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الإ�سالمية والتي ت�سري على منوال مثيالتها الغربية
يف مواقفها و�آرائ���ه���ا و�أه��داف��ه��ا ،وه��ن��اك ح��رك��ة �أخ��رى
ع��اب��رة ل�ل�أوط��ان ت��داف��ع ع��ن ف��ك��رة مفادها �أن امل�ساواة
بني اجلن�سني �أ�سا�س من �أ�س�س الديانة الإ�سالمية و�أن
ر�سالة ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ج��اءت لت�ضمن حقوق الن�ساء.
�صحيح �أن هناك بع�ض املفكرات العربيات امل�شهورات
مثل نوال ال�سعداوي وو�سيلة متزايل اللتني ترف�ضان
وج����ود ال��ن�����س��وي��ة الإ����س�ل�ام���ي���ة لأن امل�������س���اواة ال وج���ود
لها يف الأدي���ان ال��ت��ي تنظر �إىل امل���ر�أة باعتبارها كائنا
دون��ي��ا .غ�ير �أن معظم احل��رك��ات الن�سوية الإ�سالمية
تندرج يف مكافحة مزدوجة �ضد ال�� ُره��اب من الإ�سالم
�أو الإ�سالموفوبيا من جهة والنظام الأب���وي العربي،
وخ�صو�صا بعد �أح����داث احل���ادي ع�شر م��ن �أي��ل��ول عام
 2001وما تالها من عمليات �إرهابية متكررة يف خمتلف
�أنحاء العامل .وقد اتخذ ممار�سو الرهاب من الإ�سالم
�شخ�صية م��ا �سميت «امل���ر�أة امل�سلمة املحجبة» كنموذج
�سلبي ومقموع لتخلف فكر العامل الثالث والإ�سالمي،
وب���د�أت و�سائل الإع�ل�ام عرب ن�شر ه��ذه ال�صورة ب�صفة
متكررة ببناء خطاب يب�سط تعدد ظ��روف املجتمعات
الإ�سالمية وحقائقها مع تقدمي الإ�سالم ككتلة �أحادية
ال ح����راك ف��ي��ه وال ت���ن���وع .وه����ذا ه���و م���ا ب���رر م�����ش��اري��ع
«حترير» و»�إن��ق��اذ» الن�ساء امل�سلمات يف �أفغان�ستان على
�سبيل املثال.
وفيما يخ�ص مكافحة النظام الأبوي العربي ،ت�ستعني
امل�ؤلفة ب�أعمال املفكرة املغربية فاطمة املرني�سي التي
تفرق يف كتابها «احلرمي يف الغرب» بني النظام الأبوي
ال��ع��رب��ي الإ���س�لام��ي وال��ن��ظ��ام الأب����وي ال��غ��رب��ي ،وت���ؤك��د
وجود فرق بني �صور ومتثيل الن�ساء امل�سلمات يف املخيل
العربي الإ�سالمي واملخيل الغربي .ومن �أبرز الأمثلة
الدالة على ذلك ت�صوير �شخ�صية �شهرزاد ،بطلة �ألف
ليلة وليلة ،يف الر�سومات واملكتوبات الغربية التي متيل
�إىل �إبراز دورها ال�سلبي والإروتيكي والرومانتيكي ،يف
حني �أن اجلوانب املهمة ل�شخ�صية �شهرزاد من املنظور
الإ���س�لام��ي ه��ي قواتها التحريرية ومتكنها م��ن �إقناع
امل��ل��ك ب��ع��دم ق��ت��ل��ه��ا وق��ت��ل ال��ن�����س��اء الأخ���ري���ات مبح�ض
ق�ص�صها الالمتناهية وم�ستواها الثقايف املرتفع الذي
ي�����س��م��ح ل��ه��ا ب��ال��ت��ف��وق ع��ل��ى ال���رج���ل� .إال �أن امل��رن��ي�����س��ي،
ح�سب ر�أي �سريين �أدل��ب��ي ،مل ت�أخذ بعني االعتبار �أن
النظام الأبوي العربي التقليدي مت ا�ستعماره من قبل
النظام الأبوي الغربي من خالل ن�شر ال�صور النمطية
للمر�أة التي تعك�س اعتبارها مو�ضو ًعا يجب �أن يتقيد
مبتطلبات هذه ال�صورة المر�أة جميلة ونحيفة ترتدي
مالب�س املو�ضة� ،أي ،ما ي�سمى بدكتاتورية القيا�س رقم
 ،38وتبذل ق�صارى جهدها للحفاظ على مظهر �شاب،
�أي ما ي�سمى بدكتاتورية الزمان.
