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المساواة
في النوع االجتماعي

وليد العبري

ُمفارقة كبرية تعي�شها املر�أة العربية اليوم ،بني ما ي�سود عنها من ت�صورات ال�سيما يف الغرب ،هي �أقرب �إىل ما ورد يف بع�ض املدونات الرتاثية؛ مثل:
«�ألف ليلة وليلة» ،من �أنها امر�أة �شرقية جميلة متربجة ثرية مثرية خادمة مطيعة للرجل م�صدر متعته التي ال تن�ضب ،وبني واقعها الذي تعي�ش؛ فهي
العاملة باملنزل وخارجه ،الكادحة �إىل حد ال�شقاء ،الفقرية الرثة ،املحرومة من احلقوق مبا يف ذلك املمنوحة من ال�شرائع والقوانني ،امل�ضطهدة من
الرجل واملجتمع ،املتعر�ضة للعنف ب�أ�شكاله املختلفة املادية واملعنوية والنف�سية واجلن�سية ،امل�ؤمتنة على تربية الأبناء وال�سهر على تلبية حاجاتهم.
وه��ذا م��ا ناق�شه الباحث الدكتور �سامل لبي�ض �أ�ستاذ علم
االجتماع يف املعهد العايل للعلوم الإن�سانية بتون�س يف جملة
التفاهم؛ �إذ ي�ضيف �أ َّن ��ه يف ظ��ل ذل��ك الو�ضع ال��ذي تعي�شه
املر�أة العربية تربز فكرة النوع وك�أنها �أيديولوجيا الإنقاذ.
�أ�سهب الدكتور �سامل لبي�ض يف تعريف اجلن�س ،والفرق بينه
وب�ين النكاح ،وب�ين امل ��ر�أة وال��رج��ل يف اللغة العربية �إ�سهابا
كبريا ،لن نتحدث عنه يف مقالنا هذا ،ولكن �سنذكر خال�صة
ما تو�صل �إليه.
و ُي�ؤكد لبي�ض �أنه ت�ساوى معنى الأنوثة مع الليونة وال�سهولة
�إىل درج��ة ال��رب��ط يف اال�شتقاق ب�ين �أ��ص��ل امل�صطلح والطعام،
و�سهولة ا�ستهالكه بالن�سبة للأنثى عموما ،وامل��ر�أة على وجه
اخل�صو�ص ،وت�ساوى معنى الذكورة مع القوة وال�شدة والب�أ�س،
وبالتايل مع الرجولة .وه��ي معانٍ ال �شك �أن لها �أث��را كبريا
على احلقل ال��داليل لتلك امل�صطلحات؛ نظرا �إىل �أنها وليدة
�إنتاج ثقايف �أفرزه املجتمع الذي ن�ش�أت فيه.
لقد ن� أش� مفهوم النوع يف �أوروب��ا املعا�صرة� ،إال �أن ظهوره جاء
م�ت��أخ��را؛ �إذ ا�ستخدم م��ن ط��رف احل��رك��ة الن�سوية يف اململكة
املتحدة يف القرن الع�شرين� .إ َّن ظهور املفهوم مت�أخرا قد �ساعد
على مراكمة �إرث م��ن ال�سلوكيات والأف �ك��ار التي ترتكز على
التمييز �ضد املر�أة ،وعلى تفوق الرجل يف املجتمعات الغربية.
�أم��ا ال�س�ؤال املركزي ال��ذي م ّيز فكر الأن��وار الأوروب�ي��ة ،فهو:
هل �أن الن�ساء �أدن��ى «�أق��ل درج��ة» من الرجال نتيجة لعوامل
طبيعية� ،أو ب�سبب ما تتلقينه من تربية؟ وهو �س�ؤال يحتوي
�ضمنيا �إق ��رارا بدونية امل��ر�أة مقارنة بالرجل .ه��ذه الدونية
التي ج�سدتها الثورة الفرن�سية ع��ام  ،1789عندما مل متنح
حقوقا �سيا�سية للمر�أة ،و�آثرت التعامل مع �إن�سان جمرد دون
تخ�صي�ص املر�أة.
