
الجندر بما هو تحّيٌز ثقافيٌّ غربيٌّ
تنظري سسيولويج

[[[

طالل عرتييس ]*[

اتخذت قضية الجندر منذ نشوء طالئعها األوىل يف أوروبا امتداداتها الفكريّة والثقافّية مع 

الزحف الكولونيايل عىل مجتمعات ما سمي بـ "العامل الثالث" ومنها عىل األخص املجتمعات 

العربية واإلسالمية. وهذا بديهيٌّ حني ترافقت هذه القضية مع تدفُّق نظريات الحداثة وما بعد 

الحداثة لتتوغل يف مجمل العلوم اإلنسانية فضالً عن أمناط الحياة املختلفة.

كيف ظهرت تداعيات الجندرية يف مجتمعاتنا، وإىل أيِّ حدٍّ استطاعت تّياراتها التأثري عىل 

إىل  وأساساً  أيًضا  دت  متدَّ بل  واملدنية،  العلامنية  التجاهات  عىل  تقترص  مل  محليٍة  بيئاٍت 

البيئات املحافظة والدينية بأشكاٍل وصوٍر ل حرص لها.

هذه الدراسة للباحث يف علم الجتامع الربوفسور طالل عرتييس تسعى للضاءة عىل أهم 

اإلشكاليات يف هذا الصدد.

املحرر

واألحزاب  الجمعيات  من  الكثري  وأدبيات  عقوٍد عىل خطاب  بضعِة  منذ  املرأة  قضية  هيمنت 

والحركات االجتامعية والنسائية يف لبنان ويف بلداٍن عدٍة عربيٍة وإسالميٍة. لقد استند هذا الخطاب 

وتلك األدبيات إىل مجموعٍة من الركائز التي شكلت البنيان األساس لهذه القضية. 

الركيزة األوىل، هي: املرأة قضيٌة عامليٌة. تحولت املرأة بحسب هذه الرؤية إىل قضيٍة مستقلٍة 

من  والدميقراطية...وسواها  العنرصي،  والتمييز  والسلم،  والتلوث،  الفقر،  مثل  قضايا  أهمية  لها 

*ـ باحٌث وأستاٌذ يف علم الجتامع ورئيس معهد الدكتوراه يف الجامعة اللبنانية سابقاً.
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الشعوب  باعتبارها قضيًة مشرتكًة بني  أو تهديداتها  العامل حول أهميتها  قضايا يفرتض أن يجتمع 

واملجتمعات كافًة. 

ومن أجل التأكيد عىل هذه العاملية وتربيرها، تم دمج موضوعات املرأة، مثل الجندر، واملساواة، 

والتمكني... مع قضايا كربى وذات اهتامٍم عامليٍّ يف برامج األمم املتحدة ومؤمتراتها، مثل التنمية 

املستدامة، والسكان، وقمة األرض...وتم يف الوقت نفسه الربط بني تحقيق هذه القضايا الكربى 

مع تحقيق املساواة ومتكني املرأة، وتغيري األناط الثقافية السائدة. ففي ما سمي ب»أجندة 2030« 

)األمم املتحدة 2015( كان  7] هدفاً  ببعد مستدام ل  التنمية  التي تبنت مفهوم  عىل سبيل املثال 

الهدف الخامس )من أصل7]( هو»تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني جميع النساء والفتيات«، 

الباقية عىل القضاء عىل الفقر، وعىل الجوع، وضامن التعليم الجيد،  يف حني توزعت األهداف 

والعيش بصحٍة جيدٍة، وتعزيز النمو اإلقتصادي، والتصدي لتغري املناخ، واملحافظة عىل البحار 

»متكني  هدف  أن  يعني  ما  سلميٍة...  مجتمعاٍت  ظهور  وتشجيع  البحرية،  واملوارد  واملحيطات 

جميع النساء والفتيات« )الهدف الخامس( له أهمية القضاء عىل الفقر نفسها عىل سبيل املثال، أو 

له مثل أهمية العيش بصحة جيدة، أو تعزيز النمو اإلقتصادي، أوالتصدي للتلوث وتغرياملناخ...]]].

التي عقدتها األمم  هي األمم املتحدة. فقد باتت مقررات ومواثيق املؤمترات  الثانية:  الركيزة 

املتحدة يف قضية املرأة، مقرراٍت ومواثيَق عامليٍة، بات عىل الدول املوقعة عليها أن تكون ملزمًة 

بتطبيق ما وقعت عليه أمام مؤسسات األمم املتحدة املعنية.وأن تكون ملزمًة بتقديم تقاريَر دوريٍة 

أشكال  للقضاء عىل كل  الدولية  املعاهدة  مثل  لجاٍن مختصٍة،  أمام  تطبيقها  التقدم يف  عن مدى 

العنف ضد املرأة »سيداو»التي اعتمدتها عام 979] الجمعية العامة لألمم املتحدة. 

هذا يعني بحسب هذه املواثيق أن قضية املرأة ومشكالتها مل تعد قضيًة محليًة أو أرسيًة، أو 

مجتمعيًة، ومل يعد حل هذه املشكالت وتلك القضايا يتم وفق خصوصيات هذا املجتمع الثقافية 

أو ذاك، بل بات ما صدر عن األمم املتحدة من قراراٍت هو الحل، وكذلك ما جاء يف املواثيق التي 

أصدرتها املنظمة الدولية.« »إن متكني املرأة هو متكني لإلنسانية جمعاء«.

أما الركيزة الثالثة: فهي جمعيات ومنظامت املجتمع املدين. فقد أولت األمم املتحدة التعاون 

املنظامت  تحّولت هذه  بحيث  أهميًة قصوى،  املدين(  )املجتمع  الحكومية  املنظامت غري  مع 

]]]- أهداف التنمية املستدامة، 7] هدفاً لتحويل عاملنا، املساواة بني الجنسني يف لبنان واقع، تحديات وآفاق )2000-8]20(.قراءة من 

العلوم  األبحاث يف معهد  العلوم الجتامعية، ومركز  التقرير عن كل من معهد  2030 .صدر  للتنمية املستدامة  الخامس  الهدف  منظور 

الجتامعية، وصندوق األمم املتحدة للسكان.)8]20). 
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إىل قوٍة طليعيٍة يف الرتويج لتلك املفاهيم، تحت حامية املنظمة الدولية التي قدمت لها الدعم 

املايل واملعنوي والقانوين. وقد جاء يف مقدمة كتاب »إعالن ومنهج عمل بيجني« الذي صدر عن 

األمم املتحدة: »أن األمم املتحدة ستزيد من الروابط الوثيقة وعالقات العمل التي تربطها بالفعل 

بجتمع املنظامت غري الحكومية عىل الصعيدين العاملي والوطني.. كام أشادت تلك املقدمة 

بؤسسات املجتمع املدين التي أدت دوراً مهامً يف التحضري ملؤمتر بيجني 1995«]]].

ضحيٌة«،  »املرأة  مصطلَحْي  خالل  من  والثقايف:  اإليديولوجي  التربير  هي  الرابعة:  الركيزة 

و»املجتمع متخلٌف«. وستقوم منظامت وجمعيات املجتمع املدين بتكرار هذه املفاهيم والتأكيد 

عليها، بحيث يبدو أن تلك الجمعيات ليس لها هدف إال إنقاذ املرأة. هكذا ميكن أن نالحظ عىل 

املتخلف«،  »املجتمع  وبني  املرأة،  معاناة  بني  الربط  تكرار  عىل  الدائم  الحرص  املثال،  سبيل 

الشخصية«،  األحوال  و»قوانني  األبوية«،  و»السلطة  والتقاليد«،  و»العادات  الذكورية«،  و»الثقافة 

و»الزواج املبكر«، و»اإلغتصاب الزوجي«، و»التخويف من املثلية« )راجع منشورات منظمة كفى 

. (www.Kafa.org.lb عنف واستغالل

ويف هذه الركيزة )املرأُة ضحيٌة واملجتمُع متخلٌف( سيتم اعتبار ما أتت به األمم املتحدة يف 

قراراتها ومؤمتراتها ومواثيقها، هو من سينقذ هذه »الضحية« ويخلصها مام هي فيه، ولتصبح هذه 

الذي  ثقافيٍة(،هي املثال والنموذج  أو  أو أخالقيٍة،  دينيٍة،  أّي مرجعيٍة أخرى  )ال  املواثيق تحديداً 

يفرتض أن نقيس عليه مدى التقدم الذي أحرزته قضية املرأة يف بلداننا العربية واإلسالمية. 

الركيزة الخامسة: هي الواقع السيّئ: لقد متت عملية الدمج بني واقعٍ سيٍّئ حقيقيٍّ تعيشه بعض 

النساء يجب االعرتاف به، وال بد من تغيريه، وبني مرشوع تغيريٍ ثقايفٍّ يريد أن يفرض نفسه بديالً عن 

ثقافة شعوٍب ومجتمعاٍت متجذرٍة منذ مئات السنني، مثل الربط الذي يحصل عىل سبيل املثال بني 

الظلم غري املربر الذي قد تتعرض له بعض النساء يف املحاكم الرشعية، وبني الدعوات إىل إلغاء 

النظام  وبني  والسيايس،  اإلقتصادي،  التمكني  بني عدم  الربط  أو  الشخصية،  األحوال  نظام  أصل 

الذكوري املتخلف.. أو بني تسلط بعض الرجال عىل زوجاتهن، واإلساءة اليهن وحتى تعنيفهن، 

أرسي  نظام  ترشيع  إىل  وصوالً  التاريخية،  التقليدية  بنيته  وتغيري  برمته  األرسي  النظام  إلغاء  وبني 

مختلٍف يقوم عىل أرسٍة من جنٍس واحٍد )رجلني أو امرأتني(، وإىل قبول مامرسٍة اجتامعيٍة مغايرٍة 

هي »املثلية الجنسية«. 

