علم اجتماع الجندر

تألٌف
األستاذ الدكتور معن خلٌل العمر

االهداء
ٔ

الى حفٌدتً  .......أمانً
حافظً على أنوثتن الجذابة فً حٌوٌتها  .....ألنها سر جمالن
وذلن عبر حبن ألفراد اسرتن
جدن معن

الممدمة
عندما ٌتؽٌر المجتمع ٌتطور علم االجتماع تباعا ً  ،وعندما تتعدد المفاهٌم تتنوع
مصطلحاته  ،وعندما تتحرن الفواعل االجتماعٌة على شكل حركات منظمة
عندها ٌستجٌب لها هذا العلم ألنه مرآة احداث المجتمع .
ولما كان المجتمع الحدٌث ٌتنامى بسرعة – علمٌا ً وتمنٌا ً – فإن فاعلٌة
االجتماعٌٌن ٌتناموا معه  .فمٌبلد مفهوم جدٌد فً المجتمع الؽربً ٌمٌز الرجل
عن المرأة ال من خبلل االختبلفات الجسمٌة وال من حٌث ادوارهما االجتماعٌة
ٕ

المحددة ثمافٌا ً  ،بل من حٌث المتطلبات الحدٌثة التً ٌحتاجها المجتمع فً
ً بـ ( الجندر ) وهذا ٌعنً أن النوع الجنسً
ممارستها فتعزز نوعا ً اجتماعٌا ً سم َّ
(ذكر وأنثى) ال ٌعنً النوع االجتماعً ( األنوثة والذكورة ) .
فالذكر ال ٌولد رجبلً وال أنثى تولد امرأة  ،وهذا ٌعنً ان الرجل والمرأة
ٌكتسبان الرجولة واالنوثة من اسرتهما ومجتمعهما وثمافتهما ألنها لٌست موروثة
عن طرٌك الجٌنات بل تعلموها عن طرٌك التنشبة األسرٌة وااللكترونٌة
(الحاسوب واالنترنت وببلي ستٌشن واآلٌباد والتلفون المحمول والبرامج
االلكترونٌة المسلٌة والذكٌة وسواها ) والتلفازٌة والمدرسٌة التً جعلت من
الناشبة متفولة فً تفكٌرها وهواٌتها وطموحها على الناشبة التً عاشت لبل
جٌلهم وكان هذا التفوق على حساب عبللتها األسرٌة والصدالٌه وجمٌعها اكسبت
الناشبة مفاهٌم خاصة باألنوثة والرجولة تعكس التساو فً الرؼبات والهواٌات
والتفكٌر ومزٌلة للتعصب والتمٌز ضد البنت وجعل انوثتها ؼٌر انوثة امها عندما
كانت فً سنها مثل الجرأة والصراحة والمبادرة واالستمبلل الشخصً وعدم
الخنوع واالنصٌاع ألخٌها عندما ٌرٌد ان ٌسٌطر علٌها باسم األخوة  .ألول
الشعور الشخصً بكٌانها الذي ال ٌختلؾ عن اخٌها وهذا ما تعززه المدرسة
والشرطة والمحاكم فً عدم التفرلة بٌن األنثى والذكر إذ كبلهما متساوٌٌن فً
حمولهما وواجباتهما انها التنشبة الجدٌدة ال تؤخذ بالتفرلة الجنسٌة وال الفصل
بٌنهما بل لهما ادوار اجتماعٌة متساوٌة فً تولعاتها ازاء المسبولٌة االجتماعٌة
واألسرٌة وهذا بدوره ؼٌَّره مفهوم االنوثة عند البنت والرجل معا ً وكذلن ؼٌَّره
الرجولة عند كلٌهما .
أما فً المجتمع العربً فإن الحاجة باتت ماسة لتناول هذه المادة
المعاصرة لٌس فمط مساٌرة لتطور وضع المرأة فً المدنٌة الؽربٌة المعاصرة بل
ألن االجهزة االلكترونٌة الحدٌثة المستخدمة فً االتصاالت والتواصل االجتماعً
وتؤثٌرات العولمة الظاهرة للعٌان على المجتمع العربً عبلوة على ثورات الربٌع
العربً وما احدثته من لدح الوعً االجتماعً والسٌاسً عند الناشبة العربٌة نحو
التواصل المستمر لمجرٌات العالم الحدٌث التً ساهمت بظهور كتابات نسوٌة
تطالب بالحصول على حمولها ومساواتها بالرجل لٌس بشكل متطرؾ بل بدرت
هذه المبادرات على الصحؾ وشاشات التلفاز وعلى التواصل االجتماعً  ،لذلن

ٖ

نجد من المفٌد والمثمر ان نعّرؾ الناشبة العربٌة المتعلمة على هذا المٌبلد
المعرفً الجدٌد لكً ٌتواصل مع ما ٌحصل فً المرٌة الكونٌة .
وال ٌسعنً فً هذا الممام إال ان اتمدم بالشكر الجزٌل لزوجتً جٌهان فً
مساعدتها لً فً البحث عن مماالت ودراسات تناولت موضوع الجندر من النت
وطباعة مسودة الكتاب فلها كل الحب والعرفان .
ٌتضمن هذا المإلؾ ستة فصول  :اختص األول بمضمون الجندر  ،اما
الثانً فمد انصب على تعرٌؾ ماهٌة الجندر فً حٌن تناول الثالث موضوع
حموق المرأة اإلنسانٌة اما الرابع فمد عرض الحركة النسوٌة بكل اطوارها  ،بٌنما
الخامس لدَّم نظرٌات الجندر االجتماعٌة وبالتالً اوضح الفصل السادس
وموضوع المرأة فً األدبٌات االجتماعٌة .
ً أن نمول هل نستخدم الجندر كمصطلح اجنبً متعارؾ علٌه فً االدبٌات
بم َّ
الؽربٌة ام ترجمته الى العربٌة ( النوعً االجتماعً ) .
ارتؤٌنا استخدام المصطلح األجنبً مثلما استخدمنا الدٌممراطٌة والدكتاتورٌة
والبٌرولراطٌة والدٌنامٌة فً كتاباتنا ألنها تمثل ترجمة لفظٌة ولٌس مضمونٌه .
وأخٌرا ً أسال الحك الذي منح كل الحك وجوده ان ٌسدد خطانا وان ٌتوج
بالنجاح مسعانا وان ٌوفمنا الى المعرفة التً هً ؼاٌتنا األولى واألخٌرة .
وباهلل العون ومنه التوفٌك
األستاذ الدكتور معن خلٌل العمر
سدنً – استرالٌا ٕٗٔٓ

المحتوٌات
الممدمة
الفصل األول
علم النوع االجتماعً ( الجندر )
استهبلل
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ٔ /أ – منشؤ مصطلح الجندر .
ٔ /ب – بداٌة استخدام مصطلح الجندر فً علم االجتماع .
ٔ /ت  -تعرٌؾ الجندر .
ٔ /ث – التركٌبة االجتماعٌة للجندر .
ٔ /جـ  -كٌؾ ٌنظر العالم للجندر ؟
ٔ /حـ  -الجندر فً وثابك األمم المتحدة الدولٌة .
الفصل الثانً
ماهٌة الجندر
استهبلل
ٕ /أ – لماذا االختبلؾ الجندري ؟
ٕ /ب – الهوٌة واآلخرٌن المختلفٌن .
ٕ /ت – ثمن االمتثال المطابك للنوع االجتماعً ( الجندري ) .
ٕ /ث – تصور مؽاٌر لنوع الجنس .
ٕ /جـ  -تبخٌس لٌمة عمل المرأة .
ٕ /حـ  -الجندر والتؽٌٌر االجتماعً .
الفصل الثالث
حموق المرأة اإلنسانٌة
استهبلل
ٖ /أ – التمٌٌز ضدهن .
ٖ /ب – مبادئ اتفالٌة المضاء على جمٌع اشكال التمٌٌز ضدهن .
ٖ /ت – المرأة فً مرآة الفبلسفة .
ٖ /ث – من ٌصدق هولٌود ضد المرأة ؟
ٖ /جـ  -الفوارق الفعلٌة بٌن الفتٌان والفتٌات .
ٖ /حـ  -الثمافة الناعمة  ....ما هً وما دورها فً المجتمع ؟
ٖ /خـ – تعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌن المرأة فً المجتمع العربً .
ٖ /د – نماذج من انتهان حمولهن
ٖ /د – ٔ  -النموذج األول  :حك التملن الجسدي
٘

ٖ /د – ٔ – ٔ  -نموذج االتجار بؤجسادهن
ٖ /د - ٕ – ٔ -نموذج استؽبللهن كبلجبات
َّ
نكاحهن
ٖ /د – ٔ – ٖ – نموذج جهاد
َّ
اؼتصابهن
ٖ - /د – ٔ – ٗ – نموذج
ٖ  /د – ٔ – ٘ – نموذج التحرش َّ
بهن
ٖ /د – ٕ – النموذج الثانً  :حك الوجود االجتماعً
ٖ /د – ٕ – ٔ – نموذج الزواج من الماصرات
َّ
مواردهن
ٖ /د – ٕ – ٕ – نموذج استؽبلل
َّ
وجودهن بوجوده
ٖ /د  – ٖ – ٕ -نموذج الصاق
ٖ /د – ٖ – النموذج الثالث  :حك االنوثة البٌولوجٌة
َّ
ارحامهن
ٖ /د – ٖ – ٔ – نموذج استبجار
َّ
ختانهن
ٖ /د – ٖ – ٕ – نموذج
الفصل الرابع
الحركة النسوٌة
استهبلل
ٗ /أ – اطوار ( موجات ) تطور الحركة
الطور األول
الطور الثانً
الطور الثالث
تعمٌب وتعلٌك
ٗ /ب – مدارس الحركة النسوٌة
الحركة النسوٌة اللٌبرالٌة
الحركة النسوٌة االشتراكٌة
الحركة النسوٌة المتطرفة
ٗ /ت – ممهدات التبلور النظري
النظرٌة االجتماعٌة النسوٌة
المرأة ونظرٌة االنوثة
ٙ

نظرٌة االنوثة والمرأة المعاصرة
مشروع نظرٌة اختبلفات الذكر واالنثى
مشروع نظرٌة التماٌز بٌن الرجل والمرأة
مشروع نظرٌة المضطهدة
مشروع نظرٌة االنوثة ومشارٌعها
الفصل الخامس
نظرٌات الجندر االجتماعٌة
استهبلل
٘  /أ – تعرٌؾ النظرٌة  ....أهدافها ووظابفها
٘  /ب – انواع النظرٌات
ٔ -النظرٌة الوظٌفٌة
ٕ -النظرٌة الصراعٌة
ٖ -نظرٌة راس المال البشري
ٗ -نظرٌة سوق العمل الثنابً
٘ -نظرٌة الفصل الجندري
 -ٙنظرٌة التعصب العلنً
 -7النظرٌات البٌولوجٌة
 -8نظرٌات التنشبة
 -9نظرٌات المساواة الجنسٌة
نظرٌة سً والبً البطرٌمٌة
ٓٔ-
نظرٌة كوتٌل  ،نظرٌة الجندر االجتماعٌة
ٔٔ-
تعمٌب وتعلٌك
الفصل السادس
المرأة فً االدبٌات االجتماعٌة
َّ
خلدهن التارٌخ
 /ٙأ  -ملهمات
 /ٙب – رابدات الحركة النسوٌة
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 /ٙت – أسوء النساء فً التارٌخ
 / ٙث – السحالٌات  ...شاذات فً المظهر والسلون
 / ٙجـ  -كفاح المرأة االسترالٌة
 / ٙحـ  -النهضة النسابٌة العربٌة
 / ٙخـ  -اخبلق االنوثة
المصادر
المصادر العربٌة
المصادر االجنبٌة
المصادر االلكترونٌة

الفصل األول
علم النوع االجتماعً ( الجندر )
استهبلل
ٔ  /أ – منشؤ مصطلح الجندر
ٔ  /ب – بداٌة استخدام مصطلح الجندر فً علم االجتماع
ٔ  /ت – تعرٌؾ الجندر
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ٔ  /ث – التركٌبة االجتماعٌة للجندر
ٔ  /جـ  -لدر المرء البٌولوجً
ٔ  /حـ  -كٌؾ ٌنظر العالم للجندر ؟
ٔ  /خـ  -الجندر فً وثابك األمم المتحدة الدولٌة
تعمٌب وتعلٌك

الفصل األول
علم النوع االجتماعً ( الجندر )
استهالل
جندر او علم النوع االجتماعً او الجنوسة حسب بعض الترجمات فً العربٌة
(باإلنجلٌزٌة  ) Genderوهو علم الجنس السوسٌولوجً  /االجتماعً وٌعنً
المصطلح دراسة المتؽٌرات حول مكانة كل من المرأة والرجل فً المجتمع
بؽض النظر حول الفرولات البٌولوجٌة بٌنهما وفما ً لدراسة االدوار التً ٌمومان
بها  .أي ان المرأة والرجل ٌنبؽً النظر الٌهما من منطلك كونهما انسان بؽض
النظر عن جنس كل منهما وهذا العلم ال ٌخص المرأة فحسب وإنما ٌعنً الرجل
كذلن .
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فً األساس  ،مصطلح الجندر هو ترجمة اجتماعٌة – حضارٌة للجنس
البٌولوجً الذي ٌسعى نحو توسٌع المفهوم العام حول السإال االجتماعً الذي
مفاده كٌؾ ٌنبؽً على النساء والرجال ان ٌتصرفوا وٌظهروا بالتبلإم مع
معرفة والمابمة على افكار نمطٌة تبعٌة ممبولة
المجتمع حسب رموز اجتماعٌة
ّ
فً المجتمع والتً تستوفً مكونات االنوثة  ،فً نفس الولت الذي فٌه متولع من
المعرؾ والمابم هو اٌضا ً على افكار نمطٌة
الرجل ان ٌموم بدوره االجتماعً
ّ
مجتمعٌة حٌث ٌوفر هذا الدور المكونات االساسٌة للرجولة  .على سبٌل المثال ،
َّ
ٌتبعن للحٌّز الخاص ( البٌت  ،االوالد ،
ممبول على التفكٌر النمطً ان النساء
العابلة ) وأن الرجال ٌتبعون للحٌّز او المجال العام ( العمل  ،السٌاسة ،
االلتصاد) وعلى هذا اٌضا ً ممبول على التفكٌر النمطً تُمبل النساء كؤشخاص
تتطلمن من مبدأ المشاعر والرجال كؤشخاص ٌعٌشون على مبدأ المنطك .
وعلى هذا األساس  ،فؤن الفرق فً الجندر او بٌن االنواع االجتماعٌة لٌس من
الضروري ٌكون نابعا ً او صادرا ً عن الفرولات البٌولوجٌة بٌن الذكر واالنثى ،
انما هً فرولات مترجمة عن نظرة المجتمع والثمافة االجتماعٌة للنوع
االجتماعً بشكل اساسً ( بحٌث كان رجل او امرأة او ؼٌر ذلن ) وعلى
التولعات التً ٌبٌنها المجتمع نفسه من النوع االجتماعً اآلنؾ ذكره  .بتعبٌر
آخر ان نظرة المجتمع والتولعات الجندرٌة فٌه هً التً تبنً وتصمم مراحل
تطور الذكر كرجل واالنثى كامرأة وهً نفسها التً تصمم الطبمة المجتمعٌة
المابمة على تفوق لصالح الرجل على المرأة .
فً ؼالب الحاالت ٌرى ان المرأة هً النوع االجتماعً الذي ٌحتاج الى تعدٌل
دوره االجتماعً .
بداٌة المفهوم  :ظهر مفهوم الجندر فً ثمانٌنات المرن العشرٌن كمصطلح بارز
استخدام فً لاموس الحركة النسوٌة حٌث ظهر فً امرٌكا الشمالٌة ومن ثم اوربا
الؽربٌة عام  ٔ988م .
العبللة بٌن الجندر وااللتصاد  :هنان عبللة لوٌة بٌن الجندر وااللتصاد حٌث ان
مجتمع الجندر ٌنبؽً ان تتساوى فٌه فرص التعلٌم بٌن االناث والذكور وما ٌتبعها
من تساوي فرص العمل واألجر كذلن هنان تساإل حول مصٌر النسبة الكبٌرة
لئلناث لٌاسا ً للذكور فً كل دولة خصوصا ً دول العالم الثالث ومدى الخسابر
االلتصادٌة الناجمة عن الصاء دور النساء من االدماج الكامل فً نشاطات العمل
ٓٔ

وما ٌحمله من خسابر للدول والمجتمعات  ،فمثبلً فً حالة العراق حٌث تزٌد
نسبة االناث فً البلد عن ٌٓ٘ %دفع األمر للتساإل مدى التؤثٌر االلتصادي إذا
تم اؼفال هذه النسبة من المجتمع خاصة إذا ما تبٌن ان عدد موالٌد االناث فً
ازدٌاد عن الذكور  [ .جبر  ، ٕٓٓ8 ،ص  .ص ٗٗ – . ] ٗٙ
بعد ان لد ّمنا الترجمة االجتماعٌة – الثمافٌة للجندر ندلؾ الى بداٌة استخدامه
كمصطلح خارج الحمول العلمٌة مثل منظمة العمل الدولٌة  ،لكن لبل ان نذهب
الى بداٌة استخدام المصطلح أود ان انبه المارئ الى وجود مصطلحٌن متشابهٌن
هما حركة تحرر المرأة  Feminismالذي ٌعنً المساواة بٌن الجنسٌن سٌاسٌا ً و
المساواة بٌن الجنسٌن سٌاسٌا ً والتصادٌا ً  .كبلهما ٌعنٌان المساواة الجنسٌة إنما
األول أشمل من الثانً  .وفً الوالع ال توجد هنان بطالة عضوٌة او عهد مكتوب
ٌطلب الوالء واالمتثال لسبب معٌن بل هنان ادعاء لبل االنثى بالهوٌة وهذا
االدعاء ؼالبا ً ما ٌصدر من االنثى الناشطة حركٌا ً والنالدة والواعٌة بعدم المساواة
بٌنهما وبٌن الرجل فً العمل واألجور والدراسة إذ لم تعد المبلبس عامبلً فً
تمٌز البنت على الولد ؼً هذه األٌام وال فً ألوانها وال زٌنتها بل عامل الوعً
بالظلم والجور المتسلط علٌها هو الموضوع المهم الذي ٌشؽل بال وتفكٌر الفتاة
العصرٌة . ] Scholz , 2010 P. 1 [ .
ٌرجع الفضل فً استخدام مصطلح " الجندر " الى منظمة العمل الدولٌة وهو
مصطلح ٌشٌر الى العبللات والفرولات بٌن الرجل والمرأة التً ترجع الى
االختبلفات بٌن المجتمعات والثمافات والتً هً عرضة طوال الولت للتؽٌٌر .
ومصطلح " الجندر " ال ٌُعد بدٌبلً لمصطلح " الجنس " الذي ٌشٌر بدوره الى
االختبلفات البٌولوجٌة بٌن الرجال والنساء  ....وبمعنى اخر فؤنه ٌمكن استخدام
مصطلح الجنس فً التعدادات االحصابٌة  ،اما " الجندر " فٌستخدم فً تحلٌل
األدوار والمسبولٌات والحاجات الخاصة بكبل من الرجال والنساء فً كل مكان
وفً أي سٌاق اجتماعً  ،االبحاث االجتماعٌة تإكد على ان " الجندر " اصبح
ٌعنً بما هو ابعد من االطار الجنسانً لٌصل الى المدى الذي ٌعنً فٌه بالعبللات
االلتصادٌة كما ان التعرٌفات الجندرٌة جماعٌة ومجزأة وؼٌر ثابتة فالجندر عادة ً
ما ٌتعلك بالدٌنامٌكٌات االثنٌة والطبمٌة .
ما معنى المساواة الجندرٌة ؟ المساواة الجندرٌة تعنً ان ال تعتمد الحموق
والمسبولٌات الفرص المتاحة للنساء والرجال على كونهم ولدوا ذكورا ً ام اناثا ً ؟
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والمساواة الجندرٌة تعنً اٌضا ً ان التوزٌع المتساوي للمدرات االلتصادٌة ٌجب
ان ٌفهم فً اطار التوزٌع المتساوي للفرص والمدرة على التؤثٌر والموة
االجتماعٌة .
ما معنى العدالة الجندرٌة ؟ تعنً العدالة فً التعامل مع كبلً من الرجال والنساء
بنا ًء على االحترام المتكامل الحتٌاجاتهم ربما ٌتضمن ذلن تعامبلت عادلة او
تعامبلت مختلفة لكنها تعتمد على المساواة فً الحموق والمكتسبات والحرٌات
المدنٌة والسٌاسٌة وكذلن الفرص .
ما معنى جندرة االتجاهات السابدة ؟ تعنً هً العملٌة التً ٌتم من خبللها مراعاة
ادراج النساء والرجال فً كافة عملٌات التخطٌط بما فً ذلن صنع التشرٌعات
والسٌاسات والبرامج فً كافة المناطك وعلى كافة المستوٌات  .انها استراتٌجٌة
جعل اهتمامات وخبرات الرجال والنساء عناصر اساسٌة فً تصمٌم وتنفٌذ وتمٌٌم
السٌاسات والبرامج فً كافة السٌالات السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة بما
ٌضمن ان مسؤلة استفادة الرجال والنساء بشكل متساو او ؼٌر متساو من هذه
السٌاسات والبرامج لكن لن تكن محل نماش .
ما هو التحلٌل الجندري ؟ هو أداة تحلٌل الفرولات بٌن الرجال والنساء مع
مراعاة خصوصٌة األنشطة والظروؾ واالحتٌاجات والوسابل التً تإثر فً
تحكمهم فً الموارد وكذلن وسابل االفادة من التنمٌة واتخاذ المرار  .ان التحلٌل
الجندري هو االداة التً ٌتم بواسطتها دراسته الروابط بٌن هذه العوامل وؼٌرها
فً اوسع السٌالات االجتماعٌة وااللتصادٌة والسٌاسٌة والبٌبٌة  .ان التحلٌل
الجندري ٌتطلب  ،اوالً تجمٌع كافة المعلومات ذات البعد الجندري المتعلمة
بالسكان  .ان التحلٌل الجندري هو الخطوة األولى نحو لٌاس ورصد مدى تحمك
العدالة على اساس الجندر فً المجتمعات ] apap.ahlamontada.com [ .
اتحول بعد ذلن الى علم االجتماع لتحدٌد بداٌة استخدامه للجندر حٌث
 / 1أ – منشأ مصطلح الجندر
حتى نستطٌع ان نفهم معنى وابعاد مصطلح الجندر ( النوع ) ال بد من االلمام
بتارٌخ االنثوٌة التً ارتبط المصطلح بها  ،وبٌان المراحل التً مرت بها تلن
الحركات منذ بداٌة ظهورها الى المسرح السٌاسً واالجتماعً والثمافً وحتى
ٕٔ

وصولها الى شكلها الحالً بمطالبتها المعروفة وكٌفٌة تطور اطارٌحها وتؤثٌرها
بالمفاهٌم التً سادت فً تلن المراحل .
عن الفارق بٌن الدعوة الى تحرٌر المرأة وانصافها والحركة التً تبنت هذه
الدعوة – سواء فً الببلد الؽربٌة او الشرلٌة – وبٌن النزعة االنثوٌة المتطرفة
 Feminismالتً تبلورت فً الؽرب فً ستٌنٌات المرن العشرٌن والتً تملدها
للة للٌلة من النساء الشرلٌات والحركات التً تبٌنت هذه النزعة المتطرفة  ....ان
الفارق بٌن هاتٌن الدعوتٌن والحركتٌن وفلسفتهما ومطالبهما هو الفارق بٌن العمل
والجنون !
فؤلصى ما طمحت الٌه دعوات وحركات تحرٌر المرأة Woman's
 Liberation movementsهو انصافها من الؽبن االجتماعً والتارٌخً الذي
لحك بها  ،والذي عانت منه اكثر كثٌرا ً مما عنى منه الرجال مع الحفاظ على
فطرة التمٌز بٌن االنوثة والذكورة  ،وتماٌز وتوزٌع العمل وتكامله فً األسرة
والمجتمع على النحو الذي ٌحمك مساواة الشمٌن المتكاملٌن بٌن الرجال والنساء
 ...وذلن حفاظا ً على شوق كل جنس الى االخر  ،واحتٌاجه الٌه واُنسة بما فٌه
من تماٌز األمر الذي بدونه لن ٌسعد أي من الجنسٌن فً هذه الحٌاة  .دون اعبلن
للحرب على الدٌن ذاته  ،وال على الفطرة التً فطر هللا الناس علٌها عندما خلمهم
ذكرا ً واناثا ً  .....واٌضا ً دون اعبلن للحرب على الرجال.
أما النزعة االنثوٌة المتطرفة  Feminismواالنثوٌة الرادٌكالٌة والتً
تبلورت فً ستٌنٌات المرن العشرٌن فتعرؾ بؤنها حركة فكرٌة سٌاسٌة اجتماعٌة
متعددة االفكار والتٌارات  ،ظهرت فً اواخر الستٌنات تسعى للتؽٌٌر االجتماعً
والثمافً وتؽٌٌر بناء العبللات بٌن الجنسٌن وصوالً الى المساواة المطلمة كهدؾ
استراتٌجً وتختلؾ نظرٌاتها وتتسم افكارها بالتطرؾ والشذوذ وتتبنى صراع
الجنسٌن وعابهما وتهدؾ الى تمدٌم لراءات جدٌدة عن الدٌن واللؽة والتارٌخ
والثمافة وعبللات الجنسٌن .
ولد تؽلؽلت هذه الفلسفات واالفكار والدعاوى بشكل ؼٌر عادي فً المجتمعات
الؽربٌة خبلل العمود الثبلثة االخٌرة من المرن العشرٌن ونجحت هذه الحركات
االنثوٌة الؽربٌة فً الضؽط على المإسسات الدٌنٌة الؽربٌة – تلن التً خانت
رسالتها – حتى اصدرت فً عام ٗ ٔ99م طبعة جدٌدة من العهدٌن المدٌم
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والجدٌد سمٌت ( الطبعة المصححة ) تم فٌها تؽٌر المصطلحات والضمابر
المذ َّكره وتحوٌلها الى ضمابر محاٌدة .
تٌارات الحركة االنثوٌة وتؤثرها بالمدراس الفلسفٌة
ٔ -الحركة االنثوٌة اللٌبرالٌة
ٌمكن إطبلق اللٌبرالٌة على أٌة حركة نسوٌة تسعى من اجل تحسٌن وضع المرأة
من الناحٌة المانونٌة والصحة والتعلٌم والمشاركة السٌاسٌة وتحسٌن مستوى
معٌشة النساء عامة وال تطرح مفاهٌم متطرفة وطالبت بحموق مشروعة ولم
تظهر فً وجهها حركات مناهضة من النساء ألن ما تدعوا الٌه لدر جامع متفك
علٌه .
ٕ -الحركة االنثوٌة الشٌوعٌة
وتتبنى مجموعة األفكار التالٌة -:
أ -ان المرأة إنسان ومكافبة للرجل ولها كل ما للرجل من حموق وال بد ان
تكون حرة فً جمٌع اختٌاراتها وان انوثتها ال تمنعها عن أي شًء ٌمكن
ان ٌموم به الرجل .
ب -إن حرٌة المرأة تمتضً ان تكون حرة فً عبللتها الجنسٌة مع الرجال وال
ٌمنعها الزواج من ذلن  ،ألنها لٌست ملكا ً فردٌا ً للرجال وهل تمبل
الشٌوعٌة بعد إلؽاء الملكٌة الفردٌة لؤلشٌاء ان تعود وتمرها لؤلشخاص .
ت -ضرورة تهٌبة األجواء والفرص المناسبة لتمكٌن المرأة التصادٌا ً وذلن
بإخراجها من البٌت لتكون عاملة ومنتجة وتخلٌصها من واجبات البٌت
والزوج  ،وما ٌسمى فً هذه االٌام االدوار النمطٌة والتملٌدٌة التً ٌمكن ان
تعٌك هذا االمر وذلن عن طرٌك إنشاء المطاعم الجماعٌة ودور حضانة
االطفال والؽسبلت العامة وؼٌرها  ....وان تكون تربٌة االطفال من مهام
الدولة ال من مهام المرأة  .وٌسمً لٌنٌن المطاعم الجماعٌة وؼٌرها من
دور الحضانة ورٌاض االطفال " ببراعم الشٌوعٌة " التً ال تفترض شٌبا ً
من األبهة والتفخٌم والتً من شؤنها والعٌا ً ان تحرر المرأة وان تملص من
عدم المساواة بٌنها وبٌن الرجل وان تستجٌب لدورها فً االنتاج االجتماعً
والحٌاة العامة .
ٖ -الحركة االنثوٌة الوجودٌة
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الوجودٌة  :هً فلسفة التجارب الشخصٌة والفردٌة  ،فلسفة الشن والرفض لبل
المبول والٌمٌن ومن رواد هذه الفلسفة ( جان بول سارتر ) وعشٌمته سٌمون دي
بوفوار صاحبة كتاب الجنس االخر والتً تتبنى افكارا ً تشكٌكٌه " ان السبب
العمٌك الذي حصر المرأة فً العمل المنزلً فً بداٌة التارٌخ ومنعها من
المساهمة فً تعمٌر العالم هو استبعادها لوظٌفة التناسل " وتمول عن دور التنشبة
فً خلك وضع المرأة " ال ٌولد المرء امرأة بل ٌصٌر كذلن " وتمول " ان سلون
المرأة ال تفرضه علٌها هورموناتها وال تكوٌن دماؼها بل هو نتٌجة لوضعها "
واخٌرا ً تدعو المرأة الى الرفض والثورة والتمرد على هذا الوالع وتدعوا الى :
بٌن ود َّ
عالم ٌكون فٌه الرجال والنساء متساوٌن  ....وسٌعمل النساء ولد ُر َّ
ُربن
كالرجال تماما ً فً اطار الظروؾ نفسها وباألجور نفسها وستمر العادات  ،الحرٌة
و الشهوانٌة  ،ولكن العمل الجنسً لن ٌعتبر خدمة مؤجورة وستكون المرأة ملزمة
بتؤمٌن مورد رزق آخر وسٌموم الزواج على ارتباط حر بوسع الزوجٌن ان ٌلؽٌاه
متى شاء وستكون األمومة حرة أي نسمح بمرالبة الوالدات .
ٗ -االنثوٌة الرادٌكالٌة او النوعٌة
الرادٌكالٌة ٌمكن اعتبارها نزعة وطرٌمة للتناول والمعالجة ولٌست مدرسة فلسفٌة
ولد اتسمت بعدم الوالعٌة  ،والبعد عن التدرج واالنحٌاز المفرط دون النظر الى
السٌاق االجتماعً والمصالح التً هً فوق الرجل وفوق المرأة اٌضا ً ولد طالبت
بتؽٌر جذري فً مجموعة عبللات الجنسٌن داخل األسرة وفً المجتمع على حد
سواء بزوال السلطة األبوٌة واستبصالها ووصوالً الى المساواة المطلمة وسٌادة
عبللات النوع فً المجتمع او ما ٌسمى genderization of society
البٌئة الفلسفٌة التً نشأت فٌها األنوثة
اهم المبادئ واألفكار التً اثرت على الفكر الؽربً منذ ظهور عصر
النهضة ثم التنوٌر ثم الحداثة وما بعدها واثرت بالتالً على األنوثة كجزء ولٌد
لهذه المنظومة الفكرٌة -:
ٔ -العلمانٌة Secularism
العلمانٌة  :بمعنى تؽلٌب العمل البشري على النمل اإللهً ورفض الدٌن كمرجعٌة
علٌا للمطع فً األمور والعودة الٌه عند االختبلفات  ،بل تعدى األمر بعد ذلن الى
االلحاد وانكار الخالك بالكلٌة وؼٌر ذلن من االفكار وٌبدو ان ذلن كان نتٌجة
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طبٌعٌة للكنٌسة وممارستها والتً اصرت على تمدٌم افكار بشرٌة معوجة باسم
الدٌن المسٌحً وهذا ما هو حاصل فً المجتمع العربً بعد ثورات الربٌع العربً
واالحتبلل األمرٌكً للعراق من تمدٌم افكار معوجة باسم الدٌن اإلسبلمً ـ إذ
صدرت العدٌد والكثٌر من االفكار البشرٌة الفبوٌة المعوجة التً ال تخدم الدٌن
اإلسبلمً بل تخدم بعض الشرابح االجتماعٌة التً ركبت تٌار السٌاسٌة والحكم
فكثرت المفخخات والمتل العشوابً واإلرهاب من لبل هإالء تحت اسم الطابفة
الدٌنٌة التً شكلت ردود فعل سلبٌة ومعادٌة للفاعلٌن باسم الدٌن األمر الذي
سوؾ ٌدفع بالكثٌر من المسلمٌن فً الوطن العربً الى تبنً التٌارات العلمانٌة
بسبب األفكار العوجاء والفتوى الدٌنٌة التً ال تخدم اإلسبلم والمسلمٌن بل تخدم
مصالح المنخرطٌن فً العملٌة السٌاسٌة تحت ؼطاء الدٌن او اإلسبلم السٌاسً
وهذا ما سنشاهده فً المستمبل المرٌب فً المجتمع العربً .
لمد ادت الكثٌر من المكتشفات العلمٌة الى خلك حالة من الشن فً الدٌن ومحاولة
ع ِرؾ بالدنٌوٌة والعلمانٌة
الناس لشك طرٌمهم بعٌدا ً عن هللا والدٌن فحصل ما ُ
 Secularismوالصاء الدٌن عن الحٌاة وفمد الدٌن مرجعٌتِه وهٌمنته وح َّجته فً
تعٌٌن الخٌر والشر والحك والباطل والفضٌلة والرذٌلة .
والحركة االنثوٌة تؤثرت كؽٌرها من الحركات بما ذكرناه من اسباب التوجه
للعلمانٌة  ،عبلوة على امور اخرى تتعلك بالنظرة الدٌنٌة الدونٌة والسٌبة للمرأة
وحمولها فً الدٌانتٌن السابدتٌن فً الؽرب النصرانٌة والٌهودٌة بعدما اصابهما
التحرٌؾ والتبدٌل البشري .
ٕ -العمبلنٌة Rationalism
العمبلنٌة صنو العلمانٌة وفلسفتها الجوهرٌة او المركزٌة ونتٌجة طبٌعٌة لها ألنه
بعد رفض الدٌن كمرجعٌة ومصدر للمعرفة واالعتماد والتشرٌع فبل بد ان ٌكون
هنان البدٌل  ،فكان البدٌل فً تؤلٌه العمل اإلنسانً وتمجٌده فظهرت النزعة
العمبلنٌة كمإسس للنزعة العلمانٌة وكان لها الدور االعظم فً صٌاؼة العالم
الؽربً المعاصر فً كل مجاالته وال بد انها لد تركت على والع المرأة اٌضا ً
والحركة النسوٌة أثارا ً مهمة وجوهرٌة فهً من ناحٌة فلسفٌة لؤلنوثة تعتمد علٌها
وهً من ناحٌة اخرى وبامتداداتها المتطرفة كانت وباالً على المرأة حطت من
لدرها كما سٌؤتً الى ذلن .
ٖ -المادٌة Materialism
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فٌما بعد عصر النهضة برزت الى السطح فً اشكال متعددة منها رفض الؽٌب
وكل ما ال ٌدخل فً دابرة الحواس ومنها تعلك الناس بالدنٌا والمنافع وذبول
الجانب الروحً واالٌحابً والعاطفً فً الناس  ،وزاد األمر سوءا ً فً فلسفات
ما سمٌت بما وراء الحداثة  Post modernismوهذه النزعة كانت ذات اثر
فً الحركة االنثوٌة ونوعٌة تلن المطالب التً تنبع من والع كندا  ،والع لاسً
على المرأة ال ٌإمن للمرأة لممة العٌش إال بعد إضاعة انوثتها وانهان طالاتها بل
وفً الكثٌر من االحٌان استؽبللها جنسٌا ً من رب العمل واسترلالها بشكل اخر
وادى ذلن الى انتشار البؽاء ومن ثم تجارة الرلٌك األبٌض وبٌع النساء والصباٌا
فً سوق نخاسة الجنس والدعارة .
ٗ -الفردٌة Individualism
الفردٌة  :هً تمجٌد الفرد كحمٌمة منفردة وحٌدة تعتبر نفسها مركز جمٌع االشٌاء
وممٌاسها فً نطاق المنافسة والتصادم مع االخرٌن  .ولمد كانت العلمانٌة سببا ً فً
تؤجٌل نزعة الفردٌة فً اإلنسان وتمحور حول ذاته حتى فً مجال المانون
والحموق فؤن الصٌاؼة اللٌبرالٌة للفكرة الحمولٌة فً الؽرب تنظر الى الفرد كما
لو انه مستمل عن الجماعة فً تصوره االصلً أي انه كان من البدء فردا ً ثم دخل
الجماعة متنازال عن بعض حموله لتحمً له حموله البالٌة فظهرت فكرة الحك فً
تصوره فردي  .والفردٌة واحدة من المنطلمات األساسٌة لؤلنوثة والتً تإكد على
الفردٌة للمرأة وتجرٌدها من السٌاق االجتماعً وابرازها عند الرجل وعدم
ربطها ال باألسرة وال بالمجتمع وال باألطفال .
٘ -النفعٌة ومذهب اللذة Hedonism
هذه النزعة هً سمة من سمات الفرد والمجتمع الؽربً وهً نتٌجة طبٌعٌة
للمادٌة والفردٌة وهً نزعة لدٌمة فً الفكر الفلسفً الؽربً حٌث تعود الى لرون
ما لبل المٌبلد عند الفٌلسوؾ الٌونانً ( ابٌمور ) الذي نادى بؤن الخٌر هو اللذٌذ
واي فعل ٌعتبر خٌرا ً بممدار ما ٌحمك لنا من لذة .
ثم جاءت فلسفة البرجماتٌة او الذرابعٌة  Pragmatismوالتً اصبحت دٌانة
امرٌكٌة تإكد على ان صواب أٌة فكرة او خطؤها ٌمكن فً مدى تحمٌمها للمنفعة
علمٌا ً عند تجربتها وفً فترة ما بعد الحداثة  ،لال مٌشال فوكو " تشكل اللذة ؼاٌة
بذاتها فهً ال تخضع ال للمتعة وال لؤلخبلق وال ألٌة حمٌمة علمٌة " .
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وفً هذه األجواء تعالت الصٌحات األنثوٌة اٌضا ً بالتشكٌن من المعاٌٌر الخلمٌة
 normsوحك المرأة فً رفض الرضاعة واألمومة وحك المرأة فً عدم تربٌة
ورعاٌة اوالدها وحك المرأة فً اطبلق رؼباتها الجنسٌة والحب الحر بل وحك
المرأة فً الشذوذ والزواج المثلً .
 -ٙالعبثٌة والتشككٌة Scepticism
ٌمول تشارلز فرانكل " ففً الثمافة الحدٌثة كل شًء نسبً ولٌس ثمة شًء مطلك
فلٌس لنا مبادئ اولٌة وال لٌم نهابٌة وال عمابد راسخة ال فكان منها وال إٌمان
بوجود معنى ؼابً للحٌاة " وتجسدت هذه النزعة التشككٌة الرافضة فً فترة ما
ٌسمى بما وراء الحداثة حٌث ٌمول مٌشال فوكو " عمل الفكر ان ٌجعل كل ما هو
راسخ موضع اشكال " وهكذا بلػ التطرؾ أوجهُ حٌن اصبح هدم المفهوم الراسخ
ولد تبٌنت الحركة االنثوٌة هً اٌضا ً هذه المفاهٌم وتؤثرت بهذه النزعات الشكٌة
والتمردٌة بمختلؾ طوابفها ولكن بدرجات متفاوتة طبعا ً وأدى هذا التؤثٌر الى ان
تلخص بعض هذه التٌارات مبادبها بجمل من لبٌل -:
أ -موت المٌتافٌزٌما ( الؽٌب والدٌن ) Death of metaphysic
موت الرجل Death of man
ب-
موت التارٌخ Death of history
ت-
ولما نشؤ التٌار الرادٌكالً األنثوي  ،نشؤ فً ظل هذه المفاهٌم فشكن فً كل ما
هو لابم من مصادر معرفة  ( :الدٌن  +النظرٌات االجتماعٌة والنفسٌة  +المانون
 ) ....واعتبرها رجولٌة متمٌزة  ،وشكن فً النظم االخبللٌة السابدة والمٌم
والعادات واعتبرها متخلفة وبالٌة وتحتاج الى تؽٌرات جذرٌة وشكن فً اللؽة
واعتبرها متمٌزة وتحتاج الى اعادة صٌاؼة ونادوا بـ Reconstruction of
 languageحٌث الطبٌعة البٌولوجٌة للمرأة انكرها وشكن فٌها وربطها بالبٌبة
الثمافٌة والتنشبة  ،ال بحمٌمة طبٌعة المرأة وخلمها على نحو معٌن  ،وشكن بعد
ذلن فً األمومة كوظٌفة طبٌعٌة للمرأة وشكن فً األسرة كمإسسة ضرورٌة
للحٌاة وعبللات الجنسٌن  .....الخ .
 -7الصراعٌة Conflict
إن الفكر الؽربً منذ نشؤته األولى زمن الٌونان مبنً على اساس مبدأ الصراع
وعدم االنسجام وخلك التنالض بٌن االشٌاء بدل ادران اوجه التكامل والتشابه
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وبنً على ان الثنابٌات الموجودة فً العالم ال مجال لتعاٌشها وتكاملها بل ال بد
من الصراع حتى ٌكون البماء لواحد وهو األصلح واأللوى  .ولد انصبػ ذلن
وضع المرأة فً الؽرب فصبؽت حمولها فً مواجهة الرجل وعلى ان كسبها
ٌتؤتى فً صراع معه حتى فً العبللة الزوجٌة وؼابت من هذا التصور فكرة
السكن والمودة بٌن الزوجٌن التً اوردها المرآن وفكرة البناء المشترن لؤلسرة
كمإسسة اجتماعٌة تتولد الحموق فٌها عن التكاتؾ والتآزر ولٌس انتماصا ً من حك
األخر .
 -8الجنسانٌة Sexism
الجنسانٌة  :تعنً جعل المتعة الجنسٌة ؼاٌة علٌا  .جذور الفكرة الجنسانٌة (بمعنى
االباحٌة والمشاعٌَّه الجنسٌة ) ترجع الى زمن الٌونان وتحدٌدا ً الى افكار افبلطون
الذي دعا فً جمهورٌته الى " ان نساء محاربٌنا ٌجب ان ٌكن مشاعا ً للجمٌع
فلٌس لواحده منهن ان تمٌم تحت سمؾ واحد مع رجل بعٌنه منهم ولٌكن االطفال
اٌضا ً مشاعا ً بحٌث ال ٌعرؾ األب ابنه وال األبن أباه "  .وٌمول بعض الباحثٌن
ان افبلطون كان مشجعا ً للشذوذ الجنسً او الزواج المثلً والذي كان شابعا ً فً
المجتمع الٌونانً  .ثم جاءت الٌهودٌة – بعد تحرٌفها طبعا ً – لكً تحدث عن زنا
االنبٌاء  ،وابتدعت النصرانٌة الرهبنة واعتبرت الجنس لذارة ودنسا ً ال ٌلٌك بمن
ٌبؽً الممدس  .وجاءت الشٌوعٌة لكً تنادي بالمشاعٌة واألب.
[] www.iicwc.org
 / 1ب – بداٌة استخدام مصطلح الجندر فً علم االجتماع
بدأت دراسة الجندر فٌه حدٌثا ً ثم تطورت بحوثها من خبلل االعمال التً تناولت
ماري كرٌت مٌد فً المرحلة الوالعة بٌن ٓٗ ٔ9و ٓ ( ٔ9ٙعندما كانت
النظرٌة الوظٌفٌة البارسونٌه مإثرة ) بدأ علماء االجتماع ٌكنبون حول
االختبلفات الدورٌة المابمة بٌن الرجل والمرأة مشٌرٌن بذلن على انها ادوار
جنسٌة  .فً الوالع هذا الطرح كان متمما ً إلدوار الرجل والمرأة لٌس فمط مإكدا ً
على طبٌعة الفصل بٌن الجنسٌن بل كذلن على انها ادوار ممترنة ومشتركة مع
المكانات االجتماعٌة داخل المجتمع  .وفً العمد السابع من المرن العشرٌن حصل
مراجعة وفحص نظرٌة الدور االجتماعً للتعرؾ على النمابص التً فٌها  .اما
نظرٌة الدور الجنسً فظهرت فابدتها فً تحدٌد المعاٌٌر والتولعات السلوكٌة
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المناسبة للرجل والمرأة لكنها لم تمدم شرحا ً للعنؾ االختبلفات السابدة فً
العبللات بٌنهما واظهار عدم المساواة بٌنهم واختبلؾ النفوذ عندهما  .وظهر
اٌضا ً ان نظرٌة الدور الجنسً لم تمدم شرحا ً عن االختبلفات المابمة بٌن الرجال
واالختبلفات الحاصلة بٌن النساء .
بٌد ان مفهوم الجندر برز فً الكتابات السوسٌولوجٌة ألول مرة فً العمد
السابع من المرن الماضً مع التحلٌبلت الحركة النسوٌة واالنتمادات الموجه
لنظرٌة الدور الجنسً وكان ذلن ظاهرا ً فً كتابات آن أوكلً Ann Oakley
عندما كتبت عن الجنس والجندر والمجتمع عام ٕ ٔ97م .
ال جرم من طرح السإال التالً  :لماذا بات مفهوم الجندر مهما ً فً مٌدان علم
االجتماع ؟ لئلجابة على هذا السإال نرجع الى اهتمام علم االجتماع بطبٌعة
المجتمع وعبللة الفرد بهذه الطبٌعة وكٌؾ ٌحصل التؽٌر فٌه  .ومع هذا االهتمام
ظهرت الموجة الثانٌة للحركة النسوٌة فً أواخر العمد السادس من المرن
الماضً التً ادت الى تفالم النماش حول موضوع ظلم المرأة فً المجتمع وهذا
بدوره ادى الى تؤثر التخصصات االكادٌمٌة امثال علم االجتماع بهذا النماش الذي
كان مركزا ً اهتمامه على الرجل فمط ومهمبلً دور ومكانة المرأة  .كانت هذه
بداٌة االهتمام  .اما الٌوم فمد بات هذا الموضوع ( الجندر ) آخذا ً مولع الصدارة
فً بحوث ودراسات علم االجتماع واعتباره احد المصنفات المهمة فً دراسته
التدرج االجتماعً حٌث تم معاملته مثل معاملة الطبمة والعرق عبلوة على
استخدامه كماعدة لبلختبلفات المابمة فً عدم المساواة بٌن الرجل والمرأة
واختبلؾ نفوذهما فً النسٌج االجتماعً  .لٌس هذا فحسب بل اعتبره احد
مصادر هوٌة الفرد وكٌنونته  .هنان التباس وتشوش متداول بٌن الناس فً الخلط
بٌن الجندر والجنس التً تشٌر الى انهم ؼالبا ً ما ٌفترضوا االختبلفات هً بٌن
الذكور واالناث ٌمكن تسمٌتها لابمة تجمع بعض االختبلفات الجسمٌة بٌن الرجل
والمرأة مثل الصدر والعضو الذكري واألرداؾ واللحٌة وصلعة الرجل وسواها
لدرجة ان مصطلح الجنس والجندر تستخدم من لبل كثٌر من الناس بشكل متبادل
متعاوض أي وضع احدهما او استعماله مكان اآلخر .
مع ذلن  ،طالما هما ٌمثبلن نهجٌن فً تصنٌؾ األفراد فؤن ذلن ٌعنً انهما ال
ٌحمبلن نفس المعنى  .إن مصطلح الجنس ما هو سوى مصنؾ لابم على
التركٌب البنٌوي والكروموسومات واالختبلفات الهارمونٌة الحاصلة بٌن األفراد
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بٌنما تعنً الجندر فً الجانب األخر مصنؾ مبنً على لواعد فسٌولوجٌة ونفسٌة
وثمافٌة فضبلً عن الهوٌة الفردٌة الخاصة بنوع الجنس وتبنً اسلوب العٌش فً
الحٌاة المناسبة للجنس فً أي ثمافة كانت مع ذلن  .فؤن االختبلفات الجندرٌة
والعبللات الجندرٌة هً اكثر من االختبلفات البٌولوجٌة والفٌزٌولوجٌة المابمة
بٌن الذكور واالناث  ،انهما منخرطان فً الصٌرورة االجتماعٌة والعبللات
النفوذٌة فً حٌن انهما ٌبدوان بؤنه ال ٌوجد شن باختبلؾ الرجل مع المرأة وكٌؾ
هذه االختبلفات ٌتم حسابها فً تفاعل معمد بٌن البٌولوجً والمحٌط االجتماعً .
ال جناح من السإال فً هذا السٌاق كم ٌبلػ االختبلؾ بٌن الرجل والمرأة ؟
وهل ٌرجع هذا االختبلؾ الى العامل البٌولوجً ؟ ام الى العامل الثمافً الذي
ٌعٌشوا فٌه ؟ لئلجابة على هذه االسبلة نمول انه من لحظة مٌبلد الطفل ٌذهب
الوالدٌن الى معاملته حسب ما تملٌه علٌهم ثمافتهم االجتماعٌة فٌما ٌخص تنشبة
البنت إذا كان الطفل بنت او فٌما ٌخص تنشبة الولد إذا كان الطفل ذكر  .وهنا
ٌركز الوالدٌن على ان ٌعززان السلون والصفات التً ٌشعروا بها انها األفضل
واألكثر تناسبا ً مع صورة طفلهما فً مجتمعهما  .و بالممابل ٌتطابك الطفل مع
تولعات والدٌه فالخصابص الجندرٌة تشٌر الى الصفات السلوكٌة والمولفٌة
والدورٌة ( نسبة الى الدور االجتماعً ) المتعلمة والمستماة من المحٌط الثمافً ،
اما مصطلح االنوثة والرجولة فؤنها اٌضا ً من الخصابص االجتماعٌة المكتسبة من
مجتمع معٌن ومرحلة زمنٌة محددة  .انهما تصنٌؾ اجتماعً مكتسب من مجتمع
معٌن وفً فترة زمنٌة محددة ونحن نصبح رجل او امرأة حسب تعلمنا من لبل
والدٌنا ما هو مطلوب منهما من لبل مجتمعهما وثمافتهما التً ٌعٌشوا فٌها فؤن
رجولتنا وانوثتنا هً نتاج التشٌٌد االجتماعً  Socially constructed .وفما ً
لشروط المجتمع وثمافته وتبلورا ً عن العٌش فً وسط مجتمع معٌن وفترة زمنٌة
معٌنة ] Poole . 2003 . P.p 133-137 [ .
 / 1ت – تعرٌف الجندر
بعد ان لدمت استهبلالً لترجمة مصطلح الجندر اذهب الى تعرٌفه المنطوي على
تكرٌس الوعً بالتماٌز باالنتماء البٌولوجً الجنسً للشخص وبٌن هوٌته
االجتماعٌة كرجل او كامرأة أي استطرادا ً للتفرٌك بٌن المحددات البٌولوجٌة
لجنس االناث ( او الذكور ) وبٌن المحددات االجتماعٌة والثمافٌة للواحد منهما .
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إن طبٌعة الرجل وطبٌعة المرأة تكسب الواحد من دون اآلخر صفات نفسٌة
وتسوغ سلوكٌات لدى احدهما وتحظرها
ومإهبلت اجتماعٌة ومهنٌة ومهارات
ّ
عند االخر الى ما هنالن والناس الذٌن ال ٌشملهم هذا الوعً ال ٌمكن حصرهم
بفبة معٌنة  .فالمسؤلة ال تتعلك بكونهم متعلمٌن او ؼٌر متعلمٌن من طبمة
التصادٌة او اجتماعٌة معٌنة متؤثرٌن بالثمافة الؽربٌة ام ال من الرجال او من
النساء  .فالمصور عن وعً التماٌز بٌن الهوتٌن البٌولوجٌة واالجتماعٌة لٌس
نابعا ً بالضرورة لمتؽٌرات شخصٌة ٌمكن رصدها وشروط هذا الوعً ؼٌر
بسٌطة .
فالهوٌة الجندرٌة تعنً لناعة الشخص الثابتة بانتمابه لواحد من الجنسٌن
تتشكل فً زمن الطفولة األولى – من سن السنتٌن الى سن االربع سنٌن بحٌث
ٌصعب التخلص من االنطباعات االولى المحٌطة بها فً هذا الصدد هذه الهوٌة
تتشكل باالختبلؾ عن االخر كؤن ٌحدد الصبً نفسه بؤنه عكس االنثى ( ال تبن
كالصبٌان ال تفرجً فخذٌن ) لذلن فؤن التماطع بٌن السمات واألدوار وؼٌرها من
المحددات االجتماعٌة والثمافٌة للجنسٌن لدى الشخص كما هً صعبة المبول لدى
الجماعة .
باختصار شدٌد  ،الجندر هو التمٌٌز بٌن االنتماء الجنسً البٌولوجً وبٌن
التضمٌنات الثمافٌة واالجتماعٌة لذلن االنتماء  .أي المحددات الثمافٌة –
االجتماعٌة لبلنتماء الجنسً البٌولوجً وذلن عبر ابراز التضمٌنات االلتصادٌة
والسٌاسٌة والمانونٌة  ....لذلن االنتماء  .وفً النظام االبوي ( البطرٌمً )
ٌتضمن االنتماء الى واحد من الجنسٌن  ،االنتماء الى واحد من المجالٌن :
الخاص او العام اساسا ً والى نمطٌن من االدوار االجتماعٌة االلتصادٌة احدهما
ٌتسم باإلنتاج والثانً بإعادة االنتاج وٌترتب على االنتماء الى دابرة الخاص والى
المٌام بدور اعادة االنتاج الخضوع لمن ٌحتل دابرة العام ولمن ٌموم بدور االنتاج
فالمترتبات السٌاسٌة لبلنتماء الى واحد من الجنسٌن ٌنتج عبللات من الهٌمنة
(هٌمنة الذكور) والخضوع ( خضوع االناث ) وهذه تؽذي بدورها كل البنى
المجتمعٌة الفولٌة  ،االٌدٌولوجٌة واالدٌان واالخبلق والمانون والعادات  ...الخ
التً تموم بإعادة انتاج تلن العبللات وتسهم فً تثبٌت طبٌعة االدوار والمكانات
متوسطة لذلن التنشبة اساسا ً والممع احٌانا ً فالتنشبة تعٌد انتاج اهم ممومات الجندر
وذلن ٌدفع الصبٌان والبنات للتشبه بالنموذج المرؼوب اجتماعٌا ً وثمافٌا ً لكل من
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الرجل والمرأة على التوالً  .ولدى توافك الشخص مع الجندر فً وجوده الفردي
فهو ٌموم بتثبٌت اركان المنظومة الجندرٌة  [ .بٌضون  . ٕٕٓٔ .ص ] ٕٓ .
ومن باب االؼناء واالفاضة والتحدٌد الدلٌك نمول بؤن مفهوم الجندر ٌفضً
الى ابانة واستجبلء مضمونه الذي ٌنطوي على مطالبات المرأة العصرٌة فً
المجتمع الحدٌث المتمدم والمتطور بالمطالٌب التالٌة :
ٔ -تساوي حمولها بحموق الرجل من الناحٌة المانونٌة والسٌاسٌة والمدنٌة .
ٕ -رفع الوصاٌة علٌها من لبل الرجل والنظام االجتماعً .
ٖ -االعتراؾ من لبل المجتمع والرجل باختبلل توازن الموى بٌن الرجل
والمرأة الذي ٌجعل من االخٌرة تابعة لؤلول ( الرجل ) .
ٗ -االعتماد بؤن ظروؾ المرأة هً من صنٌعة المجتمع لذلن ٌمكن تؽٌٌره
هذه الصنٌعة عندما تتؽٌر ظروفها ( أي ظروؾ المرأة ) .
٘ -التركٌز على استمبللها .
 -ٙعلى الجمٌع ان ٌسمعوا وٌستمعوا لصوت المرأة فً التعبٌر والتمثٌل دون
الحاجة الى راشد ٌتصرؾ نٌابة عنها او ٌكون محرما ً لها عندما تكون
خارج المنزل .
جمٌع هذه المطالب تمول لنا بؤن المرأة ترمً وتهدؾ الدخول الى عالم كان
ممتصرا ً على الرجل فمط ومخطط له من لبل المٌم الذكرٌة وان ٌكون حضورها
لابما ً فً مناشط الحٌاة العامة والخاصة على السواء .
دٌدنً من هذا الطرح هو المول بؤن هنان توتر حاصل فً موضوعٌن
ربٌسٌٌن هما  :المساواة واالختبلفات بٌن الرجل والمرأة ٌبرزان فً جمٌع
مجادالت ومنالشات الحركة النسوٌة منذ المرن التاسع عشر ولؽاٌة اآلن
[  ] Hannam .2007 . P.p .3 – 4وفً هذا الصدد ولالت كل من كاتٌا
جٌنٌنتً وجودي جروفس إن هذٌن الموضوعٌن ٌمثبلن كفاحها من اجل ازالة
الجور والظلم المتسلط علٌها من لبل النظام االبوي البطرٌك والنظام الرأسمالً
[] Jenainati and Groves .2007 .P.3
 /1ث – التركٌبة االجتماعٌة للجندر
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The social construction of

الماعدة األساسٌة النطبللة الحركة النسوٌة المعبرة عن عبللة األنثى بالذكر من
حٌث كونهما فواعل اجتماعٌة ال ٌمكن اختزالها الى االختبلفات فً الوظابؾ
البٌولوجٌة ألن االختبلفات الفٌزٌولوجٌة عندهما وبٌنهما واضحة للعٌان مثل
اختبلفات فً الهرمونات والكروموسومات واالعضاء الجنسٌة ومن دون شن
فؤن هذه الماعدة تموم بتحدٌد عبللتهما بٌد ان الجندر تعنً اكبر من كونهما
جنسٌن مختلفٌن ان هنان خلؾ هذا الجوهر البٌولوجً صفات وخصابص ثمافٌة
واجتماعٌة تمثل تولعات واحتماالت حول ماذا ٌعنً ان ٌكون ذكرا ً وماذا ٌعنً
ان تكون انثى  .هذه هً اوجه الجندر أي هً اوجه اجتماعٌة اكثر مما هً
بٌولوجٌة ألنها جزء من الثمافة ولٌست جزء من الطبٌعة  .إن االوجه المهمة
للثمافة تعتمد بشكل مباشر على كٌؾ ٌحدد المجتمع الجندر والدور الجندري
للمرأة  .الول ان الجندر مركبة من لبل المجتمع ومصاؼة من لبل الفواعل
االجتماعٌة لدرجة انها جلبت تعابٌر لؽوٌة مختلفة اٌضا ً مثل الجنس ٌعنً ( ذكر
وانثى  ،ولد وبنت ) وجندر تعنً ( األنوثة والرجولة  ،الرجل والمرأة ) مثل هذه
االختبلفات مرجعها للتركٌبة االجتماعٌة التً حددها المجتمع وثمافته ومارسها
الفواعل االجتماعٌة .
ال أجد بؤسا ً من االشارة الى ان لكل ثمافة إنسانٌة لوانٌنها الخاصة بها التً
تكون فً العادة مبنٌة ومكونه اجتماعٌا ً وتحتل مساحة جؽرافٌة معلومة االبعاد
تعرؾ باإلللٌم او المماطعة ٌعرفها المنظرٌن االجتماعٌٌن  .أي ان كل ثمافة لها
مكان جؽرافً ومبنٌة من لبل افرادها االجتماعٌٌن بما فٌها مفهوم األنوثة الذي
ٌتضمن احتماالت سٌاسٌة ومعرفٌة حول المساواة واالنصاؾ التً ٌمكن تحمٌمها
عندما ٌحصل توسط اجتماعً مباشر بٌد ان العبللة بٌن الجنسٌن تمثل حالة
متورطة احدثتها الطبٌعة البشرٌة إنما هنان ثبلثة مإثرات تفعل فعلها على
الجندر مستخلصة من الفكرة الماعدٌة لئلنشاء االجتماعً وهً  :التجسٌد
االجتماعً والهٌبة الجسدٌة والخطاب وأداء الخطاب  .وسوؾ نوضحهم كما ٌلً
التجسٌد االجتماعً والهٌبة الجسدٌة
عندما ٌتفاعل الفرد مع األخر فؤنه ٌتفاعل اما مع الرجل او المرأة ومن النادر جدا ً
جدا ً ان ٌكون هنان فردا ً مزٌجا ً ٌجمع بٌنهما أي ال ذكر وال انثى بمعنى ان نوعه
الجنسً ؼٌر واضح المعالم وٌعنً اٌضا ً ان التفاعبلت االجتماعٌة تحددها
االسباب البٌولوجٌة كمنطلك من التولعات الخاصة باألنثى او خاصة بالذكر ومن
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ثم ٌتم تحدٌدها من لبل الثمافة االجتماعٌة التً ٌعٌشوا وسطها هإالء المتفاعلٌن
وهذا ٌعنً ان الجندر تمثل ظاهرة ثمافٌة وعمابدٌة وكبلهما موجودان فً عمل
الفرد  .معنى ذلن ان هذه الظاهرة هً التً تمدم التولعات االجتماعٌة لما ٌحدده
العامل البٌولوجً ( ذكر او انثى ) وفً هذه الحالة ٌلتمً العامل البٌولوجً الذي
ٌمٌز الذكورٌة عن األنوثة مع التولعات االجتماعٌة التً تحددها الثمافة
االجتماعٌة  .ألول ان الجندر تمثل حلمة وصل وربط واضح بٌن العامل
البٌولوجً والعامل الثمافً  .وهنا نستطٌع المول او نطرح السإال الذي مفاده هل
الجندر محددة من لبل الجنس او الثمافة ؟ جوابنا على ذلن  :إن العامل الثمافً هو
الذي ٌساعدنا على التفاعل مع العامل البٌولوجً وبنا ًء على ذلن فؤن الجندر ٌمكن
اعتبارها ظاهرة ثمافٌة اكثر مما هً حالة جنسٌة – بٌولوجٌة .
وال مناص من تدوٌن وصؾ ال ُمنظر االسترالً كونٌل للجندر الذي عبَّر عنه بانه
صٌرورة مجسدة اجتماعٌا ً او ممارسات جسدٌة منعكسة او سلون اجتماعً ٌكون
فٌه الجسد وكالة وهدفا ً ٌبد ان المشكلة المابمة هنا هً ربط الصٌرورة المتجسدة
اجتماعٌا ً باألبنٌة االجتماعٌة التً تتؽٌر من حمبة زمنٌة ألخرى او تلتمً او
تجتمع بالصٌرورة التارٌخٌة التً ٌكون فٌها المجتمع متجسد وتمسً االجسام
مرسومة من لبل التارٌخ  .فالفرد ٌتعرؾ على االخرٌن من خبلل ادراكه بؤنه
متجسد اجتماعٌا ً الذي ٌوضح تفهم الجندر دون انكار او صرؾ النظر عن
االجسام فٌزٌولوجٌا ً وجنسٌا ً  ،ثم ٌضٌؾ كونٌل الى ما تمدم بؤن الجندر تتضمن
االجسام لكنها ؼٌر محددة بٌولوجٌا ً بل ثمافٌا ً واجتماعٌا ً فإذا لم ٌكن هنان ذكر
وانثى فً الطبٌعة البشرٌة فؤن ذلن ٌعنً ال توجد حاجة لوجود مفهوم للجندر
على األطبلق .
معالجة الموضوع ٌ ، Discourseنطوي هذا الموضوع بالمول ان فكرة الجندر
مجسدة بشكل شامل ودلٌك بالصٌرورة االجتماعٌة السابدة فً تخاطب األفراد
التً تم استعارتها من النظرٌة االجتماعٌة لما بعد البنٌوٌة التً لدمها ماٌكل
فوكالت التً اوضحها على انها صورة معبرة عن الجسد على شكل مفهوم
ٌوضح االختبلفات المابمة بٌن الجنسٌن فً الوالع هذا التحدٌد ممارب من تحدٌد
كونٌل الذي ع َّد الجندر خطابا ً ٌمثل نسما ً رمزٌا ً ٌستخدم فً مخاطبة األفراد
للداللة على االختبلفات الجنسٌة – البٌولوجٌة للسلون الجنسً والمعاٌٌر
االجتماعٌة للجندر واألدوار االجتماعٌة .
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 / 1جـ  -لدر المرء البٌولوجً
ؼالبا ً ما تفترض التصنٌؾ االحٌابً ( البٌولوجً ) ذكر او انثى كابنان منفصبلن
ؼٌر مترابطان وال نفترض بتولعات ملتبسة تجمع بٌن الصنفٌن البٌولوجٌة ألن
الطفل عند والدته ٌكون حامبلً نوعه الجنسً معه بشكل بارز وهو العضو
الذكري او االنثوي وعندها ٌتم التعامل مع هذا المولود على اساس عضو الجنسً
البارز وٌنمو جسمه وٌنمو معه شعور لوي بنوع جنسه ولكن عند بلوؼه مرحلة
المراهمة لد ٌظهر نوعا ً اخر ٌخطا الشعور الموي الذي نما مع نمو جسمه أي لد
ٌحصل تحول جنسً  Transsexualفً جسمه وهنا تكمن المشكلة التً تصٌب
هوٌته الجندرٌة ألنها تمس الخصابص التشرٌحٌة لجسمه  .ومن نافلة المول ان
تحوٌل هذا الطفل جنسٌا ً ؼالبا ً ما ٌصاحبه مشاعر مزعجة ومملمة ٌعانً وٌماسً
الكثٌر من االحراجات واالضطرابات النفسٌة والسلوكٌة ألنها تملب جمٌع ما ُجب َّل
علٌه الى النمٌض وان ٌتصرؾ تصرفات مؽاٌرة لما كان لبل التحوٌل الجنسً
وهنان حالة ٌكون فٌها المحل جنسٌا ً متحمسا ً للتحوٌل وال ٌعترض على او
ٌنزعج من التحوالت الهرمونٌة وال من عملٌة تؽٌر جنسه .
وال جرم من اإلشارة الى حالة الخنثى  Hermaphroditesالتً تعكس صعوبة
تحدٌد او تشخٌص العضو الجنسً عند الفرد بحٌث ٌحمل اختبلط الصفات او
الخصابص الجنسٌة الذكرٌة واألنثوٌة معا ً .
ان تمسٌمنا لؤلفراد الى صنفٌن مبنً على الجنس لكن هذا التمسٌم ال ٌكون دلٌما ً .
لكن على مستوى الكروموسومات ( جسٌم خٌطً ٌظهر فً نواة الخلٌة عند
االنمسام ) ٌمثل االناث  XXوالذكور  XYثم هنان تداخل جنسً ٌحصل بٌن الذكر
واالنثى ٌكون كروموسوماتهم من نوع  XYإنما لدٌه ما ٌشٌر الى االختبلط .
دراسة لام بها عالم اإلنسان جلبرت هٌردت عام ٔ ٔ98لاد بدراسة مع فرٌك من
الباحثٌن فً جامعة كورنٌل لدراسة حال جٌنات من الذكر المخنثٌن بالوالدة ،
اخذت هذه العٌنة من لرٌتٌن منفصلتٌن فً جمهورٌة الدومنٌكان وكان هإالء
األطفال من نوع الجنس المشوش منذ الوالدة الذي ٌرجع الى عٌوب هرمونٌة .
ووجدوا ان بعض األطفال ولدوا مع جنس ذكري داخلً  ،انما مع عضو جنسً
انثوي خارجً وتم تصنٌفهم على انهم ذكور عند الوالدة واخرٌن تم تصنٌفهم
اناث عند الوالدة ولكن عند البلوغ بالذات عندما بدأ جسمهم ٌموم بإفراز كمٌة
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كبٌرة من الهرمون الذي تفرزه الخصٌة عندها تم التؽٌٌر ولم ٌبموا اناثا ً حٌث
نمت خصابص اخرى مثل خشونة الصوت وتعممه وظهور شعر على الوجه
وبروز اعضاء جنسٌة ذكرٌة .
ثم اخبرتنا الدراسة نفسها عن هإالء انهم عندما بلؽوا مرحلة المراهمة كان واحدا ً
منهم مصنؾ على انه بنت متحولة وعملت لها العملٌة التحوٌلٌة لجنسها لكً
تكون ذكرا ً  .بٌد انه هنان نماش دابر بٌن الباحثٌن حول هذه الحاالت المتحولة
من الذكور تمت معاملتهم على انهم ذكور لكنهم لم ٌتم اعتبارهم رجال من لبل
المجتمعات التً عاشوا فٌها وترعرعوا فٌها واولبن الذٌن تمت تربٌتهم على انهم
َّ
َّ
انهن
سادهن على
اناث لم ٌحولوا ادوارهم الجندرٌة لحٌن تم عرض مفاتن اج
اناث وكان هذا مثٌرا ً للسخرٌة والتندر عندما ظهر الشذوذ الفسٌولوجً فً
المجتمعات الؽربٌة  .أكدت التشخٌصات الطبٌة عبر عملٌات جراحٌة أعادت بناء
االعضاء الجنسٌة لكن هنان جماعات تدافع عن المصنفٌن  Intersexعلى انهم
لابمٌن بٌن جنسٌن كاشفٌن عن خصابص الذكورة واالنوثة معا ً بدأت هذه
الجماعات تشجع وتعزز بشكل مإٌد لمربٌة العملٌة الجراحٌة التً تمول ٌجب ان
ال ٌتولى المباشرة فٌها لؽاٌة بلوغ الفرد نضجا ً كافٌا ً لكً ٌتم اخذ موافمته بؤجراء
عملٌة تحوٌلٌة من ( المابم بٌن جنسٌن الى جنس واحد ) .
هذا من جانب ومن جانب اخر فؤن التمرٌر البٌولوجً النهابً biological
 deterministsاو التصمٌم البٌولوجً ٌذهب الى شرح وتفسٌر االختبلفات
الجندرٌة  .إذ كان ال ُكتاب لعدة لرون ٌفترضوا االختبلفات البٌولوجٌة المابمة بٌن
الرجل والمرأة هً المسبولة عن حمٌمة كون الرجل متسٌدا ً فً المجتمع وان
المرأة سجٌنة وظٌفتها التناسلٌة – االنجابٌة ( هذا االفتراض مازال سابدا ً بٌن
العدٌد من الثمافات االجتماعٌة فً الولت الراهن ) ذلن بسبب كون المرأة تموم
بوالدة األطفال وازاء ذلن علٌها ان تكون مسبولة عن تربٌتهم وهذا بدوره ٌعٌك
ممارسة ادوارا ً فعالة تستطٌع اخذها وادابها فً المجتمع إال ان لٌامها باألنجاب
وتربٌة ما تنجبه ال ٌدعها اخذ ادوارا ً رٌادٌة ولٌادٌة ومإثرة فً المجتمع لذا
تعتبر فً هذه الرإٌة انها سجٌنة وظٌفتها االنجابٌة والرعابٌة – التربوٌة .
ومن المثٌر لبلهتمام فً هذا الموضوع كانت الفتاة الشابة ابان المرن التاسع
عشر تُحذر وتُنذر من ممارسة بعض الرٌاضات مثل ركوب الخٌل او الدراجة
الهوابٌة او المفز من االماكن العالٌة وسواها بؤنها تدمر اعضابها الجنسٌة وٌإدي
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بها الى الجنون لٌس هذا فحسب بل هنان مجتمعات تمنع البنات من االستمرار
فً الدراسات العلٌا وفً مجتمعات الصٌد وااللتماط  ،كان الرجل ٌذهب للصٌد
وتبمى المرأة داخل الخٌمة تهتم برعاٌة االطفال وشبون الطبخ وؼسل المبلبس
وسواها .
وعلى هدى ما تمدم وطبما ً لهذه المربٌات ٌمسً الرجال ناجحٌن فً عوالم
السٌاسة وٌجٌدوا التعامل المتعاون مع االخرٌن وذلن بسبب كونهم ٌعملوا وسط
وضمن الجماعات ٌتفاعلوا وٌتنالشوا وٌخططوا و ٌبتكروا الحٌل و االفخاخ
وٌطوروا االسلحة وٌموموا بالسلب والنهب فٌمسوا ظاهرة بٌولوجٌة االكثر نجاحا ً
على وجه األرض  ،بل وحتى الحٌاة الحضرٌة فً المدن ٌكون فٌها الرجال
َّ
ٌدخلن
لابمٌن فً ادارة االعمال التجارٌة وهذا وحده ٌفسر لنا لماذا النساء لم
عوالم الصناعة والتجارة بل بارعات فً مهنة التعلٌم والتمرٌض والخدمات
االجتماعٌة ورعاٌة األطفال  .هنان بعض االنتمادات الجوهرٌة لهذه الرإٌة اولها
ولبل كل شًء ان ما ٌحصل االن بالنسبة للرجل والمرأة هو استمرار لما كانوا
ٌمارسوه من ادوار اجتماعٌة فً مرحلة الصٌد وااللتماط أي تهتم المرأة بالمنزل
واالعمال الثانوٌة والهامشٌة وٌموم الرجل باألعمال خارج المنزل وجلب الخبز
ألفراد اسرته وممارسة االنشطة االجتماعٌة مع الجماعات خارج المنزل مع بماء
وإبماء المرأة داخل المنزل تموم بشإون األسرة وتنظٌم اثاث المنزل مع ممارسة
اللؽط والمٌل والمال والعٌش على هامش الحٌاة االجتماعٌة العامة بعٌدة عن
العوالم السٌاسٌة وااللتصادٌة .
رإٌة اخرى تُرجع االختبلفات المابمة فً الجندر الى العامل البٌولوجً ،
طرح هذه الرإٌة أي أو ولسن  ٔ978منطلما ً فً رإٌته هذه من فكرة الداعً الى
ان حمٌمة علم االجتماع لابمة على نظرٌة جارلس دارون فً االنتماء الطبٌعً
التً تشرح التطور االجتماعً الى الكفاح من اجل البماء  ،وعلم االجتماع
ٌستخدم المبادئ البٌولوجٌة لتؤوٌل وتفسٌر مناشط جمٌع الحٌوانات االجتماعٌة
وطبما ً لمربٌة ولسن هنان تعامل كبٌر لؤلنشطة البشرٌة تُفسر من لبل التركٌبة
الجٌنٌة وبالذات من الموروثة األنانٌة ( الجٌنة األنانٌة )  .ال سٌما وان علماء
االجتماع لد شرحوا العدٌد من سلوكٌات األنسان من خبلل هذه الموروثة االنانٌة
امثال سوء معاملة االطفال والتحرش الجنسً بل وحتى ارتكاب جرٌمة لتل من
لبل الرجال ممن هم لٌسوا ابابهم البٌولوجٌٌن بل زوج األم او عشٌك األم مثل
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هذه التفاسٌر تكون مبنٌة على نظرة مفادها بؤنه ال توجد مصلحة وال اضطرار
لتربٌة طفل اخر لم ٌكن هو والده الطبٌعً ( البٌولوجً ) بل ابن عشٌمته او
زوجته التً كانت متزوجة من زوج لبله ولدٌها طفل منه األفضل فً نظره ان
ٌهتم وٌربً ذرٌته النازلة من صلبه  .مثال آخر ٌعكس الرجال الذٌن لهم عبللات
جنسٌة ؼٌر شرعٌة مع امرأة ال تكن زوجة لهم وهنا ٌستطٌع الرجل ان تحدد
ذرٌته من خبلل تكرار ِجما ِعه معها والتؤكد من تطابك جٌناته مع جٌنات الطفل .
ذرٌتهن بشكل اكثر دلة من الرجل الذي َّ
َّ
َّ
َّ
لمن
ٌمٌزن
ٌستطعن ان
اما النساء فؤنهن
بمعاشرته وذلن من خبلل تلمٌح بٌضتها من ذلن الرجل الذي ضاجعته واستمتعت
بمضاجعته  .إذن النزعة االنانٌة هً موروثة جٌنٌا ً عند الرجال والنساء على
السواء  .مثل هذه االختبلفات البٌولوجٌة طبما ً لولسن  ٔ978واستنادا ً الى
االختبلفات الحاصلة فً النفوذ االجتماعً وااللتصادي للرجال والنساء ٌمسً
اختبلفات جسمٌة ومزاجٌة فٌما بٌنهما ( أي بٌن الرجل والمرأة ) ومضخمة
سٌْد وتن ّمر الرجل كونٌا ً .
بشكل مطنب من لبل الثمافة االجتماعٌة لتدعٌم ت ّ
ٌستند علم االجتماع على االحتمال المابل بؤن هنان اصناؾ الذكور واالناث
ال تعكس فمط التماٌز بل تعكس اٌضا ً التعارض بٌنهما  .نماذج بٌولوجٌة مثل هذه
االصناؾ تفترض بؤن الجنس هو الذي ٌحدد وٌمرر نوع الجندر وهذه االختبلفات
البٌولوجٌة بٌن االنثى والذكر تمود الى االختبلفات الحاصلة فً المجاالت
االجتماعٌة والسٌاسٌة التً تعود بالتالً لتؤخذ بعٌن االعتبار االختبلفات فً النفوذ
كبل الجنسٌن .
عن رإٌة الوظٌفٌن للمجتمع تشرح ادوار الرجل والمرأة على انهما متممان
ومتكامبلن  .تالكوت بارسونز ( عالم اجتماع امرٌكً حدٌث ) ٌرى ان ادوار
الرجل والمرأة فً ولتنا الراهن واألسرة النووٌة الصؽٌرة ممامه على االختبلفات
الطبٌعٌة فٌما بٌنهما  ،وطبما ً لبارسونز اٌضا ً فؤن حمٌمة المرأة وتنطوي على
الوالدة والرضاعة ألطفالها ورعاٌتهم وتربٌتهم طٌلة السنٌن األولى من حٌاتهم
فً حٌن ٌكون اآلباء اكثر اهمٌة عندما ٌكبر االطفال وٌصبحوا مهتمٌن فً
عالمهم الخارجً  .وهذا ٌعنً ان ادوار المرأة فً األسرة تكون من النوع
التعبٌري  expressiveأي تعّبر عن مشاعرها واحاسٌسها عبر تنشبتها ورعاٌتها
ألطفالها ومنحهم عواطفها الدافبة والداعمة لهم  ،بٌنما ٌكون دور الرجل فً
اسرته ممثلة للدور الوسٌلً الواسطً  Instrumentalمركزا ً فً اهتمامه
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األسري على كسب الرزق ألطفاله أي المعٌل ألسرته بذات الولت ٌعمل على
تجسٌر اسرته بالعالم الخارجً المحٌط بها .
وعلى هدى ما تمدم فإن تمسٌم االدوار هكذا الممامة على اساس احتمال مفاده
ان هذه االختبلفات ما هً سوى طبٌعٌة وناتجة عن اختبلؾ تنشبة االوالد عن
البنات داخل األسرة  .وإن نموذج الدور الجنسً ٌكون مستنبطا ً من الخصابص
البٌولوجٌة فً النظرٌة الوظٌفٌة فٌما ٌخص االكتساب ( التعلم ) أي اكتساب
صفات الذكر واالنثى من اسرتٌهما ولٌس بسبب ولٌس بسبب تكوٌنها البٌولوجً
او بسبب الحاجة البٌولوجٌة عندهما وهكذا فؤن العبللات بٌنهما تكون مبنٌة على
النفوذ اعنً نفوذ الرجل ٌعلو على نفوذ المرأة او نفوذ االشتهاء للمؽاٌر
ٌ Heterosexualsفوق اللوطً المشتهً للمثال  Homosexualsهذا
التوصٌؾ ٌسري وكؤنه محتوم ال ٌمكن تؽٌره وانه ٌمثل موضوعا ً طبٌعٌا ً ال
ٌمكن تحدٌه او تؽٌره فهً اذن بهذه الرإٌة تمثل حالة اعتٌادٌة مبنٌة على التنشبة
االجتماعٌة والضوابط االجتماعٌة ألنها تبدأ بالظهور على انها حالة سوٌة
مصممة من لبل الفعل او التصرؾ الطبٌعً عبر الثمافة االجتماعٌة  .بٌنما تمسً
الرإٌة البٌولوجٌة حالة مهمة فً محاولتها فً ربط الصفات السلوكٌة مع
البٌولوجٌة ومع ذلن فؤنها ال تشرح التنوع واالختبلؾ المابم بٌن ادوار الجند او
انمساماته عبر الثمافات عبلوة على ذلن فؤنها ال تفسر حمٌمة كون الرجال ال
ٌسلكون نفس الطرٌك وكذا الحال مع النساء جمٌعهم أي انهم ؼٌر متشابهٌن فً
تصرفاتهم على الرؼم من انهم ٌمثلون نوعا واحدا من الجندر  .مع ذلن فان
العدٌد من االفراد ٌحتملون بؤن االدوار الجندرٌة وعبللاتهم هً مستماة من جنس
الشخص وهذا ٌعنً انها فطرٌة بالسلٌمة وطبٌعٌة اكثر مما هً مبنٌة اجتماعٌا ً أي
من صنٌعة المجتمع  .وإزاء ذلن ٌمٌل األفراد لطرح تعمٌمات جابرة مثل ان
َّ
َّ
َّ
ٌستطعن لراءة الخرابط او
انهن ال
ٌستطعن لٌادة السٌارة بشكل جٌد او
النساء ال
ان الرجال ضعفاء فً اتصاالتهم مع االخرٌن او ان الرجال ال ٌستطٌعوا ان
ٌعملوا عملٌن فً ولت واحد .
ال ارٌد ان ابرح من هذا الموضوع مالم اشٌر الى الكتاب المشهور فً علم
النفس لمإلفه جون جراي ٘ ٔ99الذي جاء فٌه ما ٌلً  :إن الرجال هم من
المرٌخ والنساء من فٌنوس ( إله الحب والجمال عند الٌونانٌٌن ) وطرح مرشد
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عملً لتحسٌن االتصاالت والحصول على ما ٌرٌده الفرد عبر عبللات تروج مثل
هذه التعمٌمات والخبلصات المولٌة التً تفهم من ظاهرها لتمدم لاعدة عملٌة لهم .
إن سٌاق الحدٌث ٌلزمنً ان ال اؼفل ان التحدٌد البٌولوجً ٌشٌر الى ان
االختبلفات السلوكٌة والصفات الشخصٌة تعكس االختبلفات البٌولوجٌة الفطرٌة
(الموروثة بالسلٌمة) بٌنما ٌعتبر الشراح والمفسرٌن االجتماعٌٌن انها مكتسبة
(متعلمة ) تعكس نمط تنشبة نوع الجندر  .فً الوالع ٌرفض الشراح والمفسرٌن
االجتماعٌٌن بفكرة مفادها ان البٌولوجً لادر على تمدٌم شروحات وتفاسٌر
للعبللات االجتماعٌة المتسلطة والتابعة .
زبدة المول  :لكً تكون رجبلً او من اجل ان تكونً امرأة او ما ٌ ّكون
الذكورٌة واالنثوٌة تختلؾ من ثمافة اجتماعٌة الى اخرى ومن مرحلة زمنٌة الى
اخرى هذا ما ٌعنٌه الجندر  .وال ٌوجد همان من ادنى شن حول اهمٌة
االختبلفات الجنسٌة إنما علٌنا ان ال نستمرئ او نستخرج فكرة تفترض ان جمٌع
َّ
ألطفالهن بذات الولت الحالة ذاتها مع
النساء ٌممن بالرعاٌة واالهتمام األمومً
الرجال أي ال نرٌد ان نستمرئ األمور ونمول بشكل جازم بؤنهم جمٌعهم متسلطٌن
ومسٌطرٌن على النساء  ،إذا كان هذا صحٌحا ً إذن نتولع ان جمٌع الرجال
والنساء فً جمٌع المجتمعات ٌكونوا متشابهٌن ولهم نفس الصفات والخصابص
اكثر مما ننظر الٌه من زاوٌة االختبلفات الجسمٌة والمعانً التً تمول بؤن
مجتمع معٌن ٌمنحهم هذا االختبلؾ  .انه لٌس من المهم إذا الرجال والنساء كاموا
مختلفٌن وٌعترفوا بذلن إنما الجندر تعكس التمسٌم االجتماعً الذي ٌرجع الى
اختبلفات النفوذ والفرص وحرٌة الوصول الى المصادر .
 / 1حـ  -كٌف ٌنظر العالم للجندر ؟
تتؤثر هذه النظرة بتملبات االلتصاد العالمً وبثروات مناطك مختلفة فً مصادرها
االلتصادٌة وهذا بدوره ٌإثر على مولع الرجل والمرأة فً المجتمع  .ومع نمو
االلتصاد العالمً وتوفر الموى العاملة الرخٌصة خارج الوالٌات المتحدة فؤن ذلن
تباعا ً ٌإثر على الموى العاملة األمرٌكٌة فتصبح جز ًء من نظام تمسٌم العمل
العالمً  ،ال سٌما وان الوالٌات المتحدة لابمة على شركات متعددة الجنسٌات
وتنظر حول العالم باحثة عن االعمال األرخص فوجدت ان النساء واالطفال هم
األرخص فً نظام تمسٌم العمل الكونً وهذا ٌعنً ان االخٌر اكتسب وتؤثر بذلن
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والدول الفمٌرة عادة ً ما ٌمدموا خدمة رخٌصة ( بسبب رخص األٌدي العاملة
المكونة من النساء واألطفال ) للدول الؽنٌة .
الملفت لبلنتباه ان عمل المرأة فً كافة بماع العالم ٌكشؾ ان عدد ومعدل
النساء اعلى واكثر من الرجال فً سوق العمل لدرجة انه من الصعب بمكان
العثور على بلد واحد ٌتضمن فصل جندري  ،أي ان جمٌع بلدان العالم تمارس
صل الجندري فً العمل  ،وفً معظم بلدان العالم نجد عمل المرأة ممترن مع
الف ّ
اهتمامها بشإون المنزل والعناٌة باألطفال وكبار السن بذات الولت فؤن دفع
األجور للمرأة فً العمل تزاٌد لدرجة انه ٌتجاوز ما ٌتم دفعه للرجل وان تمدٌرات
األمم المتحدة لعمل المرأة ؼٌر المدفوع اجر لها علٌه ( أي فً المنزل ) ٌصل
الى ٔٔ ترلٌون دوالر .
وعلى الرؼم من هذه المٌول الجندرٌة فؤن وضع المرأة ٌختلؾ من مجتمع الى
اخر فمثبلً الصٌن تمٌزت فً هذا المضمار إذ هنان اشتران كبٌر او تحمل كبٌر
لمسبولٌتها المنزلٌة اكثر من بالً المجتمعات األخرى حٌث كبل الرجل والمرأة
فً الصٌن ٌعمبلن لساعات طوٌلة فً عملهما خارج المنزل أي فً وظابؾ
مدفوعة االجور وٌتم تشجٌع المرأة لتبمى عاملة فً سوق العمل عندما ٌكون لدٌها
اطفال وهنان مساعدات عدٌدة ومتنوعة متعلمة برعاٌة األطفال ( فً الصٌن ) إذ
هنان ٌ ٘ٙوم ٌدفع للمرأة كمستحمات عندما تموم برعاٌة اطفالها وهنان العدٌد
من التنظٌمات التً تعمل فٌها المرأة زادت من هذا االستحماق فوصلت الى ستة
أشهر كذلن تخسر المرأة حمولها الربٌسٌة ( ٌعتبر هذا ؼٌر لانونً فً الوالٌات
المتحدة ) .
نمٌض ما لدمناه آنفا ً حالة المجتمع الٌابانً المعروؾ بعدم مساواته ومفاضلته
للرجل على المرأة فً الحٌاة األسرٌة ومحٌطها المنزلً والعابلً  .فالمرأة
الٌابانٌة ؼالبا ً ما تترن سوق العمل بعد زواجها واحٌانا ً بعد والدتها للطفل وهنا
تتحدد هوٌة المرأة الٌابانٌة من خبلل ممارساتها ألدوارها المنزلٌة واألسرٌة وإذا
لمنا بممارنة وضعها وحالها الجندري مع المرأة الصٌنٌة نجدها ( المرأة الٌابانٌة)
اكثر لربا ً ومشابهة من نمط عٌش المرأة البرٌطانٌة والى حد معٌن مع المرأة
األمرٌكٌة  ،فضبلً عن انخراطها البسط والملٌل فً االعمال التً تدفع األجور لها
وانه من المضحن ممارنة المرأة الصٌنٌة مع الٌابانٌة والبرٌطانٌة إذ وجد الباحثٌن
ان المرأة الصٌنٌة اكثر تذمرا ً واستٌا ًء مما تحصل علٌه بسبب عدم العدالة
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الجندرٌة الممارسة علٌها من لبل مجتمعها على نمٌض ذلن النساء الٌابانٌات
َّ
َّ
َّ
والبرٌطانٌات ٌعّ َّ
ٌحصلن علٌه من اعمال
ورضاهن الكبٌر لما
امتنانهن
برن عن
على الرؼم من للته ومحدودٌته ،هذا من جانب ومن جانب اخر فؤنه من المدهش
تمدٌم مساواة جندرٌه بشكل كبٌر للمرأة الصٌنٌة مع الرجل الصٌنً ٌ .شرح
علماء االجتماع هذه الحالة المدهشة الى الفجورة الناتجة للمرأة الصٌنٌة التً ترى
من خبلل ممارنتها بٌن العمابد الرسمٌة للمساواة الجندرٌة مع مبلحظاتها
المستمرة لعدم المساواة فً الترلٌات والحصول على فوابد مهنٌة اثناء العمل .
ي بنا ان نشٌر الى ان العمل وحده ال ٌمثل ممٌاسا ً ٌمكن لٌاس مكانة
حر ّ
المرأة من جمٌع انواع وانحاء المجتمعات اإلنسانٌة ألن مكانتها – عبر العالم –
متدنٌة والل مكانةً واعتبارا ً من الرجل فإذا اخذنا تمثٌلها فً المجالس الشعبٌة
(البرلمانٌة ) او بالً اشكال التمثٌل الرسمً الحكومً فً كل مكان نجد انه فً
المرن التاسع عشر كانت المرأة بالعالم تمثل فً البرلمانات الوطنٌة بحوالً
ٕ٘ %وعلى الصعٌد العالمً اٌضا ً تحتل المرأة فمط  %ٔ8شاؼلة مماعد
برلمانٌة وإن هنان  % ٕ9ربٌسة الحكومة فٌها من النساء .
هذا وال بد لً بعد هذا االستطراد ان اشٌر الى ان االمم المتحدة تلخص هذا
العنؾ ضد المرأة والبنت وهذا وباء كونً واحد اكبر انواع العنؾ شموالً لحموق
اإلنسان  .فالعنؾ ضد المرأة ٌؤخذ اشكال بما فٌه االؼتصاب والعنؾ األسري
ووأد األطفال وسفاح ذو المربى والنؽل واالخصاء وبتر االعضاء والمتل بما فٌه
المتل ؼسبلً للعار عندما تمتل المرأة بسبب حملها سفاحا ً ٌمس شرؾ العابلة إذا تم
اؼتصابها او عبر ممارسات جنسٌة عابثة وهنان العنؾ المكتوم – السري –
َّ
َّ
َّ
كونهن من
واؼتصابهن بسبب
علٌهن
فبعض الجماعات النسوٌة ٌتم االعتداء
َّ
كونهن معولات او كبٌرات فً العمر او من الفمراء او من
االللٌات او
َّ
ٌعشن فً بلدان ٌعج فٌها الصراع السٌاسً او العرلً او
المهاجرات او ممن
الطابفً او الدٌنً إذ ترٌنا االحصاءات الخاصة بالعنؾ ضد المرأة انه من
الصعب التعرؾ علٌه بدلة بسبب السرٌة والكتمان المحٌط به وبسبب االختبلفات
السابدة عند المجتمعات واألمم  .مع ذلن فإن األمم المتحدة تمدر بحوالً ما بٌن
َّ
َّ
الاربهن او
لدٌهن خبرة بالعنؾ صادر من احد
ٕٓ و ٓ٘ %من نساء العالم
َّ
َّ
شرٌكهن  ،فضبلً عن المعاٌٌر الثمافٌة والتصاد المرأة
اسرهن او
اعضاء
واعتمادها على الرجل فً العٌش وبسبب الممارسات السٌاسٌة او احد العوامل
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التً تدعم الحماٌة الشرعٌة ؼٌر المتكافبة وجعل المرأة تابعة للرجل  ،جمٌع ذلن
ٌجعل العنؾ ضد المرأة ؼٌر معلن عنه او مصرح به وهذا ٌكشؾ لنا عدم
التكافإ المرأة مع الرجل او عدم المساواة بٌنهما التً ترجع الى الثمافة االجتماعٌة
او الممارسات السٌاسٌة وسواها .
ً ان اشٌر فً هذا الممام الى االدوار التملٌدٌة للنوع االجتماعً ( الجندر )
بم َّ
فً المجتمع العربً من وجهة نظر باحثة ؼربٌة اسمها ماركرٌت ناٌدل فً
كتابها الموسوم " تفهم العرب " ٕٕٔٓ لالت فً هذا الموضوع " نسمع ونمرأ
عما ٌحصل للمرأة العربٌة فً اسرتها ومجتمعها من إجبار على زواجها
والعموبات الجسدٌة واللفظٌة والعزل وهذا ما ٌعده الؽربٌٌن – حسب معاٌٌر
ثمافتهم – بؤنها تمثل نماذج من المهر واالستبعاد لها بٌد انهم لم ٌفسروها على انها
تمثل ضوابط تملٌدٌة ال صلة لها بالدٌن ألن الشرلً ( الرجل والمرأة ) ال ٌنظر
الى هذه الضوابط على انها لٌود لامعة وكابحة بل هو لواعد تتناسب مع طبٌعة
َّ
َّ
ٌجدن الرضى
انهن
المرأة وال ٌشعر بمساوتها او احتمارا ً لها او ازدراء منها  ،بل
ٌشعرن بان النسك االجتماعً ٌمنح َّ
َّ
َّ
لهن األمن والحماٌة واالحترام .
ألنهن
بذلن
آلت هذه الرإٌة المول بؤن ادوار الجندر فً المجتمع العربً تمثل تمالٌد صادرة
من لبل النظام األبوي ( البطرٌمً ) والنسك المرابً الذي هو موجود اصبلً فً
الثمافة العربٌة لكن هنان اختبلفات محلٌة تختلؾ من منطمة الى اخرى مثل
(تؽطٌة وجه البنت ببرلع او خمار ) ومهمة الرجل تنحصر فً المسبولٌة المالٌة
نحو اسرته ومسبولٌة المرأة تنحصر بتربٌة األطفال حٌث لالت احدى العربٌات
أنا ال ارٌد ان الترؾ نفس الخطؤ الذي الترفته الفتاة الؽربٌة إذ انً احب ان تكون
األسرة محورا ً ربٌسٌا ً لً كامرأة  .أي االهتمام بؤسرتً لبل كل شًء "
[  ] Nydell. 2012 . P.p 44 – 45لذا فؤن المرأة العربٌة ال تشبه المرأة
الؽربٌة ألن األولى ال تتولع ان تتحرر مرة واحدة من لٌود مجتمعها التملٌدي
وبالذات من ادوار النوع االجتماعً ( الجندر ) التً فرضتها ثمافتها االجتماعٌة
َّ
َّ
َّ
لٌمهن الدٌنٌة ] Nydell. 2012 . P.36 [.
ٌعملن ضمن
ألنهن
ونظامها األبوي
 / 1خـ  -الجندر فً وثائك االمم المتحدة الدولٌة
ٌمثل مصطلح الجندر  " Genderالمصطلح المنظومة " الذي تدور حوله معظم
مصطلحات االمم المتحدة  ....وهو مصطلح مضلل ولد ظهر ألول مرة فً وثٌمة
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مإتمر الماهرة للسكان فً ٔ٘ موضعا ً  ،منها ما جاء فً الفمرة التاسعة عشر من
المادة الرابعة من نص االعبلن الذي ٌدعو الى تحطٌم كل التفرلة الجندرٌة ولم
ٌثر المصطلح احدا ً ألنه ترجم بالعربٌة الى ( الذكر  /االنثى ) ومن ثم لم ٌنتبه
الٌه .
ومراعاة لخطة التهٌبة والتدرج فً فرض المفهوم ظهر المصطلح مرة ثانٌة
ولكن بشكل اوضح فً وثٌمة بكٌن ٘ ٔ99م حٌث تكرر مصطلح الجندر ( ٖٖٕ)
مرة ولذا كان ال بد من معرفته والولوؾ على معناه من معرفة اصله فً لؽته
التً صن فٌها والتعرؾ على ظروؾ نشؤته وتطوره الداللً .
تعرفه منظمة الصحة العالمٌة على انه " المصطلح الذي ٌفٌد استعماله وصؾ
الخصابص التً ٌحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعٌة  ،ال عبللة بها
باالختبلفات العضوٌة " بمعنى ان التكوٌن البٌولوجً سواء للذكر او لؤلنثى لٌس
له عبللة باختٌار النشاط الجنسً الذي ٌمارس  .فالمرأة لٌست امرأة إال ألن
المجتمع اعطاها ذلن الدور وكذلن الذكر  ،وٌمكن حسب هذا التعرٌؾ ان ٌكون
الرجل امرأة  ...وان تكون المرأة زوجا ً تتزوج امرأة من نفس جنسها وبهذا
تكون لد ؼٌرت صفاتها االجتماعٌة وهذا األمر ٌنطبك على الرجل اٌضا ً .
وتعّرؾ الموسوعة البرٌطانٌة ما ٌسمى بالهوٌة الجندرٌة Gender
 " : Identityان الهوٌة الجندرٌة هً شعور اإلنسان بنفسه كذكر او انثى ،
وفً االعم األؼلب فؤن الهوٌة الجندرٌة والخصابص العضوٌة تكون على اتفاق
(او تكون واحدة ) ولكن هنان حاالت ال ٌرتبط فٌها شعور اإلنسان بخصابصه
العضوٌة  ،ولد ٌكون هنان توافك بٌن الصفات العضوٌة وهوٌته الجندرٌة ( أي
شعوره بالذكورة او االنوثة ) لذلن فؤن الهوٌة الجندرٌة لٌست ثابته بالوالدة بل
تإثر فٌها العوامل النفسٌة واالجتماعٌة بتشكٌل نواة الهوٌة الجندرٌة وهً تتؽٌر
وتتنوع بتؤثٌر العوامل االجتماعٌة كلما نما الطفل  ....كما انه من الممكن ان
تتكون هوٌة جندرٌه الحمة او ثانوٌة لتتطور وتطؽى على الهوٌة الجندرٌة
األساسٌة حٌث ٌتم اكتساب انماط من السلون الجنسً فً ولت الحك فً الحٌاة إذ
ان انماط السلون الجنسً وؼٌر النمطٌة منها ( بٌن الجنس الواحد ) اٌضا ً تتطور
ال حما ً " .
وعادة ً ما ٌطرح سإال فً التدرٌبات الجندرٌة للتجمعات النسابٌة والرجالٌة  :ما
هً اللحظة األولى التً وعٌتم فٌها انكم ذكور او أناث ؟ وسإال أخر  :متى كان
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ادراككم األول بوصفكم ذكورا ً او اناثا ً ان علٌكم ان تفعلوا اشٌاء او ال تفعلوها ؟
او  :ما هً االشٌاء التً تفرض علٌن بسبب جنسن وتكره ان تفعلها  ،واالشٌاء
التً تفرض على الجنس االخر وتود ان تموم بها ؟؟!!
" ومن ثم فإذا لام الرجل بوظٌفة المرأة ولامت المرأة بوظٌفة الرجل فانه لن
ٌكون هنان ذكر وانثى وانا سٌكون هنان نوع " جندر " وهذا النوع هو الذي
سٌحدد طبٌعة دورة الحٌاة  ،بحٌث ٌجوز لؤلنثى ان تمارس دور الذكر والعكس ،
وبحٌث ال تكون هنان اسرة بالمعنى التملٌدي وال ابناء وال رجل وال امرأة وإنما
أُسر جدٌدة شاذة وابناء نتاج للتلمٌح الصناعً  ،فؤي فكر شٌطانً ذلن الذي تتباه
" النسوٌة الجدٌدة " ؟ واي لوة تجعل من االمم المتحدة وامرٌكا والؽرب تتبنى
هذا الفكر الشٌطانً لفرضه على العالم ؟! إنها تعبٌر عن ارادة ال نمول علمانٌة
وانما الحادٌه لتحوٌل الوجود البشري وجودا ً ببل لٌمة وال معنى تنتفً معه العناٌة
من استخبلؾ هللا لئلنسان فً األرض  .وفً الوالع فؤن هذا الفكر االجرامً لٌس
خطرا ً على المجتمعات اإلسبلمٌة فحسب ولكنه خطر على الحضارة اإلنسانٌة
ذاتها  :لكن المجتمعات اإلنسانٌة تؤتً فً الملب من معتمد هذا المخطط اإلجرامً
البدٌل والجدٌد "  [ .كمال حبٌب ( عولمة المرأة ) ] iicwc.org
وفً هذا لول الدكتور شرٌؾ حتاته ( زوج الدكتورة نوال السعداوي ) فً
ختام مإتمر ( االحتفال بمرور مابة عام على اصدار كتاب تحرٌر المرأة لماسم
امٌن –  ٔ999م ) " نحن ال نرٌد الخطاب الدٌنً  ،نحن نرٌد خطاب نسوي
ابداعً جدٌد " إذن مفهوم الجندر او مفهوم النوع او الجنس وؼٌرها من الكلمات
المستخدمة فً الجندر هً االدوار التً ٌموم بها الجنسان حسب ما حدده لها
المجتمع مسبما ً كؤنثى او كذكر  ،وؼالبا ً ما ترتبط هذه االدوار بمجموعة من
السلوكٌات التً تعبّر عن المٌم السابدة فً هذا المجتمع  ،تحدد مدى اجادة كل من
الجنسٌن فً المٌام بالدور المنوط به درجة لبول بصورة المجتمع لهما  ،وهذا
التعرٌؾ إلدوار النوع او الجنس االجتماعً ٌوضح بصورة جلٌّه ان المجتمع هو
السبب فً وعً الفرد بذكورته او انوثته بعٌدا ً عما ٌسمى باالختبلفات البٌولوجٌة
بٌن الجنسٌن وبنا ًء على ذلن فؤن حركة المجتمعات فً تطور مستمر مما ٌإدي
الى تطور دور النوع وتؽٌره حسب الوسط االجتماعً من ذكر الى انثى او
العكس او استحداث انماط جدٌدة لؤلسرة بعٌدا ً عن لفظ مذكر ومإنث مثل أسر
الشواذ .
ٖٙ

اما فً بكٌن فمد رفضت الدول الؽربٌة تعرٌؾ الجندر بالذكر واالنثى وهذا ما
ٌثبت سوء النٌة وبُعد المرمى واالصرار الكامل على فرض مفهوم حرٌة الحٌاة
ؼٌر النمطٌة كسلون اجتماعً  .واستمر الصراع اٌاما ً فً البحث عن المعنى
صرت الدول الؽربٌة على وضع تعرٌؾ ٌشمل الحٌاة ؼٌر
الحمٌمً للمصطلح إذا َّ
النمطٌة كسلون اجتماعً ورفضت الدول األخرى اٌة محاولة من هذا النوع
فكانت النتٌجة ان ع َّرفت اللجنة المصطلح بعدم تعرٌفه The non definition
 of the termوتكشؾ وثابك مإتمر  Genderروما انشاء المحكمة الجنابٌة
الدولٌة المنعمدة فً روما  ٔ998م عن محاولة لتجرٌم الموانٌن التً تعالب على
الشذوذ الجنسً حٌث اوردت الدول الؽربٌة " ان كل تفرلة او عماب على اساس
الجندر ٌشمل جرٌمة ضد اإلنسانٌة " وكان ادخال كلمة  Genderفً تعرٌؾ
الجرابم باإلنجلٌزٌة امرا ً ؼرٌبا ً فً حد ذاته إذ ان النصٌن العربً والفرنسً
استعمبل كلمة ( الجنس ) ولم ٌستعمبل كلمة ( الجندر ) اذ لٌس له تعرٌؾ واضح
ومدلول محدد  .وهذا األمر دفع الوفود العربٌة واإلسبلمٌة الى استبدال كلمة
الجندر بالجنس ولد لال احد المفاوضٌن العرب  :ان كنتم تمصدون ان جندر
مرادؾ جنس فلم االصرار ؟وان كانت تختلؾ فً المعنى فافهمونا الخبلؾ
(باعتبارها لؽتكم ) لنستطٌع ان نرى انسجامها مع المانون اوالً  ،وهذا االختبلؾ
الشدٌد دعاهم ألن ٌعترفوا بؤنها تعنً " عدم الحٌاة النمطٌة للنوع الواحد " بمعنى
انه اذا مارس احدهم الشذوذ الجنسً فعولب بنا ًء على المانون الداخلً للدولة كان
الماضً مجرما ً بحك اإلنسانٌة  .وعلى الرؼم من المعارضة الشدٌدة من الدول
العربٌة واإلسبلمٌة إال انها لم تنجح فً حذؾ كلمة ( الجندر ) من النص
اإلنجلٌزي ( وهو النص الذي ٌتم تولٌعه ومتابعته ) وإنما ح َّور المعنى حٌث
ع َّرؾ الجندر بؤنه " ٌعنً الذكر واالنثى فً نطاق المجتمع " وكلمة نطاق
المجتمع – بكل اسؾ – ال تخرج عن مجمل التعارٌؾ التً اوردتها سبالا ً عن
الجندر باعتبار ان دور النوع لكٌلهما مكتسب من المجتمع وٌمكن ان ٌتؽٌر
وٌتطور فً نطاق المجتمع نفسه .
واتماما ً لهذه المسٌرة الطوٌلة لؽرض هذا المصطلح دعا اعبلن مإتمر الهاي
للشباب  ٔ999الى انشاء جهاز خاص فً كل مدرسة " لتحطٌم الصورة التملٌدٌة
والسلبٌة للهوٌة الجندرٌة للعمل على تعلٌم الطلبة حمولهم الجنسٌة واإلنجابٌة
بهدؾ خلك هوٌة انجابٌة للفتٌات والفتٌان كما ٌدعو االعبلن بولاحة الحكومات
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الى اعادة النظر وتمدٌم لوانٌن جدٌدة تتناسب مع حموق المراهمٌن والشباب
لبلستمتاع " بالصحة الجنسٌة " والصحة اإلنجابٌة بدون تفرلة على اساس
الجندر" [ ] iicwc.org
وٌتضمن هذا العنوان ( الجندر فً وثابك األمم المتحدة الدولٌة ) مولؾ الفكر
العربً اإلسبلمً من استخدام الجندر وممارسته بٌن األفراد إذ ان هذا المصطلح
الجدٌد وصل متؤخرا ً للثمافة العربٌة واإلسبلمٌة ( فً بداٌة العمد التاسع من المرن
العشرٌن ) فكانت استجابتها سلبٌة ومرفوضة ألنه معادي للصورة النمطٌة لدور
المرأة والرجل االجتماعً والذي ٌترتب علٌه العدٌد من المتؽٌرات السلوكٌة
والمعٌارٌة والمٌمٌة للتربٌة اإلسبلمٌة لذلن ولفت ( الثمافة العربٌة ) مولؾ
المتحفظ منه بل وحتى الرافض له وإدانته .
إذ ان الجندر هو نتاج التطور التكنولوجً الذي افرز تؽٌرا ً فً االدوار
االجتماعٌة لؤلفراد فؤصاب المرأة والرجل مبٌنا ً تشوٌشا ً فً دورهما حسب رإٌة
الثمافة العربٌة اإلسبلمٌة .
تعمٌب وتعلٌك
ال نستطٌع ان نعتبر موضوع الجندر بؤنه حدٌث لٌس له جذور فً الدراسات
السوسٌولوجٌة ألن دراسة األدوار االجتماعٌة ووجود نظرٌات دورٌة فً علم
االجتماع تمثل الخلفٌة العلمٌة لعلم النوع االجتماعً لكن هذه الخلفٌة لم تجلً ولم
تسلط ضٌابها على البل مساواة بٌن الرجل والمرأة بل مٌزت بٌنهما من حٌث
التولعات الثمافٌة واالجتماعٌة وكانت الصفة الؽالبة لبل الربع األخٌر من المرن
المنصرم صفة المحافظة الكبلسٌكٌة مع بعض السلوكٌات المتحررة لسلون المرأة
إال ان هذا ال ٌنطبك على اجورها فً العمل وفرص عملها وتبخٌسه والعنؾ
الممارس علٌها فً المنزل وسواها  .لكن مع ظهور حركات تحرر المرأة التً
فصلت االختبلفات البٌولوجٌة والدورٌة عن المفاضلة او عدم المساواة فً العمل
واجوره ونشاطها السٌاسً وسواها  .أي ارادت اثبات هوٌتها االنثوٌة فً
المجتمع وعدم طمس معالم ذاتها فً الحٌاة االجتماعٌة والسٌاسٌة والمهنٌة هادفة
الدفاع عن نفسها لٌس من الرجل وحده بل من النظام الرأسمالً واألبوي
(البطرٌمً) والتعصب العرلً والدٌنً وحمولها فً الزواج والطبلق لٌس تمردا ً
على المجتمع بل تحررا ً من لٌود الماضً التً وضعها األموات لتمٌٌد االحٌاء .
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ولما حصلت المرأة على لسط كبٌر من التعلٌم والثمافة العلمٌة والمعرفٌة
ارادت ان ٌواكب هذا التحصٌل كما ً ونوعا ً من التعامل الٌومً والمإسسً
والمانونً من لبل انساق البناء االجتماعً وإال ٌنتج عن هذا التباٌن خلبلً فً
اٌماعات الحٌاة االجتماعٌة التً تبرز على شكل ارتفاع معدل الطبلق والزٌجات
ؼٌر الشرعٌة واالنجاب ؼٌر الشرعً وجنوح االحداث واالنحرافات الجنسٌة
النسوٌة ( السحاق ) وهذا ٌإدي فٌما بعد الى تفكن اجتماعً بد ًء بالتفكن األسري
وانتها ًء بالتفكن النسمً .
اذن نستطٌع المول بؤن التحوالت االلتصادٌة وتطوراتها تتطلب تحوالت فً
ادوار الرجال والنساء وتملٌص الفجوة بٌنهما وتحول مفاضبلت وعدم مساواة
النساء بالرجال فً الحموق والواجبات  .وعندما ال ٌتم ذلن تتولد عندبذ حركات
نسوٌة متطرفة تطالب بؤهداؾ متطرفة وهذا ما حدث فً العمد الثامن من المرن
المنصرم التً تإدي الى خلخلة الخبلٌا االجتماعٌة الصؽٌرة مثل األسرة
والمدرسة فتعٌك حركة تمدم المجتمع وتجذب انتباه الساسة والناشطٌن
االجتماعٌٌن واالعبلمٌٌن للدفاع عن حموق المرأة وإزالة المٌود التملٌدٌة
والمتكلسة بؤخرى متفتحة لذا علٌنا مرالبة التطورات االلتصادٌة وما تنتجه من
تؽٌرات فً بنٌان تنظٌماتها ألنها هً المحرن االلوى فً تؽٌٌر المجتمع وتبدٌل
مفاهٌمه  ،لذلن مثل هذه الحركات الجمعٌة التً سادت معظم المجتمعات الؽربٌة
المتمدمة بادرت منظمة العمل الدولٌة مثل الحكومات المحلٌة واالللٌمٌة وذلن
إلدراكها اهمٌة المطالبة بالمساواة والعدالة بٌن النوع االجتماعً ( الجندر )
لصالح التمدم والتطور االلتصادي وللحاجة الماسة للموى الناعمة فً تنشٌط
مناشط الحٌاة المتجددة ولتؽطٌة مساحات مهنٌة ال ٌستطٌع الجنس االخر (الرجل)
تؽطٌتها لذا ٌجب اشران المرأة فً التخطٌط والتصمٌم والتنفٌذ وتمٌٌم السٌاسات
والبرامج السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة.
إضافة الى منظمة العمل الدولٌة فً استخدام هذا المصطلح كانت هنان
الحركات النسوٌة توجه انتماداتها لنظرٌات الدور االجتماعً فً علم االجتماع
فً الربع األخٌر من المرن الماضً  .ولما كانت هنان فً علم االجتماع دراسات
حول التمٌز العرلً والعنصري فً معاملة الطبمة والعرق واالللٌات فؤن هذه البل
مساواة تم استخدامها فً إلامة ممارنات ومماربات بٌن المفاضبلت الجندرٌة معها
ولما كانت هنان دراسات فً علم االجتماع اٌضا ً حول النظام األبوي والرأسمالً
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فمد تم كذلن استخدامه فً تفسٌر وتحلٌل البل مساواة بٌن الرجل والمرأة فً العمل
والمجتمع معا ً .
اما الجندر فؤنه ٌمكن تعرٌفه على انه التمٌٌز المابم بٌن االنتماء الجنسً –
البٌولوجً وبٌن التضمٌنات الثمافٌة واالجتماعٌة لذلن االنتماء وهذا ٌعنً ان
االختبلفات بٌنهما لٌس فمط اختبلفا ً بٌولوجٌا ً او فٌزٌولوجٌا ً وحده بل اختبلفات
اجتماعٌة وثمافٌة تتضمن تولعات تحدد نوع الجنس  .الول ان الجندر ٌجمع بٌن
البٌولوجً واالجتماعً ٌطؽً علٌه الجانب االجتماعً – الثمافً  .ولد اطلك
كونٌل ( عالم اجتماع استرالً ) على هذه الحالة بالصٌرورة المجسدة اجتماعٌا ً
أي ان االنثى متجسدة اجتماعٌا ً والذكر متجسر اجتماعٌا ً بمعنى ان هنان تولعات
اجتماعٌة وثمافٌة خاصة بجسد الذكر واخرى خاصة بجسد االنثى وهذا ال ٌعنً
انكار الجانب الفٌزٌولوجً او البٌولوجً .
علما ً بؤنه ال ٌوجد فرد ٌجمع بٌن النوعٌن او التولعٌن وان حصل فٌكون من
الشواذ والنوادر جدا ً ٌصعب التعامل معه ألنه بؤي اسلوب ٌتم التعامل والتفاعل
معه ؟ هل مع التولعات الذكرٌة ام األنثوٌة ؟ ألن هوٌته الجنسٌة مشوشة وؼٌر
واضحة المعالم ( أي خنثى )
نعود ثانٌة الى ما ذكرناه سابما ً عن التحوالت والتطورات االلتصادٌة هً
المحرن او مهماز التطورات التً تحصل فً المجتمع وهذا ٌعنً ان المحرن
المهمازي ( االلتصادي ) ٌإثر على مولع الرجل والمرأة فً المجتمع وٌإثر
على نظام تمسٌم العمل العالمً الذي جعل من األٌدي العاملة الناعمة النسوٌة
ومن االطفال رخٌصة فً نظام تمسٌم العمل الكونً وهذا ٌشٌر اٌضا ً ان عدد
العامبلت اكثر من العاملٌن فً سوق العمل ومع ذلن فؤن التعامل معها ما زال
متسم بعدم المساواة مع الرجل وبالذات فً الٌابان .
اخٌرا ً علٌنا ان نشٌر الى ان الهوٌة الجندرٌة ال تخرج من شعور حاملها بؤنه
ذكر أو انثى أي ال تخضع للوالدة بل تإثر فٌها العوامل النفسٌة واالجتماعٌة بل
انها متؽٌرة ومتطورة مع تطور حٌاة اإلنسان والمجتمع مما تجعل طؽٌانها على
الهوٌة الجندرٌة االصلٌة .
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الفصل الثانً
ماهٌة الجندر
استهبلل
ٕ  /أ – لماذا االختبلؾ الجندري ؟

ٕ  /ب – الهوٌة واآلخرٌن المختلفٌن .

ٕ  /ت – ثمن االمتثال المطابك للنوع االجتماعً ( الجندري )

ٕ  /ث – تصور مؽاٌر لنوع الجنس .
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ٕ  /جـ  -الجندر والتؽٌٌر االجتماعً .

