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  النسوية اإلسالمية ودورها في التنمية السياسية في فلسطين
  إعداد

  خلود رشاد المصري
  إشراف

  جوليا دروبر. د
  رائد نعيرات. د

  الملخص

موضوع النسوية االسالمية ودورها فـي التنميـة السياسـية فـي      تطرح هذه الدراسة

مفهوم مصطلح النسوية االسالمية ونشأته ثم جدلية مسماه وظـروف ظهـوره فـي    وفلسطين، 

  .فلسطين

نشأته وتياراته الفكرية التي  ،مفهوم النسوية في الغرب في الفصل األول تعرض الدراسة

 ،الحركات النسوية للدفاع عن المرأة والمطالبة بحقوقها االجتماعيـة والسياسـية  استندت عليها 

صـول الدينيـة   مرأة في الفكر الغربي من خـالل األ وذكر بعض التيارات كأمثلة، ثم صورة ال

وواقع المـرأة   والفالسفة المفكرين في مراحل تاريخية مختلفة مرورا بعصر النهضة االوروبي

  .فيه

لى مفهـوم  إضافة سالمية باإلإ ةمصطلح النسوية من رؤي صل الثانيكما تعرض في الف

، وكذلك التأثيرات الغربية في المسمى، حيث نشأتها وجدلية تسميتها ة، معناها ثماإلسالميالنسوية 

ويترنح بين القبـول   ،ةاإلسالميوساط المصطلح حديث ومعاصر وتحيط به جدلية كبيرة في األ

ة وبحـث  اإلسـالمي الدراسة لصورة المرأة في بعض الحركات كما تتطرق . والرفض المطلق

وكـذلك فـي    ،االختالف بينهما، واستعراض لمكانة المرأة في القرآن الكريم والحديث الشريف

  .اإلسالميمن خالل الخطاب والممارسة، وعالقة ذلك بالفكر النسوي  اإلسالميالتاريخ 

ات النشط في اإلسالميم العربي وحراك ة في العالاإلسالميوتم التطرق بعد ذلك للنسوية 

والقفزات النوعية التـي تمـت فـي واقـع      ،عشرينالثبات وجودهن منذ مطلع القرن الواحد وإ



 ي 

نظمة ات في األاإلسالميوماتم بعد الربيع العربي من مشاركة  ات على الصعيد السياسي،اإلسالمي

  .السياسة الرسمية من خالل االنتخابات

وقـد تـم    ،تعطي الدراسة مساحة لتاريخ الحركة النسوية الفلسطينيةفي الفصل الثالث و

لى الوقـت الحاضـر   إطرح مكونات الحركة وأدوار نساء فلسطين من بدايات القرن العشرين 

ثـم ظهـور النسـوية    . لى فترات زمنية تحمل كل فترة مسمى يعكس طبيعة المرحلـة إمقسمة 

وعالقة كل مـن النسـوية    ،اإلسالميالطابع  ة في فلسطين والمتمثلة بمؤسسات تحملاإلسالمي

ة التـي مرجعيتهـا   اإلسالميمم المتحدة، والنسوية العلمانية التي مرجعيتها قرارات ومواثيق األ

  .ةاإلسالميحكام الشريعة أ

يدولوجيات النسوية فـي السـاحة   وفي الختام كان هناك عرض موجز عن اختالف األ

ة الفلسطينة كجسم نسـوي  أة للمراإلسالميعن الرابطة  عالنفي اإل وما تمخض عنه ،الفلسطينية

  .لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية إسالمي مواز

ن تفرض وجودهـا فـي   أة الفلسطينية استطاعت اإلسالمين النسوية أخلصت الدراسة، 

الساحة الفلسطينية والعمل المؤسسي، واستطاعت الدخول في النظام السياسي وذلك تناغما مـع  

قطار العربية، اال أن الواقع السياسي المتمثل باإلنقسام بين العام في األ اإلسالميالحراك النسوي 

إلسالميات تحت عناوين حركتي فتح وحماس وماتم البناء عليه بعدها حال دون استمرارية عمل ا

  . رسمية
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  المقدمة

و محايدا، أو مقبوال أات كافيا اإلسالميلم يكن نصيب الدراسات التي تغطي نشاط النساء 

عاق فهم حقيقة تلك النساء، ووضع عدة تساؤالت عن وجودهن وطبيعة أعمالهن، ولهـذا  أمما 

. خر المحيط بهـن خارجية من اآل وأات اإلسالميذاتية من النساء  اسبابأأسباب مختلفة قد تكون 

  .ال للنقدإبشكل عام ال يتم تسليط الضوء عليه في الغالب  اإلسالمين العمل أغير 

الـرغم  على ر، فيلى تغيإوضاع النساء في المنطقة العربية يحتاج أن أيختلف اثنان وال 

تفاعل المجتمع لم يكن متساويا في كل  نأال إن الجميع ينادي بدعم النساء وإحقاق الحقوق أمن 

 ،ففي بعض البلدان كالمغرب وتونس كان التقدم سريعا وقويا. فكار الداعمة للمرأةالمناطق مع األ

ما السعودية ودول الخليج فقد كان ضعيفا بحكم قـوة العـادات   أ ،وفي مصر وفلسطين متوسطا

فغانستان أزالت المرأة بشكل عام تعاني في مجتمعات منغلقة كالسعودية و والتقاليد وطبيعتها، وال

  .كثر منها في تركيا وتونس والمغربأ

فعة لهذا التغير مـن منطلـق   ة في بعض الدول العربية كرااإلسالميجاء ظهور النسوية 

، وعودة لقراءة النصـوص الدينيـة والتـاريخ    "المساواة"ة المؤكدة لمبدأ اإلسالميالوعي بالقيم 

والخروج من قيـد   ،بشكل يبرز دور المرأة الفاعل في المجالين االجتماعي والسياسي اإلسالمي

  .للمرأة وتصنفها بالدرجة الثانية ءالعادات والتقاليد التي تسي

قـادرات  ويجابي، إنهن صاحبات مشروع تنموي فاعل وأات اإلسالميقد آمنت النساء ف
على المشاركة الحقيقية في المعترك السياسي واالجتماعي في دور يوازي الرجال، وغـالبيتهن  
يؤيدن المطالبات الحقوقية المتعلقة بقضايا المرأة التي قيدها العرف على حساب الشرع، منطلقين 

ومع مرور الوقت تطور هذا الفهم تـدريجيا  . ة وعدالتهااإلسالميع تعاليم الشريعة بذلك من اتسا
لى الحيز العام وهو ما يشار إليه باالنتخابات والفعـل السياسـي   إات اإلسالميعند دخول النساء 

دوات التنفيذ والتطبيق تختلف من امـرأة  أن أال إات، اإلسالميتلك رؤية تتبناها غالبية . الحقيقي
ات ليست واحدة كما االختالف عند كل النساء، بل وكذلك كل اإلسالمين النساء أى، بمعنى خرأل

  .البشر
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نها ولمدة طويلة بقيـت  أال إن القناعة بهذا الرأي تزداد يوما بعد يوم، أالرغم من على و

وحد وفقط في حياتهـا وهـو الجلـوس    أة صورة نمطية، وعليها واجب اإلسالميصورة المرأة 

  .زالت ظالل تلك الصورة في عقول الكثيرين وال. بناءورعاية الزوج واألبالمنزل 

تضح أكثر من خالل مؤسسـات  تة في فلسطين فقد بدأت مالمحها اإلسالميما النسوية أ
قدمت نفسها على إنها إسالمية الهوية والمرجع، وتدريجيا أصبحت تلك المؤسسات تُقدم نسويات 

ات اإلسـالمي ماعي والمجال السياسي، وانخرطـت حينهـا   إسالميات كناشطات في العمل االجت
لى إ 1995ات المعلن منذ عام اإلسالميامتد نشاط النسويات حيث  .بالحركة النسوية بشكل معلن

ـ  وحيث االنقسام السياسي بين فتح وحماس،  2007عام  ـ  اشملت هذه المرحلـة حراك  ااجتماعي
دريب على مختلـف المهـارات الحياتيـة    حيث برامج دعم المرأة من تمكين وتعليم وت اسياسي

ات في االنتخابات المحلية والتشـريعية  اإلسالميالالزمة للنساء، وسياسية عندما شاركت النساء 
  .ووصلن إلى الحكومة كوزيرات

به كثيرا لدى الحركة النسوية، فقد  اات مرحباإلسالميفي الميدان لم يكن وجود النساء و
دون منافس، وعملت تلك التيـارات  ني بالعمل طيلة السنوات السابقة انفرد التيار اليساري العلما

فرز اتحادات طالبية ولجان نسوية وجمعيات ثقافية في معظـم  أعلى استقطاب جماهيري واسع 
المناطق الفلسطينية، إال أن وجود نشاط إسالمي بشكل ظاهر ومعلن جعل تلك القوى والتيارات 

  .النشط سالمياإلتتراجع شعبيتها لصالح الصعود 

بعد تلك المرحلة بدأ طور جديد في واقع الحركة النسوية وحراك بمدخالت جديدة أثرت 
يدولوجيـة الفكريـة   حسـب األ وذلك عليها وتأثرت بها، اجتمعت بينهما نقاط التقاء واختالف، 

في ن ان في الفكر ومتفقان مختلفان نسويافأصبح هناك جسم ،والهوية التي تنتمي إليها كل منهما
  .خر استفرد بالبقاءحدهما غُيب قصرا واآلأن أال إلى حد كبير، إاألهداف 

  مشكلة الدراسة

لطبيعة الواقع الفلسطيني خصوصية في تعدد التيارات الفكريـة واخـتالف الحركـات    
الوطنية على الساحة السياسية، وغالبا ما كانت تضم تلك الحركات نساء مشاركات فـي البنـاء   
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وسط تلك التيارات الفكرية، الشيوعية االشتراكية والقوميـة العربيـة   . التنظيمي والفعل الوطني
أصيال فـي   اإلسالميوالمنهج العلماني الذي تبنته منظمة التحرير منذ بداية نشأتها، كان المنهج 

منيـة  به سياج ومحـاذير أ  ة بشكل معلن أحاطاإلسالمين وجود الحركة أثقافة الفلسطينيين، إال 
عديدة، في هذا كله انتشرت أدبيات تحاكي الحركة النسوية، في نشأتها، تطور عملها وبرامجها، 
وقد اتخذت تلك األدبيات اتجاها وحيدا في التوثيق، متجاهلة تلك األدبيات عمل ونشاط نسـويات  

  :في كمنين جوهر مشكلة البحث إلذا ف ،إسالميات كان لهن وجود وتأثير في المرحلة المذكورة

ة عن أدبيات الحركة النسوية ومساهمتها فـي التنميـة السياسـية    اإلسالميغياب النسوية   )1
  .الفلسطينية

وعدم تقبل وجودهن من اإلطار الرسمي المتمثل  ،ةاإلسالميتجاوز الحركة النسوية للنسوية  )2
 .لسطينيةفي االتحاد العام للمرأة الفلسطينية الذي يعتبر الجناح النسوي لمنظمة التحرير الف

الفجوة الكبيرة بين نساء العمل الوطني وعدم توحدهن على رؤية وطنية، لصـالح النسـاء    )3
  .الفلسطينيات بشكل عام، والخروج ببرنامج اجتماعي سياسي موحد

  أسئلة الدراسة

السـؤال الـرئيس    تطرح الباحثـة في ضوء المعطيات السابقة المتعلقة بطبيعة المشكلة 
ة في التنمية السياسية في ظل الحركة النسوية الفلسطينية؟ و اإلسالميما هو دور النسوية  :للبحث

  :ينبثق عنه مجموعة من األسئلة

  ة؟اإلسالميما هي النسوية  •

  وظروف ظهورها؟الفلسطينية ة اإلسالميمتى نشأت النسوية  •

  ؟لها التابعة ومستوى نشاط المؤسسات في فلسطين ةاإلسالميما هو حجم النسوية  •

  ؟الفلسطينية في التنمية السياسية ةاإلسالميالنسوية ما هو دور  •

  ماهي عالقة النسوية اإلسالمية بالحركة النسوية بشكل عام؟ •
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 ف الدراسةاهدأ

  :تهدف الدراسة إلى

علـى المسـتوى   ة اإلسالميالمشاركة التي ساهمت بها النسوية حجم وطبيعة البحث في 

ثم البحث  ،الساحة المحليةات في اإلسالميات التي لعبتها النسوي واألدوار ،واالجتماعي السياسي

   :وذلك ضمن األهداف التالية من منظور نسويواجتماعي نسوي  ،نسوي سياسيفيما هو 

  .مصطلح النسوية وماذا يعني -

  .ةاإلسالمياستعراض وتطور الحركة النسوية، والنسوية  -

  .ةاإلسالميتحليل االختالف الحاصل بين الحركة النسوية والنسوية  -

  ة والحركة النسويةاإلسالميالبحث في األهداف والقواسم المشتركة بين النسوية  -

  .ة في التغير االجتماعي والسياسياإلسالميبحث مدى تأثير النسوية  -

  أهمية الدراسة 

 ،الفلسطينية ومشاركتها في المسيرة الوطنيـة تأتي أهمية الدراسة من أهمية دور المرأة 
والمساهمة في المجال التنموي االجتماعي والسياسي، ثم فـي اسـتعراض الحركـة النسـوية     

ات كواقع فرض نفسه علـى الحركـة   اإلسالميوإلقاء الضوء على نشاط النسويات  ،الفلسطينية
، ثم إيجاد اإلسالميالعمل النسوي لمسيرة  االنسوية تجسيدا للنسيج الفلسطيني االجتماعي، وتوثيق

  .ةاإلسالميأدبيات للنسوية 

  منهجية الدراسة

وتتضح أهمية هذا المنهج من خالل استخدامه  ،إعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي

في عملية تحليل التطورات التاريخية التي رافقت الحركة النسوية منذ نشأتها وحتى الوقت 

كما تم ،الحركة النسوية، موضوع االعتماد على األدبيات التي عالجتالراهن، وذلك من خالل 
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. استخدام هذا المنهج في دراسة ظهور النسوية اإلسالمية وتأثيراتها على مسار الحركة النسوية

  .كذلك تم اإلستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي كإجراء مطلوب الستكمال الموضوع

تحليل الوثائق والمقابلة، وقد قامت لبيانات، هما اعتمدت الباحثة على أداتين في جمع ا

تحليلها باستخدام تحليل ما بين كتاب ومقاالت منشورة، و وثيقة 100الباحثة بجمع ما يقارب 

  . المحتوى

ناشطات في الحركة النسوية من  الثانية، المقابلة حيث تمت مقابلةداة اما بالنسبة لأل

طين وقادة في العمل ناشمقابلة  فقد تمت ،ق المذكورةتيارات فكرية مختلفة في كل من المناط

  :جتماعي والسياسي، وعلى وجه التحديدالميداني، اإل

  7  نسويات مؤسسات وناشطات في الحركة النسوية، من مختلف الفصائل الفلسطينية  •

  11  نساء إسالميات ناشطات في مجال العمل االجتماعي والسياسي والدعوي  •

  11  رجال يمثلون بعض الحركات السياسية والفكر اإلسالمي  •

وكذلك بعض المقابلين . المقابالت المذكورة  ملحق نماذج من بعضنهاية الدراسة  وفي

ومن  أثناء المقابلة سمح بذكر اسمه واألخر تحفظ، حيث من سمح تم ذكر اسمه وصفته بالدراسة

  .مكان المقابلة وتاريخها مع ذكر) أبجدي بحرف(إليه تحفظ تمت االشارة 

سئلة المفتوحه كل بحسب تمثيله والفترة الزمنية التي األاعتمدت المقابالت على النقاش و

  :كان الحديث والنقاش يدور حول نساء الحركة النسويةعاشها، مثال 

  .مفهوم الحركة النسوية وتاريخها 

  .أولويات الحركة النسوية

  .ل الحركة النسويةداخ النسوية واختالفاتها التيارات

  .سالميةبين الحركة النسوية والنسوية اإل العالقة
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  :، كان ضمن المحاور التاليةسالميةناشطات النسوية اإلث مع ياما الحد - 

  .سالميةإالنسوية من رؤيا مفهوم الحركة 

  .مصطلح النسوية والنسائية

  .سالم والتقاليدجتماعية مابين اإلحقوق المرأة السياسية واإل

  .سالميةوضعية المرأة داخل الحركات اإل

  .سالمية ووجودها في فلسطينالنسوية اإل

  : ، فكانت محاور النقاش تدور ضمن التاليسالميالرجال من الحركات والفكر اإلاما مقابالت  - 

  .سالميين للمرأةنظرة الرجال اإل

  .رأي الرجال بقدرة النساء على العمل والمشاركة في المجتمع

  .كيف ينظرون للحركة النسوية الفلسطينية 

  .سالميةو دور الرجال في وجود النسوية اإلماه

  آلية المقابالت

ء بإستثناء مقابلتين عبر تمت غالبية المقابالت بشكل مباشر وشخصي بعد ترتيب موعد مسبق للقا

وقد  .ليلهاوتحوسماعها عدة مرات ، استخدام تسجيل صوتي للمقابالت خالل ذلك تموقد  الهاتف

كانت نوعية المقابلة المتبعة، المقابالت المفتوحة وهي المقابالت الغير مصممة مسبقاً بحيث تثير 

الباحثة مجموعة من األسئلة في بداية اللقاء وتترك األمور وفق ماتمليه الحاجة وطبيعة المقابلة 

شتركة لنفس الفصيل وهي أشبه ماتكون بالحوار العادي، ثم قامت الباحثة بإستخالص محاور م

  .او المرجعية واخرى مختلفة لتبني عليها المعلومات التي وردت بالدراسة
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  حدود الدراسة

مـن   ممثلة من الوسط والشمال والجنوب الجغرافية احدوده ةالباحث تاختار :الحدود الجغرافية

  .الخليل نابلس، رام اهللا والبيرة، فكانت ،الضفة الغربية

كون هذه الفترة برز فيها وجود عمل نسـوي   2007إلى عام  1995من عام : الحدود الزمانية

من خالل تقديم قيادات نسوية إسالمية في المجـاالت   مي بشكل ملحوظ في الضفة الغربية،إسال

مـدارس وجمعيـات    ات،اإلسالميوكذلك تم بناء مؤسسات رسمية للنساء  االجتماعية والسياسية

فاعل، ولم يستمر عمل تلك النساء بسبب االنقسام السياسـي بـين   ومراكز ثقافية كان لها نشاط 

  .حركة فتح وحركة حماس

  مبررات الدراسة 

كثرت المنظمات غير الحكومية  ،1994بعد أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

عمل وخاصة المتعلقة بقضايا المرأة والعمل االجتماعي، وقد نشطت النساء بشكل عام حينها في ال

قبل تلك المرحلة، ولم يكن لهـن   ات نشاط ظاهراإلسالمياالجتماعي والسياسي، لم يكن للنساء 

ظهـرت مرحلـة جديـدة للنسـاء      1995بعد عـام  سات رسمية يعرفن من خاللها، لكن مؤس

ات في العمل االجتماعي والسياسي، من خالل إنشاء مؤسسات خاصة بهن ساهمن فيها اإلسالمي

  .تماعيةبحراك وتغيرات اج

ات وأدوارهن كمشاركات في الميدان اإلسالميمن الصعب إيجاد مادة بحثية تتطرق إلى 

ة في بناء مؤسسـات المجتمـع   اإلسالمي، لم يكتب عن مدى مشاركة المرأة في فلسطين العملي

المدني، وحجم مشاركتها االجتماعية والسياسية في الميادين العامة وما كتب في هذا الموضـوع  

   .وال يكفي ايفكان ضع

  مصطلحات الدراسة 

  .إعتمدت الباحثة على تحديد المصطلحات اإلجرائية التالية لفهم أدق لموضوع الدراسة
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ة في العديد من الدراسات والمراجع، بعـد  اإلسالميتكرر مصطلح النسوية : ةاإلسالميالنسوية 

بـالكثير مـن البـاحثين     االنسوي في العديد من األقطار العربية مما حد اإلسالميتنامي العمل 

بالنسـوية  "ات في دوائر النشاط والعمـل  اإلسالميوالمهتمين في المجال النسوي وصف النساء 

ضمن حركة نسوية  صاحبات فكر ونشاطنساء غالبا ما يعود المصطلح إلى وصف و" ةاإلسالمي

ات في التشريع إلـى  اإلسالميماعي، وتعود مرجعية النساء أو حركة سياسية أو ضمن نشاط اجت

   .ةاإلسالميالنصوص الشرعية 

هنـاك  و، ال زال قائمـا  به جدل اطأح دإشكاليا، وقمفهوم الحركة النسوية  ديع :الحركة النسوية

  :وهي أن الحركة النسوية التي تضم كل من صيغة شبه متعارف عليها

 حيث اعتبر مـن مؤسسـات منظمـة التحريـر    ، الفلسطينية أينما وجداالتحاد العام للمرأة  -1

  .الفلسطينية وهو الذراع النسوي المنظم لها

  .المنظمات التي تسير وفق خطط تغير وتطوير ألوضاع النساء االجتماعية والسياسية -2

  .الفلسطينية الفصائلالمنظمات النسائية المنبثقة عن  -3

بنى برامج تعبئة وتنظيم للنساء بما يشمل التنظيم النسائي السياسي المنظمات النسائية التي تت -4

  .المقاوم لالحتالل

تعريفات للتنمية السياسية، منها ما ركز على العالقات االجتماعية  يوجد عدة: التنمية السياسـية 

ركز على بنية األجهزة والهياكل السياسية وطبيعتهـا  ما والروابط السياسية في المجتمع، ومنها 

ومكانتها ودورها في الدولة، كما أن هناك سمات مالزمة للتعريفات، مثل المسـاواة، والقـدرة   

الرغم من أنها مصطلحات مطاطيـة  على العدالة االجتماعية، وثقافة المواطنة، والعالية لألداء، 

تحسين وتطوير المجاالت االجتماعية والسياسية والثقافية والتنمية بشكل عام  1.غير قابلة للقياس

  .واالقتصادية والسير بها نحو األفضل

                                                           

  جامعة الجزائر .نظرة في المفاهيم والنظريات:التنمية السياسية: صالح ،بلحاج 1
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ـ ذا ستركز الدراسة على المفهوم اإلل ى مناقشـة دور القـوى   جرائي للتنمية والقائم عل

 ،لجوانـب التوعويـة  و اأ ،أو اإلجتماعية سواء المشاركة السياسية ،ميةحداث التنالسياسية في أ

  .مام المواطنينلبدائل أوطرح ا

  سابقةالدراسات ال

نحو نموذج إسالمي لنشاط المرأة، دراسة أجرتهـا مؤسسـة   : ةاإلسالميالمرأة في الحركات 

 ).2007( لبنان_كارنيغي

بدأن يمارسـن دوراً أكبـر فـي العمليـات      اتاإلسالميأن النساء  تدور الدراسة حول

ة تعكس ظـاهرة متناميـة   اإلسالمي، أن مشاركة المرأة في الحركات شار البحثأ وقد ،السياسية

إلى حد كبير عـن   هافختالا من رغمالعلى نحو تعزيز الحركة النشطة للمرأة في العالم العربي، 

ومن نتائج الدراسة ان الناشطات االسالميات يهمهـن الحفـاظ علـى القـيم     . المعايير الغربية

ذج الغربي، اال انهن يؤكدن على عدم رضاهن عن أوضاعهن في اإلسالمية وينفين تبنيهن للنمو

ان شاركن في المهمات السياسـية ،   الحركات اإلسالمية ويتطلعن للوصول لمناصب قيادية بعد

وتؤكد النساء في الدراسة ان االسالم لم يهـدف الـى   . كالحمالت االنتخابية وحشد المناصرين

لتقاليد االجتماعية، ويصبح الدفاع عن حقوق المـرأة  إخضاع النساء انما تشوهت الصورة بفعل ا

  .بمثابة نضال الستعادة االسالم بصورته األصليه

 ).2011إمام،( دراسة تونسية ،تضامن نسوي: اتاإلسالميالعلمانيات و

، في محاولـة مـن   اضية في أواخر القرن الماإلسالمينشأت النسوية  الدراسة توضح

التعامل مع اإلسالم وأثره على حياة النسـاء،  و ،اإلسالمينسويات إلعادة قراءة النص الديني ال

في أقصى اليسار، العلمانيـات  . النسويات بناء على موقفهن من اإلسالم ودورهالباحثة وقسمت 

ـ  المتشددات رأة، اللواتي يرفضن أي إشارة أو تعامل مع الدين بصفته نظاماً أبوياً يرسخ قهر الم

، يتعاملن مع الدين على أنّه النظام السائد وعليهن إصالحه »أكثر تسامحاً«وفي الوسط علمانيات 

ة التي ال تـزال تتمسـك   اإلسالميوإلى اليمين قليالً، هناك النسوية . لضمان حياة أفضل للنساء
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اللـواتي يـرين   ات اإلسالميبالنص، إال أنّها ترى تفسيراً نسوياً له، فيما نجد في أقصى اليمين، 

  .العدالة التامة في التفاسير التقليدية للشريعة

 من ،الدينية تكـا والحر ،اإلسالمية تكاالحر خاصة ،السياسية القوى مواقف لحوورقة عمل 

  ).2007عزت،( دراسة مصرية .النساء في البلدان العربيةتمكين 

 في المرأة مشـاركة القوى السياسية في العالم العربـي وقبولهـا   نشاط  تعرض الباحثة

باإلطار النظري، واختالف تلك الرؤى في الواقع العملي خصوصا في األحزاب السياسي  لالمجا

واستعرضت الكاتبة تحفظات بعـض الـدول    ،ة من النساءاإلسالميالسياسية، وموقف الحركات 

والتيارات السياسية من إمكانية دعم النسـاء وجدليـة وجودهـا فـي المجـاالت االجتماعيـة       

  .ة وموقفها من النساءاإلسالميالورقة تقوم بقراءة التاريخ الحركي للتيارات .والسياسية

  )2005غزال،( .نظرة مستقبلية: ةاإلسالميورقة عمل حول النهضة النسوية 

وهي مـن   ،عمار الكون واالستخالف على األرضتحدثت الورقة عن دور النساء في إ

السنن الكونية لإلنسان وطبيعة هذا الدور من حيث األسرة والمجتمع، وقد خصت الباحثـة فـي   

ات على وجه التحديد من حيث مشاركتهن في العمل العام ودخولهن اإلسالميالعرض دور النساء 

وكذلك  ،ةاإلسالميفي معترك العمل الوطني والسياسي، واستعرضت احتياجات النهضة النسوية 

  .ة ومتطلبات نجاحهااإلسالميمستقبل الحركة النسوية 

يـة والهويـة   الحركات النسوية الفلسطينية بـين الوطنيـة والعلمان  : نساء على تقاطع طرق

  مواطن-المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطيةإصدارات ) 2008 جاد،( .ةاإلسالمي

قبات التي واجهت الحركة في ظل عرضت الباحثة تاريخ وتطور الحركة النسوية، والع

تطرقت الباحثة كما ، وشكل العالقة بينهما ةاإلسالميالمتغيرات التي حصلت مع صعود النسوية 

 الحركة النسوية والتحوالت التي طرأت بعد أوسلو حيث اختالف المسار الوطني في برامجلواقع 

خاصة بعد ظهور العديد من المنظمـات الغيـر    واالنقسامات التي حدثت على خلفية ذلك غربية

، وتبني القانون األساسي لالتفاقيات الدولية الحكومية التي أضعف وجودها الحركات اإلجتماعية
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، ات الفلسطينيات فـي المشـهد السياسـي   اإلسالميللتشريع، وكذلك دور العلمانيات وكمصادر 

وعرض لتجربة حزب الخالص اإلسالمي في غزة كأول تنظيم سياسي علني لحركـة حمـاس   

  .والتحول في فكر الحركة فيما يتعلق بالنساء

إصـدارات مركـز   مـن   )1999 عبد الهادي،( .وجهة نظر إسالمية :واقع المرأة في فلسطين

  البحوث والدراسات الفلسطينية، دائرة السياسة والحكم

لقضـايا الجدليـة   تحدثت الكاتبة عن واقع المرأة في قانون األحوال الشخصية وأهـم ا 

الناحية االجتماعية وحقوق المرأة في التعليم والعمل وشؤون المرأة في المجتمع المطروحة فيه، و

وكذلك المؤثرات الخارجية علـى   مرأة وتجربتها في االنتخابات،المدني، وفي المجال السياسي لل

وذلك من رؤيا وفلسفة إسالمية وسط جدلية مكانـة   .المرأة الفلسطينية وأثر تلك التغيرات عليها

المرأة في الحركات اإلسالمية، وتم طرح مستوى مشاركة المرأة في النظام السياسي الفلسطيني 

أن الخطـاب  وفي النهاية أكـدت الكاتبـة   . سات الغير حكوميةوفي األحزاب السياسية والمؤس

إلنتباه أن التوجيهات التي تعيشـها المـرأة الفلسـطينية    بد من ااالسالمي هو خطاب نهضة وال

  .مستمدة من العرف والتقاليد والبيئة الثقافية وليست من القيم المستمدة من التشريع الرباني

 Women inبين الصراعات القديمـة والحقـائق الجديـدة    : النساء في فلسطين المعاصرة

contemporary Palestine between old conflicts and new realities ) هولـت، 

  .الجمعية الفلسطينية األكاديمية للشؤون الدوليةمن إصدارات ) 1996

تحدثت الباحثة عن واقع المرأة الفلسطينية، واستعرضـت نشـاط الحركـات النسـائية     

 1987وتاريخها منذ االنتداب البريطاني مرورا بالنكبة إلى النكسة ثم االنتفاضة األولـى عـام   

ة في العمل العـام وأثـر وجـود    اإلسالميودور النساء الفلسطينيات فيها، وكذلك ظهور المرأة 

  .على مسار الحركة النسوية يدولوجية ثانيةأ
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من إصدارات المسبار للدراسات والبحوث  المرأة في العالم العربي وتحديات اإلسالم السياسي،
  ). 2013( دبي

عالج الكتاب أوضاع النساء العربيات بعد الربيع العربي وواقع النساء في العديـد مـن   
الباحثات اللواتي عرضن ما إذا كـان  الدول العربي، وتم استعراض ذلك من خالل مجموعة من 

هناك حقوق وامتيازات أكثر للنساء بعد الثورات أم أن الربيع العربي لم يكـن ربيعـاً للمـرأة،    
الباحثـة  وجهـت   .ين لواقع المرأة ومشاركاتها وحقوقها المدنيةاإلسالميالمفكرين  ةوكذلك رؤي

 ةوازدواجي اتناقضورأت أن له على خطاب حزب النهضة فيما يخص النساء، هجوما التونسية 
فيما رأت الباحثة المصرية أن هناك العديد من الناشطات . بما يخص قوانين األحوال الشخصية

ات المصريات في الساحة إال أن قضايا المرأة لم تكن توازي باألهمية قـوة نشـاطهن   اإلسالمي
، لتغيير المجتمعيلفي محاولة  منياتنشاط النساء اليبأما الباحثة اليمنية فتشيد  .بالقضايا السياسية

وتؤكد على هذا النشاط أيضا الباحثة الليبية في فترة الثورة إال أن المرأة لم تستفد مـن مرحلـة   
تشير فالباحثة المغربية أما التحول الديمقراطي كما تقول، وعزت ذلك ألسباب اجتماعية وثقافية، 

ين هم طرف مؤثر في تغييب المرأة وتراجع حقوقها، وأخيرا الباحثة السـورية  اإلسالميإلى أن 
تشير إلى التمييز الكبير في حقوق المرأة وهي حقوق اإلنسان، وان المرأة هي إنسان من الدرجة 

الـرغم مـن   علـى  الثانية تعاني من تهميش مجتمعي كبير وأنها لن تنال حقوقها بعد الثـورة  
  .وأنها تعرضت لألذى واالعتداء واالعتقال مثلها مثل الرجل ،امشاركتها الفاعلة فيه

في العديـد مـن الـدول     اإلسالميجميع الدراسات السابقة تطرقت إلى المجال النسوي 
العربية وكذلك في الساحة الفلسطينية، إضافة لنشاط الحركة النسوية العام بشكل مـوجز، ولـم   

بإستثناء دراسة  بالمفهوم أو النشاط الفلسطينية ةياإلسالمتتعرض الدراسات لتفصيل عن النسوية 
إصالح جاد تحدثت عن النسوية االسالمية بشكل عام، وتبقى هناك حاجـة للتعـرض لمفهـوم    

   .النسوية اإلسالمية في فلسطين من رؤيا إسالمية

 ؟لية ضمن مقاييس الحركة النسويةة المشاركة بفاعاإلسالميهل فعال استطاعت النسوية 
 ،النشأة والتطور ؛ة بكل اتجاهاتهااإلسالميمن هذه الدراسة التركيز على النسوية  لباحثةأرادت ا

  .بالساحة الفلسطينية وتأثيرها على العمل العام ،ثم طبيعة العالقة بينها وبين الحركة النسوية
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  الفصل األول

  في الغرب الفكر النسوينّشأة 

نشأة النسوية، إال أن هناك مؤشـرات تاريخيـة   ل محددمن الصعب الوصول إلى تاريخٍ 
وأن تلك الفترة كانـت بدايـة الحركـة     ،1860-1790تشير إلى نشاط وقع في الفترة ما بين 

تنويريـة،   النسوية واتجاهاتها الفكرية، حيث امتازت تلك الفترة بظهور حركات حقوقية وأفكارٍ
الفرنسـية  الثـورات   مرحلـة  وكـذلك  ،نسان وحق المواطنة والهويـة مثل المطالبة بحقوق اإل

  .للمرأة حقوقية قضايا من واألميركية وما تبعها

ناشـطة   - Mary Wollstonecraft كتبتهاة نسوي ن وثيقةًأ التاريخ والشاهد على ذلك
 A Vindication of) حقـوق المـرأة  الدفاع عن  تحت عنوان 1792بتاريخ  -ةأبحقوق المر

Rights of Women)1،  ،ظلـم   وضحت فيها أن المجتمـع ناقشت فيها نظرة المجتمع لألنوثة
 لـم تلـقَ   .، وقد اعتبرت تلك الوثيقة وما احتوت من أفكار فاتحة الفكر النسوي2وقيدها المرأة

Wollstonecraft ًفهي تعتبر امرأة ثورية  ،ك الوقتلفي ذ اًاجتماعي في حياتها الشخصية قبوال
حيث تحدثت بقضايا ليست من أولويات المجتمع وال يعتبرها مهمـة، بـل    خارجة عن المألوف

  . وفيها تجاوز لحدود ذاك المجتمع وقوانينه الذي لم يسمح للمرأة بالحريات

، من حقوقها الشخصـية  ذلك نأحياتها كما رغبت واعتقدت Wollstonecraft مارست
، امتثـاالً  3بعد وفاتها لم يـذكرها بخيـر   حتى زوجها حولهامن نبذ المجتمع  القت وبسبب ذلك

  .لمنظومة مجتمعه

  صورة المرأة في الفكر الغربي

والـذي نشـأ فـي     فكار والفلسفات التي تهتم بالمرأةبما أن مصطلح النسوية يتعلق باأل
 في الفكـر الغربـي الـذي   ال بد من دراسة المرأة  ،انتقل تأثيرها إلى بقية العالمالغرب ومن ثم 

  : يستمد تصوراته ومقوماته من عناصر عديدة أهمها
                                                           

  10ص. 71/2000 .نسانيةالعربية للعلوم اإل. واتجاهاتها فكرها:النسوية :نورة، المساعد 1
  مــن، 2013\10\9الثــرى. الموجــات النســوية فــي الفكــر النســوي الغربــي     : ميــة الرحبــي، 2

http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/article.php?storyid=1517  
  18 .9ص. 34 لمجلدا. 2/2005 .عالم الفكر. النسوية وفلسفة العلم: يمنى الخولي، 3
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  نجيلالتوراة واإل: األصول الدينية

وبالتـالي   ،رافضـين لهـا   مفي هذه الحاضنة سواء كانوا مؤمنين بها أينشأ الغربيون 

يخضعون لهذه المفاهيم الدينية التي تشكل شخصياتهم بغض النظر عن درجة هذا التأثير ومقدار 

  . قوته

د على محور أساسـي وهـو الخطيئـة    كييتم التأ ،وكما هو في نصوص الكتب المقدسة

وزر هذه ) حواء(وهي األكل من الشجرة خالفاً ألوامر الرب، والنصوص تحمل المرأة  ،ولىاأل

  .)7 – 6: 3سفر التكوين (لخطيئة ا

المرأة أمر من الموت "ألنها أغوت آدم فقد جاء في التوارة  لهذا اعتبر اليهود المرأة لعنة

  .1" ما المرأة فبين أولئك لم أجدأ. رجالً واحداً بين ألف وجدت ،مام اهللا ينجو منهاأن الصالح أو

وقد  ،بأن حواء هي أساس الخطيئةأما في المسيحية فقد استمرت الفكرة نفسها وترسخت 

عـزب علـى   وفضلوا األ. اية يجب االبتعاد عنهاعتبر رجال الدين المسيحيون المرأة سبيالً للغو

المرأة أهي جسـد بـال    ةوناقش رجال الدين المسيحيون طبيع. 2المتزوج ألنه ابتعد عن الغواية

أم  ان عذاب جهـنم مـا عـد   وتوصلوا إلى أنها تخلو من الروح الناجية م ؟أم لها روح ؟روح

نجليزي للرجل باح القانون اإلفقد أ ،نظرة للمرأة حتى عصر النهضةهذه الاستمرت وقد المسيح، 

  . 3 1805أن يبيع زوجته وحدد ثمنها بستة بنسات وذلك حتى عام 

وبقي هذا الحال حتـى القـرون    قت لخدمة الرجل،قرروا أن المرأة خل 586وفي سنة 

وتوصل المجتمعون  ،حيث تم مناقشة حقيقة وطبيعة المرأة في بداية القرن السابع عشر. الوسطى

  .4"شر ال بد منه"إلى أن المرأة 

                                                           

  .  19ص، 1999، 7 دار الوراق، بيروت، ط .قه والقانونة بين الفأالمر: مصطفى، السباعي 1
  . 102ص، 1996، 11 الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط .اسالم بال مذاهب: مصطفى، الشكعة 2
  . 16ص، مرجع سابق .ة بين الفقه والقانونأالمر: مصطفى، السباعي 3
   . 31، ص1985، 13 مكتبة االيمان، المنصورة،  ط. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلين: ابو الحسن، الندوي 4
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ففي شريعة مانو لم يكن  ؛تأثرت نظرة اليهودية والمسيحية عن المرأة بالديانة الهنديةلقد 

ن تنتمي أفإذا مات هؤالء جميعاً وجب عليها  ،و ابنهاأو أبيها أحق االستقالل عن زوجها للمرأة 

طوال حياتها وليس من حقهـا الحيـاة بعـد     إلى رجل من أقارب زوجها، وتبقى المرأة قاصر

استمرت تقاليـد إحـراق   وقد  .معه على موقد واحدتحرق  بل يجب أن تموت معه وأن ،زوجها

   1.لقرن التاسع عشرنجليزي للهند في االزوجة حتى االحتالل اإل

  الرومانية –غريقية الفلسفة اإل

فمن . اعتبروها رمزاً للخيانةكما الشيطان، اعتبرت المرأة عند اليونان رجساً من عمل 

ن فقـد كـان   وكذلك الرومـا . 2فروديت التي خانت ثالثة آلهة، وهي زوجة لرجل واحدآلهتهم أ

 ،بنائه وتشمل هذه السلطة البيـع، والنفـي  للرجل سلطة مطلقة على أبنائه وزوجاته وزوجات أ

  3.والقتل ،والتعذيب

ضوا مساواتها بالرجل في معظم فالسفة اليونان نظروا إلى المرأة كمخلوق ناقص ورفو

ة صنف المـرأة فـي   غريق وصاحب كتاب المدينة الفاضلأفالطون أعظم فالسفة اإلف. أي شيء

رة التقليدي وقلل من أهمية الزواج واعتبره لغى نظام األسأو ،درجة العبيد واألشرار والمرضى

وقد دعـا  . عتبارها قيد على الرجلوهاجم المرأة با ،وظيفة خاصة تخلو من المشاعر واالختيار

البعض بأنه كان مشجعاً للشـذوذ   حتى اتهمه" محاربين مشاعاً للجميعجعل نساء ال"فالطون إلى أ

العبد أنها مع الرجل كو. مرأة رجالً غير كامالًفالطون فقد اعتبر الأما أرسطو تلميذ أ. 4الجنسي

  . 5وال يجوز أن تقارن بالرجل مع السيد، والمرأة عاجزة

                                                           

   . 18ص، مرجع سابق، ة بين الفقه والقانونأالمر: مصطفى، السباعي 1
  14ص، سابقالمرجع ال 2
   100، صمرجع سابق، اسالم بال مذاهب: مصطفى، الشكعة 3
، 2004دار القلم للنشر والتوزيع، القاهرة،   ،1 ط .الجندرحركات تحرير المرأة من المساواة إلى : المثنى، الكردستاني 4

   17ص
   .127ص، 1991، دار المنى، النرويج، 2 ط .عالم صوفي: جوستين، غاردر 5
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فهذا الشاعر اليوناني الشهير سيموندس  ؛بل امتد لألدباء لم يقتصر األمر على الفالسفةو

وأخرى من  اهللا من الخنزير، فبعضهن أخرجها ،جعل اهللا عند الخلق طبائع النساء مختلفة: "يقول

  . 1فإن لم تجد شيئاً أطلق لسانها بالسوء ،كأنها الكلبة حركة ونشاطاً وثالثة ،ثعلبة ماكرة

  عصر النهضة األوروبية

ظهرت اآلله  ،إلى الرأسمالية يةقطاعبدأت أوروبا تتحول من اإل مع بداية عصر النهضة
المرأة في العمل العتبـارات  شاركت حيث . ومن ثم الصناعة ومعها بدأت تبرز الطبقة العاملة

راتبـاً   ولكنها عانت منذ البداية من الفروقات في األجر بينها وبين الرجل، فالرجل يأخذ عديدة،
وقد قادهـا   جر،بالمساواة في األ بدأت المرأة تطالب ،حوالأعلى من المرأة في كل األعمال واأل

أمور أخرى كثيرة وصوالً إلى المطالبة مر بعد عشرات السنين إلى المطالبة بالمساواة في هذا األ
مـاً كثيـرا مـن    حطوثار موروبي ركة تغير المجتمع األفي خضم هذه المعو .بالمساواة الكاملة
  .المجتمع ومنها ما يتعلق بالمرأةظم ونُ ،وخاصة تقاليد الدين والكنيسة ،المفاهيم والتقاليد

فلسفات وأفكار رواد النهضة إال  فكارها نبتت علىأن نهضة أوروبا وأمن رغم على الو
بـين   ت نظرتهم لها تتـراوح وكان ،كانوا ضد المرأة ن المالحظ أن معظم هؤالء الفالسفةنه مأ

  . عطائها حقوقهاإن أنصف المرأة ونادى بوقليل منهم مإلى السلبية،  العدائية

و فـوليتر   1677 – 1633وباروخ سبينوزا  1626 – 1561لقد كان فرانسس بيكون 
عنيفاً وحاقداً علـى   1804 – 1724وكان عمانوئيل . عادين للمرأةم 1778 – 1694الفرنسي 

العـالم  " :المرأة أساس الشر وقـال  الذي اعتبر 1860 – 1788رثر شوبنهادر آالمرأة وكذلك 
ن النساء مخدوعات ويضيعن فقد أكد أ 1903 – 1820نجليزي أما سبنسر اإل". أفضل بال نساء
   .2ال يحصلن عليهاالبة بالحقوق السياسية التي يجب أأوقاتهن بالمط

كـان  الذي  1900 – 1844شه لوا عداء شديداً للمرأة فردريك نيومن الفالسفة الذين حم

المرأة "و" بديةالنساء مستحيلة ألن بينهما حربا أالمساواة بين الرجال و"  :قالف المرأة حاقداً على
                                                           

   .64ص، 1990، دار الشروق، القاهرة، 1 ط .ةأقضايا المر: محمد، الغزالي 1
   . 97، ص1988، مكتبة المعارف، بيروت، 6 ط .قصة الفلسفة: ديورانت، ول 2
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أمـا فردريـك هيجـل    " ال يمكن أن تكون مساوية للرجل وهي خلقت للترفيه عن الرجل القوي

إذا و مرأة كالفرق بـين الحيـوان والنبـات،   فقد أكد أن الفرق بين الرجل وال 1831 – 1770

  .1"أصبحت المرأة على رأس السلطة تصبح الدولة في خطر والمرأة غير قادرة على التفكير

المقـدس  ؤالء الفالسفة بالنظرة المسيحية للمرأة التي رسخها الكتاب لقد تأثر كثير من ه

الذي كـان   1274 – 1225كويني وأبرزها أشهر فالسفة الكنيسة توما األ ،وشروحات الكنيسة

اقصة ألنها خلقت وأنها ن ،ألنها أساس الشر كما في الكتاب المقدس ؛موقفه سلبياً جداً من المرأة

