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ثالثة كتب جديدة عن اإلسالم والنساء والسلطة وإشكاليات أخرى

ّ
باحثات تونسيات :مساءلة المقدس وأنظمة الهيمنة الذكورية
خالل البحث والتدقيق في سير عدد من العلماء ،يتضح أن تحصيل أو «امرأة بألف رجل» .وهذه إبرة في كومة الذكورية الملتصقة
العلم كان يتالءم مع أنماط العيش الذكورية .فعائشة كانت بموروثناّ .
ضد التمييع المقصود في الحقيقة ـ ـ ما قبلها وما
ّ
وضد المعرفة التي أنتجتها ُ
السلطة ،أصدرت سلسلة من
في نظر القدامى «رجلة الرأي» وكانت أخريات «أرجل من الرجال» بعدها ـ ـ
أحمد محسن

شادي قديريان ـ ايران

ارتفع األذان ،يوم الجمعة  16حزيران
(ي ــونـ ـي ــو)  ،2017ف ــي «م ـس ـج ــد اب ــن
رش ــد ـ غ ــوت ــه» ف ــي ب ــرل ــن .ك ــان يــوم
االف ـت ـت ــاح .ارت ـف ــع ب ـص ــوت املــالـيــزيــة
آن ــي زونـيـفـيـلــد وأل ـق ــت ف ــي مناسبة
االفتتاح ،مؤسسة املسجد ،املحامية
الـنـســويــة األملــان ـيــة مــن أص ــل تــركــي،
كردي سيران أطيش ،خطبة الجمعة.
أمــا إمــامــة ال ـصــاة ،فكانت مشتركة
بني الناشطة النسوية اليمنية إلهام
املانع وعبد الحكيم أورغي املختص
بالعلوم اإلسالمية .قاما بتالوة آيات
من القرآن الكريم بالتناوب بينهما.
للوهلة األولى ،تبدو مقدمة الباحثة
ري ـح ــان ب ــو زق ـن ــدة اس ـت ـشــراق ـيــة ،أو
على حافة االستشراق .تلك الصورة
التي تحاول االستعاضة عن البحث،
بــرفــع مـقــام امل ــرأة فــي ال ـصــورة ،على
ح ـســاب مــوقـعـهــا فــي الـحـقـيـقــة وفــي
ال ـتــاريــخ وتــال ـيــا فــي املـجـتـمــع وقبل
كــل ش ــيء فــي املـعــرفــة .فـقــط مــن هــذه
النقطة ،يمكن تفسير عنوان العمل
الـبـحـثــي ال ـطــويــل «ال ـن ـس ــاء ،املـعــرفــة
والـ ُـسـلـطــة» (دار الــرافــديــن ـ ـ ـ ،)2019
الذي أشرفت عليه الباحثة التونسية
آمال قرامي ،بمشاركة سبع باحثات.
إنـ ــه ب ـح ــث ي ـن ـط ـلــق م ــن «كــوج ـي ـتــو»
ف ــوك ــوي م ــأل ــوف ،ع ــن كـيـفـيــة إن ـتــاج
ُ
السلطة للمعارف ،ويـحــاول تفسير
هذه العملية الشائكة في املجتمعات
املسلمة.
ت ـج ـم ــع األب ـ ـح ـ ــاث سـ ـم ــة م ـش ـت ــرك ــة:
االب ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاد عـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورات
االستشراقية للمرأة ،وال سيما تلك
الـتــي تقف خلفها نسوية ليبرالية
ساذجة ّ
تردد املصطلحات ببغائيًا.
