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، ناسةإلل ميكن ما إذا كانفيها نتساءل و ، "على اإلرهاب ةاحلرب احلاليّ "ات ف أخالقيّ استكشاهذه املادة حتاول 
قّدمت لتربير رات اليت مربّ مقاربة نقديّة للفر لنا ، أن توّ هوالتعامل معلفهم االختالف الثقايف  اسمكرّ بوصفها علما 

تشييء على خماطر  نظرةوسنلقي يف البداية  .ةاملرأة األفغانيّ   حترير  أو إنقاذبعنوان فغانستان أمريكي يف األلتدخل ا
ات فوضى الديناميّ  خارجاملرأة املسلمة  جتعل حمض ثقافّية أيقوناتصنع حنو ة الثقافيّ  امليولواضح يف ال ثقافةال

 يف ةابقسّ القو  واحل احلريّة،املساواة و  بشأنأصداء اخلطابات املعاصرة االنتباه حنو فت سأل ثّ  .ةة والسياسيّ التارخييّ 
جّدي  إدراكإىل ، نا حباجة، بدال من ذلكأنا أزعم أنّ و املرأة املسلمة،  املبّكر حولاخلطاب االستعماري والتبشريي 

، ومظاهر خمتلفةظروف  ةعربّ متواريخ خمتلفة، و من حيث هي نتاجات رية بني النساء يف العامل الكبالفات تخلال
يه ينطوي علما )مع اآلخرين ىل "انقاذ" إعي بدال من السّ علينا ه أنّ أيضا أزعم ما ك خمتلفة.مبنّية بطرائق رغبات ل

 ( العمل معهم يف احلاالت اليت ندرك1) يف:أفضل بطريقة ر فكّ نن أ( ما جيرّه من عنف  و التفوّ ذلك من شعور ب
ة قوّ بغ و صتة اليت لم العامليّ ي ألشكال الظّ ات أكرب للتصدّ مسؤوليّ حتّمل ( 2و ) ،تارخييالل للتحوّ دوما ضة عرّ أّّنا م
ة" من خالل ة الثقافيّ "النسبيّ  يّةدودحم حولمن احلجج  خالل هذا النّص عددار أطوّ وس. عيشون فيهاعوامل اليت يال
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ة ة حترير أو إنقاذ املرأة األفغانيّ مهمّ  اّّتذتاحلرب اليت  تلك ؟ اإلرهاب" احلالّية علىحلرب ات "اهي أخالقيّ ما 
 املنطقي للحرب؟ ربّر موقف مناس  جتاه هذا امل؟ هل ميكن لإلناسة أن تساعدنا على تبّن  راهتاإحدى مربّ 

ردود الفعل  من خالهلالطريقة اليت اختربت ا حبكم يتمهناّّتاذ مسافة من على  ةرغموجدت نفسي م سبق أن
رأة واجلندر مسألة امل أعماهلم مالء الذين تناولتن الزّ على غرار العديد مة على أفغانستان. فاحلرب األمريكيّ حول 
من  يف عددو  ةالربامج اإلخباريّ ضمن بعض ات ر احو مشاركة يف عوات للسيال من الدّ  يتتلقّ  ر  األوسط،يف الشّ 
 باحثة نأنّ احلال ذلك، و رفضت  فلم راسات حول املرأة.ة يف الدّ ة منها املختصّ خاصّ ، و اتاجلامعات والكليّ أقسام 

؟  ةاهلويّ  ذههبدة عقّ املة شخصيّ الرتباطات اال بعض وضوع وجتمعهان سنة من حياهتا هلذا املريكّرست أكثر من عش
اليوم بعد أن أضحت  بعض األفكار املغلوطة ديل بكلميت وأكشف عن معرفيت وأصّححألالفرصة  ح يلنساليوم ت

، ناءرة بالثّ )كما سبق وأن وصفها الرئيس جورج بوش بشكل رائع( جدي اة"نا "املرأة املغطّ أخت حماوالت التعّرف إىل
 يّةجدبطريقة ة" ة عرب الوطنيّ ويّ مسألة "النستتناول و ة النسائيّ راسات ة يف الدّ خمتصّ ن برامج ع حني تصدرة خاصّ و 
 (. 2001( Safirنظر "سافري" )اة )األخالقيّ صف بتتّ و 

، أو يهإل أو ينتمنييف الغرب ات يعشن ، كنسويّ الذي يرغمنا ب ساؤل حول السّ إىل التّ نزعاجي ا دفعنوقد  
 2001سبتمرب  11أحداث حول  تلكة الفعل ذر من مثل ردّ ، على احلساءالنّ  حلياة ةولون أمهيّ ببساطة كأناس ي
حالة بلد مثل  لوصفوهي لألسف االستعارة املثلى  –احلقول امللّغمة  أريد هنا أن أكشف عن حيثوما بعدها. 
اليت ّتتفي وراء هذا اهلوس مبحنة املرأة  –لفرد ا يف العامل حبسابتوجد أعلى نسبة ألغام مزروعة  حيثأفغانستان 
توظيف مناهج علم اإلناسة، وهو وسط تلك األلغام من خالل طريق  شقّ ن من أن أمتكّ  أيضا آملكما املسلمة.  

 يقدن أن أحافظ على قت، أودّ يف نفس الو لكن، ه مهّمة فهم وتنظيم االختالف الثقايف. يلإالعلم الذي أوكلت 
 ختالف الثقايف.اال شخصنةة يف عمليّ  اإلناسي ئتواطال مسألةجتاه 

  عبئة المرأةة وتفسيرات الثقافيّ التّ 



ة إذا ما انطلق خاصّ ، و ة"سألة االهتمام بـ"املرأة املسلمحيال م اشّككتماملرء  جتعلتفّهم األسباب اليت  هلمن السّ  
هلما وّ أ: تلكهنا بتحليل مظهرين لرّدة الفعل  أ. وسوف أبداألمريكي جتاهها أي العامّ رّدة فعل الرّ حبثه من دراسة 

 News Hour with) "الساعة مع جيم لرير أخبارمراسل برنامج " دارت بين وبنياليت احملادثات بعض 
Jim Lehrer)  ّقناة "ب.ب.س" على  الذي يبث(PBS)  ّلسّيدة األوىل "لورا اإلذاعّي لطاب ، واخلةالتليفزيوني

مقّدمة الربنامج اإلخباري  اّتصلت يبقد ف .2001نوفمرب  17ة يف األمّ  املوّجه إىل (Laura Buchبوش" )
لسلسلة من املمّهدة  ولّيةاأل املعلومات لتوفري بعضى إن كنت مستعّدة لت  2001أكتوبر شهر يف  ألّول مرّة

حلقات مماثلة حول املرأة يف  سبق هلا تقدمي إن تها حينها خببثوقد سألاحللقات تتناول مسألة املرأة واإلسالم. 
 وافقت   وقدتلك املناطق؛ يف  املشتعلةروب قام الربنامج بتغطية احل حنيلبوسنة يرلندا أو فلسطني أو ااغواتيماال أو 
معظمها مل  أنّ ب -لسوء احلّظ  -ألفاجأ ، املتحاورينعلى  هاطرحاملعّدة لص األسئلة على تفحّ املطاف يف ّناية 
"؟ هل املرأة املسلمة كذاساء املسلمات يف ": هل تعتقد النّ قبيلكان أغلبها من   إذات العموميّ يتجاوز حدود يكن 
ها: إذا كنت ستطرحني مثل هذه األسئلة على حينلتها سأوقد "؟. كذا"فعل ساء "؟ هل يتيح اإلسالم للنّ كذا"

يب  لاصتّ عاود االا ستّنّ ر أمل أتصوّ و ؟ ةولله معق ستبدوشخص مسيحي أو يهودي لكي ال نقول مسلما، فهل 
 ،لقات حول مع ى رمضانسلسلة من احلاملشاركة يف خبصوص األوىل  .مرّتني فعلت ذلكلكّنها ، بعدها مرّة أخرى

فعل  ةوقد أتت األوىل يف شكل ردّ . ةياساملرأة املسلمة يف جمال السّ  خبصوص سلسلة أخرى تتناول موضوع ةثانيالو 
 إاّل أّّنا كانت رّدةأيضا، هي كانت يف شكل رّدة فعل   ولئنا الثانية، ، أمّ سبتمربات احلادي عشر من على تفجري 

( زوجة رئيس الوزراء Cherie Blairشريي بلري" )"توزوجة الرّئيس األمريكي على خطابات "لورا بوش"  فعل
 الربيطاين.

