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يوم المرأة العالمي ...ي
حني قرأ طه حسني الكتاب ،قال« :لقد سبق هذا الفتى
عصره بقرنني» .املفكر اإلصالحي الرائد يعود إلى املجلس التأسيسي
التونسي بعد  82عامًا ،متأبطًا كتابه «امرأتنا في الشريعة واملجتمع»

الطاهر الحداد يواجه الظالميين الجدد
تونس ــ ناجي الخشناوي

آداب الجسد األنثوي
ريتا فرج
ف��ي كتابه «ال�س��رد ال�ن�س��وي ،الثقافة األب��وي��ة ،الهوية
األن �ث��وي��ة ،وال �ج �س��د» (امل��ؤس �س��ة ال�ع��رب�ي��ة ل�ل��دراس��ات
والنشر) يرصد الكاتب العراقي عبد الله إبراهيم واقع
النساء العربيات عبر الروايات والسير الذاتية .إلهام
منصور ،بتول الخضيري ،علوية صبح ،عالية ممدوح،
ع�ف��اف البطاينة ،هيفاء ب�ي�ط��ار ،باهية الطرابلسي،
ن��وال ال�س�ع��داوي ،آم��ال م�خ�ت��ار ،أح�ل�ام مستغانمي،
ه ��ؤالء ال��روائ �ي��ات وغ �ي��ره��ن الم �س��ن امل �س �ك��وت عنه
في آداب الجسد األنثوي أو «الجسد املؤسس» على
ّ
حد تعبير عالم النفس اللبناني مصطفى حجازي.
ورغ� ��م أن م �ن��اه��ج ال�ت�ع�ب�ي��ر ف��ي ال �س��رد ال �ن �س��وي لم
تقتصر على اإلحاطة األدبية بمراقبة أجساد النساء
العربيات قبل مرحلة النضوج وبعدها ،عملت هذه
النماذج املدروسة من قبل عبد الله إبراهيم على إثارة
معطيني أساسيني :الدين والبطركية .ص��ورة األنثى
ّ
ّ
املتخيل الديني .الثقافة
املتخيل األبوي أخطر من
في
ّ
تتحمل تحرير امل��رأة لجسدها ،فاالنتقال
العربية ال
من األنثى امل��وؤودة في الجاهلية إلى األنثى اململوكة
من قبل املنظومتني األبوية والدينية ،يبرهن على أن
هذه الثقافة غير قادرة على ّ
تحمل الوجود األنثوي،
ول ��ذا تنظر إل��ى ال�ت��أن�ي��ث ب��اع�ت�ب��اره «ق�ص�ي��ًا ووهميًا
لكي تظل األن��وث��ة م�ج��ازًا وم ��ادة ل�ل�خ�ي��ال» ،على ّ
حد
ّ
املتخيل الثقافي
تعبير خالدة سعيد .وكلما انجذب
إل��ى األن �ث��وي عبر مسالك سلبية /اس�ت�لاب�ي��ة ،جرى
تقزيم دور املرأة العربية في إطار الزواج وإمتاع الذكر
ّ
املتخيل
وال�خ�ض��وع آلل�ي��ات الضغط ال�ت��ي يفرضها
الذكوري تجاه املؤنث.

