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تقدمي 
الكردية،  الشابة  بعد مقتل  إيران حركة احتجاجية ابلغة األمهية  النسائية يف  التعبئة  أاثرت 

)مهسا أميين( على يدي الشرطة.
تتحدَّى تلك األحداث الصور النمطية الشائعة عن املرأة املسلمة، واليت متيل إىل تصويرها 

ا سلبية وخاضعة، وغري مهتمة ابلقضااي اليت ال تتعلَّق ابملنزل واألسرة.  على أنَّ
يف الواقع، يُفرتض -عمومًا- أنَّ النساء لسَن فاعالت مهمات يف احلياة العامة والسياسية، 
وال يهتمنَّ كثرياً ابلسياسة، وهناك َمن يعتقد أنَّ السياسة هي يف األساس شيء خيص الرجل؛ ألنَّ 
كلَّ شيٍء يشجعهم على هذا التفكري ومنه: )التقاليد، واحلياة األسرية، والتعليم، والدين، واألدب( 

»Allwood and Wadia 2000 دوفريجر استشهد به يف«
عدسات  طريق  عن  والدينية-  االجتماعية  الثقافة  -بسبب  املسلمات  النساء  إىل  يُنظر   
متشابه، كاالفرتاض املتزايد أبنَّ قدرهتنَّ على العمل يف الفضاء العام حمدودة، وقد غذَّت وسائل 
اإلعالم السائدة تصوراً عاماً عن هؤالء النساء كضحااي للهيمنة والعنف، ومن َثَّ عزَّزِت التحيزات 
نَّ كائنات خاضعة، أو غري مبالية، أو غري مطلعة، وحمصورة يف اجملال اخلاص  اليت تصورهنَّ على أنَّ
نَّ غري قادرات، أو غري راغبات يف التصرف كأفراد فاعلي، ومن َثَّ  من املنزل واألسرة. ويعين هذا أنَّ
ال يستحقنَّ عديداً من احلقوق الناشئة عن املشاركة االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، ومن َثَّ 

فإنَّ األمر يستحق دراسة كيف تتفاوض هؤالء النساء على العقبات والعوامل التمكينية. 

المرأة المسلمة بين السيطرة والوكالة

دانييل جولي *

*  ابحثة يف علم االجتماع، وانئب رئيس يف املركز الفرنسي لألحباث يف العراق.
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نساء مسيطرات
النساء املسلمات عقبات أمام استقالليتهنَّ يف عديٍد من الساحات، وعلى أيدي  تواجه 
شخصيات خمتلفة. نقاًل عن حتقيق ُأْجرَِي يف كردستان، يسرد القضااي األساسية اليت هتم النساء 
)Joly and Bakawan 2016(، وهم يؤكدون املسألة احليوية املتمثلة يف السالمة اجلسدية، 
وحقوق اإلنسان األساسية كالرقابة املفروضة عليهم، كما توجد جمموعة أخرى من القيود ضمن 
البلدان  معظم  يف  احلال  هو  كما  للقانون،  رئيساً  مصدراً  الشريعة  تكون  حينما  القانوين  اجملال 
اإلسالمية، واجملال الثالث املهم هو الوصول إىل التعليم والتوظيف، وهي عوامل متثِّل وسائل مهمة 

ملتابعة مشروع حياة الفرد، ونشاطه يف الفضاء العام، واليت كثرياً ما تُقيَّد على األقل.
للسيطرة على املرأة، واليت مبوجبها متنح بنية األسرة  متثِّل األعراف والتقاليد األبوية مصدراً 
املمتدة لسلطة رب األسرة الذكر، ليس فقط يف شخص األب والزوج، ولكن يف حالة غيابما، 

