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ملخص الدراسة
تبنت الواليات املتحدة بعد أحداث احلادي عش���ر من سبتمبر استراتيجية جديدة جتاه العالم اإلسالمي، 
بهدف إحداث تغييرات سياس���ية وثقافية جوهرية، تقود إلى إعادة صياغة اإلسالم وقيمه مبا يتفق والرؤية 
واملصالح األمريكية، وإعادة صياغة الشخصية املسلمة وتطويعها بحيث تقبل النموذج األمريكي في السياسة 

واالقتصاد ومنط احلياة، واحتواء املسلمني وتوظيفهم ضمن الدائرة احملكمة حلركة املصالح األمريكية. 
وم���ن هنا جاءت الدعوات الغربية، وفي القل���ب منها الدعوات األمريكية، لتغيير منظومة القيم في العالم 
اإلس���المي، وهو ما لن يتحقق، في جانب كبير منه، إال بتغيير املناهج التعليمية في العالم اإلسالمي، والتي 
ت���رى فيها القوى الغربي���ة، وفي مقدمتها الواليات املتحدة، الداعم األول لفك���ر اإلرهاب والتطرف املعادي 

للغرب واملضاد للمصالح الغربية.
وركزت دعوات تغيير هذه املناهج على الدول الفاعلة، أو الرئيس���ة في منظومة العالم اإلس���المي، وفي 
مقدمتها جمهورية مصر العربية واململكة العربية السعودية وباكستان، وإندونيسيا، وخاصة أمام ما متلكه هذه 

الدول من تأثير سياسي وفكري وديني واسع في محيطاتها اإلقليمية، وفي محيطها اإلسالمي الواسع.
تسعى هذه الدراسة إلى بيان طبيعة وأبعاد االستهداف الغربي ملنظومة القيم في العالم اإلسالمي، وموقع 
التعليم من هذا االستهداف، خاصة مع تعدد املبادرات األمريكية التي تؤكد على أهمية التحرك نحو »تطوير 

التعليم« وفق النظرة األمريكية.
وحتاول الدراس���ة توضيح آثار هذا االستهداف الغربي على مش���اريع تطوير املناهج التعليمية في العالم 

اإلسالمي، مع التركيز على جمهورية مصر العربية، كحالة دراسية.
تقدم الدراس���ة في النهاية عدًدا من السياس���ات واإلجراءات التي ميكن من خاللها مجابهة االستهداف 
الغربي ملنظومة القيم في العالم اإلس���المي، مؤكدة على أن مواجهة التحديات التي تفرضها دعوات تغيير، 
أو تطوير، التعليم في الدول العربية واإلس���المية، تفرض أهمية استنهاض األمة نحو التجديد الذاتي النابع 
م���ن القيم واملفاهيم والثوابت الدينية واحلضارية والثقافية، والتأكيد على أن نظم التعليم في الوطن العربي 
ل���ن تتخطى أزماتها إال باعتماد رؤية ذاتية تتخطى املصالح اخلارجية من ناحية، وتتجاوز املصالح الُقطرية 
من ناحية أخرى، وتتبنى رؤية عربية مش���تركة إلصالح التعليم، مبا يتف���ق والقيم األصيلة التي تقوم عليها 

احلضارتان العربية واإلسالمية.

الدور الغربي ومشاريع تطوير 
مناهج التعليم يف العامل اإلسالمي 

)مصر منوذًجا(
د. عصام حممد عبد الشايف
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يعد التعليم أحد أبرز األدوات الفاعلة في تش���كيل العقل اجلمعي لقيم وثقافات األمم والشعوب، ومن ثَم فقد 
أخذ ملف التعليم في الدول اإلسالمية بُعًدا جديًدا من اهتمام القوى الكبرى، ال سيما بعد أحداث احلادي عشر 
من س���بتمبر 2001م، فقد بدأ القادة السياس���يون وواضعو السياسات فى الغرب بإصدار بيانات تؤكد قناعتهم 
بأن اإلس���الم ليس محل اتهام، وأنه قوة إيجابية فى العالم وديانة تدعو للس���الم والتسامح. وصدرت عنهم عدة 

خطابات تؤكد هذه املعاني. 
وجاء هذه التحرك، وفق بعض الباحثني واملفكرين الغربيني، في محاولة لتفادي حركة ارتدادية قد تنبع أصولها 
من أعمال العنف والعداء املوجهة ضد األقليات املسلمة فى الدول املختلفة، ودفع احلكومات املسلمة على تقدمي 

الدعم السياسي للجهود التى تبذلها الدول الغربية فيما أسمته »احلرب الدولية على اإلرهاب«. 
وحاول الزعماء الغربيون واحلكومات املس���اندة لهم الفصل بني أهداف اإلرهابيني واإلس���الم، للحيلولة دون 
حتويل النزاع إلى »صراع بني الديانات«، وتكذيب تفسير الراديكاليني لإلسالم، والعمل على دعم التيارات األكثر 

اعتداالً داخل اإلسالم. 
وفي هذا الس���ياق تبنت الواليات املتحدة األمريكية استراتيجية جديدة جتاه العالم اإلسالمي، بهدف إحداث 
تغييرات سياسية وثقافية جوهرية، تقود إلى إعادة صياغة اإلسالم وقيمه مبا يتفق والرؤية واملصالح األمريكية، 
وإعادة صياغة الشخصية املسلمة وتطويعها بحيث تقبل النموذج األمريكي في السياسة واالقتصاد ومنط احلياة، 

واحتواء املسلمني وتوظيفهم ضمن الدائرة احملكمة حلركة املصالح األمريكية. 
حيث ترى الواليات املتحدة أن »اإلس���الم« -مبا يحمله من قيم روحية وحضارية تس���عى إلعادة صياغة احلياة 
واإلنسان- ميثل منافًس���ا قوّيًا للنموذج احلضاري الليبرالي الرأسمالي، ويسود اعتقاد أمريكي بتفوق منوذجهم 
احلضاري كنمط فريد ومتفوق وقادر على تلبية حاجات اإلنس���ان أينما ُوجد، كما أن األمريكيني ميتلكون شعوًرا 
متضخًما بالرس���الة جتاه العالم، وأن عليهم حمل اآلخرين على تبن���ي منوذجهم ومنط حياتهم؛ على اعتبار أنه 

األفضل للبشرية.
ويدرك األمريكيون أن العالم اإلسالمي قوة متوقعة بسبب الثورة واملوارد الضخمة والنمو السكاني، واالنتشار 
اجلغرافي الواس���ع، وسيطرة املس���لمني على أهم طرق املواصالت االستراتيجية في العالم، ومبا أن الصراعات 
الدولية تقوم على االعتبارات االس���تراتيجية واملصلحية؛ فإن ذلك يعزز التحرك األمريكي للس���يطرة على هذه 
الثروات. ونتيجة لتفاعل هذين العاملني؛ وضع األمريكيون أنفس���هم في مواجهة مع اإلس���الم واملسلمني؛ سعًيا 
للتغلب على النموذج احلضاري، عن طريق »أمركة اإلسالم« و»أمركة حياة املسلمني«، استناًدا إلى القوة األمريكية 

د. عصام حممد عبد الشايف
كاتب وباحث - دكتوراه في العلوم السياسية
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مبفهومها الش���امل. في ظل استمرار التهديد الفكري 
والديني القائم لإلس���الم، واملس���يطر عل���ى العقلية 

األمريكية. 

وترى اإلدارة األمريكية، أن عليها العمل على تطوير 
عقائد املس���لمني ومذاهبهم وقناعاتهم؛ ليكونوا أكثر 
انس���جاًما مع الرؤية واملصال���ح األمريكية؛ ومن هنا 
جاءت الدعوات الغربية، وف���ي القلب منها الدعوات 
األمريكية، لتغيير منظومة القيم في العالم اإلسالمي، 
خللق جيل جديد من املس���لمني يتواف���ق والتوجهات 
األمريكي���ة، وهو ما لن يتحقق، ف���ي جانب كبير منه، 
إال بتغيي���ر املناهج التعليمية في العالم اإلس���المي، 

والتى ت���رى فيها القوى الغربية، 
الواليات املتحدة،  وفي مقدمتها 
الداع���م األول لفك���ر اإلرهاب 
والتطرف املعادي للغرب واملضاد 

للمصالح الغربية.

مع التركي���ز في إطار دعوات 
تغيير ه���ذه املناهج على الدول 
الفاعلة، أو الرئيسة في منظومة 

العالم اإلسالمي، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية 
واململكة العربية الس���عودية وباكس���تان، وإندونيسيا، 
وخاصة أمام ما متلكه هذه الدول من تأثير سياس���ي 
وفكري وديني واس���ع في محيطاته���ا اإلقليمية، وفي 

محيطها اإلسالمي الواسع.

وفي إطار هذه االعتبارات تأتي هذه الدراسة حول: 
»الدور الغربي ومش���اريع تطوير مناه���ج التعليم في 

العالم اإلسالمي... مصر منوذًجا«.

وتنب���ع أهمية هذه الدراس���ة من ع���دة اعتبارات، 
يأت���ي في مقدمتها: تصاعد أهمي���ة األبعاد الثقافية 
واحلضاري���ة والقيمية في منظومة العالقات الدولية، 
في العقود الثالثة األخيرة، وخاصة بعد انهيار املنظومة 
االش���تراكية، واالس���تهداف الغربي للقيم اإلسالمية، 
وتصويره���ا على أنها مص���در التهديد األخطر الذي 

ميك���ن أن يهدد احلضارة الغربي���ة، ومن ناحية ثانية، 
تصاعد تأثير اخلارج في الداخل اإلس���المي، بكل ما 
يحمله هذا الداخل من قيم وقضايا، ظلت بعيدة لعقود، 
ب���ل لقرون، عن إثارتها والتدخل فيها، كقضايا التعليم 
واملرأة وحقوق اإلنس���ان واحلريات الدينية، وجتديد 
اخلطاب الديني، وغيرها م���ن القضايا التى فرضت 
نفسها على مس���رح العالقات الدولية، لتشكل قضايا 
جديدة تدور حولها ه���ذه العالقات، صراًعا وتعاوًنا، 
وخاصة في مرحلة ما بعد أحداث احلادي عش���ر من 

سبتمبر.

وف���ى إطار ه���ذه األهمية، تس���عى الدراس���ة إلى 
حتقيق عدة أه���داف، من بينها 
بيان طبيعة وأبعاد االس���تهداف 
الغربي ملنظومة القيم في العالم 
من  التعليم  وموقع  اإلس���المي، 
هذا االس���تهداف، وآث���ار هذا 
االستهداف على مشاريع تطوير 
العالم  ف���ي  التعليمية  املناه���ج 
على  التركيز  م���ع  اإلس���المي، 
جمهورية مصر العربية، كحالة دراس���ية، وكذلك بيان 
السياسات واإلجراءات التي ميكن من خاللها مواجهة 

هذا االستهداف.

وأمام طبيعة الظاهرة محل الدراسة ميكن القول: إن 
املنهج الوصفي ه���و أحد أكثر مناهج البحث مالئمة، 
باعتب���اره خطوة أولي���ة نحو حتقيق الفه���م الدقيق، 
واإلحاطة باألبعاد الواقعية لهذه الظاهرة، وذلك وفًقا 

للخطوات التالية:

1- حتدي���د أبعاد الظاه���رة، والقضاي���ا الفرعية 
التي تتك���ون منها )طبيعة القيم اإلس���المية، طبيعة 
االس���تهداف الغربي لهذه القيم م���ن حيث أهدافه، 

ووسائله، وتأثيراته(.

2- جمع املعلوم���ات الدقيقة عن هذه األبعاد وتلك 
القضايا لتحقيق الفهم الصحيح لها.

وض��ع األمريكيون أنفس��هم ف��ي مواجهة 
م��ع اإلس��ام والمس��لمين؛ س��عًيا للتغلب 
عل��ى النموذج الحضاري، ع��ن طريق »أمركة 
اإلسام« و«أمركة حياة المسلمين« استناًدا 
إلى الق��وة األمريكية بمفهومها الش��امل 
في ظل استمرار التهديد الفكري والديني 
القائم لإلس��ام، والمس��يطر على العقلية 

األمريكية. 
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3- فحص العوامل املختلف����ة احمليطة بالظاهرة محل 
الدراس����ة، ومحاولة اإلحاط����ة بعدد كبير م����ن األبعاد 
والعالق����ات لالنتقال من مس����توى الفهم البس����يط إلى 
املستوى املركب، الذي ميكن أن يساعدنا في صياغة عدد 

من النتائج والتعميمات والتوصيات حول هذه الظاهرة.

وبجانب املنهج الوصفي التحليلى، س���يتم االعتماد 
 (Case-Study على منهج مساعد هو منهج دراسة احلالة
(Method، ومن خالله سيتم التركيز في إطار الظاهرة 

محل الدراسة على دراس���ة حالة االستهداف الغربي 
للمناهج التعليمي���ة في جمهورية مصر العربية، لبيان 

أبعاد وتأثيرات هذا االستهداف، وكيفية مواجهته.

ويف إط��ار هذه االعتبارات، مت تقس��يم الدراس��ة على 

النحو التايل:

احمل���ور األول: الدور الغربي واس���تهداف منظومة 
القيم في العالم اإلسالمي.

احملور الثاني: موقع التعليم من االستهداف الغربي 
ملنظومة القيم في العالم اإلسالمي.

احملور الثال���ث: آثار التدخل الغربي في مش���اريع 
تطوير املناهج التعليمية في العالم اإلسالمي.

احملور الرابع: دراس���ة حالة مشاريع تطوير مناهج 
التعليم في مصر.

احملور اخلامس: سياس���ات مجابهة االس���تهداف 
الغربي ملنظومة القيم في العالم اإلسالمي.

احملور األول: الدور الغربي واستهداف منظومة 
القيم يف العامل اإلسالمي:

في أعقاب أحداث سبتمبر 2001م كان السؤال األهم 
ف���ي الواليات املتحدة، هو »مل���اذا يكرهوننا؟«، وصدر 
هذا الس���ؤال عن اإلدارة األمريكية، ثم أصبح شعاًرا 
للمثقف���ني األمريكيني، وكان املقص���ود بهذا اخلطاب 
في مرحلت���ه األولى الش���عوب العربية اإلس���المية، 
ثم أصبح ه���ذا املصطلح العنوان األب���رز للعديد من 
الدراس���ات والتحليالت والتصريحات الرس���مية في 

وس���ائل اإلعالم األمريكية، التي تطوعت لإلجابة عن 
هذا السؤال بقولها: »ألنهم حاقدون على ما لدينا من 
حداثة وحرية«، كما أنهم املسئولون عن تغذية اإلرهاب 

والعنف والتطرف والتسلط.)1(

وللقضاء على هذه النزعات، دعا التيار احلاكم في 
اإلدارة األمريكية، واملتمث���ل في »احملافظني اجلدد«، 
إلى شن »حرب أفكار« على العاملني العربي واإلسالمي، 
بهدف تغيير الثقافة السياسية في هذه املنطقة لتصبح 
أكثر قابلية لتقبل القيم واألفكار الدميقراطية، فالهدف 
من احلرب اليوم هو هدف سياس���ي وليس عسكرّيًا، 
نفس���ي وليس مادّيًا، فهدف احل���رب هو التحكم في 

الطريقة التي يفكر بها العدو. 

وتتمثل حرب األفكار من وجهة نظرهم في »الصراع 
بش���أن التحديث والعلمنة والتعددي���ة والدميقراطية، 
والتنمي���ة االقتصادي���ة احلقيقية، فهن���اك املاليني 
من املس���لمني الذي���ن يتوقون إل���ى احلداثة واحلرية 
واالزدهار، والذين هم أنفس���هم في الواقع في طليعة 

صفوف الصراع ضد اإلرهاب«.)2(

وقد عّبر ف���روم وبيرل، عن جوه���ر حرب األفكار 
والقيم، بأنها »ليس���ت حرب كلم���ات؛ ألن كلماتنا ال 
تقنع العالم اإلس���المي، ليس فقط ألن شعوب العالم 
اإلس���المي ال يصدقون ما نقوله، ولكن ألننا ال نتفق 
معهم ح���ول معنى هذه الكلمات الت���ي حتمل وراءها 
مفاهيم ومصطلحات قيمية .. لذلك، يجب أن تتخلى 
الواليات املتحدة ع���ن الفكرة الوهمية التي تقوم على 
إمكانية االنتصار على الشرق األوسط اإلسالمي عن 

)1( نبال خماش، إمبراطورية األكاذيب.. مصطلحات اخلداع األمريكي بعد 
11 أيلول، بيروت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة األولى 

2004م، عرض متاح على الرابط التالي:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/163786AD-A07B-4-
CD6-9DF2B6D89C43DB73. html.
)2( إبراهي���م غرابية، االس���تراتيجية الثقافية للوالي���ات املتحدة بعد 11 

سبتمبر، اجلزيرة نت، 2002/9/9. النص متاح على الرابط: 
http://www.aljazeera.net/in-depth/America_Laden/2002/9/9-
11-1.htm
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طريق االحتكام إل���ى تعاطفهم مع احلزن واأللم الذي 
عاناه الش���عب األمريكي من جراء هجمات سبتمبر، 
فتفجير برجي التجارة والدفاع ميثل نصًرا في أذهان 
ش���عوب العالم اإلس���المي، وليس نوًعا من الوحشية 

والتطرف«.)1(

وتتمحور حرب األفكار أو القي��م، وفق رؤية احملافظني، 
حول ثالث ركائز أساسية: 

األوىل: حتويل صورة الوالي���ات املتحدة من منوذج 
القّوة العدوانية املناوئة للمس���لمني، إلى صورة القوة 
احملررة من الطغيان واالس���تبداد، والس���اعية جللب 

األمن والسلم واالستقرار للمنطقة. 

الثانية: تش����جيع املس����لمني على القيام بإصالح ديني 
وثقافي عميق، يستأصل جذور اإلرهاب الفكرية والعقدية، 
ويس����تبطن قيم التحديث والليبرالية املتصاحلة مع القيم 
الروحي����ة، وإب����راز جتربة التحدي����ث األمريكية منوذًجا 
لالحتذاء ف����ي مقابل التجربة األوروبية التي ارتبط فيها 

اإلصالح والتحديث بالعلمانية ومحاربة الدين. 

الثالث��ة: التحالف مع قوى التغيير احمللية من حركات 
إصالحية ومجتمع مدني وقوى معارضة، لدفع مس���ار 
التح���ول السياس���ي واالجتماع���ي، وحمايته من بطش 
ومصادرة األنظمة، باعتبار أن الواليات املتحدة هي وحدها 
القادرة على ممارسة الضغوط الالزمة على احلكومات 

العربية، لتحصني وتأمني ديناميكية اإلصالح. 

ويرى احملافظون اجلدد أن احلرب اآلن ال توجد على 
أرض املعركة، وال ينتصر فيها طرف بالقتال فقط، وال 
يتحقق النصر العسكري وال يُقاس بقتل أكبر عدد من 
قوات العدو، وإمنا توجد في عقول الش���عوب، لذلك 
فهدف احلرب هو الس���يطرة على عقول شعب العدو، 

ومن ثم الهيمنة على عقول قادة هذه الشعوب«.)2(

(1) David Frum، Richard Perle, «An End to Evil :How to 
Win the War on Terror», p.128.
(2) Michael Novak, «How to Defeat the USA in Future 
Wars», Daily Standard, November 22, 2006.

ويؤكدون أن حل اإلشكاليات التي توتر العالقات بني 
الواليات املتحدة واإلسالميني؛ يجب أن يتم عن طريق 
اإلصالح التعليمي والديني إلع���ادة صياغة املفاهيم 
الت���ي تغذي »اإلرهاب« مبا يتوافق مع مصاحلها، ومبا 
يحّقق لها األمن، ومبا يس���تجيب مع عملية اإلصالح 
السياس���ي املفترض، واملتعثر بفض���ل الثقافة الدينية 
الس���ائدة -وخصوًصا »اجلهاد«- الت���ي تغّذي بذور 

الكراهية.)3(

وتأكي���ًدا لهذه التوجه���ات؛ تع���ددت التصريحات 
والتحركات األمريكية الرسمية، املؤيدة حلرب األفكار، 

والداعمة لتوجهاتها وآلياتها. ومن مظاهر ذلك:

- أطلق���ت إدارة الرئي���س األمريك���ي جورج بوش 
»برنامج اإلصالح العربي« الذي أعدته وزارة اخلارجية 
األمريكية ضمن سلسلة البرامج واملشاريع التي تهدف 
إلى »إعادة تأهيل العاملني العربي واإلسالمي، وتربيتهما 
على القيم الدميقراطية وحتس���ني صورة أمريكا لدى 

عموم العرب واملسلمني«. 

- أنش���أت وزارة الدفاع األمريكية جه���اًزا لتغيير 
الوعي لدى العرب واملسلمني حتت اسم مكتب »التأثير 
االستراتيجي«. وتنفيًذا لبرنامج »التأهيل« متت دعوة 
50 س���يدة عربية في أربعة عش���ر بل���ًدا إلى أمريكا 
ليخضع���ن حلمل���ة تثقيف في »املعه���د الدميقراطي 
الوطني األمريكي« و»املعهد اجلمهوري« الذي يُشرف 
على احلمالت االنتخابية للحزب احلاكم، ونّظمت لهن 

لقاءات مع كبار املسئولني في اإلدارة األمريكية. 

- في مارس 2003م، بدأت الواليات املتحدة حملتها 
على املنطقة العربية باحتالل العراق، وأعلنت أن هذا 
االحتالل يأتي كمقدم���ة لتحقيق األهداف األمريكية 
بعيدة املدى، والتي على رأس���ها تغيير معالم املنطقة 
العربية، وفرض القيم الثقافي���ة األمريكية اجلديدة، 
)3( معتز اخلطيب، املش���روع األمريكي: حتديث اإلسالم، إسالم أون الين، 

2004/2/23، النص متاح على الرابط:
 http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2004/02/
article02.shtml
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وتغيير منهاج تفكير العقل العربي واإلس���المي؛ حيث 
يتم تغيير املناهج التعليمية، وإش���اعة القيم األمريكية 
في املنطقة، ومحاولة إزالة العداء النفسي العربي لكل 
ما هو أمريكي، وتوسيع نطاق اإلعالم األمريكي املوّجه 
للعرب، في محاولة لتنش���ئة جيل جديد ليس لديه ما 

يربطه بثقافته األصلية.)1(

- في خطابه أمام اجلمعي���ة العامة لألمم املتحدة 
في 23 سبتمبر 2003م، قال الرئيس بوش: »إن بالده 
تعمل على إضعاف األيديولوجيات في منطقة الشرق 
األوس���ط التي تصّدر اإلرهاب«. واخلطاب مهم؛ ألنه 
يأتي م���ن رئيس الدولة، كما أن���ه ألقى اخلطاب في 

مناسبة دولية مهمة وأمام محفل 
عاملي وبشكل علني، ولم يُلَْق في 

مناسبة محدودة أو محلية. 

الس���ادس من نوفمبر  - في 
2003م، وفي خطابه أمام املعهد 
الدميقراطي الوطني األمريكي، 
ا  شنَّ الرئيس بوش هجوًما حاّدً
على »الديكتاتوريات« في منطقة 
الشرق األوس���ط، مؤكًدا سعيه 

لنش���ر الدميقراطية في العالم عموًم���ا، وفي منطقة 
الشرق األوسط على نحو خاص. 

- ف���ي 14 أغس���طس 2004م، أعلنت مس���اعدة وزير 
اخلارجي���ة األمريكية للش���ئون التعليمي���ة والثقافية، أن 
أحد أبرز أهداف الواليات املتح���دة في املنطقة العربية 
واإلس���المية هو تعمي���ق التواصل مع ع���دد من الفئات 
والشرائح، يأتي في مقدمتها الشباب، وذلك بهدف إيجاد 
جيل جديد أقل عداء للسياسات األمريكية في املنطقة«. 

وأضافت: أن »اس���تراتيجية الدبلوماس���ية العامة 
األمريكية بعد أحداث احلادي عش���ر من س���بتمبر 

)1( انظر: مأم���ون الباقر، أمري���كا تفتح معركة تغيي���ر األيديولوجيات، 
صحيفة البيان اإلماراتية، ملحق امللف السياس���ي، عدد 658، اجلمعة 

3 ذو القعدة 1424ه� - 26 ديسمبر 2003م.

بات���ت تق���وم على أس���اس التفاعل م���ع اجلماهير 
األجنبية لتعزيز تفّهمهم للقيم والسياسات واملبادرات 

األمريكية«.)2(

- ف���ي ديس���مبر 2005م، أطلق���ت وزارة الدف���اع 
األمريكية، حملة إعالمية لنش���ر مواد إخبارية مؤيدة 
للواليات املتحدة في وس���ائل إعالم خارج البالد، دون 
اإلش���ارة إلى احلكومة األمريكية كمصدر لها. وذلك 
ضمن عمليات احلرب النفس���ية الت���ي تهدف لصد 
أيديولوجي���ة التنظيم���ات اإلرهابي���ة، باإلضافة إلى 
محاولة إقناع الش���عوب األخرى لتدعم السياس���ات 

األمريكية.)3(

- في 17 فبراير 2006م أعلن 
»دونالد  األمريكي  الدف���اع  وزير 
املتحدة  الواليات  أن  رامسفيلد«، 
»متأخ���رة بص���ورة خطيرة« عن 
آخرين  وأع���داء  القاعدة  تنظيم 
فيما أس���ماه »احلرب الدعائية«، 
ويتع���ني عليها حتديث وس���ائلها 
اإللكتروني.  املجال  »العتيقة« في 
زاعًم���ا أن »التحديث أمر حيوي 
لكس���ب قلوب وعقول املسلمني في أنحاء العالم الذين 
متطرهم صور سلبية عن الغرب«. وأكد رامسفيلد أن 
من أسلحة حرب كسب العقول اليوم »استخدام رسائل 
البريد اإللكتروني، وأجهزة الهاتف احملمول، والكاميرات 

الرقمية، واملدونات على شبكة اإلنترنت«.)4(

)2( كلمة باتريشيا هاريسون أمام جلنة الشئون الدولية في مجلس النواب 
األمريكي، يوم 19 أغس���طس 2004م، نش���رة واشنطن العربية، وزارة 

اخلارجية األمريكية، عدد 2004/8/21م.
)3( انظ���ر: مات كيلي، البنتاجون يرصد 300 مليون دوالر لدّس أخبار في 
وسائل إعالم أجنبية، صحيفة الشرق األوسط السعودية، لندن، عدد 
9879، اخلمي�س 15 ديسمبر 2005م. النص متاح على الرابط التالي: 
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=3&ar
ticle=338467&issue=9879
)4( محم���د عبد احلليم، البنتاجون تس���عى لعس���كرة العال���م إعالمّيًا، 

2006/3/6. النص متاح على الرابط التالي:
 http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2006/03/arti-
cle06.shtml

ف��ي ديس��مبر 2005م، أطلق��ت وزارة الدف��اع 
األمريكية، حملة إعامية لنشر مواد إخبارية 
مؤيدة للواليات المتحدة في وس��ائل إعام 
خ��ارج الب��اد، دون اإلش��ارة إل��ى الحكوم��ة 
ضم��ن  وذل��ك  له��ا.  كمص��در  األمريكي��ة 
عمليات الحرب النفس��ية التي تهدف لصد 
أيديولوجية التنظيمات اإلرهابية، باإلضافة 
إل��ى محاولة إقناع الش��عوب األخرى لتدعم 

السياسات األمريكية
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- في 24 يونيو 2008م، أعلن وكيل وزارة اخلارجية 
األمريكية لشئون الدبلوماسية العامة والشئون العامة 
»أن االنتص���ار في احلرب عل���ى اإلرهاب يعني، على 
املدى الطويل، االنتصار في معركة األفكار«. فاحلرب 
الب���اردة كانت »حرب أفكار بنف���س القدر الذي كانت 
فيه قوة عس���كرية«. ومن املؤسف أننا لم نقم مبا فيه 
الكفاية على هذه اجلبهة منذ بروز اإلرهاب املتقمص 
باإلسالم. ولكن األمر أخذ اآلن في التغير. ومتر حرب 
األفكار حالًيا، في جميع الوكاالت احلكومية والقطاع 
اخل���اص، بحقبة نهضة مبكرة. واملتحمس���ون لها من 
احلزب���ني، ولدين���ا فرصة ترك إرث فّع���ال للحكومة 

القادمة. 

وأضاف: »إن ما نسعى إليه هو 
عالم لم يعد يعتبر فيه استخدام 
العنف لتحقيق أهداف سياسية 
أو دينية أو عسكرية مقبوالً، ولم 
تعد تنجح فيه محاوالت التحويل 
التجنيد  ث���م  راديكاليني  إل���ى 

كأعضاء جدد، ويتم فيه شجب وعزل مقترفي التطرف 
العنيف. إن النجاح العس���كري ض���روري، ولكنه ليس 
كافًيا، وذلك لسبب بسيط هو أننا ال نواجه كعدو دولة 
واحدة أو حتى حتالًفا، وإمنا حركة عاملية ال تنتمي إلى 
أي دولة. وما لم نش���ن حرب أفكار فّعالة، فإن آخرين 

سيحلون محل هؤالء األعداء كلما قتلناهم«.)1(

وفي إطار هذه التصريحات وتلك اإلجراءات، متثلت 
أه���م آليات ح���رب األفكار أو القي���م األمريكية، في 
الترويج للدميقراطية، وحقوق اإلنسان، واإلصالحات 
السياس���ية من خالل اتهام معظ���م األنظمة العربية 
بالش���مولية، وعدم احت���رام حقوق اإلنس���ان، األمر 

)1( جيمس جالس���مان، كيف ننتصر في حرب األفكار؟ نش���رة واشنطن 
العربية، مكتب برامج اإلع���الم اخلارجي، وزارة اخلارجية األمريكية، 

عدد 24 يونيو 2008م، النص متاح على الرابط التالي:
http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile
arabic&y=2008&m=June&x=20080624181816ssissirdil
e0.0457117

الذي يستدعي إشاعة وتطوير املمارسة الدميقراطية 
والتعددية احلزبية، والعمل على تغيير خريطة املنطقة 
من خالل االحتالل العس���كري أو شن حرب استباقية 
ضد بعض الدول في املنطقة بدعوى امتالكها ألسلحة 
دمار ش���امل كما حدث في العراق، ومن ثَم اكتس���اب 
أرض جديدة تضاف إلى العراق احملتل كنقطة انطالق 

إلى بقية دول املنطقة. 

وكذلك تق���دمي الدعم الال مح���دود لدولة الكيان 
الصهيوني والوقوف إلى جانبه���ا ضد الدول العربية 
كنوع من الضغط إلحداث تغييرات سياسية واقتصادية 
وثقافية. والترويج ملفهوم الشرق أوسطية الذي تتكامل 
والصهيونية  العربية  اجلهود  فيه 
من أجل إقامة منطقة مش���تركة 
التجاري، وتشجيع ودعم  للتبادل 
األقليات في بعض الدول العربية، 
فتن���ة عرقية  إش���عال  به���دف 
وطائفية ميكن أن تؤدي في نهاية 
املطاف إلى متزي���ق هذه الدول، 
وحتويلها إلى كيانات صغي���رة، وتعزيز الغزو الثقافي 
عبر الفضائيات واإلذاع���ات، واالعتماد على الصورة 
بدالً عن املوض���وع؛ كخطوة لتغيير مفاهيم ش���عوب 
املنطقة، خاصة فئة الشباب، هذا بجانب فرض مناهج 
مدرس���ية جديدة في دول املنطق���ة تعمل على تذويب 
الهوية الثقافية العربية واإلسالمية والتراث التاريخي 

والديني لشعوبها.)2(

احمل���ور الثان���ي: موق���ع التعليم من االس���تهداف 
الغربي ملنظومة القيم يف العامل اإلسالمي:

تستند االستراتيجية األمريكية اخلاصة بتغيير التعليم 
في املنطقة العربية إلى عدد من الركائز األساسية، من 
أهمها: أن الوقت قد حان لتبني اس���تراتيجية جديدة 

)2( مأمون الباق���ر، أمريكا تفتح معركة تغيي���ر األيديولوجيات، صحيفة 
البيان اإلماراتية، ملحق امللف السياس���ي، ع���دد 658، اجلمعة 3 ذو 

القعدة 1424ه� - 26 ديسمبر 2003م.

تمثل��ت أه��م آليات ح��رب األف��كار أو القيم 
للديمقراطي��ة،  التروي��ج  ف��ي  األمريكي��ة، 
وحق��وق اإلنس��ان، واإلصاح��ات السياس��ية 
م��ن خال اته��ام معظ��م األنظم��ة العربية 

بالشمولية، وعدم احترام حقوق اإلنسان
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تسعى إلى اكتساب أرضيات ثقافية معرفية جديدة في 
املنطقة العربية بعيًدا عن ثقافة احلروب فيما س���مي 
»معركة كس���ب العقول واألفئدة«، ويلعب التعليم دوًرا 
محورّيًا في هذه االس���تراتيجية؛ حيث يجب الضغط 
على الدول العربية واإلسالمية إلعادة صياغة نُظمها 
التعليمي���ة مبا يتفق مع التوجه���ات املعرفية اجلديدة 
بالتركي���ز على إصالح مناهج التعلي���م والقضاء على 

نظم التعليم الدينية املتشددة.)1(

وكذل���ك طرح قضايا ومفاهيم جديدة على س���احة 
النظم التعليمية في الدول العربية مبا يسمح بفتح مجال 
للحوار بني الفرق املتعارضة في هذه الدول، والذي قد 
يؤدي بدوره إلى تس���ريب بعض األفكار التغريبية في 
نُظم التعليم العربية، ووضع أسس نظام تعليمي دولي  
يسمح باعتبار التعليم شأًنا عاملّيًا، والتخلي عن اعتباره 
شأًنا داخلّيًا. وبحيث ال تتعلل الدول العربية بأن الدول 
الغربية تس���عى إلى فرض قيمها ونظمها عليها)2(. مع 
التركيز عل���ى دور القطاع اخلاص ومنظمات املجتمع 
املدن���ي، باعتبارهما أحد أهم أس���س إصالح التعليم 
مع التركي���ز على مخاطبة األفراد، وقطاعات املجتمع 
املختلفة باعتبارهم النقطة املركزية واحملرك األساسي 

ملشروع اإلصالحات املنشودة.)3(

وقد أخ��ذت التحركات األمريكي��ة الرمسية حنو تغيري 
التعلي��م يف ال��دول العربي��ة، ع��دة مس��تويات، ميكن يف 

إطارها التمييز بني:

املستوى األول: التصرحيات الرمسية: 

وتتمث���ل ف���ي االنتقادات الت���ي وّجهه���ا عدد من 

)1( جهاد البش���ير، معالم اخلطة األمريكية إلص���الح التعليم الديني في 
العالم اإلس���المي، مجلة الوحدة اإلس���المية، بيروت، جتمع العلماء 
املس���لمني في لبنان، السنة الثانية، العدد 16، محرم 1424ه�. مارس 

2003م. النص متاح على الرابط التالي:
 http://www.alwahdaalislamyia.net/14th/makalat/maalem.htm
(2)http://www.washingtoninstitute.org/templateC07.
php?CID=151
)3( ري���اض قهوجي، مايكل كريغ حترير، األطر البديلة ألمن اخلليج، دبي، 

مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية، 2004، ص 80-79.

املس���ئولني األمريكيني ملناهج التعليم التي تدرس في 
الدول اإلسالمية؛ باعتبارها مناهج حتّض على العنف 
والتط���رف، وحتّرض طالبها ضد اآلخرين، وتش���ّجع 

على التعصب، ومن ذلك:

أ- تصريح ريتش���ارد هاس -مدير قسم التخطيط 
السياس���ي في وزارة اخلارجي���ة األمريكية- حول أن 
مناهج التعليم ف���ي الدول العربية متخلفة، وال تواكب 
نظم التعليم احلديثة، وتتسم بضيق األفق، واالعتماد 
على األفكار األحادية مما يخلق عقليات مغلقة، تسمح 
مبزي���د من التعصب والتطرف، كما أنها تزرع مفاهيم 

خاطئة عن النساء واألقليات.)4(

ب- انتقادات ريتش���ارد باوتشر الناطق باسم وزارة 
اخلارجية األمريكية، لهذه املناه���ج: بحجة احتوائها 
عل���ى مفاهيم مث���ل اجلهاد والتكفي���ر ورفض اآلخر 
والتعصب ض���د الغرب، وهو ما يخلق عقليات جامدة 
رافضة للتسامح، ودعا باوتشر الدول العربية، واململكة 
العربية الس���عودية حتديًدا، إلى أن تعمل جاهدة مع 
الواليات املتح���دة إلزالة لغة التعص���ب املوجودة في 

الكتب املدرسية.)5(

ج- تصريح���ات إلينا رومانس���كي -القائمة بأعمال 
مساعد وزير اخلارجية لشئون الشرق األوسط، واملسئولة 
عن برامج الشراكة األمريكية الشرق أوسطية-: والتي 
أكدت عل���ى رغبة الواليات املتح���دة في حذف بعض 
النص���وص الدينية من املناهج الدراس���ية في املنطقة 
العربي���ة من منطلق »أنه ليس من املفيد ألي مجتمع أن 
ينش���ئ أجياله وشبابه على مبادئ التحريض واالنحياز 
وعدم التس���امح مع اآلخرين، وأنه إذا كان هذا ما يتم 
تدريس���ه في العديد من املدارس -إشارة إلى األفكار 
اجلهادية ورؤية اآلخر... إل���خ- فليس من الصالح أن 
ينش���أ جيل على هذه األسس واملبادئ، وإن قراءة بعض 
النصوص املدرس���ية في هذه ال���دول يفيد وجود مثل 
هذه االجتاهات االنحيازية، وهذا النوع من التعليم، لم 

)4( نص خطاب هاس أمام مجلس العالقات اخلارجية، مصدر سابق.
(5) http://www.state.gov/r/pa/dph/2003
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يع���د قادًرا على أن يخّرج أجياالً قادرة على التعامل مع 
العالم، ولم يعد هناك وقت للكراهية وعدم التس���امح 
والتحري���ض، ونحن نحاول أن نعي���ش مًعا، وأي منهاج 

دارسي ال يسير على هذا املنوال يجب تغييره«.)1(

د- تصريحات إليزابيث تشيني -نائب مساعد وزارة 
اخلارجي���ة األمريكية-)2(: والتي أك���دت أن الواليات 
املتحدة ملتزمة بزي���ادة إمكانية احلصول على التعليم 
اجليد في الشرق األوسط وجنوب آسيا بهدف القضاء 
على اجنذاب الش���باب نحو التط���رف، وصرحت بأن 
50% من س���كان املنطقة تقل أعمارهم عن 20 عاًما، 
وظ���روف الركود االقتصادي ال توفر للش���باب فرص 
عمل مرضية، وفي الوقت نفسه، فإن النظم السياسية 
املنغلقة والصارم���ة ال متنح املواطنني في دول عديدة 
فرصة التعبير عن الرأي بالنسبة لتحديد مصيرهم أو 
اختيار قادتهم. كما أن هناك نظًما تعليمية عديدة في 
جميع أنحاء املنطقة أخفقت في تعليم التسامح، أو في 
إكس���اب الطلبة فيها املهارات الالزمة للتنافس بنجاح 

في أسواق العالم«.)3(

ه���� تصريحات وزي���رة التعلي���م األمريكية: أكدت 
مارجريت سبيلنجز وزيرة التعليم األمريكية أن قضية 
التعليم في املنطقة العربية تش���غل حي���ًزا كبيًرا من 
اهتمام اإلدارة األمريكية، وأن هناك شراكات مختلفة 
مع العديد من الهيئات واملنظمات الدولية لدعم امللف 
التعليم���ي الذي تتبن���اه اإلدارة األمريكية في املنطقة 

العربية«.)4(

)1( إلينا رومانسكي، إصالح الشرق األوسط جزء من احلرب على اإلرهاب، 
17 يونيه 2004م. النص متاح على الرابط التالي:

  http://www.islah200.org/index.php2./arabic/morl/176
)2( جلسة اس���تماع حتت عنوان »القضاء على اإلرهاب من خالل التعليم: 
جتربة الش���رق األدنى وجنوب آسيا، جلنة الشئون اخلارجية مبجلس 

الشيوخ األمريكي، 19 أبريل 2005م. 
)3( إليزابيث تش���يني، إصالح التعليم هو مفتاح محاربة اإلرهاب، نش���رة 

واشنطن العربية، وزارة اخلارجية األمريكية، عدد 20 أبريل 2005م. 
)4( انظر: أشرف شهاب، ومنى مدكور، وزيرة التعليم األمريكية - واشنطن 
مهتم���ة بالتعليم في ال���دول العربية.. لكنها ال تتدخ���ل في املناهج، 

صحيفة الشرق األوسط، لندن، عدد 2006/5/28م.

املستوى الثاين: تقارير الكوجنرس: 

حيث يتم رف���ع تقارير إلى الكوجن���رس األمريكي 
تهدف إلى الضغط عل���ى حكومات الدول العربية من 
أجل إعادة النظر في مناهجه���ا التعليمية، وفي هذا 
اإلطار ج���اء التقرير املقدم من 19 عضًوا من أعضاء 
الكوجنرس ملناقش���ة خطة تغيير مناه���ج التعليم في 
مصر والعال���م العربي، ويرى واضع���وه أنه ال بد من 
إع���ادة النظر في مناهج التربي���ة الدينية التي تدرس 
في هذه الدول بحيث يتم التركيز على الفروع املتعلقة 
بالطقوس الدينية والعبادات، والعمل على أن يظل دور 
الدين محصوًرا في العالقة بني الفرد وربه، كما يضع 
التقرير تصوًرا جديًدا لتدريس التربية الدينية لتصبح 
حتت مس���مى »الثقافة الديني���ة«، بحيث تقدم صورة 
إيجابية عن الفضائل األساسية للديانات الثالث، وهو 
ما أسماه واضعو التقرير بإفراغ الدين من مضمونه من 

منطلق أن »عملية تغيير محتوى القرآن غير واردة«. 

وأن ترتك���ز اللغة الدينية التي يخاطب بها التالميذ 
على العق���ل واملنطق ال على النق���ل والتبعية للكتاب 
املقدس دون تفكير. وفيما يتعلق باملواد النظرية األخرى 
مث���ل التاريخ واللغة العربية، يتجه واضعو التقرير إلى 
إعادة كتابتها بحيث تتضمن موضوعات تتسم بالعاملية 
مث���ل الثورات العلمي���ة، وتبعد عن كل ما من ش���أنه 
غ���رز االنتماء وحب الوطن في نفوس التالميذ وإبعاد 
املسلمني عن أي دور حضاري وسياسي أو نضالي من 
أجل تربية التالميذ تربية سليمة بعيدة عن لغة العداء 
والرؤى التاريخية غي���ر الصحيحة لطبيعة العالقات 

بني الغرب والعرب املسلمني«.)5(

املس��توى الثال��ث: التقارير الس��نوية ل��وزارة اخلارجية 
األمريكية: 

تلج���أ الواليات املتح���دة إلى اس���تخدام عدد من 
التقارير الت���ي تصدره���ا وزارة اخلارجية األمريكية 
)5( د. حامد عمار، احلادي عش���ر من سبتمبر2001م وتداعياته التربوية 
والثقافية في الوطن العربي، القاهرة، الدار املصرية اللبنانية، 2004م، 

ص 93- 105.
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وعدد من املنظمات غي���ر احلكومية، من أجل توجيه 
انتق���ادات للدول الت���ي تنتهك -م���ن وجهة نظرها- 
احلقوق االجتماعي���ة، وقد حظي موض���وع التعليم، 
وخاص���ة التعلي���م الدين���ي، باهتمام بال���غ في هذه 
التقارير، وتناولت التقارير باس���تفاضة مناهج التعليم 
التي تُدّرس في الدول العربية، متهمة إياها بتس���ويق 
أفكار عدائية للغرب واليه���ود، حتض على الكراهية 
والتعصب، وطالبت هذه التقارير الدول العربية بتغيير 
املناهج مبا يسمح بقبول اآلخر، وحذف اجلهاد ونشر 
ثقافة السالم وحقوق اإلنسان، وجتاوز مفاهيم العنف 

ضد املرأة. 

وعرضت ه���ذه التقارير عدًدا 
من األدل���ة للبرهنة على احتواء 
املنطقة  ف���ي  التعليم  مفاهي���م 
العربي���ة عل���ى قي���م ومفاهيم 

التطرف منها:)1(

أ- أن الكتب الدينية ال حتتوي 
إال على وجهة نظر واحدة فيما 

يتعلق بالعقيدة اإلس���المية، وال يسمح بتدريس عقائد 
أخرى. كما ال يُسمح بتدريس مناهج تخرج عن التفسير 

املذهبي الرسمي للدولة. 

ب- حتتوي الكتب املدرسية على متييز واضح ضد 
الفئات الدينية األخرى، كما أن هذه املقررات بها لغة 

تهجمية قائمة على التمييز وتشجع التعصب.

ج- أن بعض الدول العربي���ة حتتوي مناهجها على 
تعصب واضح ضد الس���امية، كما تعضد هذه املناهج 
مفاهيم اجلهاد والدعوة إلى نش���ر اإلس���الم، وهو ما 

يخلق عقليات غير متسامحة مع اآلخرين.)2(

)1( راجع نص���وص تقارير وزارة اخلارجية األمريكية حول احلرية الدينية 
الدولية، على الرابط التالي:

http://www.cdhrap.net/text/tt-d/tqareer
)2( د. أحالم الس���عدي فرهود، »التوجهات الغربي���ة وإصالح التعليم في 
الوطن العربي: تنوع االستجابات في املنطقة العربية«، دراسة مقدمة 
إلى املؤمتر السنوي التاس���ع عشر للبحوث السياسية حول »مشروع= 

احملور الثالث: التدخل الغربي ومش���اريع تطوير 
املناهج التعليمية يف العامل اإلسالمي:

تع���ددت املبادرات األمريكية، التي تؤكد على أهمية 
التح���رك نحو »تطوي���ر التعليم«، ومن أب���رز الوثائق 
الرس���مية التي تتناول هذه السياس���ات، وخاصة بعد 

أحداث سبتمبر 2001م:

1- مبادرة الش��راكة األمريكية مع دول الش��رق األوس��ط 
ديسمرب 2002م: 

استندت املبادرة إلى اإلحصائيات الواردة في تقرير 
كمبرر  العربية،  البشرية  التنمية 
لدعوتها إلصالح وتطوير التعليم 
في العالم العرب���ي، فذكرت أن 
هناك حوال���ي 40% من العرب 
البالغ���ني 65 ملي���ون ش���خص 
أميون، وتشكل النساء ثلثي هذا 
الع���دد، وأنه ف���ي إمكان %6.1 
اس���تخدام  الس���كان  فقط من 
اإلنترن���ت، وهو رق���م أقل مما 
هو عليه ف���ي أي منطقة أخرى ف���ي العالم، مبا في 
ذلك بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتس���تند 
مبادرة الشراكة على عدد من املبادرات الفرعية، هي 
مبادرة التعليم األساسي، ومبادرة التعليم فى اإلنترنت، 

ومبادرة تدريس إدارة األعمال.)3(

2- مبادرة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يونيو 2004م: 

كان التعلي���م أحد املرتكزات الرئيس���ة الثالثة التي 
نص���ت عليها املبادرة؛ حيث أك���دت على: حق التعليم 
للجميع، وحرية التعبير، واملساواة بني الرجال والنساء، 
وأهمية احلص���ول على تقني���ات املعلوماتية العاملية، 

=الش���رق األوس���ط الكبير: جدال الداخل واخلارج ومستقبل املنطقة 
العربية«، القاهرة، مركز البحوث والدراس���ات السياس���ية، 26- 29 

ديسمبر 2005م. 
)3( راجع نص املبادرة كما نُشر ألول مرة، صحيفة احلياة السعودية، لندن، 

عدد 13 أبريل 2004م.

تلج��أ الواليات المتحدة إلى اس��تخدام عدد 
م��ن التقارير التي تصدره��ا وزارة الخارجية 
غي��ر  المنظم��ات  م��ن  وع��دد  األمريكي��ة 
الحكومية، من أجل توجيه انتقادات للدول 
الت��ي تنتهك -من وجه��ة نظرها- الحقوق 
االجتماعي��ة، وقد حظي موض��وع التعليم، 
وخاصة التعليم الديني، باهتمام بالغ في 

هذه التقارير
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باعتباره���ا ذات أهمية حاس���مة للتحديث والرخاء. 
وأكدت املبادرة على أن وجود عمالة بشرية متعلمة يُعد 
مفتاًحا للمساهمة في عالم يتس���م بالعوملة. وأعلنت 
تركي���ز اجلهود عل���ى خفض األمية وتوس���يع فرص 

التعليم، وخاصة بني الفتيات والنساء.)1(

3- الوثيقة الصادرة عن منتدى املستقبل بالرباط: 

أصدر املش���اركون ف���ي أعمال منتدى املس���تقبل، 
الذي ُعقد في احلادي عش���ر من ديسمبر 2004م في 
العاصمة املغربية الرباط بحضور أكثر من عش���رين 
دولة من دول الش���رق األوسط وشمال إفريقيا، ودول 
مجموعة الثماني وممثلني عن منظمات دولية وإقليمية 
وثيقة أطلقوا عليها »ملخص الرئاس���ة«. نصت، فيما 
يتعلق بالتعليم وتطوي���ره في دول املنطقة، على تأكيد 
املشاركني عزمهم على مواصلة اإلصالحات في مجال 
التربية، وذلك في إطار مجهود ش���امل ومنسق يهدف 
إل���ى وضع أس���س تكوين مؤهل يش���ّجع على التنوير 

واحلداثة والتسامح واملواطنة الصاحلة. )2(

أما عن اآلليات األمريكية لتطوير التعليم في الدول 
العربية، فقد تركزت هذه اآلليات على تدشني عدد من 
البرامج املشتركة بني الواليات املتحدة والدول العربية 
ف���ي إطار مبادرة الش���رق األوس���ط الكبير من أجل 
تدعيم أس���س الثقافة الغربية في العالم اإلسالمي، 
وجعل األفكار واملبادئ الغربي���ة متاحة ومتوفرة أمام 

أكبر عدد من طالب هذه الدول.)3(

وتشمل هذه البرامج، كافة األقطار العربية، وتغطي 
مراحل التعليم بدًءا من مرحلة ما قبل املدرس���ة حتى 
مرحلة التعلي���م اجلامعي، كما أنها ال تركز فقط على 
تقدمي املهارات الالزمة لتطوير العملية التعليمية، وإمنا 
تتعداها إلى نشر قيم وثقافات املجتمعات الغربية في 

)1( نص مس���ودة خطة اإلصالح املقترحة ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، صحيفة الشرق األوسط، لندن، عدد 2004/6/3م.

