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تقديم
منذ القرن التاسع عشر ،اتضح أن حركة النسوية العالمية قد
تولت مسؤوليات جسام لحسم الكثير من التفسيرات المتصلة
بمكانة المرأة وتبعيتها المعتد بها اجتماعيا واقتصاديا
وإعالميا للسلطة األبوية .في الموجات النسوية الثالث
ساهمت الحوارات والنقاشات التي طرحها الفكر النسوي
في إثارة الكثير من الجدل حول هوية المرأة والمرأة األنثى
وصورة النساء والمجتمعات األبوية والذكورية .وبمزيد من
المقاومة ،تعرضت االعمال النسوية للتاريخ المضطهد للمرأة
وكيف أودت الغلبة الجندرية وعدم المساواة بين الجنسين في
تقديم صورة منمطة ألدوار المرأة ،وتقوية الثقافة الشعبية
المهيمنة القائمة على تحقير النساء ،وعزلهن في قوالب ضيقة
تحدد معالم حياتهن وسلوكهن وتفاعالتهن مع الوسط المحيط.
لم يكن أمام هذا اإلنتاج الفكري النسوي سوى الوقوف في
وجه األفكار والتصورات األبوية السائدة بل وإعادة تقييم
ونقد المصطلحات والمفاهيم التي عكست صورة المرأة في
المحيط الخارجي انطالقا من معالجات الفكر والتربية ومرورا
باألمومة والمؤسسات المهنية وانتهاء بالسينما والتلفزيون
والخطاب الرقمي الشائع .اليوم أصبح بمقدور النسويات ومن
اعتنقوا النسوية من الرجال الوصول لمخزون علمي وفكري
متوسع إزاء التصورات بشأن النساء وعالقتهن بالمجتمعات
المحيطة ولكن بدى أيضا أن لهذا األمر هزائمه الكثيرة في
تراجع استجابة المجتمعات واألنظمة المهيمنة لمطالبات
النسوية المستمرة في محاولة لالنصياع لحتمية المخزون
الذكوري الهائل والمتكلس الذي تسرب عبر اللغة والتاريخ
والدين وغيره.
نحاول في هذا الملف الرابع من ملفات مجلة الفلق االلكترونية
توسيع االهتمام بالقضايا النسوية ومعالجاتها الفكرية والرهان
إزاء االستمرار في تصعيد الفكر النسوي عبر مجموعة من
الكتابات والمقاالت والقراءات بمساهمة عدد من كتّاب مجلة
الفلق موسعين االهتمام بالقيم السائدة التي عكست حضور
الفكر النسوي وانتشاره في العالم والمنطقة العربية.
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صنّف صالح عبدالعظيم ( )2014الحركات النسوية إلى
كتل تنضوي تحتها نزعات فلسفية تختلف أدواتها في تحليل
التفاوت بين الجنسين وتجذيره؛ فالنظريات اإلصالحي ة �Gen
 der Reform Feminismsتركز على عمل المرأة في
األسرة واالقتصاد للتوصل إلى أشكال االستغالل؛ لتحسين
ظروفها ،وتنضوي تحت هذه الحركات النسوية الليبرالية
 Liberal Feminismوهي تنتقد التفاوتات القائمة على
االختالفات البيولوجية بين الجنسين ،وترى أنها ليست كبيرة
ليستدعي اختالفات في الحقوق ،وتكريس أنماط مجحفة للمرأة
مقابل الرجل؛ بينما تأتي النسويات الماركسية واالشتراكية
 Marxist & Socialist Feminismsللتركيز على
أشكال الظلم التي تواجهها النساء بالنظر إلى االعتماد على
الرجال ،واستغاللهن ضمن قوة العمل الرأسمالية ،وتؤكد هذه
النزعات االرتباط في التحليل بين النوع والطبقة ،وقد وجهت
غيردا ليرنر ( )60 :2013انتقادات مهمة إلى كتاب إنجلز
«أصل العائلة ،والملكية الخاصة ،والدولة» ال مجال أن نأتي
عليها في هذا السياق.

التغلب عليها؛ ففكرة الالمساواة بين الجنسين متأصلة الجذور
في مشاعر الناس ،وهم عندما يقبلون فكرة ما بنا ًء على حجج
معينة؛ فإن دحضها يهز أسس االعتقاد ،ولكنهم عندما يقبلون
الفكرة بناء على المشاعر وحدها ،فإنها تزداد قوة كلما قويت
الحجة ،وتكون أعمق غورا من أن تصل إليها الحجج ،وهنا
ينشأ الصراع في المطالبة بإعادة التوازن والمساواة الذي
انتزع عبر التاريخ اإلنساني إلى الحاضر؛ فلبُّ الحركة
النسوية  Feminismيتمثل في االعتقاد بأن النساء في مرتبة
أدنى من الرجال ،وهي بكل نزعاتها وتشكالتها تهدف إلى
فهم أكمل وأدق للطبيعة الثقافية للقهر الذي تعانيه المرأة،
وتاليا فإنها تهتم بتحليل الجذور والطرق التي بمقتضاها تدعم
المؤسسات خضوع النساء وتعمل على استدامته (إدجار
وسيدجويك)2014 ،؛ فغاية «النسويات» محاولة تشخيص
أوجه التفاوت التي تواجه المرأة بالتركيز على أوضاع المرأة
وجعلها في الواجهة من المشكالت االجتماعية التي تواجهها
المجتمعات البشرية بحيث ال يتم التعامل معها بوصفها قضية
صل إلى االهتمام الذي يليق بمكانة
فرعية أو هامشية؛ للتو ّ
المرأة (عبدالعظيم )639 :2014 ،فالغاية متحدة بين مختلف
ولكن المناهج والطرق والتجذير والنظر مختلف ،ترى النسويات المقاوم ة �Gender Resistance Fem
ّ
النسويات
 inismsأن قهر المرأة والحط من مكانتها يعدُّ جانبا من
إن الفلسفة النسوية ال تكتفي بمجرد الدعوة إلى المساواة
األيديولوجيات والقيم التي تتوزع في الدين ،واإلعالم
ونبذ التفاوت االجتماعي وإعادة القضايا إلى مجال االهتمام
فهم وتأوي ٍل الجماهيري ،والمنتجات الثقافية؛ فهي تتجه نحو «االستغالل
اإلنساني ،ولكنّها تجذِّر هذه القضايا عبر طرائق ٍ
يختلف باختالف النسويات وخلفياتها النظرية واالجتماعية .الجنسي» وما يرتبط به من عنف أو اتجار؛ وتنضوي تحتها
النسوية الراديكالية  Radical Feminismالتي تهدف إلى
«تعود االختالفات الرئيسة بين الرجل والمرأة إلى تغيير المجتمع من أجل تغيير بنية االستغالل الذي تتعرض
االختالف في طبيعة الخبرات التي يواجهانها والمحيطة بكل له المرأة؛ بينما تأتي وجهة النظر النسوية Standpoint
 Feminismلتنظر إلى مصادر إنتاج المعرفة ورفض
منهما ،وهو ما يؤدي إلى اختالف أشكال االستغالل التي
يتعرضان لها؛ فالسياقات االجتماعية تفرض أشكاال مختلفة المصادر الذكورية ،إذ يجب التركيز على خبرات النساء
من االستغالل على كل من الرجل والمرأة ،كما تفرض في كل المجاالت اليومية ،وتحدي القوى المهيمنة لكل من
األبنية االجتماعية والفكرية ،والمقصود أن يكون للمرأة
صل إلى األسباب المؤدية لهذه
أشكاال مختلفة من التحليل للتو ُّ
التفاوتات» (عبدالعظيم)639 :2014 ،؛ وعليه فإن القاسم الصياغات الفكرية الخاصة التي تمكنها من طرح رؤاها
تجاه المؤسس اجتماعيا (عبدالعظيم.)2014 ،
المشترك بين النسويات هو محاولة فهم «استغالل النساء»؛
إذ ترى كيت ميليت  Kate Millettأن مرجع الهيمنة
الذكورية إلى النظام األبوي  Patriarchyوالذي يعدّ جزءا
من التاريخ الذكوري ،وعلى الناقدات النسويات الكشف عن
آليات الهيمنة ،وتش ُّكل األيديولوجية التي تعد أكثرها تغلغال
ي،
في المجتمعات اإلنسانية؛ فالنسوية
ٌ
ي ،ثور ٌّ
تيار سياس ٌّ
ي يهدف إلى إعادة الحرية للمرأة ،وهي
فكر ٌّ
ي ،أيديولوج ٌّ
نشاط إنساني يمارسه ك ٌّل من الرجل والمرأة يتأسس على
مقدمتين منطقيتين؛ (األولى) أن بين النوعين مؤسسةً تقوم
على عدم المساواة بين الرجال والنساء ،تعاني النساء بسببها
من انعدام العدالة في النظام االجتماعي ،و(الثانية) أن انعدام
العالقة في النظام بين الجنسين ليس نتيجة لضرورة بيولوجية
لكنه ناتج عن الفروق التي تنشئها الثقافة بينهما (واصل،
.)49 :2011

