درجتــى ليســانس مــن لبنــان ومــن الواليــات المتحــدة ودرجــة 
الماجســتير مــن جامعــة الملــك ســعود، ثــم درجــة الدكتــوراه فــى موضــوع المــرأة والخطاب السياســى 
ــة  ــس بقســم الدراســات االجتماعي ــة تدري ــل اآلن كعضــو هيئ ــا. تعم ــة ســالفورد ببريطاني ــن جامع م
ــب  ــن اصــدارات الكت ــد م ــن شــعرية والعدي ــس دواوي ــا خم ــك ســعود. له ــة المل ــة اآلداب جامع لكلي

ــة. ــة والعربي والمقــاالت المنشــورة بمختلــف الصحــف المحلي

هند مصطفى
هنــد مصطفــى كاتبــة وباحثــة، حاصلــة علــى ماجســتير العلــوم السياســية مــن كليــة االقتصــاد والعلــوم 
ــرأة  ــاب الم ــي خط ــي ف ــالح السياس ــوان: اإلص ــة بعن ــن أطروح ــرة، ع ــة القاه ــية – جامع السياس
المصريــة فــي الفتــرة 1892-1952 : دراســة فــي خطابــي ملــك حفنــي ناصــف وهــدى شــعراوي. 
وحاصلــة علــى درجــة الدكتــوراة فــي موضــوع المــرأة والنزاعــات المســلحة : دراســة فــي الخطــاب 
ــر  ــر تحري ــة دراســات المــرأة والحضــارة بالقاهــرة، ومدي ــة بجمعي ــت باحث ــي المعاصــر. عمل الدول
دوريــة المــرأة والحضــارة الصــادرة عــن الجمعيــة. وتعمــل اآلن باحثــة فــي منظمــة المــرأة العربيــة. 
شــاركت فــي عــدد مــن الكتــب المحــررة ولهــا العديــد مــن الدراســات المنشــورة حــول قضايــا المــرأة، 
فضــالً عــن المشــاركة فــي مؤتمــرات ونــدوات. وتكتــب قصصــاً قصيــرة نشــر بعضهــا فــي صحيفــة 

األهــرام المصريــة ومجلــة العربــي الكويتيــة.

ُحسن عبود
حصلــت ُحســن عبــود علــى الدكتــوراه مــن جامعــة تورونتــو فــي اإلســالم والفلســفة اإلســالمية مــن 
منظــور نســوي. صــدر لهــا دراســة “الســيدة مريــم فــي القــرآن: دراســة أدبيــة” عــن دار الســاقي فــى 
2010 وتمثــل أصــل رســالة الدكتــوراه بعــد الترجمــة والتحقيــق. لهــا عــدد مــن الدراســات فــي القرآن 
والتفســير مــن منظــور أدبــي، باإلضافــة إلــى العديــد مــن المقــاالت والتقاريــر بالمجــالت المحكمــة 
وغيــر المحكمــة. تناولــت ُحســن عبــود فــي كتاباتهــا األدب العربــي النســوي الحديــث، وصــدر لهــا 
ــن  ــد م ــي العدي ــة. حاضــرت ف ــدس وبصــرة وقوني ــل الق ــة مث ــالد القديم ــي الب ــا ف ــرات ترحاله مذك
الجامعــات والمعاهــد العامــة فــي أمريــكا وأوروبــا والعالــم العربــي. تقــوم ُحســن عبــود حاليــاً بتدريــس 
األدب النســوي الحديــث فــي جامعــة هايكازيــان ببيــروت، وتلعــب دور نشــط فــي تجمــع الباحثــات 
ــى  ــم، وهــي مجموعــة مــن النســاء تعمــل عل ــات. ســاعدت فــي تأســيس مجموعــة درب مري اللبناني
نشــر ثقافــة الســالم والفهــم المتبــادل بيــن اللبنانييــن، وتســاهم اآلن فــي المشــروع األوروبــي للتعليــم 

.)EPIL) الدينــي المتبــادل

جولي بروزان-يورجنزن
جولــي بروزان-يورجنــزن باحثــة فــي المعهــد الدنماركــي للدراســات الدوليــة. يهتــم بحثهــا بالعالقــات 
بيــن اإلســالم والنــوع االجتماعــي والسياســي فــي شــمال أفريقيــا والشــرق األوســط عامــة والمغــرب 
تحديــداً. حصلــت علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة كوبنهاجــن عــام 2010، ودارت رســالتها حــول 
العالقــة بيــن عمليــات التحــرر السياســي والــردة االســتبدادية مــن خــالل دراســة ميدانيــة متعمقــة فــي 
إصالحــات قانــون األســرة المغربــي     المعــروف بالمدونــة. ومؤخــرا صــدر لهــا كتــاب باالنجليزيــة: 
 Liberalization and Autocracy in Morocco: The Puzzle of the Moudawana Reform