يف ال��ق�����س��م الأخ��ي��ر م���ن ال��ك��ت��اب ،ت��ق��دم امل���ؤل��ف��ة بحثا
م��ي��دان��ي��ا حت��ل��ل ف��ي��ه �أم��ري��ن متعلقني ب��ح��ي��اة امل����ر�أة يف
امل��غ��رب( ،حيث تقيم امل�ؤلفة حاليا) .الأم��ر الأول هو
ال��ع��م��ل ال��ت��ع��اوين م��ن �أج���ل ال��ت��ن��م��ي��ة ال���ذي جت��ري��ه يف
املغرب بع�ض املنظمات غري احلكومية الإ�سبانية والذي

ت��ع��ت�بره امل���ؤل��ف��ة م��ظ��ه��را �آخ���ر م��ن م��ظ��اه��ر اال�ستعمار
ال��غ��رب��ي .فهذا م��ا ينعك�س يف �آراء املتعاونني الإ�سبان
ال��ذي��ن �أج��اب��وا ع��ن جمموعة م��ن الأ�سئلة يف ا�ستبيان
ر�أي �أعدته امل�ؤلفة ،ف�أغلب ه���ؤالء العاملني يف العمل
ال��ت��ع��اوين ال ي��زال��ون مي��ار���س��ون ن��وع��ا م��ن ال��ره��اب من
الإ�سالم ويف�ضلون العمل مع جمعيات مغربية متيل
�إىل العلمانية والي�سار ال�سيا�سي التقدمي يف حني �أنهم
يعربون عن حتفظات كثرية جت��اه اجلمعيات الأق��رب
�إىل املواقف الإ�سالمية التقليدية .ونتيجة لذلك ،ف�إن
املخ�ص�صات املالية املمنوحة للجمعيات ذات الطابع
الإ���س�لام��ي الوا�ضح �أق��ل بكثري م��ن تلك التي حت�صل
عليها اجلمعيات التي تتميز بطابع علماين �أو ي�ساري.
وال ي��ع��ود ذل���ك �إال �إىل ف��ه��م خ��اط��ئ و�أف���ك���ار منطية
ع��ن الإ����س�ل�ام ال ت���أخ��ذ ب��ع�ين االع��ت��ب��ار ت��ع��دد ال��ت��ي��ارات
والتوجهات الفكرية داخل الإ�سالم.
�أم����ا الأم�����ر ال���ث���اين ال����ذي ت��ع��اجل��ه امل���ؤل��ف��ة يف عملها
امليداين يف املغرب ،فهو اخلطابات الن�سوية ال�صادرة
عن �أهم اجلمعيات الن�سوية العاملة يف البلد .اخلطاب
الأول اخلا�ضع للتحليل هو خطاب اجلمعيات الن�سوية
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ت��ي��ار ال�����س��ي��ا���س��ي اال����ش�ت�راك���ي ال��ت��ي تتميز
مبقاربة ي�سارية وبانتقادات الذعة للحركات الن�سوية
الإ����س�ل�ام���ي���ة .اخل���ط���اب ال���ث���اين ه���و خ���ط���اب ف��اط��م��ة
املرني�سي ال��ذي يتمحور ح��ول مفهوم خ��وف املجتمع
الإ�سالمي من الغرب وهو خوف يخفي خوفا �آخر �أال
وه��و اخل��وف من ال��ذات ،مع رف�ض احلجاب باعتباره
تراجعا يف ط��ري��ق امل�����س��اواة ،وه��ذا م��ا تنتقده �سريين
�أدل��ب��ي ال�سباعي �إذ �أن املرني�سي ُت�سكت بهذا �أ���ص��وات
ال��ن�����س��اء وحت��رم��ه��ن م���ن ال��ت��ع��ب�ير ع���ن �أن��ف�����س��ه��ن عرب
الرموز التي يخرتنها بكامل احلرية .اخلطاب الثالث
هو خطاب ن�ساء ح��زب اال�ستقالل املعتمد على فكرة
الوطن والتقليد املرتبط مببادئ الإ�سالم ،وهو خطاب
قريب من ن�ساء حزب العدالة والتنمية وهو حزب ذو
طابع �إ�سالمي يعتمد �أي�ضا على مبادئ الإ�سالم و�إن

كانت م�صطلحاته قريبة من اخلطاب الغربي فيما
يخ�ص م�����س���أل��ة ح��ق��وق الإن�����س��ان وال��ن��وع االج��ت��م��اع��ي.
