تقدمي

ربى ريحاين عبا�سي ،يف نتاجها الأول ،تبدو وك�أنها كاتبة متمر�سة لها باع طويل يف
مطي ًة لنقل �أفكارها العميقة التي
�ش�ؤون الكتابة والن�شر .ت�ستخدم الب�ساطة بحنكة َّ
تتحدانا يف �صلب ما حفر يف �ضمرينا الالواعي ب�ش�أن املر�أة .ت�ستقر�أ املجتمع العربي،
َّ
فال توارب وال تخفف من عمق معاناة املر�أة العربية .تقول احلقيقة ب�صدق فت�صدمنا
مبا يحدث يف جمتمعاتنا .تخربنا بتفا�صيل �صغرية ته ُّزنا.
ت�ستعر�ض الكاتبة مالمح املر�أة يف عامل عربي غلبت عليه الذكورية والقبلية،
ف�أ�ضحت املر�أة فيه حار�سة �شرف العائلة مع �أن �أح ًدا ال يريد االعرتاف �أن الرجل
هو الذي يهتكه دون اخلوف من ح�ساب .ففي �أ�سو�أ الأحوال ُتز َّوج الفتاة مبن �سلبها
أحبت.
�أَع َّز ما عندها ،وما حافظت عليه لتهديه ملن � َّ
تخربنا الكاتبة ،وهي امر�أة تعي ما تقول� ،أن املر�أة قادرة ‘‘على �إهمال م�شاعرها
يف �سبيل االهتمام مب�شاعر الآخرين  ،’’...فتفتح بذلك �آفاقَ عمقِ الت�ضحية التي
تفور بالغريزة من قلب املر�أة �ض ًّنا بعائلتها .فرنى �أن ما يظنه املجتمع �ضع ًفا هو يف
احلقيقة مكمن قوتها� .ألي�ست هي التي ته ُّز ال�سرير بيمينها والعامل بي�سارها؟ تقول
لنا ،بكالم �آخر� ،إنه �آن الأوان �أن نعرتف �أن املر�أة هي ‘‘�أ ُّم’’ الرجل.
تتحدث ربى عن العنف الذي تتعر�ض له املر�أة ،فتتخطى العنف اجل�سدي
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لت�ستعر�ض العنف الذي ي�صيب املر�أة على �أ�شكاله .من َّثم ت�ستعر�ض �أ�سباب
العنف الذي ي�سوقه الرجل يف �أ�سمى تعبري عن �شعوره بعقدة النق�ص جتاه ‘‘الإناء
انتقا�صا منها ،بل �إ�شارة �إىل
الأ�ضعف’’ .و�إذ �أقول ‘‘الإناء الأ�ضعف’’ فهذا لي�س ً
احل�س ،و�صاحبة العاطفة
ج�سديا و�
ا�ستقواء الرجل عليها
ًّ
إح�سا�سيا .فهي املرهفة ّ
ًّ
اجليا�شة التي ي�ستغلها الرجل لأغرا�ض تتمحور حول حاجاته هو فقط .ي�سهو
َّ
ت�سد بال�شكل الأف�ضل والأغنى حني يرفع من �ش�أن امر�أته
الرجل �أن هذه احلاجات ّ
ويبنيها فيغنيها.
تتحول امل�ؤلفة �إىل ا�ستعرا�ض م�س�ألة املر�أة العاملة التي جتربها ظروف
من َّثم َّ
احلياة على الوقوع بني مطرقة الزوج و�سندان املدير .عندها تربز ال�شراكة غري
املن�صفة .فالرجل غري م�ستعد ليلوث يديه ب�صابون اجللي �أو حفا�ض الر�ضيع،
فت�ضطر الزوجة �إىل القيام بكل هذه امل�س�ؤوليات بالإ�ضافة �إىل عملها خارج املنزل.
فتدفع ثمن جماراة الع�صر وحتقيق الذات ا�ستنزافًا جل�سدها وفكرها ،فال يبقى منها
عذرا للبحث عن لذته
ما يبهج الرجل وي�سد حاجاته .عندها يجد الرجل ذاك ً
خارج املنزل الزوجي.
املغية التي تربز مكانة املر�أة
تختم ربى الكتاب بتقدمي القارئ �إىل احلقائق ِّ
يف امل�سيحيةَ .و َيا لها من مكانة! ففي امل�سيحية احل َّقة تتحقق ال�شراكة بني الرجل
واملر�أة يف �أ�سمى معانيها :فهما مت�ساويان بكل ما للكلمة من معنى ،ال فرق بينهما
� َّإل يف الدور الذي يلعبه كل منهما يف العالقة الزوجية حيث تتحقق هذه ال�شراكة.
عندها ي�صري حب الرجل لزوجته داف ًعا �صادقًا خل�ضوع الزوجة .وعندئذ ال يقدر
فائ�ضا من احلب تريد الزوجة
الزوج �أن ُيطالب الزوجة باخل�ضوع ما مل يغدق عليها ً
حينها �أن ترده خ�ضو ًعا ووالء.
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كتاب ال َّبد لكل قارئ نبيه �أن يقر�أه� .أ�سلوبه �سهل ممتنع� ،أكادميي لكنه ب�سيط،
درو�سه عميقة حتثنا على فح�ص الذات ب�صدق و�شفافية .هني ًئا لعاملنا العربي بكاتبة
على هذا امل�ستوى من الرقي والو�ضوح يف الر�ؤية والهدف.
بريوت يف عيد القيامة ٢٠١٦
الق�س �شارل ق�سطه
قا�ض يف املحكمة الروحية اال�ستئنافية الإجنيلية
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ِّ
مذكرات دمية