استهالل
تعنً الجندر  :الصنٌعة االجتماعٌة لؤلدوار والحموق والمسبولٌات المعتمدة
والمحددة من لبل المجتمع المحلً والمجتمع العام تتناسب طردا ً مع الرجل
والمرأة  .إذ ان الفرد ٌولد ذكر او انثى لكنه ٌصبح بعد تنشبة األسرٌة
واالجتماعٌة ولدا ً او أبنة ومن ثم ٌمسً رجبلً او امرأة  ،هذا ما تلمنه او تعلمه
اسرته ومجتمعه  .لذا ٌمكن المول بؤن هذه الصنٌعة االجتماعٌة تؽلؾ االختبلفات
البٌولوجٌة بٌن الذكر واالنثى لتحولهما الى ولد او بنت ومن ثم تحولهما الى رجل
او امرأة وهذه هً الماعدة الممٌزة التً ترتكز علٌها هوٌة الجندر  ،هذه هً
الصنٌعة االجتماعٌة .
وعلى هذا االساس فؤنه ال جرم من المول بؤن الجندر تعنً مفهوما ً انسٌابٌا ً
ٌسٌر كالسابل فً المجرى ( ان جاز التعبٌر ) ٌتؽٌر لٌس فمط عبر الثمافات أي ال
ٌمثل نمطا ً واحدا ً فً كل الثمافات بل ٌختلؾ من ثمافة الى اخرى وبنا ًء على ذلن
فؤنها ( الجندر ) تتؽٌر وتتبدل من جماعة الى اخرى بل وحتى داخل الثمافة
الواحدة  ،لذا فؤن ادوار الجندر ؼٌر متساوٌة ومتعادلة فً موازٌنها ولٌمها
ومعاٌٌرها بل ذات معاٌٌر ؼٌر متوازنة ألنها ؼٌر طبٌعٌة ناتجة عن الفوارق
البٌولوجٌة بل هً محددة وممرره من لبل االنساق والثمافات التً تعٌش فٌها وهذا
ٌعنً اننا نعلن عن ذواتنا وتساهم فً تؽٌٌر االدوار االجتماعٌة عبر تحدي
الوضع الراهن والمابم والبحث عن تؽٌٌر اجتماعً .
وعلى الرؼم من المساعً والجهود المحلٌة والوطنٌة والدولٌة فؤن
َّ
بمٌن مستمرات فً مواجهة التمٌٌز والتحٌٌز ضدهن ألن الماعدة
البنات والنساء
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التمٌٌزٌة للجندر والعنؾ وعدم المساواة فً الحموق المانونٌة والمهنٌة بٌن الرجل
والمرأة بمٌت سابدة فً كل ولت ومكان إال ان الفرق بالدرجة ال بالنوع حٌث
َّ
َّ
ٌحصلن على نفس اجور الرجل الذي ٌموم بنفس عمل المرأة .
مازلن النساء لم
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 / 2أ – لماذا االختالف الجندري ؟
سوؾ نجٌب على هذا السإال من خبلل  ،مربٌة عباس محمود العماد المبنٌة على
ضل
اء بِما ف ِ ّ
النص المرآنً فً سورة النساء أٌة ٖٗ ( الر ِ ّجا ُل ل َّوا ُمون على ال ِنّس ِ
هللا ب ْعض ُه ْم على ب ْعض وبِما أ ْنفمُوا ِم ْن أ ْموا ِل ِه ْم ) .
الموامة هنا مستحمة بتفضٌل الفطرة ثم فرض على الرجال من واجب االنفاق
على المرأة وهو واجب مرجعه الى واجب األفضل لمن هو دونه فضبلً ولٌس
ٌؽنٌها عن نفمة الرجل او ٌمكنها من االنفاق علٌه  .وحكم المرآن الكرٌم بتفضٌل
الرجل على المرأة هو الحكم البٌن من تارٌخ بنً أدم منذ كانوا لبل نشوء
الحضارات والشرابع العامة وبعد نشإها  [ .العماد  . ٕٖٓٓ .ص ] ٘ .
هذه المربٌة المرآنٌة التً تبناها العماد اراد فٌها الرد على الحركات النسوٌة
اللٌبرالٌة الؽربٌة المعاصرة وجماعة المادٌٌن الذٌن ٌردون كل لوة فً اإلنسان
الى لوة البنٌة الجسدٌة والمادٌة  ،مبرهنا ً على منطلمه المابل بؤن رجحان الرجل
على المرأة ناتج عن تخلؾ كفاءة المرأة ولدرتها بالمنافسة مع الرجل المستبد
والمسخر لها فً خدمة مطالبه واهوابه فً جمٌع العصور واألمم وال لرجحان
َّ
َّ
تسخٌرهن لصالحه  .هذا هو
علٌهن وزٌادتهم بالمزٌَّة لما استطاع بها
الرجال
رأي العماد المنطلك من التؤوٌل المرآنً .
وسوؾ نوضح بالتفصٌل هذه المربٌة التً تختلؾ عن المربٌات الؽربٌة التً
سوؾ نتناولها فً هذا الباب .
حدد عباس محمود العماد ثبلثة صفات ربٌسٌة اتصفت بها المرأة فً جمٌع
العصور وهً -:
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ٔ -صفتها الطبٌعٌة وتشمل الكبلم على لدرتها وكفاٌتها لخدمة نوعها ولومها
ٕ -حمولها وواجباتها فً األسرة والمجتمع .
ٖ -المعامبلت التً تفرضها لها اآلداب واالخبلق ومعظمها فً شبون العرؾ
والسلون .
ففً كل أمة وفً كل عصر تختلؾ المرأة والرجل فً الكفاٌة والمدرة على جملة
االعمال اإلنسانٌة ومنها اعمال لامت بها المرأة طوٌبلً او انفردت بالمٌام بها دون
الرجال .
ومن لصور الفكر عند الداعٌن الى لٌام المرأة بجمٌع اعمال الرجل فً الحٌاة
العامة والخاصة  ،ان ٌمال  :ان المرأة إنما تخلفت فً الكفاٌة والمدرة بفعل الرجل
نتٌجة استبداده وتسخٌره المرأة فً خدمة مطالبة واهوابه .
فؤن هذا المول ٌثبت رجحان الرجل وال ٌنفٌه فما كان للرجال جملة ان ٌس َّخروا
َّ
علٌهن وزٌادتهم
النساء جملة فً جمٌع العصور وجمٌع األمم لوال رجاحتهم
بالمزٌَّة التً ٌستطاع بها التسخٌر ولو كانت مزٌَّة الموة البدنٌة دون ؼٌرها .
ومما ٌبلحظ ان اكثر المابلٌن بدعوة المرأة الى المٌام بعمل المرأة الى المٌام
بعمل الرجل جماعة المادٌٌن الذٌن ٌردون كل لوة فً اإلنسان الى لوة البنٌة
المادٌة فإذا لٌل ان لوة الجسد هً مزٌَّة الرجل على المرأة فلٌست هنان لوة
اخرى تحسب من باب المفاضلة بٌن الجنسٌن .
على ان الوالع ان الكفاٌة التً تمكن اإلنسان من الؽلبة على سابر الناس لم تكن
لط من لبٌل الموة الجسدٌة دون سابر الموى اإلنسانٌة وكثٌرا ً ما كان المتؽلبون
المتسلطون على من دونهم أضعؾ جسدا ً من الخاضعٌن لهم  .العاملٌن فً
خدمتهم وكثٌرا ً ما كانت لوة الحكم بمعزله عن لوة االعضاء وصبلبة التركٌب
وأٌا ً كان المول فً هذا فإن الجنس ال ٌمتاز فً جملته بموة الجسد دون ان ٌرجع
ذلن الى فضل فً التكوٌن ٌوجب االمتٌاز والرجحان .
إذا نظرنا الى سوابك التسخٌر فً تارٌخ اإلنسان تبٌن لنا انه كان نصٌبا ً عاما ً
لجمٌع الضعفاء الخاضعٌن لؤللوٌاء المسلطٌن علٌهم وكان نصٌبا ً عاما ً على األلل
لطوابؾ العبٌد الذٌن خضعوا لؤللوٌاء والضعفاء ممن كانوا ٌسمون باألحرار
تمٌزا ً لهم عن األرلاء المستعبدٌن ولد نبػ هإالء األرلاء المستعبدٌن زمرة من
األدباء واصحاب الفنون  ،كما نبػ منهم ( سادة ) ٌزاحمون االحرار على اعمال
الرباسة والمٌادة وٌنتزعون الحكم وهم ؼرباء عن الببلد التً ٌحكمونها وهم فً
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َّ
وهن نصؾ
عددهم للو ضبٌلة بالمٌاس الى عدد النساء من الحرابر واإلماء
َّ
ٌزدن للٌبلً على حساب االحصاء .
الجنس اإلنسانً او
وفضل الرجال على النساء ظاهر فً االعمال التً انفردت بها المرأة وكان
نصٌبها منها اوفى وألدم من نصٌب الرجال ولٌس هو بالفضل الممصور على
االعمال ومنها الطهً والتطرٌز والزٌنة وبكاء على الموتى ومالكة اللهو
والفكاهة التً الترنت فٌها السخرٌة بالتسخٌر عند كثٌر من المضطهدٌن افرادا ً
وجماعات .
طفولتها فً مساكن األسرة والمبٌلة وتحب الطعام وتشتهٌه وتتطلب مشتهٌاته
وتوابله فً اشهر الحمل خاصة كما تطلب المزٌد منه فً اٌام الرضاع  ،ولكنها
– بعد ثورات هذه الصناعات األؾ السنٌن – ال تبلػ فٌها مبلػ الرجل الذي ٌتفرغ
لها بضع سنوات  ،وال تجارٌه فً إجادة االصناؾ المعروفة وال فً ابتداع
االصناؾ واالفتنان فً تنوٌعها وتحسٌنها وال تمدر على ادارة مطبخ بتعدد
العاملٌن فٌه من بنات جنسها او من الرجال .
وصناعة التطرٌز وعمل المبلبس – كصناعة الطهً – من صناعات النساء
تعول فٌها على
تعول على الرجال فً ازٌابها وال ّ
المدٌمة فً البٌوت ولكنها ّ
نفسها وتفضل معاهد ( التفصٌل ) التً ٌتوالها الرجال على المعاهد التً ٌتوالها
بنات جنسها  ،وكذلن تفضل معاهدهم على معاهد النساء فً اعمال التجمٌل
والزٌنة العامة  ....ومنها تصفٌؾ الشعر وتسرٌحه واختٌار االشكال المستحبة
لتضفٌره وتجمٌعه  .ولد عنٌت المرأة بؤلوان الطبلء منذ عرفت الزٌنة والتحلٌة
الصناعٌة ولكنها لم تحسن من هذه الصناعة ما احسنه الرجل فً سنوات لصار
حٌن اشتؽل بتؽٌٌر المبلمح لتمثٌل االدوار على المسرح او حٌن اشتؽل بتؽٌٌر
المبلمح وللتنكر واالستطبلع  ،ولد كان هذا التفوق فً صناعة ( التؽٌر ) أولى
بالمرأة لطول عهدها بفنون المداراة والحجاب .
وتنوح المرأة على موتاها  ،وتتخذ النواح على الموتى صناعة لها فً ؼٌر
مؤتمها ولم تإثر عن النساء لط فً لؽة من اللؽات مرثاة تضارع المراثً التً
َّ
مراثٌهن ) مسحة شخصٌة تترجم عن النفس وراء
نظمها الرجال وال تظهر فً (
الكلمات والمرددات المتواترة التً تمال فً كل مؤتم وفً كل وفاة وتنمل محفوظة
كما تنمل مرتجلة من نظم لابلها فً فجٌعتها التً تعنٌها وال تعنً ؼٌرها كؤنها
االصوات التً تترجم عن ؼرابز االحٌاء على نحو واحد من الحزن وااللم او فً
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الشوق والحنٌن والمبلهً – وال سٌما مبلهً الرلص والؽناء – من ضروب
التسلٌة التً ٌتسع لها ولت المرأة فً الجذور وفً البٌوت التً ال تحسب من
الجذور ولد شجعها الرجال على ذلن وجعلوها من فنون التربٌة النسوٌة التً
ترولهم منها ولكن االستاذٌة فً الرلص المفرد وفً رلص الجنسٌن لم تكن من
حظ المرأة فً العصر الحدٌث وال فً العصور المدٌمة ولم ٌزل عمل المرأة فً
الرلص الرب الى التنفٌذ منه الى االبتكار واالبتداء .
ومن اللهو الذي كان خلٌما ً بالمرأة ان تحذله وتتفوق فٌه على الرجال لهو
الفكاهة والنكتة المضحكة ألنها تحب ان تمرح وتلعب وألنها تشعر بالضؽط
وبالحاجة الى التنفٌس عن الشعور المكبوح  .ولد عرؾ من طبابع النفس البشرٌة
ان ضحاٌا الضؽط واالستبداد ٌلجإون الى السخرٌة لرد ؼوابل الظلم التً ال
ٌمدرون على ردها بالموة وان المعترضٌن لضرورات الخضوع واالذعان
ٌمضون حك ( التمرد ) بالمزاح حٌث ال ٌتاح لهم ان ٌمضوه بالجد والمماومة
ولكن المعهود فً المرأة انها للٌلة الفطنة للنكتة إال فً الندرة التً تحسب من
الفلتات العارضة وانها ال تحسن ان تمابل نكات الرجال بمثلها مع كثرة النكات
التً تصٌبها فً انوثتها  ،فضبلً عن سبمها لهم وامتٌازها فً هذا الباب علٌهم
ألنها خلٌمة ان تحس من ضؽط االستبداد ما ال ٌحسه جمهرة الرجال .
َّ
َّ
وٌنبؽن اآلن فً طابفة من
نبؽن من لبل
ولٌس بالمجهول ان النساء لد
َّ
منهن الملكات ولابدات العسكر
االعمال التً ٌضطلع بها الرجال ولد اشتهر
َّ
َّ
منهن الصالحات الممتازات فً
منهن الباحثات والخطٌبات كما اشتهر
واشتهر
َّ
منهن من تفوق جمهرة
شبون الدٌن والدنٌا وشمابل الفضابل واالخبلق ولد تكون
الرجال فً بعض االعمال  [ .العماد  . ٕٖٓٓ .ص  .ص ] 8 – ٖ .
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 / 2ب – الهوٌة واآلخرٌن المختلفٌن
خبلل العمد الثامن من المرن المنصرم وبالتحدٌد ما بعد البنٌوٌة والحداثة بات
ٌإثر على علم االجتماع بحٌث امسى هذا العالم ٌحتل االهتمام المتنامً مع
الخبرات المتفاعلة والهوٌة الذاتٌة اكثر مما ٌهتم بالتفاسٌر البنٌوٌة للتنظٌمات
االجتماعٌة والسلون  .ولد ٌبدو للنظرة االولى ان تحدي ما بعد الحداثة لعلم
االجتماع لد ترن اثرا ً بارزا ً على علم اجتماع الجندر وعلى مفهوم الذات مع
رفضه للذات المستمرة والموحدة والؽٌر محورٌة ٌ .حسن بنا ان نطرح فً هذا
الموطن تمٌٌز ما بعد الحداثة الطرق والمسالن التً سلكها وٌسلكها الناس فً
المجتمع الحدٌث بانخراطهم بشكل فاعل فً تحمٌك ذواتهم وهوٌاتهم وهنا ٌمسً
االختبلؾ عبارة عن لهجة مشتركة  .ومن احدى المشاكل المإكدة على مولع
الذاتٌة هً ممارسة االفراد وتصرٌحهم بؤنهم محاٌدون او ؼرابزٌون فطرٌون او
لدٌهم مشاركة تارٌخٌة او روابط لرابٌة كل ذلن من اجل تحمٌك ادعابهم .
فً العالم المعاصر تستمً الهوٌة الذاتٌة من مصادر متنوعة مثل المومٌة او
العرلٌة او الطبمة االجتماعٌة او المجتمع المحلً او الجندر او الجنس وهنا لد
تتصارع هذه المصادر فً ارساء موالع الهوٌة الذاتٌة وتإول بالتالً الى تمزٌك
الهوٌة  ،لكن ٌكون من مصلحة الهوٌة الذاتٌة ان تعبر عن نفسها من خبلل
احتفال المنخرطٌن فٌها من اجل التعبٌر عن فردٌتهم ووحدتهم وهذا ما ٌحصل
للجماعات السحالٌة واللواطٌن التً تتحدى العبللة الجنسٌة السوٌة ( العبللة
الجنسٌة المؽاٌرة ولٌس المثلٌة ) وتحتفل باختبلفها امام المختلفٌن معها .
الجندر والنفوذ
مٌشل فوكاٌلت  ٔ977م منظر اجتماعً فرنسً ٌرى النفوذ فً المجتمع
المعاصر ؼٌر مرتبط بالموة العضلٌة وال ٌمثل الرجولة وال فمدانه عند النساء بل
ٌتؤلؾ من شبكة من العبللات االجتماعٌة بٌن األفراد أي كلما اتسعت شبكة
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العبللات االجتماعٌة زاد النفوذ والعكس صحٌح وال دخل له بكون الفرد رجل او
انثى او هو فً الممة واالخر فً الماعدة وال دخل لؤلسالٌب العنفٌة فً اكتسابه بل
بدخل المعاٌٌر االجتماعٌة التً تتضمنها العبللات االجتماعٌة ولما كان الرجال
اوسع شبكة فً عبللاتهم االجتماعٌة من النساء فؤن ذلن تمتعهم بنفوذ اجتماعً
اعلى واكبر من نفوذ النساء  .جدٌر بذكره فً هذا السٌاق الى ان بوردو ٖٔ99
علك على هذا النموذج النفوذي لال عنه انه نموذج مفٌد ونافع لتحلٌل هٌمنة
وسٌطرة الرجل المتسٌّد على االنثى التابعة له والذي ٌبرز بشكل تلمابً عبر
العادات االجتماعٌة الٌومٌة لتحدٌد مفهوم الرجولة واالنوثة  .ولم ٌنسى فوكاٌلت
 ٔ977مماومة المرأة عند التسلط الرجولً الذي ٌبرز على الصعٌد االجتماعً
البعٌد والمرٌب المدى إذ ٌظهر بؤشكال متنوعة ومتعددة  .وإن افكار طروحات
فوكاٌلت فٌما ٌخص المماومة تمدم األرضٌة للتفاإل والمرونة ألنها توضح بؤن
لٌس جمٌع الرجال ٌملكون النفوذ وفً جمٌع مراحل حٌاتهم وال النساء فالدي
َّ
النفوذ جمٌعهم وفً جمٌع مراحل حٌاتهن وال َّ
جمٌعهن تبعٍ الرجال فً كل
هن
َّ
عبللتهن
االولات واألزمان وهذا ما ٌمنح النساء شعورا ً داخلٌا ً جدٌدا ً مثرٌا فً
مع الرجال ومع األخرٌن .
وعلى الجملة  ،ان نفوذ الرجال لٌست مطلمة ودابمة ٌتمتع بها كل الرجال
وال جمٌع النساء تبع للرجال فً كل االولات واالحوال وذلن بسبب مماومة المرأة
َّ
علٌهن األمر الذي ٌجعل من نفوذ الرجال ان ٌكون مرنا ً ٌبعث
لتسلط الرجال
األمل والرجاء المتفابل عندهم فً تؽٌر معادلة النفوذ بٌن طرفً المعادلة .
الرجولة الذكرٌة masculinities
تم اكتشاؾ ما بعد البنٌوٌة والحداثة الطبٌعٌة المرنة لهوٌة الجندر ومدى جدٌتها
فً هذا الحمل المعرفً الذي كان ممترنا ً مع وجود مناخ سٌاسً متطرؾ أبان
عبر عن المول الحاصل فً علم االجتماع
العمد الثامن من المرن المنصرم الذي َّ
فً تركٌزه على المرأة الى الجندر الذي بدوره شجع وسمح علماء االجتماع
اهتمامهم بدراسة الرجولة الذكرٌة وضرورة كشؾ مضامٌنها إذ كان فً العمد
السابع من المرن الماضً ندرة تناول علماء االجتماع موضوع دراسة المرأة
وخبراتها  ،هذه االلتفاتة خضعت اٌضا ً الى التؤثٌر الفعال للحركة النسوٌة التً
برزت على شكل تنظٌم منسك بل واألكثر من ذلن برزت كتابات لعلماء
االجتماع جدد امثال جٌؾ هبرن ودٌفٌد مورجان اللذان نالشا العدٌد من نظرٌات
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علم االجتماع وبالذات تلن التً تناولت دراسة المنحرفٌن والمجرمٌن فوجدوا انها
تناولت الرجل والرجولة فظهرت كتابات جاي عن الرجولة والرجل وأثرها على
بناء نظرٌة خاصة بالشاذٌن من الذكور وهوٌة الجندر .
هنان عالم اجتماع استرالً  ،بوب كونٌل  ،الفت انتباه الدارسٌن فً حمل علم
االجتماع فً استرالٌا حول مواضٌع جدٌدة لم ٌنتبه ولم ٌكن منتبها ً لها
األسترالٌٌن منها بنٌة الرجولة الذكرٌة فً كتابه الموسوم ( الرجولة الذكرٌة )
وبنٌة الرجولة فً الحٌاة الٌومٌة واهمٌة االلتصاد واألبنٌة المإسسٌة واهمٌة
االختبلفات بٌن الرجولة ونمٌضها المؽاٌر والخصابص الحٌوٌة للرجولة .
من احد النماط المهمة التً طرحها كونٌل هً األنواع المتعددة للرجولة  ،احدها
هً السٌطرة الرجولٌة  hegemonic masculinityحدد كونٌل هذا المفهوم
على انه شكل من اشكال الممارسة الجندرٌة التً تدعم وتعزز مولع الرجل
المسٌطر على مولع المرأة التابع له  .فً الوالع استخدم كونٌل هذا التحدٌد
استعارة من تحدٌد وتعرٌؾ جرامسً ( عالم اجتماع المانً معاصر ) أي ان
مصطلح السٌطرة ونفوذها لم ٌكن تحدٌده من لبل كونٌل موضحا ً بذلن ممارسة
جماعة واحدة سٌطرتها عبر الممارسات الثمافٌة اكثر من وساطة العنؾ والموة .
بمعنى ان كونٌل وجرامس ٌرٌان سٌطرة الرجل على المرأة متؤتً من المعاٌٌر
الثمافٌة التً تدعو الى ذلن اكثر من استخدام الموة الجسدٌة التً ٌتمتع بها الرجل
على المرأة .
ثم حدد كونٌل الرجولة الذكرٌة الطرق التً تستخدمها الجندر كممارسة اجتماعٌة
فً عبللاتها ببنٌة اجتماعٌة اكبر من خبلل تصٌه مفهوم الرجولة األوربٌة
واالمرٌكٌة فً المرحلة الوالعة بٌن ٓ٘ٗٔ لؽاٌة ٓ٘ ٔٙأي عبر لرن من الزمن
وعندما ظهرت الجندرٌة الحدٌثة بالظهور فً اوربا حدث التؽٌر الثمافً األول
عندما كانت الكاثولٌكٌة فً اوربا ابان المرون الوسطى سابدة ثم حلت محلها
االصبلحٌٌن البروتستانتٌٌن ومنها انتشرت الثمافة العلمانٌة وكانت هذه بمثابة
متطلبات ذات شرط اساسً لفكرة الرجولة الذكرٌة ذاتها .
ثم حصل تطور ثانً أبان مرحلة االستؽبلل والتطور االستعماري االمبراطوري
عند عدة لوى اوربٌة فكانت ثمافتهم تمثل ثمافة رجولٌة ذكرٌة بالمعنى الحدٌث
ألن رجالها كانوا ٌبحثون عن األرض والنفوذ والذهب والتحول ولدٌهم نزعة
عدوانٌة بشكل مطلك جمٌع هذه المكونات الثمافٌة تجعل من افرادها صعب
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السٌطرة علٌهم وتحجٌم نزعتهم التسلطٌة  .أعمب هذه المرحلة تطور ثالث –طبما ً
لكونٌل – ظهرت مدن اوربٌة كبرى ومتنامٌة مثل امستردام ولندن كمراكز
تجارٌة رأسمالٌة وتباعا ً لذلن بدا الجندر استنادا ً لهذا التؽٌر الذي تم وصفه من
لبل كونٌل بؤنه بات مربٌا ً وبالذات فً المرن السابع عشر والثامن عشر إذ جلبت
الثورة الصناعٌة التؽٌر فً مجال التجارة والزراعة والمماوالت جمٌعها عملت
على تطوٌر السٌطرة االستعمارٌة التً طبعت وأصبؽت الثمافة االجتماعٌة
وبلورت نماذجا ً جدٌدة لثروة الجندر ونفوذه  .بتعبٌر آخر ان االستعمار ونمو
المدن الكبر ضاعؾ من سٌطرة الرجل على المرأة ألن هذٌن المتؽٌرٌن
(االستعمار والمدن الكبرى ) تحتاج الى الموة واالندفاع واالستحواذ وتملن الثروة
التً بدورها تخللت فً بنٌة الثمافة االجتماعٌة ومنحتها معانً معٌارٌة تعزز نفوذ
الرجل الذي ٌملن المال والموة وبالتالً تجعله مسٌطرا ً على المرأة التً ال تمتلن
الثروة وال الموالع االجتماعٌة المتمٌزة  .وهذا ٌشٌر الى انه على الرؼم من
العلمانٌة واالصبلحات البروتستانتٌة واالستعمار ونمو المدن الكبرى لم ٌؽٌر
طرفً المعادلة الجندرٌة بل بمت تابعة للرجل ألن الثمافة االجتماعٌة تطورت مع
تطور لوى العالم االستعماري والرأسمالً والعلمانٌة .
بعدها حصل التطور الرابع عند اجتٌاح الحرب األهلٌة الكبرى فً اوربا
مع ظهور حكومة مركزٌة لوٌة موحدة ومتماسكة وكان هذا ابان المرن الثامن
عشر فً اوربا وامرٌكا  .ثم اضاؾ كونٌل الى ما تمدم فمال ان نظام الجندر
تضمن الرجولة بمعناها الحدٌث ذات الخصابص الفردٌة والمتحدد من لبل
الموالع الخاصة بالحركة النسوٌة والتمؤسس الذي ساد االلتصاد والحكومة التً
بلورت االستمرار فً المجتمع  .كذلن اشار كونٌل الى مفهوم رجولة الطبمة العلٌا
او الحاكمة – االرستمراطٌة  Gentry masculinityالتً بنٌت على امتبلن
األرض والعمار وسعة العبللات االلتصادٌة الرأسمالٌة إذ ان هذه المصادر تجعل
من هإالء ان ٌكونوا على اتصال مع أسر اخرى أما عن طرٌك العبللات المرابٌة
او الزواج االستراتٌجً الذي ٌجمع األسر الثرٌة والموٌة والمتنفذة معا ً فضبلً عن
صلتها المتواصلة مع رموز الدولة التً تزودها بالمادة اإلدارٌٌن المحلٌٌن وتشؽل
الموالع العسكرٌة والبحرٌة األمنٌة المتمٌزة  .جمٌع هذه الوظابؾ والمصادر
تشكل حالة رجولة الطبمة الحاكمة او العلٌا فً المجتمع .
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ال ارٌد ان ابرح من هذا الممام مالم اوضح هذه الحالة فً المجتمع العربً
الذي تمٌزت فٌه ظاهرتٌن فاعلتٌن لعبت دورا ً ناشطا ً فً تؽذٌة الثمافة العربٌة
بتسٌّد وتسلط العربً على العربٌة أي الرجل على المرأة وهما رجولٌة الفبة
الحاكمة او العلٌا  gantry masculinityالمتكونة من اسرة الحاكم العربً
وألاربه ولٌادة حزبه ( كان هذا لبل الربٌع العربً ) اما بعده فمد استمرت هذه
الظاهرة فً طمس مإهبلت وكفاءات ولدرات المرأة العربٌة بل زادت من
لٌودها وضؽوطها علٌها فتضاعفت اندحارها امام هٌمنة الرجل العربً .
وتفاعلت ظاهرة اخرى مع الظاهرة السابمة وهً ظاهرة الزواج االستراتٌجً
(  ) strategic marriageالذي ٌعنً الزواج المخطط له والبارع فً
المصاهرة بٌن المستوٌات اللتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة المتماربة من اجل
الحفاظ على درجة المستوى بٌن ابناء الطبمة العلٌا ( االرستمراطٌة والحاكمة )
مع االستمرار فً صبلتها مع رموز الدولة فً المإسسات السٌاسٌة والعسكرٌة
واألمنٌة  .بتوضٌح اكثر اندمجت رجولٌة الطبمة العربٌة الحاكمة ( حكام البلد
وأهلهم والاربهم وابناء عشٌرتهم وطابفتهم الدٌنٌة واللٌمهم ومبلن األراضً
والعمار واصحاب المصادر االلتصادٌة الثرٌة ) فً زواج بارع فً خطته
بالمحافظة على ثرواتهم ومناصبهم ونفوذهم وهذا بدوره ٌجعل المرأة فً اسرهم
العربٌة تحت نفوذهم وسلطتهم وتسٌِّدهم وال ٌسمح لها بالتنبإ فً مراكز نفوذٌة او
لها صدى فً األنشطة االلتصادٌة والسٌاسٌة المستملة عنهم  .هذا وال ننسى
الثمافة العربٌة ذات النظام البطرٌمً ( األبوي ) تضع الرجل فوق كل شًء فً
اتخاذ المرارات العابلٌة والمحلٌة والمإسسٌة فضبلً عن جعل الدٌن اإلسبلمً
الرجال لوامون على النساء  .كل ذلن ٌجعل من المرأة العربٌة تحت ضؽوط
متعددة ومتنوعة فً مصادرها الموٌة مثل ( الدٌن والنظام البطرٌمً فً الثمافة
العربٌة وهٌمنة الطبمة الحاكمة والزواج االستراتٌجً ) لذلن عندما نسمع ونشاهد
ونمرأ بؤن هنان وزٌرة عربٌة او منظمة نسوٌة او اتحاد نسابً عربً وتعلٌم
نعرؾ انها
الفتاة العربٌة وممارسة عملها فً الطب والهندسة والتعلٌم نستطٌع ان ّ
وان انجزت هذه االنجازات الجدٌدة فً حٌاتها المهنٌة ما زالت تحت النفوذ
الرجولً العربً فً األسرة والعمل التطوعً والعمل أي انها ؼٌر مستملة فً
رأٌها وحرة فً فكرها ومتمردة على والعها ومتواصلة مع الثمافة الؽربٌة
اللٌبرالٌة .
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اما فً ظل اإلرهاب والمفخخات والتفجٌرات واألحزمة الناسفة التً سادت المدن
العربٌة فً العراق وسورٌا ومصر ولٌبٌا وتونس والٌمن وبالً البلدان العربٌة
فؤن هذا زاد من مصادر النفوذ الرجولً على المرأة العربٌة إذ ان هذا المصدر
(اإلرهابً) جعلها تمبع فً الدار خابفة ومرعوبة ومرهوبة من المتل العشوابً
الصادر من الرجال وخانعة لنصٌبها ولدرها ال أحد ٌتجرأ ان ٌدافع عنها او
ٌحمٌها بل زادت فً خنوعها وتبعٌتها وانصٌاعها لجبروت الرجل ٌوما ً بعد ٌوم
ولم ٌسعفها تعلٌمها الجامعً والعالً او مهنتها البناءة واإلنسانٌة بل ارتفع ظلمها
وبإسها وجهلها وفمرها فؤمست مسؤلة ( الجندر ) شًء مضحن ومخجل فً
الحره والمبدعة
رأٌها  .....الول مضحن ألنها فً واد ؼٌر واد المرأة اإلنسانٌة
َّ
 ...ومخجل ألنها فً المرن الحادي والعشرٌن وهً فً حالة نكوص وتمهمر
سرٌع الى المرن السابع عشر تعٌش كامرأة خلمت لئلنجاب وتربٌة األبناء وخدمة
الرجل فمط .
وال ننسى ؼزو العراق واحتبلله وهدم دولته تحت دعوى بناء نظام
دٌممراطً وما ٌجري األن فً سورٌا تحت ولع ضربات التحالؾ الؽربً
والطابفً رؼم فشلهما فً حكم العراق ومصر إذ كان سعٌهما على االنفراد
بالحكم والصاء األخرٌن والعمل على تشٌع الدولة العرالٌة وأخونة الدولة
المصرٌة مثل هذه الحركات تجعل المرأة العرالٌة والمصرٌة تحت ظلم مستبد
ٌحمل فً طٌاته مصادر لوٌة لحرمان المرأة العربٌة من التعبٌر عن كونها
مواطنة او انسانة .
ال ارٌد ان ابرح من هذا الموضوع ما لم أثبت حمٌمة مفادها ان هدؾ الحروب
والثورات والزواج االستراتٌجً والرجولة الذكورٌة لم ٌكن بالدرجة األساس
بسبب التؤثٌر الجانبً  side effectلهذه االحداث التً ابرزت الرجل فً
نشاطها العسكري والتجاري والصناعً وااللتصادي التً بدورها جعلت المرأة
تابعة له بسبب عدم تمكنها الحربً والثوري وااللتصادي فبمت مستمرة فً
نشاطها التملٌدي ( االنجاب والتربٌة ) والعمل المناسب ألنوثتها مثل التعلٌم
والتمرٌض وحتى االعمال المتمٌزة كالطب والهندسة وااللكترونٌات لم تتبوأ
مناصب لٌادٌة بسبب حداثتها فً هذه المهن وطبٌعتها االنثوٌة الموروثة التً ال
تسمح لها االستمرار والتمٌز بما تفولت به بسبب المنافسة المهنٌة الحادة
وارتباطها الوجدانً بؤفراد األسرة وبؤنالتها وذولها وجمالها الذي ٌوازي لوة
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الرجل الذي ٌتباها بها امام االخرٌن  .إنما ال ننكر ان كبلهما ٌرٌدان جذب اهتمام
وتعلك اآلخر به من خبلل االهتمام به ( المرأة بؤنوثتها وجمالها وانالتها والرجل
بموته وماله ) فتحول التعصب الى استخدام الجاذبٌة عند كلٌهما لجعل االخر
تحت جاذبٌته او جاذبٌتها  ،لم تصل الى درجة الصراع بٌن الجنسٌن ولم ٌصل
الى حد التعصب والتحٌز فً ظل التحوالت والتطورات الثمافٌة والتمنٌة والعلمٌة.
نعود ثانٌة الى طروحات كونٌل فٌما ٌخص سٌطرة الرجولة الذكرٌة التً
كانت مربٌة فً العبللة الجنسٌة المؽاٌرة ( أي عبللة الرجل بالمرأة ولٌس
المثلٌة) وسٌطرة النظام األبوي هذه المربٌات سادت المجتمع االوربً واالمرٌكً
لعدة لرون من الزمن إال انها واجهت تحدٌات بشكل متدرج من عدة جوانب
فحصل استبدال لها بؤشكال جدٌدة من السٌطرة الذكورٌة أي ال تعكس السٌطرة
البطرٌمٌة وال الزواج الطبٌعً بٌن الرجل والمرأة بل من ثبلث تحدٌات حددها
كونٌل وهً التطور الرأسمالً واستمطاب التكنولراطٌٌن أي استمطاب
االختصاصٌٌن التمنٌٌن من رجال االعمال الذٌن ٌعملون فً االسواق العالمٌة ،
والمادة السٌاسٌٌن المتفاعلٌن مع التكنولراطٌٌن جمٌعهم تحدوا الحركة النسوٌة .
وفً عام ٕٓٓٓ اشار كونٌل الى هذه االشكال ولال عنها بؤنها تمثل رجولة
المشروط للذات الفردٌة واالحساس اآلفل للزوال نحو المسبولٌة تجاه االخرٌن ثم
لال بؤن نظام الجندر العالمً واجهة حاالت عززت من وجوده مثل ضعؾ
سٌطرة الرجل على المرأة التً تعلمت وحصلت على كفاءة مهنٌة للعمل فً
االشؽال العامة والمإسسات التجارٌة والصناعٌة وحصل اٌضا ً ضعفا ً فً الهوٌة
الجنسٌة الذي كان مصدره الشذوذ الجنسً مع ظهور احساس جدٌد للرجل لم
ٌكن ظاهرا ً عنده من لبل .
ال جناح من تمدٌم مصطلح نصٌب النظام االبوي patriarchal dividend
الذي طرحه كونٌل مشٌرا ً الى امتٌاز الرجل المكتسب من افرازات نظام تمسٌم
العمل الجندري الذي ال ٌشمل فمط عدم تساو اجور الرجل مع اجور المرأة بل
من خبلل عملٌة تراكم الرأسمال المتؤتٌة من البناء االجتماعً للرجل فً مجال
الملكٌة والثمافة االجتماعٌة واالمتٌاز الجنسً  .معنى ذلن انه على الرؼم من
التطور الذي اصاب كفاءة ومهارة المرأة فً العصر الحدٌث فؤن امتٌازات
الرجل المتؤتٌة من النظام االبوي ما زالت تمنحه المفاضلة فً العمل واالجور
على المرأة فً العالم الحدٌث .
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 / 2ت – ثمن االمتثال المطابك للنوع االجتماعً ( الجندري )
ال جرم من المول بؤن ثمن االمتثال المطابك ٌنطبك على النوعٌن ( الرجل
والمرأة ) على السواء  .وال رٌب من طرح مثال حً على هذا االمتثال وهو
ممارسة السلون العنفً ضد المرأة ( سواء كان جسدٌا ً او جنسٌا ً او عاطفٌا ً او
لفظٌا ً ) فً جمٌع انواع المجتمعات اإلنسانٌة وعادة ً ما ٌعكس هذا العنؾ الموة
الجسدٌة والنفوذ االجتماعً للرجل والضعؾ الجسدي والنفوذي للمرأة لكن
تحاول بعض الدول الؽربٌة إذ تملل استخدام العنؾ ضد المرأة وتوعٌة الرجال
حول المعاٌٌر الثمافٌة التملٌدٌة التً تبخس مكانه المرأة وتعظم رجولة وفحولة
الرجل عضلٌا ً  ،حٌث تؽذي الثمافة التملٌدٌة مولؾ الرجل ضد المرأة وطرح
مربٌات مؽلوطة عن االنوثة والرجولة التً ال تتناسب طردا ً مع تطور العمل
البشري والمساواة بٌن الرجل والمرأة .
ومن العادات التً تدعم االمتثال المطابك لؤلنثى هو نظام الحمٌة الذي ٌتطلب
النحافة والرشالة للمرأة األمر الذي ٌجعلها ضعٌفة جسدٌا ً وتملٌل وزنها الذي
ٌإثر على صحتها وٌهزل لوتها الجسدٌة او التدخٌن لكً تبدي اكثر انوثة وتمنع
شهٌتها لؤلكل  .جمٌع هذه الممارسات ( الحمٌة والرشالة والتدخٌن ) تعزز
االمتثال والمطابمة للنوع االنثوي للمرأة .
وهنا ٌنجم سإال ُملّح اتكا ًء على ما تمدم  ،هل هذه الحالة ممتصرة على االناث
فمط انم تصٌب الرجال ؟ الجواب هو  ،الرجال اٌضا ً ٌدفعوا ثمن االمتثال
المطابك للنوع االجتماعً إذا كانوا متابعٌن وملتزمٌن بتولعات الجندر عبر
تعبٌرهم عن استمبللٌتهم وجبلدة عاطفتهم واعتمادهم على انفسهم فً اداء مهامهم
إال ان هنان العدٌد من الرجال االن اكثر مٌبلً عما سبك فً تعبٌرهم عم
مشاعرهم الدوٌة  .وفً الوالع ؼالبا ً ما تموم التنشبة الجندرٌة بتثبٌط او عدم
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تنشٌط المشاعر الودٌة بٌن وعند الذكور وهنا ٌتطلب االمتثال المطابك ألدوار
الجندر التملٌدٌة انكار اٌة محاولة تسمح للمرأة اكتساب او الحصول على نفوذ
وسلطة واداء واستمبللٌة امام الناس بالعلن وتنكر اٌضا ً بؤن الرجال اكثر تهذٌبا ً
َّ
بؤنهن مسالمات ومتعودات على السكون والدعة .
وتنكر على النساء
إن سٌاق الحدٌث ٌلزمنً ان ال اؼفل حمٌمة مفادها ان تعلم واكتساب ادوار
الجندر التملٌدٌة فً استطاعتها ان تكسب وتعلم الرجال والنساء معا ً التحدي
والجسارة واالندفاع الجسدي والمبادرات الخطرة التً تإدي الى الموت المفاجا
او اإلٌذاء الخطر  .الملفت لبلنتباه الٌوم ان الثمافة المعاصرة تركز على الرجولة
والموة العضلٌة فً لدرتها بتعلم ادوار الجندر التً تضع الرجل والمرأة فً
موالؾ وحاالت خطرة .
العرق  ،الجندر والهوٌة
دٌدنً فً هذا العنوان الولوج الى هوٌة النوع االجتماعً التً ال تتبلور من
العوامل االجتماعٌة فحسب بل ٌشارن العرق مساهمة حٌوٌة فً تحدٌد مبلمح
هوٌة الجندر أي ان تولعات دور الرجل او المرأة المنحدرٌن من عرق واحد
تختلؾ عن المنحدرٌن من عرق اخر مثال على ذلن االمرٌكً من اصول افرٌمٌة
لدٌهم مساواة معتمداتٌَّه فٌما ٌخص الدور النوعً ( الرجل او المرأة ) اكثر مما
هً عند البٌض من االمرٌكان وان المرأة السوداء لدٌها فرص عمل كثٌرة اكثر
من المرأة البٌضاء فً سوق العمل ولد ٌرجع ذلن الى االختبلؾ الحاصل فً
موالؾ البٌض والسود تجاه ادوار النوع االجتماعً التً تمثل حجما ً كبٌرا ً ( من
النساء البٌض ) فً سوق العمل والذي ٌنمو بتزاٌد مطرد  .البلتٌنٌٌن واالمرٌكان
من اصول التٌنٌة ٌكونوا محافظٌن اكثر فً نوعهم االجتماعً وبالذات فً
معتمداتهم الدورٌة وكذلن االمرٌكان من اصول افرٌمٌة بٌد ان هذه االختبلفات
باتت فً انحدار وهبوط عبر الولت على الرؼم من وجود فكرة مفادها ان
االمرٌكان االصلٌٌن لدٌهم مساواة فً مظهرهم الخارجً اكثر من بالً
الجماعات لكنهم ال ٌختلفون فً عمابدهم الجندرٌة عن بالً الجماعات االخرى .
عبلوة على الموالؾ فؤن العرق هو الذي ٌصوغ هوٌة األفراد فالمرأة األمرٌكٌة
من اصول افرٌمٌة – مثبلً – تكون منشؤة بان تكون مكتفٌة ذاتٌا ً وطموحه تعلٌمٌا ً
ومندفعة فً طلبها للعمل المهنً معتبرة العمل جزء من تولعات دور المرأة .
الحالة كذلن مع الرجل أي متؤثرة بعرله  .فالبلتٌنً مثبلً ٌحمل صفة المبالؽة فً
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رجولته ولوته الجسدٌة وآبابه وشممه وكرامته وعنفوانه وشهامته وتؽطرسه
الجنسً جمٌعها تعكس الثمافة البلتٌنٌة التً تإكد على معاٌٌر الشرؾ والكرامة
واالحترام واالعتبار االجتماعً  .فالهوٌة البلتٌنٌة للرجل تتحدد من لبل عرله
كبلتٌنً إضافة الى العوامل االخرى مثل الدٌن والتعلٌم وااللران واالعبلم
والمنطمة السكنٌة والجٌّرة وسواها .

تنشئة النوع االجتماعً والخوف والبغضاء من العاللة الجنسٌة المثلٌة بٌن
الذكور
هنان متؽٌر فاعل ومإثر فً تنشبة الجندر تنشبة تملٌدٌة ملتزمة ومتزمتة
بممارسة الدور الرجولً للذكر وهو متؽٌر ٌعبّر عن المشاعر النافرة من العبللة
الجنسٌة المبكرة ولبلعبة دورا ً جوهرٌا ً فً تنشبة النوع االجتماعً وذلن راجع
لكونه ٌحث على وٌشجع على التماثل الصارم مع التولعات التملٌدٌة وبالذات
للرجل والشاب  .ولما كان تلوث السمعة وتلطخها فٌما إذا كان الشاب ٌمارس
عبللة جنسٌة مثلٌة وٌُعد منحرفا ً عن المعاٌٌر والمٌم االجتماعٌة الضابطة للسلون
الشرفً واالعتباري فؤن هذا النفور والكراهٌة للمنحرفٌن جنسٌا ً ٌكون عامبلً
مإثرا ً فً تشجٌع االوالد بالتصرؾ الملتزم بمعاٌٌر الرجولة لكً ٌإكد وٌثبت
امام الرانه واسرته ومجتمعه المحلً بؤنه لٌس منحرفا ً جنسٌا ً  .وازاء ذلن ٌكون
الخوؾ والنفور من العبللة الجنسٌة المثلٌة بٌن الذكور اداة مثبطة بالتحلً او
ممارسة او حمل الصفات الجنسٌة االنثوٌة كالتخنث عند الرجال مثل المبلطفة
والمٌوعة والرلة العاطفٌة والشعور الحسً الدمث  ،باختصار شدٌد خوؾ االفراد
من ان ٌوصموا بوصمة االنحراؾ الجنسً تدفعهم الى التشبث بتولعات الدور
الذكري التملٌدٌة والنفور من التصرؾ السلوكً االنثوي لفظا ً وسلوكا ً وعبللة مع
الشخص المثلً  .وتباعا ً لذلن فإن هذا ال ٌعنً فمط التماثل مع ادوار الجندر بل
ٌعنً اٌضا ً اكتساب وتعلم المولؾ المعادي والمعارض للَّواطٌن والسحالٌات
فضبلً عن ذلن ٌشٌر الى ان هذا الخوؾ من العبللة الجنسٌة المثلٌة تمثل مولفا ً
مكتسبا ً ٌع ِبّر عن الجانب السلبً او حكم اجتماعً سلبً نحو جماعات معٌنة
ولهذه االسباب ( رجاالً ونسا ًء ) لذلن ؼالبا ً ما ٌتم تربٌة االوالد على انهم رجاالً
فً سلوكهم وتفكٌرهم بعٌدا ً عن التخنث لكً ال ٌتم معالبتهم من لبل الرانهم من
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خبلل وصمهم بمسمٌات جارحة مثل خنثى  ،هذا على صعٌد الذكورٌة انا على
صعٌد االنوثة فالبنت فً مرحلة مراهمتها إذا تصرفت خشنا ً او فظا ً او عنٌفا ً مع
َّ
َّ
ٌحبن
ٌنجذبن الى من
صدٌماتها فؤنها توصم بؤنها سحالٌة تجذب الصباٌا اللواتً
من المسترجبلت .

المواعد المؤسسٌة للنوع االجتماعً
تخبرنا عملٌة تنشبة النوع االجتماعً ( الجندر ) الكثٌر عن كٌؾ تتشكل هوٌة
الجندر على ان نعلم انها ( الجندر ) ال تعنً فمط الهوٌة بل هً الماعدة العرٌضة
للمإسسات االجتماعٌة لدرجة تمنعها النمط الجندري الذي ٌبرز على شكل
تولعات مختلفة وفرص خاصة بالرجال واخرى بالنساء  .اما علماء االجتماع
فؤنهم ٌموموا بتحلٌل لٌس فمط من زاوٌة التولعات المتداخلة بل على انها صفات
خاصة بالمإسسات وهذا ٌعنً ان الجندر ما هً إال مإسسة متنمطه من لبل او
بواسطة الجندر ذاتها .
آٌتنا هنا ابتؽاء المول بؤن المإسسات الجندرٌة ما هً سوى نمط كامل من
العبللات العامة المتضمنة تولعات مصنفة ومتطبِعّة والعبللات الشخصٌة
المتداخلة واالماكن المختلفة للرجل والمرأة تبنً علٌها المإسسات االجتماعٌة
مثل المدراس فهً لٌست مكان ٌتعلم فٌها االطفال ادوارهم الجندرٌة بل هً
مإسسة خاصة بنوع اجتماعً تم تؤسٌسها على هذا الؽرض وتعمل له فهً إذن
عبارة عن صٌرورة وممارسة العمابد وتوزع النفوذ على عدة مماطع ومناحً
الحٌاة االجتماعٌة .
كمثال على مفهوم مإسسة الجندر دعنا نمول ماذا ٌحصل لعمل المرأة فً شركة
او تنظٌم مسٌطر علٌه من لبل الرجال ؟ فً هذه الحالة تمول النساء بؤن اهمٌة
الرجال فً هذا التنظٌم هو التواصل بشكل ذكً وداهً وٌتم اٌضا ً اشعار النساء
من لبل الرجال بؤنهن ؼرباء فً هذا التنظٌم  .ان التنظٌمات التً ٌؽلب على
موظفٌها الرجال تكون متمؤسسة على المعتمد المدٌم الذي مفاده ان العمل للرجال
فمط والنساء ال مكان لهم فً عمل التنظٌم وفً هذا االسلوب المهٌؤ نتٌجة
التنظٌمات لتإكد على الوالء اكثر للعمل ولٌس المساواة بٌنهما  .وهنا ٌبرز تؤثٌر
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الجندر على الرجل مثلما ٌإثر على المرأة وبالذات إذا حاولوا ( الرجال والنساء)
إرساء الموازنة والمساواة بٌن العمل والحٌاة الخاصة وذلن راجع الى ان
المإسسات او التنظٌمات فٌها تراكم منسك ٌإثر على التنظٌم من خبلل الجندر .
بات واضحا إذن من خبلل ما آلت الٌه هذه الرإٌة الى ان الجندر لٌست فمط
تعلم او اكتساب الدور بل هً جزء من لبناء االجتماعً اٌضا ً حالها حال الطبمة
االجتماعٌة والرس العرلً فهً إذن ٌهذا الطرح تمثل ابعاد بنابٌة للمجتمع  .على
ان نتذكر ان الناس ال ٌفكرون حول النسك الطبمً او المفاضلة العرلٌة فً مجال
االدوار الطبمٌة او االدوار العرلٌة هً بصراحة عبللات عرلٌة وطبمٌة اكثر من
كونها تفاعبلت شخصٌة متداخلة  .خلٌك بنا ان نشٌر الى ان العرق والطبمة
والجندر ؼٌر متكافبٌن ألنها تعكس عبللات متداخلة فالعبللات العرلٌة فً
المجتمع االمرٌكً ٌحكم علٌها من لبل تنشبة الدور العرلً  .كذلن انه من الخطؤ
التفكٌر بؤن العبللات الجندرٌة ناتجة عن التنشبة الجندرٌة وحدها .
أنها اشبه بالعرق والطبمة  ،الجندر هً نسك المفاضلة والتعصب التً فٌها النساء
َّ
ٌتمتعن بمفاضبلت افضل من الرجل أي مفاضلة الرجل علٌها هنان عبللات
ال
ذات لوة مإسساتٌة بٌن الرجل والمرأة وكبلهما عندها مداخل ومخارج ؼٌر
متساوٌة وؼٌر متكافبة فً المصادر االلتصادٌة واالجتماعٌة  .وهذا ٌإكد عدم
التساوي بٌنهما فً المإسسات االلتصادٌة واالجتماعٌة والتربوٌة .
التدرج الجندري او سلم النوع االجتماعً Gender Stratification
ٌفضً هذا النوع الى االشارة لتوزٌع مراتب او موالع متسلسلة على شكل هرم .
أي تسلسل هرمً لموالع اشخاص ٌتمتعوا بمصادر التصادٌة واجتماعٌة مبنٌة
على اساس النوع االجتماعً  .ثمة حمٌمة تنطوي على ان معظم المجتمعات
تمتلن اشكاالً خاصة بالتوزٌع النوعً لؤلفراد وإن هذا الشكل ٌتباٌن من مجتمع
ألخر ومن اجل تبصٌر هذا التباٌن ندون ما جاء به بحث ممارن وجد النساء
متساوٌات فً المجتمعات اإلنسانٌة بالصفات التالٌة -:
ٌٔ -مثل عمل المرأة المحور االلتصادي .
َّ
ٌتمتعن النساء بفرص التعلٌم كافة .
ٕ-
ٖ -الدعم والتعزٌز العمابدي والدٌنً فً مفاضلة الرجال على النساء ال ٌكون
لوٌا ً انما هو لابما ً .
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ٌٗ -موم الرجال بشكل مباشر فً مساعدة زوجاتهم فً الشإون المنزلٌة
والعناٌة باألطفال .
٘ -لم ٌحصل فصبلً تاما ً ما بٌن الجنسٌن فً العمل .
 -ٙللمرأة فرص للحصول على نفوذ رسمً وسلطة فً اتخاذ لرارات
الجمعٌة العامة التً تخص عموم المجتمع .

حالة البل مساواة و المفاضبلت االجتماعٌة عدٌدة ومتنوعة فً حٌاة االفراد داخل
المجتمع منها ما هً ممامة على المفاضلة الطبمٌة وأخرى ال مساواة عرلٌة او
لومٌة او طابفٌة او دٌنٌة او معتمداتٌه تظهر بشكل جلً فً التعصب والتحٌز فً
فرص العمل او فً دفع االجور لهم  .اما بالنسبة للمرأة فؤنه ٌظهر فً نفوذها
وامتٌازاتها داخل األسرة والمجتمع  .مثال على ذلن فً المجتمع االسترالً
مازالت المرأة لم تحصل على مساواتها مع الرجل فً الحٌاة السٌاسٌة ومن لبل
مابة عام كانت المرأة تمثل ٕ٘ %فً المجلس البرلمانً ولحد اآلن مازالت
النسبة ؼٌر متساوٌة مع الرجل  .وهنان مثال اخر ٌعكس عدم مساواتها مع
الرجل وهً فً دفع األجور والعمل المستمر إذ تؤخذ اجورا ً الل من الرجل وال
تحصل على عمل كؤلل الساعات فً العمل  .اما فٌما ٌخص راتبها التماعدي فؤنه
الل بكثٌر من راتب تماعد الرجل وذلن راجع الى انشؽالها باإلنجاب وتربٌة
االوالد الذي ٌمنعها من الحصول على راتب تماعدي عالً وهذا ٌعنً ان دخلها
الشهري والتماعدي الل بكثٌر من راتب الرجل وهذه عدم مساواتها بالرجل فً
المجتمع االسترالً .
بعد هذه االطبللة العاجلة اعرج الى موضوع تمتع المرأة السوٌدٌة فً
السوٌد بمساواة عالٌة فً وتابرها مع الرجل فً سوق العمل وٌشاركها الرجل فً
الشإون المنزلٌة والرعاٌة لؤلطفال علما ً بؤن هذا التمتع مدعوم من سٌاسة
الحكومة السوٌدٌة  .وإزاء هذا التمتع فؤن لدى المرأة السوٌدٌة دورا ً فعاالً فً
النسك السٌاسً لكن على الرؼم من كل ذلن فما زالت تحصل على الل مما
ٌحصل علٌه الرجل السوٌدي فً السوٌد  .اما المرأة فً الطار ؼٌر السوٌد فؤن
لها فرص الل فً التعلٌم مما ٌحصل علٌها الرجل لكن الفجوة التً بٌنهما باتت
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ممفلة او ال تمثل بُعدا ً اجتماعٌا ً بٌنهما بٌنما بمت معدالت االمٌة بٌن النساء اعلى
بكثٌر من معدل األمٌة بٌن الرجال .
وبنا ًء على ذلن  ،فؤن تدرج النوع االجتماعً فً بعض المجتمعات تكون
َّ
حرٌتهن فً بعض مجاالت الحٌاة لكن لٌس فً جمٌعها  .ففً
النساء فٌها ٌتملكن
الٌابان على سبٌل المثال ال الحصر فؤن فرص التعلٌم المتاحة َّ
لهن كثٌرة ومفتوحة
َّ
وٌحتلن نسبة عالٌة فً سوق العمل ضمن
فً جمٌع اختصاصاتها ومراحلها
َّ
دورهن األنثوي ممنن ومحدد ؼٌر مرن مع ذلن فؤن معدل
األسرة  ،مع ذلن فؤن
َّ
ضدهن فً الٌابان فً مجال االؼتصاب والبؽاء واطً جدا ً إذا ما
حاالت العنؾ
َّ
َّ
َّ
ٌعملن كعامبلت فً
لكنهن
معدالتهن مع معدالت المجتمعات األخرى
لورنت
المناشط الجنسٌة داخل نوادي الضٌافة والبارات والنوادي اللٌلٌة التً تمارس
االتصاالت الجنسٌة  .فً الوالع تبرز المفاضلة الجندرٌة فً المجتمع الٌابانً عند
دفع الرواتب حٌث ٌكون راتب المرأة الل من الرجل .
إن سٌاق الحدٌث ٌلزمنً ان ال اؼفل التطرؾ الجندري فً بعض المجتمعات
مثل المجتمع االفؽانً تحت حكم طلبان الذي ٌمثل الصى درجات التطرؾ ضد
المرأة أبان حكمهم ٔ99ٙم حٌث جرد النساء والبنات من األسس األولى من
حموق اإلنسان وتم الصابها من سوق العمل والمدارس والجامعات لدرجة انه
(أي نظام طالبان فً افؽانستان) منعها من مؽادرة المنزل بالدهان األسود لكً ال
تشاهد الحٌاة العامة هذا التطرؾ فً العزل والفصل وحرمان المرأة من الحٌاة
العامة فضبلً عن مشاهدة هذا التمٌز العنصري فً المجتمع السعودي الذي تكون
فٌه المرأة ممنوعة من سٌالة السٌارة وفً الكوٌت التً لم ٌسمح لها فً
االنتخابات البرلمانٌة إال بعد عام ٕٓٓٙم [ Anderson and Taylor . 2013 .
] P. 262
النظام األبوي واالختالف الجنسً Sexism and Patriarchy
ٌُمصد بالنظام األبوي تمٌز سلطة األب المطلمة على األسرة وانتساب االبناء الٌه
ال لؤلم  .فً الوالع ٌتعزز وٌتموى التدرج النوعً االجتماعً من لبل المعتمدات
التً تتعامل مع المفاضبلت بٌن الذكر واالنثى التً تنظر الٌها على انها حالة
وٌعرؾ المرأة على
طبٌعٌة وممبولة لدى الجمٌع بٌنما االختبلؾ الجنسً ٌحدد
ّ
انها مخلوق مختلؾ عن الرجل وتحتل ادنى مرتبة منه أي هً احط منه فً
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مولفها االجتماعً على الرؼم من كونها رلٌمة وداهٌة  .ان االختبلؾ الجنسً ال
ٌختلؾ عن التعصب العرلً – الرسً ألن الجنس ٌجعل من االدوار النوع
االجتماعً ٌبدو شٌبا ً طبٌعٌا ً وعادٌا ً ال ٌراها الجمٌع على انها ؼرٌبة او شاذة او
مرضٌّة وبالذات عندما تكون متجذرة فً االنساق المتفاعلة فً نفوذها
ومفاضبلتها وامتٌازاتها  .هذا الشعور الجنسً – فً الوالع – راسخ فً المعتمد
والمإسسات االجتماعٌة  ،مثال على ذلن  ،فكرة مفادها ان الرجل هو كاسً
الرزق وولً األمر وبنا ًء على ذلن ٌتم دفع اجور ورواتب له اكثر من المرأة
لٌس هذا فحسب بل ان هذه الفكر راسخة فً نسك دفع االجور والرواتب إذ ان
هذه االنساق لها ابعاد جنسٌة أي متطبعة بطابع االختبلؾ الجنسً ومفاضلة الذكر
على االنثى  .لذلن نستطٌع المول بؤن هذا االختبلؾ ال ٌختلؾ عن التعصب
العنصري فضبلً عن كون االختبلؾ الجنسً ٌحرن وٌحفز االساطٌر االجتماعٌة
التً تعزز االمتٌاز المستمر والمفاضلة الدابمة للجماعات المسٌطرة على االتباع
وهنان معتمد ( فً المجتمع االمرٌكً ) ٌمول بؤن المرأة الملونة ( ؼٌر البٌضاء )
تم تشؽٌلها اكثر واسرع من االخرٌن  .فً الوالع لمد تم إساءة تفسٌر هذا المعتمد
َّ
منهن من لبل الرجال وذلن بسبب ان معظم
ألن النساء نادرا ً تإخذ االعمال
َّ
ٌعملن طبما ً للمفاضلة النوعٌة ( أي مفاضلة الرجل علٌها )
النساء الملونات
واستنادا ً اٌضا ً الى التعصب العرلً ان المرأة الملونة تمثل عبء وثمل عابك
لحركة العمل التً ال تظهر امام الرجال وبالذات من البٌض  .ان االسطورة التً
تمول ان المرأة الملونة تحصل على جمٌع االشؽال التً تجعل من الرجل االبٌض
ضحٌة التعصب العرلً والمفاضبلت النوعٌة كذلن هنان حاالت احٌابٌة تكون
فٌها المرأة الملونة حاصلة على عمل ٌكون فٌه الرجل االبٌض متمدم لها وطالبا ً
لها لكن عادة ً ما تكون المفاضلة النوعٌة ( الجندرٌة ) او العرلٌة لصالح الرجل
االبٌض .
إن سٌاق الحدٌث ٌلزمنً ان ال اؼفل ان المفاضلة الجنسٌة التً تمارس على
المرأة تموم بتخفٌؾ لٌمة عملها من الناحٌة المالٌة ( األجور ) ومن الناحٌة
االدابٌة  .وللدالة على هذه التبخٌس الجابر على المرأة نورد المثل التارٌخً الذي
ٌوضح االشؽال التً كانت تشؽل من ِلب ْل الرجال واصبحت فٌما بعد بٌد المرأة
هبطت اجورها وذلن بسبب كثرة االعداد النسوٌة المتمدمة إلشؽال تلن االشؽال
لٌس هذا فحسب بل ان حتى االعتبار المهنً لتلن االشؽال لد هبط اٌضا ً فتم
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وصم هذه االشؽال بوصمة ( ضرٌبة مامً ) أي ضرٌبة األم التً تشٌر الى
فمدان دخل المرأة وخبرتها إذا تم اعادة دخولها الى سوق العمل بعد ما كانت
لابعة فً دارها مهتمة بتربٌة اطفالها  .وعطفا ً على ذلن فؤن خرٌجة الكلٌة ولدٌها
طفل فً حضانتها كانت بحوالً ملٌون دوالر فً حٌاتها المعاشٌة نتٌجة ضرٌب
مامً وهذه الضرٌبة ادت الى اصابة الموظفات والعامبلت من االمهات بالهم
َّ
َّ
علٌهن .
دخلهن المتدنً ولساوة العمل الممارس
والؽم والحزن بسبب
تمٌط هذه الحالة اللثام على المفاضلة الجنسٌة التً برزت فً المجتمعات
ذات البناء البطرٌمً الذي ٌشٌر الى المجتمع او الجماعة التً ٌكون فٌها الرجل
مالكا ً النفوذ والسلطة على المرأة وممارسته علٌها فً المجاالت الخاصة مثل
األسرة التً ٌكون فٌها الزوج متمتعا ً بسلطة لوٌة على زوجته  .بات واضحا ً اذن
ان البطرٌمٌة موسومة بؤنها تمثل مإسسة عامة عندما ٌكون الرجال متمتعٌن
بجمٌع او معظم الموالع المتسلطة وذات نفوذ فعال بٌد ان اشكال ونماذج
البطرٌمٌة متباٌنة من مجتمع آلخر لكنها سابدة بشكل عام عبر العالم  .ففً بعض
المجتمعات تكون مدعومة بشكل لوي امام العامة والخاصة فً المجاالت
َّ
ٌتمتعن بالتمثٌل النٌابً وال االنتخابات
الرسمٌة والعرلٌة لدرجة ان النساء ال
والترشٌح والتصوٌت بل وحتى محرومات من اشؽال ادارات مكتبٌة حكومٌة او
االشتؽال خارج المنزل  .فالمجتمع االمرٌكً على سبٌل المثال ال الحصر العابلة
البطرٌمٌة لد تكون سابدة فً المجاالت الخاصة مثل ربات البٌوت إنما فً
المجاالت العامة تكون مستمرة فً اعتمادها على العبللات البطرٌمٌة .
النظام األبوي Patriarchy
ٌُعّ ْد هذا النظام النابض او الباعث الربٌس الموي فً الحركة النسوٌة ٌ .كون فٌه
الرجل والمرأة ادوار جندرٌة ( نوعٌة اجتماعٌة ) فً المجتمع لكن للمرأة دورا ً
مفروضا ً علٌها من لبل الرجل ( هذا الفرض منزل علٌها بشكل شعوري وال
َّ
فهن سجٌنات
شعوري ) وهذا ما هو سابد فً كل الثمافات وفً كل االولات
ضمن هذا العالم المفروض علٌها  .إذن النظام األبوي ٌمثل لانون ذكري نفذ الى
جمٌع اوجه الحٌاة االجتماعٌة العامة والخاصة فً المجتمع لدرجة انه وصل الى
استبداده على كافة األصعدة التً فٌها تدرجا ً اجتماعٌا ً ومن هنا تتحدد جذور الظلم
والجور المستخدم من لبل تسلط الرجل ولوته وخشونته وفظاظته المترافك مع
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فزع وخنوع المرأة له لدرجة ان تفكٌرها مإدلج لصالح النظام األبوي فؤضحت
مستعبدة وخاضعة و ُمذلة فً مشاعرها وتفكٌرها وعاطفتها وحٌالها لخدمة الرجل
ال مرٌة من المول بؤن الدٌن ٌمثل الركن الركٌن لعمٌدة النظام األبوي  .إذ ان
معظم األدٌان حددت وخصصت دورا ً تسلطٌا ً للرجل ولم تجعل دورا ً تسلطٌا ً
للمرأة ال فً انساق البناء االجتماعً وال فً الهوتها ( علم االدٌان ) فالدٌانة
الٌهودٌة والمسٌحٌة واإلسبلمٌة وضعت المرأة مكانة تابعة لمكانة الرجل فً
تعالٌمها الدٌنٌة وفً الحٌاة االجتماعٌة وهكذا فمد بٌن النظام األبوي على اساس
الماعدة االجتماعٌة ولٌس الطبٌعٌة  .لذلن وجدنا جمٌع الحكومات النسوٌة باتت
تبحث عن التحرر من النظام األبوي من خبلل او عبر عدة طرق واسالٌب بدأت
من الحمبلت السٌاسٌة الخاصة مثل المطالبة بموانٌن تجٌر االجهاض مرورا ً
بالمحاضرات والمنالشات والعٌش بشكل طبٌعً متبٌن اسلوب عٌش متحرر
والعٌش مع األنثى فً وسط عبللات اخوٌة متساوٌة .
اما األسرة األمومٌة Matriarchy
التً تكون السلطة بٌد األم فمد تم تحدٌدها تملٌدٌا ً على انها مجتمع او جماعة تكون
المرأة فٌها متمتعة بنفوذ تمارسه على الرجل  .فً الوالع هنان حالة موجودة فً
جزٌرة سومطرة الؽربٌة ( فً إندونٌسٌا ) موجود هذا النوع من األسر
(األمومٌة) تكون فٌها المرأة متمتعة بنفوذ اجتماعً والتصادي لكن المجتمع ال
ٌحكم من لبلها بل من لبل الرجل والمرأة معا ً  ،اخٌرا ً فؤن األسرة األمومٌة ال
تمثل المرأة العاكسة لحالة العابلة البطرٌمٌة .
باختصار شدٌد ٌ ،عنً تدرج النوع االجتماعً نسما ً متمؤسسا ً معتمدا ً على نسك
المعتمدات الخاص بتؽذٌة مفاضلة الرجال على النساء  .لٌمة المرأة ما زالت ؼٌر
متساوٌة مع الرجل .
إن اهمٌة الولوج فً هذا الموضوع ٌبدأ من استوالد الفجوة السابدة بٌن الرجل
والمرأة الناتجة عن تدرج النوع االجتماعً لكن تم تجسٌر هذه الفجوة فً العمد
السادس من المرن العشرٌن عندما حصلت المرأة على  %٘9مما ٌكسبه الرجل .
فالمرأة التً تشتؽل على مدار العام لمدة اربعٌن ساعة فً األسبوع بمت كاسبة
معدل  %77مما ٌحصل علٌه الرجل  .والمرأة التً لدٌها شهادة البكالورٌوس
تكسب راتب مساو للرجل الحاصل على نفس الشهادة وفً عام ٕٓٓ9م كان
متوسط المرأة العاملة التً تشتؽل ٓٗ %ساعة باألسبوع وعلى مدار العام تكسب
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 ٖٙ.ٕ78دوالر بٌنما ٌكسب الرجل  ٗ7.ٕٔ7دوالر واتكا ًء على ذلن فؤن الفجوة
الحاصلة فً دخل الرجل والمرأة بمٌت واضحة على الرؼم من كثافة مشاركة
المرأة فً سوق العمل  .وان معدل المشاركة فً سوق العمل وصلت عند النساء
ٓ %ٙوٌكسبوا ما ٌمارب ٕ %7مما ٌكسبه الرجل منذ عام ٓٔ9ٙم  .اما المرأة
المتزوجة ولدٌها اطفال فان مشاركتها ثبلثة اضعاؾ فً سوق العمل وان نصؾ
عددهم لدٌهم اطفال رضع  .هذه الحالة تنطبك على المرأة الملونة والبٌضاء فً
المجتمع االمرٌكً .
إن سٌاق الحدٌث ٌلزمنً ان اطرح السإال التالً  :لماذا استمرت النساء فً
َّ
حصولهن على اجور ورواتب ادنى من اجور ورواتب الرجل حتى تمنع الموانٌن
التمٌٌز الجندري الذي ُمعنى على صدوره اكثر من خمسٌن سنة مضت ؟ فً
الوالع ظهر تساو الدفع فً عام ٖٔ9ٙم فً المواد المانونٌة الفٌدرالٌة التً نصت
على ان ٌحصل الرجل والمرأة اجور متساوٌة عندما ٌعملوا اعماالً متساوٌة ولد
حاز هذا التشرٌع على موافمة اؼلبٌة المجتمع االمرٌكً  .لكن والع الحال فؤن
التفرٌك والتمٌٌز بٌن األجور نادرا ً ما ٌكون ظاهرا ً وجلٌا ً ولم ٌتم طرحه من لبل
النساء على الرؼم من وجود انتباه حاد ومشروعٌة لانونٌة عند االفراد بمت
االختبلفات واضحة ومستمرة فً دفع األجور بٌن الرجل والمرأة .
اخٌرا ً اطرح مصطلح ثنابٌة الجندر لتعزٌز ثمن االمتثال للجندر وهً كما
ٌلً  :ال ٌمكن فهمها ما لم نعرؾ معادلتها إذ ان دور المرأة ال ٌمكن فهمه إال
بوجود دور الرجل والحالة ذاتها مع دور الرجل الذي ال نستطٌع فهمه إال من
خبلل حضور دور المرأة ألنهما وجهان للفرد االجتماعً الذي ٌعٌش داخل
المجتمع لذلن انهما ال ٌتصارعان بل ٌختلفان وٌتباٌنان وهذا امر طبٌعً بسبب
اختبلؾ لدراتهما العملٌة والحسٌة وشخصٌتهما التً نشؤت فً بٌبات متباٌنة
لكنهما ٌلتمٌان فً بناء الخلٌة االجتماعٌة األسرة والبناء االجتماعً فً انساله
وانماطه حسب تمسٌم عمل لابم على لدراتهما الذهنٌة والحسٌة والجسدٌة انها ال
تشكل حالة مرضٌة باثولوجٌه بل حالة حركٌة حٌوٌة نابضة بالحركة والبناء .
اما إذا حصل تبادل ادوار فً الوظابؾ االجتماعٌة تحت عنوان الجندر فؤن
ذلن ٌإدي الى اضطراب ثمافً واجتماعً على السإال ألنه سوؾ تختلط
المسبولٌات والواجبات وتضٌع الماعدة االجتماعٌة التً وضعتها الطبٌعة البشرٌة
بٌن الرجل والمرأة وإذا حصل ذلن بسبب ظروؾ لاهرة ( كالحروب والثورات
ٗٙ

والكوارث الطبٌعٌة والحصار االلتصادي او الحربً او ما شابه ) فؤن ذلن ٌفرز
حاالت ؼٌر طبٌعٌة ( شاذة ) تإذي المجتمع كؤثر من أثار تلن الكوارث ال تإدي
الى استمرار لٌام المجتمع بوظابفه الطبٌعٌة المعتادة إنما ال تبمى هذه الحالة
الشاذة مستمرة الى األبد بل تزول وتحل محلها الحاالت الطبٌعٌة بعد زوال
مسبباتها ألنه فً النهاٌة ال ٌصح إال الصح المتناسب مع مكونات ومإهبلت كل
جنس فً النسٌج االجتماعً والبناء االجتماعً .
 / 2ث – تصور مغاٌر لنوع الجنس
ماذا سوؾ ٌحصل لو ان الرجل ٌرٌد ان ٌمارس دور المرأة او ان المرأة تتصور
ان تلعب دور الرجل  ،ماذا ٌجب ان ٌبدأ بالتؽٌٌر ؟ بادئ ذي بدء التؽٌٌر األولً
ٌبدأ من تؽٌٌر المظهر الخارجً كالمبلبس وتسرٌحة الشعر واي زٌنة ٌستخدمها
المرء ثم ٌؤتً تؽٌر السلون المعتاد علٌه فً التعامل مع األخرٌن بشكل مؽاٌر
للمعتمد الشعبً العام  .مثال على ذلن عادة ً ما ٌتكلم الرجال اكثر من النساء
وٌتكلموا بصوت عا ٍل وٌماطع المتحدث عندما ٌتحدث معه اكثر مما تفعله النساء
َّ
َّ
َّ
وٌعبرن
ٌضحكن اكثر من الرجال
فؤنهن
وعند حدٌثهم مع االخرٌات  ،اما النساء
ترددهن وعادة ً ما َّ
َّ
ٌكن اكثر تؤدبا ً من الرجال .
عن
لٌس هذا فحسب بل هنان فرولات فً النوع االجتماعً ( جندر ) ٌبرز بشكل
َّ
َّ
وٌتلمسن اكثر
ٌستخدمن اماكن خاصة الل
واضح فً التواصل ؼٌر اللفظً إذ
َّ
وٌبتسمن اكثر من الرجال حتى عندما ال ٌكونوا سعداء وفرحٌن .
ولد وجد الباحثٌن ان كبل الرجال والنساء ٌكتبون فً االنترنت بؤسلوب مختلؾ
َّ
َّ
َّ
وٌستخدمن لؽة رلٌمة من اجل
آرابهن بدرجة الل من الرجال
ٌكتبن
اٌضا ً فالنساء
المحافظة على المودة واآللفة والمحبة  .لذا إذا اراد الرجل ان ٌمارس دور المرأة
علٌه ان ٌُؽٌر العدٌد من موالفه وذلن ان الرجال والنساء مختلفٌن بشكل جوهري
فً العدٌد من المستوٌات ان لم ٌكن اؼلبها وبالذات فً المضاٌا السٌاسٌة
واالجتماعٌة  ،وإذا انت رجبلً وترٌد ان تلعب دور المرأة التً تسٌر فً الشارع
وحدها فً اللٌل فؤن سوؾ تشعر بالخوؾ من ذلن لكنها راضٌة من دورها كؤم
وصدالاتها خارج محٌط الزواج .
باختصار شدٌد ان كبل الجنسٌن منافع ومضار كلفة وفابدة وآثار متؤنٌة من
التحدٌدات االجتماعٌة الممترنة مع النوع االجتماعً .ألن الهوٌة البٌولوجٌة الل
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اهمٌة من الهوٌة االجتماعٌة والثمافٌة إذ ان االختبلؾ بٌنهما كبٌرا ً ألنها محددة
ومصاؼة من لبل التولعات االجتماعٌة والثمافٌة فً كل مولؾ وعبللة ومكانة
وفعل وزمان ومكان أي اكثر تعمٌدا ً من الهٌبة الجسمٌة البٌولوجٌة عند كلٌهما أي
ان المرأة تولعات دورها كزوجة تختلؾ عن دورها كؤم وتختلؾ عن دورها كؤم
وتختلؾ عن دورها طبٌبة ( مثبل ) او عضوة فً نادي رٌاضً وصدٌمة لجمعٌة
خٌرٌة وهكذا .
المكونات األولى لبنٌة النوع االجتماعً
ٌبدأ تؤسٌس المكونات البنٌوٌة االولى للنوع االجتماعً منذ لحظة والدته حٌث
تبدأ تؤثٌرات التولعات االجتماعٌة النوعٌة ( الجندرٌة ) من كٌفٌة التعامل مع
الولد او البنت  .وفً الولت الراهن بات باإلمكان معرفة نوع جنس الجنٌن وهو
فً رحم امه ومن ذلن الحٌن تبدأ التولعات االجتماعٌة النوعٌة ممارستها لبل
مٌبلده وساعتبذ ٌبدأ األبوٌن واهلهما فً اختٌار لون المبلبس ونوع اللُعب لهذا
النوع ( اللون الوردي للبنت واللون األزرق للولد فضبلً عن المبلبس الزاهٌة
والبرالة للبنت وذات الصور الرٌاضٌة للولد ) وحتى إذا ارادوا ان ٌتجاوزوا هذا
االختبلؾ فً المبلبس واللعب فؤنها ؼٌر ممكنة ألن جمٌع المنتوجات الخاصة
باألطفال ( مبلبس ولعب ) تخضع لهذا التمٌٌز واالختبلؾ فبل ٌمكن تجاوز هذا
التنمٌط النوعً لؤلطفال  .فضبلً عن ذلن هنان العدٌد من البحوث توصلت الى
نتابج تمول كٌؾ ٌتصرؾ األبوٌن واألهل فً تعاملهم مع اطفالهم وكٌؾ انها
منمطة منذ طفولتهم فهم ٌستدعونها من خبرتهم الطفولٌة لٌستخدموها مع ابنابهم
فالبنات ٌتم تولع التعامل معهم بحنان ورلة ودعابة فً حٌن ٌتم التعامل مع الولد
بشكل مؽاٌر عما ٌتم التعامل مع البنت مثل تدرٌبه على ان ٌكون معتمدا ً على
نفسه وتدرٌبه على الحركات الرٌاضٌة والمدرة الجسدٌة الموٌة .
من هنا تبدأ عملٌة بناء التكوٌن االجتماعً للجندر بد ًء باأللوان الخاصة
بالبنت فً ملبسها ولعبها وكذا الحال مع الولد مرورا ً بتعاملهم اللفظً والحركً
إذ هنان عبارات واشارات ومداعبات خاصة بالبنت واخرى خاصة بالولد
مستوحاة من طفولة األبوٌن او اهل الطفل  /الطفلة وصوالً الى تدرٌب النوع
االجتماعً على التعامل الحركً معه  /معها ( الرلة والحنان مع البنت
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والحركات الرٌاضٌة واالعتماد على النفس مع الولد ) هذه هً المكونات االولى
لبنٌة النوع االجتماعً .
هل مفهوم الجنس والجندر واحد او متشابه او مختلؾ ؟ انه مختلؾ كلٌا ً على
الرؼم من هنان سوء استخدام من البعض فمن ال ٌفرلون بٌنهما طالما كبلهما
ٌتعامبلن مع الرجل والمرأة  .بٌد ان هذا تشوش مفهومً واستخدامً شاسع  .إال
ان علماء االجتماع ٌمٌزوا بٌنهما من اجل التفرٌك البٌولوجً بٌن الهوٌة الجنسٌة
واالدوار الممارسة من لبل النوع االجتماعً المتعلم والمكتسب  .الول ٌكون
الجنس موروث بٌولوجٌا ً فً حٌن النوع االجتماعً ( الجندر ) مكتسب ثمافٌا ً
واجتماعٌا ً  .إذ ٌشٌر الجنس  Sexالى تكوٌن المتماهً البٌولوجً ذكرا ً ام انثى
بالنسبة لعلماء االجتماع ٌؤخذ مفهوم الجندر التولعات االجتماعٌة المتعلمة
(المكتسبة) والسلوكٌات الممترنة مع اعضاء كل جنس ( ذكر او انثى ) بمعنى
هنان سلوكٌات تحددها ثمافة المجتمع خاصة باألنثى واخرى خاصة بالذكر وال
دخل للجٌنات الوراثٌة عبللة فٌها ألنها مكتسبة ثمافٌا ً حٌث هنان لاعدة ثمافٌة
تحدد وتوجه الذكر واألنثى حسب معاٌٌرها ولٌمها الموروثة من اجٌال سابمة
تظهر بشكل جلً عندما تشاهد ثمافات اخرى ألن كل ثمافة لدٌها تصورات خاصة
بالذكر واخرى باألنثى تختلؾ من مجتمع الى اخر ومن ثمافة الى اخرى  ،فمثبلً
المجتمعات الزراعٌة والتمالٌدٌة تستعمل ثنابٌة متمابلة مختلفة فً عناصرها (ذكر
وانثى) وٌتم التعامل بٌنهما على انهما جنسان مختلفان وهنان تمسٌم عمل لابم
على هذا األساس حٌث تحدد الثمافة االجتماعٌة للمجتمعات الزراعٌة والتملٌدٌة
تولعات دورٌة للمرأة تختلؾ عن التولعات الدورٌة للمرأة فً المجتمع الصناعً
وفً مجتمع النفاهو ( مجتمع الهنود الحمر فً الوالٌات المتحدة ) هنان جنس
ثالث ٌمع بٌن الذكر واالنثى لٌس من الناحٌة البٌولوجٌة بل من الناحٌة السلوكٌة
(المانعة) ٌتزوجه الذكر الهندي وال ٌعتبره مجتمع النفاهو لوطً او من اللواطٌن
على الرؼم من انه ٌمتلن االعضاء الذكرٌة مثل الرجل إال انه ٌكون متخنثا ً ال
ٌتزوج من االناث بل ٌتزوجه الذكور وال ٌُعد هذا انحرافا ً سلوكٌا ً ( لوطٌا ً ) فً
ثمافته  ،هذا النوع من الجنس ٌسمى فً ثمافة النفاهو بـ ( بٌرداجٌس )
[ ] Andersen & Taylor . 2013 . P.253وهنان اختبلفات جوهرٌة اخرى
تكمن فً البنٌة التكوٌنٌة للجندر مثل الطبمات االجتماعٌة وداخل الثمافة الفرعٌة
المابمة فً الثمافة العامة فضبلً عن االنتماء االجتماعً للجماعات العرلٌة
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والرسٌّه  .جمٌع هذه االنتماءات (العرلٌة والطبمٌة والثمافٌة ) تلعب دورا ً كبٌرا ً
فً تعلٌم واكساب الذكر واالنثى صفات خاصة بها تكون احد تولعات دور االنثى
والذكر بحٌث تطبعها بطابع ٌختلؾ عن الذكر واالنثى فً مجتمعات وثمافات
اخرى تختلؾ عن الصفات البٌولوجٌة الموروثة مثل لون البشرة وكثافة الشعر
وطول المامة والحٌوٌة الجسدٌة والجاذبٌة الجمالٌة وسواها .
االختالفات الجنسٌة  ،الطبٌعٌة والتهذٌبٌة
أي عدم التشابهات الجنسٌة بٌن الذكر واالنثى من زاوٌة الطبٌعة والتطبع  .من
الملفت للنظر انه على الرؼم من معرفة الكثٌر من الناس بموة التولعات
االجتماعٌة عن االختبلفات المابمة بٌن الرجل والمرأة هنان منهم مازال ٌرى هذه
االختبلفات حددتها المحددات البٌولوجٌة  .فً الوالع االختبلؾ البٌولوجً ما هو
سوى فرق واحد او تمٌٌز واحد بٌنهما  .لكن علماء االجتماع ال ٌهتموا كثٌرا ً بهذه
االختبلفات بمدر ما ٌهتموا بكٌفٌة انتاج او تشكٌل الهوٌة الشخصٌة للجندر (النوع
االجتماعً ) وكٌؾ تنتج الثمافة االجتماعٌة هذه الهوٌة الشخصٌة للذكر ولؤلنثى ؟
إذ ان التحدٌدات البٌولوجٌة تشٌر الى التفاسٌر والشروحات المساهمة لظاهرة
اجتماعٌة لخصابص جسمانٌة  .بمعنى الظواهر االجتماعٌة هً التً تحدد
الخصابص الجسمانٌة عند الذكر واألنثى ولٌس العكس  .مثال على ذلن  ،هنان
نماش دابر بٌن الباحثٌن حول العدوانٌة التً ٌتصؾ بها الذكر اكثر مما تتصؾ
بها االنثى وارجاع هذه العدوانٌة الى االختبلفات الهارمونٌة ( وبالذات الهرمون
الذي تفرزه خصٌة الذكر وهذا تحدٌد بٌولوجً صرؾ ) وهنان اعتماد اخر عند
الناس بشكل عام بؤن هذا الهرمون الذي تفرزه خصٌة الرجل تسبب له العدوانٌة
ولد اكدت دراسات علمٌة اٌضا ً على وجود عبللة بٌن سلون الرجل للعدوان
والهرمون الذي تفرزه الخصٌة ال ٌفرز وال ٌنتج تؽٌرات عدوانٌة عند الرجل
وإذا عدنا الى مرحلة الطفولة المبكرة عند الجنسٌن نجد ان االختبلفات الهرمونٌة
بٌنهما بسٌطة جدا ً ومع ذلن فمد وجد الباحثٌن االختبلفات بٌنهما كبٌرة فً تعبٌرها
عن العدوانٌة .
فً الوالع ان الهوٌة الجنسٌة للشخص منذ بداٌة وجود السابل المنوي لؤلب الذي
ٌكون حامبلً كروموسوم  Xأو  Yمؽذي بها البوٌضة فً عملٌة االخصاب وان
مساهمة األم ٌكون عن طرٌك او بواسطة كروموسوم  Xالى العضو التناسلً
وان تشكٌل اثنان من الكروموسومات ٌجعل االنثى بٌنما تركٌبة  Xو ٌ Yعمبلن
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الجنس الذكري وتحت الظروؾ االعتٌادٌة تتوجه االحداث الكٌمابٌة بواسطة
الجنس ذكر او انثى  .ثم هنان التداخل الجنسً أي الخنثى الذي تسببه عدم انتظام
صٌرورة تشكٌلة الكروموسومات او االختبلفات العدٌدة التً تنتج الشخص مع
اختبلط الخصابص الجنسٌة البٌولوجٌة .
ال جرم من المول ان الطفل الذي ٌحمل خصابص الذكرٌة واالنثوٌة معا ً
ٌ Intersexعنً انه لابم بٌن جنسٌن أي ٌولد ومعه مبٌض االنثى  Ovaryاو
تولد ومعها الخصٌة  Testesوهذا ٌوضح لنا صورة مشوشة عن الجنس او ان
الجنس نفسه مختلط ألن هذا الطفل ٌجمع بٌن جنسٌن ٌتضمن كرموسوم ذكري
ولدٌه عضو ذكري ؼٌر ناضج او لٌس عنده لناة بولٌة  .هنان دراسة حال عن
هذا النوع من التشوٌش الجنسً او بٌن جنسٌن كشفت لنا لوة تؤثٌر الجانب
االجتماعً فً تحدٌد هوٌة الشخص أي اتخاذ لرار حاسم فً تحدٌد نوع جنس
واحد ذكر او انثى  .وعدم ترن حالة الجمه بٌن الجنسٌن فً ولت واحد ‘ .ذ عادة ً
ما ٌتدخل اصدلاء ابوي الطفل الجامع بٌن جنسٌن فٌمدموا نصابح لهم بالموافمة
على اجراء عملٌة جراحٌة لطفلهم بالتخلص من هذه االزدواجٌة الجنسٌة وجعلها
جنسا ً واحدا ً ذكرا ً او انثى فمط لٌس هذا فحسب بل منح الطفل ( بعد الؽاء
االزدواجٌة ) اسما ً جدٌدا ً ولصة شعر جدٌدة ولبس مبلبس جدٌدة تعكس احادٌة
الجنس مطابما ً للصورة االجتماعٌة التً ٌراها المجتمع والؽاء حالة االزدواجٌة
ألن المجتمع وثمافته لٌس لدٌهما تولعات وصورة اجتماعٌة خاصة باألفراد
المزدوجة صورتهم الجنسٌة .
ومن نافلة المول ان عملٌة تحوٌل الجنس  Transgenderاو التؽٌر
الجنسً لؤلفراد فؤنه ٌعنً هنان من األفراد ٌعٌشوا على انهم من نوع اجتماعً
(جندر) ٌختلؾ عن اولبن الذٌن تم تحدٌد نوعهم االجتماعً ( جندر ) عند
والدتهم  .وهإالء اٌضا ً ٌخضعوا الى ضؽوط اجتماعٌة من المحٌطٌن بهم بؤن
ٌؽٌروا جنسهم لكً ٌتناسبوا او ٌتطابموا مع التولعات االعتٌادٌة لنوع واحد او
جنس واحد  .الول تمارس علٌهم ضؽوط اجتماعٌة كبٌرة تصدر من المحٌطٌن
بهم من الناس لكً ٌتحولوا الى نوعا ً واحدا ً من الجنس  .أي تؽٌر هوٌتهم بسبب
اضطرابها لكً تكون متناسبة مع تولعات الناس خصابص نوع اجتماعً واحد .
وانه أي شخص ٌختلؾ جنسه عن تولعات الناس ٌواجه ضؽوطا ً لكً ٌؽٌر نوعه
االجتماعً لٌكون نوعا ً واحدا ً من الجنس .
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لكن من زاوٌة نظر علماء االجتماع فؤن العامل البٌولوجً وحده ؼٌر كاؾٍ
لتحدٌد وتمرٌر الهوٌة الجنسٌة لؤلفراد بل هنان تولعات االخرٌن والتفهم
االجتماعً حول صورة المرأة او الرجل  .عموما ً ال ٌوجد خط فاصل ولاطع من
الناحٌة البٌولوجٌة إذ ان هنان رجال اضعؾ من النساء والل طالة فً المنافسة
من النساء وان االلعاب والساحات االولمبٌة خٌر شاهد على ما نمول وكبل
الجنسٌن ٌإكدا على المحافظة على الوضع المابم عندهما  .وأن علماء االجتماع
ٌركزوا على الماعدة االجتماعٌة لكبل الجنسٌن والنوع االجتماعً ( الجندر )
وٌروا اٌضا ً ان هوٌة جنس االفراد وهوٌة نوعهم االجتماعً متؤثر بمإثرات
اجتماعٌة وان التحدٌد الثمافً ٌحدد السلوكٌات الجنسٌة على انها مبلبمة وترسً
تولعات خاصة بالمرأة والرجل وهذا تم اكتسابه عبر صٌرورة التنشبة
االجتماعٌة للنوع ( الجندر ) وال ٌفوتنً ان اشٌر الى ان هنان بعض النساء
عنٌفات اكثر من الرجال وهنان رجال الل منافسة من النساء وهذا ٌعنً اننا ال
نعٌش ضمن حدود ما تحدده لنا العوامل البٌولوجٌة لكننا ال نكن من نحن بدون
وجود المجتمع وثمافته بمعنى انها ( المجتمع والثمافة ) هما اللذان ٌحددان من
نحن جنسٌا ً هل نحن من الرجال ام من النساء ؟ ولٌس العامل البٌولوجً .
تنشئة النوع االجتماعً ( الجندر ) Gender Socialization
تعنً التنشبة الصٌرورة التً من خبللها ٌتم تعلم واكتساب التولعات االجتماعٌة
وعبرها تتم تنشبة النوع االجتماعً التولعات الممترنة مع جنسهم الذكري او
االنثوي  .ان سٌاق الحدٌث ٌلزمنً ان ال اؼفل حمٌمة اتساع ادوار النوع
ً ذكر ان تنشبة
االجتماعً لكافة اوجه الحٌاة الٌومٌة واالجتماعٌة  .وٌتعٌن عل َّ
الجندر تإثر بشكل مباشر على مفاهٌم الذات سواء اكانت للمرأة او للرجل على
موالفهم السٌاسٌة واالجتماعٌة والشخصٌة وحتى على ادراكهم لؤلخرٌن فً
عبللاتهم ومشاعرهم نحوهم  .وال ٌفوتنً ان اشٌر الى انه لٌس الجمٌع ٌتنشؤوا
بشكل كامل وٌخضعوا بنفس الدرجة لمإثرات التنشبة الجندرٌة بل ٌعتمد على
تماثل الجندر وتطابمه مع تولعات نوعه االجتماعً  .وؼنً عن البٌان المول بؤن
التنشبة الجندرٌة تتمتع بموة مفعالة فً توجٌه سلون الرجل والمرأة بطرق خاصة
بالنوع االجتماعً بل وحتى الناس الذٌن ٌتماثلون مع التولعات التملٌدٌة إذ ؼالبا ً
ما ٌجدوا انفسهم بؤنهم مذعنٌن ومستسلمٌن للتؤثٌرات الموٌة التنشٌبٌة  ،ثمة حمٌمة
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تمول ان النساء اللواتً ٌرفضن بشكل عمدي وشعوري ادوار المرأة التملٌدٌة
َّ
َّ
َّ
َّ
انهن ربات المنزل او سكرتٌرة فً
انفسهن مٌاالت للتصرؾ على
ٌجدن
بمٌن
جماعة معٌنة وتشبٌها ً او لٌاسا ً على ذلن نجد الرجال معترفٌن بمبول المسبولٌة
المتساوٌة للعمل المنزلً مع ذلن فؤنهم ( الرجال ) فشلوا فً مبلحظتهم عند
عملهم فً تلبٌة احتٌاجات االطفال او تنظٌفهم فً الحمام  .هذه التولعات هً
شاملة وعامة ونبلحظ هذا عندما نموم بشراء مبلبس او لعب لؤلطفال ال تخضع
للنوع االجتماعً او عندما تحصل محادثة بٌن األطفال واألبوٌن الذٌن ٌتحدثوا
مع ابنابهم بعٌدا ً عن التؤكٌد على نمطٌة النوع االجتماعً .
كٌف تتكون هوٌة النوع االجتماعً ( الجندر ) ؟
هً احدى افرازات تنشبة النوع االجتماعً والتً من خبللها ٌتم تحدٌد الذات
الذكورٌة او االنثوٌة  ،مآلً من هذا المول التؤكٌد على ان الهوٌة الذاتٌة للنوع
االجتماعً تمثل الماعدة الرصٌنة لمفاهٌمنا الذاتٌة والممررة لتولعاتنا حول ذواتنا
والمهذبة لمدراتنا ولمصالحنا واسلوب تفاعلنا مع االخرٌن .
ولكً نجول طردا ً مع موضوع الهوٌة الذاتٌة للنوع االجتماعً ٌحسن بنا ان
نشٌر الى عدم ولوفها عند تمرٌر كٌؾ نفكر حول ذواتنا وعن االخرٌن بل تذهب
لتإثر على العدٌد من تصرفاتنا مثل االدمان على الكحولٌات والمخدرات
والسلون العنفً والكآبة وحتى كٌؾ نمود سٌارتنا بشكل عدوانً .
هنان مساحة اخرى ٌتم فٌها تماهً النوع االجتماعً وبالذات تلن التً تمثل
تؤثٌرا ً لوٌا ً على مربٌة األفراد حول مظهرهم الخارجً  .جدٌر بذكره اإلشارة
الى الدراسات التً وجدت تؤثٌرات لوٌة للهوٌة الذاتٌة للنوع االجتماعً على
هٌبة الجسم مع األخذ بعٌن االعتبار هٌبته كٌؾ كان ٌبدو فً مرحلة المراهمة ،
وهنان دراسات عن االطفال الصؽار وجدت ؼٌاب االختبلفات الجندرٌة حول
كٌفٌة شعور الذكور واالناث فٌما ٌخص هٌبة اجسامهم  ،انما فً مرحلة المراهمة
المبكرة ظهرت هذه االختبلفات بشكل واضح  .وفً هذه المرحلة العمرٌة ذكرت
البنات فً ممارنة اجسامهن مع االخرٌات بؤنها متماربة اكثر مما ذكره االوالد فً
تصورهم عن هٌبة اجسامهم  .وعبر المراهمة المبكرة ذكروا البنات ان اعتبارهم
الذاتً واطبا ً اكثر من شعور الذكور حول اعتبارهم الذاتً لٌس هذا فحسب بل
ذكروا اٌضا ً انها اكثر سلبٌة حول هٌبة اجسامهم اكثر مما ٌشعروا به االوالد .
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هذا النوع من التفكٌر بٌن البنات ٌرجع الى او مرده الى االعتبار الذاتً الواطا
َّ
بمظهرهن اكثر
والحالة ظهرت بٌن طالبات الكلٌة انهن ؼٌر لانعات وراضٌات
من الذكور من الطلبة  .فً الوالع تشٌر هذه الدراسات بؤن الصورة المثالٌة لهٌبة
اجسام البنات فً وسابل االعبلم تمثل او اشبه بضؽوط جماعة االصدلاء فً
ٌتؤثر بكبلم االخرٌن  .وفً هذا الخصوص ذكرت دٌبرا جملً إن المظهر
] Taylor . 2013 . P. 256
نستشؾ من العرض اآلنؾ الذكر إن مكونات الهوٌة الذاتٌة للنوع
االجتماعً تتؤلؾ من :
أ -المفاهٌم الذاتٌة حول الذات .
المفاهٌم المهذبة للمدرات والمصالح وأسلوب التفاعل مع األخرٌن .
ب-
التفكٌر حول المظهر الخارجً للجسم ( الذي ال ٌكون موجودا ً عند
ت-
االطفال بل عند الصبٌة والناضجٌن وان الصباٌا اكثر من الصبٌة الذكور .
اما المإثرات التً تإثر على تكوٌن الهوٌة الذاتٌة فً التفكٌر حول المظهر
الخارجً للجسم فهً وسابل االعبلم وكبلم الناس الصادر عن الجماعة العمرٌة
– الرفاق والمعاٌٌر الثمافٌة السابدة فً المجتمع وهذا ٌعنً ان هوٌة الجندر
تصاغ من لبل تنشبة االجتماعٌة والثمافٌة .
مصادر تنشئة النوع االجتماعً ( الجندر )
هنان عدة مصادر متنوعة تموم بتنشبة الجندر عبر عمرها االجتماعً وكل
مصدر ٌطلك علٌه علماء االجتماع بالوكالة وهً  :األسرة وجماعة األلران
ولعب األطفال والمدرسة ورجال الدٌن والوسابل االعبلمٌة والثمافٌة الشعبٌة
جمٌعهم ٌموموا بتعزٌز وتموٌة ما ٌتصل بسلون الجندر وما ٌمابل من استحسان
او استهجان التً تتمثل مإثرات موجهة  ،فمثبلً األبوٌن الذٌن ٌمثلوا أهم مصادر
هذه التنشبة إذ انهم ٌشجعوا ابنابهم على اللعب باللُعب التً تتماثل مع جنسهم أي
عندما ٌلعب االوالد مع لعب خاصة بهم ولٌس خاصة بالبنات وٌشجعوا البنات
على اللعب مع لُعب خاصة باإلناث  .ولد وجدت بعض البحوث ان االبوٌن اكثر
تسامحا ً مع بناتهم عندما ال ٌتماثلون مع ادوارهم النوعٌة ( الجندرٌة ) بٌنما ٌكون
تسامح االبوٌن اؾ=لل مع اوالدهم من الذكور عندما ال ٌتماثلون مع ادوارهم
النوعٌة  ،عبلوة على ذلن فؤن االباء ال ٌشجعون االبناء على اختراق المعاٌٌر
الجندرٌة او االنحراؾ عنها  .بذات الولت فؤن االباء فً الولت الرهن اكثر
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انخراطا ً عما مضى فً اهتمامهم بؤطفالهم  .أي سابما ً لم ٌكن لهم اهتمام فً نظافة
وتحمٌم ومداواة وتبدٌل مبلبس ابنابهم مثلما هم االن  .أي االن اكثر اهتماما ً
والتزاما ً عما كانوا علٌه فً الماضً .
ومن اجل تمحٌص ما تمدم نإكد بؤن التولعات الخاصة بالجندر لد تبدلت االن
اكثر واسرع من التؽٌٌر الذي اصاب سلون االفراد وفً ضوء ذلن فؤن االمهات
واالباء اضحوا اكثر انخراطا ً وبشكل متسا ٍو فً تربٌة اطفالهم هذا على الصعٌد
النظري انما على الصعٌد العملً فؤن االم اكثر انشؽاالً واهتماما ً من الرجل فً
تربٌة االطفال التً تسبب لها األرق والملك على راحتهم وصحتهم اكثر من االب
هذا وان هذا االهتمام ٌختلؾ من عرق آلخر او من رس آلخر ففً األسر
البلتٌنٌة على سبٌل المثال ال الحصر فؤن األسر البلتٌنٌة اكثر التزما ً بالتمالٌد
التنشٌبٌة وان هذا االلتزام ٌمثل العمود الفمري فً تنشبة النوع االجتماعً
(الجندر) فً األسر العرلٌة .
األلران  : Peersهم اصدلاء النوع االجتماعً الممربٌن منه وٌمثلون نفس
عمره او عمرها او من نفس الشرٌحة العمرٌة ولهم نفس الهواٌات واأللواع
والطموح والمشكبلت النفسٌة واألسرٌة لذا فهم ٌكونوا من الوى العوامل المإثرة
على تنشبة الجندر واحٌانا ً ٌكون تؤثٌرهم الوى واعمك من تؤثر اسرة الجندر  ،لذا
تكون عبللة االلران عامبلً فعاالً فً تهذٌب انماط سلون االطفال فً تفاعلهم
ألنها تلعب دورا ً حٌوٌا ً فً لماءاتهم بتهذٌب وصٌاؼة بناء المهارات بمٌم وموالؾ
تنمً مهاراتهم الشخصٌة  .هنان دراسات كشفت عن تنظٌم تصرفات ومناشط
االبناء ( الذكور واالناث ) بطرق معٌنة بحٌث تعزز معاٌٌر عمر وعرق الجندر
بل وحتى تعزز ثمافتهم فٌما ٌخص معاٌٌر الذكورٌة واالنثوٌة لذا فؤن االوالد
الذٌن ٌنخرطون فً سلون مشترن وممترن مع البنات وهذا ما ٌثٌر االستهزاء
َّ
َّ
ٌتصرفن
ٌلعبن او
والسخرٌة والتندر من لبل االصدلاء اكثر من البنات اللواتً
تصرؾ الذكور وهذا ٌعنً ان موالفهم متشابهة وٌتم التعبٌر عنها بشكل روتٌنً
بٌن االلران  .وهنا عندما ٌتصرؾ الولد تصرؾ بناتً انثوي ٌكنى وٌوصم
بالمخنث  Sissyوالبنت التً تتصرؾ تصرؾ الذكور تكنى وتوصم بالمستولدة
او المستؽلمه  to m boyوهً من االحكام الماسٌة والمهنٌة والجارحة التً تملل
من اعتبار ومكانة الولد والبنت بٌن االلران .
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نستشؾ من العرض اآلنؾ الذكر ان االلران لهم تؤثٌر موصم على الجندر عندما
ٌتصرؾ تصرفات شاذة عن االنماط السلوكٌة السابدة فً المجتمع وٌكنى بها
وٌعَّرؾ بها بٌن الرانه والحالة ذاتها إذا تصرؾ تصرفا ً تصرؾ المعا ً ورابعا ً
ومتمٌزا ً ٌُعّبر عن النمط النموذجً لمعاٌٌر ثمافة االلران اٌضا ً ٌكنى بؤسماء تمٌزه
بتمٌزه .
لُعب األطفال  : Children's playانها مصدر اخر ٌفعل فعله فً تنشبة النوع
االجتماعً ( ذكورا ً واناثا ً ) وٌإثر على ممارسة ادواره ومن المبلحظ بشكل
واضح ان لعب االوالد من الذكور معظمها تمارس خارج الدار او فً الفضاءات
على عكس البنت التً تكون معظمها ممارسة داخل الدار ولٌس فً الفضاءات
هذا من جانب ومن جانب أخر فؤن لعب االوالد تشجعهم على ان ٌكونوا
عدوانٌٌن وعنٌفٌن ومندفعٌن ال ساكنٌن  ،مثل االسلحة الحربٌة واجهزة عسكرٌة
وٌتصارعوا مع االعداء وهذا ؼٌر وارد عند لعب البنات وخالٌة من المٌم  .ونجد
مثل هذا التمٌز فً الكتب المدرسٌة وعند اصحاب دور النشر الذٌن ٌلبون
متطلبات الجندرٌة وال ٌمومون بمؽاٌرة التولعات االجتماعٌة لكل من الولد والبنت
بل حتى الكتب الممررة تموم بشرح ووصؾ الولد بؤنه عدوانً ومجادل ومنالش
وفً هذه الكتب نجد ان صورة االب ال حضور لها وإذا حصل ذلن فؤنها ال تكن
فعالة او تصور بشكل بسٌط وأولً وهامشً .
المدارس  : Schoolمصدر اخر ٌضاؾ الى وكاالت تنشبة النوع االجتماعً
(الجندر) ولها تؤثٌر خاص ومتمٌز فً لوتها على تنشبة الناشبة من النوع
االجتماعً وذلن بسبب طول المدة الزمنٌة التً تمضٌها الناشبة فٌها  .والمعلمٌن
ؼالبا ً ما ٌكون لهم تولعات مختلفة نحو الذكور واالناث فً المدرسة حٌث ٌحصل
االوالد على اهتمام اكثر من البنات حتى إذا كان اهتمامهم سلبٌا ً فً بعض
االحٌان  ،فالمعلمٌن – بؽض النظر عن جنسهم – فؤنهم ٌستجٌبوا للذكور اكثر
من استجابتهم لئلناث سواء كانت استجابتهم هذه سلبٌة او إٌجابٌة على الرؼم من
ان سٌاسة المدرسة تحرم التفرٌك والتعصب ألي نوع اجتماعً ألن المانون ٌجرم
التمٌٌز والتعصب المبنً على الجندر إنما مع ذلن ال تكن الجندر متساوٌة وهذا
ما ٌمكن مبلحظته فً الدروس ومناهج التدرٌس وتفاعل المعلمٌن مع التبلمٌذ
وتفاعل التبلمٌذ بعضهم مع البعض .
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الدٌن  : Religionهذه الوكالة التنشٌبٌة ذا تؤثٌر مشحون ومح َّمل فوق البلزم
وانه ٌمثل مصدر جوهري فً عملٌة المربى االجتماعٌة ( التنشبة األسرٌة حسب
تسمٌة العبلمة العربً ابن خلدون ) فالدٌانة الٌهودٌة والمسٌحٌة فً المجتمع
االمرٌكً تضع تركٌزا ً خاصا ً ومتمٌزا ً على االختبلفات النوعٌة بٌن الذكر
واالنثى مع التؤكٌد الجازم والصرٌح والجلً لسلطة الرجل على المرأة والٌهودٌة
األرثودوكسٌة عندما ٌصلً الرجل فً هذا المذهب الٌهودي ٌشكر هللا فً عدم
خلمه امرأة او عبدا ً  .واللؽة البطرٌمٌة أي لؽة سٌادة الرجل فً األسرة فً معظم
الدٌانات تضع المرأة موضع متدنً دون مكانة الرجل وبالذات المإسسات الدٌنٌة
فؤنها تحمل رإٌة متعسفة وظالمة على المرأة وبالذات المعتمدات التمٌَّة والورعٌَّة
فؤنها متمسكة بالرإٌة التملٌدٌة لدور المرأة ودور الرجل وسٌادة االخٌر على
االولى [  ] Andersen & Taylor . 2013 .P.258وهذا المولؾ الدٌنً ٌكون
مكمبلً لبالً الوكاالت التنشٌبٌة للنوع االجتماعً إال ان هنان طموح للدٌانة
المسٌحٌة فً مساواة الرجل مع المرأة وتماوم المتطرفٌن ضد المرأة  ،اما فً
الدٌن اإلسبلمً فمد ذكر المرآن الكرٌم لبنً آدم " والمإمنون والمإمنات بعضهم
اولٌاء بعض ٌؤمرون بالمعروؾ وٌنهون عن المنكر وٌمٌمون الصبلة وٌطٌعون
هللا ورسوله اولبن سٌرحمهم هللا إن هللا عزٌز حكٌم " أي الدٌن اإلسبلمً ال
ٌفاضل الرجل على المرأة .
االعالم  : Mediaالتً تشمل التلفاز واألفبلم والمجبلت والموسٌمى والصور
المتحركة ( افبلم كارتون ) جمٌعها تُعبّر عن تنمٌط النوع االجتماعً وتعزز
التفرٌك بٌن الرجل والمرأة وتبرز دور الرجل فٌها بؤنه حٌوي وٌفوق عددا ً على
ادوار المرأة وادوار األخٌرة دابما ً ما ٌكون تابع لدور الرجل ومعتمد علٌه والل
اهمٌة منه بحٌث ال ٌضعوا دورا ً لٌادٌا ً للمرأة وتصوٌر المرأة عاملة خارج
المنزل وتشتؽل بؤشؽال متخصصة تختلؾ عن تخصصات الرجل ولكن مهما تم
تصوٌرها فؤن جمٌع صورها وادوارها تم وضعه فً نمط الشهوة الجنسٌة
والمتعة المخصصة للرجل لدرجة ان جمعٌة علماء النفس االمرٌكٌة ذكرت
ولالت بؤن خبلصة االفبلم عن المرأة ال تخرج عن كونها هدفا ً مخصصا ً للمتعة
الجنسٌة والهدؾ الجنسً .
اخٌرا ً علماء العلوم االجتماعٌة  Social Scientistsالذٌن ٌجادلون وٌنالشون
ما ٌشاهده الناس من برامج تلفازٌة تعرض احداث عن االطفال والنساء والسلون
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العدوانً للذكور وتؤثرهم بالدعاٌات االعبلنٌة التجارٌة لذلن نجدهم ٌإٌدوا
الموالؾ التملٌدٌة المحافظة للمرأة وال ٌنتمدوا تصوٌر المرأة شبه عارٌة
ومستخدمة ومسخرة جنسها وانوثتها للدعاٌة السلعٌة التجارٌة وعدم تؤٌٌدهم
لحركة االنوثة بل معادٌن لها وال ٌنتمدوا الموالؾ والعروض العنفٌة التً نشجع
الناشبة على ممارسة العنؾ الجسدي والجنسً واللفظً .
 / 2جـ  -تبخٌس لٌمة عمل المرأة The devaluation of woman's
work
إذا نستعرض عمل المرأة فً سوق العمل نجها تمٌل الى التركٌز على االعمال
االكثر انخفاضا ً فً لٌمتها مسببة بهذا المٌل إثارة االستؽراب والتساإل إذا كانت
الحمٌمة تمول بؤن االشؽال المشؽولة من لبل المرأة هً التً تإدي الى تبخٌس
عملها  .مثال على ذلن مهنة طبٌبة االطفال تشؽل من لبل المرأة لها الل اعتبارا ً
اجتماعٌا ً من طبٌب جراحة الملب ووظٌفة التعلٌم االبتدابً مشؽولة من لبل النساء
إذ هنان ٔ %8من هذه الوظٌفة مشؽولة من لبل النساء وٌُدفع لها راتب الل مما
ٌدفع لعامل مٌكانٌن الطابرات التً فٌها  %98من الرجال  .وأن االطفال فً
المدراس اكثر تماهٌا ً مع النساء ومع ذلن فؤن اعتبارها االجتماعً للٌل ولٌمة
التصادٌة الل اٌضا ً  .إذن من الذي ٌبخس عمل المرأة  ،الرجل أم المهنة ذاتها
المختارة من لبل المرأة ؟! فً الحمٌمة إذا تم لٌاس هذه الحالة من خبلل الرواتب
واألجور المرتبطة بالمهنة نجد ان وظٌفة رعاٌة االطفال تمثل اعتبارا ً اجتماعٌا ً
واطبا ً حتى لو تم دفع اجور عالٌة ( هذه الحالة فً المجتمع االمرٌكً ) إذ ٌدفع
لها بمعدل  ٖٙ8دوالر اسبوعٌا ً فً عام  ٕٓٓ7التً تكون فً المحصلة النهابٌة
الل من خط الفمر الفدرالً [ ] U.S Bureau of Labour Statistics .2010
َّ
ٌعملن فً مهن تملٌدٌة والحالة ذاتها عند
إنما هنان نسبة صؽٌرة من النساء
المهارات التجارٌة  .وان تمثٌل النساء فً مهاراتهم فً االعمال األولٌة فً تزاٌد
الكهربابً والسمكري وملمعً اصباغ السٌارات [ U.S Bureau of labour
 ] statisticsولٌاسا ً على ذلن فؤن الملة من الرجال ٌعملون فً مهن تارٌخٌا ً
تعتبر خاصة بعمل النساء مثل التمرٌض وتعلٌم المدارس االبتدابٌة وموظفات
االستمبال  .الرجال الذٌن ٌعملون فً مهن معتادة او خاصة بالنساء فؤنهم ٌبدون
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ان ٌكونوا ذا حران عمودي ضمن هذه االشؽال اكثر من النساء ممن ٌدخلون
حمل خاص باألعمال التملٌدٌة للرجال .
الفصل بٌن النوع االجتماعً ( الجندر ) فً سوق العمل سابد فً معظم االشؽال
وهذا ما ٌسهل علٌنا معرفة االعمال الخاصة بالرجال والخاصة بالنساء وعادة ً ما
ٌعزز هذا الفصل الجندري على تؽذٌة المعتمدات االجتماعٌة التً تحدد االشؽال
الخاصة بالرجال واالخرى بالنساء  .فمثبلً عندما نسؤل احدا ً ما هو تصورن
لصفات الجندري ؟ فؤنه سوؾ ٌجاوب على سإالنا بؤنه لوي البنٌة وجريء
وجور وؼٌر خجول وعندما نسؤل عن صورة السكرتٌرة فؤن الجواب ٌكون بؤنها
انٌمة ورزٌنة وؼٌر معتدَّة برأٌها وخدومة  .وهذا ٌجعلنا المول بؤن المهنة ذاتها
هً التً تحدد من النوع االجتماعً ولٌس النوع االجتماعً ( الرجل والمرأة )
هو الذي ٌحدد من ٌشؽل المهنة واالخٌرة هً التً تحدد المظهر الخارجً
وسلون وتصرؾ النوع االجتماعً  .وإذا لم ٌلتزم النوع االجتماعً بمتطلبات
المهنة التً ٌشؽلها فؤنه ٌُعد من لبل الناس بؤنه منحرؾ مهنٌا ً  ،فالجندي إذا كان
مابعا ً ومتخنثا ً فؤنه ٌعتبر من لبل المحٌطٌن به بؤنه منحرؾ عسكرٌا ً  ،وهذا ٌمول
لنا بؤن الفصل المهنً ٌحدد النوع االجتماعً جنسا ً وسلوكا ً وتفكٌرا ً  .مثال على
ذلن فً المجتمع االمرٌكً تكون مهنة التمرٌض خاصة بالنساء ( هذا تحدٌد نوع
المهنة ) ولٌس خاصة بالرجال وهذا فصل نوعً مفروض من لبل الفصل
الجندري المحدد بواسطة نوع المهنة  .وهنان حالة تحصل فٌها دخول النساء الى
مهنً اؼلبها من الرجال او بالعكس دخول بعض الرجال الى مهن اؼلب شاؼلٌها
من النساء مثل هذه الحالة تكون مرفوضة من لبل اؼلب الناس وعدم ارتٌاح
المنحشرٌن فً مهن تحدد النوع االجتماعً .
وبنا ًء على ما تمدم فؤن الرجال والنساء إذا اشتؽلوا فً مهن ؼٌر تملٌدٌة ٌشعروا
بؤنهم تحت ضؽوط تمارس على سلوكهم وانهم ٌشعروا بؤنهم مكرهٌن على العمل
فً هذه االعمال  .وإذا كانوا منحرفٌن جنسٌا ً فؤنهم ٌشعروا بؤنهم مضؽوطٌن من
خبلل عدم االفصاح عن خصوصٌتهم الجنسٌة أي ٌتخفوا او ٌتنكروا اجتماعٌا ً أي
ٌتصرفوا بشكل مؽاٌر لما هم فً الحمٌمة والمرأة السحالٌة التً تعمل مع الرجال
مهنة اؼلبها من الرجال فؤنها تخفً انحرافها الجنسً وال تكشؾ عن كونها
مسترجلة ( مثبلً ) وهذا ٌعنً ان المهنة والعمل مع نوع الموظفٌن ٌحدد سلون
الجندر  .أي عمل المرأة فً محٌط رجالً تكون خافٌة العدٌد من سلوكٌاتها
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الخاصة وكذلن الرجل الذي ٌعمل فً محٌط نسوي ٌبرز وٌبالػ فً العدٌد من
َّ
امامهن  .وهذا ٌشٌر الى ان ضؽوط العمل على الرجل او المرأة تجعل
سلوكٌاته
عندهم مشاعر ؼٌر طبٌعٌة اما المبالؽة او االخفاء فً سلوكٌاتهم  .خبلصة
الحدٌث ان لٌمة عمل المرأة ٌتم تحدٌده من لبل نوع العمل ونظرة الناس الى هذا
النوع وإذا تم تحدي هذه النظرة فؤن المتحدي ٌتم وصمه بؤنه منحرؾ مهنٌا ً .
وإذا عملت المرأة فً اعمال ؼٌر تملٌدٌة ( ؼٌر خاصة بها تارٌخٌا ً ) فؤنها تُعّد
مسترجلة او مستملة وتواجه العدٌد من االنتمادات والحالة ذاتها مع الرجل .
 / 2حـ  -الجندر والتغٌر االجتماعً
عندما ٌحدث التؽٌٌر االجتماعً فإنه ال ٌصٌب كافة اجزاء وجوانب المجتمع وال
ٌصل الى جمٌع فباته االجتماعٌة  .وما لامت به حركة نصٌر المرأة من تؽٌر فً
موالع وادوار المرأة االجتماعٌة فؤنها لم ت ّمس جمٌع جوانب حٌاتها إذا لامت
حركة نصٌر المرأة بفتح فرص عدٌدة لعمل المرأة وسنت لوانٌن جندرٌة تحمً
حموق المرأة وأرست تنظٌمات تنتج تؤثٌرات مإثرة على الرأي العام نٌابة عن
المرأة ولامت بتؽٌٌر الموالؾ العامة تجاه المرأة وإزاء هذه التحوالت اخذ العدٌد
من الشابات والشباب وبشكل مضمون وأكٌد حرٌة الكفاح من اجل االجٌال
المادمة  .ومن بٌن هذه التؽٌرات التً احدثتها حركة نصٌر المرأة فتح ابواب
لضبط النسل وتشرٌع لوانٌن لمساواة الفرص بٌن الجنسٌن وحضور اكثر للمرأة
فً الحٌاة السٌاسٌة ومنافذ عدٌدة وكبٌرة لممارسة االلعاب الرٌاضٌة ولوانٌن
حماٌة ضد التحرش الجنسً ومنافذ عدٌدة لرعاٌة االطفال والعناٌة بهم  ،جمٌع
هذه التؽٌرات انجزت بولت لصٌر .فً الوالع هنان العدٌد من االفراد ٌتعمدوا بؤن
ثورة الجندر لد اخذت مكانها وال توجد هنان حاجة اكثر للتؽٌر اكثر مما ؼٌرته
وأن االدوار التً احرزتها من المناشط السٌاسٌة والمسارح السٌاسٌة اكدت
وصول المرأة الى لمة النفوذ والموة والتؤثٌر لٌس له سابمة من نوعه فً تارٌخ
الوالٌات المتحدة  .إن الحمبلت السٌاسٌة لـ هٌلرا رودهام كلنتون وسارا بالٌن
مثال حً على ذلن  .فضبلً عن وجود حركات نسوٌة محافظة امثال تً بارتً
 Tea Partyوربما خٌبت او احبطت من لبل االدوار الثانوٌة للمرأة التملٌدٌة فً
السٌاسة حٌث باتت المرأة متحدثة ربٌسٌة عن االسباب المحافظة فً صلب
الحركة النسوٌة المحافظة .
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ان التؽٌر سوؾ ٌبمى مستمرا ً وهذا ال جدال منه ألنه ٌمكن مبلحظة هذا التؽٌر
فً موالؾ عامة الناس وتؤٌٌدهم لمتطلبات الحركة النسوٌة فٌما ٌخص االجهاض
والزواج المثلً واألم العازبة وبروزها فً موالع سٌاسٌة لٌادٌة ووزارٌة سٌادٌة
وعسكرٌة وشرطوٌة ( بولٌسٌة ) وسواها .
ال ارٌد ان ابرح من هذا الموضوع ما لم الوم بإٌبلء عناٌة واهتمام
للموالؾ المعاصرة التً برزت على سطح التٌارات الشعبٌة والموالؾ الجمعٌة
لعموم الناس فٌما ٌخص ادوار الجندر التً تؽٌرت بشكل ملموس وبالذات فٌما
ٌخص المعتمدات المتعلمة باألسلوب المثالً للعٌش فً الوالع هنان اللٌة صؽٌرة
من الناس ال ٌإٌدوا اشتؽال المرأة خارج المنزل عندما ٌكون لدٌها اطفال صؽار
مسإولة عن رضاعتهم وتربٌتهم ورعاٌتهم وتنشبتهم  .وكبل الرجال والنساء لالوا
بؤنه لٌس من العدالة بمكان ان ٌكون الرجل وحده صاحب المرار فً األسرة  .اما
الشباب فلدٌهم افكار خاصة بهم تعكس مربٌة مختلفة لمستمبلهم الذي سٌعٌشون
فٌه ولٌس االجٌال الماضٌة لدٌهم الحك فً تخطٌط مستمبل الشباب الذي ٌمثل
الجٌل الصاعد  .وٌرى هإالء ان شرٌن الحٌاة ٌجب ان ٌعٌش معا ً لفترة طوٌلة
وٌتحمل مسبولٌة العمل واألسرة وهنان اٌضا ً وجدت المرأة ان الرجل اكثر من
المرأة فً موازنته بٌن العمل واألسرة  .وإذا تمت مطالبة المرأة بالعمل خارج
المنزل والرجل كذلن فؤن ذلن سوؾ ٌكون على حساب العبللة الزوجٌة وتنشبة
االطفال أي هنان من ٌكون احد االطراؾ خاسرا ً ودافعا ً ثمن هذا المطلب العسٌر
إن نموذج العمل خارج المنزل والعناٌة المنزلٌة واألسرٌة ال ٌلتمٌان معا ً عند
الزوجة والزوج بل سوؾ ٌحصل نمط العٌش التملٌدي وهو اشتؽال الرجل خارج
المنزل وبماء المرأة داخل المنزل تهتم بشإن العابلة .
اخٌرا ً ٌجب ان تكون مطالٌب الجندر اكثر مرونة وؼٌر متصلبة وال
متطرفة والمحافظة على معاٌٌر الجندر التملٌدٌة لصالح افراد األسرة  .إن اراء
وموالؾ وتولعات االفراد تتؽٌر باستمرار لكن المإسسات االجتماعٌة تماوم تؽٌر
ادوار وموالع اعضابها ( الزوج والزوجة ) حفاظا ً على وظابفها البنٌوٌة وتماسن
أنسالها اما اراء وموالؾ وخبرات افراد األسرة فؤنها فً تؽٌٌر مستمر .
وتباعا ً لذلن فؤن المإسسات االجتماعٌة تماوم التؽٌر وأن التؽٌر سوؾ ٌكون على
شكل ثورة وعرة ؼٌر مستوٌة فً بعض من اعتباراتها ومستمرة فً اعتبارات
اخرى .
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العمل المتوازن واألسرة
المبلحظ فً الحٌاة العصرٌة تصاعد مشاركة المرأة فً سوق العمل بجانب
مسبولٌتها المنزلٌة وشبون العابلة وهذا ما ٌثمل كاهلها  .فالمرأة الشابة والرجال
فً نفس الولت ٌرؼبان فً العمل خارج وداخل المنزل معا ً بسبب متطلبات
العٌش االلتصادٌة  .أي ان المرأة المعاصرة تجمع بٌن مسبولٌة العمل خارج
المنزل وداخله وكذا الحالة مع الرجل الذي بات ٌجمع بٌن العمل خارج المنزل
مع تحمل مسبولٌة شبون المنزل اكثر مما كان فً السابك إذا كان ال ٌموم بؤي
مسبولٌة منزلٌة بل جمٌع شبون المنزل ( من ترتٌب وتنظٌؾ وطبخ ورعاٌة
االطفال وسواها ) تموم بها المرأة إال ان البحوث المٌدانٌة وجدت ان المإسسات
الرسمٌة تماوم هذا الجمع بٌن المسبولٌتٌن والتكٌؾ مع هذا التؽٌر األسري  .لكن
مهما ساهم الرجل فً رعاٌة االطفال واالهتمامات المنزلٌة ٌبمى ج َّل العمل
والمسبولٌة تمع على عاتك المرأة  .هذا التحول فً نمط التوازن او الجمع بٌن
العملٌن امسى وصمة سمٌت بالتحول الثانً .
ال ٌؽٌب عن بالنا سرعة عجلة التؽٌٌر فً الولت الراهن الذي تطلب زٌادة
ساعات العمل للرجل والمرأة على السواء ( إنما على المرأة ظهر اكثر ألنه عمل
مضاؾ الى المسبولٌة البٌتٌة والرعابٌة األمر الذي بلور ضؽوط نفسٌة وعصبٌة
وجسدٌة وذهنٌة علٌها ) على ان ال ننسى االعمال االضافٌة التً تحملها الرجل
داخل المنزل  .إنما الفجوة بٌن الرجل والمرأة ما زالت لابمة فؤمسى العمل خارج
المنزل مكانا ً للدعم االجتماعً والراحة النسبٌة أي ان العمل خارج المنزل
اضحى ٌحل محل المنزل من هذه الزاوٌة فبل نستؽرب إذا تذمرت المرأة من
وجودها فً المنزل وعدم تذمرها فً العمل ألنها تجد فٌه الراحة واحٌانا ً
االرضاء النفسً عندما نجد زمبلبها وزمٌبلتها فً العمل ٌحملون نفس المتاعب
واالشكاالت  .انه تحدي لها وللرجل وزٌادة فً الضؽوط على كلٌهما ٌإثر على
رومانسٌة عبللتهما ( فً حالة الزوجٌن ) وٌإثر على متانة عبللتها مع اخوتها
ووالدتها عندما ال تكن متزوجة  .وهذا ٌعنً ان التوازن بٌن عمل المنزل والعمل
خارج المنزل امر صعب ٌبلور متاعب وضؽوط وارهاق ٌإثر على عبللة افراد
األسرة .
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الفصل الثالث
حموق المرأة اإلنسانٌة
Woman's human rights
استهالل
لماذا تنادي الحركات النسوٌة والمنظمات الدولٌة بالدفاع عن حموق المرأة الؽٌر
متساوٌة مع اخٌها المواطن ( الرجل ) والتعامل معها كإنسانة ؟ اإلجابة على هذا
السإال الواسع سوؾ نحدده على شكل نماط كما ٌلً :
ٔ -هنان شكاوي تنادي بإٌماؾ العنؾ الممارس علٌها من لبل الرجل
إلسكاتها وإخراسها وجعلها ال تطالب بحمولها لكً تبمى تابعة له .
ٕ -هنان لوانٌن جابرة وثمافات اجتماعٌة ودٌنٌة معادٌة بشكل علنً وصرٌح
للمرأة ومتعصبة ضدها بشكل منظم تعمل على عزلها فً الممارسات
الحٌاتٌة الٌومٌة واؼتصابها بالموة وضربها فً منزلها وانكار حمولها فً
الطبلق واالرث واجبارها على الزواج باإلكراه وإٌذابها بسبب عدم
مماثلتها لمعاٌٌر الجندر وبٌعها فً سوق العمل .
ٖ -تهمٌش مكانة المرأة واذاللها وطمس كرامتها من لبل ثمافات اجتماعٌة
خاصة .
ٗ -منح الحرٌة اإلنسانٌة للمرأة واخذ مبادرة فعلٌة إلٌماؾ التعصب والعنؾ
ضدها .
٘ -الزام الحكومات على حماٌتها والدفاع عنها من العنؾ الجسدي فً منزلها
 -ٙتموٌة المرأة لجعلها لادرة على الدفاع عن جسدها ضد اجبارها على
الزواج من شخص لٌس لدٌها الرؼبة فً الزواج منه .
 -7رفع مستوى وعٌها بما ٌدور حولها من فرض لٌود وتعصب وتحٌز
ضدها من لبل بعض الموانٌن الجابرة ومعاٌٌر ثمافٌة متكلسة وموالؾ
اجتماعٌة متخلفة واعتداء جنسً علٌها من لبل حراس السجون والتحرش
الجنسً من لبل المسبولٌن .
بعد هذا االستطراد تكون اجابتنا على السإال وافٌَّة بعدها  ،نعرج على تمدٌم
بعض الشواهد الداللٌة على ما ذكرناه فً هذه النماط السبعة من خبلل المبلٌٌن
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من النساء فً الولت الراهن ٌعٌشون فً كافة انحاء العالم فً اجواء الحرمان
واالعتداء المعادي ألبسط حموق اإلنسان األساسٌة بدون وجود سبب بل مجرد
لكونهن نساء وهذا ما اكدته وتبنته منظمات دولٌة ترالب الحموق اإلنسانٌة وما
ٌحصل لها من اختراق عدوانً ونزاعً ٌحصل للنساء فً الدول التالٌة :
سٌرالٌون  ،كوسوفا  ،الجمهورٌة الدٌممراطٌة فً الكنؽو  ،افؽانستان وراوندا
التً فٌها ٌحصل اؼتصاب النساء كؤسلوب حربً ممابل اعفابه َّن من العماب  .اما
الرجال فً باكستان وافرٌمٌا الجنوبٌة والبٌرو وروسٌا واوزبكستان فؤنهم
ٌضربون المرأة فً منزلها بشكل وحشً ومصعك دون تدخل حكومات هذه
الدول لحماٌة المرأة المعتدى علٌها ورفضها ( الحكومة ) من معالبة المعتدي مثل
هذه الممارسات والموالؾ العدوانٌة تجعل من المرأة ان تشعر بؤنها مذنبة ومدانة
ومبلمة بسبب العنؾ الممارس علٌها .
إن سٌاق الحدٌث ٌدفعنً ان الترب من حالة المفاضلة وعدم المساواة السابدة
فً اوكرانٌا ومولدوفا ونٌجٌرٌا وجمهورٌة الدومنٌكان وبورما وتاٌبلند فً بٌعهم
وشرابهم للنساء أي المتاجرة بهم عبر االتجار البشري من اجل اجبارهم على
ممارسة البؽاء التً تعرؾ بها حكومات هذه الدول ولكونها حكومات ؼٌر كفإة
حمولهن او معالبة المتاجرٌن َّ
َّ
بهن .
فؤنها ال تحمً
اما فً ؼواتٌماال وجنوب افرٌمٌا والمكسٌن تكون النساء فٌها خاضعات
للمتحكمٌن فً سوق العمل وعادة ً ٌكونوا من اصحاب الشركات الخاصة الذٌن
ٌستخدموهم فً وظابؾ مإلته وعند حبلهم ٌتم طردهم من العمل طبما ً لموانٌن
العمل عندهم المتحٌزة ضد المرأة  ،أي هنان تعصب اعمى ضد المرأة صادرا ً
من لوانٌن جابرة ضدها .
ثمة تعصب متمٌز اخر لكنه من نوع ثانً سابد فً الوالٌات المتحدة
االمرٌكٌة ٌُعبّر عن تمٌز الطلبة فً المدارس والمعاهد والكلٌات والجامعات ضد
الطالبات السحالٌات والمسترجبلت والمتحوالت جنسٌا ً وكل من تتصرؾ تصرؾ
ٌتماثل مع السلون االنثوي .
وال رٌب من اإلشارة الى نساء المؽرب واألردن والكوٌت ولطر والعربٌة
السعودٌة تواجه المرأة فً مجتمعاتها من تحٌز ضدها من لبل حكومات هذه
الدول وعدم مساواتها مع اخٌها الرجل فً حمولها وواجباتها مدعما ً ( هذا
التحٌز) بحكم المانون والثمافة االجتماعٌة واعراؾ ومعاٌٌر األسرة التً وضعت
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مصٌر البنت والمرأة بٌد الرجل ( األب او الزوج او األخ او العم او الخال )
كمحرم مع فرض لٌود وشروط لاسٌة على مشاركة المرأة فً الحٌاة العامة .
دٌدنً من هذا االستعراض الوصول الى المول بؤن سوء معاملة المرأة
تمثل عدم الرحمة بشكل منظم ومباحة علنا ً ومتؽاضً عنها عمدا ً وجلٌا ً واتكا ًء
على ذلن فان هذه الحالة تمٌط اللثام عن العنؾ والتعصب ضد المرأة ٌشكل
مشكلة كونٌة اشبه بالمرض الوبابً الذي ادى الى ان ٌمضً تنشٌط حركة حموق
اإلنسانٌة للمرأة العالمٌة وأخذ المبادرة فً ارلاء ورفع مستوى وعً المرأة لما
ٌدور حولها لكً تتحدى ذلن وتذكٌرها بؤنها تعٌش فً عالم ال تكون فٌه مالكة
ألبسط لواعد السٌطرة على ما ٌحدث لجسدها وكرامتها  .إذ هنان المبلٌٌن من
البنات والنساء لد تم اجبارهم على الزواج وممارسة الجنس مع رجال لٌس لدٌهم
َّ
حماٌتهن من
الرؼبة فً ذلن  .نساء ؼٌر لادرات باالعتماد على الحكومة فً
َّ
َّ
وجعلهن تابعات بشكل محتوم ومهلن مع تفالم
منازلهن
العنؾ الجسدي فً
َّ
اصابتهن بمرض االٌدز فضبلً عن اعتداء حارس السجون والمعتمبلت
مخاطر
َّ
َّ
َّ
لدٌهن عبللات جنسٌة خارج
معالبتهن عندما ٌكون
علٌهن وال ننسى
والمعسكرات
الزواج او مع شخص تختاره هً ولٌس من اختبار اسرتها Healey . 2005 . [.
] P.p. 9 – 10
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َّ
ضدهن Sex discrimination
 / 3أ – التمٌٌز
لكً نحدد معنى التمٌٌز الجنسً بٌن الرجل والمرأة نطرح االسبلة التالٌة -:
ٔ -هل حصل وان فمدتً عملن بسبب حملن ؟
ٕ -هل سبك وان حصلت مضاٌمات وتحرشات جنسٌة فً عملن ؟
ٖ -هل حصل وان رفضت ترلٌتن بسبب كونن امرأة ؟
إذا كان الجواب بنعم فؤن ذلن ٌعنً تماٌزا ً جنسٌا ً وتحٌزا ً ضدن  .مثل هذه
الموالؾ واالفعال المنحازة  -والمتحٌزة تكون ضد المانون ألنها تعكس تمٌزا ً
ضدن بسبب كونن امرأة – بنت او متزوجة او حامل وتمثل مضاٌمة جنسٌة لن
وألنها تمثل عزل او طردن او ابعادن من عملن وذلن لكون لدٌن مسبولٌات
عابلٌة .
بعد هذا التوضٌح أال نسؤل ماذا ٌعنً التمٌٌز الجنسً ؟ انه ٌعنً بؤن التعامل معن
لد تم بشكل ؼٌر عادل بسبب كونن بنت او زوجة او حامل  ،كذلن ٌنطوي على
ان الطرد من العمل كان بسبب مسبولٌاتن األسرٌة  ،مثال على ذلن إذا لال
المدٌر المسبول بؤن جمٌع الموظفٌن من الرجال سوؾ ٌحصلوا على زٌادة فً
رواتبهم لكن الموظفات ال ٌحصلوا على هذه الزٌادة ٌ .عنً هذا تمٌزا ً جنسٌا ً .
لٌس هذا فحسب بل ٌعنً اٌضا ً عند حدوث متطلبات مثل لواعد وسٌاسة او
ممارسة او اجراءات تتعامل بشكل ؼٌر عادل مع الموظفٌن مثال على ذلن إذا
اعلن المدٌر المسبول بؤن الموظفٌن من الرجال إذا كانت خدمتهم مستمرة بدون
انمطاع لمدة عشرٌن عاما ً فسوؾ ٌحصلوا على زٌادة فً رواتبهم وؼٌر ذلن ال
ٌحصلوا على الزٌادة مثل هذه الحالة تمثل اٌضا ً تمٌٌزا ً ألن المرأة ؼالبا ً ما ال
تستمر بشكل متواصل فً عملها بسبب الوالدة والرضاعة وسواها .
إن سٌاق الحدٌث ٌلزمنً ان ال اؼفل حمابك عن الثمافة العربٌة التً تمٌز
بٌن الذكر واالنثى بشكل علنً وصرٌح ووضوح ظاهر فً تفاعبلت وعبللات
األسرة العربٌة  .إذ ٌفاضل األبوٌن األبن على البنت ( سواء كان الولٌد األول او
األخٌر او الوحٌد او المتعدد ) فً المكافبات المالٌة والمصروؾ الٌومً وتلبٌة
طلباته وخروجه من المنزل والبماء خارجه لفترة طوٌلة فً اللٌل دون مساءلة او
محاججة  ،وٌطلب من البنت ان تسمع كبلم اخٌها وتلتزم به وان تهتم بؤكله ولبسه
وترتٌب اؼراضه وعدم استخدام استخداماته الخاصة  .وعند الزواج ٌمدم لؤلبن
هداٌا وعطاءات مادٌة اكثر مما ٌمدم للبنت بل وفً احدى دول الشرق األوسط
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تجبر البنت بالتنازل عن ورثها من والدٌها عند زواجها وال ٌطلب من األبن ذلن
جمٌع هذه الممارسات تمثل تمٌزا ً جنسٌا ً فً الثمافة العربٌة  ،بل وحتى تسمٌة
األب او األم باسم ابنها األول ولٌس ابنتها مثل ابو دمحم او ام دمحم حتى لو كان
المولود األخٌر فً األسرة ولد وال ٌكنى األب او األم بؤبو فاطمة او ام فاطمة
حتى لو كان تسلسلها األول فً األسرة .
هذا التمٌز الجنسً ٌمثل موروثا ً ثمافٌا ً سابدا ً فً جمٌع المجتمعات العربٌة انها
مفاضلة متحٌزة تعكس النظام األبوي ( البطرٌمً ) فً المجتمع العربً لم ٌتؽٌر
على الرؼم من وجود حران تعلٌمً وثمافً واكادٌم للرجال والنساء لم ٌإثر على
هذا الموروث المحابً والمتحٌز للذكر ضد المرأة علما ً بؤن األخٌرة ( المرأة ) لم
تعترض على ذلن بل تمارسه مع ابنها وحفٌدها واخٌها حتى لو تدرجت على
السلم الجامعً االكادٌمً تبمى مفاضلة ذكرها ( ابنها ) على انثنتها ( ابنتها )
وكؤنما النظام األبوي ٌتساٌر وٌتساوق مع الطبٌعة البشرٌة التً مٌزت الرجل عن
المرأة .
أعود ثانٌة الى التمٌٌز الجنسً من زاوٌة المضاٌمة الجنسٌة المستمرة التً
هً احدى انواع التمٌٌز حٌث االزعاج الجنسً المضاٌك هو سلون جنسً ؼٌر
مرؼوب فٌه وؼٌر مرحب به ألنه ٌجعل من الشخص الشعور باإلهانة واإلساءة
او االذالل ألنه ال ٌدل على الجاذبٌة المشتركة بٌن الجنسٌن او وجود عبللة
صدالٌه بٌنهما  .مثال على ذلن التحرش الجنسً بٌن الذكور واإلناث .
جدٌر بذكره ان نطرح السإال التالً  -:اٌن تمع ممارسة التمٌٌز الجنسً ؼٌر
المانونً ؟ ان ٌحدث فً األماكن العامة عبر الحٌاة الٌومٌة مثل اماكن العمل
وعند ابرام الصفمات واالتفالات التجارٌة وعبر تمدٌم المكافبات والجوابز وعند
شراء وبٌع العمار وعبر البرامج االعبلمٌة وسواها .
التمٌز الجنسً هو ضد المانون ولدى الفرد فً المجتمع الؽربً المتحضر
والمتمدم الحك فً رفع دعوى على كل من ٌفاضل على الفرد بؽض النظر سواء
كان ذكرا ً او انثى وذلن باعتبارها تمٌٌز متعارض مع المانون تحت عنوان
الحموق المدنٌة وفرص المساواة موصفا ً ما حدث من مفاضلة وتمٌٌز فً المكان
والزمان وما صاحبها خبلل اثنتً عشر شهرا ً من ولوع التمٌٌز االعتراض ٌشمل
التؤثٌر المباشر الذي احدثه التمٌٌز وأي شًء بما فٌه الجماعة المتؤثرة من التمٌٌز
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نٌابة عن الجماعة المتضررة او النمابة التجارٌة نٌابة عن اعضابها  .وذلن
مخاطبة مدٌر لجنة حموق اإلنسان بشكل سري ]Healey . 2005 .P.11-12 [ .
َّ
ضدهن
 / 3ب – مبادئ اتفالٌة المضاء على جمٌع اشكال التمٌز
إن الدول االطراؾ فً االتفالٌة  ،إذ تلحظ أن مٌثاق االمم المتحدة ٌإكد من جدٌد
اإلٌمان بحموق اإلنسان األساسٌة  ،وبكرامة الفرد ولدره  ،وٌتساوى الرجل
والمرأة فً الحموق وإن االعبلن العالمً لحموق اإلنسان ٌإكد مبدأ عدم جواز
التمٌٌز وٌعلن ان جمٌع الناس ٌولدون احرارا ً متساوٌٌن فً الكرامة والحموق وان
لكل انسان حك التمتع بجمٌع الحموق والحرٌات الواردة فً االعبلن المذكور ،
دون أي تمٌٌز بما فً ذلن التمٌٌز المابم على الجنس  .وأن على الدول االطراؾ
فً العهدٌن الدولٌٌن الخاصٌن بحموق اإلنسان واجب ضمان مساواة الرجل
والمرأة فً حك التمتع بجمٌع الحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة والمدنٌة
والسٌاسٌة  ،وإذ نؤخذ بعٌن االعتبار االتفالٌات الدولٌة المعمودة برعاٌة االمم
المتحدة والوكاالت المتخصصة التً تشجع مساواة الرجل والمرأة فً الحموق ،
وإذ ٌساورها الملك  ،مع ذلن ألنه ال ٌزال هنان على الرؼم من تلن الصكون
المختلفة  ،تمٌز واسع النطاق ضد المرأة وأن التمٌٌز ضد المرأة ٌشكل انتهاكا ً
لمبدأ المساواة فً الحموق واحترام كرامة اإلنسان  ،وٌُعد عمبة امام مشاركة
المرأة على لدم المساوان مع الرجل فً حٌاة بلدهما السٌاسٌة واالجتماعٌة
وااللتصادٌة والثمافٌة وٌعوق نمو ورخاء المجتمع واألسرة وٌزٌد من صعوبة
التنمٌة الكاملة إلمكانات المرأة فً خدمة بلدها والبشرٌة  ،وإذا ٌساورها الملك
وهً ترى النساء فً حاالت الفمر ال َّ
ٌنلن إال ادنى نصٌب من الؽذاء والصحة
والتعلٌم والتدرٌب وفرص العملة والحاجات االخرى  .وإذ تإمن بان إلامة النظام
االلتصادي الدولً الجدٌد المابم على االنصاؾ والعدل  ،سٌسهم إسهاما ً بارزا ً فً
النهوض بالمساواة بٌن الرجل والمرأة  .وإذ تنوه بانه ال بد من استبصال آفة
الفصل العنصري وجمٌع اشكال العنصرٌة والتمٌٌز العنصري واالستعماري
الجدٌد والعدوان واالحتبلل األجنبً والسٌطرة االجنبٌة والتدخل فً الشإون
الداخلٌة للدول إذا ارٌد للرجال والنساء ان ٌتمتعوا بحمولهم تمتعا ً كامبلً  ،وإذ
تجزم بؤن من شؤن تعزٌز السلم واألمن الدولٌٌن وتخفٌؾ حدة التوتر الدولً
وتبادل التعاون فٌما بٌن جمٌع الدول بؽض النظر عن نظمها االجتماعٌة
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وااللتصادٌة ونزع السبلح العام وال سٌما نزع السبلح النووي فً ظل رلابة
دولٌة صارمة وفعالة  ،وتثبٌت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة فً
العبللات بٌن البلدان وإعمال حك الشعوب الوالعة تحت السٌطرة االجنبٌة
واالستعمارٌة واالحتبلل االجنبً فً تمرٌر المصٌر واالستمبلل وكذلن من شؤن
احترام السٌادة الوطنٌة والسبلمة االللٌمٌة  ،النهوض بالتمدم االجتماعً والتنمٌة
واالسهام  ،نتٌجة لذلن فً تحمٌك المساواة الكاملة بٌن الرجل والمرأة وإٌمانا ً منها
بؤن التنمٌة التامة والكاملة ألي بلد ورفاهٌة العالم ولضٌة السلم تتطلب جمٌعا ً
مشاركة المرأة على لدم المساواة مع الرجل ألصى مشاركة ممكنة فً جمٌع
المٌادٌن .
وإذ تضع نصب عٌنٌها دور المرأة العظٌم فً رفاه األسرة وفً تنمٌة المجتمع
الذي لم ٌعترؾ به لحد االن على نحو كامل  ،واالهمٌة االجتماعٌة لؤلمومة
ولدور الولدٌن كلٌهما فً األسرة وفً تنشبة االطفال وإذ تدرن ان دور المرأة فً
اساس للتمٌٌز بل ان تنشبة االطفال تتطلب بدال من
االنجاب ال ٌجوز ان ٌكون
ً
ذلن تماسم المسإولٌة بٌن الرجل والمرأة والمجتمع ككل  ،وإذ تدرن ان تحمٌك
المساواة الكاملة بٌن الرجل والمرأة ٌتطلب إحداث تؽٌٌر فً الدور التملٌدي
للرجل وكذلن فً دور المرأة فً المجتمع واألسرة .
ولد عمدت العزم على تنفٌذ المبادئ الواردة فً اعبلن المضاء على التمٌٌز ضد
المرأة وعلى ان تتخذ لهذا الؽرض التدابٌر التً ٌتطلبها المضاء على هذا التمٌٌز
بجمٌع اشكاله ومظاهره .
ولد اتفمت على ما ٌلً -:
الجزء األول
المادة ( ٔ )  :ألؼراض هذه االتفالٌة ٌعنً مصطلح " التمٌٌز ضد المرأة " أي
تفرلة او استبعاد او تمٌٌد ٌتم على اساس الجنس وٌكون من إثارة او اؼراضه ،
توهٌن او احباط االعتراؾ للمرأة بحموق اإلنسان والحرٌات االساسٌة فً
المٌادٌن السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة والمدنٌة او فً مٌدان آخر
او توهٌن او احباط تمتعها بهذه الحموق او ممارستها لها بصرؾ النظر عن
حالتها الزوجٌة وعلى اساس المساواة بٌنها وبٌن الرجل .
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المادة ( ٕ )  :تشجب الدول االطراؾ جمٌع اشكال التمٌٌز ضد المرأة وتتفك
على ان تنتهج بكل الوسابل المناسبة ودون االبطاء سٌاسة تستهدؾ المضاء على
التمٌٌز ضد المرأة وتحمٌما ً لذلن تتعهد بالمٌام بما ٌلً :
أ -إدماج مبدأ المساواة بٌن الرجل والمرأة فً دساتٌرها الوطنٌة او تشرٌعاتها
المناسبة االخرى إذ لم ٌكن هذا المبدأ لد ادمج فٌها حتى االن وكفالة التحمٌك
العلمً لهذا المبدأ من خبلل التشرٌع وؼٌره من الوسابل المناسبة .
ب -اتخاذ المناسب من التدابٌر  ،تشرٌعٌة وؼٌر تشرٌعٌة بما فً ذلن ما ٌناسب
من جزاءات لحظر كل تمٌز ضد المرأة .
ت -فرض حماٌة لانونٌة لحموق المرأة على لدم المساواة مع الرجل وضمان
الحماٌة الفعالة للمرأة عن طرٌك الحاكم ذات االختصاص والمإسسات العامة
االخرى فً البلد  ،من أي عمل تمٌٌزي .
ث -االمتناع عن مباشرة أي عمل تمٌزي او ممارسة تمٌزٌة ضد المرأة وكفالة
تصرؾ السلطات والمإسسات العامة بما ٌتفك وهذا لبللتزام .
ج -اتخاذ جمٌع التدابٌر المناسبة  ،بما فً ذلن التشرٌعً منها  ،لتؽٌٌر او ابطال
المابم من الموانٌن واالنظمة واالعراؾ والممارسات التً تشكل تمٌزا ً ضد
المرأة .
ح -إلؽاء جمٌع االحكام الجزابٌة الوطنٌة التً تشكل تمٌٌزا ً ضد المرأة .
المادة ( ٖ )
تتخذ الدول االطراؾ فً جمٌع المٌادٌن وال سٌما المٌادٌن السٌاسٌة واالجتماعٌة
وااللتصادٌة والثمافٌة كل التدابٌر المناسبة بما فً ذلن التشرٌعً منها لكفالة
تطور المرأة وتمدمها الكاملٌن وذلن لتضمن لها ممارسة حموق اإلنسان
والحرٌات اإلنسانٌة والتمتع بها على اساس المساواة مع الرجل .
المادة ( ٗ )
ٔ -ال ٌعتبر اتخاذ الدول االطراؾ تدابٌر خاصة مإلته تستهدؾ التعجٌل
بالمساواة الفعلٌة بٌن الرجل والمرأة تمٌزا ً بالمعنى الذي تؤخذ هذه االتفالٌة
ولكنه ٌجب اال ٌستتبع على أي نحو  ،االبماء على معاٌٌر عٌر متكافبة او
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منفصلة كما ٌجب ولؾ العمل بهذه التدابٌر متى تحممت اهداؾ التكافإ فً
الفرص والمعاملة .
ٕ -ال ٌعتبر اتخاذ الدول االطراؾ تدابٌر خاصة تستهدؾ حماٌة االمومة بما
فً ذلن تلن التدابٌر الواردة فً هذه االتفالٌة إجرا ًء تمٌٌزٌا ً .
المادة ( ٘ )
تتخذ االدوار االطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة لتحمٌك ما ٌلً :
أ -تؽٌٌر األنماط االجتماعٌة والثمافٌة لسلون الرجل والمرأة ٌهدؾ تحمٌك
المضاء على التحٌزات والعادات العرفٌة وكل الممارسات االخرى المابمة
على االعتماد ٌكون أي من الجنسٌن ادنى او اعلى من االخر  ،او على
ادوار نمطٌة للرجل والمرأة .
كفالة تضمٌن التربٌة العابلٌة فهما سلٌما لؤلمومة بوصفها وظٌفة
ب-
اجتماعٌة  ،االعتراؾ ٌكون تنشبة االطفال وتربٌتهم مسإولٌة مشتركة بٌن
األبوٌن على ان ٌكون مفهومها ان مصلحة االطفال هً االعتبار األساسً
فً جمٌع الحاالت ،
المادة ( ) ٙ
تتخذ الدول االطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة  ،بما فً ذلن التشرٌعً منها ،
لمكافحة جمٌع اشكال االتجار بالمرأة واستؽبلل بؽاء المرأة
الجزء الثانً
المادة 7
تتخذ الدول االطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة للمضاء على التمٌز ضد المرأة فً
الحٌاة السٌاسٌة والعامة للبلد وٌوجه تكفل للمرأة على لدم المساواة مع الرجل
الحك فً -:
أ -التصوٌت فً جمٌع االنتخابات واالستفتاءات العامة واألهلٌة لبلنتخاب
لجمٌع الهٌبات التً ٌنتخب اعضاإها بااللتراع العام
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المشاركة فً صٌاؼة سٌاسة الحكومة وفً تنفٌذ هذه السٌاسة وفً
ب-
شؽل الوظابؾ العامة وتؤدٌة جمٌع المهام العامة على جمٌع المستوٌات
الحكومٌة .
المشاركة فً اٌة منظمات وجمعٌات ؼٌر حكومٌة تهتم بالحٌاة
ت-
العامة والسٌاسٌة للبلد .
المادة 8
تتخذ الدول االطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة لتكفل المرأة على لدم المساواة مع
الرجل ودون أي تمٌٌز فرصة تمثٌل حكومتها على المستوى الدولً واالشتران
فً اعمال المنظمات الدولٌة .
المادة 9
ٔ -تمنح الدول االطراؾ المرأة حمولا ً مساوٌة لحموق الرجال فً اكتساب
جنسٌتها او تؽٌٌرها او االحتفاظ بها وتضمن بوجه خاص أال ٌترتب على
الزواج من اجنبً او على تؽٌٌر الزوج لجنسٌته اثناء الزواج  .ان التؽٌٌر
تلمابٌا ً جنسٌة الزوجة او ان تصبح ببل جنسٌة او ان تفرض علٌها جنسٌة
الزوج .
ٕ -تمنح الدول االطراؾ المرأة حما ً مساوٌا ً لحك الرجل فٌما ٌتعلك بجنسٌة
اطفالهما .
الجزء الثالث
المادة ٓٔ
تتخذ الدول االطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة للمضاء على التمٌٌز ضد المرأة لكً
تكفل لها حموق متساوٌة لحموق الرجل فً مٌدان التربٌة وبوجه خاص لكً تكفل
على اساس المساواة بٌن الرجل والمرأة .
( أ ) شروط متساوٌة فً التوجٌه الوظٌفً والمهنً وااللتحاق بالدراسات
والحصول على الدرجات العلمٌة فً المإسسات التعلٌمٌة على اختبلؾ فباتها فً
المناطك الرٌفٌة والحضرٌة على السواء وتكون هذه المساواة مكفولة فً مرحلة
الحضانة وفً التعلٌم العام والتمنً والمهنً والتعلٌم التمنً العالً  ،وكذلن فً
جمٌع انواع التدرٌب المهنً .
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( ب ) التساوي فً المناهج الدراسٌة وفً االمتحانات وفً مستوٌات مإهبلت
المدرسٌن وفً نوعٌة المرافك والمعدات الدراسٌة .
( ج ) المضاء على أي مفهوم نمطً عن دور الرجل ودور المرأة فً جمٌع
مراحل التعلٌم وبجمٌع اشكاله عن طرٌك تنمٌح كتب الدراسة والبرامج المدرسٌة
وتكٌٌؾ اسالٌب التعلٌم .
( د ) التساوي فً فرص الحصول على منح واإلعانات الدراسٌة االخرى
( هـ ) التساوي فً فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعلٌم  ،بما فً ذلن برامج
تعلٌم الكبار ومحو األمٌة الوظٌفً وال سٌما البرامج التً تهدؾ الى التعجٌل بمدر
اإلمكان بتضٌٌك أي فجوة فً التعلٌم لابمة بٌن الرجل والمرأة .
( و ) خفض معدالت ترن الطالبات الدراسة وتنظٌم برامج للفتٌات والنساء
َّ
تركن المدرسة لبل األوان .
البلبً
( ز ) التساوي فً فرص المشاركة النشطة فً االلعاب الرٌاضٌة والتربٌة
البدنٌة .
( ح ) إمكانٌة الحصول على معلومات تربوٌة محددة تساعد على كفالة صحة
األسر ورفاهها بما فً ذلن المعلومات واالرشادات التً تتناول تنظٌم األسرة .
المادة ٔٔ
ٔ -تتخذ الدول االطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة للمضاء على التمٌٌز ضد
المرأة فً مٌدان العمل لكً نكفل لها على اساس المساواة بٌن الرجل
والمرأة نفس الحموق وال سٌما -:
( أ ) الحك فً العمل بوصفه حما ً ثابتا ً لجمٌع البشر .
( ب ) الحك فً التمتع بنفس فرص العمالة بما فً ذلن تطبٌك معاٌٌر
اختٌار واحد فً شإون االستخدام .
( ج ) الحك فً حرٌة اختٌار المهنة ونوع العمل والحك فً الترلٌة واألمن
على العمل وفً جمٌع مزاٌا وشروط الخدمة والحك فً تلمً التدرٌب وإعادة
التدرٌب المهنً بما فً ذلن التلمذة الحرفٌة والتدرٌب المهنً المتمدم والتدرٌب
المتكرر .
( د ) الحك فً المساواة فً األجر  ،بما فً ذلن االستحمالات والحك فً
المساواة فً المعاملة فٌما ٌتعلك بالعمل ذي المٌمة المساوٌة وكذلن المساواة فً
المعاملة فً تمٌٌم نوعٌة العمل .
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( هـ ) الحك فً الضمان االجتماعً وال سٌما فً حاالت التماعد والبطالة
والعجز والشٌخوخة وؼٌر ذلن فً حاالت عدم األهلٌة للعمل وكذلن الحك فً
إجازة مدفوعة األجر .
( و ) الحك فً الولاٌة الصحٌة وسبلمة ظروؾ العمل بما فً ذلن حماٌة
وظٌفة األنجاب .
ٕ -توخٌا ً لمنع التمٌٌز ضد المرأة بسبب الزواج او األمومة ضمانا ً لحمها
الفعلً فً العمل تتخذ الدول االطراؾ التدابٌر المناسبة :
( أ ) لحضر الفصل من الخدمة بسبب الحمل او إجازة األمومة والتمٌٌز
فً الفصل من العمل على اساس الحالة الزوجٌة مع فرض جزاءات على
المخالفٌن .
( ب ) إلدخال نظام إجازة األمومة المدفوعة األجر او المشفوعة بمزاٌا
اجتماعٌة مماثلة دون فمدان للعمل السابك اولؤللدمٌة او للعبلوات
االجتماعٌة .
( ج ) لتشجٌع توفٌر الخدمات االجتماعٌة العابلٌة وبٌن مسإولٌات العمل
والمشاركة فً الحٌاة العامة وال سٌما عن طرٌك تشجٌع انشاء وتنمٌة
شبكة من مرافك رعاٌة األطفال .
( د ) لتوفٌر حماٌة خاصة للمرأة اثناء فترة الحمل فً االعمال التً ٌثبت
انها مإذٌة لها .
ٖ – ٌجب ان نستعرض التشرٌعات الولابٌة المتصلة بالمسابل المشمولة بهذه
المادة استعراضا ً دورٌا ً فً ضوء المعرفة العلمٌة والتكنولوجٌة وان ٌتم تنمٌحها
او الؽاإها او توسٌع نطالها حسب االلتضاء .
المادة ٕٔ
ٔ -تتخذ الدول االطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة للمضاء على التمٌٌز ضد
المرأة فً مٌدان الرعاٌة الصحٌة من اجل ان تضمن لها على اساس
المساواة بٌن الرجل والمرأة الحصول على خدمات الرعاٌة الصحٌة بما
فً ذلن الخدمات المتعلمة بتنظٌم األسرة .
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ٕ -بالرؼم من احكام الفمرة ٔ من هذه المادة تكفل الدول االطراؾ للمرأة
خدمات مناسبة فٌما ٌتعلك بالحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة موفرة لها
خدمات مجانٌة عند االلتضاء وكذلن تؽذٌة كافٌة اثناء الحمل والرضاعة .
المادة ٖٔ
تتخذ الدول االطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة للمضاء على التمٌٌز ضد المرأة فً
المجاالت االخرى للحٌاة االلتصادٌة واالجتماعٌة لكً تكفل لها على اساس
المساواة بٌن الرجل والمرأة نفس الحموق وال سٌما -:
( أ ) الحك فً االستحمالات العابلٌة .
( ب ) الحك فً الحصول على المروض والرهون العمارٌة وؼٌر ذلن من اشكال
االبتمان المالً .
( ج ) الحك فً االشتران فً االنشطة التروٌحٌة وااللعاب الرٌاضٌة وفً جمٌع
جوانب الحٌاة الثمافٌة .
المادة ٗٔ
ٔ -تضع الدول االطراؾ فً اعتبارها المشاكل الخاصة التً تواجهها المرأة
الرٌفٌة واالدوار الهامة التً تإدٌها فً توفٌر اسباب البماء التصادٌا ً
ألسرتها بما فً ذلن عملها فً لطاعات االلتصاد ؼٌر النمدٌة وتتخذ جمٌع
التدابٌر المناسبة لكفالة تطبٌك احكام هذه االتفالٌة على المرأة فً المناطك
الرٌفٌة .
ٕ -تتخذ الدول االطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة للمضاء على التمٌٌز ضد
المرأة فً المناطك الرٌفٌة لكً تكفل لها  ،على اساس المساواة بٌن الرجل
والمرأة  ،ان تشارن فً التنمٌة الرٌفٌة وتستفٌد منها  ،وتكفل للرٌفٌة بوجه
خاص الحك فً -:
( أ ) المشاركة فً وضع تنفٌذ التخطٌط االنمابً على جمٌع المستوٌات
( ب ) الوصول الى تسهٌبلت العناٌة الصحٌة المبلبمة  ،بما فً ذلن
المعلومات والنصابح والخدمات المتعلمة بتنظٌم األسرة .
( ج ) االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعً .
( د ) الحصول على جمٌع انواع التدرٌب والتعلٌم الرسمً  ،وؼٌر
الرسمً بما فً ذلن ما ٌتصل منه بمحو األمٌة الوظٌفً وكذلن التمتع
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خصوصا ً بكافة الخدمات المجتمعٌة واإلرشادٌة وذلن لتحمٌك زٌادة
كفاءاتها التمنٌة .
( هـ ) المشاركة فً جمٌع األنشطة المجتمعٌة .
( ز ) فرصة الحصول على االبتمانات والمروض الزراعٌة وتسهٌبلت
التسوٌك والتكنولوجٌا المناسبة والمساواة فً المعاملة فً مشارٌع إصبلح
األراضً واالصبلح الزراعً وكذلن فً مشارٌع التوطٌن الرٌفً .
ٖ -التمتع بظروؾ معٌشٌة مبلبمة وال سٌما فٌما ٌتعلك باإلسكان والمرافك
الصحٌة واإلمداد بالماء والكهرباء والنمل والمواصبلت .
الجزء الرابع
المادة ٘ٔ
ٔ -تعترؾ الدول االطراؾ للمرأة بالمساواة مع الرجل امام المانون .
ٕ -تمنح الدول االطراؾ المرأة فً الشبون المدنٌة أهلٌة لانونٌة مماثلة ألهلٌة
الرجل تساوي بٌنها وبٌنه فً فرص ممارسة تلن األهلٌه وتكفل المرأة
بوجه خاص حمولا ً مساوٌة لحموق الرجل فً ابرام العمود وإدارة
الممتلكات وتعاملها على لدم المساواة فً جمٌع مراحل اإلجراءات
المضابٌة .
ٖ -تتفك الدول األطراؾ على اعتبار جمٌع العمود وسابر انواع الصكون
الخاصة التً ٌكون لها اثر لانونً ٌستهدؾ الحد من األهلٌة المانونٌة للمرأة
باطلة والؼٌة .
ٗ -تمنح الدول االطراؾ الرجل والمرأة نفس الحموق فٌما ٌتعلك بالتشرٌع
المتصل بحركة االشخاص وحرٌة اختٌار محل سكناهم وإلامتهم .
المادة ٔٙ
ٔ -تمنح الدول االطراؾ جمٌع التدابٌر للمضاء على التمٌٌز ضد المرأة فً
كافة األمور المتعلمة بالزواج والعبللات العابلٌة وبوجه خاص تضمن على
اساس المساواة بٌن الرجل والمرأة -:
( أ ) نفس الحك فً عمد الزواج
( ب ) نفس الحك فً حرٌة اختٌار الزوج وفً عدم عمد الزواج إال
براضاها الحر الكامل .
( ج ) نفس الحموق والمسبولٌات اثناء الزواج وعند فسخه .
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( ح ) نفس الحموق والمسبولٌات بوصفهما أبوٌن  ،بؽض النظر عن
حالتهما الزوجٌة فً المور المتعلمة بؤطفالهما وفً جٌمع االحوال ٌكون
لمصلحة األطفال االعتبار األول .
( هـ ) نفس الحموق فً ان تمرر بحرٌة وبإدران للنتابج  ،عدد األطفال
والفاصل بٌن الطفل والذي ٌلٌه وفً الحصول على المعلومات والتثمٌؾ
والوسابل الكفٌلة بتمكٌنها فً ممارسة هذه الحموق .
( د ) نفس الحموق والمسإولٌات فٌما ٌتعلك بالوالٌة والموامة والوصاٌة
على األطفال وتبنٌهم او ما شابه ذلن من االعراؾ حٌن توجد هذه المفاهٌم
فً التشرٌع الوطنً وفً جمٌع االحوال ٌكون لمصلحة األطفال االعتبار
األول .
( ز ) نفس الحموق الشخصٌة للزوج والزوجة بما فً ذلن الحك فً اختٌار
اسم األسرة والمهنة ونوع العمل .
( خ ) نفس الحموق لكبل الزوجٌن فٌما ٌتعلك بملكٌة وحٌازة الممتلكات
واالشراؾ علٌها وإدارتها والتمتع بها والتصرؾ فٌها سواء ببل ممابل او
ممابل عوض .
ٕ -ال ٌكون لخطوبة الطفل او زواجه أي أثر لانونً وتتخذ جمٌع االجراءات
الضرورٌة بما فً ذلن التشرٌعً منها لتحدٌد سن ادنى للزواج ولجعل
تسجٌل الزواج فً سجل رسمً أمرا ً الزامٌا ً .
الجزء الخامس
المادة ٔ7
ٔ -من اجل دراسة التمدم المحرز فً تنفٌذه هذه االتفالٌة تنشؤ لجنة المضاء
على التمٌٌز ضد المرأة ( ٌشار الٌها فٌما ٌلً باسم اللجنة ) تتؤلؾ عند بدء
نفاذ االتفالٌة من ثمانٌة عشر خبٌرا ً وبعد تصدٌك الدولة الطرؾ الخامسة
والثبلثٌن علٌها او انضمامها الٌها من ثبلثة وعشرٌن خبٌرا ً من ذوي
المكانة الخلمٌة الرفٌعة والكفاءة العالمٌة فً المٌدان الذي تنطبك علٌه هذ
االتفالٌة تنتخبهم الدول االطراؾ من بٌن مواطنٌها وٌعملون بصفتهم
الشخصٌة مع إٌبلء االعتبار لمبدأ توزٌع الجؽرافً العادل ولتمثٌل مختلؾ
االشكال الحضارٌة وكذلن النظم المانونٌة الربٌسٌة .
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ٌٕ -نتخب اعضاء اللجنة بااللتراع السري من لابمة اشخاص ترشٌحهم الدول
االطراؾ ولكل دولة طرؾ ان ترشح شخصا ً واحدا ً من بٌن مواطنٌها .
ٌٖ -جري االنتخاب األول بعد ستة اشهر من تارٌخ بدء نفاذ هذه االتفالٌة
ولبل ثبلثة اشهر على األلل من تارٌخ كل انتخاب ٌوجه االمٌن العام لؤلمم
المتحدة رسالة الى الدول االطراؾ ٌدعوها فٌها الى تمدٌم ترشٌحاتها فً
ؼضون شهرٌن  ،وٌُعد االمٌن العام لابمة الفبابٌة ٌجمع االشخاص
المرشحٌن على هذا النحو  ،مع ذكر الدولة الطرؾ التً رشحت كبل منهم
وٌبلؽها الى الدول االطراؾ .
ٗ -تجري انتخابات اعضاء اللجنة فً اجتماع للدول االطراؾ ٌدعوا الٌه
األمٌن العام فً ممر االمم المتحدة وفً ذلن االجتماع الذي ٌشكل اشتران
ثلثً الدول االطراؾ فٌه نصابا ً لانونٌا ً له ٌ ،كون االشخاص المنتخبون
لعضوٌة اللجنة هم المرشحون الذٌن ٌحصلون على اكبر عدد من
االصوات وعلى اكثرٌة مطلمة من اصوات ممثلً الدول االطراؾ
الحاضرٌن والمصوتٌن .
ٌ٘ -نتخب اعضاء اللجنة لفترة مدتها اربع سنوات ؼٌر ان فترة تسعة من
االعضاء المنتخبٌن فً االنتخابات األول تنمضً فٌها فترة سنتٌن وٌموم
ربٌس اللجنة بعد االنتخابات االول فورا ً باختٌار اسماء هإالء االعضاء
التسعة بالمرعة .
ٌ -ٙجري انتخاب اعضاء اللجنة اإلضافٌٌن الخمسة وفما ً إلحكام الفمرات ٕ
وٖ وٗ فً هذه المادة بعد التصدٌك او االنضمام الخامس والثبلثٌن وتنتهً
والٌة اثنٌن من االعضاء اإلضافٌٌن المنتخبٌن بهذه المناسبة فً نهاٌة فترة
سنتٌن وٌتم اختٌار اسمٌهما بالمرعة من لبل ربٌس اللجنة .
 -7لملء الشواؼر الطاربة  ،تموم الدول الطرؾ التً كؾ خبٌرها عن العمل
كعضو فً اللجنة بتعٌن خبٌر آخر من بٌن مواطنٌها  ،وهنا بموافمة اللجنة
ٌ -8تلمى اعضاء اللجنة بموافمة الجمعٌة العامة مكافاءات تدفع من موارد
االمم المتحدة باألحكام والشروط التً تحددها الجمعٌة مع إٌبلء االعتبار
ألهمٌة المسإولٌات المنوطة باللجنة .
ٌ -9وفر االمٌن العام لؤلمم المتحدة ما ٌلزم اللجنة من موظفٌن ومرافك
لبلضطبلع بصورة فعالة بالوظابؾ المنوطة بها بموجب هذه االتفالٌة .
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المادة ٔ8
ٔ -تتعد الدول االطراؾ بؤن تمدم الى األمٌن العام لؤلمم المتحدة تمرٌرا ً عما
اتخذته من تدابٌر تشرٌعٌة ولضابٌة وإدارٌة وؼٌرها من اجل انماذ احان
هذه االتفالٌة وعن التمدم المحرز فً هذا الصدد كٌما تنظر اللجنة فً هذا
التمرٌر وذلن -:
( أ ) فً ؼضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنٌة .
( ب ) وبعد ذلن كل اربع سنوات على االلل وكذلن كلما طلبت اللجنة ذلن
ٌٕ -جوز ان تبٌن التمارٌر العوامل والصعاب التً تإثر على مدى الوفاء
بااللتزامات الممررة فً هذه االتفالٌة .
المادة ٔ9
ٔ -تعتمد اللجنة النظام الداخلً الخاص بها .
ٕ -تنتخب اللجنة اعضاء مكتبها لفترة سنتٌن .
المادة ٕٓ
ٔ -تجتمع اللجنة عادة مدى فترة ال تزٌد على اسبوعٌن سنوٌا ً للنظر فً
التمارٌر الممدمة وفما ً للمادة  ٔ8من هذه االتفالٌة .
ٕ -تُعمد اجتماعات اللجنة عادة فً ممر االمم المتحدة او فً أي مكان مناسب
آخر تحدده اللجنة .
المادة ٕٔ
ٔ -تمدم اللجنة تمرٌرا ً سنوٌا ً عن اعمالها الى الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة
بواسطة المجلً االلتصادي واالجتماعً ولها ان تمدم ممترحات وتوصٌات
عامة مبنٌة على دراسة التمارٌر والمعلومات الواردة من الدول االطراؾ
وتدرج تلن الممترحات والتوصٌات العامة فً تمرٌر اللجنة مشفوعة
بتعلٌمات الدول االطراؾ إن وجدت .
ٌٕ -حٌل األمٌن العام تمارٌر اللجنة الى لجنة مركز المرأة لؽرض إعبلمها .

