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هاني سليمان

*

دور المرأة اإلخوانية:
دراسة في المحددات والتحوالت بعد عزل محمد مرسي

فإن
علــى الرغــم مــن حضــور المــرأة فــي حركــة اإلخــوان المســلمين المصريــة منــذ نشــأتهاّ ،
مكانتهــا التنظيمية ودورها السياســي ق َّيدهمــا فكر الحركة الذي يؤمن بتقســيم األدوار في
ويشــدد علــى أولويــة دور المــرأة فــي الفضاء
المجتمــع علــى أســاس االختــاف البيولوجــي،
ِّ
الخــاص ووظيفتهــا المركزيــة في األســرة .وخــال فتــرة االنفتــاح الديمقراطي القصيــرة التي
أعقبــت ثــورة  25ينايــر  ،2011تعــزّزت المشــاركة السياســية للمــرأة اإلخوانية .وبعد عــزل الرئيس
محمد مرســي في  3تموز /يوليو  ،2013خرجت المرأة عن األطر واألدوار المرســومة لها؛ فنزلت
وتصــدرت ألول مــرة فــي تاريخ الجماعــة حركة االحتجــاج والمعارضة ضــد النظام
إلــى الشــارع
َّ
أن التطور فــي دور المرأة اإلخوانية مــر ّده غياب الرجل
السياســي .ومــع ذلــك ،ترى هذه الورقــة ّ
اإلخوانــي ،وال يع ّبــر عــن تحــول أيديولوجــي .وبنــاء عليــه ،فإنــه كــي تكــون لتلــك التطورات
انعكاسات على عالقات القوة بين الرجال والنساء في الحركة ،وحتى تُفضي إلى التمكين
السياســي والتنظيمــي للمــرأة فيهــا ،يتعيــن أن يحــدث تغييــر فــي رؤيــة الحركــة تجــاه المرأة
بعامــة ،وأن يتشــكل وعــي تحــرري لــدى المــرأة اإلخوانيــة بخاصــة ،فتغ ِّيــر بذلــك نظرتهــا إلــى
نفسها وحقوقها ،وتسعى للدفاع عن حريتها ودورها.
*

باحث أردين مختص بقضايا التحول الدميقراطي والحركات اإلسالمية.
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مقدمة
لحظت حرك ُة اإلخوان املسلمني املرصية منذ نشأتها املرأةَ ،وتوجهت
إليها يف خطابها الفكري ،وسعت الستقطابها أيديولوج ًيا وتنظيم ًيا.
وكانت املرأة متثل كتلة مهمة يف عضوية الحركة ،وأدت دو ًرا مشهو ًدا
يف مت ّدد الحركة يف املجتمع املرصي ،والقيام بأعباء األنشطة الدعوية
واالجتامعية.
لك ّن وضع املرأة يف الحركة ظل خاض ًعا ملحددات فكرية وتنظيمية
وأخرى تتصل بالبيئة السياسية ،جعلتها كلها ال تحتل مكانة مساوية
للرجل سواء عىل صعيد املكانة يف البنية التنظيمية أو عىل صعيد
طبيعة األدوار واملسؤوليات ،وال سيام يف املجال السيايس .ومنذ مطلع
العقد األول من القرن الحادي والعرشين شهدت الحركة مطالبات
"نخبوية" داخلها برضورة إصالح وضع املــرأة ،عرب تحريرها من
وصاية الرجل وزيادة متثيلها يف "هرياركية" الحركة وتعزيز مشاركتها
السياسية.
ومثّلت فرتة االنفتاح الدميقراطي القصرية التي أعقبت ثورة  25يناير
 ،2011فرصة للمرأة اإلخوانية لتعزيز مشاركتها السياسية ،فانضمت
إىل أطر حزب الحرية والعدالة الذي مثّل الذراع السياسية لحركة
اإلخوان املسلمني ،واضطلعت بدور رئيس يف التحشيد الجامهريي
والتعبئة السياسية يف أول انتخابات برملانية بعد الثورة ،ويف االنتخابات
الرئاسية التي أوصلت مرشح اإلخوان محمد مريس إىل سدة الرئاسة.
لك ّن التحول غري املسبوق يف "نشاطية" املرأة woman activism
تجسد يف الفرتة التي أعقبت عزل الرئيس محمد
اإلخوانية ودورها َّ
مريس يف  3متوز /يوليو 2013؛ فقد برزت مساهمة املرأة الفاعلة
يف التظاهرات واالحتجاجات املعارضة لـ "االنقالب" واملطالبة بعودة
"الرشعية" .وبعد اعتقال مئات من قادة اإلخوان من الذكور عقب
فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يف  14آب /أغسطس ،2013
أصبحت "اإلخوانيات" يتصدرن االحتجاجات امليدانية ،وتع ّرض
بعضهن للقتل واالعتقال.
يعب
ويف هذا السياق ،تحاول الورقة اإلجابة عن أسئلة مثل :هل ّ
تطور دور املرأة اإلخوانية السيايس بعد عزل مريس عن تحو ٍل حقيقي
يف وضع املرأة يف داخل حركة اإلخوان ويف رؤية الحركة لها ولدورها؟
وكيف ميكن تفسري ذلك التطور؟ وهل األدوار الجديدة ستُفيض
بالرضورة إىل زيادة قوة املرأة التنظيمية والسياسية يف الحركة
مستقبل ،أم هل أ ّن هناك رشوطًا لتحقيق ذلك؟
ً
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تتناول هذه الورقة إشكالية وضع املرأة يف إطار حركة اإلخوان
املسلمني املرصية ،من خالل استقصاء ماهيّة مكانة املرأة يف الحركة،
وطبيعة املحددات التي قيّدت حظوتها بدرجة مساوية للرجل
اإلخواين ،والتنقيب يف دوافع التطورات يف دورها وجذوره ،وال سيام
السيايس ،بعد ثورة  25يناير  ،2011وكذلك إثر عزل الرئيس محمد
مريس يف  3متوز /يوليو  ،2013واستكشاف أثر ذلك التطور يف عملية
متكينها التنظيمي والسيايس يف املستقبل.
وتفرتض الورقة أ ّن املرأة اإلخوانية منذ عزل مريس تخطت األطر
واألدوار التي قُيدت فيها تاريخ ًيا ،لك ّن هذا مل يكن نتيجة تحوالت
فكرية متسقة ،بل جاء استجابة لرضورات الواقع ولتغييب قيادات
الجامعة من الذكور .وبناء عليه ،فإ ّن الفاعلية الجديدة للمرأة
اإلخوانية لن ت ُفيض بالرضورة إىل إعادة طرح سؤال املرأة يف الحركة،
إال إذا تشكل وعي تحرري واسع بني األخوات ،وأجرت الحركة مراجعة
يف رؤيتها الفكرية تجاه املرأة بعامة؛ إذ إ ّن موقف الحركة من املرأة
داخلها هو انعكاس ملوقفها من املرأة يف املجتمع األوسع.
أول يف ماه ّية خطاب حركة اإلخوان املسلمني تجاه
تبحث الورقة ً
املرأة ،وتستعرض مجاالت حضور املرأة يف حركة اإلخوان املسلمني
يف مرص قبل ثورة  25يناير  ،2011وتتطرق إىل املحددات الذاتية
واملوضوعية لدور املرأة فيها .ثم تناقش طبيعة التحول يف دور املرأة
ما بعد الثورة ،وبخاصة بعد  3متوز /يوليو  ،2013وتحاول استرشاف
أثره املستقبيل يف مكانتها داخل الحركة.
تكمن أهمية هذه الورقة يف أنها متثل قراءة نقدية لوضعية املرأة يف
حركة اإلخوان املسلمني املرصية ،ما يعني أ ّن هذه القراءة ستكون
مفيدة يف سياق املراجعة الجذرية التي يجب أن تجريها الحركة عىل
خطابها الفكري وسياساتها الحزبية وتجربتها السياسية ،كام تتضح
هذه األهمية إذا علمنا أ ّن هذه الحركة لها تف ّرعات وامتدادات
ميس عىل نح ٍو ما تلك
يف دو ٍل عربي ٍة أخرى ،ما يعني أ ّن املوضوع ّ
الحركات التي تتقاطع أيديولوجيًا والحركة املرصية األم.
وال بد من اإلشارة إىل مسألتني مهمتني :األوىل تتصل باإلطار النظري
أساسا ضمن دراسات العلوم
للورقة؛ فموضوع هذه الورقة يندرج ً
السياسية التي تتناول املشاركة السياسية للمرأة ،ومتكينها يف
املنظامت السياسية والحركات االجتامعية .إال أ ّن الورقة توظّف
أيضً ا اقرتابات دراسات "النوع االجتامعي" (أو الجندر) ،التي ترى
أ ّن االختالفات البيولوجية بني الرجل واملرأة يجب أال تنسحب عىل
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الحقوق واألدوار والوظائف يف املجتمع ،والتي تهدف إىل تحرير
املرأة (والرجل عىل السواء) من ْأس النظام األبوي وهيمنته ،وإعادة
صوغ األدوار االجتامعية بينهام لتحقيق املساواة والعدل االجتامعي،
وإصالح عالقات القوة السائدة يف املجتمع (ومؤسساته أيضً ا) بحيث
ال ترجح ملصلحة الرجل عىل حساب املرأة ،وإعادة التوازن لدور
املرأة (والرجل كذلك) بني الفضاء العام والفضاء الخاص .وقد يجادل
بعضهم بأ ّن تطبيق مثل هذه املفاهيم واالقرتابات املستمدة من
حقل معريف غريب النشأة عىل حركة ذات أيديولوجية مغايرة ينطوي
عىل إجحاف موضوعي ومغالطة منهجية ،إال أننا نوضح أ ّن هذه
املفاهيم واملقوالت ليست بالرضورة متناقضة ومبادئ الدين اإلسالمي
ومقاصده ،والذي تستمد منه حركة اإلخوان املسلمني أيديولوجيتها،
بدليل أ ّن العقدين األخريين شهدا بروز مدرسة فكرية يُطلق عليها
"النسوية اإلسالمية" ،تسعى من خالل االستفادة من دراسات النوع
االجتامعي إلعادة تأكيد مبادئ العدالة واملساواة والحرية التي
جاء بها اإلسالم ،من خالل نقد املعرفة الدينية والتجربة التاريخية
اإلسالمية ،لتخلصهام مام فيهام من انتقاص للمرأة املسلمة ومتييز
ضدها وظلم لها(((.
أما املسألة الثانية فهي أ ّن الورقة تنطلق يف مقاربتها ملوضوع
املرأة اإلخوانية من افرتاض أسايس وهو أ ّن مساعي النظام يف مرص
إلقصاء جامعة اإلخوان املسلمني واستئصالها من الحياة السياسية
واملجتمع لن تكلل غالبًا بالنجاح((( ،ومع ذلك فإننا نعتقد أيضً ا أ ّن
الجامعة ستُضطر إىل إدخال تغيريات رئيسة وشاملة ،عىل الصعيدين
األيديولوجي والتنظيمي ،حتى تتمكن من إعادة الحصول عىل
الرشعية يف الدولة واملجتمع.
 1مثة عدد وافر من األدبيات واإلسهامات الفكرية التي تصب يف إطار مدرسة "النسوية
اإلسالمية" وحركتها ،والتي تنتجها منظّامت غري حكومية يف أنحاء العامل العريب واإلسالمي؛
مثل مؤسسة املرأة والذاكرة يف مرص ،ومؤسسة أخوات يف اإلسالم وحركة مساواة يف ماليزيا،
ومجموعة عاملات يف إندونيسيا ،إضافة إىل باحثات وكاتبات مثل أميمة أبو بكر وهدى الصدة
وهدى السعدي وأماين صالح وزيبة مري حسيني وليىل أحمد وغريهن .للمزيد ،انظر :أميمة
أبو بكر (تحرير) ،النسوية والدراسات الدينية ،ترجمة رندة أبو بكر (القاهرة :مؤسسة املرأة
والذاكرة ،)2012 ،وتحديدًا مقدمة املحررة؛ أميمة أبو بكر وشريين شكري ،املرأة والجندر:
إلغاء التمييز الثقايف واالجتامعي بني الجنسني (حوارات لقرن جديد) (دمشق :دار الفكر
املعارص ،)2002 ،وتحديدًا الفصل الذي كتبته أميمة أبو بكر بعنوان "النسوية ،قضايا الجندر،
والرؤية اإلسالمية"؛ وليىل أحمد ،املرأة والجنوسة يف اإلسالم :الجذور التاريخية لقضية جدلية
حديثة ،ترجمة منى إبراهيم وهالة كامل (القاهرة :املجلس األعىل للثقافة.)1999 ،
 2لالطالع عىل مسوغات هذا الرأي ،انظر :خليل العناين" ،جامعة اإلخوان املسلمني يف
مرحلة ما بعد مريس" ،سياسات عربية ،العدد ( 4أيلول /سبتمرب  ،)2013ص .23-14

