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أزمة اجلنس..
يف املتخ ّيل االجتماعي
التصورات
بشكل دائم إىل تمرير
ّ
«الالّوعي يسعى ٍ
ت
ال� ال يمك ُنها الوصول إىل الوعي أو بدايته»
ي

أزمــة الجنــس ليســت وليــدة الحـ ض
ـا� ف ي�
ف
و� المجتمعات المنغلقة
المجتمعــات عموماً ،ي
دينيـاً واجتماعيـاً عــى وجــه الخصــوص ،فهــي
المتخيــل االجتماعــي عــى
لــم تــزل ثاويــةً ف ي�
ّ
مـ ّـر التاريــخ ،لتؤثــر ف ي� جميــع مجــاالت الحيــاة
ف
ف
ـا�،
اليوميــة ،كمــا أنّهــا أثّــرت ي� المجــال الثقـ ي
ت
ــاب والمبدعــون يتحاشــون
حــى بــات الك ّت ُ
ف
ـ� ،الــذي يعتـ بـره
إ
البحــار ي� الموضــوع الجنـ ي
المتلقــي موضوعــاً إباحيــاً يوصــف بال َف َلتــان
أ ق
خــا� ،وعــدم التناغــم مــع العــادات
ال ي
والتقاليــد المتعــارف عليهــا اجتماعيــاً ،وقــد

أ
ت
ش
الــى
ْ
عــززت هــذه الزمــة فال�ائــع الدينيــة ي
ـت مــن الحديــث ي� الجنــس محرمـاً وغـ يـر
جعلـ ْ
مــروع ،وقــد بــات االختــاط ي ن
ش
بــ� الرجــل
والمـرأة يشــكل مخـ َ
ـاوف جنســية كبـ يـرة تنــدرج
ت
الــى تلعــب دوراً
تحــت مســمى
َّ
المحرمــات ي
كبــراً ف ي� الحيــاة االجتماعيــة.
ي
أن تنتــج عــن هــذا
ِمــن
البديهــي ْ
ّ
التحريــم وهــذه المخــاوف عالقــةٌ متوتــرة
ين
بــ� الرجــل والمــرأة ،ســواء ف ي� العمــل أو
ف أ
ت
الــى يرتادهــا الجميــع
ي� الماكــن العامــة ي
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«المرأة اكتسبت مخاوفها من الرجل الذي اكتسبها من
الموروث المجتمعي ،ليصبح أي تالمس جسدي بينهما ذا
جنس ليس إالّ»
إيحاء ي
(رجــاال ً ونســاء) ،مــن المجمعــات التجاريــة،
ف
و� الحافــات ذاتهــا؛
ومواقــف الحافــات ،ي
إذ ث
تكــر المالمســات القرسيــة ي ن
بــ� أجســاد
الرجــال بالنســاء ،والرجــال بالرجــال أيضـاً ،قــد
ـ� مقصــود،
تتحــول بعضهــا
إىل تح أــرش جنـ ي
ف
دوافعــه متجــذرة ي� العمــاق إلرضــاء رغبــات
الديــن وعابهــا المجتمــع ،كمــا
مكبوتــة ،حرمهــا ّ
أن كثــراً مــن أ
اللفــاظ ف ي� اللغــة العاميــة ف ي�
ّ ي
بعــض البيئــات العربيــة لهــا إيحــاءات جنســية
تحمــل إيحــاءات جنســية ،عــن طريــق
أو َّ
ت
ـى يســتعملها الرجــال و
الكنايــات الشــائعة ،الـ ي
النســاء مــع تعبـ يـرات جســدية الفتــة ،وكذلــك
بعــض التعابـ يـر الجســدية ،كنظــرة الرجــل ف ي�
عيــن ي المــرأة أو التفحــص المشــوب برغبــة
جنســية ف ي� جســدها ،ممــا يعــد عيب ـاً واعتــداء
ف ي� المجتمعــات المتقدمــة.
فــإذا بحثنــا عــن جــذر أ
الزمة الجنســية ف ي�
المتخيــل االجتماعــي ،نجدهــا ف ي� المجتمعــات
ّ
أ
ذات الفــق المحــدود والمنغلقــة عــى نفســها،
هــي مشــكلتها أ
المتخيل
الساســية ،وبــات هــذا
ّ
ف ي� المنظومــة االجتماعيــة يفــرز تشــوهاً كبـ يـراً ف ي�
ـ� الرجــل والمـرأة ،ومــن ثـ ّـم بـ ي ن
العالقــات بـ ي ن
ـ�
النســان والعالــم؛ إذ تخضــع هــذه العالقــات
إ
إىل أيديولوجيــة دينيــة واجتماعيــة متعصبــة
تز
وم�متــة بعقيدتهــا الطهرانيــة .يتســاءل آالن
يز
بي�»:عندمــا يجتــاز الرجــل المــرأة ف ي� شــارع

مزدحــم فهــو عــادة مــا يســتدير نحوهــا ،أمــا
الم ـرأة فعــادة مــا تســتدير بعيــداً عنــه .تــرى
لــ� تحمــي
هــل غريزتهــا تدفعهــا إىل ذلــك ي
أ
أنوثتهــا؟ هــل هــي ردة فعــل غريزتهــا النثوية؟
أم هــي تعلمــت ذلــك ف ي� الالوعــي بعــد أن
رأت أ
الخريــات يفعلــن ذلــك»؟ ،علينــا أن نركــز
ـ� مــن هــذا القــول ،الحالــة أ
عــى حالتـ ي ن
الوىل،
تفســر فرويــد
مفهــوم الالّوعــي  -وحســب
ي
 مــن منطلــق أن تلــك أالفــكار والمشــاعر
ّ
ف
ممــا ال يمكــن إدراكــه ي� حالــة الوعــي،
تتكـ ّـون ّ
كالتصـ ّـورات والرغبــات المكبوتــة بســبب أنهــا
وغــر مقبولــة مــن منظــور الوعــي
مرفوضــة ي
ـا� ،أ
أ ق
المــر الــذي يجعــل
(االجتماعـ ّـي) أو الخـ ي ّ
تلــك العنــارص المرفوضــة والمكبوتــة تحتفــظ
بنــوع غريــب مــن ال ّطاقــة ،وهنــا يجــب فهــم
ـاس؛
ـرة
الالّوعــي كظاهـ ٍ
ّ
ديناميكيــة بشـ ٍ
ـكل أسـ ي ّ
ـكل دائــم إىل تمريــر
أي ّ
إن الالّوعــي يســعى بشـ ٍ
ت
ـى ال يمك ُنهــا الوصــول إىل الوعــي
التصـ ّـورات الـ ي
خاصــةً إىل أحــام،
أو بدايتــه ،مــا لــم تتحـ ّـول ّ
َ
صفــة أو مظهــر
شــكل
وبهــذا فإنّهــا ت ّتخــذ
ٍ
أخالقيـاً
(واجتماعيـاً) ،والحالــة الثانية،
مقبــول
ّ
ّ
أن المــرأة اكتســبت مخاوفهــا مــن الرجــل
ّ
الــذي اكتســبها بــدوره مــن المــوروث الثقــا�ف
ي
للمجتمعــات ،ليصبــح أي تالمــس جســدي
ن
ـ� ليــس إالّ،
بـ يـ� ام ـرأة ورجــل ذا إيحــاء جنـ ي
«إذا اجتمــع رجــل وامـرأة فالشــيطان ثالثهما»،
ليــس الشــيطان هنــا إال ّ محــرض عــى الفعــل
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«إيحاءات جنسية متجذرة ف� الالوعي ش
الب�ي نتيجة للكبت ف ي�
ي
ف
المعر� ف ي� الوعي
المجتمعات المشحونة بالتخلف ،والقصور
ي
ن
المجتمعي
والدي�»
ي

الجنــ� بينهمــا ،هــذه أ
اليديولوجيــا هــي
ي
ت
النســان ،فــرداً مكبـا ً
ـى تخلــق مــن الفــرد  -إ
الـ ي
ومقيــداً بمحرمــات دينيــة وأع ـراف اجتماعيــة،
ّ
غــر قــادر عــى التمتــع بحريتــه
وتجعلــه ي
ت
الــى هــي حــق مــن حقوقــه
الشــخصية ي
الطبيعيــة.
كثــرة هــي أ
الحــداث الواقعيــة تثبــت
ي
ف
ف
تلــك ت
ال�ســبات ي� الذهنيــة المتدينــة ،ي� هــذا
العــر الم ّتســم بالــردة الدينيــة والنكــوص
ـ� ،فعنــد
الفكــري والعنــف الجســدي والنفـ ي
الي ـر ن يا� لمتحــف باريــس طلــب
زيــارة الرئيــس إ
ت
الــى
مــن إدارة المتحــف تغطيــة التماثيــل ي
تعــرض أجســاد النســاء عاريــة ،كتمثال عشــتار
ت
المفــى
آلهــة الجمــال والخصــب ،ومقابلــة
ي
ن
اللبنــا� ف ي� هــذا العــام للمرشــحة الفرنســية
ي
ن ت
ـى طلــب منهــا أن تضع غطــاء الرأس،
لوبـ يـ� الـ ي
مــن ثــم ألغــي اللقــاء لعــدم تلبيــة الطلــب،
أ
تنــم إال عــن إيحــاءات
كل تلــك الحــداث ال ّ
جنســية متجــذرة ف ي� الالوعــي البـ شـري نتيجــة
للكبــت ف ي� المجتمعــات المشــحونة بالتخلــف،
ف
المعــر� ف ي� الوعــي المجتمعــي
والقصــور
ي
والديـن ي  ،وقصــور ف ي� الوعــي التاريخــي للحيــاة
النســانية.
إ
يذكرنــا فــؤاد زكريــا بالنظــرة الدينيــة
الدونيــة للمــرأة بقولــه ...« :النظــرة الدونيــة
للم ـرأة تبــدو ف ي� الظاهــر لــو كانــت دعــوة إىل

السـ تـر والفضيلــة ،لكنهــا ف ي� أعماقهــا وباطنهــا
ال تُــرى إال ّ موضوعـاً لشــهوة الرجــل ،واالمتــداد
الطبيعــي لهــا هــو مــا ن ـراه عنــد الكثـ يـر مــن
الســامية الحاليــة ،مــن
معتنقــي التيــارات إ
تحريــم الســام باليــد بـ ي ن
ـ� الرجــل والم ـرأة،
وكأن الســام ليــس ســلوكاً اجتماعيــاً لــه
تســي� التعامــل ي ن
بــ� ش
البــر» ،ال
وظيفتــه ف ي�
ي
ف
إن هــذا النــوع مــن االخـ ت ز
ـرال
أغامــر ي� القــول ّ
للجســد عنــد الرجــل والمــرأة هــو تعنيــف
اجتماعــي لــكال الطرفـ ي ن
ـ� ،فيغــدو جســد المرأة
موضوعــاً لشــهوة الرجــل ،ويغــدو الرجــل
ذا غريــزة وحشــية ال تنطبــق عليــه الصفــات
النســانية .المنظومــة االجتماعيــة والدينيــة
إ
الــى كرســت �ف
ت
ي
والمناهــج التعليميــة ،هــي ي
ت
الــى باتــت
داخــل الرجــل ذكورتــه الغريزيــة ي
تخيــف المــرأة وتجعلهــا تبتعــد بجســدها
متجاهلــة أنوثتهــا المطموســة ف ي� العــادات
والمحرمــات الـ تـى تحتقــر الطبيعــة ش
الب�يــة.
ي

إذا تســاءلنا :مــا الســبب الكامــن وراء
تلــك العــادات والمحرمــات ،هــل هــي فوبيــا
الديــن والمجتمــع مــن العــودة إىل الحالــة
أن الهويــة الدينيــة
مــا قبــل االجتماعيــة ،أم ّ
والقبليــة الـ ت
ـى تحمــل ف ي� طياتهــا أزمــة الجنــس
ي
التفكــر ،أصبحــت
والتعصــب والتطــرف ف ي�
ي
النســانية المجــردة
هــي الغالبــة عــى الهويــة إ
الطــاق؟
مــن أي محمــول عــى إ
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حترر املرأة
ّ
			 من عنفها

قــد تســتغرب بعــض النســاء المدافعات
عــن حقــوق الم ـرأة هــذا العنــوان العريــض،
ت
ـوا� ب ن
يطال�
وعــى وجــه الخصــوص النســاء اللـ ي
ف
ت
ـوا�
بالمســاواة ي� الحقــوق مــع الرجــال ،واللـ ي
يعملــن ف� حقــل القضــاء عــى أشــكال التميـ ي ز
ـر
ي
ت
الــى فرضتهــا
ضــد المــرأة ،لكــن
ي
المعايــر ي
المجتمعــات التقليديــة عــى المــرأة جعلتهــا
تتماهــى مــع اضطهادهــا مــن ِقبــل الرجــل
ن
ض
ـد� عــن وضــع الرجــل.
وتــر� بوضعهــا المتـ ي
النســان للم ـرأة
ال ي ـزال انتهــاك حقــوق إ
أمــراً مألوفــاً ،والفجــوة الفاغــرة ي ن
بــ� إعــان

القوانـ ي ن
ـ� وممارســتها مــا تـزال شاســعة ،وميثاق
يز
التميــر ضــد
القضــاء عــى ســائر أشــكال
المـرأة أيضـاً مــا يـزال عصيـاً عــى التطبيــق �ف
ّ
ي
معظــم المجتمعــات المتقدمــة .إذا نظرنــا إىل
وضــع الم ـرأة ف ي� المجتمعــات التقليديــة ،وإىل
ت
ـى جعلــت منهــا
أنمــاط الســلوك االجتماعيــة الـ ي
موضوعـاً جنســياً بحتـاً ،متمركـزاً حــول الرجــل
وحــول الجســد ،ت
والــى أقصتهــا عــن ذاتهــا
ي
الحــرة وكيانها المســتقل ،قد كرســتها المـرأة ف ي�
نفســها بطريقــة ال شــعورية ،وباتت تســتخدم
أمثــاال ً ومقــوالت شــعبية صنعهــا الرجــال تؤبــد
دونيتهــا وتحتــم عــى الرجــل إعــاء ســلطته
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معاي� المساواة القانونية ف ي� يغ� الحقوق
«عىل النساء نسف ي
المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية ،ت
ال� تكرس
ي
استضعاف المرأة»
ت
ينســر
وهيمنتــه عليهــا( ،إذا ماتــت أختــك
عرضــك ،وإذا مــات أخــوك ينكــر ظهــرك)
(مــوت البنــات مــن المكرمــات).
لــذا تكمــن حريــة المـرأة ف ي� تحررهــا مــن
عبوديتهــا الذاتيــة أوال ،وهــو أ
الهــم ،وتحريــر
ً
الرجــل مــن عبوديتــه لذكورتــه ،هــذا هــو
العنــف بعينــه ،العنــف الرمــزي الــذي يتحــدث
«بيــر بورديــو» ف ي� كتابــه (الهيمنــة
عنــه
ي
الذكوريــة) ..« ،مــا أســميه العنــف الرمزي ،هو
ئ
ـر�
ذلــك العنــف الناعــم والالمحســوس والالمـ ي
مــن ضحايــاه أنفســهن (وأنفســهم) ،والــذي
يمــارس ف ي� جوهــره بالطــرق الرمزيــة الرصفــة
لالتصــال والمعرفــة ،أو أكـ ثـر تحديــداً ،بالجهل
واالعـ تـراف أو بالعاطفــة حــداً ن
أد�» .فالنظــام
االجتماعــي الذكــوري يريــد تأكيــد الهيمنــة
وفرضهــا بصــورة مختلفــة تتســلل إىل أ
الجســاد
المتخيــل الجمعي،
وتتغلغــل فيهــا ،ومنهــا إىل
ّ
وتجعــل منهــا نتيجــة طبيعيــة لحالــة معينــة،
وأنّهــا تمتلــك مــن ش
ال�عيــة مــا يكفــي لفــرض
ســلطة القــوي وزيــادة اســتضعاف الضعيــف.
فــإذا أردنــا ابتــكار عالــم متغـ يـر يعـ تـرف بالمـرأة
عــى أنهــا إنســان وليــس آ
الخــر المختلــف،
وليســت الكائــن الناقــص ،علينــا نحــن النســاء
أن ننســف معايـ يـر المســاواة القانونيــة ،ف ي� غـ يـر
الحقــوق المدنيــة والسياســية واالجتماعيــة
ت
ـى بدورهــا تكرس اســتضعاف
واالقتصاديــة ،الـ ي

