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ربى ريحاين عبا�سي، يف نتاجها الأول، تبدو وكاأنها كاتبة متمر�سة لها باع طويل يف 

ًة لنقل اأفكارها العميقة التي 
َّ
�سوؤون الكتابة والن�سر. ت�ستخدم الب�ساطة بحنكة مطي

انا يف �سلب ما حفر يف �سمرينا الالواعي ب�ساأن املراأة. ت�ستقراأ املجتمع العربي،  تتحَدّ

فال توارب ول تخفف من عمق معاناة املراأة العربية. تقول احلقيقة ب�سدق فت�سدمنا 

نا. مبا يحدث يف جمتمعاتنا. تخربنا بتفا�سيل �سغرية تهزُّ

ت�ستعر�ض الكاتبة مالمح املراأة يف عامل عربي غلبت عليه الذكورية والقبلية، 

فاأ�سحت املراأة فيه حار�سة �سرف العائلة مع اأن اأحًدا ل يريد العرتاف اأن الرجل 

ج الفتاة مبن �سلبها 
َّ
هو الذي يهتكه دون اخلوف من ح�ساب. ففي اأ�سواأ الأحوال ُتزو

ت.
َّ
اأَعزَّ ما عندها، وما حافظت عليه لتهديه ملن اأحب

تخربنا الكاتبة، وهي امراأة تعي ما تقول، اأن املراأة قادرة ‘‘على اإهمال م�ساعرها 

يف �سبيل الهتمام مب�ساعر الآخرين ...’’، فتفتح بذلك اآفاَق عمِق الت�سحية التي 

ا بعائلتها. فرنى اأن ما يظنه املجتمع �سعًفا هو يف  تفور بالغريزة من قلب املراأة �سنًّ

احلقيقة مكمن قوتها. األي�ست هي التي تهزُّ ال�سرير بيمينها والعامل بي�سارها؟ تقول 

’’ الرجل. لنا، بكالم اآخر، اإنه اآن الأوان اأن نعرتف اأن املراأة هي ‘‘اأمُّ

العنف اجل�سدي  فتتخطى  املراأة،  له  تتعر�ض  الذي  العنف  تتحدث ربى عن 
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اأ�سباب  ت�ستعر�ض   
َّ
ثم من  اأ�سكاله.  على  املراأة  ي�سيب  الذي  العنف  لت�ستعر�ض 

العنف الذي ي�سوقه الرجل يف اأ�سمى تعبري عن �سعوره بعقدة النق�ض جتاه ‘‘الإناء 

اإىل  اإ�سارة  انتقا�ًسا منها، بل  ‘‘الإناء الأ�سعف’’ فهذا لي�ض  اأقول  واإذ  الأ�سعف’’. 

العاطفة  و�ساحبة   ،
ّ

احل�ض املرهفة  فهي  ا. 
ًّ
واإح�سا�سي ا 

ًّ
عليها ج�سدي الرجل  ا�ستقواء 

ي�سهو  فقط.  هو  حاجاته  حول  تتمحور  لأغرا�ض  الرجل  ي�ستغلها  التي  ا�سة 
َّ
اجلي

الرجل اأن هذه احلاجات ت�سّد بال�سكل الأف�سل والأغنى حني يرفع من �ساأن امراأته 

ويبنيها فيغنيها.

التي جتربها ظروف  العاملة  املراأة  ا�ستعرا�ض م�ساألة  اإىل  املوؤلفة  ل 
َّ
 تتحو

َّ
ثم من 

غري  ال�سراكة  تربز  عندها  املدير.  و�سندان  الزوج  مطرقة  بني  الوقوع  على  احلياة 

الر�سيع،  حفا�ض  اأو  اجللي  ب�سابون  يديه  ليلوث  م�ستعد  غري  فالرجل  املن�سفة. 

فت�سطر الزوجة اإىل القيام بكل هذه امل�سوؤوليات بالإ�سافة اإىل عملها خارج املنزل. 

فتدفع ثمن جماراة الع�سر وحتقيق الذات ا�ستنزاًفا جل�سدها وفكرها، فال يبقى منها 

لذته  للبحث عن  ا 
ً
ذاك عذر الرجل  يجد  وي�سد حاجاته. عندها  الرجل  يبهج  ما 

خارج املنزل الزوجي.

املراأة  مكانة  تربز  التي  ة 
ِّ

املغري احلقائق  اإىل  القارئ  بتقدمي  الكتاب  ربى  تختم 

ة تتحقق ال�سراكة بني الرجل  ا لها من مكانة! ففي امل�سيحية احلقَّ
َ
ي
َ
يف امل�سيحية. و

واملراأة يف اأ�سمى معانيها: فهما مت�ساويان بكل ما للكلمة من معنى، ل فرق بينهما 

اإلَّ يف الدور الذي يلعبه كل منهما يف العالقة الزوجية حيث تتحقق هذه ال�سراكة. 

الزوجة. وعندئذ ل يقدر  ا �سادًقا خل�سوع 
ً
الرجل لزوجته دافع عندها ي�سري حب 

الزوج اأن يُطالب الزوجة باخل�سوع ما مل يغدق عليها فائ�ًسا من احلب تريد الزوجة 

حينها اأن ترده خ�سوًعا وولء.
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كتاب ل بدَّ لكل قارئ نبيه اأن يقراأه. اأ�سلوبه �سهل ممتنع، اأكادميي لكنه ب�سيط، 

درو�سه عميقة حتثنا على فح�ض الذات ب�سدق و�سفافية. هنيًئا لعاملنا العربي بكاتبة 

على هذا امل�ستوى من الرقي والو�سوح يف الروؤية والهدف.

بريوت يف عيد القيامة ٢01٦

الق�ض �سارل ق�سطه

قا�ض يف املحكمة الروحية ال�ستئنافية الإجنيلية
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رات دمية مذكِّ

اأخلدُت اإىل النوم يف تلك الليلة واأنا اأناجي اإلهي يف بكاء �سامت، واأعانق و�سادتي 

يف  ومعاناتي  كربي  ترى  األ  ولًدا؟  ل  بنًتا  خلقتني  ملاذا   
ُّ

رب ‘‘يا  بالدموع  لة  املبلَّ

تلو الأخرى كلَّما �ُسنَّت احلرب  ة 
َّ
ال�سوؤال ذاته مر اإليك  ه  اإىل متى �ساأوجِّ املنزل؟ 

.’’
ُّ

 من هذا الظلم، يا رب
ُّ

؟ اأرحني يا رب
َّ

علي

ا 
َّ
‘‘هي املنزل  �سالة  من  تناديني  ي  اأمِّ �سوت  على  ا�ستفقُت  التايل  اليوم  يف 

اأنَّ اليوم  ي لنا الفطور ورتِّبي غرفة اأخيك كرمي، ول تن�سي  اأعدِّ ا�ستيقظي! قومي 

هو يوم الغ�سيل واأنِت تعرفني ماذا يعني ذلك’’، ابت�سمُت ب�سخرية ونظرُت حويل 

. ‘‘ح�سًنا 
َّ

ي مل يتغري َق باأينِّ ما زلُت يف املنزل ذاته ويل الأهل ذاتهم و�سوت اأمِّ لأحتقَّ

ذ طلباتها ب�سرعة لئالَّ تبداأ بال�سراخ’’. يجب اأن اأنفِّ

ي�ستعدُّ  كرمي  اأخي  كان  بينما  تبداأ،  اأن  و�سك  على  ة 
َّ
الثانوي امتحاناتي  كانت 

