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متثل املرأة بنية  أساسية لبناء اجملتمع واحلضارة 
اإلنسانية وتطويرها عبر التاريخ البشري.

اجملتمعات  في  األثرية  األبحاث  تشير  حيث 
البدائية إلى سيادة اجملتمعات االمومية في أولى 
أشكال التجمعات البشرية حيث سيطرت املرأة 
على احلياة الدينية واالجتماعية والسياسية من 
خالل انتشار عبادة اآللهة االم أو اآللهة األنثى 
في احلضارات األولى قبل ستة آالف سنة مثل 
اآللهة منو واآللهة إنانا في احلضارة السومرية 
وأم اآللهة نيت في احلضارة املصرية وعشتار 
في بابل القدمية وافروديت عند اإلغريق، والكثير 
من األسماء املتعددة التي ترمز إلى اآللهة األم 
اخلصوبة والطبيعة، حيث انتشرت روح العدالة 
واملساواة في هذه اجملتمعات بسبب ابتعاد املرأة 
انتقال  أن   إال   ، والتسلط  واحلرب  العنف  عن 
اجملتمعات من مرحلة الصيد واجلمع إلى مرحلة 
الزراعة والتدجني وظهور امللكيات اخلاصة ونزعة 
املدن  أولى  والعنف وظهور  احلرب  الى  الرجال 
وبروز مفهوم الدولة أدى إلى انقالب الذكور على 
اجملتمعات األمومية  وعمل التسلط الذكوري 
واستئثاره بالسلطة ولصناعة القرار من خالل 

المرأة 
ما بين العولمة والتكنولوجيا

دمهات شكاكي
اكتب كوردي - سور�

المقالة

الصدام املباشر مع املعتقدات الدينية إلى محو 
الدينية والسياسية  املرأة تدريجيا من احلياة 
األبوي خالل  للنظام  وترسيخه  واالجتماعية 
ما  املرأة،  ضد  االضطهاد  من  عام  آالف  ثالثة 
أدى إلى تراجع دور املرأة وحرمانها من ممارسة 
حقوقها الطبيعية كونها متثل النصف اآلخر 

من اجملتمع املكون للمجتمعات البشرية.
بلغت سياسة قمع املرأة مراحل متقدمة عبر 
حصر دور النساء في سبيل إعادة خلق وإنتاج 
السلطة الذكورية خاصة في مجتمعات الشرق 
والشرق األوسط، ومع األسف لعبت املرأة ذاتها 
دوراً ال يُستهان به في ترسيخ هذه السلطة 
عبر اضطهاد النساء لنظيراتها وعدم تبنيهن 
الفكر التحرري، وبالتالي مت جتريدها من حريتها 
وحقوقها في االختيار والتعليم وممارسة دورها 
الطبيعي في السياسة واالقتصاد واجملتمع. 

سياسة  على  الذكورية  السلطة  فاعتمدت 
ممنهجة لقمع املرأة، عبر مفهوم الدين والعادات 
والتقاليد واألعراف العشائرية والفروق الطبقية 
إلى  املرأة  والبيولوجية بني اجلنسني، لتتحول 
وشخصيتها  لهويتها  فاقدة  ضائعة  نقطة 
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وحضورها في احمليط الذي تعيش فيه.
العوملة مبفهومها احلالي حاملة  حتى جاءت 
معها رياح املتغيرات الدولية اجلديدة في القرن 
األخير، لصالح املرأة لتستعيد األمل في صناعة 
وطموحاتها  احتياجاتها  يلبي  مبا  املستقبل 
على الصعيد الطبيعي واالجتماعي والسياسي 
واالقتصادي، والبد لنا في البداية تفسير مفهوم 
العوملة وشرح املتغيرات الدولية التي أثرت في 
املرأة بشكل عام وعلى املرأة في الشرق األوسط 

بشكل خاص. 
قدم  قدمي  العام  بشكله  العوملة  مفهوم  إن 
لوصف  واُستخدمت  اإلنسانية  احلضارات 
العالقات بني املمالك واالمبراطوريات القدمية، 
ومن خالل التتبع التاريخي لنشأة العوملة ميكننا 

تقسيم العوملة إلى ثالث مراحل أساسية:
املرحلة األولى )التكوين( ومتتد من األلفية الثالثة 
قبل امليالد حتى عصر النهضة في أوروبا، عندما 
كانت احلضارات القدمية تتصل مع بعضها من 
خالل العالقات التجارية كالسومريني وحضارة 
وادي السند والقوافل التجارية، مثل طريق احلرير 
الذي ميتد من الصني حتى أوروبا مروراً بالشرق 
اجتياح  مثل  العسكرية  والغزوات  األوسط، 
االسكندر األكبر ملناطق آسيا ومصر والشرق 
السماوية  الديانات  وظهور  والهند،  األوسط 
وانتشارها بني الشعوب وهو ما مثل أولى أشكال 
العوملة السياسية والثقافية واالقتصادية. 