هو التكيز املفرط على اجلان   ة،الثالث ةحوهلا هذه الربامج التلفزيونيّ  اليت تدورفت للنظر خبصوص األفكار الالّ  إنّ 
يساعد على شرح ساكتساب معلومة ما حول مسألة املرأة واإلسالم أو تبيان مع ى طقس دين  الثقايف، كما لو أنّ 

توضيح  أو ، ةرة الدفاع األمريكيّ ة بنيويورك ووزااألسباب الكامنة وراء اهلجوم املأساوي على مركز التجارة العامليّ 
الت اليت غّذت التدّخل األمريكي وغريه من التدخّ  معرفة املطامعأو  ،طالبان احلكم يف أفغانستان تويّل  ّيةكيف

عن االحّتاد  املنشّقةللمجموعات احملافظة  يمريكاألأو كشف تاريخ الّدعم  ،األخرى باملنطقة على مدى ربع قرن
بداخلها "حّيا أو مّيتا"،   "دنبن ال"يقبض على  كانت الكهوف واملخابئ اليت يفتض أن  كيفبيان  أو  ،ييتالسوفي
  .األمريكّية أجهزة املخابرات من صنعأعلن الرئيس بوش على شاشة التلفاز،  كما



فيها ة السائدة عتقد أن معرفة "ثقافة" املنطقة، وخصوصا املعتقدات الدينيّ ي   ذاملا :احملوري هو سؤايلبعبارة أخرى، ف
حدة يف ة يف املنطقة ودور الواليات املتّ ر األنظمة القمعيّ تاريخ تطوّ  الكشف عنمن  ، أهمّ معاملة النساء أسالي و 

ور املعاناة جذعن اجلّاد  الكشف هو ما مينع مثل هذا اإلطار الثقايف،حصر األمر يف  بدا يل أنّ  فقد. ؟ ذلك
ل  من ة، ط  ة وتارخييّ سياسيّ  تفسرياتإجياد حنو  الّسعيبدال من فاجلزء من العامل.  ذاك يف تهاوطبيعة اإلنسانيّ 

ابط العاملي، طرحت علينا أخرى بدال من طرح أسئلة تفضي إىل كشف التّ و ة، ثقافيّ -ةدينيّ  تفسرياتاخلرباء تقدمي 
ر  والغرب، ة تقابل بني الشّ منفصلة، خالقة بذلك جغرافيا خياليّ و تعمل على تقسيم العامل إىل جماالت مصطنعة 

ساء بصمت داخل فيها النّ  اخلط  وأخرى تتجّولالّزعماء قيالت فيها ع تلقي ثقافات سلمني، بنيبيننا وبني امل
 براقعهّن.

ة هلذا هذه األمهيّ ثل صوص، مبعلى وجه اخلة هو مل كانت املرأة املسلمة عموما، واألفغانيّ قن الذي يؤرّ  ؤالإّن السّ   
ائها يف بعض جرّ  متوّرطنيأحيانا  اليت جند أنفسنا دةشابكات املعقّ تجاهل التّ يحليل الثقايف الذي مط من التّ النّ 
أّي  يف غري مسبوقة بصفةهذه "احلرب ضّد اإلرهاب"  يفالّرموز األنثويّة  . مل مّتت تعبئة تلك؟ حالفات الّصادمةالتّ 

 خر؟ آ صراع

السّياسي الذي ميكن أن تضطلع به  اهلدفنوفمرب عن  17يكشف خطاب "لورا بوش" اإلذاعي الذي بّث يوم 
ا بني طالبان خلطا مستمرّ  تضّمن إذ قام هذا اخلطاب هبدم االختالفات القدمية، أوىل مثل هذه الّتعبئة. فمن ناحية

ا تامّ  تغييباجند  ثّ من و . هلويّة شرسة ومتوّحشة وجهانشيئا واحدا، املطاف يف ّناية غدو األمران ني، ليواإلرهابيّ 
أقرّته طالبان يف من حّق العمل الذي  رماناحلو رض املفقر و التغذية و المن سوء  اتفغانيّ األ عاناةاحلقيقّية ملسباب ألل

لصاحل  لورا بوش خطاب التعليم ومتعة طالء األظافر. ومن ناحية أخرى، لع  وصوال إىل ،اآلونة األخرية
قلوهبا حزنا على  تنفطراملعمورة" واليت  جاءعوب املتحّضرة القاطنة جّل أر شّ بني "ال مستجّدةتقسيمات عميقة 

وطالبان واإلرهابيني، تلك الوحوش الثقافية اليت تسعى، حبس  عبارهتا "إىل  ،من جهة النساء واألطفال األفغان
 . من جهة أخرى ،فرض عاملها على بقّيتنا"

من أجل األمريكي يف أفغانستان و املرأة لتربير القصف والتدّخل مسألة  وّظف، أّن اخلطاب قد إذن من الواضح
 :ورا بوشلحيث تقول الثانية  جزء مناألوىل  أنّ من خالل الّزعم ب "احلرب ضّد اإلرهاب" تلك ّتدمقضّية افتعال 

حيث  ،ة يف العديد من مناطق أفغانستان، مل تعد النساء سجينات منازهلنّ عسكريّ انتصارات ملا حّققناه من  تبعا"



أيضا   اب هوعقوبة. فالكفاح ضّد اإلره أيّ خوف ملوسيقى وتعليم بناهتّن دون االستماع إىل اأضحى مبقدورهّن 
 (.  U.S Goverment 2002 )جل حقو  املرأة وكرامتها" )حكومة الواليات املتحدة من أ كفاح

ثبت لعدد كبري  ففقد. أطياف قدميةمسكونة ب هذه العباراتأّن  طّلع على التاريخ االستعماري سيالحظم إّن أيّ 
 املرأةت قضّية فوظّ أن ة ياسات االستعماريّ لسّ أنّه سبق لالباحثني يف مسألة االستعمار الربيطاين جبنوب آسيا من 
 ار احملاألرامل بأنفسهّن داخل  بإلقاء( )ممارسة تقضي Sintiالسنيت )استغّلت طقس و  ،هناك هاتدّخللتربير 
تدّخلها ومن ّث تربير من أجل األطفال وعدد من املمارسات األخرى  زواجظاهرة زواجهّن األموات( و أل ةاجلنائزيّ 
 Gayatriعبارة "غاياتري شاكرافوريت سبيفاك" )األمر أحسن توصيف هلذا قد يكون . و سيطرهتا

Chakravorty Spivak( )1988 :جال ر من الرّ م  ساء الس  جال البيض ينقذون النّ هاهم الرّ "( الّساخرة
 Leila" )ليلى أمحد"ته أمسما  حيث سّجلر  األوسط الشّ  تشمل أيضا اريخ حباالت مماثلةوحيفل التّ  ."رم  الس  

Ahmed) (1992 ) وقد أبدى هذا التّيار . يف القرن املاضي مبصر حضوره بقّوة ،ة"ة االستعماريّ سويّ "النّ تّيار
، وهو ما كان مفهوما ة تعليم املرأةدعم قضيّ يه مل لكنّ  ،ة مرّكزا على احلجاب كرمز للقمعاهتمامه مبحنة املرأة املصريّ 

، بريطانيايف االقتاع متكني الّنساء من حّق  بشّدة عارضالذي كان ي جل اإلنكليزيمه من قبل نفس الرّ تزعّ نظرا ل
 . (Lord Cromerكرومر" )"ورد لّ أال وهو ال

( أمثلة 1994) "يف شأن املرأة اجلزائرية :متفصاحة الصّ  يف كتاهبا "األزر "  ةوقد قّدمت عاملة االجتماع "مرني
 أن:اجلزائر. فتقول يف هذا الشّ دمة مشروعه يف خلحّية تربز كيف جّند االستعمار الفرنسي املرأة 

أن يف وايت بدساء، وإسكاته أولئك اللّ مثال يربز اعتماد االستعمار على أصوات النّ  لعّل أفضل..."
 1958مايو  16، هو حدث جعلهّن قدوة عرب نزع احلجاب عنهنّ و حضري لثورات نسائّية... التّ 

يطرة موي والسّ ضال الدّ من النّ  عاما 130فرنسا بعد عن سنوات من استقالل اجلزائر  4)أي قبل 
تظاهرة عرّبوا  ون غاضبونفرنسيّ جنراالت م ففي ذلك اليوم، نظّ  .إشارة من كاتبة املقال( -ةالفرنسيّ 

رغبتهم تلك  يربهنوا حلكومة بلدهم أنّ كي لو ة. ى إبقاء اجلزائر فرنسيّ من خالهلا عن تصميمهم عل
ان القرى، إىل قرابة ألف رجل من سكّ اجلنراالت  استقدم، ع  اجلزائريرغبة الشّ متوافقة مع 

مع أّن و ات. دات الفرنسيّ من قبل زمرة من السيّ  نزع حجاهبنّ مّت ساء اللوايت جان  عدد من النّ 
باألمر الغري  أثناء احلقبة مل يكن ني ومحلهم على إظهار الوالء لفرنسا جزائريّ رجال اعتقال 
 مثل هذا، ات أثناء احتفال رمسيّ جزائريّ نسوة رؤوس  علىنزع احلجاب من  إاّل أنّ  ،ةاالستعماريّ 



ة لالحتالل الفرنسي مبسرحة إحدى امليزات األساسيّ  تة على الواقعة مسحأضاف هالة رمزيّ  هو ما
 (.135:1994ساء" )األزر  أال وهي هوسه بالنّ  ،للجزائر

ساء ( أمثلة أخرى تربز سعي االحتالل الفرنسي منذ بداياته إىل حتويل الفتيات والنّ 1994)مت األزر  قدّ كما  
، مبدرسة للبنات املسلمات يف اجلزائر 1858/1859ة نة الدراسيّ إحدى حفالت تقدمي جوائز السّ  ففيات. العربيّ 
ر ن يف تذكّ اتن عربيّ ا، تأخذ فتاتاملشاهد أحد اجلزائر". ويفيف ة تعيش فرنسيّ  دةتها "سيّ كتب مسرحّيةعرض  متّ 
 ان الكلمات التالية:رددّ تهما إىل فرنسا ومها رحلت

 "آه ! يا فرنسا احلامية ! آه يا فرنسا املضيافة ! ...