والداي  ي�ستهني  كيف  هو  خاطري  يف  يجول  ما  كلُّ  وكان  ة، 
َّ
اجلامعي لمتحاناته 

ة؟’’
َّ
ي

ِّ
، ‘‘األهذا احلدِّ يفوقني اأخي كرمي اأهم

ِّ
بامتحاناتي غري مبالني مب�سريي العلمي
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ما  ا 
ً
دائم والتي  اأخي،  امل�ستعجلة خلدمة  طلباتها  من  تعفيني  اأن  ي  اأمِّ رَجوُت 

رْتها بان�سغالها بالطبخ وخدمة اأبي. دون �سّك، هل �سيكون الأمر غري ذلك؟ اإنَّ 
َّ
بر

ة الن�ساء: املنزل.
َّ
ا واحًدا وعماًل واحًدا، حالها حال بقي

ً
لها م�سري

ة يل، ماذا تريد 
َّ
ي امل�ستمر مل اأ�ستطع الرتكيز يف اأثناء درا�ستي ب�سبب مقاطعة اأمِّ

رُت 
َّ
منِّي؟ ليتها تتوقَّف عن طلباتها املقيتة وتدعني اأدر�ض، وبدا يل اأينِّ كلَّما تذم

اتي، غري اأنَّها مل 
َّ
ز معنوي ها، تعزِّ ُت�ساِرع باإطالق عبارتها امل�سهورة والتي، على حدِّ ظنِّ

ا يف حلظات:
ً
 �ساخب

َ
ا لي�سري

ً
تدرك يوًما اأنَّ لها من الأثر ما يهيج بحر

ة وجمتهدة، ونحن ل نريد �سوى عالمة النجاح’’.
َّ
‘‘لن ُتخفقي فاأنِت ذكي

ي  اإنَّها تهزاأ بي بتلك الكلمات، كيف لها اأن تقتل اأحالمي كلَّ يوم؟ ل يا اأمِّ

اأرجوِك األَّ تغتايل حلمي اأن اأ�سبح طبيبة. يا اإلهي قل لها ذلك، قل لها اأن تكفَّ 

عنِّي واأن تعاملني اأ�سوة بكرمي ‘‘البطل’’.

فيها  ال�سمت  ينطق  التي  واأ�سئلتي  اأفكاري  مع  �سراعي  من  انتهيُت  اإِن  وما 

لأينِّ  حينها  فزعُت  �سريري،  على  وجل�سْت  غرفتي  دخلْت  حتَّى  الأمل،  �سرخة 

ها نظرت اإيلَّ وقالت: ة اأخرى، ولكنَّ
َّ
اعتقدُت اأنَّها �ستطلب منِّي امل�ساعدة يف املنزل مر

لك  قلُت  لقد  ة. 
َّ
اجلامعي درا�ستك  اإنهاء  ب�ساأن  الدائم  اإحلاحِك  عن  ‘‘توقَّفي 

ا اإنَّنا ل ن�ستطيع تاأمني تكاليف اجلامعة �سوى لأخيِك كرمي ، واأنت تعلمني اأنَّ  ً
ِمرار

م�سريك يف النهاية هو الزواج واملنزل’’.

د حت�سيلي 
َّ
امة من ال�سطراب، فوالداي يتطلَّعان اإىل جمر اأدخلتني كلماتها يف دوَّ

ران 
ِّ
ة الطّب، وهما يقر

َّ
ي عالمة النجاح، بينما اأ�سعى اأنا اإىل اأعلى العالمات لألتحَق بكلِّ

م�سريي يف املنزل والزواج فقط، فيا له من ت�سغري وحتقري بل ته�سيم لأجمل اأحالمي!
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كان ذلك اليوم م�سوؤوًما يل. ماذا �سيحلُّ بي؟ مل اأ�ستطع ال�سيطرة على دموعي 

ا وكاأنَّها جمرة 
ً
 اأن اأوقَف عقلي عن التفكري؛ فهذه حقيقة ولي�ست وهم

ْ
ومل اأ�ستطع

نار ل تنطفئ، ت�سعل قلبي بالغنب واخلوف من الغد.

غية 
ُ
ب ا 

ً
غيب ُكتبي  حفظ  على  ا 

ً
اإ�سرار قلبي  يف  ولكنَّ  انك�سار  بكلِّ  جل�سُت 

حتقيق ُمرادي.

ا اأينِّ �ساأح�سل على عالمات 
ً
ا انتهيُت من المتحانات وا�ستب�سرُت خري

ً
واأخري

اأبي ذلك  التي حملها والدي معه. ها هو  اأجهل الأخبار  اأينِّ كنُت  فة، غري 
ِّ
م�سر

طلب  لقد  الأخبار.   
ِّ
باأ�سر ي  اأمِّ ر  ب�سِّ

ُ
ي اًل  متهلِّ البيت  يدخل  املعَتزُّ   

ُّ
ال�سرقي الرجل 

ي املوؤيِّدة م�ساركًة  ا يَد ابنته دمية لبنه عدنان، انطلقْت زغاريد اأمِّ
ً
�سديقه �سامل اأخري

عن  ت�ساأله  �سرعْت  حتَّى  انتهْت  اإِن  وما  املنزل.  يف  اأريَجها  ونا�سرًة  فرحَته  اه 
َّ
اإي

لدمية؟  �سيقوُله  ا 
َّ
عم اأبي  ت�ساأل  �سمعُتها  �سامل،  طلب  على  ردَّ  وكيف  التفا�سيل، 

فخرجْت كلماته غاية يف ال�سهولة: ‘‘وعدُته باملبا�سرة مبو�سوع اخِلطبة بعد اأن ُتنهي 

دمية امتحاناتها’’. كانت فرحتهما عنواَن رحلة العذاب التي تنتظرين.

ل  هائلٍة  ب�سخرٍة  َه 
َ
اأ�سب �سدري  على  والفخر  بالعزِّ  احلافلة  اأبي  كلمات  نزلْت 

ئُتها 
َّ
ي: ‘‘لقد هي م ال�سمُت حلظاٍت مل يقطعه اإلَّ �سوت اأمِّ

َّ
اأ�ستطيع زحزحتها. وخي

ها تاأمل يف اإكمال تعليمها’’. مل يُِطل والدي م�سوار التفكري اأكرث  لفكرة الزواج ولكنَّ

 
ِّ

ة، ويُعرب
َّ
ة ال�ساحقة يف جمتمعاتنا ال�سرقي

َّ
من حلظات، لريدَّ عليها مبا ميثِّل فكر الأغلبي

ل 
َّ
حتو قلٍب  يف  كالإزميل  �ساربة  الأثر  ة 

َّ
م�سريي ها  ولكنَّ القول  �سهلِة  بكلمات  عنه 

�ض  خرُته خم�سَّ ادَّ الذي  املبلغ  هذا؟  تعليم  ‘‘اأيُّ  الأحمر:  بال�سمع  وُخِتم  ا، 
ً
�سخر

ج �ساءت اأم اأبت’’.
َّ
لتعليم كرمي فقط، ول جماَل للنقا�ض يف هذا املو�سوع. �ستتزو
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راتي  اغتيَلْت اأحالمي اإىل الأبد، وُحكم على م�سريي بالإعدام لت�سهَد مذكِّ

.
َّ

 علي
َ
الظلم الذي وقع

مدخل

 
ً
ن�ساء دولة  كلِّ  يف  هناك  اأنَّ  جند   ،

ّ
العربي الوطن  يف  املراأة  اإجنازات  يف  اأبحرنا  اإذا 

خ�سَن ِعباب بحر اجلهل وتالُطم اأمواج القمع اإىل اأن و�سلَن اإىل ميناء النجاح يف 

كلِّ ميادين العمل وال�سيا�سة والفنِّ والتعليم والقانون والطبِّ والأمن وغري ذلك. 

