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ملخص البحث:

تســعى هــذه الورقــة الستكشــاف اســتثمار األنثروبولوجيــة 

ليلــى أبــو لغــد ألدوات األنثروبولوجيــا واألدوات النقديــة فــي 

تفكيكهــا للخطــاب المهيمــن المتعلــق بالمــرأة فــي الشــرق 

األوســط وفهــم تحيزاتــه وعالقتــه بالخطــاب االستشــراقي 

والحداثــة وخطابــات التحديــث والتحريــر واإلنقــاذ. انطالًقــا 

مــن فهــم المواقــع التنظيريــة ألنثروبولوجيــا العالــم العربــي 

تمكــن مــن نقــد الخطــاب االســتعالئي الغربــي واســتعمال 

الفحــص  اســتبدال  عــن  للكشــف  المنهجــي  التحقيــق 

الواقعــي بالديباجــات األيديولوجيــة. ومــن ثــم الســؤال عــن 

ــا بعيــًدا عــن فــرض  واقــع المــرأة المســلمة ومــا تحتاجــه حًق

الوصايــة باســم التحديــث أو اإلنقــاذ.

األوســط-  الشــرق  األنثروبولوجيــا-  المفتاحيــة:  الكلمــات 

النســوية. الحداثــة-  اإلســام- 

Abstract:
This paper aims to discover how the anthropologist Lila 

Abulughod invested anthropological and critical tools to 

deconstruct the hegemonic discourse about women in the 

middle east, understand it’s prejudices, and it’s intertwined 

with orientalism, modernism, modernization, liberalisation 

and saving discourses. Starting from the realization of central 

zones of theorization within Arab world anthropology and 

the application of methodological investigation to reveal 

the replacement of the realistic examination by ideological 

demagogy. Therefore, the question about the real world of 

Muslim women would be possible apart from imposing 

guardianship in the name of modernization or saving.
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مقدمة:

مــا العمــل إن انطــوت مشــاريع التحــرر 
فــي لواء مشــاريع تســلطية؟ 

االجتماعــي  النقــد  تطــور  أن  شــك  ال 

)مدرســة  النقديــة  المدرســة  بعــد  مــن 

بعــد  ومــا  البنيــوي  والنقــد  فرانكفــورت( 

البينيــة  الدراســات  حقــول  وتطــور  البنيــوي 

االســتعمارية  والدراســات  والمناطقيــة 

الســلوكية  أفــكار  مقتــل  فــي  أصــاب 

األفــكار  موضوعيــة  حــول  والوضعيــة 

وموضوعيــة وســائل دراســتها. وال شــك أن 

ــات أقــرب  الباحــث فــي المجــال االجتماعــي ب

األفــكار  علــى  نعثــر  ال  أنــا  علــى  التأكيــد  إلــى 

صلــة،  أي  عــن  منبتــة  الهــواء  فــي  عالقــة 

بتطوراتهــا  لألفــكار  يتعلــق فهمنــا  كمــا ال 

وتحــول  بتطــور  بــل  فحســب؛  وتحوالتهــا 

أن  يعنــي  فيهــا،  والتفكيــر  دراســتها  طــرق 

الدراســة ذاتهــا جــزء مــن الواقــع المــدروس.

ال تخــرج النســوية عــن هــذا التحديــد، بــل يمكننــا 

أن ندعــي أنهــا تمثــل حالــة مثلــى لدراســة الفكرة في 

تحوالتهــا الزمانيــة والموقعيــة، وصعوبــة التعامــل 

مــع األفــكار اإلنســانية بالمنطــق الوضعــي للعلــوم 

الطبيعيــة، فقــد كانــت النســوية مجــال تّولد العديد 

مــن المناهــج والمقتربــات التــي تتحــدى الســرديات 

المهيمنــة علــى الحقــول المعرفيــة. فمنــذ ظهــرت 

فكــرة »التقاطعيــة« intersectionality إلــى النــور 

بيــن  النســائية  التجــارب  باختــاف  الشــعور  إثــر 

النســويات الســود والنســويات الغربيــة، اتخــذت 

قضايــا  فــي  منهجًيــا  وإعمــاال  تفســيرًيا  موقًعــا 

عــام،  بشــكل  االجتمــاع  وفضــاء  والجنــدر  المــرأة 

وتشــير الفكــرة فــي األســاس إلــى رفــٍض للنظــرة 

األحاديــة التــي تســتبعد تقاطعــات حقــول أخــرى، 

االقتصــادي  والنظــام  الهويــة  مســألة  فُتــدرج 

والسياســي فــي التفســير والتحليــل النســوي بــدل 

اعتمادهــا علــى صيغــة واحــدة وحيــدة فــي حكايــة 

المســألة النســوية))(.

فــي  اســُتثمرت  قــد  التقاطعيــة  كانــت  وإذا 

إال  توســيع نطــاق الســلطة التــي تواجههــا المــرأة

ــا التقــاط الفكــرة المنهجيــة للتقاطعيــة  أن بإمكانن

النســوية  فــي فهــم  لنســتغلها بصــورة مختلفــة 

ذاتهــا؛ فمنــذ خــروج النســوية مــن رحمهــا األوروبــي 

أخــرى  مشــروعات  مــع  تتقاطــع  بــدأت  التنويــري، 

وتصبــح جــزًءا منهــا. وهــو التقاطــع الــذي دائًمــا مــا 

تركــز عليــه نظريــة مــا بعــد الكولونياليــة فــي نقدهــا 

إلــى  باســتمرار  تدعــو  فهــي  الغربيــة،  للمركزيــة 

)2( Sara Salem, Feminist critique and Islamic feminism: 
the question of intersectionality, the postcolonalist, 
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تفكيــك األثــر الغربــي فــي دول العالــم المســتعمر، 

وإعــادة فهــم الــذات بعيــًدا عــن الســردية الغربيــة 

التــي ُتفــرض علــى »التابــع«)3(. كمــا كان الســتثمار 

إدوارد ســعيد لمقاربــات النقــد مــا بعــد البنيــوي ومــا 

بعــد الكولونيالــي فــي عملــه »االستشــراق« تأثيــر 

علــى الحقليــن نفســيهما، وتأثيــر علــى طبيعــة تناول 

موضوعــات الشــرق والغــرب، تمثــات الصــورة عنــد 

الــذات واآلخــر، لكــن مــا يعنينــا هنــا فــي المقــام األول 

علــى  النقديــة  لتقنياتــه  تطبيقــات  اســتدعى  أنــه 

موضوعــات مختلفــة، ولــم تخــرج النســوية عــن هــذا 

التطــور، بــل كانــت مجــال عديــد مــن الدراســات التــي 

تأثــرت بمنهــج ســعيد وحاولــت تطويــره)4(.

ويترتــب علــى مــا ســبق، أن النســوية وإن كانــت 

بمعــزل  ُيتنــاول  ال  يجــب  فإنــه  تحرريــا،  مشــروعا 

عــن ســياق نشــأته التــي ارتبطــت بــه، وهــو ســياق 

إن  فأقــول  أســتدرك  لكننــي  األوروبــي))(.  التنويــر 

موقــع  علــى  يقتصــر  هــذا  التحــرري  المشــروع 

الناظــر إلــى التاريــخ األوروبــي، بمعنــى أن تحــوًلا فــي 

موقــع الرائــي يســفر عــن رؤيــة النســوية –فــي إطــار 

والــدول  االســتعمار  مشــروعات  مــع  تقاطعهــا 

مشــروع  هــو  أوســع  مشــروع  ضمــن  الحديثــة- 

االســتعمار الــذي وّظــف مضاميــن تحريــر المــرأة 

وتحررهــا فــي دعايتــه الثقافيــة.

فـ»مســألة المــرأة« كانــت جــزءا بــل »مركــزا« 

لمشــاريع دول مــا بعــد االســتقال التقدميــة إثباتا 

)3( انظــر علــى ســبيل المثــال: دراســات مــا بعــد الكولونياليــة، 
المفاهيــم الرئيســية، تأليــف: بيــل أشــكروفت وآخريــن، ترجمــة: 
أحمــد الروبــي وآخريــن، المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة، 010).

)4( Lila Abu-lughod, Orientalism and middle east 
feminist studies, Feminist studies 27, no.1 )spring 2001(.

)5( Sara Salem, Ibid.

لحداثتهــا وســيرها علــى نمــط الحداثــة الغربــي)6(. 

وســواء كان التقاطــع مــع االســتعمار أو مشــاريع 

الدولــة القوميــة الحديثــة فــي دول العالــم الثالــث، 

فــإن هــذا ُينبــئ بــأن:

 أ. مشاريع التسلط قد انطوت 
على مكاسب تحررية بالنسبة 

للمرأة.

ــم  ــا بالنســبة لنســويات العال ب. أن ثمــة مأزًق

الثالــث هــو بيــن رفــض الســردية المتمركــزة غربًيــا 

وااللتــزام تجــاه قضايــا الهويــة والتحــرر مــن الغــرب 

االلتــزام  وبيــن  لــه،  الوريثــة  والــدول  المســتعمر 

تجــاه قضايــا الجنــس، والمكاســب التحرريــة إزاء 

الســلطة التقليديــة. 

يزيــد هــذا المــأزق التقســيم الثنائــي واإلقرانــي: 

فإمــا أن تكــون مــع المــرأة والحداثــة، أو أنــك ضــد 

الحداثــة أي ضــد المــرأة. ولهــذا المــأزق الذي تتعرض 

لــه نســويات العالــم تأثيــره علــى قدرتهــن علــى اتخــاذ 

موقــف نقــدي، ويعنــي هــذا الموقــف النقــدي نقــدا 

نســويا للنســوية ذاتهــا فــي ســياقها االســتعماري 

ومــا بعــده، فهــل يعــد هــذا النقــد نســوًيا؟

العالــم  فــي  النســوية  دراســة  أن  هــذا  يعنــي 

العالــم،  هــذا  فــي  النســاء  عــن  الدفــاع  أو  الثالــث، 

أو كــون المــرأة نســوية فــي هــذا العالــم، أيــا كان 

المنطلــق، ال بــد أن يتعــرض لهــذه المشــكات أو 

االختبــارات النظريــة، بيــد أن الســبيل الــذي اشــتقته 

)6( ليلــى أبــو لغــد، ظــروف مــا بعــد الكولونياليــة والتطلعــات 
الشــرق  فــي  والتطــور  النســائية  الحركــة  فــي:  النســوية، 
المشــروع  نخبــة،  ترجمــة:  لغــد،  أبــو  ليلــى  تحريــر  األوســط، 

 6 صـــ   ،1999 القاهــرة،  للترجمــة،  القومــي 
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بعــض النســويات ولنصنــف ليلــى أبــو لغــد واحــدة 

ممــن ســاهمن فــي هــذا الســبيل -إن لــم نعتبرهــا 

مــع  النقــدي  االشــتباك  هــو  مــا-  بصــورة  نســوية 

تشــكل  لمفهومــات  والثقافــي  التاريخــي  التكــون 

واقــع النســوية فــي الشــرق األوســط، مســتمدة 

مــن البدايــة التي وضعهــا اتجاه ما بعد الكولونيالية 

مهمــة  فــي  التاريــخ،  روايــة  إعــادة  فــي  لمهمتــه 

تتجنــب الســقوط فــي مديــح الماضــي التقليــدي، أو 

االغتــراب فــي الســردية الغالبــة، عبــر تفكيــك عناصــر 

هــذه المفهومــات المرتبطــة بسياســات الحداثــة 

العلــو  ســرديات  أو  والتحكــم،  التحــرر  قبيــل  مــن 

الثقافــي مــن قبيــل التحديــث و«اإلنقــاذ« الــذي تفــرد 

لــه علــى وجــه الخصــوص بحًثــا مطــوًلا. 

يعنــي هــذا أن التســاؤل المســتدعي للبحــث 

الشــرق األوســط،  فــي  النســوية  يرتبــط بســياق 

صورتــه  فــي  الغــرب،  مــع  تقاطعاتهــا  فــي 

االســتعمارية والمهيمنــة، والســلطة الحديثــة فــي 

صورتهــا المحليــة والمتحكمــة، ومــا يرتبــط بهــذا 

الشــرق مــن تقاطــع مــع الهويــة، والديــن والتاريــخ، 

فهــو ســؤال عــن العاقــة بيــن النســوية وتفكيــك 

الخطــاب المهيمــن: خطــاب التحديــث واإلنقــاذ)7(، 

أو نقــد الخطــاب الســائد للنســوية فــي الشــرق 

األوســط. وكيــف كشــفت أعمــال ليلــى أبــو لغــد 

عــن نقــد لخطــاب تحديــث وإنقــاذ المــرأة العربيــة؟ 

وإيجــاد المفارقــة بيــن النســوية والغربيــة.

فــي  منطقهــا  المحاولــة  فلهــذه  ثــم  ومــن 

إفســاح مقاربــة تعدديــة ونقديــة تتخلى عــن النظرة 

)7( Lila Abu-lughod, Do Muslim women need saving, 
Harvard University press, Cambridge, 2013.

ــًدا تأخــذ باعتبارهــا  الواحديــة إلــى مقاربــة أكثــر تعقي

التداخــل والتجــاذب بيــن مختلــف األفــكار والتآويــل. 

وهذه المحاولة تستبطن عدة 
افتراضات منها:

أن النســوية بمــا هــي موضــوع، يختلــف تأويلــه 

مــن حيــث موقــع الرؤيــة، وهــذا يعنــي أنهــا ليســت 

ذات طبيعــة جامــدة أو لهــا معنــى واحــد، بــل تقبــل 

تعــدد النظــرة إليهــا، بــل تقبــل أن تكــون أداة فــي 

مشــروعات ســلطوية أخــرى.