 ةحتّسست احلريّ  حيثبيلة أيتها األرض النّ 

 ة: ...ماوات املسيحيّ السّ ت نا حتإىل ربّ  لنصلّ 

 من أجل ما جلبته لنا من سعادة ! الربّ  كليبارك

 وأنت، يا أّمنا اليت تبّنتنا، يا من عّلمتنا

 هذا العامل، يفلنا حّصة  أنّ 

 .(69-68:1994)األزر   "سوف نعّزك إىل األبد !

عامل تسود فيه احلريّة يف ظّل  ة هي عبارة عن حّصة من العامل،ث عن هديّ يدإىل احلاتني الفت اتنيت هدفع لقد
فكما قلت إىل فرضه على بقّيتنا".  –ني كّل من طالبان واإلرهابيّ   –"يسعى  اوهو ليس عامل، ماوات املسيحّيةالسّ 

مة للرموز الثقافية داخل الروايات التارخيّية والّسياسّية، بالتعبئة املنظّ آنفا، ينبغي أن نعمل ملكة الشّك فيما يتعّلق 
"الّلورد كرومر" يف مصر حتت حكم الربيطانيني والسّيدات الفرنسيات و"لورا لذلك علينا أن حنذر عندما يّدعي 

 . هاأو حترير  بوش"، رفقة اجليوش املسّلحة اليت تقف ورائهم، إنقاذ املرأة املسلمة

 سياسات الحجاب

ن. ان األمريكهحّرر  حني"فرحن"  نّ آلن أن أدّقق يف مسألة النساء األفغانيات اليت اّدعت "لورا بوش" بأّنّ أريد ا
وهو املعاصرة باملرأة املسلمة.  ناهذا ما يتطّل  مناقشة مسألة احلجاب، أو الربقع، نظرا ملركزيّتها بالنسبة الهتمامات



االختالف  مسألة، مع على وجه اخلصوص منهم النسوياتو اسون، ر  اليت يتعامل هبا األنّ لة الطّ ءسامل ما سيمّهد
 ه. نعقّدم بديال نذ املرأة املسلمة و ة أخرى إىل خطاب إنقامرّ ، لكي نعود يف األخري امل معوملع يف

على ات هو إجبارهّن ساء األفغانيّ ني للنّ أكثر العالمات داللة على اضطهاد طالبان واإلرهابيّ  أنّ عليه من املتعارف  
من الربقع بعد مل يتخّلصن ساء النّ  أنّ  يعرفونحني  همئتفاجمدى ني أحيانا ارتداء الربقع. وال خيفي بعض الليرباليّ 

هذا األمر ا جيعل مّ ع أن يتساءلامرئ سبق وأن درس بالدا مسلمة  يّ أل ال بدّ و  من سلطة طالبان. نّ مّت حتريرهأن 
"يعدن" حّّت ن" من سلطة طالبان ر حرّ يتات ما إن "النساء األفغانيّ  أنّ  حّقا هلذه الدرجة. فهل كنّا نتوّقع ئامفاج

ى بقدر من جي  أن نتحلّ أرى أنّه ؟  طواقم شانيلرقاء أو مباشرة إىل ارتداء القمصان املزيّنة وسراويل اجلينز الزّ 
 ة خبصوص قضّية التحّج .األساسيّ قاط إىل تبيان بعض النّ حنتاج ا ة يف ما خيّص لباس "املرأة املغطاة"، ورمبّ املعقوليّ 

 ي تلبسه نساء البشتونا للتغطّ إىل أّن طالبان مل ّتتع الربقع. فقد كان الربقع شكال حمليّ  نويهال، جيدر بنا التّ أوّ 
(Pashtun)  ّة املتعّددة بأفغانستان اليت طّورت ملنزل. والبشتون هي إحدى اجملموعات العرقيّ ا عند مغادرهتن

قد قام الربقع، فرمتها. حلأشكاال خمتلفة للتغطي بشبه القارة اآلسيوية وجنوب غرهبا كوسيلة ترمز لتواضع املرأة أو 
 املرأة، نظراجمال جل و بني جمال الرّ  مزيالفصل الرّ  ، بتوريةخمتلفة أماكن، ويف كال "الغطاء" األخرىأشمثل بعض 

  ال مع الفضاء العمومي املمتلئ بالغرباء. املرأة مع املنزل والعائلةتعامل ل

 أجرت دراساهتا حول باكستاناليت  (Hannah Papanek( )1982بابانيك" ) ةوقد وصفت األناسة "حنّ 
املرأة ن كّ نّه ميأل ّررحتد رأوا فيه وسيلة العدي منذ عشرين سنة خلت، الربقع بأنّه "عزلة حممولة". كما أشارت إىل أنّ 

ساء من النّ ومحاية  اجلنسنيبني ة اليت تفرض الفصل ل خارج أماكن العيش مع مراعاة القواعد األخالقيّ من التنقّ 
عبري، كـ"بيوت يف ذهن ذلك التّ  ركّلما تباد ،أفّكر يف تلك الفساتني املغلقة هنا أضحيتمن و . غرابجال األالرّ 
مشاركة يف منط حياة أخالقي متّثل فيه رمز و  ،انتماء إىل مجاعة معّينة زرمفأينما وجد التحّج ، فهو عادة لة". متنقّ 

 املنزل بقدسّية املرأة.  من خاللهويرتبط  ،ة العمود األساس يف عملّية تنظيم اجلماعاتاحلياة األسريّ 

جات؟ مل سيلقني مل ستصبح الّنساء متربّ هو أوردناه حول الربقع، ما ، إذا ما أخذنا باالعتبار املطروح هناالسؤال  
فجأة بعالمات حرمتهّن، وهي العالمات اليت، سواء متثّلت يف الربقع أو يف أي شكل آخر من أشكال التغطية، 

رغم تواجدهّن داخل  رمزيا بأّّنن ال يزلن داخل منازهلنّ  اإلحياءستحميهّن من مضايقات الّرجال الغرباء عرب 
أن أشكال الّلباس هذه قد أصبحت تقليدية حبيث ب أيضا إذا ما علمنا خاصةإنّه سؤال مشروع ؟ الفضاء العمومي

 . اليوم ملعناها ثيكت  أحد ال



مل  :لءة، فأنا أتساقّدم هنا بعض احلاالت املشاهبة، وبالطبع فهي لن تصلح إال كمقاربات لفهم الوضعيّ أسوف 
 راويل القصرية حلضور األوبرا الجّيدا أّن ارتداء السّ رف نعاحلال أنّنا و  ،عن الربقعة املرأة األفغانيّ عدم ّتّلي نا بفوجئ
ات، إىل املناقشات حول براقع النساء األفغانيّ  ةتصاعد حدّ لقد تعّرضت صديقيت، يف خضّم ؟ ا الئق اأمر يعّد 

ل يو اه ال ميكنك ارتداء سر : "تعلمني جّيدا أنّ بالقاعدةا هذّكر ، وقد سروالانتقادات زوجها لرغبتها يف ارتداء 
 النساء ان نيويورك أنّ سكّ  رفيعو  (".WASP) البيض األنكلوسكسونّيني الربوتستانتحلضور أعراس 

اللوايت يربزن مبظهر ات اجلميالت، املتربجّ  (م-اليهودية ( )أي املنتميات لطائفة احلسيديّة Hasidic) اتاحلسيديّ 
. ، عادة ما حيملن غطاء على رؤوسهنّ ءالسودا وقبعاهتنّ  مرتديات معاطفهنّ  بني وهنّ احملبّ  عصري جبان  أزواجهنّ 

العالية واألكمام ياقات املالبس ذات ال تشملكي ة قائمة معروضاهتا  املوض دكاكني جّددتب  ولنفس السّ 
باس املناسبة داخل مجاعاهتم طبقا للمعايري أشكال اللّ ينتقون األفراد فإّن ، اسوناألنّ  رففكما يع الطويلة.
اخلر  متعّمدا ة، باستثناء احلاالت اليت يكون فيها ة ومثلهم األخالقيّ عتقداهتم الدينيّ وفقا ملاملشتكة و ة االجتماعيّ 

 ا نعتقد أنّ إذا ما كنّ فعن توفري املالبس املناسبة. البعض فيها عجز يتلك اليت أو  ،إيصال رسالة ما يرجى من ورائه
عبارة "طغيان  رذكّ تما علينا فعله هو  س، فكلّ اختيار املالبيتمّتعن فيه حبريّة ات يعشن يف عامل األمريكيّ  ساءالنّ 

  املوضة". 