المادة ٕٕ
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ٌحك للوكاالت المتخصصة ان توفد من ٌمثلها لدى النظر فً تنفٌذ ما ٌمع فً
نطاق اعمالها من احكام هذه االتفالٌة وللجنة ان تدعوا الوكاالت المتخصصة الى
تمدٌم تمارٌر عن تنفٌذ االتفالٌة فً المجاالت التً تمع فً نطاق اعمالها .
المادة ٖٕ
لٌس فً هذه االتفالٌة ما ٌسمى أٌة احكام تكون اكثر مواتاه لتحمٌك المساواة بٌن
الرجل والمرأة تكون واردة -:
( أ ) فً تشرٌعات دولة طرؾ ما .
( ب ) او فً أٌة اتفالٌة او معاهدة او اتفاق دولً نافذ إزاء تلن الدولة .
المادة ٕٗ
تتعهد الدول االطراؾ باتخاذ جمٌع ما ٌلزم من تدابٌر على الصعٌد الوطنً
تستهدؾ تحمٌك االعمال الكامل للحموق المعترؾ بها فً هذه االتفالٌة .
المادة ٕ٘
ٌٔ -كون التولٌع على هذه االتفالٌة متاحا لجمٌع الدول.
ٌٕ -سمى األمٌن العام لؤلمم المتحدة ودٌعا لهذه االتفالٌة.
ٖ -تخضع هذه االتفالٌة للتصدٌك وتودع صكون التصدٌك لدى األمٌن العام
لؤلمم المتحدة .
ٌٗ -كون االنضمام إلى هذه االتفالٌة متاحا لجمٌع الدول .وٌمع االنضمام بإٌداع
صن انضمام لدى األمٌن العام لؤلمم المتحدة.
المادة ٕ٘
ٔ -ألٌة دولة طرؾ  ،فً أي ولت  ،ان تطلب إعادة النظر فً هذه االتفالٌة
وذلن عن طرٌك اشعار خطً ٌوجه الى االمٌن العام لؤلمم المتحدة .
ٕ -تمرر الجمعٌة لؤلمم المتحدة الخطوات التً تتخذ عند اللزوم إزاء مثل هذا
الطلب .
المادة ٕ7
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ٌٔ -بدأ نفاذ هذه االتفالٌة فً الٌوم الثبلثٌن الذي ٌلً تارٌخ اٌداع صن
التصدٌك او االنضمام العشرٌن لدى االمٌن العام لؤلمم المتحدة .
ٕ -اما الدول التً تصدق هذه االتفالٌة او تنظم الٌها بعد إٌداع صن التصدٌك
او االنضمام العشرٌن فٌبدأ نفاذ االتفالٌة إزاءها فً الٌوم الثبلثٌن الذي ٌلً
تارٌخ إٌداع هذه الدول صن تصدٌمها او انضمامها .
المادة ٕ8
ٌٔ -تلمى األمٌن العام لؤلمم المتحدة نص التحفظات التً تبدٌها الدول ولت
التصدٌك او االنظام وٌموم بتعمٌمها على جمٌع الدول .
ٕ -ال ٌجوز إبداء أي تحفظ ٌكون منافٌا ً لموضوع هذه االتفالٌة وؼرضها .
ٌٖ -جوز سحب التحفظات فً أي ولت بتوجٌه إشعار بهذا المعنى الى األمٌن
العام لؤلمم المتحدة الذي ٌموم عندبذ بإببلغ جمٌع الدول بها .وٌصبح هذا
اعتبار من تارٌخ تلمٌه .
االشعار تؤخذ المفعول
ً
المادة ٕ9
ٌٔ -عرض للتحكٌم أي خبلؾ بٌن دولتٌن او اكثر من الدول االطراؾ حول
تفسٌر او تطبٌك هذه االتفالٌة ال ٌسوي عن طرٌك المفاوضات وذلن بناء
على طلب واحدة من هذه الدول  .فإذا لم ٌتمكن االطراؾ خبلل ستة اشهر
من تارٌخ طلب التحكٌم من الوصول الى اتفاق على تنظٌم امر التحكٌم .
جاز ألي من اولبن االطراؾ إحالة النزاع الى محكمة العدل الدولٌة بطلب
ٌمدم وفما ً للنظام األساسً للمحكمة .
ٕ -ألٌة دولة طرؾ ان تعلن لدى تولٌع هذه االتفالٌة او تصدٌمها او االنضمام
الٌها انها ال تعتبر نفسها ملزمة بالفمرة ٔ من هذه المادة وال تكون الدول
االطراؾ االخرى ملزمة بتلن الفمرة إزاء أٌة دولة طرؾ أٌدت تحفظا ً من
هذا المبٌل .
ٖ -ألٌة دولة طرؾ أٌدت تحفظا ً وفما ً للفمرة ٕ من هذه المادة ان تسحب هذا
التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه الى األمٌن العام لؤلمم المتحدة .
المادة ٖٓ
ٓٓٔ

تودع هذه االتفالٌة التً تتساوى فً الحجٌة نصوصها باإلسبانٌة واالنكلٌزٌة
والروسٌة والصٌنٌة والعربٌة والفرنسٌة لدى األمٌن العام لؤلمم المتحدة وإثباتا ً
لذلن لام المولعون ادناه  ،المفوضون حسب األصول  ،بإمضاء هذه االتفالٌة .
[] www.ohchr.org.

 / 3ت – المرأة فً مرآة الفالسفة
ٌمول هٌجل  " :إن كبلً منا هو ابن عصره وربٌب زمانه  ....وأن الفلسفة هً
عصرها ملخصا ً فً الفكر " وهذا واضح من االثر الطاؼً الذي كان لعادات
وتمالٌد المجتمع االثنً – الذي ٌكن كراهٌة واحتمارا ً للمرأة وٌضعها فً مرتبة
بٌن الرجال والعبٌد ! وهذا ظاهر فً تفكٌر افبلطون وارسطو .
تعتبر افكار افبلطون لؽزا ً محٌرا ً " ال ٌمبل الحل " ألنه ٌذهب من ناحٌة الى ان
جنس االنثى ُخلك من انفس الرجال االشرار  ،لكنه من ناحٌة اخرى ٌمترح تربٌة
متساوٌة ودورا ً اجتماعٌا ً واحدا ً للجنسٌن  ،وهذا هو اللؽز االفبلطونً الممٌّز مع
انه فً الوالع ال هو لؽز وال هو ممٌّز فؤفبلطون تمام االتفاق مع التراث الٌونانً
الذي كان ٌ ّكن كراهٌة شدٌدة للمرأة وٌنظر الٌها باحتمار أشد ! فهو ٌمول عن
تربٌة الحراس  " :اننا سنكون على حك لو جنبنا عظاء الرجال ذلن العوٌل
والنحٌب وتركناه للنساء " وكذلن " لن ندعهم ٌحاكون امرأة شابة كانت او
مسنّه" وهو باختصار ٌنبهنا الى ضرورة استبعاد العنصر ( النسابً ) من برنامج
التربٌة فنحن نرٌد رجاالً لبل كل شًء  ،ومن ثم فبل نمبل من ٌحاكً النساء ! كما
ٌحذرنا من ان نترن الحراس ٌتشبهون بالنساء او بؤسلوب االنثى فهو اسلوب ٌنفر
منه جدا ً ونستطٌع ان نبلحظ بسهولة كٌؾ ان افبلطون ٌصنؾ النساء دابما ً فً
احادٌثه مع العبٌد واالطفال واالشرار والمخبولٌن من الرجال او مع الحٌوانات
والمطٌع ! فهو ال ٌتحدث عن المرأة كؤنثى بؤي لدر من التعاطؾ على األطبلق .
ظل افبلطون ٌكره خصابص االنثى وٌحتمرها طوال محاورة الجمهورٌة
وٌشترط على المرأة (المسترجلة) التً سوؾ ٌساوٌها بالرجل ان تتحلى عن كل
ما ٌمت لؤلنثى بصلة فعلٌها ان تسٌر فً الشارع اثناء التمرٌنات الرٌاضٌة
والعسكرٌة عارٌة تماما ً مثلما ٌفعل الرجال دون ان تشعر بؤي خجل  .وانه عندما
ٔٓٔ

عادت الملكٌة فً محاورة ( الموانٌن ) عادت معها األسرة ومن ثم عادت المرأة
الى وضعها الطبٌعً الذي فرضه علٌها المجتمع االثنً .
أما روسو فؤنه ٌرى المرأة مزودة بمواهب الجزبٌات واالمور الثانوٌة فهً
نالصة وعاجزة تماما ً عن التفكٌر المجرد  .و ( روسو ) ٌجعل من المرأة
موضوعا ً جنسٌا ً للرجل ولهذا فهً ال بد ان تكون مؽرٌة ومثٌره فً آن معا ً بعٌدة
عن الخوؾ الجنسً مع السٌطرة على رؼباتها البلمحدودة ومن هنا جاءت دعوته
للمرأة ان تكون جنسٌة ومحتشمة  ،ان تكون مرؼوبة وعفٌفة معا ً وعلى هذا
األساس ٌجعل روسو السٌطرة المطلمة لؤلزواج على زوجاتهم بحٌث تنحصر
النساء داخل جدران المنزل عمب الزواج مع الرؼبة فً فصل الجنسٌن
وانعزالهما حتى داخل المنزل  ،كما ٌمترح تربٌة اخبللٌة للنساء فً كتابه (إمٌل)
هً الضد المباشر لما الترحه من تربٌة اخبللٌة للرجال .
وهكذا ٌتضح ان ما كتبه ( روسو ) عن البل مساواة والتفاوت بٌن البشر ودعوته
الى المساواة كان ٌمصد بها المساواة بٌن الرجال فمط .
وكبلمه فً بداٌة كتابه ( العمد االجتماعً ) عن ان اإلنسان ٌولد حرا ً مع انه ٌراه
مكببلً باألؼبلل  ...هذا الحدٌث كلّه ٌنصب على الرجال دون المرأة التً ولدت
لتكون مكبلة بؤؼبلل الرجال ولٌوده .
جون ستٌوارت مل  :فٌلسوؾ أنصؾ المرأة فدعا الى المساواة بٌن الرجل
والمرأة فً كتابٌه ( مذهب المنفعة العامة ) و ( الحرٌة ) ثم افراد كتابا ً خاصا ً
لمضٌة المرأة جعل عنوانه ( استبعاد النساء ) اعلن فٌه ادانته للمبدأ الذي ٌنظم
العبللات االجتماعٌة المابمة بٌن الجنسٌن كما كشؾ عن ان صعوبة المشكلة تكمن
فٌما ٌحٌط بها من مشاعر وعواطؾ وانفعاالت تجعلها الرب الى مشكلة تحرٌر
الزنوج بالوالٌات المتحدة .
باختصار شدٌد ٌ ،نظر الفبلسفة الى األسرة على انها مإسسة طبٌعٌة
وضرورٌة – حددوا النساء بوظابؾ الجنسٌة واالنجاب وتربٌة االطفال ونظروا
اٌضا ً الى الدور الذي انحصرت فٌه المرأة على انه دور املته علٌها طبٌعتها
ذاتها فهم ال ٌمدّون الى المرأة تصوراتهم عن ( الطبٌعة البشرٌة ) بل ٌنظر الٌها
بطرٌمة مختلفة كثٌرا ً ما تكون معارضة للرجال فهم ٌحاولون ان ٌبحثوا فً
طبٌعة النساء عن العوامل الفطرٌة الكامنة الموجودة خلؾ الؽشاء الذي انتجته
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التنشبة االجتماعٌة والعوامل البٌبٌة األخرى [ امام  . ٕٓٓ9ص  .ص – 7
ٕٔ]
 / 3ث – من ٌصدق هولٌوود ضد المرأة ؟
تسببت ندرة انتاج هولٌوود ألفبلم نسابٌة فً شح عدد الممثبلت المتؤلمات  ،ولكن
لماذا ٌسًء البعض فهم األمور ؟ كرٌستوفر ؼودوٌن مراسل هولٌوود ٌتحدث
عن للة األفبلم الذكٌة فً المرن الحالً ممارنة مع افبلم المرن الفابت حٌث برزت
العدٌد من الممثبلت المتؤلمات فً عمر العشرٌن والثبلثٌن مثل رٌتا هٌوارث
وؼٌرها .
إن اكبر مؤساة لهولٌوود الٌوم هً للة ادوار الممثبلت الكبٌرات وهذا ما جعل
المرأة األكبر عمرا ً تختفً عن الشاشة فً السنوات األخٌرة  .وإذا فكرنا باألمر
من هذا المنظور فالممثبلت فً عمر االربعٌنٌات واكثر أصبحن حالٌا ً محط
الجذب فً صندوق التذاكر ٌ .مول مراسل من جرٌدة هولٌوود " انه انتمام
الممثبلت فوق االربعٌن " حٌث نظرت الجرٌدة فً كون ممثبلت مثل سندرا
بولن (  ٗ8عاما ً ) وكامٌرون دٌاز ( ٓٗ عاما ً ) وجولٌا روبرتس ( ٘ٗ عاما ً )
وجنٌفر أستون ( ٗٗ عاما ً ) وؼوٌنٌت بالترد ( ٓٗ عاما ً ) نجمات متؤلمات وفً
عمره  ٖ8فإن أنجلٌنا هً الوحٌدة خارج المجموعة وهنان اٌضا ً مٌرٌل سترٌب
وهٌلٌن مٌرٌن فً عمر ٗ ٙو  ٙ7عاما ً .
افتماد الشابات المتؤلمات
لد ٌبدو هذا شٌبا جٌدا للكثٌرٌن  ،ولكنه ٌخفً مشكلة حمٌمٌة فما ٌنمص األن كان
فً السابك اساسا ً لهولٌوود  ،ممثبلت متؤلمات فً العشرٌن والثبلثٌن من العمر
أي بكلمات اخرى الجٌل الشاب .
تمول جانٌن باسنجر وهً استاذة فً دراسات األفبلم فً جامعة وٌسلٌان فً
والٌة كونٌكنٌكت  " :ان اكثر األفبلم نجاحا ً فً العصر الحدٌث هً افبلم التشوٌك
والمؽامرة والمستوحاة من كتب فكاهٌة  ،او كومٌدٌا ذكورٌة إباحٌة  ،لذا ٌصعب
على الممثبلت الشابات الثبات والنجاح فً هولٌوود  .لمد برزت ممثبلت مثل
جولٌا روبرتس فً فترة هولٌوود تمدم ادوارا ً كومٌدٌة رومانسٌة اكثر .ولم ٌنتج
فٌه األفبلم المستملة نجوما ً إال بالمصادفة " .
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إن امتٌاز الفٌلم بتوجه أنثوي كسلسة افبلم " تواٌبلٌت " لد ٌبرز نجمة شابة مثل
كرستٌن ستٌورات ( ٖٕ عاما ً ) ولكنها ال تملن شخصٌة ألخذ كل هذا الجمهور
عند تؤدٌتها لشخصٌة أخرى .
هولٌوود محكومة بالرجال
كما ان نجاح الممثبلت امر نسبً  ،فهولٌوود ال تزال محكومة من لبل النجوم
الرجال  ،حٌث ثبتت دراسة حدٌثة عام ٕٕٔٓ شملت اكثر من ٓٓٔ فٌلم ان
 %ٕ8فمط من االدوار كانت للنساء وهً الل نسبة منذ ٘ سنوات وخلؾ الكامٌرا
فالوضع اسوء بكثٌر  ،حٌث تصل النساء الى ما نسبته  %ٔٙفمط من مخرجٌن
وكتاب ومنتجٌن لمبة فلم المذكورة واكثر هذه الحمابك إزعاجا ً هو ان ٗ %من
هذه األفبلم إخراج النساء فمط .
تكثر اآلمال بتؽٌٌر الحال كل عام تمرٌبا ً  ،فعندما كانت افبلم مثل " Mamma
 " Miaماما مٌا " واول فلم  Sex in the cityالجنس والمدٌنة " رابجة فً
عام  ٕٓٓ8اعتمد الجمٌع ان هنان عصرا ً ذهبٌا ً جدٌدا ً ألدوار المرأة مثل It's
 Complicatedلمٌرٌل سترٌب عام  ، ٕٓٓ9و  Bridesmaidsو The
 Helpعام ٕٔٔٓ  ،وحتى سلسلتً تواٌبلٌت والعاب الجوع The Hunger
 Gamesالتً جذبت الجٌل األصؽر من النساء محممة ببلٌٌن الدوالرات .
للة األدوار النسابٌة
إن للة األدوار النسابٌة بارزة جدا ً هذا العام وافبلم الٌوم ال تتمحور حول امرأة
شابة كنجمة فبل أحد ٌمول ارؼب حما ً بمشاهدة فٌلم ناتالً بورتمان الجدٌد كما
كان ٌمال عن بٌتً دٌنٌس .
واآلن مع نجاح " ذا هٌٌت ٌ " The Heatعتمد الناس ان هولٌوود ستبدأ بإنتاج
المزٌد من االدوار النسابٌة  ،فمد حمك ٓٓٔ ملٌون منذ بدء عرضه  ،وال ٌكن
المرالبٌن الموسمٌٌن ال ٌُخدعون .
تمول لٌندا أوبست منتجة فٌلم  ( Sleepless in Seattleالساهر فً سٌاتل )
"انه اول فلم ٌُعنى بالصدالة بٌن النساء منذ فٌلم  ، Bridesmaidsالذي كان من
المفترض ان ٌؽٌر العالم ولكنه لم ٌفعل فمد جعل مٌلٌسٌا مكارثً نجمة فمط
(وللحمٌمة المدهشة فمد تكون مكارثً النجمة الوحٌدة البارزة بشكل صادق من
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َّ
وتمدٌمهن
هولٌوود فً السنوات الملٌلة الماضٌة فً مجال اعتماد صناعة النجمات
بشكل لعوب فإن النجاح المفرد لها أمر ال شن فٌه ) .

البطوالت النسابٌة صعبة البٌع
من السهل لوم هولٌوود على لابمة الممثبلت ولكن المشكلة تكمن حما ً فً مكان
آخر فاألفبلم من بطوالت نسابٌة اصعب للبٌع عالمٌا ً  ،حٌث تشكل السوق ؼٌر
األمرٌكٌة مت نسبته ٓ %7اآلن من التجارة التً تموم بها االستودٌوهات ففٌلم
 Bridesmaidsعلى سبٌل المثال فمد حمك  ٔٙ9ملٌون دوالر فً امرٌكا ولكن
 ٔ99ملٌونا ً فمط فً مكان آخر ٌ ،مول بول سمٌج منتج فلمً " "Bridesmaids
و "  " The Heatانه طالما تم تحذٌره من انتاج افبلم تركز على النساء وٌخبره
المنتجون ان ال وجود لنجمات عالمٌات كما كان تسوٌك الكومٌدٌات الرومانسٌة
أصعب حتى خارج الببلد ألن الجمهور األجنبً ال ٌحب األفبلم الفكاهٌة بحوار
ثمٌل .
لعبة األجٌال
تمول باسنجر الشخصٌة المعروفة فً هولٌوود  ،حٌث ٌحضر صفها بعض كبار
الوسط الفنً  " :كما ُكتبت بعض الكتب عن نجوم العصر الذهبً لهولٌوود من
الثبلثٌنٌات ولنهاٌة الخمسٌنات أجد ان األمر اختلؾ فً اٌام االستودٌو حٌث
ركزت االستودٌوهات على األدوار النسابٌة كما كانت لابمة على األفبلم
الكومٌدٌة الرومانسٌة " وتضٌؾ موضحة " كانوا ٌسعون للعثور على نساء
َّ
وٌممن بتحسٌن
شابات جمٌبلت على استعداد للخضوع لعملٌاتهم التطوٌرٌة
َّ
َّ
َّ
وذلونهن كما حصل مع رٌتا هٌوارث حٌث تم تعدٌل خط
أنوفهن
إطبللتهن وربما
الشعر وصبػ الشعر حٌث ال تبدو التٌنٌة جدا ً " .
كما كانت االستودٌوهات تعمل على تطوٌر ؼموض الشخصٌة وتؤلمها وتحمً
َّ
تشكلن لدوة ٌُعتدى بها ولكن الجمهور
نجماتها من الفضابح والهفوات بحٌث
َّ
َّ
انهن لٌس مثٌرات لبلهتمام كالشخصٌات
عٌوبهن  ،كما ٌدرن
سرعان ما ٌدرن
التً ٌلعبنَّها .
لنؤخذ بٌتً دٌفٌس  Bette Davisعلى سبٌل المثال فمد كانت ملتزمة بعمد مع
استودٌو منذ عام ٖٓ ٔ9عندما كانت تبلػ ٕٕ عاما ً من العمر وحممت نجاحها
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األول فً  Human Bound age ofوبعد ذلن بؤربع سنوات كانت لد شاركت
فٌما ٌمارب من ٕٓ فلما ً  ،اما النجوم الشباب اآلن فبل ٌمدمون اكثر من فٌلم او
اثنٌن فً السنة وألن الجمهور َّ
فتن بها  .بمٌت دٌفٌس نجمة لعمود على عكس
النجوم الشباب الذٌن ٌخشون على ادوارهم وللحك فلم تخؾ دٌفٌس من لعب
ادوار ؼٌر محببة .
نبوءة تتحمك
تمول باسنجر " كون هذا نمطا ً لوٌا ً وان تتمكن الممثلة من اداء ادوار المرأة
َّ
بتفكٌرهن  ،ان
الشرٌرة  ،فمد شكل تواصبلً مباشرا ً مع الجمهور  ،خاصة النساء
هذه المرأة لد نالت فرصة التصرؾ بشكل سًء وهو أمر جٌد إذ ال ٌجب ان
تكون المرأة جمٌلة ومتؤلمة فمط ".
إن نمص الممثبلت الشابات الٌوم ٌبدو أشبه بنبوءة تتحمك بنفسها  ،تشٌر باسنجر
َّ
منهن  ،ولن تتطور العبللة بٌن دوام األفبلم
موضحة " خبلل عام سٌبرز المزٌد
وهإالء الممثبلت  ،فالٌوم ال تتوفر للممثلة الشابة فرصة تمدٌم عدد كاؾ من
َّ
حولهن كنجمات فبل احد
األفبلم  ،حتى تكون شخصٌة مستملة والفٌلم ال ٌتمحور
ٌمول أرؼب حما ً بمشاهدة فٌلم ناتالً بورتمان الجدٌد كما كان ٌمال عن بٌتً
دٌفٌس " .وتعتمد باسنجر ان للناس نظرة مشوشة عن كٌفٌة تصوٌر النساء فً
َّ
لعبن ادوارا ً اكثر
زمن افبلم االستودٌو وفً الوالع إن النساء فً تلن الفترة
تشوٌما ً ولوة من افبلم الٌوم ببل شن  [ .مجلة سٌدتً  ، ٕٖٓٔ ،العدد ٕ] ٔٙ9
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 / 3جـ  -الفوارق الفعلٌّة بٌن الفتٌان والفتٌات
ٌُمضً الفتٌان ولتا ً اكثر من الفتٌات فً النشاطات التنملٌّة – أي محاولة االنتمال
من أ الى ب – سوا ًء من خبلل التدحرج او الحبو او السٌر بخطى ثابتة  ،او
المشً او الركض او االندفاع ومنذ والدتهم ٌمٌل الفتٌان الى ان ٌكونوا اكثر
فضوالً فً اكتشاؾ المحٌط من حولهم وٌبدو انهم ٌستمتعون باللعب الخشن
وطرح اآلخرٌن ارضا ً اكثر مما هً الحال عند الفتٌات .
األطفال الذكور هم الوى من الناحٌة الجسدٌة فهم ٌرفعون رإوسهم اعلى من
الفتٌات لدى استلمابهم وٌحركون بنشاط اكبر كل اجسامهم وهم ٌمٌلون الى التفوق
فً هذه المهارات التً تتطلب النفوذ والموة وتعنً عضبلتهم الكبٌرة انهم لادرون
وإن كانوا فً سن الخامسة على المفز والركض ورمً الكرة مسافة أبعد من
الفتٌات اللواتً َّ
هن فً العمر نفسه  .فالتنسٌك الذي ٌتمتعون به لدى مرمى الكرة
من خبلل رفع الذراع فوق الكتؾ او جانبٌا ً هً اكثر تطورا ً وهم ٌتعلمون اجماالً
لبل الفتٌات كٌفٌة لٌادة دراجة ذات دوالبٌن .
من جهة أخرى  ،تمٌل الفتٌات الى ان َّ
تكن افضل من الفتٌان فً بعض المهارات
وهن ت َّ
َّ
ملن اٌضا ً الى ان
الحركٌة التً تتطلب التوازن والتنسٌك كالمفز والوثب ،
َّ
تكن افضل فً إداء بعض المهام الحركٌة الدلٌمة كالتعامل مع األزرار او ادوات
التثبٌت  ،لماذا ؟ ألن النجاح فً المهرات الحركٌة الدلٌمة ٌتطلب االنتباه والممدرة
االدراكٌة  .وإن مٌل الفتٌات الى َّ
تكن اكثر تلهفا ً من الفتٌان لئلرضاء لد ٌفسر
َّ
نجاحهن إجماالً لبل الفتٌان فً المهام التً ٌُبدي األهالً اهتماما ً اكبر منها
سبب
َّ
َّ
احذٌتهن مثبلً .
بؤنفسهن واستخدام الممص وعمد رباط
تناول الطعام
ؼٌر ان هذه الفوارق تبمى طفٌفة  ،فالعدٌد من الفتٌان والفتٌات سٌبلؽون المراحل
األسمى فً الولت نفسه تمرٌبا ً بالرؼم من االختبلؾ الكبٌر بٌنهم  .تذكروا بؤنه
ٌوجد نفس العدد من األطفال الناجحٌن بعد متوسط العمر كما كان األمر فً
السابك .
ما هو تفسٌر هذه الفوارق ؟
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هذه الفوارق الجنسٌة فً التطور الحركً هً انعكاس لما ٌحدث داخل أدمؽة كل
من الجنسٌن وحتى سن السادسة  .تركز ادمؽة الفتٌان فً الدرجة األولى
(ألسباب تطورٌة ربما ) على بناء وتشذٌب الشبكات العصبٌة المرتبطة بالتمٌٌز
البصري – المكانً لحركات كبٌرة  ،واالستهداؾ البصري وولوج معلومات
َّ
مخزنة كذلن تنمو اٌضا ً فً ادمؽة الفتٌان الدوابر العصبٌة التً تعنً بالمهارات
الحركٌة الدلٌمة ولكن بسرعة الل  .فً هذا الولت تعطً ادمؽة الفتٌات األولوٌة
لتنمٌة الشبكات العصبٌة المعٌنة باكتساب اللؽة والممارنة البصرٌة التً تتناول
التفصٌل الدلٌمة والمهارات الحركٌة الدلٌمة والسلون االجتماعً وبالنسبة الى
الفٌان فً السنوات الست األولى من اعمارهم فان الجزء األكبر من النمو
العصبً ٌحصل فً النصؾ األٌمن من االدمؽة  ،اما بالنسبة الى الفتٌات فٌمٌل
تطور الدماغ لصالح النصؾ األٌسر .
انطبللا ً مما تمدم فبل سبب للملك اطبللا ً فً شؤن ما إذا كانت ابنتكما فً سن الثالثة
لادرة على ادخال الخرزات فً خٌط فً حٌن ان ابنكما ٌبدو ؼٌر لادر البتة على
المٌام بهذه المهمة فً سن الرابعة  .وٌلتمً الفتٌان والفتٌات بمدرتهم على اكتساب
مهارات حركٌة كبٌرة وصؽٌرة واألمر ببساطة لٌس سوى امتبلن أدمؽة تنمو
وفما ً لجداول مختلفة .
إصابة الهدؾ
ٌتناول احد الفوارق الجنسٌة األكبر واألكثر تعوٌبلً علٌه دلة النشاط الحركً التً
لد تكون تطورت منذ بدء األزمنة إال وهو التصوٌب على هدؾ ما  .والفوارق
بٌن الفتٌات والفتٌان فً عملٌة الرمً بدلة وصوابٌه او اعتراض سبٌل شًء ما ،
كبٌرة بممدار كبر الفوارق فً مهام الدوران المكانً وبما ان هذه المدرة ؼٌر
مرتبطة بؤداء الفتٌان فً اختبارات الدوران المكانً (  ) spatialفمد استنتج
الباحثون انها لدرة مستؽلة تماما ً وتتطلب نوعا آخر من التحلٌل الحركً –
المكانً لسرعة المهارات .
وتظهر االختبارات ان هذه الفوارق تظهر فً مرحلة مبكرة جدا ً من الحٌاة ما بٌن
سن الثالثة والخامسة  ،عندما ٌكون الفتٌان والفتٌات ؼٌر مختلفٌن كثٌرا ً فً حجم
العضبلت او الموة او فً كمٌة االختبارات االستهدافٌة التً لد تكون حدثت .
ولد ساعدت الدراسات التً تناولت صور الدماغ على شرح هذه النتابج فمنذ
الوالدة وحتى سن السادسة تُنمً ادمؽة الفتٌان شبكات عصبٌة فرٌدة ( للتتبع
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البصري ) رابطة المناطك الحركٌة بالمناطك البصرٌّة ومن جهة ثانٌة ال تنمً
الفتٌات دوابر مماثلة الى ما بعد سن الثامنة .

النظر الى الولابع من خبلل االحصابٌات
ٌملن معظمنا فكرة مسبمة حٌال المهارات الحركٌة الدلٌمة التً تتفوق بها
الفتٌات فً حٌن ان الفتٌان ٌعتبرون نجوما ً فً تؤدٌة المهارات الحركٌة الكبٌرة .
ولكن هذا االمر ال ٌنطبك دابما ً على كافة الحاالت فعندما ننظر الى كٌفٌة بلوغ
بعض االستنتاجات نكشؾ ان ٌمكن للعوامل المرتبطة بنظام المماٌٌس المعتمدة او
عن العٌنّة المختارة التؤثٌر فً النتابج .
الوسٌلة المعتمدة للمٌاس
إن كٌفٌة لٌاس مهارة حركٌة معٌنة تحدث فارلا ً حاسما ً فً ذلن البحث
فمد بٌنت إحدى الدراسات ان الفتٌات والفتٌان الذٌن تتراوح اعمارهم بٌن ٗ و ٙ
سنوات ال ٌختلفون فً الدلة التً ٌُظهرونها فً اداء الرمً وبخبلؾ ذلن بٌنت
دراسة مستملة ان الفتٌان كانوا افضل بكثٌر من الفتٌات فً كافة االعمار والتً
تتراوح بٌن ٗ و ٗٔ سنة فً المدرة على الرمً بدلة  .وعنما نتفحص بالتفاصٌل
الوسابل المعتمدة فً الدراسات نجد ان االوالد كان علٌهم الرمً من تحت الذراع
فً الدراسة الثابتة فً كافة االعمار  ،ال ٌختلؾ الفتٌان والفتٌات ككل فً
مهاراتهم التوازنٌَّه ولكن الفوارق تنشؤ لدى لٌاس مهام معٌنة فالوثب من نمطة
الى اخرى مثبلً تتمنه الفتٌات لبل الفتٌان عادة ً ولكن الركل او ركوب الدراجة هما
امران ٌتمنهما الفتٌان لبل الفتٌات وبشكل افضل  .ولم نجد عدد من الدراسات
التً تتمصى المهارات الحركٌة الدلٌمة لؤلوالد أي فوارق جنسٌة فً الولت الذي
ٌستؽرله الفتٌان والفتٌات فً وضع نماذج معٌنة على لوح او وضعها فً
اتجاهات مختلفة  ،او مملوبة ولد سمح لهم باستخدام الٌد التً ٌرٌدون او الٌدٌن
َّ
اٌدٌهن المهٌمنة فً
معا ً ولكن تبٌن ان الفتٌات اسرع من الفتٌان فً استخدام
احدى الدراسات التً فرض فٌها الباحثون على االوالد استخدام اٌادٌهم المهٌمنة
او اٌدٌهم ؼٌر المهٌمنة .
ولد ٌكون للنتٌجة األخٌرة عبللة ما بوالع ان الفتٌات َّ
هن اسرع من الفتٌان فً
اختبار الٌد المهٌمنة فعند الوالدة مثبلً تجري االنعكاسات البلإرادٌة للمسم السفلً
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من اجسام الفتٌان فً الجانب األٌسر ( مشٌرة الى هٌمنة األنصاؾ الٌمنى من
ادمؽتهم )  ،فً حٌن ان االنعكاسات البلإرادٌة ألجسام الفتٌات تحدث فً الجانب
الفتٌان والفتٌات لد اختاروا الٌد المهٌمنة فً سن لثالثة وسٌستخدم معظمهم ( ٘8
َّ
ٌزدن على الفتٌان بنسبة ٕ. %
– ٓ ) %9الٌد الٌمنى علما ً ان الفتٌات
اعمار األوالد المشاركٌن فً الدراسة
إذا ما وضعنا مهارات الرمً والتعامل مع الكرة جانبا ً فؤن الفوارق
الجنسٌة فً تؤدٌة الحركات الكبٌرة تكون طفٌفة فً سن الطفولة وتصبح الفوارق
اكثر وضوحا ً فً سن المراهمة ولصالح الفتٌان الى حد كبٌر وتظهر البٌانات
المستمدة من دراسات جرت على نطاق واسع انه بٌن سن الحادٌة عشر والسابعة
عشر ٌتحسن اداء الفتٌات فً الركض والمفز بنسبة تتراوح بٌن ٕ و  %7فً
حٌن ان نسبة التحسن لدى الفتٌان تتراوح بٌن  ٔ8و . %ٖٙ
تفوق لدى الذكور
الرٌاضٌات مٌزة ّ
تظهر االبحاث ان الفتٌان ٌفولون الفتٌات بنسبة ثبلثة عشر ضعفا ً فً لدراتهم
العالٌة فً مجال الرٌاضٌات ولكن بالرؼم من ان الفتٌان ٌمٌلون الى تحمٌك نتابج
افضل من الفتٌات إذا كانوا البا ً عادٌٌن  ،فإن الفراق ٌبمى ضبٌبلً وتوحً البٌانات
َّ
تملن الى ان تكن افضل من الفتٌان فً الحساب المباشر وٌكون
اٌضا ً بؤن الفتٌات
الفتٌان افضل فً االستنتاج المنطمً الرٌاضً وؼالبا ً ما تتوفك الفتٌات على
الفتٌان فً السنوات االولى فً هذا المجال ولكن الفتٌان ٌعودون الى الصدارة فً
ولت الحك  .مع ذلن ٌمكن لهذه الصورة عن الرٌاضٌات ان تتبدل ففً عام
٘ ٔ99تم لٌاس إنجازات التبلمٌذ فً الرٌاضٌات فً السنة األخٌرة من المرحلة
الثانوٌة فً ٕٗ دولة ( معروفة بمسح  ) TIMMSوكان الفتٌان متفولون على
الفتٌات فً كل الدول  .وبهامش كبٌر وبعد سنوات للٌلة لاس مسح PISA 2000
اداء اوالد فً الخامسة عشر من العمر فً الرٌاضٌات وبكبلم دلٌك ال ٌمكن إلامة
َّ
لحمن
ممارنة مباشرة بٌن النتابج  ،ولكن فً هذه المعلومات توحً بان الفتٌات
بالفتٌان وفً عملٌة المسح البلحمة سجلت الفتٌات نتابج مماثلة لما سجلّه الفتٌان
َّ
َّ
سجلن نماطا ً اعلى فً دولة واحدة فً حٌن ان الفتٌان
أنهن
فً  ٕٙدولة  ،حتى
تفولوا على الفتٌات فً خمس عشرة دولة  ،ولكن لماذا توجد هذه الفوارق
الجنسٌّة الظاهرة ؟ هل بسبب البٌبة ام التكوٌن البٌولوجً ؟
الرٌاضٌات وتولعات المجتمع
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من المحتمل ان ٌكون لتؤثٌرٌن بٌبٌٌن – الموالؾ االجتماعٌة والفوارق
الجنسٌّة فً النشاطات التً تجري فً اولات الفراغ – دور فً مستوى اداء
الفتٌان والفتٌات فً الرٌاضٌات  ،ؼٌر ان الموالؾ تتبدل ولكن إذا اعتمدت فتاة ما
انها لن تبلً ببل ًء حسنا ً فً احد االختبارات فإن هذا األمر ٌنعكس على النتٌجة
التً تحممها  .وفً احدى الدراسات سجلّت الفتٌات نماطا ً الل من الفتٌان فً
َّ
َّ
َّ
أخبرن بؤن
ضاهٌن الفتٌان فً المستوى بعد ان
ولكنهن
اختبار فً الرٌاضٌات
االختبار ؼٌر متحٌز لجنس دون أخر .
وٌحب الفتٌان اللعب بؤلعاب تطور مهاراتهم البصرٌة – المكانٌة  ،الكتل الصلبة
 ،ادوات البناء  ،نماذج الطابرات  .وٌتم هذه المهارات فً ولت الحك بواسطة
الكمبٌوتر او العاب الفدٌو  .وفً احدى عملٌات المسح تبٌن ان الفتٌان الذٌن
تتراوح اعمارهم بٌن ثمانً سنوات واربعة عشر عاما ً ٌمضون ولتا ً اكبر بمرتٌن
مما تمضٌه الفتٌات على العاب الكمبٌوتر  ،وفً دراسة تناولت ٕٕٓٓ طفل
تتراوح اعمارهم ثمانٌة وتسعة اعوام كانت العاب الكمبٌوتر النشاط األكثر شعبٌة
بٌن الفتٌان فً اولات الفراغ – ثلث الفتٌان ٌلعبون بشكل دوري ممارنة مع عشر
فتٌات .
الرٌاضٌات والفوارق الجنسٌّة البٌولوجٌة
لد تسهم الفوارق الهرمونٌة والدماؼٌة اٌضا ً فً تعزٌز الفوارق بٌن الجنسٌن
على صعٌد األداء  ،ولد تبٌن ان الذكور ذوي المستوٌات العالٌة من
التستوستٌرون والذٌن ٌتراوح مستواهم الفكري بٌن المنخفض والعادي ٌبذلون كل
ما فً وسعهم فً االختبارات المكانٌة فً حٌن ان مستوٌات عالٌة من
التستوستٌرون تعزي الى انخفاض النماط المسجلّة فً االختبارات المكانٌة ومن
جهة ثانٌة تعزي المستوٌات العالٌة من التستوستٌرون لدى االناث الى النماط
العالٌة المسجلّة فً االختبارات المكانٌة  ،وفً سن الطفولة ال تختلؾ مستوٌات
التستوستٌرون بٌن الجنسٌن ولكن هل إن نشوء مستوٌات التستوستٌرون العالٌة
دنو سن البلوغ فٌما بعد
لدى الفتٌان خبلل األشهر الست األولى من الحٌاة  ،ومع ّ
ت ُسهم فً تفولهم البسٌط على الفتٌات ٌ .بدو ان نشوء االول للتستوستٌرون ٌسهم
فً جعل ٌفضلون بعضهم الدمى والعاب الكمبٌوتر  ،فً حٌن انه ٌمكن للنشوء
البلحك شرح سبب تفوق الفتٌان على الفتٌات فً صفوؾ الرٌاضٌات  ،إذا ما
حدث فً اواخر الحٌاة المدرسٌة  ،ولد ٌإدي التستوستٌرون الى تبدالت فً
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الدماغ تمنح فوابد إضافٌة للفتٌان وتدعى منطمة الدماغ التً ٌعتمد انها تعنً
بالرٌاضٌات المنطمة الصدؼٌة الجدارٌة وٌوجد فً داخل هذه المنطمة من كل من
نصفً الدماغ بنٌّه تدعى الفصٌص الجداري السفلً (  ) IPLفبعد معالجة حجم
الدماغ األكبر حجما ً للذكور  ،نجد ان حجم الفصٌص الجداري السفلً ٌكون اكبر
فً ادمؽة الذكور البالؽٌن بنسبة  ٙبالمابة ممارنة مع حجمه لدى االناث  ،وإضافة
الى ذلن وبٌنما ٌكون الفصٌص الجداري السفلً فً النصؾ األٌمن من دماغ
الفتٌات اكبر حجما ً بملٌل فإنه ٌبدو اكبر حجما ً فً النصؾ األسٌر من دماغ
الذكور وبشكل ملحوظ وكانت هذه البنٌة كبٌرة فً دماغ ألبرت أٌنشتاٌن على
نحو استثنابً  .وهنا ٌطرح السإال التالً  :هل تسهم الخبرة والممارسة فً زٌادة
حجم الفصٌص الجداري السفلً االكبر لدى الفتٌان  ،ام انها الطرٌمة التً بُرمج
بواسطتها لٌتطور ؟ ام انه لد ٌكون هنان تفاعل بٌن هذٌن العاملٌن مما ٌإدي الى
تفوق واضح للفتٌان فً الرٌاضٌات ؟
وما زال العلماء ٌحاولون تعلٌك اآلمال على ما ٌجري فً ادمؽة الذكور واالناث
عندما ٌعالجون مسابل مختلفة فً الرٌاضٌات وحتى االن  ،هنان ما ٌدل على ان
المناطك الموجودة داخل المنطمة الصدؼٌة الجدارٌة  ،ولدى الذكور على األلل
ناشطة فً االتجاهٌٌن ولكنها اكثر وضوحا ً فً احد جانبً الدماغ وفما ً لنوع
المهمة .
التفكٌر المنطمً واالبداعً
بالرؼم من ان المجتمع لد ٌعتبر الذكور الجنس االكثر منطمٌة واالناث الجنس
االكثر حدسٌّه  ،فهل تنّم هذه النظرة عن اعتماد شعبً صحٌح ؟ وإذا كانت كذلن
فهل ٌإثر هذا األمر على طرٌمة تعاطً الفتٌان والفتٌات مع المواد الدراسٌة
المختلفة وعلى مدى إجادتهم لها ؟
توفر اختبارات حاصل الذكاء نتابج محممة على الصعٌد الكبلمً وهً اشارة الى
ّ
لدرات التفكٌر المنطمً التً ٌمتاز بها النصؾ األٌسر من الدماغ ونتابج محممة
خارج اإلطار الكبلمً وهً اشارة الى لدرات التفكٌر الحدسً التً ٌمتاز بها
النصؾ األٌمن من الدماغ ولكن وبما ان اختبارات الذكاء صممت بشكل واضح
للتملٌل من الفوارق الجنسٌة فبل ٌمكن إذا ً استخدامها لئلجابة عما إذا كان هنان
فارق حمٌمً بٌن الجنسٌن فً هذه االنواع من الذكاء .
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وتشٌر اختبارات اخرى الى افضلٌة طفٌفة لئلناث فً االختبارات الكبلمٌة
وافضلٌة ذكورٌة فً االختبارات ؼٌر الكبلمٌة ومع ذلن لد ٌحدث العمر فرلا ً
سوا ًء كان للفتٌات او للفتٌان افضلٌة فً نوع او اخر من انواع التفكٌر  .ترى الى
أي مدى لد ٌإثر مثبلً مسار تطور ادمؽة الفتٌان والفتٌات فً طرق تفكٌرهم ؟
الٌسار = تحلٌلً  ،الٌمٌن = حدسً
بصورة عامة  ،إن الجانب األٌمن من الدماغ هو الجانب الحدسً والخبلق فً
حٌن ان الجانب األٌسر هو الجانب المنطمً والتحلٌلً والمنحً التفكٌري للنصؾ
األٌمن هو منحى كلً ٌعً األمور فً ولت واحد  .اما النصؾ األٌسر فٌدرن
األمور بشكل متتال التفكٌر خطوة خطوة وٌدرن كل امر بمفرده .
وٌمكنكم رإٌة هذا التمسٌم لعمل الدماغ منعكسا ً على طرٌمة لعب الفتٌان الصؽار
والفتٌات  ،فعندما تكون ادمؽة الفتٌان مركزة على تطوٌر النصؾ األٌمن خبلل
السنوات األولى من الحٌاة  ،ؼالبا ً ما ٌتضمن لعب هإالء الفتٌان شخصٌات
َّ
ادمؽتهن
خٌالٌة وسٌنارٌوهات فرٌدة  .وبخبلؾ ذلن فإن الفتٌات اللواتً تموم
َّ
تإثرن لعب ادوار اشخاص حمٌمٌن
بتطوٌر النصؾ األٌسر فً هذه المرحلة
وتمثل احداث واعمال روتٌنٌة من الحٌاة الٌومٌة .
وفً مرحلة الحمة  ،ونتٌجة لظروؾ طبٌعٌة فً ّ
سن السادسة او السابعة تنتمل
ادمؽة الفتٌان الى مرحلة إنماء الشبكات العصبٌة فً النصؾ األٌسر وٌحدث
االنتمال المعاكس لدى الفتٌات ولكن لٌس لبل سن الثامنة او التاسعة وبما ان
ادمؽة الفتٌات تعمل بطرٌمة اكثر اعتمادا ً على النصفٌن األٌمن واألٌسر فإن هذا
االنتمال ٌكون الل إثارة وفً ما ٌتعلك بنمو الدماغ ٌحظى تطور النصؾ األٌمن
لدى الفتٌان والنصؾ األٌسر لدى الفتٌات فً هذه األعمار بانتباه الل لصالح
النصؾ الممابل .
التعلٌم الذي ٌعزز مهارات التفكٌر اإلبداعٌة والمنطمٌة
بالرؼم من ان نصفً الدماغ متخصصان فً تؤدٌة مهام الى حد ما  ،هنان تفاعل
مستمر بٌنهما  ،وبالنسبة ألي مهمة معٌنة سٌختار الدماغ تنشٌط عدد وافر من
الموالع الدماؼٌة وال سٌما األكثر مبلءمة للمهمة عادة ً  ،ؼٌر ان نماذج التنشٌط
هذه تتحدد نتٌجة للخبرة والتدرٌب .
وبما ان الكثٌر من هذا التدرٌب ٌجري فً الصؾ ٌ ،مثل اختبار طرٌمة
التعلٌم اهمٌة كبرى بالنسبة الى الفتٌان  .إن نمو المنطمة األمامٌة من الدماغ فً
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ولت الحك ( المعنٌّة باألصؽاء ومرالبة السلون والتحكم فٌه ) ٌعنً ان الفتٌان
سٌستجٌبون بشكل افضل للتعلٌم المباشر والواضح فً كافة المواد الدراسٌة .
وللفتٌان رؼبة فطرٌة فً فهم طرٌمة عمل األشٌاء وبسرعة وٌمكن لطرق التعلٌم
االستنتاجٌة إبطاء سرعة التعلم وإحباط الفتٌان  .كما انه ال ٌمكن لئلبداع والفرادة
الحمٌمٌن ( اللذٌن ٌشاركان فً كل محاولة ) االزدهار فً معرفة خاوٌة  .ولدى
الكؾ عن تعلٌم األطفال من الجنسٌن جداول الضرب والربط بٌن الحرؾ
والصوت ٌُ ،حرم هإالء من المهارات والمعرفة االساسٌة المطلوبة لبلوغ
لدراتهم الفكرٌة الكاملة .
هل الفتٌان اكثر تؤثٌرا ً ؟
تظهر االبحاث ان ردات الفعل الفٌزٌولوجٌة للذكور على الصعٌد العاطفً الوى
بكثٌر مما هً حالة الفتٌات فهم ٌتعرلون اكثر وتخفك للوبهم بشكل اسرع وتحث
ادمؽتهم على اطبلق مزٌد من هرمونات التوتر واإلجهاد  ،ولد تتفاجإون لدى
علمكم بؤنه على الصعٌد الفٌزٌولوجً وبالرؼم من التفاوت الكبٌر المابم بٌن افراد
كل جنس ٌبدو الفتٌان انهم الجنس األكثر حساسٌة وعاطفٌة .
هنان تفسٌر على مستوى الدماغ لهذا الفارق فً االحساس العاطفً تملن ادمؽة
الفتٌان لوزات اكبر حجما ً ( النمو فً ادمؽتهم ) تنسك فً ما بٌن كل العواطؾ ،
إضافة الى ذلن فمد اظهر بحث جدٌد ان دماغ الذكور اكبر بنٌة  ،انه مطلك
الهرمونات او تحت المهاد  .وتتعاون هاتان الب ْنٌتٌن إلنتاج ردات فعل اكبر لدى
الذكور فً حاالت الحث العاطفً .
ومن نتابج هذا البحث اٌضا ً ان األطفال الذكور ٌمٌلون الى ان ٌكونوا اكثر
َّ
تحتجن الى العمل
عنادا ً من الفتٌات  ،وبما انهم لد ٌكونون اكثر تطلبا ً فإن امهاتهم
بجهد اكبر من امهات الفتٌات لمنح ابنابهم الشعور باألمان  ،وفً الدراسة التً
َّ
ابنابهن شهرهم
تفحصت ما ٌجري عندما تستؤنؾ االمهات العمل لبل بلوغ
السادس وبالرؼم من ان العدٌد من الفتٌان كانوا متعلمٌن بشكل آمن بؤمهاتهم  ،فإن
عددا ً الل بكثٌر من هإالء كانوا متعلمٌن بآبابهم بؤمان اكبر من الفتٌان او الفتٌات
الذٌن لم تكن تعمل امهاتهم  .وٌوحً هذا األمر بؤن الفتٌان ٌحتاجون الى مدة
أطول مما تحتاجه الفتٌات للتعلك بؤمهاتهم بشكل لوي وآمن  ،ولبل ان ٌكونوا
مستعدٌن للبدء بالتعلك باآلخرٌن وبموة  [ .ما كمٌبلن  . ٕٓٓ7 .ص  .ص 98
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 / 3حـ  -الثمافة الناعمة  .....ما هً وما دورها فً المجتمع ؟
ٌمول مدون  another godفً مضمون الثمافة الناعمة ما ٌلً :
ال ارٌد احد ان ٌفهم كبلمً هذا على انه موجه ضده شخصٌا ً  ،وال ارٌد ألحد ان
ٌفهمه انه ضد النساء بل هً وجهة نظر لاصرة او ممصرة تجاه الثمافة الناعمة ،
او ثمافة النواعم او بتعبٌر ادق ثمافة النساء .
َّ
أنهن
انا ال ارٌد ان أُفهم اننً ضد النساء  ،او اتبنى طرحا ً اٌدٌولوجٌا ً ٌمول
نالصات عمل ودٌن  ،بتفسٌر حرفً للجملة  ،وال ارٌد ان اكون ذلن المطالب
بتهمٌش نصؾ المجتمع وحبسه فً المنزل للطبخ والجنس  ،كبل ولكن هً
انهن ال ٌصل َّ
َّ
حن للثمافة
مبلحظة الحظتها من خبلل عبللتً بالنساء المثمفات ،
"مطلماً" .
َّ
َّ
أنهن من اولبن الذي ٌمرأ لٌفهم
معهن  ،إال وتحس
ما إن ندخل فً نماش ثمافً
لشور ما ٌمرأ ال عمك ما ٌكتب ٌ ،مرأون الرواٌات ألن بها لصة  ،ال ألنها
خبلصة ثمافة كاتب وافكار ٌراد لها ان تمرر .
انا ال الوم الجنس األنثوي بل ألوم المجتمع الذي ٌنتج هإالء النساء الذٌن ال
ٌفكرون بصورة صحٌحة ٌ ،فكرون دابما ً بصورة لشرٌة  ،ال انفً ان هنان النذر
الٌسٌر من الشواذ ولكن الؽالب األعم ال ٌستطٌعون تبعا ً لملكاتهم العملٌة التً
ٌنشؤها المجتمع – وانا من المإمنٌن ان المجتمع له دور كبٌر فً التنشبة – ؼٌر
لادرٌن على االبداع  ،بل وحتى المبدعات على المستوى المحلً ساذجٌن لٌاسا ً
بالذكور الضلٌعٌن بكل شًء .
انا ال ادعوا الى ذكورٌة المجتمع بل ألفت النظر الى والع المرأة فً مجتمعنا
تحتاج المرأة الى ثورة فً تكوٌن عملها لكً تنتج بعد سبعة اجٌال جٌبلً انثوٌا ً
لادرا ً على ان ٌكون عمٌما ً فً الثمافة وإال فثمافة المرأة ستبمى " ثمافة ناعمة "
باإلمكان ان ٌستمر بعض المثمفٌن الشبمٌن فً مدح ثمافة المرأة ربما لٌحصلوا
على ما ٌرٌدون ولكن هذا لن ٌعتبر من والع إن ثمافة المرأة فً بلدنا ثمافة ناعمة
جدا ً .
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وللتدلٌل إن من ٌسمن المشروع الثمافً فً هذا البلد امرأة والٌكم حجم االنتاج
الثمافً الذي نحصده من خبلل ادارتها وحجم التجاوزات  .كل ذلن ألنها مدعومة
من ولً العهد ] anothergod.wordpress.com [ .
ثمافة المرأة الفاضلة
من النافل بؤن حرٌة المرأة ضرورة إنسانٌة واجتماعٌة ووطنٌة لصوى لبل ان
تكون ترفا ً فكرٌا ً وثمافٌا ً  .وحرٌة المرأة تبدأ فً اللحظة التً تدرن فٌها والعها
المنحط المزري ومحاولة فهم اسبابه فهما ً علمٌا ً صحٌحا ً ومن ثم تبدأ نضالها من
اجل تؽٌٌره ......
فحرٌة المرأة شرط الزم لتحرر األوطان من ربمة الجهل والتخلؾ واالستعمار
واالستبداد  ،والمرأة الحرة والمسٌطرة على عملها وجسدها وعواطفها والتً ال
ترضى ان تصبح أمة او جارٌة فً بٌت الذَّكر  ،لن تمبل على االطبلق باحتبلل
األجنبً لبلدها  ....والمرأة المتعلمة المثمفة لن ترضى بتنشبة ابنابها إال فً بٌبة
متعلمة ومثمفة  ....والمرأة التً لم تتعود على طاعة الذكر طاعة عمٌاء لمجرد
انها انثى  ،لن تمبل بالتالً الرضوخ ألي نوع من انواع االستبداد االجتماعً او
السٌاسً او الجنسً  ....ومنه فالسلطات االجتماعٌة والسٌاسٌة والدٌنٌة فً بلداننا
العربٌة بما هً سلطات ذكورٌة استبدادٌة مستؽلة ( بكسر الؽٌن ) تسعى جاهدة
وبكل لواها إلبماء المرأة " نصؾ المجتمع " أسٌرة الجهل والطاعة والرضوخ
عبر تعمٌم ثمافات كاذبة وملفمة كثمافة " المرأة الفاضلة " !!
فما هً ثمافة المرأة الفاضلة !!
طاعة الزوج من طاعة هللا !  -:فً كثٌر من االحٌان فإن من ٌخطا فً حك
المرأة وٌساهم فً استبلبها هً المرأة نفسها !  .فهً إذن تردد ( دون وعً )
كثٌرا ً من المفردات التً تساهم بشكل او بؤخر فً تؤٌٌد سلطة الذكر  ،والتً هً
من اختراعه اصبلً  ،فؤنها تساهم فً ؼزل الشرنمة الخانمة حول نفسها  ...وإذ
تظن انها تدافع عن مكارم االخبلق وعن لٌم المجتمع الفاضلة فؤنها بالوالع تكون
اسٌرة مفاهٌم الذكر ولٌمه وأخبللٌاته الزابفة والتً ال تهدؾ منها سوى جعل
المرأة " ملحما ً " او " هامشا ً " له ...
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ومن هذه المصطلحات الممٌتة مصطلح " طاعة الزوج "  ...فهً تظن انها
بانحناء هامتها وطؤطؤة رأسها والتخلً عن كبرٌابها وكرامتها امام زوجها فؤنها
ستكون ببل شن زوجة فاضلة صالحة  ...وعلى خلك !
ومن سخرٌة المدر إن اول درس تعلمه األم البنتها الممبلة على الزواج هو :
أطٌعً زوجن  ....وفٌما بعد إن لم تطعه فإنها والعٌاذ باهلل  ،ناشز وٌحك لزوجها
ساعتها ان ٌضربها " ضربا ً مبرحا ً " !!!
َّ
فؤلنهن نالصات عمل ودٌن ! او ألن الرجال لوامون
اما لماذا علٌها ان تطٌعه
على النساء  ...او ....
ولمد بذل " حماة االخبلق والشرؾ والفضٌلة " جهدا ً خارلا ً عبر التارٌخ كٌب
َّ
َّ
ألسٌادهن الذكور ...
علٌهن إال الطاعة
ٌبموا النساء فً خانة العبٌد  ....وما
واصبحت من تستحك لمب " السٌدة الفاضلة " هً التً تردد مصطلحات الذكور
" االخبللٌة " وتسهر على حماٌتها وتنملها الى بناتها من جٌل الى جٌل .
َّ
إحداهن ففتحت بوزها لابلة  :من حمً ان  ....وجهة نظري ان ...
اما ان تجرأت
رأًٌ ان  .....فعلٌها العوض ومنه العوض  ...فما هً إال فاجرة  ،متشبهة
بالرجل  ...لعنها هللا  ....كثٌرا ً !!
وفً احد الموالع " الدّعوٌة ! " التً تنتشر على شبكة االنترنت تمرأ النصابح
التالٌة  " :ال ترفعً صوتن فً وجود زوجن خاصةً "  " .الولوؾ بٌن ٌدٌه
لحظة ارتدابه لمبلبسه وخروجه "  " .عدم التردد او التباطإ عندما ٌطلب منن
شٌبا ً بل احرصً على تمدٌمه بحٌوٌة ونشاط "  " .اشعرٌه دابما ً ان واجباته هً
االولوٌة االولى مهما كانت مسإولٌاتن واعمالن " .
وهكذا !!!!
فمد تكون المرأة مهندسة او طبٌبة او استاذة جامعٌة ومع ذلن علٌها " الولوؾ
بٌن ٌدٌه " لحظة ارتدابه لمبلبسه  ....حتى ولو كان الزوج رجبلً أجرب ! ....
لماذا ؟  ...ألنه  " ...تذكري دابما ً ان الزوج وسٌلة نتمرب بها الى هللا تعالى " !..
وكاتب النصابح السابمة العتٌد  ،ال ٌكتفً بالطلب من المرأة بتحوٌل نفسها الى
جارٌة مهمتها خدمة الذكر فمط إنما ٌطلب منها ( و ٌا لولاحته ! ) بعد ان ٌؽلؾ
السم بالعسل ان تموم بتعمٌم هذه الثمافة المتخلفة عن بالً بنات جنسها  ،بعد
إلباس هذه الثمافة لبوسا ً دٌنٌا ً كاذبا ً ...
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فٌكتب  " :تعرفً على الفمه الدعوي الذي ٌساعدن على التحرن بسهولة وحكمة
فً الوسط النسابً حتى تحممً األهداؾ المطلوبة فً الولت المطلوب دون
إضاعة ولت "  .والممصود بالفمه الدعوي  ،الفمه الذي اطلمه اصحاب العمابم كً
ٌستخدموه فً تخدٌر عمل المرأة واظهار بؤن أٌة محاولة للتحرر هً كفر فً
كفر .
" احرصً عند متابعة عملن مع اخواتن ان تخاطبً الملب لبل العمل لمناسبة
ٌروج لها
ذلن مع الطبٌعة النسابٌة "  .لماذا ؟!!  ....وهنا احدى الخرافات التً ّ
اصحاب " الفكر " الذكوري أال وهو ان المرأة ال تستخدم عملها ( إن هو وجد
اصبلً برأٌهم ) فً حكمها على االمور بل تعتمد على عاطفتها ....
وفً السنوات األخٌرة اخذت حلمات الدروس ( الدٌنٌة ) فً االتساع واالنتشار
َّ
َّ
لتعلٌمهن اصول طاعة الزوج واالمتثال
حولهن
وبدأت ( الشٌخات ) فً لم النسوة
َّ
َّ
أنهن نالصات
تلمٌنهن – باسم الدٌن –
له ألن فً ذلن طاعة الخالك !  .كذلن
َّ
لدرهن المكتوب هو االنجاب واالرضاع والسهر على راحة
عمل ودٌن وبؤن
َّ
َّ
َّ
وطلبهن العلم فً المدراس
طلبهن العمل خارج المنزل
بٌوتهن ....وبؤن
والجامعات إنما هو رجس من عمل الشٌطان .
وهكذا نجد بؤن الذكر ٌطلب من المرأة ان تُعلم النساء األخرٌات كٌفٌة استبلب
َّ
َّ
تطلعاتهن التحررٌة ..هذا بٌنما هو ٌمهمه فً نفسه ساخراً!...
انفسهن ولهر
" فتٌات غٌشا" فاضالت  -:تحدث " ول دٌورانت " فً موسوعته الضخمة
َّ
علٌهن " فتٌات
(لصة الحضارة ) عن مجموعة من العاهرات الٌابانٌات ٌطلك
الؽٌشا "  ...كانت هنان مإسسة تشرؾ على انتماء هإالء العاهرات منذ الصؽر
َّ
َّ
َّ
ولباسهن  ...واألهم من هذا إن هذه
بجمالهن
فتعلمهن مختلؾ طرق االعتناء
َّ
تعلمهن اٌضا ً مختلؾ فنون الشعر والؽناء والعزؾ على اآلالت
المإسسة كانت
َّ
بتعلٌمهن شتى ضروب الثمافة واألدب
الموسٌمٌة  ...وكان هنان اساتذة مختصون
 !....وباختصار  ،كانت فتاة الؽٌشا تتخرج من هذه المإسسة وهً فً الرابعة
عشر من عمرها وهً تمتلن مإهبلت ثمافٌة وفنٌة رفٌعة المستوى ...
َّ
تمدٌمهن للترلٌة عن الزبابن االلطاعٌٌن والتجار
وكان الهدؾ فً النهاٌة
الموسرٌن وكبار المسإولٌن  ...وٌؤتً الجنس كتحصٌل حاصل  .وهذا ما
َّ
ٌمٌزهن عن بالً المومسات العادٌات  ...طبعا ً األجور فً هذه الحالة تكون اعلى
بكثر من اجرة المومس العادٌة .....
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كانت " فتاة الؽٌشا " تحاول فً بداٌة دخولها على " الزبون " معرفة مٌوله
واهتماماته ماذا ٌحب وماذا ٌكره  ...أي نوع من الموسٌمى ٌرؼب  ...نوع العطر
الذي ٌفضله  ...الخ وذلن كله كً تمدم خدماتها على اكمل وجه فٌخرج الرجل
راضٌا ً منبسط األسارٌر  .طبعا ً هذه كانت مهمة " فتاة الؽٌشا " الٌابانٌة فً
العصور المدٌمة  ...أي اسعاد الرجل وكسب رضابه  ....وكانت تإدي هذه
المهمة ممابل اجر .
المنتماة لمختلؾ انواع الفنون والثمافة وكان سعر الجارٌة ٌتحدد بنا ًء على ما
تملكه من مإهبلت جسدٌة وثمافٌة ترضً السبلطٌن والموسرٌن  (.كتاب
األؼانً) .
بالعودة الى كاتب النصابح والتً ٌعتبرها كدرر ثمٌنة – نجده وكؤنه ٌطلب من
َّ
ٌتحولن الى " فتٌات الؽٌشا " او جارٌات من جواري السلطان
زوجاتنا جمٌعا ً ان
 ...ال ه َّم َّ
لهن سوى إسعاد الزوج والترفٌه عنه ونٌل الرضا  ،دون النظر الى
َّ
حاجاتهن الداخلٌة النفسٌة والعاطفٌة  ...المهم نٌل الرضا !!...
" انت رٌحانة بٌتن فؤشعري زوجن بعطر هذه الرٌحانة منذ لحظة دخوله البٌت "
" كونً كل لٌلة عروسا ً له وال تسبمٌه الى النوم إال للضرورة "
" تذكري دابما ً انوثتن وحافظً علٌها وعلى أظهرها له بالشكل المناسب والولت
المناسب "
طبعا ً بعد ان تفنً المرأة جسدها بالطبخ وتنظٌؾ المنزل واداء االعمال المنزلٌة
البلمتناهٌة  ،علٌها بعد ذلن ان تكون " رٌحانة " فواحة العطر  ...وما بلن اٌضا ً
بالمرأة العاملة خارج المنزل والتً ٌتطلب عملها فً احٌان كثٌرة ساعات عمل
الزوج  ....هل من الواجب علٌها بعد عودتها ولد هدّها التعب وزخ منها العرق
ان تتحول الى " رٌحانة " ! وكل ما على الزوج إال ان ٌؤتً وٌشمها ...؟!
أخت ر َّجال  -:حٌن ٌمتدح شخص ما امرأة ٌمول عنها " اخت رجال " !  ...فهو
ٌعنً بداهة بؤن الصفات الحمٌدة تنطبك على جنس الرجال فمط  .اما الصفات
السلبٌة والمنحطة فهً من اختصاص النساء  .فالمرأة هً الخطٌبة والشٌطان
واإلثم واألفعى ونالصة العمل ...الخ ونجد كثٌرا ً من ال ُكتاب ممن ٌجاهرون
بعدابهم للمرأة وكرههم لها ٌ ،تفننون بكتابة المماالت التً تخض على احتمار
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المرأة والحط من شؤنها  .ثم ٌنتبه احدهم فجؤة وٌتذكر بان األم هً امرأة اٌضا ً ...
فٌشعر بتؤنٌب الضمٌر وٌسارع الى المول  " :ال  ...األم حاجة ثانٌة خالص " !!
وكٌؾ ذلن ؟!  ....فٌمول  :األم هً الخصب والعطاء  ..هً الوطن  ..هً الرمز
 ..الخ من هذه الخزعببلت .
َّ
ألسن امهات اٌضا ً !..
طٌب واألخت واألبنة والزوجة وأبنة الجٌران ،
 بلى لكنً اعنً امً فمط ! عدم المإاخذة  ،هذا نفاق بٌّن ...واعظم نفاق شابع فً هذه األٌام ما نراه من مبالؽة فً االحتفال بـ ( عٌد األم )
 ...وكذلن اعٌاد المرأة  ...وؼٌره من الرشاوي الممدمة للمرأة والتً ظاهرها
تكرٌم وباطنها شًء اخر .
بعد ان تفنً المرأة عمرها كله فً خدمة اوالدها وزوجها واالهتمام بها على
حساب جسدها وروحها وعملها وبعد ان تنسى تماما ً بؤنها إنسان ومن حمها ان
لهإالء ان تمول  -:اعظم تكرٌم لؤلم هو النضال فً سبٌل تحرٌر المرأة ككل .
ومن البدٌهً بؤن من ٌطالب بحرٌة النساء ٌتوجب علٌه ان ٌدفع ثمن هذه المطالبة
وهذا الخروج عن تمالٌد ونوامٌس المجتمع المتخلؾ المحٌط به وان ٌتخلى عن
االمتٌازات المؽرٌة التً ٌوفرها له وضعه كذكر  ....فؤن لم ٌفعل ٌصبح عندها
إنسانا ً متفذلكا ً متحذلما ً ومنافما ً .
واخٌرا ً  ،ال بد لنا من التؤكٌد على المطالبة والعمل على تحرٌر المرأة ال ٌمكن
النظر الٌه على انه صراع جنسً محض بٌن الذكر واالنثى  ،إنما ٌؤتً فً سٌاق
النضال من اجل تحرٌر المجتمع ككل من جهله وظبلمٌته وتخلفه وعبودٌته وكل
اشكال االستبداد  [.امجد الرفاعً ] www.ahewar.org .

حموق المرأة بٌن الشعار والممارسة
أثار تمرٌر االمم المتحدة تحت عنوان " العدالة للمرأة " الكثٌر من الشكون فً
العالم العربً حول تولٌت التمرٌر  ...وكما هً العادة احتلت نظرٌة المإامرة فً
الذهنٌة العربٌة مركز الصدارة  ...وترددت األسبلة الفورٌة  ...لماذا اختارت
االمم المتحدة هذا التولٌت ونحن فً خضم انشؽالنا بالثورات ضد الظلم
واالستبداد  ...ولماذا التركٌز على حموق المرأة ولماذا تحاول اظهار المرأة
ٕٓٔ

العربٌة بمظهر الخاسر األكبر فً كل ثوراتنا  ...هل هً خطة إلحباطنا ام هً
خطة للتخلً عن ثوراتنا ؟؟ تطرق التمرٌر للمشاكل التً تعانً منها المرأة فً
المجتمعات النامٌة  ...والتً تحد من تطور المجتمع وتمدمه وتصٌب عملٌة التمدم
بالشلل التام  ...فالمرأة وفً معظم المجتمعات تمثل ٓ٘ %منها  ...وهً حجر
األساس فً التنمٌة اإلنسانٌة واالجتماعٌة لكل المجتمعات  ...فمسإولٌاتها عن
ثمافة وتطور الجٌل الجدٌد تتعدى مجرد وجودها فً المنزل لتلبٌة الحاجات
الطبٌعٌة التً تتطلبها رعاٌة اسرتها  ...ولكن ما تؽفل عنه العدٌد من الدول
النامٌة هو ان حماٌة حمولها وحماٌة كرامتها اإلنسانٌة هً مفتاح تربٌة جٌل
سوي لادر على مواجهة الحٌاة بإحساس جدٌد ومسإولٌة مشتركة  ...فً عالم
منفتح الحدود ...
تحدث التمرٌر عن نسبة النساء العامبلت فً المجتمعات ...وان عدم وجود او
انعدام لوانٌن عمل واضحة لحماٌة المرأة تضع المرأة فً وضع ؼٌر صحً
نفسٌا ً حٌن ال تؤمن على وظٌفتها خاصة حٌن تكون العابل الوحٌد ألطفالها وان
احتمال تعرضها للفصل التعسفً حماٌة لوظٌفة الرجل ٌعرضها لعدم الشعور
باألمان وٌضاعؾ من خوفها من الرجل والعمل على طاعته  ...إضافة الى تدنً
اجرها بنسبة ٖٓ %عن اجر الرجل .
اٌضا ً " وكما ٌحدث فً العدٌد من الدول العربٌة " حرمانها من العمل بتؤثٌر ثمافة
معٌنة الهدؾ منها حماٌتها ولكنها لاصرة عن رإٌة العوالب النفسٌة التً تواجه
المرأة حٌن تصبح عالة على الرجل " األبن واألخ والزوج واألب " وال ٌستطٌع
العمل إما تحت تؤثٌر تلن الثمافة او لحرمانها من التعلٌم  ...واألهم اٌضا ً تربٌتها
فً ظل ثمافة تمنعها من تحمٌك ذاتها ولكن هذه الثمافة اٌضا ً ترفض مساواتها مع
الرجل بحٌث وفً حالة طبللها تحصل على مبللٌم مإخرها ٌهز كٌانها النفسً
والمعنوي وٌجعلها مرة اخرى طٌّعة لرؼبات الرجل .
اهمٌة تعلٌم المرأة حتى ال تصبح عالة على الرجل مهما كانت لرابة هذا الرجل
وكما ورد فً تمارٌر سابمة من السعودٌة تإكد ارتفاع نسبة األمٌة بٌن النساء فً
بلد ٌعتبر من اؼنى دول العالم فً الدخل المومً كما وأكدت تمارٌر سابمة ان
األمٌات فً سورٌا تجاوزت ٓ %ٙوبالتؤكٌد تتفاوت هذه النسبة فً دول عربٌة
الى اخرى ولكن لؤلسؾ األمٌة ال زالت موجودة !!
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األمر األخر فً التمرٌر هو مشكلة العنؾ األسري  ..وهو موجود فً كل
َّ
ٌعشن فً دول ال تعتبر
المجتمعات فلمد اورد التمرٌر هنان مبلٌٌن النساء اللواتً
العنؾ ضد المرأة جرٌمة ولكن المشكلة التً تواجه المرأة فً العالم العربً ان
هذا العنؾ مرخص له دٌنٌا ً بحٌث ترسخ فً الثمافة العربٌة بؤن المرأة بحاجة الى
تؤدٌب  ...إضافة الى تبرٌره المستمر من فمهاء الدٌن  ...واكبر األمثلة على ذلن
دخول المرضاوي لبل سنوات فً حوار من اجل تبرٌره فً هولندا بؤن ٌكون
خفٌفا ً وال ٌإذي وال ٌترن اثر  ...وؼٌره من التبرٌرات التً ترخص لجمٌع
ذكور العابلة بؤن ٌمارسوا العنؾ ضد المرأة بحٌث تتربى األبنة فً جو ملًء
بالعنؾ تمهٌدا ً لتمبله صاؼرة فً حٌاتها المادمة !!
لمد اثبتت تمارٌر رسمٌة سابمة بؤن هنان اكثر من  7ٗٔ9حادث عنؾ تعرضت
له المرأة الجزابرٌة خبلل عام ٕٓٔٓ  ...إضافة الى النتابج التً لامت بها احدى
المنظمات السعودٌة والتً اكدت بؤن ٖ %9من السعودٌات ٌتعرضن للعنؾ من
ازواجهن  ...وإن هنان انتشار واسع لكل انماط العنؾ األسري كالعنؾ اللفظً
والجسدي واالجتماعً والصحً واإلهمال تتعرض لها المرأة السعودٌة ...
َّ
ٌمبلن
واألدهى هو ما كشفه تمرٌر اردنً سابك بؤن ٓ %8من النساء فً االردن
َّ
عودت المرأة على
بالضرب من
ازواجهن  ...هذا العنؾ الذي ٌجد مبرراته ّ
الخنوع واالستسبلم مما أنشؤ لدٌها نوع من ردة الفعل السلبٌة تجاه كل ما حولها
ولتل عندها روح التساإل والتمرد وفضلت التعاٌش مع األمر الوالع والدلٌل ان
َّ
ٌتعرضن للضرب واإلهانة وحتى االؼتصاب ومع
هنان العدٌد من النساء اللواتً
َّ
ٌممن باإلببلغ خوفا ً من الفضٌحة وخوفا ً من المتل  ...إن لبول المرأة
ذلن ال
باألمر الوالع وعدم شعورها بالظلم ٌربً عندها نفسٌة ؼٌر سوٌة وؼٌر لادرة
على تربٌة جٌل سوي جدٌد بل مرة اخرى تربً فً الذكر اإلحساس بالفولٌة
وتربً فً األنثى اإلحساس بالدونٌة وتستمر دابرة العنؾ ...
العنؾ اٌضا ً ٌؤخذ اشكاالً اخرى فً الببلد العربٌة  ...مثل لتل المرأة فً جرابم
الشرؾ ...وفً تزوٌجها رؼما ً عن ارادتها  ...وفً تعدد الزوجات والطبلق
التعسفً ثم االستٌبلء على نصٌبها من ورث ابٌها  ...وخوفها من اللجوء الى
المضاء  ...والملفت للنظر ان العنؾ بؤشكاله ( النفسً والجسدي ) الممارس على
المرأة والذي ٌجد مبرراته كما ذكرت سابما ً  .بحٌث انه ٌمنع رجال األمن من
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التعاون مع المرأة إذا ما تمدمت بببلغ  ...وفً كثٌر من االحٌان تعود المرأة الى
بٌتها خوفا ً وسترا ً للفضٌحة وهو شكل من اشكال التمٌز ضدها .
أما بالنسبة لزواج الماصرات والذي ذكره التمرٌر  ....وهو اٌضا ً موجود فً
بعض الدول النامٌة األخرى  ...ولكن اثبتت التمارٌر الواردة من الدول العربٌة
بؤن تفشً ظاهرة زواج الماصرات موجودة فً العدٌد من الدول العربٌة .
وتتفاوت األسباب لتزوٌج الماصرات من دول الى اخرى  ...فً مصر تزداد
وتروج هذه الظاهرة خبلل موسم الصٌؾ حٌث تعمل األسر الفمٌرة على تزوٌج
األبنة الماصرة ألؼنٌاء الصٌؾ المادمٌن من الدول النفطٌة الؽنٌة هربا ً من الفمر .
بٌنما ٌعمل بهذه العادة بكثرة فً الٌمن .واعتمد ان زواج بعض رجال الدٌن
َّ
منهن كما فً زواج الشٌخ المرضاوي بالطفلة اسماء التً ٌكبرها
بفتٌات اصؽر
بستٌن عاما وتصؽر احفاده فً العمر ٌ ....منع من الحد من هذه العادة المبٌحة
ألنه ٌبرر فً العمل العربً التمثّل بهإالء واعتبارهم لدوة صالحة .
ثم ذكر فً التمرٌر حرمان المرأة من الوصول للمراكز المٌادٌة  ....سواء فً
المجالس البلدٌة او فً المراكز السٌاسٌة ...واعتمد ان العدٌد من الدول العربٌة
وأن اعتمدت الى عملٌة تجمٌلٌة بإعطاء المرأة مثل هذه الفرصة سواء ملكً او
امٌري او باالنتخاب  ...تبمٌها وفً كثٌر من االحٌان مجرد مظهر خارجً وال
تعطٌها صبلحٌة او استمبللٌة فً أي من لراراتها ( نظرا ً لؽٌاب الدٌممراطٌة
الحمة ) فما زالت المرأة رؼم وصولها الى مراكز المرار ورؼم دخولها البعض
من مجاالت التكوٌن االجتماعً تعانً من االضطهاد والممع والتمٌز لدرجة انها
فمدت الثمة بنفسها كعضو فاعل وخوفها الدابم من الفصل  ...والمإسؾ بؤن
َّ
َّ
ٌعطٌن
وصلن الى بعض من هذه المراكز المٌادٌة ال
األللٌة من النساء اللواتً
الولت والجهد الكافً لمساعدة المرأة األخرى للنهوض  ...واحٌانا ً
َّ
ٌعملن على
َّ
منهن مما ٌإكد المثل المابل بؤن المرأة عدوة
تحجٌم األخرٌات وخاصة المنافسات
نفسها ...
اما فً موضوع المساواة بٌن الجنسٌن  ...فالعدٌد من الدول العربٌة تنتهن
تولٌعها على االتفالٌة العالمٌة المناهضة للتمٌٌز ضد المرأة  .فالثمافة التً ربت
وكرست من خبلل وسابل االعبلم ومناهج
المرأة على انها مخلوق نالص األهلٌة ّ
التعلٌم على دونٌتها وفرضت علٌها الوالٌة فً كل امورها بحٌث ال تستطٌع
اخراج شهادة مٌبلد البنها بدون موافمة ولً االمر  ...لهً ثمافة جذرت لعدم
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المساواة ولمد تعرضت السعودٌة النتماد شدٌد فً مإتمر جنٌؾ لبل سنوات بسبب
عدم المساواة  ...والمثل االكبر على ذلن حرمان المرأة السعودٌة من لٌادة
السٌارة بٌنما وبالطبع ٌتمتع الرجل بهذا الحك بدون أي سإال  ...إضافة الى ان
عدم السماح للمرأة بمنح جنسٌتها ألوالدها من زوجها برجل من جنسٌة اخرى
هو اكبر مثال على محاباة معظم الموانٌن المعمول فً المنطمة العربٌة للرجل .
فالمرأة ترث النصؾ وشهادتها النصؾ ودٌتها النصؾ برؼم انها النصؾ
األساسً فً أي مجتمع !!
تعددت االسبلة ولكنً اعتمد ان االجابة واضحة  ...محاولة االمم المتحدة
لفت االنتباه الى لضٌة المرأة التً تعتبر حجر االساس فً التحول الدٌممراطً
خاصة ونحن نشاهد ٌومٌا ً بان أي من هذه االنتفاضات العربٌة لم تثمر حتى االن
بتعدٌبلت دستورٌة واضحة فً موضوع حموق المرأة فبل ٌزال المد والجزر فً
المواد الدستورٌة ٌراوح مكانه  ...حمٌمة ان البعض ٌزعم تُعامل كمواطن كامل
الحموق والواجبات فً المانون ولكن الحمٌمة والوالع ٌإكدان انها تعامل كمخلوق
نالص االهلٌة فً مواد هذا المانون وان هنان تنالضا ً صارخا ً ما بٌن الدستور
والموانٌن المعمول بها ....فبٌنما تنص بعض مواد الدستور على المساواة (اللفظٌة
والشكلٌة) فً الحموق تخضع المرأة لمانون االحوال الشخصٌة المستمدة من
احكام الموانٌن العثمانٌة التً عفا علٌها الدهر وشرب والمستمدة من لوانٌن
الشرٌعة االسبلمٌة فعلى سبٌل المثال الدستور الذي منح المرأة اخٌرا ً الحك فً ان
تكون لاضٌة تصدر احكاما على الرجل " وهم للٌلون جدا ً فً المنطمة العربٌة "
ال زالت هذه المرأة ال تإمن على شهادتها وبحاجة لشهادة امرأة اخرى لتكون
مساوٌة لشهادة رجل واحد ربما ٌكون فً مستوى الل من كبلهما علما وثمافة
إضافة الى حرمانها من الوصاٌة على اوالدها حتى وان كانت هً المتكلفة بهم
مادٌا ً وبٌنما ولعت العدٌد من الدول العربٌة على االتفالٌات المرأة الدولٌة التً
تنادي بالمساواة بٌن الجنسٌن  .الزالت معظم الدول العربٌة تعتبر المرأة نالصة
االهلٌة وبحاجة الى ولً لٌؤذن لها بالسفر او الزواج  .إضافة الى حرمانها من
الحك فً الترشٌح واالنتخابات فً بعض الدول الخلٌجٌة .
إن ؼٌاب دور فعال للمرأة واالنتهان المستمر لحمولها وتبرٌر ظلمها هو احد
اسباب ظاهرة العنؾ المتفشٌة فً المجتمعات االسبلمٌة والعربٌة وان ظلم المرأة
له اثر على تكوٌن مجتمع ٌتسم بالعنؾ وٌمبله وان تراكمات هذا العنؾ تإدي
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حتما ً الى الكثٌر من اشكال االرهاب  .ان المنطمة العربٌة ممبلة على تسونامً من
الثورات الفكرٌة إلعادة تؤهٌل المجتمعات العربٌة لبل ان تترسخ الدٌممراطٌة
والمفتاح هو المرأة  [.احبلم اكرم ] www.musawah.net .