الطبيعة» (السواح)25 :2017 ،؛ وتؤكد هذه اإلشارات أن
قضية التفاوت بين الجنسين قضية تاريخية اكتسبت قداستها
أحيانا من طبيعة الثقافة المتداولة؛ لذلك يرى جون ستيوارت
مل «أن المبدأ الذي ِ ّ
ينظم العالقات االجتماعية بين الجنسين
(الذكور واإلناث) ويجعل خضوع أحد الجنسين لآلخر عمال
مشروعا هو مبدأ خاطئ في ذاته ،كما انه يمثّل عقبة رئيسية
أمام التقدم البشري ،ومن ثم فينبغي أن يزول ليحل محله مبدأ
المساواة التامة الذي ال يسمح بوجود سلطة أو ميزة في جانب
وعجز وعدم أهلية في جانب آخر» (مل)359 :1998 ،؛
ِّ
المنظرات النسويات يرفضن «كونية الخضوع
وبهذا فإن
النثوي» إذ ينتقدن ال تاريخيتها ويرفضن وضع النساء في
موقع الضحايا المذعنات؛ ولذلك يرى كلود ليفي ستراوس
 C. Levi-Straussأن «تبادل النساء» كان الشكل األول
من أشكال التجارة الذي حولهن إلى «أشياء مادية» ولسنَ
كائنات بشرية ،وهذا يقوي التوزيع الجنسي للعمل الذي
مدخل إلى النسوية
يؤسس للهيمنة الذكورية (ليرنر)2013 ،؛ لذا يفترض أن
سعود الزدجالي – كاتب وباحث عماني تتجه النسوياتُ في المنطقة العربية إلى دراسة هذه األبعاد
الفلسفية والنظرية لتفكيك قضايا التفاوت بين الجنسين ،وعدم
االكتفاء بالمطالبات الجزئية للوصول إلى المساواة.
يعدُّ فهم التاريخ وفلسفته وطرائق تدوينه سبيال إلى
تأتي االدعاءات التقليدية لتكريس فكرة مؤداها أن
فهم كثير من التراكمات والتكلُّسات في األوضاع االجتماعية
الحاضرة؛ فما يعدّ اليوم من الثوابت إنما هو صناعة تراكمية «الهيمنة الذكرية كونية وطبيعية» ولذلك نالحظ أن الفكر
سس على هذه القضية ذاتها؛ فالمرأة مخلوقة
قام بها البعض في المجتمعات البشرية على مر الزمان؛ ال سيما الديني يؤ َّ
وأن التاريخ ُيعتمد على الرؤية المعاصرة ّوالفردية للماضي لتخضع للرجال؛ ويتحول خضوعها إلى عبادة وتمجيد هلل؛
من حيث إن المؤرخ يستخدم منظار عصره وأيديولوجياته في وعندما تخالف المرأة هذا النهج فإنها تدخل في دائرة اللعن
يكرس ظاهرة «الالتماثل
تأويل أحداث الماضي؛ فالخطاب التاريخي كأي خطاب إنتاج األبدي؛ وتاليا فإن المنحى التقليدي ِ ّ
مراقب وفقا لنظام الخطاب عند ميشيل فوكو؛ وتأتي الحقيقة الجنسي» لتصنيف ال َمه َّمات واألدوار والوظائف ،وبما أن
ٌ
خص المرأة بوظيفة بيولوجية مختلفة فهذا
التاريخية صناعةً يمارسها المؤرخ داخل سياق التفسير التصميم اإللهي
َّ
والتأويل كما يرى إدوارد كارE. H. Carr؛ لذا ترى غيردا يعني أن مهماتها االجتماعية مختلفة (ليرنر)2013 ،؛ بيد
ليرنر  )1986( G. Lernerأن السجل المدون والمفسِر أن الدراسات التاريخية واألسطوريات واآلثار تفضح هذه
ّ
النصف االدعاءات؛ فنشأة «النظام األبوي» لم تكن حدثا واحدا ،أو
ي؛ ألنه يعبّر عن وجهة نظر
لماضي البشر جزئ ٌ
التاريخ ما ِفعله الرجال ووجدوه مهما؛ طبيعة الزمة ،ولكنها خضعت لتحوالت على مدى ()2500
الذكري ،إذ يختار
أما ما فعلته المرأة فقد تجاهله المؤرخ؛ فالثقافة التاريخية سنة كما تشير غيردا ليرنر ( ،)34 :2013وهذا ما يجعلنا
ّ
فهم تاريخ الصراع
ُّ
نقر أن استيعاب «النسويات» يقتضي َ
ته ِ ّمش النساء في صناعة الحضارة ،وبعيدا عن السجالت
التاريخية يمكن أن نالحظ حركة التاريخ والتناوب اإلنساني بين الذكورة واألنوثة وعدم االقتناع بكونيته باعتبار أن
صل إلى جذور التفاوت وتأصيله
ت التفاوت سمة الطبيعة ،للتو ّ
في مراكز االهتمام بين الرجال والنساء من خالل سجال ٍ
لم تخضع لكثير من التحليل والنظر أو االهتمام باعتبار أنها وفلسفته ثانيا ،وأخيرا فهم واقع العمل النسوي نحو المساواة
ال تكرس الواقع بقدر تكريسها الخيا َل والكذب ،فهي  -مع ورفض التفاوت والتصنيف مهما كانت االتكاءات النظرية
ّ
أهميتها القصوى  -سجالتٌ مهمشة تتمثّل في َ«األساطير» ،والفلسفية والدينية الشائعة والتي بذاتها تعد ثقافية وتاريخية،
َّ
المكانة االجتماعية للمرأة قديما في وقد الحظت (ليرنر )2013 ،وجودَ تفسيرات طبيعية تر ِ ّجح
ولكنها تعطي إشارا ٍ
ت إلى
ضمير الجماعة اإلنسانية؛ إذ يشير فردريك إنجلز ( )1957أسباب خضوع المرأة إلى العوامل البيولوجية؛ مما أدى
 F. Engelsإلى أن العشيرة الجماعية كانت تعني سيادة أن تكون هذه النزعة أكثر تداوال في األوساط من النسخة
التقليدية حتى تأثر بها المفكرون وبعض النظريات العلمية
النساء في المنزل نتيجة االنتساب إلى األم.
كالفرويدية ،أو البيولوجيا االجتماعية عند ولسون E.
 O.Wilsonتطبيقا لألفكار الداروينية؛ فقد رأى ولسون
أن السلوك البشري المتكيف مع بقاء النوع أصبح مشفَّرا
في الجينات ،وتتضمن سما ٍ
ت معقدة مثل اإليثار ،والوالء،
واألمومة؛ لذلك لجأت الناقدات النسويات إلى الكشف عن
التفكير الدائري وغياب األدلة والفرضيات الالعلمية عن مثل
هذه االدعاءات؛ ليصبح هذا النهج جزءا ال يتجزأ عن طبيعة
العمل في النسويات اليوم.
كانت المرأة موضع الحب والرغبة والخوف« ،فمن جسدها
ويرى جون ستيوارت مل أن صعوبة المهمة ال ترجع
تنشا حياة جديدة ،ومن صدرها ينبع حليب الحياة ،ودورتها
الشهرية المنتظمة في ثمانية أو تسعة وعشرين يوما تتبع إلى عدم الكفاية العقلية للحجج الداعية إلى المساواة ،ولكن
دورة القمر ،وخصبها وما تفيض به على أطفالها هو خصب مصدر الصعوبة يكمن في مجموعة المشاعر التي ينبغي

صورةGetty Images :

4

صورةGetty Images :

يشير (عبدالعظيم )2014 ،إلى تيارين نسويين
تنضويان تحت النظريات النسوية المتمرد ة �Gender Re
 bellion Feminismsالتي تعد أكثر النسويات تأثيرا في
العلوم االجتماعية والسياسية؛ وهما النسوية متعددة األعراق
 Multiracial Feminismالتي ترى ضرورة الجمع بين
النوع وغيره من العناصر مثل األعراق والجماعات اإلثنية
والطبقات االجتماعية لفهم التفاوتات المرتبطة بالنوع؛ بينما
يأتي تيار نسوية ما بعد الحداثة والنظرية الغرائبي ة Post
 modern Feminism & Queer Theoryوهي مع

5

تقاطعها مع التيار السابق في الجمع بين النوع والعناصر
األخرى؛ تقوض تماسك النظام االجتماعي الذي تم تأسيسه
على اختالفات جنسية بين الرجل والمرأة؛ فهي تنتقد ك َّل
المنتجات االجتماعية والثقافية ،وترى أن النوع والجنسانية
كانا دائما في حالة صيرورة ولم يصال إلى التبلور؛ لذا فهي
تسائل الهويات الدائمة.

الهيمنة األبوية التي لم تتخلص منها مجتمعات كثيرة بينها
حول هندسة الهيمنة على النساء في
الحضارات القديمة
المجتمعات العربية التي يتناول تاريخها هذا الكتاب .فكيف إذا
أثرت هذه العالقة التاريخية للزواج والخروج من آثار العالقة
حوار مع د .ميادة كيالي -باحثة وكاتبة سورية
المشاعة في تقييد النساء مرورا بالتاريخ وحتى يومنا اليوم؟
حاورتها :سمية اليعقوبي -صحفية عمانية عبر محادثة إلكترونية طويلة تحاورت مع مؤلفة هذا العمل
وأعددت هذا الحوار لملف خاص لمجلة الفلق اإللكترونية
العمانية في ديسمبر .2019

إن فهم طبيعة العمل والتفاوت واالستغالل للنساء في البيئات
العربية يستدعي فهم خارطة اإلنتاج والعمل والدور الذي
تؤديه المرأة في العمل غير المدفوع الذي يعدّ هامشيا ويزيد
من دعاوى تصنيف الوظائف وأطر المعرفة ،أو تؤديه في
العمل المدفوع األجر ،وأثر ذلك في االقتصاد والتنامي
الرأسمالي؛ فإغفال األعمال المنزلية من حيث إنها ليست
إسهاما فعليا في تضخيم األرباح يجعل عنصر استغباء
المجتمع مسهما في استمرار تلك الدعاوى؛ لذلك لجأت
الدراسات إلى تفسير العالقة بين النظام األبوي والرأسمالية
ومن ثم تفسير تلك العالقة بين الرأسمالية والعالقات المبنية
بين النوع والرأسمالية في ضوء اإلنتاج وإعادة اإلنتاج
والعمل المدفوع األجر والعمل المنزلي؛ إذ نالحظ أن النظام
العالمي ،والتيارات الدينية تركز على األدوار التي تؤديها
المرأة في األسرة مع تجاهل أدوارها في االقتصاد الكوني
(عبدالعظيم)644 :2014 ،

ما الذي يتو َّجب على النزعات أو الدراسات النسوية
في عمان والخليج العربي فعله؟ إن البسط النظري الموجز
حول تاريخ النسوية وطرائقها المنهجية في تحليل التفاوت
بين الجنسين وتجذيره في التاريخ؛ تمنح هذه النزعات الوليدة
األدوات الضرورية لفهم أصول التفاوت بين الجنسين؛ فهناك
ٌ
فرق بين أن نقف على مطالبات المرأة ،أو نواقص التنمية
كما يبسطها تقرير التنمية اإلنسانية ( )2005نحو نهوض
المرأة في الوطن العربي ،ومحاولة فهم الجذور التاريخية
المكرسة لها ،ال سيما إذا كان في األصول الثقافية-
والعوامل
ِّ
العربية ما يزيد من عنف التكريس ،وما يقوضه في اآلن
نفسه؛ مما يح ِت ّم على النسويات إعادة قراءة هذه النزعات
لهدم المعارف والبنى االجتماعية وإعادة إنتاج معرفة متجددة
تجاه هذه القضايا ،من حيث إن نهوض المرأة يعد قيمة
ضرورية لسد نواقص التنمية الذي يستلزم المساواة التامة في
فرص اكتساب القدرات اإلنسانية ،وضمان حقوق المواطنة،
والتفريق بين االختالفات البيولوجية والثقافية التي أنتجت في
ظل فهم اجتماعي سائد على مدار التاريخ (األمم المتحدة ،المراجع:
.)2005
•األمم المتحدة ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية :نحو
نهوض المرأة في الوطن العربي2005 ،
يلجأ الخطاب التكريسي الديني واالجتماعي في
األوساط العربية والمحلية إلى تعميق االستغالل بتشغيل
•إنجلز ،فردريك ،أصل العائلة والملكية الخاصة
مفاهيم دينية مختلفة ،وبث لغة خاصة لجعل «التفاوت»
والدولة ،تر .أحمد عز العرب1957 ،
وتحويل المرأة إلى «شيء مادي» للتداول والتبادل؛ فخضوع
المرأة للرجل خضوعا تاما يتموضع في مربع العبادات
•السواح ،فراس ،لغز عشتار :األلوهة المؤنثة وأصل
واالعتقادات الدينية ،وطاعة الزوج والسجود له ليس استغالال
الدين واألسطورة ،دمشق :دار التكوين.2017 ،
ولكنه يرتبط باليوتوبيا األخروية؛ فكلما خضعت المرأة
•عبدالعظيم ،صالح سليمان ،النظرية النسوية
للرجل خضوعا تاما فإن الخضوع ضامن لها بدخول الجنة؛
ودراسة التفاوت االجتماعي ،مجلة العلوم اإلنسانية
يكرسها
وعلى النسويات أال ترفض مثل هذه االدعاءات التي ّ
واالجتماعية ،مجلد ( ،2014 ،)41مصر.
تأويل النص الديني وإنما عليها تفكيك «البنية األبوية» ليكون
خطوة الزمة لفهم طبيعة استغالل المرأة ال سيما في ثالثة
•ليرنر ،غيردا ،نشأة النظام األبوي ،تر .أسامة إسبر،
جوانب :جانب العمل غير المدفوع في المنزل والذي يُغفل
بيروت :المنظمة العربية للترجمة.2013 ،
كتلةً مهمة من اإلسهام االقتصادي في ضوء رأسمالية دينية
مجحفة ،وجانب العمل خارج المنزل وطرائق التصنيف لها،
•واصل ،عثمان ،النظرية النسوية وإشكالية المصطلح،
وجانب الخضوع التام منها للرجل وما يرتبط بذلك من ثقافة
مجلة اللغة العربية ،العدد ( ،2011 ،)26الجزائر.
وتشريعات وقوانين داخل هذه المجتمعات األبوية.