أساسا    اإلقليمية، مرتبطغطية أو التحجّ أحد أشكال التّ   أفغانستان حتت حكم طالبان هو فرضفما حدث يف
 العديد من األشكال حضورعلى الرغم من  ا"،دينيّ على اجلميع اعتباره مناسبا "و ، ةخنبويّ  غريها بطبقة حمتمة لكنّ 

خمتلفة لتورية لياقة أي طر   ،املختلفة، منها التقليدية والشعبية واليت ّتص جمموعات وطبقات متمايزة املماثلة
ة غالبيّ  أنّ  أرى نأنّ  ة، إالّ ؤون األفغانيّ ن لست خبرية بالشّ ين. وبالرغم من أنّ كما نشهد حديثا، الورع الدّ  املرأة، أو

عائالت منتميات إىل  اتأميّ أشباه  ات أوا ريفيّ إمّ  هنّ  ، طالبان احلكمبقني يف أفغانستان بعد تويّل  يتّلواساء الالنّ 
عن اهلجرة هربا من القسوة والعنف اللذان ومسا تاريخ أفغانستان املعاصر. وحّت إن حّررن  ة، نظرا لعجزهنّ شعبيّ 

شكال آخر متواضعا ن سوف خيت ساء معظم هؤالء النّ  إنّ ارتداء الربقع، ف من القانون القسري الذي فرض عليهنّ 
 لسلطة طالبان، كنظرائهنّ  ومل خيضعن قطّ  مثل مجيع من يعشن على مقربة منهنّ  أسمن أشكال تغطية الرّ 

املسلمات  ( أو أخواهتنّ أمام األقارب وحيّجنب وجوههنّ  مشال اهلند )اللوايت يغطني رؤوسهنّ أرياف يف  ّياتندوساهل
 باكستان. يف 



اء على إىل إطالع القرّ  ىسع ات يف باكستانجئات األفغانيّ الالّ  حولمقاال  وقد نشرت صحيفة "نيويورك تاميز"
كل وصفت املقالة وصّورت كّل شيء بداية من الشّ  وقد(. Fremson, 2001)ي ع احمللّ حقيقة هذا التنوّ 

إىل  ،جلماعتهنّ باس املناس  الذي تعتربه نساء البشتون اللّ ذاك فتحات العني املطّرزة،  ياأليقوين املعاصر للربقع ذ
. "جاب"احلى املتواضع املسمّ و اجلديد باس اإلسالمي وصوال إىل اللّ  "،شادورت"الا اليت يسموّنّ  واسعةاألوشحة ال

ة، هنيّ امل هتنّ حيا ايةيف بدو حات و مطّ الالبات طّ من صنف الباس اإلسالمي اجلديد وايت يرتدين اللّ وكان معظم اللّ 
وايت يرتدين كانت إحدى اللّ و  إىل ماليزيا.وصوال مصر  يف نّ هتاري كثري من نظعلى غرار  ة يف جمال الطّ ، خاصّ 

: قوهلاة ة الشابّ لة فقرية. وقد نقل عن البائعة املتجولّ أخرى بائعة متجوّ مديرة مدرسة، يف حني كانت  وشاحا واسعا
للـ"نساء فقط الربقع هو  ألنّ  ،جئاتالالّ  بقّية فإيّن سأتعّرض إىل انتقاد ،بذلك )ارتداء الربقع(ا ما قمت "إذ
ه ي الذي يرتبط بحمللّ ع اضو ال هنا نالحظل. و (Fremson, 2001 :14)وايت يالزمن منازهلّن" للّ دات" ااجليّ 

وارع اللوايت ال يضطررن إىل االجّتار يف الشّ  ربىالكالعائالت إىل  املنتمياتساء احملتمات به النّ  الربقع، حيث ّتتصّ 
 كس  لقمة العيش.من أجل  

كتورة ة احملتمة الدّ احة األفغانيّ مع اجلرّ  2002يناير  يفة مقابلة أجرهتا الربيطانيّ  نشرت صحيفة "الغارديان"كما 
ينات من عمرها تنتمي إىل أحدى األسر املرموقة، وقد أكملت تعليمها، وهي امرأة يف الستّ  ،يقي""سهيلة صدّ 
 املقالة هبا عّرفقد و رفضت اهلجرة إىل املنفى، على عكس معظم نظرياهتا. أّّنا  كما  بقيت أخواهتا.حاهلا حال 

بينها حال شرطا جعلت من ذلك بل إّن الّصحيفة ا "املرأة اليت وقفت يف وجه طالبان" لرفضها ارتداء الربقع. أّنّ ب
ي بعد مثانية أ، 1996م منص  مديرة يف مستشفى كبري عندما طلبت منها طالبان ذلك سنة وبني عودهتا لتسلّ 

اقة رقيقة وبرّ "ا يقي بأّنّ صدّ الّصحيفة سهيلة وصفت عليها رفقة نساء أخريات. كما صاص أشهر من إطال  الرّ 
ه رغم رنا بأنّ وهذا ما يذكّ حبجاب خفيف.  ي وخطه الّشي ذالي شعرها ا تغطّ إىل أّنّ " مشرية من نفسها وواثقة
 أس.وشاح على الرّ وضع شادور أو تّ الا ال تناقش مسألة وجوب ارتداء أّنّ  يقي ارتداء الربقع، إالّ صدّ سهيلة رفض 

غطية، أشكال خمتلفة للتّ وجود لة التحّج . فإضافة إىل ة ّتّص مسأمّ نقطة هاإىل أخريا، أنا حباجة إىل أن أشري 
جنعل من  وأالّ  بني األمور خنلط الّ جي  أفإنّه وهي حتمل دالالت خمتلفة أيضا داخل اجلماعات اليت تنتمي إليها، 

أجنزته حول ياسي الوصفي الذي النّ  ييطرة على الّذات. فكما أبرزت يف تقرير فقدان السّ على التحّج  عالمة 
هناك يف أواخر السبعينات وخالل الثمانينات  ةامليدانيّ  يلاعمبأ قمت حنية صريّ املة بدويّ ال اتماعإحدى اجل

عفويّة حركة  تعترب، من كبار السنّ حمتمني ث مع رجال تغطية الوجه بقماش أسود أثناء التحدّ فإّن (، 1986)



 يفتتحّول  املمارسة ، أي أّن تلكرتبطات بفكرة شرف العائلةوامل ساء ذوات احلّس األخالقي العميقتبادر هبا النّ 
ة من هم رن عن طواعيّ وهّن يقرّ ، بذلك التزامهنّ هبا الّنساء  ظهرتر  اليت إحدى الطّ  إىلخمصوصة  ات معّينةسياق
 التحّج  أمامهم.جال املناسبون الذين ينبغي الرّ 

الذي بدأت و  ،باس اإلسالمي املتواضع اجلديدوسأطرح هنا حالة أخرى خمتلفة متاما عن سابقاهتا، حيث يعكس اللّ 
كما   .ينالدّ  بعينات، الورعيف كامل أرجاء العامل اإلسالمي بارتدائه منذ أواسط السّ النساء املسلمات  من العديد

احلداثة )أنظر على سبيل املثال: أبو لغد  ثقيف احلضري املعّقد، أو كوجه من وجوهالتّ  ميكن قراءته أيضا كإشارة إىل
 / ماكلويدEl Guindi 1999)) / اجلنديBrenner 1996)) / برينر1998، 1995

(MacLeod) 1991 /ونجأ (Ong) 1990 .) با حممودص"فكما أثبتت" (Saba Mahmood, 
من عددا  فإنّ ساء يف حركة املسجد مبصر، دور النّ  فيه ياسي الوصفي الذي تناولتالنّ  رهايتقر برباعة يف  (2001

