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الكف عن التأمل والعمل .فالعادات والتقاليد
منو املواهب واالبتكار ،أو ْ
وال ُعرف لها سطوة أقوى من القانون ،خاص ًة يف املجال االجتامعي ،ولها
دور أسايس يف قضية تحديد األدوار والتص ُّور التقليدي واملوروث الثقايف.
كام ال يغيب عن البال أن هناك ِصلة بني العادات والتقاليد من ناحية،
والدين من ناحي ٍة أخرى حيث يرتبطان معا ويُستَخ َدمان أو يُستَغالن
تبادليًا لدعم كل منهام لآلخر ،زد عىل ذلك نظر ٌة سلفي ٌة ديني ٌة تشمل
العملية التعليمية والسياسية واإلعالمية.

تتعاطى مع الناحية االجتامعية ،أي التمييز ضد املرأة من ناحية
اختالف فروق النوع ( genderال ِج ْن َد ِريَّة أي مذكَّر ومؤنَّث) أي االختالف
يف الوضع االجتامعي واملواقع التي ت ُ َوزَّع عىل الجنسني ،وليس من ناحية
الجِنس .SEX
أول َو َرقة من أوراق َملَف قضية التمييز ضد املرأة هي َو َرقة تقسيم
ال َع َمل وفقًا للجنس اعتام ًدا عىل الفروق البيولوجية التي تظهر يف شكل
مادي مثل الق َّوة ال َعضلية التي يتفَّوق فيها الرجل عىل املرأة ،وتف ُّرد
املرأة مبتاعب ال َح ْمل والوالدة إلخ .و هي قص ٌة قدمي ٌة ترجِع للمجتمع
البدايئ الذي اعتمد عىل القوة ال َعضَ لية باألساس إلنجاز مهام اإلنتاج قبل
ظهور اآلالت أو توافرها يف شكلٍ ٍ
كاف ،واختالف الفروق البيولوجية
يُعتبرَ اختالفًا جذريًا عن الفروق من ناحية النوع ( genderأي مذكَّر
ومؤنَّث).

إ ّن قوة العادات والتقاليد تفوق قوة الدين إن مل تؤثر يف الدين نفسه
يف مجتمعات عديدة ،خاصة املجتمعات امل ُغلَقة والحضارات القدمية،
ويرتتب عليها الخطوات التي تأخذها الجامعة واملجتمع إن تق ُّد ًما أو
تأ ُخ ًرا ،فيام يتعلَّق بالجِن َدرية.
َو َرق ٌة ثالِث ٌة وهي دور اإلعالم ،ولعل العوامل التي متثِّل خطور ًة حقيقي ًة
عىل قضية ال ِج ْن َد ِّرية وير ِّوج لهم اإلعالم تتمثَّل يف التنميط والخصوصية
ومظاهر العنف املجتمعي:

ومام يثبت أن تلك االختالفات قابلة للتغيري ما يدور يف مجتمعات يؤدي
فيها كال من املرأة والرجل أدوا ًرا تختلف متا ًما عام تعا َرفنا عليه من أدوار
تكاد تأخذ ِصفة الدميومة ،فقبيلة تشامبويل يف غينيا الجديدة تقوم فيها
للمواصفات التقليدية لدوره يف املجتمعات
املرأة بدور الرجل طبقًا
َ
ال َحضَ ارية ،فهي التي تخرج للصيد و ِزراعة األرض ،أما الرجل فيتولىَّ
فريب األطفال ويُ ِعد الطعام.
أعامل املنزِل بالكامل يِّ

التنميط هو «تقديم صورة متَض ِّمنة أفكا ًرا للفرد أو مجموعة من ال َبشرَ
وتتك َّرر هذه الصورة بإلحاح حتى تصبح لصيقة بهم حتى وإن كانت ال
تتض َّمن يف العموم حقيقتهم الفعلية» إنّها فكرة توحيد الشكل لد َرجة
الثبات وعدم القابلية للتغيري .إن ال َن َمط املو َّحد ُمريِح ربمّ ا ،أو هو
يحمي مجتم ًعا ال يقوى عىل التفا ُعل مع التن ُّوع وما يحتاجه التفا ُعل
من قُد َر ٍة ورغب ٍة يف التغيري .كام أن ال َن َمط كأداة إعالمية لتقديم األفكار
ومتسك املتلقِّي به.
يسهل تركيبه ،ويف نفس الوقت يسهل تلقِّيه ،بل ُّ