أخلدت �إىل النوم يف تلك الليلة و�أنا �أناجي �إلهي يف بكاء �صامت ،و�أعانق و�سادتي
� ُ
رب ملاذا خلقتني بن ًتا ال ول ًدا؟ �أال ترى كربي ومعاناتي يف
املبلَّلة بالدموع ‘‘يا ُّ
أوجه �إليك ال�س�ؤال ذاته َّمرة تلو الأخرى كلَّما �شُ َّنت احلرب
املنزل؟ �إىل متى �س� ِّ
رب’’.
رب من هذا الظلم ،يا ُّ
علي؟ �أرحني يا ُّ
َّ
ا�ستفقت على �صوت �أ ِّمي تناديني من �صالة املنزل ‘‘ َّهيا
يف اليوم التايل
ُ
أعدي لنا الفطور ور ِّتبي غرفة �أخيك كرمي ،وال تن�سي � َّأن اليوم
ا�ستيقظي! قومي � ِّ
ونظرت حويل
هو يوم الغ�سيل و� ِأنت تعرفني ماذا يعني ذلك’’،
ُ
ابت�سمت ب�سخرية ُ
يتغي‘‘ .ح�س ًنا
لأحت َّق َق ب� ِّأن ما ُ
زلت يف املنزل ذاته ويل الأهل ذاتهم و�صوت �أ ِّمي مل َّ
لئل تبد�أ بال�صراخ’’.
يجب �أن �أن ِّفذ طلباتها ب�سرعة َّ
ي�ستعد
الثانوية على و�شك �أن تبد�أ ،بينما كان �أخي كرمي
ُّ
كانت امتحاناتي َّ
اجلامعية ،وكان كلُّ ما يجول يف خاطري هو كيف ي�ستهني والداي
المتحاناته
َّ
أهم َّية؟’’
بامتحاناتي غري مبالني مب�صريي
العلمي�‘‘ ،ألهذا ِّ
احلد يفوقني �أخي كرمي � ِّ
ِّ
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دائما ما
رج ُ
َ
وت �أ ِّمي �أن تعفيني من طلباتها امل�ستعجلة خلدمة �أخي ،والتي ً
َّبرر ْتها بان�شغالها بالطبخ وخدمة �أبي .دون ّ
�شك ،هل �سيكون الأمر غري ذلك؟ � َّإن
بقية الن�ساء :املنزل.
م�صريا واح ًدا ً
لها ً
وعمل واح ًدا ،حالها حال َّ
امل�ستمرة يل ،ماذا تريد
مل �أ�ستطع الرتكيز يف �أثناء درا�ستي ب�سبب مقاطعة �أ ِّمي
َّ
رت
م ِّني؟ ليتها تتوقَّف عن طلباتها املقيتة وتدعني �أدر�س ،وبدا يل � ِّأن كلَّما تذ َّم ُ
معنوياتي ،غري �أ َّنها مل
ُت�سا ِرع ب�إطالق عبارتها امل�شهورة والتي ،على ِّ
حد ظ ِّنها ،تع ِّزز َّ
�صاخبا يف حلظات:
لي�صري ً
بحرا َ
تدرك يو ًما � َّأن لها من الأثر ما يهيج ً
ذكية وجمتهدة ،ونحن ال نريد �سوى عالمة النجاح’’.
‘‘لن ُتخفقي ف� ِأنت َّ
�إ َّنها تهز�أ بي بتلك الكلمات ،كيف لها �أن تقتل �أحالمي كلَّ يوم؟ ال يا �أ ِّمي
� ِ
تكف
أرجوك � َّأل تغتايل حلمي �أن �أ�صبح طبيبة .يا �إلهي قل لها ذلك ،قل لها �أن َّ
ع ِّني و�أن تعاملني �أ�سوة بكرمي ‘‘البطل’’.
انتهيت من �صراعي مع �أفكاري و�أ�سئلتي التي ينطق ال�صمت فيها
وما � ِإن
ُ
فزعت حينها ل ِّأن
دخلت غرفتي
وجل�ست على �سريريُ ،
ْ
�صرخة الأمل ،ح َّتى ْ
اعتقدت �أ َّنها �ستطلب م ِّني امل�ساعدة يف املنزل َّمرة �أخرى ،ولك َّنها نظرت �إ َّيل وقالت:
ُ
‘‘توقَّفي عن � ِ
قلت لك
إحلاحك الدائم ب�ش�أن �إنهاء درا�ستك
اجلامعية .لقد ُ
َّ
رارا �إ َّننا ال ن�ستطيع ت�أمني تكاليف اجلامعة �سوى ل ِ
أخيك كرمي  ،و�أنت تعلمني � َّأن
ِم ً
م�صريك يف النهاية هو الزواج واملنزل’’.
جمرد حت�صيلي
�أدخلتني كلماتها يف د َّوامة من اال�ضطراب ،فوالداي يتط َّلعان �إىل َّ
يقرران
عالمة النجاح ،بينما �أ�سعى �أنا �إىل �أعلى العالمات ل َ
ألتحق بك ِّل َّية ّ
الطب ،وهما ِّ
م�صريي يف املنزل والزواج فقط ،فيا له من ت�صغري وحتقري بل ته�شيم لأجمل �أحالمي!
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كان ذلك اليوم م�ش�ؤو ًما يل .ماذا �سيحلُّ بي؟ مل �أ�ستطع ال�سيطرة على دموعي
وهما وك�أ َّنها جمرة
أ�ستطع �أن � َ
ومل � ْ
أوقف عقلي عن التفكري؛ فهذه حقيقة ولي�ست ً
نار ال تنطفئ ،ت�شعل قلبي بالغنب واخلوف من الغد.
غيبا ُبغية
ُ
جل�ست بكلِّ انك�سار َّ
ولكن يف قلبي � ً
إ�صرارا على حفظ كُ تبي ً
حتقيق ُمرادي.
خريا � ِّأن �س�أح�صل على عالمات
انتهيت من االمتحانات
أخريا ُ
ُ
وا�ستب�شرت ً
و� ً
كنت �أجهل الأخبار التي حملها والدي معه .ها هو �أبي ذلك
م�شرفة ،غري � ِّأن ُ
ِّ
أ�سر الأخبار .لقد طلب
الرجل
ال�شرقي املع َت ُّز يدخل البيت مته ِّل ًل ُي ِّب�شر �أ ِّمي ب� ِّ
ُّ
انطلقت زغاريد �أ ِّمي امل�ؤ ِّيدة م�شارك ًة
أخريا َيد ابنته دمية البنه عدنان،
ْ
�صديقه �سامل � ً
�شرعت ت�س�أله عن
انتهت ح َّتى
ْ
أريجها يف املنزل .وما � ِإن ْ
� َّإياه فرح َته ونا�شر ًة � َ
عما �سيقو ُله لدمية؟
التفا�صيل ،وكيف ر َّد على طلب �سامل� ،سمع ُتها ت�س�أل �أبي َّ
فخرجت كلماته غاية يف ال�سهولة‘‘ :وعد ُته باملبا�شرة مبو�ضوع ا ِخلطبة بعد �أن ُتنهي
ْ
عنوان رحلة العذاب التي تنتظرين.
دمية امتحاناتها’’ .كانت فرحتهما َ
أ�شب َه ب�صخر ٍة هائل ٍة ال
ْ
نزلت كلمات �أبي احلافلة بالع ِّز والفخر على �صدري � َ
ال�صمت ٍ
حلظات مل يقطعه � َّإل �صوت �أ ِّمي‘‘ :لقد َّهيئ ُتها
وخيم
ُ
�أ�ستطيع زحزحتهاَّ .
لفكرة الزواج ولك َّنها ت�أمل يف �إكمال تعليمها’’ .مل ُي ِطل والدي م�شوار التفكري �أكرث
ال�شرقية ،و ُي ِّعب
أغلبية ال�ساحقة يف جمتمعاتنا
َّ
من حلظات ،لري َّد عليها مبا مي ِّثل فكر ال َّ
م�صريية الأثر �ضاربة كالإزميل يف ٍ
حتول
عنه بكلمات �سهل ِة القول ولك َّنها
َّ
قلب َّ
خم�ص�ص
�صخراُ ،
وخ ِتم بال�شمع الأحمرُّ �‘‘ :أي تعليم هذا؟ املبلغ الذي ا َّدخر ُته َّ
ً
لتعليم كرمي فقط ،وال جمالَ للنقا�ش يف هذا املو�ضوع� .ستتز َّوج �شاءت �أم �أبت’’.
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لت�شهد مذكِّ راتي
وحكم على م�صريي بالإعدام
َ
اغتيل َْت �أحالمي �إىل الأبدُ ،
علي.
الظلم الذي وق َع َّ
مدخل

