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باحثة متخصصة في الشئون األوروبية

ملخص الدراسة
ليس س���ه ً
عرضا موضوع ًّيا في بحث
ال عرض الواقع الراهن للمرأة األوروبية ،واملرأة املسلمة في أوروبا،
ً
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» أوروب ًّيا 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 بد ًءا من الثورة الفرنس���ية التي اعتبرت منطلقًا للصراع من أجل حقوق النس���اء مرو ًرا
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 ر ّكزتا على نقاط ثقل متباينة.
مطالبهن ومواقفهن خالل العقود العدي���دة املاضية ،واختلفت الفترة
ولم تتراجع النس���اء ف���ي أوروبا عن
ّ
الزمنية الالزمة بني دولة أوروبية وأخرى على حس���ب الظروف الس���ائدة وما طرحت احلركات النسوية من
مبادرات ومطالب ،إنمّ ا 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 عمو ًما ،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 فع ً
أحوالهن في العصر احلاضر مع ما حتقق
ال؟! ..وكيف وصلت النساء الغربيات إلى حقوقهن؟ وما
ّ
من حقوق وحريات؟ ..وكيف نق ّوم وضع النساء في أوروبا على ضوء الظروف احلالية؟
تر ّكز الدراس���ة على وضع املرأة نفس���ها ،وما أصبح يعنيه «حتريرها» أوروب ًّيا ،وهو ما يح ّدد معالم خلفية
التصرفات واملواقف الرسمية وغير الرسمية إزاء املرأة املسلمة في الدول األوروبية ،كما مي ّهد لبيان املدخل
ّ
األفضل من أجل التعامل إسالم ًّيا مع هذه القضية مبختلف جوانبها.
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باحثة متخصصة في الشئون األوروبية
ليس سه ً
عرضا موضوع ًّيا في بحث موجز،
ال عرض الواقع الراهن للمرأة األوروبية ،واملرأة املسلمة في أوروبا،
ً
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» أوروب ًّيا 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�ي�ن 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 ير ّكز على وضع املرأة نفس���ها ،وما أصبح يعنيه
التصرفات واملواقف الرسمية وغير الرسمية إزاء املرأة املسلمة في
«حتريرها» أوروب ًّيا ،وهو ما يح ّدد معالم خلفية
ّ
الدول األوروبية ،كما مي ّهد لبيان املدخل األفضل من أجل التعامل إسالم ًّيا مع هذه القضية مبختلف جوانبها.
وف���ي الوقت احلاض���ر تبدو صورة املرأة األوروبية ،أو الغربية عمو ًما ،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
فع ً
أحوالهن في العصر احلاضر مع ما حتقق من حقوق
ال؟! ..وكيف وصلت النساء الغربيات إلى حقوقهن؟ وما
ّ
وحريات؟ ..وكيف نق ّوم وضع النساء املسلمات في أوروبا على ضوء الظروف احلالية؟..
س���ارة لزمن طويل ،لم يتم ّتعن بالتعليم ،أو امللكية ،أو اإلرث .تعرض الكاتبة
لم تكن أوضاع النس���اء الغربيات
ّ
األمريكي���ة دونّا وولفولك كروس في روايتها التاريخية بعنوان «البابا األنثى» الصادرة عام 1996م ،الظروف التي
معب ًرا ،وكيف عاشت النس���اء ككائنات ح ّية دون حقوق
س���ادت في القرن امليالدي التاس���ع وسط أوروبا
ً
عرضا ّ
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 شي ًئا بنفسها
أن املرأة الغربية خاضت جوالت نضال طويلة لتحصيل
من أجل ذلك ،فساد في البلدان العربية االعتقاد عمو ًما ّ
حقوقهن ،هكذا دون مقدمات.
حقوقها ،بينما نالت النساء املسلمات
ّ
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الث���ورة الفرنس���ية منطل ًق���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
ضد ما س���اد من مظال���م ،وبالتالي
التم���رد املدنية ّ
ّ
بجوالت الصراع في ميادين عديدة من أجل احلريات
والعدال���ة .وصنعت هذه االحتجاج���ات اإلطار الذي
بدأت النس���اء بالتحرك الهادف داخل نطاقه للسؤال
مبقدورهن
رهن ،وما كان
أوضاعهن واملطالبة
عن
ّ
بتحر ّ
ّ
ّ
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.

حقوق اإلنس���ان واملواطنة الصادر في فرنس���ا ،وهو
م���ا اعتُبر أه ّم إجناز للثورة فيه���ا (((.كما في صياغة
البيان األمريكي حلقوق اإلنس���ان ع���ام 1776م ،جاء
أيضا :ك ّل
في وثيقة صياغة مبادئ احلقوق الفرنسية ً
حرا وعلى قدم املس���اواة مع سواه ،وله
إنس���ان يولد ًّ
حق احلياة ،والتملّك ،والسعي لتحقيق السعادة لنفسه،
وتنطوي مهمة الدولة على أساس عقد اجتماعي على
(((
حماية هذا احلق.

حقوق اإلنسان ..ولكن دون النساء:

التمرد الثوري
أن النساء شاركن في حتريك
صحيح ّ
ّ
بدافع من ضغوط املجاعات املنتشرة ،ض ّد االضطهاد
والتمييز على حس���اب الطبقة الثالثة في املجتمع(((،
ولكن احلقوق الت���ي ُولدت بذلك
ّ
ف��ي الواق��ع ل��م ينطل��ق تحصي��ل حق��وق لم تكن حقو ًقا للنساء في الوقت
(((
النس��اء ف��ي أوروبا من الع��ودة إلى الدين ،نفسه.

تعرض املرأة للتمييز هو
كان ُّ
النظرة السائدة لنوعية التعامل إل��ى الص��ورة الت��ي اعتمدتها المس��يحية
تعود فكرة العقد االجتماعي إلى
التمرد
ع��ن المرأة ،ب��ل ارتبط ذلك بح��ركات
ّ
م���ع املرأة س���واء ف���ي البنية
ضد ما ساد من مظالم
الفيلس���وف الفرنس���ي جان جاك
المدنية ّ
الهيكلية التنظيمية للكنيس���ة،
روسو ،وكان هو نفسه –كسواه من
أو في اللغة الدينية املستخدمة
معاصريه -يعتبر تقسيم الوظائف
مبا في ذلك لغة اإلجني���ل((( ،وبالتالي كانت املطالب
االجتماعية بني اجلنسني والوصاية احلقوقية على اإلناث
موجه ًة ابتدا ًء إلى املؤسسات الدينية.
باملساواة ّ
(((
من السكان ،أم ًرا طبيع ًّيا.
التحرر النسوية في وسط
تتلق مس���اعي
وهكذا لم َّ
ّ
وأش���ار جون لوك ،أحد اآلباء الفكريني لـ«التنوير»
أوروبا ما يغذيها م���ن مصادر أو دوافع دينية .وميكن
األوروبي ،منذ 1689م إلى حق حرية اإلنسان ،ووضع
باملقابل الع���ودة باملنابع األولى للحركة النس���وية في
مب���دأ التعاقد في مواجهة مب���دأ «األبوية» (املقصود
أوروبا إلى الثورة الفرنس���ية في نهاية القرن امليالدي
بالتعبير :التس���لّط الذكوري) ،ولك ّن���ه أضاف بصدد
(((
الثامن عشر.
مس���ألة اجلنس�ي�ن الفص َل ما بني املجتم���ع املدني
كان الص���راع ض���د التمييز والظلم على حس���اب واألس���رة ،وقال بسريان مفعول قواعد متبانية فيهما.
متسك بـ«واجب ك ّل
املواطن�ي�ن من جانب الس���ادة اإلقطاعيني وس���لطة ورغم ّ
أن لوك اعتبر الزواج عق ًداّ ،
رجال الكنيسة وطبقة النبالء في فرنسا ،يحمل ثالثة امرأة اخلضوع لزوجه���ا» ،وبأنّه واجب طبيعي وليس
أهداف في الدرجة األولى :املساواة واحلرية وضمان
حق التملّك .كان الفرد وحقوقه الثابتة في محور بيان
ّ
(3) Herrmann 2007
(1) Klein 1995:168; Filip 2005: 2
(2) Zetkin 1976
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سياس ًّيا ،ويعطي إدارةَ احلياة الزوجية للرجل باعتباره
(((
«اجلزء األقوى واألقدر وفق مقتضيات الطبيعة».

