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ملخص الدراسة

شكلت قضية املرأة -وما زالت- وسيلة من وسائل احلرب على اإلسالم، تلونت فيها تلك القضية مبوجات 
االستعمار التي اجتاح العالم اإلسالمي والعربي، فبعد االستقالل من نير االحتالل الغربي العسكري وظهور 
املوجة الثانية من االستعمار، وهو ما اصطلح على تسميته بالغزو الفكري أو الثقافي تعبيًرا عن تلك احلالة 
م���ن التبعية الفكرية والثقافية للغرب؛ ظهرت احلركة النس���وية مبفهومها التح���رري من كل قيم واملفاهيم 
اإلسالمية كأمنوذج صارخ لعملية الغزو الفكري؛ حيث انصب اهتمام النسوية حول قضايا املساواة االجتماعية 

والقانونية في التعليم والتوظيف وقوانني الزواج. 
كان الفكر النسوي وقتها صدى ملا توارثته الذاكرة اجلمعية والفردية في أوروبا من أفكار سلبية عن املرأة 
من خالل صورتها في التراث اليهودي واملس���يحي- املرأة أصل اخلطيئة-، وصورة املرأة في أعمال ومواقف 

العديد من املفكرين والفالسفة الغربيني جتاه املرأة من )أفالطون( و)ديكارت( و)كانط( وغيرهم.
 أعقب ذلك موجة جديدة من احلرب على اإلسالم، وهي حرب تستهدف تطويع اإلسالم وقيمه ومفاهيمه 
بحيث يتالءم ومفاهيم وقيم احلضارة الغربية، بدأت هذه املوجة بشكل جلي بعد وقوع هجمات احلادي عشر 
من س���بتمبر  عام 2001م؛ حيث أدارت النخبة السياسية ووسائل اإلعالم الغربية بعدها حرًبا على اإلسالم 
انصب���ت على محاولة التدخل في البنى العقدية والفكرية والقيمية، م���ن أجل تغييرها وتطويعها للمفاهيم 
واألهداف الغربية؛ فظهر في الغرب ما يعرف بالنسوية اإلسالمية، والتي ترى أن الرسالة الروحية لإلسالم 
قد ُطعنت. فبدالً من املساواة التي كان الدين ينادي بها، حّول النظام الذكوري، األبوي، هذه الرسالة إلى أداة 
الضطهاد النساء. وبينما دعا اإلسالم إلى حترر النساء قامت »التقاليد األبوية التمييزية« مبصادرته. ودعت 

إلى قراءة جديدة للفقه من منظور نسوي وتفسير جديد للقرآن أيًضا من وجهة نظر نسوية.
وحتاول الدراس���ة تس���ليط الضوء على املوجات املختلفة من النس���وية في محاولة لتحذير املسلمني من 

سمومها، والتي حتاول أن تدخل على خط تغيير القيم اإلسالمية حتى لو من حتت عباءة اإلسالم نفسه. 
ففكرة قراءة اإلس���الم من وجهة نظر عرقية أو إثنية أو نوعية؛ تتناقض مع نظرة اإلسالم الكلية..فالرؤية 
اإلسالمية تراعي الطبيعة التي فطر الله خلقه عليها، أّيًا كان خلقه سبحانه مع اختالف أجناسهم وعرقياتهم 

وألوانهم سواء كانوا رجاالً أم نساًء.
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لقد مرت معظم بلداننا اإلس���المية بفترة ليست بالقصيرة من العهود االستعمارية الغربية، كانت لها تأثيراتها 
ليس على صعيد العسكري أو املادي فقط، بل جتاوزت تلك التأثيرات إلى مجاالت القيم والهوية الثقافية بتفرعاتها 
التاريخية واللغوية، ومجاالت االقتصاد واالجتماع. ثم بعد االستقالل من نير االحتالل الغربي العسكري ظهرت 
املوجة الثانية من االستعمار، وهو ما اصُطلح على تسميته بالغزو الفكري أو الثقافي؛ تعبيًرا عن تلك احلالة من 

التبعية الفكرية والثقافية للغرب، رغم التخلص الظاهر من الوجود العسكري. 

أعقب ذلك موجة ثالثة من احلرب على اإلس���الم، وهي حرب تس���تهدف تطويع اإلس���الم وقيمه ومفاهيمه 
بحيث يتالءم ومفاهيم وقيم احلضارة الغربية، بدأت هذه املوجة بش���كل جلي بعد وقوع هجمات احلادي عش���ر 
من س���بتمبر عام 2001م؛ حيث أدارت النخبة السياسية ووسائل اإلعالم الغربية بعدها حرًبا متعددة املستويات 

واألهداف والوسائل. 

وإذا كان هدف هذه احلرب املعلن هو القضاء على »اإلرهاب«، إال أنها ومن الناحية الواقعية كانت حرًبا مباشرة 
على اإلس���الم انصبت على محاولة التدخل في البنى العقدية والفكري���ة والقيمية، من أجل تغييرها وتطويعها 

للمفاهيم والقيم واألهداف الغربية.

الصورة تكرس الفكرة:

»أنا أصوم طبًعا، وهذا جزء من ديانتي؛ ألني أريد أن أكون محترمة«. كانت هذه هي إجابة س���ؤال ُوّجه لرميا 
الفقيه، طرحه عليها الصحافي نيراج واريكو، من موقع »فري برس« األمريكي اإلخباري، عبر الهاتف.

رمي���ا فقيه، اللبنانية األصل التي ف���ازت بلقب ملكة جمال الواليات املتحدة وصف ش���قيقها »ربيع« صيامها 
بأنه من باب الواجب الديني، وال يتناقض مع مش���اركتها باملس���ابقة، »كما أن الصيام يُضفي على اإلنسان جماالً 

روحًيا«.)1(

 تلك املسابقة التي تتطلب أن تتعرى املتسابقات فيها أمام فريق التحكيم بشكل شبه كامل.

)1( خبر على العربية نت بعنوان »اللبنانية األصل رميا فقيه: أريد أن أكون محترمة«. 
 http://www.alarabiya.net/articles/2010/08/21/117188.html
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ه���ذا املش���هد ش���ديد الرمزية؛ حي���ث يجمع بني 
املتناقضات، يش���ير بداللة مركزة إلى منوذج املس���لم 
املتعايش مع احلضارة الغربية -باملفهوم الغربي- بكل 

قيمها ومفاهيمها.

فعندما تقول رميا فقيه: إنها متمسكة بدينها، وتقوم 
بواجب الصوم الذي يزيدها بهاًء وجماالً، فمن الواجب 
أن نصدقها؛ ألننا في نهاية املطاف أمام مجرد صورة. 
وليس مطلوًبا منا سبر أعماق تلك الصورة أو الكشف 
عن نواياها. ورميا فقيه ليس���ت بعي���دة في قناعتها 
ع���ن أفكار أمينة داوود ذات األصول اإلفريقية، والتي 
أصبحت اآلن أمريكية، تلك السيدة التي دعت إلمامة 
املرأة للصالة في املس���اجد، وأّمت فعاًل الصالة منذ 

بضع سنوات في كنيسة سان جونز في واشنطن.

إذن فرميا الفقيه متّثل الطبعة اجلديدة من اإلسالم 
الذي تريده أمريكا، اإلس���الم اجلديد الذي تستطيع 
من خالله املسلمة أن توائم في ضميرها، بني إسالمها 

وشبه ُعْريها أمام املصورين.

مثله���ا مثل أمينة داود والكثير من احملجبات الالتي 
يتبرجن ويلبسن البنطلون الضّيق. أو محجبات أخريات 

يخضن معارك رجالية في العمل أو السياسة.

والقضية هنا ليست قضية انحراف سلوكي يقع فيه 
عى أن  بعض املس���لمني، لكن القضية األهم هو أن يُدَّ
هذا االنحراف الس���لوكي ال يتناقض مع اإلسالم، وأن 
بوسع املسلم أن يتماهى مع املجتمع الغربي ومفاهيمه، 
والتي حتترم الش���ذوذ، وتق���دس العري دون أن يفقد 

إسالمه أو حتى يشعر بتأنيب الضمير.

وليس املس���تهدف باإلسالم اجلديد عقول املسلمني 
العادي���ني فقط، ب���ل أيًضا هناك محاول���ة الختراق 
اخلطاب الدعوي اإلس���المي نفس���ه، فاملتابع لواقع 
املواق���ف واألطروح���ات الغربي���ة ف���ي تعاملها مع 
اإلس���الميني يستطيع أن يرصد س���عيها نحو تطوير 
خطاب إس���المي يكون مطابًقا للمواصفات الغربية، 
بأن يؤيد الدميقراطي���ة الليبرالي���ة بوصفها معياًرا 
أعل���ى، ويؤيد قيم احلرية الفردية، وحقوق اإلنس���ان 

الفرد املس���تقل ع���ن أي مجموع أو كي���ان جماعي، 
»فاملواصفة األساسية املطلوبة من اخلطاب اإلسالمي 
املعتمد غربّيًا، هو أن يجعل اإلسالم ديًنا فردّيًا، ليس 
ل���ه عالقة باملجال العام، أو النظام العام، أو الدولة أو 
الدستور أو القانون. وبهذا يصبح اخلطاب اإلسالمي 

اجلديد قاباًل للتعايش مع الهيمنة الغربية«.)1(

إذا كان���ت هذه هي الوصف���ة الغربية اجلديدة في 
حربه على اإلسالم، فالس���ؤال الذي يطرح نفسه هو 
إلى أي مدى تلعب احلركة النسوية وتفريعاتها الفكرية 

والثقافية، دورها في تغيير القيم اإلسالمية؟

وس���نحاول اإلجابة ع���ن هذا الس���ؤال من خالل 
عرض وصفي للمنطلقات الفكرية للحركة النس���وية، 
من خالل موجات النسوية املختلفة، منتهني باحملاولة 
الغربية بطرح ما يُعرف بنسوية منسوبة لإلسالم، في 

محاولتهم خللخلة القيم اإلسالمية.