العدد ٩
تموز  /يوليو 2014

خطاب حركة اإلخوان المسلمين
تجاه المرأة
•منذ نشأة حركة اإلخوان املسلمني يف مرص عام  ،1928ضَ ّمنت
الحرك ُة املرأ َة يف خطابها الفكري ،ويبدو أنّ مؤسس الحركة
حسن الب ّنا مل يكن لديه تص ّور مسبّق إلدماج املرأة ضمن حركته
الجديدة ،فهو حينام أنشأ فرقة األخوات املسلامت عام 1933
كان يهدف إىل تثقيف نساء اإلخوان وقريباتهم بأمور دينهن،
إال أنّ عمل الفرقة تط ّور بعد ذلك ،واتسع ليستقطب النساء
من خارج دائرة أرس أعضاء اإلخوان ،وأصبحت النساء جز ًءا
من عملية التعبئة والحشد للجامعة ،وإن كان نشاطهن اقترص
أساسا(((.
عىل االضطالع بأدوار دعوية واجتامعية وخريية ً
•لقد أَ ْولت الجامع ُة املرأ َة اهتاممها ألسباب عدة ،من أهمها :أنّ
خطاب الحركة مو ّجه إىل الرشائح املجتمعية كافة ،واملرأة منها،
إضافة إىل دور املرأة املهم يف تحقيق رسالة الحركة وغايتها
بإصالح املجتمع وأسلمته ،فخطاب الحركة يعترب أنّ انحالل
وتفسخه يبدأ بتفكك األرسة ،والحركة ت ُعيل من دور
املجتمع ّ
املرأة يف صون متاسك األرسة .فوفقًا للسيدة لبيبة أحمد،
"أساس إصالح هذه
رئيسة أول فرقة لألخوات املسلامت ،فإنّ
َ
إصالح األرسةُ ،
إصالح الفتاة"((( .هذا
وأول إصالح األرسة
األمة
ُ
ُ
باإلضافة إىل العامل الرباغاميت املتمثل يف الثقل الدميوغرايف
للمرأة ،فهي تشكّل نصف املجتمع؛ ما يعني أنّ استقطاب
يوسع القاعدة الشعبية للجامعة.
املرأة ِّ
• ّأسس حسن الب ّنا رؤيته وحركتَه إىل املرأة يف الوثيقة التي
وضعها بعنوان "رسالة املرأة املسلمة" .مل تتطرق الوثيقة إىل

 3انظر :عامر شامخ ،اإلخوان واملرأة بني هموم الواقع وإشكاليات الخصوم (القاهرة:
دار النرش للجامعات ،)2009 ،ص  .103وقد شهد العمل النسوي اإلخواين انطالقة يف عام
 1944مع إطالق أول لجنة تنفيذية لألخوات املسلامت بأمر من حسن البنا وبإرشاف محمود
الجوهري ،وهي اللجنة التي ضمت  12أختًا برئاسة السيدة آمال العشاموي وكانت وكيلتها
السيدة فاطمة عبد الهادي .أما ما يقال عن دور السيدة زينب الغزايل يف إنشاء الجناح
النسوي للجامعة ،فهو غري دقيق ألنّها كانت لديها جمعية السيدات املسلامت ،وعرض عليها
الب ّنا االنضامم للجامعة وقيادة قسم األخوات املسلامت ،إال أنها رفضت العرض ،ومل تنضم
للجامعة وتقود القسم إال بعد مقتل الب ّنا .انظر :فاطمة عبد الهادي ،رحلتي مع األخوات
املسلامت :من اإلمام الشهيد حسن البنا إىل سجون نارص ،إعداد وتحرير حسام متام (القاهرة:
دار الرشوق ،)2011 ،ص .23-21
 4من نص خطاب لها ،مستمد من :حسن البنا ،مذكرات الدعوة والداعية (الكويت :مكتبة
آفاق ،)2012 ،ص .202
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ولكن الب ّنا أقر فيها بحقوق املرأة الشخصية
قضايا املرأة كلهاّ ،
واملدنية والسياسية؛ إذ ورد فيها ما نصه" :اإلسالم يرفع قيمة
املرأة ويجعلها رشيكة للرجل يف الحقوق والواجبات ،وقد
اعرتف اإلسالم للمرأة بحقوقها الشخصية كاملة وبحقوقها
لكن الب ّنا مل
املدنية كاملة وبحقوقها السياسية كاملة أيضً ا"ّ .
يجعل املرأة متامثلة والرجل يف الحقوق والواجبات "تب ًعا
للفوارق الطبيعية التي ال مناص منها بني الرجل واملرأة ،وتب ًعا
الختالف املهمة التي يقوم بها كل منهام" .وبينام اعرتف الب ّنا
بحق املرأة يف العمل وبدورها يف الشأن العام ،فإنه عاد وأكد
عىل أنّ "اإلسالم يرى للمرأة مهم ًة طبيعية أساسية هي املنزل
والطفل"((( .بل إنّ الب ّنا حرص تعليم املرأة يف املعارف والعلوم
التي تحتاج إليها "بحكم مهمتها ووظيفتها التي خلقها الله لها:
تنظيم بيتها ورعاية أطفالها"((( ،وإن كان حصل تطور يف فكر
الجامعة وسلوكها يف هذا الشأن تاليًا ،إذ دعمت تعليم املرأة
وتحصيلها جميع املعارف والعلوم بال أي قيود ،وكان لها دور
مجتمعي ملموس يف النهوض باملرأة عىل املستوى التعليمي،
من خالل إنشاء املدارس واملعاهد و ُدور محو األمية.

•وتتضح يف تلك الوثيقة التأسيسية رؤية حركة اإلخوان املسلمني
نصا آخر حول
إىل قضية املرأة؛((( وبخاصة أنّ الحركة مل ت ُنتج ً
املرأة إال بعد أكرث من ستة عقود (أي وثيقة املرأة عام .)1994
فقد ظلت الحركة ترتكز عىل رسالة الب ّنا تلك .ومن املالحظ
أنه بينام سعت حركات إسالمية أخرى إىل أن تؤسس لتنظري
تحرري يف ما يخص قضية املرأة ،كام فعلت الحركة السودانية
من خالل تأليف قائدها حسن الرتايب كتاب املرأة بني األصول
والتقاليد (الذي نرش أول مرة عام  ،)1974وحركة النهضة
التونسية من خالل تأليف زعيمها راشد الغنويش كتاب املرأة
بني القرآن وواقع املسلمني (صدرت طبعته األوىل عام ،)1984
فإنّ حركة اإلخوان املسلمني ج َمدت عند رسالة الب ّنا تلك،
 5انظر" :رسالة املرأة املسلمة لإلمام حسن البنا" ،يف "ويكيبيديا اإلخوان املسلمون" عىل
شبكة اإلنرتنت:
http://goo.gl/bDU6ny
 6املرجع نفسه.
 7من املهم هنا لفت انتباه القارئ إىل أ ّن هذه الرؤية ينسبها الب ّنا ،واإلخوان املسلمون
من بعده ،إىل اإلسالم نفسه ،كام يرد يف نص الرسالة وليس إىل فَهمهم أو قراءتهم هم لإلسالم!
وهذه إحدى اإلشكاليات الجذرية للخطاب الفكري للجامعة ،ولكنها ليست موضع اهتاممنا
يف هذه الورقة.
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عدا بعض الكتابات التي أنتجها علامء معارصون قريبون
للحركة ،مثل محمد الغزايل وعبد الحليم أبو شقة ويوسف
القرضاوي(((.