)2( مرمي التيجي، الوثيقة الصادرة عن منتدى املس���تقبل بالرباط، إسالم 
أون الين. نت 12-12-2004م.

(3)  http://mebi.state.gov/10172.htm

ال���دول العربية، وم���ن ذلك اهتمامه���ا بقضايا النوع 
وحقوق اإلنسان واألقليات.)4(

كما تهتم بعض ه���ذه البرامج، بتدريب العاملني في 
مجال تصميم املناهج التعليمية من أجل اكتساب خبرة 
املنه���ج األمريكي عند إعادة صياغ���ة مناهج الدولة، 
ويسعى البعض اآلخر إلى إعادة صياغة العقل الثقافي 
العربي من خالل استقطاب الفئة املميزة من الطالب 
للتعرف على القيم والثقاف���ة األمريكية بحيث تصبح 
هذه الفئة هي القاطرة لقيادة مجتمعاتهم على أسس 

ثقافية جديدة تتفق واملعايير األمريكية.)5(

وفي أكتوبر 2004م أعلنت مبادرة ش���راكة الش���رق 
األوس���ط عن تقدمي منح جديدة إضافية للدعم املالي 
االقتصادي، كجزء أساسي من سياستها الشاملة لدعم 
اإلصالحات احمللية األصلية في الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، وتش���مل هذه املنح في مجال تطوير التعليم: 
سبع منح ش���راكة جامعية في س���ت دول أو مناطق، 
ومنحة لبرنامج ش���راكة املدارس، وبرنامج أساس���ي 
إليج���اد وتطبيق برنامج تفاعل���ي عن طريق اإلنترنت 
في األردن لتعليم اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية، وتعزيز 

التعليم التمهيدي واالبتدائي الشامل.)6(

ومن بني البرامج التي أعلن���ت املبادرات األمريكية 
عن تبنيه���ا: برنامج املعاهد الصيفية، وبرنامج املكتبة 

)4( بيان حقائق، وزارة اخلارجية توزع األموال املرصودة لش���راكة الشرق 
األوس���ط على أكثر من 100 برنامج، نشرة واش���نطن العربية، وزارة 

اخلارجية األمريكية، عدد 10 مارس 2005م.
)5( انظ���ر: البيت األبيض، مالحظات الرئيس بوش أمام طلبة من برنامج 
شراكات لتحصيل العلم وتبادل الش���باب والدراسة، مكتب السكرتير 
الصحفي، 2005/6/13م. نشرة واشنطن العربية، عدد 2005/6/14م. 
 Middle East Partnership Initiative Funds 225 :وانظر كذلك
 Reform Initiatives، State Department، fact Sheet outlines
 MEPI Programs، U.S. Department of State،  Bureau of

Public Affairs، June 28، 2005
)6( آدم إريلّي، بيان حول »مبادرة ش���راكة الش���رق األوسط تخصص نحو 
20 مليون دوالر لتمويل برامج اإلصالح اإلضافية، 22 أكتوبر 2004م، 
وزارة خارجي���ة الواليات املتحدة، مكتب املتحدث الرس���مي، نش���رة 

واشنطن العربية، عدد 24 أكتوبر 2004م.
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العربي���ة )1(، وبرنامج التعليم املدني العربي)2(، وبرامج 
إص���الح التعليم باللغ���ة اإلجنليزية، وبرنامج إنش���اء 
مدارس لألطف���ال، وبرنامج الربط ب���ني اجلامعات 
األمريكية وجامعات الش���رق األوس���ط )3(، والدورات 
التدريبية املشتركة، والترجمة، وبرامج التبادل التعليمي 

مع الدول العربية.)4( 

احمل���ور الراب���ع: دراس���ة حال���ة مش���اريع تطوير 
مناهج التعليم يف مصر:

أخذ النش���اط األمريك���ي في مصر، ف���ي املجال 
)1( انظر: إليزابيث تشيني، إصالح التعليم هو مفتاح محاربة اإلرهاب، نشرة 

واشنطن العربية، وزارة اخلارجية األمريكية، عدد 20 أبريل 2005م. 
)2( وزارة اخلارجية األمريكية، »مواصفات برنامج الش���راكة بني الواليات 
املتحدة والش���رق األوسط للسنة املالية 2002- 2003، نشرة واشنطن 

العربية، وزارة اخلارجية األمريكية ، أغسطس 2003م. 
)3( وزارة اخلارجية األمريكية، »مواصفات برنامج الش���راكة بني الواليات 
املتحدة والشرق األوسط للسنة املالية 2002- 2003«، نشرة واشنطن 

العربية، وزارة اخلارجية األمريكية أغسطس 2003م. 
)4( انظر: منى جبالي، أمريكا وبرامج التبادل التعليمي مع الدول العربية: 
نوايا حس���نة أم مصالح، تقرير واشنطن، عدد 62، 10 يونيو 2006م، 

النص متاح على الرابط التالي: 
 http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=379

التعليمي عدًدا من املظاهر:

1- إنش��اء اجلامعات وامل��دارس األمريكية، واالستعانة 
بها لتحسني صورة الواليات املتحدة في مصر: وتأتي 
اجلامع���ة األمريكية في مقدمة هذا النش���اط؛ حيث 
تع���ددت خط���وات اإلدارة األمريكية لالس���تفادة من 

اجلامعة، ومن بني هذه اخلطوات:

- إط���الق برنامج جدي���د بالتعاون م���ع اجلامعة 
األمريكي���ة بالقاهرة، ومركز الولي���د بن طالل لدعم 
التقارب ب���ني العرب وأمريكا، ويقض���ي بتقدمي منح 
للطالب العرب للدراسة باجلامعات األمريكية وطالب 

من أمريكا للدراسة بالقاهرة. 

- قيام هيئة املعونة األمريكية بالقاهرة بعمل برنامج 
أمريك���ي جديد يه���دف إلى منح مزي���د من الطالب 
املصريني والعرب منًحا للدراس���ة باجلامعة األمريكية 
بالقاهرة، مبعدل اثنني من كل محافظة ش���ريطة أن 
يكون���وا من خريجي امل���دارس احلكومية، ومن جميع 
احملافظات املصري���ة، وذلك من أج���ل التواصل مع 

الشعب املصري. 
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- توس���يع دور اجلامعة األمريكية بالقاهرة، ووضع 
خطة جلعله���ا واحدة من أهم مراكز التفكير والثقافة 
في العالم العربي من خالل التوسع في مبنى اجلامعة، 
وافتتاح كليات جديدة، واس���تضافة العديد من رموز 

الفكر في مصر والعالم إللقاء محاضرات بها.)1(

2- املش��اركة يف إنشاء املراكز العلمية: ومن ذلك املركز 
الدول���ي للتعليم عن بُعد بالقاه���رة، والذي يُعد نقطة 
اتصال بالش���بكة العاملية للتنمية، والتي أنشأها البنك 
الدولي لإلنش���اء والتعمير، بالتعاون بني هيئة املعونة 
األمريكي���ة، للربط ب���ني 50 دولة بإفريقي���ا وأمريكا 
وأوروبا وآسيا؛ بهدف تبادل اخلبرات بني هذه الدول، 
من خالل ن���دوات وورش عمل تخاطبية باس���تخدام 
الفيدي���و كونفران���س، وتبادل اخلب���رات في مختلف 
قضايا التنمية االجتماعية واالقتصادية، وتوفير البنية 
املش���اركني مبكونات  لتعريف  الالزمة  التكنولوجي���ة 
تكنولوجي���ا املعلوم���ات احلديثة، ودعم أنش���طة نقل 

املعرفة من الدول املتقدمة إلى املنطقة العربية.)2(

3- تق��دمي املن��ح املالية املباش��رة: وفي هذا اإلطار مت 
تق���دمي 12 مليون دوالر أمريكي لتطوير كليات التربية 

خالل خطة التنمية للسنوات 2003- 2007م.)3(

4- الربام��ج التدريبي��ة: ومن صورها برنامج إعداد 
الق���ادة بالش���ركة املصرية لالتص���االت: والذي يتم 
بالتعاون ب���ني مركز إعداد القادة بالش���ركة املصرية 
لالتص���االت، والوكال���ة األمريكية للتنمي���ة الدولية، 
واملعهد الدولي للتعلي���م بالواليات املتحدة األمريكية، 
وقد مت االحتفال بتخريج أول دفعة من املستفيدين من 

البرنامج في 27 يونيو 2004م.)4(

5- الربامج التعليمية املوجهة: ومن أهم هذه البرامج 

)1( جمال ش���اهني، أمريكا تستعني باجلامعة األمريكية بالقاهرة لتحسني 
صورتها في مصر، الشرق األوسط، لندن، 2004/10/15م.  

)2( صحيفة األخبار املصرية، عدد 15981، 2003/7/15م.
)3( موقع جامعة الزقازيق، 

 http://www.zu.edu.eg/upmu/HEEPF.htm
(4) http://www.mcit.gov.eg/ar/display_press.asp?id=903 

برنامج عالم سمسم التعليمي، مبساعدة دعم واشتراك 
من التعليم املصري واإلعالم والتليفزيون واملجتمعات 
الفنية، باإلضافة إلى تعاون وزارتي التعليم واإلعالم، 

ومبنحة مقدمة من هيئة املعونة األمريكية. 

6- املؤمت��رات التعليمي��ة: عق����دت هيئة املعونة 
األمريكية مؤمتًرا تعليمّيًا مبدينة اإلس����كندرية 7 
و8 أغس����طس 2005م حتت ش����عار »نحو جتويد 

التعليم املصري«.)5(

7- دع��م املراك��ز البحثية وبرامج الدراس��ات األمريكية 
يف اجلامعات املصرية: من خالل املس���اهمة في متويل 
وحض���ور نش���اطاتها وفعالياتها، كمركز الدراس���ات 
األمريكية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، وبرنامج 

الدراسات األمريكية بجامعة أسيوط. 

8- دعم ومتويل برامج احملاكاة: التي تعقدها أقس���ام 
العلوم السياسية في اجلامعات املصرية، للمؤسسات 
األمريكي���ة والدولي���ة، كنموذج الكوجن���رس ومنوذج 

اجلامعة العربية، ومنوذج األمم املتحدة. 

9- جتديد اتفاق التعاون العملي والتكنولوجي: وقد مت 
التوقيع على جتديد اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي 
بني البلدين ملدة خمس سنوات أخرى وقع للمرة األولى 
ع���ام 1995م، ومت التوقيع على جتديد االتفاق مبكتبة 
اإلس���كندرية 29 نوفمب���ر 2005م. وتتمثل األهداف 
الرئيس���ة التفاق التعاون العلمي، وفق ما مت اإلعالن 
عنه، ف���ي تعزيز الق���درات العلمية وتوس���يع نطاق 
العالقات ب���ني العلماء في كل م���ن الواليات املتحدة 
ومصر، وتشجيع التعاون العلمي والتكنولوجي بينهما، 
ويتلقى مجلس إدارة االتفاقية الدعم املالي من الوكالة 
األمريكي���ة للتنمية الدولية التي تش���رف على تنفيذ 

االتفاق، ويدعم االتفاق عدًدا من البرامج، منها:

أ - برنامج املنح: ويتم خالله اختيار األبحاث املشتركة 
ومراجعتها، وتوجيه الدعوة للقطاعني العام واخلاص 

)5( صحيفة آفاق عربية، القاهرة، عدد 721، 11 أغسطس 2005م.
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في الدولتني للمشاركة فيها، وعقد مجموعة من ورش 
العمل سنوّيًا. 

ب- برنامج تبادل العلم��اء اجلدد يقوم خالله العلماء 
في كال البلدين الذين استكملوا دراسة الدكتوراه خالل 
الس���نوات العشر الس���ابقة بإجراء أبحاث في إحدى 
املؤسسات العلمية بالبلد اآلخر، وخاصة في مجاالت 
التكنولوجيا احليوية، واملعايير واملواصفات القياسية، 

وعمليات التصنيع غير الضارة 
املعلومات  تكنولوجيا  بالبيئة، 
وخالل  النظيف���ة.  والطاقة 
الس���نوات العشر املاضية مت 
وضع 300 برنامج للش���راكة 
في إط���ار اتفاقي���ة التعاون 
العلم���ي والتكنولوج���ي عبر 
برنام���ج املن���ح، لتربط بني 
600 عال���م مصري وأمريكي 
واملختبرات  اجلامع���ات  من 

احلكومية وشركات القطاع اخلاص. 

ج - توس��يع نطاق الش��راكة في مجال البحث العلمي، 
وخاصة في مجاالت التكنولوجيا احليوية، وهندس���ة 

البيئة، وعوامل اخلطر اجلينية والبيئية والفيروسية.

د- متويل برنامج زيارة ألكثر من 60 عاملًا من العلماء 
اجلدد لتحديث معلوماتهم. 

ه�- تنظيم أكثر من 40 ورش���ة عمل، حول أساليب 
التنبؤ بالكوارث العاملية الناجمة عن األحوال اجلوية، 
والبنية األساسية للمعلومات الرقمية بالشرق األوسط، 
وتطورات البحث العلمي والتكنولوجي، واجلس���يمات 

املتناهية الصغر.)1(

10- التعليم الديني: يتمثل التعليم الديني في مصر، 
بالدرجة األولى في التعليم األزهري، ويقدر عدد طالب 

)1(  ش���يريل بلليرين، جتديد اتف���اق التعاون العمل���ي والتكنولوجي بني 
الوالي���ات املتحدة ومص���ر، االتفاق موقع منذ عام 1995م، ويش���مل 
األبحاث ونقل التكنولوجيا بني البلدين، نش���رة واشنطن العربية، عدد 

30 تشرين الثاني- نوفمبر، 2005م. 

املؤسس���ات التعليمية األزهرية بأكثر من 2.5 مليون 
طالب من جنسيات عدة يدرس���ون في أكثر من ستة 
آالف معهد، إضافة إلى نحو 300 ألف طالب يدرسون 
تخصصات مختلفة، ليست كلها دينية، في 31 كلية 20 
للبنني و11 للبنات، ويلتزم طالب الكليات غير الدينية 

دراسة نسبة معينة من املقررات الشرعية.

وقد أش���ارت جلن���ة احلري���ات الديني���ة التابعة 
للكوجن���رس األمريك���ي التي زارت 
مص���ر ع���ام 2004 ف���ي تقريرها 
إل���ى التعلي���م األزه���ري باعتباره 
»أداة لتكري���س مبدأ االنفصال بني 
املس���لمني واملس���يحيني، وتفتي���ت 
املجتمع املصري«، وطالبت مبراجعة 
مقرراته الدراسية وحذف »ما يثير 
الغالبي���ة الدينية عل���ى األقليات«، 
وإضافة مق���رر »احلريات الدينية« 
الذي يقّرب بني الطوائف، فنمط التفكير اإلس���المي 
النقلي لم يعد صاحًل���ا ملواجهة حتديات العصر، مما 

يتوجب معه تطويًرا مدروًسا لهذه املناهج.)2(

ويرى احملافظون اجلدد أن هذه النوعية من التعليم 
قد أفرزت العديد من اجلماعات األصولية املتش���ددة 
مث���ل جماع���ة اإلخوان املس���لمني وحرك���ة حماس، 

واجلماعات املتشددة األخرى.)3(

وآتت الضغوط األمريكية على األزهر أُُكلها، لتنفيذ 
عدد من التعديالت في املناهج الدراسية منها: حذف 
مادة الفقه املذهبي من املرحلة اإلعدادية، واستبدالها 
مبقاالت صحفية حتت عنوان: الفقه امليس���ر، وإلغاء 
أب���واب اجلهاد من املرحلة اإلعدادي���ة، وإضافة مادة 
احلديث والتفس���ير في الصف الثالث اإلعدادي إلى 

)2(  محم���د محمود، التعلي���م األزهري بعد املطالب���ة األمريكية بتعديله 
يخوض معركة اإلصالح بقليل من التطوير وكثير من التجاهل، احلياة، 

2004/10/8م.
(3) Joshua Muravchik،»Jihad or Ballot –Box ?»،wall 
street journal،December13، 2005، www.aei.org.

آتت الضغوط األمريكي��ة على األزهر ُأُكلها، 
لتنفيذ ع��دد م��ن التعديات ف��ي المناهج 
الدراسية منها: حذف مادة الفقه المذهبي 
من المرحلة اإلعدادية، واستبدالها بمقاالت 
صحفية تحت عنوان: الفقه الميس��ر، وإلغاء 
أبواب الجهاد من المرحلة اإلعدادية، وإضافة 
مادة الحديث والتفس��ير ف��ي الصف الثالث 

اإلعدادي إلى مادة المطالعة والنصوص.
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مادة املطالعة والنصوص، وحذف 12 جزًءا من القرآن 
الكرمي في املرحلة االبتدائية، مع إلغاء الس���نة الرابعة 
بالثانوية األزهري���ة، وإضافة اللغة الفرنس���ية ملنهج 
الصف الثالث الثانوي مع اللغة اإلجنليزية، دون حتديد 
ساعات دراس���ية لها، مبا يعني أنها ُوضعت ملزاحمة 
املواد الش���رعية التي مت ابتس���ارها بالفعل، واختزال 
مادة التفس���ير للصف األول الثانوي، وحذف »تفسير 
النس���في« للقرآن الك���رمي، وهو ال���ذي يعتمد املنهج 

العلمي في تفسير القرآن باملرحلة الثانوية.)1(

احملور اخلامس: سياس���ات جمابهة االس���تهداف 
الغربي ملنظومة القيم يف العامل اإلسالمي:

من حتليل األف���كار التي تضمنتها الدعوات الغربية 
لتطوير مناه���ج التعليم العربية، 
ميك���ن الوقوف عل���ى عدد من 

املالحظات:

- إن هناك اجتاًها داخل الدول 
الغربية يهدف إلى إعادة صياغة 
اإلس���الم مبا يسمح بحذف كثير 
من األحكام اإلسالمية، مثل أحكام 
اجلهاد والقتال، والدعوة إلى نشر 
دين اإلسالم، واملوقف من اآلخر، 

كاملسلم من ذوي املذاهب اآلخر، وغير املسلم، وإن هذا 
االجتاه يصل إلى حد املطالبة الصريحة بتغيير مفاهيم 
الدين وتبني مفاهيم جديدة ال تستفز مشاعر الغرب.

- إن الهدف األساس���ي للسياسة الغربية من تغيير 
مناهج التعليم يرتبط مبحاول���ة إحالل مجموعة من 
القيم الغربية مثل قيم التس���امح، حقوق املرأة، تقدير 
حرية األديان وغيرهما، محل القيم اإلس���المية، من 
منطلق أن هذه القيم كفيلة بحماية العالم من مظاهر 

)1( انظر: املخطط األمريكي لتغيير مناهج التعليم في العالم اإلس���المي، 
النص متاح على الرابط التالي:

http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc05.asp?
DocID=62489&TypeID=5&TabIndex=3

التطرف التي تفرضها القيم اإلسالمية. 

- إن التوجهات الغربية نح���و تغيير مناهج التعليم 
تركز باألس���اس على املناه���ج الدينية دون النظر إلى 
املناهج اخلاصة بالعل���وم األخرى، وهو ما يتضح في 
محاوالت الدول الغربي���ة للضغط على الدول العربية 
إلعادة النظر في قي���م ومفاهيم متضمنة في املناهج 

النظرية دون العملية.

- إن الدول الغربية ماضية ُقدًما في محاولتها لتغيير 
مناهج التعليم في املنطق���ة العربية، بَغّض النظر عن 
موافقة أو رفض الدول العربية لهذا التوجه، وتستخدم 

في ذلك كافة ما لديها من وسائل أو إمكانيات. 

- إن الدول التي تس���يطر عليه���ا الواليات املتحدة 
والع���راق،  كأفغانس���تان  اآلن، 
تش���ّكل املرحل���ة األول���ى في 
محاوالت التغيير من منطلق أن 
هذه الدول ماضي���ة في إعادة 
صياغ���ة مناهجها مبا يتفق مع 
اجلديدة  العاملي���ة  التوجه���ات 
القائم���ة على أس���اس نش���ر 
ثقافة الس���الم والتسامح وقيم 
الدميقراطي���ة واحلرية، بحيث 
تش���ّكل هذه الدول نقطة البداي���ة للتعامل مع القيم 
والتقالي���د العربية اجلامدة، وتك���ون قاعدة انطالق 

لتحرير باقي الدول العربية.

- إن التوجهات الغربية نحو تعديل مناهج التعليم 
في املنطق���ة العربي���ة، وإن كانت متث���ل جزًءا من 
منظوم���ة متكاملة هدفها إص���الح التعليم ككل، مبا 
يؤدي إل���ى إحداث نقلة نوعية ف���ي هذا اجلزء من 
العال���م الذي لم يصبه بعُد الدور في التنمية، إال أن 
التوجه األكبر لهذه املنظومة يتعلق بتش���ويه املفاهيم 
التربوية والدينية والثقافي���ة التي تزخر بها ثقافتنا 
اإلس���المية، وإعادة صياغة القيم واملفاهيم الدينية 
والثقافية، مبا يؤدي إلى إنتاج أجيال أكثر قدرة على 

إن هن��اك اتجاًه��ا داخ��ل ال��دول الغربي��ة 
يهدف إلى إعادة صياغة اإلس��ام بما يسمح 
بح��ذف كثي��ر من األح��كام اإلس��امية، مثل 
أحكام الجهاد والقتال، والدعوة إلى نش��ر 
دين اإلس��ام، والموقف من اآلخر، كالمسلم 
من ذوي المذاهب اآلخر، وغير المسلم، وإن 
هذا االتجاه يصل إلى حد المطالبة الصريحة 
بتغيي��ر مفاهي��م الدين وتبن��ي مفاهيم 

جديدة ال تستفز مشاعر الغرب
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التواؤم مع متطلبات احلضارة العربية، وأكثر اغتراًبا عن قيمهم الدينية اإلسالمية.

إال أن���ه ف���ي املقابل، ورغم هذه االعتبارات ميكن القول: إنه رغم كل االس���تالب الفك���ري والضياع الثقافي، 
والتفكك السياسي، والتخلف االجتماعي، والتهميش احلضاري الذي تعيشه األمة العربية واإلسالمية، فما يزال 
هناك من يخطط إلبادتها تراًثا وحضارة وفكًرا وعقيدة وثقافة، والس���بب يكمن فى خوفهم من مصدر قوة هذه 
األمة وعزتها، أال وهو اإلسالم، اإلسالم احلضاري الذي ال ينفي األديان األخرى، بل يحتويها كجزء من منظومة 

اإلسالم نفسه.

وهن���ا تأتي أهمية التأكيد على أن مواجهة التحديات التي تفرضها دعوات تغيير، أو تطوير، التعليم في الدول 
العربية واإلس���المية، تفرض أهمية اس���تنهاض األمة نحو التجديد الذاتي النابع من القيم واملفاهيم والثوابت 
الديني���ة واحلضارية والثقافية، والتأكيد على نظم التعليم في الوطن العربي لن تتخطى أزماتها إال باعتماد رؤية 
ذاتي���ة تتخطى املصالح اخلارجية م���ن ناحية، وتتجاوز املصالح القطرية من ناحي���ة أخرى، وتتبنى رؤية عربية 

مشتركة إلصالح التعليم، مبا يتفق والقيم األصيلة التي تقوم عليها احلضارتني العربية واإلسالمية.
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معلومات إضافية

خماطر املدارس األجنبية:

في تقرير لروبرت س���اتلوف مدير قسم السياسة والتخطيط في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى قال: 
»املدارس األمريكية في البالد العربية واإلس���المية ليست مجرد صروح تعليمية رفيعة املستوى، بل هي سالحنا 

السري في معركة أمريكا األيديولوجية ألمركة املجتمعات العربية واإلسالمية«.

وتخضع املدارس األمريكية املنتشرة في 132 دولة، مباشرة إلشراف وزارة اخلارجية األمريكية من خالل مكتب 
خاص يسمى مكتب املدارس األمريكية عبر البحار!

ويش���ير س���اتلوف إلى اعتماد املدارس األمريكية على مبدأ االختالط بني الذكور واإلناث في جميع املراحل 
الدراسية، وعلى الدور الذي تقوم به في فرض منط احلياة األمريكية على طالبها من العرب واملسلمني من خالل 

الترويج للثقافة األمريكية وأسلوب احلياة األمريكية بني طالبها وطالباتها العرب واملسلمني.

ويعدد اخلب���راء املخاطر الكبيرة للتعليم األجنبي في البلدان العربية واإلس���المية، فيقول د. إبراهيم الريس 
أس���تاذ مناهج التربي���ة: إن خطورة املناهج األجنبية التي تدرس في امل���دارس األجنبية في البلدان العربية أنها 
حتمل لنا وسائل وأدوات ومعاني مسمومة ومضامني ذات أبعاد أيديولوجية وسياسية تخالف تقاليدنا ومعلوماتنا 

ومعارفنا.

هذه املناهج األجنبية تعمل على تكريس وترسيخ معنى ذهني خطير في عقول األجيال وهو ضرورة فصل الدين 
ع���ن الدولة مبعاٍن مختلفة ومتداخلة وخفيٍة، واالجتاه بفكر هذه األجيال إلى نهج الدولة العلمانية، وغالبية هذه 
امل���دارس واجلامعات األجنبية ال تخض���ع مناهجها للمراقبة من قبل وزارات التعليم في الدول العربية، وقد نتج 

عن ذلك حاالت غريبة لتدريس كتب ومواد تخالف تاريخ وتقاليد وعادات املجتمعات العربية.

يذهب د. محمدي سالمة أستاذ التاريخ إلى أن املدارس الغربية في البالد العربية واإلسالمية مأوى للتبشير 
واالس���تعمار مًعا، وهي جتعل من نفسها داعية لدين غير دين البالد، كما جتعل من نفسها حكومة داخل حكومة 

البالد، وفي ذلك إهدار لالستقالل، ومدعاة للفساد.

يؤكد األس���تاذ الدكتور يونس احلمالوي � األس���تاذ في جامعة األزهر واألمني العام للجمعية املصرية لتعريب 
العلوم �: أن التعليَم باللغات األجنبية لألطفال دون س���ن الثانية عشرة يؤدي إلى حدوث التشويش اللغوي لديهم 
فتختلف عليهم احلروف العربية واحلروف األجنبية، وتوجد دراسات أخرى حول قضية االزدواج اللغوي، وخطورة 
هذا االزدواج على هوية الطفل وانتمائه احلضاري؛ ألن فرجنة اللسان قد يستتبعها فرجنة العقل والسلوك، وهنا 

مكمن اخلطورة.

املدارس األجنبية يف مصر:

تش���ير التقديرات اآلن إلى أن في مصر 57 مدرسة أجنبية: منها 32 مدرسة أمريكية، و11 مدرسة إجنليزية، 
و9 مدارس فرنسية و3 مدارس كندية ومدرستان أملانيتان.
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تق���دم هذه املدارس � كنوع من اإلغراء لاللتحاق بها � قائمة بأكث���ر من 50 جامعة عاملية ميكن أن يلتحق بها 
الطالب بجانب اجلامعة األمريكية في مصر، وفى املقابل ال توجد جامعة مصرية واحدة في قائمة جامعات هذه 

السلسلة األجنبية من اجلامعات التي تفتح أبوابها خلريجي املدارس األجنبية.

املدارس األجنبية في مصر عبارة عن مجموعة من اجلزر التي ال يعرف أحد عنها ش���يًئا، حتى وزارة التربية 
والتعليم � وهى املسئولة عن التعليم في مصر � ال تستطيع التدخل في شئون هذه املدارس من حيث املصروفات 
أو املناهج أو تدريس اللغات، وحتى اجلوانب السلوكية التي ترّوج لها هذه املدارس، كما أن هذه املدارس ال تلتزم 

بتدريس اللغة العربية وفى أحيان كثيرة ال تقوم بتدريسها على اإلطالق.

تضع املدارس األجنبية في مصر مادة التاريخ في آخر القائمة، وتقوم بتدريس تاريخ الدولة صاحبة املدرسة، 
حي���ث يحتل التاريخ األمريكي الدرجة األولى في مناهج 32 مدرس���ة أمريكية تنتش���ر في مصر ابتداء بحرب 
االستقالل وانتهاء باحلروب األهلية، والتاريخ اإلجنليزي كذلك له الصدارة في املدارس اإلجنليزية، حتى أصبح 
روزفلت وتشرش���ل هما الرمز أمام التالميذ املصريني، وفى املدارس الفرنسية أو األملانية أو الكندية جند نفس 
املناهج التي تغوص في تاريخ هذه الدول وحتتفي برموزها دون ذكر لرمز مصري أو عربي أو إسالمي باستثناء 

تاريخ الفراعنة الذي تدرسه كل مناهج الدراسة في العالم.

هيئة التدريس من املدرس���ني واملشرفني واإلداريني في هذه املدارس من األجانب، ورغم أن هناك قراًرا وزارّيًا 
مصرّيًا يقضي بأال تزيد نس���بة األجانب في املدرسة على 10% من أعضاء هيئة التدريس إال أن عدًدا كبيًرا من 

هذه املدارس ال يستعني إال باملدرسني األجانب، ويرفض املدرسني املصريني متاًما.

وكش��فت دراس��ة أجرهتا الباحثة »بثينة عبد الرءوف« مبعهد البحوث التربوية جبامعة القاهرة عن »خماطر التعليم 

األجنيب يف مصر على هويتنا الثقافية« عن النتائج التالية:

- املدارس األمريكية في مصر لها نشاط تنصيري، وتهدف لنشر املذهب البروتستانتي.

- تعمل تلك املدارس بش���كل منفصل متاًما عن املجتم���ع املصري، وال تقع حتت طائلة أي قانون مصري، كما 
أن مرحلة التعليم األساس���ي من الصف األول حضانة حتى الثالث اإلعدادي ال تخضع ألي إش���راف وزاري أو 
إداري، وإن كان هناك إشراف على املرحلة الثانوية فهو إشراف صوري، وإن هذه املدارس تخضع إلشراف هيئات 

أمريكية تطبق عليها مقاييسها وأهدافها.

- تقييم كتب تلك املدارس في مصر من قبل إدارة املعادالت املصرية هو تقييم ذاتي؛ حيث ال توجد معايير أو 
مقايي���س مكتوبة ميكن الرجوع إليها، بل يعتمد في املقام األول على »ثقافة وضمير اخلبير املراجع للكتب«، وأنه 

ال تتم أي متابعة من قبل وزارة التربية والتعليم ملدى التزام هذه املدارس مبا مت حذفه أو ما طلب من تغيير.

وبتحليل محتوى بعض مناهج املدارس األمريكية في مصر كش���فت الدراسة أن هذه املناهج تعمل على حتقير 
الع���رب، وتزعم أن اإلب���ل أفضل منهم كما جاء في إحدى القصص املقررة على تالميذ املرحلة االبتدائية، والتي 
توضح تفوق اإلبل على العرب، وكيف أن قيادة اإلبل للعرب أفضل من قيادة العرب ألنفسهم، وأن العرب إذا ساروا 

خلف اإلبل فسيصلون إلى نتائج أفضل من التي يُخططون لها.
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كما كش���فت الدراسة أن كتاب مادة االجتماع الذي يدرس على طالب املرحلة الثانوية يتعرض لقضية احلرية 
الشخصية واجلنسية، واحترام طبيعة كل شخصية ورغبتها في اختياراتها، وفي ضوء ذلك يعرض الكتاب بعض 
النماذج األمريكية التي اس���تطاعت أن حتصل على ما وصفه الكتاب التربوي األمريكي بأنه حقوقها في املجتمع 
األمريك���ي، ومن هذه النماذج )جمعية أنصار نادي العراة(؛ حي���ث يتناول الكتاب فكر جمعية أنصار العراة هذه 
وفلس���فتهم، ويعرض صورة لهم، كما يتناول الكتاب الشواذ جنسّيًا؛ حيث يعرض صور وقصة أول زوجني شاذين 
من الرجال، وهذه املادة وما حتويه من ش���ذوذ جنس���ي يتم تدريس���ها في ظل مناخ اختالطي مراهق ومن قبل 

مدرسني ومدرسات أجانب قد يكونوا مؤمنني ومبشرين باملثلية اجلنسية«.

املصادر:

- د. ليلى بيومي، املدارس األجنبية في بالدنا.. غزو آن له أن ينتهي، موقع املسلم، بتاريخ 1427/8/27 ه�: انظر الرابط: 
http://www.almoslim.com/node/83514

- فاروق جويدة، ماذا بعد طوفان املدارس األجنبية فى مصر؟، جريدة الشروق، 8 أغسطس 2010م، انظر الرابط:
  http://www.shorouknews.com/Columns/Column.aspx?id=279754 

- دراسة علمية تؤكد: املدارس األمريكية فى مصر تدعو إلى التبشير وطمس الهوية الثقافية ومحو التاريخ املصري، جريدة 
شباب مصر، العدد 155، 28 أبريل 2009م  على الرابط:

http://www.shbabmisr.net/XPage.asp?browser=View&EgyxpID=13134&xp1=%C7%E1%D1%C7%C8%D
A%C9&xp2=155&xp3=%C7%E1%CB%E1%C7%CB%C7%C1&xp4=2&xp5=%CC%E3%C7%CF%EC%20
%C7%E6%E1&xp6=28&xp7=%C7%C8%D1%ED%E1&xp8=20090428

- الهيثم زعفان، املثلية اجلنسية في مناهج املدارس األجنبية، 27 أبريل 2009م، أنظر الرابط:
http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=2484
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ملخص الدراسة
تعد أزمة تفّس���خ القيم لدى قطاع عريض من أبناء األمة اإلس���المية من أكثر األزمات التي تؤرق علماء 
األمة وحاملي هّمها، ويلعب اإلعالم الغربي واملتغرب دوًرا رئيًس���ا في تعظيم هذه األزمة، وقد حاول اإلعالم 
اإلس���المي بحضوره الالفت أن يعّظم ُس���نة املدافعة قبالة هذا الس���يل االنحاللي الذي يستهدف اإلعالم 
الغربي واملتغرب من خالله قيَم األمة وثوابتها، من هنا جاءت هذه الدراسة التي حاولت تلمُّس معالم معركة 
القيم التي يحركها اإلعالم الهابط في صفوف املس���لمني، فبينت الدراس���ة أن الغرب يحاول عوملة منوذجه 

التحريري دومنا التفات خلصوصيات األمم في بنائها القيمي ومرجعيتها الشرعية الضابطة لهذا البناء.
وقد ساعد على ذلك وجود كوادر بشرية من أوساط املسلمني، تسير على درب الغرب في توجيهها لوسائل 

اإلعالم اخلاضعة إلشرافها.
وأوضحت الدراس���ة الراهنة أن توظيف الغرب لوس���ائل اإلعالم مبا يهدم املنظومة القيمية يس���ير على 
ثالثة مسارات: حيث يعّبر املسار األول عن الواقع الفعلي للمجتمعات الغربية، مبا فيها من تفسخ وانحالل، 
بينما يعّبر املس���ار الثاني عن الطمع املالي لُصّناع اإلعالم، أما املسار الثالث فيعّبر عن  الصراع بني الغرب 

واإلسالم، واحتالل الغرب لديار اإلسالم وانعكاسات ذلك على القطاع اإلعالمي. 
وقد قدمت الدراس���ة ف���ي ضوء ذلك العديد من الش���واهد اإلحصائية التي تبني م���دى خطورة التأثير 

ه على وعي الشعوب وقيمهم.  اإلعالمي املوجَّ
كما تناولت الدراسة أثر اإلعالم الغربي واملتغرب على منظومة القيم في املجتمعات اإلسالمية، وذلك من 
خالل جملة من الدراس���ات األكادميية املوثقة، والتي تطلق صرخات نذير إحصائية حول مس���ئولية اإلعالم 
الهابط في خلخلة منظومة القيم، وتناولت الدراس���ة في ضوء ذلك انعكاسات اإلعالم الغربي واملتغرب على 
أطفال األمة، وخاصة على ش���بابها ونسائها، وبينت الدراسة واقع اإلعالم اإلسالمي من االستهداف الغربي 
لقيم األمة وثوابتها؛ حيث وضعت الدراس���ة يدها على نقاط القوة والضعف في مدافعة اإلعالم اإلسالمي 

لإلعالم الغربي والتغريبي؛ وذلك على مستوى األطفال والشباب واملرأة املسلمة.
وقد انتهت الدراس���ة بجملة من التوصيات واملقترحات بلغت عش���رين توصية ومقترًحا ميكن في ضوئها 
-بإذن الله تعالى- احلفاظ على هوية األمة اإلس���المية إزاء س���يل الس���ماوات املفتوحة وعصر املعلومات، 
وإحداث نوع من التوازن، وكسب اجلوالت في معركة القيم بني اإلعالم الغربي واملتغرب من ناحية واإلعالم 

اإلسالمي من ناحية أخرى. 
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مقدمة :

ال ينكر أحد اآلن الدور التأثيري املمتد لوسائل اإلعالم في تشكيل وعي الشعوب، ومن ثَم توجيه تلك الشعوب 
صْوب قيٍم بعينها، س���واء كانت سلبية أو إيجابية. والغرب بتركيبته املعقدة، وتشكيالته العقدية املتعددة، وكذلك 
ليبراليته املتحررة من الضوابط العقدية والش���رعية، يقّدم منظومة قيمية متيل إلى األهواء وإش���باع الرغبات، 
ويراها هو مناس���بة لواقعه املجتمعي، لكنه نظًرا العتبارات عديدة، منها: ما هو مرتبط بقضايا الصراع العقدي 
بني الغرب واإلس���الم، ومنها ما هو مرتبط مبحاوالت بس���ط النفوذ الغربي على وجه البس���يطة، يحاول الغرب 
عوملة منوذجه التحريري هذا دومنا التفات خلصوصيات األمم في بنائها القيمي، ومرجعيتها الشرعية الضابطة 

لهذا البناء.

وفي ضوء ذلك كانت وس���ائل اإلعالم ميداًنا خصًبا للترويج ملنظومة القيم الغربية التحررية داخل املجتمعات 
اإلس���المية، وقد س���اعد على هذا الترويج وجود كوادر بشرية من أوساط املسلمني تأثرت بالغرب وانبهرت به، 
ورأت ف���ي نقل كل ما ينضح به الغرب هو من باب »املدنية احلديثة«، فصبغوا ووجهوا الوس���ائل اإلعالمية التي 
ميلكونها أو يديرونها أو يعملون في قطاعاتها املتعددة وفق ما يطرحه الغرب من قيم حتررية، فكانوا بذلك أحد 
أدوات الصراع القيمي في املنطقة اإلسالمية مبا يخدم األهداف الغربية في إبعاد املسلمني عن قيمهم اإلسالمية 

الراسخة.

تلك القيم اإلس���المية التي حملت وسائل اإلعالم اإلس���المية على عاتقها مسئولية ترسيخها في املجتمعات 
اإلس���المية، وفي ذات الوقت محاولة إحداث عملية التوازن قبالة الهجمة التغريبية في وسائل اإلعالم املروجة 

للقيم الغربية في املجتمعات اإلسالمية.

من هذا املنطلق سعت هذه الدراسة إللقاء الضوء على حروب القيم بني اإلعالم الغربي، وكذلك اإلعالم العربي 
املتغرب من ناحية، واإلعالم اإلسالمي من ناحية أخرى.

وملعاجلة هذه القضية سيتم استخدام املنهج التحليلي، والذي في ضوئه سيتم تفكيك وحتليل آليات ومحتويات 
معركة الغرب واملتغربني القيمية في امليدان اإلعالمي، وطبيعة مدافعة وس���ائل اإلعالم اإلسالمية لتلك املعركة 
التغريبية، وذلك بهدف اخلروج مبؤش���رات توجيهية تقّيم املكاسب واخلسائر في تلك املعركة الساخنة واملعقدة، 
وتقدم جملة من النصائح البحثية والتوصيات العملية مبا يخدم عملية التوازن ومدافعة ما يضّر باألمة اإلسالمية 

في هذا امليدان. 

اهليثم زعفان
كاتب وباحث اجتماعي - ماجستير في التخطيط االجتماعي – جامعة األزهر
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1- أمهي��ة وس��ائل اإلع��الم يف تش��كيل بني��ة القي��م 

واملعتقدات يف اجملتمعات احلديثة، وأثرها يف تكوين 

الرأي العام والعقل اجلمعي لألمم والشعوب:

لكل مجتمع معتقده وثقافته، ومن ثم منظومته القيمية 
املنبثقة من هذا املعتقد وتلك الثقافة، وعلى ذلك فإن 
هناك خصوصيات متّي���ز كل مجتمع عن اآلخر على 
وجه األرض. وفي ضوء ذلك تس���عى املجتمعات بكافة 
أطيافها إلى استثمار وسائل اإلعالم املتاحة لديها من 
أجل تكري���س وتثبيت معتقداتها وثقافاتها وقيمها في 

أوساط شعوبها.

وعند احلديث عن القيم بني اإلسالم والغرب ينبغي 
التأكيد على أننا نتح���دث عن حق وباطل، عن أوامر 
إلهية وضوابط شرعية تضبط سياق القيم في املجتمع 
اإلسالمي، وعلى النقيض في الغرب؛ فإن هناك أدياًنا 
محرف���ة، وأه���واًء حتررية حتررت م���ن أية ضوابط 
عقدية تضبط س���ياق املجتمع، ومن ثَم قيمه السائدة 
فيه. فالقيم اإلسالمية إذن وكما ذهب علماء اإلسالم 
تضم شمول الدين اإلسالمي بأوامره ونواهيه، والتي 
تربط بني دنيا املس���لم وآخرته، وحتق���ق لديه معنى 
العبودي���ة لله في كافة حتركاته وس���كناته؛ وفًقا ملراد 

الله سبحانه وتعالى الذي يقول في كتابه العزيز: } ڭ  
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې{. ]األنعام: 163-162[.

وحيث إن القيم في الغرب -كما يوضح علماء الغرب 
أنفسهم- هوائية؛ فإنها تضم احلق والباطل، اإليجابي 
والسلبي، الشهوات والشبهات، وهي تتصف بالنسبية؛ 
حيث متتد وتنكمش بحسب مصالح الشعوب وأهوائها 
وش���هواتها، فكل ما تصطل���ح الثقافة في الغرب على 
أن���ه خير يخضع دائًما في اختي���اره إلى مبلغ فائدته 
االجتماعية لهذه الثقافة بالذات؛ فالقيم تكون صاحلة 
أو فاس���دة تبًعا لدرجة قدرتها، أو عدم قدرتها، على 
إشباع احلاجات األساس���ية، البيولوجية واالجتماعية 

للناس في الثقافة املعينة.)1(

إذن فإش���باع االحتياجات وحتقي���ق الغايات، وفق 
األه���واء، هو املعيار األس���اس في تش���كيل املنظومة 
القيمية الغربية، فمعنى املفردة القيمية في الغرب إذن 
لي���س حميًدا كما هو في ديار اإلس���الم، بل هو يضم 
اخلبيث واحلسن، واحملزن أن اخلبيث يغلب هناك على 
احلسن؛ بش���هادة علمائهم هم، وهذا اخلبث ينعكس 

على كافة القطاعات الغربية، وعلى رأسها اإلعالم. 

وبنظرنا؛ فإن توظيف الغرب لوس���ائل اإلعالم مبا 
يه���دم املنظومة القيمية؛ يس���ير على ثالثة مس��ارات: 
حيث يعّبر املس��ار األول عن الواقع الفعلي للمجتمعات 
الغربية، مبا فيها من تفسخ وانحالل، وبالتالي ينعكس 
هذا الواق���ع على اإلعالم وصناعت���ه، ومن ثم تخرج 
املواد اإلعالمية لتك���ون مبثابة مرآة لتفاعالت احلياة 

الغربية اليومية.

بينم���ا يعّبر املس��ار الثاين عن الطم���ع املالي لُصّناع 
اإلع���الم، فيصنعون مواد إعالمي���ة انحاللية، حتّقق 
لهم األرب���اح اخليالية، غير َمْعِنّي���ني في ذلك بانهيار 
املجتمع���ات ومنظومتها القيمية بناًء على هذه التجارة 

اخلبيثة.

أما املس��ار الثالث، والذي ميكننا تس���كينه في زاوية 
الصراع بني الغرب واإلس���الم، واحتالل الغرب لديار 
اإلس���الم؛ حيث يضع قادة الص���راع في الغرب هدًفا 
أساس���ّيًا نُْصب أعينه���م يتمثل ف���ي محاولة خلخلة 
املنظومة القيمية اإلسالمية، ومزاحمتها بقيم هوائية 
تفس���د على املس���لمني تقربهم إلى الل���ه مبنظومتهم 

القيمية املنضبطة بالضوابط الشرعية.

وحالة احلرب القيمية الس���ائدة اآلن على مستوى 
املي���دان اإلعالمي تس���ير في مس���ارين: األول على 
مس���توى الش���بهات، والدفع مبا يش���ّكك العوام في 
منظومتهم اإلس���المية الراس���خة، بينما يأتي املسار 
)1( فوزي���ة دياب، القيم والع���ادات االجتماعية، مكتبة األس���رة، القاهرة 

2003م ، ص 68.
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الثاني على مس���توى الش���هوات، ومبا يغرق األمة في 
امللذات، ويصرفها عن حتقيق مراد الله في األرض.

واإلعالم بكافة وس���ائله وتقنياته يُعد ميداًنا خصًبا 
إلدارة ه���ذه احلرب القيمية، وقد زادت أهمية وتأثير 
وسائل اإلعالم بعد ثورات التقنيات واألقمار الصناعية 
واإلنترنت، وجناح الوس���يلة اإلعالمية في كسر كافة 
احلواجز، وبالتالي يزداد تأثير الوسيلة اإلعالمية في 

تشكيل وعي الشعوب وتوجيهها صوب قيم بعينها.

ويكف���ي للتدليل على جدية ه���ذه احلرب من قبل 
الغرب ما كشفت عنه مؤسسة راند القريبة من دائرة 
صنع القرار األمريكي من أن امليزانية الس���نوية التي 
ترصدها الوالي���ات املتحدة األمريكي���ة لقناة احلرة 
األمريكية والناطقة باللغة العربية هي  671.9 مليون 
دوالر إضافة إلى 50 ملي���ون دوالر أخرى كاحتياطي 
لألزم���ات)1(. وعل���ى ذات الدرب يأت���ي الدعم املالي 

واملعنوي لإلعالم التغريبي في العالم العربي.

وعلى ذلك؛ فإننا أمام إشكاالت عدة تواجهها األمة 
اإلسالمية ومنظومة القيم اإلسالمية فيها على مستوى 

حيث  اإلعالمي؛  املي���دان 
املتغربة  اإلعالمي���ة  املادة 
واملس���تثمر  متفس���خة، 
هدفه  الغربي  اإلعالم���ي 
كل  يدفع  حي���ث  ربح���ي؛ 
املنتجات  بعش���رات  ي���وم 
االنحاللي���ة،  اإلعالمي���ة 
ومتغربون عندنا يس���يرون 
عل���ى درب الغ���رب ف���ي 
االجتاهني س���واء بالتقليد 
االس���تثمار  أو  االنحاللي 

اإلعالمي اخلبيث.

)1( د. باسم خفاجي: استراتيجيات غربية الحتواء اإلسالم، قراءة في تقرير 
راند 2007م، سلسلة رؤى معاصرة، املركز العربي للدراسات اإلنسانية، 

القاهرة، السنة األولى، العدد رقم 4، مايو 2007م، ص 26.

وم���ن وراء كل ذلك ق���ادة صراع يس���تثمرون هذا 
املناخ الفاس���د خللخلة املنظوم���ة القيمية في العالم 

اإلسالمي.

وحتى نس���تبني حجم تأثير الوسائل اإلعالمية على 
مس���ار املنظومة القيمية في املجتمع، سنحاول تقدمي 
بعض الصور اإلحصائية في املجال اإلعالمي، تكشف 
بجالء خط���ورة التأثير اإلعالم���ي املوجه على وعي 

الشعوب وقيمهم.