لتحقيق  ومهاراتهنَّ  وقدراتهنَّ  اأذهانهنَّ  مللكات  الِعنان  الن�ساء  هوؤلء  اأطلقت  لقد 

يَن ال�سعاب وجنحن يف اإر�سال قوارب مالآنة بالفر�ض واملوارد لن�ساء  التغيري، وحتدَّ

ن�ساء   
َ
والتهجري  

َ
والنزوح  

َ
احلروب تعاين  التي  الدول  يف  حتَّى  جند  بل  اأخريات، 

التقاليد  من  واجهتهنَّ  التي  والعراقيل  العوا�سف  ي  وتخطِّ النجاح  على  اأ�سررن 

ف. 
ُّ

والظلم والتع�س

واملاء فوق ظهورها حممول كالعي�ض يف البيداء يقتلها الظماأ  

ة يف القرن احلادي والع�سرين؛ اإذ تعطي كلَّ ما يبثُّ 
َّ
هذه هي حال املراأة العربي

العربية بكلِّ ما   احلياة 
ُّ
الي�سري، حيث ت�سج  

َ
النزر اإلَّ  تناُل  احلياة يف ما حولها ول 

ا تقيم امراأة بني �سكانه 
ًّ
ميكن اأن يو�سع يف خانة ا�سطهاد املراأة، ول نكاد جند بيًتا عربي

 يف تلك اخلانة القامتة املقيتة. ول نبالغ اإذا قلنا 
ُّ

اإلَّ وجندها تعاين م�سكلًة ما ت�سب

ها،  اأخرى من حالت ال�سطهاد �سدَّ اأو  �ض حلالة 
َّ
تتعر ة مل 

َّ
امراأة عربي اإنَّه ما من 

فهذه تعاين التمييز بينها وبني �سقيقها لأنَّه ذكر، وتلك تعاين م�سكلة اخلوف عليها 

 نف�سها ملقاة يف 
ْ

 من باب البيت، وثالثة طلَّقها زوجها فوجدت
َ

فُتحرم حتَّى اخلروج
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تعاين  ورابعة  بها،  ل  يتكفَّ اآخر  زوج  انتظار  احلياة يف  هام�ض  على  تعي�ض  ال�سارع، 

�ًسا يف وظيفتها اأو متييًزا يف معاملة مديرها لها.
ُّ
حتر

ل جولة 
َّ
ات- من اأو

َّ
وهكذا يكت�سف كلُّ َمن يبحث يف اأو�ساط الن�ساء العربي

املراأة  ت�سنِّف  التي  الثقافة  تلك   هو 
ِّ

العربي املجتمع  ي�سيطر على  ما  اأنَّ  له- كيف 

ذلك  يف  مبا  �سيء،  كلَّ  ميلك  وهو  رجاًل،  كونه  ب�سقيقها  مقارنة  الأدنى  املرتبة  يف 

م، وتدفع باملراأة  ة التحكُّ ه يف و�سع الأنظمة والقوانني التي ت�سمن بقاءه يف �سدَّ حقَّ

ُت�ستباح حقوُقها، وُت�سَجن يف بيتها،  ة 
َّ
ة، فنجد املراأة اليوم �سحي

َّ
اإىل مرتبتها الدوني

ُع لو�ساية الرجل، ومُتنع من الكالم عن نف�سها، وُيق�سى يف  ل، وَتخ�سَ
َ
�ض وُتهم

َّ
وتهم

�سوؤونها وهي غائبة. فهل هذا هو واقع املراأة فعاًل اأم اأنَّها تدير الأمور كاأنَّها الرئي�ض 

ظَهر اأنَّها مظلومة؟
َ
بينما ي

ما يجعل  �سائدة، وهي  الغبار عن مقولت وقناعات  ننف�ض  اأن  �سنحاول هنا 

 حم�سورًة يف فكر الرجل، اأو الإعالم اأو القوانني، اإذ 
ِّ

مكانة املراأة يف املجتمع العربي

ق 
ِّ
ها ل تطب ة تنحاز اإىل حقوق املراأة وتنادي بها، لكنَّ

َّ
جند مثاًل بع�ض الدول العربي

ذلك يف قوانينها. ومن الأمثلة الأخرى، الإعالم الذي يعمل على تر�سيخ املفاهيم 

وهناك  بالرجل،  املراأة  م�ساواة  نحو  الرائدة  اخلطوات  ويتجاهل  املراأة،  عن  القائمة 

اأي�ًسا القناعة ال�سائدة يف فكر الرجل �سواء َمن ُي�سدر القرارات اأم َمن ينفذها من 

ال�سعب: اأنَّ املراأة كائن �سعيٌف وغري كامل، و�سريك غري م�ساٍو للرجل.

ة املراأة عن حتديد نوع اجلنني متجاهلني ما 
َّ
من القناعات ال�سائدة اأي�ًسا م�سوؤولي

ينادي به العلم اأنَّ الرجل هو امل�سوؤول ولي�ض هي، وقد جعَل هذا كلَّه املراأة تعي�ض 

يُفقدها  ممَّا   هناك لدى كلِّ امراأٍة قناعة را�سخة 
ْ

يف حالة خوف من ذاتها، و�سارت

ها يف العي�ض الكرمي، والتعليم  ي بها اإىل التخلِّي عن حقِّ ًل، ويوؤدِّ
َّ
اأو الثقة بنف�سها، 
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والعمل والرتقاء نحو الأعلى. من هنا اأ�ستطيع القول اإنَّ القناعات الرا�سخة جعلت 

مواَطنَة املراأة منقو�سًة.

ر 
ُّ
التطو تها يف جمتمعنا؟ فمع كلِّ  ق�سَّ ر 

َّ
تتكر ة 

َّ
مر مًعا. كم  ة دمية  ق�سَّ اإىل  لننظر 

باملنزل  املراأة  ارتباط  فكرة  فاإنَّ  لالأُ�سر،   
ِّ

املعي�سي وامل�ستوى   
ِّ

العربي املجتمع  بنية  يف 

ر، ومل تاأخذ �سكاًل جديًدا ينا�سب متطلَّبات الع�سر. فبينما راأت 
َّ
والأمومة مل تتطو

ُفر�ض  وال�ستمرار،  النجاح  ت يف داخلها على 
َّ
واأ�سر  

ٌ
م�سلوب تعليمها حقٌّ  اأنَّ  دمية 

اإذ  والع�سرين؛  الثامنة  اأرملة يف �سنِّ  بنات، وبعدها  ا لثالث  اأمًّ  
َ
لت�سري الزواج  عليها 

ن اأحد من اإ�سعافه. وها اإنَّ دمية  ة يف اأثناء العمل، ومل يتمكَّ
َّ
اأُ�سيَب َزوُجها باأزمٍة قلبي