كاألخ، أو العم، أو حىت القريب البعيد الذي يتوىلَّ السيطرة على املرأة يف األسرة.
ا أدوار -الزوجة، واألم، واالبنة- منسوبة َوْفق اجلنس،  تُعدُّ األدوار االجتماعية للمرأة على أنَّ
والعمر، واحلالة االجتماعية. فضاًل عن ذلك، فهي الوديعة لشرف األسرة وكرامتها. وتشمل أسوأ 
اجلوانب الناجتة عن هذا الوضع جرائم الشرف، والزواج القسري، وزواج األطفال، والعنف املنزيل 
والزوجي، وكذلك تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )ختان اإلانث(، واملصاحبة حلاالت االنتحار 
النامجة عن تلك االنتهاكات. ومع ذلك، جيب أن يكون املرء حريصاً على حتقيق التوازن بي هذه 
ا ال تنتقص من حقيقة أنَّ األسرة قد متثِّل أيضاً موقعاً  املالحظات، كما تفعل النساء املعنيات؛ ألنَّ

مهماً للراحة العاطفية واحلماية والدعم، أو حىت حصناً ضد اضطهاد الدولة.
غالباً ما تشري النساء إىل املؤسسات اإلسالمية بوصفها عوائَق يف طريق استقالليتهنَّ، كما 
قمعاً  السمات  أكثر  ويعّزِز  يكّرِر  أبنَّه  وجيادلَن  القرية«،  يسمونه »إسالم  مبا  النساء  بعض  تدين 
للتقاليد األبوية، ويركِّز بعضهم اآلخر على اإلسالم السياسي، وتطبيقه لقانون األحوال الشخصية 
الذي يواجه النساء، كذلك هناك حتدايت قانونية تلك املتعلقة ابملرياث، والوصاية على األطفال، 
والطالق، وواجب طاعة الزوج، والشهادة أمام حمكمة، وتعدد الزوجات، وكلها متنح املرأة حقوقاً 
تكرِّس العالقات غري املتكافئة بي اجلنسي على أساس التحيز األبوي. ومع ذلك، تدعو بعض 
الزواج  مثل  التقليدية  املمارسات  بعض  وحتدي  التعليم،  يف  ابحلق  املطالبة  إىل  املسلمات  النساء 

ابإلكراه.
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تنهض الدولة بدوٍر رئيٍس يف السيطرة على املرأة املسلمة بطرائق متعددة، على سبيل املثال، 
ما تزال جرائم الشرف مباحة يف قانون العقوابت العراقي لعام 1969، الذي يضعها يف فئة قانونية 
منفصلة، حبيث يستفيد القتلة من أحكام أخف من تلك املتعلقة أبنواع القتل األخرى، إذ ال ميكن 

أن تتجاوز اإلداانت ثالث سنوات يف السجن.
وينص قانون العقوابت العراقي نفسه على أنَّه ميكن للرجل املسؤول عن األسرة ابإلفالت 

الكامل من العقاب، حي ممارسته العقوبة البدنية على النساء واألطفال؛ ألغراض تعليمية.
تتضمن التشريعات يف معظم الدول اإلسالمية ما يسمى »قانون االغتصاب« الذي حيمي 
املغتصب من أي مالحقة قانونية إذا تزوج الضحية، كما نفَّذت القوى احملافظة أيضاً أكثر السمات 
تقييداً لإلسالم السياسي كوسيلة للسيطرة على النساء والسكان عموماً. وزايدة على ذلك، حوَّلِت 
احلكومات االستبدادية التحرُّش اجلنسي بصورة متزايدة إىل أداة سياسية، وتدبري مضاد للثورة؛ لقمع 
املعارضة والسيطرة على سكانا عن طريق الشرطة، واجليش، أو عن طريق األشخاص املأجورين، 