ّ
يـبــدو أن العمل ال ــذي أمــامـنــا يتسم
بالجدية .ثمة تأثير واضــح ملناهج
عـ ـل ــم االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،ب ـي ــار
بورديو تحديدًا ،على األطر النظرية
وال ـت ـح ـل ـيــات .أول ه ــذه ال ـتــأث ـيــرات
يبدو باإلشارة إلى اللغة كمؤسسة
سلطوية ،إذ ال تقف اللغة في مسافة
متوسطة بني الذكورة واألنوثة ،بل
هي نتاج هيمنة .إنها دليل على أن
الفرد في مجتمعه انعكاس للبيئة
التي خرج منها .فاللغة تلعب دورًا
فــي تــرسـيــخ تـمـثـيــات امل ــرأة رمــزيــا،
ما يشكل عائقًا حقيقيًا أمــام إمكان
زعــزعــة ال ـن ـظــام .الـلـغــة تـضـمــن بقاء
األمور على حالها وتعزيزها .هكذا
تستفيد قــرامــي مــن أنـســاق بورديو
لتستنتج أن «ال ـع ـلــم ذك ــر ال يحبه
إال الــذكــران» هــي جملة مــن مــوروث
ثـ ـق ــاف ــي ب ـ ــدالل ـ ــة رم ـ ــزي ـ ــة واض ـ ـحـ ــة.
يستخدمها الذكور املهيمنون على
ال ــدي ــن ،م ــن ع ـل ـمــاء ودعـ ـ ــاة لـتـعــزيــز
موقع الرجل في املركز ،انطالقًا من
ه ــذا امل ــوق ــع ف ــي ال ـل ـغــة ،حـيــث يـكــون
هــو األس ــاس والـ ــذات ،بينما تصير
ّ
كمكمل
األنثى خارج املركز وحوله،
لـلــذات الــذكــوريــة أو ملحقة بها .وال
يتوقف األمر على اللغة ،إذ أن قرامي
تنتبه بخلفية تستند بوضوح إلى
اشـ ـتـ ـغ ــاالت ب ـ ــوردي ـ ــو ،إل ـ ــى أن ه ــذه
الـعـمـلـيــة تــأت ــي ف ــي س ـي ــاق ،وضـمــن
عــاقــة م ــع أنـ ـس ــاق ،ح ـيــث أن إن ـتــاج
الــرمــوز وتكريسها لتصير ثقافية
«ي ـث ـ ّـب ــت ال ـن ـظ ــام ال ـث ـنــائــي امل ـت ـضــاد
ّ
بـحـيــث تـتـشــكــل ال ــذك ــورة واألن ــوث ــة
بطريقة توحي أن النظام الجندري
هو نتيجة إجماع».

ّ
الباحثات التونسيات ،أخيرًا ،سلسلة من األعمال البحثية ،التي تتفاوت اإلمكان االستعانة باألدوات األنتروبولوجية المناسبة ،لتجنب أفخاخ
التزامها منهجية دقيقة غالبًا ،ورنوها أحيانًا إلى األدب .لكنها التصورات الغربية عن المرأة واإلسالم ،ولفهم التاريخ بالتاريخ نفسه
في
ً
تبقى أعماال تقوم على مستوى عال من الجدية ،وتحاول قدر ال بتاريخ المهيمنين ،قبل الذهاب لفهم الحاضر ،بال عدة الفهم
ف ــي مـقــدمـتـهــا امل ـت ـمــاس ـكــة ،تتقصى
الـبــاحـثــة كـيـفـيــة تـحــديــد «وظ ــائ ــف»
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأة كـ ـ ـم ـ ــا حـ ـ ـ ــددهـ ـ ـ ــا امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوروث،
واقتصارها على تحويل امل ــرأة إلى
«ن ــاق ـل ــة» ،أو «م ـس ـت ـم ـعــة» ،ال يتسم
عملها بــاألصــالــة ،أو بالتحليل ،في
م ـق ــاب ــل اإلس ـ ـهـ ــاب ف ــي ت ـع ـظ ـيــم دور
ال ـعــالــم وال ـف ـق ـيــه .وه ــي ن ـقــاط مهمة
في تحليالت قرامي ،إال أنه يتوجب
الـتــأكـيــد عـلــى أن «االستابلشمنت»
ال ـ ــذك ـ ــوري ق ــائ ــم فـ ــي ق ـل ــب ال ـت ــاري ــخ
ً
اإلســامــي ،وانتقل معه نقال ،ولعب
هذا دورًا في مضاعفة تهميش سيرة
املرأة انطالقًا من تهميشها كذات في
البداية .وهذا ما تستدركه الباحثة،
عندما تـحــاول بـنــاء تـصــورات حول
وســائــل الـنـســاء فــي تحصيل العلم،
وهـ ـ ــذه ع ـم ـل ـيــة ف ــي غ ــاي ــة ال ـت ـع ـق ـيــد،
ً
مـتـصـلــة ات ـص ــاال ُمـحـمـكــا بالتمييز
ال ـج ـنــدري الـ ــذي مـنـعـهــا م ــن الـتـفــرغ
لـلـعـلــم وألـ ـق ــى ع ـلــى كــاه ـل ـهــا مـهــامــا
تناسب النظام املهيمن.