املعلنة يف  رغبتهنّ ل مظهرأي الفضيلة،  بذرديّة لقنيات اجلسباس إحدى التّ كل اجلديد من اللّ هذا الشّ يعتربن ساء النّ 
 اهلل.  إىلالتقّرب 

 عاين التحّج  يف العامل اإلسالمي املعاصر.ملمن هذه املناقشة تني أساسيّ  نقطتنينستنتج  من هنا

انتهاك حريّة املرأة، فسريات السطحّية اليت ترى يف احلجاب عالمة فاضحة على ال، حنن حباجة إىل العمل ضّد التّ أوّ 
 ر بأنّ )جي  أن نذكّ  طالبان حتت حكما نعارض فرض التحّج  بالقسر، كما جرى يف إيران أو  وإن كنّ حّّت 
جال، كما فرضت على الرّ   من القرن املاضي، رت التحّج  يف فتات سابقةظح احلديثة يف إيران وتركياولة الدّ 

 االفتاض األساسي القائل بأنّ قبلنا ريّة إذا حاللة املتبقّية للفما هي الدّ  .الغريب(باس ين، ارتداء اللّ رجال الدّ  باستثناء
ارخيّية واجتماعية حمّددة وتنتمي إىل مجاعات خمصوصة تشّكل داخل سياقات تعادة تنشأ ة البشر كائنات اجتماعيّ 

 ،املة تعود إىل زمن القرون الوسطىممارسة ظبوصفه  ،نديد بالربقع؟ أو ليس يف جمّرد التّ  للعامل رغباهتا وفهمها
 ؟ لسلوكهاانتهاكا جسيما لفهم املرأة اخلاّص 

ا حان الوقت باس. فرمبّ املتنّوعة داخل منوذج واحد من اللّ  نّ وتصرّفاهتساء املسلمات خنتزل مواقف النّ  الّ ثانيا، جي  أ
ات ا على النسويّ القضايا املهّمة اليت ينبغي حقّ كيز على بعض التّ و  املتعّلق باحلجابي عن ذاك اهلوس الغريب للتخلّ 

 هبا. االهتمامات وغري النسويّ 



إىل  ينتمونعامل مع "آخرين" ة التّ كيفيّ يف  ره الربقع هو األخالقي الذي أثا املشكل السياسي نّ ، أمن الواضحو 
اليت اشتهر  ةة الثقافيّ النسبيّ  ةتقبل سلبيّ إىل ضطرار دون االعامل مع االختالف نبغي علينا التّ كيف يفثقافة مغايرة. 

ا ثقافتهم وليس من شأين إصدار أحكام أو التدّخل، فجّل ما إّنّ " مقولة ة اليت تتب ّى اسون، تلك النسبيّ هبا األنّ 
ة مربياليّ ة واالة والعنصريّ املركزية العرقيّ ب قياساقفزة  متّثلة ة الثقافيّ النسبيّ  أنّ  دمن املؤكّ ف. " ؟مفهّ تسعن فعله هو الي

 عيشأشكال الجّل ، وأّن لتدخّ منع ال أوان فوات، لكن املشكل هو ةجربيّ ما يتخّفى وراءها من نزعة ة، و الثقافيّ 
 فاعل.تواريخ طويلة من التّ منتجات ل هي املعمورةتعّج هبا اليت 

ال، أريد زوايا نظر ثالث. أوّ ة ومشاكل "االختالف" من خالل ة الثقافيّ أن أستكشف قضايا املرأة والنسبيّ  أريدإّنن 
"ستاثرن"  على حّد تعبريات )أولئك العالقات يف ارتباطات حرجة، اسات النسويّ أن أفهم ما الذي تفعله األنّ 

(Strathern) 1987 )كّلما قد كان ينتابن شعور بالتمزّ املرافقني للّشخصّيات السياسّية. ف ضمن دوائر  
فرغم ات القابعات حتت حكم طالبان. ساء األفغانيّ فاع عن النّ دعو إىل الدّ يت التماسا على بريدي اإللكتوين تلقيّ 
 أقلقن، حيث مل ماأهداف احلملة هي  أنّ  قمع املرأة، إالّ ل ةدؤيّ وال ممل أكن قّط متعاطفة مع تشّدد طالبان،  أّنن
 & Hirschkind :نظرامشاهري هوليود )من طراز  أشخاصة مع ّم محلة سياسيّ يف خض د أن أجد نفسيأتعوّ 

Mahmood, 2002) . اع عن فلدّ إىل اتدعو  عريضة أيّ  ساءمن هؤالء النّ  يتتلقّ  يل أنيسبق مل كما أنّه
فتيش، ا عند معابر التّ من القصف اإلسرائيلي واملضايقات اليت يتعرضن هلا يوميّ  تهنّ ات يف محايالفلسطينيّ  حقّ 
اطنة وحرمتهم من العمل وحقو  املو  للحكومة اليت مّهشتهم ظر يف دعمهاإعادة النّ بالواليات املتحدة  ةطالبوم

ة يطال  بإنقاذ املرأة اإلفريقيّ  االتماسالّنسوة ع بعض هؤالء وقّ يرمبا سة. األساسيّ  نّ ورفضت االعتاف بأبسط حرياهت
هل حشد مثل ه من السّ نّ أتات املهر. ومع ذلك، ال أعتقد من مية املرأة اهلنديّ إنقاذ ة، أو التناسليّ  أعضائها بتمن 

برجال مسلمني يضطهدون نساء مسلمات، أولئك تتعلّق ة القضيّ تكن ا إن مل هذا العدد من نساء أمريكا وأوروبّ 
مة املقدّ فهل كانت . تعجرفا عليهنّتعايل بالوحيسسن  ديد جتاههنّ وايت يشعرن باحلزن الشّ ات اللّ ساء املغطيّ النّ 

 The" )ّتشحة بالّسواداملرأة امل"منّظمة ( لتستضيف Oprah Winfreyة "أوبرا وينفري" )التلفزيونيّ 
Women in Black) ، غانستانة لنساء أفابطة الثوريّ ة، كما فعلت مع الرّ ة اإلسرائيليّ الم النسويّ منظمة السّ أو 

(RAWA)  ّجمّلة البهجةت أيضا جائزة اليت تلق"" (Glamour Magasine ) ّما الذي ؟  ةالسنويّ ة النسائي
 Globalبادل العاملي" )اليت أعلنتها جملة "التّ تلك ة" يف مرحلة ما بعد طالبان كنستنتجه من "اجلوالت الواقعيّ 

Exchange ومثابرة: وفد نسائي إىل أفغانستان" إقدامعلى شبكة اإلنتنيت حتت عنوان " 2002( يف آذار 
((Courage and Tenacity : A Women’s Delegation to Afghanistan  ؟



أمام فاألساس املنطقي جلولة األلف وأربع مائة دوالر هذه هو "مع تنحية حكومة طالبان، أصبحت الفرصة ساحنة 
  نّ ة وتدعيم مكانتهة األساسيّ إلنسانيّ ا عن حبقوقهنّ يتمتّ كي ة منذ العقد املاضي،  ل مرّ ألوّ  ات،لنساء األفغانيّ ا

ورة، إىل جان  االحتفال باألسبوع الدّ هذه هدف قد كان و ". نّ اويات عرب املشاركة يف بناء وطنهكمواطنات متس
ات إضافة إىل معاينة التغريّ  ،ةشاغل اليت تواجهها املرأة األفغانيّ العاملي للمرأة، هو "تنمية الوعي بالقضايا وامل

 Globalات" )ساء األفغانيّ يت أوجدت فرصا جديدة للنّ ة الروف االجتماعيّ ة والظّ ة واالقتصاديّ السياسيّ 
Exchange, 2002.) 