اخل��ط��اب ال��ت��ايل ه��و خطاب النا�شطة �أ���س��م��اء املرابط
ال��ت��ي ت��ق�ترح �أي�����ض��ا االرت��ك��از �إىل ال��ر�ؤي��ة الإ���س�لام��ي��ة
ل��و���ض��ع م�����ش��روع حت��ري��ري للن�ساء ول��ك��ن ع�بر عملية
حت��دي��ث الإ���س�لام متا�شيا م��ع احل��داث��ة مم��ا يعني �أن
خطابها لي�س مناه�ضا لال�ستعمار لأنها جتهل الطابع
اال���س��ت��ع��م��اري ال��ك��ام��ن يف م��ف��ه��وم احل���داث���ة ال��غ��رب��ي��ة.
اخلطاب الأخري هو خطاب جمعية العدل والإح�سان،
وهي جمعية �إ�سالمية متثلها حاليا نادية يا�سني ولها
ثالثة م��رت��ك��زات :ال للعنف ،ال لل�سرية وال للتمويل
اخلارجي ،وتقوم ب�أعمال رائعة بف�ضل ر�ؤية جتديدية
للمر�أة داخل الإ�سالم وتنظر �إىل م�صطلح «الن�سوية
الإ�سالمية» على �أن فيه �إطنابا �إذ �إن الدفاع عن حقوق
املر�أة وحرياتها وكرامتها ،كلها قيم ي�شملها ويعززها
الإ�سالم.
ميكن تو�صيف ه��ذا الكتاب ب�أنه كتاب ج��ريء حتاول
فيه امل�ؤلفة الق�ضاء على الفكرة ال�شائعة التي تذهب
�إىل �أن الإ�سالم والن�سوية مفهومان متناق�ضان غري
متطابقني� .صحيح �أن الكثري من االنتقادات والآراء
املعرب عنها يف هذا الكتاب لها ما ي�سوغها� ،إذ �أن العامل
احلديث الذي ت�سوده العوملة وهيمنة املبادئ واملعايري
املنبثقة م��ن احل�����ض��ارة ال��غ��رب��ي��ة ال ي��ع�ترف �إال ن���ادرا
ب�أن هناك �أمناطا ثقافية �أخرى تختلف عن الأمناط
الغربية ال يجب تهمي�شها و�إهمالها .و�صحيح �أي�ضا �أن
معظم االنتقادات املوجهة للغرب واال�ستعمار وموقف
املجتمع العاملي جتاه الإ�سالم وجتاه املر�أة امل�سلمة هي
م�صيبة و�سديدة .غري �أن قارئ الكتاب ،بعد ا�ستيعاب
االن��ت��ق��ادات ال��ت��ي ت��وج��ه��ه��ا امل���ؤل��ف��ة �إىل ك��ل ال��ت��ي��ارات
الفكرية الأخ��رى ،يتوقع من امل�ؤلفة �أن تو�ضح ب�شيء
م��ن التف�صيل الطريقة التي تقرتحها للخروج من
الو�ضعية احلالية والفرار من «�سجن الن�سوية» ،مع
حت��دي��د ك��ي��ف مي��ك��ن ���ص��ي��اغ��ة ه���ذا ال��ف��ك��ر الإ���س�لام��ي
املناه�ض لال�ستعمار الذي ت�صبو �إليه امل�ؤلفة .وهذا يف
ر�أينا ما ال يوجد يف هذا الكتاب� ،إذ �إن �سريين �أدلبي
ال�سباعي تكتفي ب���إ���ش��ارات وج��ي��زة يف ه��ذا االجت���اه ال
تبني ر�ؤيتها ومرتكزات فكرها بالقدر املطلوب.