تقديم
تبدو المعالجات النقدية والفكرية العربية لحالة النسوية
مهمومة بحالة النسوية العربية في وضعها الراهن واشكاليات
الحاضر وهناك كم قليل فقط من هذا النتاج النسوي من يهتم
بسبر أغوار نفق التاريخ المظلم إزاء حقوق المرأة ومسيرة
المساواة المحفوفة بالتقلبات والعثرات.
في كتابها البحثي الصادر عام  2018عن المركز الثقافي
للكتاب بعنوان :هندسة الهيمنة على النساء (الزواج في
حضارات العراق ومصر) تحاول الكاتبة واألكاديمية ميادة
كيالي استنطاق التاريخ المدون أو المشاع من حضارات
مصر والعراق؛ لتحليل حاالت االنتقال بمكانة المرأة من
األلوهية والتقدير والتنزيه ،إلى حالة االنقالب الذكوري التي
ظهرت مالمحها واضحة في بالد الرافدين ،حيث انبثقت
هناك أولى قوانين البشرية والتشريعات ذات الصلة بتقنين
الجنسانية واشتراطات العالقات الجنسية ،وما يتصل بها
من مفاهيم كالعفة والطهارة والبغاء والخيانة وغيرها وهي
التحوالت التي ساهمت في ظهور النظام األبوي الحقا
ليستمر حتى عصرنا الحالي .وعلى الرغم من نزف الطاقات
النسوية نحو اكتساب بعض الحقوق إال أننا ال نزال في حالة
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 -١يمثل كتاب هندسة الهيمنة على النساء «الزواج في
حضارات العراق ومصر القديمة» 1أطروحة نقدية لتمثالت
تبعية المرأة للذكور عبر الخوض في السياق التقليدي
للحضارات القديمة .إلى أي حد يمثل نقد الجذور التقليدية
للعالقات وتحوالتها إزاء الجندر أساسا ً لنقد الكثير من
الظواهر الحالية بشأن حالة النساء في المجتمعات األبوية؟
قد نكون هنا نحفر ،إذا شئتِ ،في األعماق ،ونبحث عن
الجذور التي كرست العالقات التقليدية بين النساء والرجال،
والتي ساهمت فيما بعد ببناء مفهوم التباين االجتماعي
(الجندر) ،وبنت مفهوم الذكورة واألنوثة ،وربطت كالً من
بأدوار جندرية ،بنا ًء على الطبيعة البيولوجية
الرجل والمرأة
ٍ
التي اتخذت صفة الحتمية ،فأضحت المرأة رجالً ناقصاً،
وهي اآلخَر ،وهي األدنى .ال نحتاج إلى نقد الجذور بقدر ما
نحن بحاجة إلى إعادة الحفر ،وإعادة البحث ،وإعادة تأويل
التاريخ ،بنا ًء على معطيات األركيولوجيا المتراكمة ،وفي
ضوء دراسات نسويات كبار خضنَ غمار التحدي والتأسيس
لتأويل جديد يختلف عن تأويل نشأ في عصر الذكورة،
واصطبغ بصبغتها.

هندسة الهيمنة على النساء الزواج في حضارات العراق ومصر القديمة والصادر عن المركز الثقافي للكتاب 2018
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كما نفعل مع حرية الرجل ،لكن طالما أننا ال زلنا نكيل عليه مع جملة من التغييرات االقتصادية التي ترافقت مع
بمكيالين تجاه هذا الموضوع ،فالطريق ال تزال مزروعة تغييرات في المعتقدات الدينية ،وأشكال مؤسسة الزواج التي
تطورت وانبنت في ظل الديانات التوحيدية ،وكانت تنهل من
باألشواك ونمشيها حفاة.
مدونات فقهية ذكورية ،فبقيت الصيغ لصالح الذكورة وقيمها
التي أنتجها وأنعشها المجتمع والتعاليم.

ت للمقارنة والمقاربة بين حضارتي
 -٢في الكتاب ،لجأ ِ
منطقتين مهمتين هما حضارة مصر القديمة وحضارات
العراق ،ما أهمية التطرق لهاتين الحضارتين دون سواهما
من الحضارات األخرى؟
كنت قد ابتدأت مشروعي هذا ،في عام  2015من خالل
تناول موضوع األلوهة المؤنثة ،في حضارات وادي الرافدين
(حضارات العراق القديمة) في كتاب صدر عن دار مؤمنون
بال حدود تحت عنوان المرأة واأللوهة المؤنثة في حضارات
وادي الرافدين  ،وكنت اخترت هذه البقعة بالذات ،ألنّها شهدت
مهد األديان والقوانين ،إضافة إلى أنّها كانت النموذج األهم
واألنسب لدراسة ما أسميته باالنقالب الذكوري ،والذي أسس
لنشأة النظام األبوي ،وما توفر من مادة أثرية غنية ،باإلضافة
إلى مادة األسطورة (أسطورة الخليقة سواء السومرية أو
البابلية اإلينوما إيلش) قد ساعد في رسم صورة التحوالت
على الصعيد الميثي األسطوري المتطابق مع التحوالت
على أرض الواقع من خالل جملة من بنود القوانين ،التي
يأتي على رأسها قانون منع التعددية في الزواج على المرأة،
وما تبعه استكماالً لتحقيقه من قوانين عقوبات الزنا ،التي
أطبقت التحكم بجنسانية المرأة ،ومنحت هذا التحكم للرجل،
وساهمت بنقل الثروات والنسب إلى خطه ،وعزلت المرأة،
عن النشاط االقتصادي والسياسي والثقافي ،لتصبح شيئا ً
فشيئا ً أيقونة المنزل ،وآلة اإلنجاب ومتعة الرجل .وهذا ما
استكملته في الكتاب الثاني عن هندسة الهيمنة على النساء،
واخترت الحضارة المصرية القديمة لكي يكون هناك نوع
من المقارنة ،وللتركيز على أوجه الشبه ما بين الحضارة
السومرية والحضارة المصرية ،واللتين حافظتا على مكانة
متميزة للمرأة ،ارتبطت بمكانة اإللهة األنثى في المخيال،
وفي المعتقد ،وهذا عزز ما ذهبتُ إليه ّ
بأن جنس اإلله ارتبط
بتسيُّد الجنس البشري المقابل له على األرض ،وهذا بحد ذاته
يحتاج إلى دراسات معمقة.

 -٥يهتم الكتاب في أكثر من مدخل وسياق بالدين وعالقة
األديان بنظم قوانين الزواج وتحول الزواج من الشكل
الجماعي المشاع إلى األحادي المحكم  ..هل يمكن القول ّ
إن
التحوالت التي أرساها الدين كان لها الدور األهم في الهيمنة
عبر الزواج؟

 -٣يوجه الكتاب نقده لمفهومي العائلة وعقد الزواج ودورهما
في التحكم في الجنسانية ..ما أهمية هذا النقد في معالجة اتساع
نطاق إخضاع النساء عبر السنوات؟
قد يكون هذا السؤال من أهم وأعقد األسئلة التي تطرح على
البحث؛ نظرا ً ّ
ألن كل ما يتعلق بجنسانية المرأة وحريتها،
أشبه بحقل من األلغام ،ال بد أن ينفجر في وجه كل من يحاول
الدخول أو االقتراب منه ،لكن يجب علينا جميعا ً أن نتكاتف
للعمل على إزالة ما لحق بالنساء من إجحاف بسبب تكريس
وتخصيص حياتنا الجنسية فقط تحت مسمى تكوين « العائلة»
واإلنجاب .كل المحاوالت للخروج خارج هذا المسمى
يُلحق بالمرأة األذى االجتماعي والتصنيف األخالقي ،رغم
َّ
أن العائلة مفهوم أوسع من عقد الزواج الذي بات يحتكر

لقد تمكن الذكر المتسيد على رأس المؤسسة الدينية من تطويع
كل المفاهيم والنصوص والتشريعات لتخدم مصالحه .خذي
مثالً على ذلك ،فقد شيطنت التوراة المرأة وجعلتها السبب
صورة :شيرين نشأت

 -٤هل يمكن افتراض ّ
أن النظام األبوي بكل تعقيداته اليوم
هو محصلة وصيغة حقيقية لنظام الزواج أكثر من تلك النظم
االقتصادية والسياسية السائدة؟

العالقة الجسدية للشريكين مدى الحياة ،وخاصة لجهة المرأة،
ويحتكر حياتها ويحتكر عملها ويظلمها في كثير من األحيان.

األول في الغواية والطرد من الجنة ،وساهمت هذه الصور في
تنميط المرأة وتعليل أسباب الهيمنة عليها واحتكار حريتها،
وتابع الفقه اإلسالمي اعتباره للمرأة على أنّها فتنة ،وأكد على
وجوب طاعتها لزوجها ،وذهب الفقهاء إلى فهم النصوص
بطريقة َح ْرفية ذكورية بحتة اعتبرت المرأة بنصف عقل
جهنم بالنساء ،وساهمت
ونصف دين ،ومألت السردية الدينية
َ
في إبعاد المرأة عن السياسة وعن الحكم وعن أي دور قيادي.
وهذا ربما ينخرط في التدين أكثر من الدين نفسه ،أو فلنقل
التأويل الديني لدور المرأة ،وهو تأويل ذكوري استئثاري،
فضالً عن كونه ال يراعي ما عصف بالعالم من تغيرات
وزالزل .فما كان يصلح قبل ألف سنة ال يصلح اآلن ،وتلك
سنّة التطور البشري.
ُ

لقد وضحت في كتابي ّ
أن تغير النظم االقتصادية ،وتراكم
الثروات ،وحاجة الرجل إلى تعزيز ملكيته لوسائل االنتاج
وضمان اليد العاملة والسيطرة عليها ،كل ذلك ساهم في
حاجته للسيطرة على المرأة ،بالذات ،وبدأت مالمح ذلك
على أعتاب العصر النحاسي؛ أي حوالي خمسة آالف عام
قبل الميالد ،وبقيت المرأة تحتفظ بمكانة متميزة في حضارة
سومر ،وهذا ما ركزت عليه في الكتاب األول ،لكن على
مشارف القرن الرابع والعشرين ظهرت الحاجة للتشريع فيما
يخص الزواج ،وحصل هذا فعليا ً في أول قانون زواج أحادي
للمرأة ،لضمان طهورية النسب ونقل وسائل اإلنتاج لجهة  -٦كيف بدا ّ
أن انتشار الدعارة والنظرة المنفرة للزواج
إن صيغة الزواج هذه بلغت ما هي الجماعي ،كما تصفه بعض الكتابات ،كان أساسا ً الستحقار
الرجل وورثته ،حيث ّ
ً
النساء أوال من دورهن ومكانهن في العالقة الجنسية؟

حين نضع مفهوم العائلة فوق مفهوم عقد الزواج نضع قوانين
تحمي كل أفراد العائلة بما فيها األب واألم واألطفال ،وينتفي
حينها الظلم ،وتكون العالقة الجسدية إحدى المكونات ،ولكنها
ليست أهمها أو أساسها .قد يبدو هذا الكالم مثيراً ،خاصة ّ
وأن
عقد الزواج ال يزال ذا سمة دينية أتحفظ عليها ،ال انتقاصا ً
من دين بعينه ،ولكن بسبب ّ
أن الفقه والتشريع واألحكام قام به
وشرعوا باسم هللا ما ناسب
بشر في ظل المجتمع الذكوري،
ّ
ذكوريتهم وأهواءهم .وبسبب هذا التواطؤ تمت الهيمنة على
المرأة ،من دون األخذ بعين االعتبار حقوقها ،واستقالليتها
وكونها إنسانا ً كامالً متكامالً وندا ً لذلك الرجل وال تقل عنه
كفاءة في العمل والقيادة والسيطرة العادلة.
يجب أن نعيد النظر في الزواج الديني ،ونقاربه مع طروحات
وتجارب الزواج المدني الضامن للحقوق ،وللمفهوم التقدمي
لفكرة العائلة ،وعلينا أن نعترف كمجتمعات بحرية المرأة،
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الرجل لم يكن عنده مشكلة في التعددية اللّهم إال مع المرأة
المتزوجة ،لكن ما عدا ذلك كل شيء بالنسبة له كان مباحاً،
ي يستطيع في أية لحظة أن يرفع عالقته
وحتى عالقته مع البغ ّ
بها لمقام الزواج ويعترف بأبنائها.