 ة، مثل "ة حمليّ نسويّ  مةمنظّ  أيّ  ر ذات احلكم حبقّ اصدإوال يعن انتقاد هذا االحتفاء حبقو  املرأة يف أفغانستان 
 اتيّ يسوفياألنظمة احملافظة املدعومة  ضدّ  1977ا منذ سنة هتاو عض تاليت كافح "ة لنساء أفغانستانابطة الثوريّ الرّ 

فقد  لمرأة.لة اإلنسانيّ قو  احلم فيها ة حتت ة علمانيّ أفغانستان دميقراطيّ إرساء ا من أجل ا وباكستانيّ ا وسعوديّ وأمريكيّ 
    . يف سبيل حترير املرأة ةقدر كبري من األمهيّ  على واملدارسالطبّية العيادات يف  نّ لالنتهاكات وعمله نّ توثيقهكان 

فتة حكم خالل ات ساء األفغانيّ روف املرّوعة اليت عايشتها النّ احلمالت اليت كشفت الظّ كما جي  أاّل جنّرم أيضا 
كانت اليت  فط نّ الأنابي  مّد يف وضع حّد لصفقة  تاحلمالتلك ة داخل ة النسويّ حيث سامهت األغلبيّ  ،طالبان

 ة.اإلدارة األمريكيّ  من املدعومةات متعّددة اجلنسيّ  U.S Unlocal)يو.إس أنلوكال" )تدور بني طالبان وشركة "
 أوعز هبااجلديدة اليت  ةة االستعماريّ ونفا  النسويّ من جهة، ات ات الغربيّ لط بني محالت النسويّ اخلفال ينبغي 

 وشّجعت عليها حكومات ةنسويّ القضايا الة خبصوص مواقفه التقدميّ من أجل رئيس مجهوري مل ينتخ  
حيث مّت الّتعامي عن ، من جهة أخرى سيلاألط داخل حلف مشاللواليات املّتحدة ات صديقة وموالية لمجهوريّ 
 املوثّقة من قبل "منظمة مراقبة حقو  اإلنسان" و"منظمة العفو الدولية" وغريهاساء ت االعتداءات على النّ سجالّ 

ات االغتصاب واالعتداء يف أفغانستان أثناء فتة احلرب األهلية اليت دّمرت البلد قبل فاقم عمليّ ومل تتحّدث عن ت
 ظام من جديد.طالبان النّ  تفرضأن 

الذي ب  ا يف السّ ر مليّ على كل حال، أنا ال أقتح هنا سوى وجوب التثّبت يف ما ندعمه )وما نعارضه( والتفكّ 
أن بنا أنفسنا يف صّف أولئك الذين يفتض  جند حني ااهتأخالقيّ و املواقف ذلك. فكيف ندير سياسات إىل يدفعنا 
 من قبضة طالبان يطالنب اتساء األفغانيّ النّ  حترير غداةفرحن  ممّنات  من النسويّ ؟ أنا ال أعرف الكثري نعارضهم

ات األفغانيّ  ساءة كي تتاح للنّ ة اخلاصّ االستهالكيّ  نّ ضحية حبصصهات للتّ روة أو مستعدّ بإعادة توزيع عاملي للثّ 
يف التحّرر من العنف  احلقّ أال وهو ا، ا كونيّ ا إنسانيّ ه ينبغي أن يكون حقّ ع مبا أعتقد أنّ ات فرصة التمتّ واإلفريقيّ 



يف الغذاء واملأوى العائلي للّنساء ة احلقو  اليوميّ عن انعدام ب و و ن احلر عة و عدم املساواة العامليّ الّناتج عن  البنيويّ 
احلماية التمّتع بويف  ّن،وتربية أبنائهشريفة من كس  لقمة عيش  نّ وظائف متكنهيف و  ،العيش واالزدهار ن ميكنيأ

ري سبل احلياة إضافة إىل توف ا،تارها طوعّتة تنظيمات أخرى أو داخل أيّ  نّ داخل مجاعاهتوالقدرة على العمل 
 ة. اجلماعيّ  نّ تغيري شكل تنظيماهتمن شأنه قد يكون  وهو ما ،غيدةالرّ 

وال أعترب االشتباه يف املرافقني الّسياسّيني سوى خطوة أوىل. فهو ال مينحنا وسيلة ناجعة للتفّكر اإلجيايب يف ما 
ة ل إمكانيّ هي تقبّ  األوىلينبغي علينا فعله أو مساندته. ومن أجل ذلك، حنن حباجة إىل جماهبة قضّيتني عويصتني. 

م أن نتفهّ علينا أيضا جي   إنّهأو  ،ساء األفغانيات لكي يصبحن مثلناالنّ  االختالف. فهل بوسعنا فقط إنقاذ
نفعل س؟ ماذا  ق أخرى غري تلك اليت سطّرناها هلنّ ائسلوك طر  يف -رغم "حتريرهّن" من قبضة طالبان  - رغبتهنّ 

 اس بسب  الّصورة اليت يعكسها عن مواقفنا. خطاب إنقاذ النّ حيال تيّقظ وجوب ال يه، ةثانيالو ؟  حيال ذلك

الذين  ةثقافيّ ال ةنسبيّ موقف دعاة ال تبّن ال أعن فأنا أحتّدث عن تقّبل االختالف،  حنين نّ ، بأمرّة أخرىوأذّكر 
فسريات ثقافتهم". لقد ناقشت يف موضع آخر خطورة التّ  إّّناحيتمون كّل ما يدور على أرض أخرى تقديسا ملبدأ "

ما أدعو إليه هو  ثقافتنا. إنّ حال بط كما هي بالضّ  ،اريخ ومن عامل متابطة"، فـ"ثقافتهم" هي جزء من التّ قافيّ "الث
وتعبريات عن ظروف ومتظهرات  خمتلفة العمل اجلاّد من أجل تعّقل االختالفات واحتامها مبا هي منتجات لتواريخ

ة وجود ل فرضيّ كننا تقبّ لكن هل مي ،وال أقلّ  ال أكثر نريد العدالة للمرأة قد نكون. متمايزة مبنّية بصيغلرغبات 
ن مصائر خمتلفة ع ن،، أو خيت يف ا سريغنبنساء خمتلفات رمبّ  ة العدالة وأنّ ماهيّ عّما نعتقده بشأن  أفكار متمايزة
 ّن للتمّيز الفردي. ّناة نشدإمكانيّ أيضا جي  أن نضع يف اعتبارنا  كما  .((1998) أنج""نظر ا) مصائرنا ؟

أواخر تشرين الثاين  ( الذي عقد يفBonn Peaceالم" )"بون للسّ  قارير الواردة من مؤمتركشفت التّ لقد  
 اتساء األفغانيّ من النّ  اشطاتات والنّ بني النسويّ  ةلبحث مسألة إعادة إعمار أفغانستان عن اختالفات جذريّ 

 موقفا مناهضا أليّ  (RAWA) "ة لنساء أفغانستانابطة الثوريّ الرّ " توايت حضرن املؤمتر. وقد تبنّ اللّ  القليالت
اشطات، ساء النّ فقت معظم النّ قارير اليت قرأهتا، فقد اتّ التّ  ألحدمع احلكم اإلسالمي. ووفقا  ةمقاربة تصاحليّ 

اإلسالم هو ما ينبغي أن يكون  ، على أنّ ات بأفغانستان والواعيات حبقائق الواقع امليدايناملستقرّ منهّن ة وخاصّ 
املؤمتر، قوهلا: يف الوفود احلاضرة  حدة أليالين"، وهي مستشارة أمريكيّ غنقطة البداية لإلصالح. ونقل عن "فاطمة 

إّن ة، فالعلمانيّ  بأن أجل  هلنّ  على وعد مّن بناء يل  تنساء أن يصوّ تان اليوم وسألت النّ "إذا ما ذهبت إىل أفغانس
عن مصدر  سوةالنّ  أولئك تاملصادر، حبث بعضوطبقا لوبدال من هذا، إىل اجلحيم".  ذهيبستكون: اإجابتهّن 



نت فيه إىل إيران كبلد متكّ  نطريقة للكفاح من أجل املساواة إىل درجة قد تبدو مفاجأة. حيث نظر من منه لهستي
ه ة ذات توجّ داث حركة نسويّ ق عرب إحة داخل إطار إسالمي، جزء منها حتقّ ساء من حتقيق مكاس  مهمّ النّ 

 ين. ى املظامل وتعيد تأويل املوروث الدّ إسالمي تتحدّ 

موضوع نقاش ساخن داخل األوساط النسائية، وخاصة بني النسويات اإليرانيات  يف إيران احلايل الوضعيعترب و 
 جنمعفصانة "( و2000، 1999) ي"ثمغيهايدا "و (1999) مري حسين"زيبا " غراراملقيمات يف الغرب على 

إذا  ما يف هذا الّسبيل، و ساء النّ انتهجتها بل اليت والسّ املكاس   تلك. وليس من الواضح حقيقة (1998) دي"باأ
سوي يف الت الوالدة ودخول املرأة اجملال املهن واحلكومي واالزدهار النّ ية وتراجع معدّ األمّ  ةكان اخنفاض نسب
. عنه اأو رغم ةة اإلسالميّ ى باجلمهوريّ سمّ يبسب  قيام ما  تقد حدث ة كالكتابة وصناعة األفالمجماالت ثقافيّ 
يام حركة أم هو إشارة إىل ق د تناقض لغويّ جدل، فهل هو جمرّ  ة هو ذاته مثارة اإلسالميّ النسويّ  مفهومكما أّن 

 ؟  طريق ثالث يف سبيل قياماعات قة على يد نساء شجفّ دمت

  خمتلف أحناء العامل اإلسالمي، جتنّ الث و العامل الثّ يف ة سويّ ر يف احلركات النعند التفكّ  ينبغي االنتباه إليه اممّ 
 هاتواجه ة داخل احلّيز الغريب. وقد كتبت سابقا عن املعضالت اليتالنسويّ صر ّخ القطبّية اليت حتالوقوع يف ف

