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ُ
ّ

ل�ل�ت��ون�س�ي��ات امل� �س ��اواة ال �ك��ام �ل��ة مع
الرجال ،ومنعت ّ
تعدد الزوجات.
�ن االج� �ت� �ه ��اد
ج� �م� �ع ��ت «امل � �ج � �ل� ��ة» ب �ي� َ
الفقهي اإلصالحي والنفس الحداثي
امل� �س� �ت ��وح ��ى م � ��ن ال� �ف� �ك ��ر اإلن� �س ��ان ��ي
ال �غ ��رب��ي ،م �س �ت �ن��دة ف ��ي ذل� ��ك إل� ��ى ما
نادى به الطاهر الحداد في «امرأتنا
في الشريعة واملجتمع» قبل ربع قرن
من قيام ال��دول��ة الوطنية التونسية.
ول� ��م ي �ك��ن أح� ��د ي �ت �ص��ور أن ال�ط�ب�ع��ة
الجديدة من كتاب الحداد ستتزامن
ـــ بعد نصف قرن من االستقالل ـــ مع
حملة شرسة ض��د الفكر اإلصالحي
الذي أرسى دعائم العلمانية والدولة
ّ
امل ��دن� �ي ��ة ف� ��ي ت� ��ون� ��س .ك � � ��أن «ح ��رك ��ة
ال�ن�ه�ض��ة» وال �ت �ي��ارات السلفية التي
ن �ب �ت��ت ك��ال �ف �ط��ر ف ��ي ت ��ون ��س م ��ا ب�ع��د
ال� �ث ��ورة ت ��واص ��ل ال�ه�ج�م��ة ال�ظ�لام�ي��ة

ّ
ذات � �ه� ��ا ال� �ت ��ي ش ��ن �ه ��ا ع �ل �ي��ه «ع �ل �م��اء
الظالم» في زمانه!
منذ انتخاب «املجلس التأسيسي»
ّ
امل �ك��ل��ف ب �ـ«ص �ي��اغ��ة دس� �ت ��ور م��دن��ي
ي �ل �ي��ق ب ��ال� �ث ��ورة ال �ت��ون �س �ي��ة» ال �ت��ي
ك� ��ان� ��ت ف ��ات � �ح ��ة ال� ��رب � �ي� ��ع ال � �ع ��رب ��ي،
ت� � �ح � � ّ�ول ال � �ن � �ق� ��اش ال� �س� �ي ��اس ��ي إل ��ى
م�ع��رك��ة ل� ّ�ي أذرع ب�ين «ق ��وى ال� � ّ
�ردة»
امل�ن��ادي��ة ب��إع��ادة «أس�ل�م��ة» املجتمع
التونسي ،و«ق��وى التقدم» املدافعة
عن مكتسبات الحداثة والعلمانية.
واس �ت �غ��ل ب�ع��ض اإلس�لام �ي�ين ال�ف��وز
االن� �ت� �خ ��اب ��ي ال � � ��ذي ح� �ص� �ل ��وا ع�ل�ي��ه
م��ن خ�ل�ال ان�ت�خ��اب��ات دي�م��وق��راط�ي��ة،
لتسميم امل��ؤس�س��ات الديموقراطية
م��ن ال��داخ��ل .م��ن ت�ح��ت ق�ب��ة املجلس
التأسيسي ،فتح البعض من أمثال
ال� �ش� �ي ��خ ص� � � ��ادق م� � � ��ورو (ال� �ج� �ن ��اح