•إنّ الرؤية التي طرحها الب ّنا ،وسارت عليها الحركة من بعده،
إنْ كانت تق ّر ابتدا ًء بحقوق املرأة ،فإنها بعد ذلك تنتقص
من هذه الحقوق من طريقني :األول ،هو تأكيد عدم املساواة
التامة بني الرجل واملرأة يف الحقوق والواجبات ألسباب تتصل
بـاختالف األدوار الوظيفية واملجتمعية واإلنسانية لكل منهام
نتيجة لالختالف البيولوجي؛ مبعنى أنّ الحركة ت ُجري متيي ًزا
بني املرأة والرجل عىل أساس "الجنس" .أما الطريق الثاين
فهو تقييد حقوق املرأة برشط ّأل تتعدى عىل دورها األسايس
املتمثل يف البيت واألرسة ،ما يعني أنّ الحركة تفصل بني الفضاء
العام والفضاء الخاص للمرأة ،وتعطي الثاين أولوية عىل األول.
•ومن يطّلع عىل الوثائق السياسية التي أصدرتها الجامعة
يف السنوات األخرية يتبني له استمرارية تلك األطروحة التي
ال تشتمل عىل اإلميان باملساواة الكاملة بني الرجل واملرأة،
والتي تحرص أيضً ا أولوية املرأة يف األرسة والبيت ،وتضع قيو ًدا
"رشعية" عىل االنخراط الكامل والحر للمرأة يف الحيز العام،
مثل االلتزام بالزي الرشعي وعدم االختالط بالرجال.

•وهــذا ما يتبدى يف وثيقة اإلخــوان املسلمني حول املرأة
الصادرة عام  ،1994فبينام أقرت الوثيقة حقوق املرأة املدنية
والسياسية كافة ،فإننا نلحظ أنها جعلت لوظيفة املرأة يف
األرسة واملنزل أسبقية عىل غريها من الوظائف((( ،واملوقف
نفسه يتك ّرر يف الربنامج السيايس للجامعة الذي صدر عام
 .((1(2007وانطالقًا من رؤية الجامعة إىل أدوار املرأة وفق
املحدد البيولوجي ،فقد حرم الربنامج املرأة حقًا من حقوق
املواطنة ،وهو حقها يف تسلم وظيفة رئاسة الدولة ،بدعوى
أنّ "الواجبات واملسؤوليات امللقاة عىل عاتق رئيس الدولة،

كتاب الغزايل املعنونني قضايا املرأة بني التقاليد الراكدة والوافدة ،والسنة النبوية
 8كام يف َ
بني أهل الفقه وأهل الحديث؛ وموسوعة عبد الحليم أبو شقة حول تحرير املرأة يف عرص
الرسالة؛ ومؤلفات الشيخ يوسف القرضاوي املتفرقة.
 9انظر :وثيقة اإلخوان املسلمني حول املرأة ،يف :شامخ ،ص .224-213
نصا ما ييل ..." :عىل أهمية الدور الذي تلعبه املرأة يف حقل العمل،
 10ففي الربنامج ورد ً
إال أنه يلزم توازن هذا الدور مع الرسالة السامية التي تحملها املرأة يف منزلها وبني أبنائها
سعيًا الستقامة وصالح لبنة املجتمع األوىل" .انظر نص مسودة الربنامج يف :شامخ ،ص .226
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مثل ،تتناقض مع األدوار املقبولة اجتامع ًيا
كقيادة الجيش ً
للمرأة"(.((1

•وبينام أكّــد الربنامج االنتخايب لحزب الحرية والعدالة
لالنتخابات الربملانية لعام  2011عىل "ضامن حصول املرأة
عىل جميع حقوقها" ،فإنه عاد ورشطه "مبا ال يتعارض مع
الرشيعة اإلسالمية ،ومبا يحقق التوازن بني واجباتها وحقوقها"؛
أي إنّه تابع األخذ برؤية الجامعة إزاء املرأة وقضيتها ،وهي
الرؤية التي تحرص حقوق املرأة ،دون الرجل ،بالتوافق مع
الرشيعة اإلسالمية وبأولوية دورها األرسي .وحتى يف البند
الخاص باملرأة يف الربنامج ،وبعد أن يتحدث عن املساواة بني
الرجل واملرأة ومتكينها اجتامع ًيا وسياس ًيا ،يحرتز بالتأكيد عىل
"احرتام وتقدير ودعم دور املرأة األصيل كزوجة وأم ومنشئة
لكن الربنامج ،مثل باقي
لألجيال وتهيئتها للقيام بهذا الدور"ّ ،
األدبيات والوثائق ،ال يذكُر الرجل إىل جانب املرأة عىل قدم
املساواة عند الحديث عن الدور والرسالة تجاه األرسة واألبناء،
وال يطالبه بتحقيق التوازن بني دوره يف الفضاء العام ودوره يف
الفضاء الخاص(.((1
ومن دون الغوص يف تفاصيل قضايا املرأة ،سواء تلك املتعلقة مبسائل
األحوال الشخصية أو مبسائل الحقوق االجتامعية واالقتصادية
والسياسية ،فإنّ الرؤية الفكرية التي تتبناها الحركة إزاء املرأة متيل
إىل املحافظة والسلفية ،حتى مقارنة برؤية حركات إسالمية أخرى،
كام يف تونس والسودان وتركيا.
ومن املنظور اللربايل ،يُتهم اإلخوان املسلمون بتبني أيديولوجية
معادية للمرأة وحقوقها ،والنظرة إىل النساء بنظرة محافظة للغاية،
فربأي القوى اللربالية أنّ حركة اإلخوان املسلمني "تحرم النساء
من حقوقهن املدنية والسياسية ،وت ُخرجهن من الحياة العامة،
وتعاملهن كقارصات دامئات تحت وصاية الذكر يف األرسة"( .((1كام

 11املرجع نفسه ،ص  .226إال أ ّن النقد الذي تعرض له البند ،حمل بعض قيادات الجامعة
إىل تربيره بالقول إ ّن هذه مسودة أوىل فحسب وليست نهائية.
 12انظر نص الربنامج االنتخايب لحزب الحرية والعدالة يف:
http://goo.gl/lViDao.
13 Nathan J. Brown, Amr Hamzawy and Marina Ottaway, “Islamist
Movements and the Democratic Process in the Arab World: Exploring the
Gray Zones,” Carnegie Papers, no. 67 (March 2006), p. 15, at: http://goo.gl/
FB8H8b
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ت ُتهم الحركة من منظور نسوي بأنها مت ّيز بني الرجال والنساء ،وأنها
نقلت قوامة الرجل عىل املرأة من حيز البيت إىل حيز املجتمع(.((1
بل إنّ الحركة يف نظر املنظامت الحقوقية والنسوية عملت عىل
تقويض مكاسب املرأة املرصية ،خالل الفرتة التي حكمت فيها
البالد يف عامي  2012و ،2013كام حصل يف الجمعية التأسيسية
لصياغة الدستور عام  ،2012التي هيمن عليها اإلخوان املسلمون
والسلفيون ،فبعد إرصار القوى اإلسالمية عىل تقييد حقوق املرأة
مببادئ الرشيعة اإلسالمية ورفض القوى العلامنية هذا التقييد
خشية فتح باب للتعدي عىل حقوق املرأة ،جرى حذف املادة
املتعلقة بحقوق املرأة كلها .ويبدو أن مترتس اإلخوان املسلمني خلف
تقييد حقوق املرأة مببادئ الرشيعة اإلسالمية ،ينبع من اعتقادهم
أنه من دون هذا التقييد "ميكن أن تنقلب بعض الحقوق التي
تعطيها الرشيعة للرجل وليس للمرأة ،مثل حق الرجل يف الزواج
من أربع نساء أو قوانني املرياث التي تعطي الرجل نصي ًبا أكرب من
املرأة" ،وأنّ هذا الرشط "يضمن عدم اتباع مرص لالتفاقات العاملية
املتعلقة بالحقوق العاملية للمرأة ،التي تفرض املساواة التامة وتجرد
شخصيتنا كشعب متدين يحرتم اإلسالم" ،عىل حد قول أميمة كامل
إحدى األخوات املسلامت العضوات يف الجمعية التأسيسية(.((1
يبدو أنّ حركة اإلخوان املسلمني يف نظرتها إىل املرأة وتعاملها معها
ترفض املساواة التامة بينها وبني الرجل ،وت ُق ّدم قضية االهتامم
باألرسة وحاميتها عىل قضية حرية املرأة وحقوقها ،عىل اعتبار
أنّ "الوظيفة األهم للمرأة هي أن تكون أ ًما ،فهذه هي وظيفتها
األساسية" ،عىل حد قول أميمة كامل( ،((1وأنّ "أول دور للمرأة يف
مرص هو داخل األرسة ،كزوجة وأم ،ثم تأيت السياسة أو العمل يف
املرتبة الثانية" ،كام تقول عزة الجرف ،إحدى عضوات الجامعة يف
الجمعية التأسيسية للدستور املرصي لعام .2012
إنّ رؤية الحركة إىل املــرأة بعامة ،انعكست عىل واقع املرأة
وحضورها يف الحركة نفسها ،كام سرنى تال ًيا.

