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 النسوية اإلسالمية والربيع العربي:
نهوض أم سقوط

فاطمة إمام سكوري

تعد النسوية اإلسالمية مدرسة تعيد قراءة النصوص اإلسالمية، وتنتقد   

وهي  الذكوري؛  الفقه  تنتقد  دينية  معارف  وتصنع  التقليدي،  اإلسالمي  الفقه 

ظهرت كرد فعل للهيمنة الذكورية للمنتجات الدينية واالستخدام األبوي للدين 

للتحكم يف حياة املرأة يف املجتمعات اإلسالمية. 
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النسوية اإلسالمية: نوبة الربيع العريب

فقد  املنطقة؛  السلطة يف  ديناميات  تغيري  إىل  العريب  بالربيع  يسمى  ما  أدى  لقد   

جلب عديد من العنارص الفاعلة الرئيسية الجديدة إىل تلك الديناميات كام أطاح بالكثري 

منها مثل رموز نظم الحكم يف كثري من دول املنطقة. وتهدف هذه الورقة إىل تتبع وتحليل 

نتائج الربيع العريب وعواقبه املتعلقة بالسياسة وأوجه التفاعل وكيف أدى إىل تغيري وضع 

"النسوية  أمر  الورقة يف  تبحث هذه  والنشاط. وسوف  للفكر  اإلسالمية كمدرسة  النسوية 

اإلسالمية"، ما إذا كانت حصلت عىل مزيد من املؤيدين ومتكنت من حل بعض املشكالت أم 

أنها مل تحقق أي تغيري وال وجود فعيل لها يف املنطقة. 

ومن الجدير باملالحظة أن نذكر أن هذه املقالة قد تم كتابتها قبل 30 يونيو 2013،   

باعتبارها املوجة الثانية من الثورة يف مرص، حيث أطاحت بالحزب اإلسالمي الحاكم يف مرص 

أضيف  أن  أود  ذلك،  من  الرغم  وعىل  للخطر.  املنطقة  يف  اإلسالميني  من  وعرضت غريهم 

يتعلق  فيام  الحجم  بنفس  يحدث  مل  التغيري  ولكن  السياسية،  الساحة  يف  تغيري  هناك  أن 

بالساحة االجتامعية، حيث يوجد رموز أخرى حلت محل اإلخوان املسلمني مثل حزب النور 

السلفي، والذي يتقلد نفس الحكم البولييس يف إطار السياسة املرصية، باعتباره ممثال لإلسالم 

"الحقيقي" كام يلعب دوراً سياسياً واجتامعياً لخلق حلقة الوصل بني ما هو مالئم وما هو 

غري مالئم وفقاً لوجهة نظرهم الوحدوية. 

النسوية اإلسالمية: البداية

الفقه  وتنتقد  اإلسالمية،  النصوص  قراءة  تعيد  مدرسة  اإلسالمية  النسوية  تعد   

فعل  كرد  ظهرت  وهي  الذكوري؛  الفقه  تنتقد  دينية  معارف  وتصنع  التقليدي،  اإلسالمي 

يف  املرأة  حياة  يف  للتحكم  للدين  األبوي  واالستخدام  الدينية  للمنتجات  الذكورية  للهيمنة 

املجتمعات اإلسالمية. 

تحارب  النسوية اإلسالمية  من أجل تحقيق املساواة حيث تطورت حينام تحول   

اإلسالم من كونه نظام ديني وأخالقي إىل أيديولوجية، ومتثلت الذروة يف الثورة اإليرانية يف 

1979 وتبعها انتشار األنظمة النظرية أو مجرد محاوالت لتواجد حكم نظري مثل الجزائر 

يف التسعينات، حينام برزت اإلسالموية )أو مبعنى آخر األصولية أو التطرف(، وكان االدعاء 

أنها الطريق الوحيد للخالص يف الدول املسلمة، حيث ال ميكن إقرار أو قبول أي طرق أخرى، 
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النسوية  ظهور  هو  أحدها  األفعال،  ردود  من  كثري  إىل  املؤدية  اللحظة  هي  هذه  وكانت 