]]]- إعالن ومنهج عمل بيجني، منشورات األمم املتحدة، نيويورك 2002 ص 0]-]]) .
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املفاهيم،  هذه  خالل  من  املقرتح  التغيري  بني  حصل  الذي  الربط  إىل  اإلشارة  املهم  ومن 

وبني التقدم والتحرر والحداثة. بحيث بات الدفاع عن تلك املامرسات الجديدة التي تدعو إليها 

الزواج  الجندر، والكوتا، والعنف األرسي، ورفض  الدولية، مثل  الجمعيات املحلية واملنظامت 

املبكر، واملجتمع الذكوري، ومتكني املرأة، واألرسة من جنس واحد... بثابة تأكيٍد عىل انتامئنا 

التقدم والتحرر والحداثة«. وقد جاء يف مقدمة كتاب إعالن  الواحد والعرشين،عرص  القرن  »إىل 

بيجني الصادر عن األمم املتحدة: »إن الحركة الداعية إىل املساواة بني الجنسني عىل اتساع العامل 

ترّدٍد  حتى  أو  نقاٍش  أو  اعرتاٍض  أّي  أن  يبدو  بحيث   . عرصنا«]]]  عىل  الدالة  التطورات  أحد  هي 

اإلنحطاط  بالعودة إىل عصور  واتهاٌم  العرص،  وتراجٌع عن  نكوٌص  كأنه  املفاهيم،  تلك  قبول  يف 

والتخلف. »فإذا مل يستطع مجتمٌع ما أو بالٌد ما العبور من التقليد والسنن والوصول إىل الحداثة 

فسوف تصبح »أرضاً حيًّة وخصبًة إىل األبد، لكنها ستكون خارج حركة التاريخ العاملي«]2]. 

هل املرأة »قضيٌة عامليٌة«؟ 

م املرأة قضيًة إنسانيًة عامليًة تّعرب عن جميع نساء العامل وتلتزم قضاياهن من دون  عندما نقدِّ

مشرتكٌة  قضيٌة  هي  املرأة  قضية  أن  يعني  فهذا  مؤمتراتها،  يف  املتحدة  األمم  فعلت  كام  استثناٍء، 

ومتشابهٌة بني نساء العامل كافًة من دون أي اعتباٍر للمؤثرات أو للخصوصيات الجغرافية واالجتامعية 

والثقافية. هذه النظرة تتعامل مع قضية املرأة وكأنها تتجاوز خصوصية الزمان واملكان )املجتمع(.

والثقافة  البيئة واملناخ،  بتأثري  تقول  التي  النظريات  أن  يعني  فهذا  فعالً،  األمر كذلك  فإذا كان 

والدين والعادات، والتقاليد عىل السلوك وعىل القيم، وعىل املامرسات االجتامعية، هي نظرياٌت 

خاطئٌة، وتحتاج إىل إعادة النظر يف علميتها... 

ولو كان األمر صحيحاً وكانت قضية املرأة واحدًة عىل مستوى العامل، لكان من املتوقع أن 

تكون قضية املرأة يف الصومال، وقضية املرأة يف الواليات املتحدة أو يف أوروبا، قضيًة واحدًة، 

الجندر، والتصدي  أو تطبيقات  الجسدي،  التحرر  أو  النضال من أجل املساواة يف األجر،  )مثل 

للهيمنة الذكورية، وتغيري عقلية املجتمع وثقافته املتخلفة...(. وهذا طبًعا ليس هو واقع الحال. 

ولو كانت هذه القضية واحدة عند كل النساء، لكان من املفرتض أن تكون للمرأة يف اليمن، أو يف 

البحرين، أو يف العراق، أو يف باكستان، القضية نفسها مع املرأة يف الواليات املتحدة األمريكية، أو 

]]]- إعالن بيجني، املرجع السابق ص 8.

]2]- حسني كتشويان نيان، معرفة الحداثة واإلستغراب، حقائق متضادة، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي،بريوت 6]20 ص52]. 
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يف فرنسا، أو يف بريطانيا... فهل ميكن القول بثل هذا التشابه بني قضايا النساء يف هذه البلدان ؟

لذا إن الدعوة إىل جعل النساء قضيًة واحدًة عىل مستوى العامل، هي دعوٌة تنايف الواقع، وال 

ميكن الدفاع عنها استناداً إىل أي أسٍس علميٍة، و ال حتى اجتامعيٍة، أو ثقافيٍة، عىل الرغم من كّل 

ما ميكن أن يقال خالف ذلك، حتى لو صدر عن األمم املتحدة، وعن مواثيقها املفرتضة.

وأنظمته  وتقاليده  وثقافته  عاداته  يف  يختلف  مجتمعٍ  يف  تعيش  آخَر  إنساٍن  أّي  مثل  املرأة  إن 

وقوانينه عن املجتمعات األخرى. وهي قد تتعرض للظلم واإلضطهاد والتضييق عىل حريتها مثل 

التي ال متيز  أو اإلستبدادية  الديكتاتورية  الرجل، كام يحصل عىل سبيل املثال يف املجتمعات 

»جندرياً« بني الرجل واملرأة. ال بل ميكن أن يكون الرجل أكرثعرضًة لإلضطهاد وحتى إىل التضييق 

واإلعتقال يف مثل هذه املجتمعات. هذا يؤكد أن قضية املرأة ليست واحدًة، وستختلف من مجتمعٍ 

إىل آخَر، كام ستختلف حتى يف داخل املجتمع الواحد. فقد تكون قضية املرأة عىل سبيل املثال، 

يف بلٍد ما، هي عدم توفر فرص حصولها عىل التعليم، أوعىل الرعاية الصحية، أو عىل املاء الصالح 

للرشب، ألسباب قد يكون لها عالقة بالفقر، أو بسوء السياسات التنموية، أوبالعدالة االجتامعية، 

أكرث مام لها عالقة بالتمييز »الجندري«. وقد تكون قضية النساء يف مجتمع آخر هي املساواة يف 

األجر والوظيفة، أو يف حرية ارتداء الحجاب )كام هو الحال يف بعض البلدان األوروبية( أو يف 

البطالة، أو يف التمييز العنرصي، وغري ذلك الكثري...

إن اعتبار قضية املرأة قضيًة واحدًة يعني مثالً أن عىل رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ترييزا ماي، 

واملستشارة األملانية أنجيال مريكل، وكوندوليزا رايس وزيرة الخارجية األمريكية السابقة، واملرشحة 

الرئاسية يف الواليات املتحدة هيالري كلينتون، وتسيبي ليفني وزيرة الخارجية اإلرسائيلية السابقة، 

أن يسن معاً يف تظاهرات مشرتكة مع نساء اليمن والعراق والصومال وموريتانيا... للمطالبة بحقوق 

النساء.! فهل ميكن حتى أن نتخيل حصول مثل هذه املسرية املشرتكة؟ وهل تصح أصالً مثل 

هذه املقارنة بعيداً من طموحات وأولويات هؤالء النساء يف بلدانهن، ومن الظروف االجتامعية 

النساء؟ من  النامذج  هذه  من  واحدة  كل  فيها  تعيش  التي  املجتمعات  يف  والثقافية   والسياسية 

العربية  البلدان  يف  النساء  بني  الفروقات  عىل  حتى  أيًضا  تطرح  أن  ميكن  اإلسئلة  هذه  مثل  إن 

يف  وضعها  عن  كثرياً  يختلف  املثال،  سبيل  عىل  إيران  يف  املرأة  فوضع  نفسها،  واإلسالمية 

واالقتصادية.  واالجتامعية  السياسية  الحياة  يف  والحضور  املشاركة  حيث  من  السعودية 

بلدان  يف  وضعها  مع  مقارنة  لبنان،  يف  أو  تونس،  يف  املرأة  وضع  إىل  بالنسبة  األمر  كذلك 
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أيًضا.  الرجال  بني  كذلك  فهي  وحدهن،  النساء  عىل  الفروقات  هذه  تقترص  وال  أخرى.   عربية 

لذا إن قضية النساء ليست واحدة. هذه نقطة انطالٍق مبدئيٌة وأساسيٌة يف التعامل مع قضية املرأة 

ويف النظر إليها. وهي نقطة انطالٍق خاطئٌة ومضللٌة يف األدبيات النسوية. 

احرتام »التنّوع الثقايف« 

التنوع الثقايف الذي تعيشه الشعوب وتتاميز به املجتمعات هو أيًضا من مربِّرات هذا التأكيد 

عىل اختالف قضية املرأة وتنوعها من مجتمع إىل آخر. ومن املعلوم أن األمم املتحدة تدعو يف 

مواثيقها الدولية، ويف شعتها العامة، إىل احرتام التنوع الثقايف وحرية االعتقاد الديني، وتعترب أن 

هذا حقٌّ من حقوق اإلنسان.

