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متهيد

ــىت تلعــب دوراً محورًيــا فــى  ــكل الثقافــة مكوًنــا محورًيــا فــى بنــاء ا�جتمــع، وهــى ال تش
تشــكيل العقــل الجمعــى والــرأى العــام ا�نبثــق عنــه، إضافــة إلــى أنهــا الــىت تنظــم التفاعــل 
االجتماعــى وتوجــه ســلوكيات البــ� فــى مختلــف ا�جــاالت�  فــكأن الثقافــة بذلــك تشــكل 
عقــل ا�جتمــع الــذى يخــ�ن الخــربات جميًعــا، وهــى الــىت تطــور التوجهــات ا�عياريــة 
ــا لهــا� وفــى العــادة تتأثــر الثقافــة  الــىت يتفاعــل أفــراد ا�جتمــع ويوجهــون ســلوكياتهم وفًق
ببعديــن أساســي�، األول بُعــد خارجــى، فــى إطــاره ترتبــط الثقافــة عــادة بســياق اجتماعــى 
معــ�، فالســياقات االجتماعيــة التقليديــة تكــون ثقافتهــا فــى الغالــب ذات طبيعــة تقليديــة، 
ــا االنتقاليــة الــىت تضــم بعــض القيــم التقليديــة وبعــض  والســياقات االنتقاليــة لهــا ثقافته
ــاع  ــط إيق ــىت تضب ــت ال ــى ذات الوق ــة هــى ف ــة الحديث ــى حــ� أن الثقاف ــة، ف ــم الحديث القي

التفاعــل فــى ا�جتمــع الحديــث�  

ومــن الطبيعــى أن يكــون للثقافــة موقــف واضــح مــن ا�ــرأة باعتبارهــا تشــكل نصــف أعضــاء 
ا�جتمــع، وأن جملــة أدوارهــا أصبحــت تتجــاوز جملــة أدوار الرجــال�  فهــى اآلن ربــة أ�ة، 
وهــى الــىت تقــوم بعمليــة التنشــئة االجتماعيــة لألبنــاء، وقــد تكــون ا�ــرأة عاملــة، أو تســاعد 
ــة  ــت الثقاف ــى والحــ�ى� وإذا كان ــى الســياق الريف ــى إل ــت تنتم ــه إن كان ــى عمل الرجــل ف
ــة  ــت حرك ــ�ة أعاق ــوداً كث ــد فرضــت قي ــة ق ــة العربي ــن القبيل ــا م ــدرة إلين ــة ا�نح التقليدي
ا�ــرأة، بحيــث اقتــ� إســهامها علــى ا�جــال الخــاص، دون إتاحــة الفرصــة أمامهــا �شــاركتها 
فــى ا�جــال العــام، الــذى تتصــل مضامينــه األساســية بمــا يحــدث فــى ا�جتمــع� علــى خــالف 
ذلــك أكــدت الثقافــة اإلســالمية أن مــن حــق ا�ــرأة أن تشــارك فــى ا�جــال العــام، الــذى يعــىن 
ــرار  ــى إصــدار الق ــع، حــىت ا�شــاركة ف ــى كل شــئون ا�جتم ــة ف ا�شــاركة الشــاملة والكامل

ا�تعلــق بمختلــف ا�شــكالت والقضايــا الــىت تطــرح علــى ســاحة ا�جتمــع� 

ويمكــن القــول بــأن الثقافــة الحديثــة الــىت اخ�قــت فضاءنــا فــى الفــ�ة ا�متــدة مــن نهايــة 
الحــرب العا�يــة الثانيــة، وحــىت موجــات العو�ــة القويــة وا�تتابعــة فــى العقــد األخــ� مــن 
األلفيــة الثانيــة والعقــد األول مــن األلفيــة الثالثــة قــد أســقطت كل القيــود الــىت قــد تعــوق 
ا�شــاركة الكاملــة للمــرأة فــى مناقشــة شــئون ا�جتمــع واالهتمــام بقضايــاه ا�حوريــة� مــؤ� 
ذلــك الحضــور الفاعــل وا�ؤثــر للمــرأة فــى كل الثــورات العربيــة فــى الفــ�ة األخــ�ة� 
والضغــوط الــىت تمارســها ا�ــرأة بمشــاركتها للتأكيــد علــى حقوقهــا ا�تضافــرة مــع التحــول 

الديموقراطــى للمجتمــع، وهــو مــا نعالجــه فــى الصفحــات التاليــة� 
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: الثقافة كمرجعية ملشاركة املرأة فى اجملتمع
ً

أوال

ــا فــى بنــاء ا�جتمــع، لكونهــا ا�كــون ا�حــورى الضابــط  ــا محورًي يعــد البعــد الثقافــى مكوًن
ــف مجــاالت الواقــع  ــة لســلوكيات البــ� فــى مختل ــة با�جتمــع، وا�وجه للتفاعــالت الحادث
االجتماعــى. وقــد أكــد علــى ذلــك بعــض العلمــاء، نذكــر مــن أبرزهــم عالــم االجتمــاع الشــه� 
تالكــوت بارســونز الــذى يعطــى الثقافــة ا�كانــة ا�حوريــة فــى بنــاء ا�جتمــع(1). علــى خــالف 
ذلــك نجــد علمــاء آخريــن مثــل عالــم االجتمــاع إميــل دوركيــم الــذى يؤكــد أنــه لكــى نضمــن 
اســتقرار واســتمرار ا�جتمــع. مــن الــ�ورى أن يتحقــق حــول مجموعــة مــن القيــم األساســية، 
ــة الــىت يمــر بهــا ا�جتمــع،  يضمــن اســتقرار ا�جتمــع وتماســكه، وبغــض النظــر عــن ا�رحل
فــإن كل مرحلــة مــن مراحــل ا�جتمــع، مــن الــ�ورى أن تتولــى منظومــة مــن القيــم ضبطهــا 
وتنظيــم التفاعــل فــى إطارهــا. فالثقافــة التقليديــة مثــالً هــى الــىت تنظــم أوضــاع ا�جتمــع 

التقليــدى وتوجــه ســلوكيات األفــراد فــى إطــاره، وتضبــط تفاعــل البــ�(2). 

فــإذا تطــور ا�جتمــع ودخــل مرحلــة التحديــث، فــإن هــذا التحديــث يكــون عــادة مــن مدخــل 
الثقافــة. علــى هــذا النحــو تصبــح الثقافــة هــى الطاقــة الــىت تدفــع طاقــة التغــ� فــى مختلــف 
ا�جتمعــات، قــد يحــدث ذلــك عــن طريــق ا�كــون القيمــى فــى بنــاء الثقافــة. وفــى هــذا الصــدد 
فإننــا نجــد أن عالــم االجتمــاع ماكــس فيــرب هــو الــذى أكــد علــى أن الثقافــة وبخاصــة القيــم 
ــث.  ــام الرأســمالى الحدي ــى تأســيس النظ ــاً ف ــت دوراً محوري ــىت لعب الربوتســتانتية هــى ال
ــة  ــذى يشــكل طاق ــى ال ــون الثقاف ــة والخــربة ا�ك ــم وا�عرف ــب يشــكل تراكــم العل ــى الغال وف
التغــ� االجتماعــى، كمــا هــو الحــال بالنســبة لغالــب ا�جتمعــات الــىت خاضــت تجربــة 
ــم، أو حــىت  التحديــث. إذ نجــد غالــب هــذه ا�جتمعــات قــد عمــد إلــى تطويــر ا�عرفــة والعل
نقلهــا مــن الخــارج – كمــا حــدث فــى غالــب التجــارب التنمويــة العا�يــة الــىت أسســها كثــ� مــن 
ا�جتمعــات فــى القــرن التاســع عــ� والقــرن الع�يــن. أو قــد يكــون كأحــد مكونــات الثقافــة 
ــة  ــا جمل ــى أخــرى. ونحــن إذا تأملن ــة إل ــه مــن مرحل ــع ونقل ــى تغــ� ا�جتم ــع عل هــو الداف
ــكار الــىت  ــم واألف ــادئ والقي ــى مجموعــة مــن ا�ب ــوى عل ــان الســماوية، لوجدناهــا تحت األدي
ــا، والــىت وجهــت ســلوكيات البــ� وتفاعلــت نحــو إحــداث التغيــ� فــى مختلــف  أوحــى به
ــوة  ــت الدع ــك كان ــه. لذل ــى كليت ــع ف ــ� ا�جتم ــم تغي ــن ث ــى، وم ــع االجتماع ــاالت الواق مج
دائمــاً إلــى التجديــد الديــىن دائمــاً، ألن فــى تجديــد الديــن تجديــد لبنــاء ا�جتمــع والتفاعــالت 
الحادثــة فــى إطــاره(3). باإلضافــة إلــى ذلــك تشــكل األيديولوجيــا وهــى أحــد مكونــات 
ــكار  ــة األف ــن مجموع ــا األســاىس تتشــكل م ــى تعريفه ــا ف ــار أن األيديولوجي ــة، باعتب الثقاف
ــا  ــادئ ا�وجهــة لســلوكيات البــ� فــى مختلــف مجــاالت ا�جتمــع. ثــم أن األيديولوجي وا�ب
هــى الــىت تشــكل البوصلــة ا�شــكلة للمجتمــع ولنظامــه الســياىس علــى مختلــف األصعــدة 
الداخليــة أو اإلقليميــة أو العا�يــة. تؤكــد ذلــك عا�ــة االقتصــاد الســياىس "إيســيا برلــ�"، 
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أن تغــ� البنــاء التحــىت االقتصــادى الــذى تحــدث عنــه كارل ماركــس ليــس هــو الــذى فجــر 
الثــورات الشــيوعية، ابتــداء مــن الثــورة الروســية وحــىت الثــورة الكوبيــة، حيــث نجــد أن كل 

هــذه الثــورات قــد ألهمــت باأليديولوجيــا ا�ســتندة إلــى النظريــة ا�اركســية(4).

ذلــك يعــىن أن بالثقافــة ا�فاتيــح األساســية لبنــاء ا�جتمــع، وهــى كمــا أكــد أحــد العلمــاء 
الزرقــاء" للمجتمــع، حيــث تنعكــس علــى بنــاء ا�جتمــع، فتعمــل  الكربونيــة  "الطبعــة 
ــذى يشــكل  ــه الجمعــى"، وبــدوره فــإن العقــل الجمعــى هــو ال ــى تشــكيل "عقل مضامينهاعل
الــرأى العــام للجماعــة أو ا�جتمــع. ولفهــم دور البعــد الثقافــى فــى دعــم مشــاركة ا�ــرأة فــى 
مختلــف ا�جــاالت، وفــرض قبــول ا�جتمــع واألفــراد الذيــن يشــكلون أعضــاءه ومواطنيــه لهذه 
ا�شــاركة، بــل والعمــل علــى دعمهــا، فإنــه مــن الــ�ورى أن نعــرض �جموعــة مــن الحقائــق 

األساســية الــىت تعالــج مختلــف جوانــب البعــد أو ا�تغــ� الثقافــى(5). 