  2.عوجمن ضلع الرجل األ

رأة حقوقها فهم قلة ومـن أشـهرهم جـون لـوك     عطاء المما الفالسفة الذين نادوا بإأ

نجليزي الذين كـان مـن   دارت اإلفكاره على جون سترت أوقد أثّ ،1704 – 1623نجليزي اإل

  . 3افعين بشدة عن المرأةالمد

خـالل  تت من رأة في سيرها نحو امتالك حقوقها أالدفعة القوية التي تلقتها الم نيبدو أ

ذه الثورة التـي نـادت   ة بقوة في هحيث شاركت المرأ ،1789ت عام تي بدأالثورة الفرنسية ال

أثناء الثورة الفرنسية نشر الفيلسوف كوندورسي رسالة حـول   وفي .خاء والمساواةبالحرية واإل

  .4حقوق المرأة تحدث فيها عن مساواتها بالرجل

ـ    وثيقة حقوق اإل 1836 – 1748مانويل سييس وضع أ ة نسـان التـي أقرتهـا الجمعي

فت المـرأة  والتي أنص 1789ورؤية ثورية عام  عالن تاريخيالتأسيسية الفرنسية وأصدرتها كإ

كانت مصادر هذه الوثيقة التي تحدثت عن المساواة تعود في معظمها إلى مدارس حيث . جزئياً

صاغها بتعـابير  ثم  1690ها جون لوك التي عرض" مدرسة الحق الطبيعي"فلسفية من أشهرها 

فكار جان جاك روسو وكان أل. الثامن عشر واسط القرنستون في أنجليزي بالكقانونية الفقيه اإل

                                                           

  .92، صمرجع سابق .عالم صوفي: جوستين، غاردر 1
 .  196ص  ،سابقالمرجع ال 2
  .95ص، سابقالمرجع ال 3
  .90ص، سابقالمرجع ال 4
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ثرت فكار التي أارزا في صياغة هذه األدورا ب" العقد االجتماعي"ونظريته في  1778 – 1712

مريكـي الـذي وضـعه    ن األعالن حقوق اإلنساعلى السياسة األمريكية وظهرت واضحة في إ

  . 17761توماس جوسون عام 

ة للوصول إلى ثمان الباهظتمرت المرأة في المعاناة ودفع األذلك فقد اسمن رغم على الو

 – 1748وليمـب دو غـوج   أ" عدمت أشهر مناضالت الثورة الفرنسـية  ففي فرنسا ُأ. حقوقها

يكن الفكر الغربـي والممارسـة   لم ف .1791عالن حول حقوق المرأة عام التي نشرت إ" 1793

استمر هذا الوضع حتى بداية مشاركة المرأة في العمل السياسي، و السياسية على استعداد لقبول

  . 2القرن العشرين

على الفكـر   1776مريكي عالن حقوق اإلنسان األوإ 1789أثرت الثورة الفرنسية لقد 

. ءال بعض حقوقها بشكل بطيت تنفبدأ ،وترك تأثيره على المرأة ،السياسي واالجتماعي الغربي

لها الحقا تحت اسـم ميثـاق   مريكا على الفكر الغربي وتم تدويثرت دساتير فرنسا وأفيما بعد أو

نسان الـذي  الن العالمي لحقوق اإلعثم اإل ،1945ثم ميثاق األمم المتحدة  ،1920عصبة األمم 

  . 19483مم المتحددة عام قرته األأ

النسيج االجتماعي  ، التغير فيالحرب العالمية األولى والثانية أحدثتهاومن التغيرات التي 

قـد فقـدت   ل. على المرأة والمجتمـع  تأثير هائل وعلى أثره حصل ،في الغرب وخاصة أوروبا

 الغربية ووجدت المرأة. مليون جريح 200مليون قتيل وأكثر من  70وروبا في الحربين حوالي أ

  .4للنهضة بالمجتمع وأمام مسؤوليات كان الرجال يقومون بها جبارينفسها في خضم العمل اإل

وكـان   ،بدأت المرأة والحركات النسوية الممثلة لها بالدفع بقوة من أجل حقوق المـرأة 

ولم تكد مرحلـة السـتينات   . المجتمع قد تهيأ للقبول بذلك تحت ضغط الواقع وضرورات الحياة

                                                           

  .104ص، مرجع سابق .قصة الفلسفة: ديورانت، ول 1
  .102ص ، سابقالمرجع ال 2
  110ص، مرجع سابق .عالم صوفي: جوستين، غاردر 3
  .160ص، مرجع سابق .قصة الفلسفة: ديورانت، ول 4
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ر الشباب في أوروبا كـرد فعـل علـى الحـربين     فكاحتى أثر الفكر الوجودي الذي مأل أتأتي 

عن كـل   الشباب نحو أفكار متطرفة ومنفصلة الماركسية وتوجيهب يضاًتأثر أوالذي  ،العالميتين

ونشأت بناء على ذلك الحركات الرافضة لكل شيء وهي الحركات العدمية مثل حركة  ،القوانين

يضـاً فظهـرت   على المـرأة أ  تأثر تلك المرحلة. لهيبيز وحركات التعري وغيرهاالخنافس وا

لغاء الفروقات بينهما حتـى  واة المطلقة بين الرجل والمرأة وإالتي نادت بالمسا النسويةالحركات 

 ،فكار جان بول سارتر الوجودي الفرنسيوكان على رأس المنادين بهذه األ. الجسمية والوظيفية

ال يوجـد  " فيه أنـه   تحدثت التيو 1949" الجنس الكافي"تابها وسيمون دي بوفوار التي ألفت ك

  .1"بديةو طبيعة مذكرة أطبيعة مؤنثة أبدية أ

حل التالية على االمر نصب اهتمام النساء فيهكذا نظر الفكر الغربي قديماً للمرأة، لذلك ا

 ،مجموعة مطالبات حقوقية، منها زيادة فرص التعليم وااللتحاق بالوظائف العليا فـي المجتمـع  

طفـال  ض القوانين المدنية مثل حضانة األواإلقرار بحق المرأة في التمليك إلى جانب تعديل بع

   .2وحق االقتراع

  الفكر النسوي الحديث وتطوره

فيما  شكلت التي المرأة عن المضادة الثقافة نشر لىإسعى النسويون  فكارمن أجل تلك األ

  .3عالمية نسوية الوصول لحركة بهدف ومبادئهاالغربية وقيمها  النسوية الحركة بعد مفاهيم

قد أول مؤتمر لحقوق المـرأة فـي   عندما انع ظهور الفكر النسوي بشكل بارز، فقد كان

قد سـنوياً حتـى عـام    وظل يع ،، وأصبح حينها نشاط الحركة النسوية ظاهرا1848ًمريكا عامأ

  .4مريكاالنسائي الوطني في أسس االتحاد عالن عن تأتم اإليضا أ هذا العام فيو ،1855

                                                           

  . 165، صمرجع سابق .قصة الفلسفة: ديورانت، ول 1
 144 143 142صص .2013\10\7.التقرير االستراتيجي الثامن. سالميةالنسوية من الراديكالية حتى اإل: احمد، عمرو 2

  http://albayan.co.uk/Files/articleimages/takrir/2-5-8.pdf  :من
  http://almoslim.net/node/82674ن م 2013\10\29 .العولمة ومحاوالت النسويةالغربيةكةالحر: ابراهيم الناصر، 3
  23ص، سابق مرجع .عالم الفكر. النسوية وفلسفة العلم: يمنى الخولي، 4
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فـي   1910تم اعتماده في العـام   Feminismمصطلح النسويةومن الجدير ذكره أن 

ذار عيدا عالميـاً للمـرأة اعتمدتـه    شتراكيات، وأعلن فيه الثامن من آالمؤتمر الدولي للنساء اال

 قامت في نيويورك عصبة األمم المتحدة احتجاجاً على أوضاع العامالت وتدني األجور في ثورة

  .، حيث أصبح هذا التاريخ هاماً في تاريخ الحركة النسوية فيما بعد18591عام

  تعدد المفهوم والنظرة

صـب فـي نفـس    ها جميعا تنتعددت التعريفات إال أفقد مفهوم النسوية، ما ما يتعلق بأ

سـياقات  وضع تعريف محدد للنسوية، حيث أتى المصطلح ضـمن  السهل من  فلم يكن ،االتجاه

لـه رؤيتـه    تاريخية مختلفة يعكس كل منها مطالبات نسويةً حقوقيةً اجتماعية، ومجتمعاً محيطاً

  . أورد هنا بعضاً منها على سبيل المثال ال الحصرالخاصة بتلك المطالب، 

تتمثل في حقـوق المـرأة    التي لى الغايات االجتماعيةإتهدف  سياسيةٌ حركةٌ :النسوية

يشمل القضايا والتحليالت التي تصف  اًنظري اًعتبر مفهومالفكر النسوي ي، وودورهاثبات ذاتها إو

   .2وضاع النساء وكيفية االستفادة من خبراتهن وتفعيلهاأسبل تحسين  فسروتُ

، بمعنى في المكان الذي توجد فيه تعاني من األبوية تنبت في أي أرضٍ بذرةٌ النسويةو

لمرأة ذات وضعية أدنى خاضعة لمصلحة الرجل الذي يمتلـك  وتكون فيها ا 3السلطة الذكورية،

تشكيل حياة المرأة ويعرضها ألشكال القهر والكبت ويفرض عليها قيودا تمنعها مـن العطـاء،   

  . 4ليكون دورها فقط داخل األسرة التي يرأسها الرجل

ـ ف نهن النسوية بالمعنى البسيط هي رؤية العالم من وجهة نظر النساء، وموقف سياسي م

  .5يعلن عدم الرضى عن حالة انعدام العدالة االجتماعية بحق النساء

                                                           

  24سابق، ص  مرجع .عالم الفكر. العلم النسوية وفلسفة: يمنى الخولي، 1
  12، ص40/2012، بيروت، المستقبل العربي .طر الفكرية والحدود النظرية للفكر النسوي العربياأل: كلثم، الغانم 2
  http://nazra.org/2012/05: من. 2013\5\13. نظرة .سالميةتوطين النسوية اإل: فاطمة، إمام 3
  12ص، سابق مرجع .عالم الفكر. النسوية وفلسفة العلم: يمنى الخولي، 4
  68ص، 2011 .بيت لحم، ديار للنشر، 1 ط. عالمة واإلأهوت والمرالالدين والدولة ال: متري، الراهب 5
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تُعرف على أنها النظرية التي تنادي بمسـاواة الجنسـين سياسـياً     معجم ويبستروفي 

وتسعى كحركة سياسية إلى تحقيق حقوق المرأة واهتماماتها، وإلى إزالـة   ،واقتصادياً واجتماعياً

مصطلح  النسويةوهو أن : آخر أكثر شموليةٌ وتعريف. التمييز الجنسي الذي تعاني منه المرأة

ال يشير إلى كل من يعتقد أن المرأة تأخذ مكانةً أدنى من الرجل في المجتمعات التي تضع الرج

يرون بأن هذا الظلـم   إال أن أصحاب هذا الفكر. مختلفة و ثقافيةأ اقتصادية والنساء في تصانيف

و نهائياً، وبذلك يمكن للمرأة أن تُغير النظام االجتماعي واالقتصادي والسياسي عـن  ليس ثابتاً أ

  .1طريق العمل الجماعي

  المدارس واالتجاهات الفكرية للحركة النسوية 

وبعد  ،عبرت من خاللها النسويات عن آرائهن ومطالبهنتعددت االتجاهات الفكرية التي 

خرى بالكاد تـم  لعشرات من التسميات منها شائعة وأظهر ا ،النسوية الفكرية االتجاهاتب البحث

في سبيل تحسين واقع النساء وذلك ظهرت إما مناقضةً أو معدلةً لسابقتها،  ، والتيالتعرف عليها

معبرا عن استراتيجية  كان هميشها، وكل تيارٍ فكري ظهرواإلضاءة على أسباب إقصاء المرأة وت

ومن هذه التيارات ماهو قديم تاريخي ومنهـا مـا هـو    . االستضعاف تلكخاصة لمواجهة حالة 

   :على سبيل المثالمنهم حديث معاصر، و

   Radical Feminism الراديكالية النسوية

  Marxist Feminism الماركسية  النسوية

   Socialist Feminism االشتراكية النسوية

   Environmental Feminism البيئية النسوية

  Black Feminism السوداء النسوية

  Existental Feminism الوجودية النسوية
                                                           

  22ص، سابق مرجع .عالم الفكر. النسوية وفلسفة العلم: يمنى الخولي، 1
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  Cultural Feminism الثقافية النسوية

   Liberal Feminism1 الليبرالية النسوية

من النسـويات أيـدنها   % 80اعتبار أن تيارات ظهوراً على ثالثة  وسنأخذ أمثلةً ألبرز

   .2كثيرة ، والمراجع التي تحدثت بذلك لغاية السبعينات تقريبا

   LIBERAL FEMINISMالليبرالية  النسوية

 بحقـوق  مسـاوية  المـرأة  للمطالبة بحقوق والحرية المساواة مبادئ على يؤكد هذا التيار

من حـق التصـويت وحـق االنتخـاب      واالجتماعية السياسية الحياة مختلف مجاالت في الرجل

   .1920والترشيح للمناصب العامة، والذي كان محظورا حتى عام 

 مـع  والتكيـف  مالمسـة الكمـال   علـى  الرأسمالي النظام بقدرة بإيمانه هذا التيار يتميز

 والحقـوق للنسـاء   الفـرص  نفس القائم النظام يوفر أن من أجل إليه المنتمون ويعمل ،المتغيرات

 لوبيـات  وتكـوين  ،الجنسين بين المميزة وتغيير القوانين التربية على التركيز خالل من والرجال،

 من جانـب  شديدا انتقادا الليبرالية النسوية انتُقدت وقد. البعيد المدى على الذهنيات الضغط وتغيير

لتفكيـك   شـيًئا  تفعل ال وأنها للرجل، للتحيز الجوانب السطحية على إال تركز ال أنها يعتقدون من

 لنسـاء  انحيازهـا  بسبب هوجمت كما النساء للرجال، تخضع التي العميقة األيديولوجية التراكيب

  .الخاصة باألقليات االحتياجات وتجاهلها البيضاء، الطبقة الوسطى

                                                           

ــر وعمــــل :فاطمــــة محمــــود، 1 ــديمقراطي .النســــوية فكــ ــالف الــ   ، 2013\11\21، التحــ
ttp://www.d-a.org.uk/opinion/fatima_babiker.htm  

   :انظرحول التيارات النسوية  2
ــة - ــذاهبها: عيســــاوي، ناديــ ــوية ومــ ــة النســ ــدن .تيــــارات الحركــ ــوار المتمــ  ،الحــ

85/2002http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1065   
 8/2013 ،التقريــر االســتراتيجي  .ســالميةالنســوية مــن الراديكاليــة حتــى اإل   ، احمــد ،عمــرو -

http://albayan.co.uk/Files/articeimages/takrir/2-5-8.pdfl   
، 2009، الثــورة .الفكــر النســوي ورؤاه المتباينــة فــي محاولــة تغييــر العــالم      : حســن، روزا -

http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=20345626720090929104138%FE   
   .71/2000 .نسانيةالعربية للعلوم اإل. واتجاهاتها فكرها:النسوية :نورة، المساعد -
  .34لمجلدا.2/2005 .عالم الفكر. النسوية وفلسفة العلم: يمنى الخولي، -
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  SOCIALIST FEMINISM االشتراكية النسوية

 المرأة، قمع مع التاريخ الخاصة في ظهور الملكيات بارتباط يعتقد االشتراكية النسوية تيار

 وعلـى  اجتماعيـة،  مؤسسات نسانية ضمناإل العالقات زج على عمل الخاصة فتوريث الملكيات

. مملوكـة  تابعـة  مالكًا والمرأة الرجل فأضحى الجنسي، التمييز أساس اعتمادا على المهام توزيع

 :المنـتج، والمـرأة  :العامـل  الرجل ثنائية على يعتمد العمل الرأسمالي نظام أن التيار هذا ويرى

 بأن إنجلز مقولة التيار على ذلك اعتمد اإلنتاج، حيث تعتبر ضمن ال التي المجانية المنزلية األعمال

  .النسائي للجنس أكبر هزيمة الخاصة والملكية الرأسمالية قيام

 الرأسمالي النظام :هما مسيطرتين، يتضمن بنيتين المجتمع أن مبدأ على النظرية هذه تعتمد

 اإلنجاب، بحرية النظرية هذه ويضطهدهن، وطالبت النساء يستغل النظامين وكال والنظام األبوي،

 العمل وتقويم االجتماعي، المشاركة باإلنتاج أشكال مختلف وتطوير المشتركة، ولية الوالديةوالمسؤ

 وتقيـيم ، التـاريخ  كتابـة  وإعادة النسائية، المعرفية الخصوصية إلى اقتصاديّا، واالنتباه المنزلي

  .بالعام الخاص وربط صنع الحضارة، في النساء مساهمة

   RADICAL FEMINISM الراديكالية النسوية

نشـاء  حرير المرأة لن يـأتي فـي إ  ن تضم صغيرات السن اللواتي اعتقدن أ هذا التيار

 أصـل البنـاء   هـي  الذكورية السلطة بأن الراديكالية تعتقد فالنسوية ،1منظمات وهياكل مؤسسية

 يجـب  ولـذلك  إصالحه، يمكن ال النظام هذا وترى أن ،)امرأة أو رجالً( النوع لفكرة االجتماعي

 والثقافي االجتماعي المستوى على ولكن-وحسب والقانوني السياسي المستوى على ال- القضاء عليه

  .أيضا

 النسوية أن" األمازون أوديسة" كتابها أتكينسون في جريس تاي مثل النسويات بعض وترى

 إعالن الحرب خالل من المواجهة ذلك، وأن من أسوأ ولكنها فحسب، الفائدة عديمة الليبرالية ليست

                                                           

، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطيـة ، 1ط .ة بين النظرية والتطبيقأالديمقراطية وحقوق المر: منار، الشوربجي 1
  59ص، 1996، رام اهللا
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 المذهب هذا واستعاد .هذا الصدد في المكاسب إلحراز الوحيد الطريق هي والمجتمع الرجال ضد

 الـذي  هو المجتمع امرأة، ولكن المرأة تولد ال :بوفوار دو سيمون والنسوية الفرنسية المفكرة قول

لى سائدة في المجتمع هي التي تحتاج إفالثقافة ال .شعاراته أبرز جاعالً منه امرأة تكون أن يعلمها

 والمـرأة  الرجـل  التمييز بين أن النسوي التيار رأى اتالسبعين فترة وفي .تغيير وتحرير المرأة

 وهو اجتثاث الجذر، ينبغي التمييز هذا ولمحاربة بينهما، العالقات الجنسية في أساسي بشكل يتبلور

  .متساويين فيها الطرفان يكون مثلية وخلق عالقات والمرأة، الرجل بين الجنسية العالقة

المرتبطـة   األدوار على إن القضاء":"الجنس جدلية"كتابها  تقول شوالميت فايرستون في

 .اإلنجاب عملية والمرأة في الرجل بها يقوم الثابتة التي األدوار على ال بالقضاءإ لن يتحقق بالجنس

 كلهـا وسـائل   الحين ذلك منذ الصناعي التلقيح ثم والتعقيم واإلجهاض، الحمل منع فإن ومن هنا

  1."السلطة مجال في الجنسين بين التمييز من ثَم الحد ومن البيولوجي، التمييز تقليل على تساعد

نبحث عـن كيـانين مختلفـين    مر وكأننا يبدو األتبدو مقبولة لدينا و تلك مفارقات قد ال

عوالم مختلفة عالم للذكور و آخر خرى، كأن الأحيانا، أو متضادين أو نريد ترجيح كفة لصالح األ

الرغم من عن وجهين لعملة واحدة، على  هو البحثو ،بسط من ذلك بكثير أن األمر أاللإلناث، إ

وبهما  نسانين للوجود اإل، فهما الوجهاعن بعض فصلهمانه اليمكن اختالف الرجل والمرأة، إال أ

   .2معا يعمر الكون

هـل تكـون المـرأة    : لونتساء على ماتقدم ة، نبنياإلسالميلى المفاهيم إ إلى ذلك ننتقل

هل ينافي تـدينها  و ويحق لها ذلك؟ ن تدافع عن حقوق المرأة؟هل تستطيع أ؟ و"نسوية"المسلمة 

  قرار حقوق المرأة بمجتمعها؟ المشاركة في إوتمسكها بقيم اإلسالم من 

   

                                                           

  . 145-144 ص، سابق مرجع ،سالميةالنسوية من الراديكالية حتى اإل: احمد ،عمرو 1
 2014\8 )عـود النـد  ( شـهرية  ثقافيـة مـن مجلـة    98العـدد . اتجاهات فكرية في النظرية النسـوية : رانيا ،كمال 2

http://www.oudnad.net/spip.php?article860  
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  الفصل الثاني

  ة والمفهوم اإلسالميالنسوية 
  في العصر الحديث
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  الفصل الثاني

  النسوية اإلسالمية والمفهوم في العصر الحديث

ة التي اختلفت لنسوية وتياراتها الفكرية الرئيسبعد هذا االستعراض، من نشأة لمصطلح ا

وروبـي بحسـب   ا رافقه من متغيرات في الواقع األالنشأة في الفكر الغربي ومبحسب ظروف 

بد مـن   ال. فكار الفالسفة الغربيين ورؤيتهم للمرأة وأدوارهاوما تخلل ذلك من أ ،الفترة الزمنية

ة وواقع المرأة والفكر النسوي كمفهومٍ داخل اإلسالميالبحث في الثقافة العربية وسط المجتمعات 

ا العربي بدا وكأنه هيمنة ن التطرق لموضوع تحرر المرأة في عالمنخاصة وأ. 1معات تلك المجت

  . خرة فوقية لصالح اتجاه فكري دون اآلخالقيشرعية أ

من أجلها كثيـرا، مثـل حريـة     2تمتعت المرأة العربية بحقوق ناضلت المرأة الغربية

ج ذلك، وفي حين أن أموال الزوجة راد الزووحقها بأوالدها الذي تفقده إذا أ التصرف في أموالها

الغربية تؤول إلى زوجها، فإن الزوج العربي ال يقرب أموال زوجته ويعتبر ذلك نقيصةً بحقه، 

إال أن هذا ال يعني أن المرأة العربية لم تعاني أشكاالً من الظلم االجتماعي، فقد همشت وحرمت 

  . أحايين أخرى من بعض الحقوق بحجة الدين أحياناً والعادات والتقاليد

ة دائما كانت تقليص نطاق حياتها واستبعادها عن الحياة العامـة فـي   سوالمشكلة الرئي

ومع هذا، يبقى هناك اختالفٌ بمكانة المرأة وقيمتهـا بـين العـالمين العربـي     . 3غالب األحيان

  .والغربي في الصورة الذهنية ومنظور كٍل منهما

 ومداوالت كثيرة وحيزاً ال بأس به مـن اهتمـام الكتـاب    أخذت قضايا المرأة نقاشات

ن على اخـتالف  ، فتناول الموضوع المفكرياإلسالميوالباحثين في كل مراحل التاريخ العربي 

وظهر تحوٌل وتغيير في الفكر لصالحها من . مذاهبهم وهم ما بين مؤيد لحقوق المرأة ومعارض

صـاحبة  هي وذلك بعد زمن وتاريخ طويل كانت فيه هبات فكرية من رجال الدين وأئمة، خالل 

                                                           

  عربية اللغةالمجتمعات هنا  المقصود 1
  الناطقة بغير العربيةالمرأة  هنا المقصود 2
 24صمرجع سابق،  .عالم الفكر. النسوية وفلسفة العلم: يمنى الخولي، 3
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لم تلحق لألسـف آيـات    ،ة بما يتعلق بحقوق المرأةاإلسالميرات يأما عن التفس .المكانة الرفيعة

وهو ما . نما لحقت وتبعت القصص المسيحية واليهودية وتفسيراتهم لمكانة المرأةن الكريم إالقرآ

  .سالمأصال في قيم اإل رماتالنساء المك وصلنا من صورة مشبوهة لقيمة

  الكريم في القرآنالمساواة 

ثـم   ."النساء"ع المرأة وفيه تخصيص سورة كاملة باسم يتحدث القرآن عن جميع مواض

". بلقـيس "سبأ  وفي القرآن مدح لملكة". خير نساء العالمين"  التي تخلد سيرة" مريم"هناك سورة 

  ". الطالق"خرى عن وسورة أ" المجادلة"واها عن زوجها وسورة لتخليد جدال زوجة وشك

ويعتبرهـا خطـأ مـن الـزوجين     . ولىومنذ البداية يبرئ القرآن حواء من الخطيئة األ
..) فعصـى آدم ربـه  (حياناً يحمل المسـؤولية األكبـر ألدم   وأ. 36:البقرة) فأزلهما الشيطان(

مسؤولة عن ذنب لم و أوهي متهمة  اإلسالميوبهذا ال تعيش المرأة في الفكر . 122، 121:طه
وعندما . نظرة دونية للمرأة أو عدائية بسبب هذه المسؤولية اإلسالميولم ينشأ في الفكر  ،تفعله

الخطاب مع الرجل ويعتبر حقوقها ضرورات لها، ال مجـرد   ىيتحدث القرآن عن المرأة يتساو
  . 1حقوق

ة الذي كان سـائداً  بين الرجل والمرأ م وآيات القرآن على مبدأ التفرقةلقد قضى اإلسال
 ،القانون وفي الحقوق العامة وقضى على التفرقة بينهما أمام ،نسانية واحدةفجعل لهما قيمة إ قبله

هميـة بعـد   من الكبائر والذنب الثاني في األ يات الحض على بر الوالدين جعلت العقوقبل إن آ
متثـاالً  م وكأنها المعنية بـه ا الدين تتجه القلوب مباشرة إلى األوحينما يذكر بر الو .الشرك باهللا

  . 2مكثم أ... ثم أمك... أمك: -لى اهللا عليه وسلمص- لقول الرسول

وفي الوقت الذي ساوى القرآن بين الرجل والمـرأة فـي الحقـوق والواجبـات وفـي      

فقد أكد على ) 21النساء (، )187البقرة (، )195آل عمران (، )271التوبة (المسؤولية والجزاء 

ـ  . رادتها وقراراتها وحياتها واقتصادهافي إ استقالليتها رة داخليـاً  كما أكد على رئاسـتها لألس
                                                           

   62ص، 2005، القاهرة، السالم دار، 1 ط .نسانسالم وحقوق اإلاإل: محمد، عمارة 1
  88ص، 1991، جامعة الخليل، 1 ط .سالميةتاريخ الحضارة اإل: خلقي، خنفر 2
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 ..)ليهاومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إ(ومشاركتها لزوجها في إدارة األسرة 

  . 21الروم 

  الشريففي الحديث المساواة 

تها وتعطيها حقوقها وتؤكد ترفع من قيم التي حاديث كثيرة في شأن المرأةيمكن إحصاء أ

عن مشـاركة المـرأة    أحاديث كثيرةففي البخاري ومسلم . على مسؤوليتها المتساوية مع الرجل

  . وغير ذلك ون الحياة من جهاد وانتخاب ومشورةللرجل في شؤ

 ه خر وصـايا بل إن آ ،م على األبقدم بر األتً -لى اهللا عليه وسلمص-وأحاديث الرسول 
صلى اهللا عليه -ومن احاديث الرسول . في خطبة الوداع ركزت على النساء واالهتمام بهن خيراً

خيركم خيـركم  (و)اتقوا اهللا بالنساء(و)استوصوا بالنساء خيرا(و) النساء شقائق الرجال( -وسلم
  .)أكمل المؤمنين أيماناً، وأقربهم مني مجلساً، ألطفهم بأهـله(و)ألهله

  الممارسة والتطبيق عبر التاريخ في ةاإلسالميالنسوية 

خص الرائـدات والمميـزات   يخ ولعقود طويلة ذكر النساء وبـاأل قد تجاهل علماء التارل
خـر، بينمـا الباحـث    ويلة راضين عن غياب ذكر نصفهم اآلوسكت الرجال لسنوات ط ،منهن

نهن لم يكن على زمن النبوة والخالفة يرى أ اإلسالميوالمتقصي لدور وفكر النساء في المجتمع 
  .الهامش، بل كانت لهن كلمة وحضور

فأول من  ،ة بجميع مراحلها ومنذ البدايةاإلسالميساسياً في الدعوة كانت المرأة مشاركاً أ
وكـان   ،-لى اهللا عليه وسـلم ص-وفي قلب الرسول  سالمخديجة ولها المنزلة العليا في اإلأسلم 

وكان ثلث المسلمين في . في مساندته طوال حياتهابعد الوحي و ساسياً في تثبيت الرسولدورها أ
  .الفترة السرية من النساء

وفي  ،كان ألسماء وعائشة دور مهم في الهجرةكما سمية بنت خياط، هي ول شهيدة أو

ك وشـاركت فـي   البيعة بايعت المرأة كالرجل وشاركت في البناء مثله وجاهدت فـي المعـار  

نت السكن، وخوله بنـت األزور وصـفية بنـت عبـد     ت كعب وأسماء ببن ةالغزوات مثل نسيب
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الحياة الثقافية والتعليمية ومن أشهرهن عائشة وصفية بنـت  يضاً في وشاركت النساء أ. المطلب

) الطـب ( جوانب الحياة المتعددة مثل رفيدة وكذلك شاركت النساء في. سماء بنت السكنعمر وأ

  ). عمرفي عهد  يت الحسبةول(شفاء بنت عبد اهللا وال

لصفوة فكانت نسبة ارصد العلماء عدد أعالم  -لى اهللا عليه وسلمص-وعند وفاة الرسول 

عالم وقد ترجم عمر كحالة أ .1على نسبة في حركات التحرير في التاريخ وهي أ 8\1النساء فيهم

  .2في خمس مجلدات امرأة 3000سالم فذكر أكثر من النساء في اإل

لحسين وعائشة بنـت طلحـة بمجـالس    بنت ا ين سكينةمويوقد اشتهرت في مرحلة األ

وزوجة الفرزدق التي حكمت في الشعر بين زوجها وجريـر ورابعـة العدويـة التـي      ،دباأل

وكـذلك   ،بيدة زوجة الرشيد التي تدخلت في إدارة الدولة وسياستهاثم كانت ز ،اشتهرت بالعبادة

ـ " فضل"كانت و، يام الجمع لتقضي حوائج الناسالتي كانت تجلس أ" أم المقتدر" ل جارية المتوك

بنـت   رات النساء في رواية الحـديث نفيسـة  ومن شهي ،دباءتهاجي الشعراء ويجتمع عندها األ

طمة بنت العباس التي مدح علمها وأدبها ودروسها وفا ،الحسن التي سمع فيها الشافعي في مصر

  .3بن خلكان في العلوموزينت الشعري التي أجازت ا ،اإلمام السيوطي

ذات " عجـب "فكانـت   ،زةدب والفنون مميفي األندلس فكانت مشاركة المرأة في األأما 
بـد  يـام ع أ" الزهـراء "أيام الحكم، و " صبح"وكانت  ،شام بن عبد الرحمنيام هسلطان واسع أ
ومـن   ،موكبه يام عبد الرحمن الناصر وكانت تخرج معه فيأ" رسيس"وكذلك  ،الرحمن الناصر

تميـزت  التـي  " عائشة القرطبية"و. الشاعرة البليغة"دة بنت المستكفي وال"ندلس ات األبديشهر أأ
الرحمن بـن  عبد  موالة" بدانية"وكذلك  ،ية الملكيةكاديمالنادرة التي تلقى في األ ةالبليغبالخطب 

بو داود سليمان بن نجاح كتاب الكامل للمبرد والنوادر للقالي وأخذ عنها غلبون التي قرأ عليها أ
   .4ندلستي لقبت بخنساء المغرب وشاعرة األال" بنت زياد حمدة"ك وكذل ،العروض

                                                           

   .72ص، مرجع سابق .نسانسالم وحقوق اإلاإل: محمد، عمارة 1
  .مؤسسة الرسالة .سالماإلالعرب و عالمى في النساء عالمأ:  عمر، كحاله 2
  78ص، مرجع سابق .سالميةتاريخ الحضارة اإل: خلقي، خنفر 3
 .50ص  ،سابقالمرجع ال 4
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ابنه نور الدين يدي عماد الدين زنكي وة على أاإلسالميصالح وعندما ظهرت حركة اإل

ريض على الجهاد وفـي التربيـة   ومميز في التح يوبي كان للنساء دور فاعلثم صالح الدين األ

وعبر تاريخ المسلمين كان للمرأة دور بارز، فكن يشاركن الجيـوش فـي    .سالمعلى أخالق اإل

المعارك وكانت الفتيات يحدثن الرجال دون حرج ويستقبلن الضيوف ويكرموهن دون خجل أو 

جازها الشيخ عبـد القـادر الكيالنـي    ة عائشة بنت محمد البغدادي التي أخيفكانت الش احتجاب،

وكذلك الشيخة تاج النساء التكريتي التي درسـت فـي   . 641فكرست حياتها للوعظ والعلم عام 

ومـن  . 613ى توفيـت عـام   المدرسة القادرية ببغداد ثم صارت من العالمات المشهورات حت

عام وتخرج على 100فة بفخر النساء التي عمرت حواليويضاً الشيخة شهدة المعرالمشهورات أ

وكانـت  " سناد بغـداد يها إلانتهى إ:"بن قدامةوقال فيها الشيخ موفق العلماء،  يديها عدد كبير من

ابـن   ودرس على يـديها  ،والشيخة فاطمة بنت الحسين التي كانت واعظة بغداد. تخالط العلماء

سند أهل العصر مطلقاً فـي علـم   أنها أ"والشيخة فاطمة بنت القاسم قال عنها الذهبي  الجوزي،

  .1وتخرج على يديها عدد كبير من العلماء "الحديث

مرأة حملت فكـراً نسـوياً   تفظ التاريخ التونسي بين طياته الالقرن الثالث عشر يح ومن

اختلفت في سلوكها  فقد، محمالً بالمعرفة والحرية التي أثبتت وجوداً يضاهي الرجال في زمانها

لفطنة وقوة الشخصية وشـدة  وصفت بالذكاء وا، خريات، تعلمت القرآن وعلّمتهوهيئتها عن األ

 هي عائشة المنوبيـة، وسبب لوالدها بعض المتاعب واالنتقادات من أهالي منطقته،  مما ،التدين

ولكن بسبب قوة إرادتها وتحديها لواقعها أثبتت جدارةً جعلت منها مرافقةً خاصة للسـلطان فـي   

. 2فـي مـوطنهم  " ثنائي النفوذ السياسي والروحي" وأصبحت مع السلطان يمثالن  ،ذلك العصر

امرأةً حاضرة الوجود في مجتمعها وملتزمةً دينياً، بل أن تتقدم ألعلى مكانة فاستطاعت أن تكون 

  .في صنع القرار السياسي

                                                           

   239ص، األردن، دار الفرقان، 3 ط .هكذا ظهر جيل صالح الدين: ماجد، الكيالني 1
ــوقرة 2 ــل ،بـ ــد الجليـ ــن : عبـ ــة مـ ــيدة المنوبيـ ــاأالسـ ــى يائهـ ــا إلـ ــن 2013\11\1.لفهـ  :مـ

http://ameurjeridi.blogspot.com/2012/10/blog-post_16.html  
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فقد برزت نساء مثل زمرد خاتون وعصمت الدين زوجـة   المستوى السياسيأما على 

 ،يوب شقيقة صالح الدين التي بنت مدرسـتين باسـمها  صالح الدين، وست الشام زمرد بنت أ

وقد كانت ترده في الفتوى ويستشـيرها نـور    ،وكذلك الشيخة فاطمة السمرقندي زوجة الكسائي

  . 1الدين زنكي ويرجع إلى رأيها

  تراجع في الدور : ةاإلسالميضعف الدولة 

ة اإلسـالمي وصـال الدولـة   يـدب فـي أ   الضعف ة بدأاإلسالميبعد عصور االزدهار 

وكـان   المسلمون في كـل أمـورهم،   حيث تراجع وبدأت ما تسمى عصور التخلف والمسلمين،

سالم فكار ليس لها عالقة باإلأفسيطرت . المرأة ووضعها وحقوقها ،طبيعياً أن يشمل هذا التخلف

 ،المسلمين وهي تمثل وجهة نظرهم راء تحدث بها بعض علماءوبرزت آ ،ذهان المسلمينعلى أ

راء في معظمها تظلم المرأة وتقلل من قيمتها آلوكانت هذه ا ،سالم نفسهفأضحت وكأنها رأي اإل

  . ودورها

كافـة أفـراد   لم لم الرجل، وظُكما ظُ لمتة ظُن المرأأ على دوما هو مهم هنا هو التأكي

سـالم عـن   غاب اإل ،ة أو مؤامرة ضدهامر قاصراً على المرأم يكن األول طيافه،جتمع بكل أالم

، جنبيالفترة إلى موجات من االحتالل األفي نهاية هذه  همالحياة نتيجة تخلف المسلمين ثم تعرض

وأوجـدوا   ،المجتمع خالقمقدراتهم فغيروا مناهج التعليم وأسيطر الغرب على بالد المسلمين وو

الغـرب   فنشأت طبقة من المسلمين تحارب اإلسالم بنفس قوة محاربةفكارهم ودعموا من حمل أ

  . له

في عقول المسلمين حتى أصـبحت أفكـار    هممل الغرب بكل قوة على ترسيخ مفاهيع

من مفهوم شامل للحيـاة  سالم وتحول اإل ،ةاإلسالميالغرب هي المسيطرة والمسيرة للمجتمعات 

  . 2"المستقبل"و " التقدم"و " العلم"ويعادي ويعارض  ،يمثل الماضي والتخلف نظري" تراث"إلى 

                                                           

  310ص، مرجع سابق .هكذا ظهر جيل صالح الدين: ماجد، الكيالني 1
أستاذ التفسير وعلوم القرآن . عضو مجلس أمناء االتحاد العالمي لعلماء المسلمين.صفوت خليلوفتش.مقابلة مباشرة مع د 2

  2014\4\15في البوسنة تاريخ  والسيرة النبوية في كلية التربية اإلسالمية في جامعة زنيتسا
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فكار الغربية بمـا  تأثر العرب والمسلمين باأل الحديث هنا عن ثالث مراحل تمثل ويمكن

  : نها قد ال تكون مقبولة في وقتهاإال أ إجماال، لم تكن سيئة التي يتعلق بقضايا المرأة

اقتصـرت   ، حيـث وهي التي بدأت مع بداية االتصال بين المسلمين والغـرب  :المرحلة األولى

 ،الحركة النسوية في هذه المرحلة على المطالبة ببعض الحقوق دون الخروج عن تقاليد المجتمع

حترام النساء عند اكثر  كلما": الذي قال وكان من أبرز شخصيات هذه المرحلة رفاعة الطهطاوي

ـ  فعدم توفية النساء ،دبهم وظرافتهمقوم كثر أ ل علـى  حقوقهن فيما ينبغي لهن الحرية فيه، دلي

 تعامـل  ةأواسط القرن التاسع عشر حيث لم تكن المـر اآلراء كانت في أ ههذ". الطبيعة البربرية

كثـر بلـدان   إنما فـي أ و ،اس ليس في الدول العربية فحسبالنبين عامة الوساط األحترام في با

خيـر الـدين   وكذلك  ،18721يم البنات عام لف الطهطاوي كتاب عن تعلوعلى هذا قد أ العالم،

 أنوما ينبغي تسجيله في هـذه المرحلـة    ،أحمد فارس الشدياقوبطرس البستاني، والتونسي، 

  .ية المرأة كان من الذكور فقطرحلة والحراك الذي تم لمناصرة قضجميع مؤسسات هذه الم

حيـث ازدادت   ،وتمتد منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى بداية القرن العشرين :المرحلة الثانية

وبـرزت  . رير البالد من االسـتعمار الحركات المطالبة بالمساواة، وشاركت المرأة في جهد تح
والشيخ محمد عبده الذي كتـب   ،"المرأة في الشرق"حيث كتب  1894مرقص فهمي "سماء مثل أ

المرأة كائن كامل األهلية مساوٍ للرجل ال تنقص عنه بشيء، وسـعى  في قضايا المرأة وأكد أن 
بـين العلمانيـة    وصـلٍ مثلت أفكاره حلقـة  قد و، 2إلى تصحيح هذا الفهم في العديد من كتاباته

وتأسسـت  . 1901"المرأة الجديدة"وتبعه تلميذه قاسم أمين في كتابه  ،اإلسالمياألوروبية والعالم 
درية وشعراي،  ومن الرموز النسائية لتلك المرحلة هدى. 3. ت النسويةفي هذه المرحلة االتحادا

نادت فيهـا بتحسـين   " نسائيات"، وملك حفني التي أصدرت مجموعة مقاالت تحت عنوان شفيق
  .4اجباري، وتأمين فرص التعليم لها وجعله إوضع المرأة

                                                           

  http://cityofangles.yoo7.com/t9- topic .2010\6\ 26. موقف رفاعة الطهطاوي من المرأة: زهير، يبهشل 1
  47ص ،1988 القاهرة، دارٍالشروق، ،2ط. اإلمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين: محمد عمارة، 2
 :مـن  . 2013-04-27.التجاه التوفيقي الحديث بـين المدرسـة اإلصـالحية والنسـوية اإلسـالمية     ا: مالك الجهني، 3

http://lojainiat.com/c-98454  
  /http://hilmanroziqi.wordpress.com :من DARUL QURAN.1\11\2013 .النسوية في العالم العربي 4
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فكـار القوميـة   انتشـار األ ي من القرن العشرين مـع  بدأت في النصف الثان :المرحلة الثالثـة 

فقـد   ،صبح يطالب بأمور كثيرة لم يطالب بها من قبلوأ ،حيث زاد الحراك النسويليسارية، وا

فقـد   ونتيجة لسيطرة العولمة ،شهدت تلك المرحلة انبعاثا للتعابير والمصطلحات النسوية الحديثة

وصدرت القوانين  ،المتحدةالدولية تحت مظلة األمم  فعقدت المؤتمرات ،تم عولمة قضايا المرأة

  .وفتح باب الحريات المطلقة ،التي تدعو إلى التعامل مع المرأة كما في الغرب والقرارات

في المجتمع العربي انبثـاق مـا    1920إلى بداية  1860وبشكٍل عام شهدت الفترة من 
وهذا ماظهرت دالئلـه فـي كتابـات تلـك      Invisible Feminism سمي بالنسوية المتوارية

وفيها ظهـور بـارز   ، المرحلة، وتلتها مرحلة أخرى منذ أواخر العشرينات حتى نهاية الستينات
للجمعيات والمنظمات األهلية النسائية حيث المطالبات االجتماعية بشكٍل منظم، وبـدأت الـدول   

  .1العربية تتعايش مع الحركات النسوية فبعض الحكومات قامت بصياغة برامج خاصة للمرأة

الغربيـة فـي فكـرة المسـاواة     النسوية مع تشترك النسوية العربية  نالحظ أالمومن 
والحقوق، فالنسويات العربيات أخذن المالمح العامة لكل من االتجاهات الليبرالية والراديكاليـة  
واالشتراكية الماركسية، من خالل دراستهن في الخارج حيث تم نقل التجربـة إلـى األوسـاط    

تناول القيم الدينية المرتبطة بـالمرأة   هنوبعض بقضايا حقوق المرأة وإنصافها،ات العربية متأثر
  .مثل العورة والحجاب وتعدد الزوجات والقوامة

إال أن النسويات العربيات تواجههن معضلةٌ خاصة في مواضيع البحث ذات الخصوصية 
المواضيع ال يمكن  ن تلكإمثل العنف، واالعتداء الجنسي، والعالقات األسرية، والشرف، حيث 

عزلها عن تحفظات المجتمع العربي وثقافته، فمن الصعب الخروج على عادات البيئة المحيطـة  
ال أ ألن المجتمع اعتاد ؛ومن يتكلم بتلك المواضيع ال يلقى قبوالً من مجتمعه ومحيطه. 2وتقاليدها

ومجـرد   ،ر عليهـا ويطالب صاحب المشكلة بإخفائها والتست ،تناقش تلك المواضيع على العلن
اإلعالن عنها والمطالبة بالحق، يعرض المجتمع عن الطالب وقد يوصم بالعار ويأخـذ مكانـةً   

  .دونية
                                                           

  48ص، مرجع سابق .نسانيةالعربية للعلوم اإل. واتجاهاتها فكرها:النسوية :نورة، المساعد 1
  49.ص، سابقالمرجع ال 2
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 ةاإلسالميالمرأة في الحركات 

الجماعات اإلسالمية للمرأة متفاوتة، وكذلك رؤية كل فرد من نفس الجماعـة   رؤىإن 

مختلفة أيضا وذلك بحسب اعتبارات كثيرة منها؛ البيئة والتربية والمستوى االجتماعي وغيـره،  

فمنهم المشدد على المرأة الذي همشها وساهم في تأخرها عن ركب التنمية، ومنهم الميسر الذي 

  .التي استطاعت من خاللها الدخول للحياة العامة بفسحة بسيطةمنحها بعض الحقوق 

ليس أمراً سهال الحـديث   ،ومكانتها في الحركات اإلسالمية واقع المرأةل بعد إستعراض

سم وال المرأة ليس لها من االستقاللية إال اال بحتة وأن 1"ذكورية"بأن هذه الجماعات  والتصريح 

من (ا بكل الوسائل المتاحة لهابل إن المرأة فيها مضطرة إلثبات وجوده ،ال التبعية الكاملةتملك إ

 خرى، بل وهو حالاألحزاب األجماعات وال من النساء في العديدن هذا حال اإلنصاف أن نذكر أ

  ). حوالير من األيضا في كثالغرب أ نساء

مختلفة تستقي منها سلوكها ومنهجهـا،   فقهيةة مدارس ومذاهب اإلسالميتتبع الجماعات 

ليسـوا   الفقهاء والعلمـاء إال أن  .لدى كل فقيه موضوعية نتيجة اعتبارات جاء االختالفهذا و

 في زمانهم كان بحسب وقتهم وظـروفهم  به افتووما أ ،ونبشر يصيبون ويخطؤإنما هم مالئكة 

سالم كـدين وثقافـة، ومنـاهج    اإل تأكيد عليه هنا التفريق مابينوما يجب ال ،2فضل ما لديهمبأو

 3.ةاإلسالميوأنظمة الحركات 

ة وأثناء اإلسالمين األمر حقا صعب، ففي بعض المقابالت مع أعضاء من الحركات إال أ

كبير عن مكانة المرأة فيما يتعلق بالبيت واألسرة  الحديث، كان الكالم مع الرجال مثالياً إلى حد

إنمـا   ،إنصاف المرأة ال يكون بعرض الكالم وترتيبه فقـط  أو في المشاركة المجتمعية، إال أن

ت بعدما تمت مقابلة زوجها على فقد تم لقاء إحدى الزوجات من هذه الحركا ،بالممارسات الفعلية

                                                           

 ، وهو المصطلح الشائع لهذا الغرضناثفضلية الذكور على اإلأجد مصطلح غيره ليصف ألم  1
  23ص، 2004، دار الشروق، 1ط .خطابنا في عصر العولمة: يوسف القرضاوي، 2

3 Chatty,D., and Rabo. A.: Organizing Women: formal and informal women's groups in the 
Middle East. Vol. 17. Oxford. Berg Publishers. 1997, Pge: 157.   
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ويحق لنا هنا ان  .، فقد أشارت الزوجة بشعور عدم التقديرلما قيل ن الصورة مطابقةولم تك احد

  .وماهي مكانتها في البيت عند أعضاء تلك الحركات؟نتسأل كيف يكون إنصاف المرأة ؟ 

ـ فلقد تعددت اآلراء لنفس الجماعة وذلك بحسب الشخص المتحدث،  اك فجـوة بـين   هن

ـ منهم من يرى أ ،الجميع ة األوالد ومراعـاة شـؤون   ن المرأة مكانها الطبيعي في البيت وتربي

يؤكد أنها ضعيفة وال تسـتطيع   لبي على العائلة، ومنهم منسرة وخروجها من البيت تأثيره ساأل

دارة نفسهم مدراء إلبون أمرأة وقدرتها فالكثيرون ينصكان وضع ال اأيولكن  .عباء الحياةتحمل أ

هذه الرؤية وتوصـيفها  لذا، هناك صعوبة في ضبط  .و الكف عنهحياتها وما يجب عليها فعله أ

  .نما هي نظرة عامة على الجميعبشكل محدد، إ

كان واضحا أنها لم تتلق الـدعم  فأما على صعيد مشاركة المرأة داخل إطار الحركات، 

عن مراكز  لى حد كبيرإ والحماية المساوية لعطائها وتفانيها لخدمة أهداف تلك الحركات، فغابت

وانحصر اهتمامهـا   ،قل من حجمها الطبيعي بسبب هيمنة الرجالوأصبح دورها أ ،صنع القرار

مقابل نساء غير  في وكانت النتيجة أننا لم نجد قيادات نسائية إسالمية مؤهلة. صيةبقضاياها الشخ

على مواقع سياسية واجتماعية مهمة، ومن سطعت من اإلسـالميات سـطعت   سالميات حصلن إ

 لجسـم  ، ال بل وتخشى النسويات االسالميات المطالبة بالحقوق حفاظا على الشكل العـام بنجمها

  .1لحركة االسالمية وخوفاً من مقولة ان هناك انقسامات داخل الصفوف ا

 ةاإلسالميالحركات  لدى ة بين الخطاب والممارسةصورة المرأ

سالمية، تختلف وضعية المرأة فيها لسطينية يوجد عدة جماعات وحركات إفي الساحة الف

ة ونشاطها والخروج بها في مفهوم اإلسالميعتبار، وحتى يكتمل توصيف النسوية في المكانة واال

، وكذلك من خالل أدبياتهمة للمرأة وذلك من خالل اإلسالميوسطي، نعرض رؤية تلك الجماعات 

 .عضاء تلك الحركات التي سمحت بالمقابلةمقابالت مع بعض أ

                                                           

أستاذ مساعد في الجامعة العربية المفتوحة في األدب المقارن دراسات شرق أوسطية .ديما طهبوب .مقابلة مباشرة مع د 1
 2013\10\21عمان تاريخ .وعضو شورى جبهة العمل اإلسالمي
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  المرأة في فكر السلفيين

السلفية العودة إلى فهم اإلسالم من مصدريه األساسيين الكتاب والسنة كما فهمه  تعني

القرون الثالثة األولى التي وصفها النبي صلى اهللا عليه وسلم : وهم يعنون بالسلف. السلف

أي فصل األحاديث ) التصفية(بالخيرية ويرى السلفيون ان أول خطوات العمل اإلسالمي 

ينقسم المجال االجتماعي من وجهة نظر التفكير السلفي المعاصر إلى و .1الضعيفة عن الصحيحة

 :مجالين

  .، البيت واألسرةخاص تالزمه المرأة :األول

عام يحظر عليها اقتحامه إال بضوابط معينة انطالقاً من فصـل دقيـق وصـارم بـين      :الثاني

جين في العمل، وقـد  يجب أن تقوم على التخصص بين الزو لديهم ةاإلسالميفاألسرة . الجنسين

 :ت قراءة النصوص القرآنية لدى أصحاب هذا االتجاه إلى تحديد ثالث مهام للمرأةادأف

توفير الهدوء واالطمئنان والراحة للزوج بعد عودته إلى البيت انطالقاً من اآليـة الكريمـة    -

)ô ÏΒ uρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u ÷βr& t, n=y{ /ä3s9 ô ÏiΒ öΝä3Å¡à�Ρr& % [`≡ uρø— r& (#þθ ãΖä3ó¡tF Ïj9 $ yγøŠs9 Î).(  21الروم آية .  