وال يعني هذا إنكار تن ُّوع املعطيات البيولوجية عند كل من الجنسني،
إال أن اإلنسان ،باملعنى األشمل من مج َّرد َذكَر وأنثى ،ال يقترص تكوينه
مقياسا وحي ًدا
عىل ما تمُ ليه الطبيعة البيولوجية التي ال تكفي ليك تكون
ً
لوضْ ع مواصفَات لكال الجنسني .فهناك عوا ِمل مؤث ِّرة مثل أسلوب
التنشئة االجتامعية والدينية والتعليمية ،وتأثري امل ُتغيرَّ ات الحديثة يف
املجتمعات امل رِ
ُعاصة التي تفرِضها الظروف .مثال عىل هذا تغيرُّ دور
املرأة يف أوروبا أثناء وبعد الحروب العاملية بعد استيعاب ساحات ال ِقتال
للرجال ،وتقوم املرأة بأدوار غري ُمعتادة تقليديًا يف مجتمعنا منذ بدأ
غياب الرجل للعمل خارِج الوطن.

أ ّما الخصوصية فتلعب عىل َوتَر الغ ْزو الثقايف أحيانًا ،وعىل املشا ِعر
الدينية أحيانًا أخرى ،واالرتباط بالعادات والتقاليد من جهة ثالثة.
وبالطبع فإن املرأة هي الق ِ
َاسم املُشترَ ك األعظم الذي يتح َّمل تثبيت
كوا ِدر التنميط وأبعاد الخصوصية.
أخ ًريا فإ ّن مظَا ِهر ال ُع ْنف املجتمعي ترتبط بدرجة كبرية بالدور الذي
السلفي ،وهنا يرص عىل تقديم
يلعبه اإلعالم املتأث ِّر بالخطاب الديني َّ
املرأة يف صورة ال َّر ِذيلة ويحمـِّلها مسئولية أي انحرافات داخل املجتمع وال
يثم ِّـن فيها سوى الجوانب التي ميكن أن تعكس استكانتها وضعفها.

َو َرقة ثانية تلعب دو ًرا مهماِّ هي العادات والتقاليد وال ُعرف عندما تَك ُْف
هذه عن أن تتغذّى بأفكار جديدة تو ِّجهها نحو أهداف إنسانية وعملية،
وعندما يسانِدها هدف تكريس األوضاع االجتامعية التي يُراد لها
االستمرارية ،بل القداسة ،حتى لو أدى األمر إىل جمود ال َملَكات أو توقُّف
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َو َرقة سا ِدسة مهمة يف هذا املجال وهي َو َرقة فَ ْهم كالم الرسول بولس
فيام يختص بقضية امل��رأة .وبعي ًدا عن استخدام ِدفاعيات ُمعتَادة
تحض عىل املساواة ،أو إثبات
مثل محاولة َج ْمع آيات الرسول التي ْ
أن للمرأة مكان ًة مختلفة يف العهد الجديد ،فإن تحديد لُب وجوهر
ِ
السياق الذي تكلَّم فيه ال ُر ُسل عام ًة ومالحظة التوت ُّر بني ِج َّدة النفحة
اإللهية من جهة ،وعتَاقة األطُر الحضارية (رؤية الحضارة اليهودية إىل
كقاص ،و»أنثوية» الحضارة الرومانية ِ
املرأة رِ
وصلتها بالخالعة البالِغة
لدى املرأة) التي طبعت الرسول بولس (وبقية الرسل) من جهة أخرى،
هو أكرث جدوى .وكام قال كوستي بنديل» إن األنبياء وال ُر ُسل يتكلمون
الصيغ الحضارية التي
لغ َة عرصِهم ،ويسكبون الوحي اإللهي يف قَالَب ِّ
ينتمون إليها ،ولهذا فكالمهم ليس كالماً إله ًيا َمحضً ا ُمطلقًا ،وال تعب ًريا
التمسك بحرفية كالم
حضاريًا بحتًا وإمنا االثنني م ًعا يف تداخُل حي» .يأيت ُّ
ال ُر ُسل فيخلِط ال ِّجدة بال َعتَاقة ،أي النفحة اإللهية بالقوالِب ال َحضَ ارية
التي قيَّدتها يف نفس الوقت ،فيتحقَّق قول يسوع املسيح «القديم يبىل
والجديد ال يوافقه».