.
ّ

ه من ال�سمان الجتماعي
ُ
تعي�ُض اليوَم على الراتب املتوا�سع الذي تت�سلَّم

مالمح األنوثة يف اجملتمع العربّي

اأ. ال�ضعف
ة بال�سعف واحلاجة اإىل ال�سند واحلامي. وتتعلَّق 

َّ
ترتبط �سورة املراأة يف الثقافة العربي

ة 
َّ
هذه ال�سورة بطبيعة احلياة التي عا�سها العرب قدميًا والقائمة على مفاهيم الفرو�سي

والغزو، اإذ ارتبطت املراأة لديهم مبفهوم الِعر�ض وال�سرف، فغدا من ال�سرورة حجب 

ة من كون املراأة يف  هذا الكائن والدفاع عنه يف وجه الطامعني، وهي �سورة م�ستمدَّ

املجتمع الذكوريِّ اأ�سبه ما تكون بجزء من ممتلكات الرجل، وقد ُحرمت الفر�سة 

عة وامل�ساركة يف مناحي احلياة املختلفة، واقت�سرت حياتها على 
ِّ
لتطوير قدراتها املتنو

ه بالأبناء الذكور الذين ي�سريون على  جعل حياة الرجل ممتعة و�سهلة من جهة، ومدِّ

طريقه من جهة اأخرى.



19

مفعول به ناقص

قَن من حني اإىل اآخر يف جمال من 
َّ
ول تغيب عن بالنا تلك الق�س�ض لن�ساء تفو

ا، وذلك لأنَّهنَّ َحظني بفر�سة اأف�سل من 
ً
ا عالي

ً
رها املجتمع تقدير املجالت التي يقدِّ

ة، وكونهنَّ كائنات ل 
َّ
ة، فظهرت قدراتهنَّ احلقيقي

َّ
ي
ِّ
، ومب�ساحة اأكرب من احلر �سواهنَّ

تنق�سهنَّ ال�سجاعة والف�ساحة واحلكمة والقدرة.

ة وال�سعف لدى املراأة؟ وهل هي �سعيفة فعاًل اأم 
َّ
وال�سوؤال هنا: ما مقيا�ض القو

 عن ذاتها؟
َ ِّ
اأنَّها حمرومة اأن ُتعرب

 .
ّ
اإن الذكر والأنثى وجهان متكافئان متكامالن لعملة واحدة يف املجتمع الإن�ساين

ة )ول ميكن تغيري 
َّ
ة واجتماعي

َّ
ورغم اأنَّ هناك العديَد من الفروَق بينهما من بيولوجي

اأن�ساأها  التي  الثقافة  نتيجة  نْت 
َّ
تكو ة 

َّ
الجتماعي الفروَق  فاإنَّ  ة(، 

َّ
البيولوجي الفروق 

يتناف�سون  الرجال  كان  فقد  ة.  اخلا�سَّ ة 
َّ
الذكوري وثقافته  مفاهيمه  بها  فار�ًسا  الرجل 

وي�ساركون  يقاتلون  كانوا  َمن  وهم  بالن�ساء،  والزواج  للظفر  ويت�سارعون  بينهم  فيما 

من  رن  يحذَّ ما  غالبا  كنَّ  اللواتي  الن�ساء  بعك�ض  والقتال،  وال�سراعات  احلروب  يف 

تهنَّ تكمن يف ا�ستخدامهنَّ 
َّ
الوقوع اأو امل�ساركة يف مثل تلك ال�سراعات، فكانت قو

احليلة واللطف مع الرجل للح�سول على ما ُيرْدن، وتبقى املراأة هي الأكرث حمافظة 

ياتها و�سعوباتها. وممَّا ل �سكَّ  اًل لأعباء احلياة وحتدِّ
ُّ
ا، وهي الأكرث حتم

ًّ
ا وغريزي

ًّ
اجتماعي

ا حيث تظهر   املراأة اأمًّ
ُ
ا عندما ت�سري

ًّ
فيه اأنَّ تلك الفروَق ما بني الرجل واملراأة تظهر جلي

ة املحافظة عليها 
َّ
غريزة الأمومة وا�سحة؛ فاملراأة التي متنح احلياة تدرك قيمتها واأهمي

فَلو  وجربوته؛  ته 
َّ
وح�سي من   

ِّ
الإن�ساين املجتمع  ا�سة حلماية 

َّ
اجلي م�ساعرها  تنرث  فتبداأ 

 يف غ�سون عقود قليلة من الزمن.
ِّ
ُترك للمجتمع املجال، لَق�سى على النوع الإن�ساين

ُتعدُّ �سيطرة الذكر ظاهرة غريبة من نوعها وذات عواقب وخيمة وخطرية على 

اأي�ًسا  بل  ماألوفة،  اأ�سبحت  ها  لكنَّ كلَّه،  املجتمع  ت�سلُّ  اإذ  والرجل،  املراأة  من  كلٍّ 
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ا من الثقافة لدى الكثري من الرجال. ولي�ض ذلك فح�سب، بل جندهم يتباهون 
ً
جزء

مي�سك  َمن  ب�ساأن  بع�ض  مع  بع�سهم  يتناف�سون  وقد  اأقرانهم،  اأمام  ال�سيطرة  بتلك 

م يف اأمور احلياة  ة، وَمن الأقوى والأقدر على ال�سيطرة والتحكُّ
َّ
البيت بقب�سة حديدي

اأن  ‘‘طفلة’’ اإىل  اأطول، وباأ�ساليب خمتلفة منذ ن�ساأة تلك املراأة  ة  ة باملراأة ملدَّ اخلا�سَّ

ات مهينة وُمذلَّة للمراأة، وتتفاقم 
َّ
ة وزوجة. بل ي�سل الأمر اإىل حدِّ �سلوكي

َّ
ت�سري �ساب

ا و�سنًدا، 
ً
القانون ن�سري ات وجتد لها يف 

َّ
امل�سكلة حني يبارك املجتمع هذه ال�سلوكي

ا اأنَّ الرجال يف جمتمعات عديدة تخلَّ�سوا- بدرجة كبرية- من عقدة الرغبة يف 
ً
علم

’’ اإىل توظيف اأدوات 
ُّ

ال�سيطرة على املراأة واإخ�ساعها، فلماذا يحتاج الرجل ‘‘العربي

ا؟ ا حقًّ
ًّ
ال�سيطرة كلِّها اإْن كان يواجه كائًنا �سعيًفا كاملراأة؟ وهل املراأة �سعيفة ج�سدي

 
ِّ

 والعاطفي
ِّ

اإنَّ ما تقود اإليه الدرا�سات حول قدرات املراأة بتكوينها الف�سيولوجي

ل 
ُّ
هو اأنَّها تكاد تكون الكائَن الأ�سلَب على وجه الأر�ض، والأكرث قدرة على التحم

م امل�ساعر املت�ساربة.   على تفهُّ
ُ
والتعاطف والعطاء، ويف الوقت ذاته هي الألنَي والأقَدر

 الع�سور اإىل كلِّ تلك ال�سربات 
ِّ
�سِت املراأة على مر

َّ
ويربز هنا ال�سوؤال: ملاذا اإًذا تعر

 القويُّ هو الأ�سعف؟ وقد 
ُ
وال�سدمات؟ واأين هي �سالبتها؟ ومبعنى اآخر، كيف ي�سري

ل، 
ُّ
يكون ال�سوؤال املوؤمل الآن، اإْن كانت املراأة هي الأقوى والأكرث قدرة على التحم