عاقــات  وجــود  أيًضــا  نفتــرض  فإننــا  ولذلــك 

وهــذه  القائمــة،  المجتمعــات  بنيــة  فــي  هيمنــة 

االجتماعيــة  القــوى  تمارســها  التــي  الهيمنــة 

والسياســية لــن تتراجــع فــي اســتغال مــا يمكــن 

ألهدافهــا. خدمــًة  اجتماعيــة  مشــاريع  مــن 

ــرى النقــد مبتــدًأ ومنتهــى؛ إذ نفتــرض  ــرا ن وأخي

فالعمــل  وشــموله،  النقــدي  العمــل  أولويــة 

دراســتها  وطريقــة  الظاهــرة  يشــمل  النقــدي 

النقــدي  التنــاول  وأهميــة  معالجتهــا،  وأســلوب 

النقــدي. للعمــل 

وإذ يركــز البحــث علــى أعمــال ليلــى أبــو لغــد، 

اهتماماتهــا  دائــرة  فــي  الموضــوع  يقــع  حيــث 

النقــدي  تناولهــا  ولطبيعــة  وإســهاماتها، 

والتعــددي لمســألة المــرأة فــي الشــرق األوســط 

تكــون  بــأن  تســمح  فهــي  فيــه،  كتاباتهــا  وتعــدد 

مرتكــز العمــل، وإذ يتنــاول البحــث نصوًصــا بالدرجة 

النصــوص  أو  المؤلفــة  نصــوص  ســواء  األولــى 

المتعلقــة بالنســوية، فإننــا أعملنــا منهــج التحليــل 
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النقــدي للخطــاب فــي قراءتنــا هــذه التي قســمناها 

أساســيين: قســمين  إلــى 

لليلــى  المنهجيــة  بالقاعــدة  يهتــم  األول: 

المنهجــي  تكوينهــا  فيــه  وســأبحث  لغــد،  أبــو 

قــراءة  طريــق  عــن  التأسيســية  ومقدماتهــا 

أنثروبولوجيــا  فــي  النظريــة  »المجــاالت  مقالهــا: 

العالــم العربــي«، ومقالهــا »الكتابــة ضــد الثقافة«. 

الثانــي: يهتــم بالبنــاء الفكــري النقــدي لليلــى أبــو 

علــى  أفكارهــا  كيــف طبقــت  فيــه  لغــد، وســأبحث 

خطابــات  تفكيــك  وحاولــت  النقديــة  موضوعاتهــا 

الهيمنــة عــن طريــق قــراءة: مقالهــا: »هــل تحتــاج 

لتقريــر  قراءتهــا  ثــم  إنقــاذ؟«،  إلــى  المســلمات 

التنميــة اإلنســانية العربيــة لعــام )00)، ثــم مقالهــا 

ثــم  اإلســامية«،  والنزعــة  النســوية  النزعــة  »زواج 

عنــوان  نفــس  حمــل  الــذي  األخيــر  بكتابهــا  أنتهــي 

المقــال األول »هــل تحتــاج المســلمات إلــى إنقاذ؟«.

وأتبــع ذلــك بخاتمــة أقــارن فيهــا بيــن إســهام 

العالــم  فــي  النســوي  والخطــاب  لغــد  أبــو  ليلــى 

واإلســامي.  العربــي 

القاعدة المنهجية لليلى أبو لغد:

يصعــب إيجــاد نقطــة محــددة تمثل منطلق ليلى 

أبــو لغــد، هــل هــي نســوية اتخــذت مــن األنثروبولوجيــا 

مســارا لهــا؟ أم هــي عالمــة أنثروبولوجيــا قــررت أن 

البحــث  أن  بيــد  النســوية محــط اهتمامهــا؟  تكــون 

عــن نقطــة االنطــاق هــذه ليــس ذا جــدوى كبيــرة؛ 

تحمــل  التــي  أعمالهــا  أن  النهايــة  فــي  الحاصــل  إذ 

بيــن  تقاطعــات  نتيجــة  هــي  ملفتــة،  اســتبصارات 

دراســة األنثروبولوجيــا ودراســة النســوية ودراســة 

الشــرق األوســط ودراســة اإلســام. دراســة تكمــن 

تجاوزهــا  بمعنــى  جدتهــا  فــي  الخاصــة  ســماتها 

نقدهــا  وفــي  ســابقيها،  نصــوص  إنتــاج  إلعــادة 

حقــول  فــي  مهيمنــة  لســرديات  تجاوزهــا  بمعنــى 

لغــد،  أبــو  دراســة  موضوعــات  تكشــف  الدراســة. 

فضــا عــن تخصصهــا فــي األنثروبولوجيــا والمــرأة 

البحثيــة  واهتماماتهــا  كولومبيــا  بجامعــة  والجنــدر 

واالســتعمار  النســوية  أنثروبولوجيــا  تتنــاول  التــي 

اهتمامهــا  تركيــز  عــن  والقيــم،  واألخــاق  وتفكيكــه 

ذلــك  فــي  وتســتند  العربــي،  العالــم  فــي  بالنســاء 

بفضلهــا  مكثــت  التــي  اإلثنولوجيــة  دراســتها  إلــى 

البــدوي  علــي  أوالد  مجتمــع  فــي  ســنوات  عــدة 

التشــكيات  قــرب  عــن  لتستكشــف  مصــر  فــي 

ــة لهــذا المجتمــع مســتخلصة  ــة والثقافي االجتماعي

منهــا مفاهيــم مغايــرة تتحــدى تلــك الســائدة فــي 

ســواء.  حــد  علــى  والثقافيــة  األكاديميــة  األوســاط 

المجاالت النظرية في . 1
أنثروبولوجيا العالم 

العربي:

»المجــاالت  بعنــوان  لهــا  مطــول  مقــال  فــي 

العربــي«)8(  العالــم  أنثروبولوجيــا  فــي  النظريــة 

تكشــف لنــا ليلــى أبــو لغــد عن واقع دراســة الشــرق 

واإلشــكاليات  وتطورهــا،  ومحدداتهــا  األوســط 

المنهجيــة فــي أنثروبولوجيــا العالــم العربــي. فهــي 

منطقــة  فــي  العلــم  لهــذا  عامــة  مراجعــة  تقــدم 

)8( ليلــى أبــو لغــد »المجــاالت النظريــة فــي أنثروبولوجيــا العالــم 
العربــي« فــي: أبــو بكــر أحمــد باقــادر، أنثروبولوجيــا اإلســام، مركز 

دراســات فلســفة الديــن –بغــداد، دار الهــادي –بيــروت، )00). 
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بدراســتها وكشــف حقيقتهــا،  االهتمــام  تعاظــم 

المحليــة  والتفخيــم  الدفــاع  خطابــات  عــن  بعيــدا 

والمصــادرة  التعميــم  خطابــات  عــن  وبعيــًدا 

الوســيلة  هــي  األنثروبولوجيــا  وباتــت  الخارجيــة، 

ونظمهــم  وثقافاتهــم  النــاس  لدراســة  األولــى 

وطــرق معيشــتهم مــا يجعلــه »صرعــة العصــر«)9(. 

تبــدو أبــو لغــد شــديدة التُأثر بإســهام ميشــيل 

المنهجــي  نقدهمــا  فــي  ســعيد  وإدوارد  فوكــو 

فــي  فوكــو  مســير  األخيــر  ســار  إذ  للخطــاب؛ 

ــة بتطبيقــه لفكــرة  نقــده مــا بعــد البنيــوي للحداث

ألوانــه  مــن  لوًنــا  االستشــراق  باعتبــار  الخطــاب 

أمــور  تدبيــر  مــن  األوروبيــة  الثقافــة  مّكــن  الــذي 

وابتداعــه)10(. بــل  الشــرق 

فــي  فارقــة  نقطــة  إســهامهما  مّثــل  وقــد 

االســتعمار  ودراســات  الثقافيــة،  الدراســات 

ومــا بعــده، حيــث ســعى كثيــر مــن الكتــاب لحــذو 

الشــرق  صــورة  دراســة  فــي  ســعيد  خطــوات 

تحليــل  فــي  فوكــو  منهــج  وتطبيــق  الغــرب،  فــي 

الخطــاب وعاقــات القــوة والســلطة واإلخضــاع 

الــدول المحتلــة، كمــا فعــل تيموثــي  تاريــخ  علــى 

وهــو  مصــر«  »اســتعمار  كتابــه  فــي  ميتشــل 

الكتــاب الــذي تستشــهد بــه أبــو لغــد كثيــًرا لمــا 

يمثلــه مــن نمــوذج لهــذه المحــاوالت فــي إعــادة 

بالنســبة  المحــوري  الــدور  وهــو  التاريــخ،  روايــة 

التابــع  بعــد االســتعمار ودراســات  مــا  لمدرســة 

)9( جيــرار ليكلــرك، األنتروبولوجيــا واالســتعمار، ترجمــة جــورج 
كتــورة، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، 

بيــروت، 1990، ص).

عــن  الغربيــة  المفاهيــم  »االستشــراق:  ســعيد،  إدوارد   )10(
الشــرق« ترجمــة محمــد عنانــي، رؤيــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 

ص46.  ،(006

غيــر  روايــة  التاريــخ  روايــة  إعــادة  اعتبــرت  التــي 

غربيــة هــي بدايــة التحــرر مــن الهيمنــة المعرفيــة 

الغربيــة. وهــي أيضــا المهمــة التــي تولتهــا أبــو لغــد 

فــي تحريرهــا لمجموعــة أبحــاث عنونتهــا »بإعــادة 

اختــراع المــرأة« remaking women لســرد تاريــخ 

أبحــاث  وهــي  األوســط،  الشــرق  فــي  النســوية 

إعــادة  فــي  الحديثــة  النقــد  مناهــج  مــن  تســتفيد 

قــراءة تاريــخ نســويات الشــرق األوســط. وهــو مــا 

البحــث. النظــر فيــه فــي هــذا  ســنعاود 

توضــح  أنهــا  فــي  المقالــة  أهميــة  تكمــن 

الخــط المنهجــي ألبــي لغــد، وهــي إذ تعالــج عــدة 

مواضيــع فإنهــا فــي النهايــة تموضــع أعمالهــا 

المعرفــي. ســياقها  فــي 

األنثروبولوجيــا  بيــن  بالعاقــة  وتبــدأ 

واالستشــراق واالســتعمار، التــي يعتبــر البعــض 

خدمــة  فــي  االستشــراق  وريثــة  األنثروبولوجيــا 

األنثروبولوجييــن  يعــد  ال  بينمــا  االســتعمار 

أنفســهم مستشــرقين بــل يزدرونهــم)11(، لكنهــم 

أبــو لغــد يقعــون ضمــن تعريــف إدوارد  فــي رأي 

ليــس  تعريــف  وهــو  للمستشــرق،  ســعيد 

فحســب؛  الشــرق  يــدرس  مــن  لــكل  تبســيطًيا 

باالســتعمار  األنثروبولوجيــا  لعاقــة  يمتــد  بــل 

باعتبارهــا عاقــة دقيقــة وخفيــة فهــي »توزيــع وعي 

جيوسياســي داخــل النصــوص الجماليــة والعلميــة 

والفيلولوجيــة”))1(.  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 

الباحــث،  موقــع  إشــكالية  إلــى  تنتقــل  ومنهــا 

)11( ليلــى أبــو لغــد، المجــاالت النظريــة فــي أنثروبولوجيــا العالــم 
العربــي، ص89.

))1( إدوارد سعيد، نقا عن: المرجع السابق، ص90.
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فــي  تؤثــر  كمــا  ظروفــه  فــي  منخــرط  فالمؤلــف 

هنــا  الغالــب  العنصــر  كان  إن  خصوًصــا  كتابتــه، 

عاقــة  فــي  البنيويــة  الامســاواة  »عنصــر  هــو 

الباحــث الغربــي بمدروســيه مــن العالــم الثالــث، 

فأســئلة: مــن يكتــب عــن مــن؟، وشــروط مــن تحــدد 

ولغــة  مــن؟  يترجــم مفاهيــم  ومــن   ... الخطــاب؟ 

مــن تــروي اآلخــر؟، تحتــاج إلــى أن ُتستكشــف«)13( 

فالشــرق األوســط بالنســبة ألبــي لغــد هــو بنــاء 

نظــري سياســي وعلمــي وال تنفصــل معرفتــه عــن 

القــوة والموقــع، وإنتــاج معرفــة خالصــة بــه، وأنــه 

تبعــا إلدوارد ســعيد فــإن »تمثــات الشــرق التــي 

رســمها و/صورهــا المستشــرقون لــم تكــن مجــرد 

ســوء فهــم وإنمــا جانــب ضــروري للمحافظــة علــى 

وتأسيســها«)14(. القــوة  عاقــة  مــن  نــوع 

بصــورة  لغــد  أبــا  يشــغل  مــا  هنــا  ويظهــر 

مركزيــة وهــي تمثــات الشــرق في الغــرب وحيثيات 

إظهــاره،  فــي  تجتهــد  مــا  وهــو  التمثــات،  هــذه 

وتبيــان الفــروق الواقعــة بيــن واقــع الحيــاة اليومية 

والتنظيــر لهــذه الحيــاة، وتكشــف المغالطــات بين 

لغــة العلــم ولغــة الحيــاة، ومــا يمكــن أن يقــف إزاء 

معرفــة حقيقيــة بالشــرق فهي ليســت مســتحيلة؛ 

بــل تعوقهــا العديــد مــن الحواجــز المعرفيــة التــي 

الكتشــافها،  القادمــة  الســطور  فــي  نســعى 

كمــا تعالــج أعمالهــا بصــورة أكثــر تركيــزا قضايــا 

مغالطــات هــذا التمثــل.

حــول  نظريــة  إلشــكاليات  تعــرض  أن  بعــد 

تحليــل الفعــل اإلنســاني بيــن الثقافــة واإليديولوجيــا 

)13( نفسه، ص91.

)14( نفسه، ص)9.

والخطــاب وتداخــل التفســيرات بينهــا بيــن الجــدل 

األكاديمــي واالشــتباه العملــي وبيــن مــا يجــب التركيــز 

المعنــى  يعطــي  ومــا  التحليلــي  العمــل  فــي  عليــه 

ويتافــى ســوء الفهــم، جنًبــا إلــى جنــب مــع إشــكاالت 

علــى  تركــز  التــي  )اإلثنوجرافــي(  الميدانــي  العمــل 

لســماع  مجــال  إتاحــة  بيــن  واآلخــر،  الــذات  عاقــة 

ــذات بنفســها، وإشــكالية  صــوت اآلخــر ومواجهــة ال

تثبيــت هــذه الثنائيــة ومحدداتهــا؛ فلــو كان بنــاء الذات 

والمســتعمر،  المســتعمر  دراســة  أســاس  علــى 

فأيــن تكونــات الــذات واآلخــر الخاصــة بالعــرق والديــن 

والطبقــة؟ حيــث تــرى أبــو لغــد أن ثمــة تبــادًلا فــي 

هــذه العاقــات نفســها. بعــد تعريجهــا علــى هــذه 

الدراســة  يحــد  مــا  لغــد  أبــو  تعــرض  اإلشــكاليات 

تســميه  فيمــا  ابتــداًء  األوســط  للشــرق  النظريــة 

وهمــا  النظريــة«  »الكنــى  ثــم  المــكان«،  »سياســة 

األهــم مــن وجهــة نظرنــا فــي مقامنــا هــذا. 