(((
تأسس���ت تدريج ًّي���ا النوادي
جمي���ع احلق���وق» ّ .
النسائية والروابط العمالية النسائية الثورية في املدن
(((
تعرضت
الفرنس���ية  ،وطرحت مطالبها ،وسرعان ما ّ
للمالحقة واحلظر ،بينما تر ّك���زت تلك املطالب على
سريان مفعول «احلرية واملساواة واألخ ّوة» على النساء
أيضا((( ،بل من أجل الطرح العلني لتلك املطالب أُعدم
ً
كثير من النساء
عقب نهاية الثورة الفرنس���ية 1789م ٌ
(((
تزعمن احلديث عنها.
الالتي ّ

اس���تمر إقصاء النساء في املجتمعات األوروبية عن
اخلاصة،
اتخاذ القرارات السياسية واالقتصادية وحتى
ّ
رغم االنتشار السريع حلقوق اإلنسان وحقوق املواطنة.
أمامهن محدودة ،ولم يحصلن
وكانت إمكانات التعليم
ّ
ح���ق التصرف مبا ميلكن ،ولم يس���تطعن توقيع
على
ّ
العقود ،أ ّما مزاولة العمل فكانت مش���روطة مبوافقة
وتعرضن للتمييز الش���ديد بصدد حق رعاية
الرجل،
ّ
األطفال ف���ي حالة الطالق ،وكان���ت أجور العامالت
فكن بذلك موضع االستغالل.
منهن متدن ّية للغايةّ ،
ّ

باملجم���وع لم حتقّ���ق اجلهود املبذول���ة عبر الثورة
الفرنسية سياس��� ًّيا ش���ي ًئا من النجاح بصدد حقوق
النساء ،بل أ ّدى حق «الشيفرة االجتماعية» الذي س َّنه
نابليون إلى مزيد من التمييز على حس���اب النساء في
قضايا الط�ل�اق .وبقي النقص ف���ي إمكانية التعليم،
وافتقاد احلقوق السياس���ية ،وارتباط املرأة بزوجها.
وهك���ذا كان للنس���اء دور يجد التقدي���ر عمو ًما في
واقع املجتمع ،كزوجات ،وعش���يقات ،وأمهات ،وكذلك
ف���ي ميادين ثقافي���ة وفنية ،أ ّما 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
(((1
خالل القرن امليالدي التاسع عشر.

لهذا يُعتبر موقف القيادات م���ن رجال الثورة و َمن
حملها م���ن مفكري التنوي���ر موقفً���ا ازدواج ًّيا جتاه
ومطالبهن ،فمن جهة اعتُرف للنس���اء مبزيد
النس���اء
ّ
التمرد
مش���اركتهن في حركات
من احلقوق ،ووجدت
ّ
ّ
إقصاؤهن من احلياة
استمر
القبول ،ومن جهة أخرى
ّ
ّ
(((
لهن بحقوق املواطنة.
السياسية ،ولم يُعترف ّ

العدالة من أجل النساء:
لهذه األسباب لم يوصل جناح الثورات غال ًبا إلى نهاية
النضال ض ّد ظلم النس���اء ،بل على النقيض من ذلك،
فمن هنا انطلقت بدايات احلركة النس���وية املنظمة،
(((
وارتبطت بتاريخ مطالب املواطنة باملساواة.
ولتوضي���ح «محدودية مصطلح املس���اواة ذكور ًّيا»
ومواجهته���ا ،وضعت الكاتبة الفرنس���ية أولومب دي
سمي بيان حقوق النساء (((.وفي
جوج عام 1791م ما ّ
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
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تشير ناشطات احلركة النسوية الفرنسية إلى تغييب
احلقوق عن امل���رأة ،فال يريْن فيه ميوالً صادرة عنها،
ب���ل حتوي ً
ال للمرأة إلى قطاع احلياة الثقافية؛ حيث ال
تتعرض السلطة السياسية للسيطرة «األبوية» للخطر،
ّ
أي تحُ ال إلى قطاعات ،تش���ارك املرأة فيها ،ولكن ال
(((1
تكون «شريكة».
(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
أيضا رجال ونساء يتب ّنون بشكل
الثورة الفرنسية ،ظهر ً
أساسي املساواة بني اجلنس�ي�ن ،وتش ّكلت مجموعات
نس���ائية عديدة منفصلة بعضها ع���ن البعض اآلخر،
(((
طرحت هذه املطالب.
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
يتعرض
حس���اب النس���اء .صحيح أن هذا البل���د لم ّ
خالل القرنني امليالديني الثامن عش���ر والتاسع عشر
النقالب دستوري ،إ ّال أن األحداث الثورية في اليابسة
األوروبي���ة ترك���ت مفعولها في التط���ور التقنيني في
(((
إجنلترا بقوة.
أيض���ا روح التنوير الذي
ورغم أن إجنلترا ش���هدت ً
صبغ –نظر ًّيا -مبدأ املس���اواة ،فإن التص ّور العام عن
مزدوجا ،للرجال من جهة وللنساء من
حق احلرية كان
ً
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.