تستعيد ت��ون��س ه��ذه األي ��ام ذك��رى
الطاهر الحداد ( 1899ـــ  ،)1935أحد
رواد ال�ف�ك��ر اإلص�ل�اح��ي ف��ي امل�غ��رب
العربي ،وتحتفي بكتابه املرجعي
«ام��رأت �ن��ا ف��ي ال�ش��ري�ع��ة وامل�ج�ت�م��ع»
( ،)1930م ��ن خ �ل�ال ط �ب �ع��ة ج��دي��دة
ُ
ت �ط��رح ف��ي امل �ك �ت �ب��ات ب��ال �ت��زام��ن مع
تصاعد «مشاريع الردة» التي تهدد
امل�ك�ت�س�ب��ات ال �ت��ي ح�ق�ق�ت�ه��ا ال�ن�س��اء
ال �ت��ون �س �ي��ات ع �ل��ى م ��دى ع �ق��ود من
التضحيات والنضاالت .مما يجعل
ه� � ��ذا ال� �ك� �ت ��اب ال� � �ج � ��ريء وال� �س ��اب ��ق
ل�ع�ص��ره أك �ث��ر راه �ن �ي��ة م��ن أي وق��ت
مضى.
ع �ن ��د ص� � � ��دوره ق �ب ��ل  82ع� ��ام� ��ًا ،ك ��ان
ه��ذا ال�ع�م��ل بمثابة ال�ب�ي��ان امل� ّ
�ؤس��س
للحركة اإلصالحية التي خرجت من
معطفها الحقًا الجمعيات النسائية
ب ��أش �ك ��ال �ه ��ا ال� �ع� �ص ��ري ��ة .اس �ت �ش��رف
«امرأتنا في الشريعة واملجتمع» ،قيم
وم�ب��ادئ العلمانية وال��دول��ة املدنية.
ّ
وبالرغم م��ن أن مصطلح العلمانية
ّ
ل��م ي�ك��ن م �ط��روح��ًا ف��ي زم ��ان ��ه ،إال أن
الطاهر ال�ح��داد اق�ت��رب م��ن مفاهيمه
وآلياته ومقاصده من خ�لال الدعوة
إل ��ى «رف ��ع ي��د امل �ح��اك��م ال�ش��رع�ي��ة عن
الطالق وأحكامه» ،و«الحد من تدخل
امل��ؤس�س��ة الدينية ف��ي ح�ي��اة ال�ن��اس،
وب��ال��ذات في ش��ؤون امل��رأة ومكانتها
في املجتمع» .كذلك ن��ادى بتقويض
«س � �ل � �ط ��ة ال � �ف � �ق � �ه� ��اء» م � ��ن خ� �ل ��ال رد
االعتبار إل��ى االجتهاد ،وإع��ادة فتح
أب ��واب ��ه ،م��ن أج ��ل ال �ت �ع��ام��ل م�ب��اش��رة
م ��ع ال �ن ��ص ال� �ق ��رآن ��ي .وه � ��ذه ال ��رؤي ��ة
اإلص�ل�اح �ي ��ة ي ��واص ��ل ال ��دف ��اع ع�ن�ه��ا
ال�ي��وم م�ف�ك��رون إص�لاح�ي��ون ب��ارزون
ف��ي ت��ون��س ،أم �ث��ال م�ح�م��د ال�ط��ال�ب��ي
وهشام جعيط وعبد املجيد الشرفي
وألفة يوسف ورجاء بن سالمة...