ليس فقط بــورديــو ،تستعني قرامي
ب ــامل ـن ـه ــج ال ـ ـفـ ــوكـ ــوي أي ـ ـضـ ــا .وهـ ــذا
مـتــوقــع بــالـنـظــر إل ــى ع ـن ــوان العمل
ال ـب ـح ـث ــي م ــن األس ـ ـ ـ ــاس .وإذ تـمـثــل
التقاطعية النسوية محطة مركزية
في عملها ،ال بد من العبور بالبحث
عـلــى «ج ـس ــر» مـشـتــرك ب ــن بنيوية
ف ــوك ــو وظ ــال ـه ــا ع ـل ــى ال ـت ـقــاط ـع ـيــة.
وبــال ـف ـعــل ،دراس ـ ــة أن ـظ ـمــة الـهـيـمـنــة
وتحليل الـعــاقــات الـتــي تـقــوم على
ً
ال ـ ُـسـ ـلـ ـط ــة ،ي ـم ـك ــن أن ت ـ ـكـ ــون مـ ـث ــاال
واض ـحــا لتطبيق التقاطعية ،التي
تحاول تحديد العالقة بني الجندر

والعرق والطبقة والعوامل األخرى.
في حالة التقاطعية النسوية أيضًا،
ي ـجــب تـفـكـيــك ال ـع ــاق ــات واإلشـ ـ ــارة
إلــى أنظمة املــراقـبــة والـعـقــاب داخــل
امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،ل ـف ـهــم
امل ـســاحــات املـشـتــركــة بـ ّـن السياسة
والــديــن واملـقـ ّـدس واملــدنــس وغيرها
مــن الـثـنــائـيــات .وتـقــريـبــا فــي ق ــراءة
مـتـقـنــة ،تـجـمــع ق ــرام ــي ب ــن بنيوية
فـ ـ ــوكـ ـ ــو وال ـ ـت ـ ـقـ ــاط ـ ـع ـ ـيـ ــة الـ ـنـ ـس ــوي ــة
الكالسيكية ،عندما تنبه انطالقًا من
كــل هــذا إلــى أن الـعــاقــات الجندرية
ليست ثــابـتــة ،وينسحب عليها ما
ي ـن ـس ـحــب ع ـل ــى ع ــاق ــات الـ ـق ــوة فــي
امل ـج ـت ـمــع .ف ـهــي تـخـتـلــف بــاخ ـتــاف
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات ،وتـ ـ ـت ـ ــأث ـ ــر ب ــالـ ـع ــوام ــل
الطبقية .ثمة خصوصية لكل جندر.
وصـ ـحـ ـي ــح أن هـ ـ ــذه ال ـخ ـص ــوص ـي ــة
املتفاوتة قد تظهر نتائج مختلفة،
ومن بينها اختراقات نسوية الفتة
لـلـنـظــام .مــن ه ــذه االخ ـتــراقــات التي
يـشـيــر إلـيـهــا بـحــث ق ــرام ــي «اع ـتــاء
النساء مناصب مختلفة والنهوض
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأدوار م ـخ ـت ـل ـف ــة فـ ـ ــي امل ــؤسـ ـس ــة
األم ـن ـي ــة والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،»...ع ـل ـمــا أن
هذه املؤسسات هي «صنو» الرقابة
والعقاب وتلعب دورًا أعمق من دور
الـلـغــة األنـتــروبــولــوجــي فــي تعميق
الـ ـه ــرمـ ـي ــة .بـ ـه ــذا املـ ـعـ ـن ــى ،اإلح ــال ــة
األخيرة ،لم تكن موفقة.