ن�ساء
�إذا �أبحرنا يف �إجنازات املر�أة يف الوطن
العربي ،جند � َّأن هناك يف كلِّ دولة ً
ّ
خ�ضن ِعباب بحر اجلهل ُ
و�صلن �إىل ميناء النجاح يف
وتالطم �أمواج القمع �إىل �أن َ
َ
والطب والأمن وغري ذلك.
كلِّ ميادين العمل وال�سيا�سة ِّ
والفن والتعليم والقانون ِّ
ومهاراتهن لتحقيق
وقدراتهن
أذهانهن
َّ
َّ
لقد �أطلقت ه�ؤالء الن�ساء ال ِعنان مللكات � َّ
وحتد َين ال�صعاب وجنحن يف �إر�سال قوارب ملآنة بالفر�ص واملوارد لن�ساء
التغيريَّ ،
والتهجري ن�ساء
والنزوح
احلروب
�أخريات ،بل جند ح َّتى يف الدول التي تعاين
َ
َ
َ
�أ�صررن على النجاح ِّ
واجهتهن من التقاليد
وتخطي العوا�صف والعراقيل التي
َّ
والتع�سف.
والظلم ُّ
واملاء فوق ظهورها حممول
		
كالعي�س يف البيداء يقتلها الظم�أ
يبث
العربية يف القرن احلادي والع�شرين؛ �إذ تعطي كلَّ ما ُّ
هذه هي حال املر�أة َّ
احلياة يف ما حولها وال ُ
ت�ضج احلياة العربية بكلِّ ما
النزر الي�سري ،حيث ُّ
تنال � َّإل َ
عربيا تقيم امر�أة بني �سكانه
ميكن �أن يو�ضع يف خانة ا�ضطهاد املر�أة ،وال نكاد جند بي ًتا ًّ
ت�صب يف تلك اخلانة القامتة املقيتة .وال نبالغ �إذا قلنا
� َّإل وجندها تعاين م�شكل ًة ما ُّ
�ضدها،
تتعر�ض حلالة �أو �أخرى من حاالت اال�ضطهاد َّ
�إ َّنه ما من امر�أة َّ
عربية مل َّ
فهذه تعاين التمييز بينها وبني �شقيقها لأ َّنه ذكر ،وتلك تعاين م�شكلة اخلوف عليها
فوجدت نف�سها ملقاة يف
اخلروج من باب البيت ،وثالثة طلَّقها زوجها
ف ُتحرم ح َّتى
ْ
َ
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ال�شارع ،تعي�ش على هام�ش احلياة يف انتظار زوج �آخر يتك َّفل بها ،ورابعة تعاين
حتر ً�شا يف وظيفتها �أو متيي ًزا يف معاملة مديرها لها.
ُّ
العربيات -من �أ َّول جولة
وهكذا يكت�شف كلُّ َمن يبحث يف �أو�ساط الن�ساء َّ
العربي هو تلك الثقافة التي ت�ص ِّنف املر�أة
له -كيف � َّأن ما ي�سيطر على املجتمع ِّ
رجل ،وهو ميلك كلَّ �شيء ،مبا يف ذلك
يف املرتبة الأدنى مقارنة ب�شقيقها كونه ً
�سدة التحكُّ م ،وتدفع باملر�أة
ح َّقه يف و�ضع الأنظمة والقوانني التي ت�ضمن بقاءه يف َّ
�سجن يف بيتها،
�ضحية ُت�ستباح حقوقُها ،و ُت َ
الدونية ،فنجد املر�أة اليوم َّ
�إىل مرتبتها َّ
خ�ض ُع لو�صاية الرجلُ ،وتنع من الكالم عن نف�سها ،و ُيق�ضى يف
همل ،و َت َ
وتهم�ش و ُت َ
َّ
فعل �أم �أ َّنها تدير الأمور ك�أ َّنها الرئي�س
�ش�ؤونها وهي غائبة .فهل هذا هو واقع املر�أة ً
بينما َيظ َهر �أ َّنها مظلومة؟
�سنحاول هنا �أن ننف�ض الغبار عن مقوالت وقناعات �سائدة ،وهي ما يجعل
العربي حم�صور ًة يف فكر الرجل� ،أو الإعالم �أو القوانني� ،إذ
مكانة املر�أة يف املجتمع ِّ
تطبق
جند ً
العربية تنحاز �إىل حقوق املر�أة وتنادي بها ،لك َّنها ال ِّ
مثل بع�ض الدول َّ
ذلك يف قوانينها .ومن الأمثلة الأخرى ،الإعالم الذي يعمل على تر�سيخ املفاهيم
القائمة عن املر�أة ،ويتجاهل اخلطوات الرائدة نحو م�ساواة املر�أة بالرجل ،وهناك
أي�ضا القناعة ال�سائدة يف فكر الرجل �سواء َمن ُي�صدر القرارات �أم َمن ينفذها من
� ً
�ضعيف وغري كامل ،و�شريك غري م�سا ٍو للرجل.
ال�شعبَّ � :أن املر�أة كائن
ٌ
ؤولية املر�أة عن حتديد نوع اجلنني متجاهلني ما
من القناعات ال�سائدة � ً
أي�ضا م�س� َّ
ينادي به العلم � َّأن الرجل هو امل�س�ؤول ولي�س هي ،وقد جعلَ هذا كلَّه املر�أة تعي�ش
و�صارت هناك لدى كلِّ امر�أ ٍة قناعة را�سخة َّمما ُيفقدها
يف حالة خوف من ذاتها،
ْ
الثقة بنف�سها� ،أ َّو ًل ،وي�ؤ ِّدي بها �إىل التخ ِّلي عن ح ِّقها يف العي�ش الكرمي ،والتعليم
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والعمل واالرتقاء نحو الأعلى .من هنا �أ�ستطيع القول � َّإن القناعات الرا�سخة جعلت
مواطَن َة املر�أة منقو�ص ًة.
التطور
تتكرر َّ
لننظر �إىل َّ
ق�صتها يف جمتمعنا؟ فمع كلِّ ُّ
ق�صة دمية م ًعا .كم َّمرة َّ
املعي�شي للأُ�سر ،ف�إنَّ فكرة ارتباط املر�أة باملنزل
العربي وامل�ستوى
ِّ
يف بنية املجتمع ِّ
تتطور ،ومل ت�أخذ ً
�شكل جدي ًدا ينا�سب متطلَّبات الع�صر .فبينما ر�أت
والأمومة مل َّ
أ�صرت يف داخلها على النجاح واال�ستمرار ،فُر�ض
حق
دمية �أنَّ تعليمها ٌّ
ٌ
م�سلوب و� َّ
�سن الثامنة والع�شرين؛ �إذ
لت�صري �أ ًّما لثالث بنات ،وبعدها �أرملة يف ِّ
عليها الزواج َ
قلبية يف �أثناء العمل ،ومل َّ
يتمكن �أحد من �إ�سعافه .وها �إنَّ دمية
�صيب َز ُ
�أُ َ
وجها ب�أزم ٍة َّ
االجتماعي.
تعي�ش اليو َم على الراتب املتوا�ضع الذي تت�سل َُّمه من ال�ضمان
ُ
ّ
العربي
مالمح األنوثة يف اجملتمع
ّ