≅Ÿ(منح الزوج المودة والعطف والحنان انطالقاً من اآليـة الكريمـة    - yèy_uρ Νà6uΖ÷�t/ Zο̈Šuθ ¨Β 

ºπ yϑômu‘uρ(  21الروم آية.  

  2.رعاية البيت واألبناء -

الثابت لدينا أن المرأة ال يحـل لهـا أن   " :، قالالحركة السلفية لقاء مع أحد أعضاءفي و

ناك خالفاً بين الشـيوخ  أن ه مشيراً 3تخرج من بيتها إال لضرورة شرعية ال تخالط الرجال وأن

 . نفسهم لواقع المرأة ومشاركتها المجتمعيةالسلفيين أ

                                                           

��� و�
ورة ��
	�ا����ة أ	��، ��دق،  1� ��	
  .، دار ا���ز�� وا���� ا��	��ا������ �
  ."صور نسائية"من سلسلة كتاب ) 3(المقالة رقم . المرأة في الخطاب النسوي : فاطمة، أزرويل 2
  html-http://www.elkhamis.com/News.25\10.55611445. جريدة الخميس 3
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هـي  : المـرأة عن مع أحد العلماء الذين يتبنون المنهج السلفيى، قال اخرى وفي مقابلة 

فالخطاب القرآني واألحاديث النبويـة   ،شريك كامل في الحياة وال تقوم الحياة أصالً إال بوجودها

الشريفة خاطبت الرجال والنساء على حد سواء، ولكن هناك جوانب خص اهللا عز وجـل بهـا   

حدهما دون ون الرجال، هذا ال يعني إقصاء ألوبعض األوامر كانت للنساء د الرجال دون المرأة

مثالً، صالة الرجال في المسجد فرض كفايـة  ف. مختلفة ألن لكل منهما طبيعة وسجيةبل ر األخ

اهللا  على الرجال لقول رأي الجمهور، والمرأة حضورها جائز وليست ملزمة مقابل ذلك خـص 

ن عظيم وأجر ولها شأ ،ألوالد وتربيتهم ورعايتهمكثر من الرجل في حضانة اعز وجل المرأة أ

 . وهي مسؤوليتها األولىكبير مقابل ذلك 

أؤيـد العمـل   : عمل المرأة االجتماعي وإمكانية خروجها قالعندما تم طرح موضوع 

والسلفية أصال تهتم بالعلم الشرعي،  ،االجتماعي ولكن ضمن ضوابط، بل يجب عليها طلب العلم

أو معلمـة فهـذا    ،نحن بحاجة إلى نساء في مثل هذا التخصصف ،كأن تدرس طبيبة نسائية مثالً

دورها وهي مربية لألجيال وال مانع من أن تمارس العمل الدعوي في أحياء منطقتها من خالل 

وكذلك من خالل الوسائل الحديثة مثل اإلنترنت، كأن تكتب مقاالت  ،الزيارات النسائية الجماعية

ديثه أن عليها واجباً كمل حمة باآلراء الدينية والتربوية، وأوتشارك في الصفحات االجتماعية العا

فعمل . دعوياً كما الرجل تماماً مع مالحظة إنهاء ومراعاة مسؤوليات بيتها بالكامل أوالً وأخيراً

نه يستأنس وذكر أ. ن الرجالو مع نساء لوحدهن دوفضل لها واألولى أن يكون بالبيت أالمرأة األ

ـ آجال أولها وشرها خير صفوف الر(صلى اهللا عليه وسلم، قوله ببعض أحاديث الرسول  ، اخره

المرأة عـورة إذا  (عليه الصالة والسالم وكذلك قوله ) ولهاخرها وشرها أوخير صفوف النساء آ

استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن ( قولهو) خرجت من بيتها استشرفها الشيطان

 ). بحافات الطريق

طاراً سياسياً لم أجد هناك إ: قال في االنتخاباتأما عن األمور السياسية وحق المشاركة 

أما عن االنتخاب فلها حق إن . داخل السلفيين وبالتالي ال تهتم النساء السلفيات باألمور السياسية

أن تكون كبيرة : رغبت أن تنتخب، أما أن تكون منتخبةً فال مانع مع مراعاة المواصفات التالية
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ن تكون معروفة من النساء القديرات والمحترمات في السن، ولديها ثقافة واسعة دينية وفكرية، وأ

 . في مجتمعها، وصاحبة عمل وخبرات سابقة، وال يجوز لها بالمطلق أن تكون رئيسة

قد سئل  صلى اهللا عليه وسلمإن رسول اهللا : علق الشيخ على موضوع جهاد المرأة قائالً

فإمكانية مشـاركتها فقـط    ،)عليهن جهاد ليس فيه قتال الحج، والعمرة: (عن جهاد المرأة فقال

 . باالضطرار إن حاول العدو االعتداء عليها فلها بعد ذلك قتاله وإن قتلت فهي شهيدة

ن النساء لهن حقوق كاملة، ولكن من غير اختالط، وال بـد مـن   أنهى حديثه بالتأكيد أو

ال إنه وق. دهن والرجال على جانب آخرالفصل في الجلسات حتى ولو كانت عائلية، النساء وح

1.لمحاضرة نسائية يذهب ولكن معه زوجته أو يرافقه أحد العلماء وال يذهب وحده ذا دعيإ
 

  المرأة وحزب التحرير

يرى حزب التحرير ان ، و1948بدأ العمل لتشكيل حزب التحرير في مدينة القدس عام 
وتحريـر المجتمـع مـن     مهامه هو النهوض باألمة اإلسالمية ومحاربة أفكار الكفر وأنظمتـه 

اإلنحدار الشديد وسيطرة الحكومة الكافرة ونفوذها والعمل على إعادة الخالفة اإلسـالمية حتـى   
 . 2يعود الحكم بما أنزل اهللا

بالرغم من ان العضوية فـي لـوائح   ن المرأة ليس لها وجود في الحزب، المالحظ أمن 
 الفعلي ذلك أفاد بأن عدم اشتراك المرأةوبعد سؤال أحد قادة الحزب عن . الحزب تشمل الجنسين

 : في الحزب يعود إلى أسباب عدة منها

اشترط الحزب أال يدرس المرأة في حلقات الحزب إال محارمها، وأن يكون جميع النساء في ) 1
 . الدراسة من محارم المشرف على التدريس ةحلق

 صلى اهللا عليه وسـلم رسول اهللا  طبيعة المرأة، أنها خلقت لرعاية األسرة والبيت، وفي زمن) 2

بل كانت المرأة في موقع التأييد كخديجـة   ،لم يظهر من النساء في حمل الدعوة بشكل كبير
                                                           

  . م17/11/2011في نابلس، تاريخ ) س(مقابلة مباشرة مع رجل من علماء السلفيين 1
  http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/AR/defالصفحة الرسمية األلكترونية لحزب التحرير  2
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رضـي اهللا  -زوج الرسول صلى اهللا عيله وسلم، وسمية أم عمار، وأسماء بنت أبـي بكـر   

اء اختفائهما فـي  أثن صلى اهللا عليها وسلم، إذ كانت ترسل الطعام ألبيها ولرسول اهللا -ماعنه

 .1الغار

ء في عهد الرسول هامة ولها دوار التي قامت بها النساير حزب التحرير أن تلك األلم 

ها رسائل واضحة للتأكيد على أن النساء زمن النبوة كان لهن أدوار مختلفة أنداللة، بالرغم من 

  .المشاركة الحقيقة على األرض وفي الصفوف األولىبوحققن أهداف 

المرأة "حمل عنوان 2014 ول من عامفي مدينة نابلس بالشهر األ م وزعإصدار لهوفي 
أكد الحزب أن المرأة هي مربية  ،"الكفار وأدواتهم يتآمرون عليهان يصان وعرض يجب أ

ن المحافظة عليها وحمايتها من األجندات والبرامج بد م م والزوجة والواألخت األجيال ألنها األ
لى تشجيع االختالط وترويج المفاهيم يات والمؤسسات النسوية الهادفة إتنفذها الجمعجنبية التي األ
ن السلطة الفلسطينية هي من يقوم بتسهيل تطبيق تلك يرى الحزب أو. لغربية وحرية المرأةا

وما هو شكل الحماية ! ما اذا كانت المرأة كاملة األهلية ام ال؟ولم يوضح الحزب  .البرامج
  !وبأي دعوى؟! اء؟المفترضة للنس

  المرأة في فكر الصوفية

إفرادها هللا تعـالى وفقـه   والتصوف كما يصفونه مشايخ الصوفيه، هو إصالح القلوب 

فالصوفي عنـدهم  . وتصفية األخالق، وتدريب النفس على العبودية إلصالح العمل وحفظ النظام

  .2من صفا قلبه هللا وصفت هللا معاملتُه

وقد رفض التصوف اعتبـار الجـنس   . إنسان سوي كالرجلالمرأة في الفكر الصوفي 
يتفاضل بحسبه اإلنسان  الميزان الذي وميزان التفاضل بين الذكر واألنثى، عندما اعتبر التقوى ه

$( :و أنثى متمثال بقولـه بقولـه تعـالى   أكان  ذكرا pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ‾ΡÎ) /ä3≈ oΨø)n=yz  ÏiΒ 9� x.sŒ 4 s\Ρé& uρ 

                                                           

، ص 1989مكتبة الرسـالة، األردن،  ، 1ط. أثر الجماعات اإلسالمية الميداني خالل القرن العشـرين : عبيدات، محمود 1
233 .  

  15، ص 1981، المطبعة الوطنية ، االردن ،  4ط.حقائق عن التصوف :عيسى، عبد القادر 2
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öΝä3≈ oΨù=yèy_uρ $ \/θ ãèä© Ÿ≅ Í←!$ t7 s%uρ (#þθ èùu‘$ yètGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ä3tΒ t� ò2r& y‰ΨÏã «! $# öΝä39 s)ø?r&(  13الحجرات آية، 

إن  :بعد من ذلك في توقير المرأة واحترامها حيـث يقـول  ألى إ حد مشايخ الصوفيةأوقد ذهب 
: ليؤكد عظمة التأنيث وقدسيته فيقـول  :ويستطرد قائال ،ن التوحيد مذكرإالذات اإللهية مؤنثة و

سـية الـذات   ن نتفكر في ذات اهللا وما منعنا من الكالم في التوحيد، وهذا يعني قدأن اهللا نهانا إ(
  .)وعدم قدسية التوحيد المذكر وإباحته بالتالي للكالم ،ن يطالها الفكرأالمؤنثة التي ال يجوز 

رابعة العدوية وهـي خيـر    هي ،مميزةلى تاريخ التصوف تستوقفه صوفية إومن يعود 
حيث تعتبر رابعة العدوية نقطة تحول في  ،مثال على حرية المرأة ودورها وتأثيرها في المجتمع

نها ت أالممهد لظهور الصوفية والتصوف، ومن هنا جاءت شهرتها حيث وصف اإلسالميالزهد 
ن سفيان الثوري مع مـا  أا نقل ممو. خبارها في الصالح والعبادة والعلمأمن أعيان عصرها، و

علمينا مما أفادك اهللا من طرائف : عرف عنه من الزهد والعلم، كان يجلس بين يديها ويقول لها
 .نك تحب الدنيا، وكان يعترف ويسـلم لقولهـا  أنت لوال أنعم الرجل : حكمة، وكانت تقول لهال

نهـا تمثـل أسـاس    ي ألعطائها حقوقها وتحريرها الشـرع لى حرية المرأة وإإيدعو  ففالتصو
كفة ف ،المجتمع من خالل مسؤوليتها عن تنشئة الجيل الجديد الذي يمثل دعامة المستقبل المعاصر

  .1المرأة في ميزان التصوف تعادل كفة الرجل

ال يوجد لقاءات مشتركة بـين  : حد مشايخ الصوفية عندما قالإال أن ذلك يناقض قول أ
مطلق ممكن أن يعطي شيخ دروساً للنساء ولكـن مـن    الرجال والنساء، والفصل في الصوفيين

 ،أو أن يكون الشيخ ضريراً وأشار على أننا ليس لنا أي عالقة باألمور السياسية أبداً ،وراء ستار
  . وال نتدخل بالحكومة أو أي قضية سياسية وكذلك النساء اللواتي يتبعننا

تعمل بالخارج إذا اضطرتها  نحن نفضل أن تكون المرأة في بيتها مع أوالدها، ولكن قد

للمحتـاجين   مر كخدمـة فهي تقوم بهذا األ ،لها المجتمع أو أن يحتاج ،الظروف والحاجة المادية

  .2حيث نهجنا نحن مساعدة الناس 

                                                           

ــاض  1 ــي، ريـ ــوف،      :القيسـ ــالم والتصـ ــع اإلسـ ــوفية، موقـ ــزان الصـ ــي ميـ ــرأة فـ    المـ
 http://www.islamic-sufism.com/article.php?id=199 
  م3/11/2011في نابلس بتاريخ ) ص(مقابلة مباشرة مع أحد مشايخ الصوفية  2
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  المرأة في فكر الدعوة والتبليغ

نشأت جماعة الدعوة والتبليغ في بداية الثالثينيات في الهند وانتشـرت حتـى وصـلت    
أقرب ما تكون إلى جماعة وعظ وإرشاد منها إلـى جماعـة    بداية الثمانينات، وهيفلسطين في 

تقوم دعوتها على تبليغ فضائل اإلسالم لكل من تستطيع الوصول إليه، ملزمةً أتباعهـا  . منظمة
يالت الحزبيـة  بأن يقتطع كل واحد منهم جزء من وقته لتبليغ الدعوة ونشرها بعيداً عن التشـك 

  .1يةوالقضايا السياس

خرجهـا عـن   ال تتعمل بها موجهة للمرأة ينبغي أ أكدت الجماعة على مفاهيم وضوابط
  :جمالها فيما يلييمكن إوفطرتها وأنوثتها، 

�tβö: (قرار المرأة في البيـت، قـال تعـالى   : األصل -1 s%uρ ’ Îû £ ä3Ï?θ ã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ô_§�y9 s? yl •�y9 s? 

Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈ yfø9 $# 4’ n<ρW{ المرأة عورة، فإذا خرجت مـن بيتهـا   ( :-ص-وقال  ،33األحزاب آية  )#$

  ). استشرفها الشيطان حتى ترجع

  :و تقوم به، ومن ذلكيوجه إليها أ راعاتها في أي نشاطللمرأة أحكام خاصة، ال بد من م -2

Ÿωuρ š: (االلتزام بالحجاب الشرعي بشروطه، يقول تعـالى . أ Ï‰ö7 ãƒ £ ßγtF t⊥ƒ Î— āωÎ) $ tΒ t� yγsß 

$ yγ÷ΨÏΒ(  ية كالوجـه  زينة المرأة كل ما يزينها ويجملها سواء أكانت زينة خلق ،31النور آية

  . م مكتسبة كالثياب والحلي واألصباغ ونحوهاوالشعر ومحاسن الجسم، أ

ال تسـافر المـرأة إال   : (-لى اهللا عليه وسلمص- الرسولل لقوتحريم سفرها دون محرم . ب
  ). ومعها محرم

  ). ال يخلون رجل بامرأة إال مع ذي محرم(: -ص-تحريم خلوتها باألجانب، لقوله . ج

خرن، فإنه أاست(للنساء   -لى اهللا عليه وسلمص-تحريم اختالطها بالرجال األجانب فقد قال . د
فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى أن ) ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق

  . الجدار من لصوقها بهثوبها ليتعلق ب

                                                           

  http://www.saaid.net/feraq/mthahb/9.htm .صيد الفوائد .جماعة التبليغ والدعوة 1
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الضوابط الشـرعية التـي ال   ذن وليها، إلى غير ذلك من تحريم خروجها من بيتها إال بإ. هـ

  . 1خالل بهايجوز اإل

إن المرأة بالنسة لنا شريك فعال : وبالحديث مع أحد أفراد التبليغ والدعوة في نابلس قال

فهـي   ،ال يكون إال بصـالح المـرأة  ألن األصل في الحياة عندنا هي األسرة وصالح األسرة 

فبصالح المرأة يصلح الفرد  ،المسؤولة عن األوالد وهي التي تربي وتنمي وتزرع الحب والخير

والمـرأة إذا  . إذاً هي األساس في كل شيء ،ويصلح المجتمع الذي نحن مسؤولون عن صالحه

ية سـتكون صـالحة وهـذه    اشتركت مع الرجل بالبناء والدعوة إلى اهللا فالنتيجة مؤكدة أن الذر

  ... أسميها رحلة اإليمان

 وإن حصل فإنما هو ألسباب دينية بحتة ،دةمع المرأة عندنا بش نادراً ما يتم التعامل: قال

و لعدم مشاركتها لزوجها فـي بنـاء   طبق أمر اهللا عز وجل بشكل صحيح، أكأن تكون مثالً لم ت

لم تكن صالحة تهدم بيتها فالزواج هـو ميثـاق    رحلة اإليمان، وإهمالها باألوالد ألن المرأة إذا

  . غليظ

األصـل بـالمرأة   : لحديث في موضع مشاركة المرأة المجتمعية قـال لوعندما تعرضنا 

ولكن مع هذا  ،ة، والهدف حتى تعيش في بيئة دينية محافظةبقاؤها بالبيت وال تخرج إال لضرور

مدتها ثالثة أيام لتتعلم اإليمان  هي دورة النبوة وهذهن تخرج مع زوجها حتى تتعلم أعمال ال بد أ

وخروجهـا   ،ولتقيم هذه األعمال بعد ذلك مع زوجها وأوالدها عندما تعود من الخروج ،الحقيقي

يكون مع مجموعة نساء لوحدهن بدون رجال في بيت مشهود له وألهله بالصالح، ويقيم بعض 

، وفي أثناء ذلك يلتقي الزوج مع زوجتـه  أعمال التعليم والتعلم ويطبقون هدايات التبليغ والدعوة

لقاء ال يتجاوز العشر دقائق في غير وقت أعمال التعليم وغالباً يكون هذا اللقاء في آخر النهـار  

  .2ليطمئن عن أحوالها

                                                           

  . 92ص، 2003جامعة القدس، فلسطين، رسالة ماجستير،  .جماعة الدعوة والتبليغ في فلسطين: فنون، عيسى 1
  .م6/11/2011في نابلس ) ج(مباشرة مع أحد افراد جماعة التبليغ والدعوة مقابلة 2
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ن استخالص هذه المهام المرتكزة على قراءة لبعض اآليات أ نرى"لذلك، 
القرآنية جعلت منها أساس الخطاب الديني الذي يرسخ الفوارق بين الجنسـين  

فاضـل  لتنشـأ بـين الرجـل والمـرأة عالقـة ا      حيث .اإلسالميفي المجتمع 
  1"والمفضول

  اإلسالميالجهاد  حركة المرأة في فكر

في السـبعينيات علـى    سسأ .التفاقية أوسلو مناهض تنظيم فلسطينيالجهاد اإلسالمي 

 الحركـة  جناح سرايا القدس قامت ،ه إقبال جماهيري كبير في فلسطينيلوع ،فتحي الشقاقي يدي

ال تشارك الحركة في العملية السياسية  ،استشهادية أثناء انتفاضة األقصى العسكري بعدة عمليات

  .20062ريعية سنة إذ قاطعت االنتخابات التش

 السياسـي  بدورها وقيامها ةالمرأ تقدم أمام عثرة حجر يقف لم االسالم أن الحركة ترى

 والفقـه  القـرآن  علـوم  فـي  تميزت التي النسائية بالنماذج ءملي اإلسالمي والتاريخ والفكري،

  .دبواأل

 مجالـه  واحـد  لكـل  أن اعتبار على والرجل المرأة بين المساواة فكرة الحركة ضترف

 تليـق  ال العمل من مختلفة مجاالت لىإ المرأة تخرج أال بذلك والمقصود وإمكانياته، وتخصصه

 بجانب ةالمرأ وقوف تعني الحركة عند ساواةفالم سرتها،أو بيتها وتدمر وتهدم نوثتهاأ وتفقدها بها

 المرأة تحررب تنادي التي األفكار الحركة ترفض كما .إسالمي ومجتمع أسرة لبناء المسلم الرجل

 الـبالد  فـي  الهوية على الدائرة المعركة سياق في تييأ وترويجها غربية أفكار أنها أساس على

  .ةاإلسالمي

                                                           

ــذاري، 1 ــة ال ــلفي   : فاطم ــاب الس ــي الخط ــرأة ف ــوبر 14 .الم ــم  .اكت ــدد رق  ،2007) 13705: (لع

http://www.14october.com/Print.aspx?newsno=42301   
ــطينة  2 ــوعة الفلســـــ ــالمي .الموســـــ ــاد االســـــ ــة -الجهـــــ  حركـــــ

http://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AD 

%D8%B1%D9%83%D8%A9/  
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 تعتبرها بل ،الحركة ومبادئ للعمل ةالمرأ خروج بين اتعارض هناك نأ الحركة ترى ال

 مناسـبة و ةاإلسـالمي  القيم على المحافظة مع والعمل البناء في تشارك نأ بد وال فاعال عنصرا

  .1صليةاأل المهمة فهو بيتها تهمل ال أن على ،لها العمل طبيعة

 القضـية  أنصـف  كمـا  المـرأة  أنصف نهأ الشقاقى فتحي الحركة مؤسس عن وكُتب

 كإنسـان  دورها تمارس لكي األمام إلى دفعها فقد ،عنها متعددة كتابات له كان ثحي ،الفلسطينية

 الغربـي،  الفكـر  وراء واإلنغـراس  التخلف بقيم حبسها رافضا ،اإلسالمي الصف في ومناضل

  .الحياة مناحي جميع في حقوقها حفظ اإلسالمي الدين أن مؤكدا

 الشـقاقي  ولكـن  ،السياسي النضال في المرأة بدور تؤمن تكن لم قديما الحركة نأ غير

 والعمـل  والتعلـيم  والجهـاد  القيـادة  في دورها تأكيد خالل من اإلشكالية هذه يحل أن استطاع

 وجه في والوقوف الصهيوني العدو محاربة تستطيع لكي ،اإلسالم مبادئ وفق والسياسي يالتظيم

 .2 المنزلية واجباتبال قومت أن على الوقت بذات منبها الغربي، الفكري الغزو

  حماس ةاإلسالميالمقاومة  حركة المرأة في فكر

وكما جاء في ، في بقية المناطق ثم انتشرت ،، نشأت في مدينة غزةجهادية حماس حركة

م، فإنها تعد جناحاً من أجنحة اإلخوان المسـلمين  18/8/1988ميثاق الحركة الذي أصدرته في 

مؤكدة أن اإلسالم هو الحل العملي لقضية فلسطين، وأنها تـرفض إضـاعة الجهـد     .بفلسطين

  .3والوقت في الركض وراء الحلول السلمية

                                                           

جامعة  .رسالة ماجستير .التنمية السياسيةالفكر السياسي لحركة الجهاد االسالمي في فلسطين وانعكاسه على : عمر، ناظم 1
ــة ــاح الوطنيـــــــ -http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all .2008.النجـــــــ

thesis/the_political_ideology_of_islamic_jihad_movement_in_palestine_and_its_reflection_on_
the_political_development.pdf  

 . موقــع خنســاء فلســطين   /10/201114  ،المــرأة فــي ذاكــرة الشــقاقى    :أبــو ظــاهر، نفــين   2
http://www.khnsaa.ps/index.php?act=Show&id=1734  

ــد   3 ــاعاتي ، أحمـ ــاس  : السـ ــالمية حمـ ــة االسـ ــة لمقاومـ ــن  . حركـ ــطين اون اليـ  .فلسـ
http://felesteen.ps/details/news/84279/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A 

7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84 % 
D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85% 

D8%A7%D8%B3-1987-1994-13.html  
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يـة الحركـة   بما يتعلق برؤ املحوظ ان هناك تطورحماس، يالحظ أ إن المتتبع لحركة 
عوي واالجتماعي وذلك من رؤيتهـا  ن المرأة عليها العمل في المجال الدفالحركة رأت أ .للمرأة

جيال ودفعهـم للتضـحية   أكدت على دورها في تربية األ قدف ،شراكها في الحياة العامةألهمية إ
ودورها كبير  ،بناء وعموم الناساألصبر على التربية ومتابعة األي ألن المرأة برأيهم ه ،والجهاد

أكدت عليـه   خالقية، هذا ماوالمفاهيم األ ة والقيماإلسالميفي رفع الوعي بمجال التنشئة الوطنية 
  . 1ةوالثامنة عشر ةبالمادتين السابعة عشر 1998عام حماس في ميثاقها في 

تدريجيا مترافقا مع قـانون التغيـر االجتمـاعي    ما دورها داخل الحركة فبدأ يتصاعد أ
العشر سنوات األوائل لتأسيس في المرأة في حماس مراعيا لمنظومة القيم االجتماعية وتطوره، ف

ة من الحركة لتولي نه تقدم وتطور إلى مستوى دفع امرأأإال ليه، الحركة لم يكن لها أداء يشار إ
ـ  ل تخللهـا اشـراكهن باالنتخابـات البلديـة     منصب وزاري وذلك بعد مسيرة سنوات من العم

حماس والنظم االجتماعية فـي  ن اإلشارة أ ينبغي ،من المراكز الثقافية ديدوالتشريعية وقيادة الع
يتقـدم  في المجتمـع   خذ دور المرأةتمع أقوى من أي برامج، أن توجهات المجوبما أ ،تناغم تام
  .2مام مراعية السلوك العامإلى األ م يكن لها موانع فكرية من دفعهاوحماس ل ،تدريجيا

برز نموذج لهذا الدور التي قدمت ومريم فرحات أ ،وفي الجانب العسكري كان لهن دور
وليس ذلك اس، ري لحركة حمربعة لالنضمام في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكها األءأبنا

سـه لعمليـة عسـكرية    بنائها فـي تجهيـز نف  فحسب إنما أخذت دورا حقيقيا في مساعدة أحد أ
  3.استشهادية

  )نابلس جماعة نسائية في(جماعة فدوى حميض 

جماعة نسائية إسالمية تمتد أصولها إلى سوريا، انتقلت بأفرعها إلى العديد من الـدول  

العربية األردن، لبنان، مصر، الكويت، فلسطين، وذلك عن طريق إحدى النساء من هذه الـدول  
                                                           

 .م1999مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، عام  .وجهة نظر إسالمية –واقع المرأة في فلسطين : عبد الهادي، مها 1
  51ص

 2014\2\23تاريخ.في نابلس.باحث ومحاضر في جامعة النجاح الوطنية مصطفى الشنار .مقابلة مباشرة مع ا 2
المجلد الحادي  مجلة جامعة االقصى، .ة العسكري والسياسيأموقف حركة حماس من دور المر: خالد وآخرون، صافي 3

  http://www.alaqsa.edu.ps/site_resources/aqsa_magazine/files/137.pdf، 2007 يناير العدد االول، عشر،
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سلوب ى يديها وتأخذ منها الطريقة واألالقبيسي من سوريا وتتلمذ علعندما تلتقي بالحاجة منيرة 

والكيفية التي تتميز بها األخوات من هذه الجماعة، وفي كل بلد تسمى الجماعة باسـم ممثلـتهم   

الطباعيات باألردن نسبة للحاجة فادية الطباع، والحميضيات في فلسطين نسبة إلى الحاجة : مثل

  . فدوى حميض

ة أسلوب وطريقة خاصة في الدعوة، وفي اللباس كذلك، وتمتاز هذه الجماعة لهذه الجماع

تباعهن نساء، لهن العديـد مـن   جد فيها رجال أبداً، فهن يتبعن المرأة وأبأنها نسائية بحتة ال يو

مدرسة ومركز ثقافي وحضانة ومعهد تدريبي وكـذلك  (المؤسسات الحيوية يدرنها هن بأنفسهن 

، وتتبع هذه المؤسسات جميعها لجمعية تسمى جمعية )إلمام البخاريمصلى خاص أسفل مسجد ا

   .المرأة الحديثة

إننا نرفض وجود الرجال بيننا مـن   :في لقاء مع إحدى األخوات من هذه الجماعة قالت

باب رفضنا لالختالط، فنحن في مؤسساتنا نستطيع تدبير أمورنا لوحدنا بالكامـل، قـد نحتـاج    

للرجال في بعض األمور ولكن على أال يكونوا بيننا، مثالً نحن نحتاج للرجـال كسـائقين فـي    

هـذا  . ا ال يوجد اختالطفال بأس من وجودهم بتلك المواقع، طالم ،المدرسة وحراس للمؤسسات

له السمع  ،أما في نطاق األسرة فللزوج منا كل الحقوق ،عن عالقة الجماعة بالرجال بشكل عام

والطاعة ونؤمن أن القوامة بالكامل له، وواجب الزوج عندنا له قداسة كبيرة وله الطاعة الكاملة 

ن المتقدم لهـا كـفء   الما أتاة على االرتباط بالزواج طبما يرضي اهللا عز وجل، نحن نشجع الف

إذا جاءكم من ترضون ( حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحب دين وخلق من منطلق

  . خصوصاً في هذا الوقت والزمن المليء بالفتن) دينه وخلقه فزوجوه

مـن النسـاء    إن هناك دروساً عامة أسبوعية يحضرها عدد كبير: وعن نشاطهن قالت
خالقيات اإلسالم بشكل عام، أما الدروس الخاصة فتكون لعدد قليل من وتكون تربويات عامة وأ

اقشـة لكتـاب   الناس تجتمع النساء على حفظ القرآن الكريم وحفظ األحاديث النبوية الشريفة ومن
نبقـى  ... وبعد االنتهاء من الكتاب نبدأ بآخر وهكـذا  ،و السيرة النبويةيكون إما عن الصحابة أ
إلى جانب التركيز في أثناء الدرس على التربويات وأخالق المـؤمن   ،نتدارس سلسلة من الكتب
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ويـتم   ،وسنته -لى اهللا عليه وسلمص-ن نتحلى بأخالق الرسول قيقية كيف يجب أن تكون وأالح
ة ومراقبـة أخالقهـم وصـالتهم    اإلسـالمي التأكيد على تربية األبناء التربية الصالحة والتنشئة 

وأمانتهم، والرسالة األهم هي تربية األفراد ليكونوا صالحين لبناء مجتمعهم وحمل الدعوة ورفع 
  . لواء الدين، والكالم بهذا الموضوع يأخذ كثيراً من الوقت لبناء أسرة سعيدة

القـرآن  ن أي امرأة تريد دخول الجماعة ال بد أن يكون لديها الرغبة في حفظ ذكرت أ
وأن تكون محبة ألمور  ،وقدرة على مداومة حضور الدرس وااللتزام باألوراد والبرنامج ،الكريم

و إلى أسماء العائالت أو الصـفات أو  ينظر أبداً إلى الدرجة العلمية أ دينها راغبة في التعلم، وال
 يا السياسية، وضـحت ما يتعلق بالقضاأما . قبال على اهللات الشخصية، فالمهم أنها تريد اإلالقدر

التربية وبناء النفوس هو األهم أن  ون لها، وهم يرونطرقانها ليست من أولويات الجماعة وال يت
طالما  ونشاركلمجتمعية لألخوات خارج الجماعة، فهم يله كل الوقت، وأما المشاركة ا ويعطون
  . 1بالمكان رجال ال يوجد

 : وتحليل تلك اللقاءات مع ممثلي الحركات االسالمية، تبين مايلي وبعد المقابالت

. فكانت أحيانا المشاركة بالقول ولـيس بالفعـل  . بين الخطاب والممارسة كبيرة فجوة وجود -1

tβθ( .بالرغم من صراحة األية الكريمة التي تدلل علـى المشـاركة   ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ àM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ 

öΝßγàÒ÷èt/ â !$ uŠÏ9 ÷ρr& <Ù ÷èt/ 4 šχρâ÷ß∆ù' tƒ Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$ Î/ tβöθyγ÷Ζtƒ uρ Ç tã Ì� s3Ζßϑø9 $# šχθ ßϑŠÉ)ãƒ uρ 

nο4θn=¢Á9 $# šχθ è?÷σãƒ uρ nο4θx.̈“9 $# šχθ ãèŠÏÜ ãƒ uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™u‘uρ 4 y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& ãΝßγçΗxq ÷�z� y™ ª! $# 3 ¨βÎ) ©! $# 

î“ƒ Í•tã ÒΟŠÅ3ym ∩∠⊇∪ (71/التوبة   

إعطاؤها فرصا كافية لتصـل لمواقـع   عدم الحركات و تلك دعم المرأة داخل إطار ضعف -2
 .متقدمة

كفاءة وتقديمهن للمراكز المجتمعية ليستطعن ات ذوات سالميإناشطات هناك حاجة الى تأهيل  -3
 .المشاركة في البناء المجتمعي

                                                           

  2011\11\1نابلس تاريخفي ) ف( فدوى حميضمع احدى المنتسبات جماعة عبر الهاتف  مقابلة 1
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  .1غياب بنود خاصة في اللوائح واألنظمة الداخلية متعلقة بالمرأة -4

� ا����� "� �أن ا�,&+ ا*���� ا�%��ي إ'&� 	%$# و	"!  و��د

	�م 	3
ز ز����ت '����5 إ����� ، �� ���د	4 ا����ة وا�23
، وا�,0/ 

���
و��@ �!"� ... و�� ا��? ه=ا ��;�
 ا�&9,�
 وا�&9,=ر. وا;دب وا�9

  A9'2&� و�$���، اB� ل��

Fن �ED ا�
أة �Dدت ا�G�0%� ا�� HG	 أن

��G�I!� �20� �  .�A"2 ا�L أ��+ ��D!�، وJ0K ه

  والعبرة في العدل: في التكليف والجزاء متساويان

سالمية لمكانة المرأة وصورتها والتي يتم من خاللها ومع كل ما تم ذكره من تفسيرات إ
التنموي بكل اتجاهاته، يحتاج  تقدير حجم مشاركتها بالعمل السياسي وأهمية وجودها في المسار

سـالم  عنها القرضاوي من فهم متـوازن لإل  وسطية كان قد عبر ةوالخروج برؤي للتقييممر األ

“( صل النشأةفي أ متساويانالرجل والمرأة : بقوله Ï% ©!$# /ä3s)n=s{  ÏiΒ <§ø�‾Ρ ;οy‰Ïn≡ uρ (1:النساء، 

βÎ) š¨( نسانية العامـة في الخصائص اإل متساويان ÏϑÎ=ó¡ßϑø9 $# ÏM≈ yϑÎ=ó¡ßϑø9 $#uρ š ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ 

ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ. (...سـية  االجتماعية والسيا ولياتؤفي التكاليف والمس متساويان ،35: األحزاب

)tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ àM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ öΝßγàÒ÷èt/ â !$ uŠÏ9 ÷ρr& <Ù ÷èt/ (...فـي الجـزاء    متسـاويان  ،71: التوبة

$<z(والمصــير yftF ó™$$ sù öΝßγs9 öΝßγš/u‘ ’ ÎoΤ r& Iω ßì‹ ÅÊ é& Ÿ≅ uΗxå 9≅ Ïϑ≈ tã Νä3ΨÏiΒ  ÏiΒ @� x.sŒ ÷ρr& 4 s\Ρé&.(.  آل

ô( 195: مرانع tΒ Ÿ≅ Ïϑtã $ [sÎ=≈ |¹  ÏiΒ @� Ÿ2sŒ ÷ρr& 4 s\Ρé&(.. 97:النحل.  