ول� �ع� � َّل ه� ��ذه ال ��دون �ي ��ة � �س �ت�برز �أك �ث��ر ب ��و� �ض ��وح يف «ال �ق ��ان ��ون
املدين»الفرن�سي ،الذي �صدر يف عهد نابليون عام  ،1804الذي
و�ضع الن�ساء حتت الو�صاية املطلقة للرجال .ف��امل��ر�أة طبقا
لهذا القانون تنتقل من و�صية وال��ده��ا� ،إىل و�صية زوجها؛
فهي يف حاجة �إىل ترخي�ص م�سبق من �أحدهما حتى متار�س
مهنة معينة وتدير ثروة متلكها� .إن تلك املواقف جتاه املر�أة
ا�ستندت �إىل �إرث كبري وعميق عرفته املجتمعات الغربية،
�أعطى �شرعية لتلك الدونية ،ومن ثمة ا�ضطهادها.
�إ َّن ذلك املوروث الطويل من الدونية الن�سوية ،مل يقت�صر على
ع�صور الظالم الأوروبي ،و�إمنا �شمل فرتات الأنوار ،والكثري

من رواده��ا قد جعل احلقوق الن�سوية واملطالبة بها تت�أخر،
بل تنعدم �أحيانا يف كثري من املجتمعات الأوربية ،بت�أثري من
الثقافة الذكورية املحافظة املت�أثرة بذلك امل��وروث الطويل،
الناجت عن ال�سيطرة الذهنية الدينية امل�سيحية واليهودية،
وع ��ن ه�ي�م�ن��ة ف �ك��رة ال�ت�م�ي�ي��ز ،ال �ت��ي ��ش�ك�ل��ت اخل�ل�ف�ي��ة ال�ق��وي��ة
للحمالت اال�ستعمارية ،ولكنها كانت �شديدة اخل�صوبة داخل
املجتمعات الأوروبية نف�سها جتاه املر�أة.
ومل ت�ب��د�أ تلك الفكرة يف ال�تراج��ع� ،إال م��ع مطلع اخلم�سني
��س�ن��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن� ،أي ب�ع��د ن�ه��اي��ة احل��رب
ال�ع��امل�ي��ة ال �ث��ان �ي��ة .ف�ف��ي ال �ع ��ام  ،1946ت���ش�ك�ل��ت داخ ��ل ح�ق��وق
الإن�سان يف الأمم املتحدة ،جلنة معاينة �أو�ضاع الن�ساء ،هدفها
معاجلة امل�شكالت اخل�صو�صية للمر�أة ،من �أجل و�ضع مبادئ
امل�ساواة مع الرجل.
وق��د ح��ددت ه��ذه اللجنة �أرب�ع��ة جم��االت ت�شتغل فيها عقلية
التمييز يف العامل الغربي «احلر» ،على النحو التايل:
 احلقوق ال�سيا�سية و�إمكانية ممار�ستها من طرف املر�أة. الت�ساوي �أمام القوانني ك�أفراد و�أع�ضاء يف العائلة. حق الن�ساء والفتيات يف التعليم والتكوين التقني. حق الن�ساء يف العمل.وقد َّ
متت اال�ستجابة لتلك املطالب ،وتعترب �سنة � 1975سنة
املر�أة بامتياز ،فهي ال�سنة املعلنة «ال�سنة الدولية للمر�أة»� .إ َّن
ح�صيلة ال��درا��س��ات املعتمدة يف تقييم و�ضع امل��ر�أة عامليا «18
دولة» ،قد انتهت �إىل �أن ذلك الو�ضع ال يزال غري �سوي.
ال �شك �أن ت�ط� ُّور حقوق الن�ساء يف ال�ع��امل الغربي يف �أوروب��ا
و�أمريكيا ال�شمالية ،وكذلك يف خمتلف بلدان العامل كل على
حده يختلف من بلد �إىل بلد ،ومن جمتمع �إىل �آخر ،و�أن �سلم
القيا�س يختلف بني تلك املجتمعات والبلدان بح�سب ت�أثري
احل��ري��ات ،التي حتققت وبح�سب التطور ال��ذي �شهده ذلك
املجتمع ،وبح�سب امل���ش��ارك��ة ودور احل��رك��ات الن�سوية يف كل
ذلك� .إال �أن القا�سم امل�شرتك هو ما قمنا با�ستعرا�ضه والذي
اعتربناه مبثابة الإرها�صات ،التي مهدت لربوز فكرة النوع،
وهي فكرة جديدة موطنها املجتمعات الغربية.