  .)2010)
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كاثرين كالوسينج
درســت كاثريــن كالوســينج الدراســات اإلســالمية فــي جامعــة برليــن الحــرة )فرايــى( حيــث حصلــت 
علــى درجــة الدكتــوراه فــى موضــوع قيــم النــوع االجتماعــى فى التفاســير القرآنيــة. تتركــز اهتماماتها 
البحثيــة ودراســاتها فــي علــوم التفســير وفــى المنظــور االســالمى بشــأن النســوية ومســاواة النــوع، 
ولهــا العديــد مــن األبحــاث النشــورة فــى هــذه المجــاالت. وهــى عضــوة نشــطة فــي أمــور الجاليــة 

اإلســالمية بألمانيــا.

مليكة حميدي
مليكــة حميــدي حاصلــة علــى دكتــوراه بكليــة الدراســات العليــا للعلــوم االجتماعيــة بباريــس. يتمحــور 
ــة بالفكــر والعمــل فــي البــالد الغربيــة.  بحثهــا حــول ظهــور مدرســة نســوية إســالمية عالميــة معني
اشــتهرت مليكــة حامــدي فــي أوروبــا بمســاهماتها الدوريــة المنتظمــة داخــل المؤسســات األوروبيــة 
الدبلوماســية ببروكســيل حــول قضايــا تحديــات الوجــود اإلســالمي فــي أوروبــا، وقــد اجتمعــت مــع 
ــة المــرأة  ــا هوي ــي قضاي ــة ف ــرة دولي ــر خبي ــي هــذا الصــدد، وتعتب ــة ف رؤســاء المنظمــات األوروبي
ــن  ــد م ــي العدي ــدي ف ــة حمي ــت مليك ــاً، عمل ــر عام ــة عش ــدى خمس ــى م ــلمة. وعل ــة المس األوروبي
المنظمــات، فهــي تديــر شــبكة األوروبييــن المســلمين ببروكســيل (www.euro-muslims.eu( ولديهــا 
ــرا   ــت مؤخ ــد حصل ــا (www.cimef.com(. وق ــي أفريقي ــيميف ف ــع س ــل م ــن العم ــل م ــخ طوي تاري
ــي  ــا 2012 الت ــي أوروب ــات ف ــاء الملهم ــر والنس ــلمات ذوى التأثي ــات المس ــزة األوروبي ــى جائ عل

ــة. ــة األوروبي ينظمهــا المعهــد األوروبــي للمســاواة بيــن الجنســين بدعــم مــن المفوضي

مروى شرف الدين
مــروى شــرف الديــن حاصلــة علــى دكتــوراه مــن كليــة الحقــوق بجامعــة أوكســفورد. انشــغلت بالعمــل 
المدنــي فــي مجــال حقــوق المــرأة داخــل وخــارج مصــر. وهــي عضــوة فــى المجموعــة االستشــارية 
الدوليــة فــي حركــة مســاواة مــن أجــل إصــالح قانــون األســرة اإلســالمي، ومؤسســة مســاعدة لشــبكة 
ــابات  ــويات الش ــبكة النس ــيس ش ــي تأس ــاعدت ف ــا س ــا أنه ــي مصــر. كم ــرأة ف ــوق الم ــات حق منظم
العــرب ومؤسســات فاتحــة خيــر ونهضــة المحروســة. مــروى شــرف الديــن مستشــارة قانونيــة لعــدد 

مــن المنظمــات المحليــة والدوليــة.

ملكي الشرماني
ــز  ــة جون ــن جامع ــي م ــم األنثروبولوج ــي عل ــوراة ف ــة الدكت ــى درج ــرماني عل ــي الش ــت ُملك حصل
ــوث  ــتاذة بح ــة أس ــي وظيف ــغلت ُملك ــام 2005. ش ــي ع ــة ف ــدة األمريكي ــات المتح ــز بالوالي هوبكن
ــام  ــى ع ــام 2005 إل ــن ع ــرة م ــة بالقاه ــة األمريكي ــة بالجامع ــز البحــوث االجتماعي ــاعدة بمرك ُمس
ــى عــام 2011 شــغلت  ــة بنفــس الجامعــة. ومــن عــام 2010 إل ــت كُمحاضــرة منتدب 2010، وعمل
ُملكــي وظيفــة باحثــة فــي كليــة هيلســنكي للدراســات الُمتقدمــة بجامعــة هيلســنكي فــي فنلنــدا. وهــى 
ــة هيلســنكي، و  ــان بجامع ــة بقســم دراســة األدي ــر دائم ــرة وُمحاضــرة غي ــة زائ ــل كباحث ــا تعم حالي
ــة مســاواة. ــي حرك ــة( ف ــة والوالي ــة حــول )القوام ــاء المعرف ــي ببن ــي المعن ُمنســقة للمشــروع البحث
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 نصر الجويلى
يعمــل نصــر الجويلــي كأســتاذ التعليــم العالــي  فــى جامعــة الزيتونــة بتونــس. حصــل علــى درجــة 
ــدوات  ــي الن ــان. شــارك ف ــة األدي ــدة ومقارن ــى تخصــص العقي ــوم اإلســالمية  ف ــي العل ــوراه ف الدكت
والمؤتمــرات الدوليــة بتونــس وخارجهــا، ولــه عديــد مــن األبحــاث فــي المجــالت العلميــة المحكّمــة 