أما ال َو َرقة الرابِعة ،التي تأخذ أهمي ًة خاص ًة يف هذا ال َملَف فهي قضية
التعليم والعمل ،وهام مبثابة ال ّداء والدواء يف نفس الوقت ،فهام دا ٌء
عندما يرى البعض أن ُمنتَهى آمال املرأة أن تنال حقَّها من التعليم
مثلها مثل الرجل ،وأن التعليم ِسالح يحمي مستقبل املرأة من الناحية
ِ
مناصب ما زالت مقصورة عىل الرجال هو الهدف
املادية ،وأن تولىِّ
من عملها فإذا هي حصلت عىل هذه (الحقوق) فإنها سوف تُحرِز
رصا كب ًريا .ويغيب هنا أنه يرتبط بالتعليم والعمل ،كام ويَنتُج عنهام،
ن ً
غنى عنها لنضج الفرد واملجتمع.
عالقات ودالالت ومعانٍ وخربات ال ً
وهام أي التعليم والعمل دوا ٌء لهذه النظرة ،فالتعليم والعمل ( ِقيَم)
تُسهِم يف الدور الحيوي الذي يؤديه األفراد يف املجتمعات ،وبالتايل فإن
مجا ْيل ال ِعلم وال َع َمل يوفِّران خرب ًة تغذِّي الوجود املعنوي وتن ِمي التفكري
واتخاذ القرار واالعتامد عىل الذات ،وكلام اقرتبت ِخربة التعليم من
املعنى الصحيح للعملية التعليمية التي هي تربوية يف نفس الوقت
استطاع اإلنسان أن ين ِمي َملَكاته اإلبداعية واالبتكارية.
بل إن خربة التعليم والعمل نفسها عندما تكون منقوصة تصبح مصد ًرا
ملشاكل جديدة تواجهها املرأة ،فقد تظل مجرد (مؤ ِّدية) ألدوار فَ َرضَ تها
الظروف واملتغريات ،وقد يتم تعيني املرأة يف أعىل املناصب ولكن ملجرد
أن تكون رمزا ال أكرث كأن تكون قاضي ًة أو عضو ًة يف لجان شرَ ف ِّية (حتى
يتصور الرجل أن هذا امتياز تحصل عليه املرأة
يف املجال ال َك َنيس) .أو أن َّ
يقابله غُنب يقع عليه.

واألفكار الغنوصية مثال عىل أثر َعتَاقة األطر الحضارية عىل كتابات
بولس ،حيث كانت منترش ًة يف وقت كتابة رسائل الرسول بولس إىل
تيموثاوس الذي كان يخ ُدم يف أفسس.
طقس يف الغنوصية يُس َّمى «الهريوس گاموس» ويعني الزواج
فهناك
ٌ
املقدس وفحواه أن االتحاد الجنيس الطبيعي بني الرجل واملرأة هو ال ِف ْعل
كل منهام كاملاً روح ًيا،
الذي يخترب ال َّذكَر واألنثى الل َه من خالله ،ويجعل اًّ
فيتوصالن يف النهاية إىل تحقيق الغنوصية ،أي املعرفة اإللهيّة .ومبا أن
َّ
الجنس يؤدي إىل وِالدة حياة جديدة ،أي امل ُعجِزة النهائية ،وأن امل ُع ِجزات
ال يصنعها غري اآللهة ،وبالتايل فإن قُ ْدرة املرأة عىل إنتاج الحياة من
َر ِحمها يجعلها مق َّدسةً ،إلهةً .وبهذا فال َخلْق وال اعرتاف بالسقوط ،وال
حاجة إىل الخالص باإلميان املسيحي وال إىل التعليم الروحي ،فالعرفانية
محل كل هذه األمور .وهذا َمث ٌَل إليضاح غم ُوض ما جاء يف الرسالة
تحل ّ
ّ
الثانية اىل تيموثاوس  15-11 :2والذي يُعتَرب النص الوحيد يف العهد
الجديد الذي َح َمل معانٍ كهذه.

