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مقدمة
يمكن  نقطة  إليجاد  فردانيتنا  بفعل   نسعى  كنسويات   حاجتنا   إن   
أن تلتقي فيها تجاربنا باختالفها ومساحة تستوعب توحشنا برحابة، وهوياتنا 
بغبطة، وال تجبرنا على التماهي الفظ واالنخراط الخانق؛ مساحة ال ترانا داخل 
الحدود الضيقة  صرامة الحياة اليومية العابسة بل تسمح لنا بالتعبير، كفعل 
هذه  وإتاحة  بتقديم  ورغبتنا  اللتزامنا  واستكمااًل   . إنسان  لكل  وكحق  تفكير 
االجتماعي  النوع  عن  نسوي  معرفي  بمحتوى  للمشاركة  وسعينا  المساحة 
كتابها  أغلب  اختار  التي  الثالثة  دوريتنا  لكم  نقدم  العربية  باللغة  والجنسانية 
أن يخوضوا/ن تجربة النشر ألول مرة! وقرروا/ن بذلك  تحدي  األسئلة التي 
كانت تؤرقنا بحق حول االمتيازات التي تصاحب عملية الكتابة؛ بدايًة بمن هو 
الكاتب؟ من يحق له الكتابة؟ من يحظي باألولوية لُيسمع وُيقرأ وينشر له؟ 
من يحدد الثقافة المهيمنة واألطر التي من المفترض أن تكون الكتابة داخلها، 
وما هي األولويات التي يجب التحدث عنها كنسويات وكنسويين أتيات وآتون 

من خلفيات مختلفة بهويات مختلفة؟

في  وانخرطن  انخرطوا  من  وأصوات  باجتهادات  الثالث  العدد  يخرج   
الحلقات الدراسية ومجموعات القراءة التي لم يكن الهدف منها إتاحة المعرفة 
المفاهيم  وتكسير  والتحليل  للنقد  تشاركية  عملية  خلُق  أيًضا  لكن  فقط 
المتعلقة بالنوع االجتماعي والنسوية، فكتبوا في هذا العدد عن أجسادهن/م 
وهوياتهن/م، ناقدين األنظمة المتحكمة في حيواتنا  كاألبوية والتمييز على 
أساس الجنس والنوع االجتماعي، كتبوا عن المؤسسات االجتماعية المحافظة 
ومؤسسة الصحة النفسية وأيًضا الحركات الدينية، كتبوا عن الحركة اليسارية، 
الجينات التعسة، وإنتاج الجسد داخل خطابات الحداثة، وكانوا »فوق كل شيء 

بسطاء، مباشرين، ولحظيين«. غلوريا أنزلدوا* بتصرف. 
 

وحدة اإلنتاج المعرفي باختيار 
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 اليسار الثوري
 المصري والنسوية:

زواج لم يتم

 أحمد بكر
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الفيلسوف  ألفكار  بانتامئهم  القائلون  يختلف  ماركس1،  كارل  وفاة  عن  تفصلنا  عاما   133 مع   

األملاين يف مرص اختالفاٍت جذرية حول أساليب التحول االجتامعي، وإن كانوا يجمعون - ولو قوال - عىل 

أن الهدف النهايئ هو الوصول إىل مجتمع ينتفي فيه احتكار طبقة بعينها لوسائل االنتاج ونتنهي فيه صور 

االضطهاد املختلفة، ومنها اضطهاد النساء. نظرا لهذه االختالفات الشاسعة التي تبدأ من أول الراغبني يف 

العمل يف كنف السلطة السياسية ذاتها - مبربرات نظرية مختلفة وأسباب ليس هنا مكان تحليلها - وبني 

املؤمنني برضورة التغيري الثوري والحراك القاعدي من أجل تحقيق أهدافهم االشرتاكية، فأنا بحكم موقعي 

وغريض السيايس سأركز هنا عىل الفريق الثاين: مجموعات اليسار الثوري.

فيام يخص رفضهم  الجذرية يف مرص   اليسارية  املجموعات  لدى  النيّة  تأكدي من حسن  مع   

ألشكال االضطهاد عىل أساس الهوية الجندرية وامليول الجنسية، فإن أطروحاتهم تعاين من عّدة إشكاليات 

تنبع بشكل أسايس من اعتامدها عىل نظرات كالسيكية لطبيعة االضطهاد املرتبط بالنوع االجتامعي، مام 

 .economism واالقتصادوية reductionism قاد إىل أداء سيايس يقع دون قصد يف إطار االختزالية

يركز تحليل كارل ماركس وفريدريك إنجلز2 الضطهاد النساء عىل ربطه بالتاريخ اإلنساين لتطور   

أدوات إنتاج املعيشة وأمناط اإلنتاج والتنظيم السيايس واالجتامعي املرتبطة بهذا التطور، وكيف ساهمت 

األشكال املختلفة لتقسيم العمل وملكية أقلية طبقية ألدوات اإلنتاج تلك يف خلق أدوار منطية معينة لكل 

من النساء والرجال، اتجهت تاريخيا نحو نزع السلطة وحق التملك بل واإلنسانية عن النساء،3 وصوال إىل 

كارل ماركس )1818-1883( فيلسوف أملاين واقتصادي وعامل اجتامع ومؤرخ وصحفي واشرتايك ثوري، أسست كتاباته   1

االقتصادية والفلسفية والسياسية بالتشارك مع زميله فريدريك إنجلز، من أهمها البيان الشيوعي )1848( ورأس املال )1867–1894(، 

لتطوير الحركات االشرتاكية وتكوين كل التيارات السياسية والفلسفية املنتمية للامركسية.

فريدريك إنجلز )1820-1895( فيلسوف أملاين وعامل اجتامع وصحفي ورجل صناعة واشرتايك ثوري، تشارك مع زميله كارل   2

ماركس يف تأسيس النظرية املاركسية وأسهمت كتاباته، من أهمها البيان الشيوعي )1848( وأصل العائلة وامللكية الخاصة والدولة 

)1884(، يف تطوير الحركات االشرتاكية.

كان ذلك أحد املحاور الرئيسية لكتاب إنجلز، أصل العائلة وامللكية الخاصة والدولة )1884(.  3
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النظام الرأساميل واستغالله لألرسة النووية وعمل النساء املنزيل كمخفف آلالم الرجال العاملني وكوسيلة 

لضامن توارث رؤوس األموال يف الطبقات الحاكمة. هنا أيضا يتحدثان عن تفكيك النفاق الواضح يف الزواج 

األحادي وارتباطه بالعمل الجنيس، فالنساء فقط مطالبات بااللتزام بهذه األحادية لوقوعهن وأطفالهن يف 

ملكية الزوج ورغبته يف توريث أبنائه4.

 1917 يف  الروسية  الثورة  عارصن  الاليت  املاركسيات  النساء  إضافة  عقود  بعدة  ذلك  بعد  تأيت   

مثل الروسية ألكساندرا كولونتاي5 واألملانية كالرا زتكن6 وغريهن، والاليت عارصن أيضا املوجة األوىل من 

النسوية ومطالبها بحق النساء يف االقرتاع والتملك. قام هؤالء النسويات املاركسيات بنقد األفق الربجوازي 

ملطالب املوجة النسوية األوىل، املرتبطة مبصالح رشيحة مميزة من النساء يردن التساوي مع الرجال من 

نفس طبقتهن مع تجاهل املطالب األكرث جذرية لنساء باقي الطبقات، خاصة النساء العامالت. إىل هنا 

هذا  املرصي، يف  الثوري  اليسار  أغلب  عند  االجتامعي  النوع  قضايا  يخص  فيام  النظري  الرتاث  يتوقف 

االنقطاع تكمن املشكلة.

هي  األزمة  كتابتها.  ومكان  بزمان  محدودة  أهميتها،  رغم  الجندري،  لالضطهاد  القراءة  هذه   

مل يكتب كارل ماركس نصا كامال عن نظرته لألرسة واضطهاد النساء ولكنه تناول املوضوع يف عدة نصوص مختلفة منها   4

املخطوطات االقتصادية والفلسفية )1844(، بوشيه: عن االنتحار )1845(، البيان الشيوعي )1848(، رأس املال )1867-1894( ومالحظاته 

عىل كتاب التاريخ القديم للويس ه. مورجان )1877( والتي اعتمد عليها إنجلز يف كتابه.

ألكساندرا كولونتاي )1872-1952( سياسية شيوعية روسية كانت من أبرز نساء الحركة الشيوعية الروسية وعضوة يف الحزب   5

البلشفي، لها إسهامات مهمة يف تنظيم النساء العامالت يف بلدها وإسهامات نظرية عن األسس االجتامعية لالضطهاد النساء وعن الحب 

الحر. ترجمت حركة االشرتاكيني الثوريني العديد من كتاباتها إىل العربية، ميكن الوصول لها هنا.

كالرا زتكن )1857-1933( سياسية شيوعية ونسوية أملانية كانت من املشاركات يف تأسيس الحزب الشيوعي األملاين وساهمت   6

يف تنظيم العامالت األملانيات وتأسيس املؤمتر الدويل للنساء االشرتاكيات وأطلقت من خالله االحتفال بيوم املرأة العاملي يف 8 مارس من 

كل عام.
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التوقف عن تطويرهذه القراءة لالضطهاد التي تعود لعصور وظروف سابقة، وهو ما يخلق أطروحات 

هي ضحية لنفس منظومة الثنائيات التي تفرضها السلطة، لتصبح الشعارات الحالية للمعركة هي مساواة 

املرأة مع الرجل، أو مثيل الجنس مع الغريي أواملتحول جنسيا مع غري املتحولني، دون اعتبار للواقعني 

خارج هذه التصنيفات ودون تفكيك التصنيفات ذاتها وقراءة تاريخها وعالقتها بالسلطة يف إطار معارص 

ومحيل بشكل نقدي، باإلضافة إلهامل التقاطعات بني أشكال القمع الجندري املختلفة وكذلك التقاطعات 

بني القمع عىل أساس النوع االجتامعي وبني أشكال القمع األخرى كتلك املرتبطة بالدين والقومية والعرق.

هذه  لتتناول  التوسع  عىل  املاركسية  النظرية  قدرة  يف  لقصور  نتيجة  هنا  اإلشكاليات  ليست   

املعضالت، عىل العكس فأنا اعتقد بأن هذه النصوص الكالسيكية تحوي األسس التي ميكن من خاللها 

خلق مساهامت حقيقية يف الجداالت حول البناء االجتامعي للهويات الجندرية وتاريخ الجنسانية وعالقة 

قوالب مثل األرسة واألدوار االجتامعية مبنظومة السلطة الحاكمة، وهو بالفعل - كام سنستعرض رسيعا - 

ما قام به العديد من املنتمني للامركسية يف دول وسياقات مختلفة. أزمة اليسار الثوري يف مرص مرتبطة 

بالجمود عند النصوص الكالسيكية يف العديد من القضايا ولدي عدة تصورات عن السبب وراء ذلك.

يف رأيي، فإن األزمة لدى تيارات اليسار الجذري يف مرص - باألخص أكربهم حجام وهي حركة   

االشرتاكيني الثوريني - يف التعامل مع تراثها النظري ومحاوالت تطوير إنتاجها النظري الخاص تكمن يف 

ظروف نشأتها. فقد نشأت أغلب هذه املجموعات يف مرص تزامنا مع انهيار االتحاد السوفيتي، األرض 

املقدسة لدى اليسار املرصي القديم، ويف ظروف الهزمية السياسية لهذا اليسار عىل يد هيمنة اإلسالميني 

وتحول الكثري من رموزهم تدريجيا إىل آداة دولتية عقيمة يف يد السلطة الحاكمة، ويف ظل تجريف العمل 

السيايس خالل العقد األول من حكم محمد حسني مبارك. 