المرأة مكلفة في الوظائف االجتماعية التي يحافظ المجتمع المسلم مـن خاللهـا علـى    ف
اال ان العدل في اإلسالم هـو   3.هويته ومقوماته وخصائصه وهي وظيفة مشتركة بين الجنسين

األساس وليست المساواة، ففي بعض األحيان يتميز الرجل أكثر من المرأة، وأحياناً أخرى تأخذ 
  .هي أكثر منه وذلك بحسب الظرف والكيفية

                                                           

  2013\12\5تاريخ اإلسالمية، في نابلس من داخل احدى الحركات) ل( ناشطة مباشرة مع مقابلة 1
   .المرجع السابق 2
  181ص، مرجع سابق .خطابنا في عصر العولمة .يوسف القرضاوي، 3
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اال ان هناك العديد مـن  _،ختيأخذ األخ ضعف األ الميراث مثال،قضية في ما يتعلق بف

ن االسالم جعل الحاجة أساس التفاضل، فالرجل مكلف أل _ 1الرجلالمرات تأخذ المرأة اكثر من 

ن كان فقيراً فع مهر الزوجة ونفقة الزوجية واألوالد، ثم هو مكلف بإعالة األب إشرعا وقانونا بد

ما المرأة فليس عليها من هذا شيئ وهـي التـي   وعليه مسؤولية اجتماعية، أ ورعاية أمه وأخته

بيت الزوجية، وما تحصل عليه من حقها في الميراث ليست مطالبـة  ينفق عليها في أسرتها ثم 

اما في نطاق العمـل،  . بالنفقة فيه على أحد انما هو مالها الخاص الذي تتصرف به كيفما تشاء

فالرجل مطالب بالعمل وجلب قوت أسرته والنفقة عليهم، وهي ان خرجت للعمل فخروجها ليس 

  .2الم ليس دين المساواة انما دين العدلفاالس .واجب انما اختيارها ان رغبت

  ةاإلسالميلنسوية الحديث ل مفهومال

استخدام العديد من المصطلحات التـي لهـا عالقـة     المعاصر في عالمنا مؤخراً ظهر
اإلسـالم  "، و"ةاإلسـالمي  الديمقراطية"مثل، وخضعت لجدلية واسعة ومستمرة بالنقاش، سالمباإل

  .وغيرها"... و المعولمالسياسي أ

، مباشرة بقضايا المرأة كونها قضية اهتمـام عـالمي   صلةٌالتي لها المصطلحات  ومن
مثال والذي أخذ جدالً واسعاً بين الرفض والقبول عربياً وإسالمياً، " و الجندرأنوع االجتماعي ال"

النسـوية  "هـو عاما السابقة  25ملحوظ على امتداد ال تردد بشكٍلذو العالقة الذي والمصطلح 
سـالم  اإل أنتـرى   ،وجهألها عدة  معولمةً ة حركةًاإلسالمياعتُبرت النسوية حيث  ،"ةاإلسالمي

ن المـوروث  أيعتقـدون   رجـال ونسـاء   همأصحاب هذا الفكر و. أعطى المرأة كامل حقوقها
العدالـة   هـا سـالم منح اإلفي حين أن  ،جحاف بحق المرأةإو التاريخي واالجتماعي جاء بظلمٍ

غير أن المسمى عليه الكثير من االعتراضات سـواء   ،رجل بالحقوق والواجباتاواة مع الوالمس
  .3يناإلسالميمن العلمانيين أو 

                                                           

ــل      1 ــن الرجـ ــر مـ ــرأة أكثـ ــا المـ ــرث فيهـ ــي تـ ــاالت التـ ــم الحـ ــاالت (اهـ ــت حـ  )سـ
http://www.hespress.com/writers/119421.html  

 http://www.ebnmaryam.com/merath.htm. الميراث بين الرجل والمرأة في االسالم 2
 .المستقبل العربي بيـروت  .حركة نسوية جديدة أم استراتيجيا نسائية لنيل الحقوق: النسوية اإلسالمية: مالآقرامي،  3

  35ص .40/2012
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لمرأة المسلمة تزامنـت مـع   اً لتقدم نموذج طروحاتٌظهرت أفي العقود القليلة الماضية 

 اإلسـالمي وقد بـدأ التيـار    ،سبعينات القرن العشرين منذ اإلسالميبروز الحقبة الجديدة للفكر 

ومـاهو   شرعي سالميإسالمية بهدف المفارقة بين ما هو إ ة من منطلقاتأمناقشة موضوع المر

نسوي نـابع مـن ثقافـة     س فكرٍيستأ لىالظهور أدى إ وهذامرتبط بالنظام االجتماعي،  ثقافي

ن مواضيع المرأة أخذت منحى المناقشات العالمية المعلنة يراقبهـا  إحيث  .1المجتمعات العربية

مخاطباً مـن   -وهو من أئمة العصر المجددين -ون وغيرهم، قال القرضاوياإلسالميويتابعها 

في خطابكم، وتتأنوا في دعوتكم، وال تلقوا الكالم  أن تتحروا "، عليكماإلسالمييتصدر الخطاب 

وذكـر أن مـن الخصـائص لهـذا     " كله يسمعكم، ويحلل أحاديثكمعلى عواهنه، فقد غدا العالم 

الخطاب، أن يتبنى العالمية وال يغفل المحلية، وكذلك دعا إلى االجتهاد مع االهتمـام بالثوابـت   

  2.وعدم تعديها

من هنا ظهرت رؤى متقدمة لتفند خطاب الحداثة الذي ادعى أن اإلسـالم عقبـةٌ أمـام    

د هو العلمانية لفصلها بين الدين والدولة، كون اإلسالم المصـدر  وأن الحل الوحي ،تحرير المرأة

، في القضايا القانونية مثل الطالق واإلرث والشـهادة فـي المحكمـة   " لعدم المساواة " الرئيس 

  .3بحسب اإلدعاء

التمسك بالخصوصية الثقافيـة والهويـة    تم التـأكيد علىصعود اإلسالم السياسي فبعد 

 فبـدأ ". اإلسـالم المعـولم  "في إطـار  على وجه الخصوص، وللمرأة  ةًعام الحضارية للمجتمع

  .4موضوع تحرر المرأة محوراً مركزياً فيه

 ككيانٍ وجودها حيث من المرأة بشأن إسالمية متقدمة رؤية لتقديم لذا، أصبح ثمة حاجةٌ

 عدد اهتمام تأخذ بدأت قضيةٌ وهي الحقوق، لتلك وضمانات وحقوقها أدوارها حيث ومن إنساني،

                                                           

  14ص، سابق جعمر .طر الفكرية والحدود النظرية للفكر النسوي العربياأل: كلثم ،الغانم 1
  54ص، 2004، القاهرة، دار الشروق ،1ط. خطابنا اإلسالمي في عصر العولمة: يوسف القرضاوي، 2
  20ص، 40/2012 .بيروت ،العربي المستقبل .خريطة نقدية لالتجاهات المستقبلية للنسوية العربية نحو: حاتم، ميرفت 3
ـ وكالـة اخ  .في صعود االسالم السياسي وتحديات النسوية االسالمية: المسلمي بنكريم، 4  مـن  2013\9\5.ار المـراة ب

http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=2256:  
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 للمرأة جديدة لرؤية حضارية نهضوية بهدف الوصول والهيئات، والدارسين والباحثين الكتّاب من

  .1"إسالمية نسوية حركة"ل يوجه أصيل إسالمي منظورٍ من

ة في عدة دول، اإلسالميحيث تزامن الحديث عن النسوية  1992بدايات المصطلح عام 
المرأة والجندر "التي كتبت صل، مثل ليلى أحمد بأقالم عربية األكتب في ذلك ولكن بدأ الغرب ي

عام  تصدرالتي أسستها الصحفية شهال شركت، التي  2"زنان"في إيران مع مجلة و" سالمفي اإل
وطالبـت   نسـوي  من منظـور  اإلسالم فكر دوراً تأسيسياً في بلورةالمجلة ، حيث أدت 1992

حينها أكدت الصحفية على وجوب إعادة قراءة النصوص ، وفي اإلسالميبإصالح الفكر الديني 
وأال تنحصر القراءة على الرجال، وأن النساء أعلم بأمورهن مـن   ،الشرعية وتأويل نصوصها

وسرعان ما انتشر المصـطلح فـي   . 3الرجال، استمرت تلك المجلة ما يقرب الستة عشر عاما
  .ر محجباتالغرب بين مسلمات ناشطات في مجال المرأة محجبات وغي

ة وبـدا  اإلسـالمي كثر لمصطلح النسوية أ صبح هناك وضوحأمع نهاية القرن العشرين 
ل عدة خير حمن هذ األأال إ. ةاإلسالمي النسويةو ،4العلمانية الفصل بين مفهومي النسوية واضحاً

بدت حوله عدة تساؤالت دعت المهتمين للبحث في منهجيته، هل هو اتجاه فكري جديد؟ و ،معانٍ
ة والعولمة؟ أم هو مجرد مصطلحٍ اإلسالميأم مدرسةٌ نسويةٌ تجمع الغرب مع الشرق والحضارة 

ة منهاجاً لهن مـع  اإلسالمييدعو للحرية والمساواة من منظور النساء اللواتي اخترن المرجعية 
   .تناسب روح العصرأطروحات 

  جدلية المسمى

" النسـائي "ال بد من اإلشارة إلى أن هناك تباينات وتناقضات حاصلة بين مصـطلحي  

أمـا مصـطلحي   . خـرى في مفهـوم النسـوية مـن منطقـة أل     ااوتن هناك تفوأ" النسوي"و
                                                           

 :مـــــــــن 2013\10\30. الحركـــــــــة النســـــــــوية كمصـــــــــطلح 1

http://www.bahethat.com/ActivitieDatials.aspx?ArticleId=124  
  كلمة فارسية تعني المرأةهي : زنان 2
  : مـن . 2013\8\1 ،750العـدد ،ادب وفنون ،موقـع االخبـار   .النسوية االسـالمية ولـدت فـي ايـران    : ريتا ،فرج 3

http://al-akhbar.com/node/97060  
الدولية  والقرارات سرة ومرجعيتهن االتفاقاتالنساء اللواتي ينادين بإقصاء الدين عن قوانين األ:هنا المقصود بالعلمانيات 4

  مم المتحدةالصادرة عن األ
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ن يطلق عليـه  العمل في المجال النسوي مناسباً أفهناك تساؤٌل عما إذا كان  "النسوية"و"الحركة"

  مسمى حركة أم ال؟ 

صالحٍ اجتماعي والمرأة هـي  يعني عملية حراك في مجتمع نحو إ إن مصطلح الحركة

التمركز حول " في بعض التعريفات تعنيفجزء من ذاك المجتمع وتتحرك من داخله، أما النسوية 

هنا تظهر اإلشكالية في . 1مع الرجل وفي حالة صراعٍ دائم ،وكأنها كائن قائم بذاته وحده" األنثى

م حركةً نسـوية؟ وهـل   اط النسائي يعتبر حركةً نسائية؟ أالمسمى بين حركة ونسوية، فهل النش

م نشاطاً نسوياً؟ وما هي درجة قبول مصـطلح النسـوية لـدى    تطيع أن نطلق عليه حركةً أنس

  الناشطات؟

ك فـي نفـس   هناك تعريفاتٌ عديدة للحركات االجتماعية والسياسية، وجميعهـا تشـتر  

 فعلى دعـم هـد   يتسم باإلصرار منظم جمعي جهد أنها ،ومن التعريفات المذكورة صر،العنا

وهذا ما حصل فعليـاً فيمـا يتعلـق     .2ما في بنية المجتمع أو تغيير اجتماعي مؤداه إما تحقيقٌ

حيث إن جهد النساء كان في سبيل تغيير أوضـاع النسـاء وتحسـينها فـي      ،بمصطلح الحركة

  .المجتمعات

وأما فيما يتعلق بمصطلح النسوية، اختلفت اآلراء، فالعديد من النساء العلمانيات يرفضن 

   المصطلح ألسبابٍ أيديولوجية، وتمتنع الكثير منهن تعريف أنفسهن بالنسويات، لـيس الرتبـاط

فحسب، بل بسبب قناعتهن أنه ينحدر مـن قضـايا    في المجتمعات العربية معناه بصورة سلبية

أكبر، مثل االمبريالية وصراع الطبقات والصهيونية، وعلى سـبيل المثـال هنـاك ناشـطاتٌ     

رافضات مصطلح النسوية، مؤكدات أنهـن  " نسائيات ماركسيات"مصريات أطلقن على أنفسهن 

  3.، وهن ضد أشكال الظلم االجتماعي كافةً على أيٍ كانيحاربن األبوية لكنهن ال يكرهن الرجال

                                                           

  50ص، 2006، فلسطين، دبمركز بيت المقدس لأل، 1ط .رؤية إسالمية والعمل السياسيالمرأة : عزت، هبة 1
ــات اإل  2 ــم الحركـــ ــام لفهـــ ــدخل عـــ ــرةمـــ ــالمية المعاصـــ  .2013\12\23 .ســـ

http://thepersiangulf.weebly.com/10/post/2010/01/2.html  
3 Al-Ali, Nadje: Secularism, gender and the state in the Middle East: the Egyptian 
women's movement. Vol. 14. United Kingdom. Cambridge University Press. 2000. p.4  
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، وبـدا أن  "ةاإلسالميالنسوية "اختلفن على قبولهن لمصطلح فقد ات اإلسالميأما النساء 

يرفضنه بالكامل بحجة أنـه مصـطلح   : ولاالتجاه األهناك اتجاهين من حيث القبول والرفض، 

يرى أصحاب االجتماعية والثقافية والسياسية، ويعمل على تغريب المجتمع، وتغيير البنى  غربي

لتحـرف   ةاإلسـالمي تدخل النسوية الغربية في المجتمعـات  ل حجةٌ وههذا االتجاه أن هذا الفكر 

أسريةخرجهن عن أدوارهن الفالنساء عن مسارهن، وي ومسؤوليات وما قيـل   ،طرية من أمومة

من الغـرب،   هنا أن التبعية الثقافية أشد وأخطر من التبعية اإلقتصادية حيث أننا قد نأكل ونلبس

ولكن أن نتبع األفكار والمبادئ أو الممارسات فهذا معناه ان تُمحى هويتنا اإلسـالمية وثفافتنـا   

رف عن النسوية خاصةً وأن ما ع . 1لذلك، البد أن تخضع المصطلحات الدولية للفحص. العربية

نفسهن نسويات إسالميات األوساط العربية، فمن أطلقن على أة لم يكن ذا سمعة طيبة في اإلسالمي

  .2ة العربيةاإلسالميهن مسلمات عشن بالغرب ولم يكن أداؤهن مقبوالً بالنسبة للثقافة 

كونه " غبرة"يقبلنه على مضض ويصفنه بأنه مصطلح متداول لكن عليه : واالتجاه الثاني

غربي المنشأ، واألولى عدم قبوله وإيجاد بديٍل بمسمى آخر، يكون عربي النشأة واألصل مثـل  

مـم  تدويره والتالعب فـي معنـاه ألن األ  ن المصطلح اليمكن أو ، خاصة3"نسوي"بدل " نسائي"

  .4المتحدة في اتفاقياتها ومستنداتها حددت المعنى وله بعد قانوني

يعنـي  ة اإلسالمي مفهوم النسوية ذا كانأنه إ 5شيخ مصطفى شاورخر ذكر الوفي رأي آ

الحقوق وكفلها لكالهما معا،  نه وهبالدفاع عن حقوق المرأة، فاإلسالم ال يتسع لهذا المصطلح أل

  .م امرأةدافع عن اإلنسان كإنسان رجل كان أسالم يواإل

                                                           

  .مرجع سابق .وب ديما طهب.د مقابلة 1
، بيـروت  ،المستقبل العربي .حركة نسوية جديدة أم استراتيجيا نسائية لنيل الحقوق: النسوية اإلسالمية :مالآقرامي،  2

  .40ص، 40/2012
  2013\10\20عمان) أستاذة فقه في كلية المجتمع اإلسالمي( رسساجدة ابو فا .مقابلة مباشرة مع د 3
مناهج ومـديرة   ةدكتوراسالمية العالمية للمرأة والطفل واللجنة اإلعضو فاعل في  .ميسون دراوشة. دمع  مباشرة مقابلة 4

  . 2013\10\22 تاريخ ،عمان ،خاصة مدرسة
  2013\11\6الخليل في رئيس رابطة علماء فلسطين ، مع الشيخ مصطفى شاورمباشرة مقابلة  5



55 

والنسائية، على اعتبـار أن  وفي واقع األمر هناك العديد من الذين يفرقون بين النسوية 

النسائية هي فعالياتٌ جماهيرية تقوم بها النساء دون اعتبارٍ للبعد الفكـري وقـد تخـدم البعـد     

االجتماعي أكثر، في حين أن النسوية تعبر عن مضمونٍ فلسفي وفكريٍ منظم وله مرجعيةٌ فـي  

  .1التحكيم

ت الثقافة، وبـدا أن  ة غربياهن مسلمات الديان" نسويةٌ إسالمية"من أطلقن على أنفسهن 

ات عندنا اإلسالميقُوبل بالرفض من النساء  ما سأذكرهفي التسمية، إال أن جل  للمصطلح أفرعا

وهن مجموعةٌ مـن   "نسوية إسالمية رافضة": ومن األفرع ما سمي ب. وفي البلدان المحيط بنا

البنغاليـة تسـليمة    :لتسميةومن أصحاب هذه ا. النساء المسلمات رفضن تعاليم اإلسالم ومبادئه

وتـرى  . الصومالية ايان حرسي، والتركية نجـالء كيليـك  واألوغندية إرشاد منجي، ونسرين، 

ة الرافضة أن تقدم وضع المرأة ال يمكن أن يكون إال بـالتخلي عـن الثقافـة    اإلسالميالنسوية 

ت على أن مـا  مؤكدا ،اإلسالمة والخروج عن الخصوصية الحضارية للمرأة في إطار اإلسالمي

وهذا مـا جعـل مصـطلح     ،ليه المرأة من تدهور في مكانتها هو بسبب القيود الدينيةوصلت إ

  .2لدى الكثيرين ة مرفوضاًاإلسالميالنسوية 

والقصد من هذه التسمية أن اإلسالم ليس هـو  " نسوية إسالمية تأويلية": المسمى اآلخر

التي تفعل ذلك، وإن فهمنا للدين يتغير بحسب  الذي يضطهد المرأة إنما القراءة الذكورية له هي

   .3ن تُؤخذ بالحسبانالجتهاد والتفسيرات الدينية يجب أكل عصرٍ تاريخي، وأن ا

بأنها مؤمنة قبل أن تكون نسـوية  "من أبرز من حملن هذا الفكر أمينة ودود التي قالت 

ومـع أمينـة   ". إنسانية ومن أجل حق النساء واالعتراف بهن كائنات ،نها باسم الدين تناضلأو

اللواتي أجمعن أن األعراف والعـادات والتقاليـد المحليـة     ،ودود، أسماء برالس ورفعت حسن

وقد نفذت أمينـة ودود معتقـداتها علـى     ،في ترسيخ الممارسات الذكورية ضد المرأة تأسهم

                                                           

ــر إ 1 ــراهيم، ناص ــة   : ب ــاوالت العولم ــة ومح ــوية الغربي ــة النس ــد  .الحرك ــيد الفوائ  2013\11\20.ص

http://www.saaid.net/female/064.htm  
  32ص، 2010، بيروت، بحاث والنشرالشبكة العربية لأل، 1ط .خارج السرب: فهمي ،جدعان 2
 38ص، سابقال رجعمال 3
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لمساجد األرض بكل جرأة حين أقدمت على إمامة الرجال والنساء في إحدى الكنائس بعد رفض ا

، وأعادت األمر مرةً أخرى عام 2005مريكا عام لصالة في الثامن عشر من مايو في أإمامتها با

في مركز وسط بريطانيا، مبررها في ذلك أنه ال يوجد أي نص ديني يحرم إمامة المرأة  2008

ة فـي جامعـة   اإلسـالمي أستاذةً للدراسـات   2007في الصالة، وعينت بعدها أمينة ودود عام 

تحت عنوان النسويات  2005إسبانيا عام  ودود في مؤتمر برشلونة ةاركت أمينشوقد  .1ينيافرج

العديد من الناشطات المسلمات فـي الغـرب باسـم    في هذا المؤتمر شاركت وقد ات، اإلسالمي

   .ةاإلسالميالنسوية 

 يمتد على محورٍ، إلـى  ة، يبدو أن المصطلحاإلسالميبعد البحث بما طُرح عن النسوية 

 مـن  رغمعلى ال، و2ة الرافضةاإلسالميالنسوية وإلى يساره  التأويلية ةاإلسالميالنسوية  يمينه

الجنوح الذي أخذه كال المصطلحين إال أن هناك حاجةً إلى تحديد المنتصف نقطة توازنٍ بالمحور 

بالعمـل  ة، كي يصف نساء إسالميات الديانة، ناشطات اإلسالميالنسائية /النسوية لتثبيت مصطلح

فاعالت في مجاالت التنمية المختلفة، مرجعيتهن الفكريـة   ،االجتماعي والحقوقي ومجال األسرة

  .ة المثبتة، القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحةاإلسالميوالقانونية النصوص الشرعية 

 الفقـه  فـي  واالضطراب الخطأ أسباب من"التأكيد على أن  وهنا ال بد من
 للتشـريع  مصـدر  السـنة  االحتجـاج،  في والسيرة السنة بين الخلط: السياسي
والسنة  ،ساسواأل صلاأل هو القرآن... الكريم نالقرآ بجوار سالماإل في والتوجيه

فعال الرسول مبني على مناسبة وقد يكون بعض أ .التفسير والتطبيقهي البيان و
والعبـرة  ... بني عليها شياء تغير مالزمان أو الحال، فإذا تغيرت هذه األالمكان وا
ن ننتقي من األنظمة والتشريعات ما يصلح لزماننا وبيئاتنا وأحوالنا في أ: من ذلك

  3."ة الرحبةاإلسالميإطار النصوص العامة والمقاصد الكلية للشريعة 

   

                                                           

  44ص، مرجع سابق .خارج السرب: فهمي ،جدعان 1
  50ص، سابقال رجعمال 2
مقابلـة   أيضاانظر  .132ص، 1991، بيروت، مؤسسة الرسالة، 12ط .سالميةأولويات الحركة اإل: يوسف القرضاوي، 3

  2014\4\13في البوسنة تاريخ ومؤسس منظمة سالم انترناشونال صالح الراشد مفكر كويتي.مباشرة مع د
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   في العالم العربية اإلسالميالنسوية 

 تبحث في قضايا المساواة ومراكز اهتمت الباحثات في هذا الفكر وبدأن بإنشاء تجمعات

ة، وعقدت من أجل ذلك العديد مـن الجلسـات والمـؤتمرات    اإلسالميمرأة في ظل الشريعة وال

 2012منها مؤتمر بارز عقد في القاهرة عام ،ةاإلسالميواضحة لمفهوم النسوية ة للخروج برؤي

الفكـري لرائـدات   نتاج ، وهي مؤسسة بحثية أعادت نشر اإلمؤسسة المرأة والذاكرة بتنظيمٍ من

ميـز  ي ماو. و فقيهة أو محدثة إلبراز أعمالهاأحركة النسوية، وتبحث المؤسسة عن أي عالمة ال

سالميات اجـتمعن  طاقم مشترك من نسويات علمانيات وإن فريق العمل فيها هو تلك المؤسسة أ

ن معتقـدين أ  ،عادة نشر الفكر النسوي وتوثيقهية بهدف إلتقاء وهي المرجعية النسواعلى نقطة 

أوراق  عـدة  عرضـت  وفي المؤتمر المذكور .1اختالف المرجعيات ليس سببا للتباعد والتنازع

ومسـتقبل الخطـاب النسـوي    "، في العالم العربـي  اإلسالميالنشاط النسوي عمٍل نوقش فيها 

  . 2"ة والتحول في موازين القوة والتأثيراإلسالميفي ضوء الصعود السياسي لألحزاب  اإلسالمي

 تجمـع  يوجد، ففي لبنان وقد امتد االهتمام بهذا الفكر إلى العديد من دول الوطن العربي

لباحثات عـن   نكشفو بعض النشاطات التي تناقش الفكرة، أواخر التسعيناتفي  نأنجز لبنانيات

جذور فاعلية المرأة العربية في المجال العام منذ وقت مبكر، وفـي المغـرب بـرزت بعـض     

لنبـي  ا"وفي مقدمتهن فاطمة المرنيسي التي أنجزت في أواخر الثمانينـات دراسـتها   الناشطات 

في الممارسات  يستمن خاللها أن جذور الالمساواة االجتماعية بحق النساء لعرضت " والنساء

وحديثاً الباحثة المغربية أسماء المرابط أصدرت  .وثقافية تاريخية النبوية وإنما هي نتاج أوضاعٍ

وحصلت كذلك على جائزة المرأة العربيـة فـي العلـوم     2009عام "مسلمة بكل بساطة" كتابها

أيـة  : المرأة والرجل فـي القـرآن  "من منظمة المرأة العربية عن كتابها  2013االجتماعية لعام

  .3باللغة الفرنسية" مساواة

                                                           

  http://www.al-akhbar.com/node/5847 2011\3\8.. تضامن نسوي :سالمياتالعلمانيات واإل: فاطمة، إمام 1
 :مـن  2013\11\11 .آفـاق جديـدة للمعرفـة واإلصـالح    : والمنظـور اإلسـالمي   النسـوية : ناديـة  الشرقاوي، 2

http://www.annisae.ma/Article.aspx?C=5661  
  http://www.islammaghribi.com .2013\11\25اسالم مغربي 3
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نشـاء  إ 1996عـام   فيتم  اإلسالميوفي ظل الحراك النسوي وعلى المستوى الدولي، 

مـم المتحـدة بصـفة    العالمي وهي هيئة مسجلة ومرخصة فـي األ  اإلسالمياالتحاد النسائي 

علن االتحاد عن عـدة  أأفراد ومنظمات، وقد  نحاء العالمأدولة من مختلف  65، تضم استشارية

وسيادة قيم العدالة والمساواة واألخالق القويمـة   هداف أهمها، العمل مع نساء العالم على تمكينأ

   .1في المجتمع ونبذ الفرقة والتمييز واالضطهاد

ة، تم في عام اإلسالميوكذلك ومع الحراك الدولي الفاعل لقضايا المرأة من وجهة النظر 

عوة حدى لجان المجلس العالمي للدإوهي  ،ة العالمية للمرأة والطفلاإلسالميإنشاء اللجنة  1994

 2003فـي عـام    حصلت اللجنة قدسالمية عالمية، وإمنظمة  85غاثة ويضم في عضويته واإل

وهذا ما يتيح للجنـة   ،مم المتحدةعلى العضوية االستشارية بالمجلس االقتصادي االجتماعي باأل

أهـداف   هـم أومن . و االقتصاديأالمشاركة في المؤتمرات العالمية ذات التخصص االجتماعي 

على الساحة المسلمة ة لقضايا األسرة والمرأة والطفل، ودور المرأة اإلسالميبراز الرؤية إاللجنة 

   .2العالمية والتأكيد على نصافها

وأما عن كتابات النسويات المسلمات باللغة االنجليزية، فهي عديدة منهن علـى سـبيل   

النسـوية  "ة في كتابهـا  اإلسالميمن السعودية مي يمان التي استخدمت مصطلح النسوية :المثال

 Women and Gender in) 1992والمصرية ليلى أحمد كتبت عـام . 1996عام " واإلسالم

Islam) "1996، ومارغوت بدران كتبت عـام "المرأة والنوع في اإلسالم)Feminists Islam 

and Nation" (وغالبا ما كانت مقدمة كتـبهن تبـدأ   ....، وأخريات"النسويات واإلسالم واألمة

ومن المفيد ذكـره  . 3خلفية تاريخية إسالمية توضح أن جذور النسوية في اإلسالم ليست غربيةب

مما يدعم رأي من يخـالفون  . أن جميع هذه الكتابات باللغة اإلنجليزية وموجهةٌ للجمهور الغربي

                                                           

مقابلة مباشرة مع عفت الجعبري عضـو  : ايضاانظر  ./http://www.imwu.org  .االتحاد النسائي االسالمي العالمي 1
 2013\11\6الخليلمجلس أمناء االتحاد النسائي االسالمي العالمي في 

مقابلة  :أيضاانظر .http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=476 .اللجنة االسالمية العالمية للمراة والطفل 2
   . ، مرجع سابقمباشرة مع ميسون دراوشة

 ، حوليات آداب عين شـمس  .سالمية المعاصرة هل هي حلقة اتصال بين التراث والتحديثالنسوية اإل: هناء المرصفي، 3
  154ص، 36/2008
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يست العربية هي لغـتهم  ة لاإلسالميالنسوية لواء واتجاهات  أساس أن من يرفعهذا الفكر على 

  .ساسيةاال

إن هذه المحـاوالت المعرفيـة التـي تصـوغها     " ومن هنا علينا االنتباه
فعلى المسـتوى   ،وسياسية مهمة النسويات من شأنها أن تقود إلى نتائج معرفية
يدعى إسالميتها وأنها تشكل جزءاً المعرفي تبرهن وتقطع بأن بعض القواعد التيُ 

وأنهـا   ،وتصورات لبعض المسـلمين ال يتجزأ من الشريعة ليست أكثر من آراء 
مجموعة ممارسات ال ترقى إلى مدارج القداسة ومن ثم فهي ليست مطلقة بل هي 

  .1"بشرية وقابلة للتغيير

ة اإلسـالمي ة، قد تكون النسوية اإلسالميلذا ومن باب حرية الرأي التي كفلتها الشريعة 
سار وتصحيحه، فحريـة الـرأي فـي    التأويلية تسير إلى حد ما باالتجاه المطلوب مع تعديل الم

اإلسالم مكفولةٌ بل مطلوبةٌ إلطالق التفكير ورفعه عن إعاقات الموانع الذاتية وإعاقات العـادات  
والتقاليد كقيد اجتماعي، وما انبنى من موروث اآلباء أو توجيه اآلخرين، ويرى بعض العلماء أن 

البحث والنظر وتحرير العقول مـن العوائـق   ، فال بد من 2ذا كان مقلداًإاإليمان يكون منقوصا 
ومن هذا المبدأ تفتح البشرية أبواب االجتهاد  ،الذاتية والخارجية وإتاحة الفرص للتفكير والتعبير
  .لرفع االلتباس والخلط بين الثابت والمتغير بالدين

ه استيعاب/ سقاطهإة بدأ حياته في الغرب وتم اإلسالميإن مصطلح النسوية وهكذا، وحيث 
أن يبدو من المصـطلحات   المصطلح فإن ذلك ال يمنع".... له وعليه " في المجتمعات العربية، 

وقد سطع نجمـه فـي عـالم     اإلسالميوغير  اإلسالميالكونية التي فرضت نفسها على العالم 
   .شكالأتجاوز المصطلح كل اللغات، وأخذ عدة المعرفة، و

النسـاء  : ة هـو اإلسالميمصطلح النسوية في أيا كان هذا الشكل فالمعنى الذي أردناه 
، ولهن نشاطٌ وفاعليـة فـي المجـاالت    3ات صاحبات فكرٍ حركيٍ اجتماعيٍ وسياسياإلسالمي

                                                           

ــافظ 1 ــة، ح ــالمية: فاطم ــوية اإلس ــة : النس ــة الديني ــاء المعرف ــة النس ــة مقارب ــن 20213\11\11 .كيفي  :م

http://www.moslimonline.com/?page=artical&id=9808  
 .2006، رام اهللا، دببيت المقدس لـأل ، 1ط .ي في الوحدة الفكرية بين المسلمينأدور حرية الر :النجار، عبد المجيد 2

   .44.46ص
  96ص، 2009، رام اهللا، مواطن .نساء على تقاطع طرق :جاد، إصالح 3
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وذلك انطالقا مـن  . ةاإلسالميالتنموية المختلفة، بما فيها تصحيح صورة المرأة وفق المبادئ 

  .1)النساء شقائق الرجال(-ص-حديث رسول اهللا محمد 

   والربيع العربي ةاإلسالميالنسوية 

بإطار المسار الثوري وليد  ات في العديد من الدول العربيةاإلسالميالنساء  لم يكن تحرك

ين، ولربمـا  داء منذ مطلع القرن الحادي والعشرنما نتيجة تطور وتغير بالمفاهيم واألإ ،اللحظة

واستفادت منه  ،نه تمأال إات اإلسالميمراقبة للدور الجديد الذي فرضته  كان التغيير بطيئا متخلال

من األطر  خرىأحيانا أحيانا، واحتواء أ قبولو ةن مر بمراحل استجابأات فيما بعد، بعد اإلسالمي

  .الداخلية والخارجية

، تقـدمت النسـاء   ة االستبداديةنظمألفي الوقت الذي خرجت الشعوب لالحتجاج على اف

للمطالبـة   طيـاف السياسـية  في مشاركة جماهيرية مع جميع األ ،منددات وغاضبات الصفوف

فـي الـيمن    ،واقتسمت الثورة مع الرجال على قدم المساواة ،بالمساواة والعدالة والحياة الكريمة

 ومـن  ات من اإلطار الذي رسـم لهـن  اإلسالمي، خرجت النساء ...البحرينومصر وتونس و

  . ذهان الكثيرينأالتي سادت  النمطيةالصورة  ، تلكالصمت ومالزمة البيوت

ات بعد الثورات في المسار السياسي واستطعن الوصول للمجالس النيابية اإلسالمي دخلت

حدى إ، مثل وجوه نسائية التعبئة الجماهيريةن قادت أبعد  ،بأس بها في صناعة القرار ومواقع ال

ونقلت للعالم  ،الجهاز المحمول حداث من خاللقامت بتصوير األالتي اء منير مشيشابات مصر 

االنتهاكات التي قامت بها  على شبكة اإلنترنتبصورة مباشرة عبر الفضائيات ومواقع التواصل 

 بـرزت  في اليمنو. في التعاطف والمؤازرة يالعالمالعام الشرطة المصرية ما أثر على الرأي 

 المظاهرات ضـد  وقادت عمتالصحفية الشابة توكل كرمان، الفاعلة في حقوق اإلنسان التي تز

   .2011، وحصلت فيما بعد على جائزة نوبل للسالم عامالنظام اليمني على مدى عدة أشهر

                                                           

  2014\2\12في نابلس تاريخ  احد قيادات حركة حماس ة مع الشيخ تيسير عمرانمباشرمقابلة  1
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أساطير قديمة كانت تتكرر على األسماع بما فيها تلـك المتعلقـة    النسويات تكسربهذا 

       .1بضعف المرأة العربية واعتبارها ضحية أزلية

في العديد من الدول العربية، مثل مصر واليمن والمغرب  اتاإلسالميويات تقدمت النس

ومارسن تجارب عمليـة   في مواقع صنع القرار ...ردن وسوريا وفلسطين وغيرهاوتونس واأل

مـن داخـل   ف جتماعية،السياسية واالية على المؤسسات الرسم يرأثت كان له ممامختلفة دوار أل

خلفته تلـك النسـاء فـي     االبرلمانات والوزارات تركن أثرلن بها في األروقة السياسية التي عم

وارتفاع درجة الوعي التي تميزن بها في االنتماء الوطني لدى دخـولهن   ،شارة لعمق التجربةإ

ة والمـرأة عـام   سـر على سبيل المثال، من المغرب بسيمة حقاوي وزيرة األ. المجال السياسي

، 2012س الجمهورية للشؤون السياسية عـام  ومن مصر باكينام الشرقاوي مساعدة رئي ،2012

ات لـرئيس الحكومـة   اإلسالميالت عديدة قامت بها النسويات ءشهد البرلمان التونسي مسا كما

  . 2 2011الوزراء عام  التونسي ولعدد من

وقرار مستقل  ةلى أصحاب رؤيإات من مسار التابعين، اإلسالميوبهذا انتقلت النسويات 

ال إيكـون   ن المناخ المناسب لمثل هذا التقدم الأوال نغفل هنا التأكيد  مبادرين لخلق واقع جديد،

   .في أجواء من الحرية والديمقراطية العامة والخاصة

 ات اللواتي شاركن في صنع القـرار اإلسالميوفيما يلي جدول لمجموعة من النسويات 

وقد إعتمدت الباحثة هذا الجدول مـن   .3لقرن الحادي والعشرينمنذ مطلع ا في بلدانهم السياسي

الدراسة المذكورة لشموليته حيث التفصيل والوضوح الذي يخدم الدراسة ويساعد في التعـرف  

  .على النشاط السياسي لإلسالميات في العديد من األقطار العربية

  
                                                           

ــرابط 1 ــماء ،المــــ ــة : أســــ ــورات العربيــــ ــاء والثــــ ــر؟: النســــ   .أي تغييــــ
http://www.asma-lamrabet.com/articles/les-femmes-et-les-revolutions-arab-changement/  

 ،القاهرة، دار السالم للنشر والتوزيع .جديد من ردة فعل الى واقع ..النساء االسالميات في العالم العربي: دالل باجس، 2
  31ص، 43ص، 52ص .2013

  165ص، سابقالمرجع ال 3



62 

  ول من نوعهالحدث األ  الدولة  السنة
  خوان في مصرول مرشحة عن اإلأجيهان حلفاوي   مصر  2000

  البحرين  2002
ات على مستوى األمانـة العامـة للمنبـر    اإلسالميول تمثيل للنساء أ

  اإلسالميالوطني 
  سالمية تحت قبة البرلمانإول مرشحة أحياة المسيمي   نرداأل  2003
  العراقي اإلسالمية تدخل مجلس شورى الحزب أول امرأ  العراق  2003

2003  
2004 
  المغرب

  المغرب

سالميات تحت قبة البرلمان عـن حـزب العدالـة    إنساء  6ول مرة أل
ة تسند لها مهمـة رئاسـة لجنـة    أول امرأخلدون  تسمية بن والتنمية

الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الخارجية في البرلمان في تـاريخ  
  المغرب

  فلسطين  2006
ات فيها اإلسالميون وتفوز اإلسالميفيها  ول انتخابات تشريعية يشاركأ

  من النساء الفائزات% 35مقاعد في المجلس التشريعي بنسبة 6ب
  ول وزيرة عن حركة حماس في الحكومة العاشرةأمريم صالح   فلسطين  2006

  موريتانيا  2007
سالمية في تاريخ البرلمانات العربية زينـب  إول رئيسة لكتلة حزبية أ

  الددة رئيسة الكتلة عن حزب تواصل

  الكويت  2008
إسالميات يحظين بعضوية األمانة العامة في حزب إسالمي في  5أول 

  تاريخ الكويت
  سامية محمد أحمد أول نائبة رئيس للبرلمان السوداني  السودان  2010

  السودان  2010
ألول مرة في تاريخ جماعة اإلخـوان المسـلمين تترشـح األخـوات     

أول انتخابـات  مناصفة في المجلس الوطني والمجلس التشريعي فـي  
  تعددية تجري في السودان منذ ربع قرن

  األردن  2011
أردنيات من أجل "أول تجمع من نوعه في العالم العربي تحت عنوان 

  بقيادة نساء من جبهة العمل اإلسالمي" اإلصالح
  بسيمة حقاوي وزيرة في حكومة يرأسها اإلسالميون  المغرب  2012

  تونس  2012
إسالمية تعيين كنائبة لرئيس المجلـس الـوطني   محرزية عبيدي أول 

  التأسيسي

  اليمن  2012
توكل كرمان أول امرأة عربية تحصل على جائزة نوبل للسالم مع أنها 

  عضو مجلس شورى في حزب التجمع اليمني لالصالح

  فلسطين  2012
جميلة الشنطي أول وزيرة في حكومة غزة منذ التعديل الوزاري الذي 

  فلسطينيتال االنقسام ال
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  الحدث األول من نوعه  الدولة  السنة

  ليبيا  2012
نجاة الكيخا أول امرأة تفوز في االنتخابات البلدية عن حزب العدالـة  

  والتنمية وتحصل على أعلى نسبة أصوات في دائرتها بنغازي
  ماجدة الفالح أول مسؤولة لألخوات المسلمات في ليبيا  ليبيا  2012

  ليبيا  2012
انتخابات في الجمهورية منذ نصف قرن وحزب العدالة والبنـاء  أول 

  نساء 7يرشح النساء في قوائمه مناصفة مع الرجال وتفوز منهن 

  اليمن  2012
ألول مرة في تاريخ التجمع اليمنـي لإلصـالح يرشـح نسـاء فـي      

  االنتخابات البرلمانية

  مصر  2012
تأسـيس   أول مؤتمر عام لألخوات المسلمات في مصر منـذ تـاريخ  

  الجماعة

  مصر  2012
أول مساعدة لرئيس الجمهورية في تاريخ مصـر الـدكتورة باكينـام    

  الشرقاوي مستشارة للشؤون السياسية

  مصر  2012
أول مستشارة لرئيس الجمهورية من حزب إسالمي الـدكتورة أميمـة   

  كامل السالموني

  السودان  2012
والتنفيذيـة لإلخـوان   ألول مرة دخول المرأة في الهياكـل الشـورية   

  المسلمين

  مصر  2012
الدكتورة صباح السقاوي أول امرأة ترشح نفسها لرئاسة حزب إسالمي 

  في تاريخ جماعة اإلخوان المسلمين
  ألول مرة تشارك المرأة في جلسات مجلس شورى اإلخوان السوريين  سوريا  2012

  ة في المجتمع الفلسطينياإلسالميالنسوية مفهوم 

تقدم من تعريفات وما تم بحثه من مصطلحات ومفاهيم، يمكننا وصـف نشـاط   وفق ما 

  :بحركة نسوية وتفسير ذلك النساء الفلسطينيات في المجتمع الفلسطيني

ه وتطـوير  ألن النشاط فعليا هو حركة إصالحٍ اجتماعي تسعى لتحسين واقـع المـرأة   ؛حركة

  .فيه ساسي ورئيسللنهوض بالمجتمع والتي هي جزء أ

مرجعيـة فكريـة    يضاً بحقوق، وكذلك لهاراً سياسياً من ناحية، ومناديةً أ؛ ألنها تحمل فكنسوية

  .ليهاتحتكم إ
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عالقة النساء مع الرجال هـي عالقـة تفاعليـة    فخصوصية الحالة الفلسطينية، لذلك، ول

ة وعلى األرض هي مشاركة حقيقي ناضجة لم تكن يوما متمركزة حول الجنس ذكراً كان أم أنثى،

التي طالما كانت ميدانية بحكم الواقع االحتاللي الذي اشتركت فيـه   1تكاملية أخذت كل األشكال

  .حركةٌ نسويةإنها : النساء بكل توجهاتهن مع الرجال جنبا إلى جنب، لذلك كله نستطيع القول

أما مسمى حركة نسوية إسالمية، فهو مسمى حديث في المجتمع الفلسـطيني لـم يـتم    

ات بحسـب  اإلسالميإليه مسبقاً بنفس اللفظ، وقد كان فيما مضى يعبر عن نشاط النساء التطرق 

أو مركزاً أو حركةً سياسية، أو حتى جماعةً دعويـةً   اليافطة التي يتبعن لها إن كانت مؤسسةً،

  .2."نسائية

ة أمر واقع، شأنه شأن العديـد مـن المصـطلحات    اإلسالميإن قبول مصطلح النسوية 

مبادئ اإلسـالم  المتداولة اآلن كما تم توضيحه، وليس عليه محاذير شرعية طالما أنه ال يخالف 

  .والتحريم هو استثناء اف المرأة، فأصل األشياء اإلباحة،لى إنصالذي يدعو إ

ة الفلسطينية في سالمياإلقبل نشأة النسوية  إرهاصات ما في الفصل التالي سيأتي توضيح

ة التي أثرت على المنطقة بشكل عام مـرورا بتـاريخ الحركـة    اإلسالميظل تصاعد الصحوة 

ة التي عملت فـي  اإلسالميالنسوية الفلسطينية، واستعراض رؤى لعدد من األحزاب والحركات 

  .إطار عمل جماعي مع فصائل العمل الوطني في فلسطين، ودور النساء فيها

   

                                                           

مقابلة مباشرة مع سمر هواش، ناشطة نسوية وسياسية ومنسقة برنامج تمكين المرأة في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية  1
 2013\12\1تاريخ_ في مدينة نابلس. للتنمية

  النسويات في مدينة نابلس العديد من الناشطاتمع في مقابلة  2
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  لثالثا الفصل

  ة اإلسالميوالنسوية النسوية الحركة 
  في فلسطين
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  الفصل الثالث

  الحركة النسوية والنسوية اإلسالمية في فلسطين

ة وحيثيات نشوء تلك الحركة ونشاطها، اإلسالميقبل الدخول في صلب موضوع النسوية 

بالعديد من المراجع والدراسـات،   النسوية الفلسطينية الرغم من تكرار ذكر تاريخ الحركةعلى و

المنعطفات التي غيرت مـن   ومحطاتها، وتلك اريخية للحركةبد من الوقوف على المراحل الت ال

بهدف إلقاء الضوء على التركيبة الشخصية لهن والظروف ، ونشاط وأدوار نساء فلسطين أشكالها

  .وممتدة مع اختالف اآلليات هةوهي ظروف متشاب ،التي مرت بهن

 مكونات الحركة النسوية الفلسطينية

إنما هناك ، أحيط به جدل ال زال قائما دإشكاليا، وق الفلسطينية مفهوم الحركة النسوية ديع

 :من ن مكونات الحركة النسوية التي تضم كالحيث إ صيغة شبه متعارف عليها

ـ    ،االتحاد العام للمرأة الفلسطينية أينما وجد -1  ة التحريـر حيث اعتبر مـن مؤسسـات منظم

 .الفلسطينية وهو الذراع النسوي المنظم لها

النسائية التي تتبنى برامج تعبئة وتنظيم للنساء بما يشمل التنظيم النسـائي السياسـي    األطر -2

 .المقاوم لالحتالل

عدات للمحتاجين من غاثية وتقدم مسالتي تتبنى خدمات اجتماعية خيرية إالجمعيات النسائية ا -3

 .يتامفقراء وأ

، طيـاف قاعدة نسوية وتخدم النساء بكـل األ المؤسسات النسوية من كل االتجاهات التي لها  -4

ر وتطوير وضع النساء بغض النظر عن يحيث القاسم المشترك النضال الوطني، وتسعى لتغي

 .شكل التغيير واتجاهاته

طـار  عضوية إداف وطنية واجتماعية بدون ضمن تحقيق أه شخصيات نسائية مستقلة تعمل -5

 .حزبي
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أنوية مبادرات نسوية، وهي تجمعات نسوية صغيرة برزت من خالل التصدي لممارسـات   -6

 .1االحتالل، مثل مبادرة نريمان التميمي في النبي صالح

  نشأة الحركة النسوية الفلسطينية وتطورها: قراءة تاريخية

  1948-1920الفترة الواقعة بين : الميالد واالنطالقة

 أسست هذه المرحلةحيث هي مرحلة تاريخية هامة في تطور الفكر النسوي الفلسطيني، 

 افالظروف السياسية والواقع االحتاللي فرض تغيرات في البناء االجتماعي ولعب دور ،لما بعدها

 ،في تقدم مكانة المرأة التي تبنت وتصدرت العديد من المواقف الوطنية وكانت مبادرة وفاعلـة 

من المراجـع والدراسـات،    ، فإن تطور الحركة النسوية الفلسطينية موثق في العديدوبشكل عام

دوار التـي  مع التركيز قليالً على األ ،لمراحلوفي الصفحات التالية سنلقي الضوء على جميع ا

  .نسانيةت بها النساء من منطلقات وطنية وإقام

ومـا   ،1922عام  البريطاني لفلسطينانطلقت الحركة النسوية الفلسطينية بعد االنتداب 

نطالقة الرسمية، كما ذكرت العديد من الكتـب  االإن . نشاط نسائي للنخب فقط هوكان قبل ذلك 

 ا بنفسوعقدن مؤتمر 1929عام  ثورة البراق بعد أحداث عندما اجتمعت نساء القدس التاريخية