�أ .ال�ضعف

العربية بال�ضعف واحلاجة �إىل ال�سند واحلامي .وتتعلَّق
ترتبط �صورة املر�أة يف الثقافة َّ
الفرو�سية
هذه ال�صورة بطبيعة احلياة التي عا�شها العرب قدميًا والقائمة على مفاهيم
َّ
والغزو� ،إذ ارتبطت املر�أة لديهم مبفهوم ال ِعر�ض وال�شرف ،فغدا من ال�ضرورة حجب
م�ستمدة من كون املر�أة يف
هذا الكائن والدفاع عنه يف وجه الطامعني ،وهي �صورة
َّ
الذكوري �أ�شبه ما تكون بجزء من ممتلكات الرجل ،وقد ُحرمت الفر�صة
املجتمع
ِّ
املتنوعة وامل�شاركة يف مناحي احلياة املختلفة ،واقت�صرت حياتها على
لتطوير قدراتها ِّ
ومده بالأبناء الذكور الذين ي�سريون على
جعل حياة الرجل ممتعة و�سهلة من جهةِّ ،
طريقه من جهة �أخرى.
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تفو َقن من حني �إىل �آخر يف جمال من
وال تغيب عن بالنا تلك الق�ص�ص لن�ساء َّ
هن َحظني بفر�صة �أف�ضل من
املجاالت التي ِّ
عاليا ،وذلك لأ َّن َّ
تقديرا ً
يقدرها املجتمع ً
وكونهن كائنات ال
احلقيقية،
قدراتهن
احلر َّية ،فظهرت
َّ
َّ
َّ
�سواهن ،ومب�ساحة �أكرب من ِّ
َّ
تنق�صهن ال�شجاعة والف�صاحة واحلكمة والقدرة.
َّ
فعل �أم
القوة وال�ضعف لدى املر�أة؟ وهل هي �ضعيفة ً
وال�س�ؤال هنا :ما مقيا�س َّ
عب عن ذاتها؟
�أ َّنها حمرومة �أن ُت ِّ َ
إن�ساين.
�إن الذكر والأنثى وجهان متكافئان متكامالن لعملة واحدة يف املجتمع ال ّ
واجتماعية (وال ميكن تغيري
بيولوجية
العديد من الفروقَ بينهما من
ورغم �أنَّ هناك
َ
َّ
َّ
تكو ْنت نتيجة الثقافة التي �أن�ش�أها
الفروق
البيولوجية) ،ف�إنَّ الفروقَ
االجتماعية َّ
َّ
َّ
اخلا�صة .فقد كان الرجال يتناف�سون
الرجل فار�ضً ا بها مفاهيمه وثقافته الذكور َّية َّ
فيما بينهم ويت�صارعون للظفر والزواج بالن�ساء ،وهم َمن كانوا يقاتلون وي�شاركون
كن غالبا ما يحذَّ رن من
يف احلروب وال�صراعات والقتال ،بعك�س الن�ساء اللواتي َّ
ا�ستخدامهن
تهن تكمن يف
َّ
الوقوع �أو امل�شاركة يف مثل تلك ال�صراعات ،فكانت َّقو َّ
احليلة واللطف مع الرجل للح�صول على ما ُير ْدن ،وتبقى املر�أة هي الأكرث حمافظة
وحتدياتها و�صعوباتها .و َّمما ال َّ
�شك
حتم ًل لأعباء احلياة ِّ
اجتماعيا وغريز ًّيا ،وهي الأكرث ُّ
ًّ
ت�صري املر�أة �أ ًّما حيث تظهر
جليا عندما ُ
فيه �أنَّ تلك الفروقَ ما بني الرجل واملر�أة تظهر ًّ
أهمية املحافظة عليها
غريزة الأمومة وا�ضحة؛ فاملر�أة التي متنح احلياة تدرك قيمتها و� َّ
وح�شيته وجربوته؛ فلَو
إن�ساين من َّ
فتبد�أ تنرث م�شاعرها َّ
اجليا�شة حلماية املجتمع ال ِّ
إن�ساين يف غ�ضون عقود قليلة من الزمن.
ُترك للمجتمع املجال ،ل َق�ضى على النوع ال ِّ
عد �سيطرة الذكر ظاهرة غريبة من نوعها وذات عواقب وخيمة وخطرية على
ُت ُّ
أي�ضا
كلٍّ من املر�أة والرجل� ،إذ ت�شلُّ املجتمع كلَّه ،لك َّنها �أ�صبحت م�ألوفة ،بل � ً
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جزءا من الثقافة لدى الكثري من الرجال .ولي�س ذلك فح�سب ،بل جندهم يتباهون
ً
بتلك ال�سيطرة �أمام �أقرانهم ،وقد يتناف�سون بع�ضهم مع بع�ض ب�ش�أن َمن مي�سك
حديدية ،و َمن الأقوى والأقدر على ال�سيطرة والتحكُّ م يف �أمور احلياة
البيت بقب�ضة
َّ
اخلا�صة باملر�أة َّملدة �أطول ،وب�أ�ساليب خمتلفة منذ ن�ش�أة تلك املر�أة ‘‘طفلة’’ �إىل �أن
َّ
�سلوكيات مهينة و ُمذلَّة للمر�أة ،وتتفاقم
�شابة وزوجة .بل ي�صل الأمر �إىل ِّ
ت�صري َّ
حد َّ
ن�صريا و�سن ًدا،
امل�شكلة حني يبارك املجتمع هذه
ال�سلوكيات وجتد لها يف القانون ً
َّ
علما � َّأن الرجال يف جمتمعات عديدة تخلَّ�صوا -بدرجة كبرية -من عقدة الرغبة يف
ً
العربي’’ �إىل توظيف �أدوات
ال�سيطرة على املر�أة و�إخ�ضاعها ،فلماذا يحتاج الرجل ‘‘ ُّ
ج�سديا ح ًّقا؟
ال�سيطرة ك ِّلها � ْإن كان يواجه كائ ًنا �ضعي ًفا كاملر�أة؟ وهل املر�أة �ضعيفة
ًّ
والعاطفي
الف�سيولوجي
� َّإن ما تقود �إليه الدرا�سات حول قدرات املر�أة بتكوينها
ِّ
ِّ
التحمل
هو �أ َّنها تكاد تكون َ
الكائن ال َ
أ�صلب على وجه الأر�ض ،والأكرث قدرة على ُّ
والتعاطف والعطاء ،ويف الوقت ذاته هي ال َألي وال َأقد ُر على تف ُّهم امل�شاعر املت�ضاربة.
تعر ِ
�ضت املر�أة على ِّمر الع�صور �إىل كلِّ تلك ال�ضربات
ويربز هنا ال�س�ؤال :ملاذا �إذًا َّ
القوي هو الأ�ضعف؟ وقد
ي�صري ُّ
وال�صدمات؟ و�أين هي �صالبتها؟ ومبعنى �آخر ،كيف ُ
التحمل،
يكون ال�س�ؤال امل�ؤمل الآنْ � ،إن كانت املر�أة هي الأقوى والأكرث قدرة على ُّ
تقف الن�ساء من هذا ك ِّله؟ كيف �صار َمن
�صار الرجل هو امل�سيطر؟ و�أين ُ
فكيف َ
يرت َّبى على يد املر�أة هو الأقدر على ُّ
التحكم فيها؟ وكيف ا�ستطاع التاريخ وعلى ِّمر
اله�شة واملك�سورة عن املر�أة؟
الأزمان �أن ير�سم تلك ال�صورة ال�ضعيفة َّ
التبعية
ب.
َّ

