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لماذا ننادى برسامة المرأة؟

الجندرية بني املغااله والتوازن يف الكنيسة العربية
القس رفيق إبراهيم
ّ

املفهوم الالهويت والكتاىب ال يف ّرق بني الرجل واملرأة وتوجد شواهد كثرية
الرب كقيادة روح ّية .لكن أصحاب
عىل الدور
ّ
النسوي يف حياة شعب ّ
التش ّدد لدور الرجل فقط للقيادة الروح ّية يحاولون التفرقة بني الخدمة
وبني الترصيح بالخدمة ،فيقول أحدهم ال ننكر دور املرأة يف الخدمة
الكنسيّة ،ولكن يف موضوع الرسامة يعارض ويقل انّها للرجال فقط!!
وعىل الرغم من وجود عالقة بني دور كل من املرأة والرجل ،إال أن
مفهوم النوع االجتامعي “الجندر” كمصطلح يُع ّد حديثَ العهد يف
عاملنا العريب؛ حيث بدأ انتشاره عىل الساحة العربية يف الثامنينيات
والتسعينيات من القرن العرشين.

الدور املجتمعي :يعد الدور املجتمعي امتدادا للدور اإلنجايب ،وميتد
من االهتامم العائيل إىل االهتامم املجتمعي .يتوزع هذا الدور بني
املرأة والرجل عىل حسب الثقافة املجتمعية ،ويؤ ّدى هذا الدور بشكل
تطوعي للمساهمة يف تطوير املجتمع.
ّ
الدور اإلنتاجي :وهي األدوار التي يقوم بها كل من النساء والرجال
مقابل أجر؛ ويشتمل عىل اإلنتاج وجلب الدخل سواء كان يف السوق أو
املصنع أو يف املنزل .تفيد مؤرشات الفجوة الجندريّة الصادرة عن املنتدى
االقتصادي العاملي للعام  2018إىل وجود أربعة محاور رئيسية للمرأة يف
العامل وهي :الصحة والتعليم واملشاركة السياسية والتمكني االقتصادي،
وتشري األرقام إىل أن نسبة مشاركة املرأة يف السياسة واالقتصاد متدنية،
بينام نسبة مشاركتها يف قطاع الصحة والتعليم مرتفعة؛ بنا ًء عىل هذه
املؤرشات يجب التصدي لهذه الفجوة وإيجاد حلول لرفع نسبة مشاركة
املرأة يف القطاعني االقتصادي والسيايس ،كام يجب زيادة دور املرأة يف
عملية اتخاذ القرار وتخفيض الفروقات يف األجور بني املرأة والرجل
وتعديل األمناط االجتامعية والثقافية التي تحكم سلوك املرأة والرجل
بهدف القضاء عىل الفجوات الجندرية.

يُطلق مصطلح النوع االجتامعي “الجندر” عىل العالقات واألدوار
االجتامعية والقيم التي يحددها املجتمع لكل من املرأة والرجل،
وتتغري هذه األدوار والعالقات والقيم وفقا لتغري املكان والزمان ،وذلك
لتداخلها وتشابكها مع العالقات االجتامعية األخرى مثل :الدين والطبقة
االجتامعية ،والعادات ،والتقاليد ،وغريها.
وفقاً ملنظمة الصحة العاملية ،النوع االجتامعي أو “الجندر” هو األدوار
والسلوكيات واألنشطة والصفات املح ّددة اجتامع ًّيا ،بحيث يعتربها
االجتامعي من
مجتمع ما مناسبة للنساء أو الرجال .يتم بناء النوع
ّ
خالل التنشئة االجتامع ّية ،وتختلف من مجتمع إىل آخر حسب العادات
والتقاليد والقيم واملعايري واالتجاهات ومستوى املساواة بني الجنسني
والعدالة يف تكافؤ الفرص ،كام ميكن تغيريها وتعديلها.

الدور السيايس :احتكر الرجال املناصب السياسية والقيادية ومراكز
اتخاذ القرار يف العامل ،وما يزال دور املرأة يف هذا املجال مقيدا ً ونسبة
مشاركتها ضئيلة.
الجندر ال يختص باملرأة فقط ،وال بالجنس ،وال بالسيطرة عىل الرجل،
وهي ليست حركة تهدف لتدمري العائلة ،وال لنقض القيم والعادات
والتقاليد املجتمعيّة ،وال يعني أيضا تخيل املرأة عن رعاية أطفالها وال
ترك أنوثتها؛ بل نعني به أدوا ًرا وحقوقًا وواجبات ومامرسات املرأة
والرجل يف املجتمع.