فام هو التنّوع الثقايف، وماذا يعني؟ 

تختلف  النامذج  هذه  وأن  العامل،  مستوى  عىل  ثقايفٍّ  نوذٍج  من  أكرث  هناك  أّن  يعني  التنّوع 

من ثقافة إىل أخرى، وأن الشعوب لديها ثقافاٌت متعددٌة وليست واحدًة، وهي كذلك بالنسبة إىل 

األديان. والثقافة هي خالصة ما تعتقده الشعوب عىل املستوى الديني، وما متارسة من عادات، 

الديني  الكل  هذا  أن  يعني  والتنوع  وأرسيٍة.  وأخالقيٍة  اجتامعيٍة  قيٍم  من  عنها  ويّعرب  تحمله  وما 

والقيمي والسلويك الذي يشكل الثقافة يختلف من شعب إىل آخر، وأن األمم املتحدة، كام تقر 

بذلك، تحرتم هذا التنوع وتعتربه حقاً من حقوق اإلنسان، وال يجوز بالتايل استناداً إىل هذا الحق، 

اإلستخفاف بأي ثقافٍة وال محاولة إلغائها، أو اللجوء إىل أي وسيلٍة من وسائل الضغط أو اإلكراه 

لتغيريها أو القضاء عليها. 

ويف إطار هذا الحق يف التنوع ناشدت السيدة إيرينا بوكوفا املديرة العامة لليونسكو بناسبة 

اليوم العاملي للتنوع الثقايف من أجل الحوار والتنمية األعضاء يف اليونسكوة إلدراج الثقافة والتنوع 

الثقايف يف برنامج التنمية املستدامة ملرحلة ما بعد عام 2015.

األفكار  لتجدد  مصدر  فهو  للبرشية.  مشرتكاً  تراثاً  الثقايف  تنوعنا  »ميثل  إيرينا:  السيدة  وقالت 

واملجتمعات، ويتيح للمرء أن ينفتح عىل اآلخرين وأن يبتكر أفكاراً جديدة. ويتيح هذا التنوع فرصة 

مثينة لتحقيق السالم والتنمية املستدامة«]]]. 

لكن سوف نالحظ أن هذه املواثيق تتجاهل هذا التنوع عندما يتعلق األمر باملرأة، ال بل ستذهب 

]]]- أخبار األمم املتحدة ]4/5/2]20.
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إىل طلب، وحتى إىل فرض، توحيد الرؤية الثقافية حول العادات واألفكار، بغض النظر عن هوية 

املجتمعات الثقافية. بحيث يصبح لزاماً عىل هذه املجتمعات أن تتخىل عن خصوصياتها وتنوعها 

الثقايف، وأن تغرّي عاداتها ومامرساتها االجتامعية، ليك تنسجم مع ما خرجت به األمم املتحدة من 

قراراٍت حول املرأة.

هذا التجاوز لخصوصية املجتمعات وتنوعها الثقايف، والدعوة إىل رؤية عاملية واحدة لقضية 

األمم  أن  ويعني  والثقافات.  واملكان  الزمان  عىل  تتعإىل  القضية  هذه  نجعل  أننا  يعني  املرأة، 

املتحدة ال تلتفت إىل التنوع الثقايف الذي اعتربته حقاً إنسانياً ال ينازع. هكذا تصري الثقافُة متخلفًة، 

واملجتمع متأخرًا، واألدوار بني الرجل واملرأة تقليديًة، إذا مل ينسجم ذلك كله مع ما أقرته مواثيق 

األمم املتحدة عن املرأة ودورها ووظيفتها، وعن األرسة وقيمها وشكلها ومرجعيتها... 

»املرأة الضحية« 

املرأة الضحية هي األطروحة التي تستند اليها أدبيات األمم املتحدة والحركات النسوية لتربير 

املنظامت  تعقده  مؤمتٍر  أّي  يف  ومهيمنًة،  حارضًة،  الصورة  هذه  باتت  وقد  املرأة.  قضية  عاملية 

الدولية، أو الجمعيات وكثرٌي من الحركات النسائية يف بلداننا. فاملرأة تتعرض »للتعنيف«و»للظلم 

الذكوري«، و»لعدم املساواة يف األجر«، و»لالستبعاد من املشاركة السياسية« و»للتزويج املبكر«...

لتأكيد واقع »الضحية«. ولكن هل هذه الصورة هي فعاًل صورٌة  يتم استحضاره  وسوى ذلك مام 

عامليٌة؟ وهل هي صورٌة وحيدٌة وحقيقيٌة عن املرأة ؟

ال بد لنا من تسجيل املالحظتني التاليتني: 

إذا كانت سمة »الضحية« مالزمًة للمرأة يف كلِّ زماٍن ومكاٍن يف عاملنا املعارص، فهذا يفرتض 

أنها كذلك يف بلدان العامل ومجتمعاته كافًة، وأنها ستكون »ضحيًة« أىّن توجهنا وكيفام تطلعنا. وإذا 

افرتضنا صحة ذلك، فهذا يعني أيًضا أن األسباب التي جعلت املرأة »ضحيًة« هي أسباٌب متشابهٌة 

بالتايل معالجتها  البلدان واملجتمعات. ويجب علينا  نفسها يف تلك  النتيجة  طاملا أوصلت إىل 

بخطٍة واحدٍة وبتوصياٍت مشرتكٍة وموحدٍة، وهذا ما ذهبت إليه عملياً األمم املتحدة يف املواثيق 

التي خرجت بها يف مؤمتراتها الدولية منذ ثالثة عقوٍد إىل اليوم، عندما تبنت وجهة نظر اتجاهاٍت 

فكريٍة ونسويٍة تقول بأن املرأة ضحيٌة بسبب الذهنية األبوية ومامرسات املجتمع الذكوري. 

لكن الواقع االجتامعي والثقايف واالقتصادي الذي يختلف، كام هو معلوٌم، بني بلدان العامل 
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، أن واقع املرأة ليس واحداً كام تقدمه األمم املتحدة.  ومجتمعاته كافًة، يؤكد بشكٍل طبيعيٍّ وبديهيٍّ

األمثلة  من  وذكرناه  ما سبق  إىل  استناداً  ثقافٍة،  وأّي  مجتمعٍ  أّي  كذلك يف  ليست  »الضحية«  وأن 

السابقة عن الفروقات بني قضايا النساء يف البلدان املختلفة. كام أن واقع املرأة يف الغرب عىل 

سبيل املثال، ال تنطبق عليه مواصفات الضحية التي وردت يف املواثيق والقرارات الدولية، )مثل 

من  واالستبعاد  املبكر،  والتزويج  الجسد،  وحرية  األجر،  يف  املساواة  وعدم  الذكوري،  التسلط 

املشاركة السياسية واالقتصادية، وسواها...(. ما يعني أن املقصود فعلياً بهذا الوصف »للضحية« 

العربية  البلدان واملجتمعات  الغربية، وتحديداً يف  البلدان غري  إنقاذها هي املرأة يف  التي يجب 

واإلسالمية.

محايٍد«  ك»كائٍن  املرأة،  لنا  تُقدم  بنظريٍة  علمياً  القبول  آخَر،  مستًوى  عىل  ميكن  كيف  ثم   

«، و»ضحيٍة«، يتعرض إىل العنف، والتمييز، واإلكراه، والتعّدي.. من دون أن يكون لهذا  و»سلبيٍّ

»الكائن« أي دوٍر، أو أي ردِّ فعٍل، أو أّي تأثريٍ يف ما يجري من حوله. فام هو مؤكٌّد أّن وضع املرأة 

دورها،  نفسها، وعىل  إىل  نظرتها  إيجاباً عىل  أو  يؤثر سلباً  أواألخالقي،  االجتامعي،  أو  الثقايف، 

أن املرأة عىل سبيل املثال، قد تكون يف ظروٍف  يعني  ما  وعىل عالقاتها االجتامعية واألرسية. 

معينٍة، مثل الرجل، شيكة يف حصول العنف داخل األرسة، أو غري جديرٍة برتبية أبنائها، وقد تكون 

مسؤولًة عن ظلم األبناء واإلساءة إليهم، وقد تكون يف بعض الحاالت مسؤولًة عن ظلم الرجل، 

نتاج  هو  بل  ومعزوالً،  مستقالً  خاصاً  أنثوياً  شأناً  ليس  املرأة  أّن وضع  أي  عدوانيًة...  تكون  وقد 

عمليٍة من التفاعل يف العالقات بينها وبني ذاتها، ومع أرستها، ومع املجتمع، ومع الثقافة واألنظمة 

الكلِّ املركب واملتداخل من  املرأة من هذا  ننتزع  أن  والقانونية. وال ميكن  الدينية  والترشيعات 

حيث التأثري، وأن نكتفي بالقول بأنها ضحيٌة فقط ألنها أنثى، وأنها قضيٌة مستقلٌة. 

مل تقترص مواثيق األمم املتحدة عىل تشخيص واقع »الضحية« فقط، بل تحول هذا التشخيص 

إىل مشاريع لتغيري األنظمة والقوانني والتصورات الثقافية واألدوار املجتمعية تجاه كل من الرجل 

واملرأة واألرسة يف مجتمعاتنا العربية واإلسالمية، التي اُعتربت مسؤولًة عن واقع هذه »الضحية«. 

تشكلت  التي  األدوار  بهذه  املتعلقة  الثقافات  تغيري  تريد  أنها  املشاريع رصاحة  هذه  أعلنت  وقد 

يَعرب عن هوية  الثقايف، ويف حّق مامرسة ما  التنوع  للحق اإلنساين يف  السنني، خالفاً  عرب مئات 

هذه املجتمعات من قيٍم وتقاليَد وسلوكياٍت وأناِط حياٍة راكمتها الشعوب عرب خرباتها وتجاربها 

أن  أو  أفضل،  الناس  حياة  يجعل  أن  ميكن  تغيريٍ  أّي  رفض  إلينا  بالنسبة  ذلك  يعني  وال  الثقافية. 