املواقع اإلباحية على اإلنرتنت:

يبلغ عدد املواقع اإلباحية على شبكة اإلنترنت حوالي 
4.2 ملي���ون موقع، بينما يبلغ إجمالي عدد الصفحات 
اإلباحية على اإلنترنت حوالي 420 مليون صفحة؛ حيث 
تأتي الواليات املتحدة ف���ي مقدمة قائمة أكثر البلدان 
امتالًكا لصفحات جنسية بنصيب يتعدى 244.5 مليون 
صفحة، تليها أملاني���ا بنصيب يبلغ أكثر من 10 ماليني 
صفح���ة، ثم بريطانيا بنصي���ب 8.5 مليون صفحة ثم 

أستراليا، اليابان، هولندا، روسيا، بولندا وإسبانيا.
مستخدمو شبكة اإلنترنت عرب العامل)*(

املنطقة
سكان   دد ال     ع

      2010م
دمو     ستخ     م

رب 2000م سم رنت  دي      اإلنت
رنت دمو اإلنت ستخ م

يو 2010م    يول
سبة الن

10.9 1.013.779.0504.514.400110.931.700إفريقيا

3.834.792.852114.304.000825.094.39621.5آسيا 

813.319.511105.096.093475.069.44858.4أوروبا

212.336.9243.284.80063.240.94629.8الشرق األوسط

344.124.450108.096.800266.224.50077.4أمريكا الشمالية

أمريكا الالتينية- 
592،556.97218.068.919204.689.83634.5الكاريبي

34.700.2017،620.48021.263.99061.3أستراليا

6.845.609.960360.985.4921.966.514.816املجموع

(*) Internet World Stats: Internet Usage Statistics, The Internet Big Picture, World Internet Users and Population 

Stats. http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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وتبلغ نس���بة زوار املواقع اإلباحية من مستخدمي 
اإلنترنت 42.7% من إجمالي زوار الش���بكة. بينما 
تبلغ نسبة حتميل املواد اإلباحية عبر اإلنترنت %35 
من إجمالي املواد احململة، أما عدد املواقع اإلباحية 
التي حتتوي على مواد إباحية ألطفال فتبلغ أكثر من 

100.000 موقع.

كما يبلغ عدد م���رات البحث عن املواقع اإلباحية 
مبح���ركات البح���ث 68 مليون طل���ب يومّيًا؛ وعدد 
الرس���ائل اإللكترونية اإلباحية 2.5 مليار رس���الة 

يومّيًا.

كما توض���ح اإلحصائيات أن 
89% من زوار غرف الدردش���ة 
يخوض���ون ف���ي موضوع���ات 
جنس���ية. وأن 20% م���ن زوار 
اإلنترن���ت اعترف���وا بدخولهم 
إلى املواقع اإلباحية أثناء وقت 

العمل.

وعلى ذلك يفوق الدخل السنوي لصناعة اإلباحية 
عبر اإلنترنت 12 مليار دوالر أمريكي.

وعلى مس���توى األطفال واإلنترن���ت االنحاللي؛ 
توّضح اإلحصائيات أن متوسط عمر األطفال الذين 
يتعرضون للمواد اإلباحي���ة ألول مرة على اإلنترنت 

يبلغ 11 عاًما.

ومتوسط عمر األطفال األكثر اعتياًدا على الدخول 
إلى تلك املواقع االنحاللية من سن 15 إلى سن 17. 
وأن ما يقرب من 26 ش���خصية كارتونية محببة إلى 

األطفال تُستغل الصطيادهم إلى املواقع اجلنسية.

وعلى ذلك يبلغ الربح السنوي التقديري الستغالل 
األطفال جنس���ّيًا عبر اإلنترن���ت 3 مليارات دوالر 

أمريكي.)1(

)1(  تقرير نشرته جريدة القبس الكويتية عن املواقع اإلباحية على اإلنترنت: 
 http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=339286

صناعة السينما األمريكية:

يوضح تقرير لوزارة اخلارجية األمريكية عن صناعة 
الس���ينما في أمريكا أن أكثر م���ن 50% من إيرادات 
هوليوود على ش���باك التذاكر تأتي عادة من مبيعات 
التذاك���ر خارج الوالي���ات املتحدة. وكثي���ًرا ما تكون 
اإلي���رادات اإلجمالية األجنبية أكثر من 70% في حالة 

األفالم الضخمة. 

كما كشف التقرير عن أن اإليرادات اإلجمالية لشباك 
تذاك���ر بلغت 16.96 مليار دوالر في عام 2001م جاء 
نصفه���ا تقريًبا، أي 8.41 مليار 
دوالر م���ن دور الس���ينما داخل 
الواليات املتحدة، والباقي من دور 
السينما األجنبية. بينما بلغت في 
عام 2006م حوالي 25.82 مليار 
دوالر ثلثه���ا تقريًب���ا من داخل 
الوالي���ات املتح���دة والباقي من 
اخلارج. وتعقيًبا على هذه األرقام 
يقول تقرير اخلارجية األمريكية: 
»وهذا يعني أن احلركات املضحكة لألشخاص املغفلني، 
وحبكات القصص الغبية، والتفجيرات الضخمة، التي 
تش���ّكل في أعني املنتقدين األجانب أسوأ الصادرات 
م���ن األفالم األمريكية، تنجم عن اس���تجابة هوليوود 

جلمهور عاملي وليس جلمهور محلي«.)2(

2- أث���ر اإلعالم الغربي واملتغ���رب على منظومة 
القيم يف اجملتمعات اإلس���المية يف إطار حروب 

الثقافات واهلويات وصراع احلضارات: 

يلمس كل حليم حجم املآس���ي التي يتس���بب فيها 
اإلعالم الغربي واإلعالم املتغرب في العالم اإلسالمي، 
جراء املسلسالت واألفالم الساقطة، والبرامج الشبابية 

)2(  توماس دوهرتي: م���ا الذي يجعل األفالم األمريكية أمريكية؟، تقرير 
صناعة الس���ينما في الوالي���ات املتحدة األمريكي���ة، مكتب اإلعالم 

اخلارجي، وزارة اخلارجية األمريكية، 2007م. 
 http://www.america.gov/ar/               :املوقع اإللكتروني للمكتب

يوضح تقرير ل��وزارة الخارجية األمريكية عن 
صناعة الس��ينما في أمريكا أن أكثر من %50 
م��ن إيرادات هوليوود على ش��باك التذاكر 
تأت��ي ع��ادة م��ن مبيع��ات التذاك��ر خ��ارج 
الواليات المتحدة. وكثيرًا ما تكون اإليرادات 
اإلجمالي��ة األجنبي��ة أكث��ر م��ن 70% في حالة 

األفام الضخمة.
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املختلط���ة والفارغ���ة، واألغاني والكليب���ات املقززة، 
واملق���االت واحلوارات والص���ور بالصحف واملجالت 
الفارغة والفاضح���ة، واملواقع اإللكترونية االنحاللية، 
والبرامج واإلذاعات الش���بابية املتغرب���ة، فكل حليم 
وكل متمسك بالقيم اإلسالمية يحّمل اإلعالم املنفلت 
مسئولية تفش���ي العديد من األمراض املجتمعية من 
قبيل  الدياث���ة، العري، الزنا، الش���ذوذ، االغتصاب، 
اخليانة، اإلدمان، الكذب، السرقة، السخرية من الغير، 
ع���دم توقير الكبار، التمرد على الوالدين، التمرد على 
األرزاق، ثم التمرد على كافة األحكام الشرعية، وغير 
ذلك من األمراض االجتماعية املهلكة التي تس���توجب 

غضب الله سبحانه وتعالى. 

وهناك عدة مؤش����رات من خالله����ا ميكن معرفة 
حج����م هذا الزخ����م اإلعالمي املنفلت، فعلى س����بيل 
املث����ال بتحليلن����ا حملتوى قن����وات القم����ر الصناعي 
النايل س����ات تبني وجود  88 قناة لألغاني، و60 قناة 
لألفالم واملسلس����الت، فضاًل عن 50 قناة رياضية، 
واألعداد تزداد يوًما بعد يوم، وهذه القنوات وخاصة 
قنوات األغاني واألفالم جت����ذب قطاًعا عريًضا من 
املش����اهدين العرب، وتتنافس فيما بينها على تقدمي 
أحدث ما يتم إنتاجه من أفالم وكليبات، وحترص على 
ترويج هذه املنتجات مبساحات ممتدة من املقتطفات 

االنحاللية.

كما كش���ف مؤمتر عقدت���ه كلية اإلع���الم جامعة 
القاه���رة)1( عن وجود عالقة كبيرة بني أغاني الفيديو 
كليب ومحاوالت العوملة التي ترّوج لنمط احلياة الغربية 
بشكل متعمد، وأظهر املؤمتر ارتفاع معدالت مشاهدة 
الش���باب ألغاني الفيديو كليب؛ حيث كش���فت إحدى 
الدراسات املقدمة للمؤمتر أن 100% من الشباب الذين 
شملتهم عينة الدراسة يشاهدون مطربات مشهورات 
بالتعري، في الوقت الذي كشفت فيه الدراسة عن أن 
40% ممن شملتهم العينة يتابعون أغاني الفيديو كليب 

)1( مؤمتر »اإلعالم املعاصر والهوية الوطنية«: مؤمتر نّظمته كلية اإلعالم 
جامعة القاهرة في الفترة من 4-6 مايو 2004م.

خفية عن أسرهم.)2(

في الوقت نفسه أظهر بحث بعنوان »الهوية العربية 
كما تعكس����ها أغاني الفيديو كليب وانعكاساتها على 
قيم الش����باب«، أنه بتحليل 364 أغني����ة بثتها بعض 
القنوات العربية والرسمية بلغت نسبة اللقطات املثيرة 
77%، وأشارت الدراس����ة أيًضا إلى أن عينة األغاني 
تعكس البيئ����ة الغربية بنس����بة 70%، والبيئة العربية 
بنسبة 30%. وبلغت نسبة الرسائل بني اجلنسني على 
قن����اة روتانا 76%، وغلبت القيم الس����لبية على القيم 
الواردة في األغاني بنسبة 85%، منها نسبة 33% لقيم 
اخليانة، و25% للغ����در، و22 للتجاهل وعدم التقدير، 

و5% للكراهية.)3(

وكش���ف الدكتور محمد مراد عبد الله مدير مركز 
دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، عن وجود أكثر من 
30 محطة فضائية غنائي���ة تبث ما يقارب 15 مليون 
رس���الة يومّيًا، وأن متوس���ط عدد املكاملات والرسائل 
النصي���ة لقصي���رة »إس إم إس« التي تتلقاها احملطة 
الواح���دة يبلغ 33 ألف مكاملة ورس���الة في الس���اعة 
الواحدة، وإن احملطة حتقق دخاًل يزيد عن 20 مليون 

درهم شهرّيًا.)4(

انعكاس���ات اإلع���الم الغرب���ي واملتغ���رب عل���ى 
أطفال األمة:

يعد تش���كيل وعي أطفال املسلمني وفق قيم تغريبية 
معينة هدًفا مباشًرا لوسائل اإلعالم الغربية والتغريبية، 

)2( الدكتور حس���ن علي، استخدامات الشباب اجلامعي للقنوات الغنائية، 
أبحاث مؤمتر اإلعالم املعاصر والهوية الوطنية، كلية اإلعالم، جامعة 

القاهرة، 2004م.
)3( الدكتور أشرف جالل، الهوية العربية كما تعكسها أغاني الفيديو كليب، 
وانعكاساتها على قيم الشباب، أبحاث مؤمتر اإلعالم املعاصر والهوية 

الوطنية، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 2004م.
)4( الدكتور محمد مراد عبد الله مدير مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة 
دب���ي: على هامش احلملة الرابعة جلمعية توعية ورعاية األحداث في 
دولة اإلمارات للتصدي للقنوات الفضائية الهابطة، املوقع اإللكتروني 

جلمعية توعية ورعاية األحداث في دولة اإلمارات:
  http://www.jewa.org.ae/.
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ويُعد ذلك اس���تثماًرا جللوس الطفل فترة طويلة أمام 
الوس���يلة اإلعالمية، سواء كانت تلفزيوًنا أو إنترنت)1( 
ملشاهدة قنوات ومواقع األطفال اإللكترونية مبا حتويه 

من مواد إعالمية مسلية للطفل.

واخلط���ورة تكمن ف���ي أن معظم قن���وات األطفال 
العربي���ة تعيد ع���رض منتجات األطف���ال اإلعالمية 
الغربية من كارتون، مسلس���الت، أغان، مس���ابقات، 
ألعاب س���حرية، وبرامج أطفال إرشادية، سواء كانت 
علمية أو تربوية غربية، بدون التحفظ على ما بها من 
جتاوزات أخالقية وعقدية، وهذه القنوات تقوم بعملية 
الدبلج���ة إلى العربية، وفي أحي���ان كثيرة يتم عرض 

املنتج اإلعالمي كما هو وبلغته األصلية. 

كم���ا أن هناك قنوات أطف���ال عربية أخرى حتاول 
تقدمي مواد إعالمية من إنتاجها، لكن إشكاليتها تكمن 
في أن العق���ول الصائغة لهذه املواد واملش���رفة على 
عملي���ة إعدادها؛ إما أنها غربية متت االس���تعانة بها 
كخبرة غربية جاهزة، وبالتالي تخرج املواد اإلعالمية 
بصياغة وروح غربية، أو عقول شرقية، ولكنها تتحرك 
مبنطلقات علمانية متغربة فتجرد املنتج اإلعالمي من 

أية هوية إسالمية. 

واخلطورة ف���ي ذلك -فضاًل عن املخاطر العقدية- 
أن هذه املواد اإلعالمي���ة الغربية واملتغربة تقوم بنقل 
الثقافة الغربي���ة بكل ما حتويه من انحالل وفس���اد 
عقدي، بص���ورة تليفزيونية تبهر الطفل املتلقي، وهذه 
أمور من ش���أنها تكريس ثقاف���ة االختالط بني الفتى 
والفتاة ف���ي وجدان الطفل- نش���ر ثقافة العري بني 
األطفال، خاصة وأن هناك كمية كبيرة من مش���اهد 
األفالم الكارتونية في قنوات األطفال تكون البطالت 
فيها ش���به عاريات- إش���اعة الفاحشة بني األطفال، 
)1( إذا كان متوس���ط قض���اء الطفل أمام التلفزي���ون واإلنترنت يومًيا أربع 
ساعات، فإن عدد الساعات في الشهر سيكون 120 ساعة، وفي السنة 
1440 ساعة، أي شهرين في العام بالتمام والكمال يتلقى الطفل فيهما 
جملة من املوجهات التربوية املباشرة عبر التليفزيون واإلنترنت، مبعنى 
أنه بعد مرور عشر سنوات من عمر الطفل سيكون قد قضى ما متوسطه 

عشرون شهًرا أمام محتويات قنوات األطفال، أي ما يقارب العامني.

وذلك بتكثيف مش���اهد اإلعجاب ب���ني الفتى والفتاة، 
وضرورة أن يكون للبنت صديق حتبه ويحبها، وجميعها 
عالق���ات تعرضها القناة في أحي���ان كثيرة مصحوبة 
بقبالت وأحضان وجتريد من معظم املالبس- إحاطة 
الطفل مبن���اخ انحاللي مثل الرقص اخلليع، القبالت، 
ش���رب اخلمور، لعب القمار، الكذب، القتل، السرقة، 
واحتراف املكائد، وكلها أخالقيات فاسدة يخشى من 
ورائها فس���اد أخالق الطفل املتلقي لتلك احملتويات- 
ترس���يخ الكذب، التزييف، الغ���در، اخليانة، االنتقام، 
الس���خرية من اآلخرين، وغير ذلك من الصفات غير 
الش���رعية وذلك وفًقا ملا تقدمه س���يناريوهات مواد 
األطف���ال اإلعالمية من محتويات تعزز تلك الصفات، 
وأبرز مثال على ذلك كرتون » توم وجيري« القائم في 

مجمله على السخرية واالنتقام والكيد لآلخرين.    

انعكاس���ات اإلعالم الغربي واملتغرب على ش���باب 
األمة:

وسائل اإلعالم ساهمت مس���اهمة فعالة في إثارة 
غرائز الشباب عن طريق املواقع اإللكترونية االنحاللية، 
األفالم، املسلسالت، األغاني املصورة، الصور اخلليعة 
واملاجنة، وعن طريق القص���ص الغرامية، وهي أمور 
تدف���ع أحياًن���ا بعض الش���باب للبحث ع���ن منافذ، 
وجميعها منافذ تصّب ف���ي دوائر محرمة تغيب معها 
كافة االعتبارات القيمية في املجتمع اإلسالمي. ولعل 
اخلطورة ندركها من إحدى الدراس���ات املقدمة لكلية 
امللك فهد األمنية؛ حيث كش���فت الدراسة التي حللت 
محتوى الهواتف احملمول���ة التي ضبطتها هيئة األمر 
باملعروف والنهي عن املنك���ر، أنه من بني 1470 ملًفا 
بذاك���رة الهواتف احملمولة كان هناك 70% منها عبارة 
عن ملفات إباحية، كما كش���فت الدراسة عن أن %88 
من البنات في عينة الدراس���ة يقل���ن: »إنهن ضحية 

للتحرش باستخدام البلوتوث«.)2(

)2( الدكتور عبد الله بن محمد الرش���يد: االحتس���اب على جرائم تقنية 
البلوتوث، ندوة املجتمع واألمن اجلرائم اإللكترونية: املالمح واألبعاد، 

كلية امللك فهد األمنية، الدورة اخلامسة، الرياض، 1427ه�.
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 كم���ا س���اهمت أف���الم العصابات واإلج���رام في 
انحراف الكثي���ر من املراهقني، 
وتدريبهم على اقتراف اجلرمية، 
عل���ى خلخلة  يعمل  ذل���ك  وكل 
األمة،  لشباب  القيمية  املنظومة 
ومن ثم انسالخهم عن الضوابط 
واألح���كام الش���رعية الضابطة 
حلركاتهم وسكناتهم في املجتمع 

اإلسالمي؛ األمر الذي يفقد املجتمع اتزانه.

كما نلحظ أن هناك تأثيًرا فعاالً ملا يُعرف ب�»تليفزيون 
الواقع« Real TV، والتي تزعم أنها تعتمد على الواقعية 
في التصوير وتسلس���ل األحداث، وهي برامج غربية 
في األس���اس، مت تقليدها في منطقتن���ا العربية مثل 
برنامج »س���تار أكادميي«، وهو برنامج ترفيهي مهتم 
باستقطاب روافد ش���ابة جديدة للقطاع الفني؛ حيث 
يتم اختيار مجموعة من الفتيات والفتيان ويعيش���ون 
مًعا ف���ي مكان واحد، ويراقب اجلمه���ور عبر التلفاز 
كل حركاته���م وتفاعالتهم التي تتم في مناخ اختالطي 
خاٍل من أية ضوابط عقدية، ومييل بالكلية إلى تقليد 

الغرب في عمليات التفاعل بني الشباب. 

فعلى س���بيل املث���ال يوجد مب���كان التعايش حمام 
السباحة، مزود بأربع كاميرات تعمل حتت املاء وذلك 
ملراقبة حتركات الشباب والفتيات داخل احلمام؛ حيث 
تش���ترط إدارة البرنامج ش���رًطا يطل���ب من الفتيات 
املتقدمات لالختبار عدم االعتراض على ارتداء املايوه 
أثناء عرض البرنامج على الهواء، ويعتبر املراقبون أن 
هذه الفقرة تهدف إلى زيادة نسبة مشاهدة البرنامج، 
ومن ثَم زيادة حصيلته عبر االتصاالت التليفونية، حتى 
يصل ألكبر ش���ريحة ممكنة من الشباب العربي، الذي 

يصّوت على اختيار جنمه املفضل. 

وه���ذه النوعية م���ن البرامج جتت���ذب قطاًعا 
عريًضا من شباب األمة؛ حيث تشير التقارير إلى 
أن برنامج س���تار أكادميي تلقى في موسم واحد 

أكثر من 70 مليون اتصال.)1(

وهذه النوعية م���ن البرامج من 
ش���أنها مترير النموذج الغربي في 
أوساط الش���باب، وتدمير قواعد 
االختالط  مث���ل  ش���رعية  قيمية 
السافر، وكسر كافة احلواجز بني 

الفتى والفتاة.)2(

انعكاس���ات اإلعالم الغربي واملتغ���رب على املرأة 
واألسرة املسلمة:

 وس���ائل اإلعالم الغربية واملتغربة، مبا تعرضه من 
أمناط حياة شاذة عن املجتمعات اإلسالمية، تُعد من 
أكثر الوسائل املفسدة حلياة املرأة املسلمة املستترة في 
املنزل، فهي حتيط املرأة املس���لمة بصورة ذهنية عن 
ملبس املرأة، وآلي���ات تفاعلها مع كافة احمليطني بها، 
وجميعها آليات مستمدة من نظرة املرأة الغربية للحرية 

)1( املوقع  اإللكتروني  لبرنامج ستار أكادميي
 http://www.staracademy-lbc.net/vb
)2( جتدر اإلش���ارة في هذا الس���ياق إلى ظاهرة استثمار التقنية احلديثة 
في نش���ر الفضيحة الواقعي���ة حيث يقوم ضعاف النفوس والس���ذج 
بنشر الفضيحة احلية الواقعية؛ والهاتكة لستر األعراض في مختلف 
املجاالت، وخصوًصا للنس���اء املس���لمات، وكثيًرا ما تصيب الفضيحة 
نس���اًء تواجدن في الفنادق واألع���راس أو احلمامات العامة أو غرف 
تبديل املالبس باملتاجر أو ما ش���ابه، وأحياًنا في الطرقات؛ ليصورن 

خلسة وتكون الفضيحة.
وبع���د أن كان البحث االنحاللي بني املراهق���ني منصّبًا على األفالم 
والصور االنحاللية، ويتم التعامل مع املش���كلة باعتبار أن اإلش���كالية 
تكمن في محاربة »التلقي«، وأن هذه املواد مصدرة إلينا كعالم إسالمي 
ضمن روافد االنحالل الغربي؛ ف���إذا حاولنا منع »التلقي« جنحنا ولو 
جزئّيًا في تضييق اخلناق على األبناء، ليتجاوزوا تلك املرحلة احلرجة 
بس���الم، ويدخلوا مرحلة جديدة مصحوبة بال���زواج، لكن األمر اآلن 
اختل���ف!، فقد صار بنو جلدتن���ا وأبناء جيرتنا وف���ي أحيان فلذات 
أكبادنا هم املصّدرون، ويصدرون س���لعة واقعية نادرة تنافس التمثيل 
والفيديو كليب، وهذه الظاهرة تأخذ صوًرا وأشكاالً عديدة، وهي كما 
تطالعنا صفحات املشكالت االجتماعية واحلوادث بالصحف واملواقع 
اإللكترونية تدور جميعها حول نش���ر صورة واقعي���ة أو مقطًعا مرئًيا 
المرأة أو فتاة مس���لمة، عفيفة أو فاس���قة، ُص���ورت عورتها برغبتها 
أو خلس���ة منها في مكان ما. لذا فمحارب���ة »التلقي« ينبغي أن يكون 
مصاحًب���ا له محاربة »التصدير«: وذلك حتى يتم حتجيم تلك الظاهرة 

والسيطرة عليها.

س��اهمت أف��ام العصاب��ات واإلج��رام ف��ي 
انح��راف الكثير من المراهقي��ن وتدريبهم 
على اقتراف الجريمة، وكل ذلك يعمل على 
خلخل��ة المنظوم��ة القيمي��ة لش��باب األمة 
ومن ثم انس��اخهم عن الضوابط واألحكام 
الشرعية الضابطة لحركاتهم وسكناتهم 

في المجتمع اإلسامي
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املنفلتة، وأن املرأة رئيس���ة نفسها في كافة حتركاتها 
وس���كناتها، وليس ألحد س���لطان عليها حتى ولو كان 
الدين، كما أن وس���ائل اإلعالم بهذه الصورة تعد من 
أكثر الوس���ائل املخّببة للزوجة على زوجها وأسرتها، 
وجتعلها، مبا تبثه من أمناط وس���لوكيات حياة كاذبة، 
تتمرد على معيش���تها مع زوجها ووالديها، ويؤدي ذلك 
في النهاية النتش���ار عق���وق الوالدين واالنفصال بني 

الزوجني.  

3- واقع اإلعالم اإلس��المي من االس��تهداف الغريب لقيم 
األم��ة وثوابتها، وكيف تعاطى اإلعالم اإلس��المي مع ذلك 

االستهداف؟:

على الرغ���م من ه���ذا الزخم اإلعالم���ي الغربي 
واملتغرب بإمكانياته الضخمة وداعميه املؤثرين، مقارنة 
بإمكانيات اإلعالم اإلس���المي املتواضعة والصعوبات 
التي يواجهها، إال أن اإلعالم اإلسالمي جنح نسبّيًا في 
وضع ُسّنة املدافعة على طاولة املنازلة، ومن ثَم محاولة 
إحداث نوع من التوازن اإلعالمي قبالة هذا الس���يل 

االنحاللي املستهدف لقيم األمة وثوابتها.

وبغ���ض النظر عن الدراس���ات الناق���دة لإلعالم 
اإلسالمي، وتركيزها على ضعف اخلبرات اإلعالمية 
وحاجت���ه إل���ى مزيد م���ن االحت���راف والتخصصية 
والتمكن؛ فإن صدى اإلعالم اإلس���المي، س���واء كان 
مقروًءا أو مس���موًعا أو مرئّيً���ا، ملموٌس في صفوف 
املس���لمني، وذلك بعودة مظاهر عدي���دة للتدين كانت 
قليلة نسبّيًا في العقود املنصرمة على مستوى العامة، 
فاملس���اجد صارت أكثر امتالًء، والنس���اء صرن أكثر 
احتشاًما والتزاًما بالزي الشرعي، وتفاعالت اجلمهور 
والتس���اؤالت  باالتصاالت  مع اإلع���الم اإلس���المي 
واس���تطالعات الرأي تعّبر عن إقبال فئات مغيَّبة من 

املجتمع على الدين اإلسالمي وعلماء اإلسالم.

وأحس���ب أن هذه األم���ور قد أزعج���ت التيارات 
العلماني���ة في املجتمعات اإلس���المية كثيًرا، فصارت 
متارس ضغوطها كي تغلق املنابر اإلعالمية اإلسالمية، 

وحترض عليها، وتشّوه صورتها.

واإلعالم اإلس���المي، س���واء كان صحًفا ومجالت 
أو مواق���ع إلكترونية، أو قن���وات فضائية، وباختالف 
مش���اربه وتوجهات���ه الفكرية؛ جنده ق���د يختلف في 
عمليات البناء وتشكيل وعي األمة، إال أن الغالب على 
اإلعالم اإلسالمي هو اتفاقه في عملية املدافعة، ومن 
ثَم رفضه للقيم الغربية االنحاللية، ومحاولة كش���ف 
س���لبيات اإلعالم الغربي واملتغ���رب، وأثره على بنيان 

األمة ومنظومتها القيمية.

لكن التساؤالت املعقدة التي تفرض نفسها اآلن هي: 
هل تعاطي اإلعالم اإلسالمي مع االستهداف الغربي 
والتغريبي لثوابت األمة وقيمها يعادل، على األقل على 
املس���توى الكمي، حجم املكاسب التي يحققها اإلعالم 

الغربي واملتغرب؟

لقد رأينا تفاعالت األطفال والش���باب املس���لم مع 
البرامج التغريبية، واألغاني واألفالم االنحاللية، فهل 
املقبلون من األطفال والش���باب والنساء على اإلعالم 

اإلسالمي يعادل كمّيًا املقبلني من الطرف اآلخر؟

وهل حتذير اإلعالم اإلسالمي من عواقب التفاعل مع 
تلك املواد الغربية والتغريبية كاٍف ملدافعة االستهداف 

الغربي واملتغرب؟

إن الواق���ع اإلحصائ���ي ابتداًء يحتاج إلى دراس���ات 
إحصائي���ة موس���عة تعتمد على نس���ب املش���اهدات 
والتفاعالت، وهذه الدراسات ميكن ملراكز استطالعات 
الرأي أن تقوم بها، لكن املؤشرات امللموسة تشير إلى أن 
حج���م التغييب في صفوف األمة جراء اإلعالم الغربي 
واملتغ���رب كثيف، وله عوامل كثي���رة تدعمه ال يحظى 
بها اإلعالم اإلس���المي. واملبّش���ر في األمر أنه بنظرة 
حتليلية سريعة على اإلعالم اإلسالمي في ذات امليادين 
التي يكّثف فيها اإلعالم الغربي واملتغرب حضوره جند 
أن هناك نس���بية في املدافعة والتعاطي، وس���نحاول 

استكشاف تلك النسبية، وذلك عرب الصورة التالية:
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أواًل.. على مستوى األطفال:

يُع���د ميدان األطفال من أكثر امليادين التي يش���ّكل 
اإلعالم اإلس���المي فيها حضوًرا متمي���ًزا، رمبا ألن 
توفير البديل الش���رعي من كارتون وبرامج أطفال ال 
يحتاج إلى إمكانيات ضخم���ة، أو مصحوب مبحاذير 
ش���رعية، مثل الدرام���ا وبرامج الش���باب التفاعلية، 
عالوة على تش���جيع األس���ر النتقاء م���واد إعالمية 
هادفة ألبنائهم اخلاضعني للرقابة النس���بية، بخالف 
املراهقني والشباب، وبالعموم فإن هناك قائمة طويلة 
من ش���ركات إنتاج املواد اإلعالمية لألطفال وقنوات 
األطفال، ومجالت وقص���ص األطفال، والتي تتحرك 
جميعها بالصبغة اإلسالمية، ولكن هذا القطاع ياُلحظ 

عليه مالحظتان جوهريتان، وهما:

1- هناك منابر إعالمي���ة لألطفال ذات منطلقات 
ميكن أن يطلق عليه���ا محافظة، وميكن أيًضا وصف 
أصحابه���ا بأنهم م���ن ذوي النوايا الطيبة نحس���بهم 
كذلك، لكن اإلش���كالية تكمن في أن غالب ما يقومون 
بعرض���ه عبارة عن أغاٍن إيقاعية وأناش���يد وحفالت 

غنائي���ة، ق���د يكون بها ن���وع من املكون���ات التربوية 
املناهض���ة للمكونات التربوية الهادم���ة املوجودة في 
الط���رف الغربي والتغريبي اآلخر، لكنها تكرس معظم 
الوقت اإلعالمي لثقافة الغناء واملرح، وهذا ال ينش���ئ 
جياًل متزًنا يحمل هّم األمة اإلس���المية، خاصة وأن 
هناك قطاًعا عريًضا م���ن األطفال منجذب إلى هذا 
النوع من اإلع���الم احملافظ، ويحفظ أغانيه عن ظهر 
قلب، وأحس���ب أن هذه املناب���ر اإلعالمية لو تعاقدت 
مع مجموعة من العلماء واملستش���ارين التربويني ذوي 
االنطالقات العقدية املنضبطة، خلرجت ببرامج ومواد 
إعالمية لألطفال س���تثري كثيًرا وتؤثر في التش���كيل 

الصحيح لوعي أطفال األمة اإلسالمية.

2- منابر إعالمية لألطفال ذات توجهات إس���المية 
ُس���نية، لها أهداف تربوية ملموس���ة للمتابع، وإن كان 
ينقصه���ا التنوع واحلنك���ة اإلعالمي���ة والتربوية في 
إنتاج مواد األطف���ال، ويأخذ عليها البعض أن القطاع 
التليفزيوني منها مش���ّفر، ويحتاج إلى اشتراكات مالية 
شهرية في وقت تبث فيه باقي قنوات األطفال مجاًنا.
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لكن بالعم���وم فإن حضور اإلعالم اإلس���المي في 
مي���دان األطفال ممتد ومؤثر، ويع���د مدافًعا قوّيًا ملا 
يقدم���ه اإلعالم املنفلت، وهذه نقطة قوة لدى اإلعالم 
اإلسالمي ينبغي رعايتها واالهتمام بها؛ فيميل امليزان 

فيها لصالح اإلعالم اإلسالمي بصورة متقدمة.

ثانًيا.. على مستوى الشباب:

هناك إش���كالية مهمة في موضوع الش���باب، وهي 
خط���ورة املرحلة العمرية التي مي���رون بها، وحتررهم 
النسبي من الرقابة األسرية، ودندنة اإلعالم االنحاللي 

بكثافة على الوتر اجلسدي الذي 
يؤرق ه���ذه املرحلة العمرية، مع 
لغايته،  الش���اب  وصول  سهولة 
س���واء من خ���الل اإلنترنت أو 
الفضائي���ات، وهن���ا اإلع���الم 
اإلس���المي يحاول التواجد على 

عدة أصعدة منها:

1- حتذير الشباب من مخاطر التعاطي مع اإلعالم 
االنحاللي، لكن اإلش���كالية تكمن ف���ي كيفية وصول 
هذا اخلطاب اإلعالمي للشاب املنجرف نحو اإلعالم 

اآلخر، وال يكاد يشاهد أو يتابع اإلعالم اإلسالمي.

2- حتذير أولياء األمور من مغّبة، ومخاطر اإلعالم 
االنحاللي على األبناء، ودفعهم لتفعيل الرقابة عليهم 
من أجل تعس���ير س���بل الوصول إلى مصادر اإلعالم 
االنحاللي، أو املش���اركة في فعاليات���ه، مع مطالبتهم 

بتيسير سبل الزواج لألبناء.

3- محاول���ة تق���دمي بعض امل���واد اإلعالمية التي 
جتتذب الش���باب، ويتفاعلون معها التفاعل اإليجابي، 
مث���ل برامج ضع بصمت���ك أو الطريق إل���ى مكة، أو 

فعاليات مهرجانات الصيف، وهكذا.

لكن امللموس أن درجة تعاطي اإلعالم اإلسالمي مع 
ميدان الشباب ليس بذات الدرجة الكمية املكثفة التي 
نلحظه���ا في عمليات التفاعل بني الش���باب واإلعالم 

التغريبي والعك���س، وليس أيًضا بذات الدرجة املؤثرة 
امللموسة في ميدان األطفال.

ثالًثا .. على مستوى املرأة املسلمة:

أكثر ما يجذب املرأة في اإلعالم الغربي واملتغرب هو 
الدراما، سواء مسلسالت أو أفالم، واإلعالم اإلسالمي 
في غالبه له موقف ش���رعي حازم في قضايا التمثيل، 
ومن ثَم فإن مدافعة اإلعالم اإلسالمي في هذا امليدان 
مقتصرة على التحذير من املخالفات الش���رعية، مع 
محاولة ج���ذب أكبر قدر ممكن من النس���اء إلى نور 

التدين وااللتزام الشرعي. 

فميزان اجلماهيرية هنا مييل 
أكث���ر لصالح اإلع���الم الغربي 
املتمثلة  الدراما  بسبب  واملتغرب 
واألف���الم،  املسلس���الت  ف���ي 
الدراما  إش���كالية  تفرض  وهنا 
ب���ني اإلعالم الغرب���ي واإلعالم 
اإلسالمي نفسها على طاولة البحث الشرعي والضبط 
الفقهي للمس���ألة الدرامية، ومدى القبول الش���رعي، 
واحلدود والس���قف الشرعي لولوج اإلعالم اإلسالمي 

في الدراما.

التوصيات واملقرتحات

4- كي��ف ميكن لألمة اإلس��المية احلف��اظ على هويتها 
إزاء سيل السماوات املفتوحة وعصر املعلومات؟ 

1- ينبغي أوالً الوقوف على حجم األزمة اإلعالمية 
االنحاللي���ة، وذلك مبحاولة إجراء دراس���ة إحصائية 
موس���عة، ترس���م من خاللها خريطة ممتدة لإلعالم 
االنحاللي املؤثر في صفوف األمة اإلس���المية، ومن 
خالل هذه اخلريطة ميكن حتديد نقاط القوة والضعف 
في هذا اإلعالم، ومن ثَم حتديد أنس���ب اآلليات التي 

بها يتم حتجيم نفوذ هذا اإلعالم.

2- دعم املؤسس����ات التقنية الرس����مية الس����اعية 

مي��دان  ف��ي  اإلس��امي  اإلع��ام  إن حض��ور 
األطف��ال ممتد ومؤث��ر، ويعد مدافًع��ا قوّيًا 
لم��ا يقدمه اإلع��ام المنفلت، وه��ذه نقطة 
ق��وة لدى اإلعام اإلس��امي ينبغي رعايتها 
واالهتمام بها؛ فيميل الميزان فيها لصالح 

اإلعام اإلسامي بصورة متقدمة
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حلجب املنابر اإلعالمية االنحاللية، وتسليط الضوء 
إعالمّيً����ا على مجهوداتها داخ����ل املجتمعات املطّبقة 
لهذه النّظم، مع الترغيب في تعميمها في كافة الدول 

العربية واإلسالمية.  

3- فتح قنوات اتصال مباش���رة مع املس���ئولني عن 
األقمار الصناعية واالتصاالت اإللكترونية داخل الدول 
اإلس���المية، وإطالعهم مباش���رة على احلجم الكلي 
للمفاسد في الوس���ائل اإلعالمية، ودفعهم باملبررات 
املنطقية، والش���واهد واإلحصاءات املوثقة إلى اتخاذ 

موقف رسمي حازم من هذه الوسائل التغريبية.

4- تكثي���ف مخاطبة أولي األمر م���ن ِقبل العلماء 
الثقات مبخاطر ومفاس���د اإلعالم الغربي والتغريبي 
على األم���ة وقيمها وثوابتها، ومحاول���ة ترغيبهم في 

اتخاذ قرارات صارمة حيال هذا اإلعالم.  

5- هن���اك أحكام قضائية ص���درت ضد وزارات 
االتص���االت في بعض البلدان العربية تلزمها بحجب 
املواق���ع اإللكترونية االنحاللي���ة، فيمكن تفعيل هذه 
األحكام، ووضعها على طاولة التداول اإلعالمي، كما 
ميك���ن رفع قضايا مماثلة، عل���ى القنوات الفضائية 
التي تعرض برامج ومواد إعالمية فيها خطورة على 

القيم اإلسالمية.

6- عمل أرش���فة ل���كل منبر إعالم���ي يقدم مواد 
إعالمي���ة تؤثر على قيم األم���ة وثوابتها، بحيث تكون 
مبثابة قاعدة معلوماتية للعلماء، والقانونيني الساعني 
لغلق هذه املنابر، س���واء مبناصحة املسئولني، أو برفع 
قضايا على اجلهات احلاضنة لهذه املنابر اإلعالمية.  

7- محاول���ة فت���ح قنوات اتص���ال مع أصحاب 
القنوات الفضائي���ة واملنابر اإلعالمي���ة الهادمة، 
وذلك بدعوتهم باحلس���نى لتعديل مسار منابرهم 
اإلعالمي���ة، فتغيير املنكر م���ن جهة املصدر أخّف 
وطأة، وأكثر تركيًزا من تغييره من ناحية املستقبل، 
وهناك جتارب مع قنوات فضائية كانت في بدايتها 
غنائية وهزلية، ثم حتولت إلى إسالمية، ولها اآلن 

صدى كبير على الساحة اإلعالمية.

8- هن���اك دعاة وّفقهم الله إل���ى دعوة بعض أهل 
الفن وجنوم اإلع���الم التغريبي، ومنهم من تاب وترك 
هذه املهن���ة بالكلية، وأحس���ب أن تكثيف الدعوة في 
ه���ذا القطاع وبصفة خاصة مع من يتمتع بجماهيرية 
ش���بابية عالية قد يحدث بإذن الله حتوالً في مس���ار 
كثير من الش���باب، فضاًل عن توقف رافد من روافد 

التغريب في هذا القطاع.

9- يُقترح إنش���اء منظمة غير حكومية يكون هدفها 
مدافعة اإلع���الم الهابط والهادم لقي���م األمة، وهذه 
املنظمة ميكنها حتقيق كثير من املقترحات الس���ابقة، 
سواء بكش���ف حجم املعركة، أو مناصحة أولي األمر 
واملسئولني، أو برفع قضايا في حاالت محددة، وعلى 
؛ فإن وجود هذه املنظمة على الس���احة اإلسالمية  كلٍّ
من شأنه جعل القضية حية على الساحة اإلسالمية، 

ومن ثَم يتحقق العديد من املكاسب بإذن الله. 

ا كبيًرا  10- ينبغي الوضع في احلسبان أن هناك شّقً
من معركة القيم عبر اإلعالم، له أهداف جتارية تسعى 
إلى امتصاص أموال املسلمني من خالل التفاعل مع 
مواد إعالمية تعتمد على اإلثارة والعري، وأغلب هذا 
التفاعل الربحي يأتي من خالل االتصاالت والرسائل 
النصي���ة بالقنوات، لذلك ف���إن التركيز على حتجيم 
تلك االتصاالت من ش���أنه إحداث ارتباك في أوراق 
اإلعالم املتغرب، فعلى س���بيل املثال برامج تليفزيون 
الواق���ع، والتي وصل حجم االتصال بها ألكثر من 70 
مليون اتصال في موسم واحد كما بينا من قبل، لو مت 
إقناع وزارات االتصاالت بإلزام ش���ركات االتصاالت 
بقطع االتص���االت عن هذه البرام���ج، ولو في دولة 
عربية واحدة، لعدلت القنوات من سياستها في مثل 

هذه البرامج. 

وبالعموم فإنني أوصي في هذا الش���أن بعقد ورشة 
عمل تضم خب���راء اقتصاد متدينني لتحديد أنس���ب 

اآلليات ملواجهة هذه اإلشكالية.
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11- بالنسبة لبرامج تليفزيون الواقع التغريبية، والتي 
جتتذب قطاًعا عريًضا من ش���باب املسلمني، فإن لها 
سقطات مدوية في اآلونة األخيرة متثلت في الكشف 
عن وجود كاميرات س���رية تراقب الفتيات املشاركات 
في هذه البرامج، وهن يغّيرن مالبسهن، وكذلك وهن 
في دورات املياه، وأحس���ب أن تعظيم هذه السقطات 
وتبني اإلعالم اإلسالمي إلطالق صيحات نذير لنساء 
املسلمني على دربها، أمٌر من شأنه أن يخلخل أداء هذه 

البرامج ويفقدها شعبيتها.

12- ف���ي االحتاد قوة، ولو أن هناك عش���رة منابر 
إعالمي���ة إس���المية خصص���ت 
أس���بوًعا مشترًكا ملدافعة العري 
املتغرب،  اإلع���الم  في  والبذاءة 
من املمكن أن يكون في مثل هذه 
احلملة كثير من النتائج اإليجابية، 
وفي هذا الص���دد أيًضا يُقترح 
إنشاء احتاد للقنوات اإلسالمية، 
ووضع إطار تنسيقي تكاملي مينع 
تكرار املواد اإلعالمية، مع وضع 

خريطة هيكلية إعالمية تضع في حس���بانها مدافعة 
اإلعالم املس���تهدف لقيم األم���ة، وذلك بصورة حتقق 

الفاعلية والتركيز في املواجهة واملدافعة.

13- اإلعالم الغرب���ي والتغريبي يهتم كثيًرا بإعداد 
ك���وادره، وهذه جزئي���ة ضعيفة نس���بّيًا في اإلعالم 
اإلس���المي، لذا فإنه يُقترح استحداث معهد تدريبي 
إلع���داد وتدريب الكوادر اإلعالمية العاملة في ميدان 
اإلعالم اإلسالمي، وميكن االستعانة باخلبراء والعلماء 
لوضع أدبيات الدورات التدريبية التي من شأنها دعم 
عملية مدافعة اإلعالم اإلس���المي لإلعالم التغريبي 

على مستوى القيم.

14- يُقترح إنش���اء شركات مس���تقلة إلنتاج املواد 
اإلعالمية اإلس���المية، بحيث تكون مركزة على عملية 
مدافعة اإلعالم الغربي واملتغرب، وتقدمي البدائل برؤية 
خبراء متخصصني في هذا الش���أن، ويتم تسويق هذه 

املواد على كافة املنابر اإلعالمية اإلس���المية بتكلفة 
أقل من إنتاج املنبر اإلعالمي للمواد اإلعالمية. 

15- اإلعالم اإلسالمي وفي ظل التنافس والتدافع 
اإلعالمي قبالة اإلعالم املتغرب بحاجة إلى تس���ويق 
جيد، خاصة في مجال الفضائيات اإلسالمية، وذلك 
من أجل حتقيق أعلى نس���بة مشاهدة، وميكن أن تتم 
العملية التسويقية هذه من خالل إنشاء شركات إسالمية 
للتسويق اإلعالمي، أو التعاقد مع القائم منها- الدعاية 
املكثف���ة من خالل املواقع اإللكترونية للقنوات – البث 
املباش���ر للقنوات على اإلنترنت- الترويج للفضائيات 
ومحتوياتها في املواقع اإللكترونية 
الكبرى- اإلعالنات في الصحف 

واملجالت.

16- تواجه اإلعالم اإلسالمي 
واحلضور  اجلماهيرية  إشكالية 
امليدان���ي، وال���ذي يتمي���ز في 
اإلعالم املتغ���رب بصورة الفتة، 
فنجد مث���اًل برنامًجا اجتماعّيًا 
في إح���دى القن���وات التغريبية 
يحقق جماهيرية عالية بتواجده في أوساط اجلماهير، 
وحمله لهمومهم، والس���عي حلل مشكالتهم، وفي ذات 
احللقة يس���تضيف مقدم البرنام���ج أحد جنوم الفن 
ويتعرض لسيرته الش���خصية كفخر وقدوة للجماهير 
ينبغي االقتداء بها، وهي ش���خصية متتلئ الشاش���ة 

مبشاهد البذاءة له. 

وفي هذا الصدد يجد اإلعالم اإلس���المي نفس���ه 
مطالًب���ا باإلجابة عن تس���اؤالت من قبي���ل أين يقع 
اجلمه���ور من الفضائيات اإلس���المية؟ وما هي ردود 
أفعاله عليها ومالحظاته وطموحاته منها؟ وهل هناك 
آلي���ة فنية في مدين���ة اإلنتاج تس���مح بقياس أعداد 
املترددين عل���ى البرامج املتنوع���ة؟ وإن كان فما هي 

اخلريطة اإلحصائية الستجابات اجلماهير؟

والهدف من كل ذلك هو تفعيل البرامج اجلماهيرية 

ُيقترح إنشاء شركات مستقلة إلنتاج المواد 
اإلعامية اإلسامية، بحيث تكون مركزة على 
عملية مدافعة اإلع��ام الغربي والمتغرب، 
وتقدي��م البدائل برؤية خب��راء متخصصين 
في هذا الش��أن، ويتم تسويق هذه المواد 
المناب��ر اإلعامي��ة اإلس��امية  عل��ى كاف��ة 
بتكلف��ة أق��ل م��ن إنت��اج المنب��ر اإلعام��ي 

للمواد اإلعامية.
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وحتسني مس���ار املرفوض جماهيرّيًا، مع وضع آليات 
للتعرف عل���ى آراء اجلماهير في القن���وات، ومن ثم 
االقت���راب أكثر من اجلمهور الذي يفترس���ه اإلعالم 

الغربي واملتغرب قيمّيًا بصورة موحشة. 

17- على مس���توى معركة القيم بني اإلعالم الغربي 
واملتغرب من جهة واإلعالم اإلسالمي من جهة أخرى 
تطرأ على الس���احة إشكالية ش���ديدة التعقيد، وهي 
إش���كالية الدراما، والتي جتتذب قطاًعا عريًضا من 
املش���اهدين، وتأثير هذه الدراما، وما حتويه من هدم 
للقيم، ملموس في صفوف املجتمع، والتعقيد في هذه 
اإلش���كالية يتطلب حسمه من خالل الضبط الشرعي 
للمس���ألة، ومدى إمكانية إنتاج دراما إسالمية متميزة 
على غرار فيلم عمر املختار، ولكن هذه املسألة املعقدة 
حتتاج إلى ضبطها ش���رًعا من قبل علماء الش���ريعة 

الثقات.

18- تبني من الدراس���ة متيز اإلعالم اإلسالمي في 
قطاع األطفال، وس���حبه للبس���اط بصورة الفتة من 
اإلعالم الغربي والتغريبي ف���ي هذا امليدان، لذا فإن 
تركيز اهتمام اإلعالم اإلس���المي في قطاع األطفال، 
واستحداث شركات متعددة تخضع لإلشراف الشرعي 
والتربوي من قبل علماء األمة الثقات، سيس���مح بإذن 

الله بتحصني أطفال اليوم ش���باب الغد ضد أية مواد 
إعالمية تغريبية.   

19- على اآلب���اء دور عظيم ف���ي مدافعة اإلعالم 
الغربي واملتغرب، فوجود أجهزة االستقبال في بيوتهم، 
س���واء كان تليفزيوًنا أو كمبيوتر ينبغي أن يكون حتت 
إشرافهم املباشر، فإلغاؤهم للقنوات وحجبهم للمواقع 
اإللكترونية باس���تخدام البرام���ج اخلاصة باحلجب، 
مع وض���ع األجهزة في أماكن مكش���وفة داخل املنزل 
س���يخفف كثيًرا من وطأة تواجد اإلعالم البذيء في 
املنزل، لكن سياسة املنع هذه ينبغي أن تسير بالتوازي 
م���ع التحصني التربوي لألبناء ض���د اإلعالم الغربي 
واملتغرب، والتحصني اجلسدي لألبناء، بتيسير الزواج، 

وتفعيل الزواج املبكر والوعد به في صفوف األبناء.

20- هناك ظاهرة مهمة مت املرور عليها سريًعا أثناء 
الدراس���ة، وهي متعلقة »بتصدير« شباب األمة ملواد 
إعالمية تعتم���د على الفضيحة، ووضعها على املواقع 
اإللكترونية، ليستثمرها اخلبثاء شر استخدام، وهذه 
الظاه���رة ينبغي أن حتظ���ى إعالمّيًا من قبل اإلعالم 
اإلس���المي مبزيد من االهتمام؛ ألن مدافعة »تصدير 
االنح���الل« وترويجه من قبل أبناء األمة ال يقل أهمية 
عن مدافعة »تصدير االنحالل« من قبل أعداء األمة.  
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 معلومات إضافية

مناذج لسلبيات أفالم الكرتون وخطورتها على األطفال:

  خطورة أفالم الرسوم املتحركة وسلبياتها على األطفال كثيرة، وميكن أن نذكر أهمها: 

1- تقليد الطفل ملا يراه أمامه: صورة وفكرة وصوًتا، وكثير من املسلس���الت يشتمل على أفكار خطيرة سلبية 
ال تالئم بيئتنا العربية، مثل مسلس���ل )توم سوير( الذي يقوي في ذهن الطفل بعض القيم واألفكار اخلطأ، ولعل 
أخطره���ا أن )ه���اك( البطل الثاني يقوي في نفس البطل األول )توم( كره املدرس���ة، ويحبب إليه فكرة الهروب 
منها، ولذلك يبتدع بعض املواقف السيئة مع املدرسني فيها والقائمني عليها، واألخطر من ذلك أنه يحرض على 
الهروب من املنزل، و اللجوء إلى الغابة على الطريقة األمريكية التي حتّرض على فك الروابط بني األسرة، وإعالء 

مفهوم )االستقاللية(. 

