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يوم المرأة العالمي ...ي
إنهن رائدات الوعي النسوي العربي
ما مذكر «ثورة»؟
بيار أبي صعب

ّ
عشية «يوم املرأة العاملي» ،طالب
سياسي تونسي بـ«حق كل مواطن
في اتخاذ جارية إلى جانب زوجته».
البحري الجالصي ،رئيس «حزب االنفتاح
والوفاء» ،دعا املجلس الوطني
التأسيسي ،إلى تضمني الدستور
ّ
الجديد فقرة تؤكد على هذا الحق.
الفكرة طريفة ّ
بحد ذاتها :دستور
يضعه الرجال ،ليجعلوا النساء لهم
مشاعًا .هل نسينا أن السلطة مفهوم
بطريركي بامتياز؟ بالطبع يمكن
ّ
ً
تأنيثه ،لكن األمر يتطلب تعديال
ّ
تاريخيًا ّ
جذريًا ،على قاعدة التداول
واملشاركة والعدالة ورقابة الشعب.
ّ
الكونية التي
في حني أن الجعجعة
تصادر «الربيع العربي» ،تسعى إلى
إلهاء الرأي العام بهذا الفولكلور
الثوري ،ريثما ّ
ّ
تترسخ البنى القمعية
الجديدة .تأنيث السلطة «ثورة» لم
تأت ساعتها بعد.
ِ
ّ
الحريات تراجعت في تونس ،وقوانينها
الرائدة ّ
عربيًا ،في مجال األحوال
ّ
الشخصية وحقوق املرأة ،تواجه مصيرًا
ً
مجهوال .لكن النساء في شوارع تونس،
ّ
واملعركة لم تحسم بعد .بعضهن
سيرفع اليوم كتاب الطاهر ّ
الحداد
«امرأتنا في الشريعة واملجتمع»
ّ
( )١٩٣٠في طبعته الجديدة ،مذكرًا
ّ
بأن بلده كان وسيبقى معقل التنوير.
في القاهرة ما زالت الصورة القاتمة
تالحقنا :مجموعة عسكر ينهالون على
متظاهرة شابة بهراواتهم (والهراوة
رمز قضيبي بامتياز) .يعبثون بمالبسها
ّ
الصدرية التي باتت أيقونة،
فتظهر
ُ
ّ
رمزًا للكرامة الشعبية املداسة .لكن
النساء اليوم في شوارع مصر ،واملعركة
لم تحسم .وسميرة إبراهيم ،الشابة
الوحيدة التي تجرأت على رفع ّ
قضية
ّ
ّ
العسكرية ،بتهمة
ضد النيابة
ّ
العذرية»!)،
االعتداء الجنسي («فحص
ّ
ّ
القضائية ضد العسكر.
ربحت جولتها
ّ
في واشنطن ،تسلم هيالري كلينتون
اليوم إحدى جوائز «أشجع نساء العالم»
للناشطة الحقوقية السعودية
ّ
خارجية أبشع قوة
سمر بدوي .وزيرة
ّ
استعمارية ،والبلد الذي يمتلك أعلى
ّ
نسبة معنفات في العالم ،باتت
ّ
السعودية .احذروا
نصيرة املرأة
التزوير! وحدها االنتفاضة على الذكورة
(واالستعمار ذكورة) ،تفتح أمامنا
ّ
طريق ّ
الحقيقية في
الحرية .الشجاعة
تأنيث الثورة.