»أزعم أن الكتابة األنثروبولوجية تشــكل شــرق 

أعــراق ومعاييــر  يتألــف مــن  بهــا،  أوســط خــاص 

واهتمامــات خياليــة وسياســية ومناطــق امتيــاز«، 

فمــرد أنثروبولوجيــا الشــرق محددة بمناطق اختيار 

فــي التنظيــر األنثروبولوجــي »محــددة بميــل علــم 

األنثروبولوجيــا )حتــى وقــت متأخــر( بالتركيــز علــى 

وتجنــب   ... واألولــي  والبســيط  الصغيــر  »اآلخــر« 

تاريخًيــا«))1(  والعميــق  والمتعلــم  المركــب  اآلخــر 

ــة« للدراســة هــي  ونتــج عــن هــذا مناطــق »إمتيازي

يشــتركان  فهمــا  الشــمالي،  واليمــن  المغــرب 

فــي رأي أبــي لغــد فــي أن بهمــا مناطــق غرائبيــة 

ومتعــددة األلــوان وعلــى أطــراف العالــم العربــي 

))1( نفسه، ص103.
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ومثاليــة؛ ألنهمــا فــي منطقــة الشــرق األوســط 

فــي  والغنيــة  ووثنيتهــا  أســاطيرها  فــي  الفقيــرة 

مابســها وتعقيدهــا التاريخــي، لكــن لهمــا فضيلــة 

البعــد عــن مراكــز الحــرب والسياســة المتفجــرة 

فــإذا  فلســطين.  علــى  الصــراع  فــي  المركزيــة 

النائيــة  إلــى األماكــن  العلميــة  الدراســة  توجهــت 

لأنثروبولوجييــن  بالنســبة  ألفــة  مــن  تمثلــه  لمــا 

فــإن  بالبدائيــة،  للعلــم  قديــم  لشــغف  وتــرادف 

مناطــق الشــرق األوســط األحــوج للــدرس تظــل 

محــل مصــادرات المستشــرقين والمســتعمرين 

المعرفيــة عنهــا وُيعــاد إنتاجهــا دون مراجعــة. 

يحــدد  الــذي  االختيــار  مــع  هــو  صــدام  فــأول 

محاولــة  لكــن  درســها،  يســهل  بعينهــا  أماكــن 

البحــث فــي العالــم العربــي وهــي منطقــة مركبــة 

وغنيــة تقابــل مــا هــو أشــد تأثيــًرا وهــو مــا دعتــه 

أبــو لغــد »كنــى نظريــة« أو كمــا نقلــت عــن جــون 

التنظيــم  تحــدد  حارســة«  »مفاهيــم  أبــاردوري 

األنثروبولوجــي وتعــّرف األســئلة األساســية. وهــي 

ثاثــة محــاور مركزيــة للتنظيــر: هــي االنقســامية أو 

القبليــة، واإلســام، والحريــم، وعــن طريــق هــذه 

ويتجــه  األوســط  الشــرق  منطقــة  ُتفهــم  الكنــى 

لهــا. األنثروبولوجــي  التنظيــر  أغلــب 

»ال  الثاثــة  الكنــى  هــذه  أن  لغــد  أبــو  وتــرى 

الخصائــص  وال  الغنــي  المركــب  تســتوعب 

العربــي  العالــم  فــي  النــاس  لحيــاة  المتناقضــة 

لهــا«)16(. المشــكلة  والقــوى 

أول هــذه الكنــى هــي االنقســامية أو اإلنســان 

)16( نفسه، ص130.

تمثــل  حيــث   »”homo Segentarius االنقســامي 

القبيلــة مســألة محوريــة فــي الفهــم، أن مــا يوحــد 

والمــوارد،  واإلرث  األرض  هــي  القبيلــة  أنــاس 

بينمــا يفرقهــا الغــزو ولــذا فــإن الحــرب هــي حالــة 

التــي يمنعهــا الوســطاء وهــم عــادة مــا  الخطــر 

دائمــا  والنتيجــة  العلمــاء،  طبقــة  مــن  يكونــون 

فــي نظــام اجتماعــي بــدون رئيــس، هــي حالــة مــن 

تــرى  الرؤيــة.  هــذه  بحســب  المرتبــة«  »الفوضــى 

بربــط  مرتبــط  االنقســامية  خطــاب  أن  لغــد  أبــو 

الغربيــة،  المجتمعــات  فــي  بالسياســة  الرجــال 

حــول  العلمــي  فاإلنتــاج  ذكــوري  خطــاب  وهــو 

»الشــرف غزيــر« لكنــه يرتبــط دائمــا بالرجــال فــي 

يســقطن  أن  فإمــا  النســاء  أمــا  الكتابــات،  هــذه 

مــن الكتابــة أو يشــار إليهــن علــى أنهــن مــا يحميــه 

الرجــال، غيــر أن تجربتهــا فــي مجتمــع بــدوي تثبــت 

أن الشــرف أخاقي بالنســبة للرجال والنســاء، وأن 

التواضــع دائمــا مــا ُيفســر ســلبيا علــى أنــه عــار، ولذا 

فــإن عاقــة جدليــة بيــن الشــرف والتواضع تشــمل 

الرجــال والنســاء فــي نســق اجتماعــي واحــد)17(.

أمــا اإلســام وهــو الكنيــة الثانيــة فــي العالــم 

وربطــت  بالقبليــة  أصولــه  ربطــت  وقــد  العربــي 

الكنيــة  هــذه  دراســة  لكــن  بــه،  الحريــم  أصــول 

هنــا  األهــم  بــل  هنــا،  الحديــث  مقــام  عــن  يبتعــد 

االهتمــام  ازداد  وقــد  الحريــم«،  »نظريــة  كنيــة 

حتــى  والجنــدر  والجنــس  المــرأة  عــن  بالكتابــة 

بتزايــد  ويرتبــط  االنقســامية،  عــن  التنظيــر  فــاق 

االهتمــام التاريخــي واالجتماعــي بالمــرأة العربيــة 

الثالــث  والعالــم  العربيــة  بالمنطقــة  واالهتمــام 

)17( نفسه، ص113.
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عموًمــا وهــو مــا بــدأ منــذ الخمســينات مــن القــرن 

العشــرين، وتســتخدم أبــو لغــد كلمــة »الحريــم« 

لترمــز إلــى نشــاطات المــرأة والداللــة علــى معنــى 

قديــم استشــراقي وخيالــي لعالــم المــرأة الشــرق 

أوســطية والــذي يشــكل الخطــاب األنثروبولوجــي 

عــن طريــق تقديــم غطــاء ســلبي.

العربيــة  المــرأة  عــن  الدراســات  تطــور  لكــن 

يلفــت االنتبــاه إلــى بدايــات مســائلة نمــوذج العلــم 

الغربــي، بدايــة مــن الســبعينات وحتــى الثمانينــات 

العربيــات  بــدا االهتمــام فيهــا مــن جانــب  والتــي 

واعتبــرت  أوضاعهــن،  عــن  للكتابــة  أنفســهن 

واإلنتــاج  للتفكيــر  مياديــن  أهــم  ثــاث  مســائل 

وتحليــل  الســلطة،  تعريــف وفهــم  هــي  العلمــي 

واإلنتــاج. والنســاء  البطريركيــة، 

وتأخذ أبو لغد على عديد من الدراسات للمرأة 

العربيــة ســعيها مواجهــة النمــاذج النمطيــة عــن 

المــرأة العربيــة، ورفــض المفاهيــم المضللــة عــن 

المــرأة العربيــة والمحجبــات باعتبارهــم خانعــات 

وعاطــات، وأنهــا تســلك فــي هــذا المســلك طرًقــا 

ضعيفــًة نظرًيــا، مــن أجــل مواجهــة وإقنــاع جمهــور 

متخيــل وتصحيــح أفكارهــم. بينمــا تحــدد أبــو لغــد 

خمــس مجــاالت بــرزت فيهــا أعمــال جليلــة وتطــور 

نظــري مهــم، يجــب البنــاء عليــه: 

قضيــة  اعتبــار  فــي  تمثــل  األول  اإلســهام 

حيــث  مــن  أفضــل  بصــورة  المــرأة  نشــاطات 

ببعضهــن  النســاء  بعاقــات  غنيــة  دراســة 

البعــض وبأطفالهــن، وبالرجــال، باعتبارهــن جــزًءا 

مــن شــبكة المجتمــع، مــا يقــرب صــورة أوضــح لمــا 

يســمى بعالــم المــرأة وغنــاه، وتأكيــًدا علــى أهميــة 

المجتمــع المحلــي وشــبكاته ســواء كانــت قرابــة أو 

ا. ِجــواًر أو  نســًبا 

ــي: تمثيــل المــرأة فــي عوالمهــا  اإلســهام الثان

اإلذعــان  أســطورة  يزيــل  مــا  وهــو  االجتماعيــة 

تخطــط  بأنهــا  المــرأة  تبــرز  بحيــث  لهــا،  الســلبي 

العــزل  وأن  وتقــاوم،  وتؤثــر  وتكســب  وتشــتغل 

الجنســي يخلــق فضــاء أكبــر مــن اســتقالية الفعل 

فــي الحيــاة اليوميــة. 

بنيــة  تفكيــك  فــي  كان  الثالــث:  اإلســهام 

الحريــم نفســه، بكســر االنفصــال بيــن دائــرة حيــاة 

عــن  الحديــث  يمكــن  ال  بحيــث  والرجــل  المــرأة 

إحداهــا دون معرفــة باألخــرى، وهــو جهــد ارتبــط 

فــي  المــرأة  أدوار  وتتبــع  البطريركيــة  بتحليــل 

العربيــة المجتمعــات 

بيــن  العاقــة  فــي  تمثــل  الرابــع:  اإلســهام 

مجــاًلا  باعتبارهمــا  والســلطة  األيديولوجيــا 

الجنســية والحجــاب والعــزل  لخطــاب الحشــمة 

بيــن الجنســين واأليديولوجيــا األخاقيــة، وتشــكيل 

ــو كانــت متعارضــة، وكيــف  ــات تظهــر كمــا ل خطاب

فــي  وتعددهــا  واأليديولوجيــا  الســلطة  تتغلــل 

األفــراد. تجــارب 

منهجــي  إســهام  هــو  الخامــس:  اإلســهام 

والسياســية  اإلبســتمولوجية  باألســئلة  يتعلــق 

علــى  وقــدرة  المنظريــن،  تأمــات  أثارتهــا  التــي 

وانخــراط  وســماعه،  اآلخــر  أصــوات  إبــراز 

مــع  يشــملهم  حــوار  فــي  أكثــر  األنثروبولوجييــن 

النســاء الاتــي يدرســونهن والباحثــات النســويات.
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لقــد أظهــرت أبحــاث النســويات أن عملهــن 

بــل  الســالف؛  العلمــي  الجهــد  اســتمرار  ليــس 

والنتائــج  االفتراضــات  جذرًيــا  يناقضــن  إنهــن 

األساســية فــي الحقــول العلميــة، وأظهــرن أيًضــا 

أن التنظيــر النســوي عــن العالــم االجتماعــي ســواء 

فــي الشــرق األوســط أو خارجــه بتحليلــه للجنــس 

يغيــر فهــم العالــم االجتماعــي نفســه)18(.

يبــدو أن أبــا لغــد تموضــع أعمالهــا فــي ســياق 

هــذه اإلســهامات أو تعمــل علــى أن تكــون واحــدة 

البحــث  بيــن تحديــات  منهــا، وهــو ســياق يجمــع 

ومنافســة  النســوي،  واالهتمــام  األنثروبولوجــي، 

لدراســة  الحارســة  والمفاهيــم  النظريــة  الكنــى 

كشــف  قــد  ســعيد  إدوارد  كان  فــإن  الشــرق، 

وكتابــات  نصــوص  فــي  الشــرق  تمثــات  عــن 

ألن  تســعى  لغــد  أبــا  فــإن  المستشــرقين، 

الغربيــة  والخطابــات  المصــادرات  عــن  تكشــف 

فــي الكتابــات األنثروبولوجيــة التــي تدعــي العلميــة 

العربيــة. المجتمعــات  حقيقــة  وكشــف 

الكتابة ضد الثقافة . 2

ثمــة خيــط أخيــر يحمــل همــا منهجيــا لليلــى أبــو 

لغــد يمكننــا التعــرض لــه فــي مقالــة لهــا بعنــوان 

كتابــات  تعتبــر  حيــث  الثقافــة«  ضــد  »الكتابــة 

تحدًيــا  المتجنســين  أو  والمهاجريــن  النســويات 

لنمــوذج الثقافــة الــذي يضــع حــدوًدا بيــن الــذات 

واآلخــر التــي تؤســس لنمــط مــن العزلــة والتراتبيــة 

التــي يجــب أن ُتتحــدى.

)18( نفسه، ص0)4-1)1.