  .كان لتبعاته أثر فيما بعد عامال

بمقدورها التهرب من  فلم يكن ،عن واقعها ة أن تبقى منعزلةلم تستطع المرأة الفلسطيني

 ،مئات الرجال أرسلوا إلى السـجون حيث  ،التي ألقيت على أكتافها _نالمستمرة لآل_ وليةؤالمس

هذه األحداث كانت كفيلة بإحداث تغيير في حيـاة  ف ،األطفال يتمو ،مئات البيوت دمرت بقسوةو

فـي   هي نشاطهاو على جهود الرجل في الحقل الوطنيبعد أن كانت معتمدة  ،الفلسطينية المرأة

ما جرى من تغيرات في فلسطين على األرض واإلنسان في تلك ف. الجانب األسري واالجتماعي

                                                           

عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو األمانة العامة لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية في . ريما نزالمباشرة مع مقابلة  1
   201\12\1في نابلس تاريخ وسمر هواش 2013\12\3رام اهللا تاريخ 

  . 2003ورقة عمل،  .إشكاليات وقضايا جدلية:ة النسوية الفلسطينيةالحرك: وأبو عواد، نداء آيلين، كتاب :وانظر
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ن تكـون  أو ،لتشارك المرأة في العمل الوطني بكافة أشـكاله  الوقت حان هقد أعلن أن مرحلة،ال

  .1شريكة في الحركة الوطنية

عندما  ،لدخول في المجال السياسي، أعلنت النساء اعلى هذا الوضع وبعد أحداث البراق
اشتركت فيه أكثـر  و الذي عقد في القدس، في فلسطين بشكل واضح وكان األول نظمن المؤتمر

لجنـة  و ،انتخاب رئيسة للمؤتمرفيه تم ، مسلمة ومسيحية من مدن وقرى فلسطين سيدة 200من 
وتم بنفس اليوم إعـالن   ...لبالدفي ان تنفيذ القرارات وإدارة الحركة النسائية إليه وكلأ متابعة،

  .2ول اتحاد نسائي عربي في فلسطين وكان برئاسة زليخة شهابيتأسيس أ

حيث كانت التقـارير   ،ذلك النشاطولإلعالم في حينها دور مهم في تسليط الضوء على 
 ،"النساء الفلسـطينيات صـوتهن احتجاجـا    ألول مرة ترفع:"حمل عناوين الفتة مثلالصحفية ت
  .3"النساء العربيات في نشاطات سياسية :ألول مرة في التاريخ"في صحيفة أخرى خرآوعنوان 

في تلك المرحلة ماثلت نساء فلسطين في نشاطهن الحركـة النسـائية العربيـة ضـد     
ة نشاط بارز عنـدما  االستعمار الغربي للدول العربية بشكل عام، وكان للحركة النسائية المصري

سارت النساء المصريات بطريق الكفاح السياسي ضد البريطانيين، حيث قامت مجموعـة مـن   
أثـره  بحصار بنك بريطاني داعين لمقاطعته، وقُدمت على " التحاد بنات النيل"النساء المنتميات 

  .4المحاكم العسكرية البريطانية لىتحاد إدرية شفيق مؤسسة اال

  أدوار نساء فلسطين :ةحركة نسوية فاعل

خـذت مشـاركة   ، أالفترة الساخنة التي شهدت الكثير من التوتر وأحداث العنف تلكفي 

فـي  علـى أثـر مشـاركتهن     النساء عدة أشكال وتحركات، فقد استشهدت مجموعة من النساء
                                                           

، السنة الثامنة، 62ع، صامد االقتصادي .الجذور التاريخية لنضال المرأة الفلسطينية في الحركة الوطنية: ماتييل، مغنم 1
 . 12ص، 1986 عام

 . 41ص، 1991، القدس، للدراساتضياء ، 1ط ).1990-1903( الحركة النسائية في فلسطين: عزت دراغمة، 2
للشؤون  األكاديميةالجمعية الفلسطينية ، 1ط. التنظيمات النسائية في القدس في فترة االنتداب البريطاني: الين ،فليشمان 3

  23ص، passia ،1995 ،الدولية
ــواد،  4 ــو عـــــ ــاض ابـــــ ــان ."ريـــــ ــوان زمـــــ ــالفإ".نســـــ ، يـــــ

http://www.elaph.com/Web/Archive/1037989983413721600.htm  
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وجميلة ، وعزية محمد ،ومن هؤالء عائشة أبو حسن ،ي قامت في عدد من المدنتالتظاهرات ال

 شكلت اللجنـة التنفيذيـة   حداث العنيفةتلك األوعلى خلفية  1.، وغيرهنوتشاويك حسين ،محمد

وفدا لمقابلة ممثل سلطة االنتداب البريطاني في فلسطين وتسليمه قرارات المؤتمر لنساء المؤتمر 

، االحتجـاج علـى وعـد بلفـور    : القـرارات تلك  نوم، مطالبين بالرد عليها والتجاوب معهن

 .معتقلينمعاملة السيئة للالعلى و الجماعية اتعلى تنفيذ العقوباالحتجاج و

بل بدأت خطوات فعالة لتكثيف نشاط المرأة ، ولم يقتصر نشاط النساء على هذه الخطوة

فتأسسـت الجمعيـات    ،فلسـطين بفي كل أنحاء البالد للتعامل مع األوضاع الصعبة التي نشأت 

 ،رام اهللا وطـولكرم ويافـا  وحيفا و ،ثم عكا والناصرةالنسائية وفقا لقرارات المؤتمر في القدس 

حيث انتقل عمل النساء بعد هذه المرحلة من عمل تلقائي غير منظم إلى  .كز أخرىاصفد ومرو

  .عمل حركي منظم، واتخذ شكل حركة نسائية

المادة الثانية عرض ية في تلك المرحلة نوولنوضح اتجاه العمل الذي اتخذته الحركة النس

  :الجمعية النسائية في القدس من نظام

ون االجتماعية واالقتصـادية للمـرأة   ؤالعمل على تطوير الش: ةأهداف الجمعي:)2(دةما"

وبذل الجهد لضمان وصول التسهيالت التعليمية للفتيـات واسـتخدام كـل     ،العربية في فلسطين

ودعم الصناعات الوطنيـة ومسـاعدة المؤسسـات     ،وسيلة ممكنة وقانونية لتعزيز مكانة المرأة

سواء كـان اقتصـاديا أو    ،وتأييد أي شخصية وطنية في أي مشروع يكون مفيدا للبلد ،الوطنية

  2."اجتماعيا أو سياسيا

مة للنساء في تلك المرحلة خاصـة  ويعبر عن رؤية متقد ا،وتنموي امالهدف شالهذا  ديع
ما ظهر بعد ذلك و. اهات االجتماعية السياسية واالقتصاديةبجميع االتج النساءبواقع  نه يتعلقوأ

 ،وفي المجـال الـذي تسـتطيعه    ،بدأت بالفعل جموع النساء تعمل كل وفق قدرتها وطاقتهاأن 

                                                           

 ،السنة الثامنـة  ،62ع ،صامد االقتصادي. مقدمات حول واقع المرأة وتجربتها في الثورة الفلسطينية: خديجة، عليأبو  1
 152ص، 1986عام 

  15ص ،سابق رجعم .الجذور التاريخية لنضال المرأة الفلسطينية في الحركة الوطنية: ماتييل، مغنم 2
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المشـاركة النسـائية فـي التظـاهرات      نمـع أ  ،بأنشطة جماهيريـة  وشاركن مشاركة فاعلة
، إال وذلك بسبب الطبيعة الثقافية المحافظةتقتصر على عناصر قليلة أحيانا، كانت واالعتصامات 

بشكل الفت، منها مظـاهرة   ضد االنتداببعض األحيان  ات فيمظاهرال من خالل نهن شاركنأ
، وأسهمت فيها المرأة بشـكل فعـال   متظاهر، ألف أربعينواشترك فيها نحو  1920عام  حاشدة

ن يسرن خلف الرجـال،  اشتركت فيها خمسون امرأة ك 1933القدس عام  في أخرى ومظاهرة
  1.يرددن األناشيد الوطنية والحماسية

التي استمرت ستة أشهر كاملة، برز دور المرأة الفلسطينية  1936وعندما تفجرت ثورة 
في القدس قـررن   4/5/1936طالبة اجتماعاً في  600، فقد عقدت يضاى الطالبي أعلى المستو

، وقامت طالبات في عكا بمظاهرة كبيـرة  ةالفلسطيني يةمطالب الشعبالفيه اإلضراب حتى تجاب 
  .والمالحقة في الشهر نفسه تعرضن فيها للضرب

هـداف السياسـية   خيريـة لتحقيـق األ  الجمعيـات ال نشاء استمر النشاط النسوي بإوقد 
وشاركت مندوبات تلك الجمعيات في المؤتمرات النسوية التي عقدت في العواصم واالجتماعية، 
 ،19442والقاهرة الثاني  ،1938والقاهرة  ،1932ودمشق  ،1930مؤتمر بيروت العربية مثل 

  .بجمـع التبرعات وتوزيعها على عائالت الشهداء والمعتقلينوقامت تلك الجمعيات 

خوفا من المالحقة على أسـاس أنهـا   - تعقد سراً في البيوت النسوية كانت االجتماعات
بخياطـة المالبـس    يقمنو نشطة الميدانية والفعاليات،لأليقمن بالتخطيط  -نافية للقانونعمال مأ

إلـى ميـدان القتـال     نـزلن وقد  .للثوار، ويجمعن التبرعات من حلي وجواهر لشراء األسلحة
بـين الجنـود    قلقيلية عندما نشبت معركة في 26/6/36في  والمواجهة فاستشهدت فاطمة غزال

 .3البريطانيين والثوار

                                                           

  155صمرجع سابق،  .مقدمات حول واقع المرأة وتجربتها في الثورة الفلسطينية: خديجة، عليأبو : انظر 1
، 2005، جامعة النجـاح ، رسالة ماجستر .1993-1948ة الغربيةفالحركة النسائية الفلسطينية في الض: مفيد جلغوم، -

   .30ص
  40ص، 1991، القدس، ضياء للدراسات، 1ط. )1990-1903( فلسطينالحركة النسائية في : عزت دراغمة، -
 27صمرجع سابق، . 1993-1948 ة الغربيةفالحركة النسائية الفلسطينية في الض: مفيد جلغوم، 2
 2013\2\25. مـن موقـع دنيـا الـرأي     .صـفحات مطويـة مـن واقـع المـرأة فـي فلسـطين       : زكـي ، العيلة 3

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2005/01/12/15566.html  
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 غـزة  مدينة من فتاة قادت فقد ،ذي لعبته النساء في المظاهراتوأما عن الدور القيادي ال

الكنيسـة   في كلمة ألقت كما الكبير، الجامع في حماسية خطبة ألقتو مظاهرة حاشدة في تلك الفترة

  1.ل إلى الشوارعونزالأيضا وحمست الناس للقتال والجهاد و

موكب نسائي يوم  سارعندما  وقدرة على المشاركة العامة، أكثر جرأة النساء أصبحتو

فتحركت المسيرة نحو مسجد عمر  ،يجوب شوارع القدسل 1933ابريل عام  15صباحا الجمعة 

 وذكرت تاريخ عمر بـن الخطـاب   ،بإلقاء خطبة من منبر المسجد وهناك قامت امرأة مسيحية

والعهـد الـذي    ذاك العهدالعهد الذي التزم به حينما دخل القدس وقارنت بين  وعدالته، وذكرت

  .قطعه اللنبي للعرب حينما دخل القدس

حيث كان آالف المسيحيين بالحج لألراضي  كنيسة القيامة،صل الموكب مسيرته إلى او

كان لتلك المظاهرة تأثير واضح على الناس  .2ةحماسية مشابه كلمةامرأة مسلمة ألقت و ،المقدسة

، فالهم الجامع لهم وطني بامتياز سلمة والمسيحيةتبادل األدوار واألماكن بين المرأة الم عندما تم

وتحشيد وانعاش ستثارة المشاعر الدينية والوطنية متناسين االنتماء الديني، أثرت الكلمات على ا

وجودة في األمكان الدينية بهـدف دعـم   مالرأي العام داخليا وخارجيا من خالل حشود الزوار ال

  .الثورة والمقاومة

مخترقة كل  امما كان متوقع ىقوأوبطريقة  ةالفلسطينية مسؤولياتها بجداررأة تحملت الم

رفيقـات  " األولـى  ،لدعم الثوار وأعمال التحـريض  عسكرية افأسست فرق ،3القيود االجتماعية

 :وهـو لها ولهذه الفرقة قسم تُقسمه العضوات لالنتماء  ،"فرقة زهرة األقحوان" والثانية ،"القسام

وملتي على مواالة مبدئي وبذل الغالي والنفيس في سبيل الخير والمساعدة شهد بشرفي وديني أ(

مـن أعمالـه التطبيـب    و ،اعتبر هذا التنظيم في وقتها تنظيما سريا ، وقد)لكل محتاج وضعيف

ومما قالته لواحظ عبد الهادي وهي الرئيسـة السـابعة علـى    . والتمويل والمراقبة في الطرقات

                                                           

  41ص، البيرة، مركز المرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق. دوار المرأة الفلسطينية في الثالثيناتأ: فيحاء، عبد الهادي 1
 24ص ،سابق رجعم .الجذور التاريخية لنضال المرأة الفلسطينية في الحركة الوطنية: ماتييل، مغنم 2
  45صمرجع سابق،  .دوار المرأة الفلسطينية في الثالثيناتأ: فيحاء، عبد الهادي 3
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إن النساء في ذاك الوقت كانت لديهن قدرات :" نسائي العربي في نابلسالتوالي لجمعية االتحاد ال

خارقة، في النهار يديرن بيوتهن ويذهبن للمزارع، وقبل المغرب بقليل يقسمن أنفسهن ويوزعن 

كذلك و 1".أو نقل الثوار والسالح وأي متطلبات أخرى ،العسكرية من توزيع أكل للثوار نمهماته

مع القائد الوطني الشهيد عبـد   عضاء التنظيم كانت مباشرةة أصلو ،بعض الرجال ضم التنظيم

  .أهميته وخطورته بنفس الوقت التنظيم خذأومن هنا . 2القادر الحسيني

حداث التي تقدمت من خاللهـا المـرأة الفلسـطينية    هي فترة تاريخية غنية ومليئة باأل

اجية واحتراف من مربية في زدواوتقلب دورها ب ،ن لم تزيدافات ماثلت فيها المرأة العربية إمس

لى مقاتلة في الميدان دون النظر وحساسية إلى جنسها وبدافع تلقائي، وبقي التاريخ يذكر البيت إ

  .ويوثق عذابات وروائع لنساء تلك المرحلة

  1967-1948مابين : االنحسار والنكوص

بعـد  نسوية تظهـر للوجـود، و  ربعينات وبداية الخمسينات أخذت الحركة المع نهاية األ

لتي صاحبت النكبة والمـرارة التـي   ظروف القهر والتشريد او 1948االحتالل اإلسرائيلي عام

راضي والديار والمجازر البشعة التي ارتكبت بحقه الشعب الفلسطيني من نهب وسلب لأل صابتأ

راضـي  وخسارة مساحة كبيرة من األ ،ريطانيمن قبل العصابات الصهيونية وجيش االنتداب الب

وتمـت الوحـدة بـين األردن والضـفة      ،ر كبير على األرض والهويةيحصل تغي، 3الفلسطينية

  .ردنيةة الغربية تحت وصاية القوانين األصبحت الضفوالغربية، وأ

التي -الخيرية نشاء الجمعيات كة النسوية في تلك الفترة ظاهرا أكثر في إكان نشاط الحر

يرية في كل مدن فقد ُأسست العديد من الجمعيات الخ ،غاثيوالعمل اإل -النظام األردني سمح لها

  . نشطة السياسيةفلسطين مع حظر األ
                                                           

الرئيسة السـابقة لالتحـاد النسـائي فـي نـابلس      و من مؤسسات الحركة النسوية ظ عبد الهاديحمع لوا مباشرة مقابلة 1
   2013\4\23تاريخ

ــرأةدوار أ 2 ــامي    الم ــين ع ــورها ب ــطينية وحض ــطيني   ،1940و1930الفلس ــز الفلس ــالمالمرك  ،لإلع

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=84834 8\3\2013  
  51ص، مرجع سابق. )1990-1903( الحركة النسائية في فلسطين: عزت دراغمة، 3
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متهن من السياسـة، ففـي الدسـتور    ردنية للنساء بالتعليم وحرسمحت القوانين األكما 

نه تم منـع  على عدم التمييز بين الذكور واإلناث في التعليم، إال أ 20ردني نصت المادة رقماأل

النساء من الدخول في المجال السياسي والمشاركة في االنتخابات والترشح كماجاء فـي قـانون   

هذا المنع في حق النساء  لكن .1960وقانون االنتخاب لمجلس النواب عام  1955البلديات لعام 

حزاب العربية التي كانت تنشط في األفي ووجدن  ،العمل السياسيممارسة  لم يوقف رغبتهن في

لرغبـاتهن  ن العرب والحزب الشيوعي وحزب البعث تلبيـة  يالضفة الغربية مثل حركة القومي

  .1تباعها مالحقينومحظورة وأ حزاب كانت سريةأن تلك األمن الرغم على ومتسعا لحاجتهن 

نحسار وبدا وكأنه مقيـد،  خذ باالوأ ،لمرحلةنساء الجماهيري في هذه اتراجع دور الوقد 
 -لب غالنكبة، واقتصرت مشاركتهن على األقبل  لم تعد النساء تعمل بحرية مقارنة بمرحلة ماو

. نشاء الجمعيات الخيريـة وإ ،وتشكيل لجان لجمع التبرعات ،اثيغفي العمل اإل -وفق القوانين
  .عليهن الحديث والتبعية للتنظيمات السياسية كالرجال على حد سواء وقد حظر

كـان  و ،ردني للنشاط السياسيبسبب منع النظام األبأنها مرحلة حرجة  لقد اتسمت هذه
ول فـي القـدس   الفلسطينية الذي انعقد مؤتمره األالحدث األبرز هو تأسيس االتحاد العام للمرأة 

  .2لمنظمة التحرير الفلسطينية واعتبر الذراع النسوي 1965\7\17

  ولىاالنتفاضة األ -1968 :مأسسة المرحلة

ثم اإلعالن عن االتحـاد العـام   ، 1964عام بعد إعالن قيام منظمة التحرير الفلسطينية 
بعد احتالل مـا  و ،لمواجهة وخدمة القضية الوطنية نسوي كتنظيم 1965عام  للمرأة الفلسطينية

نهـا تجمعـات   ، بأحددت الحركة النسوية مسارها وأعلنت هويتها 1967عام  رضاأل تبقى من
  .نسائية مناهضة لالحتالل اإلسرائيلي

يرا جذريا في المجاالت التـي طرقتهـا   يشهدت هذه المرحلة من العمل النسوي تغوقد 

كثر باتجاه ضرورة تشكيل حركة تربط بين ارتفعت درجة وعيها أحيث  المرأة الفلسطينية سابقا،
                                                           

  60-40ص، مرجع سابق. 1993-1948 ة الغربيةفالحركة النسائية الفلسطينية في الض: مفيد جلغوم، 1
  55ص، مرجع سابق. )1990-1903( الحركة النسائية في فلسطين: عزت دراغمة، 2
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مشاريع اجتماعية واقتصادية تهدف قامة وذلك من خالل إ، التحرر االجتماعي والتحرر السياسي

وتعبئة المـرأة تعبئـة    ،وحفظ التراث الشعبي ،سر الشهداء والمعتقلين والمحتاجينإلى مساعدة أ

بهدف تشـكيل حركـة    ؛ت اللجان النسويةو اتحاداسمي باألطر أ كرية بناءة، فشكلن ماسياسية ف

ومنهـا لجنـة المـرأة العاملـة فـي       1نفتاح االجتماعي،نسوية تربط بين التحرر السياسي واال

، 1982، ولجنة المرأة للعمل االجتماعي عـام 1981، ولجنة المرأة الفلسطينية في عام1980عام

كانت جميعها و. 1989لموحد عام للعمل ا لجنة المرأةو، 1988لجنة كفاح المرأة الفلسطينية عامو

مما أثر على  ،الجبهة الديقراطية والشعبية وفتح وحزب الشعبكضمنيا تابعة لألحزاب السياسية، 

استقطاب حزبي نسوي كبير كل تراجع وقوة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية وتبعثُر الجهود مقابل 

  .لصالحه

إلى  حياناأ مما أدى المقاوم، التنظيم السياسيهذه المرحلة العمل ضمن بدأت النساء في 

أولى بوادر االنخراط النسوي في ن غير أ ،بعادواالعتقال واإل المالحقة إلى هنتعرض العديد من

  .19762-1970في الفترة ما بين  جاءراضي الفلسطينية داخل األالعمل العسكري 

في السبعينات، وخاصة  كثرأ مشاركة النساء الفلسطينيات في الحياة الحزبية ظهرتقد و

ت إلـى  بدأت في األحزاب اليسارية ثم انتقلف التطوعية، لمجموعاتاألطر الطالبية وامن خالل 

 ة العامة، وتبلور دور المرأة الفلسطينية صـعودا إلـى االنتفاضـة   التنظيمات واألحزاب الرئيس

ـ    م طبقـات النسـاء   الفلسطينية األولى، حيث تنوع الدور النضالي للمرأة وامتـد ليشـمل معظ

  .3وتوجهاتهن الفلسطينيات

   

                                                           

ماجـدة  : أيضا، مقـابالت انظر . 62ص، مرجع سابق. )1990-1903( الحركة النسائية في فلسطين: عزت دراغمة، 1
 المصري وزيرة سابقه وسمر هواش ناشطة نسوية

: وانظر أيضاً. مرجع سابق .إشكاليات وقضايا جدلية:الحركة النسوية الفلسطينية: وأبو عواد، نداء آيلين، كتاب :انظر 2
  . ، مرجع سابق)1990-1903(الحركة النسائية في فلسطين . تعز .دراغمة

ــاعر، 3 ــازن الشـ ــة  : مـ ــي انتفاضـ ــطينة فـ ــرأة الفلسـ ــرأي  .1987دور المـ ــا الـ  .2007.دنيـ

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/94200.html  
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  وسلوإلى أ -1987:الجماهيرية النهضة

 ،انت في المظاهراتساهمت المرأة في استمرارية االنتفاضة وتصاعد لهيبها، فهي من ك

فقد وهي من خبأت المقاومين وقامت بنقلهم وحراستهم،  ،لى المسيراتها إءوهي التي دفعت أبنا

شبه ما تكون في بدايات العمـل الـوطني   لبها وانتزع الخوف، هذه المرحلة أماتت الرهبة من ق

ء تعمل بكل تلقائية للدفاع عـن األرض  للنساء وبدء الحركة النسوية الفلسطينة حيث كانت النسا

  .نسان والتصدي لتنكيل الجنود البريطانيين واليهودواإل

النسـوي يأخـذ الصـبغة    صـبح العمـل   تفاضة دورا مركزيا للمرأة عندما أثبتت االن

الجماهيرية وطال كل الشرائح النسوية، فشاركت النساء من مختلف الخلفيات االجتماعية والفئات 

لم يكن لدور ف ،في حدود األطر العاملة ن كان العمل نخبوياعمرية في فعاليات االنتفاضة بعد أال

دور فاعل في اللجان الشـعبية  النساء في االنتفاضة حدود باألداء، فعلى الصعيد الشعبي كان لها 

صحة والتعليم والدعم حيث قدمت للمحتاجين الخدمات المختلفة في مجال ال ،في مختلف المناطق

وحـرق   ،إقامة الحواجز علـى الطـرق   :ال المقاومة السلمية فتعددت مثلشكأما أ. االجتماعي

والمسـاهمة فـي مقاطعـة     ،عالم ورفعهاوخياطة األ ،وحماية المعتقلين بأجسادهن ،اإلطارات

  .1سرائيليةالبضائع اإل

ت البيوت في مهن يعتمدن بهـا  في المجال االقتصادي، عملت العديد من الفتيات ورباو

أما على صعيد القيم  ،مثل الخياطة والزراعة المنزلية ،سرةويساعدن في دخل األ ،على أنفسهن

قيف لمضار االنحالل اك توعية وتثوالسلوك االجتماعي، فقد تغيرت المظاهر العامة وأصبح هن

العمالة لصـالحهم،   سقاط الشباب فيإن االحتالل عمل بكل قوة على إذ إ ،واالنحراف األخالقي

ن مظاهر ع معيار األخالق والقيم االجتماعية حتى أ، رفللعمالة ه الشباب أن ذلك مدخلاانتبلكن 

ما ميز النساء فـي  وكان م .لى الهويةع بدافع ديني ودافع المحافظة 2الحجاب والتدين قد ازدادت

                                                           

جامعـة  ، رسالة ماجستير. )2010-1994(المضمون االجتماعي والسياسي للخطاب النسوي الفلسطيني: مريم، المزين 1
  118ص، 2011 ، غزة، االزهر

   68ص، مرجع سابق، )1990-1903(الحركة النسائية في فلسطين . عزت.دراغمة 2 
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عطـى ثقـل   الفعاليات الوطنية الذي أتلك المرحلة االتساع الجماهيري والتعاضد والتكاتف في 

ظاً وقد مثلت االنتفاضة الفلسطينية تحوالً مهماً وملحو. 1لوزن النساء الفلسطينيات داخليا وخارجيا

  .واقع المرأة فكاره وانعكاسه علىفي حركة المجتمع الفلسطيني وأ

   1993الحركة النسوية بعد : ردة للخلف

ن االحتالل قد انتهى وأن مرحلة عها على فرضية أبنت الحركة النسوية تلك المرحلة واق

 هـو  الحركة النسـوية  مسار فيالسنوات السابقة فما كان في  اتها قد بدأت،سبناء الدولة ومؤس

التي أخذت على عاتقها خط  1994عام  دخول السلطة الوطنية ، لكن معسياسي بكل المقـاييس 

المؤجلة، التي تعايشت  مطالبها الذاتيةعند الحركة النسوية  وقفت ،المواجهة الرسمي مع االحتالل

معها لسنين طويلة في حين كانت األجندة الوطنية على سلم أولوياتها، وتدريجيا انحسرت القاعدة 

دة النسوية بمؤسسات السلطة الوطنية دوائر ووزارت، وبناء المنظمات الجماهيرية والتحقت القيا

كانت غائبة عن أجنـدة   أخرى مطلبية باتجاهات نذاكآ سياسة الحركةجهود و أصبحتف ،األهلية

  :الحركة مثل

المتعلقـة   ت الحركة النسوية على إثارة االهتمام بقضـايا التشـريعات  لعم، حيث تالتشريعا -

 .بالمرأة من قوانين األحوال الشخصية

لى إبرسم سياسات وطنية توصلهن  السلطة الوطنية طالبت الحركة، فقد القيادة وصنع القرار -

 .صنع القرار متقدمة في مراكز

المدنية واالجتماعيـة   والحقوق ةحق المواطن تأكيد أكدت الحركة على، ةالحقوق والديمقراطي -

  .2العديد من برامج التثقيف والتوعية للمرأة من خالل

كثر لظهـور  مهيأ أ ابعد أوسلو أجواء ومناخ شكلت هذه األجواء واالختالف السياسي ما

  .طار يعملن من خاللهات لتشكيل إاإلسالمي النسوي وتحركات من اإلسالميالنشاط 
                                                           

   2014\1\7نابلس تاريخ . ، وزيرة الشؤون االجتماعية سابقاً، ومن قيادات الجبهة الديمقراطيةمقابلة ماجدة المصري 1
  .مرجع سابق .إشكاليات وقضايا جدلية:الحركة النسوية الفلسطينية: وأبو عواد، نداء آيلين، كتاب 2
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ك بين ما ، وبقي القاسم المشتراعلى هذا الوضع بدا شكل الحركة النسوية ظاهريا مختلف

  .داءالنساء كشركاء في العمل الوطني وإن اختلف شكل األمضى والمرحلة الحالية هو وجود 

  في النظام السياسي الفلسطينية النسوية

فمنـذ   ،في كل مرحلةكانت مشاركة و ،تنقلت نساء فلسطين في صناعة القرار السياسي

 معركة االسـتقالل هي تشارك في االنتداب البريطاني و بداية القرن العشرين وما تخلله من فترة

فـي   ن مؤتمراتعقد النشاط السياسي عندما السياسي واالجتماعي، وقد كن صاحبات قرار في

وتسـليمه   البريطاني لى مقابلة ممثل سلطة االنتدابإ هامة وصلت واتخاذ قراراتتلك المرحلة 

ثم العمـل مـع    ،في الفترة الحالية اوزاري ايوازي منصب وهذا ما ،مطالب سياسية والرد عليها

كثر بعـد ذلـك عنـدما    لمحافظة عليهم، وأخذ الدور المتقدم أحراستهم والحيانا الثوار وتقدمهم أ

ولهن رأيهن وطريقتهن في التحرير، ال بل  ،ظهرت النساء كمناضالت وثائرات وقائدات مرحلة

   .الوقت الحاضر لىالسابقة منذ الثالثينات إتاريخية ومالحقات من السلطات في المراحل ال

صبحت هناك أو ،خرى للمعترك السياسي في فلسطينأصبح هناك مسميات أفقد اآلن أما 

ن المسمى اختلف فأصبح لدينا وزيرة ونائب فـي المجلـس   أ إال ،وحكومة، فالفعل كما هو دولة

  . ومدراء مجلس بلدي ةالتشريعي وعضو

 1996راضي الفلسطينية عاماألفي دارت  مرحلة انتخابات ولالسلطة وفي أ ءبعد مجيو

وقد كانت نسـبة مشـاركة النسـاء فـي      ،88ـال نساء في مقاعد المجلس التشريعي 5فازت 

رفضـها   ة بسبباإلسالميات لعدم مشاركة الحركة اإلسالميمع غياب للنساء % 43االنتخابات 

التي اعتبرت نقطة تحول في النظام السياسي  2006 عام وفي االنتخابات الثانية ،وسلوأتفاقية ال

وانتقلت نساء حماس من العمـل   حماس من المعارضة للحكم، حركة الذي انتقلت به الفلسطيني

 فـازت  امقعد 132لى التشريعي إالمجلس تم رفع مقاعد  ،العمل السياسي الرسمي لىالدعوي إ

  .امقعد 17النساء ب
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السلطة الفلسطينية تشكيل اثني عشر حكومـةً، كـان   أما في السلطة التنفيذية فقد شهدت 

وزارة تم تشكيلها ما قبل االنقسام السياسي والجغرافي  248وزارة من أصل  13 نصيب المرأة

  .20071عام  بين الضفة الغربية وقطاع غزة في منتصف حزيران

في مؤسسة المجلس الوطني الفلسطيني، وهي أعلـى  % 7.5المرأة بنسبة  تشاركوقد 

 744عضواً من النسـاء مـن أصـل     56هيئة في منظمة التحرير الفلسطينية، بمعنى أن هناك 

ي امـرأة  وال يوجد أ. عضواً 124خمس نساء من أصل  أما المجلس المركزي، فهناك. عضواً

  .اللجنة التنفيذيةفي 

األخرى على مشاركة المرأة السياسية، مشاركتها فـي طـاقم شـؤون    ومن المؤشرات 

 .2مشاركا 366امرأة من أصل  66 ضم المفاوضات إلى مدريد، الذي

 ةوالثالثـة عشـر   ةالمرأة في حكومة سالم فياض الثانية عشـر  نالتوما بعد االنقسام 

حكومـة تسـيير   احدة في ، بينما شغلت امرأة ووزارة 67 وزارة من أصل 15 ةوالرابعة عشر

  .رأسها إسماعيل هنية في قطاع غزةاألعمال التي ت

ي الهيئات أما على صعيد األحزاب السياسية فلم تصل المرأة الفلسطينية لمناصب عليا ف

فعلى مستوى حركة فتح ولجنتها المركزية تبوأت السيدة آمال حمـد  ال بالنذر اليسير، إ، القيادية

نت نسبة النسـاء فـي   فكا ،محمد دحالن من صفوف فتحمنصب عضو لجنة مركزية بعد فصل 

حركة فتح القيادية لمواقع ال، وعن بقية 124\16النساء  نسبةما المجلس الثوري ف، أ23\1اللجنة 

وذلك حسب النظـام الـداخلي   % 20تقدر بـ فيها نسبة النساء قاليم والمناطق التنظيمية ففي األ

  .3للحركة

                                                           

ــام، الــــدجني 1 ــالة .المــــرأة الفلســــطينية والمشــــاركة السياســــية: حســ  موقــــع الرســ
http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=72023  2013\4تاريخ  

ــي 2 ــين، عاص ــة : أم ــطينية والسياس ــرأة الفلس ــطيني    .الم ــوطني الفلس ــات ال ــز المعلوم ــا –مرك  ،وف

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3193  
العامة لالتحاد العام للمرأة الفلسـطينية  مانة عضو المجلس الثوري لحركة فتح وعضو األ. مقابلة مباشرة مع دالل سالمة 3

  2014\8\26في نابلس تاريخ 



79 

عضو مكتب سياسي ن تكون أجميلة الشنطي  استطاعت وعن النساء في حركة حماس،

منية تحول ء مشاركات في عدة لجان تنظيمية، إال أن المحاذير األوكان لبعض النسا ،حركةال في

وغابت المرأة الفلسطينية عن المكتب السياسـي لحركـة الجهـاد     ،1دون ذكر تفصيل في األمر

وتحديدا عنـدما   تكون قوى اليسار الفلسطيني أفضل حاالً من القوى األخرى لكن قد .اإلسالمي

وقـد اعتبرهـا    ،2011عـام   'فـدا 'االتحاد الديمقراطي الفلسطيني فازت زهيرة كمال برئاسة 

  .حقاق المرأةخطوة باالتجاه الصحيح وباتجاه إفي وقتها المحللون والسياسيون 

حسـب تعبيـرات    ما دلى حإمرضية فيها كانت مشاركة المرأة الجبهة الديمقراطية أما 

أنـه   شارتوأ فيها، سياسيالمكتب القراطية وعضو مت الجبهة الدياحدى قيادماجدة المصري إ

حصل  ايجيرتد ن تحوالساس إال أالحركة النسوية باألفي  اعام اهناك تراجع نأ الرغم منعلى 

طـر  فـي األ  بشـكل فاعـل   ثرها نساء الجبهةإوشاركت على  ،منذ السنوات األربعة الماضية

  : كثر فكانت المشاركات كالتاليأ التنظيمية

  18\4 لجنة الفرع ة نابلس،قيادة تنظيم محافظ

  120\36 ة نابلسمؤتمر محافظ

  167\28قليم مؤتمر اإل

  57\11المركزية  التنظيم على مستوى الضفة، القيادةقيادة 

  %21ما نسبته على هيئة تشريعيةثلين عن كل الفروع وهي أالمؤتمر العام للجبهة مم

  .%19اللجنة المركزية نسبة المشاركة 

الديمقراطيـة نظـام    وجد لدى الجبهةين جميع مواقع النساء باالنتخاب وال ويذكر هنا أ

في عـدة   الجبهة الشعبيةشاركت نساء كما  .2 كما وضحت عضو مكتب الجبهة السياسي ةالكوت

                                                           

  2014\2\12نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني في نابلس تاريخ . مقابلة مباشرة مع منى منصور 1
  . مرجع سابق. مقابلة ماجده المصري 2
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وذلـك بحسـب    1منية تحول دون ذكر التفاصيلإال أن المحاذير األأيضا مواقع ولجان تنظيمية 

ي على أ تمثيل المرأة الفلسطينية في الحركة الوطنية ومع هذا فإن .الحديث مع احدى الناشطات 

  .ناسب مع حجمها وتضحياتهاال يت حال

 إرهاصات الظهور :ة الفلسطينيةاإلسالميالنسوية 

ات بشـكل  اإلسالمية نشاط النساء اإلسالميتتجاهل الدراسات التي تجري على الحركات 
 لم تتمكن لذلك ،الذكورية ةاإلسالميالحركات  نشاط من جزء ن هذه الجهودعلى اعتبار أ خاص،

التي تبذلها للمطالبة بحقوقهن من منطلق إسـالمي فـي   تلك النساء  جهود إدماج أي دراسة من
ويواجه بعض  ،حياناأ اات معقداإلسالميهذا ما يجعل البحث في ماهية نشاط . 2والتحليل ةالدراس

نشطة وفعاليات النساء ين أنفسهم عن أاإلسالميال يوجد توثيق بشكل كاف حتى من فالصعوبات، 
  .3منيةبعض الناشطات عدم التوثيق لعدة أسباب أهمها األسباب األ بشكل منظم، وقد عزت

  ةاإلسالميالصحوة 

ن انتشرت مـع  بعد أ ،مع بداية السبعيناتة في العالم العربي اإلسالميانتشرت الصحوة 
 وقد أخذ الحراك فـي فلسـطين   ،فكار الحركات القومية واليساريةوالستينات أنهاية الخمسينات 

النشاط السياسي الموجـه  برف فيما بعد وهو ماع ،يجيا من خالل العمل الدعوي العامرتد ظهري
تمثل الحقـا فـي لـبس    قد و ،ةاإلسالميورفع الوعي لتطبيق المبادئ  ،في التأثير في المجتمع

   .4مؤسسات مختلفة مثل اإلغاثية والرعاية الصحيةوإنشاء  ،والحلقات التربوية ،الحجاب

الفلسطيني، أشارت بعض الدراسات  داخل المجتمع اإلسالميوعن مؤشر ارتفاع الوعي 

ويرى الـبعض أن مـن   . 5% 70-60لى في الثمانينات وصل إ اإلسالمين تزايد نمو الوعي أ
                                                           

 2014\8\27نابلس تاريخ في . ، محاضرة في جامعة النجاح الوطنيةمع عصمت الشخشير مباشرة مقابلة 1
ــر  2 ــي مص ــدد ف ــدعاة الج ــاهرة ال ــطات : ظ ــرياتإناش ــالميات عص ــاة األ. س ــبوعيةالحي  2013\11\5.س

http://www.wluml.org/ar/node/1241   
  2013\10\3 في البيرة )و( سالميالعمل اإل في ناشطاتالحدى إمقابلة مع  3

4 Mahmood, Saba: Politics of Piety: The Islami Revival and the Feminist Subject. New 
Jersey. Princeton University Press. 2011. p.3 

ــادي، 5 ــد اله ــا عب ــع  :مه ــوار م ــةح ــدة فض ــوعي اإل :ماج ــو ال ــطين نم ــي فلس ــائي ف ــالمي النس  .س
http://www.onislam.net/arabic/adam-eve/women-voice/89931-2000-12 06%2022-45-52.html  
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أزمـة الشـرعية، أزمـة العدالـة     : في الوطن العربي، منها حدث من أزمات سباب لذلك مااأل

اإلحباط الذي يبحث بعده بعدها بنسان ا ما يشعر اإلغالبف. 1االجتماعية، وأزمة الهزائم العسكرية

من مؤشرات التغيير لغالبية  دعتُ زمات وغيرهاتلك األ. روحي للخروج من األزمات عن متنفس

ن مجـيء  يـرون أ فأما المثقفون اليسـاريون  . ليست في المجتمع الفلسطيني فقطالمجتمعات و

  .2لى الفراغ السياسيفي بلدانهم يرجع إ ين وصعودهماإلسالمي

ثرات الخارجية، حيث نشـأت  ن المؤكان واضحا أن التجربة الفلسطينية لم تكن بعيدة ع

يمتـد داخـل    أثير تلـك الجماعـات  ردن وبدا تجماعات إسالمية في كل من مصر سوريا واأل

ة اإلسـالمي كبـرى الحركـات   ( خـوان المسـلمين  اضي الفلسطينية، وأصبحت جماعة اإلراأل

ن وأعضاء كثر في مختلف المناطق، وانعكاسا لتلك التجارب تنامى الوعي ولها مؤيد) المعاصرة

ة بغزة وجامعـة النجـاح   اإلسالميعند الشباب في الجامعات الفلسطينية، مثل الجامعة  اإلسالمي

  .بنابلس وجامعة الخليل وغيرها

تشكلت الكتل الطالبية التي استقطبت الشباب ضـمن بـرامج    1978-1977في عام و

للعمـل   اومنطلق ،للتحركسالمية الحتالل، وأصبحت الجامعات معاقل إسياسية مقاومة لتربوية و

الـذي   اإلسالميأثر هذا الحال وانعكس على الجمهور النسوي ف. 3سوار الجامعةداخل وخارج أ

  .لتلك التجارب وبدأ بترتيب نفسه اشكل امتداد

ة في إيران عـام  اإلسالمي ن من التأثيرات الهامة على المنطقة أيضا الثورةوال ننسى أ

 أيدتها فـي خاصة أن حركة اإلخوان المسلمين  اإلسالميثر في الوعي حيث كان لها أ ،1979

منـذ انهيـار الخالفـة     اإلسالميسالمية اجتهادية في الفضاء أول دولة إ بدايتها، كونها شكلت

بشـكل   اإلسالميوخواني بشكل خاص، الطرح اإل عم قيام الثورةخرى دناحية أالعثمانية، ومن 

                                                           

  36ص، 2012، كندا، المعهد العربي للنشر، 1ط .المرأة في النظام السياسي الفلسطيني: رحال، عمر 1
2 Chatty,D., and Rabo. A.: Organizing Women: formal and informal women's groups in the 
Middle East, Page: 188.  

