تحديات أمام قضايا النساء بعد الثورة
فريدة النقاش*
ش��اركت النس��اء يف كل الثورات التي إندلعت يف الوطن العريب ضد االس��تبداد والفس��اد واإلفقار ،ش��اركن
يف تون��س وم�صر ،ويف ليبيا واليمن ويف البحرين وس��ورية وس��قطت من النس��اء ش��هيدات ،بعد أن نزلن
إىل امليادي��ن والش��وارع ومارس��ن كل األعامل دون اس��تثناء ،وصوال إىل املبيت يف امليادي��ن وقد ثابرن عىل
املشاركة حتى سقوط الديكتاتوريني الذين حكموا هذه البلدان لسنوات طويلة ،الحكام الذين صادروا فيها
الحريات العامة ،ومارسوا كل أشكال القمع ،وصوال إىل إفقار غالبية املواطنني ،نتيجة للسياسات االقتصادية
واالجتامعية التي دارت يف فلك صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية وهيئة املعونة
األمريكية .وقد ارتبطت البالد ،وفقاً لهذه السياس��ات ،بالرأس�مالية العاملية إرتباطاً تابعاً عرب كل من الفساد
واالستبداد وضعف االقتصاد الوطني ،مام فاقم اإلنقسام الطبقي يف هذه املجتمعات.
ومارست النظم الحاكمة ما أسميه باسرتاتيجية اإلنهاك ،حيث ظلت الجامهري الفقرية تدور يف ساقية البحث
عن الرزق وهو ش��حيح ،بينام إنشغلت طالئعها السياس��ية والثقافية بالدفاع عن نفسها ضد القمع املنظم.
وكانت هذه هي اإلسرتاتيجية التي أدى نجاحها إىل تأخري إندالع الثورات التي سلكت طرقا جديدة ،وفتحت
أبواباً مغلقة والتفت مبهارة حول حزام القمع والحصار.
وظلت وضعية النس��اء يف هذا الس��ياق ملتبس��ة ومركبة ،النهن كُ ًن األفقر بني الفقراء ،وكن األكرث أعباء بني
املهمش�ين .تعول النس��اء املرصيات ما يقارب  %30من األرس .وبني املظلومني هن األكرث عرضة للظلم .وهن
عادة موضوع العنف الذي يقع ضد النساء بشكل خاص .وتبقى معضلة أن بينهن الكثريات الاليت ال يعرتفن
أو يش��عرن بأنهن مظلومات ،وذلك بس��بب الوع��ي الزائف الذي جعلهن يقمعن أنفس��هن ويعتربن أنهن
موجودات يف مكانهن الطبيعي.
* كاتبة وناقدة مرصية
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ورغ��م األدوار الت��ي لعبتها النس��اء يف الثورات تحديا لذلك الواقع ،خابت آمال النس��اء ،بعد أن وصل اإلس�لام
السيايس إىل املجالس املنتخبة يف كل من مرص وتونس ،ومن قبل يف املغرب التي مل تقم فيها ثورة لكن نساءها
كافحن طويال من أجل حقوق جزئية هنا وهناك شأن بقية نساء العرب .ويف الكويت ،خرجت النساء من الربملان
بعد أن كن قد دخلنه يف انتخابات  2009وأ ّدين أداء مرموقاً .ويف ليببا ،يتأهب اإلسالم السيايس للسيطرة .
تضافرت عنارص كثرية ،منها إفقار الجامهري العربية جنباً إىل جنب أموال الخليج التي تدفقت عىل اإلس�لاميني
باس��م أعامل الخري ورعاية األيتام والفقراء  ،كام أن منها فش��ل مرشوعات اإلصالح الديني ،الفش��ل الذي فتح
الباب للقوى املحافظة لتسيطر ،بالقراءة الحرفية للنصوص ،عىل عقول الجامهري البسيطة التي أغرقها التعليم
الردئ واإلعالم التجاري االستهاليك يف بحور السطحية والتفكري النقيل ومخاصمة النقد .هذه العنارص مجتمعه
لعبت دورها يف محارصة الفكر العلامين الدميوقراطي يساريا كان أو ليربالياً  ،وخلقت فجوة بينه وبني الجامهري
العريضة الغارقة يف بؤسها وبحثها عن مالذ وجدته يف وعود اإلسالم السيايس لها بحياة رغدة يف اآلخرة .
وهكذا سارع املحللون الوضعيون بالنظر إىل الظاهرة من خارجها .يقول احمد حسو:
«لعل نتائج انتخابات املجلس الدس��توري التونيس ،والفوز الكبري الذي حققته حركة النهضة اإلس�لامية ،قد
وضعت دعاة العلامنية والليربالية أمام حقيقة رمبا تعامى البعض عنها ،وهي أن اإلس�لام السيايس هو األكرث
تنظيام واألكرث ش��عبية يف املجتمعات العربية حتى هذه اللحظة .فإذا كانت دولة مثل تونس ،تعترب مرضب
املثل يف التقدم والترشيعات االجتامعية يف العامل العريب (قانون األحوال الشخصية) ،يتصدر فيها اإلسالميون
االنتخابات ،وبفارق كبري عن العلامنيني ،أو لنقل غري اإلس�لاميني ،فإن هذا ال يعني ش��يئا س��وى أن العلمنة
التي قادها الحزب الحاكم س��ابقا ومنذ عقود ،وحتى يف أيام الزعيم التاريخي الحبيب بورقيبة كانت فوقية
()1
ومل تصل إىل قاع املجتمع بعد».
