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 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

مقدمة

ال شــك أن االهتمــام بموقــع ا�ــرأة كنصــف ا�جتمــع بــدأ بشــكل أوضحفــي البــالد العربيــة 
منــذ اإلعــالن عــن العقــد العا�ــي للمــرأة (1975-1985) وحــىت مؤتمــر بيكــ� (1995)، 
فالخطــاب حــول قضايــا ا�ــرأة فــي بلداننــا لــم يتوقــف للحظــة واحــدة داعيــا إلــى تمكينهــا من 
ا�شــاركة الفاعلــة فــي التنميــة ا�ســتدامة، وفــي اتخــاذ القــرار فــي مختلــف مناحــي الحيــاة 
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وقــد واكــب هــذا االهتمــام العا�ــي أيضــا 
اهتمامــاً كبــ�اً مــن منظماتا�جتمــع ا�دنــي عــربت عنــه العديــد مــن الهيئــات وا�نظمــات فــي 
العديــد مــن األقطــار العربيــة، مــن خــالل عــدد مــن ا�بــادرات والربامــج الطموحــة، وكــذا عقــد 
ــك  ــرأة ال�ي ــل ا� ــدف جع ــاءات التحسيســية... به ــدوات واللق ــرات والن ــن ا�ؤتم سلســلة م

الفعلــي واألســايس فــي كل القضايــا التنمويــة الــيت تهــم ا�نطقــة.

يصطــدم هــذا ا�طمــح ا�ــ�وع للرقــي بأوضــاع ا�ــرأة فــي العالــم العربــي بموجــة جديــدة 
مــن التطــرف وفكــر اإلرهــاب ا�نغلــق تمامــاً، والــذي يعيدنــا إلــى نقطــة الصفــر فــي قضيــة 
ــة  ــكار اإلرهابي ــد للنقــاش ا�جتمعــي، خاصــة أن هــذه األف ــا مــن جدي تحــرر ا�ــرأة وطرحه
ا�نحرفــة تحــاول جاهــدة ال�كــ� علــى ا�ــرأة كهــدف ووســيلة فــي اآلن ذاتــه، فهــي هــدف 
لهــذه األفــكار ا�نحرفــة الراميــة إلــى طمــس هويتهــا، وجعلهــا أداة طيعــة فــي خدمــة اإلرهــاب 
ورجاالتــه تحديــدا، ووســيلة أيضــا للتنشــئة علــى هــذه األفــكار ا�نحرفــة فــي صفــوف 

الناشــئة لزيــادة عــدد ا�تطرفــ� واســتدامة أفكارهــم ا�نحرفــة.

تســعى هــذه ا�ســاهمة إذن إلــى تســليط الضــوء علــى واقــع ا�ــرأة العربيــة ورهانــات ال�بية 
ــيت  ــة ال ــوالت االجتماعي ــي ظــل التح ــاب ف ــرف واإلره ــاب التط ــة خط ــي مواجه ــة ف والثقاف
تعرفهــا ا�نطقــة العربيــة، نهــدف مــن خاللهــا إلــى فتــح نقــاش ال نعتــربه جديــدا با�طلــق، 
ــي  ــ� ف ــن الباحث ــل عــدد م ــن قب ــال م ــبع درســا وتحلي ــوح ومتواصــل أُش ــاش مفت ــه نق لكن
العالــم العربــي، وشــهد الكثــ� مــن الجــدال الفكــري ا�ســتمر علــى مــدار أكــ� مــن قــرن مــن 

الزمــن.

األكيــد هــو أن الســياق مختلــف تمامــاً، فا�رحلــة الــيت تمــر فيهــا البــالد العربيــة اليــوم تعتــرب، 
بنظــر الكث�يــن، إحــدى ا�راحــل الصعبــة فــي تاريــخ ا�نطقــة. وهــذا مــا قــد يدفــع الباحثــ� 
وا�نظمــات ا�عنيــة إلــى شــحذ كل اإلمكانيــات والطاقــات مــن أجــل تعميــق فهــم طبيعــة هــذه 

التحــوالت الــيت تهــدد فــي ا�جمــل الســلم االجتماعــي �جتمعــات ا�نطقــة. 

ــا  ــا يجــري هن ــة � ــم الالزم ــا� الفه ــم كل عن ــة تقدي ــا ال ندعــي مــن خــالل هــذه الورق إنن
وهنــاك ارتباطــاً با�وضــوع الــذي يشــ� إليــه عنــوان الورقــة، لكــن هــي مجــرد محاولــة لفتــح 
بعــض النوافــذ كمداخــل ممكنــة لقــراءة واقــع يعــرف تحــوالت عميقــة فــي مســتوى األدوار 
والعالقــات والقيــم وا�مارســات، قــد تكــون غالبــا مجــرد تغــ�ات ضمــن نســق االســتمرارية 

وإعــادة اإلنتــاج. 
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1- مالحظة استهاللية: املرأة وحقل األلغام البحثية يف البالد العربية

إن االشــتغال علــى قضايــا ا�ــرأة عمومــا فــي ا�جتمعــات العربيــة  هــو بمثابــة نبــش فــي 
حقــل  مــن األلغــام، مــا إن تطمــ� إلــى نمــوذج تفســ�ي معــ� حــىت يطالعــك اآلخــر، ويفســد 
نشــوتك ليدخلــك فــي متاهــات بحــث جديــدة تمامــاً، خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بمواضيــع 
مغرقــة فــي التشــعب وتشــهد ديناميــة مســتمرة، كمــا هــو األمــر بالنســبة للموضوعــات 
ا�رتبطــة با�ــرأة، �ــا يمثلــه هــذا الفاعــل (أي ا�ــرأة) مــن قــوة وديناميكيــة فــي عمليــة البنــاء 
والتغيــ� والتجديــد فــي ا�جتمــع، كمــا أنهــا مصــدر التغيــ� الثقافــي واالجتماعــي والســيايس 
بصفــة عامــة، باعتبــار أنهــا أولــي ال�ائــح االجتماعيــة ا�عنيــة بإســقاط القيــم التقليديــة 

ا�عرقلــة لنمــو ا�جتمــع وتقدمــه وإحــالل قيــم جديــدة .

   ومــن هنــا يمكــن القــول إن أولــى ا�الحظــات تكمــن فــي أنــه مــن الــ�وري بــذل جهــد علمي 
ومعرفــي فــي البــالد العربيــة فــي مجــال ا�ــرأة إذ أن مــا تراكــم مــن أبحــاث ودراســات لحــد 
اآلن لــم يغــط بعــد مناطــق الظــل الكثــ�ة الــيت تحيــط با�ــرأة العربيــة، ممــا يســتوجب زيادة 
فــي عــدد ونوعيــة ا�راكــز ومجموعــات البحــث ا�تخصصــة لدراســة أوضــاع ا�ــرأة مــن أوجــه 
متعــددة وبمقاربــات منهجيــة متنوعــة، قصــد تســليط الضــوء عمــا يقــف حائــالً فــي وجــه 

مســاهمة ا�ــرأة الفاعلــة فــي تقــدم مجتمعــات ا�نطقــة العربيــة. 

ــن أن  ــا ال يمك ــي مجتمعاتن ــرأة ف ــا ا� ــة قضاي ــإن معالج ــط، ف ــا فق ــ� هن ــاب التذك ــن ب وم
تتــم بمعــزل عــن مجمــل التغــ�ات ا�جتمعيــة الــيت تعرفهــا البــالد العربيــة، وال بمعــزل عــن 
سوســيولوجيا األجيــال، فا�ــرأة الســيما تلــك الطامحــة للتغيــ�، بــدأت منــذ ســتينيات القــرن 
ا�ــايض فــي الدخــول فــي تحــوالت قيميــة جســدتها الحــركات النســائية، و الحــركات ا�ضــادة 
للثقافــة الســائدة فــي العديــد مــن ا�جتمعــات، معــربة عــن رفضهــا للقيــم "التقليديــة"، 
لدراســة  األجيــال  مــا ســيحفز سوســيولوجيا  وهــذا   الســائدة،  االجتماعيــة  واألنســاق 
العالقــات ا�مكنــة بــ� أجيــال ا�ــرأة  والتغــ� االجتماعــي. ولعــل القــراءات وا�قاربــات الــيت 
وظفهــا عــدد مــن الباحثــ�(1)، وإن كانــت فــي مياديــن وحقــول معرفيــة تبــدو متباعــدة، فإنهــا 
حاولــت مالمســة قضايــا التغــ� االجتماعــي والتحــوالت الــيت شــهدتها البــىن االجتماعيــة ككل 
خــالل العقــود األخــ�ة ، فمــا تراكــم لدينــا مــن دراســات وأبحــاث،  يؤكــد علــى أن مجمــل 
هــذه التحــوالت متداخلــة ومتشــابكة جــداً، اختلــط فيهــا العامــل الســيايس باالقتصــادي 
باالجتماعــي بالثقافــي بالديمغرافــي، كمــا أنهــا ال تســ� علــى ُخطــى ثابتــة وواضحــة يمكــن 
التنبــؤ علميــاً بمســارها واتجاهاتهــا، إذ ال تــزال هنــاك أشــياء كثــ�ة عصيــة علــى التنــاول 

العلمــي. 

تســتدعي إذن هــذه ا�الحظــة ورش عمــل بحثيــة كــربى بهــدف مزيــد مــن التعمــق فــي فهــم 
ــا  ــة الــيت تعرفه العوائــق والتحديــات ا�طروحــة أمــام ا�ــرأة فــي ظــل التحــوالت االجتماعي
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ــة   ا�نطقــة. ولعالالشــتغال العلمــي والبحــيث حــول قضايــا ا�ــرأة عمومــا مــا زال فــي مرحل
االكتشــاف فــي تمــاه واضــح مــع النقــاش ا�جتمعــي العــام ممــا يطــرح أمــام الباحثــ� العــرب 

خصوصــا تحديــ� كب�يــن:

ــة فــي االهتمــام بقضايــا  - التحــدي األول: يتمثــل بــ�ورة توليــد لحظــة تاريخيــة فاصل
ا�ــرأة، وجعلهــا عــادة بحثيــة أكاديميــة مســتديمة تفــيض إلــى خلــق ال�اكــم الــ�وري حــول 
قضايــا ا�ــرأة، وتجــاوز مخلفــات هــذا التنــاول الظرفــي الــذي ارتبــط فــي الغالــب بفــ�ات 
التــأزم والتوتــر االجتماعــي، حيــث تكــ� النــدوات واالســتطالعات والتــداول اإلعالمــي الــذي 

تمليــه األحــداث واألزمــات �عــان مــا ينتهــي بانتهائهــا.

ــدن الباحثــ�  ــة مــن ل ــال مناهــج وطرائــق بحثي ــل بــ�ورة إعم - التحــدي الثانــي: يتمث
لدراســة قضايــا ا�ــرأة والتحــوالت االجتماعيــة، غــ� تلــك الــيت اعتدناهــا فــي البحــوث 
األكاديميــة، ذلــك أن بعــض األبحــاث والدراســات الــيت تتنــاول قضايــا ا�ــرأة هــي عبــارة 
ــى اإلنســان، وتحــول دون  ــى الوصــول إل ــة تســد الطريــق إل عــن تماريــن إنشــائية أكاديمي
مواجهــة مشــكلة اغــ�اب العلــوم االجتماعيــة عــن الحــا�، ويعمــق أكــ� مــن الفجــوة الــيت 

تفصلنــا عــن رؤيــة ا�جتمــع.

2- مساهمة املرأة والثقافة الدينية يف مواجهة خطاب التطرف

ــى الثوابــت واألســس  ــب مــن الباحثــ� الوقــوف عل إن مناهضــة أي خطــاب متطــرف تتطل
الــيت ينهــل منهــا هــذا الخطــاب، بمعــىن آخــر جــذوره ا�متــدة فــي ا�جتمــع والراســخة فيــه، 
ا�ســتندة ثقافيــاً وتربويــاً واجتماعيــاً. ومــن ا�هــم هنــا "االنتباه إلــى أن التمثــالت االجتماعية 
الســائدة حــول ا�ــرأة تعمــل علــى تقديــم الفــوارق االجتماعيــة بــ� الرجــال والنســاء علــى 
أســاس أنهــا طبيعيــة ومحكومــة بالفــوارق البيولوجيــة، بــل إنهــا تعمــل علــى تربيرهــا علــى 

أنهــا مفروضــة أنطولوجيــا، والحــال أن تلــك الفــوارق مبنيــة ومصنوعــة اجتماعيــاً"(2).