كما هو الوضع يف مصر حالياً.
تصبح املرأة -يف حاالت األقليات العرقية، أو الدينية، أو القومية- رهينًة أخالقياً، وغنيمة 
تستهدفها الدولة القمعية؛ لتقويض مقاومة اجملتمعات. وكمثال على ذلك، فإنَّ االغتصاب -وهو 
صورة متطرفة من العنف اجلنساين- ال ُيستخدم النتهاك النساء وإحلاق األذى بنَّ، بل ُيستخدم 
إلذالل اجملتمعات وإابدهتا أبكملها كسالح حرب منهجي ومجاعي؛ ألنَّ النساء يُنظر إليهنَّ عموماً 
 .)Adra et al. 2018( نَّ من العالمات البيولوجية والرمزية والناسخات للمجتمعات على أنَّ
ميكن للمرء أن يستشهد بقضااي فظائع صدام حسي ضد األكراد يف الثمانينيات، وقمع 
الدولة الرتكية لألكراد يف التسعينيات، واغتصاب النساء اإليزيدايت وتعذيبهنَّ على يدي داعش 

)أو ما يسمَّى ابلدولة اإلسالمية(.
أصبحت اجلهات الفاعلة غري احلكومية أيضاً جهات فاعلة رئيسة، ومتارس العنف ضد املرأة 
يف مجيع منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا. إنَّ أبرز مرتكيب العنف القائم على النوع االجتماعي 
املتطرفة املسلحة األخرى، واليت تكون ابرزًة يف سوراي والعراق  هم داعش واجلماعات اإلسالمية 
وليبيا. إنَّ خمطَّط داعش هو توجيهي متاماً ملكانة النساء يف جمتمعهنَّ، ممَّا جيعلهنَّ على نطاق واسع 

يف التبعية، وحيصرهنَّ يف املنزل واألطفال، وال يسمح هلنَّ أبيِّ رأي يف الفضاء العام. 
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على أي حال، فإنَّ احلقوق الدميقراطية، أو املؤسسات الدميقراطية ليست جزءاً من برانمج 
م ال يتوقعون أي رمحة، ويُؤكَّد  م »مرتدون« ُيشري إىل أنَّ داعش. على سبيل املثال، لفظ األكراد أبنَّ
ا جمرد ممتلكات وبضائع أبسوأ طريقة ممكنة، ويتعيَّ على النساء املسلمات  وضع املرأة الكردية أنَّ
مواجهة وصمات السرد االستشراقي املرتبط ابإلرث االستعماري وما بعد االستعماري، والذي يُعيد 

.))Joly and Wadia 2017 Scott 2007( ( ثقافة اهليمنة بي اجلنسي
وجتسد  »اآلخر«،  على  وعالمات  التحرُّر  إىل  حباجة  م ضحااي  أنَّ على  ُيصوُّرون  وهكذا 
البلدان ذات  املرأة يف  اْسُتْخِدَم وضع  لقد  العامل.  »هم« يف مواجهة نوذج متحرر »حنن« مشال 
 Koloma( Beck األغلبية املسلمة كمبر للتدخالت اخلارجية كما هو احلال يف أفغانستان
2018 ( من انحية أخرى، يتسبَّب التدخل اإلمباييل بصورة اثبتة ومباشرة يف معاانة كبرية للمرأة 
السلطة  )Deniz Kandiyoti 2013( من انحية أخرى، أدَّت إىل تعزيز االضطهاد من 
األبوية احمللية وسلطة الدولة )العلي 2016( ، واليت تعدُّ نضال النساء مبنزلة »خيانة« جملتمعهنَّ، 
ويتضح هذا بصورة أفضل عن طريق خطاب احلركات اإلسالمية اليت تندِّد مبا تستخدمه، أو تعدُّه 
ا إشكالية »الرهينة« )املرابط 2012(. عالوة على  تواطؤاً مع القوى اإلمبايلية. وقد ُوصفت أبنَّ
ذلك، فإنَّ هذه الصور املختلفة للعنف ومرتكبيها ترتكز على أوجه عدم املساواة اهليكلية، اليت كثرياً 
ما جتعل النساء أكثر ضعفاً. ومن الناحية االقتصادية، شهدت العقود املاضية ظهور »أتنيث الفقر« 