وينطبق هذا االستخالص عىل كل من املغرب ومرص وليبيا واليمن والعراق ورمبا تكون سوريا يف الطريق .
وبطبيعة الحال ،فإن القول ،بأن اإلس�لام الس��يايس املدعوم من قبل أموال النفط والبنية الدينية الش��عبية
التقليدية ،واملجتمع العشائري القبيل ،واملستفيد من تآكل كل مرشوع الحداثة تحت وطأة هذه العوامل إن
هذا القول ال يعفي اليساريني والليرباليني والحركة النسائية من مسؤوليتهم ،وال يربر أخطاءهم التي فاقمت
عزلتهم عن الجامهري الواسعة حني تركوا الساحة فارغة أمام اإلسالم السيايس.
***
هكذا تحول الربيع العريب إىل ش��تاء بالنسبة للنساء يف بلدان الثورات .ومبكرا ً جدا ،يف مارس/آذار من العام
 ،2011أي أقل من ش��هر بعد إزاحة الرئيس املرصي حس��ني مبارك ومرشوعه لتوريث إبنه الرئاسة ،نظمت
مجموعة من الهيئات النس��ائية يف مرص مظاهرة يف ميدان التحرير إحتفاال بيوم املرأة العاملي وتحية للثورة
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يف الوقت ذاته فكان أن تعرضت بعض النس��اء للتحرش وإنهالت عليهن األلفاظ البذيئة ،وظهرت يف ذلك
اليوم أول عالمات بروز اإلس�لام الس��يايس ،الذي كان يتلمظ لإلس��تيالء عىل الثورة ،وإرتفع ش��عار «يا بنات
سوزان إرجعن للقرآن» .وكان هذا الشعار هو إشارة البدء للحملة الضارية التي تعرضت لها الحقوق الجزئية
التي حصلت عليها النس��اء املرصيات بعد كفاح إس��تمر قرنني من الزمان ،فالنساء شاركن يف ثوريت القاهرة
األوىل والثاني��ة ضد الحملة الفرنس��ية  ،ويف كل من الثورة العرابية ،وث��ورة  ،1919وهبة  .1946وبعد العام
 .1952أرضبت نس��اء عن الطعام ،بقيادة الدكتورة درية ش��فيق ،عام  1954مطالبات بان يتضمن الدستور
الذي كان اإلعداد له جاريا النص عىل حقوق املرأة السياسية يف االنتخاب والرتشيح كام شاركت النساء يف كل
املنظامت السياسية ،كبريها وصغريها ،من اإلخوان املسلمني اىل الوفد ،اىل الشيوعيني ،ولعنب أدوارا ً مميزة يف
الكفاح املس��لح ضد االحتالل الربيطاين يف مدن قناة الس��ويس ،ويف االنتفاضة الشعبية يف العام  ،1977وهذا
ليس إال غيضا من فيض كام يقولون.
وحني نجح الضباط األحرار يف االستيالء عىل السلطة يف يوليو 1952 ،أطلق هؤالء مرشوعا كبريا ً لتصنيع البالد
الذي كان يحتاج ٍ
أليد عاملة .فاندفعت النس��اء إىل ميدان العمل عىل نطاق واسع .وواكبت مجانية التعليم
هذا املرشوع لتأهيل قوة العمل .ففتحت املدارس أبوابها للنساء يف كل مراحل التعليم مجانا .وشكل التعليم
ع�لى نحو خاص طفرة كب�يرة يف وعي املجتمع باملكان��ة الجديدة للمرأة واألدوار املختلف��ة املطلوبة منها.
وتواصلت مس�يرة النس��اء وصوال إىل مش��اركتهن الباس��لة يف ثورة  25يناير /كانون الثاين .2011
***
وجاءت الرياح مبا ال تشتهي السفن؛ إنطلق خطاب إزدراء املرأة واحتقارها مجددا ً ،وإن إتخذ هذا الخطاب
شكل متجيدها يف بعض األحيان كأم وملكة يجب أن تبقي يف البيت طاهرة ومصونة.