اإلسالمية باعتبارها نضال للمرأة املسلمة إلنهاء قرون من التجانس الذكوري إلنتاج معارف 

دينية وخلق متييز ضد املرأة والستحضار تراث عائشة كام أوضحت "أمنة ودود" يف مقال 

إحياء تراث عائشة، وهي من أعالم مدرسة النسوية اإلسالمية وقد اشتهرت بإمامتها لصالة 

، وقد تم صك  الجدل  الكثري من  أثارت  التي  املتحدة، و  الواليتات  مختلطة عام 2005 يف 

املفهوم يف  التسعينات يف القرن السابق وسط أعىل انتشار لالتجاهات األصولية وأنصارها يف 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا. 

النسوية اإلسالمية قبل الربيع العريب

تعد النسوية اإلسالمية أحد مدارس ما يعرف بنساء اإلميان أي النسويات يعملن من   

داخل انساق دينية ؛ حيث يهدفن إىل تغيري وضع املرأة يف األديان. ويقمن بتفسري النصوص 

وأحاديث  جدال  إدانة  ثم  ومن  اإلنسان،  وضعها  التي  التفسريات  يف  والتشكيك  املقدسة 

األصوليني عن املرأة، والتي يدعمها القيم والتقاليد املوروثة. 

وعىل الرغم من ذلك، مل تكن النسوية اإلسالمية مدرسة مرحب بها يف املنطقة، فقد   

أثار بعض مؤيدي النسوية العلامنيني الجدل والنقد بأن النسوية اإلسالمية فكرة غربية، كام 

التعامل مع تزايد اإلسالميني ولكنها لن  فعاالً يف  أنها نتاج الشتات األكادميي وتلعب دوراً 

تقيض عىل التمييز عميق الجذور من خالل استخدام التفسريات الدينية والقواعد والتقاليد 

بواسطة  املؤلفة  اإلسالمية  النسوية  أدبيات  الشهرية  االنتقادات  إحدى  االجتامعية. وتصف 

مؤيدي النسوية من العرب أنها محررة باإلنجليزية ويرى النقاد أن هذا دليل عىل أن هذه 

املدرسة تخاطب الغرب وليس مجتمعاتهم و أنها ليست نتاج الحراك الفكري يف اإلقليم بل 

محاوالت مسلمي املهجر لتوفيق بني اإلسالم والغرب . 

إال أنه مع الوقت حدث تغري يف اآلراء ناتج عن الجهود املرتاكمة ملؤيدي النسوية   

يف  املرأة  وضع  عن  بديلة  ومعلومات  معارف  تقديم  وهو  أال  هدفهم  لتحقيق  اإلسالمية 

اإلسالم، وانتقاد الحركات اإلسالمية السياسية واألنظمة النظرية التي تطبق القواعد األبوية 

عىل املرأة. 
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اإلسالميني ومؤيدي النسوية اإلسالمية

واإلسالميني.  اإلسالمية  النسوية  بني  العالقة  عىل  الضوء  إلقاء  مبكان  األهمية  من   

وقديحدث خلط بني النسوية اإلسالمية واإلسالميني ويظنون أن هناك تشابه بينهم ألن كل 

منهام ينتمي إىل النموذج اإلسالمي، وهذا األمر مضلل. فإن النسوية اإلسالمية ترفض اإلسالم 

السيايس بكل تجلياته مثل التطرف أو األصولية كام ترفض موقفه املتشدد من املرأة. 