 14انظر :هبة يحيى ورشوق عبد الرحمن" ،املرأة يف فقه اإلخوان املسلمني" ،يف :مجموعة
مؤلفني ،اإلخوان املسلمون -1 ،التأسيس ،الكتاب الثاين عرش (ديب :مركز املسبار للبحوث
والدراسات ،كانون األول /ديسمرب  ،)2007ص .231
نقل عن" :املرأة تربك الدستور املرصي الجديد" ،سكاي نيوز عربية 10 ،ترشين الثاين/
ً
15
نوفمرب  ،2012انظر:
http://goo.gl/nooZdC
 16املرجع نفسه.
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الحضور السياسي والتنظيمي
للمرأة في حركة اإلخوان
المسلمين
ليس من أغراض هذه الورقة التأريخ لوجود املرأة وحركتها يف سياق
جامعة اإلخوان املسلمني ،أو تتبع تط ّور حضورها فيها ،لك ّن ما يعنينا
هو استقراء ماه ّية هذا الحضور وقَسامته( .((1ومثلام أوضحنا سابقًا،
عنيت الحركة يف مرص مبخاطبة املرأة ،واستقطاب النساء لدعوتها،
لذا سعت إلنشاء منظامت غري حكومية مو ّجهة إىل املرأة ،سواء
كانت هذه املنظامت دعوية أو خدمية خريية (صحية ،وتعليمية،
وتشغيلية) ،كام سعت إلقامة فرع نسايئ لتنظيمها.
ال جدال يف أ ّن حضور "األخت املسلمة" يف مجاالت العمل االجتامعية،
الدعوية والرتبوية والخريية ،تطغى كث ًريا عىل حضورها يف مجال
العمل السيايس ،وهذا عائد يف أصله إىل أ ّن خطاب الحركة ،منذ حسن
الب ّنا ،ركز عىل "الدور االجتامعي للمرأة يف األرسة والدعوة"( .((1ففي
أدبيات اإلخوان ،هناك "تقسيم حاد بني الخاص والعام  ...وتقسيم يف
األدوار راسخ يف العقلية ،رغم االقتناع باالجتهادات املختلفة الداعمة
لدور املرأة السيايس"( .((1ونتيجة لهذا النسق الفكري ،مل يتّسم حضور
املرأة السيايس يف الحركة عىل قدر حضورها يف األدوار الدعوية
واالجتامعية.
•عىل صعيد املشاركة السياسية لألخت املسلمة ،نجد أنه منذ
انفتاح نظام حسني مبارك نسبيًا عىل جامعة اإلخوان املسلمني
يف أواسط مثانينيات القرن الفائت ،وسامحه لها باالنخراط يف
العملية السياسية عرب االنتخابات الربملانية والنقابية ،ولو بصورة
محدودة ومق ّيدة ،بدأ نشاط "األخوات املسلامت" ميتد إىل هذه
املساحة .فقد حرصت الجامعة عىل استغالل جهد "األخت
املسلمة" يف تعزيز أجندتها السياسية وأهدافها ،فأرشكت
النساء يف صفوفها يف مهامت سياسية؛ كاملساعدة يف حشد
األعضاء واملنارصين ،وتنظيم الحمالت االنتخابية ،واملشاركة

 17ملعرفة الجذور التاريخية لوجود املرأة وتطور نشاطها ضمن الحركة ،انظر :أميمة عبد
اللطيف" ،يف ظالل اإلخوان :النساء يف جامعة اإلخوان املسلمني املرصية" ،أوراق كارنيغي،
العدد ( 13ترشين األول /أكتوبر .)2008
 18برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  :2005نحو نهوض
املرأة يف الوطن العريب (نيويورك :منشورات برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،)2006 ،ص .196
 19املرجع نفسه ،ص .197
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يف التصويت يوم االنتخابات( .((2وللمفارقة ،فإ ّن الجامعة ،إىل
جانب الحزب الوطني الحاكم آنذاك ،كانا أكرث تنظيمني سياسيني
يعتمدان بشكل كبري عىل القوة التصويتية للنساء يف االنتخابات
املختلفة(.((2

•ومع ذلك ،تأخّر ترشح املرأة اإلخوانية لالنتخابات الربملانية
مقارن ًة بالرجل؛ فرشّ حت الجامعة امرأة من بني صفوفها أول
مرة يف انتخابات عام ( 2000جيهان الحلفاوي يف اإلسكندرية)،
ثم أعادت الك ّرة يف انتخابات عام ( 2005مكارم الديري يف
القاهرة) .أما يف انتخابات عام  2010فرشحت الجامعة  13امرأة
من صفوفها.
•بيد أنه من املهم التوقف عند أول مشاركة سياسية للمرأة
اإلخوانية؛ إذ إ ّن ترشح جيهان الحلفاوي لالنتخابات الربملانية
عام  2000مل يكن مببادرة من الحركة ،بل مببادرة فردية من
زوجها القيادي يف الجامعة ،الدكتور إبراهيم الزعفراين؛ بهدف
تحسني النظرة الخارجية للجامعة ،بدليل أ ّن هذه الخطوة لقيت
يف البداية معارضة واسعة يف أطر الجامعة( .((2أما مشاركة
الحركة بثالث عرشة مرشحة يف انتخابات عام  ،2010فكان
استجابة لتطبيق نظام "الكوتا" النسائية أول مرة يف انتخابات
مجلس الشعب املرصي.

•وعىل الرغم من أ ّن الجامعة رشّ حت النساء لالنتخابات الربملانية،
فمن املالحظ أنّهن مل ميثلن مناذج قيادية متميزة ،سواء عىل
صعيد العمل الربملاين أو العمل السيايس األوســع ،وهذا ما
وضح خالل مشاركتهن السياسية الواسعة يف فرتة االنفتاح
الدميقراطي القصرية بعد ثورة  25يناير .وهذا يعود – جزئ ًيا -
إىل ضعف التنشئة والتأهيل السيايس للمرأة يف أطر الجامعة،
والنزعة األبوية يف فكر الحركة وسياساتها التي تغيّب دور املرأة
وتهمشها.
والواقع أ ّن تلك النزعة انسحبت عىل وضع املرأة التنظيمي داخل
تحصل مكانتها كاملة وعىل قدم
الحركة؛ فالناشطة اإلخوانية مل ِّ

 20أميمة عبد اللطيف ومارينا أوتاوي" ،املرأة يف الحركات اإلسالمية :نحو منوذج إسالمي
لنشاط املرأة" ،أوراق كارنيغي ،سلسلة الرشق األوسط ،رقم ( 2حزيران /يونيو  ،)2007ص .8
 21يرسي العزباوي" ،من جامل عبد النارص إىل محمد مريس :املرأة يف املجالس املنتخبة"،
موقع املركز العريب للبحوث والدراسات ،القاهرة 29 ،كانون األول /ديسمرب  ،2013انظر:
http://goo.gl/OK0dhw
 22لالطالع عىل حيثيات ترشح الحلفاوي ،انظر :انتصار عبد املنعم ،حكايتي مع اإلخوان:
مذكرات أخت مسلمة (القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب ،)2011 ،ص .182-175

60
املساواة مع اإلخــواين الرجل ،وما فتئت الحركة تعترب أ ّن نشاط
"األخت املسلمة" وفاعليتها يف الحيز العام يعد ثانويًا مقابل دورها
األسايس يف الحيز الخاص (األرسة) .كام أن "النشاطية" النسائية يف
الحركة كانت تاريخ ًيا تقع عىل الهامش ال يف مركز التنظيم .وأبلغ
دليل عىل هذا القول هو أ ّن قسم األخوات املسلامت ،منذ نشأته،
منفصل عن
ً
مل يكن جز ًءا من البنية التنظيمية للجامعة ،فقد ظل
التنظيم األسايس ،يُعامل كفرع أو ملحق ،بل إنه إما يرأسه رجل أو
أ ّن الوسيط بني القسم والتنظيم األم يكون من الرجال عادة .وهكذا،
بقيت "األخت املسلمة" مه ّمشة عن القيام بدور مؤثر يف سياسات
الحركة ،ومغيبة عن هيكلية صنع القرار فيها .فمنذ تأسيس الجامعة
"مل تحصل أية امرأة عىل عضوية مكتب اإلرشاد ،أو مجلس شورى
الجامعة ،وظلت املرأة اإلخوانية بعيدة عن أي منصب إداري قيادي
داخل الجامعة"( ،((2عىل الرغم من أ ّن النساء ميثلن – وفق أقل
التقديرات – ما بني  25و 30يف املئة من إجاميل أعضاء الجامعة( ،((2يف
حني أ ّن تقديرات أخرى ترفع النسبة إىل النصف تقريبًا(.((2

•والسؤال الذي يظهر يف هذا السياق هو :ما هو موقف "األخوات
املسلامت" من هذا التهميش السيايس والتنظيمي له ّن يف أطر
الحركة؟ هل ميكن القول إ ّن هناك شعو ًرا بالغنب تولّد لدى
نساء الحركة ،ومن ث ّم ميكن تل ّمس تذ ّمر يف أوساط النساء
اإلخوانيات؟ وعىل نحو أعم ،ما هو موقف "األخت املسلمة"
من الرؤية الفكرية للحركة إزاء املرأة؟
•ال ميكن القول إ ّن هناك "إجام ًعا" لدى أوساط اإلخوانيات بأ ّن
حقوقه ّن داخل الجامعة "مهضومة" ،أو أنه ّن يعانني متيي ًزا أو
ظلم ،وهذا عائد جزئيًا إىل التنشئة التنظيمية للجامعة التي
ً
تقوم عىل "السمع والطاعة والتج ّرد والثقة يف القيادة" ،والتي
تجعل من الصعب عىل النساء الخروج عىل التوجه العام
للجامعة(.((2