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سجن النسوية :نحو فكر إسالمي مناهض
لالستعمار لسيرين أدلبي

إغناثيو فيراندو *
ا�ستلهاما من التيارات الفكرية املناه�ضة لال�ستعمار التي تطورت يف ال�سنوات الأخرية يف �أمريكا الالتينية على يد املُفكر البويرتوريكي رامون غرو�سفوغل و�أمثاله،
تقدم الكاتبة والنا�شطة الإ�سبانية ال�سورية الأ�صل �سريين �أدلبي ال�سباعي عمال مثريا للجدل تنتقد فيه كافة احلركات الن�سوية �سواء املنت�شرة منها يف العامل
الغربي وتلك ال�شائعة يف العامل الإ�سالمي التي ال تخرج يف حقيقة الأمر ،على حد قول �سريين �أدلبي ال�سباعي ،عن كونها تقليدً ا للنماذج الغربية ،على اعتبار
�أنها ال تزال حمبو�سة فيما ت�سميه امل�ؤلفة «�سجن الن�سوية»� ،أي ،اال�ستمرار يف اتباع النماذج والقوالب املعرفية والإب�ستمولوجية التي فر�ضها اال�ستعمار الغربي
على �أنحاء وا�سعة من الكرة الأر�ضية والتي ي�صعب على املجتمعات امل�ستع َمرة التَّحرر منها .و�إجابة عن �س�ؤال كيف ُيكن ك�سر القيود التي متنع املجتمعات العربية
والإ�سالمية من �صياغة حركة ن�سوية حقيقية وفكر �أ�صيل ،تقرتح امل�ؤلفة تفكيك كل املنتجات الثقافية اال�ستعمارية والعودة �إىل مبادئ الإ�سالم املوحد الأ�صيل
الذي ال يتناق�ض مع روح الن�سوية وامل�ساواة بني اجلن�سني والذي يقدم منوذجا ومنطا حياتيا ي�ؤدي ال حمالة �إىل �صياغة فكر ال يعتمد على الهيمنة العاملية وعلى
ا�ستغالل موارد وثروات الغري.

مل���اذا ت��ري��د ام����ر�أة ت��رت��دي احل��ج��اب الإ���س�لام��ي �إع���داد
�أط��روح��ة ال��دك��ت��وراه؟ م��ن ه��ذا ال�����س���ؤال ،ال���ذي وجهه
�أ���س��ت��اذ ج��ام��ع��ي �إ���س��ب��اين �إىل امل���ؤل��ف��ة ح��ي��ن��م��ا التحقت
ب�سلك الدكتوراه يف جامعة مدريد امل�ستقلة عام ،2006
ينطلق هذا الكتاب .ففي هذا ال�س�ؤال تكمن من جهة
ال��ر�ؤي��ة الدونية �إىل الآخ��ر ،يف ه��ذه احلالة �إىل ام��ر�أة
ُمجبة ،باعتبارها كائنا �سلبيا وخمفيا غ�ير م�ؤهل
للقيام ب��درا���س��ة علمية م��و���ض��وع��ي��ة ،وم��ن ج��ه��ة ثانية
يك�شف ال�س�ؤال املوقف الت�سلطي من الناحية الثقافية
ال���ذي يتخذه ال��رج��ل الأب��ي�����ض ال��غ��رب��ي ال���ذي يتحدث
من على منرب اخللفية العلمية الغربية الذي يفرت�ض