بشكل عام يتفاوت اختيار املباحث
فـ ــي ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب .ي ـ ـحـ ــاول االس ـت ـق ــام ــة
على مستوى مـتــواز يضمن البقاء
ض ـ ـمـ ــن دائ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة امل ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ــوع ،وهـ ــي
واس ـ ـعـ ــة ب ـ ــأي ح ـ ـ ــال .ل ـك ــن األبـ ـح ــاث

«الوأد الجديد»
الجماعي («الـنـســاء ،املعرفة
على عكس األبـحــاث املنشورة فــي املــؤلــف
ّ
ُ
والسلطة») الــذي أشرفت عليه آمــال قرامي ،فضلت الباحثة التونسية
زهـيــرة جــويــرو تقديم كتابها الـجــديــد على شكل مـقــاالت فــي الفتوى
وفقه النساء .تجتمع هذه النصوص في مؤلف متماسك ،بعنوان «الوأد
الـجــديــد» («دار الــرافــديــن» و«مسكيلياني» ـ  ،)2019ينقسم إلــى أربــع
مقاالت رئيسية .في الفصل األولّ ،
تقدم جويرو عرضًا هادئًا بعنوان
«مواريث النساء :النص والتأويل» ،تناقش فيه رفض إقرار مبدأ املساواة
ّ
في امليراث ،بالعودة إلى قطعية الداللة أو ظنيتها ،حيث تلفت إلى أن النظام
السائد ،قبل اإلسالم ،دفع النساء إلى االحتجاج ضده ،لكنه استمر حتى
بعد ظهور اإلسالم بفترة .وبشجاعة تتجاوز األصول والعلوم ،تفترض
جــويــرو أن التصرف البشري باألحكام القرآنية يتناقض ّ مــع صريح
العبارة القرآنية أحيانًا ،وقد أدى إلى حجب الفرائض املتعلقة بالنساء
لصالح الــذكــور .إلــى ذل ــك ،تـقــرأ الباحثة «أحـكــام الــواليــة وال ـقــوامــة» ،من
دون أن تحدد موقفًا واضحًا من االدعــاء بصالحية الكالم اإللهي لكل
زمان ومكان ،بل تكتفي باالشارة إلى أن هذا االدعــاء قام في األساس
على مسلمة عقائدية «اعتبر الله أدرى بما فيها بصالح خلقه ،واعتبر
اإلنسان بحاجة دائمة إلى كالم التشريع للتمييز بني األشياء» .عبر هذا
املبحث ،تعيد الباحثة صياغة إحدى الطروحات النقدية الكالسيكية في
التأويل اإلسالمي ،وهي عدم قدرة الفقيه أو ّ
املفسر على فهم القرآن إال
ضمن مجتمعه ،وضمن حدود معارفه وآفاقه الذهنية .وبعد استعراض
لفتاوى النساء ،تختم جويرو عملها بمقال عن «الفتوى املعاصرة :من
النظام إلى خرق النظام» .في خاتمة بحثها ،وفي العمل عمومًا ،تنتبه
الباحثة إلى ّأن املجتمعات الحديثة لم تعد تتصور الدين بوصفه املرجع
الوحيد للوعي والتنظيم االجتماعيني ولتحقيق اجتماعية الفرد .ورغم
ً
أن هذه الخالصة ،على صحتها ،تكاد تكون إطالقية وتبتلع قليال من
حضور الدين في مجتمعاتنا ،إال أن اإلضاءة على تقاطع الدين مع مباني
الهيمنة األخرى من األيديولوجيا إلى املعارف املنتجة سلطويًا كان في
مكانه.