وهــذا البنــاء االجتماعــي بقــدر مــا تســهم فيــه الثقافــة الدينيــة، تعــززه أيضــا القــراءة غــ�  
الســليمة للــ�اث وللمــوروث الثقافــي، ذلــك أن  النظــرة إلــى ا�ــرأة والتفاعــل معهــا تحكمهــا 
ــة  ــار األمي ــة، وانتش ــدات السياســية والديني ــة وا�زاي ــراف االجتماعي ــم األع ــب مه ــي جان ف
الــيت تبقــى عامــالً مهمــاً فــي تثبيــت عــدد مــن الظواهــر ا�تخلفــة الــيت يعتقــد أنهــا جــزء مــن 

ا�كونــات الدينيــة ا�قدســة، وأن الخــروج عنهــا هــو خــروج عــن الديــن اإلســالمي.

ــي  ــم العرب ــي العال ــا ف ــاء له ــن اإلســالمي غط ــن الدي ــذ م ــيت تتخ ــة ال ــركات ا�تطرف إن الح
تعــود بشــكل كبــ� إلــى اســتخدام الــ�اث فــي ا�عــارك السياســية وا�عرفيــة. ويعــين ذلــك 
مــن ضمــن مــا يعنيــه "أننــا لــم نتخلــص بعــد مــن النظــرة الجامــدة إلــى الــ�اث، ولــم ننجــز 
ــة  ــث عــن عالق ــه. ويســتدعي الحدي ــكل مكونات ــا ب ــع ماضين ــي م ــح اإليجاب ــة التصال عملي
الــ�اث وا�عرفــة فــي الفكــر العربــي ا�عــا� أن نشــ� إلــى الحضــور الواســع الــذي أعــاد 
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لغــات ورمــوزاً تراثيــة معينــة إلــى ا�عرفــة وا�جتمــع العربيــ�. وإن كان اســتحضار بعــض 
الرمــوز ال�اثيــة إيجابيــاً لتحفــ� التعامــل مــع الواقــع والتقــدم، إال أن هــذه العــودة لــم 
تكــن مقرونــة فــي العديــد مــن الحــاالت بقــراءة ترســم للــ�اث حــدوده وآفاقــه فــي عالقتــه 

ــخ"(3). بالتاري

تحفــل الكثــ� مــن ا�عــارك السياســية والثقافيــة والفكريــة أيضــا بــ� أطــراف الــ�اع فــي 
ــين،  ــي والدي ــ�اث الثقاف ــف لل ــف الكثي ــة بنقاشــات حــادة حــول التوظي ــات العربي ا�جتمع
ويمتــد ذلــك إلــى خــارج رقعــة الوطــن العربــي وأثنــاء مواجهتنــا لآلخريــن ا�ختلفــ� عنــا 
ثقافيــاً وفكريــاً.  ومــن ثــم ال يجــب أن يــ�ك ا�كــون ال�اثــي حكــرا علــى قــراءات غــ� 
ــم يســتجيب  ــاز فه ــى إنج ــادرة عل ــي البحــث، ق ــاريع ف ــي إطــالق مش ــل ينبغ ــدة، "ب مجته
ألســئلة ع�نــا ومقتضيــات تجاوبنــا اإليجابــي مــع مــا يجــري فــي العالــم. فالــ�اث 
ــال أوجــه ال  ــخ، حم ــي التاري ــ� ف ــات الب ــف منتج ــل مختل ــك مث ــي ذل ــه ف اإلســالمي، مثل
حــ� لهــا. وهــو خــزان قابــل ألكــ� مــن صيغــة مــن صيــغ االســتثمار الخــالق وا�بــدع. أمــا 
أن يواصــل فهــم نــيص مغلــق للظواهــر ال�اثيــة حضــوره وهيمنتــه علــى العقــول والضمائــر 
فــي مجتمعنــا، فــإن فــي ذلــك مــا يــربر جوانــب مــن الصــور الــيت نصنعهــا ألنفســنا بأنفســنا، 
ويرســمها اآلخــرون عنــا فــي زمــن الحــق اســتناداً إلــى طبيعــة ا�عرفــة الســائدة بيننــا"(4).

ــا تتبــدى لنــا بعــض األولويــات الــيت تســتدعي مــن الباحثــ� ا�تخصصــ� العمــل  مــن هن
ــوم فــي  ــى أي حــد مــن ا�مكــن الي ــذا الــ�اث، فإل ــراءات ع�يــة جديــدة له ــى إنجــاز  ق عل
مجتمعاتنــا تقديــم قــراءات تنويريــة مــن داخــل الــ�اث الديــين لقضايــا ا�ــرأة، وهــل يمكــن 

فعــالً الحســم فــي مســألة الســياق الزمــين لعــدد مــن النصــوص الدينيــة؟

1.2 اإلمكان األول: القراءات التنويرية للرتاث الديين

مــن خــالل مــا ســبق بيانــه يتضــح أنــه عندمــا يتعلــق األمــر بقضايــا ا�ــرأة فــي ا�جمــل، ال 
يمكــن الحديــث عــن خطــاب ديــين واحــد يســ� فــي اتجــاه خطــي تصاعــدي أو أفقــي، لكننــا 
ــان،  ــي بعــض األحي ــراءات متضــادة ف ــات متنوعــة، وق ــام خطاب ــ� أم نجــد أنفســنا كباحث
وبالتالــي فــإن الحديــث عــن وجــود خطــاب تنويــري حداثــي مــن خــارج ا�نظومــة الدينيــة، 
ــة،  ــق، ويجانــب البحــث العلمــي الرصــ�، وا�الحظــة ا�وضوعي ــاً غــ� دقي يعتــرب توصيف

ويدفــع بنــا إلــى معــارك صداميــة قــد ال تنتهــي.

إن ا�تأمــل فــي بعــض النصــوص ال�اثيــة يتبــدى لنــا با�لمــوس أن دعــوة ا�ســاواة بــ� 
الجنســ� كانــت حــا�ة بقــوة فــي الــ�اث األندلــيس مثــالً، وتــم تغافلهــا وتغليــب منطــق 

الالمســاواة واســتعباد ا�ــرأة وتحجيبهــا وتركهــا فــي البيــت.

يقــول ابــن رشــد فــي هــذا النــص: "فــي مدننــا القائمــة، فــإن قابليــة النســاء ليســت واضحــة 
ألن النســاء غالبــاً مــا يؤخــذن لإلنجــاب. ولــذا فإنهــن يوضعــن فــي خدمــة أزواجهــن. ومــا 
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عليهــن إال اإلنجــاب والرضاعــة والعنايــة بالولــد. وإن كان هــذا األمــر يعطــل أفعالهــن 
األخــرى. والــذي يبــدو للعيــان أن نســاء مدننــا ال يصلحــن لفضيلــة غــ� هــذه. وهــن بذلــك 

يشــبهن النباتــات. وكونهــن عالــة علــى الرجــال فــي هــذه ا�ــدن جعلهــا فقــ�ة.

إن نســاء هــذه ا�ــدن يوجــدن بأكــ� مــن الرجــال بضعفــ�. وإن كــن معطــالت عــن أي عمــل 
�وري ســوى القليــل منــه، وهــذا القليــل ملــزم لهــن لســد الحاجــة إلــى ا�ــال مثــل الحياكــة 

والنســيج، وهــذه حجــة بينــة بنفســها.

إن اإلنــاث يجــب أن يشــاركن الذكــور فــي الحــرب والقتــال ومــا إلــى ذلــك، ومــن ا�الئــم لنــا 
فــي اختيارهــن أن تكــون لهــن الخصــال ذاتهــا الــيت للرجــال. ولــن يتــم ذلــك إال إذا تعلمــن 

ســوياً مــع الرجــال ا�وســيقى والرياضــة طا�ــا أنهــن متحليــات بالفضيلــة"(5).

يعكــس هــذا النــص ا�نظــور ا�نفتــح �ــ�وع ابــن رشــد الفكــري و�ــن ســار علــى نهجــه، لقــد 
أدرك ابــن رشــد، منــذ زمــن بعيــد، أن أي تنميــة مجتمعيــة ال يمكــن أن تتحقــق دون مشــاركة 
فعليــة للنســاء، ومــن ثــم وجــب تعليمهــن وإ�اكهــن أســوة بالرجــال. إنهــا دعــوة �يحــة 
إلــى االرتقــاء با�ــرأة مــن "الطبيعــة" إلــى "الثقافــة"  علــى نقيــض العديــد مــن النصــوص 
الالحقــة. الســيما الــيت اســتغرقت فــي التفاعــل مــع الجوانــب الســلبية ا�تخلفــة فــي الــ�اث 

الديــين، الــيت ال عالقــة بحقيقــة الديــن اإلســالمي.

وللوقــوف علــى مســار تطــور هــذا الخطــاب ا�تعلــق با�ــرأة، يكفــي الرجــوع إلــى بدايــة القــرن 
ا�ــايض، ودراســة مطالــب التنويريــ�، لنالحــظ أنهــا اليــوم صــارت متجــاوزة، وحلــت محلهــا 
مطالــب أخــرى أكــ� طموحــا. ولنأخــذ علــى ســبيل ا�ثــال تجربــة الرائــد فــي مجــال تحريــر 
ا�ــرأة فــي العالــم العربــي، قاســم أمــ�(6) وعنــد االطــالع علــى هــول الهجــوم الــذي تعــرض 
لــه، وحجــم الحصــار والضغــط اللــذان جعــاله ي�اجــع عــن بعــض مــا كتــب، نتصــور أنــه 
ــه لإلســالم  ــا، ونصــدق أســطورة محاربت ــ� ع�ن ــا حــىت بمعاي ــا ثوري كان ينســج خطاب
ولــأل�ة ا�ســلمة، و قيادتــه لهجمــة تغريبيــة تســتهدف ا�ــرأة والقيــم، مثلمــا كان وال يــزال 

يُــروج عــن الرجــل.

لكــن بقــراءة بســيطة لكتابــه "تحريــر ا�ــرأة" الــذي أثــار ضجــة كبــ�ة إبــان صــدوره ليــس 
فقــط بــ� أوســاط ا�ثقفــ�، ولكــن أيضــا بــ� عامــة النــاس، بالنظــر إلــى تنــاول موضــوع 
ا�ــرأة بصــورة غــ� مألوفــة �ــا درجــت عليــه األدبيــات االجتماعيــة ا��يــة الســائدة فــي 
ــى األوضــاع  ــت النظــر إل ــاب أن يلف ــي هــذا الكت ــث حــاول قاســم أمــ� ف ــت، حي ــك الوق ذل
االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة الــيت تعيشــها ا�ــرأة ا��يــة والعربيــة آنــذاك، إذ كانــت 
تعانــي قهــرا اجتماعيــا نابعــا مــن العــادات والتقاليــد ا�وروثــة ا�رتبطــة فــي أحيــان كثــ�ة 
بالفهــم الخاطــئ للمــوروث الديــين والقواعــد األخالقيــة الســليمة، وقــد تطــرق قاســم أمــ� 
لهــذه األوضــاع الــيت فرضــت قيــودا علــى حركــة ا�ــرأة داخــل مجتمعهــا ووطنهــا، ومنعتهــا 

مــن تأديــة دورهــا التنمــوي. 
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إن ا�عركــة الــيت قادهــا قاســم أمــ� وآخــرون اصطدمــت فــي الواقــع بالتأثــ� الالمحــدود 
ــي  ــات ف ــراد والجماع ــة لألف ــاة اليومي ــر الحي ــل مظاه ــى مجم ــق عل ــين ا�نغل ــ� الدي للتفس
ا�جتمعــات العربيــة، فاألفــراد يتماهــون بســهولة وانقيــاد أكــرب أمــام كل مــا يأتــي بــه النــص 
ــل  ــ�  بتغلغ ــيت تتم ــة ال ــات التقليدي ــاة ا�جتمع ــي حي ــن ف ــى تجــدر الدي ــين بالنظــر إل الدي
وحضــور أكــ�  �ظاهــر التديــن ألنــه يشــكل محــوراً مركزيــاً فــي حيــاة النــاس علــى عكــس 
ا�جتمعــات الع�يــة. وا�فارقــة أن مظاهــر التديــن ازدادت أكــ� فــي يومنــا هــذا فــي 
مجتمعاتنــا الــيت تعيــش "زمــن الحداثــة" بنفــس األشــكال الــيت كانــت لــدى األســالف ســواء 
ــن  ــن م ــى الدي ــة االشــتغال عل ــي فرضي ــا يزك ــذا م ــى مســتوى الخطــاب أو ا�مارســة. ه عل
داخــل الديــن عــوض مهاجمتــه جملــة وتفصيــال، وذلــك الســتحالة إحــداث القطائــع الالزمــة 

مــع التفكــ� الديــين فــي الظــرف الراهــن.