ابتــداء  األقــل  علــى  النســوية  فالحــركات 

اآلخــر  تكــون  أن  ارتضــت  بوفــوار  دي  بســيمون 

النســوية ألن  الحــركات  للرجــل؛ فســعي  بالنســبة 

تكــون المــرأة ذاًتــا وشــخصية بــدًلا مــن كونهــا شــيًئا 

وملــًكا للرجــل واجهتــه مشــكلة »االختــاف« داخــل 

ــات وذوات األصــول  ــت المثلي الحركــة النســوية. كان

النســاء  عــن  مختلفــات  و«الملونــات«  األفريقيــة 

الوســطى  الطبقــة  مــن  الغيريــات  الشــقراوات 

الغربيــة، وكذلــك الحــال مــع نســاء العالــم الثالــث 

مــا يصعــب العمــل علــى قضايــا المــرأة فــي إطــار 

عابــر للثقافــات التــي تحمــل معــان مختلفــة لنفــس 

المفاهيــم عــن الذكــورة واألنوثــة. وتســتنبط أبــو لغد 

مــن إشــكالية الــذات عنــد النســويات أن الــذات دائًمــا 

مــا تتمأســس أو تتخلــق وليســت كينونــة أصيلــة أو 

طبيعيــة، وأن عمليــة خلــق الــذات باعتبارهــا مقابلــة 

إخفــاء  أو  كبــت  علــى  تنطــوي  ســلًفا  محــدد  آلخــر 

لبقيــة أشــكال االختــاف. وهــو مــا دفــع بعــض مــن 

فعــل  إمكانيــات  الستكشــاف  النســوية  منظــري 

ــرة  سياســي وخلــق هويــة سياســية فــي تقاطــع دائ

ــر االختــاف  االختــاف الجنــدري مــع غيرهــا مــن دوائ

كالعــرق والطبقــة فــي العالــم المعاصــر)19(.

أصانيــة  عــن  تدافــع  ال  لغــد  أبــا  فــإن  وعليــه 

بــل تكشــف عــن ضــروب  ذاتيــة لنســاء عربيــات، 

الشــرق  فــي  المــرأة  وتخلــق  صناعــة  إعــادة 

األوســط، كمــا تســعى لعــدم التعامــل مــع المــرأة 

بمعــزل عــن مجتمعهــا ونســقها الثقافــي، وعــن 

)19( Lila Abu Loughod, writing against culture, in: 
Richard G.Fox: Recapturing anthropology : working 
in the present, School of American Research Press : 
Distributed by the University of Washington Press, 1991, 
pp. 137- 141. 
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األخــرى،  ذاتهــا  ودوائــر  األخــرى  هويتهــا  مكونــات 

إنهــا ال تعــرف المــرأة باعتبارهــا امــرأة وحســب، بــل 

هــي امــرأة مســلمة و/أو عربيــة و/أو بدويــة، مدينيــة 

أو متعلمــة أو صاحبــة فكــر أو عمــل أو أيديولوجيــا 

وهــذه اإلضافــات هــي محددات هوياتيــة ومتغيرات 

سياســية فــي تنــاول المــرأة وعوامــل اختــاف تحــد 

مــن القولبــة الجاهــزة والتنميطــات الســريعة. 

وبــذا فــإن القاعــدة المنهجيــة لليلــى أبــو لغــد 

تكتمــل بالنظــر إلــى أعمالهــا فــي إطــار مــن النســوية 

األنثروبولوجيــة الجديــدة التــي تنخــرط فــي حــوارات 

مــع الكتابــات البحثيــة التحرريــة مــن أبنــاء الشــرق أو 

المتحديــة للتــراث العلمــي مــن دارســي الثقافــات، 

وأنهــا مهتمــة بصــور وتمثــات المــرأة فــي الشــرق 

المتعلقــة  الهيمنــة  خطابــات  ونقــد  األوســط، 

الحيــاة  واقــع  إلــى  دائمــة  عــودة  عــن طريــق  بهــا، 

نمــوذج  نتائــج  اســتحواذ  عــدم  مــع  باختافاتهــا، 

مســبق علــى الذهــن أثنــاء الــدرس، إن هــذه النمــاذج 

القبليــة ليســت بريئــة فــي رأي أبــي لغــد بــل مرتبطــة 

بمواقــع قــوة وســلطة، فــإن عملهــا فــي تفكيــك 

هــذه النمــاذج مقاومــة لهــذه المواقــع.

البناء الفكري النقدي لليلى أبو 
لغد

الخطــاب  تفكيــك  هــي  المهمــة  كانــت  إذا 

التــازم  فــك  هــي  أولوياتــه  أحــد  فــإن  المهيمــن؛ 

بيــن مفاهيــم مــن قبيــل تحريــر المــرأة وتمكينهــا 

وهــي مفاهيــم ضمنتهــا نســاء الطبقــات العليــا 

عشــر  التاســع  القرنيــن  فــي  والمتوســطة 

التنويــر  ســرديات  مــع  وتازمــت  والعشــرين 

يــزال  مــا  التــي  بالحداثــة،  المرتبطتيــن  والتقــدم 

صداهــا فــي المشــاريع التحديثيــة العلمانيــة فــي 

الشــرق األوســط، والتحــرز فــي اســتخدامها)0)(. فإن 

كانــت الحداثــة هــي الخطــاب المهيمــن فــي الشــرق 

األوســط فــإن الســبيل لنقدهــا محتــاٌج للكشــف 

عــن الطــرق التــي اســتهدفت بهــا مشــاريع التحــول 

جهودهــن  عــن  وتفريقهــا  النســاَء،  االجتماعــي 

ومشــاريعهن  ذواتهــن،  تحريــر  فــي  أنفســهن 

ــة  ــي تقاومــن بهــا مــن داخــل أنســاقهن الثقافي الت

التحديــث؛  نحــو  االجتماعــي  للتحــول  ســعي  دون 

أنهــا  األوســط خصوصيــة  الشــرق  فــي  فللمــرأة 

كانــت »مشــروع« ســواء للمســتعمر الــذي يســعى 

إلنقاذهــا كمــا تقــول دعايتــه أو فتــح عالــم »الحريم« 

ومتطلبــات  الحكومــي  التشــييد  أو  إلخضاعــه)1)(، 

جعــل الشــعب منتجــا، والــرد علــى حــس التخلــف 

الــذي أحدثــه اللقــاء مــع أوروبــا)))(. فكانــت المــرأة 

تلــك المشــاريع. فــي موقــع المركــز مــن 

فتاريــخ النســوية فــي الشــرق األوســط معقــد، 

والحفــاظ علــى هــذا التعقيــد، وعــدم االستســام 

للتبســيطات األيديولوجيــة –الليبراليــة والحداثيــة 

القوميــة  مشــاريع  دور  إنــكار  وعــدم  عــادة- 

تطــور  فــي  كذلــك  عنهــا  والكشــف  والتحديــث 

)20( Lila Abu Lughod, Feminist longoings and 
postcolonial conditions, in: Lila Abu Lughod: Remaking 
Women, feminist and modernity in middle east, 
Princeton university press, Princeton, 1998, P.25

)1)( ومفــردة اإلخضــاع مســتقاة مــن بحــث تيموثــي ميتشــل 
األجســاد،  أســر  فــي  فصــا  أورد  وقــد  مصــر،  اســتعمار  عــن 
ينظــر: تيموثــي ميتشــل، اســتعمار مصــر، ترجمــة أحمــد حســان 

وبشــير الســباعي، مــدارات لأبحــاث والنشــر، القاهــرة، )01)

)))( ليلــى أبــو لغــد، التطلعــات النســوية والظــروف مــا بعــد 
الكولونياليــة، فــي ليلــى أبــو لغــد: الحركــة النســائية والتطــور فــي 
للثقافــة،  المجلــس األعلــى  الشــرق األوســط، ترجمــة نخبــة، 

القاهــرة، صـــ 8) 
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النســوية، هــي مــا تشــدد عليــه أبــو لغــد فــي بحثهــا.

التــازم  فــك  تحقيــق  أجــل  مــن  البدايــة  تكمــن 

هــي  منهجيــة  وســيلة  فــي  الفروقــات،  وكشــف 

بتوســعة مفهــوم النســوية، بحيــث تضــم إلــى أفــق 

رؤيتهــا المــدى الواســع للمشــروعات التــي هدفهــا 

النســاء  التأســيس إلعــادة صياغــة األنوثــة وأدوار 

ــى الحــركات  ــدل االقتصــار عل فــي شــتى المجــاالت ب

النســائية المنظمــة، وهــذه المشــروعات تظهــر في 

مظاهــر متعــددة ســواء فــي المشــروعات العمليــة 

والصحافــة  البرلمــان،  فــي  الدائــرة  النقاشــات  أو 

والكتــب والخطــب والدرامــات التلفزيونيــة، كما يوفر 

روايــة مشــروعات محليــة  إمكانيــة  التوســيع  هــذا 

غيــر قابلــة للتصنيــف فــي تعريــف بعينــه للنســوية أو 

إســباغ صفــة الحداثــة والتقــدم علــى حيــوات بطــات 

نســويات، رغــم أن هــذه التوســعة قــد تجعــل مــن 

المفهــوم فضفاًضــا فــي بعــض نقاطــه)3)(.

أبــا  فــإن  مشــكلة،  البدايــة  تكــون  ال  حتــى 

إلــى واقــع الحيــاة اليوميــة العربيــة  لغــد تســتند 

فــي  العميقــة  تجربتهــا  طريــق  عــن  وتطوراتهــا 

وتجاربهــا  البــدوي  علــي  أوالد  قبائــل  مجتمــع 

مــن  بعديــد  الدائــم  واتصالهــا  المتعــددة 

فيهــا)4)(،  البحــوث  وإجــراء  العربيــة  المجتمعــات 

)3)( نفسه.

)4)( جديــر بالذكــر، أن ليلــى أبو لغد أمريكية فلســطينية ووالدها 
هــو البروفيســور إبراهيــم أبــو لغــد المعــروف بإســهامه فــي 
الدراســات الفلســطينية، غيــر ذلــك فإنهــا قــد حــررت كتابــا عــن 
النكبــة الفلســطينية وإثباتــات الذاكــرة، كمــا لهــا دراســة رائــدة 

عــن الدرامــا التلفزيونيــة فــي مصــر والتربيــة الوطنيــة، ينظــر:
Nakba  ,Palstine  1948  ,and  the  claims  of  memory, 
Columbia  University  press  ,new  york,2007 
Dramas of nationhood, the politics of television in 
Egypt, the university of Chicago press, Chicago and 
London, 2005

النســوية حتــى  وتعتمــد علــى توســعة لمفهــوم 

كتابــات  دراســة  النســوية  الدراســات  تشــمل 

ضمــن  لتوضــع  نفســها  النســويات  الُمنظــرات 

تكــون  أن  بــدل  العــام،  والتطــور  التفاعــل  ســياق 

ــز عليهــا، لتنســج فــي نقدهــا  محصــورة فــي التركي

العربــي  العالــم  فــي  النســاء  قضايــا  وبحثهــا 

والعمــل  والتعليــم  الحجــاب  قضايــا  ولتناقــش 

الــزواج. فــي  واالختيــار  الفرديــة  والحقــوق 

هل تحتاج المسلمات إلى . 3
إنقاذ؟

 (00( عــام  لغــد  أبــو  ليلــى  مقالــة  اشــتهرت 

بعنــوان »هــل تحتــاج المــرأة المســلمة إلــى إنقــاذ؟ 

الثقافيــة  النســبية  فــي  أنثروبولوجيــة  تأمــات 

ــررات الغــزو  وحواشــيها«)))(؛ إذ جــاءت رًدا علــى مب

النســاء  وإنقــاذ  بتحريــر  ألفغانســتان  األمريكــي 

األفغانيــات مــن ظلــم الحكــم اإلســامي، وادعــاء 

حيــن حررهــن  األفغانيــات  بــوش« »فــرح«  »لــورا 

الخطابــات  بيــن  العاقــة  األمريــكان. ترصــد فيــه 

وبيــن  والمســاواة  الحقــوق  بشــأن  المعاصــرة 

الخطــاب االســتعماري والتبشــيري المبكــر حــول 

حــول  جــدي  إدراك  لدعــم  فيــه  وتســعى  المــرأة، 

االختافــات بيــن نســاء العالــم باعتبارهــن نتاجــات 

وقيــم  ورغبــات  وظــروف  وتواريــخ  لسياســات 

)25( Lila Abu-Lughod, Do Muslim Women Really Need 
Saving? Anthropological Reflections on Cultural 
Relativism and Its Others )Ethics Forum: September 
11 and Ethnographic Responsibility(, American 
Anthropologist, Volume 104, Issue 3, pages 783–790, 
September 2002.
أنثروبولوجيــا:  فــي:  ســالم  الحــاج  لجهــاد  العربيــة،  وترجمتــه 
ــة المعاصــرة، إصــدار  ــة للدراســات األنثربولوجّي ــة العربّي المجل
مركــز فاعلــون، العــدد األول، ص. 187 - 09) ، الجزائــر، مــارس )01). 
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مختلفــة، وأن األولــى بــدًلا مــن الســعي »إلنقــاذ« 

اآلخريــن ومــا تتضمنــه هــذه الكلمــة مــن شــعور 

يكــون  أن  عنــف  مــن  يســتتبعه  ومــا  بالتفــوق 

مــع  للعمــل  الطــرق  فــي  للتفكيــر  هنــاك ســعي 

هــؤالء اآلخريــن، وتحمــل المســئولية فــي التصــدي 

التــي تصــوغ العوالــم  ألشــكال الظلــم العالميــة 

فيهــا. يعيشــون  التــي 

ــة مســألة الحجــاب ضمــن ســياق  ــج المقال تعال

أعــم مــن النقــاش حــول االختاف والنســبية الثقافية 

والخطــاب اإلمبريالــي، فلطالمــا ُطــرح الحجــاب علــى 

ــات  ــه ســلب لحقــوق المــرأة وأن النســاء األفغاني أن

قــد أجبــرن علــى لباســه وهــن يعانيــن مــن وطأتــه 

األمريكــي  بالتدخــل  إال  منهــا  يتخلصــن  لــم  التــي 

أن »الكفــاح  بــوش  لــورا  تقــول  اإلرهــاب كمــا  ضــد 

المــرأة  حقــوق  أجــل  مــن  كفــاح  هــو  اإلرهــاب  ضــد 

وكرامتهــا«. لكــن األهــم ومــا نــود التقاطــه مــن هــذه 

ــة ليــس الدفــاع عــن األفغــان أو دحــض كام  المقال

األمريــكان، وإنمــا مســألتان نقديتــان.