احلركات النسوية املدنية والعمالية يف أملانيا:
عانت النساء في أملانيا خالل القرن امليالدي التاسع
عش���ر معاناة خاصة من التدنّي الشديد لألجور ،وما
صنعه من الظروف البائسة للعمال معيش ًّيا وفي نطاق
العم���ل ،وكانت عامالت املصانع موضع االس���تغالل،
(1) Zetkin 1976
(2) Majer 2008: 330
(3) Planert 2005: 437
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يحصل���ن على أجور منخفض���ة ،ويعملن يوم ًّيا ما بني
 9س���اعات و 12س���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.
ولكن 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 ر ّكزت���ا على نقاط ثقل
متباينة .وكان على النساء العامالت السعي للمساواة
زمالئهن العمال م���ن الرجال داخل نطاق احلزب
مع
ّ
عليه���ن من جهة أخرى
(العمال���ي) الواحد ،كما كان
ّ
العمل للمساواة في ميادين التعليم والتأهيل مع النساء
وكن في الوقت نفس���ه
األخريات من املجتمع املدنيّ .
يحاولن حتصيل حقوقهن لدى أرباب العمل ،ومن أجل
احلص���ول على إمكانات العمل أص ً
ال .وقد س���اد في
نطاق املنظمة العمالية االتفاق على مسألة عمل املرأة؛
ألن املؤسس�ْي�نْ األولني لها ،كارل ماركس وفريدريك
إجنل���س ،أ ّكدا بوضوح أن ذلك ش���رط أولي من أجل
حترير املرأة((( ،وكانت قضية املرأة محو ًرا أساس ًّيا في
الصراع الطبقي لدى كالرا تسيتكني ،أه ّم الشخصيات
في إطار النساء العامالت.
إ ّال أن احلركة النسائية املدنية لم جتد حلفاء لها وال
يحركها ،وكان عليها أن تناضل ض ّد الصورة
فك ًرا ثور ًّيا ّ
العامة القدمية حول امل���رأة ،حيث ال مكان للتعليم أو
أيض���ا ض ّد البنية الهيكلية
مزاولة مهنة ،وأن تناضل ً
السياسية ،التي رفضت اإلصالحات التقنينية وأبقت
(((
النساء في نطاق املجاالت االجتماعية واخليرية.
)(4) (Otto 1976: 25
(5) Majer 2008: 201
(6) Zetkin; Majer 2008
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مسارات احلركة النسوية األوروبية ومآالتها الراهنة

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 املدنيةف���ي الدرجة األولى ،ولم تقتص���ر فقط على املطالبة
بتحسني ظروف املرأة ،بل شملت الفقراء واحملتاجني،
ووجدت بذلك قبوالً إيجاب ًّيا.

 وختا ًم���ا أرادت النس���اء تخفي���ف قوانني الزواجيحق للمرأة
يحسن أوضاع النساء؛ إذ لم ّ
واألس���رة مبا ّ
أن تتعل���م ،أو تزاول عم ً
ال ،أو أن تتن ّزه أو أن تس���افر
مبفردها دون إذن الرجل ،ولم يكن سه ً
ال تخفيف تلك
القوانني؛ إذ افتقرت احلركة النسائية بجناحيها املدني
والعمالي إلى من يتحالف معها.

كانت نواة املطالب الرئيسة للحركة النسائية املدنية
أيضا-
والتي حتقّق مصلحة نس���اء الطبقة العمالية ًتتركز على:
 مطالب التعليم والعم���ل التي انطوت على معالم املس���اواة في قوان�ي�ن عقد ال���زواج ،وهيكليته،ثورية ،فإلى جانب املطالبة بتحس�ي�ن ظروف العمل ،والطالق.
طالبت نس���اء احلرك���ة املدنية
 ش���مول حق رعاية األطفالتعتب��ر فترة النض��ال النس��ائية األولى في
بتثبيت احلق
ّ
العام ملزاولته ،بحيث مختلف البلدان األوروبية لتحصيل الحقوق ،للنساء والرجال.
تع��رض النس��اء لس��لبيات
ال يقتصر عل���ى مهن مبعطيات فت��رةَ مقاوم��ة
ّ
 قي���م جنس���ية واح���دةسيئة ت ُترك للمرأة ،مثل احلياكة ،التميي��ز ف��ي معظ��م مج��االت الحي��اة في
(السيما التعليم والعمل واألسرة للجنسني.
المجتمع
ّ
واخلدمة ،والعمل في املصانع ،بل
والسياسة)
تصرف النس���اء
 حق حريةّ
يشمل املهن ذات القيمة األعلى،
وأجورهن.
وبدخلهن
مبا ميلكن
ّ
ّ
التي حتتاج إلى التعليم ،وبالتالي
 حرية التعليم والتأهيل املهني ومزاولة العمل.كن يطالنب بوض���وح بتأمني إمكانات التعليم والتأهيل
ّ
 احلقوق املتس���اوية ف���ي كافة مج���االت احلياةللنساء.
االجتماعية.
(((
 أما املطالبة باملش���اركة السياسية فلم تكن موضع املساواة السياسية التا ّمة في الدولة وأجهزتها.اتفاق ،فقد ساد اخلالف في وجهات النظر بصددها
بذل���ك تعتبر فت���رة النضال النس���ائية األولى في
آنذاك داخل نطاق احلركات النسائية .ولهذا اقتصرت
املطالبة بحق االنتخاب وس���واه من احلقوق السياسية مختلف البل���دان األوروبية لتحصي���ل احلقوق ،فترةَ
تعرض النساء فيها لسلبيات التمييز في معظم
على أقل ّية من النس���اء في احلركة املدنية ،واعتُبرت مقاومة ّ
(الس���يما التعليم والعمل
أقل ّية متطرفة في حينهِ .لذا بقيت احلركة النس���ائية مجاالت احلياة في املجتمع
ّ
املدنية بغالبيتها في إطار الصورة التقليدية عن املرأة ،واألسرة والسياس���ة) .واحلل املطروح هو –بالتوافق
التمرد املدني -املس���اواة في هذه امليادين مع
وتر ّك���زت مطالبه���ا على قطاعات التعليم وحتس�ي�ن مع فكر
ّ
بنظرهن
األوضاع االجتماعية .أ ّما ما ُوصف باحلركة النسائية الفريق الذي يتمتع بالتمييز من السكان ،وهو
ّ
املتطرف���ة فدعت لذات احلقوق الت���ي كانت للرجال ،فريق الرجال.
ّ
(((
أيضا  ،ويكمن السبب
مبا يش���مل احلقوق السياسية ً
التمرد من حركات نسائية
في نطاق ما عرفته ثورات
ّ
في اختالف التص ّورات ما بني الناشطات في احلركة
متباينة (مثل املدنية والعمالية ،والحقًا االش���تراكية)
النسائية عن املرأة نفسها وماهيتها.
(1) Majer 2008
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(2) Zetkin 1976: 46
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أيضا نساء متد ّينات ين ّوهن للحرية املمنوحة من
ُوجد ً
أيضا ،ولكن لم يكن يوجد
اإلله للبشر ،وبالتالي للنساء ً
دور يُذكر لألفكار الدينية وحلقوق النس���اء في نطاق
املسيحية داخل إطار املساعي من أجل املساواة.
بهذا انطلقت احلركات النس���وية في أنحاء أوروبا
التحرر
خالل القرن امليالدي التاس���ع عشر ،من دعوة
ّ
م���ن غياب األرضية القانونية وم���ن االرتباط بالغير،
ليتطاب���ق وضع املرأة مع أوض���اع الرجال ،وتلك هي
حددت لدى احلركات النسوية
الفكرة األساسية التي ّ
مسار مساعي التحرر في القرن امليالدي العشرين.
إن التطلع للحرية واالستقاللية واملساواة مع الرجل
ّ
املوج���ه الذي أعطى املطال���ب نوعيتها
ه���و العنصر
ّ
وكثافتها.