المــرأة وتســقط عنهــا أنوثتهــا الســحرية،
وتجعلهــا ام ـرأة مسـ تـرجلة ف ي� مجــاالت الحيــاة
كافــة ،االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية،
وننظــر إىل معايـ يـر التكافــؤ بـ ي ن
ـ� الرجــل والمـرأة
ف ي� مجــال الحيــاة العامــة ،وعــى المــرأة أن
تكــون قــادرة عــى صنــع القـرار والمشــاركة فيه
نــداً للرجــل ،مــع الحفــاظ عــى أنوثتهــا الكاملة
ت
ـى تعطيهــا الحــق الكامــل ف ي� العيــش الحــر
الـ ي
والكريــم ،وعليهــا «أن تنظــر بعينيهــا هــي إىل
العالــم الــذي يـ بـأ� أن يــرى فيهــا غـ يـر امـرأة»
ش
ـ�.
حســب تعبـ يـر جــورج طرابيـ ي
فــإذا تحــررت المــرأة مــن عقــدة
ت
الــى تواجههــا تجــاه نفســها أوالً،
النقــص ي
ثــم تجــاه الرجــل ثاني ـاً ،ســتنظر إىل العالــم
برؤيــة جديــدة ،ال تعكــس أســاليب الهيمنــة
والســيطرة عليهــا ،إنمــا ستكشــف النقــاب عــن
تعبــر
وتعريهــا حســب
ي
جــذور اســتعبادها ّ
«ســتيورات مــل» ،الــذي رأى أن «نظــام
الالمســاواة ،الــذي يجعــل المــرأة خاضعــة
للرجــل (لــم يكــن) نتيجــة للتفكـ يـر أو الـ تـروي
أو بعــد النظــر ،أو نتيجــة أليــة أفــكار جماعية،
عمــا هــو صالــح للمجتمــع أو لخـ يـر ش
الب�يــة؛
بــل إنــه انبثــق ببســاطة مــن واقعــة أنــه منــذ
الخيــوط أ
الوىل لفجــر المجتمــع البـ شـري وكل
امــرأة تجــد نفســها ف ي� حالــة عبوديــة لرجــل
مــا.
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«اضطهاد المرأة ال ت
يأ� من الخارج فحسب؛ بل ينبعث من
ي
داخلها ،فهي تحمل عوامل تقوقعها وانغالقها وشعورها
بالثم منذ تفتح أنوثتها البيولوجية»
إ
وقبــل ذلــك بقــرون ،كان «ابــن رشــد»
أن الم ـرأة والرجــل يشـ تـركان ف ي� النــوع
يعتقــد ّ
والطبــع والكفــاءات الذهنيــة والعمليــة وإن
اختلفــت عنــه ف ي� بعــض الخصائــص والوظائف
ت
ت
ـى
 .وقــد ع ـزا فقيــه قرطبـ فـة حالــة الــردي الـ ي
العــر�
كانــت تعيشــها النســاء ي� المجتمــع
بي
المســلم آنــذاك إىل «تصــورات خاطئــة موروثة
مــن ثقافــة قبليــة أبويــة تحــرم المــرأة مــن
ت
تجربــى
عــر
اكتســاب الفضائــل والمهــارات ب
ي
َّ
وتغيــر
الخــاق.
التعلــم الجــاد والعمــل
ي
ض
تغيــر
ي
هــذه الوضعيــة البائســة يقتــ ي
وتجــاوز تلــك التصــورات الخاطئــة والمتحـ ي ز
ـرة
ت
ـى ال بــد أن تــورث المجتمــع
ضــد الم ـرأة والـ ي
كلــه الضعــف المــادي والمعنــوي نظ ـراً لكــون
النســاء يشــكلن أغلبيــة المجتمــع» .
العنــف المــادي والمعنــوي الــذي كان وال
يـزال يما َرس عــى المـرأة ،يهينها ويذ ُّلهــا ،ويحول
دون تفتــح إنســانيتها واســتقالل شــخصيتها،
اســتبطنته المــرأة ،عــى أنــه «مــن طبيعــة
أ
المــور» ،وراحــت تمارســه هــي نفســها عــى
نظ�اتهــا ،عــى الرغــم
بناتهــا وأوالدهــا ،وعــى ي
أ
مــن تناقضــه مــع خصائــص النوثــة وحكمتهــا.
فــا يمكــن أن تتحــرر الم ـرأة مــن عنــف الرجــل
قبــل أن تتحــرر مــن عنفهــا هــي ،وقبــل أن تعــي
أن العنــف نقيــض أ
النوثــة ف ي� الرجــل والمــرأة
ّ
عــى الســواء ،وكذلــك كل مــا ينجــر عنــه.

ت
يــأ� مــن الخــارج
اضطهــاد المــرأة ال ي
فحســب؛ بــل ينبعــث مــن داخلهــا أيضـاً ،فهي
تحمــل عوامــل تقوقعهــا وانغالقها ،وشــعورها
بالثــم منــذ تفتــح أنوثتهــا البيولوجيــة،
إ
باعتبارهــا ش�ف العائلــة الممتــدة ،فتتنكــر
ن
تعــا� منــه المراهقــة ف ي�
ألنوثتهــا ،وهــذا مــا
ي
ن
ـا� منــه المراهــق
مجتمعاتنــا المأزومــة ،وال يعـ ي
الذكــر ،ال ننكــر أنّــه مســتبطن مــن الخــارج إىل
الداخــل ،لكــن المـرأة لــم تعمــل عــى إخـراج
مــا بداخلهــا مــن إمكانيــات ف ئ
تــكا� إمكانيــات
الرجــل ،اكتفــت فقــط بالصيحــات النســوية
وشــعارات التحــرر ،واالسـ تـرجال للفــت النظــر
إىل معاناتهــا ،واالعـ تـراف بدورهــا وأهليتهــا ،ال
ســيما بعــد أن نالــت حــق العمــل والتعلــم،
ت
االقــراع ،وفــق ش�وط المركزيــة
ثــم حــق
أ
ث
كرســت
الذكوريــة وقيمهــاّ .أمنــا النــى مــن ّ
فينــا عبوديــة الم ـرأة وذكــورة الرجــل.
�ن
ولدت أن�ث .
ُ
أشكر هللا أن ي
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هل حقوق املرأة غير حقوق اإلنسان؟!

تتواتــر أ
الحاديــث والكتابــات حــول
وتخصــص ك ّلهــا لحقــوق
النســان،
حقــوق إ
ّ
ف
الطفــل والم ـرأة ،ي� اليــوم العالمــي للطفــل،
ف
و� اليــوم العالمــي للمـرأة ،مــا يوحــي أحيانـاً
ي
ـأن حقــوق الطفــل وحقــوق المـرأة تسـ ّ
ـتقلن
بـ ّ
ين
النســان ،وليســتا حالتـ ي ن
خاصت�
ـ�
عــن حقــوق إ
مــن حاالتهــا ،ولســنا نعــرف كيــف تُص َّنــف
حقــوق الشــباب والشــابات ،وحقــوق الكهــول
والعجائــز ،ف ي� ضــوء الصيــغ العامــة للمواثيــق
ت
ـى تســتند
والق ـرارات إ
والعالنــات الدوليــة ،الـ ي
إليهــا أ
القــوال والكتابــات ،وق ّلمــا تهتــم
أ
ت
الــى تفصــل
الحاديــث والكتابــات
ّ
بالهــوة ي

القــوال أ
بــ� أ
ين
والفعــال؛ إذ ك ّلمــا تزايــدت
أ
القــوال وعلــت أصــوات القائلـ ي ن
ـ� والقائــات،
النســان ف� حالــة يـ ث
ـر� لهــا ،خاصــة ف ي�
يكــون إ
ي
المجتمعــات المأزومــة ،اجتماعيــاً وسياســياً
ودينيـاً ،وعــى وجــه أخــص ،ف ي� ظـ ّـل ال�نز اعــات
والحــروب ت
النســان ونفتــه
الــى ش� ّدت إ
ي
ووضعتــه تحــت خــط الفقــر.
النســان ليســت هبــة أو منحــة
حقــوق إ
مــن قبــل ســلطة شت�يعيــة أو تنفيذيــة أو أيــة
ســلطة أخــرى ،وهــذا مــا أشــارت إليــه أ
المــم
ف
النســان؛
المتحــدة ي� إعالنهــا العــام لحقــوق إ
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«عدم إدماج حقوق النساء ف ي� منظومة حقوق إالنسان يبقي
باب ي ز
الجنس مفتوحاً عىل مرصاعيه»
والتعصب
التمي�
ي
فهــي لــم تقــم إال بإقــرار هــذه الحقــوق
وتنظيــم ممارســتها بعمومهــا وشــموليتها؛ أي
إن هــذه الحقــوق ليســت قــارصة عــى فئــة
ّ
أ
معينــة مــن الفــراد ،أو عــى مــكان واحــد
مــن العالــم ،أو ف� زمــان محــدد مــن أ
الزمنــة
ي
العابــرة والقادمــة؛ إنّمــا هــي حقــوق دائمــة
مالزمــة للجنــس البـ شـري ف ي� كل زمــان ومــكان،
تنمــو وتتطــور بنمــوه وتطــوره؛ فهــي حقــوق
النســان ،وتالزمــه
طبيعيــة ،تولــد مــع والدة إ
ف
النســان ي� الحيــاة
مــدى الحيــاة ،مثــل حـ ّـق إ
النســانية« :مـ تـى اســتعبدتم
وحفــظ كرامتــه إ
النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــراراً».
تقــول الناشــطة النســائية أ
والســتاذة
الجامعيــة ســوزان مولــر أكـ ي ن
«إن االعـ تـراف
ـ�ّ :
النســان،
بحقــوق المـرأة بوصفهــا مــن حقــوق إ
يعــن النظــر إىل مؤسســات أ
الرسة والديــن
ي
ف
والثقافــة أو التقاليــد ي� أضــواء مســتجدة»...؛
أي يجــب عــى المجتمعــات والحكومــات
إعــادة النظــر ف ي� ذواتهــا ومدركاتهــا ،واالنتقــال
النســان
مــن النظريــات القائمــة عــى حقــوق إ
إىل التطبيــق عــى أرض الواقــع ،فلــم يعــد
الواقــع المعيــش مقتــراً عــى تعنيــف
النســاء والتميـ ي ز
ـر ضـ ّـد الم ـرأة فحســب( ،مــع
أنهــا ف� تزايــد دائــم) ،إنمــا العنــف والتميـ ي ز
ـر
ي
يقــع عــى كافــة أفـراد المجتمعــات الخاضعــة
والنســان
النســان الســوري إ
لالســتبداد ،إ
ق
ن
وغ�هــم ،يرزحــون
والليــى ي
العــر يا� واليمــ ي
بي

تحــت أشـ ّـد أنــواع العنــف والتـ شـرد والجــوع،
وقــد ســقطت عنهــم الهويــة الوطنيــة باللجوء
النســانية
والــنز وح كمــا ســقطت حقوقهــم إ
ت
ـى تليــق
الطبيعيــة ،بحرمانهــم مــن الحيــاة الـ ي
الرادة الذاتيــة
بالنســان كإنســان ،وســقطت إ
إ
ف
والرادة العامــة ي� ّ
ظــل ال�نز اعــات والتســلط
إ
المتوحــش عــى إنســانيتهم.
القــوال أ
ـ� أ
الهــوة الفاصلــة بـ ي ن
والفعــال،
ت
النســان» شــعاراً بـ ي ن
ـ�
ـى جعلــت «حقــوق إ
الـ ي
شــعارات ،نشــأت أساســاً مــن عــدم إدمــاج
ف
النســان،
حقــوق المــرأة ي� منظومــة حقــوق إ
واعتبارهــا مجــرد مســألة حقوقيــة مســتقلة
ين
القوانــ� الوضعيــة
وهامشــية ،تتنازعهــا
ت
ش
ـأ� معطوفــة
وال�ائــع الدينيــة ،وكثـ يـراً مــا تـ ي
النســان وحقوق
النســان (حقوق إ
عــى حقــوق إ
الم ـرأة) ،بخــاف حقــوق الرجــال المضمونــة،
ين
القوانــ� الوضعيــة أو ف ي� ش
ال�ائــع
ســواء ف ي�
ت
واالع�اضــات
الدينيــة ،فــا تكـ ثـر التحفظــات
إال عــى حريــة المــرأة ومســاواتها بالرجــل،
ف� الكرامــة النســانية أ
والهليــة االجتماعيــة،
إ
ي
ف
و� الحقــوق المدنيــة والسياســية ،حقــوق
ي
النســان»،
المــرأة خــارج منظومــة «حقــوق إ
النســانية؛ جنــس
إذاً النســاء خــارج الجماعــة إ
آخــر؛ وعالمهــن عالــم آخــر.
يقــول المفكــر الســوري الراحــل،
إليــاس مرقــص« :هنــاك ش�ط المـرأة ،الـ شـرط
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ب� الرجل والمرأة هو أحد أ
«انحدار العالقة ي ن
السباب المهمة
ف� تردي الحياة االجتماعية ف
و� هشاشة المجتمع وتفككه»
ي
ي
النســوي ،وتدهــوره ف ي� وقــت مبكــر ،أي انحدار
الكـ ثـر طبيعيــة ،أ
العالقــة أ
والكـ ثـر روحيــة ،ي ن
ب�
والنســان ،والـ ت
ـى هــي معيــار االرتقــاء
النســان إ
إ
ي
ـا�» .إذاً ،الســبب أ
الســاس �ف
والنسـ ن
ن
ـد� إ
ي
المـ ي
ي ي
تدهــور الحيــاة االجتماعيــة هــو تدهــور ش
ال�ط
النســوي ،والنظــر إىل المــرأة عــى أنهــا أقــل
ف
ش
�ء ،أقــل كرامــة ،وأقــل مكانــة ،وأقــل
ي� ّكل ي
أهليــة ،وأقــل حريــة ،وأقــل حقوقــاً ،عــى
افـ تـراض اعـ تـراف المجتمــع بكرامــة مــا للمـرأة،
ســوى كونهــا ّأمــاً «وزوجــة صالحــة» ،أو
ش
«�ف العشـ يـرة» ،بحســب المفكــر المــري،
مصطفــى حجــازي ،أمــا المكانــة أ
والهليــة
والحريــة والمســاواة فدونهــا خــرط القتــاد.
انحــدار العالقــة بـ ي ن
والنســان،
ـ� إالنســان إ
بــ� الذكــر أ
وال ث
نــى ،ي ن
ين
وبــ� الرجــل والمــرأة،
هــو أحــد أ
الســباب المهمــة ف ي� تــردي الحيــاة
ف
و� هشاشــة المجتمــع وتفككــه،
االجتماعيــة ،ي
بــدءاً من تــردي حيــاة أ
الرسة وهشاشــتها وتلككها،
وهــي أحــد أ
الســباب المهمــة لهــدر كرامــة الرجال
وحقوقهــم؛ أ
ـياس والديـن ي ال
ـ
الس
ـتبداد
ـ
االس
ن
ل
ّ
ي
ينفصــل عــن االســتبداد الذكــوري؛ فاالســتبداد
يعامــل رعايــاه مثلمــا يعامــل الرجــال نســاءهم،
بحســب تعبـ يـر الباحــث الســوري ،جــاد الكريــم
الجباعــي ،ف ي� كتابــه «فــخ المســاواة ،تأنيــث
الرجــل تذكـ يـر الم ـرأة»ّ .إن عــدم إدمــاج حقــوق
النســاء ف ي� منظومــة حقــوق إالنســان يبقــي بــاب
يز
الجنــ� مفتوحــاً
الجنــ� والتعصــب
التميــر
ي
ي