وعلــى هــذا األســاس فــإن محــاوالت اإلصــالح مــن داخــل الحقــل الديــين اســتمرت منــذ 
ــده  ورفاعــة الطهطــاوي وهــدى الشــعراوي  ــد عب ــد الشــيخ محم ــة عن ــادات التنويري االجته
ونظــ�ة زيــن الديــن وآخرون(7)،مــرورا  بعــالل الفــايس والطاهــر بنعاشــور ومصطفــى كمــال 
والطاهــر حــداد علــى ا�ســتوى ا�غاربــي، إلــى بعــض األعمــال الــيت انتــ�ت بشــكل كبــ� 
فــي صفــوف الشــباب ا�تديــن فــي أواســط التســعينيات مــن القــرن ا�ــايض، ككتــاب "تحريــر 
ا�ــرأة فــي عــ� الرســالة" لعبــد الحليــم محمــد أبــو شــقة، الــذي صــدر عــام 1990 فــي ســتة 
أجــزاء(8)، وحــاول تجميــع كل األحاديــث واآليــات الــيت تؤطــر حيــاة ا�ــرأة ا�ســلمة، وتكشــف 
بشــكل واضــح واســتناداً إلــى النــص أن بعــض ا�قــوالت مــن قبيــل "صــوت ا�ــرأة عــورة" 
وعملهــا ال يجــوز إال للــ�ورة، وتعليمهــا ال ينبغــي أن يتجــاوز مــا يمكنهــا مــن قــراءة القــرآن 
واالطــالع علــى فقــه الحيــض والنفاس،كلهــا مقــوالت ترســخت بســبب العــادات والتقاليــد وال 

عالقــة لهــا بالديــن اإلســالمي.

وطــوال هــذه ا�راحــل التاريخيــة، الــيت ال يتســع مجــال هــذه الورقــة لبســط أفــكار العديــد 
مــن رجاالتهــا، ثــم خــوض معــارك عســ�ة مــع جبهــات الرفــض مــن داخــل ذات ا�نظومــة 
ــى شــكل  ــرت عل ــيت أث ــد ال ــادات والتقالي ــ� الع ــ� ب ــن التمي ــث ع ــدأ الحدي اإلســالمية، و ب
التديــن، وعلــى وضــع ا�ــرأة ا�ســلمة وبــ� اإلســالم الحقيقــي الــذي تمثلــه صــور م�قــة، 
ــع  ــي ا�جتم ــات ف ــدأ اســتحضار صــور الصحابي ــخ اإلســالمي، وب ــن التاري ــا، م ــى قلته عل
النبــوي اللواتــي اضطلعــن بمهمــات داخــل ا�جتمــع، وخالطــن الرجــال، وشــاركن فــي 

ا�عــارك، وكان لهــن موقــف ورأي سياســي�.

لــم يقتــ� البحــث فــي البعــد التنويــري للــ�اث الديــين علــى ا�هتمــ� بالفكــر اإلســالمي، بــل 
امتــد البحــث فــي هــذا ا�جــال إلــى علمــاء االجتمــاع أيضــا، إذ شــكل كتــاب فاطمــة ا�رنيــيس 
ــار  لــدور ا�ــرأة  "ســلطانات منســيات"(9) أحــد أهــم ا�شــاريع الفكريــة الــيت أعــادت االعتب
تاريخيــاً فــي عــدد مــن األحــداث والوقائــع التاريخيــة، مــن خــالل التأريــخ لنســاء مارســن 
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الســلطة فــي البــالد اإلســالمية، باعتبارهــن رمــوزاً مضيئــة فــي التاريــخ اإلســالمي، عمــل 
التاريــخ الرســمي ا�مجــد للرجــل علــى تغييبهــا وطمســها . ممــا جعــل الباحثــة تؤكــد فــي هــذا 
ا�ــ�وع الفكــري علــى إعــادة كتابــة تاريــخ النســاء فــي اإلســالم مــن وجهــة نظــر منصفــة 
ــت  ــيت أضيف ــن األوصــاف ال ــد م ــب أبع ــاوز إســالم الصــور ونذه ــا أن نتج ــرأة،  "علين للم
عليهــا صبغــة مثاليــة بشــأن الفئــات الحاكمــة، وأن نفحــص ا�قاومــة ا�ضــادة ونــدرس 
االســتثناءات والحــاالت ا�همشــة، وكل ذلــك لكــي نفهــم تاريــخ النســاء فــي اإلســالم، وهــو 
تاريــخ محكــوم عليــه أن يغيــب عــن الخطــاب الرســمي، شــأنه فــي ذلــك شــأن تاريــخ 

ــراء"(10).  الفالحــ� أو الفق

إن مهمــة مراجعــة هــذا التاريــخ رهــان يقــع علــى عاتــق مثقفــات العالــم العربــي اإلســالمي 
بحســب ا�رنيــيس، " ليــس بإمــكان النســاء ا�ســلمات عامــة، والعربيــات خاصــة، االعتمــاد 
علــى أحــد لقــراءة تاريخهــن، ســواء تعلــق األمــر بعاِلــم أو غــ� عاِلــم، بمــن يتخــذ موقفــاً أو 
بمحايــد، ومــن ثــم فــإن هــذه القــراءة مســئوليتهن وواجبهــن، إن مطالبتنــا بالتمتــع الكامــل 
بحقوقنــا اإلنســانية الكونيــة هنــا، وفــي هــذا الوقــت الراهــن، ســتمر بالــ�ورة عــرب بعــث 
للذاكــرة وإعــادة قــراءة التاريــخ والــ�اث، وإعــادة بنــاء �اٍضإســالمي متســع ومنفتــح"(11).  

إن مطلــب ا�رنيــيس واضــح تمامــاً، دافعــت عنــه فــي مجمــل كتاباتهــا كمــا دافــع عنــه آخــرون 
وأخريــات، مطلــب يهــدف فــي العمــق إلــى محاربــة الجهــل ا�تعمــد با�ــرأة، بدورهــا التاريخــي 
والحضــاري فــي بنــاء ا�جتمعــات اإلنســانية، وبالتالــي تنقيــة الــ�اث الثقافــي والديــين 

خاصــة مــن أنصــاف الحقائــق واألوهــام الــيت تالزمــه.

بهــذا فقــط يمكــن إخــراج نصــوص التطــرف مــن البــاب الواســع، الســيما تلــك الــيت ركــزت 
علــى ا�ــرأة وســلبتها كل إمكانيــة للفعــل، وفــي ظــل صعــود ا�وجــة الحاليــة للتطــرف الديــين 
ا�عتمــد علــى قــراءات انتقائيــة للنصــوص الدينية، وعلــى فكر منغلق، وعلى قيادات نســائية 

متطرفــة تســاهم فــي تثبيتــه مــن خــالل ثــورة االتصــاالت ومواقــع التواصــل االجتماعــي. 

ــل  ــا ســبق، �ورة العم ــى كل م ــة إل ــب، إضاف ــ�اث الديــين تتطل ــة لل ــراءة التنويري إن الق
علــى مواجهــة بعــض االســ�اتيجيات الــيت توظفهــا التيــارات الدينيــة الســلفية منهــا تحديــداً 
فــي خطاباتهــا ا�ناهضــة "�واطنــة متســاوية للمــرأة" كمــا أوضحتهــا الباحثــة هبــة رءوف 
عــزت فــي الورقــة الخلفيــة ا�قدمــة إلــى تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة لعــام 2005 "نحــو 

نهــوض ا�ــرأة فــي الوطــن العربــي"، وهــي كالتالــي(12):
1. اســ�اتيجية مفاهيميــة تقــوم علــى الخلــط بــ� مســتويات ا�فاهيــم القرآنيــة، وتقديــم 
ــا أســاس  ــى مفهــوم االســتخالف والواليــة، وهــذان ا�فهومــان هم مفهــوم القوامــة عل

مفهــوم ا�واطنــة فــي اإلســالم.
2. اســ�اتيجية توظــف أصــول الفقــه بشــكل غــ� دقيــق وغــ� عــادل، فتتبــىن التغليــب 
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فــي الخطــاب القرآنــي، ويجتهــد هــذا الخطــاب فــي مناقضــة حجــج الخصوم بالتمســك 
بقــراءة للنــص ال�عــي مناقضــة �نهــج أصــول الفقــه.

ــي  ــخ متناقضــة ف ــع التاري ــل م ــي التعام ــة ف ــة /اخ�الي ــة جدلي 3. اســ�اتيجية خطابي
قــراءة الواقــع والتاريــخ، ففــي الوقــت الــذي تحتفــي فيــه بالتجربــة النبويــة وانتقــال 
ا�ــرأة مــن وضــع الجاهليــة إلــى وضــع ا�جتمــع اإلســالمي وحركتهــا فــي ميادينــه 

ــل هــذا التصــور فــي الواقــع الراهــن. ا�ختلفــة، فهــي ال تُفَّعِ
4. اســ�اتيجية برغماتيــة: تضــع قضيــة ا�ــرأة ضمــن أجنــدات سياســية، إذ أصبحــت 
قضيــة ا�ــرأة محــكا للــ�اع الســيايس وإثبــات ا�فارقــة ا�بدئيــة بــ� التيــارات 

الســلفية وغ�هــا.

2-2 السياق الزمين للثقافة الدينية في مواجهة خطاب التطرف

إن الثقافــة الدينيــة فــي مجتمعاتنــا تبــدو جــد متناقضــة، وممــا يعــوق مظاهــر التكيــف مــع 
ا�جتمــع الحديــث الــيت حــاول عــدد مــن الباحثــ� فــي الشــأن الديــين التبشــ� بهــا، وإقرارهــا، 
ــين وارتباطــه بســياقات  ــص الدي ــة الن ــع زماني ــدم الحســم م ــو ع ــع ه ــي ا�جتم ــا ف ون�ه

زمنيــة وظرفيــة معينــة.

يــرى الطاهــر حــداد أن أحــكام اإلســالم عــن ا�ــرأة ليســت أحكامــاً نهائيــة بــل هــي أحــكام 
نابعــة مــن وضعيــة ا�جتمــع الــذي أنزلــت فيــه، وهــو مجتمــع كانــت أحــوال ا�ــرأة فيــه أقــرب 
إلــى وضــع العبوديــة منــه علــى أي وضــع آخــر: "فــي الحقيقــة أن اإلســالم لــم يعطنــا حكمــاً 
جازمــاً عــن جوهــر ا�ــرأة فــي ذاتهــا. ذلــك الحكــم الــذي ال يمكــن أن يتناولــه الزمــن وأطــواره 
ــه  ــذي يوجــد أن ــا ال ــي هــذا ا�عــىن. إنم ــح ف ــا هــو �ي ــي نصوصــه م ــس ف ــ�. ولي بالتغي
أبــان عــن ضعــف ا�ــرأة وتأخرهــا فــي الحيــاة تقريــرا للحــال الواقعــة، ففــرض كفالتهــا علــى 

الرجــال مــع أحــكام أخــرى بنيــت علــى هــذا االعتبــار"(13).

ويذهــب عــدد مــن الباحثــ� ا�عا�يــن فــي ذات االتجــاه؛ إذ ال يعتــربون أن النــص الديــين 
الــذي أُنتــج فــي ظــروف زمنيــة ومكانيــة معينــة صالــح �ــا ســيأتي بعــده الختــالف أحــوال 
النــاس وظروفهــم، ولوجــود عــدد مــن ا�تغــ�ات األخــرى الــيت يجــب أخذهــا بعــ� االعتبــار.  
"والقــول إن كل مــا خاطــب بــه النــص الديــين إبــان صــدوره فــي زمــن الوحــي هــو موجــه 
ــن  ــر ع ــع النظ ــع قط ــة، م ــة الالحق ــي األزمن ــه ف ــن يتلقون ــى كل الذي ــا� إل ــكٍل مب ــي ش ف
ــن  ــه م ــتدل ب ــا يُس ــى م ــدة عل ــٍة زائ ــى عناي ــاج إل ــر يحت ــو أم ــه، له ــي وكيفيت ــة التلق طريق
النصــوص الدينيــة ا�وحيــة بإطــالق الخطــاب ا�بــا� لــكل األزمنــة. فالخطــاب ا�بــا� هــو 
ــداه  ــه وم ــه بمجــال الخطــاب. الخطــاب ذات ــ� في خطــاب شــفاهي ينحــ� مجــال ا�خاطب
الزمــين الــذي ال يتعــدى دائــرة االشــتغال التاريخيــة الــيت يتحــرك فيهــا، حيــث يمكــن ضــم 
ا�وجوديــن ضمــن ا�ــدى الزمــين للخطــاب، علــى الرغــم مــن عــدم حضورهــم بذواتهــم أثنــاء 
تبليــغ الخطــاب ولكنهــم مدرجــون ضمــن ا�خاطبــ� نظــرا إلــى حضورهــم الزمــين وا�كانــي 
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فــي مجالــه ومــداه. أمــا َمــن هــم خــارج هــذا ا�ــدى فهــم خارجــون عــن دائــرة ا�خاطبــ�، مــا 
يعــين أن العالقــة بينهــم وبــ� النــص ســتتخذ وضعيــة مختلفــة بالكامــل، فــي طبيعــة ا�عــىن 

ا�فهــوم مــن النــص ومراميــه"(14).