ية باخليانة من قبل احملافظني حملّ امات عرضة الهتّ  ات محالت جتعلهنّ الغربيّ  تقيم أخواهتنّ  حني ّياتات العربالنسويّ 
من أمثال  ،ادل البعض اليوممثلما جيف (.2001 ،ني )أبو لغد، سواء كانوا إسالميني أو قوميّ تلويناهتمباختالف 

عارض املفتض بني الغرب واإلسالم اريخ من زاوية التّ نقرأ التّ أن  يفاخلطأ فقط  يكمن دي"، الباأ جنم عفصانة"
جسيم  إستاتيجيّ  أه أيضا خلطلكنّ  ،حدة وحدث سابقا داخل العامل اإلسالمي(الواليات املتّ  )كما حيدث اليوم يف
بسب  أولئك الذين حياولون خلق  ة،ة والنسويّ عارض الثقايف بني الغرب واإلسالم، بني األصوليّ أن نقبل هبذا التّ 

هل من الذين قد يرغبون يف سّد الفجوة والنّ  ة، أولئكملظامل اليت يعيشوّنا اليوم داخل بلداّنم اإلسالميّ عن ابدائل 
ا، أولئك الذين سيضغط ا يعن أن تكون غربيّ تواريخ وثقافات خمتلفة، أولئك الذين يرفضون مبدأ أن تكون نسويّ 

 ؟  همنا أم يف صفّ : هل أنت يف صفّ خيتاروا، كما جيري معناكي عليهم  

وعي باالختالفات، واحتام املسارات املختلفة حنو التغرّي نا حباجة لكي نلزم أنفسنا بالهو أنّ  ،ما أريد قوله 
؟ لنذه  أبعد من ذلك،  ساء. فهل ميكن أن يوجد حترير إسالمياالجتماعي اليت ميكن أن توفّر حياة أفضل للنّ 

غة  لا من حرير واملساواة واحلقو  جزءالتّ  يعترب ؟ هل ساء أو جلّل الناسحرير يف حّد ذاته هدف جلّل النّ هل التّ 
إىل أن يصبحن  اعياتسّ ساء املصريات الوص النّ " خبصحممودا صب" ليقتع على حدّ ف؟  هاثتحدّ ة ينبغي أن نكونيّ 



حفيزية ا ال ميكن أن نفتض قّوهتا التّ تارخييّ متموقعة ة والتحّرر هي رغبة غبة يف احلريّ "الرّ ، فإّن مسلمات تقّيات
" عنّي عات وقدرات أخرى متوارثة داخل جسد تارخيي وثقايف ممسبقا، بل جي  أن نعاجلها يف ضوء رغبات وتطلّ 

جمموعة خمتلفة عند ة ية ملحّ ذات أمهّ  غبات السطحّيةكن أن تكون بعض الرّ مي (. بعبارة أخرى، أال2001:203)
عملي امليداين يف مصر على  لقد امتدّ ؟  ؟ أو العيش بسالم الورع؟ حياة  لعيش يف أسر متقاربةا ا؟ رمبّ  من البشر

عرّبت يل عن ة متعلمة، حضريّ كانت أم فقرية  ة امرأة عرفتها هناك، ريفيّ  ر أيّ أتذكّ  ف والمدى عشرين سنة ونيّ 
ن اجلماعة ع منفصالتإليهن ك ن، أولئك النساء اللوايت ينظر نعمةفيه من  ات على ما هنّ ساء األمريكيّ لنّ احسدها 

أو ال حيتمن اهلل  ،األخال  عوضجاح الفردي حوافز النّ  وتقودهنّ  جتماعياال حناللغتصاب واالدات باالمهدّ و 
 .مري  بشكل

ضرورة يف ة لكّل من جيادل األشياء املزعجة املستفزّ  أحدإىل أيضا  أن أشارت (2001حممود ) لصبا سبقكما 
أو حياولون فهم درسون الذين ي ة املفروضة على أولئكاملطال  السياسيّ ، وهو اختالف احتام تقاليد اآلخرين
رارا، با حممود مى صة. فقد فرض علإنسانيّ -ةمشاريع علمانيّ  ضمنوأولئك الذين يعملون  ،نياملسلمني واإلسالميّ 

مجيع أحناء العامل، يف ة احلركات اإلسالميّ فيه  تسّببترر الذي الضّ إىل  تشريقوى مبصر، أن دارسة حلركة التّ بوصفها 
ة ومشاريعها ة اإلنسانويّ العلمانيّ ه سبق للعاملني ضمن الّدراسات ولكن، ال يبدو أنّ عاطف معها. بالتّ مت اهتّ  وإالّ 
هي  الذي ارتبط هبا على مدى القرنني غم من العنف الرّ الرّ ب وذلكاملطال ،  تلكن فرضت عليهم مثل أ

إمياننا  ةجي  أن خنّفض من وطأ ،لذا إىل الرّ .ة ومن اإلبادة العرقيّ  ،تني إىل االستعماراملاضيني، من احلربني العامليّ 
شرية املعّقدة ة، وأن ننفتح أكثر على إمكانات املشاريع الباإلسالمويّ  كما نفعل معة  إلنسانويّ ة االعقائدي بالعلمانيّ 
     ث معنّي كما هو احلال مع غريه. املخزّنة داخل ترا

 خطاب اإلنقاذتجاوزا ل

؟". من املفتض أّن مناقشة الثقافة والتحّج   حتتاج املرأة املسلمة إىل إنقاذلنعد أخريا إىل عنوان املقالة "هل و  
اليت عرّبت عنها "لورا تلك، فس النّ من أجل وضع راحة  ية بذاهتاة املغايرة كافالعوامل الثقافيّ  وطر  اإلحبار داخل

. فمن مغاير داخل إطار آخر ،ةاجليوش األمريكيّ من قبل  نّ يرهر حبتات ساء األفغانيّ بوش" خبصوص ابتهاج النّ 
ك ا بأنّ ، تقّر ضمنيّ صاتنقذ شخ فأنت حني. إلنقاذشخص يف حاجة لكة  تصوير املرأة األفغانيّ أن يتّم  حّقا املفار 

وما هي  ؟ لبه ذلك التحوّ العنف اليت يتطلّ  كمّ و  إىل شيء ما. لكن ما هأيضا أنت تنقذه ، بل تنقذه من شيء ما
احلال ه، و وتعّزز  ،  لدى الغربينيساء على شعور بالتفوّ ؟ تعتمد مشاريع إنقاذ النّ  اجلديدةة املرحلة أفضليّ حتماالت ا



هو فكّل ما علينا فعله لتقدير جودة خطاب إنقاذ املرأة . اهحتّدي ينبغياليت  شكل من أشكال الغطرسةأنّه جمّرد 
 ساء العامالتأو النّ  ،ات من أصل إفريقيساء األمريكيّ النّ مثل املهّمشة  ماعاتقضايا اجلمن أجل ّتّيل توظيفه 

عكس  ، وذلك ةوالطبقيّ  ّيةقضايا العرقمّت تسييس القد لكضحايا للعنف البنيوي.   اليوم أصبحنا ننظر إليهم لوايتال
 قضّية الثقافة.ما فعل مع 

وأعن  ،القرن التاسع عشر اتجي  أن حنذر من الّنهل من عقليّ  ولني،ؤ وحنن كأناسني أو نسويات أو مواطنني مس
املسلمات. ولعّل أكثر وثائق تلك  نقاذ شقيقاهتنّ إلات اللوايت كّرسن حياهتّن ات املبّشرات املسيحيّ عقليّ بذلك 

ينقل وقائع مؤمتر  (Our Moslem Sisters" )"أخواتنا املسلماتحيمل عنوان كتاب   احلقبة املفّضلة لديّ 
وقد محل . (Van Sommer & Zwemmer  (1907 ,القاهرةيف  1906سنة  للمبّشرات عقد

 A Cry of Need" )مسعهالمات نقلها من ايل "صرخة يأس من أراضي الظّ الكتاب العنوان الفرعي التّ 
From the Lands of Darkness Interpreted by Those Who Heard it  هو (، و

كما ناقشت املبّشرات واج    لمات.لتحّج  الذي أشقى حياة املسوجات واعن اجلهل والعزلة وتعّدد الزّ يتحّدث 
نظرا لوقوعهّن  فاع عن أنفسهنّ "لن يتمكّن أبدا من الدّ  أّّنن املقّدمةاللوايت أوردت  ساءإمساع أصوات هؤالء النّ 

