نسوية فاعلة
من أجل
ّ
د .باميال شرابيّة
تركّزّعدّةّدراساتّحاليّا ّوخاصّةً ّمنذّبدءّماّسمّيّبالربيعّالعربيّّ،علىّ
مكانة ّالمرأة ّبشكلّ ّعامّّ ،والنسويّة ّبشكل ّخاصّّ ،في ّسياق ّالحرب ّواالحتاللّ
العسكريّّوالنزاعّاألهليّّفيّبلدانّالمشرقّالعربيّّ.أذكرّعلىّسبيلّالمثالّ:أملّ
عميرةّ،أميرةّيوسفّبدريّ،دالياّسعيدّمصطفىّ،ديناّجورجيسّ،هيفاءّزنكنةّ،
إلخّ.تعكسّهذهّالدراساتّالتزاما ًّعميقا ًّبقيمّالحرّيّةّوالمساواةّ،ولكنّهاّتعبّرّعنّ
خيبة ّأمل ّبسبب ّخيانة ّهذه ّالقيمّ .فإنّ ّالنسويّات ّيقفن ّاليوم ّفي ّموقف ّصعبّ:
التماثلّبشدّةّمعّالحركاتّالوطنيّةّ،أوّاالبتعادّعنهاّبسببّأوضاعّالنساءّالمهملةّ
فيّالمجتمعاتّالعربيّةّ .
إنّ ّالنقاشات ّحول ّهذه ّالمسائل ّواضحةّ ،خاصّةً ّفي ّفلسطين ّوالعراقّ
ولبنان.حين ّتنزع ّالفلسطينيّات ّالعلمانيّات ّإلى ّالتماثل ّومبادئّ ّحقوق ّاإلنسانّ
العالميّةّ،ينزعّأعضاءّالحركةّالنسائيّةّاإلسالميّةّفيّالضفّةّالغربيّةّوغزّةّإلىّ
خلط ّالوطنيّة ّوالنشاطيّة ّاإلسالميّةّ ،وبل ّرفض ّالنسويّة ّبوصفها ّغير ّوطنيّةّ
ومستوردة ّمن ّالغربّ .أضفّ ّإلى ّذلك ّسيطرة ّالطبقة ّالمحترفة ّوالنخبويّة ّمنّ
العامالت ّفي ّالمجال ّاألهليّ ّعلى ّالحركة ّالنسويّةّ ،وكانت ّالنتيجة ّتضاؤلّ
شرعيّتهاّوضعفّقوّتهاّ،بعدماّكانتّفيّالسابقّجز ًّءا ّمهمّا ّمنّالنضالّالشعبيّّ
ضدّّاالحتاللّاإلسرائيليّّ.ومنّالمؤكّدّأنّّاستخدامّالمرأةّالفلسطينيّةّاالستشهاديّةّ
فيّأدبيّاتّالحركةّاإلسالميّةّيمحيّمنّذاكرةّالناسّتاريخّالمشاركةّالعضويّةّ
التيّقدّمتهاّالنساءّالفلسطينيّاتّفيّالمقاومةّالوطنيّةّ .
ّأمّاّالتنظيماتّالنسويّةّفيّالعراقّفقدّتورّطتّمعظمهاّمعّقوّاتّاالحتاللّ
األميركيّة ّمنذ ّبدايات ّالغزو ّاألميركيّّ ،وقامت ّفجوة ّبين ّما ّتقوله ّالنساء ّفيّ
مواقعّسياسيّةّرسميّةّوأوضاعّالنساءّالعراقيّاتّالحقيقيّةّ،األمرّالذيّساهمّفيّ
القضاءّعلىّالتقدّمّالذيّأحرزتهّالنساءّفيّالماضيّ .