ترتبط هذه ال�صفة بال�صفة ال�سابقة مبا�شرة؛ ف�إن كانت املر�أة يف ُعرف املجتمع �ضعيفة
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وبحاجة �إىل الرعاية واحلماية على الدوام ،فلن ت�ستطيع االعتماد على نف�سها و�إدارة
باال�ستقاللية،
الت�صرف وحدها ،ومن َّثم ال ميكنها �أن حتظى
�ش�ؤونها ،ولن َ
َّ
حت�سن ُّ
دائما بحاجة �إىل َمن َّ
ؤوليتها .ويف هذا املقام ،ير ِّوج املجتمع هذه
و�ستكون ً
يتول م�س� َّ
ٍ
مبقوالت من قبيل‘‘ :ظلّ راجل وال ظلّ حيطة’’ من منطلق �أ َّنه مهما �صغر
الأفكار
�ش�أن الرجل يظلُّ وجوده �أف�ضل من عدمه.
مبا�شرا عن
� َّإن املفاهيم التي ت�سيطر على جمتمعاتنا جتعل الرجل م�س� ًؤول ً
�ضرورية للمر�أة م َّتخذ ًة �صفة ال�سرت واحلماية .وهكذا �أُ ِحل ِ
قت
العائلة ،وجتعل مظلَّته
َّ
املر�أة بالرجل وعلى ِّمر ال�سنني ،ومل ُي�سمح لها بالتعبري عن ر�أيها يف الأمور امل�صري ِّية
نعت من
فكانت متل ِّقي ًة �أكرث منها فاعلة ،وتقلَّ�صت خرباتها داخل حدود البيت �إذ ُم ْ
احلر َّية يف اختيار
امل�شاركة يف احلياة العا َّمةَّ ،
وربا لو �أعطيت العديد من الن�ساء الآن ِّ
هن ال ميتلكن الأدوات وامل�صادر لذلك ال
طريقهن ملا َّغين يف
حياتهن �شي ًئا؛ لأ َّن َّ
َّ
َّ
يكن
لهن ،فما الذي �سيفعل َنه وقد اع َت َ
دن �أن َّ
يعرفن من جماالت احلياة � َّإل ما �أُتيح َّ
تابعات ،فاملر�أة يف جمتمعنا �إ َّما ابنة فالن و�إ َّما زوجته �أو �أ ُّمه.
ج .مواطنة من الدرجة الثانية

ثانويا وكائ ًنا من الدرجة الثانية ،فقد
منذ بدء الع�صر
ِّ
الذكوري �صارت املر�أة فر ًدا ًّ
واالجتماعية ،وترك للمر�أة ال�ش�ؤون
وال�سيا�سية
االقت�صادية
ا�ستفرد الرجل باملها ِّم
َّ
َّ
َّ
البيتية حتت �سلطته وما يرغب فيه.
َّ
لقد َح ِظ َي ِت املر�أة ب�شيء من التعليم ،وح�صلت على وظائف بن�سب متزايدة
لتغي املفاهيم؛ �إذ
العربيةَّ ،
يف بالدنا َّ
ولكن هذا حدث نتيجة �إحلاح احلاجة ولي�س ُّ
ال تزال الأفكار عن ك ِ
أفكارا رائجة و�شائعة بني
َون تعليمها �أو عملها من
الكماليات � ً
َّ
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�شجع على ترك التعليم �أو العمل متى الحت فر�صة للزواج.
النا�س .وما �أ�سرع ما ُت َّ
جمرد َنيلها ق�سطًا من التعليم والعمل هو � ٌأمر ٍ
ذهنية املجتمع
كاف � ْإن مل َّ
تتغي َّ
فهل َّ
الند َّية
الذي ما زال يرى فيها �إن�سانًا تاب ًعا ومن الدرجة الثانية؟ وهل تلقى املعاملة ِّ
االقت�صادي الذي هو
فعل على ا�ستقاللها
يف العمل؟ وهل ح�صلت املر�أة العاملة ً
ِّ
�أ�سا�س كلِّ
ا�ستقاللية �أخرى يف املجتمع؟
ِّ
أي�ضا على
لي�ست املكانة املتد ِّنية للمر�أة على امل�ستوى االجتماعي فقط ،بل � ً
واالقت�صادية .لكن يتمحور تركيزنا يف هذا الكتاب
والقانونية
ال�سيا�سية
امل�ستويات
َّ
َّ
َّ
االجتماعية من حيث دورها يف املنزل كما ر�أيناه يف �أ ِّم كرمي ودمية
على مكانة املر�أة
َّ
املنزلية .ويف ر�أيي � َّأن رحلة الن�ضال التي
الذي ينح�صر يف خدمة زوجها ومها ِّمها َّ
تخو�ضها املر�أة يف �سعيها نحو تغيري مكانتها يف املجتمع لهي رحلة طويلة �شاقَّة وغري
العربي’’ وت�شكيل ما ُي َعرف بالدولة
م�ضمونة ،فما نراه اليوم ومنذ بداية ‘‘الربيع ِّ
وممار�س من الأفراد
إ�سالمية ‘‘داع�ش’’ً ،
ف�ضل َّ
مطبق من ِق َبل احلكومات َ
عما هو َّ
ال َّ
عملي ِة تغي ٍري ممكنة ،ال بل عمل على �إرجاع املر�أة
قد عمل كلُّه على �إجها�ض � َّأية َّ
أيديولوجي الذي ال ي�ؤمن
�سيما يف الدول التي يحكمها الفكر ال
�إىل الوراء ،وال َّ
ُّ
بالتغيري واالختالف ،فهناك عادت املر�أة �إىل بداية الطريق.
أفكار ال�سائد ُة وال َق َب َّلية �إىل املر�أة ف�سيطر الرجل عليها وح�سبها
� َ
أ�ساء ِت ال ُ
املوا�شي والطيور والأثاث
ح�سب الرجل � َّأن �أمالكَه ت�شمل
من متاعه ،وبالأحرى َ
َ
والن�ساء ،وهكذا نرى �أ َّنها مل ت�أخذ مكانتها ال�صحيحة يف املجتمعات قاطب ًة ،ومل
يتم
�سيما الزواج الذي ُّ
ُتنح ِّ
حر َّية االختيار يف كلِّ �ش�ؤون حياتها مبا فيها الزواج ،ال َّ
واجتماعية.
واقت�صادية
�سيا�سية
لأهداف
َّ
َّ
َّ
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�سيبقى م�صطلح ِ
رفيق درب ،ما مل تكن هناك �إرادة
مواطنة من الدرجة الثانية َ
تعقد الت�صميم اجلا َّد على �إعادة ت�شكيل ثقافة
�سيا�سية من احلكومات مبختلف ُن ُظمهاُ ،
َّ
النمطية
اال�سرتاتيجيات واخلطط لتمكني املر�أة وتغيري ال�صورة
املجتمع ولغته بو�ضع
َّ
َّ
جمرد ح ٍرب على ورق يجري تناقُلها حول العامل.
عنها ،بحيث ال تكونُ هذه الكلمات َّ
د .اخلوف من الأنثى