النسوية.. موجات وتيارات:

يعّرف بعضهم النس���وية بأنه���ا »منظومة فكرية أو 
مس���لكية مدافعة ع���ن مصالح النس���اء، وداعية إلى 
توس���يع حقوقهن« أما معجم ويبس���تر فيعّرفها على 
أنها »النظرية التي تنادي مبس���اواة اجلنسني سياسّيًا 
واقتصادّيًا واجتماعّيًا، وتس���عى كحركة سياسية إلى 
حتقيق حقوق امل���رأة واهتماماتها، وإلى إزالة التمييز 
اجلنس���ي الذي تعاني من���ه املرأة، وتع���ّرف الكندية 
»لويز تزبان« النس���وية بأنها »انت���زاع وعي فردي في 
البداية، ومن ثَ���م وعي جمعي تتبعه ثورة ضد موازين 
القوى اجلنسية والتهميش الكامل للنساء في حلظات 

تاريخية معينة«.)2(
)1( دكتور رفيق حبيب: اإلسالم اجلزئي.. شعار إسالمي ومضمون علماني، 

موقع »إسالم أون الين« 08-07-2010 م:
http://mdarik.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA
_C&cid=1277898721272&pagename=Zone-Arabic-
MDarik/MDALayout

)2( نادية ليلى عيساوي، تيارات احلركة النسوية ومذاهبها، احلوار املتمدن 
- العدد: 85 - 3 / 9/ 2002م:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1065  
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أما س���ارة جامبل فقد أوردت تعريًفا أكثر شمولية؛ 
حيث ترى أن النسوية مصطلح يشير إلى كل من يعتقد 
أن امل���رأة تأخذ مكانة أدنى من الرجل في املجتمعات 
التي تضع الرجال والنساء في تصانيف اقتصادية أو 
ثقافي���ة مختلفة، وتصر النس���وية على أن هذا الظلم 
ليس ثابًت���ا أو محتوًما، وأن املرأة تس���تطيع أن تغّير 
النظام االجتماعي واالقتصادي والسياسي عن طريق 

العمل اجلماعي.)1(

  املوجة النسوية األوىل:

انشغلت املوجة النسوية األولى والتي ظهرت من أجل 
معاجلة عدم املساواة االجتماعية والقانونية التي كانت 
تعان���ي منها املرأة في الق���رن 19 في أوروبا، بقضايا 

التعلي���م والتوظي���ف وقوان���ني 
ال���زواج، ول���م تك���ن الداعيات 
إليها يعتبرن أنفس���هن نسويات 
أنفسهن بهذا االسم؛  أو يسمني 
حي���ث انصب���ت مطالبهن على 
زيادة فرص االلتحاق بالوظائف 
العليا ف���ي املجتمع، وإقرار حق 
املرأة في امللكي���ة اخلاصة إلى 
جانب بعض التعديالت القانونية 

األخرى التي أدخلت على حقوق حضانة األطفال وحق 
االقتراع.

تصدت مفكرات النس���وية األولى إل���ى ما توارثته 
الذاكرة اجلمعية والفردية من أفكار س���لبية عن املرأة 
من خالل صورة املرأة في التراث اليهودي واملسيحي- 
امل���رأة أصل اخلطيئ���ة-، وصورة امل���رأة في أعمال 
ومواقف العديد من املفكرين والفالسفة الغربيني جتاه 
امل���رأة من )أفالطون( الذي يصّن���ف املرأة في درجة 
دنيا مع العبيد واألش���رار واملرضى، إلى الفالس���فة 
املتأخرين مثل )ديكارت( من خالل فلس���فته الثنائية 

سارة جامبل، النسوية وما بعد النسوية، ترجمة أحمد الشامي، الطبعة   )1(
األولى 2002م، املجلس األعلى للثقافة، ص337.

الت���ي تقوم على العقل وامل���ادة: فيربط العقل بالذكر 
ويربط املادة باملرأة، مروًرا ب�)كانط( الذي يصف املرأة 
بأنها ضعيفة ف���ي تكوينها ككل، وبخاصة في قدراتها 
العقلية، وفيلسوف الثورة الفرنسية )جان جاك رسو( 
ال���ذي يقول: إن املرأة ُوج���دت من أجل اجلنس، ومن 
أجل اإلجناب فقط. و)فرويد( رائد مدرس���ة التحليل 
النفسي، الذي يُرِجع كل مشاكل املرأة إلى معاناتها من 

عقدة النقص جتاه العضو املذكر.)2(

املوجة النسوية الثانية: 

ارتبط ظهور املوجة الثانية من النسوية بصدور كتاب 
Kate Millett,( كيت ميليت عن السياس���ات اجلنسية 
Sexual Politics, 1970 (؛ إال أن العديد من األفكار التي 

أّث���رت على املوج���ة الثانية من 
احلركة النسوية، وكذلك العديد 
م���ن األفكار التي س���عت بعض 
وحتديها،  ملواجهتها  النس���ويات 

ميكن تتبع أصولها إلى:

-  كتاب »أصل العائلة وامللكية 
لفردريك  والدول���ة«  اخلاص���ة 
هو  دراس���اته  وكذلك  اجنلز)3(، 
وماركس في ه���ذا اإلطار، التي تبرز بش���كل واضح 
أن النظام األبوي البطريركي الذي قام على س���يطرة 
وتفوق واضطه���اد الرجل للمرأة لي���س من الصفات 
املميزة للطبيعة البشرية، وليست السمة الوحيدة التي 
وس���مت املجتمعات منذ بدء اخلليقة، بل إن البشرية 
عاش���ت العصر األموم���ي، الذي كانت في���ه القرابة 
حُتس���ب وفًقا خلط األم، وكانت فيه امللكية جماعية، 

)2( د. مية الرحب، املوجات النسوية في الفكر النسوي الغربي، موقع مجلة 
الثرى اإللكترونية:

 http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/article.
php?storyid=1517.

)3(  فريدريك اجنلز، أصل العائلة وامللكية اخلاصة والدولة، النص مترجم 
عل���ى موقع احلوار املتمدن - العدد: 2938 - 3 / 8/ 2010م، الرابط 

التالي:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=197088 

انش��غلت الموجة النس��وية األول��ى والتي 
ظه��رت من أج��ل معالج��ة عدم المس��اواة 
االجتماعي��ة والقانونية الت��ي كانت تعاني 
منها المرأة في القرن 19 في أوروبا، بقضايا 
التعلي��م والتوظيف وقوانين ال��زواج، ولم 
تك��ن الداعي��ات إليه��ا يعتب��رن أنفس��هن 

نسويات أو يسمين أنفسهن بهذا االسم.
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ف���كل ما متلكه القبيلة ِملْ���ك جلميع أفرادها، قبل أن 
يتم االنقالب الكبير الذي س���يطر فيه املجتمع األبوي 
البطريركي على مقاليد األمور بظهور امللكية اخلاصة، 
ومت إس���قاط احل���ق األمومي، وتلك كان���ت الهزمية 
التاريخية العاملية جلنس النساء؛ إذ ظهر شكل العائلة 
البطريركية، بش���كل الزواج األحادي، والذي كما يقول 
اجنل���ز كان أحادّيًا للمرأة فق���ط، التي فرضت عليها 
قيود العفة، وفرضت عليها رقابة صارمة بلغت حدود 
حبسها في البيت، أو مراقبتها بشكل دائم كي يضمن 
الرجل أن من تلدهم هم أوالده، وأن ملكيته س���تنتقل 
ملن هم بالتأكيد من صلبه، وتدريجّيًا تدنت قيمة املرأة 
داخل األس���رة لتتحول إلى وع���اء لتأمني متعة الرجل 
ووسيلة إلجناب األوالد، ومن ثم عبدة للرجل، »وعليه 
ال يدخل الزواج األح���ادي إطالًقا في التاريخ بوصفه 
احتاًدا اختيارّيًا بني املرأة والرجل، وال بوصفه الشكل 
األعلى لهذا االحتاد، بل بالعكس، فهو يظهر كاستعباد 
جن���س من قبل جنس آخر«.  كما رأت النس���ويات أن 
عصر اضطهاد املرأة بدأ مترافًقا مع كافة أشكال قهر 
اإلنسان ألخيه اإلنسان، فالسيطرة الذكورية ارتبطت 
بس���يطرة القوة، واس���تغالل األقوى لألضعف، ذلك 
االستغالل الذي حتول إلى سياسة ثابتة حكمت جميع 
املجتمعات البشرية، وال زالت حتكمها حتى اليوم. وقد 

انطلقت جميع الدراس���ات النسوية الالحقة من هذه 
النقطة؛ ألن جميع الدراسات الالحقة اعتبرت العصر 
األمومي، الذي تاله العصر البطريركي األبوي هو من 

املسلمات التي ال حتتاج إلى نقاش.)1(

مث انقس��مت احلرك��ة النس��وية يف ه��ذه املوج��ة إىل 
تي��ارات ومناه��ج عدة، تش��ري أغل��ب األحب��اث إىل أربعة 

رئيسة منها هي: 

:MARXIST FEMINISM  1- النسوية املاركسية

يعتبر نس���ويو ه���ذا التيار أن قمع امل���رأة وقهرها 
ب���دأ مع ظهور امللكية اخلاصة. فنق���ل امللكية باإلرث 
سّبب مأسس���ة للعالقات غير املتوازنة وتوزيًعا للمهام 
واألعمال على أساس من التمييز اجلنسي. وقد شيدت 
الرأسمالية نظاًما للعمل ميّيز ما بني املجالني اخلاص 
والعام: فللرجل العمل املنتج واملدفوع، وللمرأة األعمال 
املنزلية املجانية غير املصنفة ضمن اإلنتاج. واستندوا 
إلى اعتبار إجنلز أن قيام الرأسمالية وامللكية اخلاصة 

أكبر هزمية للجنس النسائي.)2(

واملقولة املاركسية الش���هيرة التي تتحدث عن هذا 

)1(  د. مية الرحبي، املوجات النسوية في الفكر النسوي الغربي، مصدر سابق.

)2( د. نادية ليلى عيساوي، تيارات احلركة النسوية ومذاهبها، مصدر سابق.
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الوض���ع هي مقول���ة إجنلز في كتابه »أصل األس���رة 
وامللكي���ة اخلاصة والدولة« ع���ام 1845م؛ حيث يرى 
إجنلز أن األس���رة البورجوازية تقوم على ركيزة مادية 
هي عدم املس���اواة بني الزوج والزوج���ة، وأن الزوجة 
في إطار األسرة هي كالعاهرة التي ال تتقاضى أجًرا، 
وأنها تنج���ب الورثة الذين س���تئول إليهم امللكية، وال 
حتصل على ش���يء في مقابل ذلك س���وى على املأكل 
واملش���رب واملأوى، وانطالًقا من ه���ذا املوقف جاءت 
دعوة املانيفستو الش���يوعي 1848م إلى إلغاء األسرة 

البورجوازية.