امل� �ت� �ش ��دد ف� ��ي «ال� �ن� �ه� �ض ��ة») ن �ق��اش��ًا
ع� �ق� �ي� �م ��ًا ح � � � ��ول م� � � �ص � � ��ادر ت� �ش ��ري ��ع
الدستور الجديد :هل يجب أن تكون
م��ن ال�ش��ري�ع��ة اإلس�لام�ي��ة وح��ده��ا أم
من «القوانني الوضعية»؟ بذلك يريد
اإلس�ل�ام� �ي ��ون ش �ط��ب خ�م �س�ين سنة
م��ن ت��اري��خ ت��ون��س ،م��ن أج ��ل طمس
معالم الوصفة العصرية التي قامت
على التوفيق ب�ين الشريعة والفكر
اإلن�س��ان��ي ال�ع��امل��ي ،كما ن��ادى بذلك
الطاهر ال�ح��داد قبل  80ع��ام��ًا ،وكما
فعل بورقيبة منذ استقالل البالد.
ولعل ه��ذه الخلفية ه��ي التي كانت
دافعًا لصاحب دار «صامد للنشر»
امل�ث�ق��ف وامل �ن��اض��ل ال�ح�ق��وق��ي ناجي
م � � � � ��رزوق ،إلص � � � ��دار ط �ب �ع ��ة ج ��دي ��دة
م ��ن ك �ت ��اب «ام ��رأت� �ن ��ا ف ��ي ال �ش��ري �ع��ة
وامل�ج�ت�م��ع» م��ن أج��ل إع ��ادة تسليط

األض� ��واء ع�ل��ى ف�ك��ر ال�ط��اه��ر ال �ح��داد
اإلصالحي ،في الوقت ال��ذي يحاول
فيه البعض العودة بتونس إلى فكر
عصور االن�ح�ط��اط ،م��ن خ�لال نفض
الغبار عن قضايا تجاوزها موطن
الشابي منذ عقود ،كالزواج العرفي،
وخ � �ت ��ان اإلن � � � ��اث ،وارت� � � � ��داء ال �ن �ق��اب
وتعدد الزوجات.
من يعيد ق��راءة ه��ذا الكاتب في ظل
ّ
ال� ّ�راه��ن التونسي ،يكاد ُيخيل له أن
ال �ط��اه��ر ال �ح��داد ي�خ��اط��ب ال �ت �ي��ارات
الظالمية الحالية ب�ق��ول��ه« :اإلس�ل�ام
ل� �ي ��س ه � ��و امل � � �س� � ��ؤول ع � ��ن امل �ص �ي��ر
ال �ب ��ائ ��س ال� � ��ذي ان �ت �ه��ت إل� �ي ��ه امل � ��رأة
ف��ي مجتمعنا .فما أش�ب��ه م��ن تضع
النقاب على وجهها منعًا للفجور،
بما ي��وض��ع م��ن ّالكمامة على أف��واه
الكالب كي ال تعض ّ
املارين!».

عامر شوملي ــ فلسطني

«بنات طارق» :حرب على الذكورة
سناء الخوري
ه��ل ي �خ��اف أه ��ل ب �ي��روت ال�ن�س��وي��ات؟
ّ
بعضهم يعدهن مخلوقات فضائية
آت � �ي � ��ة ل � �ت � �خ� � ّ�رب أرض� � �ن � ��ا ال �ج �م �ي �ل ��ة،
وعائالتنا املحافظة .كل ام��رأة تجرؤ
ع �ل ��ى ال� � �خ � ��روج ب� �ص ��وت م �غ ��اي ��ر ع��ن
ال �س��ائ��د امل �ن �ت �ظ��ر ف ��ي ج �م��ع ّال ��ذك ��ور،
ه��ي حكمًا «م ��رت � ّ�دة» ،أو«م �ع��ق��دة» ،أو
خارجة عن العرف والطبيعة والدين
واملجتمع .لهذا ،يبدو رهان مجموعة
«ن� � �س � � ّ
�وي � ��ة» ،ج ��ري� �ئ ��ًا وش � �ج� ��اع� ��ًا ،م��ن
خ�لال إص��راره��ا على تفكيك الخطاب
اإلع�ل�ان ��ي امل �ه�ي�ن ل �ل �م��رأة ،ون�ش��اط�ه��ا
ّ
ملكافحة ك��ل أش�ك��ال العنف والتمييز
ّ
ضد النساء.
ّ
ب �ع �ي �دًا ع ��ن ال �ت �ج��رب��ة امل �ص ��ري ��ة ال�ت��ي
خ �ط��ت أش ��واط ��ًا ك �ب �ي��رة م ��ن ال�ن��اح�ي��ة
�ري��ة ،ال ت� ��زال م�ك�ت�ب��ة «ن �س� ّ
ال �ن �ظ� ّ
�وي��ة»
ف �ق �ي��رة ب ��إص ��دارات� �ه ��ا .ه� ��ذا م ��ا ت�ع�ي��ه
ّ
ّ
الفتية .ومن
الجمعية
الناشطات في