 /3خـ  -تعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌن المرأة فً المجتمع العربً
احرزت المنظمة العربٌة تمدما ً فٌما ٌتعلك بظروؾ الحٌاة للنساء فمعدالت
َّ
وحصولهن
الخصوبة ووفٌات لد انخفضت كما ان المام النساء بالمراءة والكتابة
على كل مستوٌات التعلٌم تطور بشكل ملحوظ ولد حممت معظم الدول العربٌة
تطورا ً ملحوظا ً فً إزالة الفجوة بٌن الجنسٌن لجهة االلتحاق بالتعلٌم وخاصة
بالتعلٌم االبتدابً بالرؼم من التباٌنات بٌن البلدان ومجموعة البلدان  .ولد ارتفع
مإشر المساواة بٌن الجنسٌن الذي ٌمٌس نسبة البنات الى البنٌن فً كل مراحل
التعلٌم فً معظم الدول العربٌة وتحمك هذا التطور فً ظل تباٌنات ملحوظة ال
تزال موجودة بٌن المجموعات الثبلث األكثر نجاحا ً وهً دول مجلس التعاون
الخلٌجً ودول المؽرب العربً وطول المشرق العربً وبٌن الدول األلل نموا ً .
وشهدت المنطمة العربٌة إصبلح العدٌد من التشرٌعات التً تمٌّز بٌن المرأة
والرجل ووضعت لوانٌن جدٌدة لحماٌة المرأة وزٌادة مشاركتها فً الحٌاة العامة
وعلى الرؼم من االنجازات التً تحممت فً الحصول على التعلٌم تظل المشاركة
االلتصادٌة والسٌاسٌة للمرأة منخفضة فً المنطمة العربٌة .
لمحة عامة  -:على مدار العشرٌن عاما ً الماضٌة شهدت المنطمة العربٌة تمدما ً
فً تحسٌن وضع المرأة بشكل عام وخاصة فً الصحة والتعلٌم فمد استثمرت
اؼلب الدول العربٌة فً مجال جودة التعلٌم بإصبلح المناهج الدراسٌة  .وتبنت
استراتٌجٌات وطنٌة التعلٌم تضمن إتاحة التعلٌم العام المجانً لكل المواطنٌن دون
تمٌٌز إضافة الى تحسن جودة التعلٌم بإصبلح المناهج وتؤهٌل وتطوٌر لدرات
المدرسٌن والوسابل التعلٌمٌة والبٌبة المدرسٌة  .كما وسعت نطاق تمدٌم الخدمات
الصحٌة العامة وإتاحتها وتحسٌن مستواها  .ومن ثم لوحظ تحسن الفت فً
المإشرات االجتماعٌة وارتفع متوسط عمر المرأة وانخفضت معدالت الخصوبة
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ومعدالت الخصوبة ومعدالت وفٌات االمهات  .وتحسن معدل اإللمام بالمراءة
والكتابة بٌن النساء وكذلن فرص االلتحاق بالمدارس فً جمٌع مراحل التعلٌم .
كما ارتفع مإشر المساواة بٌن الجنسٌن الذي ٌمٌس نسبة البنات الى البنٌن فً كل
مرحلة من مراحل التعلٌم فً معظم الدول العربٌة  .ؼٌر ان ذلن تحمك فً ظل
تباٌنات ملحوظة ال تزال موجودة بٌن مجموعات البلدان التً نجحت فً احراز
تمدم  ،وهً دول مجلس التعاون الخلٌجً ودول المؽرب العربً ودول المشرق
العربً والدول العربٌة األلل نموا ً  .كما شهدت المنطمة اصبلحات تشرٌعٌة إذا
اعتمدت الدول تعدٌل العدٌد من الموانٌن التً تنطوي على تمٌٌز ضد المرأة
سن الموانٌن التً تنطوي على تمٌٌز ضد المرأة وكذلن ّ
وكذلن ّ
سن لوانٌن جدٌدة
لحماٌة المرأة وضمان زٌادة مشاركتها فً الحٌاة العامة  .وعلى الرؼم من تلن
االنجازات ال تزال المنطمة متؤخرة فٌما ٌتعلك بمشاركة المرأة فً الحٌاة العامة
حٌث س ّجل ادنى المعدالت فً العالم لمشاركة المرأة فً سوق العمل والتمثٌل
السٌاسً  .وفً الحمٌمة تشارن الل من ثلث النساء العربٌات فً الموى العاملة .
بٌنما ال ٌمثل معدل مشاركة المرأة وتمثٌلها فً البرلمانات سوى ٓٔ ( %شباط /
فبراٌر ٕٓٔٓ ) باإلضافة الى ذلن ال ٌزال العنؾ ضد المرأة بجمٌع اشكاله
خاصة فً الدول التً تعانً من النزاعات مثل العراق والسودان واألراضً
الفلسطٌنٌة المحتلة بشكل عابما ً خطٌرا ً امام تمدم المرأة .
تناولنا هنا التمدم الذي احرزته الدول العربٌة فً تحمٌك الهدؾ الثالث من
االهداؾ التنموٌة لؤللفٌة  .كما نلمً الضوء على التحدٌات الربٌسٌة التً من
الضروري معالجتها فً المنطمة وٌشتمل الهدؾ التنموي الثالث على ؼاٌة واحدة
وثبلث مإشرات عن الوصول الى التعلٌم والمشاركة االلتصادٌة والتمثٌل
السٌاسً ومع ذلن ادران متزاٌد بؤن الؽاٌات والمإشرات التً تشكل إطارها هذا
الهدؾ محدودة جدا ً بحٌث ال تكفً لتؽطٌة المواضٌع المتشعبة المتعلمة بالمساواة
بٌن الجنسٌن وتمكٌن المرأة ( تم طرح ممترحات لوضع " منظور إضافً للهدؾ
الثالث من االهداؾ التنموٌة لؤللفٌة " ٌضع االعتبار عوامل مإثرة اخرى مثل
العنؾ ضد النساء والزواج المبكر وعدم المساواة فً الحصول على اراضً
وممتلكات والنصٌب ؼٌر المتساوي من اعمال الرعاٌة ؼٌر مدفوعة األجر التً
تموم بها المرأة ) وٌعتمد التمدم فً جمٌع االهداؾ التنموٌة لؤللفٌة على التمدم فً
تحمٌك المساواة بٌن الجنسٌن ودعمها فً كل االهداؾ التنموٌة األخرى على
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تسرٌع التمدم نحو تحمٌك الهدؾ التنموي الثالث وباإلضافة الى ذلن من المهم
اٌضا ً تسلٌط الضوء على الظواهر العالٌة مثل ازمات الؽذاء واألزمات
االلتصادٌة  /المالٌة نظرا ً لتؤثٌرها على المنطمة العربٌة الذي لد ٌإدي الى تبدٌد
المكاسب التً تحممت فً االعوام األخٌرة وتعمٌك عدم المساواة بٌن الجنسٌن
على المستوٌٌن الوطنً واإلللٌمً .
 -1إزالة التفاوت بٌن الجنسٌن فً التعلٌم االبتدائً والثانوي وٌفضل ان
ٌكون ذلن بحلول عام  2005وفً كل مراحل التعلٌم فً موعد ال ٌتجاوز
سنة 2015
نسبة البنات الى البنٌن فً مراحل التعلٌم االبتدابً والثانوي والعالً ٌ -:مٌس هذا
المإشر التمدم الذي احرز فً المساواة بٌن الجنسٌن فً مراحل التعلٌم االبتدابً
والثانوي والعالً وٌستعرض التمدم الذي احرزته الدول العربٌة فً مراحل
التعلٌم الثبلث المختلفة  .ثم ٌلمً الضوء على التحدٌات الربٌسٌة التً تواجهها
المنطمة ومع المهلة المحدَّدة بعام ٕ٘ٓٓ إلزالة التفاوت بٌن الجنسٌن فً التعلٌم
االبتدابً والثانوي لد انتهت ٌ .بمى تحمٌك المساواة بٌن الجنسٌن فً التعلٌم فً
المجاالت التً شهدت تمدما ً فً المنطمة العربٌة .
التعلٌم االبتدابً  -:احرزت معظم الدول العربٌة تمدما ً فً إزالة التفاوت بٌن
الجنسٌن فً االلتحاق بالتعلٌم وخصوصا ً فً التعلٌم االبتدابً مع ان االختبلفات
بٌن البلدان ومجموعات البلدان ال تزال لابمة  .نجحت بعض الدول العربٌة فً
سد الفجوة بٌن الجنسٌن فً معدالت االلتحاق بالتعلٌم االبتدابً حتى ان معدالت
عمان واالردن
التحاق البنات تجاوزت نسبة ٓٓٔ %فً عام  ٕٓٓ7كما فً ُ
واالراضً الفلسطٌنٌة المحتلة ولطر ومورٌتانٌا والمملكة العربٌة السعودٌة .
وأوشكت دول عربٌة اخرى تحمك هذه المساواة بٌن الجنسٌن حٌث تجاوزت
معدالت التحاق البنات بالتعلٌم ٓ %9فً دول مثل لطر واالمارات العربٌة
المتحدة والبحرٌن والكوٌت ولٌبٌا ولبنان وتونس والجزابر والجمهورٌة العربٌة
السورٌة ومصر ورؼم الجهود التً تبذلها دول مثل السودان والمؽرب وجٌبوتً
وجزر الممر والعراق والمكاسب التً حممتها هذه الدول لتضٌك الفجوة بٌن البنٌن
والبنات  .فبل ٌزال من الضروري بذل المزٌد من الجهد لكً تتمكن من تحمٌك
هذا الهدؾ بحلول عام ٕ٘ٔٓ ألن معدل التحاق البنات بالتعلٌم االبتدابً ال تزٌد
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عن ٓ . %8اما فً الٌمن فبل تتعدى نسبة لٌد البنات ٖ %7ؼٌر ان الٌمن حمك
تمدما ً ملحوظا ً حٌث زادت نسبة البنات الى البنٌن من ٓ٘ %فً عام ٓ ٔ99الى
حوالً ٖ %7فً عام ٕ٘ٓٓ  .وعلى صعٌد مجموعة البلدان سجلت مجموعة
بلدان مجلس التعاون الخلٌجً اعلى نسبة فً عام ٕٓٓٓ فً التحاق البنات
بالتعلٌم االبتدابً حٌث بلؽت  % ٔٓٙتلٌها مجموعة المشرق العربً بنسبة
ٖ %9وتؤخرت مجموعة الدول األلل نموا ً حٌث بلؽت نسبة التحاق البنات
بالتعلٌم االبتدابً ٕ %8فً عام ٕٓٓٓ .
التعلٌم الثانوي  -:حممت معظم الدول العربٌة تمدما ً نحو تحمٌك المساواة بٌن
الجنسٌن فً معدالت االلتحاق بالتعلٌم الثانوي وتمكنت عشر دول ( المملكة
العربٌة السعودٌة  ،االمارات العربٌة المتحدة  ،البحرٌن  ،الكوٌت  ،لٌبٌا  ،لبنان
تونس  ،االردن  ،األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة والجزابر ) من سد الفجوة بٌن
الجنسٌن حٌث تجاوزت نسبة االلتحاق البنات الى البنٌن ٓٓٔ  %فً السنة
 ٕٓٓ7وتمترب بعض الدول العربٌة من تحمٌك المساواة بٌن الجنسٌن فً التعلٌم
الثانوي  .حٌث تزٌد نسب التحاق البنات بالتعلٌم الثانوي عن ٓ %9فً دول مثل
عمان  ،المملكة العربٌة السعودٌة  ،الجمهورٌة السورٌة  ،مصر و
لطر ُ ،
السودان والتزال المؽرب ومورٌتانٌا فً منتصؾ الطرٌك إذ حممنا نسبة بلؽت
حوالً ٘ %8و %88فً عام  ٕٓٓ7والتزال الطرٌك طوٌل امام جٌبوتً
والعراق وجزر الممر  ،حٌث تتراوح نسبة البنات الى البنٌن بٌن  %ٙ9فً
جٌبوتً و %7ٙفً جزر الممر وكانت الدول الثبلث تتحرن ببطء شدٌد نحو
تحمٌك هذا الهدؾ خبلل الفترة من ٓ ٔ99الى ٕ٘ٓٓ ومع ان الٌمن سجل ادنى
نسبة ٓ٘ %فً عام ٕ٘ٓٓ فً المنطمة بؤسرها  .فتمدّمه نحو تحمٌك الهدؾ كان
سرٌعا ً حٌث ارتفعت نسبة البنات الى البنٌن من ٗٔ %فً عام ٓ ٔ99الى
حوالً ٓ٘ %فً عام ٕ٘ٓٓ .
س ّجلت زٌادة ملحوظة فً معدل التحاق بالبنات
وعلى صعٌد مجموعة البلدان ُ
بالتعلٌم الثانوي فمد ارتفع معدل التحاق البنات بالتعلٌم فً مجموعة دول المؽرب
العربً من ٗ %8فً عام ٓ ٔ99الى ٓٓٔ %فً عام ٕٓٓٓ وفً مجموعة
دول مجلس التعاون الخلٌجً من ٕ %8فً عام ٓ ٔ99الى ٗ %9فً عام
ٕٓٓٓ وفً مجموعة دول المشرق العربً من ٖ %7فً عام ٓ ٔ99الى ٓ%9
عام ٕٓٓٓ .
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التعلٌم العالً  -:شهد التحاق البنات بالتعلٌم العالً تمدما ً ملحوظا ً فً الدول
العربٌة بل ان معدل االلتحاق فً بعض الدول مثل لطر واالمارات العربٌة
المتحدة والبحرٌن والكوٌت تجاوز ٕٓٓ %عام  ٕٓٓ7وتمكنت معظم الدول من
سد الفجوة بٌن الجنسٌن وتجاوزت معدالت التحاق البنات بالتعلٌم العالً ٓٓٔ%
عمان والمملكة العربٌة السعودٌة ولبنان وتونس
وذلن فً دول مثل لٌبٌا و ُ
واالردن واألراضً الفلسطٌنٌة المحتلة والجزابر  ،وٌعزي ذلن الى اسباب
متنوعة منها تؽٌر الممارسات الثمافٌة وتؽٌر نظرة المجتمعات العربٌة للمرأة
ودورها فً المجال االلتصادي واالجتماعً والثمافً ودخول المرأة المتزاٌد الى
سوق العمل من اجل المدفوع األجر  .وكان نمص فرص العمل وشدّة المنافسة
من العوامل التً عززت توجه المرأة نحو تحمٌك مستوٌات تعلٌمٌة افضل تتٌح
لها فرصا ً افضل للحصول على العمل  .وال تزال الجمهورٌة السورٌة ومصر
والمؽرب والسودان على الطرٌك نحو سد الفجوة بٌن الجنسٌن فً التعلٌم العالً
إذ تتراوح نسبة البنات الى البنٌن فً التعلٌم العالً بٌن ٕ %9فً السودان و
 %8ٙفً مصر  .وشهدت جٌبوتً والعراق انتكاسة خطٌرة خبلل الفترة من
ٓ ٔ99الى ٕ٘ٓٓ خصوصا ً العراق حٌث انخفض معدل التحاق البنات بالتعلٌم
العالً بشكل حاد من ٗٓٔ %فً عام ٓ ٔ99الى  %٘9فً عام ٕ٘ٓٓ ألسباب
متنوعة منها االوضاع األمنٌة وفً جٌبوتً انخفضت النسبة بسرعة الل من
ٓٓٔ %فً عام  ٔ998الى  %ٔ9فً عام  ٕٓٓ7وٌس ّجل ادنى معدل التحاق
البنات بالتعلٌم العالً فً مورٌتانٌا والٌمن حٌث وصلت النسبة الى %ٖٙ
و %ٖ7فً عام  ٕٓٓٙعلى الترتٌب .وٌإدي عدم توفر البٌانات الكافٌة الى
صعوبة فً تحدٌد اتجاهات على مستوى مجموعات البلدان ورؼم ذلن فإن
مجموعتً مجلس التعاون الخلٌجً والمؽرب العربً حممتا ما فاق التولعات فً
تضٌك الفجوة بٌن نسب التحاق البنٌن والبنات بالتعلٌم العالً بٌنما ال تزال
الطرٌك طوٌبلً امام مجموعة الدول األلل نموا ً .
ال ٌزال الفمر ٌمثل تحدٌا ً كبٌرا ً وعابما ً ربٌسٌا ً امام المساواة بٌن الجنسٌن فً
التعلٌم االبتدابً والثانوي فً المنطمة العربٌة  .ففً المناطك الرٌفٌة ٌرتفع معدل
تسرب الفتٌات من المدارس ربما للعمل فً المنازل او العمل فً المزارع او
ربما نتٌجة للزواج المبكر او انتشار الفمر  .وتتسرب الفتٌات عادة من المدارس

ٕٔ9

َّ
ٌتؽٌبن ألسباب مثل بُعد المدرسة عن المنزل او للة المرافك الصحٌة
الثانوٌة او
او عدم اهلٌتها أو فمدان األمن فً دول مثل العراق واألراضً الفلسطٌنٌة المحتلة
ازدٌاد التحاق البنات بالتعلٌم لٌس كافٌا ً وفما ً إلعبلن بٌجٌن ومنهاج العمل
فبل بد من تحسٌن جودة التعلٌم والمضاء على جمٌع صور التمٌٌز واآلراء
النمطٌة عن النساء والبنات فً المناهج المدرسٌة ومن ثم من الضروري ان
تركز الدول العربٌة مواردها وجهودها ال على تحسٌن نسب االلتحاق بالتعلٌم
واالستمرار فٌه فحسب بل اٌضا ً على تنمٌح المناهج الدراسٌة وٌجب توجٌه
اهتمام خاص للبنات والنساء فً الدول العربٌة األلل نموا ً حٌث تعتبر مستوٌات
االلتحاق بالمدراس األكثر انخفاضا ً وكذلن للمجتمعات الرٌفٌة والزراعٌة حٌث
امكانٌة االلتحاق بالتعلٌم تكون محدودة عادة .
 -2حصة النساء فً االعمال المدفوعة األجر فً المطاع غٌر الزراعً
ٌمٌس المإشر الثانً للهدؾ التنموي الثالث حصة النساء من االعمال المدفوعة
األجر فً المطاع ؼٌر الزراعً والتركٌز على المطاع ؼٌر الزراعً ٌبٌن فوابد
دمج المرأة فً االلتصاد النمدي من حٌث االستمبللٌة والمدرة على اتخاذ المرار
فً األسرة والتنمٌة الشخصٌة  .فعلى المستوى العالمً سجلت حصة النساء من
االعمال المدفوعة األجر فً المطاع ؼٌر الزراعً ارتفاعا ً طفٌفا ً خبلل العمد
األخٌر بحٌث اصبحت تمدّر نسبة ٓٗ %من مجموعة العاملٌن فً هذا المطاع .
اما فً المنطمة العربٌة فبل تتوفر بٌانات شاملة عن هذا المإشر وبالتالً من
الصعب اجراء تمٌٌم دلٌك ألي تمدم على هذا الصعٌد ؼٌر ان البٌانات المتوفرة
لعام ٕٗٓٓ تشٌر الى ان حصة النساء من االعمال المدفوعة األجر فً المطاع
ؼٌر الزراعً فً الدول العربٌة تراوحت بٌن ٕٔ %فً البحرٌن وٕٕ %فً
المؽرب وارتفعت فً االردن من ٗٔ %فً عام ٕٓٓٓ الى  %ٔٙفً عام
 ٕٓٓ9وانخفضت فً بعض الدول العربٌة فً الفترة من ٓ ٔ99الى ٕٗٓٓ .
ففً المملكة العربٌة السعودٌة انخفضت حصة النساء من االعمال المدفوعة
األجر فً المطاع ؼٌر الزراعً من  % ٔ8فً عام ٓ ٔ99الى  % ٔٙفً عام
ٕٕٓٓ وفً االمارات العربٌة المتحدة من  %ٔٙفً عام ٓ ٔ99الى ٗٔ %فً
عام ٕٓٓٓ وانخفضت اٌضا ً فً لطر من  %ٔ7فً عام ٓ ٔ99الى  %ٔٙفً
عام ٕٗٓٓ .
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وال تزال نسبة مشاركة المرأة فً الموى العاملة فً المنطمة العربٌة األلل على
مستوى العالم حٌث بلؽت ٕٕ %وتساهم التشرٌعات التً تنطوي على تمٌٌز بٌن
الجنسٌن والفجوات فً األجور بٌن الجنسٌن وفمدان سٌل إتاحة الموارد ،
والحواجز الثمافٌة فً انخفاض مستوى المشاركة االلتصادٌة للمرأة وفً اعماب
األزمة االلتصادٌة العالمٌة فً عام  ٕٓٓ8من المتولع ان ٌعانً الشباب وخاصة
الشابات من فمدان الفرص وللة االمكانٌة الدخول الى اسواق العمل إضافة الى
العمبات التً َّ
كن ٌواجهنَّها فً سوق العمل لبل األزمة ( منظمة العمل الدولٌة
 ) ٕٓٓ8وٌشٌر تحلٌل اتجاهات التوظٌؾ وتوزٌع الموى العاملة من النساء بٌن
المطاعٌن العام والخاص الى ان المطاع العام كان لفترة طوٌلة المطاع الربٌسً
لتشؽٌل المرأة فً الكثٌر من الدول العربٌة  .وال ٌزال المطاع الخاص عموما ً
ؼٌر لادر على االستفادة كفاٌة من المرأة فعمل المرأة فً جزء كبٌر منه ٌتركز
فً لطاع الخدمات وهً لذلن بالنسبة للكثٌر من ارباب العمل فً المطاع الخاص
ٌُنظر للعبء المزدوج الملمى على كاهل المرأة المتمثل فً كسب العٌش ورعاٌة
األسرة إما على انه مكلؾ للؽاٌة او عابك لئلنتاجٌة  .فعلى سبٌل المثال فً مصر
واالردن ٌمضً لانون العمل ان ٌموم ارباب العمل الذٌن لدٌهم عدد معٌن من
النساء ٌتوفر حضانة فً مكان العمل كما انه للنساء العامبلت فً مصر بفترتً
َّ
اسرهن  .إال ان تطبٌك تلن
راحة ٌومٌا ً للرضاعة وبإجازة مدتها عامٌن لرعاٌة
المطالب ٌجلب مصارٌؾ إضافٌة على ارباب العمل الذٌن ٌسعون الى تجنب تلن
الحموق بتعٌٌن رجال او بتعٌن نساء شابات ؼٌر متزوجات .
وثمة عامل اخر ٌساهم فً تخفٌض مستوى المشاركة االلتصادٌة للمرأة فً
المنطمة العربٌة ٌتمثل فً عدم التوافك بٌن التخصص التعلٌمً للمرأة واحتٌاجات
َّ
َّ
السوق فمع ان التحاق النساء بالتعلٌم العالً هو فً تزاٌد َّ
ٌملن الى
ٌزلن
فهن ال
تحصٌلهن استمرارا ً
َّ
االختصاصات الدراسٌة المرتبطة بالصحة والتعلٌم فٌكون
َّ
ألدوارهن المنزلٌة فً رعاٌة األخرٌن وهً ادوار ال تلمً التمدٌر البلزم فً
سوق العمل وٌعتبر تشجٌع المرأة على دخول مهن ؼٌر تملٌدٌة مثل المهن العلمٌة
والحرؾ الفنٌة من التحدٌات الربٌسٌة .
وفً هذا اإلطار من الضروري أال ٌمتصر مفهوم تعزٌز المشاركة االلتصادٌة
على مجرد زٌادة حصة المرأة فً فرص العمل بل ان ٌشمل ضمان حك المرأة
فً توفٌر ظروؾ عمل البمة بما فً ذلن التساوي فً األجر ممابل التساوي فً
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العمل وال تزال مسؤلة وجود فوارق فً األجور من الصور المتواصلة لعدم
المساواة بٌن الجنسٌن فً المنطمة العربٌة  .إذ تتفاوت األجور بٌن الدول ودواخل
الدولة الواحدة وكذلن فٌما بٌن المطاعات وعلى المستوى العالمً فً اؼلب الدول
تتراوح اجور النساء ما بٌن ٓ %7وٓ %9من اجور الرجل .
ووجدت دراسة اعدها البنن الدولً فً لبنان ان هنان فرلا ً ٌبلػ  %ٕ7فً
األجور بٌن الموظفٌن من الرجال والنساء وان الفجوات بٌن األجور لابمة فً
المطاع الواحد والمهنة الواحدة حتى بعد التعدٌل حسب اختبلؾ مستوٌات التعلٌم
وباإلضافة الى التفاوت فً األجور بٌن الجنسٌن ال تزال التشرٌعات التً تنطوي
على تمٌز بٌن الجنسٌن من حٌث الضمان االجتماعً ولوانٌن الضرابب
والمعاشات والموانٌن التً تمٌد حرٌة تجول المرأة خارج المنزل  ،كلها عمبات
تعوق المشاركة االلتصادٌة الفاعلة للمرأة وعبلوة على ذلن ال ٌزال ضعؾ تمثٌل
َّ
بحمولهن
المرأة فً المإسسات العمالٌة مثل النمابات ونمص الوعً لدى النساء
فً العمل من العوابك الربٌسٌة  .كما ان بعض الدول العربٌة تفتمر الى وجود
البنٌة التحتٌة المطلوبة لتشجٌع النساء على دخول سوق العمل مثل شبكات النمل
والمواصبلت وتوفٌر دور الحضانة لؤلطفال  .وعلى الرؼم من تلن المٌود فإن
االستثمار فً مجال تعلٌم البنات فً المنطمة لد ٌنتج نساء على مستوى عال من
َّ
َّ
َّ
مشارٌعهن الخاصة ...
ٌممن بإدارة
حممن نجاحات كصاحبات اعمال
التعلٌم ممن
ولكن ال ٌزال عدم المدرة على الحصول على اعتمادات وموارد ٌمثل تحدٌا ً
ربٌسٌا ً بالنسبة لمعظم النساء فً المنطمة العربٌة  .وتشٌر المسوح التً ٌجرٌها
مشروع البنن الدولً الى ان مشاركة المرأة فً الملكٌة تمتصر على حوالً
 %ٔ8من الشركات فً الشرق األوسط وشمال افرٌمٌا فٌها ممابل ٓ٘ %من
الشركات فً شرق اسٌا والمحٌط الهادي كما ان المتطلبات التنظٌمٌة لتؤسٌس
مشروع تجاري وتسجٌله كثٌرا ً ما تعرلل تؤسٌس المشارٌع التجارٌة الصؽٌرة
وهً الفبة التً ٌكثر نشاط المرأة فٌها  .باإلضافة الى ذلن تتخذ المصارؾ التً
هً المصدر الربٌس للتموٌل فً المنطمة العربٌة مولفا ً متحفظا ً حٌال منح
المروض ومع ان التمٌز ؼٌر موجود من حٌث المبدأ بٌن الجنسٌن فً الحصول
على التموٌل ال تتمتع المرأة فً بعض األماكن بنفس اإلمكانٌة المتاحة للرجل
للحصول على ابتمان من المصادر الرسمٌة ولد ظهر هذا جلٌا ً فً دراسة البنن
الدولً عن اصحاب المإسسات والعاملٌن فً لبنان (البنن الدولً  ) ٕٓٓ7حٌث
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مولوا مشارٌعهم من المروض
تبٌن ان ٗ %ٙمن الرجال اصحاب االعمال لد ّ
المصرفٌة ممارنة بـ  %ٗ8من النساء  .وفً االردن وبحسب المصادر الرسمٌة
تمدر نسبة النساء الحاصبلت على لروض مصرفٌة ٘٘ %وهً نسبة اعلى من
نسبة الرجال الحاصلٌن على لروض ٘ٗ . %وفً مصر بحسب دراسة مهدي
رشٌد  ٕٓٓ7لم ٌسجل أي فرق بٌن النساء والرجال لجهة الحصول على لروض
رسمٌة  .إضافة الى ذلن تواجه النساء صاحبات المإسسات الصؽٌرة والمتوسطة
رفضا ً لطلبات الحصول على المروض من البنون بنسبة اعلى وعادة ما ٌطلب
َّ
الٌهن تؤمٌن الساط بمعدل ٕ٘ – ٖٓ  %اعلى من المٌمة المطلوبة من الرجال
(دراسة المهدي  ) ٕٓٓ7كما انه فً معظم الدول العربٌة تخصص نسبة عالٌة
من لروض البنون لسندات الخزٌنة مما ٌإدي الى نمص فً المبالػ المخصصة
للمروض المخصصة إللراض المطاع الخاص ( المهدي . ) ٕٓٓٙ
 -3نسبة المماعد التً تشغلها النساء فً البرلمانات الوطنٌة
شهدت المنطمة العربٌة بعض التحسن فً مشاركة المرأة فً الحٌاة السٌاسٌة
حٌث وصلت نسبة تمثٌل المرأة فً المجالس النٌابٌة الى ٓٔ %بعد ان كانت
 %8فً عام  ٕٓٓٙإال ان هذه النسبة ال تزال الل بكثٌر من المتوسط العالمً
. %ٔ9
ومن اجل إتاحة فرص افضل امام المرأة تعتمد بعض الحكومات تدابٌر خاصة
مإلته مثل نظام الحصص لئلسراع فً تضٌٌك الفجوة وصوالً الى تحمٌك
المساواة للمرأة فً الوالع ولد تبنت هذه التدابٌر الخاصة كل من االردن  ،تونس
السودان  ،العراق ،األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة  ،مصر  ،المؽرب ومورٌتانٌا .
وفً هذا السٌاق شهدت الكثٌر من الدول زٌادة عدد النساء فً الماعدة االنتخابٌة
والبرلمانات والمجالس المحلٌة وأدى العمل بنظام الحصص فً البرلمانات
الوطنٌة الى نتابج اٌجابٌة فٌما ٌتعلك بزٌادة تمثٌل المرأة فً الحٌاة السٌاسٌة .
فاعتبارا ً من شباط  /فبراٌر ٕٓٔٓ سجلت تونس اعلى مستوى فً المنطمة
العربٌة لتمثٌل المرأة فً البرلمان بنسبة ٌ ، %ٕ8لٌها العراق بنسبة %ٕٙ
واالمارات العربٌة المتحدة بنسبة ٕٕ %والسودان ٕ٘ %فً حٌن ال ٌوجد تمثٌل
للمرأة فً المجالس التشرٌعٌة فً لطر والمملكة العربٌة السعودٌة  .ومن ناحٌة
اخرى نتج عن التصدٌك على المانون الكوٌتً الذي ٌمر بالمساواة بٌن الرجال
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والنساء عدد االلتراع دخول خمس نساء الى البرلمان الكوٌتً ألول مرة فً
تارٌخ الدولة  .وفً لانون االنتخابات الجدٌد فً االردن لعام ٕٓٔٓ ثم رفع
حصة المرأة الى ٕٔ ممعد عدا المماعد التً تحصل علٌها بالطرٌمة التنافسٌة .
اما فً مصر فؤلر مجلس الشعب رفع عدد المماعد البرلمانٌة التً تشؽلها المرأة
الى ٗ ٙاعتبارا ً من انتخابات ٕٔٔٓ عدا المماعد التنافسٌة .
وهنان عدة عوامل توضح انخفاض مستوى التمثٌل السٌاسً للمرأة العربٌة
إذ تعوق التوجهات الثمافٌة والصور النمطٌة حول دور المرأة عملٌة تمكٌن المرأة
سٌاسٌا ً  .فبل تزال بعض المطاعات فً المجتمع العربً ترى دور المرأة ممتصرا ً
على رعاٌة األسرة وتربٌة األطفال وربما العمل فً مهن تعتبر امتدادا ً طبٌعٌا ً
ألدوارها فً الرعاٌة مثل التدرٌس والتمرٌض  .ومن الناحٌة التارٌخٌة كان
التمثٌل السٌاسً للمرأة فً بعض انحاء العالم العربً ممتصرا ً على تعٌنات تشؽل
مناصب وزارٌة وبرلمانٌة  .ونتٌجة لذلن الوالع تفتمر المرأة بشكل عام الى
الخبرة والمهارات المطلوبة للوصول الى مناصب لٌادٌة ولذلن ٌجب ان تتضمن
السٌاسات الخاصة بزٌادة تمثٌل المرأة فً المٌادة وتشكٌل جماعات ضاؼطة
واالنخراط ضمن االحزاب السٌاسٌة .
عبلوة على ذلن بما ان االحزاب السٌاسٌة تكون الطرٌك الربٌس للمشاركة
السٌاسٌة  .تحتاج المرأة الى إتاحة الفرص والتشجٌع على االنضمام الى تلن
االحزاب  ،كما ٌجب تشجٌع االحزاب السٌاسٌة التً تتبنى تدابٌر خاصة مإلته
مثل نظام الحصص لزٌادة عضوٌة المرأة ومشاركتها فً الدوابر االنتخابٌة
عموما ً والمجالس التنفٌذٌة خصوصا ً  .وتعتبر االفكار االجتماعٌة والعادات
والتمالٌد جزءا ً من وضع المرأة فً الحٌاة السٌاسٌة وتعد األنظمة االنتخابٌة
مإشرا ً لوٌا ً لزٌادة التمثٌل السٌاسً للمرأة  .فالتمثٌل النسبً ٌتٌح فرصا ً للمزٌد
من النساء للمنافسة والفوز اكثر مما تتٌحه األنظمة التً تعتمد على االؼلبٌة
البسٌطة ألن الدوابر االنتاجٌة ترشح اكثر من عضو حٌث تخصص المماعد
بالتناسب مع نسبة االصوات التً فازت بها االحزاب مما ٌشجع على المزٌد من
التنوع فً البرامج الحزبٌة والمرشحٌن وٌوجد الملٌل من االنظمة االنتخابٌة فً
الدول العربٌة التً تطبك نظام التمثٌل النسبً فعلى مستوى العالم تشٌر البٌانات
المتوفرة عن  ٔ7ٙدولة فً عام  ٕٓٓ7الى ان المرأة شؽلت متوسطا ً عالمٌا ً بلػ
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ٕٔ %من المماعد البرلمانٌة فً إطار انظمة التمثٌل النسبً ( منظمة األمم
المتحدة للمرأة . ) ٕٓٓ9 – ٕٓٓ8
ومع ان الهدؾ الثالث من االهداؾ التنموٌة لؤللفٌة ٌركز على البرلمانات
الوطنٌة  ،من المهم اٌضا ً تشجٌع المرأة على الترشٌح لبلنتخابات على المستوى
المحلً  .حٌث ٌمكنها تكوٌن جمهور من الناخبٌن ٌإٌد طموحاتها على مستوى
عالمة الشعب وتموم بؤعداد متزاٌدة من الدول العربٌة مثل االردن واألراضً
الفلسطٌنٌة المحتلة ولبنان باعتماد نظام الحصص على المستوى المحلً والبلدٌات
النتائج والتوصٌات على صعٌد السٌاسة العامة
استطاعت المنطمة العربٌة عموما ً تحمٌك تمدم كبٌر فٌما ٌتعلك بالجوانب الكمٌة
الخاصة بالتعلٌم من حٌث زٌادة معدالت االلتحاق وتضٌٌك الفجوات بٌن الجنسٌن
ومع ذلن ال ٌزال النظام التعلٌمً ككل فً المنطمة ٌواجه الكثٌر من الصعوبات
فٌما ٌتعلك بتحمٌك جودة التعلٌم كما تحتاج المناهج الى التنمٌح إلزالة الصور
الباعثة على التمٌٌز بٌن الجنسٌن المتعلمة بٌن النساء والبنات فً الكتب المدرسٌة
باإلضافة الى انه ٌجب تشجٌع المرأة على الدخول فً المٌادٌن العلمٌة ومن ثم
ربط تعلٌمها باحتٌاجات السوق  .وال تزال االنجازات التعلٌمٌة للنساء بحاجة ألن
تترجم الى مشاركة التصادٌة وسٌاسٌة اكبر من ذلن ولن ٌتحمك ذلن دون المضاء
على التمٌٌز على المستوى المانونً والهٌكلً والسلوكً .
وفٌما ٌلً بعض التوصٌات بهذا الشؤن -:
ٔ -حث الحكومات والمجتمعات المدنٌة على سن تشرٌعات ترفع من الحد
األدنى لسن الزواج لتحسٌن معدالت البماء فً التعلٌم خاصة بالنسبة
للفتٌات فً المرحلة الثانوٌة  .نظرا ً ألن الزواج المبكر هو من العوامل
األساسٌة التً تإدي الى تسرب الفتٌات من المدرسة .
ٕ -تحتاج الحكومات الى ان تشجع االلتحاق بالمدارس بٌن اطفال األسر
الفمٌرة خاصة البنات منهم فً كل مراحل التعلٌم وذلن من خبلل تنفٌذ
آلٌات تموٌل تعتمد على جانب الطلب منها ان تمدم لؤلسرة الفمٌرة رواتب
و كبونات موجهة واعانات مالٌة للطبلب ومنح دراسٌة وأوجه دعم فً
صورة طعام او تحوٌبلت نمدٌة شروطه بالحضور فً المدرسة .
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ٖ -تحتاج الحكومات الى ان تركز مواردها وجهودها على تنمٌح المناهج
المدرسٌة وتحسٌن جودة التعلٌم بشكل عام وإزالة الصور الباعثة على
التمٌٌز بٌن الجنسٌن والمفاهٌم النمطٌة المتعلمة بالنساء والبنات من الكتب
المدرسٌة باإلضافة الى تحسٌن معدالت البماء فً التعلٌم .
ٌٗ -جب ان ٌتم توجٌه اهتمام خاص للبنات والنساء فً الدول العربٌة األلل
نموا ً  .حٌث تكون مستوٌات االلتحاق بالمدارس هً االدنى وكذلن فً
المجتمعات الرٌفٌة والتً تعتمد على الزراعة حٌث ٌكون االلتحاق بالتعلٌم
محدودا ً  .وسنسهل عملٌة توفٌر بنٌة تحتٌة داعمة فٌما ٌتعلك بتحسٌن سبل
المواصبلت واالتصاالت البلسلكٌة واإلمداد بالكهرباء والمٌاه  .مشاركة
المرأة فً المجال العام وكذلن زٌادة معدالت التحاق البنات بالمدارس
وذلن بتخفٌؾ االعباء المنزلٌة الثمٌلة التً ٌتحملنها خاصة فً المناطك
الرٌفٌة  .وفً نفس السٌاق على الدول تكوٌن شبكات األمن الؽذابً
والتنمٌة الرٌفٌة وتفعٌل نظام االنذار المبكر للتعرؾ على مواطن واحجام
الفجوات الؽذابٌة فً الولت المناسب .
٘ -تحتاج الحكومات الى إزالة التشرٌعات الممٌزة بٌن الجنسٌن بما فً ذلن
الموانٌن التً ترعى الضمان االجتماعً والضرابب ورواتب التماعد
وحرٌة التجول باإلضافة الى ضمان حك المرأة فً ظروؾ عمل البمة
تشمل التساوي فً االجر ممابل التساوي فً العمل .
ٌ -ٙجب ان ٌتم تشجٌع المرأة على دخول مهن ؼٌر تملٌدٌة مثل المهن العلمٌة
والحرؾ الفنٌة وربط تعلٌم النساء باحتٌاجات السوق ومن ثم على
الحكومات ضمان ان المرأة ٌمكنها ان تلتحك ببرامج التدرٌب والتحدٌث
المنتظمة إلكساب المهارات الفنٌة والتعلٌمة .
ٌ -7جب على الحكومات ان تشجٌع المشاركة المرأة فً المإسسات العمالٌة
مثل النمابات وتسهٌل المتطلبات التنظٌمٌة المتعلمة بإلامة مشارٌع صؽٌرة
وتسجٌلها تشجٌعا ً للمرأة على المشاركة االلتصادٌة والمبادرة بالدخول فً
مجال تنظٌم المشارٌع .
 -8تحتاج الحكومات الى تبنً تدابٌر انتمالٌة تتٌح مساحة اكبر للمشاركة
السٌاسٌة للمرأة مثل نظام الحصص فً البرلمانات الوطنٌة وعلى المستوى
المحلً  /المطري وإتاحة فرص اكبر لؤلنشطة الخاصة ببناء المدرات
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وصمل مهارات النساء فً مجال المٌادة وتكوٌن جماعات ضاؼطة
واالنخراط ضمن حزب سٌاسً .
ٌ -9جب على الحكومات ان تدمج منظور النوع االجتماعً فً السٌاسات
الوطنٌة وتخصٌص موارد خاصة لدعم السٌاسات التً تهدؾ الى تحمٌك
المساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌن المرأة بما فً ذلن إدخال عملٌة وضع
مٌزانٌات مراعٌة للتنوع االجتماعً وبناء المدرات فً هذا المجال
ومراجعة االداء على االساس .
تشجٌع مإسسات المجتمع المدنً بما فً ذلن المنظمات ؼٌر
ٓٔ-
الحكومٌة النسابٌة على مرالبة التزام الدولة بتنفٌذ اتفالٌة المضاء على
جمٌع اشكال التمٌٌز ضد المرأة وسحب التحفظات ؼٌر الضرورٌة على
بعض بنودها وذلن بصٌاؼة تمارٌر دورٌة لهذه االتفالٌة وتمدٌمها الى
اللجنة المعنٌة باتفالٌة المضاء على جمٌع اشكال التمٌٌز ضد المرأة التابعة
لؤلمم المتحدة فً جنٌؾ .
حٌث االحزاب السٌاسٌة على تبنً تدابٌر خاصة مثل نظام الحصص
ٔٔ-
لزٌادة عضوٌة المرأة ومشاركتها ضمن الدوابر االنتخابٌة بشكل عام
واللجان التنفٌذٌة بشكل خاص .
حث وسابل االعبلم على اداء دور اكبر فً تعزٌز حموق المرأة
ٕٔ-
السٌاسٌة والتً تحثها على التصوٌت وتمدٌم نفسها ضمن المرشحٌن فً
االنتخابات الوطنٌة .
تمدٌم الدعم الفنً وبناء لدرات الدول االعضاء فً عملٌة دوج
ٖٔ-
منظور النوع االجتماعً فً السٌاسات الوطنٌة وتخصٌص موارد لتعزٌز
المساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌن المرأة .
رفع مستوى الوعً بٌن واضعً التشرٌعات خاصة البرلمانٌٌن
ٗٔ-
بضرورة تعدٌل التشرٌعات الممٌزة بٌن الجنسٌن وتنفٌذ اتفالٌة المضاء على
جمٌع اشكال التمٌٌز ضد المرأة بشكل عام  [.التمرٌر العربً الثالث حول
االهداؾ التنموٌة االلفٌة ٕٓٔٓ ] www.arab-hdr.org
َّ
حمولهن
 / 3د – نماذج من انتهان
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للمرأة كٌان بشري تمتلن كل حموق الوجود اإلنسانً حالها حال الرجل فً الحب
والكره والعٌش والتعلٌم والعمل واثبات الذات والهوٌة واالنجاب والتملن واالبداع
إال ان هنان احداث كونٌة واللٌمٌة وسٌاسٌة والتصادٌة تحدث تتفوق فٌها عوامل
الموة الجسدٌة والمالٌة والعسكرٌة والسٌاسٌة التً ٌتفوق فٌها الرجل بحكم عمله
خارج المنزل معظم االولات فٌمسً فٌها مالن لهذه االلٌات الطاؼٌة ٌمارسها
على المرأة ألنها تمتلن السمات الجمالٌة واالسالٌب الشفافة والرلٌمة فً التعامل
مع الجنس االخر مستخدمة عواطفها اكثر من ذكابها اكثر من ذكابها فً االمور
اإلنسانٌة لذا نجدها تمٌل نحو بناء الخلٌة االصؽر فً المجتمع ( االسرة )
ورعاٌتها وتنشبة ابنابها ؼٌر مٌالة للتماطع مع الرجل فً عمله او طموحه او
التصارع معه فً كفاحها بالحٌاة  .جمٌع هذه الخصال تجذب الرجل للتمرب منها
واالستفادة من سماتها االنثوٌة فً بناء حٌاته الخاصة وتحمٌك مصالحه الرجولٌة
لٌجعلها شرٌة له فً حٌاته الخاصة  .لكن هنان من الخارجٌن عن النوامٌس
اإلنسانٌة والموانٌن الوضعٌة والمبادئ السماوٌة ٌموموا باستؽبللها من اجل الربح
المالً عبر االتجار بجسدها او اشباع رؼاببهم الجنسٌة او استؽبلل بعض اعضاء
اجسادهم ( كالرحم والبضر ) لتحمٌك مآربهم ومنهم من ٌستثمر التعالٌم الدٌنٌة
لتحمٌك نزعاتهم الجنسٌة وآخرٌن ٌوظفون النظام األبوي ( البطرٌمً ) لصالح
سٌطرتهم علٌها وٌجعلونها تابعة لهم وخانعة لسٌطرتهم مستؽلٌن نزعتها ومٌولها
اإلنسانٌة والعاطفٌة لخدمتهم ومجردٌن وجودها وحك ممارسة حٌاتها والتمتع
بمباهج الدنٌا إال بوجود الرجل او بمعٌته ألنه ٌعتبرها كٌان لاصر ومشروع فتنه
كل هذه الممارسات ادت الى انتهان حموق المرأة فً المجتمع سواء كانت المرأة
عربٌة او ؼربٌة .
دٌدنً فً هذا االستهبلل هو المول بؤن المعادلة بٌن الرجل والمرأة فً نموذج
االتجار بؤجسادهن ؼٌر متكافبة فً وزنها ولوتها واحتٌاجاتها وعملها  .فالمطب
الرجالً ٌتسم باحترافهم للتجارة بؤجساد النساء مع المطب الثانً المتصؾ بنساء
عاطبلت عن العمل ومن الطبمة الفمٌرة مع ؼٌاب نظام سٌاسً ولانونً ٌحمٌهم
من هإالء التجار بسبب انهٌار النظام السٌاسً فً البلد .
اذن نستطٌع ان نصنؾ هذه النماذج الى ما ٌلً  -:النموذج االول نماذج تنتهن
حموق النساء عند سموط االنظمة السٌاسٌة وحصول االضطرابات وعدم
االستمرار السٌاسً وااللتصادي تصبح فٌها لسم من النساء ضعٌفات امام
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َّ
بؤجسادهن واستؽبلل
االحداث وامام المستؽلٌن لهذه االحداث مثل االتجار
َّ
منهن وجهاد النكاح  .والنموذج الثانً ٌعكس سٌادة النظام االبوي
البلجبات
(البطرٌمً ) ٌكون فٌه الرجل مستحوذا ً علٌها وهً صؽٌرة السن ( لاصره )
لٌتزوجها والصاق وجودها بوجوده والزواج منها بدون حساب واؼتصابها او
التحرش بها  .ونموذج ثالث ٌعكس اجبارها على الخضوع للرجل من خبلل
استبجار رحمها او ختانها ألثبات انوثتها امام الناس .
هذه النماذج الثبلثة ٌستطٌع الرجل استؽبللها واستثمار االضطرابات
السٌاسٌة وانهٌار النظام السٌاسً والنظام األبوي والخلل الفسٌولوجً فعند ؼٌاب
هذه الحاالت الثبلثة ال ٌستطٌع الرجل ان ٌجعل من المرأة تابعة له ألنها متكافبة
معه وال ٌوجد معٌار واحد لمفاضلته علٌها ألنها إنسانة مثله ولوٌة بإرادتها
وذكابها وجهدها  .الول تكون المعادلة متكافبة بٌن الرجل والمرأة فً حالة ؼٌاب
هذه الحاالت الثبلثة لكنها ال تكن متكافبة فً حالة وجود حالة واحدة من هذه
النماذج الثبلثة -:
َّ
َّ
منهن وجهاد النكاح
بهن  ،استؽبلل البلجبات
النموذج االول  -:االتجار
واؼتصابهن والتحرش َّ
َّ
بهن .
َّ
منهن وتعدد
النموذج الثانً  -:فٌنطوي على النظام األبوي وزواج الماصرات
َّ
َّ
وجودهن بوجوده .
منهن والصاق
الزوجات المطلك
َّ
اجبارهن على الخضوع له من خبلل استبجار
النموذج الثالث  -:متؤلؾ من
َّ
َّ
ختانهن ألثبات انوثتها .
ارحامهن او
َّ
حمولهن ألوضح عدم
انتمل بعد ذلن الى تمدٌم بعضا ً من نماذج انتهاكات
َّ
َّ
َّ
حمولهن وعدم
وتبعٌتهن له وتحٌز المجتمع ضد
بٌنهن وبٌن الرجل
المساواة
َّ
َّ
َّ
َّ
مساواتهن مع الرجل او ال
وكؤنهن مستمتعات بعدم
وضعهن
مطالبتهن بتؽٌٌر
َّ
َّ
مسبولٌاتهن بالعٌش والكفاح من اجل تحرٌر لٌود المجتمع له َّن
ٌرؼبن فً تحمل
َّ
َّ
لمستمبلهن الحر .
حٌاتهن الشخصٌة والتخطٌط
او الرؼبة فً استؽبلل
النموذج األول  :حك التملن الجسدي
 / 3د –  – 1 – 1نموذج االتجار بأجسادهن Trafficking in woman's
body
ٖٔ9

نعنً بهذا المصطلح تحوٌل اإلنسانة الضعٌفة نفوذٌا ً ومالٌا ً والمضطهدة اجتماعٌا ً
وسٌاسٌا ً  ،عن طرٌك االحتٌال او الموة او االجبار الى سلعة بشرٌة جزٌلة
االستثمار ألجل طوٌل وذلن عن طرٌك استؽبلل الجسد فً هذا االستثمار او
تسخٌره إلعمال منافٌة لمٌمته البشرٌة  .لذا ولفت الدولة المتمدمة والمنظمات
اإلنسانٌة التً تدافع عن حموق اإلنسان الى محاربة هذا التحوٌل البلإنسانً
واالسترلالً واالستعبادي ألنه ال ٌمثل المرحلة التطورٌة التً ٌمر منها اإلنسان
فً الولت الحاضر .
لذا فؤن االتجار ٌعتبر جرٌمة ضد المجتمع واإلنسان والمانون على السواء
مستخدما ً صورا ً جدٌدة من االسترلاق واالستعباد مستحدثا ً صٌرورة عصرٌة فً
عوالبه االستثماري لصالح المتاجرة بؤجساد النساء والبنات ٌعنً انها من
الظواهر اإلجرامٌة الدولٌة التً تظهر وتنتعش فً ظل االضطرابات االللٌمٌة
والدولٌة مستؽلة احداثها المتنالضة ومسخرة كوادرها فً انتماء عناصر بشرٌة
ذات خلفٌة اجرامٌة او فاسدة سٌاسٌا ً او اخبللٌا ً او اجتماعٌا ً من اجل االستفادة
منها فً مرامٌها الخاصة عبر تطبٌك اهدافها المخالفة للموانٌن واالعراؾ
المرعٌَّة فً مجتمعات تضعؾ فٌها الضوابط االجتماعٌة واألمنٌة مكرسة نشاطا ً
إجرامٌا ً ٌُسخر بعض العناصر البشرٌة الواهنة اخبللٌا ً والباحثة عن الثراء
السرٌع والتكسب الرخٌص لتنشٌط عملٌة إجرامٌة تتجاوز الحدود االللٌمٌة
وتستثمرها فً اكثر من دولة .
آلت هذه الرإٌة الى ان النساء من البشر الذي ال ٌخضع لئلتجار بجسده او
جنسه وال ٌصلح ان تُسلب منه حرٌته واستمبللٌته وإنسانٌته وتتعارض اٌضا ً مع
استخدام الموة واإلساءة واالجبار وااللزام مع اإلنسان فً عٌشه ألنه هو الذي
ٌملن حك العٌش وال توكل لشخص مضطهد او ظالم او متاجر بإنسان ضعٌؾ او
لاصر او فمٌر .
ففً مدار الجندر  Genderفؤنه ٌتعارض جملة وتفصٌبلً مع هذا االنجاز الذي
ٌؽذي الدعارة المطلوبة فً كل المجتمعات وتمارس فً السر والعلن وهذا ٌعنً
ان سولها ٌحتاج الى عناصر نسابٌة شابة وعادة ً ال تكن بداٌة االنخراط بهذا الكار
( العمل ) البل إنسانً والبل لانونً فؤن ذلن ٌتطلب سماسرة له لجلب عاملٌه وهذا
صب
ال ٌتم بمحض الصدفة او الرؼبة الذاتٌة ما لم تمارس علٌهم عملٌات ن ّ
واحتٌال او لوة لاسٌة وتعامل لهري مع بعض المؽرٌات المادٌة  .لذا ٌتطلب من
ٓٗٔ

السماسرة ان ٌكون لهم وكبلء ٌمومون بالبحث عن نساء وبنات ٌحملون
مواصفات تساعدهم على نصب شبان صٌدهم لهم تبدأ باإلؼراءات المالٌة وتنتهً
باستخدام االحتٌال او الموة او االؼتصاب الجنسً بمعن اخر البحث عن فرابس
(جمع فرٌسة ) تخضع لظروؾ معاشٌة فمٌرة ومحتاجة للعمل والمال لكن لٌس
عن طرٌك الدعارة او فرابس نكبوا نكبات سٌاسٌة او التصادٌة او اسرٌة وباتوا
محتاجٌن للمساعدة هذه المهمة والمسبولٌة التً ٌواجهها الوكبلء تسمى بالتجنٌد
 Recruitmentاو البحث عن عناصر بشرٌة ضعٌفة ومتهالكة على العمل
الشرٌؾ ال تجد فً مجتمعها من ٌساعدها على ذلن بسبب التؽٌرات االجتماعٌة
السرٌعة ( ثورة او حرب او نظام حكم دٌكتاتوري او تفشً الفساد ) .
فبل ؼرو من المول بؤن المهتمٌن بالجندر واؼلبهم من النساء المثمفات
والواعٌات اجتماعٌا ً وإنسانٌا ً ٌموموا بالدفاع عن حموق المرأة والبنت الذٌن
ٌعٌشون فً مثل هذه الظروؾ وٌتم تجنٌدهم لبلؼتصاب واالستؽبلل الجنسً
واالتجار بجنسهم فاستندت هذه النسوة على لرارات األمم المتحدة التً صدرت
عام ٘ٗ ٔ9التً دعت فٌه الى حماٌة الحموق اإلنسانٌة للمرأة فطرحت ٕٓ آلٌة
ترفع بها ممام وشؤن المرأة والتعامل معها على انها إنسانة لها لٌمة نفس لٌمة
الرجل وعدم تحوٌلها الى ضحٌة تجنً علٌها العصابات اإلجرامٌة مستؽلة فمرها
وعوزها لتمارس علٌها شتى انواع العنؾ ( الجسدي والجنسً واللفظً
والمعاشً ) فضبلً عن جنً مبالػ مالٌة هابلة من وراء استؽبللهم الجنسً فً
الدعارة التً تصل الى ما بٌن  ٕٔ – 7بلٌون دوالر هذا سبب واحد من بٌن
اسباب تهافت العصابات اإلجرامٌة باإلتجار بهم فضبلً عن ضعؾ وتخلؾ
المواعد المانونٌة السابدة فً معظم دول العالم فً معالبة وتجرٌم التجار الذٌن
ٌتاجرون بالبشر ورفد اسواق الدعارة والبؽاء بعناصر جدٌدة وان خطورة العمل
فٌها الل بكثٌر من االتجار باألسلحة والمخدرات  .كل ذلن دفع بالمدافعٌن عن
حموق المرأة الولوؾ مولؾ المدافع علٌها ومحاربة االتجار بها لكن هنان
جماعتٌن من هإالء النساء الجماعة االولى لبلت لرار المرأة فً اختٌار عملها
بالدعارة لكنها أدانت االتجار بجنسها  ،والجماعة الثانٌة أدانت اجبار وفرض
عمل المرأة بالدعارة وحسبته عمبلً وحشٌا ً وهمجٌا ً  ،إذن هذا مولؾ المدافعٌن
عن حموق المرأة نحو االتجار بها وبجنسها وهذا مإٌد لمرارات األمم المتحدة فً
هذا الشؤن ومناصرة للموانٌن الوضعٌة المرعٌة فً معظم دول العالم .
ٔٗٔ

عبلوة على ذلن فؽالبا ً ما تحصل حاالت كثٌرة لئلتجار بالنساء داخل البلد
الواحد مثل هجرة المروٌٌن من الرٌؾ الى المدن ( حصل هذا فً بانكون ) من
اجل الدعارة واالستؽبلل الجنسً .
ال جناح من االشارة الى ارتباط االتجار بالبشر بالهجرة ؼٌر الشرعٌة
واالستؽبلل الجنسً والصناعة الجنسٌة والدعارة وبالً الخدمات الجنسٌة
التجارٌة  .أي ان هذه التجارة الدالة على االتجار بالنساء والبنات بالدرجة
االساس إذ هنان ٓٓٓ 7ٓٓ.ضحٌة من النساء والبنات ولعت عام ٕٕٓٓ فً
اوربا واسٌا وجنوب شرق اسٌا وكانت عوابد هذه التجارة تتراوح ما بٌن ٓ٘ٔ
الى ٕٓٓ ملٌون ٌورو [  ] Lehti & aroma . 2002 .P.1ثم اعتبار هذه
التجارة ؼٌر لانونٌة لعدة اسباب ابرزها -:
ٔ -انها تجارة عابرة للحدود الدولٌة مخترلة الموانٌن المرعٌة للدول التً تمر
منها وتستمر فٌها .
ٕ -إجبار النساء ال ُمتاجر بهم على العمل فً بلد الممصد مخالفا ً لرؼبتهم
وإرادتهم أي إلزامهم بالعمل فً اشؽال صعبة ولذرة .
ٖ -ممارسة العنؾ الجسدي علٌهم .
ٗ -عزل الضحاٌا عن محٌطهم األصلً الذي أتوا منه .
٘ -االستؽبلل الجنسً لل ُمتاجر بهم وإجبارهم على ممارسته من اجل الكسب
المالً الذي ٌجنٌه السمسار او التاجر الذي ٌموم بإجبارهم واستؽبللهم .
أضحى االتجار بالنساء ٌُمارس فً ولتنا الحاضر بشكل واسع ومكثؾ إذ ٌُمدر ما
بٌن ٓٓٓ ٙٓٓ.و ٓٓٓ 8ٓٓٓ.شخص ٌُهرب كل عام أؼلبهم من النساء
واألطفال [ ٌ ] Obakata . 2006 . P . 1جنً التاجر من عمله هذا مبلػ مالً
ٌصل لرابة ٘ 9.ملٌون دوالر [  ] Obakata . 2006 . P. 1وهذا ما ٌجعل
الحكومات التً تتعرض لئلتجار بالبشر متؤثرة بنشاط ؼٌر شرعً ٌجلب لها
المشاكل االجتماعٌة والمانونٌة واالخبللٌة .
إن الحدٌث عن االتجار بالنساء فً المرن الحادي والعشرٌن واعتباره من
الجرابم المستحدثة تختلؾ اسبابها وآثارها عما كان معروفا ً فً العصور الؽابرة
عن العبودٌة واالسترلاق وتجارة الرلٌك وسوق النخاسٌن ألن االتجار بالبشر أخذ
ابعادا ً مختلفة ومتنوعة عما كانت علٌه هذه التجارة ؼٌر الشرعٌة  ،بٌد ان تجارة
ٕٗٔ

العبٌد ونملهم من افرٌمٌا الى اوربا وامرٌكا الشمالٌة الذي كان آخذ طابع تجارة
الرلٌك واالستؽبلل الجنسً واالتجار بالمومسات والنساء البٌضاوات داخل اوربا
فً حٌن ابان ولتنا الحالً انتعشت وازدهرت جرٌمة االتجار بالنساء التً
ؼذتها ورفدتها عوامل دولٌة متعددة ومتنوعة منها -:
ٔ -انتهاء الحرب الباردة .
ٕ -سموط الستار الحدٌدي الذي كان ٌحجب اوربا الشرلٌة عن العالم .
ٖ -ظهور وبروز حكومات مستملة جدٌدة تكافح فً سبٌل ارساء حكومات
عصرٌة تعكس حداثتها وتمدنها .
ٗ -ضعؾ فاعلٌة المانون الضابطة للحدود الدولٌة .
٘ -صٌرورة العولمة .
 -ٙتطور وتمدم وسابل االتصاالت االلكترونٌة والمواصبلت البرٌة والجوٌة
والبحرٌة
جمٌع هذه االسباب وؼٌرها جعل من االتجار بالنساء امرا ً ٌسٌرا ً والل عسرا ً عما
لبل وبالذات اللذٌن ٌرؼبون بالهجرة ؼٌر الشرعٌة  .وإزاء هذه الظروؾ العالمٌة
والتمنٌة أمست اوربا الشرلٌة ؼٌر محصنة امام موجات االتجار بالبشر  ،الول
باتت معّرضة لهجمات وموجات المناشط اإلجرامٌة بما فٌها التهرٌب البشري
واالتجار بهم .
وال ننسى التعصب والتحٌز العرلً والمومً والجنسً ( ضد المرأة ) او الطابفً
ٌولد هذا احتكار العمل على لومٌة واحدة او عرق واحد او للرجال
( الدٌنً ) إذ ّ
فمط او طابفة دٌنٌة ضد المومٌات او االعراق او الطوابؾ االخرى وهذا بدوره
ٌجبر التعصب ضدهم بالبحث عن فرص عمل فً مكان اخر ؼٌر بلدهم وبالتالً
ٌفرض علٌهم الخضوع الى ممارسات التجار المتاجرٌن بالنساء  ،علما ً بؤن معظم
هإالء المتعصب ضدهم ٌكونوا من صؽار السن الذي ال ٌتجاوزوا العشرٌن عاما ً
أي من المراهمٌن وؼٌر الراشدٌن ممن ٌملكوا طموحا ً افالا ً واحبلما ً واسعة فً
العٌش  .هذه الحالة استؽلها تجار االتجار بالبشر فمدموا لهم فرص عمل وهمٌة
موعودة خارج بلدهم ذات اجور عالٌة وعٌش رؼٌد فؤمست هذه الوعود الوهمٌة
محفزا ً لشباب مضطهد ٌبحث عن مصدر عٌش ٌعتاش منه وٌتخلص من
التصعب ضده .
ٖٗٔ

وال ننسى العنؾ الممارس ضد المرأة المتؤتً من بنٌة األسرة التملٌدٌة التً
تجعلها تابعة للرجل ( التصادٌا ً واجتماعٌا ً ونفسٌا ً ) .
إن سٌاق الحدٌث ٌلزمنً ان ال اؼفل لماذا ٌختار التجار النساء لئلتجار
َّ
بؤجسادهن ؟ نمول ابرزها وهً -:
ٔ -عابدها المالً ٌكون وفٌرا ً ٌصل احٌانا ً الى ٘ 9.ملٌون دوالر بالسنة .
ٕ -ؼٌر مكلفة بالنسبة لهم  .أي ال تحتاج الى مصارٌؾ مالٌة كثٌرة للحصول
على ضحاٌا هذا النوع من االتجار .
ٖ -ال تحتاج الى استعداد مسبك وتدرٌب خاص للمتاجرٌن بالنساء .
ٗ -نزوح اعداد كبٌرة من المتجرٌن باألسلحة والمخدرات بشكل مستمر
لئلتجار بالنساء وذلن لسهولتها والثراء المجنً منها وللة الصدامات
والمواجهات مع رجال الشرطة واألمن والجمارن .
٘ -بساطة عموبة االتجار بالنساء من الناحٌة المانونٌة وجزاءاتها المالٌة إذا ما
لورنت مع االتجار باألسلحة والمخدرات .
 -ٙتكون الفترة الزمنٌة الستؽبلل واستثمار النساء والبنات طوٌلة األمر الذي
ٌجلب ارباحا ً كثٌرة للمتاجرٌن بهم التً ؼالبا ً ما تكون اكثر من االتجار
باألسلحة والمخدرات .
 -7مرونة وانفتاح لوانٌن العدٌد من البلدان المتمدمة فً التعامل مع العبٌد
والخدم وعمال المنازل  ،أي عدم وجود لوانٌن متشددة وصارمة ضد
العمالة المنزلٌة والخدمٌة وبالذات فً االنشطة الجنسٌة وذلن ألنهم ٌخافوا
من االعتماد على السٌاسة المتشددة التً تخلك لهم اضرار التصادٌة وتعٌك
نشاطهم السٌاحً الذي ٌإول بالتالً الى هبوط فً عوابد الضرابب .
هذا من جانب ومن جانب أخر فؤن االسباب االلتصادٌة والظروؾ المعاشٌة
التعٌسة انتجتها الهجرة الجماعٌة ال سٌما وان بعض البلدان ال تستطٌع تؤمٌن
الظروؾ المبلبمة لمواطنٌها او حتى السٌطرة والتحكم بالتؽٌرات السكانٌة حٌث
لامت الظروؾ بإشباع وارضاء احتٌاجات سوق العبٌد الحدٌث االمر الذي دعا
الى توازن العرض مع الطلب فً المصادر البشرٌة الؽٌر شرعٌة
[ ] Glanti.2004 . P.70
بشًء من التفصٌل الدم النموذج االوربً فً انتهان حموق المرأة من خبلل
االتجار بها وبجسدها حٌث ال ٌؤخذ هذا النوع من االتجار وجها ً واحدا ً بل وجهٌن
ٗٗٔ

فً اوربا ٌعكس االول دول االتحاد االوربً التً تمثل منطمة الممصد للمتاجر
بهم وٌمثل الوجه الثانً دول شرق اوربا مثل البلمان ودول  C/Sالتً تمثل دول
مصدرة لئلتجار بهم ومنطمة عبور لهم بذات الولت  ،لكن بالنسبة للهجرة ؼٌر
المانونٌة بشكل عام اخذت ستة مسالن ربٌسٌة مختلفة وهً -:
ٔ -المسلن األول ٌ -:بدأ من موسكو عبر لتوانٌا وبولندا او جمهورٌة الجٌن
الى المانٌا والنمسا .
ٕ -المسلن الثانً ٌ -:بدأ من اوكرانٌا عبر ٌوؼسبلفٌا وهنؽارٌا وجمهورٌة
الجٌن او بولندا الى النمسا والمانٌا .
ٖ -المسلن الثالث ٌ -:بدأ من الشرق االوسط وتركٌا الى الٌونان واٌطالٌا .
ٗ -المسلن الرابع ٌ -:بدأ من شمال افرٌمٌا الى اسبانٌا واٌطالٌا .
٘ -المسلن الخامس ٌ -:بدأ تركٌا عبر البلمان الى اٌطالٌا والنمسا .
 -ٙالمسلن السادس ٌ -:بدأ من جنوب ووسط امرٌكا الى البرتؽال واسبانٌا .
هذه هً المسالن الربٌسٌة التً ٌسلكها التجار الذٌن ٌتاجرون بالنساء فً العالم
فً الولت الراهن .
ال جرم من المول بؤن االتجار بالنساء واألطفال ٌرتبط بالدعارة واالستؽبلل
الجنسً  .إذ هنان اكثر من ٓ %8من ضحاٌا هذا االتجار هم من جنوب شرق
اوربا فباتت منطمة ربٌسٌة لئلتجار بالنساء وٌتم استؽبللهم كبؽاٌا وبحدود ٘ٔ%
َّ
َّ
ٌمثلن مصدرا ً للمٌام بالخدمات الشهوانٌة والجنسٌة االخرى اما اعمارهم
منهن
َّ
َّ
اعمارهن
منهن تمع
بالتمرٌب فؤنها تمع ما بٌن ٘ٔ –  ٔ8وان ٓٔ الى ٖٓ %
بالل من  ٔ8سنة بذات الولت هنان اعمار اعلى من  ٔ8من النساء فضبلً عن
االطفال .
فالسوٌد مثبلً تمدم تمدٌرات سنوٌة عن النساء واالطفال الذٌن ٌتم اإلتجار بهم فً
بلدها التً لدرتهم بما ٌمارب ٓٓٓ ٘ٓٓ.امرأة وطفل لؽرض االستؽبلل الجنسً
حٌث ٌتم تصدٌرهم الى دول االتحاد االوربً واستنادا ً الى التمدٌرات االخٌرة
التً لامت بها االمم المتحدة فإن إجمال االتجار بالنساء فً دول االتحاد االوربً
ٌبلػ ٓٓٓ ٕٔٓ.امرأة وطفل وعدد النساء واالطفال الذٌن تم االتجار بهم فً
اوربا الشرلٌة بما ٌمارب ٕٓٓٓٓٓ.
جدٌر بذكره فً هذا السٌاق الى ان االتجار بالنساء واالطفال فً االتحاد
االوربً بات مؤلوفا ً ومشاعا ً كما هو الحال فً شمال امرٌكا والشرق االوسط
٘ٗٔ

والٌابان وجنوب شرق اسٌا  .اما تمدٌرات الوالٌات المتحدة فً هذا النوع من
االتجار فً العالم الذي وصل الى ٓٓٓ ٘ٓٓ.ضحٌة من النساء عبر البلمان
ٓٓٓ ٕٓٓ.وطبما ً لتمدٌرات وزارة الداخلٌة االمرٌكٌة فؤن الرلم الذي طرحته كان
ٓٓٓ] Lehti & etal . 2004 .P.115 [ 7ٓٓ.
خلٌك بنا ان نمول بؤن جمٌع هذه االرلام ال تمثل الحمٌمة الدلٌمة بل دالالت
تمدٌرٌة تشٌر الى ظاهرة جرٌمة االتجار بالبشر لتمول لنا بؤنها فً تفالم مضطرد
وتزاٌد سرٌع وذلن بسبب ازدٌاد الطلب على الدعارة والخدمات الجنسٌة
والصناعة الجنسٌة فً االفبلم والمجبلت المصورة السبب الثانً هو ان انهٌار
النظم االشتراكٌة فً اوربا وما آلت الٌه من ظهور مشاكل التصادٌة واجتماعٌة
كان مصدرا ً ؼرٌزٌا ً لممارسة االتجار بالبشر واخذهم الى اوربا الؽربٌة وبشكل
منظم ومٌسر اكثر بكثٌر من المصدر المدٌم للدعارة واالستؽبلل الجنسً ( نمصد
بالمصدر المدٌم جنوب شرق اسٌا وؼرب افرٌمٌا وامرٌكا البلتٌنٌة ) .
إن سٌاق الحدٌث ٌلزمنً ان ال اؼفل حمٌمة مفادها ان اؼلب ضحٌا االتجار
بالنساء هم من البانٌا ولتوانٌا ومالدٌفٌا ورومانٌا وروسٌا واوكرانٌا لد تم اجبارهم
والهارهم بالعمل فً الدعارة إذ كان نصفهم من مالدٌفٌا وربعهم من رومانٌا
وعشرهم من اوكرانٌا  .فً الوالع اضحى االتجار بالنساء حالة رابجة وسابدة
ومؤلوفة لٌس فمط فً ؼرب اوربا بل فً معظم بلدان البحر االبٌض بسبب
الخلفٌة التارٌخٌة لها إذ كانت تاٌبلند وكولومبٌا والبرازٌل وجمهورٌة الدومنٌكان
وشمال ؼرب افرٌمٌا كالمؽرب ونٌجٌرٌا وسٌرالٌون وطبما ً لمعطٌات الشرطة
االوربٌة فإن هذه التجارة باتت فً تزاٌد مستمر ورابجة فً اوربا الشرلٌة بعد
سموط االتحاد السوفٌتً والتؽٌر السٌاسً وااللتصادي واالجتماعً الذي حدث
لبالً الدول االشتراكٌة وانخراطهم فً دول االتحاد االوربً Lehti & etal [ .
] 2004 . P.p 110 - 114
ثم هنان النموذج الجورجً ( نسبة الى جورجٌا ) إذ ٌعد انهٌار االتحاد
السوفٌتً حصلت سٌاسة سلبٌة وانهٌارات التصادٌة وسكانٌة لادت الى حدوث
تفكن بنابً فً كافة انساق المجتمع الجورجً وفوضى اجتماعٌة وأزمات
التصادٌة حادة وصراعات عرلٌة وحروب اهلٌة وتؽٌر متطرؾ فً حٌاة
المجتمع الجورجً كل ذلن ادى الى جذب التجار بالخوض فً تجارة االشخاص
الباحثٌن عن العمل وبالذات من النساء العاطبلت عن العمل فً بلدان المولاز
ٔٗٙ

َّ
بهن بؤعداد كبٌرة تتراوح ما بٌن ٓٓٓ ٔٓ.الى ٓٓٓٔ٘.
فوصلت االتجار
جمٌعهم كانوا ٌبحثوا عن الهجرة ؼٌر الشرعٌة للعمل فً االعمال الزراعٌة
والخدمات المنزلٌة والمعامل الصؽٌرة جمٌع هذه االعمال لم تكن تطوعٌة بل
لسرٌة وجبرٌة  .فظهرت تجارة الرلٌك األبٌض  White Slaveryالتً باتت
مربحة فً جورجٌا ساهم فٌها المجرمٌن اطلك علٌهم بلصوص المانون فً
جورجٌا ٌمثلون اعدادا ً كبٌرة ولهم شبكة واسعة من االتصاالت والمواصبلت لها
عبللات مستمرة مع تنظٌمات إجرامٌة خارج جورجٌا وبالذات مع روسٌا
واوكرانٌا وحكومات ؼنٌة مثل الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة .
إذ عملت هذه الشبكة الواسعة على اجبار ٓٓٓ٘ امرأة جورجٌة بالعمل فً
الدعارة وهنان افراد اكثر من هذا العدد ثم اجبارهم واستؽبللهم فً اعمال
وضٌعة كانوا ضحاٌا خداع وإؼواءات مادٌة لذرة [ Glonti . 2004 . P.p
] 70-71
وهنان نموذج عرالً ٌعكس اإلتجار بجسد المرأة كؤحد مناشط تجارة الرلٌك
األبٌض للفتٌات العرالٌات ٌكون فٌها الجانً عصابة منظمة مكونة من شركات
منظمة وأجهزة مخابراتٌة وسماسرة دولٌٌن واطباء وعاملٌن اخرٌن فً المطاع
الصحً وشرطة أداب ( ٌموم االطباء والموظفٌن الصحٌٌن بعملٌات االجهاض
إذا دعت الحاجة ) تموم هذه العصابة المتنوعة االختصاصات بتسوٌك
المخطوفات والمستدرجات او المتعاملٌن معها بسبب آثار الحرب وسموط
النظامً الصدامً البعثً عام ٖٕٓٓ الذي سبب انفبلت أمنً كبٌر وسموط
المعاٌٌر االخبللٌة والمٌمٌة التً ٌسمٌها إمٌل دوركهاٌم بـ ( األنومً ) .

أما وسٌلة اصطٌاد النساء فٌتم عن طرٌك -:
ٔ -الخطؾ  :إذ تموم العصابة ( بواسطة مجندٌن محلٌٌن ) بخطؾ فتٌات
َّ
اعمارهن من ٖٔ سنة لؽاٌة ٖ٘ سنة .
صؽٌرات السن تتراوح
َّ
ٕ -االستدراج واألؼراء من لبل نساء ًّ
ٌعملن فً الدعارة ٌممن باستدراج
كن
َّ
َّ
َّ
ابابهن او
فمدن
ٌعشن حالة فمر مزرٌة او ممن
فتٌات جمٌبلت ممن
َّ
َّ
وأصبحن ببل مصٌر .
ازواجهن بالحرب
أما آلٌة اصطٌاد النساء
ٔٗ7

فٌكون عن طرٌمة تنجٌد العصابة الدولٌة مجرمٌن محلٌٌن او ممن لهم خبرة فً
الخطؾ أي من اصحاب السوابك اإلجرامٌة فً العراق  .هذا على صعٌد الخطؾ
 ،اما عم طرٌك االستدراج فٌكون من خبلل صاحبات السوابك فً الدعارة  .أما
ال ُ
طعّم الذي ٌُمدم للنساء من لبل المجندٌن والمجندات المحلٌٌن فهً -:
ٔ -اؼراءات توعدهم بالعٌش فً دول الخلٌج الؽنٌة .
ٕ -او العٌش فً بٌوت األثرٌاء العرب .
ٖ -او العمل فً صالونات للمساج والتدلٌن .
ٗ -او االشتؽال فً النوادي اللٌلٌة والفنادق .
٘ -او العمل كشؽالة فً تنظٌؾ المنازل .
 -ٙاو العمل فً صاالت الفنادق .
َّ
بؤجسادهن فهً -:
السمات الشخصٌة للنساء المستهدفات فً االتجار
ٔ -فتاة صؽٌرة السن .
ٕ -من أسرة فمٌرة مالٌا ً .
ٖ -وفاة والد المرأة او وفاة زوجها .
ٗ -فتاة تبحث عن عمل من اجل عٌشها .
٘ -فتاة تعٌش فً مجتمع منهار بنابٌا ً ولٌمٌا ً وسٌاسٌا ً مثل المجتمع
العرالً بعد سموط النظام الشمولً الصدامً الدكتاتوري .
 -ٙالؽشمة ( الجهل باألمور ) .
 -7للة الخبرة فً الحٌاة .

اإلجراءات البلحمة
ٌتم تجنٌد الفتاة التً تم خطفها او استدراجها من لبل السماسرة الى االردن او
سورٌا على شكل  -ٔ -:سابحات ٕ -زابرات بؽرض اإللامة ٖ -زابرات
بؽرض العمل فً المجال الفنً .
كٌؾ ٌتم تحوٌل المخطوفة الى ضحٌة

ٔٗ8

فً هذه المرحلة ٌتم نمل الفتاة الى العصابة المنظمة لٌتم – عندها – إزالة
عذرٌتها مع تصوٌرها ألكثر من مرة ومع اكثر من زبون حتى ال تستطٌع
التفكٌر بالعودة إذا اردت وتهدٌدها إذا فعلت ذلن .
اما سعر الفتاة العذراء العرالٌة كان بعد االحتبلل ٌعادل عشرة االؾ دوالر
امرٌكً لكنه وصل فٌما بعد الى مابتٌن دوالر وربما الى مابة دٌنار اردنً او
حتى ٓٓٔ دوالر إذا نملتها العصابة الى عمان .
اما وضع المرأة بعد ولوعها فً شبكة االصطٌاد فؤنه ٌتم اسكانها فً مبانً
َّ
َّ
ألنهن محمٌات
منهن
خاصة بالضحاٌا فً سورٌا وٌحظر على الناس االلتراب
َّ
َّ
من لبل حراسة شخصٌة ٌوفر َّ
لٌعملن لدٌه وال ٌسمح
جلبهن
لهن الشخص الذي
َّ
َّ
سإالهن عن شًء
معهن او
ألحد بالوصول إلمكان سكن الفتٌات او الخروج
َّ
ٌتعلك َّ
عملهن  .ثم العمل احٌانا ً فً عدة نواد فً لٌلة واحدة بحٌث
بهن او بطبٌعة
َّ
ٌمدمن برنامجا ً فً كل نادي وٌبلػ ما تحممه احٌانا ً فً اللٌلة من ارباح ٌصل الى
ٓٓ٘ دوالر هذا عدا ( الرشة ) وهو ما ٌموم بها الزبابن ( برشة ) علٌها او
عطابها اثناء لٌامها بالرلص االستعراضً وإذا اراد احد الزبابن ان ٌتصور معها
بدفع  ٙدوالرات  .اما العمل فً الشمك المفروشة فإن اجور كل ضحٌة تعمل
كعاهرة ٌتراوح من ٘ٔ الى ٕٓ دوالر فً الساعة  [ .العمر  . ٕٕٓٔ .ص .ص
ٕ] 8ٙ – 8

 / 3د –  – 2 – 1نموذج استغاللهم كالجئات
ٔٗ9

ٌنطوي هذا النموذج على صورة اخرى من صور انتهان حموق المرأة فً
امتبلن جسدها وعدم التفرٌط به ألي إنسان إال الشخص الذي تختاره هً لٌكون
زوجها وابو اوالدها  ،لكن إذا تم استؽبلل ظروفها المعاشٌة وااللتصادٌة
والوطنٌة كبلجبة خارج بلدها وفً بلد اخر لاصدة اللجوء اإلنسانً والعٌش فً
معسكر خاص بالبلجبٌن تنمصهم معظم االحتٌاجات الضرورٌة للعٌش وبدون
عمل ومصدر مالً ومهنً  ،جمٌع هذه الظروؾ تجعلها فً مولع إنسانً
واجتماعً وصحً والتصادي مزري وبابس جدا ً تمسً عرضه لبلستؽبلل لمن
ٌعٌش عٌشه طبٌعٌة من الناحٌة السٌاسٌة وااللتصادٌة والنفسٌة واالجتماعٌة
تضطر تحت الظروؾ المعاشٌة الماسٌة والصعبة الملٌبة بالحرمان والعجز
والخنوع وتحت رحمة الممتدرٌن ان تتمبل الزواج من أي رجل لكً ال تستثمر
فً هذا الحرمان اإلنسانً لكً تعٌش كإنسانة فً ظروؾ افضل حتى لو كان
الفرق كبٌرا ً من الناحٌة العمرٌة وبعٌدا ً عن اسرتها ومجتمعها ألنها تعٌش فً
ظروؾ شاذة ولاسٌة وتجد دعما ً وتشجٌعا ً من والدٌها وافراد اسرتها لكً تخفؾ
من معاناتها المعاشٌة ال سٌما وان هنان من الرجال ممن ٌتربصون لمثل هذا
التفاوت العمري وااللتصادي والسٌاسً لكً ٌستخدموها كزوجة صؽٌرة السن
وكزوجة ثانٌة النعاش شهوتهم الجنسٌة المتمدمة  .ألول تبٌع هً جسدها وشبابها
برمتها لرجل ال تعرفه وال توجد عبللة لرابٌة او عاطفٌة بٌنهما إنما ترٌد الستر
والعٌش الكرٌم مع شخص اسمه زوج بؽض النظر عن اخبلله وطبابعه ووضعه
االجتماعً ومكان الامته وحالته االلتصادٌة والثمافٌة  ،انها مؽامرة ف ّجة تفمد
الفتاة فٌها حمها فً ارادتها ومستمبلها واسرتها  ،لذا عبّر هذه الحالة ابشع صور
االستؽبلل لحموق المرأة لكنها تختلؾ عن نموذج االتجار بالجسد من حٌث ان
اسرتها تمبل بهذا النوع من الزواج وال تصبح باؼٌة او عاهرة بل زوجة لزوج
واحد لكنه ٌمثل احد اشكال االستؽبلل الظرفً الشاذ لها  ،بٌد انه مبارن من لبل
والدٌها بسبب تخفٌؾ مؤساتهم المعاشٌة وستر ابنتهم بزواج شرعً ولانونً إنما
من زاوٌة الجندر فهو ٌعكس االستؽبلل البشري للذٌن ٌعٌشوا فً اوضاع او
ظروؾ شاذة وتعٌسة .
دٌدنً من هذه الممدمة الوصول الى حالة نسوٌة معاصرة لبلجبٌن
َّ
تزوجن فً االردن فً عام
السورٌٌن فً االردن تتضمن  ٕ9ٖٙامرأة سورٌة
ٖٕٔٓ  .إذ كشفت دابرة لاضً المضاة االردنٌة عن  ٕ9ٖٙحالة زواج من
ٓ٘ٔ

مختلؾ الجنسٌات من نساء سورٌات فً االردن خبلل العام الماضً ٖٕٔٓ
وبنسبة ارتفعت الر لرابة اربعة اضعاؾ العدد من العام الذي سبمه  .وأفادت
االحصابٌة بؤن عدد االردنٌٌن الذٌن تزوجوا من سورٌات بلػ ٗ ٔٔ7حالة زواج
بٌنما بلػ عدد الجنسٌات االخرى التً تزوجت من سورٌات ٕ ٔ7ٙحالة زواج
وتشٌر االحصابٌة الى ان عدد المتزوجات ممن َّ
هن الل من  ٔ8عاما ً لد تضاعؾ
الى خمسة اضعاؾ عن عام ٕٕٔٓ لٌصل الى ٖ٘ 7حالة زواج فً عام ٖٕٔٓ
.
وسجلت الفبة العمرٌة من  ٕٙالى  ٕ9عاما ً  ٕ9ٙحالة وفبة من ٖٓ الى ٓٗ
عاما ً ٓ ٕ8حالة بٌنما سجلت الفبة العمرٌة التً ٌزٌد عمرها عن ٓٗ عاما ً ٖٙ
حالة واحدة .
اعلى حاالت الزواج لؽٌر االردنٌٌن كانت لسورٌٌن وسورٌات وبلػ عددها
٘ ٔ٘8حالة تبلها الجنسٌة السعودٌة بـ ٘٘ حالة ثم الفلسطٌنٌة بـ  ٖٙحالة
والعرالٌة بـ ٖٔ حالة والمصرٌة بـ ٖٔ حالة ثم االمرٌكٌة بـ  9حاالت واالمارتٌة
بـ  8حاالت واللٌبٌة بست حاالت تبلها البحرٌنٌة والفنزوٌلٌة والبرٌطانٌة بؤربع
حاالت لكل منها ثم اللبنانٌة وااللمانٌة والمطرٌة بثبلث حاالت لكل منها والكندٌة
والهولندٌة والسوٌدٌة والتونسٌة بحالتٌن لكل منها ثم النمساوٌة والمبرصٌة
واالسترالٌة واالٌطالٌة والتركٌة والكوٌتٌة والٌمنٌة بحالة واحدة لكل منها [ جرٌدة
التلؽراؾ االسترالٌة عدد ٔٓ ٘8بتارٌخ ٕٔ شباط ٕٗٔٓ ]
تعلٌمً على هذه الحالة من زاوٌة الجندر الول ان هذا النوع من الزواج ال
ٌمثل المساواة بٌن الجنسٌن بل البل مساواة ألنه حاصل بٌن الجبة ورجل جاء
لاصدا ً ومتعمدا ً استؽبلل ضعفها فً عٌشها وخروجها من بلدها هروبا ً من المتل
واالؼتصاب فجاءت الى مخٌم خاص باللجوء اإلنسانً  .انه ال ٌمثل التكافإ فً
متطلبات الزواج المبنٌة على العبللة الدموٌة او تمارب عابلتٌن بل مبنٌة على
طرؾ فالد النفوذ والمكانة االجتماعٌة والدور االجتماعً والمكانة االلتصادٌة
والسٌاسٌة وطرؾ اخر مالن للنفوذ والدور والمكانة االلتصادٌة واالجتماعٌة فً
بلد امن ومستمر  ،مستؽبلً ضعفها وضعؾ حالة اسرتها الهاربة من المتل
واالؼتصاب تحت هٌمنة النظام األبوي الذي تكون فٌه سٌطرة الرجل متسٌده ،
فهً راؼبة بذلن تخلصا ً من البإس والتعاسة والفمر والعٌش فً لٌمة داخل
المعسكر بعٌد عن المدٌنة والمدنٌة فالدا ً ألبسط شروط العٌش الكرٌم مع رجال
ٔ٘ٔ

ٌبحثون عمن امرأة رخٌصة فً مهرها ومتطلبات زواجها إنما تبحث فمط عن
الستر وال ٌهم عمر الرجل ومهنته ومكانته ومشاعره وعواطفه وهنا ٌتحول
الزواج الى بٌع وشراء بٌن اسرة الجبة محتاجة الى ابسط انواع العٌش الكرٌم
وبٌن مشتري ٌبحث عن زوجة ال تطلب المهر العالً بل البسٌط وتمدٌم الخدمات
الجنسٌة واالهتمام به حتى لو كان متزوجا ً من لبلها  .إن هذا الزواج هو نموذج
لبلستؽبلل البشري الوالع بٌن الضعٌفة مالٌا ً واجتماعٌا ً ورسمٌا ً والموي مالٌا ً
واجتماعٌا ً ورسمٌا ً  .انه زواج اشبه باإلتجار البشري الخاص بالنساء خالً كلٌا ً
من صفات الزواج السابد فً المجتمعات العربٌة المبنً على مصاهرة عابلتٌن او
عشٌرتٌن من اجل بناء اسرة انه اشبه بالزواج المإلت ولٌس الدابم ألنه خاضع
لظروؾ شاذة ال تصلح لبناء اسرة سلٌمة خالٌة من التفكن األسري والعنؾ
المنزلً وسواه .
تتعرض لاصرات سورٌات إلعمال اؼتصاب ممنهجة على اٌدي من ٌفترض
َّ
َّ
الٌهن والى
حراسهن او المٌمٌن على اٌصال المساعدات العٌنٌة والطعام
فٌهم انهم
َّ
عابلتهن فً معظم االحٌان فً اكثر من مخٌم فً دول الجوار مثل تركٌا واالردن
والعراق ولبنان حٌث بات االستؽبلل الجنسً لبلجبات السورٌات على انواعه
ظاهرة ال تمتصر على بلد معٌن إنما تكاد تكون اصبحت اشبه بسوق نخاسة تباع
َّ
َّ
ٌعرفن
حللن فً لبنان مكان ما
فٌها الفتٌات على الطرٌمة ( المزاد العلنً ) حٌث
َّ
ٌستمدمن من دول اوربا الشرلٌة للعمل فً المبلهً
بـ ( الفنانات ) اللواتً
والنوادي اللٌلٌة المنتشرة فً مناطك سٌاحٌة معٌنة فً لبنان وفً منتجعات بحرٌة
فً منطمتً وادي الزٌنة فً جبل لبنان وكفر عبٌدا فً الشمال تبٌنان ان لوام
الشبكة االولى ٌدٌرها سوري مع زوجته اللبنانٌة اربع فتٌات والثانٌة مإلفة من
َّ
بٌنهن لاصرات  .إذ َّ
َّ
ٌجبرن على ممارسة الدعارة تحت وطؤة
كن
ست فتٌات
َّ
َّ
هوٌاتهن
مشؽلٌهن إضافة الى حجز بطالات
التهدٌد والضرب العنٌؾ من
َّ
َّ
َّ
وجوازات السفر الخاصة َّ
هربهن الى
الامتهن تلن وعدم
لضبطهن فً اماكن
بهن
امكنة اخرى وال سٌما فً الشوارع العامة والطرق حٌث تنشط شبكات اخرى فً
َّ
استؽبللهن اما اسعار االستؽبلل فؤنها تتفاوت بٌن فتاة واخرى وتبعا ً للولت الذي
ٌرٌده المشتري والمكان والمعدل الوسط لؤلسعار هو حوالً مبة دوالر بل ٌذهب
المبلػ كامبلً الى الشبكة المستؽلة .
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وللساحات والشوارع العامة ومفترلات بعض الطرق فً لبنان حكاٌات اخرى مع
َّ
تشؽٌلهن ( على عٌون الحراس ) فً ظروؾ تبدو مختلفة نسبٌا ً عن
الجبات ٌتم
اوضاع ( شبكات المنتجعات ) إذ بات معلوما ً لدى عابري تلن الطرق انها امكنة
اصطٌاد الزبابن حٌث ٌتمركز عدد من الفتٌات عند بعض المفترلات المعلومة فً
َّ
وٌنتظرن ( سٌارات األتوستوب ) وإن اسعار فتٌات
المناطك اللبنانٌة كافة
الطرٌك زهٌد تمتصر احٌانا ً على بضعة االؾ من اللٌرات  .المولؾ االكثر إثارة
َّ
بناتهن الماصرات
لبلشمبزاز مولؾ اباء البعض من الفتٌات الذٌن ( ٌبٌعون )
َّ
َّ
ٌوافمن على اجراء ( زواج برانً ) كما
منهن بصورة ؼٌر مباشرة عندما
ٌوصؾ ان ٌحضر أي كان الى والد الفتاة وٌنمده مبلؽا ً معٌنا ً لماء موافمته على هذا
الزواج ثم ٌصطحب الفتاة حٌث ٌبٌعها وٌشؽلها على هواة من دون ان ٌردعه احد
[ جرٌدة التلؽراؾ االسترالٌة عدد  ٘8ٔٙبتارٌخ ٗٔ اذار ٕٗٔٓ ]
وال رٌب من تناول موضوع الماصرات السورٌات تحت سٌؾ االؼتصاب
الذي ٌصب فً مجرى هذا النموذج من االستؽبلل حٌث لالت صحٌفة كرستٌان
ساٌنس مونٌتور االمرٌكٌة  :ان بعض البلجبٌن فً االردن اضطروا لبٌع بناتهم
فً ( زٌجات حماٌة ) ؼٌر لانونٌة فً كثٌر من االحٌان برجال اكبر فً السن
حٌث ٌبدو االستؽبلل الجنسً والهجر من المشاكل الربٌسٌة  .واضافت الصحٌفة
انه منذ بدء الصراع السوري فً مارس ٕٔٔٓ تدفك اكثر من ٕ ٔ.ملٌون الجا
الى البلدان المجاورة منهم ٓ %7من النساء واالطفال وفً الولت نفسه ظهر فً
مخٌمات البلجبٌن فً تلن البلدان الرجال العرب الباحثون عن عرابس صؽٌرات
السن .
وتنمل ( ساٌنس مونٌتور ) عن عمال االؼاثة لولهم ان المراهمات السورٌات
َّ
اصبحن عرضة لخطر االستؽبلل الجنسً تحت ذرٌعة الزواج  .هذه الزٌجات
ؼالبا ً ما تكون ؼٌر توافمٌة تفتمر الى ؼطاء لانونً وٌمكن ان ٌإدي هجر الزوج
الى نتابج اسوء على المدى البعٌد بما فً ذلن البؽاء المسري  [.مجلة روز
الٌوسؾ عدد ٔ ٗٗٙبتارٌخ ٗٔ دٌسمبر ٖٕٔٓ ] .
َّ
حمولهن الذي
اتحول بعد ذلن الى نوع اخر من النموذج االول من انتهان
ٌعكس استؽبلل الصفة الدٌنٌة البتزاز المرأة من لبل االخوان المتؤسلمٌن فً
تونس منتهكٌن حمولها فً امتبلكها لجسدها تحت ؼطاء دٌنً كاذب ٌعكس هذا
النموذج عدم تكافإ الطرفٌن بٌن االول الذي ٌمثل الذبب المفترس والمتلبس بلباس
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دٌنً وطرؾ اخر ٌمثل الحمل الودٌع الساذج فً االمور الحٌاتٌة الجدٌدة الملٌبة
بالؽدر واالبتزاز واالستؽبلل ذلن هو نموذج جهاد النكاح .
َّ
نكاحهن
 / 3د – – 3 – 1نموذج جهاد
انها بدعة طرحها االخوان المتؤسلمٌن ومشاٌخهم الذٌن حللوا الحرام وحرموا
الحبلل وفما ً ألهوابهم وؼرابزهم المكبوتة  .فمد عادت مإخرا ً الفتٌات التونسٌات
َّ
َّ
َّ
عدن حوامل بعد ان تناوب على
ولكنهن
سافرن الى سورٌا من اجل النكاح
البلتً
َّ
منهن ما بٌن ٕٓ – ٓٓٔ رجل من التنظٌمات الدٌنٌة المحاربة هنان
كل واحدة
والمكونة من العدٌد من الجنسٌات والتابع للتنظٌم الدولً لئلخوان اإلرهابٌٌن ،
َّ
انهن ا ُ َّ
َّ
بطونهن
صبن باإلٌدز وكذلن األجنة فً
لٌس ذلن فحسب بل تم اكتشاؾ
لبل ان ٌروا الحٌاة !
َّ
سافرن الى سورٌا
وكان مفتً الدٌار التونسٌة لد اشار الى ان فتٌات تونسٌات
للمشاركة فً ( جهاد النكاح ) مع مسلحٌن من جبهة النصرة ٌماتلون لوات
الجٌش العربً السوري  .ولد كان مفتً الدٌار التونسٌة اكد انه تم التؽرٌر َّ
بهن
َّ
وارسالهن للجهاد فً سورٌا ضمن جهاد النكاح وأكد ذلن وزٌر الداخلٌة التونسً
( لطفً بن حدو ) ٌوم  ٔ9سبتمبر ٖٕٔٓ .
ونملت صحٌفة الشروق التونسٌة عن مصدر أمنً تونسً إن عدد الفتٌات البلتً
َّ
َّ
وهن حوامل من ( مماتلٌن ) عرب وأجانب ٌبلػ اكثر من ٓٓٔ
عدن الى تونس
َّ
َّ
ومستواهن الدراسً ال ٌتجاوز الصؾ التاسع
جمٌعهن من المناطك الشعبٌة
فتاة
اساسً – االعدادٌة  .وأضاؾ المصدر ان وزارة الداخلٌة التونسٌة اكتشفت
انتشار هذه الظاهرة منذ بداٌتها منذ سنة حٌن تمدمت احدى العاببلت بشكوى ضد
بعض السلفٌٌن المتشددٌن فً الحً الذي ٌمطنون به وكانت لهم عبللة بؤبنتهم
الماصر التً تبلػ من العمر ٘ٔ سنة وهً تلمٌذة بالسنة الثامنة اساسً – الثانٌة
من المرحلة االعدادٌة وتعانً مشاكل نفسٌة بسبب فشلها المتواصل فً الدراسة .
ونملت الشروق فً تحمٌمها عن مصدر مطلع من وزارة الداخلٌة التونسٌة ان
وعدن حوامل من هنان تم التؽرٌر َّ
َّ
َّ
بهن
سافرن الى سورٌا
التونسٌات البلبً
بثبلث طرق تم رصدها من الجهات األمنٌة وهً -:
ٔ -اتخذت الطرٌمة االولى من الخداع وسٌلة لها من خبللها االٌماع بالضحاٌا
عن طرٌك عدد من السلفٌٌن التكفٌرٌٌن الذٌن ٌولعون بالفتٌات فً حبهم ثم
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َّ
َّ
َّ
عودتهن نت ( الجهاد ) الى تونس وهذا طبعا ً لن
منهن اثر
ٌعدنهن بالزواج
َّ
َّ
َّ
بحثن عنهم كثٌرا ً ولكن االتصاالت انمطعت
رجعن
ألنهن عندما
ٌحصل
َّ
َّ
حاولن البحث
ٌعرفن سوى الملٌل عنهم وعن حٌاتهم ولد
وفً االصل ال
عنهم دون جدوى .
ٕ -اعتمدت الطرٌمة الثانٌة على بعض ( الجمعٌات الخٌرٌة ؼٌر الحكومٌة )
والتً ظهرت مإخرا ً وما ٌجمع هذه المإسسات االجتماعٌة انها ال تملن
ممرات رسمٌة معروفة بل تعتمد على الجوامع والمماهً ومراكز االنترنت
للتواصل مع الضحاٌا وكما تلتزم هذه الجمعٌات لضحاٌاها بمصارٌؾ
َّ
بإجهاضهن عند العودة .
النمل واالكل والشرب فؤنها تتعهد
ٖ -اعتمدت الطرٌمة الثالثة على الناع الضحٌة بالسفر عن طرٌك احدى
َّ
تربطهن عبللة زواج عرفً بعدد من الشباب السلفً
صدٌماتها اللواتً
َّ
وٌلتمٌن خاصة فً الجوامع ونملت الصحٌفة عن مصدر امنً
التكفٌري
تونسً مسبول ان هنان من ٌوفر امواالً للسلفٌٌن الذٌن ٌمومون بالتؽرٌر
بالفتٌات حٌث ٌحصل كل شاب من المجموعة على ٕٓ٘ الؾ دٌنار
تونسً عندما ٌنجح فً عملٌتٌن إحداهما تتمثل فً تسفٌر عدد من الشباب
الذٌن ٌوهمونهم بؤنهم ذاهبون لمماتلة الكفار وثانٌا ً عندما ٌمومون بؤلناع
بعض الفتٌات للسفر لتسلٌة المجاهدٌن عن طرٌك المٌام بعبللات جنسٌة
َّ
اٌاهن ان هذا ٌعتبر عمبلً خٌرٌا ً ستجزي به فً الجنة
معهم ممنعٌن
َّ
َّ
َّ
بعثن من اجل فعل الخٌر .
بؤنهن حورٌات على االرض
وٌصفونهن
اما الجناة فهم من جنسٌات باكستانٌة وأفؽانٌة ولٌبٌة وتونسٌة وعرالٌة وسعودٌة
وصومالٌة وهندٌة وباكستانٌة وشٌشانٌة .
اما الضحاٌا َّ
فهن من المصٌرٌن والكاؾ وحً التحرٌر والمروج وبنزرت ولفصة
وصفالس .
اما فً مصر فمد ظهرت فتوى نكاح الجهاد فً اعتصامً رابعة العدوٌة
والنهضة ووصل االمر فً ذلن الولت ان كتبت صحٌفة الجاردٌان البرٌطانٌة
َّ
لدمن لمحتجً االخوان اطبلق العنان لجهاد المناكحة لخدمة ودعم االحتجاجات
الممدمة من لبل االخوان المسلمٌن والحفاظ على المظاهرات المستمرة ضد
الجٌش وان الدعاة الذٌن اطلموا الدعوة من النساء ٌنتظرون اشارة خضراء من
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الشٌوخ ولٌادات الجماعة لتمدٌم خدمات المناكحة للرجال ) [ مجلة روز الٌوسؾ
عدد ٓ٘ٗٗ بتارٌخ  ٕ8سبتمبر ٖٕٔٓ ]
ونشرت صحٌفة الشروق التونسٌة تفاصٌل جدٌدة ومثٌرة عن " مجاهدات النكاح"
لهن جحٌما ً جدٌدا ً
الحوامل العابدات من سورٌا حٌث صنع " الجهاد " فً سورٌا َّ
" األخوة المجاهدٌن " مارسوا نزواتهم وجاهدوا فً سبٌل " النكاح " والى اآلن
لم ٌسمط النظام فً سورٌا  .ثم تم تجنٌد المبات من الفتٌات التونسٌات لممارسة
َّ
َّ
وٌثرن
لٌعدن حوامل الى الببلد
"جهاد النكاح" فً سورٌا فً المتاجر والمساجد
َّ
َّ
بٌوتهن فً تونس
ٌجدن فً
حالة من االحتمان والؽضب فً الشارع التونسً ولم
َّ
َّ
تؤتٌهن
وحدتهن مع جدران الؽرؾ الباردة ونظرات ممٌتة وصعبة ومفزعة
سوى
من افراد العابلة واأللارب والجٌران .
َّ
ضمن لابمة
وأكد مصدر امنً ان هنان عدد من طالبات الجامعات التونسٌة
واهن العلمً فؤنه تم التؽرٌر ب َّ
َّ
هن للسفر نحو سورٌا
جهاد النكاح ورؼم مست
َّ
فإنهن لم ٌعد َّن
والمشاركة فً فضٌحة ما سموه " الجهاد الجنسً " ولحسن الحظ
َّ
َّ
َّ
أجهضن هنان منذ بداٌة الحمل فً حٌن ان
منهن
رحلتهن ألن اثنٌن
حوامل من
َّ
َّ
واتخذن اإلجراءات الولابٌة  .ولال المصدر ان
ٌحملن منذ البداٌة
البالٌات لم
َّ
تجنٌدهن فً المساجد والجامعات وفً
النسبة الكبٌرة لضحاٌا جهاد النكاح تم
المتاجر المختصة لبٌع الثٌاب وفً " الحمام " وحسب نفس المصادر األمنٌة
َّ
المطلعة فؤن ضحٌا ما ٌسمى جهاد النكاح َّ
ٌلتمٌن مع مجموعة من السٌدات
كن
التً تتراوح اعمارهم بٌن ٖٓ وٓ٘ سنة فً المساجد الموجودة خاصة
َّ
ومهمتهن االعداد النفسً والدٌنً للضحاٌا فً مرحلتً ما لبل وبعد
بالضواحً
السفر  .وفً عدد من المتاجر التجارٌة المختصة فً بٌع الثٌاب نجحت بعض
االخوات على حد تعبٌر الضحٌة ( س  .ع ) فً الناع عدد من الفتٌات بضرورة
السفر نحو سورٌا لمساندة المجاهدٌن فً حربهم ضد " الطواؼٌت " و " الكفار "
َّ
َّ
علٌهن " مضٌفة فً هذا السٌاق ان االؼراءات
وفوزهن " بالجنة وبرضى هللا
كانت هامة ابتدا ًء من المبلػ المالً وصوالً الى الحصول على امتٌازات
َّ
لعاببلتهن دون علمهم .
كما أكدت هذا الفتاة العابدة من سورٌا مإخرا ً ان احدى " االخوات " وفرت
لشمٌمها موطن شؽل براتب محترم وهو الذي كان عاطبلً عن العمل مدة سنتٌن
بعد ان اؼلمت جمٌع االبواب فً وجهه وهو خرٌج معهد الدراسات بالعاصمة ،
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ثم انهارت باكٌة " لمد بعت نفسً ولم اجد من ٌساندنً فبل عابلتً لبلتنً وال
َّ
دعوتهن
المجتمع سٌرحمنً "  .تمول محدثتنا ان اول مرحلة للتجنٌد تتم اوالً عبر
َّ
َّ
وجوههن
تجمعهن مع ثبلث سٌدات منمبات لم تشاهد
لحضور دروس دٌنٌة مؽلمة
َّ
َّ
َّ
احداهن والملمبة " ام
نراكن ؟ اجابت
سؤلتهن لماذا ال
إال مرة واحدة وعندما
اٌمن" انه َّن مرالبات من لبل لوات االمن وٌخف َّن ان ٌتم مداهمة المسجد فً أي
لحظة  ،كما اضافت الضحٌة انها نجحت فً الناع ثبلثة من صدٌماتها لبللتحاق
َّ
َّ
لٌتعلمن اصول الدٌن واصبحت المجموعة تتكون من ٘ٔ
بهن فً الدروس الدٌنٌة
فتاة َّ
كن مواظبات على الحضور ببل تؤخٌر وبعد شهرٌن جاءت مرحلة الحسم
واعلمونا انه علٌنا ان نسافر الى سورٌا عبر الحدود اللٌبٌة لنلتحك بالمجاهدات
هنان .
ٌوم ٕٓ سبتمبر ٕٕٔٓ وعند الساعة الرابعة عصرا ً اجتمعت الضحٌة ( س  .ع)
َّ
َّ
اعبلمهن ان
علٌهن فً الدروس الدٌنٌة وتم
مع ٘ٔ من صدٌماتها البلتً تعرفت
َّ
تسلٌمهن مبلؽا ً مالٌا ً لُ ّدر
السفر الى سورٌا سٌكون  ٕ7من نفس الشهر وجرى
َّ
َّ
ووعدوهن
منهن كمصارٌؾ لباس وتنمل لبل السفر
بؤلفً دٌنار لكل واحدة
َّ
حضرن فً الموعد المحدد .
بمضاعفة المبلػ خمس مرات اذا
سعدت بهذا المبلػ الذي وصفته بالضخم اول مرة امسن
ولالت الضحٌة انها فعبلً ُ
ماالً بهذه المٌمة وسعدت كثٌرا ً بؤنً سؤحصل على ٓٔ االؾ دٌنار الحما ً عند
َّ
َّ
رفضهن للسفر متعلبلت برفض
بعضهن عن
عودتً مع " البنات "  ،عبرت لً
َّ
عاببلتهن لهذه الخطوة مضٌفة انها تتذكر كلمات صدٌمتها ابتسام التً لالت
بخوؾ " وهللا ٌمتلونً " ومرت  7اٌام لٌؤتً ٌوم الحسم ولم تحضر إال  9فتٌات
فمط من المجموعة وهذا ما ثار ؼضب االخوات حسب تعبٌرها .
ٌوم  ٕ7سبتمبر ٕٕٔٓ التمت المتحدثة مع المجموعة المكونة من  9فتٌات
َّ
وانتظرن حضور سٌارة رباعٌة الدفع بٌضاء اللون لدٌمة نوعا ما ومتسخة
ٌمودها شاب ملتح مضٌفةً " اتذكر انه طٌلة الطرٌك الى والٌة سوسة كنا نستمع
الى لرص لٌزر ٌتحدث عن الجهاد فً االسبلم وكل مرة ٌلتفت الٌنا السابك لاببلً
ان شاء هللا ٌكتب لكم الجهاد ٌا اخواتً "  .واضافت انه عند الوصول الى والٌة
سوسة نزل السابك واحضر لنا اكبلً وشربا ً واعلمنا ان هنان من سٌعوضه وفعبلً
بعد انتظار ٓٔ دلابك استلم شاب اخر ٌدعى " حمزة " الممود وؼادرنا سرٌعا ً
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نحو الحدود اللٌبٌة التونسٌة لنبدأ رحلة العذاب نحو المجهول وكنا ننظر بعضنا
البعض وال نمدر حتى طرح أي سإال خوفا ً من ان نُعالب او نُمتل .
وصلنا لٌبٌا ووجدنا مجموعة من الشباب السلفً بانتظارنا هنان وبعد ساعتٌن من
االنتظار حصلنا على جوازات سفر لنسافر الى تركٌا برفمتهم ثم بعدها تنملنا الى
سورٌا بمساعدة شٌخٌن ال اتذكر مبلمحهما جٌدا ً ولم نكن نتولع ان نجد كل هذا
الكم من المماتلٌن من كل الجنسٌات على ؼرار التونسٌٌن والشٌشان والجزابرٌٌن
والمؽاربة واألفؽان والهنود والباكستانٌٌن .
مرت اٌام ولم ٌحضر أي شخص ونحن نعٌش فً منزل واحد ٌحرسنا شابان ال
نعرؾ جنسٌتهما ولكن ٌبدو انهما سورٌان وكنا نراهم عندما ٌحضران لنا االكل
والشرب وكل ما ٌلزمنا من ادوٌة واؼطٌة واضافت " تجربتً انطلمت مع شاب
مصري وكتبنا ورلة عرفٌة ووافمت على االرتباط به وكنت سعٌدة بذلن ألنً
خلت اننً سؤبمى على ذمته ولكن بعد اسبوعٌن طلمنً شفاهٌا ً ورفض اعطابً
الورلة الممضاة بٌننا وفوجبت بإحضاره لصدٌمه المدعو " ابو ٌزن " لتتكرر
التجربة معه ولكن هذه المرة ببل أي عمد ".
َّ
َّ
َّ
وهن
ممارستهن لجهاد النكاح
عدن حوامل الى تونس بعد
اكثر من مابة فتاة
ٌعشن ظروفا ً صعبة خاصة ان عددا ً
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ورفضهن
منازلهن
طردهن من
منهن تم
َّ
َّ
عاببلتهن واألن َّ
َّ
منهن على االنتحار
امرهن ولد الدمت ثبلث
هن فً حٌرة من
َّ
ظروفهن الصعبة من الناحٌة المادٌة والعابلٌة هذا باإلضافة الى ان
بسبب
َّ
َّ
فإحداهن لن تتحصل على الشهادة االبتدابٌة
مستواهن التعلٌمً الل من المتوسط
فً حٌن ان ( م  .خ ) طردت من المعهد بسبب مشاجرة مع استاذها .
الٌوم هنان ٓٓٔ فتاة حامل تحت ؼطاء " جهاد النكاح " وؼدا ٓٓٔ طفل
ٌنضاؾ للمجتمع التونسً أي ٕٓٓ لنبلة مولوته مشحونة إذا اعتبرنا الجانب
النفسً االجتماعً وااللتصادي واألمر األدهى صعوبة تضٌؾ الفتٌات الحوامل
بعد الوالدة هل َّ
هن ضمن لابمة االمهات العازبات امن لابمة األرامل ؟ ام
المطلمات ؟ وٌصٌر الطفل  ،اذا كانت حامل بدورها لاصرا ً فكٌؾ ستتولى
وصاٌة طفل لاصر ؟ وهل سٌمع لبولها من العابلة والمجتمع ؟ وتختم صحٌفة
الشروق التونسٌة تمرٌرها بالمول  :هنا المسإولٌة لٌست مسإولٌة المجتمع المدنً
فمط بل كذلن مسإولٌة الحكومة والوزارات لوزارة المرأة والشإون االجتماعٌة
وهً كارثة وناتجة عن اخطاء تهجٌر ابنابنا للنكاح وؼٌر النكاح والسإال أي
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مصٌر الطفل " النكاح " الذي جاء نتٌجة تخمٌره ؼٌر شرعٌة ؟ هل سٌكون
شخصا ً سوٌا ً بعد ان ٌترعرع فً مجتمع ٌعرؾ انه ناتج عن ظاهرة ؼرٌبة عنا .
[ جرٌدة الشرق األوسط االسترالٌة بتارٌخ ] ٕٖٓٔ / ٔٓ / 8
ثم هنان حالة اخرى ظهرت فً برٌطانٌا تمدم صورة مجاهدات النكاح وهً ما
َّ
ٌشاركن فً ( جهاد النكاح ) فً سورٌا  ،دعت
ٌلً  :مسلمات برٌطانٌات
الشرطة البرٌطانٌة االمهات واالباء المسلمٌن فً برٌطانٌا للعمل بجد من اجل
منع ابنابهم وبناتهم من السفر للمشاركة فً المتال الدابر فً سورٌا الى جانب
التنظٌمات المتطرفة التً تسعى لتؽٌٌر نظام الحكم هنان  .فٌما لال مسإولون من
لسم مكافحة االرهاب فً شرطة اسكوتبلندٌارد ان اعدادا ً متزاٌدة من الشبان
المسلمٌن فً برٌطانٌا ٌتوجهون للمتال فً سورٌا ومن ضمنهم عدد من الشابات
َّ
َّ
وٌبحثن فً سورٌا عن
ذهبن للمشاركة فً ما ٌسمى ( جهاد النكاح )
اللواتً
مماتلٌن ٌتكلمون االنكلٌزٌة للتزوج منهم  .ولال المركز الدولً ألبحاث التطرؾ
والعنؾ السٌاسً التابع لجامعة ( كنؽز كولدج ) فً لندن وساري فً جنوب لندن
َّ
َّ
َّ
وٌدخلن الى
ٌسافرن من برٌطانٌا
تزوجن مماتلٌن فً سورٌا مضٌفا ً ان الفتٌات
َّ
ٌرافمهن احد على نحو لم ٌشاهد مثله من لبل .
االراضً السورٌة من دون ان
ولالت مساعدة المفوض العام للشرطة البرٌطانٌة ومنسمة االمهات المسلمات
وبناتهن بالعدول عن تصمٌمهم على السفر خوفا ً
َّ
َّ
ابنابهن
بالتدخل من اجل الناع
من ان تكون المشاركة فً الحرب األهلٌة السورٌة ممدمة لحمل السبلح على
االراضً البرٌطانٌة  .ووفما ً لمصدر فً الشرطة تم تولٌؾ فتاتٌن مسلمتٌن فً
سن  ٔ7عاما ً فً مطار هٌثرو فً ٌناٌر الماضً كانت متجهتٌن الى اسطنبول
للمشاركة فً ( جهاد النكاح ) وذلن بعد ان تلمت الشرطة ببلؼا ً حولهما من افارد
عابلتٌهما فً ٌور كشاٌر ( شمال انكلترا ) ولال المصدر انه تم الحما ً االفراج عن
الفتاتٌن من دون تمدٌمهما الى المحاكمة واضاؾ المصدر ان تعاون اولٌاء االمور
فً هاتٌن الحالتٌن شجع الشرطة على وضع برنامج ٌخاطب االمهات واولٌاء
االمور للمساعدة على منع ابنابهم من السفر للمتال فً سورٌا  [ .جرٌدة التلؽراؾ
االسترالٌة .عدد ٗٗ ٘8بتارٌخ  / ٕ8نٌسان ] ٕٓٔٗ /

ٔ٘9

َّ
اغتصابهن
 / 3د –  – 4 – 1نموذج
تجد النسوٌات ان لبلؼتصاب دورا ً محورٌا ً فً ضبط سلون النساء  ،وتحمٌك
َّ
علٌهن وذلن عبر بث الخوؾ الناجم عن التهدٌد باالؼتصاب  ،فالمرأة
السٌطرة
تختبر مشاعر من الخطر المحبك وكؤنها فً حالة من الحصار الدابم .
فاالؼتصاب – برأي النسوٌات – مإسسة ارهابٌة تحمك اهدافها السٌاسٌة أي
َّ
ترهٌبهن  .فلبلؼتصاب هدفان  ،الضحاٌا المباشرون
تحمٌك تبعٌة النساء عبر
اوالً  ،والمجتمع األعم من النساء ثانٌا ً  .فهذا المجتمع ٌتلمى رسابل تعمل على
الماء الرعب فً للوب النساء بواسطة المؽتصبات  .وبفعل الرعب المذكور تموم
َّ
َّ
َّ
ٌذهبن ،
ٌلبسن  ،واٌن
اختٌاراتهن طوعا ً – ماذا
النساء عامة بتضٌٌك مجاالت
َّ
َّ
َّ
سلوكهن الخاصة خوفا ً من ان ٌجري تؤوٌلها
ٌضبطن
ٌعاشرن  ،وكٌؾ
ومن
َّ
َّ
ٌتبعن المواعد ؼٌر
انهن
بشكل خاطا من الرجال  ...الخ وذلن للتؤكٌد من
المكتوبة التً تمٌّز بٌن النساء " الطٌبات " وبٌن " العاهرات المستدعٌات
َّ
ٌشعرن بالتهدٌد المباشر لبلؼتصاب
لبلؼتصاب " فتستوي بذلن النساء اللواتً
مع النساء ؼٌر المهدّدات عبر الخضوع للمواعد المذكورة .
هكذا ٌ ،خلك الرجال المواعد الذهبٌة ثم ال ٌلبثون ان ٌمد ّموا انفسهم فً ظلّها
كـ(مخلصٌن وحماة ) للنساء من تمٌٌدات هذه المواعد وإرهابها ممابل خدمات
واخبلص وطاعة جنسانٌة  ،اما دابمة او ظرفٌة لكن ؼالبا ً وهمٌة  .أي ان
الرجال ٌمومون بحماٌة النساء الطٌبات والمطٌعات والمتوافمات مع النموذج
األنثوي المرؼوب اجتماعٌا ً من الرجال " الشرٌرٌن " ومن ترفض هذه الجماعة
من النساء ت ُ ّلوم إذا اؼتُصبت وتكون النتٌجة ان الرجل ٌمدم الحماٌة للمرأة لتخسر
ممابل تلن الحماٌة  ،استمبللها الجنسً .
والتهدٌد واالؼتصاب ٌلعب  ،برأي النسوٌات  ،دورا ً مهما ً فً تدرٌب االناث
على االنوثة  .فالجسد االنثوي الذي تم تدرٌبه جٌدا ً على االنوثة ٌتصؾ بؤٌة جسد
مهٌؤ بٌكون ضحٌة  .فهو جد متردد  ،ضعٌؾ نسبٌا ً  ،مرهؾ وبالػ الرلة
ومضبوطة حركاته  ،أي انه متمتع بكل الصفات التً تجعل من حاملته لابلة ألن
تكون النتٌجة ان الرجل ٌمدم الحماٌة للمرأة لتخسر ممابل الحماٌة استمبللها
الجنسً .
والتهدٌد واالؼتصاب ٌلعب  ،برأي النسوٌات  ،دورا ً مهما ً فً تدرٌب االناث
على االنوثة  ،فالجسد االنثوي الذي تم تدرٌبه جٌدا ً على االنوثة ٌتصؾ بؤٌة جسد
ٓٔٙ

مهٌؤ لٌكون ضحٌة  .فهو جد متردد  ،ضعٌؾ نسبٌا ً  ،مرهؾ وبالػ الرلة
ومضبوطة حركاته  ،أي انه متمتع بكل الصفات التً تجعل من حاملته لابلة ألن
تكون مؽتصبة – هكذا نتعلم االنثى ان تنظر الى جسدها الجنسً بوصفه
موضوعا ً مرشحا ً لبلعتداء علٌه  ،فٌتعٌن علٌها ضبطه واخفاإه ومرالبة حركاته
كً ال تجلب المصٌبة الى ذاتها ٌ .صبح جسدها إذ ذان " ضحٌة مذنبة حتما ً "
(فً حالة تعرٌضه فً امكنة ؼٌر مبلبمة  ،وعبر سلون ؼٌر مبلبم  ،مثبلً ) .
وحٌن تتم لولبة االناث على االنوثة وعلى تولٌم الذات  ،فان التهدٌد باالؼتصاب
ٌخرب لدرة المرأة على المماومة  ،ال لبلؼتصاب الفعلً فحسب  ،بل اٌضا ً
ّ
ألسباب اخرى من الممع  .والتهدٌد الواسع النطاق  ،مضافا ً الٌه الترلّب منه
ٌجعبلن المرأة تمع فرٌسة االؼتصاب الفعلً نشعر بؤن ما حدث بمثابة " تهدٌد تم
تحمٌمه " .
تلخٌصا ً  ،ترى النسوٌات ان مإسسة االؼتصاب هً مإسسة ذكورٌة تعمل على
خولهم إٌاها
تعزٌز مكتسبات الرجال وحماٌة مصالحهم وتثبٌت سلطانهم التً ّ
النظام البطرٌركً ٌفعل انتمابهم الى جنس الذكور البٌولوجً وهً تعزز هٌمنة
الرجل  ،إن فً تعرٌؾ الرجولة ال الذكورة او فً مصادرة جنسانٌة النساء
َّ
حرٌاتهن لضمان نجاح تلن المصادرة  .إن اعتبار االؼتصاب مإسسة
واحتجاز
ذكورٌة ٌنطوي  ،من وجهة نظر حموق اإلنسان ،على نتٌجة سٌاسٌة مهمة  :إن
توزع اإلفادة من هذه المإسسة على كل الرجال ٌفترض ّ
توزع المسإولٌة تجاه
ضحاٌاها هذا ٌعنً ان الرجال وان كانوا ؼٌر مؽتصبٌن  ،هم مسإولون بالرؼم
من ذلن  ،وٌتعٌن علٌهم تحمل مسإولٌة لٌام لسم منهم ٌفعل االؼتصاب وذلن ألن
الفعل المذكور إنما هو إعادة تحمل مسإولٌة لٌام لسم منهم بفعل االؼتصاب ،
وذلن لن الفعل المذكور إنما هو إعادة تذكٌر النساء بؤ َّ
نهن مهددات وإعادة تثبٌت
سلطة الرجال عامة لذا هو تذكٌر فً الولت نفسه لكل الرجال بؤنهم مستفٌدون
وإذا ً فؤنهم كلهم مسإولون وهم إذا ً مدعوون لمناهضة االؼتصاب من منطلك
مناهضة كل ما من شؤنه إعبلء مصلحة مجموعة إنسانٌة على اخرى بسبب
كونها مولودة بامتٌازات لابمة  ،ألسباب اعتباطٌة  ( ،الجندر فً هذه الحالة )
على سلب مجموعة اخرى حمولها اإلنسانٌة وذلن ٌشمل الناس المنتمٌن الى
المجموعة ذات االمتٌازات المذكورة  ،ألم ٌكن هذا مطلوبا ً من الرجال البٌض
حٌال الرجال السود  ،مثبلً ؟ الرجال أسوة بالنساء مسإولون عن مناهضة
ٔٔٙ

مإسسة االؼتصاب وتضمٌناتها ألنهم إذا لم ٌفعلوا ٌسعنا استنتاج انهم لابلون
بكونهم فً مولع المستفٌد من امتٌازاتها والمستؽل لضحاٌاها  [.بٌضون ٕٕٓٔ .
ص  .ص ] ٔٙ – ٔ٘ .
 / 3د –  – 5 – 1نموذج التحرش َّ
بهن Sexual harassment
من اكثر السلوكٌات المنحرفة ذٌوعا ً وانتشارا ً فً الحٌاة االجتماعٌة ( العامة
والخاصة ) فً العمل والسوق والشارع واالماكن الترفٌهٌة والدٌنٌة والتجارٌة
والماطرات والحافبلت العامة وسٌارات االجرة والطابرات والمطارات والموانا
وحدابك الحٌوانات والمدارس والكلٌات واالحرام الجامعٌة والمستشفٌات
والمراكز الصحٌة والسٌنمات وسواها  .تكون التحرشات هذه صادرة من لبل
الجنسٌن لكٌلهما أي تحرش الذكور باإلناث وتحرش االناث بالذكور وتحرش
الذكور بالذكور وتحرش االناث باإلناث  .من الصفات البارزة فً التحرش انه ل
ٌموم على معرفة او عبللة سابمة بٌن المتحرش والمتحرش به او بها  .إذ ٌبدأ من
المصادفة الؽرٌبة او المفاجبة ال ٌتم التخطٌط لها او التفكٌر بها فً اؼلب االحٌان
تثٌرها المؽرٌات الجنسٌة وتحفزها الرؼبات النفسٌة المتطفلة او المتعطشة
للممارسات الجنسٌة .
ففً المكاتب الرسمٌة ٌتحرن اصحاب النفوذ والسلطة او الموالع العلٌا
َّ
ٌتمتعن بنفوذ الل وسلطة اضعؾ ومولع رسمً ادنى
(المسبولون) للتحرش بنساء
وفً الحٌاة االجتماعٌة العامة مثل الشوارع والسوق واالماكن الترفٌهٌة سواء
أكان من االناث او من الذكور وفً االحرام الجامعٌة وحدابك الحٌوانات
والمستشفٌات والسٌنما ٌتحرش االفراد المتعلمون والمثمفون بالجنس االخر من
اجل الحصول على صدالات برٌبة او عبللة زواجٌة او عبللة جنسٌة او
مداعبات عاطفٌة .
ال جرم من المول بؤن التحرش الجنسً ٌبدأ من المبادرة الولحة والجرأة
الصارخة لتصل فٌما بعد الى تحمٌك هدؾ التحرش لكنها ال تخلو من رلة مهذبة
وحاذلة وماهرة منطوٌة على التلمٌح والترمٌز للجانب اآلثاري الجذاب للمظهر
الجسدي الخارجً ( انالة  ،تبرج  ،تعطر او حركات الجسم عند المشً ) ممترنة
مع عبارات معسولة ورومانسٌة منممة تعبّر عن اعجاب كاذب ( فً معظم
االحٌان ) وانبهار مبالػ فٌه وؼٌر صادق لكً ٌصل الى مبتؽاه الجنسً  .وإذا لم
ٌستطٌع الوصول الى مبتؽاه فً المكاتب الرسمٌة ٌتحول هذا التحرش الى إٌماع
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عموبات ادارٌة او مالٌة على المتحرش بها مثل تؤخٌر الترلٌة او لطع راتب لعدة
اٌام او نملها الى مكان سًء ال ترؼب العمل فٌه  .لكن مما ال شن فٌه تكون
العموبة الورلة األخٌرة التً ٌلعبها المتحرش على الرؼم من ابتدابه باللطافة
واللبالة واألنالة الكبلمٌة .
ال جرم من اإلشارة الى ان التحرش الجنسً ٌتضمن ما ٌلً -:
ٔ -تسمٌع عبارات تعبّر عن االعجاب والمحبة .
ٕ -مبلمسة جسد المرأة وبالذات المناطك المثٌرة جنسٌا ً .
ٖ -التمبٌل .
ٗ -التحضن .
٘ -التودد المفتعل .
 -ٙالؽٌرة المصطنعة .
 -7المضاٌمة الكبلمٌة المشاكسة او الجارحة .
لنؤخذ مثال على التحرش الجنسً السابد فً المجتمع الؽربً وهو النادلة التً
تعمل فً البار والمطعم ٌ .كون صلب عملها خدمة الزبون بلطؾ ورلة والحدٌث
معه بود وشفافٌة وعدم ازعاجه او الحدٌث معه بجفاء او جفاؾ لكً تحصل
على البمشٌش ولكً تكسب زبابن ٌعجبون بها وبعملها  ،حتى تستمر فً عملها
وهذا المتطلب ٌجعلها تخضع للعدٌد من المضاٌمات والتحرشات الجنسٌة من لبل
الزبابن الذٌن ٌترددون على المطعم او البار .
ي بنا ان نمٌز بٌن الرؼبة الصادلة فً الامة عبللة اجتماعٌة نزٌهة
حر ّ
والتحرش الجنسً وال سٌما ان المجتمع الؽربً تسوده صفة المجهولٌة بٌن
االفراد بسبب كبر حجمه وتشابن شبكاته العبلبمٌة والبعٌدة عن الصبلت الرحمٌة
– الدموٌة التً تستدعً بدء الفرد عبللته مع االخر بكبلم لطٌؾ وعبارات
مجاملة ومعسولة لكً تمهد الطرٌك إللامة عبللة ودٌة وحمٌمة ثم زمالة تصل
الى الصدالة او العبللة الزوجٌة  .وهذا ال ٌعنً تحرشا ً جنسٌا ً  .فً الولت ذاته ال
جناح من االشارة الى التمرٌر الذي ظهر فً عام ٘ ٔ98فً المملكة المتحدة بؤن
َّ
تعرضن للتحرش الجنسً فً
هنان  7من ٓٔ من الموظفات البرٌطانٌات لد
َّ
َّ
َّ
َّ
عملهن ولد انتهى
رإسابهن خبلل
زمبلبهن الموظفٌن او
عملهن من لبل
اماكن
عملهن نهابٌا ً تخلصا ً
َّ
َّ
َّ
ٌؤخذن اجازة مرضٌة من العمل او ٌتركز
بهن األمر الى ان
ٖٔٙ

َّ
عملهن
من الضؽوط واالزعاجات او التحرشات الجنسٌة التً تبللٌنَّها فً
[ ] Giddens . 1994 . P . 188
وإزاء ذلن نستطٌع المول بؤنه سلون منحرؾ ألنه خرج عن العبللة الودٌة
النزٌهة وتطبع بالطابع الؽرٌزي الحٌوانً وشوه المعاٌٌر الصدالٌة الدافبة وإساءة
الى اآلداب االخبللٌة الرفٌعة المستوى وأفسد الثمة بالناس .
ال رٌب من االستعانة بحالة التحرش بالنساء التً تحدث بالنازحات
السورٌات فً لبنان من لبل الرباء َّ
لهن او من المجتمع المحلً المضٌؾ وحتى
من لبل بعض ممثلً الجمعٌات والمإتمنٌن على توزٌع االموال والمساعدات
على النازحٌن  .التحرش الجنسً ٌتم بطرق مختلفة وتحت عناوٌن متعددة منها
الحاجة ومنها الترؼٌب والتهدٌد  .ولد شاعت فً اآلونة االخٌرة اسماء َّ
لهن وذلن
َّ
منهن ممن افادت المعلومات عن
على نحو بدأ ٌترن اثارا ً نفسٌة على العدٌد
َّ
محاوالتهن االنتحار نظرا ً للوالع واحتجاجا ً على ظروؾ ادت الى وجود حاالت
َّ
لدٌهن  .وإذا كانت محاوالت االنتحار باءت بالفشل بعد التمكن
اضطرابٌه عدٌدة
َّ
َّ
تلمٌهن العبلج وكٌفٌة
اسعافهن لكنها سلسة تساإالت حول مصٌر هإالء بعد
من
َّ
َّ
والعهن الجدٌد وتحدٌدا ً لجهة الخوؾ من المجتمع الذي ال ٌتمبل مثل
تؤللمهن مع
هذه االضطرابات ومن ٌحمً هإالء من تكرار هكذا تجارب خصوصا ً ان شٌبا ً
َّ
من االسباب التً كانت دفعت َّ
بعضهن .
بهن الى االنتحار لم ٌتؽٌر وفك افادات
وبعد تكرار تلن الظاهرة نتٌجة طبٌعٌة لوالع النزوح الذي ٌعانً من اشكالٌات
كثٌرة بد ًء باإللامة وصوالً الى تؤمٌن االحتٌاجات وما بٌنهما من تفاصٌل تتعلك
َّ
َّ
محٌطهن اللبنانً إضافة الى
وعبللتهن مع
مباشرة ً بظروؾ هإالء الفتٌات
َّ
االضطرابات النفسٌة التً تعانً منها نازحات فمدن الرباء َّ
ابنابهن
لهن او احد
َّ
َّ
َّ
فمدن التواصل معها
بعضهن
وبٌنهن من فمدت كامل افراد عابلتها فً سورٌا او
َّ
ٌعرفن شٌبا ً عن مصٌرها .
وال
كل تلن المشاكل المتعلمة بالنزوح والتً تخلفها الحروب ادت الى بروز
ظاهرة االنتحار التً ٌبدوا انها تسجل ارلاما ً تستدعً الولوؾ عندها وان كان ٌتم
التكتم الشدٌد حولها وحول االداء بؤي تصرٌح بهذا الخصوص وكانت المعلومات
تتحدث عن محاولة بعض النازحات االنتحار عبر تناول كمٌات كبٌرة من االدوٌة
َّ
بمعالجتهن فً احدى
او السموم المخصصة للمزروعات وجرت المباشرة
َّ
العٌادات الخاصة فً عكار بعد ما َّ
مزر للؽاٌة
وصلن الٌها فً وضع صحً
كن
ٍ
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اسعافهن فً احدى مستشفٌات المنطمة حٌث اجرٌت َّ
َّ
لهن
إضافة الى من تم
االسعافات الضرورٌة وؼسٌل معدة  .هنان فتاة سورٌة عمرها (  ٔ9عاما ً )
تعرضت لبلؼتصاب على ٌد شبان لبنانٌٌن بعد خمسة اشهر على نزوحها من
سورٌة الى احدى البلدات اللبنانٌة حٌث كانت تمٌم مع عابلتها كتمت ساره بداٌة
ما حدث لها ولم تر ِو ألهلها أي شًء وذلن بعدما النعها احد الشبان بؤنه سوؾ
ٌتمدم لخطبتها  .تمول ساره لمد النعنً بلمابه وعند ذهابً لرإٌته تفاجؤت ان نعه
شابٌن اخرٌن والدم الثبلثة على اؼتصابً مرة ثانٌة  .لم تتحمل ساره ولع
الصدمة واخبرت عابلتها باألمر وبالطبع حاولت العابلة لفلفة األمور كما حاول
الوالد التواصل مع اهالً الشبان فتمت اهانته وطرده فاضطرت العابلة المكونة
من فتاتٌن إضافة الى الوالد والوالدة الى مؽادرة البلد والتوجه الى عكار حٌث
لامت العابلة بنصب خٌمة صؽٌرة فً بلدة الكوٌخات  [ .جرٌدة التلؽراؾ
االسترالٌة  .عدد ٔٔ ٘8بتارٌخ  7أذار ٕٗٔٓ ]
اتحول بعد ذلن لعرض نوع اخر من انواع التحرش الجنسً الذي ٌحدث فً
الشارع العام مثل الشارع المصري الذي بات معتادا ً الى احد وصوله الى حالة
اآلفة االجتماعٌة بعد ما كان ٌمثل انحرفا ً سلوكٌا ً  .فجرٌدة الجزٌرة السعودٌة
الصادرة فً  ٕٓٓ7 / ٔٓ / ٕ8ذكرت ما ٌلً  -:التحرش ٌتم بصورة ٌومٌة
وتتعرض له كل المصرٌات وامام انظار األمن من خبلل نظرات شبِمه وتعلٌمات
جنسٌة ولمسات صار التحرش بالنساء معتادا ً فً شوارع مصر الى حد ان
المرالبٌن باتوا ٌعتبرونه آفة اجتماعٌة ٌمكن ان تعرلل عملٌة التنمٌة  .وٌعرؾ
المركز المصري لحموق المرأة التحرش بؤنه أي سلون ؼٌر البك له طبٌعة
جنسٌة ٌضاٌك المرأة وٌعطٌها احساسا ً بعدم االمان  .وٌإكد المركز الذي ٌصؾ
هذه الظاهرة بؤنها سرطان مجتمعً  .ان التحرش ٌتم بصورة ٌومٌة فً األماكن
العامة ولٌس ممصورا ً على فبة عمرٌة او طبمة اجتماعٌة بعٌنها .
وٌشٌر المركز المصري لحموق المرأة الى ان كل النساء المصرٌات معرضات
للتحرش سواء َّ
كن محجبات او ال  .ولالت رشا شعبان وهً شابة فً الثالثة
والعشرٌن تؽطً مدٌنة االسكندرٌة لوكالة فرانس برس " بمجرد ان اخرج الى
الشارع اشعر اننً محاطة بنظرات شبمة ) وتضٌؾ ( ال اشعر باألمان والمشكلة
تتزاٌد ٌوما ً بعد ٌوم واصبح األمر ال ٌطاق الى حد اننً افكر بمؽادرة البلد )
وطبما ً لتمرٌر المركز المومً للبحوث الجنابٌة واالجتماعٌة وهو مإسسة تابعة
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للدولة فؤن الجرابم ذات الطابع الجنسً فً تزاٌد مستمر وال توجد احصاءات
رسمٌة حول التحرش ولكن جرٌمتً اؼتصاب تمعان كل ساعة بحسب دراسة
لهذا المركز تشٌر الى ان ٓ %9من مرتكبً هذه الجرابم من العطلٌن عن العمل.
وتمؾ عوامل عدة خلؾ اتساع ظاهرة التحرش الجنسً الى جانب البطالة هنان
تؤخر سن الزواج وصعوبته بسبب ارتفاع تكالٌفه فً مجتمع ؼالبٌته تدٌن االسبلم
الذي ٌحرم العبللات الجنسٌة بدون زواج  .وتعتبر إنجً ؼزالن وهً المسبولة
عن الحملة ضد التحرش فً المركز المصري لحموق المرأة ان الرجال ٌفرؼون
كل كبتهم الجنسً وكل احباطاتهم أٌا ً كانت مسبباتها فً النساء وٌإكد المركز
المصري لحموق المرأة ان التحرش بات مإثرا ً بشكل متزاٌد على التنمٌة
َّ
ٌتولفن عن الذهاب الى العمل او
االلتصادٌة  .وتمول ؼزالن هنان نساء وشابات
الجامعة بسبب التحرش فكٌؾ ٌمكن تحمٌك تنمٌة إذا لم تحدث تعببة شاملة فً
المجتمع  .وتضٌؾ إذا ارادت وزارة السٌاحة االحتفاظ بالسابحٌن فٌنبؽً على
األجهزة األمنٌة ان تكون اكثر صرامة مع االشخاص الذٌن ٌتحرشون بالنساء فً
الشوارع وتإكد انها لو ذهبت الى بلد ال تحظً فٌه باالحترام فؤنها لن تعود الٌه
ابدا ً وتؤسؾ هذه الناشطة ألن المشكلة لٌس معترفا ً بها من لبل المسبولٌن الذٌن
ٌنكرون الظاهرة او فً احسن االحوال تمول الحكومة نعم ٌحدث تحرش ولكن
األجهزة االعبلمٌة تبالػ جدا ً فً حجمه وحسب دراسة للمركز فؤن ٕٔ %فمط
َّ
ٌمدمن ببلؼات للشرطة وهو دلٌل على
من النساء اللواتً ٌتعرضن للتحرش
فمدان الثمة التام فً اجهزة األمن وفً النظام المضابً وكان مدونون مصرٌون
لالوا ان مجموعات من الشباب تحرشت العام الماضً ثانً اٌام عٌد الفطر
بالنساء فً وسط مدٌنة الماهرة امام اعٌن الشرطة  .ولال احد هإالء المدونٌن
وهو وابل عباس الذي كان موجودا ً بالصدفة عندما ولعت الحادثة  :لمد كانوا
َّ
ٌتحسسون السٌدات الموجودات سواء َّ
ٌفلتن
كن محجبات ام ال وحتى المنمبات لم
ونفت وزارة الداخلٌة هذه المعلومات مإكدة انها لم تتلك أي شكاوي  [ .جرٌدة
الجزٌرة السعودٌة بتارٌخ ] ٕٓٓ7 / ٔٓ / ٕ8
نبلحظ على هذا الخبر المهم انه ٌتضمن عدة لضاٌا اجتماعٌة نستطٌع
استخدامها لمعرفة الكثٌر من التحرش الجنسً فً احد المجتمعات العربٌة وهً :
ٔ -انه على الرؼم من كونها مشكلة مزعجة ومسٌبة للنساء والفتٌات إال ان
األجهزة األمنٌة ؼٌر عاببة بها  ،بل انها ؼٌر مهتمة بها وال تعترؾ
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بوجودها وهذا شًء مخجل جدا ً ألنه ٌمكن مشاهدة التحرش فً الشوارع
والمحبلت امام اعٌن الناس .
ٕ -لكون التحرش له مساس بسمعة وشرؾ البنت فؤنها ال تبلػ الشرطة او
األمن او المسبولٌن عما حصل لها لكً ال تتحول الى فضٌحة تنعكس سلبا ً
علٌها وعلى اسرتها لكون المجتمع العربً ٌنظر الى المتحرش على انه
لبك وجريء وجسور وٌتصرؾ بفحولة وجاذبٌة وسواها من الصفات التً
ٌُفتخر بها الشاب وٌعززها المجتمع العربً .
ٖ -عدم ثمة الناس التامة باألجهزة األمنٌة والنظام المضابً عند نظرها الى
مثل هذا اإلساءات األخبللٌة ألن المجتمع بشكل عام ال ٌراها كذلن .
ٗ -عدم انحصار التحرش بشرٌحة عمرٌة واحدة بل اكثر من ذلن عند
الشباب وؼٌرهم وال تمتصر على بناء الشوارع بل تشمل الطلبة والموظفٌن
والعسكرٌٌن وجمٌع الشرابح االجتماعٌة  .وهذا ٌعنً انها ممبولة اجتماعٌا ً
بٌن الذكور اكثر من النساء تعكس معاٌٌره االجتماعٌة الذكرٌة المتفولة
على االنوثة وحتى على االخبللٌة العامة والسلون الشفاؾ الرالً
والمجهولٌة فً العبللات االجتماعٌة المدٌنٌه ( المدٌنة الحضرٌة ) .
٘ -ضعؾ الضوابط االجتماعٌة العرفٌة داخل المجتمع المدٌنً وعدم اهتمام
الضوابط الرسمٌة بها بشكل جدّي .
 -ٙالتحرش الجنسً ٌمثل سلوكا ً ال ٌلٌك باإلنسان المتحضر والمتمدن ألن
هدفه الدافع الجنسً ولٌس شٌبا ً اخر .
ٌ -7عطً انطباعا ً للمرأة المتحرش به االحساس بعدم االمان عندما ٌتحرش
بها الشاب وانها بحاجة الى من ٌحمٌها من اسرتها او الاربها عندما تخرج
خارج منزلها .
 -8اؼلب المتحرشٌن ٌكونون من العاطلٌن عن العمل او من المتسربٌن
مدرسٌا ً .
 -9وهنان سبب وجٌه لهذا االنحراؾ السلوكً مرجعه الى تؤخر سن الزواج
عن الشباب بسبب ارتفاع تكالٌفه فً المجتمع األمر الذي ٌجعله ٌنفس
طالته الجنسٌة بالتحرش الجنسً واالنخراط فً ممارسات انحرافٌه اخرى
وهنان الكبت الجنسً الذي ٌكون دافعا ً اخر فً دفع الشباب
ٓٔ-
انحرافهم وتحرشهم بالجنس االخر .
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ولما كانت البطالة وتؤخر السن الزواج موجودتٌن فً حٌاة الشاب
ٔٔ-
فؤن الوسٌلة االسهل عنده لتفرٌػ كبته الجنسً وكل احباطاته على النساء
َّ
َّ
َّ
ٌجدهن فً الشوارع والمحبلت التجارٌة
وهن كثٌرات
ٌعرفهن
اللواتً ال
والمنتزهات ومحطات الماطرات والحافبلت .
إن هذه الحالة المصرٌة متكرر حدوثها فً كافة العواصم والمدن الحضرٌة
العربٌة وتتصؾ بنفس الصفات التً ذكرتها لدرجة اننا نؤسؾ عن عدم النظر
الٌها من لبل المسبولٌن الٌها بعٌن الجدٌة والمسبولٌة التً ادت الى هبوط
المستوى االدبً واالخبللً فً مجتمعنا العربً والحط من شؤن المرأة وجعلها
تشعر بعدم االمان وهً فً شوارع مدٌنتها ومحبلتها التجارٌة واماكنها العامة إال
بمصاحبة احد من اسرتها  .إذن فالتحرش مشكلة متعددة االسباب ومتنوعة
المإثرات لها عبللة بالمعاٌٌر االخبللٌة واالختبلط الجنسً فً المدارس والكلٌات
والجامعات واماكن العمل والمصانع والمتاجر فإذا كان هنان عزل جنسً بٌنهما
فؤن التحرش سوؾ ٌزداد عند لمابهما فً االماكن العامة وعندما ال ٌكون هنان
عزل بٌنهما فً المدارس واماكن العمل فؤن نسبة التحرش تمل نسبٌا ً إال انها ال
تمثل عبلجا ً وافٌا ً ومانعا ً لها ألنه احٌانا ً ٌكون التحرش بداٌة إلرساء عبللة
صدالة نزٌهة او عبللة زواج .
بعد ان طرحنا بعض االمثلة عن انواع التحرش الجنسً فً البلدان العربٌة
والمملكة المتحدة نمدم تحلٌبلً اخر لدمته عزة بٌضون عن انتهان حمو النساء
وهً ما ٌلً ٌ :نطوي فعل التحرش بالنساء فً الحٌّز العام على رسالة موجهة
َّ
تطالبن بالمساواة مع الرجل ٌعنً انه ٌتعٌن
الى كل النساء مفادها ما ٌلً  " :أن
َّ
َّ
ٌلجن فضاءات
علٌكن تح ّمل تبعات تلن المساواة "  .فالنساء اللواتً
اخترن ان ْ
َّ
علٌهن الخضوع للمواعد التً صاؼتها هإالء فٌها  .فمن
انشؤها الرجال لذواتهم
ارادت ان تتواجد فً الفضاء العام – مجال الرجل العربً بامتٌاز مثبلً – ٌنبؽً
ان تتكٌؾ مع المواعد التً وضعها ذلن الرجل فٌه  .ومن ارادت من النساء ان
تعمل فً مهن " رجالٌة " ( فً الوالٌات المتحدة كالمهن العسكرٌة مثبلً )
"اختارت" ان تكون مستباحة فً اجواء مشحونة بالرموز والمعانً الجنسٌة ،
فالكبلم المتداول بٌن الرجال فً فضاءاتهم ٌتخلله مفردات وعبارات جنسٌة
وحٌطان امكنتهم " تزٌنها" الصور االباحٌة لذا فهً مثٌرة لؽرابزهم وحٌث ان
التحرش بالنساء من بعض رسابلهم إلشباعها .
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وهذا وٌحٌط بالتحرش الجنسً فً األماكن العامة اتجاهان ٌؽذّي الواحد منهما
االخر هنان من جهة إنكار لوجود التحرش  ،وهو انكار من الصعب دحضه فً
سً علٌه  ،فالتحرش بخبلؾ االؼتصاب مثبلً ال ٌترن أثار عنؾ
ؼٌاب دلٌل ح ّ
على اجساد ضحاٌاه لذا فهو مرشح للتؽاضً عنه ولتتفٌهه وإلنكار حدوثه جملة
وتفصٌبلً بل التهام المرأة بؤنه من " بنات مخٌلتها " و " تعبٌر عن رؼباتها
الجنسٌة الدفٌنة " !
هنان  ،من جهة ثانٌة مٌل لدى النساء للسكوت حوله وذلن ألن الحجة الماثلة
َّ
انهن " ال بد " مسإوالت عن التحرش َّ
َّ
واستدراجهن له
بهن
بوجهٌن ابدا ً من
َّ
َّ
َّ
لٌتحملن بذلن مزٌدا ً من التمادي فً التحرش
سلوكهن او الخ ...
لباسهن او
بسبب
َّ
لكونهن
إن السكوت عن التحرش ٌعزز المعتمدات السابدة حول النساء  ،أي
لاببلت بالعذاب المعنوي الناجم عن التحرش لكن هنان صعوبات فعلٌة تعترض
سبٌل النساء امام الشكوى وكسر الصمت حول المسؤلة  ،حتى فً المجتمعات
جرمته فاللجوء الى المضاء فً الوالٌات المتحدة مثبلً ال تمتصر موانعه على
التً َّ
التكلفة المادٌة التً ال تستطٌع اكثر النساء تحملّها  ،بل اٌضا ً على التبعات
الحٌاتٌة العلمٌة فالشكوى المضابٌة على زمٌل فً العمل مثبلً لد تإدي بالشاكٌة
الى استعداء زمبلبها اآلخرٌن وربما الى الحرمان من الترلٌة فً المهنة ووضع
عبلمة سوداء ؼٌر رسمٌة على ملفها فً حال كان المتحرش ربٌس لسمها او
احٌانا ً طردها من العمل فً حال كان المتحرش هو ربّ العمل نفسه .
وترى النسوٌات فً البلدان التً صاؼت لوانٌن تعالب التحرش المذكور ( ٌفعل
نضال النسوٌات كما هً الحال فً الوالٌات المتحدة مثبل ) ان السكوت عن
ٌضٌّع الفرصة امام النساء لكبحه  ،وذلن ألن عدم إبرازه الى العلن ٌجعل النساء
َّ
َّ
وحدهن فٌما لو جرى إلببلغ عنه فإن الرجل ٌدفع ثمن تحرشه ،
ٌتحملن وزره
ٌجرم ذلن التحرش الى ذبن فإن
كما ٌنبؽً له ان ٌفعل استنادا ً الى المانون الذي ّ
مفاعٌل الشكوى المضابٌة ( كما هً الحال مع كل شكوى لضابٌة ) ال تمتصر
على عماب المعتدي بل تتجاوزها الى ردع المرتكبٌن المحتملٌن عبر التهدٌد
بالعماب الذي ٌنتظرهم .
فً ببلدنا تشٌر شهادات خاصة وتمارٌر وتحمٌمات اعبلمٌة متفرلة الى تفشً
ظاهرة التحرش الجنسً فً الشوارع وفً اماكن العمل والمدارس وؼٌرها من
األماكن العامة وهً للما تحظً بالتؽطٌة الشاملة إذ لم تؤخذ حجما ً فضابحٌا ً كما
ٔٙ9