: FEMINISM LIBERAL 2- النسوية الليربالية

ينتسب هذا التيار إلى خط الثورة الفرنسية وامتداداته 
الفكرية، ويستند إلى مبادئ املساواة واحلرية للمطالبة 
بحقوق للمرأة مس���اوية حلقوق الرج���ل في مختلف 
مجاالت احلياة السياس���ية واالجتماعية. ويتميز هذا 
التيار بإميانه بقدرة النظام الرأس���مالي على مالمسة 
الكمال والتكيف مع املتغيرات. ويعمل املنتمون إليه من 
أج���ل أن يوفر النظام القائ���م نفس الفرص واحلقوق 
للنساء والرجال، من خالل التركيز على التربية وتغيير 
القوانني املميزة بني اجلنسني وتكوين لوبيات الضغط 

وتغيير الذهنيات على املدى البعيد.)1(

وقد انتُقدت النس���وية الليبرالية انتقاًدا شديًدا من 
جانب م���ن يعتقدون أنها ال ترك���ز إال على اجلوانب 
السطحية للتحيز للرجل، وأنها ال تفعل شيًئا لتفكيك 
التراكيب األيديولوجية العميقة التي تخضع النس���اء 
للرجال، كما ُهوجمت بس���بب انحيازها لنساء الطبقة 
الوس���طى البيضاء، وجتاهله���ا االحتياجات اخلاصة 

باألقليات.)2(
:FEMINISM  SOCIALIST 3- النسوية االشرتاكية  

أما تيار النسوية االشتراكية فيعتقد بارتباط ظهور 

)1( املصدر السابق.

)2( سارة جامبل النسوية وما بعد النسوية، مرجع سابق، ص394.

امللكيات اخلاصة ف���ي التاريخ مع قمع املرأة، فتوريث 
امللكيات اخلاصة عمل على زّج العالقات اإلنس���انية 
ضمن مؤسسات اجتماعية، وعلى توزيع املهام اعتماًدا 
على أس���اس التمييز اجلنسي. فأضحى الرجل مالًكا 
واملرأة تابعة مملوكة. ويرى هذا التيار أن نظام العمل 
الرأس���مالي يعتمد على ثنائية الرجل العامل: املنتج، 
وامل���رأة: األعمال املنزلية املجاني���ة التي ال تعتبر من 
ضمن اإلنت���اج؛ حيث اعتمد ذلك التي���ار على مقولة 
»إجنلز« بأن قيام الرأس���مالية وامللكية اخلاصة أكبر 

هزمية للجنس النسائي.)3(

تعتمد هذه النظري���ة على مبدأ أن املجتمع يتضمن 
بنيتني مس���يطرتني، هما: النظام الرأسمالي والنظام 
األبوي، وكال النظامني يس���تغل النساء ويضطهدهن، 
وطالبت ه���ذه النظرية بحرية اإلجناب، واملس���ئولية 
الوالدية املش���تركة، وتطوير مختلف أشكال املشاركة 
باإلنت���اج االجتماعي، وتقومي العمل املنزلي اقتصادّيًا، 
واالنتباه إلى اخلصوصية املعرفية النس���ائية، وإعادة 
كتاب���ة التاري���خ وتقييم مس���اهمة النس���اء في صنع 

احلضارة، وربط اخلاص بالعام.)4(

FEMINISM RADICAL  :4- النسوية الراديكالية

من املوضوعات التي كثيًرا ما يهتم بها هذا الفرع من 
النسوية: تأثير النظام األبوي على القمع الذي تتعرض 
له املرأة، فعل���ى العكس من حركة حترير املرأة، تؤمن 
النس���وية الراديكالية بأن السلطة الذكورية هي أصل 
البناء االجتماعي لفكرة النوع )رجاًل أو امرأة(، وترى 
أن هذا النظام ال ميكن إصالحه، ولذلك يجب القضاء 
عليه -ال على املس���توى السياسي والقانوني وحسب- 

ولكن على املستوى االجتماعي والثقافي أيًضا. 

)3( روزا ياسني حسن، الفكر النسوي ورؤاه املتباينة في محاولة تغيير 
العالم، موقع جريدة الثورة السياسية اليومية، 2009/9/29م: 

http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=20
345626720090929104138

)4( د. مية الرحبي، املوجات النسوية في الفكر النسوي الغربي، مصدر سابق.
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وترى بعض النس���ويات مثل تاي جريس أتكينسون 
في كتابها »أوديس���ة األمازون« أن النسوية الليبرالية 
ليست عدمية الفائدة فحسب، ولكنها أسوأ من ذلك، 
وأن املواجه���ة من خالل إع���الن احلرب ضد الرجال 
واملجتمع هي الطريق الوحيد إلحراز املكاسب في هذا 
الصدد. واس���تعاد هذا املذهب قول املفكرة والنسوية 
الفرنس���ية س���يمون دو بوفوار: »ال تولد املرأة امرأة، 
ولكن املجتمع هو الذي يعلمها أن تكون امرأة« جاعاًل 

منه أبرز شعاراته.

وفي فترة السبعينيات رأى التيار النسوي أن التمييز 
بني الرجل واملرأة يتبلور بش���كل أساسي في العالقات 
اجلنسية بينهما، وحملاربة هذا التمييز ينبغي اجتثاث 
اجلذر، وهو العالقة اجلنسية بني الرجل واملرأة، وخلق 

عالقات مثلية يكون الطرفان فيها متساويني.

فايرستون  تقول: ش���والميث 
في كتابه���ا جدلية اجلنس: إن 
القضاء عل���ى األدوار املرتبطة 
إال  يتحق���ق  ل���ن  باجلنس���ني 
الثابتة  األدوار  عل���ى  بالقضاء 
الت���ي يقوم بها الرج���ل واملرأة 
ف���ي عملي���ة اإلجن���اب. ومن 
هنا فإن من���ع احلمل والتعقيم 

واإلجهاض، ثم التلقيح الصناعي منذ ذلك احلني كلها 
وسائل تساعد على تقليل التمييز البيولوجي، ومن ثَم 

احلد من التمييز بني اجلنسني في مجال السلطة.)1(

هك���ذا ركزت املوجة النس���وية الثاني���ة على األطر 
الفلس���فية، وهب وإن القت انتشاًرا داخل املجتمعات 
الغربي���ة إال أنها لم تخطر بنفس الق���در من القبول 
داخل املجتمعات اإلس���المية إال م���ن بعض املظاهر 
السلوكية وهو األمر الذي دفع بتلك احلركات النسوية 
لالندم���اج مع بعض التيارات الفكرية األقوى من أجل 
إيجاد أرضية جديدة تستطيع من خاللها التغلغل داخل 

املجتمعات اإلسالمية.

)1( سارة جامبل، النسوية وما بعد النسوية، مرجع سابق ص458.

املوجة النسوية الثالثة:

مصطل���ح يصف جتدد االهتمام بالدعوة النس���وية 
من جانب اجليل الش���اب من النس���اء الالتي ال يردن 
أن يوصفن بتس���مية ما بعد النس���وية، وتتميز املوجة 
النس���وية الثالث���ة بالرغبة في معاجل���ة صور اخللل 
االقتص���ادي والعنصري إلى جانب »قضايا املرأة«، لم 
حتقق املوجة النس���وية الثالثة الش���هرة الواسعة، ولم 
تنجح حتى اآلن في كس���ب التأييد احلماس���ي الذي 

حتقق للموجة النسوية الثانية في أُوّجها.

قراءة يف النظريات النسوية اجلديدة:

تقول س���اندرا هاردجن في كتابها »س���ؤال العلم في 
النسوية«: »إن استبعاد املركزية الذكورية من العلم هو 
استبعاد للعنصرية واالس���تعمارية والرأسمالية، وإذا 
كان الكفاح ضد هذا بدا للكثيرين 
والكثيرات أهم من الكفاح النسوي 
ضد الس���يطرة الذكورية«، وتعلق 
اخلولي  طريف  مين���ى  الدكتوره 
أس���تاذة فلس���فة العلوم ومناهج 
البحث في كلي���ة اآلداب جامعة 
القاهرة على عبارة هاردجن اآلنفة 
قائلة: »ميك���ن اعتبار كاتبة هذه 
السطور أول هؤالء الكثيرين -أو باألحرى الكثيرات- 
كنت أرى صراعنا م���ع الصهيونية واإلمبريالية يجعل 
االنش���غال بأي صراع آخ���ر لغ���ًوا، وبالتالي لم تكن 
الصراعات النس���وية لتس���توقفني ألبتة، حتى ذهبت 
إلى الواليات املتحدة األمريكية عام 1996م، ووجدت 
االهتمام املستجد بفلسفة علم النسوية، بدأت أتعرف 
عليها وأدرسها ألنبهر وأنا أرى نسويات الغرب يواجهن 
االس���تعمارية الغربية بهذه البس���الة الفلسفية. بدأ 
اشتباكي احلميم بفلس���فة علم النسوية التي تضطلع 

دوًنا عن كل فلسفات العلم مبواجهة اإلمبريالية«.)2(

)2( د. مينى طريف اخلولي، النس���وية وفلسفة العلم، موقع معهد األبحاث 
والتنمية احلضارية، 15 /2008/10 م:

 http://www.alhadhariya.net/dataarch/dr-falsafyyah/index32.htm

ت��رى بع��ض النس��ويات مث��ل ت��اي جري��س 
أتكينس��ون في كتابها »أوديسة األمازون« 
عديم��ة  ليس��ت  الليبرالي��ة  النس��وية  أن 
الفائ��دة فحس��ب، ولكنها أس��وأ من ذلك، 
وأن المواجه��ة م��ن خال إع��ان الحرب ضد 
الرج��ال والمجتم��ع ه��ي الطري��ق الوحي��د 

إلحراز المكاسب في هذا الصدد.
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وترى النس���وية اجلديدة أن هن���اك ثالث مقهورات 
»املرأة والطبيعة وشعوب العالم الثالث«، وربطت النسوية 
بني تلك الثالث بسلطة الرجل األبيض املركزية، وترى 
أنه ال بد من ظهور فلسفة جديدة تنقض تلك املركزية 
اجلائرة، وتقر بقيمة تلك األطراف وحقوقها؛ بالتالي 
تصون احلقوق التي أهدرت للمرأة وللطبيعة ولشعوب 

العالم الثالث.

فإن كان م���ن املمكن فهم تلك املقهورات الثالث من 
وجهة نظر املرأة في الدول التي اس���تُعمرت من قبل، 
لكن كيف يتم فهم تلك النظرية من قبل املرأة الغربية 
التي لم تخضع لالس���تعمار؟ ترى برين���دا ميهتا: أن 
النسوية الغربية قد التقت مع املجتمعات التي حتررت 
من االستعمار في آس���يا وإفريقيا وأمريكا الالتينية، 
التقت ف���ي اخلالص من قهر الرجل األبيض، كالهما 

كان آخر بالنسبة إليها.)1(

تلك األطروح���ات التي أّصلتها النس���وية اجلديدة 
حتتاج إل���ى محاولة تفكيكية حتى نقف على املضمون 

احلقيقي للترويج لتلك األفكار.