ّ
ه�ن��ا ج ��اء م�ش��روع�ه��ن «ب �ن��ات ط ��ارق»
ّ
ال� ��ذي ي�ج�م��ع م �س��اه �م��ات  15ن�س��وي��ة
ّ
عربية ،ويصدر الصيف املقبل بدعم
م� ��ن «ال � �ص � �ن� ��دوق ال� �ع ��رب ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة
والفنون ـــ آفاق».
ّ
مرجعيات
يطمح ال�ك�ت��اب إل��ى ف�ص��ل
ال�ن�س� ّ
�وي��ة ال�ع��رب� ّ�ي��ة ع��ن ت�ل��ك ال�غ��رب� ّ�ي��ة.
الهدف إنتاج معرفة بديلة من خالل
ن � �ص� ��وص ألك� ��ادي � �م � �ي� ��ات وأدي� � �ب � ��ات
وباحثات مقيمات في لبنان والخارج،
ّ
ّ
ي � ��روي � ��ن ت � �ج� ��ارب � �ه� ��ن ون � �ض� ��االت � �ه� ��ن
ّ
اليومية .ال�ه��دف رب��ط ال��واق��ع ال��راه��ن،
بالتجارب املاضية ،ووصل املحاوالت
ال�ن�س��وي��ة ال�ن��اش�ئ��ة ح��ال�ي��ًا ب�ت��راك�م��ات
ّ
ّ
ّ
العربية
النسوية
أقدم بهدف القول إن
�أت م ��ن ال� �ف ��راغ ،ب ��ل ت�س�ت�ن��د إل��ى
ل ��م ت� � ِ
تاريخ أصيل ينبع من ّ
هويتها.
ت �ح� ّ�دث �ن��ا س � ��ارة أب � ��و غ � ��زال ع ��ن ه��ذه
امل� � �غ � ��ام � ��رة .م� � �ح � ��ررة م� ��وق� ��ع «ص � ��وت
ّ ّ
ال �ن �س��وة» ال�ت��اب��ع للجمعية ت��ؤك��د أن
ال �ه ��دف ال��رئ �ي �س��ي م�ن�ه��ا ه ��و ت�ح��ري��ر