الذكوري املر�أة حقوقها التي كانت تتم َّتع بها ،فر�ض عليها
مبقدار ما �سلب املجتمع
ُّ
لئل حتاول ا�سرتجاع ما ُ�سلب منها ،فقد يجد هذا الكائن
واملحرمات َّ
ًّ
كما من القيود َّ
لينه�ض بنف�سه من جديد .ومن هنا ُر�سمت عن املر�أة
القوة
َ
املغلوب على �أمره َّ
امل�شوهة التي يحفرها املجتمع يف ذاكرة اجلماعة ،م�ؤكِّ ًدا
تلك ال�صورة
النمطية َّ
َّ
�ضرورة بقاء هذا الكائن حتت ال�سيطرة دون �إعطائه الثقة الكاملة .وتعك�س العديد
جيل بعد جيل ،را�سم ًة
من الأمثال والق�ص�ص
ال�شعبية هذه ال�صورة التي تنتقل ً
َّ
ذاتي من �أخالق �أو قيمُ ،م�صدر ًة
مالمح امر�أة تتبع �شهواتها بال رادع
َ
اجتماعي �أو ٍّ
ٍّ
قراراتها عن عاطفة عمياء دون � ٍ
�سالحها َ
الكيد والدموعَّ ،مما
إعمال للفكر� ،إذ يكون ُ
ي�ؤ ِّدي �إىل جلب ال ِفتنة واال�ضطراب ،ما �شابه.
ويف هذا الإطار ،ميكننا �أن جند العديد من انعكا�سات هذه ال�صورة يف الأدب
مثل هو
والأمثال
ال�شعبية ،فاملحور الذي تقوم عليه حكايات ‘‘�ألف ليلة وليلة’’ ً
َّ
الديني الذي ي�ؤكِّ د
غدر املر�أة املت� ِّأ�صل‘‘ :ويف �شيمتها الغدر’’ ،كذلك يف اخلطاب ِّ
تقدم التكنولوجيا ،جند تلك الفتاوى
� َّأن �أكرث �أهل النار من الن�ساء .وب�سبب ُّ
حمملة على �أجهزة الهاتف واحلا�سوب وميكن الو�صول �إليها ب�سهولة بوا�سطة مواقع
َّ
االجتماعيَّ ،مما يتيح الفر�صة مل�شاهدتها من قبل الن�ساء والرجال .وهنا
التوا�صل
ِّ
23

املرأة بني الواقع واملرجتى

ال�سلبية عن املر�أة،
يبد�أ اخلطر يف االزدياد؛ ل َّأن فتاوى مثل تلك تع ِّزز نظرة الرجل َّ
احرتا�سه من جهة امر�أته.
وتزيد
َ
ال�شعبية ِ ‘‘ :ح َيل الن�سوان غلبت ِح َيل ال�شيطان’’،
كذلك نقر�أ يف الأمثال
َّ
للمرة وال توخذ برايها’’ ،و‘‘حكي ثنتني خرب بيتني’’ ،و‘‘�إن ماتت �أختك
و‘‘ا�سمع َ
للممات’’ ،و‘‘�إم
هم البنات َ
املكرمات’’ ،و‘‘ ّ
ان�سرت عر�ضك’’ ،و‘‘موت البنات من َّ
الولد بخري ،و�إم البنت بويل’’�...إلخ.
وت�ؤكِّ د هذه ال�صورة � ْأن ال مكان للمر�أة � َّإل بي ُتها ومطبخها‘‘ :املر�أة لو و�صلت
املريخ م�صريها للطَّ بيخ’’ ،ف�شهادة املر�أة مطبخها.
ِّ
�إ َّننا نقف �أمام �أزمة عمل َْت على ت�شويه �صورة املر�أة يف تكوينها وكَينونتها بو�صفها
‘‘خملوقًا َّممي ًزا’’ يتكامل مع الرجل يف �إعمار الأر�ض وجعلها ج َّنة الإن�سان ،فقد
الذكوري ،وحكمت على الن�صف
العربي
ّ
اخرتقت تلك ال�صور ُة َّ
امل�شوهة الفكر َّ
اجلماعي ،ومل ي�أبه املجتم ُع بت�صويب مواقفه وا�ستنارة
االجتماعي
أنثوي بالإعدام
ال ِّ
ِّ
ِّ
فكره ،وبقي احلكم على املر�أة �أ َّنها ناق�ص ُة عقلٍ ودين ،وخملوقٌ ال ميكن ال�سيطرة
�شرف العائلة الكرمية.
على �شهوته لذا لزم تقييدها َّ
لئل تهني َ
هـ .متييز الذكر عن الأنثى