وتتمثــل الحقيقــة فــى أن الثقافــة تتشــكل فــى العــادة مــن مكونــات فرعيــة متباينــة وربمــا 
ذات أصــول مختلفــة. فــى هــذا اإلطــار تتشــكل ثقافــة ا�جتمــع مــن الديــن الــذى يشــكل قاعــدة 
الثقافــة فــى أغلــب الحضــارات. فالحــالل والحــرام الديــىن، يشــكل قاعــدة الصــواب والخطــأ 
الثقافــى. حقيقــة الديــن فــى مبادئــه وقيمــه وأفــكاره األساســية جــاءت إلــى هــذا العالــم الــذى 
نعيــش فيــه مــن خارجــه، فقــد أوحــى بالديانــات الكتابيــة مــن اللــه، إضافــة إلــى أن أغلــب 
الشــعوب هــى الــىت أبدعــت دياناتهــا األساســية. وتشــكل الثقافــة ا�تدفقــة مــن التاريــخ 
ا�تتابــع ا�راحــل أحــد ا�كونــات ا�حوريــة فــى بنــاء ثقافــة الحــا�. حقيقــة أن الثقافــة هــى 
مــن إبــداع األجيــال الســابقة، حيــث كان كل جيــل يعيــد إنتــاج الثقافــة، حازًفــا منهــا بعــض 
القيــم وا�عانــى والقواعــد، ومضيفــا إليهــا مبــادئ وقيــم ومعانــى أخــرى. بحيــث إننــا إذا قمنــا 
بتحليــل أركيولوجيــا ثقافــة ا�جتمــع، لوجدنــا أن كل طبقــة مــن طبقــات أركيولوجيــا الثقافــة 
ــات  ــد طبق ــا تفتق ــة متجانســة وأحيان ــات الثقاف ــون طبق ــا تك ــى ع�هــا، أحياًن شــاهدة عل
الثقافــة هــذا التجانــس(6). وتشــكل األيديولوجيــا الــىت تمثــل اختيــار النظــام الســياىس، 
الســياىس  النظــام  ثــالث حــاالت الختيــار  للثقافــة، وهنــاك  ا�كونــات األساســية  أحــد 
أليديولوجيتــه. االختيــار األول أن تولــد أيديولوجيــا النظــام الســياىس مــن ثقافــة ا�جتمــع 
ــة تطــورت مــن  ــات التحديــث الغربي ــا نجــد أيديولوجي ــال، فإنن ــى ســبيل ا�ث ــة عل وتاريخي
خــالل رحــم ا�جتمــع، وفــى هــذه الحالــة نالحــظ انســجام األيديولوجيــا مــع ثقافــة ا�جتمــع 
ــة الثانيــة نجــد أن  ألن كليهمــا نتــج عــن جــذر واحــد أو عــن مرجعيــة واحــدة. وفــى الحال
ــا  ــة، كاأليديولوجي ــات العا�ي ــه مــن بــ� األيديولوجي ــار أيديولوجيت النظــام الســياىس يخت
ــة الثالثــة فقــد  ــا االشــ�اكية. وفــى الحال الليرباليــة، أو الليرباليــة الجديــدة أو األيديولوجي
يقــوم النظــام الســياىس بانتقــاء أفضــل عنــا� األيديولوجيــات القائمــة عا�ًيــا، ثــم يؤلــف 
ــة  ــى الحال ــع. ف ــه ا�جتم ــى توجي ــىت تتول ــى ال ــة متماســكة ه ــة أيديولوجي ــى بني ــا، ف بينه
 بينمــا قــد األولــى تكــون األيديولوجيــا علــى اتســاق مــع غالــب مكونــات الثقافــة –كمــا أ�ت– بينمــا قــد 
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يحــدث نــوع مــن التنافــر فــى الحالتــ� الثانيــة والثالثــة بــ� أيديولوجيــا النظــام الســياىس 
وثقافــة ا�جتمــع، وفــى هــذه الحــاالت تنتــج مشــكالت عديــدة. وتشــكل قيــم ومعانــى وقواعــد 
الثقافــة الناتجــة عــن التفاعــل االجتماعــى ا�كــون الرابــع فــى بنيــة الثقافــة، حيــث نجــد أن 
التفاعــل الــذى يقــع بــ� البــ� ينتــج كثــ�ًا مــن القيــم وا�عانــى والقواعــد الــىت تنتــج عــن 
التفاعــل، وفــى هــذه الحالــة يعمــل ا�جتمــع إلعــادة إنتــاج الثقافــة بحيــث يتولــى التفاعــل 
االجتماعــى الحــادث إضافــة أو حــذف بعــض ا�ضامــ� وا�عانــى والقواعــد الثقافيــة، 
وإحــالل مضامــ� ومعــاٍن جديــدة محلهــا. وتشــكل قيــم ومعانــى الثقافــات األجنبيــة الــىت 
تخــ�ق الفضــاء الثقافــى للمجتمــع، وهــو مــا نطلــق عليــه قيــم وثقافــة العو�ــة، وقــد لعبــت 
الظــروف العا�يــة دوراً بــارزاً لحــدوث مثــل هــذا االخــ�اق، نذكــر منهــا ســهولة انتقــال األفــراد 
بــ� ا�جتمعــات علــى مســتوى العالــم، إضافــة إلــى الــدور الــذى تلعبــه تكنولوجيــا االتصــال 
وشــبكة ا�علومــات. حيــث نجــد أن هــذه القيــم ا�خ�قــة إمــا تقــوى وتدعــم بنيــة الثقافــة أو 

قــد تمــزق النســيج الثقافــى للمجتمــع، وتتســبب فــى تشــكيل حالــة األنومــى(7). 

وتتمثــل الحقيقــة الثانيــة فــى غيــاب التجانــس عــادة عــن الثقافــة القوميــة، وذلــك يرجــع 
إلــى تنــوع ا�صــادر والســياقات االجتماعيــة للثقافــة. لذلــك نجــد أن كل ثقافــة تحتــوى 
علــى عديــد مــن الثقافــات الفرعيــة، الــىت تشــ�ك جميعهــا فــى كونهــا مشــتقة مــن ا�رجعيــة 
ــة  ــط فــى ذات الوقــت ببعــض الســياقات ا�حلي ــا ترتب ــى أنه ــة إل ــع، إضاف ــة للمجتم الثقافي
ا�تباينــة– كالريــف والحــ� – أو ببعــض الفئــات االجتماعيــة، كالشــباب وا�ــرأة، والطبقــة 
ــى ثــالث حــاالت. فــى  ــا نجــد أن ثقافــة ا�جتمــع توجــد عل ــى هــذا النحــو فإنن ــة. عل العامل
الحالــة األولــى تتمــ� الثقافــة بدرجــة عاليــة مــن التجانــس، ويوجــد اتفــاق اجتماعــى حــول 
ــا.  عنا�هــا ومنظومــات قيمهــا األساســية، غــ� أن هــذه الحالــة لــم يعــد لهــا وجــود تقريبً
حيــث انســحبت مــن علــى مــ�ح الحيــاة االجتماعيــة الثقافــة التقليديــة بانقــراض ا�جتمعات 
البدائيــة واألوليــة الــىت كان لهــا وجــود فــى ا�ــاىض، والــىت كان يوجــد بهــا اتفــاق ثقافــى بــ� 
أفــراد ا�جتمــع ا�حلــى الصغــ�(8). وفــى الحالــة الثانيــة توجــد الثقافــة باعتبارهــا تتشــكل 
مــن مجموعــة مــن ا�كونــات ا�تباينــة، غــ� أنهــا تشــكل فــى النهايــة كالً، يســوده قــدر كبــ� 
مــن االنســجام واالتســاق بــ� مكوناتهــا. وتظــل الثقافــة متماســكة طا�ــا أن ا�جتمــع يمتلــك 
قــدراً مــن الصحــة والعافيــة االجتماعيــة. وفــى الحالــة الثالثــة يــربز التناقــض بــ� عنــا� 
الثقافــة بــل وتســودها حالــة األنومــى، وتمــر فــى هــذه الحالــة بعــدة تحــوالت داخليــة، مــن 
الثقافــة ا�تماســكة إلــى الثقافــة الــىت تحتــوى علــى عديــد مــن الثقافــات الفرعيــة، إلــى الثقافــة 
ا�فككــة، والــىت تحتــوى علــى كثــ� مــن الثقافــات ا�تضــادة، وفــى هــذه الحالــة نكــون أمــام 
أحــد أشــكال حالــة األنومــى الثقافيــة الــىت تكــون لهــا انعكاســاتها علــى التفاعــل االجتماعــى، 

حيــث تكــون عاجــزة عــن ضبطــه(9). 
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باإلضافــة إلــى ذلــك تشــ� الحقيقــة الثالثــة إلــى ضبــط الثقافــة للتفاعــل االجتماعــى مــن 
خــالل عــدة جوانــب أو أبعــاد. مــن خــالل البعــد األول توجــد الثقافــة فــى ا�جتمــع علــى هيئــة 
مجموعــة مــن الرمــوز الــىت يراعيهــا األفــراد فــى تفاعلهــم مــع بعضهــم البعــض. فمــن ا�تفــق 
عليــه أن كل مجتمــع يحتــوى علــى مجموعــة مــن منظومــات القيــم الــىت تشــكل التوجيهــات 
العامــة الضابطــة لســلوكيات أفــراد ا�جتمــع. وفــى هــذه الحالــة فإننــا أمــام ثــالث منظومــات 
مــن القيــم تــؤدى دورهــا علــى ا�ســتوى الرمــزى. ا�نظومــة األولــى هــى القيــم اإلدراكيــة، 
وتضــم مجموعــة القيــم ذات الطبيعــة ا�عرفيــة، الــىت تســاعدنا فــى إدراك ا�وضوعــات 
ا�حيطــة بنــا إلــى جانــب القيــم الوجدانيــة الــىت تربطنــا عاطفًيــا بموضوعــات معينــة إضافــة 
إلــى القيــم التفضيليــة الــىت تفاضــل علــى أساســها بــ� ا�وضوعــات. بينمــا يتشــكل الجانــب 
الثانــى لوجــود الثقافــة فــى ا�جتمــع مــن التقاليــد والعــادات واألعــراف الســائدة فــى ا�جتمع، 
وهــى فــى العــادة مشــتقة مــن قيــم الثقافــة ذات الطبيعــة الرمزيــة. بحيــث نجــد أن التقاليــد 
واألعــراف هــى تراقــب وتوجــه ســلوكيات األفــراد فــى مختلــف ا�جــاالت االجتماعيــة فهــى 
تلعــب دور الرقيــب وا�وجــه ا�عيــارى لســلوكيات األفــراد. ومــن خــالل الجانــب الثالث تتســلل 
ــن  ــراد م ــى داخــل األف ــراف – إل ــادات واألع ــد والع ــم والتقالي ــا – القي ــكل مكوناته ــة ب الثقاف
خــالل عمليــة التنشــئة االجتماعيــة لتشــكل ضمائرهــم الداخليــة، الــىت تضبــط ســلوكياتهم 
ــد  ــم والتقالي ــى هــذا النحــو نجــد أن القي ــة. وعل ــف ا�جــاالت االجتماعي ــا فــى مختل وتوجهه
واألعــراف تحكــم ســلوكيات األفــراد مــن الخــارج، بينمــا تحكمهــم ضمائرهــم الداخليــة مــن 
داخلهــم، ومــن الطبيعــى أن تكــون مضامــ� هــذه الضمائــر متســقة مــع ا�ضامــ� الرمزيــة 
ومضامــ� القيــم واألعــراف والتقاليــد. ثــم تأتــى الصــورة الرابعــة لوجــود الثقافــة فــى 
ا�جتمــع، وتتمثــل فــى صيغــة التوقعــات ا�تبادلــة، وهــى الصيغــة الــىت تظهــر باعتبــار أن 
الثقافــة تشــكل بــكل تكويناتهــا مرجعيــة متفًقــا عليهــا بــ� األنــا واآلخــر، ومــن ثــم ففــى أى 
مــن مواقــف التفاعــل االجتماعــى نجــد أن األنــا يتوقــع مــن اآلخــر أن يســلك ســلوًكا معينـًـا، 
تنــص عليــه الثقافــة ا�تفــق عليهــا، كمــا أن اآلخــر يتوقــع نفــس األمــر مــن، فــكأن كليهمــا 

محكــوم بتوقــع اآلخــر(10). 