عــى مرصاعيــه ،وهــذان ال ينفصــان عــن ي ز
التمي�
ن
ن
ز
ـ�
إالث ـ ي أو الدي ـ ي أو يغ�همــا ،فالتميـ يـر الجنـ ي
يز
التميــر وأقدمهــا،
هــو أســاس جميــع أشــكال
وقــد تــم تكريســه منــذ بدايــات «الهيمنــة
الذكوريــة».
النســان ،أينمــا كان
النســان هــو إ
إ
حــق مــن حقوقــه
أي ّ
وكيفمــا كان ،انتقــاص ّ
هــو انتقــاص مــن إنســانيته وكرامتــه ،وأيّــة
مصــادرة لحريتــه هــي هــدر إلنســانيته؛
فحريــة المجتمعــات وتطورهــا وتقدمهــا،
مرهــون وبشــكل حتمـ ّـي بحرية المـرأة وتطورها
وتقدمهــا ،وانخراطهــا ف ي� جميــع مجــاالت
الحيــاة ،السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة
والثقافيــة ،وال تتحقــق حريــة المــرأة إال إذا
اتســعت مســاحة الحريــات العامــة ،وتعــززت
إمكانــات التحـ ّـول الديمقراطي ،وقيــم العدالة
والمســاواة ،بذلــك تتســع المســاحة لـ ّ
ـكل فــرد
مــن أف ـراد المجتمــع أ
(النـ ثـى والذكــر) للتعبـ يـر
عــن نفســه ،وترويــج أفــكاره والدفــاع عنهــا،
آ
آ
ـض
والنســان الخــر ،بغـ ّ
وقبــول الفكــر الخــر إ
النظــر عــن هويتــه ،أو هويتهــا ،الجنســية،
وعــن محموالتــه /محموالتهــا السياســية
والدينيــة والقوميــة ،ال يتحقــق ذلــك ّإل بدمــج
ف
النســان
حقــوق المــرأة ي� منظومــة حقــوق إ
ومعاملــة المــرأة عــى أرض الواقــع كإنســان،
لهــا مــا للرجــل مــن حقــوق ،وعليهــا مــا عليــه
مــن مســؤوليات وواجبــات.
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ن
ش
ّ
إن تدهــور الــرط النســوي؛ يعــ ي
تدهــور كافــة ش
والنســانية،
الــروط المدنيــة إ
أجيــال تقــوم عــى تربيتهــا امــرأة
وتدهــور
ٍ
أ
مضطهــدة ومحرومــة ،ناقصــة الهليــة ،ال
تملــك زمــام نفســها ،لتعطــي مــا لديهــا مــن
إمكانــات ف� تنشــئة أ
الجيــال.
ي
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«امرأة مبئة رجل» ..هل هو مدح لها؟

كثــراً مــا نقــرأ عــى المنصــات
ي
ال ت
لك�ونيــة ووســائل التواصــل االجتماعــي
إ
قصصـاً للنجــاح ،أمــا مــا يلفــت النظــر ويعلــق
ف ي� الذهــن منهــا فهــو مــا يتعلــق بإنجــاز امـرأة
أو مجموعــة نسـ ٍـاء ،أمــا قصــة الرجــل الناجــح
أو الشــاب فتمــر مــن أمامنــا ،ف ي� الغالــب،
مــرور الكـرام بحكــم أنّهــا أمــر «متوقــع» لــدى
العقــل الجمعــي ال يجــذب االنتبــاه «لك�ث تــه»!
والالفــت للنظــر أيضــاً أن نقــرأ إمــا تعليقــاً
أو ضمــن المنشــور عــن قصــة نجــاح المــرأة
بأنّهــا بـ»مئــة رجــل»؛ فهــل الرجــل هــو المثــل
أ
العــى للنجــاح؟

النســان لــم يولــد «رجــا ً أو امــرأة»؛
إ
إنمــا يولــد «ذكـراً أو أنـ ثـى» ،حســب التعريــف
ـ� ،أو الطبيعة البيولوجيــة ،وكل منهما
الجنـ
ي
يحمــل ف ي� جيناتــه الخصائــص الطبيعيــة
آ
إن الذكــر يحمــل خصائــص
للخــر؛ أي ّ
أنثويــة ،أ
وال ث
نــى تحمــل خصائــص ذكوريــة،
والمجتمــع هــو مــن يجعــل منهمــا «رجــا ً
وام ـرأة» ،مــن خــال توزيــع أ
الدوار والمهــام
االجتماعيــة ،حســب المــوروث االجتماعــي
التقليــدي الســائد (المـرأة للنجــاب أ
والعمــال
إ
الم�نز ليــة ،والرجــل للعمــل خــارج المــنز ل)
فليســت كل أنـ ثـى ام ـرأة ،لكــن كل ام ـرأة هــي
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«من الصعب االطمئنان إىل خطاب منارصة المرأة ت
واالع�اف
بتساويها مع الرجل إال ّ ف ي� الحدود الدنيا»
أنـ ثـى ،وليــس كل ذكــر رج ـاً ،لكــن كل رجــل
هــو ذكــر.
الــى ت
ت
يف�ضهــا
ّ
إن الفــروق االجتماعيــة ي
ن
المجتمــع بـ يـ� النســاء والرجــال ،ليســت مبنيــة
عــى الفــروق البيولوجيــة أو الجنســية ،هــذه
الفــروق تعــزز الثقافــة التقليديــة االجتماعيــة
بالفــروق المورفولوجيــة (الفــروق ف ي� الشــكل)
لت�يــر التميـ ي ز
بـ ي ن
ـ�،
ـ� المـرأة والرجــل ،ب
ـر الجنـ ي
ق
ـر� أو إ ن
ز
الــذي ال يختلــف عــن التميـ يـر العـ ي
الثـ ي
ن
ـى أو الطائفــي،
أو القومــي أو الديـ ي – المذهـ ب ي
مــن هنــا انبثــق مفهــوم «الجنــدر» أو النــوع
االجتماعــي لتخليــص المجتمعــات مــن تلــك
النظــرة التقليديــة؛ لذلــك يندهــش المجتمــع
غــر
بنجاحــات النســاء عــى أنّهــا نجاحــات ي
متوقعــة أو طفــرة ،حســب النظــرة العامــة
والســائدة للم ـرأة عــى أنهــا أ
ال ن
د� م�نز لــة مــن
ّ
الرجــل.
لقــد اعتـ بـر ابن رشــد ( )1198 – 1126وضع
المـرأة ف ي� أي مجتمــع معيــاراً لقــوة المجتمع أو
وأن المـرأة والرجــل يشـ تـركان ف ي� النــوع
ضعفــهّ ،
والطبــع والكفــاءات الذهنيــة والعمليــة ،وإن
اختلفــت عنــه ف ي� بعض الخصائــص والوظائف.
ت
ت
ـى كانــت تعيشــها النســاء
فوعـزا حالــة الــردي الـ ي
ي� المجتمعــات العربيــة المســلمة آنــذاك إىل
«تصــورات خاطئــة موروثــة مــن ثقافــة قبليــة
أبويــة تحــرم الم ـرأة مــن اكتســاب الفضائــل

والمهــارات بالتعلــم الجــاد والعمــل الخـ َّـاق.
أن تغيـ يـر هــذه الوضعيــة البائســة
وخلــص إىل ّ
ض
تغيــر تلــك التصــورات الخاطئــة
ي
يقتــ ي
ت
ز
ـى ال بــد أن تــورث
والمتحـ يـرة ضــد المـرأة ،والـ ي
المجتمــع كلــه ضعفــاً ماديــاً ومعنويــاً ،نظــراً
لكــون النســاء يشــكلن أغلبيــة المجتمــع».
أن الوضــع لــم يتغـ يـر ،منــذ
المؤســف ّ
ف
و�
أيــام ابــن رشــد ،إال ي
تغــرات طفيفــة ي
أوســاط اجتماعيــة وثقافيــة محــدودة .ومــن
الصعــب االطمئنــان إىل خطــاب منــارصة
ت
المــرأة
واالعــراف بتســاويها مــع الرجــل ،إال ّ
أ
أ
ف ي� الحــدود الدنيــا؛ ل ّن الوســاط المتعلمــة
ـتن�ة عندنــا تقدميــة بالجملــة ومحافظــة
والمسـ ي
بالمفــرق أو بالتجزئــة.
ّ
الدهشــة لنجــاح الم ـرأة ووصفهــا بـ»مئــة
تذك�
رجــل»؛ وقــد تزيــد النســبة أو تنقص ،هــو ي
ـزي للمـرأة ،ال تســتطيع أن تكــون ناجحة بدون
رمـ ّ
أن تتصــف بصفــات الرجــل أو تُقــارن به زيــاد ًة أو
نقصانـاً ،وهــي محــاكاة لنمــوذج الرجــل واقتصــار
مفهــوم النجــاح عــى نجاحــه ،وهــذا أيض ـاً مــا
أنفســهن نســا ًء
تظنــه النســاء ،فيجعلــن مــن
ّ
نوثتهــن؛
للتذكــر الرمــزي ،والتنكّــر أل
قابــات
ي
ّ
أي لمحــاكاة نمــوذج الرجــل ،والتماهــي بــه ،مــن
جـراء اســتبطان الســلطة أ
البويــة ف ي� المجتمعــات
الذكوريــة ،إضافــة إىل ت ز
اخــرال حريــة المــرأة
واســتقاللها ومســاواتها بالرجــل ف ي� قدرتهــا عــى
القيــام بمــا يقــوم بــه الرجــل مــن أعمــال وبــكل
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رمزي لها أنّها ال تستطيع
«وصف المرأة أنّها بمئة رجل ي
تذك� ّ
أن تكون ناجحة بدون أن تتصف بصفاته»
مــا تــوكل إليــه مــن مهمــات .وهــذا معيــار دارج
لــدى بعــض الح ـركات النســائية ،تحــت شــعار:
أنــا أســتطيع ..
وللثقافــة التقليديــة أثــر ال يقــل عــن
أثــر الســلطة أ
ت
عمليــى المحــاكاة
البويــة ف ي�
ي
والتماهــي .وحســب المفكــر الســوري جــاد
«إن محــاكاة نمــوذج الرجــل،
الكريــم الجباعــي ّ
ف
عــى نحــو مــا ترســمه كل امــرأة ي� ذهنهــا،
ن
معــى المســاواة عــى المقــدرة؛ أي
يقــر
ف
عــى «التســاوي» ،بــل التكافــؤ ،ي� القــدرات
العضليــة والذهنيــة ،وال يتعداها إىل التســاوي
ف
النســانية
ي� الفــرادة الوجوديــة والكرامــة إ
والمكانــة االجتماعيــة أ
والهليــة القانونيــة».
أ
النوثــة ليســت ي ز
مــرة للمــرأة بعــد ،مثلمــا
الذكــورة ي ز
مــرة للرجــل ،وال تمنحهــا أي قــدر
مــن الذاتيــة والخصوصيــة وأي حــق ف ي� امتــاك
ت
ـى تريــد،
ذاتهــا ،وتوجيــه حياتهــا الوجهــة الـ ي
لذلــك يكــون نجــاح الرجــل أمــراً طبيعيــاً،
ونجــاح المــرأة أمــراً مســتهجناً.
ت
الــى تحمــل ســائر
الهويــة الجنســية ،ي
العنــارص أ
الخــرى للهويــة الفرديــة والجمعيــة،
فتحــدد معالــم الــذات ،ليســت مــن منشــأ
بيولوجــي فقــط؛ بــل تتضافــر ف ي� تشــكيلها
عوامــل بيولوجيــة وفســيولوجية فطريــة
ومكتســبة ،وعوامــل غريزيــة الشــعورية
وأخــرى معرفيــة واجتماعيــة وأخالقيــة.