وتح��ت عن��وان «يف اليوم العاملي للم��رأة ،وعربيات يرتحمن عىل م��ا قبل الربيع» ،ذكَ��رتْ جريدة الحياة
اللندنية يف مقدمة ملفها عن هذا اليوم ،تقول :أن الباحثة التونسية سليمي مجلدي قالت يف «مؤمتر الحوار
والدميقراطي��ة يف األرسة اللبناني��ة» يف بريوت (( :آمل بأن أمتكن من اس�ترعاء انتباهكم يف نهاية يوم طويل
ومرهق ،وأضافت أن نس��جل يف تونس اليوم حاالت ختان إناث ،هذا خطر ،أن نس��جل حاالت زواج عريف،
هذا خطر)) .وغصت املجلدي بدموعها ،مضيفة « :أن تُنعت الرياضيات التونس��يات بالعاهرات الفاجرات،
ملا يرتدينه من لباس ريايض ،فهذا خطر ،أن تكرس التامثيل والتحف الفنية ،وأن متنع بعض العروض الغنائية،
وأن ينادي البعض بالحق يف اغتصاب النس��اء الس��افرات ،فهذا خطر» .وتقول الجريدة :مل يبرش ربيع العامل
العريب بش��مس ترشق عىل نس��ائه اللوايت كن يف الصفوف األوىل لإلنتفاضات العام املايض ،وإذا بهن يجدن
أنفسهن قلقات من ضياع حقوقهن» (. )2
وتحت عنوان « التقدم إىل الوراء « قال الكاتب األردين شاكر النابليس  :أفرزت االنتخابات الترشيعية الكويتية
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األخرية برملانا ال نس��اء فيه ،حيث مل تنجح أي مرشحة من املرشحات األربع والعرشين ،مقارنة بأربعة مقاعد
فازت بها املرأة يف انتخابات عام  2009وهو ما كان ميثل نحو مثانية باملئة من مجموع األصوات (. )3
ويف تونس أيضا « يتعامل املتش��ددون مع املرأة عىل أنها عورة ،أو مجرد متاع من أمتعة البيت .ووصل األمر
بأحده��م إىل أن س��جن زوجته بعد قي��ام الثورة ،وأجربها عىل ع��دم مغادرة البيت ،ومنعه��ا من زيارة بيت
أهلها ،بدعوى أن إبن عمها الطالب يقيم عندهم ،وتكرم عليها بأن س��مح لها باس��تقبال والدتها مرة كل شهر،
وبحضوره .تقول ش��قيقة هذه السيدة  « :إنه بعد قيام الثورة بأسابيع قليلة تغري زوجها ،أي زوج شقيقتهاـ يف
شكل كبري ،وأطلق لحيته ،وغري شكل لباسه ،وأجربها عىل مالزمة البيت ،وعدم الخروج منه أيا كان السبب (. )4
ويف مرص ،وصف حزب الحرية والعدالة املجلس القومي للمرأة بأنه كان س�لاحاً للنظام الس��ابق لتفتيت األرسة
والقضاء عليها .ورفض هذا الحزب إعادة تشكيل هذا املجلس بحجة أن مجلساً بهذا الشكل لن يحقق مصلحة
الوطن وأهداف الثورة بالنس��بة للمرأة املرصية .وتقول الصحافية أمينة خريي إن صدى هذا الرفض يرتدد يف
األزقة الش��عبية تارة من قبل جموح الرجال  ،املترضرين فعلياً أو نفسياً من إنجازات تم تحقيقها عىل الطريق
اىل حقوق املرأة  ،أي من قبل جمعيات ذات طابع ديني  .فعىل مدى س��نوات طويلة ،حذرت اللجنة اإلس�لامية
العاملية للمرأة والطفل  ،وهي إحدى لجان املجلس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة ،وترأسها املهندسة كاميليا
حلمي ،من خطورة املواثيق الدولية الصادرة عن األمم املتحدة واملتعلقة باملرأة والطفل ،بحسب وصفها ،والتي
تتضم��ن بنودا ً تتعارض والرشيعة اإلس�لامية ومتثل تهديدا ً لألرسة ومتاس��كها .وقالت حلم��ي أن حزب الحرية
والعدالة سيؤسس مجلساً قومياً لألرسة ،كبديل للمجلسني القومي للمرأة والقومي للطفولة واألمومة» (.)5
ويختزل كل من املجلس العس��كري واإلسالم السيايس املرأة يف جسدها الذي يعتربانه عورة وهو ما عرب عنه
العس��كريون بتعرية فتيات يف الش��وارع واللجوء إىل إجراء كش��وف العذرية عىل الفتيات املحتجزات الاليت
قدمن للمحاكمة العسكرية ألنهن شاركن يف املظاهرات.
قالت ش��اهدة اإلثبات يف كش��وف العذرية رش��ا عيل عبد الرحمن يف ش��هادتها ،إن أحد ضباط الجيش يف
السجن الحريب سألها عام اذا كانت حامال .
وأنها ردت بالقول إنها ال تزال آنسة .فقال لها عموما سنعرف إذا كنت بنتا أم ال .وأضافت الشاهدة أن النساء
املوقوفات تعرضن لتفتيش ذايت من س��يدة تدعى عزة وقد تم تجريدهن من مالبس��هن يف غرفة مفتوحة
األبواب والنوافذ أمام الجنود املوجودين يف السجن الحريب .واتهمت رشا السيدة التي تولت تفتيشها بالتجرد
متاماً من األحاس��يس واملش��اعر ،وأنها مل تراع حرمة جسدها .واس��تطردت قائلة إنه تم اقتيادها وعدد من
الفتي��ات إىل غرفة بها فتيات أخريات ،وقام أحد الضباط بتهديده��ن بالرضب والصعق بالكهرباء والتعدي
()6
عليهن جنسياً ،إذا رفضن إجراء الكشف.
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وكانت محكمة القضاء اإلداري قد أصدرت حكامً تاريخياً بإلغاء قرار املجلس العسكري بإخضاع املتظاهرات
لكش��ف العذرية .وقالت املحكمة ،يف أس��باب حكمها »،إن الفحص الطبي اإلجباري للكش��ف عىل عذرية
املحتجزات واملعتصامت مبيدان التحرير ال سند له من القانون  ،ويخالف أحكام اإلعالن الدستوري» .
أما اإلسالم السيايس فريى رضورة إخفاء النساء خلف النقاب أو الحجاب أو احتجازهن يف البيت حيث الدور
الرئييس لهن .
ورغ��م أن ري��اح الربيع العريب مل تهب عىل األردن ،إال أن الحركة النس��ائية األردني��ة تعاين األم ّرين ،بعد أن
أحرزت يف السنوات األخرية بعض التقدم الجزيئ ،شأن كل ما يتم يف هذا السياق يف كل بلدان الوطن العريب،
باستثناء واحد هو تونس التي يتأهب اإلسالم السيايس لإلنقضاض عىل ما أنجزته .