ريتا فرج
«املرأة كائن بغيره ال بذاته» .بهذه
ال �ع �ب��ارة ت��وج��ز ال �ك��ات �ب��ة ال �س��وري��ة
خ � ��ال � ��دة س� �ع� �ي ��د أح � � � � ��وال ال� �ن� �س ��اء
العربيات رغ��م ال�ح�ض��ور النسائي
البارز بدءًا بتبلور الوعي الوطني.
وف��ي اليوم العاملي للمرأة ،تحضر
األس � �ئ � �ل� ��ة ح � � ��ول أح � � � � ��وال ال� �ن� �س ��اء
وأدواره� � � ��ن ف ��ي ع��ال��م ل ��م ي�ت�ص��ال��ح
ب �ع��د م ��ع ال �ج �ن��س اآلخ � ��ر ع �ل��ى ح��د
تعبير سيمون دو بوفوار.
ل ��م ت �ك��ن ح ��رك ��ات ت� �ح � ّ�رر امل� � ��رأة ف��ي
العالم العربي حديثة العهد .تبلور
ال��وع��ي ال �ن �س��وي ف��ي أواخ� ��ر ال�ق��رن
ال �ت��اس��ع ع �ش��ر .ورغ ��م أن األدب �ي��ات
أض � � ��اء ت ع �ل ��ى ال � � ��دور ال� � ��ذي ل�ع�ب��ه
ّ
ق��اس��م أم�ي�ن ( 1863ـ�ـ�ـ  ،)1908إال أن
ثمة نساء عربيات دافعن عن قضية
املرأة قبل صاحب «املرأة الجديدة»،
ومن بينهن زينب فواز التي سبقت
أم�ي��ن ب ��ال ��دع ��وة ال� ��ى إط �ل��اق ح��ري��ة
املرأة في جميع املجاالت والنشاط
االن �س��ان��ي ،وع� ّ�ب��رت ع��ن مشروعها
ف� � ��ي م � �ج � �م� ��وع� ��ة رس� � ��ائ� � ��ل س �م �ي��ت
«الرسائل الزينبية».
ومع ثورة  1919في مصر ،شاركت
النساء املصريات في مراحل الثورة
التي كانت االنطالقة األولى لحركة
ن�س��ائ�ي��ة ان �خ��رط��ت ب�ي�ن ال�ج�م��اه�ي��ر
غير مكترثة بالقيود االجتماعية
والثقافية والدينية .وهذا يعني أن
تمثالت الوعي النسوي وإدراكاته
ات�خ��ذت ف��ي ال�ب��داي��ة طابعًا وطنيًا،
م��ن دون أن ي�ن�ف��ي ذل ��ك امل �ح��اوالت
ال�ن�س��وي��ة ال��رائ��دة وامل��ؤس �س��ة على
امل�س�ت��وى األدب ��ي وال�ص�ح��اف��ي .ال��ى
ج��ان��ب أول ق��ام��وس ألع�ل�ام النساء
ال� ��ذي وض �ع �ت��ه زي �ن��ب ف � ��واز ،ه�ن��اك
م �ع �ل��م ن �س��وي آخ� ��ر «ش �ه �ي ��رات ف��ي
العالم اإلسالمي» لألميرة املصرية