الية :"هذا الكتاب، بالكلمات التّ يبدأ اب الكتبل إّن . (15)نفس املصدر، ص ت وطأة قرون من االضطهاد"حت
تصحيح هذه األخطاء إىل  ة يدعوهاداء. هو نداء لألنوثة املسيحيّ ام ونهو اهتّ  ،مبا يرويه من قصة مكّررة وحزينة

  (.5)نفس املصدر، ص ضحية واخلدمة" مات عرب التّ لوإنارة هذه الظّ 

ة ليست هذه املرّ داءات فالنّ  .الّلغة علمنة غم من، على الرّ ّنبيلةف الأن نسمع أصداء هذه األهدا نا اليوم أيضاميكن
ور أن نالحظ استمرار مثل هذه الصّ  ناميكنكما  يربايل.اإلنسان أو الغرب اللّ  من أجل حقو  بل ،من أجل املسيح

دعوة حلضور يت ، تلقّ 2002ة. ففي فرباير ة جّيدة ومثاليّ خدمة قضايا إنسانويّ يف توظيفها  من خاللواملشاعر 
 Médecins de) "اء العاملة تدعى "منظمة أطبّ يّ على شرف شبكة طبّية دولّية إنسان عقد حفل استقبال

Monde.)  أقيم  ةالفوتغرافيّ معرض للّصور من مجلة الربامج اليت عرضت أثناء احلفل، قد كان ممّا لفت نظري و
حدة وأحد ة لدى األمم املتّ ة األوروبيّ وفد املفوضيّ  حدة ورئيسسفري فرنسا لدى الواليات املتّ كّل من حتت رعاية  

وراء احلجاب"  ة::"املرأة األفغانيّ الفاقعة ة ، وقد محل املعرض أحد تلك العناوين النمطيّ أعضاء الربملان األورويبّ 
(Afghan Women : Behind the Veil  .) 



انتباهي  بني اجلبال اجلرداء ألفغانستان داخل براقعهنّ لن ات وهّن يتجوّ ساء األفغانيّ نة للنّ ور امللوّ تلك الصّ  تثرومل 
هوادة اء العالم" تكافح بال ت منّظمة "أطبّ ما فتئاقتطع منه هذا اجلزء: "ها أنذا هبا، و  رفقامل النصّ بقدر ما أثاره 

هاهي أعداد المحّجبات من  اطر. ولكنخملل اعّرضت كثرالّناس األمساعدة من أجل  عاماعشرين طيلة 
ات ساء األفغانيّ ، أصبحت النّ 1996ضحايا الحرب تتزايد كّل يوم. وعندما توّلت طالبان الحكم سنة 

خلق نوع من من شأنه ة عاية الطبيّ لرّ ايها قاب عن وجه إحداهّن أثناء تلقّ مغطّيات حتى الّنخاع. فنزع النّ 
وقد وقف برنامج يعيد للمرء جزءا من كرامته. أنّه كما ،  لسريّةمجال صغير للحريّة ا إيجادالعالقة الحميمة و 

ة عاية الطبيّ ي الرّ تلقّ بساء فيه للنّ  نيد بحقوق اإلنسان في بلد ال يسمحمنّظمة "أطباء العالم" كمذّكر ع
وا إلينا أيضا من تعاطي مهنة الطّب... انضمّ  نّ همنعو  ،العامّ  ّول داخل الفضاءجمن الت نظرا لمنعهنّ  ةاألساسيّ 

 ."رفع الحجاب علىلمساعدة من أجل ارجاء 

ال جمال هنا يسمح بتناول األوهام املرتبطة مبسألة نزع احلجاب، واليت تذكرنا هبواجس االستعمار الفرنسي كما  
(. The Colonial Harm, 1986" )كولونيايلال رمي"احله يف كتاب برباعة ّلولة"مالك ع" الباحثكشفها 

 القرن الواحد ة وخطاب حقو  اإلنسان يفباملشاريع اإلنسانويّ الدافعة لكن، ميكن يل التساؤل حول األسباب 
 رات للمرأة املسلمة.على مثل هذه التصوّ  االعتمادوالعشرين إىل 

 ؟ أكثر عدالعل العامل الوسائل املناسبة جل إىلظر نّ والأال ميكننا ترك مسألة التحّج  ودعوات إنقاذ اآلخرين جانبا 
لة الطر  اليت ءفرض علينا مساوىل تاألة الثقافية ألّن االختالف والنسبيّ  أن خنلط بني مسأليت احتام نبغيال ي

خلق املآز  اليت يعلق هبا  عنتنا من العامل، مسؤوليّ هلذا اجلزء املمّيز والقوّي ، وأعن حنن القاطنني حنن نراجع هبا
هذا اجلمع من الفقراء  عننشيح بنظرنا وحنن ال . فنحن ال نعيش خارج العامل، خمتلفة من العاملأماكن يف آخرون 

بل إّن أ من هذا العامل. حجاب، ثقافات قامعة، بل حنن جزء ال يتجزّ وراء أو  ،واجلهلة القابعني حتت ظالل
يف حياة الّشر   ةالغربيّ  قوىللفة تدّخالت كثيحمكوم ب يف عامل أيضانشأت نفسها إمّنا ة احلركات اإلسالميّ 

 . األوسط

 غريعامل البحث عن فما يبدو يل، كمقاربة أكثر نفعا، هو البحث عن سبل جتعل هذا العامل أكثر عدال. أي 
ة، عامل ميكن فيه لبعض القوى والقيم املهّمة يف نظرنا أن حتدث اقتصاديّ  اتبطلّ تة ومعسكريّ  ةنتظم حول إستاجتيّ م
وضاع علينا أن نتساءل حول األغيري داخل اجلماعات. والتّ  ةناظر واملحوار ا للالم ضروريّ ويكون فيه السّ  ،لهايعمفا
 الظّلمأشكال  يف مواجهةاحق بالعجز عور السّ غبات الشعبّية ذاك الشّ عن تلك الرّ  ة اليت ميكن أن تنزعالعامليّ 



 ةغبة يف مساعدرّ الوهل ميكن أن يكون ذلك مفعما بروح  ؟ ل يف شؤون اآلخرين. مّت ينبغي أن نتدخّ عامليّ ال
ايل" و كرستني جال أيضا( داخل هذه اجلماعات )كما جادلت "ساء )والرّ احمني يف حتسني وضعّية النّ األفراد الطّ 

(Christine Walley, 1997 ) ذلك ل فإفريقيا(؟ وهل ميكن أن نوظّ يف من قبل خبصوص ختان البنات
 بدال من اإلنقاذ؟  ،ضامنتالف والتّ ئحالف واإلترتكز على مفاهيم التّ  ةتيّ الغة أكثر مساو 

ات حنو جتاوزات طالبان، انتباه األمريكيّ  جل اليت لعبت دورا فّعاال يف " ة لنساء أفغانستانابطة الثوريّ الرّ  "حّّت ف
شقائها.  عاناهتا و بل مضاعفة مل ،ةلمرأة األفغانيّ ل امل تر فيه خالصالذي  عارضت منذ البداية القصف األمريكي

باسم ون ثون الرمسيّ أشار املتحدّ قد ات حفظ الّسالم. و الح وقدوم قوّ نزع السّ ضرورة إىل  أّّنا كثريا ما دعتكما 
رين. ع ، بني طالبان واألبرياء األفغان الذين سيكونون أكثر املتضرّ إىل خماطر اخللط بني احلكومات والشّ الرّابطة 
 ،ةحول املصاحل النفطيّ املتمحورة ياسات ر  اليت تنسج عربها السّ ر باستمرار إىل تفّحص الطّ دعوا اجلمهو بل 

ني أكثر النسويّ من م م ليسوا مهووسني بالتحّج ، رغم أّنّ إّنّ رات الدولّية. وجتارة املخدّ  ،وصناعة األسلحة
تلك املنّددة  الألسف، مل تسمع دعواهتم عد لكنة. ة علمانيّ ني العاملني من أجل أفغانستان دميقراطيّ ادكاليّ الرّ 

ل أوّ  أنّ  وأظنّ ابقة. سّ أيضا األنظمة المشلت قد  حّكام األفغانانتقاداهتم للوذلك رغم أّن بتجاوزات طالبان، 
، أي مع مبدأ إّما أن نفهمهم أو أن املغتبةقافات ي رسالتهم الكربى هي القطع مع لغة الثّ خطوة يف طريق تلقّ 

تنا اآلن هي االستكشاف الّناقد ملا ومهمّ ، ة ينتميان إىل املاضية االستعماريّ بشريي والنسويّ فالعمل التّ نقصيهم. 
تتقّطع قلوب سّكان اللوايت " اتات األفغانيّ تضعفميكننا فعله للمساعدة يف خلق عامل ميكن فيه ألولئك املس

 حبياة آمنة وكرمية. عن" أن يتمتّ المتحّضر من أجلهنّ  العالم
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