أولهمــا: التفســيرات الثقافيــة فــوق التاريخيــة 

لــورا  خطــاب  ففــي  المســلمة،  المــرأة  لمســألة 

بــوش تبــدو أزمــات المــرأة المســلمة األفغانيــة 

وطــاء  الجينــز،  ارتــداء  علــى  قدرتهــا  عــدم  هــي 

األظافــر واالســتماع لموســيقى البــوب والــروك، 

التغذيــة  وســوء  والمــرض  الفقــر  مــن  بــدًلا 

والحرمــان مــن التعليــم والعمــل حتــى وقــت متأخــر 

مــن حكــم طالبــان، وكأن احتياجــات ورغبــات نســاء 

العالــم كلهــا واحــدة، إضافــة إلــى ذلــك فــإن تجاهــل 

يكشــف  واالجتماعــي  والدينــي  الثقافــي  الســياق 

أو  اإلســامي«  »اللبــاس  بطبيعــة  جهــل  عــن 

الــدول اإلســامية، فطالبــان  المــرأة فــي  حجــاب 

بــل  لغــد،  أبــي  بحســب  الحجــاب  تختــرع  لــم 

قامــت بتعميــم لبــاس »البشــتون« وهــي إحــدى 

المجموعــات العرقيــة المتعــددة فــي أفغانســتان 

ترمــز  كوســيلة  المنــزل،  خــارج  يرتدينــه  الاتــي 

الفصــل  مــن  ونــوع  وحرمتهــا،  المــرأة  لتواضــع 

الرمــزي بيــن مجــال الرجــل ومجــال المــرأة، وهــو 

تعميــم للبــاس فئــة محــددة علــى البقيــة وليــس 

فرًضــا لحكــم دينــي، وتتوقــع أبــو لغــد أنــه بعــد تحــرر 

القســري فإنهــن  القانــون  هــذا  مــن  األفغانيــات 

ســيخترن فــي الغالــب أشــكاًلا أخــرى مــن التحجــب 

والتغطيــة، وباالســتعانة بأكثــر مــن دراســة فإنهــا 

تؤكــد أنــه يجــب التخلــي عــن الربــط بيــن الحجــاب 

ــه تفســيرات تتعلــق بالحــس  ــة؛ إذ ل وســلب الحري

األخاقــي وتقريــر النســاء طواعيــة مــن يتحجبــن 

أمامهــن، كمــا تكشــف أنــه يمكــن قراءتــه علــى أنــه 

ــي، أو التثقيــف الحضــري المعقــد  ــورع الدين رمــز لل

ــة، كمــا تعتبــره البعــض  أو وجــه مــن وجــوه الحداث

إحــدى التقنيــات الجســدية لبــذر الفضيلــة. تقــول 

الــذي يؤكــد أن حجــاب المــرأة  أبــو لغــد مــا  ليلــى 

هــو ســبب مشــكاتها التــي تســتوجب تدخــًلا مــن 

القــوى العظمــى والمتحضــرة لتحقــق لهــا حريتهــا 

التــي تهــم هــذه القــوى بالطبــع، كمــا كانــت دائمــا 

تتدخــل لصالــح النســاء العربيــات فــي فلســطين 

علــى ســبيل المثــال)6)( !

التفســيرات  أن  الثانيــة:  المســألة  وهنــا 

الثقافيــة االختزاليــة تلــك، ليســت محــض غلــط أو 

ســوء فهــم، بــل هــي صــدى لمبــررات اســتعمارية 

)6)( المصدر السابق.
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لتبريــر  المــرأة  قضايــا  اســتغال  فــي  قديمــة 

طقــوس  االســتعمار  اســتغل  حيــث  تدخلهــا، 

أو  آســيا  جنــوب  فــي  ســنتي)7)(  طقــس  مثــل 

جيتــاري  تختزلهــا  تدخــات  وهــي  األطفــال،  زواج 

ســبيفاك فــي جملتهــا الســاخرة: »هــا هــم الرجــال 

الرجــال  مــن  الســمر  النســاء  ينقــذون  البيــض 

التــي  االنتهــاكات  أن  ليلــى  تلمــح  الســمر« فكمــا 

يقــوم بهــا األفغــان بحــق النســاء تســتدعي تدخــل 

القــوى المتحضــرة إلنقاذهــن أمــا انتهــاكات الغــزو 

األمريكــي التــي تمتلــئ بهــا التقاريــر الحقوقيــة فــا 

هــم  البيــض  الرجــال  مــادام  فعــل  أي  تســتوجب 

التاريــخ  اســتدعاء  إلــى  إضافــة  يفعلونهــا.  مــن 

االســتعماري االنتقائــي فــي تعاملــه مــع قضايــا 

المــرأة، هنــا أيضــا مثــال مــن مصــر عــن تركيــز تيــار 

البرقــع  خلــع  علــى  االســتعمارية  النســوية  مــن 

كرمــز للقمــع بينمــا لــم يدعــم هــذا التيــار قضيــة 

اللــورد  سياســات  مــع  تماشــًيا  النســاء  تعليــم 

إضافــة  النســاء)8)(،  لتمكيــن  المعــارض  كرومــر 

إلــى ذلــك، فــإن ثمــة تعبئــة سياســية باديــة فــي 

الخطــاب األمريكــي تجــاه قضايــا المــرأة األفغانيــة؛ 

إذ ال تعــدو قضيتهــا ســوى توظيــف لهــا فــي حــرب 

وفــي  ســبتمبر،   11 بعــد  »اإلرهــاب«  ضــد  أمريــكا 

معركــة تهــدف لتنحيــة نظــام معيــن مــن الحكــم 

فــي أفغانســتان وإحــال نظــام »علمانــي« محلــه 

تــرى الدولــة المتحضــرة أنــه أصلــح لنســاء األفغان 

ورجالهــم، فــي علمنــة للغــة القــرن التاســع عشــر 

فــي  مبشــرات  اســتعملتها  التــي  التبشــيرية 

ــازة أزواجهــن  )7)( إلقــاء األرامــل ألنفســهن داخــل محــارق جن
األمــوات 

)8)( المصدر السابق.

مصــر عــام 1906 إلنقــاذ أخواتهــن المســلمات لكــن 

الخطــاب بــدل أن يكــون مــن أجــل المســيح بــات 

الليبراليــة. أو  أجــل حقــوق اإلنســان  مــن 

المــرأة  قضيــة  فــإن  لغــد،  أبــي  بحســب 

المحجبــة أو قضايــا المــرأة المســلمة فــي العالــم 

اإلســامي ال بــد أن توضــع فــي إطــار ثقافــي مــن 

درس االختــاف والمغايــرة مثلهــن مثــل النســاء 

وغيرهــم،  المهاجــرة  والجماعــات  األفريقيــات 

لحظتــه  فــي  األمريكــي،  الخطــاب  لكــن مناقشــة 

النماذجيــة عنــد لــورا بــوش، تبيــن وضعــه لقضيــة 

المــرأة المســلمة فــي ســياق آخــر، ســياق اإلنقــاذ 

للشــعور  سياســية  تعبئــة  يمثــل  مــا  والتحريــر، 

ذاٍت  لغطرســة  وتأكيــًدا  الغربــي،  بالتفــوق 

ــة  ــة والثقافي ــة االختافــات الديني ــى بقي بعينهــا عل

مــن  أليــس  لغــد  أبــو  وتتســاءل  واالجتماعيــة، 

األنســب أن نبحــث عــن عالــم أعــدل بــدل تطبيــق 

اقتصاديــة  وخطــط  عســكرية  اســتراتيجيات 

والتحريــر؟ اإلنقــاذ  بحجــة  مفروضــة 

االنتشار الدولي للغة جديدة

علــى نفــس المنــوال، تبــدو قــراءة ليلــى أبــو لغد 

لعــام)9)()00)،  العربيــة  اإلنســانية  التنميــة  لتقريــر 

لكــن إن كان الحديــث مركــًزا فــي المقالــة الســابقة 

علــى التفســيرات الثقافيــة والتعبئــة السياســية، 

فــإن الحديــث عــن هــذا التقريــر يركــز علــى الســقوط 

فــي شــراك التوصيفــات للغــة عالميــة االنتشــار 

التنميــة  تقريــر  فــي  المــرأة  حقــوق  »دعــم  لغــد،  أبــو  ليلــى   )(9(
اإلنســانية العربيــة للعــام )00): نحــو نهــوض المــرأة فــي الوطــن 
المســتقبل  مجلــة  جديــدة«،  للغــة  الدولــي  االنتشــار  العربــي، 
العربــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، العــدد 4)3، 008). 
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وتعنــي بهــا اللغــة التنمويــة المرتبطــة بالليبراليــة 

والنيوليبراليــة. تعــرب أبــو لغــد بدايــة عــن قلقهــا 

بعــد أن أصبــح ميــدان العمــل الحقيقــي للمــرأة 

ــا، ومــا يمكــن أن يســتتبع  دوليــا بعــد أن كان محلًي

ذلــك مــن تحــول أرضيــة هــذه النقاشــات إلــى حجــج 

والتدخــات  الحضــارات«  »صــراع  حــول  للحديــث 

واالقتصاديــة  السياســية  الدوليــة  واألجنــدات 

والعســكرية وتأثيرهــا علــى طبيعــة شــكل حقــوق 

المــرأة وتداولهــا ونتائــج الصبغــة الدوليــة الجديــدة 

لحقــوق المــرأة. وإن كانــت تقــدر المجهــود الــذي 

وبعــض  التقريــر  فــي  الباحثيــن  مــن  عديــد  بذلــه 

جوانبــه اإليجابيــة تمثلــت أهمهــا فــي ربــط تنميــة 

المــرأة وتنميــة الرجــل بتنميــة المجتمــع ككل.

ثمــة ثاثــة أســئلة تبنــي عليهــا تحليلهــا للتقريــر، 

النعــدام  الدولــي  الســياق  عــن  األول  الســؤال 

المســاواة والعدائيــة والشــحن السياســي علــى 

صعيــد عالمــي،

العالميــة  النظــر  عــن وجهــة  الثانــي  الســؤال 

ــال  ــة النابعــة مــن الطبقــة الوســطى حي والحضري

اليوميــة، المــرأة وتطلعاتهــا وظروفهــا 

أمــا الثالــث فعــن اعتمــاد التقاريــر الدوليــة لغــة 

دوليــة معممــة تتحــدث عــن المــرأة ومــدى تأثيرهــا 

فــي الحيلولــة دون فهم مشــكات بعينها تعانيها 

المــرأة فــي المنطقــة وال تســتوعبها هــذه اللغــة.

الحضــاري  الخطــاب  فلــك  فــي  التقريــر  يــدور 

العربيــة  للثقافــة  األكبــر  الــدور  يولــي  الــذي 

واإلســامية، بالطبــع يقصــد إصاحهــا وتغييرهــا، 

المســاواة  عــدم  ومشــكلة  المــرأة  قضايــا  لحــل 

الثقافــة  بيــن  تنافــر  ثمــة  وأن  الجنســين،  بيــن 

الخطــاب  هــذا  مــن  لغــد  أبــو  تتأفــف  والحقــوق، 

إذ  الثقافــة«  ضــد  »الكتابــة  بمقالتهــا  يذكــر  بمــا 

يســاهم هــذا الخطــاب فــي تحّجــر الثقافــة بالنظــر 

ويتجاهــل  تحــول،  يعتريهــا  ال  راكــدة  ثابتــة  إليهــا 

أدوار التاريــخ والسياســة، ويســاهم فــي »إفــراد« 

الثالــث)30(. العالــم  جماعــات 

وبالتناقــض الــذي يبرزه التقرير والوجه الســلبي 

الــذي يعرضــه عــن المــرأة العربيــة، فــإن شــكوًكا 

ــة عــن المســاواة  ــر الدولي حــول تقــارب بيــن التقاري

وأيديولوجيــة  سياســية  أجنــدات  وبيــن  الجنســية 

فــي  التقريــر  وقــع  وقــد  المنطقــة،  تخــص  أكبــر 

شــرك الترابــط المحــرج أيــا كانــت نيتــه)31(.

ومــرة أخــرى تمثــل القضايــا الثــاث الحيويــة فــي 

هــذه القــراءة، التعليم والتوظيف والحقوق الفردية، 

مجــاًلا إلبــراز أبــي لغــد الفــوارق بيــن واقــع الحيــاة 

اليوميــة ولغــة التقريــر الحقوقيــة، فهــي تســعى ألن 

تكشــف أن المشــكلة الحقيقيــة فــي تعليــم المــرأة 

فــي القــرن الواحــد والعشــرين ليســت الثقافــة التــي 

تمنــع مــن تعليــم اإلنــاث، فقــد كانــت ألدوار الحــركات 

االشــتراكية  الحكوميــة  اإلصاحــات  مــع  النســوية 

والتطــورات الطبقيــة دوٌر فــي تطبيــع تعليــم البنــات، 

وأن المشــكلة ليســت فــي التمييــز بيــن الجنســين 

ولكــن فــي النفقــات الباهظــة علــى التعليــم وتدنــي 

مســتواه، وعــدم توفيــر الدولــة الرعايــة االجتماعيــة، 

وأن الناظــر فــي أوضــاع الريــف المصــري علــى حــد 

قولهــا يــرى إصــراًرا مــن األهالــي علــى تعليــم بناتهــن، 

)30( المصدر السابق، ص91.

)31( نفسه. 
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والتجــارب  الفظيعــة  العواقــب  مــن  الرغــم  علــى 

فــي  والفتيــات  الصبيــان  بهــا  يمــر  التــي  المزعجــة 

المصــري،  والصعيــد  الريــف  فــي  العــام  التعليــم 

البدويــة  بالثقافــة  جهــًلا  التقريــر  يســتبطن  كذلــك 

الكتابــة  القــراءة  معرفــة  بيــن  يقــرن  إذ  والقرويــة؛ 

واإلبــداع، وهــو يثيــر بــا شــك عالمــة أنثروبولوجيــة 

تــرى فــي األشــعار واألزجــال والحواديــت الشــعبية 

نوًعــا مــن أنــواع المعرفــة واإلبــداع.