علم" ،املرأة داخل تنظيم اإلخوان املسلمني :تبعية أم مساواة؟" ،جريدة السفري،
 23منى ّ
 17ترشين األول /أكتوبر  ،2012انظر:
http://goo.gl/IRHuhi
نقل عن :أميمة عبد اللطيف ،ص .10
ً
24
 25كام ورد يف:
Roula Khalaf, “The Muslim Sisterhood,” Financial Times, November 2, 2012,
at: http://goo.gl/VGavg
عبت عنه نور الهدى ،رئيسة تحرير مجلة الزهور التابعة لجامعة اإلخوان
 26هذا الرأي ّ
علم.
نقل عن :منى ّ
املسلمني ،والعضو املؤسس يف حزب الحرية والعدالةً .
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•ومع ذلك ،فهناك بعض اإلخوانيات الاليئ أخذن يف السنوات
األخــرة يستشعرن التهميش والتمييز الــذي تعانيه املرأة
اإلخوانية ،مثل الكاتبة انتصار عبد املنعم التي انشقت عن
الجامعة ،والتي كشفت عن النظرة القارصة للمرأة والوصاية
التي تخضع لها يف التنظيم من قبل الرجال( .((2يف حني أ ّن
بعضهن اآلخر ،بقني يف إطار الجامعة لكنه ّن أخذن ينادين
مبشاركة سياسية أوسع ،ومتثيل أفضل يف املناصب القيادية العليا،
كام حصل مع رشا أحمد ،إحدى فتيات اإلخوان ،التي كتبت
تدوينة يف عام  2007بعنوان "رسالة إىل املرشد العام" ،تستنكر
تغييب األخوات عن اختيار قيادة الحركة أسوة بالرجال(.((2
بل إ ّن بعضهن أيضً ا "طالنب باالندماج التام للفروع النسائية يف
الجهاز الرئييس للحركة"( .((2ولك ّن هؤالء النسوة ال ميثلن إال
يعبن عن التيار السائد فيه.
أقلية يف التنظيم ،وال ّ
•واألهم من ذلك ،أنه حتى اللوايت رفضن وضعية املرأة يف الحركة،
فإنه ّن مل يخرجن عىل الرؤية الفكرية للحركة؛ إذ بقني يتبنني
اآلراء الفقهية التقليدية والخطاب الفكري املحافظ للجامعة
الذي يعترب أ ّن دور املرأة يف البيت واألرسة مق َّدم عىل دورها
العام والحريك ،مبعنى أ ّن مطالبتهن بتعديل وضعية األخوات
يف التنظيم إمنا هي دعوة إىل إصالح إجرايئ ،ال تغيري فكري
جذري؛ لذا ،مل تتمخض عن نتيجة نوعية يف ما يخص وضع املرأة
اإلخوانية ،وهذا ما يقتيض التوسع يف مناقشة املحددات لدورها.

محــددات دور المــرأة في حركة
اإلخوان المسلمين
•أ ْولــت جامعة اإلخــوان املسلمني اهتام ًما كب ًريا منذ البداية
إىل الــدور الــذي ميكن أن تؤديه "األخــت املسلمة" يف نرش
أيديولوجيتها ،وتوسيع قاعدتها الشعبية ،إال أنه من املالحظ
أن "نشاطية" املرأة يف الحركة كانت تتسم بسمتني أساسيتني:
األوىل ،أنها كانت تقبع يف هامش الحركة ال يف مركزها ،ويف
دور التبعية والخضوع للرجل ال يف دور الرشيك واملساوي يف
 27انظر :انتصار عبد املنعم.
نقل عن:
ً
28
“Girl Power: Inside Egypt's Muslim Sisterhood,” October 17, 2013, at: http://
goo.gl/GYXg3y
 29أميمة عبد اللطيف ومارينا أوتاوي ،ص .12

دراسات وأوراق تحليليّة
دور المرأة اإلخوانية :دراسة في المحددات والتحوالت بعد عزل محمد مرسي

القيادة واملهامت .أما السمة الثانية ،فهي أ ّن تلك "النشاطية"
كانت جز ًءا من تعزيز األجندة السياسية واالجتامعية للحركة،
ومل تكن مو ّجهة يف الخصوص إىل قضية املرأة نفسها .وهذا ما
جعل بعض الباحثات يُرشن إىل أن "الجامعات اإلسالمية [ومنها
جامعة اإلخوان املسلمني] استغلت النساء املندرجات يف إطارها
يف الدعوة ألهدافها ولربامجها"(.((3

•ولكن من الناحية املوضوعية ،مل تكن حركة اإلخوان املسلمني
متفردة يف هذا التوجه "الرباغاميت" ،فكل األحزاب السياسية يف
البلدان العربية أدرجت قضية املرأة "ضمن برامجها السياسية
بأبعادها االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،ومل تنظر إليها
بوصفها قضية نوعية يقتيض متيزها يف الخطاب السيايس العام،
بل قدمتها باعتبارها جز ًءا من املسألة االجتامعية العامة"(.((3
كام أ ّن التهميش الذي تعيشه املرأة الناشطة ال يقترص عىل هذه
الحركة ،بل ميتد إىل الحركات السياسية األخرى ،مثل اللربالية
واليسارية والقومية؛ فوضع املرأة يف هذه الحركات ليس أفضل
حالً من وضع املرأة اإلخوانية؛ إذ إ ّن "السمة العامة لألحزاب
السياسية يف الدول العربية ،سواء كانت معارضة أو يف السلطة،
تتمثل يف ضعف الحضور النسايئ يف العمل الحزيب الذي يربز
من خالل غياب شبه كيل للنساء يف املراكز القيادية عىل كل
املستويات ويف كل الفضاءات ،ووجود محتشم ومحدود يف
الهياكل املتوسطية ويف الهياكل السفىل"(.((3
•وبناء عليه ،إن كانت حالة الهامشية الحزبية والسياسية للمرأة
متامثلة يف الحركات اإلسالمية وغري اإلسالمية؛ فلامذا يجري
تسليط الضوء عىل وضع املرأة يف الحركات األوىل أكرث منها يف
الثانية؟
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تحكمه ثقافة سياسية واجتامعية( .((3أما بالنسبة إىل الحركات
اإلسالمية ،فإ ّن هامشية الدور السيايس للمرأة يعود إىل النظرة
األيديولوجية إىل املرأة لدى اإلسالميني بعامة ،وهي النظرة التي
تعترب أ ّن االشتغال بالسياسة والعمل العام ليس من أولويات
املرأة ووظيفتها الرئيسة.

•وعىل نحو تفصييل ،هناك نوعان من العوامل التي ع ّوقت حضور
املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل يف حركة اإلخوان املسلمني،
وال سيام يف املجال السيايس والحزيب؛ وهي عوامل موضوعية
تتصل بالحركة واملجتمع ،وأخرى ذاتية تتعلق باملرأة نفسها.
•تكمن العوامل املوضوعية يف سطوة املفاهيم الذكورية يف فكر
حركة اإلخوان املسلمني وقادتها ،وهيمنة السلطة األبوية عىل
البنى التنظيمية للحركة .ونتيجة للنزعة الذكورية ،وقعت الحركة
يف خطأ الفصل بني الحيز الخاص والحيز العام للمرأة ،فأَ ْعلت
من األول عىل حساب الثاين ،وهذا ما جعلها تركّز عىل األدوار
التي تناسب الحيز الخاص ،مثل األدوار الدعوية واالجتامعية،
والتعامل مع أدوار الحيز العام مبنطق الرضورة .كام أ ّن تركيز
الجامعة عىل الحجاب وذ ّم االختالط ،أسهم يف تدين حضور املرأة
يف الفضاء العام ،وال سيام يف املجال السيايس.

•إ ّن حرص الحركات اإلسالمية حركة املرأة باملجال الخاص ،أي يف
عالقتها بزوجها وأرستها ومع نفسها من خالل ملبسها ،من دون
التطرق يف الكثري من األحيان إىل الدور الذي يجب أن تقوم به
املرأة يف الحياة العامة ،جعل تعاطيها مع املرأة داخل الحركة
أو خارجها هو "تعاطي أو تعامل مرشوط يف معظمه"( ،((3كام
تقول غادة موىس .لذا ،وقعت املسلامت الحركيات "يف سطوة
التمييز" يف الحركات اإلسالمية ((3(،ويجري التعامل معه ّن "كقوة
احتياط فقط ،أي اللجوء إىل استخدامهن عند الرضورة ،وتحديد
مهامهن يف الجبهة الخلفية"( ،((3مبعنى أنه ّن مجرد خاضعات
ومطيعات لقوامة الرجل الحزبية والسياسية!

•يكمن الجواب يف اختالف تفسري الظاهرة بني الحركات اإلسالمية
والحركات األخرى؛ مبعنى أ ّن تجليات الظاهرة واحدة ،لك ّن
أسبابها وجذورها مختلفة .فهامشية املرأة يف الحركات اللربالية
واليسارية ميكن أن ت ُحال إىل الجدلية املركّبة بني الخطاب
النظري املنارص لنهوض املرأة سياسيًا وبني األداء الفعيل الذي

•ومن هنا تواجه الناشطات اإلسالميات ثقافة ذكورية أبوية يف
داخل الحركة اإلسالمية نفسها أدت إىل "تحجيم املرأة عىل

 30من تعليق غادة موىس عىل ورقة أميمة عبد اللطيف ومارينا أوتاوي" ،املرأة يف
الحركات اإلسالمية :نحو منوذج إسالمي لنشاط املرأة" ،سلسلة ترجامت (القاهرة :املركز الدويل
للدراسات املستقبلية واالسرتاتيجية ،)2007 ،ص .24
 31برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،ص .190
 32املرجع نفسه ،ص .191

 33املرجع نفسه ،ص .194
 34من تعليق غادة موىس ،ص .24
 35ريتا فرج" ،املرأة يف اإلسالم الحريك ،رؤية نقدية مقارنة" ،يف :مجموعة مؤلفني ،النسوية
اإلسالمية :جهاد من أجل العدالة (ديب :مركز املسبار للدراسات والبحوث ،)2010 ،ص .62
 36املرجع نفسه ،ص .73
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•والغريب أ ّن األخوات املسلامت يف مرص مل ينفتحن حتى عىل
األفكار التحررية التي نادى بها مفكرون إسالميون ،مثل جامل
البنا ،أو تلك التي متثّلتها حركات إسالمية أخرى ،مثل حركة
النهضة يف تونس أو حزب العدالة والتنمية يف تركيا ،كام أنه ّن مل
يتعاطني مع مخرجات املدرسة "النسوية اإلسالمية" التي تقارب
قضية املرأة وحقوقها من منظور اإلسالم .وكام تقول الباحثة
"النسوية اإلسالمية" أميمة أبو بكر ،فإ ّن "معظم األخوات
يشغلن وظائف مهنية ،وه ّن نشيطات وحيويات وقويات ج ًدا،
لكنه ّن ال ميلكن وع ًيا نسويًا"(.((4

أساس منطق الحامية وليس َمأسسة حضورها السيايس"( .((3وهو
منطق سنتطرق إليه تاليًا.