ويمكــن أن يعــزى جانــب مــن الحيــاة
النوعيــة أ
للفـراد أو مســتوى مــن مســتوياتها إىل
المســتوى الالشــعوري ومحتوياتــه الطبيعيــة
ت
ـى تؤثــر ف ي� العوامــل المعرفيــة
أو الغريزيــة ،الـ أ ي
واالجتماعيــة والخالقيــة ،وتتأثــر بهــا ،ولكنهــا
تعــزز طابعهــا النوعــي ،ف� جميــع أ
الحــوال.
ي
ف
فــإن مــا هــو نوعــي ي� الحيــاة
ومــن ثــم ّ
النســانية مؤســس ف ي� المســتوى الطبيعــي أو
إ
أ
الدراك البدئيــة والنســاق
الغريــزي؛ فنمــاذج إ
الطبيعيــة ،الـ تـى تجاوزتهــا ش
الب�يــة المتمدنــة،
في
تظــل راســبة ي� الالشــعور أو الالوعــي ،ويمكــن
أن تتــرب إىل الوعــي ف ي� ظــروف معينــة،
أ
كالـ ت
أن
ـى تحيــط بنــا اليــوم؛ إذ يشــعر الفـراد ّ
ي
حياتهــم مهــددة بالخطــر ف ي� كل لحظــة.
فــإذا نظرنــا إىل التطــور التاريخــي
للم ـرأة ،ن ـراه يمــر بكثـ يـر مــن مراحــل التميـ ي ز
ـر
ت
وتبعيتهــا
كرســت خضوعهــا
ّ
ـى ّ
واالســتغالل ،الـ ي
للرجــل ،وإن كانــت قــد قامــت حـركات تحرريــة
تطالــب بتحــرر المــرأة مــن جميــع أشــكال
التميـ ي ز
ـر واالســتغالل والعنــف ،ونيــل حقوقهــا
ن
تعــا�
أن المــرأة ال تــزال
أســوة بالرجــل ،إال ّ ّ
ي
ف
كثــر مــن
مــرارة النظــرة الدونيــة إليهــا ،ي� ي
المجتمعــات ،المتقدمــة منهــا والناميــة؛
ـن عــى المـرأة بمقــوالت
ـر� يمـ ُّ
فالمجتمــع العـ ب ي
ذكوريــة محضــة (المــرأة نصــف المجتمــع..
المــرأة زوجــة وأم وأخت...الــخ) تزيــد
وتبعيتهــا وامتنانهــا
مــن إخضاعهــا ووالئهــا
ّ
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«للثقافة التقليدية أثر ال يقل عن أثر السلطة أ
البوية ف� ت
عملي�
ي
ي
المحاكاة والتماهي»
والب أ
للمجتمــع الذكــر ،والــزوج الذكــر أ
والخ
الذكــر ،وتدفعهــا إىل االنضــواء تحــت عبــاءة
الذكــورة واالحتمــاء بهــا.
وقــد أخــذت المــرأة نفســها تتصالــح
نظ�اتهــا
مــع هــذا الــوالء فتمارســه عــى ي
مــن النســاء ،أو ف ي� تربيتهــا ألبنائهــا ،وبناتهــا
ـى ذكــورة مبكــرة ،وتعلــم
خاصــة ،فتمنــح الصـ ب ي
الصغــر ،وقــد
الفتــاة وال ًء أعمــى للذكــر
ي
أ
ن
ـا�،
تطــرق إىل هــذا الموضــوع الكاتــب الفغـ ي
خالــد الحســي�ن ي  ،ف ي� روايتــه «ألــف شــمس
ـ� كيــف تنتقــم أ
م�قــة» ،وبـ ي ن
ش
الم مــن زوجهــا
غــر ش
ال�عــي عــن طريــق التنكيــل بابنتهــا،
ي
وتعنيفهــا جســدياً ولفظيــاً.
البصــرة ال ض
تــر� بالموازنــة
المــرأة
ي
القائلــة« :الم ـرأة الناجحــة بمئــة رجــل» فهــو
تميـ ي ز
ـر ظالــم للنســاء والرجــال ،ظالــم للم ـرأة
بإســقاط صفــة الذكــورة عــى أنوثتهــا ،وظالــم
للرجــل بتخفيــض إنســانيته إىل  %1مــن امــرأة
النســانية صفــة ال تقبــل التفــاوت،
ناجحــة .إ
ف
النســانية ،المــرأة الناجحــة
فــا تفــاوت ي� إ
ت
ـى تختــار عملهــا اختيــاراً حـراً ،وتؤديــه
هــي الـ ي
بإتقــان ،بحســب اســتطاعتها ،والرجــل الناجــح
كذلــك.
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«رجم ثريا» ..متى تتوقف املرأة عن
دفع ضريبة التخلف واالستبداد؟

الســامية ف ي� إيــران
أحدثــت الثــورة إ
العــام 1979؛ دويــاً ثقافيــاً وسياســياً ،تــر ّدد
صــداه لــدى ث
ين
المثقفــ� العــرب
كــرة مــن
المثقفــ� أ
ين
ين
وروبيــ� ،مــن أمثــال
ال
وبعــض
وغــره ،لظ ّنهــم أنّهــا ثــورة
ميشــيل فوكــو ي
شــعبية عىل اســتبداد الشــاه وطغيانــه وتبعيته
كث�يــن.
للغــرب إ
يــال ،كمــا أوهمــت ي
ال بم� ي
كمــا اســتقطبت ،بلغتهــا وشــعاراتها
ـياس،
الدينيــة بعــض جماعــات إ
الســام السـ ي
ت
كالخــوان المسـ ي ن
ـى حمــاس والجهــاد
إ
ـلم� وحركـ ي
الســامي ،وفصائــل فلســطينية أخــرى،
إ

إضافــة إىل جماعاتهــا الخاصــة ،كحــزب هللا ف ي�
وغ�همــا.
لبنــان والعــراق ي
لكــن مــا إن اتضحــت بعــض معالمهــا
اللي�اليــة
الظالميــة بتصفيــة القــوى
ب
ت
واالشــراكية (حــزب تــوده)،
والديمقراطيــة
ف
ت
الــى شــاركت ي� الثــورة ،ثــم بســعيها إىل
ي
الســامي ،الذي
«تصديــر الثــورة» إىل العالــم إ
ف
اليرانيــة ،انفــض
تُرجــم ي� الحــرب العراقيــة إ
ـ� العــرب أ
والوروبيـ ي ن
عنهــا معظــم المثقفـ ي ن
ـ�،
وبــدأت تظهــر أعمــال أدبيــة وفنيــة ف ي� نقدهــا،
مــن أبرزهــا فيلــم «رجــم ثريــا».
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« ُرجمت إاليرانية ثريا العام  1988فقط إلشباع رغبة زوجها
الذكورية بالزواج من فتاة تصغرها سناً»
ن
ا� مبــن ي ّ عــى
«رجــم ثريــا» فيلــم إيــر ي ف ّ
قصــة واقعيــة ،جــرت أحداثهــا ي� قريــة مــن
ريــف طهــران تدعــى «كوبــاي» ،ترسبــت
القصــة مــن إي ـران عــن طريــق صحفــي إي ـر ن يا�
ن
ـدو� ســاهيب جــام» ،روتها
ـ� هــو «فريـ ي
فرنـ ي
لــه ســيدة شــجاعة هــي «الزهـراء» ،كانــت قــد
وعــدت ابنــة أختهــا المغــدورة «ثريــا» ،أن
يعــرف العالــم بقصتهــا ،وقــد تكــون تســمية
البطلــة المغــدورة عــى اســم زوجــة الشــاه
(ال بم�اطــورة ثريــا) إشــارة إىل روح االنتقــام
إ
ال بم�اطــوري «الفاســق».
مــن العهــد إ
أمريــ� ،تداولتــه
الفيلــم مــن إنتــاج
ي
الســينما الغربيــة منــذ العــام  ،2008ثــم بــدأت
ف ي� تداولــه منصــات التواصــل االجتماعــي
ال تن�نــت ،إىل أن وصــل إىل بعــض دور
وشــبكة إ
ف
الســينما ي� البلــدان العربيــة ،وقــد منعتــه
بعضهــا.
بغــر ذنــب ف ي� العــام
ُرجمــت ثريــا ي
1988؛ فقــط إلشــباع رغبــة زوجهــا الذكوريــة ف ي�
الــزواج مــن فتــاة صغـ يـرة مــن طهـران ،عاصمة
الثــورة ،أ
ولنّهــا رفضــت الــزواج المؤقــت (زواج
المتعــة) مــن المــا ،الــذي يمثــل الســلطة
المركزيــة ف ي� طهــران ،فتواطــأ الــزوج والمــا
ت
الــى عقوبتهــا
عــى تلفيــق تهمــة «الزنــا» ي
ت
واعــراف
الرجــم ،وحبكهــا باتهــام الــزوج
ت
الــز ن يا�
المفــرض وشــهود الــزور.

خمــس شــخصيات بــارزة ف ي� الفيلــم
تتمحــور حولهــا أ
الحــداث :ثريــا ،وخالتهــا
الزهــراء ،والمــا ،والــزوج ،ورئيــس البلديــة
(رمــز الســلطة السياســية المتحولــة إىل أداة
المــال) ،تلعــب كلهــا أدواراً أساســية
بأيــدي
ي
ف� الحيــاة العامــة ف� زمــان أ
الحــداث ومكانهــا.
ي
ي
ولكــن مــا هــذه أ
الدوار؟ الــزوج ت ز
يبــر
المــا ،ليطاوعــه عــى هــواه ،فهــو الوحيــد
أن الشــيخ كان ســجيناً جنائيــاً،
الــذي يعــرف ّ
والشــيخ (المــا) يبـ ت ز
ـر المســكينة ثريــا لتقبــل
بالــزواج المؤقــت منــه ،وحـ ي ن
ـ� ترفــض يتهمهــا
بالزنــا ،والــزوج والشــيخ ورئيــس البلديــة
مع ـاً يهــددون ثريــا ومــن اتهمــت بالزنــا معــه
لالعـ تـراف بذنبهمــا ،وام ـرأة واحــدة (الزه ـراء)
تحــاول أن تقــف ف ي� وجــه الســلطة ،فتنكــر.
«ال تكــذب وأنــت تحمــل القـرآن بيدك»؛
هــذا مــا قالتــه «الزهــراء» للمــا (الشــيخ)،
ين
وحــ� نفــذ
فأجابهــا بالتهديــد والوعيــد،
تهديــده برجمهــا قــال عــى المـ أ
ـ�« :نحــن ننفــذ
ش�ع هللا» ،فهتــف جميــع أهــل القريــة :هللا
أكــر ،إعــدام ،إعــدام.
ب
جعــل الفيلــم مســألة اضطهــاد الم ـرأة
وإذاللهــا وإباحــة قتلهــا موضوعــه الرئيــس،
غــر المعمــول بــه ف ي�
واتخــذ مــن الرجــم ،ي
الواقــع ،رمــزاً للتعســف واالســتبداد ،كمــا
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«ال تختلف قصة «ثريا» عن «هيباتيا» عالمة الرياضيات
الشه�ة ت
ال� سحلها أعوان الكنيسة منذ قرون»
ي ي
ف
تغــر
أنّــه ُوفِّــق ي� إ
الشــارة الرشــيقة إىل ي ُّ
مبــادئ الســلطة (مــن ســلطة القانــون الــذي
ين
المواطنــ� والمواطنــات
يــري عــى جميــع
ت
عقوبــى الجلــد
بالتســاوي ،ويخلــو مــن
ي
ت
ـى
والرجــم) إىل ســلطة المـ ي
ـال التعســفية الـ ي
المــال
أن
يمارســونها باســم إ
الســام ،وإىل ّ
ي
صــارت لهــم اليــد العليــا ف ي� جميــع مجــاالت
أ ق
ـا�.
الحيــاة ،عــى الرغــم مــن ســقوطهم الخـ ي
كمــا أنــه اختــار الرجــم ،الــذي ت
يفــرض أنــه
عقــاب للــز ن يا� والزانيــة ،بغيــة إبــراز بعــض
جوانــب الظالميــة واالســتبداد ف ي� الحيــاة
الســامية.
االجتماعيــة والسياســية بعــد الثورة إ
ولــم يهمل الفيلــم نقد صــورة المجتمع
جرتــه الثــورة إىل مســتنقع التعصــب
الــذي ّ
والعنــف والفســاد ،لكــن كاتــب الســيناريو
ومخــرج الفيلــم ،لــم يشـ يـرا ولــو إشــارة إىل أن
الرجــم والجلــد غـ يـر معمــول بهمــا إال افـ تـراء،
ألن النــص القــر نآ� ت
اشــرط ش�وطــاً صارمــة
ي
إلثبــات الزنــا ،تجعــل إثباتــه عسـ يـراً جــداً ،إن
لــم نقــل مســتحيالً ،لذلــك اكتفــت بعــض
المجتمعــات بغســل عــار الزانيــة بالــدم وفــق
مــا ســمي «جريمــة الـ شـرف» ،وهــذا النــوع مــن
«الرجــم» ال ي ـزال ســارياً.

أن الرجــم غـ يـر معمول
عــى الرغــم مــن ّ
(والتفســر اجتهــاد
التفســر
فــإن كتــب
ي
ي
بــه ّ
بـ شـري) تبيحــه ،بموجــب حديــث نبــوي ش�يف
 ،فقــد جــاء ف� تفســر آ
اليتـ ي ن
ـ� الثانيــة والثالثــة
ي
ي
ن
مــن ســورة النــور« :الزانيــة وال ـز يا� ،فاجلــدوا
كل واحــد منهمــا مئــة جلــدة ،وال تأخذكــم
بهمــا رأفــة ف ي� ديــن هللا إن كنتــم تؤمنــون بــاهلل
واليــوم آ
الخــر ،وليشــهد عذابهمــا طائفــة مــن
ين
أن الرجــم حــد مــن حــدود هللا
المؤمنــ�»ّ ،
مــع أن آ
اليــات القرآنيــة ال تقــض ي بالرجــم،
هــذا قــد يفــر وضــع أ
الحاديــث عــى لســان
لت�يــر سياســات
النــى عليــه الســام إمــا ب
بي
الحــكام وإمــا إلحــكام الســيطرة عــى عقــول
النــاس وضمائرهــم ،عــى حســاب المــرأة
أضعــف ش�ائــح المجتمعــات الذكوريــة.
ال تختلــف قصــة «ثريــا» عــن قصــة
ت
ـى
«هيباتيــا» ،عالمــة الرياضيــات الشـ ي
ـه�ة الـ ي
ســحلها أعــوان الكنيســة منــذ قــرون أمــام
عامــة المجتمــع آنــذاك ،فهــي تثبت أن النســاء
ـن إن خرجــن عــن طاعــة النظــام
يجــب قتلهـ ّ
االجتماعــي الــذي وضعــه الرجــال بحجــة
ش
ال�يعــة الدينيــة ،مهمــا بلغــن مــن العلــم،
فهــن ف ي�
ومهمــا بلغــن مــن مراتــب أخــرى،
ّ

«نقد فيلم «رجم ثريا» صورة المجتمع إالير ن
جرته
الذي
ا�
ّ
ي
الثورة إىل مستنقع التعصب والعنف والفساد»
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أحســن أ
الحــوال «حريــم» ،ومفردهــا «حرمــة»
أي« :مــا ال يحـ ّـل انتهاكــه مــن ذمـ ٍـة أو صحبــة
غــر ذلــك» كمــا ورد ف ي� المعاجــم.
أو ي
ثقافــة الحريــم بــدأت ف ي� حضــارة
ت
ـى فرضــت اللثــام عــى الم ـرأة يك
الفــرس؛ الـ ي
ال تدنــس النــار المقدســة بأنفاســها ،حســب
تعبـ يـر الدكتــور محمــد شــحرور مــروراً بحكــم
الكنيســة الـ تـى أعدمــت خمســة ماليـ ي ن
ـ� ام ـرأة
ي
عــى مــدار ثالثــة قــرون ،فليــس غريبــاً أن
ف
بلــد يحمــل ثقافــة غابــرة
تُرجــم امــرأة ي� ٍ
تقــدس الرجــل وتدنــس المــرأة ،وإن ادعــت
خــاف ذلــك.
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حتى متى يترصد «شهريار» املرأة
العربية باسم الشرف؟