رئيس رابطة علماء فلسطين السابق ونائب في المجلس التشريعي في نابلس تاريخ  الشيخ حامد البيتاويمباشرة مع مقابلة  3
2\11\2011 
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ال زال قادرا على مواكبة تطورات العصر ولديه مقومات للنجاح  اإلسالمين الفكر وأكد أ ،عام

  .1والوجود

خوان ظهرت ألول مرة حركة طالبية إسالمية في المدارس تحمل فكر اإلفي تلك الفترة 

ن بالوصـول  يخوان المسـلم المساجد وبدأ دعاة اإل وظهرت المجموعات الشبابية في ،المسلمين

  . 1948والتأثير على الشباب في المناطق المحتلة عام 

عند افتتاح قسم خاص للنسـاء فـي   فقد بدأت  ة الفلسطينيةاإلسالميمالمح النسوية ال أما

وكانـت   ،حمد ياسين إمام المسجدعندما كان الشيخ أ، 1973ة غزة عام مسجد العباس في مدين

بعد إلى جميع مساجد القطاع  ادات، ثم انتشرت الفكرة فيمالعبتعقد فيه الدروس الدينية المتعلقة با

طالبـات فـي   األولي لل وجودال، ثم فيهمكان خاص وكان للنساء  اإلسالميتتح المركز ن افإلى أ

 العديـد مـن   لى دروس عامة فية إلى أن امتد هذا النشاط إاإلسالميالكتلة الطالبية في الجامعة 

  .المساجد للنساء

ء في بناء مراكز خاصة التي ركزت على دور النسا" البناء"المرحلة بمرحلة عرفت تلك 

شاغل ثل مومراكز لتأهيل المرأة م ،والعمل الدعوي ،رقم للفتيات لنشر الوعي الدينيمثل دار األ

  .2اإلسالميتتبنى الفكر  طفال بهدف بناء أجيال جديدةوإنشاء رياض األ خياطة،

بـين المجـالين    ن العالقة مترابطة مااجتماعي أو ديني إال أمع أن ظاهر النشاط هو و

خوان المسلمين التـي نشـطت فـي السـاحة     وذلك وفق فكر حركة اإل ،ي والسياسياالجتماع

خذ طابع الخدمات االجتماعية أ الذي الفلسطينية بشكل تدريجي، حيث بناء المؤسسات والجمعيات

مثل دورات للكمبيـوتر، وتلـك   بعض المهارات و) الخ..تطريز وخياطة(في هيئة برامج تعليم 

ة في إدماج المرأة في المجتمع لرفع كفاءتها ومضاعفة اإلسالميمام نهجتها الحركة خطوة إلى األ

                                                           

،  بيت الحكمة للدراسات واالستشارات. اإلخوان المسلون والثورة اإلسالمية) 1(فكرية وسياسية مراجعات: أحمد، يوسف 1
  29ص، 2010

من كتـاب الفضـاء    .فكر نسوي جديد ام تقليـد :سالمية النسائية في فلسطينالمؤسسات والجمعيات اإل: هديل، القزاز 2
 . 2005 ،فلسطين، رام اهللا نسان،رام اهللا لدراسات حقوق اإلمركز ، )بحاثأمجموعة ( الديني نظرة إصالحية
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سين أوضاع النساء المادية، وهـي  خبراتها، وفي بعض األحيان تأمين دخل بسيط يساعد في تح

  .1ن النساء فيهار الفلسطينية بتمكيسخدمة بحد ذاتها تؤسس لصمود األ

رامج المذكورة ن غالبية النساء المستفيدات والمشاركات في البتمت المالحظة أ وفيما بعد

عطاهن فترة كون المجال االجتماعي أ لدخول في المعترك السياسي،لاألكبر الفرصة كانت لديهن 

  .تدريب مقبولة لصقل خبراتهن وتنمية شخصيتهن

يقـي بفتـرة   لـى الوجـود الحق  مرحلة الميالد ثم البناء إة من اإلسالميتطورت النسوية 

 ،مؤسسات ومراكز ثقافية في جميع محافظات الوطن بناء ، تضمنت المرحلةمايقارب ربع قرن

ال يستهان بها من جميع الفئات العمرية  قاعدة شعبيةو ،جمهور واسع منتم لتلك المؤسساتبناء و

  .اإلسالميحسمت لصالح اإلطار 

التكـتالت الطالبيـة   من خالل  بوضوح على الساحة الفلسطينية اإلسالميالنشاط  برز

 أزعج اإلسالميفالمد  ،لم يكن هذا النشاط مقبوالووالمدارس،  الجامعات والمعاهدفي ة اإلسالمي

سرائيلية عن التحول الفكـري  واضحا حين كتبت الصحف اإل تحديا سرائيلي وشكلاالحتالل اإل

ن الذي يثير قلقنـا هـو   إ"  1979\2\12كتبت في تاريخ التي رتس هآبالمنطقة وتحديدا صحيفة 

من مواقف مبنية على قاعدة قومية إلى مواقف حيث بدأت تتحول  ،سرائيلإمواقف العرب داخل 

وسط وقسما كبيرا من بدأ يهدد االستقرار في الشرق األ ن خطرا حقيقياتستند إلى قواعد دينية، وأ

قـال برفسـور   كما " سالمية يقوم بها متدينون متطرفونانتشار ثورة إلخطر هو فريقيا، وهذا اإ

سالم سياسية واجتماعية وهي قادرة على توحيد الجماهير وخاصـة  أن قوة اإل)" الباريش(يهودي

 -نقال عن جريدة أجنبيـة - 1986\6\20تاريخ وفي جريدة القبس الكويتية ب" في الضفة الغربية 

 2."سرائيل كثيراة تزعج إالم الجديدسأن صحوة اإل" كتبت

                                                           

  2013\10\3في رام اهللا تاريخ  )ث(مقابلة مباشرة مع أحد قيادات حركة حماس  1
ــل  2 ــات، وائـــ ــات اإل: بنـــ ــطين الحركـــ ــي فلســـ ــالمية فـــ  .2013\12\20.ســـ

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=19881 
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وأصبح هناك جناح خـاص   جليا واضحا اإلسالميالنشاط النسوي  افي تلك المرحلة بد

ولم يكن عملهن فـي تلـك    ،صواتعبارة عن رصيد انتخابي وتحشيد لألنه كان للطالبات، إال أ

 .المرحلة في الطليعة

مـع   الطالبية وتالقىالحركة لى المدارس تحت مسمى امتد عمل الفتيات من الجامعات إ

وفي واقع األمر كان النشـاط   ،وقتها وإلقاء الدروس والتوعية الدينية نشاط داعيات في المساجد

 .بمسميات مختلفة سالميةمن عدة مجموعات نسائية إ امنتشر اإلسالميالنسائي 

  ة اإلسالميتقدم النسوية 

ة المنبثقة عن حركـة  اإلسالميتقدماً ونشاطاً ملحوظاً للحركة النسوية  ناتشهدت التسعي

في مرحلة اإلبعاد التي قامت بها إسرائيل بحـق  لى العمل الوطني إ عندما دفعت النساء ،حماس

لى مرج الزهور في لبنـان  إ اإلسالميقيادي وناشط من حركتي حماس والجهاد  400كثر من أ

للنـزول   نفسـهن ملزمـات  وجـدت النسـاء أ  حيث  ،المئات في السجون واعتقال، 1992عام 

 حمررات واالعتصامات عند الصليب األيبتنظيم المسوقتها نشطت الحركة النسوية ف واالحتجاج

ي والمساعدة ف ،وعقد لقاءات مشتركة مع األهالي ،المبعدين هاليبالزيارات ألو ،ومراكز المدينة

زوجـة  كبكل تفاصـيلها  ء استحقاق المرحلة يجاد طرق للتواصل مع المبعدين، وقد دفعت النساإ

   .1كبرالتفاعل مع العمل الوطني أخت وغدا وابنة وأ

ة اإلسـالمي قامت الحركـة النسـوية    وسلو،اتفاق أ وبعد السلطة الفلسطينية ومع مجيء

بحق  ذي نفذته السلطة الفلسطينةالمظاهرات واالعتصامات الرافضة لالعتقال السياسي البتنظيم 

عتداءات من وتعرضت نساء الحركة للكثير من اال ،1996ة عام اإلسالميبناء وقيادات الحركة أ

   .2حياناوصلت لحد الضرب أ منيةأجهزة السلطة األ

   
                                                           

 . ، مرجع سابقمنى منصور: مقابلة شخصية 1
لـى  إالمرأة الفسطينية من العمل االجتماعي "بعنوان  2005\6\26ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الهدى السنوي في رام اهللا  2

  . "المعترك السياسي
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  البناء الداخلي

عيد بناء هيكليات العمل وحتى بداية االنتفاضة الثانية أ 1987خالل هذه الفترة من عام 
ولم تكـن   ،قرارهافي تحديد طبيعة هذه الهيكليات وإ وكان للمرأة دورها ،النسوي مرات عديدة

عـادة تكـوين الهيكليـات    تم إوقد  ،قيادة الحركة من الرجال تتدخل في ذلك بأكثر من المشورة
داري عنـد  ة لها تتبع مباشرة إلى المكتب اإلالنسوية وتقسيمها إلى قطاعات، وتكوين قيادة مستقل

  .الرجال

وأعطيت األولوية في كـل مـا    ،ادة كل الدعم الممكن من الحركةعطيت هذه القيوقد أ
في دعوتها وحركتها وبدأت تبرز شخصيات قيادية نسـوية علـى مسـتوى الحركـة      تحتاجه

  . 1وقطاعاتها المختلفة

الداخلية تمثلت الصعوبات  ؛تخلل تلك المرحلة الكثير من الصعوبات الداخلية والخارجية
عمل التي تخدم تلـك الـرؤى مـن    نفسهن لبرنامج وآليات الات أاإلسالميبتباين رؤى النسويات 

وهنا تكمن عدة  ،خرى عالقة تلك النساء مع الرجال المتماثلين لهن بالفكرحية األناحية، ومن النا
الرأي في  اواختالف ازعن هناك تناإحيث  ،إلشراك النساء في العملخالفات منها القبول الحقيقي 

  . يقبله تنظيراًبإشراك النساء فعلياً، ومن " يسمح وأ"بين من يقبل 

ات التـي  اإلسالميسباب الذاتية والنفسية لدى النساء من الصعوبات الداخلية الهامة، األو
مفهومـا خاطئـا عـن     تُبعدهن عن العمل بسبب التربية والتوجيه الذي كان في معظمه يحمـل 

يم همية العمل ومشاركة النساء وحجم الضوابط الشرعية وكيفيتها، تلـك مفـاه  االختالط ومدى أ
طـر العـاملين بالنشـاط    تدوير داخل أاختلطت على النساء لفترات طويلة وكانت محل نقاش و

  .ات في الميداناإلسالميخرى فاعلية وأخر أحيانا أ ،مما أعاق أحيانا اإلسالمي

بـين الحركـات    اإلسـالمي متعدد األوجه، منها درجة قبول التيار فما الخارجية منها أ
الجناح النسوي وما يمثلنه من تهديد للحركة النسوية العلمانيـة،   حزاب السياسية وباألخصواأل

  .2أساسا اإلسالميصعب هو درجة قبول الفكر وطبيعة العالقة بينهما، واأل

                                                           

  2013\4\4في نابلس تاريخ ) م( حد قيادات حركة حماسأمقابلة مع  1
 2013\10\3في رام اللة تاريخ  )أ(مقابلة مع إحدى الناشطات من الحركة اإلسالمية  2
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  يدولوجيةاالختالفات األ

والسـعي لحشـد    ،وتقدم العمـل الجمـاهيري   2000 عام مع انطالقة االنتفاضة الثانية

 ،وبدأت باالنتشـار فـي المجتمـع    ،ةاإلسالمينشطت الحركة النسوية  ،الجماهير دعماً للمقاومة

ن لتمكين المـرأة  ساعي ،والعمل في مجاالته المتعددة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية

  .سالممن حقوقها التي أقرها اإل

ظهـرت الصـراعات    رض الواقعففي ساحة العمل وعلى أ، مر لم يكن سهالإال أن األ

جميع النساء مـن مختلـف    ن الحركة النسوية بمسماها يشمل نشاطرأى البعض أ المختلفة، فقد

 1.اتاإلسالميي نشاط تحت عنوان الحركة النسوية يتضمن تلقائيا نشاط النساء وأن أ ،توجهاتهن

  .النسويةات يندرجن وال بأي حال تحت مسمى الحركة اإلسالمين أ خر لم يروالبعض اآل

بين الحركة النسوية ذات  اواضح ان هناك مضامين مختلفة لمفردات العمل وتنازعإال أ

الطابع العلماني التي عملت تحت سقف فصـائل منظمـة التحريـر الفلسـطينية والنسـويات      

 ومع ذلك تخللت المرحلـة  ،يدولوجييعود إلى اختالف المرجعيات والفكر األوذلك  ،اتاإلسالمي

  .2والعمل المشترك رغم الخالفات الفكرية ،ومد جسور التفاهم ،محاولة عمل نشاطات مشتركة

 ،ومؤثر لإلسالميات في الشـارع  اهرظا ان هناك وجودلنسوية أعندما شعرت الحركة ا

نهن استطعن استقطاب قوة نسائية تنافس وجود الحركة النسوية التاريخيـة، بـدأت سياسـية    وأ

 ات مخالفات للحركـة اإلسالمين وعدم االعتراف بذاك الوجود على أساس أ واإلقصاء التهميش

ال ينضوين تحت مظلـة منظمـة التحريـر     باألساس نهنوأ ،المرجعيةفي النسوية الفلسطينية 

ال باالعتراف المتبادل، وظهرت على ال عالقة إن هيئة األمر من العلمانيات، أ بدت. 3الفلسطينية

مـن   الـرغم على ات واستبعادهن عن الصورة اإلسالميالسطح نبرة عداء حادة نحو النسويات 

                                                           

   2013\12\5تاريخ  ناشطة نسوية في منطقة نابلسمقابلة عبر الهاتف مع فتنة خليفة  1
  .مرجع سابق .  )و(و) أ(مقابالت  2
   . ، مرجع سابقريما نزال: مقابلة شخصية 3
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اف الحركـة النسـوية فـي تلـك     ير بين أطموجود حالة من التعامل الحذر واالستقطاب المست

  .المرحلة

عالن وتم اإل ،بارز وواضحة بشكل اإلسالميها تشكلت فكرة النسوية سباب وغيرلهذه األ

  .ة للمرأة الفلسطينية، كإطار نسوي إسالمي جامعاإلسالميعن الرابطة 

  ة للمرأة الفلسطينيةاإلسالميالرابطة 

ـ وتشكيل أجسام إ ،هنات بناء عمل خاص باإلسالميآثرت النساء  ل سالمية خالصة تعم

التي  *"ة للمرأة الفلسطينيةاإلسالميالرابطة "وسع مدى، فكانت ات ألاإلسالميعلى إشراك النساء 

بعد مشـاورات مـن    2000عام من نابلس عالن رسميا عنها وتم اإل ،أواخر التسعيناتتأسست 

 2006الحقا عام  -اإلسالميلعمل النسوي في عدة محافظات لتوحيد ا ةاإلسالمي القيادات النسوية

 ممثل نسوي جسمل يوتشك -الداخليةتم ترخيص الرابطة اإلسالمية للمرأة الفلسطينية من وزارة 

ة الفلسطينة التي عملت فعليا على استبعاد موازية لالتحاد العام للمرأكمؤسسة  ،ن عدة محافظاتم

التـي  ة الخاصة بالنساء اإلسالميؤسسات ات، وكذلك تأسيس مجموعة من المراكز والماإلسالمي

حركـة  "وبهذا فعليـا ظهـرت   ت، نفسهن وذلك في أغلب المحافظاأات اإلسالميتدار من النساء 

وفي أغلب محافظات الوطن لكن بغير برنامج معلن والكثيـر مـن التحفظـات    " سالمية نسويةإ

  .األمنية

يشمل محاضرات توعية وبرامج دعم ألهـالي  اتسع عمل هذا الجسم وتعددت نشاطاته ل

وكذلك عقد مؤتمرات وتنظيم مسيرات نسائية والعديد من المشـاركات فـي    ،سرى والشهداءاأل

 اإلسـالمي من الحراك النسـوي  في تلك المرحلة  .مع االحتالل والمواجهات، الفعاليات الوطنية

جار فكانت الشهيدات دارين أبو عيشة وفاطمة الن ،من يطالب بالمشاركة في العمل العسكري برز

حـالم  أمثـال أ سرائيلية كاإل سيرات والمعتقالت في السجونوكانت األ ،وريم رياشي وغيرهن

، حـرار ها بعد عشر سنين في صفقة وفـاء األ فرج عنوأ كمت ستة عشر مؤبداحالتميمي التي 

                                                           

 . الباحثة أول رئيسة للرابطة اإلسالمية للمرأة الفلسطينية *
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م نضال فرحات التي جهـزت ابنهـا بيـديها    ، وأالتي وضعت طفلها داخل األسر وسمر صبيح

  .للشهادة رغبة منها في المشاركة العسكرية

وقف عمل بين شطري الوطن مما أن ذلك لم يستمر طويال بسبب االنقسام السياسي إال أ

وسحب الغطاء عن جميـع المؤسسـات    ،ة نتيجة لالنقسام السياسي في الضفةاإلسالميالرابطة 

السلطة الوطنيـة  خرين معينين من واستبدال جميع الهيئات اإلدارية وكوادر العمل بآ ،ةاإلسالمي

 ،منية الفلسـطينية األجهزة األ من اات عمال محظورا ومالحقاإلسالميصبح نشاط وأالفلسطينية، 

للحركة ة سواء التابعة اإلسالميالعديد من المؤسسات  تخريبو قاحرإ وترافقت تلك الخطوة مع

 واعتقال العشرات في سجون السلطة الفلسطينية ،و مقربين منهاخاص تابعين أشة أو ألاإلسالمي

  .1سرائيليةواإل

تية مـن  بشكل منفرد وباجتهادات ذا نعمليات اإلسالميبقيت النسويات فقد ذلك ل ونتيجة

ة كعنـوان  اإلسـالمي عاق ظهورهن بشكل فاعل، وغابت النسوية مما أ ،غير يافطة جامعة لهن

بشخصيات متحفـزة   اوموجود ماثال اإلسالميوبقي الفكر النسوي  ،عريض في الضفة الغربية

  .للعمل

 ،الكثيرين ولكنها تركت أثرا قويا لدى ،لم تكن طويلة المؤسسي سنوات العملفإن وهكذا 

ولديهن الكفاءات  ،ات قادرات على العمل وخوض الصعوباتاإلسالمين النساء وانطباعا عاما أ

قتدار وتميز افالمراكز والمؤسسات عملت ب ،المطلوبة لالنخراط في المجتمع المحلي بكل نواحيه

 .عشرات المؤسسـات وفـي كـل المحافظـات    لهن فكانت  ات التابعة لها،وبشهادة من الوزار

  .2بشخصيات متحفزة للعمل

 سـالمية نشـطة  مراكز إ ةأربع تم ذكر عن تلك المرحلة حدى الدراساتتوثيق إلوفي 

  :العمل مع النساء والعمل الجماهيري من مناطق مختلفة في ومشهود لها

                                                           

    2014\1\5في نابلس بتاريخ  )ن( سالميةإشطة نسوية نا مباشرة مقابلة 1
  2014\2\25في نابلس بتاريخ  .ناشطة إسالمية وعضو سابق لمجلس بلدية نابلس. ماجده فضة .مباشرة د مقابلة 2
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  1997تأسس عام  -في نابلس مركز جذور

  1997تأسست عام  –جمعية الخنساء في البيرة 

  1996تأسست عام  -جمعية الهدى في رام اهللا

  1998تأسست عام  -ة في بيت لحماإلسالميجمعية النقاء 

ة هداف التي توجهت نحـو المـرأ  في األ غالبا ما اشتركت جميع هذه المراكز وغيرها

فردت ورش العمل والمؤتمرات التي أد من سرة بشكل عام، وعقدت العديوالطفل ثم استهداف األ

 ؛مثللصالح النساء نتاجية من الجهد والمشاركة المجتمعية، وأقيمت المشاريع اإللكل جزء الكثير 

ـ صناعة األوز تعليم التطري لتلـك   ا موسـعاً غذية وتسويقها، وفي إصدارات تلك المراكز توثيق

  . 1نشطة والفعالياتاأل

صـال  من خالل مؤسسات قائمة أالعام ات شاركن في العمل اإلسالمين العديد من غير أ

مـن عـام    سائي في نابلسدراية في جمعية االتحاد النل ماجدة فضة التي كانت عضو هيئة إمث

 2006- 1991من عـام   الخليل وعفت الجعبري التي ترأست مركز شابات ،2005 - 1992

  .المجتمعوتخدم قطاعات كبيرة من فئات  والمؤسستين لهما عدة فروع

محكومة بالسقف السياسي، فمـا أن   وهكذا كانت مرحلة النسوية االسالمية في فلسطين

ولدت وشب عودها حتى عصفت بها األحداث السياسية وعاد السياج األمني يحيطها ويضـرب  

  .بها ويسحب كل المكتسبات

  

   

                                                           

، 2004، عـام  جامعة القدس، رسالة ماجستير .سـالمية إؤية ر-المرأة والعمل السياسي في فلسطين : عفت الجعبري، 1
  67ص
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  التوصياتو اإلستنتاجات

 البحث فـي  ظهرت من خاللونتيجة للدراسة خرجت الباحثة ببعض االستنتاجات التي 

المراجع والحوارات التي تمت في اللقاءات مع الناشطين فـي العمـل الميـداني االجتمـاعي     

  :والسياسي منها

 ،ات يتمتعن بفكر واضح بشأن النظرة للمرأةاإلسالميجيل جديد من الناشطات لوجود هناك  -1

يتعلق بمواثيـق حقـوق    ية خاصة ماالمعايير الدول بعض سالم معتوافق اإلعلى ويؤكدن 

  .نساناإل

أن تفرض وجودها كجسم نسوي مكتمل األركان  استطاعت النسوية اإلسالمية الفلسطينية ان -2

بهيئة قيادية وهيئة عامة، ومؤسسات اجتماعية وثقافية مختلفة، وكذلك الدخول في النظـام  

السياسي إلى فترة لم تكن طويلة إال أنها فاعلة ومليئة باألحداث، وحال االنقسام السياسـي  

  .دون استكمال مسيرتها

سوية اإلسالمية والعلمانية في فلسطين التأثير علـى بعضـهما   لم تستطع كلتا الحركتين الن  -3

ني العمل عمقت النزاع بينهما خاصـة  البعض كون المرجعيات في تضاد، وما جرى أن س

  .نزع الشرعية منهلم يجني ثماره وتم العمل اإلسالمي  أن 

تقبل األخيرة  من الصعب العمل المشترك بين النسوية اإلسالمية والعلمانية ما لمواضح انه  -4

  .التعددية وتقبل األولى االنفتاح على اآلخر

ال بد للمرأة خاصة اإلسالمية أن تبذل جهداً فائقاً في تطوير نفسها علمياً وعمليـا وثقافيـا    -5

وفكرياً كي تصل إلى مواقع متقدمة بقدراتها الذاتية وكفاءتها وليس بدفع من أحـد، ال مـن   

  .احركة إسالمية وال من أحد رجاله

االعتراف بأن أمام المرأة في الحركة اإلسالمية طريق طويـل ملـيء بـالعوائق الذاتيـة      – 6

  .والمجتمعية
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الحركات اإلسالمية التي تؤمن بوجود المرأة كشريك حقيقي، تصحيح  وتوصي الباحثة     

عالقتها بالمرأة ألنها لم تعد هي المربية وهي نصف المجتمع فقط، كما في بعض الشعارات 

التي تصفها بالجوهرة المصونة، بل هي اإلنسان كامل األهلية القادرة على أن تكون في كل 

تالي لتجارب أثبتت ذلك بوجودها في أكثر من موقع، وبالالمواقع التنظيمية والمجتمعية، وا

وعلى الحركات إعادة النظر في ذلك، إلخراج نموذج  ،هاموجودها في مراكز صنع القرار 

  .نسوي إسالمي مميز

  :وبعد المقابالت الشخصية مع الناشطين في العمل الميداني أجمع العديد منهم انه

تعيشه  في وضع شديد التعقيد كالذي لنساء فلسطين ستقبلفاق المليس من السهل الحديث عن آ  *

وانكسارات  ،قليمي ودوليوفي ظل تدافع محلي وإ ،ا بشكل خاصالمنطقة بشكل عام ومنطقتن

  . وتحوالت في المسارات مفاجئة وغير محسوبة

 وى الفلسطيني وعلى مستوى المنطقـة مستولكن من استقراء حركة التاريخ والمجتمع على ال* 

تسير في اتجاه تحصيل حقوقهـا  بشكل عام  المرأة نأ تشير كل المعطيات ،والعالم المحيطة

الدفع المجتمعية تدفع فـي هـذا    ىخاصة وأن كل قو وتقبل المجتمع في تزايد، ،بشكل أكبر

هداف المرجوة، واإلسالميات أيضاً يسـرن  ض النظر عن خلفيات الدفع وشكل األاالتجاه بغ

  .بنفس اإلتجاه

 كذلك بعد البحث والدراسة وجدت الباحثة أن هناك عوامل ساعدت لـدفع النسـويات  و        

  : هيإستفادة من ذلك  وكان لإلسالميات ايضاً على المستوى الفلسطينيتجاه التنمية اب

فهناك تزايد كبير في نسبة التعليم بين اإلناث وخاصة على مستوى التعلـيم الجـامعي،    :التعليم

وهناك تزايد في ذلك على مستوى الدراسات العليا، وهو ما يبشر بوصول نسبة كبيرة من النساء 

إلى درجات علمية متقدمة وزيادة تدريبهن على إجراء األبحاث والدراسات مما سيكون له أثـر  

ورهن العلمي وانعكاس ذلك على أفكارهن وحياتهن ونظرة المجتمع لهن ومكانتهن كبير على تط

فيه، فالفجوة بين الجنسين أصـبحت تميـل لصـالح اإلنـاث، فبعـد أن كانـت فـي العـام         
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وذلك وفق بيانـات  ) 1.4(، 2011\2010أصبحت في األعوام ) 0.9(، 1995\1994األكاديمي

  .2012جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني لعام 

إن زيادة األعباء االقتصادية على الفرد والعائلة يدفع بأعداد متزايدة من  :الموضوع االقتصـادي 

النساء للعمل في مجاالت عديدة، وهذا بدوره سيساعد على اندماج المرأة في المجتمع كشخصية 

زالت  منتجة ومبدعة وعدم بقائها شخصية ثانوية معتمدة على الرجل في كل أمورها، مع أنه ال

هناك تفرقة واضحة في مجاالت ومستويات العمل للرجال والنساء وباألغلب األفضـلية تكـون   

  .للرجال، وذلك بحسب مؤشرات وتقارير جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني

بجميع جوانبها وخاصة الثقافية التي جعلت العالم كله يتأثر بالفكرة أينما كانت، فالمرأة  :العولمة

د والمجتمع يتعرض في هذه المرحلة لهجوم العولمة بأفكارها وهو مـا سيضـع   والرجل والفر

ولعل العولمة النسائية من أقوى . الجميع في حالة التماهي معها أو التعامل معها بما يفيد الشخص

  . ما تواجهه المرأة في منطقتنا وليس أمامها سوى القبول بما يطرح وتعديله ما أمكن

في ذلك انتشار وسائل التواصل االجتماعي بكل أنواعه وأشكاله ممـا   ويساعد: تصالوسائل اإل

سيجعل ساحات الحوار والتفاعل المعرفي أوسع وأعمق، وسيترك تأثيره على المرأة كما علـى  

  . المجتمع

في صراع المجتمع ضد الفساد والديكتاتورية لن تستطيع المرأة إال أن تكون  :التحديات الداخلية

ذا الصراع، وستدفع أثمانا باهظة لذلك كما هو الحال فـي العـراق وسـوريا    جزءا فاعال في ه

إن هذا الصراع سيؤثر على طاقات المرأة إيجابـا لتأخـذ فاعليتهـا    . وفلسطين ومصر وغيرها

كاملة، وفي ذات الوقت، المرجو أن تجني الثمار عند االنتصار تقديراً من المجتمـع لجهادهـا   

ءاً أساسياً في صنع االنتصار، كما أن صراع المرأة مـن أجـل   ودورها وعطائها الذي كان جز

الحرية والمساواة والعدل سيرسخ فيها هذه المفاهيم وسيعطيها القوة لرفض اسـتبعادها وسـلب   

  . حريتها الحقاً
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ما تتعرض له فلسطين والمنطقة من هجمة استعمارية شاملة، سيرغم المرأة : التحديات الخارجية

امل مع هذه الهجمة، ولن تستطيع أن تبتعد بنفسها طويالً عـن خضـم هـذا    على التفاعل والتع

الصراع الذي ستقدم فيه التضحيات الكبيرة، وسترتقي خالل ذلك بوعيها ودورها، حيث ستجني 

لقد كانت التحديات الداخلية والخارجية . ثمن اشتراكها ومساهمتها في معركة الحرية واالستقالل

المرأة في أوروبا وأمريكا وكل مكان في العالم ولن تختلف عن ذلك  أحد أهم أسباب تطور وضع

كما ان في واقعنا ايضاً وبالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها اإلسالميات اال . في منطقتنا

  .ان الصعاب بمجملها ساعدت في دفعها ودمجها في العمل العام

ل وأن تحصل على تميز فـي المجتمـع،   هناك رغبة لدى المرأة أن تتطور نحو األفض :الرغبة

في دفع المرأة نحو هذا التطور، مع اختالف وهناك رغبة لدى كثير من قوى المجتمع وأطرافه 

  . وأهدافه إال أن الهدف العام سيصب في مصلحة تطوير المرأة أسباب كل طرف

االحتماالت وسبب ذلك، أن أما المآالت التي ستصل إليها المرأة، فهي مفتوحة على كل : المآالت

قوة الدفع باختالفاتها وتنوعاتها وتناقضاتها تُجمع على دفع المرأة لألمام، ولكنها قد تختلف على 

  .النهايات التي تريد للمرأة أن تصل اليها

فالقوى الخارجية والدولية التي تعمل بجد واجتهاد وتركز على مواضيع المرأة وترصد 

تسـعى إلـى   بالسرعة الغير متناسبة مع التغير االجتماعي والثقافي، لذلك الميزانيات الضخمة 

تطوير المرأة شكلياً ومظهريا بحيث تصبح صورة عن المرأة الغربية أو صورة منسوخة عنهـا  

  . ولكن بصورة مشوهة

نتيجة للقـراءات  ك ف الظروف وتغيير الواقع السياسي وتقلباته ترى الباحثةومع اختال

 ةوتطوير لرؤي تغير أين أ وتناغماً مع التوجهات الدولية، ت أثناء الدراسةالتي تم والمقابالت

على  ن يقومأال بد سالمية إ جسام نسويةأو بناء جديد أل ةاإلسالميمستقبلية لبرنامج النسوية 

  :همهاألقيم من ا مجموعة من
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لهم نفس الحقوق فيما يتعلق بقـراءة النصـوص    كل المسلمين رجاال ونساءن التأكيد على أ -

العدالة  جل تحقيقم، وعليهم جميعا واجب العمل من أسالينية والمساهمة في فهم رسالة اإلالد

  .وطانهمالقوانين االجتماعية والخيرية ألسرة ولجميع البشر في نظام األ

ام المتبادل والعدل والمساواة سالم الذي يدعو للرحمة واالحترأخالقيات اإلبل تمثُلى الالدعوة إ -

  .بين جميع البشر

تكون بحسب الزمان والمكان والظرف، فحال البشـر دائـم    ن، وأالفتوى الشرعيةالمرونة ب -

  .التغير والتطور وكذلك القوانين والممارسات االجتماعية

  .مجتمعلفائدة الصالح القوانين ، فال بأس من إاإلسالميحة العامة جزء من الفقه المصل -

نسان يه المحافل الدولية وأسس حقوق اإلالحفاظ على كرامة كل البشر وهذا ماتكفله وتنص عل -

وعدم التمييز ضد أحد، وهذا البند أساس  ية بين الجميعوكفالة المساواة الفعل ،المتعارف عليها

  .1نسانيةلكل العالقات اإل

 يل جديـد تشـك من الممكن تبنيها في حال  التيلمبادئ ا بعضبكذلك وتوصي الباحثة 

  :في مناخ ديمقراطي سالمية مستقبليةنسوية إل

 تبني حوارات وطنية مجتمعية ومد جسور ال تقتصر على النخب فقط بهدف تشكيل دوائـر  -1

  .كل مكونات المجتمع دون تمييزبداعية تستوعب جميع النساء بعمل إ

خـالق وقـيم   طالما أنه في سـياق أ  ،اآلخر مهما كاناالعتراف باالختالف واحترام الرأي  -2

  .المجتمع

السياسـية   ،تجاهـات اإلبكـل  (تطبيق الشراكة الفعلية على أساس الكفاءة في دوائر العمـل  -3

اناتـه اسـتنادا   مكوظيف كل الطاقات كل حسب تخصصه وإ، وت)اإلجتماعية واإلقتصادية

  .مانةلمعايير القوة واأل
                                                           

1 Musawah for Equality in The Muslim Family ..http://www.musawah.org  14\6\2014  
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كرية والسياسية واالجتماعية وتقدير التنوع الذي يسهم في بناء المجتمع استيعاب التعددية الف -4

  .والدولة بطريقة حضارية

فراد بشكل عام نه من المحرمات بين األأنبذ التطرف والعنف والحوار الدموي والتأكيد على  -5

  .وفي مجتمعنا بشكل خاص

في ذلك المشاركة بشكل كامل في ن المواطنة الكاملة والمتساوية حق لكل فرد، بما التأكيد أ -6

  .1جميع جوانب الحياة في المجتمع

   

                                                           

  https://www.facebook.com/JordanBI.org 14\6\2014  .مبادرة زمزم_ ردنية للبناءالمبادرة األ 1
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  2004، 1ط
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  )1(نموذج مقابلة 
 فيهـا  بنشتغل احنا اللى المصطلحات ممكن وهل كونية تعتبر هي اللى المصطلحات فى نحكي  حابة  -

 حتـى  او جندر مثل اسالمية نسوية اسالميات، كنساء يعني نسوية مثل نتبناها، نقدر بنسمعها أو مرات
 مقبولـة  او مرفوضة، وال نتقبلها ممكن أصال موجودة هي اللي المصطلحات هذه كل السياسي، اإلسالم

  رأيك؟ شو

 معـه  تـأتي  التي الثقافة أيضاً بتستوردي المصطلح بتستوردي لما انتي ألنه ليش تقبلها مع مش أنا - 
 مختلفـة  بوتقة فى جاءت نسوية نسوية، نقول لما مثال يعنى فبالتالي معه تأتي التي الممارسة ومنستورد

 كـل  بتأخذي إنتي شئ كل من مجرد المصطلح بتأخذي ما انتي فبالتالي العربى العالم أوضاع عن تماماً
.... انطباق لعدم مشكلة يشكل فهذا المصطلح هذا مع يأتي الذي -كونتكس– بنسمية اللي السياق في اللي

 تنكـرت  انهـا  عملت ما أول اوروبا الدينية للظروف وال اإلقتصادية للظروف وال  الثقافية الللظروف
 فـى  إحنـا  إلنا بالنسبة فاحنا البشر، حياة لتسيير معينة اجتماعية وقوالب جوانب أوجدت فبالتالي  للدين
 نزاوج بيقولوا ما زى احنا اذا بحيث تناسبنا المصطلحات هذه كانت اذا المصطلحات لتطوين أوالً حاجة

 حضارة وعندنا قاعدة عندنا احنا شيئ، ال من جايين مش برضه احنا ألنه المعاصرة وبين األصالة بين
 مـا  ونجـد  المصـطلحات  بهذه نأتي فإنه الغربية الحضارة هذه عن يزيد ما انتي حكيتي ما زى وعندنا
 كـدول  نسـير  نبقـى  أن ولكن منها ينفعنا ما فقط ونأخذ نستوردها أو حضارتنا فى يناسبها وما يالئمها
 البـاكج  -كـل  وبتأخذ المصطلح بتأخذ إنت إلى بيأدي هذا الغربية الدول ظل فى للمعرفة منتجة ليست
 كمـا  يناسـبني  الذي الجزء هذا أخذ قصدى وأنا بدي تقول مبتقدرش -ليفت اور تيكيت- يعني  -كامل

 السـيداو  زى النسـوى  الجانب فى تأتي التي المتحدة األمم اتفاقية من مثال المرات من كثير فى يحصل
 بوتقـة  كلهـا  هـى  يناسبني ال ما وأترك يناسبني ما بأخذ بيناسبني هذا واهللا أنا بتقول ما ذلك، إلى وما

 العلمـاء  مـن  عنا وليش بحاجة نرجع، خلينا الحسنات احنا عنا فمدام وبحسناتها بسيئاتها تأخذها واحدة
 يخفـى  ال ألنـه  تنخيل بده بالذات بالنساء يتعلق ما اللي نفسه تاريخنا إلى نرجع وخلينا المصادر وعندنا
 إلى بحاجة فإحنا والنساء، بالمرأة يتعلق فيما شاذة اراء الهم في المسلمين فقهاء نعتبرهم ممن كثير عليك
  .. ضلينا اذا ألنه عليها وبناء المسلمين العلماء مجموع أراء هو اللي وأخذ االسالمي أوال تاريخنا تنخيل

 منطلـق  ومـن  علينا ماشية هي بس جبنها ما احنا مصطلحات علينا مشيت فيه احنا اللي العالم طب -
 مفروضـة  هى قبولها وعدم قبولها فى خيارات إلنا ما مصطلحات فى يعنى الدولية والمواثيق القرارات

 مـش  واحنـا  نسـتخدمها  احيانا احيانا حالنا بنالقى احنا العملية الحياة ومفاهيم سياقات وبخالف  علينا
 ال احنـا  انه حكيتي انتي ونحطها نتقبلها ممكن ؟ بدنا احنا ما مثل نقولبها ممكن هل السؤال..  حاسسين

  ... معرفة مننتج هيك ممكن معرفة، ننتج

  التبعيـة  إلـى  يـؤدي  هذا منهم نأخذ ضلينا اذا يعني انه مشكلة فى لكن أوال، هذا معرفة ننتج ممكن  -
 ألبسـه  وشيئ أكله شيئ منك اشتري يعنى ممكن أنا اإلقتصادية التبعية من بكتير أخطر الثقافية والتبعية
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 علينـا  بنفـرض  اللي... جداً خطير هذا والتربية والمبادىء بالفكر األمر تعلق اذا ولكن مشكلة، مافيش
 ولكـن  علينا مفروضة والثقافات والمبادىء القرارات من كثير اجتماعية، ابعاد لها بتكون هي إنه احيانا
 فـى  يكـون  انه الحاسم العامل ايش ولكن ورق على حبر تبقى ممكن بيرفضها أو بيقبلها المجتمع ياإما
 وببرنـامج  قوي بشئ هذا مألت ما إذا فأنت الفراغ تعرف ال الطبيعة ألن محلها، تحل قوية عربية ثقافة
  . مكانه سيحل ما يسير ما يعنى قوي وبفكر قوي

 اإلسالمية العربية بمصطلحاتنا نستخدمها أو نقربها لكن غربية مصطلحات فى يكون أنه يعني مقبول  -
  تماما؟ نرفضها وال. ثقافتنا ضمن ومنستخدمها لصالحنا وبنجيرها

  .مقامرة عامل فيه ان ينفي ال وهذا االستخدام، ممكن -

 عنـد  النسوية المصطلح استخدام من حساسية فى ليش النسوية، المصطلح وتحديداً مصطلح فى طيب -
   اإلسالمية؟ اإلتجاهات بعض

  أصـالً  معينـة  ثقافـة  من جاءت حكيتلك ما زى منه جاءت الذى الكامل القالب إلى بننظر احنا ألن  -
 معينـة  اقتصـادية  بحقوق المناداة وبالتالى اقتصادياً مظلومين النساء كانت جاءت، كيف النسوية فأصل
 عنـدهم  معينـة  لحاجة عندهم فنشأت ذلك إلى وما الصحي للتأمين ذلك إلى وما المتساوية األجور مثال
 اإلجتماعيـة  الحاجـة  إلى تنتقل صارت اإلقتصادية الحاجة بعد ذلك، بعد حتى ولكن عندنا موجودة مش
 الرجـال  مـع  ظاهري عداء في هو تستبطن مش حتى عداء تستبطن  هي اللي الراديكالية النسوية ففى
 اللـي  هـي  بالنسوية النساء عليه بنت التي فالتراكمات أخره، وإلى األسرة ثقافة ومع الزواج ثقافة ومع

 مـا  احنـا   تناسـبنا  ال ألنها منها التخوف من ونوع العداء من نوع عندنا فى يكون اللي احنا انه بتأدي
 المـرأة  يخص فيما اإلسالمية المبادىء تطبيق عدم في الخاصة مشاكلنا عندنا احنا يناسبنا ال ثوب بنلبس
 إنـه  ما قبل االسالم على دخلت اللي التقليدية والممارسات العادات من نتحلل وخلينا مشاكلنا نحل خلينا
 من هو يعني العالم فى اللي الكبرى القوة يعني إنه المشكلة العولمة نطاق ظل فى. يناسبنا ما شيئ نجيب
 هما اللي الطريقة على الحضارات هذه لكل فيلبسونها المعرفة يملكون فهم عزفه حق يملك القانون يملك
  . لألردن مثالً يزبط بده امريكا مع بيزبط واللي والعولمة اياها بدهم

 بـاألمم  الفيتـو  حق بأيدهم اللي الدول وكل فرنسا ألمانيا بريطانيا أمريكا يمكن وهي الكبرى القوى  -
 توصـل  ولما دوليه لقرارات توصل ما لحد بتسلسل بتمشي وبعدين واضحة مفاهيم بينتجوا هما المتحدة،

 قـرارات  فى وطلعت وصلت واذا عنا بتصير كقرارات وتخرج دولية مؤتمرات وتصير المتحدة لألمم
 والـدول  العربيـة  الدول فى عالقة لها صارت بل وأمريكا األوربية الدول فقط ملك مش صارت دولية

 طـب  المصـطلحات،  هـذا  بتستخدم اللي العالمية المنظومة هذه من جزء ألنها بالتطبيق ملزمة العربية
 كـل   داخل عايشين فهما. االسالمية الجهات هي العربية الدول هذه من وجزء استخدمتها العربية الدول
 الـدول  على اسقطت والمصطلحات. العربي النظام في داخلين وهما المسميات، باختالف العربية الدول

 ممكن، هل المصطلحات، هذه عليها أسقطت اإلسالمية الحركات االسالمية، الحركة داخلها اللي العربية
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 من وكانت االسالمية االتجاهات هدول المصطلحات هذا استخدموا ما اذا عرفب ما بتالقي انتي اذا يعني
 ضـمن  وتأخـذوا  كمفهوم المصطلح  تتبنى انها افضل يعني ماشية، عليهم ماشية وهي مفاهيمهم ضمن
 االسـالمية  بخصوصيتها ولكن المرأة تحرر حركات مع وتمشي االسالمية رؤيتها ضمن وتعدلوا الثقافة
 العمـل  مـن  جـزء  كانت وما المصطلحات هذه استخدمت ما هي اذا تراها تكون وال األفضل أو اولى

 االسـالميات  انتوا إليها، يشار بمعنى منبوذة نسائية حركة بتكون النسوية الحركة من كانت وال النسوى
 النسـائية  الحركات كل يعني العالمين المنبوذين هما وكأنهم وبيسير الدولية القرارات اصال رفضتوا انتو

 ما مصطلح على اصال انتو ألنو منبوذة ناس انتو النسائي اإلسالمى وهاإلتجاه معين نظام ضمن بتكون
  الحل؟ وشو الصعب هالواقع ايش طب فيه اقبلتوه

 الحركـات  معظم إن بتعرفي انتي برضة بقدر أنا صعبة برضة هذه االندماج قضية فى المشكلة مهي -
 الحركـات  زي االسـالمية  الحركـات  الغربيـة،  األجندة تتبع النسوية والمنظمات البلد فى بتشتغل اللي

 خطيـر  أحيانـا  قبولها هذه االندماج فقضية أيضاً النسوية في وتعارض السياسة في تعارض المعارضة
 تـدخل  أن يعني ألن لهم تحسب برضة هذه مبادئهم على الثبات فى رغبتهم أحياناً الموقف أقدر أنا يعني
 عنـدنا  فـى  األردن فى عندنا نحن اآلن أحكيلك خليني أحيانا محسوبة غير مقامرة هي السياق هذا فى

 مع تكتالت إلهم ويعني بيحضروه إال نيويورك فى مؤتمر وال خلو ما تقابليهم،هم انك يجب و شخصيتين
 مـن  فإحنا األشياء، هذه من أخره إلى وما سيداو وضد األسرة على بالبقاء المعنية الكاثوليكية المنظمات

 الكبيـر  الثبـات  تملك ال أصال وانت البوتقة هذه في الدخول ولكن ممتازين متابعين احنا المتابعة ناحية
 بيكـون  الموقف انه بفضل فأنا التيار اد مش وانت التيار مع سباحة زي يعني يكون قد الكبير والوجود

 االسالم فى والمرأة المرأة مع وتعاملنا أساسي وركن لينا بالنسبة ثابتة قضية النساء قضية هذه ألن ثابت
 حتى موقفنا على نبقى إنه بفضل فأنا خطيرة تبعيات له االندماج أنه أرى اللي الناس من أنا، أخره وإلى

  .االستبعاد إلى ذلك أدى لو

  موقفنا؟ هو ايش طب -

 بنتفـق  األشـياء  على بنتفق اذا بالنساء يتعلق ما بكل الغربية األجندة بهذه نرضى ال يعنى إنه موقفنا - 
  .. مبدأ على وليس التساوى مبدأ على معهم بنتحاور بتناسبنا اللي األشياء على

   عليها؟ معهم نتفق ممكن بنود فى طب -

  معهم نتفق ممكن بنود فى نعم -

 ممكـن  نتفق ولما ، فيها نتفق ممكن ونتفق منختلف أشياء وفى ألساسها مرفوضة مش المفاهيم يعني -
  ؟ بعض مع نشتغل

 فـى  موجود األمر هذا ان قضية بنعزز احنا ديننا فى موجود بعد على ننظر ما احنا بس نتفق  ممكن -
 األمـر  يسير أجندتهم علينا يفرضوا اإلختالف حيدو هما اذا االختالف ومنحيد اياه، جبتولنا ما انتو دينا
 كان... للعلماء فعال كان سيداو معاهدة عن التحفظات يرفعوا بدهم أجوا لما إنه األردن فى صار ما زى
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 شوشـرة  وصـارت  صحفية مؤتمرات عملو واضح موقف الهم اإلسالمي العالم جبهة فى احكيلك مثال
 ضـد  التمييز اشكال كافة إلغاء وهو الصياغة فى رائع شايفينه إنتو اللي المبدأ هذا إنه إال المجتمع وعت
 فيه يكون اللي هو تحته ينضوى ما ولكن جداً جميل حكي هاد اصال الحكى هذا مبدهوش مين... المرأة
 الـى  وما فيها اللي الخطورة ما تفهم الناس إنه فعال وصار القضية هذه على المجتمع وعينا يعني مشكلة

 يعنـي  ألنـه  أوالً اإلسالم من جاء هذا ان نرسخ بدنا احنا لكن التعاون فى مشكلة ماعنا يعنى فإحنا ذلك
 ويكـون  فقـط  منكم ياخدوا بدهم  جايين ناس وال الصفر من بدأت حضارة وال تابعة حضارة مش إحنا
  .عليه اختلفنا فيما بعضا بعضنا نعذر فعال

 اسـالمية  نسـوية  اسـمه  شـئ  في نحكي بنقدر إنا معناته حضرتك حكيتيه اللي التوضيح على بناء  -
 بهذا احنا العودل وبالفقهاء وبالسنة بالقرآن االسالمية بمرجعيتها الشرعية وبضوابطها بأسسها بمفاهيمها

 بـدكم  مـا  انتوا اذا مشكلة ماعنا وبالمسمى صحيحة اشياء على بنتفق احنا هيك غير... منمشي اإلطار
  . نسوية فهي احنا بمفهومنا نسوية

 المصـطلح  اسقاط موضوع مش يعنى مفهومها شو نشرح وبدنا اإلسالمية النسوية نحط بدنا اه يعني -
  ....ال لإلسالم المخالف الغربي معناه عندكم بتعنى النسوية اذا النسوي

 هـذه  اإلسـالمية  الحركة من يكونوا وممكن المجتمع فى عامالت نساء مجموعة تعني النسوية طب -
  ؟ التعبير هذا بيجوز.. اسالمية نسوية وهي معانيها هي النسوية