قدرية حسني بنت السلطان حسني
كامل الذي نشر عام .1924
وم��ن ب�ين النسويات ال�ل��وات��ي لعنب
دورًا ت��أس �ي �س �ي��ًا امل �ص ��ري ��ة ن �ب��وي��ة
موسى ( 1886ـــ )1951التي شاركن
ف � ��ي ت � ��اري � ��خ ال� �ن� �ه� �ض ��ة ال �ن �س��ائ �ي��ة
امل�ص��ري��ة وأس �س��ت م�ج�ل��ة «ال�ف�ت��اة»
( 1937ــ ّ )1943
وعبرت عن أفكارها
ف� ��ي ك� �ت ��اب�ي�ن« :ت ��اري � �خ ��ي ب �ق �ل �م��ي»
و«امل � ��رأة وال �ع �م��ل» .وال �ك �ت��اب األول
ه��و ضمن السير ال��ذات�ي��ة امل�ع��دودة
ل� � ��رائ� � ��دات م� �ص ��ري ��ات ف� ��ي ال �ع �ص��ر
ال�ح��دي��ث ،وق��د ع�ك��س وع�ي��ًا نسويًا
م � ��ن خ� �ل ��ال دع� ��وت � �ه� ��ا ال � � ��ى ت �ع �ل �ي��م
ال �ن �س��اء ،ه��ي ال �ت��ي ك��اب��دت ق �ب��ل أن
تلتحق ف��ي امل��درس��ة .ك��ان��ت نبوية
أول ن��اظ��رة مصرية تقابل ال��رج��ال
في مكتبها ،ونشأت في مجتمع ال
يشجع على تعليم النساء والعمل
ال� � �ع � ��ام ،وق � ��اوم � ��ت ه � ��ذه األوض � � ��اع
ب�ش��دة خ�ص��وص��ًا أن�ه��ا تنتمي ال��ى
عائلة محافظة.
اح � � �ت � � �ل � ��ت م � � �ص � ��ر م � � �ب � � �ك � � �رًا م� ��وق� ��ع
ال�ص��دارة للوعي النسوي العربي.
ل� �ك ��ن ه� � ��ذا ال ي �ن �ف ��ي دور ال �ن �س ��اء
ال� �ع ��رب� �ي ��ات ف ��ي ل� �ب� �ن ��ان ،وس ��وري ��ا،
وف�ل�س�ط�ين ،وال �ي �م��ن ،وال� �ع ��راق .في
ال �ف �ت��رة امل �م �ت��دة ب�ين  1892و،1940
أص � � � ��درت ال� �ن� �س ��وي ��ات ال� �ع ��رب� �ي ��ات
م� �ج�ل�ات خ ��اص ��ة ب �ه��ن (خ �ص��وص��ًا
ف��ي مصر ولبنان وس��وري��ا) نشرن
ف�ي�ه��ا ال�ق�ص��ائ��د وال�ق�ص��ص وال�ن�ق��د
األدب� ��ي ،إض��اف��ة ال ��ى امل �ق��االت ال�ت��ي
ت�ع�ن��ى ب�م�ش��ارك��ة امل ��رأة ف��ي ال�ح�ي��اة
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �س �ي��اس �ي��ة .تجلى
ذل��ك ف��ي ال�ع��دد ال��وف�ي��ر م��ن املجالت
ال �ن �س��ائ �ي��ة ال �ت ��ي ص � ��درت ف ��ي ه��ذه
امل��رح �ل��ة وف ��اق ع��دده��ا ال � �ـ .25ن��ذك��ر
ً
مثال مجلتي «السيدات» و«الفتاة»
ال �ل �ت�ين أص��درت �ه �م��ا ال �س��وري��ة هند
ن��وف��ل ع ��ام  1892وت�خ�ص�ص�ت��ا في

الدفاع عن حقوق النساء والتعبير
ع ��ن وج �ه ��ة ن �ظ��ره��ن؛ ك �م��ا ص ��درت
مجلة «امل��رأة واإلس�لام» عام ،1900
ً
فضال عن املنشورات واملساهمات
ال�ن�س��ائ�ي��ة ال �خ��اص��ة ك�ن�ش��ر عائشة
تيمور أشعارها التي تشيد باملرأة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ع � ��ام  1869وإص � ��داره � ��ا
ك �ت��اب «م � ��رآة ال �ت��أم��ل» ع ��ام .1874
ك��ذل��ك أس�ه�م��ت م�ل��ك حفني ناصف
املعروفة بباحثة البادية في املؤتمر
املصري للتعليم عام  1911من دون
أن ننسى م��ي زي��ادة التي افتتحت
ص��ال��ون��ًا أدب �ي ��ًا ل�ت�س�ت�ق�ب��ل األدب� ��اء
والشعراء واملفكرين كل يوم ثالثاء.
أم � ��ا وت � �ي ��رة ال �ك �ت��اب��ة ف ��ي ال �ب �ل��دان
العربية األخ��رى ،فقد تفاوتت .في
لبنان ،توزعت الكتابات النسائية
ب�ين ال��داخ��ل وال�خ��ارج تبعًا لهجرة
ال � �ج� ��ال � �ي� ��ات ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة .أم � � ��ا ف��ي
س ��وري ��ا ،ف �ق��د ت �ن��وع��ت االص� � ��دارات
النسائية املطالبة بتعليم البنات،
وظ � �ه� ��رت ف� ��ي ال� � �ع � ��راق أول م�ج�ل��ة
نسائية «ليلى» ع��ام  1923لتصدر
ب �ع��ده��ا م �ج �ل��ة «امل� � � ��رأة ال �ح��دي �ث��ة»
و«الفتاة العراقية» و«فتاة العرب».
وف��ي ال�س��ودان ،ظهرت مجلة «بنت
الوادي» عام  1946و«صوت املرأة»
عام .1955
ش �ك �ل��ت ال �ص �ح��ف وال �س �ي��ر ال��ذات �ي��ة