 الرجل هو امل�سيطر؟ واأين تقُف الن�ساء من هذا كلِّه؟ كيف �سار َمن 
َ
فكيف �سار

 
ِّ
م فيها؟ وكيف ا�ستطاع التاريخ وعلى مر ى على يد املراأة هو الأقدر على التحكُّ

َّ
يرتب

ة واملك�سورة عن املراأة؟ الأزمان اأن ير�سم تلك ال�سورة ال�سعيفة اله�سَّ

ب. التبعيَّة
ترتبط هذه ال�سفة بال�سفة ال�سابقة مبا�سرة؛ فاإن كانت املراأة يف ُعرف املجتمع �سعيفة 
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وبحاجة اإىل الرعاية واحلماية على الدوام، فلن ت�ستطيع العتماد على نف�سها واإدارة 

ة، 
َّ
بال�ستقاللي اأن حتظى   ل ميكنها 

َّ
ثم ف وحدها، ومن 

ُّ
الت�سر �سوؤونها، ولن حت�سَن 

ج املجتمع هذه  تها. ويف هذا املقام، يروِّ
َّ
ا بحاجة اإىل َمن يتوىلَّ م�سوؤولي

ً
و�ستكون دائم

الأفكار مبقولٍت من قبيل: ‘‘ظّل راجل ول ظّل حيطة’’ من منطلق اأنَّه مهما �سغر 

�ساأن الرجل يظلُّ وجوده اأف�سل من عدمه.

عن  ا 
ً
مبا�سر م�سوؤوًل  الرجل  جتعل  جمتمعاتنا  على  ت�سيطر  التي  املفاهيم  اإنَّ 

ة للمراأة متَّخذًة �سفة ال�سرت واحلماية. وهكذا اأُحِلقِت 
َّ
العائلة، وجتعل مظلَّته �سروري

 ال�سنني، ومل ُي�سمح لها بالتعبري عن راأيها يف الأمور امل�سرييِّة 
ِّ
املراأة بالرجل وعلى مر

يًة اأكرث منها فاعلة، وتقلَّ�ست خرباتها داخل حدود البيت اإذ ُمنعْت من  فكانت متلقِّ

ة يف اختيار 
َّ
ي
ِّ
ا لو اأعطيت العديد من الن�ساء الآن احلر ة، ورمبَّ

َّ
امل�ساركة يف احلياة العام

ن يف حياتهنَّ �سيًئا؛ لأنَّهنَّ ل ميتلكن الأدوات وامل�سادر لذلك ل 
َّ

طريقهنَّ ملا غري

، فما الذي �سيفعلَنه وقد اعَتدَن اأن يكنَّ  يعرفن من جمالت احلياة اإلَّ ما اأُتيح لهنَّ

ه.
ُّ
ا زوجته اأو اأم

َّ
ا ابنة فالن واإم

َّ
تابعات، فاملراأة يف جمتمعنا اإم

ج. مواطنة من الدرجة الثانية
ا وكائًنا من الدرجة الثانية، فقد 

ًّ
منذ بدء الع�سر الذكوريِّ �سارت املراأة فرًدا ثانوي

ة، وترك للمراأة ال�سوؤون 
َّ
ة والجتماعي

َّ
ة وال�سيا�سي

َّ
ا�ستفرد الرجل باملهامِّ القت�سادي

ة حتت �سلطته وما يرغب فيه.
َّ
البيتي

ِت املراأة ب�سيء من التعليم، وح�سلت على وظائف بن�سب متزايدة 
َ
لقد َحِظي

 املفاهيم؛ اإذ 
ُّ

ة، ولكنَّ هذا حدث نتيجة اإحلاح احلاجة ولي�ض لتغري
َّ
يف بالدنا العربي

ا رائجة و�سائعة بني 
ً
ات اأفكار

َّ
ل تزال الأفكار عن َكوِن تعليمها اأو عملها من الكمالي
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ع على ترك التعليم اأو العمل متى لحت فر�سة للزواج.  النا�ض. وما اأ�سرع ما ُت�سجَّ

ة املجتمع 
َّ
 ذهني

َّ
 كاٍف اإْن مل تتغري

ٌ
د نَيلها ق�سًطا من التعليم والعمل هو اأمر

َّ
فهل جمر

ة 
َّ
ي ا ومن الدرجة الثانية؟ وهل تلقى املعاملة الندِّ

ً
الذي ما زال يرى فيها اإن�سانًا تابع

يف العمل؟ وهل ح�سلت املراأة العاملة فعاًل على ا�ستقاللها القت�ساديِّ الذي هو 

ة اأخرى يف املجتمع؟
ِّ
اأ�سا�ض كلِّ ا�ستقاللي

اأي�ًسا على  لي�ست املكانة املتدنِّية للمراأة على امل�ستوى الجتماعي فقط، بل 

ة. لكن يتمحور تركيزنا يف هذا الكتاب 
َّ
ة والقت�سادي

َّ
ة والقانوني

َّ
امل�ستويات ال�سيا�سي

ة من حيث دورها يف املنزل كما راأيناه يف اأمِّ كرمي ودمية 
َّ
على مكانة املراأة الجتماعي

ة. ويف راأيي اأنَّ رحلة الن�سال التي 
َّ
ها املنزلي الذي ينح�سر يف خدمة زوجها ومهامِّ

ة وغري  تخو�سها املراأة يف �سعيها نحو تغيري مكانتها يف املجتمع لهي رحلة طويلة �ساقَّ

بالدولة  ف 
َ
ُيعر ما  وت�سكيل   ’’

ِّ
العربي ‘‘الربيع  بداية  ومنذ  اليوم  نراه  فما  م�سمونة، 

�ض من الأفراد 
َ
ل احلكومات وممار

َ
ق من ِقب

َّ
ا هو مطب

َّ
ة ‘‘داع�ض’’، ف�ساًل عم

َّ
الإ�سالمي

ِة تغيرٍي ممكنة، ل بل عمل على اإرجاع املراأة 
َّ
ة عملي

َّ
اأي قد عمل كلُّه على اإجها�ض 

 الذي ل يوؤمن 
ُّ

ما يف الدول التي يحكمها الفكر الأيديولوجي
َّ
اإىل الوراء، ول �سي

بالتغيري والختالف، فهناك عادت املراأة اإىل بداية الطريق.