 بـس . غيـره  مصطلح نستحدث إننا ومقدرناش المعرفة عالم فى المستخدم المصطلح هو هذا كان اذا -
 األنحـراك  األردن فى قال ما زى ألنه لحالنا مصطلح نستحدث نقدر اننا بفضل دايماً أنا شوفى واهللا هو

 جناحـه  وتحـت  تابع بتصير خالص انت المصطلح بتاخد لما فعال آلنه شئ اي مثالً األسالمى النسائى
 فـى  مـثال  اإلسـالمية  النسوية انه  واهللا إنه بينظر بيسير االسالمية التعريفية الصفة له اضفت لو حتى

 المصـطلح  ننكـر  احنا انه نعاني فإحنا بالنسوية يسمى ما مظلة تحت هى لكن وهكذا المسيحية النسوية
 مـنهج  إلى االنتساب بين والفرق واإلسالم للدين االنتساب بين الفرق هو... احيانا البديل معندناش ولكن
 مـش  مسـلمة  امرأة كل مش يعنى الدين، بهذا العمل الى الدين اطار من فقط خرجتي انتي يعني عملي
 . األشياء وفي المؤسسات فى بتشتغل بتروح قالت

 لهم يكون ان استطاعوا هما اسالميات نسويات بمسماها اإلسالميات النساء مجموعة فعال هل فكرك  -
  االجتماعي؟ أو السياسي سواء التنموى العمل فى بصمة

 المؤسسـة  فـى  عمل اجتماعية كدعوة بدأت اصال اإلسالمية الدعوة ألن اتخيل نعم االجتماعى حسب -
 إلى ما راعية هي معلمة هي أم هي انه اإلسالمي التصور فى حتى المرأة طبيعة يناسب بما االجتماعية

 محـدثين  احنا السياسي المجال فى ولكن كبير شيئ قدمت المرأة االجتماعي المجال فى انه فاعتقد أخره
 مثال الصقور هنا بيسموهم اللي كثير من قناعة عدم هناك زال ما لألسف المجال على محدثين زلنا وال
 كـل  وبجمعولـك  السياسـة  فى دور لها هي المرأة ان بقولوا نحكي خلينا يعني المتشددين من الكثير أو
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 إلـى  وال القضـاء  فـي  وال سياسـي  منصب تتولى أن تجب ال المرأة أن الفقه فى اللي الورادة األراء
 واذا موجـود  التوجـه  هـذا  زال ما 2013  وفى والعشرين الواحد القرن فى لألسف زال فما... أخره

 النسـاء  بدور معترفين واحنا موجودين نساء عندنا احنا واهللا الشبهات، لدرء مساحة تعطى فهي أعطيت
 زيـادة  نسـب  تزويقية نسب تكميلية نسب اننا على الينا ينظر زلنا ما لدورها ممثلة نسبة تكون ال ولكن
 شابة قيادات تصنع األجنده على تكون البرنامج على تكون فعال المرأة انه األتراك زى مثال ولكن عدد،
 ولالسـف  ايضـا  الفرديـة  وبجهودهـا  بنجمها تسطع تسطع من عندنا موجودة مش الفكرة هذه نسوية

 مثلـه  تكـون  انـه  مقابل معاهم حرب تقيم مابدها النها صحيح أقولك خليني ، للرجال أحيانا بالرضوخ
 مـثالً  شـورى  فى موجودين مش احنا ليش طب يقولك  االسالميات النسويات األن هي يعني صحيحة
 سنوات له يعني قله األمد طويل كامل سجال يعني وهذا األن موجودين مش هما مثال المسلمين االخوان

  ...مراقب وغير مراقب عضو بصفة وموجودين موجودين مش ليش بنأخذ لسة زلنا وما

  عندكم؟ االسالمية الحركة فى القرار صنع من متقدمة مواقع في مجهودات هم هل يعني -

  ال -

 مجلـس  سـت  وال مافيهـاش  التنفيذيـة  اللجنة مجلس هو اللي مثالً سياسي كحزب شوفي مثال يعني -
  .... 4 ل تراجعوا 11 كانوا قبلها اللى السنة باالنتخاب فقط نساء 4 فى  عضو 120 من الشورى

  !ايش؟ وال تراجعوا -

 اللي هذا بقولهم  الموضوع هذا عن األجنبية الصحافة بجاوب لما تزويقية ايجابة فى بقولك ما زى انا -
 للصـحافة  بنحكيـه  هـذا  امـرأة  أو رجل سواء يؤهل ما هي الكفاءة األصل إنه الواقع لكن فيه مقتنعة

 الزم والنـاس  المهمـة  هـي  الكفاءة إن.... أل اربعة انهم اساس على األربعة بنأخذ ما واحنا  األجنبية
 انـه  بعرف انا ـ موجودة ماكنتش لو حتى سيمثلنى الرجل إن بعتقد وأنا الكفاءة تلك أساس على تنتخب

 مـا  مقصـرين  الشيوخ ان أعتقد زلت ما انا يعني ولكن الوضع فيها منجمل بنعطيها اللي االجابات هذه
 . سياسي دور تقدم بتقدر فعالً المرأة ان يؤمنون

 نسـائي  لحـراك  في احنا محتاجين فعال إنه بحس أحيانا وأنا بحكيلك أنا بإشي تحسي هاد بخليكي ما -
 اسالميين انهم بنعتبرهم اللي المتدينين الرجال واقع من الحقوق إلقتناص أو مثال الحقوق لخطف اسالمي

 كمـان  عمـر  سيدنا كان حرية معطي كان وسلم عليه اهللا صلى الرسول ان البحث اثناء تأكدت انا ألنه
 محتـاجين  مـش  احنا طيب هأل، الناس بعض تفكير من أكبر حرية فيها كان وقصص وقائع في وكان
   انتفاضة؟ نعمل

 الهـم  أهـم،  وملفـات  قضـايا  فى ومنقول التيار مع منسير احنا ألنه ذاتنا بحد ملومين اكيد احنا ال -
 أخـره،  وإلى شوشرة هذه بيقولوا ما مثل نعمل انه مثال داعى مافيش أخره إلى الوطنى الهم االقتصادى

  .  الموجود وهاد زمان من ينتهي ال الذي النقاش هذا بقولك أنا
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  ..حالنا وبنأخر أولى الوطنى الهم بنقول ما مثل -

 أؤمـن  وأنـا  أحيانـاً  اآلن مثالً أقولك، أنا بس الواقع حقيقة على الموجودة المعطيات هاي مهي بس  -
 بـدأ  كنساء اننا مثالً احنا  فعال انه وحسينا األردنى الحراك صار لما يتكلم العمل دع بيقول اللي بالمثل

 صار لما هما صاروا أخره إلى اإلصالح أجل من شابات و االصالح اجل من أردنيات مثالً تكتالت إلنا
 مسـيرة  بتصـير  يعني مثال صار ملفت، ووجودنا بتابعوها اللي الخاصة نشاطتنا لينا وصار صوت لينا

 العمـل  فبالتـالي  أخره إلى تتحدث الشابات من واحدة بدنا تتحدث األردنيات من واحدة مثال بدنا بقولوا
 ممكن بتعرفي انت االجتماعي التغير هذا ولكن يعني عليهم بتفرض االجتماعية والتغيرات يفرض أحيانا
  سنوات بياخد

  .. توهب وال انتزاعا تنتزع الحقوق هي بس -

 مهتمـين  بنكون احنا أحياناً وانه حقيقية محددات واقعية محددات المحددات هذه يعني بقولك ما زى  -
 والنساء الرجال بين وانقسام داخلها من انقسام فيها ان مثال نقول بدناش األسالمية، للحركة العام بالشكل
  . النسائية المطالب تتراجع األمور هذه على للمحافظة فأحياناً أخره إلى انفسهم الرجال بين وانقسام

  السياسي؟ المجال في فيه المسموح في وجودهم يثبتوا قدروا هم طب -

 بقولـك  ما زى احكيلك خليني بس نعم، فيه مسموح وهو الهامش في واتخيل احكي خليني نعم، اتخيل -
 العمـل  جبهة في معتبر يعني مجلس هو اللي الشورى مجلس فى النسائي التمثيل قل لما مثال احنا يعنى

 نسائي فهذا اإلسالمي العمل لجبهة األساسية اللجان أحد النسائي والقطاع النسائي القطاع عملنا اإلسالمي
 منفصـلة  كانـت  المرأة ملفات كل زمان إنه عملناه اللى اإلنجاز أخره، وإلى بالمرأة مايتعلق كل بحت

 انه طالبنا فهأل المتكلمة، وهى الحاضرة هي بس لحالها المرأة تكون نشاط بنعمل لما مثال يعني لحالها،
 شـو  أخـره  إلـى  والنصـف  الشريك يعني باعتبارها يدعمها بدوش الرجل اذا طب المرأة ملفات حتى

 اللجان من جانب كل فى ممثلين نكون مثال احنا انه فطالبنا بالضبط مين مع بنحكى وبعدين احنا بنوضح
 فيهـا  موجـودين  نحن األشياء هذه كل التعلمية اللجنة منها فلسطين لجنة مثالً منها السياسية اللجنة منها

 بتالقـي  العشـرة  من مثال يعني ربعي، وليس نصفي ليس حكيتلك ما وزى نسائى تمثيل وموجود األن،
  .  خطوة هذه بعتبر أنا برضة ولكن هامشي تمثيل زال ما صحيح تنتين،

  مهم مش 5 واحنا 5 يكونوا الزم انه بقول ما أنا بنعيشة فعال اللي الواقع بالمناصفة، بفكر ما انا يعني -
 عـدد  فـى  يكـون  بس مشكلة مش عشرة فى يكون شاهللا ان تالتة أو تنتين كنا اذا احنا يعنى الزم مش

 شـيئ  بعتبره انا بيحصل هذا اذا بالنص الزم مش حقيقية بمشاركة يسمح والعدد نتحدث نناقش لنا يسمح
   الفرعية؟ اللجان فى حاصل هذا هل ايجابية، خطوة

 دخل ملهاش أخرى مشاكل فى ولكن جيد، وهذا تالتة في تنتين فى حكيتلك ما زى الفرعية اللجان فى -
 القطـاع  فى بشتغل أنا مثالً أنا هما اللي نفسهم االسالميات بالنساء دخل لها مشاكل فى اطالقا، بالرجال
 فـى  أصالً مشاكل عندك انتى.. رجال فيها ما لجنة أي اشترط بس لحاله زال ما نساء كله اللي النسائى
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 ناشـطات  همـا  اللـي  النسـاء  بعض من متحررين إننا على إلينا ينظر تخيلي يعني النساء بتاع الفكر
 العمـل  علـى  دخلـوا  منـا  كثير  ان ناهيك،  أخره إلى ومسترجالت االسالمي المجال فى وعامالت
 مـن  مباشـر  غيـر  أو مباشـر  سواء بقبول اإلسالمي العالم على دخلوا لما من مقبول وكان اإلسالمي
 اللـي  هـو  أو هيـك  هو إنه مثالً أبوي إنه أنا لوال مثال يعني فيه، عايشين هما اللي الذكورى المجتمع

 هذا فى ماشية برضة فهي الفالني فالن زوجها التانية كذلك بالضبط افاق، لي وفتح أخره إلى بيساعدنى
 موجـودة  تكـون  ولن تنجز لن األمر هذا على األسري والقبول الجو يساعدها ال واحدة تيجى انه لكن ،

 واحـدة  15 مـثال  فيه مقر في عندك مثال أعداد بنالقي عندنا مسجالت من كتير هذا، احكيلك بدى كتير
 هـي  الزائفـة  كيـف  تبعتهم العضوية هيك عارفة بيكون الفالني النشاط نعمل بدنا تعالي نقولهم بنيجي
 عنـدنا  إحنـا .... بالحزب عالقتها كل وهاد أبوها أو أخوها أو زوجها تنتخب عشان باالنتخابات بتيجي
 مـا  قبـل  أخره إلى  بالتوعية بالداخل لمعالجتها بحاجة أصال النسائي السياسي الفكر فى أصال مشاكل
 النصفي الدور إلى ينظرون رجال فى كثير، تقدم فى األوضاع أن شك ال الرجال مع معاركنا فى ندخل
  . قالئل زالو ما أيضاً ولكنهم األساسي والدور المهم والدور للمرأة

 موجودة تكونى انك بتوافق اللجان بعض فى تشاركي إنك على يوافقوكي ممكن انه كمان أحيانا بحس -
 فيها المسموح من أكثر فاعليتك إنتى ألنك يقصوكي بيحاولوا وفاعلة موجودة كنتي انتى اذا وبعدين فيها

  ....على أحياناً تغطي فأصبحتي

 بيدخل احياناً الشخصي مالئكة،العامل لسنا احنا يعني دور بلعب الشخصي العامل فكرة وعلى صحيح -
 فـى  مـا  بس متحدثة امرأة وجود يستلزم الحدث بيكون أحياناً شغلة أحكيلك يعني هذه، النجومية سرقة
 بياخد هذا ألن تتحدث وهي تطلع إنها امرأة بيأهلوا اللي منصفة أكون عشان الرجال من قالئل أو رجل
 فى موجود لألسف فهذا أخره، إلى هو فيها بيكون المفروض اللي السفرة عفوا بياخذ النجومية، من جزء

 مـش  احنا مكان، كل فى موجود السياسي عملها من جزء أيضاً هي اللي النقابات فى موجود األحزاب
  . مالئكة

  للرجال؟ اكثرها الفرص اذا -

  صحيح -

  منهم؟ مسبق وبقرار وبتخطيطهم وبإرادتهم -

  صحيح -

  النساء؟ تعمل شو طب -

  .... هههه معاه تعال معاك بجيش اللي النساء تعمل -

   مقدمات؟ وتعمل وتراوغ تهادن منها مطلوب قديش طب -

 النساء وجود لفرض فرصة اجى العربى الربيع ما زي نفسها تفرض األوضاع بقول يعني بالنهاية انا -
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 المظـاهرات  فـى  إنه مثال صح ، يعني تماماً حسيتها وهذا فيكي يطالبوا هيسيروا يتكلم العمل دع يعنى
 صـارت  امـرأة  فـى  الزم إنه بيكون ايضاً بس رجال المتحدثين تالتة بتكون بتصير اللي والمسيرات

  . معتبر ووجودها اساسية موجودة

 بالداخل؟ اللي بعرف ما انا ايجابي تفكير اتجاه فى تحول في يعني -

 مـع  النسوية تكتالتنا فى احنا يعنى العنب، بدي أنا الناطور نقاتل وما العنب ناخد بيقتضي فهذا نعم، -
 نفسـك  تثبت بدك ألنه قيادات نؤهل إنه أخره إلى كذا أو كذا سواء نسائى قطاع سواء االسماء اختالف

 الوقـت  نستغل والزم تقنع حتى عليه تكون أن يمكن ما أفضل على تكون بدك إنك يبقى معين وقت فى
 مـن  جـزء  بيستخدموا هما ألن اإلسالمى للتأصيل بحاجة بنقول احنا لما شوفي....  الكفاءات رفع فى

 عشـان  يعني كيف عرفتي... أخره إلى تحكي تكوني الزم مش يعني المرأة اقصاء في اإلسالمي الفكر
 وحرام حالل هو ومما ممارسة هو وما عادة هو ما ننخل حتى القواعد هذه ترسيخ إلى بحاجة احنا هيك

.  

 تحكـي  النسـاء  ماتحب انت اذا كيف؟ بعيلتك ثقافتك إنت بالشخصية مرتبط هو الموضوع عارفة انا -
   فيها؟ بيسمحوا اللى المساحة وأديش ؟ بيسمحوا هم هل لسؤالك ارجع بدي انا بس..... 

 كـل  ومـش  أحيانـا،  لالسـف  ونجوميتهم وسيطرتهم وجودهم تهدد ال التي قولتلك ما زى المساحة -
  ... الشخصيات بعض الشخصيات

 شـو  احنا طب. للنساء استبعاد في انه بشوفوا بس جوه شوفي بيعرفوا ما هما التانية النسائية التيارات -
 ؟ بنعمل

 مـا  احنا يعني انه يعني عليهم بنغطي اصال كتير احنا و عملوه هما اللي انرقع فى بنبدأ بنصير احنا -
 فـي  مشكلة فى الحقيقة بس  للناس، بحكيها بقولك اللي األشياء من أخر إلى الفاعلية بيهمنا العدد بيهمنا
 مـع  تمامـاً  صريحة أكون إنى لشغلة نوصل مابنقدرش بقولك ما زى مشكلة في ممارستهم وفي فكرهم
 بصير أنا عارفة يعني للدين بيصير االتهام ألنه ليش اشكالية، فيه عنا الوضع هذا انه األخر ومع الناس

 تجميـل  فـي  االحيـان  من كثير في  بتوقع أنا فعال الصورة أجمل وبدى الدين عن أدافع بدي واقع في
   للصورة

 النسوية مسمى ضمن مجموعة في تكوني إنك بتقبلي اإلسالمية للنسوية بالنسبة شيئ أخر عشان طب -
  اإلسالمية؟

 شـو  ومعـروف  الرؤيـة  شو ومعروف بالمصطلح المقصود شو معروف كانت اذا مشكلة عندى ما -
 دام مـا  شـوفى  يعني مشكلة فيه ما التسمية... األجندات شو ومعروف األهداف شو ومعروف الوسائل

  ... الحل هو مش هاد كان وان المعرفة بنستورد  مستورد شئ أي زى أنتجنا ما إحنا

  .التسمية هاي برفضوا كثير -
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 تنزلـق  ذلـك  بعـد  األولى الخطوة خطيت اذا بتخافي انه واقعيين حقيقة هما ألنه التحفظ هذا بفهم أنا -
 .. وتحافظي تثبتي يعني تستطيع ال ما نهاية ال ما إلى قدمك

 هـو  المؤمن ضالة والحكمة تسميته ونعيد ناخده ممكن جديدة وعولمة كونية مسميات ضمن هأل بس -
 .باخده اللي هو يناسبنى اللي

 مـع  تتعاون بدها اللي المؤسسات كيف زى وحقيقة لذلك مجال تعطينا ال قوتهم ألن جدا قليل الهامش -
 أخـره  إلـى  والمهارات الكفاءات لرفع خاطرهم على دورة أول مثال بيعطوهم المدنى المجتمع منظمات

 ولكـن  المـؤامرة  نظرية اصحاب من مش انا فيعني األجندات لكل دورات نتيجة بتعطى ذلك بعد وهي
 عواجيزنـا  بيقولـوا  اللي بصراحة ينفعك شئ يعطوكى راح ما يعني نفسه على بيدلل هو الواقع احيانا

 .   حقيقة هذه حقيقة -القلب بسر اشي الغرب من مابجيك
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 )2(نموذج مقابلة 
 قد شيىء إلى مضاف يكون أن البد وإنما مجرداً يأتي ال النسوية المصطلح فكرة إنه حديثك خالل من -

 الفكريـة  للرؤيـة  تبعـاً  تنوعـت،  النسوية أن اإلنساني المجتمع فى المجتمعي التدافع خالل من وجدت
 أرضـية  مـن  انطلقت تقولين كما ليبرالية نسوية وجدت فإذا. النساء حقوق عن المدافعة لواء لحامالت

 المجموعـة  هذه تراه ما عن بالحديث تختص أو تقول كما وتركز انطلقت ومنها الليبرالية هى ما فكرية
 اآلن....  شـئت  مـا  سـميها  يعني اشتراكية أو ليبرالية  هم اللي النساء مجتمع فى مظلمه من النسائية
 أرى أنـا  حقوقهم، يستخلصوا بدهم اللي اإلسالمي المجتمع فى النساء نقول بدنا يعني اإلسالمية النسوية

 بالمقابـل  أيضـا  فى وال  حقوقهم ياخدوا بدهم انهم المفهوم بهذا اسالمية نسوية اسمه شيئ يوجد ال أنه
 احنـا  باعتبـار  نظرنا فى البشري الواضع يقررها ال والوجبات الحقوق من عندنا ما اسالمية، ذكورية
 لكل والواجبات الحقوق وبين فيه إلينا أوحي وما وجل عز اهللا من نستمده اإلسالم اإلسالم، إلى مضافين

 المجتمـع  فعلـى  الرجـل  قبل من أو المرأة قبل من جدالً المرأة ظلمت فلو بتفصيل والمرأة الرجل من
 فـال  لها الذي تعرف أن المرأة من يطلب الرجل على المرأة جارت لو نصابه، إلى الحق يرد أن جميعه
 عـز  اهللا الصراع، مفهوم ، المفهوم هذا من عندنا يوجد فال فيه، تقصر فال عليها والذي منه أكثر تطلب
 وال للنهـار  عدو الليل كان عمره فما للتكامل إنما للتضاد الواحد الشيئ حلقات أو اطراف يجعل لم وجل
 مـا  الشئ بهذا إال تستقيم وال تصح وال الحياة تحلو ال بالعكس الليل من منتقص أقول يعنى ماله؟ النهار
 المهـم  ، والمرأة الرجل وكذلك مهمة ليأدوا اهللا خلقهم الطرفين وإنما للبرتون عدو اإللكترون كان عمره

 عـاش  ألنـه  يفيـد  ممكـن  مريض يعنى كل على هو تليفونه بتجيبي لو فاضل رجل الكيالني بذكر أنا
 فـى  رؤيته شوفي انتي شئ هذا بسيط بس الدين صالح طريق  هذا كتاب له  عقليتهم وعارف بالغرب
  . التربية

  ..كتبه بعرف اه -

 كالم بتكلم وأساليبها وأدواتها وفلسفتها منهجها اإلسالمية التربية حول كتبه سلسلة يعني تقرأي بدى أل -
 المـرأة  مـع  خطابه وفي أحاديثه فى يعني اإلسالم إنه شعرت األمريكيات الباحثات إحدى بيقول، جميل
 نـوع  كـل  يخاطب عندما االسالم! الفهم ناقصة عنها هو قال طيب الرجل، إلى محابي أنه الرجل تجاه

 عـن  معـاه  يـتكلم  الرجل عن يتكلم عندما اإلسالم  هاي؟ الفكرة واضحة بواجباته وال بحقوقه يخاطبه
 بيـتكلم  حقوقها عن مبيتكلمش المرأة عن بيتكلم ولما واجباته عن بتكلم هو ال ، واجباته عن وال حقوقه

 علـي  اللي الواجب مبسويش أنا اذا بمعنى يعني االمم، تبني التى هي الواجب نظرية دائماً واجباتها عن
 أدي بقوله ال ، األعلى الراتب أخد لما إال بعلم ما أنا بيقول المعلم... اضرار بسوي أنا حقي ماباخد مثل
 أن المـرأة  ألمرت ألحد يسجد أن أحد أمرأ كنت لو يقول مثال وكذلك.... لك بالذي وطالب عليك الذي
   لزوجها تسجد

 ؟ صحته أديش الحديث هذا طيب -
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  .بجاوبك جوجل الشيخ اسألى عليكي ما انتي جداً سهل فيه، عندنا إشكال فى وما صحيح أظنه أنا -

  ...معينه ظروف فى انحكى وانو صحيح مش انه قالوا وبعدين عالحديث نقاش صار ألنه-

 شـو . واجباتـه  الحـاكم؟على  مع بتكلم شو مثال يعني فرد، لكل اإلسالم خطاب كيف نفهم بدنا الالال -
 وهكـذا  األخـرين  على حقوق المقابل فى الرعية واجبات مهيه طب واجباتها، على الرعية؟ عن بيتكلم
 مين على منفعه هذه"  بالمعروف وعاشروهن"  شوبقوله الرجل يخاطب لما مثال يعني طرف، لكل يعني
 بيـتكلم  مـين  عن بيتكلم هو اذا سعته، من سعة ذو لينفق واجبه يؤدي عشان الرجل بيخاطب هو ، االن
 . الكيالني تبع اإلسالمية التربية منهج فى جداً جميلة نظرية  واجباته، فى الرجل عن

 تنـازع  هناك يكن لم عليه ما أدى طرف كل لو المعنى هذا من للحقوق أحفظ هو الواجب عن والحديث
 أدرسـه  عليـي؟  الطالب حق شو كمدرس أنا هو؟ شو عليي للي الواجب لغيري، حق هو الواجب ألن
 .بحق

 كال على المفاهيم هذه فى وهكذا مثالً... فليتقنه عمال أحدكم عمل اذا فيه أخاطب علي واجب هذا جميل
 من حاكم من رجل من امرأة من طفل من المجتمع أفراد من طرف لكل الحقوق أصالً إنه من أنطلق أنا

 أصـوات  استميل بدى أنا يحابي، عشان انتخابات ماعنده ربنا بعدين... وجل عز اهللا يقرره إنما محكوم
 عنهم، ادافع بصير ايش بسير المحجبات استميل بدي أنا حقهم، هاد اقول بصير أقول، بصير شو الشواذ

 أوجـب  لما مثال العكس أو الرجل يدلل أن وال المرأة يهدم أن له مصلحة ال الخلق خالق وجل عز فاهللا
 . البيت رعاية عالم فى

 الرجال ألن ليش  النساء عن يدافعوا اللي هم النساء عشان نسوية، منقول ليش شوي هون اوقفك بدي -
 ويكونـوا  ينقصوا يمكن يعني عدالة فيها النساء لحقوق اعطائهم وعن النساء عن حديثهم فى بيكونوا ما

 . المرأة حق ينقصوا إنهم قاصدين

   ؟ بتتكلمي انتي رجال أي عن -

 . اإلسالمي الفكر بيحملوا اللي الرجال قصدي -

 او  ألمـرأة  الحق كان سواء الحق عن يدافع ال هو مادام اإلسالمي الفكر حاملين مش هدوله بيكونوا -
  .لرجل

  ..اتجاهات بكونوا اإلسالمي الفكر الحاملين اللي نفس هما يعني اتجاهات، هما يكونوا يمكن طب -

 هـذا  يعنـي  والمـتعلم  العامي ويعم والمرأة الرجل يعم وهذا لإلسالم الصحيح الفهم في قصور قولي -
 عنـدنا  بيسير اللي هذا فهم لتصويب بحاجة حقوق، عن للدفاع بحاجة مش اآلن احنا اذا فهم بده القصور

 . المسائل فى

 هما األكبر العدد للنساء انجازات بيعطوا اللي من مش الرجال من األكبر العدد ألن يدافعوا بدهم هما -



122 

  . ظلم عليها فبوقع تشتغلي ما تطلعي ما بقولولها النساء بيحرموا اللي

 ؟ عليها واجب يعني للمرأة بالنسبة العمل هو هل للمرأة بالنسبة العمل نموذج معي، خليكي -  

 ويدرسو وأمتهم أطفالهم ينموا بعض زي والمرأة للرجل تنمية الزم يعني ؟ تنمية هو عملها مش بس -
 . العالم فى شوفي ويشوفو

 أجـل  مـن  ماذا اجل من الخالصة فى المادي الكسب اجل من وظيفي عمل كان اذا نقصد؟ عمل أي -
 ؟ يعني البيت على اإلنفاق

  .للناس منفعة يكون ممكن هو مال، وكسب  وظيفي عمل مش لو هو -

  . الدعوي التعليمى العمل قصدك انتي يعني -

 ...تاني سبب ألي او األسرة تكاليف يغطي قادر مش اللي زوجها بتساعد ممكن يعنى ال -

 األصـل  عليهـا،  واجب مش الوظيفي المرأة عمل اإلسالم في منها؟ تفضل وال عليها واجب هو أيوه -
 أخرى اشياء يعنى العمل ومخاطر تاني شئ  أي أو المعقدة الحياة ظروف طبعا اال الشؤون، مكفية انها
 أن أرى المفهـوم،  بهـذا  المـرأة  حقوق عن الدفاع أي اإلسالمية النسوية  مفهوم ان بقول برجع أنا اذا

 مـين؟  هـو  مثال للمرأة حق ليس أو حق هذا ان يقرر الذى ألن ؟ ليش. المصطلح لهذا يتسع ال اإلسالم
 فـى  تشـعبت  النسويات قولتي لما انتي ألن أولى كالم هذا كل إن قولنا طبعا......  الشرع صاحب هو

 ذلـك  للحيـاة  معينـة  رؤية عنده شيوعي شرقي مثالً مجتمع مجتمعات، أفكار أودية فيه األفكار، أودية
 قلنـا  اذا مسـألة  هذه إسالمي مجتمع هذا بنقول نحن وهكذا مثال يهودي مجتمع او متحرر بنقول مجتمع
 نشـر  نقـول  حقاً هل مثال يعني سواء، والرجل المرأة تحقيقها أجل من والنضال فقط مثال حقوق مسألة
 المـرأة  المجـاالت  بعـض  من أعفيت طيب الرجل، فقط وال والمرأة الرجل فيها يشترط وظيفة الدعوة
 لـم   لكـن  خاصة العسكري الجهاد المرأة على وجب ما الجهاد عشان تطوعاُ  منها تمنع لم لكن وجوباً
 مـثال  الفن نقول خلينا كمان. الجهاد فى المرأة مشاركة ممكن انه باعتبار تخرج أن أرادت اذا منه تمنع
 يعنـى  سـواء  االن الفكـرة،  لتوصيل الفنية بالجوانب يهتم اإلسالمى العمل حبذا الفن، انصار من وانا

 التـاريخ  صدر في  مثالً المسرح، وال الغناء وال النشيد وال القصيدة العذب بالكالم وال كاريكتير بالرسم
 بالتفصيل تعرفوها قضية عن هشام ابن كتاب في أقرأ كنت مثالً يعني مشاركات للمرأة سنجد االسالمي

 يعنـي  وكأنه أحد غزوة فى المسلمين ونسوان المشركين نسوان بين إعالمية معركة صارت وكيف إنتوا
 . الشعر بلغة عليهم ويردو المعركة فى فن

 مكـة  أهل وسيئات سوآت يبين الذى الشعر بتنظم عمال اآلن إنت حسان سيدنا عن النبى قال مش مثالً
 .  النبال وقع من عليهم أشد ياحسان شعرك يعني معك، القدس وروح جوهمها قل والمشركين،

 حركـة  اسـمه  شئ في ما كمان بس رجالي اسمه شئ في ما قلت انت المفهوم، ع نركز عشان بس -
 فـي  مـا  بـس  نسـائية  عالميـة  منظمات في او اسالمية نسائية منظمات فى ، اسالمية رجالية نسائية
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  ..رجالية؟

 عامـة  اجتماعية خدمة هو مش  بيكون شو النسائية يعني المجتمع في اللي هادي النسائية المرأة اه اه -
. مكفوفين ودار أيتام مؤسسة كبيرة، صحية بمنشأة قام مثال، العربي النسائي اإلتحاد عندكم يعنى ، احياناً

 بيقـول  البخارى مثالً يعنى للرجال، حتى معلمات كنا النبي عهد فى النساء منقول ، يمنع اشي في ما اذا
 160 من امرأة 39 منهم تالقى وصحابية صحابي 160 أحاديثه كل وصحابية صحابي 160 عن اخرج
 . هينة مش نسبة

 

  



124 

 )3(نموذج مقابلة 
في حركة نسوية اسالمية او يبدأ هذا المفهوم بالتبلور والبحث فيه بجدية انا بعتقـد ان هـذا    ىان يبق -

  .كتير مهم في هذة المرحلة اللي فيها صار كتير تباعد

اصال الحركة النسـوية عـن    بحديثكطيب انتي بتشوفي انه في نسوية اسالمية ؟ عشان انتي فصلتي  -
  هم حركة نسائية وال هم حركة نسوية ؟ االسالميات، هل الموجودين من الناشطات ،الحركة النسائية

لحد االن مش المسة يعني انه فيه حركة نسوية اسالمية اال لما انتي تطرقتيله بس سابقا يعني كان في  -
او نة هي االشكالية دائما الس ،حديث عن االنطالق من القران الكريم يعني نحط نصوص خاصة بالمرأة

الفقة االسالمي واالئمة االربعة وكيف اتباينوا حول موضوع المرأة مابين تيارات متشددة او اقل تشـددا  
نه نص مقدس بينما هو نصوص قابلة للتفسـير  أوانه هاي الفكر االسالمي يعني اخد قداسة عند الناس ك

مهمـين اجتهـدوا    بشر فيها اجتهدوا ناس ائمـة كبـار  الوهي نصوص من صنع  ،والتأويل واالجتهاد
 ىالعصر اللي بنعيش فيه بكل التطورات اللي صارت عل ذاالزمانهم وهاي االجتهادات لم تعد مناسبة له

ة كـان  أحقوق المـر  ىن لنروح علآالواقع بشكل عام وبالتالي االنطالق من نص القر ىواقع المرأة وعل
كمان من االتجاة االسالمي نفسـه  فكار متفرقة يمكن مش مكتملة غير مسموح لها انها تكمل أمطروح ك

  ..كان يقمعها وكان يكفرها احيانا 

  في محاوالت ؟ -

سنين كـان يجـري    10من فترة  بجوز وهون كان ممكن يتبلور ،انا بعتقد ان في الوطن العربي في -
حديث حول انه يوصل لفلسطين وصار حديث متفرق ماتمش التعمق فيه او وصوله لنهاياته بـس هـو   

  ...النص المقدس فعال من اجل  ىن والرجوع الآيث حول القركان في حد

بس ما كانت في  ،هو واضح انه كان في محاوالتهون،  اذا كان في نسوية اسالمية، سال اكترأبدي  -
هم نساء ناشـطات فـي العمـل    يمكن  بالمعنى هي مش نسوية، مسماها النسوية يعني ما اتسمت نسوية

دأوا وهم داعيات يمكن يكونوا من خالل تنظيماتهم وهم ناشطات يعنـي  االجتماعي او االسالمي يمكن ب
سنة هم نساء ورجـال   25ادبيات الحركة النسوية االسالمية الها هال يعني في  ...اكثر  حالهم طوروا 

نسـوية يكـون فيهـا     ىتثبيت التأويل واالجتهاد من رؤوهي فكرة النسوية عالمية في العالم الخارجي 
امينة ودود مـثال  زي مجموعة ويلية اللي أوكمان بالجماعات النسوية اللي هي ت ،لتفسيرباانصاف كتير 

همـا اعتبـروا انهـم    ، هدول كلهم مجموعة بيقولوا ويسموها نسوية اسالمية تأويلية سموها بهذا االسم
نصـوص   ىعشان يعطوها فرصة للتأويل اكثر والتفسير اكثر واالخذ والرد اكثر عل ىسموها بها المسم

ن بيعتبروا انه نزل واضح وله اوجـه عديـدة فـي التفسـير     آيعني القر، نآاالسالم اي نص بعد القر
 ، انـا قـرأت  ئمة يعاد تفسيره ممكن طبعاالتفسير اللي فسروه األ ىوبيعتبروا انه اختالف التفسير انه حت

ـ   يانوالمزبوط  كاتبة مغربية اسمها فاطمة حافظ ل ي الرسـالة عنـدي النـي    اقتبست الفقرة بتاعتها ف
كـالم اهللا عـز   ، انه الموضوع مش مقدس عم نحكيه،  حكي الحكي الليتماعرفت اقيم وال كلمة منها ب
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ـ ...خذ اوجه عديدة أوجل مقدس حرفيا لكن التفاسير ت ئ اسـمه  يطيب انا بدي افترض انه صار في ش
 صـاروا فلنفـرض انـه    ،لناسئ كتير صعب انك تقيمه او تثبته لمجموعة من اينسوية اسالمية النه ش

هأل الفرق بـين النسـوي    ،نسوية اسالمية فلسطينية وحاملين فكر الحقوق والمساواة ىناس بيحكوا علال
حقوق لها عالقة بقضـية  ... ..والنسائي كمان قالوا باالدبيات انه نسوي يعني افكار تحررية او حقوق 

التفسيرات بغض النظر عـن حقـوق الرجـل     في اجزاء منى ة والتمييز اكتر النصاف المرأة حتأالمر
مصطلح نهائي يمكن كل واحد يحكي باتجاة  ىالنسوي مفيش فيه حت ىحت، وفي اجزاء تقولك ال  ،يعني

نسائي بيحكي عن حركة اصالح اجتماعية وكمان فسروها ليش نسائية النهم هـم  ، بس هو اكتر فكري 
ر من شخصية مصرية عن التجربـة المصـرية   كتب في الموضوع اكت ،ها نساءفينشاطات يعني بتقوم 

وكتبوا ليش حركة وبيرفضوا  ،ليش نسوي وليش نسائي ،النسائية والنسوية كتبوا في هذا الموضوع كتير
ـ ، منهم ان يكون شئ اسمه حركة  اللـي مـش مـن الشخصـيات     ى هأل واضح كمان ان في منهم حت

شددين  كتير ضد الفكر النسـوي ومـنهم   في منهم مت..  ىاالسالمية الشخصيات من االتجاهات االخر
ورفض الرجل واداءه وفي منهم بيقـول ال نسـوية    ىفي منهم بيقول كالمه متمركز حول االنث ،متوسط

من الفكر العلماني مـش بـس    ى هاد الكالملكن احنا مع اداء الرجل واحنا مناصفين ومكملين لالخر حت
ـ    الفكر االسالمي وصار واضح عندي تماما ان في هون ئ زي يتباينات وفي هون تباينـات مفـيش ش

وفي تفسـيرات ممكـن    ،يعني ال الفكر العلماني او اليساري موحد وال الفكر االسالمي موحد ،مسلمات
طيـب   ،تكون تفسيرات من تجارب شخصية وممكن تكون تفسيرات من ادبيات او خبرات بالحياة يعني

االسالميين هال  ؟فلسطينية ممكن يتقبلها الغير اسالميينئ اسمه نسوية اسالمية يممكن يكون في ش ونه
ـ هذا الموضوع  زي ماقلتلك فيه تباينات، انا ناقشت معهم   ىممكن يتقبلوها والي اي مدي ؟ يتقبلوها عل

  ؟عمل مشترك  بقصد االرض مش يتقبلوها كفكرة يعني

ني اذا كانت هذة التفسيرات لمساواة يعاممكن اذا استندت هذة فعال من اجل تفسير النصوص لتوصل  -
لـيش قلنـا   ، الواقع او تفرضه عليه ىتنطلق من الواقع لتوصل للنص مش تبدي من النص لتوصل عل

النه يتناسب التفسير اللي بده يخرج عن النسوية االسـالمية بفلسـطين    ،الدين صالح لكل زمان ومكان
 ...لت مشرعة وصلت صاحبة قـرار ليالمس الواقع اللي فيه اتطورت المرأة ووصلت مثال وزيرة وص

التفاقيـات  نفسها في التزويج هذا صار مفارقة كتير كبيرة بين واحدة تقرر  ىبينما ال تستطيع الوالية عل
الزم يكون في والية عليها للزواج هون  ،وكذا بينما ال تستطيع انها تقرر لنفسها اقتصادية وأمنية، دولة

ن اللـي عمـل   آتفسير القر ىين الواقع وبين النص فاذا ننطلق البما الواقع كبير وفجوة  ىفي تعالي عل
سـلوك   ى،مؤمنين ومؤمنات مسلمين ومسلمات ماقال اي فـرق اال التقـو  في اآليات قال  ليمساواة ال

  .االنسان وتقواه

 فكرة النسوية االسالمية ظهرت عارفة ليش اصال...احنا فكرتنا عن الغرب انهم اعطوا حريات كبيرة -
اصال النساء االسالميات اللي عايشين في الغرب حسوا ان االسالم انصف المرأة اكتـر   هن؟ أل بالغرب

 ،نسوية اسالمية رافضـة كمـان   يمن الغرب اللي هما عايشين فيه وبداللة يعني خاصة التأويلية الن ف
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ة أان المـر  الفالسفة الغربيين مثل جاك جان روسو اللي هو منظر الثورة الفرنسية بيحكي ىبداللة حتو
  .ة هي عبارة عن مادة أالمرالغربيين هم بقولوا ان  الفالسفة كتير من ،فقط خلقت لالنجاب والجنس فقط

ة االمريكية وال الفرنسية أنحكي عن االخر ما بناخد منه كيف المرومنحكي عن مواثيق دولية ماحنا   -
وتنمية يشارك فيها كل مواطن ومواطنة  وقيم ناخد المواثيق الدولية اللي حكت عن عدالة ومساواةماحنا 

  .نحكي عن انثي وذكرما مال 

عالنات بالستينيات االظهرت اكتر ويعني  يمكن من االربعينات هي المواثيق الدولية كمان جديدة بدت -
  ...حكت عن حقوق االنسان والمرأة و

ـ  ،ةأغالل للمـر تجاوب مع الواقع اللي فيه صراع واستجا يهذا تطور الفكر االنساني ااه  - يحـط   ىحت
ة مضطهدة في الحروب تدفع اثمان أمنظومة تجمع كل البشر بنصوص فيها قيم تنطلق من واقع ان المر

كلها كانت اعمال تخاطب الواقع هـذة   ،من غيرها سواء في االقتصاد او التهجير او االعتقال ىكتير اغل
لعالم سواء بوذيـة وال مسـلمة وال   النصوص فبالتالي هي نصوص جمعية ممكن تجمع النساء من كل ا

  .مسيحية وال كذا

قضايا زي بية لانها مط ىيتعامل علبفي حقوق انسانية مهمشة والمجتمع  ،هي حاجة حق انسانييعني  -
المجتمع الغربي هال اللي بيحكمه المواثيق الدولية بس قبل مـا   هاقول ان الالفت ان بدي بس ...االقليات

كان في تحجيم واستغالل بس لما صار في  ،تحكمه المواثيق الدولية كان في ظلم غير عادي للنساء كتير
تحفظات من بعـض الـدول   انصاف وحقوق بس في اعتبار في  ىمواثيق دولية هم احتكموا لها قبلنا عل

زي الـدول  ... مابعرف امريكا وقعـت عليهـا وال أل   مثال سيداو ، زيلقراراتالمواثيق وا ى بعضعل
انتي من خالل المواقـع  في التنمية  ياتطيب مشاركة النساء االسالم .....تحفظات بعضهم عنده العربية

اذا حسـيتي مـن خـالل     هون في بالدنـا لهم مشاركة ااذا كان و اللي عملتي فيها هل كان الهم وجود
عـن   ؟ يعني بدنا نحكيعملك كان في وجود فاعل للنساء االسالميات واذا كان فاعل وين عالقاتك او 

  .اتالمؤسسوالجمعيات في النساء االسالميات او النسوية االسالمية 

واذا قلنـا مـش    مـثال  جمعيات اسالمية الن هي اذا قلنا جذور هي بالتاكيد في دور للجمعيات اللي -
 كمان هي ما بتسمي حالها بهذا الشكل حتى نقول في قبول وال مافي قبول،مثال زي الهدى عارف يعني 

لكن كل الجمعيات الفلسطينية ايا كانت مرجعياتها الفكرية او ارتباطاتها هي وجدت لتقدم اشـكال مـن   
كل اشكال التنمية يعنـي فـي    ،التنمية سواء تنمية اقتصادية او تنمية اسالمية سياسية او تنمية اجتماعية

مرأة بابعاد مختلفة هي جمعيات تنموية بالتالي الجميـع قـدم بـدون تفرقـة     التمكين  ،ودة وبتمكينموج
  .بعتقد هيك انا بالنسبة الي ،بالخلفيات الفكرية اواالرتباطات التنظيمية

ـ ... قدموا كيف هم من خالل الجمعيات  ..انا بدي رؤيتك -  ينطيب بصراحة عشان نكون اكتر واقعي
كتهم قليلـة او  رالصورة العامة ان النساء االسالميات ماقدموا ومشا ي،مثال يشااحط  في البحث مابدي

 يعني كان في نقاش مع ناس انهم صبايا اليسار اكثر او فتح اكثـر و خجولة والنساء اللي قدمت اكثر ه
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هـم اذا   ،انا حابه الجزئية هاي نحكي فيها اكتـر ؟ هو ظهر  ىتجاه اسالمي امتاالتحكوا عن ب انتو عادة
امتي حسوا  مثال الناس حسوا بوجودهم او الناس اللي زيكوامتى  موجودين فعال  ىكانوا موجودين امت

  موجود وايش هو االداء اللي كان ظاهر ؟ نسوي في شئ اسالمي هان

االنتفاضة الثانية صار في بلورة اكثر اللـي   ،حسيتهم يعني مع تاسيس حركة حماس مابعد االنتفاضة -
احـس انـه فـي اسـتهداف      يتيعني هون بد ؟االسالميةالمرأة المسلمة وال اكبت نشأة رابطة بيجوز و

قبل هيك ماكان هـذا االسـتهداف   ، تنظيمي وجودي ويعني وجود في الحياة العامة الفلسطينية والسياسية
وكانت الحركـات االسـالمية   ، واضح النه ظروف نشاة التنظيم السياسي االسالمي هي اتاخرت كمان

ابقا او مثال اذا كنا نقول حزب التحرير او االحزاب التاريخية او االخوان المسلمين موجودين من قبل س
كانت احزاب سياسية تضم رجال والنساء لهم جزء في الخلفية بالفكر التبعي ، ةأمرللماكان في استهداف 