 - وقد تش���تمل بعض األعمال الكرتونية على أفكار من نوع آخر، فبعضها يدور حول الفضاء، والقتال الدائر 
فيه، واخليال العلمي، وحب الطبيعة.. وبعضها اآلخر يعرض لألطفال قصًصا اجتماعية فيها حب وغرام وإثارة 
للغرائز في سن مبكرة، كما هي احلال في مسلسل )توم وجيري(؛ حيث نرى القطة على أعلى مستوى من األناقة، 
تتزي���ن برموش طويل���ة، وعيون جذابة جميلة، وكعب عاٍل، تتمايل لتخطف قل���ب القط.. ثم يركز بعد ذلك على 

مجموعة من القطط الذكور يقتتلون من أجلها.. كل هذا واألطفال يشاهدون ويتعلمون ويتمثلون. 

 - وقد نرى في هذه األفالم قصة بطل نش���أ صغيًرا، ثم تغلب على ما يواجهه من مصاعب احلياة ومؤامرات 
األعداء.. وأُعطي من القوى اخلارقة ما يجعل الطفل املشاهد يحلم مبثلها، وال يخفى ما في هذا من آثار سيئة 

في نفسية الطفل، ومن أهها: العيش في أحالم اليقظة، واالتكالية التي يحاربها التربويون. 

2- على الصعيد االجتماعي تكرس هذه األفالم في الطفل الغلظة في املشاعر، والبالدة في األحاسيس، وهذا 
ينعكس على األسرة كلها سلبًيا، فاألم إذا طلبت من ابنها أمًرا و هو يشاهد أفالمه املفضلة؛ تعلم أنه سيتلكأ كثيًرا 

في إجابتها إلى  طلبها، وكذلك احلال مع األب أو اإلخوة الكبار. 

 واملش���كلة أن هذه األفالم صارت تربي الطفل على هواها، وقد تس���لمت زمام التربية حتى صار دور الوالدين 
ثانوّيًا، وبعضها يغالط في التربية فيصور الكذب واخلدع واملراوغة ذكاء ومهارة وخفة، ومثال ذلك الفأر الفضائي 

)سوسان( الذي يتغلب على القط الشرير )ميغالو( عن طريق اخلدع والكذب. 

 وفي مسلسل )مدينة النخيل( يضرب االبن والده، مت يهجر املنزل لينام عند صديقته أو صديقه )على الطريقة 
األمريكية(، ثم يعرض ذلك على أنه سلوك اجتماعي مقبول.. واألشد من ذلك أن الوالد يسترضي ابنه في نهاية 

احللقة، ويقدم له ما يريد، ويرضخ ملطالبه.!! 

3- ومن آثارها االجتماعية الس���لبية أنها توّلد اإلهمال والالمباالة عند األطفال، مثال ذلك )عالء الدين( في 
الفيلم الذي أنتجته شركة ديزني، وفيه يصور عالء الدين ابًنا خلياط فقير تطلب منه أمه أن يساعدها فيرفض، 
ويفضل اللعب مع أصدقائه في س���احة احلي، وحني ميوت والده ال يبالي باألمر، فيأتي الس���احر ويحتال عليه، 
ويدعي أنه عمه ويأخذه إلى  الكهف ليحضر له املصباح السحري.. وبعد أن يدخل يفاجئه بريق الآللىء واجلواهر 
فيركع أمامها، مت يتجه نحوها ليمأل جيوبه، لقد حتول عن مهمته بعد أن بهره منظر احللي والذهب، وكأنه قد 
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خضع  إلى سلطة املال الذي أخذ عقله، وملك عليه حواسه. 

 بع���د ذلك يطلب عالء الدين من مارد املصباح أن يطعمه، ويزوجه، ويحضر له املال.. وهذا مما يكّرس العجز 
واالتكالية عند الطفل حتى تصيبه أحالم اليقظة، فيتخيل أن مارد  املصباح س���يكتب له واجباته، وسيحفظ عنه 

 دروسه، ويقدم إليه اإلجابة في االمتحان. 

4- ومن آثارها االجتماعية السلبية أنها جتعل الطفل عدوانّيًا مهيأ ملعاجلة أمور حياته بعنف وعداء، كما جتعله 
منحرًفا عن السلوك اإلنساني السوي يقول الطبيب ستيفن بانا: »إذا كان السجن هو جامعة اجلرمية؛ فإن التلفاز 

هو املدرسة اإلعدادية النحراف األحداث..«. 

ا من   وتأتي العدوانية بس���بب املعارك واألسلحة املتطورة التي تُس���تخدم فيها األقنعة املخيفة.. مما يشيع جّوً
القتل والدماء والصدام واحلرائق واملوت الذي يخيف األطفال، ويرّوعهم، ويخلق في أنفسهم عدوانية ورغبة في 

ممارسة العنف.

5- ومن آثارها السلبية أنها في كثير من األحيان تثير في النفس الغرائز البهيمية في وقت مبكر..  وفي إحصاء 
عن األفالم التي تُعرض على األطفال عاملّيًا، ُوجد أن: 

- 29.6%  منها يتناول موضوعات جنسية بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

- 27.4%  منها يعالج اجلرمية والعنف واملعارك والقتال الضاري. 

- 15.00%  منها يدور حول احلب مبعناه  الش���هواني العصري  املكشوف، ومثال ذلك فيلم )عالء الدين( وفيلم 
)حورية البحر(؛ حيث تعرض البطلة فيهما شبه عارية تقوم بحركات مختلفة فيها الغنج والدالل والرقص واإلثارة 

اجلنسية. 

6- ومن آثارها الس���لبية أنها حتارب في نفس الطفل الفطرة الس���ليمة؛ إذ تقوم على قطبي الدراما: )اخلير 
والش���ر(، ومن األفضل تربوّيًا أن تكون ش���خصيات اخلير جميلة محببة، وأن تكون ش���خصيات الش���ر قبيحة 
مكروهة؛ ألن الطفل يربط بني اخلير واجلمال، وبني الش���ر والقبح، ولكن بطل اخلير في كثير من أفالم الرسوم 
املتحركة مقنع من مثل )س���ر املقنع - النمر املقنع- الضربة املزد وجة - غريندايزر..( أما بطل الشر فجميل في 

أفالم ومسلسالت أخرى، وهو قوي صارم ذكي.. وهذا اعتداء على الفطرة السليمة عند األطفال. 

7- ومن آثارها الس���لبية أن بعضها يؤثر في مش���اعر األطفال نحو دينهم، ويوجه الطفل إلى  التس���ليم ببعض 
األفكار املغلوطة، ففي مقدمة فيلم )عالء الدين( يبدأ الساحر ) في النسخة األجنبية( بالغناء، ويقول:  »أتيت من 

أرٍض بعيدة )الصحراء العربية( التي يقطعون فيها أذنيك إذا لم يعجبهم وجهك، إنه مجتمع وحشي، ..«  

وف���ي الفيلم ذاته يعرض اخلليفة العربي بصورة تدعو إلى الضحك، فهو مش���غول بجمع اجلواهر النفيس���ة، 
ومس���تعد لبيع ابنته وتزويجها برجل شرير مقابل خامت نادر، ثم هو مشغول بجواريه وطعامه.. وقد ُرسم بصورة 
رجل ال يستطيع القيام إذا جلس؛ ألن بطنه ضخمة إلى  درجة متنعه من القيام.. و هذا كله طعن بتاريخنا العربي، 

وتسفيه لشخصية اخلليفة العربي املسلم في أذهان األطفال. 

 وفي الفيلم ذاته يهرب عالء الدين من الش���رطة، وفي بضع ث���وان، وبطريقة جذابة مثيرة يدخل إلى كثير من 
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البيوت من خالل النوافذ، ويصطدم بنس���اء عربيات، وهن يجتهدن في تزيني أنفس���هن، ويتسابقن لتقبيل هذا 
الهارب، ثم يقعن في اخليبة واإلخفاق، ثم يتشاجرن بعضهن مع بعض؛ ألن إحداهن لم حتَظ بهذا الهارب.. وهذا 

فيه ما فيه من توجيه الطعنات إلى  األسرة العربية املسلمة احملافظة. 

 وفي مسلسل أبطال الليزر كانت مساعدة زعيم األشرار )ليالي( امرأة تستغل جمالها وجاذبيتها وإغراءها في 
سبيل الشر، و في إحدى احللقات يأتي »تاجر أسلحة إرهابي عربي خليجي« ليعقد مع مدير الشركة صفقة، ويجد 
في اس���تقباله إضافة للمدير السيدة )ليالي( ميدُّ املدير يده ليصافحه فيُعرض عنه العربي، ويتحول إلى  املرأة، 
ا ألنني قبلت يدك  سيدة )ليالي(، ثم يتوجه باخلطاب إلى  ويقبل يدها مع إيحاءات غرائزية، ويقول: أنا سعيد جّدً

ا.!!   مدير الشركة، ويقول: دكتور غضبان أنا عربي، وال أقّبل إال يد فتاة جميلة مثيرة، أما أنت فقبيح جّدً

8- ومن آثارها الفكرية الس���لبية أن بعضها ميّجد اليهود، و يثير  الش���فقة عليهم، ففي مسلس���ل )كريستوفر 
كولومبوس( في النسخة األصلية يصّور لألطفال أن الذين ُعذبوا في محاكم التفتيش هم اليهود،  ويصّور العرب 

عمالء لإلسبان يتآمرون معهم ضد اليهود.. وهذا تشويٌه مقصود حلقائق التاريخ. 

9- ومن آثارها السلبية إدمان األطفال عليها حتى إنهم ال يقدرون على العيش بدونها. 

املصادر:
 عماد الدين الرش���يد، أثر أفالم الكارتون في تربية الطفل، دار "نحو القمة" للطباعة والنش���ر، س���وريا، الطبعة األولى،.

 2007م
د. أحمد نتوف، الغزو الفكري في أفالم الكارتون، دار "نحو القمة" للطباعة والنشر، سوريا، الطبعة األولى، 2007م.
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ملخص الدراسة

ليس س���هاًل عرض الواقع الراهن للمرأة األوروبية، واملرأة املسلمة في أوروبا، عرًضا موضوعّيًا في بحث 
موج���ز، دون اخل���روج أوالً من مفعول ردود الفع���ل على األجواء املثيرة التي تصنعه���ا األحداث أو يصنعها 
التعميم في متابعة ما أس���فرت عنه حركات »حترير املرأة« أوروبّيًا على صعيد تفكيك األس���رة والتي باتت 
إحدى األدوات املهمة التي توظفها االس���تراتيجيات الغربي���ة لتغيير قيم ومفاهيم األمة وأبنيتها االجتماعية 

واملجتمعية املتعددة. 

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء أوالً على املسار التاريخي الذي اتخذته احلركات النسوية األوروبية، 
وأي���ن وصلت اآلن بدًءا من الثورة الفرنس���ية التي اعتبرت منطلًقا للصراع من أجل حقوق النس���اء مروًرا 
بالثورات التي ظهرت في دول أوروبية أخرى خالل النصف األول من القرن امليالدي التاس���ع عشر، وظهور 

احلركات النسوية األولى في أوروبا التي تتبنى بشكل أساسي املساواة بني اجلنسني.

وكان من أمثلة ذلك احلركات النس���وية التي نش���أت في أملانيا وكانت منقس���مة على نفسها، شأنها شأن 
االنقسام ما بني مجتمع مدني وطبقة عمالية، فنشأت حركتان نسويتان، مدنية وعمالية، واتبعتا في السعي 

من أجل حقوق املرأة أسلوبني مختلفني، كما رّكزتا على نقاط ثقل متباينة.

ولم تتراجع النس���اء ف���ي أوروبا عن مطالبهّن ومواقفهن خالل العقود العدي���دة املاضية، واختلفت الفترة 
الزمنية الالزمة بني دولة أوروبية وأخرى على حس���ب الظروف الس���ائدة وما طرحت احلركات النسوية من 
مبادرات ومطالب، إمّنا أمكن خالل القرن امليالدي العش���رين الوصول إلى الهدف النهائي من حيث املساواة 

القانونية، وحترير املرأة من ارتباطها بالرجل في مختلف الدول األوروبية.

وفي الوقت احلاضر تبدو صورة املرأة األوروبية، أو الغربية عموًما، لكثير من أهل البلدان العربية، صورة 
جذابة، صورة كائن حر يعتمد على نفس���ه، بني يديه مختلف اإلمكان���ات، وال تعترضه حواجز ما. هل هذا 
صحيح فعاًل؟!.. وكيف وصلت النساء الغربيات إلى حقوقهن؟ وما أحوالهّن في العصر احلاضر مع ما حتقق 

من حقوق وحريات؟.. وكيف نقّوم وضع النساء في أوروبا على ضوء الظروف احلالية؟

ترّكز الدراس���ة على وضع املرأة نفس���ها، وما أصبح يعنيه »حتريرها« أوروبّيًا، وهو ما يحّدد معالم خلفية 
التصّرفات واملواقف الرسمية وغير الرسمية إزاء املرأة املسلمة في الدول األوروبية، كما ميّهد لبيان املدخل 

األفضل من أجل التعامل إسالمّيًا مع هذه القضية مبختلف جوانبها.

مسارات احلركة النسوية األوروبية 
ومآالتها الراهنة

رائدة شبيب

باحثة متخصصة في الشئون األوروبية 
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ليس سهاًل عرض الواقع الراهن للمرأة األوروبية، واملرأة املسلمة في أوروبا، عرًضا موضوعّيًا في بحث موجز، 
دون اخل���روج أوالً من مفعول ردود الفعل على األجواء املثيرة التي تصنعها األحداث، مثل قوانني حظر احلجاب، 
أو يصنعها التعميم في متابعة ما أس���فرت عنه حركات »حترير املرأة« أوروبّيًا على صعيد تفكيك األسرة، والتي 
باتت إحدى األدوات املهمة التي توظفها االس���تراتيجيات الغربية لتغيير قيم ومفاهيم األمة وأبنيتها االجتماعية 

واملجتمعية املتعددة. 

لهذا تعمد الفقرات التالية إلى تس���ليط الضوء أوالً على املس���ار التاريخي الذي اتخذته احلركات النس���وية 
األوروبية، وأين وصلت اآلن؛ الستيعاب ما يظهر باملنظور اإلسالمي من تناقضات راهنة، من األمثلة عليها تقنني 
أشكال أخرى للعالقات بني اجلنس���ني تزيد من تغييب األسرة بصيغتها املعروفة، وتضاعف ما يترتب على ذلك 

بالنسبة إلى اجليل القادم.. من أطفال اجليل احلاضر. 

وه���ذه النتائج بال���ذات غير مطروحة في هذا البح���ث الذي يرّكز على وضع املرأة نفس���ها، وما أصبح يعنيه 
»حتريرها« أوروبّيًا، وهو ما يحّدد معالم خلفية التصّرفات واملواقف الرسمية وغير الرسمية إزاء املرأة املسلمة في 

الدول األوروبية، كما ميّهد لبيان املدخل األفضل من أجل التعامل إسالمّيًا مع هذه القضية مبختلف جوانبها.

وف���ي الوقت احلاض���ر تبدو صورة املرأة األوروبية، أو الغربية عموًما، لكثي���ر من أهل البلدان العربية، صورة 
جذابة، صورة كائن حر يعتمد على نفسه، بني يديه مختلف اإلمكانات، وال تعترضه حواجز ما. هل هذا صحيح 
فعاًل؟!.. وكيف وصلت النساء الغربيات إلى حقوقهن؟ وما أحوالهّن في العصر احلاضر مع ما حتقق من حقوق 

وحريات؟.. وكيف نقّوم وضع النساء املسلمات في أوروبا على ضوء الظروف احلالية؟..

لم تكن أوضاع النس���اء الغربيات س���اّرة لزمن طويل، لم يتمّتعن بالتعليم، أو امللكية، أو اإلرث. تعرض الكاتبة 
األمريكي���ة دوّنا وولفولك كروس في روايتها التاريخية بعنوان »البابا األنثى« الصادرة عام 1996م، الظروف التي 
س���ادت في القرن امليالدي التاس���ع وسط أوروبا عرًضا معّبًرا، وكيف عاشت النس���اء ككائنات حّية دون حقوق 
وال كرامة، ويش���ير املسلمون بس���رور إلى ذلك العصر الوسيط األسود والغني في الوقت نفسه مبا ساد فيه من 
مظاهر، كلما أرادوا إبراز حصول املرأة املسلمة على حقوقها كما وهبها الله تعالى لها دون أن تبذل شيًئا بنفسها 
من أجل ذلك، فساد في البلدان العربية االعتقاد عموًما أّن املرأة الغربية خاضت جوالت نضال طويلة لتحصيل 

حقوقها، بينما نالت النساء املسلمات حقوقهّن، هكذا دون مقدمات. 

رائدة شبيب
باحثة متخصصة في الشئون األوروبية

مسارات احلركة النسوية األوروبية 
ومآالتها الراهنة
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الث���ورة الفرنس���ية منطلًق���ا للص���راع م���ن أجل 
حقوق النساء:

ف���ي الواقع ل���م ينطل���ق حتصيل حقوق النس���اء 
في أوروب���ا من العودة إلى الدين، إل���ى الصورة التي 
اعتمدتها املسيحية عن املرأة، بل ارتبط ذلك بحركات 
التم���ّرد املدنية ضّد ما س���اد من مظال���م، وبالتالي 
بجوالت الصراع في ميادين عديدة من أجل احلريات 
والعدال���ة. وصنعت هذه االحتجاج���ات اإلطار الذي 
بدأت النس���اء بالتحرك الهادف داخل نطاقه للسؤال 
عن أوضاعهّن واملطالبة بتحّررهّن، وما كان مبقدورهّن 
االس���تناد في ذلك إلى حقوق دينية مسيحية. وكانت 
الكنيس���ة الكاثوليكية أو البروتستانتية -على حسب 
البلد املعني- هي التي متلك سلطة »تعريف« احلقوق 

والواجبات الدينية للمرأة. 

كان تعرُّض املرأة للتمييز هو 
النظرة السائدة لنوعية التعامل 
م���ع املرأة س���واء ف���ي البنية 
للكنيس���ة،  التنظيمية  الهيكلية 
أو في اللغة الدينية املستخدمة 

مبا في ذلك لغة اإلجني���ل)1(، وبالتالي كانت املطالب 
باملساواة موّجهًة ابتداًء إلى املؤسسات الدينية. 

وهكذا لم تتلقَّ مس���اعي التحّرر النسوية في وسط 
أوروبا ما يغذيها م���ن مصادر أو دوافع دينية. وميكن 
باملقابل الع���ودة باملنابع األولى للحركة النس���وية في 
أوروبا إلى الثورة الفرنس���ية في نهاية القرن امليالدي 

الثامن عشر.)2(

كان الص���راع ض���د التمييز والظلم على حس���اب 
املواطن���ني من جانب الس���ادة اإلقطاعيني وس���لطة 
رجال الكنيسة وطبقة النبالء في فرنسا، يحمل ثالثة 
أهداف في الدرجة األولى: املساواة واحلرية وضمان 
حّق التملّك. كان الفرد وحقوقه الثابتة في محور بيان 

(1) Klein 1995:168; Filip 2005: 2
(2) Zetkin 1976

حقوق اإلنس���ان واملواطنة الصادر في فرنس���ا، وهو 
م���ا اعتُبر أهّم إجناز للثورة فيه���ا.)3( كما في صياغة 
البيان األمريكي حلقوق اإلنس���ان ع���ام 1776م، جاء 
في وثيقة صياغة مبادئ احلقوق الفرنسية أيًضا: كّل 
ا وعلى قدم املس���اواة مع سواه، وله  إنس���ان يولد حّرً
حق احلياة، والتملّك، والسعي لتحقيق السعادة لنفسه، 
وتنطوي مهمة الدولة على أساس عقد اجتماعي على 

حماية هذا احلق.)4(

حقوق اإلنسان.. ولكن دون النساء:

صحيح أّن النساء شاركن في حتريك التمّرد الثوري 
بدافع من ضغوط املجاعات املنتشرة، ضّد االضطهاد 
والتمييز على حس���اب الطبقة الثالثة في املجتمع)5(، 
ولكّن احلقوق الت���ي ُولدت بذلك 
لم تكن حقوًقا للنساء في الوقت 

نفسه.)6(

تعود فكرة العقد االجتماعي إلى 
الفيلس���وف الفرنس���ي جان جاك 
روسو، وكان هو نفسه –كسواه من 
معاصريه- يعتبر تقسيم الوظائف 
االجتماعية بني اجلنسني والوصاية احلقوقية على اإلناث 

من السكان، أمًرا طبيعّيًا.)7(

وأش���ار جون لوك، أحد اآلباء الفكريني ل�»التنوير« 
األوروبي، منذ 1689م إلى حق حرية اإلنسان، ووضع 
مب���دأ التعاقد في مواجهة مب���دأ »األبوية« )املقصود 
بالتعبير: التس���لّط الذكوري(، ولكّن���ه أضاف بصدد 
مس���ألة اجلنس���ني الفصَل ما بني املجتم���ع املدني 
واألس���رة، وقال بسريان مفعول قواعد متبانية فيهما. 
ورغم أّن لوك اعتبر الزواج عقًدا، متّسك ب�»واجب كّل 
امرأة اخلضوع لزوجه���ا«، وبأّنه واجب طبيعي وليس 

(3) Herrmann 2007
(4) Helwig 1997
(5) Majer 2008: 22
(6) Zetkin 1976
(7) Helwig 1997

ف��ي الواق��ع ل��م ينطل��ق تحصي��ل حق��وق 
النس��اء ف��ي أوروبا من الع��ودة إلى الدين، 
إل��ى الص��ورة الت��ي اعتمدتها المس��يحية 
ع��ن المرأة، ب��ل ارتبط ذلك بح��ركات التمّرد 

المدنية ضّد ما ساد من مظالم
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سياسّيًا، ويعطي إدارةَ احلياة الزوجية للرجل باعتباره 
»اجلزء األقوى واألقدر وفق مقتضيات الطبيعة«.)1(

لهذا يُعتبر موقف القيادات م���ن رجال الثورة وَمن 
حملها م���ن مفكري التنوي���ر موقًف���ا ازدواجّيًا جتاه 
النس���اء ومطالبهّن، فمن جهة اعتُرف للنس���اء مبزيد 
من احلقوق، ووجدت مش���اركتهّن في حركات التمّرد 
القبول، ومن جهة أخرى استمّر إقصاؤهّن من احلياة 

السياسية، ولم يُعترف لهّن بحقوق املواطنة.)2(

اس���تمر إقصاء النساء في املجتمعات األوروبية عن 
اتخاذ القرارات السياسية واالقتصادية وحتى اخلاّصة، 
رغم االنتشار السريع حلقوق اإلنسان وحقوق املواطنة. 
وكانت إمكانات التعليم أمامهّن محدودة، ولم يحصلن 
على ح���ّق التصرف مبا ميلكن، ولم يس���تطعن توقيع 
العقود، أّما مزاولة العمل فكانت مش���روطة مبوافقة 
الرجل، وتعّرضن للتمييز الش���ديد بصدد حق رعاية 
األطفال ف���ي حالة الطالق، وكان���ت أجور العامالت 

منهّن متدنّية للغاية، فكّن بذلك موضع االستغالل. 

العدالة من أجل النساء:

لهذه األسباب لم يوصل جناح الثورات غالًبا إلى نهاية 
النضال ضّد ظلم النس���اء، بل على النقيض من ذلك، 
فمن هنا انطلقت بدايات احلركة النس���وية املنظمة، 

وارتبطت بتاريخ مطالب املواطنة باملساواة.)3(

ولتوضي���ح »محدودية مصطلح املس���اواة ذكورّيًا«)4( 
ومواجهته���ا، وضعت الكاتبة الفرنس���ية أولومب دي 
جوج عام 1791م ما سّمي بيان حقوق النساء.)5( وفي 
املادة األول���ى من هذا البيان الذي اس���تند إلى بيان 
حقوق اإلنسان في عصر التنوير، ورد املبدأ األساسي 
القائل: »تول���د املرأة حرة، ومتكافئ���ة مع الرجل في 

(1) Planert 2005: 427
(2) Majer 2008: 60
(3) Gerhard 1988
(4) Gerhard 1988
(5) Gerhard 1988; Zetkin 1976

جمي���ع احلق���وق« )6(. تأّسس���ت تدريجّيً���ا النوادي 
النسائية والروابط العمالية النسائية الثورية في املدن 
الفرنس���ية)7(، وطرحت مطالبها، وسرعان ما تعّرضت 
للمالحقة واحلظر، بينما ترّك���زت تلك املطالب على 
سريان مفعول »احلرية واملساواة واألخّوة« على النساء 
أيًضا)8(، بل من أجل الطرح العلني لتلك املطالب أُعدم 
عقب نهاية الثورة الفرنس���ية 1789م كثيٌر من النساء 

الالتي تزّعمن احلديث عنها.)9(

باملجم���وع لم حتّق���ق اجلهود املبذول���ة عبر الثورة 
الفرنسية سياس���ّيًا ش���يًئا من النجاح بصدد حقوق 
النساء، بل أّدى حق »الشيفرة االجتماعية« الذي سنَّه 
نابليون إلى مزيد من التمييز على حس���اب النساء في 
قضايا الط���الق. وبقي النقص ف���ي إمكانية التعليم، 
وافتقاد احلقوق السياس���ية، وارتباط املرأة بزوجها. 
وهك���ذا كان للنس���اء دور يجد التقدي���ر عموًما في 
واقع املجتمع، كزوجات، وعش���يقات، وأمهات، وكذلك 
ف���ي ميادين ثقافي���ة وفنية، أّما املكان���ة االجتماعية 
فس���قطت مع الوصاية القانونية الكاملة على النساء، 
ووقع الفصام التام بني املجاالت العامة واخلاصة عبر 
التناقضات بني املبادئ والوقائع االجتماعية في فرنسا 

خالل القرن امليالدي التاسع عشر.)10(

تشير ناشطات احلركة النسوية الفرنسية إلى تغييب 
احلقوق عن امل���رأة، فال يريْن فيه ميوالً صادرة عنها، 
ب���ل حتوياًل للمرأة إلى قطاع احلياة الثقافية؛ حيث ال 
تتعّرض السلطة السياسية للسيطرة »األبوية« للخطر، 
أي حُتال إلى قطاعات، تش���ارك املرأة فيها، ولكن ال 

تكون »شريكة«.)11( 

(6) Majer 2008: 51

(7) Majer 2008: 37
(8) Wiggershaus 1979:9 ; Majer 2008: 40ff
(9) Majer 2008:44
(10) Majer 2008:90 
(11) Fraisse 1995
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احلركات النسوية األوىل يف أوروبا:

مع الثورات التي ظهرت في دول أوروبية أخرى خالل 
النصف األول من القرن امليالدي التاس���ع عش���ر بعد 
الثورة الفرنسية، ظهر أيًضا رجال ونساء يتبّنون بشكل 
أساسي املساواة بني اجلنس���ني، وتشّكلت مجموعات 
نس���ائية عديدة منفصلة بعضها ع���ن البعض اآلخر، 

طرحت هذه املطالب.)1(

 وتُعتبر ماري فولس���تونكرافت في إجنلترا الرائدة 
التالية للحركة النسائية، وكانت قد لفتت األنظار إليها 
في أواخر القرن امليالدي الثامن عش���ر، عبر ظهورها 
العلني في الدعوة إلى املس���اواة إلنه���اء التمييز على 
حس���اب النس���اء. صحيح أن هذا البل���د لم يتعّرض 
خالل القرنني امليالديني الثامن عش���ر والتاسع عشر 
النقالب دستوري، إاّل أن األحداث الثورية في اليابسة 
األوروبي���ة ترك���ت مفعولها في التط���ور التقنيني في 

إجنلترا بقوة.)2( 

ورغم أن إجنلترا ش���هدت أيًض���ا روح التنوير الذي 
صبغ –نظرّيًا- مبدأ املس���اواة، فإن التصّور العام عن 
حق احلرية كان مزدوًجا، للرجال من جهة وللنساء من 
جهة أخرى. وكانت نساء إجنلترا من الطبقة الوسطى 
في الدرجة األولى، وس���عني آنذاك بنش���اط من أجل 
حتسني مس���توى تعليم املرأة، والعودة إلى فتح الفروع 
املهنية أمامها، وسبقت ذلك مطالب انفرادية من جانب 
النس���اء اإلجنليزيات من الطبقة العليا للحصول على 

املشاركة في احلياة السياسية، ولكن دون جدوى.)3(

احلركات النسوية املدنية والعمالية يف أملانيا: 

عانت النساء في أملانيا خالل القرن امليالدي التاسع 
عش���ر معاناة خاصة من التدّني الشديد لألجور، وما 
صنعه من الظروف البائسة للعمال معيشّيًا وفي نطاق 
العم���ل، وكانت عامالت املصانع موضع االس���تغالل، 

(1) Zetkin 1976
(2) Majer 2008: 330
(3) Planert 2005: 437

يحصل���ن على أجور منخفض���ة، ويعملن يومّيًا ما بني 
9 س���اعات و12 س���اعة، ولم يجد أطفالهن ما يكفي 
م���ن الرعاية، فلم تكن توجد حماي���ة لألمومة أو في 
حاالت املرض، وركزت مطالب النس���اء على حتسني 

هذه الظروف وكذلك على املساواة االجتماعية.)4(

ولكّن احلركة النس���ائية في أملانيا بقيت منقس���مة 
على نفسها، ش���أنها شأن االنقس���ام ما بني مجتمع 
مدن���ي وطبقة عمالية، فنش���أت حركتان نس���ويتان، 
مدني���ة وعمالية، واتبعتا في الس���عي من أجل حقوق 
املرأة أس���لوبني مختلفني، كما رّكزت���ا على نقاط ثقل 
متباينة. وكان على النساء العامالت السعي للمساواة 
مع زمالئهّن العمال م���ن الرجال داخل نطاق احلزب 
)العمال���ي( الواحد، كما كان عليه���ّن من جهة أخرى 
العمل للمساواة في ميادين التعليم والتأهيل مع النساء 
األخريات من املجتمع املدني. وكّن في الوقت نفس���ه 
يحاولن حتصيل حقوقهن لدى أرباب العمل، ومن أجل 
احلص���ول على إمكانات العمل أصاًل. وقد س���اد في 
نطاق املنظمة العمالية االتفاق على مسألة عمل املرأة؛ 
ألن املؤسس���نيْ األولني لها، كارل ماركس وفريدريك 
إجنل���س، أّكدا بوضوح أن ذلك ش���رط أولي من أجل 
حترير املرأة)5(، وكانت قضية املرأة محوًرا أساسّيًا في 
الصراع الطبقي لدى كالرا تسيتكني، أهّم الشخصيات 

في إطار النساء العامالت.

إاّل أن احلركة النسائية املدنية لم جتد حلفاء لها وال 
فكًرا ثورّيًا يحّركها، وكان عليها أن تناضل ضّد الصورة 
العامة القدمية حول امل���رأة، حيث ال مكان للتعليم أو 
مزاولة مهنة، وأن تناضل أيًض���ا ضّد البنية الهيكلية 
السياسية، التي رفضت اإلصالحات التقنينية وأبقت 

النساء في نطاق املجاالت االجتماعية واخليرية.)6(

(4) (Otto 1976: 25)
(5) Majer 2008: 201
(6) Zetkin; Majer 2008
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مطالب احلركات النسوية:

رغم االختالف القائم تالقى قطبا احلركة النسوية 
األملانية على نواة مشتركة بشأن قضية املرأة وحتسني 

أوضاعها:

- مطالب اجتماعية صدرت عن نساء احلركة املدنية 
ف���ي الدرجة األولى، ولم تقتص���ر فقط على املطالبة 
بتحسني ظروف املرأة، بل شملت الفقراء واحملتاجني، 

ووجدت بذلك قبوالً إيجابّيًا.

- مطالب التعليم والعم���ل التي انطوت على معالم 
ثورية، فإلى جانب املطالبة بتحس���ني ظروف العمل، 

املدنية  احلرك���ة  نس���اء  طالبت 
بتثبيت احلق العاّم ملزاولته، بحيث 
ال يقتصر عل���ى مهن مبعطيات 
سيئة تُترك للمرأة، مثل احلياكة، 
واخلدمة، والعمل في املصانع، بل 
يشمل املهن ذات القيمة األعلى، 
التي حتتاج إلى التعليم، وبالتالي 

كّن يطالنب بوض���وح بتأمني إمكانات التعليم والتأهيل 
للنساء.

- أما املطالبة باملش���اركة السياسية فلم تكن موضع 
اتفاق، فقد ساد اخلالف في وجهات النظر بصددها 
آنذاك داخل نطاق احلركات النسائية. ولهذا اقتصرت 
املطالبة بحق االنتخاب وس���واه من احلقوق السياسية 
على أقلّية من النس���اء في احلركة املدنية، واعتُبرت 
أقلّية متطرفة في حينه. ِلذا بقيت احلركة النس���ائية 
املدنية بغالبيتها في إطار الصورة التقليدية عن املرأة، 
وترّك���زت مطالبه���ا على قطاعات التعليم وحتس���ني 
األوضاع االجتماعية. أّما ما ُوصف باحلركة النسائية 
املتطّرف���ة فدعت لذات احلقوق الت���ي كانت للرجال، 
مبا يش���مل احلقوق السياسية أيًضا)1(، ويكمن السبب 
في اختالف التصّورات ما بني الناشطات في احلركة 

النسائية عن املرأة نفسها وماهيتها.

(1) Majer 2008

- وختاًم���ا أرادت النس���اء تخفي���ف قوانني الزواج 
واألس���رة مبا يحّسن أوضاع النساء؛ إذ لم يحّق للمرأة 
أن تتعل���م، أو تزاول عماًل، أو أن تتنّزه أو أن تس���افر 
مبفردها دون إذن الرجل، ولم يكن سهاًل تخفيف تلك 
القوانني؛ إذ افتقرت احلركة النسائية بجناحيها املدني 

والعمالي إلى من يتحالف معها.

كانت نواة املطالب الرئيسة للحركة النسائية املدنية 
-والتي حتّقق مصلحة نس���اء الطبقة العمالية أيًضا- 

تتركز على: 
- املس���اواة في قوان���ني عقد ال���زواج، وهيكليته، 

والطالق.
- ش���مول حق رعاية األطفال 

للنساء والرجال.
واح���دة  جنس���ية  قي���م   -

للجنسني.
- حق حرية تصّرف النس���اء 

مبا ميلكن وبدخلهّن وأجورهّن.
- حرية التعليم والتأهيل املهني ومزاولة العمل.

- احلقوق املتس���اوية ف���ي كافة مج���االت احلياة 
االجتماعية.

- املساواة السياسية التاّمة في الدولة وأجهزتها.)2(

بذل���ك تعتبر فت���رة النضال النس���ائية األولى في 
مختلف البل���دان األوروبية لتحصي���ل احلقوق، فترةَ 
مقاومة تعّرض النساء فيها لسلبيات التمييز في معظم 
ما التعليم والعمل  مجاالت احلياة في املجتمع )الس���يّ
واألسرة والسياس���ة(. واحلل املطروح هو –بالتوافق 
مع فكر التمّرد املدني- املس���اواة في هذه امليادين مع 
الفريق الذي يتمتع بالتمييز من السكان، وهو بنظرهّن 

فريق الرجال. 

في نطاق ما عرفته ثورات التمّرد من حركات نسائية 
متباينة )مثل املدنية والعمالية، والحًقا االش���تراكية( 

(2) Zetkin 1976: 46

تعتب��ر فترة النض��ال النس��ائية األولى في 
مختلف البلدان األوروبية لتحصيل الحقوق، 
فت��رَة مقاوم��ة تع��ّرض النس��اء لس��لبيات 
التميي��ز ف��ي معظ��م مج��االت الحي��اة في 
المجتمع )السّيما التعليم والعمل واألسرة 

والسياسة(
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ُوجد أيًضا نساء متدّينات ينّوهن للحرية املمنوحة من 
اإلله للبشر، وبالتالي للنساء أيًضا، ولكن لم يكن يوجد 
دور يُذكر لألفكار الدينية وحلقوق النس���اء في نطاق 

املسيحية داخل إطار املساعي من أجل املساواة. 

بهذا انطلقت احلركات النس���وية في أنحاء أوروبا 
خالل القرن امليالدي التاس���ع عشر، من دعوة التحّرر 
م���ن غياب األرضية القانونية وم���ن االرتباط بالغير، 
ليتطاب���ق وضع املرأة مع أوض���اع الرجال، وتلك هي 
الفكرة األساسية التي حّددت لدى احلركات النسوية 

مسار مساعي التحرر في القرن امليالدي العشرين. 

إّن التطلع للحرية واالستقاللية واملساواة مع الرجل 
ه���و العنصر املوّج���ه الذي أعطى املطال���ب نوعيتها 

وكثافتها.

تثبيت حقوق النساء يف القرن امليالدي العشرين:

لم تتراجع النس���اء عن مطالبهّن وصالبة مواقفهن، 

واختلفت الفترة الزمنية الالزمة بني دولة أوروبية وأخرى 
على حس���ب الظروف الس���ائدة وما طرحت احلركات 
النسوية من مبادرات ومطالب، إمّنا أمكن خالل القرن 
امليالدي العشرين الوصول إلى الهدف النهائي من حيث 
املس���اواة القانونية، وحترير املرأة من ارتباطها بالرجل 
ف���ي مختلف الدول األوروبية. أم���ا الصيغة التطبيقية 
لهذا الهدف فتؤخذ هنا من مثال مسار حترير املرأة في 
أملانيا، التي قّسمتها الدول املنتصرة في احلرب العاملية 
الثانية إلى دولتني، س���ادت فيهما تطّورات مختلفة عن 

بعضها البعض فيما يتعلّق بحقوق النساء.

ثُّبتت املس���اواة بني الرجل واملرأة في جمهورية 
أملانيا االحتادية )الغربية( وفي اجلمهورية األملانية 
الدميقراطية )الشرقية( على السواء بعد احلرب 
العاملية الثانية، كما ثُّبتت حماية العالقة الزوجية 
واألسرة كحقوق دس���تورية، ولكن اختالف نظام 
َي���غ التطبيقية  احلكم ب���ني الدولتني أعطى الصِّ
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لذلك أشكاالً مختلفة متاًما.)1(

في الدولة الش���رقية ذات التوّجه الشيوعي شهدت 
اخلمسينيات والستينيات من القرن امليالدي العشرين 
عملية دمج عدد كبير من النس���اء ف���ي العالم املهني؛ 
إذ توافق���ت األه���داف العقائدي���ة واالقتصادية على 
املطالبة املاركسية التقليدية بتحرير جنس النساء عبر 
اندماجهّن في عملية اإلنتاج، والضرورات االقتصادية 
الناجمة عن احلاج���ة إلى أيٍد عاملة غير متوافرة مبا 
يكفي، أّما تخفيف األعباء املنزلية عن النساء عبر إيجاد 
منش���آت عامة وتابعة للمصانع من أجل رعاية األوالد 
وتوسيع ش���بكة اخلدمات االجتماعية، فقد استهدف 
جتّنب االضطرار إلى حلول وسطية غير مرغوب فيها، 

ال سيما التركيز )الوقتي( على املهام األَُسِرية.)2(

حترير املرأة.. عملية فوقية أم من القاعدة؟!:

هذا ما جعل احلديث ع���ن »حترير املرأة من رأس 
اله���رم« هدًفا للمجتم���ع االش���تراكي، وبهذا حملت 
مساواة النس���اء صبغة عملية توجيهية وقومية علوية؛ 
ألّنها خضعت لتوجيه الرجال، ولم تُطرح للنقاش عبر 
ال���رأي العام. كانت دوافع حترير املرأة بذلك عقائدية 
وسياسية واقتصادية، فمن الناحية العقائدية اتخذت 
صورة املس���اواة بني املرأة والرجل مكانها في الصورة 
النموذجية للمجتمع الش���يوعي، وسياسّيًا استهدفت 
عملية إزالة التمييز على حس���اب النس���اء اكتس���اَب 
تأييده���ّن للنظام القائم، وعل���ى الصعيد االقتصادي 
كانت النساء طاقًة عاملة مهّمة.)3( لهذا وضع السجل 
القانوني لألس���رة من عام 1966م في أملانيا الشرقية 
عل���ى عاتق الزوج���ني، أن ينّظم���ا عالقاتهما بحيث 
»تستطيع املرأة اجلمع بني نشاطها املهني واالجتماعي 

وأمومتها«.

ويدور احلديث عن »حترير املرأة من قاعدة املجتمع« 
بالنسبة إلى أملانيا الغربية؛ التخاذه مساًرا دميقراطّيًا 

(1) Helwig 1997
(2) Helwig 1997
(3) Demnitz 2003

علنّيًا، ولم تكن قيمه السياس���ية مشابهًة مِلا في أملانيا 
الش���رقية، بل انطلق من جانب احلركات واملنظمات 
النس���وية، وتلّكأت خط���واُت التطبيق ف���ي األنظمة 

السياسية والقانونية.)4(

ولهذا كانت س����جالت التش����ريعات القانونية املدنية 
حتت����وي حتى عام 1977م على قوانني توجب على املرأة 
طلب اإلذن من زوجها إذا أرادت مزاولة مهنة ما. وحتى 
عام 1958م كان باس����تطاعة الزوج أن ينهي من جانبه 
عالقة عمل زوجته في مكان ما بصورة فورية، كما كان 
ميلك إلى ذلك احلني ح����ّق الكلمة النهائية في مختلف 
ش����ئون العالقة الزوجية، ويدير هو ما جتلبه املرأة معها 
من ثروة متلكها إلى احلياة الزوجية، وميلك حّق التصرف 

مبا حتصل عليه من مال عبر مزاولتها عماًل ما.

لم يس���ِر مفعوُل إصالِح قوانني الزواج واألسرة في 
أملانيا االحتادية إصالًحا شاماًل إاّل عام 1977م، بإيعاز 
من احملكمة الدستورية العليا آنذاك؛ إذ ألغت االنطالق 
من صيغة »املرأة رّبة البيت في العالقة الزوجية«، وبدالً 
من ذلك ثّبت القانون اجلديد أن إدارة الشئون املنزلية 
األَُسِرية تتّم بالتوافق بني الطرفني. ومنذ ذلك احلني 
أصبح لكّل من الزوجني »حق ممارس���ة العمل«، وعليه 
»عن���د اختيار مهنته ومزاولته���ا أن يراعي احتياجات 

الطرف اآلخر في األسرة بصورة مناسبة«.

لم تقترن التعديالت القانونية باجتاه مساواة النساء 
بتبّدل توزيع األدوار التقليدي في احلياة املعيشية. 

ارتب���ط التغيير في أملانيا الش���رقية بتخفيف عبء 
تربية األوالد على األّمهات العامالت بصورة مباش���رة 
هادفة، عن طريق توسيع إنشاء دور احلضانة، ورياض 
األطفال، ومنشآت الرعاية املدرسية. هنا كان للعوامل 
العقائدية واالقتصادي���ة دورها أيًضا، ليكون األطفال 
أنفس���هم حتت تأثير الرعاية املباشرة على مدار اليوم 

»مبا يتفق مع الرؤى التربوية الشيوعية«.)5( 

(4) Demnitz 2003: 9
(5) Demnitz  2003:13
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رغم ذلك ظهر للعي���ان أن أغراض الدولة من وراء 
تش���غيل النس���اء بصورة كاملة لم تكن قابلة للتحقيق 
متاًما بس���بب تناقضها مع إرادة النس���اء أنفسهن؛ إذ 
سرعان ما ظهر امليل إلى عمل النساء لفترات محدودة 

من اليوم، إضافة إلى انخفاض معدالت الوالدة.)1(

أّما هدف مش���اركة النس���اء على قدم املساواة في 
قط���اع التعليم، فأمكن حتقيقه س���ريًعا، وظهرت في 
أملانيا الش���رقية في الس���تينيات امليالدية مؤّشرات 
حتقيق املساواة في املدارس السياسية/ التقنية العليا، 
التي تؤّهل للدراس���ة اجلامعية؛ إذ بلغت نسبة اإلناث 
في العام الدراس���ي 1963-1964م 48%، ووصلت في 
العام الدراسي 1975- 1976م إلى 53%، أّما في أملانيا 
الغربية فلم تلحق نسبة اإلناث بالذكور إال بعد خمسة 

عشر عاًما، في مطالع الثمانينيات امليالدية.)2(

ارتفعت نسبة النساء في املعاهد العليا أيًضا، وكانت 
الدراسة اجلامعية عام 1965م تعادل ثالثة أرباع الطلبة 
باملجموع ف���ي الدولتني األملانيتني، وارتفعت في أملانيا 
الش���رقية خالل عقٍد واحد فرُص بلوغ اإلناث املرحلة 
اجلامعية إلى ما يع���ادل فرص الذكور، مّما يعود إلى 
إجراءات الدولة لتثبيت نظام الدراسة اجلامعية، وإلى 
إيجاد ش���روط دراسة مالئمة للنس���اء. أّما في أملانيا 
الغربية فارتفعت نسبة اإلناث من 27% )1965م( إلى 
36% عام 1975م وإلى 40% في الثمانينيات امليالدية، 
ولكن س���اد التفاوت بني اجلنسني على صعيد اإلقبال 

على فروع دراسية بعينها.)3(

بعد الصراع القانوني: مساواة النساء:

بهذا حتّقق حتس���ني الوضع القانوني للنساء خالل 
النصف الثاني من الق���رن امليالدي املاضي في أملانيا 
مبجموعها كما حتّقق في الدول األخرى وسط أوروبا، 

وحصل هدف املساواة على دفعات نحو األمام.

(1) Helwig 1997
(2) Demnitz 2003:10
(3) Demnitz  2003:10

من الناحية القانونية أصبح للنس���اء في أوروبا مع 
نهاية القرن امليالدي العش���رين وضٌع أفضل مما كان 
عليه في أي وقت مضى، كما أن املساواة بني اجلنسني 
أصبح���ت أمًرا مقبوالً اجتماعّيً���ا بصفة عامة، ولكن 
بقي���ت العراقيل في بعض ميادي���ن التطبيق العملي. 
وكان هدف احلركة النس���ائية على الدوام أن تش���مل 
املس���اواة مع الرجال مركَز املرأة، وحقوقها، والفرص 
املتوافرة لها، وال ميكن حتقيق ذلك دون تغيير جذري 
ف���ي التصورات الس���ائدة ح���ول توزي���ع األدوار بني 
اجلنس���ني، وحول املرأة منذ الق���دم، وال يكفي لبلوغ 
ذلك تعديُل الوضع القانوني وحده. لهذا حتّولت نقاط 
الثقل في أنشطة احلركات النسائية من مواجهة اخللل 
في الوض���ع القانوني، إلى مواجهة افتقاد التوازن بني 

اجلنسني في مختلف امليادين األخرى.

تيار »اجلندر/ النوع البشري«: 

نتيجة مِلا س���بق ُفتح في أوروبا فصٌل جديد بظهور 
تي���ار فكري مح���وره »اجلندر«، ويوص���ف من جانب 
االحتاد األوروبي والدول األعضاء فيه على الس���واء 
بأنه »استراتيجية« مطروحة للتطبيق »لضمان شمولية 
حتقيق املس���اواة باعتبارها مهّمة الدولة، ال سّيما من 

خالل العناصر الفاعلة في إداراتها العامة«. 

يعني ذلك أن »حق« املس����اواة بني الرجل واملرأة، 
املثّبت في دساتير دول االحتاد األوروبي، يُستكمل 
بإضافة »واج����ب« تطبيقه، ويكون تنفيذ ذلك عبر 
هذه »االس����تراتيجية«، التي تنطلق من املستويات 
اإلداري����ة. ويق����ال به����ذا الص����دد: إّن على فكر 
»اجلندر« احملوري إحداث تغييرات في العالقة ما 
بني اجلنسني، ملنع وقوع التمييز، كما ذكرت الوزارة 

االحتادية األملانية لشئون األسرة.)4(

ويَِرُد في التفاصيل لشرح هذا املصطلح املرّكب، أّن 
)اجلندر/ النوع البش���ري( ال يُؤخذ مبعنى نوعية ما، 
كأن يوصف بالنس���اء أو بالرجال، بل مبعنى »مراعاة 

>www.gender-mainstreaming .net< :انظر في موقع  )4(
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البش���ر على اختالفاتهم وتنّوعه���م«، بينما تعني كلمة 
»تيار محوري« أّن���ه ينبغي في مختلف ميادين القرار، 
من حيث املنتجات، والعرض، والعاملني، والتنظيم، أن 
يؤخذ بعني االعتبار دوًما وجود نساء ورجال في أوضاع 
معيشية متباينة، وعند مراعاة هذا التباين فقط ميكن 
جتّنب وقوع التمييز )ليس املقصود: التباين بني نساء 
ورجال في تلك األوضاع، بل بني عنصر بشري وآخر، 

بغض النظر عن اجلنس(.

سياسة االحتاد األوروبي لتطبيق املساواة:

تستند سياسة االحتاد األوروبي لتطبيق مبدأ املساواة 
للمعاملة  العامة  إلى »اخلطوط 
الصادرة  املس���اواة«  قدم  على 
املجل���س  ع���ام 1976م ع���ن 
و»مجلس  األوروب���ي  النياب���ي 
تطبيق مبدأ املعاملة املتس���اوية 
وتستند  والنساء«.  الرجال  بني 
هذه اخلطوط العامة إلى املادة 

السادسة من احلقوق األساسية، التي مت تثبيتها الحًقا 
في معاهدة االحتاد األوروبي )معاهدة ماستريخت(.