ينقل الشعوب إىل وعٍي ومامرساٍت أفضل. بل اإلعرتاض هو عىل أمرين: األول هو عىل الطريقة 
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التي يراد من خاللها فرض هذا التغيري عىل مجتمعاتنا وتقوم به هيئاٌت خارجيٌة. والثاين أن التغيري 

املطلوب ال يؤكد أننا سننتقل إىل األفضل. ال بل إن كّل ما تدعو إليه األمم املتحدة واملنظامت 

والجمعيات املكلفة بتنفيذ مقّرراتها، ال يبرش بالخري، وال يستطيع أن يؤكد أننا نسري نحو األفضل، 

فال األرسة من جنٍس واحٍد هي األفضل، وال املثلية هي األفضل، وال تغيري األدوار بني الجنسني 

الواقع  مثل هذا  استقراراً...فكيف ميكن يف  أكرث  أو حتى األرس، ستكون  أن املجتمعات،  يؤكد 

من الشك، والاليقني، أن نركن إىل مثل هذا التغيري الذي تريده األمم املتحدة ومنظامت املجتمع 

الثقافية  املستويات  عىل  نطمنّئ  أن  ميكن  وكيف  الدولية؟  الهيئة  هذه  عليها  تعتمد  التي  املدين 

واالجتامعية إىل ما تقوم به مثل هذه الجمعيات واملنظامت ل»تشكيل وعٍي جديٍد وثقافٍة جديدٍة«؟

إن السؤال الذي يُطرح هنا ال يقترص فقط عىل اختالف قضية املرأة بني مجتمع وآخر، عىل الرغم 

من أهمية مالحظة هذا االختالف ورضوراته العلمية، بل يتعدى ذلك إىل مرشوع التغيري الذي تريده 

األمم املتحدة وتعمل من أجله مئات املنظامت والجمعيات يف بلداننا. فام هي مرجعية هذا التغيري 

الثقايف واالجتامعي الذي تقرتحه مواثيق األمم املتحدة، لالنتقال بواقع املرأة، من »الضحية« إىل 

يجب عىل شعوب  الذي  النموذج  هذا  هو  وما  واالجتامعي(؟  واالقتصادي  )السيايس  »التمكني« 

العامل ومجتمعاته أن تقبل من أجل االلتحاق به، التخيل عن ثقافٍة تراكمت عرب مئات السنني، وباتت 

أساس هوية هذه الشعوب واملجتمعات، ومرجعية عاداتها وقيمها وسلوكيات أفرادها. 

ما هو هذا النموذج املرجعي )الثقايف، أو األخالقي، أو القانوين، أو الديني( الذي يجب أن 

نعقد املقارنة معه، عندما نقرر أّن وضَع املرأة سيٌّئ يف مجتمعاتنا، أو أنها »ضحيٌة«، أوعندما نقّرر 

أن ننتقل بهذا الوضع إىل ما هو أفضل؟ أي ما هو السيِّئ وما هو األفضل؟ كيف نحدد معايرَي هذا 

السيِّئ وهذا األفضل؟

لقد اعتمدت الجمعيات النسائية الناشطة من أجل الجندر واملساواة يف لبنان ويف بلدان عربية 

)بيجني  إتفاقية سيداو)979](، ووثائق مؤمتر بكني  مثل  األمم املتحدة وقراراتها  أخرى، مرجعية 

له  وليس  املجتمع،  ثقافة  أنتجته  «نطيًّا«،  دوراً  املثال،  سبيل  األمومة عىل  اعتبارها  1995(، يف 

عالقٌة بأنوثة املرأة وطبيعتها الفيزيولوجية والعاطفية والسايكولوجية. وأن املساواة املطلوبة بني 

الرجل واملرأة تفرتض تغيري هذا الدور النمطي، من خالل تغيري الثقافة املجتمعية التي أنتجته. وأن 
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الزواج املبكر من أكرث املامرسات رضراً، وهو عائٌق أمام متكني الفتيات]]]... 

هكذا سيتم الربط بني واقع املرأة »الضحية« وبني تغيري ثقافة وقوانني وعادات وترشيعات ما 

اعتربته تلك الجمعيات »املجتمع املتخلف«. 

والذي سيتكرر  النسوية  والحركات  الجمعيات  الذي ستستخدمه  الجندر  وسيلخص مصطلح 

يف أدبيات األمم املتحدة تلك الدعوات كافة إىل التمكني، واملساواة، والحق يف املثلية، وتنوع 

أشكال األرسة، إلنقاذ املرأة«الضحية«. 

ما هو اجلندر؟ 

»النوع  بكلمتني  العربية  إىل  ترجمتها  عىل  اصطلح  وقد   .)Gender( أجنبيٌة  كلمٌة  هو  الجندر 

االجتامعي«. فام هو املقصود بالنوع االجتامعي؟ وكيف تفس هذه الرتجمة أهداف الجندر؟

املرأة يف  بتمكني  ذلك  أجل  من  واملرأة، وطالب  الرجل  بني  الكاملة  املساواة  الجندر  طرح 

املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية. وطرح »الكوتا« النسائية )ترشيع حصة للنساء( يف 

هذه  يف  والنساء  الرجال  بني  الكاملة  للمساواة  متهيداً  والوزارية،  والنقابية  السياسية  الهيئات  كل 

الهيئات. كام أكد التمكني املطلوب عىل الجانب اإلقتصادي من حيث املساواة يف األجر، أو من 

حيث اإلشارة إىل »عمل املرأة املنزيل غري املدفوع األجر«، بحيث ستتكرر هذه الفكرة يف كلِّ مرٍة 

تتم فيها اإلشارة إىل البعد اإلقتصادي لعمل املرأة، أو ملساهمتها يف التنمية اإلقتصادية.

عىل  بها  مرت  التي  املراحل  ومن  النسوية،  الحركات  نشاط  من  سنواٍت  نتاج  هو  والجندر 

إىل  املطاف  نهاية  يف  توصلت  وقد  املرأة.  قضية  عن  دفاعاً  واالجتامعية،  الفكرية  املستويات 

مصطلح »الجندر« الذي تبنته األمم املتحدة وروجت له يف مؤمتر بكني )بيجني( الشهري عام 1995 

والذي سيتحول إىل برامَج تعليميٍة وتدريبيٍة، من أجل تغيري ثقافة »املجتمع املتخلف«، ومواجهة 

»السلطة األبوية«، و»السلطة الذكورية«... 

واملقصود من الجندر إلغاء التمييز الثقايف واالجتامعي بني الجنسني، بحيث يفرتض أن يؤدي 

فروقاٍت  الذكورة واألنوثة  تعترب  ثقافٍة جديدٍة يف املجتمع  وتبنيه إىل تشكيل  تداول هذا املفهوم 

األمومة  الجندر  اعترب  كام  مهنيٍة.  أو  اجتامعيٍة،  أو  ثقافيٍة،  فروقاٍت  أّي  عليها  يرتتب  ال  بيولوجيًة 

)2000-8]20(. مرجع  لبنان واقع، تحديات وآفاق  الجنسني يف  لتحويل عاملنا، املساواة بني  7] هدفاً  التنمية املستدامة،  ]]]- أهداف 

سابق ص27.
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واألبوة دورين اجتامعيني بعد أن فصلهام عن بعدهام البيولوجي، وأن األنوثة والذكورة هام نتاج 

الرتبية والثقافة والعادات االجتامعية، فإذا تغرّيت هذه الثقافة تغري معها مفهوما الذكورة واألنوثة. 

ظهر مفهوم الجندر يف مثانينيات القرن العرشين يف قاموس الحركات النسائية يف الغرب )يف 

الواليات املتحدة ثم يف أوروبا( قبل أن ينتقل تداوله إىل الدول العربية واإلسالمية. وتطورت فكرة 

الجندر من املطالبة بحقوق املرأة يف املساواة باألجر مع الرجل إىل املطالبة باملساواة الكاملة 

يف جوانب الحياة كافًة، االجتامعية والسياسية والثقافية. بحيث أصبح الجندر )النوع االجتامعي( 

تعبريًا« عن اختالٍف بيولوجيٍّ بني الجنسني ال يجب أن يؤدي إىل تحديٍد مسبٍق ونطيٍّ لألدوار 

االجتامعية والثقافية واإلنتاجية ...

 وبحسب تعريف صندوق األمم املتحدة اإلنايئ للمرأة )UNIFEM(: هذه األدوار املحّددة 

اجتامعيًّا لكلٍّ من الذكر واألنثى، تتغرّي برور الزمن وتتباين تبايناً شاسعاً داخل الثقافة الواحدة ومن 

ثقافٍة إىل أخرى، أي أنها أدواٌر غرُي ثابتٍة، وال يجب أن تكون كذلك.

وبحسب منظمة الصحة العاملية:

»الجندر هو التعبري عن الخصائص التي يحملها الرجل واملرأة كصفات مركبّة اجتامعيًّا«، وال 

عالقة لها باالختالفات البيولوجية«]]].

إن مثل هذه التعريفات للجندر من هيئات دولية مثل صندوق األمم املتحدة اإلنايئ للمرأة، 

ومنظمة الصحة العاملية، تسوغ للكثريين مرشوعية الجندر الدولية. 