األدوار التي يحددها املجتمع للمرأة والرجل معا ،تُكتسب من خالل
التنشئة االجتامعية ،وتتغري مبرور الزمن وتتباين داخل الثقافة الواحدة
ومن ثقافة إىل أخرى فنجد األدوار التي يحاول املجتمع التقسيم فيها
بني الرجل واملرأة كالتايل:

لماذا ننادي برسامة المرأة في الكنيسة العربية؟

الدور اإلنجايب :ال يرتبط إنجاب األطفال والحمل والوالدة فقط باملرأة،
بل ينتج عن هذا الدور عدد من املسؤوليات املشرتكة واملهام املنزلية
والعائلية ،والتي يقوم بها املرأة والرجل معا ،مثل مسؤولية تنشئة
األطفال ورعايتهم وتربيتهم وغريها من األعامل املنزلية.

ألن املرأة والرجل جسدان بروح واحدة؛ أل ّن الكون قائم عىل ثنائية
املرأة والرجل ،والله خلق البرش عىل هيئة نوعني وجنسني هام ذكر
وأنثى ،وال يستطيع الكون أن يقوم عىل جنس واحد يستقوي عىل اآلخر.
كام يجب تعزيز التنشئة االجتامعية واملساواة بني الجنسني ،والعدالة يف
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القس رفيق إبراهيم
ّ

جميع العلامنيني  -ذكورا ً وإناثاً  -كمحارضين ومساعدين يف الخدمة
الكنسية .ميثل ذلك تطورا ً يف العقيدة.

تكافؤ الفرص ،وإدراك أ ّن أدوار اﻟنوع ناتجة ﻋن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟمجتمع وتأثري
الذكوري ،ولكن ﻳمكن ﺗﻐﻳﻳرها ﻟﻠرﺟل واﻟمرأة
الدين وسيطرة املجتمع
ّ
وتحقيق أعىل معدالت للمشاركة املجتمعية يف بناء الحياة عموما وبناء
ملكوت الله بشكل خاص.

قسيسات
وإن كانت الكنيسة العربية رسمت يف سينودس لبنان وسوريا ّ
للخدمة الدينية والرعوية والتعليم الالهويت ،وهذه بالطبع كانت تجارب
رائده وناجحة ودليل عىل قبول املجتمع العريب ان تكون املرأة تلعب
لجنب مع الرجل يف العمل الكنيس
دور شيخ أو قسيس يعمل جن ًبا
ٍ
(وهو ما يحدث بالفعل يف الواقع) فام املانع من ترصيح الخدمة بشكلها
العلني؟ إ ّن الرسامة ال تعطى قدسيّة للمنصب وال تغيرّ يف شكل الوظيفة
ّ
الكنسية ونوع الخدمة ومجاالت العمل واالدوار التي يقوم بها الرجل
العلني للخدمة بوضع ايدي املشيخة.
واملرأة فام الذي مينع من الترصيح
ّ
العاملي تغيرّ  ،والقوانني تغيرّ ت ،وأصبح عىل الكنيسة العربية
النظام
ّ
يف كل بالدنا أن تتبنى الريادة يف قيادة املجتمع لعملية التغيري ليك
نحقق اهداف امللكوت وتنمو كنيسة املسيح فيام يحقق غرض وجودها
وتأثريها يف الحياة اإلنسانية عمو ًما.

عىل الكنيسة العربية أن تدرك هذه الحقيقة وإذا ك ّنا اتخذنا خطوات
املشيخي ال يوجد فرق بني
يف رسامة املرأة شيخاً مدبرا ً فبحسب النظام
ّ
الشيخ املدبر والشيخ املعلم وهو ما يتم رسامته للخدمة بالتوافق مع
املجتمع .وهنا البد أن نرى أهمية املوضوع بالنسبة لحقيقة مفهوم
امللكوت الذي ال يوجد فرق فيه بني أي نوع من البرش فالكل مقبول
لدى الله وبال رشوط.
اليشء املهم الذي يجب تذكره هو أن التقييد املقنن اآلن ضد ترسيم
املرأة ،عىل األقل كقسيس ،وهو «مجرد قانون كنيس» .وهذا يعني أنه
ميكن تغيريه .لقد عدل البابا فرانسيس القانون الكنيس للسامح بتثبيت
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