كان األساس السيايس والنظري لهذه املجموعات هو رفض منوذج االتحاد السوفيتي السلطوي مع   

االستمرار يف رفض الرأساملية من منظور اشرتايك، متبنني تحليالت رافضة للستالينية كتشويه للامركسية 

وكونها سببا رئيسيا وراء التوجهات القومية والدولتية السائدة قبلها يف دوائر اليسار املرصي، وبالتايل كان 
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أحد التوجهات الرئيسية يف مواجهة هذا التشويه هو العودة إىل الكتابات املاركسية القدمية، واالعتامد 

بشكل أسايس عىل ماركس وإنجلز وأيضا فالدميري لينني7 وليون تروتسيك8، باإلضافة إىل الكتابات العاملية 

املنتمية لنفس اليسار املعادي للستالينية.

املوجودة يف  الراديكالية  لألفكار  واألهمية  االحرتام  استعادة  نجح يف  إنجازا  رأيي  ذلك يف  كان   

املاركسية، بعد أن كادت تتحول إىل مجرد نكهة أخرى من نكهات مثقفي السلطة، ولكن عامال سلبيا 

آراه تغلغل بالتدريج كنتيجة هذا املوقف املعتمد عىل »استعادة الرتاث«  و«حاميته من التحريف« هو 

االعتامد الكبري عىل سلطة النصوص القدمية يف النقاشات السياسية، حتى بني من مل ميسوا هذا الرتاث إال 

بشكل سطحي واكتفوا بقراءة التبسيطات والرشوح التي تصب يف وجهة النظر املعادية للستالينية، مام 

يعيق فرص التطور.

كام يظهر نوع من العدائية أحيانا تجاه كل الرؤى النظرية املغايرة دون تناولها بعمق ولو من   

باب النقد، من ضمنها لألسف مدارس أخرى مهمة يف املاركسية مل يتم تناولها إال بشكل عابر. عىل سبيل 

املثال، تعتمد كتابات وترجامت أغلب هذه املجموعات يف تقدميها للامركسية وثورة الطبقة العاملة كحل 

الضطهاد النساء واملثليني وغريهن عىل التلخيص املخّل واملبخس للحركات النسوية كلها عىل أنها جميعا 

تحمل نفس خطاب النسوية الدولتية أو الربجوازية، وهو - ببساطة - غري الواقع9.
فالدميري لينني )1870-1924( شيوعي ثوري رويس ومنظر سيايس ماركيس، كان أحد قادة الثورة الروسية 1917 وأحد مؤسيس   7

الحزب البلشفي، له إسهامات أساسية يف السياسية الشيوعية ُعرفت بـ »اللينينة«، من أهم كتاباته ما العمل )1863( والدولة والثورة 

 )1917(

ليون تروتسيك )1879-1940( شيوعي ثوري رويس ومنظر سيايس ماركيس، كان أحد قادة الثورة الروسية 1917 ومؤسس   8

الجيش األحمر. له العديد من إسهامات النظرية والسياسية املهمة، أهمها اإلسهامات ارتبطت بتحليله للتجربة الروسية ونقده للستالينية، 

وهي ما ُعرفت بـ »الرتوتسكية«. من املهم اإلشارة هنا أن اليسار الثوري املرصي ينتمي أغلب أفراده ومجموعاته للرتوتسكية أو عىل األقل 

مروا عىل أفكاره يف فرتة من تاريخهم. مل أتناول هذه النقطة بالتفصيل هنا ألن تروتسيك مل يتناول اضطهاد املرأة بشكل خاص يف كتاباته.

لألسف فهذه الفكرة متكررة يف أغلب النصوص التي تعتربها حركة االشرتاكيني الثوريني والدوائر املتأثرة بهم أساسية يف رشح   9
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النسوية  الحركات  ألن  األقل  عىل  النسوية  من  للموقف  بالنسبة  قليال  العذر  التامس  ميكنني   

املنتمية للموجة الثالثة ولألفكار األكرث راديكالية يف فهمها للجندر ولرتاتبية القهر مل تبدأ يف فصل نفسها 

عن املجال النسوي السائد إال قريبا جدا، وكتاباتهم وترجامتهم إىل العربية قليلة جدا، ولكن هذا موضوع 

آخر ال يكفي تناوله هنا رسيعا.

أل أعني بالطبع أن اليسار الجذري مل ينتج تحليالته السياسية املعارصة ومواقفه الخاصة، حتى   

فيام يخص القضايا النسوية، ولكنهم يتوقفون قبل عبور عتبة تكوين سياقهم النظري الخاص املتامسك، 

ويكتفون بنسب إنتاجهم النظري للرتاث القديم. أحد العوامل الرئيسية يف املشكلة هو أنه رغم اإلنفصال 

وحتى العداء النظري مع اليسار القديم، فأغلب األجيال األوىل من اليسار الجذري الحديث كانت قد 

تربت عىل أسلوب اليسار القديم يف العمل السيايس، متوراثني عنه امليل نحو النشاط واألولوية للنضال 

االقتصادي فوق ما يرونه »قضايا ثانوية«  وامليل لتكرار املامرسات املعتادة بدال عن نقدها. من الواجب 

اإلشارة هنا إىل أن أغلب هذه املجموعات قد مّر مبراحل من النقد الذايت والجداالت النظرية ضد امليل 

العاملوي واالقتصادوي ويعرّفونها بشكل واضح كمشاكل يجب تخطيها، ولكن يبقى التحول الكامل يف 

املامرسة عىل هذه املراجعات عملية غري مكتملة.

كل ذلك لعب دورا يف جعل عالقة اليسار الجذري املرصي بقضايا الجندر واالضطهاد عىل أساس   

الجندر وامليول الجنسية عالقة إشكالية جدا، فبني التصورات النظرية البدائية وامليل الدائم إىل تعويض 

تقديم  تارة وبني  النساء بني اإلهامل  للقضايا  تناولهم  النشاط، وقع  باالنهامك يف  النظري  التطور  نقص 

الدعم الخطايب فقط يف القضايا التي أصبحت ملحة بفضل الحركة النسوية السائدة، مثل رفض العنف 

الجنيس، ولكن دون اشتباك ملموس مع القضايا.

وطبعا يظهر التغايض التام عن قضايا امليول الجنسية والتحول الجندري. جانب من السبب هو   

املوقف من اضطهاد املرأة، مثل النضال الطبقي وتحرر املرأة لتوين كليف )1984( وكيف تعمل املاركسية لكريس هارمان )1979(، والتي 

تعود أغلبها لعرص املنافسات بني املاركسية ونسوية املوجة الثانية يف بريطانيا والواليات املتحدة.
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خوف من الصدام مع املجتمع والذي يخشون أن يعيق نشاطهم السيايس املعتاد خاصة من ضيق املجال 

أساسا  املوضوع،  املعرفة حول  قلة  السبب هو  من  آخر  جانبا  ولكن  الحالية،  السلطة  السيايس يف ظل 

كنتيجة لعدم السعي وراء االستامع ألصوات األقليات الجندرية والجنسية، فتخرج املواقف الداعمة لتلك 

األقليات كمواقف فردية للمنتمني للتيار وليس مواقف رسمية مدعومة بأي تحليل عن الهويات الجندرية 

أو الجنس.

الجندر  لقضايا  اإلضافة  للامركسية  ميكن  ال  أنه  هذا  بكالمي  أعني  ال  سابقا،  ذكرت  مثلام   

والجنسانية، بل الحقيقة أن املجال ملثل هذه اإلضافة موجود بالفعل. عىل سبيل املثال، يتحدث ماركس 

عن تحول العالقات االجتامعية التي تطورت يف حياة البرش بحسب احتياجاتهم وشكل تجامعتهم إىل 

حقائق طبيعية أو نتائج لقوانني الكون أو اإلرادة اإللهية، وهو ما أسامه بالتشيؤreification 10 وبالتايل 

تصبح هي ما يحكم حياة البرش بشكل مستقل عنهم بل وفوقهم. مثلام استُخدمت هذه النظرية يف فهم 

تطور عالقات اإلنتاج وقيمة السلع، فإنه ميكن توظيفها يف فهم تطور العالقات الجنسية بني البرش وعالقة 

اإلنسان بذاته وتعريفه لها، كيف تطورت هذه العالقات عرب التاريخ وظروف تكونها، وكيف وصلنا إىل 

القوالب الجندرية والجنسانية السائدة حاليا.

عن  مبفهومه  األيديولوجيا  عن  الحديث  ألتوسري11  لوي  الفرنيس  املاركيس  الفيلسوف  طور   

متارس  األيديولوجية«  الدولة  »أجهزة  أسامه  ما  أن  عن  تحدث  حيث   ،interpellation االستجواب12 

مل يكن التشيؤ مصطلحا بارزا يف أعامل ماركس نفسه، ولكن تطورت أهميته من خالل كتابات الفيلسوف والناقد املاركيس   10

املجري جورج لوكاش )1885-1971(، بدًء من كتابه األشهر التاريخ والوعي الطبقي )1923(، وأصبح مفهوما مؤثرا عىل كثري من املنظرين 

املاركسيني مثل مدرسة فرانكفورت.

لوي ألتوسري )1918-1990( فيلسوف ماركيس فرنيس، ارتبطت أعامله بتيار املاركسية البنيوية وتطوير مفاهيم مثل أجهزة   11

الدولة األيديولوجية، واالستجواب، والقطع املعريف يف كتابات ماركس.

طّور ألتوسري هذا املفهوم يف مقاله األيديولوجيا وأجهزة الدولة األيديولوجية )1970(.  12
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إخضاعنا لسلطة الطبقة الحاكمة عن طريق تعريفها لألشخاص بالصفات والهويات التي تفرضها، وهي 

رؤية وظفتها جوديث باتلر حني قالت أن تعريف الطفل يف لحظة الوالدة كولد أو بنت هو بداية إخضاعه 

للقوالب الجندرية السائدة بكل ما تحمله من تعقيدات.

نقطة أخرى تستطيع املاركسية اإلسهام فيها هي التطوير عىل التحليالت الكالسيكية عن عالقة   

االضطهاد الجندري باالقتصاد، وهو تراث بنته الحركة النسوية املاركسية Marxist feminism يف الغرب 

لدور األرسة  قراءة ماركس وإنجلز  املاركسية  النسوية  العرشين. طورت  القرن  الثاين من  النصف  خالل 

النووية يف اضطهاد النساء، حيث الحظوا الدور الرئييس للعمل املنزيل - الذي تفرضه أغلب املجتمعات 

التي يحتاجها  الرعاية والخدمات األساسية  املرأة كجزء من هويتها ودورها االجتامعي - يف توفري  عىل 

استمرار  أهمية  عىل  نظرة  يلقى  ما  وهو  أجر،  وبدون  يوميا  العمل  إىل  العودة  ميكنهم  حتى  العامل 

منظومة  األرسة النووية يف ظل االقتصاد النيوليربايل، كام أضاف إىل أهمية القوالب الجندرية التقليدية 

لهذا االقتصاد. تساعد أدوات املاركسيات النسويات يف التحليل اليوم يف تناول قضايا مثال تأنيث الفقر 

املتزايد يف دول العامل الثالث ووضع النساء يف العمل غري الرسمي ويف األزمات االقتصادية  وغريها من 

الجوانب االقتصادية لالضطهاد الجندري.

ولكن مثلام ميكن للامركسية اإلضافة إىل الجداالت النسوية، فلدى املاركسية الكثري لتتعلمه من   

النسوية أيضا. أهم ما قدمته املوجة األخرية للنسوية إىل النقاش حول االضطهاد هو مفهوم التقاطعية 

intersectionality. توجيه االنتباه نحو تقاطعات بنى ومؤسسات السلطة املختلفة، وتعقيدات تالقي 

القهر والتمييز االجتامعي أو تالقي أكرث من نوع من القهر، وما يتبعه ذلك من إدراك لواقع أن املجموعات 

واألشخاص املختلفني يتعرضون لقهر السلطة الحاكمة بصور مختلفة وبالتايل صعوبة اتفاقهم عىل نفس 

معارضة  رؤية  أي  تطوير  رئييس يف  عامل  التقاطعية  أن  يؤكد  ذلك  كل  القهر،  ملواجهة هذا  األولويات 

للسلطة، خاصة بالنسبة للمجموعات املؤمنة بتفكيك بنى القهر وتغيري املجتمع بشكل جذري.