الكتابــة ف ي� موضــوع المــرأة ليســت
بالجديــد ،فمنــذ عقــود طويلــة ،إن لــم نقــل
منــذ قــرون؛ وبــاب البحــث ف ي� موضــوع المـرأة
ومكانتهــا ف ي� الحيــاة العامــة مفتــوح أمــام
ين
الباحثــ� ،والمفكريــن ،للنقــاش والحــوار
والجــدل ،وكذلــك مشــاركتها ف ي� الحيــاة
االجتماعيــة  -االقتصاديــة والثقافية والسياســية
والدينيــة ف ي� المجتمعــات كافــة بوجــه عــام،
ف
و� المجتمعــات التقليديــة ،بوجــه خــاص.
ي
فقلمــا اهتمــت الدراســات والبحــوث
المتعلقــة بتحــرر المـرأة بأثــر اضطهــاد النســاء
والنـ ثـى ،وحيــاة أ
ف� حيــاة الفــرد ،الذكــر أ
الرسة
ي

ف
و� قواعــد بنــاء الســلطة وطبيعــة
والمجتمــع ،ي
الدولــة ،اهتمامهــا بوصــف مظاهــر االضطهــاد
والحرمــان مــن الحقــوق والتنديــد بهــا.
وقلمــا اهتمــت بالبحــث عــن أســباب القمــع
واالضطهــاد والحرمــان ،اهتمامهــا بـــمزاعم
ف
الســام» ،وهــي لــم تتعــد
«حريــة المـرأة ي� إ
بعــض النصــوص إىل الممارســة االجتماعيــة.
لــذا لــم تنتــه إىل بلــورة رؤيــة ،ف ي� ماهيــة
ت
الــى تقمــع وتضطهــد وتحــرم،
الســلطة ،ي
وجــوب دمقرطتهــا وأنســنتها وتوزيعهــا
ـ� الذكــور والنــاث ،ف� أ
توزيعـاً عــادال ً بـ ي ن
الرسة
إ
ي
والمجتمــع والدولــة ،ولــم تدمــج قضيــة المرأة
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«قلما اهتمت الدراسات والبحوث المتعلقة بتحرر المرأة بأثر
اضطهادها ف� حياة الفرد أ
والرسة والمجتمع»
ي
ف
النســان ،وال ف ي� مبــادئ
ال ي� منظومــة حقــوق إ
المواطنــة المتســاوية .لذلــك تحولــت القضيــة
بتعبــر
طــو�،
إىل شــعار وأدلوجــة ،أو إىل
ي
ب
عبــد هللا العــروي ،الــذي ربــط قضيــة الحريــة
بالصــاح الســياس ،وتجــاوز أ
الرثوذكســية.
إ
ي
وضــع الم ـرأة ف ي� مجتمعاتنــا لــم يتغـ يـر
إال ّ قليـا ً قياسـاً بوضــع المـرأة ف ي� المجتمعــات
المتقدمــة ،فــإذا انطلقنــا مــن النظــام
االجتماعــي ،ي ن
يتبــ� أنــه مــا زال قائمــاً عــى
بــ� أ
أ
ال ث
التمي�يــة والتفاضليــة ي ن
يز
نــى
العــراف
والذكــر ،ومــا زال يعتــر أ
ال ث
نــى ش�ف الرجــل
ب
ش
العشــرة ،فــا ينظــر هــذا
و�ف العائلــة أو
ي
النظــام إىل كفاءتهــا المهنيــة أو قدراتهــا
الذهنيــة ،المســاوية لكفــاءة الرجــل وقدراتــه.
أمــا القانــون ف ي� هــذه المجتمعــات فهــو
امتــداد للعــرف االجتماعــي والســلطة الدينيــة
ـر بـ ي ن
والسياســية القائمــة عــى التميـ ي ز
ـ� الذكــر
أ
وال ث
نــى أيضــاً؛ فالعــرف االجتماعــي الــذي
يــرع قتــل المــرأة بحجــة ش
ش
الــرف ،يتــوازى
ّ
مــع وجــوب رجمهــا ف ي� نظــر فقهــاء ش
ال�يعــة،
ويتــوازى مــع القانــون ف ي� التخفيــف مــن عقوبــة
ف
القاتــل بحجــة ش
المنــا�
الــرف أو الفعــل
ي
أن العــرف االجتماعــي
للحشــمة ،مــع العلــم ّ
والفهــم الديــن ي ال يحاســبان الرجــل كمــا
يحاســبان المــرأة عــى تلــك أ
الفعــال ت
الــى
ي
يعدهــا العــرف والقانــون الذكــوري أفعــاال ً
شــائنة.

ليــس للـ شـرف ف ي� المجتمعــات الذكوريــة
وثقافتهــا مــن معايـ يـر أهــم وأســمى مــن واليــة
الرجــال عــى النســاء والســيطرة عليهــن ،وهــذا
ممــا يدعــو إىل التســاؤل :هــل اســتقالل المـرأة
وحريتهــا وواليتهــا عــى نفســها تثلــم ش�ف
الرجــل ش
و�ف العشـ يـرة ،وتحــط مــن شــأنهما؟
ت
ال� تختـ ب ئ
ـى خلف
وهــل الهيمنــة الذكوريــة هي ي
ت
ـى نالــت فيها
وصــف المجتمعــات الغربيــة ،الـ ي
الم ـرأة حريتهــا واســتقاللها وجميــع حقوقهــا،
خــا�؟ فهــو يســعى آ
أ ق
الن ف ي�
باالنحــال ال ي
تلــك الثقافــة إىل ترســيخ تفــوق الرجــل عــى
أ ق
ـا� عــى
المـرأة ،بــل يســعى إىل النكــوص الخـ ي
جميــع المســتويات (السياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة والدينيــة والثقافيــة)؛ أي نكــوص
ـ� ومــا قبلــه بقــرون،
إىل عهــد
الحكــم الكنـ ي
ف
فقــد تكــرر ي� مختلــف البلــدان العربيــة ،قتــل
النســاء بحجــة الدفــاع عــن الـ شـرف.
الكنــ� قُتلــت
ف ي� عهــد الحكــم
ي
«هيباتــا» عالمــة الرياضيــات والفيلســوفة
ت
ـى ســحلها أتبــاع الكنيســة أمــام
الشـ ي
ـه�ة ،والـ ي
أفـراد المجتمــع آنــذاك ،ليــس بحجــة الـ شـرف
يســتن� أفــراد
وحســب ،إنّمــا خوفــاً مــن أن
ي
المجتمــع مــن علمهــا واســتنارتها ،وحفاظــاً
عــى هيبــة الســلطة الكنســية مــن االنهيــار،
هــن نســاء
ليثبتــوا لهــم
ولهــن ّ
أن النســاء ّ
ّ
ـن إن خرجــن عــن طاعــة النظــام
يجــب قتلهـ ّ
االجتماعــي الــذي وضعــه الرجــل ،مهمــا بلغــن

21

«وضع المرأة ف
يتغ� إال ّ قليال ً قياساً بوضعها
لم
مجتمعاتنا
�
ي
ي
ف ي� المجتمعات المتقدمة»
مــن العلــم ،ومهمــا بلغــن مــن مراتــب أخــرى،
فهــن ف� أحســن أ
الحــوال «حريــم» ،مفردهــا
ّ ي
«حرمــة» والحرمــة هــي« :مــا ال يحـ ّـل انتهاكــه
مــن ذمـ ٍـة أو صحبــة أو غـ يـر ذلــك» كمــا ورد ف ي�
قامــوس اللغــة العربيــة.
ثقافــة الحريــم بدأت ف ي� حضــارة الفرس؛
حيــث فرضــت عــى المـرأة اللثــام يك ال تدنــس
تعبــر
النــار المقدســة بأنفاســها ،حســب
ي
الدكتــور «محمــد شــحرور» مــروراً بحكــم
الكنيســة الـ تـى أعدمــت خمســة ماليـ ي ن
ـ� ام ـرأة
ي
منهــن الطبيبــات
عــى مــدار ثالثــة قــرون،
ّ
وعالمــات ف ي� الرياضيــات والفلــك ،ومحبــات
للطبيعــة ،وفنانــات ،وذلــك بتهمــة الســحر
والشــعوذة كمــا ورد عــى لســان «دان ب ـراون»
ف
ش
دافنــ�» ،وكمــا ورد ف ي�
«شــيفرة
روايتــه
�
ي
ي
حكايــات «ألــف ليلــة وليلــة» قتــل الكاتــب
جميــع الفتيــات انتقامـاً لذكــورة شــهريار ،ثــم
أنقــذ البقيــة باســتنارة «شــهرزاد» وأعادهــا ف ي�
نهايــة المطــاف إىل بيــت «الحريــم».
فمــا زال «شــهريار» يكمــن ف ي� عقــول
الكث�يــن مــن الرجــال والكثـ يـرات مــن النســاء
ي
ن
إىل يومنــا هــذا؛ فــرى حــاالت قتــل النســاء
تــزداد بحجــة ش
الــرف وأك�ث هــا ف ي� المناطــق
ت
الــى تشــهد نزاعــات مســلحة ،إذ يــزداد
ي
تشــبث أ
الف ـراد بالطائفــة والعائلــة والعشـ يـرة
ف� أثنــاء الحــرب ،ي ز
فــرداد التعلــق بالمــوروث
ي

الحصائيــات بــأن تســع
والعمــل بــه ،وتقــول إ
نســاء قتلــن ف ي� إحــدى المحافظــات الســورية
أن عــدد ســكان
خــال عــام  ،2020مــع العلــم ّ
المحافظــة ال يتجــاوز نصــف مليــون نســمة،
فــإذا اســتمرت جرائــم ش
الــرف عــى هــذا
النحــو ف ي� مجتمعاتنــا المتخلفــة ،سنســجل
رقمـاً قياســياً وندخــل كتــاب «غينــس» وبذلــك
نكــون قــد تفوقنــا عــى الكنيســة ف ي� الســلطة
الموكولــة إىل رجالنــا أ
الكارم.
الســلطة االجتماعيــة والســلطة الدينيــة،
همــا امتــداد للســلطة السياســية ،الـ تـى تمـ ي ّ ز
ـر ف ي�
ي
قوانينهــا بـ ي ن
ـ� الرجــل والم ـرأة ،فتعتـ بـر الم ـرأة
نصــف الرجــل ،ونصــف مواطنــة ،لكــن عندمــا
يتعلــق أ
المــر ش
بالــرف؛ تكــون المــرأة هــي
العائلــة بأكملهــا والعشـ يـرة بعنفوانهــا.
القيــود االجتماعيــة الصارمــة أو المورثة،
يجــب أن تُســتبدل بهــا قوانـ ي ن
ـ� وضعيــة عامــة
تــري عــى جميــع أفـراد المجتمع بالتســاوي،
وبــا أي تميـ ي ز
ـر بســبب القــوة والـ ثـروة والجــاه،
ق
يز
العــر� أو
الجنــ� أو الديــن ي أو
التميــر
أو
ي
ي
القيــم االجتماعيــة العامــة
السـ
ـياس ،مــع ّ
أن َ
ي
متشــابهة ف ي� غالبيــة المجتمعــات ،كمــا أنّهــا
تنــدرج جميعهــا تحــت مفهــوم القيــم
النســانية ،وهــذا مــا حــدث ف ي� المجتمعــات
إ
ت
الــى يســودها القانــون .لكــن
المتقدمــة
ي
ت
الــى ضعفــت فيهــا
المجتمعــات المتأخــرة ،ي
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لل�ف ف
«ليس ش
معاي�
من
وثقافتها
الذكورية
المجتمعات
�
ي
ي
أهم وأسمى من والية الرجال عىل النساء»
قــوة أ
العـراف والعــادات والتقاليــد ،وخضعت
لالســتبداد المحـ ّـدث؛ صــارت كالغ ـراب الــذي
فنــ� مشــيته
أراد أن يق ّلــد مشــية الحجــل،
ي
ولــم يتقــن مشــية الحجــل.
المجتمعــات المحكومــة باالســتبداد
 ،يضعــف فيهــا الــوازع االجتماعــي والــوازع
أ ق
ن
خــا� عمومــاً ،وال تطبــق
الديــ ي والــوازع ال ي
فيهــا القوانـ ي ن
ـ� الوضعيــة ّإل عــى الضعفــاء،
«المســتبد عــدو الحــق ،عــدو الحريــة،
وقاتلهمــا ،والحــق أبــو البـ شـر والحريــة أمهــم،
والعــوام صبيــة أيتــام نيــام ال يعلمــون
ّ
شــيئاً ،والعلمــاء هــم أخوتهــم الراشــدون،
إن أيقظوهــم هبــوا ،وإن دعوهــم لبــوا ،وإال
تعبــر
فيتصــل نومهــم بالمــوت» ،حســب
ي
الكواكــى.
بي
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جدلية الذكورة
واألنوثة ..إلى متى؟

أ
النوثــة والذكــورة؛ شــكالن بيولوجيــان
ّ
ولــكل منهمــا
مــن أشــكال الطبيعــة الحيــة،
ف
جملــة مــن الخصائــص موجــودة ي� ّكل ذكــر
ف
و� ّكل ث
لكــن
أنــى مــن الكائنــات الحيــة،
ّ
ي
ت
ـى أنشــأها البـ شـر بأنفســهم،
المجتمعــات الـ ي
بخــاف بقيــة الكائنــات الحيــة؛ جعلــت مــن
أ
النـ ثـى ام ـرأة ومــن الذكــر رج ـاً ،وامتـ ّـد هــذا
التميــر إىل ي ز
يز
تميــر آخــر ،مــن خــال الوعــي
الجمعــي أ
والفــكار النمطيــة ت
حــددت
الــى ّ
ي
الفــروق ي ن
بــ� الرجــل والمــرأة ،عــى أســاس
بيولوجــي محــض ،وارتكــزت جميــع تلــك
أ
الفــكار عــى الشــكل ي ز ئ
يــا� عنــد الذكــر
الف� ي
أ
وال ث
نــى ،مــع أنــه كأي جهــاز آخــر ف ي� جســم