حصل مثبلً فً عٌد الفطر من العام  ٕٓٓٙفً شارع طلعت حرب فً الماهرة
حٌث تحرش مجموعة من الشبان بمجموعة من النساء المحجبات وؼٌر
َّ
عنهن لساعات طوٌلة لبل تدخل البولٌس  .وترى شرٌفة زهور ان
ورو
المحجبات ّ
معالجة لضٌة التحرش الجنسً مازالت فً بداٌاتها عندنا وان ذلن لد ٌكون عابدا ً
الى شٌوع األساطٌر حول الموضوع التً ترى انه للٌل الحدوث عندنا بالممارنة
مع المؽرب بسبب العزل التملٌدي بٌن االناث والذكور  ،عامة لكن األلاصٌص
المروٌة فً النساء والتً اصبحت اكثر تواترا ً فً االعبلم بكل لنواته تبٌن
بوضوح عذابات النساء فً الشوارع وفً وسابل النمل العامة وفً العمل فً
اؼلب البلدان العربٌة ...الخ مشتملة على تلن البلدان التً تضع لٌودا ً ؼٌر للٌلة
على تحرن المرأة فً المجال العام  .وتثبت الباحثة زهور حالة شكوى لضابٌة
بالتحرش الجنسً تمدمت بها عاملة فً احدى مستشفٌات تونس  ،لكن إدارة
المستشفى تحركت إلسكاتها مستعٌنة بالبولٌس الذي حاصر المستشفى وهدد
المدعٌة ( ومحامٌها ) باالؼتصاب إن هً ثابرت على شكواها ! هذا ولد استخدم
التحرش الجنسً فً الماهرة وفً السودان مثبلً وسٌلة لترهٌب النساء الناشطات
فً العمل السٌاسً  /المعارضات للنظام المابم  ،وٌثبت مرصد التمٌٌز ضد النساء
فً المجتمع المصري انه " اثناء لٌام بعض المتظاهرٌن والمتظاهرات باالحتجاج
محررات صحفٌات
على تعدٌبلت المادة  7ٙفً الدستور المصري " تعرضت
ّ
ثبلث " ألشكال مختلفة من االعتداء أخطرها هتن العرض " على ما جاء فً
الشكوى التً لدمها نمٌب المحامٌن الى النٌابة المصرٌة العامة .
فً ثورة شباب ٕ٘ ٌناٌر المصرٌة الحالٌة  ،الحظ الصحافٌون والناشطون
الشباب ؼٌاب التحرش الجنسً فً الشوارع التً شهدت التظاهرات
واالعتصامات وذلن برؼم تواجد كثٌؾ للنساء وللرجال فٌها وبرؼم اكتظاظ
الساحات بهم  .إن الفرق فً حدوث التحرش ما لبل الثورة وؼٌابه فً ساحاتها
وعلى امتداد اٌامها الثمانٌة عشر أمر جدٌر بالتؤمل  ،نتساءل فً هذا الممام  ،هل
اجساد النساء فً الحٌز العام كانت بمثابة " كبش فداء " للشباب المحٌطٌن من
الظلم والتعسؾ ومن إهانة الكرامات – بحسب تعبٌر بعضهم – فلما سنحت لهم
الفرصة لتفعٌل ؼضبهم صراحة وبمواجهة مصادر الظلم والتعسؾ واإلهانة
الفعلٌة  ،ما عادوا بحاجة الى لكبش الفداء ذلن  [ .بٌضون  ٕٕٓٔ .ص  .ص .
] 7ٖ – ٔ7
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 / 3د –  - 2النموذج الثانً  :حك الوجود االجتماعً
 / 3د –  – 1 – 2نموذج الزواج من الماصرات
سوؾ اتناول هذا النموذج السالب لحموق المرأة من زاوٌة زواج الرجل العربً
من فتاة عربٌة دون سن الثانٌة عشر عاما ً ٌمارس فً المارة االسترالٌة من اسر
عربٌة مهاجرة الٌها فً هذا الخصوص لالت مدٌرة خدمات صحة المرأة
المهاجرة الدكتورة إٌمان شاروبٌم فً استرالٌا إن زواج الماصرات منتشر فً
مدٌنة سدنً وٌجب المٌام بعملٌة توعٌة إذ ان المهاجرٌن الجدد ٌجهلون المانون
االسترالً وتشٌر ارلام مكتب االحصاء االسترالً ان هنان ٗٓ ٙحاالت زواج
َّ
اعمارهن بٌن ٗٔ –  ٔ7عاما ً مولودات فً
ؼٌر شرعٌة لفتٌات لاصرات تبلػ
استرالٌا وٖ ٙحالة زواج ؼٌر شرعً لماصرات مولودات خارج استرالٌا .
ي الفتاة الماصر التً تتزوج ٌجب ان ٌخضعا
وأكدت الوزٌرة ؼاورد ان والد ّ
للمحاكمة والجدٌر بذكره فً السن المانونً للزواج فً استرالٌا هو  ٔ8عام وفً
حاالت خاصة وٌمرها الماضً  ٔٙعام واعترفت وزٌرة الخدمات االجتماعٌة
بروؼاورد ان زواج الماصرات منتشر وان هنان عددا ً كبٌرا ً من الزٌجات ؼٌر
المانونٌة وؼٌر مسجلة وان الدابرة تعلم بتلن الحاالت وخصوصا ً فً مناطك
جنوب ؼرب سدنً وؼرب سدنً والبلو ماونتن  .وإن المانون ٌجب ان ٌؤخذ
َّ
َّ
بطفولتهن وعدم
لهن الحك التمتع
مجراه حٌنما ٌكتشؾ امرهم فؤن الفتٌات
َّ
حرمانهن من الحٌاة البرٌبة وحذر مستشار صحً رابد فً مجال الصحة ان
َّ
ٌرسلن الى خارج استرالٌا فً سن ٔٔ عاما ً للزواج هنان [ صحٌفة
المبات
التلؽراؾ االسترالٌة عدد ٕ ٘79بتارٌخ ٘ٔ شباط ٕٗٔٓ ] فً الوالع تعبّر هذه
الزٌجة على ان الثمافة العربٌة فً المهجر ( استرالٌا ) لم تخضع لموانٌن الدولة
المهاجر الٌها خوفا ً من انؽمار البنت العربٌة فً الثمافة اللٌبرالٌة والحرٌة الفردٌة
واالستمبلل الشخصً والمالً والتنشبة الؽربٌة فً عبللاتها مع الجنس االخر
وذلن خوفا ً على سمعة العابلة اوالً ومن اللؽط االجتماعً على شرؾ وسلون
افراد االسرة المهاجرة ثانٌا ً والتخلص من المسبولٌة الملماة على عاتك الوالدٌن
فً متابعة بناتهم فً حٌاة ؼربٌة ال تشبه تنشبتها األسرٌة فً المجتمعات العربٌة
ثالثا ً ومن اجل المحافظة على وحدة األسرة وتضامنها وعدم االنجراؾ فً
مؽرٌات الحٌاة الشبابٌة للبنات  ،رابعا ً وإزاء ذلن ٌدلؾ األبوٌن الى تحرٌم فتٌاتهم
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َّ
َّ
وحرمانهن من الحٌاة البرٌة او حٌاة متساوٌة مع
بطفولتهن
الماصرات من التمتع
تنشبة تتمتع بحرٌة العبللات الصدالٌة والجنسٌن مع الجنس االخر او السهر
خارج المنزل وشرب الكحولٌات واستخدام العمالٌر المخدرة وما شابه .
أي ان سٌطرة الرجل ( األب او األبن ) على البنت العربٌة فً المهجر عند
األسرة المهاجرة تتضاعؾ علٌها لٌس فمط بسبب المعاٌٌر الثمافٌة العربٌة وتعالٌم
الدٌن بل تخلصا ً من مسبولٌتهم األسرٌة فً تنشبة بناتهم حسب النمط الؽربً
والمحافظة على مكانة األب واألم فً األسرة بالسٌطرة ( البطرٌمٌة ) على البنات
تحدٌدا ً ولً هدفهم كسر لوانٌن البلد المهاجر الٌه  .هذا من جانب رأي والدي
األسرة المهاجرة إال انه ٌختلؾ من وجهة نظر الجندر الذي ٌرفض مثل هذه
الزٌجة ألنها ال تمثل المساواة بٌن الرجل والمرأة من الناحٌة العمرٌة بل تمثل
االستؽبلل الذكوري لؤلنثى .
وال جناح من طرح ما سجلته ملٌحة احمد شهاب الكاتبة السعودٌة فً
كتابها " المرأة السعودٌة صوت وصورة " عن حالة الزواج من الماصرات فً
المجتمع السعودي لالت عنه أنه ٌمثل " وأد الطفولة " ذكرت فٌه ما ٌلً -:
لم نكد نتنفس الصعداء على اثر خبلص طفلة عنٌزة حتى نفاجا بطفلة الثمبة ،
فبدأ األمر وكؤنه انتكاسة لكن فً حمٌمته هو إشارة الى ان األمر لٌس مجرد
استثناء جاء نتٌجة ظروؾ صعبة ٌمر بها والد الضحٌة ولم ٌكن له مخرجا ً إال
بالتضحٌة بمن ال حول وال لوة  ،فجاء المخرج فً صورة فتاة تتمافز فً ثوب
طفولتها بل هو اشبه ما ٌكون ثمافة ضارٌة تُسٌر شرٌحة من المجتمع كنا نظن
انها مجرد استثناء فً نسٌج المجتمع لكننا نفاجا بؤن تمدٌرنا لحجم هذه الشرٌحة
كان خاطبا ً  .وفً الحمٌمة لٌس مهما ً حجمها ومدى تبنً المجتمع لها  .فحالة
واحدة كافٌة لكً تهز الضمٌر اإلنسانً وتجعلنا فً مواجهته مباشرة مع إنسانٌتنا
حالة واحدة كافٌة ألن تنحط مجتمع كامل بؤسره فً عٌون الخارج  ،بانه ٌتجار
َّ
حمولهن وهذا بالضبط ما تإكد الحكاٌة التً ذكرتها لً
بالصؽٌرات وٌعتدي على
صدٌمتً التً تدرس فً الخارج فلمد كانت زمٌلتها األمرٌكٌة مهتمة باإلسبلم
ومعجبة جدا ً بتعالٌمه وتشرٌعاته لدرجة انها طلبت من صدٌمتً ان تعطٌها دروسا ً
فً اإلسبلم حتى جاء ذلن الٌوم الذي لرأت فٌه تمرٌرا ً على مولع CNN
االخباري والذي كان ٌؽطً حكاٌة طفلة الثمبة  .وعلى اثره تؽٌرت نظرتها
ٕٔ7

لئلسبلم وتولفت تماما ً عن تعلمه  ،لابلة  :كٌؾ ٌمكننً تعلم دٌن ٌبٌح اؼتصاب
األطفال !!..
نعم انه اؼتصاب  ،وهذا ما تصفه الدراسات العلمٌة والٌكم ما صرح به الدكتور
الصبٌحً والذي نشرته العربٌة نت حٌث لال فً وصفه الزواج من فتٌات
صؽٌرات بؤنه اؼتصاب وأضاؾ لاببلً  :إن تجربة اللٌلة األولى لفتاة لاصر ال
تعً معنى الجنس " ستكون مولفا ً فً ؼاٌة البشاعة  ،وهذا ٌدخل فً باب
االؼتصاب  ،ونحن نعرؾ ان الطفلة التً تتعرض لبلؼتصاب تصاب بؤمراض
نفسٌة عمٌمة جدا ً  ،حٌن ٌعرفون معنى تلن التجربة وٌعٌشون مرارتها " .وابعد
من ذلن ما كشفه عن الدراسات العلمٌة اكدت ان الذٌن ٌعتمدون الزواج من
صؽٌرات هم فً األصل شواذ جنسٌا ً  ،شارحا ً ذلن لاببلً  " :كما هو معروؾ فإن
صر تحت سن
الشخص اللواطً ال ٌرؼب فً الكبار بل ٌبحث عن االطفال الم ّ
 ، ٔ8وبالتالً حٌنما ٌكون فً مجتمع من الصعب علٌه ان ٌمارس هذه الجرٌمة
وهو ٌعرؾ مثبلً ان عموبتها فً السعودٌة االعدام بالنسبة للمتزوج  ،وعلى وجه
الخصوص للشخص المسن فهو ٌبحث عن مخرج كمماس الجسد  ،لذا ٌختار
األمر الذي ٌبعده عن العموبة الشرعٌة فٌكون امامه الزواج من طفلة ٌكون
جسمها مشابها ً ألجسام الؽلمان "  ....ال تعلٌك بعد كبلم الدكتور  .لكن كلنا أمل
وثمة بؤن لادة هذا الوطن ومن بٌدهم سن الموانٌن التشرٌعٌة الكافلة لحموق إنسان
هذا الوطن صؽٌرهُ لبل كبٌرهُ لن ٌطول بهم الممام لٌصححوا الوضع الراهن
وٌولفوا وأد الطفولة على ارض هذا الوطن  [ .شهاب  ، ٕٓٔٓ ،ص  .ص 97
– ] 98
وهنان صورة اخرى لدمتها لنا ملٌحة احمد شهاب عن هذا النموذج من انتهان
حموق المرأة حمل عنوان " من ٌجٌز وأد الصؽٌرات " لالت فٌه  " :اود ان اوجه
الشكر الجزٌل لمركز الفحص الطبً لما لبل الزواج فً مدٌنة جدة على لٌام
طالمه الطبً بواجبه اإلنسانً بالتزامن مع واجبه المهنً  ،نشكر افراده على
محاولتهم إلنماذ طفلتٌن ( الكبرى لم تتجاوز العاشرة والصؽرى ذات خمس
سنوات ) من جرٌمة كانت والدتهما تسعى الرتكابها فً حمهما بتزوجٌهما
لرجلٌن من الربابها  ،فكما ورد فً التمرٌر الصحفً ان اللجنة ( بٌنت لؤلم
خطورة ذلن وضرر الدامها على تزوٌج بنتٌها فً هذه السن وتمبلت األم النصح
ووعدت بالترٌث وعدم التسرع فً لرار الزواج ) .
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َّ
َّ
َّ
تزوٌجهن مثل األخ
اهلن الى
ٌعمدن
ولمد تضمن الخبر حاالت اخرى لصؽٌرات
الذي سعى الى تزوٌج اخته ذات العشر سنوات ( من صدٌمه البالػ ٓٗ عاما ً
ومتزوج من امرأتٌن ) !!!
األم وعدت فمط بالترٌث ولٌس التراجع وهذا ٌعنً ان مشروع الجرٌمة ما زال
محتمبلً ام األخ الذي لم ٌتلمى أي محاولة إللناعه بالتراجع ألن الرجل فً ثمافتنا
كلمته واحدة ال ٌحٌد عنها ولو على الخطؤ فمن المإكد ان اخته ذات العشر
سنوات اؼتصبت طفولتها بؤبشع صورة .
من المسإول عما ٌحدث لصؽٌراتنا ؟ ال تمولون انهم األهل فهذا ٌعنً اننا نتجاهل
اننا نعٌش تحت ظل دولة تحكمها لوانٌن وتشرٌعات تستند الى الشرٌعة اإلسبلمٌة
التً حفظت الحموق للحٌوانات فٌكؾ باإلنسان .
هذا الباب ال بد ان ٌؽلك الى األبد فهذا الوأد ال ٌرضاه الدٌن وال منطك وال
ضمٌر نابم فضبلً عن الصاحً  .إن زواج الصؽٌرات وآد للضمٌر اإلنسانً
ومتاجرة بالطفولة وهتن فاحش للبراءة وخروج عن لٌم الدٌن اإلسبلمً العلٌا
المابمة على حفظ وصٌانة النفس البشرٌة وحمٌاتها من أي مستمبل لذا شرعت
صر  ،لكن ما ٌحدث ان هنان استؽبلل بشع للوالٌة من لبل الولً
الوصاٌة للم ّ
التً منحتها الشرٌعة له لٌموم بحفظ حموق الماصر ال انتهاكها ً واستؽبللها  ،وفً
حال وجد المشرع ان ٌعطل هذه الوالٌة وال بد من سحبها منه الى شخص اكثر
تؤهٌبلً للمٌام بواجبات الوصاٌة لكن هذا ال ٌحدث  ،فالولً له سلطة مطلمة ،
والطفل ال ٌملن ما ٌكفً فً االدران لٌعرؾ حموله فضبلً عن المطالبة بها
صر
وحماٌتها وفً ؼٌاب مإسسات تموم على مرالبة ما ٌحدث لهإالء الم ّ
فاستؽبلل الطفولة والمتاجرة بها سٌظل لابما ً .
زواج الطفبلت حالة إنسانٌة مستعجلة ال تحتمل التؤجٌل ال تحتمل التؤجٌل ال
تحتمل انتظار ان ٌعً رجال الدٌن فداحة هذا الجرم لٌصدروا فتوى بعدم جوازه
فعلى وزارة الشإون االجتماعٌة ان تموم بدورها وتصدر الموانٌن التً تمنع
ولوع جرٌمة اؼتصاب الطفولة تحت ؼطاء سامً وهو الزواج " [ شهاب
ٕٓٔٓ ص  .ص ] 9ٕ – 9ٔ .
اخٌرا ً انتهت ملٌحة شهاب مبلحظاتها عن انتهان حموق المرأة السعودٌة
بممال عنوانه " صباح الخٌر ٌا هٌبة حموق اإلنسان " لالت فٌه  " :مجتمع ال
ٌتفاعل مع ما ٌحدث ألفراده بكل شرابحهم وهو مجتمع متبلد ( على الحد األدنى
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من الوصؾ ) وٌعٌش حالة ما لبل السبات التً هً الوجه االخر للموت ....
كنت اخشى ان مجتمعنا مر بهذه الحالة وانا ارى خبر طفلة ذات ثمان سنوات
التً تم تزوٌجها ٌ ،تداول فً الصحؾ دون ان تسمع ذان الصدى الطبٌعً الذي
كان له ان ٌكون عند نشر خبر كهذا  .نعم كنت اخشى على مجتمعً منه انه
وصل به الحال الى هذا الحد من التبلد الذي ٌجعلنا نفمد الثمة فً اننا كؽٌرنا من
بنً البشر الذٌن لو تجرأ احدهم على تزوٌج طفلة ُ
لز َّج به فً ؼٌاهب السجون
فهذا تمرٌر ( هٌومان راٌتس واتش ) الذي صدر مإخرا ً ٌضعنا ضمن خمسة
دول اسبلمٌة تموم بإعدام صؽار السن الجناة  ،فالعام تستنكر إنسانٌة إعدام صؽار
السن وإن كانوا جناة فكٌؾ بالذٌن لم ٌرتكبوا جرما ً وال خطٌبة ...؟ نعم كنت
اخشى من ان مجتمعً ٌفمد إنسانٌته شٌبا ً فشٌبا ً مما ٌعنً عدم الوثوق بعدالته
....نعم كدت ان اعتمد ذلن لوال الخبر الذي نشر فً جرٌدة الوطن تحت عنوان
(حملة وطنٌة شعبٌة لمنع تزوٌج األطفال ) ٌعلن عن جهود جمعٌة الدفاع عن
حموق المرأة فً السعودٌة  ،تحت التؤسٌس ( فً اعداد عرٌضة ٌتم الرفع بها
لهٌبة حموق اإلنسان فً ذكرى الٌوم الوطنً للمطالبة بوضع حد لظاهرة تزوٌج
األطفال )  .من المبلحظ ان هذه الجهود لٌست فمط فً رفع صوت االحتجاج
َّ
ٌدركن شٌبا ً من امور
ورفض ما ٌرتكب فً جرٌمة فً حك صؽٌراتنا البلتً لم
الحٌاة  .ببعثرة الكلمات الرافضة دون اإللدام على الفعل االٌجابً الذي ٌعبر عن
الحجم الحمٌمً إلبعاد مؤساة ما ٌحدث لمن ال حول وال لوة  ...هذه الجمعٌة تبذل
جهودا ً إٌجابٌة نتٌجة احساسها بوجوب المٌام بذلن وهذا االحساس لٌس فابضا ً عن
الحاجة بمدر ما هو مرتبط بإمبلءات الحس اإلنسانً لعضواتها الذي لواله
َّ
َّ
َّ
كونهن كابن إنسانً  .حٌنما ٌصاب الجسد
بؤنهن أي شًء ؼٌر
سٌشعرن
بالمرض ال شًء ٌدل على حٌاته سوى االحساس باأللم وما تموم به الجمعٌة
إشارة اننا احٌاء وان هنان خلل بحاجة الى اصبلح كل ما ارجوه ان تؤخذ هٌبة
حموق اإلنسان فً عٌن االعتبار العرٌضة التً سترفعها الجمعٌة وان تتحمل
الدور كامبلً فً وضع حد لما ٌسمى بالمتاجرة بالطفولة وعلٌها ان تضع برنامجا ً
لضخ دماء اإلنسانٌة فً عروق مجتمع تكاد ان تفرغ من دماء اإلنسانٌة " .
[شهاب  . ٕٓٔٓ .ص  .ص ] 9ٓ – 89
ملن سوازٌبلند له ٖٔ زوجة واحتفاالته تحٌٌها العذارى ! هنان فً المارة
السمراء بمعة ارض فٌها من الخٌال ما فٌها تحٌط بها جنوب افرٌمٌا من ثبلث
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جهات وموزمبٌك من الشرق هً سوازٌبلند التً لم ٌمؾ احد عند عاداتها
االجتماعٌة إال اصابة الذهول بسبب احتفالها السنوي الذي ٌشكل مادة دسمة لكل
َّ
ٌجتمعن
وكاالت األنباء العالمٌة فما الذي ٌدور فً خلد اكثر من ٕٓ الؾ فتاة
امام ملن الببلد !
ال تزال سوازٌبلند بلدا ً بعٌدا ً عن حركة التمدم العالمٌة ٌتزوج فٌها األمراء
المسنون من طفبلت ؼٌر بالؽات بحجة التمالٌد والثمافة الوطنٌة ٌحكمها الملن
مسواتً الثالث الذي تولى ممالٌد الحكم عام  ٔ98ٙبعد والده " سوبوزا الثانً " .
" مسواتً " هو األبن الوحٌد لوالدته ( انتونً ) المعروفة اٌضا ً باسم
"انؽوسٌكاتً التفاوال" وكانت اصؽر زوجات الملن  ،كما انه احد ابناء الملن
سوبوزا الثانً كانت له ٓ 7زوجة وٕٓٔ اطفال وعند وفاته كان لدٌه ٓٓٓٔ
حفٌدا ً  .حٌث تولت امه ( الوصاٌة ) على العرش لحٌن إكمال دراسته فً
برٌطانٌا لٌعود بعدها وٌتولى شإون الببلد .
مولف ملكً
تشٌر األرلام الرسمٌة الى ان شخصا ً من كل اربعة مواطنٌن ٌعانً من فٌروس
اإلٌدز فً تلن المملكة واالرلام السٌبة تكون بٌن الحوامل التً اثبتت دراسة ان
منهن مصابات بالمرض ولهذا السبب فإن ثلث أطفال الببلد اصبحوا أٌتاما ً
َّ
ٔٗ%
هنا اخذ الملن مولفه فً العام ٕٔٓٓ وحاول الحد من انتشار مرض اإلٌدز ودعا
الى ممارسة طموس ( العفة المدٌمة ) المعروفة باسم ( أمتشواشوا ) والتً تمتع
المرأة تحت سن  ٔ8من ممارسة الجنس ورؼم ان شرطة سوازٌبلند طبمت
لانون خطر ارتداء التنورات المصٌرة جدا ً والسراوٌل المنخفضة الخصر ألنها
تسهل عملٌات االؼتصاب – حٌث اعتبرت المرأة التً تتعرض لبلؼتصاب وهً
فً هذه المبلبس هً المسإولة – فإن الحظر لم ٌشمل المبلبس التملٌدٌة التً
ترتدٌها الشابات فً االحتفاالت السنوٌة التً تمام فً سبتمبر من كل عام وترلص
عددهن الـ ٕٓ الفا ً وٌفترض ان َّ
َّ
ٌكن عذاري شبه
خبللها الفتٌات البلتً ٌتجاوز
َّ
منهن زوجة له .
عارٌات امام الملن لٌختار
تمول " إٌمً سٌمٌلٌن " ٘ٔ عاما ً وهً واحدة من الفتٌات الرالصات فً الحفل :
" تحاول امً إعالتً بعد وفاة ابً باإلٌدز لكننا نحصل على طعامنا من برنامج
الؽذاء العالمً ارٌد ان اعٌش فً لصر  ،فمٌاه االمطار تتسرب من سمؾ الكوخ
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الطٌنً الذي تعٌش فٌه " فٌما ال تهتم " نابسٌلً دالمٌنً " ٖٔ عاما ً ان ٌكون
للملن نساء ؼٌرها فكل ما ترٌده هو ان تمود سٌارة مرسٌدس .
تملٌد انثوي
من وجهة نظر الملن ان رلصة " اومبلنجا رٌد " التملٌدٌة هً تعبٌر عن االنوثة
والعذرٌة لكن الجماعات النسابٌة فً الببلد ترى ان ولعه ٌتعدد الزوجات ٌلحك
المدر بالببلد التً تعانً اعلى معدالت إصابة فً العالم بفٌروس نمص المناعة
المكتسبة  .ورؼم تطور الذي ٌشهده العالم فإن الملن – الذي لدرت مجلة فورٌس
صر على البماء بمبلبسه التملٌدٌة المكونة
ثروته بـ ٕٓٓ ملٌون دوالر امرٌكً – ٌ ّ
من جلود الفهود واألسود وان ٌكون زوجا ً لـ ٖٔ امرأة كل ذلن بٌنما ثلثا سكانها
ٌعٌشون تحت خط الفمر و ٓٗ %منهم ٌعانون من البطالة باإلضافة الى لرارات
حكومٌة ٌخفض االتفاق وصلت إلطفاء اضواء الشوارع واؼبلق المدارس حتى
طعام السجناء تم تملٌله !
 360ملٌون دوالر
َّ
َّ
َّ
ٌتجولن فً طابرة
وهن
عطلتهن السنوٌة الفاخرة
تمضً ملكات سوازٌبلند الـ ٖٔ
اشتراها َّ
لهن بكلفة ٓ ٖٙملٌون دوالر كل هذا باإلضافة الى تكلفة الرحلة نفسها
حٌث ٌمضٌن اسبوعٌن فً اسٌا ثم جولة بالمحٌطٌن الباسٌفٌكً والهندي ولد
ذكرت صحٌفة برٌطانٌة ان الحاشٌة وحدها كانت تظم ٓٓٔ فرد خدموا الملكات
َّ
جولتهن فً الٌابان واسترالٌا والمحٌطٌن الباسٌفٌكً والهندي وتجاوز العدد
فً
َّ
سافرن فً العام الذي سبمه الى الوالٌات المتحدة و اوربا
هذا الرلم عندما
والشرق األوسط وعادة ما تكون رحلة العطلة الملكٌة سرٌة جدا ً ! .
هروب العروس
َّ
ٌحاولن الهرب من الزواج من الملن
السرٌة لم تكن لادرة على اخفاء اخبار من
فعندما طلب ٌد شابة " تنتسوالو نؽوبٌنً " طلبت األخٌرة اللجوء الى برٌطانٌا .
تعلك نؽوبٌنً " ارفض ان اكون زوجته الرابعة عشر " ٌ ،سمح للملن مسواتً
ان ٌختار زوجة جدٌدة سنوٌا ً بعد الحفل الرالص لكنه لد لرر واختار االنسة
نؽوبٌنً منذ سن الخامسة عشره بعد ان رآها فً لصر زوجته الرابعة تمول الفتاة
" أصبت بالرعب عندما بدأ ٌتصل بً فً المدرسة وٌسؤلنً عما إذا كنت ارٌد ان
اكون من ضمن عابلته الملكٌة " لم ٌخطر ببال نؽوبٌنً انها ستكون داخل لصر
محاط بالحراس وال تستطٌع الذهاب الى أي مكان – إال بعد موافمة الملن –
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سوى الذهاب الى امرٌكا مرة سنوٌا ً للتسوق مهما بلؽت النفمات فتركت مدرستها
الداخلٌة الخاصة بمساعدة عمتها وهربت الى برٌطانٌا لتنظم الى امها التً انتملت
الى برمنؽهام لبل خمس سنوات من هذا التارٌخ هربا ً من زواج مماثل تمول
نؽوبٌنً " لٌس هنان من ٌجرإ على رفض طلب الملن او ان ٌرفض إطاعة
اوامره ولذلن فضلت الهروب " .
خٌانة زوجة
هروب نؽوبٌنً اشعل االنتمادات وبدأت سلسلة الفضابح بالظهور على السطح
فحسب صحٌفة " التلٌجراؾ " البرٌطانٌة ان الملن طرد وزٌر عدله بعد ان زعم
انه على عبللة مع الملكة نوتاندو دٌوبً ( الزوجة الثانٌة عشر ) التً فازت
بمسابمة ملكة جمال المراهمات وهً فً سن السادسة عشرة لكن ٌبدو ان هذه
الفتاة ضجرت من الحٌاة الملكٌة والبروتوكوالت وانتظارها فً الصؾ الطوٌل
ولٌل انها تنكرت على هٌبة جندي لتتمكن فً اجتٌاز حراس األمن فً المصر
وخروجها منه ٌ ،ومها وضع الوزٌر " ندومٌسو " لٌد الحجز حالٌا ً الملكة تحت
اإللامة الجبرٌة طوال حٌبلتها لكنها استطاعت – وهً فً سجنها – الوصول
إلحدى الصحؾ جنوب افرٌمٌا لتشكو زوجها الملن الذي ٌحتفظ بها سجٌنه الى
االبد فً لصرها الخاص .
باآلالف
فً نٌسان من كل عام ٌحتفل الملن بعٌد مٌبلده وعادة ما ٌنظم زعماء المبابل
التملٌدٌة فً منطمة " اشٌسٌلونً " االحتفاالت هذا الشهر  ،ولد ٌكلفون اٌضا ً
بتمدٌم المواشً له ٌ ،ومها لال وزٌر الداخلٌة ( االمٌر جكوكوما ) جملته
"ٌدركون تمام اإلدران الدور المرجو منهم إذ انهم سٌستمبلون الملن فً هذا الٌوم
المشهود " .
ولد تخصص الحكومة مبلػ خمسة مبلٌٌن راند من مٌزانٌتها ( ٕ٘ ٙالؾ دوالر)
إلحٌاء الحفل  .ورؼم ان حزب المعارضة المحظور ٌطالب فً السنتٌن
األخٌرتٌن بإلؽاء االحتفاالت وتخصٌص االموال المزمع انفالها لمنح تمدم لطبلب
فمراء  .فإن عادات اعٌاد المٌبلد وتخصٌص لصر لكل زوجة ال تزال لابمة .
[ مجلة سٌدتً العدد ٗٓ . ٔ7سنة ٖٕٔٓ  ٕ .نوفمبر ]
َّ
مواردهن
 / 3د –  – 2 – 2نموذج استغالل
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راتب الزوجة من حمها شرعا ً وال ٌجوز تهدٌدها للحصول علٌه
بالرؼم من إن المرأة تملدت العدٌد من المناصب واصبحت تنافس الرجل فً
الكثٌر من االعمال إال انها ما زالت تتعرض الى الظلم من لبل زوجها  ،وذلن
باستٌبلبه على راتبها وأخذه بالموة واحٌانا ً ٌصل االمر الى التهدٌد ولؤلسؾ بعض
االزواج اعطوا انفسهم الحك بالتصرؾ براتب زوجاتهم وال ٌعلمون حكم ما
َّ
حمهن من الناحٌة الدٌنٌة  ،اوضح الداعٌة الشٌخ دمحم الماجد الذي
ٌرتكبونه فً
تحدث بالتفصٌل عن هذا الموضوع وبٌن حكم اخذ راتب الزوجة بالموة وحكم
تصرفها براتبها دون الرجوع للزوج ومطالبتها بمصروؾ خاص لها وكذلن
اخذها من مال الزوج دون علمه ولدم وصاٌا للزوج بعدم أخذ مالها .
حكم اخذ راتب الزوجة بالموة والتهدٌد
ٌمول الداعٌة الشٌخ دمحم الماجد  " :ال ٌجوز اخذ راتب الزوجة بالموة والتهدٌد
مهما كانت االسباب وذلن استنادا ً لمول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  " :ال ٌحل مال امرئ مسلم
إال بطٌب نفسه  " .والزوجة التً ترٌد اعطاء زوجها او مساعدته بجزء من مالها
فلها الحرٌة الشخصٌة بذلن ولكن بشرط أال ٌكون ؼصبا ً او كرها ً " .
وأضاؾ " إن راتب المرأة من حمها ألنها هً من تتعب ألجل الحصول علٌه
واحٌانا ً تضحً بولتها وتحاول ان توفك بٌن عملها والمنزل من اجل المحافظة
على البٌت والعمل وهذا ٌكلفها الكثٌر من الولت والجهد  " .وكذلن نصح ان ال
ٌكون المال دابما ً نمطة خبلؾ بٌن الزوج والزوجة كما ٌحدث مع الكثٌرٌن
وبسبب الحساسٌة الزابدة والخبلفات المستمرة التً تعكر صفو الحٌاة بٌنهما .
ولال  " :هنان رجال – هداهم هللا – ٌفضلون الزواج من موظفة وذلن
الستؽبللها واخذ راتبها وهذا ال ٌجوز بالطبع " .
حكم تصرؾ الزوجة براتبها دون الرجوع لزوجها
أوضح الداعٌة دمحم الماجد انه ٌحك للزوجة ان تتصرؾ براتبها كامبلً دون
نمصان كإنفاله على اسرتها بالكامل  .او اعطابهم جزءا ً منه كمساعدة او هبة
منها لهم دون العودة او االستبذان من زوجها ألنه حك من حمولها حتى وان
ارادت ان تموم بعمل مشروع تجاري  ،او تؽٌٌر دٌكورات خاصة بالمنزل ٌجوز
ان تموم بذلن دون الرجوع الٌه ولكن من باب الذوق والعشرة بٌنهما ٌفضل ان
تسؤله وتستشٌره حتى ٌكون هنان تمارب فٌما بٌنهما  .اما إذا استدان زوجها منها
ماالً وطلب منها ان تموم بصرؾ المال فً امور تخص المنزل بحٌث انه سٌعٌده
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لها بعد فترة من الزمن فٌصبح ذلن المال دٌنا ً برلبته وٌجب ان ٌسدده وحتى ولو
توفى وجب على ابنابه تسدٌده  .وٌجوز للمرأة من باب التسامح بٌن الزوجٌن
والعشرة والمحبة مسامحته بالمال الذي استدانه منها فمد تسامح الزوجة بحمها فً
َّ
ألمٌن بالخواتم
سبٌل زوجها  .كما ان النبً ملسو هيلع هللا ىلص عندما حث النساء على التصدق
َّ
َّ
َّ
ازواجهن فً ذلن ام ال ؟
استؤذن
ٌسؤلهن النبً هل
والحلً فً حجر ببلل ولم
وهذا دلٌل على ان الزوجة حرة بمالها وكانت زٌنب ام المإمنٌن تدبػ وتحرز
وتتصدق بما تكسبه كله على المساكٌن وأخبر عنها النبً ملسو هيلع هللا ىلص بؤنها اطول زوجاته
ٌدا ً بسبب كثرة تصدلها وال ٌمنع ذلن من تطلع الزوجة زوجها إذا رؼبت على
حالتها وتصرفاتها المالٌة حتى ال ٌدخل الشن للبه ومن باب العشرة التً ٌبنهما .
فكثٌرا ً ما تدخل الشكون والرٌب للوب االزواج من هذه الناحٌة كذلن الزوجة
الحك بؤن تتصرؾ فً مالها الخاص باألمور المشروعة دون إذن الزوج ما لم
ٌكن بٌنهما اتفاق  .اما إذا كان هنان اتفاق مشروط او معروؾ على ان مال
الزوجة ٌكون كله او لدر معٌن منه فً مصارٌؾ األسرة فبل بد تنفٌذ االتفاق التً
التزمت به والمإمنون عند شروطهم .
مطالبتها بمصروؾ
كما بٌن الداعٌة دمحم الماجد ان من حك الزوجة – حتى لو كانت امرأة عاملة
وتستلم راتبا ً جٌدا ً كل شهر – ان تطلب مصروفا ً شخصٌا ً لها من زوجها ألن هذا
حك من حمولها وعلى الزوج اعطاإها اٌاها وهً نفمة خاصة من الزوج وهو
حك كفله الشرع لها  .وال ٌجوز للزوج ان ٌتهرب او ٌتذمر من او ٌتكاسل
وٌماطل فً دفع ما تطلبه منه الزوجة ألنه حك وواجب شرعا ً ولضا ًء وهو
مطالب به .
وأوصى الداعٌة الماجد األزواج باالبتعاد عن أخذ اموال زوجاتهم بالموة
وٌمول  " :اوصً األزواج ان ٌتموا هللا سبحانه وتعالى فً زوجاتهم وتعاملهم
َّ
معهن فمد لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  " :أنً أحرج حك الضعٌفٌن  ،المرأة والٌتٌم " وهنا
من خبلل الحدٌث الشرٌؾ ٌتضح لنا ان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لرن الزوجة بالٌتٌم ألنها إذا
تعرضت الى ظلم من لبل الزوج مثبلً – فهً لد ال تجد من تشتكً الٌه إال هللا
سبحانه وتعالى ولد ٌتخلى عنها الرب الممربٌن من أب او أخ او أبن وؼٌره فتلجؤ
الى هللا – َّ
عز وجل – حتى ٌكون لها ولٌا ً ونصٌرا ً "  .وطالب الماجد األزواج
َّ
حمولهن بالموة ولال ٌ " :نبؽً على المسلم ان ٌتمً
بؤن ال ٌظلموا نساءهم بؤخذ
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هللا فً جمٌع اموره وٌكفً ان النبً ملسو هيلع هللا ىلص اوصى بالنساء وهو فً حجة الوداع
وٌجب على المسلم تنفٌذ ما اوصى به رسول هللا " .
وشهد الماجد على ان المرأة كابن ضعٌؾ ٌحتاج الى العطؾ والمساندة فهً
إذا ُ
ظلمت وارادت ان تؤخذ حمها وتخاصمت مع زوجها فمد تمؾ فً البداٌة فً
وجهه لكنها ال تستطٌع ان تكمل فهً عاطفٌة وبمجرد لول كلمة فؤنها تبدأ بالبكاء
َّ
َّ
ألنهن امانة فً اعنالهم كما ان هنان
فٌهن
وٌمول  " :انصح االزواج بؤن ٌتموا هللا
ازواجا ً – مع االسؾ – ٌحاولوا ان ٌستؽلوا المرأة ألنها ضعٌفة فٌستولون على
اموالها وراتبها وٌهددونها بالطبلق او اخذ االبناء إذا لم تمنحهم الراتب او جزء
كبٌر منه وهذا األمر ال ٌجوز ألنه ٌعد تسلطا ً على الزوجات وإٌذاء ولهر َّ
لهن
وٌجب على االزواج االلتداء بكبلم الرسول علٌه الصبلة والسبلم حٌث اوصى
خٌرا ً
َّ
بهن وامر بذلن  ،وراتب المرأة لها ألنه باألصل هو عناإها وكدها
وشماإها وهو حك من حمولها ولٌس من حك الزوج ان ٌطالبها به  .او ان ٌنزعه
منها بالموة كما ٌفعل البعض كذلن ال ٌحل له من مالها إال ما طابت نفسها اما إذا
لم تطب نفسها بشًء فٌجب ان ٌتجنب اخذ مالها "  .كما اوصى الزوج بؤن راتب
الزوجة من حمها شرعا ً  ،وال ٌجوز للزوج الحصول علٌه دون وجه حك سواء
كان ذلن بالضؽط علٌها او مساومتها على حمها الشرعً فً العبللة الزوجٌة كما
ٌفعل بعض االزواج مع االسؾ  ،وشدد على عدم جواز هجران الزوجة فً
الفراش من باب الضؽط علٌها حتى تعطٌه راتبها  .كذلن بعد المال الذي ٌؤخذه
الزوج من زوجته دون رضاها او علمها حراما ً حٌث لال هللا تعالى " وال تؤكلوا
اموالكم بٌنكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتؤكلوا فرٌما ً من اموال الناس باإلثم
وانتم تعلمون "  [ .مجلة سٌدتً  ،العدد ٗٓ ، ٔ7سنة ٖٕٔٓ  ٕ ،نوفمبر ]

َّ
وجودهن بوجوده
 / 3د –  – 3 – 2نموذج الصاق
كتبت الكاتبة والنالدة السعودٌة " ملٌحة احمد الشهاب " التً لها عمود اسبوعً
فً جرٌدة الوطن السعودٌة فً كتابها " المرأة السعودٌة صوت وصورة "
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ٕٓٔٓ عن ظاهرة المحرم لالت فٌها " المحرم هو الشًء الوحٌد الذي ٌمنح
المرأة السعودٌة صفة الوجود وحك ممارسة الحٌاة والتمتع بمباهج الدنٌا وان
تكون عضوا ً فعاالً فً بناء المجتمع  .وفً حالة انعدامه فهذه المرأة شًء زابد
وامام المإسسات الحكومٌة تعامل ككابن لٌس له شخصٌة اعتبارٌة وبالتالً ال
ٌمكن انجاز أي معاملة لها  ...فمن تفمد الظل الذكوري تؽدو شخصا ً ال وجود له
وال لٌمة  ،وبالتالً لٌس لها أي متطلبات حٌاتٌة او ضرورات وجودٌة  ...ولكً
تملن المرأة حك االعتراؾ بوجودها فهً بحاجة الى ظل ذكر فً كل مراحل
حٌاتها  ،ومهما بلػ بها العمر عتٌا ً ومهما حممت من انجازات علمٌة  ،وبرهنت
على انها تمتلن عمل لادر على التفكٌر والتمٌٌز واالبداع  ،وكشفت عن نفس
طاهره ونمٌة  ...فبل شًء ٌشفع لها سوى ذلن الظل وان كان الصر من ان
ٌؽطً اصؽر اناملها .
هذا لٌس نمط تفكٌر اجتماعً ٌمكن السكوت عنه بل هو تشرٌع ولانون تموم علٌه
مإسسات الحكومة فً تعاطٌها مع المرأة وهو نظام ٌحكم تحركات المرأة وٌشل
حركتها وٌمعدها عن الحصول على ابسط حمولها .
شرع هذا المانون  ،تعاطى على ان المحرم شخص ٌتوفر لكل امرأة
إن من َّ
ومفترضا ً ( بحسن نٌة ) إن هذا المحرم ال بد وان ٌكون إنسانا ً عادالً لٌس له ام
ٌمتد بظلمه الى محارمه  ،لذا لم ٌمم بسن تشرٌع ٌحمً المرأة من ظلم محرمها ،
او ٌحدد إجرا ًء ٌحفظ حك المرأة فً حال تجاوز المحرم ؼاٌة التشرٌع  ،ولام
بهضم حمها ولم ٌضع حبلً للمرأة التً حرمتها الحٌاة من وجود محرم فً حٌاتها
 ..لذا نجد المرأة التً لٌس لها محرم تواجه تعمٌدات فً كل شإونها الحٌاتٌة ،
فاستخراج جواز سفر والحصول على بطالة احوال او الزواج فضبلً عن حك
الدراسة والتوظٌؾ  ،كلها حموق ومكتسبات ال ٌمكن للمرأة الحصول علٌها إال
بموافمة محرم  ....وعدم توفره ٌترتب علٌه تولؾ مصالح المرأة  ...ومن المإكد
ان هذا خارج اهداؾ التشرٌع لذا نحن فً مسٌس الحاجة إلعادة النظر فً بعض
التشرٌعات التً تخص المرأة والعمل على تحدٌثها بما ٌرفع الضرر الذي ٌحول
بٌنها وبٌن حمها فً الحٌاة " .
اما فٌما ٌخص حرمانها من سٌالة السٌارة فً بلدها فمد لالت فٌه  " :إن المرأة
السعودٌة هً الوحٌدة بٌن نساء العالم الممنوعة من لٌادة السٌارة لذا ما ان تؽادر

ٕٔ8

الحكومة ارض الوطن وتطؤ ببلد الؽرب حتى تواجه بالسإال المزمن المحرج ،
لماذا تحرمون وتمنعون المرأة من لٌادة السٌارة ؟ ومتى ستسمحون لها بذلن ؟
أجاب سمو األمٌر سعود الفٌصل فً المناة الرابعة بالتلفزٌون البرٌطانً حٌنما
َّ
حمهن
سبل عن لٌادة المرأة للسٌارة حٌث لال " بالنسبة لً شخصٌا ً اعتمد ان من
ُ
َّ
ٌمدن السٌارات لكننا لسنا الجهة التً تمرر ذلن  ،العاببلت هً التً ٌجب ان
ان
تمرر ذلن وال ٌنبؽً ان تفرضه الحكومة فالحكومة ال تفرض على النساء لٌادة
َّ
تمنعهن "  [ .الشهاب  . ٕٓٔٓ ،ص ] ٕٔ9 .
السٌارة وال
فً اآلونة األخٌرة ارتفع منسوب المطالبة بمنح المرأة حمها فً لٌادة
َّ
وهن النساء
السٌارة وهذه المطالبات تعلنها وتمدمها الفبة المتضررة من المنع
وذلن فً ظل ؼٌاب مساندة ودعم مباشر من النصؾ اآلخر ( المتضرر اٌضا ً
بشكل او بآخر ) وهو الرجل  .هذا الرجل وعلى وجه الخصوص ذان الذي ٌكرر
فً كل احادٌثه االجتماعٌة انه مع ضرورة ان تمنح المرأة حمها فً لٌادة السٌارة
َّ
ومحاولتهن الجادة للحصول على هذا الحك
هو نفسه حٌنما ٌسمع اصوات النساء
ٌ ،تعالى صوته مثبطا ً فً الل تمدٌر تلن الجهود فٌمول متعجبا ً  :وهل اكبر ه ّم
للمرأة فً ببلدنا هو لٌادة السٌارة ؟
ٌا سٌدي الحرٌص على حموق المرأة  ،أال تعلم بؤن المرأة تُهان وتُذل ألنها
محرومة من المٌادة بنفسها  ...المرأة تموت ألنها ممنوعة من المٌادة  ...المرأة
تتعرض لبلؼتصاب ألن العادة حكمت ان ال تمود المرأة السٌارة  ...المرأة تعطل
طالاتها وتبمى حبٌسة اربعة جدران شبهة الخلوة ألن لٌس امامها ؼٌر ذلن لمضاء
حاجاتها  .ومن ٌتوفر لها تلعب بها الهواجس فهً فً كل مرة تذهب فٌها الى
الجامعة برفمة محرمها الذي لم ٌتجاوز السبع سنوات وكانت تتساءل بذعر لو
لرر هذا السابك األجنبً ان ٌستذبب وٌنحرؾ بالسٌارة الى طرٌك الجرٌمة كٌؾ
بممدور هذا الصؽٌر ان ٌمنعه ؟ وتتصور نفسها وهً مشطورة بٌن مماومة هذا
الذبب وبٌن رؼبتها فً ضم هذا الطفل الى صدرها كً توفمه عن البكاء وتسكن
روعه وتذهب عنه الخوؾ وٌذهب خٌالها الى العمد النفسٌة التً ستصٌب هذا
الطفل وستظل مصاحبته طوال اٌام حٌاته  .لتنتهً باتخاذ لرار عدم الذهاب الى
الجامعة واٌماؾ مسٌرة تعلٌمها  .اما فٌما ٌخص التعامل معها على انها كٌان
لاصر ومشروع فتنه فٌه  .منذ حمورابً والموانٌن تسن لحماٌة الحموق وضبط
حركة المجتمع  ،ومنع الضرر واالعتداء على االخرٌن  ،إال هنا فً السعودٌة
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فالكثٌر من الموانٌن والتشرٌعات تعٌك حركة المجتمع وتسهل االعتداء على
حموق االخر  ،وتظهر كمظلة لكثٌر من التجاوزات اإلنسانٌة وهذا ٌتجلى بشكل
واضح ( لدرجة رإٌة االعمى له ) فً التشرٌعات التً تتعلك بالمرأة  ...وٌكفً
زٌادة واحدة ألي دابرة حكومٌة لنُصدم بمدى الضرر الوالع على المرأة بسبب
تشرٌع سن منذ عمود ولم ٌعاد النظر فٌه ومحاولة تحدٌثه وتطوٌره بما ٌتناسب
مع الحالة االجتماعٌة الجدٌدة  ،فؽدا عاجزا ً عن تلبٌة الحاجة والمتطلبات الحٌاتٌة
المتطورة مما كان سببا ً فً كثٌر من التجاوزات اإلنسانٌة التً ٌندي لها الجبٌن
 ...ولمد رأٌت ذلن بؤم عٌنً حٌنما ذهبت الى مدٌرٌة الجوازات فً الدمام واول
شًء استمبلنً هو صوت بكاء وصراخ كؤنه نواح ٌصدر من امرأة تجاوزت
السبعٌن من العمر وتردد بإصرار  :لن اخرج من هنا حتى تخلصون لً جوازي
...كانت صورتها مزٌجا ً من الفجٌعة وااللم والحٌرة والؽضب العاجز  ...حتى
ذان الموظؾ الذي تستنجد به وال تجد عنده جوابا ً سوى  :اخرجً واحضري
ولً امرن لٌعطٌنا األذن بتجدٌد جوازن  ،لمد كانت مبلمح هذا الموظؾ تطفح
بالتعاطؾ مع هذه المرأة العجوز  ،وتمنى لو ٌجد فً المانون المحكم ولو ثؽرة
ٌستطٌع من خبللها ان ٌساعد هذه المرأة فً استخراج جوازها وٌنمذها من الذل
الذي ٌسومه لها ولً امرها وما هو إال ابنها الوحٌد من بٌن ثمانٌة بنات .
أي لانون هذا الذي ٌعٌن الولد على عموق امه  !!!...أي لانون ٌمنح األبن
حك التسلط والوالٌة الكاملة على من كانت سببا ً فً وجوده ومن أفنت عمرها فً
تربٌته  !!...أي لانون ٌتعامل مع المرأة على انها لاصر ومشروع فتنه وتخرٌب
سن على اسا ان
حتى بعد ان بلؽت من العمر عتٌا ً  !!!....أي لانون هذا الذي ٌُ ّ
المرأة لاصرة عمل وهً من ٌناط لها اصعب مهمة حٌاتٌة وهً تربٌة األجٌال .
[ الشهاب  . ٕٓٔٓ .ص  .ص ] ٔٗٙ – ٔٗ٘ .
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 / 3د –  – 1 – 3نموذج استئجار األرحام Surrogate Motherhood
من بٌن جملة انتهان حموق المرأة هو استؽبلل احد اعضاء جسدها ممابل
حصولها على مبلػ من المال وهذا ٌعنً ان احد اعضاء جسدها اصبح ٌتعامل
معه مثلما ٌتم التعامل مع السٌارة لؤلجرة او الشمة لئلٌجار وهذا احد اوجه
االسترلاق البشري المعاصر  .إذ تتلخص فكرة تؤجٌر االرحام بؤن تتمدم امرأة
تستطٌع الحمل والوالدة من اسرة ال تستطٌع الزوجة فٌها ان تحمل وتلد اما
لؽٌاب الرحم لدٌها نهابٌا ً او لعدم لدرتها على احتضان الجنٌن او لعدم الرؼبة لدى
هذه الزوجة بالحمل ترفا ً وتجنبا ً لمشاق الحمل والوالدة فتؤتً هذه المرأة المستعدة
للحمل وتتطوع بإتمام العملٌة بؤجر او تبرعا ً بدون اجر والؽالب فً األمر ٌكون
هنان عمد واتفاق ومحامون حتى تؤخذ العملٌة بعدا ً لانونٌا ً ال ٌستطٌع أي طرؾ
ان ٌفسخ العمد او ان ٌتراجع دون سبب مذكور فً العمد وهنان شركات خاصة
َّ
ارحامهن والحمل
فً العالم الؽربً مهمتها البحث عن النساء الراؼبات فً تؤجٌر
َّ
ؼٌرهن منها شركة ستوركس  Storkesفً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فً
عن
مدٌنة لوس انجلس وتكونت جمعٌة تسمى جمعٌة االمهات البدٌبلت او االمهات
المستعارات ٌ Mothers Surrogateتوافد علٌها عدد من االزواج المصابٌن
بنوع من العمم للبحث عن رحم مستعار  .وفً نٌوٌورن مركز للعمم  ،هنان
جمعٌة األبوة بالنٌابة وهنان ما ٌعرؾ بمزرعة األطفال .
بعد استبجار االرحام احد اوجه االخصاب الصناعً Artificial
 Inseminationالذي اخذ ابعادا ً جدٌدة بعد العمد السادس من المرن العشرٌن
حولت التناسل من هدفه الجنسً الى االجتماعً
وذلن بتؤثٌر الثورة الثمافٌة التً ّ
األمر الذي بات متعاكسا ً ومتضاربا ً مع النوامٌس االجتماعٌة والمواعد المانونٌة ال
ألنه ٌمثل نشاطا ً طبٌعٌا ً بٌن الزوجٌن بل بمشاركة شخص ثالث واحٌانا ً رابع
وهذا مخالؾ للطبٌعة البشرٌة بٌن الزوجٌن من اجل ارضاء الزوجة المرٌضة او
الزوج العمٌم ومتعارضا ً مع طبٌعة االؼلبٌة الساحمة من افراد المجتمع ومنافٌا ً
للمبادئ الدٌنٌة  [ .العمر  . ٕٕٓٔ .ص  .ص ٕ. ] ٖ7ٖ – ٖ7
ومن بٌن الجدال الذي اثار االوساط العربٌة هو ما طرحته مجلة سٌدتً
(السعودٌة ) المتخصصة بشإون المرأة وما هً ردود افعال اطٌاؾ المجتمع نحو
هذا االنتهان لحموق المرأة فً استؽبلل احد اعضاء جسدها واستخدامه كماكنة
انجابٌة ممابل حفنة من المال وهذه احدى مخالفات الطبٌعة البشرٌة وهً كما ٌلً
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استبجار األرحام بٌن الرفض والمبول
" المال والبنٌن زٌنة الحٌاة الدنٌا " فالحٌاة من دونهما ال طعم لها وال لون  ،بل
شماء وعذاب إال َّ
ان االنسان لد ٌصبر على فمد المال لكنه ال ٌتحمل فكرة ان
ٌُحرم من الزٌنة األجمل وهً األبناء لذا ٌسعى بكل جهد مادي ومعنوي للحصول
علٌهم مهما كلؾ ذلن من عناء إال ان التوفٌك ال ٌكون حلٌؾ كل المحرومٌن
فٌحاولون اللجوء الى طرق اخرى لنٌل مبتؽاهم وتحمٌك حلم األمومة واألبوة ،
وإن كان مرفوضا ً شرعا ً ولانونا ً  .من ذلن لجوء بعض السعودٌٌن الى تؤجٌر
األرحام او البوٌضات فً الخارج ما اعاد الجدل بٌن المإٌدٌن والمعارضٌن الى
السطح .
بداٌة التمت " سٌدتً " الدكتور حمد الصفٌان استشاري النساء والوالدة واطفال
األنابٌب فً مركز ذرٌة الطبً  ،وسؤلته  :ما االسباب الطبٌة التً تجعل األسر
تلجؤ الى تؤجٌر األرحام ؟ ؼالبٌة من ٌلجؤن لعملٌة تؤجٌر البوٌضات واألرحام َّ
هن
َّ
ارحامهن ؼٌر مستمبلة
النساء اللواتً ٌعانٌن من عدم وجود ارحام  ،او ان تكون
َّ
َّ
لدٌهن عجزا ً مبكرا ً فً
ٌملكن مباٌض او ان
لؤلجنة  ،وكذلن للسٌدات البلتً ال
انتاج المباٌض وهذه المشكلة بالنسبة للدول الؽربٌة التً ال تحكمها شرٌعة من
السهل حلّها من خبلل وضع لوابم لمتبرعات بوٌضات ومتبرعٌن بحٌوانات
منوٌة وكذلن لمتبرعات بحمل االجنة ومن ثم ٌتم التنسٌك وعمل التلمٌح المطلوب
وبذلن ٌكون االمر لد انتهى بالنسبة لهم  ...اما فً دول العربٌة واإلسبلمٌة فبل
تزال عملٌة استبجار الرحم او البوٌضة مسؤلة جدلٌة وتخضع لؤلخذ والعطاء
ولذلن الفتوى فٌهل لهٌبة كبار العلماء .
أن هنان اسرا ً سعودٌة بالفعل تتوجه للخارج لتؤجٌر األرحام ؟ فعلٌا ً
ٌمال َّ
بعض األسر اتجهت للخارج بعد التواصل مع المراكز المتخصصة من خبلل
االنترنت حٌث تم التنسٌك إلجراء عملٌات التلمٌح وأخذ البوٌضات من متبرعات
او بالتلمٌح من الزوجٌن او استبجار متبرعة للحمل به  ،وؼالبٌة تلن األسر التً
تلجؤ للخارج تتحرن بنا ًء لفتوى خارجٌة او ان تموم بعملٌة فتوى لذاتها مع
حرصها للتؤكٌد على الطفل الذي ستحصل علٌه بوجود ام اخرى له هً صاحبة
البوٌضة او الرحم فً البلد الفبلنً كنوع من التحذٌر له مستمببلً من الزواج من
احدى لرٌباته  .وهنان بعض األسر التً تملن فٌضا ً من الحب والحنان وترؼب
فً كفالة طفل ٌتٌم وتنال على ذلن األجر والثواب  ،ولكن طول اإلجراءات
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الروتٌنٌة للكفالة والتً لد تمتد لسنوات تجعل الكثٌرٌن منهم ٌصابون بالملل
وٌفكرون بالسفر للخارج .
هل توجد نسب معٌنة لتلن األسر السعودٌة ؟
ٌمول الدكتور الصفٌان ال توجد نسب تلن األسر التً تلجؤ الى الخارج  ،ولكن لو
لدٌنا ٓٓٔ حالة من حاالت العمم فٌمكن عبلج ٘ %7منها فً السعودٌة ومن ٕٓ
الى ٕ٘  %تمرٌبا ً ٌؽادر الثلث للخارج وؼالبٌة تلن األسر تصل لمرحلة التمسن
بالشرٌن واستبعاد فكرة الزواج بشرٌن أخر  ،مع ان التؽٌٌر ٌزٌد من احتمالٌة
زٌادة فرص االنجاب .
األطباء ورجال الدٌن
كؤطباء نساء ووالدة وتلمسكم عن لرب لمعاناة األسر ألم تكن لكم مبادرات
لدراسة األمر مع رجال الدٌن ؟
ٌمول الدكتور الصفٌان  ،كانت هنان جلسة لدراسة األمر جمعت بٌنً وبٌن
الدكتور سعد الحسن والدكتور هشام اٌوب وعدد من رجال الدٌن وعلى رأسهم
الشٌخ عبد هللا المطلك وكانت الجلسة من مبدأ ال ضرر وال ضرار ولحفظ
األنساب ولٌس لتسوٌػ الشرٌعة للعلم والتمنٌات بل للوصول لنتٌجة فً صالح
المرض وفً حدود الشرع ولدر المستطاع وعلى ان تكون لكل حالة فتوى
خاصة  ،علما ً بؤنه ٌتم االن وبشكل كبٌر جدا ً العمل على الخبلٌا الجذعٌة التً لها
المدرة على النمو والعودة ألصلها واستؽبلل ذلن فً انتاج حٌوانات منوٌة للرجل
من جدٌد وعلى الرؼم من ان هذه األبحاث ال تزال فً اول عتباتها إال انها ستفتح
افالا ً جدٌدة وٌمكن ان تساعد كثٌرا ً من األسر التً تخشى من مخالفة الشرع
واختبلط االنساب .
فٌما أشار الدكتور احمد كبوس  :الى ؼٌاب اإلحصاءات التً تإكد اتجاه األسر
السعودٌة المحرومة من االنجاب الى الخارج بهدؾ تؤجٌر ارحام النساء وانجاب
اطفال وما إذا اصبح ذلن االمر ٌمثل ظاهرة فً المجتمع السعودي ام انها مجرد
حاالت فردٌة مشٌرا ً الى صعوبة اجراء مثل هذه اإلحصاءات فً ظل السرٌة
التً تتعلك ٌمثل هذه المواضٌع اسوة بالسرٌة التً تفرضها الكثٌر من األسر التً
تموم بإجراء عملٌات اطفال انابٌب تتم داخل السعودٌة  .وذلن على الرؼم من
إباحته من الناحٌة الشرعٌة .
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رفضت الناشطة الحمولٌة الدكتورة سهٌلة زٌن العابدٌن الفكرة جملة
وتفصٌبلً باعتبار انه ؼٌر جابز شرعا ً  ....واعتبرته موضوعا ً خطٌرا ً البد من
وضع حد له ألن الولد فً هذه الحالة ٌصبح كؤبن زنا وهو بذلن مخالؾ للشرٌعة
اإلسبلمٌة وجمٌع االدٌان السماوٌة بما فٌها المسٌحٌة والٌهودٌة وطالبت الدكتورة
سهٌلة األسر التً حرمت من االنجاب بالصبر والرضا بمضاء هللا ولدره او
اللجوء للزواج والتعدد الذي اباحته الشرٌعة اإلسبلمٌة .
فٌما طرح هذا المضوع اصاب ماجد العنزي بالدهشة وما لبث ان تحول الى
مستنكر لها وؼٌر متمبل لتفاصٌل مثل تلن االتفالٌات وبشكل نهابً خصوصا ً
وانها ال تتفك مع فتاوي مجمع الفمه اإلسبلمً التً اكدت على تحرٌمه والتً
ٌتفك معها شخصٌا ً من حٌث العمل والعاطفة  .وهً رأي مخالؾ ترى ام دمحم
موظفة فً شركة إعبلنٌة انه ال بد من النظر للموضوع من الناحٌة اإلنسانٌة
فحرمان اسرة من نعمة األطفال تُعد مؤساة بمعنى الكلمة خصوصا ً إذا كان
الزوجان محبٌن لبعضهما البعض وال ٌكدر سعادتهما سوى عدم وجود طفل ٌكلل
تلن السعادة وٌشبع ؼرٌزتهما الطبٌعٌة .
محرومون من االنجاب
فً ؼرفة االنتظار ألحد مراكز االنجاب فً الرٌاض التمت " سٌدتً " عددا ً من
المراجعٌن والمترددٌن على المراكز وبادرناهم بالسإال عن سبب وجودهم فٌه
وعن مدى استعدادهم للجوء الى عملٌة استبجار للبوٌضات او االرحام للحصول
على طفل  ،اجاب زوجان سعودٌان كانا ٌستعدان للدخول على طبٌبهما المتابع
لحالتهما ولد بدت علٌهما عبلمات التوتر والملك  " :مضى على زواجنا اكثر من
اربع سنوات ولم ٌرزلنا هللا بطفل وترددنا خبلل تلن السنوات على عدد من
االطباء إال ان النتٌجة كانت سلبٌة " وتابعت الزوجة " نحن راضٌان بمضاء هللا
ولدره لذلن من المستحٌل ان نلجؤ ألي طرٌمة تخالؾ الشرع فً سبٌل انجاب
طفل " .

خطؤ طبً
وٌتفك زوج اخر كان ٌنتظر زوجته امام ؼرفة الموجات الصوتٌة وٌعمل لدى
االعبلم اختار لنفسه لمب ( الواضح ) فً استبعاده لفكرة تؤجٌر االرحام ورؼبته
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فً الحصول على ابن من زوجته التً الترن بها منذ ٖٓ سنة وتعرضت لخطؤ
طبً أبان عملٌة إزالة ورم من الرحم من لبل طبٌب فً مستشفى تبٌن الحما ً انه
ال ٌحمل أي شهادات فً مجال الطب وانه عبارة عن سبان ؟
كما رفضت سٌدة اخرى فكرة ان تكون اما ً بهذه الطرٌمة ألنه على حد علمها
حرام رؼم انها متزوجة من تسع سنوات وبذلت الكثٌر من الولت والمال والجهد
البدنً والنفسً  .وتابعت النماش سٌدة اخرى كانت ترافمها " لدٌنا فً األسرة
سٌدتان اٌضا ً لم تتمكنا من االنجاب وكم نتمنى ان تثار لضٌة تؤجٌر االرحام
اعبلمٌا ً وٌصدر العلماء فتوى تجٌز مثل هذه اإلجراءات بضوابط وشروط بحٌث
ٌتحمك حلم المحرومٌن من االنجاب " .
رأي الشرع
الشٌخ عبد هللا بٌن سلٌمان المنٌع عضو هٌبة كبار العلماء  ،اشار فً حدٌث
خاص " لسٌدتً " الى ان اللجوء لعملٌات شراء البوٌضات وتؤجٌر األرحام حرام
وال ٌجوز بؤي حال من االحوال وانه عبارة عن زنا مؽلؾ وابن الزنا ال ٌنسب
الى ابٌه وامه .
الرأي المانونً
وترى المحامٌة جهان لربان ان تؤجٌر االرحام صورة من صور التلمٌح
الصناعً ولد صدر لرار من المجمع الفمهً برابطة العالم اإلسبلمً فً دورته
الخامسة سنة ٕٓٗٔ هـ بتحرٌم هذا االسلوب وهذا النوع من التلمٌح واعتباره
نوعا ً من الزنا ؼٌر المباشر والذي له عدة حاالت منها ان ٌكون للزوج اربع
زوجات فٌتم االستعانة ببوٌضة الضرة او رحمها طالما ان الزوج واحد وهذه
تمود الختبلط االنساب  ،وتضٌؾ لربان " كما صدر لرار من مجمع الفمه
اإلسبلمً فً دورة مإتمره الثالث  ٔٗٓ7هـ بتحرٌمه اٌضا ً  .وطالما انه محرم
من الناحٌة الشرعٌة فبل ٌترتب على ذلن أي حموق لانونٌة من إرث وخبلفه " .
وفً المانونٌن الفرنسً وااللمانً ٌكون لؤلم البٌولوجٌة التً لامت بالحمل
الحك فً االحتفاظ بالمولود واالمتناع عن تسلٌمه لؤلم او األب اللذٌن أجرٌا
التلمٌح حتى لو تسلمت دفعة من المبلػ المتفك علٌه مسبما ً  ،ألنه فً وجهة نظر
المانون ان المرأة لها الحك والنصٌب األكبر فً المولود ألنها ارتبطت به طوال
فترة الحمل ولام الجنٌن بالتؽذٌة من جسدها  [ .مجلة سٌدتً عدد ٘ٔ ٔ7بتارٌخ
ٌ ٔ8ناٌر ٕٗٔٓ ] .
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َّ
ختانهن Female Circumcision
 / 3د –  – 2 – 3نموذج
ٌعنً ختان االناث او تشوٌه االعضاء التناسلٌة لؤلنثى ( حسب منظمات دولٌة
كمنظمة الصحة العالمٌة ) بتر او إزالة جزء من االعضاء التناسلٌة لؤلنثى إزالة
ؼٌر كاملة او بتر جزبً وذلن ألسباب ثمافٌة او دٌنٌة او ؼٌرها من االسباب
وكانت األمم المتحدة لد اعلنت فً  ٙفبراٌر ٌوما ً عالمٌا ً ٌرفض ختان اإلناث ولد
انتبه العالم الؽربً الى هذه العادة المعتمدٌة المإذٌة والمعادٌة لحموق اإلنسان
وبراهٌن العلوم الطبٌة عن طرٌك مجًء مهاجرٌن الٌه من المارة األسٌوٌة
واألفرٌمٌة والعٌش فٌها وممارسة هذه العادة التً ادت الى موت بعض الفتٌات
المختنات مما جعلهم ٌذهبوا الى تشرٌع لوانٌن تجرم وتحرم هذه العادة واعتبارها
جرٌمة ضد الطفلة والطفولة والحموق اإلنسانٌة بذات الولت انتبه الٌها الباحثون
العلمٌٌن فً ندواتهم ومإتمراتهم الطبٌة والصحٌة والنفسٌة واالجتماعٌة كذلن
تناولتها حركات اجتماعٌة حدٌثة مثل حركة الدفاع عن حموق اإلنسان وحركة
تحرر المرأة وعلم اجتماع المرأة من اجل دراستها وتبٌان مخاطرها والدفاع عن
المرأة وتحرٌرها من معاٌٌر لٌمٌه عتٌمة موروثة ال تعكس سمة التطور الطبً
والنفسً واالجتماعً فبات ختان البنات  Female Circumcisionوتحوٌر
العضو التناسلً لؤلنثى  Female Mutilation genitalالذي ٌرمز الٌه FGM
مثٌرا ً للجدل والمنالشات بٌن مجتمعات العالم الؽربً فبات ٌمثل موضوعا ً
ٌشمبزوا منه وٌدافعوا عن صحة وحموق البنت الماصر فً العالم النامً
والمحافظ والمتخلؾ من اجل تبصٌر العالم ببعض العادات الثمافٌة البدابٌة التً ال
تلٌك باإلنسان العصري التمنً والعلمً .
أما انوعه فهً ما ٌلً -:
ٔ -الختان الطمسً  :الذي ٌنطوي على تثمٌب فلمة ؼطاء البظر لكً ٌمر من
الدم .
ٕ -ختان السنه  :الذي ٌشٌر الى إزالة البظر او الجزء الموجود فً شفرة
الفرج للبنت الماصر لكً ال ٌحصل تهٌج للشهوة الجنسٌة وتنؽمر فٌها .
ٖ -استبصال البظر .
ٗ -استبصال كافة اجزاء الشفرة والبظر مع فتح ثمب او فتحه صؽٌرة للتبول
والطمث ( ٌمارس هذا الختان فً مصر والسودان )
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٘ -بتر جزء من البظر ولٌس استبصاله .
 -ٙلطع نسٌج الشفرة .
 -7بتر البظر وفتح فتحة توصل المهبل بالشرج ( هذا الختان ٌمارس عند
لبابل ابورجٌناس فً استرالٌا ]Bibbing . 1995 . P.p. 152 – 153 [ .
مناطك انتشار ختان اإلناث فً العالم
لبل ان نوضح مناطك انتشار الختان فً العالم نشٌر الى تمدٌرات منظمة الصحة
العالمٌة  WHOالى ان هنان ٓٓٓ ٙ.بنت فً العالم ٌتم ختانها كل ٌوم من ذوي
اعمار تتراوح اعمارهم بٌن ٗ – ٕٔ عام او من ضمن األطفال الحدٌثً الوالدة
( بعد الوالدة مباشرة ) واحٌانا ً ٌتم الختان فً اشهر لبل الزواج او بعد الوالدة
األولى  .معظم هذه الحاالت تتم فً شرق وؼرب افرٌمٌا والجزٌرة العربٌة
وبعض المهاجرٌن الى اوربا وامرٌكا وكندا واسترالٌا ونٌوزلندا Cook . [.
 ] 2003 . P. 263عموما ً ٌتم الختان لبل الوصول الى سن البلوغ الجنسً وذلن
العتمادهم بؤنه كلما تمدم عمر البنت كبر بظرها ونما وبما انه مصدر التهٌج
الجنسً فؤن بتره ٌكون اكثر امانا ً وراحة لؤلبوٌن وعدم انحرافها جنسٌا ً ولما كان
التختٌن ٌمثل احد اركان مستلزمات الزواج فؤنه من باب اولى تنفٌذه وأبنتهم
صؽٌرة السن كً ال تماوم ا ترفض فضبلً عن االلم الذي ٌكون الل  .هذا هو
معتمدهم ومعرفتهم الصحٌة والثمافٌة ( ال كنهم ال ٌعرفوا بؤن مثل هذه الممارسات
تعنً انتهان حك من حموق األنثى الجسدٌة وتشوٌه لطبٌعة الجسد اإلنسانً
وٌهملون آثاره مثل النزٌؾ الدموي الذي ٌإدي الى وفاة المختونة بسبب عدم
براعة المرأة التً تموم بعملٌة الختان والى االلتهابات الحادة الناتجة عن عدم
تعمٌم االدوات المستخدمة فً البتر مع استخدام مسحوق روث الحٌوان إلٌماؾ
نزؾ الدم الناتج عن لطع شرٌان الفرج او شرٌان البظر الذي ٌإدي الى صعوبة
التبول او عند التبول تشعر البنت بؤلم حاد فً المجاري البولٌة  .ثم هنان الصدمة
النفسٌة التً تصاحب حٌاتها والخوؾ من الزواج ألنه ٌثٌر عندها شعور باأللم
واألوجاع التً مرت بها اثناء وبعد العملٌة ثم حدوث مرض اإلٌدز ( ضعؾ
المناعة ) مع فمدان احساسها باللذة الجنسٌة وضعؾ فً لوة طالتها الجنسٌة مع
صؽر عضوها التناسلً وآالم تصاحب الدورة الشهرٌة ( الطمث ) .
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ولد لدرت منظمة العفو الدولٌة ان اكثر من ٖٓٔ ملٌون امرأة فً العالم
َّ
جهازهن التناسلً واٌضا ً بدخول ٕ ملٌون انثى سنوٌا ً الى
تؤثرت ببتر اجزاء من
االجمالً  .ففً عام ٘ ٔ99أدان المجلس األوربً فً هٌباته المختلفة ختان
االناث واعتبرها عنفا ً وتعذٌبا ً للمرأة وانتهاكا ً لحمها فً المساواة وتعدي على
سبلمة جسدها وفً عام ٕ ٔ99اكدت منظمة الصحة العالمٌة رفضها اجراء
عملٌة الختان طبٌا ً مهما كان نوعها فً مإتمر هولندا [www.el-
] aw.co.newpress
وال جرم من تمدٌم ما كتبت عن هذا الموضوع الباحثة عزة بٌضون التً لالت
عنه ما ٌلً :
فً بعض ببلدنا العربٌة ٌتم التعّدي على عضو اعضاء المرأة الجنسٌة هو البظر
ٌبتره كلٌا ً او جزبٌا ً  ،فً ما بات ٌعرؾ بـ " الختان " او تشوٌه االعضاء
التناسلٌة  .والختان بمثابة تعّ ِد على اعضاء االنثى الصؽٌرة التناسلٌة من دول
الحصول على لبولها ( المستنٌر ) وهو ٌحصل على مولع فً جسدها لم ٌُحسم
النماش بعد  ،بشؤن اهمٌته فً مسار عملٌة اإلثارة الجنسٌة  ،وال ضرورة فً تلن
اإلثارة من اجل اإلشباع الجنسً بما هو بلوغ األورؼازم ( النشوة الجنسٌة
المصوى )  .إن ذلن البتر ٌُمدّم فً المعتمدات الشعبٌة على انه حام من االمراض
امراض العٌن والجلد  ،كما االسهال وااللتهابات وسوء التؽذٌة وبطء النمو
وبعض المعتمدات تحٌل الى الختان مماومة التسمم ( االفاعً والعمارب ) وهو ،
برأي " مناصرٌه " ضروري لنظافة الفرج وٌإمن المناعة ضد مرض السٌبلن
كما انه بطرد االرواح الشرٌرة وبمً األم والطفلة من االمراض التً تمعان
فرٌستها فً األٌام االربعٌن االولى بعد الوالدة  .لكن االعتماد االكثر شٌوعا ً هو
ان الختان ٌضفً على االنثى " الطهارة " عبر التخفٌؾ من شدة الرؼبة الجنسٌة
لدٌها  .وتبمى الح ّجة االلوى الداعمة لضرورة اجراء الختان هً تفضٌل الرجل /
الزوج ألنثى مختونة شرٌكة جنسٌة له .
وترى النسوٌات ان الختان عملٌة جنسٌة لها اشباهها الرمزٌة فً كل االنظمة
االجتماعٌة البطرٌركٌة التً تنجح فً احداث النتٌجة نفسها  ،لمع جنسانٌة النساء
– ففً الثمافة – االجتماعٌة الفكتورٌة مثبل والتً ساد فٌها الخطاب " العلمً "
فً اواخر المرن التاسع عشر وحتى الثورة النسوٌة فً موجتها الثانٌة صٌؽت
جنسانٌة النساء على نحو ٌفترض كبتا ً نهابٌا ً لؤلحاسٌس البظرٌه لصالح
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االحاسٌس الجنسٌة المهبلٌة المصدر  .وافترض ذلن الكبت شرطا ً ضرورٌا ً
لنجاح تحمك األنوثة لدى األنثى ( أي الجنسٌة الؽٌرٌة  ،استدخال خاصٌات التلمً
والنرجسٌة والمازوشٌة فً بنٌانها النفسً  ،والرؼبة باألمومة ثانٌا ً )  .نتكلم عن
النظرٌة الفروٌدٌة فً األنوثة التً سادت فً العلوم الطبٌة والنفسٌة حتى أمد لٌس
صنفت اكثر
ببعٌد والتً كانت إال بلػ تؤثٌرا ً فً فهم هوٌة اإلناث الجنسانٌة  .ولد ُ
َّ
َّ
عجزن عن كبت
ألنهن
عصابٌات او مسترجبلت
النساء بموجب هذه النظرٌة ُ
احاسٌس لها مصدر جسمانً صرٌح  ،لكن " خاطا " هو البظر  .وتإول
الباحثات النسوٌات هذا التعدّي – الرمزي او الفعلً – ٌكون البظر عضوا ً ال
وظٌفة له فً االشباع الجنسً للرجل  ،فاعتبر عضوا ً زابدا ً وبدون دور فً
عملٌة اإلنجاب فٌنبؽً كبت او لمع االحاسٌس التً ٌثٌرها كً ال ٌكون عابما ً امام
لبول األنثى بسلبٌتها الجنسٌة المفترضة  ،بما هً شرط ضروري لتحمٌك انوثتها
الؽٌرٌة وللمبول بتضمٌنات امومتها  [ .بٌضون  ، ٕٓٔٓ ،ص  .ص] ٙٙ-ٙ٘ .

الفصل الرابع
الحركة النسوٌة
استهبلل
ٗ  /أ – اطوار ( موجات ) تطور الحركة
الطور األول
الطور الثانً
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الطور الثالث
تعمٌب وتعلٌك
ٗ  /ب – مدارس الحركة النسوٌة
الحركة النسوٌة اللٌبرالٌة
الحركة النسوٌة االشتراكٌة
الحركة النسوٌة المتطرفة
ٗ  /ت – ممهدات التبلور النظري
النظرٌة االجتماعٌة النسوٌة
المرأة ونظرٌة األنوثة
نظرٌة األنوثة والمرأة المعاصرة
مشروع نظرٌة اختبلفات الذكر واألنثى
مشروع نظرٌة التماٌز بٌن الرجل والمرأة
مشروع نظرٌة المضطهدة
منالشة نظرٌة األنوثة ومشارٌعها

الفصل الرابع
الحركة النسوٌة Feminism
استهالل
ال جرم من إٌبلء عناٌة واهتمام جدٌد لهذا النوع من الحركات االجتماعٌة من
زاوٌة اهمال الباحثات فٌه موضوع العمٌدة ( األٌدٌولوجٌا ) ألنه ال توجد حركة
جماهٌرٌة تكافح وتناضل من اجل تحمٌك اهداؾ مسلوبة من جماهٌرها ال تتوفر
عندها اهداؾ وافكار تهتدي بها عند نضالها مع معولٌها والمعارضٌن لها  .ولما
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كانت هذه الحركة حدٌثة النشوء ومعبرة عن نساء الطبمة الوسطى فً المجتمعات
الؽربٌة وتنتمد النظام الرأسمالً واألبوي السابد فً المجتمع الؽربً ومطالبة
باإلصبلح االجتماعً الذي تناولته االحزاب السٌاسٌة والتٌارات التمدمٌة فً
الثمافات االجتماعٌة طارحة سإاالً جوهرٌا ً جدٌدا ً ٌختلؾ عن الحركات السٌاسٌة
التً تدور فً افبلن المجتمعات الحدٌثة إذ انها ال تندد وال تهدد االستعمار وال
الحكام الطؽاة وال األجهزة األمنٌة بل توجه سهام نمدها للرجال من خبلل سإالها
الذي مفاده هل الرجال ٌمثلون ظبلم جدد فً المجتمع الؽربً ؟ الحظ هنا ان
الظلم واالستبداد لم ٌُصدر من سلطة سٌاسٌة وال من اجهزة امنٌة وال من مطامع
التصادٌة بل من الطرؾ األخر فً المعادلة االجتماعٌة ( الرجل والمرأة ) بمعنى
ان هذه الحركة تناضل فً سبٌل تفكٌن المٌود االجتماعٌة والسٌاسٌة وااللتصادٌة
التً فرضها الرجل علٌها لكً ٌجعلها مستمرة فً خنوعها وانصٌاعها وتبعٌتها
له وعدم استمبللها عنه .
ٌنطوي مضمون عمٌدة الحركة النسوٌة على التحلٌل الوالعً للمرأة شارحة
ومفسرة دور المرأة الثانوي والفردي فً التارٌخ بذات الولت ممترحة لاعدة
عرٌضة لئلصبلح وتحرٌر المرأة من عبودٌة الرجل واؼبلل الطبمة االلتصادٌة
ولٌود التمٌز العرلً وهذا ٌعنً ان للمرأة طالة حٌوٌة ثورٌة مستترة تمتد
جذورها الى اعماق ساحمة فً تارٌخ المجتمعات إال انها األلل ظهورا ً على سطح
المجتمع فً صراعها وكفاحها مع الرجل  .عبلوة على ذلن فؤن عمٌدة هذه
الحركة تعكس ظروؾ المرأة التً عاشتها أبان المرن الثامن عشر لؽاٌة الثورة
الفرنسٌة  .إن عصر النهضة إضافة الى الثورة الفرنسٌة اثرت كثٌرا ً على وعٌها
فدفعها نحو المطالبة بالحرٌة والمساواة والعدالة  .ففً كتاب ماري ولستر
ونكرافت الموسوم " تزكٌة حموق المرأة " ٕ ٔ79كان من افضل ما كتب عن
المرأة فً ذلن الحٌن عن حموق المرأة التً طالبت بالمساواة مع حموق الرجل
فً الشإون لئلنسانٌة والمانونٌة واالخبللٌة وانه من الخطؤ ان تعرؾ المرأة من
خبلل جنسها ( أي كونها امرأة ) بل من خبلل مهاراتها وتعلٌمها وثمافاتها لمد
كان الرجل متسلطا ً ومهٌمنا ً على مناشط جمٌع مجبلت الحٌاة ابان المرن التاسع
عشر وكان ٌستخدم االنتخابات من اجل الحصول على مكاسب لصالح ابناء
الطبمة العمالٌة الصناعٌة مستبعدا ً مصالح المرأة وخانما ً لحرٌتها وطموحها لكنها
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كانت ترى ان مطالبتها باالنتخابات البرلمانٌة تجعلها لادرة بالمطالبة بحمولها
المسلوبة من لبل الرجل ومن هنا بدأت الموجة األولى لحركتها .
وجه جدٌد ظهر فً سفر الحركة التكوٌنً وهو انتمادها لؤلوضاع السابدة
التً ال تخدم مصالحها  ،صدرت هذه االنتمادات من سٌدات الطبمة الوسطى من
المتعلمات ومن البٌض ومن المسٌحٌات والموظفات المتزوجات من الجنس
المخالؾ ولٌس من السحالٌات  .فً الوالع ان النساء من االلطار المتمدمة
َّ
َّ
َّ
ٌرتبطن
جعلهن
ٌواجهن موالؾ ردٌبة من مفاضبلت الجندرٌة مما
والمتطورة
َّ
وٌطالبن بالمساواة وكانت هذه الحركات
بالحركات المتطرفة والسٌاسات الٌسارٌة
والتطلعات تمثل باكورة الفكر النسوي التً تتضمنها عمٌدتهم النسوٌة .
العناصر الربٌسٌة المكونة للفكر النسوي  ،لم تتمسن المفكرات النسوٌات ممن
َّ
كتبن فً موضوع الحركة النسوٌة ومناصرتها بؤي تٌار سٌاسً سواء كان ٌمٌنً
او ٌساري او التٌارات االلتصادٌة او الطبمٌة التً سادت المجتمعات الدٌممراطٌة
َّ
َّ
اعتمدن على
ٌهتمن بسٌاسة الدولة كما فعلت العمابد التملٌدٌة بل
الحدٌثة  .ولم
َّ
َّ
َّ
علٌهن من لبل االخرٌن مثل الرجال او الحركات
ورفضن الوالٌة
انفسهن
َّ
َّ
َّ
ونشاطهن بشكل واسع واكثر مما تموم به االحزاب
بجهودهن
اكتفٌن
السٌاسٌة بل
السٌاسٌة ممٌزٌن بذلن الفوارق بٌن الجنس والنوع االجتماعً ( الجندر ) او
النوع السٌاسً والنظام األبوي ( البطرٌمً ) .
نؤتً األن لتناول التفرٌك بٌن االنواع الثبلثة ( الجنس والنوع االجتماعً
والسٌاسً ) وهً ما ٌلً -:
الجنس ٌ :مثل حمٌمة بٌولوجٌة وهو المفتاح الربٌسً لبلختبلؾ بٌن الرجل
والمرأة حٌث للمرأة لابلٌة االنجاب بٌنما ٌمتلن الرجل لوة جسدٌة ومٌول عدوانٌة
علما ً بؤن معظم المجتمعات تضع تركٌزا ً كبٌرا ً على الموة الجسدٌة للرجل  ،اما
المجتمعات الصناعٌة فما زالت تضع اهتماما ً متمٌزا ً على الفصل بٌن الجندر
(بٌن الرجل والمرأة ) حتى فً العمل الذي ٌكون معتمدا ً على المإهبلت التعلٌمٌة
والذكابٌة  .لكن بالنسبة لمعظم المجتمعات ( ولٌس جمٌعها ) تكون الفوارق
البٌولوجٌة ثانوٌة األهمٌة  .تم تداول فكرة الحركة النسابٌة منذ لرون مضت  ،بٌد
ان مفردة الحركة النسابٌة – كمصطلح – تُعّدهُ مفرده جدٌدة نسبٌا ً إذ اول مرة تم
استخدامها كان فً عام ٘ ٔ89الذي عنً بها وجوب وجود حموق إنسانٌة
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متساوٌة بٌن النساء والبنات مع الرجال واالوالد أي ٌكون لهم ادوارا ً متساوٌة
ومسبولٌات اجتماعٌة واحدة .
اما مصطلح نصٌر المرأة  Feministفهو ٌعنً ذلن الشخص – سواء كان
رجبلً او امرأة – الذي ٌطالب بحك المرأة المتساوٌة مع الرجل وٌدعم الحركة
النسوٌة  .فً الوالع ان محور هذه الحركة ٌتمركز حول دور المرأة ومكانتها
وتارٌخها وافعالها مثل الحمبلت التً تدعم وتعزز حمولها وكان هذا ج َّل افكارها
التً تطورت فٌما بعد عبر مناشط االفراد والجماعات الصؽٌرة .
ي بنا ان نشٌر الى هذه الحركة تشكلت عندما حاول العدٌد من افرادها
حر َّ
بتوظٌؾ ( تطبٌك ) افكارها وتطلعاتها وبالذات تلن التً تدور حول دورها
ومكانتها  .الول تشكلت هذه الحركة عندما تم تطبٌك افكارها وتطلعاتها .
ومن اجل تبصٌر المارئ بؤطوارها التطورٌة التً مرت منها الحركة النسوٌة
نمدم هذه االطوار على شكل موجات  Wavesلكً نستطٌع تفصٌل مناشطها
التطورٌة عبر وحسب فترات زمنٌة محددة من اجل ابراز الممٌزات التً تمٌزت
بها كل موجة حٌث استطاع الباحثٌن والباحثات فً شإون هذه الحركة الى تحدٌد
ثبلثة موجات ( اطوار ) ربٌسٌة لها وكما ذكرنا انفا ً انها بدأت مع نهاٌة المرن
الثامن واستمرت لؽاٌة المرن التاسع عشر وصلت الى لمة نشاطها فً المرن
العشرٌن .
ٔ -الطور األول  :انطوى على الحمبلت النسابٌة فً التصوٌت االنتخابً فً
الفترة الوالعة بٌن ٓ ٔ89و ٕٓٔ9
ٕ -الطور الثانً  :الذي ٌشٌر الى حركة تحرٌر المرأة الوالع بٌن الفترة
Women Liberation
المحصورة بٌن ٘. ٔ98ٓ – ٔ9ٙ
movement
ٖ -الطور الثالث  :الذي عكس تفوٌض المرأة وٌسمى احٌانا ً بما بعد الحركة
النسوٌة بٌد ان هذه التسمٌة سابمة ألوانها .
[ ] stearman . 2005 . P .p 4 – 5
 / 4أ – اطوار ( موجات ) تطور الحركة
الطور األول ( الموجة األولى )  :انطوت على الحمبلت النسابٌة فً التصوٌت
االنتخابً فً الفترة الوالعة بٌن ٓ ٔ89و ٕٓ ٔ9التً تضمنت افكارا ً جدٌدة
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ومنطلمات حدٌثة  .ففً عام ٓ ٔ89تم توجٌه اسبلة للعدٌد من النساء فً اوربا
َّ
َّ
بشبابهن وتعلٌم
مكانتهن المتدنٌة فً المجتمع المتصفات
والوالٌات المتحدة حول
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ٌبحثن عن الحرٌة
ٌمثلن " نساء جدٌدات "
انهن
انفسهن على
ٌصفن
متمدم ممن
َّ
َّ
منازلهن ٌموم األب او
بمابهن فً
من الزواج والمسبولٌات المنزلٌة اكثر من
َّ
بإعالتهن  .المرأة ؼٌر المتزوجة والمنحدرة من الطبمة الوسطى والتً
الزوج
دخلت سوق العمل من زاوٌة المكاتب الرسمٌة كموظفات وضاربات على اآللة
َّ
َّ
َّ
ومناشطهن فً
مبلبسهن
حٌاتهن الجدٌدة عاكسة وظاهرة على
الطابعة فكانت
َّ
فراؼهن أي مختلؾ تماما ً عن مبلبس ربة المنزل وانؽمارها
كٌفٌة اشؽال اولات
بالتنظٌؾ والترتٌب المنزلً .
وفً عام ٘ ٔ89برز مصطلح الحركة النسوٌة مصاؼا ً ومستخدما ً لوصؾ
حموق المرأة  ،ال جرم من االشارة الى المصلحٌن
األفراد الذٌن ٌدعون
االجتماعٌٌن الذٌن سٌروا حمبلت لتحسٌن حٌاة المرأة من اجل تعلٌم افضل
وفرص عمل إلصبلح الزواج والطبلق ولوانٌن امتبلن العمارات والمساواة
َّ
االجتماعٌة مع الرجل  .النساء َّ
حركاتهن المعتدلة التً تكافح
كن نشطات فً دعم
وتناضل ضد شرب المسكرات الكحولٌة معتبرته شر اجتماعً ربٌسً ضدها
وضد اطفالها وهم بهذا الكفاح رسموا صورة حٌوٌة عن كٌفٌة تصرؾ الرجال
فً مداخٌلهم ورواتبهم على شرب المشروبات الكحولٌة لكً ٌتجنبوا جوع
اسرتهم وعدم ممارسة العنؾ مع زوجاتهم ولكً ال تتفكن اسرهم عن طرٌك
الطبلق او الهجر.
َّ
مربٌاتهن متدنٌا ً مع عدم
اما بالنسبة للمرأة الفمٌرة فوضعها كان جافا ً إذ كان
وجود ضمان َّ
لهن والعٌش فً منازل ردٌبة مع وجود عنؾ اسري وتعصب
عنصري  .لكن فً عدة الطار انخرطت المرأة العاملة فً حركات نمابٌة عمالٌة
معارضة لمهرها واحتمارها من لبل الموظفٌن ولد برز هذا بشكل ملحوظ الذي
َّ
اضرابهن فً معامل شرق لندن عام  ٔ888لكن مع ذلن فمد بمى معظم
ظهر فً
النساء بدون حماٌة نمابٌة  .وهنان بعضا ً من انصار المرأة ممن عملوا او
َّ
انخرطوا فً احزاب اشتراكٌة جدٌدة تسمح َّ
ممثلٌهن للبرلمان أي
لهن ارسال
َّ
ٌكون لهم ممثلٌن فً البرلمان  .اما اللواتً َّ
انخرطن فً
كن اكثر تطرفا ً فمد
الحركات الثورٌة التً تهدؾ انهاء الحكومات الظالمة والمستبدة فً روسٌا و
اوربا الشرلٌة  .هذا من جانب ومن جانب اخر برزت حركة ناشطة ألنصار
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المرأة وكان ذلن لبل الحرب العالمٌة األولى بسنة التً نادت بالتصوٌت النتخاب
المرأة ومنحها الحك فً التمثٌل واالنتخاب ألعضاء الحكومة حالها حال الرجل
وكان ذلن مع بداٌة المرن العشرٌن  .اما الشباب من الرجال فكان لهم الحك فً
التصوٌت فً معظم االلطار األوربٌة  ،البلدان الوحٌدة التً فٌها النساء لادرات
او ٌستط َّ
عن التصوٌت هً نٌوزالند التً منحت المرأة حك التصوٌت فً عام
٘ ٔ89ثم جاءت استرالٌا فمنحت المرأة هذا الحك فً عام ٕٓ ٔ9وفً عام
٘ٓ ٔ9اصبحت فلندا البلد األول فً اوربا الذي منح المرأة هذا الحك جمٌع هذه
البلدان كانت دٌممراطٌة فً حكمها وتتضمن نمابات عمالٌة لوٌة وتمبل بتصوٌت
المرأة فً االنتخاب  .اما البلدان ذات الحجم السكانً الكبٌر وفٌها فجوة واسعة
بٌن األؼنٌاء والفمراء فكانت السلطات فٌها معارضة بشكل صرٌح لتصوٌت
المرأة فً االنتخابات واستمرت هذه الحالة لعدة عمود من الزمن .
نعكؾ األن الى العالم األفضل الذي دخلت الٌه المرأة وهو مسؤلة التصوٌت
فً االنتخابات الذي كان ٌمثل امرا ً مهما ً وملحا ً بالنسبة لها اكثر من استمارة
االنتخابات التً توضع فً صندوق االلتراع السري وذلن راجع الى االعتراؾ
العلنً بحمولها ومشاركتها فً المجتمع ألنها كانت مهملة فً هذا األمر وال احد
ٌلتفت الى صوتها وٌعنً اٌضا ً ان الحكومة سوؾ ٌتم انتخابها من لبل الرجال
والنساء ولٌس الرجال فمط الذي كان ٌمارس فٌما مضى بل وٌعنً اٌضا ً ان
لصوت النساء بات له لوة ونفوذا ً ٌجب ان ٌُستمع الٌه وان الرجال علٌهم ان
ٌحترموا اصوات النساء وانهم بحاجة لها وهذا اعتراؾ واضح وصرٌح بوجودها
واتكا ًء على ذلن فؤن الحكومة سوؾ تكون الل انانٌة فً اتخاذ لراراتها والل
تعصبا ً ضد والل تعصبا ً للرجل كل ذلن ٌمول لنا بؤن الخطوات بدأت تتمدم نحو
مساواة المرأة بالرجل  .ولم تبمى المرأة ام منجبه وربة بٌت بل اصبحت عنصرا ً
فعاالً فً حٌاة المجتمع خارج المنزل واالستماع الٌها فً لضاٌا السبلم ال سٌما
وان لدٌها اهتمام به اكثر من الحرب ولها تعاطؾ مع الضعٌؾ اكثر من الموي
َّ
اجسامهن كل ذلن
ألنها تتصؾ بنماء التفكٌر وصفاء العملٌة – الذهنٌة وبطهارة
سوؾ ٌجعلها ان تسمو فوق الرجل األنانً والفاسد عندما ٌكون فً موالع
سلطوٌة ونفوذٌة .
اما المعارضٌن ألنصار المرأة  anti-feministsفؤنهم استخدموا لؽة مشابهة
لهذا الطرح فً رسمهم لخبلصات معارضة حددوا فٌها ما ٌفكروا به عن النساء
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حٌث لالوا عنهم بؤ َّ
نهن ذكٌات ونابهات فً اإلساءة الى انفسهم فً المسابل
السٌاسٌة التً ال تمثل اختصاصهم بل من اختصاص الرجل .
اما المتطرفٌن من هإالء المعارضٌن للمرأة ٌروا ان الممنوحة فً التصوٌت
االنتخابً تكون اخطر النساء ألنها سوؾ تدمر صفاء ونماء األنثى وذلن من
خبلل تموٌض سلطة الرجل وبلورة نزاعات وخبلفات بٌن النساء انفسهم التً
تإول بالتالً الى كسر النظام االجتماعً الذي ٌنسك االنشطة االجتماعٌة فتمسً
بعدبذ الحٌاة فوضوٌة ال ناظم ٌنظمها بسبب منح المرأة حك التصوٌت فً
االنتخابات .
من اكثر الحمبلت االنتخابٌة شهرة كانت فً برٌطانٌا تحدٌدا ً تلن التً لادتها
النمابة الوطنٌة لبلنتخابات النسوٌة فً عام ٖٓ ٔ9حٌث استخدمت هذه النمابة
تصرفات مباشرة  .وما بٌن االعوام ٘ٓ ٔ9و ٗٔ ٔ9تم تولٌؾ وحجز اكثر من
َّ
َّ
اجبارهن على االكل من لبل
منهن اضربوا عن الطعام ثم
الؾ امرأة العدٌد
َّ
َّ
ٌهدفن الى اشعال فتٌل الثورة الواسعة النطاق .
ألنهن كن
حراس السجن
ومن نافلة المول فً معرض هذا السٌاق الى ان الحركة االمرٌكٌة لد
تؤسست بفترة ابعد من تارٌخ تؤسٌس الحركة النسوٌة البرٌطانٌة وذلن راجع الى
العمل الرابد لمنظمة االنتخابات النسوٌة الوطنٌة  .استمر هذا فً االصبلح الى
ان وصل الى اصبلح الموانٌن االمرٌكٌة  ،انما بدون فابدة ونجاح  .إذ هنان
خمسة عشر والٌة من اصل اربعٌن والٌة امرٌكٌة فً عام ٘ٔ ٔ9حصل فٌها
تصوٌت للنساء االمر الذي دفع بالشابات االمرٌكٌات الى التعبٌر عن ضجرهم
وعدم ارتٌاحهم لهذه الحالة النالصة من خبلل ممارسة اسالٌب تكنٌكٌة اكثر من
انخراطهم فً تولٌفهم او سجنهم كان ذلن على شكل اعبلن عن اجتماع عام لهم
مستخدمٌن فٌه وسابل اعبلمٌة جدٌدة و ( آنذان ) وهً الرادٌو والتلفاز
واالعبلنات العامة فً الشوارع لكنهم نسوا االتصال بالحركات العمالٌة
والمهاجرٌن والمرأة الملونة ( السوداء ) فً المدن الكبرى الذٌن هم اٌضا ً
ٌكافحوا من اجل المساواة العرلٌة  .لكن عندما ولعت الحرب العالمٌة األولى فً
اوربا ٗٔ ٔ9اثرت كثٌرا ً على نشاط المرأة الذي ؼاب عن الساحة السٌاسٌة
واالجتماعٌة .
ٌحسن بنا ان نطرح فً هذا الموطن تؤثٌر الحرب العالمٌة األولى الذي لم
ٌكن متولعا ً على المناصرٌن والمدافعٌن عن حموق المرأة  ،ففً السنٌن التً
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سبمت ٗٔ ٔ9بدأ المدافعٌن عن حموق المرأة النشاط خارج المارة األمرٌكٌة من
اجل توسٌع نشاطهم وجعله نشاطا ً عالمٌا ً فؤمست الصبلت بٌن الوالٌات المتحدة
االمرٌكٌة وبرٌطانٌا لوٌة جدا ً فً مجال الحركة النسوٌة وثم ترجمة دعوات
ومطالب واهداؾ هذه الحركة الى عدة لؽات اجنبٌة فدخلت المعسكرات السٌاسٌة
مثل المعسكر االشتراكً والباسٌفٌكً وسواها من دول العالم  .بٌد ان الحرب
العالمٌة األولى اجبرت المدافعٌن عن الحركة النسوٌة اختٌار احد األمرٌن اما
حب الوطن والوطنٌة  Patriotismاو االنخراط فً االتصاالت العالمٌة .
فالمجتمعات ذات الحجم السكانً الكبٌر اختاروا الوالء للوطن لدرجة ان حتى
َّ
َّ
َّ
ببلدهن
ودلفن الى الدفاع عن
تخلٌن عن الحمبلت االنتخابٌة
المتطرفات
معارضٌن الحرب فاشترن الؾ امرأة فً حملة سبلم من اثنتً عشر دولة التموا
فً هوالندا ( التً كانت محاٌدة فً الحرب ) وفً شهر نٌسان ٘ٔ ٔ9طالب
الكل من الحكومات بإٌماؾ الذبح ومنح المرأة حك التصوٌت فً االنتخابات .
لمد أجملت فٌما تمدم عن مطالبة النساء الملّح والمركزة على حك االنتخابات
والترشٌح بٌد ان حركة المجتمع ال تكن على وتٌرة واحدة بل تتعرض لمإثرات
وعمبات تفعل فعلها على تفاعل المجتمع معها فالحرب العالمٌة االولى التً
استمرت اربعة سنوات طبعت مستوى عٌش المرأة االوربٌة بمختلؾ المإثرات
مثال على ذلن هنان الشاب المندفع فً الدفاع عن بلده وعند انخراطه فً هذا
االندفاع ش ّكل فراؼا ً فً سوق العمل الذي فسح المجال للمرأة الى الولوج الٌه
لملء هذا الفراغ المهنً وحدث نفس الشًء فً خطوط المواصبلت العامة
والخدمات المدنٌة األمر الذي تطلب من المرأة ان تنزل الى هذه االحتٌاجات
والعمل فٌها لساعات طوٌلة فضبلً عن اشتؽالها فً خدمة التمرٌض كممرضة فً
المنازل والمراكز الصحٌة هذا كان بسبب ما فرضته ظروؾ الحرب الماسٌة التً
سحبت الرجال من االعمال الخدمٌة والعامة التً كان ٌمال عنها بؤنها خطرة على
المرأة وال تصلح لئلناث ألنها منحطة وذات منزلة مهٌنة متدنٌة  ،بٌد انه امسى
فً ظل ظروؾ الحرب اصبح العمل ابانها مسؤلة وطنٌة وواجب وشرؾ وطنً
وهذا ما ؼٌّر مٌزان الحكم المٌمً والشعبً على االعمال التً كانت محجوبة على
المرأة لكن على الرؼم من هذه الظروؾ الؽٌر طبٌعٌة لم تحصل المرأة على
اجور عملها مثلما ٌحصل علٌها الرجل أي الل بكثٌر من االعمال الخاصة بالطبخ
والتنظٌؾ ورعاٌة االطفال ومن نافلة المول فذ هذا السٌاق ان الحرب جعلت من
ٕٔٓ

لضٌة حك المرأة فً االنتخابات لضٌة ثانوٌة وللٌل الحدٌث عنها او المطالبة فٌها
ألن الجمٌع مشؽول بالحرب وآثاره المدمرة التصادٌا ً وسٌاسٌا ً وعسكرٌا ً وهذا
ٌمول لنا ان لضٌة حك المرأة فً االنتخابات تنتعش فً اولات السلم والرخاء
والرفاهٌة  ،بذات الولت وجدنا المرأة لد اخذت ادوارا ً جدٌدة لم ٌسبك لها وان
لعبتها او مارستها لبل الحرب وهذا ما ادى الى كسر بعض التعصبات حول
لابلٌتها ومكانتها داخل المجتمع معترفة الحكومة بهذا الكسر االجتماعً وإزاء
هذا التؽٌر المحدود لدور المرأة ضمنت بعض الحكومات المحاٌدة فً الحرب
مثل النروٌج والدنمارن حك تصوٌت المرأة بشكل نسبً فً االعوام ٖٔ ٔ9و
٘ٔ. ٔ9
ال ارٌد ان ابرح من هذه التطورات التً حصلت فً هذه الموجة  ،الحركة
النسوٌة ومناصرٌها مالم اشٌر الى حصول ثورات داخل اوربا مثل الثورة
الروسٌة التً من خبللها حصلت المرأة الروسٌة على حك التصوٌت عام ٔ9ٔ8
مباشرة بعد ظهور األمم النمساوٌة والجٌكٌة والبولندٌة إذ ان بعض الحكومات
استخدمت حك التصوٌت بمكافبة المرأة بسبب الخدمات التً لدمتها فً الحرب
العالمٌة األولى مثل كندا التً منحت حك التصوٌت للمرضة العسكرٌة فً عام
 ٔ9ٔ7ومن ثم شملت جمٌع نساء كندا فً عام  . ٔ9ٔ8اما المرأة البرٌطانٌة
التً تجاوز عمرها الثبلثٌن عاما ً فمد حصلت على حك التصوٌت فً عام ٔ9ٔ8
بٌنما كان على الشابة ان تنتظر لؽاٌة  ٔ9ٕ8حتى تصوت بشكل متساو حالها
حال الرجل عندما ٌصل عمر الواحد والعشرٌن  .أي بعد  ٔ9ٕ8كل من وصل
الى عمر الواحد والعشرٌن من الشباب والشابات فً برٌطانٌا ٌحك لهما االنتخاب
اما المرأة االمرٌكٌة فمد تم منحها حك التصوٌت فً عام ٕٓ. ٔ9
ال مرٌة من المول بؤننا ال نرٌد ان نلبث فً هذه الموجة وما حصل فٌها من
وحولت دور المرأة فً الحٌاة االنتخابٌة من طرح السإال
تمخضات ؼٌّرت
ّ
التالً  :هل حصول المرأة على حك التصوٌت ٌموم بتؽٌر المجتمع ؟ وٌجعل من
المرأة ان تعٌش عٌشه افضل ؟ وهل الحروب والثورات اعاق ام دفع المرأة نحو
االشتران فً االنتخابات ؟ وهل الحكومات البرلمانٌة واالشتراكٌة والٌسارٌة
جعلت من المرأة التؤثٌر على الحٌاة السٌاسٌة ؟ فً الوالع على الرؼم من
التحوالت الدورٌة للمرأة فً االنتخابات السٌاسٌة لم تحمك التؤثٌر الكبٌر فً الحٌاة
السٌاسٌة سواء كانت فً الدول البرلمانٌة او االشتراكٌة  .النساء َّ
كن مثل الرجال
ٕٕٓ

صوتوا طبما ً لمعتمداتهم السٌاسٌة واستنادا ً النحدارهم الطبمً بٌد ان التصوٌت فً
االنتخابات اوصل الرسالة التً مفادها انه عندما تدخل النساء الى عالم السٌاسة
والحٌاة العامة تمسً الحٌاة اكثر انتظاما ً وحرصا ً والل انانٌة إال ان بعض الساسة
اصبحوا اكثر حساسٌة لبلهتمام بالنساء فنسوا لوانٌن ألرلاء تعلٌم النساء
ومساواتها بالرجل فً الحٌاة العامة مثل الدنمارن  .على العموم الملٌل من النساء
انتخابهن طبما ً للتصوٌت وما َّ
َّ
َّ
زلن
منهن ثم
وصلوا الى المكاتب السٌاسٌة والملٌل
َّ
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الطور الثانً ( الموجة الثانٌة )
حملت عنوان الحركة النسوٌة تحولت الى تحرٌر المرأة  ،فً عام ٓ ٔ9ٙكانت
الحركة النسوٌة تعٌش فً عبك الماضً ومرتبطة مع احداثه وتراثه التارٌخً ،
وفً عام ٓ ٔ97اضحى هدؾ الحركة النسوٌة ٌموم باتخاذ موالؾ صرٌحة
وٌُدخل فً مناظرات وجدانٌة حادة  .سمٌت هذه الفترة – فٌما بعد – بالموجة
الثانٌة للحركة النسوٌة فً حٌن كانت الموجة األولى تكافح من اجل الحصول
على حك التصوٌت  ،إنما كان مصطلح الحركة النسوٌة نادر االستخدام  ،فً عام
ٓ ٔ97ح َّل محلَّه اسم تحرٌر المرأة  .وفً عام ٓ ٔ9ٙشملت هذه الحركة اسبابا ً
جدٌدة لدمت الٌها من المارة االفرٌمٌة والمارة االسٌوٌة وبعض االلطار التً
تكافح من اجل الحصول على استمبللها من الحكم االوربً  .اما فً الوالٌات
المتحدة االمرٌكٌة فكانت هنان حركة الحموق المدنٌة التً لم تستخدم الحمبلت
العنٌفة لكً تجلب او تلفت انتباه الناس حول التمٌز العرلً والفمر السابد عن
األفارله االمرٌكان  .بعض الحمبلت ذهبت الى ابعد من ذلن داعمة االسالٌب
العنٌفة من اجل تحمٌك تحرٌر العبٌد  ،إضافة الى خروج العدٌد من األفراد على
شكل تظاهرات ضد انخراط الحكومة االمرٌكٌة فً حربها مع فٌتام ( ٗ– ٔ9ٙ
٘. ) ٔ97
بعض األفراد من الناس امثال  ( Hippiesالخنفوس الوجودي ) رفضوا هذا
االتجاه السابد فً المجتمع ( أي حركة الدفاع عن حموق المرأة ) فؤسمطوه محاباة
وتحٌزا ً للعٌش البلمادي البسٌط – الوجودي لكن هنان العدٌد من الناس ممن أٌدوا
وساندوا هذه الحركة واستمروا لفترة طوٌلة من الزمن  .ولد ظهر مولؾ
ٖٕٓ

الخنافس – الوجود بٌن هذا على موسٌماهم وجنسهم ومخدراتهم ومبلبسهم التً
باتت جز ًء منظما ً من معٌشتهم  .فً حٌن برزت هذه الحركة فً امرٌكا الشمالٌة
وانتشرت بشكل واسع وسرٌع فً ؼرب اوربا واسترالٌا على السواء مدعومة من
لبل البرامج التلفازٌة الفاعلة .
البلفت لبلنتباه انه منذ البداٌة انضم النساء الى هذه الحركة من اجل التؽٌٌر
وترجموا انضمامهم هذا فً مسٌراتهم المطالبة بالحموق المدنٌة وتظاهراتهم ضد
الحرب مع فٌتنام ثم ٌتبع ذلن طرٌمة الخنافس فً عٌشهم كل ذلن ادى الى
احتمالهم بؤن كفاحهم ونضالهم سوؾ ٌحمك النجاح فً مطالبتهم بالمساواة مع
الرجل إال انهم اكتشفوا بؤن النساء فً الجماعات المتطرفة تواجه نفس المفاضلة
وعدم المساواة وؼٌاب االحترام لهم فً العدٌد من بماع العالم فؤٌمنوا بؤن الرجال
ًّ
َّ
َّ
َّ
َّ
وٌستجبن
وٌخدمن
وٌنظفن
وٌطبخن
ٌستمعن
ٌفكرون وٌتحدثون وٌكتبون والنساء
َّ
وتحررن من
للمعاشرة الجنسٌة  .وإزاء هذا التٌمن اصٌبت النساء بخٌبة امل
َّ
َّ
واجهن التمٌٌز فً الحركات التً تنادي
علٌهن عندما
الوهم الذي كان مسٌطر
بالمساواة والعدالة بالنسبة للجمٌع  .الول ادرن النساء ان حتى الحركات
التحررٌة والتمدمٌة التً ترفع شعارات انسانٌة مثالٌة ونموذجٌة وطوبابٌة هً من
باب التكسب الزابؾ والكذب والرٌاء وان فً حمٌمة امرها تمارس التمٌٌز ضد
النساء اٌضا ً األمر الذي صدمها وحررها من الوهم الذي كانت معشعش فً
مخٌلتها فخاب املها ولم تعد تصدق منادات الحركات بالعدالة والمساواة بٌن
الرجل والمرأة  .بمعنى اخر واجهت الوالع الصادق والممارس فً األنشطة
االجتماعٌة والسٌاسٌة والمهنٌة .
نعرج اآلن الى موضوع كٌؾ ومتى ظهر مصطلح حركة تحرٌر المرأة
 The liberation movementبداٌة انها اشبه بحركة الملونٌن والتظاهرات
التً خرجت معادٌة للحرب تهدؾ تحمٌك التؽٌر فً المجتمع وعدم ابماءه على
وضعه الذي ال ٌتناسب مع تطورات العصر وهذا ما لامت به المرأة اسوة
بالملونٌن والمعترضٌن عن الحرب مع فٌتنام أي ال ٌوجد شخص او حادث
مسبول عن تشكٌل او تؤسٌس حركة تحرٌر المرأة  .وفً هذا السٌاق ومن نافلة
المول انه بعد منتصؾ العمد السادس من المرن المنصرم بدأ النساء بتشكٌل
جماعات صؽٌرة تموم بمنالشة مشاكل عامة وكتابة بٌان رسمً خاص باألهداؾ
والدوافع ووجهات النظر الخاصة بهم إضافة الى التخطٌط التخاذ افعال وموالؾ
ٕٗٓ

َّ
طموحهن وخبلل عدة سنوات برزت جماعات نسوٌة فً عدة الطار من
تعكس
العالم تموم بهذه الممارسات عندها تبلور مصطلح تحرٌر المرأة الذي امسى ٌمثل
ندا ًء عالمٌا ً شبٌها ً بالتصوٌت االنتخابً حاولت عدة جماعات تحمٌك التؽٌر .
جدٌر بذكره فً هذا الممام الى ان حركة تحرٌر المرأة تضم اللٌة متطرفة واؼلبٌة
َّ
ٌتحررن إال عن
معتدلة  .ترى الجماعة األولى ( المتطرفة ) بؤن النساء سوؾ ال
َّ
َّ
تحرٌرهن بذات الولت هنان العدٌد من
ٌحصلن على
طرٌك الثورة وؼٌر ذلن ال
النماش حول ما هو نوع الشكل الذي سوؾ ٌؤخذ طابعه فً هذا المضمار ؟
ال جرم من المول بؤنه بالنسبة لبعض الجماعات ٌعنً هذا ممثبلً للعنؾ السٌاسً
الذي ٌرٌد للب او اسماط او االطاحة بالنظام الرأسمالً  .ال سٌما وأن الحركة
النسوٌة المتطرفة حاولت ارساء صبلت وروابط مع النمابات العمالٌة واالحزاب
السٌاسٌة ذات الجناح الٌساري  .وفً عام  ٔ9ٙ8ظهرت احتجاجات وشؽب
واحداث سٌاسٌة متصاعدة ومتبلحمة فً اوربا وامرٌكا الشمالٌة بٌد انها لم تستمر
بفترة طوٌلة فبمً النظام السٌاسً لابما ً .
َّ
رفضن االنظمة الشٌوعٌة والرأسمالٌة معا ً وشاهدوا
ثم هنان نساء اخرٌات
َّ
حاولن التلفٌك فً
نفوذ الرجل والنظام االبوي البطرٌمً ٌمثل لهم مشكلة لابمة ف
َّ
لولهن بان المجتمع مبنً على حاجات النساء حتى لو كان هنان العدٌد من
الرجال واألوالد فٌه  .لٌس هذا فحسب بل ان هذه الجماعة وكؤنها تطالب
باالنفصال عن الرجل عندما تركز فً حدٌثها على االؼتصاب والعنؾ المنزلً
والتمٌٌز ضد السحالٌات واستؽبلل النساء فً الفن اإلباحً .
بعد هذا االستهبلل واالستطراد اعرج الى موضوع التنظٌم الوطنً
للمرأة  National organization of womenال جناح من اإلشارة الى ان
معظم المإٌدٌن والداعمٌن لتحرٌر المرأة ؼٌر منتمٌن الى أي جماعة لكنهم
ٌطالبون بالتؽٌٌر ضمن النظام السٌاسً وااللتصادي المابم  .فالتنظٌمات مثل
التنظٌم الوطنً للمرأة المكنى بـ (  ) Nowفً الوالٌات المتحدة والجماعة
الضاؼطة االلكترونٌة للمرأة فً استرالٌا ضؽطوا او مارسوا ضؽوطا ً على
حكوماتهم من اجل تؽٌٌر الموانٌن الجابرة التً تفاضل الرجل على المرأة وتمٌز
بٌنهم وطالبوا اٌضا ً بتوسٌع الفرص للمرأة فً العمل  .ممارسً هذه الجماعات
منحدرة من الطبمة الوسطى ومن البٌض دعموا االؾ النساء فً حمولهم فً عدم
ٕ٘ٓ