لعب مؤمتر بكني عام 1995 دوراً مهامًّ يف الرتويج ملفهوم الجندر. فقد كان املؤمتر الدويل 

األول الذي تطرح فيه تفاصيُل واسعٍة حول حقوق املرأة بغض النظر عن املجتمعات التي تعيش 

فيها. وميكن أن نعترب كل األفكار والدعوات التي نسمعها اليوم وتنادي بها جمعياٌت نسائيٌة حول 

متكني املرأة، واملساواة، وحول الكوتا السياسية، ورفض األدوار التقليدية بني الرجل واملرأة، إنا 

تعود بعظمها إىل ما جاء يف مؤمتر بكني من توصيات. )ذكر الجندر يف وثيقة املؤمتر الختامية 

233 مرة(.

بني  الصينية  العاصمة  يف  عقد  الذي  بكني  مؤمتر  ملتابعة  الختامية  الوثيقة  نص  يف  جاء 

4]و15سبتمرب/ أيلول1995 والذي نظم تحت شعار»املساواة، والتنمية، والسلم« ما ييل: 

]]]- مفهوم النوع الجتامعي، الوحدة األوىل، صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ للمرأة، املكتب اإلقليمي للدول العربية، ]200، ص4).
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- نحن الحكومات املشرتكة يف املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة.

األمم  إلنشاء  الخمسني  الذكرى  عام  1995م،  سبتمرب/أيلول  يف  بكني  يف  هنا  اجتمعنا  وقد   -

املتحدة.

لْم. - وقد عقدنا العزم عىل التقّدم يف تحقيق أهداف املساواة والتنمية والسِّ

ًدا التزامنا با ييل:  نؤكِّد مجدَّ

- تساوي النساء والرجال يف الحقوق والكرامة واإلنسانية املتأصلة وسائر املقاصد واملبادئ 

من  ذلك  وغري  اإلنسان،  لحقوق  العاملي  واإلعالن  املتحدة  األمم  ميثاق  يف  عليها  املنصوص 

الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان وال سيام اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة...

املتحدة  األمم  مؤمترات  من  سبق  ما  يف  تقدٍم  ومن  آراٍء  توافق  من  تحّقق  مام  االنطالق   -

واجتامعات القمة املعنية باملرأة يف نريويب عام 1985م، والطفل يف نيويورك عام 990]م، والبيئة 

والتنمية يف ريو دي جانريو عام 992]م، وحقوق اإلنسان يف فيينا عام 993]م، والسكان والتنمية يف 

القاهرة عام 994]م، والتنمية االجتامعية يف كوبنهاغن عام 1995م، وذلك بهدف تحقيق املساواة 

والتنمية والسلم.

- أن املساواة يف الحقوق والفرص والوصول إىل املوارد وتقاسم الرجل واملرأة املسؤوليات 

عن األرسة بالتساوي والرشاكة املنسجمة بينهام، أموٌر حاسمٌة لرفاهيتهام ورفاهية أرستهام، وكذلك 

لتدعيم الدميقراطية.

- أن السلم املحيل والوطني واإلقليمي والعاملي ميكن تحقيقه ويرتبط ارتباطًا ال انفصام له 

الدائم  السلم  القيادة وحل األزمات وتعزيز  التي متثل قوًة أساسيًة يف مجاالت  بالنهوض باملرأة 

عىل جميع املستويات )وثيقة منهاج مؤمتر بكني، ]/1995/9(]]] 

ساهمت الحركة النسوية )Feminism( والتحوالت التي مرت بها، واملفاهيم التي تبنتها ودعت 

إليها يف الغرب حول حقوق املرأة واملساواة يف جعل مضمون »الجندر« أطروحٌة دوليٌة ورسميٌة 

عىل مستوى األمم املتحدة.

لكن هذه الحركة مل تكن واحدًة وموحدًة تجاه مطالب النساء ومستقبلهن. فقد اختلفت الرؤية 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pdf :موقع األمم املتحدة -[[[
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إىل دور املرأة، وإىل تغيري واقعها بحسب الخلفية اإليديولوجية والسياسية لهذه الحركات من جهة، 

وللباحثني واملفكرين الذين قدموا بدورهم رؤيتهم حول هذا الواقع وأسبابه االجتامعية والسياسية 

والثقافية من جهٍة ثانيٍة. فكتب ماركس وإنغلز وحتى لينني مبكراً عن تحرير املرأة. وكتبت سيمون 

دي بوفوار، وجان بول سارتر يف الخمسينيات عن املوضوع نفسه من فرنسا، كام كتب بعض العلامء 

واملفكرين من العرب واملسلمني يف مطلع القرن العرشين عن تحرر املرأة مثل قاسم أمني وفرح 

أنطون، ورفاعة الطهطاوي الذين حّمل بعضهم الدين مسؤولية تردي واقع املرأة يف حني رأى البعض 

اآلخر أن التخلف عن اللحاق بركب الغرب هو املسؤول عن هذا الرتدي. وقد التقط بعض املفكرين 

تركيا  املرنييس(، ويف  وفاطمة  السعداوي،  )نوال  العربية  الدول  والنساء يف  الرجال  من  واملثقفني 

)ياسمني أرات، وفريدة أكار، ونيلو فرغول(، ويف إيران )مجلة زنان أسستها شهال رشكت عام 992]( 

هذه األفكار واالتجاهات الغربية يف تناول قضية املرأة، ومعها قضايا األرسة والحريات الفردية... 

إىل  وتدعو  املرأة،  الديني يف قضية  والتفسري  العادات  تنتقد  التي  وأصدروا املجالت واملؤلفات 

املساواة التامة بني الجنسني]]]

مرجعيتها  من حيث  ومتعارضة  مختلفة  النسوية  عليه الحقاً  ما سيطلق  منطلقات  كانت  هكذا 

أجلها  من  وعقدت  املرأة  قضية  تبنت  التي  املتحدة  األمم  لكن  واالجتامعية.  والثقافية  الفكرية 

الدولية ستوحد هذه املنطلقات املتعارضة، وستحولها إىل قضية واحدة هي »قضية  املؤمترات 

التدريبية،  دوراتها  مقررات  ويف  املنشورة،  وأدبياتها  مفرداتها  يف  متاثالً  سنشهد  التي  املرأة«، 

الدولية، تحت عنوان  الهيئات  العامل، ويف  أنحاء  النسائية املحلية، يف مختلف  الجمعيات  لدى 

والتقاليد  والدين  واملجتمعات  الثقافات  اختالف  عن  النظر  بغض  االجتامعي(  »الجندر«)النوع 

والعادات. 

ِلَ النوع االجتامعي، ال الذكر واألنثى؟

املكونات  من  ليستا  واألنوثة  الذكورة  أن  وأشنا،  سبق  كام  الجندر،  نظرية  أصحاب  يعترب 

التي فرضت اختالف األدوار  الثقافة هي  ثقافٍة اجتامعيٍة. هذه  نتاج  البيولوجية والوراثية، بل هام 

( فإذا قمنا بتغيري هذه الثقافة، عرب تغيري مناهج  ، واملرأة نوٌع اجتامعيُّ بينهام. )الرجل نوٌع اجتامعيُّ

التعليم، والربامج اإلعالمية واإلعالنية، ومن خالل الورش التدريبية، فإن األدوار التقليدية للرجل 

أو عن  »األم«  املرأة  بعد ذلك صورة نطية عن  نجد  فلن  أيًضا.  املتعارف عليها ستتغري  واملرأة 

]]]- فهمي جدعان »خارج السب: بحث يف النسوية اإلسالمية الرافضة وإغراءات الحرية« الشبكة العربية لالبحاث والنرش، بريوت، 0]20 ص27.
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الرجل العامل، وال عن صورة املرأة والرجل وأدوارهام التقليدية يف البيت، وال عن صورة الزوجني 

)رجل وإمرأة(، بل ستقدم تلك الورش والكراسات التدريبية صوراً جديدة »غري نطية«عن عالقات 

زوجية، أو عن عالقاٍت جنسيٍة بني شخصني من الجنس نفسه )املثلية(، أو عن أرسٍة من جنٍس 

واحٍد )رجلني أو إمرأتني( . 

إذاً لن يقترص األمر بالنسة للجندر عىل استهداف تغيري صورة املرأة النمطية )األم، أو ربّة األرسة( 

كافًة  املجاالت  يف  له  واملساوية  الرجل  شيك  صورة  هي  جديدٍة  صورٍة  يف  تقدميها  عىل  وال 

)التمكني(، بل سيؤدي املنطق الذي يستند إليه الجندر، إىل ما هو أهم وأخطر عىل مستوى التغيري 

الجذري ثقافياً وأخالقياً؛ ألن فرضية عدم وجود فروقاٍت بيولوجيٍة تحدد األدوار االجتامعية التي 

أيًضا، بحيث ال ميكن  الجنسية  الرجل واملرأة، ستنطبق عىل امليول والرغبات  ميارسها كل من 

القول بالنسبة إىل الجندر، بأصالة وجود رغباٍت أنثويٍة تجاه الذكر، أو ذكورية تجاه األنثى. بل ميكن 

أن تكون هذه الرغبات يف اإلتجاه نفسه، أي أنثوية-أنثوية، وذكورية-ذكورية. وبحسب منطق الجندر 

فإن امليول املتغايرة )بني الجنسني( هي نتاج ثقافٍة اجتامعيٍة نطيٍة، وبا أن هذه الثقافة متخلفٌة، 

وذكوريٌة، فال بد من تغيريها حتى تنسجم مع رؤية الجندر للتمكني وللمساواة. ولهذا السبب سوف 

نالحظ أن املؤمترات التي تعقد للدفاع عن املرأة من أجل الكوتا النسائية، أو لرفض العنف، أو 

من أجل املساواة، تضع عىل جدول أعاملها أيًضا الدفاع عن املثلية الجنسية، بحيث تتساوى هذه 

املثلية يف الوعي الذي يتم تشكيله من خالل هذه املؤمترات، مع رفض العنف، ومع تأييد الكوتا، 

واملساواة والتنمية. 