لقد �أجنبت �أ ِّمي �أربع بنات واحدة تلو الأخرى ،وكانت ت�أملُ يف كلِّ َّمرة �أن يول ََد
أجنبت �أخي ال�صغري؛ فكان املدلَّل
أخريا � ْ
ذكر يحمل ا�سم العائلة ويحمي ثر َو َتها ،و� ً
ٌ
بقية الن�ساء اللواتي
الذي يجب � َّأل ُيرف�ض له � ُّأي طلب ،ومل ُت�س َت َثن �أ ِّمي من َّ
أبنائهن.
بناتهن و� َّ
مار�س َن التميي َز بني َّ
ْ
�إ َّنه واقع يحدث يف جمتمعاتنا وعائالتنا القريبة والبعيدة ،حيث ُتعا َمل الفتاة
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جمرد
أنثوي معامل َة ‘‘ال�شيء’’ املذموم وغري املقبول
�أو اجلن�س ال ُّ
ًّ
جمتمعيا ،و ُيعيدنا َّ
الزمنية للقبائل
إيجابي ُتاه املولود الأنثى �إىل تلك احلقبة َّ
الإح�سا�س ب�شعور غري � ٍّ
العربية حيث ‘‘�إذا ُب ِّ�شر �أحدهم بالأنثى ظلَّ وجهه على ا�سوِداد وهو كظيم’’ ،وهو
َّ
ٌّ
العربي.
موروث ثقايف جاء منذ الع�صور الأوىل من الن�شوء ّ
اجتماعي �سائد،
وميتد هذا التمييز َليطالَ كلَّ مراحل حياة املر�أة ،وهو منط
ُّ
ٌّ
�سن باكر ٍة � ًأمرا �شائ ًعا ح َّتى اليوم يف بالد كاليمن والريف
وقد كان تزويجها يف ٍّ
العربي
العربي من كلِّ الوطن
املهم�شة وريف �سوريا ،واخلليج
ِّ
امل�صري واملناطق َّ
ِّ
ِّ
مينية
حيث تقلُّ ن�سبة التعليم وتزداد الأعباء
َّ
أكادميية َّ
االقت�صادية .وقد َّبينت درا�سة � َّ
�سن اخلام�سة ع�شرة،
اليمنيات تز َّوجن دون ِّ
عام 2008م � َّأن  %52من الفتيات َّ
ال�سن .وترتفع ن�سبة الأ ِّم َّية بني
ويف مقابل ذلك  %7من الذكور تز َّوجوا دون هذه ّ
املتز ِّوجات القا�صرات �إىل �أكرث من  .%43ومن الأمثلة على ذلك اخلرب الذي انت�شر
مينية
على مواقع التوا�صل
االجتماعي وو�سائل الإعالم املح ِّل َّية يوم ُت ُوفِّيت طفل ٌة َّ
ِّ
يف الثامنة من عمرها تدعى روان مت�أثِّرة بجراح عميقة يف ليلة زفافها حيث تز َّوجها
اجلن�سية �إىل الزواج بهذه الطفلة .و�أكَّ د
رجل يف الأربعني من عمره ،دفعته غريزته
َّ
الطب ُّي �أ َّنها لقيت حتفها مت�أثِّرة بجروح عميقة ،ومت ُّزق يف الرحم والأع�ضاء
التحليل ِّ
التنا�سلية� ،أ َّما �أ ُّم الطفلة فقالت � َّإن طفل َتها ال تعي ما يعنيه ال َّزواج.
َّ
أجورا �أقلَّ مقابل العمل ذاته
ويف �إطار العمل ،فيتم َّثل التمييز يف �إعطاء املر�أة � ً
في�ستمر التمييز يف ت�سليم
الذي ي�شغ ُله الرجل يف قطاعات وا�سعة� .أ َّما بعد الزواج
ُّ
الدفَّة �إىل الرجل ِ
مقتدرا
ولعب َدو ِر التابع ،وقد ُترم املر�أة العملَ � ْإن كان زوجها ً
مكر�سة بالكامل
ما ِّد ًّيا ،و ُتلغى �أ َّية حياة َّ
خا�صة بها �أو �أ َّية اهتمامات لها ،وت�صري حيا ُتها َّ
وغالبا ما تعيد هذه العائلة �إنتاج عائلة �أخرى م�شابهة
ل َت�سهيل حياة الرجل (زوجها)ً ،
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الزوجني
تكر�س ال ِق َيم نف�سها ،وتر ِّبي �أوالدها عليها .ويف حال حدوث خالفات بني َ
ِّ
ف� َّإن القوانني نف�سها ال ُت ِ
غالبا ما ت�ضمن للرجل �إبقاء ال�سيطرة
ن�ص ُف الزوجة ،بل ً
و�إذالل املر�أة ب�شروط جتربها على العودة �إليه �صاغر ًة يف معظم الأحيان.
ال�شعبية املتغلغلة يف الوجدان،
ابتداء بالأمثال
ميكننا �أن نالحظ �آثار التمييز ً
َّ
ومرورا بعناء ن�ساء يحاولن �إجناب ‘‘الذكر’’ لرجل ال يقنع ب�إجنابه �أربع �أو خم�س
ً
مالحقة بهذا العار ،ويظلُّ الرجل يحاول �إثبات فحولته .وقد
�إناث ،فتظلُّ املر�أة َ
يتز َّوج ب� ٍ
جن�س املولود هو الرجل ال
أخريات لهذا الغر�ض ،مع علمه � َّأن َمن ِّ
يحدد َ
املر�أة! وال ينتهي التمييز حني نالحظ غياب املر�أة �أو ندرة وجودها يف �أماكن �صناعة
أثريا يف كلِّ مناحي احلياة .والغريب هنا هو � َّأن الرجل
القرار واملنا�صب الأكرث ت� ً
اليومية بق�صد �أو دون وعي؛ ويدافع عن بقاء قوانني
الذي ميتهن املر�أة يف حياته َّ
حا�سبا
و�أعراف ظاملة ،هو ذاته �أجنبته َّ
وربته امر�أة .وقد يتفاخر ب�أ ِّمه بني حني و�آخر ً
� َّإياها خمتلفة عن باقي ن�ساء الأر�ض!
األنوثة العرب َّية يف العصر احلديث

