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المرأة السعودية تبحث عن يومها

مريم عبد اهلل
في الوقت الذي تحتفل فيه نساء العالم بيومهن،
ال ت��زال امل��رأة السعودية تخوض معركتها بهدف
نيل حقوقها .ال�س�ع��ودي��ات ال�ل��وات��ي رف�ع��ن وتيرة
م�ط��ال�ب�ت�ه� ّ�ن ب�ح�ق��وق�ه� ّ�ن ال �ع��ام امل ��اض ��ي ،ي��واج�ه��ن
ّ
حصولهن
الكثير ّمن العقبات التي قد تحول دون
ّ
ّ
على كل ما يردن .تبدأ هذه العقبات بتيار ديني ـ
اجتماعي محافظ ،وقد ال تنتهي بـ«نظام الوصاية»
الذي يسحب حق املرأة بالعمل والدراسة والسفر
وال��زواج منها ...ويمنحها لـ«والي األم��ر» .شريط
الفيديو الذي ُيظهر الناشطة منال الشريف وهي
تقود سيارة ،كان الشرارة التي أشعلت رغبة األنثى
في استعادة حقوقها .بعد اعتقال الشريف عشرة
أي ��ام وال�ض� ّ�ج��ة اإلع�لام�ي��ة ال�ت��ي راف �قً��ت ذل ��ك ،ب��دأت
دعوات منظمات عاملية تتوالى مطالبة بحقوق املرأة
ّ
النسوي السعودي الذي ترافق
في اململكة .النشاط
ّ
م��ع دع��م املنظمات ال��دول�ي��ة ،لينا امل��وق��ف الرسمي
ف��ي اململكة .أص��در امللك عبد الله ب��ن عبد العزيز
قرارًا (سبتمبر ّ )2011
تضمن السماح بمشاركة
املرأة في مجلس الشورى واملجالس البلدية .القرار
الذي جاء في سياق «رفض تهميش دور املرأة في
ّ
الرسمي
املجتمع السعودي» ،رفع سقف الحديث
ذلك ،هناك شوط
عن حقوق امل��رأة في اململكة .مع ّ
طويل ينتظر املرأة السعودية للتخلص من «نظام
الوصاية».
«نسوية  »2010للسعودي عبدالعزيز القحطاني (تفصيل)

حفيدات درية شفيق« ...بنات النيل» ولدن في  25يناير
القاهرة ـــ محمد خير
ف��ي ه ��ذه األي� ��ام م��ن آذار (م� ��ارس)
 ،1954ك ��ان ��ت م �ص��ر أي� �ض ��ًا ت�ض��ع
دس � �ت� ��وره� ��ا ال � �ج� ��دي� ��د ب� �ع ��د ث � ��ورة
ي ��ول� �ي ��و ،واك �ت �ش �ف��ت دري � ��ة ش�ف�ي��ق
ّ
( 1908ـــ  )1975أن لجنة الدستور
ال ت� �ض ��م ام � � � ��رأة واح� � � � ��دة ،ف� �ق ��ادت
اع �ت �ص��ام��ًا ن �س��ائ �ي��ًا وإض� ��راب� ��ًا ع��ن
الطعام في مقر نقابة الصحافيني،
ول� ��م ت ��وق ��ف إض ��راب� �ه ��ا إال ع �ن��دم��ا
انتزعت الحقوق السياسية للمرأة
امل� �ص ّ��ري ��ة ،وأص � �ب� ��ح ل �ب �ن��ت ال �ن �ي��ل
ال� �ح ��ق ف ��ي ال �ت��رش �ي��ح واالن �ت �خ��اب
للمرة األولى.
ل��م ي �ك��ن إض� ��راب دري ��ة ش�ف�ي��ق أول
تحدياتها بطبيعة الحال .كانت قد
اقتحمت مقر البرملان قبل عام من
ثورة يوليو برفقة مئات السيدات
للمطالبة بحقوق املرأة السياسية.
بعد أشهر فقطّ ،
أسست فرقة شبه
ع �س �ك��ري��ة ن �س��ائ �ي��ة ل �ل �م �ش��ارك��ة ف��ي
امل�ق��اوم��ة ض��د االح�ت�لال اإلنكليزي
ف��ي م ��دن ال �ق �ن��اة ،وب �ي �ن �م��ا أس�س��ت
مدرسة ملحو األمية في حي بوالق
الشعبي في القاهرة ،أطلقت أيضًا
«ات� �ح ��اد ب �ن��ات ال �ن �ي ��ل» ،ث ��م م�ج�ل��ة
«بنت النيل» ،بعد رئاستها مجلة