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نشهدّفيّلبنانّبدايةّوجهّجديدّللحركةّالنسويّةّ،منّخاللّعملّمنظّماتّ
وأفراد ّعلى ّمسائل ّالعنف ّاألسريّ ّوالعامالت ّاألجنبيّات ّوالالجئات ّالسوريّاتّ
ودورّالمرأةّفيّالسياسةّ...هذهّالحركةّليستّذاتّ ّوجهّ ّمتكاملّوموحّدّ،لكنّهاّ
ترتكزّعلىّنضالّمشتركّضدّّثقافةّالعنفّفيّسياقّالحربّواألنظومةّاألبويّةّ،
ضدّ ّتعريف ّالرجولة ّفي ّأجواء ّالنزاعات ّوالتعذيب ّوالقتل ّوصورة ّالمرأةّ
المشوّهة ّالتي ّحملت ّبصمت ّعذاباتها ّعلى ّمدى ّأجيالّ .وبالرغم ّمن ّوجودّ
العاملّالمشترك ّهذاّ،تظهرّدراساتيّالميدانيّةّتشتّّت ًا ّنسويّا ّمبنيّا ّعلىّتناقضّفيّ
التوجّهات ّاأليديولوجيّة ّواألهداف ّالمعلنة ّواإلستراتيجيّات ّالمتوخّاةّ .أذكر ّهناّ
أيضا ً ّالصراع ّبين ّالطبقات ّاالجتماعية ّواالنتماءات ّالسياسيّة ّوالصراع ّعلىّ
التمويل ّاألجنبيّ ّ(أميركيّ ّوأوروبّيّ) ّواإلشكاليّة ّالقائمة ّفي ّرفض ّبعضّ
االتّجاهات ّالنسويّة ّذات ّالتوجّه ّالعلمانيّ ّللنسويّة ّالدينيّة ّ(مسيحيّة ّوإسالميّة)ّ
والعكسّصحيحّ،إذّيبدوّأنّّثمّةّقناعةّبعدمّإمكانيّةّالتوفيقّبينّالخطاباتّالدينيّةّ
والعلمانيّةّ،بحجّةّأنّّاألديانّالسماويّةّأبويّةّ،أوّأنّّالخطابّالنسويّّالعلمانيّّيتبعّ
خطاب ّحقوق ّاإلنسان ّالدوليّّ ،وأنّ ّال ّوجود ّلفكر ّوممارسات ّمساواة ّالرجلّ
والمرأة ّفي ّتاريخ ّشعوب ّغرب ّآسيا ّّ -وقد ّعارضتّ ّهذا ّالتصوّر ّفي ّكتابيّ
المرأة في غرب آسيا ،رحلة إلى الماضي ّ(دار ّالمشرق .)3102ّ ،من ّهناّ
التحريم ّالذي ّتفرضه ّمعظم ّالحركات ّالنسائيّة ّعلى ّنفسهاّ ،انطالقا ً ّمن ّمخافةّ
الظهور ّبمظهر ّالناقل ّعن ّالغربّ .فإنّ ّالناس ّالذين ّتخشى ّهذه ّالحركاتّ
إزعاجهمّليسواّالجماعاتّالدينيّةّفحسبّ،ولكنّهم ّالجماعاتّالعلمانيّةّوالوطنيّةّ
التيّتضمّّطلباتّنسويّةّولكنّمنّدونّجدّيّةّكبيرة .
منّالممكنّأنّتعارضّالنسويّاتّالعلمانيّاتّالمشروعّالسياسيّ ّاإلسالميّّ
فيّالوقتّالذيّيؤيّدنّّأهدافّالنسويّةّاإلسالميّةّالتيّتعترفّللنساءّبصوتّنقديّّ
فيّتفسيرّدينهنّ ّوالتاريخّاإلسالميّّ.مصدرّالخطرّيأتيّحينّتدّعيّالنسويّاتّ
اإلسالميّات ّتمثيلهنّ ّالنمطّ ّالنسويّ ّالوحيد ّفي ّالوطن ّالعربيّّ ،وعندما ّتستعملّ
العلمانيّاتّاإلستراتيجيّةّنفسهاّلتهميشّدورّالمسلماتّ.لقدّقطعتّالمرأةّالعربيّةّ
والغرب ّآسيويّة ّومشروعها ّالنسويّ ّمسافاتّ ّطويلةّ ،لكنّ ّرحلتها ّلم ّتنتهّ ّبعدّ،
وهناكّمكانّلكلّّوجهاتّالنظرّعلىّطاولةّالنقاشّ.