تقول آمنة الزغبي رئيس��ة اتحاد النس��اء األردين ،إن املرأة يف األردن تعاين م��ن وجود اثني عرش قانونا متيز
ضدها ،مام يؤكد رضورة «دس�ترة املس��اواة» .ومن أبرز هذه القوانني قانون األحوال الش��خصية الذي يبيح
زواج القارصات واس��تئصال أرحام املعوقات عقلياً  ،وقانون الجنس��ية الذي يحرم أبناء األردنيات املتزوجات
بأجانب من الجنسية ،وقانون العمل ،وقانون التقاعد املدين» (. )7
وتدور اآلن معركة حول الدس��تور يف مرص ،سواء حول تشكيل اللجنة التأسيسية التي من املفرتض إنتخابها،
أو حول مضمون الدس��تور ذاته الذي يرص الس��لفيون وممثلو اإلسالم السيايس عىل إبقاء املادة الثانية فيه،
والتي كانت موضوع جدل كبري ،وهذه املادة تنص يف صيغتها الراهنة عىل أن «اإلس�لام دين الدولة ،واللغة
العربية لغتها الرس��مية ،ومبادئ الرشيعة اإلس�لامية املصدر الرئييس للترشيع» .وتطالب بعض قوى اإلسالم
السيايس ،خصوصاً السلفيني وحزب النور ،وهو حزب وهايب التوجهات ،بأن يتغري النص عىل مبادئ الرشيعة
ليصبح« ،أحكام الرشيعة» .وهم يلوحون مبا يس��مونه «إقام��ة الحدود» ،ويعلنون أنهم يوافقون من حيث
املبدأ عىل أن يحتكم أصحاب الديانات األخرى إىل رشائعهم ،مبا يعني إزاحة القانون العام الذي يتأسس عىل
مبدأ املواطنة .وسبق لحزب الحرية والعدالة ،الذراع السياسية لإلخوان املسلمني ،أن أعلن يف برنامجه طبقا
ملرجعية الرشيعة اإلس�لامية أنه ال يحق للمرأة أو للمس��يحي تويل الوالية الكربى وفرس الحزب هذه الوالية
تارة بأنها رئاس��ة الجمهورية ،وتارة أخرى بأنها رئاس��ة الوزراء ،ووصل البعض منهم إىل القول بأنها منصب
الوزير ،وقال أخرون أنه ال يجوز المرأة أصال أن ترأس رجالً .
وم��ا تزال الحركة النس��ائية الجديدة واألحزاب والقوى الدميوقراطية تعي��ش يف حالة رد الفعل والدفاع .ومل
تتبلور بعد إسرتاتيجية شاملة ملواجهة هذا الواقع الجديد باعتبار أن خري وسيلة للدفاع هي الهجوم .
***
ويبدو أن أخطر ما ميكن أن تواجهه قضية تحرير املرأة اآلن ،بعد فوز اإلسالم السيايس باألغلبية الربملانية يف
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عدد من البلدان العربية إثر اندالع الثورات ،هو التنازل عن أحد املبادئ األساسية التي بنيت عليها كل من
حركة حقوق اإلنس��ان وحركة تحرير املرأة ،املبادئ التي هي جزء ال يتجزأ من حركة حقوق اإلنس��ان ،وهي
مرجعية املواثيق الدولية أو ما يس��ميه الكاتب العفيف األخرض الدين الكوين .
وقد الحت بشائر هذا التنازل حني وافقت شبكة الجمعيات العاملة يف حقوق املرأة التي سبق أن قامت من
قبل بعمل جبار ،وذلك إلنتاج دليل اسرتشادي لتعديل قوانني األحوال الشخصية يف مرص يستجيب للمعايري
العاملية .هذه الش��بكة ،وافقت يف عمل مش�ترك مع جمعية إس�لامية حول إنتاج وثيقة لتمكني األرسة ،عىل
التوقي��ع عىل نص يدعو لإللتزام باملواثيق واالتفاقيات الدولية الخاص��ة باألرسة واملرأة والطفل وذكرت من
هذه املواثيق واالتفاقات اتفاقية حقوق الطفل  ،واتفاقية الغاء كل أشكال التمييز ضد املرأة  ،والعهد الدويل
للحق��وق االقتصادي��ة واالجتامعية والثقافية  ،والتي صدقت عليها م�صر بتحفظات عىل ما يخالف صحيح
الرشيعة اإلسالمية  ،والقيم األساسية للمجتمع املرصي ،أي أنها وافقت عىل التحفظات التي ناضلت الحركة
النسائية املرصية ألكرث من ربع قرن إللغائها.
وقعت الشبكة عىل هذا النص ،بالرغم من أنها كانت طيلة سنوات جزءا من تحالف أكرب رفع شعار «حقوقنا
ب�لا تحفظ��ات» ،وقد نجح التحالف ،بعد كفاح طويل ،يف الغاء التحفظ عىل املادة التاس��عة ،بعد أن كانت
الس��لطات املرصية قد حجبت طويال حق املرأة املرصية يف منح جنسيتها ألبنائها من زواج بأجنبي  ،وأصبح
من حق املرأة املرصية  ،بعد هذا العمل املضني ،أن متنح الجنسية املرصية ألبنائها أيا ما كانت عليه جنسية
األب  .واألخطر من ذلك أن تحفظ الحكومة املرصية عىل املادة الثانية من االتفاقية هو تحفظ عىل جوهر
االتفاقية ،أي عىل مبدأ املس��اواة ذاته .فهذه املادة تقول :إن الدول األطراف تش��جب جميع أشكال التمييز
ضد املرأة  ،وتوافق عىل أن تنتهج ،بكل الوسائل املناسبة ودون إبطاء ،سياسة القضاء عىل التمييز ضد املرأة.