اال لما خدت حقهـا فـي    ةأالمر اللي ممكن تلعبه دورلومكنش ملفت نظر االسالميين ل ،يعني في تبعية
  ...االنتخاب

  ؟الشاشة ىظهر وجود النساء في التيارات االسالمية اكثر عل ىامتيعني  -

ـ  أسست رابطة المـر ألما تو ،االنتخابات هبعد االنتفاضة الثانية بعتقد ان - اعتـاب   ىة المسـلمة او عل
ماكان متبلور بشكل تنظيمي  جوز كانت بدايات ظهور ووجود بسب.. تقريبا  92 ب..االنتفاضة الثانية 

  .لهمه توجبنساء والم نظله اهدافه وله برنامجه بي

  ؟..فعال  دورهم حسيتي انه ظهر ىامت ،الناس حسوا ؟ النه انت واحدة من الناس ىامت -

ى بدايتها  بعد االنتفاضة االول 88سنة  االشي نشأة حركة حماس اعطت الرسالة انه راح يبدا هذااول  -
ووصلت رسالة غير مباشرة انه هذا التنظيم ممكن التفكير انه اكيد بده  تحماس لكن اوح سست حركةأت

ئ نسائي جناح نسائي خلينا نسميه في حماس لكن ما تبلور هـذا اال فـي نهايـة    يش ،ئ يتبلورييكون ش
نهايـة   اف،بدا يحس الواحد انه فـي اسـتهد   ،محجبةوت تظهر حشود نسائية مختلفة أالتسعينات لما بد

في عمل انشـطة هـذة المحطـة    ء بدالرابطة وعقد مؤتمرها والنشأة وبعتبر هذا التاريخ  اناالتسعينات 
وطنية مثال ممثلـة  الوبالتالي هو هذا التأخر اللي بخلي انه الحركات سواء اليسارية او عندي الملموسة 

  .يمين ايا كان التصنيف كانوا سباقين بالتوجه للمرأةالفي حركة فتح او 

كيف  اتفي اخر التسعين وا زي ما بتقوليهما موجودين او ظهر كان حجمها او هأل كيف لمشاركةوا -
  الحركة والمشاركة؟ شكل 

فـي  صـار  ر حركة حماس وكان في مـد  تزدهوفي هذا الوقت كانت  أةكانت حركة قوية من النش -
  .ة المسلمة بقوة أفانطلقت المر السياسي سالميالمد االبدا والمنطقة العربية كلها وفي فلسطين صار 

  ك ومعرفتك ؟رؤيتفي منطقة عن منطقة اثرت اكتر بحسب  -

  .معقل لهم  وكان واضح النشاط ه وباإلحصاءات كمان، غزة ونابلس هذا شئ معروفاه  -



128 

كانـت  كيـف  الشاشة و ىعل همروظهتأثير طيب عشان انتي عشتي المرحلة هذة كيف حسيتي كان  -
وجودهم خالل التسعينات من خالل المظاهرات او في المؤتمر ؟ ردود فعـل االخـر   نطالق لاالمرحلة 

  شكل العالقة بينهم؟ ؟لهماعنهم كيف تقبله 

حماس والتصنيف اللي ممكـن   ركةح داخل الموضوع شائك باعتبار انه تنظيم نسائيهذا شوفي كان  -
 ...ان في تخوفات مـن هـذا البعـد   كوانه يصنف انه مثال له نظرة معادية للمرأة بشكل عام وحقوقها 

التخوف التاني تنظيمي له عالقة بان هل سيكونوا جزء من حركة نسائية وال يطرحـوا نفسـهم بـديل    
موازي لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية وهذا شق للحركة النسائية الفلسطينية كانت هذة المخاوف بترافق 

  .النشأة 

  هل اثرت هذه المخاوف على العالقة؟ -

العالقة النه لو تتذكري بعد االنتفاضة الثانية واحنا عملنا لجنة الطوارئ في نابلس  ىبالتاكيد اثرت عل -
واحيانا  الهم استثناءفي  كان احيانا... في هذة اللجنة  يكونوا نساء حركة حماس مكان في تخوف من انه

 ذارا 8مثال فـي   ،تبدو انها موازيةرابطة كانت تحاول تميز نفسها بانشطة مختلفة كأن اليبقي كمان انه 
هـذة كانـت تعطـي     للحركة النسائية، ىمرة كان في مسيرة للجهة االسالمية ومسيرة اخر أولبتذكر 

  .ايحاءات انهم بده يكون في جسمان متوازيان 

  .في اختالف اكتر من القبول ، انا بدي افهم من الحديث انه مكانش في قبول كتير ازا يعني -

نقول كان في تخوفات وفي تهديد ، كلمة كبيرة كتير هاي ول احسن من قبول وعدم قبول النهنقخلينا  -
  .طار إلختلف من اطار بجمعي بس  االتجاه وهو شعور كان يعني في شعور بهذا

بيكون في اول انطالقة لجمعيـة او   ؟ مهو لماطيب ما تحسنتش العالقة بعدين لما صار في فهم اكتر -
تحسنت هل  بعدين؟ هل وضحت المعالم اكثر باالول، هما ايش هما بدهم كتير ومحزب بيكون مش مفه

وانا هال بـدي اسـمع   عتبر حالي  جزء من الموضوع بدي افهم وما بدي االعالقة  ؟ يعني احكيلي انا 
  ...واشتغل كباحثة

والجو العام السياسي ئ انه كان احنا العوامل السياسية يالش ...بالتاكيد انا عارفة وعمالي احكي كتحليل-
كل الحركات االجتماعية والحركة النسائية الفلسطينية فكان الخالف السياسي اللي بـدا   ىكان بينعكس عل

الحركة النسائية بانه بعض االطـراف   ىهذا الخالف السياسي كان ينعكس عل .ينشأ قبل االنقسام الكبير
كان بينعكس النه احنـا اطـر    ،لهااالطار بديل اكثر يجوز النه كان بيشكل هذا ا ىتحديدا فتح كان يبق
وبالتالي الخالف اللي كان بين فتح وحماس بدايته كان ينعكس ، اخذ القرار بالتوافق  ىمشتركة وتقوم عل

االتحـاد العـام اكتـر    ى تنعكس عل ،في قاسم مشترك او في اطار مشترك يجمعهم ىلما يبق كلال ىعل
هـون فـي    مع الهاد، ع اطار حماس او اطار الجبهة الديمقراطيةاطار الجبهة الشعبية م ىماتنعكس عل

قف لكن االطر المشتركة كـان يهـيمن عليهـا    ولها هوامشها المستقلة كتنظيمات لها رؤية ومامواقف 
او يبدا يصـير   ىسالسة العالقة او العالقة تكون اقو ىثر علؤكان ي ،الخالف او انعكاس الخالف عليها
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المية باالتحاد العام وكان االنطباع العام من الحركات النسائية ومنهـا االتحـاد   في اندماج للحركة االس
هي رهن بدخول حركـة حمـاس   للعضوية االتحاد  ىمسالة دخول رابطة المرأة االسالمية ال ىعل مالعا

من منظمـة  % 40كان مثال حماس تريد  ،سياسية تتاثر ىالنه عالقة عضوية وكلها بن ،منظمة التحرير
ئ فكـان هـذا اسـاس انـه     ية الفلسطينية بدها كمان نفس الشأايش بدها من االتحاد العام للمر، رالتحري

ة أالمشتركة اللي هي القواعـد واالتحـاد العـام للمـر     ىالبن ىاالنعكاس للخالف السياسي كان بيأثر عل
ـ  بيجي وبالتالي االنعكاس  ،منظمة التحريرلالفلسطينية قاعدة من القواعد  شـكل العالقـة    ىمباشـر عل

  .ومستواها والتخوفات..

  وال في اي مرحلة من المراحل ؟ ت العالقةمن نشأتها لهال ما تحسن -

  ..حالها  ىلسه االمور عل النه.. أل لحد االن -

  ت؟طيب ما اتحسن -

  قصدك بموضوع المصالحة؟ -

وا تحـت النظـام   دخول حركة حماس االنتخابات ماحسن وضعية انهم دخل، يعني بقبل المصالحة  ال -
  ماحسن العالقة ؟ ،الفلسطيني

  ..اكيد  -

  هل هذا كان مفصل لتطوير العالقة لتحسينها لتعديلها مثال ؟ -

بـت  عقنرجع للحقب الزمنية اللي ام إذاكان مدخل كتير مهم لكن ما اخذ كل محدداته الزمنية النه اه  -
 سطيني بعد انتخابات المجلس التشريعيالفلالسياسي دخول اول شكل من اشكال وجود حماس في النظام 

االنقسـام  ا اج... تجربة ما اخدت ابعادها الزمنية لتفحص النها دوغري يعني ، هاي  والمجالس المحلية
  ..ناجحة التجربة الفما كانت ... 

النظام الفلسطيني وتدخل االنتخابات مـع انهـا   في انها تدخل  ىقبول حماس عل ىكان صدكيف بس  -
هذا ايجابي كان هل اعتبروه المراقبين ايجابي لتحسين العالقة وتوثيقها مثال مـع    96كانت ب  رافضة

  او مع فتح  ؟ ىاالتجاهات االخر

  ...النظام الفلسطيني يتوحد  هكانت مرحلة كتير واعدة اناه  -

  ؟.. العالقات النسوية  ىانعكس علهل   -

كان زي حالة انتظارية انه ماذا بعد مجلس تشريعي ماذا بعد  ،مبادرات كتيرة انعكسش النه ماصارما -
كان في حالة انتظارية لتتقدم حركة حماس مثال بشئ له عالقة بالمنظمات الشعبية لكن  ،انتخابات محلية

 تها لمؤسسات منظمةنظر عن مختلف هالمؤسسات السلطة شكل ظرتهاانه ن انا هي حركة حماس بشوف
وهـذة البنـي    ،مختلفة كانت حماس تتقدم نحوها ىهذة بن،برزها اتفاقية اوسلوا ىيعني في بن التحرير 
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كانت في حالة انتظارية مابعرف شو شكلها بيجوز بيتعدل برنامج المنظمـة بيتعـدل طريقـة تشـكيل     
  ...ممكن يسيرالمجلس الوطني او اللجنة التنفيذية 

ـ اتحسنت العالقة والمراقبين حسوا ا ؟ يعنيطيب في ثقة هأل - ل انهم ممكن يكون االسالميين افضل ح
سـاءت   ،وصار اللي صار بغزة والضفة واالشكاليات اللي هنا وهناك ويعني اتخربشت االمـور اكتـر  

العالقة رجعت بشكل اسوأ مما كانت عليه بين االتجاه االسالمي او بين النساء االسالميات والنساء مـن  
في افق ممكن تكـون قادمـة    طب 2007... نقسام هذا الحكي عمره سبع سنين اال ىاالتجاهات االخر

  ؟  ىلتحسين العالقة بين النسويات االسالميات ونسويات االتجاهات االخر

نه هي المؤسسات االوسـع اللـي تجمـع الـداخل     هي رهن بدخول حركة حماس منظمة التحرير أل -
ية تجمـع الخـارج   سياس ىوالخارج يعني احنا مانحكيش عن ضفة وغزة نحكي عن شعب فلسطيني وبن

والداخل ولها عالقة بالمصالحة وتنفيذ المصالحة بحذافيرها او اتفاقيات المصالحة واعادة توحيد النظـام  
  ..السلطة هذة تتوقف عليها كل شئ  ىالسياسي اللي هو احد بن

طيب اذا مافي افق مصالحة وزي مابقولوا هيك هدول فكزوا مرة وهدول فكزوا مرة مـش عارفـه    -
في اشكاليات عند االتنين ممكن تكون فـي   يعنيخبار مرة نسمع من هون ومرة نسمع من هون كيف اال

ـ .. ممكن ؟  ي،شامجموعة من النساء اسالميات وغير اسالميات يحاولوا يعملوا  ك الن انتـي  ألانا بس
االشخاص واالفكار ممكن يقدروا نساء من االتجاهات كلهـا يقـدروا    ىاشتغلتي وراقبتي اكثر كيف حت

دايما كانوا يقولوا النساء هم اللي يغيروا  ...ئ لخدمة النساء بكل االطياف برغم وجود االنقسامييعملوا ش
ئ وطني ؟ يجتمعوا ييعني ممكن النساء يجتمعوا ولو انهم باتجاهات مختلفة يقدروا يعملوا ش... كل شئ 

  رسمي ؟ يشاوال الزم تكون في شروط رسمية تحت مظلة  ..بلوا بعضويتق

خصوصية الحركة النسوية الفلسطينية انها محزبة وتابعة لفصـائل   ،تحكم االجابةبفي خصوصية هو  -
ماشـاركت   ىفبالتالي مرهونة بقرار الفصيل اللي جزء منه النساء مش بالضرورة انه قرار الفصيل يبق

  .رأة كمان سياسية وحزبيةفيه المرأة النه الم

  طب مانقدر انقدم مصلحة النساء على مصلحة األحزاب؟ -

نقدر نقول النه في حقـوق خاصـة بالنسـاء    مما ، زي ماقلت تصطدم باالحزاب جزء منها النساء  -
ـ  لـو  تجمعنا بيجـوز .... تجمعني انا وانتي انه ممكن االعتبارات السياسية تجمعنا كمان  بامريكـا   اان

  .ية النه تجربة مختلفة تحكي عن حركات اجتماعية هي وصلت للنظام الالتين

بيقولوا اختلفنا  كلعاملين مؤسسة تجمع ال تجاهينمصر بعض الناشطات النسويات بيقولوا من االفي ب -
 والفكر االيدولوجي مختلـف، مختلفة  مرجعياتيعني ممكن تكون ال ،االيدولوجية ىبالمرجعية واتفقنا عل

  .مشتركة بينهمفكر نسوي واسسوا مؤسسات نسوية  ىاسالمي  بس اتفقوا عل اسالمي وغير

  .ألهون عنا  ،تالقيهم مستقالت سياسيابعليهم مستقالت لو فتشتي النه طبيعة النساء  -
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  .نسويةحركة  ضمنعشان هيك انتي لما قلتي شخصيات مستقلة سياسية هدول  -

  .قرار  اتمش صاحباه بس  -

  .اللي هما احنا اعتبرناهم حركة نسوية  هدول الشخصياتبس  -

  .من الحركة النسوية هما جزء -

.. ممكن تـؤثر ولكـن ال تقـرر    .. شخصية نسائية لكنها ال تقرر شوفي مثال زي اصالح جاد هي  -
اكثرها شخصيات نسائية مستقلة فاعلة وجادة لكنها  بالبيرة ومثلها كتير شوفي مثال جمعية انعاش االسرة

  .االحزاب  اعنلي بقرر ال قررت ال

  .شوفي تجربة مصر -

تتحكم فيه المكونات الحزبية اكثر من اي فئـة مـع انهـا    بصعب المقارنة بين الواقع الفلسطيني اللي  -
  ضعيفة 

  القضايا النسوية اكثر من الحزبية ؟ ىيتفقوا عل ممش واصلين النساء لمرحلة النضج انه -

لن يكون هناك اتفاق نسوي بدون مـايكون هنـاك    من االتفاق، الزم تكون المحددات السياسية واحدة -
احنا عندنا .. النه في التوافق السياسي بيحكم النهم هم حزبيات .. ليس بسبب التبعية فقط  ،اتفاق حزبي

في انتخابات مجالس  ىحت ونكل شئ عندنا ه ىتسييس مهيمن عمال عل، الحركة نسائية سياسية محزبة
التشريعية ال طبعـا   ،انه الزم االحزاب تبعد عن االنتخابات المحلية الشخصية يمحلية هي وجهة نظر

النها بتعبر عن االحزاب انه بقول الزم نظام االنتخابات نظام مش نسبي انما استهداف االشخاص اللـي  
النظـام  هـو  من يقرر هذا الشكل وبس هذا رأيي بس ، لوظائف واعمال المجالس البلدية  صالحين هم

  .كل شئ مسيس  وناالحزاب النها بدها تهيمن الن احنا عندنا هوالسياسي  

تعيشـها الحركـة   بمستقبلها ؟ ايش واقعها يعني االنجـازات اللـي    ايشايش واقع الحركة النسائية و -
قدر الحركـة النسـوية    ىكون عليفي االفق  يشاليش ؟ في .. النسوية يعني انجازات تنمية واذا ما في 

ـ  1922من نساء فلسطين انه  كنت سعيدة وانا وجدت في اجزاء البحث ..؟فلسطينيةال فـي   1948 ىال
كانت غنية مش معقول شو عملوا النساء اشياء كانت اكثر مـن   هاي المرحلة قديشمرحلة مش معقول 

 نسـاء  تانا  فكر.. وكانوا ستات بيوت وكانوا بالمزارع وكانوا بيحطبوا وكانوا مع الرجال ، هال بكتير
بالفرق ى حت.. ئ يال مش بالبيت هم مشاركين بكل ش.. بالبيت هم هذة الفترة من التاريخ النساء بزمان 

وان كانوا مع عبد القادر الحسيني بالجبل كـانوا يخيطـوا   قحشكلوا رفيقات القسام وزهرة اال ،العسكرية
شوي كلها جمعيـات وبعـدها   كانت  67لل  48من ... للثوار وينقلوهم ويطعموهم يعني عجب العجاب 

وهذة فعال حركة نسـوية   نساءال من هاالمرحلة عن جد مزدهرة باعالم...   وضعفت فت المراحللاخت
  وين راحت ؟! هال وين الحركة النسوية ؟.. كل هدول كانوا في قوة ... 
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مختلفة يعنـي  مابنقدر نقارن كل الحقب الزمنية مع بعضها البعض النه ادوات القياس الزم انها تكون  -
مثال الحركة النسائية في هالمرحلة لها ادوات قياس مختلفـة عـن    يئ او تقيميتوصف شو يبدك تقارن

هال ادوات القياس فيكي تشوفي انه الحركـة الوطنيـة    ،وال كذا 22ادوات القياس اللي ممكن تكون من 
ـ   النساء وا ىالحركة الوطنية الفلسطينية وانعكاساتها عل ،كلها في تراجع ثرة ألشباب والعمـال كلهـا مت

  ...بالتراجع العام ثم ان هذا االرتباط العضوي 

  ايمتى بدا التراجع وتحسيه ملموس؟ -

ت أبـد  يمكـن  2003و  2002بعد االنتفاضة الثانية كل الوضع السياسي القمعي الشديد بعد االجتياح  -
بعده االطـر   ..وشق ..انه تاالحزاب كادمعالمها بعد اوسلو الن اتفاق اوسلو كان فيه تباين كبير مابين 

نسـوية حللـت   الطـر  االبين  ،صار انقسام وكذا وصار قراءات مختلفة للواقع، الجماهيرية واالتحادات
ت تغير في ادوارهـا بالمشـاركة فـي مقاومـة     أالواقع بانه اوسلو المقدمة ويليها تحرر كل الوطن فبد

ان اوسـلو مـش    يشـوف وبعضهم كان  ،االجتماعي االحتالل والدور الوطني وترفع من شان النضال
فـالقراءة  .. واتفاق مرحلي وانتقالي  ياشكالاتفاق القي مآزق في طريقه النه هو تمرحلة واوسلو راح 

برنامجها اللي هو مقدمتـه التحريـر او    ىوحدة الحركة النسائية وعل ىهذة اللي كانت متباينة اثرت عل
 يوهو كـان هـا  ، حساب محورى ن محور علأاعي لتعلي من شازدواجية المحورين الوطني واالجتم

يعني اي منظمة نسائية ممكـن تكـون فـي     ،نكنش العنصرين بيمشوا مع بعض بتواز اذا ماالمرحلة 
 استمراريتها وبقائها وال يمكن كان يواجه التحدي كل االطـر والحركـة النسـائية    ىعالمة استفهام عل

النـه  .. ماعي والوطني النه البرنامج االجتماعي كان كتير مهم كمان بين انه البرنامج االجت الفلسطينية
 اتالصـالحي بهـاي  البد ان ندخل بهـا   ...بيصاحبه حقوق وفيه سلطة وطنية لها صالحية شئنا ام ابينا

بده يسن قوانين وكذا وبالتالي كان االبتعاد عن هذا الموضوع كمان اللي قة بالمجلس التشريعي اللها عوإ
  ...اشكالي 

   ؟بوط  بعد اوسلو صارت المؤسسات النسوية اكتر تطالب بحقوق وسن قوانينزم -

اوسلو ابعد االحتالل عن االحتكـاك اليـومي مـع     ألن الواقع شوي بده اوال بدا يختلف النه اه، اكتر -
النه المفاوضات بعدين السلطة اخذت كتير تعمل من اجل تحجيم ادوار الحركـات  ، والناس والمؤسسات

مش ايجابي من قبلها بـس كمـان االحـزاب ماواجهتـه      ،وهذا مش ايجابي طبعا ،لسياسية واالحزابا
بسياسية تانية انها تكون هي موجودة يعني كانه تفرغت االحزاب من مضمونها مضمون العمل اليـومي  

صـالحيات بايـدين السـلطة    الهون لتروح  راحت من تكون هي موجودة فالصالحيات ىوالمقاومة حت
حكومة والوزارة فبالتالي صار المواطن ينظر للسلطة اكتر من االحزاب انه هي اللي ممكـن تعمـل   وال

  ...المستقبل هي اللي عندها الحلول وهذة المشكلة 

  يعني لما كانت مجالس التنسيق الفصائلي؟ -
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..  بكـل شـي   تتدخلبتنظم حياة الناس وبالقيادة الموحدة هي اللي صحيح وكانت بتصدر بيانات من  -
الصعيد اوضاع الناس المعيشية مـش كمـان للتقريـر     ىبايدها القرار عل... هادي كلها صالحيات لها 

ماقدرت تحـل  ،صار السلطة هي اخدت كل صالحيات الفصائل ومنظمة التحرير ،ن الوطني العامأبالش
وفي ... دروا انها تحل تماعية والصحة والعدل وال كذا اشتغلوا بس ما قجن االأيعني اشتغلت وزارة الش
  ..وفي الموازنات يعني اتفاق باريس االقتصادي .. كمان حصار وفي كذا 

نـه  المطالبة بحقوق عمال ومرأة ؟ أل ىالمنظمات النسوية تحولت ال ،هل تعتقدي انه بعد اتفاق اوسلو -
او نظام تـم اقـراره    ي قانوناوال ، النقابات ىوال حت.. ي قانون أانا بالحظ  لحد االن لم يقرروا وال 

  ...الفئة اللي تطالب بحقها  ىوارض

تعطـل  وا ،سياسي انه معدش موحـد  يال ماقدرت يعني المجلس التشريعي ماقدر يعني كمان في ش -
له عالقة بانه يعنـي   يش ،بنفس الوقت في عجز عن المواجهة عند الحركة النسائية وعند الكل ودوره  

انه يحرر  ىماحدا بيقدر يشوف مقاومة االحتالل لوحده ما ممكن انه فصيل وحده انه يواجه االحتالل عل
مازال التوحد مش متفق عليه مابين مقاومـة شـعبية    ،هذة االهداف يعني االهداف السياسية بدها توحد

ليات ايش اشكال النضال اللي توحد الناس مقاومة مسلحة هذة مسألة مش قليلة يعني شو اال ىومابين قو
الحركـات  ، هال انه بنحكي عن الحركات النسوية .....لة هينة أالزم انه يبقي في توحد عليها  مش مس

النسوية قلنا لها دورين شق وطني وهذا اللي بنحكي عنه صحيح انه صار فيه سلطة ودولة ونمط اخـر  
فيه قصور وهذا القصور له عالقة بانه الزم يبقي فيه ....  أةانا بحكي عن حقوق المر ، بسمن التعامل

وهذة النه السلطة غير قادرة وعاجزة عن تلبية كل مصالح كل الفئات المعيشية سواء كانوا نساء  ،توحد
عشان هيك عمالة بتكون اقرار القوانين هذا النه في انقسام في المجلـس  ، او عمال او تجار او معلمين

ون عقبة رئيسية امام اقرار قوانين عصرية وتلبي مصالح وهمـوم الفئـات الفقيـرة    بتك يكالتشريعي ه
النه عنـد   ..المسألة يعني مثال هال شو اللي بيوقف امام قانون االحوال الشخصية  يومحدودة الدخل ها

مـة  ال تطبقها  في از ،اتفاقيات دولية ىسيداو او تصادق عل ىالسلطة كمان في الوقت اللي بتوقع فيه عل
فجوة كبيرة  يعني النظام السياسي هنا النص االول المـواطنين سـواء ال    ،مابين الشعار وبين التطبيق

عشان هيك  ،بس الحقيقة في التطبيق هذا مافي.. تمع مدني وهذا جاساس جنس وكذا وم ىفرق بينهم عل
نص حطـه هيـك   من اجل تطبيق النص اكثر من اللي وضع النص اللي وضع ال ىكة النسائية تسعحرال

بينما الحركة النسائية جادة في مطالبها اللي تمارسها لكن الفجوة مابين الـنص وتطبيـق    ،سمعة وشكل
هذا الموضوع نحتاج حوار فكري بين كل االتجاهات  ىوبعدين حت... النص هي اللي بتوقف عقبة قدام 

ل لحقوقنا في المساواة وعدم هذة مقدمة الحديث انه النسوية االسالمية هل طريق ممكن نمسك فيه لنوص
  ..التمييز؟ نعم ممكن 

بعيدا عـن موضـوع   .. ممكنة او ال .. يك الشخصي كيف ممكن يكون مستقبل العالقة أانتي ايش ر -
ممكن يكون في تجاذب وتقارب  ؟ممكن يكون عالقات شخصية ؟االحزاب ممكن يكون شخصيات مستقلة

  ؟ وفي ثقة في النساء االسالميات او أل
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ـ  ىعني مش عارفه كيف بدي اقولها بس التجربة المشتركة ماكانت كبيرة حتي - الثقـة   ىنقدر نحكم عل
رابطة المرأة االسالمية بانها متمسـكة بحقـوق    ىبالتمسك بحقوق المرأة يعني انا مابقدر اني احكم عل

ونعرف انه لـوين   ...المرأة مش النه انا ما بدي بس النه التجربة المشتركة محدودة ماخلتنا نقدر نقرر 
في تمسكها بحقوق المرأة وتقاتل من اجلها في تنظيمها وبقاتل انـا واياهـا   ..  وحده متل خلودبتوصل 

نحكـم   ىتعطينا الفرصة الكافية لحتبناخد هذة المطالب هذة الفترة ما ىالنظام السياسي حت ىبالضغط عل
بقـول   ...في عالمة استفهام من شان هيك انا مابقدر اقول ال وال اه و بعض ىبعض ونتعرف عل ىعل

نقرر وانا بعرف انه في اتجاهـات   ىفترة اللي عشناها ماكانت كافية لفحص كل هاي التوجهات حتالانه 
ـ   حدا تاني، مختلفة  بعرف ان خلود مثال بيجوز اكتر من مابعرف ئ هيـك  ياو بعرف انه مثال فيـه ش

تعرفنـا   ...مسكرة هذة عقائدية ما نقدر نفحص هاي..حدا انه هاي مثال حقوقية هذة بعرف  اوبمنهجها 
بعض فـي مجـال    ىنقدر نحكم عل ىحت ،بعض في االنقسام اكتر وهاي مش فترة صحية بالمرة  ىعل

او كذا  ات مسكراتدولة عقائديو هدوله في عندنا انطباعات من الخارج ان ىيجوز يبق ىالحقوق وال حت
.....  

هال فـي تصـانيف   ... وجاوب اشي وانا قارئه اشي وحابه اسمع منك  لحدالنه سالته .. سؤال اخير -
للحركات النسائية سواء كانت في مصر والمغرب وتونس وفلسطين ولو ان ما في كتابات كتيـر يعنـي   

عنـي  حاجات بسيطة ماتعتبر كتابات كتير يؤخذ فيها وهي مش توثيقية  انا شعرت انها زي فشة قلب  ي
هاي التصانيف الخارجية بتصـنف نسـاء اسـالميات    ... زي رؤية نقدية احيانا مش بحوث مستفيضة 

انصنفهم نسـاء اسـالميات    ا بدنازاهل الواقع الحركة النسوية الفلسطينية هم نساء ... ونساء علمانيات 
  هيك هو المسمى؟ ونساء علمانيات ؟

اسالميات وفي عندنا نساء ديمقراطيـات وفـي يعنـي     التصنيف يعني عندنا النساء ،ال عندنا اوسع  -
وهـي  وفي ليبراليات  ...يعني مش متدينات مثال او كذا انما افكار العرف والتقاليد يعني اكثر ،تقليديات
  فئة قليلة

  ئ اسمه علمانيات هون ؟يما في ش -

يعني متحررات من االطـر  الليبراليات ... التنظيمات اليسارية تعتبر علمانية يعني الديمقراطية مثال  -
العقائدية كلها سواء عقائدية ماركسية او اسالمية او قومية  مش هذة المنظومة الفكرية عنـدهم ممكـن   

طيات االـديمقر ... ياخدوا موقف هون وياخدوا موقف اخر بعدين متحررات من المضـمون العقائـدي  
  ....لدولة فصل الدين عن ا.. غير العلمانيات .. بيأمنوا بمساواة ومواطنة 
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 )4(نموذج مقابلة 
 بيسـتخدموها  اللـي  الوسـائل  بعض فى طرفين، عن بنحكى احنا مش األخر الطرف حتى بظن أنا -

 بـين  فرق في عن بتحكي إنتي يعني... مغلوط بشكل كمان الجانب هذا بيستخدم نسميها خلينا اإلعالمية
 انـه  وبين... الحياة مجاالت مختلف في شيئ وهذا شيئ، هذا الدولة عن الدين فصل في العلمانية تقول
 لـي  بالنسـبة  أنا هأل... األساس من الدين فكرة نفي وتعني إلحاد وتعني كفر تعني هالعلمانية ان تقولي
 بعـرف  ما القضايا هذه اتجاه هائل تنوع في إنه مهمة كتير تجربة في الفلسطينية النسوية بالحركة مثال
 يعني شو فاهمة  الي بالنسبة انا بنظرى اللي..  الفلسطينية الوضعية في تصنيف وشو فكر  في شو هأل

 والنظـام  الحياتيـة  بالقضـايا  التعامـل  في األصل عن بتحكي إنه وبعرف تطبيقاتها وبعرف العلمانية
 ملهـاش  القـانون  أمام سواسية المواطنين كل إن بمعنى يعني.... المواطنة هو ذلك إلى وما االقتصادي

  ...مختلفة سياسية اطياف بتطرحه المفهوم وهذا كذا، بخلفية وال فكرية بخلفية وال دينية بخلفية ال عالقة

  ...الدولة لمفهوم االسالمي الفكر هو هذا فكرة على -

 معنـاه  هذا يعني بالكفار بالكفرة مقرونة العلمانية دائما يعني الكفرة، يعني  العلمانية بإتجاه الخطاب  -
 شـؤون  فـى  بتتـدخل  ما الدين شؤون بتقولك بس الدين بتحترم العلمانية بالعكس هي الدين، عن خارج

 عـن  الـدين  فصـل  يعني الدين، أمور فى تتدخل بتسيرش ما السياسة شؤون صحيح والعكس السياسة
 يعنـي  تفاوت فى عنا بشوف أنا بس العلماني نسميه خلينا النظري المفهوم عن النظر وبغض... الدولة
 الحركـة  االسـالمية  مش النسوية، بالحركة رؤى فى بتالقي الشخصية األحوال قانون منحكي لما مثال

 مدني قانون بده مدني نظام بده ما مثل المطالب فى -اكستريم– حدا بين ما يعني -جينرال إن– النسوية
 اسـالمي  مجتمع نعيش بدنا بيقولك وسطي حد بين وما......  أخره إلى وبده الزوجات تعدد وقف وبده
 المصـدر  أو الشـريعة  مصادر أحد االسالم انه األساسي القانون في مذكورة مرجعية اثنين واحد، هذا

 منقـدرش  كمان احنا وبالتالي وخالفة اقصد كمان دولية مواثيق وفي لحاله مش يعني للشريعة الرئيسي
 اإلتجـاه  هـأل، .... القضايا هذه أخر الى الزوجات تعدد تقيم عن منقول الزوجات تعدد وقف عن نقول
 تقـولي  تيجي بيقولك اللي وسطي اتجاه هو األن لغاية تاريخيا شوفته أنا اللي النسوية الحركة فى السائد

 والقـرآن  بالـدين  إنه األقل على عليه المتفق بس  الحكى هادا نقاش عليه ألنه الزوجات تعدد وقف ان
 باالسـالم  يفتـرض  األحادي، الزواج هو األصل وال التعدد األصل هو  هل الخالف بس التعدد موجود

 مـثال %  3 تتجاوز ال مثال بفلسطين المتعدد الزواج نسبة بتكونش كان واال األحادي الزواج برأي وانا
 هـال ........  التعدد هو األصل مش األحادي هو باألصل ألن بدا اصال اإلسالمي بالتاريخ شواهد وفى
 القرآنيـة  اآلية في قيود فى ما حتى األحوال جميع في مباح يعني تقولك فقهية توجهات بتطلع كتير في

 يعنـي  قصـدي،،،  المرأة قضايا اتجاه بنشوفه، انا وسطي اتجاه اكتر عام بشكل فلسطين ان الفكرة فهي
 االسـالمية،  الحركـة  مـثال  مع حتى االطالق على خالف فيها مبشوفش أنا مشتركة قواسم عن بتحكي
 الحركـة  فـى  المهمة الشخصيات احدى مع النقاشات احدى في مثال ألنه المتنورات، األقل على النساء
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 وربـة  البيـت  هو االصل انه بتعتقد بيجوز النه بتفهم وانا المبكر الزواج بتبرر مثال احداهم األسالمية
 ممكن النقطة هذه على وياها انا اتفق بالضرورة مش بالتالي مثال فهي للمرأة بالنسبة هذا والدور األسرة

 الحركـة  بـداخل  حتـى  تفـاوت  فـي  حتـى  كمان إنه أنا قصدى بس،  كتيرة تانية قضايا على نتفق
 تتجاوزهـا  تقـدر  وكيف بتواجهها اللي والتحديات النسوية الحركة فى حركات في ما زي... األسالمية

 ... النسوية الحركة داخل الحركات فى الشيئ نفس

 بفلسـطين  علمانيـة  نسوية نسوية، اسالمية نسوية عنا هأل التصانيف، موضوع ع نحكي خلينا طيب -
 ايـش  علمانيـة؟  ونسـوية  اسالمية نسوية الوطنية الحركة في هيك بفلسطين؟ اسالمية نسوية في يعني

 منقول؟ شو او بنقارن بشو باألسماء مقارنة بنعمل لما ؟ التصنيف

 الحركـة  عـن  بنحكـي  وغيـره  األدبيات عن بنحكي لما اللي بالنسبة انا بصراحة اشكالية، فيها هذه -
  وال اسـالمية  يعنـي  طبيعتها وشو النسائية الحركة ان بنحدد ما حتى الفلسطينية أو فلسطين في النسائية

 ...  اسالمية غير

 اسـالمية  نسـوية  اسـمه  شيئ عن بنحكى التصانيف على بنحكى لما الحديثة المجاالت في هأل بس -
 ايـران  فى برة التصانيف هذه يمكن احنا؟ مفهومنا شو طب...  مثالً علمانية بنحكى طول على بمقابله
  أأكـد  وال اصـنف  بدى ما انا فلسطين؟ فى اسالمية نسوية في...  المجال بهذا كتابات عدة وفي مصر

 انتـي ..  بهالموضوع يساعدني حد بدي موعارفة انا..  علمانية انا بقولوا نسويات بقابل انا مرات بس
 رأيك؟ شو

 أخره وإلى وتنظيمي فكري اطار هو بتحكيه انتي اللي االطار في موجود التصنيف هاد اذا معرفش -

  يساريات؟ نساء ً مثال ممكن طب -

 متغيـرات  كتير عليه دخل يعني برأيي أنا.. كتير عليه دخل التعريف هذا حتى بس سارية نسائية في -
 صـار  جـديا  اليسار مفهوم هو ما نقاش الفلسطينى اليسار بتواجه اللي التحديات احدى هأل حتى يعني

 مـن  لمزيـد  تخضـع  عنهـا  بتحكي انت اللي العناوين كل خلت اللي الفلسطينية الساحة على متغيرات
 يعنـي  شو نسوية؟ يعني شو  عالي بصوت جديا معك بفكر مرة أول انا يعني...  جدياً والنقاش الفحص
   اسالمية؟ نسوية

  ...بالمقابالت وال باألدبيات ال ابدا واضح مش الموضوع الن بالذات الجزئية بهاي معك بحكي -

 احنـا  انـه  بين والنقاش النسوية بالحركة نقاش في بقولك انا لنتيجة توصلي بدك ألنك...  عارفه اه -
 حركـة  هـو  تقـولي  مـاعم  زي او بالضبط، قولتيه انتي اللي والنقاش نسوية حركة وال نسائية حركة

  .... نقاش محل الحكي هاد كل والنشاط؟

 فـى  الـدكتوراه  رسـالة  عملت المانية أمها عراقي أبوها دكتوره هي العلي لنادية دكتوراه رسالة في -
 عملت بالعربية ناطقة مش او اعتبار على أجنبية وهي هي حتى المهم يعني كتير بتتبعها كنت أنا مصر
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 همـا  االسالميات مش واللي نساء في بتقول هي ، الموضوع ع واشتغلت ناس وقابلت مصر فى دراسة
 همـا  بـس  اسالميات مش هما حكيتي انتي ما زى نسوية، كلمة بيرفضوا.. النسوية مصطلح بيرفضوا

 وال الحجاب موضوع فى عالقة الهم ما وهما حتى، نسائويات او نسائيات احنا نسويات مش احنا بيقولك
  ؟...معناه شو هاد طب... نسوية حركة ولسنا نسائية حركة اسمنا احنا شيئ اي وال تدين في

 فروقات فيه ألنه....صعب المصطلح على الوقوف بشوف كتير يعني بعرف ما األخر الصح شو بس -
  .. النقاش عند كتير

 وال بتحكـي  هي السياسي والعمل المرأة في سنة  20 من يمكن كتاب الها مصرية عزت رؤف هبه -
  ... نسوية امرأة اني أوصف ان اقبل يمكن

  ؟...ليه طب -

 في قرأنا عارفة انتي األمومي العصر إعادة كأنها النسوية ان وكمان غربي انه الناس من كتير مبرر -
 وهي الرجل ضد هي اللي األنثى حول التمركز بمفهوم األلهة والمرأة األله المرأة هو اللي زمان التاريخ

 للنسـوية  كمفهـوم  القـراءات  بعـض  فـي  وجدته كمان هاد وحتى.. الحياة في شريك الرجل تقبل ال
  ..الراديكالية

 خلينـا  الـدولي  العـام  المفهوم -الفمينيز– مصطلح بتاخدي لو انه مهم كتير بموضوع انتي ذكرتيني -
 يعنـي  رجـال  ضد النساء عن بتحكي انه تعني -فمينيز -كلمة -جنرال ان -الغربي بس  مش نسميه
 واقـع  فرضت هي خصوصية في الفلسطينية حالتنا في بقول هيك عشان الرجال هو للنساء األول العدو
 تصـنيف  يكون إنه يمكن ال بيقول الحال واقع الفلسطينية النسوية الحركة حالنا سمينا لو حتى إنه بنقول

 لـو  انـا  مثال ذلك ودليل سياسي نسوى نضالنا احنا ألنه علينا ينطبق برة العامة النظرية على المندرج
 إن بفلسـطين  حالنـا  نشوف منقدر مرة وال وسياسية نسوية ناشط امرأة بقول... نعرفك؟ ايش بيسألونى

  . األساس من الفكرة منه انطلقت اللي بالمفهوم نسويات احنا

  كمـان  بتحكي واألسرة المرأة مجال وفي ناشطة زيادة حالك ع بتعرفي سمعتك مرة كنت انا معرفش -
   رجل؟ يعني اسرة معنى وأسرة؟ مرأة بتحكى انتى

  ... والرجال للنساء أدوار عن بتحكي األجتماعي النوع قضايا عن بتحكي اذا%   100 اه -

  ...المجاالت بكل  يعني األسرة مجال فى ناشطة سياسية ناشطة نسوية ناشطة يعنى -

 انتـي  بتحكـي  باألصـل  -الفيمينـزم  -تعريف عن بتحكي إنتي النسوية قصة قولتي لما هيك شوفي -
 االسالميات النسويات بالتالي هو شو النظر بغض فكر انه اخدتيها العام اإلطار فى الحديث بأول أخدتيها
 منطقة من النسوية بمفهوم تفاوت في كمان بس فكر بيحملوا وهدول فكر بيحملوا ألنه نسوية تقول ممكن

 يمكـن  وال الفلسـطينية  الخصوصية يعني.. الحديث بالعصر المشروعة األشياء من مسألة هذه الخرى
 الرجل حتى االحتالل مقاومة بس البعد مبحكيش السياسي البعد سياق عن قولتلك ما زى النساء توصف
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 الواقـع  اضـطهاد  رفـض  فـى  عالقة اإلحتالل، رفض في عالقة الها قضايا في بتتشاركوا وياه وإنت
 علـى  تحكـي  بتقـدر  ما خصوصية في بالذات فلسطين برأي أنا  وبالتالي بكذا بكذا العالقة واألجور،
  ... سياسية نسوية عن بتحكي -الفيمينز– على األطالق

 بـالقرآن  فـي  يعنـي  اختالف فيها  بالقي مش إنه  الموضوع فى االسالمي الديني الجزء حطيت أنا -
 النسويات النساء كمان فكر اصحاب انهم حسيت منها مشكلة مافيش اعتقد حتى نساء بالقرآن وفي النسوة

 االتجـاه  عليـه  يوافقوا ما ممكن اللي مهم جزء حطيت وكمان الحقوق عن بيدافعوا فكر صاحبات هما
 يعنـي  احنـا  بس المرأة حقوق كل أعطى االسالم إنه بعتير  انا... المرأة حقوق عن هو اللي االسالمي

  ....التفسير او باالستخدام مشكلة وفي للمرأة اساءة في هو عارفة مش

  ..الرئيسية المعضلة هو وبصراحة مهم كتير الجزء هاد -

 المـرأة  حقـوق  ويعيد.. حقوق عن يدافع بده اسالمى نسوى فكر  موضوع ان نثبت الزم عارفة اه - 
  ... نجيبها وبدنا تايهه حقوق فى ألنه الحقوق يعيد

 فـي  باألول عنه حكينا اللي البطيئ التطور من ويفترض متوقع بشوفه أنا اللي الدور وهذا% 100 - 
  ....    االسالمية النسائية الحركة داخل
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Abstract 

This study examines the subject of Islamic Feminism and its role in 

political development in Palestine, the understanding of the concept of 

Islamic Feminism, as well as its formation, the controversy around its 

designation, and the conditions under which it appeared in Palestine. 

In its first chapter, the study discusses the understanding of feminism 

in the West, its formation and the intellectual trends the feminist movement 

is based upon in its defense of women and demand for women’s social and 

political rights. It mentions some exemplary trends as well as the image of 

women in Western thought with its theological and philosophical origins in 

different historical periods, including the European Renaissance and 

women’s situation in it. 

The study further examines, in its second chapter, the term feminism 

from an Islamic perspective as well as the understanding of Islamic 

feminism, its meaning, formation, and the controversy around its 

designation. Furthermore, it discusses the Western impact on this label as a 

new and contemporary term, which is surrounded by great controversy in 

Islamic circles, ranging from acceptance to complete rejection. The study, 

moreover, examines the image of women in some Islamic movements and 
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the differences between them. It illustrates the position of women in the 

Qur’an and the Hadith as well as in Islamic history between discourse and 

practice, and its relation to Islamic feminist thought. 

The study then moves on to examine Islamic feminism in the Arab 

world, the activities of Islamic feminists to assure their existence since the 

beginning of the 21st century, the qualitative leaps that occurred in the 

situation of Islamist women on the political level, and what happened after 

the Arab Spring in terms of the participation of Islamic feminists in official 

political organisations during elections. 

In the third chapter the study makes space for the history of the 

Palestinian women’s movement, describing the components of the 

movement and the roles of Palestinian women from the beginning of the 

20th century to the present, divided into periods labeled according to the 

nature of the respective period. It then discusses the appearance of Islamic 

feminism in Palestine represented by organisations that bear the label 

Islamic as well as the relationship between secular feminism, whose point 

of reference are the decisions and documents of the United Nations, and 

Islamic feminism, whose point of reference is Islamic Law. 

The conclusion provides a summary of the differences in feminist 

ideologies in the Palestinian context, which is epitomized in the Islamic 

Association of Palestinian Women as an Islamic feminist body analogue to 

the General Union of Palestinian Women. 
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The study concludes that Palestinian Islamic feminism was able to 

impose its existence in the Palestinian context and in the work of 

organisations, and that it was able to enter the political system in tune with 

the general Islamic feminist movement in the Arab world, except for the 

political situation that was caused by the split between Fatah and Hamas, 

which has later led to a situation without continuity for the work of Islamic 

feminists under official titles.  