وح�سبها  عليها  الرجل  ف�سيطر  املراأة  اإىل  ة 
َّ
لي

َ
والَقب ال�سائدُة   

ُ
الأفكار ِت 

َ
اأ�ساء

 والطيور والأثاث 
َ

من متاعه، وبالأحرى ح�سَب الرجل اأنَّ اأمالَكه ت�سمل املوا�سي

تاأخذ مكانتها ال�سحيحة يف املجتمعات قاطبًة، ومل  اأنَّها مل  والن�ساء، وهكذا نرى 

 
ُّ
ما الزواج الذي يتم

َّ
ة الختيار يف كلِّ �سوؤون حياتها مبا فيها الزواج، ل �سي

َّ
ي
ِّ
مُتنح حر

ة.
َّ
ة واجتماعي

َّ
ة واقت�سادي

َّ
لأهداف �سيا�سي
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�سيبقى م�سطلح مواِطنة من الدرجة الثانية رفيَق درب، ما مل تكن هناك اإرادة 

ة من احلكومات مبختلف ُنُظمها، تعقُد الت�سميم اجلادَّ على اإعادة ت�سكيل ثقافة 
َّ
�سيا�سي

ة 
َّ
ات واخلطط لتمكني املراأة وتغيري ال�سورة النمطي

َّ
املجتمع ولغته بو�سع ال�سرتاتيجي

د حرٍب على ورق يجري تناُقلها حول العامل.
َّ
عنها، بحيث ل تكوُن هذه الكلمات جمر

د. اخلوف من الأنثى
ع بها، فر�ض عليها  مبقدار ما �سلب املجتمع الذكوريُّ املراأة حقوقها التي كانت تتمتَّ

لب منها، فقد يجد هذا الكائن 
ُ

مات لئالَّ حتاول ا�سرتجاع ما �س
َّ
ا من القيود واملحر

ًّ
كم

املراأة  عن  �سمت 
ُ
ر هنا  ومن  جديد.  من  بنف�سه  لينه�َض  ة 

َّ
القو اأمره  على  املغلوب 

ًدا  موؤكِّ اجلماعة،  ذاكرة  يف  املجتمع  يحفرها  التي  هة 
َّ
امل�سو ة 

َّ
النمطي ال�سورة  تلك 

�سرورة بقاء هذا الكائن حتت ال�سيطرة دون اإعطائه الثقة الكاملة. وتعك�ض العديد 

ة هذه ال�سورة التي تنتقل جياًل بعد جيل، را�سمًة 
َّ
من الأمثال والق�س�ض ال�سعبي

 من اأخالق اأو قيم، ُم�سدرًة 
ٍّ

 اأو ذاتي
ٍّ

 امراأة تتبع �سهواتها بال رادع اجتماعي
َ
مالمح

قراراتها عن عاطفة عمياء دون اإعماٍل للفكر، اإذ يكون �سالُحها الَكيد والدموع، ممَّا 

ي اإىل جلب الِفتنة وال�سطراب، ما �سابه. يوؤدِّ

ويف هذا الإطار، ميكننا اأن جند العديد من انعكا�سات هذه ال�سورة يف الأدب 

مثاًل هو  وليلة’’  ليلة  ‘‘األف  تقوم عليه حكايات  الذي  فاملحور  ة، 
َّ
ال�سعبي والأمثال 

د   الذي يوؤكِّ
ِّ

ل: ‘‘ويف �سيمتها الغدر’’، كذلك يف اخلطاب الديني غدر املراأة املتاأ�سِّ

الفتاوى  تلك  جند  التكنولوجيا،  م  تقدُّ وب�سبب  الن�ساء.  من  النار  اأهل  اأكرث  اأنَّ 

لة على اأجهزة الهاتف واحلا�سوب وميكن الو�سول اإليها ب�سهولة بوا�سطة مواقع 
َّ
حمم

، ممَّا يتيح الفر�سة مل�ساهدتها من قبل الن�ساء والرجال. وهنا 
ِّ

التوا�سل الجتماعي
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ة عن املراأة، 
َّ
ز نظرة الرجل ال�سلبي يبداأ اخلطر يف الزدياد؛ لأنَّ فتاوى مثل تلك تعزِّ

ه من جهة امراأته.
َ
وتزيد احرتا�س

ال�سيطان’’،  ل 
َ
ِحي غلبت  الن�سوان  ل 

َ
‘‘ِحي  : ة 

َّ
ال�سعبي الأمثال  نقراأ يف  كذلك 

ة ول توخذ برايها’’، و‘‘حكي ثنتني خرب بيتني’’، و‘‘اإن ماتت اأختك 
َ
و‘‘ا�سمع للمر

مات’’، و‘‘اإم 
َ
 البنات للم

ّ
مات’’، و‘‘هم

َّ
ان�سرت عر�سك’’، و‘‘موت البنات من املكر

الولد بخري، واإم البنت بويل’’...اإلخ.

د هذه ال�سورة اأْن ل مكان للمراأة اإلَّ بيُتها ومطبخها: ‘‘املراأة لو و�سلت  وتوؤكِّ

بيخ’’، ف�سهادة املراأة مطبخها. يخ م�سريها للطَّ
ِّ
املر

اإنَّنا نقف اأمام اأزمة عمَلْت على ت�سويه �سورة املراأة يف تكوينها وَكينونتها بو�سفها 

فقد  الإن�سان،  ة  جنَّ وجعلها  الأر�ض  اإعمار  يف  الرجل  مع  يتكامل  ًزا’’ 
َّ
ممي ‘‘خملوًقا 

الن�سف  الذكورّي، وحكمت على   
َّ

العربي الفكر  هة 
َّ
امل�سو ال�سورُة  تلك  اخرتقت 

، ومل ياأبه املجتمُع بت�سويب مواقفه وا�ستنارة 
ِّ

 اجلماعي
ِّ

الأنثويِّ بالإعدام الجتماعي

اأنَّها ناق�سُة عقٍل ودين، وخملوٌق ل ميكن ال�سيطرة  فكره، وبقي احلكم على املراأة 

على �سهوته لذا لزم تقييدها لئالَّ تهني �سرَف العائلة الكرمية.

هـ. متييز الذكر عن الأنثى
ة اأن يوَلَد 

َّ
ي اأربع بنات واحدة تلو الأخرى، وكانت تاأمُل يف كلِّ مر لقد اأجنبت اأمِّ

ا اأجنبْت اأخي ال�سغري؛ فكان املدلَّل 
ً
َتها، واأخري

َ
 يحمل ا�سم العائلة ويحمي ثرو

ٌ
ذكر

اللواتي  الن�ساء  ة 
َّ
بقي من  ي  اأمِّ ُت�سَتثَن  ومل  طلب،  اأيُّ  له  يُرف�ض  األَّ  يجب  الذي 

. َن التمييَز بني بناتهنَّ واأبنائهنَّ
ْ
مار�س

اإنَّه واقع يحدث يف جمتمعاتنا وعائالتنا القريبة والبعيدة، حيث ُتعاَمل الفتاة 
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د 
َّ
عيدنا جمر

ُ
ا، وي

ًّ
اأو اجلن�ض الأنثويُّ معاملَة ‘‘ال�سيء’’ املذموم وغري املقبول جمتمعي

ة للقبائل 
َّ
 جُتاه املولود الأنثى اإىل تلك احلقبة الزمني

ٍّ
الإح�سا�ض ب�سعور غري اإيجابي

ر اأحدهم بالأنثى ظلَّ وجهه على ا�سِوداد وهو كظيم’’، وهو  ُ�سِّ
ة حيث ‘‘اإذا ب

َّ
العربي

.
ّ

موروث ثقايفٌّ جاء منذ الع�سور الأوىل من الن�سوء العربي

�سائد،   
ٌّ

اجتماعي منط  وهو  املراأة،  حياة  مراحل  كلَّ  طاَل 
َ
لي التمييز  هذا  وميتدُّ 

والريف  كاليمن  بالد  اليوم يف  ا حتَّى 
ً
�سائع ا 

ً
اأمر باكرٍة  �سنٍّ  تزويجها يف  كان  وقد 

 
ِّ

العربي الوطن  كلِّ  من   
ِّ

العربي واخلليج  �سوريا،  وريف  �سة 
َّ
املهم واملناطق  امل�سريِّ 

ة 
َّ
ة ميني

َّ
نت درا�سة اأكادميي

َّ
ة. وقد بي

َّ
حيث تقلُّ ن�سبة التعليم وتزداد الأعباء القت�سادي

ع�سرة،  اخلام�سة  �سنِّ  دون  جن 
َّ
تزو ات 

َّ
اليمني الفتيات  من   %5٢ اأنَّ  ٢008م  عام 

ة بني 
َّ
ي جوا دون هذه ال�سّن. وترتفع ن�سبة الأمِّ

َّ
ويف مقابل ذلك 7% من الذكور تزو

جات القا�سرات اإىل اأكرث من 43%. ومن الأمثلة على ذلك اخلرب الذي انت�سر  املتزوِّ

ة 
َّ
ميني فِّيت طفلٌة 

ُ
ُتو يوم  ة 

َّ
ي املحلِّ  وو�سائل الإعالم 

ِّ
التوا�سل الجتماعي على مواقع 

جها 
َّ
يف الثامنة من عمرها تدعى روان متاأثِّرة بجراح عميقة يف ليلة زفافها حيث تزو