جــديــة وت ـقـ ّـدم اإلضــافــة باحتكامها
إل ــى مـنـهـجـيــة رص ـي ـنــة .ف ــي بحثها
الـهــام ،تخرج سلوى بلحاج صالح
بـقــراءة متجددة عــن عالقة اإلســام
بــاملــرأة تاريخيًا ،تحديدًا مــن خالل
عــاق ـتــه بــال ـكــاه ـنــات ق ـبــل االسـ ــام،
إذ أنــه عالج «بعض شــؤون النساء
ف ــي ق ــري ــش وفـ ــي امل ــديـ ـن ــة» ،وات ـخــذ
م ــواق ــف أفـ ـض ــل م ــن املـ ــواقـ ــف ال ـتــي
كــانــت قـبـلــه ،إال أن ــه «أف ـس ــح املـجــال
ّ
الح ـق ــا ل ـس ــن ق ــوان ــن إل ـه ـي ــة ع ــززت
اض ـط ـهــاد ال ـن ـس ــاء» .وهـ ــذا يتقاطع
فـ ــي ج ــان ــب رئـ ـي ــس مـ ـن ــه ،مـ ــع عـمــل
سـمــاح الـيـحـيــاوي عــن املـتـصــوفــات
فــي الـتــاريــخ اإلســامــي ،ال ــذي أهمل
تدوين تاريخ النساء في التصوف،
بــل اكتفى بما نقله الــرجــال عنهن.
ً
وكـ ـ ــان نـ ـق ــا ف ــي ط ـب ـي ـع ـتــه وواقـ ـع ــه
متأثرًا بالسائد والعام تجاه املرأة،
وتاليًا كــان ناقصًا .وأحيانًا وصل
إلـ ــى ت ـغ ـي ـيــب ال ـت ـص ــوف ال ـن ـســائــي.

تقارب سلوى بلحاج صالح عالقة
اإلسالم بالمرأة تاريخيًا ،من خالل
عالقته بالكاهنات قبل اإلسالم
ّ
ترى سماح اليحياوي أن التاريخ
اإلسالمي أهمل تدوين تاريخ النساء
في التصوف ،بل اكتفى بما نقله
الرجال عنهن
تقدم ألفة يوسف آراءها في
مسائل خالفية تدور حول حجاب
المرأة والنساء والخمر
وف ـ ـ ــي خـ ــاصـ ــة ب ـح ـث ـه ــا الـ ـط ــوي ــل،
ت ـف ـت ــرض الـ ـيـ ـحـ ـي ــاوي أن ال ـحــديــث
ع ــن «وح ــدان ـي ــة امل ـعــرفــة والـسـلـطــة»
ليس ممكنًا ،ألن املتصوفات أقمن
سلطة مـضــادة ،أسهمت فــي تغيير
ال ـت ـم ـث ـيــات امل ـن ـس ــوب ــة إل ـ ــى املـ ـ ــرأة،
كــال ـض ـعــف والـ ـبـ ـك ــاء .ف ــي مــاحـظــة
ال تـخـلــو م ــن اإلعـ ـج ــاب بــالـتـصــوف
بحد ذات ــه ،تشير إلــى أنهن أوجــدن
مـفـهــومــا جــدي ـدًا خ ــارج الـثـنــائـيــات:
اإلنسان الكامل.