وتحقيقاً لذلك توجب املا ّدة ذاتها عىل الدول األعضاء :تجسيد مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة ،يف دساتريها
الوطني��ة أو ترشيعاتها املناس��بة األخرى  ،إذا مل يكن هذا املبدأ قد أدم��ج فيها حتى اآلن  ،وكفالة التحقيق
العميل لهذا املبدأ ،من خالل القانون والوسائل املناسبة األخرى .
وهي تلزم هذه الدول ،مع الزامات أخرى كثرية ،اتخاذ املناس��ب من التدابري الترشيعية وغريها ،مبا يف ذلك
م��ا يقتضي��ه األمر من جزاءات لحظر كل متييز ضد املرأة .كام تلزمها إق��رار الحامية القانونية لحقوق املرأة
ع�لى قدم املس��اواة مع الرجل ،وضامن الحامي��ة الفعالة لها ،عن طريق املحاك��م الوطنية ذات االختصاص
واملؤسس��ات العامة األخرى ،من أي عمل متييزي ،واالمتناع عن االضطالع بأي عمل أو مامرس��ة متييزية ضد
املرأة ،وكفالة ترصف الس��لطات واملؤسس��ات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام .وبني االلزامات يرد يف االتفاقية
رضورة اتخ��اذ جميع التدابري املناس��بة مبا يف ذل��ك الترشيع ،لتعديل أو إلغاء القوان�ين واألنظمة واألعراف
واملامرس��ات القامئة ،والغاء جميع أحكام قوانني العقوبات الوطنية التي تش��كل متييزا ً ضد املرأة.
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ويف تقري��ر املجل��س القومي للمرأة أمام لجنة حقوق املرأة يف االمم املتح��دة يف جنيف يناير /كانون الثاين
 ،2010قالت الدكتورة فرخندة حس��ن األمني العام للمجلس ،حينذاك ،إن الحكومة املرصية هي يف س��بيلها
إللغ��اء التحفظ عىل املادة الثانية من االتفاقية ،ولكن هذا اإللغاء مل يحدث حتى س��قوط الرئيس الس��ابق
حسني مبارك ،وال يبدو أن هناك أمالً قريباً يف إلغائه بعد وصول اإلسالميني بأغلبية إىل املجلس الترشيعي .
امل��ادة الثانية ه��ذه :التي تحفظت عليها الحكومة املرصية أيضاً ،توجب ع�لى الدول األطراف اتخاذ جميع
التداب�ير املناس��بة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلق��ة بالزواج والعالقات األرسية .وذلك
يضم��ن نف��س الحق يف عقد الزواج ونفس الحق يف حرية اختيار الزوج ،ويف عدم عقد الزواج إال برضا املرأة
الكامل ،وكذلك يف الحقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه ،ويف غري
هذا مام يتصل بالتساوي بني املرأة والرجل يف الحقوق واملسؤوليات األرسية كافة.
ويدور يف املجتمع املرصي اآلن رصاع بني الحركة النس��ائية من جهة وبني جامعات اإلس�لام الس��يايس من جهة
أخرى ،حول الوالية التعليمية عىل األطفال يف حالة إنفصال الزوجية .ينص القانون الس��اري اآلن عىل أن الوالية
التعليمية هي حق للحاضن ،سواء كان الحاضن هو األب او كانت األم .وبينام تدافع الحركة النسائية واالمهات
الحاضنات عن النص كام هو ،يدعو الناشطون اإلسالميون ،وبينهم نساء ،إىل قرص الوالية التعليمية عىل األب يف
كل الحاالت ،وذلك إتساقاً مع النظرة األبوية الذكورية التي تتسم بها رؤية اإلسالم السيايس لقضايا املرأة كافة.
وم��ن الثابت تاريخيا أن نظام الطالق بالخلع الذي أدخله القانون  1لس��نة  ،2000حول تبس��يط إجراءات
التقايض يف األحوال الش��خصية هو نظام إس�لامي .بالرغم من هذا ،فان اإلس�لام الس��يايس ش�� ّن ،فور فوزه
باألغلبي��ة الربملاني��ة هجوماً منظ�ماً عىل هذا القانون ،من موقع االس��تعالء الذكوري .ه��ذا الهجوم واجهه
الدميوقراطيون بردود أفعال جزئية ،وليس بإعالن اس�تراتيجيه ش��املة حول العالقات األرسية وموقع املرأة
فيها .والواقع أن قانون األحوال الشخصية ما يزال قامئاً عىل مبدأ الرجل ينفق واملرأة تطيع .هذا املبدأ الذي
ال يزال سارياً قانونا بالرغم من التغريات الهائلة يف الواقع.