َو َرقة خا ِمسة ال غنى عنها يف هذا ال َملَف وهي مفهوم الدميقراطية .فهي
يتمسك بها املجتمع قبل أن تكون وسيل ًة لتعاطي
يف املقام األول ثقافة َّ
السياسة ،كام أنها ليست تنظيامت تنشأ عىل يد نصوص أو قوانني ،وإمنا
تنشأ يف مجتمع يؤمن بها ،وتأيت القوانني كمق ِّررة ومنظِّمة لحال ٍة قامئ ٍة
متتد من جيل إىل جيل ،فمك ِّونات الدميقراطية تشمل حرية التعبري عن
السلطة وامل ُشاركة يف ُص ْنع القرار ،وأيضا
الرأي والعقيدة وال ِفكْر وتدا ُول ُّ
حق املساءلة .يقدم املؤمتر الدويل لألرسة والسكان والتنمية امل ُنع ِقد يف
القاهرة عام  1994مثاال لهذا حيث كان من ضمن توصياته أهمية
متكني املرأة  ( Women’s Empowermentأي العملية التي ت ُتيح
للمرأة القدرة عىل اتخاذ القرارات االسرتاتيجية التي تُكسبها قو ًة تمُ كّنها
من إدارة حياتها).

من هنا تأيت أهمية قراءة الرسول بولس قراء ًة متكا ِملة «لَيْ َس يَ ُهو ِد ٌّي
َوالَ يُونَانيِ ٌّ .لَ ْي َس َع ْب ٌد َوالَ ُح ٌّر .لَ ْي َس َذكَ ٌر َوأُنْثَى ،ألَنَّ ُك ْم َج ِمي ًعا َو ِ
اح ٌد فيِ
الْ َم ِسي ِح يَ ُسوعَ( ».غالطية  )28 :3فهنا إطار حضاري جديد يشمل
األبعاد السياسية واالجتامعية واالقتصادية إلعالن الرسول نفسه .يف هذا
اإلطار الجديد ينتفي فيه التوزيع الجا ِمد لألدوار بني الرجل واملرأة.

إال أن العادات الثقافية مع ِّوقات ضد متكني املرأة  ،حيث اعتادت بعض
النساء عىل معاملتهن كمخلوق أدىن َمنزل ًة من الرجل ،ولذا كان من
السهل إقناعهن أن التمكني يخالف الرشع والعادات .
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ويسانِد القديس يوحنا ذهبي الفم منذ أواخر القرن الرابع هذا التو ُّجه،
فرغم قسوة القديس ذهبي الفم يف الحديث عن املرأة ،فإنّه يشهد أن
حضاري ،وأضاف
بولس كان عىل يشء من حضارة عصرِ ه ويرتبط برتتيب
ّ
ذهبي الفم مالحظته الشخصية عىل املرأة كام عرفها يف أنطاكية ويف
القسطنطينية فقال «كث ًريا ما تكون س َّباقة للرجل يف تقواها ويف نِضالها
املسيحي ،لذا ميكن بالنضال اإلنجييل تجاوز الرتتيب الذي يتكلم عنه
الرسول بحيث تكون رأسا للرجل إذا كانت األتقى».

مثل حرمان املرأة من حق تزويج نفسها أيًا كان عمرها أو موقعها
وحق الو ّيل يف تطليقها يف أي مرحلة ُمير بها الزواج،
االجتامعي ،بل ّ
وأيضً ا أحوال الحضانة واالعرتاف لألم مبامرسة األمور القانونية الواجِبة
لرتبية رِ
القاص ،فاألم ليس لها حق قيِد مولودها.
وأما قانون األحوال الشخصية لغري املسلمني فامزال يتعثرَّ بني الطوائف
من ناحية ،وتحريكه من جهة السلطات من ناحية أخرى.
الس ْفر
ب .الم ْنع من َّ

أما الوجه اإللهي لكالم الرسول بولس والذي َحدث ب ِفعل ِج َّدة اإلنجيل،
رأسا
فقد قَلَب مضمون املفاهيم الحضارية التي َحافَظ عليها الرسولً ،
عىل َعقب ،إذ «أن دور الكنيسة اآلن تفعيل الخمرية اإلنجيلية يف التاريخ
البرشي ،وهي َح َركة ال تزال محدودة يف إنجازاتها فيام يتعلَّق بقضية
ال ِج ْن َدر ».كام يقول كوستي بنديل.