وهذا يفس ملاذا بدأنا نشهد ظاهرًة جديدًة يف استخدام مصطلح »النوع االجتامعي« عند تعبئة 

كلمة  توضع  بحيث  الجنسية،  الهوية  لتحديد  تسجيل...(  أو طلب  )استامرة،  الشخصية  البيانات 

النوع الجتامعي: ذكر.. أنثى، بدالً مام كان يكتب سابقاً الجنس: ذكر..أنثى! 

كانت »اتفاقية سيداو« للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضّد املرأة األساس الذي ستستند إليه 

أطروحات الجندر ومشاريع تغيري األفكار والعادات الثقافية واملجتمعية. 

فام هي سيداو؟ 

عملت األمم املتحدة من خالل الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان عىل تأكيد مبدأ املساواة وحق 

كّل إنساٍن يف التمتع بالحقوق والحريات دون متييٍز با يف ذلك التمييز عىل أساس الجنس، كام 

عملت عىل ترجمة هذا املبدأ من خالل عدٍد من اإلتفاقيات الخاصة بقضايا النساء ومنها:
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اإلتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة عام 1952

اإلتفاقية الدولية بشأن جنسية املرأة املتزوجة عام 1957 .

إتفاقية الرضا بالزواج والحد األدىن لسن الزواج عام 1962.

تم التوصل إىل صياغة اإلعالن العاملي للقضاء عىل التمييز ضد املرأة عام 1967، ولكنه بقي 

إعالنًا غرَي ملزٍم ومل يضع الدول أمام التزاماٍت واجبِة التنفيذ، كونه مل يتخذ شكل اإلتفاقية فكانت 

»سيداو »أو اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة املعروفة بـ »اتفاقية كوبنهاغن« أو 

»شعة حقوق املرأة« التي تبنتها الجمعية العمومية لألمم املتحدة يف 8] كانون أول/ديسمرب 979] 

وقد دخلت حيّز التنفيذ يف 3\9\]98] وصارت جزًءا من القانون الدويل لحقوق اإلنسان .

الكاملة يف الحقوق والواجبات. لكن خصوصية  استندت »إتفاقية سيداو« إىل مبدأ املساواة 

هذه االتفاقية التي أثارت اعرتاض الكثري من الدول التي مل توقع عليها أنها »ستكون ملزمًة للدول 

األطراف«، التي يجب عليها أن تقدم تقاريَر دوريًة إىل لجنٍة تعيّنها األمم املتحدة تبني فيها مدى 

التقدم يف تطبيق هذه االتفاقية.)الجزء الخامس من االتفاقية(. لكن هذه التحفظات مل تكن موضع 

اعتربت  بل  الثقايف«،  الهيئات املعنية يف األمم املتحدة، كام يفرتض«التنوع  أوقبول، من  تفهم، 

تلك التحفظات أنها تتناقض وموضوع االتفاقية والغرض منها، وهو القضاء عىل التمييز ضد املرأة، 

»فهي كلٌّ ال يتجزأ، وال ميكن تحقيق املساواة الحقيقية لناحية التعليم والعمل واملشاركة يف الحياة 

االقتصادية والثقافية واالجتامعية، واملرأة تخضع لوالية الرجل يف العائلة وتعترب ناقصة األهلية يف 

العالقات األرسية«]]]. 

حتى عام 2016، كانت السودان والصومال هام الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان مل توقعا، 

التمييز ضد املرأة.ورفضت الواليات املتحدة  اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال  ومل تنضام إىل 

األمريكية االنضامم لالتفاقية إلنها اعتربتها تتدخل يف شؤون الدولة الداخلية خاصة يف ما يتعلق 

بقضايا تحديد النسل. كذلك مل تنضم إيران والفاتيكان وتونغا لالتفاقية.

والوصاية  كالحضانة  األرسة  ترشيعات  تنظيم  العربية  الدول  تحّفظات  مجمل  استهدفت  وقد 

الطالق  يف  والحق  الزوجات  وتعدد  األطفال  وزواج  األطفال  وجنسية  واإلرث  والقوامة  والوالية 

والنفقة وزواج املسلمة من غري املسلم ومتثلها املواد 2، 9، 15، 16، 29 يف االتفاقية]2].

]]]- موقع املجلس النسايئ اللبناين.

./https://www.un.org/ar 2]- اتفاقية سيداو، موقع األمم املتحدة[
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ال ترتك اإلتفاقية الدول املوقعة تعمل كام تشاء، بل تتعامل اإلتفاقية مع نفسها باعتبارها قانوناً 

الدول  التحكيم بني  29، حول  الدولية )املادة/  اللجوء إىل املحكمة  به  يستوجب اإلخالل  دولياً 

والرجوع إىل محكمة العدل الدولية.( كام طلبت املادة 8] من الدول األطراف »أن تقدم إىل األمني 

وقضائيٍة  ترشيعيٍة  تدابرَي  من  اتخذته  عام  عاماً  تقريراً  اللجنة  قبل  من  للنظر  املتحدة  لألمم  العام 

وإداريٍة وغريها من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفاقية وعن التقدم املحرز يف هذا الصدد«..

ودعت )املادة 2( من اتفاقية »سيداو« جميع الحكومات إىل إدماج مبدأ املساواة بني الرجل 

التحقيق العميل لهذا املبدأ  واملرأة يف دساتريها الوطنية أو ترشيعاتها املناسبة األخرى، وكفالة 

من خالل الترشيع وغريه من الوسائل املناسبة، منها، تغيري أو إبطال القائم من القوانني واألنظمة 

واألعراف واملامرسات التي تشكل متييزاً ضّد املرأة. 

 كام حّددت »سيداو« يف املادة )5( مختلف املجاالت التي يجدر بالدول العمل عليها للقضاء 

عىل التمييز، وهي تشمل األدوار الجندرية والتنميط واألعراف.)أي التغيريالثقايف(. 

لذا عىل الدول األطراف، بالنسبة إىل سيداو، أن تتخذ جميع التدابري املناسبة لتحقيق ما ييل:

تغيرياألناط االجتامعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، بهدف تحقيق القضاء عىل التحيزات 

والعادات العرفية وكل املامرسات األخرى القامئة عىل االعتقاد بكون أي من الجنسني أدىن أو 

أعىل من اآلخر، أو عىل أدوار نطية للرجل واملرأة... وجاء يف املادة 0]من االتفاقية نفسها: 

التعليم بجميع  الرجل ودور املرأة يف جميع مراحل  القضاء عىل أي مفهوٍم نطيٍّ عن دور   

أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم املختلط، وغريه من أنواع التعليم التي تساعد يف تحقيق هذا 

الهدف، وال سيام عن طريق تنقيح كتب الدراسة والربامج املدرسية وتكييف أساليب التعليم]]]... 

ً تريد هذه اإلتفاقيات الدولية تغيري األناط االجتامعية والثقافية، والقضاء عىل التحيزات  إذا 

وعىل العادات العرفية، وعىل األدوار النمطية للرجل واملرأة.. من أجل تطبيق ما صدر من مواثيق 

عن األمم املتحدة ومؤمتراتها حول املرأة.

املرأة والتنمية والسالم العاملي: 

ربطت »اتفاقية سيداو« أيًضا بشكٍل غريٍب والفٍت، املساواة بني الرجل واملرأة، بالسالم الدويل 

]]]- موقع املجلس النسايئ الدميقراطي اللبناين.
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وبرفاهية العامل... ويبدو أن املقصود من هذا الربط مع السالم الدويل إضفاء أهميٍة عامليٍة عىل 

اإلتفاقية، التي تقول: 

»وإميانًا منها بأّن التنمية التامة والكاملة أليِّ بلٍد، ورفاهية العامل، وقضية السلم، تتطلّب جميًعا 

مشاركة املرأة، عىل قدم املساواة مع الرجل، أقىص مشاركٍة ممكنٍة يف جميع امليادين...«]]] 

فام هو املقصود برفاهية العامل؟ وكيف ميكن أن تحقِّق مشاركة املرأة عىل قدم املساواة مع 

أي  وإىل  العاملي؟  السلم  تحقيق  يف  املشاركة  لهذه  دور  وأي  بلد؟  أليِّ  الكاملة  التنمية  الرجل 

هذا  لتؤكد عىل  اإلتفاقية  هذه  استندت  والتنموية  واالقتصادية  السياسية  العلوم  نظريٍة يف  أدبياٍت 

الربط بني مشاركة املرأة وبني السلم والتنمية الكاملة؟ وإىل تجارب أي من شعوب العامل استندت 

لتؤكد هذه الفرضية التي تدعو شعوب العامل إىل اإلقتداء بها؟ 

ولَِم تواجه البلدان التي حّققت تقّدماً واضحاً يف مساواة املرأة ويف مشاركتها يف املجاالت 

واملواقع كافة مثل الواليات املتحدة، أو مثل البلدان األوروبية، أزمات اقتصادية وتراجعاً يف النمو؟ 

ولَِم يزداد الفقراء فيها فقراً ؟

الرشكات  إذا كانت  والتنمية املستدامة،  العامل  لتحقيق رفاهية  تفعله املرأة  أن  الذي ميكن  ما 

الكربى تنهب االقتصاد العاملي والفقراء يزدادون فقراً ويزدادون عدداً؟ 

وكيف ميكن للمساواة من جهٍة ثانيٍة أن تحّقق السلم العاملي، إذا كانت مشاركة املرأة السياسية 

التجربة أن  القضية أو تلك.. كام تؤكد  انعكاٍس أو تطبيٍق لسياسة بالدها تجاه هذه  ليست سوى 

مشاركة املرأة مل تغري شيئاً يف الوقع السيايس العاملي ومل تجلب السالم املنشود.