 :Ecofeminism النسوية البيئية

ارتبط مفه���وم األيكولوجيا في بداية نش���أته بعلم 
البيولوجيا. وسرعان ما منا هذا العلم وتطّور ليكتسح 
مج���االت وحقوالً جديدة، وينفت���ح على اختصاصات 
ا.  علمّية وطبيعّية كثيرة. فمجال هذا العلم واس���ع جّدً
وهو يش���مل اختصاصات متنّوعة مثل علم املناخ وعلم 
املي���اه، وعلم احمليطات والكيمياء واجليولوجيا أو علم 
األرض والبيدولوجي���ا، أو عل���م الترب���ة، إضافة إلى 
الرياضي���ات والفيزيولوجيا )علم يدرس عوامل تكاثر 
الكائن���ات أو انقراضها أو تزاوجه���ا(، وعلم الوراثة 

واإليتولوجيا )علم يدرس سلوك احليوانات(.

وقد ظهرت في العالم حركات يس���ّمي الناش���طون 
 (les partisans de فيها أنفس���هم أصدقاء اإليكولوجيا

)1( د. مينى طريف اخلولي، املصدر السابق.

(l’écologie غايته���ا الدفاع عن البيئة ومقاومة التلّوث. 

ونش���أت هذه احل���ركات اإليكولوجّي���ة نتيجة الوعي 
باملخاط���ر التي تعّرضت إليه���ا البيئة في احلضارات 
املصّنعة. ثّم حتّولت هذه احلركات إلى جمعيات وأحزاب 
سياس���ّية في أوروبا في ثمانينّي���ات القرن املاضي)2(، 

وانتقلت منها إلى كثير من دول وبالد العالم.

أول من صّك مصطلح »النسوية البيئية« هي فرانسواز 
دوبون في كتابها النس���وية أو امل���وت في عام 1974م، 
ويتفق أنصار ه���ذا التيار على وجود روابط مهمة بني 
السيطرة على النساء والسيطرة على الطبيعة، وعلى أن 
فهم هذه الروابط ضروري للمذهب النسوي، والغرض 
من وجود التيار النس���وي املهتم بالبيئة هو إبراز وجود 
الس���يطرة املزدوجة على امل���رأة والطبيعة، وتوضيح 
طرق هذه الس���يطرة، وإجراء التحليالت واملمارسات 

التصحيحية متى كان ذلك ضرورّيًا.)3(

 وق���د بدأت االيكوفمنزم كحرك���ة اجتماعية معنية 
بقضاي���ا اضطهاد امل���رأة والطبيعة ف���ي آٍن، لتتحول 
إثر ذلك الربط املوضوعي ب���ني احلركتني إلى حركة 
حتررية كبرى، كما بات منّظروها أميل إلى اس���تدماج 
وسائط اجلنسانية باحلاضن الطبيعي كقيمة مهيمنة، 
مبا ف���ي ذلك حقوق احليوان، وهك���ذا دخل البيئيون 
النس���ويون في قضايا التمييز العنصري واالجتماعي، 
حتى ص���ارت احلرك���ة تعني مناهضة كل ما يش���ي 
بالتفرق���ة أو االضطهاد العرقي أو الطبقي أو البيئي، 
وعلي���ه مت تأوين ذلك املنطل���ق احلقوقي من التفكير 
املغرق في النس���وية، وترحيله إلى آفاق الثقافة والفن 

واللغة والعلوم والدين.)4(

)2( مصطفى القلعي، البيئة واأليديولوجيا، موقع األوان، 20 /11/ 2009
http://www.alawan.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9  
%8A%D8%A6%D8%A9.html

)3( سارة جامبل، النسوية وما بعد النسوية، مرجع سابق، ص323.

)4( مصطلحات نس���وية: اإليكولوجيا النس���ائية.. )امل���رأة أرض..األرض 
امرأة(، شبكة النبأ املعلوماتية، 2007/6/28م: 

http://www.annabaa.org/nbanews/64/185.htm
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املنطلقات الفكرية للنسوية البيئية:

أو  البيئي���ة  النس���وية  إن  نق���ول:  أن  نس���تطيع 
)االيكوفمينزم( حركة ال تدعو إلى التماهي مع الطبيعة 
فقط، بل تذهب إلى أبع���د من ذلك، ومن وجهة نظر 
حقوقية، إلى محاربة كل املؤشرات واملظاهر »األبوية« 
التي تس���تهدف - في رأيهم- الطبيعة والنس���اء على 
حد س���واء، من خالل ربط »اجلندر« بكافة أش���كال 
االضطهاد، فاملش���كلة بتصور اإليكولوجيني النسويني 
ال تكمن في عدوان البش���ر على الطبيعة، ولكن تكمن 
بش���كل أساس في مركزية الس���لطة الذكورية، وعدم 

إقرارها بأهمية وجود املرأة.

ش���هدت بضعة العقود املنصرمة اهتماًما هائاًل بكل 
من حركة النساء واحلركة البيئية. وقد حاجج كثير من 
مفكري النسوية بأن أهداف هاتني احلركتني مترابطة 
ومتبادل���ة التآزر. ففي امل���آل، كالهما يتضمن تطوير 
نظرات إلى العالم وممارسات خالية من مناذج الهيمنة 

املنحازة ذكورّيًا. 

وقد عبرت روزماري رادفورد رويثر عن ذلك في كتابها 
»امرأة جديدة.. أرض جدي���دة« الصادر عام 1975م 
قائلة: »ينبغي أن تدرك النس���اء أنه ليس باملس���تطاع 
حتريرهن وال حلُّ األزمة البيئية في س���ياق مجتمع ما 
يزال النموذج األساس���ي لعالقاته هو الهيمنة. فيجب 
عليهّن توحيد مطالب حركة النساء مع مطالب احلركة 
البيئية بغي���ة تصّور إعادة تش���كيل جذرية للعالقات 
االجتماعية واالقتصادية األساسية والقيم املبطنة في 

هذا املجتمع ]الصناعي احلديث[.)1(

ومنذ أوائل الس���بعينيات دافع الكثير من النسويني، 
وعلى األخص النس���ويون اإليكولوجيون، عن املوقف 

األساسي، أال وهو أن )البيئة قضية نسوية(.

وفي الثمانينيات، ومع تصاعد الكوارث البيئية، دخل 

)1( كارين ج. وارين، مدخل إلى النسوية اإليكولوجية، موقع معابر:
http://www.maaber.org/issue_november09/deep_ecology1.
htm

النس���ويون في املوضوع البيئي بق���وة أكثر. وتصدرت 
النسوية الهندية فاندانا شيفا تياًرا نسوّيًا بيئّيًا ارتفعت 
شعبيته في دول العالم الثالث، ومفاد مقولتها: أن املرأة 
تتعّرض لنفس أمناط االستغالل التي تتعرض لها املوارد 
الطبيعية على يد النظام الرأسمالي ورجاله. وبالتالي، 
ال ميكن لغير ثقافة سلمية، معادية للرأسمالية ومحترمة 
للشعوب والطبيعة أن تلغي االستغالل والتمييز اللذين 

تتعرض لهما نساء الكون.)2(

وهذا الذي تبنته عاملة الفيزياء الهندية فاندانا شيفا 
ساهم في صياغة النسوية البيئية؛ حيث رأت أن العلم 
الغربي والتطور الرأس���مالي، كالهما يش���تركان في 
االس���تغالل، العلم يستغل الطبيعة ويحيلها إلى طرف 
سلبي، والرأس���مالية تستغل املرأة وحتيلها إلى طرف 

سلبي.

وترى فاندان���ا أن املجتمع األمومي كان موجوًدا في 
مواطن شتى من الثقافات البدائية، قبل أن يقضي عليه 
املد االستعماري، واستبدل به املجتمع البطريركي؛ ألنه 
الش���كل الذي اتخذته احلضارة الغربية الغازية، مثلما 
قضى على مساحات شاس���عة من الغابات اإلفريقية 
بزعم التحدي���ث بالزراعة املميكنة، وفرض أش���كاالً 
أخرى من تكنولوجي���ات غير مالئمة تنال من التوازن 
البيئي بغير داٍع. ومن أجل إنق���اذ البيئة، دافعت عن 
أنطولوجيا نس���وية يترابط فيه���ا املجتمع بالطبيعة، 
كمقابلة لألنطولوجي���ا الذكورية الغربية القائمة على 
االنفصال عن الطبيعة كآخر، فكان ما كان من كوارث 

استعمارية وبيئية.)3(

إذن مربط الف���رس هنا هو الربط بني الس���يطرة 
على النساء من ِقبل الرجال، والسيطرة الذكورية على 
الطبيعة الذي أدى إلى مشكلة البيئة، بحيث إن اقتالع 
هذا اجل���ذر -أي اقتالع مركزية العقل الذكوري- هو 

)2( نادية عيساوي، التيارات الرئيسة في احلركة النسوية: موقع الرأي: 
http://www.arraee.com/modules.php?name=News&file=prin
t&sid=31299

)3( د. مينى طريف اخلولي، النسوية وفلسفة العلم. مصدر سابق.
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حترير املرأة من حيث هو احلفاظ على البيئة.)1(

نسوية ما بعد االستعمارية أو )ما بعد الكولونيالية 
: ) post colonialism

الكولونيالية أو االستعمارية تعني احتالل دولة لدولة 
أخرى خارج حدودها سياس���ّيًا واقتصادّيًا، باالعتماد 
على القوة العسكرية، وهي أقرب إلى مفهوم االستعمار 

املتداول في كتب التاريخ.

أم���ا مصطلح )ما بع���د الكولونيالي���ة( أو )ما بعد 
االستعمار( فهو من املصطلحات الشائعة في الساحة 
الثقافية، وإن كان فيه من الشمولية واالتساع ما يجعله 

يُستخدم في أكثر من مجال.

ويقصد ب���ه إجم���االً ما بعد 
املوجة االستعمارية أو االحتالالت 
الشعوب  أو  للبلدان  العس���كرية 
ثرواتها،  وُسلبت  استُعمرت  التي 
ونُهبت خيراته���ا من لدن الدول 

الكبرى.

ويُعرِّف الباحث كريس دوهمان في قاموسه )أفكار 
ومفكرون( نظري���ة ما بعد الكولونيالية بأنها: )حركة 
في النقد االجتماعي واألدبي ترد على آثار اإلمبريالية 
األوروبية على الش���عوب املس���تعمرة(، ويضيف: )إن 
داللة مصطلح ما بع���د الكولونيالية ال تتضمن فقط 
بعد املرحلة االستعمارية، بل إنها مقاربة نقدية أيًضا، 

والتي تبرز من االستعمار لتصارع أسسه(.)2(

ومن أشهر من حتدث عن مصطلح ما بعد االستعمارية 
من الكتاب الغربيني: )لبيل اش���كرونت، وآالن لوسون، 
وجاريت جريفيت، وهيلني تيف���ني، وباتريك ويليامز، 
والورا كريسمان(، فضاًل عن الكاتب األمريكي من أصل 
فلسطيني )إدوارد س���عيد(، الذي طّور هذا املصطلح 

)1( املصدر السابق.