ك�م��ا حت ��دث ال��دك �ت��ور ��س��امل لبي�ض ع��ن ال �ف��رق ب�ين اجلن�س
والنوع ،هو كون الأول معطى طبيعيا ،وهو تعبري عن و�ضع
بيولوجي ،ف�إما �أن يكون الإن�سان ذكرا �أو �أن يكون �أنثى ،وهي
خ�صائ�ص ال يتميز بها اجلن�س الب�شري ،و�إمن��ا ت�شرتك معه
فيها كثري من الكائنات الأخرى.

�أما الثاين ،فهو خ�صائ�ص الب�شر وحدهم؛ وذلك ب�سبب الأدوار
التي يتق َّم�صها كل جن�س على حدة� .إن املعنى االجتماعي مت� ٍّأت
من التن�شئة االجتماعية قدميا وحديثا؛ حيث تختلف الأدوار
بح�سب ما مينحه املجتمع لكل جن�س وبالتايل النوع .فما هي
الأ��س�ب��اب ال�ت��ي جعلت ف�ك��رة ال�ن��وع االج�ت�م��اع��ي ت�برز مت�أخرة
«ب��داي��ة ال�سبعينيات م��ن ال�ق��رن الع�شرين» ك�آلية يف التحليل
والفهم ودرا�سة واقع املر�أة؟
ربز مقولة �إدماج النوع االجتماعي ،والإدماج يف نهاية
هنا ...ت ُ
الأمر هو نوع من املطالبة بامل�ساواة بني اجلن�سني� .إن مقولة
النوع ت�أتي �ضمن الرباديقمات الن�سوية اجلديدة ،التي تهدف
لإع �ط ��اء ح �ظ��وظ �أك�ب�ر ل �ل �م��ر�أة ،وال�ع�م��ل ع�ل��ى ال�ن�ه��و���ض بها،
ن�ظ��را ل ل��إرث الطويل م��ن ال��دون�ي��ة ال��ذي �أنتجته املجتمعات
البطريركية ذات الطبيعة الذكورية.
وذلك على الرغم مما يُ�شاع يف فل�سفة النوع االجتماعي عن �أن
هذه الفل�سفة ال ت�ستهدف جمرد امل�ساواة بني الرجال والن�ساء؛
و�إمنا النهو�ض باملجتمع برجاله ون�سائه .لكن ذلك النهو�ض
يقت�ضي ��ض��رورة �إع ��ادة ت�شكيل املجتمع وثقافته ،حتى يتيح
ت�ساوي الفر�ص �أم��ام اجلميع ن�ساء كانوا �أو رج��اال ،وبالتايل
مينحهم نف�س االمتيازات.
لكن ذل��ك ل��ن يكون ُمكِنا يف جمتمع م��ن املجتمعات� ،إال �إذا
�سلمنا ب��أن «اجلن�س» ال ي�شكل ب��أي ح��ال من الأح ��وال ب�ضاعة
تباع وت�شرتى؛ وبالتايل امتيازا ملن ميلكه ،ول��ه ال�ق��درة على
ا�ستخدامه �سواء �أك��ان رجال �أم ام��ر�أة ،فهل و�صلت املجتمعات
الب�شرية املعا�صرة �إىل تلك املرحلة ،حتى نتحدث عن النوع
االجتماعي بدل اجلن�س الطبيعي؟
ختاماُ ..توجد �صورة �أنثوية يتم ت�سليعها وت�سويقها ،يف �إطار
االن�سجام ب�ين الإع�ل�ام وال���س��وق ،م��ن خ�لال و�سائل االت�صال
اجلماهريي مثل التلفزيون وال�صحف وال��رادي��و والإن�ترن��ت.
وللحد من الفجوة القائمة بني تلك امل�ق��والت التي �أنتجتها
«�أيديولوجيا النوع» ،التي ظهرت يف املجتمعات الغربية وتعي�ش
نه�ضتها منذ القرن ال�ساد�س ع�شر ،وعرفت التنوير واحلداثة
امل�ن�ت�ج��ة ل�ك��اف��ة ال�ق�ي��م امل ��ادي ��ة وامل �ع �ن��وي��ة ،ال �ت��ي ت�ه��اف��ت عليها
خمتلف املجتمعات الالغربية ،وما تعي�شه هذه املجتمعات من
قيم هي نتاج موروثها التاريخي ،ال��ذي م��ازال ينتج مقوالت
و�أدوارا ومتثالت مل تعد تن�سجم حتى مع ع�صرها الذي ن�ش�أت
فيه ناهيك عن هذا الع�صر؛ البد من �إع��ادة النظر يف وظيفة
الإعالم يف تعامله مع ثنائية الذكورة والأنوثة.
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