المفاضلة األمر الذي ادى الى استجابة الحكومة لهم فؤلؽت الموانٌن المفاضلة
بؤخرى جدٌدة وسٌاسات داعمة لحموق المرأة .
ال أجد بؤسا ً من الشارة الى ان تحرٌر المرأة لم ٌكن ابدا ً ممثبلً لحركة موحدة
َّ
سلط بشكل ربٌسً على
إذ ان العدٌد من النساء الملونات
شعرن بؤن التركٌز ُم ّ
مشاكل الطبمة الوسطى والنساء البٌضاوات وعدم الدفاع عن النساء السوداوات
وبالذات المنحدرات من الطبمة الفمٌرة التً ترزح تحت الفمر والمعاناة العنصرٌة
ولسكن رديء والمدارس البابسة ونظام اجتماعً معمد واضطهاد ٌومً مستمر .
وفً هذا الصدد لال احد الكتاب انه فً عام  ٔ9ٙ7كانت المرأة السوداء فً
الوالٌات المتحدة تكسب فمط ٓٗ %من معدل راتب الرجل األبٌض بٌنما المرأة
البٌضاء تكسب ٓ %ٙومن ذلن الحٌن باشرت المرأة السوداء بتؤسٌس حركة
نسوٌة خاصة بها سمٌت بحركة النساء السوداء .
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
علٌهن االعتماد
وحمولهن
مصالحهن
ٌعبرن عن
اردن ان
ادركت النساء بؤنه إذا
َّ
َّ
ؼٌرهن ومن هنا بدء بزوغ
انفسهن لبل كل شًء وعدم االعتماد على
على
َّ
َّ
َّ
َّ
معاناتهن والعمبات التً تمؾ
اجتماعاتهن ومنالشة
بمصٌرهن من خبلل
وعٌهن
َّ
مسٌرتهن وكانت تضم هذه االجتماعات جماعات صؽٌرة متمٌزة بوعً المع
امام
َّ
َّ
َّ
َّ
ٌردن ان
بؤنهن مضطهدات ومنزعجات وماذا
ٌشعرن
ٌتحدثن بحرٌة عن لماذا
َّ
ٌعملن  .كانت اجتماعاتهم هذه تحصل فً محبلت لبٌع الكتب والمماهً العامة
َّ
َّ
بؤنهن فً مؤمن وارتٌاح  ،وكانت هذه باكورة العمل
ٌشعرن
واألماكن التً
َّ
بحركتهن .
النسوي الواعً
وال ؼرو من المول بؤن المرأة فً موضوع تحرٌرها ركزت على الخبرات
الشخصٌة الخاصة بها مثل عبللاتها الجنسٌة وحبلها ورضاعتها ألطفالها لكن
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
وحٌاتهن .
بؤجسادهن
لدٌهن الملٌل من التحكم
ٌشعرن بؤن
بمٌن
العدٌد من النساء
وفً العدٌد من البلدان كانت هنان صعوبة الحصول على وسابل مانع الحمل او
الحصول على االجهاض الرسمً والحمل ؼٌر مرؼوب فٌه تجد المرأة صعوبة
بالؽة بالتخلص منه والمرأة المانطة والبابسة نرى االجهاض ؼٌر لانونً  .أي ال
تفكر بالتخلص منه ألنه ٌمثل مشكلة لانونٌة وعندما ٌكون ؼٌر لانونً فؤنه ال
ٌخلوا من مضاعفات صحٌة تدفع ثمنه الحامل الذي ٌصل احٌانا ً الى الوفاة بسبب
عدم استخدام االدوات المعممة والصحٌة  .لذا فؤنه لٌس من المفاجا ان ٌكون
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االجهاض األمن والمانون او المطلوب ٌصبح احد االسباب الربٌسٌة لحموق
المرأة فً رفع شعارها المطالب بتحكمها بجسدها دون تدخل الحكومة او الكنسٌة
او األسرة او شرٌن الحٌاة او الموظفٌن فً المكاتب الرسمٌة .
ومن نافلة المول ان تحرٌر المرأة لم ٌؽفل او ٌنسى اجور العمل التً
تتماضاها المرأة إذ انها نادرا ً ما تحصل على عمل ٌتسم بمكانة متساوٌة مع مكانة
عمل الرجل او ان لٌمة اجورها مثل لٌمة اجور الرجل ببساطة ٌرجع هذا
االختبلؾ الى ان معظم االعمال واالشؽال كانت مصنفة استنادا ً للجنس أي
اعمال خاصة بالرجال وذلن أنها تتصؾ او تتطلب مهارة خاصة ال توجد إال عند
الرجال واعمال نسابٌة ال ٌعمل فٌها الرجال بل النساء وذلن ألنها تتمتع بمهارة
َّ
َّ
اعمالهن
عندهن مهارة متمدمة وبنا ًء على ذلن فؤن اجور
مهنٌة والنساء ال تتوفر
تكون ادنى من اجور الرجال  .بتعبٌر ادق ان مكانة عمل الرجل ومهارة المرأة
وهذا جعل من مسٌرة التؽٌر بطٌبة جدا ً  .هذا من جانب ومن جانب اخر فؤن
الناس كانوا ٌنظروا الى الرجل على انه كاسب الرزق ألسرته لذا ٌتم دفع اجور
له اكثر من المرأة وان اجورها الل ألن عملها كان ٌتم النظر الٌه على انه فابض
عن الحاجة  .الحالة لم تبمى على هذه الوتٌرة إذ تبدلت نوعا ً ما بسبب زواج
المرأة وتفالمت معدالت الطبلق مع دعم وتعزٌز حركة تحرٌر المرأة للمرأة التً
تموم باإلضراب او تدعوا الٌه .
ال بد لً بعد هذا االستطراد ان طرح اسبلة او سإال محدد مفاده هل
صر المرأة بتملٌدها
المطالبة بالمساواة رؼبة فٌه او لالبه للتطبٌك ؟ ولماذا ت ّ
بالرجل ؟ ولماذا تدخل معركة خاسرة فً نهاٌتها ؟ اال تعلم ان الرجل ٌموم بتحكٌم
عملها فً نهاٌة االمر ؟ اال تعلم المرأة ان المجتمع متمٌز لصالح الرجل ؟ الم
تدرن المرأة بؤنها ال تملن مهارات ولدرات مثلما ٌملكها الرجل ؟ الم تشاهد
المرأة مناشط الحٌاة متطبعة بطبابع التمٌٌز بٌن الرجل والمرأة ؟ هذه األسبلة
مجاب علٌها فً الكتب والمماالت التً تصدرها منشورات انصار المرأة
وتعترؾ بها على لسان ك ٍل من جٌرمن جرٌر وكات مٌلت وكلورٌا ستنٌم وشٌبل
روبرتهام وأخرٌات .
ولكً نجول طردا ً مع حركة تحرٌر المرأة نمول بؤنها كانت هذه الحركة
نشطة جدا ً ومثٌرة للجدل وانها رسمت دعما ً كبٌرا ً من الرجال والنساء  ،بذات
الولت واجهت معارضة كبٌرة من الطرفٌن الذٌن ٌرون بؤنها مموضه للنظام
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الطبٌعً والمٌم النسوٌة فضبلً عن خروج المبلٌٌن من النساء بمسٌرات
وتظاهرات من اجل التؽٌٌر  .فً الوالع ان حركة تحرٌر المرأة كانت تمثل
حركة كبٌرة للمرأة الفالدة للمٌادة وكان هنان الملٌل من االسباب التً توحد النساء
الثرٌات والفمٌرات والبٌضاوات والسوداوات والمتزوجات والعازبات
والسحالٌات والطبٌعٌات  .ففً العمد الثامن من المرن العشرٌن انشطرت الحركة
الى عدة شعب وانمسامات فمدت الكثٌر من حٌوٌتها .
ً ان اشٌر فً هذا الممام الى انه بؽض النظر عن حركة تحرٌر المرأة
بم َّ
من المول بؤن المرأة وتجمعاتها لعبت دورا ً حٌوٌا ً فً تارٌخ انصار المرأة الذي لم
ٌكن منظما ً بشكل منسك على الدوام بل كان مشوشا ً لكن على الرؼم من ذلن فؤنها
طرحت افكار نسوٌة تخدم المبلٌٌن من النساء فً كفاحهم وتسجٌل احداث مهمة
فً تارٌخ اإلنسانٌة بؤن الرجال لٌس وحدهم صنعوا تارٌخ المجتمعات بل ساهمت
َّ
مارسن ضؽوطا ً على العدٌد من الحكومات فً تؽٌٌر لوانٌنها
النساء فً ذلن ولد
َّ
علٌهن وهذا ما حدث فً العدٌد من االلطار الؽربٌة
المتمٌزة والمفاضلة للرجل
ثم تبنٌها ثمافات اخرى وموالع مختلفة مثل حركات حموق المرأة التً برزت فً
اسٌا وامرٌكا البلتٌنٌة وافرٌمٌا والسرق االوسط وبالً الحركات النسوٌة بؽض
النظر عن الوانها واشكالها إذ انها اصبحت جز ًء من صلب العدٌد من حٌاة النساء
فً العالم .
ال جرم من تمدٌم ملخص عن الطور الثانً ( الموجة الثانٌة ) للحركة
النسوٌة :
الذي بدأ فً العمد السادس من المرن العشرٌن  ،الذي اتسم بالملهمات والمبدعات
َّ
َّ
مإلفاتهن كفاح المرأة ونضالها ضد ظلم الرجال امثال سٌمون دي
سجلن فً
بٌفوار فً مإلفها الموسوم " الجنس الثانً " ٖ٘ ٔ9وبتً فرٌدان فً كتابها
المعنون " الؽموض النسوي " ٖ ٔ9ٙوكات مٌلت فً اصدارها الموسوم "
السٌاسات الجنسٌة " ٓ ٔ97و جٌرمً جرٌر فً كتابها المعنون " األنثى
المخصٌّه " ٓ ٔ97صدور هذه الكتب عملت تحوالً جوهرٌا ً فً منالشات
ومحاورات الناس الكامل مما اثر ذلن على كتابات الحمول المعرفٌة مثل العلوم
السٌاسٌة والنفسٌة والثمافٌة واالنثروبولوجٌا وهذا بدوره وسع من نشاط الحركة
فدفعها الى حدود ابعد مما كانت علٌه فً الخطاب السٌاسً واوضح عرضا ً
متحدٌا ً وسافرا لمعظم االحتماالت االساسٌة للثمافة والمدنٌة  .ولد جاءت هذه
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الكتب فً ولت احتٌاج النساء للتعبٌر االجتماعً المتطرؾ وتحرٌر السٌاسات
الذي كانوا ٌتمنوه وٌطلبوه من اجل التحرر من ظلم الرجال طٌلة االؾ السنٌن .
إذ ان التحرٌر واالنعتاق بالنسبة للحركة النسوٌة المتطرفة ٌمثل مطلبها الملح
لتحسٌن نصٌبها فً الحٌاة المانونٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة من اجل تؽٌٌر موالؾ
الناس من النوع االجتماعً ( الجندر ) وانصاؾ مٌزان النفوذ بٌنها وبٌن الرجل
اما فً برٌطانٌا فمد حصل هنان تحول لانونً وتشرٌعً واسع النطاق حمك
الكثٌر من المساواة بٌن الرجل والمرأة حٌن صدر اصبلح لانون االجهاض
 ٔ9ٙ7واصبلح لانون الطبلق  ٔ9ٙ9ولرار البحً خاص بمساواة اجور العمل
ٓ ٔ97ولرار البحً خاص بالتمٌٌز الجنسً ٘ ٔ97ولرار البحً لحماٌة
الموظفٌن ٘ ٔ97ولرار البحً خاص بالعنؾ المنزلً  . ٔ977وعلى الرؼم من
كل هذه التشرٌعات المانونٌة فؤن التمدم فً التعامل مع لوى بنٌة المفاضلة
الجندرٌة فً المجتمع مازالت ضعٌفة  .لكن التمٌٌز البٌولوجً بٌن االثنٌن مازال
لابما ً فالمرأة متصفة بالعاطفة والتعاون وتمدٌم الخدمة والتضحٌة التً اكتسبتها
من االمومة بٌنما اتسم الرجل بالموة والتنافس والعاطفة المحدودة  .هذه ثوابت
توضح المفارلات البٌولوجٌة بٌنهما  .علما ً بؤن تارٌخ البشرٌة سجل الكثٌر من
الكفاح المتصارع بٌن الذكور واالناث بذات الولت شاهدنا انخراط الحركة
النسوٌة فً الحركات السلمٌة وضد تدمٌر البٌبة والحرب النووٌة اكثر من موالؾ
الحركات الذكورٌة ] Harrison & Boyd . 2003 . P.298 [ .
الطور الثالث ( الموجة الثالثة )
الذي بدأ فً العمد التاسع من المرن العشرٌن نالش انصار المرأة فً هذه الفترة
الزمنٌة مواضٌع جدٌدة تختلؾ عن تلن التً تم منالشتها فً الطور الثانً مثل
التحرر المدنً وسبا التمدم المانونً للمرأة واالبتكارات الطبٌة والتمنٌة التً
تستخدمها المرأة فً منزلها مثل وسابل مانع الحمل واالدوات المطبخٌة والمنزلٌة
التً تستخدمها ربة المنزل فً المطبخ ومرافك البٌت فً التنظٌؾ والتجمٌل التً
تساعدها فً رفع اعباء مسبولٌاتها فً تنظٌؾ وترتٌب منزلها وتٌسٌر طبخ
طعامها والعانٌة بؤطفالها الذٌن ولدوا دون تخطٌط فً انجابهم فلم تبمى نفس
متاعب المنزل وتربٌة االطفال شالة ومرهمة كما كانت تعانً منها المرأة لبل هذا
َّ
اهتمامهن على
التارٌخ  .هذا من جانب ومن جانب اخر فمد برزت كاتبات ركز
شإون المرأة وطلباتها فً المساواة مع الرجل امثال -:
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ٔ -جٌرمٌن جرٌر  :التً صدرت كتاب بعنوان " الجنس والمدر " ٘ٔ98
الذي تناول التعاطؾ مع المرأة فً حٌاتها األسرٌة وتربٌة األطفال .
ٕ -جٌن كامٌلٌا باجلٌان  :التً كتبت عن الجنس والفن والثمافة االمرٌكٌة
ٓ ٔ99تسؤلت فٌه عن مكانة المرأة المخصٌّه .
وازاء هذه التحوالت التطورٌة تم تسمٌة المرأة بـ " األنثى الجدٌدة " وذلن بعد
إزالة االجحاؾ الذي كان جاثما ً على صدرها فً عدة مجاالت من الحٌاة
االجتماعٌة  .وفً هذه الفترة اٌضا ً كان الجو االجتماعً والسٌاسً ٌتمبل فكرة
المساواة بٌن الرجل والمرأة لكن لم تنتهً مشكلة التمٌٌز الجندري بشكل تام
وكامل  .ففً المجتمع البرٌطانً بمً دفع اجور المرأة على ما هو علٌه إذ كان
َّ
وٌعملن بعمل جزبً ال كامل وذات
اجور النساء الل بكثٌر من اجور الرجال
مكانة متدنٌة وؼٌر مضمونة وذات مهارة واطبة وعمل مإلت اكثر من الرجل ،
إنما على الرؼم من ذلن فمد كانت هنان نساء ممن َّ
هن فً لمة المهن الربٌسٌة
فً المهن المانونٌة والطبٌة والجامعات االكادٌمٌة ووسابل االعبلم والخدمات
المدنٌة الربٌسٌة  ،اضافة الى ذلن ففً عام ٕٔٓٓ كان هنان ٓٗ %من
َّ
ٌعملن فٌها ولد هبط معدل
الشركات ممن اكدوا بعدم وجود نساء فً شركاتهم
اشتؽال النساء فً عام  ٔ999من  %ٙ9الى  %٘7فً عام ٕٔٓٓ  .انها موجة
او طور ٌختلؾ عن الطور السابك ( الطور الثانً ) فً حركته النوعٌة والكمٌة .
اما الجندر فؤنه ٌتطبع بالطابع الثمافً الذي ٌموم بتحدٌد األدوار المختلفة بٌن
الرجل والمرأة بشكل عام مفروضا ً على االنماط السلوكٌة التً ال صلة لها
بالفوارق البٌولوجٌة او الطبٌعٌة التً تنص على تحمل المرأة فً مسبولٌاتها
الرعابٌة لؤلطفال .
اما النوع السٌاسً فهو ٌمثل عمٌدة تعكس الظلم والجور الممارس من لبل احد
االنواع االجتماعٌة ( الرجل والمرأة ) على األخر وعادة ً تكون ؼٌر لابلة للتؽٌر
لذا فؤنها تشبه العمٌدة االستعمارٌة التً ٌمارسها الرجل على المرأة ( بمعنى
الرجل ٌستعمر المرأة فٌستؽلها استؽبلالً كبٌرا ً وٌسخرها لصالحه على حساب
مصلحتها ) تعكس لوى الرجل على المرأة فً مجتمع ٌكون فٌه الرجل متحكما ً
بالمرأة فً كل مناشط الحٌاة االجتماعٌة .
االوجه العامة والخاصة للحٌاة االجتماعٌة
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كان التحدي األول ٌمثل التمٌٌز العام والشامل بٌن االوجه العامة والخاصة للحٌاة
االجتماعٌة لكن لٌس على الكل والجمٌع  .إذ ركز ال ُكتاب السٌاسٌٌن حصرٌا ً على
المحٌط العام للحكومة والمانون وااللتصاد والدولة مع االحتمال الملٌل عن العبللة
بٌن الرجل والمرأة ( خصوصا ً العبللة الزوجٌة ) التً كانت تمثل مسؤلة خاصة
باإلنسان إنما خارج االطار السٌاسً  .إن شجاعة وجسارة انصار المرأة لم تكن
ممٌزة بٌن الخاص والعام وان اكثر االختبلط الجنسً كان منسما ً لمثل هذه
العبللات التً دعمت التبعٌات السٌاسٌة عبلوة على ذلن فؤن الوجه العام ٌمثل
النفوذ السٌاسً فتسلط علٌه من لبل الرجل المإثر على الوجه العام الضعٌؾ
سٌاسٌا ً الذي مازال متسلط علٌه من لبل الرجل لكن ضمن حٌاة المرأة المحدود .
ومن اجل استجبلء اكثر عما تمدم  ،نمول إذا ارادت المرأة فعبلً وبصدق ان
تحصل على حك المساواة مع الرجل فؤنها بحاجة الى -:
ٔ -رفع الوصاٌة علٌها من لبل الرجل او الحكومة فً المجاالت االجتماعٌة
العامة والخاصة .
ٕ -ان ٌكون للرجل وللحكومة دور كبٌر فً رعاٌة األطفال .
ٖ -ان تمنح المرأة دورا ً كبٌرا ً فً الحٌاة االجتماعٌة العامة .
ٗ -ان تمنح المرأة راتبا ً لماء لٌامها بمناشط الحٌاة االجتماعٌة الخاصة .
عندبذ ٌتم تحمٌك االصبلح االجتماعً الذي ٌإول الى التؽٌٌر االجتماعً والثمافً
وتتحمك المساواة بٌن الرجل والمرأة وبدون ذلن ال تحصل المساواة بٌنهما فً
الحٌاة االجتماعٌة العامة والخاصة أي فً العمل خارج المنزل وداخله فً
األسرة.
 / 4ب – مدارس الحركة النسوٌة
لما كانت للنساء حركة جماهٌرٌة فؤن ذلن ٌعنً او ٌتوجب ان تتضمن عمٌدة
تعكس اهدافها وطموحها وفكرها ومنطمها وهذا ما اوض ّحه العدٌد من المهتمٌن
بدراسة الحركات االجتماعٌة الذٌن لالوا عنها بانها حركة عمابدٌة حالها حال
الحركات الجماهٌرٌة التً ٌتضمنها المجتمع  .إنما الفرق بٌنها وبٌن عمابد
الحركات هو االختبلؾ بالدرجة ال بالنوع وهذا ما ٌجعلها ذا صعوبة بالؽة فً
تحلٌلها ونمدها وذلن لكونها تتضمن العدٌد من االؼلفة العمابدٌة ذات الخبرات
الممٌزة للمرأة فً المجتمع فضبلً عن تعاملها مع العدٌد من الحمول المعرفٌة مثل
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المانون والحكومة واالللٌم والدولة والشرعٌة واالنساق االلتصادٌة والتفاسٌر
التارٌخٌة واللؽة واالفكار واإلحداث المستخلصة من حمول اخرى مثل علم النفس
وعلم االحٌاء االجتماعً وعلم االجتماع وعلم اإلنسان  ،لكن مع ذلن فؤن هنان
انتمادات موجهة لها بؤنها تمثل حركة ادبٌة والبعض االخر ٌمول عنها بؤنها عمٌدة
ؼٌر متكاملة ساهمت الحركات االخرى مثل اللٌبرالٌة واالشتراكٌة والمحافظة .
مع كل ما لٌل وٌمال عنها فؤنها تتضمن اهداؾ حادة والذعة ومنهج ونظرٌات
عرفت اهدافها
وطموحات  .وازاء هذه التوطبة نستطٌع ان نحدد مساراتها التً ّ
كحركة جماهٌرٌة وهً الحركة النسوٌة اللٌبرالٌة واالشتراكٌة والمحافظة
والمتطرفة .
ٔ -الحركة النسوٌة اللٌبرالٌة .
نشؤت هذه المدرسة الحركٌة فً احضان الموجة االولى ( او الطور األول ) من
نشوء الحركة  ،تحدٌدا ً من بداٌة المرن التاسع عشر وانتها ًء مع بداٌة المرن
العشرٌن  .لمعت فٌها اسماء رابدة امثال  ،ماري ولستونكرافت وهارٌت تٌلر و
ج  .س  .مٌلز وجمٌعهم ساهموا وشاركوا فً نشوبها وبنابها مركزٌن على
الطموح الكامل للحموق المدنٌة والمانونٌة للمرأة معززة فً تركٌزها على المواعد
المانونٌة  .اما طابع هذه الحركة فهو لٌبرالً بالدرجة األساس مإكدا ً على مكاسب
ومطالب مساواتٌه بٌن الرجل والمرأة من حٌث العمل والمنافسة فً سوق العمل
واألجور .
وفً الموجة الثانٌة ( الطور الثانً ) برزت كل من بٌتً فرٌدان وأخرٌات لالوا
عن المرأة بؤنها موجهة من لبل اسطورة الثمافة التً جعلت منها عضوة اسرٌة
لها دور مناسب فً الحٌاة وان تعلٌمها ٌمنحها دورا ً كبٌرا ً فً الحٌاة العامة  .اما
الحركة النسوٌة فً برٌطانٌا فمد اضافت العامل السٌاسً الى مطالبات المرأة
السابمة فتم تشرٌع العدٌد من التشرٌعات مثل تشرٌع حك االجهاض ٔ9ٙ7
وتشرٌع األجور المتساوٌة ٓ ٔ97وتشرٌع التمٌز الجنسً ٘ . ٔ97فً الوالع
مثل هذه التشرٌعات تمنح المرأة حمولا ً تساعدها – كإنسانة – ٌصبح لها حرٌة
االختٌار حول عٌشها فً الحٌاة االجتماعٌة خارج منزلها .
هنان انتمادات وجهت الى الحركة النسوٌة تشٌر الى انها اهتمت بنساء
الطبمة الوسطى واهملت نساء الطبمة العاملة  .لكن مع ذلن فمد تم تحمٌك العدٌد
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َّ
مطالبٌهن فً العالم الؽربً وبالذات فً مجال الحموق المدنٌة والحموق
من
السٌاسٌة .
ٕ -الحركة النسوٌة االشتراكٌة
ٌرى بعض االشتراكٌٌن الطوبابٌٌن ( المثالٌٌن ) ابان المرن التاسع عشر امثال
فورٌر وسانت سٌمون وروبرت اوٌن بؤن افكارهم تتضمن تطبٌمات مهمة خاصة
بالمرأة فٌما ٌخص السماح الواسع النطاق للبٌبة الجنسٌة التً تكون فٌها متحررة
من مسبولٌة وعبا الرعاٌة باألطفال والشإون المنزلٌة عبر تحوٌل معظم
الوظابؾ األسرٌة الى المجتمع المحلً  .آبون بالذات لال بؤن الدٌن هو الذي
اخضع المرأة للرجل وذلن عبر زواجها منه وإذاللها له حٌث جعلها عبدة للرجل
تخدمه وتهتم بمنزلة وسعادته ورفاهٌته .
ماركس كان اٌضا ً مهتما ً بتحرٌر المرأة على الرؼم من انه كان ٌعٌش عٌشة
محافظة داخل اسرته مع ذلن فؤنه ٌرى بؤن الثورة االشتراكٌة سوؾ تحرر المرأة
وان النظام الشٌوعً لم ٌكن فعاالً فً منح المرأة المساواة مع الرجل لذلن اخذ
مولفا ً محافظا ً منها وبالذات دورها السٌاسً لذلن كانت النساء اكثر تطرفا ً فً
َّ
َّ
شاهدن االشتراكٌٌن والشٌوعٌٌن محافظٌن فً نظرتهم
مناداتهن للتحرر عندما
وؼٌر جادٌن فً تؽٌر دورها فً السٌاسة والعمل  .فً حٌن دافع انجلس عن
المرأة فً كتابة المعنون " اصل األسرة " ٗ ٔ88الذي حدد جذور ظلم المرأة
المستكن فً النظام االلتصادي المبنً على الملكٌة الخاصة والمتسلطة من لبل
الرجل فؤمست المرأة مملوكة للرجل حالها امبلكه االلطاعٌة فنزلت مكانتها
لمستوى ادنى من مكانة الرجل  .لكن باإلمكان إزالة الظلم الوالع على المرأة من
خبلل كفاحها الطبمً الذي هو جزء من الكفاح العام لها وان إزالة النظام
الرأسمالً ٌعنً نهاٌة اضطهاد المرأة إذ انها مستؽلة من لبل النظام الرأسمالً
بشكل كبٌر مع تدنً اجورها ونفوذها وسماحها للرجل بتحمٌك متطلبات النظام
الرأسمالً من خبلل رعاٌتها ألطفالها ومساهمتها فً مٌزانٌة األسرة فهً إذن
داعمة للنظام الرأسمالً من خبلل خنوعها وعبودٌتها للرجل وللنظام الرأسمالً
لكن نستطٌع ان تحصل على طلباتها فً المساواة فمط إذا تحررت من سٌطرة
الرجل وهٌمنة النظام الرأسمالً .
ناشطة ماركسٌة جولٌت مٌتشٌل فً كتابها الشؤن النسوي او شؤن المرأة ٔٔ97
وكتابها االخر " التحلٌل النفسً والحركة النسوٌة " ٗ ٔ97لالت فٌهما بؤن جور
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وظلم النساء فً المجتمع الرأسمالً لٌس فمط ٌمثل االستؽبلل االلتصادي إنما
ٌنطوي على عدة اوجه نفسٌة وثمافٌة التً ٌمكن تؽٌرها .
ٖ -الحركة النسوٌة المحافظة .
تإكد هذه المدرسة على االدوار المتساوٌة بٌن الرجل والمرأة وبشكل مختلؾ
ألنها تخضع لتمسٌم الطبٌعة البشرٌة التً ٌموم بها الرجل والمرأة داخل الحٌاة
الخاصة ( المنزل ) والعامة ( خارج المنزل ) وهً بذلن تعزز المٌم الذكرٌة
ومصالح الرجل وهذا ما ٌمثل استؽبلالً واسعا ً للمرأة وتبعٌات ذلٌلة ٌمكن
مشاهدتها فً عبللتها الجنسٌة مع الرجل ورعاٌتها لؤلطفال فهً إذن مستبعدة
للرجل وخٌر مثال على هذه المدرسة المجتمع العربً الذي ٌمٌد المرأة بمسبولٌات
عدٌدة بذات الولت بمنحها احتراما ً ومكانةً ظاهرة مع لسطا ً من الحرٌة الشخصٌة
لذا فؤن األسرة تعد خٌر مثال على مناشط األنثى وانجازاتها وهنان من النساء
َّ
َّ
َّ
ابنابهن واالهتمام بشإون
دورهن المحافظ فً تربٌة
ٌدافعن عن
المحافظات ممن
َّ
َّ
َّ
وانهن سعٌدات بهذه المسبولٌة
وٌفضلن ان ٌكونوا محور ومركز األسرة
منزلهن
َّ
َّ
َّ
عملهن  .من
وحصولهن على اجور
عملهن خارج األسرة
بشكل اكبر واكثر من
امثال هذا النوع من النساء المحافظات جٌن بٌثن ٔ ٔ98فً كتابها الموسوم " فً
الرجل العام والمرأة الخاصة " نشرت فٌه العدٌد من وجهات النظر التً فٌها
خبرة المرأة فً الحٌاة تستمى من األمومة والحنان والرلة والتنظٌم والنظافة
كصفة عامة تشترن فٌها جمٌع النساء .
ٗ -الحركة النسوٌة المتطرفة .
نشؤت هذه المدرسة فً احضان الموجة الثانٌة ( الطور الثانً ) وتركز فحوى
هذه الحركة على الظلم والممع الذي مورس على المرأة كان سابدا ً فً الماضً
والحاضر الذي منشبه ظلم االنظام األبوي الذي ؼطى مساحة السٌاسة والثمافٌة
وااللتصادٌة والدٌنٌة واالجتماعٌة عبر دور المرأة فً النوع االجتماعً (الجندر)
مستؽبلً المرأة من لبل الرجل الذي تؽلل الثمافة بكاملها ومتحدى من لبل السٌاسة
وااللتصاد والثمافة والفن والفلسفة والعلم واللؽة .
ومن ؼرابب المطالب التً طالبت به هذه الحركة هً ان تكون هنان لؽة خاصة
للرجل بالتحدث للمرأة  .أي على الرجل ان ٌبتكر مفردات تعبّر عن احترامه
وتمدٌر ه للمرأة عندما ٌتحدث معها تمثل لؽة جدٌدة ألنها تختلؾ عنه  ،لؽة تعبر
ٕٗٔ

عن الرلة المهذبة والؽٌر عنٌفة  ،فٌها الرومانسٌات المحببة للمرأة وهذه الرإٌة
تمول إذا تم تحرر المرأة فؤن ذلن ٌعنً تحرر الرجل وإذا استعبدت المرأة فؤن
ذلن ٌعد استعبادا ً للرجل وهذا ٌإدي الى بلورة عبللات صحٌة بٌن األثنٌن .

تعمٌب وتعلٌك
مما ال جدال فٌه ان اطوار الحركة النسوٌة هدفت فً نهاٌة مناشطها تؽٌٌر دور
ومكانة المرأة فً المجتمع  ،ولما كان الفرد سواء كان رجبلً او امرأة ال ٌستطٌع
ان تؽٌٌر المجتمع  ،بل ان الحركات االجتماعٌة عبر تنظٌمها وفعالٌاتها المستمرة
وحصولها على تؤٌٌد من بعض شرابح المجتمع تحمك جزء من التؽٌٌر
االجتماعً  ،على ان ال ننسى حدوث تؽٌرات كبرى فً المجتمع فسحت المجال
لهذه الحركات بالتمدم والتؤثر على حركة المجتمع وتؽٌٌر بعضا ً من تولعاته
والتزاماته نحو ذلن الفرد المراد تؽٌٌر وضعه االجتماعً .
ولما كان المجتمع ٌتؤلؾ من نوعٌن ربٌسٌٌن من االفراد من الناحٌة
البٌولوجٌة ( ذكر وانثى ) فإن أي تؽٌٌر ٌبتؽٌه احدهما ٌكون على حساب الطرؾ
االخر النهما متبلزمان ومتناسجان اجتماعٌا ً واحٌانا ً دموٌا ً ( داخل األسرة ) فإن
تضررت مصالح وحاجات ذان الطرؾ فإنه سوؾ ال ٌمؾ – الطرؾ الثانً –
مستسلما ً بل ٌماوم التؽٌٌر الذي اضر بمصالحه وحاجاته الخاصة والعامة  .ولما
كانت الخلٌة األولى واألهم فً المجتمع ( األسرة ) لابمة علٌهما بالدرجة األساس
فؤن مصلحة األسرة ٌكون لها االهتمام األول واألكبر فً مولفها من هذا التؽٌٌر
الذي سوؾ ٌُصٌبها اٌضا ً ( بنابٌا ً ووظٌفٌا ً ووجودٌا ً ) .
دٌدنً من هذا االستطراد هو المول بؤن الحركة النسوٌة وحركة تحرٌر
المرأة مآلها ال ٌكون سهبلً او مرحبا ً به من لبل الرجل واألسرة ألنهما سوؾ
ٌتضرر مصلحٌا ً وحاجٌا ً من ذلن التؽٌر إال ان حدوث تؽٌرات كبرى تحصل
للمجتمع اإلنسانً مثل الثورة الصناعٌة وما لامت به من سحب الرجال من العمل
الحملً والمنزلً الى المعملً والمصنعً ادى الى االستعانة بالمرأة فً التوظٌؾ
فً سلن التعلٌم والتمرٌض الذي تركه الرجل لها  .وما جلبته الثورة االتصالٌة
ٕ٘ٔ

والمعلوماتٌة من سرعة فً االتصاالت جعلت المرأة تتفاعل مع كل نساء العالم
فً افكارها التحررٌة والدفاع عن نفسها ومكانتها االجتماعٌة .
بٌد ان الحرب والنظام األبوي ( البطرٌمً ) والرأسمالً لم ٌسمح لها
بالتحرر من مسبولٌاتها بل اجبرها على االعمال الوطنٌة فً التمرٌض العسكري
واالهتمام باألسرة وبالتعلٌم .
بدأ تؽٌٌر دور ومكانة المرأة عبر حركتها النسوٌة من خبلل مطالبتها بالتصوٌت
االنتخابً الذي كان ٌعنً بالنسبة لها الدخول فً مجاالت ؼٌر مسموح له ألنها
كانت ممصورة او ممتصرة على الرجال فمط مثل التنظٌمات السٌاسٌة والدوابر
الرسمٌة واالحزاب السٌاسٌة وسوق العمل  .فكان همها األول واألخٌر هو
دخولها الى مٌدان االنتخابات البرلمانٌة والبلدٌة الذي بدأ فً عام ٓ ٔ89وكانت
هذه الخطوة األولى لها بالخروج من وضعها التملٌدي ( فً المنزل واألسرة )
لتتحول الى مرحلة المرأة الجدٌدة التً تبحث عن التحرر من الزواج والمسبولٌة
المنزلٌة واالعتماد على الرجل فً الصرؾ على عٌشها وأول ما ظهر هذا التؽٌر
كان على مبلبسها التً اضحت مختلفة عن مبلبسها التً ترتدٌها فً المنزل من
حٌث األلوان واألزٌاء واالنالة والتنوع لٌس هذا فحسب بل استؽلت ولت فراؼها
فؤملته باألنشطة الترفٌهٌة المسلٌة تمضٌه فً المماهً والمنتجعات والمتنزهات
العامة والسفر فً رحبلت عابلٌة بعٌدا ً عن المنزل واالستمتاع بممارسة الرٌاضة
والرشالة الجسدٌة واالهتمام بصحتها بعدما كانت تمضً ولت فراؼها بالخٌاطة
والحٌاكة والتطرٌز وطبخ الطعام .
هذا الحران الذي بدأت به المرأة جلب انتباه المصلحٌن االجتماعٌٌن فؤبدوا
بعضا ً من مطالٌبها فساندوها بدخولها الى سلن التعلٌم والتمرٌض وسوق العمل
والمطالبة بحمولها الزوجٌة والدفاع عنها وعدم استخدام العنؾ االسري علٌها .
َّ
انهن َّ
َّ
ٌعارضن ادمان الرجال على المسكرات الكحولٌة
كن
الملفت لبلنتباه هو
ألنه كان ٌهدد كٌان األسرة فً مٌزانٌتها وتفكٌكها وتنصل الزوج من مسبولٌته
األسرٌة وتبذٌر ماله واهمال زوجته فضبلً عن كونه مإدي الى إفمار اسرتها .
لم ٌمتصر نشاطها على هذه المعارضة بل عارضت اٌضا ً التمٌٌز العرلً
ضدها االمر الذي ادى الى انخراطها فً حركات نمابٌة عمالٌة معارضة لمهرها
واحتمارها من لبل الموظفٌن فً الشركات والدوابر الرسمٌة  ،وادى ذلن الى
ٕٔٙ

انخراط لسما ً
َّ
منهن فً حركات ثورٌة متطرفة إلسماط حكومات ظالمة ومستبدة
مثل الحكومة الروسٌة وحكومات اوربا الشرلٌة .
بٌد ان نشاطها لم ٌستمر بنفس االندفاع والهمة بل تعرلل بسبب حدوث
الحرب العالمٌة األولى فتولفت مناداتها بالتصوٌت واالنتخابات والمساواة مع
الرجل بسبب انشؽال الجمٌع بالحرب والدفاع عن البلد والنفس .
إن مطالبتها بالتصوٌت ٌعنً بالنسبة لها االعتراؾ بحمولها كمواطنة ال
كزوجة فحسب وكعضوة فً المجتمع ولٌس فمط فً األسرة  ،كمنتجة صناعٌا ً
والتصادٌا ً ال بس كمنتجة بشرٌا ً – عن طرٌك الوالدة – وكراعٌة سٌاسٌة ال
كمربٌة اسرٌة  ،وكناشطة اجتماعٌة ال كمنظفة منزلٌة وككاتبة ال كمستمعة
وكمفكرة ال كمهرجة وكمخدومة ال كخادمة  ،وكإنسانة لها صوت مسموع من
االخرٌن ال كفرد ال صوت لها  ،وكعضو فً عملٌة اتخاذ المرار ال كمتابعة
بعملٌة المرار وكصوت ٌجب ان ٌُسمع ال كؤذان صاؼٌة  ،وكمساهمة فً بناء
النظام االجتماعً ال مكسرة له .
مثل هذه المطالبات والمناداة ادت الى محاربتها وتولٌفها وسحبها من لبل
السلطات الحكومٌة ألنها اعتبرت مثل هذه التصرفات كسرا ً للنظام االجتماعً
وإساءة الى انوثة المرأة  .هذا على الصعٌد الظاهري  ،لكن على الصعٌد الحمٌمً
والوالعً هو تحجٌم سلطة وتفوٌض أنانٌته وجشعه بالتسلط علٌها ( شعوره )
والتدخل فً شإونه الخاصة برجولته التً اعتاد علٌها ومارسها عبر لرون من
الزمن .
ال جرم من المول ان مثل هذا التؽٌٌر فً مٌزان الموى االجتماعٌة داخل
الخلٌة األولى والبناء االجتماعً ومكانة الرجل وسٌاسة النظام االجتماعً
والسٌاسً ال ٌصب فً صالح الرجل والسٌاسة التً ٌمتلكها منذ امد بعٌد معتبرا ً
هذه المطالب مخالفة للطبٌعة البشرٌة التً خلمها هللا  .بٌد انها فً الوالع ال تعزز
نفوذه وسلطته وسٌادته التً تربى علٌها وخدمت اهدافه  .لكنه نسى ان االوضاع
االجتماعٌة والسٌاسٌة وااللتصادٌة ال تستمر على هذا المنوال طٌلة الولت بل
اتت احداث كونٌة كبرى اجبرته على ان ٌتخلى عن بعضا ً من سلطاته ونفوذه فً
األسرة والمجتمع والسٌاسة لتدخل المرأة وتؤخذ مكانه وتساعده فً مهامه
االجتماعٌة والسٌاسٌة ال كمنافسة له ومتصارعة معه بل كشرٌكة فً العملٌة
السٌاسٌة واالجتماعٌة واألسرٌة .
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آٌتً من هذا العرض هو المول بؤن التؽٌٌر االجتماعً لم تحدثه المرأة وال
مكانتها االجتماعٌة بل االحداث الكبرى مثل الحروب والثورات واالبتكارات
جمٌعها خلمت احتٌاج المجتمع الى النصؾ الثانً من المجتمع للمساهمة فً دفع
عجلة التؽٌٌر من خبلل حركتها التً لادتها الى -:
تحمٌك بعضا ً من المساواة فً الحموق والواجبات .
 الدخول فً عالم السٌاسة واالنتخابات والتصوٌت .الدخول فً المإسسات التربوٌة واكتساب التعلٌم .
محاربة التمٌٌز العرلً والمومً والطبمً بٌنها وبٌن الرجل .
الحصول على بعض المكاسب المالٌة التً تمربت من اجور الرجل الذي
ٌحصل علٌها فً العمل خارج المنزل .
استمبللها التصادٌا ً وعدم اعتمدها على الرجل فً اعالتها .
تملٌل عدد االنجاب فً األسرة .
الحصول على حمولها فً الزواج والطبلق .
دفاعها عن العنؾ الممارس علٌها من لبل الرجل .
دخولها الى سوق العمل لكنها لم تحصل على موالع مهنٌة لٌادٌة مثلما
حصل علٌها الرجل .
تحررت من لٌود الماضً الصارمة التً كانت تمٌدها خارج المنزل .
حري بنا ان نشٌر الى ان التؽٌٌر الذي حممته المرأة لم ٌكن بمفردها بل بمساندة
ومساعدة حركات الحموق المدنٌة وحركات ضد التمٌز العرلً وتحرٌر العبٌد
وحركات ضد الحرب فً فٌتنام .
ان سٌاق الحدٌث ٌلزمنً ان الول ان الحركة النسوٌة وحركة تحرٌر المرأة
لم تهدؾ الى انفصال المرأة عن العمل فً الحٌاة العامة والخاصة بل رمت
وترمً الى مواكبة ومتابعة التطورات االجتماعٌة الدابرة االجتماعٌة من خبلل
تحوٌل وظٌفتها المحدودة بحدود األسرة ( االنجاب والتنشبة والطبخ واالهتمام
بالزوج ) الى المساهمة فً العملٌة االنتاجٌة والسٌاسٌة ومٌزانٌة األسرة وارلاء
مستوى عٌشها وعٌش ابنابها لكً ال تتخلؾ وتسحمها عجبلت التؽٌٌر  .الول ان
مطالٌبها ال تعنً المنافسة مع الرجل وال الصراع معه وال استحواذ على سلطانه
وال سحب نفوذه وال جعله تابعا ً لها  ،بل المساواة فً العٌش وادراكها او
احساسها بؤنها انسانة لها حموق مثل حموق زوجها وان ٌُسمع صوتها وٌتفاعل مع
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تفكٌرها وتمول لولها ال على ابنابها فحسب بل فً عملها المهنً وان تُجزى كما
ٌجزى الرجل فً العمل وان ٌُسمع صوتها فً حبلها وتربٌة ابنابها وتحكمها فً
جسدها وان ال تكن المهن مصنفة على اساس الجنس ( اعمال خاصة بالنساء
واخرى خاصة بالرجال ) .
اخٌرا ً ال ارٌد ان ابرح من هذا الموضوع حتى الول لولً فً ان مطالبة
َّ
حمولهن مع الرجال مطلب لابل للتطبٌك إذا أرادت ان تتحمل
النساء بتساوي
مسبولٌات الرجل الذي كان ٌتحملها لبل المطالبة بالمساواة وإذا تمبل الرجل
التخلً عن تلن المسبولٌات هذا على صعٌد التحمل والتخلً من لبل الطرفٌن من
الناحٌة المنطمٌة والنظرٌة لكن على الصعٌد الوالعً ال تحصل المساواة بٌنهما
بشكل تلمابً وانسٌابً بل ان تطورات المجتمع وتحوالته المفصلٌة داخل االنساق
البنابٌة هً التً تجبر الرجال والنساء ( على السواء ) بتؽٌر موالعهم وادوارهم
و مناشطهم عندبذ تلزمهم بالخضوع لهذه التطورات والخروج عن النظام األبوي
والرأسمالً والولوج الى عالم جدٌد ٌتطلب التخلً عن الكثٌر من المسبولٌات
والواجبات التملٌدٌة والتحلً بالعدٌد من المسبولٌات والواجبات العصرٌة التً
تتطلبها روح العصر ولٌس ما ٌتطلبه الرجل او المرأة ألن كبلهما ٌخضعان لهذه
الروح الجدٌدة والمتجددة فبل خوؾ من صعود المرأة الى مستوٌات جدٌدة كان
الرجل ٌحتلها وال خوؾ الرجل من ٌإخذ منه من لبل روح التجدٌد  ....انها
مسبولٌة اجتماعٌة ٌدفع ثمنها الرجل والمرأة لصالح المجتمع شؤوا ام أبوا .
ٗ  /ت – ممهدات التبلور النظري
إن تبلور النظرٌة النسوٌة  Feminist theoryساهمت فً توجٌه النظر الى
الجندر من زاوٌة البل مساواة االجتماعٌة حٌث رأت هذه النظرٌة ان الجندر والبل
مساواة االجتماعٌة سٌان ووجهان لعملة واحدة هذا من جانب ومن جانب اخر
َّ
انهن تابعات للرجل وذوي لٌمة ثمافٌة بخسة
فؤن الؽالبٌة العظمى من النساء ٌرون
َّ
َّ
َّ
شروحهن
مربٌاتهن فً ذلن من خبلل
طرحن
وازاء هذه النظرة والشعور
َّ
َّ
مولعهن خلؾ الرجل .
وحللن دواعً
ألسباب هذه التبعٌة
َّ
حركاتهن المتعددة
وسوؾ نبٌن هذه الطروحات والشروحات النسوٌة من خبلل
والمتنوعة عبر مراحل تارٌخٌة متعددة ومجتمعات متنوعة منها ما ٌلً :
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 الحركة النسوٌة اللٌبرالٌة Liberal feminism
هذه الحركة لدٌمة لدم التارٌخ ترجع جذورها الى الثورة الفرنسٌة من حٌث تبنٌها
المفاهٌم الربٌسٌة والجوهرٌة لمفكري حركة النهضة التنوٌرٌة مثل العمٌدة
اإلنسانٌة والحاجة لئلصبلح االجتماعً ولضٌة الحرٌة الفردٌة مع ؼٌاب نماش
وحوار منظم وصرٌح حول لضاٌا المرأة وال للحركة النسوٌة ابان تلن الحمبة
التارٌخٌة  .فً الوالع نمت وترعرعت الحركة النسوٌة اللٌبرالٌة من خبلل
المعارن الدابرة حول الحموق السٌاسٌة التً حدثت عبر الحرب االمرٌكٌة من
اجل االستمبلل عام  ٔ77ٙوالثورة الفرنسٌة عام  ٔ789وما تبعها من نوادي
نسابٌة عدٌدة وصالونات ادبٌة وفكرٌة التً كانت سابدة جمٌعها نالشت وضع
َّ
حصولهن على حموق متساوٌة مع الرجل ثم نشر هذا
المرأة وما ٌتوجب علٌه من
فً عام ٔ ٔ79على شكل اعبلن وتصرٌح خاص بالنساء ومواطنة األنثى  .حٌث
طالب هذا االعبلن بحرٌة التفكٌر وحك التملن والتعلٌم والمشاركة السٌاسٌة
والتوظٌؾ فً المإسسات الحكومٌة  .ادى هذا الطلب الى ولوؾ الرجال مولؾ
فظ وؼلٌظ فً ولت كانت النوادي النسوٌة فً فرنسا محلولة وؼٌر لابمة الوجود
ومن اجل استجبلء اكثر عما تمدم نشٌر الى ما كتبته البرٌطانٌة ماري
ولستون كرافت عن معاهدة خاصة بحموق المرأة حملت عنوان " تبرٌر مزكى
لحموق المرأة " ٕ ٔ79ركزت على حموق الفرد فً التعلٌم والعمل والمشاركة
فً الحٌاة العامة لٌبمى عملها أحد الركابز العمابدٌة للحركة النسوٌة اللٌبرالٌة مع
تمٌزها لبلختبلفات المابمة بٌن الرجل والمرأة على الرؼم من لدرتها على تحمل
المسبولٌة والمشاركة فً الحٌاة العامة كشخص ناضج لادر على تحمل المسبولٌة
الكاملة بٌد انها تبمى ( المرأة ) كابنا ً ال تمتلن الوزن الثمٌل بشخصها بل تابعة
للرجل وتبمى تلح فً تؤكٌدها على تعلٌم االناث وتوفٌر فرص العمل المتساو مع
الرجل  .هذه التؤكٌدات ما زالت تمثل احد اهم المضاٌا واالكثر الحاحا ً تعكس
حموق نسوٌة متساوٌة او حركة نسوٌة لٌبرالٌة .
ي بنا ان نشٌر الى ان بداٌة الحركة النسوٌة ونشاطها الفعال كان ممترنا ً
حر ّ
مع الحركة النسوٌة اللٌبرالٌة التً بدأت مع االتفاق األول لمعاهدة حموق المرأة
التً تم طرحها عام  ٔ8ٗ8فً والٌة نٌوٌورن – فالس سٌنكا التً شاركت فً
نمل معدل او محور للمعاهدة األمرٌكٌة لد بدأت مع الؽاء السبب ( حركة معاداة
العبودٌة ) فً معاداة المرأة بل تحررها واعطابها حك التصوٌت فً االنتخابات
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َّ
انخرطن فً حمبلت نسوٌة اخرى
السٌاسٌة والتمثٌل السٌاسً فضبلً عن ذلن فمد
مهمته االصبلحات المانونٌة واالدبٌة والحركات المعتدلة ( ؼٌر المتطرفة ) .
إن سٌاق الحدٌث ٌلزمنً ان ال اؼفل تركٌز الحمبلت النسوٌة اللٌبرالٌة
البرٌطانٌة المنظمة حول االصبلح المانونً والمكانة المانونٌة للمرأة المتزوجة
وبالذات حك زواج المرأة ومسؤلة تدبٌر ملكٌتها الخاصة وإدارة اموالها ولضٌة
حموق الوصاٌة على ابنابها من األطفال وحصول الزوجة على انفصالها المانونً
من زوجها  .وبشكل معاصر الترن مع كل ذلن الحمبلت االصبلحٌة فً الحٌاة
الشخصٌة الذي فٌها الطلبات الملحة بخصوص التصوٌت فً االنتخابات السٌاسٌة
وكان ذلن منذ عام ٓ٘ ٔ8وما بعده  .عبلوة على تمدٌم العدٌد من الكتّاب مطالبة
منح الفرص التعلٌمٌة المتساوٌة مع الرجل وعدم اؼفالهم التساوي مع الرجل
سوق العمل والحصول على مكاسب ومسبولٌات متكافبة مع ما حصل علٌه
الرجل فً المشاركة الفعالة فً جمٌع مناشط الحٌاة العامة .
ٌحسن بنا ان نشٌر الى المطلعٌن والعارفٌن بالمجتمع االسترالً فٌما ٌخص
"سإال المرأة " الذي تم طرحه فً نهاٌة المرن التاسع عشر من لبل المساهمٌن
والمساهمات فً المحٌط البٌبً االسترالً الذي ٌضم جماعات مختلفة ومتنوعة
بعضهم كان من جماعة محرري الصحؾ والمجبلت واخرى من جماعة الشعراء
واألدباء ومن جماعة الكتّاب امثال لوٌسا لوسون ممن انشؤ حركة " التصوٌت فً
االنتخابات " وكتّاب اخرٌن امثال كاثرن هٌلٌن سبنٌس ( االسترالٌة األولى من
َّ
لررن البماء عازبات ؼٌر
المرشحات السٌاسٌات ) و روس سكوت من اللواتً
َّ
َّ
َّ
انهن عارفات بالحركة
ولتهن لهذه المهمة  .فً الوالع
ٌخصصن
متزوجات لكً
النسوٌة التً كانت تسمى بـ ( سإال المرأة ) الذي تم طرحه بسبب الضؽوط
التالٌة  :تؤثٌر من لبل حمبلت التصوٌت فً االنتخابات فً انجلترا والوالٌات
المتحدة االمرٌكٌة  ،ومن لبل ال ُكتّاب المكرسة كتاباتهم عن االصبلح السٌاسً
للمرأة ومن لبل الجماعة المطالبة بمساواة األنثى أي جماعة جون ستٌورات مٌل
وهنان بعض الظروؾ المحلٌة فً استرالٌا  .جمٌع هذه العوامل ساهمت فً
تؤثٌرها على تفعٌل الحركة النسوٌة .
ومن باب اإلفاضة واإلؼناء والتحدٌد الدلٌك نمول انه مع بداٌة العمد الثامن
من المرن التاسع عشر ٓ ٔ88حصل هنان تحول فً ظروؾ العمل مثل اشتؽال
المرأة والرجل خارج منزلهما وفرص تعلٌم جدٌدة للمرأة التً بدأت فً هذا العمد
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من الزمن مثل لبول جامعة أدلٌد و مالبورن وسدنً للمرأة فً دراستها فً هذا
الجامعات وكان هذا الحدث ٌحصل ألول مرة فً تارٌخ المجتمع االسترالً مع
حصول تؽٌرات فً الظروؾ المادٌة للمرأة حٌث اصبحت جز ًء من االنشطة
السٌاسٌة والثمافٌة وهذا ما أدى الى ظهور نوادي نسوٌة وجمعٌات مكتبٌة
ومجتمعات محلٌة معتدلة وعصبة انتخابات المرأة ونمابات عمالٌة جمٌعها دعمت
اهتمام التنظٌمات التً تدعم تطوٌر مكانة المرأة التً بدورها اثرت على الموالؾ
السٌاسٌة للمرأة وانتخابها فً مدٌنة مالبورن عبر جمعٌة انتخاب المرأة الذي تم
تؤسٌسه من لبل هنرٌتا دوجدال وانبت بٌر عام ٗ ٔ88ولد حصل تحمٌك انتخار
المرأة من لبل النساء فً جمٌع الوالٌات والمماطعات االسترالٌة .
اما فً الموجة الثانٌة من الحركة النسوٌة فمد ظهرت فً العمد السادس
والسابع من المرن العشرٌن سوٌةً مع حركات الحموق اإلنسانٌة مثل حركة
الحموق المدنٌة للملونٌن فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة والحركة النسوٌة
اللٌبرالٌة التً ركزت مرة ثانٌة على المبادئ اللٌبرالٌة للحوق الفردٌة والمساواة
لبل مناداة المانون بها حٌث انهم أكدوا على إزالة العمبات التً تواجه المرأة فً
التعلٌم وسوق العمل لكً تصل الى كامل طالتها ودعمها لمعادات التعصب
اللٌبرالٌة األكثر نفعا ً وفابدة ً لتعلٌم النساء المنحدرات من الطبمة الوسطى من
اللواتً ال ٌمدرن الحصول على موطا لدم فً االعمال المرمولة ذات االعتبار
االجتماعً العالً والمناصب السٌاسٌة لكً تصبح من االؼلبٌة فً المهن مثل
المرشدة االجتماعٌة والباحثة االجتماعٌة والممرضة والمعلمة واالدارٌة فً عالم
الوظابؾ الرسمٌة  .معنى ذلن ان الحركة النسوٌة اللٌبرالٌة دأبت فً نشاطها
على مساعدة المرأة فً اداء ما تستطٌع ادابه وتطوٌر مهارتها ولدرتها وظروفها
الفردٌة  ،لذا ٌمكن المول عنها بانها حركة اصبلحٌة اكثر من كونها حركة ثورٌة
ألنها تركز على الحموق الفردٌة وفتح فرص عمل للمرأة التً تعوزها مصادر
ومنافذ الكتساب النفوذ والموة .
 الماركسٌٌن والحركة النسوٌة االشتراكٌة Marxist & Socialist
Feminism
اعتمد هإالء على اعمال وطروحات ك ٍل من كارل ماركس وفردرٌن انجلز فً
دفاعهم عن حموق المرأة المهضومة والظلم الممارس علٌها والبل مساواة فً
حمولها مع الرجل  .فمد كانت رإٌة انجلز تعّبر عن االنكسار التارٌخً لما حصل
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للمرأة فً ولت كانت التنمٌة البشرٌة مزدهرة عبّرت عن استمرار البدو الرحل
فً مناطك خاصة بهم وبتجارتهم وظهر اٌضا ً من هذه الفترة التركٌز على عدم
تعدد الزوجات واألزواج عبلوة على مطالبة اصحاب لؤلمبلن بان ٌرثوا امبلكهم
فً الولع ركزت البل مساواة مع المرأة التً نتجت عن تطور الملكٌة الخاصة
وكانت المرأة ال ٌمتلن وسابل االنتاج .
بٌد انه فً اواخر المرن العشرٌن تؤلمت الحركة النسوٌة الماركسٌة فحممت نموا ً
ملحوظا ً إذ ظهرت الى حٌز الوجود على ٌد الحركة الٌسارٌة فً االمر الجامعٌة
فً اواخر العمد السادس من المرن ذاته ( العشرٌن ) اوضحت اهتمامها
ومصلحتها فً الفكر الماركسً الذي عبّر عن انبعاثه فً ذلن الولت وانخراط
المرأة فً الحركات الطبلبٌة الٌسارٌة واعتراضها على حرب الوالٌات المتحدة
على فٌتنام فضبلً عن حركات الحموق المدنٌة فً الوالٌات المتحدة التً باتت
مواضٌع مثٌرة لبلهتمام فً الشؤن الماركسً شارحةً اسباب استؽبلل المرأة
والظلم الوالع علٌها  .علما ً بؤن كارل ماركس نفسه لم ٌكن لدٌه اهتمام بالػ
االهمٌة واالعبلن الصرٌح حول المرأة ألنه ٌرى ان النظام الرأسمالً ٌستؽل
الرجل والمرأة على السواء بٌد ان االشتراكٌٌن والماركسٌٌن فٌما بعد اوضحوا
موضوع الجندر واالختبلفات الجندرٌة فً الظروؾ االلتصادٌة  .وفً العمد
السادس والسابع من المرن العشرٌن ظهرت كتابات توضح تدنً اجور المرأة
بشكل واضح عن اجور الرجل واوضحوا نظام تمسٌم العمل المبٌن على التفرلة
الجنسٌة ولٌس على الخبرة والمهارة واألهلٌة .
ومن نافلة المول ان الماركسٌة تتضمن مربٌات لاصرة ونالصة فٌما ٌخص
عدم شرحها البل مساواة بٌن الجندر بل هنان شواهد ظاهرة للعٌان بهذه الظاهرة
وهٌمنة الرجل على المرأة فً البلدان اآلخذة فً النظام الماركسً .
الباحثة هٌدي هارتمان ٔ ٔ98لالت بوضوح عبارة ان الرأسمالٌة ال تشرح بشكل
تلمابً البل مساواة بٌن الرجل والمرأة وكذلن الماركسٌة ذاتها لم تإول وتشرح
البل مساواة الجندرٌة بل وحتى كارل ماركس نفسه كان اعمى جنسٌا ً لم ٌرى هذه
البل مساواة  .إال انها ( الماركسٌة ) لدمت شروحات عن لماذا العمال مشتؽلٌن
من لبل النظام الرأسمالً وعلى الرؼم من انتباها لهذا االستؽبلل إال انها لم
تشرح وتحلل ولماذا ٌستؽل الرجال النساء فً العمل بل وحتى لم تشرح لماذا ٌتم
َّ
دفع اجور واطبة َّ
ٌحصلن على مكانة اجتماعٌة
لهن الل من اجور الرجال ولماذا
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ومهنٌة ادنى من الرجل ؟ عبلوة على اهتمامها بالشإون المنزلٌة والرعاٌة
الصحٌة والؽذابٌة واألسرٌة ألطفالها ؟ ثم اضافت هارتمان الى ما تمدم فمالت ان
النظام األبوي ( البطرٌمً ) كان اكثر فابدة ونفعا ً فً شرح نظام تمسٌم العمل
المبنً على الجنس وهذا ٌمول لنا ان هذا النظام األبوي ( البطرٌمً ) متبلزم مع
النظام الرأسمالً .
ال جناح من المول إذن ان الحركة النسوٌة االشتراكٌة والماركسٌة ٌنطوٌان
تحت ؼطاء نظرٌة االنظمة الثنابٌة  dual systems theoryأي انهما ٌتوافمان
فً مربٌتهما للمرأة فً ظل النظام الرأسمالً واألبوي فً المجتمع  .الباحثة
سٌلفٌا والبً ٓ ٔ99تعتبر النظام األبوي ( البطرٌمً ) ٌمثل محور الحركة
النسوٌة عندما ٌنظر بشكل مفاضل ال مساوي للجندر ألن هذا النظام ٌنطوي على
هٌمنة الرجل على المرأة وبالً افراد المجتمع على الرؼم من وجود انتاج لربات
البٌوت لكنه ال ٌإخذ بعٌن االعتبار بل ٌُعد احد وجبات المرأة  .لٌس هذا فحسب
إذ هنان عبللات لرابٌة ابوٌة تإثر على دفع االجور أي ان الرجل ٌتحكم فً
المبلػ المالً الذي ٌدفعه ألبنته او زوجته عندما تعمل فً متجره او مصنعه او
ورسته  ،وهنان عبللات لرابٌة ابوٌة فً اشؽال مناصب رسمٌة – حكومٌة أي
الرجل ٌعٌن الربابه بموالع الل من مولعه لخدمة اؼراضه ومصلحته وهنان
عنؾ الرجال على النساء وهنان عنؾ رجولً جنسً ٌمارس على الزوجة
وهنان عبللات لرابٌة ابوٌة تسود المإسسات الثمافٌة عبلوة على االشكال
االخرى المختلفة فً النظام األبوي الناتجة عن مفاصل مختلفة وتركٌبة االبنٌة
المرابٌة  .ثم اردفت والبً ولالت بؤن هنان عدة تؽٌرات طرأت على العدٌد من
اوجه العبللات الجندرٌة تمثل االكثر اهمٌة مثل ازدٌاد معدل تعلٌم المرأة وتنامً
مشاركتها فً الحصول على اجور عمل ال بؤس بها واحٌانا ً تؤخذ وظابؾ ذات
ظروؾ تعٌسة وبابسة او ٌشؽلها نساء فمط أي تؤخذ بالفصل الجنسً اثناء العمل
او تحصل على ساعات عمل لنصؾ النهار وسواها .
ال ارٌد ان ابرح من هذا الباب ما لم اشٌر الى ان ازدٌاد عدد النساء فً سوق
َّ
وحصولهن على فرص عمل مدفوع االجر ادى الى تملٌص حدة البل
العمل
مساواة بٌن الجندر  .وهنا ذكرت والبً الحمٌمة التالٌة التً مفادها عندما تتوفر
االعمال للمرأة فؤن حصولها علٌها ٌكون من لبل المتعلمات والنصؾ ماهرات
َّ
ٌنحدرن من الطبمة العمالٌة او من االللٌات العرفٌة
واحٌانا ً لؽٌر الماهرات ممن
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َّ
َّ
ٌحصلن على تؤمٌنات صحٌة او مهنٌة وهذا ما
اجورهن واطبة وال
وهنا تكون
اسمته والبً اسلوب الحكم الجندري  Gender regimeالمرتبط بااللتصاد
والمنتمل للعبللات الجندرٌة الذي بدوره ٌجعل من طرٌمها فً الحصول على
عمل وعرا ً وؼٌر معبدا ً ( سهبل ) .
وعلى الرؼم من ازدٌاد فرص تعلم المرأة ودخولها لسوق العمل فإن
التؽٌرات فً عبللات الجندر تدرجت كما حصل للممارسات العنصرٌة المستمرة
على عمل المرأة الذي ادى بدوره الى تفاوت وعدم تساو اجورها بؤجور الرجل
الذي اوصلها الى حالة الفمر .
 الحركة النسوٌة المتطرفة Radical feminism
برزت هذه الحركة فً العمد السادس من المرن العشرٌن ابان االحتجاجات
الطبلبٌة بٌد ان الناشطات من النساء كن ؼرٌبات جدا ً على زمبلبهم من الطبلب
( من الذكور ) إذ رفضوا االستماع الى مطالٌبهم التً اشتركوا فً هذه
االحتجاجات من اجلها وهً لاعدة المساواة بٌن الذكور واالناث وهً لاعدة
طرحتها جماعة نسوٌة تؤسست فً نٌوٌورن وشٌكاؼو عام . ٔ9ٙ7
ثم أتت الموجة الثانٌة لهذه الحركة المتضمنة العدٌد من النساء اللٌبرالٌات
توثبن للخروج فً تظاهرات من اجل الظهور امام العالم بؤن هنان نوعا ً جدٌدا ً
َّ
من الحركات النسابٌة لد نشؤت وكانت تمثل التطرؾ فً هذه الحركة لامت بإزالة
اوهام التفاسٌر الماركسٌة فٌما ٌخص ظلم المرأة مإكدة على ان الناشطات
َّ
لدٌهن الملٌل من التفاسٌر لوضع المرأة االجتماعً الذي ٌعكس
الماركسٌات
تبعٌتها للرجل فً المجتمعات ؼٌر الرأسمالٌة  .فً الوالع كانت الحركة النسوٌة
المتطرفة تمثل المحاولة االولى لتنظٌر الجندر كماعدة للنفوذ اكثر مما هً ممثلة
لطبمة اجتماعٌة او نظام رأسمالً .
من احد المساهمات فً الحركة النسوٌة المتطرفة وفكرها برزت كات مٌلٌت التً
ركزت على النظام األبوي ( البطرٌمً ) معتبرته سببا ً لظلم المرأة هذا ما
اوضحته فً كتابها السٌاسة الجنسٌة عام  . ٔ9ٙ9انها حددت النظام االبوي على
علٌهن والمتحكم َّ
َّ
بهن من لبل الرجال
انه نسك متضمن جماعة من النساء المتسلط
لمد انتمدت الحركة النسوٌة المتطرفة األسرة النووٌة أنها ترى األسرة مجموعة
مسٌطر علٌها من لبل الجندر كاستمرار لؤلجٌال السلفة ثم نالشت مٌلٌت بؤن
تنشبة األطفال الصؽار ضمن األسرة تإكد المرأة ألطفالها وتدبٌرها لشإون
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المنزل فهً إذن بهذه التنشبة تكون محبوسة داخل المنزل بٌنما ٌذهب الرجل الى
خارجه لممارسة ما تطلبه منه مصلحته الخاصة .
هنان فً الجانب االخر باحثة اسمها فاٌرستون نشرت كتاب ٌحمل عنوان
" جدلٌة الجنس "  ٔ979نالشت فٌه االختبلفات البٌولوجٌة المابمة بٌن الرجل
والمرأة عبلوة على الظروؾ والحاالت النفسٌة التً تساهم فً بناء البل مساواة
عند الجندر  .انها تعتمد بان المرأة منّحدره من طبمة الجنس الواحد الذي الٌشبه
االنحدار من الطبمة االلتصادٌة ألنها فً هذا االنحدار ( انحدار الجنس الواحد )
مصدره طبٌعتها البٌولوجٌة  .ثم ذكرت فالرستون ان المرأة لادره على تحكمها
بجسدها وبمدراتها االستوالدٌه – االنجابٌة بالضبط كما ٌتحكم ماركس فً الطبمة
االلتصادٌة  .وانها تتشابه مع ماركس فٌما ٌخص الجماعات الطبمٌة المختلفة
تدخل فً صراعات من اجل اشباع مصالحها والمرأة هنا تمثل طبمة لها
مصالحها الخاصة بها وتدخل فً صراع من الرجل الذي ٌمثل طبمة تمثل
مصالحه الذكورٌة  .أي هنان صراع طبمً بٌن الرجال والنساء فٌما ٌخص
اشباع مصالحهم الجندرٌة اشبه ما ٌكون الصراع الطبمً االلتصادي الذي تحدث
عنه كارل ماركس  ،هذا ما تراه فاٌرستون .
من احد االنتمادات التً وجهت الى الحركة النسوٌة المتطرفة هً انها
احتملت بؤن هنان بعض النوعٌات الكونٌة حول الظلم الوالع على المرأة بات
منتشرا ً فً كافة ارجاء العالم بؽض النظر عن االختبلفات الثمافٌة والعرلٌة
والمومٌة والطبمٌة إذ ان جمٌعها تفترص بؤن التنشبة األسرٌة محصورة ومطولة
من لبل تسلط وتنفذ الرجل وسلطانه وما ٌحصل علٌه من دعم اجتماعً .
وتماطعا ً مع رإى الحركة النسوٌة حول نفوذ الرجل فً المجتمع  ،هنان
احتماالت تخص الجنس وعنؾ الرجل للمرأة منها تكرٌس البلم الحركة عن
استؽبلل المرأة والعنؾ الجنسً الممارس علٌها واؼتصابها من لبل الرجل .
الباحثة سوسن برونمٌلر مإلفة كتاب " ضد اراداتنا " ٘ . ٔ97وصؾ
االؼتصاب على انه عملٌة شعورٌة ٌُعّبر فٌها الرجل عن عنفوانه لكً ٌجعل
المرأة فً حالة خوؾ  .وهنا استؽلت الحركة النسوٌة المتطرفة طبٌعة االنثى
الجنسٌة من خبلل نماشها ومعتمدها المابل بؤن الجنس ٌمٌل لجانب الرجل فً
استمتاعه بجنس المرأة .
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فً الوالع ان الفصل برز بشكل واضح فً العمد السابع من المرن المنصرم
دافع عن استبدال العبللات الجنسٌة بٌن الرجل والمرأة بعبللات مثلٌة مثل
السحالٌات واللواط او العزوبٌة  .ومن نافلة المول فً هذا السٌاق الى تؤثٌر
السحالٌات بشكل فعال على الحركة النسوٌة المتطرفة بذات الولت علٌنا ان نتبه
الى انها كانت اشبه بالحرب الجنسٌة  .لمد ظهرت انتمادات للفصل فً مإلفات
بٌل هوكس والحركة االمرٌكٌة النسوٌة من الملونٌن .
اما فً استرالٌا فكانت االنتمادات للحركة النسوٌة االشتراكٌة والمتطرفة صادره
َّ
شعرن
من نساء سكان استرالٌا االصلٌٌن ( ابورٌجنال ) ومن المهاجرات اللواتً
بؤن معادات الرجال لهم ونمدهم لؤلسرة كانت مركزة على المرأة البٌضاء  .فً
َّ
شعرن بتضامن مع الرجال اكثر من النساء
الوالع كان العدٌد من النساء الملونات
البٌضاوات المنحدرات من الطبمة الوسطى  .وتشعر العدٌد من نساء األبورجٌنال
َّ
استجابتهن لموالؾ البٌض االسترالٌٌن وان
بؤن عوابلهم لد دمرت من خبلل
سرق من والدٌه لذا كانت األسرة والعدٌد من
الجٌل المسوق من األطفال الذي ُ
نساء البورجٌنال ٌطلبون الحماٌة اكثر من الهجوم  .وهنا علٌنا ان نشٌر الى ان
الحركة النسوٌة انتمدت كتابات علم االجتماع التً انحصرت فً طرح رإى
وخبرات الرجال  .فضبلً عن اعتراض نساء االللٌات على ما جاءت به النظرٌة
النسوٌة ألنها لم تعكس اهتمام بل فمط اهتمام نساء الطبمة الوسطى من البٌض .
[ ] Poole , Marilyn . 2003 P.p . 137 - 147
النظرٌة االجتماعٌة النسوٌة Feminist social theory
من احد التحوالت المهمة التً اخذت مكانها فً النظرٌة االجتماعٌة خبلل العمود
االخٌرة من المرن المنصرم هو اعتراضها ولبولها بما نشطت به المإسسات
االجتماعٌة حول المعادلة االجتماعٌة بٌن الرجل والمرأة الت انتملت من التعامل
معها من زاوٌة الدور االجتماعً الى النوع االجتماعً ( الجندر ) هذا التحول
واالنتمال كان صادرا ً من لبل الحركة النسوٌة ومطالبتها بهذا التحول االجتماعً
والخروج من حالة التعصب والتمٌز ضد المرأة من لبل الثمافة االجتماعٌة
ومعاٌٌرها ومعتنمٌها وممارسٌها .
وانه من الطبٌعً ان نبلحظ تبنً علماء االجتماع ومنظرٌه لهذا التحول
الجدٌد فجعلوا منه لاعدة تنظٌرٌة انطلموا منها لٌعكسوا نشاط حركة نسوٌة تبحث
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فً محاربة التعصب والتمٌٌز ضد المرأة فبدأوا من تشخٌص مسبباته واالحاطة
به سواء اكانت تلن ظاهره او باطنه  .وازاء ذلن فؤن هذه النظرٌة بدأت معبرة
عن دفاعها االجتماعً والتوسط السٌاسً بشكل فاعل من اجل إزالة الضرر
واالجحاؾ التً تواجهه الفواعل االجتماعٌة النسوٌة وهذا ٌُعد انعطافا ً عن
النظرٌة الدورٌة فً علم االجتماع وتحوالً عنها بسبب التحوالت المولفٌه
المعاصرة للنساء عن معاٌٌر ثمافٌة موروثة والتخلً عنها من اجل بتنً موالؾ
مهنٌة حرفٌة والتصادٌة مستملة لكً تكون مساٌرة إلٌماعات التطور الحٌاتٌة
الٌومٌة المعاصرة تساهم فً عملٌة التطور فً مساعدة اخٌها الرجل دون الدخول
معه فً صراعات حول المسبولٌات بل التعاون المشترن والمتساو فً بناء خلٌة
اجتماعٌة ( األسرة ) تحمل فً تنشبتها ومعاٌٌرها مبادئ متطورة تتماشى مع
روح العصر تختلؾ عن الممارسات التملٌدٌة التً ال تعكس التطور ولكً ال
ٌحصل تناشز اجتماعً  social disharmonyبل انسجاما ً وتناؼما ً فً اركان
األسرة الحدٌثة والحٌاة االجتماعٌة السرٌعة التبدل والتؽٌر .
بعد ان بات واضحا ً من تحول فً مفهوم الرجل واالنثى على المستوى
الثمافً واالجتماعً ولٌس البٌولوجً  .نردؾ الى موضوع النظرٌة االجتماعٌة
التً تناولت هذا التحول عبر الحركة النسوٌة لكً تبنً مربٌتها من خبلل االنتمال
الحدٌث الذي حصل للفرد المعاصر فً نوعه االجتماعً ( الجندر ) .
 Post – structuralismوما بعد الحداثة
تؤثٌر ما بعد البنٌوٌة
Postmodernism
تؤثرت النظرٌة النسوٌة بعد النصؾ الثانً من المرن المنصرم بما ٌُعرؾ فً علم
االجتماع النظري " ما بعد البنٌوٌة " وما " بعد الحداثة " بحٌث طور هذا التؤثٌر
لضاٌا نظرٌة مهمة فً النمد االجتماعً ونمد التحلٌل السٌاسً  .جدٌر بذكره ان
ما بعد البنٌوٌة اشتركت مع عمل عالم اللسنٌات السوٌسري فردٌناند دي سٌسور
صاحب الممولة " بؤن اللؽة ال تمثل وسٌلة للتعبٌر عن المعنى فمط بل هً تتشكل
ضمن اللؽة وأن طرق فهم العالم تهدؾ البنٌة التحتٌة للؽة "  .هذا له تؤثٌر كبٌر
على الفكر ما بعد البنٌوٌة  .تبع عمل سٌسور ما بعد البنٌوٌة التً انطوت على
رإٌة مفادها ان اللؽة ؼٌر ثابته ومستمرة بسبب عممها الثمافً والتارٌخً لذلن
رفضت هذه الرإٌة الثابتة إلٌمانها بؤن جمٌع انواع العبللات االجتماعٌة متؽٌرة
ومتحركة ومختلفة فعبللة الرجال مع النساء متؽٌرة مع تؽٌرات مإثراتها لذلن ال
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ٌمكن ان ٌكونون نموذجا ً واحدا ً  .ولد اكد هذه الحمٌمة العدٌد من الكتّاب والباحثٌن
الذٌن تبنوا ما بعد الحداثة امثال جٌن فرانكوس لٌونارد فً كتابه " شروط ما بعد
الحداثة " التً عبّرت فٌه عن الشن والرٌبة فً الكتابات المدٌمة ونمدت الرواٌات
المدٌمة التً عبّرت عن ظلم المرأة والتمٌز ضدها ومفاضلة الرجل علٌها بل
وحتى نمدت النظرٌات النسوٌة والحركة النسوٌة اللٌبرالٌة والحركة النسوٌة
الماركسٌة بسبب اعتمادها على التمدم البشري واعتبرته خطؤ ً كبٌرا ً ألنه فاشل فً
االخذ بعٌن االعتبار االختبلفات السابدة بٌن النساء وعلى هذا األساس نمدت
الحركة النسوٌة ما بعد الحداثة ثم نالشت انكار الحركة النسوٌة نفوذها السٌاسً
وعدم توحد مفاهٌمها التً تستخدمها فً التعبٌر عن حمولها لذا كانت حركتها
هشه وإزاء ذلن حصل تحدي ما بعد الحداثة للحركة النسوٌة لهشاشة طروحاتها
وعدم توحد مفاهٌمها وتعدد وعدم وضوح هوٌة الجندر وهذا ما ادى فً نهاٌة
المطاؾ الى تذبذب وتؤرجح تعاملها مع المستجدات والمتؽٌرات االجتماعٌة .
[ ] Ransome , Paul . 2010 .P.p 78 – 80

المرأة ونظرٌة األنوثة
استهبلل
المرأة  :هً الشك الثانً من اإلنسان المعمر لهذه األرض  .ولفظة ( المرأة ) فً
اللؽة العربٌة مشتمة من فعل ( مرأ ) ومصدرها ( المروءة ) وتعنً (كمال
الرجولة ) او ( اإلنسانٌة ) ومن هنا كان ( المرء ) هو اإلنسان هً (مإنث
اإلنسان )  [.صباغ  . ٔ97٘ .ص ] ٔ٘ .
ٌرجع إذن وجود المرأة داخل المجتمع الى بداٌة مٌبلد التجمع البشري .
وٌرجع مٌبلد علم االجتماع – كعلم ٌساهم فً رفد المعرفة اإلنسانٌة بشكل
مستمل -الى بداٌة المرن الماضً  .بٌد ان اهتمام علماء االجتماع بهذا الموضوع
برز بشكل نشط وحٌوي فً العمد السادس من هذا المرن  .ولكً ٌوثموا وٌجذروا
عملهم االختصاصً  ،ذهبوا الى بطون التارٌخ لٌبحثوا عن تارٌخ الحركات
النسوٌة واعمال المفكرٌن المدامى فٌما ٌخص وضع المرأة فً المجتمع لٌكونوا
منها ارضٌة اساسٌة فً بناء نظرٌة عن األنوثة واالختبلفات االجتماعٌة المنبثمة
عن االختبلفات الجنسٌة فاختاروا فترة تارٌخٌة فً حٌاة التجمع البشري االوربً
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عمرها ( ٓ ) ٖٙسنة تبدأ من عام ٓٓ ٔٙوتنتهً بعام ٓ ( ٔ9ٙولم ٌوضحوا
لماذا اختار هذه الفترة بالذات دون ؼٌرها ) فماموا بمسح اجتماعً لكل ما حصل
من ولابع تارٌخٌة تتعلك بوالع المرأة االجتماعٌة وما هو دورها فً المجتمع .
أي سجلوا كل ما ٌخص النصؾ الثانً من التجمع البشري من خنوعه
وصراعه فً والعه الذي انفعل فٌه او فعل به فتوصلوا الى ثبلثة اوضاع مرحلٌة
متطورة تكشؾ عن الوالع االجتماعً المختلؾ زمانٌا ً وهً ما ٌلً -:
ٔ -مرحلة الخنوع والخضوع .
ٕ -مرحلة التذمر والنمد .
ٖ -مرحلة التصدي والمعارضة .
ٔ -وجدوا فً المرحلة االولى خنوع المرأة لسلطة الرجل وخضوعها
ألوامره وتسلطه سواء كانت فً األسرة او فً السوق او العمل
(التجاري او الصناعً او الطبً ) او فً المإسسة الدٌنٌة ( دور
العبادة) او فً المإسسات الفكرٌة (كلٌات ودور النشر والمنتدٌات
الفكرٌة ) .
بتعبٌر أخر  :إذا كانت المرأة تمتهن مهنة الطب فإن عملها وممامها المهنً
ٌخضع إلدارة وتوجٌه زمٌلها الطبٌب ( الرجل ) او إذا كانت كاتبة او مفكرة فإن
عملها وممامها المهنً ٌكون الل من عمل وممام الرجل  ،او إذا كانت تشتؽل
مدّرسة فً مدرسة فإن وظٌفتها وجهدها ٌخضعان إلدارة وأمرة الرجل بؽض
النظر عن كفاءة عملها وجدٌة اسلوبها ومثابرة جهدها ونجاح عملها .
أي انها فً نهاٌة مطاؾ عملها تخضع لتسلط وهٌمنة الرجل علٌها فً
العمل وطرٌمة العٌش  .هذه الهٌمنة الرجولٌة على النسوة تكون مدعمة من لبل
النظام االجتماعً المابم فً كافة كٌانات ( انساق ) الهٌكل ( البناء ) االجتماعً
ومسحوبة على جمٌع عتبات مدرج الممامات المهنٌة واالجتماعٌة .
استمرت هذه الهٌمنة الشاملة فً التجمع البشري الؽربً لؽاٌة عام ٓ ٔ78م أي
ان طرأت امور ومستجدات افرزت حاالت عدٌدة .
ٕ -مرحلة التذمر والنمد  :التً زادت فٌها أعداد الكاتبات والمفكرات
َّ
شجعهن على
واالدبٌات والطبٌبات والممرضات فً اوربا  ،األمر الذي
َّ
رضاهن على
التصرٌح بمساوئ الهٌمنة الرجولٌة الشاملة وإبداء عدم
َّ
علٌهن  ،وإزاء ذلن
االضطهاد االجتماعً الذي ٌمارسه التجمع البشري
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َّ
َّ
اوضاعهن الخانعة والمنصاعة لهٌمنة الرجل الشاملة
نمدهن عن
طرحن
فً كافة األصعدة .
بٌد أن هذه المناداة والطروحات واالنتمادات لم تُطرح من كافة نساء المجتمع
َّ
ٌتمتعن بجرأة أدبٌة وجسارة
الؽربً بل من بعض االدبٌات والكاتبات اللواتً
َّ
محاولتهن تمثل دفاعا ً عن الجماعة االللٌة Minority group
فكرٌة  ،فباتت
َّ
َّ
ٌمثلن نصؾ المجتمع .
كونهن
داخل المجتمع على الرؼم من
الممصود هنا بالجماعة االللٌة  :الفاعلٌة االجتماعٌة ولٌس التمثٌل الكمً –
العددي  .فالمولع العالً للرجل ٌمنحه سلطة على شاؼلً الموالع االدنى منه  .إذ
َّ
َّ
علٌهن وٌسلب
امرهن وٌتسلط
ٌكون بعضها مشؽوالً من لبل النساء فٌتؽلب على
َّ
َّ
َّ
فعلهن االجتماعً بحٌث ال
تجعلهن واهنات فً فاعلٌة
حمولهن وهذه الهٌمنة
َّ
َّ
علٌهن ( وهو الرجل ) وهذا
ٌجعلهن متساوٌات ومتكافبات مع فاعلٌة فعل متسلط
فٌجعلن منه لابدا ً وموجها ً وممثبلً
َّ
َّ
َّ
صراعهن معه
ٌجعلن منسحبات من
بدوره
َّ
( َّ
ٌصبحن ممثبلت ألللٌة اجتماعٌة
لهن ) لؤلؼلبٌة الواهنة اجتماعٌا ً وبهذا الفعل
مستضعفة مهٌمن علٌها من لبل الرجل .
لكن حصل بعض التعاطؾ فً بعض الرجال الذٌن ٌنظرون الى تمدم التجمع
البشري بؤنه ال ٌتم إال بإشران المرأة فً العملٌة االنتاجٌة ( الطبٌة والتربوٌة
والصناعٌة والتجارٌة ) ومساهمتها كعنصر بشري مساعد للرجل ولٌس متسٌدا
او متسلط علٌه  ،وممابل هذا المولؾ السابك بل ٌعتبرها معولة لتمدم المجتمع
وتطوره .
ٖ -مرحلة التصدي والمعارضة  :اول مناداة لعمل المرأة فً العملٌة
االنتاجٌة وولوفها بجانب الرجل فً اوربا كان عام ٓ ٔ78و ٓ. ٔ79
إذ كانت دعوة منظمة بشكل محبن ودلٌك ثم نضجت ثمارها فً العمد
الخامس من المرن الثامن عشر ٓ٘ ٔ8بعدها ازدادت بشكل ملحوظ
فتشكلت حركات نسوٌة تحررٌة فاعلة فً العمدٌن السادس والسابع فً
هذا المرن  .وعبر هذا السفر الكفاحً للمرأة والظروؾ التً صاحبتها
تشكلت ثبلثة اتجاهات نظرٌة  ،هً ما ٌلً -:
أ -التركٌز على االختبلفات الجنسٌة .
ب -التؤكٌد على عدم التكافإ الجنسً ( بٌن الرجل والمرأة ) .
ت -تسلٌط الضٌاء على االضطهاد الجنسً .
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من نافلة المول ان اشٌر الى حمٌمة مفادها ان هذا التشكٌل ادى الى بناء نظرٌة
عن األنوثة معبرة عن مواضٌع اجتماعٌة متعددة المناحً اهمها عدم العدالة
االجتماعٌة والتؽٌر االجتماعً والنفوذ والمصالح والمعتمدات االجتماعٌة
والمربً األسري ( التنشبة ) والمانون والسٌاسٌة والدٌن والتربٌة .
انتهٌت اآلن من اعطاء لمحة تارٌخٌة مستعرضا ً فٌها مراحل والع المرأة فً
المجتمع الؽربً عبر ٓ ٖٙسنة حسب ما لدمته لنا الباحثتان باترٌشا
مادولٌنجرمان ( استاذة علم االجتماع فً جامعة جورج واشنطن ) وجل ناٌبروج
برانتلً ( استاذة على االجتماع فً كلٌة فٌرجٌنٌا الشمالٌة ) فً نظرٌتهما
الموسومة " النظرٌة األنثوٌة المعاصرة "  .وال مندوحة اآلن من الذهاب الى
موضوع كٌؾ تعامل علم االجتماع مع األنوثة فً الفترة الوالعة بٌن ٓٗ-ٔ8
ٓ. ٔ9ٙ
فً الوالع ان الحركات النسوٌة لٌست جدٌدة العهد فً المجتمع االمرٌكً بل
ترجع جذورها الى المرحلة الكولونٌة  ،تحدٌدا ً فً ٖٔ مارس فً عام  ٔ77ٙأي
لبل استمبلل امرٌكا  .وكانت اولى الحركات لد ظهرت فً مدٌنة نٌوٌورن فً
بلدة سٌنكافالس صٌؾ  . ٔ8ٗ8فً  ٔ9تموز هدفها الدفاع عن حموق المرأة
مطالبة بالمساواة السٌاسٌة والمانونٌة بٌن الرجل والمرأة  ،ومع تمدم الزمن
وزٌادة الوعً السٌاسً عند المرأة وانخفاض معدل االمٌة بٌن النساء وتكاثر
َّ
عددهن فً الموالع المإسسٌة الرسمٌة طالبت الحركة بالسماح للمرأة فً انتخاب
ربٌس الجمهورٌة وكان ذلن عام ٕٓ ، ٔ9إذ بات هذا المطلب هدفها األساسً
وتركت مناداتها برفع المظالم عنها فً المجاالت االجتماعٌة وااللتصادٌة .
بعبارة اخرى  ،لم تصل هذه الحركة الى الحالة الفاعلة والماضٌة فً دفع عجلة
التؽٌر االجتماعً للمجتمع االمرٌكً وسمٌت هذه الحالة بالموجة األولى للحركة
النسوٌة .
ثم جاءت الموجة الثانٌة فً العمد السادس فً هذا المرن وتعاظمت لوتها
بشكل كبٌر فً العمد السابع من المرن نفسه إذ تجلت بإصدار ثبلثة كتب تعبّر عن
ارادتها واهدافها ونشاطها من خبلل منالشتها لحموق المرأة المهضومة وهً ما
ٌلً -:
ٔ -الجنس الثانً لٌسمون دي بوفار .
ٕ -صوفٌة األنثى لبٌتً فراٌدان .
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ٖ -السٌاسة الجنسٌة لكات جٌلٌت .
لم تكتفً هذه الحركة بالدفاع عن حمولها فً التمٌز الجنسً بل ذهبت الى الدفاع
عن حموق السود ( الزنوج ) المهضومة من لبل البٌض وحددت مولفها المعادي
من حرب امرٌكا مع فٌتنام وكان هذا التوسع راجع باألساس الى اختبار ممارسة
نفوذهم الحركً وعندما نجحت فً ذلن ولدت حركة نسوٌة متطرفة اسمها
"حركة التحرر النسوٌة " التً طالبت فٌها بإزالة االدوار الخانعة والراكعة
والراضخة والمستضعفة فً جمٌع مإسسات المجتمع االمرٌكً  ،فضبل عن
هدفها اآلخر المتضمن مناهضة الهٌمنة الشاملة التً ٌمارسها دور الرجل علٌها
لكً تتحرر منه لٌكون دورها شامخ ال راكع ولوي ال مستضعؾ  ،فاعل ال
هامل ٌتمولع فً الصدارة ال فً الظل  ،اولً ال ثانوي حاله حال دور الرجل فً
المنزل والمكتب والمانون والسٌاسة وااللتصاد واالدارة .
َّ
حركتهن الذي
فبل ؼرو من تنامً الوعً االجتماعً عند النساء المتؤتً من
َّ
دفعهن الى اتخاذ مولؾ صراعً مع النظام االجتماعً للحصول على
بدوره
َّ
منهن وخاصة فٌما ٌخص التضامن
العدٌد من الحموق المهدورة والمسلوبة
االجتماعً والصحً والتمثٌل فً مجالس الحكومة إلزالة التمٌز الجنسً فً
َّ
طالبن بإجازة االجهاض وإدانة االعتداء على المرأة من
التعلٌم والتوظٌؾ  ،بل
لبل الرجل فً اسرتها ومناهضة فرض استخدام وسابل منع الحمل على االللٌات
والطبمات الفمٌرة فً المجتمع االمرٌكً ] Lam . 1992 . P.p 344 – 345 [ .
وهذا ٌعنً ان الحركة النسوٌة باتت آلٌة ماضٌة وفاعلة فً دفع عملٌة التؽٌر
االجتماعً بواسطة تؽٌر بعض مكونات النظام االجتماعً العرفٌة والرسمٌة .
لم ٌكون موضوع األنوثة لد اخذ مكانه فً ادبٌات علم االجتماع بشكل
منتظم وجاد فً الفترة الوالعة بٌن ٓٗ ٔ8ٙٓ – ٔ8بسبب مناهضة المجتمع لها
آنذان  .بٌد ان االمر تبدل فً الفترة الوالعة بٌن ٓ ٔ9ٕٓ – ٔ89بسبب االحداث
التً شجعت وانعشت هذا الموضوع  .وازاء هذه التحوالت االجتماعٌة ظهرت
ثبلثة معالجات سوسٌولوجٌة بسبب اختبلؾ فترات معالجاتها وهً ما ٌؤتً -:
ٔ -الفترة الوالعة بٌن ٓٗ : ٔ9ٙٓ – ٔ8ظهرت كتابات تدافع عن األنوثة فً
المجاالت المهنٌة والسٌاسٌة  .ولما كان علم االجتماع فً بداٌة نشإه
وتطوره فمد دخلت كتابات باحثاته عن وضع المرأة المهنً والسٌاسً
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ولٌس منظور علم االجتماع فكانت كتابات تعبوٌه وإعبلمٌة اكثر من كونها
منهجٌة منتظمة .
ٕ -احتواء موضوع األنوثة بشكل هامشً ولٌس جوهري بوساطة النظرٌات
التً تناولت دور الرجل والمرأة فً المجتمع .
ٖ -اعمال بعض االجتماعٌة المهتمة بالمهن والعمل الوظٌفً امثال هربرت
سبنسر وماكس فٌبر وامٌل دوركهاٌم وتالكوت بارسونز التً كانت تمثل
الطابع المحافظ  .ولد كانت معالجاتهم لموضوع الذكورة واألنوثة تنمصها
االفكار المترابطة والمنطك السلٌم الذي ٌعتمد علٌه علم االجتماع  .أي انهم
لم ٌتعاملوا معها بؤسلوب نمدي بل بشكل عام وعابم وحسب ما تملً علٌهم
ظروفهم  ،بعبارة اخرى لم تكن كتابات جادة ومتسلسلة بل متمطعة وؼٌر
متعممة .
فضبلً عن ذلن فإن الكتابات األولى عن األنوثة فً علم االجتماع اتت من الرجال
ولٌس النساء ألن المإسسٌن لهذا العلم كانوا من الرجال وكانت طروحاتهم
سٌاسٌة اكثر من كونها تربوٌة او التصادٌة او نفسٌة او اجتماعٌة .
اما الجٌل الثانً من علماء االجتماع فمد كتبوا عن األنوثة بشكل هامشً ولٌس
جوهري ومستمل امثال جورج زمل وولٌم اسحاق توماس وانجلز وكارل ماركس
بٌد ان الفعل الفاعل الذي اظهر موضوع المرأة فً حمل علم االجتماع برز مع
معارضتها للمجتمع ومطالبتها بالمساواة فً الحموق والواجبات مع الرجل .
فظهرت كتابات تالكوت بارسونز عن األسرة كمإسسة اجتماعٌة  .أي تعامل
معها كموضوع جوهري واساسً فً علم االجتماع ولٌس عبر مواضٌع اخرى
واكد اٌضا ً على انها الماعدة االساسٌة لكل استمرار اجتماعً بل انها وكالة حٌوٌة
فً عملٌة المربً ( التنشبة ) االجتماعً التً فٌها ٌكتسب االدمً كافة كوابح
المجتمع ( آلٌات الضبط االجتماعً ) التً ٌعتمد علٌها التوازن االجتماعً
ومنحهم الحنان العاطفً والدؾء االجتماعً .
ثم اوضح بارسونز نظام تمسٌم العمل فً األسرة ودور كل من الرجل والمرأة فٌه
فالرجال ٌربطون وحدة األسرة بالنظام االجتماعً وٌؽذون افرادها بالطموح
والدوافع والتوجٌهات االخبللٌة السوٌة وكبح ذواتهم  ،بٌنما تموم المرأة بإنجاز
الوظابؾ األسرٌة الداخلٌة مثل تربٌة االبناء وانماء نوازع المحبة والتعاطؾ
عندهم ومساعدتهم على استخدام االسالٌب التعبٌرٌة عن عواطفهم ومرادهم .
ٖٕٗ

هذا العمل السوسٌولوجً الذي لام به بارسونز اوضح لنا تشابه الرجل
والمرأة فً وظابفهما األسرٌة ورعاٌتهما ألبنابهما وان منافستهما وصراعهما
ٌعنً تمزٌك حٌاة اسرتهما او اضعاؾ روابطهما الذي ال ٌإدي الى االستمرار
االجتماعً .
جدول ٌوضح مساهمة المرأة الفكرٌة والثمافٌة فً العالم الذي ٌنطك باللؽة
االنجلٌزٌة منذ عام ٓ٘ ٔ9ٙٓ – ٔٙلدمته الباحثتان باترٌشا ولٌنجٌرمان وجل
نٌبرون برانتلً .
التارٌخ
ٓ٘ٔٙ
ٓٔٙ7

ٗٔٙ9
ٓٔ77
ٓٔ79

ٕٔ79

ٔ8ٖ7

الحدث

الحركات التحررٌة

انعكاساتها على علم
االجتماع

آن برادسترٌت (ٕٔ ٔٙثورة المطهرٌن فً
برٌطانٌا وامرٌكا
– ٕ) ٔٙ7
(ٓٗ -ٔٙإحٌاء وتجدٌد المعاٌٌر
أفرابٌهن
الزواج االجتماعٌة البرٌطانٌة
)
ٓٔٙ8
التً فمدت مضامٌنها
اإلجباري
 .الثورة المجٌدة فً
برٌطانٌا
ماري استٌل (-ٔٙٙ8
ٖٔ ) ٔ7طروحات جادة
بخصوص السٌدات
ابٌجٌل ادمز (ٗٗ -ٔ7الثورة األمرٌكٌة
ٗٔ)ٔ8
جودٌت سار جنت الثور األمرٌكٌة وآثار
موري (ٔ٘ )ٔ8ٕٓ-ٔ7منالشة وثٌمة مٌثاق
حول تكافإ الجنسٌن الحموق .
(الرجل والمرأة )
الثورة
ولستونكرافت تؤثٌرات
ماري
( )ٔ797-ٔ7٘9إثبات الفرنسٌة واألمرٌكٌة
حموق المرأة والدفاع على برٌطانٌا
عنها .
مصلحٌن ٖٓ ٔ8اوكست كونت
مارننٌو ظهور
هارٌت
)
(ٔ8٘7-ٔ798
(ٕٓ )ٔ87ٙ-ٔ8انكار الطبمة الوسطى .
ٖٕ٘

وجود المرأة السٌاسً
فً المجتمع االمرٌكً .
ساره جرامٌن (ٕ -ٔ79حركة ضد الرلٌك .
 )ٔ87ٖ ٔ8ٖ8رسالة تدعو
نحو التكافإ الجنسً .
٘ٗٔ8
ٔ8ٗ8

ٓٔ8ٙ

ٔ8ٙ9

ٔٔ88

ٖٔ88
ٗٔ88
ٔ89ٙ

ماركرٌت فوللر (ٓٔ -ٔ8المذهب الرومانً مبدأ
االسترلاق
ٓ٘ )ٔ8المرأة فً المرن إبطال
وظهور االتجاه المومً .
التاسع عشر .
(ٓ-ٔ88
لوسرتٌاموت
ٖ )ٔ89الٌزابث كادي حركة معادٌة لبلسترلاق
ستانون (ٖ)ٔ9ٕٓ-ٔ89
لوسً ستون (-ٔ8ٔ8
 )ٔ9ٓٙاالجتماع األول
للدفاع عن حموق المرأة
الٌزابث ببلن وٌل (ٕٔ -ٔ8حركة ضد االسترلاق
ٓٔ )ٔ9امٌل ببلن وٌل
الدواء
()ٔ9ٔٓ-ٔ8ٕٙ
كمهنة خاصة بالمرأة
مٌل اصبلح الطبمة الوسطى
ستٌورات
جون
( )ٔ87ٖ-ٔ8ٓٙهارٌوت
()ٔ8٘8-ٔ8ٓ7
تٌلر
خنوع المرأة
ي  .س  .ستانتون س  .ب حركة التمدم وتهذٌب
الدارونٌة
انتونً مانٌلدا جوسبلٌن (تعدٌل)
( )ٔ898-ٔ8ٕٙاالجتماعٌة .
جاكو
تارٌخ تصوٌت المرأة فً
االنتخابات العامة .
اولٌؾ شناٌدر (٘٘ -ٔ8الحركة السٌاسٌة للطبمة
ٕٓ )ٔ9لصة الرٌؾ العمالٌة .
االفرٌمً
فردرٌن انجلز (ٕٓ -ٔ8الحركة السٌاسٌة للطبمة
العمالٌة .
٘ )ٔ89اصول األسرة
ادا وٌلس بارٌنت (ٕ -ٔ8ٙالحركة الشعبٌة
ٖٔ )ٔ9ماري جٌرج
(ٖ)ٔ9٘ٗ-ٔ8ٙ
تٌرٌن
المنظمة الوطنٌة للنساء
ٕٖٙ

الفلسفة الوضعٌة .

 ٔ8ٗ8ماركس وانجلز
والخطاب الشٌوعً

ٔ٘ ٔ8هربرت سبنسر
واالستمرار االجتماعً
ماركس  ٔ8ٙ7كتاب
رأس المال
ٓ ٔ88جورج زمل

ٖ ٔ89امٌل دوركهاٌم ،
العمل
تمسٌم
نظام
واالنتحار وطرق البحث

والزنجٌات .
ادا هاربر (
ٖٔ)ٔ9

ٔ٘ -ٔ8حٌاة وعمل سوزان
ٔ898
انتونً  .الحركات
التمدمٌة
 ٔ898ي  .س  .ستان تون كتاب الحركات الشعبٌة .
التمدمٌة
المرأة الممدس .
 ٔ899جارلون باركنز جلمان الحركات االشتراكٌة
المرأة
(ٓ)ٔ9ٖ٘-ٔ8ٙ
وااللتصاد
ٓٔ ٔ9جٌنز ادمز ( ٓ -ٔ8ٙالحركة التمدمٌة .
ٖ٘)ٔ9
المومٌة
ٔٔ ٔ9سلفٌابانكهن ست (ٕ -ٔ88الحركات
واالشتراكٌة فً اوربا
ٓ)ٔ9ٙ
 ٔ9ٔ7ماركرٌت سانجر ( -ٔ9ٙٙالحركات التمدمٌة
 )ٔ979محدودٌة األسرة
 ٔ9ٔ8المرأة البرٌطانٌة وحمها فً حركة التصوٌت والكفاح
التصوٌت بعد بلوؼها سن السٌاسً للطبمة العاملة .
ٖٓ سنة .

ٗٓٔ9
واالخبللٌة
البروتستانتٌة

 ٔ9ٔ8ولٌم اسحاق
توماس وزٌنانسكً فً
للفبلحٌن
دراستهما
البولندٌٌن .
التصوٌت ٕٓ ٔ9ماكس فٌبر فً
حركة
االخٌرة االلتصاد والمجتمع و
والمرحلة
روبرت
ٕٔٔ9
للتمدمٌة
عزرابارن وبرجس فً
المدخل الى عملٌة علم
االجتماع .
وحركة ٖ ٔ89جورج هربرت
التمدمٌة
مٌد فً الذات واألنا
التصوٌت
والعمل
االشتراكٌة كثمافة ما بعج
المرحلة الفكتورٌة .
التعامل الجدٌد

ٕٓٔ9

تصوٌت
فوز
االمرٌكٌة

ٔ9ٕٙ

سوزان الفولٌت (ٕ-ٔ88
ٔٗ )ٔ9فً االهتمام المرأة

ٖٔٔ9

فٌرجٌنما ودلؾ (ٕ-ٔ88
ٔٗ )ٔ9ؼرفة التملٌن
الٌنور روزفلت (ٗ-ٔ88
ٖ )ٔ9ٙاألن وصلت المرأة
ماركرٌت مٌد (ٔٓ -ٔ9معاهدة صلح من الحرب  ٔ9ٖ7تالكون بارسونز
فً بنٌة الفعل االجتماعً
الجنس العالمٌة األولى
فً
)ٔ978
والمزاج فً مجتمعات
بدابٌة
ؾ  .ودلؾ والخنازٌر االشتراكٌة وثمافة ما بعد

ٖٖٔ9
ٖ٘ٔ9

ٔ9ٖ8

المرأة

ماكس

فٌبر

ٕٖ7

ٔ9ٗٙ
ٔ9٘7
ٔ9٘9

العهد الفكتوري .
الثبلثة
ماري راتٌر بٌرد (  -ٔ87ٙالرجعٌة من الفاشٌة
 )ٔ9٘8فً المرأة كموة فً والدكتاتوالفلسفة .
التارٌخ .
سٌمون دي بفواه فً الجنس الوجودٌة .
االخر ()ٔ98٘-ٔ9ٓ8
 ٔ9٘9س .ر  .مٌلز فً
بٌتً فراٌدان ٕٔ ٔ9حركة الحموق المدنٌة
علم اجتماع الخٌال .
صوفٌة األنوثة وفلسفتها .

اخذ هذا الجدول من البحث المعنون " نظرٌة االنوثة المعاصرة " للباحثتٌن
باترٌشا لٌنجرمان وجل برانتلً فً كتاب " النظرٌة االجتماعٌة " المحرر من
لبل جورج رٌتزر ٕ ، ٔ99ص . ٗ٘ٗ – ٕٗ٘ .

نظرٌة األنوثة والمرأة المعاصرة
بدأ تشكٌل عناصر مكونات مشروع هذه النظرٌة مع تبلّر حركة التنور
النسوٌة (حسب تعبٌر جٌس برنارد – عالمة اجتماع امرٌكٌة معاصره ) فً
المجتمع االمرٌكً التً انطوت على تنامً مستمر ومتنوع لكتابات تدافع عن
حموق المرأة والمطالبة بالمساواة مع الرجل من لبل المثمفات االمرٌكٌات  .إذ
َّ
عطابهن الفكري واألدبً واالجتماعً ؼذا ًء جاهزا ً ودسما ً لتؽذٌة شراٌٌن
بات
الجسم النظري لموضوع المرأة  .ولد حاول المهتمات بهذا الموضوع كتابة
مشروع لبناء نظرٌة تعكس طابعه الصراعً والبنابً فً آن الولت بوساطة
َّ
مشروعهن النظري
البحث عن اجابات ألسبلة تكون موجهات والعٌة لتخطٌط
وهً ما ٌلً :
ٔ -ماذا نرٌد ان نعرؾ عن المرأة ؟
ٕ -لماذا وصل والع المرأة الى ما هو علٌه اآلن ؟
وفً ضوء هذه االسبلة ذهب المهتمات بهذا المشروع الى التحري عن والع
مولع المرأة فً المجتمع لمعرفة والعة واختبلفه عن مولع الرجل  .ثم بحثوا عن
اسباب ضعؾ اعتبار المرأة االجتماعً داخل المجتمع وممارنته مع اعتبار
الرجل االجتماعً  .أي معرفة لماذا بات اعتبار المرأة االجتماعً الل من اعتبار
الرجل .
ٕٖ8

لٌس هذا فحسب بل اكدوا على حمٌمة مفادها انه حتى إذا حصلت المرأة على
مولع اجتماعً مواز او مماثل لمولع الرجل فإنها ال تحصل على اعتبار مواز
ومتكافا العتبار الرجل .
بعدما ذهبوا الى شبكة العبلبك االجتماعٌة الخاصة بالمرأة والرجل لمعرفة والع
المرأة فٌها لٌعرفوا اسباب اضطهاد فً هذا النسٌج وتحولها الى كابن خانع
ومطٌع ومستضعؾ ومستمل من لبل الرجل  .وهذا ما ٌطلب معرفة نوعٌة الظلم
واالضطهاد الممارس علٌها  ،وازاء هذه المعادلة االجتماعٌة المختلفة التوازن
ظهرت المشارٌع النظرٌة التالٌة -:

ٔ -مشروع نظرٌة االختبلفات بٌن الذكر واألنثى .
ٕ -مشروع نظرٌة التماٌزات بٌن الذكر واألنثى .
ٖ -مشروع نظرٌة المضطهدة .
ٌرى صاحب هذه المشارٌع النظرٌة انهم سوؾ ٌحصلوا على إجابات تروي
عطشهم لمعرفة لماذا ٌحصل كل هذا التعصب ضد المرأة والتعالً علٌها
واضطهادها ؟ .
ٌمكن اإلجابة على هذا السإال من خبلل محتوٌات الجدول االتً الذي ٌضم
ملخصات جوابٌه له -:

س /لماذا وصلت المرأة الى ما هو علٌه اآلن
س  /ماذا عن المرأة
اختبلفات الذكر
مولع المرأة فً مجتمعها وما ٌمدمه لها من فً ظل االختبلؾ بٌن الذكر واألنثى تبلور
خبرة ودراٌة اجتماعٌة  .ولما كان مولعها تفاسٌر باٌو اجتماعٌة مختلفة تشٌر الى
ٌمثل ادنى درجة من مولع الرجل داخل اختبلفات فً التحلٌل النفسً واالجتماعً
المجتمع  ،فإن خبرتها ودراٌتها االجتماعٌة بٌن الرجل والمرأة .
تكون الل منه تباعا ً .
االختبلفات بٌن الذكر واألنثى
استنادا ً الى ما تمدم فإن اعتبار المرأة وفً ضوء ذلن ظهرت تفاسٌر انثوٌة
االجتماعً ٌكون الل من اعتبار الرجل ألن متحررة من الطروحات المحافظة والتملٌدٌة
االعتبار االجتماعً عند االثنٌن ( الرجل فظهر التفسٌر الماركسً والمادي التارٌخً
ٕٖ9

ألنجلز .
والمرأة ) ٌستند الى المولع وخبرته .
نظرٌة المضطهدة
هذه االختبلفات ( بٌن الذكر واألنثى ) ظهرت تفاسٌر وتحلٌل وتوضح التعسؾ
جعلت من المرأة كابنا ً ممٌدا ً فً نشاطه والظلم الذي ولع على المرأة تمثل منطلمات
ومضطهدا ً فً سلوكه وتفكٌره ومسخرا ً المعسكر االشتراكً وعمٌدته فً مجتمع
لخدمة مصالح الرجل ورؼاببه .
شرق اوربا Lengermann . 1992 [ .
] .P.458

مشروع نظرٌة اختالفات بٌن الذكر واألنثى
ٌتلخص اهتمام هذا المشروع بالمواضٌع االتٌة -:
أ -االختبلفات الجسمٌة ووظابفها عند المرأة وما ٌنعكس منها على سلوكها
االجتماعً .
مشاعر وعواطؾ واحاسٌس المرأة ( ذاتٌتها وأنوثتها النفسٌة
ب-
واالجتماعٌة ) وآثارها على ادابها السلوكً ودوافعها واحكامها ومصالحها
ومعاٌٌرها وابداعاتها وجمالٌتها التً تطبعها بطابع ٌمٌزها عن الرجل فً
بناء عبلبمها مع االخرٌن .
طرٌمة عٌشها بد ًء من مٌبلدها وانتها ًء بشٌخوختها وما ٌحصل
ت-
وٌدور فٌها من طرز واسالٌب للعٌش والتعامل مع االخرٌن وتكوٌن خبرة
حٌاتٌة – اجتماعٌة لها تختلؾ عن خبرة الرجل .
هذه االهتمامات – فً الوالع – تنطوي على الجانب البٌولوجً للمرأة وما ٌرتبط
به من مناشط اجتماعٌة وخبره خاصة بكابن بشري ٌختلؾ فً بنٌته الحٌاتٌة
(البٌولوجٌة) عن الرجل وما تإول الٌه فً مجال الذرٌة والنسل والعبللة الدموٌة
مع ابنابها .
وإزاء هذه االختبلفات  ،ظهرت تفاسٌر وتحلٌل ٌمكن تصنٌفها الى ثبلثة اصناؾ
هً تفاسٌر بٌولوجٌة ومإسسٌة ونفس اجتماعٌة .
ٔ -التفسٌر البٌولوجً لبلختبلفات بٌن الذكر واألنثى  ،تُعد االختبلفات
العضوٌة – البٌولوجٌة عند الذكر واألنثى اعضاء بارزة وجاهزة توضح
اسس االختبلفات الحٌاتٌة وما تعكسه من اختبلفات فً المجاالت النفسٌة
ٕٓٗ

واالجتماعٌة  .وكان ابرز من استخدم هذه االختبلفات لدراسة شخصٌة
الرجل والمرأة من الناحٌة النفسٌة هو سٌجموند فروٌد الذي ربط بٌن
العملٌات العاطفٌة والفكرٌة والمزاجٌة واالختبلفات الجنسٌة  .وكان كل
من لٌونل تاٌكر وفوكس ( ٔ ) ٔ97اول من استخدما المفردات اللؽوٌة
المتداولة بٌن الناس وتصنٌفها حسب نوع الجنس إذ وجد مفردات لؽوٌة
تستخدمها المرأة وال ٌستخدمها الرجل واخرى ٌستخدما األخٌر وال
تستخدمها االولى بسبب االختبلفات الجنسٌة فاألب على سبٌل المثال
ٌستخدم عبارات مع ابنته ال ٌستخدمها مع ابنه وتستخدم االم مفردات لؽوٌة
مع ابنتها ال تستخدمها مع ابنها وهكذا  .أي ان حتى لؽة التخاطب بٌن
االفراد تخضع الختبلؾ نوع الجنس بٌنهما .
ٕ -التفسٌر المإسسً لبلختبلفات بٌن الذكر واألنثى  ،تُعد األسرة مإسسة
اجتماعٌة تتضمن نظام تمسٌم عمل لابم على االختبلفات الجنسٌة الذي
بدوره ٌحدد االدوار االجتماعٌة الخاصة بالمرأة كدور البنت واألم
والزوجة واألخت والعمة والخالة والجدة وارتباطه ( الدور ) بالرجل كدور
الولد واألب والزوج واألخ والعم والخال والجد  .فضبلً عن تحدٌد مهام
ومستلزمات الدور ( لكبل الجنسٌن ) لكل مرحلة عمرٌة ٌمر بها الرجل
والمرأة .
ومن نافلة المول أن بعض النظرٌات المإسسٌة تتمبل نظام تمسٌم العمل المابم
على االختبلفات بٌن الذكر واألنثى كضرورة اجتماعٌة تخدم وظابؾ المجتمع
بٌنما ٌعد المسم االخر من المجتمعات هذا النظام جزء ال ٌتجزأ من عدم
التكافإ الحاصل بٌن الذكر واألنثى .
ٖ -التفسٌر النفسً – اجتماعً لبلختبلفات بٌن الذكر واألنثى  ،مثل تفاسٌر
الظاهرٌاتٌٌن ( الفٌنومٌنولوجٌن ) إلٌماعات مفردات الحٌاة االجتماعٌة
الٌومٌة وافرازات مناشطها الرتٌبة والمستحدثة فً الشارع واألماكن العامة
واألسواق التجارٌة وامكان تجمع الناس كذلن تفاسٌر المربً االجتماعً
(التنشبة) الذي اتخذ من االختبلفات بٌن الذكر واألنثى اسلوبا ً ثنابٌا ً مترادفا ً
فً استخدام المفردات اللؽوٌة عند الجنسٌن ( الذكر واألنثى ) وكٌؾ ٌدركا
معانٌها ورموزها  .أي كٌؾ تتعلم الطفلة من اسرتها الرموز والكلمات
األنثوٌة الخاصة بنوع جنسها  ،وكٌؾ ٌتم نمل الخبرة الذكرٌة لؤلبن من
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لبل األب والخبرة األنثوٌة للبنت من لبل األم اثناء التعاٌش الٌومً لعملٌة
المربً األسري ( التنشبة األسرٌة ) .

مشروع نظرٌة التماٌز بٌن الرجل والمرأة
ٌنطوي هذا المشروع النظري على الولابع االجتماعٌة االتٌة -:
أ -عدم التكافإ بٌن الرجل والمرأة حتى لو توفرت عندهما مصادر مادٌة
ومعنوٌة واحدة  .أي إذا كانا منتمٌان الى عرق واحد او دٌن واحد او
لومٌة واحدة او طبمة واحدة  ،او حاصبلً على تؤهٌل دراسً واحد ٌإهلهما
الحصول على مولع وظٌفً واحد  ،فإن حموق الرجل تكون اكثر من
المرأة وباتت واجباته الل منها  .لٌس هذا فحسب بل حتى نفوذهما المهنً
– الوظٌفً ال ٌكون واحدا ً بل ٌمسً نفوذ وسلطان الرجل اوسع واكبر من
نفوذ وسلطان المرأة  .وعند توفر كل هذه الحموق عندهما فإنهما تإدي الى
تعدد فرص تحمٌك ذاتٌة الرجل اكثر من المرأة .
عدم تعامل التنظٌمات االجتماعٌة معهما بشكل متوازن بل بمكٌالٌن
ب-
مختلفٌن فً التمٌٌس والتعبٌر  .إذ تتعامل مع الرجل بشكل متمٌز ومتفاضل
على المرأة ال تإخذ بنظر االعتبار االختبلفات الجسمٌة والشخصٌة ممٌاسا ً
لهذه المفاضلة بل الجنسٌة وما ٌلؾ حولها من اؼلفة اجتماعٌة متمٌزة .
ارجاع التباٌنات بٌن المخلولات البشرٌة الى حٌوٌتها االجتماعٌة
ت-
ولٌس الى اختبلفاتها الجسمانٌة  ،إذ ان المخلولات كافة تبحث عن حرٌتها
وتحمٌك ذواتها وٌكون حصولها علٌه بواسطة لدراتها وطالاتها االجتماعٌة
الحٌوٌة ( أي عبللات واسعة ونفوذ اجتماعً ومناشط مستمرة ومتنوعة )
وبما ان األخٌر ( الرجل ) ٌمتلن ذلن اكثر من المرأة فإن األخٌرة ال
تستطٌع الحصول على حرٌتها وتحمٌك ذاتها بنفس المدر الذي ٌحصل علٌه
الرجل  .أي الل منه وذلن راجع الى ضعؾ وضٌك لدراتها وطالاتها
االجتماعٌة .
ٌفترض هذا المشروع النظري ان كبل الجنسٌن ٌبحثان عن سبل
ث-
جدٌدة لتؽٌر موالعها داخل انساق الهٌكل االجتماعً وٌمر اٌضا ً بإمكانٌة
ٕٕٗ

تحوٌل البل مساواة بٌنهما الى حالة المساواة وهذا االفتراض ٌتعارض مع
المشروع النظري الذي اهتم باالختبلفات بٌن الذكر واألنثى .
إال ان هنان نظرٌة النسوة التً استخدمت حركات تحرر المرأة والحركة
الماركسٌة للنسوة والتنظٌم المومً للمرأة وؼٌرها من التنظٌمات والحركات
النسوٌة التً دأبت على المطالبة بعدم تدخل األبوٌن فً اختٌار شرٌن الحٌاة
ألبنابهم والؽاء األماكن المخصصة للرجال وأخرى للنساء بل جعلها عامة
لؤلثنٌن دون بٌنهما  .أي الؽاء النوادي الرجالٌة والنوادي النسوٌة او محبلت
لممارسة األنشطة النسوٌة واخرى لممارسة األنشطة الرجالٌة والؽاء نظام
تمسٌم العمل المابم على االختبلفات الجنسٌة أي الؽاء تخصٌص اعماالً خاصة
للرجال واخرى خاصة للنساء بل بإمكان المرأة ان تموم بالعمل الذي ٌموم به
الرجل وتحوٌل الرجل من العمل الذي كان ٌعمل فٌه الى عمل كان مخصصا ً
للمرأة  .بعبارة اخرى منح النساء اعماالً كانت محتكرة من لبل الرجال وجعل
الرجال ٌعملون اعماالً كانت مخصصة للنساء وعدم مفاضلة الرجال على
النساء عند تمدٌمهم طلبات العمل .
هذه المطالب واجهت رواجا ً وترحٌبا ً كبٌرا ً من لبل االمرٌكان وباتت لها
شعبٌة واسعة النطاق بٌنهم وبخاصة عندما لارنت التنظٌمات والحركات
النسوٌة ( االمرٌكٌة ) التماٌز الجنسً بالتمٌٌز العنصري السابد فً المجتمع
االمرٌكً وذلن من خبلل زاوٌة االختبلفات البٌولوجٌة بٌن الرجل والمرأة
وبٌن األبٌض والزنجً او الملونٌن ( االصفر واألسمر واألحمر ) التً ولّدت
مسافات نفسٌة واجتماعٌة بٌنهم إذ بدورها خلمت تماٌزا ً فً موالع وادوار كل
منهم ( أي بٌن األبٌض واألسود واألصفر واالحمر واألسمر ) والحالة ذاتها
بٌن الرجل والمرأة .
ال ٌفوتنً ان اشٌر فً هذا الممام الى الباحثة االجتماعٌة االمرٌكٌة جٌسً
برنارد التً دافعت عن حموق المرأة االمرٌكٌة من عام ٓٗ ٔ9ولؽاٌة اآلن
وفً عام ٕ ٔ98اصدرت كتبا ً ٌحمل عنوان " مستمبل الزواج " موضحة فٌه
ان الزواج ٌمثل نسما ً ثمافٌا ً ٌضم معتمدات وافكار ومعاٌٌر وادوار مإسسٌة
تحدد تفاعل الزوج مع زوجته ثم اعتبرت الزواج هدؾ انجازي للمرأة ألنه
ٌفسر وٌوضح لها مسإولٌاتها األسرٌة والمدنٌة وبذات الولت عدته ( أي عدة
الزواج ) ملزما ً من للرجل ألنه ٌفرض علٌه مسإولٌات اجتماعٌة والتصادٌة .
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هذا من جانب ومن جانب آخر فمد اضافت بٌرنارد الى الزواج فً المجتمع
االمرٌكً ال ٌتسم بالمساواة بٌن الرجل والمرأة كما ٌعتمد البعض بل هنان
نسبٌة فٌها ولٌست مطلمة ألن الزوج ما زال متمتعا ً بنفوذ وسلطان اعلى
والوى من الزوجة وانه ( أي الزوج ) ٌمارس حرٌته الفردٌة بشكل اوسع
واكثر من الزوجة .
لٌس هذا فحسب بل ان بٌرنارد اعتبرت الزواج فً امرٌكا ما زال ٌمثل
مإسسة اجتماعٌة ألنه ٌمنح الزوج سلطة على المرأة التصافه بموة جنسٌة
اكبر مما هً عند المرأة بل ٌلزمها بالمطاوعة واالذعان له  ،فضبلً عن كونها
ؼٌر مستملة التصادٌا ً ونفسٌا ً ألنها فارؼة تركز مركز على المناشط
واالهتمامات المنزلٌة وال تعٌر اهمٌة لما ٌحدث فً العالم الخارجً ( أي
خارج المنزل او الحً السكنً ) .
وتضٌؾ جٌسً برنارد الى ما تمدم فً تمٌزها للزواج إذ كشفت عن نوعٌن
منه داخل كل مإسسة زواجٌة بشرٌة هما دور المتزوج Man's Marriage
ودور المتزوجة  ( Woman's Marriageاو المتزوجة ) .
ٌرى النوع األول ان الرجل تربى على نمط شاق لكً ٌكون لادرا ً على
مواجهة المشاكل االلتصادٌة واالجتماعٌة حتى ٌصبح مستمبلً التصادٌا ً
ٌستطٌع حماٌة من ٌعٌش تحت حماٌته ورعاٌته ( زوجة وابناء ) وٌمارس
علٌهم سلطته لٌوصلهم الى اهدافه األسرٌة وان حاجاته الجنسٌة تموم زوجته
بإشباعها .
اما النوع الثانً من الزواج ( دور المتزوجة ) فمد اوضحت بؤنه ٌعط اهمٌة
ظاهرٌة للمعتمدات الثمافٌة والمحافظة علٌها  .اما على صعٌد الوالعً فؤن
المرأة ؼٌر مستملة التصادٌا ً بل تعتمد على زوجها فً عٌشها لماء التزامها
بتنفٌذ اوامره وتمدٌم وعواطفها له انما لٌس لها تؤثٌر علٌه  .كل ذلن ٌجعلها
خاضعة لضؽوط اجتماعٌة صارمة ومتزمتة وازاء هذا االلتزام المفروض
علٌها ٌمنح المجتمع الزوجة صفة الوفاء لزوجها واالخبلص له والتفانً فً
سبٌله لكن إذا أخلّت بذلن االلتزام الزواجً فإن مجتمعها ٌنعتها بؤلبح النعوت
والوصمات االجتماعٌة السلبٌة .
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فالزواج فً نظر جٌسً بٌرنارد إذن جٌد ونافع للرجل إنما سًء ومضطهد
بالنسبة للمرأة ألنه ( الزواج ) ٌفمدها حرٌتها الفردٌة وٌسلبها شخصٌتها الذاتٌة
أي ال ٌحمك الزواج التكافإ بٌن المرء والمرأة بالحموق والواجبات .
وفً ضوء هذا االعتبلل الزواجً اعتبرت الحركات النسوٌة االمرٌكٌة التمٌز
الجنسً والتمٌز العنصري سٌان او وجهان لعملة واحدة ألنهما ٌنحازان
لصالح جانب واحد ضد اآلخر او على حسابه  .فاألول متحٌز لصالح الرجل
على حساب المرأة والثانً متحٌز لصالح األبٌض ضد األسود او االحمر او
االصفر او االسمر  ،لهذا طالبت هذه الحركات بمبدأ تكافإ الفرص بٌن المرء
والمرأة فً مجاالت عدٌدة منها محٌط العمل ومجال المنزل واطار المدرسة
ومجاالت وسابل االعبلم من اجل إعادة تنشبة االجٌال الصاعدة على اسس
التكافإ الجنسً فً الحٌاة االجتماعٌة الٌومٌة لٌتم اصبلح المجتمع وتنمٌته من
المٌم والمعاٌٌر المتحٌزة للرجل ومنح المرأة حرٌة متكافبة معه  .ومن جملة
الحركات االجتماعٌة التً ناصرت ودافعت عن حموق المرأة هً حركة
الماركسٌٌن ( المدٌمة والحدٌثة ) إذ لارنت بٌن اضطهاد الطبمات
االرستمراطٌة والؽنٌة للطبمة الفمٌرة باضطهاد الرجل للمرأة وتوصلت الى
المبلحظات التالٌة :
ٔ -إن خنوع وخضوع المرأة للرجل لم ٌكن مصدره ضعفها الجسمً او
الوهن البٌولوجً بل وضعها االجتماعً المتدنً فً المجتمع .
ٕ -تبعٌة المرأة للرجل التصادٌا ً واجتماعٌا ً مما جعل وضعها االجتماعً ادنى
مستوى منه  .فاألب فً األسرة البطرٌمٌة ( ذات النسب والسٌادة األبوٌة )
وامتبلكه للسلطة وتمتعه بحرٌة جنسٌة مع اخرٌات ؼٌر زوجته  ،كل ذلن
جعل من زوجته احدى ممتلكاته .
ٖ -هنان ادعاء كاذب مفاده ان األسرة البطرٌمٌة تمثل الذي ساد المجتمعات
اإلنسانٌة فً كافة مراحلها التارٌخٌة  ،لكن هذا تضلٌل واضح إذ ان المرأة
كانت فً مجتمع الصٌد وااللتماط سٌدة مجتمعها وكان نسب االبناء ٌذهب
الى نسبها ولٌس الى نسب األب كان النسب أمومً  Matrilinealلٌس
هذا فحسب بل كان نفوذها اوسع وأفضل من نفوذ األب بل تتمتع بحرٌة
اجتماعٌة اكبر منه ومستملة التصادٌا ً ال تعتمد علٌه فً كسبها رزلها
وحصولها على المال والثروة  ،وذلن ألن هذا النوع من المجتمعات ٌسوده
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نظام تمسٌم عمل لابم على اساس التكافإ الجنسً دون مفاضلة جانب على
اخر .
ٗ -بٌد أن العامل الفاعل فً مضاعفة هزٌمة المرأة امام الرجل هو التبدل
الذي اصاب النظام االلتصادي فً العالم إذ تحول من التصاد الصٌد
وااللتماط الى التصاد الحراثة والزراعة  ،مما ادى الى ظهور الملكٌة
بمعناها االلتصادي االمر الذي دعى تسخٌر المرأة ( زوجة  ،بنت  ،اخت
 ،ام ) لجعلها أجٌرة مستخدمة تحت إمرة المالن ( وهو الرجل ) فصارت
العبللة بٌن الرجل والمرأة او الزوج والزوجة تشبه عبللة السٌد بالعبد او
المالن بالمملون .
٘ -بعد ذلن اتى النظام السٌاسً المعتمد على النظام االلتصادي والمدعم
لسلطة الرجل وتسٌده على المرأة باعتبار مالن األرض والملكٌة والنفوذ
السٌاسً واالجتماعً  ،االمر الذي ادى الى تدنً مكانة المرأة فً األسرة
والمجتمع والنظام السٌاسً وااللتصادي الى ادنى درجة .
 -ٙاخٌرا ً جاءت الطبمة العمالٌة حاملة معها دعوة الدفاع عن حموق المرأة
ورفع الحٌؾ الذي اصابها من كافة جوانً المجتمع وعبر حٌاتها
االجتماعٌة فدافعت عنها فً العمل المهنً السٌاسً والنمابً ثم طالبت
بتحرٌرها من سٌطرة الرجل فً االنشطة السٌاسٌة والمهنٌة والنمابٌة لكً
توصلها الى حالة االستمبلل االلتصادي والسٌاسً .

مشروع نظرٌة المضطهدة
ٌنطوي هذا المشروع على إبانة لهر المرأة المتؤتً من الرجل بوساطة تسخٌرها
لخدمة اؼراضه ومصالحه وحاجاته  ،مستخدما ً فً ذلن اسلوب االبتزاز باسم
النظام االجتماعً الذي ٌدعمه وال ٌدعهما لذلن مال الرجل الضطهادها تحت
ظبلل النظام االجتماعً الذكري واستعبدها لتكون احد ممتلكاته المادٌة وكان هذا
احد افرازات او نتاجات النظام البطرٌمً  ( Patriarchy Systemالذي ٌمثل
بناء سلطوي اجتماعً ٌتمٌز بتسلط األب المطلك على اسرته وانتساب االبناء الٌه
ولٌس الى األم  .أي مجتمعا ً ابوٌا ً تخضع كافة انساله للسلطة األبوٌة ) .
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من جدٌر بذكره فً هذا الممام ان هذا النظام ٌولّد عدم التكافإ بٌن الرجل
والمرأة وٌنتج التماٌز الجنسً ( بٌن الذكر واألنثى ) اٌضا ً  .وللمزٌد من
المعلومات عن طروحات هذا المشروع النظري الذي ٌوضح اضطهاد المرأة
اعتمد على ما لدمته الباحثتان باترٌشا لٌنجرمان وجل برانتلً من مفاصل نظرٌة
وهً ما ٌلً -:
أ -التحلٌل النفسً لؤلنوثة .
ب -األنوثة فً نظر االتجاه الفكري المتطرؾ .
ت -األنوثة فً نظر االشتراكٌة .
ث -الموجة الثالثة لؤلنوثة .
أٌ -حاول المفصل النظري األول كشؾ آثار النظام األبوي ( البطرٌمً ) على
المرأة الذي جعل منها مخلولة من الدرجة الثانٌة ال تمتلن أي شًء حتى
ذاتها  ،بعكس الرجل الذي منحه امتبلن الثروة واالسلحة والعلوم والدٌن
والفنون واألدب  ،فجعل منه مخلولا ً لوٌا ً لواما ً على المخلولة المجردة فً
كل شًء حتى من وعٌها بذاتها .
فً والع هذه الممتلكات سٌدته وملكته الثروة والمرأة فكرا ً وجسدا ً وما تنجبه من
ابناء  .وما ٌدعٌه الرجل حول رؼبته فً تخلٌد وجوده وذكره بعد وفاته بوساطة
امتبلن المرأة وما تنجبه ما هو سوى تضلٌل وخداع  .إال ان الوالع هو خوفه من
الموت والفناء  .لٌس هذا فحسب إنما هنان دافع باطنً – جوانً ٌدفعه للتسلط
على المرأة وامتبلكها والتحكم فٌها والتهكم منها هو دافعه النرجسً Neuroses
( العشك الذاتً للنفس ) او األنانٌة المفرطة على حساب األخرٌن وتسخٌرهم
إلشباع ؼرابزه الذاتٌة .
األنوثة فً نظر االتجاه الفكري المتطرؾ .
ب-
ٌكشؾ هذا المفصل النظري الثانً عن مجاالت الدفاع عن حموق المرأة فً
المإسسات والتنظٌمات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة  .ألنه ( هذا المفصل ) ٌرى ان
كافة المإسسات االجتماعٌة لها مولؾ مسبك ضد المرأة  ،لٌس هذا فحسب بل
انها تضطهدها وتملل من مكانتها وتهزل من دورها داخلها ( أي داخل المإسسة
او التنظٌم ) لكً تساعد الرجل على اخضاعها له .
وللبرهنة على هذه الرإٌة  ،فؤن هذا المفصل النظري اوضح ان فً كل مإسسة
هنان حاكم ومحكوم  ،سٌد ومسود ومالن سلطة وفالدها  ،وؼالبا ً ما ٌولد هذا
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التابٌن المولعً انحرافات سلوكٌة عند بعض الناس مثل االعتداء واالؼتصاب
والعبودٌة الجنسٌة والسٌادٌة والبؽاء وسوء استعمال دور األبوة .
فضبلً عن ذلن  ،فإن بعض الثمافات الشرلٌة و ِلدت ذكرٌة  ،أي متحٌزه
لصالح الرجل ضد المرأة  .هان مثال على ذلن المرأة الهندوسٌة تُلزم على
االنتحار حرلا ً بعد وفاة زوجها  ،بعبارة اوضح ال ٌحك لها الحٌاة بعد رحٌل
زوجها عن الحٌاة  .وهنان اٌضا ً فً الثمافة الشرلٌة ظاهرة ممارسة ختان
الجواري التً تمثل اسوء مظاهر االستبعاد الجنسً وتشوٌه الطبٌعة الجنسٌة عند
المرأة  .لذلن فإنه لٌس من صالح الرجل ان ٌتعارض مع هذه المعاٌٌر الثمافٌة ،
ولٌس من صالحه اٌضا ً ان ٌعادي او ٌتعرض على النظام األبوي ( البطرٌمً )
الذي ٌدعم نفوذه وتسلطه وتسٌده واستخدام المرأة عبده له تخدمه وتشبع حاجاته
الجنسٌة وتنجب له ابناء ٌتسمون باسمه وتطمؤن حاجته النرجسٌة ( عشك الذات )
وبنفس الولت تسخٌرها فً العملٌة االنتاجٌة لصالحه وزٌادة ارباحه بوساطة
استخدامها عاملة فً ارضه او مشؽله او معمله .
وإزاء هذه اإلجحافات االجتماعٌة ( حسب تعبٌر الباحثتٌن باترٌشا لٌنجرمان
وجل برانتلً ) تشكلت حركات نسوٌة تضم النساء من كل عرق وثمافة ومهنة
دون تمٌز وتحٌز  .أي ال تمٌز بٌن البٌضاء والسوداء او بٌن الطبٌبة والعاملة او
بٌن بنت المدٌنة وبنت الرٌؾ لكً ٌكونوا لوة تإثر على مإسسات التجمع
البشري وٌؽٌروا موالعهم فٌه وٌحمموا اكبر لسط ممكن من المساواة بٌن الحموق
الواجبات .
المفصل النظري الثالث هو األنوثة فً نظر االشتراكٌة ٌسلط هذا
ت-
المفصل ضٌاءه على االضطهاد الطبمً الممارس على المرأة فً التجمع
البشري الرأسمالً  .إذ ٌزداد لهرها ولمعها وحرمانها واستؽبللها فٌه ،
ألنه ٌبنً تدرجه االجتماعً على المفاضلة العرلٌة والدٌنٌة والمومٌة
والعمرٌة األمر الذي ضاعؾ من ضؽوط التجمع البشري علٌها  .أي إذا
كانت من االللٌة العرلٌة او الطابفٌة الدٌنٌة او المومٌة او العمرٌة فإن
مولعها داخل مجتمعها ٌكون فً ادنى مستوى ألنها بدون هذه المفاضبلت
ٌكون وضعها االجتماعً مضطهدا ً  .فكٌؾ الحال إذا كانت من االللٌة
االجتماعٌة ؟ الجواب ٌكون وضعها االجتماعً مضطهدا ً بشكل مضاعؾ
 .بتعبٌر اخر ٌ ،تضمن التجمع البشري الرأسمالً تماٌزا ً طبمٌا ً وعدم عدالة
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اجتماعٌة وتباٌن كبٌر فً الحموق والواجبات وكل ذلن ٌنعكس على والع
المرأة فً المجتمع وعلى تربٌتها ألبنابها واسلوب تعبٌرها عن عواطفها
وحتى على نوعٌة عطابها المعرفً  .أي ٌكون الل مستوى واسوء نوعا ً .
وهذا ٌشٌر الى ان مولع المرأة فً المجتمع البشري الذي ال ٌتصؾ
بالمفاضلة الطبمٌة والعرلٌة ( كالتجمع البشري االشتراكً ) افضل من
وضوعها فً التجمع البشري الرأسمالً .
الموجة الثالثة لؤلنوثة  ،ظهرت هذه الموجة فً العمد الثامن من هذا
ث-
المرن متضمنة روحا ً نمدٌة وتموٌمات شاملة للحركات النسوٌة التً
تبلورت فً العمدٌن السادس والسابع من المرن ذاته لتشخٌص االخطاء
الكفاحٌة أي التً الترفت اثناء حركتها الكفاحٌة من اجل الوصول الى
تعامٌم مستخلصة عن مراحل تطور الحركات النسوٌة فً مجال العمل
واألجور والتمٌز العنصري واالختبلفات المابمة بٌن النساء من البٌض عن
النساء من ؼٌر البٌض عن النساء فً ؼٌر البٌض  ،وانحرافات الرجال فً
التعامل معها .
ً ان اوضح فً هذا الممام الى ان مثل هذه الدراسات عن المرأة رفدت
خلٌك ب َّ
احد حمول علم االجتماع بحمابك وظواهر مفٌدة ومهمة مثل -:
ٔ -المعرفة السوسٌولوجٌة عن األنوثة المستخرجة من نمط عٌش المرأة
داخل األسرة والتجمع البشري وخبرتها االجتماعٌة  ،فظهرت كتابات عن
ً
هذه المعرفة فصبت فً حمل علم االجتماع المعرفة مشكلة فٌه فرعا ً سم َّ
بعلم اجتماع المعرفة األنثوٌة Feminist Sociology of Knowledge
ٌعكس اسلوب تفكٌرها وحدسها واحاسٌسها باألمور والظواهر والحمابك
االجتماعٌة التً حولها  ،فضبلً عن توضٌح خصوصٌة مولعها التدرجً
وطبٌعة دورها وحجم نفوذها فٌه  .أي معرفة نصفٌة – ال كلٌة – لنظام
تمسٌم العمل تعرض طبٌعة الخنوع واالضطهاد لموالع المرأة فً مجاالت
العمل داخل التجمع البشري واسلوب تربٌتها ألبنابها وتعاملها مع زوجها ،
لذلن سمٌت بالمعرفة االجتماعٌة األنثوٌة ( منفصلة عن الذكرٌة –
الرجولٌة ) .
ٕ -على الرؼم من كون هذه المعرفة تمثل النصفٌة إال انها ال تؤخذ شكبلً بعٌد
المدى  Macroألنها تدرس عبللة المرأة بالنظام االجتماعً ومإسسات
ٕٗ9

الكٌانات الهٌكلٌة  .بمعنى اوضح  ،انها تمثل معرفة مولع المرأة فً الكٌان
السٌاسً والتربوي والطبً وااللتصادي والدٌنً ودورها فً العملٌة
االنتاجٌة والتمثٌل النٌابً والتنمٌة والتخطٌط االجتماعً .
ٖ -رفد المعرفة السوسٌولوجٌة بالمعرفة األنثوٌة ذات المدى المرٌب Micro
 Knowledgeأي تفاعلها مع زوجها وابنابها وسلوكها الٌومً مع زمٌلتها
المرأة والتعرؾ على نوعٌة مشاكلها فً األمومة والعبللة الزواجٌة
ومعولات عملها  .بعبارة اخرى معرفة جزبٌة ال كلٌة .