ــان بالجامعــة. ــة األدي بتونــس وخارجهــا، كمــا أنــه عضــو فــي وحــدة مقارن

 نيڤين رضا
حصلــت نيڤيــن رضــا علــى شــهادة الدكتــوراة فــى الدراســات اإلســالمية مــن جامعــة تورنتــو بكنــدا 
عــام 2010، مــع تخصــص فــى مصــادر العلــوم اإلســالمية ودراســات القــرآن الكريــم، حيــث كان 
موضــوع رســالتها الترابــط النصــي والبنــاء فــى ســورة البقــرة، وتركــز معظــم أبحاثهــا علــى المــرأة 
ــرة  ــن خب ــورة نيفي ــة. للدكت ــس الجامع ــى نف ــس ف ــا بالتدري ــل حالي ــوراة. و تعم ــى الت ــرآن وف ــى الق ف
خمــس ســنوات فــي تنظيــم نــدوات الحــوار بيــن األديــان، وكانــت جهودهــا عامــالً كبيــراً فــي قيــام 
برنامــج خــاص بالدراســات اإلســالمية يركــز علــى الرعايــة اإلجتماعيــة والروحانيــة بكليــة عمانويــل 
بالجامعــة. وهــي عضــوة نشــطة فــي مجلــس النســاء المســلمات الكنــدي، وأيضــاً فــي مجلــس الشــورى 
التابــع لمبــادرة النســاء اإلســالمية للروحانيــة والمســاواة بالواليــات المتحــدة (WISE(. كمــا لهــا كتابات 

وأبحــاث منشــورة فــى الكتــب والمجــالت العلميــة.

أسماء المرابط
حصلــت أســماء المرابــط علــى درجــة الدكتــوراة فــى الطــب مــن جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط 
فــى المملكــة المغربيــة عــام 1988 وبعدهــا دبلومــة تخصصيــة فــى البيولوجيــا الطبيــة فــى أكتوبــر 
ــا النســاء  ــى بحــث ودراســة قضاي ــى مجــال الطــب انخرطــت ف ــا ف ــى عمله ــة إل 1992. وباإلضاف
فــى اإلســالم، وهــى تعمــل منــذ فبرايــر 2010 كمديــرة لمركــز الدراســات والبحــوث فــى القضايــا 
ــات  ــدارات وكتاب ــدة اص ــا ع ــاط. له ــى الرب ــاء ف ــة للعلم ــة المحمدي ــالم/ الرابط ــى اإلس ــائية ف النس
منشــورة باللغتيــن العربيــة والفرنســية، مــن أهمهــا كتــاب القــرآن والنســاء: قــراءة للتحــرر )2010(، 
كمــا حــازت مؤخــرا علــى جائــزة المــرأة العربيــة فــى العلــوم االجتماعيــة لعــام 2013 عــن كتابهــا 

المترجــم عــن الفرنســية: النســاء والرجــال فــى القــرآن: أى مســاواة؟ 

أميمة أبوبكر
أميمــة أبوبكــر أســتاذة األدب اإلنجليــزي المقــارن بجامعــة القاهــرة وعضــوة مؤسســة بمؤسســة المرأة 
والذاكــرة بالقاهــرة. تخصصــت فــي الشــعر الصوفــي فــي العصــور الوســطى واهتمــت بالموضوعات 
المقارنــة بيــن األدب العربــي واإلنجليــزي، كمــا تتضمــن اهتماماتهــا االكاديميــة والبحثيــة الروحانيات 
النســائية فــي اإلســالم والمســيحية، التصــوف النســائى، المعرفــة الدينيــة مــن منظــور نســوي، النســاء 
فــي التاريــخ اإلســالمي، وقضايــا النــوع فــي الخطابــات اإلســالمية والتــراث الثقافــي. لهــا عــدد مــن 
ــة  ــاب النســوية والدراســات الديني ــا كت ــى هــذه المجــاالت، منه االبحــاث المنشــورة واالصــدارات ف
ــى  ــراءات النســوية ف ــة – عــن الق ــى العربي ــة ال ــاالت تأسيســية – مترجم ــذى يضــم مق )2012( ال

الدراســات اإلســالمية والمســيحية.
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