تثبيت حقوق النساء يف القرن امليالدي العشرين:
مطالبهن وصالبة مواقفهن،
لم تتراجع النس���اء عن
ّ

104

واختلفت الفترة الزمنية الالزمة بني دولة أوروبية وأخرى
على حس���ب الظروف الس���ائدة وما طرحت احلركات
النسوية من مبادرات ومطالب ،إنمّ ا 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
قسمتها الدول املنتصرة في احلرب العاملية
أملانيا ،التي ّ
الثانية إلى دولتني ،س���ادت فيهما تط ّورات مختلفة عن
بعضها البعض فيما يتعلّق بحقوق النساء.
ثُ ّبتت املس���اواة بني الرجل واملرأة في جمهورية
أملانيا االحتادية (الغربية) وفي اجلمهورية األملانية
الدميقراطية (الشرقية) على السواء بعد احلرب
العاملية الثانية ،كما ثُ ّبتت حماية العالقة الزوجية
واألسرة كحقوق دس���تورية ،ولكن اختالف نظام
الص َي���غ التطبيقية
احلكم ب�ي�ن الدولتني أعطى ِّ
التقرير االسرتاتيجي الثامن
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لذلك أشكاالً مختلفة متا ًما.

(((

التوجه الشيوعي شهدت
في الدولة الش���رقية ذات
ّ
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
اندماجهن في عملية اإلنتاج ،والضرورات االقتصادية
ّ
ٍ
الناجمة عن احلاج���ة إلى أيد عاملة غير متوافرة مبا
يكفي ،أ ّما تخفيف األعباء املنزلية عن النساء عبر إيجاد
منش���آت عامة وتابعة للمصانع من أجل رعاية األوالد
وتوسيع ش���بكة اخلدمات االجتماعية ،فقد استهدف
جت ّنب االضطرار إلى حلول وسطية غير مرغوب فيها،
(((
ال سيما التركيز (الوقتي) على املهام األُ َسرِ ية.

حترير املرأة ..عملية فوقية أم من القاعدة؟!:
هذا ما جعل احلديث ع���ن «حترير املرأة من رأس
اله���رم» هدفًا للمجتم���ع االش���تراكي ،وبهذا حملت
مساواة النس���اء صبغة عملية توجيهية وقومية علوية؛
ألنّها 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 ،وسياس ًّيا استهدفت
اكتس���اب
عملية إزالة التمييز على حس���اب النس���اء
َ
تأييده���ن للنظام القائم ،وعل���ى الصعيد االقتصادي
ّ
(((
مهمة .لهذا وضع السجل
كانت النساء طاق ًة عاملة ّ
القانوني لألس���رة من عام 1966م في أملانيا الشرقية
عل���ى عاتق الزوج�ي�ن ،أن ّ
ينظم���ا عالقاتهما بحيث
«تستطيع املرأة اجلمع بني نشاطها املهني واالجتماعي
وأمومتها».
ويدور احلديث عن «حترير املرأة من قاعدة املجتمع»
بالنسبة إلى أملانيا الغربية؛ التخاذه مسا ًرا دميقراط ًّيا
(1) Helwig 1997
(2) Helwig 1997
(3) Demnitz 2003
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علن ًّيا ،ولم تكن قيمه السياس���ية مشابه ًة لمِ ا في أملانيا
الش���رقية ،بل انطلق من جانب احلركات واملنظمات
خط���وات التطبيق ف���ي األنظمة
النس���وية ،وتل ّكأت
ُ
(((
السياسية والقانونية.
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
���ق الكلمة النهائية في مختلف
ميلك إلى ذلك احلني ح� ّ
ش����ئون العالقة الزوجية ،ويدير هو ما جتلبه املرأة معها
حق التصرف
من ثروة متلكها إلى احلياة الزوجية ،وميلك ّ
مبا حتصل عليه من مال عبر مزاولتها عم ً
ال ما.
إصالح قوانني الزواج واألسرة في
لم يس���رِ مفعو ُل
ِ
إصالحا شام ً
ال إ ّال عام 1977م ،بإيعاز
أملانيا االحتادية
ً
من احملكمة الدستورية العليا آنذاك؛ إذ ألغت االنطالق
من صيغة «املرأة ر ّبة البيت في العالقة الزوجية» ،وبدالً
ثبت القانون اجلديد أن إدارة الشئون املنزلية
من ذلك ّ
األُ َسرِ ية تت ّم بالتوافق بني الطرفني .ومنذ ذلك احلني
أصبح لك ّل 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
بتب ّدل توزيع األدوار التقليدي في احلياة املعيشية.
ارتب���ط التغيير في أملانيا الش���رقية بتخفيف عبء
تربية األوالد على األ ّمهات العامالت بصورة مباش���رة
هادفة ،عن طريق توسيع إنشاء دور احلضانة ،ورياض
األطفال ،ومنشآت الرعاية املدرسية .هنا كان للعوامل
أيضا ،ليكون األطفال
العقائدية واالقتصادي���ة دورها ً
أنفس���هم حتت تأثير الرعاية املباشرة على مدار اليوم
(((
«مبا يتفق مع الرؤى التربوية الشيوعية».
(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
متا ًما 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.
أ ّما هدف مش���اركة النس���اء على قدم املساواة في
قط���اع التعليم ،فأمكن حتقيقه س���ري ًعا ،وظهرت في
أملانيا الش���رقية في الس���تينيات امليالدية مؤشّ رات
حتقيق املساواة في املدارس السياسية /التقنية العليا،
تؤهل للدراس���ة اجلامعية؛ إذ بلغت نسبة اإلناث
التي ّ
في العام الدراس���ي 1964-1963م  ،%48ووصلت في
العام الدراسي 1976 -1975م إلى  ،%53أ ّما في أملانيا
الغربية فلم تلحق نسبة اإلناث بالذكور إال بعد خمسة
(((
عشر عا ًما ،في مطالع الثمانينيات امليالدية.
أيضا ،وكانت
ارتفعت نسبة النساء في املعاهد العليا ً
الدراسة اجلامعية عام 1965م تعادل ثالثة أرباع الطلبة
باملجموع ف���ي الدولتني األملانيتني ،وارتفعت في أملانيا
الش���رقية خالل ٍ
فرص بلوغ اإلناث املرحلة
عقد واحد
ُ
مما يعود إلى
اجلامعية إلى ما يع���ادل فرص الذكورّ ،
إجراءات الدولة لتثبيت نظام الدراسة اجلامعية ،وإلى
إيجاد ش���روط دراسة مالئمة للنس���اء .أ ّما في أملانيا
الغربية فارتفعت نسبة اإلناث من 1965( %27م) إلى
 %36عام 1975م وإلى  %40في الثمانينيات امليالدية،
ولكن س���اد التفاوت بني اجلنسني على صعيد اإلقبال
(((
على فروع دراسية بعينها.