العديد من المتميزات ،أذكر منهن على سبيل الذكر ال الحصر،
ناجية الوريمي بوعجيلة ،هدى بحروني ،فاطمة قشوري ،أم
الزين بن شيخة المسكيني ،نائلة السليني ،زينب التوجاني،
روزين شيخ موسى ،وآمال موسى ،وغيرهن...
ولم تكتف المؤسسة فقط باالنتاج الورقي ،بل تعدته إلقامة
المؤتمرات وبرامج الدراسات العليا وغيره ،مما ساهم في
تفعيل مشاركة المرأة ،وإيصال صوتها ،وإفساح المنبر لها
لتقديم دراساتها وحواراتها وأبحاثها ،وهذا يعطي األمل
بشكل واضح في ّ
أن المستقبل ليس ضبابيا ً أو سوداوياً،
لكن المطلوب اليوم هو تكثيف الجهود للبرامج التي تربط
المحتوى بالصوت والصورة إليصال األفكار ألكبر شرائح
ممكنة .نحن اليوم نعيش عالم السوشال ميديا ،وبحاجة لتحويل
األفكار واإلنتاج األكاديمي إلى أطروحات تصل ألبعد
قرية وشارع بالشكل الجذاب والذكي والبسيط ،لتثقيف كل
طبقات المجتمع ،وبحاجة أيضا ً إلى العمل على المنظومات

 -٧يلحظ اهتمامك بالتحديد المفاهيمي وضبط المصطلحات
المتصلة بمكانة النساء وأدوارهن والقوانين التاريخية ،ما
أهمية التأكيد على ثبات مفاهيم البحث التاريخي في هذا
الجانب؟
في البحث األكاديمي من المهم جدا ً أن نقدم دليالً تعريفيا ً
ما حصل في التاريخ القديم في معابد عشتار ،من جنس مقدس ،بالمصطلحات ،وبكل ما يتعلق بالبحث من مفاهيم أساسية،
أطلق عليه اسم دعارة مقدسة ،وهذا خطأ ،ألنه حصل كحالة إضافة إلى ذلك فإنّه في البحث التاريخي تجدين نفسك أحيانا ً
من إسقاط مفاهيم الحاضر على أرض التاريخ ،لقد كانت أمام العديد من الترجمات ،والعديد من التواريخ والعديد من
طقوس الزواج المقدس التي تتم في المعابد طقوسا ً لدين اإللهة المصطلحات ،فيكون من المفيد التعريف بالمرتكزات التي
(كما يقول السيد القمني) ،وهي تتم لسبب يطلق عليه السير بني عليها البحث ،إضافة إلى أنني الحظت أمرا ً مهما ً في أثناء
جيمس في كتابه «الغصن الذهبي» الشبيه ينتج شبيهه ،أو اشتغالي في هذا الحقل ،وهو النقص في الدراسات التاريخية،
العلة تنتج المعلول .إنها ،إذاً ،طقوس الدين الذي يدعو للنماء والحاجة الكبيرة لالشتغال على تاريخ النساء ،لذلك حرصت
والخير والحب ،ويحاكي دورة الطبيعة في صناعة الخضرة على إلحاق كل ما اجتهدت عليه في البحث ليكون أيضا ً من
وخروج النباتات وارتواء األرض بالمياه وإيناع الثمر ،كل ضمن ما سأتركه للباحثات والباحثين الذين سيأتون من بعدي
ذلك كانت تقوم به الكاهنات في المعابد وهنَ بنات للملوك الستكمال العمل عليه ،واالستفادة منه وتعديله وتطويره.
ولألمراء ،فيقدمن الحب ،ويحرضن الطبيعة على فعل الشيء
ذاته ،لكي ترسل الخير وتروي األرض وتنضج الثمر ،هذه
كانت طقوس النماء وطقوس الحب.
 -٨سأتجه لسؤال شخصي ولكنه مهني أيضاً ..أنت تشغلين
انتشار الدعارة الحقيقي حصل حين تمأسست هذه الدعارة،
بعد أن هيمن الرجل على المجتمع ،واستعبد المرأة ،وقونن
الزواج ،وكذلك حين صعد الرجل المحارب ،السيما بعد
اتساع رقعة الحروب وتوسع الممالك ،فكان األسرى الذكور
في الحروب يقتلون ،بينما اإلناث يُؤخذنَ أسيرات ،وأضحى
من السهل السيطرة عليهن باغتصابهن واستعباد أطفالهن،
ومن ثم تساق األسيرات للبيع ،للعمل في الدعارة .فبعد أن
أصبح الزواج أحاديا ً للمرأة والمرأة المتزوجة إن ضبطت
بحالة زنا تقتل هي وشريكها ،كان البد لمجتمع الذكور أن
يوفر البدائل ،وهذا كان تعليالً وافيا ً للمؤرخ ويل ديورنت
الذي أعرب عن استغرابه من حلول الزواج األحادي محل
المشاعي أو الجماعي رغم جاذبية هذا األخير .لهذا نجد ّ
أن

الحقوقية ،وقوانين األحوال الشخصية ،وأنا أطالب مؤمنون
بال حدود أن تقوم بتبني مشروع تقرير األحوال الشخصية،
على غرار تقرير األحوال الدينية ،ليكون مرجعا ً إحصائيا ً
معتمدا ً في الدراسات ،ما يضمن إغناء أي بحث وأي مشروع
قانون مقدم لتحسين أحوال المرأة وتحقيق المساواة والعدل
في الكينونة والحقوق.

دورا ً إداريا ً مهما ً كمديرة لدار نشر مؤمنون بال حدود التي
تضطلع بدور النشر الثقافي والفكري النشط في المنطقة .كيف
ترين واقع اإلنتاج الثقافي ذي السياق التاريخي أو المعاصر
إزاء قضايا حقوق المرأة ،وما متطلبات تعزيز هذا االنتاج
اليوم؟
في الحقيقة ،ومن خالل مؤسسة مؤمنون بال حدود ،أستطيع
أن أقول بأن لدينا العديد من الناشطات في مجال العلوم
اإلنسانية عموماً .وبسبب توجه المؤسسة نحو الدراسات في
الحقل الديني والفلسفة على الخصوص ،برزت العديد من
الدراسات في هذين المجالين؛ حيث البد أن يكون السياق
التاريخي والمعاصر حاضرين ،وبقوة ،وعليه كانت هناك
دراسات بل وأبحاث مهمة قامت بها المؤسسة تحت إشراف
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الجندر مدخال لفهم واقع المرأة العربية
داوود سليمان – كاتب وباحث عماني

واهتمامها وإلى ازالة التمييز الجنسي الذي تعاني منه المرأة
« 3تحقب النسوية إلى ثالث او اربع موجات نسوية ،تمتد
من منتصف القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا لكن ما سأركز
عليه في هذا المقال هو الموجة الثانية التي تمتد من 1960
إلى بدايات القرن العشرين التي ظهر فيها نقد النظام االبوي
والهيمنة الذكورية والتي وصلت اوجها مع دراسات الجندر،
في هذا المقال حاولت ان أرصد واقع المرأة العربية في ضوء
نظرية الجندر لكن قبل ذلك سنتحدث عن اصول نشأة النظام
األبوي.

صورةElizabeth-Plank :

كان للتحوالت الكبرى والثورات المعرفية والسياسية
والصناعية التي حصلت في اوروبا وأمريكا تأثيراته
وانعكاساته البالغة في عملية تحرر المرأة التي قادت نضاال
وتمردا طويال حققت من خالله نجاحات كبيرة على مستوى
الحقوق والمساواة مع الرجال ،عرف هذا الحراك الطويل نشأة النظام األبوي
من النضال السياسي والفكري الذي قادته المرأة لنيل حقوقها هناك تفسيرات وفرضيات مختلفة تخبرنا عن اصول نشوء
بالحركة النسوية .النسوية واحد من المفاهيم الملتبسة التي النظام االبوي في المجتمعات البدائية القديمة كتفسيرات
يساء فهمها ليس فقط في عالمنا العربي ولكن على مستوى بيولوجية وسايكولوجية التي بالتضافر مع التطور التاريخي
العالم كله ،فأول ما يتبادر إلى الذهن أننا نتحدث عن نسوة للحضارة صنعت ما يسمى ب « الرجل المحارب» ،ترى
«سحاقيات كارهات للرجال « هذا قد يصح في تيار معين ك اليزبيث فيشر مثال «أن تدجين الحيوانات عل ّم الرجال
النسوية الراديكالية اال أن هنالك تيارات فكرية مختلفة فهناك أدوارهم في التناسل ،وأن ممارسة التزاوج اإلكراهي
النسوية الماركسية والنسوية الليبرالية والنسوية االشتراكية للحيوانات قاد الرجال إلى فكرة اغتصاب النساء وزعمت
كتيارات رئيسية باإلضافة للنسوية السوداء والنسوية البيئية أن الوحشية والعنف المرتبطين بتدجين الحيوانات الذين قادا
والثقافية والوجودية.
إلى هيمنة الرجال الجنسية ومأسسة العنف « 12وبصياغة

صورةGetty Images :

هناك تعريفات عديدة للنسوية ولكن سنكتفي بتعريف وحيد
محايد لمعجم ويبستر «»Websterالذي يعرفها بأنها «
النظرية التي تنادي بمساواة الجنسين سياسيا واقتصاديا
واجتماعيا وتسعى كحركة سياسية إلى تحقيق حقوق المرأة

تقدم النظرية البيولوجية االجتماعية ل ان وود وايجلي قراءة
جامعة عن أصول نشوء الهيمنة الذكورية وهي تعزو األمر
العتبارات التطور الحضاري والثقافي بالدرجة األولى وليس
للتشريح البيولوجي للجنس البشري ،تعتمد مقاربتها على
الربط بين البيولوجيا البشرية (الجهاز التناسلي) المتمايزة
للجنسين واالجتماعية والمرونة التي تتميز بها التجمعات
البشرية .والتي يمكن إيجازها في“ :أن ما يملكه الذكور من
مقدار أكبر من القوة ،والتزام أقل بتنشئة األطفال لم يكونوا
باألمور المهمة في مجتمعات الجمع وااللتقاط ،والتي تتسم
بالمساوة النسبية ،وهي المجتمعات التي تطور فيها البشر في
بادئ األمر ،لكن الفروق نفسها هي التي دعمت ظهور نظام
السلطة االبوية وذلك بمجرد تطور عملية الزراعة وهكذا
يمكن تفسير أصول السلطة األبوية من واقع التطورات
الثقافية والحضارية ،وليس على اساس اي متغيرات مرتبطة
بالجنس «7

مشابهة تقول ماري اوبراين «أصل الهيمنة الذكرية هو
حاجة الرجال السيكولوجية لكي يعوضوا عدم قرتهم على
إنجاب األطفال عبر إنشاء مؤسسات هيمنة « 12كما يقترح
األنثروبولوجي كلود ليفي شتراوس أن ظاهرة تبادل النساء
كانت سببا رئيسا لخضوعهن  ،الذي على االرجح تزامن مع
تطور الزراعة الذي اصبحت فيه الحاجة للمزيد من النساء
أمرا حيويا لعملية االنتاج لتوفير اليد العاملة «األطفال» ،من
هنا تأتي االهمية الكبيرة التي ادركتها القبائل في االستحواذ
صاحب
وتملك «القوة التناسلية للنساء» كما يقول ميالسو،
َ
هذا التطور في التكنولوجية الزراعية وهذا الفائض في اإلنتاج
وقت للفراغ وألن النساء منشغالت بتحضير الطعام ورعاية
األطفال ،استفاد الرجال من وقت الفراغ الجديد ليستثمروه
في» بناء مهارات حرفية جديدة ويخترعوا طقوسا تعزز
سلطتهم ونفوذهم وليديروا الفائض» 12وبهذه الموافقة من
النساء «للتقسيم الجنسي للعمل «كن بذلك وبدون إدراك قد
وافقن على أدوار الطاعة والخضوع و كان ذلك بمثابة إعالن
لما يسميه إنجلز « الهزيمة التاريخية للجنس األنثوي».