يتعامل اإلس�لام الس��يايس باقرتاحات العودة إىل الخلف ،واس�تراتيجية الضبط الجنيس للنس��اء ،ويستخدم
اإلس�لام الس��يايس هذا الضبط ،وفقاً لرؤيته لجس��د املرأة ،الرؤية تتجس��د عىل فكرتني :الفكرة األوىل :هي
الجسد العورة ،فهو مجال الشهوة ،ومصدر اإلغراء والفتنة ،واملحرض عىل الخطيئة ،وباب الشيطان ،وعنوان
الدنس .وهي فكرة شائعة يف األساطري والفلسفات والديانات .والفكرة الثانية :هي الجسد املقدس فهو رمز
الخري ،وعالمة العطاء والخصوبة واألمومة .وتجري محارصة الجسد باسم حاميته .وهو ما عربت عنه مبادرة
املرشد العام لإلخوان املسلمني لإلصالح يف العام  ،2004بالقول إن املرأة كائن طاهر ذات طبيعة خاصة بها،
وبالدعوة إىل صيانة عفافها وحاميتها .
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وهناك فكرة ثالثة ،شائعة بدورها ،عن جسد املرأة أنتجتها الرأساملية الليربالية املتوحشة عن املرأة السلعة،
حيث تس��تخدم جس��دها إما يف اإلعالن عن البضائع ،أو يف األغنيات اإلباحية ،كتجارة مربحة .وهي التجارة
التي انترشت عىل نطاق واسع ،جسد املرأة فيها هو املركز والعنارص األخرى كلها ،مثل الكلامت واملوسيقى
والديكور ،هي مجرد مؤثرات إلبراز ش��هوانية الجس��د وقدرته عىل اإلثارة .ويف هذا الصدد ،تطالب نائبات
الربمل��ان (املنحل) وقياديات يف حزب الحرية والعدالة الحاكم بإلغ��اء قرار وزير الصحة بحظر الختان ،كام
يطالنب بالنزول بسن زواج الفتيات إىل  12عاما .
***
تربز اآلن مجموعة من التحديات الكربى التي س��تواجه حركة تحرير النساء يف األيام القادمة ،نتيجة لصعود
اإلس�لام الس��يايس عىل امتداد املنطقة ،وارتباط هذا الصعود بالسياسات االقتصادية واالجتامعية ذاتها التي
أنتهجتها نظم الفساد واالستبداد وجرت تغطيتها بقناع ديني .إنها السياسات التي أفقرت الجامهري الواسعة.
والقطاع الغالب الذي صعد هو قطاع اإلسالم املحافظ والنيص والوهايب .
أول ه��ذه التحديات يف ه��ذا املجال يتعلق مبفهوم التحرر الذي كان قد تبل��ور عرب ما يزيد عىل قرنني من
الزمان ،يف ارتباط بتحرر املجتمع كله من االستعامرين الخارجي والداخيل ،أي من التبعية للمحتل من جهة،
ومن قيود االستغالل االجتامعي والوعي الزائف من جهة أخرى .
وبالرغ��م من أن املجتمع��ات يف عمومها مازالت غري متقبلة متاما لحقيقة أن املرأة إنس��ان ،حتى بعد أن فند
العل��م وانتقد كل التحيزات التي تنتقص من هذه الحقيقة بناء عىل االختالفات البيولوجية بينها وبني الرجل،
وبإفرتاض أن وظائف املرأة اإلنجابية تقلل من قدراتها الذهنية اعتامدا ً عىل حديث منسوب للرسول يقول إن
النس��اء ناقصات عقل ودين ،بالرغم من هذا فإن تيارا ً كب�يرا ً ،فيه رجال من املفكرين والكتاب وعلامء الدين،
نشأ يف الحياة السياسية ويف املجتمع ،وتأسس عىل هذا املفهوم أي أن املرأة إنسان كامل األهلية وال يجوز أن
تبقى دامئاً منسوبة لرجل ،سواء كان أباً أو أخاً او زوجاً او ابناً .وعىل هذا األساس ذاته ،جرى االعرتاف مببادئ
املواطنة واملساواة والعدالة والكرامة اإلنسانية لكل البرش ،وهي مبادئ أكدتها ثورة  25يناير/كانون الثاين.
يقول الباحثان السوريان مرح البقاعي و نارص الرباط ان النساء شكلن «النصف األكرث معاناة يف مجتمعاتنا
عىل مر العصور  ،والنصف الذي ضُ حي بحقوقه أكرث من مرة عىل مذابح العنجهية الذكورية املتمرتسة خلف
التاريخ والعرف والدين والعادات القبلية املتعنتة التي ما إنفكت متىل عىل مجتمعاتنا ،بسياساتها وقوانينها
ودس��اتريها ،قواعدها التي تجاوزها اإلدراك اإلنس��اين»؛ وهام يضيفان «أن الثورة السورية لن تكتمل إال إذا
اقرتنت بربنامج حازم لتحرير املرأة» (. )8
ويتحدى اإلس�لام الس��يايس من املوقع الذكوري األبوي اآلن حقيقة أن املرأة إنس��ان ،وهو يدعو باس��تعالء
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لرتويضها ،وذلك عىل حد تعبرياتهم ،كام يدعو إىل فرض الوصاية عىل املرأة باسم حاميتها ،بينام تدعو الحركة
النسائية إىل إضافة مفهوم التحرر الذايت للنساء إىل مسرية التحرر املجتمعي والوطني الشامل .وتعمل بعض
قوى هذه الحركة يف أوس��اط النس��اء الفقريات إلنضاح هذا املفهوم وتطويره ،ألن اإلس�لام السيايس كان قد
إستحوذ عىل هذه الساحة ،وبث فيها أفكاره املعادية للنساء عرب مقايضة تجارية منحتهن الصدقات وأموال
الخري والزكاة مقابل تصويتهن يف اإلنتخابات لجامعات ال تعرتف ال باملساواة وال بحقوق .