بعد الصراع القانوني :مساواة النساء:
بهذا حتقّق حتس�ي�ن الوضع القانوني للنساء خالل
النصف الثاني من الق���رن امليالدي املاضي في أملانيا
مبجموعها كما حتقّق في الدول األخرى وسط أوروبا،
وحصل هدف املساواة على دفعات نحو األمام.
(1) Helwig 1997
(2) Demnitz 2003:10
(3) Demnitz 2003:10
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من الناحية القانونية أصبح للنس���اء في أوروبا مع
وضع أفضل مما كان
نهاية القرن امليالدي العش���رين
ٌ
عليه في أي وقت مضى ،كما أن املساواة بني اجلنسني
أصبح���ت أم ًرا مقبوالً اجتماع ًّي���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 مرك َز املرأة ،وحقوقها ،والفرص
املتوافرة لها ،وال ميكن حتقيق ذلك دون تغيير جذري
ف���ي التصورات الس���ائدة ح���ول توزي���ع األدوار بني
اجلنس�ي�ن ،وحول املرأة منذ الق���دم ،وال يكفي لبلوغ
ذلك تعدي ُل الوضع القانوني وحده .لهذا حت ّولت 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 لمِ ا س���بق فُتح في أوروبا فص ٌل 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
مهمة الدولة ،ال س ّيما من
حتقيق املس���اواة باعتبارها ّ
خالل العناصر الفاعلة في إداراتها العامة».
يعني ذلك أن «حق» املس����اواة بني الرجل واملرأة،
املثبت في دساتير دول االحتاد األوروبي ،يُستكمل
ّ
بإضافة «واج����ب» تطبيقه ،ويكون تنفيذ ذلك عبر
هذه «االس����تراتيجية» ،التي تنطلق من املستويات
إن على فكر
اإلداري����ة .ويق����ال به����ذا الص����ددّ :
«اجلندر» احملوري إحداث تغييرات في العالقة ما
بني اجلنسني ،ملنع وقوع التمييز ،كما ذكرت الوزارة
(((
االحتادية األملانية لشئون األسرة.
أن
ويَرِ ُد في التفاصيل لشرح هذا املصطلح املر ّكبّ ،
(اجلندر /النوع البش���ري) ال يُؤخذ مبعنى نوعية ما،
كأن يوصف بالنس���اء أو بالرجال ،بل مبعنى «مراعاة
((( انظر في موقع>www.gender-mainstreaming .net< :
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البش���ر على اختالفاتهم وتن ّوعه���م» ،بينما تعني كلمة
«تيار محوري» أنّ���ه ينبغي في مختلف ميادين القرار،
من حيث املنتجات ،والعرض ،والعاملني ،والتنظيم ،أن
يؤخذ بعني االعتبار دو ًما وجود نساء ورجال في أوضاع
معيشية متباينة ،وعند مراعاة هذا التباين فقط ميكن
جت ّنب وقوع التمييز (ليس املقصود :التباين بني نساء
ورجال في تلك األوضاع ،بل بني عنصر بشري وآخر،
بغض النظر عن اجلنس).

«إعادة دراس���ة املراس���يم القانونية احلالية لالحتاد
األوروبي ،التي لم يت ّم 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  2001و2005م لتطبيق
املساواة بني النساء والرجال.

إن اس���تراتيجية الفك���ر اجلن���دري ،كم���ا أرادتها
ّ
سياسة االحتاد األوروبي لتطبيق املساواة:
الناشطات في احلركة النسوية والسلطات السياسية،
تستند سياسة االحتاد األوروبي لتطبيق مبدأ املساواة تعطي للوهلة األولى للناظر إليها من املستوى الوسطي
انطباعا عا ًّما
العام في املجتمع،
إلى «اخلطوط العامة للمعاملة
ً
ال ت��زال مواطن الخلل على حس��اب النس��اء
بأن الغرض يقتصر على حتسني
على قدم املس���اواة» الصادرة
ّ
قائمة وكبيرة ،كما تذك��ر التقارير الصادرة
ع���ام 1976م ع���ن املجل���س بص��دد تطبي��ق المس��اواة ،عل��ى مس��توى العملية التنفيذية حلق املس���اواة
النياب���ي األوروب���ي و«مجلس االتح��اد األوروب��ي وعل��ى مس��توى ال��دول وتطبيقه ما ب�ي�ن الرجل واملرأة،
تطبيق مبدأ املعاملة املتس���اوية األعض��اء في��ه وتظه��ر مواط��ن الخل��ل في وبالتالي إزال���ة نقاط اخللل على
جميع الميادين االجتماعية ذات األهمية.
حس���اب النس���اء ..وهنا تتر ّكز
بني الرجال والنساء» .وتستند
احلجج عل���ى احلقيق���ة الثابتة
هذه اخلطوط العامة إلى املادة
السادسة من احلقوق األساسية ،التي مت تثبيتها الحقًا بالدراس���ة التحليلية واألد ّلة بش���أن وجود متييز على
حساب املرأة في العمل واألجور.
في معاهدة االحتاد األوروبي (معاهدة ماستريخت).

وختا ًما 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 .وتب ًعا للق���رارات املعنية ف���ي اتفاقية
الرابطة األوروبية (املواد ُ )141 ،3 ،2وضع في هذه
األثناء بضعة عشر ً
خطا من اخلطوط العا ّمة لدفع
(((
تطبيق املساواة قد ًما.
من اخلطوات احملددة عل���ى هذا الصعيد املخطط
التنفيذي ألع���وام 2010 -2006م ،ال���ذي أخذت به
مفوضية االحت���اد األوروبي في آذار /مارس 2006م،
لتطبيق املس���اواة بني الرجال والنساء ،وجاء بصدده

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 وسط ًّيا على أجور
أدنى من متوس���ط ما يحصل الرج���ال عليه ،وتعيش
التعرض ملخاطر أكبر على صعيد احتماالت
النساء مع
ّ
الفقر واملعاناة الفعلية من���ه ،كما حتمل املرأة العاملة
القس���ط األكبر من أعباء األعم���ال املنزلية ،وتربية

(1) Holzleithner 2005
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وتقدم السن.
األطفال والرعاية في حالة املرض
ّ

(((

 وه���ذا ما يؤ ّدي إل���ى معاناة النس���اء من الفقرالشديد،
يسمى «املهن النسائية»
 وإلى ارتفاع نسبة وجود ما ّنوع ًّي���ا ،املتميزة بانخفاض األج���ور وانخفاض املكانة
االجتماعية.

