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الشواهد  من  فكثري  إلثبات،  حتتاج  قضية  األحيان  من  كثري  يف  تبدو  البدهية  تلك  إنسان،  املرأة 
واملامرسات تنتهك إنسانيتها ليس يف مرص فقط ولكن يف معظم دول العامل، والسؤال ملاذا يتم انتزاع 
بعض احلقوق ملصلحة الواجبات؟، وملاذا حتارصها السلطة األبوية وتضع الثقافة الذكورية يف مرتبة 

أعىل من الثقافة النسوية، وتقيدها بمتطلبات خمصوصة من حيث األدوار واملسئوليات. 

صحيح أن اإلجابة عىل هذا التساؤل ليست باجلديدة، وأن هناك العديد من الدراسات والتقارير 
للمرأة  حتققت  املكتسبات  من  الكثري  هناك  أن  أيضا  وصحيح  والتفسريات،  اإلجابات  قدمت  التي 
للدور  التكامىل  املنظور  غياب  يف  واملتمثل  قائام،  املشكلة  لب  يظل  لكن  واملحىل،  العاملى  املستوى  عىل 
التنافسى من جانب، أو االستعالئى واالستئسادى من  واملسئوليات مع الرجل،  فاملنظور الرصاعى أو 
وعالقات  اإلدراكات  وتغيري  اإلنسانى  املدخل  يظل  ولذا  ويشوهها.  العالقة  حيكم  مازال  آخر  جانب 
القوى املجتمعية وثقافته، متطلبات حاكمة لتجاوز الكثري من التاميزات التي صنعتها املجتمعات ملصلحة 
الرجل، وضعته يف مرتبة أعىل من املرأة، فأصبحنا نتحدث عن املرأة كمواطنة من الدرجة الثانية، وكوهنا 

متثل قطاع ورشائح من الفئات املهمشة، حتتاج متكينا وأن تستعيد حقوقها.   

الكثري من  املرأة من منظور نسوى أو جندرى حقوقى، يمثل قصورًا واضحًا ىف معاجلة  تناول قضايا 
للرجل ويغذى  يعزز اخلطاب االستعالئى  الضحية  تناوهلا من منظور  أن  املجتمع، كام  قضاياها وقضايا 
فكرة املظلومية للمرأة، وهو ما يعنى الدوران يف حلقة مفرغة من البحث عن صيغ لتأكيد بدهييات ترتبط 
بمقاصد احلياة وإنسانيتنا ورسالة اإلنسان يف تعمري األرض وىف التعايش والرشاكة، بعيدا عن هوى النفس 
واملصالح. وهنا يمكن التأكيد عىل عدد من املعانى والدالالت اخلاصة بقضايا املرأة واإلدراك املجتمعي 

املرصى، نذكر منها:

المرأة المصرية والمنظور اإلنسانى
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وترتبط  والسلوكية،  االجتامعية  التفاعالت  وتعكسه  السائدة،  الثقافة  تشكله  االجتامعى:  التنظيم  1ـ 
بالعوامل املحفزة والدافعة، ولذا تظهر اجلوانب االجتامعية وما تتطلبه من بناء نسيج متكامل من األفكار 
والنظم والسلوكيات، مرتبط بالقدرة عىل إقامة بنية ثقافية عاكسة لدرجة تطور املجتمع وحضارته، وأطره 

املرجعية التى يتوافق عليها املجتمع.

بناء مالمح  التنشئة االجتامعية ودورها األساسى ىف  يرتبط بمكونات  املشكلة  : جوهر  الداء  بيت  2ـ 
اخلاصة  التقليدية، ومظاهرها  الثقافة  بغلبة  يرتبط  ما  والسلوكية، السيام  اإلدراكية  الشخصية وتوجهاهتا 
بانخفاض قيمة تعليم اإلناث، وتكريس الدور التقليدي للمرأة ىف رعاية األطفال، والزواج املبكر، وختان 

اإلناث والعنف ضد النساء، وضعف إدراك املرأة لدورها.

الفرعية )من شأنه  الثقافات  إن كان من املالحظ أن اخلالف عىل قضايا مثل املرجعية واهلوية وتنامى 
الفجوة اإلدراكية واألخالقية(، قد ساهم إىل حد كبري ىف رسم مالمح  نموذجني متناقضني،  أن يوسع 
أحدمها هو النموذج الغربى احلداثى واآلخر اصوىل تقليدى، فالقضية أعقد من النظرة للمرأة أو حرصها 
ىف العالقة بني الرجل واملرأة ولكنها هى باألساس إشكالية ترتبط هبوية املجتمع وصياغة عقله اجلمعى 

واألطر القيمية واألخالقية احلاكمة.