ال يوحد يشء واحد مجرد اسمه املرأة، ليست كل مصالح النساء واحدة وال أولوياتهن، املثليون   
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يف الطبقات العليا ال يواجهون نفس املخاطر وال الظروف التي يواجهها املثليون يف املناطق األفقر، وال 

يواجه كل العاملني بأجر نفس القهر بنفس الدرجة. أي محاولة جدية لبحث تعقيدات بناء أرضية مشرتكة 

التقاطعية  الذي تكشفه  الواقع  يتعامل أوال مع هذا  القهر عليه أن  أنظمة  املقهورين ضد  للنضال بني 

ويبتكر حلوال  تناسب هذه القراءة.

األمر،  والنسوية. يف ختام  املاركسية  بني  التالقي  أهمية  الوحيدة عىل  األمثلة  تلك هي  ليست   

أعتقد أنه من املهم دامئا إعادة اختبار األسس التي ارتضيناها ألفكارنا، علّنا نكتشف ناقصة مل نلحظها من 

قبل أو ظاهرة ال نستطيع تفسريها بالشكل الكايف. ال مشكلة من إعادة طرح أسئلة قد أجبناها من قبل 

حتى لو قادتنا إىل نفس اإلجابات السابقة، وال عيب يف تقبل أن بعض األسئلة أصعب من تكون لها إجابة 

واحدة شافية.
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ُه  َوَرَأى هللاُ ذِلَك َأنَّ
ا َحَسٌن ِجدًّ

 مارينا
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لقد كانت نوال السعداوي، ككاتبة وناشطة نسوية، يف بداية مرحلة انتباهي للواقع املحيط يب،   

محط اهتامِم الكثريات من بنات جييل سواء أُولئك الاليت بدأن يتمردَن عىل أوضاٍع مجتمعية وبدأن يف 

تبني كثري من األفكار التي تطرحها أو عىل النقيض مهاجمة هذه األفكار بل واِمتد هذا الجدل ليطول 

شخص الكاتبة ذاتها.

ويف هذه املرحلة، مل آخذ موقًفا بالسلب أو باإليجاب من أفكار نوال السعداوي، فقد كانت أفكارها   

خارج نطاق األفكار التي نشأت عليها، فلقد نشأت يف أرسة مسيحية وتلقيت تربية وتعلياًم محافظني يف 

مدرسة راهبات تضع تنشئة الفتيات –أمهات املستقبل وفًقا للمصطلح الذي كانت تستخدمه املدرسة 

لوصفنا- دينيًا وأخالقيًا عىل رأس أولوياتها. فلطاملا رددت ُمديرة املدرسة مقولة ُحِفرَت يف ذاكريت:«مهام 

كان مستقبلكن، ومهام كانت إنجازاتكن، ومهام كانت املناصب التي ستصلَن إليها، فاإلنجاز األهم الذي 

ستُقمن به أنكن ستصبحن أمهات، وأنا واجبي ودوري هو تنشئة و إعداد أمهات املستقبل«. 

واملفارقة هنا أن مديرة املدرسة كانت راهبة، أي أنها قد كرست حياتها بالكامل لخدمة الرب، ولن تُقِدم 

عىل الزواج وبالتبعية لن تصبح أًما أبًدا. 

كانت املدرسة والكنيسة من أهم محطات تشُكل وعيي، فقد كانت الخطيئة هي محور الحديث   

وعدم  التمرد  كانت خطيئتهام هي  وقد  آدم وحواء،  أخطأ  عندما  أصبحنا جميًعا مخطئني  فلقد  دامئًا، 

الطاعة، فلقد كرسا وصية اإلله و أكال من الشجرة املَُحرَمة. 

وبعد الخطيئة كان الُعري.   

فعندما »َسِمَعا َصْوَت الرَّبِّ اإِللِه َماِشًيا ِف الَْجنَِّة ِعْنَد ُهُبوِب ِريحِ النََّهاِر، َفاْخَتَبأَ آَدُم َواْمَرأَتُُه   

ِمْن َوْجِه الرَّبِّ اإِللِه ِف َوَسِط َشَجِر الَْجنَِّة.  َفَناَدى الرَّبُّ اإِللُه آَدَم َوَقاَل لَُه: »أَيَْن أَنَْت«. َفَقاَل: »َسِمْعُت 

َجرَِة  َصْوتََك ِف الَْجنَِّة َفَخِشيُت، ألَنِّ ُعْريَاٌن َفاْخَتَبأْت« .َفَقاَل: »َمْن أَْعلََمَك أَنََّك ُعْريَاٌن؟ َهْل أَكَلَْت ِمَن الشَّ

َجرَِة َفأَكَلُْت«. الَِّتي أَْوَصْيُتَك أَْن الَ تَأْكَُل ِمْنَها؟ »َفَقاَل آَدُم: »الَْمْرأَُة الَِّتي َجَعلَْتَها َمِعي ِهَي أَْعطَْتِني ِمَن الشَّ
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وبعد الُعري كان العقاب.   

َوقَاَل  األرض  منهام  يف  بتحديد دور كل  قام  أن  بعد  الجنة،  بطردهام من  الله  عاقبهام  فلقد   

ُ أَتَْعاَب َحَبلِِك، ِبالَْوَجعِ تَلِِديَن أَْوالًَدا. َوإَِل َرُجلِِك يَكُوُن اْشِتَياُقِك َوُهَو يَُسوُد َعلَْيِك«. لِلَْمْرأَِة: »تَكِْثريًا أُكَثِّ

َجرَِة الَِّتي أَْوَصْيُتَك َقائاِلً: الَ تَأْكُْل ِمْنَها، َملُْعونٌَة  َوقَاَل آلَدَم: »ألَنََّك َسِمْعَت لَِقْوِل اْمَرأَتَِك َوأَكَلَْت ِمَن الشَّ

األَْرُض ِبَسَبِبَك. ِبالتََّعِب تَأْكُُل ِمْنَها كُلَّ أَيَّاِم َحَياتَِك. َوَشْوكًا َوَحَسكًا تُْنِبُت لََك، َوتَأْكُُل ُعْشَب الَْحْقِل. ِبَعرَِق 

َوْجِهَك تَأْكُُل ُخْبزًا َحتَّى تَُعوَد إَِل األَْرِض الَِّتي أُِخْذَت ِمْنَها. ألَنََّك تَُراٌب، َوإَِل تَُراٍب تَُعوُد«.

ومن هنا بدأت العالقة بني خطيئة الروح والجسد، ففور مترد آدم عىل الوصية، بدأ يخجل من   

جسده، وبدأت قوانني الحياة الجديدة، حياة األرض، التي جعلت من آدم رُجاًل يشقى ويتعب وجعلت 

من حواء مرأة دورها الرئييس هو اإلنجاب. 

ولكن كان ُحب اإلله للبرشية قويًا بقدر حزنه عىل ما آلت إليه صنيعة يداه، فكانت خطة اإلله   

هي أن يبذل نفسه من أجل البرشية فداًء لها، حتى يُتمم عملية الخالص، الخالص من الخطيئة. 

»ألَنَُّه هكََذا أََحبَّ اللُه الَْعالََم َحتَّى بََذَل ابَْنُه الَْوِحيَد، لَِكْ الَ يَْهلَِك كُلُّ َمْن يُْؤِمُن ِبِه، بَْل تَكُوُن لَُه الَْحَياُة 

األَبَِديَُّة.« )إنجيل يوحنا، اإلصحاح الثالث، اآلية 16(

ولكن موت اإلله وقيامته مل تعني أننا تخلصنا إىل األبد من نري تلك الخطيئة، ففي النهاية نحن   

مازلنا برًشا، ولكن الخالص كان معناه أنه هناك فرصة أخرى، تلك الفرصة تتاح فقط ملن يؤمن بخالص 

املسيح ومن يعيش يف توبة دامئة عن خطاياه التي يرتكبها »مبعرفة وبغري معرفة«.

ولذلك كان املطلوب منا دامئًا التطهر من كل فعل أو قول أو فكر قد يُعترب خطيئة.   
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وعىل الرغم من أن العهد الجديد يف املسيحية مل يأت بتعريف واضح للخطيئة، إال أن اجتهادات   

اآلباء هي ما كانت تهدينا الدرب الذي يجب أن نسري عليه وال نحيد عنه أبًدا. 

وكان من أُسس ذلك الدرب »تجنب خطيئة الجسد«، وخطيئة الجسد كان يُقصد بها معظم   

الوقت »الشهوة«. 

كان الجسد مبثابة مسكن الشيطان الذي علينا دامئًا أن نتجنبه ونتجاهل ما يشعر به، وكان اإلله   

هو صورة األب الذي يقوم دامئًا برتبية و تقويم األبناء الضالني، و كان كل من يهتم أو يعرب عن ما يختربه 

جسده أثناء فرتة بلوغه هو مبثابة اِبن ضال. هذا ما تعلمته، وهذا ما كنت مؤمنة به.

اتذكُر جيًدا أنه يف إحدى العظات يف الكنيسة التي كنت أرتادها، كانت إحدى نقاط العظة عن   

الله  النفس، وبعد االنتهاء طرح أحد األصدقاء سؤااًل مل يرد ببايل قط حينها، »ملاذا خلقنا  كيفية ضبط 

برغباتنا الجنسية، واآلن يطلب منا أن نتجاهلها وأن ال نستجيب لها؟« 

ثورة  كتاباتها  كانت  حيث  الكبري«،  »التمرد  هي  يل  بالنسبة  السعداوي  نوال  كانت  فقد  إذن   

عىل سلطة تضع قواعد تُقيد الجسد. فلقد هدمت كل تلك البنية التي كنت أعيش فيها. ومل يكن من 

السهل عيلَّ أن أتبنى تلك األفكار إال أن نقاشات صديقات املدرسة هي ما حفزت لديَّ الرغبة يف التفكري 

خارج هذا الصندوق من الضوابط املتعلقة بالجسد، الذي أوصلني لكره جسدي وكل ما ميليه عيلَّ من 

احتياجات ومشاعر.

مل تكن صديقات املدرسة نسويات، ولكنهن كن متطلعات الكتشاف آفاق جديدة للحياة. ومل   

تكن القراءة شئ يستهويني يف نهايات املرحلة اإلعدادية وبداية املرحلة الثانوية، ولكن كانت النقاشات 

والجداالت حول املوضوعات التي تُثار هي أكرث ما ميتعني يف الحياة. وكُلام فُِتح موضوع للمناقشة، استمر 
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أنا يف طرح األسئلة التي ترد عىل بايل، وأتذكر جيًدا مدى الصدمة التي كانت تتسبب فيها أسئلتي. 

وكأي فتيات يف مرحلة مراهقتهن كان »الجنس« يرُِد كثريًا يف أحاديثنا وهمهمتنا. 

وكانت نوال السعداوي تُذكَر يف تلك األحاديث، ككاتبة تتحدث بجرأة ودون خجل عن احتياجات   

النساء الجنسية وعن أجسادهن، مام كان يثري انبهاري وشغفي لقراءة كتاباتها.

تطورت أفكاري  جراء املناقشات وبعض القراءات التي مل تكن كثرية، وبدأت أتساءل عن تلك   

القواعد املقيدة للجسد، ومدى أهميتها. ومع مرور الوقت تطورت  تساؤاليت. 

وبدأت أدرك أن التمرد عىل السلطة هي جزء أسايس من رفيض لكل ما هو ُمقيد يل ولحريتي. 

ولكنني أدركُت أيًضا أن الرصاع ضد األبوية ال يقترص فقط عىل التمرد عىل الدين والرجال؛ فلقد علمت 

أن الذكور هم أيًضا ضحايا لنفس املنظومة األبوية التي تزرع بداخلهم أمناط سلوكية معينة حتى يصبحوا 

تلك  ظل  يف  امتيازات  لديهم  أن  ينفي  ال  وهذا  عليهم،  املفروض  االجتامعي  لدورهم  مالمئني  »رجااًل« 

املنظومة.

ما شكلت وعيي، ومحطات  الوسطى، هي  الطبقة  من  كفتاة مسيحية مرصية،  طبيعة حيايت   

حيايت بكل ما اِحتوته من مواقف وأشخاص وقراءات، هي ما جعلتني أعي وأُدرك جزًء من النظام املعقد 

التي يتحكم يف حيايت وحياتنا ومصائرنا.