يف عديد من البلدان املرتبطة ابلتحرير اجلديد لالقتصاد.
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النساء كفاعل اجتماعي وسياسي
كان على النساء املسلمات أن يشكلَن أنفسهنَّ كفاعالت اجتماعياً ضمن هذا السياق 
نَّ قد طورَن من قدراهتنَّ على العمل،  املعاكس،)Joly and Wadia 2017( . لقد تبيَّ أنَّ
مشروع  متابعة  أثناء  والسياسية  املدنية،  احلياة  يف  للمشاركة  اإلسرتاتيجيات  من  جمموعة  وطورَن 

حياهتنَّ.
العامل  أحناء  السابقة يف مجيع  الوطين  التحرر  نضال  املسلمات يف  النساء  اترخيياً، شاركت 
املستعمر، وكذلك يف النضال املعاصر، مثل تقرير املصري للشعبي الكردي والفلسطيين. إنَّ الصور 
احلالية اليت يتخذها نشاط املرأة متنوعة للغاية، وواسعة النطاق، سواًء من حيث األسباب اليت يَُدَفع 
عنها، أم أنواع العمل اجلماعي املعتمدة، وهي تشمل النضاالت السياسية، والنضال ضد االستبداد 
املرأة،  حلقوق  القومية  واحلمالت  املساواة،  وعدم  االحتالل  والنضال ضد  الدميقراطية،  أجل  من 

ومبادرات الرعاية االجتماعية واخلريية، واحلمالت البيئية.
 شاركت الناشطات يف االنتفاضات العربية يف 2011 و2012، مثل احتالل األماكن 
العامة يف تونس ومصر واليمن. وميكن العثور على الناشطات يف املنظمات السياسية الكالسيكية 
مشاركة  يشاركَن  ولكنَّهنَّ  البملان(،  وحضور  لالنتخاابت،  وكالرتشُّح  والنقاابت،  )كاألحزاب، 
خاصة يف القطاع التطوعي واجلمعيات احمللية. إمجااًل، غالباً ما ُتسجَّل التزاماهتم يف رؤى سياسية، 
ومشاريع اجتماعية واسعة، إذ يكون املوضوع املتكرر هو موضوع العدالة االجتماعية، واالعتبارات 
األخالقية. واقعاً، يف مجيع أحناء املنطقة ويف حلظات اترخيية خمتلفة مجعت الناشطات النسوايت 
معارضة االستبداد السياسي، والقمع من انحية، ومن انحية أخرى تعزيز حقوق املرأة واملساواة بي 
اجلنسي. عالوة على ذلك، وكما نرى حالياً يف سوراي واليمن والعراق، فإنَّ النساء عادة ما يكون 
دورهنَّ -يف أوقات األزمات واحلرب- هو احلفاظ على حياة اجملتمعات، وإطعام األطفال، عن 

طريق إجراءات تضامنية ملموسة على األرض.
طعنت النساء يف قانون األحوال الشخصية الذي حيكم الزواج والطالق وحضانة األطفال 
واملرياث، لكنَّهنَّ تناولَن أيضاً موضوعات حساسة، مثل: العنف املنزيل، والتحرُّش اجلنسي، وجرائم 

الشرف، والقتل، فضاًل عن احلقوق اإلجنابية.
األخرية-  السنوات  -يف  ملحوظاً  ربطاً  اجلسدية  السالمة  حول  والنشاط  التعبئة  رُِبَطِت 
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ابالعرتاف أبنَّ اهليئات هي يف صميم العائالت، واالقتصاد، واملؤسسات االجتماعية والسياسية، 
وتشكيل الدول، واجملتمع املدين، واملواطنة، وبعض اإلجنازات جديرة ابملالحظة. أحرزت املرأة -يف 
كردستان العراق- تقدُّماً جيداً يف تعزيز حقوقها، وحصلت على إصدار »قانون مكافحة العنف 
 ،Al Ali and Pratt 2011( )2011 8 األسري يف إقليم كردستان العراق« )قانون رقم