3ـ  املجتمع والربقع: عندما رفعت هدى شعراوى الربقع، كان تعبريًا عن بداية مرحلة ال تقترص عىل 
انتزاع حقوقها كإنسانة، ولكن كان تعبريا عن مرحلة من النضج والتطور املجتمعى واإلدراكى ملكانة املرأة 
ودورها ىف بناء اإلنسان املرصى املتعلم املثقف القادر عىل حترير وطنه من االحتالل، وبناء دولته احلديثة 
التساؤل ال يزال قائام خاصة يف شقه املرتبط بتطور املجتمع ونضجه.  واستعادة مكانتها احلضارية، هذا 
فلم يكن اهلدف من رفع الربقع، احلاجة لتغيري ىف امللبس، أو حتى ىف النظرة للمرأة، هذا االختزال الشكىل 
لقضايا املساواة والبناء والتكوين النفسى واملعرىف لإلنسان املرصى )رجال وامرأة( أفرز واقعه الذى نعيشه 
)بالطبع هناك أسباب وعوامل عديدة أخرى( وجتلياته العميقة التي يمكن أن نلمسها بوضوح يف تنامى 
العديد من الظواهر االجتامعية ذات األبعاد املتشابكة سياسيا واقتصاديا، فامللبس عىل سبيل املثال مل يعد 
أو  الصعيد  أو  الريف  ىف  اجللباب  ىف  يتجىل  كام  اجلغراىف،  واإلطار  االجتامعية  واهلوية  املكانة  عن  تعبريًا 
املالبس احلديثة ىف احلرض واملدينة، ولكنه أخذ أبعادا سياسية وأيديولوجية وعقائدية تركت بصمتها القوية 
عىل هوية املجتمع وثقافاته، لندخل مساحات أخرى يف اجلدل املجتمعى،  حول البكينى مقابل البوركينى، 
ورغم أن تلك املقابلة جاءت عىل مرجعية طبقية، إال أهنا امتدت لقضايا احلرية واالحتشام واخلصوصية، 
األمر الذى يعكس بوضوح حالة االستقطاب املجتمعى التي يرتمجها العديد من املظاهر االجتامعية بني 
خطابني أحدمها أصوىل متشدد واآلخر خطاب حداثى متحرر، وىف القلب منه يعيش القطاع األكرب من 

املجتمع منفصال عن هذين اخلطابني وأنصارمها.

ا ومل يصل إىل مضمونه وجوهر رسالته األعمق وهى بناء  وهو ما يطرح بدوره أن رفع الربقع، ظل شكليًّ
املجتمع احلديث الذى يؤمن بأن املرأة هى إنسان قبل أن تكون امراة وأن رفع الربقع أو انتزاعه املادى مل 

يتجاوز احلالة االفرتاضية، فامزال الربقع الذى حيجب اإلدراك املجتمعى موجوًدا.
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فامللبس وتعدد أشكاله جيب أن يظال معربين عن ثراء التعدد الثقاىف واالجتامعى ملكونات املجتمع، وأال 
يكونا ترمجة لعدم االنضباط االجتامعى والسيولة املجتمعية التى ختلف الكثري من التفاعالت االجتامعية 

املتناقضة وذات السمة الصدامية والرصاعية.

4ـ  االندماج والتامسك املجتمعى: تبدو القدرة عىل تواجد تيار جمتمعى فاعل ورئيسى، يمتلك مقومات 
من  وحتد  املجتمعى  للتجانس  داعمة  صياغة  ىف  وبلورهتا  وخصوصيته  وهويته  املجتمع  ماهية  حتديد 
االستقطاب ويتوافر هلا مقومات الضبط االجتامعى أمًرا عىل املحك، وهو ما يتطلب بدوره إجراء دراسة 
اجتامعي  مسح  آخر  وأن  السيام  املرصى،  املجتمع  ىف  التغيري  واجتاه  حجم  عىل  للوقوف  اجتامعى  مسح 
الثامنينيات، وبالتاىل هناك الكثري من  القومى للبحوث االجتامعية واجلنائية كان ىف منتصف  أقامة املركز 
الضبابية والتباينات واالنقسامات التى ترتمجها االختالالت االجتامعية والتفاعالت املجتمعية بدون أن 

نعرف عمقها وحدود جتذرها احلاىل.

5ـ  اإلرادة السياسية: ظلت تؤدي الدور الرئيسى ىف إحداث النقالت النوعية ىف امللف احلقوقى للمرأة، 
حد  إىل  ومقيدة  والثقاىف  االجتامعى  باملوروث  حمكومة  والسلوكيات  اإلدراكات  ظلت  املقابل  ىف  ولكن 
كبري ىف تطور املنظور اإلنسانى للمرأة وملاهية املجتمع، صحيح أن احلراك السياسى والشعبى ىف 2011 
أيضا عن مدى  احلراك ولكنه كشف  الرئيسى ىف هذا  املرأة ودورها  و2013 كشف بوضوح عن موقع 
املقاومة املجتمعية واحلاجة لصياغة أعمق من جمرد الدفع نحو بعض احلقوق األساسية. ألن جوهر اخللل 
الذى حيد من جنى ثامر اجلهود والسياسات واالسرتاتيجيات التى وضعت، وتوافرت هلا اإلرادة السياسية 
والتمويل، اصطدمت مجيعا بالعامل الثقاىف والقيمى املجتمعى، الذى توفره له العديد من أشكال املقاومة 

والقوة القادرة عىل إبطاء موجات اإلصالح ومواجهة األفكار واحلد من ثامر التطوير.