واألمــر نفســه بالنســبة للعمــل الــذي يشــكل 

نظــر  وجهــة  مــن  بالمــرأة  النهــوض  مفتــاح 

ــا لغــد تتســاءل إن كان هــذا  ــد أن أب ــن، بي الليبراليي

متوافًقــا مــع الواقــع العربــي، فحتــى فــي الواليــات 

فــي  زمــن  منــذ  واضًحــا  التشــكك  بــدا  المتحــدة 

للمســاواة  ناجــع  عــاج  هــو  المــرأة  عمــل  أن 

علــى حقوقهــا،  المــرأة  الجنســين وحصــول  بيــن 

المــرأة  إلــى قيــاس مســاهمة  األمــر بحاجــة  وان 

االقتصاديــة بطريقــة مختلفــة، لكــن ثمــة أســئلة 

مؤشــرات  عــن  الحديــث  مجــرد  مــن  أهــم  كثيــرة 

بــإن  تتعلــق  العربيــة  المــرأة  عمــل  وإحصائيــات 

كان العمــل اســتغالًيا أو متدنــي األجــر أو مجهــًدا، 

ــذي  ــة األطفــال، مــا ال ــر الخاصــة برعاي وعــن التدابي

يبــرر تكّلــف المــرأة تنقلهــا ومضايقاتهــا مــن أجــل 

عمــل ال يفيدهــا مادًيــا؟ وفــي ظــل ضغــط اإلصــاح 

االقتصــادي فــإن بعــض األنثربولوجييــن يقــررون 

أنــه مــن الطبيعــي أن ترغــب المــرأة أن تكــون »ربــة 

الثقافيــة  للتقاليــد  أن  لغــد  أبــو  تعتــرف  منــزل«. 

عامــل فــي إثنــاء المــرأة عــن العمــل لكنهــا ليــس 

الحاســم))3(. العامــل  أو  األهــم  العامــل 

))3( نفسه، ص93.

أمــا قضيــة الحقــوق الفرديــة فإنهــا ُتترجــم فــي 

الخطــاب الليبرالــي إلــى التمايــز عــن العائلــة، وإدانــة 

العشــيرة والقبيلــة والعائلــة، وهنــا ترديــد خطــاب 

تعبيرهــا،  حــد  علــى  الغربــي  اإلنســانية  التنميــة 

تقــول أبــو لغــد إن للعائلــة الكبيــرة مشــكاتها التــي 

بحثتهــا المؤلفــات الضخمــة عــن المســاواة بيــن 

الجنســين، لكــن »ال يــزال مــن غيــر الواضــح إن كانت 

ــة« ســتمكن المــرأة بطريقــة  »االســتقالية الفردي

تلقائيــة مــن تحقيــق المســاواة أو إثبــات الــذات«)33( 

والتنظيــر عــن الجانــب المظلــم لليبراليــة الفردانيــة 

مــن قبيــل اســتمرار عــدم المســاواة والعنــف ضــد 

المــرأة فــي العالــم الغربــي يجعلنــا أكثــر حــذًرا.

مــا نلتقطــه مــن النقــد التــي وجهتــه أبــو لغــد 

علــى  نقــد  أنــه  النقــد،  مســألة  فــي  التقريــر  إلــى 

إنتــاج  إعــادة  لغــد  أبــو  تعــارض  اللغــة،  مســتوى 

لغــة التحديــث، والتســليم بفــرض حــدود للتنميــة 

واإلصــاح المبتغــى بالتركيــز علــى حلــول إصاحيــة 

وثقافيــة، بــدًلا مــن التركيــز علــى حلــول اقتصاديــة 

مجتمــع  تدعيــم  تتضمــن  جذريــة  وسياســية 

مدنــي قــوي وإصاحــات قانونيــة، هــذه اللغــة التــي 

تتجنــب الصــدام السياســي تســعى للتغييــر بتغييــر 

المواقف الثقافية بتقديم تفســيرات »مســتنيرة« 

لإلســام، وتطــور ثقافــة قائمــة علــى المســاواة 

فــي المعاملــة واحتــرام حقــوق اإلنســان. وتعــول 

خــاص  علــى »شــبكات  الجديــدة  الليبراليــة  لغــة 

اجتماعــي« تعتمــد علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة 

زراعــي  إصــاح  فــي  الحكومــي  الــدور  وتتجاهــل 

اقتصــاد  إلــى  إشــارة  وهنــا  اجتماعيــة،  عدالــة  أو 

)33( نفسه، ص94.
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دور  وتقليــص  الســوق  بتحريــر  مرتبــط  سياســي 

ركــب  فــي  يســير  العربــي  التقريــر  ويبــدو  الدولــة. 

دوليــة  لغــة  متجاهــًلا  الجديــدة،  الليبراليــة  اللغــة 

أخــرى تتضمــن مفرداتهــا: االســتغال والتخلــف 

أولويــات  عــن  متســائل  وغيــر  والثــورة،  والظلــم 

الغربــي  واالســتثمار  العســكري  االنفــاق  مثــل 

تماًمــا  وصامًتــا  الخارجــي،  والديــن  واالســتهاك 

القــوي  والسياســي  االجتماعــي  العامــل  حيــال 

اإلســامية. الصحــوة  -حينــذاك- 

اللغــة  فــي  المزعــج  لغــد،  أبــو  لليلــى  بالنســبة 

الدوليــة الليبراليــة اقتصارهــا علــى طبقــة سياســية 

لغــة  تخيــل  يمكنهــا  ال  مثقفــة،  مهنيــة  عالميــة 

الحقــوق  وتحصيــل  اإلنســانية  عــن  تعبــر  أخــرى 

والعيــش الكريــم)34(، ومــا يســتتبع هــذا مــن حيلولــة 

دون تطويــر جهــد داخلــي، ذاتــي، لمعالجــة قضايــا 

المــرأة معالجــة تتناســق مــع الســياقات التاريخيــة 

واالجتماعيــة والخصوصيــات الثقافيــة، فــإن تعميم 

ثقافــة بعينهــا ال يشــكل تهديــًدا ألي قــوة عالميــة، 

بــل ربمــا يصــب فــي صالحهــا. لكنهــا تثيــر ســؤاًلا فــي 

النهايــة عمــا إن كانــت هــذه هــي اللغــة الوحيــدة التــي 

يمكــن التعبيــر بهــا عــن حقــوق المــرأة وتطويرهــا؟

النزعة النسوية والنزعة . 4
اإلسالمية

والنزعــة  النســوية  النزعــة  »زواج  مقالــة  فــي 

اإلســامية: فــي فعاليــات الرفــض االنتقائــي فــي 

التــي  الثقافيــة«  االســتعمار  بعــد  مــا  سياســات 

ضمتهــا ضمــن بحــوث الكتــاب الــذي حررتــه: إعــادة 

)34( نفسه، ص97.

قســم:  تحــت  المقالــة  اندرجــت  المــرأة،  صناعــة 

القــرن  المــرأة والزوجــة والمواطنــة فــي نهايــات 

يثيــر  التســاؤل مثلمــا  العشــرين، ويثيــر عنوانهــا 

اســتنتاجها التعجــب. وهــي تذهــب إلــى أبعــد مــا 

يكــون فــي تحــدي الســردية الحداثيــة والليبراليــة؛ 

إذ تتوصــل إلــى االختافــات بيــن النزعــة اإلســامية 

والتقدميــة فيمــا يتعلــق بقضايــا المــرأة اختافــات 

إن  بالكميــة  وصفهــا  يمكــن  وربمــا  انتقائيــة، 

اســتعمال  عــدم  عــن  ناتجــة  وأنهــا  التعبيــر،  جــاز 

وصــف  فــي  الحداثــة  »لقامــوس«  اإلســاميين 

أفعالهــم. وهــو ادعــاء ملفــت فــي فتــرة شــهدت 

صدامــا عنيفــا بيــن التياريــن.

تــود أبــو لغــد إثبــات »أن مــا يميــز اإلســاميين 

هــو أنهــم يصمون االســتغال الجنســي والحريات 

يتحــدون حقــوق  لكنهــم ال  بأنهــا غربيــة،  العامــة 

النســاء فــي العمــل إال بحــذر شــديد، وال يــكادون 

يتســاءلون عــن تعليــم النســاء، ويعتنقــون ُمثــل 

وذلــك  تفكيــر،  دون  ومبادئــه  البرجــوازي  الــزواج 

علــى الرغــم مــن أن العناصــر الثاثــة مــن الممكــن 

إدراجهــا تحــت مســمى النســوية«))3(.

إلثنيــن  دراميــة  ألعمــال  تحليلهــا  خــال  مــن 

بالحداثــة،  الموصوفيــن  »التقدمييــن«  مــن 

»ليالــي  ومسلســله  عكاشــة  أنــور  أســامة  هــم 

ومسلســلها  العســال  وفتحيــة  الحلميــة«، 

أن  إلــى  تخلــص  فإنهــا  والمســتحيل«،  »هــي 

الرســالة المســتفادة مــن العمليــن هــي أن الحــب 

))3( ليلــى أبــو لغــد، زواج النزعــة النســوية والنزعــة اإلســامية: 
بعــد  مــا  سياســات  فــي  االنتقائــي  الرفــض  فعاليــات  فــي 
النســائية  الحركــة  أبــو لغــد:  ليلــى  الثقافيــة، فــي:  االســتعمار 
المجلــس  نخبــة،  ترجمــة:  األوســط،  الشــرق  فــي  والتطــور 

ص68).  ،1999 القاهــرة،  للثقافــة،  األعلــى 
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والســعادة ال يتعارضــان مــع عمــل المــرأة، وأن 

الــزواج الــذي يتأســس علــى  الــزواج المثالــي هــو 

واالحتــرام. والحــب  المشــتركة  القيــم 

»الفنانــات  لخطــاب  تحليلهــا  خــال  ومــن 

ــن اإلســاميين  ــداول بي ــوى المت ــات« والمحت التائب

عبــد  الشــعراوي وعمــر  كخطــاب محمــد متولــي 

الكافــي ذائعــي الصيــت فــي ذلــك الوقــت، فإنهــا 

تســتخلص أن الخطــاب اإلســامي يركــز علــى دور 

المــرأة فــي بيتهــا وأن مشــكلة الفنانــات التائبــات 

بيوتهــن  إهمــال  إلــى  دفعهــن  أنــه  عملهــن  مــع 

بــأن  التذكيــر  القــول  نافــل  ومــن  وأطفالهــن، 

ظهــور الحجــاب فــي ســبعينيات القــرن العشــرين 

كان علــى يــد نســاء جامعيــات متعلمــات وامتــد 

المتوســطة  الطبقــة  مــن  العامــات  ليشــمل 

سياســية،  برســالة  مقترًنــا  كان  وأنــه  والدنيــا، 

– الحــال  وواقــع  اجتماعيــة،  وتعقيــدات  ومعانــي 

فــي ذلــك الوقــت- أن أغلــب مــن تحجبــن يعملــن أو 

يعملــن. أن  بانتظــار 

بيــن  المشــتركة  األرضيــة  الــزواج  يمثــل 

وكاهمــا  والتقدميــة،  اإلســامية  المواقــف 

يؤطــر الــزواج بالحــب والتكافــؤ، لكــن باســتعمال 

األســرة  إلــى  ينظــرون  كمــا  مختلفــة،  قواميــس 

علــى أنهــا النــواة والحــب بيــن الزوجيــن علــى أنــه 

المثــال الــذي يجــب أن يحتــذى. والــزواج القائــم علــى 

الحــب واالختيــار هــو باألســاس نتيجــة لعمــل رائــد 

أميــن. قاســم  المصريــة  النســوية  الحركــة 

أنهــم  علــى  اإلســاميين  فهــم  يمكــن  ال 

محافظيــن ال رجعييــن رغــم دعوتهــم للعــودة إلــى 

الليبرالييــن  إلــى  وال  الثقافيــة،  واألصالــة  التــراث 

رغــم  تقدمييــن  ال  أيًضــا  محافظيــن  أنهــم  علــى 

ــى  ــى التطــور والتحديــث، إال بالعــودة إل دعوتهــم إل

ســبقه. ومــا  أميــن  قاســم 

تمثلــت دعــوة قاســم أميــن فــي تأســيس أســرة 

الزوجــة مخلصــة  برجوازيــة مختلطــة تكــون فيهــا 

ووفيــة لزوجهــا وقائمــة عليــه وعلــى أوالده، بســد 

الفجــوة بيــن الرجــل وزوجــه، كمــا كانــت، بتأســيس 

الــزواج علــى قاعــدة مــن الشــراكة وتقاســم المهــام. 

التاســع  القــرن  فــي  الــزواج  نمــوذج  يمثــل  بينمــا 

عشــر انفصــاًلا بيــن عالــم الرجــال وعالــم النســاء، 

ويمكــن للحــب واالحتــرام أن ينشــأ بيــن الطرفيــن، 

ــدور  ــى، وت ــوالء يكــون لأقــارب بالدرجــة األول لكــن ال

الحيــاة االجتماعيــة حــول المجموعــات مــن نفــس 

تحبــذ  العربيــة  المجتمعــات  تكــن  لــم  إذ  الجنــس؛ 

االختــاط، وأن أدوار النســاء ال تقتصــر علــى كونهــن 

زوجــات وأمهــات بــل تشــاركن فــي أمــور األقــارب 

وشــئون مجتمــع النســاء.

األســرة  نمــوذج  تكريــس  كان  ثــم  ومــن 

البرجوازيــة، والــزواج القائــم علــى الحب والمشــاركة 

اإلســامية  المواقــف  فيــه  تتفــق  مــا  وهــو 

حداثتهــا،  علــى  دليــًلا  الســواء  علــى  والليبراليــة 

ودليــًلا علــى أن الدعــوة إلــى العــودة لممارســة دور 

التــراث بحــال،  إلــى  بالعــودة  ليــس  األم والزوجــة 

»فقــد تبدلــت األدوار علــى نحــو أساســي فــي القــرن 

العشــرين، وبعــد أن تبدلــت العاقــات االجتماعيــة 

األجــر  مدفــوع  العمــل  بســبب  واالقتصاديــة 

للجميــع، وبعــد أن خفــت أشــكال القرابــة وبعــد 

ــة مــن قبــل  ــى األمومــة والزوجي أن أصبــح ُينظــر إل
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البعــض علــى أنهــا وظائــف، فمثــل تلــك »العــودة« 

البــد أن تكــون إلــى مــكان جديــد تماًمــا)36(.