وختاًما لهذه املس���يرة التزم االحتاد األوروبي في 
أواخر التسعينيات امليالدية عبر معاهدة أمستردام، 
بأن يس���عى في كافة املجاالت السياس���ية للقضاء 
على مختلف أشكال التمييز بني اجلنسني، ولدعم 
تطبيق املس���اواة بينهما، أي األخذ بالتيار الفكري 
اجلن���دري. وتبًعا للق���رارات املعنية ف���ي اتفاقية 
الرابطة األوروبية )املواد 2، 3، 141( ُوضع في هذه 
األثناء بضعة عشر خًطا من اخلطوط العاّمة لدفع 

تطبيق املساواة قدًما.)1(

من اخلطوات احملددة عل���ى هذا الصعيد املخطط 
التنفيذي ألع���وام 2006- 2010م، ال���ذي أخذت به 
مفوضية االحت���اد األوروبي في آذار/ مارس 2006م، 
لتطبيق املس���اواة بني الرجال والنساء، وجاء بصدده 

(1) Holzleithner 2005

»إعادة دراس���ة املراس���يم القانونية احلالية لالحتاد 
األوروبي، التي لم يتّم تعديلها حتى 2005م، من حيث 
حتقيقها لهدف تطبيق املس���اواة، بغ���رض تطويرها 

وحتديثها وإعادة صياغتها إذا اقتضت الضرورة«.

ويس���تند هذا املخطط إلى االس���تراتيجية العامة 
الس���ابقة للفترة الزمنية بني 2001 و2005م لتطبيق 

املساواة بني النساء والرجال.

إّن اس���تراتيجية الفك���ر اجلن���دري، كم���ا أرادتها 
الناشطات في احلركة النسوية والسلطات السياسية،  
تعطي للوهلة األولى للناظر إليها من املستوى الوسطي 
ا  عاّمً انطباًعا  املجتمع،  في  العام 
بأّن الغرض يقتصر على حتسني 
العملية التنفيذية حلق املس���اواة 
وتطبيقه ما ب���ني الرجل واملرأة، 
وبالتالي إزال���ة نقاط اخللل على 
تترّكز  وهنا  النس���اء..  حس���اب 
الثابتة  عل���ى احلقيق���ة  احلجج 
بالدراس���ة التحليلية واألدّلة بش���أن وجود متييز على 

حساب املرأة في العمل واألجور.

مواطن اخللل البنيوية جتاه النساء يف أوروبا:

ال تزال مواطن اخللل على حس���اب النس���اء قائمة 
وكبيرة، كم���ا تذكر التقارير الص���ادرة بصدد تطبيق 
املساواة، على مستوى االحتاد األوروبي وعلى مستوى 
ال���دول األعضاء فيه. وتظهر مواطن اخللل في جميع 
امليادين االجتماعية ذات األهمية مثل: ضعف نس���بة 
وجود النس���اء في القطاع السياس���ي، الس���يما في 
املناص���ب ذات املكانة االجتماعي���ة العالية واملرتبطة 
بصالحية السلطة، وحتصل النساء وسطّيًا على أجور 
أدنى من متوس���ط ما يحصل الرج���ال عليه، وتعيش 
النساء مع التعّرض ملخاطر أكبر على صعيد احتماالت 
الفقر واملعاناة الفعلية من���ه، كما حتمل املرأة العاملة 
القس���ط األكبر من أعباء األعم���ال املنزلية، وتربية 

ال ت��زال مواطن الخلل على حس��اب النس��اء 
قائمة وكبيرة، كما تذك��ر التقارير الصادرة 
بص��دد تطبي��ق المس��اواة، عل��ى مس��توى 
االتح��اد األوروب��ي وعل��ى مس��توى ال��دول 
األعض��اء في��ه وتظه��ر مواط��ن الخل��ل في 

جميع الميادين االجتماعية ذات األهمية.



الباب الثاني : عوملة القيم الغربية

التقرير االسرتاتيجي الثامن 108

األطفال والرعاية في حالة املرض وتقّدم السن.)1(

تعمد التقارير األوروبية الصادرة سنوّيًا منذ 2003م 
حول تطبيق املساواة بني النساء والرجال، إلى عرض 
التط���ور احلاصل ف���ي مختلف املج���االت من خالل 
األرقام. ويذكر تقرير سنة 2008م مثاًل أن الفارق بني 
نس���ب تشغيل الرجال والنس���اء في أوروبا كان يعادل 
14,4% عام 2006م، رغم حتس���ني املس���توى العلمي 

للنس���اء، وارتفاع نسبة الدراسة 
اجلامعية إلى %59. 

وتش���كو التقارير بانتظام من 
تفاوت الدخل املالي بني الرجال 
والنس���اء، حيث بلغ الفارق في 

الدولة األملانية ذات املكانة احملورية أوروبّيًا نسبة %22 
سنة 2006م، وهو قريب من أدنى معّدالته على مستوى 

بلدان االحتاد، وهو %25. 

ويشير التقرير إلى أّن واقع التصنيف التمييزي في 
القطاعني العام واملهني تبًعا للجنس، مبا يشمل تعداد 
النس���اء في املواقع التوجيهية ف���ي االحتاد األوروبي، 
»يسّبب صداًعا للمفوضية األوروبية«. لم يعد يتحّقق 
تقّدم ما في هذين القطاعني، بل ميكن رصد انتكاسة 
في التطّور، وبالتالي زيادة هذا التصنيف التمييزي في 

سوق العمالة في عدد من البلدان األوروبية.)2(

إّن مختلف التقارير املعنية تش���ّخص بذلك مرة بعد 
أخرى وجود التمييز على حس���اب النس���اء في دول 
االحتاد األوروبي، الس���يما في احلي���اة املهنية، على 

أساس:
- انخفاض معّدل أجور املرأة )وس���طّيًا حوالي 15 

في املائة باملقارنة مع الرجل(،
- وزيادة تش���غيل النساء في القطاعات املهنية ذات 

األجور املتدنية )ثلث النساء تقريًبا(،
- والظروف األسوأ في مكان العمل،

(1) Holzleithner 2005

انظر تقرير االحتاد األوروبي حول تطبيق املساواة من عام 2008م.  )2(

- وه���ذا ما يؤّدي إل���ى معاناة النس���اء من الفقر 
الشديد،

- وإلى ارتفاع نسبة وجود ما يسّمى »املهن النسائية« 
نوعّيً���ا، املتميزة بانخفاض األج���ور وانخفاض املكانة 

االجتماعية. 

ترى مفوضية االحتاد األوروب���ي ضرورة التصّرف 
في ميدانني، هم���ا التوافق بني احلياة املهنية واحلياة 
اخلاص���ة، ونظام العمل اجلزئي 
للنس���اء، ففي هذي���ن املجالني 
ال تتوافر بعُد الش���روط العامة 
إلزالة عدم املس���اواة بني النساء 

والرجال في البلدان املعنية.)3(

بينما تبدو اإلرادة الكامنة من وراء إزالة هذه املعطيات 
املوضوعية التي تُعرض كنواقص، وتبدو بالتالي مكافحة 
التمييز، هي الدافع الرئيس من وراء تيار الفكر اجلندري 
بوصفه الصيغة الرس���مية لسياسة املساواة في االحتاد 
األوروبي، بل سبقت املس���اعي في مؤمتر بكني الدولي 
الرابع حول املرأة، ليس���ري مفعول ه���ذه الصيغة على 

مستوى عاملي شامل.

انتقاد الفكر اجلندري: اضمحالل اجلنسني:

تنطلق االنتقادات الرئيس���ة ف���ي أملانيا من جانب 
الكنيس���ة اإلجنيلية جتاه تيار الفك���ر اجلندري، وال 
جتد صًدى عبر وس���ائل اإلعالم إال نادًرا. وترى هذه 
االنتقادات أن السبعينيات امليالدية شهدت نشوء حركة 
نسوية متطرفة، فنش���أت عقيدة »الرؤية اجلندرية«، 
ومصطل���ح »اجلن���در« اجلديد هو بذل���ك املصطلح 

املركزي املوّجه لها. 

ل���م تعد توج���د صلة ما ب���ني العالقة اجلنس���ية 
و»اجلندر«/ اجلنس أو النوع البشري، ُفصل ما بينهما، 
بل نش���أت عالقة معارضة جت���اه بعضهما البعض. 
ويرى الناقدون أّن العالقة اجلنس���ية مبعنى »اجلنس 

(3) Gleichstellungsbericht 2008

إّن مختلف التقارير المعنية تش��ّخص بذلك 
مرة بع��د أخرى وجود التمييز على حس��اب 
النس��اء ف��ي دول االتحاد األوروبي، الس��يما 

في الحياة المهنية



مسارات احلركة النسوية األوروبية ومآالتها الراهنة

109التقرير االسرتاتيجي الثامن

العضوي/ البيولوجي« متوافر باملنظور الطبيعي، ولكن 
أصبحت األهمية األكبر للجندر/ النوع البشري، وليس 
هذا سوى »دور للجنس البشري جرى تصميمه بصورة 
اصطناعية للمجتمع«، ال يس���تند إلى ثوابت عضوية 

مسبقة، وبالتالي هو قابل للتغيير باستمرار.)1(

تبًع���ا لذلك لم يعد الوصول إلى حترير املرأة يكتفي 
بالتخلّ���ص من املي���زات الذكورية، ب���ل ينبغي حترير 
اإلنس���ان نفسه من حيث األساس من »طبقة اجلنس« 
أي م���ن التصنيف رجاالً ونس���اء؛ إذ اعتُبرت الفوارق 
بني املرأة والرجل هي املصدر جلميع حاالت الظلم، ال 
ميكن وفق نظرية اجلندر التوّصل إلى هدف املساواة 
إال من خالل إزال���ة جميع الفوارق )لو أمكن ذلك()2(. 
لقد تبّنت عقيدة اجلن���در بذلك –كما يقول نّقادها- 
الصيغة التي وضعها املاركسيون من قبل: وجود فروق 

يعني انعدام املساواة، وغياب املساواة يعني الظلم.)3(

مح���ور ما تري���ده الرؤية اجلندري���ة إذن هو تليني 
»تصنيف اجلنس البشري«، ل�»تفريغ الكلمة من أهميتها« 
بالنسبة إلى جميع الفوارق ما بني املرأة والرجل. فهذا 
وحده ما يوصل إلى املساواة )املطلقة(. يعني هذا تبّدل 
معنى مصطلح املساواة نفسه: »املساواة اآلن هي قابلية 

التبادل املطلقة بني املرأة والرجل«.)4(

بتعبير آخر: بدالً من وجود جنس���ني مختلفني جتاه 
بعضهم���ا البعض، أصبح املوجود عبارة عن عدد كبير 
من عناصر اجلندر/ النوع البشري على قدم املساواة. 

(1) Vonholdt 2009

)2( هذه إش���ارة إلى مقولة صدرت ع���ن أوكني، التي تُعتبر الفيلس���وفة 
السياسية للحركة النسوية، انظر:

Justice, Gender and the Family, New York 1989, S. 171. 
(3) Vonholdt 2009

Vonholdt 2009: فونهول���دت طبيبة أطف���ال ومؤلفة، معروفة لدى   )4(
الرأي العام األملاني بص���ورة خاصة من خالل موقفها جتاه العالقات 
اجلنس���ية املثلية املختلف عليها؛ إذ كان من مواقفها معارضة ما صدر 
عن اجلمعية األمريكية للطب النفساني، وألغت مبوجبه تلك العالقات 
من قائمة األمراض النفسانية، وعارضت فونهولدت في جلسة استماع 
إليها في املجلس النيابي االحتادي األملاني مشروَع قانون لتثبيت مساواة 
أصحاب العالقات اجلنس���ية املثلية بسواهم، وتطرح رؤيتها بذلك من 

زاوية اختصاصها العلمي ومن حيث كونها مسيحية إجنيلية.

هذا ما يعطي تطبيق املساواة مفهوًما جديًدا. ويتضح 
من خالله أن الرؤية اجلندرية ال تعطي تعريًفا جديًدا 
لكلمة املس���اواة فقط، بل تعطي ذل���ك أيًضا لكلمات 
»الزواج واألس���رة«، ومن هنا توجب املس���اواة ما بني 

عالقة جنسية مثلية وعالقة زوجية. 

يجري تنفيذ رؤي���ة »قابلية التب���ادل« هذه بصورة 
مبرمجة ع���ن طريق حتقيق املس���اواة بصورة ملزمة 
من الناحية اإلحصائية، أي بنس���بة 50 إلى 50% )بني 
الرجال والنس���اء(، فهذا التساوي الرقمي مطلوب في 
جميع ميادين احلياة والعمل. لتحقيق ذلك يجب متكني 
النساء بعد اإلجناب مباشرة من مزاولة العمل بصورة 
كامل���ة، وترك تربية األطف���ال للدولة إلى أقصى حّد 
ممكن، أو ينبغي أن يوّزع الرجل واملرأة األعمال املهنية 

واألعمال املنزلية بنسبة 50% لكل منهما.)5(

عالوة على هذا النقد اجلذري الصادر عن الدوائر 
املسيحية اإلجنيلية، توجد دراسات ناقدة أخرى جتاه 
موضع الفكر اجلندري، تقول: إّن القطاع السياس���ي 
انتزع موضوع السياسة النسوية من احلركات النسوية، 
وجعلها تابعة له، دون حتقيق جناح يُذكر. كما أّن الفكر 
اجلندري رّكز على القطاع اإلداري، واس���تثنى القطاع 
االقتصادي اخلاص )6(. إال أّن مجلس النس���اء األملاني 
ال���ذي يجمع معظ���م الروابط واملنظمات النس���ائية، 
ويجري متويله من اخلزينة العامة في الدرجة األولى، 

يدعم مبدأ الفكر اجلندري.)7(

بعد احلركة النسوية: احلرية وحتمياتها املفروضة:

تبّنت هذه السياس���ة بوضوح دعَم النس���اء وتطبيق 
مساواتهّن، وحصلت نس���اء أوروبا على حقوقهّن إلى 
حّد بعيد، وتبّدلت صورة املرأة في املجتمع، وجنم عن 
ذلك س���كون احلركات االجتماعية النسوية األوروبية. 
أصبحت اإلمكانات املفتوحة أمام النس���اء في أوروبا 

(5) Vonholdt 2009
(6) Heister 2007

انظر موقع مجلس النساء األملاني:  )7(
>http://www.frauenrat.de/deutsch/frauenrat.html <
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هي ذات اإلمكانات املفتوح���ة أمام الرجال. أصبحن 
ميلكن حريتهّن وتقرير مصيرهّن بأنفسهّن. 

بذلك يكون قد مّت حترير النس���اء، مبعنى حتريرهّن 
من االرتباط بالرجل، وحتقق هدف احلركة النسوية، 
من حيث متكني النساء على الصعيد االجتماعي وعلى 
الصعيد القانوني -السياس���ي م���ن حتقيق وجودهّن 
ذاتّيًا، وبلوغ ما يتطلّعن إليه دون حواجز. ال غرابة إذن 
في أاّل جتد النساء ما يدفع إلى التجّمع املنّظم بهدف 
حتس���ني أوضاعهّن. وما يسمعه املرء اليوم في فرنسا 
أو أملانيا من مواقف علنية متّثل احلركة النسوية، إمّنا 
هي أصوات نساء من احلركة النسوية في السبعينيات 
امليالدية، أي من جيل األّمهات واجلّدات بالنسبة إلى 
جيل النساء من ذوات األعمار املتوسطة حالًيا. السؤال 
املطروح حالًيا هو ما إذا اس���تطعن مبواقفهّن القدمية 

أن يستجنب الحتياجات جيل النساء احلالي. 

جت���ّدد النقاش في املجتمع حالًي���ا حول دور املرأة، 
وظه���رت مواقف مختلفة يواج���ه بعضها بعًضا، منها 
دع���م املرأة في احلي���اة املهنية ومتكينه���ا من التأّلق 
املهني، مثلها في ذلك مثل الرجل، وهو ما يتبّناه بوضوح 
السياسيون واإلعالميون. أّما عندما يدور األمر حول 
املرأة كأّم، فيحتّد النقاش العام بصدد إمكانية اجلمع 
بني ذلك وبني مزاولة املهنة. اس���تقرت وسط املجتمع 
عموًما صورة املرأة النموذجية كس���يدة ناجحة مهنّيًا 
وكائن جّذاب، تقّرر أمورها بنفس���ها. وتُطرح األسئلة 
أحياًنا م���ن جهة أخرى جتاه هذه الصورة النموذجية، 
فتظهر في النقاش الدائ���ر مواقف تضع األمومة في 
مكانة مركزية، وتضع إش���ارة اس���تفهام أمام مساعي 
النجاح املهني على حساب األسرة وعلى حساب النساء 
أنفسهّن، ولكن وسائل اإلعالم تتعامل مع هذا الطرح 
بوصفه رجعّيًا متخلًّفا، ال يتفق مع املواقف االجتماعية 

العامة، ويوصم مبعارضة احلداثة. 

إيف���ا هيرمان املش���هورة كمذيعة أخب���ار ومقدمة 
برامج تلفازية اتخذت موقف التش���كيك جتاه الصورة 
النموذجية املفروضة، ودعت املرأة للعودة إلى أنوثتها 

وأمومتها)1(، وهذا من املواقف املّتهمة بالسعي إلعادة 
الظروف القدمي���ة إلى ما كانت علي���ه، أي »هبوط« 
املرأة بنفسها إلى وضع حدود لنفسها في صيغة »كائن 
أَُسِرّي وأّم«. وتعّرضت هيرمان بسبب أطروحاتها إلى 
النقد احلاد من جانب السياس���يني ومشاهير احلركة 
النسوية، وُهوجمت علًنا من جانب دور نشر إعالمية، 
بل ُفصلت من وظيفتها في مؤسس���ة اإلذاعة والتلفزة 
ش���مال أملانيا؛ إذ إّنها تعّرضت بذلك لهّز ما مّت تثبيته 
في ه���ذه األثناء من توافق اجتماع���ي على التخلّص 

نهائّيًا من أدوار نسائية قدمية. 

ولك��ن كي��ف ميك��ن تفس��ري الرف��ض احل��اد ملث��ل هذه 
املواقف؟ 

إّن التوّجه العام حالًيا في أملانيا وفي الدول األوروبية 
احلديث���ة األخرى ميض���ي نحو الترخيص بأش���كال 
متعددة لعالقات املعاشرة اجلنسية، واعتبارها مناذج 
مستقرة اجتماعّيًا. يعني ذلك أّن األسرة القائمة على 
عالقة زوجية بني امل���رأة والرجل مع إجناب األطفال 
لم تعد موضع الترويج كحالة منوذجية. فاملطلوب هو 
أن تتخذ إلى جانب صيغة »األس���رة التقليدية«، وعلى 
قدم املساواة معها صيغ أخرى للمعاشرة دون زواج بني 
املرأة والرجل، وللمعاشرة فيما يسّمى العالقة اجلنسية 
املثلية، م���ع اعتبار ذلك زواًجا أو دون ذلك، باإلضافة 
إلى »أَُسر فردية« مبعنى وجود أّم تنفرد بتربية أطفالها 

أو أب ينفرد بتربية أطفاله. 

ال يُطرح ذلك في املدارس باعتباره »واقًعا اجتماعّيًا 
قائًما« فحسب، بل يجري تلقني األطفال أّن هذا وضع 
طبيعي، بحيث تتقّبل الفتي���ات ويتقّبل الفتيان جميع 
أشكال املعيش���ة املش���تركة، ويتدّربون على التسامح 
إزاءها، ويتّم إعدادهم من أجل اختيار ش���كل من هذه 
األش���كال ألنفسهم، فال ينبغي أن يقتصر استعدادهم 

على صيغة الزواج التقليدي. 

خالل سنوات معدودة أصبح الترخيص بكاّفة أشكال 

(1) Hermann 2006
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املعاشرة املعيشية هذه، وبنموذج اجلنس البشري على 
هذا النحو، أمًرا مقبوالً على وجه التعميم في املجتمع. 
لم تعد األس���رة م���ن زوجني، رجل وام���رأة، ومواليد 
ش���رعيني، هي الوضع الطبيعي كوحدة أساس���ية في 
املجتمع، بل حّل مكانها التنّوع في »النماذج األَُس���ِرية« 
التي يَُراد أن تكون جميًعا متس���اوية من حيث قيمتها، 

وقابلة للممارسة في احلياة الفعلية. 

بهذا املعنى تكون املرأة على استعداد جلميع النماذج 
عن طريق حتقيق هدف تأمني 
املادية  املعيش���ية  متطلباته���ا 
بنفس���ها، فهذا ما ميّكنها من 
أن تعيش دون ش���ريك حياة أو 
»ش���ريكة« حياة، أو أن تنخرط 
في عالقة خ���ارج إطار احلياة 
الزوجي���ة، وجمي���ع ذلك مّما 
أصبح واسع االنتشار، ومن وراء 

ذلك كلّه صار أمًرا ممكًنا من الناحية االقتصادية.  

آالم حرية االختيار:

أصبحت امل���رأة في ال���دول األوربية ق���ادرة على 
االختي���ار اليوم، منوذج املعاش���رة في حياتها، وطريق 
تعلميها، ومهنة تزاولها، وهو ما ال ييّسر احلياة عليها، 
وال يس���ّهل قطًعا اتخاذ قرار بشأن إجناب األطفال. 
وتُظه���ر التطّورات في الس���نوات املاضي���ة أن تعّدد 
الفرص أمام النس���اء بدعوى التحرر واحلرية أصبح 
عبًئا ثقي���اًل عليهّن. أصبحن مرغم���ات على مزاولة 
العمل في معظم احلاالت، ليس في مهن حتّقق التأّلق 
والنجاح، وبالتالي املكانة االجتماعية، بل ملجّرد تأمني 
املتطلبات األساس���ية للمعيش���ة، أي في مهن عسيرة 
األداء متدنية األجر حتقيًقا للتحرر »الزائف« عن قيد 

األسرة والرجل. 

في نطاق دراس���ة بعنوان »املرأة املسئولة عن طعام 
أسرتها« جرت بتكليف االحتاد األملاني للنقابات، أسفر 
اس���تطالع أجري عام 2010م في أملانيا، أّن 21% من 

األسر املتعّددة األفراد، تعتمد على عمل املرأة وحدها، 
وكان ه���ذه الرقم في حدود 15% ع���ام 1991م، وأّن 
ثالثة أرباع النساء القائمات على هذه املسئولية املالية 
يصنعن ذلك مكرهات، والنصف ال يش���عر بالس���عادة 
لهذا الدور، الس���يما وأن الغالبية تعمل في قطاعات 
مهنية ذات أجور متدنية، وفي الوقت نفس���ه يتحّملن 
عبء العمل األَُس���ِري واملنزلي، مّما يصل إلى أقصى 

درجات اإلرهاق.)1(

ب���دأ إدراك هذه اإلش���كالية 
وبدأ النقاش حولها، ولكن ليس 
في اجتاه يؤّدي إلى التش���كيك 
في تطّور املجتمع باجتاه القبول 
بذل���ك التن���وع في األش���كال 
إلى  أو  االجتماعية،  املعيش���ية 
معاجلة ناقدة للصيغ النموذجية 
احلالية ح���ول املرأة. إمّنا يدور 
النقاش العام والسياس���ي حول مسائل من قبيل كيفية 
تخفيف عبء رعاية األطفال عن النس���اء العامالت، 
وكيفية تخفيف األعباء املالية الواقعة على األسر عبر 
إجناب األطفال، وكيفية متكني النساء من الوصول إلى 
مهن أفضل. بهذا ال جتري معاجلة األوضاع الس���يئة 
م���ن جذورها، بل عن طريق مزيد من إجراءات انتزاع 
املرأة من إطار األس���رة بدعوى احلرية، وهذا ما تراه 

احلركة النسوية حتريًرا مزعوًما للمرأة.

لقد أدركت امل���رأة األوروبية، بعد طول جهد وعناء، 
أنه���ا لم تتح���رر حقيقة بل ازدادت أوضاعها س���وًءا 
وتعاس���ًة، فبدأت أصوات نس���وية أوروبية عدة تعيد 
النظر ف���ي ادعاءات وهم احلري���ة، مطالبًة بضرورة 
التوائم مع فطرة املرأة األنثى الزوجة واألم وليس املرأة 
اجلندر مشوشة النوع والوظيفة. ولكن ما يثير العجب 

)1( انظر: نساء منفردات في حتصيل الدخل، حترير املرأة القهري، 2010، 
في املوقع الشبكي لصحيفة دي تسايت األسبوعية:

Frauen als Alleinverdienerinnen. Unfreiwillige Emanzipa-
tion, 2010 in: Die Zeit online: <http://www.zeit.de/gesells-
chaft/familie/2010-07/ernaehrerinnen>

لق��د أدرك��ت الم��رأة األوروبي��ة، بع��د طول 
جه��د وعن��اء، أنه��ا ل��م تتح��رر حقيقة بل 
ازدادت أوضاعه��ا س��وًءا وتعاس��ًة، فبدأت 
أص��وات نس��وية أوروبي��ة عدة تعي��د النظر 
في ادعاءات وه��م الحرية، مطالبًة بضرورة 
التوائ��م م��ع فط��رة الم��رأة األنث��ى الزوجة 
واألم ولي��س المرأة الجندر مشوش��ة النوع 

والوظيفة
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ا أن يبقى النموذج الغربي للمرأة املتحررة –مع ما يعتريه من نواقص وعورات- ملهًما لبعض احلركات النسوية  حّقً
في عاملنا اإلس���المي، وكأنه قد أصب���ح لزاًما على أمتنا أن جتتر نفايات األف���كار واملفاهيم التي لفظها أهلها 
وباتت عندهم جزًءا من املاضي وحقبة من حقب التاريخ في حني يراد بها أن تظل حاضرنا الواقع ومس���تقبلنا 

املأمول. 
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معلومات إضافية

األوضاع املرتدية للمرأة يف الغرب:
يتحدث الدكتور )س���اميونز مور( عن وضع املرأة في الغرب فيؤكد على أن العالقة الش���ائنة مع املرأة لم يتولد 

معها غير اخلراب االجتماعي. 

ويقول: تؤكد آخر اإلحصائيات عن أحوال املرأة في العالم الغربي بأنها تعيش أتعس فترات حياتها املعنوية، رغم 
البهرج���ة احملاطة بحياة املرأة الغربية التي يعتقد البعض أنها نالت حريتها، واملقصود من ذلك هو النجاح الذي 

حققه الرجل في دفعها إلى مهاوي ممارسة اجلنس معه دون عقد زواج يتّوج مشاعرها ببناء أسرة فاضلة. 

ا بأن املرأة الغربية ليس���ت هي املرأة النموذجية وال تصلح أن تكون  ويضي���ف أن هناك اعتراًفا اجتماعّيا عاّمً
كذلك، وهي تعيش حالة انفالت مع الرجال.

واحلقائق واألرقام تكشف الواقع املؤمل حلال املرأة الغربية املظلومة: 

ففي بريطانيا : 

- أكثر من 50% من القتيالت كن ضحايا الزوج أو الشريك.

- 50 ألف باحثة بريطانية تقدمت باحتجاجات شديدة على التمييز ضد املرأة في بريطانيا. 

ويف إسبانيا : 

- س���جلت الش���رطة في إسبانيا أكثر من 500 ألف بالغ اعتداء جس���دي على املرأة في عام واحد، وأكثر من 
حالة قتل واحدة كل يوم. 

ويف أمريكا : 

- يُغتصب يومّيًا في أمريكا 1900 فتاة ، 20% منهن يغتصنب من ِقَبل آبائهن. 

- 80% من املتزوجات منذ 15 عشرة سنة أصبحن مطلقات في سنة 1982م. 

- 8 ماليني امرأة في أمريكا يعشن وحيدات مع أطفالهن دون أي مساعدات خارجية في سنة 1984م. 

بعض مظاهر استغالل املرأة يف الغرب:

1- استخدام املرأة يف الدعاية واإلعالن:

املرأةُ تبتز بشكل بشع في املجتمعات الغربية تقول الباحثة جيهان البيطار »حول أخالقيات اإلعالن«: إن %93 
من االعالنات التجارية تس���تخدم الس���يدات. و 73% منها يتم تقدميها من خالل حركة املرأة. وأكثر من النصف 

يحتوي إثارة في املضمون. 

2- فتح جماالت عمل ال تتناسب مع طبيعة املرأة:

فبناء على نظرية املس���اواة املزعومة في العالم الغربى؛ فإن املرأة تعمل كما يعمل الرجل، في املناجم وصناعة 
املواد الثقيلة، وتنظيف الشوارع، وقيادة الشاحنات، وغيرها من األعمال التي ال تتناسب مع طبيعتها اجلسمية.
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3- العنف واالعتداء على املرأة:

صور االعتداء على املرأة بالضرب أو التحرشات اجلنسية أو االغتصاب والقتل ليست في الواقع أقل سوًءا مما 
هي عليه في كل مكان آخر. فقد كشف مسح استطالعي أعدته وزارة الداخلية البريطانية أن 80% من ضابطات 
الش���رطة، أي بنسبة أربعة إلى خمس���ة، يتعرضن للمضايقات اجلنسية خالل نوبات العمل الرسمية. شارك في 
االس���تطالع 1800 ضابطة في عشر مديريات أمن في إنكلترا وويلز، وأشرفت عليه الدكتوره جنيفر بروان وهي 

باحثة اجتماعية في الوحدة امللحقة في مديرية أمن »نيوهامبشاير«.

ويق���ول مركز الضحايا الوطني الذي يناصر حقوق ضحايا جرائ���م العنف: إن معدل االغتصاب في الواليات 
املتحدة أصبح يبلغ 1.3 امرأة بالغة في الدقيقة الواحدة؛ أي 68000 امرأة في العام.

وأض���اف املركز أن واحدة من كل ثماني بالغات في الوالي���ات املتحدة تعرضت لالغتصاب ليكون إجمالي من 
اغتصنب اثني عشر مليوًنا ومائة ألف امرأة على األقل.

ويش���ير املس���ح إلى أن 61% من حاالت االغتصاب متت لفتيات تقل أعمارهن عن 18 عاًما، وأن 29% من كل 
ح���االت االغتصاب متت ضد أطفال تقل أعمارهم عن 11 عاًم���ا. وأظهرت األرقام زيادة معدل االغتصاب عن 

العام الذي سبقه بنسبة %59.

وتبني بعض اإلحصاءات األوروبية أن هناك امرأتني تعيش���ان دون زواج؛ مقابل كل رجل أعزب، وهذا يعني أن 
جياًل من النس���اء يتعرضن خلطر العنوسة. وتذكر اإلحصائيات العلمية أن املرأة التي يتراوح عمرها ما بني 35� 

39 عاًما ال تتوفر لها فرص الزواج إال بنسبة 38% فقط. 

املرأة وجتارة الرقيق األبيض:
يؤكد تقرير ملنظمة الهجرة الدولية أنه يجري س���نوّيًا بيع نصف مليون امرأة إلى ش���بكات الدعارة في العالم، 
وأن النساء من دول أوروبا الشرقية يشكلن ثلثي هذا العدد، أما أعمارهن فتتراوح بني الثامنة عشرة واخلامسة 

والعشرين. 

وتعترف منظمة الشرطة األوروبية »أوروبول« بأن جتارة الرقيق األبيض منظمة بشكل جيد، أما املنظمات غير 
احلكومية املهتمة بهذه املس���ألة وبعض األجهزة األمنية في أوروبا الشرقية فتؤكد أن الكثير من النساء يقعن في 
فخ االس���تدراج الذي يجري عادة عن طريق نش���ر إعالنات مكثفة في مختلف الصحف في دول أوروبا الشرقية 
ع���ن احلاجة إلى مربيات أو نادالت في املطاعم، أو مغنيات أو راقصات، أو عارضات أزياء للعمل في الغرب أو 

في بعض الدول البلقانية بعروض مغرية. 

وتؤك���د العديد من املصادر املتابعة لتجارة الرقيق األبيض في أوروبا أن العديد من الدول واملناطق في البلقان 
غدت مفترق طرق بالنس���بة للكثير من النساء، والسيما الالتي يُستدرجن من جمهوريات رابطة الدول املستقلة 

كأوكرانيا أو ملدوفيا وروسيا البيضاء.

وف���ي دليل عل���ى احلجم اخلطير الذي وصلت إليه ه���ذه التجارة، يقول تقرير للمجل���س األوروبي: إن أرباح 
القوادي���ن ومجموعات املافيا التي تعمل في هذا املجال في دول االحتاد األوروبي ارتفعت في األعوام العش���رة 
املاضية بنس���بة 400%، وإن شبكات الدعارة هذه تعرض اآلن نصف مليون امرأة للبيع، يبلغ الدخل الذي حتققه 

النساء فيها للقوادين ومزوري الوثائق ومهربي البشر وغيرهم 13 مليار يورو سنوّيًا. 
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وتقول إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية األوكرانية: إن حوالي 400 ألف امرأة وفتاة دون سن الثالثني غادرن 
أوكرانيا خالل الس���نوات العش���ر املاضية عن طريق عصابات املافيا. ومن وسائل العصابات املنظمة استخدام 
الفتيات أنفسهن في استدراج بنات جنسهن ملستنقع الدعارة من خالل تزيني ذلك العمل وإظهار محاسنه املادية، 

مقابل حياة الضنك االقتصادي واالجتماعي في البلد األصلي للضحايا. 

د األسرة: احلداثة »الغربية« تهدِّ
يوًما بعد آخر، تتوالى التقارير والدراس���ات التي تؤكِّد أّن )مؤّسس���ة الزواج في أوروبا تنهار(، وأّن انهيار هذه 

د شعوب عّدة دول باالنقراض. املؤسسة يهدِّ

ففي تقرير نش���ره البرملان األوروبي )1999/11/24م(، يؤكِّد أّن مؤسسة الزواج في أوروبا تتجه نحو مزيد من 
التراجع، لم تش���هده أوروبا من قبل؛ حيث يش���ير التقرير إلى أّن عدد حاالت الزواج تراجعت في كل دول أوروبا 
ال�46، عدا فرنسا وأملانيا وأيسلندا والبرتغال؛ حيث سّجلت زيادات طفيفة � رمّبا يعود إلى ارتفاع نسبة املهاجرين 
في بعض هذه الدول �، وأّن نصف النساء أجريَن عقوًدا رسمية مقابل نسبة كانت تصل إلى 90% سابًقا.. وكذلك 
تزداد نسبة الوالدات خارج إطار الزوجية، حيث تصل إلى نسبة الثلثني في ايسلندا، و50% في الدامنارك، و%40 

في فرنسا.. كما أّن نسبة اخلصوبة أيًضا قليلة، حيث تبلغ 1.2 طفل للمرأة في كل أوروبا.

وبس���بب هذه األوضاع، فقد أثارت مؤشرات النمّو الس���ّكاني في أملانيا )عام 1999م(، إلى املزيد من دواعي 
القلق من مغّبة انقراض األّمة األملانية في غضون عقود من الزمن؛ حيث زاد عدد الوفيات عن الوالدات مبقدار 
76000 حالة وفاة، مما ينذر � حس���ب قول اخلبراء � بأّن هذا املعّدل كفيل بأن تخس���ر أملانيا ما يعادل س���دس 

سّكانها حتى عام 2030م.

املصادر:
املرأة في ظل احلضارة الغربية.. احلضور والتجليات، موقع مسلم أون الين، 15 أبريل 2009م، انظر الرابط:

 http://moslimonline.net/index.php?page=artical&id=537

من يرفع الظلم عن املرأة الغربية ؟، د. محمد بن عبدالله الهبدان، 21 صفر 1429 ه� انظر الرابط: 
http://akhawat.islamway.com/modules.php?name=News&file=article&sid=836 .

 www.balagh.com مستقبل األسرة في العالم، د. إحسان األمني، موقع
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ملخص الدراسة
تعارفت املجتمعات اإلنسانية منذ ظهور الرساالت السماوية والفلسفات األرضية، على أن األسرة  تخضع 
في  تأسيس���ها ووظائفها  إلى القيم والتش���ريعات الدينية. إال أن هذا املفهوم بدأ  يتغير تدريجّيًا منذ مطلع 
القرن املاضي بعد التحوالت العلمية والفكرية التي طرأت على هذه املجتمعات. وقد أدت تلك التحوالت إلى 
تغيير كبير في تكوين وخصائص وقيم األس���رة في الغرب. جتلى ذلك في عزوف الش���باب عن الزواج، وفي 

زواج  الشاذين جنسّيًا، وفي تغير مفهوم الزنا، وفي إجناب األطفال خارج إطار الزواج.

لقد كان من نتائج هذا الواقع أن بدأت املجتمعات الغربية تشهد تراجًعا في  القيم األخالقية، لصالح قيم 
جديدة على رأسها: الفردية، واملنافسة، ومبدأ املنفعة، وحب املادة، وإهمال اجلانب الروحي واملعنوي للعالقة 
بني أفراد األسرة. وهو ما أدى إلى تفكك األسر داخل هذه املجتمعات، وانتشار األمراض اجلنسية، وتعاطي 

املخدرات، وارتكاب اجلرائم.

 لقد كان من نتائج االنفتاح اإلعالمي، وانتش���ار بعض املفاهيم اخلاطئة حول األسرة لدى بعض املسلمني، 
وضعف الرقابة الذاتية والعامة، أن بدأت القيم الغربية تنتقل تدريجّيًا إلى املجتمعات اإلس���المية. فضعفت 
العالقات األس���رية، وازداد عزوف الش���باب عن الزواج، وتراجعت عالقة املودة والتراحم واالحترام املتبادل 

داخل هذه األسرة.

وم���ن أهم العوامل اخلارجية التي كان لها دور في بروز هذا الواقع اجلديد، نظام العوملة الذي اس���تخدم 
وسائل اإلعالم من أجل نقل ثقافة املادة والعنف واإلثارة الرخيصة.

أما العوامل الداخلية فتكمن في سوء فهم الدين اإلسالمي ومقاصده الشرعية عند بعض أبناء املسلمني. 
إضافة إلى بعض املمارس���ات القضائي���ة املنحازة في كثير من األحيان لصالح الرجل، وإلى انتش���ار بعض 

األعراف املوروثة اخلاطئة والبعيدة عن ثوابت الشرع احلنيف.

 أخيًرا، فإن إصالح أي خلل قد يطرأ على األسرة املسلمة ينبغي أن يتم في إطار مرجعيتها األولى: كتاب 
الله وسنة نبيه، وبالتعاون بني األفراد والدول وأجهزة التعليم، وأجهزة اإلعالم، ومؤسسات املجتمع بأنواعها 
كافة. وعلى عاتق هذه املرجعيات تقع مهمة التثقيف وتنوير الرأي العام الداخلي واخلارجي ملواجهة األعداء 

وفضح  أهدافهم. 

القيم الغربية وأثرها 
على كيان األسرة املسلمة

د. نهى قاطرجي

أستاذ بجامعة اإلمام األوزاعي - بيروت
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تعد األسرة املس���لمة بخصوصيتها الثقافية القيمية وباعتبارها لبنة املجتمع املسلم وركيزته الرئيسة، تعد في 
صدارة مش���هد احلروب القيمية التي تستهدف ثوابت األمة وبنيتها األساسية. ولم ترد لفظة األسرة في القرآن 
الكرمي والسنة النبوية الشريفة، بل استُخدمت ألفاظ أخرى للتعبير عنها، منها لفظ األهل، كما في قوله تعالى: 
}ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭ{ ]ط���ه: 132[، وقوله عز وج���ل : } مئ        ىئ  يئ  جب{]هود: 45[. ووردت أيًضا 
بلفظ العش���يرة، كما في قوله تعالى: }ڇ  ڇ  ڇ{ ] الشعراء: 214[. كذلك ُركز على معاني الزواج 

والتزويج لإلشارة والداللة إلى معنى األسرة والعائلة.

ْرُع احلصينة، والعش���يرة، ومن الرجل الرهط األدنون)1(؛ ألنه  أما في اللغة فقد ورد تعريف األس���رة بأنها الدِّ
يتقوى بهم.

ع بني رجل وامرأة، ويترتب عليه وظيفتهما األساسية وهي إجناب  تتأسس األسرة في اإلسالم إثر عقد شرعي يوَقّ
األطفال. وتتحّدد بنتيجته مسئوليتهما في تربية األبناء، وتنشئتهم على قواعد اإلميان وفضائل األخالق. 

 هذا املفهوم لألسرة ال يقتصر على اإلسالم، بل إنه مفهوم تعارفت عليه املجتمعات منذ بدء التاريخ؛ حيث اتفقت 
الرساالت الثالث الكبرى على أن األسرة مؤسسة تخضع في تأسيسها ووظائفها ومسئولياتها إلى التشريع الديني. 

وه���ذا التعريف ال يتعل���ق بالدين واللغة فقط، بل إن علماء االجتماع عّرفوا األس���رة بأنها »جماعة اجتماعية 
بيولوجية نظامية، تتكون من رجل وامرأة، تقوم بينهما رابطة زوجية مقررة. ومن أهم الوظائف التي تقوم بها هذه 
اجلماعة: إش���باع احلاجات العاطفية، والقيام باألدوار التربوية، وتهيئة املناخ االجتماعي الثقافي املالئم لرعاية 

وتنشئة وتوجيه األبناء«.)2(

لقد اختلف مفهوم األس���رة املعاصر عما اتفقت عليه الرس���االت والش���رائع والعلماء عبر التاريخ؛ حيث صار 
يلحظ ابتداء من مطلع التسعينيات من القرن املاضي بعض التعريفات املختلفة لألسرة التي بدأت تأخذ باالعتبار 
التحوالت العاملية التي طرأت على نظام األسرة في العالم. فجاء في موسوعة »الروس الكبرى« الطبعة اجلديدة 
التعريف التالي: »األسرة مجموعة شخصني أو أكثر بينهما عالقة قرابة، سواء ضاقت أو اتسعت«. وهذا التعريف 
اهتم بإدماج أنواع األس���ر، كما راعى وجود أنواع أخرى في امل���دى املنظور. وهو تعريف محايد ال يهتم بتحديد 

)1( الفيروز آبادي، القاموس احمليط، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1999م ج2، ص 6.
)2( إكرام بنت كمال بن معوض املصري، عوملة املرأة املسلمة.. اآلليات وطرق املواجهة، مركز باحثات لدراسة املرأة، الطبعة األولى، 2010م، ص 349.

د. نهى قاطرجي
أستاذ بجامعة اإلمام األوزاعي - بيروت

القيم الغربية وأثرها 
على كيان األسرة املسلمة
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مسئوليات األس���رة ووظائفها، وال باألخالقيات التي 
تقوم عليها األسرة التقليدية.)1(

 وهذا التعريف يتفق مع الدعوات الدولية إلى تغيير 
أشكال األس���رة ووظائفها. فقد دعت اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد املرأة إلى التغيير »في 
الدور التقليدي للرجل ودور املرأة واألسرة واملجتمع«. 

بينما أك���دت وثيقة مؤمتر بكني 
على »أن لألسرة أنواًعا وأمناًطا 

تختلف حسب املجتمع«.)2(

م���ن هن���ا تأتي أهمي���ة هذا 
البحث وال���ذي هو حتت عنوان 
»القيم الغربية وأثرها على كيان 
األسرة املسلمة« في هذا الوقت 

بالذات بعد أن بدأت تظهر على األسرة املسلمة بعض 
التغيرات والتأثيرات الغربي���ة على تكوينها ووظائفها 

ومسئوليات أفرادها. 

متهيد: 

لم يُعرف عن أحد من العلماء العرب استعماله لكلمة 
»القيم« باملعنى الذي يُستعمل اليوم، واملترجمة حرفّيًا 
من كلمة Value اإلجنليزي���ة)3(. أما الكلمة التي تقابل 
لفظة القيم في اللغة العربية؛ فهي ما يُعرف باألخالق. 
وهي تسمية تكررت عند احلديث عن اجلانب الفلسفي 

وتداخلت مع لفظتي »القيم« و»املثل العليا«.)4(

وتعتبر دراس���ة القيم باًبا من أبواب علم الفلس���فة، 
أو ما يُع���رف ب� »عل���م القي���م« axiology، وأول من 
حتدث عن هذا العلم هو »الفيلس���وف األملاني نيتشه، 

)1( عب���د الهادي بو طالب، مفهوم األس���رة ومس���ئوليتها ف���ي الديانات 
واإلعالن���ات العاملية ومواثيق األمم املتحدة، من كتاب أزمة القيم ودور 
األسرة في تطور املجتمع املعاصر، مطبوعات أكادميية اململكة املغربية، 

الرباط، 2001م، ص 159.
)2( إكرام بنت كمال بن معوض املصري، عوملة املرأة املسلمة، ص 350.

)3( ناصر الدين األسد، نظرات في لغة املصطلح وفي مضمونه، من كتاب 
أزمة القيم ودور األسرة في تطور املجتمع املعاصر، ص 49.

)4( املرجع السابق، ص 53.

والبرجماتيون؛ حس���ب ما أجم���ع عليه أغلب مؤرخي 
الفلسفة«. )5( 

ويعتب���ر الفالس���فة أن القيم ثالثة ه���ي: اجلمال 
واخلير واحل���ق. والبعض اآلخر أض���اف إليها قيمة 
رابعة أسموها القيمة الدينية. إال أنهم لم يعطوا للدين 

دوًرا سوى حماية القيم الثالث األولى. 

ويختلف دور القيم في اإلسالم 
عنه عند فالسفة الغرب في أمور 

عدة منها :

القيم في اإلسالم  1- مصدر 
بينما مصدر  الوحي اإللهي،  هو 
الش���رائع الوضعية هو البش���ر، 

ولهذا فالقيمة هنا نسبية. )6(

 2- للقيمة في اإلس���الم خصائص ومميزات عامة، 
فهي مطلقة؛ ألنها من عند الله عز وجل، وهي معايير 
مسلَّمة بني جميع أفراد املجتمع أو غالبيتهم، ال تتغير 
بتغي���ر الزمان وامل���كان. وهي جتمع ب���ني حق الفرد 
وحق اجلماعة، وبني الس���عادة الدنيوية والسعادة في 

اآلخرة.

3- دور املجتمع املس���لم في حماية ِقَيمه. وعليه أن 
»يتخذ في سبيل حمايتها عدًدا من اإلجراءات التي قد 
يكون منها معاقبة املخالف عقاًبا بدنّيًا أو عقاًبا معنوّيًا 

كاإلهمال واالحتقار«. )7( 

أواًل: القيم الغربية وأثرها على األسرة الغربية:

تعتبر األس���رة في الغرب من أهم املؤسس���ات التي 
تض���ررت بع���د الث���ورة الصناعية في مطل���ع القرن 
���بق  املاضي. ومن املعروف أن هذه الثورة كان لها السَّ
في إخراج املرأة من بيتها وأس���رتها، وإقناعها بأهمية 

)5( ثريا التركي، تغير القيم في العائلة العربية، األسكوا، 1995م، ص16.
)6( املرجع السابق، ص 38.

)7( عب���د الله بن ناصر الصبيح، التغيُّ���ر االجتماعي وصراع القيم، ملحق 
مجلة البيان، عدد 271، ربيع األول 1431ه�، ص 19.

تعتبر األسرة في الغرب من أهم المؤسسات 
الت��ي تض��ررت بع��د الث��ورة الصناعي��ة في 
مطلع القرن الماضي. ومن المعروف أن هذه 
��بق في إخراج المرأة من  الثورة كان لها السَّ
بيتها وأس��رتها، وإقناعها بأهمية دورها 

اإلنتاجي في المجتمع. 
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دورها اإلنتاجي في املجتمع. كان ذلك بس���بب التوسع 
االس���تعماري، وحاجة املصانع إلى الكثير من األيدي 
العامل���ة، وذهاب الرجال إلى احل���روب وموتهم فيها 
بأعداد كبي���رة، وخاصة أثناء وبع���د احلرب العاملية 
األولى )1914-1918م(. كذلك فإن إش���راك النساء 
بالعم���ل هدف إلى تخفيض راتب الرجل وإجباره على 

اخلضوع لشروط أصحاب املصانع.

أ- مصادر القيم الغربية:

بعد انتصار الثورة الفرنس���ية عام1789م، وبداية 
ظهور االكتش���افات العلمية وما تاله���ا من بوادر 
الثورة الصناعية، دعا الفكر الفلس���في الغربي إلى 
تقديس العقل البش���ري تقديًسا مطلًقا، وإلى فصل 

الدين عن الدولة.

 وظهرت؛ نتيجة لهذا الواقع اجلديد، بعض الدعوات 
الفلسفية املناهضة للدين، مثل املذهب النسبي القائم 
على الشك في احلقائق املطلقة، والنزعة البرجماتية 
أي النفعية. كما كثرت الدعوات »إلى حترير األخالق 
من سلطة املعتقدات الدينية، حتى ال تقوم على اخلوف 
من عذاب جهنم، وال على الطمع في نعيم اجلنة، فضاًل 

عن حتريرها من سلطة رجال الكنيسة«.)1(

لق��د جتل��ت مس��اعي أه��ل احلداث��ة الغربي��ني عند 
دعوهتم إىل فصل األخالق ع��ن الدين يف اعتماد ثالثة 

مبادئ هي:

1- مبدأ اإلنس���انية الذي يقضي بأن اإلنسان قادر 
على أن يأخذ زمامه بيده، ويحدد مصيره بنفس���ه من 
دون حاجة إلى االس���تعانة بقوة غيبية أو التوكل على 

موجود متعاٍل.