بالتمييز  لطاملا شعرت  ولكني  يصنفونني-،  –كام  »أنثى«  ألنني  فقط  بالتمييز ضدي  أشعر  ال   

بسبب انتاميئ لألقلية الدينية يف مرص، كامن أنني تنبهت للتمييز واالضطهاد الذي كنت سأتعرض له إذا 

كنت من طبقة اجتامعية أقل أو من عرق مختلف.

هذا ما مل تتحدث عنه نوال السعداوي يف كتاباتها، أننا لسنا مضطهدات/مضطهدين بسبب أنواعنا   

االجتامعية فقط، ولكن أيًضا قد نضطهد بسبب معتقاداتنا، لوننا، ميولنا الجنسية، طبقتنا االجتامعية، 

بعدنا عن املركز.. الخ.
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ولهذا أدرُك اآلن أن النضال ضد األبوية ال بد أن يشمل نضااًل ضد الطبقية والعنرصية و الطائفية..   

الخ، فكل تلك األشكال متقاطعة تتسبب جميعها يف قهر اإلنسان، و هذا ما فتح ذهني لفهم مدى تعقيد 

هذه املنظومة التي نحيا بها، وهو ما دفعني ملحاولة فهم أعمق ملا قد يبدو متعلًقا باملجال العام ولكنه 

يف الواقع يؤثر ويتفاعل مع حيايت الشخصية. 

يف النهاية، عىل الرغم من اختاليف اآلن مع الكثري من كتابات وآراء نوال السعداوي، إال أنني أدرك   

أنها كانت من أهم محطات تشُكل وعيي، ووعي الكثري من بنات وأبناء جييل، وكل ذلك بسبب كتابتها 

وتوثيقها لكثري من تجاربها الحياتية وتحليالتها.
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في حضرة الشك!

 الراوية
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وجدتني أصمُت متاًما حينام بادرين بسؤاله: ملاذا النوع قضية؟

بالنسبة يل، امرأة ريفية األصل تقليدية املنشأ روحانية الوْجد تعلمت يف مؤسسة دينية؛ مالذي   

دهاها لتهتم بقضية كالجندر؟

بعد انتهاء مراسم عزاء والدي بل وانتهاء العدة، وجدت أمي بثوب الحداد األسود ال تنزعه. األمر   

مل يقترص فقط عىل الثياب بل حتى ال يحق لها التزيُن بأدوات بسيطة كالكحل وخالفه، بل ال يحق لها 

حضور املناسبات االجتامعية »األفراح« وغريها من التقاليد التي فُرضت عىل كل امرأة مثل أمي يف قريتنا. 

وجدتني أقارن تلك الحالة األكرث تقدًما قلياًل بعادات الديانات الهندية القدمية التي كانت تأُمر الزوجة 

بقتل نفسها بعد وفاة زوجها، ُهن اآلن يفعلن ذلك بصورة مغايرة.

يف املرحلة اإلعدادية، وأنا أدرُس مادة الفقه، يف دروس اإلمامة » بأحقية الصبي املميز الذي مل   

يتجاوز عمره اإلثني عرش عاًما بأن يؤم امرأة بالغة الرشد يف الصالة«، تساءلت بأي حكم صدرت هذه 

الفتوى؟ األسئلة كانت -ومازالت- تثري قلقي واندهايش منذ مراحل املراهقة، يف تلك الفرتة ااتخذُت قرارا 

أال انتمي إىل مذهب أو جامعة أو حزب، سأتعرف عليهم دون أن أكون منهم.ارتدُت املساجد حيث كانت 

تُقام دروس الرشيعة عىل طريقة مذاهب األصوليني فرتة تزيد عن 6 سنوات، ثم بالطوائف الروحانية، 

وكان يل شيٌخ ماهٌر يف علم أصول الفقه وكانت أكرث جداالتنا عن من له األحقية يف تجديد الفقه املعارص 

وإصدار الفتوى ملدة تزيد عن سنتني.

يف مرحلة الجامعة، وبعد تعمدي دخول كلية الدراسات اإلسالمية، وأنا اقرأ كتاب تحرير املرأة يف   

عرص الرسالة لـ عبد الحليم أبو شقة؛ وهو كتاب يتحدث عن تحرير النساء يف عرص اإلسالم مستشهًدا بكل 

أدلته من الصحيحني البخاري ومسلم. كلام متّعنت يف القراءة كنت أُلقي بالكتاب بعيًدا عني، خوفًا من 

أن تتشوه صورة النبي محمد يف ذهني، ليس هذا صحيًحا! ليس عاداًل أن يصفوه هكذا، البخاري مخطئ، 

التاريخ ُمزيّف. وكانت بوادر الشك تحفر طريقها إيلَّ..
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يف تلك اللحظة كنت أدعُو الله كثريًا أن يهِديِن للحق! أن ينري دريب بالصواب. وكنت اتناقُش عادة   

مع ثالث من األصدقاء من هم يف مثل عمري أو أقل، وكانت لدينا نفس الحرية. إىل أن وقعت عيني عىل 

إحدى املحارضات ألحد املفكرين املعارصين عدنان إبراهيم بعنوان » هل حواء خلقت من ضلع آدم؟« 

كانت أُطروحته شبه منطقية وكان يدعو إىل أنها هي األصل ال آدم -كام استدل عدنان-. عكفت عىل 

منهجه اَتطلع إليه ثم غريه وغريه ملدة دامت أكرث من مثاين أشهر ليل نهار، إىل أن وصلت لنتيجة تقلل 

حرييت وتعرفت عىل مناهج ملجددين يف قضايا الفكر اإلسالمي مع تحليلهم لألحاديث النبوية واستخالص 

ما يوافق منها كتاب الله باختالف أفكارهم ومذاهبهم، وهم األكرث منطًقا من األصوليني. بدأت مع الوقت 

خطوايت األوىل وقررت أن أكَوَن إحدى املجددات يف فهم آيات القرآن املتعلقة بقضايا النوع.

وبعد مرور شهور عىل بداية اختالطي بأفكار وأشخاص تختلف كثريًا أو قلياًل عن بيئتي التي   

تويص بعدم التأخري، أو التكلم بحدود مع الجنس اآلخر أو يف الشارع عموًما، أو حتى ارتدايئ للمالبس 

زينب  أن  تعتقد  النقاشات طُِرح سؤال: هل  إحدى  ثانية، يف  الحرية  تلك  عند  أقُف  الرشعية، وجدتني 

الغزايل نسوية رغم أنها كانت تضع حًدا يف القضايا الدينية؟ كانت أغلب اإلجابات بـ ال. شعرت بقشعريرة 

متلّكت جسدي، هل يعني ذلك أن انتاميئ لعقيدة ما أو فكر ما يلغي جهودي تجاه النسوية؟ ملاذا ننكر 

جهودها نحو اإلصالح ملجرد أنها وضعت حًدا ملباديء أو قوانني تؤمن بها، ثم بدأت أفكر يف الحدود، َمن 

الذي وضعها وهل علينا كرسها أم تطبيقها؟ أم كرس البعض وتطبيق اآلخر؟ وما هي الحدود التي يجب 

أن نتبعها كنسويات حتى نحصل عىل هذا اللقب، يف اعتقادي الشخيص جًدا أنني من حقي كإنسان أن 

أُعرب عن القضية التي أهتم بها ولتكن قضايا ال تخص املرأة بل النوع، وال أجد تعارًضا إذا وضعت حًدا 

ملعتقٍد أو فكرة ما يف تلك القضية والتزمت بها عىل نفيس، قد تراها أنت خارج إطار حدود أفكارك، باملثل 

ال يحق يل أن اعرتض عىل حٍق تراه مرشوًعا لك أو للفئة التي تنتمي إليها ملجرد أنها تخالف معتقدايت. 

ومن منطلق القاعدة الذهبية التي تقول »ال رضر وال رضار« فام دمت مل تحكم عيّل بالتخلف ملجرد 
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اِرتدايئ قطعة قامش وتحديث عن حقوقي كامرأة ومحاولتي البحث عن مدى حدوديتي يف تلك الحقوق 

مثاًل؛ ال أحكم أنا عليك بـلقب ساذج مثاًل أو أُقلل من هويتك العربية )مبا أنها تجمعنا سويًا( ألنك تؤمن 

باالشرتاكية أو تعتقد بأن الخالص يف أفكار ماركس مثاًل. كالنا عانينا العنرصية من أطراف مجتمعنا، من 

االضطهاد ومن األحكام املسبقة التي ال تنتهي وكالنا لجأ إىل الجندر ليبحث عن حقه كفرد يعرب عام يقتنع 

به دون حرصه يف تقاطعات وكالنا وقع يف تلك الحفرة مرة أخرى، سواء كنا منارس ذلك حينام نقرأ أفكاًرا ال 

تعجبنا أو حتى عندما نتناقش يف قضايا ونسمع أصداء أراء تخالف أراءنا، سواء كنا نفعل ذلك أمام اآلخر 

»املختلف« أو أمام أنفسنا »وحدنا« ونحن نردد الحديث ونَّسّفه تلك العقليات ثانية أو حتى يف أمسيات 

ليلية مع أصدقاءنا نهرب من بؤسنا الذي نعيشه بأن نستخف بأراء ال تشبهنا. آراها عنرصية بثوب جديد، 

أن نحد من اجتهادات الغري ملجرد اختالفه عنا. شاء القدر أن تكون النموذج الذي اتكلم عنه تنتمي إىل 

ما يسمى بالنسوية اإلسالمية وإن كنت امتنى أن تكون شخًصا ال ينتمي لدائرة اهتاممايت حتى اخترب نفيس 

صدقًا يف الحكم عليها. عىل كٍل ال تهم املسميات أن تكون »نسويًا« أو ال األهم أن تصنع تغيريًا ذو قيمة.

التي  بإلغاء الحجاب يف املدارس والجامعات الحكومية، تلك الضجة  اَتذكُر حينام وضعت فرنسا قانونًا 

أثارت غضب الرشق. حينها كنت أفكر يف األقليات، ومازلت أذكر تلك الواقعة وأتعاطف مع من ينتمي 

إىل دائرة األقلية يف أي مكان يف بقاع األرض.

وجاء االختبار، التعرف عىل من يتعرضون للقهر بسبب هويتهم الجندرية والجنسية من خالل   

وقائع يتحدثون بها عن معاناتهم بحذٍر شديد يف أن تٌكشف هويتهم، عن رصاعاتهم اليومية ، انتهاك 

باشمئزاز بحكم ترسخ  القضية  انظر إىل  أنني وقبل عام واحد فقط كنت  أنكر  حقوقهم وحرياتهم. ال 

األراء الدينية التي تلقيتها منذ صغري والتي تتلخص يف قصة قوم لوط، أعيد التفكري. أليس هم أقلية؟ أال 

يستحقون االحرتام والتعاطف؟ أال يستحقون احرتام مساحاتهم الشخصية والتي ال تتعارض مع مساحاتك 

أيًضا؟ أال تنزعجني من التمييز؟ وهم كذلك أيًضا!

وأنا هنا ليس ألصدر حكاًم يف هل هي حرام أم حالل أو هي عدم نضوج أم رغبة حرة، ما أفكر   
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فيه هو إذا كان تعريف الحريات يف الفكر الغريب هو أال تتعدى حريتك حدود اآلخر، فلامذا حتى اآلن 

بتفرقة  أتعامل  أن  الفعل  بتحريم  يعني  الدين؟ وهل  املجتمعات هؤالء؟ وملاذا يحرمها  أغلب  تستنكر 

أو متييز ضدهم؟ مازال عقيل ال يستطيع أن يربط بني حكم النهي واحرتام حريات الغري وبني ما حدث 

لزوجة لوط والتي تخربنا الكتب املقدسة بأنها نالت العقاب مثل قومها فقط لتأييدها لهم. هل يعني 

ذلك أن التعامل بإنسانية مع من يختلف عني أنني سأنال عقاب الله؟!