Joly and ،Hardi 2013 ابكوان 2016).
الفاعالت -يف سوراي- يف تطوير مشروع جمتمعي  الكردايت والسياسيات  النساء  تشارك 
داعش. شغل  قبل  من  واالستعباد  املذابح  ملكافحة خطر  املسلح؛  الكفاح  واخنرطَن يف  تقدُّمي، 
عديد منهم مناصب عالية املسؤولية )كانت امرأة تقود املقاومة املنتصرة ضد داعش يف كوابين يف 
سوراي(. حتشَّدِت النساء -يف تونس-؛ لتغيري قانون العنف ضد املرأة )بن عاشور 2016(. عالوة 
على ذلك، لدى عديد من الناشطات النسوايت يف املنطقة منظور نسوي عابر للحدود الوطنية 
ونضال ضد أتثري العوملة، وال سيَّما التوسُّع الرأمسايل العاملي، واالقتصاد الليبايل اجلديد، واإلمبايلية، 

.)ADRA 2013( وتكوينات القوة االستعمارية اجلديدة
ما تدور صور جديدة من املشاركة النسوية، وال سيَّما بي جيل  يف اآلونة األخرية، غالباً 
الشباب من الناشطي واملنظمات النسوية حول سياسات اجلسد، وتتضمن صوراً مبتكرة للتنظيم 

خارج هياكل املنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك النشاط عب اإلنرتنت.
ومع ذلك، كان على النساء املسلمات الدفاع عن قبوهلنَّ يف صفوف األحزاب واحلركات 
ا تقدمية وعلمانية  السياسية، واليت متيل إىل إبقائها على اهلامش، حىت بي األحزاب اليت تدعي أنَّ
ومتساوية. فيما يتعلق ابألحزاب اإلسالمية، متيل النساء إىل االنفصال والتوجُّه حنو »قضااي املرأة« 

. )Larzillière 2016(مثل التعليم، والعمل اخلريي، وما إىل ذلك
تفضل النساء اجلمعيات بوصفها جمال عملها الرئيس. كما هو موضَّح يف دراسات خمتلفة، 
االحتجاج،  وسياسة  االجتماعية،  احلركات  يف  الشعيب  املستوى  على  الغالب  يف  النساء  تشارك 
 ،  )Amiraux 2003(ذلك إىل  وما  التطوعية،  واملنظمات  الرمسية،  غري  اجملتمع  وجمموعات 

.)Randall 1987 ؛Allwood and Wadia 2000؛Christy 1994
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استنتاج

تواجه النساء املسلمات ِبال شك صعوبة ابلغة يف نضاهلنَّ؛ لكسب حقوقهنَّ، وحتقيق العدالة 
نَّ قد وجدَن طرائًق ملتابعة مشاريعهنَّ اجلماعية والفردية بطرائق  االجتماعية. لقد أظهرَن مع ذلك أنَّ
متعددة، مع تكرارها يف املواقع اليت ال تقع يف دائرة الضوء. تتماشى هذه النتائج مع احلجج اليت 
عرضها الباحثون النسويون، وهي أنَّ عدم اهتمام املرأة املزعوم ابلسياسة كان بسبب التصور املعريف 

املقيِّد للسياسة، َوْفقاً لتعريفها الكالسيكي احملصور ابألحزاب السياسية، والسياسة االنتخابية.
ومن َثَّ، اْستـُْبِعَدت صور أخرى من املشاركة، وهي على وجه التحديد تلك اليت متيل إىل 
جذب مشاركة املرأة: »ال تشارك املرأة أقل من مشاركة الرجل؛ بداًل من ذلك، يشاركون بصور 
التطوعية،  واملنظمات  املنظمة،  وغري  املخصصة،  اجملتمعية  اجلمعيات  من  مزيد  يف   ]...[ خمتلفة 

.)Githens et al. 1994( ومجاعات االحتجاج

تـُْرمِجَِت املقالة من موقع املركز الفرنسي للدراسات حول العراق، رابط املقال:
https://cfri-irak.com/en/article/-2022-11-30