النسوية اإلسالمية تتمثل يف أن كثري من  التي يواجهها مؤيدو  وإحدى املشكالت   

النظام  يحكمها  التي  البالد  يف  النسوية  مؤيدي  من  محاولة  أنها  ظنوا  واملفكرين  املحللني 

اإلسالمي لخلق جدال ومناقشات توافقية  كام لو أنها من "النسوية اإلسالمية"، وأشهر مثال 

لذلك هو املثال اإليراين،حيث يحكم نظام إسالمي حاول إنتاج " نسوية دولة "، حيث ترى  

النسويات العلامنيات أن النسوية اإلسالمية تعد من جهود الدولة لخلق نسختها الخاصة 

من النسوية وتدعي أنها متثل النسوية اإلسالمية. ولكنها ال تعكس الجهود الحقيقية ومنظور 

مؤيدي النسوية يف هذه البالد، وغني عن القول أن نسوية الدولة تعمل لخلق تفسريات 

للحاالت لرتسيخ النظام األبوي. ويدعي بعض "مؤيدي نسوية الدولة" أن هذه هي النسخة 

اإلسالمية من حقوق املرأة ويعرضون مصطلحات مثل العدل و ليس املساواة . وأخريًا فهم 

املنتديات للرتويج  بخلق جبهات / مجموعات يف األمم املتحدة وغريها من  يقومون أيضاً 

ملفاهيم حقوق املرأة تحت ذريعة النسبية.الثقافية 

ويف الرشق األوسط، تعد اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل مثاال عىل ذلك،   

تضم  وهي  الدولية.  املنتديات  يف  ومتثلهم  املسلمني  اإلخوان  باسم  الناطق  اللسان  فهي 

معارضة  وأحاديث  مناقشات  خلق  إىل  يهدفون  الذين  اإلسالميني  والنشطاء  األكادمييني 

للمناقشات الدولية عن حقوق املرأة. وهم يصدرون املواثيق الخاصة بهم وينتقدون النشاط 

العلامين بشأن حقوق املرأة كام يدعون أنهم ميثلون الرؤية الوحيدة لتفسري اإلسالم من أجل 

حقوق املرأة. 

من هو مؤيد النسوية اإلسالمية؟ 

يلقي  فهو  املصطلح،  بهذا  املتعلقة  والسياسات  السابق  بالجزء  الجزء  يتعلق هذا   

الضوء عىل كارثة هوية النسوية اإلسالمية. ويف كثري من الحاالت، يعمل العديد من العلامء 

ولكنهم  ومفاهيمها.  بأفكارها  وااللتزام  اإلسالمية  النسوية  اختصاصات  إطار  يف  والنشطاء 
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يرفضون أن يتم تصنيفهم، إما ألنهم يرفضون النسوية باعتبارها مفهوم غريب أو ألنهم يرون 

مساهمتهم كجزء من العمل من أجل تقدم األمة اإلسالمية وألن املساواة تعد جزء من نظام 

القيم اإلسالمي وليس لخدمة املرأة املسلمة فقط بل األمة بأكملها. فهناك مشكلة سياسية 

يف  الحاكم  النظام  ألنه  اإلسالم  يستخدمون  ملن  إدراكية   ومشكلة  املصطلح  استخدام  مع 

املنطقة بينام ال ينتمون أيدلوجيا للمدرسة. 

النسوية اإلسالمية بعد الربيع العريب

مرص  يف  الحال  هو  كام   2011 يف  الديكتاتوريني  ببعض  اإلطاحة  يف  النجاح  بعد   

وتونس، بدأ كثري من املحللني يف التعبري بتفاؤل أن هذا هو الوقت املناسب لنهوض النسوية 

البعض  األبوي، ويفرتض  النظام  الراسخة ملحاربة  الدراسات واألدبيات  اإلسالمية واستخدام 

أن النسوية اإلسالمية سوف تنترش وتنرش املناقشات واألحاديث املتعلقة بها وستؤدي إىل 

أن  أرى  اإلسالمية،  النسوية  مؤيدي  وكإحدى  الصلة.  ذات  األكادميية  النشاطات  استمرار 

الطريق ال زال طويالً. وأختلف مع نوبات  االحتفاء و التفاؤل التي قام بها اإلعالم الغريب و 

املراكز البحثية للذين يرون أن النسوية اإلسالمية متتلك "جميع" أسباب االزدهار "الفوري"". 