احتلت مصر موقع
الصدارة إلى جانب الدور
الذي لعبته نسويات لبنان،
وسوريا ،وفلسطين

ب��داي��ات ال�ت�ع�ب�ي��ر ال �ن �س��وي ال�ع��رب��ي
ق�ب��ل أن ت�ت�ج��ه ال �ن �س��اء ال ��ى م�ق��ارع��ة
البنى البطركية واملنظومة الدينية
والثقافة الذكورية السائدة القائمة
على مركزية الذكر وتهميش األنثى.
والى جانب النسوية االسالمية التي
بدأت تتبلور مع نظيرة زين صاحبة
«ال �س �ف ��ور وال� �ح� �ج ��اب» ع� ��ام ،1926
ع �ك �س��ت ال �ن �ص��وص األدب� �ي ��ة ًال�ق�ل��ق
ال�ن�س��وي وه��واج �س��ه م �ق��ارع��ة أرب��ع
م�س��ائ��ل :ال��دي��ن وال��ذك��ورة واألب��وي��ة
وال �ت �ن �م �ي��ط ال �ج �ن �س��ي .ف ��ي «ال �س��رد
ال �ن �س��وي ،ال�ث�ق��اف��ة األب��وي��ة ،ال�ه��وي��ة
األن � �ث� ��وي� ��ة ،وال � �ج � �س ��د» (امل ��ؤس� �س ��ة
العربية للدراسات والنشر)2011 ،
ي��رص��د ال �ك��ات��ب ال �ع��راق��ي ع �ب��د ال�ل��ه
اب��راه�ي��م أص ��وات ال�ن�س��اء العربيات
وامل�س�ل�م��ات وقلقهن املستديم عبر
الروايات والسير الذاتية.
أما السرد النسوي األدب��ي العربي
ف� �ع ��ال ��ج أرب � � ��ع ق� �ض ��اي ��ا م �ت ��داخ �ل ��ة:
ص � � ��ورة امل� � � ��رأة ف� ��ي م � � ��رآة ال� ��ذك� ��ور،
ال� � ��دع� � ��وة ال � �ص� ��ارخ� ��ة ل� �ل� �م� �س ��اواة،
االح� �ت� �ف ��اء ب��ال �ج �س��د ،ال� �ث ��ورة ع�ل��ى
امل �ن �ظ ��وم ��ة ال �ب �ط��رك �ي��ة وال ��دي �ن �ي ��ة.
ه ��ذا ال �ك � ّ�م م ��ن ال� ��رواي� ��ات ال�ن�س��وي��ة
ال � �ت� ��ي ب� � ��دأ ب ��ال� �ت ��راك ��م م� �ن ��ذ ث�ل�اث��ة
ع �ق��ود ي �ب��ره��ن ع �ل��ى أزم� ��ة ال �ش��راك��ة
ب�ي�ن ال ��ذك ��ر واألن � �ث� ��ى .ه� ��ذه األزم� ��ة
ت � �ط� ��ال ال� �س� �ي ��اس ��ي واالج� �ت� �م ��اع ��ي
واالق �ت �ص��ادي ،ك�م�ج��االت ث�لاث��ة ما
ّ
زالت حكرًا للرجال .لكن األخطر أن
ح �ض��ور امل� ��رأة ال�ع��رب�ي��ة م��ا زال في
م�ط�ل��ع ال �ق��رن ال� �ح ��ادي وال �ع �ش��ري��ن
ره�ي�ن االك� ��راه� ��ات ال �خ��ارج �ي��ة .هي
ال ت �س �ت �ط �ي��ع أن ت �ف �ع��ل م� ��ا ت �ش��اء
لاّ
ب �ج �س��ده��ا إ س� � �رًا ،ب �ي �ن �م��ا ح � ّ�دت
ال� �ب� �ط ��رك� �ي ��ة وال � ��دي � ��ن م� ��ن ق ��درت �ه ��ا
ع�ل��ى ت�ح�ق�ي��ق وج��وده��ا ف��ي امل�ج��ال
السياسي رغ��م بعض االختراقات،
ً
فبدت فعال «امرأتان في امرأة»!