د  ة اإىل الزواج بهذه الطفلة. واأكَّ
َّ
رجل يف الأربعني من عمره، دفعته غريزته اجلن�سي

ق يف الرحم والأع�ساء   اأنَّها لقيت حتفها متاأثِّرة بجروح عميقة، ومتزُّ
ُّ

ي
ِّ
التحليل الطب

واج. ا اأمُّ الطفلة فقالت اإنَّ طفلَتها ل تعي ما يعنيه الزَّ
َّ
ة، اأم

َّ
التنا�سلي

ا اأقلَّ مقابل العمل ذاته 
ً
ويف اإطار العمل، فيتمثَّل التمييز يف اإعطاء املراأة اأجور

 التمييز يف ت�سليم 
ُّ
ا بعد الزواج في�ستمر الذي ي�سغُله الرجل يف قطاعات وا�سعة. اأمَّ

ا 
ً
مقتدر زوجها  اإْن كان  العمَل  املراأة  حُترم  وقد  التابع،  َدوِر  ولعِب  الرجل  اإىل  ة  الدفَّ

�سة بالكامل 
َّ
ة اهتمامات لها، وت�سري حياُتها مكر

َّ
ة بها اأو اأي ة حياة خا�سَّ

َّ
ا، وُتلغى اأي

ًّ
ي مادِّ

ا ما تعيد هذه العائلة اإنتاج عائلة اأخرى م�سابهة 
ً
لَت�سهيل حياة الرجل )زوجها(، وغالب
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م نف�سها، وتربِّي اأولدها عليها. ويف حال حدوث خالفات بني الزوَجني 
َ
�ض الِقي

ِّ
تكر

ال�سيطرة  اإبقاء  للرجل  ت�سمن  ما  ا 
ً
غالب الزوجة، بل  ُف  ُتن�سِ نف�سها ل  القوانني  فاإنَّ 

واإذلل املراأة ب�سروط جتربها على العودة اإليه �ساغرًة يف معظم الأحيان.

ة املتغلغلة يف الوجدان، 
َّ
 بالأمثال ال�سعبي

ً
اآثار التمييز ابتداء ميكننا اأن نالحظ 

اأو خم�ض  اأربع  باإجنابه  يقنع  ل  لرجل  ‘‘الذكر’’  اإجناب  يحاولن  ن�ساء  بعناء  ا 
ً
ومرور

وقد  فحولته.  اإثبات  يحاول  الرجل  ويظلُّ  العار،  بهذا  املراأة مالَحقة  فتظلُّ  اإناث، 

 املولود هو الرجل ل 
َ

د جن�ض ج باأخرياٍت لهذا الغر�ض، مع علمه اأنَّ َمن يحدِّ
َّ
يتزو

املراأة! ول ينتهي التمييز حني نالحظ غياب املراأة اأو ندرة وجودها يف اأماكن �سناعة 

الرجل  اأنَّ  والغريب هنا هو  ا يف كلِّ مناحي احلياة. 
ً
تاأثري الأكرث  واملنا�سب  القرار 

قوانني  بقاء  ويدافع عن  اأو دون وعي؛  بق�سد  ة 
َّ
اليومي املراأة يف حياته  الذي ميتهن 

ا 
ً
ه بني حني واآخر حا�سب ته امراأة. وقد يتفاخر باأمِّ

َّ
واأعراف ظاملة، هو ذاته اأجنبته ورب

اها خمتلفة عن باقي ن�ساء الأر�ض!
َّ
اإي

األنوثة العربيَّة يف العصر احلديث

اأ. اإجنازات اأم اإخفاقات؟
يبدو يل اأنَّ م�سل�سَل عدم اإن�ساف املراأة ل ينتهي. فمع اأنَّ َم�ساهَده تختلُف من ع�سر 

اأنَّ املراأة هي البطلة يف كلِّ ع�سر، فاإنَّها  . ومع 
َّ

ة ل تتغري
َّ
اإىل اآخر، فاإنَّ الرواية م�ستمر

ها. ق لها، ل بل ُتقاَبل بال�سفع والظلم والقمع والإجحاف بحقِّ لالأ�سف ل جتُد َمن ي�سفِّ

َدها هي 
َ
ع املراأة وتقلي�ض َدورها، وا�سَتعب

ْ
لقد عمل الرجل عرب القرون على َقم

ا عن 
ً
 اليوم كثري

ِّ
فني، ومل يختلف واقع املراأة يف الوطن العربي

َ
والأطفال امل�سَت�سع

 
ِّ

العربي الوطن  تعي�سها يف  التي  اأحوالها  تختلف  الع�سرين، ومل  القرن  و�سعها يف 
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ا على 
ً
ة الثالثة ازداد �سوء

َّ
 املراأة يف الألفي

َ
ع عن غريها يف ال�سابق. واأنا اأجد اأنَّ و�سْ

 والثقايف. فكيف ذلك؟
ِّ

 والقت�ساديِّ وال�سيا�سي
ِّ

امل�ستوى الجتماعي

ة للنهو�ض 
َّ
فة التي تقوُدها احلكومات العربي اإنَّ هناك الكثري من املحاولت املكثَّ

باملراأة واإعطائها الفر�ض لَتفعيل دورها يف املجاَلني العامِّ )يف املجتمع( واخلا�ضِّ )يف 

ل مكتب حماماة لأربع ن�ساء كخطوة تعدُّ 
َّ
ن يف عام ٢013م اأو الأ�سرة(. فمثاًل، ُد�سِّ

ة بعد جدل طويل حول مزاولة املراأة 
َّ
ة ال�سعودي

َّ
الأوىل من نوعها يف اململكة العربي

العدل، ففي  املهنة من وزارة  اأنَّهنَّ ح�سْلَن على رخ�سة مزاولة  اإلَّ  املحاماة،  ملهنة 

ة ثالثة اأ�سعاف يف 
َّ
الأعوام الثالثة املا�سية زاد عدد الن�ساء العامالت يف ال�سعودي

املجال القانويّن.

 يف الفكر الذكوريِّ بجملته، 
َ
لت مل َترَتِق بعد لُتعيَد النظر

َ
غري اأنَّ هذه املحاو

هات الرتبية والقوانني وفر�ض التعليم والعمل، فال تزال حمدودَة النطاق 
ُّ

ويف توج

امل�ستوى  على  حالها  عند  ظلَّْت  الأمور  فاإنَّ  لذا  من جذورها،  امل�سكلة  تعالج  ول 

الأبعد قلياًل من ال�سطح الظاهر للِعيان.