بوضوح تام ،تستند األبحاث التي
أمامنا على علم االجتماع الفرنسي،
وت ـت ـكــل عـلـيـهــا ف ــي امل ـتــودولــوج ـيــا
كمرجعية ،لـكــن لـيــس فــي الـتــاريــخ،
أو مــا بـعــد ال ـتــاريــخ ،مــع احـتـمــاالت
الوقوع في التباسات الحقيقة وما
ب ـع ــده ــا .ورغ ـ ــم أن املـنـهـجـيــة تـبــدو
صـ ـ ــارمـ ـ ــة ،ال ت ـخ ـل ــو األب ـ ـ ـحـ ـ ــاث مــن
بعض املالحظات .فالباحثة هاجر
ال ـحــراثــي ،الـتــي ت ـشــارك ب ـق ــراءة في
امل ـج ــال ــس األدب ـ ـيـ ــة ال ـن ـســائ ـيــة عـنــد
الـ ـع ــرب إل ـ ــى ن ـه ــاي ــة الـ ـق ــرن ال ـثــالــث
ال ـ ـه ـ ـجـ ــري ،ت ـس ـت ـش ـهــد ب ـت ـنــوي ـعــات
ع ــن الـ ُـسـلـطــة ب ــن ب ــوردي ــو ومــاكــس
فيبير ،مع أن الجمع بني املدرستني
ل ـيــس م ــأل ــوف ــا .وف ــي بـحـثـهــا ،تصل
إل ــى خــاصــات تـتـقــاطــع مــع أبـحــاث
زم ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــا ،وال سـ ـيـ ـم ــا عـ ـ ــن دور
التدوين في إعــادة صياغة ما يقال
فــي امل ـجــالــس ،وتـلـخـيــص املـكــونــات
األدبـ ـي ــة ب ـمــا ي ـنــاســب ال ـن ـظ ــام .بيد
أن أثـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ــوردي ـ ـ ــو يـ ـلـ ـق ــي ب ـظ ــال ــه

التفكيك لفهم التغييب
في ما يبدو كأنه استكمال ألعمال الكاتبة املغربية ،فاطمة املرنيسي،
تقرأ الباحثة سلوى السعداوي في «النساء ،املعرفة ُ
والسلطة» ،العالقة
بــن ُ
السلطة واملعرفة على املستوى النسوي ،فــي روايـتــن ،األول ــى هي
«نساء على أجنحة الحلم» ،والثانية هي «شـهــرزاد ترحل إلــى الغرب».
عـمــومــا ،الكتابة الـتــي تناولها هــذا البحث هــي الكتابة البيوغرافية ،أو
شهادات عن آخرين بطابع تاريخي ،لكنها قادرة على تحمل اإلضافة
الروائية .وتخلص السعداوي إلى أن املرنيسي سلكت طريقًا تفكيكيًا
لفهم الخطاب الفلسفي الغربي الذكوري ،كما تالحظ أن توزيع الكتب
التي يكتبها رجال ما زال يحظى باهتمام أعلى من الناشرين والقراء
من الجنسني .وفي مفارقة لغوية ،يشبه هذا الفعل الوأد ،لكنه يطال أعمال
الكاتبات والروائيات.

«والله أعلم»:
حوار «رمزي» حول قضايا أساسية
على هيئة حــوار ممتع ،تقدم الباحثة التونسية ألفة يوسف آراءهــا في
مـســائــل خــافـيــة مـعـقــدة فــي الـتـشــريــع اإلس ــام ــي ،ت ــدور ح ــول حجاب
امل ــرأة والـنـســاء والـخـمــر .تـقــول الكاتبة فــي مقدمة كتابها «والـلــه أعلم»
(دار الرافدين ـ ـ ّ )2019إن هذه اآلراء تخص الشخصيتني املتحاورتني
في الكتاب ،وال تخص كاتبتهما ،فيما يبدو كأنه محاولة لبناء غطاء
لحمايتها مــن أي «رد فـعــل» قــد يـفــوق الـتــوقــع ،نـظـرًا ألنـهــا تتطرق إلى
املسائل عبر الجنس األدبي ،ال عبر البحث .ذلك رغم أن «الشخصيتني»
املتحاورتني في الكتاب تبدوان على معرفة مبدئية بمثل هذه القضايا.
الشخصيتان رمزيتان وربما يكون التأويل رمزيًا أيضًا ،ألنه يفتقر إلى
عرض املراجع وإلى املنهج الواضح ،لكن إثارة الحاجة إلى التأويل تبقى
ً
عمال الفـتــا ،والتعرف إلــى هــذه املسائل للقارئ غير املتخصص الــذي
يحتاج إلى خلفية عنها ،قد يكون خيارًا جيدًا.
بوضوح على عمل الحراثي ،عندما
تـسـتـنـتــج أن ال ـن ـس ــاء ف ــي املـجـتـمــع
الـعــربــي اإلس ــام ــي ،كـســرن حــواجــز
الـتـصـنـيـفــات الـثـنــائـيــة ،والتخلص
مـ ـ ــن ق ـ ـيـ ــود الـ ـ ــذكـ ـ ــوريـ ـ ــة ،ب ــواسـ ـط ــة
اكتساب وتطوير «رأسمال رمزي».
واملنهجية ليست سمة تفضيلية بل
هي قاعدة ّ
تميز معظم األعمال.