 ففي التجربة الغربية حيث املساواة واضحٌة يف املشاركة بني الرجل واملرأة، مل تجلب هذه 

املشاركة للنساء يف سياسات بالدهن )وزيرة خارجية، أو وزيرة دفاع، أو رئيسة حكومة...( السالم 

العاملي. وحتى مشاركة النساء عىل قدم املساواة مع الرجل مل توقف الحروب، ومل تجعل النساء 

الحرب  عىل  بالتحريض  املرأة  قامت  بل  حناناً،  أو  عدالً«  أكرث  أو  رحمًة  أكرث  بالدهن  سياسات 

والقتل مثلام يفعل الرجل متاماً«، ما ينفي أي عالقٍة بني مشاركة املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل 

وبني السلم العاملي. ف »كوندوليزا رايس« وزيرة الخارجية األمريكية يف عهد الرئيس جورج بوش 

اإلبن، كانت تريد من إرسائيل استمرار العدوان عىل لبنان عام 2006 انسجاماً مع سياسات بالدها، 

]]]- مقدمة إتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ص2. 
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علامً بأن هذا العدوان مل يوفِّر النساء وال األطفال، وال حتى البنى التحتية، أو الجسور والطرقات...

العاملي  السلم  الذي أضيف إىل  القتل من دون توقّف. فام  آلة  كانت هذه املرأة تريد أن تستمر 

عندما أصبحت إمرأٌة وزيرًة للخارجية يف الواليات املتحدة األمريكية؟ 

إن السلم العاملي املفرتض ال عالقة له البتة بوصول إمرأة إىل املواقع التي وصل إليها الرجل. 

نحن هنا أمام عملية تضليٍل لتربير أهمية الجندر )املساواة، ورفض األدوار النمطية( ألن السلم العاملي 

يخضع من حيث شوط تحققه لسياسات الدول ال لالختالف يف األدوار بني الرجل واملرأة. 

ينطبق األمر عىل »تسيبي ليفني« عندما كانت وزيرًة للخارجية اإلرسائيلية. ماذا فعلت هذه املرأة ال 

للسلم العاملي، بل للسلم يف فلسطني التي ترزح تحت احتالل تنتمي إليه هذه املرأة؟ كيف يستطيع 

الجندر )مشاركة املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل( أن يجرؤ عىل االدعاء أن هذه املشاركة ستحقق 

السلم العاملي؟ من سيصدق هذه التفاهات التي تكذبها مامرسات النساء عندما ال يفعلن سوى التقيد 

با متليه عليهن سياسات رؤسائهن من الرجال أو حتى من النساء؟ مل تغري هذه املشاركة شيئاً عىل 

اإلطالق، ألن الحرب أو السلم أصالً ال عالقة لهام بشاركة املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل، أو 

بعدم حصول هذه املشاركة. سياسات الحرب والسلم لها عالقٌة حرصاً بصالح الدول وبأهدافها يف 

التوسع والعدوان، أو بالتعاون وتحقيق السالم. وهل يستطيع دعاة هذه الفرضية )ربط املساواة بالسلم 

العاملي( أن يقدموا لنا نوذجاً عن أين ومتى وكيف تحقق هذا األمر؟

التي أعقبتها؛ ألن املرأة مل تكن شيكًة عىل  الثانية  فهل حصلت الحرب العاملية األوىل ثم 

اتفاقيات  توقيع  وتم  الحقاً  الحرب  توقفت  وهل  واألدوار؟  املواقع  يف  الرجل  مع  املساواة  قدم 

عاماً  الباردة طوال خمسني  الحرب  العامل  الرجل؟ وهل عاش  مع  باتت شيكاً  املرأة  سالٍم ألن 

بني اإلتحاد السوفيايت والواليات املتحدة وتم تهديد السلم العاملي بنشوب الحرب مرات عدًة، 

إىل  املتحدة  الواليات  ذهبت  وهل  الرجل؟  مع  املساواة  قدم  عىل  شيكًة  تكن  مل  املرأة  ألن 

الرجل  بني  غائبة  كانت  املساواة  ألن  أفغانستان،  وعىل  العراق،  عىل  وشنتها  فيتنام،  يف  الحرب 

 واملرأة ؟ إن هذا ما ال تقبله حتى أدبيات العلوم السياسية التي تدرس يف الجامعات الغربية نفسها.

تبدو حجة الجندر واتفاقية سيداو ضعيفًة ومخادعًة وهي تتالعب بالوعي، عندما تريد أن تضفي 

أهميًة إنسانيًة عامليًة عىل دور املساواة بني الرجل واملرأة يف تحقيق السلم العاملي. 

هي  النمطية...(  األدوار  العرفية،  بالتغيري)العادات  املستهدفة  الثقافة  أن  إىل  وأشنا  سبق  لقد 

ثقافة البلدان واملجتمعات غري الغربية. ال بل إن مرجعية التغيري التي تستند إليها األمم املتحدة، 
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املثلية،  قبول  تهميشه، ويف  أو  الدور األمومي،  التي تعمل معها، يف رفض  النسوية  والجمعيات 

ك»حقٍّ يف االختالف«، ويف الدعوة إىل نوذج األرسة من الجنس نفسه )رجلني أو امرأتني( وتجاوز 

الثقايف  النموذج  مرجعية  هي  السنني،  ماليني  منذ  البرشية  عرفته  الذي  »التقليدي«  األرسة  شكل 

واملجتمعي الغريب الذي يعيش اليوم فعلياً تجربة األرسة من جنٍس واحٍد، وقد بدأ تغيري الترشيعات 

القانونية، ومناهج التعليم يف املدارس اإلبتدائية والثانوية يف كثري من البلدان الغربية، لتصبح أكرث 

تقبالً للصورة غري النمطية عن العالقات بني الجنسني، ولتقبل صورة الزوجني من جنٍس واحٍد.

ففي كندا عىل سبيل املثال بدأ اعتامد مناهج الرتبية الجنسية يف بعض املدارس يف »كيبك« 

)Quebec( يف مرحلة الروضات للعام 2016-7]20، حيث يتعلم األطفال كيفية التلقيح التي تؤدي 

واحد(  )شخص  الفردية  النواتية،  العائلة:  أشكال  مختلف  عىل  التعرّف  إىل  وصوالً  الوالدة،  إىل 

والعائلة من جنٍس واحٍد، والعائلة بالتبني. وتشري اإلحصاءات يف كندا يف هذا اإلطار إىل أن نسبة 

التي  النسبة  ]]20، وهي ضعف  زيجاٍت عام  ثالثة من كل عرش  بلغت  نفسه  الجنس  الزواج من 

كانت عام 2006 ]]]. ويف فرنسا وبلدان االتحاد األورويب، يجري النقاش لتحديد السن املسموح 

بها للعالقات الجنسية، تحت عنوان ما يسمى النضج الجنيس )Maturite’ Sexuelle(. واملقصود 

بذلك السن التي ال يعاقب عليها القانون إذا حصلت العالقة الجنسية. 

وتختلف التقديرات بني بلٍد أورويبٍّ وآخَر لتحديد هذه السن.. فهي ترتاوح بني 2] و16 سنة. أي 

ميكن مامرسة العالقة الجنسية يف سن 2] سنة من دون اعتبار األمر اعتداًء )عالقة مع قارص( عىل 

املستوى القانوين. وقد سبق إلسبانيا أن اقرت عام 2015 هذه السن ب 2] سنة، مثلام هو الحال يف 

الواليات املتحدة. أما يف بلجيكا والنمسا وإيطاليا وأملانيا فهي 4] سنة، ويف الدانارك 15، ويف 

بريطانيا وسويسا 16 سنة.. وال يزال النقاش واألخذ والرد بني الدوائر القانونية وجمعيات حامية 

األطفال مستمراً حول التمييز بني الرضا بهذه العالقة وبني فعل االغتصاب واالعتداء]2]. 

أما الرئيس الفرنيس إمانويل ماكرون من جهته، فقد اقرتح سن 15 للقبول القانوين بالعالقة الجنسية]3].

 إن الرتويج ملثل هذا النموذج الغريب، ومحاوالت فرضه يف املجتمعات العربية واإلسالمية 

[[[- )Recensement de la population de 20[[,:Familles,menages,etat matrimonial.type de construction 

residentielle,logements collectifs”,Le Quotidien,le mercredi [9 Septembre 20[2’recensement de 

20[[,Portrait des Familles et situations des particulers dans les menages au Canada.

[2[- Le Figaro 38/8]20 وكذلك/ France 24 [47]20 وكذلك/[[/ Cidj.com infojeunesse [920[9/3/.