منالشة نظرٌة األنوثة ومشارٌعها
ٌتضح مما سبك ان دراسة المرأة فً علم االجتماع لم تتم من خبلل كونها فردا ً
 Individualاو شخصا ً  Personبل من خبلل وجودها فً المجتمع واشؽالها
مولعها فً مدرج الممامات االجتماعٌة وممارسة دورها فٌه بوساطة مولعها فً
الخلٌة االجتماعٌة ( األسرة ) كمنتج بشري وشرٌن فً عملٌة التؤنٌس األسري
وكفاعل اجتماعً فً المإسسات والتنظٌمات االجتماعٌة الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة
( سواء كان هذا الفاعل ناشطا ً او خامبلً  ،سٌدا ً او مسودا ً ) وذلن ألن علم
االجتماع ال ٌدرس الفرد كفرد او الذات الفردٌة  ،بل النوع البشري ( ذكر وانثى)
فً مإسسات التجمع البشري وحركاته وتنظٌماته ومولعه ودوره فٌها  .الول
موالع وادوار كل نوع ولٌس فرد معٌن او شخص محدد .
ولما لم تحصل مشكلة اجتماعٌة للمرأة ( كؤحد انواع الجنس البشري ) فإن علم
االجتماع ال ٌشؽل اهتمامه بها بشكل مستمل او منفصل إنما ٌشٌر الٌها وٌصؾ
مولعها ودورها ضمن الكٌان ( النسك ) االجتماعً .
لكن إذا برزت مشكلة اجتماعٌة لها بسبب النوع اآلخر ( الرجل ) او بسبب احدى
اٌماعات التؽٌر االجتماعً  ،فان علم االجتماع ٌذهب لدراستها وٌحلل اسباب
اشكالٌتها وٌكشؾ آثارها وتبعاتها  ،وعندما ٌعً هذا النوع البشري بؤن مولعه
االجتماعً ادنى بكثٌر من دوره الذي ٌمارسه  ،او ان واجباته اكثر بكثٌر من
حموله  ،وتعمل هذه التباٌنات ( بٌن المولع والدور الحموق والواجبات ) على
خلك اختبلل بنابً واعتبلل وظٌفً  ،اذان ٌذهب – علم االجتماع – لدراسة هذه
الحالة كإشكالٌة اجتماعٌة  .لكن إذا لم تبلر هذه الحالة اشكالٌة اجتماعٌة فإنه
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ٌدرسها كظاهرة وٌصفها وصفا ً دلٌما ً موضحا ً اسلوب عٌشها وٌحدد مولعها داخل
المجتمع وٌكشؾ عن اهمٌة دورها فً األسرة والمربً األسري والعملٌة
االنتاجٌة .
بٌد ان الثورة الصناعٌة والفرنسٌة والتمدم التكنولوجً حدثت تؽٌرات بنابٌة
ووظٌفٌة اصابت المجتمع الؽربً جعلت المرأة تخرج الى سوق العمل وتساهم
فً العملٌة االنتاجٌة بشكل مكثؾ وتحصل على االستمبلل االلتصادي وتكتسب
وعٌا ً متزاٌدا ً بوالعها االجتماعً والسٌاسً فظهرت الكاتبة والمفكرة والمحامٌة
والطبٌبة والمهندسة واألستاذة لكنها لم تحصل على نفس المولع الذي حصل علٌه
الرجل بسبب تؤخر خروجها الى النشاطات المهنٌة والفكرٌة .
هذا التحول النوعً الذي حممته المرأة افرز لها مشكبلت اجتماعٌة مثل ارتفاع
معدل طبلق وتؤخر االنجاب الذي ادى الى للته وضعؾ دورها فً إدارة شإون
المنزل وتضاعؾ استؽبللها من لبل الرجل فً االعمال المهنٌة والمكتبٌة وإزاء
تفالم هذه المشاكل ظهرت حركات نسوٌة تدافع عن موالعها العامة بنابٌا ً ووظٌفٌا ً
تحركت اذان آلٌات علم االجتماع المنهجٌة لدراسة مشكبلت المرأة المعاصرة
(فً األسرة والشارع والمعمل والمكتب والمستشفى والجامعة والكلٌة والمعهد )
لدرجة وصلت الى تخصٌص احد فروعه لها سمً " بعلم اجتماع المرأة " او
"نحو علم اجتماع المرأة" . Toward Sociology of woman
جدٌر بالذكر فً هذا الخصوص أللول ان اهتمامن علم اجتماع لهذه
االشكالٌة لم ٌشمه الى شمٌن او شطرٌن حسب نوع الجنس ( أي علم اجتماع
انثوي وعلم اجتماع ذكري ) بل ابرز اشكالٌة النوع البشري فً مجتمعات
صناعٌة ومتمدمة تحتاج الى كفاءته وجهده كحاجته لكفاءة وجهة النوع الثانً من
الجنس البشري ( الذكر ) لذلن طالبت المرأة بالمساواة فً حمولها وواجباتها
طالما أضحت حاجة المجتمع لها مثل حاجته للرجل  ،لذن طالبت المإسسات
االجتماعٌة بؤن تعاملها مثل ما تعامل الرجل دون تفرٌك او مفاضلة او تحٌز ممام
على اساس الجنس  .الذي ارٌد ان الوله بهذا الصدد ٌمكن عد واعتبار علم
االجتماع علم االستجابة المجتمعٌة  .أي انه ٌستجٌب لكل المستجدات التً تحصل
داخل المجتمع سواء كانت سلبٌة او اٌجابٌة  ،إذ ع ّد األولى مشكلة والثانٌة ظاهرة
اما إذا ظهرت بعض المستجدات االجتماعٌة ال تمثل السلب او االٌجاب فإنه
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ٌعتبرها اٌماعات احداث المجتمع تفرزها الحٌاة الٌومٌة لتتشكل فٌما بعد فتكون
ظاهرة او مشكلة اجتماعٌة .
إن سٌاق الحدٌث ٌلزمنً أال اؼفل حمٌمة دخول المرأة الى سوق العمل كان بدافع
الحاجة الى األٌدي العاملة فً العملٌة االنتاجٌة ولد ٌكون حث الرجل لها فً
العمل واالنتاج ولبولها لبلشتؽال راجع الى حصولها على بعض ما تنتجه سواء
كان على شكل اجور نمدٌة او حصة عٌنٌة وهذا بدوره حسن من وضعها
االلتصادي واالجتماعً .
الول انها لم تستخدم كمستعبدة للرجل بشكل مباشر وصارم  ،بل خضعت
لمتطلبات العمل  ،حالها حال الرجل فً العمل  .ولما كان نوع جنسها ٌجعلها
تحبل وترضع وتؽذي األطفال الذٌن تنجبهم فإن ذلن ٌعٌك عملها خارج المنزل
بشكل مستمر وٌكون انتاجها المهنً وااللتصادي الل  ،لكن عملها التؤنٌسً
والمنزلً ٌكون اكثر وتكون فٌه المنفذة والمبدعة فٌه وال ٌعنً وجودها خدمة
افراد ؼرباء عنها بل هم جز ًء منها ألن جمٌعهم ( باستثناء زوجها ) منجبٌن منها
وهذا اؼلى انتاج بشري فً حٌاة االنسان وعلى هذا األساس فؤنهم ( األبناء )
ٌستحمون التضحٌة والرعاٌة واالهتمام .
بؽٌتً من هذا الطرح ان اوضح التضحٌة فً سبٌل رعاٌة األبناء أثمن وأهم من
التضحٌة فً سبٌل الكسب المادي ( الذي ٌعود بالتالً لؤلبناء )  .هذا جانب ومن
جانب أخر فإن تحمل المرأة ( الزوجة ) المسإولٌة االجتماعٌة والتربوٌة
والصحٌة ألبنابها لهً مسإولٌة فرٌدة ال تجٌدها سواها ( إذ حتى المإسسات
الصحٌة والؽذابٌة والتربوٌة المعاصرة لم تستطع تمدٌم ما لدمته وتمدمه األم بنفس
األداء والكفاءة ) بل ان اشرافها على شإون المنزل وتنظٌمه ال ٌخدم الرجل فمط
بل لها وألبنابها وهذه مسإولٌة ال تخدم الرجل فحسب بل المرأة ( الزوجة
وبناتها) على السواء .
وإزاء هذه المسإولٌات األسرٌة واإلنسانٌة لم اعد او اعتبر المرأة خانعة او
خاضعة للرجل  ،بل صورت ( المرأة ) بشكل مبالػ فٌه من لبل المزاٌدٌن
واالنتهازٌٌن ولٌس بهدؾ الدفاع عن حموق المرأة  .وإذا كانت المرأة مدركة
فعبلً انها مضطهدة ومستؽلة ومسخرة لخدمة الرجل  ،لماذا ال تدافع عن نفسها
سها
بنفسها وهً خٌر من ٌحسن الدفاع عن المظلومٌن المضطهدٌن بسبب ح َّ
اإلنسانً ووعٌها االخبللً وشفافٌة ورلة عواطفها الذي ٌدلؾ الى مدار الدفاع
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عن حموق المرأة ال ٌستطٌع تجنب حاالت ؼٌر المتكٌفات ألدوارهم الجدٌدة
والفاشبلت فً حٌاتهم األسرٌة والعوانس وللٌبلت الجمال .
إذ ان جمٌع هذه الحاالت تطالب بحموق اكثر وواجبات الل  .فالحالة األولى
( ؼٌر متكٌفات ألدوارهم الجدٌدة ) مثل بعض المتزوجات حدٌثا ً وبعض
الطالبات الجامعٌات وبعض المراهمات وبعض الموظفات جمٌعهم ٌطالبون
بحموق اكثر وواجبات الل مدفوعٌن بدافع شتى مثل تعلٌمهم بؤدوارهم المدٌمة او
جهلهم باألدوار الجدٌدة او خوفهم من تحمل مسإولٌة حدٌثة او اخفالهم فً
ادوارهم الجدٌدة .
اما الحالة الثانٌة ( الفاشبلت فً حٌاتهم األسرٌة ) مثل الزوجة الجاهلة فً
التعامل مع زوجها او فً إدارة شإون منزلها وتربٌة طفلها األول او الخابفة من
تحمل مسإولٌة اسرتها او الرفض لدور الزوجة او األم تذهب لتبرٌر فشلها بؤن
حمولها للٌلة وواجباتها كثٌرة وهذا ٌتطلب المزٌد من الحموق والملٌل من
الواجبات لكً تكون ناجحة فً عملها األسري والمهنً .
وفً حالة المراهمة فإن احبلم الٌمظة وعدم وضوح الرإٌة الكاملة والناضجة
لؤلمور تدفعها لتردٌد شعارات مؽرٌة وبرالة او تملٌد االخرٌات من ذوي الجرأة
والخسارة وألن المراهمة لدٌها رؼبة فً التجدٌد والتؽٌٌر فٌما ٌخص حالتها
الخاصة لذا نجدها تطالب بتؽٌٌر تولعات دورها وعدم خضوعها ألي انسان
وبالذات للجنس اآلخر .
اما حالة العوانس  ،فؤنه بسبب عدم زواجها نجدها تمٌل لممارسة نشاطات
اجتماعٌة تملً فٌها فراغ حٌاتها وبالذات األمور والمواضٌع التً تمس ما فمدته ،
أي موضوع انوثتها والعوابك التً منعتها من الزواج  ،وإزاء هذه الظروؾ
تذهب لتطالب بالمساواة مع الرجل فً حموله وواجباته ال حبا ً ودفاعا ً حما ً عن
المرأة بل اسماطا ً عمدٌا ً عما فمدته  .ولو تزوجت فإنها سوؾ تترن هذه
المطالبات وتستنكرها وننتمد كل من تموم بالدفاع عن حموق المرأة  ،انها مطالبة
انتهازٌة مفتعلة من لبل الفاشبلت والكسوالت والمتكسبٌن السٌاسٌٌن من اصحاب
العمابد ( من الرجال ) للحصول على دعم وتعزٌز بشري لدعوتهم ال ؼٌر .
وفً حالة ؼٌر المحظوظات بمدر بسٌط من الجمال الخلمً  ،فإن احتمال
مٌلهم نحو المطالبة بحموق اكثر وواجبات الل ٌزداد بشكل واضح لكً ٌعوضوا
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عما فمدوه من انوثتهم الجمالٌة  .فبل ٌشعروا بؤنهن من االناث وألن االناث ال
َّ
َّ
ٌنظرن الٌهم نظرة سطحٌة وهامشٌة .
ٌتعاملن معهم تعامل االناث بل
َّ
َّ
َّ
حمولهن
ٌحصلن على
فؤنهن
اما الجمٌبلت والواعٌات والمثمفات والذكٌات
َّ
َّ
َّ
َّ
بحمولهن
ٌسمحن ألخرٌن لٌطالبوا
عنهن او
بؤنفسهن دون توكٌل احد لٌدافع
َّ
َّ
َّ
بؤعمالهن المنزلٌة والمهنٌة بنجاح دون تذمر او
ٌممن
واجباتهن  ،بل ان
وتملٌل
تهرب او تبرٌر .
مرادي من ذلن ان الول ان الفاشلة والمتكٌفة سلبا ً ( ؼٌر المتكٌفة ) والكسولة
(سلوكا ً وفكراً) واالنتهازٌة التً ترٌد الحصول على كل شًء ممابل ال شًء او
ان تحصل على مطالبها دون تعب او عناء هً التً تذهب لتطالب بالمزٌد من
الحموق والملٌل فً الواجبات  ،او تطرح طلبات تعجٌزٌة او خٌالٌة لكً تبرر
كسلها او فشلها فً اداء دورها او عملها او مشاكسها .
فً الوالع  ،هذه الحالة ال نجدها عند الرجل ألن كسله وفشلة وانتهازٌته فً عدم
تحمل مسإولٌة األسرة او العمل ال ٌضعها على حموله المتكاثرة وواجباته
المحدودة  ،بل على نفسه ولٌست على عاتك المرأة او بناتها  .أي انه ٌواجه
الوالع والحمٌمة دون هروبه منها او الماء سبب هروبه على عاتك الجنس االخر .
لكن هذا االلماء والهروب تموم به بعض النساء ( اللواتً ذكرت آنفا ً انواعهم )
بمعنى ادق انها تنهزم من تحمل المسإولٌة االجتماعٌة وتلمً سببها على عاتك
الرجل وتمول بؤنه ٌمتلن كل شًء .انه اسلوب تبرٌري ؼرٌب ألن التً تخاؾ
من مسإولٌاتها المابمة لماذا تطالب بالمزٌد منها ؟ انً متؤكد إذا لُ ّدِم لها حموق
اكثر ومسإولٌات اوسع ٌ ،ضحى هروبها اسما ً وٌمسً تبرٌرها لهروبها مرمً
على عاتك الرجل اٌضا ً إذ تمول بؤنه ( الرجل ) وضع على عاتمها مزٌد من
المسإولٌات لكً ال ٌموم بها  ،وبذا ٌزداد صراخها وهروبها سرعة وال تعالج
المشاكل التً خلمتها بنفسها .
بعد ان اوضحت انواع المدافعٌن عن حموق المرأة والمطالبٌن بالمساواة
بٌنها وبٌن الرجل  ،اذهب ألتحاور مع موضوع الصراع الذي طرحه هإالء
المكتسبٌن والمكتسبات فؤلول إذا كانت المرأة شاعرة فعبلً بؤن وضعها االجتماعً
متصارع وٌمثل تعارض مولفٌن متناحرٌن ( مالن السلطة وفالدها او سٌد
ومسود) لماذا إذن لم ٌحصل صراع منذ بداٌة وجود المولعٌن المختلفٌن ؟ وإذا
كان هذا الصراع فً الولت الراهن حادث فعبلً فما هو نهاٌته ؟ ولو افترضنا
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جدالً بؤن المرأة سوؾ تحصل على تكافإ فً الحموق والواجبات حالها حال
الرجل فعلى حساب من سوؾ ٌحصل هذا التكافإ ؟ هل على حساب االبناء ام
األسرة ام األنوثة الطبٌعٌة التً منحتها لها الطبٌعة البشرٌة ؟ وهل فعبلً هنان
حاكم ومحكوم فً األسرة بٌن األخ واخته او بٌن الزوج وزوجته ؟ واألهم من
ذلن ما هو مفهوم األنوثة ؟ هل جاذبٌة المرأة ام جمالٌة وجهها ام رشالة لوامها
او دلة اداء دورها األنثوي او عواطفها الرلٌمة وحنانها الدافا او ثمافتها فً
التعامل األسري او معرفتها فً إدارة شإون المنزل ؟ او انها ( األنوثة ) نمٌض
الرجولة  ،هل تعنً الخنوع واالنصٌاع التلمابً المصاحب بالرلة والحنان ؟
إن المجتمعات اإلنسانٌة ال تخلو من تدرجات هٌكلٌة اجتماعٌة فً كافة
تنظٌماته الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة بد ًء باألسرة وانتها ًء بالحكومة وان نظام تمسٌم
العمل ( الذي ٌعد مهماز او عماد لكل تنظٌم اجتماعً ) ٌتطلب التدرج المولعً
والتباٌن فً الحموق والواجبات حسب متطلبات المولع الهرمً بؽض النظر عن
درجة تطور المجتمع ( بدوي  ،رٌفً  ،حضري  ،صناعً  ،تجاري  ،عسكري
وما شابه ) وإذا حدث تحول فً شخوص الموالع الذكرٌة واألنثوٌة  .أي ٌحصل
تبادل فً ادوارهم فإن ذلن سوؾ ٌإدي الى استحبلل مشكلة مكان اخرى .
بتعبٌر اوضح ٌحصل تبدٌل شخوص المشكلة ولٌس حلها علما ً بؤن النوع البشري
موجود بشكل طبٌعً  ،وظهور نظام تمسٌم العمل فً التنظٌمات الرسمٌة وؼٌر
الرسمٌة استنادا ً الى المدرة الجسمٌة التً ٌتمتع بها جسم اإلنسان  .ولما كان جسم
المرأة ال ٌتحمل المشاق الكبٌرة مضافا ً الٌه المهام البٌولوجٌة المتؤتٌة فً الحبل
والرضاعة والتربٌة فإن ذلن ٌضاعؾ المشاق بطالات ال ٌمدر علٌها جسم المرأة
الذي ٌضعؾ كلما تمدم عمرها .
بعد هذا االستطراد ال بد لً ان اشٌر فً هذا الممام الى نظرٌة األنوثة التً
صورت المرأة فً مرحلة الخنوع بؤنها ال تمتلن الوعً بذاتها على الرؼم من
خضوعها للرجل فً مجال األسرة والعمل لكنها بدأت تتذمر ( حسب رإٌة
النظرٌة ) عندما ظهر كاتبات ومفكرات وطبٌبات ومحامٌات ولم ٌكن تذمرها
صادرا ً من كافة النساء بل من بعضهم وماثلوها مع ( الجماعة األللٌة ) داخل
المجتمع على الرؼم من تمثٌلهم ألكثر من نصؾ سكان المجتمع ( عددا ً ) الشًء
الذي اود لوله فً هذا الخصوص ان التذمر والنمد ربط ربطا ً محكما ً بظهور
النساء المتعلمات والمهنٌات  ،وانه ( التذمر ) ربط اٌضا ً بعدد للٌل من النساء
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(المتعلمات) ولٌس جمٌعهم ولد شبهوا النساء باألللٌة االجتماعٌة ألن موالعهم
الهرمٌة اوطا فً موالع الرجال ودورهم اضعؾ حٌوٌة من دورهم ( أي دور
الرجال )  .هذا التشبٌه مبالػ فٌه ألنه لو كانت النساء ٌمثلن فعبلً اللٌة اجتماعٌة
َّ
ٌدركن هذه الحمٌمة لبل ظهور المتعلمات والمهنٌات ؟ ألن المظلوم
لماذا أذن لم
والممهور والمسحوق ٌحس وٌدرن الظلم الوالع علٌه لبل ؼٌره وال ٌحتاج الى
اخرٌن ٌشعروا نٌابة عنه او ٌحفزوه او ٌنبهوه عن الظلم الذي ولع علٌهم .
َّ
َّ
اصواتهن
خنوعهن للرجل بؤعلى
ولو كانت النساء ؼٌر لاببلت او راضٌات عن
َّ
َّ
َّ
َّ
عنهن .
ٌحتجن الى من ٌدافع
اصابهن وال
لٌعبرن عن الظلم الذي
وؼنً عن البٌان  ،بسبب للة خبرة المرأة االجتماعٌة فً ادارة المإسسات
االجتماعٌة ( الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة ) باتت فً درجة ادنى من مولع الرجل
فٌها ( المإسسات ) لكنها تساعده فً انجاز وتحمٌك اهداؾ المإسسات العامة ال
الخاصة  .ألن الموالع الهرمٌة متكافلة فً وظابفها على الرؼم من تباٌنها
واختبلفها فً الصبلحٌات والتسلسل  ،لذلن ال تدخل المرأة فً صراع مع الرجل
لكن لد تدخل فً تنافس مهنً معه  ،بٌد انه إذا كان وجودها فً المإسسة ٌخدم
اهداؾ وؼاٌات خاصة بالرجل  ،نستطٌع آنذان المول بؤنها مستؽلة ومسخرة
لصالح الرجل لكن إذا ساعدته من اجل اهداؾ عامة عند إذن ال ٌمكن عدها
مضطهدة وتحتاج الى من ٌدافع عنها لذلن للت عن هذه الصورة االجتماعٌة بؤنها
مبالػ فٌها .
ولما كان المجتمع متطورا ً ومتؽٌرا ً فإن حاجته للعناصر البشرٌة والكفاءات
والمهارات تكون دابمة ومستمرة وهذا ٌعنً ان المجتمع ٌحتاج الى الرجل
والمرأة – كموة عاملة – لكن لٌس أي رجل واي امرأة بل من اصحاب الكفاءات
والمهارات والمابلٌات الخبللة والمبدعة أي ان شروط التطور وظروؾ التؽٌر
تلزم المجتمع على استخدام االكثر كفاءة واالحسن اداء بؽض النظر عن نوع
الجنس .
لكن من الجابر ان تتصلب بعض المجتمعات التمالٌدٌة والمحافظة على ابماء
المرأة فً مولعها االجتماعً المهنً فتبعدها من المساهمة فً العملٌة االنمابٌة
واالنتاجٌة لفترة محددة من الزمن بٌد انها ال تمدر االستمرار لهذا االبعاد ألن
عجلة التطور تتطلب استخدام اصحاب المهارات والكفاءات المتمدمة والمتطورة
لببل ٌتخلؾ وٌعٌش خارج حدود الزمن -فً ماضٌه ال فً حاضره . -
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ال مندوحة من تمدٌم ما اوضحته النظرٌة األنثوٌة من ان بداٌة الدفاع عن
حموق المرأة فً امرٌكا كانت صادرة من الساسة المرشحٌن فً االنتخابات
السٌاسٌة وهذا دفاع ؼٌر صادق وال ٌعبّر عن حسن النواٌا وصفابها او انه بريء
من تحمٌك مصلحة ذاتٌة للسٌاسً ألن المرشح النٌابً ٌحتاج الى اصوات تإٌده
وتنتخبه لكً ٌفوز  ،ولما كانت المرأة مستبعدة عن االنتخابات ذهب الٌها المرشح
لكً ٌحصل على صوتها  ،فلم تصدر المطالبة منها فإذا كانت المرأة منتبهة الى
استبعادها فً التمثٌل النٌابً لماذا إذن ال ترشح نفسها وٌنتخبها ابناء جنسها
لتمثلهم وتدافع عن حمولهم ؟ ولماذا تعطً صوتها للرجل ؟ وهل فعبلً سوؾ
ٌدافع عنها ؟ الول إن مطالبة الناخبٌن بالمساواة السٌاسٌة والمانونٌة كان هدفها
خدمة اهدافهم المصلحٌة ولٌس خدمة النساء والدفاع عن حمولهم .
من ؼرابب الممارنات فً النظرٌة األنثوٌة  ،ممارنة الدفاع عن حموق المرأة
بالدفاع عن حموق السود ( الزنوج ) فً المجتمع االمرٌكً وهذه ممارنة ؼٌر
حكٌمة  ،ألن المرأة تعٌش مع الرجل فً المنزل والمدرسة والمعمل والمكتب
والجامعة ولدٌها حموق مماربة من حموق الرجل  .لكن األسود الزنجً ال ٌعٌش
مع االبٌض تحت سمؾ واحد وام حموق األخٌر ( األبٌض ) اكثر بكثٌر من
حموق األول ( الزنجً ) أي ان االول حموله مهضومة بشكل كبٌر اكبر من
هضم حموق المرأة من لبل الرجل وان المرأة تتكافل فً عملها األسري مع
الرجل من اجل انجاز وظابؾ األسرة وفً المربً النفسً واالجتماعً  .وؼذا
حصل عدم تكافإ اسري بٌن الزوج وزوجته ( وهذا نادر ما ٌحدث ) فإن ذلن
ٌإدي الى تمزٌك العبلبك األسرٌة او هدم بناء األسرة  .لكن فً اؼلب االحٌان
ٌتم التكافل بٌنهما وبرضاهما دون لهر احدهما لآلخر .
ً ان اثٌر جملة اسبلة فً هذا الممام مفادها هل ان وجود المرأة
ٌحسن ب َّ
كزوجة ٌشكل خلبلً وظٌفٌا ً داخل األسرة ؟ وهل حبْل المرأة وانجابها لؤلطفال
مخالؾ للطبٌعة البشرٌة ؟ وهل تعتبر مساهمة المرأة فً عملٌة المربً األسرٌة
خطؤ مربوٌا ً ؟ وهل ان عمل المرأة فً الحمل الزراعً بجانب زوجها ٌضعؾ
من وجودها فً النسك األسري وااللتصادي ؟ وإذا عملت المرأة فً مكتب مهنً
استنادا ً الى اختصاصها وخبرتها المهنٌة ٌُعد اجحافا ً فً حمها ؟ وإذا كان المولع
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المهنً الذي اعلى من مولعها مشؽوالً من لبل الرجل ٌُعد استبعادا ً واضطهادا ً لها
؟ وإذا كان زوجها رجبلً فهل ٌعنً ذلن لهرا ً واضطهادا ً لها ؟
لئلجابة على هذه األسبلة ٌمكن المول بؤن ما موجود فً نظام تمسٌم عمل وأسرة
وتدرج هرمً مهنً داخل مإسسات المجتمع ٌخدم المصلحة العامة ال الخاصة
وهذا ال ٌعنً استعباد جنس على آخر ( رجل على امرأة ) إال إذا أُسًء استخدام
النظام او تشوٌه الصبلحٌات المولعٌة عند إذن تحصل مشكبلت ومولعٌه ال
اجتماعٌة .
فالمرأة تطلب الطبلق من زوجها إذا اساء معاملتها وهذه مشكلة شخصٌة تمس
الزوجة المساءة معاملتها لكن ال تعنً مشكلة اجتماعٌة ٌشترن فٌها كل نساء
والرجال  .علما ً بؤن علم االجتماع ٌدرس الطبلق كظاهرة اجتماعٌة إذا زاد
معدلها داخل المجتمع بشكل كبٌر وٌعدها مشكلة اجتماعٌة إذا اضرت بالنسٌج
العبلبمً األسري او بسبب تفكن فً البنٌة األسرٌة  ،وكان معدلها او نسبتها للٌلة
داخل المجتمع .
لٌس هذا فحسب بل اشارت النظرٌة األنثوٌة الى ان المرأة ال تمتلن االعتبار
االجتماعً العالً  ،إذا كان هذا صحٌحا ً فكٌؾ ٌعهد الٌها بتربٌة ابناء زوجها
وهً ذلٌلة وخانعة او مستضعفة ال تملن االعتبار العالً فً اسرتها ومجتمعها ؟
ومن نافلة المول ان المح الى ان المستضعفة تربً وتنشا ابنا ًء مستضعفٌن
مثلها  ،فكٌؾ ٌمبل الزوج – صاحب االعتبار العالً – ان ٌكون ابنابه فً
احضان ورعاٌة امرأة للٌلة الشؤن االجتماعً فً نظرة ونظر مجتمعه !!  .وكٌؾ
ٌحصل الرجل على الشؤن واالعتبار العالً وهو مربً من لبل امرأة ال تتمتع
بشؤن اجتماعً عالً ؟ .
وال ٌفوتنً الى ان اشٌر الى مؽالطة اخرى تضمنتها النظرٌة األنثوٌة وهً
انها طعنت بكفاءة المرأة – دون ان تدرن او بشكل ؼٌر مباشر – من خبلل
لولها بؤن المرأة حتى لو حصلت على مولع اجتماعً موازي لمولع الرجل فإنها
ال تحصل على اعتبار موازي للرجل  .إن هذا الوضع حاصل ومرده ٌرجع الى
ضعؾ فً كفاءتها وادابها الهنً فً العمل ولٌس لكونها امرأة إذ هنان طبٌبات
َّ
حصلن على
بارعات ومحامٌات ذكٌات ومهندسات كفإات وكاتبات المعات
اعتبار اجتماعً اعلى من الرجل ألن االعتبار االجتماعً ممام على االداء
المهنً – الوظٌفً ولٌس على نوع الجنس او حجم الجسم او طول المامة .
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بعد ان فرؼت من استجبلء بعض المؽالطات التً اتت بها النظرٌة األنثوٌة
ً ان اطرح عدم دلة اصطبلح " حركة التنور " النسوٌة الذي جاءت به
ٌحسن ب َّ
جٌسً بٌرنارد لتوضح تنامً وتكاثر الكتابات التً تدفع عن حموق المرأة ألن
الكتابات المطالبة بالمساواة مع الرجل كانت موجودة لبل طرح بٌرنارد لهذا
المصطلح وتحدٌده فترة ظهور  ،بل ٌمكن ان الول بؤن تبلور رؼبة بعض
الكاتبات والمدافعات عن حموق المرأة جاءت بتجسٌد اعمالهم وإظهاره بإطار
نظري ٌجعله اكثر شهرة وذٌوعا ً  ،لذا مالوا الى تؤطٌره بإطار نظري لٌكون مادة
جاهزة لبناء هٌكل نظري تكون بجانب نظرٌات علم االجتماع بعبارة اوضح لم
ٌحدث وأن بادر احد علماء االجتماع او المنظرٌن فً هذا العلم لبناء نظرٌة عن
المرأة لتبصره ومعرفته المتخصصة بؤنه ال ٌمكن ان ٌوجد علم خاص بالذكور
وآخر باإلناث  ،ولٌمٌنه بؤنه ال ٌوجد مشكلة كانت لابمة او حاصلة فعبلً او ستموم
بٌن الرجل والمرأة ولدراٌته بؤن المجتمع اإلنسانً ال ٌتكون من الرجال والنساء
فمط ولعلمه بانه ال توجد معاٌٌر ولٌم خاصة بالرجال واخرى خاصة بالنساء
ولثمته بؤنه ال توجد انساق هٌكلٌة خاصة بالرجال واخرى خاصة بالنساء  .وإزاء
هذا التبصر والتٌمن والدراٌة والثمة والمعرفة عند علماء االجتماع ومنظرٌه فؤنهم
لم ٌبنوا نظرٌة عن األنوثة او المرأة ألن علمهم الفتً ال ٌهتم بالنوع الجنسً
وعددهم و لومٌاتهم واعرالهم بمدر ما ٌهتم بؤنسالهم الهٌكلٌة ( االجتماعٌة
وااللتصادٌة والسٌاسٌة والدٌنٌة واألسرٌة وؼٌرها ) وال ٌهتم اٌضا ً بالثمافات
الفرعٌة بمدر اهتمامه بالثمافة العامة ألنه ٌنظر للمجتمع نظرة عامة وشاملة التً
تشمل نسٌج العبلبك البشرٌة المنظمة حسب لواعد ومعاٌٌر ولٌم اجتماعٌة تنظم
حٌاة األفراد  .أي انه ال ٌدرس األفراد ( ذكور واناث ) بل ما ٌنظم حٌاتهم
وٌجعلهم ٌعٌشوا فٌه على شكل تجمع بشري ألن األفراد ؼٌر بالٌن على لٌد
الحٌاة الى االبد بل التجمع البشري بالً والمواعد والمعاٌٌر والمٌم والكٌانات
الهٌكلٌة بالٌة ( مع بعض التحوٌرات والتعدٌبلت ) لذلن لم ٌدرس علماء
االجتماع ومنظرٌه المرأة كإنسان منسلخ او منفصل عن الرجل او األسرة او
المدرسة او المعمل او الشركة .
بؽٌتً من هذا الطرح ان الول بؤن التحوالت لبناء نظرٌة عن األنوثة او
المرأة لم ٌكن هدفها الدفاع عن حموق المرأة فً زمن بات فٌه هذا الموضوع
مادة للتكسب السٌاسً والثمافً  .بعبارة اخرى  ،اضحت المرأة مستؽلة من لبل
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َّ
لٌتكسبن من موضوعها بدعوى الدفاع عن حمولها
بعض من بنات جنسها
ومساواتها بالرجل وهً لم تطلب ذلن وال ترؼب فٌه ألنه مخالؾ لطبٌعتها
البشرٌة ومتعارض مع النوامٌس االجتماعٌة  .أي انه استؽفال مكشوؾ امست
المرأة فٌه ضحٌة او كبش الفداء لتتكسب منه بعض المكتسبات والمتكسبٌن (مادٌا ً
ومعنوٌاً) وبالتالً ال تستفٌد منه المرأة  ،ألنه سوؾ ال تتساوي مع الرجل فً
كافة المجاالت بسبب وضعها الفسٌولوجً والبٌولوجً الذي ال ٌسمح لها بذلن
فضبلً عن كونها ال ترٌد ان تفمد انوثتها الذي ٌمثل اجمل شًء فٌها  ،وإذا فمدت
انوثتها فهل تستطٌع ان تحل محلها صفة افضل واجمل منها ( من انوثتها )!!!
وإذا استطاعت  -على سبٌل االفتراض – تؽٌر معاٌٌر المعادلة البشرٌة (بٌن
الرجل والمرأة ) فً كافة او معظم الكٌانات الهٌكلٌة فمن الذي سوؾ ٌشؽل
مكانها بعد رحٌلها من موالعها األنثوٌة فً األسرة والمدرسة والمعمل والمكتب
والمستشفى والمحكمة والجامعة وؼٌرها ؟
وفً هذا السٌاق وجدت احتواء المشروع النظري الثانً ( التماٌز بٌن الرجل
والمرأة ) اعتراؾ صرٌح بان الرجل ٌمتلن لدرات وطالات اجتماعٌة اوسع
وافضل فً المرأة  .وهذا ال ٌكفً لتفسٌر مفاضلة المجتمع علٌها ألن تمدم وتطور
المجتمع ال ٌتم من خبلل أي فرد ( رجل او مرأة ) بل من خبلل الكفاءات
والمدرات الخبللة والمبدعة ( بؽض النظر عن نوع الجنس )  .ولما كان الرجل
ٌتمتع بمدرات وطالات افضل واوسع من المرأة فالمفاضلة االجتماعٌة تكون
لصالحه وهذا تحصٌل حاصل وان الدفاع عن الكفاءات الضعٌفة والممدرات
الهزٌلة ال ٌؽٌر مفاضلة المجتمع لصالحهم وان المفاضلة تحصل عندما ٌتحول
اصحاب الكفاءات الضعٌفة والممدرات الهزٌلة الى لوٌة ونوعٌة ممتازة آنذان
ٌتؽٌر تمٌٌم المجتمع للذٌن كانوا اضعؾ والل كفاءة وممدرة داخل المجتمع .
ثمة اعتراؾ آخر للمشروع ذاته فً الموجة الثالثة ذكر فٌها بان كبل الجنسٌن
( الرجل والمرأة ) ٌبحثان عن سبل جدٌدة لتؽٌر وتحسٌن موالفهم داخل المجتمع
وهذا ٌعنً بؤنه حتى لو كان هنان اضطهاد واختناق لحموق المرأة فإنه سٌزول
بعد تحسٌن كفاءاتها وتطوٌر لدراتها  .فالمسؤلة إذن تطوٌر لدرات وانماء كفاءات
لكً ٌتم الحصول على اعتبار اجتماعً افضل واحسن ولٌس مفاضلة جنس
الذكور على االناث .

ٕٓٙ

بمعنى اخر  ،ان المولع الهرمً – الوظٌفً واعتباره المهنً ٌتناسب طردا ً مع
تطور الكفاءة .
مرادي من هذا التشخٌص هو ان اكشؾ الثؽرة الحاصلة فً المشروع النظري
الثانً الذي ٌحتوي على مؽالطات معلوماتٌة فً المادة المخصصة لبناء النظرٌة
الذي ٌإدي – فٌما بعد – الى تنالضات فً نتابجها ومن ثم ٌعطً تعامٌم
متنالضة خالٌة من االتساق المنطمً وهذا واضح خلل فً هذا البناء النظري .
فً الوالع اود التصدي فً هذا الممام الى موضوع الحركات النسوٌة والماركسٌة
( الكبلسٌكٌة والمعاصرة ) التً استخدمت هذا الموضوع ألثارة انتباه النساء
وكسب اصواتهم للحصول على دعم اجتماعً منهم ولٌس حبا ً بهم او الدفاع عن
مصالحهم بل ألنه ٌدؼدغ بعضا ً من احبلمهم  .لكن بعد التحلٌل النهابً
واستكشاؾ الولابع ظهرت بان الحركات النسوٌة لم تحمك أٌة من المطالب التً
ادعوا الٌها او طالبوا بها مثل إزالة احتكار الرجال ألعمال معٌنة واحبلل النساء
فٌها ومنح الرجال اعماالً كانت النساء تموم بها والؽاء نظام تمسٌم العمل المبنً
على الجنس وؼرٌها من المطالب لكن على الرؼم من ترحٌب المجتمع االمرٌكً
بها إال انها لم تتحمك ألنها مخالفة للنوامٌس االجتماعٌة واالختبلفات الجسمٌة
والكفاءات والخبرات والمهنٌة والوظٌفٌة .
من ؼرابب طروحات هذا المشروع النظري انه اعترؾ – على لسان
الباحثة االجتماعٌة االمرٌكٌة جٌسً بٌرنارد – بعدم وجود مساواة بٌن الرجل
والمرأة فً المجتمع االمرٌكً وان الرجل ما زال الوى من المرأة وٌتمتع بحرٌة
فردٌة اوسع منها  ،بل ان الزواج ما زال ٌمثل مإسسة اجتماعٌة لصالح الرجل
وٌمارس بذات الولت التمٌز الجنسً بٌن الذكر واألنثى .
تساإلً هو إذا كان والع المرأة هكذا فلماذا تحاول بعض الباحثات االمرٌكٌات
َّ
ٌطالبن فٌه المساواة بٌن الرجل والمرأة والدفاع عن حمولها
طرح مشروع نظري
من اساسٌات النظرٌة االجتماعٌة دراسة ما هو لابم ووالع ولٌس ما هو مطلوب
او ٌفترض ان ٌكون علٌه وهذه مؽالطة منهجٌة فً بناء النظرٌة ألنها (النظرٌة)
ما هً إال دراسة الوالع كما هو ال كما ٌجب ان ٌكون علٌه تكون على شكل
مفاصل بنابٌة مترابطة ومتسلسلة توصل المارئ الى معرفة الوالع بشكل منظم
والرب الى الموضوعٌة ولٌس تسجٌل ما هو مرتجى ومؤمول .
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وبما ان جٌسً بٌرنارد من احدى المدافعات عن حموق المرأة ومن المساهمات
بطرح المشروع النظري فإن طرحها كان متنالضا ً مع متطلبات البناء النظري
فً عالم االجتماع  ،فجاءت محاولة الباحثات معبرة عن البحث عن شهرة ذاتٌة
افالة ومكتسبة ألبست او اكسٌت كسا ًء ال ٌتناسب مع حجم الموضوع المدروس
(أي اكبر منه ) وال ٌدل على دراٌة وجوده وأنالة العملٌن على تهٌبته او انجازه .
ال مناص من تبصٌر المارئ بحمٌمة التطور االلتصادي الذي اصاب التجمع
البشري شامبلً بذلن الرجل والمرأة على السواء فحصل تؽٌرا ً فً مكانة المرأة
والرجل معا ً ولم تهزم المرأة كما ادعى المشروع النظري الثانً لنها لم تكن فً
حالة صراع مع الرجل اساسا ً ولم تكن متسلطة علٌه بل كانت مساعدة ومتعاونة
معه فً بناء اسرتها فكانت تملن االبناء وحتى الثروة  ،فلم تكن مملوكة كؤجٌرة
للرجل ألنها شرٌكته فً الحٌاة ولٌست مستعبدة  ،بل كان الرجل وما ٌزال ٌمدم
كل ما ٌملن فً سبٌل الحصول علٌها وكسب ودها والامة عبللة إنسانٌة –
عاطفٌة معها ولٌس استعبادها  .وإذا كان فعبلً ٌرٌد استعبادها فهل بإمكانه شرابها
لماء مال او بٌعها عند انتهاء حاجته منها وشراء ؼٌرها كما تشتري السلع
االستهبلكٌة الٌومٌة ؟ الجواب كبل  ،ألن الزواج ال ٌعنً شراء المرأة وألن
الطبلق ال ٌعنً انتهاء حاجة سلعة ٌمتضً ارجاعها او رمٌها او تركها  ،بل ان
الرجل عندما ٌرٌد الزواج من امرأة نجده ٌبحث عن االسم العابلً المرموق لها
والشابة الجمٌلة  .وكذلن المرأة عندما ترٌد ان تتزوج فؤنها تنتمً شرٌن حٌاة لها
ممن ٌتمتع باسم عابلً مرموق ورجل لادر على إعالة اسرة والامتها فً منزل
مستمل خاص بها .
هذا هو الوالع وؼٌره ما هو سوى مزاٌدة كبلمٌة فارؼة ال اساس لها فً
الوالع وأن وجدت حاالت استؽلت فٌها المرأة واستعبدت من لبل الرجل فؤن تلن
الحاالت ما هً إال حاالت استثنابٌة ومرضٌة فضبلً عن كونها للٌلة الحدوث
وبذات الولت مدانة من لبل التجمع البشري  .اما دفاع الطبمة العمالٌة عن حمولها
فانه ضرب من ضروب التكسب السٌاسً والنمابً لٌس إال .
ولد اجد من المفٌد الفات نظر المارئ الى ما لدمه المشروع الثالث من اتهاما ً
عاما ً ٌشمل كافة الرجال وهو موضوع " النرجسٌة " وهذا تعمٌم ال ٌمكن األخذ
به فً المنطك العلمً ألن لٌس جمٌع الرجال ٌتصفون بهذه الصفة  ،بل ان بعض
َّ
ٌتصفن بها ألنها حالة انانٌة مفرطة تؽلب على األفراد دون تمٌز ( ذكر او
النساء
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انثى ) على السواء وبالذات عند الذٌن ٌمتلكون الثروة او الجاذبٌة او الشهرة
االعبلمٌة ولٌس الفمراء او المؽلوب على امرهم  ،ونجدها عند األم فً
المجتمعات التمالٌدٌة التً ترؼب فً امتبلن ابنابها .
وفً المفصل الثانً اوضح هذا المشروع النظري ان فً كل مإسسة هنان
تدرج ٌضم فٌه الحاكم والمحكوم ومالن السلطة وفالدها  ،هذا صحٌح لكن لد
ٌكون المحكوم او فالد السلطة من الرجال ولٌس من النساء والحكم والتسلط ٌنفذ
وٌسري على الرجال والنساء دون تمٌز فضبلً عن عدم وجود مولؾ مسبك ضد
المرأة لبل مجٌبها الى المإسسة الرسمٌة  .لذا فؤن تعمٌمه المابل بؤن المرأة فالدة
السلطة ومحكوم علٌها داخل المإسسة ال ٌمكن األخذ به بشكل مطلك  ،لم ٌكتفً
هذا المشروع بهذا الخطؤ الكبٌر بل شابه المرأة باألللٌة داخل المجتمع من حٌث
نفوذها الذي وصفه بالهزٌل وسلطتها بالوهن ومكانتها األسرٌة بالوضاعة
االجتماعٌة بل ان وضعٌتها االجتماعٌة تكون اكثر مضطهدة إذا كانت منحدرة
من اللٌة طابفٌة ؼٌر محترمة ومنتمٌة الى اللٌة عرلٌة لٌس لها اصالة فً
المجتمع وترتبط بطبمة التصادٌة دُنٌا وؼٌر حاصلة على مستوى تعلٌمً متمدم
(ثانوي على االلل ) كل ذلن ٌجعل وضعها االجتماعً مضطهدا ً وؼٌر مرمولا ً
فً ادنى مراتب مدرج الممامات االجتماعٌة وتبات كالبمرة الحلوب ( ان جاز
التعبٌر ) .
إن هذا التشبٌه ؼٌر دلٌك  ،ألن المجتمع االمرٌكً ال ٌؤخذ بالتماٌز الجنسً
بمدر اخذه بالتماٌز العرلً والعنصري  .فاألمرٌكٌة تكون مضطهدة فعبلً إذا
كانت من العنصر األسود او االحمر او االصفر او االسمر او إذا كانت منتمٌة
الى طابفة دٌنٌة مؽمورة او منتمٌة لمومٌة ؼٌر محترمة  ،لكن هذا االضطهاد
االجتماعً ال ٌنطبك على االمرٌكٌة البٌضاء من الطبمة االلتصادٌة العلٌا
(الثرٌة) ومن الطابفة البروتستانتٌة ( االؼلبٌة الدٌنٌة ) ولم تضحى بمرة حلوب
للرجل األبٌض او األسود او االحمر او االسمر وال ٌتعالى علٌها الرجل االبٌض
او احد الملونٌن  .أي ان المرأة تضطهد إذا كانت منتمٌة الى اللٌة عرلٌة او
عنصرٌة او طابفٌة ال لكونها امرأة .
بعبارة اوضح  ،ان المرأة فً المجتمع االمرٌكً ال تعد او ال تمثل اللٌة اجتماعٌة
إذا كانت من االؼلبٌة االجتماعٌة إذ ان االضطهاد ال ٌخضع لنوع الجنس بمدر ما
ٌخضع لنوع العرق والعنصر والطبمة االلتصادٌة والطابفٌة الدٌنٌة  .فالمرأة ال
ٖٕٙ

تضطهد لكونها امرأة بل تضطهد إذا كانت من لومٌة ؼٌر محترمة او زنجٌة او
فمٌرة او من طابفة المورمن ( طابفة دٌنٌة تمثل اللٌة للٌلة جدا ً ) .

الفصل الخامس
نظرٌات الجندر االجتماعٌة
استهبلل
٘  /أ – تعرٌؾ النظرٌة  ....اهدافها ووظابفها
٘  /ب – انواع النظرٌات
ٔ -النظرٌة الوظٌفٌة
ٕ -النظرٌة الصراعٌة
ٖ -نظرٌة رأس المال البشري
ٗ -نظرٌة سوق العمل الثنابً
٘ -نظرٌة الفصل الجندري
ٕٗٙ

 -ٙنظرٌة التعصب العلنً
 -7النظرٌات البٌولوجٌة
 -8نظرٌات التنشبة
 -9نظرٌات المساواة الجنسٌة
ٓٔ -نظرٌة س  .والبً البطرٌمٌة
ٔٔ -نظرٌة كونٌل  ،نظرٌة الجندر االجتماعٌة
تعمٌب وتعلٌك

الفصل الخامس
نظرٌات الجندر االجتماعٌة
استهبلل
لكل حمل علمً من حمول علم االجتماع نظرٌات خاصة به تدرس الشرابح
االجتماعٌة التً تعٌش ضمن حدود ذلن الحمل وتخضع لضوابطه االجتماعٌة
وتحدد معالمه ومربٌاته التطلعٌه عاكسه بذلن الحران االجتماعً العمودي
الصاعد  ،وخارطة طرٌك تحرن هذه الشرابح االجتماعٌة وسرعة تؽٌرها
والمعولات التً تمؾ امام طرٌك حركتها  .وفً حالة ؼٌاب هذه النظرٌات فؤن
ذلن الحمل ال ٌسمى بالحمل العلمً – المعرفً .
والجندر احد حمول علم االجتماع الجدٌد الذي خرج من رحم نظرٌة الدور
االجتماعً متمٌزا ً عن الجنس ( الذكر واألنثى ) مدافعا ً عن حموق المرأة التً
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ُ
ؼمضت لدراتها فً حراكها االجتماعً العمودي لكً تبمى فً الحران االفمً
بدعوى تمسٌم الطبٌعة البشرٌة التً خلمها هللا لها لكً تبمى مستمرة فً وظٌفتها
الجنسٌة والبٌولوجٌة ( االنجابٌة ) وتربٌة األطفال واالهتمام بشإون المنزل .
لكن بسبب الثورة الصناعٌة والثورات السٌاسٌة ( الفرنسٌة واألمرٌكٌة ) والثورة
التكنولوجٌة دفعت المرأة بالخروج من المنزل للعمل خارجه والحصول على
لسطا ً من االستمبلل االلتصادي لتساهم فً مٌزانٌة األسرة فدخلت مٌدان التعلٌم
ومن بعده الطب والصٌدلة والهندسة والمحاماة واألدب والفن والبحث العلمً
صبت بمناصب سٌاسة رمزٌة .
وبالتالً نُ ّ
بٌد ان هذا الحران النسوي العمودي البطًء لم ٌحدث تلمابٌا ً وال عفوٌا ً بل بجهود
حركات وتنظٌمات نسوٌة لمرون من الزمن مطالبة بتحرٌرها من لٌود العمل
والحصول على اجور مساوٌة للرجل والمطالبة بالمساواة معه فً العمل
والسٌاسة وسواها  .لكن ما زالت حمولها محبوسة وممٌدة بمٌود ثمافٌة وسٌاسٌة
ومهنٌة وعرفٌة ودٌنٌة وطابفٌة  ،األمر الذي جعل علم االجتماع ٌموم بؤنشاء حمل
صور هذه الحركة النسوٌة ال بدافع التعاطؾ معها بل ألنها تمثل نصؾ
جدٌد ٌ ّ
المجتمع وتطالب برفع الظلم الوالع علٌها من لبل الرجل والمإسسات االجتماعٌة
وهً تعٌش فً عصر التطور والتنوٌر والتواصل االلكترونً السرٌع مع كل
بماع العالم ومن ٌعٌش علٌه  .فظهرت دراسات وبحوث عدٌدة من لبل باحثات
وناشطات وباحثٌن ساهموا فً مناشط هذا الحران المتنامً فً المجتمعات
الصناعٌة وااللكترونٌة الؽربٌة المتطورة وكان ذلن فً العمد السابع من المرن
المنصرم  .ومع بداٌة األلفٌة الثالثة ظهرت نظرٌات بلورت ما تم بحثه ودراسته
عن الحركات النسوٌة التً تطالب بالتحرر من المٌود االجتماعٌة فً ظل علم
متحرر من اجل تصنٌؾ وتنظٌم الحركات النسابٌة بؤسلوب متسلسل بحٌث تمترب
من تكوٌن رإٌة واضحة المعالم وتفسٌر اسباب حدوث هذه الحركات والحران
لكً تمنح لدرة على تنبإ االحداث المستمبلٌة وكٌفٌة ولوعها  .هذه كانت تمثل
اهداؾ نظرٌة الجندر االجتماعٌة  ،اما وظابفها فهً اعطاء معنى لنتابج البحوث
التً اجرٌت على حركات وحران النسوة وتحفز على االستمصاء المستمبلً
لتكون االطار المرجعً فً تفسٌر نتابج البحوث والدراسات النسوٌة فضبلً عن
كونها عامبلً موحدا ً فً مٌدان علم االجتماع .
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بعد هذا االستطراد اعرج األن الى عرض وتلخٌص نظرٌات الجندر
االجتماعٌة التً استطعنا الحصول علٌها وهً احدى عشر نظرٌة :
ٕ -النظرٌة الصراعٌة
ٔ -النظرٌة الوظٌفٌة
ٗ -نظرٌة سوق العمل الثنابً
ٖ-نظرٌة رأس المال البشري
 -ٙنظرٌة التعصب العلنً
٘-نظرٌة الفصل الجندري
 -8نظرٌات التنشبة
-7النظرٌة البٌولوجٌة
ٓٔ -نظرٌة س  .والبً
-9نظرٌات المساواة الجنسٌة
ٔٔ-نظرٌة كونٌل
جمٌع هذه النظرٌات بحثت عن جواب شافً ووافً للسإال الملح فً تؤكٌده على:
ٔ -سبب مفاضلة الرجل على المرأة فً النوع االجتماعً داخل المجتمعات
اإلنسانٌة .
ٕ -سبب البل مساواة االجتماعٌة بٌن األفراد والفبات والطبمات والطوابؾ
واألدٌان واالحزاب ومن هو وراء هذه البل مساواة ؟ هل األفراد ام الثمافة
االجتماعٌة ام المادة االجتماعٌٌن والساسة ام الطبٌعة البشرٌة ؟
ٖ -وكٌؾ ٌعضد كل نوع منهما األخر ؟ أي كٌؾ ٌساند الرجل المرأة او
بالعكس .
ٗ -هل ٌمكن استبصال هذه المفاضلة ( البل مساواة ) بٌن النوعٌن االجتماعٌٌن
فً الحٌاة االجتماعٌة العامة ؟
لكن لبل كل شًء سوؾ نمهد لهذا الموضوع بتمدٌم تمهٌد عن مفهوم
النظرٌة االجتماعٌة وتحدٌد اهدافها ومن ثم نحدد وظابفها العلمٌة وبالتالً ندخل
الى تفاصٌل النظرٌات التً درست الجندر .
نبدأها بمفهوم النظرٌة االجتماعٌة التً تعنً
 / 5أ – تعرٌف النظرٌة  ....اهدافها ووظائفها
مجموعة افتراضات تشكل نسما ً استداللٌا ً مرتبة بشكل مترابط ٌمثل االفتراضً
األول المرتبة العلٌا فً النسك االستداللً وتكون بمثابة ممدمة منطمٌة للنظرٌة
موضحة احتمال ولوع الحدث المدروس واالفتراضً الوالع فً المرتبة الدنٌا فً
النسك وٌمثل خبلصته ( خبلصة النسك ) والفرضٌات التً تمع فً وسط النسك
تمثل حلمة الوصل بٌن الخبلصة والممدمة  ] Selltize . 1965 . P.480 [.وهذا
ٌعنً ان النظرٌة مبنٌة على المبلحظة والمعرفة الوالعٌة بحٌث تستطٌع ان تمدم
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تفاسٌر لؤلحداث الخاضعة للمبلحظة بحٌث تساعد الباحث او المنظر على التنبإ
بما سوؾ ٌحدث وبذا ٌتطلب من النظرٌة ان تكون حاملة المواصفات اآلتٌة -:
ٔ -مواصفات لابلة للبرهان ألن النظرٌة هً التفسٌر النهابً لؤلحداث الوالعٌة
ٕ -حاملة لبعض النتابج المستخلصة من التجرٌب او انها نموذج خاص بنتابج
وحدات خاصة تتفاعل داخل االنظمة االجتماعٌة المابمة وتحت كل
الظروؾ والشروط الخاصة بوجودها ] Dubin . 1978 . P .39 [ .
ثمة حمٌمة ٌجب االنتباه الٌها دابما ً فً الطروحات االجتماعٌة وهً ان الوالع
االجتماعً فً تؽٌٌر مستمر وبنا ًء على ذلن فؤن مفاهٌم ولضاٌا ونصوص
ولوانٌن النظرٌة فً تحوٌر وتطعٌم وتطوٌر مستمر طبما ً للتؽٌرات الحاصلة فً
المجتمع وال ٌمكن ان ٌحصل العكس .
أي ال ٌمكن تمنٌن الوالع االجتماعً بواسطة النظرٌة ألنها صورة مصؽرة للوالع
مفسرة احداثه ومتؽٌراته وارتباطاته  .لذا فإن من الضروري وجود صٌاؼات
مكونات النظرٌة ذات صفات مرنة لكً ٌتم تطعٌمها وتحوٌرها من لبل المنظر
بشكل مستمر .

اهداف النظرٌة االجتماعٌة
حدد جانثان ترنّر اهداؾ النظرٌة االجتماعٌة على النحو التالً -:
ٔ -تصنٌؾ وتنظٌم االحداث االجتماعٌة بؤسلوب متسلسل بحٌث تمترب من
تكوٌن رإٌة واضحة المعالم .
ٕ -تفسٌر اسباب االحداث االجتماعٌة لكً تمنح لدرة على تنبإ االحداث
المستمبلٌة وكٌفٌة ولوعها .
ٖ -تستطٌع ان تمدم معنى دلٌك حول ولوع االحداث وبالذات حول كٌفٌة
ولوعها واسباب حدوثها ] Turner . 1974 . P . 2 [ .
وظائف النظرٌة االجتماعٌة
طرح برٌزوٌت وظابؾ النظرٌة االجتماعٌة كما ٌلً -:
ٔ -اعطاء معنى بنتابج البحث من خبلل جعلها ممكنة لبلستٌعاب ولٌس
لبلنعزال او االنفصال عن الوالع وبالتالً فهً تتضمن احتماالت او لضاٌا
مجردة .
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ٕ -انها تثري البحث بواسطة طرح ارهاصات مهمة لبلستمصاء المستمبلً
وبذا فؤن العبللة بٌن البحث والنظرٌة تكون تبادلٌة فالبحث ٌمول النظرٌة
بمعلومات جدٌدة نابعة من الوالع .
ٖ -تحفز على االستمصاء فحسب بل ٌعمل على انمابها وتطوٌرها اكثر من
اختٌارها ألنه ٌحدد بوضوح دلٌك مفاهٌم النظرٌة وإضافة مإثرات جدٌدة
لها ] Selltize . 1965 . P . 496 [ .
ٗ -انها تمود وتوجه عملٌة البحث االجتماعً ،أي انها المصدر الربٌسً
لصٌاؼة الفرضٌات واحد مكونات االطار المرجعً لتفسٌر نتابج البحوث
والدراسات ألن الدراسات الخالٌة من االطار النظري ٌمكن اعتبارها
تمارٌر صحفٌة ذات انطباعٌة لعدم دعمها ببراهٌن علمٌة .
٘ -انها عنصر موحد فً مٌدان علم االجتماع فاالختبلفات والتباٌنات التً
تحصل فً تحدٌد بعض المفاهٌم والتعارٌؾ لبعض انماط السلون
االجتماعً تستطٌع النظرٌة توضٌح وتفسٌر هذه االختبلفات والتباٌنات من
خبلل تصنٌفها حسب الصفات التً اتفمت علٌها او التً اختلفت حولها
اٌضا ً وبهذه الطرٌمة تكون النظرٌة لد لدمت عملٌة البحث العلمً واسلوب
استمراء الوالع .
 -ٙتمدم النظرٌة الماعدة المنطمٌة للتنبإ االجتماعً وهذا هو احد اهداؾ علم
االجتماع  .أي انها تساعد الباحث االجتماعً على معرفة مستمبل العبللات
االجتماعٌة وآثارها . ] Himes . 1967 . P.p. 10 – 13 [ .
 / 5ب – انواع النظرٌات
سوؾ نجٌب على االسبلة األربعة الملحة من خبلل مضامٌن ومتون النظرٌات
التً سنتداولها فً هذا الفصل  ،ومن باب التنوٌه فً هذا الممام االشارة الى ان
هنان نظرٌات كبلسٌكٌة فً علم االجتماع مثل النظرٌة الوظٌفٌة والصراعٌة
تناولت موضوع الجندر وال ننسى النظرٌة البٌولوجٌة التً لم تكن اجتماعٌة  ،لم
تكن تناولها لهذا الموضوع موضع اعجاب وتمدٌر المتخصصات فً حمل الجندر
َّ
َّ
حملهن اكثر دلة وتخصصا ً لمضاٌا جدٌدة برزت فً
وجدن مربٌات نظرٌة
حٌث
البحوث والدراسات الحدٌثة عن حران المرأة وتنظٌماتها الحٌوٌة وانجازاتها
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الجدٌدة  .وهذا مجرد تنوٌه لبل الشروع فً توضٌح ما جاءت به النظرٌات
االجتماعٌة الخاصة بالجندر وهً -:
ٔ -النظرٌة الوظٌفٌة  :ترى النوع االجتماعً ( الجندر ) ما هو سوى ممثل
لدور اجتماعً ثابت ومحدد وممرر وممنن ال ٌتؽٌر فً المجتمع ( هذا ما
تم نمده من لبل الناشطات والباحثات فً حمل الجندر ) ان مضمون
النظرٌة الوظٌفٌة ٌكشؾ عن اشؽال الرجل للدور األدابً  -الوسٌلً فً
المجتمع فً حٌن شؽلت المرأة ادوارا ً تعبٌرٌة تمول عنها بؤن هذه االشؽال
مرتب مسبما ً لخدمة مصالح المجتمع  .بٌد ان نظرٌة المساواة الجنسٌة
عارضت هذا الطرح ألنها ترى ان هذه الترتٌبات الجنسٌة تمدم وظٌفة
للمجتمع وبالولت ذاته تموم بتمنٌن ادوار المرأة فً الوظابؾ التعبٌرٌة
والوظابؾ األداتٌة للرجل حٌث انها تمثل اعتبلالً وظٌفٌا ً ( طبما ً لدعاة
نظرٌة المساواة الجنسٌة ) كذلن لال بعض منظري الوظٌفٌة المعاصرٌن
بؤن هذه الطروحات تمثل طروحات وظٌفٌة تملٌدٌة تركز على تنشبة
األفراد حسب ادوار مفروضة علٌهم بالموة دافعها الربٌسً ٌكمن خلؾ
المفاضلة بٌن النوعٌن ( الرجل والمرأة ) وهكذا فؤن الظروؾ والشروط
مثل المفاضلة فً األجور .
ٕ -النظرٌة الصراعٌة  :على نمٌض النظرٌة الوظٌفٌة ترى الصراعٌة المرأة
على انها متضررة وخاسرة وحمها مجحؾ من لبل المفاضلة الحاصلة بٌن
نفوذ المرأة والرجل الذي ٌتم بناءه فً البناء االجتماعً الذي ٌشمل
المفاضلة االلتصادٌة مثل ضرر المرأة ومشاركتها فً االنساق السٌاسٌة
واالجتماعٌة  .وٌرى منظري الصراعٌة اٌضا ً ان المفاضلة فً األجور
نتج عن النفوذ التارٌخً للرجل الذي ٌملل من لٌمة عمل المرأة فً سوق
العمل  .وباآلن ذاته عزز منظري الصراعٌة حضورهم فً ضبط وتدلٌك
تفاعل العرق والطبمة والمفاضلة بٌن الرجل والمرأة بسبب انهم ٌروا ان
جمٌع اشكال المفاضبلت تصدر عن منافذ مختلفة لمصادر الجماعات
المتسلطة والمتسٌدة فً المجتمع  .اما مربٌة نظرٌة الحٌاة الٌومٌة فؤنها
ترى ان النوع االجتماعً ناتج عن تفاعله بشكل مستمر مع الجماعات
االجتماعٌة ومن خبلل هذا التفاعل نتج الناس النوع االجتماعً أي من
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خبلل تفاعلهم الذي ٌحرزوه ومن خبلل التفاسٌر والتراجم التً ٌحصلوا
علٌها من افعال معٌنة وعن مظاهرهم  .بعبارة اخرى ان الجندر ال تمثل
موروثا ً ثمافٌا ً موروثا ً من ثمافة المجتمع كما ٌمترح الوظٌفٌٌن وانها ثابتة ال
تتؽٌر وال ٌستطٌع الفرد ان ٌؽٌرها وال ٌمكن تؽٌرها ألنهم ٌموموا بإعادة
انتاجها عبر التفاعل االجتماعً  .فً الوالع عندما ٌتفاعل الفرد مع فرد
اخر فؤنه بعمله هذا ٌإكد على نوعه االجتماعً ( ذكر او انثى ) وهذا
ٌعنً انه ٌعٌد انتاج النظام االجتماعً السابد  .ومن هذا المنطلك تتم بناء
عبللات الجندر التً تخضع للتؽٌٌر وبالذات إذا كان هنان اعداد كبٌرة من
األفراد وٌتصرفوا بشكل مختلؾ  .هذا اٌضا ً سببا ً واحدا ً لتفسٌر المفاضلة
بٌن النوعٌن  .هذه المرتبة فً الوالع تم انتمادها من اولبن الذٌن لدٌهم
مربٌات واسعة الرإٌة ومن جهة نظر تمول بؤن اهملت اختبلؾ النفوذ
واختبلؾ االلتصاد المابم على الجندر والعرق والطبمة بتعبٌر اخر انها لنم
تشرح لواعد البناء الذي ٌعكس ظلم المرأة او الجور الوالع علٌها من لبل
افراد المجتمع او ثمافته االجتماعٌة .
ومن باب الممارنة نستطٌع المول بؤن النظرٌة الوظٌفٌة لم تركز على اجور
عمل المرأة وال على تملٌل لٌمة عملها فً سوق العمل ولم ترجع مصادر
المفاضبلت االجتماعٌة األخرى الى تسلٌط الجماعات المستبدة فً المجتمع
فً حٌن ركزت النظرٌة الصراعٌة على ذلن وهذه تعد نمطة اٌجابٌة
تحسب لها عبلوة على رإٌتها للجندر بؤنها ال تمثل موروثا ً ثمافٌا ً تم وراثته
من االجٌال السلفة وهذه رإٌة منالضة لرإٌة الوظٌفٌة وال ترى الصراعٌة
اٌضا ً الجندر ال تمثل لوالب نمطٌة ثابتة ال تتؽٌر بل تتؽٌر بسبب تفاعلها
مع االخرٌن ومع االحداث االجتماعٌة .
ادلؾ األن الى عرض وتفسٌر نظرٌات اخرى للتعرؾ على االختبلفات المابمة
بٌنهما فً تفسٌر ظاهرة جندرٌة لابمة على اساس اجور عمل المرأة .
ٖ -نظرٌة رأس المال البشري Human capital theory
تنطوي هذه النظرٌة على تفسٌر االختبلفات المابمة على األجور المدفوعة لكبل
الجنسٌن على انها ناتجة عن الخصابص التً ٌتمتعوا بها والتً تجلب المال
للعمل  .آلت هذه النظرٌة على افتراض مفاده ان راس المال البشري ٌمثل النسك
االلتصادي وانه عادل ومعمول ألن التؽاٌر فً دفع االجور ٌعكس االختبلفات
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السابدة والمابمة فً رأس المال البشري ألنه هو الذي ٌجلب المال للعمل فً سوق
العمل األولً .
ٌتعٌن علٌنا ان نذكر ان العوامل مثل العمر والخبرات السابمة فً العمل
والحالة الزوجٌة والمرحلة التعلٌمٌة جمٌعها تمثل متؽٌرات رأس المال البشري .
لذلن التفتت الٌها هذه النظرٌة واستخدمتها كعوامل تإثر على ثروة األخر فً
سوق العمل مثال على ذلن  ،ان معدل عوابد االشؽال المتمدمة فً التنظٌم وسجل
العمل ٌمثبلن االعالة او تعطٌل العمل بواسطة رعاٌة األطفال والعناٌة بهم
والمسإولٌة األسرٌة التً لد تكون مإثرا ً بشكل سلبً فً اكتساب نفوذ المرأة
فضبلً عن تؤكٌد البحوث على نفس المبلحظة التً تإكد حصول المرأة على
عموبة لم ال ٌحصل علٌها الرجل وهً امومتها التً تسخرها ألطفالها .
ومما تجدر مبلحظته هنان احداث كثٌرة تدعم تفسٌر نظرٌة رأس المال البشري
فٌما ٌخص االختبلفات الدابرة بٌن ما ٌحصل علٌه الرجل والمرأة فً اجور
العمل وذلن ٌرجع الى اختبلفاتهم فً مستوى التعلٌم والعمر والخبرة فً العمل
جمٌعها تإثر على الكسب المالً  ،لكن عندما نمارن بٌن الرجل والمرأة ممن
ٌملكوا نفس المستوى من التعلٌم والخبرة السابمة وعدد ساعات العمل فً األسبوع
كل ذلن والمرأة مازالت تحصل على اجر الل من الرجل  .لٌس هذا فحسب بل
ان هذه النظرٌة تفسر رأس المال البشري بعض االختبلفات المابمة بٌن الرجل
والمرأة إال انها ال تفسر وتشرح جمٌع االختبلفات بٌنهما بٌد ان علماء االجتماع
ٌنظروا الى عوامل اخرى فً تعلٌل وتفسٌر المفاضلة بٌنهما فً مجال االجور
المدفوعة لهما عند عملهما .
ال ارٌد ان ابرح من هذه النظرٌة ما لم أُبٌن مضمونها بشكل مبسط وهً انها
تنطوي على ارجاع اختبلؾ االجور المدفوعة للمرأة والرجل الى متؽٌرات
التحصٌل الدراسً والعمر والخبرة وساعات العمل فً االسبوع  ،لكن
خصوصٌة ال تتوفر عند الرجل تجعل من اجرها ادنى من اجر الرجل وهً
امومتها ( فً رعاٌتها ألطفالها ومسبولٌتها األسرٌة ) التً تعتبرها هذه النظرٌة
عموبة تدفعها المرأة مترجمة على اجرها المدفوع لها .
وتضٌؾ هذه النظرٌة فتمول حتى لو كانت المإهبلت واحدة عند كبل الجنسٌن فؤن
اجرة المرأة تبمى ادنى من الرجل  .تتسم هذه النظرٌة بالرإٌة الوالعٌة العصرٌة
واالداء االنجازي فً سوق العمل تحت ظل النظام الرأسمالً والصناعً
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الصرؾ الذي تحسب فٌه كفاءة العمل واالنتاج ساعات العمل وكم االنتاج  .أي
انها حددت بدلة سبب المفاضلة بٌن الرجل والمرأة من خبلل اجورها التً تعكس
كفاءة عملها ونوعه واستمراره أي تمٌم مادي التصادي صرؾ مبنً على المنتج
وهذه مٌزة تنطبك على المجتمع الصناعً والتكنولوجً ولٌس على المجتمع
التملٌدي والزراعً والمحافظ مثل المجتمع العربً .
ٗ -نظرٌة سوق العمل الثنابً ( المزدوج ) The Dual Labour Market
Theory
التؤوٌل االخر فً تفسٌر وتوصٌؾ اجرة المرأة والرجل التً ٌتماضوها من
عملهما هو نظرٌة سوق العمل المزدوج – الثنابً التً تنطوي على استبلم
المرأة والرجل معدالت مختلفة من االجور وذلن راجع الى انهما ٌمٌبلن للعمل
فً السام ومماطع مختلفة فً سوق العمل  .علما ً بؤن سوق العمل الثنابً –
المزدوج ٌعكس اعادة تمٌٌم عمل المرأة وذلن بسبب اجرة العمل الواطبة التً
تركز علٌه المرأة كذلن انه من الصعب تحدٌد السبب الذي ٌإثر على العبللة بٌن
تمٌٌم عمل المرأة واجرها المتدنً فً اعمال معٌنة مثل بنٌة دفع االجور
المتمؤسسة لذا ٌكون من الصعب تؽٌرها ألنها نتٌجة التمؤسس  .كذلن الدفع
المتسا ٍو لعمل متساو لد ٌمكن تطبٌمه من ناحٌة نظرٌة ومبدبٌة وانها تطبك على
العدد الملٌل من األفراد وذلن ألن معظم الرجال والنساء ؼٌر منخرطٌن فً عمل
واحد او متساو .
وطبما ً لنظرٌة سوق العمل المزدوج ٌكون سوق العمل منشطر بشكل منسك
لممطعٌن متمٌزٌن هما  :السوق األولً والسوق الثانوي ٌ ،مثل األول الرجل
والثانً المرأة وعلى اساسه تتحدد االجور  .وهنا ترجع النظرٌة جوهر المفاضلة
بٌنهما الى طبٌعة المإسسة التً ٌعملوا بها ونوع العمل المناط لهما  .أي االعمال
المٌادٌة تدار من لبل الرجال واالعمال الكتابٌة والخدمٌة تناط للمرأة  .هذه
النظرٌة فً الوالع حصرت تؤوٌلها بسوق عمل صؽٌر ومحدود مثل المصانع
األولٌة او الشركات الصؽٌرة .
ففً سوق العمل األولً الذي تكون فٌه االشؽال مستمرة واالجور جٌدة ومرضٌة
وفرص االستثمارات موجودة ومنافع العمل مدفوعة وجدٌة فً انخراط العمال
بعملهم  .خٌر مثال على هذا هً االعمال االدارٌة فً الشركات وان التنظٌمات
الكبٌرة افضل مثال على سوق العمل األولً التً تتمتع باستمرار اكثر وثبات فً
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الفوابد وكثرة المحفزات المالٌة والعٌنٌة للعمال واجور افضل وعمبلنٌة نسك
االدارة  .على عكس سوق العمل الثانوي الذي ٌتصؾ بعوابد عمل عالٌة لكن
اجوره واطبة وعدم توفر سلم للترلٌات وللة فً فوابد العمل وسوء وبإس شروط
العمل واضطراب فً لواعد العمل وسوء فً االشراؾ على العمل  ،علما ً بؤن
جمٌع اعمال العمل الثانوي تُشؽل من لبل الطلبة مثل مرالبً العمل وبٌع
الوجبات السرٌعة من الطعام ومعدي هذه الوجبات السرٌعة  ،حري بنا ان نشٌر
الى ان هذه االعمال ال تكن ألولات طوٌلة األجل بل لصٌرة او فصل واحد .
جدٌر بذكره فً هذا الخصوص انه ضمن مدار سوق العمل األولً هنان
صنفٌن او نوعٌن من العمل الصنؾ األول ٌحتوي على مكانة مهنٌة عالٌة
واشؽال ادارٌة مع حران صاعد حٌوي ومساحة واسعة لؤلبداع والخلك
واستمبللٌة  ،اما الصنؾ الثانً فؤنه ٌجمع بٌن اعمال الطبمة العاملة بما فٌهم
االعمال الكتابٌة واالعمال الماهرة والشبه ماهرة والنساء واالللٌات فً سوق
العمل األولً الذي ٌمٌل نحو الصنؾ الثانً علما ً بؤن هذه االشؽال تتمتع بضمان
اكثر من تلن االشؽال السابدة فً سوق العمل الثانوي انها اكثر لٌمة ولٌس لها
حركة كثٌرة ودفع اجور كثٌرة واعتبار مهنً واجتماعً عال واستمبللٌة فً
العمل مثلما موجود فً الصنؾ االول من سوق العمل األولً  .هنان اضافة الى
ذلن فً الممطع ؼٌر الرسمً للسوق حٌث هنان مفاضلة كبٌرة فً األجور
وؼٌاب المحفزات واهمال ممارسات مهنٌة وهنان من ٌتم تعٌنهم كعمال
خصوصٌٌن او عمال مستترٌن ( تحت الطاولة ) ممن ٌمدموا خدمة لؤلجور مثل
دهانٌن الجدران او جلٌسة األطفال او تصلٌح السٌارات وسواها  .كذلن ؼٌاب
معلومات رسمٌة عن المطاع الرسمً لٌس الكثٌر منها ألنه ٌمثل التصاد متخفً
ٌعمل فٌه النساء واالللٌات ٌشؽلون مساحة كبٌرة بل وحتى الرجل االبٌض ( فً
المجتمع االمرٌكً ) فً مثل هذه االسواق ٌكون متضررا ً اٌضا ً وذلن بسبب عدم
استمرار او نمص حماٌة هذه االعمال المستترة والؽٌر معلن عنها .
آب اآلن دٌدنة هذه النظرٌة المول بؤن الموظفٌن والعاملٌن والمهنٌٌن المبدعٌن
والٌدوٌٌن ٌمثلون رأسمال بشري ٌجلب المال المادي للتنظٌم الذي ٌكونوا على
اصناؾ ( اولً وثانوي ) كبلهما ٌمثبلن النسك االلتصادي وٌتم دفع االجور لهم
ال على اساس النوع االجتماعً ( الجندر ) بل على اساس الوظابؾ البنابٌة
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الخاصة بسوق العمل ولٌس بنا ًء على المإهبلت المهنٌة للعمال كما تم تفسٌره
وتؤوٌله من لبل نظرٌة رأس المال البشري .
٘ -نظرٌة الفصل الجندري Gender Segregation theory
او التمٌٌز النوعً االجتماعً الذي ٌعزل الرجال عن النساء فً محٌط العمل .
سرت وشرحت نظرٌة سوق العمل المزدوج المفاضلة فً دفع اجور العمل
لمد ف ّ
للعاملٌن كؤحد الوظابؾ البنابٌة الخاصة بسوق العمل ولٌس بنا ًء على المإهبلت
المهنٌة للعمال كما تم تفسٌره وتؤوٌله من لبل نظرٌة رأس المال البشري وذلن
راجع الى ان فً سوق العمل المزدوج ٌمٌل فٌه الرجال والنساء للعمل فً مهن
مختلفة وحتى عندما ٌعملوا فً نفس المهنة فؤنهم ٌشتؽلون اشؽاالً مختلفة وٌرجع
هذا الى فصل النوع االجتماعً كنمط ٌكون فٌه الجماعات تعمل اعمبلً مختلفة
بحٌث ٌكونوا منفصلٌن طبما ً للنوع المهنً او الرتب المهنٌة المماومة على اساس
النوع االجتماعً  .إذ هنان اشتران مباشر بٌن عدد النساء مع الرتب الهنٌة
واألجور المدفوعة لهذه المراتب .
بعبارة اخرى  ،كلما كانت نسبة النساء عالٌة فً مهنة معٌنة كلما لل دفع االجور
َّ
لهن  .إذن نستطٌع المول بؤن فصل النوع االجتماعً ما هو إال شكل خاص من
اشكال الفصل المهنً  .كذلن ٌمكن المول اٌضا ً ان الفصل فً سوق العمل ٌمكن
ان ٌمام على عوامل اخرى ؼٌر النوع االجتماعً مثل العرق والطبمة والعمر
والتحصٌل العلمً والخبرة المهنٌة .
ال ٌؽٌب عن بالنا المول على الرؼم من مرور عدة عمود على تشرٌع لانون
ٌحرم التعصب ضد المرأة فً مٌدان العمل فإن معظم النساء والرجال مازالوا
ٌعملوا فً مهن ٌتم فٌها الفصل بٌن النوع االجتماعً  .وال مرٌة من االشارة الى
َّ
ٌعملن فً اعمال ومهن ٌكون فٌها معظم العمال والمشتؽلٌن هم
ان معظم النساء
من النساء ومعظم الرجال ٌعملوا مع الرجال والنساء اٌضا ً ٌرؼبوا العمل فً
دوابر عمل صؽٌرة ٌكون فٌها عدد للٌل من الرجال وإزاء ذلن نستطٌع المول بؤن
َّ
ٌعملن ككاتبات فً مكاتب ادارٌة وبابعات
اكثر من نصؾ العامبلت من النساء
وفً اعمال خدمٌة مثل عامبلت فً الخدمات الؽذابٌة او عامبلت فً الخدمات
الطبٌة والصحٌة او فً مجاالت تصفٌؾ الشعر واالعتناء باألطفال  ،اما الرجال
َّ
نسبتهن
فعملهم مشتت ومتنوع اكثر من اعمال النساء إذ هنان من النساء تصل
َّ
َّ
ٌعملن فً المكتبات و ٘%9
ٌعملن فً المدارس الثانوٌة وٕ%9
الى ٕ%8
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ٌعملن َّ فً رعاٌة األطفال وهنان احداث صرٌحة تإكد على الفصل بٌن الرجل
والمرأة فً سوق العمل . ] Andersen and Taylor . 2013 . P. 265 [ .
ومن نافلة المول ان فصل النوع االجتماعً ٌحصل ضمن المهن  ،فالمرأة
عادة ً ما تعمل فً اعمال مختلفة عن التً ٌعمل بها الرجل وعندما ٌعملوا ضمن
المهنة الواحدة فانهم ٌنفصلوا الى فروع خاصة او انواع متباٌنة فً العمل مثل
بٌع السلع فالمرأة تبٌع سلع الل لٌمة مما ٌبٌعها الرجل ام انها تعمل فً مطاعم
تمدم وجبات طعام رخٌصة الثمن وٌدفعوا بخشٌش للٌل او تشتؽل فً البارات
كنادلة او تختص بطب األطفال او العملٌات الجراحٌة التجمٌلٌة او طب األسرة او
االمراض النسابٌة او طب العٌون واألسنان بٌنما الرجال فً مهنة الطب
ٌتخصصوا فً العظام والجراحة والملب واالعصاب والدماغ وسواها أي حتى
ضمن المهنة الواحدة هنان اختصاصات ناعمة ندلؾ الٌها المرأة وال ٌدلؾ الٌها
الرجل واختصاصات تتطلب الجبلدة ولوة االعصاب ٌدلؾ الٌها الرجل ولٌس
المرأة والحالة مشابهة فً الهندسة  .ال ارٌد ان ابرح من هذه النظرٌة مالم اسجل
زبدة محتواها فٌما ٌخص عبللة الفصل الجندري بالفصل المهنً  ،أي هل الثانً
ٌحدد األول او بالعكس األول ٌحدد الثانً ؟ فً الوالع على الرؼم من وجود
تشرٌعات لانونٌة تحرم التعصب ضد المرأة ووجود حركات تحرر المرأة وتنامً
الوعً االجتماعً فً عدم التمٌز بٌنهما مع ارتماء الثمافات االجتماعٌة فً
المجتمعات المتمدمة علمٌا ً وصناعٌا ً فإن الفصل الجندري ٌخضع للفصل المهنً
وان النوع المهنً ٌحدد كبلهما  .أي ٌحدد الفصل المهنً واألخٌر بدوره ٌحدد
الفصل الجندري  .فمثبلً الطب الذي ٌتطلب رلة وذوق وجمالٌة وانوثة تدلؾ الٌها
النساء والطب الذي ٌتطلب لوة عضلٌة وعصبٌة ورجولٌة ٌدلؾ الٌها الرجال
واالعمال الخدمٌة والرعابٌة والتنظٌمٌة والتنظٌفٌة ٌذهب الٌها النساء ام االعمال
االدارٌة والحسابٌة والمٌادٌة ٌذهب الٌها الرجال  .بٌنما االعمال الفنٌة والذولٌة
والتمنٌة الدلٌمة ٌعمل فٌها النساء واالعمال المٌكانٌكٌة والبنابٌة واعمال المناجم
ٌعمل فٌها الرجال .
معنى ذلن ان نوع المهنة هو الذي ٌحدد الفصل المهنً الذي بدوره ٌحدد
الفصل الجندري  ،المنحنى الجدٌد فً هذه النظرٌة ٌمول ال الثمافة االجتماعٌة وال
العرق وال المومٌة وال الدٌن وال الطابفة تحدد الفصل الجندري بل الفصل المهنً
هو الذي ٌموم بذلن وهذا ال ٌعنً ان المهنة متعصبة للرجال ومتحٌزة ضد النساء
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 .....كبل  ،بل ان متطلبات المهنة ونوعها والزبابن الذٌن ٌتعاملوا معها  ...هم
الذٌن ٌحددوا نوع الجندر فالمهن التً تتطلب رلة وحنان وذوق ودلة وصبر
ورشالة وجمال وانالة ٌكون اؼلب شاؼلٌها من النساء بسبب تمتعها بهذه الصفات
وهذا تعنً تخصص مهنً هو الذي فرض هذا الفصل على الرؼم من وجود
تشرٌعات ترفض الفصل بٌن الجنسٌن وعلى الرؼم من ارتماء الثمافات
االجتماعٌة والمجتمعات المتمدمة بمى الفصل الجنسً لابما ً وهذا ٌعنً ال الطبٌعة
البشرٌة وال الموانٌن وال الثمافات لها ٌد فً الامة الفصل الجندري بل نوع المهنة
وما ٌتطلبه من فصل بٌنهما  .فً تمدٌري هذه النظرٌة اكثر من والعٌة وادق
عملٌة فً تصوٌر المفاضلة الجندرٌة ألنها ترجع الى نوع المهنة ومتطلباتها .

 – ٙنظرٌة التعصب العلنً Overt Discrimination Theory
تؤول هذه النظرٌة الفجوة المابمة بٌن االجور المدفوعة للجندر  ،هذه الفجوة تكون
ناشبة عن التعصب صادرة من الرجل نحو المرأة إذ ٌموم هذا التعصب على
لاعدة المفاضلة بٌن طرفً مختلفٌن على الرؼم من التمدم الحاصل فً السنٌن
االخٌرة فما زال التعصب الرجالً مستمرا ً بشكل علنً االمر الذي وضع المرأة
ان تبتلً بؤلم الؽم فً مكان عملها  .ومما ال جدال فٌه ان الرجال فً المجتمع
ٌمثلوا جماعة متسلطة فً المجتمع لدٌهم بواعث حركة تحفظ وٌصون منافعهم
وفوابدهم فً سوق العمل  .انهم ٌموموا بذلن من خبلل ارساء لواعد تمدم
مكافبات مفاضلة تجعل المرأة االللٌات العرلٌة تخضع تحت رحمتهم بحٌث
تحرمهم من الحصول على اجور عالٌة وخدمات نمابٌة وتمنحهم تشرٌعات عمالٌة
بسٌطة واولٌة  .مثال اخر على التعصب العلنً هو المضاٌمة المستمرة
واالزعاجات المرهمة لعمل المرأة فً عملها بما فٌها المضاٌمة الجنسٌة وبالً
التودد الجنسً اثناء االختبلط بٌن الرجل والمرأة فً مكان العمل  .علماء
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االجتماع ٌروا ان مثل هذه التحرشات والمضاٌمات تعكس تسلط الرجل فً سوق
العمل وتؽذي مصالحه المهنٌة وصبلحٌاته فً سوق العمل  ،وال ؼرابة من
َّ
ٌدخلن اعمال الرجال والمحٌط المسٌطر علٌه الرجال فً
وضع النساء اللواتً
اعمالهم ٌعانون من الكثٌر من التحرشات الجنسٌة والعكس نادرا ً ما ٌحصل أي
ًّ
ٌعاكسن الرجال فً محٌط عملهم ونادرا ً اٌضا ً ما نجد الرجل
ان النساء نادرا ً ما
ضحٌة التحرش الجنسً من لبل النساء  .ان التحرش الجنسً هو آلٌة رجالٌة
ٌستخدمها الرجال للحصول على متعة جنسٌة ألن المرأة فً نظره هدفا ً جنسٌا ً
لتمدٌم المتعة للرجل .
اخٌرا ً نستطٌع ان نمول بؤن النظرٌات السالفة التً طرحناها فً هذا الباب
توضح الفرق الواضح والعلنً فً اجور ورواتب الممدم للنساء الل وادنى من
الرجال والذي ٌخضع لتسلط الرجال على المجتمع والى نوع العمل والى رهافة
االنثى فً مشاعرها ولوتها وتفكٌرها االمر الذي جعلها تكون فً مستوٌات مهنٌة
ادنى وبالذات لدخولها الى سوق العمل متؤخر جاء بعد دخول الرجل الٌه مما
جعل االخٌر ٌتسٌد وٌتحكم فً موالع المهن وادارتها لصالحه ولٌس لطالحه .

 – 7النظرٌات البٌولوجٌة Biological Theories
هنان تؤوٌبلت اولٌة فسرت وشرحت عدم المساوة المابمة بٌن الرجل والمرأة من
زاوٌة بٌولوجٌة معبرة عن التفاضل بٌنهما مثل نظرٌة التفاضل النوعً فً الحٌاة
الٌومٌة التً انطوت على المعادلة العلمٌة فً شروحاتها لتمهٌد مطروح من لبل
علماء الطبٌعة عبر البٌولوجً االجتماعً .
ٌركز اصحاب هذه النظرٌات على تؤثٌرات الهرمونات والجٌنات
والكروموسومات وحجم الدماغ وعروله العصبٌة على تمرٌر المفاضلة ( البل
مساواة ) بٌن النوعٌن ( الرجل والمرأة ) جولد بٌرغ حدد الماعدة البٌولوجٌة
المتؤلفة من تفاعل النظام العصبً مع النظام الهرمونً الذي بدوره ٌدفع الرجل
نحو السٌطرة على المرأة  .وهنا ٌمكن المول بؤن نظرٌات الماعدة البٌولوجٌة
تإكد على العوامل الفٌزٌولوجٌة الطبٌعٌة من حٌث تسببها للمفاضلة بٌن الجنسٌن
بذات الولت ال تستطٌع من الناحٌة العملٌة ان تتحمك المساواة الكاملة داخل
المجتمع  .جدٌر بذكره فً هذا السٌاق الى ان من احد االنتمادات الربٌسٌة
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لنظرٌات الماعدة البٌولوجٌة انها ؼالبا ً ما تستخدم معلومات عن السلون الحٌوانً
لتطبمها على السلون اإلنسانً هذا إضافة الى انها تمثل المإثرات التارٌخٌة
واالنثروبولوجٌة واالجتماعٌة على السلون اإلنسانً وبالذات تلن االحداث التً
تمرر تؽٌر سلون الرجل والمرأة فً مكانتهما وادوارهما عبر الزمان والمكان .
بتعبٌر اخر ان هذه النظرٌات ال تؤخذ بعٌن االعتبار التؽٌرات التً ٌموم بها
الرجل والمرأة عند مرورهما من عمرهما الزمنً وتعاٌشهما فً اماكن مختلفة
ألن اإلنسان ال ٌبمى محافظا ً على سلوكه دابما ً وابدا ً بل ٌؽٌره وٌبدله وٌعدله
حسب تفاعبلته مع االحداث ومع تمدم عمره واكتسابه للخبرات السلوكٌة
واالجتماعٌة التً ال تجعله متصلبا ً فً سلوكه بل مؽٌرا ً اٌاه .
لٌس هذا فحسب بل هنان اٌضا ً نماط ضعؾ وركاكة فً هذه النظرٌات
منشبوها االستؽراق (اإلٌمان بؤن عرق الرجل اسمى من سابر االعراق وفً
التعصب  ،اإلٌمان بؤن طابفته ارلى من بالً الطوابؾ الدٌنٌة او التحٌز لمومٌة
معٌنة وسواها ) بتعبٌر آخر  ،الرجل األبٌض المنحدر من الطبمة الوسطى فً
المجتمعات الصناعٌة الؽربٌة ٌعتبر االستؽراق والتعصب حالة سوٌة وطبٌعٌة
ومطابمة للسلون اإلنسانً  .ومن نافلة المول انه على الرؼم من هذا الوهن
التنظٌري والنمد الموجه لها فً هذا الخصوص فؤن النظرٌات البٌولوجٌة مستمرة
فً رواجها الهابل وشعبٌتها فً المجتمعات اإلنسانٌة لدرجة ان كونٌل ( عالم
اجتماع استرالً معاصر ) ٌرجع هذا الشعبٌة الى كونها تمثل مراٌا تعكس ما هو
سابد ما هو سابد وشابع بٌن الناس وٌطلموا علٌه علما ً ولدٌهم تبرٌرات كثٌرة
بحٌث تجعل الكثٌر من الناس ٌعتنمها بذات الولت فؤن هذه النظرٌات البٌولوجٌة
تمدم شروحات ؼٌر ممنعة للمفاضلة ألنها تإكد على االجسام الظاهرة األمر الذي
جعل بعض علماء االجتماع امثال كونٌل ان ٌعٌدوا تمٌمهم لدور الجسد فً
عبللته بالجندر بل وحتى التحلٌل النسوي اعاد نظرته فً تحلٌله مركزا ً بذلن
على الجسد وما له من مٌزة لٌمة فً تحدٌد نوع الجندر ومفاضلة احدهم على
اآلخر  .أي مفاضلة الرجل على المرأة .
ومن استجبلء اكثر عما تمدم نمول ان هذه النظرٌة تنطلك من لاعدة بٌولوجٌة
(ولٌست اجتماعٌة ) متؤلفة من المكونات التالٌة -:
ٖ -الكروموسومات ٗ -حجم الدماغ
ٔ -الهرمونات ٕ -الجٌنات
٘-العروق العصبٌة  -ٙاالستعراق .
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جمٌعها تعمل على تفاعل النظام العصبً مع النظام الهرمونً الذي ٌدفع بالرجل
للسٌطرة على المرأة واستوالد عدم المساواة بٌنهما  .ولو كان هذا السبب المطلك
فً المفاضلة بٌنهما لكان من المستحٌل تطور مكانة المرأة ودورها فً المجتمع
وتعدٌل مٌزان المعادلة بٌنهما  .ولو كان هذا هو السبب الوحٌد فً المفاضلة
عندهما ألمسى من ؼٌر الطبٌعً ان تتفوق المرأة فً العدٌد من المهن والمجاالت
األسرٌة واالجتماعٌة .
إن تؤوٌل هذه النظرٌة ٌلؽً تؤثٌر نوع المهنة والفصل المهنً على الفصل
الجنسً فً العمل  .اننا نمول بؤن هنان تباٌن واختبلؾ فً الطبٌعة الجسدٌة بٌن
الرجل والمرأة هو الذي ٌستولد التباٌن واالختبلؾ فً وظابفهما الجنسٌة
واالجتماعٌة لكنه ال ٌستولد تسلط الرجل على المرأة  .المرجح هو ان الماعدة
االجتماعٌة المتؤلفة من ( الثمافة االجتماعٌة والدٌن والتنشبة األسرٌة واالجتماعٌة
والتعالٌم التربوٌة والوسابل االعبلمٌة المربٌة والملكٌة المادٌة ) هً التً
استولدت سٌطرة الرجل على المرأة بد ًء بالتنشبة األسرٌة ومرورا ً بالمدرسٌة
وانتها ًء بالمهنٌة .
اما المعزز لهذه المفاضلة والسٌطرة الرجولٌة على المرأة فهً الحروب
والثورات والصراعات ألنها تتطلب الموة الجسدٌة والنزعة العدوانٌة  .بٌنما
تكون التطورات التكنولوجٌة والعلمٌة والصناعٌة مملله وممٌعه لهذه المفاضلة
والسٌطرة الرجولٌة .
وثمة حمٌمة تنطوي على ذكر عدم مطالبة المرأة بإزالة هذه السٌطرة الرجولٌة فً
المإسسات العرفٌة واالنتاجٌة والرسمٌة والمحافل الدولٌة واالعبلمٌة كلها تجعل
من الرجل ان ٌكون سٌد المولؾ والمتسلط والمتفضل على المرأة ألن الشخص
الذي ال ٌطالب بإزالة الحٌؾ والجور والظلم الممارس علٌه ٌعنً انه لابل بذلن
وخامل فً ابداء المبادرة فً طلب المساواة وعدم المفاضلة علٌه فبل ٌتولع من
االخرٌن التبرع بالدفاع عن الحٌؾ الذي ولع علٌه وان حصل فؤنه من باب
التكسب السٌاسً واإلنسانً والنفاق االجتماعً .
 – 8نظرٌات التنشبة Socialisation Theories
الوظٌفٌٌن ( منظري الوظٌفٌة االجتماعٌة فً علم االجتماع ) اثروا على نظرٌات
التنشبة االجتماعٌة من خبلل تركٌزهم على العوامل االجتماعٌة اكثر من تؤكٌدهم
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على العوامل البٌولوجٌة عند تؤوٌلهم وتفسٌرهم للمفاضلة بٌن الجنسٌن  ،وإزاء
هذا التركٌز ظهر هنان دورٌن مختلفٌن للجنس هما الدور الذكري والدور
االنثوي وكل منهما لدٌه تولعات خاصة به تختلؾ عن تولعات االخر ٌتعلمها منذ
طفولته عبر تنشبته من لبل والدٌه وافراد اسرته  .أي ٌتم تعلٌمه التماثل والتماهً
مع دوره االنثوي إذا كانت بنت ودوره الرجولً إذا كان ذكرا ً ٌ ،حصل هذا
عندما تلتمً التولعات مع المعاٌٌر الملتصمة بدره والمحفزة على ادابها كما هو
متولع منه وعبر العموبات السلبٌة مثل ٌجب على البنت ان ال تلعب كرة المدم ،
وهنان عموبات تمع على كل من ال ٌتماثل وٌتماهى مع هذه النظرٌات المطلوبة
من كل دور  .فضبلً على ذلن  ،هنان – فً هذه النظرٌات – مفاضلة جندرٌة
ترجع الى كون المرأة والرجل لد تنشبوا على ادوار مختلفة تم ترجمتها على هذه
الرإٌة بشكل واضح وعلنً لكن مع ذلن فؤن هذه النظرٌات أهملت لضاٌا مهمة
مثل المعاٌٌر والمٌم الخاصة بالتولعات الدورٌة فً نظر المحٌطٌن بهم .
ال جناح من المول عن هذه النظرٌات بؤنها بالؽت فً تؤكٌدها على المماثلة
االرادٌة التطوعٌة للمعاٌٌر الخاصة بالمإسسات والبناء االجتماعً التً تركز
على السلون األنثوي والذكوري عبلوة على ذلن فؤن دوري الجنس ٌتماثبلن
بواسطة هذه الرإٌة المبنٌة على االختبلفات البٌولوجٌة بٌن الرجل والمرأة الذٌن
ٌعتبران ال ٌمثبلن مشكلة  .هذه النمطة نالشها كولٌن عندما لال بؤن نظرٌة التنشبة
متضمنة منذ بداٌة نماشها االختبلؾ البٌولوجً لكنها لٌس لدٌها مفهوم اجتماعً
نظري ولٌس لدٌها لاعدة للمفاضلة بٌن الرجل والمرأة Pilcher . 2001 . [ .
. ] P.p 71 – 72
تعلٌمً وتعمٌبً على هذه النظرٌة مستندا ً على محتواها وسٌاق عرضها المنطوي
على الدور االجتماعً ( ذكوري وانثوي ) والتولعات االجتماعٌة التً تم تطبٌع
الفرد علٌها من لبل والدٌه واسرته وتعلٌمه عبر ضوابط المكافبة والعموبة نماذج
سلوكٌة تحددها ثمافة اسرته االجتماعٌة بؤنه ذكر او انثى مثل بالنسبة للذكر (ال
تبكً عندما تتؤلم او عندما ال تحصل على ما ترٌد ألن الولد ال ٌبكً  ،البكاء فمط
للبنات  .وعلٌن ان تكون لوٌا ً وتؽلب األخرٌن ألن البنت وحدها الضعٌفة ) اما
بالنسبة للبنت ( ال تلعبً كرة المدم بالشارع ألن هذا خاص باألوالد  ،وال
تصرخً بوجه اخٌن عندما تطلبً منه شٌبا ً  ،وعندما تجلسً ال تكشفً عن
سالٌن  ،وعندما تضحكً ال تضحكً بصوت عا ٍل ) .
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دٌدنً هنا تؤكٌد هذه النظرٌة على عملٌة التطبٌع لكً ٌتؽلب على الطبع أي
اكساب الفرد نماذج سلوكٌة تحددها الماعدة االجتماعٌة والثمافٌة الخاصة بالجسد
الذكري والجسد األنثوي لتحولهما الى الولد – الرجل والبنت – المرأة ألنهما ال
ٌولدان رجبلً او امرأة بل التنشبة األسرٌة واالجتماعٌة هً التً تحولهما لٌكونا
رجبلً او امرأة وهذا ٌعنً ان الجندر منتوج وتكوٌن ثمافً لٌس إال وال دخل
للماعدة البٌولوجٌة بذلن .
ومن نافلة المول ان الثمافة المعاصرة فً المجتمعات الصناعٌة ساهمت فً
هذا التطبٌع التنشٌبً الجندري من خبلل تصنٌع وانتاج مبلبس خاصة بالولد
(ذات اللون األزرق ) ومبلبس خاصة بالبنت ( ذات اللون الوردي ) وكذلن لعب
األطفال والمصص واألفبلم المتحركة وهنا دعمت وعززت الثمافة الصناعٌة
واالعبلمٌة فً المجتمعات المتمدمة التطبٌع الجندري وجعلته طاؼٌا ً على الطبع
البشري او الطبٌعٌة البشرٌة مإكدا ً بذلن اختبلؾ الجنسٌن ومفاضلة الولد على
البنت فً الحٌاة العصرٌة الذي جاء امتداد واستكمال للحٌاة التملٌدٌة فً التنشبة
األسرٌة وهنا نستطٌع ان نمول أال كان بإمكان األم ان تعترض على هذا التطبٌع
الصناعً واالعبلمً ؟ ام هً راضٌة ومإٌدة ذلن ؟ كذلن أال كان بإمكان الم ان
ّ
تطبع اوالدها على الجندر ٌؤتً من الطفولة ولٌس بعد الرشد وهذا لصور المرأة
األم تحدٌدا ً ألن األب لٌس من مصلحته ان ٌموم بذلن بل من صالحه ان ٌعزز
مفاضلة األبن على البنت .
 – 9نظرٌات المساواة الجنسٌة Feminist Theories
عندما نمارن نظرٌة المساواة الجنسٌة مع نظرٌات التنشبة االجتماعٌة فؤننا نجد ان
نظرٌة المساواة الجنسٌة للجندر عبللة تستطٌع ان تمدم مفاهٌم اجتماعٌة اكثر
واؼزر عن االختبلفات الحاصلة بٌن الرجل والمرأة مع التركٌز الكبٌر على
العوامل البنابٌة والمإسساتٌة  .هنان عدة نظرٌات تناولت المساواة الجنسٌة
لدرجة انها اخذت مساحة كبٌرة من اهتمامات المثمفٌن ورجال الملم والعلم
والمعرفة مركزٌن على عدة اوجه من عبللات الجنوسة ( الجندر ) فً
شروحاتهم للمفاضلة الجنسٌة  .ومنذ العمد السابع من المرن المنصرم برزت
ممارسة شابعة شطرت نظرٌات المساواة الجنسٌة الى مجامٌع مثل المساواة
الجنسٌة الماركسٌة واخرى المتطرفة وؼٌرها من اجل تسلٌط الضٌاء على
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المفارلات المابمة بٌنهما مع ذلن وخبلل العمد التاسع من ذات المرن نالش العدٌد
من ال ُكتاب المهتمٌن بالمساواة الجنسٌة هذا الموضوع وهذا التشطٌر فمالوا عنه
بؤنه لم ٌعد ذا فابدة بعد االن إذ بات اشبه بالطروحات للدٌممراطٌة المدعٌة التً
فشلت فً تطبٌك العدالة أي كانت مضلله ومؽالطه لروح الدٌممراطٌة اللٌبرالٌة ،
عبلوة على ذلن بسبب كثرة الحدٌث عن المساواة الجنسٌة فً هذه النظرٌات
المعاصرة صارت مكررة فً مواضٌعها ومتداخلة من تحلٌبلتها ومربٌاتها
ومواضٌع اهتماماتها .
إن سٌاق حدٌثً ٌلزمنً ان ال اؼفل حمٌمة التفرٌك والتمٌز بٌن ال ُكتاب
والمنظرٌن الذٌن تناولوا موضوع المساواة الجنسٌة لنه لٌس كل من كتب فٌه له
نفس التفكٌر والتحلٌل والمنطك  .بمعنى ان لٌس جمٌع من انطوى تحت عنوان
المساواة الجنسٌة المتطرفة له نفس المصطلحات وااللٌات والتحلٌل والمنطك بل
ٌختلؾ بذلن  ،اضافة الى وجود ُكتاب ومنظرٌن مستملٌن لم ٌنتموا الى أي مسمى
( ماركسً او متطرؾ ) انما ٌعبروا عن افكارهم ورإٌتهم الخاصة بهم وهذه
مسببة لمشكلة بناء ومدة التنظٌر فً المساواة الجنسٌة  .ثم تطبٌك النظرٌة الممٌزة
ّ
المنظر
والمعروفة بطابع خاص بها ( متطرفة او ماركسٌة ) لد ال تعكس عملٌة
األمر الذي ٌجعل تطبٌمه لها ؼٌر مناسب  .لذلن نرى ان من الضروري مراجعة
ّ
ومنظري نظرٌات المساواة الجنسٌة والتؤكٌد من
المنطلمات التً خرج منها ُكتاب
الدافع الحمٌمً الذي جعلهم ٌستخدموا الفكر المتطرؾ او الماركسً ألن المراء
ٌحتاجوا الى معرفة هذا التمٌز المتخصص إذ لد تكون هنان ثنابٌات زابفة او
كاذبة وبالذات عند الذٌن ٌمارنوا المفاضبلت الجنسٌة مع البل مساواة بٌن البٌض
والملونٌن او بٌن الطبمات الفمٌرة والجماعات النسوٌة  .الول ثنابٌات ؼٌر
متشابهة فً منهجها وتركٌزها وهذا بدوره ٌسًء الى بناء نظرٌة المساواة
الجنسٌة وبالتالً تعد مثلبّة من مثالبها .
تمٌط هذه النظرٌة اللثام من تبعٌة المرأة للرجل فً النظام الرأسمالً والنظام
األبوي ( البطرٌمً ) إذ كبلهما ٌستؽبل المرأة فً عدم منحها حمولها ( المالٌة فً
عملها المنزلً والرأسمالً ) وهذا وحده كاؾ لتوضٌح عدم المساواة بٌن الرجل
والمرأة ومفاضلة الرجل علٌها وان استبصال هذه المفاضلة ال ٌتم إال بتطبٌك
الؽاء الصراع الطبمً بٌن الطبمة المالكة لوسابل االنتاج والطبمة الفالدة لها
واحبلل محله نظام تمسٌم عمل لابم على المبادئ الماركسٌة المنادٌه بالمساواة
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بٌنهما  .هذا ما تنادي به النظرٌة الماركسٌة فً مساواتها الجنسٌة لكن على الرؼم
من هذه الطروحات فؤن هنان انتمادات وجهت الٌها التً تمول بؤنها بالؽت فً
تركٌزها على العبللات الطبمٌة وعلى الرأسمالٌة وبلورتها جندر تمثل نظام تمسٌم
اجتماعً مستمل .
اوضحت الباحثة ماٌنارد ان تحلٌبلت نظرٌة المساواة الجنسٌة ركزت علة
تنظٌر عبللة المرأة بالرجل وتبعٌتها له واعتبرته تمسٌم اجتماعً اولً وجوهري
فً النظام األبوي ( البطرٌمً )  .اما النظرٌة المتطرفة فً المساواة الجنسٌة
فؤنها اكدت على جسد المرأة فً استخدامه الجنس وحمله وانجابه وامومته
والعنؾ الممارس علٌه من لبل المؽتصب واالختبلفات البٌولوجٌة بٌن الرجل
والمرأة .
ثم هنان منطلك سلط ضٌابه على تبعٌة المرأة فً النظام األبوي ( البطرٌمً)
والرأسمالً موضحا ً النسك المزدوج الذي ركز علٌه ك ٍل من التحلٌل الماركسً
والنظرٌة المتطرفة وانتفاع الرجل من تبعٌتها له وتوضح اٌضا ً لماذا وكٌؾ
مارس الرجل ظلمه وجوره على المرأة وهذا ما ظهر فً كتابات كل من دٌبلفً
ولٌونارد موضحٌن تنالضات الماركسٌة والمتطرفة فً هذا الطرح .
لكن هنان انتماد موجة للماركسٌة وهً مبالؽتها فً تركٌزها على الطبمة
والرأسمالٌة كذلن بالؽت المتطرفة فً تؤكٌدها على الجنس البٌولوجً وهذا
ٌوضح النسك المزدوج الذي ٌضم المنطلك الرأسمالً واألبوي من حٌث كونهما
متكافبلن ومعتمدان الواحد على االخر فً نظرٌتهما للمساواة الجنسٌة بٌن الرجل
والمرأة واضطهاد المرأة واالنتفاع من خنوعها وتبعٌتها للرجل  .وإزاء هذا
االشتران ٌمكن المول عن هذٌن المنطلمٌن ( الرأسمالً واألبوي ) بؤنهما ٌلتمٌان
بؤكثر من لاسم مشترن بٌنهما وهذا ال ٌمكن ازالته من المجتمع إال بإزالة
المفاضلة الجندرٌة وهذا امر بعٌد المنال  .اما نظرٌة النسك المزدوج فؤنها
تتضمن ركاكة وعدم الدلة فً وضوحها للعبللة المابمة بٌن النظام األبوي
والرأسمالً والجندر والطبمة وهذه مثلبة موجهه ضدها  ،وال ننسى التعصب
العرلً فً نمد المرأة الملونة فً المفاضلة الجندرٌة الذي ٌزٌد من تعمد العبللة
صور هذه المفاضلة
بٌن الرجل والمرأة وال ننسى اٌضا ً عدم وجود نظرٌة كونٌة ت ّ
فً كافة انواع المجتمعات اإلنسانٌة طالما هً سابدة ومنتشرة فً المجتمع
اإلنسانً  .ثم ان نمد المرأة البٌضاء ال ٌنطبك او ٌتطابك مع المرأة الملونة فً
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عبللتها بالرجل وتبعٌتها له وهل ٌتماشى الرس والمومٌة مع النسك األبوي
والرأسمالً ؟
ال نرٌد ان نبرح من موضوع نظرٌات الجندر ما لم نسجل بعض المبلحظات
حولها وهً  :إذا كنا نعتبر الجندر مشكلة اجتماعٌة فهً إذن لها عمك تارٌخً
فً حٌاة المجتمع اإلنسانً وعبللة الرجل بالمرأة وهذا ٌعنً انها لٌست حدٌثة
العهد  .وإذا كنا نعتبرها ظاهرة اجتماعٌة فهً اٌضا ً كذلن لٌست بجدٌدة التكوٌن
وفٌها العدٌد من االختبلفات بٌن الرجل والمرأة مثل العمر واالنتماء الطبمً
والعرلً والمومً ألنها من نتاج الطبٌعة البشرٌة وتفاعلها مع المحٌط الثمافً
والبٌبة االجتماعٌة ولم ٌحصل فً أي مرحلة تارٌخٌة او مجتمع انسانً معٌن
ٌمثل جنسا ً واحدا ً أي ال ٌوجد مجتمع ٌعكس األنوثة وحدها او الذكورٌة وحدها .
اما عن النظرٌات المذكورة اعبله فؤن فٌها مثالب فً بنٌانها وتحلٌلها وهً :
ٔ -لم تربط المفاضلة الجندرٌة ببالً المفاضبلت االجتماعٌة مثل المفاضلة
الطبمٌة او العرلٌة او المومٌة او الطابفٌة او الدٌنٌة .
ٕ -جمٌعها اوضحت دور البناء االجتماعً فً ممارسة الظلم والجور
الممارس على المرأة ومنبع صدوره من النظام األبوي او الرأسمالً او
البٌولوجً او العرلً ولم توضح مماومة وكفاح ودفاع المرأة عن نفسها
ولم توضح كٌؾ حصل بعض التؽٌر فً عبللة الرجل بالمرأة عبر الزمن؟
ٖ -اوضحت هذه النظرٌات تؤثٌر الثمافة على انوثة المرأة ورجولة الرجل
وزعمت انها صنٌعة الطبمة والعمر والعرق  .وهذا ؼٌر كاؾٍ .
دٌدنة هذه النظرٌة ابتؽاء المطالبة بالمساواة بحك المرأة داخل المجتمع ( دورا ً
ومولعا ً ونسٌجا ً ولرارا ً وتنظٌما ً ولانونا ً وعرفا ً وتعلٌما ً وعمبلً واجورا ً ولضا ًء
وانتاجا ً وتمثٌبلً وتنشبتا ً وامتبلكا ً ) أي مساواتها بحموق الرجل طالما هما افراد
مجتمع واحد ومواطنه واحدة ولهما مسبولٌة اسرٌة ومجتمعٌة ووطنٌة واحدة ،
فلماذا ٌمع التفرٌك والمفاضلة بٌنهما ؟ وعطفا ً على ذلن فؤن الحركة النسوٌة
(األنثوٌة )  Feminismال تمثل طرٌما ً فكرٌا ً منفردا ً او طرٌك واحد للتصرؾ
بل هً تشٌر بالدرجة األساس الى الدفاع بشكل ملحوظ ومتزاٌد لعدالة المجتمع
فً عدم هضم حك المرأة  .اما نظرٌة نصٌر المرأة فمد تبلورت من خبلل
الحركة النسوٌة المنطوٌة على التحلٌل الهادؾ لتفهم مولع المرأة فً المجتمع من
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اجل تحمٌك هدؾ واضح وصرٌح ٌصلح وٌحسن مولعها داخل المجتمع  .هذا ما
نجحت علٌه الحركة النسابٌة .
ومن استجبلء اكثر عما تمدم اعرج الى مدارات ومحٌطات نظرٌة المساواة
الجنسٌة وهً ما ٌلً :
Liberal Feminism
أ -المساواة األنثوٌة اللٌبرالٌة
ب-المساواة األنثوٌة االشتراكٌة Socialist Feminism
Radical Feminism
ت-المساواة األنثوٌة المتطرفة
Multiracial Feminism
ث-المساواة األنثوٌة متعددة االعراق

أ -المساواة األنثوٌة اللٌبرالٌة
بدأ طور هذه الحركة منذ ظهور اللٌبرالٌة البرٌطانٌة مع بداٌة المرن التاسع عشر
التً كشفت عن الممارسات المفاضلة للرجال على النساء وعدم المساواة بٌنهم
داخل المجتمع موضحة الحواجز والموانع التً كانت لابمة امام تمدم حركة
المرأة فً مسٌرتها داخل المجتمع  .هذا الكشؾ والتوضٌح الذي آلت علٌه
الحركة كان منطلما ً من تؤكٌدها الدإوب على حموق األفراد وتكافإ الفرص
كماعدة اساسٌة للعدالة االجتماعٌة واالصبلح المجتمعً  .إن ابتؽاء هذه الحركة
هو تؽذٌة ودعم وتعزٌز العدٌد من التؽٌرات الشرعٌة المطالبة بتحمٌك المساواة
بٌن الرجل والمرأة .
حري بنا ان نشٌر الى ان هذه الحركة فً الولت الراهن وفً المجتمع االمرٌكً
تحدٌدا ً تنطوي على تنشبة النوع االجتماعً ( الجندر ) عبر تعلٌمها وتوعٌتها
وتنبٌهها للمفاضلة وما تإول الٌه من مساوئ على حموق المرأة فً المجتمع
وبعملها هذا فؤنها ( أي الحركة النسوٌة ) تدفع المجتمع نحو التؽٌر اللٌبرالً
وإزالة الحواجز والموانع التً تمؾ امام طرٌك المرأة فً المجاالت السٌاسٌة
وااللتصادٌة والصناعٌة والتربوٌة واألسرٌة من اجل ارلاء حمولها وجعلها
متساوٌة مع حموق الرجل .
المساواة األنثوٌة االشتراكٌة
ب-
هذا المدار المحٌطً لنظرٌة نصٌر المرأة ٌمثل تطرفا ً صرٌحا ً فً تفسٌره لجذور
ظلم المرأة والجور الذي ارتكبه النظام الرأسمالً علٌها الذي جعل منها ان تكون
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َّ
َّ
وٌستؽلهن عبر نظامه الرأسمالً
ٌسخرهن
موردا ً بخسا ً للعمل األمر الذي جعله
محوالً اٌاها عبدة له اشبه باستؽبلله للطبمة العمالٌة  .إن سٌاق الحدٌث ٌلزمنً ان
ال اؼفل ان الحركة النسوٌة االشتراكٌة توضح تفاعل الرأسمالٌة مع النظام
األبوي ( البطرٌمً ) فً جعل المرأة الل نفوذا ً ولوة ً كامرأة وكعاللة معا ً  .ومن
هذا المنطلك انتمدت الحركة النسوٌة االشتراكٌة الحركة النسوٌة اللٌبرالٌة بسبب
مفاضلتها المبنٌة على النظام الرأسمالً واألبوي معا ً  .فبل ؼرو إذن المول بؤن
َّ
ٌرٌن مساواة المرأة بالرجل ال تتحمك إال عندما ٌتؽٌر
هاتٌن الحركتٌن النسوتٌن
النظام السٌاسً وااللتصادي .
المساواة األنثوٌة المتطرفة
ت-
ٌنطوي هذا المدار المحٌطً لنظرٌة نصٌر المرأة على تفسٌره السبب الربٌسً
للظلم والجور الوالع على المرأة ذلن السبب هو النظام األبوي ( البطرٌمً )
وٌإكد هذا المدار المحٌطً على ان أصل هذا الظلم لادم من هٌمنة الرجل على
جسد المرأة عبر العنؾ ضدها على شكل اؼتصاب وتحرش جنسً وعنؾ اسري
وسوء معاشرة جنسٌة كلها آلٌات ٌستخدمها الرجل للتؤكٌد على لوته داخل
المجتمع  .وإزاء هذا التفسٌر والتؤوٌل ترى هذه الحركة بؤن التؽٌر ال ٌتم إال
بتؽٌر النظام المابم المسٌطر علٌه من لبل الرجل فإذا تم تؽٌر النظام فؤن ذلن
ٌعنً إزالة سٌطرة الرجل علٌه وعلى جسد المرأة .
المساواة األنثوٌة المتعددة االعراق
ث-
آلت هذه الحركة على ابتكار لناة جدٌدة فً نظرٌة نصٌر المرأة تناسب الجمع بٌن
العرق والطبمة والجندر فً دراسة والع المرأة فً المجتمع العصري مختبرة ً
تفاعل هذه المتؽٌرات الثبلثة فً استؽبلل المرأة والرجل من لبل المتحكمٌن فً
المجتمع وبالذات فً المجتمع الرأسمالً والعنصري وبهذا االبتكار عبدت هذه
الحركة طرٌما ً جدٌدا ً لئلناث فً دراسة والعهم السٌاسً واالجتماعً وكٌفٌة
تؽٌره بشكل مؽاٌر للحركات الثبلثة السلفة الذكر .
انظر جدول رلم – ٔ – الذي ٌمارن المدارات المحٌطٌة التً تتضمنها نظرٌة
نصٌر المرأة

هوٌة الجندر

المساواة
الجنسٌة
اللٌبرالٌة
مكتسبة

المساواة
المساواة
المساواة
الجنسٌة المتعددة
الجنسٌة
الجنسٌة
االعراق
المتطرفة
االشتراكٌة
بشرة
من تعكس حاجات تماهً المرأة مع لون
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خبلل التنشبة

النظام
االلتصادي

الرجل
تسلط
على المرأة

عدم المساواة المفاضلة ناتجة تؤتً مفاضلة النظام األبوي
لاعدة
من ٌمثل
موانع الجندر
الرجل عن
بٌن
رسمٌة لفرص العبللات الطبمٌة لضعؾ المرأة
والمرأة
متساوٌة
ٌؤتً
تمسٌم التحرر
ٌتم التؽٌر عبر تحول
التؽٌر
صٌؽة شرعٌة الجندر للعمل على انه تنظٌم
االجتماعً
َّ
لبلهن
وتؽٌر الموالؾ ٌصاحبه تؽٌر النساء من
فً تمسٌم العمل
الطبمً

الرجل والمرأة
شعور
ٌشكل
معارض كرد
فعل ضد الظلم
تفاعل العرق
والطبمة والجندر
لاعدة
لٌبلور
التسلط
النساء الملونات
َّ
ٌصبحن وكاالت
للتؽٌر األنثوي
َّ
اتحادهن
عبر
جماعات
مع
اخرى

جدول رلم – ٔ – أخذ من كتاب  Andersen and Taylorص ٕٙ9 .