ط 
ِّ

ة واملراأة حول حو�ض البحر املتو�س
َّ
قد يكون هناك اختالف بني املراأة اخلليجي

ة اأكرث من الأخرية، غري اأنَّ 
َّ
ع الأوىل بوفرة اقت�سادي ة؛ اإذ تتمتَّ

َّ
من الناحية القت�سادي

ما ما يتعلَّق بقوانني الطالق 
َّ
ة تت�سابه يف كثري من اجلوانب، ول �سي

َّ
احلالة الجتماعي

ة على غريها باإعطاء 
َّ
قْت بع�ض الدول العربي

َّ
والزواج واملرياث والنتخاب. حيث تفو

تها لأبنائها، 
َّ
ته- احلقَّ يف منح جن�سي

َّ
- ب�سرف النظر عن جن�سي

ّ
املراأة املقرتنة باأجنبي

وهذه الدول هي تون�ض واملغرب واجلزائر وليبيا واليمن والإمارات والعراق، كما 

ة بعد �سنوات من الن�سال لَنيل حتَّى 
َّ
ة بع�ض المتيازات اخلدمي

َّ
نالت املراأة الأردني

هذا احلدَّ الأدنى املقبول من احلقوق.
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تها لأبنائها �سوى 
َّ
 جن�سي

َ
ة ذرائع من وراء حرمان الأم اأن تعطي

َّ
ولي�ست هناك اأي

ا وت�سُع كلَّ احللول 
ً
ي املراأَة جانب واقع التمييز �سدَّ املراأة، فاأيُّ مواَطَنة تلك التي ُتنحِّ

ياق 
ِّ

ال�س هذا  وُيذَكر يف  الرجل؟  مل�سلحة  القوانني  وت�سنُّ  ال�ستثناءات  كلَّ  وجتيز 

ة لأبنائها ل يقت�سر فقط على الزواج، بل اأي�ًسا اإذا 
َّ
اأي�ًسا اأنَّ عدم منح املراأة اجلن�سي

ا ممَّا يجعل املراأَة يف 
ًّ
ي  اأمومتها كلِّ

َ
ة الكربى؛ اإذ يعني هذا اإلغاء

َّ
 الطالق وهو الطام

َ
وقع

امة ل حدود لها ول حلول.
َّ
دو

ورغبات؛  اأمنيات  د 
َّ
جمر يظلُّ  الذي  العرتاف  هذا  من  املراأة  �سئمِت  لقد 

ها وبحقِّ مواَطَنتها.  فهي تنتظر التغيري على اأر�ض الواقع يف القوانني املجِحفة بحقِّ

ة عرثاتنا 
َّ
ا اإىل اإلقاء اللوم على الآخرين وحتميلهم م�سوؤولي

ً
ونحن الن�ساء منيل كثري

العظيم  نب  الذَّ بذلك  ونلقي  اأقدامنا،  به   
ْ

الذي عرثت احلجر  هذا  اهم 
َّ
اإي حا�سبني 

روا تلك اللحظات الع�سيبة التي مررنا بها،  اإذ مل يفهمونا ومل يقدِّ اأكتافهم،  على 

نا، اأو على الأقّل، اأن نكوَن على اإدراك ملا 
َ

 اأنف�س
َ
ًل اأن نفهم

َّ
بينما كان يفرت�ض بنا اأو

اإىل  ة منذ القدمي 
َّ
ل الذي واجَهْته املراأة العربي

َّ
 الأو

ُّ
 به، وهذا هو بال�سبط املطب

ُّ
منر

ة الكربى تقُع على عاتقنا نحن دون غرينا يف الن�سال من 
َّ
اليوم، لذا فاإنَّ امل�سوؤولي

اأجل حقوقنا، وتغيري تفكري املجتمع، وال�سعي اإىل الإن�ساف يف القوانني والفر�ض.

ب. حداثة مزيَّفة
 ما بني الرجل 

َ
قال اأبيل اإرمان: ‘‘ل يعني الهتمام بثقافة املراأة َخْلَق م�سافٍة اأكرب

�ساوي’’.  واملراأة، بل يعني تقا�سم الكعكة بالتَّ

اأنَّنا ل نريد ن�سخة ثانية من العملة ذاتها، بل الوجهة الأُخرى  ومن هنا نفهم 

لتلك العملة. نحن مل نَِع يف اأثناء �سنوات انفتاحنا على العامل اأنَّ امل�ساواة والعدل 
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ما بني املراأة والرجل، هي اأن يقوَم كلٌّ منهما ِبَدوره ال�سحيح، وبال�سورة ال�سحيحة 

، ول يعني هذا اأن نعطي لكلٍّ 
ّ

 والنف�سي
ِّ

التي تتنا�سب مع تكوينهما الف�سيولوجي

 
ِّ

اخلارجي ال�سكل  اختالف  اأنَّ  نفهم  اأن  علينا  بل  الآخر،  عن  ومننعه  ا 
ً
دور منهما 

احتالل جميع  قادرة على  اليوم  فاملراأة  الداخل؛  اختالًفا من  بال�سرورة  يعني  ل 

املنا�سب والعمل يف خمتلف املجالت وعلى جميع الأ�سعدة ويف �ستَّى امليادين، 

ومل يكن الو�سول اإىل هذا الو�سع بال�سهولة التي يعتقدها بع�ض النا�ض، بل نا�سَلِت 

تلك  ثمن  العامل  حول  كثريات  ن�ساء  ت 
َ
دفع وقد  اإليه،  ت�سَل  حتَّى  ا 

ً
كثري املراأة 

ني.  فيها حال املراأة ما بني نقي�سَ
َ
ح املراحل التي ترجَّ

ت�سري  اإذ  العربي،  الوطن  يف  الن�ساء  بني  ما  التعليم  ن�سبة  ازدادت  لقد 

اأعلى  تكن  مل  اإْن  املتعلِّمني  ن�سبة  ت�ساوي  املتعلِّمات  ن�سبة  اأنَّ  اإىل  ات 
َّ
الإح�سائي

ر احلياة، وُيطمِئن قلوبنا على 
ُّ
ا عن تطو

ًّ
اإيجابي ا 

ً
ا يعطي لنا هذا موؤ�سر

ًّ
قلياًل، وظاهري

م�ستقبل الأجيال املقبلة.

 هو اأنَّه مع كلِّ هذه الن�سب املرتفعة؛ مع كلِّ املراتب الُعليا 
ِّ

غري اأنَّ الأمر املحري

َة ذاتها اإىل 
َّ
ة اليوم، فاإنَّنا ل نزال نعاين النظرَة الدوني

َّ
التي و�سَلْت اإليها املراأة العربي

ا، اأو   حمدوًدا جدًّ
ً
املراأة، ول نزال غري قادرين على التعامل معها اإلَّ َكونَها اأداًة اأو اإناء

ا كي  ة القدمية رمبَّ
َّ
فالأُقْلها ب�سورة اأخرى: اإنَّنا ما زلنا نحتفظ ب�سيء من احلقِب العربي

ات 
َّ
ا من الفتيات والن�ساء والعربي

ً
ا هو اأنَّ كثري . وما ُيحزُن حقًّ يظلَّ الرجُل هو القويَّ

ة ذاتها.
َّ
ني الدوني

َ
ينظرَن اليوم اإىل مراآتها بالع
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