�أن ي�ؤهله للقيام بدرا�سات علمية مو�ضوعية وفر�ض
�آرائ����ه ومن��اذج��ه ال��ف��ك��ري��ة ع��ل��ى ال��ع��امل ب���أ���س��ره .ولي�س
ه��ذا �إال ان��ع��ك��ا���س ل�ل�إط��ار ال��ع��ام ال���ذي ت�سميه امل���ؤل��ف��ة
«النظام العاملي احلديث امل�ستعمِ ر الر�أ�سمايل العن�صري
الإم�بري��ايل الأب���وي الأبي�ض الع�سكري املتمحور على
الغرب وامل�سيحية» ،وهو نظام يرتكز �إىل خطاب ثنائي
ينطلق من فكرة تفوق الغرب غري امل�شكوك فيه على
ما �سواه من مناطق العامل (ثلثيه على وجه التقدير)
م��ع تق�سيم ال�شعوب القاطنة يف املعمورة �إىل ق�سمني
م��ت��ن��اق�����ض�ين :ال��غ��رب ���ض��د الآخ����ر وم���ا ه��و ع����ادي �ضد
م��ا ه��و غ�ير ع��ادي وم��ا ه��و متقدم �ضد م��ا ه��و متخلف
وم��ا ه��و دمي��ق��راط��ي ���ض��د م��ا ه��و غ�ير دمي��ق��راط��ي وم��ا
ه��و ح��دي��ث ���ض��د م��ا ه��و تقليدي وم���ا ه��و ت��ق��دم��ي �ضد
م��ا ه��و ت��راج��ع��ي .فقد جن��ح ه��ذا امل��ن��ظ��ور اال�ستعماري
يف التفرد باحلق يف درا�سة وتعريف العامل ومتييز ما
ه��و �إي��ج��اب��ي وم�ستح�سن عما ه��و �سلبي وغ�ير حمبذ،
والنظر �إىل الثقافات واحل�����ض��ارات غ�ير الغربية على
�أن��ه��ا يف ح��اج��ة �إىل ال��ت��ق��دم ب��اجت��اه حم��اك��اة الأ���س��ال��ي��ب



واملعايري ال�سائدة يف الثقافة الغربية .ونتيجة لذلك
تكر�ست يف ال��ب��ل��دان امل�سماة باملتخلفة ع��ق��دة الدونية
وانت�شرت فيها فكرة تقول �إنه ال �سبيل �إىل التقدم �إال
عرب االح��ت��ذاء باحل�ضارة الغربية ح��ذو النعل بالنعل
مب��ا يعني ذل��ك م��ن �إه��م��ال خ�صو�صيات ك��ل الثقافات
الأخرى و�إق�صائها .ي�ضاف �إىل ذلك �أن معظم املفكرين
املنتمني �إىل البلدان غري املتقدمة باتوا ينظرون �إىل
�أنف�سهم بعيون الغرب املهيمنة ويطبقون يف حتليالتهم
ودرا�ساتهم ،دون وعي منهم يف بع�ض الأحايني ،املعايري
وامل��ن��اظ�ير الأوروب���ي���ة ،وك���أن��ه��م حت��ول��وا �إىل ك��ائ��ن��ات ال
وجود لها وال ا�ستقالل فكري لها مبا يرتتب عن ذلك
من �إنكار الذات غري الغربية وحترميها من التعبري عن
نف�سها .ه��ذا هو ال�سجن الإب�ستمولوجي ال��ذي ت�صفه
امل�ؤلفة حيث ال �صوت ملن ال يتبع اخلطابات الغربية وال
حرية ملن ال �صوت له.