ارتباًطــا بذلــك فإننــا إذا تأملنــا الثقافــات القائمــة فــى ا�جتمــع العربــى فيما يتعلق بمشــاركة 
ا�ــرأة، فســوف نجــد أنفســنا أمــام ثــالث ثقافــات. إحداهــا معوقــة �شــاركة ا�ــرأة كالثقافــة 
التقليديــة فــى مقابــل الثقافــة اإلســالمية والثقافــة الحديثــة الــىت تدعــم مشــاركة ا�ــرأة فــى 

ا�جــال العــام. وســوف نعــرض �وقــف كل مــن هــذه الثقافــات مــن مشــاركة ا�ــرأة. 
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:رفض الثقافة العربية التقليدية ملشاركة املرأة فى اجملال العام
ً
ثانيا

ــى،  ــع العرب ــى للمجتم ــات الفضــاء الثقاف ــا أساســًيا مــن مكون ــة مكوًن ــة التقليدي تعــد الثقاف
ــى. وقــد اســتندت الثقافــة التقليديــة  وهــى ثقافــة متجــذرة فــى القــدم حــىت العــ� الجاهل
إلــى ثــالث قناعــات تــربر عــدم قبولهــا �شــاركة ا�ــرأة، القناعــة األولــى تدفقــت مــن مــاٍض 
إلــى حــا� ا�جتمــع العربــى مــن العــ� الجاهلــى، حيــث كانــت القبيلــة العربيــة هــى وحدة 
التجمــع العربــى، حينئــذ، بخاصــة فــى مجتمعــات الجزيــرة العربيــة. ونظــراً لفقــر البيئــة، 
ــ�ة"  ــىن أن "الفط ــك كان يع ــإن ذل ــات، ف ــاط بالواح ــن أن تح ــىت يمك ــدودة ال ــار مح فاآلب
ا�تاحــة إلشــباع حاجــات البــ� محــدودة. لذلــك كان الــ�اع هــو الــذى يحكــم العالقــات 
بــ� القبائــل العربيــة القديمــة، للحصــول علــى أكــرب قــدر مــن "الفطــ�ة ا�تاحــة"، ومــن ثــم 
ــة كان أ� ا�ــرأة  انتــ�ت اإلغــارة والحــروب بــ� القبائــل. وفــى هــذه الحــاالت ال�اعي
ــا، وهــو مــا يعــرف "بالســىب" حيــث كانــت بعــض القبائــل ا�غــ�ة وا�نتــ�ة  يقــع أحياًن
تقــوم بســىب النســاء، وذلــك لبيعهــن أو �عايــرة القبيلــة الــىت هزمــت بســببهن. وحــىت تتخفــف 
القبائــل ا�تحاربــة مــن احتماليــة ســىب النســاء وا�عايــرة بهــن بــرزت ظاهــرة الــوأد، حيــث 
كان العربــى يقتــل ابنتــه، بــل إننــا نجــده منــذ والدة األنــىث، يتــوارى مــن القــوم خجــالً مــن 
ــة  ــاء الطفل ــرة وإلق ــر حف ــم بحف ــوأد قاســًيا يت ــه. وفــى هــذا اإلطــار كان ال ســوء مــا بــ� ب
فيهــا، ثــم يهيــل عليهــا الــ�اب، ولــم تكــن هــذه العــادة مذمومــة عنــد العــرب فــى الجاهليــة 
حــىت جــاء اإلســالم وحــرم هــذه العــادة، حــىت أن الصحابــى عمــر بــن الخطــاب قــد وأد إحــدى 

بناتــه فــى الجاهليــة(11). 

ومــن ناحيــة ثانيــة، فإنــه بســبب هــذه الحالــة ال�اعيــة، كان الذكــور حينمــا يكــربون هــم 
فرســان القبيلــة، فهــم أدواتهــا فــى اإلغــارة علــى القبائــل األخــرى، أى فرســانها. ولذلــك كان 
تفضيــل القبيلــة العربيــة إلنجــاب الذكــور. ألنهــم فــى هــذه الحالــة يشــكلون القــوة الحقيقيــة 
للقبيلــة، أى قيمــة مضافــة لهــا، بينمــا ا�ــرأة مــن ا�حتمــل أن تكــون قيمــة منتقصــة. بــل إننــا 
نجــد أن أحــد أبعــاد تحديــد مكانــة ا�ــرأة تتمثــل فــى قدرتهــا علــى اإلنجــاب، حيــث كانــت 
ا�ــرأة الــىت تنجــب عــ�ة أبنــاء تســمى با�ــرأة "الكاملــة" وينظــر إليهــا بنــوع مــن التبجيــل. 
وارتباًطــا بهــذه النظــرة ا�تدنيــة للمــرأة فقــد أبــرزت الثقافــة العربيــة تقســيما جائــرا للعمــل، 
حيــث كانــت ا�ــرأة مختصــة باألعمــال ذات الطبيعــة ا�تدنيــة، كاألعمــال ا��ليــة جميعهــا. 
إضافــة إلــى رعــى األغنــام أو اإلبــل ورعايتهــا، إضافــة إلــى ذلــك بطبيعــة الحــال إلــى 
خدمــة الذكــور، والوقــوف علــى راحتهــم. بينمــا كان ا�جــال العــام بــكل نطاقاتــه متاحــاً أمــام 
الذكــور، ســواء فــى النطــاق االقتصــادى، أو الســياىس أو نطــاق العالقــات االجتماعيــة، 
ــب ا�جتمعــات  ــة فــى غال ــة التقليدي ــد اســتمرت الثقاف ــا الشــأن العــام. وق ــام بقضاي واالهتم
ــه الدخــول للمشــاركة فــى  العربيــة حيــث ا�ــرأة رهينــة ا�جــال الخــاص، دون أن تســمح ل
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ا�جــال العــام، وبخاصــة فــى الســياقات الريفيــة والبدويــة(12). وإذا كان اإلســالم قــد أعطــى 
ا�ــرأة اإلســالم كثــ�ًا مــن الحقــوق، فإننــا نجــد أن الثقافــة التقليديــة قــد أعــادت إنتــاج بعــض 
عنــا� الثقافــة الجاهليــة. كحرمــان ا�ــرأة مــن ا�ــ�اث، أو تعويضهــا عــن ا�ــ�اث ببديــل 
نقــدى، حــىت ال تنتقــل ثــروة القبيلــة أو العائلــة، أو النظــر إلــى أبنائهــا باعتبارهــم أحفــاًدا 
مــن الدرجــة الثانيــة، بخــالف ذريــة األبنــاء الذكــور. إضافــة إلــى فــرض بعــض القيــود علــى 
الحركــة والتفاعــل االجتماعــى بالنســبة للمــرأة، كالزيــارة والــ�اور مثــال، أو الســفر وحدهــا 
"ظاهــرة ا�حــرم" وجميعهــا مــؤ�ات تشــ� إلــى تدنــى وضــع ا�ــرأة فــى الثقافــة التقليديــة.  

ــن  ــى التباي ــاد ف ــى االعتق ــة ف ــة التقليدي ــى للثقاف ــد الثان ــة أو الراف ــة الثاني ــدد القناع وتتح
ــن  ــة م ــدة لنشــأة مجموع ــذى شــكل قاع ــن ال ــو التباي ــرأة، وه ــ� الرجــل وا� البيولوجــى ب
ــة دون  ــف معين ــال ووظائ ــام بأعم ــرأة للقي ــن الرجــل وا� ــكل م ــات ل االســتعدادات والقابلي
ــف عــن الرجــل،  ــرأة يختل ــى للم ــن الجســدى والعضل ــى أن التكوي ــك يرجــع إل أخــرى. وذل
األمــر الــذى يشــكل مــن ناحيــة أهليتهــا للقيــام بوظائــف أو أعمــال معينــة دون أخــرى، كمــا 
يرتــب علــى بنيــة ســيكولوجية، تجعلهــا أقــدر علــى القيــام بأعمــال معينــة دون أخــرى. بــل 
إننــا نجــد أن هنــاك بعــض النظريــات الحديثــة الــىت قالــت بمثــل هــذه األفــكار، ورتبــت علــى 
ــال  ــام بأعم ــرأة واســتعدادها للقي ــل ا� ــدت مي ــة ســيكولوجية أك ــور بني ــور أو تط ــك تبل ذل
معينــة دون أخــرى. وبالتالــى فقــد شــكلت التباينــات البيولوجيــة والســيكولوجية بــ� الرجــل 
ــع، وهــو  ــى ا�جتم ــن ف ــم تفاعــل ا�ــرأة مــع اآلخري ــة تحك ــة اجتماعي ــا لثقاف وا�ــرأة، أساًس
التفاعــل الــذى يوســع مــن آفــاق الحريــة أمــام الرجــل فــى مقابــل فرضــه لكثــ� مــن القيــود 
علــى ا�ــرأة(13). ولتواتــر وتكــرار وقــوع عنــا� هــذه الثقافــة، نجدهــا قــد ترســخت باعتبارهــا 
ثقافــة ا�جتمــع، مــع أن األمــر ليــس كذلــك، ألن الثقافــة التقليديــة هــى ثقافــة متحــ�ة نحــو 
ــة  ــة التقليدي ــة للرجــال ليشــكل مضامــ� الثقاف ــة الجاهلي ــل تح�الثقاف ــث انتق الذكــور، حي

ا�تحــ�ة للذكــور فــى الوقــت الحــا�.  