ّ
«امل � � ��رأة ال � �ج� ��دي� ��دة» .وت� �س ��ن ��ى ل�ه��ا
تأسيس «حزب بنات النيل» الذي
ت��رأس�ت��ه بعد ال�ث��ورة م�ب��اش��رة قبل
ّ
ح � ��ل ج �م �ي��ع األح � � � ��زاب .واألع� �ج ��ب
ّ
أن ك� ��ل ذل � ��ك ل� ��م ي� �ك ��ن س � ��وى ج ��زء
م ��ن ط �م��وح��ات وأح �ل��ام وم �ج �ه��ود
دري��ة شفيق ،التي رفضت جامعة
ال� �ق ��اه ��رة ت �ع �ي �ي �ن �ه��ا أس � �ت� ��اذة ب�ع��د
ع��ودت �ه��ا ب��رس��ال��ة ال ��دك� �ت ��وراه م��ن
ف ��رن� �س ��ا ف� ��ي األرب � �ع � �ي � �ن � �ي ��ات ،ل �ك��ن
ّ
ب� ��دا أن ال �ح �ك��م ال �ع �س �ك��ري وح ��ده
اس�ت�ط��اع أن يكسرها ف��ي النهاية،
ب � �ع� ��دم� ��ا خ � ��اض � ��ت ض � � ��ده ج� � ��والت
ض � ��راب � ��ات واالع� �ت� �ص ��ام ��ات،
م ��ن اإل ً
م �ط��ال �ب��ة ال �ج �ي��ش ب ��ال ��رج ��وع إل��ى
لاّ ّ
ال � �ث � �ك� ��ن ،إ أن م� � ��وت ال �س �ي ��اس ��ة
ّ
ب �ع��د ح � ��ل األح� � � ��زاب وال �ج �م �ع �ي��ات
وسيادة زمن االستخبارات فرض
ع� �ل ��ى دري� � � ��ة ع ��زل� �ت� �ه ��ا ال� �ن� �ه ��ائ� �ي ��ة،
ه� �ك ��ذا أل� �ق ��ت ب �ن �ف �س �ه��ا م� ��ن ش��رف��ة
م�ن��زل�ه��ا ف��ي ال��زم��ال��ك ف��ي منتصف
ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات .ن�ه��اي��ة ي�ب��دو كأنها
املفضلة للمصريات الالمعات ،من
أروى ص��ال��ح إل ��ى س �ع��اد ح�س�ن��ي:
السقوط م��ن أع�ل��ى ي�ب��دو أق��ل طرق
املوت أملًا وأكثرها حسمًا .واليوم،
ح �س��ب ن �ت��ائ��ج ان �ت �خ��اب��ات ال��رب �ي��ع
ّ
ال�ع��رب��ي ،ي�ب��دو أن ث�م��ة رغ�ب��ة قوية

في تكريس هذا السقوط بالقانون
وب��ال��رق��اب��ة وب� �ش� �ع ��ارات «ال� �ع ��ودة
إلى الهوية».
ي�ج�م��ع ك �ث �ي��رون ب�ي�ن دري� ��ة وه��دى
ش �ع��راوي وغ�ي��ره�م��ا م��ن ن��اش�ط��ات
ّ
امل � ��رأة ،ل �ك��ن أك �ث��ر م��ا ي�ج�م�ع�ه��ن أن
ً
فصامًا هائال يميز نتائج البحث
عنهن في الكتب وشبكة اإلنترنت.
ثمة محاوالت دؤوبة إللقاء الركام
ف��وق تجارب ناشطات ،ووصمهن
ف��ي أف�ض��ل األح��وال بالتغريبيات،
وف � ��ي أس ��وئ� �ه ��ا ب � �ـ «ال �ت �خ��ري �ب �ي��ات
ع� ّ
�دوات ال�ه��وي��ة وال��دي��ن» .وال��واق��ع
ّ
أن نظرة مجردة إل��ى حياة شفيق
وش � � �ع� � ��راوي ون � � � ��وال ال � �س � �ع� ��داوي
ت �ف �ص��ح ب �س �ه��ول��ة ع� ��ن ط �م��وح �ه��ن
الواسع سياسيًا وعلميًا وتربويًا،
وع ��ن اش �ت �ب��اك �ه��ن ال ��دائ ��م ب�ق�ض��اي��ا
م � �ج � �ت � �م � �ع � �ه� ��ن ع � � �ل � ��ى اخ � �ت�ل��اف � �ه� ��ا
وت �ن��وع �ه��ا ،م��ن ق�ض�ي��ة األم �ي��ة إل��ى
االح �ت�ل�ال ،وص�لاب��ة شخصياتهن
وأفكارهن.
ه � � ��ذا ال� � �ن� � �م � ��وذج ،ن� � �م � ��وذج امل � � ��رأة
امل� �ت� �ح ��دي ��ة ال� �غ ��اض� �ب ��ة امل �ش �غ ��ول ��ة
ب ��ال� �ش ��أن ال� � �ع � ��ام ،رب� �م ��ا ك � ��ان ح �ق��ًا
يخالف التقاليد وال�ه��وي��ة ،وليس
ّ
غ��ري�ب��ًا أن يستفز امل�ح��اف�ظ�ين ،لكن
ّ
ال �غ��ري��ب أن م �ع��رك��ة ال��رج �ع �ي��ة م��ع