و ملاذا يف أالصل منلك »رغبة جنسية« وما الذي يحدد طبيعة تلك الرغبة لدى كل إنسان ؟ وما الهدف 

من وجودها ؟ هل من أجل اإلنجاب فقط؟ ماذا عن العاقر؟ وهل من أجل ذلك ينكر املجتمع فكرة زواج 

املثيل ألنه ال يسعى إىل اإلنتاجية ؟

تطرق عقيل إىل فكرة الحجاب، ملاذا فُرض الحجاب؟ وملاذا يُرفع عندما تصل املرأة لسن اليأس؟   

أخربونا  كام  الرجال؟  دون  النسوة  أمام  الحجاب  رفع  يجوز  يف وملاذا 

عن  املرأة  جسم  مفاتن  إخفاء  »وهو  الحجاب  إلزامية  أن  الصغر 

ذلك  معنى  االنجذاب، هل  عامل  لوجود  عنها«  األجنبي  الرجل 

وأنا امرأة تلتزم الحجاب أن ارتديه يف وجود النساء الحتاملية 

كان  )إذا  مثاًل  محيطي  يف  مثليات  تواجد 

لوجود  األصل  من  الحجاب  فرض 

الحكمة من  ما  أم  االنجذاب(  عامل 

رشعيته؟ أعلم أن الكثري من دراسات 

اإلسالميني  املعارصين  املفكرين 

فرض  بعدم  نتيجة  إىل  وصلت 

الحجاب حتى أنني اَتذكُر آخر 

دراسة قرأتها ملا وصل الباحث 
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لنتيجة بوجوب االلتزام بلباس فضفاض ال يظهر مالمح جسم املرأة مع إباحة ظهور الرأس، عىل كِل ورغم 

اقتناعي التام بحجايب كاختيار حر فقضية الحجاب اعتربها شخصية لكل امرأة فكام هناك حرية يف اختيار 

العقيدة فهناك أيًضا حرية يف اختيارك ملا هو غري ذلك.

العقم  الزوجة  تعاين  يتحدث عن زوجني  تركيًا  تشاهد مسلساًل  أمي  املرات وجدت  إحدى  يف   

فلجئا إىل عملية تخصيب خارجي مع توفري أم حاضنة يتم زرع الجنني يف رحمها، وهي تحيك يل باختصار 

أحداث املسلسل عقبت أمي »بس طبًعا دا حرام« أي فكرة زرع جنني من بويضة مخصبة يف رحم امرأة 

إذا  أيًضا؟  أبعادها، ملاذا هي حرام؟ وملاذا هي حالل  أفكر يف  القضية ثم بدأت  انتباهي  لفتت  أخرى، 

كانت الرضاعة توجب األحكام الرشعية من إرث وتحريم يف الزواج من الدرجة األوىل والخ، ومبا أنه يجوز 

استئجار امرأة للرضاعة. فبأي منطق تم تحريم األم الحاضنة؟

يف كثري من األحيان يتملكني الرعب وأنا استمع آليات القرآن، وخاصة قوله« وقد نزل عليكم   

يف الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فال تقعدوا معهم حتى يخوضوا يف حديث 

غريه إنكم إًذا مثلهم إن الله جامع املنافقني والكافرين يف جهنم جميًعا » هل يعني ذلك أن أتوقف عن 

الحديث مع املنتمي ملا هو غريي؟ أن ال استمع إىل الالديني أو الرباين مثاًل وهو يرسد تجربته الفكرية 

املستقلة متاًما يف حياته؟ وكيف والله قد أمرنا بالتعرف عىل غرينا » يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 

وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا«. أفكار خزعبلية تتسلل يوميًا إيّل دون أي أدلة فقط محاولة 

للفهم، متزقني وترهق عقيل، تجعلني أخىش مصريي، أحيانًا أظن أنني قذفت بنفيس يف منجم من نار ال 

فرار منه أشعر بأنني أدفع رضيبة استقاللية الفكر وعدم االنتامء الكامل ألي مجتمع.
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خطابات الحداثة 
وإنتاج الجسد

إيمان شحاتة
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»الروح هي سجن الجسد«
ميشيل فوكو – الضبط والعقاب 1975:30

أثناء القرنني الثامن عرش والتاسع عرش، شهدت الفلسفة الغربية تغريا يف منظومتها املعرفية أدى   

إىل ميكنة متزايدة للطبيعة، ونشأة العلم الحديث، وتبني إطارا من العملية، الوضعية، واملنطقية، وسيادة 

»حداثة بال سحر.” ويف حني أدت هذه املبادئ الفكرية إىل إسقاط »الروح« والرتكيز عىل مادية الجسد، 

فإننا نرى تأكيدا لألوىل يف االقتباس السابق. ولكن، ما الذي عناه فوكو بالروح؟ وكيف ميكن للجسد أن 

يسقط يف فخ الروح؟ يلقي هذا االقتباس الضوء عىل قدرة النقوش الثقافية املحفورة عىل تشكيل الجسد، 

والذي يصبح محكوما من خالل عملية تؤكد أهمية الوجه املنِتج ألجهزة الدولة.

والرغبات  األجساد  تُدرك  من خاللها  التي  السبل  املقال  يستطلع هذا  الرتكيبة  بناء عىل هذه   

قابل  غري  وجه  هو  الذي  العلمي،  الخطاب  خالل  من  وتكرارها  الجنسني  ثنائية  عىل  بالرتكيز  وتُحكم 

للتشكيك للحداثة بفعل موضوعيته املسلم بها. ومن ثم باالعتامد عىل سياقات وأمثلة مختلفة، يوجه 

هذا املقال نظره إىل تخلل الفكر العقالين للجنسانية يف الحياة اليومية.

.

النوع وتأثير بنى وعالقات السلطة على الخطاب العلمي

مبوازاة رسم حدود املكان يف سياق نشأة الدول القومية ومحاوالتها للتوسع ومركزة سيطرتها،   

يصبح الجسد أيضا موضعا لرسم الحدود. تعيري وتصنيف األجساد وترجمتها إىل ثنائيات مؤطرة وظيفية، 

يصبح أداة رضورية ملرشوع خلق الذوات القومية. وتصبح هذه العملية طاغية إىل حد الظهور عىل أنها 

اليومية وهي متضمنة  ثنائية »الجنس« تكشف عن نفسها يف حياتنا  ثم فإن طغيان  »طبيعية«. ومن 
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يف سلوك روتيني متسق. فيَذكر كل شخص بصفة مستمرة بكم أن تصنيفي ›ذكر‹ و‹أنثى‹ “جوهريني« 

ومنفصلني عن بعضهام البعض، كلام مأل استامرة، ذهب إىل الحامم، أو أحيانا عندما يقف يف طابور خدمة 

النسوية  يتبنون خطاب  العدالة  املدافعني عن  املدونني  دامئا عديدا من  نرى  يف هيئة حكومية. ونحن 

الليربالية السائد يف محاولة لتعليم متابعيهم الفرق بني الجنس والجنوسة، بقولهم »الجنوسة هي ُمنشأ 

اجتامعي أما الجنس فهو بيولوجي«.

كام يقرتح أحد التعريفات »يشري الجنس إىل اختالف بيولوجي؛ الكروموسومات، الرتكيب الهرموين،   

األعضاء الجنسية الداخلية والخارجية«. وميكننا أن نرى هذا التعريف وهو يظهر واقعيا وموضوعيا بحيث 

يصور ›الجنس‹ عىل أنه سابق للخطاب. ولكن، إىل أي حد ميكننا القول بأن ›الجنس‹ هو قبل-خطايب؟ 

كام تقرتح جوديث باتلر يف كتابها ورطة الجنوسة فإن تصوير ›الجنس‹ عىل أنه طبيعي هو منتج لخطاب 

الجنوسة يف سياق عالقات السلطة. فثنائية وتأطريية ›الجنس‹ تُطبّع وتُحفظ من خالل استخدام خطاب 

تصف  وموضوعية  ›محايدة‹  لغة  بوصفه  واسع  نطاق  عىل  قُبل  قد  العلمي  فالخطاب  وضعي.  علمي 

»حقيقة األشياء«. ولكن السؤال »ما هو الحقيقي؟« مشحون سياسيا وميكن الجدل بأنه خرافة مستمرة 

ترشعن الفاعلية الجنسية الذكرية والغريية الجنسانية.

األنرثوبولوجية إميييل مارتن يف »البويضة والحيوان املنوي: كيف أنشأ العلم قصة رومانسية عىل   

الذي تدعوه  املنوي  للبويضة وللحيوان  الثقايف  الفهم  التقليدية«، تدلف إىل  الذكر-األنثى  أساس قواعد 

»قصة علمية خرافية.« وبفحص اللغة العلمية املستخدمة يف الكتب الدراسية للبيولوجيا، تالحظ مارتن 

كيف أن البويضة تُرى وتُفهم بوصفها »سلبية،« تنتظر أن ينقذها الحيوان املنوي العفي والقوي، والذي 

عن  تكون  ما  أبعد  العلمية،  اللغة  أن  كيف  هنا  نرى  فإننا  ثم،  ومن  مهمة.«  »يف  أنه  عىل  إليه  ينظر 

املوضوعية والحياد، هي مشحونة مبفاهيم ثقافية مشكلة مسبقا عن »األنوثة« و«الذكورة.«
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ومن ثم فمن املهم أن نسأل أي خطابات حديثة أخرى –لصالح تعريف ماهية الحقيقة- كانت معنية 

بجعل هذه الثنائية الجسدية حقيقة. ويقودنا هذا إىل النظر يف التضافر بني العلم والدين يف عملية إنتاج 

»الطبيعة البرشية.«

الجنسانية، الغائية، والتقاطعية بين الخطاب العلمي والديني في تصور الجسد      

نقيضان، يف  أنهام  والعلمي/العقالين عىل  الديني  التي تصور  الغربية  املفاهيم  الرغم من  عىل   

التقاطعية بني  العامل«، فإننا نرى خطابات تعكس  الحداثة للسحر عن  سياقات مثل مفهوم فيرب »نزع 

االثنني يف إطار من بنى السلطة. ومن ثم فإن السلطات الدينية والشخصيات العامة ينتحلون بصفة دامئة 

الخطابات العلمية والعقالنية الحديثة لفرض الثنائية الجنسية. فينظر إىل االنجذاب إىل الجنس اآلخر عىل 

أنه يشء »باطني« متضمن يف إطار غايئ يشار إليه بوصفه »الفطرة« )الطبيعة البرشية(. وهذا واضح يف 

االقتباس التايل عن الشيخ القرضاوي يف حوار تليفزيوين:

بني  هو  الطبيعي  فاالنجذاب   ... وأنثى  ذكر  من  اإلنسان  خلق  قد  وجل  عز  الله  إن  »انظر،   

الجنسني، ألن القرآن يذكر أن هذا الكون أسس عىل االزدواج، وليس عىل املثلية. مبدأ الزوجية هو مبدأ 

هذا الكون... هذا مبني عىل سلوك املوجب والسالب، إل حد أنه مبدأ أسايس للوجود حتى ف الذرات. 
فالذرة مكونة من إلكرتون وبروتون، أليست كذلك؟«1

بوصفه  ويعقلن  ميدد  للجنس  التبسيطي  فاالزدواج  للقرضاوي،  السابق  االقتباس  يف  نرى  كام   

»الذكر«  بني  بالقطبية  مرتبط  أنه  عىل  البرشي  الجسد  ويفهم  يكون.  أن  الله  شاء  كام  الكون«  »نظام 

و«األنثى« والتي تخضع لغاية وظيفية »عظمى«: التكاثر. ومن ثم، ويف هذا السياق، يقدم االنجذاب إىل 

1 Kugle, Scott Siraj al-Haqq. Homosexuality in Islam: Critical reflection on gay, lesbian, and transgender 

Muslims. Oneworld Publications, 2010.
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الجنس اآلخر كام لو كان »بديهيا،« ظاهرة علمية ال جدال فيها.