)2( أزراج عمر، نظرية ما بعد الكولونيالية : املقاومات والنقد، موقع 
http://www.balagh.com/malafat/yl1chzmr.htm :البالغ

ووّسع مباحثه. السيما في كتابه )االستشراق( والذي 
شفعه بكتاب آخر هو )الثقافة واإلمبريالية(، ولعله هو 
املؤسس احلقيقي لهذا املوضوع، وهو من لفت النظر 

إلى هذا املصطلح.

إن والدة مصطلح )ما بعد االس���تعمارية( يشير إلى 
والدة مصطلح جيد ينطلق من فرضية نهاية االستعمار 
التقليدي، وإيجاد مرحلة جدي���دة من الهيمنة متثلت 
وتوجه   ،)Colonialism و)االستعمارية  ب�)اإلمبريالية(، 
نقًدا متصاًل للتحي���زات الكامنة في املركزية الغربية، 
لذلك نهض خطاب ما بعد االس���تعمارية ضد مفاهيم 
)العاملي���ة Universality(، التي حاولت املركزية الغربية 
تعميمها على جميع احملطات في العالم، بوصفها -أي 
املفاهي���م- مظاهر كونية متتلك 
على  للمحافظة  إجمالي���ة  رؤى 

هذا الكون.

ويرى إدوارد سعيد بأن مبادئ 
الغرب، التي تبدو كونية، هي في 
احلقيقة بُنَ���ى أيديولوجية، وإن 
حضارة واح���دة -واملقصود بها 
احلضارة الغربي���ة- ال ميكن أن تدين حضارة أخرى، 

وال بد من قدر كبير من النسبية.

ومصطلح ما بعد الكولونيالية مصطلح جديد دخل 
في الثقافة املعاصرة، فالشمولية التي حتتوي املصطلح 
تكمن في أس���لوب الطرح والتعامل مع قضايا متفرعة 
ومتنوعة ال تقف عند حد معني، ومن ضمنها الصراع 
احلضاري والتعالي في استخدام مصطلح الشمال في 
مواجهة اجلنوب، والنظرة الفوقية واملركزية األوروبية 

أو الغربية.

كل تلك املج���االت أنتجت أدب ما بعد الكولونيالية، 
وهي مجاالت يشترك فيها التاريخ بكل صوره، وبكل ما 
يحمل من طرفي الصراع والوجود واجلانب السياسي 
واالقتصادي، والذي ه���و من الركائز احليوية واملهمة 
ف���ي عملية بدء الصراع واالحتالل ملنابع الثروات، مبا 

أول م��ن ص��ّك مصطلح »النس��وية البيئية« 
هي فرانس��واز دوبون في كتابها النسوية 
أو الم��وت ف��ي ع��ام 1974م، ويتف��ق أنص��ار 
ه��ذا التي��ار على وج��ود رواب��ط مهمة بين 
الس��يطرة عل��ى النس��اء والس��يطرة على 
الطبيع��ة، وعل��ى أن فه��م ه��ذه الرواب��ط 

ضروري للمذهب النسوي.
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في ذلك الصراع املزعوم بني الرجل واملرأة.

املنطلقات الفكرية لنسوية »ما بعد الكولونيالية«: 

ت���رى النس���وية (Feminism)  أن نظري���ة م���ا بعد 
الكولونيالي���ة (Post-colonialism) متثل اإلطار النظري 
في نضالها، فهي ترى أوالً: أن كال اخلطابني )النسوية 
وما بع���د الكولونيالية( يهتم���ان بالصراع ضد القمع 
والظلم، إضافة إلى أن كليهما يرفض النظام املؤسساتي 
البطريركي )األبوي( الذي تغلب عليه السيطرة الذكورية 
البيضاء، ويرفض بصورة شديدة التفوق املفترض للقوة 
الذكورية وسلطتها. وترى النسوية أن اإلمبريالية، مثل 

البطريركية، هي رغم كل شيء 
تستعبد موضوعها  أيديولوجية 

وتهيمن عليه.

وبهذا املعنى تكون املرأة التي 
تتعرض للقمع مماثلة للموضوع 

املستعَمر بفتح امليم.

وتربط النس���وية بني النساء 
و»السكان األصليني« باعتبارهم 

جماعات أقلية محددة بش���كل جائر بوساطة كل من 
البطريركية والكولونيالية. وتستجيب دراسات ما بعد 
الكولونيالية حالًيا لوجهة النظر هذه، وبالتالي تنخرط 

.)Gender بنفسها في قضية اجلنوسة )اجلندر

ويؤكد هذا االجتاه أنه بينما كانت املمارسة التقليدية 
للس���لطة األبوية موجودة ومحصورة في أيدي رجال 
محددين )األب، والزوج، ورجال األسرة اآلخرين(، فإن 
انتقال الس���لطة للمجال االجتماعي، وخاصة عندما 
تدعم الدول���ة القوى احملافظ���ة والدينية، قد حولت 

احلق في السيطرة إلى كل الرجال.

وهناك عدد مهم م���ن النصوص األدبية التي كتبت 
من وجهة نظر نس���وية وما بعد كولونيالية، وغالًبا ما 
تتقاس���م هذه النصوص اآلراء حول الفردية والتفاوت 
للموضوع، إضافة إلى القبول باستراتيجيات مشتركة 

للمقاومة ضد القوى اخلارجية املس���تبدة، والتي هي 
عند النسوية س���لطة األب أو الزوج أو املجتمع الذي 

يحّد من حريتها املطلقة.

فعلى سبيل املثال تشبه الكاتبة »بيل آشكروفت«، في 
مفاهيمها الرئيسة في دراس���ات ما بعد الكولونيالية 
»دراسات اجلس���د« في نسوية »ما بعد الكولونيالية«. 
وهذا يوحي بأن الفضاء املستعَمر في خطاب النسوية 

هو جسد األنثى الضعيف.

-Robin Mo  وتعبر النس���وية البارزة روبني مورغ���ان
 gan عما تراه من قهر عاملي للنس���اء بوصفها النساء 

لالستعمار،  خاضع  ش���عب  بأنهن 
وقد مت استعمار أرضهن النفيسة 
-أي أجسادهن- من قبل املجتمع 
األكثر  األم���ر  أما  البطريرك���ي. 
أهمية فهو أن تلك األرض مبا فيها 
من موارد يتم استغاللها: حيث يتم 
إجبار النس���اء على اإلجناب دون 
أي ضمانات من قبل الرجال تؤكد 
التزامهم بدعم أو رعاية أو حتمل 
أي مسئولية على اإلطالق جتاه الطفل. كما أن النساء 
قد استوعنب متاًما األفكار املعادية للنساء عن أجساد 
النس���اء باعتبارها »جنسة«، وهي دائًما موضوعة في 

اخلدمة لتحقيق الرغبات اإلجنابية للرجال«.)1(

بعد أن وقفنا على املنطلق���ات الفكرية واملفاهيمية 
للمقهورات الث���الث: املرأة، والبيئة وش���عوب العالم 
الثالث. بقي احلديث عن النسوية اإلسالمية، وإن كان 
ال ميكن عدها من صور النسوية اجلديدة، كما هي في 
الغرب، إال أنها متثل أحد مش���اريع اختراق اخلطاب 
الدعوي اإلسالمي، فالنس���وية اإلسالمية، وإن كانت 
ليست ذات ثقل واضح في العالم العربي واإلسالمي، 
إال أن بواكير ذلك املش���روع بدأت تطل برأس���ها على 
اس���تحياء في العالم اإلس���المي، وبش���كل أكبر لدى 

)1( د. مية الرحبي، املوجات النسوية في الفكر الغربي. مصدر سابق.

م��ا  نظري��ة  أن   )Feminism( النس��وية  ت��رى 
 ،)Post-colonialism( الكولونيالي��ة  بع��د 
تمثل اإلط��ار النظري في نضالها، فهي ترى 
أوالً: أن كا الخطابي��ن )النس��وية وم��ا بع��د 
الكولونيالية( يهتم��ان بالصراع ضد القمع 
والظل��م، إضاف��ة إل��ى أن كليهم��ا يرف��ض 

النظام المؤسساتي البطريركي )األبوي(.
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املسلمني في الغرب، لذا فتناولها في الدراسة يوّضح 
بش���كل جلي أن ثغرة جدي���دة ُفتحت على مصراعيها 

أمام الهجمة الغربية على اإلسالم.

نس���وية )املقارب���ة الثالث���ة( أو نس���وية احلداث���ة 
اإلسالمية:

تنظر احلركات اإلس���المية والناشطات والداعيات 
اإلس���الميات بوجه ع���ام إلى مفهوم النس���وية نظرة 
اس���تهجان وازدراء؛ ألنه���م ينظرون إلى النس���ويني 
كعلماني���ني، بينما يعتقدون في املقابل بضرورة متابعة 
قضية حقوق املرأة عبر تطبيق الشرع اإلسالمي بشكل 
كامل وش���امل لكافة قضايا املجتمع، مبا فيها قضية 

املرأة.

ففي دراس���ة أجراها مركز كارنيجي حول املرأة في 
احلركات اإلسالمية، تبني أن الناشطات في التيارات 
اإلس���المية يتبنني رأًيا يؤكد عل���ى تكامل األدوار بني 
ا فكرة اعتبارهن  الرجل واملرأة، ويرفضن رفًض���ا تاّمً
رأس احلربة في حركة نس���وية تُوَصف باإلس���المية، 
ويرين أن »اإلسالم والنسوية مصطلحان متناقضان«، 
وكش���فت تلك املقاب���الت عن رف���ض وازدراء ملفهوم 
النسوية الغربية التي يفسرنها كحركة لتحرير النساء 
من كل القيود االجتماعية، والواجبات جتاه األس���رة 
واملجتمع؛ ما يؤدي إلى الفردية املفرطة واخلروج عن 

تعاليم اإلسالم.

تقول الباحثتان أميمة عبد اللطيف ومارينا أوتاوي: 
»واجلدير بالذكر أن كل النس���اء الالتي أجرينا معهن 
املقابالت هن ناش���طات اكتس���نب مراكز وش���رعية 
واحتراًما ضم���ن احلركات التي ينتم���ني إليها، ومن 
هنا ش���عورهن بالقوة والثقة، بيد أنهن رفضن رفًضا 
متاًما فكرة اعتبارهن رأس احلربة في حركة نس���وية 

إسالمية«.)1(

)1( أميمة عبد اللطيف، ومارينا أوتاوي، املرأة في احلركات اإلس���المية: 
نحو منوذج إس���المي لنشاط املرأة، سلسلة الش���رق األوسط، مركز 

كارنيجي للشرق األوسط، رقم 2، يونيو 2007م، ص9.