السفر بأذْن رجل ،وأحياناً مبوافَقة شرُ ْطة
تمُ َنح املرأة املوافَقة عىل َّ
تتأسس هذه النظْ َرة عىل َج َسد املرأة باعتباره َعور ًة وخط ًرا
اآلدابَّ .
كب ًريا عىل الشرَ ف ،فيجب أن يكون تحت الرقابة ،وهو ما يُعترب خلطًا
بني الجنس وال ِج ْن َد ِريَّة وبالتايل الجور عىل الحقوق.

جـ  .الطاعة أو الوالية على المرأة

أ ّما يف زمن اإلصالح الربوتستانتي فيقول القس ُسهِيل سعود يف كتابه
«اإلصالح اإلنجييل وتأثريه يف نواحي الحياة» إنه ناد ًرا ما يُسلَّط الضوء
عىل أثر ال ِفكر اإلنجييل امل ُصلَح عىل نِساء زمن اإلصالح ويُرِجع السبب
إىل أنه رمبا أن امل ُصلِحني مل يحقِّقوا قفز ًة نوعي ًة يف َم ْنح َمكانة مم َّيزة
للمرأة ».ويرشح القس سهيل دور امل ُصلِحات فيقول «ظهرت موا ِقف
التسا ُمح واالنفتاح وتشجيع الحوار بقوة وصالبة وإرصار يف حياة بعض
َ
ِ
وسعني
وأسسن مواقفهن عىل املحبَّة املسيحية َ
امل ُصلحات(القرن َّ )16
الص ْدع بني فئات اإلصالح الثالث ،وأيضً ا يف الوقوف ضد القساوة
إىل رأب َّ
الشديدة التي تعامل بها اإلصالحيون مع األنابابتست ،واحتملن االنتقاد
املحل واتهام امل ُنتَقدين ،وكمثال عملت األمرية
يِّ
الال ِذع من املجلِس
ِ
الداخل ،وبعضهن
جني دالرب عىل إصالح الكنيسة الكاثوليكية من
وأسسن
آوين امل ُصلِحني من وجه امل ُطاردة ،وأخريات كتنب يف الالهوت ِّ
كلِّيات الهوت .أما أعامل ِ
الخ ْدمات االجتامعية فكانت بالقوة واالبتكار
والتنظيم بشكل ملحوظ ».ويذكر القس سهيل امل َُرسلة الربيطانية األوىل
إىل لبنان السيدة إليزابيث طومسون ( )1860التي استطاعت مبساعدة
وارِث الع ْرش الربيطاين أمري ويلز ،الذي ال َحظ ح ْجم إنجازاتها ،أن يجعل
الصفة الرسمية
السلطات العثامنية  1867ت ُصدر فرمانًا امرباطوريًا مينح ِّ
ملدارس اإلرساليات اإلنجيلية داخل اإلمرباطورية.

شخصا ح ًرا ومواط ًنا له حقوق
املرأة (الزوجة) يف هذه الحاالت ليست ً
ثابتة ،فكل ما ميكن أن تتمتع به من حرية أو حقوق مرشوط بإرادة
الرجل – الزوج الذي مينح أو مينع «حتى لو كانت تقصد بسفرها أداء
فريضة الحج».

أما قانون العقوبات املرصي فنصوصه عىل سبيل املِثال تف ِّرق بامتياز
يف عقوبة ارتكاب الزنا فقد نص يف مادته رقم  276عىل أن عقوبة
جرمية الزنا الحبس  6شهور للزوج وسنتني للزوجة .إن إلغاء املساواة
القانونية بني الزوجني (وإن مل يكن م ْنع املرأة من اللجوء للقضاء الذي
تُغلقه العادات والتقاليد مبساندة الفكر الديني امل ُت َز ِّمت يف وجه املرأة
ومتنعها عنه أصال) له تأثريه السلبي عىل األرسة كمؤسسة تربوية والتي
هي اإلطار األساس لنم ّو النظرة األخالقية .لذلك فالتعا ُمل داخل األرسة
الضر ،فاالدعاء اليومي بالتف ُّوق
عىل أساس تف ُّوق جنس له نتائج بالِغة رَّ
الضر عىل األطفال ،فطاملا أن
يحط من قيمة الزوجات وله نتائج بالِغة رَّ
هناك موجو َديْن برشيَّينْ أحدهام ُمقت ِنع بقدراته وسيادته عىل الطَ َرف
اآلخر ،وأن ج ّو املنزل الذي يتلقَّى فيه جميع أعضائه الرتبية األخالقية
املبك ِّرة يقوم عىل أساس غري عادل يف توزيع الحقوق والسلطات ،فإن
التق ُّدم األخالقي للمجتمع مشكوك فيه.
ورقة ثا ِمنة وهي ثقافة احترام القانون