•وهنا ينبغي أال نغفل عن أ ّن حركة اإلخوان املسلمني جزء من
املجتمع املرصي الذي تغلب عليه أيضً ا ثقافة ذكورية وأبوية ال
تساعد يف متكني املرأة؛ أي إ ّن أعضاء الحركة وأنصارها متأثرون
بالسياق الثقايف واالجتامعي األوسع.
•ومن العوامل املوضوعية أيضً ا اإلقصاء السيايس للحركة واملالحقة
األمنية لها من قبل سلطة الدولة؛ إذ أسهم اإلقصاء السيايس
الذي تعرضت له الحركة واملالحقة األمنية لقياداتها وكوادرها
طوال تجربتها التاريخية مع الدولة املرصية ،يف تغييب التمثيل
النسوي لدى الحركة ،وذلك من خالل منع تجديد خطابها الديني
وخصوصا ما يتعلق بتفعيل الدور السيايس للمرأة؛ فانشغال
ً
الحركة مبعركة إثبات وجودها "انعكس عىل النهج اإلصالحي
الذي من املمكن أن يعطي للمنتسبات إليها حي ًزا أكرب"(.((3

•كام أ ّن ذلك اإلقصاء السيايس واالستهداف األمني ع ّززا نزعة
"الحامية" لدى الحركة تجاه املرأة؛ فكث ًريا ما تتذ ّرع قيادات
(((3
الحركة ،ومنهم نساء ،مثل جيهان الحلفاوي ومكارم الديري
وصباح السقاري( ،((4بأ ّن غياب النساء عن املناصب القيادية
العليا يف الحركة وعن املشاركة السياسية كان يعود إىل الخوف
عليه ّن من االضطهاد األمني ،مثل املضايقات التي واجهتها كل
من جيهان الحلفاوي ومكارم الديري عند ترشحهام يف االنتخابات
الربملانية عامي  2000و 2005عىل التوايل.
•ومع أهمية العوامل املوضوعية ،فإنها ليس لها الوزن األكرب يف
تحديد وضع املرأة يف الحركة ،فربأينا أ ّن العامل الذايت الذي
يتصل باملرأة اإلخوانية نفسها هو الذي ينطوي عىل أهمية
أكرب؛ وهو تبنيها رؤية الحركة املحافظة تجاه املرأة بعامة ،بل
إنها تدافع عنها ،وتعمل عىل نرشها .وهي مل تبادر إىل عمل
مراجعة أليديولوجية الحركة يف ما يخص قضية املرأة ،بل إنها
وقفت موقفًا مناهضً ا ألطروحات الحركة النسوية التي تراها
بأنها "تقود إىل تقويض األرسة".

 37املرجع نفسه ،ص .68
 38املرجع نفسه ،ص .65
 39لالطالع عىل ترصيحات للحلفاوي والديري يف هذا السياق ،انظر :انتصار عبد املنعم،
ص .184
علم.
 40انظر :منى ّ

•ومام ينطوي عىل داللة أ ّن منهج التنشئة يف التنظيم يختلف
بني النساء والرجال ،أنه يف حني تنشأ األخوات عىل أنه ّن خُلقن
ليك ّن زوجات وأمهات ،وأ ّن وظيفته ّن األساسية هي هذه ،وأنه ّن
يجب أن يتعلمن كيفية صون األرسة واالمتثال إلرادة الرجل ،فإ ّن
الرجل يف املقابل ال يتلقّى مثل هذه التنشئة .واملشكلة أ ّن املرأة
اإلخوانية "محافظة" مثل الرجل اإلخواين ،ولكنها مكبلة بقيود
أكرث من الرجل؛ لذا مل تقدم القيادات النسائية اإلخوانية منوذ ًجا
متمي ًزا ،ال عىل صعيد الفكر وال عىل صعيد املامرسة السياسية.
•وبناء عليه ،فإننا نعتقد أنه ما مل تبادر املرأة اإلخوانية إىل تجديد
رؤيتها لنفسها ،ولبنات جنسها ،فإ ّن وضعها ومكانتها يف الحركة
لن تتبدل كث ًريا .وهذا ما نوضحه تاليًا.

المشــاركة السياســية للمــرأة
اإلخوانية ما بعد ثورة  25يناير
•لقد اضطلعت املرأة املرصية بدور طليعي يف االحتجاجات
التي بدأت يف  25يناير  ،2011سواء يف التعبئة عرب املدونات
ووسائل التواصل االجتامعي أو يف تأطري االحتجاجات
والتظاهرات يف امليادين والشوارع .وشاركت الفتاة اإلخوانية
إىل جانب الفتيات األخريات يف تلك االحتجاجات وال سيام منذ
حسمت حركة اإلخوان املسلمني موقفها وقررت االنضامم إىل
الثورة يف الثامن والعرشين من الشهر نفسه.
•اعتربت إحدى القيادات النسائية يف الجامعة "ثورة  25يناير
 2011مرحلة جديدة يف أسلوب عمل النساء ،فقد برز دور
األخوات يف الجامعة بشكل أكرب حني نزلن إىل ميدان التحرير،
41

نقل عن.Roula Khalaf :
ً
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لذلك ،يرجع إليهن الفضل األكرب يف فوز مرشحي الحزب
بالحصة األكرب من مقاعد مجلس الشعب ( 235مقع ًدا بنسبة
 47يف املئة تقريبًا من إجاميل مقاعد املجلس) ،ومجلس
الشورى ( 106مقاعد بنسبة  58يف املئة تقريبًا) ،وكذلك
يف فوز مرشح الحزب ،محمد مريس ،برئاسة الجمهورية يف
حزيران /يونيو .2012

متا ًما مثل الرجال ،للمطالبة بإسقاط نظام حسني مبارك"(.((4
وقد انعكست هذه املشاركة "النضالية" جزئ ًيا عىل وضع املرأة
يف أطر الجامعة أو يف أطر حزب الحرية والعدالة الذي أسسته
الجامعة بعد إطاحة حسني مبارك يف  11شباط /فرباير ،2011
ليكون مبنزلة الذراع السياسية لها.

•وقد مثّلت األخــوات املسلامت حــوايل ثُ ن عدد األعضاء
املؤسسني للحزب البالغ عددهم  8000عضو ،كام أنهن شكّلن
 25يف املئة تقريبًا من إجاميل عدد أعضاء الحزب البالغ عددهم
 400ألف عضو عىل مستوى الجمهورية .ومع ذلك ،فإنّ املرأة
فشلت يف الوصول إىل مناصب قيادية يف الحزب ،بل إنّ أمينة
املرأة يف الحزب صباح السقاري ،فشلت يف الحصول عىل العدد
املطلوب من استامرات التزكية (مئة عضو من املؤمتر العام
الذي يضم  1011عض ًوا بينهم  70امرأة) ،للمنافسة عىل رئاسة
الحزب خلفًا ملحمد مريس يف عام .((4(2012

•ويالحظ أنّ هذا الربوز لألخوات املسلامت عىل صعيد املشاركة
السياسية صاحبه تعزيز املطالبات مبزيد من االستقاللية
ومتثيل أكرب يف أطر الجامعة نفسها ،وال سيام من جيل الفتيات
الشابات ،فبعد أن كانت النساء ال يَنتخنب حتى رئيسات اللجان
النسائية املحلية ،تذكر وفاء حفني ،رئيسة شعبة النساء يف
مدينة نرص ،أنّ محمد بديع املرشد العام للجامعة التقى بعد
ثورة  25يناير مجموعة من األخوات ملناقشة هذه املطالبات،
ومتخض عن االجتامع إقرار انتخاب رئيسات اللجان النسائية
املحلية من قبل النساء العضوات يف اللجنة(.((4

•وبينام كان الفتًا أنّ الحزب رشَّ ح  76امرأة عىل قوامئه االنتخابية
لالنتخابات الربملانية التي جرت يف كانون األول /ديسمرب
( 2011ما أدى إىل نجاح أربعة منهن يف الوصول إىل مجلس
الشعب) ،فإنّ هذه الخطوة يف الحقيقة جاءت استجابة
لقانون االنتخابات الذي ألزم األحزاب برضورة وجود امرأة
واحدة عىل األقل يف كل قامئة انتخابية .ومع ذلك ،يُحسب
للحزب أنّ بعض املرشحات احتللن رأس القوائم االنتخابية،
مثل السيدة وفاء مشهور التي احتلت رأس قامئتها النتخابات
مجلس الشورى يف محافظة أسيوط متقدمة عىل ثالثة رجال
جاءوا بعدها ،يف حني أنّ األحزاب السلفية ،ويف مقدمها حزب
النور ،وضعت النساء املرتشحات يف ذيل قوامئها االنتخابية(.((4