أن  التحقيــق  هــذا  مــن  لغــد  أبــو  تســتخلص 

فرًضــا  والمفروضــة  المنقولــة  الثقافــة  عناصــر 

ألســباب  للتفريــق  ومعرضــة  للتقســيم  قابلــة 

سياســية، والعناصــر التــي ال تنطبــق إال علــى أقليــة 

غريبــة  باعتبارهــا  عليهــا  يركــز  أن  يمكــن  صغيــرة 

المصالــح  ألجــل  تشــوه  وبالتالــي  »غربيــة«  أو 

ــي يتقبلهــا النــاس  ــن أن األمــور الت ــة، فــي حي الذاتي

الطبقــة  بيــن  خصوًصــا  االنتشــار  وواســعة 

الوســطى يصعــب وصمهــا بصفــة الغربيــة، كمــا 

أن لهــذه الثقافــة المتوطنــة فاعليــة مشــتركة فــي 

سياســات ما بعد الكولونيالية –ســواء بالعودة أو 

التقــدم- ويتــم انتقاؤهــا وتســتخدم بوعــي –أو دون 

والنقطــة  السياســية)37(.  الصراعــات  فــي  وعــي- 

الوقــوف  المحلليــن  علــى  أن  تثيرهــا  التــي  األهــم 

خــارج تلــك الصراعــات خصوصــا فــي كتابــة تاريــخ 

األوجــه  متعــددة  بطبيعتهــا  والوعــي  النســوية 

ومراحلهــا التاريخيــة وكيــف تتشــابك بتعقيــد مــع 

الغــرب والتعامــل مــع دعــاوى األصالــة الثقافيــة 

الــازم)38(. الصحــي  بالتشــكك 

ثمــة فائدتــان لهــذه القــراءة، فاألولــى تصــب 

بوصفهــا  الليبراليــة  وراء  االنســياق  عــدم  فــي 

بنظــرة  األخــذ  وعــدم  الوحيــدة،  التحرريــة  الروايــة 

أحاديــة تجــاه المشــاريع األخــرى، وهــو هــدف نقــد 

التــازم بيــن الحداثــة والليبراليــة والتقــدم والتحــرر، 

)36( المرجع السابق، ص91).

)37( نفسه، ص)9)، وما بين العامتين من كامي

)38( نفسه. 

والثانيــة هــي األخــذ فــي االعتبــار أن ميراث النســوية 

مؤثــر فــي حالهــا، ومــن ثــم يجــدر التعامــل بهــا داخل 

التاريــخ ال خارجــه، فربمــا مــا كان ينــادي بــه قاســم 

النســوية  أمــام جيــل  أميــن هــو مــا يمثــل تحدًيــا 

المعاصــر، وهــو هــدف آخــر تمثــل فــي النظــر بتمييــز 

إلــى المشــاريع النســوية الذاتيــة والمشــاريع التــي 

كانــت النســاء موضوعاتهــا. 

 عود على بدء: هل تحتاج . 5
المسلمات إلى إنقاذ؟

بعــد نحــو عشــر ســنوات مــن نشــرها مقالتهــا 

»هــل تحتــاج المســلمات إلــى إنقــاذ؟« عــادت ليلــى 

لتصيــر  المقالــة  أطروحــة  مــن  لتوســع  لغــد  أبــو 

ــا)39( يحمــل العنــوان نفســه، لتناقــش قضيــة  كتاًب

حقــوق المــرأة المســلمة ومــا يحــوم حولهــا مــن 

افتراضــات ثقافيــة ونمــاذج حكميــة، متبعــة نفــس 

أســلوبها فــي البحــث األنثروبولوجــي مــن االنطــاق 

المســلمات  للنســاء  المعيشــة  الوقائــع  مــن 

حياتهــن  وظــروف  مروياتهــم  إلــى  وباالســتناد 

لتؤســس رؤاهــا النقديــة. يمثــل الكتــاب خاصــة 

تطرحهــا،  لغــد  أبــو  دأبــت  التــي  لأفــكار  مفيــدة 

وحســبنا أن نشــير إليهــا.

فــي مفتتــح الكتــاب تــورد أبــو لغــد علــى لســان 

ســلب  مــن  تعانــي  التــي  المصريــة  بطاتــه  أحــد 

حقوقهــا، عندمــا ســألتها هــل اإلســام هــو ســبب 

هــذا الســلب؟ فأجابــت بصدمــة: »ليــس اإلســام، 

للشــعب،  الرعايــة  توفــر  ال  فهــي  الحكومــة،  بــل 

)39( Lila Abu Lughod, Do Muslim Women Need Saving?, 
Harvard university press, 2013 
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وال تهتــم بالعاطليــن، األســعار مرتفعــة والفقــر 

مدقــع، والجميــع يعانــي رجــاًلا ونســاء«)40( ويمكــن 

لهــذه البدايــة أن تختصــر كثيــًرا ممــا ســعت أبــو 

لغــد لقولــه، وهــي بدايــة بالغــة الداللــة. 

حــول  بمقالتهــا  مجــدًدا  لغــد  أبــو  تبــدأ 

الحــرب،  األفغانيــات، فبعــد هــذه الســنوات مــن 

ــى اإلنقــاذ؟ وتؤكــد  تتســاءل هــل مــا زلــن بحاجــة إل

ليتعرفــن  ُيتركــن  أن  إلــى  بحاجــة  األفغانيــات  أن 

بأنفســهن علــى تاريخهــن و واقعهــن، بــدال مــن 

ــة العامــة، وأن أزمــة  ــات الثقافي اســتعادة الخطاب

أفغانســتان مرتبطــة فــي المقــام األول بعاقتهــا 

العالمــي  االقتصــاد  فــي  وإقحامهــا  بالغــرب، 

عســكرة  وأن  اإلرهــاب،  علــى  العالميــة  والحــرب 

الصــراع لهــا تأثيرهــا األشــد علــى المــرأة األفغانيــة 

العــادات)41(. أو  الثقافــة  مــن 

فــي  المــرأة  حقــوق  مســألة  مجــدًدا  وتعالــج 

المــرأة  لحقــوق  االجتماعيــة  الحيــاة  عــن  فصــل 

ا بديــًلا لدراســة حقــوق  المســلمة، تقتــرح فيــه إطــاًر

االجتماعيــة  الدراســة  يشــمل  المســلمة  المــرأة 

فيــه  والمشــتغلين  المــرأة«  »حقــوق  لموضــوع 

أيــن  صنعــه،  وتعيــد  العالــم  تصنــع  باعتبارهــا 

ُيحــدث  وكيــف  المفهــوم؟  ُيتبنــى  ومتــى  وكيــف 

تغييــًرا فــي حيــاة مــن يســتهدفهم المفهــوم ومــن 

يعمــل لصالحــه؟ وأي مســارات الســلطة وقنــوات 

المــال والثقافــة التــي يفتحهــا؟ تــرى أبــو لغــد أن 

»صناعــة حقــوق المــرأة« فــي القاهــرة علــى ســبيل 

المثــال، تخلــق وظائــف ومنح وشــراكات وشــبكات 

)40( Ibid, pp.1 

)41( Ibid, pp.53 

دعــم وشــبكات اجتماعيــة وتمنــح فرصــا لفاعليــن 

عمــل  أطــر  وتقنــن  جديــدة،  اجتماعيــة  ومجــاالت 

وأفــكار سياســية وثقافيــة. وهــو مــا يتيــح تدخــات 

لأفــراد.  اليوميــة  الحيــاة  فــي  وحكوميــة  خارجيــة 

للحداثــة،  رمــًزا  نفســه  الوقــت  فــي  تمثــل  وهــي 

وذلــك  الدينيــة،  المؤسســات  لعمــل  ومعارضــة 

بــدًلا مــن دراســة واقــع المــرأة ذاتــه، وأنهــا باتــت 

ذات تأثيــر علــى إطارهــا الثقافــي، ونتيجــة توســعها 

فإنــه أصبــح مــن المحتــم أن ُتتــداول قضيــة حقــوق 

المــرأة المســلمة فــي أطــر ومجتمعــات بعينهــا، 

وهــو مــا يحــدد لهــا لغتهــا الخاصــة))4(.

أيًضــا، تســعفنا  المــرأة  وفــي قضيــة حقــوق 

واقــع  بيــن  الفجــوة  إدراك  فــي  األنثروبولوجيــا 

الحيــاة اليوميــة وتصوراهــا االجتماعــي، ال ســيما 

األول  عارضيــن،  يعترضهــا  التصــورات  هــذه  أن 

ترتبــط  العالميــة  القيــم  بــأن  يتعلــق  اجتماعــي 

والثانــي  محــددة.  وتعليميــة  اجتماعيــة  بطبقــة 

األطــر  هــذه  تطبيــق  بإمــكان  يتعلــق  قانونــي 

فــي  والجندريــة  الجنســية  للمســاواة  الحقوقيــة 

النســاء)43(. معانــاة  مــن  معقــدة  حــاالت 

عــدة  إدراك  أهميــة  إلــى  لغــد  أبــو  وتنتهــي 

أدوات لفهــم الواقــع الحقوقــي للمــرأة المســلمة، 

وأولها إدراك الســياق، والذي يتشــكل بالسياســة 

ومؤسســات  العالمــي،  والرأســمال  العالميــة، 

الدولــة الحديثــة، وانعكاســات كل مــا ســبق علــى 

والمجتمــع)44(. األســرة  طبيعــة 

)42( Ibid, pp.170-171.

)43( Ibid, pp. 176.

)44( Ibid, pp. 202. 
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وإدراك التطــور الحاصــل فــي أمــور ملحــة مثــل: 

الــزواج بالنســبة للفتيــات فــي العالــم اإلســامي، 

وإدراكهــن حقوقهــن فــي رحــاب النســق اإلســامي 

ــار الحــر،  وقوانينــه، وتطويرهــن لحقهــن فــي االختي

يلــف  الــذي  التعقيــد  إدراك  مــع  جنــب  إلــى  جنًبــا 

المجتمعــات، ويميزهــا، ويحــد مــن عمليــة القبــول 

ــار فــي شــتى الســياقات))4(. واالختي

أن  تؤكــد  جيرتــس،  بفكــرة  وباالســتعانة 

الطريــق األمثــل لمعرفــة النــاس يكــون عــن طريــق 

إدراك حيواتهــم ثقافيــا، كمــا تســتعين بجوديــت 

ا فــي  ــاًر ــول يظــل خي ــى أن القب ــد عل ــر فــي التأكي بتل

النهايــة، لكــن فــي تأمــل فلســفي أعمــق تقــول إن 

أحــًدا ال يســتطيع تقريــر مــا يقبــل بــه ومــا يكــون 

عليــه الحــال نتيجــة قبــول عاقــة بعينهــا، وهــذا 

مــن لــوازم الطبيعــة اإلنســانية فــي التعقيــد وعــدم 

القــدرة علــى اســتظهار الغيــب.

أن  األنثروبولوجيــة  الممارســة  تثبــت  كمــا 

المعرفــة الغربيــة المهيمنــة قــد وضعــت ذاتهــا 

نفســها  وعرفــت  اآلخريــن،  مــن  العديــد  إزاء 

عــن  الخــروج  يســتدعي  مــا  وهــو  مقابلهــم،  فــي 

المســارات  عديــد  الستكشــاف  مفاهيمهــا 

اإلنســانية وخيــارات التحــرر التــي توفرهــا معرفــة 

قــرب)46(. عــن  وحيواتهــم  النــاس 

وتؤكــد أنــه بــدًلا مــن الســؤال عمــا إذا كانــت 

فــإن  ال،  أم  بحقــوق  تتمتــع  المســلمة  المــرأة 

ــم تؤطــر  الســؤال يجــب أن يكــون عــن أي المفاهي

مفهــوم »حقــوق المــرأة المســلمة« أو »حقــوق 

)45( Ibid, pp. 208. 

)46( Ibid, pp. 217-218.

المــرأة المســلمة المقهــورة«؟ ومــا دورهــا في هذا 

العالــم؟ ومــن الــذي يقدمهــا ويهتــم بصياغتهــا)47(؟

اســتنتاجية،  بماحظــات  الكتــاب  وتختتــم 

تعانــي  تعانــي ممــا  المســلمة  المــرأة  أن  أولهــا: 

وأن  خصوصيــة،  دون  العالــم  فــي  النســاء  منــه 

مــا تعانــي منــه نتيجــة تقاليــد مرتبطــة بالديــن أو 

المنطقــة يجــب فهمهــا بكليتهــا ال بتجــزء يخــدم 

إليهــا. اإلشــارة  ســبقت  مشــاريع 

وثانيهــا: أن مشــاكل المــرأة المســلمة يجــب 

يــذوب  جمــع  دون  ســياقاتها  فــي  ُتفحــص  أن 

الفــروق الظرفيــة التــي تحيــط بــكل تجربــة نســوية.

تلعبــه  الــذي  الــدور  عــن  نبحــث  أن  وثالثهــا: 

علــى  المســلمة  المــرأة  مفهمــة  فــي  الســلطة 

أســاس أنهــا مضطهــدة فحســب بــا أي نعــت 

المــرأة  أســئلة  تقليــص  عــن  نتســاءل  وأن  آخــر، 

عــن  الســؤال  مجــرد  إلــى  المعقــدة  المســلمة 

ــر  ــة أو المســاواة، وهــي أفعــال غي الحقــوق الفردي

األحــوال. مــن  بحــال  بريئــة 

فقــط  لرؤيــة  مدفوعيــن  بتنــا  أننــا  ورابعهــا: 

اليمينييــن،  جرائــم  حــول  آذاننــا  علــى  يتــردد  مــا 

ومشــغولين بأخطــاء محــددة تماًمــا حصــًرا وتكراًرا.

علــى  دائمــا  تركيزنــا  يكــون  أن  خامســها: 

أشــكال  وعلــى  المــرأة،  صناعــة  إعــادة  مشــاريع 

العالميــة، المســاواة  عــدم 

وآخرهــا: أن التأكيــد علــى أن جميــع المجتمعات 

بهــا صــراع ألجــل الحقــوق والحريــات، وأنهــا تســير 

)47( Ibid, pp. 221. 
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فــي هــذا مســارات مختلفــة وُيعبــر عنهــا بطــرق 

مختلفــة، دون إقصــاء ألي منهــا)48(.