التمرد على عصر الحريم
زمن ّ
الرباط ــ محمد الخضيري
بني نوال السعداوي املصرية وفاطمة
املرنيسي املغربية ،ق��واس��م مشتركة
كثيرةّ ،أولها معركة استمرت عقودًا
من أجل تحرير املرأة ،ونضال نسوي
ب��رز في العلوم االجتماعية من أجل
وض �ع �ه��ا خ� � ��ارج «ع� �ص ��ر ال� �ح ��ري ��م».
ساءلت كل واحدة الراكد في الثقافة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة وس� ��ط م �ج �ت �م��ع ذك� ��وري
م �س �ت �ف �ح��ل .ج��رأت �ه �م��ا ع �ل��ى امل �ق��دس
كانت نتيجتها مختلفة .وإذا كانت
املرنيسي قد سلمت من حرب الدولة
ّ
وامل� �ج� �ت� �م ��ع ،ف� � ��إن ن� � ��وال ال� �س� �ع ��داوي
حاربت وحدها ضد الجميع.
ت�ع��رض��ت ال �س �ع��داوي ( )1930لحرب
على الجبهات كافة .خطابها النسوي
ال � �ق� ��وي ال � � ��ذي ال ي� � �ه � ��ادن ،دف � ��ع إل ��ى
تكفيرها من قبل اإلسالميني ،وأشعل
حرب النظام العسكري الذكوري على
أفكارها .تعرضت الباحثة لالعتقال
ف��ي ظ��ل ن �ظ��ام ال� �س ��ادات ع ��ام ،1981
بعد احتجاجها على ق��ان��ون ّ
يرسخ
نظام الحزب الواحد في البلد ،وأفرج
ع�ن�ه��ا ع ��ام  .1982ق�ب��ل ذل ��ك ب�ح��وال��ى
تسع س�ن��وات ،فقدت عملها كطبيبة
ف��ي وزارة ال�ص�ح��ة امل �ص��ري��ة بسبب
آرائ � �ه � ��ا وك� �ت ��اب ��ات� �ه ��ا ،م �ث ��ل ك �ت��اب �ه��ا

امل�م�ن��وع «امل � ��رأة وال �ج �ن��س» (.)1969
ع �م��ل ك ��ان ف��ات �ح��ة إص � � ��دارات ن�ق��دي��ة
ت�ش��رح املجتمع اإلس�لام��ي ك �ـ «امل ��رأة
والصراع النفسي» ( )1975و«سقوط
اإلم ��ام» ( )1987و «ال�ب�ن��ى البطركية
والذكورية» .انتقدت السعداوي عبر
أعمالها املختلفة ،سلوكيات دينية
وص�ف�ت�ه��ا ب�ب�ق��اي��ا ال��وث �ن �ي��ة ،كبعض
ً
ط� �ق ��وس ال � �ح� ��ج ،م �ع �ت �ب��رة ت�ح�ج�ي��ب
امل � ��رأة ع� ��ادة ج��اه�ل�ي��ة .ون��اض �ل��ت من
أج��ل ت�ح��رر امل ��رأة وال �ف��رد ع�م��وم��ًا .لم
ي �ت ��وق ��ف م �س �ل �س��ل ال �ت �ض �ي �ي��ق ع�ل��ى
ستشهد أكثر
فكرها وآرائ �ه��ا .ه�ك��ذا
ً
امل�لاح�ق��ات القضائية غ��رائ�ب�ي��ة ،حني
س �ي �ط ��ال ��ب إس �ل�ام � �ي� ��ون ب�ت�ط�ل�ي�ق�ه��ا
م��ن زوج �ه��ا ال�س��اب��ق ش��ري��ف حتاتة،
وس� � �ت � ��وج � ��ه إل � �ي � �ه� ��ا ت � �ه� ��م «ازدراء
األديان» .ولن يتوقف مسار التشويه
وال � �ت � �ه� ��دي� ��دات ل� �ت ��وض ��ع ف� ��ي ق��ائ �م��ة
املطلوبة رؤوسهم من طرف جماعات
إسالمية ،كما ستمنع أعمال عدة لها.
ل�ك��ن ال�ط�ب�ي�ب��ة وال �ب��اح �ث��ة ل��م ت �ه��ادن.
ب �ق��در ان �ت �ق��اده��ا ال �س �ي��اس��ي ل�ل�ن�ظ��ام
القائم ،انتقدت البنية الثقافية التي
ّ
تمثل العالم العربي واإلس�لام��ي في
جميع أعمالها :سيطرة الفكر الديني.
ختان امل��رأة ،الجنس ،الحجاب ،كلها
م ��واض� �ي ��ع ق ��دم ��ت ف �ي �ه��ا ط ��روح ��ات