التحدي اآلخر يتعلق مبفهوم البحث عن أرض مش�تركة بني التوجه العلامين الدميوقراطي والتوجه اإلسالمي.
ومن الرضوري هنا فض االش��تباك ب�ين العلامنية الوضعية والعلامنية اليس��ارية ،حتى نعرف عىل أي أرض
نقف .فالوضعية تعني النظر لألمور مبا هي عليه من الخارج .وكأن الواقع املعني ،او موضوع الدراس��ة ،هو
واقع أبد ّي وثابت ال ميكن تغيريه ،وكأن انقسام املجتمع إىل طبقات ،عىل سبيل املثال ،هو طبيعة األمور التي
ال ميكن تغيريها ،وهكذا .وقبل نصف قرن ،قال « بريخت» الشاعر واملرسحي العظيم :ال تقولوا إن هذا شيئ
طبيعي حتى ال يستعىص عىل التغيري .والنزعة النسوية التي تعزل قضية املرأة يف الغرب عن قضية املجتمع
هي وليد رشعي لهذه العلامنية الوضعية املحافظة ،وقد نقدها اليسار جذرياً .
أما اليس��ار العلامين فإنه ينظر للواقع ال باعتباره ثابتاً أو طبيعياً ،بل باعتباره يف حالة حركة دامئة .ولذا ،فهو
يراه��ن عىل تغيري القواعد األساس��ية التي تحكم املجتمع ،وينقد كل املفاهيم ،مب��ا فيها مفاهيم الوضعية.
وفيام يخص قضية املرأة فإن اليس��ار العلامين ينطلق من رضورة أن تكافح النس��اء جنباً إىل جنب كل قوى
التجديد والتقدم يف املجتمع ،من أجل حقوقهن وحريتهن ،ويف سياق النضال االجتامعي كله ،إذ يرى اليسار
الظواهر االجتامعية يف حركتها وتاريخيتها ،أي واقعيتها ،ويردها إىل الخيارات االقتصادية  /االجتامعية لنظم
الحكم ،وللجذور الثقافية التي تنمو أو تذوى يف ظل هذه الخيارات .
كذلك فإن اإلسالم الذي هو جزء أصيل وعزيز من تراثنا الثقايف والفكري ليس هو كل هذا الرتاث الذي تدخل
يف تكوين��ه الفرعوني��ة والهيللينية والقبطية والثقافة الش��عبية .وهناك مكونات مش��ابهة يف تاريخ وحارض
البلدان العربية كلها ،شكلها امتزاج هذه العنارص وتفاعلها .وفوق هذا وذاك ،تأيت منجزات العلوم واملعارف
اإلنس��انية املعارصة كلها ،والتي أس��همت فيها ش��عوب األرض جميعاً ،كل بطريقته ،ومن ضمنها الش��عب
املرصيوالش��عوبالعربيةواإلس�لامية.
أك��د الباحثون العلامنيون ،وعىل رأس��هم االش�تراكيون ،بعد أن قدموا إس��هامات كبرية يف ه��ذا امليدان ،أن
االجتهادات التي تتأسس عىل مبادئ العدل واملساواة والعقل هي أوسع مدى بكثري من حدود اإلسالم الذي
تضعه أي قراءة عقالنية تاريخية يف قلب هذا الرتاث اإلنساين الداعي للمساواة والعدل والحرية والعقل .وال
يش��عر اليس��اريون بأي تناقض لكونهم ينتمون للثقافة العربية اإلسالمية العقالنية  ،ولكل منجزات البرشية
التقدمي��ة يف الوقت ذاته  ،ويؤسس��ون نظرته��م للعامل ولقضية تحرير املرأة عليهام مع��اً ،يف رؤية متكاملة
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تختلف جذرياً عن الرؤية ذات املرجعية األحادية للفريق اآلخر .
وم��ن ثم فإنه ليس صحيح��ا القول بأن العلامنيني اليس��اريني ،حني يطالبون باالحت��كام للمرجعية العاملية
لحقوق اإلنس��ان وحقوق امل��رأة  ،ويدعون لالحتكام للمعايري الدولية ،فإنه��م يفرضون رشوطها  ،كام أنهم
ال يريدون أن تكون األرض املش�تركة له��م وحدهم .كذلك ،فإن القول بأن املرجعي��ة العاملية هي مرجعية
مس��توردة من الغرب قول زائف ،ألن العرب ،مس��لمني ومسيحيني ش��اركوا يف وضع امليثاق العاملي لحقوق
اإلنس��ان  ،كام ش��اركت الرائدة النسائية املرصية عزيزة حس�ين يف وضع االتفاقية الدولية إللغاء كل أشكال
التمييز ضد املرأة .وتتأس��س املواثيق الدولية عىل القيم العليا يف كل الديانات ،مبا فيها اإلس�لام واملس��يحية
واليهودية  ،والديانات األس��يوية ،بوذية وهندوسية ،وفلس��فات وثقافات الشعوب  ،مبا فيها ثقافتنا  ،ولكل
هذه األس��باب من الرضوري أن تبذل قوى النس��اء والقوى الدميوقراطية الجهد الالزم إلبقاء هذه الحقائق
أساساً لألرض املشرتكة التي ستحتاج لكفاح طويل.