إن قــراءة النــص الديــين تبقــى أبــرز اإلشــكاالت الداعمــة لخطــاب التطــرف فــي ا�جتمعــات 
العربيــة واإلســالمية، لعــدم القــدرة  علــى موقعــة النــص ضمــن الســياقات ا�جتمعيــة 
الجديــدة، إنهــا مــن أصعــب القضايــا الــيت تواجــه الديــن والفكــر الديــين عمومــا. وباســتحضار 
مــا تعــرض لــه الفكــر ا�ســيحي مــن نقــد قــاٍس لنصوصــه الدينيــة الــواردة في اإلنجيــل، وكان 
أهــم مــا واجهتــه هــو إخضاعهــا للقــراءة التاريخيــة ونــزع القدســية ا�طلقــة عــن محتوياتهــا 
والتعاطــي معهــا بوصفهــا نصوصــاً ب�يــة خاضعــة �نطــق الزمــان وا�ــكان والجغرافيــا. 

لكــن األمــر مختلــف تمامــاً عندمــا يتعلــق األمــر بالديــن اإلســالمي، "فالنــص ا�قــدس 
األســايس أي القــرآن، جــرى التعاطــي معــه بأنــه فــي مجملــه يتجــاوز الزمــان وا�ــكان وال 
ــام أي  ــق أم ــع الطري ــى قط ــوظ" إل ــوح ا�حف ــة "الل ــاد. أدت مقول ــل أو اجته يخضــع لتعدي
نقــاش يريــد أن يظهــر التفاعــل الطبيعــي بــ� النــص واالجتمــاع، وتعيــ� أســباب الــ�ول 
بكونهــا مظهــرا لهــذا التفاعــل. فــي الــ�اع علــى كيفيــة قــراءة النــص الديــين، قــراءة حرفيــة 
أم قــراءة عقالنيــة تاريخيــة مفتوحــة، يقــوم حــ� أســايس علــى مــدى انفتــاح اإلســالم 
علــى التطــور ومواكبــة العــ�. وهــذه القــراءة، الســلبية أم اإليجابيــة، تتدخــل اليــوم فــي 
صــوغ أيديولوجيــا تيــارات اإلســالم الســيايس وممارســاته فــي أكــ� مــن مــكان فــي العالــم 

اإلســالمي(15).

ضمــن هــذا الســياق الفكــري الــذي أهــدر العديــد مــن الفــرص الســانحة  لتجــاوز معوقــات 
االشــتغال علــى النــص الديــين وقراءتــه وفــق متطلبــات زمننــا الحالــي، ظلــت قضايــا ا�ــرأة 
ككل القضايــا الحساســة األخــرى خاضعــة �نطــق المحدوديــة الزمــان وا�ــكان وصالحيتهمــا 
ــن  ــل م ــ�ات ومســتجدات، وقلي ــن متغ ــا ســيأتي بعــد ذلــك، مهمــا حــدث م ــا � وامتدادهم
الباحثــ� مــن تجــرأ وجاهــر برأيــه فتعــرض للتضييــق واالتهامــات ا�غرضــة. ومــن هــؤالء 
ا�فكريــن ا�جدديــن نجــد نــ� حامــد أبــو زيــد الــذي أوضــح فــي الكثــ� مــن كتاباتــه توقــف 
االجتهــاد الفقهــي عندمــا يتعلــق األمــر بقضايــا ا�ــرأة، مدافعــا عــن �ورة إعمــال االجتهــاد 
ــة، وتحســن وضــع ا�ــرأة فــي  ــاب أيضــا، إذ مــع " تغيــ� األحــوال االجتماعي فــي هــذا الب
ا�جتمــع، يمكــن قــراءة النصــوص الدينيــة فــي داللتهــا التاريخيــة مــن أجــل اســتنباط 
ــيت تقــف  ــة وحدهــا هــي ال ــراءة الحرفي الجوهــري والثابــت وراء العــريض وا�تغــ�. إن الق
عنــد العــرض، ألنهــا قــراءة تســتبعد الســياق االجتماعــي للت�يــل ومــن ثــم لألحــكام الــيت 
يتضمنهــا.... وخطــأ علمــاء ا�ســلم� فــي نظــر هــذا الخطــاب نابــع مــن العجــز عــن إدراك 
هــذا الوعــي، وخطؤهــم فــي مســألة األحــكام الخاصــة با�ــرأة ليــس هــو الخطــأ الوحيــد. إنــه 

خطــأ فــي مســألة واحــدة لكنــه يمثــل نموذجــاً للخطــأ العــام"(16).
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هكــذا خلصــت إذن هــذه اآلراء النقديــة، الــيت أخضعــت النــص الديــين ا�قــدس للمقاييــس 
ــا  ــت زمانه ــي بن ــذه النصــوص ه ــأن ه ــ�، ب ــة والتفس ــوم اللغ ــي عل ــا�ة ف ــة ا�ع العلمي
ــت  ــا وحمل ــرت فيه ــيت ظه ــة ال ــة وا�كاني ــة الزماني ــن أن تنفصــل عــن البيئ ــا وال يمك ومكانه
ــة  ــة ليســت نصوصــاً مفارق ــا فالنصــوص الديني ــة، ومــن هن ــق بحــوادث معين رســالة تتعل
لبنيــة الثقافــة الــيت تشــكلت فــي إطارهــا بــأي حــال مــن األحــوال. وا�صــدر اإللهــي لتلــك 
النصــوص ال يلغــي إطالقــاً حقيقــة كونهــا نصوصــاً لغويــة بــكل مــا تعنيــه اللغــة مــن 
ارتبــاط بالزمــان وا�ــكان التاريخــي واالجتماعــي. مــا هــو خــارج اللغــة وســابق عليهــا ــــــ 
أي الــكالم اإللهــي فــي إطالقيتــه ــــــ ال يمــت لنــا نحــن البــ� بصلــة، باإلضافــة إلــى أننــا ال 
نمتلــك األدوات ا�عرفيــة وال اإلجرائيــة إلخضاعــه للــدرس، لذلــك ال يمكننــا إنتــاج خطــاب 
علمــي حولــه، وأي حديــث عــن الــكالم اإللهــي خــارج اللغــة مــن شــأنه أن يجذبنــا شــئنا ذلــك 

ــى دائــرة الخرافــة واألســطورة"(17).  ــا إل أم أبين

3- الثقافة الذكورية أساس داعم  خلطاب التطرف 

البــد مــن اإلشــارة فــي هــذا ا�حــور أننــا عندمــا نتحــدث عــن الثقافــة الذكوريــة ا�هيمنــة ال 
نقــف لزامــاً عنــد حــدود ثقافــة ا�جتمعــات العربيــة، بــل إن األمــر يتجــاوز هــذا ا�ــدى إلــى 
ــذرة  ــة متج ــة الذكوري ــح Bourdieu (18) أن الهيمن ــا أوض ــرى، فكم ــات األخ ــي ا�جتمع باق
جــداً فــي ال شــعورنا إلــى درجــة أننــا ال نتمكــن مــن إدراكهــا، ومتوافقــة جــداً مــع توقعاتنــا 
ــذا  ــا ه ــي ثناي ــه يتســاءل ف ــا دفع ــذا م ــا. وه ــر فيه ــادة النظ ــا إع ــب علين ــى درجــة يصع إل
الكتــاب عــن ا�يكان�مــات وا�ؤسســات الــيت تــؤدي وظيفــة إعــادة إنتــاج "ا�ذكــر األبــدي"، 
و�ــاذا وكيــف يتــم تحويــل االختالفــات البيولوجيــة إلــى عالقــات قــوة؟ و�ــاذا يتــم تكريــس 

الســيطرة الذكوريــة كــيشء طبيعــي يتحــرك فينــا مــن تلقــاء ذاتــه؟

إن الهيمنــة الذكوريــة فــي ا�جتمعــات الحديثــة ال تقــوم علــى عنــف البــىن ا�اديــة، وإنمــا 
ــا  ــة والتواصــل، إنه ــة والثقاف ــز وا�عرف ــوة الرم ــى ق ــوم عل ــي تق ــة، فه ــىن الرمزي ــف الب عن
هيمنــة رمزيــة بالدرجــة األولــى حســب تعبــ� بورديــو، إذ أن تأث�هــا "ال يمــارس داخــل 
ا�نطــق الخالــص للوعــي، ولكــن عــرب خطاطــات اإلدراك والتقديــر والفعــل ا�كونــة لألبتيس 
Habitus (19)، لذلــك فهــي ال تتمظهــر كســيطرة ذكوريــة قصديــة وواعيــة بأهدافهــا، وإنمــا 

ــي بواســطة  ــاً غــ� محســوس وغــ� مرئ ــاً " هادئ ــاً رمزي ــارس "عنف ــة تم كســيطرة رمزي
الطــرق الرمزيــة الخالصــة للتواصــل وا�عرفــة والثقافــة(20).

ــ� اســتبداداً ومنغرســة  ــة أك ــذه الهيمن ــد نجــد ه ــا ق ــر بمجتمعاتن ــق األم ــا يتعل ــن عندم لك
ــة  ــي، وا�ناهــج التعليمي ــوروث الثقاف ــة، وا� ــا النصــوص الديني بشــكل مؤسســاتي، تدعمه
ــث ال  ــى هــذا ا�عطــى، حي ــة مشــيدة عل ــة االجتماعي ــة، أي بمعــىن آخــر  أن الثقاف وال�بوي
ــاً.      ــى الشــعور والقصــد الواضــح تمام ــة عل ــا مبني ــل إنه ــا بالالشــعور، ب ــق األمــر هن يتعل

ويــزداد األمــر تعقيــداً فــي األوســاط الشــعبية، إذ تبــدو الهيمنــة الذكوريــة مبــا�ة وواضحــة 
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ــورة  ــوي. فالذك ــوري األنث ــدأ الذك ــي "تســمح بمصــادرة تعارضــات ا�ب ــة، وبالتال و�يح
ــث كل  ــزي، حي ــادي والرم ــم ا� ــدأ التنظي ــدة- مب ــات -البعي ــي ا�جتمع ــة تشــكالن ف والرجول
ــئوية،  ــدأ (أســاط�، أشــكال تنش ــذا ا�ب ــي والروحــي تخضــع له ــود االجتماع ــر الوج مظاه
ــس  ــو جن ــى ســمو  وعل ــوم عل ــات تق ــذه ا�جتمع ــة وسياســية). ه ــات اجتماعي ــوز، عالق رم
الذكــر فــي مقابــل دونيــة وســلبية األنــىث، بينمــا فــي ا�جتمعــات الغربيــة، وبفعــل جملــة مــن 
العوامــل التاريخيــة والفكريــة واالجتماعيــة، فــإن الســيطرة الذكوريــة تبقــى منغرســة هــي 
األخــرى فــي النســيج االجتماعــي، لكنهــا تضطــر إلــى االختبــاء والتنكــر وراء مقــوالت رمزيــة 

ومؤسســات للتنظيــم عقالنيــة"(21).
ــي  ــا، نجــده حــا�ًا ف ــًدا تســلطًيا أيًض ــة بع ــة الذكوري ــذه الهيمن ــا تتخــذ ه ــي مجتمعاتن ف
الخطــاب الديــين لــدى الجماعــات اإلســالمية بمختلــف تالوينهــا، خطــاب ذكــوري، يحتكــره 
الرجــال وحدهــم، بــل حــىت وإن تعلــق األمــر  بأخــص خصوصيــات ا�رأة�فا�ــرأة فــي 
ــي  ــا مســتمر ف ــث عنه ــن أن الحدي ــى الرغــم م ــب باســتمرار، عل ــن مغّي ــين كائ الخطــاب الدي
الفتــاوى والوعــظ، إمــا للتحذيــر منهــا ومــن "�ورهــا"، أو "خشــية" عليهــا فيُفــرض عليهــا 

ــة. ــة العادي ــاة االجتماعي ــا عــن الحي ــا تمام ــا يعزله حبســا اجتماعي

إن الثقافــة الذكوريــة ا�هيمنــة تســتمد قوتهــا أيضــاً مــن نظــام أبــوي متســلط داخــل األ�ة، 
ــي عــام.  ــر كمعطــى ثقاف ــه، ويتمظه ــع برمت ــة داخــل ا�جتم ــات االجتماعي ــى العالق ــد إل يمت
ــع  ــف ا�جتم ــوي وإشــكالية تخل ــه "النظــام األب ــة كتاب ــي مقدم ــي  ف ــل هشــام �اب ــد حل لق
العربــي" عالقــة األبويــة بالثقافــة الذكوريــة بوضعيــة ا�ــرأة بقولــه "يقــوم حجــر الزاويــة فــي 
النظــام األبــوي (واألبــوي ا�ســتحدث) علــى اســتعباد ا�ــرأة، مــن هنــا كان العــداء العميــق 
وا�ســتمر فــي ا�جتمــع العربــي للمــرأة ونفــي وجودهــا االجتماعــي كإنســان والوقــوف بوجــه 
كل محاولــة لتحريرهــا، حــىت عنــد رفــع شــعار تحريــر ا�ــرأة. هــذا ا�جتمــع ال يعــرف كيــف 
يعــرف ذاتــه إال بصيغــة الذكوريــة وصفتهــا. إنــه مجتمــع ذكــوري ال وظيفــة فيــه لألنوثــة 
إال تأكيــد تفــوق الذكــر وتثبيــت هيمنتــه. مــن هنــا كانــت العقبــة ا�ركزيــة فــي وجــه التغيــ� 

الديمقراطــي الصحيــح فــي هــذا ا�جتمــع"(22). 