مفهوم الجندر» النوع االجتماعي «
«ال تولد المرأة امرأة ...وانما تصبح كذلك «
سيمون ديفوار
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ولد هذا المصطلح في سبعنيات القرن المنصرم كنتيجة
للدراسات النسوية ومحاولة للرد على منتقديها الذين اخذوا
عليها اهتمامها الكبير بتاريخ النساء وإغفال واقع وتاريخ
الرجال ،سخرت الباحثات النسويات الجندر كواحد من أهم
األدوات المفهومية في تحليل ومقاربة الكثير من القضايا التي
تبحث في واقع كل من النساء والرجال من خالل دراسة
نمط العالقات التبادلية بينهما والبحث في المحددات الثقافية
واالجتماعية التي تشكل وتنحت شخصية الفرد وفق صور
نمطية جاهزة وأدوار اجتماعية يتوقع منه أن يمتثلها ،يقوم
التصنيف للجنس بأعتباره ذكرا أو أنثى على االختالف
البيولوجي «الجهاز التناسلي» بينهما ،لكن الجندر يتجاوز
هذه الماهوية البيولوجية» ليبحث في تأثير المعتقدات والقيم
الثقافية لمجتمع ما في خلق الفروق بين الرجال والنساء التي
تأثر في صناعة االختالفات السايكولجية بينهما وفي المكانة
و االدوار المنوطة بهم.
في المجتمعات األبوية مثال تعزى للرجال صفات نمطية
تعكس المكانة العليا» كالفعالية والهجومية والتنافسية
والقيادة والحسم فيما تعزى للنساء صفات المكانة المنخفضة
كالعالئقية واالنفعالية والسلبية والرقة والرعاية والدفء
والحنو “وبصياغة أخرى “الرجال سيئون ولكن جريئون
والنساء رائعات ولكن ضعيفات»7.
يمكن أن نقول أن الجندر هو نمط من التفكير والسلوك
سابق للوجود وأن الفرد االجتماعي أنثى كانت او ذكرا
من خالل التنشئة يعيد إنتاج هويته الجندرية كما حددها
المجتمع مسبقا ،الجدير بالتأمل هو أن هذه الصفات والصور
النمطية للذكورة واالنوثة تبدو أنها ثابتة وعابرة للثقافات
كما تشير لذلك الدراسات واالحصائات المسحية التي بحثت
دوال مختلفة بالعالم وهذا بالرغم من التغير والتحسن الذي
تشهده مكانة المرأة في تلك الدول .من هنا كان االشتغال
من بعض النسويات الناشطات في العمل التنموي على رفع
الوعي بالجندر لتغيير تلك الترسيمات و التنميطات الجندرية
 .يمكن أن نقول إذا إن الجندر كونه نتاج لممارسات ثقافية
واجتماعية وسياسية هو عامل مهم في تطبيع الالمساوة
بين اإلناث والذكور ،فكونك تنتمي ألحد الجنسين يقتضي
عليه مترتبات سياسية تنتج «عالقات هيمنة (هيمنة الذكور)
والخضوع (خضوع االناث) وهذه بدورها تغذي كل البنى
13

المجتمعية الفوقية :األيديولوجية واألديان واألخالق والقانون
والعادات الخ.التي تقوم بإعادة إنتاج تلك العالقات وتسهم في
تثبيت «طبيعية «األدوار والمكانات ،متوسطة لذلك التنشئة،
أساسا ،والقمع أحيانا6 ».
من هنا تنبع خطورة الجندر عندما يأتي في سياق الدراسات
النسوية هو أنه يساعد في تفكيك بنية االختالف الذي يرسم
في الجنسين ويعري األساسات التي قامت عليها الهيمنة
الذكورية .نحن أمام جندر مضطرب يقول المسكيني «هوية
صارت مضطربة ومشوشة بفعل التغير الذي حصل في
مستوى األدوار والوظائف وبفعل نقد النظام االبوي وتعرية
االساس المعياري الذي قامت عليه الهيمنة الذكورية»13.
المرأة في العالم العربي

رغم اقتحام المرأة للمجال العام في أغلب الدول العربية حيث
اصبحت شريكة في عملية التنمية وشغلت اغلب الوظائف
واالدوار في عملية االنتاج واإلبداع المادي والثقافي مثلها
مثل الرجل واكتسبت كثيرا من الحقوق المضمونة بقوة
القانون وبمعاهدات دولية ،لم يغير ذلك كثيرا الذهنية
السائدة ألفراد المجتمع التي ما تزال تعكس نظرة ذكورية
ال تتناسب مع المكانة الراهنة للمرأة في نسيج المجتمع ،
تزامن مع هذه التغيرات النوعية في الهياكل االجتماعية
واالقتصادية انتقال المجتمعات العربية من نظام أبوي
تقليدي إلى نظام أبوي «مستحدث» يقول عنه هشام شرابي
انه «ليس تقليديا وليس عصريا ،ال من الوجهة الحداثية وال
من الوجهة االتباعية ،هو تشكل اجتماعي مهدورة طاقته
،ومتميز بطبيعته االنتقالية وضروب شتى من التخلف
والتبعية ـوهذا كله متجسد في اقتصاده وبنية طبقاته ،وفي
تنظيمه السياسي واالجتماعي والثقافي ،تشكل غير مستقر
أبدا  ،تفسخه التناقضات والنزعات الداخلية ويمزقه «الحنين

والندم والحزن»» 9وان كانت خلخلة ما قد وقعت في
المنظومة الجندرية إال أن القالع والحصون األبوية تقاوم أي
تغيير في مفهومي الذكورة واألنوثة فهي ما تزال خاضعة
للتصورات النمطية التي تم ترسيمها عبر الزمن من خالل
الدين والعادات والتقاليد واألعراف ،ومعركة النسوة الحقيقة
في بالدنا في سبيل نيل حقوقهن وتحقيق المساوة العادلة
هي معركة ضد هذه العقلية والثقافة الذكورية والمجتمع
الذكوري .لالستبداد السياسي لدينا وجه فحولي تقول رجاء
بنت سالمة والفحولية هي بنية نفسية وفكرية للدولة التسلطية
فالساسة يستبدون بالرجال وكذا يفعل الرجال بالنساء ،لتكون
بذلك المرأة بتعبير مصطفى حجازي “أفصح من يعبر عن
وضعية القهر والتسلط في هذه المجتمعات المتخلفة التي
تمارس بحقها عملية تبخيس شنيعة تحط من قيمتها على كافة
الصعد في الجنس ،الجسد ،الفكر ،االنتاج ،المكانة».8

على الطاعة ومهرها هو ثمن االستمتاع بفرجها وناقصة سلطوية وتراتبية إلى مكان منزلي هو عالم النساء ومكان
عقل والخ  ...يستبسل السلفيون المعاصرون في الدفاع عن عام هو عالم الرجال واألمة الذي يرادف الدين والسلطة»4.
االدوار التقليدية للمرأة ويصرون على إعادتها ألسوار البيت
تنتشر بهاته المجتمعات أيضا ثقافة الشرف ،فشرف المرأة
العتيق بعدما خرجت للفضاء العام ويستخدمون في ذلك
قائم على «االلتزام بالعفة واالحتشام» و شرف الرجل قائم
خطابا يركز على أن الفوارق بين الجنسين ترجع ألصل
على « امتالك الشخص لسمعة الخشونة واالستقالل والعزم
طبيعتهم وبالتالي هي ال تصلح اال أن تكون أما أو زوجة
امام اي قتال او تهديد «  7اي أن يكون فحال وعدوانيا عندما
جوهرة مصونة بين أربعة حيطان وهنا هو يلغي أبعاد ممكنة
يتعلق األمر بسمعته وهو عندما يحافظ على شرفه وشرف
لها فهو ضمنا يجردها من أن تكون عاملة ومنتجة ومبدعة
عائلته يفرض أشكال شتى من الرقابة الصارمة من خالل
ومتواجدة في الفضاء العام بجانب كونها أما وزوجة في
تقييد حركة النساء وتنقالتهن وفرض الحجب التي تغطي
إنكار واضح للواقع والتاريخ  ،نظرة تنقصها نظرية الجندر
اجسادهن ،فال يكتفى بالتنشئة والتربية التي تزرع مراقبة
 ،الملفت للنظر هو أن أكثر مادة يتداولها السلفيون هي المرأة
جوانية ذاتية للعفة في ضمير الفرد بل يفرض أشكال خارجية
وكأنه ال شغل لهم غيرها ؟ أليس جسد امرأة عار هو أكثر
من الحجب تغطي جسد المرأة وتضبط حركاته وتحدد ما هو
استفزازا من كل البؤس والقتل والخراب ومن فساد الفاسدين
المقبول وغير المقبول ،وكأنها قنبلة جنسية يمكن أن تنفجر
وكذب السياسيين أال يدعو ذلك للريبة ؟؟.
بأي لحظة ،فليست المرأة قاصرة وال تملك جسدها ضمن هذا

يزدهر المجتمع األبوي كما يشير لذلك جاكمان من خالل
الجمع بين الهيمنة والحنو» قبضة حديدية ترتدي قفازا مخمليا
« لذلك نرى تقديسا وإعالء لدور األمومة ومكافأة وثناء على
النساء المطيعات التي يمتثلن لنموذج العفة المرغوب من
جهة مثال ،وازدراء في حالة االنحراف عن النموذج المرسوم
وعقوبة يمكن أن تصل للقتل.