حني قرأ طه حسني الكتاب ،قال عن
الطاهر الحداد« :لقد سبق هذا الفتى
ع�ص��ره ب�ق��رن�ين»! ل�ك��ن ص��اح��ب «ف��ي
ال�ش�ع��ر ال�ج��اه�ل��ي» ل��م ي�ق� ّ�ي��ض ل��ه أن
يلتقي اإلصالحي التونسي الرائد.
على غ��رار ش��اع��ر ت��ون��س األك�ب��ر أبو
القاسم الشابيّ ،
غيب املوت الطاهر
ال �ح��داد ب��اك �رًا .وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن��ه
ّ
رحل في سن الـ  ،36إال أنه ترك آثار
أق��دام راسخة وجريئة على الساحة
ال �ف �ك��ري��ة ال �ت��ون �س �ي��ة .ك� ��ان ق ��د ل�ف��ت
األنظار برؤياته التحديثية التواقة
ال� � ��ى ال� �ع� �ص ��رن ��ة واالن� � �ع� � �ت � ��اق ،م�ن��ذ
ك�ت��اب��ه األول «ال �ع �م��ال ال�ت��ون�س�ي��ون
ّ
وال �ح��رك��ة ال �ن �ق��اب �ي��ة» ( .)1927ل�ك��ن
م��واق�ف��ه ال��وط�ن�ي��ة ل��م تغتفر ل��ه ل��دى
ُاإلس �ت �ب �ل �ش �م �ن��ت ال ��دي �ن ��ي امل �ه �ي �م��ن.
فتحت عليه ال�ن�ي��ران م��ن ك��ل صوب
ف��ور ص ��دور «ام��رأت �ن��ا ف��ي الشريعة
وامل� � �ج� � �ت� � �م � ��ع» .ج � � � ّ�ردت � � ��ه «ج ��ام� �ع ��ة
املغاربي لألزهر)
الزيتونة» (املعادل
ُ
م��ن ش �ه��ادت��ه ال�ع�ل�م�ي��ة ،وف �ص��ل من
ع �م �ل��ه ف ��ي س �ل��ك ال �ت �ع �ل �ي��م .وح � ��اول
َّ
«علماء الزيتونة» ال��رد على مؤلفه
�ح ��داد ع �ل��ى ام ��رأة
ب�ك�ت��اب�ين ه�م��ا «ال � ِ
ال �ح� َّ�داد» و«س�ي��ف ال�ح��ق على م��ن ال
يرى الحق» .لكن رؤياتهم الظالمية
ل ��م ت �ك��ف إلخ� �م ��اد ال� �ص ��دى امل �ت��زاي��د
ال ��ذي ح�ظ��ي ب��ه ص��وت��ه اإلص�لاح��ي،
مما دفع بهم إلى االنتقال من ساحة
النقاش الفكري إلى حلبة التكفير.
ه �ك��ذا ُو ِّج �ه ��ت إل ��ى ال �ط��اه��ر ال �ح��داد
ت �ه��م اإلل� �ح ��اد وال ��زن ��دق ��ة ،وت �ع��رض
ل �ح �م �ل��ة ق ��اس� �ي ��ة وص � �ل� ��ت إل� � ��ى ح��د
اعتراض املؤسسة الدينية على حقه
ف��ي ال � ��زواج م��ن م�س�ل�م��ة ،ف��ي ب ��ادرة
سبقت بأكثر من ستة عقود مساعي
«فقهاء الظالم» لتفريق سليل الفكر
اإلص �ل�اح ��ي ذات � ��ه امل� �ص ��ري ال ��راح ��ل
نصر حامد أبو زيد عن زوجته!
رح � ��ل ال� �ط ��اه ��ر ال� � �ح � ��داد ف� ��ي ال� � � �ـ،36

براق ريما ــ فنان لبناني مقيم في بروكسل

معركة بين «قوى
الردة» المنادية بإعادة
ّ
«أسلمة» المجتمع
وتلك المدافعة عن
مكتسبات الحداثة

مة في «مسرح الميدان»
مكر ً
المرأة الفلسطينية ّ
عكا ــ رشا حلوة
لطاملا كانت حيفا إح��دى أكثر امل��دن
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة اح �ت �ف� ً
�اء ب �ـ«ي ��وم امل ��رأة
ّ
العاملي» .ككل ع��ام ،ستقام اليوم في
املدينة ن��دوات وأمسيات ،وستجوب
ال �ت �ظ ��اه ��رات ش ��وارع� �ه ��ا وأح �ي��اء ه��ا
وم �س ��ارح �ه ��ا .س �ي �ك��ون ل�ل�م��وس�ي�ق��ى
وال �ك��وم �ي��دي��ا وال � � �ح � ��وارات م�س��اح��ة
مهمة في إحياء هذا اليوم ،وتحديدًا
ع�ل��ى خ�ش�ب��ة «م �س��رح امل �ي ��دان» ال��ذي
ّ
املمتد من  4حتى
خصص األسبوع
 9آذار (مارس) الجاري لتكريم املرأة،
واالح �ت �ف��ال ب� �ـ«ي ��وم امل � ��رأة ال �ع��امل��ي».
كانت البداية أمس ،مع عرض شريط
« »678ل �ل �م �خ ��رج امل � �ص� ��ري م�ح�م��د
دي � ��اب ،وي �ت �ن��اول ق �ض��اي��ا ال �ت �ح� ّ�رش
ال �ج �ن �س��ي ف ��ي امل � �ح ��روس ��ة .وي �ت��اب��ع
«امل� � �ي � ��دان» ب��رن��ام �ج��ه ال �ل �ي �ل��ة ض�م��ن
حلقة «ال�خ�م�ي��س  ،»Showالبرنامج
ال �ح��واري ال�ح� ّ�ي ال��ذي ي�ق� ّ�دم��ه الفنان