وببحث أصيل مفتوح على الراهن،
تبدأ هاجر خنيفر رحلة استداللها
إلــى الــداعـيــات ،بالبحث عــن أصــول
الـ ـخـ ـط ــاب ال ـ ــدع ـ ــوي امل ـ ـعـ ــاصـ ــر ،أي
بــالـنـظــر إل ــى دواف ـ ــع ن ـشــأة اإلس ــام
ال ـس ـي ــاس ــي ،ب ــوص ـف ــه م ـك ــان الـنـمــو
وال ـت ـطــور وص ـعــود ال ـخ ـطــاب .تقدم
بحثًا بأسئلة واضحة عن الخطاب
اإلعالمي ،بوصفه أحد األشياء التي
يتم الصراع حولها من أجل امتالك
ُ
السلطة ،حسب التعريفات الفوكوية
ُ
للخطاب وعــاقـتــه بــإنـتــاج السلطة
واالستمرار في امتالكها .كما تشير
املـقــدمــة ،لـيــس ل ــدى األب ـحــاث ســوى
املـ ـع ــاول وال ـت ـن ـق ـيــب ،وكـ ــل األدوات
األخرى .في بحث هاجر املنصوري
عن القبيسيات في سوريا ،تتداخل
األدوات األناسية بالسياسية على
نـ ـح ــو قـ ــد يـ ــامـ ــس االل ـ ـت ـ ـبـ ــاس .فــي
األنــاســة ،تتكون الفئة االجتماعية
املكونة للعينة املدروسة من النساء.
وباملعنى الجيوسياسي ،يجعلها
ه ــذا ح ـســب ال ـبــاح ـثــة ،داخـ ــل دائ ــرة
العمل النسوي العربي عمومًا .تعزز
فرضيتها بعرض تاريخي ملراحل

تـطــور الحركة «القبيسية» ،فيبدو
تطورها مالزمًا لتطورات األحــداث
في سوريا .إال أنها سرعان ما تعود
إل ــى «الـتـقــاطـعـيــة» عـلــى طــريـقــة ِبــل
ه ــوك ــس ،ف ـتــذكــر ب ــأن ه ــذه الـحــركــة
ليست حركة عربية وحسب ،بل إن
ل ـخ ـصــائ ـص ـهــا خ ـص ــائ ــص م ـح ــددة
أي ـ ـضـ ــا .إنـ ـه ــا م ــرك ـب ــة مـ ــن م ـكــونــن
أساسيني :العنصر النسائي والدين
اإلسالمي .والعامالن يحدان الحركة
طبقيًا في إطار الصراع على ُ
السلطة
ضمن منظومة عــاقــات الـقــوة .ذلك
أن ُ
السلطة بمعناها الشمولي في
سوريا محصورة بالنظام القمعي
الطويل .وهو ما تداخل مع الحركة
ن ـف ـس ـهــا ،ال ـت ــي ك ــان ــت ف ــي ف ـت ــرة من
فتراتها ،محصورة بحراسة السجن
الكبير للهيمنة .ذلــك أن النظام في
ســوريــا سيطر على وزارة األوقــاف
والتعليم العالي وتاليًا على تظهير
التطرف الخـتــراع ص ــورة «اعـتــدال»
ّ
ّ
وعلى التسلط ضمن التسلط ،وهذا
كله من ضمن سيطرته على إنتاج
الــديــن وأنـمــاطــه فــي ســوريــا .حركة
القبيسيات هــي إح ــدى نتائج هذه
ُ
السلطة ،وقد واجهت حرجًا طبقيًا
واض ـح ــا بـعــد انـتـفــاضــة الـســوريــن
على النظام .وهي في ذلك ،تختلف
ك ـث ـي ـرًا ع ــن ال ـع ـي ـنــات ال ـك ـث ـيــرة الـتــي
يــدرس ـهــا ال ـك ـت ــاب ،ب ـخــاصــة عـنــدمــا
تتأكد فرضيات العالقة بني ُ
السلطة
واملعرفة ،وموقع النساء تحديدًا في
التاريخ الذكوري الطويل.