ويتحــدد الرافــد الثالــث للثقافــة التقليديــة الــىت تفــرض كثــ�اً مــن القيــود علــى ا�ــرأة فــى 
ــة  ــة، واإلضاف ــاج هــذه الثقاف ــدى بإعــادة إنت ــع التقلي ــة للمجتم ــات االجتماعي ــام التكوين قي
ــا  ــا أن قطاًع ــى، لوجدن ــع العرب ــع ا�جتم ــا واق ــا. ونحــن إذا تأملن ــد تقليديته ــا يؤك ــا بم إليه
ــىت  ــدة - وال ــة ا�مت ــد أن العائل ــث نج ــدى، حي ــه التقلي ــه طابع ــا زال ل ــه م ــن واقع ــ�ًا م كب
تخضــع اآلن لحالــة مــن التفكيــك - مــا زالــت قائمــة - ولهــا فاعليتهــا. يضــاف إلــى ذلــك أن 
ــى  ــا ف ــا زال رعوًي ــة، أو م ــات الريفي ــى ا�جتمع ــا ف ــه زراعي ــى غالب ــا زال ف ــاج م ــط االنت نم
ــة  ــة الحديث ــة النووي ــج للعائل ــدوى، ألن القطــاع الصناعــى وهــو القطــاع ا�نت ــع الب ا�جتم
مــا زال ضعيًفــا. إضافــة إلــى العالقــات القرابيــة وعالقــات الجــ�ة مــا زالــت قويــة - بحيــث 
نســتطيع القــول بوجــود الثقافــة التقليديــة فــى ســياقاته االجتماعيــة بنســب متفاوتــة. 
وأثنــاء عمليــة إنتاجهــا فهــى قــد تســتوعب بعــض قيــم الثقافــة االســالمية الســائدة، أو بعــض وأثنــاء عمليــة إنتاجهــا فهــى قــد تســتوعب بعــض قيــم الثقافــة االســالمية الســائدة، أو بعــض 
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قيــم الثقافــة الحديثــة، فتقــوى بهــا بنيتهــا. ونتيجــة لذلــك، فإننــا نجــد أنــه برغــم التناقــض 
بــ� مضامــ� الثقافــة التقليديــة والثقافــة اإلســالمية مــن ناحيــة، وبــ� مضامــ� الثقافــة 
ــة،  ــت باقي ــا زال ــة م ــة التقليدي ــإن الثقاف ــة، ف ــة ثاني ــن ناحي ــة م ــة الحديث ــة والثقاف التقليدي

ــا(14). ــا ومتضمناته ــذى أصــاب بعــض جوانبه برغــم التفكيــك ال

فــإذا أردنــا التعــرف علــى الــدور الــذى تلعبــه الثقافــة التقليديــة فــى فــرض القيــود الــىت 
تحــدد مــن مشــاركة ا�ــرأة فــى ا�جــال العــام بنطاقاتــه ا�ختلفــة، فإننــا ســوف نجــد أنــه 
فــى النظــام العائلــى تميــ� علــى أســاس النــوع يكــون أوضــح مــا يكــون فــى الســياقات 
ــا فــى ا�ناطــق الشــعبية بالســياقات الح�يــة. فمثــالً مــا زال  ــة والبدويــة، وأحيان الريفي
التعليــم فــى البيئــة الريفيــة والبدويــة متاحــاً للذكــور، واســتثنائًيا بالنســبة لإلنــاث. فــإذا 
جــاءت فرصــة الــزواج مثــال إلحــدى اإلنــاث فإنهــا تجــرب علــى تــرك التعليــم لتلتحــق 
بعالــم الــزواج. ورغــم أن الختــان ليــس عــادة إســالمية، فــإن كثــ�اً مــن الســياقات الريفيــة 
تفرضــه علــى اإلنــاث، وفــى االختيــار الزواجــى، نجــد أنــه مــن حــق الذكــور أساســا وفيمــا 
يتعلــق بكثــ� مــن الظواهــر الســلبية العائليــة، نجــد أن ا�ســئولية تلقــى علــى ا�ــرأة، 
ــا ولــم تنجــب ذكــوًرا فا�ــرأة هــى ا�ســئولة  فــإذا لــم تنجــب األ�ة أبنــاء، أو أنجبــت إناثً
ــا يشــكل ذلــك أســباب تعــدد الزوجــات دون محاولــة  عــن ذلــك وليــس الرجــل(15). وأحياًن

التحقــق مــن احتماليــة أن يكــون الرجــل هــو ا�ســئول عــن ذلــك. 

وفــى ا�جــال االقتصــادى، فإننــا ا�جتمــع ا�حلــى -الريــف والبــدوى- بفــرض بعــض القيــود 
علــى ا�ــرأة، مثــال علــى ذلــك أننــا نجــد بعــض ا�جتمعــات القبليــة والعائليــة فــى العالــم 
ــى  ــة أو أســمية. وف ــا فبصــورة ظاهري ــرأة، وأن أعطته ــ�اث للم ــد ال تعطــى ا� ــى، ق العرب
أحيانــا كثــ�ة -كمــا أ�ت- يســتبدل ا�ــ�اث ا�ــادى للمــرأة بقيمتــه النقديــة حــىت ال تنتقــل 
أى مــن األصــول ا�اديــة واالقتصاديــة لــأل�ة إلــى الــزوج. باإلضافــة إلــى ذلــك فإنهــا إذا 
كانــت ذات ثــروة ورأســمال، فــإن التــ�ف فيهــا باإلنابــة، فــإذا عملــت بالتجــارة أو الصناعــة 
فــإن ا�تابــع لهــذا النشــاط يكــون أحــد إخوتهــا أو زوجهــا، أو أحــد أبنائهــا(16). وإذا عملــت 
ــا  ــد مــن عمله ــإن العائ ــى الحــ�، ف ــة أو القطــاع الخــاص ف ــى الوظائــف الحكومي ا�ــرأة ف
يذهــب لصالــح األ�ة، أو علــى األقــل يصبــح موضــع جــدل وخصومــة. برغــم أن القاعــدة 
أن يكــون ملــًكا. فــى مقابــل أن ا�ــرأة فــى الســياقات الريفيــة والبدويــة تعمــل لســاعات طويلــة 
لصالــح األ�ة، وأحياًنــا تشــارك زوجهــا فــى العمــل الزراعــى أو الرعــوى دون مقابــل. برغــم 
أن العمــل لــه قيمتــه االقتصاديــة الكبــ�ة الــىت يســتند إليهــا االقتصــاد الريفــى أو البــدوى. 
ــيدة  ــاركتها، كس ــك أن مش ــداً لذل ــام، تأكي ــال الع ــى ا�ج ــاركتها ف ــى اخــ�ال مش ــة إل إضاف
ــىت  ــون ا��وعــات ال ــا تك ــا م ــة، وغالبً ــال محــدود للغاي ــاوالت والعم ــم ا�ق ــى عال ــال ف أعم

تمتلكهــا محــدودة(17). 
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فــإذا تأملنــا ا�جــال الســياىس، فإننــا ســوف نجــد أن مشــاركة فــى هــذا الفضــاء العــام مــا 
زالــت محــدودة للغايــة. وأن مشــاركة بكثافــة فــى الفضــاء الســياىس للمجــال العــام تكــون 
فــى العــادة مقصــورة علــى الســياق الحــ�ى، وتكــون فــى الغالــب محــدودة، وبقــرار مــن 
ــاركة  ــذه ا�ش ــإن ه ــة ف ــة والبدوي ــياقات الريفي ــى الس ــا ف ــة. أم ــة ذكوري ســلطة ذات طبيع
تكــون محــدودة فــى الغالــب. حيــث لــم ينضــج العقــل الجمعــى فــى هــذه الســياقات، ومــن ثــم 
الــرأى العــام، ونتيجــة قــل وجــود ا�ــرأة فــى ا�جالــس ا�ختلفــة تأكيــًدا لذلــك أن مشــاركة 
ا�ــرأة فــى الرب�ــان ا�ــ�ى عــام 1957 كان بســيدت� فقــط، إضافــة علــى غيابهــا بعــض 
الرب�انــات العربيــة الــىت كانــت موجــودة حينئــذ، حيــث كانــت الثقافــة التقليديــة هــى الثقافــة 
ــ�  ــة بتعي ــن األقطــار العربي ــد م ــه وإن قامــت عدي ــك فإن ــى ذل ــة إل ا�ســيطرة(18). باإلضاف
ا�ــرأة كوزيــرة، فــإن ذلــك فــى الغالــب لــم يكــن فــى الــوزارات األساســية، أو أن تعيينهــا فــى 
بعــض الرب�انــات ومجالــس الشــورى العربيــة، تــم كنــوع مــن التجمــل أمــام العالــم، وكمــؤ� 
ألن الدولــة العربيــة أصبحــت دولــة حديثــة(19). تأكيــداً لذلــك أن الوظائــف الــىت ال تعتمــد 
علــى قبــول العقــل الجمعــى أو ا�ــرأة، تفوقــت ا�ــرأة فــى وجودهــا وربمــا فــى كفاءتهــا علــى 
ــار أن  ــات -باعتب ــة التدريــس بالجامع ــب أعضــاء هيئ ــك أن أغل ــال واضــح لذل ــور، مث الذك

شــغل األدوار فــى الجامعــات يتــم وفــق معايــ� موضوعيــة- هــم مــن النســاء.

غــ� أننــا نجــد أن هــذه الثقافــة التقليديــة ا�عاديــة للمــرأة أخــذت فــى االنســحاب مــن علــى 
مــ�ح التفاعــل االجتماعــى، وذلــك بفاعليــة متغــ�ات عديــدة. ويتمثــل ا�تغــ� األول الــذى 
ــى ا�جتمعــات  ــىت طــرأت عل ــة التحديــث ال ــة فــى عملي ــة التقليدي ــى انســحاب الثقاف أدى إل
بخاصــة فــى أعقــاب الحــرب العا�يــة الثانيــة. وهــى العمليــة الــىت نتجــت عــن كثافــة 
ــة  ــى والثاني ــة األول ــاب الحــرب العا�ي ــى أعق ــذ. فف ــة حينئ االتصــاالت وا�واصــالت العا�ي
بــدأ الجنــود ا�شــاركون فــى هــذه الحــروب، يعــودون �جتمعاتهــم، وينــ�ون القصــص 
والحكايــات عــن األحــداث الــىت رأوهــا. تحــدث جنــود الغــرب عــن ا�جتمعــات الــىت حاربــوا 
علــى ســاحتها، وطبيعــة الثقافــات التقليديــة وا�تخلفــة الــىت شــاهدوها. وهــو األمــر الــذى 
دفــع ا�فكريــن الغــرب إلــى االهتمــام بالعالــم الثالــث وأهميــة تعميــق االتصــاالت معــه �ــا 
ــات  ــى ا�جتمع ــة ف ــة الصناع ــع عجل ــا لدف ــن الحصــول عليه ــات يمك ــروات وخام ــن ث ــه م ب
األوروبيــة الصناعيــة، وهــى الظــروف الــىت أدت إلــى تكثيــف االتصــال والتواصــل مــع هــذه 
ا�جتمعــات، والــىت لعبــت دوراً فــى تفكيــك الطبيعــة الجماعيــة لهــذه ا�جتمعــات، وفرضــت 

ــة التقليديــة(20).   ــآكل الثقاف ت

ويتحــدد ا�تغــ� الثانــى فــى حصــول كثــ� مــن مجتمعــات العالــم الثالــث فــى أعقــاب الحــرب 
العا�يــة الثالثــة علــى اســتقاللها، ومــن ثــم فقــد �عــت فــى عمليــة التنميــة والتحديــث 
والــىت تمــت فــى الغالــب حســب أيديولوجيــات غربيــة "ليرباليــة أو اشــ�اكية".ومن ثــم 
كان التحديــث الغربــى هــو النمــوذج الــذى اقتــدت بــه هــذه التجــارب التنمويــة والتحديثيــة، كان التحديــث الغربــى هــو النمــوذج الــذى اقتــدت بــه هــذه التجــارب التنمويــة والتحديثيــة، 
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بحيــث أدت هــذه التجــارب التنمويــة إلــى تفكيــك الثقافــة التقليديــة. ويتصــل بذلــك ا�تغــ� 
الرابــع الــذى لعــب دوراً أساســياً فــى تــآكل الثقافــة التقليديــة لتحــل محلهــا الثقافــة الحديثــة. 
ــك  ــا تفكي ــن فعاليته ــىت كان ضم ــ�ات ال ــة ا�تغ ــى مجموع ــ� عل ــذا ا�تغ ــوى ه ــث يحت حي
الثقافــة التقليديــة، مــن هــذه ا�تغــ�ات التعليــم الــذى بــدأ انتشــاره فــى ا�جتمعــات العربيــة، 
والــذى كان مصــدراً لضــخ كثــ� مــن ا�عــارف فــى الثقافــة التقليديــة للمجتمــع، ممــا أدى إلــى 
تفكيــك بنيتهــا واســتبدال منظوماتهــا القيميــة بمنظومــة قيــم حديثــة(21)، كذلــك الهجــرة مــن 
الريــف إلــى الحــ�، األمــر الــذى أدى إلــى تفكيــك الثقافــة التقليديــة فــى معاقلهــا الرئيســية. 
هــذا إلــى جانــب انتشــار الثقافــة الح�يــة، مــن ا�راكــز الح�يــة إلــى الريــف األمــر الــذى 

أدى إلــى مزيــد مــن تفكيــك وتــآكل الثقافــة التقليديــة.  