ورقة سابِعة تقبِض عليها يد القانون بني امل َ ْنح وامل َ ْنع ومدى وقوفه يف
صف املرأة.
ْ
أ .قانون األحوال الشخصية في مصر

الذي يجري تعديله هذه اآلون��ة ،ال يلْقى ارتيا ًحا من عدة نوا ٍح،
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كل من ال ِفقه اإلسالمي والالهوت املسيحي ينادي بأن املرأة تحتَل
ّ
َمكانة متف ِّوقة ،فإذا اصطدم بتدهور أوضاع املرأة واقعيًا فالنص
الديني َجا ِهز ليك يُؤخذ حرف ًيا دون االلتفات إىل خلفية وظروف هذه
النصوص فيلجأ كالهام إىل « األوامر اإللهية» وكالهام قا ِدر عىل تحويل
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الجِ ْندَ ِريَّة وحقوق اإلنسان

د .فنيس نقوال

تحقيق أكرب ق ْدر من السعادة ألكرب عدد من الناس هو ال َه َدف ال َنف ِعي
يف جذور فلسفته وبالتايل يرى أن ح ِّرية النساء تضيف التق ُّدم للمجتمع
ككل ،فإ ِعداد النساء بالتعليم وفتْح مجال العمل وتحريرهن من عبودية
الخدمة املنزلية اإلجبارية سوف يكون له نتائِج ُمضَ ا َعفة عىل امل َلكَات
العقلية املُتَاحة ِ
لخدمة البرشية ،هذا باإلضافة إىل أن استثارة التنافُس
وصحبة رشيك متعلِّم باملثْل سوف يؤدي إىل تط ُّور عقْيل أعظم
النسايئ ُ
عند الرجال أيضا».

القيود التي ت ُف َرض عىل املرأة إىل امتيازات ،وهنا يتعطَّل كلاّ ً من النص
القانوين والدور املؤسيس الذي يُفرتض أنه يساند القوانني.
الواقع أن «ثقافة احرتام القانون» قيمة يتوقَّف عليها سالم وسالمة
املجتمع إىل حد كبري ،فاملجتمعات التي تُرسيِ ثقافة احرتام القانون
يؤمن فيها الفرد العادي بأن املعايري القانونية جزء جوهري من نظام
العدالة أو أنها النواة التي من خاللها ميكن تحقيق العدالة ،ويؤمن بأن
مثل هذه القوانني ترفع نوعية الحياة بالنسبة للفرد وللمجتمع عىل
السواء .فقد يكفُل القانون للمرأة حقوقًا لكن ال ِق َيم السائِدة تقف عائقًا
أمامها.

وتقول سوزان موللر أيضً ا أ ّن ِم ْل «يشري إىل أن طبيعة املرأة تختلف
باختالف الثقافات ،ففي الرشق يُنظر للمرأة عىل أنها شهوانية بالطبيعة،
أما يف فرنسا فهي متقلِّبة بالطبيعة ،وهذا ٍ
كاف ليك نتشكَّك يف امل ُعتَقد
من ِ
أساسه ،فاملرأة يتح َّدد لها دو ًرا نسائيًا تب ًعا لنظرة كل ثقافة وال ميكن
إقامة البرُ هان ال َع ِقيل عىل أن طبيعة كال الجنسني تجعله يتك َّيف مع
وظيف ِته ومركزِه الراهن ،ويستحيل أن يكون يف اإلمكان معرفة طبيعة
الجنسني طاملا أنه مل يُخترب إال يف الحالة الراهنة».

ولهذا فإن تغيري نصوص يف القانون لن يلقى تفعيلاً إن مل يسبقه ويواكبه
ويل َحقه َم ْنظ ُومة ِقيم تُراعي املتغيرِّ ات ،حتى ترى املبادئ والقوانني
تحقيقًا عىل أرض الوا ِقع ،فمثلاً متّت املوافقة عىل تعيني املرأة يف وظيفة
مأذون عام  ،2006ولكن ِفعليًا مل متارس املرأة ذلك الدور ،أو هي
متارسه عىل استحياء ِ
واضح بتأثري املوروث .كام ص َد َر ق َرار السنودس
ِ
برسامة املرأة شيخًا عام  2007بعد جهد جهيد دام أكرث من  30عا ًما ،أما
قسا فقد ا ُرتُئي أن الحل هو أن تظَل الرِسامة
امل ُوافَقة عىل رسامة املرأة ً
موقوفة.