ــار أن  ــاه اعتب ــي اتج ــيت تذهــب ف ــراءات ال ــن النصــوص والق ــد م ــد العدي ــىن نج ــذا ا�ع وبه
ــي  ــاً ف ــة، وترســخ اجتماعي ــة العربي ــي الثقاف ــاً ف ــه مرتعــاً خصب ــرأة وجــد ل ا�وقــف مــن ا�
ــى  ــا جــاء عل ــف م ــذا ا�وق ــغ النصــوص وصفاًله ــل أحــد أبل ــات. ولع ــذه ا�جتمع وجــدان ه
ــار  ــذي انتمــى فــي الســابق للتي لســان الكاتــب والصحفــي الســعودي مشــاري الذايــدي - ال
األصولــي وقــام بمراجعــة فكريــة شــاملة- بقولــه: "هنــاك حساســية مرضيــة تجــاه ا�ــرأة 
ــة، فهــي كائــن غــ�  ــا األولي ــاة العامــة، بــل وتجــاه حقوقه ــا فــي الحي وتجــاه أي ظهــور له
مرئــي فــي السياســة والتعليــم والصحافــة والقضــاء، وكل مجــاالت الحيــاة العامــة وا�جتمــع 

ــة مــن الفصــل العنــ�ي"(23). يعيــش فــي ظــل جــدران عالي
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ــدان حــىت وإن كانــت هــي الضحيــة.  ا�ــرأة فــي ثقافــة ا�جتمعــات العربيــة عمومــا كائــن ُم
ــيس   ــرأة لالغتصــاب أو التحــرش الجن ــا تتعــرض ا� ــال ال الحــ�، عندم ــى ســبيل ا�ث فعل
يقــع اللــوم فــي ا�قــام األول عليهــا، فهــي الــيت "أغــوت" الرجــل ولــم تســ� نفســها بالشــكل 
ا�طلــوب، ألنــه (الرجــل) لــم يســتطع مقاومــة اإلغــراء، وقــد شــبه مفــيت أســ�اليا ا�عــزول، 
ا�ــرأة باللحــم ا�كشــوف الــذي يغــري القطــط بالتهامــه وقــال: "هــل نلــوم القطــط؟!". وعلــى 
ذات الدرجــة مــن الحــدة انتقــد أشــهر األئمــة با�غــرب عمــر القزابــري إمــام مســجد الحســن 
الثانــي لبــاس النســاء فــي الصيــف معتــربًا هــذه الظاهــرة بقولــة "جــرأة غريبــة علــى اللــه 

ــا ســافرًا للنــاس"(24).  وتحدًي

ا�ــرأة فــي ثقافــة ا�جتمعــات العربيــة، كائــن عاطفــي ال يحســن التــ�ف والتدبــ�، فهــي 
ــا  ــا وســلوكاتها وقراراته ــط كل ت�فاته ــذي يضب ــي) ال ــة الرجــل (الول ــى وصاي بحاجــة إل
بحكــم أنــه "العاقــل وا�تبــ� الــذي يكبــح جماحهــا وانقيادهــا إلــى عاطفتهــا. وهــي كذلــك 
فــي هــذا ا�ــوروث الثقافــي "عــورة" انســجاماً مــع القــول ا�أثــور "للمــرأة عــ� عــورات، فــإذا 
ــزوج عــورة واحــدة وبقيــت العــورات التســع، حــىت إذا ماتــت ســ� القــرب  تزوجــت ســ� ال

عوراتهــا الباقيــات".

هكــذا إذن، تــ� هــذه الثقافــة علــى أن تــرى فــي ا�ــرأة أشــياء متناقضــة "فهــي لغــز وكائــن 
عجيــب، ورمــز للغوايــة واإلغــراء، إنهــا عــورة، والعــورة يشء مقــدس، وهــي رمــزاً للــ�ف 
والعــرض، وتلــك قيــم فوق-زمانيــة وفوق-مكانيــة. و�ــا كانــت ا�ــرأة رمــًزا لــ�ف الجماعــة، 
فــإن الرجــال يحرســون الســلوك األخالقــي للنســاء، ويخضعونــه لرقابتهــم. فهــي خاضعــة 

للوصايــة الذكوريــة األبديــة، ال تبلــغ ســن الرشــد مهمــا بلــغ  عمرهــا"(25).  

ــاً  ــرأة عملي ــت ا� ــا، ُحرم ــي مجتمعاتن ــرأة ف ــة ا� ــرس دوني ــيت تك ــة ال ــذه الثقاف ــي ظــل ه ف
وقانونيــاً مــن العديــد مــن الحقــوق الــيت ظلــت حكــراً علــى الرجــال فــي العديــد مــن البــالد 
العربيــة، وخنعــت عــرب تاريــخ طويــل لهــذا االســتبداد الــذي لــم يتوقــف قطــاره بعــد، " فحــ� 
تخضــع ا�جتمعــات إلــى فــ�ة طويلــة مــن حياتهــا لالســتبداد ومفاهيمــه، تصــاب بالخنــوع 
ــة.  ــم وأوجــه العدال ــا التميــ� بــ� أوجــه الظل والقنــوط وتستســلم لقدرهــا، ويصعــب عليه
ومــع تتابــع األجيــال وتناســل االســتبداد وتوجهاتــه تــؤ� ا�جتمعــات فــي ال وعيهــا لتعــد 
نمــط حياتهــا حالــة طبيعيــة، ال تســعى إلــى تغيــ�ه وإنمــا تدافــع عنــه دون أن تعــي ا�جــال 
اآلخــر مــن الحيــاة الــذي تســوده الحقــوق والواجبــات. ولعل النســاء أكــ� الفئــات االجتماعية 
تعرضــا للتغييــب والظلــم الــذي يســتمد توجهاتــه مــن ا�ــوروث الثقافــي واألعــراف والقيــم 
االجتماعيــة والدينيــة ا�ضللــة، وأصبحــن ال يمــ�ن بــ� الحقــوق والواجبــات. هــذا ا�ــوروث 
الثقافــي ا��اكــم عــرب األجيــال لــم يمنــح ا�جتمــع الذكــوري حقوقــاً مكتســبة، بــل اعــ�اف 

نســوي بتلــك الحقــوق !"(26). 
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وبصفــة عامــة يمكــن القــول أن خطــاب التطــرف اســتغل إلــى حــد كبــ� هــذا ا�عطــى الثقافــي 
ــا اآلخــر،   ــة ليتماهــي معــه، حيــث يدعــم الرافــد الواحــد منهم ا�ســت�ي فــي البــالد العربي
فكالهمــا يتوجســان مــن كل مــا يمكنــه أن يكــون فــي صالــح تنميــة وتحريــر ا�ــرأة. فا�شــكلة 
ليســت مشــكلة خطــاب ديــين متطــرف يضــع العراقيــل تلــو األخــرى فــي طريــق تحــرر ا�ــرأة، 
ولكنهــا مشــكلة بيئــة ثقافيــة مناهضــة لحقــوق ا�ــرأة وتتوجــس مــن كل أشــكال التحــرر الــيت 

يمكــن أن تطالهــا.

4- الرتبية والتعليم املدخل األساسي ملواجهة خطاب التطرف

إن التســاؤل الــذي يجــب أن نطرحــه هنــا قبــل الخــوض فــي أثــر ا�درســة العربيــة فــي مقاومة 
العنــف والتطــرف هــو هــل ا�درســة معــدة فعــالً ألداء هــذا العمــل؟ وبمعــىن آخــر هــل ا�درســة 
ــذ اســ�اتيجية  ــي تنفي ــاالً ف ــراً فع ــؤدي أث ــا أن ت ــن يمكنه ــا الراه ــي وضعه ــة اآلن ف العربي

تقزيــم اإلرادة التطرفيــة لــدى األفــراد؟

يــرى إيميــل دوركهايــم أن ا�جتمــع يســتطيع البقــاء فقــط إذا كان مــن بــ� أعضائــه درجــة 
مــن التجانــس والتكامــل، والنظــام ال�بــوي فــي ا�جتمــع متمثــالً فــي ا�درســة يعــد إحــدي 
الركائــز ا�همــة فــي دعــم واســتقرار مثــل هــذا التجانس، وذلك بغرســه فــي الطفل منــذ البداية 
األولــى للمدرســة كقيــم ومعايــ� ا�جتمــع ال�وريــة إلحــداث عمليــة التكامــل االجتماعــي 
ــع هــي  ــي ا�جتم ــوي ف ــة النظــام ال�ب ــم أن مهم ــرى دوركهاي ــاء االجتماعــي. وي داخــل البن
دمــج األفــراد فــي ا�جتمــع، وهــو مــا يطلــق عليــه مفهــوم "التضامــن االجتماعــي"، وحســب 
مفهــوم دوركهايــم للتضامــن االجتماعــي فإنــه مــن خــالل العمليــة ال�بويــة فــإن أفــراد 
ــاء  ــم االنتم ــة الــيت تغــرس فــي نفوســهم قي ــة اإليجابي ــم االجتماعي ا�جتمــع يت�بــون القي
الوطــين ومشــاعر الوحــدة الوطنيــة الــيت تخلــق التماثــل االجتماعــي الــ�وري للمحافظــة 
علــى بقــاء األمــن واالســتقرار فــي ا�جتمــع(27). فهــدف ال�بيــة حســب كانــط، هــو  تنميــة 
الكمــال ا�ناســب لــكل فــرد مــن أفــراد ا�جتمــع، بالعمــل علــى تربيــة األطفــال ال وفــق الحالــة 
الراهنــة للنــوع اإلنســاني، بــل وفــق حالتــه ا�ســتقبلية، ا�مكنــة واألفضــل، أي فــي تــالؤم 

مــع فكــرة اإلنســانية ومص�هــا الشــامل(28).

لكــن وبنــاء علــى مــا اســتعرضناه ســابقا، هــل تمــت تنميــة ا�ــرأة كمــا ينبغــي مــن خــالل 
نظامنــا ال�بــوي؟ ألــم يكــرس هــذا النظــام الفــوارق ا�وجــودة أصــالً فــي ا�جتمــع؟ وبالتالــي 
ــث فــي  ــة للتشــكيك فــي قيــم الحداثــة والتحدي ــد الثقافــة الذكوري ــح أداة فــي ي ألــم يصب
مجتمعاتنــا؟ ألــم يســاهم نظامنــا التعليمــي فــي ال�ويــج بشــكل أو بآخــر لخطــاب منغلــق 

وم�مــت تجــاه ا�ــرأة؟
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ــي  ــا ف ــ� نوعــاً م ــون عدمي ــذه التســاؤالت، وحــىت ال نك ــاً له ــل أن نتطــرق بإيجــاز طبع قب
ــاب التذكــ� أيضــاً وجــب  ــن ب ــة، وم ــالد العربي ــي الب ــرأة ف ــة للم ــاول األوضــاع ال�بوي تن
ــد تحســنت كثــ�اً با�قارنــة مــع ا�راحــل  ــة ا�ــرأة فــي الظــرف الراهــن ق ــول، إن وضعي الق
الســابقة. فا�ــؤ�ات األخــ�ة للعديــد مــن ا�نظمــات الدوليــة تؤكــد هــذا ا�عطــى، إذ تشــ� 
ــة  ــي 21 دول ــم ف ــق بالتعلي ــا يتعل ــي(29) الصــادرة ســنة 2014 فيم ــك الدول ــات البن معطي
عربيــة إلــى زيــادة معــدل تمــدرس اإلنــاث فــي مســتويات التعليــم االبتدائــي (28%) منــذ 
ســنة 1990 إلــى ســنة 2012، وهــي أعلــى مــن نســبة الذكــور الــيت لــم تتجــاوز (21%) خــالل 
ــى  ــم الثانــوي ليصــل إل ــع أيضــا معــدل االلتحــاق بالتعلي ــا ارتف ــة. كم نفــس ا�ــدة ا�رجعي

زيــادة تقــدر بـــ (63%) لــدى اإلنــاث فــي مقابــل (32%) لــدى الذكــور.