بالوظيفية  مقيد  إطار  يف  تعمل  أنها  عىل  السائد  الديني  الخطاب  يف  دامئا  الجنسانية  تصور   

والغائية. ومن ثم، تربر الثنائيات املنشأة عىل األساس االختزايل بأن للجنسانية غرض محدد هو »تعمري 

الكون.« وأي رغبات تحيد عن هذا الرتتيب الوظيفي تُظهر عىل أنها »غري طبيعية/شاذة« وضد النظام 

األسايس املحدد سلفا. 

ولكن إىل أي حد يظهر الخطاب اإلسالمي الفخور بكونه »تقدميا« أمناطا بديلة يف فهم الجنسانية   

والجسد؟

ف سلسلته التليفزيونية »الطريق الصح« يرشح معز مسعود مصفوفة الغريية الجنسية بادعاء   

أن تركيبة كل من جسدي الذكر واألنثى تجعل الجامع املثيل »غري منطقي.« إضافة إل ذلك ف حلقة 

له بعنوان »كيف نتعامل مع املثلية واملثليني« يحاول مواجهة الخطاب العلمي الذي يطور أبحاثا حول 

إمكانية وجود أساس جيني للمثلية. وفيها تُطّبع الرغبة الغريية وتصبح معيارية عندما يدعي أنه حتى 

إذا كانت املثلية »جينية«، فسوف تكون علة جينية، ومن ثم تصبح »ابتالًء« من الله. وبهذا املعنى نرى 

هنا تعبئة مختلفة لنفس األسس الغائية املصاغة من خالل الخطاب الديني السائد.

من خالل األمثلة السابقة نرى كيف تصبح األجساد أدوات للتكاثر، ومن ثم تتجسد العقالنية   

دينية؟  لتربير دعاوى  لغة علمية  استخدام  ينبئنا اإلرصار عىل  بم  تديني. ولكن،  أكرث يف سياق  األداتية 

أي تضمينات توجد خلف عملية عقلنة الدين هذه؟ هذا االنتحال واالستعامل للغة علمية يشهد عىل 

قدسيتها، وسيادة حيدتها وسلطتها عىل تشكيل ما يرى عىل أنه طبيعي.

تشفير الرغبة في ظل حداثة إيقاعية

رأينا يف القسم السابق كيف تُخضع الجنسانية لخطاب الوظيفية، ولكن كيف ميكننا القول بأن   
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الرغبة الجنسية تُشكل بواسطة إطار للقياسية والعقالنية؟ متاما كام تُشفر األجساد يف ثنائيات، يعكس 

االنجذاب الجنيس أيضا متديدا لعملية التشفري هذه. وأفضل مثال لهذه املامرسة يُقدم يف إنشاء وإمالء 

بعينها من  أجزاء  وتُختزل يف  الرغبة  فيه  تُدمج  باتلر،  والحادث يف سياق، كام تشري جوديث  الفيتيش، 

الجسد مثل الفرج، القضيب، األرداف، والنهود )1990: 71(. وتصبح أجزاء الجسد هذه أدوات وعالمات 

قياسية للرغبة الجنسية ومن ثم تُكون وتُشكل الفيتيش2. وتعقلن صور الفيتيش هذه من خالل خطاب 

علمي تطوري وترى عىل أنها طبيعية. فعىل سبيل املثال، حاول بعض البيولوجيني التطوريني عقلنة فيتيش 

النهود باقرتاح أن الدهن املختزن يف النهد املمتلئ يؤرش للرجل أن املرأة تتمتع بصحة/قوام جيد وهي 

مستعدة ألن تحبل باألطفال وتربيهم.

اإليقاعات. يف  الجنسية من هذه  الرغبة  الحداثة، ال تفلت  املُشّكلة بخطابات  املدن  يف سياق   

كتابه »التحليل اإليقاعي«، يناقش عامل االجتامعي املاركيس هرني لوفيفر كيف أن إنتاج الفراغ يقع من 

خالل إيقاعات حاكمة. وكام نرى من خالل لوفيفر، فإن الطبيعة التكرارية لإليقاعات تنتج االختالفات 

)2004: 16(3. كيف ميكن تطبيق ذلك عىل األجساد؟ يصبح هذا واضحا إذا ما نظرنا إىل الثنائية املنقوشة 

عىل الجسد عىل أنها اختالف أُنتج من خالل التكرار.

نتائج  للرغبات  االختزايل  والتشفري  أدوات  إىل  األجساد  تحول  يكون  السلعة،  سيادة  يف خضم   

إليقاع سائد للعقالنية. يف هذا السياق، تُعطى تعددية وتنوع الرغبة الجنسية بنية مقِيدة وأداتية لتعمل 

الشهوانية  الرواية  يف  املثال  سبيل  عىل  الجنسية  الرغبة  يشكل  وهو  العقالنية  إيقاع  ويُرى  إطارها.  يف 

تعريب لـ Fetish واملقصود هو تكثف الرغبة الجنسية يف عضو/جزء من موضوعها األصيل أو يف غرض مادي متعلق به إىل   2

حد اختزال موضوع الرغبة يف هذا العضو/الجزء أو الغرض واستبداله به.

3   Lefebvre, Henri. Rhythmanalysis: Space, time and everyday life. A&C Black, 2004.
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الشعبية »50 ظال للرمادي«، حيث تأخذ السادوماسوشية صورة تبادل تجاري، حيث ينبغي للطرفني أن 

يوقعا عقدا وأن يقرئا رشوط االتفاق. ومن ثم فإن الطرف »الخاضع« قد طلب منه أن يراجع العقد ويشري 

إىل األفعال واألدوات التي ترغب يف تجربتها. ويأخذ التحكم باللذة صورته من خالل وجود قامئة شاملة 

لألدوات واألفعال الجنسية مطالبة األشخاص باختيار الخيارات التي قد تُعظم قيمتهم االستعاملية.

يظهر تحويل األجساد إىل أدوات بشكل أكرب من خالل مقال أخري بعنوان »تلطيف الشعور«   

خالل  من  لالختالف  اإلنتاج  هذا  تأكيد  يعيد  عقالنية-  آليات  –وفق  »تِندر«4  حيث  إلر،  أليشيا  كتبته 

»ترسيع اتخاذ القرار املميكن، الذي يحولنا إىل كائنات ثنائية ميكنها تخطي األسئلة واملشاعر العميقة.« 

وبهذا املعنى تصبح األجساد أدوات للرغبة يف سياق تصبح فيه الرغبة الجنسية خاضعة للتحكم فيها. 

ويشكل التكرار الحميمية يف إيقاع دوراين تذكره إلر يف مقالها »ِمل ميينا، ارتبط، واعد، مارس الجنس، فك 

االرتباط، أعد االرتباط، أعد.«

كنتيجة، بالنظر إىل الجسد ميكننا مالحظة أنه منتج لتفاعل خطابات متعدد للحداثة تلقي الضوء   

تُنتج ويحافظ عليها وتعاير، من خالل عملية عقالنية ووظيفية.  الجنس  السلطة. فثنائية  عىل عالقات 

هذه  وظيفية  الخطايب.  اإلنشاء  هذا  لرشعنة  يستخدم  السياسية  باملصالح  املشحون  العلمي  والخطاب 

الحديثة ليميل »الحقيقة.«  العلمية  اللغة  ينتحل  الذي  الديني،  الخطاب  أيضا متضمنة يف  الثنائية هي 

وتصبح األوامر الدينية مشكلة بالفكر العقالين، وتسعى بذلك لرشعنة الرغبة الجنسية الغريية باستخدام 

حجة ما هو »بديهي.« ومبوازاة عملية تعيري األجساد، تعقلن الرغبة أكرث ومُتنهج من خالل التكرار. ولكن 

العديد من األسئلة تنشأ يف هذا السياق، بصفة خاصة حول فهم أجسادنا يف إطار هذه املصفوفات التي 

تتحكم فيها بشكل منهجي.

Tinder تطبيق هاتفي للتعارف واللقاءات الجنسية  4
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جيناتي التعيسة

مارادم
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أسلوب  عاٍم على  ربما بهدف إصدار حكٍم  بحياتك؟« يسألني أحدهم،  »أنِت سعيدة   
حياتي، أو ربما ألي سبب بريء آخر، ال أدري!

مل يكن صعبًا أن أدرك الوجه األول ملريِض النفيس، الحزن غري املسبب، وفقدان االهتامم والرغبة   

يف أي يشء، يف الحياة نفسها، األصوات املؤذية التي ال تتوقف. ال اتذكُر متى بدأ االمر بالضبط، ولكنني 

اتذكُر متى أدركُت أن هناك مشكلًة ما، وأن تلك املشكلة جدية ولن تتوقف. اتذكُر أنه الزمني فزٌع بال 

سبب لعدة أيام وكنت أفكر يف املوت بال توقف، كنت يف الواقع أُخطط للموت، أقدمُت عىل االنتحار 

ولكنني ترددُت وخفُت، ومل تكن املرة األخرية. االكتئاب يَنتَهُك رأيس وأفكاري، يفسد عيّل كل ما أحب، 

انعدام  أريدها. حالة  أحبها وال  يفقُدين فرًصا وقامئًة طويلًة من األصدقاء، يسحبني يف هوة مظلمة ال 

الحياة تلك ليس من الصعب االعرتاف بإشكاليتها، بأنها ليست جيدة وليست صحية. عندما كان يسألني 

أحدهم ما إذا كنت سعيدًة بحيايت، كنت أفكر يف تلك اللحظة، وأفكر إنني لو أجبُت باإليجاب فسأكون 

كاذبة، وإن أجبُت بالنفي فسأكون كاذبة أيًضا بطريقة ما، فأيًا كان ما سيعتقدُه الشخص عن سبب عدم 

سعاديت لن يعرف أبًدا عن ذلك املشهد، ولن يقرتب أبًدا من رؤية ذلك الجزء من حيايت. كنت أشعُر بيشء 

من الخجل، أو بالذنب، كأنني أخطأت يف يشء ما وتعاستي تلك هي العقاب.

لدى عائلتي تاريٌخ طويٌل مع املرض النفيس، ولكننا ال نتحدث عن األمر ُرغم ذلك، وإن حدث   

ومر ذكره عىل ألسنتنا تالحقنا نظرة خزي من مكان ما، نظرة اِعتذار، أو خجل، يصبح الجو متوترًا وغري 

ُمتََقبَل حتى ينتهي الحديث يف هذا املوضوع ويُغلق وتعود األمور ملجراها الطبيعي. الزلت أجُد صعوبة 

وعدم راحة يف الحديث عن صحتي النفسية حتى مع املقربني مني، أشعر بعدم اطمئنان حتى عند كتابة 

تلك الكلامت، أشعر وكأنني أقوم بيشء خاطئ.
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إدرايك للوجه اآلخر من مشكلتي النفسية كان أصعب وأطول نسبيًا، فعندما ال أكون يف فرتة   

اكتئاب، أجُد نفيس يف سعادة بالغة وانتشاء بال أي سبٍب محدٍد أيًضا، ال أُخطط للموت اآلن، بل لغزو 

العامل، أو تعلُم 17 لغة جديدة، أو قراءة ألف كِتاب يف 24 ساعة، ال أنام وال آكل، أتكلم وأكتب بال توقف 

عن كل يشء وأي يشء بحامس وقطار أفكاري ال يتوقف. أفكاري سعيدة وفخورة وطموحة بصورة بالغة، 

واألصوات التي كانت تخربين بأنني عدمية القيمة، تُخربين اآلن بأنني أملُك العامل وأنني أنجح وأسعد إنسان 

عىل األرض. كل تلك الخطط غري املنطقية تفشل ويخفت ذلك الحامس مع الوقت وتكتمل الدائرة بأن 

أعود مرة أخرى لنقطة االكتئاب. كنت اعتقد أن االكتئاب هو املشكلة، هو السبب يف فشل تلك الخطط، 

ويصبح هديف من الخروج من االكتئاب هو العودة إىل السعادة واالنتشاء مرة أخرى، ألنه ال ميكن أن 

يكون هناك مشكلة يف السعادة أليس كذلك؟

السعادة ليست فقط الهدف األسمى من كل يشء تفعله، إنها معيار نجاحك أو فشلك، معيار   

كونك عىل حق أو عىل خطأ. منذ وقت طويل توقفت أو حاولت التوقف عن الدخول يف جداالت يف 