•وعىل اعتبار أنّ ثورة  25يناير اضطلع فيها الشباب بدور
رئيس ،فمن الطبيعي أن يتأثر شباب اإلخوان ،ذكو ًرا وإناث ًا،
بتجليات الثورة .ويف ما يخص موضوع هذه الورقة ،فيبدو أنّ
بعض الفتيات شعرن باالنسجام أكرث مع قضية حقوق املرأة.
بال ملسألة حقوق املرأة،
وبينام كانت املرأة اإلخوانية ال ت ُلقي ً
بدأ بعضهن "التفكري حول ما مدى معرفتنا بحقوق املرأة" ،كام
تقول نريمني حسن ،إحدى الناشطات اإلخوانيات(.((4
•إنّ هــذا التطور املــحــدود يف وعــي األخـــوات املسلامت
ومشاركتهن كان من املتوقع أن يتعزز وينمو مع استمرار
مرحلة االنفتاح الدميقراطي التي بدأت مع سقوط حسني
مبارك؛ إذ من املعروف يف أدبيات الحركات االجتامعية أنّ
إدماج هذه الحركات ،حتى إن كانت ذات خلفية أيديولوجية،
يف الحياة السياسية يضطرها إىل تطوير خطابها وسياساتها.
لكن املنعطف الذي متثّل يف عزل الرئيس محمد مريس يف
ّ
الثالث من متوز /يوليو  ،2013وما نتج منه من إقصاء لحركة
اإلخوان املسلمني ،أجهض تلك الدينامية ،ومع ذلك ،خلق يف
الوقت نفسه فرصة جديدة يف ما يتصل بوضع املرأة اإلخوانية.

ملموسا يف التعبئة والتحشيد
•أدت األخوات املسلامت دو ًرا
ً
والدعاية إبــان االنتخابات الترشيعية بغرفتيها (مجلس
الشعب يف كانون األول /ديسمرب  ،2011ومجلس الشورى يف
فهن الاليئ اضطلعن بالقدر األكرب من
شباط /فرباير )2012؛ ّ
(((4
وهن أكرث من الرجال تأث ًريا وإقنا ًعا .
العمل عىل األرضّ ،
 42هي وفاء مشهور ،عضو سابق يف املجلس الشورى املرصي عن حزب الحرية والعدالة،
وقولها ورد يف:
Enas Hamed, “Egypt’s 'Muslim Sisterhood' moves from social work to
politics,” Al-Monitor, November 20, 2013, at: http://goo.gl/JRrSO8
علم.
 43منى ّ
 44وحيد عبد املجيد" ،املرأة يف االنتخابات بني "اإلخوان" والسلفيني!" ،جريدة الحياة28 ،
كانون األول /ديسمرب .2011
45 Roula Khalaf.

47

”46 “Girl Power: Inside Egypt's Muslim Sisterhood.
كام ورد يف.Roula Khalaf :
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بعد عزل محمد مرسي
•حصل التحول يف الدور السيايس للمرأة اإلخوانية يف الفرتة التي
أعقبت عزل الرئيس محمد مريس؛ إذ شكّلت نساء الجامعة يف
 14متوز /يوليو  2013حركة "نساء ضد االنقالب" التي انطلقت
من القاهرة وانترشت يف محافظات عــدة( .((4وبعد اعتقال
الكثريين من قيادات جامعة اإلخــوان املسلمني وأعضائها
فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة
الذكور يف مرص بعد ّ
يف  14آب /أغسطس  ،2013أصبحت النساء ه ّن اللوايت
يقدن املواجهة ضد النظام الجديد؛ فقامت األخوات بتصدر
االحتجاجات والتظاهرات التي تخرج للتنديد بـ "االنقالب
العسكري" واملطالبة بعودة "الرشعية" ،ومل يردعهن العنف
الــذي واجهت به قــوى األمــن والجيش والبلطجية هذه
التظاهرات.
•يرى معارضون للجامعة أنّها دفعت النساء إىل الشارع ألنها
كانت مدركة للحساسيات االجتامعية التي قد تثري غضب الناس
من اإلجراءات املتخذة بحق النساء والفتيات الاليئ يتظاهرن
ضد الحكومة؛ إذ إنه يف العادة "ترتدد السلطات املرصية يف
اعتقال النساء أكرث من اعتقال الرجال"( .((4إال أ ّن السلطات
املرصية مع ذلك مل تستنكف عن قمع الحراك النسايئ اإلخواين
املعارض ،ففي إحدى التظاهرات السلمية يف مدينة املنصورة
يف  19متوز /يوليو  2013تعرضت أربع نساء للقتل عىل أيدي
بلطجية مؤيَّدين من قبل قوى األمن .كام أنها مل تتورع عن
اعتقال "األخوات" ،كفتيات "حركة  7الصبح" اللوايت خرجن
يف تظاهرة يف اإلسكندرية مؤيدة لرشعية الرئيس املعزول؛ ما
أدى إىل القبض عليهم والحكم عليهن بالسجن  11سنة ،إال

 48أبو الفضل اإلسناوي" ،نساء اإلخوان وثورة  30يونيو :تحوالت املرأة اإلخوانية من
التظاهر إىل االعتصام" ،املركز العريب لألبحاث والدراسات ،القاهرة 15 ،سبتمرب  ،2013انظر:
http://goo.gl/anOkpj.
ويرى اإلسناوي  -مثل غريه من معاريض اإلخوان  -أ ّن هذه الحركة قامت بالتحريض عىل
العنف ضد قوات الجيش والرشطة.
 49املرجع نفسه.

العدد ٩
تموز  /يوليو 2014

أ ّن الحكم ُخفِّف إىل سنة مع إيقاف التنفيذ ،نتيجة للضغط
الحقوقي الدويل واالستنكار الشعبي(.((5

•من غري املتيرس التيقن من عدد القتىل والجرحى واملعتقالت
من النساء ،بعد  3متوز /يوليو ،يف ظل التعتيم الحكومي؛ إذ
ت ّدعي حركة "نساء ضد االنقالب" ،يف أحد بياناتها املنشورة
عىل اإلنرتنت ،أ ّن السلطات املرصية اعتقلت  1500سيدة منذ
ذلك التاريخ ،وأ ّن  150منه ّن مازلن قيد االعتقال والحبس،
اعتصامي رابعة
فضل عن وقوع  40قتيلة ،أغلبهن خالل فض
ً
ّ
العدوية والنهضة ،و 1000مصابة .أما موقع "وييك ثورة"،
فيق ِّدر عدد القتىل من النساء منذ  3متوز /يوليو  2013وحتى
 31كانون الثاين /يناير  2014بـ  72امرأة؛  17منه ّن يف أثناء
اعتصامي رابعة العدوية والنهضة( .((5أما إحصاءاته عن
فض
ّ
ّ
عدد املصابني واملعتقلني فغري مص َّنفة حسب "الجنس" ،لذا ال
ميكننا االستفادة منها يف هذا السياق.