حيث اعتقد الكثريون أن هذا هو أفضل وقت النتشار مفاهيم النسوية اإلسالمية ملحاربة 

يف  األصولية  والحركات  الجديدة  الحاكمة  اإلسالمية  لألحزاب  املتزايدة  الدعوات  ومواجهة 

املجتمع إلبعاد املرأة من الساحة العامة. ويتم الرتويج للنسوية اإلسالمية باعتبارها الحل 

املنطقي الوحيد النابع من نفس النسق ، ومن ثم فهي تجيب عن أسئلة خاصة بدور املرأة 

ووضعها يف املجالني العام والخاص. وهي تعترب مناقشات بديلة تستخدم األدوات البسيطة 

وميكنها أن تجذب مجموعة كبرية من الوسطيني. 

النقد والنقاد، ورمبا  النسوية اإلسالمية من مواجهة  وحتى اآلن مل يتمكن مؤيدو   

السبل  وأحد  كنشاط.  ولكن  كفكر  فقط  ليس  اإلسالمية  النسوية  ترسيخ  البعض  يحاول 

الرئيسية التي أراها لتعزيز دور النسوية اإلسالمية هو كسب مزيد من التابعني من مختلف 

املجاالت مثل األمئة و الداعيات و أساتذة الفقه و سائر العلوم الرشعية و خاصة من النساء 

وباإلضافة إىل ذلك، يجب علينا أن نظفر بعديد من الحلفاء الذين يشاركوننا الهدف الرئييس 

حتى إن كانوا يف وضع مخالف، وأعني بذلك مؤيدي النسوية العلامنيني و"بعض" الناشطات 

والعاملات اإلسالميني. فأعتقد أنك إذا ظللت كامناً يف خندقك فإن هذا ال يعني املساعدة 

يف معركة عامة، وإضافة املزيد إىل تاريخ االستقطاب بينام أرى أن الشك ميكن إنهاؤه عن 
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التي  الغري. نحن يف حاجة إىل االتحاد يف مواجهة االتجاهات  بانتقاد  الحوار وليس  طريق 

تكبح حقوق املرأة، نحن مختلفون ولكن عدونا واحد. 

وباإلضافة إىل ذلك، يعد من األهمية  مبكان تقديم املعارف باللغة العربية، حيث   

مينح هذا التعريب الفرصة ملجموعة أكرب من الناس للتفاعل مع وجهة نظرنا كام ستخلق 

تفيد  والتي  اإلسالميون  يروجها  التي  واملغالطات  الخاطئة  األفكار  ينفي  عام  نقاش وحوار 

بأنهم لديهم الحل الوحيد، وهذا ما يحدث حالياً ولكن خلق املعارف ونرش املعلومات يعد 

عملية بطيئة ومثال لذلك عقد مؤمتر عن النسوية واملنظور اإلسالمي الذي نظمته مؤسسة 

املرأة والذاكرة يف مرص، كنوع من املعلومات البديلة ورغبة املنظمني يف نرش الوثائق العربية 

قدر اإلمكان يف مارس  2012. 

وأخرياً سأختتم قائلة أن التكهنات يجب أن تكون مبنية عىل حقائق وعىل االعتبارات   

البيئية. وبقدر ما أمتنى أن يستمع الجميع إىل النسوية اإلسالمية إال أنني أرى أننا نحتاج إىل 

العمل أكرث لتحقيق هذا الهدف وللتأمل يف خلق اسرتاتيجيات مشرتكة مع حلفائنا. وعىل 

الرغم من ذلك، أنا أؤمن بأن الجهاد من أجل النوع االجتامعي يتزايد ويزداد قوة إلبطال كل 

ما صاحب اإلسالم من اتجاهات أبوية.

ويجب أن نكون مطلعني عىل آخر املستجدات والتطورات وأن نتمكن من تشكيل   

املناقشات والجدل للتعامل مع الوضع الحايل وأن نأخذ يف اعتبارنا أننا يف حاجة إىل أن نكون 

راسخني ومنغمسني يف مجتمعنا. كام يجب أن يكون لدينا حس مرهف باألحداث املحلية 

وأن نقوم بتشكيل تحالفات مع الاليت قد يشاركننا خط األساس حتى وإن كان لديهن أدوات 

مختلفة أو يعشن يف خنادق مختلفة.