أدب �ي��ات ال�ن�س� ّ
�وي��ة العربية م��ن بعض
امل�ف��ردات امل��وروث��ة عن االستعمار من
ج �ه��ة ،وم ��ن تصنيفها ك�ن�ت��اج غ��رب��ي
م�س�ت��ورد وه �ج�ين .ل�ه��ذا ت� ّ�م استلهام
ع � � �ن� � ��وان األن � �ط � ��ول � ��وج � �ي � ��ا ،م � ��ن اس� ��م
قبيلة ع��رب�ي��ة ق��دي�م��ة ،ت �ن��در امل �ص��ادر
التاريخية التي تشير إليها صراحة.
ّ
ب�ع��ض امل �ص��ادر ت�ش�ي��ر إل ��ى أن ب�ن��ات
ّ
ط � ��ارق ك� ��ن ق �ب �ي �ل��ة ك ��اه� �ن ��ات ،وت �ق��ول
ّ
ّ
أخ� ��رى إ ّن �ه ��ن ق�ب�ي�ل��ة م �ح ��ارب ��ات ،ل�ك��ن
ّ
األك�ي��د أن �ه��ن مجموعة ت� ّ�م تهميشها
ت��اري �خ �ي��ًا ،ل �خ��روج �ه��ا ع �ل��ى ال�س�ل�ط��ة
ّ
الذكورية والدينية.
«ال� �ه ��دف م ��ن ال �ك �ت��اب إن� �ت ��اج م�ع��رف��ة
ّ
عربية بالعمل والفكر النسوي ،وقبل
أن ن �ش �ك��ل ه � ��ذا ال ��وع ��ي ب �ح��اض��رن��ا،
ع �ل �ي �ن��ا أن ن �ع��ي م ��اه � ّ�ي ��ة م��اض �ي �ن��ا»،
ت �ق��ول س� ��ارة .وس �ي �ك��ون ال�س�ب�ي��ل إل��ى
ذل� ��ك ق �ص �ص��ًا وح� �ك ��اي ��ات وت� �ج ��ارب،
ّ
ترويها س�ي��دات ونسويات بعضهن
مقيمات في الخارج« .ليست قصص

تعمل مجموعة
«نسوية» على
ّ
معرفة بديلة تستقي
مرجعياتها من التاريخ
العربي

ضحايا ،بل قصص نساء صامدات،
ّ
وصراعهن من أجل النجاة» .ستكون
األن �ط��ول��وج �ي��ا أش �ب��ه ب ��إع ��ادة رواي ��ة
ل �ت ��اري��خ ال �ن �س��اء ال �ع��رب �ي��ات إذًا م��ن
خالل الكتابة« .الكتابة للنساء كانت
دومًا أداة للحياة وللنجاة ،فهي مثل
وص �ف��ة ط �ب��خ أو م� � ��داواة ب��األع �ش��اب
أو ت �ع��وي��ذة «إل �ه � ّ�ي ��ة»» ،ت �ق��ول س ��ارة.
ه �ك ��ذا ،ت�ك�ت��ب ط��ال �ب��ة ال ��دك� �ت ��وراه في
جامعة «أوهايو» ديما قائدبيه نصًا

ع��ن «نيسابا» ،إلهة امل�ع��رف��ة ،وتسرد
ب� ��اوال ض��اه��ر ح �ي��اة ه��اج��ر ،ونفيها
خ ��ارج امل�ج�ت�م��ع ،فيما تكتب سامية
أب��و س�م��را الفنانة اللبنانية املقيمة
في كندا عن تجربتها في العودة إلى
الجذور.
ي�س�ت�ل�ه��م «ص � ��وت ال� �ن� �س ��وة» ت�ج��رب��ة
«ب�ن��ات ط��ارق» م��ن أح��د الكتب ّ
املهمة
ف ��ي ت ��اري ��خ ال �ن �س� ّ
�وي��ة ال �ع��امل �ي��ة ال ��ذي
يحمل عنوان «هذا الجسر الذي اسمه
ظ �ه��ري» ( ،)1984وه ��و أن�ط��ول��وج�ي��ا
أفريقية.
لكاتبات أميركيات من أصول
ّ
ّ
ه��ز الكتاب عند ص��دوره العالم ،ألن��ه
ّ
للنسوية
كان تحديًا بالدرجة األولى
ال �ب �ي �ض ��اء ال� �ت ��ي ت �ت � ّج��اه��ل ال �ت �م�ي �ي��ز
املضاعف املرتكب بحق املرأة السوداء.
يضع «صوت النسوة» كتابه املرتقب
ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،خصوصًا ف��ي عالم
ع��رب��ي يشهد ت�غ� ّ�ي��رات خ�ط�ي��رة ،ق��د ال
تحمل ب��ال �ض��رورة ال�ح� ّ
�ري��ة امل�ن�ش��ودة
للمرأة.