2- مبدأ العقالنية الذي يعتبر أن العقل هو السلطان 
الداخلي الذي يستطيع لوحده أن يصدر أحكامه على 

)1( طه عب���د الرحمن، ما بعد األس���رة وما بعد األخ���الق، انقالب قيم 
احلداثة، من كتاب أزمة القيم ودور األسرة في تطور املجتمع املعاصر، 

مرجع سابق، ص 315.

جميع األشياء.

3- مب���دأ الدنيوية الذي يدعو إل���ى التمتع بالدنيا 
دون التفكير باآلخرة، على اعتبار أن احلياة الدنيا هي 

مستقر اإلنسان ومآله.)2(

وقد كان لهذه املبادئ األثر الكبير على نظرة املجتمع 
الغربي إلى احلياة اإلنس���انية والعالقات االجتماعية، 

وخاصة على مفهوم األسرة في الغرب. 

ب- واقع األسرة الغربية املعاصرة:

يش���هد العالم الغربي اليوم تغي���ًرا كبيًرا في تكوين 
وخصائص وقيم األس���رة التي تش���كل اخللية األولى 
للمجتمعات اإلنس���انية، وأبرز مظاه���ر هذا التغيير 

ميكن ملسه فيما يلي: 

1- العزوف عن الزواج: 

نتيجة س���يطرة الرغبة اجلامحة باإلش���باع املادي 
لدى اإلنس���ان الغربي، وقوانني الطالق املجحفة بحق 
الرج���ل، وخروج املرأة إلى العمل، والدعوات املتطرفة 
إلى احلرية الفردية واإلباحية اجلنس���ية؛ فقد ازداد 
عزوف الشبان والشابات عن الزواج، هرًبا من مسئولية 
احلياة الزوجية. وقد نش���رت في هذا املجال صحيفة 
»بردفيل« النمس���اوية تقريًرا يظهر فيه أن الش���عب 
النمساوي حتول إلى شعب من العازبني. فاإلحصاءات 
التي نُشرت في شهر أبريل ) نيسان( من عام 2000م 
أش���ارت إلى أن في النمس���ا اليوم حوالي 976 ألف 
عازب ) من مجموع الس���كان البالغ 7،9 مليون (، وأن 

عددهم سيرتفع عام 2030 إلى 1،27 مليون عازب.

وهذه األرقام اخلاصة بالنمسا ال تختلف كثيًرا عن 
باقي الدول الغربية، فقد أشارت دراسات حديثة قامت 
به���ا األمم املتحدة واالحتاد األوروبي إلى أنه من اآلن 
وحتى عام 2050 سينقص عدد السكان في إيطاليا 16 

)2( س���عيد بن س���عيد العلوي، األس���رة والقيم في عالم اليوم، من كتاب 
أزمة القيم ودور األس���رة في تطور املجتمع املعاصر، مرجع س���ابق، 

ص 316.
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مليوًنا، وفي كل من أملانيا وإسبانيا 9 ماليني، وروسيا 
26 مليوًنا، واليابان 22 مليوًنا، وكذلك سيحدث تناقص 

في أمريكا وبريطانيا وكوريا اجلنوبية.)1(

ويأتي العزوف عن الزواج نتيجة انتش���ار ما يُعرف 
ف���ي تلك املجتمعات باملس���اكنة، فق���د وصف تقرير 
للمعهد القومي للدراس���ات الدميوجرافية في فرنسا 
الزواج بأنه »عادة روتينية أقلع عنها الكثيرون، وأنه في 
عام 1997م على س���بيل املثال، فإن 30% من عالقات 

التعايش بني رجل وامرأة تتم بدون زواج«.)2(

 2- التغري يف أشكال األسرة : 

حيث بدأت تظهر أش���كال جديدة لألس���رة لم تكن 
معروفة من قبل، على رأسها األسر املكونة من زوجني 
متماثلني ف���ي اجلنس؛ حيث مت إقرار زواج الش���واذ 

جاسم محمد املطوع، التحديات االجتماعية التي تواجه األسرة، مؤمتر   )1(
األسرة العربية في وجه التحديات، أغسطس 2002م، ص 223.

مازن ب���ن صالح مطبقاني، الغ���رب من الداخل، األس���رة في بعض   )2(
املجتمعات الغربية املعاصرة، ص 11.

جنس���ّيًا في س���تة بلدان في العالم، ه���ي: النرويج، 
هولندا، بلجيكا، إسبانيا، كندا، ووالية ماساتشوستس 

األمريكية.)3(

3- اإلجناب خارج إطار الزواج : 

 U.S.A. TO DAY وفي هذا اإلطار نش���رت صحيفة
األمريكي���ة في عدده���ا الصادر ف���ي 28 يناير عام 
1997م، تقري���ًرا حول تضاعف ع���ددت األمهات من 
دون زواج في الفت���رة املمتدة ما بني 1960- 1992م، 
ويذكر بأن الواليات املتحدة األمريكية تأتي في املرتبة 

السادسة في قائمة البلدان في هذا املجال.)4(

 NEWSWEEK وفي دراسة عن أوروبا نشرت مجلة
األمريكية في عددها الصادر في 20 يناير 1997م )5( 
نتائج أحد التقارير الرسمية الصادرة في عام 1994م 

النرويج تسمح بزواج الشاذين جنسّيًا، صحيفة الوئام اإللكترونية.  )3(
أحمد منصور، سقوط احلضارة الغربية، رؤية من الداخل، دمشق، دار   )4(

القلم، الطبعة الثانية، 2002م، ص64.
)5( املرجع السابق، ص 46.
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حول نسبة الوالدة ألطفال خارج إطار الزواج، وجاءت 
النتائج على الش���كل التالي: السويد 50%، الدامنارك 
46،8%، النروي���ج 45،9%، فرنس���ا 34،9%، اململك���ة 
املتحدة 32%، فنلندا 31،3%، هولندا 31،1%، النمس���ا 
26%، أيرلن���دا 19،7% البرتغ���ال 17%، أملانيا %15،4، 
لوكس���مبورج 12،9%، بلجي���كا 12،6%، إيطاليا %7،3، 

اليونان %2،9.)1( 

علًم���ا بأن ه���ذه األرقام في ارتف���اع متزايد. ففي 
فرنس���ا تشير اإلحصاءات الصادرة عام 2008 إلى أن 

نسبة الوالدات غير الشرعية فاقت تلك الشرعية.)2(

4- تراجع معدالت اإلجناب : 

وتش���كل هذه القضية أب���رز حتّد يواجه األس���رة 
الغربية اليوم مما دفع ببعض املسئولني إلى دق ناقوس 
اخلطر، خوًفا على دولهم من التالش���ي؛ نتيجة تراجع 

عدد املواليد وزيادة نسبة الشيوخ.

وتؤكد اإلحصائيات الرس���مية هذه القضية؛ حيث 
ذكر التقرير السنوي للحكومة البريطانية عام 1993م 

أن حجم األس���رة البريطاني���ة انخفض من 
2.9 ف���رد عام 1971م إل���ى 2.4 فرد عام 

1993م.)3(

 وينطب���ق األم���ر نفس���ه على األس���رة 
األمريكية؛ حيث نشرت صحيفة أمريكية أن 
نسبة العائالت املكونة من أبوين في الواليات 
املتحدة قد انخفض انخفاًضا ملحوًظا بحيث 
أصبحت عائلة واحدة فقط من بني كل أربع 
عائ���الت أمريكية يعي���ش بينهما األب واألم 
في من���زل واحد. وتق���ول اإلحصائيات: إن 
نس���بة عائالت األبوين كانت تشكل 40% من 

املرجع السابق، ص 69.  )1(
)2( عفاف عنيبة، األسرة الغربية بني الثابت واملتغير في القوانني الوضعية، 

ص 3.
مازن ب���ن صالح مطبقاني، الغ���رب من الداخل، األس���رة في بعض   )3(

املجتمعات الغربية املعاصرة، ص 9.

نسبة العائالت األمريكية في عام 1970م، وبحلول عام 
1990م انخفضت هذه النس���بة إلى 26.3%، ووصلت 

في عام 1995م إلى %22.5.)4(

وقد عمد هؤالء من أجل إيجاد حل ملشكالتهم، إلى 
اتخاذ خطوات عدة، منها:

أ- فتح باب الهجرة للش���باب من أجل العلم والعمل، 
وفي هذا املجال يش���ير التقرير املذكور أعاله إلى أن 
األس���ر البريطانية من أصل هندي أو باكستاني أكبر 

حجًما من األسرة البريطانية األصلية.)5(

 أدى ه���ذا التزايد في ع���دد املهاجرين إلى ارتفاع 
األصوات املنددة بهذا التزاي���د، خاصة جتاه الهجرة 
اإلس���المية التي يعتبرونها تش���كل خطًرا على وجود 
وكيان وسياسة هذه الدول. وهذا األمر هو الذي دفع 
بالسياس���ي »جان ماري لوبان«)6( ف���ي إطار حمالته 
لالنتخابات الفرنسية إلى القول: »قريًبا سيغلب على 
مارسيليا سكانها املس���لمون، فهذه الهجرة هي أشبه 

بحركة استعمارية«.)7(

املرجع السابق، ص 10.  )4(
املرجع السابق، ص 9.  )5(

سياسي فرنسي، رئيس ومؤس���س حزب اجلبهة الوطنية املنتمي إلى   )6(
أقصى اليمني.

)7(  عف���اف عنيبة، األس���رة الغربية ب���ني الثابت واملتغير ف���ي القوانني 
الوضعية، ص7-6.
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 ب- تشجيع النساء على اإلجناب بدون زواج. فبعد 
ا في معدالت الوالدة،  أن شهدت أوروبا انخفاًضا حاّدً
بدأت احلكومات األوروبية تشجع على اإلجناب، وتدفع 
األموال للنساء مقابل ذلك؛ حيث تتقاضى األمهات غير 
املتزوجات ش���هرّيًا إعانات اجتماعية مببلغ يتراوح ما 

بني 400-500 دوالر أمريكي عن الطفل الواحد.)1(

ج- بزوغ دعوات إلى التمسك بالقيم العائلية، كما هو 
احلال في بريطانيا؛ حيث خطف حزب العمال بزعامة 

توني بلير هذه الفكرة من حزب احملافظني.)2(

ج����- أه���م القيم ال���ي تبن���ى عليه���ا العالقات يف 
األسرة الغربية:

 إن القوانني الوضعية الغربية 
التي متن���ح املرأة املس���اعدات 
االجتماعية، تش���ترط أال يكون 
في بيتها رجل.)3( وكان من نتائج 
الواقع أن بدأت املجتمعات  هذا 
القيم  تراجًعا في  الغربية تشهد 
األخالقي���ة، على حس���اب قيم 

جديدة، من بينها:

ا- الفردية التي حتكم العالقات األسرية؛ حيث أخذ 
»التناف���س بني األفراد يتنامى على حس���اب الترابط 
األس���ري، وأصبح وجود )خيارات( هو ديدن اجلميع، 
وليس بق���اء )األواصر( األس���رية. وحس���ب املنطق 
الرأسمالي فإن األوالد لم يعودوا ميثلون )محور الربح( 

بل أصبحوا )محور التكاليف(«.)4(

وفي هذا املجال أكدت صحيفة )كريستيان ساينس 
مونيتور( األمريكية في تقرير نشرته في شهر ديسمبر 
1996م، أن »أرباب األس���ر األمريكية من العاملني في 
مختلف املهن يعانون من عدم متكنهم من التوفيق بني 

أحمد منصور، سقوط احلضارة الغربية، مرجع سابق، ص 70-69.  )1(
املرجع السابق، ص 70-69.  )2(

)3( املرجع السابق، ص 66.

)4( املرجع السابق، ص 66.

التزاماتهم األسرية وبني حاجاتهم إلى حتقيق النجاح 
املنش���ود في مجال عملهم، األمر الذي يلقي بظالله 
على عالق���ة هؤالء بأطفالهم« . وأش���ار التقرير إلى 
أن »ظاه���رة ذهاب األمهات إلى العم���ل، وبقاء اآلباء 
في املنزل تش���كل تهديًدا خطيًرا على حياة األس���ر 

األمريكية«.)5(

وكان من نتائج هذه الفردية أن بدأت الدول تتدخل 
في عملية تربي���ة األوالد، واالهتمام بهم وتعليمهم ما 
تراه مناسًبا لسياس���اتها واجتاهاتها، حتى ولو كانت 
هذه السياس���ات ال تتناس���ب مع عقيدة األب ورغبته 
في تعليم أوالده. علًما بأن هذا التدخل من ِقبَل الدول 
ال يقتصر على النظام التعليمي 
خ���ارج املنزل، بل يَط���ال أيًضا 
تربية األوالد داخل املنزل؛ حيث 
كان اللتزام ال���دول باالتفاقيات 
الدولية أثره في فرض القوانني 
اس���تخدام  األب من  التي متنع 
الوس���ائل التربوية التي تنتقص 
من حقوق الطفل. ففي إجنلترا 
مث���اًل يتع���رض األب للمحاكمة 
بتهمة القسوة فيما لو عامل أطفاله عني املعاملة التي 
كان األب منذ مائة س���نة فقط خليًقا أن يراها كفيلة 

حلسن تنشئتهم.

ومن مناذج هذا التدخل نشر التعليم اجلنسي داخل 
امل���دارس، ومن���ع األهل من التدخل ف���ي خصوصية 
أبنائهم املتعلقة بأُمورهم اجلنس���ية والتناسلية. ليس 
ذلك فحسب، بل إن بعض الدول تؤمن للفتاة القاصر 

احلامل املسكن لها ولطفلها.

2- انش���غال األهل عن وظيفته���م التربوية التي 
ُكلِّفوا بها، فباتت كثرة أعمال اآلباء ال تس���مح لهم 
برؤي���ة أبنائهم وقًت���ا كافًيا. أم���ا األمهات الالتي 
لن مع أبنائهن النس���بة الكبيرة من عائالت  يش���كِّ

)5( املرجع السابق، ص 58.

س��اينس  )كريس��تيان  صحيف��ة  أك��دت 
مونيت��ور( األمريكي��ة في تقرير نش��رته في 
األس��ر  »أرب��اب  أن  1996م،  ديس��مبر  ش��هر 
األمريكية من العاملين في مختلف المهن 
يعانون من عدم تمكنهم من التوفيق بين 
التزاماته��م األس��رية وبي��ن حاجاتهم إلى 
تحقيق النجاح المنشود في مجال عملهم، 
األم��ر ال��ذي يلقي بظاله عل��ى عاقة هؤالء 

بأطفالهم« .
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»الوالد املنفرد«؛ فإنه���ن بدورهن ِبنت يركضن من 
أجل تأمني متطلبات معيشة األسرة املتزايدة والتي 

من بينها كلفة حاضنة األوالد.

3- فقدان قيم���ة الترابط بني أفراد العائلة؛ نتيجة 
تطبيق مفهوم احلرية الش���خصية، ف���كان النفصال 
الولد عن أهله عندما يبلغ سن النضوج، وخروجه من 
دائرة األس���رة للعيش وفق مفهومه للتحرر واالعتماد 
على ال���ذات، أثره في إضعاف مكانة العائلة والعالقة 
بني اآلباء واألبناء »الذين وجدوا أنفس���هم ضمن نسق 
حضاري م���ادي ال يول���ي أي اهتمام لقي���م التكافل 
والتراح���م والتعاض���د. فعوامل التق���دم االقتصادي 
وسيطرة الفلسفة املادية التي تؤمن فقط باألثر املادي 
للجهد اإلنس���اني، وحتّقر من شأن الروح وتعادي دور 
ا على البنية  الدي���ن كان لها تأثي���ر كبير وكبير ج���ّدً

االجتماعية في الغرب«.)1(

ثانًيا: القيم الغربية وأثرها على األسرة املسلمة:

تتمتع األسرة في اإلس���الم بالقدسية، وقد أوضح 
القرآن الكرمي، والس���نة النبوية الشريفة، وكتب الفقه 
اإلسالمي األحكام اخلاصة باألسرة، وكيفية احملافظة 
عليها، واملس���ئولية امللقاة على عات���ق كل من الرجل 

واملرأة في هذا املجال.

1- مصادر القيم اإلسالمية اليت حتكم األسرة:

 ال يعد اإلس���الم املصدر الوحيد للقيم التي حتكم 
املجتمع���ات اإلس���المية؛ فإن كثيًرا م���ن هذه القيم 
ُوجدت في العصر اجلاهلي، وملا جاء اإلس���الم أقر 
بعضها وثبَّتها، ومنها: قيم اجلود والكرم والش���جاعة 
والنخ���وة، وإغاثة امللهوف، وحماية اجلار...إلخ. وقد 
أضاف اإلس���الم إليها قيًما جدي���دة أصيلة تتناول 
كل نواحي احلياة الفردية، واألس���رية واالجتماعية، 

واالقتصادية والسياسية. 

عفاف عنيبة، األسرة الغربية بني الثابت واملتغير في القوانني الوضعية،   )1(
مرجع سابق، ص 5.

وكان من بني القيم األس���رية التي أوجدها اإلسالم 
ِقَي���م التع���اون والعمل ب���روح اجلماع���ة، والتضامن 
والتكاف���ل، والعطف على الصغي���ر واليتيم، واحترام 
الكبير وطاعة األبوين، والدفاع عن احلرمات، والعفة 
وغض البصر، والنظافة والطهارة.. إلى غير ذلك من 
القيم التي توارثها أبناء األمة اإلسالمية من جيل إلى 

جيل، واحتكموا إليها في سلوكياتهم وتصرفاتهم.

إّن حتلي أبناء اإلسالم بهذه القيم هي التي حفظتهم 
حتى اليوم من التفكك والتشرذم الذي أصاب غيرهم 
من األمم. وهذه اخلصوصية وهذا التميز على سائر 
األمم، هو الذي دف���ع بأعدائهم أن يعملوا بجهد وكد 
لتفكيك األسرة اإلسالمية، مستخدمني لذلك وسائلهم 
االقتصادي���ة والثقافية واإلعالمية م���ن أجل ضمان 

جناحهم في مهمتهم.

2- أهم املتغريات اليت طرأت على األسرة املسلمة:

إن م���ن أول اآلث���ار التي بدأت تظهر على األس���رة 
املس���لمة نتيجة تأثرها بالغرب، هو التغير في ش���كل 
األسرة، ففيما كانت األسرة املمتدة التي تضم األجداد 
والزوج���ني واألبن���اء وزوجاتهم، واألحف���اد واألصهار 
واألعم���ام، ترتبط فيما بينها برب���اط أبدي، قائم على 
التعاون والتآزر من أجل توفير العمل واملس���كن والزواج 
واحلماية لكل أفرادها منذ امليالد وحتى املمات، حتول 
شكل هذه األسرة إلى األسرة النووية املؤلفة من الزوج 
والزوجة وأوالدهما، لتضعف بذلك صلة الرحم التي دعا 
اإلسالم إلى احملافظة عليها، ولتقضي على »اجلماعية 

التي كانت سمة قيمية مميزة للعائلة املمتدة«.)2( 

ه���ذا وال يقتصر التغيير على الش���كل فقط، وإمنا 
طال أيًضا الوظائف واملسئوليات. 

ومن املتغريات الي ميكن مالحظتها:

1- تأخر سن الزواج، بل والعزوف عنه نهائّيًا في بعض 
احلاالت. وذلك نتيجة للضائقة االقتصادية والبطالة 

تغير القيم في العائلة العربية، ص 26.  )2(
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وغالء املهور، مما تسبب في وجود كثير من املشكالت 
االجتماعية، أولها عنوس���ة الش���بان والشابات. ففي 
مصر مث���اًل، ذكرت إحدى الدراس���ات، الصادرة عن 
املركز القوم���ي للبحوث االجتماعية واجلنائية مؤخًرا 
أن نس���بة غير املتزوجني من الشبان والشابات بلغت 
 بش���كل عام حوال���ي 30%، وبالتحديد 29.7% للذكور 
و28.4%. وكذلك فإن هذه العنوسة تسببت وفق دراسة 
أجراها املركز القومي للس���موم في القاهرة بانتحار 

2700 فتاة خالل عام واحد.)1(

 وقد عمد بعض الش���باب من أجل إشباع غريزتهم 
اجلنس���ية إلى طرق عديدة، منها م���ا يُعرف بالزواج 
العرفي، أو زواج املس���يار، ومنها ما يُعرف باملس���اكنة 
التي بدأت تأخذ طريقها إلى بعض املجتمعات العربية 
املنفتحة نوًعا ما، مثل لبنان وتونس وس���وريا وغيرها. 
ففي سوريا مثاًل يعزو بعض اخلبراء االجتماعيني بروز 
هذه الظاهرة احملدودة إلى انتشار البطالة بني الشباب 

وعدم قدرتهم على حتمل مسئوليات الزواج.)2( 

أما في لبنان فقد ذكر الدكتور أسامة طبارة أستاذ 
علم االجتماع في اجلامعة اللبنانية أن »التماهي بالغرب 
والتقليد األعمى لنمط وأسلوب احلياة الغربية هو أحد 

األسباب الرئيسة في متّسك هؤالء باملساكنة«.)3(

2- حتول العالق��ات بني املرأة والرجل من عالقات 
سكن ومودة ورحمة، وتضحية وتوازن في العالقات 
واحلقوق والواجبات، »النابعة من التمسك بشرع 
الله العظيم، إلى نوع من الثنائية املتناقضة التي 
تؤذن بالصراع بني ش���قي النفس الواحدة، وبني 

األبناء والبنات، والصغار والكبار«.)4(

 وقد نت���ج عن هذه التحوالت أم���ور خطيرة، على 

العربية. نت.  )1(
ثنائي يرفض اعتباره���ا مرحلة ما قبل االرتباط الدائم، العربية. نت،   )2( 

7 يونيو 2006م.
املساكنة، انتصار الرغبة على التقاليد 23 آذار 2010م، موقع لبنان اآلن.  )3(

إكرام بنت كمال بن معوض املصري، عوملة املرأة املسلمة، مرجع سابق،   )4(
ص 348.

رأس���ها ضعف قوام���ة الرجل على بيت���ه؛ حيث كان 
خلروج املرأة إلى العمل، واس���تقاللها االقتصادي عن 
الرجل أثره في نشوء نوع من االستقاللية لديها جعلها 
تتعالى على الرجل. ومما زكى هذا األمر تكاسل بعض 
الرجال وتخليهم عن مسئولياتهم التي فرضها الله عز 

وجل عليهم.

 وقد كان من نتائ���ج غياب أو ضعف القوامة أيًضا 
أن بدأت تظهر بعض عوامل التمرد على مبدأ الطاعة 
املرتبط بالقوامة. وفي ذلك تشير دراسة أنثروبولوجية 
ملجتم���ع النخبة في مدينة جدة إلى أن مفهوم الطاعة 
عن���د املرأة قد بدأ في التغي���ر، »فالزوجة اآلن تخرج 
م���ن البيت للزيارات والتس���وق ب���دون أن ترجع في 
ذلك إل���ى زوجها، كما كانت تفعل أمها. ومع ذلك فإن 
استقالليتها في احلركة خارج املنزل تظل في التحليل 

األخير مقيدة من جانب زوجها«.)5(

3- س��وء تربي��ة األطف��ال، وخاص���ة م���ن الناحية 
الصحية والنفس���ية. وذلك بسبب غلبة النظرة املادية 
االس���تهالكية؛ حي���ث ال يقوم أحد بعم���ل إال بأجر، 
وخاصة النس���اء، الالتي تأثرن بالنظرة الغربية التي 
تطالب باعتبار وظيفة املرأة وظيفة اجتماعية تستحق 
األجر املادي عليها، مما ح���ول العالقة بني الزوجني 
كما وصفها الدكتور عبد الوهاب املسيري إلى »عالقة 

تعاقدية مادية، وليست عالقة تراحمية تعاطفية«.)6(

لق���د أذنت كل هذه التغيرات ببداية حتول من الِقيم 
اجلماعية إل���ى القيم الفردية. فغاب مفهوم التضامن 
الذي كان موجوًدا داخل األس���رة الكبيرة، وتخلى كثير 
من األبناء عن القيام بواجباتهم األساس���ية في رعاية 
ذويهم عند الِكب���ر أو العجز أو املرض. ولعل »الزيادة 
في عدد الدور التي ترعى اآلن كبار السن بعد أن كان 
ا  مكانهم ضمن العائلة املمتدة من املؤشرات املهمة جّدً

ثريا التركي، تغير القيم في العائلة العربية، مرجع سابق، ص30.  )5(
جاسم محمد املطوع، التحديات االجتماعية التي تواجه األسرة، مؤمتر   )6(

األسرة العربية في وجه التحديات، مرجع سابق، ص 226.
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على تغير العالقة بني الكبار والصغار«.)1(

4- تعدي��ل كث��ري من القوانني العربية حتى تتناس���ب 
م���ع الدعوات الغربي���ة، ومن ه���ذه القوانني، قوانني 
األحوال الشخصية، املتعلقة بالزواج والطالق، واإلرث 

واحلضان���ة، ورفع س���ن الزواج 
وغي���ر ذلك م���ن القضايا التي 
الشريعة اإلسالمية.  إلى  حتتكم 
هذا إضافة إلى الدعوات إلقرار 
قانون ال���زواج املدني الذي ينزع 
الش���رعية  صفته  ال���زواج  عن 
الدينية ليجعله بيد الدولة حتت 

حجة رفع التمييز عن املرأة ومساواتها بالرجل. 

ومن ه���ذه القوانني التي يطال���ب بتعديلها قوانني 
العقوبات التي تتعلق بجرائم الزنا، وخاصة زنا الزوجة، 
واإلجهاض، والتحرش اجلنسي. إضافة إلى القوانني 
التي جتّرم العنف األس���ري. وقد أقر مجلس الوزراء 
اللبناني في جلسته املنعقدة في 6 أبريل 2010م قانوًنا 
للعنف األس���ري، ومن بني بنوده معاقبة »كل من أكره 
زوجته بالعنف والتهديد على اجلماع باحلبس من ستة 

أشهر إلى سنتني«.)2(

العوامل الي ساهمت يف تغيري واقع األسرة املسلمة: 

أواًل : العوامل اخلارجية:

تعّرف العومل���ة Globalization بأنها القوة مبفهومها 
الشامل االقتصادي والسياسي والعسكري واإلعالمي 
والثقاف���ي، وه���ي نت���اج داخلي محض للرأس���مالية 
املعاصرة يتجسد في الشركات املتعددة اجلنسية التي 

كان للواليات املتحدة األمريكية حصة األسد فيها.)3(

هذا التعريف الذي يظهر فيه سعي الواليات املتحدة 

ثريا التركي، تغير القيم في العائلة العربية، مرجع سابق، ص 31.  )1(
النجار يحيل مش���روع قانون حماية النس���اء من العنف األسري، إلى   )2(

مجلس الوزراء، موقع بوابة لبنان للتنمية واملعرفة.
إكرام بنت كمال بن معوض املصري، عوملة املرأة املسلمة، مرجع سابق،   )3(

ص 28.

األمريكية إلى الس���يطرة عل���ى العالم، دفع بكثير من 
املفكرين إلى عدم التمييز بني العوملة واألمركة. 

 وتش���كل العوملة الثقافية إحدى الوسائل املهمة في 
اختراق ثقافات الشعوب واستعمار عقولهم وأفكارهم 
تأثير  إلغاء  وتوجهاتهم، وبالتال���ي 
الدي���ن على حياتهم، واس���تبداله 
بالفكر العلماني الغربي الذي يدعو 
إلى الفصل بني الدين واحلياة، كما 
يدعو إلى التمت���ع مبباهج احلياة 
وف���ق ثقاف���ة اس���تهالكية تبحث 
واملعنوية،  املادي���ة  الرفاهيات  عن 
وتق���دمي املصال���ح الفردية واملنافع الش���خصية على 

املصالح اجلماعية.

 وللعوملة الثقافية أدوات عديدة تستخدمها في سبيل 
إحكام سيطرتها على الشعوب وضمان جناح مهمتها، 

ومن بني هذه األدوات:

منظمة األمم املتحدة وأدواتها:

 تس����عى األمم املتح����دة م����ن خ����الل منظماته����ا 
ومؤمتراتها)4(، إلى تعميم النظرة الغربية لقضايا املرأة 
واألسرة، والضغط على احلكومات العربية واإلسالمية 
من أجل تطبيق توصياتها املخالفة في كثير من بنودها 
للش����ريعة اإلس����المية. ومن األمور التي تسعى إلى 
فرضها أو تعديلها فيما يتعلق باألسرة: »السماح بزواج 
املس����لمة بغير املس����لم، إلغاء املهر، وإلغاء والية األب 
عل����ى البنت البكر، وكذلك إلغاء طاعة الزوجة للزوج، 
وجترمي وطء الزوجة بغير كامل رضاها، واستحداث 
جرمية اسمها )االغتصاب الزوجي( لتحطيم العالقة 
ب����ني الزوجني، وجترمي تأديب األبن����اء، وبالتالي رفع 

والية األب عن األبناء«.)5(

أبرز هذه املؤمترات اخلاصة باملرأة، مؤمتر املكسيك 1975م، ومؤمتر   )4(
كوبنهاج���ن 1980م، ومؤمت���ر نيروب���ي 1985م، ومؤمتر بكني 1995م 

وتوابعه 2000، 2005 و2010م.
)5(  عف���اف عنيبة، األس���رة الغربية ب���ني الثابت واملتغير ف���ي القوانني 

الوضعية، مرجع سابق.

تس��عى األمم المتحدة من خال منظماتها 
ومؤتمراته��ا، إلى تعميم النظ��رة الغربية 
لقضاي��ا الم��رأة واألس��رة، والضغ��ط عل��ى 
الحكوم��ات العربي��ة واإلس��امية م��ن أجل 
تطبي��ق توصياتها المخالفة ف��ي كثير من 

بنودها للشريعة اإلسامية. 
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إضافة إلى ذلك اس���تعانت ه���ذه املنظمة، من أجل 
ضمان جناح مهمته���ا، باحلركات النس���ائية احمللية 
الداعية إلى حترير املرأة، والتي كان لها دور في حتويل 
العالقة بني الرجل واملرأة إلى عالقة تصادمية، وذلك 
عبر تسليط األضواء على قضية املرأة بشكل منفصل 
عن قضايا األس���رة، وعبر الدعوة إلى »التخلص من 
أعباء األس���رة، بدعوى أن النظام األسري ضد طباع 
البش���ر، وأن القيود االجتماعية هي التي فرضته في 
إطار الضغوط املس���تمرة من جانب الرجل الستعباد 
املرأة والسيطرة عليها، وتكبيلها بأعباء رعاية األطفال 

والواجبات املنزلية«.)1(

نشر القيم املادية االستهالكية:

لقد كان من نتائج حتول العالم إلى سوق استهالكية 
كبيرة لتصريف املنتجات الغربية، 
أثره على األسرة العربية واملسلمة 
التي كان لتأثرها بهذه الفلس���فة 
دوره ف���ي ب���روز قي���م جديدة، 
وعل���ى رأس���ها قيمت���ان: »قيمة 
الرغبة اجلامحة في االس���تكثار 
من املال، وتقييم كل ش���يء على 
أساس )قيمته( املادية، وهي رغبة 
ال س���قف لها، وال ح���ّد يحدها. 
والقيمة الثانية هي قيمة املنافسة 

الت���ي تتحول إلى صراع، واس���تعداد عقلي ونفس���ي 
الستبعاد اآلخر وتصفية وجوده«.)2(

 وكان م���ن أبرز نتائج انتش���ار ه���ذه القيم، غلبة 
االعتب���ارات املادية عند اإلقدام عل���ى الزواج، وأثناء 
اختيار الزوج أو الزوجة. إضافة إلى انتش���ار ظاهرة 
العزوف عن الزواج، هرًبا من التزامات ومس���ئوليات 
الزواج.  وكذلك كان من بني هذه النتائج »سعي أفراد 

)1(  م���ازن بن صالح مطبقان���ي، الغرب من الداخل، األس���رة في بعض 
املجتمعات الغربية املعاصرة، مرجع سابق، ص 12.

)2(  أسعد السحمراني، األسرة العربية والتحديات الفكرية، مؤمتر األسرة 
العربية في وجه التحديات، مرجع سابق، ص 39.

األس���رة إلى البحث عن مص���ادر جديدة للمال، وإلى 
زيادة ساعات العمل، مما أدى إلى التخفيف من قدرة 
الوالدي���ن واألم خصوًصا على التوجيه واإلعداد. كما 
أنه يقلل فرص اللقاء بني أفراد األسرة، وينتج عن ذلك 

ضعف الروابط واألواصر بني أفراد األسرة«.)3(

 تعميم قيم العوملة عرب وسائل اإلعالم:

يتيح اإلعالم ووسائل االتصال احلديثة )احلاسوب، 
ألع���اب الفيدي���و، اإلنترنت، الهاتف النق���ال( ألفراد 
األس���رة العربية فرًصا عديدة للتع���رف على العالم 
اخلارجي، والتعلم، واكتس���اب خبرات جديدة، وحتى 
الدع���وة إلى الله عز وج���ل. إال أن هناك في املقابل 
عدًدا من املخاطر والتحديات التي تفوق في خطورتها 

اإليجابيات املذكورة، ومن بينها :

أ- نقل ثقافة العنف واإلثارة 
واجلرمية عبر هذه الوس���ائل. 
اليونسكو  منظمة  فقد خلصت 
نتائج األبحاث التي تتعلق بأثر 
وس���ائل اإلعالم على الشباب، 
وم���دى أثر أف���الم العصابات 
على املراهقني، وخطرها الدائم 
واليافعني،  الشباب  على نفوس 
أفالم  )إن  التالي���ة:  بالعب���ارة 
العصابات هي الس���بب في العقد النفسية اخلطيرة. 
وال يرجع ذلك إلى أنها حتّبذ اجلرائم فحس���ب، وإمنا 
إلى ما تورثه م���ن اضطرابات أخالقي���ة تكمن وراء 

اجلرائم املختلفة(.

ب- نش���ر القيم الغربية عب���ر البرامج اإلعالمية 
املس���توردة. ومن ه���ذه القيم املتعلقة باألس���رة قيم 
الفردية واالس���تهالكية. وهذا األم���ر ال يقتصر على 
البرام���ج املخصصة للكب���ار، بل إن بع���ض البرامج 
الكرتونية املوجهة لألطفال تعرض في منتجاتها بعض 
هذه القيم. وعلى سبيل املثال؛ فإن أبطال برامج »والت 

)3(  املرجع السابق، ص 39.

كان م��ن نتائ��ج تح��ول العال��م إل��ى س��وق 
المنتج��ات  لتصري��ف  كبي��رة  اس��تهاكية 
الغربية، أثره على األسرة العربية والمسلمة 
التي كان لتأثرها بهذه الفلسفة دوره في 
ب��روز قي��م جديدة، وعل��ى رأس��ها قيمتان: 
»قيم��ة الرغب��ة الجامحة في االس��تكثار من 
الم��ال، وتقيي��م كل ش��يء عل��ى أس��اس 
)قيمت��ه( المادية، وهي رغبة ال س��قف لها، 

وال حّد يحدها«.
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ديزني« ال يتزوجون، ولكن يقومون بعالقات حب حرة، 
فميك���ي ماوس يحب ميمي، ولكن���ه ال يتزوجها أبًدا، 
وع���م دهب ال زوجة له، وعم بندق ال زوجة له، وكذلك 
عبقرينو وبطوط، ففكرة األس���رة غير موجودة في كل 

هذا الفيض من اإلنتاج الذي يغزو العالم بأسره«.)1(

ج- إضعاف التفاعل االجتماعي بني أفراد األسرة، 
ومي���ل أفرادها، وخاص���ة األطف���ال واملراهقني إلى 
العزلة عن بقية أفراد األسرة. لقد أدت هذه الوسائل 
»باإلنس���ان ألن يتواجد جس���دّيًا في م���كان وفكرّيًا 
وعاطفّيًا واجتماعّيًا في مكان آخر. لقد فصلت احليز 

املادي لإلنسان عن احليز اخلاص باملشاعر«.)2(

د- نقل املش���كالت األسرية املنتش���رة في الغرب عبر 
األقمار االصطناعية والقنوات الفضائية، األمر الذي يؤثر 
على نظرة الطفل ملعنى األس���رة، وملفهومها احلقيقي في 
كيان املجتمع واألمة، وكذلك يشوش ذهنه بالصور الزائفة 
لتل���ك املجتمع���ات املتحررة: من اخت���الط دون ضوابط 
شرعية، ومعاشرة محرمة، وشذوذ جنسي، وعادات غربية 

دخيلة، ومفاهيم معكوسة مغالط فيها.)3(

ه�- نس���خ كثير من البرامج الغربي���ة إلى العربية، 
مع ما فيها من مس���اوئ. ومن هذه البرامج ما يعرف 
ببرام���ج تلفزيون الواقع، مثل برنامج س���تار أكادميي 
الذي يجمع بني الشبان والشابات في منزل واحد ملدة 
تزيد عن أربعة أش���هر، مع م���ا يحدث في داخل هذا 
املنزل من اختالط وإباحية، وما إلى ذلك من تصرفات 

تنقل مباشرة على الهواء.

ثانيا : العوامل الداخلية:

إن من بني العوامل التي ساهمت في جناح القوى 

)1(  جنالء القليوبي، اإلعالم واألس���رة، دراسة قدمت في امللتقى الدوري 
الثان���ي للمفكرات املس���لمات في طه���ران، موقع االحتاد النس���ائي 

اإلسالمي العاملي، ص 8.
)2(  نايف كرمي، متغيرات التكنولوجيا ووس���ائل االتصال، مؤمتر األسرة 

العربية في وجه التحديات، ص 156. .
)3(  منير س���عد الدين، التناقض في تربية الطفل بني األس���رة ووسائل 

اإلعالم، مؤمتر األسرة العربية.. ص 184.

الغربية في التغلغل إلى مجتمعاتنا اإلسالمية هو جهل 
كثير من أبناء اإلس���الم باألحكام الشرعية، وخاصة 
تلك التي تتعلق باألس���رة وبالعالقات الزوجية، مما 
س���ّهل الطريق أمام الغربيني وأتباعهم من الداخل 
ف���ي بث دعواهم الهدامة، ومن بني هذه األمور اليت 

حتدث ما يلي:

1- س���وء فهم الدين ومقاصده الشرعية فيما يتعلق 
بالعالقة الزوجية، واس���تغالل ه���ذا الدين من أجل 
حتقيق بعض املآرب الش���خصية. ومنها حرمان املرأة 
من حقوقها التي ضمنها لها اإلس���الم، وبخاصة فيما 
يتعلق مبوافقته���ا على العري���س، وبالطالق واخللع، 
والتفري���ق، واإلرث، وممارس���ة س���لطة القوامة التي 
كثيًرا ما تُستخدم كوسيلة لالستبداد وممارسة العنف 

والظلم جتاه املرأة خاصة واألسرة عامة. 

2- جمود قوانني األس����رة عن فه����م متطلبات التطور 
االجتماعي، إضافة إلى أن بعض املمارس����ات القضائية 
الس����يئة واملنحازة في كثير م����ن األحيان لصالح الرجل؛ 
جعلت دعاة حترير املرأة من الداخل واخلارج يس����تغلون 
ه����ذا الواقع من أجل ش����ن هجماتهم ضد األس����رة في 
املجتمعات اإلس����المية متهمني »اإلس����الم بإذالل املرأة، 
وإنكار حقوقها اإلنس����انية في الزواج واإلرث والشهادة، 

مما يشعر املرأة بالظلم والقهر والكبت واالضطهاد«.)4(

3- انتشار بعض األعراف املوروثة اخلاطئة البعيدة 
عن ثوابت الش����رع، منها التمييز بني الذكر واألنثى، 
وحرمان النس����اء من اإلرث، وحبس املرأة عن الزواج 
إال م����ن أحد أقاربها، وحرمان امل����رأة من الزواج من 
غير طبقتها، والنظرة الدونية إلى املرأة املطلَّقة وإلى 
املرأة بش����كل عام باعتبارها »ناقصة عقل ودين، ومن 
ثم فال ميك����ن االعتماد عليها فيما يحتاج إلى إعمال 

العقل والفكر«.)5(

)4(  محمد فاروق النبهان، أثر القيم الدينية في استقرار األسرة، من كتاب 
أزمة القيم ودور األسرة ص 212-211.

)5( أمة السالم أحمد رجاء، املرأة بني ثوابت اإلسالم وأعراف املجتمعات، 
من كتاب مؤمتر املرأة العربية في مواجهة التحديات، ص 43-42.
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األس���رة  بتحص���ني  الكفيل���ة  الوس���ائل   : ثالًث���ا 
املسلمة:

إن ما ورد سابًقا من مخاطر تهّدد قيم األسرة املسلمة؛ 
نتيجة تداخالت العوامل اخلارجية والداخلية؛ ال يعني 
بحال من األحول اس���تيراد احلل���ول البعيدة عن قيم 
وتقاليد املجتمع، بل إن إصالح أوضاع األسرة املسلمة 
يكون من خالل الشريعة اإلسالمية التي سمحت لهذه 
األسرة بالوجود، فالدين هو الذي يحدد ألفراد األسرة 

حقوقهم وواجباتهم واألدوار املنوطة بهم.

م���ن هنا فإن أي إصالح ألي خل���ل يطرأ على هذه 
األس���رة؛ ينبغ���ي أن يتم في إط���ار مرجعيتها األولى 
أي اإلس���الم، وبالتعاون بني األفراد املكونني لألسرة، 
وبني مؤسس���ات املجتمع كلها. فلهذا املجتمع بأجهزته 
املتعددة أدوار عديدة في جناح األسرة، ال تقل أهمية 
عن دور األس���رة نفس���ها. بل رمبا تتجاوزها أحياًنا؛ 
نظًرا لتعدد اإلمكان���ات التي ميتلكها املجتمع، وقد ال 
متلكها األسرة. وكون الفرد ال يعيش وحيًدا، بل هو ابن 
مجتمعه وابن بيئته، مما يجع���ل التأثير عبر احملاكاة 

والتقليد أمًرا كثير الفائدة.

 1- دور األفراد يف التمسك بالقيم اإلسالمية:

 يتحدد دور اإلنس���ان في احلفاظ على كيان األسرة 
بدًءا مبس���ئولياته الفردية التي حّددها له اإلسالم من 
ناحية تقومي نفسه وحفظ جوارحه من ارتكاب السيئات 
واملعاصي، وهذه املسئولية حددها الله عز وجل بقوله: 
ی{  ی   ی      ی   ىئ     ىئ   ىئ    ېئ   }ېئ  
]اإلس���راء: 36 [. وقد بّينها الرس���ول صلى الله عليه 
وس���لم بقوله: »ال تزول قدما عبد ي���وم القيامة حتى 
يسأل عن عمره فيما أفناه ، وعن علمه فيم فعل فيه، 
وعن ماله من أين اكتس���به وفيم أنفقه ، وعن جسمه 
فيم أباله«.)1( وصوالً ملسئوليته جتاه أهله، فهو املكلف 
باإلنفاق عليهم والعطف عليهم ورعاية ش���ؤونهم، وهو 

)1( رواه الترمذي وصححه األلباني في صحيح سنن الترمذي برقم 
.2417

يُحاَس���ب على إهماله لهذه املسئولية، وفي هذا يقول 
الرس���ول صلى الله عليه وس���لم: »كفى باملرء إثًما أن 

يضّيع من يقوت«.)2(

وهذه املسئولية تس���توجب أن يراعي كل من الرجل 
واملرأة حقوق الل���ه في التعامل مع بعضهم، ومع باقي 
أفراد األسرة، وأن يقوما بواجباتهم في تربية أبنائهم 
التربية اإلميانية التي تقيهم، وحتصنهم داخلّيًا من أية 

مغريات خارجية ميكن أن يتعرضوا لها.

 وال يج���ب أن تقتصر التربي���ة اإلميانية على جانب 
العبادات وتأدية الشعائر فقط، بل يدخل في هذه التربية 
زرع القيم واألخالق والفضائل، وعلى رأسها قيم التكافل 

والتعاون والعدالة، وما إلى ذلك من قيم أسرية.

وتأتي أهمية التركيز على دور األفراد في التمسك 
بالقيم األسرية، نتيجة للدور الذي يوليه نظام العلمنة 
الغربي لهؤالء األفراد؛ حيث إنه ال ينظر إلى األس���رة 
على أنها كيان خاص له واجبات على األفراد املنتمني 
له، بل إنه يتجاهل دور األس���رة وحقوقها ليركز على 
أدوار األفراد وحقوقهم، ويتم حتديد حقوق كل طرف 
من قب���ل القانون، الذي يصبح هو احلامي حلقوق كل 
طرف، ولينتهي بذلك الدور اجلماعي لألسرة، ولتنتهي 

الشخصية االجتماعية االعتبارية لألسرة.)3(

2- دور األسرة يف التحصني الداخلي:

تقوم األسرة املس���لمة بدور كبير في احلفاظ على 
الهوي���ة اإلس���المية، وحماية أبنائها م���ن االغتراب 
الثقاف���ي واالجتماعي الذي بدأ يتس���لل إليها بقصد 

أحياًنا، وبغير قصد أحياًنا أخرى.

 وم���ن األمور اإليجابية املهم���ة التي ميكن أن يكون 
لألس���رة دور كبير فيها، هو تنشئة األبناء على القيم 
اإلس���المية، وتعزيز انتمائهم للغتهم ودينهم وثقافتهم 
وتاريخهم؛ ليأخذوا من ه���ذا االنتماء منطلًقا لتقييم 

)2( رواه أبو داود 1692 وحسنه األلباني.
)3( رفيق حبيب، األسرة املستهدف األول للعلمنة، موقع إخوان أون الين.
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كل ما ه���و وافد من الغرب، وعلى رأس���ه ما يعرض 
في وس���ائل االتصال من قيم تشّجع على االستهالك 

والعنف والفردية.

وكذلك فإن لألس���رة دور مهم في تنمية مش���اعر 
أفرادها في إطار من التوافق واالنسجام، وعدم حتويل 
العالقة بينهم إلى صراع وصدام، بل إلى تكافل وتراحم 
وتكامل في إطار املرجعية اإلسالمية التي حفظت لكل 

منهم حقوقه وحددت واجباته.

3- دور الدول ومؤسسات اجملتمع يف كبح مجاح 
التغريب:

يحتاج أمر احملافظة على قيم األس���رة املسلمة إلى 
تضاف���ر جهود قوى املجتمع املتع���ددة من أجل وضع 

واالس���تراتيجيات  اخلط���ط 
الت���ي تضمن  األمد  البعي���دة 
حماية مؤسس���ة األس���رة من 
االختراق، ومن هذه املؤسسات 

التي هلا دور فعال ما يلي:

ومؤسس���اتها  الدول���ة   -1  
احلكومية التي لها دور كبير في 

حماية األس���رة املسلمة. وذلك عبر عدم سن القوانني 
املخالفة لطبيعتها وأص���ل وجودها، وعلى رأس هذه 
القوانني تلك التي تدعو إليها املؤمترات الدولية، مثل 
إباحة اإلجهاض، ومنع الزواج املبكر، ورفع سن الزواج، 
وما إلى ذلك من مطالب جتاهر بها احلركات النسائية 

ومن وراءها من جهات دولية.

 وتأتي أهمية االنتباه خلطورة هذا األمر مع استخدام 
اجلهات الدولية للترغي���ب والترهيب، من أجل إرغام 
حكومات ه���ذه الدول على التوقيع عل���ى اتفاقياتها، 
وتعديل قوانينها الداخلية حتى تتناسب مع التوجهات 
الدولية، حتى ولو كانت ه���ذه التوجهات تتعارض مع 
الشرائع واألعراف والتقاليد واملبادئ األخالقية التي 
تؤمن بها هذه الدول. علًما بأن بذور هذا التغيير بدأت 

تظهر في كثير من الدول العربية التي أخذت تعدل من 
قوانينها الداخلية، متاشًيا مع االتفاقيات الدولية التي 

عت عليها. وقَّ

2- أجه���زة التعليم مبراحلها كافة؛ حيث ينبغي أن 
تش���مل املناهج املقترحة على تبيان لقيمة األس���رة، 
»ومكانة املرأة في اإلسالم، واملفهوم الشرعي للعالقة 
بني الرجل وامل���رأة، واحلقوق الزوجية، والوس���ائل 
الفاعلة في تربي���ة األوالد، وبيان األفكار املتضاربة 
مع الفطرة. ويش���مل ه���ذا املنهج أيًض���ا: عرًضا 
تاريخّيًا للجهود الدولية في إفس���اد املرأة واألس���رة 
املسلمة، وعوملة احلياة االجتماعية عموًما، عن طريق 
املؤمترات العاملية، وبي���ان أهدافها اخلبيثة احلالية 

واملستقبلية«.)1(

3- أجهزة اإلع���الم التي حلت 
التربية،  م���كان األم واألب ف���ي 
وبات لها تأثير كبير على األطفال، 
خاصة مع س���رعة االكتش���افات 
العلمية التي س���اهمت في وجود 
ه���وة علمية وثقافي���ة بني األبناء 
املجاالت، حتى  ه���ذه  واآلباء في 
أصبح الولد هو الذي يعلّم أهله بدل أن يكون العكس، 
وكذلك ساهمت هذه األدوات املستحدثة من تلفزيون 
وفيديو، وألعاب حاس���وب، وإنترن���ت، في زيادة الهوة 
االجتماعية ب���ني الطرفني، حت���ى إن الدكتور أحمد 
عكاش���ة رئيس جمعية الصحة النفس���ية العاملية نقل 
واقع األطفال اليوم مع ه���ذه التكنولوجيات احلديثة، 
فقال: »أحتدى أن مُيِضي أّي منا أكثر من نصف ساعة 
مع ابنه أو ابنته في احلديث بعيًدا عن وسائل االتصال 

والترفيه احلديثة وأهمها التليفزيون«.)2( 

 وإذا أُخذ بعني االعتبار املواد الفاسدة والهابطة التي 

إكرام بنت كمال بن معوض املصري، عوملة املرأة املسلمة، مرجع سابق،   )1(
ص 385.