الفهم فحسب إنما يعني األمر كذلك أن الرجال كائنات بهيمية
ال تسطيع السيطرة على غرائزها.
نجح النظام االبوي في استالب المرأة عقائديا وحولها تقول
رندا قسيس «من إنسان إلى عبد الي يهلل لجالده فقد وطد
مفهوما ذكوريا يصب في صالحه ،وجعل نفسه هدفا نهائيا
للحياة عند المرأة وحلما يراودها من صغرها « ولهذا نرى
أن فئة كبيرة من المعارضين بشدة للحركة النسوية هن نساء!
قريب من هذا السياق تشير النظرية اإلسالمية بالنظر يبدو أنه ال تحرر للمرأة يقول المسكيني من الحقد الهووي
لجنسانية األنثى كما تقدمها فاطمة المرنيسي التي اتضح لها الذي بنت عليها تاريخها النسوي إال بالتحرر من معنطيس
من مؤلف االمام الغزالي إحياء علوم الدين إلى أن :المرأة الرجل ،أي عندما تكون قادرة على نسيان الرجل حين تخلق
معنى أو هوية ذاتها «٥
تمتلك قوة جنسية فعالة ولذا يجب احتواء هذه المرأة الفتنة
الهدامة والكاسحة التي تمتلك جاذبية ساحرة ال تسطيع ارادة او لعله كما تقول جيرير غرين يكمن في قدرة النساء على
أن يؤنسن القضيب ويسحبن منه الفوالذ ويرجعنه لحما مرة
الرجال أن تتمنع معها ،لذا وجب أن تضبط ويفرض عليها
اخرى «10.
رقابة صارمة حتى ال ينصرف الرجال عن أداء واجباتهم
االجتماعية وينشغلون عن عبادة هللا ،فوجود المرأة في الفضاء
العام يخلق بلبلة وفوضى .لهذا تقول المرنيسي في أن «النظام
اإلسالمي يقسم المكان االجتماعي وذلك تعبيرا عن عالقة

أهم مصادر الهوية أو الذات العميقة التي تشكل وعي الفرد
وتوجه سلوكه لدينا هو الدين و نحن نملك مدونة اسالمية
ضخمة مجندرة ذكوريا وبامتياز  ،هذه المدونة تحتوي
على نصوص مقدسة وتفسيرات تقوم على موقف تمييزي
واضح لصالح أفضلية الرجال نجد ذلك مثال  :في قوامة
الرجال على النساء وتعدد الزوجات و الوالية عن النساء
،المرأة نصف شاهدة ونصف وارثة والزواج هو عقد قائم
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«الفلسفة النسوية» بين الفكرين الغربي والعربي

جوهرية حول مكانة المرأة في العالم العربي لتشكل هذه خاللها «أن صورة المرأة في األساطير ما هي إال إسقاطات
األسئلة فيما بعد اإلرهاصات االولى لتشكل الفكر العربي لثقافة كانت سائدة حولها» 11انتصرت للرجل.
النسوي ابتداء من عصر النهضة وصوال إلى الفكر المعاصر.
أما جانبا قصص الخلق الدينية واألديان الثالث فلم يكونا
لكن وبالرغم من العديد من المحطات التي مر بها الفكر النسوي أفضل حاال في تصورهما للمرأة ،فاليهودية استعبدت المرأة
العربي فهو ال يزال «أسيرا للخطاب التقليدي الماضي ولم ولعنتها لتسببها بخروج آدم من الجنة ،بل وجعلتها قابلة للبيع
يستطيع التحرر من هيمنة المشهد الثقافي العام حتى يتسنى له والشراء وتملكها من طرف الرجل ،هذا اإلستعباد ثارث عليه
تغيير القيم بما يتناسب و العصر الحديث ووضع المرأة في المسيحية واإلسالم فيما بعد وهما اللذين أعادا للمرأة جانبا
من مكانتها اإلجتماعية وحقوقها اإلنسانية التي أقرتها الكتب
المكانة التي تستحقها جنبا إلى جنب الرجل».9
السماوية اإلنجيل والقرآن إضافة إلى أحاديث الرسول محمد
صلى هللا عليه وسلم .ومع ذلك لم تنجح الرساالت السماوية
في تنزيل كل تلك الحقوق وبالتالي ظلت صورة المرأة
منتقصة بحكم أنها «ناقصة عقل ودين».

دار «اآلن ناشرون وموزعون» ،الذي قدم له الدكتور محمد
خالد الشايب.

فقد ظلت النسوية موضوعا أساسيا ومهما في العالم العربي ال
قراءة في كتاب »:صورة الفلسفة النسوية في
يقل أهمية عنه في العالم الغربي ،حيت شغل هذا الموضوع
حيزا مهما من تفكير العديد من الباحثين والمهتمين من
الفكر العربي المعاصر»
مختلف الميادين والتيارات ،وفي هذا الكتاب القيم الذي بين
أيدينا والذي افتتحته الكاتبة بمقولة الفيلسوفة الشهيرة سيمون
قراءة :أيوب مليجي -كاتب مغربي مقيم بسلطنة عمان دي بوفوار «المرأة ال تولد امرأة بل تصبح امرأة» 2في
إشارة قوية لكون ما هو بيولوجي يتحكم بما هو اجتماعي
في حياة المرأة ،ومن هنا ظهرت البوادر األولى لتشكل
الحركة النسوية في العالم الغربي والتي عملت الكاتبة على
تقسيمها إلى محطتين أساسيتين :الحركة النسوية المطالبة
بتحسين وضعية المرأة ،اجتماعيا ،سياسيا ،واقتصاديا مع
العمل على «التصدي لجل الرواسب الثقافية و الدينية التي
تحط من مكانة المرأة».3

ولم يبتعد الخطاب الفلسفي كثيرا عن تصوره للمرأة ،بل
كان متوازيا مع األساطير القديمة والشرائع الدينية ،حيث
تستدل الباحثة بفلسفة اليونان واإلغريق والفلسفة اإلسالمية
التي كرست سلطة الرجل على المرأة وحصرت دورها في
«اإلنجاب فقط ،وخدمة ورعاية األسرة» .حيث استشهدت
بتصورات نموذجية ألرسطو وأفالطون والغزالي وابن رشد.

ثم حركة ما بعد النسوية المتمثلة في رفض الخطاب التقليدي
واعتبار المساوة بين الرجل والمرأة فكرة ذكورية ال تحافظ
على الخصوصيات األنثوية.
مع توالي الموجات «تطورت المطالب والخطابات للتجاوز
هل النسوية في الخطاب المعاصر ،مجرد خطاب يلتزم الخطابات التقليدية» 4التي انبثقت عنها عدة تيارات ومدارس
بالصراع ضد النظام الذكوري ،وضد التمييز الجنسي ،ناقشت مسألة اضطهاد المرأة في العالم الغربي والتي توزعت
ويسعى لتحقيق المساواة بين الجنسين؟
على الشكل التالي:

إن النسوية كفكر ليست مجرد خطاب ينبني أساسا على
الصراع ضد ما هو ذكوري أو التمييز الجنسي ،بل هو
فكر يسعى إلى «دراسة تاريخ المرأة و إبراز صوتها»،10
والمطالبة بإعادة التفكير جذريا في جميع بنيات المجتمع
السائدة ،كما أنه موضوع ليس حكرا على النساء فقط ،بل هو
موضوع تمتد جذوره لتمس مختلف البنيات المكونة للمجتمع،
لكن هذا الفكر تعرض للعديد من العراقيل والصعوبات في
العالم العربي باعتباره فكرا غربيا تم رفضه من مختلف
أنساق المجتمع ثقافيا ،دينيا ،وأكاديميا...

وهل الخطاب النسوي العربي يعتمد على دراسة تاريخ «التيار الليبرالي المطالب بإصالح القوانين والتشريعات التي
المرأة ،ويسعى إلى تأكيد اختالفها عن القوالب التقليدية التي تميز ضد المرأة دون إصالح جذري للنظام القائم».5
توضع بها ،وإلى إبراز صوتها في المطالبة بإعادة التفكير
جذريا في جميع بنيات المجتمع السائدة في ضوء الشروط «التيار الماركسي :المطالب بثورة اجتماعية تطيح بالبناء
الفوقي والتحتي الذي يحكم العالقات بين الجنسين».6
االجتماعية ،والطبقية ،والثقافية المتباينة؟

النظرية النسوية ،نشأتها وتطورها:
أما في الفصل الثاني تطرح الباحثة مفهوم النسوية الذي ظهر
ألول مرة سنة ( )1892على أنه

«اإليمان بالمرأة ،وتأييد حقوقها ،وسيادة نفوذها» ،12ليتبلور
ويصير أكثر شمولية عبر مراحل اجتماعية متالحقة شكلت
النسوية الغربية ،خصوصا البعد االقتصادي الذي أثر بشكل
ستعمل الكاتبة انطالقا من كل هذا على طرح أسئلة جوهرية
مباشر في باقي األبعاد الثقافية واالجتماعية والسياسية
أطرت مختلف الفصول الثالث لهذا الكتاب ،ابتداء من
الفكرية.
الفصل األول الذي عالجت فيه مكانة المرأة في التاريخ،
مرورا بالفصل الثاني الذي خصصته للنظرية النسوية نشأتها
وتطورها ،ثم الفصل الثالث للخطاب النسوي في الفكر
العربي المعاصر.

هل استطاع الفكر العربي المعاصر تجاوز العوائق التي «التيار الراديكالي :مواجهة الرجل باعتباره الخصم الوحيد
تهمين على موضوع المرأة في الثقافة العربية المعاصرة ،الذي يقف بين المرأة واستعادة حريتها.»7
وتقديم خطاب نقدي يستجيب للشرط الحداثي ،وتوظيف «تيار النسوية اإلشتراكية :الذي يرى أن تبعية المرأة للرجل
الحقول المعرفية الغربية في إطار تركيبي متناسق يمكننا هي تبعية إقتصادية وأن تحرر المرأة إقتصاديا هو ما
من القول بوجود نظرية نسوية أصيلة في الخطاب العربي سيخلصها من االضطهاد».6
المعاصر؟
«تيار مدرسة التحليل النفسي :ربط سلوك المرأة ومكانتها
بغيرتها من امتالك الرجل للعضو الذكري الشيء الذي يسبب
عن هذه األسئلة وغيرها تناقش الدكتورة والباحثة األردنية لها النقص».8
لينا جزراوي موضوع النسوية من خالل كتابها «صورة لقد وصل صيت الفكر النسوي أو النسوية الى العالم العربي،
الفلسفة النسوية في الفكر العربي المعاصر الصادر حديثا عن وبدأ العالم العربي يتأثر بهذه الموجة عبر طرح عدة أسئلة

مكانة المرأة في التاريخ:
في الفصل األول من الكتاب استعرضت الباحثة نماذج من
األساطير القديمة المصرية واليونانية وبالد الرافدين ،التي هذا الحراك الفكري الغربي كان له أن ينتقل أيضا إلى العالم
التي انتصرت للذكورة على حساب األنوثة ،وتوضح من العربي عن طريق الحركة النسوية التي ناضلت في سبيل
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التمييز الذكوري داخل

تنزيله رغم الممانعة التي أبدتها مختلف شرائح المجتمع
وطبقاته،مع دعم واسع للتيارات الفكرية إبان عصر النهضة
من رفاعة الطهطاوي ،وقاسم أمين ،وبطرس البستاني،
والشيخ محمد عبده ،إلى جانب أعالم آخرين وهذا ما سعت
الباحثة في مقارنتها بين الخطابَين العربي والغربي في
طرحهم للنسوية.

تقديم

والواجبات الزوجية في الدين ،والعقيقة بالشاتين للذكر،
األسرة العربية
وواحدة لألنثى ،وهذه األخيرة بالذات تحمل رمزية واضحة،
أسماء القطيبي -كاتبة عمانية فاالحتفال األكبر من نصيب الذكر منذ لحظة والدته مرورا
بحفالت الختان التي مازالت موجودة في بعض المجتمعات
العربية ،ثم الزواج من ذات الحسب والنسب وانتظار الحفيد
الذكر لتستمر الحلقة في الدوران.