خالصة

يتضّ ح من كل ما سبق أن اإلطار الذي تتح َّرك فيه هذه القضية يشمل
املجتمع ككل بوجه عام .فالقضية تخص املجتمع ال املرأة وحدها،
وأطرافها ليس هام الرجل واملرأة .فاملجتمع كله يتو َّرط يف هذه األزمة
ومؤسساته املتن ِّوعة (تعليمية-دينية-سياسية–مدنية.
بأعامره املختلفة
ِّ
.الخ) حيث يُسهِم هذا التمييز يف نشأة النظام الرتاتبي األبوي أو
التصا ُعدي أو الذُكورِي أو ال َهرِمي ،أو يك ِّرسه إن كان قامئًا بالفعل .هكذا
َ
يتح َّول الوضع إىل نِظام وليس إىل مج َّرد متييز بني رجل وامرأة ،وتتح َّول
الرتاتبية إىل ثقافة سائِدة ،تقرتب أو تبت ِعد عن العدالة واإلنصاف بقدر
ما تكون صا ِدقة وحيادية وب َق ْدر ما تكون متن ِّبهة ِ
للسياق االجتامعي
والسيايس والديني ونوعية عاداتها وقيِمها.
واالقتصادي
ّ

ورقة ِ
تاسعة عىل درجة من األهمية بخصوص بداية االهتامم بقضية
املرأة ،فاالهتامم بعدم املساواة النوعية بدأ منذ أواخر القرن الثامن
عرش ،وهذا تاريخ قصري نسبيًا .واملقصود أنها ليست قضية ميؤوس من
تحقيق نتائج إيجابية بخصوصها ،فعىل سبيل املثال ،يرى جان جاك
روسو وهو من ر َّواد التنوير يف القرن الـ 17أن املرأة املِثَالية أبعد ما
تكون عن الشخص امل ُست ِقل ذات ًيا ،أو حتى الشخص املتم ِّيز .بل إن تفكري
املرأة ،أو استخدامها لعقْلها يف أي َغ َرض آخر غري األغراض التي ح َّددها
بالجنس ودورها املنزيل ليس فقط غري مطلوب ،وإمنا هو بَغيِض .ويف
املنطقة العربية بدأ االهتامم بالقضية بظهور كِتابَات رِفاَعة الطهطاوي
ِ
وقاسم أمني يف النصف الثاين من القرن الـ ،19أ ّما يف الغرب فقد بدأها
جون ستيوارت ِم ْل يف نفس ِ
الحقبة ،وقام بتوصيف القضية وإظهار
وصف عالج املشكلة وما يرتتب عىل العالج
السيئة ،وأيضا َّ
آثارها الجانب ِّية ِّ
من آثار إيجابية .تذكر سوزان موللر يف كتابها «املرأة يف الفكر السيايس
الغريب أ ّن « أفكار ( ِم ْل) كانت غريبة عىل مجتمع ُمنتَصف القرن التاسع
عرش .فقد نب َذ ِمل البطريركية األبوية داخل األرسة ،واعرتف بحقوق
النساء ،واهتم بقيم العدالة والحرية والفردية والدميقراطية .واعترب أن

هذا عن ال ِج ْن َد ِّرية ،أما عن حقوق اإلنسان فعىل العا ِملني يف هذا املجال
بحسب ِسياقها حتى تنجح مساعيهم ،وإن كان هناك
استيعاب القضية َ
تساؤالت اآلن حول تقييم َع َمل تلك املؤسسات فمن املهم أخذها يف
االعتبار.
أخ ًريا فإ ّن القضية ليست قضية ُم َزا َحمة ِج ْنس آلخر ،فاملرأة ليست ِض ًدا
وليست ُمنا ِف ًسا ،فـ (هو وهي) م ًعا يعني (إنسانًا) ،إنسانًا ال ي ْك ُمل إال
(بهو وهي) ،وال ي ْرت َ ِفع إال (بهو وهي) ،وال يَ ْس َعد إال (بهو وهي).
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