أي �م��ن ن �ح��اس ع �ل��ى خ �ش �ب��ة «م �س��رح
امل � � �ي � ��دان» .ع �ن��د ال �ث��ام �ن��ة وال �ن �ص��ف
مساء اليوم ،سيستضيف البرنامج
مجموعة م��ن ال�ف�ن��ان��ات وال�ق�ي��ادي��ات
الفلسطينيات م��ن امل�ن��اط��ق املحتلة
ع��ام  ،1948سيغنني ،وي�ت�ح� ّ�دث��ن عن
ّ
ّ
ويقدمن وصالت «ستاند
تجاربهن،
آب كوميدي» .البرنامج التلفزيوني/
ّ
املسرحي ،يعرض م��رة ك��ل أسبوعني
أم � � � ��ام ال � �ج � �م � �ه ��ور ب� �ش� �ك ��ل م� �ب ��اش ��ر،
ّ
م� ��ن دون أن ي � �ب� ��ث ع� �ل ��ى ال� �ش ��اش ��ة.
وط ��ول ش�ه��ر آذار (م� ��ارس) ال �ج��اري،
ستخصص حلقاته الستضافة نساء
فلسطينيات م��ن مختلف امل �ج��االت
ّ
ّ
املشرفة
الحياتية« ،إلبراز إنجازاتهن
ّ
ف��ي ال �ع �ق��ود األخ �ي ��رة وت �ك��ري �م��ًا ل�ه��ن
في يوم امل��رأة العاملي» .سيشارك في
حلقة «الخميس ّ »Showه��ذا املساء
امل�م�ث�ل��ة س �ل��وى ن ��ق��ارة ،وه ��ي واح ��دة
م ��ن أوائ � ��ل امل �م �ث�لات ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ات
ال �ل��وات��ي وق �ف��ن ع �ل��ى ال �خ �ش �ب��ة ،وف��ي

جعبتها مسيرة طويلة في التمثيل
املسرحي والسينمائي والتلفزيوني.
ك�م��ا يستضيف ال�ب��رن��ام��ج املحامية
ّ
ع �ب �ي��ر ب �ك��ر م� ��ن م ��دي �ن ��ة ع� ��ك� ��ا ،وه ��ي
م �ت �خ �ص �ص��ة ف � ��ي ق� �ض ��اي ��ا األس� � ��رى
وح� �ق ��وق اإلن � �س� ��ان ،ول��دي �ه��ا ت�ج��رب��ة
أي�ض��ًا ف��ي ال�ع�م��ل اإلع�ل�ام��ي .الضيفة
ال�ث��ال�ث��ة س�ت�ك��ون ال�ن��اش�ط��ة الثقافية
مها زحالقة مصالحة.
وس �ي �خ �ص��ص ال �ق �س��م ال� �ث � ّ�ان ��ي م��ن
ال� �ح� �ل� �ق ��ة ل � �ل � �ع� ��روض ال � �ف� ��ن � �ي� ��ة ،إذ
يستضيف رنني بشارات ،وهي أول
ممثلة فلسطينية في الداخل تقدم
ع� � ��روض «س� �ت ��ان ��د آب ك ��وم� �ي ��دي».
كما ت�ش��ارك الفنانة تريز سليمان
ً
غناء مع الفرقة املوسيقية الدائمة
ف��ي ال�ب��رن��ام��ج «ت ��وت أرض» ،وه��ي
ال�ف��رق��ة ال�ت��ي تعمل ع�ل��ى موسيقى
ال �ب��رن��ام��ج م ��ن ال � �ج ��والن ال �س ��وري
امل � �ح � �ت ��ل .ك� �م ��ا س �ي �ت �خ �ل��ل ال �ح �ل �ق��ة
ع� ��رض مل �ق��اط��ع ف �ي��دي��و ،ع �م��ل ع�ل��ى