يتخذ التمييز الفئوي طبقا للعرق أو الجنس أو الحالة االجتماعية
في المجتمعات أشكاال غير واضحة ومحددة ،يمكن تلمسها من
اآلثار التي تنجم عنها ،ويعد التمييز الذكوري واحدا من أبرز
وأوضح أنواع التمييز في المجتمعات العربية ،حيث يمكن
تتبعه في الموروث الذي يزخر باألمثال التي تحتفي بالمواليد
الذكور ،وتعد وجودهم امتدادا للعائلة وحفظا ألسمها ،بل أنه
وتماديا في الفخر-يحمل كثير من األباء واألمهات أسماءابنائهم كأبو فالن وأم عالن حتى نكاد ال نعرف أسمائهم التي
ولدوا بها .وفي عصرنا هذا تتداول الكثير من النكات والنوادر
المتداولة التي تؤكد وجود هذا التمييز في األسر رغم التغير
الكبير في البنى االجتماعية وأدوار الجنسين في المجتمع.

الخطاب النسوي في الفكر العربي المعاصر:
وقد أتت الباحثة على ذكر موضوع الخطاب النسوي في
الفكر العربي المعاصر في الفصل الثالث حيث تناولت عدة
أسماء عربية عرفت بنضالها الفكري حول موضوع المرأة
أمثال :كوليت الخوري ،نوال السعداوي ،جورج طرابيشي،
فاطمة المرنيسي ،وعبدهللا الغذامي  .أبرزت مدى مساهمة
هذه األقالم في بلورة فكر نسوي عربي من خالل إنتاجاتهم
الفكرية واألدبية ،على سبيل المثال رواية «ليلة واحدة»
لكوليت خوري التي طرحت مواقفها من خالل امرأة (بطلة
الرواية) تبرر خيانتها لزوجها وتربطها بالتقاليد الذكورية
والخناق الذي تعاني منه في مجتمعها.

صورة شيرين نشأت

وقد أبرزت الباحثة جانبا من معاناة المرأة الكاتبة كذلك سواء
في طريقة تأليفها ألعمالها األدبية ،أو المعاملة التي يعاملها
بها النقاد تلك اإلنتاجات ،وتلقي المجتمع لها بنوع من القسوة
والمحاكمة التي ال يعامل بها الكاتب الرجل .وبالتالي لم تنجح
النماذج المذكورة سلفا في كسر النمط التقليدي لصورة المرأة
على اختالفها.

صورة شيرين نشأت

وقد خلصت الباحثة إلى أن الخطاب النسوي العربي يفتقد إلى
الجرأة النقدية ،في مقابل حضور النظرة التوفيقية والنفعية.
الشيء الذي يجعل الطرح النسوي يراوح مكانه التقليدي
ويجعله خاضعا ألحكام المجتمع وتقاليده .

نظرة تاريخية للمجتمعات الذكورية

تجدر اإلشارة إلى أن لينا جزراوي دكتورة باحثة وأكاديمية
صصة في الفلسفة النسوية ،عملت في مجال التدريس
متخ ّ
في»جامعة البتراء» ،وفي حقل البحث العلمي وحقوق
اإلنسان إلى جانب عملها اإلعالمي.
الكتاب« :صورة الفلسفة النسوية في الفكر العربي المعاصر»
المولفة :د.لينا جزراوي
الناشر« :اآلن ناشرون وموزعون ،األردن2019 ،م
عدد الصفحات 240 :صفحة
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كان اإلنسان األول يعتمد على قوته البدنية في العيش ،وأي
تخاذل أو ضعف يكلفه حياته ،وألن البنية الجسمانية للرجل
أقوى من تلك التي تمتلكها الفتاة فإنه من الطبيعي أن تفضل
األسرة إنجاب الذكور لضمان بقائها على قيد الحياة وتلبية
حاجاتها األساسية من هرم ماسلو ،ومع تقدم الحضارة
اإلنسانية التي صاحبها تقليل في اعتماد اإلنسان على القوة
البدنية ،إال أن تفضيل الذكر حسب مصادر شحيحة بقي سمة
ثابته في بعض المجتمعات ،فالقرآن الكريم في حديثة عن
المجتمع الجاهلي وصف الرغبة الملحة في إنجاب الذكر في
قوله تعالى« :وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو
كظيم ،يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على
هون أم يدسه في التراب أال ساء ما يحكمون»  ، 1وقدم
اإلسالم نفسه كرسالة معالجة لمشكلة التفضيل الذكوري،
إال ان أحكاما شرعية كثيرة في الدين تميز بين حق المرأة
والرجل  ،مرجحة كفة الرجل في االتزان العقلي والسلوكي ،
مثل قبول الشهادة لذكر واحد مقابل شهادتين لألنثى ،ووضع
العصمة بيد الرجل ،وبعض أحكام الميراث ،والحقوق

مع تطور المجتمعات البشرية  ،وبفضل القوانين واألنظمة
تجاوز اإلنسان المتحضر مخاوفه البدائية وغير من معتقداته
طبقا لنظام الحياة الجديد ،بينما ظلت المجتمعات في العالم
الثالث تحاول الخروج من شرنقة أفكار ومخاوف اإلنسان
األول ،وهو ما يمكننا تفسيره بنظرية ستيف بيرز التي
شرحها في كتابه «مفارقة الشمبانزي»  ،حيث بّين أن لمخ
اإلنسان جزأين أساسيين هما الجزء األمامي ،والذي نتصرف
فيه بتحضر ومنطقية ،والجزء الحوفي وهو الجزء الذي
يقود اإلنسان بالدوافع والغرائز البدائية والعواطف الناتجة
عن تراكمات اجتماعية متوارثة منطقية وغير منطقية ،
فإذا ما أحس اإلنسان أنه محمي بالقوانين واألنظمة حينها
سيكون أكثر منطقية في اتخاذ قرارته واستهالكه عواطفه،
بينما يتسبب انعدام األمان والشعور الدائم بالتهديد في جعل
األشخاص يتوارثون األفكار والتصرفات وردات الفعل دون
سبب منطقي ،وإنما بغريزة «اإلنسان األول»  ، 2ولعل ذلك
ما يجعل األسر في مجتمعاتنا تفضل الذكر رغم تغير أنماط
الحياة وتراوح األدوار بين الرجل والمرأة في المجتمعات
العربية ،وواحدة من أبرز مؤشرات التغيير التي يمكننا
مالحظتها هي خروج المرأة للعمل مما ينفي الحاجة لألمان
االقتصادي المرتبط بالذكر في األسرة ،فمثال في تقرير
مركز دراسات مشاركة المرأة العربية عام  2017ذكر أن
نسبة مشاركة المرأة العمانية في القطاع الحكومي %34.5
وفي القطاع الخاص  %18وهي نسب مرتفعة بالنسبة لدولة
حديثة لم تكن تساهم فيها المرأة في سوق العمل قبل أقل من
خمسين عام .3
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لماذا يجب أن نتوقف عن تفضيل الذكور؟

المراجع:
 .1القرآن الكريم ،سورة النحل ،اآلية 58

تفضيل الذكور في مجتمعاتنا العربية ،أيا كانت أسبابه،
أفرز مشكالت عديدة أبرزها قضايا العنف ضد المرأة،
 .2أخضر« ،مفارقة الشمبانزي-كتاب ستيف
حيث يلعب الرجل في المجتمعات العربية دور ولي األمر،
بيترز»،
والوصي الذي يحق له التحكم في قرارات الفتاة سواء كانت
ابنة أو زوجة أو أخت ،والتعامل مع المواقف بما يتناسب مع
M9xfMAxplss/be.youtu//:https
توجهاته الفكرية ،ووفقا لإلحصائيات ففي األردن مثال وهي
واحدة من أكثر الدول العربية التي تسجل معدل جرائم مرتفع  .3مركز دراسات مشاركة المرأة العربية ،التقرير السنوي
،2017
لقضايا متعلقة بالشرف والعنف األسري بلغ عدد جرائم
العنف ضد المرأة  12جريمة في الفترة من يناير إلى يوليو
/25/02/2017/org.awscenter.www//:https
من هذا العام  ،مع األخذ فاالعتبار الجرائم غير المسجلة التي
تحظى بتواطؤ اجتماعي .
 .4صحيفة الرأي األردنية ،21-7-2019 ،ارتفاع جرائم
القتل بحق النساء في األردن الى  12جريمة منذ بداية
2019
/10494494/محلياتhttp//:alrai.com/article/
ارتفاع-جرائم-القتل-بحق-النساء-في-األردن-الى-12-
جريمة-منذ-بداية2019-

لوحةHanna Barczyk :

كما أن التعنيف اللفظي في المجتمعات العربية أمر ال يمكن
إنكاره ،وبجانب الرجل فإن المرأة –بدون وعي-تمارسه
أيضا على نفسها وقريناتها نتيجة سنوات من تربية الجدات،
ووصايا الطاعة والخضوع وتجذر لمفاهيم الستر والعيب.
ويعد التعدد بطاقة يشهرها الرجل العربي في وجه المرأة
التي ال ترغب إال في تكوين شراكة منطقية متحضرة مع
شريك الحياة .ناهيك عن النظرة الدونية تجاه المرأة المطلقة
أو المعلقة ،حيث يميل المجتمع إلى إلقاء اللوم على المرأة
ويرجع فشل العالقة إلى عدم قدرتها على تقديم قدر أكبر من
التضحيات .وكل ذلك يقف في طريق المرأة العربية وهي
تحاول تكوين شخصية مستقلة تحترمها لذاتها دون النظر
لجنسها ،ودون تدخل الجميع في شؤونه.
وعلى الجانب اآلخر فإن المستفيد الذكر من التمييز
المجتمعي سعى الستغالل الحب الالمشروط الذي تهبه إياه
األسرة في التمرد ،وعدم التواني عن اإلقدام على تصرفات
مرفوضة مجتمعيا ،ألن (الرجل يشيل عيبه) بينما المرأة في
نفس التصرفات تجلب العار ويتم التبرؤ منها بدم بارد .وهو
ما يجعل من المجتمع ضحية نفسه وأفكاره المتوارثة منذ
عشرات السنيين.

انستجرام  Everyday Oman -صورة :حساب
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حمالت النسوية العمانية االفتراضية
ومطالبات التمكين في الحياة العامة

من الحكومة) ألي حراك بهذا الشأن ووفق األدوات الثقافية
والعلمية الضعيفة نسبيا في هذا الجانب.

ميس الفارسي -كاتبة عمانية وكنتيجة لهذا األمر ،ساهمت الفترة الماضية من التعبير
العشوائي عبر االنترنت في تشكيل حالة من الصدام
المجتمعي إزاء حراك النسويات التي اتهمت بكونها دخيلة
دون أن تظهر ثمار حقيقية لهذا الصدام بما يسمح باستشراف
بدأ النقاش حول تمكين المرأة وضعف المساواة بين الجنسين
مستقبل داعم للحركة النسوية العمانية.
في جذب انتباه بعض فئات المجتمع السيما بعد شيوع
التعبيرات المتصلة به في الفضاء االفتراضي العماني وتبني
عدد من الشخصيات العامة لهذا الخطاب والتفاعل معه
بالتأييد أو المعارضة .في الوقت الحاضر ،تبرز األصوات التفاعلية مع الوسط النسوي الخليجي
النسائية المتحدية لسياسات اجتماعية ونظم العادات القائمة
من خالل مناقشة قضايا ملتبسة بالكثير من الشكوك كتمكين
المرأة في الحياة العامة والمساواة بين الجنسين ومقاومة
التفرقة الجندرية .ويحاول هذا المقال رصد أهم الظواهر
المعبرة عن النسوية العمانية وحمالت النسويات في الحياة
العامة من خالل عدد من المحاور والمقاربات النظرية.