•يبدو أ ّن النساء يف جامعة اإلخوان املسلمني يُعتربن مبنزلة "قوة
احتياط"( - ((5بحسب وصف ماجي فيك  -يجري اللجوء إليهن
يف األوقات التي تتعرض فيها الحركة للمالحقة والقمع من
طرف السلطة؛ فخالل الفرتة التي واجهت فيها الجامعة القمع
واملالحقة من قبل نظام جامل عبد النارص ما بعد عام ،1954
تح ّملت ناشطات الحركة عبئًا كب ًريا يف رعاية أرس الناشطني
اإلخوان ،وحتى الحفاظ عىل "الدعوة" ،بل إنه ّن تعرضن أيضً ا
لالعتقال والسجن يف أزمة عام  1965مع النظام( .((5إال أ ّن دور
عضوات الحركة ونصرياتها يف فرتة ما بعد إطاحة محمد مريس،
" 50السجن سنة مع إيقاف التنفيذ لفتيات اإلسكندرية" ،الجزيرة نت 7 ،كانون
األول /ديسمرب  ،2013انظر:
http://goo.gl/xtEVDi
 51موقع "وييك ثورة" Wiki Thawra؛ مبادرة تابعة للمركز املرصي للحقوق االقتصادية
واالجتامعية وهدفها توثيق بيانات إحصائية للضحايا منذ ثورة  25يناير باالستناد إىل بيانات
مفتوحة املصدر ،انظر:
http://goo.gl/DsAFjO
 52ماجي فيك" ،جامعة اإلخوان املسلمني تستعني "باألخوات" يف املواجهة مع الدولة"،
جريدة القدس العريب 13 ،كانون األول /ديسمرب  ،2013انظر:
http://goo.gl/770GH4
 53تروي فاطمة عبد الهادي ،وكيلة أول لجنة نسائية يف اإلخوان املسلمني وزوجة أحد
قياديي الجامعة ،يف مذكراتها جانبًا من الدور الذي اضطلعت به األخوات يف تلك الفرتة ،كام
تشري إىل أ ّن نظام عبد النارص سجن  50أختًا ،وتع ّرض لبعض صور املعاناة التي تع ّرضت لها يف
السجن .انظر :فاطمة عبد الهادي ،ص .86-75
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تخطى دور شقيقاته ّن السالفات؛ فقد خرجن بأنفسه ّن إىل
الشوارع وامليادين العامة ملناهضة "االنقالب" ومواجهة آلة
القمع للنظام الجديد ،حتى إ ّن جز ًءا كب ًريا من جذوة الحراك
املعارض لنظام ما بعد مريس يقع عىل عاتق نساء اإلخوان (إىل
جانب الشباب يف الجامعات طب ًعا) ،وهذا ما يشري إىل تشكّل
وعي لدى الجيل الجديد من اإلخوانيات مقارنة بالجيل األول.
أيعب هذا التحول يف دور
والسؤال الذي يُطرح يف هذا السياق هوّ :
النساء اإلخوانيات عن تحول فكري يف أطر الجامعة وكوادرها ،أم
أ ّن له تفس ًريا آخر؟
يقول معارضو الجامعة إن نزول عضوات اإلخــوان ونصرياتهن
للشوارع مبعثه االستغالل والتوظيف السيايس من قبل الجامعة
لتلكم النساء ،والتضحية بهن ككبش فداء من أجل تحقيق الجامعة
أهدافها وتشويه صورة الجيش والرشطة( .((5فالجامعة اعتادت أن
تتخذ من النساء "مجرد أداة لتعزيز صورتها"( ،((5وهي حاليًا تتخذ
منه ّن قرابني يف مواجهة النظام الجديد ،بحسب املعارضني.
يفس الباحث إبراهيم الهضيبي ،وهو أحد أعضاء الجامعة
بينام ّ
سابقًا ،تص ّدر األخوات املشهد السيايس الحايل الخاص بالجامعة من
خالل تنظيمهن التظاهرات وإطالق الحركات االحتجاجية الرافضة
لعزل محمد مريس ،بالقول إ ّن "الظرف السيايس هو الذي أجربه ّن
عىل أخذ مكان الرجال نظ ًرا لوجود غالبية قيادات الجامعة يف
داخل املعتقالت اليوم" ،مب ّي ًنا أ ّن هذا الفعل مل يكن نتيجة تغري يف
فكر اإلخوان(.((5
لرتجيح أي من التفسريين أو الخروج بتفسري ثالث ،تجب اإلشارة
بداية إىل نقطتني :أوالهام أ ّن الدور الذي أدته – وال تزال – املرأة
اإلخوانية بعد عزل مريس جاء متسقًا والتطور – وإن كان جزئ ًيا –
الذي حصل يف دوره ّن السيايس بعد ثورة  25يناير ،مبعنى أ ّن هذه
الثورة تركت أث ًرا "تح ّرريًا" يف روح النساء اإلخوانيات ،وال سيام
الفتيات منه ّن.
مثل تحقيق ماجدة صالح املنشور يف صفحة حزب الوفد اإللكرتونية بعنوان
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والنقطة الثانية ،أنه يجب النظر يف ماهية تشكيلة النساء املشاركات
يف االحتجاجات والتظاهرات؛ فمن الجيل أ ّن معظم هؤالء
املتظاهرات ه ّن إخوانيات قريبات لإلخوان الذكور الذين تعرضوا
للقتل أو االعتقال منذ الفض الدموي العتصامي رابعة العدوية
والنهضة .وهذا ما يتأكد إذا علمنا أ ّن منط الزواج واملصاهرة لدى
الجامعة يتسم بأنه "مغلق" ،مبعنى أن اإلخوان مييلون إىل الزواج
من املنتميات للجامعة ،أو أ ّن األخ يف حال أنه مل يتزوج من أخت
مسلمة ،فإنه يحرص عىل ضم زوجته بعد ذلك إىل الجامعة.
إ ّن خروج األخوات املسلامت إىل الشارع جاء مدفو ًعا بر ّد مظامل
ذاتية؛ أي الدفاع عن اآلباء واألزواج واألبناء واألشقاء ،إما مطالبة
بإطالق رساح املعتقلني أو مبحاسبة قاتيل املقتولني منهم ،وإن كانت
املطالبة بعودة "الرشعية" متزاوجة مع هذه املطالب الذاتية.
ومع عدم ترجيحنا إحالة تص ُّدر اإلخوانيات االحتجاجات إىل فكرة
التوظيف واالستغالل ،فإننا نؤيد الرأي القائل بأ ّن هذا الخروج
إمنا هو بفعل الرضورة؛ "فاألخت التي فقدت زو ًجا وأخًا وأبًا واب ًنا
لن تظل صامتة مستكينة" ،عىل حد قول الدكتورة وفاء حفني(.((5
لك ّن فعل الرضورة تأثر شكله ومظهره ،احتجا ًجا وتظاه ًرا ،بالروح
الجديدة التي بثّتها ثورة  25يناير يف نفوس الشباب املرصي من
الذكور واإلناث ،ويف الثقة بالنفس التي زرعتها فيهم.
تغي
وال يعني هذا أيضً ا أ ّن نزول اإلخوانيات إىل الشوارع ّ
يؤش إىل ّ
يف الرؤية الفكرية لجامعة اإلخوان ،سواء بالنسبة إىل النساء أو
قيادة الجامعة التي يغلب عليها كبار السن (الشيوخ) املحافظون.
فال يُتصور أن يحدث هذا التحول الفكري يف فرتة قصرية كهذه،
كام ال يُتوقع حدوثه يف فرتة املالحقة واإلقصاء وسحب الرشعية
من الجامعة.
لقد "ساهمت محنة اإلخوان ،التي تتصاعد ح ّدتُها منذ االنقالب
العسكري يف مرص ،يف إخراج املرأة من أدوارها التقليدية داخل
الحركة"( ،((5فتص ّدرت األخوات االحتجاجات والتظاهرات ،ورفعن
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راية املعارضة ،ودفعن تضحيات يف هذا السبيل .لك ّن كل هذا كان
استجابة لتطورات واقعية ومل يكن نتاج مراجعة أيديولوجية؛ فبعد
اعتقال معظم قيادات الجامعة فإ ّن "املجال أصبح واس ًعا للنساء
 ...للعمل بكل حرية واستقاللية" ،عىل حد قول إحدى اإلخوانيات
الناشطات(.((5
وبناء عليه ،ال نعتقد بأ ّن هذه التجارب والتحوالت ستدفع بالرضورة
إىل إعادة طرح وضعية املرأة يف الحركة للنقاش يف املستقبل ،أو
تحصيل التمثيل العادل يف التنظيم والدور السيايس املأمول من
دون تحقّق رشطني :إجراء الحركة مراجعة فكرية لخطابها تجاه
املرأة بعامة ،وتشكّل وعي "نسوي" بني نساء الحركة من خالل
تغيري نظرته ّن إىل أنفسه ّن مقابل الرجل ،وإعادة تعريف دوره ّن
يف املجتمع والسياسة.

خالصة واستنتاجات
•قامت حركة اإلخوان املسلمني بإرشاك املرأة ضمن حركتها
الدعوية واالجتامعية والسياسية ،ومع ذلك ،فإنها أخذت
بفكرة الفصل بني الفضاء الخاص والفضاء العام للمرأة،
ونزعت إىل الذكورية يف خطابها ،وتبنت مامرسات أبوية
يف سياساتها وهياكلها التنظيمية؛ األمر الذي ح َرم الناشطة
اإلسالمية من التأثري يف توجه الحركة وسياساتها وقراراتها.
وعىل حد وصف ناشطات نسويات علامنيات ،فإنّ متثيل
النساء يف الحركات اإلسالمية ،ومنها حركة اإلخوان املسلمني،
وهن مجرد العبات سلبيات تقيدهن القوانني
"مزيف،
ّ
أصل،
السلوكية الصارمة للحركات وال يُكلفن ،إذا ما كلفن ً
بأي أدوار بارزة يف رسم معامل سياستها"(.((6
•ومع أنّ الحركة شهدت منذ مطلع األلفية رفضً ا من بعض
النخب النسائية لتهميش "األخوات املسلامت" داخل أطرها،
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ومطالبات بزيادة التمثيل واملشاركة يف القرار ،فإنّ هذا
الرفض واملطالبة مل يتسام بكونهام اتجا ًها عا ًما بني األخوات.
توسع مشاركة األخــوات ،خالل فرتة االنفتاح
وقد أدى ّ
ثقتهن
الدميقراطي القصرية التي أعقبت الثورة ،يف زيادة
ّ
بأنفسهن ،وتعزيز املطالبات النسوية النخبوية مبزيد من
ّ
دورهن
املساواة مع الرجل .وقد أسهم ما سبق يف بروز
ّ
السيايس واالحتجاجي بعد عزل الرئيس مريس .إال أنّ السبب
الرئيس لهذا الدور هو غياب الرجل ،أو تغييبه باألحرى؛ ما
أتاح للمرأة أن تتمدد إىل حيزها الطبيعي ،وكأنّ املعادلة
القامئة هي أنّ حضور املرأة ال يتم إال بغياب الرجل الطاغي
واملق ِّيد لها!

•وبناء عليه ،حتى ت ُجرى إعادة توزيع عالقات القوة واألدوار
بني النساء والرجال يف الحركة ،وانتقال املــرأة فيها من
الهامش إىل املركز ،ومن التبعية إىل املشاركة يف القيادة عىل
قدم املساواة مع الرجل ،ومن األدوار الدعوية واالجتامعية
إىل األدوار السياسية ،ينبغي القيام مبراجعة يف فكر الحركة
وخطابها تجاه املرأة بحيث تتبنى املساواة التامة بني الرجل
واملرأة ،وعدم الفصل بني الحيز الخاص والحيز العام للمرأة.
ولكن تحقّق هذا األمر مرشوط يف نهاية املطاف بانتشار
ّ
ونبذهن لتقسيم
الوعي التحرري بني األخوات املسلامت،
ّ
األدوار القائم عىل أساس الجنس ،وتشكّل حراك واسع
بينهن للمطالبة بحقوقهن السياسية والتنظيمية يف داخل
ّ
ّنهن من تأدية دور أكرب يف عمليات صنع
الجامعة؛ ما ميك ّ
سياسات الحركة ،وصوغ قراراتها ،وبروز كوادر نسائية يف
العمل الحزيب والسيايس مؤهالت للمشاركة يف قيادة الحركة
ومنافسة الرجال يف هذا املجال .ويف األخري ،فال شك يف أنّ
أحد االستحقاقات الرئيسة التي ستواجهها حركة اإلخوان
املسلمني حني يُعاد إدماجها ضمن الحياة السياسية ،هو
إصالح وضع املرأة فيها.