�أ� .إجنازات �أم �إخفاقات؟

تختلف من ع�صر
�شاهده ُ
يبدو يل �أنَّ م�سل�سلَ عدم �إن�صاف املر�أة ال ينتهي .فمع �أنَّ َم َ
تتغي .ومع �أنَّ املر�أة هي البطلة يف كلِّ ع�صر ،ف�إ َّنها
�إىل �آخر ،ف�إنَّ الرواية
م�ستمرة ال َّ
َّ
جتد َمن ي�صفِّق لها ،ال بل ُتقا َبل بال�صفع والظلم والقمع والإجحاف بح ِّقها.
للأ�سف ال ُ
لقد عمل الرجل عرب القرون على ق َْمع املر�أة وتقلي�ص َدورها ،وا�س َت َعب َدها هي
كثريا عن
العربي اليوم ً
والأطفال امل�س َت�ض َعفني ،ومل يختلف واقع املر�أة يف الوطن ِّ
العربي
و�ضعها يف القرن الع�شرين ،ومل تختلف �أحوالها التي تعي�شها يف الوطن ِّ
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�سوءا على
عن غريها يف ال�سابق .و�أنا �أجد � َّأن ْ
ألفية الثالثة ازداد ً
و�ض َع املر�أة يف ال َّ
وال�سيا�سي والثقايف .فكيف ذلك؟
واالقت�صادي
االجتماعي
امل�ستوى
ِّ
ِّ
ِّ
العربية للنهو�ض
� َّإن هناك الكثري من املحاوالت املك َّثفة التي تقو ُدها احلكومات َّ
واخلا�ص (يف
باملر�أة و�إعطائها الفر�ص ل َتفعيل دورها يف املجالَني العا ِّم (يف املجتمع)
ِّ
تعد
الأ�سرة)ً .
فمثلُ ،د�شِّ ن يف عام ٢٠١٣م �أ َّول مكتب حماماة لأربع ن�ساء كخطوة ُّ
ال�سعودية بعد جدل طويل حول مزاولة املر�أة
العربية
َّ
الأوىل من نوعها يف اململكة َّ
هن ح�صل َْن على رخ�صة مزاولة املهنة من وزارة العدل ،ففي
ملهنة املحاماةَّ � ،إل �أ َّن َّ
ال�سعودية ثالثة �أ�ضعاف يف
الأعوام الثالثة املا�ضية زاد عدد الن�ساء العامالت يف
َّ
القانوين.
املجال
ّ
الذكوري بجملته،
النظر يف الفكر
غري � َّأن هذه املحا َوالت مل َتر َتقِ بعد ل ُت َ
ِّ
عيد َ
توجهات الرتبية والقوانني وفر�ص التعليم والعمل ،فال تزال حمدود َة النطاق
ويف ُّ
وال تعالج امل�شكلة من جذورها ،لذا ف� َّإن الأمور ظل َّْت عند حالها على امل�ستوى
قليل من ال�سطح الظاهر لل ِعيان.
الأبعد ً
املتو�سط
قد يكون هناك اختالف بني املر�أة
اخلليجية واملر�أة حول حو�ض البحر ِّ
َّ
اقت�صادية �أكرث من الأخرية ،غري � َّأن
االقت�صادية؛ �إذ تتم َّتع الأوىل بوفرة
من الناحية
َّ
َّ
�سيما ما يتعلَّق بقوانني الطالق
احلالة
االجتماعية تت�شابه يف كثري من اجلوانب ،وال َّ
َّ
العربية على غريها ب�إعطاء
تفو ْ
والزواج واملرياث واالنتخاب .حيث َّ
قت بع�ض الدول َّ
جن�سيتها لأبنائها،
جن�سيتهَّ -
احلق يف منح َّ
أجنبي -ب�صرف النظر عن َّ
املر�أة املقرتنة ب� ّ
وهذه الدول هي تون�س واملغرب واجلزائر وليبيا واليمن والإمارات والعراق ،كما
اخلدمية بعد �سنوات من الن�ضال ل َنيل ح َّتى
أردنية بع�ض االمتيازات
َّ
نالت املر�أة ال َّ
احلد الأدنى املقبول من احلقوق.
هذا َّ
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جن�سيتها لأبنائها �سوى
تعطي َّ
ولي�ست هناك � َّأية ذرائع من وراء حرمان الأم �أن َ
جانبا وت�ض ُع كلَّ احللول
واقع التمييز َّ
�ضد املر�أة ،ف� ُّأي مواطَ َنة تلك التي ُت ِّنحي املر�أ َة ً
ال�سياق
وجتيز كلَّ اال�ستثناءات ُّ
وت�سن القوانني مل�صلحة الرجل؟ و ُيذكَر يف هذا ِّ
أي�ضا �إذا
أي�ضا � َّأن عدم منح املر�أة
اجلن�سية لأبنائها ال يقت�صر فقط على الزواج ،بل � ً
� ً
َّ
إلغاء �أمومتها ك ِّل ًّيا َّمما يجعل املر�أ َة يف
وق َع الطالق وهو الطا َّمة الكربى؛ �إذ يعني هذا � َ
د َّوامة ال حدود لها وال حلول.
ِ
جمرد �أمنيات ورغبات؛
لقد
�سئمت املر�أة من هذا االعرتاف الذي يظلُّ َّ
فهي تنتظر التغيري على �أر�ض الواقع يف القوانني ِ
وبحق مواطَ َنتها.
املجحفة بح ِّقها ِّ
ؤولية عرثاتنا
ونحن الن�ساء منيل ً
كثريا �إىل �إلقاء اللوم على الآخرين وحتميلهم م�س� َّ
عرثت به �أقدامنا ،ونلقي بذلك الذَّ نب العظيم
حا�سبني � َّإياهم هذا احلجر الذي ْ
يقدروا تلك اللحظات الع�صيبة التي مررنا بها،
على �أكتافهم� ،إذ مل يفهمونا ومل ِّ
نكون على �إدراك ملا
أنف�سنا� ،أو على الأقلّ � ،أن َ
بينما كان يفرت�ض بنا �أ َّو ًل �أن َ
نفهم � َ
العربية منذ القدمي �إىل
ُّمنر به ،وهذا هو بال�ضبط ُّ
املطب الأ َّول الذي واج َه ْته املر�أة َّ
ؤولية الكربى تق ُع على عاتقنا نحن دون غرينا يف الن�ضال من
اليوم ،لذا ف� َّإن امل�س� َّ
�أجل حقوقنا ،وتغيري تفكري املجتمع ،وال�سعي �إىل الإن�صاف يف القوانني والفر�ص.
مزيفة
ب .حداثة َّ

أكرب ما بني الرجل
قال �أبيل �إرمان‘‘ :ال يعني االهتمام بثقافة املر�أة َخل َْق م�ساف ٍة � َ
واملر�أة ،بل يعني تقا�سم الكعكة بال َّت�ساوي’’.
ومن هنا نفهم �أ َّننا ال نريد ن�سخة ثانية من العملة ذاتها ،بل الوجهة الأُخرى
لتلك العملة .نحن مل نَ ِع يف �أثناء �سنوات انفتاحنا على العامل � َّأن امل�ساواة والعدل
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ما بني املر�أة والرجل ،هي �أن يقو َم كلٌّ منهما ِب َدوره ال�صحيح ،وبال�صورة ال�صحيحة
الف�سيولوجي
التي تتنا�سب مع تكوينهما
والنف�سي ،وال يعني هذا �أن نعطي لكلٍّ
ِّ
ّ
اخلارجي
دورا ومننعه عن الآخر ،بل علينا �أن نفهم � َّأن اختالف ال�شكل
منهما ً
ِّ
ال يعني بال�ضرورة اختالفًا من الداخل؛ فاملر�أة اليوم قادرة على احتالل جميع
املنا�صب والعمل يف خمتلف املجاالت وعلى جميع الأ�صعدة ويف �ش َّتى امليادين،
ومل يكن الو�صول �إىل هذا الو�ضع بال�سهولة التي يعتقدها بع�ض النا�س ،بل نا�ضل َِت
كثريا ح َّتى ت�صلَ �إليه ،وقد دف َعت ن�ساء كثريات حول العامل ثمن تلك
املر�أة ً
نقي�ضني.
ترج َح فيها حال املر�أة ما بني َ
املراحل التي َّ
لقد ازدادت ن�سبة التعليم ما بني الن�ساء يف الوطن العربي� ،إذ ت�شري
إح�صائيات �إىل � َّأن ن�سبة املتع ِّلمات ت�ساوي ن�سبة املتع ِّلمني � ْإن مل تكن �أعلى
ال َّ
تطور احلياة ،و ُيطم ِئن قلوبنا على
قليل،
ً
ًّ
إيجابيا عن ُّ
ؤ�شرا � ًّ
وظاهريا يعطي لنا هذا م� ً
م�ستقبل الأجيال املقبلة.
املحي هو �أ َّنه مع كلِّ هذه الن�سب املرتفعة؛ مع كلِّ املراتب ال ُعليا
غري � َّأن الأمر ِّ
الدوني َة ذاتها �إىل
العربية اليوم ،ف�إ َّننا ال نزال نعاين النظر َة َّ
التي و�صل َْت �إليها املر�أة َّ
جدا� ،أو
املر�أة ،وال نزال غري قادرين على التعامل معها � َّإل كَونَها �أدا ًة �أو � ًإناء حمدو ًدا ًّ
فلأ ُقلْها ب�صورة �أخرى� :إ َّننا ما زلنا نحتفظ ب�شيء من ِ
العربية القدمية َّربا كي
احلقب َّ
والعربيات
كثريا من الفتيات والن�ساء
يظلَّ الرجلُ هو َّ
القوي .وما ُيحزنُ ح ًّقا هو � َّأن ً
َّ
الدونية ذاتها.
َ
ينظرن اليوم �إىل مر�آتها بال َعني َّ
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