تعمد التقارير األوروبية الصادرة سنو ًّيا 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 مث ً
ال أن الفارق بني
التصرف
ترى مفوضية االحتاد األوروب���ي ضرورة
نس���ب تشغيل الرجال والنس���اء في أوروبا كان يعادل
ّ
 %14,4عام 2006م ،رغم حتس�ي�ن املس���توى العلمي في ميدانني ،هم���ا التوافق بني احلياة املهنية واحلياة
اخلاص���ة ،ونظام العمل اجلزئي
للنس���اء ،وارتفاع نسبة الدراسة
إنّ
تش��خّ
بذلك
ص
المعنية
التقارير
مختلف
للنس���اء ،ففي هذي���ن املجالني
اجلامعية إلى .%59
مرة بع��د أخرى وجود التمييز على حس��اب
النس��اء ف��ي دول االتحاد األوروبي ،الس��يما ال تتوافر بع ُد الش���روط العامة
وتش���كو التقارير بانتظام من
إلزالة عدم املس���اواة بني النساء
في الحياة المهنية
تفاوت الدخل املالي بني الرجال
(((
والرجال في البلدان املعنية.
والنس���اء ،حيث بلغ الفارق في
بينما تبدو اإلرادة الكامنة من وراء إزالة هذه املعطيات
الدولة األملانية ذات املكانة احملورية أوروب ًّيا نسبة %22
معدالته على مستوى املوضوعية التي تُعرض كنواقص ،وتبدو بالتالي مكافحة
سنة 2006م ،وهو قريب من أدنى ّ
التمييز ،هي الدافع الرئيس من وراء تيار الفكر اجلندري
بلدان االحتاد ،وهو .%25
بوصفه الصيغة الرس���مية لسياسة املساواة في االحتاد
أن واقع التصنيف التمييزي في
ويشير التقرير إلى ّ
األوروبي ،بل سبقت املس���اعي في مؤمتر بكني الدولي
القطاعني العام واملهني تب ًعا للجنس ،مبا يشمل تعداد
الرابع حول املرأة ،ليس���ري مفعول ه���ذه الصيغة على
النس���اء في املواقع التوجيهية ف���ي االحتاد األوروبي،
مستوى عاملي شامل.
صداعا للمفوضية األوروبية» .لم يعد يتحقّق
«يسبب
ً
ّ
انتقاد الفكر اجلندري :اضمحالل اجلنسني:
تقدم ما في هذين القطاعني ،بل ميكن رصد انتكاسة
ّ
في التط ّور ،وبالتالي زيادة هذا التصنيف التمييزي في
تنطلق االنتقادات الرئيس���ة ف���ي أملانيا من جانب
(((
سوق العمالة في عدد من البلدان األوروبية.
الكنيس���ة اإلجنيلية جتاه تيار الفك���ر اجلندري ،وال
إن مختلف التقارير املعنية تش���خّ ص بذلك مرة بعد جتد ص ًدى عبر وس���ائل اإلعالم إال ناد ًرا .وترى هذه
ّ
أخرى وجود التمييز على حس���اب النس���اء في دول االنتقادات أن السبعينيات امليالدية شهدت نشوء حركة
االحتاد األوروبي ،الس���يما في احلي���اة املهنية ،على نسوية متطرفة ،فنش���أت عقيدة «الرؤية اجلندرية»،
ومصطل���ح «اجلن���در» اجلديد هو بذل���ك املصطلح
أساس:
املوجه لها.
معدل أجور املرأة (وس���ط ًّيا حوالي  15املركزي
 انخفاض ّّ
في املائة باملقارنة مع الرجل)،
ل���م تعد توج���د صلة ما ب�ي�ن العالقة اجلنس���ية
 وزيادة تش���غيل النساء في القطاعات املهنية ذاتو«اجلندر» /اجلنس أو النوع البشري ،فُصل ما بينهما،
األجور املتدنية (ثلث النساء تقري ًبا)،
بل نش���أت عالقة معارضة جت���اه بعضهما البعض.
 والظروف األسوأ في مكان العمل،أن العالقة اجلنس���ية مبعنى «اجلنس
ويرى الناقدون ّ
(1) Holzleithner 2005
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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.

هذا ما يعطي تطبيق املساواة مفهو ًما جدي ًدا .ويتضح
من خالله أن الرؤية اجلندرية ال تعطي تعريفًا جدي ًدا
أيضا لكلمات
لكلمة املس���اواة فقط ،بل تعطي ذل���ك ً
«الزواج واألس���رة» ،ومن هنا توجب املس���اواة ما بني
عالقة جنسية مثلية وعالقة زوجية.

تب ًع���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
التوصل إلى هدف املساواة
ميكن وفق نظرية اجلندر
ّ
(((
إال من خالل إزال���ة جميع الفوارق (لو أمكن ذلك) .
لقد تب ّنت عقيدة اجلن���در بذلك –كما يقول نقّادها-
الصيغة التي وضعها املاركسيون من قبل :وجود فروق
(((
يعني انعدام املساواة ،وغياب املساواة يعني الظلم.

يجري تنفيذ رؤي���ة «قابلية التب���ادل» هذه بصورة
مبرمجة ع���ن طريق حتقيق املس���اواة بصورة ملزمة
من الناحية اإلحصائية ،أي بنس���بة  50إلى ( %50بني
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 ح ّد
ممكن ،أو ينبغي أن يو ّزع الرجل واملرأة األعمال املهنية
(((
واألعمال املنزلية بنسبة  %50لكل منهما.

مح���ور ما تري���ده الرؤية اجلندري���ة إذن هو تليني
«تصنيف اجلنس البشري» ،لـ«تفريغ الكلمة من أهميتها»
بالنسبة إلى جميع الفوارق ما بني املرأة والرجل .فهذا
تبدل
وحده ما يوصل إلى املساواة (املطلقة) .يعني هذا ّ
معنى مصطلح املساواة نفسه« :املساواة اآلن هي قابلية
(((
التبادل املطلقة بني املرأة والرجل».
بتعبير آخر :بدالً من وجود جنس�ي�ن مختلفني جتاه
بعضهم���ا البعض ،أصبح املوجود عبارة عن عدد كبير
من عناصر اجلندر /النوع البشري على قدم املساواة.
(1) Vonholdt 2009

((( 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

(((  :2009 Vonholdtفونهول���دت طبيبة أطف���ال ومؤلفة ،معروفة لدى
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 مشرو َع قانون لتثبيت مساواة
أصحاب العالقات اجلنس���ية املثلية بسواهم ،وتطرح رؤيتها بذلك من
زاوية اختصاصها العلمي ومن حيث كونها مسيحية إجنيلية.
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عالوة على هذا النقد اجلذري الصادر عن الدوائر
املسيحية اإلجنيلية ،توجد دراسات ناقدة أخرى جتاه
إن القطاع السياس���ي
موضع الفكر اجلندري ،تقولّ :
انتزع موضوع السياسة النسوية من احلركات النسوية،
أن الفكر
وجعلها تابعة له ،دون حتقيق جناح يُذكر .كما ّ
اجلندري ر ّكز على القطاع اإلداري ،واس���تثنى القطاع
أن مجلس النس���اء األملاني
االقتصادي اخلاص ((( .إال ّ
ال���ذي يجمع معظ���م الروابط واملنظمات النس���ائية،
ويجري متويله من اخلزينة العامة في الدرجة األولى،
(((
يدعم مبدأ الفكر اجلندري.