)2( جنالء القليوبي، اإلعالم واألسرة، مرجع سابق، ص 9.

يحت��اج أم��ر المحافظ��ة عل��ى قي��م األس��رة 
ق��وى  جه��ود  تضاف��ر  إل��ى  المس��لمة 
المجتم��ع المتعددة من أج��ل وضع الخطط 
واالستراتيجيات البعيدة األمد التي تضمن 

حماية مؤسسة األسرة من االختراق
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تُبَث عبر هذه الوس����ائل، والتي يتلقاها األطفال عادة 
بالقبول؛ لعدم وجود َملَكة النقد والتحليل لديهم، ميكن 
عندئذ إدراك الدور الكبير املنوط باإلعالم اإلسالمي 
من أج����ل العمل عل����ى إنتاج األفالم واملسلس����الت 
والبرامج الس����ينمائية واإلذاعية والتلفزيونية الهادفة 
التي تنس����جم ومبادئ ديننا احلنيف من جهة، وكذلك 
العمل على كش����ف زيف الغ����رب وأنظمته اإلعالمية 
املعادية واملُِضلّة أمام الشعوب اإلسالمية املستضعفة 

من جهة أخرى. )1(

4- مؤسس���ات املجتم���ع بأنواعها كاف���ة: الدعوية 
واالجتماعية والثقافية، التي يقع على عاتقها، وبغياب 
الدور الفاعل لل���دول واحلكومات في بعض األحيان، 
مهمة احلفاظ على األسرة وقيمها. ومن بني النشاطات 
التي ميكن أن تقوم بها هذه املؤسسات: »التشجيع على 
الزواج وتيس���يره، التوعية باألحكام الشرعية املتعلقة 
باألسرة وبالدراس���ات االجتماعية والنفسية املتعلقة 
بها، رعاي���ة األمومة والطفولة واملس���نني والزوجات 
في اخلالفات الزوجية، ومش���كالت الشباب مع اآلباء 
واألمهات، إقامة مجالس الصلح بني أفراد األس���رة، 
العناية ب���دور احلضانة واملدارس ووس���ائل اإلعالم 
واملس���اجد التي متثل التربية اخلارجية التي تش���كل 

أفراد األسرة من داخل نفوسهم«.)2(

كما أن لهذه املؤسس���ات دوًرا كبي���ًرا في التعريف 
والتص���دي ومواجهة وبيان األه���داف احلقيقية غير 
املعلن���ة التي ترم���ي إليها بعض املؤمت���رات الدولية، 
والتعاون مًع���ا من أجل فضح تل���ك األهداف، وبيان 
ش���ناعة وخبث تلك املق���ررات، والوقوف في وجه أي 
تغيي���ر أو تعديل في القوانني احمللية وقوانني األحوال 
الشخصية، ال يتناسب مع توجهات الشريعة اإلسالمية 

فيما يتعلق بأحكام األسرة واملرأة والطفل.

)1( فائزة النوري، مخاطر إعالمية تواجه الناشئة املسلمة، ص3.
)2( عبد الله بن وكيل الشيخ، األسرة املسلمة وصيانتها من أخطار العوملة، 

ملحق مجلة البيان عدد271، ص 31.

اخلامتة: 

إن التغيير في وظيفة األسرة ومسئولياتها ومكوناتها 
التي ظهرت آثاره واضحة على األسرة الغربية، بدأت 
لألس���ف تظهر على األسرة املس���لمة. ومن مناذجها: 
تخلي امل���رأة عن وظيفتها األساس���ية وهي األمومة، 
وتأخر س���ن الزواج، وغي���اب بعض املب���ادئ والقيم 
األخالقية التي كانت حتتكم إليها األس���رة املس���لمة 
مث���ل قيم التعاون والرحم���ة والتعاضد والتعاون. وما 
إلى ذلك من قيم س���اهمت في حفظ األسرة املسلمة 
طوال الق���رون املاضية، في وجه التحديات اخلارجية 

والداخلية التي كانت تواجهها. 

 إن موجة العوملة التي اكتسحت العالم بشكل كبير، 
وما تركت���ه من أثر على القيم األخالقية واألس���رية، 
ميكن مالحظته عند االط���الع على اجلهود الضخمة 
التي تبذلها الوالي���ات املتحدة من أجل خوض »حرب 
القيم«. فقد خصصت هذه الدولة مبلغ 21 مليار دوالر 
في عام 2005م، لوس���ائل اإلعالم العربية ومؤسسات 
البحث؛ بهدف ضمان جناح تبني املسلمني لقيم الغرب، 
»وقد أطلقوا على تلك املنظومة القيمية اجلديدة اسم 
»اإلسالم املعتدل«، وإنصاًفا لهذه التسمية ميكن إطالق 

ل« عليها.)3( »اإلسالم املعدَّ

 إن واقع انهيار األسرة الغربية أمر اعترف به عقالء 
الغرب، فقال ألكسيس كاريل في مؤلفه الشهير »اإلنسان 
ذلك املجهول«: »أصبح الرجل واملرأة على السواء، ومن 
الصعب أن نحدد جنسهما: لتداخل وظائفهما، وبسبب 
مساواة لم حتترم االختالف اجلوهري الذي أقره الرب 

في خلقه لكليهما«.)4(

كما أن هذا الواقع هو الذي دفع بآخرين إلى حتذير 
باق���ي املجتمعات من أن يصيبها ما أصاب املجتمعات 
الغربية. وف���ي هذا املجال ح���ذرت األمريكية »دالي 

)3( الد زروان، قيم الغرب كخيار في مواجهة أفكار اإلسالم، ص 3.
)4( عفاف عنيبة، األسرة الغربية بني الثابت واملتغير في القوانني الوضعية، 

مرجع سابق، ص7.
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أدلياري«، رئيسة جمعية األمهات الصغيرات، املسلمني 
من االنزالق وراء الدعوات الهدامة التي ترّوج لها منظمة 
األمم املتحدة قائلة: »لقد دم���روا املجتمع األمريكي، 
وجاءوا اآلن بأفكارهم للمجتمعات اإلس���المية حتى 

يدمروها ويدمروا املرأة ودورها فيها«.)1(

احمد منصور، سقوط احلضارة الغربية، مرجع سابق، ص 62.  )1(
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معلومات إضافية
األمم املتحدة واملؤمترات اخلاصة باملرأة: 

 عقدت األمم املتحدة أول مؤمتر عاملي خاص باملرأة وهو: )مؤمتر مكسيكو لعقد األمم املتحدة للمرأة: املساواة 
والتنمية والس���لم(، وذلك في عام 1975م في املكس���يك؛ حيث حضرته 133 دولة، واعتمد فيه أول خطة عاملية 
متعلقة بوضع املرأة على املستوى احلكومي وغير احلكومي في املجاالت السياسية واالجتماعية والتدريب والعمل 

على حماية األسرة. 

كم���ا اعتمدت خطة العمل العاملية لعقد األمم املتحدة للمرأة: املس���اواة والتنمية والس���لم، لألعوام )1976 - 
1985م( . 

في عام 1979م عقدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مؤمتًرا حتت ش���عار: )القضاء على كافة أشكال التمييز 
ضد املرأة( ، وخرج املؤمترون باتفاقية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة. 

 وج���اءت هذه االتفاقي���ة ألول مرة بصيغة ملزمة قانونّيًا للدول التي توافق عليها، إما بتصديقها أو باالنضمام 
إليه���ا. وقد بلغ عدد الدول التي انضمت إلى ه���ذه االتفاقية مائة وثالث وثالثون دولة، إلى ما قبل مؤمتر بكني 

عام 1995م. 

 في عام 1980م عقدت األمم املتحدة )املؤمتر العاملي لعقد األمم املتحدة للمرأة: املس���اواة والتنمية والس���لم(  
في )كوبنهاجن( بالدامنارك وهو املؤمتر الثاني اخلاص باملرأة؛ وذلك الستعراض وتقومي التقدم احملرز في تنفيذ 
توصيات املؤمتر العاملي األول للس���نة الدولية للمرأة، ولتعديل البرامج املتعلقة بالنصف الثاني من العقد األممي 

للمرأة. 

 في عام 1985م عقد )املؤمتر العاملي الستعراض وتقييم منجزات عقد األمم املتحدة للمرأة: املساواة والتنمية 
والس���لم( في )نيروبي( وهو املؤمتر الثالث اخلاص باملرأة والذي عرف باس���م: )اس���تراتيجيات نيروبي املرتقبة 

للنهوض باملرأة(، وذلك من عام 1986م حتى عام 2000م، وقد شارك فيه سبع وخمسون ومائة دولة.

 ف���ي عام 1995م عق���دت األمم املتحدة )املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة(  في )بكني( ، وقد دعت فيه إلى 
مضاعفة اجلهود واإلجراءات الرامية إلى حتقيق أهداف اس���تراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض باملرأة بنهاية 

القرن احلالي. 

ويعتبر هذا املؤمتر متميًزا عن املؤمترات األخرى التي تبنتها األمم املتحدة؛ حيث دعت فيه بصراحة وبوضوح 
إلى العديد من األمور التي فيها مخالفة للشريعة اإلسالمية، بل فيها مخالفة للفطرة التي فطر الله تعالى الناس 

عليها، مثل: 

الدعوة إلى احلرية واملساواة - مبفهومهما املخالف لإلسالم- والقضاء التام على أي فوارق بني الرجل واملرأة، 
دون النظر فيما قررته الشرائع السماوية، واقتضته الفطرة، وحتمته طبيعة املرأة وتكوينها. 
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الدعوة إلى فتح باب العالقات اجلنسية احملرمة شرًعا؛ ومن ذلك: 

الس���ماح بحرية اجلنس، والتنفير من الزواج املبكر، والعمل على نش���ر وسائل منع احلمل، واحلد من خصوبة 
الرجال، وحتديد النس���ل، والس���ماح باإلجهاض املأمون، والتركيز على التعليم املختلط بني اجلنسني وتطويره، 

وكذلك التركيز على تقدمي الثقافة اجلنسية للجنسني في مبكرة، وتسخير اإلعالم لتحقيق هذه األهداف. 

كما أن في هذا املؤمتر إعالًنا لإلباحية، وس���لًبا لقوامة اإلس���الم على العباد، وسلًبا لوالية اآلباء على األبناء، 
وقوامة الرجال على النساء. 

مؤمترات األمم املتحدة اخلاصة بالسكان والي ناقشت قضايا متعلقة باملرأة:

باإلضافة إلى هذه املؤمترات اخلاصة باملرأة فهناك مؤمترات أقامتها األمم املتحدة خاصة بالس���كان، إال أنها 
ناقشت في وثائقها قضايا متعلقة باملرأة وبالعقد األممي اخلاص باملرأة، وهي: 

1- )املؤمتر العاملي األول للسكان( في رومانيا عام 1974م. 

2- )املؤمتر الدولي املعني بالسكان( في املكسيك عام 1984م.  

3- )املؤمتر الدولي للسكان والتنمية( في القاهرة عام 1994م، وقد نوقشت في هذا املؤمتر قضايا شبيهة متاًما 
بالقضايا التي س���بق ذكرها في املؤمتر الرابع للمرأة ببكني، ويعد هذا املؤمتر من املؤمترات التي أثارت وثيقته 

ضجة واسعة في العالم اإلسالمي وغير اإلسالمي؛ بسبب مخالفتها للشرائع السماوية وللفطرة السليمة. 

مؤمترات أخرى لألمم املتحدة نوقشت فيها بعض قضايا املرأة: 

1- )املؤمتر العاملي لتوفير التعليم للجميع(  املنعقد في )جومتيان - تايالند(  عام 1990م. 

2- )مؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل( املنعقد في )نيويورك( عام 1990م الذي أكد فيه ما ورد في اتفاقية 
حق���وق الطفل التي اعتمدتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 1989م، ومن ذلك: حق الطفل في حرية الفكر 

والوجدان والدين، والدعوة إلى سلب والية اآلباء على األبناء. 

3- )املؤمتر العاملي للبيئة والتنمية( املنعقد في )ريودي جانيرو البرازيل( عام 1992م الذي أشير فيه إلى حقوق 
النساء في التحكم في قدرتهن على اإلجناب، والدعوة إلى إنشاء مرافق صحية وقائية وعالجية للرعاية الصحية 

التناسلية تكون مأمونة وفعالة، وكذلك الدعوة إلى حتديد النسل. 

4- )املؤمتر العاملي حلقوق اإلنس���ان( في النمسا، عام 1993م، وطالب هذا املؤمتر بالتصديق العاملي من قبل 
جميع الدول على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة بحلول عام 2000م. 

5- )إعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن القضاء على العنف ضد النساء(، وذلك في عام 1993م. 

6- )مؤمت���ر القمة العاملي للتنمي���ة االجتماعية( الذي أقيم في كوبنهاجن ع���ام 1995م الذي مت فيه اإلقرار 
بأشكال األس���رة املختلفة، والدعوة إلى املس���اواة بني املرأة والرجل، ومن ذلك إسقاط قوامة الرجل على املرأة 
داخل األسرة، ودعوة الرجل لتحمل األعباء املنزلية، ودعوة املرأة للخروج للمساهمة في سوق العمل، وكذلك إزالة 
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القيود املفروضة على املرأة في وراثة املمتلكات. 

7- )مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية( )املوئل الثاني( الذي انعقد في )تركيا( عام 1996م.

8- )مؤمتر األمم املتحدة للمرأة عام 2000م املس���اواة والتنمية والس���الم في القرن احلادي والعشرين( الذي 
انعقد في )نيويورك(، وقد تضمنت وثيقة هذا املؤمتر التحضيرية ما يلي: 

- الدعوة إلى احلرية اجلنس���ية واإلباحية للمراهقني واملراهقات والتبكير بها مع تأخير سن الزواج، وتشجيع 
جميع أنواع العالقات اجلنس���ية خارج إطار األس���رة الش���رعية )رجل وامرأة( ، وتهمي���ش دور الزواج في بناء 

األسرة. 

- إباحة اإلجهاض. 

- تكريس املفهوم الغربي لألس���رة، وأنها تتكون من ش���خصني ميكن أن يكونا من نوع واحد )رجل + رجل، أو 
امرأة + امرأة( . 

- تشجيع املرأة على رفض األعمال املنزلية، بحجة أنها أعمال ليست ذات أجر. 

- املطالبة بإنشاء محاكم أسرية من أجل محاكمة الزوج بتهمة اغتصاب زوجته. 

- إباحة الش���ذوذ اجلنس���ي )اللواط والس���حاق(، والدعوة إلى مراجعة ونقض القوانني التي تعتبر الش���ذوذ 
اجلنسي جرمية. 

- فرض مفهوم املساواة الشكلي املطلق، والتماثل التام بني الرجل واملرأة في كل شيء مبا في ذلك الواجبات: 
كالعمل، وحضانة األطفال، واألعمال املنزلية، وفي احلقوق: كامليراث. 

- املطالبة بإلغاء التحفظات التي أبدتها بعض الدول اإلسالمية على وثيقة مؤمتر بكني 1995م. 

املصدر: 

العوملة االجتماعية للمرأة واألسرة، د. فؤاد بن عبدالكرمي، موقع لها أون الين: 
http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&task=view&id=6063
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شكلت قضية املرأة -وما زالت- وسيلة من وسائل احلرب على اإلسالم، تلونت فيها تلك القضية مبوجات 
االستعمار التي اجتاح العالم اإلسالمي والعربي، فبعد االستقالل من نير االحتالل الغربي العسكري وظهور 
املوجة الثانية من االستعمار، وهو ما اصطلح على تسميته بالغزو الفكري أو الثقافي تعبيًرا عن تلك احلالة 
م���ن التبعية الفكرية والثقافية للغرب؛ ظهرت احلركة النس���وية مبفهومها التح���رري من كل قيم واملفاهيم 
اإلسالمية كأمنوذج صارخ لعملية الغزو الفكري؛ حيث انصب اهتمام النسوية حول قضايا املساواة االجتماعية 

والقانونية في التعليم والتوظيف وقوانني الزواج. 
كان الفكر النسوي وقتها صدى ملا توارثته الذاكرة اجلمعية والفردية في أوروبا من أفكار سلبية عن املرأة 
من خالل صورتها في التراث اليهودي واملس���يحي- املرأة أصل اخلطيئة-، وصورة املرأة في أعمال ومواقف 

العديد من املفكرين والفالسفة الغربيني جتاه املرأة من )أفالطون( و)ديكارت( و)كانط( وغيرهم.
 أعقب ذلك موجة جديدة من احلرب على اإلسالم، وهي حرب تستهدف تطويع اإلسالم وقيمه ومفاهيمه 
بحيث يتالءم ومفاهيم وقيم احلضارة الغربية، بدأت هذه املوجة بشكل جلي بعد وقوع هجمات احلادي عشر 
من س���بتمبر  عام 2001م؛ حيث أدارت النخبة السياسية ووسائل اإلعالم الغربية بعدها حرًبا على اإلسالم 
انصب���ت على محاولة التدخل في البنى العقدية والفكرية والقيمية، م���ن أجل تغييرها وتطويعها للمفاهيم 
واألهداف الغربية؛ فظهر في الغرب ما يعرف بالنسوية اإلسالمية، والتي ترى أن الرسالة الروحية لإلسالم 
قد ُطعنت. فبدالً من املساواة التي كان الدين ينادي بها، حّول النظام الذكوري، األبوي، هذه الرسالة إلى أداة 
الضطهاد النساء. وبينما دعا اإلسالم إلى حترر النساء قامت »التقاليد األبوية التمييزية« مبصادرته. ودعت 

إلى قراءة جديدة للفقه من منظور نسوي وتفسير جديد للقرآن أيًضا من وجهة نظر نسوية.
وحتاول الدراس���ة تس���ليط الضوء على املوجات املختلفة من النس���وية في محاولة لتحذير املسلمني من 

سمومها، والتي حتاول أن تدخل على خط تغيير القيم اإلسالمية حتى لو من حتت عباءة اإلسالم نفسه. 
ففكرة قراءة اإلس���الم من وجهة نظر عرقية أو إثنية أو نوعية؛ تتناقض مع نظرة اإلسالم الكلية..فالرؤية 
اإلسالمية تراعي الطبيعة التي فطر الله خلقه عليها، أّيًا كان خلقه سبحانه مع اختالف أجناسهم وعرقياتهم 

وألوانهم سواء كانوا رجاالً أم نساًء.

أحمد عمرو
مدير وحدة احلركات اإلسالمية باملركز العربي للدراسات اإلنسانية
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لقد مرت معظم بلداننا اإلس���المية بفترة ليست بالقصيرة من العهود االستعمارية الغربية، كانت لها تأثيراتها 
ليس على صعيد العسكري أو املادي فقط، بل جتاوزت تلك التأثيرات إلى مجاالت القيم والهوية الثقافية بتفرعاتها 
التاريخية واللغوية، ومجاالت االقتصاد واالجتماع. ثم بعد االستقالل من نير االحتالل الغربي العسكري ظهرت 
املوجة الثانية من االستعمار، وهو ما اصُطلح على تسميته بالغزو الفكري أو الثقافي؛ تعبيًرا عن تلك احلالة من 

التبعية الفكرية والثقافية للغرب، رغم التخلص الظاهر من الوجود العسكري. 

أعقب ذلك موجة ثالثة من احلرب على اإلس���الم، وهي حرب تس���تهدف تطويع اإلس���الم وقيمه ومفاهيمه 
بحيث يتالءم ومفاهيم وقيم احلضارة الغربية، بدأت هذه املوجة بش���كل جلي بعد وقوع هجمات احلادي عش���ر 
من س���بتمبر عام 2001م؛ حيث أدارت النخبة السياسية ووسائل اإلعالم الغربية بعدها حرًبا متعددة املستويات 

واألهداف والوسائل. 

وإذا كان هدف هذه احلرب املعلن هو القضاء على »اإلرهاب«، إال أنها ومن الناحية الواقعية كانت حرًبا مباشرة 
على اإلس���الم انصبت على محاولة التدخل في البنى العقدية والفكري���ة والقيمية، من أجل تغييرها وتطويعها 

للمفاهيم والقيم واألهداف الغربية.

الصورة تكرس الفكرة:

»أنا أصوم طبًعا، وهذا جزء من ديانتي؛ ألني أريد أن أكون محترمة«. كانت هذه هي إجابة س���ؤال ُوّجه لرميا 
الفقيه، طرحه عليها الصحافي نيراج واريكو، من موقع »فري برس« األمريكي اإلخباري، عبر الهاتف.

رمي���ا فقيه، اللبنانية األصل التي ف���ازت بلقب ملكة جمال الواليات املتحدة وصف ش���قيقها »ربيع« صيامها 
بأنه من باب الواجب الديني، وال يتناقض مع مش���اركتها باملس���ابقة، »كما أن الصيام يُضفي على اإلنسان جماالً 

روحًيا«.)1(

 تلك املسابقة التي تتطلب أن تتعرى املتسابقات فيها أمام فريق التحكيم بشكل شبه كامل.

)1( خبر على العربية نت بعنوان »اللبنانية األصل رميا فقيه: أريد أن أكون محترمة«. 
 http://www.alarabiya.net/articles/2010/08/21/117188.html

أمحد عمرو
مدير وحدة احلركات اإلسالمية باملركز العربي للدراسات اإلنسانية
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ه���ذا املش���هد ش���ديد الرمزية؛ حي���ث يجمع بني 
املتناقضات، يش���ير بداللة مركزة إلى منوذج املس���لم 
املتعايش مع احلضارة الغربية -باملفهوم الغربي- بكل 

قيمها ومفاهيمها.

فعندما تقول رميا فقيه: إنها متمسكة بدينها، وتقوم 
بواجب الصوم الذي يزيدها بهاًء وجماالً، فمن الواجب 
أن نصدقها؛ ألننا في نهاية املطاف أمام مجرد صورة. 
وليس مطلوًبا منا سبر أعماق تلك الصورة أو الكشف 
عن نواياها. ورميا فقيه ليس���ت بعي���دة في قناعتها 
ع���ن أفكار أمينة داوود ذات األصول اإلفريقية، والتي 
أصبحت اآلن أمريكية، تلك السيدة التي دعت إلمامة 
املرأة للصالة في املس���اجد، وأّمت فعاًل الصالة منذ 

بضع سنوات في كنيسة سان جونز في واشنطن.

إذن فرميا الفقيه متّثل الطبعة اجلديدة من اإلسالم 
الذي تريده أمريكا، اإلس���الم اجلديد الذي تستطيع 
من خالله املسلمة أن توائم في ضميرها، بني إسالمها 

وشبه ُعْريها أمام املصورين.

مثله���ا مثل أمينة داود والكثير من احملجبات الالتي 
يتبرجن ويلبسن البنطلون الضّيق. أو محجبات أخريات 

يخضن معارك رجالية في العمل أو السياسة.

والقضية هنا ليست قضية انحراف سلوكي يقع فيه 
عى أن  بعض املس���لمني، لكن القضية األهم هو أن يُدَّ
هذا االنحراف الس���لوكي ال يتناقض مع اإلسالم، وأن 
بوسع املسلم أن يتماهى مع املجتمع الغربي ومفاهيمه، 
والتي حتترم الش���ذوذ، وتق���دس العري دون أن يفقد 

إسالمه أو حتى يشعر بتأنيب الضمير.

وليس املس���تهدف باإلسالم اجلديد عقول املسلمني 
العادي���ني فقط، ب���ل أيًضا هناك محاول���ة الختراق 
اخلطاب الدعوي اإلس���المي نفس���ه، فاملتابع لواقع 
املواق���ف واألطروح���ات الغربي���ة ف���ي تعاملها مع 
اإلس���الميني يستطيع أن يرصد س���عيها نحو تطوير 
خطاب إس���المي يكون مطابًقا للمواصفات الغربية، 
بأن يؤيد الدميقراطي���ة الليبرالي���ة بوصفها معياًرا 
أعل���ى، ويؤيد قيم احلرية الفردية، وحقوق اإلنس���ان 

الفرد املس���تقل ع���ن أي مجموع أو كي���ان جماعي، 
»فاملواصفة األساسية املطلوبة من اخلطاب اإلسالمي 
املعتمد غربّيًا، هو أن يجعل اإلسالم ديًنا فردّيًا، ليس 
ل���ه عالقة باملجال العام، أو النظام العام، أو الدولة أو 
الدستور أو القانون. وبهذا يصبح اخلطاب اإلسالمي 

اجلديد قاباًل للتعايش مع الهيمنة الغربية«.)1(

إذا كان���ت هذه هي الوصف���ة الغربية اجلديدة في 
حربه على اإلسالم، فالس���ؤال الذي يطرح نفسه هو 
إلى أي مدى تلعب احلركة النسوية وتفريعاتها الفكرية 

والثقافية، دورها في تغيير القيم اإلسالمية؟

وس���نحاول اإلجابة ع���ن هذا الس���ؤال من خالل 
عرض وصفي للمنطلقات الفكرية للحركة النس���وية، 
من خالل موجات النسوية املختلفة، منتهني باحملاولة 
الغربية بطرح ما يُعرف بنسوية منسوبة لإلسالم، في 

محاولتهم خللخلة القيم اإلسالمية.

النسوية.. موجات وتيارات:

يعّرف بعضهم النس���وية بأنه���ا »منظومة فكرية أو 
مس���لكية مدافعة ع���ن مصالح النس���اء، وداعية إلى 
توس���يع حقوقهن« أما معجم ويبس���تر فيعّرفها على 
أنها »النظرية التي تنادي مبس���اواة اجلنسني سياسّيًا 
واقتصادّيًا واجتماعّيًا، وتس���عى كحركة سياسية إلى 
حتقيق حقوق امل���رأة واهتماماتها، وإلى إزالة التمييز 
اجلنس���ي الذي تعاني من���ه املرأة، وتع���ّرف الكندية 
»لويز تزبان« النس���وية بأنها »انت���زاع وعي فردي في 
البداية، ومن ثَ���م وعي جمعي تتبعه ثورة ضد موازين 
القوى اجلنسية والتهميش الكامل للنساء في حلظات 

تاريخية معينة«.)2(
)1( دكتور رفيق حبيب: اإلسالم اجلزئي.. شعار إسالمي ومضمون علماني، 

موقع »إسالم أون الين« 08-07-2010 م:
http://mdarik.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA
_C&cid=1277898721272&pagename=Zone-Arabic-
MDarik/MDALayout

)2( نادية ليلى عيساوي، تيارات احلركة النسوية ومذاهبها، احلوار املتمدن 
- العدد: 85 - 3 / 9/ 2002م:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1065  
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أما س���ارة جامبل فقد أوردت تعريًفا أكثر شمولية؛ 
حيث ترى أن النسوية مصطلح يشير إلى كل من يعتقد 
أن امل���رأة تأخذ مكانة أدنى من الرجل في املجتمعات 
التي تضع الرجال والنساء في تصانيف اقتصادية أو 
ثقافي���ة مختلفة، وتصر النس���وية على أن هذا الظلم 
ليس ثابًت���ا أو محتوًما، وأن املرأة تس���تطيع أن تغّير 
النظام االجتماعي واالقتصادي والسياسي عن طريق 

العمل اجلماعي.)1(

  املوجة النسوية األوىل:

انشغلت املوجة النسوية األولى والتي ظهرت من أجل 
معاجلة عدم املساواة االجتماعية والقانونية التي كانت 
تعان���ي منها املرأة في الق���رن 19 في أوروبا، بقضايا 

التعلي���م والتوظي���ف وقوان���ني 
ال���زواج، ول���م تك���ن الداعيات 
إليها يعتبرن أنفس���هن نسويات 
أنفسهن بهذا االسم؛  أو يسمني 
حي���ث انصب���ت مطالبهن على 
زيادة فرص االلتحاق بالوظائف 
العليا ف���ي املجتمع، وإقرار حق 
املرأة في امللكي���ة اخلاصة إلى 
جانب بعض التعديالت القانونية 

األخرى التي أدخلت على حقوق حضانة األطفال وحق 
االقتراع.

تصدت مفكرات النس���وية األولى إل���ى ما توارثته 
الذاكرة اجلمعية والفردية من أفكار س���لبية عن املرأة 
من خالل صورة املرأة في التراث اليهودي واملسيحي- 
امل���رأة أصل اخلطيئ���ة-، وصورة امل���رأة في أعمال 
ومواقف العديد من املفكرين والفالسفة الغربيني جتاه 
امل���رأة من )أفالطون( الذي يصّن���ف املرأة في درجة 
دنيا مع العبيد واألش���رار واملرضى، إلى الفالس���فة 
املتأخرين مثل )ديكارت( من خالل فلس���فته الثنائية 

سارة جامبل، النسوية وما بعد النسوية، ترجمة أحمد الشامي، الطبعة   )1(
األولى 2002م، املجلس األعلى للثقافة، ص337.

الت���ي تقوم على العقل وامل���ادة: فيربط العقل بالذكر 
ويربط املادة باملرأة، مروًرا ب�)كانط( الذي يصف املرأة 
بأنها ضعيفة ف���ي تكوينها ككل، وبخاصة في قدراتها 
العقلية، وفيلسوف الثورة الفرنسية )جان جاك رسو( 
ال���ذي يقول: إن املرأة ُوج���دت من أجل اجلنس، ومن 
أجل اإلجناب فقط. و)فرويد( رائد مدرس���ة التحليل 
النفسي، الذي يُرِجع كل مشاكل املرأة إلى معاناتها من 

عقدة النقص جتاه العضو املذكر.)2(

املوجة النسوية الثانية: 

ارتبط ظهور املوجة الثانية من النسوية بصدور كتاب 
Kate Millett,( كيت ميليت عن السياس���ات اجلنسية 
Sexual Politics, 1970 (؛ إال أن العديد من األفكار التي 

أّث���رت على املوج���ة الثانية من 
احلركة النسوية، وكذلك العديد 
م���ن األفكار التي س���عت بعض 
وحتديها،  ملواجهتها  النس���ويات 

ميكن تتبع أصولها إلى:

-  كتاب »أصل العائلة وامللكية 
لفردريك  والدول���ة«  اخلاص���ة 
هو  دراس���اته  وكذلك  اجنلز)3(، 
وماركس في ه���ذا اإلطار، التي تبرز بش���كل واضح 
أن النظام األبوي البطريركي الذي قام على س���يطرة 
وتفوق واضطه���اد الرجل للمرأة لي���س من الصفات 
املميزة للطبيعة البشرية، وليست السمة الوحيدة التي 
وس���مت املجتمعات منذ بدء اخلليقة، بل إن البشرية 
عاش���ت العصر األموم���ي، الذي كانت في���ه القرابة 
حُتس���ب وفًقا خلط األم، وكانت فيه امللكية جماعية، 

)2( د. مية الرحب، املوجات النسوية في الفكر النسوي الغربي، موقع مجلة 
الثرى اإللكترونية:

 http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/article.
php?storyid=1517.

)3(  فريدريك اجنلز، أصل العائلة وامللكية اخلاصة والدولة، النص مترجم 
عل���ى موقع احلوار املتمدن - العدد: 2938 - 3 / 8/ 2010م، الرابط 

التالي:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=197088 

انش��غلت الموجة النس��وية األول��ى والتي 
ظه��رت من أج��ل معالج��ة عدم المس��اواة 
االجتماعي��ة والقانونية الت��ي كانت تعاني 
منها المرأة في القرن 19 في أوروبا، بقضايا 
التعلي��م والتوظيف وقوانين ال��زواج، ولم 
تك��ن الداعي��ات إليه��ا يعتب��رن أنفس��هن 

نسويات أو يسمين أنفسهن بهذا االسم.
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ف���كل ما متلكه القبيلة ِملْ���ك جلميع أفرادها، قبل أن 
يتم االنقالب الكبير الذي س���يطر فيه املجتمع األبوي 
البطريركي على مقاليد األمور بظهور امللكية اخلاصة، 
ومت إس���قاط احل���ق األمومي، وتلك كان���ت الهزمية 
التاريخية العاملية جلنس النساء؛ إذ ظهر شكل العائلة 
البطريركية، بش���كل الزواج األحادي، والذي كما يقول 
اجنل���ز كان أحادّيًا للمرأة فق���ط، التي فرضت عليها 
قيود العفة، وفرضت عليها رقابة صارمة بلغت حدود 
حبسها في البيت، أو مراقبتها بشكل دائم كي يضمن 
الرجل أن من تلدهم هم أوالده، وأن ملكيته س���تنتقل 
ملن هم بالتأكيد من صلبه، وتدريجّيًا تدنت قيمة املرأة 
داخل األس���رة لتتحول إلى وع���اء لتأمني متعة الرجل 
ووسيلة إلجناب األوالد، ومن ثم عبدة للرجل، »وعليه 
ال يدخل الزواج األح���ادي إطالًقا في التاريخ بوصفه 
احتاًدا اختيارّيًا بني املرأة والرجل، وال بوصفه الشكل 
األعلى لهذا االحتاد، بل بالعكس، فهو يظهر كاستعباد 
جن���س من قبل جنس آخر«.  كما رأت النس���ويات أن 
عصر اضطهاد املرأة بدأ مترافًقا مع كافة أشكال قهر 
اإلنسان ألخيه اإلنسان، فالسيطرة الذكورية ارتبطت 
بس���يطرة القوة، واس���تغالل األقوى لألضعف، ذلك 
االستغالل الذي حتول إلى سياسة ثابتة حكمت جميع 
املجتمعات البشرية، وال زالت حتكمها حتى اليوم. وقد 

انطلقت جميع الدراس���ات النسوية الالحقة من هذه 
النقطة؛ ألن جميع الدراسات الالحقة اعتبرت العصر 
األمومي، الذي تاله العصر البطريركي األبوي هو من 

املسلمات التي ال حتتاج إلى نقاش.)1(

مث انقس��مت احلرك��ة النس��وية يف ه��ذه املوج��ة إىل 
تي��ارات ومناه��ج عدة، تش��ري أغل��ب األحب��اث إىل أربعة 

رئيسة منها هي: 

:MARXIST FEMINISM  1- النسوية املاركسية

يعتبر نس���ويو ه���ذا التيار أن قمع امل���رأة وقهرها 
ب���دأ مع ظهور امللكية اخلاصة. فنق���ل امللكية باإلرث 
سّبب مأسس���ة للعالقات غير املتوازنة وتوزيًعا للمهام 
واألعمال على أساس من التمييز اجلنسي. وقد شيدت 
الرأسمالية نظاًما للعمل ميّيز ما بني املجالني اخلاص 
والعام: فللرجل العمل املنتج واملدفوع، وللمرأة األعمال 
املنزلية املجانية غير املصنفة ضمن اإلنتاج. واستندوا 
إلى اعتبار إجنلز أن قيام الرأسمالية وامللكية اخلاصة 

أكبر هزمية للجنس النسائي.)2(

واملقولة املاركسية الش���هيرة التي تتحدث عن هذا 

)1(  د. مية الرحبي، املوجات النسوية في الفكر النسوي الغربي، مصدر سابق.

)2( د. نادية ليلى عيساوي، تيارات احلركة النسوية ومذاهبها، مصدر سابق.
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الوض���ع هي مقول���ة إجنلز في كتابه »أصل األس���رة 
وامللكي���ة اخلاصة والدولة« ع���ام 1845م؛ حيث يرى 
إجنلز أن األس���رة البورجوازية تقوم على ركيزة مادية 
هي عدم املس���اواة بني الزوج والزوج���ة، وأن الزوجة 
في إطار األسرة هي كالعاهرة التي ال تتقاضى أجًرا، 
وأنها تنج���ب الورثة الذين س���تئول إليهم امللكية، وال 
حتصل على ش���يء في مقابل ذلك س���وى على املأكل 
واملش���رب واملأوى، وانطالًقا من ه���ذا املوقف جاءت 
دعوة املانيفستو الش���يوعي 1848م إلى إلغاء األسرة 

البورجوازية.

: FEMINISM LIBERAL 2- النسوية الليربالية

ينتسب هذا التيار إلى خط الثورة الفرنسية وامتداداته 
الفكرية، ويستند إلى مبادئ املساواة واحلرية للمطالبة 
بحقوق للمرأة مس���اوية حلقوق الرج���ل في مختلف 
مجاالت احلياة السياس���ية واالجتماعية. ويتميز هذا 
التيار بإميانه بقدرة النظام الرأس���مالي على مالمسة 
الكمال والتكيف مع املتغيرات. ويعمل املنتمون إليه من 
أج���ل أن يوفر النظام القائ���م نفس الفرص واحلقوق 
للنساء والرجال، من خالل التركيز على التربية وتغيير 
القوانني املميزة بني اجلنسني وتكوين لوبيات الضغط 

وتغيير الذهنيات على املدى البعيد.)1(

وقد انتُقدت النس���وية الليبرالية انتقاًدا شديًدا من 
جانب م���ن يعتقدون أنها ال ترك���ز إال على اجلوانب 
السطحية للتحيز للرجل، وأنها ال تفعل شيًئا لتفكيك 
التراكيب األيديولوجية العميقة التي تخضع النس���اء 
للرجال، كما ُهوجمت بس���بب انحيازها لنساء الطبقة 
الوس���طى البيضاء، وجتاهله���ا االحتياجات اخلاصة 

باألقليات.)2(
:FEMINISM  SOCIALIST 3- النسوية االشرتاكية  

أما تيار النسوية االشتراكية فيعتقد بارتباط ظهور 

)1( املصدر السابق.

)2( سارة جامبل النسوية وما بعد النسوية، مرجع سابق، ص394.

امللكيات اخلاصة ف���ي التاريخ مع قمع املرأة، فتوريث 
امللكيات اخلاصة عمل على زّج العالقات اإلنس���انية 
ضمن مؤسسات اجتماعية، وعلى توزيع املهام اعتماًدا 
على أس���اس التمييز اجلنسي. فأضحى الرجل مالًكا 
واملرأة تابعة مملوكة. ويرى هذا التيار أن نظام العمل 
الرأس���مالي يعتمد على ثنائية الرجل العامل: املنتج، 
وامل���رأة: األعمال املنزلية املجاني���ة التي ال تعتبر من 
ضمن اإلنت���اج؛ حيث اعتمد ذلك التي���ار على مقولة 
»إجنلز« بأن قيام الرأس���مالية وامللكية اخلاصة أكبر 

هزمية للجنس النسائي.)3(

تعتمد هذه النظري���ة على مبدأ أن املجتمع يتضمن 
بنيتني مس���يطرتني، هما: النظام الرأسمالي والنظام 
األبوي، وكال النظامني يس���تغل النساء ويضطهدهن، 
وطالبت ه���ذه النظرية بحرية اإلجناب، واملس���ئولية 
الوالدية املش���تركة، وتطوير مختلف أشكال املشاركة 
باإلنت���اج االجتماعي، وتقومي العمل املنزلي اقتصادّيًا، 
واالنتباه إلى اخلصوصية املعرفية النس���ائية، وإعادة 
كتاب���ة التاري���خ وتقييم مس���اهمة النس���اء في صنع 

احلضارة، وربط اخلاص بالعام.)4(

FEMINISM RADICAL  :4- النسوية الراديكالية

من املوضوعات التي كثيًرا ما يهتم بها هذا الفرع من 
النسوية: تأثير النظام األبوي على القمع الذي تتعرض 
له املرأة، فعل���ى العكس من حركة حترير املرأة، تؤمن 
النس���وية الراديكالية بأن السلطة الذكورية هي أصل 
البناء االجتماعي لفكرة النوع )رجاًل أو امرأة(، وترى 
أن هذا النظام ال ميكن إصالحه، ولذلك يجب القضاء 
عليه -ال على املس���توى السياسي والقانوني وحسب- 

ولكن على املستوى االجتماعي والثقافي أيًضا. 

)3( روزا ياسني حسن، الفكر النسوي ورؤاه املتباينة في محاولة تغيير 
العالم، موقع جريدة الثورة السياسية اليومية، 2009/9/29م: 

http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=20
345626720090929104138

)4( د. مية الرحبي، املوجات النسوية في الفكر النسوي الغربي، مصدر سابق.
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وترى بعض النس���ويات مثل تاي جريس أتكينسون 
في كتابها »أوديس���ة األمازون« أن النسوية الليبرالية 
ليست عدمية الفائدة فحسب، ولكنها أسوأ من ذلك، 
وأن املواجه���ة من خالل إع���الن احلرب ضد الرجال 
واملجتمع هي الطريق الوحيد إلحراز املكاسب في هذا 
الصدد. واس���تعاد هذا املذهب قول املفكرة والنسوية 
الفرنس���ية س���يمون دو بوفوار: »ال تولد املرأة امرأة، 
ولكن املجتمع هو الذي يعلمها أن تكون امرأة« جاعاًل 

منه أبرز شعاراته.

وفي فترة السبعينيات رأى التيار النسوي أن التمييز 
بني الرجل واملرأة يتبلور بش���كل أساسي في العالقات 
اجلنسية بينهما، وحملاربة هذا التمييز ينبغي اجتثاث 
اجلذر، وهو العالقة اجلنسية بني الرجل واملرأة، وخلق 

عالقات مثلية يكون الطرفان فيها متساويني.

فايرستون  تقول: ش���والميث 
في كتابه���ا جدلية اجلنس: إن 
القضاء عل���ى األدوار املرتبطة 
إال  يتحق���ق  ل���ن  باجلنس���ني 
الثابتة  األدوار  عل���ى  بالقضاء 
الت���ي يقوم بها الرج���ل واملرأة 
ف���ي عملي���ة اإلجن���اب. ومن 
هنا فإن من���ع احلمل والتعقيم 

واإلجهاض، ثم التلقيح الصناعي منذ ذلك احلني كلها 
وسائل تساعد على تقليل التمييز البيولوجي، ومن ثَم 

احلد من التمييز بني اجلنسني في مجال السلطة.)1(

هك���ذا ركزت املوجة النس���وية الثاني���ة على األطر 
الفلس���فية، وهب وإن القت انتشاًرا داخل املجتمعات 
الغربي���ة إال أنها لم تخطر بنفس الق���در من القبول 
داخل املجتمعات اإلس���المية إال م���ن بعض املظاهر 
السلوكية وهو األمر الذي دفع بتلك احلركات النسوية 
لالندم���اج مع بعض التيارات الفكرية األقوى من أجل 
إيجاد أرضية جديدة تستطيع من خاللها التغلغل داخل 

املجتمعات اإلسالمية.

)1( سارة جامبل، النسوية وما بعد النسوية، مرجع سابق ص458.

املوجة النسوية الثالثة:

مصطل���ح يصف جتدد االهتمام بالدعوة النس���وية 
من جانب اجليل الش���اب من النس���اء الالتي ال يردن 
أن يوصفن بتس���مية ما بعد النس���وية، وتتميز املوجة 
النس���وية الثالث���ة بالرغبة في معاجل���ة صور اخللل 
االقتص���ادي والعنصري إلى جانب »قضايا املرأة«، لم 
حتقق املوجة النس���وية الثالثة الش���هرة الواسعة، ولم 
تنجح حتى اآلن في كس���ب التأييد احلماس���ي الذي 

حتقق للموجة النسوية الثانية في أُوّجها.

قراءة يف النظريات النسوية اجلديدة:

تقول س���اندرا هاردجن في كتابها »س���ؤال العلم في 
النسوية«: »إن استبعاد املركزية الذكورية من العلم هو 
استبعاد للعنصرية واالس���تعمارية والرأسمالية، وإذا 
كان الكفاح ضد هذا بدا للكثيرين 
والكثيرات أهم من الكفاح النسوي 
ضد الس���يطرة الذكورية«، وتعلق 
اخلولي  طريف  مين���ى  الدكتوره 
أس���تاذة فلس���فة العلوم ومناهج 
البحث في كلي���ة اآلداب جامعة 
القاهرة على عبارة هاردجن اآلنفة 
قائلة: »ميك���ن اعتبار كاتبة هذه 
السطور أول هؤالء الكثيرين -أو باألحرى الكثيرات- 
كنت أرى صراعنا م���ع الصهيونية واإلمبريالية يجعل 
االنش���غال بأي صراع آخ���ر لغ���ًوا، وبالتالي لم تكن 
الصراعات النس���وية لتس���توقفني ألبتة، حتى ذهبت 
إلى الواليات املتحدة األمريكية عام 1996م، ووجدت 
االهتمام املستجد بفلسفة علم النسوية، بدأت أتعرف 
عليها وأدرسها ألنبهر وأنا أرى نسويات الغرب يواجهن 
االس���تعمارية الغربية بهذه البس���الة الفلسفية. بدأ 
اشتباكي احلميم بفلس���فة علم النسوية التي تضطلع 

دوًنا عن كل فلسفات العلم مبواجهة اإلمبريالية«.)2(

)2( د. مينى طريف اخلولي، النس���وية وفلسفة العلم، موقع معهد األبحاث 
والتنمية احلضارية، 15 /2008/10 م:

 http://www.alhadhariya.net/dataarch/dr-falsafyyah/index32.htm

ت��رى بع��ض النس��ويات مث��ل ت��اي جري��س 
أتكينس��ون في كتابها »أوديسة األمازون« 
عديم��ة  ليس��ت  الليبرالي��ة  النس��وية  أن 
الفائ��دة فحس��ب، ولكنها أس��وأ من ذلك، 
وأن المواجه��ة م��ن خال إع��ان الحرب ضد 
الرج��ال والمجتم��ع ه��ي الطري��ق الوحي��د 

إلحراز المكاسب في هذا الصدد.
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وترى النس���وية اجلديدة أن هن���اك ثالث مقهورات 
»املرأة والطبيعة وشعوب العالم الثالث«، وربطت النسوية 
بني تلك الثالث بسلطة الرجل األبيض املركزية، وترى 
أنه ال بد من ظهور فلسفة جديدة تنقض تلك املركزية 
اجلائرة، وتقر بقيمة تلك األطراف وحقوقها؛ بالتالي 
تصون احلقوق التي أهدرت للمرأة وللطبيعة ولشعوب 

العالم الثالث.

فإن كان م���ن املمكن فهم تلك املقهورات الثالث من 
وجهة نظر املرأة في الدول التي اس���تُعمرت من قبل، 
لكن كيف يتم فهم تلك النظرية من قبل املرأة الغربية 
التي لم تخضع لالس���تعمار؟ ترى برين���دا ميهتا: أن 
النسوية الغربية قد التقت مع املجتمعات التي حتررت 
من االستعمار في آس���يا وإفريقيا وأمريكا الالتينية، 
التقت ف���ي اخلالص من قهر الرجل األبيض، كالهما 

كان آخر بالنسبة إليها.)1(

تلك األطروح���ات التي أّصلتها النس���وية اجلديدة 
حتتاج إل���ى محاولة تفكيكية حتى نقف على املضمون 

احلقيقي للترويج لتلك األفكار.

 :Ecofeminism النسوية البيئية

ارتبط مفه���وم األيكولوجيا في بداية نش���أته بعلم 
البيولوجيا. وسرعان ما منا هذا العلم وتطّور ليكتسح 
مج���االت وحقوالً جديدة، وينفت���ح على اختصاصات 
ا.  علمّية وطبيعّية كثيرة. فمجال هذا العلم واس���ع جّدً
وهو يش���مل اختصاصات متنّوعة مثل علم املناخ وعلم 
املي���اه، وعلم احمليطات والكيمياء واجليولوجيا أو علم 
األرض والبيدولوجي���ا، أو عل���م الترب���ة، إضافة إلى 
الرياضي���ات والفيزيولوجيا )علم يدرس عوامل تكاثر 
الكائن���ات أو انقراضها أو تزاوجه���ا(، وعلم الوراثة 

واإليتولوجيا )علم يدرس سلوك احليوانات(.

وقد ظهرت في العالم حركات يس���ّمي الناش���طون 
 (les partisans de فيها أنفس���هم أصدقاء اإليكولوجيا

)1( د. مينى طريف اخلولي، املصدر السابق.

(l’écologie غايته���ا الدفاع عن البيئة ومقاومة التلّوث. 

ونش���أت هذه احل���ركات اإليكولوجّي���ة نتيجة الوعي 
باملخاط���ر التي تعّرضت إليه���ا البيئة في احلضارات 
املصّنعة. ثّم حتّولت هذه احلركات إلى جمعيات وأحزاب 
سياس���ّية في أوروبا في ثمانينّي���ات القرن املاضي)2(، 

وانتقلت منها إلى كثير من دول وبالد العالم.

أول من صّك مصطلح »النسوية البيئية« هي فرانسواز 
دوبون في كتابها النس���وية أو امل���وت في عام 1974م، 
ويتفق أنصار ه���ذا التيار على وجود روابط مهمة بني 
السيطرة على النساء والسيطرة على الطبيعة، وعلى أن 
فهم هذه الروابط ضروري للمذهب النسوي، والغرض 
من وجود التيار النس���وي املهتم بالبيئة هو إبراز وجود 
الس���يطرة املزدوجة على امل���رأة والطبيعة، وتوضيح 
طرق هذه الس���يطرة، وإجراء التحليالت واملمارسات 

التصحيحية متى كان ذلك ضرورّيًا.)3(

 وق���د بدأت االيكوفمنزم كحرك���ة اجتماعية معنية 
بقضاي���ا اضطهاد امل���رأة والطبيعة ف���ي آٍن، لتتحول 
إثر ذلك الربط املوضوعي ب���ني احلركتني إلى حركة 
حتررية كبرى، كما بات منّظروها أميل إلى اس���تدماج 
وسائط اجلنسانية باحلاضن الطبيعي كقيمة مهيمنة، 
مبا ف���ي ذلك حقوق احليوان، وهك���ذا دخل البيئيون 
النس���ويون في قضايا التمييز العنصري واالجتماعي، 
حتى ص���ارت احلرك���ة تعني مناهضة كل ما يش���ي 
بالتفرق���ة أو االضطهاد العرقي أو الطبقي أو البيئي، 
وعلي���ه مت تأوين ذلك املنطل���ق احلقوقي من التفكير 
املغرق في النس���وية، وترحيله إلى آفاق الثقافة والفن 

واللغة والعلوم والدين.)4(

)2( مصطفى القلعي، البيئة واأليديولوجيا، موقع األوان، 20 /11/ 2009
http://www.alawan.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9  
%8A%D8%A6%D8%A9.html

)3( سارة جامبل، النسوية وما بعد النسوية، مرجع سابق، ص323.