ويتصــل ا�تغــ� الثالــث بتكثيــف االتصــال والتواصــل مــع ا�جتمعــات الغربيــة الحديثــة، مــن 
خــالل إرســال البعثــات للتعليــم ونقــل ا�عرفــة والعلــم والتكنولوجيــا الحديثــة، وهــو االتصال 
الــذى لعــب دوراً أساســًيا فــى تحديــث ثقافــة هــذه ا�جتمعــات. والــذى بلــغ ذروتــه مــع زيــادة 
فعاليــة العو�ــة مــع نهايــة العقــد األخــ� لأللفيــة الثانيــة، حيــث تزايــدات موجــات العو�ــة 
وأصبحــت أكــ� فعاليــة، بفعــل اإلعــالم وتكنولوجيــا ا�علومــات الــىت مزقــت الفضــاء الثقافــى 
التقليــدى إرًبــا. بحيــث تدفقــت الثقافــة الحديثــة مــن الخــارج، أو عملــت الثقافــات التقليديــة 
علــى تجديــد منظوماتهــا القيميــة(22)، وهــى الحالــة الــىت رفعــت ا�طالبــات بــ�ورة تمكــ� 
ــة  ــى حرك ــا ف ــاج ذاته ــادة إدم ــى إع ــا إل ــرأة ذاته ــت ا� ــل تحرك ــا، ب ــادة إدماجه ــرأة وإع ا�
ا�جتمــع، رغــم أنــف كل القــوى الثقافيــة التقليديــة العدائيــة وا�عوقــة، وهــو مــا تحقــق فــى 

غالــب ا�جتمعــات العربيــة اآلن.  

: تأكيد الثقافة اإلسالمية على مشاركة املرأة فى اجملال العام
ً
ثالثا

تشــ� ا�ضامــ� األساســية لوثائــق االســالم ا�تمثلــة فى القــرآن الكريم والُســنة ا��فة، إلى 
فتــح اإلســالم أبــواب ا�شــاركة أمــام ا�ــرأة فــى مختلــف ا�جــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة 
والسياســية والثقافيــة علــى قــدم ا�ســاواة مــع الرجــل، بمــا يســاعد علــى تطويــر ملكاتهــا، 
واإلســهام فــى تطويــر أوضــاع ا�جتمــع. وارتباًطــا بذلــك أتاحــت الثقافــة اإلســالمية مشــاركة 
ا�ــرأة فــى الحيــاة العامــة للمجتمــع، أو مــا يعــرف اآلن با�جــال العام،فــى هــذا اإلطــار 
فإننــا نذكــر مبــادئ أو حقائــق أساســية شــكلت نظــرة الثقافــة اإلســالمية إلــى ا�ــرأة. حيــث 
ــا يعــىن  ــرأة، وهــو م ــى ا�ســاواة بــ� الرجــل وا� ــد عل ــى التأكي ــى ف ــة األول تتحــدد الحقيق
ا�شــاركة فــى الحيــاة السياســية للمجتمــع العــام وا�جتمــع ا�حلــى. يضــاف إلــى ذلــك تأكيــد 
الثقافــة اإلســالمية علــى األهليــة االقتصاديــة للمــرأة، وهــى األهليــة الــىت تيــ� لهــا القيــام 
با��وعــات االقتصاديــة لصالــح ا�جتمــع. وهــذه ا�ســاواة تســتند إلــى مبــادئ ثقافــة 
إســالمية راســخة، حيــث قــال تعالــى "لقــد كرمنــا بــىن آدم" دون تفرقــة علــى أســاس النــوع. 
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وفــى موضــع آخــر قــال تعالــى: "يــا أ يهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنــىث وجعلناكــم 
ــ�" (الحجــرات  ــم خب ــه علي ــم إن الل ــه أتقاك ــد الل ــم عن ــوا إن أكرمك ــل لتعارف شــعوًبا وقبائ
13)". كمــا قــال تعالــى: "يــا أيهــا النــاس اتقــوا ربكــم الــذى خلقكــم مــن نفــس واحــدة وخلــق 
منهــا زوجهــا، وبــث منهمــا رجــاالً كثــ�اً ونســاًء واتقــوا اللــه الــذي تســاءلون بــه واألرحــام إن 

اللــه كان عليكــم رقيبــا" (النســاء - 1)(23).  

وتتمثــل الحقيقــة الثقافيــة الثانيــة فــى التأكيــد علــى ا�ســاواة بــ� الرجــل وا�ــرأة فــى 
ا�ســئولية، الــىت تعــد الوجــه اآلخــر للحريــة. حيــث قــال تعالــى: "وقلنــا يــا آدم اســكن أنــت 
وزوجــك الجنــة وكال منهــا رغــداً حيــث شــئتما وال تقربــا هــذه الشــجرة فتكونــا مــن الظا�ــ�" 
ــم أنهكمــا عــن تلكمــا الشــجرة" (األعــراف - 22) ثــم قــال  (البقــرة - 35) ثــم قــال تعالــى "أل
تعالــى "قــال اهبطــا منهــا جميًعــا بعضكــم لبعــض عــدو فإمــا يأتينكــم مــىن هــدى فمــن اتبــع 
هــداى فــال يضــل وال يشــقى" (طــه - 123). فــى حــ� تشــ� الحقيقــة الثقافيــة الثالثــة إلــى 
ا�ســاواة بــ� الرجــل وا�ــرأة فــى الجــزاء، فــى ذلــك قــال تعالــى "فاســتجاب لهــم ربهــم أنــى ال 
أضيــع عمــل عامــل منكــم مــن ذكــر أو أنــىث بعضكــم مــن بعــض" (آل عمــران - 195). واســتناًدا 
إلــى الحقائــق الســابقة، يتضــح أن الثقافــة اإلســالمية تؤكــد علــى ا�ســاواة بصــورة ال لبــس 
فيهــا بــ� الرجــل وا�ــرأة. يبقــى بعــد ذلــك أن توضــح مــدى قبــول الثقافــة اإلســالمية �شــاركة 

ا�ــرأة فــى مختلــف نطاقــات ا�جــال العــام. 

أ- مشــاركة ا�ــرأة فــى ا�جــال االقتصادى�قدمــت الثقافــة اإلســالمية رؤيــة متوازنــة �شــاركة 
ــا نجــد أن  ــرث نصــف الرجــل، فإنن ــرأة ت ــى حــ� أن ا� ــى ا�جــال االقتصــادى. فف ــرأة ف ا�
هــذه الثقافــة أكــدت فــى ا�قابــل بــأن جعــل نفقــة الزوجــة واجبــة علــى الرجــل، كمــا تلزمــه 
ــدة  ــا بعي ــا فــى إدارة أمواله ــا تمــارس كامــل إرادته ــا. يضــاف إلــى ذلــك أنه ــر له بدفــع ا�ه
عــن زوجهــا، كمــا أباحــت مبــادئ الثقافــة اإلســالمية للمــرأة حــق التملــك علــى قــدم ا�ســاواة 
مــع الرجــل، قــال تعالــى "للرجــال نصيــب ممــا تــرك الوالــدان واألقربــون وللنســاء نصيــب 
ــا مفروًضــا" (النســاء - 7). كمــا  ممــا تــرك الوالــدان واألقربــون ممــا قــل منــه أو كــ� نصيبً
�ع الوصيــة لهــن مثــل الرجــال كمــا ســوى بــ� الرجــل وا�ــرأة أمــام القانــون، وحــق البيــع 
ــود  ــاذ العق ــكات، وإنف ــى ا�متل ــك والتــ�ف ف ــك التمل ــة واإلجــارة. وكذل ــ�اء والصدق وال

والعالقــات االقتصاديــة ونحوهــا دون وصايــة مــن أحــد(24).  

كمــا ســاوت مبــادئ الثقافــة اإلســالمية بــ� الرجــل وا�ــرأة فــى األجــر عــن العمــل، فــى مقابــل 
ذلــك تقــول الكاتبــة الفرنســية فرانــس كــ�ى "إن ا�ــرأة الغربيــة تفقــد حــق ا�ســاواة ا�هنيــة، 
وحــق الكرامــة الزوجيــة أو ا��ليــة. فمــع تســاوى ا�ؤهــالت فــإن ا�ــرأة ال تجــد نفســها إال 
فــى وضعيــة جائــرة تتمثــل فــى أعمــال أكــ� رتابــة وســلطات أقــل وأجــر أدنــى "علــى خــالف 
ذلــك أباحــت الثقافــة اإلســالمية للرجــال والنســاء امتهــان كل األعمــال مــا دامــت م�وعــة. 
غــ� أنــه نظــراً ل�احــم أعمــال ا�ــرأة بحكــم التقاطــع بــ� متطلبــات العمــل واأل�ة، فــال غــ� أنــه نظــراً ل�احــم أعمــال ا�ــرأة بحكــم التقاطــع بــ� متطلبــات العمــل واأل�ة، فــال 
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منــاص عندئــذ مــن اتبــاع مــا يقتضيــه ســلم األولويــات، حيــث تفضيــل األهــم فمــا دونــه ومــا 
دونــه، فــى إطــار رعايــة ال�وريــات ثــم الحاجيــات ثــم التحســينات مــن مصالــح ا�جتمــع. 
وهــو مــا يعــىن أن اختيــار القيــام بالعمــل وطبيعــة العمــل بمــا يتفــق وا�تطلبــات أو ا�رجعيــة 

األ�ية(25). 