الفرتات  خالل  اجلمهورية  مستوى  عىل  توزيعها  عدالة  وحدود  ثامر  أظهرت  املستدامة:  التنمية  6ـ 
الزمنية املاضية العديد من االنحيازات االجتامعية والتفاوتات التنموية جغرافيا، فضال عن تعدد األنساق 
من  املزيد  مجيعها  لتفرز  استقطابى،  باجتاه  واملعتقدات  الثقافات  ىف  تعدد  من  صاحبها  وما  التعليمية 
التصنيفات والتقسيامت حتى ىف داخل الطبقة الوسطى، لتعانى بدورها من حالة تفكك وسيولة واضحة 
انعكست عىل توجهاهتا الثقافية واالجتامعية واالستهالكية، ليفقد التيار الثقاىف الرئيسى  كثريا من زمخه 

وقدرته عىل تفعيل أطره احلاكمة للتامسك االجتامعى .    

7ـ  املرأة والتاميزات االجتامعية: مع كل التقدم والتعليم والتحديث الذى شهده املجتمع املرصى، ال 
تزال هناك الكثري من االختالالت والتاميزات االجتامعية املرتبطة باالستعالء الفكرى والسلوكى حاكمة 
للعديد من التفاعالت االجتامعية وللصورة اإلدراكية والنمطية البينية. وبالتايل هذه التاميزات ال ترتبط 
ما تعكسه  املهن وللصعيد واستخدام األلقاب، وإذا ما أضفنا  النظرة إىل بعض  باملرأة ولكن هناك  فقط 
واالستغالل  والكرامة،  أشكاله،  بكل  والعنف  املساواة،  مثل:  لقضايا،  جمتمعية  مرآة  من  املرأة  قضايا 
الثقايف، وإعادة تدوير قهر املرأة، سوف يتضح لنا جانب كبري  املجتمعى، والنزعة الذكورية، واملوروث 

من مالمح الصورة املجتمعية وىف القلب منها وضع املرأة.
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 مقابل هذه الصورة السلبية تبدو هناك الكثري من جوانب الصورة اإلجيابية املتحققة والواجب البناء 
عليها واستدامتها يف إطار التمكني والتمييز اإلجيابى للمرأة، والتي سامهت املرأة وحركتها املجتمعية يف 
حتقيقها عرب حراكها اجلامهريى يف كل املناسبات، حيث وضعت حقوقها وأهدافها ضمن اإلطار األوسع 
واألعمق ألهداف التغيري واإلصالح واملحافظة عىل هوية املجتمع والدولة، فضال عن مواجهة السلبيات 

واالختالالت املقيدة حلركة املجتمع وتطويره عىل مستوى التعليم، واملعرفة.
وهكذا، تبقى مسئولية املرأة  حارضة يف إحداث التغيري رغم مجيع العوامل والقيود املجتمعية، السيام 
املجتمعية  للنظرة  واستسالمها  للذكور،  وتفضيلها  ألوالدها  املزدوجة  تربيتها  يف  بدورها  املرتبطة  تلك 
أن  يمكن  واالستئساد،  الرصاع  أو  الرؤية،  لتلك  االستسالم  فال  األبوية،  الثقافة  تفرضها  التي  الرتاتبية 
يغري الواقع بل العكس اخلربة املاضية تؤكد خطأ اخليارين، ولكن النظرة التكاملية لألدوار وللمسئوليات 
بني  العالقة  منها  القلب  وىف  ككل  املجتمع  داخل  للعالقات  احلاكمة  والقيم  اإلنسانية  املنظومة  وإعالء 
يتطلب  ما  املجتمع ككل.  وهو  املدخل األهم واألبرز إلعادة صياغة شكل وهوية  الرجل واملرأة، تعد 
مؤسساته  بكل  التقليدى  املجتمع  تفكيك  عملية  صاحبت  التى  والتداعيات  السلبية  التأثريات  مواجهة 
مواجهة  عىل  القادرة  احلديثة  مؤسساته  وبناء  ككل،  املجتمع  حتديث  ذلك  يقابل  أن  بدون  وإضعافها 

املتطلبات اجلديدة.
فمنظومة البناء وتكاملها جيب أن تبدأ بالتوافق عىل أساس بناء اإلنسان املرصى الذى يمتلك مقدمات 
جمتمعا  اجلميع  مسئولية  البناء  مسئولية  تبقى  ولذا  وهويته،  خصوصيته  عىل  وحيافظ  عرصه  مع  التعامل 

ودولة.

د. أمين السيد عبد الوهاب