 – 10نظرٌة س  .والبً  1990البطرٌمٌة
شرحت س  .والبً لماذا هنان مفاضلة جذرٌة ( مفاضلة الرجل على المرأة ) فً
المجتمع وكٌؾ ٌعضد الرجال والنساء جوهر النظام األبوي ( البطرٌمً ) بالنسبة
لوالبً النظام األبوي ما هو سوى نسك لبناء المجتمع الممارس ٌكون فٌه الرجل
سٌد ومتسلط على المرأة فسخرها لخدمته بظلم ولٌس برؼبتها  .ولد اوضحت
مت ّ
والبً هذا التسٌد الظالم الى مفاضلة نسمٌة للنظام البطرٌمً وهً ( االنتاج
المنزلً  ،العمل األجٌر  ،الحكومة  ،عنؾ الرجل  ،الجنس  ،الثمافة االجتماعٌة )
وجمٌعها تإول الى االستؽبلل والتسخٌر العمٌك والشامل والمترابط بخنوع المرأة
وتبعٌته لمولعه مع ذلن ذكرت والبً ان النظام األبوي ٌسمح للتؽٌٌر عبر الزمن
أي ال تبمى المرأة خانعه وتابعه بشكل مطلك دابما ً وابدا ً بل تحصل بعض الفرص
ٌتاح لها بالخروج عن محٌط التبعٌة  .ثم اوضحت والبً حالة النظام األبوي فً
المجتمع لد طرأ علٌه تحول امسى االنتمال من الشكل الخاص الى الشكل العام .
ففً النظام األبوي الخاص ٌدور تسلٌط الرجل داخل محٌط األسرة والشإون
المنزلٌة لكنه ال ٌستبعد استؽبلل الرجل للمرأة وتسخٌرها فً اشؽال المنزل وهنا
ٕ88

ٌكون النساء سجٌنات بشكل واضح فً دابرة الشإون المنزلٌة مع المشاركة
المحدودة فً مناشط الحٌاة العامة .
اما فً النظام األبوي العام فؤن النساء ٌكونون ؼٌر مستثنٌات ومستبعدات من
َّ
َّ
بٌنهن وبٌن
ٌواجهن المفاضلة ( عدم المساواة
وعن مناشط الحٌاة العامة بل
َّ
َّ
ضدهن مثال على ذلن العمل األجٌر ال تكن اجورها
علٌهن والتعصب
الرجال )
متساوٌة مع اجور الرجل الذي ٌموم بنفس العمل  .بٌد ان والبً تإكد على ان
الحركة النسوٌة او حركة المساواة الجنسٌة هً المفتاح الربٌسً لجلب التؽٌٌر
وتحرٌكه من مناشط الحٌاة الخاصة ( المنزلٌة ) الى مناشط الحٌاة العامة أي
تحوٌل النظام األبوي من الخاص الى النظام األبوي العام عبر كفاحها المستمر
والدإوب لكً تحصل على التصوٌت فً االنتخابات من اجل دخولها فً سلن
التعلٌم واالشتؽال فً مهن وتحمٌك مكاسب حمولٌة لانونٌة فً امتبلن العمار
وحصولها على حموق الزواج والطبلق وسواها بٌد ان كل ذلن لم ٌإدي الى
اندحار النظام األبوي ولم ٌجعل من المرأة محررة من وظٌفتها األسرٌة (ربة
منزل ) ولم ٌملل من استؽبلل المجتمع لها  .إذن السإال الذي ٌطرح نفسه فً هذا
الممام هو هل نجحت نظرٌة والبً فً اداء رسالتها التنظٌرٌة ؟ الجواب على هذا
السإال ٌكون كاآلتً ٌ :مكن المول بؤن لضاٌا النظرٌة األربعة للجندر متماهٌة
وهً ما ٌلً  :لضٌة العبللة بٌن الجندر وبالً اشكال المفاضبلت  ،حٌث ادعت
والبً ان االنساق الثنابٌة التً جمعت بٌن النظام األبوي والرأسمالً بشكل مؽاٌر
لبلنساق الثنابٌة المبكرة إذ هنان صراع وتوتر ٌحصل بٌنهما بسبب منافستهما
حول استؽبلل المرأة  .ثم اضافت والبً متؽٌر العرق كنسك ثالث ٌفسر الظلم
والجور الممارس على المرأة وادى بذات الولت الى تمسٌم بالً االنساق انما لٌس
بشكل بارز  .لمد تم توجٌه انتمادات لنظرٌة والبً من زاوٌة تعاملها للجندر
وعبللته ببالً اشكال المفاضبلت االجتماعٌة إذ وضعت والبً صورة االنساق
الثبلثة بشكل منفصل ومستمل الواحد عن االخر حٌث تواجه المرأة الظلم والجور
فً النسك الطبمً والعرلً  .وهنان انتماد تم طرحه من لبل انثٌاس وٌوفال –
دٌفز لاال ال ٌمكن صهر عبللة النظام األبوي مع الرأسمالً والعرلً بشكل تام
كذلن ال ٌمكن صهر عبللة الطبمة بالعرق فً مفاضبلت الجندر .
خلٌك بنا ان نمول ان نظرٌة والبً ساعدتنا فً تمٌزها بٌن الوكاالت
البشرٌة وعبللاتها المشتركة مع البناء االجتماعً وشرحها للوكاالت وعدها
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مفاتٌح ربٌسٌة فً احداث تؽٌر النظام األبوي من الخاص الى العام وذلن من
خبلل تؤكٌدها على دور المرأة المهم الذي لعبته فً احراز تمدم لها فً الحٌاة
العامة  .هذه نماط لوة لنظرٌة والبً إال عن هنان انتمادات وجهت لها مثل
تركٌزها على التحلٌل البنابً واهمالها األفراد المهٌن فً المجتمع وادعابها بان
نظرٌتها تتضمن مفاهٌم متماسكة وهنا اكدت على النظام واهملت الوكاالت فضبلً
عن لصور نظرٌتها عندما لللت من اهمٌة الجسد فً العبللة الجندرٌة وركاكة
ووهن نظرٌتها فً توضٌح اشكال المفاضبلت االجتماعٌة وعبللتها بالبناء
االجتماعً  ،عبلوة على فشلها فً مواجهة فمرات ظهرت بعد ظهور نظرٌات ما
بعد الحداثة وال ننسى تجنبها للخلفٌة التارٌخٌة وتؤثٌر االختبلفات الثمافٌة وتنوع
الخبرات عند الرجل والمرأة لكن على الرؼم من كل هذه االنتمادات فؤن نظرٌتها
لد افادت النظرٌات المدٌمة التً تناولت موضوع الجندر .
نردؾ االن الى تمدٌم تعمٌبنا وتعلٌمنا عن هذه النظرٌة التً اجملت عبر ما
لدمته س  .والبً حول النظام األبوي ( البطرٌمً ) الذي هو محور البناء
االجتماعً فً المجتمع الذي شخصته حركة والبً من المدار الخاص الى المدار
العام أي من األسرة الى االنماط واالنساق البنابٌة التً ٌكون فٌها الرجل متسٌدا ً
ومتسلطا ً على المرأة وابمابها فً محٌط األسرة كسجٌنة له ولمنزله واكدت والبً
انه على الرؼم من تطور المجتمع اإلنسانً بمت المرأة تابعة للرجل فً األسرة
والعمل داخل وخارج المنزل والتنظٌمات السٌاسٌة وااللتصادٌة والتربوٌة
والطبٌة  .ولم تنسى والبً كفاح ونضال المرأة فً الحصول على مكاسب ٌحمك
لها بعضا ً من المساواة مع الرجل فً التصوٌت االنتخابً وسلن التعلٌم والعمل
والحموق المانونٌة فً امتبلن العمار وزواجها وطبللها  .لكن وعلى الرؼم من
ذلن فؤنها لم تدمر النظام األبوي ولم ٌحررها نضالها من لٌود الرجل فً
استؽبلله فً األسرة والعمل والتنظٌمات الرسمٌة واوضحت والبً اٌضا ً الى ان
النظام الرأسمالً األبوي والعرق والطبمة جمٌعهم ٌتنافسون فً استؽبللها
واستعبادها لصالحه .
دٌدنً من هذا التعلٌك هو المول بؤن نظرٌة والبً تفردت بإرجاع البل
مساواة الجندرٌة الى النظام األبوي السابد فً كل المجتمعات اإلنسانٌة الذي ٌمثل
جدارا ً صلبا ً وشاهما ً لم تستطع المرأة من هدمه او إزالته امام كفاحها فً تحمٌك
مساواتها مع الرجل .
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 - 11نظرٌة كونٌل  ،نظرٌة الجندر االجتماعٌة
تعط هذه النظرٌة اهمٌة بالؽة لموضوع لماذا هنان مفاضبلت وال مساواة بٌن
لم ِ
الرجل والمرأة داخل المجتمع بمدر اهتمامها وتركٌزها على كٌؾ استطاعت هذه
المفاضبلت والبل مساواة من االستمرار فً وجودها داخل المجتمع ودوام تؤٌٌد
المجتمع لها ؟ لٌس هذا فحسب بل اهتم كونٌل بعبللة الجسد بالجندر معتبرا ً اٌاها
لضٌة حاسمة وجوهرٌة لكل نظرٌة مهتمة بالجندر  .ألنه ٌرى ان الجندر ما هً
سوى نهاٌة نتاج الجسد البشري للطالات الجنسٌة التً تحدد الرجولة واألنوثة
ومن ثم تؤتً الوكاالت االجتماعٌة مثل الثمافة االجتماعٌة والمإسسات البنابٌة
لتضفً سمات ومٌزات تؽذي مكونات رجولة الرجل وانوثة المرأة  .أي انها
وكاالت تمنن وتمٌد الفرد لٌتصرؾ حسب ما تملً علٌه لكً تتطابك مع جسد
الفرد  .الول ان كونٌل ٌرى ان عمل الفرد ونفوذه ومشاعره العاطفٌة واحاسٌسه
النفسٌة بل وحتى جنسه ٌخضع لتؤثٌرات البناء االجتماعً  .معنى ذلن ان كل
تصرفات الفرد سواء كان رجبلً او امرأة هً ممننة وممٌدة من لبل وكاالت البناء
االجتماعً .
ومن نافلة المول ان هذه الوكاالت الثمافٌة تكون مترابطة بعضها ببعض
مكونة ما ٌطلك علٌها كونٌل بنظام الجندر ٌ gender orderعكس بنٌة العبللات
الجندرٌة فً المجتمع سواء كان ذلن على صعٌد الفرد او المإسسة عاكسة
سٌطرة الرجل على المرأة مبررا ً هذه السٌطرة تبرٌرا ً اٌدٌولوجٌا ً ٌوضح تراتبٌة
الجندر  gender hierarchyالمتضمن مستوٌات متدرجة تُصنؾ حسبها
الرجولة واألنوثة  .ففً الممة تكون فٌها الموة الجسدٌة ومتانتها والعبللات
الجنسٌة المتؽاٌرة ( رجل مع المرأة ) واجور العمل هذه هً الرجولة النموذجٌة
التً ٌتصؾ بها الرجال  .اما االمتٌازات التً ٌحصل علٌها الرجال فتكون من
لبل الرجولة المتباهٌة  complicit masculinityكما ٌسمٌها كونٌل  ،ثم تؤتً
بعدها الذٌن ال ٌتمتعون بسٌطرة رجولٌة  .اما فً لاع تراتبٌة الجندر فتمبع األنوثة
وهً اٌضا ً تنطوي على اشكال متدرجة مثل المطاوعات والخنوعات والمماومات
َّ
وجمٌعهن تابعات للرجولة .
تنطوي هذه النظرٌة على تبصٌر المارئ بان لٌست جمٌع الرجولة بمستوى
واحد ومواصفات ومٌزات واحدة وال االنوثة متصفة بمستوٌات ومواصفات
واحدة بل هنان تدرجات متفاوتة فً الدرجة ال بالنوع وهذه التفاته انتبه الٌها
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كونٌل لم ٌتم تناولها وتوضٌحها من لبل منظرٌن اخرٌن سبموه فً هذا الطرح .
فضبلً عن انه لم ٌهمل اهمٌة الجسد فً حصر وتمٌٌد خصابصه الثمافٌة  .أي ال
ٌمكن ان ٌمنح المجتمع وال ثمافته خصابص رجولٌة للمرأة او بالعكس  .بمعنى
ان الجسد ٌمثل الماعدة والتً تبنى علٌها خصابص الرجولة واألنوثة وهذا تجسٌد
ثمافً بٌن الجسد والمجتمع وهذه مٌزه انتبه الٌها كونٌل .
ثم المٌزة التً تفرد بها كونٌل استخدامه لمصطلحات اجتماعٌة مفصبلً فٌها
تحلٌله مثل نظام الجندر وتراتبٌه  ،الجندر وتملمه انها تمثل تطورا ً فً بناء نظرٌة
خاصة بالجندر تمٌزت عن بالً نظرٌاتها .
ال جرم من المول بؤن هذه النظرٌة تإكد على عدم ثبات واستمرار عبللات الجندر
ألنها متؽٌرة بشكل مستمر وذلن راجع الى االنشطة االجتماعٌة التً ٌمارسها
األفراد الهادفة الى المماومة والمماثلة فً ذات الولت وؼالبا ً هذا ما ٌإدي الى
تمزٌك وتؽٌٌر سٌطرة الرجولة التً تإول فً النهاٌة الى التؽٌٌر تباعا ً  .ففً
المجتمع الصناعً المعاصر ٌمول كونٌل " لم تبمى سٌطرة الرجولة على مناحً
ومناشط الحٌاة االجتماعٌة سابدة بل تصبح الل سٌطرة مدعومة من لبل سٌاسة
الحكومة الصناعٌة األمر الذي ٌإدي فٌما بعد الى إضعاؾ سٌطرة الرجولة
وتمزٌك نسٌجها فتظهره حاالت عدٌدة ومرتفعة النسب فً حاالت الطبلق
والعنؾ المنزلً ( العابلً ) واؼتصاب الزوج لزوجته واستمبللٌة اإلحالة على
المعاش ( التماعد ) واستمبللٌة دفع ضرٌبة دخل المرأة المتزوجة وسواها  .ثم
تؤتً ضؽوط المرأة على الرجل فً هذا النوع من المجتمعات متؤتٌة من
االنحرافات الجنسٌة للمنحرفٌن وحركات تحرر المرأة وتحرر المنحرفٌن جنسٌا ً
والطبمة العمالٌة األنثوٌة والمعارضة السٌاسٌة الصادرة من الرجال المتؽاٌرٌن
جنسٌا ً ( الرجل مع المرأة ) كل ذلن ٌوضح ضؽوطات جدٌدة تمارس على نظام
الجندر لصالح المرأة وتملٌص الفجوة فً عدم المساواة بٌن الرجل والمرأة
متماشٌة مع تملٌل تؤثٌر اشكال المفاضبلت االخرى داخل المجتمع التً فً
طرٌمها الى االستبصال ".
ومن اجل تمحٌص ما تمدم نسؤل السإال التالً  :هل نجحت نظرٌة كونٌل فً
اٌصال لضاٌا وصعد الجندر ؟ فً الوالع المضٌة الربٌسٌة التً تعكس الجندر
ببالً المفاضبلت االجتماعٌة اوضحت ما ٌلً  -ٔ :عند وصؾ بنٌة الجندر
للعمال لال كونٌل عنها ان تمسٌم الجندر هً األساس الجوهري للرأسمالٌة لكن
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بشكل عام فؤن النظرٌة أي نظرٌته لد تم نمدها لعدم منحها اهتماما ً كامبلً للعرق
او الرس ولد اعترؾ كونٌل بهذا الضعؾ والمصور عن الرجولة إذ لال فٌها ان
الجندر محتومة وال مفر منها وبالذات عندما تندمج مع المومٌة والطبمة والموالع
االجتماعٌة  -ٕ .لضٌة البناء والوكالة وهنا تكمن لوة نظرٌة كونٌل ألنها اعطت
اهمٌة للمإسسات االجتماعٌة واألبنٌة التً ٌكونها األفراد  -ٖ .اما لضٌة النفوذ
والصراع والمماومة والتؽٌٌر فهً تمثل محور نظرٌته متبلزمة مع تركٌز
نظرٌته على ابداعات األنشطة االجتماعٌة وال ننسى تركٌزه على الجسد وعبللته
بالمفاضبلت بٌد انه لم ٌوضحه بمرحلة ما بعد الحداثة وذلن راجع الى حساسٌته
لبلختبلفات الثمافٌة وتنوع الرجولة واألنوثة  -ٗ .اخٌرا ً لم تسلط نظرٌته على
الضٌاء الكافٌة على العبللة الدلٌمة بٌن الجندر وبالً اشكال المفاضبلت
االجتماعٌة وبالذات مع العرق .
دٌدنً فً تمٌمً وتعمٌبً ٌتمثل فً عدم التماس الرمز والتلمٌح بل التوضٌح
المتجذر فً تصوٌر ال ُمنظر االسترالً كونٌل للجندر الذي اختلؾ كل االختبلؾ
عن التنظٌرات السالفة الذكر حٌث امسى تنظٌره متوجا ً للتنظٌرات الجندرٌة
السابمة علٌه وهً :
ٔ -خروجه عن المؤلوؾ عند المنظرٌن السابمٌن فً سإالهم عن لماذا وجدت
تفرد تفرد به عن
البل مساواة بٌن الجنسٌن داخل المجتمع وهذا اول ُ
االخرٌن من المنظرٌن .
ٕ -ثم تساءله عن سر استمرار البل مساواة فً وجودها .
ٖ -وما هو مكنون تؤٌٌد المجتمع لهذه المساواة  .أي هل هو المستفٌد من ذلن
ام طرؾ واحد ومنهما ؟
ٗ -اعتباره الجسد البشري مصدرا ً ومنبعا ً للمفاضلة ولٌس الفصل المهنً او
التنشبة األسرٌة او الماعدة البٌولوجٌة او الماعدة االجتماعٌة .
٘ -الماعدة االجتماعٌة هً الممننة للسلوكٌات المتطابمة لجسد الفرد .
 -ٙبهذه الماعدة االجتماعٌة نظام خاص بالجندر ٌموم بربط الفرد ( ذكر او
انثى ) بالعبللات االجتماعٌة التً توضح سٌطرة الرجل على المرأة .
 -7تكون هذه السٌطرة تراتبٌه جندرٌة مبتدأه بالموة الجسدٌة والجنسٌة التً
تكون متؽاٌرة واجور العمل التً سماها كونٌل بالرجولة المتباهٌة تؤتً
بعدها الرجولة الواهنة التً ال تتمتع بسٌطرة رجولٌة ثم تؤتً األنوثة والتً
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َّ
وجمٌعهن تابعات
اٌضا ً صنفها كونٌل بالمطاوعات والخنوعات والمماومات
للرجولة .
اخٌرا ً تمٌزت نظرٌة كونٌل عن بالً النظرٌات التً تناولت الجندر انها اكدت
على ان لٌس كل الرجال ٌتصفون بصفة رجولٌة واحدة وال حتى النساء ٌتصفون
بؤنوثة واحدة بل ٌتباٌنون بخصابص متدرجة بمستوٌاتها ال تمثل مستوى واحدا ً
من الرجولة او األنوثة وهذا تمٌزا ً تفردت به نظرٌة كونٌل  .ومن باب البٌان
نمول ان كونٌل انتبه الى ان مفهوم الرجولة واألنوثة ال ٌبمى جامدا ً ومتمولبا ً
بمالب واحد بل ٌتؽٌر عبر الزمن والتفاعبلت االجتماعٌة المكثفة والمتعددة
والمتنوعة التً تإدي فً نهاٌة األمر الى تصؽٌره واختزال وتمزٌك سٌطرة
الرجل على المرأة وهذا ما أدى الى دعمه من لبل الحركات السٌاسٌة
واالجتماعٌة الحره والمتطرفة منحت المرأة بعضا ً من حمولها األنثوٌة فً األسرة
والتنظٌمات السٌاسٌة والمدنٌة والتمثٌلٌة ( النٌابٌة او البلدٌة ) .

تعمٌب وتعلٌك
ً ان ألول أن حمل الجندر من اكثر حمول
لبل ان ألج الى تعمٌبً وتعلٌمً خلٌك ب َّ
علم االجتماع كتبت فٌه نظرٌات تفسر اسباب البل مساواة بٌن النوع االجتماعً
استطعت ان احصرها بإحدى عشر نظرٌة لم اجد فٌها تكرارا ً لمواضٌعها إال ان
بحكم حداثة الحمل ظهرت هذه النظرٌات ؼٌر مبرهنة بكل لضاٌاها ومن النوع
المرٌب المدى فً حدود اطرها وتحلٌبلتها باستثناء النظرٌة الوظٌفٌة  .ولكن
اوضح عدم تكرار وتداخل لضاٌاها النظرٌة سؤكتب كل نظرٌة وجوهر تركٌزها
وهً -:
ٔ -النظرٌة الوظٌفٌة  :الجندر عندها متمثل فً الدور االجتماعً الثابت
والممنن ؼٌر لابل للتؽٌر وال ترى هذه النظرٌة بؤن المرأة مظلومة او
مضطهدة بل حالها حال الرجل .
ٕ -النظرٌة الصراعٌة  :ترى هنان مفاضلة وعدم مساواة بٌن الرجل والمرأة
فً األجور ولٌمة عمل المرأة التر ترجع الى النفوذ التارٌخً للرجل فً
األسرة والطبمة والعرق .
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ٖ -نظرٌة رأس المال البشري  :التً ترى مفاضلة الرجل على المرأة لابمة
على العدالة واألخٌرة مبنٌة على رأس المال البشري المتكون من العمر
والخبرة فً العمل وعدد ساعات العمل والحالة الزواجٌة والمرحلة
التعلٌمٌة التً ال تتوفر جمٌعها عند المرأة بسبب االجازات والعطل التً
تؤخذها لرعاٌتها ألطفاها وحبلها والدورة الشهرٌة  .هذه النظرٌة تمٌس
الجندر من زاوٌة مادٌة وحسابٌة صرفة محسوبة بساعات العمل والخبرة
والكفاءة ونوع وكم المنتج وهذا ٌعنً ان ال للنفوذ التارٌخً للرجل وال
الدور االجتماعً وال النظام األبوي وال الثمافة االجتماعٌة وال التنشبة
األسرٌة دخل فً عدم المساواة بٌنهما بل العامل المادي والحسابً هو
األساس .
ٗ -نظرٌة سوق العمل الثنابً  :ت ُرجع هذه النظرٌة البل مساواة بٌن الجنسٌن
الى نوع السام التً ٌعملوا فٌها التً هً مختلفة منها ما هً اولٌة واخرى
ثانوٌة وهذا ٌعنً ان سبب المفاضلة ٌرجع الى الوظابؾ البنابٌة الخاصة
بسوق العمل .
٘ -نظرٌة الفصل الجندري  :التً تُرجع البل مساواة الى الفصل المهنً أي
ان النوع المهنً والرتب المهنٌة تكون مبنٌة على الجندر ولٌس العكس .
 -ٙنظرٌة التعصب العلنً  :التً تُرجع المفاضلة الى تعصب الرجل ضد
المرأة .
 -7النظرٌة البٌولوجٌة  :تُرجع السبب الى الماعدة البٌولوجٌة .
 -8نظرٌة التنشبة  :تُرجع السبب الى التولعات الدورٌة فً تربٌة األبناء .
 -9نظرٌة المساواة الجنسٌة  :تُرجع السبب الى النظام األبوي والرأسمالً .
نظرٌة س  .والبً  :أرجعت مفاضلة الجندر الى النظام األبوي .
ٓٔ-
نظرٌة كونٌل  :أرجعت المفاضلة الى الجسد البشري المتمتع بالطالة
ٔٔ-
الجنسٌة المحددة للرجولة واألنوثة .
إذن االسباب على الترتٌب  -ٔ :الدور االجتماعً  -ٕ .النفوذ التارٌخً للرجل
٘ -الفصل المهنً
ٗ -تركٌبة سوق العمل
ٖ -رأس المال البشري
 -8الماعدة االجتماعٌة  -9النظام
 -7الماعدة البٌولوجٌة
 -ٙالرجولة
ٔٔ – الجسد
ٓٔ -النظام األبوي
األبوي والرأسمالً
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وهنا نستطٌع ان نصنؾ هذه المسببات للمفاضلة الجندرٌة عند هذه النظرٌات
بشكل ربٌسً الى -:
ٔ -الرجل = ٕ ٙ +
ٕ -الماعدة االجتماعٌة = ٔ 9 + ٔٓ + 8 +
ٖ -الماعدة المهنٌة = ٖ ٘ + ٗ +
ٗ -الماعدة البٌولوجٌة = ٔٔ + 7
فً الوالع كل نظرٌة فُسرت سبب عدم المساواة بٌن الرجل والمرأة من زاوٌة
مختلفة عن األخرى حٌث أوعزت الى الرجل ذاته ومنها ما ارجعته الى الثمافة
االجتماعٌة واخرى الى نوع المهنة واخرى الى الماعدة البٌولوجٌة وجمٌعها
مشتركة فً عدم المساواة المفاضلة  ،علما ً بؤن هذه النظرٌات لم تظهر فً ولت
واحد بل منها ما استعرضت حٌاة المرأة عبر الزمن ومنها ما حللت ذلن بتؤثٌر
نوع العمل وتركٌبة السوق واخرى ارجعته الى تعصب الرجل ذاته ضد المرأة .
معنى ذلن أن عدم المساواة لم تكن كرها ً بالمرأة او معاداتها او استبعادها من
سوق العمل بل ان حاجة المهنة هً التً تمرر درجة االعتماد علٌها  .فالمنطك
المادي اكد على احتٌاجه لها فً مهن ثانوٌة ألنه ٌبحث عن الربح المالً لبل كل
شًء وٌستؽل الطالة البشرٌة له بؽض النظر عن كون صاحب هذه الطالة رجل
ام امرأة  .وهنان المنطلك العاطفً والوجدانً والؽرٌزي واالجتماعً الذي ٌإكد
على الرباط الدموي واألسري واالجتماعً المتمثل فً الماعدة البٌولوجٌة لجسد
المرأة والماعدة االجتماعٌة – الثمافٌة لذا نجده ٌعتمد علٌها وٌفاضلها على عملها
خارج هذا المنطلك  .اما هل هنان ظلم وجور ممارس علٌها ؟ الجواب ٌجب ان
ٌصدر منها ولبل كل شًء سواء كان فً اجورها او عبلبمها او مكانتها
االجتماعٌة  .لكن تطور الحٌاة التمنٌة والحضرٌة والصناعٌة والتواصل
االجتماعً عبر األجهزة االلكترونٌة الحدٌثة ( النت والهاتؾ المحمول ) جعلت
من المرأة ان تدخل مجاالت جدٌدة علٌها على حساب المنطلك العاطفً
والوجدانً والؽرٌزي فارتفع معدل الطبلق فً األسرة ولل عدد االنجاب وزادت
االستعانة بالمربٌات ودور الحضانة بسبب استؽالها خارج المنزل وصؽر حجم
األسرة وظهرت حاالت األنجاب بدون زواج والمعاشرة الجنسٌة بٌن اإلناث
َّ
استؽبللهن من لبل رجال السٌاسة والنمابات واالعبلم
(المثلٌة – السحالٌات) وتم
من اجل التكسب الشخصً ال دفاعا ً عنها او حبا ً فٌها بل من باب المزاٌدات
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الرخٌصة والحصول على اصوات انتخابٌة لصالح المرشحٌن مستخدمٌهم كورلة
َّ
َّ
َّ
لصالحهن
سخٌرهن ال
استؽبللهن وت
رابحة فً المنافسات االنتخابٌة وهذا ٌإكد
ً مستمرا ً والتمدم العلمً
ألن النظام األبوي ما زال لابما ً والنظام الرأسمالً بم َّ
ٌزداد تطورا ً والحالة البٌولوجٌة للمرأة ال ٌمكن تؽٌٌرها ألنها تمثل الطبٌعة
البشرٌة فً ( الدورة الشهرٌة والحبل والرضاعة وتربٌة األطفال ) وهذا ٌإثر
على عملٌة االنتاج فً سوق العمل  .لكن هذا ال ٌعنً ان المرأة مرؼمة على ما
هً علٌه بل ان صفاتها البٌولوجٌة جعل من الماعدة الثمافٌة واالجتماعٌة ان
تمنحها دورا ً ومكانة مرمولة وتشؽل مساحة واسعة فً حٌاة األسرة وحماٌة
المجتمع من االنحرافات والتفكن األسري وطالما لم تعتبر هذا استؽبلالً او
اجحافا ً فً حمولها فؤن ذلن ٌُعد حالة سوٌة وطبٌعٌة .
بٌد انه علٌنا ان ال نؽفل او ننسى وجود فرولات وانحرافات عدوانٌة وعنٌفة
تمع علٌها من لبل الرجل والمجتمع معا ً تكون هً فٌها ضحٌة لهما مثل هذا العمل
ٌعد عمبلً مرفوضا ً ومدانا ً اسرٌا ً واجتماعٌا ً ولانونٌا ً  .بذات الولت انها استؽلت
 هذه الحالة – لمماثلتها مع المفضاالت العرفٌة والطبمٌة والدٌنٌة والطابفٌةوالسٌاسٌة من اجل الدفاع عنهم من لبل الحركات السٌاسٌة واالجتماعٌة وهذه
حالة صحٌة جٌدة إلزالة حالة التعصب والتمٌز ضد الجنس البشري فضبلً عن
كونها تنوٌرٌة رابدة لصالح الجنس البشري والحس اإلنسانً ضد الظلم وعدم
المساواة واالستبعاد المادي والثمافً واالجتماعً .
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الفصل السادس
المرأة فً األدبٌات االجتماعٌة

 / ٙأ – ملهمات خلدهن التارٌخ
 / ٙب – رابدات الحركة النسوٌة
 / ٙت – اسوء النساء فً التارٌخ
 / ٙث – السحمٌات  ....شاذات فً المظهر والسلون
 – ٙجـ  -كفاح المرأة األسترالٌة
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 / ٙحـ  -النهضة النسابٌة العربٌة
 / ٙخـ  -اخبلق األنوثة

الفصل السادس
المرأة فً االدبٌات االجتماعٌة
َّ
خلدهن التارٌخ
 / 6أ – ملهمات
َّ
خلدهن التارٌخ ،
لدّمت الباحثة سلمى مجدي مجموعة كبٌرة من النساء الملهمات
َّ
فٌهن " المرأة هً اٌنما كانت وكٌفما كانت ٌ ...مكن ان تكون نعمه
 ٕٓٓ9لالت
وٌمكن ان تكون نممه  ....وشتان بٌن هذه وتلن  ...وفً حٌاة المبدعٌن نوعان
من النساء  ....نساء احالوا حٌاتهم فً البداٌة الى عذاب فتولؾ ابداعهم وتسمروا
فً اماكنهم عاجزٌن عن تفجٌر طالاتهم االبداعٌة  ...ونساء ملهمات تعرفوا
َّ
فحلمن بهم فوق السحاب لٌمدموا للعالم كل ما هو رابع وخالد من
علٌهم بعد ذلن
عصارة عبمرٌتهم وابداعاتهم .
وٌدلنا التارٌخ على ان ما وراء االعمال الخالدة فً الرسم وفً الموسٌمى
وفً االدب كانت هنان ملهمات وانه عندما ٌكتب التارٌخ عن المبدعٌن فؤنه ال
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َّ
لوالهن ما تفجرت لدراتهم
ٌخلدهم هم فمط وانما ٌخلد معهم ملهماتهم البلتً
اإلبداعٌة .
جوكندا دافٌنشً مثبلً التً عبرت المرون وال تزال تعٌش خالدة فً للوب وعمول
الناس فً كل زمان ومكان هً فً األصل بورترٌه المرأة جمٌلة عذبة تعلَّك بها
الفان وكانت تفجر فٌه طالات االبداع مع كل ضربة فرشاة لتشع اللوحة هذا
المركب الساحر من الحزن والفرح والدهشة فهل كان بإمكان دافنشً مثبلً ان
ٌلتمط تلن اللحظة وٌمسن بها لو لم تكن المرأة التً هً موضوع اللحظة
"ملهمته" ؟!
َّ
ارتضٌن لماء الحب
ثمة نساء ملهمات كثٌرات إلعمال خالدة ملهمات
َّ
مشاعرهن ان ٌكونوا الموة
واالعجاب الذي ٌكنه للمبدعٌن الذٌن استحوذوا على
المتفجرة لطالات من احببنهم االبداعٌة كما هو الحال بالنسبة الى نادٌا فون من
ملهمة الموسٌمً الروسً بٌتر تشاٌكوفسكً فً وضع اهم مإلفاته الموسٌمٌة مثل
موسٌمى بالٌه ( بحٌرة البجع ) وبالٌه ( األمٌرة النابمة ) اللذٌن ُكتِبا بتؤثٌر من
ذلن االٌحاء الساحر الذي وفرته لتشاٌكوفسكً .
ونفس الشًء بالنسبة للرسام العالمً سلفادور دالً وملهمته ( اولجا ) و
لواند رٌاس سالوفً  .....ملهمة ثبلثة من عبالرة عالم النفس النمساوي سٌجموند
فروٌد والشاعر االلمانً راٌز رٌلكه ومواطنه الفٌلسوؾ فرٌدرٌن نٌتشه وبلمٌس
ملهمة الشاعر الكبٌر الراحل نزار لبانً ومارجرٌت دوكولٌنٌه ملهمة ابولٌنٌر
وآن جرٌجورٌفنا ملهمة دستوٌفسكً ونورا الرابعة أٌمونة جٌمس جوٌس و مً
زٌادة ملهمة عظماء عصر بؤكمله منهم امٌر الشعراء احمد شولً واالدٌب عباس
محمود العماد والشاعر الكبٌر جبران خلٌل جبران وآنا الرابعة ملهمة بٌتهوفن
ووالدة بنت المستكفً ملهمة ابن زٌدون ولٌلى العامرٌة ملهمة لٌس بن الملوح
ودورا مار ملهمة بٌكاسو وعبله ملهمة عنتر بن شداد وآن سولٌفان ملهمة هٌلٌن
كلٌر وسوزان ملهمة طه حسٌن  [ .مجدي  . ٕٓٓ9 .ص  .ص ] ٙ – ٘ .

 / 6ب – رائدات الحركة النسوٌة
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َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
كفاحهن
واجهن فً بداٌة
وتحررهن إذ
حركتهن
لٌصبحن رابدات فً
كفاح النساء
انواعا ً ال تحصى من المتاعب احٌانا ً واجهنّها بشجاعة مضحٌات بالرفاهٌة من
اجل ولفة شموخ وخطوة نجاح .
َّ
اعمالهن
وهنان من النساء لجؤن الى استعارة اسماء الرجال فً ممارسة
وخصوصا ً الكتابة امثال جورج صاند الكاتبة الفرنسٌة الرابدة والتً لم تكتؾ
باستعارة اسم الرجل بل اختارت زي الرجال ألنه حسب تبرٌرها ٌسمح لها بمدر
اكبر من الحرٌة  .وهنان امرأة اخرى ناجحة فً تارٌخنا العربً بدلت زٌَّها
وارتدت لباس الفرسان كً ٌفسح لها فً مجال خوض المعارن الحربٌة وهً
خولة بنت األزور  ،وسوزان انطونً التً رفضت ان تكون خادمة شرعٌة ألي
رجل  ،المولودة فً مدٌنة ادامس – والٌة ماساشوستس األمرٌكٌة فً الخامس
عشر من شهر شباط سنة ٕٓ ٔ8أي حٌن لم ٌكن للمرأة مكانة فً المجتمع خارج
ً فلتهبط وانا والفة )
حدود بٌتها وكان شعارها ( إذا لدر للمطرلة ان تهبط عل َّ
واجاثا كرٌستً التً ولدت فً ٘ٔ اٌلول سنة ٓ ٔ89أي فً اواخر الحمبة
الفكتورٌة كان ابوها امرٌكً االصل وامها البرٌطانٌة ملكة المصة البولٌسٌة
ادخلت الجرٌمة الى الصالونات االرستمراطٌة ورابع امرأة مترجمة فً العالم
والمصة البولٌسٌة  ،تخرجت على اٌدٌها من المعهد البرٌطانً وراحت تطوؾ
العالم من بؽداد الى الماهرة الى جزر الكارٌبً الى كل ببلد الناس .
والفا مٌردال التً نالت فً منتصؾ شهر تشرٌن االول من عام ٕ ٔ98جابزة
نوبل للسبلم مناصفة مع مناضل اخر فً مجال السبلم هو الدبلوماسً المكسٌكً
الفونسو ؼارسٌا روبلز  .هً امرأة سوٌدٌة عملت على وناضلت واشتركت فً
المإتمرات والمنالشات الحامٌة وتهجمت على الدول التً تصنع الحروب
وتصدر السبلح للشعوب الصؽٌرة والمؽلوب على امرها .
وماري كرٌت مٌد  ،عالمة اإلنسان االمرٌكٌة صاحبة الكتاب ( البلوغ فً جزر
ساموا )  ٔ9ٕ8لضت عمرها فً مبلحمة العلم واالهتمام بمصٌر اإلنسان بدابٌا ً
كان ام متحضرا ً شؽلت االوساط الثمافٌة فً ببلدها طوال نصؾ لرن من الزمن
بمإلفاتها ونظرٌاتها فً االنثروبولوجٌا  [ .نصر هللا  . ٔ98ٙ .ص  .ص – 9 .
. ] ٔ8
 / 6ت – اسوأ النساء فً التارٌخ
ٖٔٓ

تمول الكاتبة سلمى مجدي فً كتابها عن اسوأ النساء فً التارٌخ ( " ) ٕٓٓ9
منذ بد الخلٌمة والصراع بٌن الخٌر والشر موجود داخل النفس اإلنسانٌة بؽض
النظر عن جنس اإلنسان او جنسٌته  ،دٌنه  ،او لؽته  ،او مكانته االجتماعٌة ،
رجبلً ام امرأة  ،وربما ٌكون الفارق الوحٌد هو ان المرأة اكثر لدرة من الرجل
على الخداع والتخفً  ،واخطر من حٌث االسالٌب التً تتبعها للتعبٌر عن الشر
عندما تمتلن منها وتخرج عن السٌطرة فتمتد آثاره المدمرة حتى الى الرب الناس
الٌها .
االعتماد السابد بؤن الجرٌمة ٌرتكبها الرجال وان طبابع النساء التً تتسم
بالنعومة ال تساعد على ارتكاب الجرٌمة  .من المإكد ان هذا االنطباع خاطا
حٌث ان الجرٌمة ومنذ الخلٌمة ارتبطت باإلنسان  ،وبصرؾ النظر عن جنسه ،
وان كانت نسبة الذكور تفوق النساء .
ولد لام العالم ٌوالن بدراسة جرابم النساء وخرج بمجموعة من النتابج والتً
كان من اهمها ان جرابم النساء هو نتٌجة شرور خفً و ُممنَّع وان المرأة ال
تختلؾ عن الرجل فً سلوكها العدوانً وربما تفوق المرأة على الرجل فً
سمات العنؾ  .كما اشارت بعض الدراسات فً علم اجتماع الجرٌمة الى ان
َّ
ٌلعبن دورا ً ثانوٌا ً فً جرابم النصب واالحتٌال ممارنة بالدور الربٌسً
النساء
َّ
َّ
ٌستخدمن الدهاء والحٌلة وٌإدٌن دورا ً فً هذه
انهن
الذي ٌلعبه الرجال  ،إال
الجرابم من خبلل استخدام وسابل األؼراء التً تتمتع بها المرأة .
ومن الطرابؾ التً تم اكتشافها ان الجرٌمة ال عبللة لها بتفاوت الموة الجنسٌة
حٌث تبٌن ان الموة البدنٌة لم تعد لها اهمٌة فٌما ٌتعلك بارتكاب النساء للجرابم
التً ٌرتكبها الرجال .
وما ٌدعم الحمابك العلمٌة ان المرأة ال تختلؾ عن الرجل فً تعبٌرها عن الشر
الذي ٌعتمل فً نفسها وارتكابها للجرٌمة او إتٌانها السلون العنٌؾ وبالعودة
َّ
منهن
للتارٌخ سنجده ٌمدم لنا نماذج بشرٌة تمثل نسوة فً ؼاٌة السوء تملن الشر
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
وبعضهن
بعضهن ملكات
وٌشوهن وجه الحٌاة ،
وٌخربن
وٌدمرن
ٌمتلن
فرحن
َّ
َّ
َّ
خرجن من لاع
وبعضهن من العامة
وبعضهن نجمات مجتمع شهٌرات
امٌرات
َّ
َّ
وضعتهن فً سجل اسوأ نساء
عبرن عنه بجرابم وحشٌة
المجتمع بشر متطٌر
التارٌخ !! " .
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ولد لدمت الباحثة سلمى مجدي فً مإلفها عشرات النماذج َّ
هن األسوأ فً تارٌخ
َّ
َّ
جمٌعهن فً
ٌشتركن
البشرٌة " نساء من اهل الممة واخرٌات من سكان الماع
َّ
علٌهن جمٌعا ً لمب " األسوأ " ونساء كافرات واخرٌات
ارتكاب افعال خلعت
خابنات كامرأة نبً هللا نوح وامرأة نبً هللا لوط علٌهما السبلم وكعنٌزة بنت ؼنم
التً استخدمت ابنتٌها لتدبٌر مإامرة لتل نالة هللا وآٌته لنبٌه صالح علٌه السبلم
ولومه  ،و سالومً الٌهودٌة التً تؤمرت مع امها لدفع ملن فاسد لمتل نبً هللا
ٌحٌى علٌه السبلم وامرأة العزٌز التً راودت نبً هللا ٌوسؾ علٌه السبلم عن
نفسه واتهمته زورا ً وبهتانا ً !!
واخرى اسمها دلٌلة رمز الؽدر والخٌانة  ،والملكة كاترٌن الثانٌة االمبراطورة
الفاسدة  ،والكونتٌسه إلٌزابٌث دراكوال النساء والملكة صفٌة التً دبرت مذبحة
ابناء السلطان العثمانً الشهٌرة  ،و تزوهسً االمبراطورة الصٌنٌة التً كانت
تلدغ كالعمرب  ،والملكة ماري الدموٌة اسطورة الشر  ،ومدام دي ٌومباردور
المركٌزه اللعوب  ،وملكة مصر الكارثة نازلً  ،و أولرٌكه ماٌنهوؾ اكبر
زعٌمة ارهابٌة عرفها العالم  ،وكامٌبل بركر باولز المرأة التً حطمت اسطورة
دٌانا  ،وسوزان سمٌث لاتلة اطفالها والٌهودٌة روكسبلنا خابنة االمبراطورٌة
العثمانٌة وكرستٌن كٌلر فتاة المسبح العارٌة  ،والملكة التً ال ترحم كرستٌن
السوٌدٌة  ،وزوجة الربٌس األمرٌكً الراحل ابراهام لنكولن عدوة االمرٌكٌٌن
ومٌسا لٌنا ظل الشٌطان  ،وزوجة سمراط ومعذبته  ،وزوجة تولستوي رمز
الشماء للمبدعٌن  ،ونجمة السٌنما النا تٌرنر  ،وماٌرا هندلً الشبح الذي ٌطارد
البرٌطانٌٌن  ،وامٌلدا ماركوس الحسناء الحرباء .
كذلن لوال مونتٌر وآنا نٌكول سمٌث  ،وماري لوٌز وكارمن موري وآنً موشٌه
بٌراد ورٌا وسكٌنه وانشراح موسى واالمبراطورة اٌرٌن واٌماس ادموندز وشوال
كوهٌن وكاثرٌن دي بونج وآنا ماري لٌستر وكورا بٌرل وبارباره فٌلٌرز
والٌزالٌنش .
َّ
انوثتهن بل
اخٌرا ً اوضحت الباحثة سلمى مجدي نساء اثرن التجرد من
َّ
َّ
منهن مكلنها فً لابمة اسوأ
بشرٌتهن والتحلك فً عوالم الشر لتحتل كل
ومن
النساء فً التارٌخ "  [.مجدي  . ٕٓٓ9 .ص  .ص ] 7 – ٘ .
كرستٌن السوٌدٌة ( ملكة ال ترحم )
ٖٖٓ

كانت امرأة جمٌلة للؽاٌة وكانت تزٌد جمالها ثمافتها العامة وسرعة بدٌهٌتها ،
تمدم للزواج بها الكثٌر من االمراء لكنها كانت ترفض ذلن بحجة ان زواجها
سٌشؽلها عن مصالح شعبها إال ان الحمٌمة ؼٌر ذلن فمد كانت هذه الملكة تهوى
َّ
َّ
َّ
بمتلهن
منهن كانت تؤمر
معهن الحب وبعد ان تمل
الفتٌات الجمٌبلت وتمارس
حتى ال ٌفتضح امرها .
كانت كرستٌن ملكة ال ترحم احدا ً وكانت عندما تشن فً اس شخص ممن حولها
تؤمر بمتله فورا ً وبدون محاكمة  ،وكانت عملٌة المتل فٌها الكثٌر من العذاب حٌث
كانت تؤمر المتهم بلبس درع مؽروس فٌه لطع حدٌد صؽٌرة بحٌث تكون لطع
الحدٌد هذا باتجاه جسده من الداخل ثم تؤمر الحراس بالضؽط على الدرع فتبدأ
لطع الحدٌد المدببة فً الدخول فً جسمه واختراق اضبلعه ومن اذنٌه وفمه
عندها تؤمرهم باالبتعاد ثم بالمشً على الدم ذهبا ً واٌابا ً ثم تدوس بمدمٌها على جثة
الشخص وتنصرؾ  .وهكذا ٌمتزج الجمال بالدم  ،والمتعة بالمتل .

إٌمٌلدا ماركوس ( السم فً العسل )
كانت فً زمانها وربما حتى ٌومنا هذا اؼنى امرأة فً اسٌا  ....وواحدة من اؼنى
ٓٔ سٌدات فً العالم  ...وثروتها تزٌد على ٘ٔ ملٌار دوالر وتملن ٘ٗ لصرا ً
ومنزالً فً الفلبٌن واسترالٌا وهونج كونج والٌابان وامرٌكا  .وتملن ٖ طابرات
خاصة  ...وحوالً ٖ آالؾ زوج احذٌة  .ومجنونة مجوهرات وعندما احتفلت
بعرس ابنتها " إٌرٌن " فً سنة ٖ ٔ98احالت الزواج الى عٌد وطنً  .وانفمت
الفرح ٕٔ ملٌون دوالر والامت مدٌنة جدٌدة تلٌك بالمناسبة  ....وأجلست
العروس فً مركبة مصنوعة من الفضة الخالصة وٌجرها خٌول عربٌة نملتها
طابرة خاصة من المؽرب  .وفً تلن السنة اشارت االحصابٌات الى ان ٕٗ%
َّ
ٌعملن فً
من سكان الفلبٌن ٌعٌشون تحت خط الفمر وان ٘ٔ %من النساء
الدعارة وان  %7من االطفال ؼٌر شرعٌٌن كانت مثل لطعة الماس فً كٌس فً
كٌس لمامة ولد التمطتها بؤصابع خبٌر رجل ثري ٌشتؽل بالمال والسٌاسة
...تبناها وعلمها وسمح لها ان تمول انه عمها واكتشفت ان صوتها سوبرانو
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...مزٌج من الفضة واالمطار االستوابٌة فمدمها للؽناء وفٌما بعد لالت  ":انا اؼنً
ألننً احب الحٌاة واكره النوم ألنه ٌبعدنً عن الحٌاة " ثم استطردت " ما
ٌمٌزنً عن ؼٌري اننً  ....انا " !
لبل الصوت والصورة  ....إنها انثى ملساء كالبلور  ...تحتمل حمالات الرجل
وتحرض ؼرٌزته وتؽٌر خرٌطة الحبلل والحرام  ...وهً لادرة على فرض
اإللامة الجبرٌة داخل جسدها  ...وٌمكن فً لحظات الؽضب ان تصبح اظفارها
مشارط  ...وضفابرها مشنمة  ...وعندما حكمت ٓ ٙملٌون من الفلبٌن كان ادق
وصؾ لها  .انها امرأة حدٌدٌة تدٌر الحكم بمفاز من حرٌر .
فً ابرٌل ٗ٘ ٔ9كان عمها ٌرأس البرلمان ولد ذهبت لزٌارته فً الجلسة
المسابٌة التً امتدت الى منتصؾ اللٌل وهنان لابلت ماركوس ألول مرة وبعد
نصؾ ساعة من اللماء طلب منها الزواج وبعد ٔٔ ٌوما ً فمط تزوجا .
كان ماركوس فً ذلن الولت زعٌم األللٌة او المعارضة ولد بدأ حٌاته السٌاسٌة
مبكرا ً  ،كان عمره  ٔ8سنة عندما اتهم بمتل منافس والده فً انتخابات البرلمان
ولد لُبض علٌه وفً السجن اكمل دراسته المانونٌة وتولى الدفاع عن نفسه
وحصل البراءة لكن دماء السٌاسً المتٌل ظلت تطارد سمعته حتى اخر العمر .
تمول إٌمٌلدا عن ماركوس  ...انه رجل مجرب وٌمول هو عنها فً خطاباته
الؽرامٌة لها  ...إنن امرأة تعطً الرجل الفرصة كً ٌمشً فوق الماء  ،تجعلٌنه
ٌدخل فً لحم االشٌاء هذا اللحم الذي ٌتكلم سبع لؽات  .اما انا فؤحترؾ االصؽاء
 ...احبن  ...ال اعرؾ لماذا ؟ ...كٌؾ افسر ما ال ٌُفسر ؟
لكن  ...رؼم كل هذا الحب فؤنه لم ٌتردد فً خٌانتها  ...وفً كتابه الممتع " وراء
كل دٌكتاتور امرأة " ٌنشر انور دمحم فضٌحة ماركوس مع الممثلة االمرٌكٌة دوفً
بٌمز  .جاءت الى مانٌبل لتمثل دورا ً فً فلم ٌروي لصة ماركوس لتصبح
صورته اجمل فً عٌون العالم  ...وفً اللماء االول صارحها ٌحبه  ...ولم ٌولع
لها عمد البطولة إال فً الفراش  ...واحتفظ بها عشٌمة فً فٌبل بإحدى ضواحً
مانٌبل واثناء سفر إٌمٌلدا فً رحبلتها الخارجٌة كانت دوفً بٌمز تنام فً فراشها
فً لصر الرباسة " ماال كاتانج " الذي دخله ماركوس عندما تولى السلطة فً
ٖٓ دٌسمبر ٘. ٔ9ٙ
تمول دوفً بٌمز فً مذكرتها التً نشرتها مجلة " بٌبول " االمرٌكٌة إن ماركوس
كان ٌجٌد لعبة الفراش لكنه كان رؼم براعته ال ٌجٌد التعامل مع امرأتٌن فً فترة
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واحدة  .لذلن اعطى ظهره لزوجته عندما اصبحنا عشٌمٌن وصل مع إٌمٌلدا ترٌد
السلطة ال المتعة  .ترٌد ماركوس الحاكم ال العشٌك لذلن راحت تفتش عنه وعن
دوفً بٌمز ولد ازعجه ذلن فمرر التخلص من الممثلة االمرٌكٌة التً لررت ان
تفضحه  ،اعتملها البولٌس السري واعتدوا علٌها جنسٌا ً وعرضت علٌها إٌمٌلدا
ٓٓٔ الؾ دوالر كً تلتزم الصمت ولكن المبلػ لم ٌرضها خاصة انها سجلت
شرابط لماركوس وهو ٌمارس الجنس معها  .وأضافت هذه الشرابط الى الوثابك
والمستندات والتمارٌر السرٌة التً سرلتها من مكتب الربٌس الى جانب بعض
مبلبسه الداخلٌة  .وفً مإتمر صحفً عالمً فً مانٌبل ادارت دوفً بٌمز
شرٌطا ً من هذه الشرابط  .إن من سوء حظ ماركوس انه ال ٌمارس الجنس إال
بصوت مرتفع وهو ٌتحدث فً الشرٌط عن بالٌا األظافر ونزٌؾ الفم وشظاٌا
االسنان وهنان عبارة كررها كثٌرا ً  " ..ماذا تفعلٌن ؟ ماذا تفعلٌن ؟ " وال تملن
الجرأة على ترجمة نص الشرٌط الذي نشرته مجلة " لوي " الفرنسٌة  .لكن من
السهل ان نمول ان طلبة الجامعة اذاعوا الشرٌط فً محطة إذاعتهم وإن
المعارضة التً كان ٌتزعمها بنٌنو أكٌنو استؽلته استؽبلالً سٌاسٌا ً وإعبلمٌا ً
مذهبلً.
كادت ان تدفع دوفً بٌمز حٌاتها ثمنا ً لما فعلت  .فمد ارسلت إٌمٌلدا فرق
اؼتٌاالت من عشرة رجال لمتلها بعد ان سافرت الى هونج كونج  ...لوال انتباه
البولٌس البرٌطانً فً هونج كونج لكانت بٌمز فً حساب المتلى .
أخطر ما فً إٌمٌلدا انها تستخدم انوثتها المؽطاة بالبراءة فً إسالة لعاب
الوى حكام العالم  .فهً فً النهاٌة بشر ٌفضلون التفاوض مع امرأة مثلها عن
الجلوس منفردٌن فً حجرة مؽلمة مع امرأة مثل جولدا مابٌر  ...وتعرؾ إٌمٌلدا
ذلن جٌدا ً وتمول " انا لست جولدا مابٌر  ..انا امرأة جمٌلة جذابة  . "..هكذا
ببساطة وجرأة وصراحة  ...ولد وصفت الربٌس السوفٌتً األسبك برٌجنٌٌؾ
بؤنه طفل " لمد رأٌته سعٌدا ً بؤوسمته وهو ٌعرضها امامً وكؤنه صبً ٌداعب
لعبته الملونة "  .ووصفت وزٌر الخارجٌة االمرٌكً االسبك هنري كٌسنجر بؤنه
ببلي بوي " أهبل لمد تصور ان لبلة ٌخطفها من شفتٌها هو ثمن باهظ ندفعه
ممابل تدعم الوالٌات المتحدة زوجها " إننً لبلته كما ٌمبل الجلٌد النار  ...ولد
تصورت انه لن ٌكتفً بذلن  ..لكنه اكتفى فكان ان ضحكت فً سري من تواضع
رؼباته " .
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وبجانب الرإساء كانت إٌمٌلدا على عبللة مع نجوم الفن والسٌنما فً العالم كان
الربهم الى للبها نجم هولٌود جورج ملتون ولكن مهما كانت هذه العبللات فؤنها
كانت تصب فً النهاٌة فً ؼرٌزة السلطة التً كانت اشد التهابا ً عند إٌمٌلدا من
ؼرٌزة الجنس  ،فهً زوجة الربٌس وسبلحه السري وترٌد ان تكون ناببه الذي
ٌرث الحكم وهً السٌدة االولى وعضو البرلمان ووزٌرة الخدمات اإلنسانٌة
ومفتاح المماوالت والمنالصات والشركات وشبكات العمل السري .
ولد انزعجت عندما انهارت صحة زوجها خبلل السنوات الخمس األخٌرة من
حكمه  .انها اصعب سنوات مرت بها وهً تحكم من خبللها فماذا تفعل وزوجها
لم ٌعد لادرا ً على الحكم ؟ لم ٌكن امامها سوى ان تشكل حكومة من حكومات
ؼرؾ النوم فطلبت من زوجها تعدٌل المادة "  " ٙمن الدستور لتصبح الموانٌن
بموجب المادة الجدٌدة لرارات  ...او تصبح المرارات بموة الموانٌن وهكذا حكمت
نٌابة عن زوجها الذي كان ٌولع على لرارات كانت تصدرها هً  .وكان علٌها
ان تواجه البرلمان والمعارضة والشارع الذي ٌمتلا بالمظاهرات ولد لعبت دورا ً
خطٌرا ً فً تدبٌر ممتل زعٌم المعارضة كما اشارت اصابع االتهام ولكن لم تطلبها
ٌد العدالة  .حٌث تمكنت من طمس اٌة ادلة تثبت التهمة علٌها او زوجها وهما
المستفٌدان الربٌسٌان من ممتل أكٌنو !!
كان بنٌنو أكٌنو ابرز معارض لماركوس وزوجته ولد لبض علٌه فً خرٌؾ
ٕ ٔ97بموجب االحكام العرفٌة وفً السجن اضرب عن الطعام وكاد ان ٌموت
وفً خرٌؾ  ٔ977حكموا علٌه بالموت رمٌا ً بالرصاص ولبٌل التنفٌذ تدخل
الربٌس االمرٌكً جٌمً كارتر طالبا ً العفو عنه على ان ٌؽادر الببلد وهو ما
حدث حٌث سافر هو وأسرته للعٌش فً منفاه فً بوسطن االمرٌكٌة وهنان بدأ
ٌحرن المعارضة الفلبٌنٌة نحو اعمال العنؾ التً هزت نظام ماركوس كثٌرا ً .
وتمول زوجته كورازون " إن أكٌنو لم ٌكن ارهابٌا ً كما صورته إٌمٌلدا فً
الصحؾ والمجبلت وشبكات التلفزٌون التً اشترتها بالمال  ...بل على العكس
كان شاعرا ً ٌإمن بالحرٌة وٌؽنً لها " .
ولبل مصرعه لم تتورع إٌمٌلدا عن ممابلة أكٌنو سرا ً لتساومه  ...ولد طلب منها
العودة لكنها حذرته من المتل  ،على انه بتحرٌض من المخابرات االمرٌكٌة لرر
العودة وفً ٌوم السبت ٕٓ اؼسطس ٖ ٔ98هبطت طابرته فً مطار مانٌبل
واكتشؾ رجال األمن انه ٌرتدي لمٌصا ً والٌا ً من الرصاص ولبل ان تلمس لدمه
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األرض انطلمت رصاصة من الخلؾ لتصٌب رأسه فسمط ؼارلا ً فً دمابه
وانطلمت رصاصة اخرى لتمتل الماتل على طرٌمة اؼتٌال الربٌس االمرٌكً
الراحل جون كندي .
وٌمسم مدٌر المخابرات االمرٌكٌة االسبك ولٌم كٌسً ان ماركوس بريء من دم
أكٌنو ولكن عندما سؤله الصحفً المعروؾ بوب وود رد عن دور زوجته إٌمٌلدا
فً الجرٌمة وٌمول انها امرأة جمٌلة والمرأة الجمٌلة ال تنسى اإلهانة ولد اهانها
أكٌنو واتهمها بالفساد المالً والخلمً  ...ثم انها امرأة لوٌة والمرأة الموٌة ال تهدأ
إال إذا شمت رابحة الدم  .انه اشد تؤثٌرا ً علٌها من رابحة البرفان .
 هل ٌصل انتمامها حد المتل ؟ انتمام من ؟ إٌمٌلدا ماركوس ؟ إننً اتحدث عن المرأة الجمٌلة  ...الموٌة بشكل عام فهمتوفً سنة ٘ ٔ98كان على المخابرات االمرٌكٌة ان تبحث عن بدٌل لماركوس
بعد ان افمده المرض السٌطرة على نفسه تماما ً وكان البدٌل إما جنراالً فً الجٌش
ٌموم بانمبلب عسكري لصالح واشنطن او زعٌما ً مدنٌا ً ٌموم بانمبلب دٌممراطً
من خبلل االنتخابات لصالح واشنطن اٌضا ً  .واختار رونالد رٌجان الحل الثانً
وأجبر ماركوس على اجراء انتخابات رباسٌة فً فبراٌر  ٔ98ٙلبل موعدها
بعامٌن ولرر ان تكون انتخابات نزٌهة  .أي لرر ان ٌسمط ماركوس .
وحرمت المخابرات االمرٌكٌة على إٌمٌلدا ان تدخل االنتخابات بدالً من زوجها
التً تولعت هً االخرى فشله  .وفً ممر المخابرات المركزٌة فً النجلً لابلها
ولٌم كٌسً واعتذر بنعومة عن االستجابة لطلبها ولكنها ؼضبت وصرخت
وضربت المكتب بٌدها لابلة :
 ال احد ٌمنعنً وال الشٌطان من ذلنفمد ولٌم كٌسً ٌده فً هدوء الى كٌس من ببلستٌن فً داخله مجموعة شابط
فدٌو لدمها لها لاببلً :
 شاهدي هذه األشرطة لبل ان تتخذي لرارن -هل  ..فٌها  ..او
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 انها ستسعدن فً الشٌخوخة عندما ال ٌبمى للمرأة سوى ذكرٌاتها الحلوةالمدٌمة .
 إنه ابتزاز بل انذار لكن كورازون أكٌنو سترشح نفسها ٌكفً امرأة واحدة انا اكثر جماالً وذكا ًء منها هً اكثر براءةوخرجت " مبلن اسٌا " ( حسٌب وصؾ الربٌس االمرٌكً االسبك رٌتشارد
نٌكسون ) مهزومة من واشنطن  .وخرج زوجها – بعد فوز كورازون ألٌنو فً
االنتخابات – مهزوما ً من مانٌبل  .سافر الى منفاه فً الوالٌات المتحدة فً ٕ٘
فبراٌر  ٔ98ٙوبعد حوالً ٖ سنوات مات فً هونولولو واحتفظت إٌمٌلدا
بالجثمان حتى توافك كورازون أكٌنو بدفنه فً الفلبٌن  ،وفً صٌؾ ٖٔ99
جاءت الموافمة .
وسافرت إٌمٌلدا والجثمان الى مانٌبل  ،كانت ترتدي السواد وأن لم تنسى ان
الموضة لوتها هً المٌنً جوب وكذلن لم تنسى ان تضح حول رلبتها كولٌه من
الماس لٌبرق فً لون اللٌل او لون الحزن الذي ترتدٌه  .انها امرأة مسٌطرة حتى
اخر العمر  ..حتى المبر .
ماري لوٌز ( السفاحة الفاتنة )
فتاة رابعة الجمال لصتها اؼرب من الخٌال  ...هذه الفتاة تدعى ( السفاحة ماري
لوٌز ) وهً جمٌلة جدا ً  .تخرجت من الجامعة درست اآلداب والفلسفة وعلم
النفس  ،سافرت الى اماكن كثٌرة وتملن سٌارة صؽٌرة وماري تتمتع بموام جمٌل
وعٌنٌن زرلاوٌٌن !! وتجٌد الؽناء اٌضا ً وال تشرب النبٌذ إال إذا اضطرت لذلن !!
لم ٌصدق احد انها متخصصة فً االجرام إال بعد ان نشرت الصحؾ اعترافاتها
واعترفت ماري لوٌز انها لتلت عشرة من اطفال الذكور وانها اطلمت الرصاص
على عرٌس فً طرٌمه الى الكنسٌة وانها وضعت السم فً كؤس عروسٌن
ولكنهما لم ٌموتا وهذا ما تؤسؾ له ماري !!
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واعلنت انها لم تحمك امنٌتها بعد فمد كانت تتمنى ان تمتل شابا ً واحدا ً بالذات ولم
تعلن اسم هذا الشاب  .وتحت وطؤة التنوٌم المؽناطٌسً لالت ماري لوٌز  " :اننً
ي اصبحت اعٌش بمفردي وسط ذباب من الشبان
من اسرة متدٌنة وبعد وفاة والد َّ
والرجال  ...لمد استطعت ان انجو من احضان احد الاربً وهو اكبر منً
بخمسٌن عاما ً  ...بعد ان شجبت راسه " !!
" وحاولت احدى السٌدات ان تستدرجنً لصدٌك لها فرفضت وابلؽت الشرطة"
وراحت ماري تبكً وتصرخ وتمزق شعرها ومن ثم تهدأ وتكمل  " :الى ان
عرفت ( جان ) واحببته وتزوجنا بدون علم احد وأفهمنً جان انه ٌحبنً وٌرٌد
ان ٌنجب منً ثبلثة من االوالد وانه ٌرٌد ان ٌجعل االول ضابطا ً كؤبٌه والثانً
طبٌبا ً كؤخٌه والثالث مزارعا ً الى ان كان ذلن الٌوم الذي اكتشفت خٌانته لً ...
فمد وجدت معه فتاة تلبس مبلبس وتنام فً فراشً وسمعته ٌمول لها نفس الكبلم
الذي ٌموله لً فؤطلمت علٌه رصاصة فً رأسه وتركت الفتاة تنزل الى الشارع
عارٌة !! وكرهته كؤن لم اكره لبله وال بعده  ...وكرهت احبلمً وآمالً
واالطفال الذٌن سٌصبحون ضباطا ً واطباء ومزارعٌن وسٌكونون رجاالً ٌخدعون
الفتٌات فً كل مكان  .وانا ارٌد ان الضً على كل رجل فً هذا البلد !! ارٌد ان
ارٌح النساء من الرجال  .لمد اعطٌت نفسً لكل رجل رفضته لبل ذلن اعطٌت
نفسً لهم جمٌعا ً "  .وسمطت ماري على الممعد الطوٌل وبعد ان لامت منه نملها
رجال الشرطة الى السجن  ...وبعد ذلن الى المشنمة .
كاترٌن ( امبراطورة الشر !! )
كانت كاترٌن العظٌمة امبراطورة لروسٌا تزوجت بٌتر الثالث امبراطور روسٌا
وبعد مضً خمس سنوات اكتشفت ان بٌتر ال ٌنجب اطفاالً لذا تعرفت على احد
الحراس فً المصر وانجبت منه طفبلً ثم تعرفت على حارس اخر وانجبت منه
طفبلً ثانٌا ً وهنا ثارت ثابرة زوجها بٌتر ولال لها ان الولدٌن لٌسا منه ولكنها
استطاعت ان تهدئ من ثورته ولالت له سؤخبرن بكل شًء بعد تناول العشاء
وأعدت كاترٌن الطعام لزوجها بنفسها وامرت الطهاة والحراس ان ٌتركوا المصر
تناول بٌتر الطعام فبدأ ٌتلوى من األلم فمد كان الطعام مسموما ً وعندما بدأ
بالصراخ لم ٌسمعه احد فمد كانت األبواب مؽلمة وال احد بالمصر  ،كانت كاترٌن
تنظر الٌه وهو ٌتلوى من األلم وهً تضحن بطرٌمة هستٌرٌة وعندما مات طلبت
ٖٓٔ

من احد الحراس ان ٌموم بدفنه وبعد ان لام بدفنه خانت ان ٌنكشؾ سرها فمتلته
وأمرت حارس اخر بالتخلص منه وبمٌت على هذا الحال حتى لتلت اكثر من
ٓٓٔ شخص والؽرٌب فً أمر هذه المرأة انها كانت تشرؾ بنفسها على عملٌة
المتل والتلذذ بالنظر الى المتٌل والخنجر ٌخرج من جسمه لٌتفرس فٌه مرة
اخرى.

 / 6ث – السحالٌات  ....شاذات فً المظهر والسلون
ان مصطلح الشذوذ او االنحراؾ ٌُطلك على السلون الذي ٌخرج عن العبللة
الطبٌعٌة البشرٌة بسبب تطبعه بالطابع المشوه للمعاٌٌر والمٌم الضابطة اجتماعٌا ً
والمسًء لآلداب األخبللٌة الرفٌعة المستوى والمفسد لثمة الناس  .فً المجتمع
َّ
لدٌهن ارتباط بالحركة النسوٌة المإثرة على االنشطة
الؽربً اؼلب السحالٌات
االجتماعٌة والسٌاسٌة الول انه سلون شاذ ألنه ٌمثل الهروب من تكوٌن خلٌة
اجتماعٌة ( اسرة ) وٌمطع االمتداد البشري والخارج عن ممومات الدور االنثوي
ومتحلل دٌنٌا ً واخبللٌا ً وخارج عن الطبٌعة البشرٌة فً تفاعله الجنسً  .فهو إذن
سلون مكتسب ولٌس وراثً ؼٌر متماهً مع المعاٌٌر االخبللٌة والضبطٌة
والعرفٌة علما ً بان الموانٌن الؽربٌة ال تعالب السحالٌة ألنه سلون ٌعبّر عن عدم
رضى األنثى بوصاٌة الرجل علٌها وٌعكس رؼبتها فً االستؽبلل الشخصً
والمالً والمهنً واألسري والتصرؾ مع الصاحبة السحالٌة تصرفا ً تبادلٌا ً فً
دورها أي كرجل وامرأة  .انه مجرد سلون متمرد على سلون متصرؾ معارض
ٌعبّر عن تجمع نسوي معترض على عدم المساواة واالختبلفات المابمة بٌن
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الرجل والمرأة فً العمل السٌاسة واألسرة  .جدٌر بذكره فً هذا السٌاق الى ان
الساسة الؽربٌن ٌستؽلوا هذه التجمعات لكسب اصواتهم فً انتخابهم ممابل منحهم
بعض الحموق فً العمل المهنً والسٌاسً إال ان الجندر كنوع اجتماعً ال ٌإٌد
هذه السلوكٌات المتطرفة ولم ٌنادي بها ألنها مخالفة لروح الطبٌعة البشرٌة لكنها
تمثل التحرر المطلك من هٌمنة الرجل علٌها بٌد انها وهً فً هذا الضرب من
السلون المنحرؾ تموم بتممص سلون الرجل فً عبللته الجنسٌة تجاه صاحبتها .
انها عبللة منحرفة لٌمٌا ً وشاذة جنسٌا ً وجانحة بشرٌا ً وهً فً مرولها الثبلثً
هذا ( االنحراؾ والشذوذ والجنوح ) تملد الرجل فً سلوكه الجنسً وتتممص
شخصٌته وتحتذي سطوته على الطرؾ االخر فً سحمها معها ألن العبللة
الجنسٌة تتطلب نوعٌن من الشخصٌات الناشطة و المتسلطة ( الرجل ) والخانعة
َّ
بٌنهن وهذا ٌعنً انها ال ترٌد ان
والمستجدٌه ( المرأة ) مع تبادل االدوار فٌما
تكون خانعة ومستجٌبة دابما ً بل تمارس دور الرجل الناشط والمتسلط أي انها
وهً فً تمردها على الرجل فً سحالها فؤنها تدور فً دابرة الرجل انما بعٌدا ً
منه وانفصاالً عنه .
أدلؾ االن مدار تبصٌر المارئ بتفاصٌل هذا التطرؾ الجنسً والشاذ .
السحاق ( باإلنجلٌزٌة  ) Lesbianismهً كلمة عربٌة ذات ابعاد سلبٌة تستعمل
فً اللؽة العربٌة للحدٌث عن مثلٌّات الجنسً  ،وٌعبر عنه عادة بمصطلح
"الشذوذ الجنسً " فً المإلفات والكتب الطبٌة وان كانت بعض وسابل االعبلم
الٌوم تستخدم مصطلح " المثلٌَّة الجنسٌّة " كمصطلح تحرري ومحاٌد  .مثلٌَّة
الجنس هً امرأة تمٌل الى النساء جنسٌا ً او عاطفٌا ً  ،استعملت فً الماضً كلمة
سحالٌات للحدٌث عن مثلٌَّات جنسٌا ً
َّ
َّ
ٌسحمن " أي ٌضؽطن أثداء
ألنهن "
َّ
بعضهن اثناء ممارسة الجنس  .واصل الكلمة األجنبً اؼرٌمً ٌعود الى
واعضاء
جزٌرة لسبوس ( باإلنجلٌزٌة  ) Lesbosحٌث كانت مسمط رأس الشاعرة
الٌونانٌة صانو (  ) Sapphoالتً كانت تمارس السحاق مع النساء الٌونانٌات فً
المرن السادس لبل المٌبلد .
تعرؾ اإلنسان كؤنثى
الجنس ٌُ -:شٌر الجنس الى الخصابص البٌولوجٌة التً ّ
وذكر  .رؼم ان مجموعتً الخصابص البٌولوجٌة هاتٌن ال تمصً احدهما
األخرى  ،فبعض األفراد ٌمتلكون خصابص من كبل الجنسٌن إال انها تمٌّز البشر
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كذكور وكإناث ٌ .شٌر المصطلح " جنس " فً استخدامات عامة فً لؽات عدٌدة
الى " النشاط الجنسً " ولكن ألؼراض تمنٌة فً سٌاق النماشات حول الجنسانٌّة
والصحة الجنسٌة .
الصحة الجنسٌّة  -:تعرٌؾ لذاتها لجنسٌَّتها فً ما ٌتعلك بمٌولها الجنسٌّة او
العاطفٌة  ،إذ كانت تمٌل لنوع اجتماعً مماثل لنوعها او مختلؾ عن نوعها مثلٌّة
 ،مؽاٌرة ام آخر  .ال ٌتعلك تعرٌؾ شخص ما لهوٌة الجنسٌّة بتصرٌؾ هوٌة
الشخص اآلخر فً العبللة  .كما تتكون الهوٌة الجنسٌة من خمسة عناصر
اساسٌة هً  -:الجنس البٌولوجً  ،النوع االجتماعً  ،الدور االجتماعً  ،المٌول
الجنسٌّة والسلون الجنسً .
الجنس البٌولوجً ٌ -:تحدد الجنس البٌولوجً بواسطة الجٌنات الوراثٌة
والهرمونات حٌنما ٌكون هنان تبلإم معٌن بٌن الجٌنات الموروثة والهرمونات
ٌنجم عن ذلن الجنس البٌولوجً الذكري واالنثوي او الجنس المختلط .
النوع االجتماعً  /الهوٌة الجندرٌة  -:النظرة الموضوعٌة لدى الذات بتعرٌفها
هل هً رجل ام امرأة  ،هل هً صاحبة صفات تنسب اجتماعٌا ً للرجل ام صفات
تنسب اجتماعٌا ً للنساء  .عند األكثرٌة هنان تبلإم بٌن الجنس البٌولوجً الذي
ٌحدده كل من الجٌنات  ،الهرمونات والنوع االجتماعً إال ان هنان تنافرا ً او عدم
تبلإم فً حاالت ُمعٌنة بٌن الجنس البٌولوجً والنوع االجتماعً فنجد بالتالً ان
ٌعرفون انفسهم كنساء اجتماعٌا ً ونجد ان هنان اناثا ً
هنان ذكورا ً بٌولوجٌا ً ّ
َّ
ٌعرفن
بٌولوجٌا ً ٌُعرفون انفسهم اجتماعٌا ً كرجل كما ان هنان من ال ٌعرفون /
َّ
انفسهن كنساء او رجال .
انفسهم او
تصرفها وسلوكها ،
الدور االجتماعً  -:نظرة المجتمع الى الذات وتحدٌد
ّ
فطهرها ودورها فٌه  .مثبلً نظرة المجتمع الى دور الرجل ان ٌعمل خارج البٌت
لٌعٌل زوجته واسرته والى دور المرأة ان تبمى فً البٌت لتعتنً بؤفراد األسرة
وزوجها  .وهً بذلن تحدد سلون الرجل وتصفه بالرجولة وتعطً سلون المرأة
تكرس من دونٌة النساء اجتماعٌا ً وتحد من
صفة األنوثة  .وعادة ً ما نُسبت ادوار ّ
َّ
َّ
تولٌهن دورا ً لٌادٌا ً فً المجتمع  .وفً الممابل
مشاركتهن فً الحٌز العام  .او من
حظً دور الرجولً بصفات لٌادٌة بالؽة التؤثٌر فً كل جوانب الحٌاة االجتماعٌة
الثمافٌة السٌاسٌة وااللتصادٌة .
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األنوثة والذكورة ٌ -:عود هذا المصطلحان الى مجموعة سلوكٌات  ،شكل
جسمانً او اهتمام اجتماعً ما ( المبلبس والموضة ) تُربط عادة النساء
(األنوثة) او بالرجال ( الذكورة ) فً المجتمع ٌ .رى المجتمع الذكورة كمرادفة
لما هو رجالً واألنوثة كمرادفة لما هو نسابً  .إال ان الذكورة ال تمتصر
بالضرورة على المٌدان الرجالً فمط كما ان األنوثة ال تمتصر بالضرورة على
المٌدان النسابً  ،فمط أي ان هنان نساء من الممكن ان ٌكن ذكورٌات فً كل ما
ٌتعلك بالسلون  ،اللباس او الهٌبة الخارجٌة  .وبالمدر نفسه من الممكن للرجال ان
ٌكونوا انثوٌٌن من ناحٌة معٌنة او من نواح عدٌدة  .ال تمتصر الذكورة على
المٌدان الرجولً فحسب كما ان األنوثة ال تمتصر على المٌدان النسابً فحسب
.لكون الذكورة او األنوثة ال تحدد النوع البٌولوجً  ،النوع االجتماعً  ،او
المٌول الجنسٌّة عند اإلنسان لٌس كل امرأة ذكورٌة هً مثلٌّة الجنس  ،كما انه
لٌس كل رجل أنوثً هو مثلً الجنس .
ً
المٌول الجنسٌة  -:هو االنجذاب الجنسً االساسً الفطري  ،العاطفً والحس ّ
تتضمن المٌول الجنسٌّة صور مختلفة للجنسٌّة المختلطة التً تحمل مجمل
ممارسة التجارب الجنسٌة والعاطفٌة الحسٌّة مع افراد نفس الجنس او مع الجنس
ً الجنس .
األخر  .إن الشخص الذي ٌمٌل جنسٌا ً الى افراد جنسه فمط ٌدعى مثل ّ
متحرر  /متحررة الجنس ٌ -:صؾ هذا المصطلح هوٌات وظواهر اجتماعٌة
متعددة بعٌدة عن المٌول الجنسٌة المؽاٌرة والدور االجتماعً السابد عند الرجال
والنساء فً مجتمعات احادٌة الفكر الجنسانً فً بعض االحٌان ٌُستخدم هذا
شرعة والمتفك
المصطلح اٌضا ً لوصؾ المختلؾ األخر البعٌد عن الماعدة ال ُم ّ
علٌها .
مغٌّرو  /مغٌرات النوع االجتماعً  -:ال تتحدد الهوٌة وفك الجنس البٌولوجً او
وفك نظرة المجتمع للذات ( رجل ام امرأة ) فحسب وانما حسب ما تشعر به
الذات تجاه نفسها  ،فمن الممكن لرجل ان ٌتؤنث اجتماعٌا ً او المرأة تتذكر
اجتماعٌا ً وهذا ٌتعلك بالضرورة بمٌولها الجنسٌة او برؼبتهما فً تؽٌٌر نوعهما
البٌولوجً.
َّ
أنهن رجال
مغٌّرو  /مغٌرات الجنس البٌولوجً ٌ -:كون هذا حٌنما تشعر النساء
وٌشعر الرجال انهم نساء ٌ ،ت ّجه مؽاٌرو الجنس لتؽٌٌر الجنس من خبلل العبلج
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الهرمونً او من خبلل عملٌة جراحٌة فً حٌن لبل او بعد تؽٌٌر الجنس ٌكون /
تكون  /مؽاٌر  /مؽاٌرة الجنس او مزدوج  /مزدوجة الجنس ام مثلً  /مثلٌّة
الجنس .
ُمخاطلوا الجنس البٌولوجً  -:صفة وراثٌة ٌحملها الجنٌن  /المولود بحٌث
ٌطور اعضاء جنسٌة داخلٌة وخارجٌة ؼٌر واضحة المبلمح تشبه اعضاء الذكر
او االنثى  .ان مخاطة الجنس لٌست بالضرورة ٌكونوا مثلً الجنس .
مسترجلة  -:هً المثلٌّة التً تمٌل الى تصرؾ اجتماعً ذكوري .
ناعمة  -:وهو المثلً الذي ٌمٌل الى تصرؾ اجتماعً انثوي .
عابر  /عابرة اللباس  -:امرأة او رجل ٌرتدٌان لباسا ً ال ٌتناسب ثمافٌا ً واجتماعٌا ً
مع نوعهم االجتماعً على سبٌل المثال  ،ذكر ٌرتدي لباس امرأة وٌصمم شعره
وٌُمكٌج وجهه كالنساء  .لكن من المهم جدا ً االنتباه الى ان تؽٌٌر المبلبس ال ٌعنً
ً  .فمن الممكن لعابر  /عابرة اللباس ان ٌكون  /تكون
بالضرورة ان اإلنسان مثل ّ
مؽاٌر  /مؽاٌرة الجنس او مثلً  /مثلٌة الجنس .
ملن العروض  -:وهو الذكر الذي ٌرتدي لباس النساء وذلن ٌشمل المكٌاج
والشعر المصمم وٌموم بعرض مسرحً ؼنابً او رالص .
ملكة العروض  -:وهً األنثى التً ترتدي لباس الرجال وتموم بعرض مسرحً
ؼنابً او رالص .
متعددة النوع االجتماعً  -:الشخص الذي ٌملن النوعٌن االجتماعٌن وٌظهرهما
لكن ك ٍّل على حدة فهو او هً ٌمكن ان ٌظهر  /تظهر كامرأة ٌوما ً او كرجل ٌوما ً
اخر .
رهاب المثلٌّة  -:الخوؾ واالشمبزاز وال ُمنافرة من مثلً الجنس او مزدوج /
مزدوجة المٌول الجنسٌة  .تزداد حدّة هذا التصرؾ تجاه المثلٌٌن حٌنما ٌصبح
الؽضب  ،النممة والكره اساسا ً فً اضطهاد المثلٌٌن  .فً العدٌد من الحاالت
ٌإدي العنؾ الرمزي الذي ٌحمله مفهوم " رهاب المثلٌة " للمثلٌٌن الى عنؾ
جسدي .
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رهاب المثلٌّة الذاتٌة  /الباطنٌة  -:مشاعر الخوؾ واالشمبزاز واالفكار المسبمة
التً ٌحملها مثلًّ الجنس تجاه ذاته خاصة وتجاه األخرٌن .
مغاٌرة الجنس البحتٌّة  -:وهو توجه اجتماعً ٌعنً تجاهل وانكار افراد
المجتمع مؽاٌر الجنس الكٌان ووجود مثلًّ الجنس ( واحرار الجنس اجماالً )
ٌنعكس هذا التجاهل من حٌث عدم إٌبلء احتٌاجات المثلًّ  /ات الشخصٌة
واالجتماعٌة الخاصة بهم َّ /ن والمختلفة عن احتٌاجات المؽاٌرٌن  /ات جنسٌا ً .
هذا التوجه ٌإدي الى إعادة صٌاؼة متكررة للمجتمع خا ٍل من التنوع الجنسً
المشرعة
وبالتالً الى تعزٌز الهوٌة المؽاٌرة وكؤنها الوضعٌة الطبٌعٌة او
ّ
الوحٌدة.
الفخر ٌ -:حمل الفخر بُعدٌن
ً
البُعد الشخصً  :السٌرورة فً بلورة الهوٌة المثلٌّة لدى مثلًّ الجنس  ،وتخط َّ
مرحلة رهاب المثلٌّة الباطنٌة الذاتٌة  ،ولبول المعانً اإلٌجابٌة فً المٌول المثلٌّة.
البُعد االجتماعً – السٌاسً  -:تنظٌم سٌاسً لدى مجموعات مثلًّ الجنس او
المتحررٌن جنسٌا ً من اجل الحصول على حموق اجتماعٌة متساوٌة كما هو الحال
لدى ُمؽاٌري الجنس فً حزٌران  ٔ9ٙ9اندلعت مظاهرة عفوٌة فً نٌوٌورن
جراء ته ّجم الشرطة العنٌؾ على نا ٍد لٌلً باسم " ستون ول " والذي تواجد فٌه
ّ
مجموعات من المثلٌٌن والمثلٌٌّات حٌنها  .منذ ذلن الحٌن وحتى االن تمام مواكب
الفخر فسً شهر حزٌران من كل عام فً مدن العالم الكبٌرة إحٌا ًء لذكرى هذه
الحادثة  .تُعد مواكب الفخر منبّرا ً سٌاسٌا ً واجتماعٌا ً وحدثا ً للترفٌه ورفع الوعً
للمجموعات المثلٌة  ،احرار الجنس والمؽاٌرة .
سلَّم كٌنسً ٌ -:تكون سلّم كٌنسً من سبع درجات ٌبدأ السلّم من الدرجة الصفر
ُ
وهً تعنً مؽاٌر الجنس المطلك ثم ٌنتهً بالدرجة  ٙوهً تعنً مثلًّ الجنس
ً عن اإلنسان  .بناه الباحث
المطلك ٌ .صؾ ُ
سلّم كٌنسً التواصل الجنسان ّ
االجتماعً كٌنسً فً اوابل الخمسٌات وهو ٌستخدم حتى اآلن فً ابحاث
اجتماعٌة اخرى الى جانب طرق اخرى تصؾ االختبلفات الجنسٌة عن اإلنسان .
اإلشهار بالمثلٌّة  ،الخروج من الخزانة  -:وهً وصؾ وضعً للسٌرورة التً
من خبللها تتبلور هوٌة الشخص الجنسٌة حتى الوصول الى مرحلة لبول الذات
بهوٌتها الجنسٌة واشهار الهوٌة الجنسٌة امام العابلة  ،االصدلاء واحٌانا ً امام
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المجتمع كله ٌ ،كون االشهار عن الذات فً حاالت عدّة جزبٌا ً ٌ ،حدد الفرد فٌه
دوابر االشخاص الذٌن ٌرٌد ان ٌُشهر نفسه امامهم .
الٌوم العالمً لمناهضة رهاب المثّلٌة  -:وهو السابع عشر من أٌار من كل سنة
ٌهدؾ هذا الٌوم الى المرافعة والتثمٌؾ حول مثلًّ الجنس والحاجة اإلنسانٌة لتمبل
هإالء االفراد من المجتمع والذٌن ٌشكلون اللٌة جنسٌة وشؤنهم شؤن كل أللٌة فهم
التعرض للهجمات والعنؾ من رهاب
ٌطالبون بتحمٌك كامل لحمولهم وعدم
ّ
المثلٌّة .
م .م  .م  .م  .م  .م  LGBTIQ .المٌمات الست  -:وهً اختصار لمجموعة
الهوٌات الجنسٌة  ،مثلٌات  ،مثلٌّون  ،مزدوجو المٌول الجنسٌة  ،متحولو النوع
االجتماعً  ،متسابلون  /او متخبّطون  ،متحررو الجنس .
[]ar.wikipedia.org

السحاق  :هً عبللة جنسٌة تحدث بٌن فتاة وفتاة اخرى خبلل الدردشة عبر
األنترنت او عبر الهاتؾ او فً سكن الجامعات أو  ...الخ
وتحدث اٌضا ً خبلل الدردشة عبر المسنجر وتكون اكثر فعالٌة ولد تصل العملٌة
الى فض البكارة وفمدان الفتاة عذرٌتها  .هنان من هم فً سن المراهمة ٌمارسون
العملٌة  .وهنان من هم فً سن الخامسة والعشرٌن وما فوق  .لٌس شرطا ً ان
َّ
ٌمارسن هذا
تكون الفتاة مراهمة  .بل هنان نساء فً الثبلثٌنات او االربعٌنٌات
الشًء .
الظاهرة منتشرة فً جمٌع انحاء العالم لن نمول انها فمط فً الدول العربٌة وإنما
فً جمٌع الدول  .هنان من ٌمول ان لهذه الظاهرة اسباب اجتماعٌة ونفسٌة .
خبلل لراءتً للعدٌد من الصحؾ والمجبلت وزٌارتً للموالع وجدت األسباب ،
فهنان من ٌمول ان البنت عندما تشعر بنمص العاطفة من األم واألب تلجؤ لهذا
الشًء  .وهنان من ٌمول ان الفراغ ٌإدي لهذا الشًء  .والبعض ٌمول ٌحدث هذا
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الشًء نتٌجة لتعرض البنت للخٌانة من لبل حبٌبها وكرهها لجمٌع الرجال وعدم
الرؼبة فً بناء عبللة معهم فتلجؤ لعبللة بنت مثلها ( باعتمادها ان هذه العبللة
لٌست لدٌها أي سلبٌات وال تإدي للمشاكل وال تضر بالصحة ) فتصل العبللة الى
 !!...لضٌة خطٌرة منتشرة بشكل كبٌر فً ولتنا الحالً  ...شذوذ بٌن الفتٌات !!
مناظر مزرٌة نكاد نراها بشكل ٌومً فً المدارس  ،الجامعات ...الخ بداٌتها
االعجاب  ....ونهاٌتها السحاق !! [ ] www.al-7up.com
عالم السحالٌات فً العالم العربً حمٌمة والعة والدٌن فً المنتصف ونحن
نكشف المستور
بداٌة ٌجب ان تتمتع بعمل مفتوح ال ٌنكر اآلخر لبل ان تمرأ هذه السطور ونحن
نصر كالعادة على التحام كل الخطوط الحمراء فإننا ال نمٌم وزنا ً لمن ٌرٌد دفن
رأسه فً الرمال وعندما نتحدث عن مجتمعات الشرق المتحفظة والمحافظة فإننا
نإكد ان ما تحت الجلد ال ٌخرج عادة ً الى العلن إال على هٌبة فضٌحة لكن فٌما
ٌخص ما نتحدث عنه الٌوم فإننا لم نرصد أي فضٌحة من هذا النوع حتى اآلن
فهذا هو المسكوت عنه والممبول به اٌضا ً ربما باعتباره الل الضررٌن بٌنما تدلك
مجتمعات بؤكملها ذلن فؤن المجتمعات التً تمارس االنؽبلق وتضع الؾ حارس
على كل امرأة هً اكثر المجتمعات التً تعانً من تفشً الظاهرة فبداٌة ال
ترفض لبل ان تمرأ .
َّ
بشؤنهن اكتفى
سبل الشٌخ المرضاوي عن المساحمات والعموبة التً حددت
حٌن ُ
بعرض الوال المدماء معتبرا ً ان ممارسات النساء الل خطورة من ممارسات
اللواطٌن لكونها ال تموم على استدخال عضو فً أخر وإنما هً مجرد مبلمسات.
وكالعادة لم ٌكلّؾ الشٌخ نفسه عناء البحث واالستدالل ولم ٌحاول ان ٌنظر الى
الموضوع من زاوٌة جدٌدة فٌها إلمام بالعوامل المإدٌة الى ظهور مثل هذه
الممارسات وإنما كان ه ّمه إبراز رأي " الشرٌعة " فً اللواطٌن  .وعبّرت بعض
تصور محدد للجنسانٌة مفاده َّ
أن اللذة لابمة
اآلراء التً لدّمها المرضاوي عن
ّ
على فعل الجماع وحده  ،أي على الجنسانٌة السابدة وال ٌمكن ان تتؤتى من اشكال
اخرى من الممارسات الجنسٌة  .ارتؤٌنا ان نبٌن كٌؾ ٌتعامل المدامى مع
السحالٌات وكٌؾ واجهوا هذه الممارسات ؟
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تختلؾ نظرة المجتمع الى الجنسانٌة باختبلؾ الجنس  .ولد عكست النصوص هذا
سعت فً اإلخبار عن اللواطٌن  .فتلن
التمٌز بٌن الرجال والنساء حٌنما تو ّ
مهارات ذكورٌة توما الى تف ّجر طالة شهوٌة تفند ما استمر فً األذهان من أن
ؼلمة المرأة تفوق شهوة الرجل  .وفً الممابل سكت اؼلب الرواة والمإرخٌن عن
ممارسات النسوان الجنسٌة فبل نكاد نعثر إال على بعض النتؾ من االخبار
المبثوثة فً ثناٌا كتب اهتمت بمواضٌع ذات وشابج باألدب والتارٌخ والتصوؾ
وؼٌرها  .ولعّل الثمافة العالمة بهذا التهمٌش لامت بعملٌة حجب كل ما له عبللة
ِكر  .فما دون
بحٌاة المرأة الجنسٌة  .وهو امر ٌبٌن الصلة المتٌنة بٌن الذكر والذ ْ
له فً الؽلب عبللة بالذكر أي بالرجل ال بالمرأة  .ورؼم تهمٌش العلماء السحاق
فإن الدالبل تثبت ان هذه العادة عرفت فً المدٌنة وفً بؽداد وفً األندلس وفً
ؼٌرها من االمصار واستشرت بالخصوص فً لصور الخلفاء بٌن النساء سواء
َّ
كن من الجواري او الحرابر وفً ممابل ذلن ندر وجود السحاق فً البادٌة .
وما زالت الممارسة حاضرة فً الوالع المعٌشً حتى وان حاولت الذاكرة
االجتماعٌة تجاهلها او التملٌل من شؤنها وربما ٌعود السبب فً ذلن الى ان
السحاق مخٌؾ فهو ٌتحدى الفحولة فً العمك وٌستفز السلطة االجتماعٌة وٌتحدى
نظمها ومإسساتها .
وال ؼرابة ان ٌهمل الفمهاء النظر فً هذه الممارسة وان ال ٌفردوا لها مبحثا ً
خاصا ً لبٌان االحكام الخاصة بالسحاق ؼاٌة ما ٌعثر علٌه الباحث بعض اإلشارات
التً ال تتعدى التندٌد بالظاهرة والتحذٌر من خطر العدوى والدعوة الى ضرورة
َّ
َّ
ومنعهن من دخول مواضع
ولصرهن فً البٌوت
إحكام السٌطرة على النساء
ألر التلمسانً وؼٌره بـ " مفسدة " تفشت فً العصر
الشبهة نحو الحمامات  .فمد َّ
وجعلت منع النساء من دخول الحمام أكٌد وهً " تحرن شهوة التفاعل الذي
َّ
بعضهن لذته عن مباضعة الرجل " ] egyoffline.com [ .
ٌختار
بان كً مون ٌدعو الى مواجهة الهجمات على " السحالٌات " ومثلً الجنس
دعا األمٌن العام لؤلمم المتحدة بان كً مون فً خطابه خبلل اجتماع اللجنة
األولمبٌة الدولٌة العالم الى التصدي " للهجمات على السحالٌات ومثلً الجنس "
وذلن عشٌة افتتاح االلعاب األولمبٌة الشتوٌة فً سوتشً  .استنكر األمٌن العام
لؤلمم المتحدة بان كً مون خبلل اجتماع اللجنة األولمبٌة الدولٌة فً افتتاح دورة
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االلعاب فً سوتشً الهجمات على السحالٌات ومثلً الجنس وخبلل تصرٌحاته
لال بان كً مون  :الكثٌر من الرٌاضٌٌن المحترفٌن المثلٌٌن وؼٌر المثلٌٌن
ٌرفضون االحكام المسبمة  ،وعلٌنا جمٌعا ً ان نرفع الصوت لرفض الهجمات على
السحالٌات ومثلً الجنس والمتحولٌن جنسٌا ً وأضاؾ علٌنا رفض االعتماالت
والسجون والمٌود التمٌٌزٌة بحمهم ] www.elnashrasports.com [ .
صورة من صور الجندر
تظاهرات نساء عربٌات وإٌرانٌات عارٌات فً باحة متحؾ اللوفر فً بارٌس
بمناسبة الٌوم العالمً للمرأة مطالبات بالحرٌة والمساواة والعلمانٌة .
وذكرت إذاعة ( فرانس ٕٗ ) الفرنسٌة ان التونسٌة امٌنة السٌوعً والمصرٌة
َّ
نزلن الٌوم الى ساحة
علٌاء المهدي وخمس نساء اخرٌات عربٌات وإٌرانٌات
َّ
وتظاهرن عارٌات بالكامل امام اهرامات المتحؾ الفرنسً
اللوفر فً بارٌس
الشهٌر  [ .جرٌدة التلؽراؾ االسترالٌة عدد ٕٔ ٘8بتارٌخ ٓٔ ] ٕٓٔٗ / ٖ /

 / 6جـ  -كفاح المرأة االسترالٌة
كتب هانً الترن مماالً عن هذا الموضوع فً جرٌدة التلؽراؾ االسترالٌة بتارٌخ
ٓٔ  ٕٓٔٗ / ٖ /ما ٌلً  :فً تارٌخ االسترالً لم ٌتحسن وضع المرأة
االسترالٌة بمعنى الكلمة حتى عام ٘ ٔ87حٌن بدأت الدفاع عن حمولها حتى
وصلت ما وصلت الٌه فً ٌومنا الحالً  .ففً عام ٗ ٔ88اول منظمة من النساء
َّ
َّ
واحوالهن  ...وفً عام ٔ888
اجورهن
االسترالٌات من اجل المطالبة بتحسٌن
اصدرت اول صحٌفة عن المرأة اسمها ( انتر برثر ) وفً عام ٖٓ ٔ9تؤسست
الهٌبة االنتخابٌة للمرأة االسترالٌة لتعلٌم وتطوٌر مواهب ولدرات النساء
واالطفال  ...وفً عام  ٔ9ٓٙلامت فٌدؼو لدٌن ربٌسة جمعٌة المرأة السٌاسٌة
المطالبة فً البرلمان بالزواج المتكافا وبإصبلح لانون الطبلق وترلٌة المرأة فً
لطاع الخدمة العامة فً الحكومة والمساواة فً المرتبات  .اول احتفال بٌوم
المرأة شك طرٌمه عام  ٔ9ٕ8حٌث نظمت حركة النساء االسترالٌات ٌوم
المطالبة بالمساواة االلتصادٌة من اجل أجور وظروؾ عمل افضل فعمدت
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االجتماعات والٌمت التظاهرات فً ذلن العام على مختلؾ مستوٌات الدول كلها
لتعببة الروح العامة بتحمٌك المطلب السٌاسً فً المساواة االلتصادٌة بٌن الرجل
والمرأة  ...وكانت المإسسات النسابٌة فً ذلن الولت بمثابة اللوبً الضاؼط
لتحمٌك مطالب المساواة  .وحتى الحرب العالمٌة الثانٌة وصل عدد العامبلت فً
استرالٌا حوالً ٘٘٘ الؾ امرأة  ...وفً عام ٘٘ ٔ9وافمت الجمعٌات المتحدة
النسابٌة على المطالب بالمساواة فً االجور وتحسٌن ظروؾ العمل وحث النساء
على دخول مٌادٌن مهنٌة وعلمٌة مثل الطب والعلوم التً كانت فً الماضً
ممصورة على الرجال فمط .
اما فً السبعٌنٌات من المرن الماضً طرحت شعارات جدٌدة لحموق المرأة
منها استعمال حبوب منع الحمل والعناٌة باألطفال ومنع العنؾ وممارستها علنا ً
حتى بلؽت اعلى نمطة لدّر ان تصل الٌها .
توج كفاح المرأة االسترالٌة فً الثمانٌنٌات بصدور لوانٌن مختلفة سواء فٌدرالٌة
او عن الوالٌات تحمً حموق المرأة وتصونها مثل لانون العابلة ولانون عدم
التمٌز الجنسً الذي منح المرأة المساواة التامة بٌنها وبٌن معاملتها بؤسلوب هابط
ٌإذي شخصٌتها او ٌحط من كرامتها او ٌعاملها على اساس انها الل من الرجل .
نالت المرأة االسترالٌة اعلى درجة من الحموق نالتها امرأة فً تارٌخ البشرٌة
والدرس الواضح المستنبط من هذه النبذة التارٌخٌة لكفاح المرأة االسترالٌة عبر
لرون من الزمن هو ان نضال المرأة لد بدأ اساسا ً بالكفاح من اجل التحرٌر
االلتصادي والذي هو الشرط االساسً لنٌل الحرٌات االخرى السٌاسٌة
واالجتماعٌة والتعلٌمٌة والدٌنٌة والشخصٌة حتى الجنسٌة .
فمد تطور التحرر االلتصادي وادى الى تحمٌك الحرٌات االخرى فً صورتها
الحالٌة  .حٌث اصبحت المرأة االسترالٌة تتمتع بالشخصٌة الموٌة وتتمٌز
باالستمبللٌة وتحمل المسبولٌة والحزم واالرادة واالعتماد على النفس والولع فً
المعرفة والرؼبة فً التجول والسفر والتمتع بمدرتها والمدرة على اسعاد نفسها
مما ٌكسبها الخبرة فً الحٌاة والنضج الفكري المبكر وٌمكن مبلحظة هذه
الصفات الحمٌدة فً طرٌمة تربٌتها للطفل ومن الجو العابلً وعبللتها العامة فً
المجتمع وكٌفٌة ادابها لوظٌفتها وٌتجلى ذلن فً احتبللها مراكز لٌادٌة وسٌاسٌة
َّ
ٌشؽلن مناصب عامة
والتصادٌة وعلمٌة واجتماعٌة  ...بل ان عدد النساء اللواتً
فً استرالٌا اصبح ٌفوق عدد الرجال  .وترفع شعارات عالمٌة لتحرٌر المرأة فً
ٕٖٔ

العالم والمشاركة فً المضاٌا الدولٌة مثل شعارات السبلم  ،العدالة  ،التضامن ،
التنوع الحضاري ومماومة الحرب ومكافحة العنصرٌة  [ .جرٌدة التلؽراؾ
االسترالٌة عدد ٕٔ ٘8بتارٌخ ٓٔ . ] ٕٓٔٗ / ٖ /
 / 6حـ  -النهضة النسائٌة العربٌة
اجد من المفٌد – فً هذا الممام – ان الدم صورة مصؽرة عن المرأة العربٌة فً
تارٌخ مجتمعنا  ،ولد اعتمدتُ على الباحثة لٌلى الصباغ فً كتابها المرأة فً
التارٌخ العربً المنشور عام ٘ ٔ97إذ لالت فٌه ما ٌلً " لم تدون مكانة المرأة
االجتماعٌة وٌسجل دورها من لبل المإرخٌن ألنهم كانوا ٌركزون فً دراستهم
على االمور السٌاسٌة وشخصٌات االمراء والخلفاء والسبلطٌن والملون " .ولد
خصت المرأة ببعض الحدٌث كما جاء فً كتاب ( األؼانً ) لؤلصفهانً  ٖ٘ٙهـ
(  9ٙ7م ) و ( العمد الفرٌد ) ألبن عبد ربه  ٖٕ8هـ ( ٓٗ 9م ) و ( نفح الطٌب
فً ؼصن االندلس الرطٌب ) للممري ٔٗٓٔ هـ ( ٖٔ ٔٙم ) والطبري ٖٓٔ هـ
( ٕٖ 9م ) والمسعودي ٖٗٙهـ (  9٘ٙم ) وابن األثٌر ٖٓ ٙهـ (  ٕٖٔ8م )
وابن خلدون  8ٓ8هـ (٘ٓٗٔ م ) وؼٌرهم  .إال انها فً مجموعها لد ركزت
على ( شهٌرات النساء ) من ملكات وفمٌهات ومتصوفات ومجاهدات ولٌان
َّ
واخٌرا ً جوار كان َّ
وتمتعهن بباع وشؤن وٌمكن
لهن فً مجالسة االمراء والخلفاء
المول ان اهتمام المإرخٌن باألحداث السٌاسٌة دون الحضارٌة والتركٌز على
حٌاة األفراد العظام فً دراسة التارٌخ كانت عامبلً اساسٌا ً فً توجٌه نظرهم الى
عمل الرجل دون المرأة .
اما المإرخٌن المعاصرٌن فؤنهم بحثوا فً كٌؾ كان الناس ٌعٌشون وما حدث
من تؽٌرات التصادٌة وما اسهمت به كل فبة من فبات المجتمع فً الفكر والعلم
والسٌاسة والحرب  .لكن حالة تمدم المرأة فبل تعرؾ حتى فً هذا الزمن إال
َّ
َّ
باالستنباط ذلن ان النساء َّ
الٌهن فً كافة العصور وحتى الولت
ٌنظرن
كن
َّ
انهن تابعات للرجل .
الحاضر على
لكن منذ مطلع المرن العشرٌن وحتى الولت الحاضر فمد اثارت ( نهضة المرأة
المعاصرة ) بعامة و ( المرأة العربٌة ) بخاصة وخروجها من لمممها وحجابها
ومطالبتها الجادة برفع استبداد الرجل عنها ومساواتها به فً جمٌع مجاالت الحٌاة
والعمل وال سٌما بعد الحرب العالمٌة االولى وثورتها على التمالٌد التً كانت
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تعٌشها والتً ال ٌزال كثٌر منها ٌكبلها ودعوة بعض المصلحٌن االجتماعٌٌن
واالدباء لتحرٌرها ومنهم ( لاسم امٌن ) ٘ ٔ9ٓ8 – ٔ8ٙودمحم جمٌل بٌنهم
وعمر رضا كحالة الذي وضع معجم لمشاهٌر النساء العربٌات والمسلمات
(اعبلم النساء فً عالمً الؽرب واالسبلم )  [ .صباغ  . ٔ97٘ .ص  .ص -٘ .
.]9
وٌضٌؾ الباحث فٌصل جلول فٌمول " ان حضور لضٌة المرأة عند
الحكومات العربٌة الحدٌثة والمعاصرة ال ٌتعدى تعٌٌن وزٌره او ناببه فً برلمان
او حكومة تلعب دورا ً ٌمكن ان ٌلعبه أي رجل  ،ولٌس صعودها وبالتالً مإشرا ً
لحركة نسابٌة حاضرة وفاعلة ولٌس تحسسا ً بمضٌة نسابٌة عادلة او دلٌبلً على
مولؾ مختلؾ من هذه المضٌة .
وأن الحركات التحرر النسابٌة التً تتبنى لضٌة المرأة لم تتجاوز فً طروحاتها
إطار المطالب الكبلسٌكٌة المزمنة ( المشاركة فً االنتاج ورفض االعمال
المنزلٌة ...الخ ) ولم تطرح المشكلة بوصفها جزءا ً من مشاكل اعمك  .وهذه
الحركات فً طرحها للمضٌة لم تواجه من لبل السلطات فً كل مكان بردود فعل
مؤساوٌة  ،بل وجهت بتنوع من العطؾ الذي ٌشبه عطؾ الرجل على مطالب
تمدمها زوجته فٌتحمك بعضها وٌهمل بعضا ً اخر  [ .جلول  . ٔ98ٓ .ص .
ٖ]ٔ8
بٌنما ٌضع الكاتب محً الدٌن صبٌحً المبلمة على عاتك النساء انفسهم حٌث
لال " لكً اظهر لكم كم ان لضٌة تحرٌر المرأة المزٌفة  ،احٌلن الى النساء
المثمفات أال ترى ان المرأة العربٌة المثمفة ال تجعل من تحرٌر المرأة لضٌتها ؟
دعنً ارسم لن الخطوط العرٌضة لمسار المرأة المثمفة فً ببلدنا  ،انها تبدأ
مسٌرتها فً الحٌاة العامة بنشر بعض الشعر المنثور  ،ثم تتطور فتكتب بعض
المصص المصٌرة  ،او رواٌة متوسطة الحجم والمٌمة ولد تكتب بعض المماالت
للمإثرات النسابٌة  ،وعنها  ....فإذا حممت لنفسها مركزا ً مرمولا ً وحصلت على
زوج متمٌز  ،استمرأت وضعها وتحولت الى سٌدة صالون ! " [ صبٌحً .
ٓ . ٔ98ص . ] ٔ8ٖ .
النهضة النسائٌة المصرٌة
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مع لٌام الدولة الحدٌثة فً عهد دمحم علً برز دور المرأة واضحا ً حٌث أنشبت
مدرسة الممرضات عام ٕٖ ٔ8حٌث كانت النواة االولى التً مهدت لخروج
المرأة المصرٌة الى العمل ؼٌر ان هذا األمر لم ٌحدث فجؤة بل ساعد علٌه
واسهم فٌه تبنً عدد من العلماء والمفكرٌن المصرٌٌن من دعاة التنوٌر مثل
رفاعة الطهطاوي ولاسم امٌن لضٌة المرأة المصرٌة ومطالبتهم بتعلٌم المرأة
وبحمها فً العمل .
وفً اوابل المرن العشرٌن اسست مجموعة من النساء المصرٌات اول تنظٌم ؼٌر
حكومً للخدمات ( مسٌرة دمحم علً – الرابطة الفكرٌة للنساء المصرٌات )
لٌكون اٌذانا ً بمشاركة اوسع للمرأة المصرٌة فً العمل العام حٌث انشؤت
واشتركت فً العدٌد من الجمعٌات الخٌرٌة والتطوعٌة وكذا كان خروج النساء
َّ
احداهن
المصرٌات فً طلٌعة الجماهٌر المشاركة فً ثورة  ٔ9ٔ9واستشهاد
داللة واضحة على انخراطها فً الحركة الوطنٌة المصرٌة وبالرؼم من ذلن فمد
صدر دستور ٖٕ ٔ9دون ان ٌعطٌها حمولها السٌاسٌة مما ادى الى تصاعد
الدعوة للمطالبة بحصول المرأة على هذه الحموق .
تم تؤسٌس اول حزب سٌاسً للمرأة تحت اسم الحزب النسابً المصري عام
ٕٗ ٔ9وطالب االتحاد النسابً المصري فً عام  ٔ9ٗ7بضرورة تعدٌل لانون
االنتخابات باشران النساء مع الرجال فً حك التصوٌت وضرورة ان ٌكون
للمرأة جمٌع الحموق السٌاسٌة وعضوٌة المجالس المحلٌة والنٌابٌة كما خرجت
مظاهرات نسابٌة خبلل المإتمر النسابً الذي عمد فً  ٔ9فبراٌر عام ٔ٘ٔ9
تهتؾ بؤن البرلمان للنساء والرجال .
وبعد لٌام ثورة ٌولٌو ٕ٘ ٔ9نص دستور  ٔ9٘ٙعلى منح المرأة حمولها
السٌاسٌة الكاملة حٌث سادت لناعه بؤن حرمان المرأة من هذه الحموق ٌتنافى مع
لواعد الدٌممراطٌة التً تجعل الحكم للشعب كله ولٌست جزء منه فمط وبنا ًء على
ذلن دخلت المرأة ألول مرة البرلمان اثر انتخابات عام . ٔ9٘7
كان حصول المرأة على حمولها السٌاسٌة بداٌة لتمتعها بمزٌد من الحموق
االخرى مثل حك فً تملٌد الوظابؾ العامة والعلٌا وفً االعتراؾ بها كموة
انتاجٌة على لدم المساواة مع الرجل ولد توج هذا التطور بتعٌٌن اول وزٌرة
للشبون االجتماعٌة فً مصر عام ٕ . ٔ9ٙاستمر منذ ذلن التارٌخ اسناد مناصب
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وزارٌة للمرأة فً جمٌع الحكومات المصرٌة وترسخ تمثٌلها فً المإسسات
التشرٌعٌة والسٌاسٌة االخرى .
ارتبطت النهضة النسابٌة فً مسٌرتها الطوٌلة التً امتدت لرابة المرن ونصؾ
المرن بمضاٌا مجتمعٌة طرحتها ضرورات التمدم فعندما بدأ دمحم علً باشا مإسس
مصر الحدٌثة فً تؤسٌس الدولة العصرٌة ارتبط ذلن بضرورة تحدٌث المجتمع
لخدمة هذه الدولة وضرورة تعلٌم المرأة فنشؤت مدرسة المولدات سنة ٕٖٔ8
لتخرٌج الماببلت او ما ٌعرؾ األن بؤخصابٌات امراض النساء .
وفً سنة ٕ ٔ87اصدر رفاعة الطهطاوي كتبا ً مهما ً بعنوان " المرشد
األمٌن للبنات والبنٌن " طرح فٌه بموة لضٌة تعلٌم الفتاة وكان لهذه الدعوات
وؼٌرها اثرها فً المجتمع فساندت زوجة الخدٌوي اسماعٌل انشاء اول مدرسة
حكومٌة لتعلٌم البنات فً مصر سنة ٖ ٔ87وهً المدرسة " السٌوفٌة " التً
ضمت بعد  ٙاشهر من افتتاحها  ٕ8ٙتلمٌذة ساندت المرأة لضٌة التعلٌم للجمٌع
فً سبٌل النهوض بالمجتمع فتبرعت األمٌرة فاطمة بنت الخدٌوي اسماعٌل
بؤرض كانت تملكها إللامة مبنى للجامعة االهلٌة ( الماهرة االن ) ووهبت
مجوهراتها الثمٌنة لؤلنفاق على تكالٌؾ البناء واولفت اراضً زراعٌة شاسعة
على مشروع الجامعة وفً عام  ٔ9ٕ8التحمت المرأة بالجامعة المصرٌة .
استمرت مسٌرة تعلٌم المرأة حتى وصل عدد المدارس الحكومٌة للبنات عام
٘ٗ ٔ9حوالً ٕٖٕ مدرسة تضم حوالً  ٖٗٗٔ9طالبة ولعبت المرأة دورا ً فً
محاولة تحرٌن النهضة النسابٌة من خبلل المشاركة من المإتمرات الدولٌة
فشاركت ( هدى شعراوي ) من خبلل مإسسة االتحاد النسابً بؤول وفد عربً
فً المإتمر النسابً الدولً بروما سنة ٖٕ. ٔ9
استثمرت المرأة فً النهضة الصحفٌة فً تلن الفترة فً تؤسٌس صحافة
نسابٌة تتبنى المضاٌا النسوٌة وتدافع عن حموق المرأة ومكانتها ضد جمود التمالٌد
فؤصدرت ( هند نوفل ) اول مجلة مصرٌة هً ( الفتاة ) فً ٕٓ من نوفمبر
ٕ ٔ89فً االسكندرٌة كما صدرت ( جمٌلة حافظ ) مجلة نسابٌة مهمة هً
(الرٌحانة) .
وسعت المرأة لتؤسٌس احزاب سٌاسٌة تدافع عن لضاٌاها فنشؤ حزب ( اتحاد
النساء المصرٌات ) الذي اصدر جرٌدة عام ٕ٘ ٔ9بعنوان ( المصرٌة ) باللؽة
العربٌة واالنجلٌزٌة .
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وأسست فاطمة نعمت راشد سنة  ٔ9ٗ9الحزب النسابً الوطنً والذي كان على
رأس مطالبه لبول النساء فً كافة وظابؾ الدولة كما شكلت درٌه شفٌك حزب
(بنت النٌل ) سنة  ٔ9ٗ9والذي دعمته السفارة االنجلٌزٌة وتؤسٌس االتحاد
النسابً العربً سنة ٕٗ. ٔ9
وٌبلحظ ان طرح لضٌة المرأة ونهضتها تزامن مع طرح لضٌتٌن مهمتٌن :
األولى  :تتعلك بمضٌة تحدٌث المجتمع الذي بدأ فً عصر دمحم علً باشا للنهوض
باألمة المصرٌة واللحاق بالؽرب المتمدم .
الثانٌة  :تتعلك بمضٌة االستعمار والكفاح الوطنً من اجل االستؽبلل والتحرر
الوطنً  [ .عبد الحمٌد  . ٕٓٓ7 .ص  .ص ] ٔٗ – ٔٓ .

المرأة والصالونات االدبٌة المعاصرة
الصالون األدبً هو شكل مدنً تملٌدي ؼٌر رسمً من اشكال التواصل بٌن
المبدع والمتلمً ٌتٌح عبر انشطته المختلفة فسحة مصؽرة للحوار والجدل وتبادل
الرأي فً مسابل ولضاٌا ذات طابع ثمافً – فكري وٌمكن اعتباره على ما هو
علٌه االن امتدادا ً لما عرؾ فً تارٌخ االدب العربً بـ ( المجالس االدبٌة )
والبلفت ان المرأة لها الدور األبرز فً هذا المجال وٌعزو بعض الدارسٌن سبب
ذلن الى ان المرأة فً كثٌرة من المراحل التارٌخٌة حرمت من المشاركة الفعلٌة
فً الحران الثمافً العام  .فآثرت – والحال كذلن – ان تستدعً هً رجال الفكر
واالدب والفن الى صالونها او مجلسها كً تدلً بدلوها فً هذا الشؤن او تلن
المضٌة  ،وبالتالً فؤن نشاط المرأة فً انشاء مجلس ادبً خبلل التارٌخ العربً
االسبلمً فرضه الوالع الذي همش المرأة فً بعض المراحل التارٌخٌة وحال
دون وصول صوتها الى المتلمً وألن صح هذا التحلٌل فؤن دور المجلس او
الصالون االدبً لم ٌمتصر على تلبٌة هذه الحاجة بل تجاوز ذلن حتى اصبح
بمثابة مركز ثمافً ٌتناول مختلؾ المضاٌا وخصوصا ً فً ظل ؼٌاب وسابل
االتصال الحدٌثة فً الماضً حٌن كان هذا التملٌد له دور هام وهكذا شهدت مدن
مثل مكة المكرمة والمدٌنة المنورة ودمشك والماهرة وبؽداد ومدن االندلس
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مجالس ادبٌة كانت اشبه بمرآة تعكس حال الثمافة مثلما هً وسابل االعبلم
الحدٌثة الٌوم .
ولعل المرأة االولى التً اسست مجلسا ً ادبٌا ً فً التارٌخ العربً االسبلمً كانت
سكٌنة بنت الحسٌن التً الامت مجلسا ً ادبٌا ً فً الحجاز ٌتردد علٌه اهل االدب
والفمه والسٌاسة ٌنافسون فٌه مسابل دٌنهم ودنٌاهم  ،وفً االندلس وتحدٌدا ً فً
مدٌنة لرطبة مارست الشاعرة والدة بنت المستكفً ( ملهمة الشاعر االندلسً ابن
زٌدون ) مثل هذا التملٌد فكانت تستضٌؾ اهل االدب الشعراء منهم خصوصا ً
للحدٌث عن الشعر وهومه والدخول فً منافسات شعرٌة حامٌة تمود الى فرز
ؼث الشعر من سمٌنه وفك معاٌٌر النمد فً تلن المرحلة .
والمبلحظ ان هذا التملٌد االدبً لد تراجع فً الببلد العربٌة ابان المرحلة العثمانٌة
التً دامت اربعة لرون فإذا اعتبرنا ان المجالس االدبٌة هً انعكاس صحً
وسلٌم لموالع الحركة االدبٌة والثمافٌة فً المجتمع فؤن من الطبٌعً ان ٌؽٌب هذا
التملٌد فً المرحلة المشار الٌها لكونها كانت مرحلة اتسمت باالفتمار الى الشعر
والثمافة والفن حٌث فمدت المجالس االدبٌة زخمها الفكري والثمافً وفرؼت من
محتواها الحمٌمً وتحولت الى لماءات طؽت علٌها الموسٌمى والرلص والتنجٌم
واخذت طابعا ً تهرٌجٌا ً مختلفا ً ال ٌمت الى الثمافة واالدب بصلة .
لكن ومع مطلع المرن العشرٌن المنصرم عاد هذا التملٌد الى الظهور من
جدٌد واطلك علٌه اسم الصالون االدبً الذي كان معروفا ً فً الدول االوربٌة وال
سٌما فرنسا التً اشتهرت وال تزال بمثل هذه اللماءات االدبٌة لٌكون الصالون
امتدادا ً للمجالس االدبٌة التً ظهرت فً التارٌخ العربً االسبلمً  ،ففً مصر
برزت االدبٌة مً زٌادة التً حمك صالونها االدبً شهرة واسعة كما برزت
ادبٌات اخرٌات مثل زٌنب فواز وهدى شعراوي وامانً فرٌد وملن حنفً ناصؾ
َّ
َّ
نشطن فً مجال الدعوة الى تحرٌر
وؼٌرهن من اللواتً
المعروفة بباحثة ادبٌة
المرأة مثل كتابات لاسم امٌن ورفاعة الطهطاوي ودمحم عبده واحمد فارس
الشدٌاق وعبد هللا الندٌم وعلً مبارن وسواهم .
اما فً سورٌا فمد اشتهرت االدبٌة مرٌانا مراش التً كانت السبّالة الى
إحٌاء تملٌد المجالس االدبٌة فً ظروؾ سٌاسٌة واجتماعٌة بالؽة الحساسٌة
والتعمٌد رافمت نهاٌات المرحلة العثمانٌة فً اوابل المرن المنصرم  ،كما برزت
ماري عجمً صاحبة مجلة العروس  ،فبعد انحبلل عمد الرابطة االدبٌة التً
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تؤسست فً دمشك عام ٕٕ ٔ9بجهود ماري عجمً استؤنؾ اعضاء الرابطة
لماءاتهم فً منزل ماري فً حً باب توما بدمشك المدٌمة ولد استضافت
صالونها وجوها ً ادبٌة بارزة من امثال خلٌل مردم بٌن وعبد الكرٌم الكرمً ( ابو
سلمى ) وفخري البارودي وحبٌب كحالة وشفٌك جبري وؼٌرهم .
كم اسست زهراء العابد زوجة دمحم علً العابد وهو اول ربٌس للجمهورٌة
السورٌة نهاٌة الثبلثٌنٌات صالونا ً فً منزلها وكذلن ثرٌا الحافظ لعبت دورا ً فً
هذا المجال إذ الامت صالونا ً ادبٌا ً اطلمت علٌه اسم ( سكٌنه بنت الحسٌن ) تخلٌدا ً
لذكراها وتمدٌرا ً لدورها الرٌادي واحتفت فً صالونها بؤسماء هامة مثل الشاعرة
العرالٌة نازن المبلبكة والشاعرة الفلسطٌنٌة فدوى طولان .
وفً المرحلة البلحمة  ،أي فً العمود االخٌرة من المرن الماضً برز اسم
المحامٌة والكاتبة حنان نجمة التً تملن الى االن صالونا ً فً شارع العابد لرب
مبنى البرلمان بدمشك ولعلَّه االلدم بٌن الصالونات المتواجدة حتى االن والتً
تمارس نشاطا ً شهرٌا ً  ،فمد حذت نجمة حذو مجموعة من الكاتبات السورٌات فً
َّ
منهن لتنشٌط الحركة الثمافٌة من جهة وتفعٌل دور المرأة المهمش فً
محاولة
المنوات الرسمٌة من جهة اخرى ولد استضاؾ هذا الصالون منذ انشابه عام
ٓ ٔ98الشاعر عمر ابو رٌشة وزكً لنصل ود .فهٌمه شرؾ الدٌن ود  .نوال
السعداوي وؼالب هلسا ود  .طٌب بتزٌنً وعبد السبلم العجٌلً ونادٌا خوست
وفراس السواح وؼٌرهم .
ومن الصالونات الشهٌرة اٌضا ً صالون االدبٌة كولٌت خوري الذي الامته
فً منزلها فً حً المصاع الدمشمً ونولشت فٌه موضوعات ادبٌة واجتماعٌة
وفكرٌة وكذلن صالون الشاعرة السورٌة ابتسام الصمادي الناببة فً البرلمان
السوري  ،ولد استضافت فٌه نهله السوسو والشاعرة حمدة خمٌس من البحرٌن
ومرٌم الصٌفً من االردن والنالد لاسم الممداد ومحمود موعد ومٌخابٌل عٌد ود .
ٌوسؾ سبلمة واخرٌن وكذلن انشؤت جورجٌت عطٌة صالونا ً ادبٌا ً فً منزلها
بحً المصور واستضافت ادباء بارزٌن ولٌس بعٌدا ً عن هذا الطمس انتشرت فً
سورٌا فً منتصؾ العام ٕٓٓٓ فً الفترة التً عرفت بـ ( ربٌع دمشك ) ظاهرة
المنتدٌات المنزلٌة التً تطرح لضاٌا فكرٌة وثمافٌة وسٌاسٌة والتصادٌة والمنتدى
االول الذي ظهر واثار جدالً عمٌما ً فً هذه الفترة هو منتدى ( الحوار الوطنً )
الذي اسسه النابب السباق المعتمل رٌاض سٌؾ وبعده شهدت دمشك افتتاح منتدى
ٖٕ8

جمال االتاسً فً منزل الدكتور الرحوم جمال االتاسً فً حً المزه بدمشك كما
اسس المحامً خلٌل معتوق منتدى ( حموق اإلنسان ) بمنزله فً منطمة صحناٌا
جنوب دمشك وكذلن ظهر منتدى ( الٌسار ) الذي كان ٌعمد جلساته فً منزل
الكاتب جاد الكرٌم الجباعً وفً طرطوس اعلن عن افتتاح منتدى الروابً نبٌل
سلٌمان وفً المامشلً افتتح منتدى ( بدرخان ) الثمافً الذي اهتم بالثمافة الكردٌة
وفً حلب ظهر ( المنتدى الدٌممراطً ) الذي اداره عبد المجٌد منجونه  ....بٌد
ان النماشات السٌاسٌة التً ؼلبت على منالشات وجلسات هذه المنتدٌات
واستضافاتها لرموز المعارضة دفعت الجهات الرسمٌة الى اؼبللها بعد حوالً
السنة من ممارستها لنشاطها وتعرض بعض المابمٌن علٌها لبلعتمال .
والمنتدى الوحٌد الذي سمح له باالستمرار فً ممارسة نشاطه هو منتدى جمال
اتاسً الذي ال ٌزال ٌعمد جلسة شهرٌة تطرح فٌه لضاٌا سٌاسٌة حساسة .
وإذا ما تجاوزنا الدور السٌاسً لهذه المنتدٌات التً انتشرت بكثرة واؼلمت
خبلل فترة وجٌزة وعدنا الى الحدٌث عن الصالون االدبً كواحة مصؽرة
الحتضان الثمافة والفكر فؤننا نجد ان لهذه الصالونات دورا ً فً تكرٌس مبادئ
الحوار وتسلٌط الضوء على االنشطة الفكرٌة والثمافٌة المختلفة وتزداد اهمٌة
الصالونات فً ظل ما ٌسمى بثمافة الصورة المتمثلة فً الفضابٌات واالنترنت
وطؽٌان المٌم االستهبلكٌة على روح العصر  ،ؼٌر ان من الواضح ان صوت
هذه الصالونات لد خفت فً السنوات االخٌرة فهً ال تتلمى أي دعم ممن الدولة
فضبلً عن تجاهل االعبلم الرسمً ألنشطتها وؼالبا ً ما ٌكون المكان ضٌما ً إذ
تخصص صاحبة الصالون جز ًء من منزلها لؤلنشطة الممامة وبالتالً فؤن دورها
ٌنحسر شٌبا ً فشٌبا ً مثلما ٌنحسر دور الثمافة واالدب والفكر عموما ً فً حٌاتنا .
وثمة عوامل كثٌرة لادت الى تكرٌس نظرة خاطبة للثمافة تمول بؤنها ( ترؾ ال
ضرورة ) ومن هنا ٌمكن المول بؤن الصالون االدبً الذي ذهب برٌمه او كاد ما
هو إال اسم جمٌل ولناع ٌخفً خٌبة المثمفٌن و ( بإس الثمافة ) فً عصر تحتل
فٌه ( الصورة ) المكانة االولى رؼم سطحٌتها األمر الذي ادى – وفك تعبٌر
النالد السعودي المجتهد عبد هللا الؽذامً – الى ( سموط النخبة وبروز الشعبً )
فالصورة التلفزٌونٌة كما ٌرى الؽذامً ( تإسس لمرحلة ثمافٌة بشرٌة تؽٌرت
معها مماٌٌس الثمافة كلها إرساالً واستمباالً وفهما وتؤوٌبلً مثلما تؽٌرت لوانٌن
التذوق والمصور ) والصالونات االدبٌة بوصفها شكبلً رالٌا ً من اشكال التواصل
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الثمافً لم ٌسلم من هذا التؽٌر  [ .عبد الحمٌد  . ٕٓٓ7 .ص  .ص – ٔ٘ٔ .
] ٔ٘ٙ
نؤتً األن الى ذكر وطرح رابدات الفكر العربً وهً ما ٌلً -:
ٔ -وردة الٌازجٌة  ....داعٌة عروبٌة (  ) ٔ9ٕٗ – ٔ8ٖ8لبنانٌة .
ٕ -عابشة التٌمورٌة  ...للمرطاس والملم ( ٓٗ ) ٔ9ٕٓ – ٔ8مصرٌة .
ٖ -زٌنب فواز ( ربات الخدور ) ٔ ٔ9ٔٗ – ٔ8ٙلبنانٌة .
ٗ -هدى شعراوي  ٔ9ٗ7 – ٔ879مصرٌة .
٘ -لبٌبة هاشم ( خطٌبة منبرٌة ) ٓ ٔ9ٕ٘ – ٔ88لبنانٌة .
 -ٙمً زٌادة ( الحب والنبوغ )  ٔ9٘ٗ – ٔ88ٙفلسطٌنٌة .
 -7روز الٌوسؾ هلل ( ساره برنار الشرق )  ٔ9٘8 – ٔ888مصرٌة .
 -8امٌنة السعٌد ( خطى هدى شعراوي ) ٓٔ ٔ99٘ – ٔ9مصرٌة .
 -9سهٌر الملماوي ( رمز الحركة النسابٌة ) ٔٔ ٔ997 – ٔ9مصرٌة .
عابشة عبد الرحمن ( بنت الشاطا من االدب للمران ) ٖٔ– ٔ9
ٓٔ-
 ٔ998مصرٌة .
فدوى طولان ( شاعرة )  ٕٖٓٓ – ٔ9ٔ7فلسطٌنٌة .
ٔٔ-
نازن المبلبكة ( ونمد النمد ) ٖٕ. ٔ9
ٕٔ-
نوال السعداوي ( لصة كفاح ) ٖٔ ٔ9مصرٌة .
ٖٔ-
كولٌت الخوري ( ثمافة ببل حدود ) ٖ٘ ٔ9سورٌة .
ٗٔ-
سعاد الصباح ( األنوثة المصنوعة والمصٌدة المولؾ ) ٕٗٔ9
٘ٔ-
كوٌتٌة .
هذا وال بد لً بعد هذا االستطراد ان اشٌر الى ان المنظمات والتنظٌمات النسوٌة
العربٌة لم تتمؤسس من لبل المرأة العربٌة او بسبب احتٌاجها لها او وعٌها بظلم
الرجل والنظام االبوي العربً علٌها بل تم تؤسٌس المنظمات النسوٌة العربٌة
برؼبة الحاكم العربً ال حبا ً بالمرأة العربٌة او دفاعا ً عن حمولها او من اجل
مصالحها االجتماعٌة والمانونٌة والمهنٌة بل من اجل اظهار حكمة بؤنه ٌحترم
المرأة وٌعطٌها مكانة فً حكمه انما هذا فمط ظاهري أي لٌس لها او لتنظٌمها له
اٌه تؤثٌر فً السلطة او الحكم او الدفاع عن حمولها المهضومة بل واجهة نسوٌة
داعمة لنظامه الجابر أي دٌكور سٌاسً ال ٌحل وال ٌربط لذلن ٌنحل هذا التنظٌم
حال سموط نظام الحاكم العربً وٌحل محله تنظٌم نسوي امر ٌشكله الحاكم نفسه
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إنما من ؼٌر جماعة الحاكم السابك بل من جماعته ( طابفته او مدٌنته ) وهكذا
لذلن لم تظهر منظمة نسوٌة عربٌة طالبت او تطالب بتساوي حمولها مع الرجل
فً المانون والسٌاسة والمدٌنة ولم تطالب باستمبللها ولم تسؤل االخرٌن باالستماع
لصوتها فً التعبٌر او التمثٌل ولم تمل بان عدم مساواتها بالرجل من صنٌعة
المجتمع العربً االبوي ولم تطالب رفع الوصاٌة علٌها من لبل الرجل او النظام
األبوي بل كانت مستمتعة ومنفذه ألوامر الحاكم وطلباته فً تؤٌٌدها لحكمه
كواجهة داعمة لحكمه ولراراته وتسلطه  .الول ابماها الحاكم العربً العوبة بٌده
وتابعة له ومتلمٌة ألوامره ومستجٌبة لحكمه وخانعة للرجل أي ان المنظمات
العربٌة النسوٌة بمٌت تمثل التبعٌة للرجل والنظام األبوي فلم ٌسمح لها بالكفاح
من اجل المطالبة بمساواتها بالرجل العربً ألنها ممٌدة اجتماعٌا ً ودٌنٌا ً وسٌاسٌا ً
وثمافٌا ً .
 / 6خـ  -اخالق األنوثة
هً خبلبك الحٌاء والحنان والنظافة  ،فهً إنما تستحً ألنها تتلمى خلٌمة الحٌاء
من الطبٌعة او من إمبلء الرجال علٌها .
ٔ -حٌاء المرأة الذي تتلماه من الطبٌعة أنها تخجل من مفاتحة الرجل بدوافعها
الجنسٌة وتنتظر المفاتحة من جانبه وان سبمته الى الحب والرؼبة وشؤنها فً
ذلن كشؤن جمٌع االناث فً جمٌع انواع الحٌوان فؤنها تنتظر وال تتمدم او
تتعرض وال تهجم وٌمنعها ان تفعل ذلن مانع من تركٌب الوظٌفة ال ٌصدر عن
وازع اخبللً وال عن ادب من آداب السلون إذ كان مانعا ً ٌتساوى فٌه الحٌوان
العالل وؼٌر العالل كما ٌتساوى فٌه النوع الذي ٌنماد للؽرٌزة وحدها والنوع الذي
سنه من سنن الحٌاة االجتماعٌة فإنما خلك تركٌب األنثى لبلستجابة
ٌراضً على ُ
ولم ٌخلك لبلبتداء واالرؼام وسر هذا الخلك ان تزوٌد االنثى بوظٌفة االبتداء
واالرؼام بحٌث مضٌع لؽاٌة النوع حتى شؽلت بوظٌفة الحمل والرضاع كما
تشؽل بهما حسب استعدادها فً معظم االولات .
وهذا الحٌاء الطبٌعً ال ٌحسب من المٌم الخلمٌة التً ترٌدها المرأة وتمٌلها على
نفسها وعلى ؼٌرها وبكٌفٌة عمل من اعمال التكوٌن ٌصطبػ بالصبؽة الخلمٌة
كلما وافمت آداب االجتماع  ،وإنما ٌحسب من المٌم الخلمٌة ذلن الحٌاة الذي تملٌه
اآلداب وٌتصل باإلرادة واالختٌار  ،ال فرق فً ذلن بٌن االرادة الجامعة وارادة
األفراد المتفرلٌن .
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وهذا الحٌاء الذي تملٌه اآلداب تدٌن به المرأة على لدر اتصاله بشعور الرجل
نحوها ونظرته الٌها .
ٕ -الحنان  :والصك من الحٌاء بالمرأة حنانها المشهور وال سٌما الحنان
لؤلطفال من ابنابها وؼٌر ابنابها وهذه صفة من صفات الؽرابز توجد فً اناث
االحٌاء وال تختار فٌها انثى االنسان إال على لدر امتٌاز العالل على ؼٌر العالل
فً كل ما ٌشتركان فٌه .
ٖ -النظافة  :فلٌست هً من خصابص االنوثة إال التصالها بالزٌنة وحب
الحظوة فً اعٌن الجنس األخر فً اعٌن الجنس األخر ولكن عمل الؽرٌزة فٌها
انها صعب على المرأة واٌسر على الرجل ألن المرأة تتكلؾ فً سبٌل النظافة ما
لٌس من الضرورات المتكلفة عند الرجل لما ٌعرض لها فً وظابؾ الحمل
وعادات الجسم المتكررة واخبلط الوالدة ولوازم الحضانة وما الٌها .
ٗ -التضحٌة  :المرأة الرب من الرجل الى التضحٌة فً وظابفها النوعٌة
ألنها تستمد تضحٌتها من ؼرابز األمومة وتموت فً سبٌل الذرٌة .
٘ -تحب الرجل الكرٌم ألنه ٌؽمرها بالنعمة وٌرٌحها من شدابد العٌش
وٌخصها بالزٌنة التً تزهٌها وترضً كبرٌابها بٌن نظٌراتها فضبلً عما
فً الكرم من معنى العظمة وااللتدار  [ .العماد  ،عباس محمود . ٕٖٓٓ .
المرأة فً المران  .ص  .ص ] ٗٗ – ٕ8 .
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المصادر العربٌة
ٔ -العمر  ،معن خلٌل ٕٕٔٓ " جرابم مستحدثه "  .دار وابل للنشر –
عمان
ٕ -العماد  ،عباس محمود ٖٕٓٓ " المرأة فً المران "  ،شركة النهضة –
مصر للطباعة والنشر والتوزٌع – الماهرة .
ٖ -اوكٌن  ،سوزان موللر  " ٕٓٓ9النساء فً الفكر السٌاسً الؽربً "
ترجمة امام عبد الفتاح امام  ،دار التنوٌر للطباعة والنشر والتوزٌع –
بٌروت .
ٗ -بٌضون  ،عزة شراره ٕٓٔٓ " الجندر ماذا ٌمولون ؟ "  ،دار السالً –
بٌروت .
٘ -جبر  ،شمخً  " ٕٓٓ8علم النوع االجتماعً ،هل نحتاج الى هذا العلم
؟" المركز التمدمً لدراسات وابحاث مساواة المرأة .
 -ٙتونً  ،ماكمٌبلن  " ٕٓٓ7اختبلؾ الفتٌان عن الفتٌات وكٌؾ ٌبرز افضل
ما لدٌهم " ترجمة حسان بستانً  ،اكادٌمٌا انترنشونال – بٌروت .
 -7جلول  ،فٌصل ٓ " ٔ98المفاهٌم االفمٌة للمرأة فً كتابات نوال
السعداوي"  ،مجلة الفكر العربً العدد  ٔ8 / ٔ7السنة الثانٌة .
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 -8صباغ  ،لٌلى ٘ " ٔ97المرأة فً التارٌخ العربً "  ،منشورات وزارة
الثمافة واالرشاد المومً – دمشك .
 -9صبحً  ،محً الدٌن ٓ " ٔ98ثورات فً سجن النساء من لاسم امٌن الى
نزار لبانً "  ،مجلة الفكر العربً العدد  ٔ8 / ٔ7السنة الثانٌة .
شهاب  ،ملٌحة احمد ٕٓٔٓ " المرأة السعودٌة صورة وصوت " ،
ٓٔ-
طوى للثمافة والنشر – لندن .
َّ
خلدهن التارٌخ "  ،دار
مجدي  ،سلمى  " ٕٓٓ9نساء ملهمات
ٔٔ-
الكتاب العربً – الماهرة .
مجدي  ،سلمى  " ٕٓٓ9اسوء النساء فً التارٌخ "  ،دار الكتاب
ٕٔ-
العربً – الماهرة .
نصر هللا  ،املً  " ٔ98ٙنساء رابدات من الشرق والؽرب "
ٖٔ-
الجزء الثانً  ،مإسسة نوفل – بٌروت .
عبد الحمٌد  ،صبلح مجٌد  " ٕٓٓ7رابدات الفكر العربً " ،
ٗٔ-
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