حمالت االنترنت العشوائية
لقد بات التعبير االفتراضي شائعا بين عدد من النساء
المطالبات بحقوقهن من خالل حمالت اإلنترنت التي يمكن
وصفها بالعشوائية .إن االنتظام غير الموجه يبدو سمة
واضحة لطرق التعبير المشاعة حول حقوق النساء عبر
االنترنت فلم تكن حمالت الضغط هذه موجهة لجهة معينة ولم
تكن متركزة في قضية واحدة ،األمر الذي جعلها ُمعرضة
للهجوم في كل مرة .مع هذا استطاعت النساء المعبرات
عن رأيهن التعبير عن قضايا متعددة خرجت من الوسط
الجامعي بشكل عمومي وحقوق الطالبات في الجامعات عبر
#نطالب_بإلغاء_التصاريح مثال لنيل مكتسبات تنظيمية كحق
المساواة في التصاريح أثناء مغادرة الجامعات مرورا بمناقشة
الزواج الديني والمدني وحقوق المرأة في المحاكم .برز حينها
صفحة على الويب باسم نسويات عمان تدير حوارا مستمرا
وعشوائيا حول قضايا حقوق المرأة تم إيقافها ألسباب غير
واضحة الحقا .ويمكن القول أن شكل التعبير العشوائي
عبر الويب أبقى على حمالت الضغط االجتماعي النسوي
ضعيفة من أن تشكل مجتمعا جديدا للضغط في ظل عدم تبني
الجمعيات المنشأة للنساء (مثل جمعية المرأة العمانية الممولة

النزعة االجتماعية ال السياسية

المجال االفتراضي وحالة االنكار

يُنظر للنسوية دائما في سياق سياسي قائم على تحدي النظم
السياسية المتبعة في المجتمعات مع هذا فإن الدور الذي تلعبه
التعبيرات النسوية االفتراضية في عمان مقتصر على الحديث
عن المرأة وحدها دون الخوض في القضايا السياسية العامة
وهذا أدى إلى تأطير شكل ودور المرأة من جهة و ساهم في
عزل قضايا المرأة عن منظومة مطالب المجتمع من جهة
أخرى .إن القوالب الضيقة لتعبيرات النسوية االفتراضية في
عمان قد ساهمت في تتبع شكلي للمحظورات وحالة المرأة في
الحياة العامة بصرف النظر عن السياسات العامة المؤطرة
لحقوق المرأة.

من المالحظ أن الكثير من األفراد عبر هذا المجال االفتراضي
ينكرون وجود أي خلل في تمكين النساء باعتبار أن هناك
عدد من النساء الالتي يشغلن منصب وزاري مرموق أو
يحظين بنفس نوع وتصنيف التوظيف المؤسسي .إن هذه
النظرة ألدوار النساء في شكلها المؤسسي فقط والضيق
إلى حد كبير ليرجعنا للمؤشرات العالمية المعتمدة في هذا
الجانب بينها اإلشارة إلى وجود فجوة بين الحقائق المنشورة
في التقارير العالمية وبين ما يتم التعبير عنه في ظل هذا
المجتمع االفتراضي .فبنا ًء على نتائج مؤشر الفجوة العالمية
بين الجنسين المنشورة في موقع المركز الوطني لإلحصاء
والمعلومات بعمان ،تُصنف عمان من ضمن األسوأ في
التمكين السياسي للنساء عام  .2018وهذا مؤشر خطير جدا ً
يدل على أن هنالك فجوة مستمرة بين الجنسين ليس فقط في
المجال السياسي وإنما في المجال االقتصادي وغيرها من
المجاالت كما يرد في التقرير ،بينما كان لهذا المؤشر نتائجه
اإليجابية بشأن عمان في تصنيف عام  2013المتقارب مع
التغييرات التي شهدتها البالد في عام  .2011أما في التقرير
الصادر عن مركز األمم المتحدة للتنمية البشرية لعام ،2017
فيشير إلى أن الحكومة العمانية ال تفرق بين الحقوق الموهوبة
للجنسين في سن المدرسة ولكن تظهر هذه الفروقات عند
النساء فوق سن الثامنة عشر .و يشير التقرير إلى أن السبب
في ذلك يعود إلى المشاركة المحدودة للنساء في الجانب
السياسي .وهذا ما يؤكد على أن المشاركة الفعالة للنساء في
السياسة يمكن أن تخدم الحراك النسوي في عمان.

تتناول التعبيرات النسوية االفتراضية الجوانب االجتماعية
مثل قدرة النساء على التحرر من القيود االجتماعية المرتبطة
بشكل المرأة وظهورها في الحياة العامة والتحرر من تبعات
العالقات االجتماعية على المرأة مثل الوضع الحقوقي للمرأة
في الزواج والطالق وحاالت النساء في المحاكم لكن ظهور
هذه التعبيرات يبدو منعدما في القضايا العامة األخرى
كالحقوق النسوية السياسية والقانونية ما يخلق فراغا إزاء
متطلبات النسوية السياسية ومستوى التوافق بين النسوية
والمطالبات باالصالحات العامة في المجتمع .إن العزلة
السياسية للتعبيرات االفتراضية النسوية لن تخلق دورا سياسيا
فاعال وحقيقيا وهنا ال يمكن أن نلقي باللوم على التعبيرات
االفتراضية النسوية فحسب بمعزل عن األدوار الدينية
والمؤسساتية األخرى .إن الدور الحكومي المؤسساتي هام
وشامل ويمكن أن يؤدي لوصول النساء للمناصب السياسية
ما يدفع بمعالجات أكبر على مستوى حقوق المرأة المدنية
واالجتماعية ويخرج المرأة من عزلتها في الحياة العامة .إن
استحقاق النساء للمناصب السياسية بنظام الكوتا مثال سيسهم
في استحداث القوانين والتشريعات المتوائمة مع واقع النساء
معززا الممارسة السياسية المتعددة على األسس الجندرية.
ولكي تحظى التعبيرات النسوية بمزيد من الدعم االجتماعي
فال بد من االعتراف بمطالبات أخرى أوسع للنسوية بينها
الفاعلية في اتخاذ القرارات وصياغة السياسات العامة .إن
السياسات العامة المتوائمة مع النسوية تعني بالضرورة
استخدام الوسائل المتاحة لدعم قضايا المرأة كاللجوء للفنون
والكتابة والنشر والسينما اضافة لدور حمالت االنترنت الهامة
التي ال يمكنها أن تؤتي ثمارها بصورتها المفردة الحالية.

على الرغم من الهجوم الذي تواجهه التعبيرات النسوية عبر
فضاء التواصل االجتماعي ووصفها بأنها حركة دخيلة غربية
المنشأ وغير متوافقة مع السياق االجتماعي إال أنه يمكن القول
أن حالة التعبير النسوي االفتراضية تبدو متأثرة ومتوافقة مع
الحالة النسوية الخليجية ذلك أن التحدي الذي تخوضه النساء
خليجيا ومسيرة المطالبات بحقوق المرأة في الخليج يتجه
في ذات المسار في جميع الدول بينها حركة المطالبة بإلغاء
التصاريح على الجامعات والقيود التنظيمية لظهور المرأة
في األماكن العامة حتى وإن بدت مستويات هذه المطالبات
مختلفة وفق السياق التنظيمي والسياسي لهذه الدول .وعلى
هذا األساس تتشكل حالة الدعم المستمرة بين النسويات في
الخليج دون تشكل حالة اتفاق منظمة ولذلك أبعاده المرتبطة
بتشابه المحظورات والممنوعات في المجتمعات الخليجية
بصورة أنتجت خطابا منمطا عن األدوار اإلجتماعية للنسوية
الخليجية تت  ،بينها القواعد االجتماعية للطاعة المطلقة أو
تبعية المرأة للرجل وغيرها .وهذه األفكار أنتجت ردة فعل
مضادة تحاول أن تكسر هذه الصور النمطية للمرأة ,وهو ما
تتبناه الحركة النسوية في عمان والخليج.

24

من المؤسف أن بعد صدور هذه المؤشرات التي تدل على
وجود فجوة حقيقية بين الجنسين إال أننا النزال نسمع الكثير
من التعبيرات االفتراضية المنكرة للحقائق في ظل وجود
إعالم محلي يحتفي بتصعيد مجموعة محدودة جدا من النساء
للتعبير عن الحالة الجيدة للحقوق النساء في البالد.
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المشاركة في القرار خارج حدود التعبيرات االفتراضية
إن حاالت التعبير االفتراضية النسوية هي حالة جديدة تعكس رغبة النساء في تحسين ظروف معيشتهن .مع هذا فإن على
الحكومة أن تعيد تمكين النساء سياسيا للسماح بأن تأخذ السياسات المؤيدة لحقوق المرأة مجراها دون الحاجة للضغط
االجتماعي المستمر .لقد كانت السلطنة أول دولة خليجية قد منحت حق التصويت للمرأة في عام  1994وهو ما اعتبر حينها
تقدما كبيرا في حالة حقوق المرأة العربية ولكنها اليوم تعيش حالة من الجمود فيما يتعلق بهذا الشأن .ففي وثيقة نشرها إتحاد
البرلمان الدولي عن معدل المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات ،حلّت عمان في المرتبة  187عالميا ً واألخيرة خليجياً،
فمن بين  85مقعدا ً في مجلس الشورى لم تحظى النساء سوى بمقعد واحد فقط ،أي ما نسبته  %1.2و التي تعتبر نسبة متدنية
جدا ً بالنسبة لدولة نامية .وفي مجلس الدولة تم تعيين  15امرأة فقط من بين  85مقعدا ً بالرغم من قدرة الحكومة على تمكين
نظام الكوتا أو تحديد عضوية النساء في المجلس بنسبة .%50
إن التحيز االجتماعي ضد النساء في تصويتات مجلس الشورى مؤكد باستمرار في أكثر من دورة إنتخابية ولكن المجتمع
يعتبر في الحقيقة أحد شقي المشكلة فقط ،وليس كلها .فمن الجانب اآلخر التزال الكثير من النساء المترشحات لعضوية
المجلس عالقات في حدود المكون التنظيمي التقليدي عبر جمعية المرأة العمانية التي أصبح دورها راكدا ً في الحياة العامة.
ومن ناحية أخرى فإن التعبير االفتراضي النسوي ال يتناول الدعم السياسي للمترشحات للمجلس أو المطالبة بتبني نظام الكوتا
أو تعديالت قانونية عليا وما يقدم على هذا الواقع ليس سوى مبادرات خجولة وفردية وال تنم عن عمل نظامي
حقيقي .ويتوائم هذا كله مع حالة عزوف النساء عن انتخاب النساء والتسجيل في السجل االنتخابي فالقانون قد سمح للنساء
فلم لم تشكل النساء المترشحات سوى ما نسبته  %6,2من إجمالي المترشحين؟ ولماذا لم تشكل النساء
الترشح لمجلس الشورى َ
سوى  %47,3من نسبة الناخبين المسجلين في السجل االنتخابي؟
الخالصة:
إن الحركة النسوية االفتراضية في عمان تحتاج لتكوين منظم واالرتهان للنزعة السياسية القائمة على المطالبة باالصالحات
التي تمس حقوق المرأة .إن الشكل الحالي من الالمواجهة وغياب التنظيم سيجعل قضايا النساء هامشية وبحاجة لسنوات
أطول ألن يتم االعتداد بقوتها وتاثيرها في الحياة العامة.
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