إعدادها عيد عدوي.
ّ
ت�ج��در اإلش ��ارة إل��ى أن س�ل��وى ن��ق��ارة
ستختتم أس�ب��وع امل�ي��دان املخصص
ل� �ل �م ��رأة م ��ن خ �ل��ال ع � ��رض م �س��رح��ي
م��ون��ودرام��ي ب�ع�ن��وان «كابوتشينو
في رام الله» .تلعب نقارة دور ام��رأة
عنيدة ،ومرحة ،ومتمسكة بالحياة،
لكنها تجد نفسها ت�ح��ارب م��ن أجل

وح �ي �دًا وم �ح��اص �رًا م��ن ق�ب��ل ج�ي��وب
ال� � ��ردة واألص ��ول� �ي ��ة وال��رج �ع �ي��ة ف��ي
ب�لاده .لكن اسمه بقي مخلدًا ضمن
رواد ال�ف�ك��ر اإلص�ل�اح��ي ف��ي «ع�ص��ر
النهضة العربي» إل��ى جانب رفاعة
ال �ط �ه �ط ��اوي ،وق ��اس ��م أم �ي��ن ،وع �ل��ي
ع� �ب ��د ال� � � � � � ��رازق ،وط � � ��ه ح � �س�ي��نّ .ول ��م
تنجح الحرب الشرسة التي شنتها
«ال ��زي �ت ��ون ��ة» ف ��ي ت�ض�ي�ي��ق ال �خ �ن��اق
ّ
على فكر الطاهر الحداد ،فقد شكلت
رؤي ��ات ��ه ال�ت�ح��دي�ث�ي��ة م��رج �ع��ًا ب ��ارزًا
للحركة اإلصالحية التونسية .منها
استوحى الزعيم الحبيب بورقيبة
ـ غ ��داة اس �ت�ق�لال ال �ب�لاد ع ��ام  1956ــ
«مجلة (قانون) األحوال الشخصية»
ال �ت��ي م��ا زال ��ت إل ��ى ال �ي��وم ال�ت�ش��ري��ع
األك�ث��ر طليعة ف��ي ال�ع��ال��م اإلس�لام��ي
ف��ي م�ج��ال ح�ق��وق ال�ن�س��اء ،إذ كفلت

الحصول على حاجاتها.
ربما جاءت مبادرة «الخميس »Show
نتيجة غ�ي��اب ال�ق�ن��وات التلفزيونية
الداخل التي يمكنها
الفلسطينية في ً
أن ت �ع �ط��ي م �ن �ص��ة ل� �ه ��ذا ال� �ن ��وع م��ن
اإلنتاج املستقل .ويقول أيمن نحاس
لـ«األخبار»« :صراحة ،لم ّ
أقرر إن جاء
ً
ه ��ذا ال�ب��رن��ام��ج ل�ي� ّط��رح ن�ف�س��ه ب��دي�لا
م��ن التلفزيون .لكنه ب�لا ش��ك عرض
ّ
له خصوصيته ،جاء ليسلط الضوء
الفلسطينيني في
على ما نقدمه نحن
ّ
الداخل من إنتاج مميز ،يستحق أن
ّ
يصل إلى كل الناس».
سيستمر «الخميس  »Showبصيغته
الحالية في «امليدان» ،ومن املنتظر أن
ينتقل بعروضه بني مدن فلسطينية
مختلفة ،منها الناصرة ويافا .لكن،
ه��ل س �ي �ع��رض ع �ل��ى ال �ش��اش��ة ي��وم��ًا؟
ي��� ّ
�رد ًأي� �م ��ن ن � �ح� ��اس« :ل� �س ��ت أدري،
ب��داي��ة ي�ج��ب أن ي �ك��ون ل��دي�ن��ا ق�ن��وات
تلفزيون».