فككت فاطمة
ّ
المرنيسي ونوال
السعداوي آليات السيطرة
الذكورية

أغ�ض�ب��ت ك�ث�ي��ري��ن .وال ت�خ�ل��و خطب
اإلسالميني املتشددين وكتبهم طيلة
عقود ،من انتقادات شرسة للمؤلفة.
دافعت السعداوي عن حقوق اإلنسان
وساندت قيام الدولة املدنية .ولهذا
ف � ��ي م �ت��اب �ع �ت �ه��ا ل � �ل � �ح� ��راك ال � �ث� ��وري
املصري األخير ،حافظت على مسافة
ن �ق��دي��ة م �ن��ه ،وان �ت �ق��دت االن �ت �خ��اب��ات
ِّ
ال�ن�ي��اب�ي��ة األخ �ي��رة ال�ت��ي ُوظ ��ف فيها
الدين ألغراض ومآرب سياسية.
ع � �ل ��ى ال � �ض � �ف ��ة األخ� � � � � ��رى ،اش �ت �غ �ل��ت
ال�ط�ب�ي�ب��ة ال�ن�ف�س�ي��ة امل�غ��رب�ي��ة ف��اط�م��ة
امل��رن �ي �س��ي ( )1940ع �ل��ى امل��واض �ي��ع
ن �ف �س �ه��ا ،ول � ��و ع �ل��ى ن �ح��و م�خ�ت�ل��ف.
ان � �ط � �ل � �ق ��ت م� � ��ن ال� �س ��وس� �ي ��ول ��وج� �ي ��ا

امل�ي��دان�ي��ة ل�ت��رص��د ت �ط��ورات املجتمع
املغربي ،وموقع املرأة داخله .أنجزت
ك�ت�ب��ًا م��رج�ع�ي��ة ،أس�ه�م��ت ف��ي تطوير
ف �ك��ر ن� �س ��وي ،م �غ��رب��ي وع ��رب ��ي ،واع
بآليات السيطرة الذكورية .التحقت
الباحثة بالجامعة في الرباط بداية
السبعينيات ل�ل��دراس��ة ،ث��م كأستاذة
جامعية في الثمانينيات.
ف� �ك ��ر امل � � � ��رأة ج� � ��اء ف � ��ي م ��رح� �ل ��ة ك ��ان
خ�لال �ه��ا ال �ي �س��ار امل �غ��رب��ي متسلحًا
ب �م �ع��اول ال�س��وس�ي��ول��وج�ي��ا م��ن أج��ل
ه ��دم ي�ق�ي�ن�ي��ات «ال�ف�ك��ر ال�ق��روس�ط��ي»
ل �ل �س �ل �ط��ة .وم � ��ا ك � ��ان م� ��ن ال �س �ل �ط��ات
س� � � ��وى إغ� � �ل� ��اق م� �ع� �ه ��د ال � � ��دراس � � ��ات
السوسيولوجية في الرباط .الباحثة
وج � � � � ��دت ف� � ��ي ال� � �ف� � �ض � ��اء ال� �ج ��ام� �ع ��ي
ال � �ف� ��رن � �س� ��ي واألن� �غ� �ل ��وس ��اك� �س ��ون ��ي
نقطة دع��م قوية .كتاباتها باللغتني
جعلت فكرها ف��ي م��أم��ن م��ن «امل�ن��ع».
املؤلفة تمتح فكرها أيضًا من التراث
الفكري اإلسالمي ،لكن من أجل إعادة
م��وض �ع��ة امل � ��رأة داخ �ل��ه وم�ن�ح�ه��ا ما
تستحق .صدرت لها أعمال من قبيل
«الجنس واإليديولوجيا واإلس�لام»
( ،)1985و«ال � �ح � ��ري � ��م ال� �س� �ي ��اس ��ي»
( ،)1987و«أح �ل ��ام ن �س ��اء» (،)1996
ال��ذي تستحضر فيه طفولتها داخل
مجتمع «الحريم».