وال بد هنا من اإلشارة إلى مقاربة ثالثة حلقوق املرأة 
في العالم اإلسالمي، تختلف عن كل من مقاربة الغرب 
التقليدية، ومحاولة اإلسالميني إنشاء مفهوم مختلف 
حلقوق املرأة مشتق من املبادئ اإلسالمية، وهي تكمن 
في محاولة بعض منظمات املس���لمات إظهار مواءمة 
املفه���وم الغربي حلقوق املرأة مع اإلس���الم، علًما بأن 
العديد من هذه املنظمات نش���أت في الغرب وتتلقى 
متوياًل منه، وهي غالًبا م���ا توجه نقًدا الذًعا للتاريخ 
اإلسالمي وتفسيره السائد.. كما تعتبر هذه املجموعات 
التوفيق بني املفهوم الغربي حلقوق املرأة وبني اإلسالم 
ا ألسباب عملية »فأي نسوية ال تبرر نفسها ضمن  مهّمً
اإلس���الم محكومة بأن يرفضه���ا باقي املجتمع، وهي 

بالتالي تهزم نفسها بنفسها«.)2(

ف���ي هذا الس���ياق ظهر في بداية التس���عينيات ما 
اصُطلح على تسميته بالنسوية اإلسالمية. كبديل عن 
النموذج الغربي، يَصبغ نفس���ه بالصبغة اإلس���المية، 
بدعوى )ذاتية مش���كالت العالم اإلس���المي واجلذور 
الثقافي���ة الت���ي تنبثق عنه���ا، باإلضاف���ة إلى غلبة 
االجتاهات النس���وية الراديكالية على مجمل احلركة 

النسوية(.)3(

وال يُع���رف على وجه التحديد متى نش���أ مصطلح 
»النسوية اإلسالمية« لكن هناك إشارات إلى أنه ظهر 
في بداية التسعينيات في تركيا، مع كتاب نوليفير غول 

»احلداثة املمنوعة« عام 1991م.)4(

فمع بداية ظهور مصطلح حترير املرأة الذي هيمن 
عليه في البداية قضايا؛ مثل احلجاب، وتعدد الزوجات، 
والعم���ل خارج املنزل، وما أعقب���ه من تطورات داخل 
احلركة النسوية من تبنيها أليديولوجيات ذات مرجعية 

)2( املصدر السابق، ص11.

)3( د.أماني صالح، نحو منظور إس���المي للمعرفة النس���وية، ضمن كتاب 
املرأة واحلضارة، ط1، 2000م. على الرابط:

 http://www.aswic.org/Content/Periodicals/DR.AMANI-3.pdf

)4( دالل البزري، النسوية اإلسالمية، موقع »مركز دراسات الظاهرة 
http://islamismscope.org/index.php?art/id:285 :»اإلسالمية
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فلس���فية تفرعت منه قضايا عدي���دة مثل اجلندرة، 
والتمكني، واجلنوسة وغيرها من املصطلحات، إضافة 
إلى ارتباط احلركة النس���وية في العالم اإلس���المي 
مببادئ ورؤى النسوية الغربية. جعلها في مرمى نيران 
الوصف بالتبعية االجتماعية والفكرية للغرب، أو أنها 

مشروع »كولونيالي« جتب »مقاومته«.

تقول زهراء علي)1(: »أعتقد أن النس����وية هي تطبيق 
للمس����اواة بني األجناس، وأداة ملفهوم يهدف إلى تفسير 
ومالئمة اجلنس����ية والظلم ضد امل����رأة، وهي ارتباط 
وعم����ل سياس����ي. وككل احلقائ����ق السياس����ية عندما 
تُفه����م بطريق����ة جازم����ة أو دوغمائية، متل����ك النزعة 
لتصبح أداة أيديولوجي����ة. عرفناها هكذا خالل الفترة 
االس����تعمارية عندما كانت النس����وية تُستخدم لتساعد 
الهدف االستعماري والس����يطرة الغربية على األراضي 

اإلسالمية«.)2(

وه���ذا االجتاه يرى اإلس���الميون خطورته في كونه 
»ليس مجرد فكرة حول احلق���وق االجتماعية للمرأة 
بقدر ما أنه يدور حول فكرة الهوية نفسها«. مبعنى أن 
»الهوية اإلسالمية مهددة هنا«. وباملقابل يقلق النسويات 
العربيات؛ إذ يعني تراجع العلمانية والليبرالية واليسار 
أمام اإلحيائيني ليصبح اإلسالم هو اخلطاب السائد.. 
تقول »دالل البزري«: »ورثت النس���وية اإلسالمية كل 
مفاعيل اندفاعة النس���وية الغربية لكنها تنّكرت لها، 

وقالت: إنه اإلسالم«.)3(

)1( تدير زهراء علي الفرنسية من أصل عراقي جمعية الهدى، وهي جمعية 
للنساء املسلمات في فرنسا، تس���عى من خاللها إلى إثبات أن تعاليم 
الدين اإلس���المي لم تتعارض يوًما مع العقل والعلم، وإمنا التفسيرات 
املتطرفة هي التي دفعت به نحو هذه احلدود الضيقة، وطبعته بطابع 
اجلمود واالنع���زال وعدم القابلية للتطور ومجاراة العصر. لها العديد 
من الدراسات واملقاالت املهمة حول اإلسالم واملرأة، أرادت من خاللها 

إظهار الوجه احلقيقي لإلسالم وموقفه من املرأة على حد زعمها.

)2( مجلة الثرى- العدد 241 تاريخ 10-7-2010م السنة السادسة. اإلسالم 

النسوي )تطبيق في احلاضر(، حوار مع زهراء علي:

 http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/article.
php?storyid=1658

)3( معتز اخلطيب، النسوية اإلسالمية والتحيزات الذكورية، موقع إسالم=  

املنطلقات الفكرية لنسوية احلداثة اإلسالمية:

ترى النس���وية اإلس���المية أن الرس���الة الروحية 
لإلسالم قد ُطعنت. فبدالً من املساواة التي كان الدين 
ينادي بها، حّول النظام الذكوري، األبوي، هذه الرسالة 
إلى أداة الضطهاد النس���اء. وبينما دعا اإلسالم إلى 
حترر النس���اء قام���ت »التقاليد األبوي���ة التمييزية« 
مبصادرته. والنس���وية اإلس���المية ترى أن »اخلطاب 
النظري« اإلسالمي الذي يرى أن اإلسالم أعطى املرأة 
 حقوقها ورفع قدره���ا هو خطاب »ضعيف في حجته 
argumentation«؛ فق���د قصر رس���الة اإلس���الم على 

مسألة »الهندام«، و»أخطار الفتنة النسائية«، ومفاصل 
ووظائف ونتوءات اجلسد النسائي.

وترى النسويات اإلسالميات أن القراءة األبوية، التي 
س���محت بالعنف والتمييز ضدهن وليس اإلسالم، بل 

القراءة الذكورية لإلسالم هي التي تضطهدهن«.

تقول زينب أنور املدي���رة التنفيذية جلماعة أخوات 
في اإلس���الم، وهي منظمة ماليزي���ة تعمل من أجل 
حقوق املرأة في إطار العمل اإلسالمي: »في مجتمعاتنا 
الرجال ميتلكون الس���لطة، وهم يقررون ما ينبغي أن 
يعنيه اإلس���الم، وكيف ميكنا أن نطي���ع هذا املفهوم 
املعني في اإلس���الم«. وقالت: »ال أس���تطيع أن أعيش 
مع إله ظالم. القانون نفسه تقّدمي لكن أولئك الرجال 

الذين يسيطرون عليه ليسوا كذلك«.)4(

ب���ل إن البع���ض طالب في ورش���ة عمل »النس���اء 
العربيات بني اإلميان الدين���ي والعدالة االجتماعية«، 
التي انعقدت في القاهرة ف���ي عام 2005م، بضرورة 
بلورة خطاب نسوي ديني يسعى إلى »أسلمة التمكني« 

= أون الين.7/3/ 2005م:
 http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA
_C&cid=1173694771369&pagename=Zone-Arabic-
AdamEve%2FAEALayout

)4( خب���ر على العربية نت بعن���وان: قلن: إنهن »يرفض���ن العيش مع إله 
ظالم«:

www.alarabiya.net/articles/2006/11/20/29233.html 
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و»أس���لمة اجلندر« وغيرها من مصطلحات احلركات 
النسائية التي تستخدمها للتعبير عن حقوق املرأة.)1(

ولتأكيد فكرتهن حول املساواة املطلقة بني اجلنسني 
ترجع النسويات اإلس���الميات إلى مفهومي »العدالة« 

و«اخلالفة« في القرآن، واملطلوبني من اجلنسني.

تذكر الكاتبة »مارتينا سابرا«)2( 
في مقال لها بعن���وان »مطلوب 
ق���راءة معاصرة لإلس���الم تقر 
بكينون���ة امل���رأة«: »أن الطبيبة 
املرابط  أسماء  املغربية  والكاتبة 
قامت في عام 2004م بتأسيس 
مجموع���ة عمل لقضاي���ا املرأة 
واحل���وار عب���ر الثقاف���ات في 
املبادرة  أصبح���ت  وقد  الرباط، 

اآلن معروف���ة عبر العالم، إضافة إل���ى بعض الدول 
الغربية«.

)1( أقامت مؤسس���ة املرأة والذاكرة الورش���ة بالتعاون مع مؤسسة هاينرخ 
بول Heinrich Böll Foundation األملانية على مدى يومني مبشاركة 
ناشطات وباحثات من داخل وخارج مصر، في محاولة لتحديد خطاب= 
=ديني نسائي للراغبات في التعبير عن هوية دينية، وااللتزام مبرجعية 
قيمية دينية، وبالتالي توحيد النساء العربيات )املسيحيات واملسلمات( 
في مواجهة إش���كاليات متشابهة. وقد أقيمت الورشة بفندق بيراميزا 

في القاهرة في 16 - 17 مايو 2005م.
وفي هذا الس���ياق مت حتديد أهداف مث���ل صياغة منظور ديني ينأى 
عن التعصب ضد املرأة، وإنتاج خطاب حترري يعتمد على املس���اواة، 
ورفع الوعي بقضايا اخلط���اب الديني التي تخص املرأة، والنظر إلى 
االستراتيجيات املس���تقبلية للتواصل مع املؤسسات الدينية الرسمية 
ورجال الدين، وإقناعهم باملش���اكل التي تعانيه���ا املرأة والتعامل معها 

بشكل عملي.
 ش���ارك في الورش���ة: عدد كبير من املثقفني منهم: أ. زينب عفيفي 
)مصر( رئي���س مجلس إدارة جمعية اخلدم���ات االجتماعية العامة، 
د. ماري أس���عد )مصر( أس���تاذة األنثروبولوجي باجلامعة األمريكية 
س���ابًقا، د. آمنة نصير )مصر( أس���تاذ العقيدة والفلسفة اإلسالمية 

بجامعة األزهر.
http://www.wmf.org.eg/ar/node/566

)2( مارتينا سابرا مراسلة في موقع www.qantara.de. موقع قنطرة دي، 
هو مشروع يقوم على شراكة كل من املركز االحتادي للتعليم السياسي، 
وإذاعة صوت أملانيا، ومعهد غوت���ه، ومعهد العالقات اخلارجية. كما 

تقوم وزارة اخلارجية األملانية االحتادية بدعمه.