أمــا ا�عــدل العــام إلجمالــي نســبة ا�ســجل� فــي مرحلــة التعليــم العالــي إلى مجموع الســكان 
فــي تلــك ا�رحلــة مــن التعليــم، فكانــت منخفضــة عمومــاً بالنســبة للجنســ� معــاً، فبعدمــا 
كانــت فقــط (12%) ســنة 1990 بالنســبة للذكــور بلغــت (25%) ســنة 2012، و(%31) 
لــدى اإلنــاث. وتشــ� هــذه ا�عطيــات إلــى تزايــد إقبــال ا�ــرأة العربيــة علــى التعليــم العالــي 

وحضورهــا فــي مراحلــه األولــى أكــ� مــن الرجــل.

إن التقــدم الكبــ� الــذي عرفتــه وضعيــة ا�ــرأة العربيــة، واإلنجــازات الــيت تحققــت فــي 
ــن  ــاء وتأهيله ــم النس ــات لدع ــن اإلصالح ــدد م ــرار ع ــد إق ــاالت، خاصــة بع ــن ا�ج ــدد م ع
للقيــام بأدوارهــن كاملــة فــي النســيج ا�جتمعــي، وكــذا مواكبــة كل الخطــوات الــيت قــام بهــا 
ا�جتمــع الدولــي للنهــوض بأوضــاع النســاء، مكــن ا�ــرأة  خــالل الع�يــن ســنة ا�اضيــة 
ــي  ــة، وف ــة واالجتماعي ــات االقتصادي ــن القطاع ــدد م ــي ع ــاً ف ــاً ونوع ــوي كم ــن حضــور ق م
ا�ؤسســات الت�يعيــة، وكذلــك علــى مســتوى هيئــات ا�جتمــع ا�دنــي. خاصــة بعــد صــدور 
بعــض القوانــ� فــي بعــض األقطــار العربيــة الداعمــة لحضــور ا�ــرأة فــي الحيــاة العامــة 

تماشــيا مــع مــا أقرتــه ا�واثيــق الدوليــة الصــادرة فــي هــذا الشــأن.

وعمومــاً فهنــاك جملــة مــن العوامــل االقتصاديــة والسياســية والثقافيــة الــيت أدت إلــى تطــور 
األوضــاع التعليميــة فــي البلــدان العربيــة، إذ ارتفــع اإلنفــاق العــام علــى التعليــم، وصــدرت 
قوانــ� وطنيــة بشــأن إلزاميتــه ومجانيتــه، وبذلــت جهــود لتعميــم التعليــم األســايس ومحــو 
ــن  ــدول  م ــا بعــض ال ــت خالله ــم، تمكن ــاث بالتعلي ــاق اإلن ــدالت االلتح ــزادت مع ــة، ف األمي

تقليــص الفجــوة بــ� تعليــم الذكــور وتعليــم اإلنــاث.

إال أن كل هــذه اإلجــراءات لــم تصــل بعــد إلــى درجــة تمكــ� ا�ــرأة فــي مجــاالت محــددة، لقــد 
بينــت ا�عطيــات ا�توافــرة اليــوم(30) عــن واقــع الفــوارق ا�وجــودة بــ� الفئــات االجتماعيــة 
ــى  ــ� الجنســ�، وعل ــاواة ا�وجــودة ب ــة الالمس ــاً نتيج ــزداد حــدة وعمق ــا ت ــاً م ــيت غالب ال
الرغــم ممــا تحقــق لفائــدة ا�ــرأة فــي الســنوات األخــ�ة، فإنهــا ال تــزال تعانــي مــن عــدد مــن 

ا�شــكالت(31).
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- قرابــة نصــف النســاء العربيــات اليزلــن أميــات وأن معــدل وفيــات األمهــات أثنــاء فــ�ة 
الــوالدة فــي ا�نطقــة العربيــة هــو ضعــف معدلهــا فــي أمريــكا الالتينيــة والكاريــيب، وأربعــة 

أضعــاف معدلهــا فــي �ق آســيا. 

- تعانــي النســاء فــي بعــض البلــدان العربيــة مــن عــدم ا�ســاواة فــي الحقــوق والتطبيقــات 
القانونيــة الــيت غالبــاً مــا تتجلــي فــي حرمانهــا مــن حقهــا فــي التصويــت واالنتخــاب، والتــزال 
ــة هــي  ــة مــن خــالل ا�شــاركة السياســية واالقتصادي ــرأة العربي ــدرات ا� االســتفادة مــن ق
األقــل فــي العالــم، كمــا يتضــح مــن النســبة ا�نخفضــة لتمثيــل ا�رأة فــي ا�جالــس الت�يعية 

ومجالــس الــوزراء وفــي اليــد العاملــة.

- تعانــي ا�ــرأة العربيــة أيضــاً مــن عــدم ا�ســاواة فــي الفــرص، وهــو مــا يتضــح مــن الوضــع 
الوظيفــي واألجــور، ومــن التميــ� الوظيفــي القائــم ضــد ا�ــرأة.

ــام  ــه انعكاســات ســلبية أم ــم ل ــي التعلي ــس ف ــى أســاس الجن ــم عل ــ� القائ ــزال التمي - ال ي
ــي الســلطة. ــرار وا�شــاركة ف ــع الق ــة اتخــاذ وصن ــي عملي ــرأة رســمياً ف مشــاركة ا�

ــوب فــي  ــم ا�ــرأة بالشــكل ا�طل ــا تقــف فــي وجــه تعلي ال شــك أن الكثــ� مــن العوائــق هن
العالــم العربــي، حيــث تواجــه الــدول العربيــة فــي الوقــت الحــا� العديــد مــن التحديــات 
والعراقيــل الثقافيــة الــيت تحــول بينهــا وبــ� تحقيــق طموحهــا، ولعــل أبرزهــا تلــك ا�رتبطــة 
ــي  ــي ف ــي النوع ــاث، والتدن ــي أوســاط اإلن ــة ف ــاع نســبة األمي ــد، وارتف ــادات والتقالي بالع
العمليــة التعليميــة، ناهيــك عــن الثــورات األخــ�ة الــيت اجتاحــت بعــض البلــدان العربيــة، 

وباعــدت بشــكل أكــرب بــ� ا�ــرأة والفصــول الدراســية.

وإجمــاالً يمكــن التطــرق ألهــم هــذه ا�عوقــات والتحديــات فيمــا ســيأتي، علمــا بأننــا ال 
ــاب دراســات شــمولية  ــه فــي غي ــك أن ــة، ذل ــى كل األقطــار العربي ــا تنســحب عل ندعــي أنه
علــى ا�ســتوى العربــي تشــخص بالدقــة العلميــة الكافيــة واقــع تعليــم ا�ــرأة العربيــة، فإننــا 
نعــرض بعــض ا�حــددات الــيت ترتبــط أكــ� بالســياق ا�غربــي بنــاء علــى مــا توافــر لدينــا 
مــن خالصــات �جموعــة مــن الدراســات ا�رتبطــة بهــذا الســياق(32). وبالتالــي، وتوخيــاً 

ــة أخــرى. ــا علــى ســياقات مجتمعي للحــذر، ال يمكــن بــأي حــال مــن األحــول تعميمه

1.4 التحديات ذات الطبيعة الرتبوية  

ــات اشــتغاله،  ــا، وآلي ــي بلدانن ــم ف ــك ا�شــكالت ا�رتبطــة بنظــام التعلي ــه كل تل ونقصــد ب
وبنياتــه، وهياكلــه، وارتباطــه با�حيــط السوســيو اقتصــادي، وأساســاً عالقــة كل ذلــك 

ــاً.    ــرأة تعليمي ــ� ا� ــف دون تمك ــيت تق ــق ال بالعوائ

18



 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

- نوعية وطبيعة العرض التعليمي

يتســم هــذا العــرض بالكثــ� مــن ســمات التشــتت واالختــالف، إذ تعــرف العديــد مــن 
ا�ناطــق العربيــة بضعــف واضــح فــي تغطيــة حاجــة ا�ناطــق الريفيــة والشــعبية للمــدارس 
ــذه  ــا ه ــيت توفره ــة ال ــة ا�وازي ــات ال�بوي ــي الخدم ــ� ف ــص كب ــة، ونق ــة والثانوي االبتدائي
ا�ــدارس، كقلــة ا�طاعــم ا�درســية، وعــدم توافــر معظمهــا علــى الــ�وط الغذائيــة والصحيــة 
ــدم  ــم، وع ــي جــل مســتويات التعلي ــة) ف ــواء الطلب ــوت إي ــات (بي ــة الداخلي ــة، وقل ال�وري
وجــود قاعــات وفضــاءات خاصــة بالراحــة، خاصــة أن أغلــب التالميــذ، ال يســتطيعون، نظــراً 
لعامــل البعــد، العــودة إلــى منازلهــم فيمــا بــ� ف�تــي الصبــاح وا�ســاء، ضعــف التجهــ�ات 
األساســية الــيت يتطلبهــا الســ� العــادي للعمــل ال�بــوي بهــذه ا�ــدارس كا�ــاء والكهربــاء 
ــات) مــن  ــال (الســيما الفتي ــد مــن األطف ــا عوامــل تحــرم العدي ــة وا�راحيــض.... كله والتدفئ
ــر عــن الدراســة  ــي االنقطــاع ا�بك ــع كــ�ة ف ــا م ــدارس أو اســتكمال دراســتهم به ــوج ا� ول

والهــدر الــدرايس....

- البنية البيداغوجية وا�ناخ ا�دريس:

تعــرف هــذه البنيــة العديــد مــن النواقــص الــيت تعــوق تمــدرس األطفــال بصفــة عامــة فــي 
ظــروف مالئمــة، إذ ســجلت هــذه الدراســات(33) عــدم توافــر التجهــ�ات وا�عــدات الالزمــة 
ــا ي�تــب عــن  ــة مم ــي ا�ناطــق النائي ــة فــي عــدد األســاتذة الســيما ف ــال، قل ــم األطف لتعلي
ذلــك شــيوع ظاهــرة الفصــول ا�شــ�كة للطــالب، مــع عــدم مالءمــة التوقيــت واســتعماالت 
الزمــن ا�ــدريس لخصوصيــات العديــد مــن ا�ناطــق البعيــدة... ممــا يجعــل اإلقبــال علــى هــذا 

العــرض ال�بــوي محــدوداً جــداً فــي ظــل هــذه الظــروف.

كمــا أن ا�نــاخ االجتماعــي الســائد فــي نظــم التعليــم العربيــة داخــل ا�ــدارس، وبــ� عنــا� 
العمليــة التعليميــة: ا�درســ� والتالميــذ واإلدارة ا�درســية "تعــوزه الديمقراطيــة فــي كثــ� 
مــن نواحيــه، ويتســم مجملــه بتسلســل الســلطة وتمركزهــا واالعتمــاد علــى قواعــد وقوانــ� 
شــكلية. ويتعلــم النــشء العربــي كثــ�اً مــن ا�عايــ� والقيــم واالتجاهــات غــ� ديمقراطيــة 
مــن خــالل معايشــة هــذا ا�نــاخ االجتماعــي بعالقاتــه الب�وقراطيــة ا��متــة داخــل ا�درســة. 
فيتولــد لديهــم الشــعور بالعجــز واالغــ�اب عــن إمكاناتهــم وطاقاتهــم وقدراتهــم اإلنســانية. 
إنهــا عالقــات تهــ� الظــروف ا�وضوعيــة ا�ولــدة لــكل مشــاعر االغــ�اب لــدى النــشء 

العربــي"(34)  
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-  ا�ناهج وا�قررات الدراسية:

تشــكل مضامــ� الكتــاب ا�ــدريس أحــد أكــرب العوائــق أمــام االنخــراط الفعلــي للمــرأة 
ــد  ــب ا�درســية ق ــى "أن الكت ــج بعــض الدراســات عل ــت نتائ ــد أبان ــة، لق ــاة العام ــي الحي ف
ــا  ــة وتراثه ــا الحقيقي ــت قدراته ــرأة، وتجاهل ــة للم ــة التقليدي ــى الصــورة النمطي حافظــت عل
العلمــي واألدبــي والنضالــي والبطولــي، وتناولــت قضيــة ا�ــرأة بشــكل ســطحي، وربطــت 
عوامــل تقــدم ا�جتمــع بالرجــل"(35). وبهــذا ا�عــىن تتضمــن هــذه ا�قــررات الدراســية ثقافــة 
ــة.  ــي ا�جتمعــات العربي ــة ف ــة الذكوري ــم تحســم بشــكل كاٍف مــع ســيادة الثقاف مدرســية ل
فا�نهــاج الشــائع فــي تعليمنــا ا�ــدريس يتمحــور حــول "نمــوذج ا�عيــار الذكــوري" الــذي مــن 
خصائصــه الــ�وع إلــى التقليــد الــذي يعكــس ثقافــة تغمرهــا قيــم األبويــة. وهكــذا يبــدو "أن 
رصــداً متنبهــا للمنهــاج وعلــى األخــص الكتــب ا�درســية، إن كان مســلحا بشــبكة للقــراءة 
محورهــا حضــور الفتــاة وا�ــرأة، يكفــي لجعلنــا نــدرك أن تمثيلهــا جــد مجحــف فــي ا�ــواد 
ــة". والحديــث  ــارة واحــدة "محجب ــة أو بعب ــون غــ� مرئي ــا تك ــرأة  عــادة م الدراســية. فا�
عنهــا يتــم مــن خــالل لغــة جنســوية مفعمــة با�ســبقات الذكوريــة. وإن اتفــق أن كانــت 
حــا�ة فــي الكتــب ا�درســية، فــإن تمثيلهــا يُعــرض مــن خــالل صــور نمطيــة تعيــد إنتــاج 