ــى حــول مشــاركة  ــا العرب ــى عا�ن ــى ا�جــال الســياىس: أثــ� جــدل ف ــرأة ف ب- مشــاركة ا�
ا�ــرأة فــى ا�جــال الســياىس، ومــن الواضــح أن مشــاركة ا�ــرأة فــى ا�جــال العــام وإن بــدأت 
مــع بدايــة اإلســالم، إال أنهــا اســتمرت حــىت اآلن. ت�اجــع أحياًنــا، حينمــا تغلــب قيــم الثقافــة 
العربيــة التقليديــة، وتتقــدم وتزدهــر حينمــا تقــدم تفســ�ات مســتن�ة ومتجــددة للمضامــ� 
اإلســالمية. فــى هــذا اإلطــار فإننــا نجــد أن الثقافــة اإلســالمية دفعــت إلــى مشــاركة ا�ــرأة مــن 
ــة للمــرأة  جوانــب عديــدة. بدايــة تؤكــد الثقافــة اإلســالمية علــى الحقــوق السياســية الكامل
بمــا فــى ذلــك رئاســة الدولــة، اســتناًدا إلــى قولــه تعالــى "وا�ؤمنــون وا�ؤمنــات بعضهــم 
ــزكاة  ــون ال ــون الصــالة ويؤت ــر ويقيم ــون عــن ا�نك ــاء بعــض يأمــرون با�عــروف وينه أولي
ــا يعــىن أن الرجــال والنســاء �كاء فــى  ــة - 71) وهــو م ــه ورســوله" (التوب ويطيعــون الل
ــه  ــى قول ــا ف ــس وهــى تستشــ� رجاله ــة بلقي ــرآن عــن ا�لك ــث الق ــع. وحدي سياســة ا�جتم
ــهدون"  ــراً حــىت تش ــة أم ــُت قاطع ــا كن ــرى م ــى أم ــى ف ــأل أفتون ــا ا� ــا أيه ــت ي ــى "قال تعال
(النمــل - 32). وقــد وصفهــا القــرآن برجاحــة العقــل فــى طلــب الــرأى وا�شــورة ولــم تلجــأ 
إلــى القــوة، وفكــرت بــذكاء حــاد فــى إنقــاذ شــعبها مــن جــور ا�لــوك. وإذا كانــت البيعــة مــن 
األمــور ا�همــة الــىت بــىن عليهــا الحكــم اإلســالمى، فقــد حــ�ت "أم عمــارة" نســيبة بنــت 
كعــب ا�ازنــى ممــن بايعــن الرســول. كمــا كانــت ا�ــرأة �يــًكا فــى حــل ال�اعــات السياســية 
فــى عــ�ه مثــال علــى ذلــك أن أم ســلمة هنــد بنــت أبــى أميــة مستشــارته يــوم الحديبيــة. 
فبعــد أن عقــد الصلــح مــع قريــش أمــر صحابتــه أن ينحــروا الهــدى وكــرر ذلــك ثــالث 
ــه وســلم"  ــه علي ــى الل ــان. فدخــل الرســول "صل ــم أحــد معلنــ� العصي ــام منه ــا ق مرات،فم
إلــى أم ســلمة يستشــ�ها، فقالــت لــه "يــا رســول اللــه أتحــب ذلــك؟ اخــرج وال تكلــم أحــًدا 
حــىت تنحــر بدنــك، وتدعــو حالقــا فيحلقــك. فخــرج فلــم يكلــم أحــًدا منهــم حــىت فعــل ذلــك، 
فلمــا رأى النــاس ذلــك قامــوا فنحــروا، فانفرجــت بذلــك أزمــة كادت تهــدد ا�ســلم� بأوخــم 
العواقــب، ويرجــع الفضــل فــى ذلــك إلــى أم ســلمة ذات العقــل النافــذ وا�شــورة الصائبــة (26).

كمــا توافــق الثقافــة اإلســالمية علــى إســناد وظيفــة القضــاء إلــى ا�ــرأة، فقــد ذهــب بــن جريــر 
الطــربى إلــى جــواز إســناد وظيفــة القضــاء إلــى ا�ــرأة مطلقــا، مســتدًال بــأن القضــاء مثــل 
الفتــوى. و�ــا كان إســناد وظيفــة الفتــوى إلــى ا�ــرأة باالنفــاق، فقــد اقتــىض ذلــك أن يكــون 
إســناد القضــاء إليهــا جائــًزا، وأن يكــون حكمهــا فــى شــئون القضــاء نافــذًا. وقــد نقــل ابــن 
حجــر فــى فتــح البــارى عــن بعــض ا�الكيــة أنهــم أطلقــوا الحكــم أيًضــا بجــواز إســناد مهــام 
القضــاء إلــى ا�ــرأة، أى فــى قضايــا الجنايــات وغ�هــا(27). باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد أقــرت 
الثقافــة اإلســالمية مشــاركة ا�ــرأة فــى ا�جــال العــام مــن خــالل قيامهــا باألنشــطة العلميــة الثقافــة اإلســالمية مشــاركة ا�ــرأة فــى ا�جــال العــام مــن خــالل قيامهــا باألنشــطة العلميــة 
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ــه  ــم فــى عهــد رســول الل والثقافيــة، حيــث كانــت ا�ــرأة تســابق الرجــال إلــى مجالــس العل
"صلــى اللــه عليــه وســلم". كمــا أقــرت الثقافــة اإلســالمية مشــاركة ا�ــرأة فــى ا�جــال العــام 
مــن خــالل اشــ�اكها فــى اللقــاءات والحفــالت والوالئــم. فقــد كانــت ا�ــرأة فــى عــ� النبــوة 
إلــى جانــب تقيدهــا بــدأب اإلســالم وضوابطــه ا�عرفــة، تظهــر مــع الرجــال فــى ا�جتمعــات 
وا�حافــل وا�ناســبات. كمــا كانــت تح�الغــزوات معهــم، وقــد شــاركت إحــدى النســاء مــع 

زوجهــا فــى ســت غــزوات(28).

: دعم الثقافة احلديثة ملشاركة املرأة فى اجملال العام
ً
رابعا

ــى  ــة ف ــورة الصناعي ــام الث ــى قي ــذى أســلم إل ــر ال ــر التنوي ــع فك ــى م ــث األوروب ــدأ التحدي ب
إنجلــ�ا والسياســية فــى فرنســا، حيــث كان للمــرأة فــى إطــار هــذه الثــورات دور بــارز. فقــد 
كانــت ا�ــرأة أحــد الفواعــل األساســية فــى الثــورة الثانيــة، وإن كانــت ا�عانــاة قــد فرضــت 
فــى نطــاق الثــورة األولــى. حيــث عملــت ا�ــرأى فــى ظــل ا�جتمــع الصناعــى األول فــى ظــل 
ظــروف اجتماعيــة قاســية للغايــة، دفعتهــا إلــى النضا�ــن أجــل شــغل ا�كانــة الالئقــة بهــا. 
ــث  ــن تحدي ــ�اً م ــا كب ــت جانبً ــى، تحمل ــث الغرب ــة التحدي ــى مرحل ــرأة ف ــد أن ا� ــك نج لذل
ا�جتمــع غــ� أنهــا عملــت باالعتمــاد علــى ذاتهــا فــى تمكــ� نفســها والتدفــق إلــى ا�جــرى 
ــى ذات الفــرص فــى  ــت عل الرئيــىس للمجتمــع، حــىت شــغلت كل ا�كانــات كالرجــل، وحصل
ا�جــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة. فــى هــذا اإلطــار فإننــا نجــد أن 
ا�ــرأة أنجــزت حــراًكا واســًعا، فبعــد كونهــا قــد فرضــت عليهــا أن تعمــل بنصــف أجــر الرجــل 
إبــان الثــورة الصناعيــة، حــىت أصبحــت وزيــرة ورئيســة للدولــة حــىت قيــادة وزارة الحــرب 

والدفــاع وهــى مــن الــوزارات الســيادية الخشــنة(29).  

ــة، فســوف  ــة الغربي ــى ســاحة الحداث ــرأة عل ــت ا� ــىت وضع ــروف ال ــا الظ ــن إذا تأملن ونح
ــة. ويتمثــل أول هــذه  ــا كامل ــا وقعــت ســاعدت ا�ــرأة فــى شــغل �كانته نجــد أن ثمــة ظروًف
ــة  ــة التقليدي ــق الثقاف ــى تمزي ــة والسياســية ســاعدت عل ــورة الصناعي ــى أن الث الظــروف ف
ــة  ــات االجتماعي ــار التكوين ــى انهي ــك ســاعدت عل ــا بذل ــا، وارتباًط ــى إرًب ــع األوروب للمجتم
للمجتمــع التقليــدى. ونتيجــة لذلــك تــوارت القيــم التقليديــة والتكوينــات الجماعيــة، وحلــت 
ــه  ــح كل شــخص ل ــة، وأصب ــة هــى ا�رجعي ــم الفردي ــث أصبحــت القي ــة، حي ــا الفردي محله
ــا  ــة تمتعــت به ــة وا�ســاواة. وهــى فردي ــون ا�ماثل ــى قان ــكام إل ــى االحت ــة إل ــه إضاف فرديت
ا�ــرأة كالرجــل علــى الســواء، بحيــث ألغيــت فــى إطــار هــذه القيــم أيــة تميــ�ات بــ� الرجــل 
وا�ــرأة، بحيــث نجــد أن هنــاك تضافــرًا بــ� الفرديــة وا�صالــح الفرديــة، حيــث يســعى كل 
فــرد لتحقيــق مصالحــة - الرجــل وا�ــرأة علــى الســواء. لذلــك نجــد أن ا�ــرأة فــى الحداثــة 
الغربيــة تحملــت عــبء تمكــ� ذاتهــا، وشــغل مكانتهــا فــى ا�جتمــع بغــض النظــر عــن أيــة 

ــة(30).  ــوى معارضــة أو معوق ق
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ويتصــل الظــرف الثانــى الــذى ســاعد فــى تمكــ� ا�ــرأة الغربيــة ومســاواتها بالرجــل بال�اكم 
ا�ــادى الــذى بــدأ يحــدث بفعــل اتجــاه ا�جتمــع إلــى تحقيــق النضــج ا�رتبــط بزيــادة ال�اكــم 
ا�الــى. بخاصــة أثنــاء االنتقــال مــن ا�جتمــع الصناعــى إلــى ا�جتمــع التكنولوجــى، حيــث 
ســاعدت هــذه الوفــرة إلــى بدايــة تحقــق دولــة الرفاهيــة، الــىت فاضــت فــى إطارهــا فــرص 
الحيــاة ا�ختلفــة فــى كل اتجــاه، بحيــث فاضــت علــى كل ا�واطنــ� دون تميــ� علــى أســاس 
النــوع، فــى هــذا اإلطــار حصلــت ا�ــرأة علــى حزمــة كبــ�ة مــن هــذه الفــرص الــىت شــكلت 
حقوًقــا لهــا. ومنهــا الحصــول علــى حــق التعليــم كالرجــل، وحــق العمــل بأجــر كامــل كالرجــل، 
ــع  ــى ا�جتم ــف ف ــة كحــق شــغل كل الوظائ ــى ســاحتها كامل ــق عل ــا تتدف ــدأت حقوقه ــم ب ث
دون تميــ�، وأخــ�ًا حــق ا�شــاركة بفاعليــة فــى ا�جــال العــام. وقــد تأكــدت حقــوق ا�ــرأة، 
حينمــا مارســت أدوارهــا بفاعليــة وجــدارة اعــ�ف بهــا ا�جتمــع، ومــن ثــم ســقطت كل القيــود 
ــدم  ــذا التق ــدأ ه ــم ب ــرأة. ث ــ� الرجــل وا� ــق ا�ســاواة ب ــوق تحق ــت تع ــىت كان ــة ال التاريخي
ا��اكــم لصالــح ا�ــرأة يشــكل جــزءاً مــن الثقافــة الغربيــة الــىت اخ�قــت الفضــاءات الثقافيــة 

�جتمعــات الجنــوب ومنهــا ا�جتمعــات العربيــة(31). 