بعد احلركة النسوية :احلرية وحتمياتها املفروضة:
تب ّنت هذه السياس���ة بوضوح دع َم النس���اء وتطبيق
حقوقهن إلى
مساواتهن ،وحصلت نس���اء أوروبا على
ّ
ّ
وتبدلت صورة املرأة في املجتمع ،وجنم عن
حد بعيدّ ،
ّ
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:
< >http://www.frauenrat.de/deutsch/frauenrat.html
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هي ذات اإلمكانات املفتوح���ة أمام الرجال .أصبحن
بأنفسهن.
مصيرهن
حريتهن وتقرير
ميلكن
ّ
ّ
ّ
بذلك يكون قد ّ
حتريرهن
مت حترير النس���اء ،مبعنى
ّ
من االرتباط بالرجل ،وحتقق هدف احلركة النسوية،
من حيث متكني النساء على الصعيد االجتماعي وعلى
وجودهن
الصعيد القانوني -السياس���ي م���ن حتقيق
ّ
ذات ًّيا ،وبلوغ ما يتطلّعن إليه دون حواجز .ال غرابة إذن
ّ
املنظم بهدف
التجمع
في أ ّال جتد النساء ما يدفع إلى
ّ
أوضاعهن .وما يسمعه املرء اليوم في فرنسا
حتس�ي�ن
ّ
أو أملانيا من مواقف علنية مت ّثل احلركة النسوية ،إنمّ ا
هي أصوات نساء من احلركة النسوية في السبعينيات
امليالدية ،أي من جيل األ ّمهات واجل ّدات بالنسبة إلى
جيل النساء من ذوات األعمار املتوسطة حال ًيا .السؤال
مبواقفهن القدمية
املطروح حال ًيا هو ما إذا اس���تطعن
ّ
أن يستجنب الحتياجات جيل النساء احلالي.
جت��� ّدد النقاش في املجتمع حال ًي���ا حول دور املرأة،
بعضا ،منها
وظه���رت مواقف مختلفة يواج���ه بعضها ً
دع���م املرأة في احلي���اة املهنية ومتكينه���ا من التأ ّلق
املهني ،مثلها في ذلك مثل الرجل ،وهو ما يتب ّناه بوضوح
السياسيون واإلعالميون .أ ّما عندما يدور األمر حول
كأم ،فيحت ّد النقاش العام بصدد إمكانية اجلمع
املرأة ّ
بني ذلك وبني مزاولة املهنة .اس���تقرت وسط املجتمع
عمو ًما صورة املرأة النموذجية كس���يدة ناجحة مهن ًّيا
تقرر أمورها بنفس���ها .وتُطرح األسئلة
وكائن جذّابّ ،
أحيا ًنا 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
أنفسهن ،ولكن وسائل اإلعالم تتعامل مع هذا الطرح
ّ
بوصفه رجع ًّيا متخلّفًا ،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
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وأمومتها((( ،وهذا من املواقف امل ّتهمة بالسعي إلعادة
الظروف القدمي���ة إلى ما كانت علي���ه ،أي «هبوط»
املرأة بنفسها إلى وضع حدود لنفسها في صيغة «كائن
وتعرضت هيرمان بسبب أطروحاتها إلى
وأم».
أ ُ َسرِ ّي ّ
ّ
النقد احلاد من جانب السياس���يني ومشاهير احلركة
النسوية ،و ُهوجمت علنًا من جانب دور نشر إعالمية،
بل فُصلت من وظيفتها في مؤسس���ة اإلذاعة والتلفزة
تعرضت بذلك له ّز ما ّ
مت تثبيته
ش���مال أملانيا؛ إذ إنّها ّ
في ه���ذه األثناء من توافق اجتماع���ي على التخلّص
نهائ ًّيا من أدوار نسائية قدمية.
ولك��ن كي��ف ميك��ن تفس�ير الرف��ض احل��اد ملث��ل هذه
املواقف؟

التوجه العام حال ًيا في أملانيا وفي الدول األوروبية
إن
ّ
ّ
احلديث���ة األخرى ميض���ي نحو الترخيص بأش���كال
متعددة لعالقات املعاشرة اجلنسية ،واعتبارها مناذج
أن األسرة القائمة على
مستقرة اجتماع ًّيا .يعني ذلك ّ
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
يسمى العالقة اجلنسية
املرأة والرجل ،وللمعاشرة فيما ّ
زواجا أو دون ذلك ،باإلضافة
املثلية ،م���ع اعتبار ذلك
ً
أم تنفرد بتربية أطفالها
إلى «أ ُ َسر فردية» مبعنى وجود ّ
أو أب ينفرد بتربية أطفاله.
ال يُطرح ذلك في املدارس باعتباره «واق ًعا اجتماع ًّيا
أن هذا وضع
قائ ًما» فحسب ،بل يجري تلقني األطفال ّ
ويتقبل الفتيان جميع
تتقبل الفتي���ات
ّ
طبيعي ،بحيث ّ
ويتدربون على التسامح
أشكال املعيش���ة املش���تركة،
ّ
إزاءها ،ويت ّم 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 بكافّة أشكال
(1) Hermann 2006
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املعاشرة املعيشية هذه ،وبنموذج اجلنس البشري على
هذا النحو ،أم ًرا 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 ح ّل مكانها التن ّوع في «النماذج األُ َس���رِ ية»
التي يُ َراد أن تكون جمي ًعا متس���اوية من حيث قيمتها،
وقابلة للممارسة في احلياة الفعلية.

األسر املتع ّددة األفراد ،تعتمد على عمل املرأة وحدها،
وأن
وكان ه���ذه الرقم في حدود  %15ع���ام 1991مّ ،
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
يتحملن
مهنية ذات أجور متدنية ،وفي الوقت نفس���ه
ّ
مما يصل إلى أقصى
عبء العمل األُ َس���رِ ي واملنزليّ ،
(((
درجات اإلرهاق.

بهذا املعنى تكون املرأة على استعداد جلميع النماذج
ب���دأ إدراك هذه اإلش���كالية
عن طريق حتقيق هدف تأمني
متطلباته���ا املعيش���ية املادية لق��د أدرك��ت الم��رأة األوروبي��ة ،بع��د طول وبدأ النقاش حولها ،ولكن ليس
جه��د وعن��اء ،أنه��ا ل��م تتح��رر حقيقة
بل في اجتاه يؤ ّدي إلى التش���كيك
بنفس���ها ،فهذا ما مي ّكنها من
ً
وتعاس��ة ،فبدأت
س��وءا
ازدادت أوضاعه��ا
ً
أن تعيش دون ش���ريك حياة أو أص��وات نس��وية أوروبي��ة عدة تعي��د النظر في تط ّور املجتمع باجتاه القبول
ً
في ادعاءات وه��م الحرية،
مطالبة بضرورة بذل���ك التن���وع في األش���كال
«ش���ريكة» حياة ،أو أن تنخرط
التوائ��م م��ع فط��رة الم��رأة األنث��ى الزوجة
في عالقة خ���ارج إطار احلياة واألم ولي��س المرأة الجندر مشوش��ة النوع املعيش���ية االجتماعية ،أو إلى
والوظيفة
معاجلة ناقدة للصيغ النموذجية
مما
الزوجي���ة ،وجمي���ع ذلك ّ
احلالية ح���ول املرأة .إنمّ ا يدور
أصبح واسع االنتشار ،ومن وراء
النقاش العام والسياس���ي حول مسائل من قبيل كيفية
ذلك كلّه صار أم ًرا ممكنًا من الناحية االقتصادية.
تخفيف عبء رعاية األطفال عن النس���اء العامالت،
آالم حرية االختيار:
وكيفية تخفيف األعباء املالية الواقعة على األسر عبر
أصبحت امل���رأة في ال���دول األوربية ق���ادرة على إجناب األطفال ،وكيفية متكني النساء من الوصول إلى
االختي���ار اليوم ،منوذج املعاش���رة في حياتها ،وطريق مهن أفضل .بهذا ال جتري معاجلة األوضاع الس���يئة
ييسر احلياة عليها ،م���ن جذورها ،بل عن طريق مزيد من إجراءات انتزاع
تعلميها ،ومهنة تزاولها ،وهو ما ال ّ
وال يس��� ّهل قط ًعا اتخاذ قرار بشأن إجناب األطفال .املرأة من إطار األس���رة بدعوى احلرية ،وهذا ما تراه
وتُظه���ر التط ّورات في الس���نوات املاضي���ة أن تع ّدد احلركة النسوية حتري ًرا مزعو ًما للمرأة.
الفرص أمام النس���اء بدعوى التحرر واحلرية أصبح
لقد أدركت امل���رأة األوروبية ،بعد طول جهد وعناء،
ً
عليهن .أصبحن مرغم���ات على مزاولة
ثقي�ل�ا
عب ًئا
ّ
أنه���ا لم تتح���رر حقيقة بل ازدادت أوضاعها س���و ًءا
العمل في معظم احلاالت ،ليس في مهن حتقّق التأ ّلق
وتعاس��� ًة ،فبدأت أصوات نس���وية أوروبية عدة تعيد
ملجرد تأمني
والنجاح ،وبالتالي املكانة االجتماعية ،بل
ّ
النظر ف���ي ادعاءات وهم احلري���ة ،مطالب ًة بضرورة
املتطلبات األساس���ية للمعيش���ة ،أي في مهن عسيرة
التوائم مع فطرة املرأة األنثى الزوجة واألم وليس املرأة
األداء متدنية األجر حتقيقًا للتحرر «الزائف» عن قيد
اجلندر مشوشة النوع والوظيفة .ولكن ما يثير العجب
األسرة والرجل.
في نطاق دراس���ة بعنوان «املرأة املسئولة عن طعام
أسرتها» جرت بتكليف االحتاد األملاني للنقابات ،أسفر
أن  %21من
اس���تطالع أجري عام 2010م في أملانياّ ،
التقرير االسرتاتيجي الثامن