ــوع"(36). التقســيم االجتماعــي للعمــل حســب الن

ــة  ــاج ذات الثقاف ــادة إنت ــي إع ــيس ف ــاهم بشــكل رئي ــة وتس ــا الثقافي ــت بيئته فا�درســة بن
االجتماعيــة، وذلــك كمــا يشــ� Bourdieu وهــو يتحــدث عــن ا�درســة بقولــه "البــد أن 
نعــ�ف أن هنــاك ضغطــاً بمنتهــى القــوة يدفــع باتجــاه إعــادة إنتــاج "التعســف الثقافــي" 
الــذي يتمتــع بأعلــى قيمــة بصفتــه رأســمال ثقافــي. وهكــذا تحافــظ إعــادة اإلنتــاج الثقافــي 
ــور  ــوة أن مــن أســهل األم ــه الصف ــذي تجــد في ــه، هــو النظــام ال ــى نظــام معــ� وتصون عل

ــة الديمومــة"(37). ــا إعطــاء نفســها صف عليه
إن مواجهــة هــذا النــوع مــن التحديــات ال�بويــة يتطلــب، باإلضافــة إلــى التغلــب علــى 
الصعوبــات والعراقيــل اآلنفــة الذكــر، وضــع ا�ــرأة فــي صلــب الربامــج التعليميــة، وتطويــر 
هــذه األخــ�ة فــي جميــع مســتويات التعليــم لالســتجابة لــكل التحديــات ا�طروحــة علــى 
ا�ــرأة العربيــة، وفتــح آفــاق ولــوج مجتمــع ا�عرفــة أمامهــا بمــا يجعلهــا قــادرة علــى فهــم 
متغــ�ات الع�مــن جهــة، ومــن دمجــه بالشــكل ا�طلــوب فــي ا�حيــط السوســيواقتصادي 

العا�ــي مــن جهــة ثانيــة.
ال شــك أن الــدروس ا�ســتخلصة مــن تاريــخ ا�جتمعــات الحديثــة وا�عــا�ة، والــيت حققــت 
مقــداراً مهمــا مــن النمــو والتقــدم، تــربز أن تفعيــل أنظمــة ال�بيــة والتكويــن والتعليــم 
وا�قاصــد  األهــداف  بــ�  والتكامــل  الجــودة  لضمــان  وتطويرهــا  تجديدهــا  ومواصلــة 
ــات  ــة التحدي ــى مواجه ــادرة عل ــة ق ــة وتحديثي ــاً �ســ�ة تنموي ــات، شــكلت منطلق والتوجه

ــع الرجــل. ــدم ا�ســاواة م ــى ق ــرأة عل ــم إ�اك ا� ــا يت الســيما عندم
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4-2 التحديات السوسيوثقافية

الحواجــز  تلــك  هــي  ا�ــرأة  لتمكــ�  ال�بويــة  الرهانــات  أمــام  التحديــات  أصعــب  إن 
ــر  ــن فك ــة م ــة الحديث ــه ال�بي ــا تحمل ــي وجــه كل م ــاً ف ــف ســداً منيع ــيت تق الالشــعورية ال
وقيــم جديــدة تعــارض فــي ا�قــام األول تلــك الــيت شــب عليهــا الفــرد فــي مجتمعاتنــا، 
وتشــكل االتجاهــات وا�عتقــدات عنــده علــى امتــداد حياتــه، و"فضــال عــن ذلــك فــإن إ�ار 
ال�بيــة الحديثــة علــى ترجمــة ا�عرفــة إلــى ممارســة وعمــل، وبحثهــا الــذي ال يهــدأ مــن أجــل 
ــكار  ــذكاء، ومناقشــة األف ــر، واســتخدام ال ــال الفك ــى إعم ــا عل ــة، وتأكيده ــة التجريبي الحقيق
مناقشــة علميــة قبــل تقبلهــا، واإليمــان بالعقــل اإلنســاني، وأنــه قــادر علــى تحقيــق طمــوح 
الفــرد وتغيــ� حــا�ه، ورســم صــورة أفضــل �ســتقبله... كل هــذا يضــع ا�عتقــدات والقيــم 

ــاة موضــع تســاؤل مــ�وع"(38).      ــاذج الحي ــة ونم التقليدي

تســتند هــذه ا�قاومــة علــى النظــرة االجتماعيــة التقليديــة فــي ا�جتمعــات العربيــة وبخاصــة 
فــي البــوادي وا�ناطــق الشــعبية وفــي ا�ناطــق النائيــة وا�همشــة الــيت تعتــرب أن الوضــع 
ــا  ــ�. مم ــذا التمي ــى ه ــم األدواربناءعل ــت، وتُقس ــاة البي ــزواج وحي ــو ال ــرأة ه ــي للم الطبيع
يعــوق الفتــاة فــي اســتكمال مســ�تها التعليميــة الــيت �عــان مــا تتوقــف فــي مرحلــة 
ــ�  ــا" ألك ــاج ألداء "دوره ــا ال تحت ــا االجتماعــي محــدداً ســلفاً، وأنه ــا دام دوره ــة، م معين
مــن ذلــك، فالتعليــم فــي منظــور هــذه الثقافــة االجتماعيــة التقليديــة يشء ثانــوي يرتبــط 
بمرحلــة عمريــة محــددة للمــرأة، حــىت تســتطيع تحمــل مســئولياتها. وتصبــح بعــض عنــا� 
هــذه الثقافــة حاســمة أيضــا فــي تحديــد مصــ� الفتــاة وإنهــاء حلمهــا فــي متابعــة الدراســة، 
كا�وقــف مــن االختــالط بــ� الجنســ�، ا�وقــف مــن ا�درســ� الذكــور(39)، ا�وقــف مــن 
اللبــاس ا�وحــد أو لبــاس بعــض الفتيــات األخريــات، ا�وقــف مــن بعــض ا�ــواد الدراســية 

ــم ا�حافظــة... ــة للقي ا�خلخل

والحــال أن الثقافــة الســائدة فــي مجتمعاتنــا ومــا يرتبــط بهــا مــن عــادات وتقاليــد تمثــل ثقــالً 
حقيقيــاً يثقــل كاهــل ا�ــرأة، " ومــن ا�حتمــل أيضــاً أن فكــرة تعليــم ا�ــرأة وحقهــا فــي االنتفاع 
ــا ا�ــرأة،  ــق بقضاي ــه أي جانــب آخــر يتعل ــا يواجه ــم تُواجــه مــن ا�قاومــة أكــ� مم بالتعلي
ــأن  ــدون ب ــم يعتق ــدى الرجــال تجعله ــة ل ــم خاطئ ــدت مفاهي ــد ول ــك أن العــادات والتقالي ذل
تعلــم النســاء ســيولد مشــاكل لــأل�ة، حيــث ســتتوق ا�ــرأة إلــى االنعتــاق مــن الســيطرة 
ــم النســاء بطريقــة أو بأخــرى فــي  ــة أن يســهم تعلي الذكوريــة، بــل يُخــىش فــي هــذه الحال

خلخلــة األوا� داخــل األ�ة والعالقــات االجتماعيــة بكاملهــا"(40).  

إن اخــ�اق جــدار هــذه الثقافــة ا�شــيدة علــى مــدار األزمنــة مهمــة بالغــة التعقيــد ال يمكــن أن 
تضطلــع بهــا ال�بيــة الحديثــة لوحدهــا، ذلــك أنــه مــن منظــور سوســيولوجي، تعــد البنيــات 
الفوقيــة (الثقافــة االجتماعيــة مكونــاً أساســياًفي هــذه البينــة) فــي أي مجتمــع  أبطــأ تغــ�ا 
وأكــ� قــدرة علــى مقاومــة العنــا� الجديــدة مــن البنيــات التحتيــة الــيت ترتبــط بالجوانــب 
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ا�اديــة فــي الحيــاة االجتماعيــة ا�تســمة بقابليتهــا للتغــ� والتبــدل ال�يعــ�، وذلــك بالنظر 
إلــى كــون عنــا� الثقافــة االجتماعيــة هــي أكــ� تجــذرا فــي النســيج االجتماعــي، وتمتلــك 
مــن اآلليــات مــا يجعلهــا قــادرة علــى االســتمرار والتجــدد الذاتــي وإعــادة اإلنتــاج وا�قاومــة 

العنيفــة أحيانــا، لــكل مــا يهــدد بقاءهــا وكينونتهــا. 

يتعــ� إذن �واجهــة هــذه التحديــات ا�رتبطــة با�عوقــات السوســيوثقافية أن تتحمــل الــدول 
والحكومــات العربيــة مســئوليتها الكاملــة فــي فــرض إلزاميــة التعليــم علــى جميــع مــن هــم 
فــي ســن التمــدرس دون أي تميــ� بــ� الذكــور واإلنــاث، والحــد مــن تــ�ب الفتيــات مــن 
ــالً  ــاك عم ــا أن هن ــر. كم ــات ا�بك ــن زواج الفتي ــد م ــة للح ــ� صارم ــرض قوان ــدارس، وف ا�
كب�اًينتظــر ا�جتمــع ا�دنــي، �ــا تتمتــع بــه الجمعيــات فــي الظــرف الراهــن مــن مكانــة مهمــة 
ــو فــي حــدود نســبية، وأيضــا  فــي ا�جتمعــات العربيــة، كمجــال حــر ومحايــد سياســيا، ول
باعتبارهــا فضــاء ديناميــاً للتثقيــف والتوعيــة والتعبئــة االجتماعيــة والسياســية، ولتحريــك 
وتأطــ� النســاء والشــباب واألطفــال، وتوجيــه الحــس الجماهــ�ي نحــو االهتمــام بقضايــا 

ومشــكالت النــوع االجتماعــي، وال�بيــة علــى قيــم ا�ســاواة والعدالــة االجتماعيــة.

4-3 التحديات السوسيواقتصادية

تتعلــق هــذه التحديــات بالوضعيــة االقتصاديــة ا�تدهــورة للعديــد مــن األ� العربيــة، حيــث 
ــي  ــا األ�ة ف ــت تعرفه ــيت بات ــة غــ� ا�ســتقرة ال ــى الحال ــر  إل ــن التقاري ــد م أشــارت العدي
مجتمعاتنــا مــن جــراء تفاقــم األوضــاع االقتصاديــة(41)، فالثابــت فــي الســنوات األخــ�ة هــو 
ــة  ــة واالقتصادي ــة األوضــاع االجتماعي ــة  فــي مقارب ــدول العربي العجــز الواضــح لبعــض ال
ــم  ــا العال ــيت عرفه ــة ال ــة االقتصادي ــي ظــل األزم ــم ف ــذي تفاق ــز ال ــذا العج ــع األ�ة، ه لواق
فــي الســنوات األخــ�ة(42). فعلــى مســتوى بعــض الــدول كا�غــرب مثــالً، تســجل ا�ــؤ�ات 
السوســيواقتصادية ســنوياً ارتفاعــاً مضطــرداً، إذ بلــغ ا�ــؤ� العــام للمعيشــة(43) 198 ســنة 
ــات  ــا يطــرح تحدي ــم يتعــد187 ســنة 2009 و107 فقــط ســنة 1990، مم 2015 فــي حــ� ل
حقيقيــة أمــام األ�ة ا�غربيــة خاصــة فــي ظــل ارتفــاع مصاريــف التمــدرس في ا�غــرب خالل 
الخمــس ســنوات األخــ�ة، كمــا بينــت ذلــك دراســة حديثــة للمندوبيــة الســامية للتخطيــط،  
بمعــدل ســنوي قــدره (1,8%). ويرجــع هــذا التطــور إلــى زيــادة ســنوية قدرهــا (%0,4) 
بالنســبة ألثمــان اللــوازم ا�درســية و(3,2%) فــي نفقــات الدراســة، و(1,4%) فــي مصاريــف 

الســكن الداخلــي الخــاص بالتعليــم(44).