مكمــل إلنتــاج
إ
النســان (ذكــر وأنـ ثـى)؛ بــل هــو ّ
الطاقــة الحيويــة فيــه.
بــ� أ
ال ث
الفــروق الشــكلية ي ن
نــى والذكــر
أ
ت
ـى أعلــت
تنحــو باتجــاه الفــكار االجتماعيــة الـ ي
مــن شــأن الذكــورة ،ووصفــت المـرأة بالســلب
عــى أســاس عضــوي ،علم ـاً بأنّهــا معقــوالت
أوليــة للمفهــوم البيولوجــي؛ لعلــم حضــوري
ال يحتــاج إىل كاشــف أو برهــان عــى وجــوده،
وال يســتوجب التشــكيك أو التصديــق ،إال ّ
ت
تجمعــت ف ي�
ّ
الــى ّ
أن العوامــل االجتماعيــة ي
المركزيــة الذكوريــة ،كمــا طرحهــا جــورج
طر ش
ابيــ� ،جعلــت مــن العلــم الحضــوري
ي
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«المجتمعات ت
ال� أنشأها ش
الب� بأنفسهم بخالف بقية
ي
الكائنات الحية جعلت من أ
ال ثن� امرأة ومن الذكر رجالً»
علمـاً حصوليـاً امتـ ّـد بالنقــص البيولوجــي ،عىل
افـ تـراض وجــوده ،إىل نقــص ف ي� العقــل والديــن
عنــد الم ـرأة ،وحرمانهــا مــن التمتــع بالفضــاء
إ ن
ـا� الــذي يتمتــع بــه الرجــل؛ فنحــن إذاً
النسـ ي
أمــام أحــكام وتصنيفــات ذكوريــة تنبثــق منهــا
أ
الحــكام وتنبــن ي عليهــا المواقــف.
ف
ـن نفــس الرجــل
«� ّكل رجــل أنـ ثـى ،لكـ ّ
ي
كانــت مرسح ـاً ل ـراع شــبه أبــدي بـ ي ن
ـ� المبــدأ
المذكــر والمبــدأ المؤنــث ،ي ن
بــ� الفعــل ف ي�
وبــ� القبــول بالعالــم» .أ
«ال ث
العالــم ي ن
نــى»
البيولوجيــة ف ي� نفــس الرجــل «صــورة ذهنيــة
دائمــة الحضــور ،فهــي «نرسيســته ،ج ّنيــة
تعبــر طر ش
ابيــ�؛ إذ هــي
إغرائــه» ،بحســب
ي
ي
ت
الــى يــرى الرجــل مــن
ي
البحــرة الســاكنة ي
خاللهــا جرحــه الفاغــر ،مــن هنــا يبــدأ مــوت
ـ�؛ وينبــت لــه جســد خارجــي
جســده الداخـ ي
مــ�ء
ينظــر إىل العالــم مــن خاللــه،
ٌ
عالــم أ ي
بالنســاء« ،الالرجــل هــو المؤنــث أو بالحــرى
المخنــث».
مــن هــذه النقطــة أيض ـاً تبــدأ الم ـرأة ف ي�
البحــث عــن بديــل ألنوثتهــا المســتلبة؛ فيــدور
ال ـراع بينهــا وبـ ي ن
ـ� أنوثتهــا اجتماعي ـاً؛ حيــث
الرجــل أعــى م�نز لــة مــن المـرأة ف� أ
اليديولوجية
ي
ش
ـ� ،فتتجــه
االجتماعيــة الرثــة ،بحســب طرابيـ ي
نحــو الرجولــة إلثبــات وجودهــا المســتلب،
تحــاول أن تنمــي ف ي� داخلهــا عنــر الذكــورة

الموجــود بحالتــه الطبيعيــة ،لتصبــح ذكــراً
ُم ت
ع�فـاً بــه اجتماعيـاً ،تثبــت هويتهــا الجنســية
المضطربــة ف� حــال مــن أ
الحــوال؛ أي ف ي�
ٍ
ي
ض
ت
الــى تفــ ي إىل
غيــاب العدالــة المجتمعيــة ي
نســق أفقــي للعالقــة ي ن
بــ� الرجــل والمــرأة،
ٍ
ن
وتلغــي وهــم التناقــض المطلــق بـ يـ� الذكــورة
أ
والنوثــة؛ الــذي أرســته الهيمنــة والســلطة،
لتكويــن هويــة المجتمــع الجنســية ،تقــول
ميليســيا هاي�نز ..« :اضطراب الهوية الجنســية،
أي إرصار أ
ال ث
نــى عــى تعريــف نفســها بأنهــا
ذكــر ورغبتهــا ف ي� التحــول إىل ذكــر ،أو العكــس،
يجــب أن تقــوم دليـاً ،ال عــى نســبية الفــروق
فقــط ،بــل عــى وحــدة أ
النوثــة والذكــورة
أساســاً».
ويعلــق بيـ يـر بورديــو بقولــه« :ليــس مــن
قبيــل الصدفــة أن تتســلح فرجينيــا وولــف
عندمــا ترغــب أن تـ تـرك مــا تســميه بـ»الســلطة
التنويميــة للهيمنــة» معلقاً بمماثلــة إثنوغرافية،
تربــط توليديـاً فصــل النســاء بطقــوس مجتمــع
متقــادم  ،»Archaiqueفتقــول« :مــن المح ّتم
أن نعتـ بـر المجتمــع مثــل مــكان للتآمــر يبتلــع
أ
الخ الــذي يملــك الكثـ يـر م ّنــا مـ بـررات ت
اح�امــه
ت
ويفــرض مكانــه ذكــراً
ف ي� الحيــاة الخاصــة،
متوحشــاً ذا صــوت مزمجــر وقبضــة قاســية،
والــذي يرســم بالطبشــور إشــارات عــى أ
الرض
بطريقــة صبيانيــة لخطــوط الفصــل الصوفيــة
ت
الــى ت ّثبــت فيهــا الكائنــات ش
الب�يــة
تلــك ي
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«مفهوم أ
النثوية الذي ابتكره يونع ومن تبعوه يساعدنا عىل
النثوي» عن التصور السطحي أ
تفريق «المبدأ أ
للنوثة»
بطريقــة جامدة ومنفصلــة واصطناعية .ف ي� تلك
أ
المكنــة يســتمر الذكــر ف ي� طقوســه الصوفيــة،
وقــد تحــى بالذهــب أ
والرجــوان ...فيمــا نحــن
نســاؤ»ه» يُغلــق علينــا ف ي� مـنز ل العائلــة ،مــن
ف
أي
دون أن يكــون مســموحاً لنــا المشــاركة ي� ّ
ت
ـى يتشــكل منــه
مــن المجتمعــات العديــدة الـ ي
مجتمعــه».
تلتقــي نســاء وولــف مع «حريــم» فاطمة
ت
ـى لــم يغــب عــن أدبياتهــا ،إال ف ي�
ـ� ،الـ ي
المرنيـ ي
صفحــات قليلــة ،مفهــوم الحريــم« :الحريــم
ن
ـكا� ،هندســته المعماريــة تتــوزع ف ي�
مفهــوم مـ ي
ـوي مسـ ت
ن
قسـ ي ن
ـت�
ـ� أنثـ ّ
ـم� اثنـ يـ� :فضــاء داخـ ي ّ
ومحــرم عــى كل الرجــال ماعــدا الســيد،
ّ
وفضــاء خارجـ ّـي مفتــوح عــى كل الرجــال مــا
عــدا النســاء».
لــب المســألة؛ هــو تســلط الرجــل
ّ
إن ّ
عــى المــرأة وإخضاعهــا لمشــيئته؛ وتســلط
ث
الكــرة مــن الرجــال والنســاء؛
القلــة عــى
ف ي� مجتمعــات خضعــت بكاملهــا للســلطات
الديكتاتويــة المســتمرة ف ي� القهــر واالســتبداد،
إلنتــاج إنســان (ذكــر وأنـ ثـى) ،مقهــور ومهــدور،
تعبــر مصطفــى حجــازي.
بحســب
ي

« »relatednessأ
النثــوي ،واللوغــوس؛ وهــو
مبــدأ االهتمــام الموضوعــي الذكــوري،
واعت�همــا مبــدأي الســلوك.
ب
مفهــوم أ
النثويــة الــذي ابتكــره يونــع،
ترســموا خطــاه ،أو نهجــوا نهجــه،
ومــن َّ
يســاعدنا عــى تفريــق «المبــدأ أ
النثــوي» عــن
للنوثــة؛ أ
التصــور الســطحي أ
فالنوثــة «هــي
القــوة النمطيــة أ
لل�ابطيــة ،ت
الصليــة ت
الــى
ي
تحملهــا النســاء( ،أو تكــون أظهــر لــدى النســاء
ت
الــى تجــذب
منهــا لــدى الرجــال) ،القــوة ي
النــاس وتربطهــم مع ـاً .ففــي مع ـراج النــاس
نحــو الكليــة « »Wholenessيتكامــل الرجــال
مــع الجانــب أ
النثــوي ف ي� نفوســهم ،وتتكامــل
النســاء مــع الجانــب الذكــوري ف ي� نفوســهن»،
أن الذكورة
بحســب يونــع .هــل يمكــن افـ تـراض ّ
أ
ـ� العمليتـ ي ن
وأن هاتـ ي ن
ـ�
تح ِّلــل والنوثــة تر ِّكــبّ ،
اللتـ ي ن
ـ� تقــوم بهمــا المـرأة ،مثلمــا يقــوم بهمــا
الرجــل تــدالن عــى تكامــل أ
النوثــة والذكــورة،
أم أن أ
النوثــة هــي قــوة ت
ال�ابــط الـ تـى تعـ ي ن
ـ�
ّ
ي
ت
الــذا� للكائــن؟
نســق التنظيــم
ي

وصــف يونــع نمطـ ي ن
ـ� مجرديــن للســلوك
ال ن
ين
متواشــج� بالجنوســة
نســا� ،ليســا
إ
ي
اليــروس ،وهــو مبــدأ ت
ش
ال�ابطيــة
الت�يحيــة؛ إ
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هل االغتصاب حادث عارض
يف مجتمعاتنا؟

بــات مــن المحتمــل أن يســتفز بعضنــا
ســماع والدة طفلــة «أنـ ثـى» ف ي� مجتمعاتنــا ،أو
أن تســتنفر مشــاعرنا خوف ـاً عــى مــا ســتالقيه
بطفولتهــا أو صباهــا مــن أهــوال ومعاملــة
مشــينة ،فســماعنا لكلمــة اغتصــاب؛ تحفــر
ف� نفوســنا مجــرى عميق ـاً مــن أ
اللــم ،فكيــف
ً
ي
لــو ســمعنا أو قرأنــا عــن اغتصــاب طفــات
أعمارهــن الخمــس أو ســبع
ال تتجــاوز
ّ
ســنوات؟!! هــل بلغــت مجتمعاتنــا هــذا الحــد
أ ق
ن
والقانــو� ت
ت
حــى صــار
خــا�
ي
مــن ال�هــل ال ي
االغتصــاب حادثــاً عارضــاً يمــر مــن أمــام
القانــون مــن دون أن يُنظــر إليــه بعمــق ،ومــن
النفــ� والجســدي
تأثــره
دون أن يحســب ي
يّ

ـال عــى المجتمــع بشــكل
عــى الضحيــة،
وبالتـ ي
عــام؟ فمــا هــي أ
الســباب الكامنــة وراء هــذا
أ ق
خــا� ف ي� مجتمعاتنــا؟
االنحــراف ال ي
االغتصــاب؛ ليــس جريمــة فرديــة ،إنّهــا
جريمــة مجتمــع موبــوء بالتخلــف والجهــل
النفــ� ،جريمــة قانــون ال يســعى
والمــرض
ي
لتحقيــق العدالــة االجتماعيــة والمســاواة بـ ي ن
ـ�
أ
ال ث
نــى والذكــر ،جريمــة الســلطة السياســية
ت
بالنســان المحكــوم بالقهــر،
الــى تســتبد إ
ي
ت
الــى تحكــم
واســتبداد الســلطة الدينيــة ي
ت
والتســر عــى مثــل تلــك الجريمــة
بالكبــت
ت
الــى تُضعــف شــعور
خوفــاً مــن الفضيحــة ي
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«التزال نب� المجتمعات المتخلفة قائمة عىل البطريركية
االع�اف أ
الذكورية وثقافتها المعرفية بعيدة عن ت
بال ثن�
وحريتها وحقوقها»
أ
المــة ،جميــع تلــك الســلطات ،هي المســؤولة
مســؤولية كاملــة عــن انتشــار الجرائــم
وانحـراف الشــباب الضائــع نتيجــة اســتبدادها
واالســتمرار ف ي� قهــره وتهميشــه ،مضاف ـاً إليهــا
المجتمــع الــذي يضــع قوانينــه الجائــرة بحــق
أ
النـ ثـى؛ والــذي أعطــى الحــق للذكــر بالقــول
أ
ولل ث
نــى بالســمع والطاعــة.
ال تــزال ن
بــى المجتمعــات المتخلفــة
قائمــة عــى البطريركيــة الذكوريــة ،وثقافتهــا
االعــراف أ
بال ث
ت
نــى
المعرفيــة بعيــدة عــن
وحقوقهــا وعــى أنّهــا كيــان حــر ومســتقل
بذاتــه ،تلــك الثقافــة بعيــدة عــن حمايتهــا
ت
ـى
مــن االعتــداءات واالنتهــاكات ،وال ســيما الـ ي
تشــمل التحــرش واالغتصــاب واالســتغالل
الجنــ� ..إلــخ ،فالطفلــة ن
جــى المرصيــة،
ي
ن
بالضافة إىل
ـا� التونســية ،إ
ومهــا العراقيــة ،وأمـ ي
ت
ال�
الفتيــات اليافعــات مثــل ســارة الســعودية ي
ت
ـى هــي ركن من
قُتلــت أثنــاء تأديتهــا الصــاة الـ ي
أركان الديــن ،وإرساء الفلســطينية ،وســاندي
الســورية ،جميعهــن تعرضــن لالغتصــاب أو
التحــرش أو االشــتباه ف ي� ســلوكهن عــى أنّــه
ين
ش
والعشــرة
قوانــ� العائلــة
يتمــا� مــع
ال
ي
أ
منهــن مــن قتلــن بأيــدي أقربائهــن
والمــة،
ّ
ومنهــن مــن ت
تســرت العائلــة عــى
الذكــور
ّ
اغتصابهــن خوفــاً عــى نفســها مــن التشــوه
ّ
أ
أ ق
ث
خــا� المرتبــط بالنــى فقــط.
ال ي