دوائري االجتامعية الصغرية والكبرية، ألنها تفيض يف النهاية لسؤال خبيث يجعلني أُشكك يف كل يشء، 

أنِت سعيدة بحياتك؟، السؤال الذي يجعل كل يشء أؤمن به أو أفعله يبدو بال أي قيمة، ألنه ال يجعلني 

يف النهاية سعيدة، إن االعرتاف بأنك غري سعيد هو اعرتاف بأنك مذنب وأنك فاشل وعىل خطأ. رمبا يرجع 

ذلك لتحول السعادة لواحدة من السلع األكرث رواًجا: أعمل جاهًد لتنجح، عندما تكون ناجًحا يصبح لديك 

أموال، بتلك األموال ميكنك أن تستهلك سلًعا وتلك السلع تجعلك سعيًدا، إن مل تكن سعيًدا فهذا يعني 

أنك تقوم باألمر بصورة خاطئة، اِعمل بجهد أكرب، اِجمع أموااًل أكرث واِستهلك أكرث. فالسعادة هنا ليست 

صورة ملشاعر كالحزن والخوف والغضب، ولكنها سلعة نهائية، مكافئة، ِقيمة لها عرض وطلب ولها سعر 

وذلك السعر هو إتباع النظام وبذل الجهد.
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كان إدرايك للوجه اآلخر من مشكلتي النفسية سببًا أساسيًا لتساؤيل املستمر حول »السعادة«   

كهدف، وضع تساؤيل هذا عدة إشكاليات سببها هذا املبدأ يل بشكل شخيص، أولها كان تحديد حرية 

اختيارايت مبا يراه املجتمع مقبواًل. فمثاًل كان رد الفعل الثاين لزميلتني بعدما عرفتا مبيويل الجنسية املثلية، 

أن أخربتاين بإشفاق أنني لست طبيعية وأنني لن أكون سعيدة أبًدا يف حيايت ألنني سأظل داخل خزانة 

لبقية حيايت. فأصبحت مشكلة اضطهاد املثلية خطأي أنا وليست خطأ املُضطِهد، ببساطة ألنني لست 

سعيدة، والحل هنا ليس أن أَسعى لتقنني حقي يف االختيار وأن اتبع أسلوب الحياة الذي يناسبني، بل أن 

أَسعى ملا يجعلني سعيدة وهو يف تلك الحالة أن أكون طبيعية غريية. 

املشكلة وليس رد فعل  باعتبارها أصل  أهميتها  والتقليل من  األخرى  املشاعر  تقويض  وثانيها   

لوجودها، فبام أن السعادة هي الحالة األفضل التي يجب أن توجد وتستمر فإن أي مشاعٍر أخرى ال 

النفيس مع أرسيت  املرض  الحديث عن  فمثاًل  بالرضورة،  تنتهي  أن  السعادة خاطئة، وعليها  تتوافق مع 

يسبب نوًعا من البؤس والقلق وبالتايل فاملشكلة تصبح يف الكالم وحل املشكلة يقترص يف التوقف عن 

التكلم حول األمر. بداًل من أن يكون البؤس والقلق تعبري عن وجود مشكلة تستدعي حل، والحل هنا هو 

حل املشكلة نفسها »املرض النفيس« وليس التخلص من القلق. 

جينايت التعيسة ساعدتني يف إيجاد بعض اإلجابات، والكثري من األسئلة التى الزالت تشغلُني،   

ولكني توقفت عن الشعور بالخجل لكوين غري سعيدة، وتوقفت عن »البحث عن السعادة«، أصبحت 

أَسعى إلدراك مشاعري وتقبلها والتعبري عنها بصورة صحية. يف حيايت السعادة، كالحزن والغضب، متثل 

مشاعر وقتية مرتبطة بأسباب معينة، أو حتى بال أي أسباب، وليست أهدافًا يف حد ذاتها. يف الواقع أنا 

لست سعيدة بحيايت، ولست تعيسة كذلك، ليس لدي أي تصنيف نهايئ بشأنها، إنني مشغولة بأن أعيشها 

اآلن، أن أؤمن مبا أؤمن به وأن اَتبع أسلوب الحياة الذي أجدُه مناسبًا.
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بيريود 

مي طراف



48

نزلُت من القطار بتعجٍل. متأخرة كثريًا .. لدي العديد من املواعيد التي أحاول اللحاق بها بعدما   

كان  األسوأ من كل ذلك  وإمنا  أسوأ يشء حدث،  يكن ذلك  القطار عن موعد وصوله ساعتني. مل  تأخر 

مالحظتي للعديد ممن يسريون خلفي ثم يسبقونني قلياًل ويلتفتون لريمقوين بنظراتهم املتفحصة باحتقار 

شديد ثم يديرون وجوههم فور أن أحدق يّف أعينهم متسائلة، كانت نظراتهم تثري يف نفيس الكثري من 

التساؤالت، مل أفهم ملاذا ينظرون إيّل هكذا!

متعبة ومرهقة مل أنّم منذ يومني، هل يبدو عيّل التعب ولهذا ينظرون إيّل؟ ولكن منذ متى أصبح   

الناس ينظرون إىل املتعبني بهذا االحتقار ؟ هل هناك يشء ُممزق يف مالبيس أو مكشوف؟ تفحصت نفيس 

مجدًدا ولكن مل يكن هناك يشء، مل أفهم رس نظراتهم تلك إال حينام وصلت املنزل وأدركت أن دماء دوريت 

الشهرية قد أعلنت عن نفسها يف وقت غري متوقع. مل يكونوا ينظرون إيّل، كانوا ينظرون إىل دمي بكل 

هذا االحتقار! تصور أن يتم احتقاري وإهانتي هكذا ليشء مل يكن يل يد فيه يوًما، مل استطع أبًدا تفهم 

أن يعترب أحدهم دمي نجاسة، وآخرًا يعتربه إمثًا من الله عيّل، وآخرًا يتخذه دلياًل عىل أيّن أدىن منه عقاًل 

وديًنا أو أيّن كامرأة أقُل من الرجل نظافة وطهارة.

يأتون بأحاديث وآيات تؤيد تلك النظرات، فيقولون أن النساء ناقصات عقل ودين بسبب دماء   

دورتهن أو أن الحيض أذى . يفرسونها كام شاؤوا عىل أهوائهم، نستمع إىل املنابر يف صلوات الجمعة تعظ 

الرجال باجتنابنا ورضبنا وبأن أفضل تعامل معنا هو أن نساق مثل البعري، ال أعلم  كيف يصدق الرجال 

هؤالء الشيوخ فيام يقولونه أو حتى كيف تصدق النساء عن أنفسهن ذلك كيف يصدقون أن  الله العادل 

من املمكن أن  يخلق إنسان بصفات معينة ثم يُحقر من تلك الصفات، كيف يخلق الله الجميل مخلوقًا 

فقط ليعذبه، ليتم إهانته وإذالله طوال الوقت، كيف لهم أن يعبدوا إلًها يظلم مخلوقًا ليس له أي ذنب 

سوى إمتالكه عضًوا جنسيًا غري الذي ميتلكه اآلخر، ليس هذا الله الذى أعرفه، الله يصنع الخري والجامل 

والعدل والرحمة وليس ما سواهم أبًدا. 



49

املرأة  أن  بعبارات ضخمة مثل  التحرر من ذكوريتهم  الذين يحاولون  يتحدًث بعض األصدقاء   

الحياة فأتت قدسيتها من  القدمية، حينام كانوا يعتربون الدم رس  كانت مقدسة يوًما ما يف الحضارات 

دمائها، ولذا فاملرأة أفضل من الرجل من وجهة نظرهم أو كام يزعمون، ويستدلون عىل ذلك مبلكات 

الحضارات القدمية ودورهن العظيم يف بناء الحضارات، بعضهم يرجعون سبب كل هذا االحتقار واالمتهان 

لظهور األديان والتي تحتوي عىل كثري من النصوص التي متتهن حقوق النساء وتضعهن يف املرتبة الثانية 

بعد الرجال وتحت قوامتهم، والبعض اآلخر يقول أن السياسة والرصاع عىل السلطة هم السبب، والبعض 

اآلخر يقول أن السبب اقتصادي، الحقيقة أنه ال يعنيني كل هذا .. ال أرى يف كل هذه املناظرات سوى رد 

فعٍل معاكٍس طبيعي للتيار اآلخر املتشدد،   فعادة مييل الناس إىل املغاالة يف األمر للدفاع عن ما يؤمنون 

به فحني يقولون أن املرأة نجسة نقول نحن أنها مقدسة كفعل تعوييض ومحاولة لطأمنة أنفسنا أننا لسنا 

كام يصوروننا هم، ننزوي بعدها يف القوقعة الخاصة بنا يف محاولة للتصالح مع أجسادنا التي فقدناها 

والتي انفصلنا عنها منذ سنني بعيدة.

ال أرغب يف القداسة، أرى فيها وجًها آخر للسلطة، كلام قال أحدهم أن املرأة مكرمة ومقدسة   

أو أن األم لها منزلة عظيمة لدورها يف تربية األمم واألجيال والتنشئة االجتامعية .. كل هذه املقوالت 

تصيبني بالذعر الشديد، كل هذه املقوالت أنتجت طوقًا آخر يضاف إىل األطواق املحيطة برقبتنا حتى 

رصنا غري قابالت للخطأ، محصورات يف مربع واحد يجب علينا التحرك فيه، وصار الخطأ مربًرا للرجل غري 

مربٍر للمرأة، وصار كل يشء مباًحا للرجل محرم عىل املرأة، نحن مقدسات، مبجالت، كل يشء له حساب 

وألن كل يشء تحت النظر يفقد حريته، فال أريد أن ينظر إيّل أحدهم.

أريد فقط أن أُمر يف الطريق فال يلحظ أحٌد مروري، هل جربت من قبل أن تشعر بالخفة ؟   

متر خفيًفا كالهواء، تعرب فال يراك أحد، ال يهتم أحد لوجودك أو عدمه، أن تكون غري مريئ، ال وجود لك؟ 
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يحدقون بنا حني نسري يف الطرقات، يخرتقون أجسادنا بأعينهم، فنشعر أننا مراقبون طوال الوقت تحت 

رحمة أحكامهم علينا، فمن كان حكمه رفيًقا اكتفى بنظرة متفحصة، وإذا مل يكن فنستحق منه ما هو 

أبشع من ذلك بكثري. نحن ال نأخذ من نظراتهم إلينا سوى كل إهانة وإحساس بالوجع والخزي والعار! 

ملاذا يتلفتون إلينا وإىل أجسادنا بتلك الطريقة ؟ .

رصت أُفضل الالوجود عن وجوٍد دميٍم أحمٍق، صار يؤملني كل يوم حني أسري يف الشارع، حني   

أجلس مع األصدقاء، حني أتحدث مع أرسيت التي أنشأتني عىل احتقار نفيس، عىل األحساس كل يوم بأيّن 

ابتليُت بابتالء ما، ذلك االبتالء هو أنني أنثى، هذا اإلحساس  الذى تشعر به كل واحدة منا حني تأيت 

دورتها الشهرية، إحساس أن هناك حدث فارق قد يحول كل يشء إىل يشء آخر، كل إحساس إيل إحساس 

آخر كالذي شعرته صديقتي حني جاءتها دورتها الشهرية وهي تبلغ عامها الثالث عرش، قرر أهلها حينها 

ان تلتزم بزي معني، أن ينقلب شكل حياتها رأًسا عىل عقب،  طفلة يف الثالثة عرش ترتدي حجابًا طوياًل 

ومالبس فضفاضة. يوم واحد وحدث واحد فقط، كتلة من الدماء تقرر الزي والشكل والترصفات والنمط 

الكامل للحياة، تصبح جزًءا من تشكيل هويتنا كنساء، نلبس األسود والغامق يف وقت الدورة، نتحاىش 

الكثري من الحركة، نضع الفوط الصحية يف كيس أسود حتى ال يراها أحد فيفتضح أمرُنا. نهمس للبائع 

بأننا نُريد »أولويز« وكأنها جرمية، أو كأننا نطلب أشياء غري مرشوعة، حتى أن املخدر ال يخبئونه بتلك 

الطريقة، وتصري كل متطلباتنا األنثوية همًسا بعد ذلك،  بني النساء نقول »بريود« يك تكون أخف وطأة 

مام ننطقها بالعربية  »الدورة » وعند الحديث مع الجنس اآلخر يكون الكالم عنها باإلشارة »البتاعة« أو 

أي اسم آخر لإلشارة إذا تجرأنا عىل ذكرها من األساس ألنه يشء ال يجب التحدث عنه يف املجال العام، 

كل النكات التى تطلق علينا، كل الهمز واالستهزاء، كل االشمئزاز والتقزز من رائحة الدم أو شكله. 