تنقل س���ابرا عن تلك املجموعة أنها تقوم بواسطة 
عدد من النس���اء، وكذلك الرج���ال املهتمني، بفحص 
الق���رآن الك���رمي؛ بحًثا عن احتماالت املس���اواة فيه، 
تأسيًسا على أن التعاليم اإلسالمية تتعاطف مع املرأة 

إلى حدود أبعد بكثير مما يُعترف به بشكل عام.

وتضم املجموعة كذلك احلقوقية رشيدة آية حميش، 
وهي عضوة في حزب يس���اري 
علماني، وهي علمانية ومسلمة، 
وه���و أم���ر ال يش���ّكل تناقًضا 
بالنس���بة آلية حمي���ش، وتقول: 
النواحي  حتقيق  تس���تطيع  إنها 
املختلف���ة لهويتها في املجموعة. 
املرأة مسلمة،  تستطيع أن تكون 
وأن تش���عر باحلرية في الوقت 
نفسه. تس���تطيع اعتناق القيم اإلنسانية العاملية التي 
أنزلها اإلسالم ورؤيتها كحالة من حاالت إعادة قراءة 

القرآن الكرمي«.)3(

ووفًقا ملنظور النس���وية اإلسالمية؛ فإن املرأة تعاني 
من وضع قامت في كل الدول اإلسالمية والعربية، وإن 
هن���اك حاجة ملزيد من التقدير للمرأة في اإلس���الم. 
وهذا يعني إعادة قراءة النصوص وحتديد تفس���يرات 
س���ابقة على حقيقتها بعيًدا ع���ن الذكورية واملجتمع 

األبوي.

وترى أمان���ي صالح )4( أن إنص���اف املرأة يتمحور 
حول تفكيك التاريخ البشري عن النصوص اإلسالمية 

التأسيسة.)5(

َسات »املبادرة النس���ائية اإلسالمية للروحانية  أما ُمؤسِّ
واملس���اواة« املعروفة اختصاًرا ب�»واي���ز« فقد دفعتهم تلك 
الفكرة إلى الدعوة إلنش���اء مجلس نسائي لتفسير القرآن 

(3) http://ar.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-471/_nr-
622/i.html

)4( دكتواره في العلوم السياسية، نائبة رئيس جمعية دراسات املرأة واحلضارة.

)5( أماني صالح، نحو منظور إسالمي للمعرفة النسوية، مصدر سابق.

ترى النس��وية اإلسامية أن الرسالة الروحية 
لإلس��ام قد ُطعن��ت. فب��دالً من المس��اواة 
الت��ي كان الدي��ن ينادي بها، ح��ّول النظام 
الذك��وري، األب��وي، هذه الرس��الة إل��ى أداة 
الضطه��اد النس��اء. وبينم��ا دع��ا اإلس��ام 
إلى تح��رر النس��اء قامت »التقالي��د األبوية 

التمييزية« بمصادرته. 
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الكرمي، معتبرات أن هذا التفسير النسوي خطوة على طريق 
حتس���ني صورة اإلسالم في الغرب! حيث يرين أن »أحكام 
الشريعة الصارمة ليست س���ماوية؛ ألن الرجال هم الذين 

صاغوها، وينبغي تغييرها لكي تشمل حقوق املرأة«.)1(

وترى النس���ويات اإلس���الميات أن الدين، أّي دين، 
ليس كما هو ش���ائع، مصدر اضطهاد للنساء، ودليلهن 
على ذلك اس���تمرار اضطهاد امل���رأة الغربية. فمع أن 
املرأة الغربي���ة حتللت من النظم الدينية املس���يحية، 
مصدر االضطهاد، أو أرادت لنفس���ها أن تتحرر ومع 
ذلك ما يزال هناك اضطهاد للنس���اء في الغرب، وإلى 
اآلن لم حتل مس���ألة املساواة بني اجلنسني. ولم تبلغ 
املرأة الغربية بعُد حترره���ا النموذجي الذي انصبت 

عليه وانتظرته.

فاملشكلة تكمن في س���يطرة السلطة الذكورية على 
فهم النصوص الدينية وتطبيقها في الواقع، واستمداد 
السلطة في الس���يطرة على املرأة وهضم حقوقها من 

الرؤية الذكورية للدين، وليس من الدين نفسه.

خامتة:

ه��ذا الس��رد التارخيي للمحت��وى الفكري واس��تمداداته 
الفلس��فية للح��ركات النس��وية الغربية، يؤش��ر لعدد من 

النقاط املهمة:

أوالً: إن الفكرة املركزي���ة التي انطلقت منها جميع 
املذاه���ب النس���وية هي احلد م���ن/ أو القضاء على 
السيطرة الذكورية بجميع جتلياتها، سواء االقتصادية 
أو االجتماعية أو السياس���ية.. ومت تفس���ير التاريخ 
البشري كله على أنه صراع بني الذكر واألنثى، أو بني 

العصر األمومي والعصر األبوي.

ثانًيا: احلركات النس���وية بجميع أشكالها هي فرز 
طبيعي للفلسفات والرؤى الغربية والتي تتناقض بشكل 

)1( خبر على العربية نت )مدافعات مسلمات عن حقوق املرأة يردن تشكيل 
مجلس لتفسير القرآن(
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ش���به كامل مع الرؤية اإلس���المية. فالنظرة الدونية 
للمرأة كانت هي املسيطرة على الغرب؛ نظًرا لتأثرها 
باملسيحية واليهودية، فضاًل عن انسحاب تلك النظرة 
إلى الفلسفات القدمية واملعاصرة، وكان الحتضان تلك 
الفلسفات الغربية للفكر النسوي مردوده السلبي؛ حيث 

لم جتد التربة اخلصبة في املجتمعات اإلسالمية.

 ثالًث���ا: ميك���ن أن نعد املوج���ة النس���وية الثانية، 
وتوابعها في العالم اإلسالمي، من أهم وسائل الهجمة 
االستعمارية الثانية، والتي ُعرفت بالغزو الفكري الذي 

اجتاح العالم اإلسالمي في أواخر القرن العشرين.

رابًع���ا: املالحظة اجلدي���رة هنا أيًض���ا: أن هناك 
تطابًقا ش���به كامل مع قرارات املؤمترات واالتفاقيات 
الدولية -مثل مؤمترات بكني واتفاقية الس���يداو- مع 
األطروحات النسوية، خاصة فيما يتعلق بحرية املرأة 
في جسدها، وشكل األسرة التي لم تعد تتكون من رجل 
وامرأة فقط، وحرية اإلجهاض، ومبراجعة بسيطة بني 
ما ذكرناه من أطروحات احلركات النس���وية وقرارات 

املؤمترات الدولية سنجد تطابًقا عجيًبا.

خامًس���ا: س���عت النس���وية الغربي���ة لالندماج مع 
بعض التي���ارات الفكرية مثل: ما بع���د الكولونيالية، 
واإليكيولوجيا، لكي تصبح في النهاية ذات داللة تؤشر 
إلى حترر املرأة من س���لطة املجتمع األبوي املس���تبد 
الظال���م، الذي احتل جس���دها وعقله���ا، وأصبحت 
تناضل من أجل االس���تقالل عن���ه، هكذا مت التالعب 
باملصطلحات ومدلوالتها الفكري���ة، لتعطي في نهاية 
نتائج توافقية مع ما يريده الغرب من مضامني وثقافة 

يريد زرعها في عقولنا.

من هنا يحذر األس���تاذ )محمد بن شاكر الشريف( 
في مقال له في مجل���ة البيان من خطر املصطلحات 
الواف���دة يقول: »وعلى ذلك؛ ف���إن التحذير من ضرر 
استخدام املصطلحات الغريبة على شريعتنا وثقافتنا 
ال ميثل موقًفا انعزالّيًا أو تقوقًعا وانكفاء على الذات، 
وبُع���ًدا عن التفاعل مع العال���م من حولنا، وإمنا ميثل 



النسوية من الراديكالية حتى اإلسالمية

155التقرير االسرتاتيجي الثامن

لة بدالالتها  موقًف���ا محافًظا على مقومات األمة وخصائصها أال تذوب في غيره���ا؛ فإن تلك املصطلحات محمَّ
اخلاصة بها التي تكونت عبر أجيال عدة، وخبرات متطاولة في بيئة غير إس���المية، وهي بالطبع بيئة مناقضة 
لبيئتنا.. وهي متثل اعتراًفا بعجز ثقافتنا أن يكون لديها املصطلحات اخلاصة بها التي تدل على املضمون الذي 

نريده، ثم إن هذا التصرف سينتهي - وال بد- إلى قبول املصطلح بكل شروحه وحواشيه...«.)1(

وهذا ما حدث متاًما مع مصطلح ما بعد الكولونيالية أو اإليكيولوجيا؛ فداللتهما األولية ال تشي بتأثيرات سلبية، 
إال أن الشروح واحلواشي قادتنا إلى النسوية، واحلديث عن املفاهيم الغربية عن احلرية املزعومة للمرأة.

سادًسا: شكلت نسوية احلداثة اإلسالمية رأس احلربة في احلرب الغربية على املفاهيم اإلسالمية وهي متثل 
جتلّيًا شديد الوضوح للهدف من تلك احلرب.

َعى  إذ نسعى نسوبة احلداثة اإلسالمية في األخير إلى التماهي مع مسلمات احلضارة الغربية من خالل ما يُدَّ
أنه تفسير نسوي جديد لإلسالم.

س���ابًعا: هناك تناقض أيديولوجي بني مطلق فكرة النسوية، واإلس���الم، فمصطلح »النسوية« يحمل مضامني 
أيديولوجية مركزية، أبرزها املساواة التامة التي تقود إلى فضح التحيزات الذكورية الكامنة في اخلطاب والوعي، 

ومن ثَم يفترض أن هناك صراًعا أو نزاًعا. 

إن اإلس���الم ال يعرف الصراع بني الرجل واملرأة، فاإلس���الم كعقيدة وشريعة، ال ميّيز نوًعا على نوع وال عرًقا 
على عرق، وال شعًبا على شعب، ففكرة قراءة اإلسالم من وجهة نظر عرقية أو إثنية أو نوعية تتناقض مع نظرة 
اإلس���الم الكلية. فاإلسالم يعّبر عن رؤية ش���املة لكل مجتمعات املسلمني عبر كل األزمنة واألمكنة؛ رؤية تراعي 
الطبيعة التي فطر الله خلقه عليها، أّيًا كان خلقه سبحانه من حيوانات أعاجم أو من البشر مع اختالف أجناسهم 

وعرقياتهم وألوانهم، سواء كانوا رجاالً أم نساء. 