[3[- Franceinfo 2720[7/[[/.
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عرب أطروحاٍت مثل املساواة، واألرسة من جنٍس واحٍد، والتمكني الجنيس واالقتصادي، والسيايس 

للنساء والفتيات، وتغيري وظائف األنوثة والذكورة، هو تعدٍّ مباٍش عىل ثقافة شعوب هذه املجتمعات، 

مع  تتناقض جوهرياً  بل  تختلف  التي  الخاصة لألرسة، واملرأة، واألمومة  برؤيتها  استخفاف  وهو 

، الشكل الوحيد والتقليدي لألرسة،  رؤية الجندر. فمثل هذه الثقافة تلتزم، من منظوٍر دينيٍّ وأخالقيٍّ

وتعظّم من شأنها، وتؤكد أولويتها يف املجتمع، وترفض املثلية، وتقدس الدور األمومي، وتعتربه 

طريقاً إىل الجنة التي يسعى املؤمن إىل الفوز بها. 

إّن التغيري الذي يريد الجندر أن يفرضه من خالل مواثيق األمم املتحدة ليس سوى عودٍة غري 

مباشٍة إىل رسالة الغرب الحضارية املزعومة يف »متدين« الشعوب »املتخلفة« التي بّرر بها حمالته 

العسكرية الحتالل بلدان العامل يف القرن التاسع عرش. إنها عملياً عودٌة إىل املايض وليست دعوة 

إىل املستقبل. 

إّن التجربة الغربية التي فككت األرسة، وشجعت املساكنة واملثلية وعدم اإلنجاب، والعالقات 

يف سن مبكرة بني الجنسني]]]، ونقلت العالقات الحميمة من الحيزاألرسي الخاص إىل الحيز العام، 

مغادرة  لألبناء  قوانينها  وأتاحت  األطفال،  تربية  األرسية، ويف  الحياة  الرشطة يف  تدخل  وشعت 

ذويهم وانقطاع صلة البنوة واألبوة واألمومة بينهم عند بلوغهم الثامنة عرشة وجعلت املجتمعات 

الغربية مجتمعات هرمًة تحتاج إىل استرياد األيدي العاملة... هذه التجربة، ليست نوذجاً يحتذى. 

 ما يؤكد هذا التحيز الثقايف لدعاة الجندر أنهم ال يتوجهون بأيِّ نقٍد إىل ما تعتربه الثقافة الرشقية 

والدينية انحرافاً مثل املثلية، أو األرسة من جنٍس واحٍد، أو ترشيع العالقات الجنسية يف وقٍت مبكٍر. 

إن الفرق كبري جداً عىل املستويات املعنوية واألخالقية واإلنسانية، بني أن نخترص أدوار املرأة 

نظرة  وبني  األجر(،  مدفوع  غري  املرأة  )عمل  املثال  سبيل  عىل  االقتصادي  بالبعد  األرسة  وأفراد 

الوالدين  النظر إىل وجه  األمهات، وتعترب  أقدام  الجنة تحت  تعترب  األدوار  لهذه  إنسانية وأخالقية 

عبادة، وتكريم األم وتعظيمها أولوية يف واجبات األبناء تجاه والديهم أمد الحياة، وهي النظرة التي 

تؤكد عىل املودة والرحمة يف عالقات الزوجني يف ما بينهام ومع أوالدهام. 

ولذا نالحظ أن مؤمترات األمم املتحدة التي ربطت بني املساواة والتمكني يف قضية املرأة، 

وبني أهداف التنمية، مل تلتفت إىل مستقبل األرسة يف هذا الربط. فلم تقدم لنا أّي تصوٍر مستقبيلٍّ 

عن األرسة إذا حصلت املساواة، أو إذا طبق الجندر، أو إذا تخلصت املرأة من السلطة الذكورية، 

.20[9/3/infojeunesse [9 مرجع سابق -[[[
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الجندرية هي  النظرة  أن مرجعية هذه  القول  الضوابط والقيود عىل جسدها... بحيث ميكن  ومن 

وهي  املجتمع.  فوق  أو  املجتمع،  قبل  واملرأة  األرسة،  من  أهم  أو  األرسة،  قبل  املرأة  مرجعية 

الثقافة  مرجعية  وهي  واألخالق.  القيم  مرجعية  عىل  وحاكميتهام  الفردية  والحرية  الرغبة  مرجعية 

الغربية ال أّي مرجعيٍة ثقافيٍة أخرى. 

لقد جعلت األمم املتحدة أطروحة الجندر أطروحًة إلزاميًة، يجب استخدامها يف مناهج التعليم، 

ويف املقّررات الدراسية ويف وسائل اإلعالم، ويف املؤمترات والندوات والدورات التدريبية. لكن 

233 مرة يف مؤمتر  تكرارها  بهذه األطروحة ملجرد  نأخذ  أن  علينا  أن  يعني عىل اإلطالق  هذا ال 

بكني، أو ألن األمم املتحدة أرادت ذلك. 

الذكورية هي  وامليول  األنثوية  امليول  أن  تعترب  علمية  نظرية  إىل  يستند  الجندر  أن  ولنفرتض 

. فام الذي يدفعنا إىل القبول بهذه النظرية واإلعتقاد بصحتها  نتاٌج ثقايفٌّ ال نتاٌج تكوينيٌّ وبيولوجيٌّ

طاملا أنها ال تزال مجرد فرضيٍة علميٍة؟ ولَِم علينا يف اإلطار العلمي نفسه أن نتخىل عن النظريات 

األخرى التي كانت وال تزال تقول بأن امليول والفروقات بني الذكور واإلناث هي فروقاٌت بيولوجيٌة 

وطبيعيٌة؟ 

لقد عرفت العلوم اإلنسانية واالجتامعية الكثري من النظريات التي حاولت فهم السلوك اإلنساين 

منذ قرون، وقد تبني بعد زمن أن تلك النظريات مل تكن واقعيًة، فرتاجع بريقها، وبهت االهتامم بها، 

مثل محاوالت السلوكية يف تفسري السلوك التي أهملت البعد الداخيل، فتجاوزتها نظرياٌت أخرى، 

يف الوقت الذي كان بافلوف صاحب تلك النظرية يعتقد أنه حقق انجازاً عظيامً يف هذا املجال. 

وكيف لنا أن نقبل النظرية الجندرية باعتبارها النظرية الصحيحة والوحيدة يف فهم وتفسري امليول 

النظريات  من  مجموعٌة  تزال  ال  كافًة،  االجتامعية  العلوم  كانت  إذا  واألنثوية،  الذكورية  واألدوار 

التمسك  من  الحالة  هذه  مثل  يف  مينعنا  الذي  وما  منها؟  أيٍّ  بصحة  الجزم  ميكن  ال  املختلفة، 

بالنظرية التي تنسجم مع ما عرفته البرشية منذ ماليني السنني )خالفاً للجندر( والتي تقول باختالف 

األدوار بني الرجل واملرأة انسجاماً مع االختالف يف طبيعتهام وتكوينهام؟ 

إن ما يقرتحه الجندر من تفسريٍ ثقايفٍّ اجتامعيٍّ للفروقات يف األدوار وامليول بني الجنسني، 

ليس سوى فرضيٍة ال ميكن الركون إىل علميتها، وال حتى إبدالها بالنظريات املغايرة السابقة عليها 

التي تفس السلوك واألدوار بامليول الفطرية والبيولوجية.
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إن التحوالت التي حصلت يف الغرب تجاه قضية املرأة وأدت إىل أفكار سيداو والجندر كانت 

تطلعاته  ويف  والفلسفية،  الفكرية  توجهاته  ويف  األورويب،  املجتع  بنية  يف  عميقة  تغريات  نتيجة 

االجتامعية والسلوكية. لقد كانت تلك التحوالت كافة نتيجة مباشة لتلك القطيعة التي حصلت 

مع الدين )الكنيسة( يف القرن الثامن عرش، والتي باتت معها الحرية الفردية مقدسة ال تخضع ألي 

ضوابَط دينيٍة أو أخالقيٍة«، وعىل مستوى البعد الداخيل صارت تلك الرغبة والحاجة إىل بديل عن 

التحوالت  الدين.. ومن هذه  األبرز يف املقاربات املعرفية والعلمية يف غياب  الوجه  الدين هي 

االستعامرية،  بعد  ما  والدراسات  الثقافية  الدراسات  مثل  الدراسية  املجاالت  بعض  ظهرت 

والدراسات النسوية ...«]]].

لقد تكيف النموذج الغريب خالل قرٍن من الزمان مع هذه التحوالت التي حصلت يف تجربته 

الفكرية واإلنسانية واملجتمعية، وها هو يقبل بكل أشكال األرسة )أرسة من جنٍس واحٍد(، ويشكو 

هو  ما  نفسها؟  التجربة  إىل  تذهب  أن  األخرى  للشعوب  يراد  فلَِم  أطفاٍل...  بال  هرٍم  مجتمعٍ  من 

املسوغ إذا كانت تلك التجربة نفسها تعيش حالة من التناقضات واملراجعات ؟ 

املرأة يف  قبل  أولوية املحافظة عىل األرسة  فستتقدم  دينيًة،  أو  كانت املرجعيُة أخالقيًة،  فإذا 

وظيفة  ألن  والتنموية،  اإلقتصادية  املشاريع  ويف  والتعليمية،  والثقافية  االجتامعية  التوعيه  برامج 

األرسة ودورها يف بناء املجتمع واستقراره، ويف حفظ مستقبله هي بحسب هذه املرجعية، أهم من 

أّي فرٍد من أفرادها، سواًء أكانت املرأة أم الرجل. وهي أهم من فرضيات الجندر ومن مواثيق األمم 

املتحدة ومن نوذجها الغريب، الذي تريد أن تفرضه باسم التمدن والحداثة.

]]]- حسني كتشويان نيان، معرفة الحداثة واإلستغراب، حقائق متضادة، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي،بريوت 6]20 ص76]-77] .