ذلــك يعــىن أن حصــول ا�ــرأة فــى ا�جتمعــات الغربيــة كان ضمــن حقــوق الشــعب بكاملــه 
علــى ذات الحقــوق، فنتيجــة للــ�اع الطويــل فــى بريطانيــا بــ� الشــعب والحكومــة تحقــق 
حصــول الشــعب علــى بعــض الحقــوق االجتماعيــة والسياســية عــام 1688. وفــى عــام 1778 
ــه "أن كل  ــاء في ــان ج ــوق اإلنس ــول حق ــر ح ــدة مؤتم ــات ا�تح ــا بالوالي ــى فيالدلفي ــد ف عق
ــق  ــ�، كح ــة ال تتغ ــاً ثابت ــوق حقوق ــكل مخل ــوض ل ــد ف ــق، وق ــى الخل ــاوون ف ــاس متس الن
الحيــاة وحــق الحريــة. كمــا أن الغايــة مــن تشــكيل الحكومــات هــى حفــظ هــذه الحقــوق، وأن 
قــوة الحكومــة ونفــوذ كلمتهــا منــوط برضــا الشــعب"، وفــى مطلــع القــرن طــرح ألول مــرة 
شــعار "حقــوق ا�ــرأة" حــىت أنــه لــم تقــر حقــوق ا�ــرأة ا�تســاوية مــع الرجــل إال فــى مطلــع 
القــرن الع�يــن. وبرغــم اعــ�اف الواليــات ا�تحــدة بحقــوق اإلنســان عنــد إعــالن اســتقاللها 
ــوق  ــى الحق ــرأة للرجــل ف ــاواة ا� ــى مس ــم تصــادق عل ــا ل ــن عــ� إال أنه ــرن الثام ــى الق ف
السياســية إال فــى عــام 1920 وهــو مــا يعــىن أن الحكومــات الغربيــة لعبــت دوًرا محورًيــا فــى 

تأكيــد الثقافــة والقيــم الــىت تمنــح ا�ــرأة حقهــا فــى ا�شــاركة فــى ا�جــال العــام(32).  

باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد لعبــت ا�عرفــة والثقافــة الــىت بثتهــا الفلســفات النســوية دوراً 
أساســياً فــى تأكيــد مكانــة ا�ــرأة فــى ا�جتمــع، وحقهــا فــى ا�شــاركة علــى قــدم ا�ســاواة مــع 
الرجــل فــى كل نطاقــات ا�جــال العــام بمــا فــى ذلــك ا�جــال الســياىس، وهــى ا�ســاواة الــىت 

يجســدها مفهــوم "النــوع االجتماعــى"(33).  
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: األبعاد الثقافية ملشاركة املرأة العربية
ً
خامسا

وقعــت ظــروف داخليــة عملــت علــى تحديــث ا�جتمــع العربــى، وتحديــث مكانــة وأدوار ا�ــرأة 
ــى  ــت عل ــىت عمل ــروف ال ــد الظ ــن خــالل تحدي ــث م ــذا التحدي ــرض له ــة، وســوف تع العربي
تحديــث مكانــة وأدوار ا�ــرأة العربيــة، بحيــث أســقطت غالــب القيــود ا�فروضــة تقريبــا، ومــن 
ثــم فقــد امتلكــت الكفــاءة والفعاليــة للمشــاركة فــى ا�جــال العــام. ويتمثــل أول هــذه الظــروف 
فــى حصــول غالبيــة ا�جتمعــات علــى اســتقاللها، وحــىت يمكــن الحصــول علــى االســتقالل 
ــوى ا�ســتعمرة. وبســبب مشــاركة  ــه كان مــن الــ�ورى مقاومــة الق ــا في ــذى كان مرغوًب ال
ا�ــرأة فــى ا�قاومــة مــن ناحيــة، وتأثــ� التحديــث الــذى تخلــف عــن الوجــود االســتعمارى، 
تعــرف الــرأى العــام وأقــر العقــل الجمعــى بقــدرة ا�ــرأة علــى ا�شــاركة الفعالــة فــى ا�جــال 

العــام للمجتمــع.  

ويتمثــل الظــرف الثانــى فــى فتــح ثــورة يوليــو ومــا بعدهــا أبــواب التعليــم والعمــل واســعة 
أمــام اإلنــاث والذكــور للمشــاركة فــى تحديــث ا�جتمع،وتدفــق اإلنــاث والذكــور فــى مختلــف 
مراحــل التعليــم، وتفوقــت اإلنــاث علــى الذكــور أحياًنــا بســبب أشــواقهن إلــى التعليــم 
وا�عرفــة الحديثــة. ومــن ضمــن ذلــك حينمــا أرســلت البعثــات إلــى الخــارج أرســلت األنــاث 
ضمــن هــذه البعثــات إلــى الخــارج، وحققــت قــدًرا واضًحــا مــن التقــدم وحــدث مــا يماثــل 
هــذه النهضــة فــى غالــب ا�جتمعــات العربيــة. بحيــث كان ذلــك هــو التحديــث األول الــذى 
ك�عظــام الثقافــة التقليديــة الــىت فرضــت القيــود علــى مشــاركة ا�ــرأة. وبعــد أن تعلمــت، 
بــدأت ا�وجــة الثانيــة لدفــع ا�ــرأة إلــى ا�شــاركة فــى ا�جــال العــام، حيــث فتحــت األبــواب 
االقتصاديــة والسياســية أمــام ا�ــرأة بــأى قــدر وفــى أى اتجــاه. فــى هــذه ا�رحلــة شــاركت 
ــل  ــة كأن تعم ــال ا�هني ــرص األعم ــى ا�جــال االقتصــادى، فشــغلت كل ف ــة ف ــرأة بفاعلي ا�
ــل  ــىت تعم ــ�كات ال ــس إدارات ال ــى مجل ــة، حــىت شــاركت ف ــة أو مهندســة أو طبيب معلم
فيهــا(34). وفــى ا�جــال الســياىس شــاركت ا�ــرأة بفاعليــة وامتــداد فــى كل التنظيمــات 
السياســية الــىت أنشــئت بعــد الثــورة، كاالتحــاد القومــى، والحــرس الوطــىن واالتحــاد 
االشــ�اكى، وتعرفــت ا�ــرأة علــى حــق االنتخــاب وال�شــح، حــىت وصلــت بعضهــم إلــى 
ــرأة ا�جــال  ــت ا� ــل ودخل رئاســة بعــض لجــان االتحــاد القومــى واالتحــاد االشــ�اكى، ب
العســكرى مــن خــالل ال�بيــة العســكرية، وتوجــت ا�وجــة لتحديــث أوضــاع ا�ــرأة بتعيــ� 
أول وزيــرة فــى التاريــخ ا�ــ�ى الحديــث(35) وقــد وقعــت مثــل هــذه التطــورات فــى لبنــان 

وتونــس وا�ملكــة ا�غربيــة والســودان.  

ــع  ــث أوضــاع ا�جتم ــرأة مــن خــالل تحدي ــث أوضــاع ا� ــة لتحدي ــم جــاءت ا�وجــة الثالث ث
العربــى عموماوا�ــ�ى خاصــة خــالل التجربــة النا�يــة، حيــث تأســيس ا��وعــات 
الصناعيــة واســتصلحت األراىض، وثــم التوســع فــى الخدمــات، وكان منطقًيــا أن يعمــل ذلــك 
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باتجــاه وتحديــث العقــل الجمعــى والثقافــة ومنظومــات القيــم، ومــن ثــم تحديــث الــرأى العــام 
وإســقاط قيــود الثقافــة التقليديــة ومزيــد مــن تكســ� عظامهــا، وبذلــك بــدأ ا�جتمــع نفســه 
وليــس النظــام الســياىس فقــط، الدفــع باتجــاه مشــاركة ا�ــرأة بفعاليــة فــى ا�شــاركة مختلــف 
ــة  ــات العربي ــى ا�جتمع ــا يشــبه هــذه التطــورات ف ــع م ــد وق ــام(36). وق ــات ا�جــال الع نطاق

الب�وليــة الــىت فتحــت أبوابهــا واســعة أمــام تحديــث ا�جتمــع. 

وحينمــا حلــت التجربــة الليرباليــة اســتمرت حركــة تحديــث ا�ــرأة بنفــس الوتــ�ة، يضــاف 
ــن خــالل  ــرأة م ــى، وشــاركت ا� ــى العرب ــع ا�دن ــار تأســيس ا�جتم ــة انتش ــك بداي ــى ذل إل
اســتيعابها لثقافتــه فــى تنظيماتــه بقــوة، كا�شــاركة فــى األحــزاب والنقابــات واالعــالم 
بخاصــة ا�نظمــات غــ� الحكوميــة. حيــث اســتوعبت ا�ــرأة ثقافــة التطــوع، وتجــاوزت قــدرة 
الذكــور مــن حيــث عضويــة وتأســيس وإدارة ا�نظمــات غــ� الحكوميــة، مــع اســتمرار تدفــق 

ا�ــرأة فــى قنــوات التحديــث الــىت بــدأت فــى ا�رحلــة النا�يــة(37). 

وقــد فتحــت األبــواب علــى م�اعيهــا فــى عــ� الرئيــس مبــارك، حيــث عملــت ســيدة مــ� 
األولــى، حينئــذ، تأســس ثقافــة ورأى عــام يعمــل علــى تشــجيع كل مــا يتعلــق بوجــود ا�ــرأة، 
ــى غــرارة مؤسســات  ــذى أنشــئت عل ــرأة. ال ــس القومــى للم ــك تأســيس ا�جل ومــن بــ� ذل
ــة بــال اســتثناء. حيــث شــاركت  ــى دعــم حركــة ا�ــرأة فــى كل ا�جتمعــات العربي تعمــل عل
كثــ� مــن ا�لــكات واألمــ�ات والســيدات األولــى فــى كل ا�جتمعــات العربيــة للعمــل علــى 
نــ� الوعــى بــ�ورة فتــح األبــواب أمــام مشــاركة ا�ــرأة بكثافــة وبفاعليــة فــى ا�جــال العام 
وأســقطت كل القيــود الــىت تقــف عــ�ة أمــام ذلــك. بحيــث توجــت هــذه الجهــود بتأســيس 
منظمــة ا�ــرأة العربيــة، الــىت تولــت متابعــة نــ� الوعــى الــذى يدعــم جهــود مشــاركة ا�ــرأة 
ــت ا�راحــل  ــك، وإذا كان ــم ذل ــذى يدع ــام ال ــرأى الع ــة وال ــاج الثقاف ــام وإنت ــال الع ــى ا�ج ف
الســابقة فــى تحديــث ا�جتمــع العربــى قــد أنتجــت تأثــ�ًا أساســًيا فــى الســياقات الح�يــة، 
وأحدثــت تأثــ�ًا نســبًيا فــى الســياقات الريفيــة والبدويــة، مــن خــالل إنتــاج قيــادات ريفيــة 
وبدويــة ســاهمت بنــ� ثقافــة دعــم ا�ــرأة فــى كل نطاقــات ا�جتمــع، وأهــم ا�شــاركة بفاعلية 
فــى مناقشــة الفضــاء العــام(38). فــى هــذه ا�رحلــة توســعت مجتمعــات الخليــج فــى عمليــة 
التحديــث بصــورة شــاملة، وهــى العمليــة الــىت فتحــت فيهــا أبــواب التعليــم والعمــل واســعة 
ــا  ــة اتصاله ــة لكثاف ــات األخــرى نتيج ــى ا�جتمع ــة ف ــس النتيج ــت نف ــاث، وتحقق ــام اإلن أم

با�جتمعــات األوروبيــة، بخاصــة ا�جتمعــات العربيــة فــى ا�غــرب العربــى(39).  