وهن��ا ن��أيت إىل أكرث التحدي��ات غموضا والتباس��اً وهو ما يتعلق بقضي��ة الخصوصية .واعتم��د هنا تعريفاً
للخصوصية يدور حول إس��هام ش��عب من الشعوب يف الحضارة اإلنس��انية ،إذا كان هذا اإلسهام مميزا ً ،إما
عرب العصور أو يف عرص واحد ،كام هو الحال بالنس��بة إلس��هام قدماء املرصيني الذين بقيت آثارهم سواء يف
الفن��ون أو الحياة العلمية والروحية للبرشية خالدة حتى اآلن ،من رس التحنيط إىل بناء األهرامات واملعابد
إىل عقيدة التوحيد التي عرفتها اإلنسانية عن طريق إخناتون .
إن الخصوصي��ة ،ويف قول آخر الهوي��ة كام عرفها الجرجاين بإعتبارها «األم��ر املتعقل من حيث امتيازه عن
االغيار» ،مل توجد ،ومل تبق أبدا ً يف حالة سكون ،بل هي سريورة شاملة ،بالرغم مام قد يبدو من ثبات ظاهري
أحيان��اً ،أي أنها يف حالة من الحركة والتغري الدامئني ،تتفاعل فيها عنارص ش��تى تتجىل يف مس��تويات فكرية
وثقافي��ة وعلمي��ة وتكنولوجية ،اقتصادية واجتامعية وسياس��ية ،يف واقع مح��دد ويف لحظة تاريخية معينة
تق�صر أو تط��ول  ،لحظة رسعان ما يجري نفيها وتجاوزها ألن الهوية أو الخصوصية ليس��ت معطى ثابتا ال
يتغ�ير ،وفكرة التغري هي ما يرفضه أصحاب نظرية الجوه��ر الثابت املثاليون ،وبينهم القوميون التقليديون
املحافظون والتيارات اإلسالمية كلّها .ولعل أبرز ما مييز مفهوم الخصوصية أو الهوية لدى اإلسالم السيايس هو
وضعه املرأة دامئا يف اإلطار الذي ابتدعه ،ويف ارصاره عىل أنه ال يجوز أن يتغري ،وهو إطار الوصاية الذكورية
عليها وإخضاعها باسم أنوثتها ونفي حقها يف املساواة .
وحني يس��يطر نزوع الهوية والخصوصية عىل البرش ،كثريا ما يتضمن انتقاصاً من اآلخرين وميال لإلس��تعالء
عليهم ،بدعوى التفوق ،كام هو الحال مع الصهيونية ،ومن قبل النازية ،واإلدعاء بتفوق البيض عىل السود.
وحني يسيطر هذا الشعور عىل بعض الرجال الذين يرون يف ذكورتهم هويتهم ميارسون االستعالء عىل النساء
 ،وميارس��ون ردود فعل انتقامية منهن ،نتيجة إحس��اس الرجل بالغنب والظل��م ،فيصري العنف ضد املرأة رد
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اعتب��ار طبيعياً لهيبة الرجل ومكانته ،هذه الت��ي غالبا ما تكون قد أهدرت يف العالقات االجتامعية األخرى،
بس��بب الفقر أو البطالة .وهكذا تصبح الخصوصية اإلس�لامية بهذا املعنى الذي يتحدثون عنه انتقاصا من
املشرتكات العاملية لحقوق اإلنسان ألنها أدىن منها .
ه��ذه بعض أهم التحديات التي تواجهها حركة تحرير املرأة يف املرحلة الجديدة من صعود اإلس�لام الس��يايس
الوه��ايب .وه��ي تحتاج أن نضعها ،جميعاً وب��إرصار ،يف إطار الفكر النقدي ومس��اءلة التاريخ والرتاث ،دون أن
نس��مح ألقىص اليمني اإلس�لامي بأن يطمس معاملها لتس��هل ل��ه قيادة الجامهري الفقرية فاق��دة األمل ،ليحقق
مرشوع��ه يف جر البالد إىل العصور الوس��طى ،وحامية املصالح الجبارة القامئة عىل االس��تغالل املادي والروحي
لهذه الجامهري .وكام يقول الباحث العفيف األخرض إن جهل اس�تراتيجيا الخصم هي أقرص الطرق للوقوع يف
فخ��ه .وهو يضيف أن تونس وضعت مصريها عىل كف عفريت أقىص اليمني اإلس�لامي .ومرشوع أقىص اليمني
اإلسالمي ،معاد ملؤسسات وقيم وعلوم وأساليب حياة العامل الذي نعيش فيه ،ورجاله ونساؤه هم الذين سامهم
العفيف « مجانني الله» .ويف مرشوع أقىص اليمني اإلس�لامي ،هذا ،الغاء تدريس اآلداب والفنون واإلنس��انيات
املنش��طة لغرائز الحياة  ،والغاء تدريس الفلس��فة والعلوم اإلنس��انية خوفاً من عبادة الجامل والطرب والحب
واألداب ،وكذل��ك تجفيف ينابيع الفكر النقدي الذي يس��تدعي جميع اإلدع��اءات للمثول أمام محكمة العقل
والعلم ،للربهنة عىل رشعيتها العقالنية واملعرفية ،وعىل تطابقها مع مبادئ حقوق اإلنسان وحقائق العلم»(.)9
وعىل القوى الدميوقراطية ـ ويف القلب منها النس��اء ـ أن تخوض هذا الرصاع بإش��هار س�لاح النقد والعلم
والحداثة والعدالة يف وجه القرون الوسطى الزاحفة علينا وما أحوجنا اآلن الستئناف مسرية اإلصالح الديني
الذي طاملا قطع عليه أقىص اليمني اإلسالمي طريق اإلزدهار ودفع به إىل الهامش .
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