أول�ئ��ك ال�ن�س��وة م��ا زال��ت مستمرة،
ّ
ب��ل ت�ت��زاي��د رغ��م أن ش �ع��راوي التي
خ �ل �ع��ت ال� �ب ��رق ��ع وان� �ت ��زع ��ت ال �س��ن
األدن � ��ى ل � ��زواج امل � ��رأة ،ت��وف �ي��ت ف��ي
ع ��ام  ،1947ب �ي �ن �م��ا رح �ل��ت ش�ف�ي��ق
عام  .1975لكن نظرة على كتابات
اإلسالميني ،وخصوصًا في مواقع
«امل � � � ��رأة امل� �س� �ل� �م ��ة» ع� �ل ��ى ال �ش �ب �ك��ة
العنكبوتية ،تجعل الناظر يعتقد
ّ
أن ال �ن��اش �ط��ات ال ��راح�ل�ات ّم��ا زل��ن
ي �ع �ش��ن ب �ي �ن �ن��ا .وال� ��واق� ��ع أن� �ه ��ن ال
ي ��زل ��ن ب �ي �ن �ن��ا ف �ق ��ط ع �ب ��ر ال �ح �ق��وق
لاّ
ال� �ت ��ي ان �ت��زع �ن �ه��ا ل� �ل� �م ��رأة ،إ أن��ه
ي�ح�ض��ر ه �ن��ا ق ��ول ان �غ �ل��ز« :ال �ن��اس
ي� �ص� �ن� �ع ��ون ال � �ت� ��اري� ��خ ،ل� �ك ��ن ل �ي��س
ع�ل��ى ه��واه��م» .اإلس�لام �ي��ات ذوات
ال �ح �ض��ور ال�ك�ث�ي��ف ف��ي ال�ت�ص��وي��ت
االن�ت�خ��اب��ي ،اس�ت�ف��دن كغيرهن من
ّ
يصوتن
الحقوق املكتسبة ،لكنهن
ل � �ص� ��ال� ��ح أع � � � � ��داء ت � �ل� ��ك ال � �ح � �ق� ��وق.
املفارقات هنا ال نهاية لها ،ومنها
ّ
أن دكتوراه درية شفيق في فرنسا
كانت عن «املرأة في اإلسالم» ،كما
أنها استغلت بعض فترة عزلتها
ف ��ي ت��رج �م��ة ال � �ق� ��رآن إل� ��ى ال �ل �غ �ت�ين
اإلنكليزية والفرنسية ،وتلك طبعًا
م� �ع� �ل ��وم ��ات ت �خ ّ�ل��و م �ن �ه��ا م ��راج ��ع
اإلس�ل�ام �ي�ي�ن ،ألن �ه��ا ت�ف�س��د ع�م�ل�ي��ة

أب �ل �س��ة ال �ح �ق��وق �ي��ات ،وه ��ي عملية
قدمت انتحار درية شفيق بوصفه
واحدًا من احتمالني :الندم على ما
«اقترفت» أو عقابًا سماويًا.
لكن تحت السطح ،امتدت تأثيرات
ه � � ��دى ش � � �ع� � ��راوي ودري� � � � ��ة ش �ف �ي��ق
إل� ��ى أب �ع��د ب �ك �ث �ي��ر م ��ن االخ �ت �ط��اف
ال� �س� �ي ��اس ��ي ل � �ص� ��ورة امل � � � ��رأة ،ش ��اء
ّ
أع� ��داؤه� ��ا أم أب � ��وا ذل � ��ك .إن امل� ��رأة
امل � �ص ��ري ��ة ح � �ض� ��رت ب � �ق� ��وة ه��ائ �ل��ة
ف ��ي ث� ��ورة ال �ن �ي��ل ،ورب� �م ��ا ال ت�م�ل��ك
ال�ن��اش�ط��ات ال �ش��اب��ات ال �ي��وم ال� ُق��وة
العلمية والذهنية للرائدات األ َول،
ل� �ك ��ن ح � �ض ��ور س� �م� �ي ��رة إب ��راه� �ي ��م،
وأس� �م ��اء م �ح �ف��وظ ،ون� � � ّ�وارة ن�ج��م،
وإس ��راء ع�ب��د ال�ف�ت��اح وغ�ي��ره��ن في
الثورة املصرية هو نتيجة بعيدة
لتأثيرات هدى ودرية ونضالهما.
رب �م��ا ل��م ت�ن�ج��ح «ب �ن��ت ال �ن �ي��ل» في
ال �خ �م �س �ي �ن �ي��ات ف ��ي إج �ب ��ار ال�ح�ك��م
ال� �ع� �س� �ك ��ري ع� �ل ��ى االن � �س � �ح� ��اب م��ن
ّ
الحياة املدنية ،لكن ص��ورة الفتاة
امل� �س� �ح ��ول ��ة ف� ��ي م � �ي� ��دان ال �ت �ح��ري��ر
قبل أش�ه��ر ،ال�ت��ي أصبحت أيقونة
ال� �ن� �ض ��ال ض� ��د ح� �ك ��م ال� �ع� �س� �ك ��ر ،ال
تبتعد كثيرًا عما حلمت ب��ه دري��ة
ش�ف�ي��ق ق�ب��ل أن ت�ق�ف��ز م��ن ش��رف�ت�ه��ا
في حي الزمالك.