الدورة ومحاولتها إلخفاء ذلك  أُختي الصغرية حينام جاءتها  الذي رأيته يف عيني  الفزع  اتذكُر   

بالغة اآلن، وما كانت تخشاه قد حدث  إىل  لكونها تحولت من طفلة  القيود عليها  يتم وضع  حتى ال 
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بالفعل، فصارت هناك تحذيرات عىل املالبس وشكل الجلوس والحركة والكالم وإيقاف اللعب مع باقي 

األطفال. كلنا لنا نفس هذه الذكريات يف أول يوم تأيت لنا فيه الدورة، الخوف من القيود التي ستفرض، 

هواجسنا من كل األساطري التي كانوا يقولونها لنا من قبيل أنه من املمكن أن نحمل من مجرد جلوسنا 

مكان أي رجل، الخجل ومحاوالت االختباء، الشعور بالتيه، ال نعرف ماذا سنفعل أو من نحن؟ هل ما 

زلنا أولئك األطفال الذين كانوا يلعبون باألمس أم أن عهد الطفولة قد انقىض ورصنا جزًءا من عامل الكبار 

امليلء بالحامقات والرش والقيود؟ نتخيل أن الله غاضب علينا فيعاقبنا بها فنبيك ليك يغفر الله ذنبًا مل 

نفعله قط، ذنب طفلة يف الثانية أو الثالثة عرش من عمرها. إنه غالبًا ما يكون يوًما حافاًل بالبكاء. يُحكم 

علينا بأن تصري كل عالقتنا بأجسادنا هي األمل والخجل من انفسنا فقط، ومع الوقت يصحبه أيًضا شعور 

باإلهانة، نحاول تجنب التكلم فيه حتى اآلن بعدما رصنا كباًرا.  

ملاذا نتوقف عن اللعب عندما تبدأ الدورة؟ تسأل وال أعرف مباذا أجيبها فقد توقفت عن اللعب   

قبل أن تأتيني الدورة ألن معامل أُنوثتي قد ظهرت قبلها بدعوى تلك الجملة التي أتذكرها جيًدا »جسمها 

فاير« ال يصح لها أن تلعب وسط األطفال، ال أعرف حتى اآلن ما هي مشكلتهم مع كل معامل األنوثة؟ ما 

شأنهم بجسدي؟  ما شأنهم بدوريت؟ كل هذا يخصني وحدي، فلامذا كل هذا الذعر ؟ 

يعتربوننا  لها، آخرون  بهالة مقدسة ال وجود  املالئكة وتصويرنا  قولبتنا يف دور  يحاول  البعض   

بها وقتام شاؤوا  يأتون  للمتعة،  كأداة جنسية ميتلكونها  يعاملوننا  أن  منهم سوى  نستحق  مدنسات ال 

ويلقون بها كيفام شاؤوا. نحن ال نريد قداسة، نحن ال نريد دنس، فقط نريد حياة تخصنا، ال ميجدنا أحد 

وال يهيننا. حياة تخصنا يف وطن طبيعي، ولكن ما الطبيعي يف وطن يقتات عىل الذل واإلهانة، كيف له 

أن يحرتم نفسه أو اآلخرين! 
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مشاعرنا أيضا 
سياسية

 مغازي
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يف الستينيات، عندما ُشكل الجدل السيايس بأن )الشخيص سيايس(1، اكتسب األمر زخاًم كبريًا   

العالقة  الضوء عىل  الذي يسلط  القوي  التي احتضنته كموقف، بسبب ترصيحه  النسوية  الحركات  بني 

بني التجارب الشخصية، والبُنى االجتامعية والسياسية عىل نطاق أوسع. تم استخدام العديد من األمثلة 

املنزيل  والعنف  الجنيس  االعتداء  مثل  للمرأة  الشخصية  بالحياة  يُعنى  فيام  الحجة خاصة  لتأكيد هذه 

باعتبارها قضايا سياسية وليست أحداثًا فردية ومعزولة كام قد يفرتض الكثريون. مع استمرار املوجات 

النسوية وتقدمها تم احتضان التعبري »الشخيص سيايس« أكرث باعتباره املوقف السيايس متعدد الجوانب 

الذي يشمل كل من يدافع عن العدالة.

إذا كان الشخيص سيايس إذن فمشاعرنا سياسية أيًضا، يف بعض األحيان يبدو األمر وكأننا ال منلُك   

مشاعرنا بسبب املحاوالت العديدة للسيطرة عليها، إعادة تشكيلها، إعادة توجيهها والتالعب بها من قبل 

قوى خارجية أو ببساطة من خالل عدم قدرتنا عىل التعبري عنها عىل اإلطالق. كتبت سارة أحمد2 يف ورقتها 

البحثية »feminist killjoy  النسوية قاتلة الفرحة«  قصة ميكن ملعظمنا أن يحس باالرتباط بها، فقد 

صورت مشهًدا عىل طاولة الطعام حيث يجلس األب دامئًا عىل رأس الطاولة، ويجلس الجميع يف املقعد 

نفسه ثم يتجسد جانب السيطرة من خالل محادثات مهذبة حيث بعض األمور مسموٌح بقولها، وإذا قال 

شخٌص ما شيئًا إشكاليًا يصبح هو املشكلة نفسه.

األب مثل مايسرتو االوركسرتا الذي ميلُك السيطرة الكاملة بواسطة إشاراته فحسب، األب مثاٌل   

›‹The personal is political‹‹ شعار تبنته املوجة النسوية الثانية  1

Sara Ahmed  2 أكادمية نسوية بريطانية- أسرتالية من أصول باكستانية ، تركز يف بحثها عن تقاطعية النسوية والكويرية 

والعرق وما بعد االستعامر.
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للبطريركية والتي هي ذاتها القوة التي متلُك سيطرة كاملة عىل مشاعرنا. البكاء عالمة عىل الضعف، عىل 

األقل هذا ما تم نقله لنا من خالل املجتمع، يصبح األمر ُمعقًدا أكرث عندما نُجندُر املشاعر، فلو بىك رجٌل 

فهو جبان، ليس رجاًل بشكل كاٍف، ضعيف وفوق ذلك شاذ،  وعندما تبيك امرأة فهي حساسة بشكل 

مفرط وعاطفية،  وبذلك يصبحن اجتامعيا محصورات يف ذلك القالب الذي يفرتض أنهن غري مؤهالت 

للقيادة. لذلك، نحبس دموعنا لنبدو أقوياء كام أخربونا، ولكن كيف لنا أن ندعي القوة ونحن ممزقون 

من الداخل.

الحب سيايس، عندما يصري رشيكك/ رشيكتك موضوع استنكار اجتامعي، ثقايف وديني. عندما   

يتم إخبارك أن حبك غري طبيعي، وأنه ال ميكن أن يدوم بالطريقة التي تريدها، عندما يُجرُب بعض الناس 

عىل أن يحبوا آخرين، ومن ثم يتم إجبارهم أيًضا عىل التوافق مع املفاهيم املحددة مسبًقا ملا هو طبيعي. 

لقد ُجلبنا إىل هذا العامل ليك نحب أبوينا بغض النظر عن أي يشء، ولكن إذا قرر شخٌص ما أال يحبهم؟ 

يصبح منبوًذا. كيف لك أن ال تكون شاكرًا لهم بعد أن جلبوك إىل العامل؟ ملاذا أنا مضطر أن أحب أولئك 

الذين مل يرتكوا يل مجااًل للمناقشة وسيطروا عىل كل جانب من جوانب حيايت؟ بالحدة التي قد يبدو عليها 

األمر ولكن ال توجد إجابة أخرى سوى أننا مربمجني لنحبهم ألسباب اجتامعية ودينية.

شكل  بأي  الكره  هذا  عن  تعرب  أن  وتقرر  البطريركية  الرموز  تكره  عندما  أيًضا،  سيايس  الكره   

فتنسحب إىل عاصفة من النقد من قبل مؤاليهم، ألن تحليك بالجسارة الكافية للتعبري عن هذا الكره 

ألمناط  اإلعالم  وسائل  تروج  عندما  زوالها.  يتمنون  التي  جانبهم  يف  الحادة  الشوكة  مشكلتهم،  يجعلك 

جسدية معينة طبًقا ملعايري جاملية محددة، بلوحات إعالنية يف كل مكان، تحمل صوًرا ألجساد بيضاء 

الجسدي  النمط  لهذا  ينتمون  ال  الذين  أولئك  تجعل  الصور  هذه  فإن  جسديًا  وقادرة  ونحيفة  البرشة 

يشعرون بالتخبط ويحاولون بشتي الطرق االنخراط واالنتامء لهذه املعايري التي قد تحفز كراهيتم الذاتية 
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وتجعل حياتهم مزرية. عندما نخفي أنفسنا ألنه من غري املقبول أن نترصف بشكل مختلف عام ميليه 

الكذبة  معينة تصري هذه  نقطة  كذبة وعند  آخر، ونعيش  بأننا شخص  نتظاهر  . عندما  املجتمع  علينا 

حقيقة تقريبًا ألننا عاجزون عن تقبل ذواتنا بطبيعتها الحالية وعيوبها.

مشاعرنا تتخطى ما يبدو لنا كثنائية حب وكره. فدامئًا ما ميىل علينا كيف نشعر ونترصف. كمثال،   

العابسة،  من  أكرث  اجتامعيًا  مقبولة  املبتسمة  املرأة  العامة ألن  األماكن  لالبتسام يف  النساء  توجيه  يتم 

البطريركية تتحكم حتي يف تعابري وجوهنا. وحقيقة يبدو وكأنه ال يوجد مفر من هذا الشكل من السيطرة 

عيل مشاعرنا، فقد تم توجيهنا عيل تقبل وااللتزم بهذه القوانني االجتامعية . من السهل أن نفرتض أن 

لكل منا خياره ولكن يف الحقيقة نحن ال منلك الخيار، لذلك من األفضل أن نعمل جاهدين للرفض، رفض 

هذا النوع من التحكم، رفض أن يتم التالعب بنا وتشكيلنا ضد رغباتنا لنتقبل األشياء كام هي. فال بأس 

أن نبتسم مبحض إرادتنا وال بأس أيًضا بأن نكون عابسني، قابلني للعطب وال بأس يف أن نتقبل ذلك بداًل 

من أن نشعر بالخزي. فمن حقي أن أبيك عندما أشعر بالرغبة يف البكاء دون أن يقلل األمر مني كإنسان، 

ألنه شعور يصلح كوسيلة لتكسري الصورة النمطية للبكاء والصفات السلبية التي تستتبع ذلك.

مشاعرنا املختلطة هي أدواتنا الشخصية لنتحرر من التحكم املستمر بها، هي حقنا يف أن نعرب   

الزائف واالبتذال االجتامعي ملا هو مقبول وما ليس  عام نُحس بحرية كبرٍش دون االنضباط الشعوري 

كذلك. لذا يصبح من املحتم علينا استعادة مشاعرنا من قبضة أي رمز أبوي يحاول التالعب بنا وتسييسنا 

بالطريقة التي يريدها. حان الوقت ليك نرفض الشعور بالخزي من التعبري عن أي نوع من املشاعر، نرفض 

الجندر. ألنه يف  لقوانني  الجندرية وفًقا  الثنائية  املشاعر موجودة داخل  املجندرة، وأن  العواطف  فكرة 

النهاية تلك حياتنا وخياراتنا التي نحاول استعادتها والتعبري عنها.
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