)4( مصطلحات نس���وية: اإليكولوجيا النس���ائية.. )امل���رأة أرض..األرض 
امرأة(، شبكة النبأ املعلوماتية، 2007/6/28م: 

http://www.annabaa.org/nbanews/64/185.htm
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املنطلقات الفكرية للنسوية البيئية:

أو  البيئي���ة  النس���وية  إن  نق���ول:  أن  نس���تطيع 
)االيكوفمينزم( حركة ال تدعو إلى التماهي مع الطبيعة 
فقط، بل تذهب إلى أبع���د من ذلك، ومن وجهة نظر 
حقوقية، إلى محاربة كل املؤشرات واملظاهر »األبوية« 
التي تس���تهدف - في رأيهم- الطبيعة والنس���اء على 
حد س���واء، من خالل ربط »اجلندر« بكافة أش���كال 
االضطهاد، فاملش���كلة بتصور اإليكولوجيني النسويني 
ال تكمن في عدوان البش���ر على الطبيعة، ولكن تكمن 
بش���كل أساس في مركزية الس���لطة الذكورية، وعدم 

إقرارها بأهمية وجود املرأة.

ش���هدت بضعة العقود املنصرمة اهتماًما هائاًل بكل 
من حركة النساء واحلركة البيئية. وقد حاجج كثير من 
مفكري النسوية بأن أهداف هاتني احلركتني مترابطة 
ومتبادل���ة التآزر. ففي امل���آل، كالهما يتضمن تطوير 
نظرات إلى العالم وممارسات خالية من مناذج الهيمنة 

املنحازة ذكورّيًا. 

وقد عبرت روزماري رادفورد رويثر عن ذلك في كتابها 
»امرأة جديدة.. أرض جدي���دة« الصادر عام 1975م 
قائلة: »ينبغي أن تدرك النس���اء أنه ليس باملس���تطاع 
حتريرهن وال حلُّ األزمة البيئية في س���ياق مجتمع ما 
يزال النموذج األساس���ي لعالقاته هو الهيمنة. فيجب 
عليهّن توحيد مطالب حركة النساء مع مطالب احلركة 
البيئية بغي���ة تصّور إعادة تش���كيل جذرية للعالقات 
االجتماعية واالقتصادية األساسية والقيم املبطنة في 

هذا املجتمع ]الصناعي احلديث[.)1(

ومنذ أوائل الس���بعينيات دافع الكثير من النسويني، 
وعلى األخص النس���ويون اإليكولوجيون، عن املوقف 

األساسي، أال وهو أن )البيئة قضية نسوية(.

وفي الثمانينيات، ومع تصاعد الكوارث البيئية، دخل 

)1( كارين ج. وارين، مدخل إلى النسوية اإليكولوجية، موقع معابر:
http://www.maaber.org/issue_november09/deep_ecology1.
htm

النس���ويون في املوضوع البيئي بق���وة أكثر. وتصدرت 
النسوية الهندية فاندانا شيفا تياًرا نسوّيًا بيئّيًا ارتفعت 
شعبيته في دول العالم الثالث، ومفاد مقولتها: أن املرأة 
تتعّرض لنفس أمناط االستغالل التي تتعرض لها املوارد 
الطبيعية على يد النظام الرأسمالي ورجاله. وبالتالي، 
ال ميكن لغير ثقافة سلمية، معادية للرأسمالية ومحترمة 
للشعوب والطبيعة أن تلغي االستغالل والتمييز اللذين 

تتعرض لهما نساء الكون.)2(

وهذا الذي تبنته عاملة الفيزياء الهندية فاندانا شيفا 
ساهم في صياغة النسوية البيئية؛ حيث رأت أن العلم 
الغربي والتطور الرأس���مالي، كالهما يش���تركان في 
االس���تغالل، العلم يستغل الطبيعة ويحيلها إلى طرف 
سلبي، والرأس���مالية تستغل املرأة وحتيلها إلى طرف 

سلبي.

وترى فاندان���ا أن املجتمع األمومي كان موجوًدا في 
مواطن شتى من الثقافات البدائية، قبل أن يقضي عليه 
املد االستعماري، واستبدل به املجتمع البطريركي؛ ألنه 
الش���كل الذي اتخذته احلضارة الغربية الغازية، مثلما 
قضى على مساحات شاس���عة من الغابات اإلفريقية 
بزعم التحدي���ث بالزراعة املميكنة، وفرض أش���كاالً 
أخرى من تكنولوجي���ات غير مالئمة تنال من التوازن 
البيئي بغير داٍع. ومن أجل إنق���اذ البيئة، دافعت عن 
أنطولوجيا نس���وية يترابط فيه���ا املجتمع بالطبيعة، 
كمقابلة لألنطولوجي���ا الذكورية الغربية القائمة على 
االنفصال عن الطبيعة كآخر، فكان ما كان من كوارث 

استعمارية وبيئية.)3(

إذن مربط الف���رس هنا هو الربط بني الس���يطرة 
على النساء من ِقبل الرجال، والسيطرة الذكورية على 
الطبيعة الذي أدى إلى مشكلة البيئة، بحيث إن اقتالع 
هذا اجل���ذر -أي اقتالع مركزية العقل الذكوري- هو 

)2( نادية عيساوي، التيارات الرئيسة في احلركة النسوية: موقع الرأي: 
http://www.arraee.com/modules.php?name=News&file=prin
t&sid=31299

)3( د. مينى طريف اخلولي، النسوية وفلسفة العلم. مصدر سابق.
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حترير املرأة من حيث هو احلفاظ على البيئة.)1(

نسوية ما بعد االستعمارية أو )ما بعد الكولونيالية 
: ) post colonialism

الكولونيالية أو االستعمارية تعني احتالل دولة لدولة 
أخرى خارج حدودها سياس���ّيًا واقتصادّيًا، باالعتماد 
على القوة العسكرية، وهي أقرب إلى مفهوم االستعمار 

املتداول في كتب التاريخ.

أم���ا مصطلح )ما بع���د الكولونيالي���ة( أو )ما بعد 
االستعمار( فهو من املصطلحات الشائعة في الساحة 
الثقافية، وإن كان فيه من الشمولية واالتساع ما يجعله 

يُستخدم في أكثر من مجال.

ويقصد ب���ه إجم���االً ما بعد 
املوجة االستعمارية أو االحتالالت 
الشعوب  أو  للبلدان  العس���كرية 
ثرواتها،  وُسلبت  استُعمرت  التي 
ونُهبت خيراته���ا من لدن الدول 

الكبرى.

ويُعرِّف الباحث كريس دوهمان في قاموسه )أفكار 
ومفكرون( نظري���ة ما بعد الكولونيالية بأنها: )حركة 
في النقد االجتماعي واألدبي ترد على آثار اإلمبريالية 
األوروبية على الش���عوب املس���تعمرة(، ويضيف: )إن 
داللة مصطلح ما بع���د الكولونيالية ال تتضمن فقط 
بعد املرحلة االستعمارية، بل إنها مقاربة نقدية أيًضا، 

والتي تبرز من االستعمار لتصارع أسسه(.)2(

ومن أشهر من حتدث عن مصطلح ما بعد االستعمارية 
من الكتاب الغربيني: )لبيل اش���كرونت، وآالن لوسون، 
وجاريت جريفيت، وهيلني تيف���ني، وباتريك ويليامز، 
والورا كريسمان(، فضاًل عن الكاتب األمريكي من أصل 
فلسطيني )إدوارد س���عيد(، الذي طّور هذا املصطلح 

)1( املصدر السابق.

)2( أزراج عمر، نظرية ما بعد الكولونيالية : املقاومات والنقد، موقع 
http://www.balagh.com/malafat/yl1chzmr.htm :البالغ

ووّسع مباحثه. السيما في كتابه )االستشراق( والذي 
شفعه بكتاب آخر هو )الثقافة واإلمبريالية(، ولعله هو 
املؤسس احلقيقي لهذا املوضوع، وهو من لفت النظر 

إلى هذا املصطلح.

إن والدة مصطلح )ما بعد االس���تعمارية( يشير إلى 
والدة مصطلح جيد ينطلق من فرضية نهاية االستعمار 
التقليدي، وإيجاد مرحلة جدي���دة من الهيمنة متثلت 
وتوجه   ،)Colonialism و)االستعمارية  ب�)اإلمبريالية(، 
نقًدا متصاًل للتحي���زات الكامنة في املركزية الغربية، 
لذلك نهض خطاب ما بعد االس���تعمارية ضد مفاهيم 
)العاملي���ة Universality(، التي حاولت املركزية الغربية 
تعميمها على جميع احملطات في العالم، بوصفها -أي 
املفاهي���م- مظاهر كونية متتلك 
على  للمحافظة  إجمالي���ة  رؤى 

هذا الكون.

ويرى إدوارد سعيد بأن مبادئ 
الغرب، التي تبدو كونية، هي في 
احلقيقة بُنَ���ى أيديولوجية، وإن 
حضارة واح���دة -واملقصود بها 
احلضارة الغربي���ة- ال ميكن أن تدين حضارة أخرى، 

وال بد من قدر كبير من النسبية.

ومصطلح ما بعد الكولونيالية مصطلح جديد دخل 
في الثقافة املعاصرة، فالشمولية التي حتتوي املصطلح 
تكمن في أس���لوب الطرح والتعامل مع قضايا متفرعة 
ومتنوعة ال تقف عند حد معني، ومن ضمنها الصراع 
احلضاري والتعالي في استخدام مصطلح الشمال في 
مواجهة اجلنوب، والنظرة الفوقية واملركزية األوروبية 

أو الغربية.

كل تلك املج���االت أنتجت أدب ما بعد الكولونيالية، 
وهي مجاالت يشترك فيها التاريخ بكل صوره، وبكل ما 
يحمل من طرفي الصراع والوجود واجلانب السياسي 
واالقتصادي، والذي ه���و من الركائز احليوية واملهمة 
ف���ي عملية بدء الصراع واالحتالل ملنابع الثروات، مبا 

أول م��ن ص��ّك مصطلح »النس��وية البيئية« 
هي فرانس��واز دوبون في كتابها النسوية 
أو الم��وت ف��ي ع��ام 1974م، ويتف��ق أنص��ار 
ه��ذا التي��ار على وج��ود رواب��ط مهمة بين 
الس��يطرة عل��ى النس��اء والس��يطرة على 
الطبيع��ة، وعل��ى أن فه��م ه��ذه الرواب��ط 

ضروري للمذهب النسوي.
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في ذلك الصراع املزعوم بني الرجل واملرأة.

املنطلقات الفكرية لنسوية »ما بعد الكولونيالية«: 

ت���رى النس���وية (Feminism)  أن نظري���ة م���ا بعد 
الكولونيالي���ة (Post-colonialism) متثل اإلطار النظري 
في نضالها، فهي ترى أوالً: أن كال اخلطابني )النسوية 
وما بع���د الكولونيالية( يهتم���ان بالصراع ضد القمع 
والظلم، إضافة إلى أن كليهما يرفض النظام املؤسساتي 
البطريركي )األبوي( الذي تغلب عليه السيطرة الذكورية 
البيضاء، ويرفض بصورة شديدة التفوق املفترض للقوة 
الذكورية وسلطتها. وترى النسوية أن اإلمبريالية، مثل 

البطريركية، هي رغم كل شيء 
تستعبد موضوعها  أيديولوجية 

وتهيمن عليه.

وبهذا املعنى تكون املرأة التي 
تتعرض للقمع مماثلة للموضوع 

املستعَمر بفتح امليم.

وتربط النس���وية بني النساء 
و»السكان األصليني« باعتبارهم 

جماعات أقلية محددة بش���كل جائر بوساطة كل من 
البطريركية والكولونيالية. وتستجيب دراسات ما بعد 
الكولونيالية حالًيا لوجهة النظر هذه، وبالتالي تنخرط 

.)Gender بنفسها في قضية اجلنوسة )اجلندر

ويؤكد هذا االجتاه أنه بينما كانت املمارسة التقليدية 
للس���لطة األبوية موجودة ومحصورة في أيدي رجال 
محددين )األب، والزوج، ورجال األسرة اآلخرين(، فإن 
انتقال الس���لطة للمجال االجتماعي، وخاصة عندما 
تدعم الدول���ة القوى احملافظ���ة والدينية، قد حولت 

احلق في السيطرة إلى كل الرجال.

وهناك عدد مهم م���ن النصوص األدبية التي كتبت 
من وجهة نظر نس���وية وما بعد كولونيالية، وغالًبا ما 
تتقاس���م هذه النصوص اآلراء حول الفردية والتفاوت 
للموضوع، إضافة إلى القبول باستراتيجيات مشتركة 

للمقاومة ضد القوى اخلارجية املس���تبدة، والتي هي 
عند النسوية س���لطة األب أو الزوج أو املجتمع الذي 

يحّد من حريتها املطلقة.

فعلى سبيل املثال تشبه الكاتبة »بيل آشكروفت«، في 
مفاهيمها الرئيسة في دراس���ات ما بعد الكولونيالية 
»دراسات اجلس���د« في نسوية »ما بعد الكولونيالية«. 
وهذا يوحي بأن الفضاء املستعَمر في خطاب النسوية 

هو جسد األنثى الضعيف.

-Robin Mo  وتعبر النس���وية البارزة روبني مورغ���ان
 gan عما تراه من قهر عاملي للنس���اء بوصفها النساء 

لالستعمار،  خاضع  ش���عب  بأنهن 
وقد مت استعمار أرضهن النفيسة 
-أي أجسادهن- من قبل املجتمع 
األكثر  األم���ر  أما  البطريرك���ي. 
أهمية فهو أن تلك األرض مبا فيها 
من موارد يتم استغاللها: حيث يتم 
إجبار النس���اء على اإلجناب دون 
أي ضمانات من قبل الرجال تؤكد 
التزامهم بدعم أو رعاية أو حتمل 
أي مسئولية على اإلطالق جتاه الطفل. كما أن النساء 
قد استوعنب متاًما األفكار املعادية للنساء عن أجساد 
النس���اء باعتبارها »جنسة«، وهي دائًما موضوعة في 

اخلدمة لتحقيق الرغبات اإلجنابية للرجال«.)1(

بعد أن وقفنا على املنطلق���ات الفكرية واملفاهيمية 
للمقهورات الث���الث: املرأة، والبيئة وش���عوب العالم 
الثالث. بقي احلديث عن النسوية اإلسالمية، وإن كان 
ال ميكن عدها من صور النسوية اجلديدة، كما هي في 
الغرب، إال أنها متثل أحد مش���اريع اختراق اخلطاب 
الدعوي اإلسالمي، فالنس���وية اإلسالمية، وإن كانت 
ليست ذات ثقل واضح في العالم العربي واإلسالمي، 
إال أن بواكير ذلك املش���روع بدأت تطل برأس���ها على 
اس���تحياء في العالم اإلس���المي، وبش���كل أكبر لدى 

)1( د. مية الرحبي، املوجات النسوية في الفكر الغربي. مصدر سابق.

م��ا  نظري��ة  أن   )Feminism( النس��وية  ت��رى 
 ،)Post-colonialism( الكولونيالي��ة  بع��د 
تمثل اإلط��ار النظري في نضالها، فهي ترى 
أوالً: أن كا الخطابي��ن )النس��وية وم��ا بع��د 
الكولونيالية( يهتم��ان بالصراع ضد القمع 
والظل��م، إضاف��ة إل��ى أن كليهم��ا يرف��ض 

النظام المؤسساتي البطريركي )األبوي(.
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املسلمني في الغرب، لذا فتناولها في الدراسة يوّضح 
بش���كل جلي أن ثغرة جدي���دة ُفتحت على مصراعيها 

أمام الهجمة الغربية على اإلسالم.

نس���وية )املقارب���ة الثالث���ة( أو نس���وية احلداث���ة 
اإلسالمية:

تنظر احلركات اإلس���المية والناشطات والداعيات 
اإلس���الميات بوجه ع���ام إلى مفهوم النس���وية نظرة 
اس���تهجان وازدراء؛ ألنه���م ينظرون إلى النس���ويني 
كعلماني���ني، بينما يعتقدون في املقابل بضرورة متابعة 
قضية حقوق املرأة عبر تطبيق الشرع اإلسالمي بشكل 
كامل وش���امل لكافة قضايا املجتمع، مبا فيها قضية 

املرأة.

ففي دراس���ة أجراها مركز كارنيجي حول املرأة في 
احلركات اإلسالمية، تبني أن الناشطات في التيارات 
اإلس���المية يتبنني رأًيا يؤكد عل���ى تكامل األدوار بني 
ا فكرة اعتبارهن  الرجل واملرأة، ويرفضن رفًض���ا تاّمً
رأس احلربة في حركة نس���وية تُوَصف باإلس���المية، 
ويرين أن »اإلسالم والنسوية مصطلحان متناقضان«، 
وكش���فت تلك املقاب���الت عن رف���ض وازدراء ملفهوم 
النسوية الغربية التي يفسرنها كحركة لتحرير النساء 
من كل القيود االجتماعية، والواجبات جتاه األس���رة 
واملجتمع؛ ما يؤدي إلى الفردية املفرطة واخلروج عن 

تعاليم اإلسالم.

تقول الباحثتان أميمة عبد اللطيف ومارينا أوتاوي: 
»واجلدير بالذكر أن كل النس���اء الالتي أجرينا معهن 
املقابالت هن ناش���طات اكتس���نب مراكز وش���رعية 
واحتراًما ضم���ن احلركات التي ينتم���ني إليها، ومن 
هنا ش���عورهن بالقوة والثقة، بيد أنهن رفضن رفًضا 
متاًما فكرة اعتبارهن رأس احلربة في حركة نس���وية 

إسالمية«.)1(

)1( أميمة عبد اللطيف، ومارينا أوتاوي، املرأة في احلركات اإلس���المية: 
نحو منوذج إس���المي لنشاط املرأة، سلسلة الش���رق األوسط، مركز 

كارنيجي للشرق األوسط، رقم 2، يونيو 2007م، ص9.

وال بد هنا من اإلشارة إلى مقاربة ثالثة حلقوق املرأة 
في العالم اإلسالمي، تختلف عن كل من مقاربة الغرب 
التقليدية، ومحاولة اإلسالميني إنشاء مفهوم مختلف 
حلقوق املرأة مشتق من املبادئ اإلسالمية، وهي تكمن 
في محاولة بعض منظمات املس���لمات إظهار مواءمة 
املفه���وم الغربي حلقوق املرأة مع اإلس���الم، علًما بأن 
العديد من هذه املنظمات نش���أت في الغرب وتتلقى 
متوياًل منه، وهي غالًبا م���ا توجه نقًدا الذًعا للتاريخ 
اإلسالمي وتفسيره السائد.. كما تعتبر هذه املجموعات 
التوفيق بني املفهوم الغربي حلقوق املرأة وبني اإلسالم 
ا ألسباب عملية »فأي نسوية ال تبرر نفسها ضمن  مهّمً
اإلس���الم محكومة بأن يرفضه���ا باقي املجتمع، وهي 

بالتالي تهزم نفسها بنفسها«.)2(

ف���ي هذا الس���ياق ظهر في بداية التس���عينيات ما 
اصُطلح على تسميته بالنسوية اإلسالمية. كبديل عن 
النموذج الغربي، يَصبغ نفس���ه بالصبغة اإلس���المية، 
بدعوى )ذاتية مش���كالت العالم اإلس���المي واجلذور 
الثقافي���ة الت���ي تنبثق عنه���ا، باإلضاف���ة إلى غلبة 
االجتاهات النس���وية الراديكالية على مجمل احلركة 

النسوية(.)3(

وال يُع���رف على وجه التحديد متى نش���أ مصطلح 
»النسوية اإلسالمية« لكن هناك إشارات إلى أنه ظهر 
في بداية التسعينيات في تركيا، مع كتاب نوليفير غول 

»احلداثة املمنوعة« عام 1991م.)4(

فمع بداية ظهور مصطلح حترير املرأة الذي هيمن 
عليه في البداية قضايا؛ مثل احلجاب، وتعدد الزوجات، 
والعم���ل خارج املنزل، وما أعقب���ه من تطورات داخل 
احلركة النسوية من تبنيها أليديولوجيات ذات مرجعية 

)2( املصدر السابق، ص11.

)3( د.أماني صالح، نحو منظور إس���المي للمعرفة النس���وية، ضمن كتاب 
املرأة واحلضارة، ط1، 2000م. على الرابط:

 http://www.aswic.org/Content/Periodicals/DR.AMANI-3.pdf

)4( دالل البزري، النسوية اإلسالمية، موقع »مركز دراسات الظاهرة 
http://islamismscope.org/index.php?art/id:285 :»اإلسالمية
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فلس���فية تفرعت منه قضايا عدي���دة مثل اجلندرة، 
والتمكني، واجلنوسة وغيرها من املصطلحات، إضافة 
إلى ارتباط احلركة النس���وية في العالم اإلس���المي 
مببادئ ورؤى النسوية الغربية. جعلها في مرمى نيران 
الوصف بالتبعية االجتماعية والفكرية للغرب، أو أنها 

مشروع »كولونيالي« جتب »مقاومته«.

تقول زهراء علي)1(: »أعتقد أن النس����وية هي تطبيق 
للمس����اواة بني األجناس، وأداة ملفهوم يهدف إلى تفسير 
ومالئمة اجلنس����ية والظلم ضد امل����رأة، وهي ارتباط 
وعم����ل سياس����ي. وككل احلقائ����ق السياس����ية عندما 
تُفه����م بطريق����ة جازم����ة أو دوغمائية، متل����ك النزعة 
لتصبح أداة أيديولوجي����ة. عرفناها هكذا خالل الفترة 
االس����تعمارية عندما كانت النس����وية تُستخدم لتساعد 
الهدف االستعماري والس����يطرة الغربية على األراضي 

اإلسالمية«.)2(

وه���ذا االجتاه يرى اإلس���الميون خطورته في كونه 
»ليس مجرد فكرة حول احلق���وق االجتماعية للمرأة 
بقدر ما أنه يدور حول فكرة الهوية نفسها«. مبعنى أن 
»الهوية اإلسالمية مهددة هنا«. وباملقابل يقلق النسويات 
العربيات؛ إذ يعني تراجع العلمانية والليبرالية واليسار 
أمام اإلحيائيني ليصبح اإلسالم هو اخلطاب السائد.. 
تقول »دالل البزري«: »ورثت النس���وية اإلسالمية كل 
مفاعيل اندفاعة النس���وية الغربية لكنها تنّكرت لها، 

وقالت: إنه اإلسالم«.)3(

)1( تدير زهراء علي الفرنسية من أصل عراقي جمعية الهدى، وهي جمعية 
للنساء املسلمات في فرنسا، تس���عى من خاللها إلى إثبات أن تعاليم 
الدين اإلس���المي لم تتعارض يوًما مع العقل والعلم، وإمنا التفسيرات 
املتطرفة هي التي دفعت به نحو هذه احلدود الضيقة، وطبعته بطابع 
اجلمود واالنع���زال وعدم القابلية للتطور ومجاراة العصر. لها العديد 
من الدراسات واملقاالت املهمة حول اإلسالم واملرأة، أرادت من خاللها 

إظهار الوجه احلقيقي لإلسالم وموقفه من املرأة على حد زعمها.

)2( مجلة الثرى- العدد 241 تاريخ 10-7-2010م السنة السادسة. اإلسالم 

النسوي )تطبيق في احلاضر(، حوار مع زهراء علي:

 http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/article.
php?storyid=1658

)3( معتز اخلطيب، النسوية اإلسالمية والتحيزات الذكورية، موقع إسالم=  

املنطلقات الفكرية لنسوية احلداثة اإلسالمية:

ترى النس���وية اإلس���المية أن الرس���الة الروحية 
لإلسالم قد ُطعنت. فبدالً من املساواة التي كان الدين 
ينادي بها، حّول النظام الذكوري، األبوي، هذه الرسالة 
إلى أداة الضطهاد النس���اء. وبينما دعا اإلسالم إلى 
حترر النس���اء قام���ت »التقاليد األبوي���ة التمييزية« 
مبصادرته. والنس���وية اإلس���المية ترى أن »اخلطاب 
النظري« اإلسالمي الذي يرى أن اإلسالم أعطى املرأة 
 حقوقها ورفع قدره���ا هو خطاب »ضعيف في حجته 
argumentation«؛ فق���د قصر رس���الة اإلس���الم على 

مسألة »الهندام«، و»أخطار الفتنة النسائية«، ومفاصل 
ووظائف ونتوءات اجلسد النسائي.

وترى النسويات اإلسالميات أن القراءة األبوية، التي 
س���محت بالعنف والتمييز ضدهن وليس اإلسالم، بل 

القراءة الذكورية لإلسالم هي التي تضطهدهن«.

تقول زينب أنور املدي���رة التنفيذية جلماعة أخوات 
في اإلس���الم، وهي منظمة ماليزي���ة تعمل من أجل 
حقوق املرأة في إطار العمل اإلسالمي: »في مجتمعاتنا 
الرجال ميتلكون الس���لطة، وهم يقررون ما ينبغي أن 
يعنيه اإلس���الم، وكيف ميكنا أن نطي���ع هذا املفهوم 
املعني في اإلس���الم«. وقالت: »ال أس���تطيع أن أعيش 
مع إله ظالم. القانون نفسه تقّدمي لكن أولئك الرجال 

الذين يسيطرون عليه ليسوا كذلك«.)4(

ب���ل إن البع���ض طالب في ورش���ة عمل »النس���اء 
العربيات بني اإلميان الدين���ي والعدالة االجتماعية«، 
التي انعقدت في القاهرة ف���ي عام 2005م، بضرورة 
بلورة خطاب نسوي ديني يسعى إلى »أسلمة التمكني« 

= أون الين.7/3/ 2005م:
 http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA
_C&cid=1173694771369&pagename=Zone-Arabic-
AdamEve%2FAEALayout

)4( خب���ر على العربية نت بعن���وان: قلن: إنهن »يرفض���ن العيش مع إله 
ظالم«:

www.alarabiya.net/articles/2006/11/20/29233.html 
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و»أس���لمة اجلندر« وغيرها من مصطلحات احلركات 
النسائية التي تستخدمها للتعبير عن حقوق املرأة.)1(

ولتأكيد فكرتهن حول املساواة املطلقة بني اجلنسني 
ترجع النسويات اإلس���الميات إلى مفهومي »العدالة« 

و«اخلالفة« في القرآن، واملطلوبني من اجلنسني.

تذكر الكاتبة »مارتينا سابرا«)2( 
في مقال لها بعن���وان »مطلوب 
ق���راءة معاصرة لإلس���الم تقر 
بكينون���ة امل���رأة«: »أن الطبيبة 
املرابط  أسماء  املغربية  والكاتبة 
قامت في عام 2004م بتأسيس 
مجموع���ة عمل لقضاي���ا املرأة 
واحل���وار عب���ر الثقاف���ات في 
املبادرة  أصبح���ت  وقد  الرباط، 

اآلن معروف���ة عبر العالم، إضافة إل���ى بعض الدول 
الغربية«.

)1( أقامت مؤسس���ة املرأة والذاكرة الورش���ة بالتعاون مع مؤسسة هاينرخ 
بول Heinrich Böll Foundation األملانية على مدى يومني مبشاركة 
ناشطات وباحثات من داخل وخارج مصر، في محاولة لتحديد خطاب= 
=ديني نسائي للراغبات في التعبير عن هوية دينية، وااللتزام مبرجعية 
قيمية دينية، وبالتالي توحيد النساء العربيات )املسيحيات واملسلمات( 
في مواجهة إش���كاليات متشابهة. وقد أقيمت الورشة بفندق بيراميزا 

في القاهرة في 16 - 17 مايو 2005م.
وفي هذا الس���ياق مت حتديد أهداف مث���ل صياغة منظور ديني ينأى 
عن التعصب ضد املرأة، وإنتاج خطاب حترري يعتمد على املس���اواة، 
ورفع الوعي بقضايا اخلط���اب الديني التي تخص املرأة، والنظر إلى 
االستراتيجيات املس���تقبلية للتواصل مع املؤسسات الدينية الرسمية 
ورجال الدين، وإقناعهم باملش���اكل التي تعانيه���ا املرأة والتعامل معها 

بشكل عملي.
 ش���ارك في الورش���ة: عدد كبير من املثقفني منهم: أ. زينب عفيفي 
)مصر( رئي���س مجلس إدارة جمعية اخلدم���ات االجتماعية العامة، 
د. ماري أس���عد )مصر( أس���تاذة األنثروبولوجي باجلامعة األمريكية 
س���ابًقا، د. آمنة نصير )مصر( أس���تاذ العقيدة والفلسفة اإلسالمية 

بجامعة األزهر.
http://www.wmf.org.eg/ar/node/566

)2( مارتينا سابرا مراسلة في موقع www.qantara.de. موقع قنطرة دي، 
هو مشروع يقوم على شراكة كل من املركز االحتادي للتعليم السياسي، 
وإذاعة صوت أملانيا، ومعهد غوت���ه، ومعهد العالقات اخلارجية. كما 

تقوم وزارة اخلارجية األملانية االحتادية بدعمه.

تنقل س���ابرا عن تلك املجموعة أنها تقوم بواسطة 
عدد من النس���اء، وكذلك الرج���ال املهتمني، بفحص 
الق���رآن الك���رمي؛ بحًثا عن احتماالت املس���اواة فيه، 
تأسيًسا على أن التعاليم اإلسالمية تتعاطف مع املرأة 

إلى حدود أبعد بكثير مما يُعترف به بشكل عام.

وتضم املجموعة كذلك احلقوقية رشيدة آية حميش، 
وهي عضوة في حزب يس���اري 
علماني، وهي علمانية ومسلمة، 
وه���و أم���ر ال يش���ّكل تناقًضا 
بالنس���بة آلية حمي���ش، وتقول: 
النواحي  حتقيق  تس���تطيع  إنها 
املختلف���ة لهويتها في املجموعة. 
املرأة مسلمة،  تستطيع أن تكون 
وأن تش���عر باحلرية في الوقت 
نفسه. تس���تطيع اعتناق القيم اإلنسانية العاملية التي 
أنزلها اإلسالم ورؤيتها كحالة من حاالت إعادة قراءة 

القرآن الكرمي«.)3(

ووفًقا ملنظور النس���وية اإلسالمية؛ فإن املرأة تعاني 
من وضع قامت في كل الدول اإلسالمية والعربية، وإن 
هن���اك حاجة ملزيد من التقدير للمرأة في اإلس���الم. 
وهذا يعني إعادة قراءة النصوص وحتديد تفس���يرات 
س���ابقة على حقيقتها بعيًدا ع���ن الذكورية واملجتمع 

األبوي.

وترى أمان���ي صالح )4( أن إنص���اف املرأة يتمحور 
حول تفكيك التاريخ البشري عن النصوص اإلسالمية 

التأسيسة.)5(

َسات »املبادرة النس���ائية اإلسالمية للروحانية  أما ُمؤسِّ
واملس���اواة« املعروفة اختصاًرا ب�»واي���ز« فقد دفعتهم تلك 
الفكرة إلى الدعوة إلنش���اء مجلس نسائي لتفسير القرآن 

(3) http://ar.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-471/_nr-
622/i.html

)4( دكتواره في العلوم السياسية، نائبة رئيس جمعية دراسات املرأة واحلضارة.

)5( أماني صالح، نحو منظور إسالمي للمعرفة النسوية، مصدر سابق.

ترى النس��وية اإلسامية أن الرسالة الروحية 
لإلس��ام قد ُطعن��ت. فب��دالً من المس��اواة 
الت��ي كان الدي��ن ينادي بها، ح��ّول النظام 
الذك��وري، األب��وي، هذه الرس��الة إل��ى أداة 
الضطه��اد النس��اء. وبينم��ا دع��ا اإلس��ام 
إلى تح��رر النس��اء قامت »التقالي��د األبوية 

التمييزية« بمصادرته. 
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الكرمي، معتبرات أن هذا التفسير النسوي خطوة على طريق 
حتس���ني صورة اإلسالم في الغرب! حيث يرين أن »أحكام 
الشريعة الصارمة ليست س���ماوية؛ ألن الرجال هم الذين 

صاغوها، وينبغي تغييرها لكي تشمل حقوق املرأة«.)1(

وترى النس���ويات اإلس���الميات أن الدين، أّي دين، 
ليس كما هو ش���ائع، مصدر اضطهاد للنساء، ودليلهن 
على ذلك اس���تمرار اضطهاد امل���رأة الغربية. فمع أن 
املرأة الغربي���ة حتللت من النظم الدينية املس���يحية، 
مصدر االضطهاد، أو أرادت لنفس���ها أن تتحرر ومع 
ذلك ما يزال هناك اضطهاد للنس���اء في الغرب، وإلى 
اآلن لم حتل مس���ألة املساواة بني اجلنسني. ولم تبلغ 
املرأة الغربية بعُد حترره���ا النموذجي الذي انصبت 

عليه وانتظرته.

فاملشكلة تكمن في س���يطرة السلطة الذكورية على 
فهم النصوص الدينية وتطبيقها في الواقع، واستمداد 
السلطة في الس���يطرة على املرأة وهضم حقوقها من 

الرؤية الذكورية للدين، وليس من الدين نفسه.

خامتة:

ه��ذا الس��رد التارخيي للمحت��وى الفكري واس��تمداداته 
الفلس��فية للح��ركات النس��وية الغربية، يؤش��ر لعدد من 

النقاط املهمة:

أوالً: إن الفكرة املركزي���ة التي انطلقت منها جميع 
املذاه���ب النس���وية هي احلد م���ن/ أو القضاء على 
السيطرة الذكورية بجميع جتلياتها، سواء االقتصادية 
أو االجتماعية أو السياس���ية.. ومت تفس���ير التاريخ 
البشري كله على أنه صراع بني الذكر واألنثى، أو بني 

العصر األمومي والعصر األبوي.

ثانًيا: احلركات النس���وية بجميع أشكالها هي فرز 
طبيعي للفلسفات والرؤى الغربية والتي تتناقض بشكل 

)1( خبر على العربية نت )مدافعات مسلمات عن حقوق املرأة يردن تشكيل 
مجلس لتفسير القرآن(
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ش���به كامل مع الرؤية اإلس���المية. فالنظرة الدونية 
للمرأة كانت هي املسيطرة على الغرب؛ نظًرا لتأثرها 
باملسيحية واليهودية، فضاًل عن انسحاب تلك النظرة 
إلى الفلسفات القدمية واملعاصرة، وكان الحتضان تلك 
الفلسفات الغربية للفكر النسوي مردوده السلبي؛ حيث 

لم جتد التربة اخلصبة في املجتمعات اإلسالمية.

 ثالًث���ا: ميك���ن أن نعد املوج���ة النس���وية الثانية، 
وتوابعها في العالم اإلسالمي، من أهم وسائل الهجمة 
االستعمارية الثانية، والتي ُعرفت بالغزو الفكري الذي 

اجتاح العالم اإلسالمي في أواخر القرن العشرين.

رابًع���ا: املالحظة اجلدي���رة هنا أيًض���ا: أن هناك 
تطابًقا ش���به كامل مع قرارات املؤمترات واالتفاقيات 
الدولية -مثل مؤمترات بكني واتفاقية الس���يداو- مع 
األطروحات النسوية، خاصة فيما يتعلق بحرية املرأة 
في جسدها، وشكل األسرة التي لم تعد تتكون من رجل 
وامرأة فقط، وحرية اإلجهاض، ومبراجعة بسيطة بني 
ما ذكرناه من أطروحات احلركات النس���وية وقرارات 

املؤمترات الدولية سنجد تطابًقا عجيًبا.

خامًس���ا: س���عت النس���وية الغربي���ة لالندماج مع 
بعض التي���ارات الفكرية مثل: ما بع���د الكولونيالية، 
واإليكيولوجيا، لكي تصبح في النهاية ذات داللة تؤشر 
إلى حترر املرأة من س���لطة املجتمع األبوي املس���تبد 
الظال���م، الذي احتل جس���دها وعقله���ا، وأصبحت 
تناضل من أجل االس���تقالل عن���ه، هكذا مت التالعب 
باملصطلحات ومدلوالتها الفكري���ة، لتعطي في نهاية 
نتائج توافقية مع ما يريده الغرب من مضامني وثقافة 

يريد زرعها في عقولنا.

من هنا يحذر األس���تاذ )محمد بن شاكر الشريف( 
في مقال له في مجل���ة البيان من خطر املصطلحات 
الواف���دة يقول: »وعلى ذلك؛ ف���إن التحذير من ضرر 
استخدام املصطلحات الغريبة على شريعتنا وثقافتنا 
ال ميثل موقًفا انعزالّيًا أو تقوقًعا وانكفاء على الذات، 
وبُع���ًدا عن التفاعل مع العال���م من حولنا، وإمنا ميثل 
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لة بدالالتها  موقًف���ا محافًظا على مقومات األمة وخصائصها أال تذوب في غيره���ا؛ فإن تلك املصطلحات محمَّ
اخلاصة بها التي تكونت عبر أجيال عدة، وخبرات متطاولة في بيئة غير إس���المية، وهي بالطبع بيئة مناقضة 
لبيئتنا.. وهي متثل اعتراًفا بعجز ثقافتنا أن يكون لديها املصطلحات اخلاصة بها التي تدل على املضمون الذي 

نريده، ثم إن هذا التصرف سينتهي - وال بد- إلى قبول املصطلح بكل شروحه وحواشيه...«.)1(

وهذا ما حدث متاًما مع مصطلح ما بعد الكولونيالية أو اإليكيولوجيا؛ فداللتهما األولية ال تشي بتأثيرات سلبية، 
إال أن الشروح واحلواشي قادتنا إلى النسوية، واحلديث عن املفاهيم الغربية عن احلرية املزعومة للمرأة.

سادًسا: شكلت نسوية احلداثة اإلسالمية رأس احلربة في احلرب الغربية على املفاهيم اإلسالمية وهي متثل 
جتلّيًا شديد الوضوح للهدف من تلك احلرب.

َعى  إذ نسعى نسوبة احلداثة اإلسالمية في األخير إلى التماهي مع مسلمات احلضارة الغربية من خالل ما يُدَّ
أنه تفسير نسوي جديد لإلسالم.

س���ابًعا: هناك تناقض أيديولوجي بني مطلق فكرة النسوية، واإلس���الم، فمصطلح »النسوية« يحمل مضامني 
أيديولوجية مركزية، أبرزها املساواة التامة التي تقود إلى فضح التحيزات الذكورية الكامنة في اخلطاب والوعي، 

ومن ثَم يفترض أن هناك صراًعا أو نزاًعا. 

إن اإلس���الم ال يعرف الصراع بني الرجل واملرأة، فاإلس���الم كعقيدة وشريعة، ال ميّيز نوًعا على نوع وال عرًقا 
على عرق، وال شعًبا على شعب، ففكرة قراءة اإلسالم من وجهة نظر عرقية أو إثنية أو نوعية تتناقض مع نظرة 
اإلس���الم الكلية. فاإلسالم يعّبر عن رؤية ش���املة لكل مجتمعات املسلمني عبر كل األزمنة واألمكنة؛ رؤية تراعي 
الطبيعة التي فطر الله خلقه عليها، أّيًا كان خلقه سبحانه من حيوانات أعاجم أو من البشر مع اختالف أجناسهم 

وعرقياتهم وألوانهم، سواء كانوا رجاالً أم نساء. 

)1( محمد بن شاكر الشريف، دعوة إلى تأصيل املصطلحات السياسية، مجلة البيان، السنة العشرون، العدد 213، جمادى األولى 1426ه�. يونيو/ 
يوليو 2005م، ص22.
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معلومات إضافية

مصطلحات نسوية:

فيما يلي بعض املصطلحات ش���ائعة االس���تخدام لدى احلركات النس���وية ومدلوالت هذه املصطلحات وفًقا 
للتعريفات التي تقدمها وتعتنقها احلركات النسوية: 

:Women’s Liberation حترير املرأة

استخدم هذا املصطلح على ما يبدو ألول مرة عام 1969م على الرغم من أن هذه الفكرة كانت موجودة ضمًنا 
في ما قالته ماري أستيل من أن النساء مثلهن مثل العبيد. وبعدها حتدثت سوجورنر تروث عن عدم املساواة بني 
الرجل األس���ود واملرأة الس���وداء على الرغم من حترير العبيد في عام 1867م، وبعد مرور قرن من الزمان كانت 
املرأة الس���وداء والبيضاء ال تزال تعتبر تابعة في س���ياق احلركات السياسية الراديكالية املناهضة حلرب فيتنام 

والداعية لتحرير السود.

وأصبح من الواضح أن املرأة س���تضطر لتحرير نفس���ها، ففي عام 1969م أعلنت مجموعة من الراديكاليات 
النسويات في نيويورك املواجهة املستمرة مع الرجال إلدراكهن أن »حترير املرأة« لن يلقى الترحاب بدون نضال. 
وفي نفس العام أعدت جماعة »اجلوارب احلمراء« بنيويورك أول مانيفس���تو لتحرير املرأة، ومت إنش���اء منظمة 

حترير املرأة في بريستول باململكة املتحدة.

وقبل هذا التاريخ بثالثة أعوام كانت جولييت ميتشيل قد كتبت عن احلاجة إلى التحرر، وسار على نهجها عدد 
من الشخصيات ذات األصوات املؤثرة مثل شيال روبوثام.

وفي عام 1970م انعقد أول مؤمتر وطني حول حترير املرأة في كلية راس���كن بأكس���فورد. وبعد ذلك اختصر 
املصطلح إلى الصيغة Women’s Lib في وس���ائل اإلعالم التي يهيمن عليها الرجل بقصد السخرية والتهوين من 

شأن احلركة. ومازالت الصيغة املختصرة تستعمل حتى اليوم في سياق االستهانة باحلركة.

:Family  األسرة

متثل األس���رة محور البحث واملناظرات احلامية في احلركات النسوية واحدة بعد أخرى، وتوصف بأنها موطن 
قم���ع املرأة وموضع احلياة الش���خصية ذات القيمة، كما أنها مصدر س���لطة الرج���ل وأداة إدخال األطفال في 

العالقات االجتماعية.

وتعتبر األس���رة في املجتمعات التي جتاوزت مرحلة الصناعية هي الوحدة األساسية للمجتمع، ولكن محاوالت 
الدفاع عن األسرة النووية )أي األب واألم املتزوجني اللذين يعيشان مًعا ومع أطفالهما( باعتبارها بنية »طبيعية« 

وحتمة موجودة منذ بدء اخلليقة تتعرض للتحدي بدعوى أنها زائفة.

واألس���رة عند اشتراكيي القرن التاسع عش���ر اليوتوبيني )املثاليني( مثل أوين وفورييه وسان � سيمون )وكلهم 
رج���ال( هي معقل الفردي���ة األنانية التي ال تتوافق مع أس���لوب احلياة التعاوني، لكن ه���ذه النظرية لم تقترن 

مبمارسات موازية لها في املجتمعات االشتراكية التي قامت في الواليات املتحدة وفرنسا وإجنلترا.
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:Paganism وثنية

تروق الوثنية بصورة واضحة للحركة النس���وية التي تعتقد في جوهرية االختالف بني الرجل واملرأة، والنسوية 
املهتمة بالبيئة؛ ألنها في هذه السياقات متثل العودة إلى االحتاد باألرض األم أو مبدأ اإللهة )Goddess( )تهدف 
ثقافة الربات أو اآللهة املؤنثة عند النس���وية إلى االحتفاء بالقدرات الكامنة في نفس املرأة منذ قدمي، وإبرازها 
في مقابل السلطان والقانون املتمركز حول الذكور(، والعودة إلى القيم األموية مثل احترام العالم الطبيعي والقيم 

»األنثوية« مثل نزعة املساملة ورعاية الصغار.

ومن الشخصيات البارزة في هذا املزيج من الوثنية والنسوية واالهتمامات البيئية الكاتبة األمريكية ستارهوك 
الت���ي تدعو إل���ى ديانة تتركز حول عبادة إلهة مؤنثة، وجتعل املقدس هو النفس والعالم الطبيعي، وذلك في عدد 

من مؤلفاتها، مثل »الرقصة احللزونية: امليالد اجلديد لدين اإللهة الكبرى القدمي« )1979م(.

:Matriarchy )النظام األمومي )النظام القائم على سلطة األم

املجتمع األموي هو املجتمع الذي تسوس���ه املرأة وينتقل نس���به من األمهات إلى  اجل���دات، ال من اآلباء إلى 
األجداد، وهناك عدد من عاملات األنثروبولوجيا النسويات مثل هيلني داينر وإليزابيث جولد ديفيز وإيفيلني ريد 

يفترضن أن هناك عشائر أمومية كانت موجودة قبل نشأة النظام األبوي.

وال ترج���ع أهمية هذه البني���ة االجتماعية عند من يقولون بالنظم األمومية إلى أنها دفاع عن س���لطان املرأة 
وحس���ب، ولكن إلى أنها تخلق أيًضا إطاًرا اجتماعّيًا قائًما على الفضائل »النسائية« مثل رعاية الصغار والتعاون 

السلمي واحترام البيئة.

فتقول مارلني فرينش مثاًل في كتابها »احلرب ضد املرأة« )1992م(: إن التجمعات الس���كنية البش���رية األولى 
كانت »مجتمعات تعبد آلهة مؤنثة، وتعيش في تناغم قائم على التساوي وتنعم بالرخاء املادي«؛ حيث كانت املرأة 
تتمتع مبكانة أعلى من مكانة الرجل وباحترام أكثر منه، ثم جاء »النظام األبوي« ليحل محل هذه املجتمعات وعلى 

رأسه »امللوك الكهنة« الذين خلقوا نظاًما طبقًيا يُخضع املرأة.

:Patriarchy النظام األبوي

نظام يسوده الرجل وتفرض فيه السلطة من خالل املؤسسات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والدينية.

ويالحظ ان كل النس���ويات يعارضن النظام األبوي وإن اختلفن في تصوراتهن له، فالتيار النس���وي الراديكالي 
مييل إلى اعتبار النظام األبوي نظاًما متغلغاًل في كل شيء وال عالقة له بالتاريخ، وهو املوقف الذي  يتلخص في 
مقدمة مارلني فرينش لكتابها »احلرب ضد املرأة« )1992م( الذي تستجلي فيه أول النظام األبوي التي ترجع إلى 
عصور ما قبل التاريخ، وترى أن النظام األبوي يتميز في جوهره بالعدوانية وبالبنية الهرمية وبالوجود املس���تقل 
عن التغيرات االجتماعية، فتقول مثاًل: إن التحول من اإلقطاع إلى الرأسمالية لم يُحدث اختالًفا يذكر في وضع 

املرأة اخلاضع للرجل.

لكن هذه النظرة تتعرض لالنتقاد من جانب التيار النسوي املاركسي واالشتراكي كما في كتابات كريستني دلفي 
وهايدي هارمتان اللتني حتاوالن حتديد وضع النظام األبوي في إطار العالقات املادية.
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فترى دلفي أن النظام األبوي موجود جنًبا إلى جنب مع الرأس���مالية، وأنه ينبع من استغالل الرجل لدور املرأة 
في القيام بأعمال املنزل.

كما تعتبر هارمتان أيًضا أن النظام األبوي ينبع على وجه التحديد من سيطرة الرجل على عمل املرأة.

وتستعني منظرات النسوية املنتميات لتيار ما بعد احلداثة مبفاهيم التحليل النفسي والتفكيك وما بعد البنيوية 
إلظهار أن النظام األبوي أيديولوجية تتخلل كل جوانب الثقافة.

:Capital Patriarchy النظام األبوي الرأمسالي

يدور اجلدل منذ وقت طويل بني النس���وية الراديكالية والنس���وية املاركسية حول ما إذا كان النظام األبوي أو 
الرأس���مالي هو الس���بب في قمع املرأة. فيذهب تيار النس���وية الراديكالية إلى القول بأن األيديولوجية األبوية 
موجودة بصورة منفصلة عن الهياكل الرأس���مالية، وبأن تقوي���ض أركان هذه الهياكل لن يؤثر إال تأثيًرا محدوًدا 

على األيديولوجية األبوية.

 أما تيار النس���وية املاركس���ية فيؤكد أن قمع املرأة له جذور ضاربة في النظام الطبقي، وأن املساواة احلقيقية 
ال ميكن حتقيقها في ظل النظام الرأسمالي، وهو الرأي الذي تلخصه ميشيل بارت في كتابها »قمع املرأة اليوم: 

بعض املشاكل في التحليل النسوي املاركسي« )1980م( بقولها: »إن قمع املرأة مترسخ في البنية الرأسمالية«.

ومن األعالم في مجال حتليل العالقة بني النظام األبوي والرأس���مالية املاركس���ية هايدي هارمتان النس���وية 
األمريكية، التي نشرت مقاالً بالغ التأثير بعنوان »الزواج التعس بني املاركسية والنسوية: نحو وحدة أكثر تقدمية« 
في عام 1979، ذهبت فيه إلى القول بأن النظام األبوي يقوم أساًس���ا على س���يطرة الرجل على قدرة املرأة على 
العمل، وتتأكد هذه الس���يطرة من خالل مجموعة من املؤسسات املختلفة مثل امليل للجنس اآلخر، والزواج بزوج 
واحد، واحلمل وتربية األطفال، واألعباء املنزلية، وتدعو هارمتان إلى استراتيجية للمقاومة ذات طابع اشتراكي 

ونسوي »تنظم طبيعة اجلهود التي تناضل ضد النظام األبوي، وضد الرأسمالية في آن واحد«.
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