وقــد كان �وجــات العو�ــة تأثــ� كثــ� علــى تحديــث أوضــاع ا�ــرأة فــى غالــب ا�جتمعــات 
العربيــة، وألغــراض كثــ�ة، بعضهــا إيجابــى وبعضهــا ســلىب، عملــت قــوى العو�ــة باتجــاه 
تحديــث ا�ــرأة فــى غالــب مجتمعــات الجنــوب ومــن بينهــا ا�جتمعــات العربيــة ذات األهميــة 
بالنســبة لهــذه القــوى بســبب الــ�وة النفطيــة مــن ناحيــة، وموقعهــا الجغرافــى مــن ناحيــة 
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ثانيــة. حيــث لجــأت قــوى العو�ــة إلــى آليــات كثــ�ة لتحقيــق هــذا الهــدف، أولهــا االســتفادة 
مــن فاعليــة تكنولوجيــا اإلعــالم وا�علومــات، الــىت أصبحــت تخــ�ق فضــاء الدولــة القوميــة 
دون إذن منهــا. وتمثلــت اآلليــات الثانيــة فــى ا�ســاعدات والدعــم، ســواء كان ماديــة أو 
معنويــة يمنــح للمجتمعــات العربيــة، لفتــح األبــواب واســعة أمــام مشــاركة ا�ــرأة فــى 
ا�جــال العــام ومناقشــة مختلــف القضايــا الــىت تثــار علــى الســاحة. فــى حــ� اتصلــت اآلليــة 
بالضغــط بمســألة حقــوق اإلنســان بخاصــة حقــوق ا�ــرأة واألقليــات، بحيــث نســتطيع أن 
نؤكــد أن موجــات العو�ــة لعبــت دوًرا ســاعد فــى دعــم حركــة ا�ــرأة فــى مختلــف ا�جــاالت 
ومــن بينهــا ا�جــال العــام. حــىت تأســس بســبب كل الظــروف الســابقة عقــل جمعــى وثقافــة 
عامــة فــى ا�جتمــع، تدعــم مشــاركة ا�ــرأة بفاعليــة وكثافــة فــى ا�جــاالت العامــة العربيــة، 

علــى كل ســاحة كل ا�جتمعــات العربيــة(40).  

ونتيجــة لهــذه ا�ســ�ة التاريخيــة شــاركت ا�ــرأة العربيــة بفاعليــة فــى مختلــف الثــورات 
ــة فــى تونــس، الــىت شــكلت  ــورة العربي ــا فــى نجــاح الث ــة حيــث لعبــت دوًرا محوًري العربي
الســاحة الــىت انطلقــت منهــا الثــورة. لتتلقفهــا الســاحة ا��يــة الــىت كانــت فــى شــوق ووعــد 
معهــا، حيــث شــاركت نخبــة ا�ــرأة وا�ــرأة الشــعبية فــى كل ســاحات مــ�، ســواء فــى 25 
ينايــر أو فــى 30 يونيــو، بــل إننــا نجــد أن وعــى ا�ــرأة قــد نضــج بمــا يكفــى بحيــث أصبحــت 
تهتــم بالقضايــا العامــة دون االهتمــام بالتفاعــالت اليوميــة، الصغــ�ة برغــم أهميتهــا 
ــا فــى 1977، وتظاهــرات  بالنســبة للمــرأة كمســألة غــالء األســعار الــىت تســببت تظاهراته
ا�ــرأة للســماح لهــا بقيــادة الســيارات فــى بعــض مجتمعــات دول مجلــس التعــاون الخليجــى.  
لقــد تقــدم وعــى ا�ــرأة - كمــا نتابعــه فــى األحاديــث واللقــاءات العامــة أو شاشــات اإلعــالم، 
ــة  ــاهمتها القوي ــن خــالل مس ــ�اً، ســواء م ــى الرجــل كث ــه ســبق وع ــول إن ــكاد نق ــث ت بحي
والفاعلــة فــى أحــداث الثــورة أو فــى التعامــل الــذى تلــى نجــاح الثــورة. ويتضافــر مــع ذلــك 
أن قامــت ا�ــرأة فــى مجتمعــات عربيــة أخــرى بتظاهــرات تطالــب ببعــض الحقــوق، كان مــن 
نتيجتهــا أن شــاركت ا�ــرأة فــى نطاقهــا فــى ا�جــال العــام وناقشــت قضايــاه. الربهنــة علــى 
ذلــك أن غالــب ا�جتمعــات العربيــة شــهدت وجــود ا�ــرأة فــى الرب�انــات ومجالــس الشــورى 
ــة، وفــى  ــى األقــل فــى كل ا�جتمعــات العربي ــة، وتــوج األمــر فــى تعيــ� وزيــرة عل العربي
مــ� ودولــة اإلمــارات العربيــة عينــت ثــالث وزيــرات فــى وزارات ذات أهميــة فــى كل منهــا. 
والتحــق بالرب�ــان ا�ــ�ى 597 ســيدة بنســبة (15%) مــن عــدد أعضــاء بر�ــان 2015، بعــد 

أن كانــت ســيدت� فقــط فــى بر�ــان 1957(41).  
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: أبرز نتائج البحث
ً
سادسا

ــة  ــرأة العربي ــاركة ا� ــة �ش ــا ا�تباين ــة مرجعياته ــة العربي ــف الثقاف ــا �وق ــد أن تعرضن بع
فــى مختلــف نطاقــات ا�جــال العــام، فإننــا نوجــز اســتخالصا مــن ذلــك النتائــج األساســية 

التاليــة:

ــا  ــت له ــا زال ــة وم ــة العربي ــا القبيل ــدرت به ــىت انح ــة ال ــة التقليدي ــة العربي 1- أن الثقاف
بقاياهــا فــى الحــا�، تشــكل معوقــاً أساســياً أمــام مشــاركة ا�ــرأة العربيــة. إضافــة إلــى 
ــد أدوارهــا با�جــال الخــاص. فــى هــذا اإلطــار ينبغــى أن  ــا وتحدي ــة له ــا ا�تدني نظراته
تبــذل مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة كاأل�ة، وا�درســة والنظــام التعليمــى واإلعــالم 
فــى نقــد الثقافــة التقليديــة، وتوضيــح مــدى تح�هــا ا�ضــاد للمــرأة، وأثــر ذلــك علــى 

تفاعــل ا�ــرأة العربيــة وتقــدم ا�جتمــع. 

ــا ينبغــى أن نــربز ونطــور القيــم العظيمــة الــىت جــاء بهــا اإلســالم فيمــا يتعلــق  2- إنن
بمكانــة ا�ــرأة وأدوارهــا، ومشــاركتها فــى مختلــف نطاقــات ا�جــال العــام، علــى أن نعمــل 
علــى تجديــد هــذه القيــم وا�بــادئ، بمــا يتــواءم ومتطلبــات وأوضــاع مجتمعنــا العربــى 

ا�عــا�.  

3- إننــا ينبغــى أن نعمــل علــى مزيــد مــن تحديــث الثقافــة العربيــة، حيــث يمكــن انطــالق 
هــذا التحديــث مــن تجديــد القيــم اإلســالمية، أو االنتقــاء مــن الثقافــات الحديثــة بمــا ال 

يتناقــض مــع تراثنــا وهويتنــا الثقافيــة. 

4- إن علــى ا�جتمــع أن يعمــل علــى تمكــ� ا�ــرأة العربيــة وإدماجهــا فى ا�جــرى الرئيىس 
للمجتمــع لتكــون علــى نفــس قــدم ا�ســاواة مــع الرجــل، بحيــث توجــه ســلوكياتهم 
ومشــاركتهم فــى مختلــف نطاقــات ا�جــال العــام بــذات القيــم وذات الثقافــة دون تحــ� 
أو تمــ� بينهــم. وفــى هــذا اإلطــار ينبغــى أن يلعــب اإلعــالم والتعليــم دوراً أساســياً فــى 

هــذا الصــدد.  
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: أهم التوصيات املستندة إىل معطيات البحث
ً
سابعا

ــا نطالــب بسياســة  ــاء البحــث ونتائجــه، فإنن ــا أثن ــا له اســتناًدا إلــى الحقائــق الــىت عرضن
ــة: ــات التالي ــن بعــض التوصي ــة تضم اجتماعي

ــف  ــى مختل ــدروس ف ــض ال ــ�اح بع ــاه اق ــى باتج ــام التعليم ــل النظ ــى أن يعم 1- ينبغ
ا�قــررات الدراســية للمراحــل التعليميــة ا�تتابعــة تنتقــد الثقافــة التقليديــة، وتــربز أهميــة 
ورقــى الثقافــة اإلســالمية فــى موقفهــا مــن مشــاركة ا�ــرأة فــى ا�جــال العــام للمجتمــع، 

وكذلــك الثقافــة الحديثــة. 

2- ينبغــى أن يلعــب اإلعــالم، باعتبــاره أحــد الفواعــل األساســية، ا�ســئولة عــن تشــكيل 
العقــل الجمعــى للمجتمــع، دوًرا أساســًيا فــى إبــراز أهميــة تبــىن قيــم الثقافــة اإلســالمية 
والثقافــة الحديثــة، فيمــا يتعلــق بمشــاركة ا�ــرأة العربيــة وانعــكاس ذلــك علــى األ�ة 

العربيــة وتقــدم ا�جتمــع العربــى. 

3- ينبغــى أن تلعــب دور العبــادة دوًرا أساســًيا فــى نــ� الوعــى العام الــذى يدين الثقافة 
التقليديــة فيمــا يتعلــق بمشــاركة ا�ــرأة العربيــة، ويــربز القيــم وا�بــادئ اإلســالمية الــىت 

تدعــم مكانــة ا�ــرأة العربيــة وأدوارهــا ومشــاركتها فــى مختلــف نطاقــات ا�جــال العام.  

ــى اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة، ســواء ا�تعلقــة  ــة العربيــة عل 4- ينبغــى أن تعمــل الدول
بالتعليــم أو العمــل أو القوانــ� ا�نظمــة للمشــاركة االجتماعيــة بمعناهــا الشــامل، بحيــث 
تضمــن دعــم الثقافــة الــىت تدعــم مشــاركة ا�ــرأة العربيــة فــى مختلــف نطاقــات ا�جــال 
العــام، بحيــث تشــكل هــذه ا�شــاركة قيمــة مضافــة تزيــد مــن قــدرة ا�جتمــع علــى التقــدم.  
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