ال تخلــو المجتمعــات المتقدمــة أيضــاً
مــن االنحـراف والجرائــم؛ وهــذا مــا أشــار إليــه
عــدد كبـ يـر من علمــاء االجتمــاع ،فذهــب عالم
ن
أنتــو� غدنــز ،إىل دراســة
الشــه�،
االجتمــاع
ي
ي
ين
المنحرفــ�
االنحــراف وتحليلــه ،ونمذجــة
ين
والمجرمــ� ،عــى أنّهــم نمــاذج قابلــة
الســتقطاب مــن لديــه القابليــة لالنحــراف،
عــى الرغــم مــن صعوبــة دراســة هــذا
المفهــوم ،حســب تعبـ يـره ،فيعـ ّـرف االنحـراف
عــى أنّــه« :عــدم االمتثــال» أو «عــدم
االنصيــاع» لمجموعــة مــن المعايـ يـر المقبولــة
لــدى قطــاع مهــم مــن النــاس ف ي� الجماعــة أو
المجتمــع؛ «وال يمكــن أن نضــع خطـاً واضحـاً
ين
وفاصــا ً ف� أي مجتمــع ي ن
المنحرفــ� مــن
بــ�
ي
ن
جهــة والممتثلـ يـ� مــن جهـ ٍـة أخــرى ..وينبغــي
أن مفهومـ ّـي االنح ـراف والجريمــة
إ
الشــارة إىل ّ
أ
ف
ـ� ومتطابقـ ي ن
ليســا تم�ابطـ ي ن
ـ� ي� المعـ نـى والثــر
والنتائــج ،رغــم أنّهمــا قــد يكونــان تم�ابطـ ي ن
ـ�
ين
ومتداخلــ� أحيانــاً».
أن الناظــم االجتماعــي هــو
هــذا يع ـن ي ّ
ق
قانونيــاً ،يســتطيع أن
أخــا� وليــس
ناظــم
ّ
ي
يعاقــب عــى االنحــراف ،وليــس كل منحــرف
هــو مجــرم ،لكــن قــد يقــود االنحــراف إىل
ارتــكاب الجريمــة؛ كمدمــن المخــدرات ،عــى
ســبيل المثــال ،يمكــن أن يقتــل ويغتصــب،
ويتأثــر هــذا الناظــم أو المعيــار االجتماعــي
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«المجتمعات المحكومة باالستبداد يضعف فيها الوازع
والدي� أ
وال ق
ن
خال� عموماً»
االجتماعي
ي
ي
بتوزيــع الســلطة والقــوة والنفــوذ عــى
الخارطــة االجتماعيــة؛ فالفــرق بـ ي ن
ـ� االنح ـراف
ف ي� المجتمعــات المتقدمــة والمجتمعــات
المتخلفــة؛ أن أ
الوىل ال تتسـ تـر عــى االعتداءات
ّ
وتجرمهــا قانونيـاً
وتحرمهــا أخالقيـاً ثانيـاًِّ ،
أوالًِّ ،
ثالثــاً ،وتعاقــب المعتديــن عقوبــات رادعــة
رابعـاً ،ف� حـ ي ن
ـ� تتسـ تـر المجتمعــات التقليديــة
ي
عــى االعتــداءات ،وتفــرض كتمانهــا عــى
الضحايــا ،بســلطاتها الناعمــة ،أو خوفــاً مــن
الفضيحــة ،وتكتفــي بتجريمهــا أخالقي ـاً ،عــى
الصعيــد النظــري ،دون تجريمهــا قانوني ـاً ،ف ي�
معظــم الحــاالت ،وأخطــر مــا ف� أ
المــر هــو
ي
ت
التســر عــى االعتــداءات وإســكات الضحايــا
وإعفــاء المعتديــن مــن العقــاب.
إن الكشــف عــن العيــوب أ
والمــراض،
ّ
ت
الــى تصيــب الجســم االجتماعــي ،فتهــدد
ي
ســامته ،وتضعــف مناعتــه أ
الخالقيــة،
فتفضــح االعتــداءات ،أو تعلنهــا عــى المـ أ
ـ�،
وتدعــو أ
ت
االعــراف بمــا مارســوه أو
الفــراد إىل
بمــا مــورس عليهــم مــن اعتــداءات ،يحــرر
الضمــر الجمعــي
الضمائــر الفرديــة ويحــرر
ي
أيضــاً ،فيجــب أن ت
يعــرف المعتــدي بفعلتــه
تعــرف أو ت
اجتماعيــاً كمــا ت
يعــرف المعتــدى
عليهــا أو عليــه ،ألن االغتصــاب يقــع ف ي� بعــض
الحيــان عــى أ
أ
النـ ثـى والذكــر ،ال يكــون اعتــداء
معتــد ومعتــدى عليــه أو عليهــا،
إال بوجــود
ٍ
لذلــك تجــب معالجــة االعتــداء مــن ي ن
هاتــ�

الزاويتـ ي ن
ـ� معـاً ،وإال تظــل االعتــداءات وآثارهــا
جــزءاً ال يتجـزأ مــن البنيــة المعرفيــة والثقافيــة
والنفســية أ
والخالقيــة لــكل مــن المعتــدي
والمعتــدى عليهــا أو عليــه ،وتظــل المشــكلة
أ
الخالقيــة مطموســة ومســكوتاً عنهــا قانونيــاً
وسياســياً واجتماعيــاً ودينيــاً ،عــى الرغــم
مــن انتشــارها بشــكل أو بآخــر ف ي� المؤسســات
ف
و�
الثقافيــة والتعليميــة والسياســية والدينيــة ي
مجــاالت العمــل ،إن لــم يكــن باالغتصــاب،
فالتحــرش موجــود وبكـ ثـرة ،وتــزداد ف ي� البلــدان
ت
الــى تشــهد نزاعــات داخليــة مثــل «ســوريا
ي
ف
و� غـ يـر مــكان مــن العالــم.
والعـراق واليمــن» ي
إن المجتمعــات
خالصــة القــول؛ ّ
المحكومــة باالســتبداد ،يضعــف فيهــا الــوازع
أ ق
ن
ـا�
االجتماعــي والــوازع الدي ـ ي والــوازع الخـ ي
ين
القوانــ� الوضعيــة
عمومــاً ،وال تطبــق فيهــا
إال ّ عــى الضعفــاء« ،المســتبد عــدو الحــق،
عــدو الحريــة ،وقاتلهمــا ،والحــق أبــو البـ شـر
والحريــة أمهــم ،والعــوام صبيــة أيتــام نيــام
ال يعلمــون شــيئاً ،والعلمــاء هــم أخوتهــم
الراشــدون ،إن أيقظوهــم هبــوا ،وإن دعوهــم
لبــوا ،وإال فيتصــل نومهــم بالمــوت» حســب
تعبــر عبــد الرحمــن الكواكــى ف� كتابــه أ
الشــهر
ي
بي ي
«طبائــع االســتبداد».
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هل املرأة أكثر استجابة للخطاب
الديني من الرجل؟

إن معيــار تقــدم مجتمــع مــا أو تخلفــه؛
ّ
هــو نظرتــه إىل الم ـرأة وطريقــة تعاملــه معهــا
وتفهمــه لقضاياهــا عــى أنّهــا مســاوية للرجــل
ف ي� الحقــوق المدنيــة :االجتماعيــة واالقتصاديــة
ف
و� الحقــوق السياســية ،وكذلــك ف ي�
والثقافيــة ي

الواجبــات أ
الخالقيــة ت ز
واالل�امــات القانونيــة،
فمــن البديهــي والثابــت أن جميــع أ
الفــراد
ّ
(إناثــاً وذكــوراً) ف ي� كافــة المجتمعــات
التفكــر
مختلفــون ومختلفــات ،ف ي� طرائــق
ي
والدراك والفهــم ،ومــدى االســتجابة أ
للفــكار
إ
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«اعتادت المجتمعات المتأخرة عىل تقديس السلطة بجميع
أشكالها العائلية والدينية والسياسية والذكورية»
والمعتقــدات ،ســواء منهــا االجتماعيــة أو
الدينيــة أو السياســية ،عــى الرغــم مــن ترابــط
هــذه أ
الفــكار والمعتــدات.

والتميــر ي ن أ ث
يز
تكــرس
بــ� النــى والذكــر ،أممــا ّ
وتجــذّ ر هــذا التميـ ي ز
وبالتال
ـر ف ي� ذهنيــة الفـراد
ي
ف ي� الذهنيــة المجتمعيــة.

الســؤال المطــروح أعــاه ينطــوي عــى
أن النســاء أكـ ثـر اســتجابة للخطــاب
افـ تـراض ّ
ث
الديــن
وأكــر تأثــراً بــه مــن الرجــال .ومــن
ي
ف
اليمــان؛ ألنــه مــن
الصعــب الجــزم ي� مســألة إ
الضمــر ،وال يتجــى إال ف ي� الســلوك
قضايــا
ي
ـ� أ
والعالقــات المتبادلــة بـ ي ن
الفـراد ،لكــن الرائــز
أ
ن
ال
ســاس هــو مــا يقدمــه الخطــاب الديــ ي
ي
لــكل مــن الرجــال والنســاء ،ففــي حـ ي ن
ـ� يحــض
النســاء عــى العفــة والطاعــة والتمــاس مرضــاة
الرجــل ،يعــزز ســلطة الرجــال عــى النســاء
النــاث.
والذكــور عــى إ

الخطــاب الديــن ي هــو خطــاب ســلطة
بوجــه عــام ،والســلطة الدينيــة هــي
دعامــة الســلطة السياســية وعمــاد الســلطة
الذكوريــة ،ويحمــل ف� طياتــه ت
اف�اضــات
ي
أ
بــأن جوهــر الديــان ال
مســبقة أو مســلمات ّ
المتغــرات الزمانيــة
يمكــن تعديلــه حســب
ي
أو المكانيــة لــدى المجتمعــات؛ وعــى ضــوء
هــذا الخطــاب تكــون النســاء أكـ ثـر اســتجابةً
لــه مــن الرجــال؛ ألن الديــن مــن وجهــة نظــر
النســاء هــو وعــد بالخــاص ،تمامــاً كمــا
كانــت الشــيوعية ف ي� نظــر الفقــراء والطبقــة
العاملــة ،إضافــة إىل ذلــك تنظــر النســاء إىل
ت
لالعــراف
الديــن عــى أنــه الســبيل الوحيــد
بأهليتهــن االجتماعيــة :بنــات مطيعــات،
ّ
وزوجــات مصونــات ،وأمهــات فاضــات،
وجميعهــن موعــودات بالجنــة ،فخــروج
ّ
أ
الم ـرأة عــى الوامــر والنواهــي الدينيــة ،مثــل
خروجهــا عــى العــادات والتقاليــد أ
والعــراف
االجتماعيــة ،وهــذا أ
المــر غـ يـر مقبــول ديني ـاً
واجتماعي ـاً ،ويعرضهــا لعواقــب وخيمــة ،مــن
ثــم يجردهــا مــن الـ شـرف والكرامــة حـ تـى مــن
إن تديــن
ِقبــل بنــات جنســها ،ويمكننــا القــول ّ
النســاء وامتثالهــن أ
للوامــر والنواهــي الدينيــة،
ّ
ـن مؤتمنــات مــن المجتمــع عــى تربيــة
جعلهـ ّ

فقــد اعتــادت المجتمعــات المتأخرة عىل
تقديــس الســلطة بجميــع أنواعهــا وأشــكالها؛
الســلطة العائلية ،والســلطة الدينية ،والسلطة
ت
ـى
السياســية ،ومــن ثــم ،السـ
ـلطة الذكوريــة الـ ي
أ
تســم هــذه المجتمعــات البويــة منــذ آالف
ين
الســن� ،وكل مــن يعــارض تلــك الســلطات
عتــر عاقــاً ،وزنديقــاً ،وخائنــاً،
أو ينقدهــا يُ ب
أ
كــر يقــع عــى المــرأة ي ن
حــ�
والحيــف ال ب
تخالــف الســلطة الذكوريــة ف� المقــام أ
الول،
ي
كمــا اعتــادت ت
ال�بيــة االجتماعيــة ومــن بعدهــا
تلقــ� أ
ين
الجيــال
النظــم التعليميــة ،عــى
الناشــئة الخضــوع للســلطة بكافــة أشــكالها،
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«الخطاب ن
الدي� هو خطاب سلطة بوجه عام ،والسلطة
ي
الدينية هي دعامة السلطة السياسية وعماد السلطة
الذكورية»
أ
الوالد والبنــات .والمجتمــع ،إضافــة إىل
الزواج ،يحملهــن مســؤولية نشــوز أ
أ
الوالد
ّ
والبنــات ث
أكــر مــا يحمــل تلــك المســؤولية
للرجــال .أمــا الرجــال فــا يــرون ف ي� الديــن
إال ّ أدا ًة لتعزيــز الســلطة والســيطرة عــى
عليهــن ،لذلــك
النســاء ،والوصايــة والقوامــة
ّ
يتســم غالبيــة خطــاب المتدينـ ي ن
ـ� بالذكوريــة
دومـاً ،باســتثناء التقــاة مــن الرجــال والمؤمنـ ي ن
ـ�
حقــاً ،والذيــن يتجــى إيمانهــم ف ي� ســلوكهم
أ ق
ن
الخـ ي
ـا� .بالرغــم مــن تأكيــد الخطــاب الديـ ي
والجهــات الدينيــة الرســمية ،عــى المســاواة
بـ ي ن
ـ� النســاء والرجــال ف ي� الحقــوق المدنيــة؛ إال ّ
أن واقــع الحــال ال يقــول ذلــكّ ،
وإل لمــاذا مــا
ّ
ن ـزال نــرى مراكــز الدفــاع عــن حقــوق الم ـرأة
وحريتهــا ،ومؤتم ـرات مناهضــة التميـ ي ز
ـر ضــد
وغ�هــا؟
المــرأة ،وصيحــات التحــرر ي
قوامــون عــى النســاء بمــا
«الرجــال ّ
فضــل هللا بعضهــم عــى بعـ ٍـض وبمــا أنفقــوا
ّ
المتغ�ات
مــن أموالهم»( ،النســاء  .)34/4مــع
ي
ت
ـى حصلــت مــع تغـ ي ّـر الزمــن ،مــن حداثــة
الـ ي
وتطــور ،ومــع زيــادة فــرص العمــل النســبية
المتاحــة للم ـرأة ،غـ يـر أنهــا مــا ت ـزال تخضــع
لموافقــة الــزوج عليــه ،وإن خرجــت دون
أ
أ
عتــر ش ز
نــا�اً
موافقــة الــزوج أو الب أو الخ تُ ب
وغــر مطيعــة اجتماعيــاً ،فــكل قيمــة
دينيــاً ،ي
دينيــة تقابلهــا قيمــة اجتماعيــة( ،الحــرام ف ي�

الديــن يقابلــه العيــب ف ي� المجتمــع) ،فتحــرر
المــرأة اقتصاديــاً مــن وجهــة نظــر الديــن
هــو خــروج ي ن
مبــ� عــن طاعــة الــزوج وإعــاء
ت
ـى هــي أقــل مــن الرجــل
مــن شــأن الم ـرأة الـ ي
بدرجــة ،بــل بدرجــات؛ وقــد ذكــر المركــز
المــري لحقــوق المــرأة أن الدكتــورة ناديــا
الرشــاد والتوجيه
رجــب الســيد ،رئيســة قســم إ
أ
الرسي بمركــز معوقــات الطفولــة بجامعــة
أ
الزهــر تــرى« :أن اســتقالل المـرأة االقتصــادي
وخروجهــا للعمــل هــو وراء معظــم المشــاكل
الزوجيــة ،بعــد أن كان الــزوج هــو حيــاة المـرأة
كلهــا ،وأن اســتقالل المـرأة اقتصاديـاً هــو تمرد
عــى زوجهــا» .ويقــول المــودودي« :إن خــروج
ين
المســلم�
المــرأة للعمــل هــو انقيــاد نســاء
نحــو تقاليــد غربيــة ،وإن إعطــاء الم ـرأة دوراً
ت
الــذا�،
إنتاجيــاً رئيســياً يرســخ اســتقاللها
ي
وهــو تجــاوز للنظــرة التكوينيــة للمـرأة» وعــى
الرغــم مــن انتشــار البطالــة وقيــام بعــض
بالنفــاق عــى أطفالهــن وأزواجهــن،
النســاء إ
إال ّ أن ش
ال�يعــة والقانــون ال يمنحــان النســاء
حــق القوامــة عــى أزواجهــن أو حــق الوصايــة
عــى أطفالهــن.
الصــرورة
نخلــص إىل القــول بــأن
ي
التاريخيــة؛ السياســية واالجتماعيــة
واالقتصاديــة والثقافيــة للمجتمعــات
ت
ـى ركنــت المـرأة جانبـاً وأقصتهــا
المتخلفــة؛ الـ ي
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عــن المســاواة بالرجل ،وشــوهت وعيهــا لذاتها
وعــززت تبعيتهــا للرجــل ،ال ت ـزال حائ ـا ً دون
تحــرر المــرأة مــن ربقــة العبوديــة واعتبارهــا
بم�نز لــة أ
الشــياء والعبيــد منــذ أرســطو إىل وقتنا
الراهــن ،وكان هــذا عام ـا ً مــن عوامــل تأثرهــا
بالخطــاب الديـن ي واســتجابتها لســطوة القيــم
االجتماعيــة والدينيــة عــى حــد ســواء .فالديــن
ـى
الــذي هــو أداة ســلطة بأيــدي الرجــال ،يلـ ب ي
تــوق النســاء إىل الخــاص.
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النسائية اجلهادية ..هل هي حقاً
ظاهرة عابرة؟

ت ّتصــف ظاهــرة «النســائية الجهاديــة»
بالغمــوض؛ لذلــك يبقــى الحديــث عنهــا شــائكاً
ومعقّــداً ،بســبب تطورهــا التاريخــي منــذ
ظهــور الحــركات الجهاديــة ،بــدءاً بتنظيــم
القاعــدة ووصــوال ً إىل تنظيــم داعــش؛ بــل منذ
الخــوان المسـ ي ن
ـلم� وانتشــارها.
نشــوء جماعــة إ
وأحــد أســباب غمــوض هــذه الظاهــرة؛
هــو عــدم االهتمــام بهــا ،واعتبارهــا ظاهــرة
هامشــية ،طارئــة وعابــرة ،وحســبانها مجــرد
هامــش للتنظيمــات الجهاديــة؛ ف� حـ ي ن
ـ� يمكــن
ي

السـ ي ن
ـامي�
اعتبارهــا تعبـ يـراً عــن تغـ ي ّـر نظــرة إ
المتشــددين إىل دور المــرأة؛ فكيــف انتقلــت
المـرأة الجهاديــة مــن الــدور الثانــوي بصفتهــا
ــرم» الرجــل ،وربّــة المــنز ل ،ومربيــة
َ
«ح َ
أ
ف
الطفــال ،إىل دور يشــبه دور الرجل ي� الجهاد،
ابتــدا ًء مــن الهجــرة ،ووصــوال ً إىل االنتحــار ،مع
الســامية المتشـ ّـددة ال تعـ تـرف
أن الجماعــات إ
ّ
بحقــوق متســاوية للنســاء والرجــال؟
وكيــف تجــاوزت تلــك الجماعــات قواعــد
فقهيــة متعــددة حـ تـى وصلــت المـرأة الجهادية
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«لم تعد حركة الجهاديات تقترص عىل معارضة النسوية
العالمية؛ إنما بدأت بالتمرد عىل الدور التقليدي للمرأة
مشوهة»
بطريقة ّ
إىل مــا وصلــت إليــه ،ليــس عــى صعيــد
المجتمعــات العربيــة فحســب؛ إنمــا عــى
الســامية ف ي� العالــم؟
صعيــد المجتمعــات إ
العــام ف ي� العالــم
اكتفــت وســائل إ
ـر� بوصــف جانــب مــن جوانــب الجهاديــة
العـ ب ي
المســمى «جهــاد النــكاح» ،ولــم
النســائية،
َّ
تبحــث ف ي� الدوافــع النفســية والسياســية وراء
ظهــور تلــك الحركــة الغامضــة ،وهــذا أ
المــر
يقــوم عــى ي ّ ز
أن الرجــال
تحــر ذكــوري يــرى ّ
مســؤولون عــن أفعالهــم ،ف� حـ ي ن
أن النســاء؛
ـ� ّ
ي
إمــا مشــاركات رغمــاً
عنهــن ،أو ضحايــا.
ّ
االف�اضــات أ
«وتعــزز هــذه ت
الفــكار
المقولبــة الخاصــة بالجنســانية ،ونتيجــة لذلك
تعــد النســاء غالبــاً إرهابيــات مح ّتمــات،
ال ّ
وال ينظــر إليهــن كأف ـراد يشــكلن خط ـراً ،عــى
ف
تورطــن
غــرار نظر ّ
ائهــن مــن الذكــور ي� حــال ّ
بالرهــاب»[.]1
إ
السـ ي ن
ـامي� إىل دور
رغــم انقــاب نظــرة إ
أن ذلــك لــم يعـ ب ّـر ،حـ تـى اليــوم،
الم ـرأة ،إال ّ
ف
إن المرأة
عــن تغـ يـر ي� أســاس هــذه النظــرة؛ إذ ّ
مــا تــزال أداة ،ف� مختلــف أ
الدوار الموكلــة
ي
إليهــا ،والطارئــة عليهــا؛ أداة للحفــاظ عــى
والتدمــر ،أو
والتفجــر
النــوع ،وأداة للقتــل
ي
ي

أداة لتأديــة خدمــات لوجســتية ،ربمــا أخطرهــا
الخبــار؛ فقــد لجــأت
والعــام أو إ
التجســس إ
ف
غــر مــكان
معظــم الســلطات الشــمولية ي� ي
إىل توظيــف النســاء لتأديــة هــذا الــدور ،الــذي
يمكــن أن يتفوقــن فيــه عــى الرجــال ،إضافــة
إىل عســكرة النســاء ،تحــت شــعار المســاواة،
ف
الرهابيــة،
وال تختلــف ي� ذلــك الجماعــات إ
الــى تجنــد النســاء أ
ت
والطفــال عــن النظــم
ي
الرهابيــة.
والســلطات إ
بحــث ف ي� هــذا الموضــوع ،بجهــد كبـ يـر،
الباحثــان أ
الردنيــان المتخصصــان بقضايــا
أ
الســامية :محمــد أبــو
الصوليــة والجهاديــة إ
ّرمــان ،وحســن أبــو هنيــة؛ إذ تنــاوال ف ي� كتابهمــا
«عاشــقات الشــهادة» دراســة نظريــة وميدانيــة
لمعرفــة الظــروف والعوامــل االجتماعيــة
أن
المحيطــة بالنســاء الجهاديــات ،فوجــدا ّ
غالبيــة النســاء الجهاديــات حاصــات عــى
كالطب والهندســة
شــهادات عاليــة ف ي� التعليم؛
ّ
وأن
والعلــوم التطبيقيــة ،والعلــوم الوراثيــةّ ،
جيــد،
معظمهــن
ّ
ّ
يتمتعــن بوضــع اقتصــادي ّ
أو ال بــأس بــه ،وقــد كشــف الباحثــان وجــود
خلفيــة فكريــة ،أو هويــة إســامية ،لهــذه
الوهــا� ،وتنتهــي
الظاهــرة؛ تبــدأ بالفكــر
بي
بالمــرأة الداعشــية والمهاجــرة واالنتحاريــة،
الخوانيــة «القطبيــة» ثــم
مــروراً بالحركــة إ
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«المرأة ما تزال أداة ف ي� مختلف أدوارها؛ للحفاظ عىل النوع ،أو
للقتل
والتفج� ،أو لتأدية خدمات لوجستية»
ي
الحقبــة أ
الفغانيــة ،ممــا جعــل النســاء
الجهاديــات يعشــقن الشــهادة.
أن التطــور
ّكل ذلــك كان دليــا ً عــى ّ
ف
الســام
التاريخــي لدور النســاء الجهاديات ي� إ
ـدي الــذي لعبتــه
قــد تحـ ّـول مــن الــدور التقليـ ّ
ف
الســامية؛ أي الــدور
المــرأة ي� الفتوحــات إ
ت
اللوجوســى والتعبــوي أو التحريــض ي  ،مثــل
ي
ف
والســعاف،
همــة الرجــال ي� المعركــة ،إ
شــحذ ّ
ين
للمقاتلــ� ،إىل العمــل
وإعــداد الطعــام
الســام
ـا� تحــت ذريعــة الدفــاع عــن إ
إ
الرهـ ب ي
ين
والمســلم�.
تأثــر الفكــر الديــن ي ف ي� النســاء
وكان ي
أقــوى مــن الظــروف السوســيولوجية المحيطــة
أن انخـراط المرأة
بهــن ،فأنصــار الجهــاد يــرون ّ
ف ي� المعركــة إذا داهمهــم العــدو؛ هــو أحــد
واجباتهــا ،ويحـ ّـق لهــا الخــروج مــن دون إذن
ـن
زوجهــا ،فحــق هللا أوالً ،وأن الصحابيــات هـ ّ
ف
الســامية،
خـ يـر مثــال ي� الدفــاع عــن الدعــوة إ
وخـ يـر قــدوة للنســائية الجهاديــة.
أن النســائية الجهاديــة اتبعــت
بيــد ّ
ت
ـى قويــت جذورهــا
فأســس الجهاديــة العامــة الـ ي
ض
ـا� ،والمبنيــة عــى
ي� ثمانينيــات القــرن المـ ي
أيديولوجيــة دينيــة ،مبدؤهــا الدفــاع عــن
الســامية ضـ ّـد الغــرب ،باعتبــاره عالماً
الهويــة إ
واســعاً وغريبـاً مــن الحداثــة والعولمــة ،وبرزت

النســائية الجهاديــة ف ي� تلــك الحقبــة مناهضــة
أن التناقــض الواضــح
للنســوية العالميــة ،مــع ّ
ف ي� أهدافهــا يتجــى ف ي� طريقــة الفعــل الــذي
تقــوم بــه النســاء الجهاديــات ،فقــد ّبدلــن
أدوارهــن ،كربــات منــازل ومربيــات أ
للطفــال،
ّ ّ
ف
بــأدوار قتاليــة تتنــا� مــع دور النســاء
التقليديــات ،مــن هنــا بــدأ النقــاش والجــدل
وإعــادة تعريــف دور النســاء الجهاديــات،
حركتهــن تقتــر عــى معارضــة
فلــم تعــد
ّ
النســوية العالميــة؛ إنمــا بــدأت بالتمــرد عــى
الــدور التقليــدي الــذي ال يخالــف مبــدأ
مشــوهة،
النســوية العالميــة ،لكــن بطريقــة
ّ
ومخ ّلــة بإنســانية النســان وكرامتــه ،وح ّقــه �ف
إ
ي
الحيــاة.
تحــول ثــورات «الربيــع
بــدوره ،ســاهم ّ
العــر�» مــن ثــورات ســلمية إىل «كفــاح
بي
ف
تطــور النســائية الجهاديــة،
مســ ّلح» ،ي�
ّ
و»باتــت صــور النســاء المنقبــات المشــاركات
ف
أن
ي� المظاهــرات االحتجاجيــة مألوفــةّ ،إل ّ
اشــتداد قــوى الثــورة المضــادة ،بعــد أقــل
ين
عامــ� ،ســاهم ف ي� اســتعادة القاعــدة
مــن
العــر� ربيعــاً
لجاذبيتهــا ،وبــات العالــم
بي
للجهاديــة»[ ،]2إضافــة إىل انتشــار أ
الدبيــات
ت
ـى تُعــزز دور
الجهاديـ فـة والفقهيــة والفتــاوى الـ ي
النســاء ي� الجهــاد ،ودور وســائل التواصــل
ت
الــى نشــطت ف ي� ش
نــر الفكــر
االجتماعــي ي
الجهــادي الــذي يقــوي عزيمــة النســاء عــى
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«اكتفت وسائل إالعالم بوصف جانب من جوانب الجهادية
النسائية ،المس َّمى «جهاد النكاح» ،ولم تبحث ف ي� دوافعه
النفسية والسياسية»
الجهــاد ،مــا ســهل عمليــة ترويــج أ
الفــكار
ّ
ـن ،وباتــت النســاء تديــر المواقع
الســلفية بينهـ ّ
ال ت
المتطرفــة،
لك�ونيــة الخاصــة بالجهــات
إ
ّ
الحصائيــات حــول
كالنــرة وداعــش ،وأ ّكــدت إ
أن نســبة  %40مــن تلــك
هــذا الموضــوع؛ ّ
ـن بـ ي ن
ـ�
المواقــع تديرهــا فتيــات تـ تـراوح أعمارهـ ّ
 18إىل  25عامــاً[.]3

ت
واالشــر ي ن
ين
اكي� .فــإذا كان
القوميــ�
عنــد
الــدور الجهــادي يتناقــض مــع أنوثــة المــرأة
النســانية
وإنســانيتها ،تناقضــه مــع القيــم إ
النســانية،
كافــة ،ويشــكل خطـراً عــى الحيــاة إ
فــإن الــدور الدعــوي ال ّ
يقــل خطــورة عــى
مســتقبل المجتمعــات المعنيــة.

إذاً؛ نحــن أمــام إشــكالية ذات وجهـ ي ن
ـ�؛
الوجــه أ
الول ديـن
ـياس :يتمثــل ف ي� الدفــاع
ـ
س
ي
ي
ف
عــن الهويــة الدينيــة والهويــة الوطنيــة ،ي� آن
معــاً ضــد أ
النظمــة الديكتاتوريــة ف ي� البلــدان
ّ
ن
ـا� :هــو محاولــة إثبــات
العربيــة ،والوجــه الثـ ي
الــذات النســائية ف ي� أماكــن صنــع القــرار،
همــش
ومواجهــة النظــام االجتماعــي الــذي ّ
ـن يبحـثن
ـياس ،وجعلهـ ّ
النســاء ،والنظــام السـ ي
للصــورة النمطيــة �ف
عــن بديــل معاكــس
ي
مجتمعاتهــن.
الشــارة إىل تــازم أدوار
ختامــاً؛ تجــدر إ
ثالثــة للمــرأة :الــدور الدعــوي – ت
ال�بــوي؛
الــذي تمثلــه القبيســيات ف ي� ســوريا ،عــى
ســبيل المثــال ،والــدور الجهــادي ،عــى
اختــاف أشــكال الجهــاد؛ الــذي تمثلــه
المقاتــات واالنتحاريــات والزينبيــات ،دون
بالتعبــر الــدارج
النضــال،
إغفــال الــدور
ي
ي
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