)1( محمد بن شاكر الشريف، دعوة إلى تأصيل املصطلحات السياسية، مجلة البيان، السنة العشرون، العدد 213، جمادى األولى 1426ه�. يونيو/ 
يوليو 2005م، ص22.
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معلومات إضافية

مصطلحات نسوية:

فيما يلي بعض املصطلحات ش���ائعة االس���تخدام لدى احلركات النس���وية ومدلوالت هذه املصطلحات وفًقا 
للتعريفات التي تقدمها وتعتنقها احلركات النسوية: 

:Women’s Liberation حترير املرأة

استخدم هذا املصطلح على ما يبدو ألول مرة عام 1969م على الرغم من أن هذه الفكرة كانت موجودة ضمًنا 
في ما قالته ماري أستيل من أن النساء مثلهن مثل العبيد. وبعدها حتدثت سوجورنر تروث عن عدم املساواة بني 
الرجل األس���ود واملرأة الس���وداء على الرغم من حترير العبيد في عام 1867م، وبعد مرور قرن من الزمان كانت 
املرأة الس���وداء والبيضاء ال تزال تعتبر تابعة في س���ياق احلركات السياسية الراديكالية املناهضة حلرب فيتنام 

والداعية لتحرير السود.

وأصبح من الواضح أن املرأة س���تضطر لتحرير نفس���ها، ففي عام 1969م أعلنت مجموعة من الراديكاليات 
النسويات في نيويورك املواجهة املستمرة مع الرجال إلدراكهن أن »حترير املرأة« لن يلقى الترحاب بدون نضال. 
وفي نفس العام أعدت جماعة »اجلوارب احلمراء« بنيويورك أول مانيفس���تو لتحرير املرأة، ومت إنش���اء منظمة 

حترير املرأة في بريستول باململكة املتحدة.

وقبل هذا التاريخ بثالثة أعوام كانت جولييت ميتشيل قد كتبت عن احلاجة إلى التحرر، وسار على نهجها عدد 
من الشخصيات ذات األصوات املؤثرة مثل شيال روبوثام.

وفي عام 1970م انعقد أول مؤمتر وطني حول حترير املرأة في كلية راس���كن بأكس���فورد. وبعد ذلك اختصر 
املصطلح إلى الصيغة Women’s Lib في وس���ائل اإلعالم التي يهيمن عليها الرجل بقصد السخرية والتهوين من 

شأن احلركة. ومازالت الصيغة املختصرة تستعمل حتى اليوم في سياق االستهانة باحلركة.

:Family  األسرة

متثل األس���رة محور البحث واملناظرات احلامية في احلركات النسوية واحدة بعد أخرى، وتوصف بأنها موطن 
قم���ع املرأة وموضع احلياة الش���خصية ذات القيمة، كما أنها مصدر س���لطة الرج���ل وأداة إدخال األطفال في 

العالقات االجتماعية.

وتعتبر األس���رة في املجتمعات التي جتاوزت مرحلة الصناعية هي الوحدة األساسية للمجتمع، ولكن محاوالت 
الدفاع عن األسرة النووية )أي األب واألم املتزوجني اللذين يعيشان مًعا ومع أطفالهما( باعتبارها بنية »طبيعية« 

وحتمة موجودة منذ بدء اخلليقة تتعرض للتحدي بدعوى أنها زائفة.

واألس���رة عند اشتراكيي القرن التاسع عش���ر اليوتوبيني )املثاليني( مثل أوين وفورييه وسان � سيمون )وكلهم 
رج���ال( هي معقل الفردي���ة األنانية التي ال تتوافق مع أس���لوب احلياة التعاوني، لكن ه���ذه النظرية لم تقترن 

مبمارسات موازية لها في املجتمعات االشتراكية التي قامت في الواليات املتحدة وفرنسا وإجنلترا.
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:Paganism وثنية

تروق الوثنية بصورة واضحة للحركة النس���وية التي تعتقد في جوهرية االختالف بني الرجل واملرأة، والنسوية 
املهتمة بالبيئة؛ ألنها في هذه السياقات متثل العودة إلى االحتاد باألرض األم أو مبدأ اإللهة )Goddess( )تهدف 
ثقافة الربات أو اآللهة املؤنثة عند النس���وية إلى االحتفاء بالقدرات الكامنة في نفس املرأة منذ قدمي، وإبرازها 
في مقابل السلطان والقانون املتمركز حول الذكور(، والعودة إلى القيم األموية مثل احترام العالم الطبيعي والقيم 

»األنثوية« مثل نزعة املساملة ورعاية الصغار.

ومن الشخصيات البارزة في هذا املزيج من الوثنية والنسوية واالهتمامات البيئية الكاتبة األمريكية ستارهوك 
الت���ي تدعو إل���ى ديانة تتركز حول عبادة إلهة مؤنثة، وجتعل املقدس هو النفس والعالم الطبيعي، وذلك في عدد 

من مؤلفاتها، مثل »الرقصة احللزونية: امليالد اجلديد لدين اإللهة الكبرى القدمي« )1979م(.

:Matriarchy )النظام األمومي )النظام القائم على سلطة األم

املجتمع األموي هو املجتمع الذي تسوس���ه املرأة وينتقل نس���به من األمهات إلى  اجل���دات، ال من اآلباء إلى 
األجداد، وهناك عدد من عاملات األنثروبولوجيا النسويات مثل هيلني داينر وإليزابيث جولد ديفيز وإيفيلني ريد 

يفترضن أن هناك عشائر أمومية كانت موجودة قبل نشأة النظام األبوي.

وال ترج���ع أهمية هذه البني���ة االجتماعية عند من يقولون بالنظم األمومية إلى أنها دفاع عن س���لطان املرأة 
وحس���ب، ولكن إلى أنها تخلق أيًضا إطاًرا اجتماعّيًا قائًما على الفضائل »النسائية« مثل رعاية الصغار والتعاون 

السلمي واحترام البيئة.

فتقول مارلني فرينش مثاًل في كتابها »احلرب ضد املرأة« )1992م(: إن التجمعات الس���كنية البش���رية األولى 
كانت »مجتمعات تعبد آلهة مؤنثة، وتعيش في تناغم قائم على التساوي وتنعم بالرخاء املادي«؛ حيث كانت املرأة 
تتمتع مبكانة أعلى من مكانة الرجل وباحترام أكثر منه، ثم جاء »النظام األبوي« ليحل محل هذه املجتمعات وعلى 

رأسه »امللوك الكهنة« الذين خلقوا نظاًما طبقًيا يُخضع املرأة.

:Patriarchy النظام األبوي

نظام يسوده الرجل وتفرض فيه السلطة من خالل املؤسسات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والدينية.

ويالحظ ان كل النس���ويات يعارضن النظام األبوي وإن اختلفن في تصوراتهن له، فالتيار النس���وي الراديكالي 
مييل إلى اعتبار النظام األبوي نظاًما متغلغاًل في كل شيء وال عالقة له بالتاريخ، وهو املوقف الذي  يتلخص في 
مقدمة مارلني فرينش لكتابها »احلرب ضد املرأة« )1992م( الذي تستجلي فيه أول النظام األبوي التي ترجع إلى 
عصور ما قبل التاريخ، وترى أن النظام األبوي يتميز في جوهره بالعدوانية وبالبنية الهرمية وبالوجود املس���تقل 
عن التغيرات االجتماعية، فتقول مثاًل: إن التحول من اإلقطاع إلى الرأسمالية لم يُحدث اختالًفا يذكر في وضع 

املرأة اخلاضع للرجل.

لكن هذه النظرة تتعرض لالنتقاد من جانب التيار النسوي املاركسي واالشتراكي كما في كتابات كريستني دلفي 
وهايدي هارمتان اللتني حتاوالن حتديد وضع النظام األبوي في إطار العالقات املادية.
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فترى دلفي أن النظام األبوي موجود جنًبا إلى جنب مع الرأس���مالية، وأنه ينبع من استغالل الرجل لدور املرأة 
في القيام بأعمال املنزل.

كما تعتبر هارمتان أيًضا أن النظام األبوي ينبع على وجه التحديد من سيطرة الرجل على عمل املرأة.

وتستعني منظرات النسوية املنتميات لتيار ما بعد احلداثة مبفاهيم التحليل النفسي والتفكيك وما بعد البنيوية 
إلظهار أن النظام األبوي أيديولوجية تتخلل كل جوانب الثقافة.

:Capital Patriarchy النظام األبوي الرأمسالي

يدور اجلدل منذ وقت طويل بني النس���وية الراديكالية والنس���وية املاركسية حول ما إذا كان النظام األبوي أو 
الرأس���مالي هو الس���بب في قمع املرأة. فيذهب تيار النس���وية الراديكالية إلى القول بأن األيديولوجية األبوية 
موجودة بصورة منفصلة عن الهياكل الرأس���مالية، وبأن تقوي���ض أركان هذه الهياكل لن يؤثر إال تأثيًرا محدوًدا 

على األيديولوجية األبوية.

 أما تيار النس���وية املاركس���ية فيؤكد أن قمع املرأة له جذور ضاربة في النظام الطبقي، وأن املساواة احلقيقية 
ال ميكن حتقيقها في ظل النظام الرأسمالي، وهو الرأي الذي تلخصه ميشيل بارت في كتابها »قمع املرأة اليوم: 

بعض املشاكل في التحليل النسوي املاركسي« )1980م( بقولها: »إن قمع املرأة مترسخ في البنية الرأسمالية«.

ومن األعالم في مجال حتليل العالقة بني النظام األبوي والرأس���مالية املاركس���ية هايدي هارمتان النس���وية 
األمريكية، التي نشرت مقاالً بالغ التأثير بعنوان »الزواج التعس بني املاركسية والنسوية: نحو وحدة أكثر تقدمية« 
في عام 1979، ذهبت فيه إلى القول بأن النظام األبوي يقوم أساًس���ا على س���يطرة الرجل على قدرة املرأة على 
العمل، وتتأكد هذه الس���يطرة من خالل مجموعة من املؤسسات املختلفة مثل امليل للجنس اآلخر، والزواج بزوج 
واحد، واحلمل وتربية األطفال، واألعباء املنزلية، وتدعو هارمتان إلى استراتيجية للمقاومة ذات طابع اشتراكي 

ونسوي »تنظم طبيعة اجلهود التي تناضل ضد النظام األبوي، وضد الرأسمالية في آن واحد«.

املصدر:
 سارة جامبل، النسوية وما بعد النسوية )دراسات ومعجم نقدي(، ترجمة أحمد الشامي، املجلس األعلى للثقافة، مصر، الطبعة 

األولى، 2002م