خاتمــة: عــن الخطــاب النســوي العربــي 
واإلســالمي وليلــى أبــو لغــد

خصصــه  الــذي  الســرب«  »خــارج  كتابــه  فــي 

فهمــي  ياحــظ  الرافضــة،  اإلســامية  للنســوية 

بنســويات  حفــل  العربــي  الفضــاء  أن  جدعــان 

اهتممــن بقضايــا المــرأة ولــم يشــكلن تيــارا نســوًيا 

ظهــور  فضــاء  الغــرب  كان  بينمــا  راديكالًيــا)49(، 

إلــى النســوية  النــوع مــن النســوية، إضافــة  هــذا 

النســوية  بيــن  يفــّرق  فهــو  نفســها،  اإلســامية 

اإلســامية التــي توجــه عملهــا إلنجــاز قــراءة جديــدة 

تأويليــة لإلســام وفــق »منظــور نســوي« وتمثلهــا 

وأمينــة  رمضــان،  وطــارق  المرنيســي،  فاطمــة 

وبيــن  حســن.  ورفعــت  بــرالس،  وأســماء  ودود، 

النســوية الرافضــة التــي ســيتناولها بحثــه وتمثلهــا 

أربــع نســاء هــن البنغادشــية تســليمة نســرين، 

أيــان  والصوماليــة  منجــي،  إرشــاد  واألوغنديــة 

حرســي، والتركيــة نجــاء كيليــك الاتــي ينزعــن إلــى 

رفــض جملــة »التــراث الثقافــي«)0)( وبيــن الرفــض 

والتأويــل، يجــدر بنــا ماحظــة أن الخطــاب المنتــج 

عــن النســوية اإلســامية منتــج مــن قبــل أســماء 

العربيــة  غيــر  العربيــة واإلســامية  لهــا أصولهــا 

هاجــرت أو أقامــت فــي الغــرب.

)48( IbId, pp. 221-227. 

النســوية  فــي  بحــث  الســرب  خــارج  جدعــان،  فهمــي   )49(
العربيــة  الشــبكة  الحريــة،  وإغــراءات  الرافضــة  اإلســامية 

 .14  ،(01( بيــروت،  والنشــر،  لأبحــاث 

)0)( نفسه، ص )) و)4. 

ــز بيــن الرجــل والمــرأة  ــا: التميي وتهيمــن قضاي

وحريــة  النســاء،  وحقــوق  بينهمــا،  والمســاواة 

والتيــار  التيــار  لهــذا  األساســية  القضايــا  المــرأة 

ذلــك،  فــي  غرابــة  وال  عــام  بشــكل  النســوي 

تشــمل:  التــي  التفصيليــة  الموضوعــات  ولكــن 

وأحــكام  العســفي،  والطــاق  الزوجــات،  تعــدد 

الشــهادة،  فــي  والمــرأة  الرجــل  وتفــاوت  اإلرث، 

وإمامــة  والجــواري،  والــرق  الشــرعية،  والحــدود 

الصــاة، والخافــة، والختــان، والحجــاب، ونشــوز 

الموضوعــات  مــن  وغيرهــا  والقوامــة)1)(  المــرأة، 

»اإلســامية« هــي مــا تشــغلهن، ويكــون الرجــوع 

والتجربــة  الدينــي  النــص  إلــى  مباشــرة  فيهــا 

التاريخيــة ســواء بالتأويــل والتفســير أو النقــض 

والرفــض هــو مــا يميــز الخطــاب النســوي المرتبــط 

بالعالــم اإلســامي؛ إذ ثمــة جملــة مــن األحاديــث 

واآليــات والمواقــف التاريخيــة ال تنفــك أن تكــون 

وعلنًيــا  ضمنًيــا  وافتراًضــا  دائًمــا،  الحديــث  مــدار 

بــأن مــا تعانيــه المــرأة المســلمة اليــوم يكمــن فــي 

هــذه النصــوص، إضافــة إلــى تميزهــن بنــوع مــن 

الكتابــة التــي تدمــج الشــخصي بالعــام، والتجربــة 

واٍع.  يتــم بشــكل  مــا  وهــو  بالموضــوع 

ولــن نبــذل جهــًدا كبيــًرا حتــى نــدرك التفــاوت 

النســوي  للخطــاب  الواســع  والطيــف  الكبيــر 

المرتبــط بالعالــم العربــي واإلســامي، ولــن نحتــاج 

لغــة  فــي  التفــاوت  هــذا  لتبيــن  عنــاء  كبيــر  إلــى 

الكتابــة ودقــة البحــث ووظيفــة العمــل الفكــري؛ 

ففــي العالــم العربــي بــرز اســم نــوال الســعداوي 

واحــدة مــن النســويات المؤثــرات بشــدة، لكــن جــل 

)1)( نفسه، ص 4)). 
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إنتاجهــا مقــاالت وتجــارب ذاتيــة ومتابعــات يوميــة 

المنجــزة«  مــن »الحقائــق  لقوالــب  إنتــاج  واعــادة 

ــة«)))(  ــز »أصــل العائل ــاب إنجل المســتعادة مــن كت

وحديــث دائــم عمــا ُيطلــق عليــه الثالــوث المحــرم 

بلغــة  وفيــه)3)(،  والسياســة(  والجنــس  )الديــن 

أن  فــي  المــرأة  تحريــر  خطــوات  تنجــز  خطابيــة 

تكــون عاملــة وتأخــذ أجرهــا عــن العمــل مــا يمكنهــا 

االجتماعــي  ثــم  االقتصــادي،  االســتقال  مــن 

مــن  ضــرب  بذلــك  تمثــل  وهــي  والنفســي)4)(. 

الخطــاب النســوي العربــي اليومــي إن جــاز التعبيــر. 

أعمالهــا  فتلفــت  المرنيســي  فاطمــة  أمــا 

بتنوعهــا االنتبــاه إلــى نــوع مــن الخطــاب النســوي 

اإلســامي الــذي يظهــر التزامــه النســوي بدراســة 

مصــادرات  فــي  تقــع  ال  نقديــة  ورؤيــة  دقيقــة 

معرفيــة مهيمنــة، ففــي رســالتها للدكتــوراه التــي 

ظهــرت فــي كتــاب »مــا وراء الحجــاب« تحــاول فــي 

إســامي  تصــور  إلــى  الوصــول  إلــى  نظــري  جانــب 

عــن الحيــاة الجنســية عنــد المــرأة مــن خــال قــراءة 

فرويــد  تصــور  فــي مقابــل  الغزالــي  اإلمــام  إلنتــاج 

تســعى  إذ  خالــه؛  مــن  وليــس  الجنســية  للحيــاة 

لتمييــز التصــور اإلســامي عــن غيــره)))(، كمــا أنهــا 

تلجــأ فــي مقاربــة الحيــاة الجنســية المعاصــرة فــي 

إلــى المعطيــات الميدانيــة مــن أحاديــث  المغــرب 

قضيــة  الســعداوي:  نــوال  المثــال:  ســبيل  علــى  انظــر   )(((
المــرأة المصريــة السياســية والجنســية، مؤسســة هنــداوي 

ســي آي ســي، 017)، ص 14 ومــا بعدهــا.

والجنــس،  الســلطة  تــوأم  الســعداوي،  نــوال  انظــر:   )(3(
 .(017 ســي،  آي  ســي  هنــداوي  مؤسســة 

)4)( نــوال الســعداوي: قضيــة المــرأة المصريــة السياســية 
 .47 والجنســية، 

)))( فاطمــة المرنيســي، مــا وراء الحجــاب الجنــس كهندســة 
اجتماعيــة، ترجمــة: فاطمــة الزهــراء أزوريــل، المركــز الثقافــي 

العربــي، الــدار البيضــاء، )00). 30-11. 

ومقابــات أجرتهــا مــع النســاء وتنحــو في تفســيرها 

الراهنــة اقتصادًيــا واجتماعًيــا)6)(.  إلــى المعطيــات 

»الحريــم«  عــن  والثقافــي  التاريخــي  حفرهــا  وفــي 

اإلســامي  ارتباطــه  مــن  الوصــف  هــذا  تخّلــص 

نتيجــة  أوروبًيــا  قــل  أو  عالمًيــا،  اســتيهاًما  ليكــون 

خيــاالت الفنانيــن والمستشــرقين الذيــن رســموا 

صــور الحريــم المترســخة فــي األذهــان، فهــي تفــرق 

العثمانــي والحريــم  العربــي والحريــم  الحريــم  بيــن 

اإلغريقــي الــذي تكشــف عنــه، كمــا تكشــف عــن تــوق 

األوروبييــن إلــى الحريــم المكبــوت الــذي يتبــدى علــى 

شــكل عارضــات األزيــاء)7)(، الحريــم فــي هذا الســياق 

والمرتبــط  األذهــان  إلــى  المتبــادر  المعنــى  يتجــاوز 

بالشــرق بالضــرورة إلــى بنيــة واســعة مــن انقســام 

نزعــة  وإلــى  متســاويين)8)(،  غيــر  قســمين  العالــم 

دائمــة إلــى الغــزو كمــا يثيــر عنــوان كتابهــا)9)(.

يبــدو هنــا أن أقــرب هــذه الخطابــات إلــى أعمــال 

المرنيســي  فاطمــة  خطــاب  هــو  لغــد  أبــو  ليلــى 

مــع  المتشــابك  االجتماعــي  بالعمــل  المرتبــط 

والمعايــش  واالقتصــادي  االجتماعــي  الواقــع 

النظريــة  الكنــى  أحــد  بتفكيــك  والمرتبــط  لــه، 

التــي أشــارت إليهــا أبــو لغــد وعملــت المرنيســي 

الحريــم، فهمــا  كنيــة  إعــادة تصورهــا وهــي  علــى 

تشــتركان فــي المهمــة النقديــة، التــي ال تستســلم 

ابتعــاد  يبــدو  كذلــك  الجاهــزة.  الغربيــة  للمعاييــر 

)6)( نفسه، 107-93. 

ضــد  محصنــون  أنتــم  هــل  المرنيســي،  فاطمــة  انظــر:   )(7(
الحريــم؟ ترجمــة: نهلــة بيضــون، المركــز الثقافــي العربــي، الــدار 

(000 البيضــاء. 

)8)( رحــاب منــى شــاكر، الحريــم فــي كتابــات فاطمــة المرنيســي، 
موقــع الجمهوريــة، 3) نيســان 1)0).

)9)( فاطمة المرنيسي، هل أنتم محصنون ضد الحريم، 11-10. 
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أعمــال أبــي لغــد عــن خطــاب النســوية اإلســامية 

العــام المرتبــط بالتعاطــي المباشــر مــع النصوص 

الدينيــة؛ إذ يخــرج هــذا الخطــاب عــن مجــال اهتمــام 

ووفائهــا  األنثروبولوجــي  وتخصصهــا  لغــد  أبــي 

واعتنائهــا بــه، بــل تمثــل نظرتهــا ومعرفتهــا بواقــع 

المــرأة مثــار تحــٍد وفرصــة مراجعــة لهــذا الخطــاب 

فــي انهماكــه بالمعــارك الاهوتيــة والكاميــة.

استكشــاف  إلــى  الورقــة  هــذه  ســعت  وقــد 

مختلفــة،  بحــث  مجــاالت  بيــن  عديــدة  تقاطعــات 

أهــم عامــل فيهــا، وهــو ســياق  يشــكل الســياق 

بعــد  مــا  األوســط  الشــرق  ومكانــي،  زمانــي 

للعديــد  تكثيًفــا  الدراســة  وتمثــل  الكولونيالــي، 

مــن األســئلة حــول الطبيعــة اإلنســانية والثقافــة 

فــي  وتضافرهــم  والتاريــخ،  والديــن  والسياســة 

المــرأة  حــال  واقــع  دراســة  لكــن  الــذات.  تكويــن 

الشــرق أوســطية، لــم يكــن ليمــر بحــال دون تفكيك 

لخطابــات تحــول دون الوصــول لهــذا الواقــع بفعل 

ــة كمــا تطلــق عليهــا  ــى نظري ــم حارســة وكن مفاهي

األنثروبولوجيــا  أدوات  كانــت  وإن  لغــد،  أبــو  ليلــى 

هــذا  تشــكيل  فــي  ســاهمت  قــد  ونقاشــاتها 

الخطــاب المهيمــن المرتبــط بالحداثــة واالمبرياليــة 

واالســتعمار، فــإن بعــض مناهجهــا النقديــة كالتــي 

هــذا  نقــد  مــن  تمكــن  لغــد  أبــو  ليلــى  انتهجتهــا 

الخطــاب المهيمــن، وإعــادة روايــة الســرديات التــي 

أكثــر دقــة وأمانــة. يحتكرهــا بطــرق 

وإن كانــت أبــو لغــد قــد عالجــت قضايــا تهــم 

قبيــل  مــن  أوســطية  والشــرق  العربيــة  المــرأة 

الفرديــة  والحقــوق  والعمــل  والتعلــم  الحجــاب 

والــزواج، بأســلوب يشــكك فــي الخطــاب الشــائع 

بنــاء  تعيــد  واختافــات  تفاصيــل  عــن  ويكشــف 

الخطــاب مــن جديــد علــى أســاس مــن االختــاف 

والفــروق الثقافيــة والكشــف عــن مواقــع الهيمنــة 

والســلطة والتعبئــة السياســية، فــإن كامهــا ال 

ــى  ــي، حت ــح للتبن ــد صال ــه خطــاب جدي ــى أن يؤخــذ عل

مــع تحرزهــا المســتمر، واعتمادهــا علــى دراســات 

عديــدة، كمــا ال يؤخــذ نقدهــا لمشــاريع التحديــث 

أو  رجعيــة  لمواقــع  نصــرة  أنــه  علــى  والتنميــة 

ضــد نســوية، بــل هــو بمثابــة فرصــة لكــي تتفكــر 

النســويات فــي قبليــات الممارســة، وفــي الظــرف 

يلــف  الــذي  والســلطوي  والسياســي  التاريخــي 

نشــاطهن، وإلعــادة التفكيــر فــي ثنائيــات الحداثــة 

والتقليــد، والشــرق والغــرب، والتقــدم والتخلــف، 

ليــس بهــدف الدفــاع عــن الشــرق أو التقليــد أو 

التخلــف، بــل رفــع خطــاب اإلطاقيــة المعرفيــة، 

والوصايــة  المفاهيــم  وفــرض  العرقــي  والتفــوق 

الــذات  حــول  التمركــز  ينكســر  بحيــث  اآلخــر،  علــى 

ينتــج الخطــاب المهيمــن ومــا تتبعــه مــن  الــذي 
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