وتبقــى الكلفــة ا�رتفعــة للتمــدرس بالنســبة ألغلــب الفئــات االجتماعيــة عقبــة حقيقيــة، فهــي 
تمثــل فــي بعــض الدراســات (84,5%) مــن عوائــق التمــدرس و(81,5%) بالنســبة ألســباب 
االنقطــاع الــدرايس، محتلــة بذلــك الرتبــة األولــى فــي الحالتــ�، والرتبــة األولــى أيضــاً ضمــن 
عوامــل االلتحــاق الضعيــف (Faible Accès) با�درســة في ا�ناطق اليت شــملتها الدراســة(45).
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ويمتــد تأثــ� العامــل االقتصــادي ليشــمل حاجــة األ� إلــى تشــغيل أبنائهــا واســتثمارهم 
ــي األشــغال  ــت للمســاعدة ف ــي البي ــا ف ــا�، إم ــاج ا�ب ــات اإلنت كرأســمال بــ�ي فــي عملي
ا��ليــة وتربيــة األطفــال بالنســبة لإلنــاث، أو فــي أعمــال الحقــول والفالحــة أو الورشــات 

ــة بالنســبة للذكــور.  والوحــدات اإلنتاجي

فــي ظــل هــذه الظــروف تــزداد وضعيــة األطفــال ســوءاً الســيما اإلنــاث منهــم، وتســتفحل 
ظاهــرة تشــغيلهن فــي ظــل تدهــور ا�كانــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للمدرســة، إذ لــم يعــد 
التعليــم "مجديــاً " بالنســبة للكثــ� مــن األ� مــن جــراء عــدم قدرتــه علــى االســتمرار، كمــا 
ــة  ــس وضعي ــن شــأنه تكري ــذا م ــ�. وه ــي االجتماعي ــة وال�ق ــابق، كأداة للحركي ــي الس ف
الهشاشــة أكــ� فــي صفــوف النســاء نتيجــة النخفــاض مســتويات التعليــم لديهــن با�قارنــة 

مــع الرجــال. 

وتشــ� العديــد مــن التقاريــر وا�ؤتمــرات العربيــة إلــى ظاهــرة "تأنيــت الفقر"(46) لعــدم وجود 
مســاواة فعليــة فــي التعليــم، وبالتالــي الحصــول علــى فــرص العمــل ا�ناســبة،  ممــا لــه أثــر 
مبــا� علــى األجــر الــذي يكــون فــي الغالــب أقــل مــن متوســط األجــر لــدى الذكــور، ناهيــك 
عــن اســتمرار ثقافــة اقتصاديــة تحبــذ إعطــاء فــرص العمــل أكــ� للذكــور، األمــر الــذي يســاهم 
فــي اتســاع الفجــوة فــي حجــم البطالــة لــدى النســاء با�قارنــة مــع الرجــال فــي ا�جتمعــات 

العربية.
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خامتة

ممــا ال شــك فيــه، أنــه ال يمكــن فــي ورقــة مثــل هــذه اإلحاطــة بمجمــل القضايــا واإلشــكاالت 
ا�رتبطــة بقضايــا ا�ــرأة فــي ارتباطاتهــا الشــائكة وا�عقــدة بالتطــرف مــن جهــة وبالتحــوالت 
االجتماعيــة مــن جهــة ثانيــة. لقــد أدركنــا مــن خــالل كل مــا ســبق بيانــه أن التناقــض هــو 
الســمة الطاغيــة علــى الخطــاب حــول ا�ــرأة، وأن مجمــل التحــوالت االجتماعيــة الــيت هبــت 
علــى ا�نطقــة العربيــة لــم تغــ� مــن واقــع ا�ــرأة الــيشء الكثــ�، لكنهــا فــي ا�قابــل أفــرزت 
ــي  ــى مســتوى الخطــاب، وتناقــض آخــر  ف ــن أشــكال التناقــض، تناقــض عل ــد م ــا العدي لن

مســتوى ا�مارســة.

وإذا كان مــن الــ�وري فــي هــذه ا�رحلــة التاريخيــة تقليــص الهــوة بــ� هــذه التناقضــات 
ا�وجــودة بمــا يســمح للمــرأة بممارســة حقوقهــا كاملــة وباالنخــراط كليــة فــي بنــاء ا�جتمــع 
الحداثــي الديمقراطــي ا�كــرس لقيــم ا�ســاواة والعدالــة االجتماعيــة، فــإن لــن يتحقــق دون 

ا�ســاهمة الفاعلــة لـ:

1- ا�ــرأة أوالً وأخــ�اً،  وذلــك مــن خــالل إعــادة النظــر فــي بعــض األســاليب ا�نتهجــة مــن 
ــا  ــا، وســاهمت بشــكل أســايس فــي تدنــي وضعيته ــم تعــط أكله ــيت ل ــا وال ــل ا�ــرأة ذاته قب
أكــ� فأكــ�، فالرهــان علــى بعــض الكيانــات الحزبيــة والــرىض بنظــام "الكوتــا" فــي بعــض 
التجــارب العربيــة لتبــوؤ مراكــز قياديــة فــي منظمــات سياســية أو مجالــس منتخبــة لــم يغــ� 
كثــ�ا مــن واقــع حــال ا�ــرأة العربيــة فــي هــذه األقطــار، إذ "اســتغلت الكيانــات الحزبيــة 
ــاب  ــت الخط ــب، وحول ــات العي ــي مجتمع ــرأة ف ــي ا� ــا تعان ــس وم ــة بالنف ــدم الثق ــة ع حال
النســوي ا�طالــب بالحقــوق ا�تســاوية مــع الرجــل إلــى خطــاب شــعاراتي فــارغ ا�حتــوى 
خدمــًة ألغراضهــا الحزبيــة ليــس إال ! وارتضــت الكثــ� مــن النســاء الناشــطات فــي ا�جــال 
النســوي بهــذه الشــعارات الفارغــة وبــاألدوار الهامشــية، فتحــول الخطــاب مــن خطــاب ســاع 
�عالجــة أزمــة اجتماعيــة تنخــر ذات ا�جتمــع إلــى خطــاب مــن الشــعارات السياســية الفارغــة 
تتبنــاه الكيانــات الحزبيــة لتضفــي صفــة التحــ� علــى ذاتهــا، ولتســ� عريهــا فــي الهيمنــة 

الذكوريــة علــى القيــادة الحزبيــة !"(47)

2- الباحثــون فــي العلــوم االجتماعيــة مــن خــالل دراســتهم �نظومــة القيــم واألعــراف 
االجتماعيــة وتأث�هــا فــي حيــاة األفــراد (نســاء ورجــاالً)، وكيفيــة اســتثمارها فــي تقويــم 
ســلوكهم وت�فاتهــم داخــل ا�جتمــع  علــى نحــو يعــزز قيــم التضامــن والســلم االجتماعيــ�، 
ــا، وتكــون أكــ� انســجاماً مــع  ــا تفخــر بماضيه ــة ا�جتمعــات ويجعله ــي هوي ويعــزز بالتال
حا�هــا، وتخطــو بثبــات وثقــة نحــو ا�ســتقبل. وينبغــي هنــا أن يســتند دور هــذه النخبــة 
مــن الباحثــ� علــى الوظيفــة التاريخيــة الــيت عرفــت بهــا كعنــ� حاســم فــي توعيــة ا�جتمــع 
ــون  ــاً حــىت يك ــاً وسياســياً وأخالقي ــرد اجتماعي ــدى الف ــل ل ــل أدوات الفع ــق تفعي ــن طري ع
قــادراً علــى مواجهــة و مقاومــة كل أشــكال االخــ�اق الثقافــي الداخليــة والخارجيــة، ومــن ثــم 

االســتمرار فــي بنــاء دعائــم ا�جتمــع الحضــاري.
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ــة وا�ســاواة  ــادئ العدال ــة تغــرس مب ــج تربوي ــن خــالل إعــداد برام ــوي م 3- الفاعــل ال�ب
فــي ذهنيــة الجيــل الفــيت وإســقاط دالالت ا�ــوروث مــن أعــراف وقيــم باليــة تحــط مــن قــدر 
ــل  ــدة  بالعم ــال الجدي ــم تدريســه لألجي ــا يت ــى م ــع. وال�كــ� عل ــي ا�جتم ــرأة ف وشــأن ا�
علــى تخليــص الربامــج التعليميــة مــن التناقــض ومــن التطــرف، والعمــل علــى ردم الهــوة 
ــوج  ــة لول ــا ال�بــوي عــن الواقــع ا�أمــول للمجتمعــات العربي الســحيقة الــيت تفصــل نظامن
مجتمــع ا�عرفــة، ذلــك أن "رفــع التناقــض الــذي تنطــوي عليــه إشــكالية العالقــة بــ� 
التعليــم وبنــاء الرأســمال البــ�ي ضمــن اإلطــار العــام إلعــداد النــشء �جتمــع ا�عرفــة، إنمــا 
يكمــن فــي �ورة تبــين سياســات متكاملــة فــي اإلصــالح ال�بــوي والتنميــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة، وأن تصبــح خطــط اإلصــالح ال�بــوي جــزءاً ال يتجــزأ مــن خطــط التنميــة 

ــة"(48). ــة فاعل ــا إرادة مجتمعي ــة، وتدعمه الشــاملة، تقودهــا إرادة سياســية قوي

4- الفاعــل اإلعالمــي مــن خــالل مراجعــة صــورة ا�ــرأة إعالميــاً الــيت تــ�رت كثــ�اً فــي 
الفــ�ات الســابقة، الســيما بعــد ســيطرة خطــاب التطــرف علــى ا�شــهد اإلعالمــي فــي العديــد 
ــات  ــم باالتصــال آلي ــة ووســائط االتصــال األخــرى. إذ يســتعمل القائ ــوات العربي ــن القن م
ــا محــددة  ــى  زواي ــم تركــز عل ــكار وقي ــق قناعــات وأف ــدم الخــرب وف ــط والتأطــ� ويق التنمي
ــائدة  ــة الس ــور والثقاف ــة والجمه ــة اإلعالمي ــات ا�ؤسس ــم قناع ــه أوالً، ث ــي قناعات تصــب ف
فــي ا�جتمــع، ومــن ثــم يجــب التصــدي باســتمرار  إلــى ا�واقــف الــيت تعكــس فــي العمــق 
"موقــف اإلعــالم مــن قضيــة تحريــر ا�ــرأة أو آليــة تعاطــي اإلعــالم مــع قضايــا ا�ــرأة وكيفيــة 
تصويرهــا مــن خــالل واقعهــا القائــم، وهــل يقــوم بــدور إيجابــي فــي دفــع قضايــا ا�ــرأة إلــى 
ــى  ــداً- إل ــه أم يســعى –متعم ــا الراهــن بســلبياته وإيجابيات ــي برصــد واقعه ــام أم يكتف األم
تكريــس أدوارهــا التقليديــة متجاهــالً إنجــازات بعــض النســاء فــي مجــاالت التعليــم والعمــل 

واإلبــداع الفكــري والفــين"(49)

5- الفاعــل ا�دنيالــذي عليــه فــي هــذا الظــرف بالــذات أن يتســلح  نضاليــا برؤيــة حداثيــة 
حــول ا�ــرأة، وأن ينتقــل مــن الخطــاب التوظيفــي لقضايــا ا�ــرأة إلــى منطــق التفعيــل، 
والتمكــن مــن فهــم عالقــة النضــال النســائي فــي ا�جتمــع ا�دنــي بالنضــال الفكــري، فالنضــال 
ا�دنــي عندمــا يســعى إلــى إحــداث تغيــ� فــي القوانــ� ا�جحفــة فــي حــق ا�ــرأة، أو تحقيــق 
مكتســبات سياســية معينــة، ال يعــين بالــ�ورة أنالتغيــ� قــد حــدث علــى مســتوى القيــم 
ــة الــيت تؤطــر عالقــة األفــراد ببعضهــم البعــض، ومكانــة ا�ــرأة فــي ا�جتمــع. إن  ا�جتمعي
ــا  ــيت حققته ــط تحصــ� ا�كتســبات ال ــي ليــس فق ــى الفاعــل ا�دن ــات ا�طروحــة عل األولوي
ــام زحــف ا�ــد  ــذ ســنوات خاصــة أم ــا ا�ــرأة من ــى قضاي ــات فــي االشــتغال عل هــذه ا�نظم
األصولــي ا�تطــرف، بــل العمــل علــى تحقيــق مزيــد مــن اإلنصــاف وا�ســاواة بــ� الجنســ�، 
وإدمــاج مقاربــة النــوع االجتماعــي فــي السياســات والربامــج التنمويــة وكل مــا لــه عالقــة 

بنهضــة ا�جتمــع.
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اهلوامش واإلحاالت
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