((( انظر :نساء منفردات في حتصيل الدخل ،حترير املرأة القهري،2010 ،
في املوقع الشبكي لصحيفة دي تسايت األسبوعية:
Frauen als Alleinverdienerinnen. Unfreiwillige Emanzipation, 2010 in: Die Zeit online: <http://www.zeit.de/gesells>chaft/familie/2010-07/ernaehrerinnen
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ح ّقًا أن يبقى النموذج الغربي للمرأة املتحررة –مع ما يعتريه من نواقص وعورات -مله ًما لبعض احلركات النسوية
في عاملنا اإلس�ل�امي ،وكأنه قد أصب���ح لزا ًما على أمتنا أن جتتر نفايات األف���كار واملفاهيم التي لفظها أهلها
وباتت عندهم جز ًءا 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 يت ّوج مشاعرها ببناء أسرة فاضلة.
ويضي���ف أن هناك اعترافًا اجتماع ّيا عا ًّما بأن املرأة الغربية ليس���ت هي املرأة النموذجية وال تصلح أن تكون
كذلك ،وهي تعيش حالة انفالت مع الرجال.
واحلقائق واألرقام تكشف الواقع املؤمل حلال املرأة الغربية املظلومة:
ففي بريطانيا :

 أكثر من  %50من القتيالت كن ضحايا الزوج أو الشريك.  50ألف باحثة بريطانية تقدمت باحتجاجات شديدة على التمييز ضد املرأة في بريطانيا.ويف إسبانيا :

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

 -يُغتصب يوم ًّيا في أمريكا  1900فتاة  %20 ،منهن يغتصنب من ِق َبل آبائهن.

  %80من املتزوجات منذ  15عشرة 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:
 -1استخدام 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  %73منها يتم تقدميها من خالل حركة املرأة .وأكثر من النصف
يحتوي إثارة في املضمون.
 -2فتح 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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 -3العنف واالعتداء على املرأة:

صور االعتداء على املرأة بالضرب أو التحرشات اجلنسية أو االغتصاب والقتل ليست في الواقع أقل سو ًءا مما
هي عليه في كل مكان آخر .فقد كشف مسح استطالعي أعدته وزارة الداخلية البريطانية أن  %80من ضابطات
الش���رطة ،أي بنسبة أربعة إلى خمس���ة ،يتعرضن للمضايقات اجلنسية خالل نوبات العمل الرسمية .شارك في
االس���تطالع  1800ضابطة 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  1.3امرأة بالغة في الدقيقة الواحدة؛ أي  68000امرأة في العام.
وأض���اف املركز أن واحدة من كل ثماني بالغات في الوالي���ات املتحدة تعرضت لالغتصاب ليكون إجمالي من
اغتصنب اثني عشر مليو ًنا ومائة ألف امرأة على األقل.
ويش���ير املس���ح إلى أن  %61من حاالت االغتصاب متت لفتيات تقل أعمارهن عن  18عا ًما ،وأن  %29من كل
ح���االت االغتصاب متت ضد أطفال تقل أعمارهم عن  11عا ًم���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
جي ً
ال من النس���اء يتعرضن خلطر العنوسة .وتذكر اإلحصائيات العلمية أن املرأة التي يتراوح عمرها ما بني 35ـ
 39عا ًما ال تتوفر لها فرص الزواج إال بنسبة  %38فقط.

املرأة وجتارة الرقيق األبيض:
يؤكد تقرير ملنظمة الهجرة الدولية أنه يجري س���نو ًّيا 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  ،%400وإن شبكات الدعارة هذه تعرض اآلن نصف مليون امرأة للبيع ،يبلغ الدخل الذي حتققه
النساء فيها للقوادين ومزوري الوثائق ومهربي البشر وغيرهم  13مليار يورو سنو ًّيا.
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وتقول إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية األوكرانية :إن حوالي  400ألف 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.

احلداثة «الغربية» تهدِّد األسرة:
وأن انهيار هذه
أن
(مؤسس���ة الزواج في أوروبا تنهار)ّ ،
يو ًما بعد آخر ،تتوالى التقارير والدراس���ات التي تؤ ِّكد ّ
ّ
يهدد شعوب ع ّدة دول باالنقراض.
املؤسسة ِّ
أن مؤسسة الزواج في أوروبا تتجه نحو مزيد من
ففي تقرير نش���ره البرملان األوروبي (1999/11/24م) ،يؤ ِّكد ّ
أن عدد حاالت الزواج تراجعت في كل دول أوروبا
التراجع ،لم تش���هده أوروبا من قبل؛ حيث يش���ير التقرير إلى ّ
سجلت زيادات طفيفة ـ ربمّ ا يعود إلى ارتفاع نسبة املهاجرين
الـ ،46عدا فرنسا وأملانيا وأيسلندا والبرتغال؛ حيث ّ
وأن نصف النساء أجري َن عقو ًدا رسمية مقابل نسبة كانت تصل إلى  %90سابقًا ..وكذلك
في بعض هذه الدول ـّ ،
تزداد نسبة الوالدات خارج إطار الزوجية ،حيث تصل إلى نسبة الثلثني في ايسلندا ،و %50في الدامنارك ،و%40
أيضا قليلة ،حيث تبلغ  1.2طفل للمرأة في كل أوروبا.
أن نسبة اخلصوبة ً
في فرنسا ..كما ّ
وبس���بب هذه األوضاع ،فقد أثارت مؤشرات النم ّو الس��� ّكاني في أملانيا (عام 1999م) ،إلى املزيد من دواعي
مغبة انقراض األ ّمة األملانية في غضون عقود من الزمن؛ حيث زاد عدد الوفيات عن الوالدات مبقدار
القلق من ّ
املعدل كفيل بأن تخس���ر أملانيا ما يعادل س���دس
 76000حالة وفاة ،مما ينذر ـ حس���ب قول اخلبراء ـ ّ
بأن هذا ّ
س ّكانها 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  1429هـ انظر الرابط:
http://akhawat.islamway.com/modules.php?name=News&file=article&sid=836 .

مستقبل األسرة في العالم ،د .إحسان األمني ،موقع
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