ت��ق��وم امل���ؤل��ف��ة يف ال��ب��اب�ين ال��ث��اين وال��ث��ال��ث م��ن كتابها
بتحليل احل��رك��ة ال��ن�����س��وي��ة ال��ت��ي �أط��ل��ق��ت ع��ل��ي��ه��ا ا���س��م
ن�سوية ما بعد اال�ستعمار ون�سوية العامل الثالث ،من
ب�ي�ن م�����س��م��ي��ات �أخ�����رى .ف��ك��ل ه���ذه احل���رك���ات ال��ف��ك��ري��ة
تنتقد ب�شدة الن�سوية البي�ضاء الأوروب��ي��ة والأمريكية
باعتبارها �آلية لتمديد اال�سرتاتيجيات اال�ستعمارية
والنظر �إىل امل��ر�أة يف الثقافات الأخ��رى بعيون الغرب،
مع تطبيق �أمن��اط معرفية عليها ت�ستند �إىل مفاهيم
الثقافة الغربية التي حتتكر حق الكالم با�سم الآخ��ر
لي�س ف��ق��ط يف جم��ال ال�����ش���ؤون ال��ن�����س��وي��ة ،ب��ل �أي�����ض��اً يف
بقية املجاالت الفكرية والثقافية .و�أم��ام هذا ال�سجن
املعريف ،ال يوجد للن�سوية الإ�سالمية املعا�صرة وللفكر
الإ�سالمي املعا�صر على العموم خمرج �إال عرب مراجعة
و�إع���ادة بناء الكيان ال�شخ�صي� .إال �أن التيار الفكري

الإ���س�لام��ي يف ال�����س��ن��وات الأخ��ي�رة مل ي�ستطع التحرر
من ثنائية التقليد /احلداثة التي هي �آلية ا�ستعمارية
ت��ه��دف حت��ت ذري��ع��ة ب��ع��ث تثقيف ال��ع��امل �إىل جتني�س
التنوع االجتماعي وال�سيا�سي والثقايف والإب�ستمولوجي
وال��ل��غ��وي يف ال��ع��امل ع�بر �إ���س��ك��ات ال��ت��ع��دد واالخ��ت�لاف.
وه���ذا م��ا �أك���د عليه املفكر ط��ه عبد ال��رح��م��ن يف بع�ض
�أعماله حينما يقول �إن احلداثة ال بد �أن تكون داخلية
�إذ �إن احلداثة اخلارجية املعتمدة على الغري لي�ست �إال
حم��اك��اة حل��داث��ة �أخ���رى وخال�صته �أن الفكر العربي
والإ���س�لام��ي مل ي�صل ب��ع��د �إىل م��رح��ل��ة ه��ذه احل��داث��ة
ال��داخ��ل��ي��ة� .أم��ا ت��ي��ارات الإ���ص�لاح الإ���س�لام��ي فبالرغم
من �سعيها �إىل �إن�شاء م�شاريع �إ�سالمية تقاوم الهيمنة
الغربية ،ف�إنها مل تتمكن من التخل�ص من الديناميكية
الثقافية واحلداثية والليربالية الغربية ،مما �أدى �إىل
حتويل هذه التيارات �إىل تعبري عن فكر عربي �إ�سالمي
م�ستع َمر انعك�س يف ن�شوء دول الأوط��ان العربية التي
ان��درج��ت يف هيكلتها وتنظيمها يف الأط��ر الر�أ�سمالية
والعلمية التقنية الغربية مع كل ما قامت به الأنظمة
ال�سائدة من ا�ستخدام الإ�سالم كو�سيلة و�آلية خلدمة
ال�سلطة.
لعل من �أهم �صفحات الكتاب هي تلك التي خ�ص�صتها
امل�ؤلفة ملناق�شة م�صطلح ومفهوم «الن�سوية الإ�سالمية»،
التي اعتربتها بع�ض املفكرات الإي��ران��ي��ات تناق�ضا يف
حد ذاته ،مما �أدى �إىل �إثارة جدال حاد وطويل بني من
يعترب الإ�سالم متناق�ضا مع الن�سوية وبني من يرون
�إمكانية وج��ود حركة ن�سوية �إ�سالمية .تذكر امل�ؤلفة
الفو�ضى اال�صطالحية التي ت�سود امل�شهد ،فهناك من
ي�ستخدم تعبري «الن�سوية الإ���س�لام��ي��ة» ل��ل��دالل��ة على
احل��رك��ات الن�سوية العلمانية امل��وج��ودة يف املجتماعات