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بحسبّاعتقاديّ،قامّاالختالفّبدورّديناميكيّّفيّتشكيلّالحركاتّالنسويّةّ
بالماضيّ ،وقد ّيقوم ّفي ّالحاضر ّأيضا ً ّبدور ّإيجابيّّ ،خاصّ ّةً ّعندما ّيربطّ
مجموعاتّمن ّالنساء ّ(والرجال)ّحولّمشكالت ّسياسيّة ّمحدّدة ّأو ّحول ّمسألةّ
بناءّالسالمّوكسرّحلقةّالحربّ.ولكنّيتعيّنّعلىّكلّّحركةّأنّتتعلّمّمنّاألخرىّ
لتكونّالفائدةّبينهماّمتبادلةّ،وأنّتعملّسويّةّباتّجاهّإستراتيجيّةّنسويّةّفعّالةّ،مثلّ
إصالحّالثقافةّالعامّةّوالتربيةّوالعقليّاتّ،معّالتشديدّعلىّاإلصالحاتّالقانونيّة؛ّ
وإعادة ّتفسير ّالتاريخ ّواألدب ّوالسياسة ّواالقتصاد ّوالسيرة ّالذاتيّة ّوالدينّ
الً  :فيّدوائر ّالخوفّ:
وغيرها .أتطرّقّ ّهنا ّإلى ّمسألة ّإصالح ّالفكر ّالدينيّ ّمث ّ
قراءة ّفي ّخطاب ّالمرأةّ ،يشير ّنصر ّحامد ّأبو ّزيد ّإلى ّتجميد ّالمجتمعاتّ
اإلسالميّة ّللحوار ّفي ّموضوع ّالنساء ّبسبب ّوضع ّالشريعة ّبموازاة ّالعقيدة؛ّ
والشريعةّبطبيعتهاّبحسبّأبوّزيدّمقيّدةّبالمكان ّوالزمانّ،وبالتاليّغيرّثابتةّ،
وإنّ ّبعض ّالفقهاء ّلجأوا ّإلى ّتبرير ّبيولوجيّ ّثابت ّال ّعالقة ّله ّبالدينّ ،كيّ
يكرّسوا ّمنحى ّالتمييز ّبدل ّالمساواةّ .من ّهنا ّأهمّيّة ّالبثّ ّالحيويّ ّفي ّالعقلّ
والمجتمعّاإلسالميّ .أمّاّمحمّدّأركون فيعتقدّأنّهّليسّبإمكانناّبلورةّمعرفةّعلميّةّ
تجاهّالتراثّاإلسالميّ ّ -الذيّيشكّلّالنصّ ّالدينيّ ّأحدّركائزه ّ -إالّ ّإذا ّأقحمناّ
المناهج ّالتي ّظهرت ّفي ّحقل ّعلوم ّاإلنسان ّوالمجتمعّ ،ونسلّط ّالضوء ّعلىّ
منهجيّةّنقديّةّوتفكيكيّةّقادرةّعلىّتعريةّالتراثّاإلسالميّّفيّجميعّمستوياته.
علىّالحركاتّالنسويّة إذا ًّأنّتكونّنقديّةّولكنّليسّنقدًاّموج ًهاّإلىّالبنىّ
االقتصاديّةّوالسياسيّةّواالجتماعيّةّوالثقافيّةّوالدينيّة ّوحدهاّ،بلّنقدًاّموج ًها ّإلىّ
سياساتها ّومفاهيمها ّحول ّما ّيشكّل ّ"النحن"ّ .هو ّالنقد ّالذي ّيكون ّأساسّ
التضامن ّ .ال ّيمكن ّبعد ّاآلن ّأن ّتبقى ّالحركات ّالنسويّة ّعلى ّهامش ّالتيّاراتّ
السياسيّة ّفي ّالمجتمعّ ،تتجاهلها ّبسهولة ّالسلطات ّالقائمةّ .لذلك ّعليها ّابتكارّ
خطابّ ّجديد ّيجمع ّتنوّعها ّضمن ّالوحدة ّ ّمن ّدون ّنفي ّاالختالفاتّ .إذا ّماّ
استطاعت ّأن ّتحلّ ّالمآزق ّالكامنة ّفيهاّ ،تمكّنت ّمن ّردم ّالهوّة ّبشكلّ ّفعّالّ ،ماّ
يكسبهاّدفعاًّّكبيراًّإلىّاألمامّ.
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