املرحلة الثانية )مرحلة الوالدة( التي بدأت مع 
اكتشاف قارة أمريكا وتنافس الدول االستعمارية 
للسيطرة على املمرات البحرية والطرق التجارية، 
ونشوء مفهوم الدولة القومية وبروز احلركات 
التحررية والنسوية، وظهور الفكر الرأسمالي 
واالحتاد  برلني  والشيوعي حتى سقوط جدار 

السوفيتي عام 1990.
واألمركة(  التوسع  )مرحلة  الثالثة  املرحلة 
بعد انهيار االحتاد السوفيتي وسيادة القطب 
الواحد ممثلة بالواليات املتحدة األمريكية، ظهر 
ما يسمى بالنظام العاملي اجلديد الذي عمل 
العالم  وصبغ  العوملة  مفهوم  ترسيخ  على 

الغربي.  بالطابع 
ميكننا تعريفها بأنها جعل الشيء عاملياً وصبغ 
العالم بطابع عاملي اقتصادياً وسياسياً وثقافياً 
واجملتمعات عبر  أي عوملة األشياء  وعسكريا، 
اتباع سياسة االنفتاح وحتويل العالم إلى قرية 
كونية صغيرة مترابطة مع بعضها، من خالل 
إزاحة احلدود بني الدول وتسهيل حركة انتقال 
األفراد ورؤوس األموال بني الدول، وتسهيل حركة 
التجارة العاملية والشركات املتعددة اجلنسيات، 
العوملة:  واترز في كتابه  يقول مالكوم  حيث 
تسعى  التي  والتطورات  املستجدات  بأنها 
بشكل مباشر أو غير مباشر إلى دمج سكان 

العالم في مجتمع عاملي واحد. 
وفي إطار التغيير الذي أحدثته العوملة انعكس 
على العالم الكثير من اإليجابيات، منها إلغائها 
احلواجز اجلغرافية والسياسية وسهولة تنقل 
ومنظمات  الدولية  املنظمات  وظهور  األفراد 
حماية حقوق اإلنسان واحملاكم الدولية واألمم 
املتحدة، وتطور التكنولوجيا ووسائل االتصاالت 
العلوم  وتطور  املعلومات،  انتقال  وسهولة 
وارتفاع املستوى الصحي وانخفاض معدالت 
الفقر، وارتفاع مستوى التعليم وحتسن وضع 
النساء واندماجهم في سوق العمل واالنفتاح 
االقتصادي والثقافي وإنشاء األسواق العاملية.

التجاري  التقدم  في  هام  دور  للعوملة  وكان   
واالقتصادي الفكري والتكنولوجي ومساهمتها 
املفروضة  القيود اجملتمعية  املرأة من  في حترر 
الرجل  وبني  بينها  الفوارق  وتقليص  عليها، 
في التعليم والعمل خاصة مع انفتاح الشرق 
بها  وتأثرها  الغربية  الثقافات  على  األوسط 
عبر اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي، بيد 
أن سيطرة القوى الغربية على وسائل اإلعالم 
واالتصاالت والتكنولوجيا احلديثة، أدى إلى بروز 
الغربية  االستعمارية  العوملة  أنواع  من  نوع 
في  وتغلغلها  األخرى  واجملتمعات  للشعوب 
العوملة  أصبحت  حتى  احلياة،  نواحي  جميع 
محركاً أساسياً للحياة، فكانت املرأة الشرقية 
الضحية األولى لهذا الغزو والتغلغل  الفكري 



بيع  2022مجلة العدد / 11 / ر

27

المقالة

الغربي.  والثقافي 
بالرغم من اإليجابيات الكثيرة التي حققتها 
العوملة من خالل االنفتاح االقتصادي والثقافي، 
إال أن القوى العاملية واالمبريالية الرأسمالية 
عملت على استغالل العوملة لتحقيق أهدافها 
اخلاصة، من أجل تفكيك البنية االجتماعية 
واألسرية للسيطرة على الشعوب األخرى وتدمير 
بنيتها من الداخل من خالل املرأة، حيث حولت 
تسويقية  ووسيلة  سلعة  الى  املرأة  جسد 
للترويج ملنتجاتها وترسيخ أمناط معينة، مثل 
اجلسد النحيف الفاتن واعتبار املرأة الشقراء  
لضمان  العاملي،  للجمال  مقياساً  النحيفة 
وعمليات  االستهالك  وتدفق  األرباح  حتقيق 
التجميلية  املساحيق  واستهالك  التجميل 
الفكرية وطموحات  واألدوية مهملًة اجلوانب 
املرأة،  مما سهل انتشار اإلباحية وتسرب الدعارة 
آليات  التي لم تخلق  إلى اجملتمعات  واخملدرات 

صحيحة للتعامل مع العوملة السلبية.
ميكننا أن نالحظ بأن هذه القوى املظلمة تعمل 
وإلى وسيلة  الرجل  حديثاً على حتويل جسد 
ترويجية من خالل اإلعالنات واإلعالم والتسويق 
للرجل الغربي الكامل القوي صاحب العضالت 
واجلسد املثير، أما املرأة فقد مت استغاللها من 
البشري  التاريخ  البداية ألنها كانت على مر 
احللقة األضعف واملستهدف األول، كون تخريب 
تدمير  إلى  يؤدي  والزوجة  واألخت  األم  املرأة 

وفساد اجملتمع بشكل كامل. 
وفي  األوسط  الشرق  في  املرأة  انتقال  وإن 
نزاعات وحروبا طائفية  التي شهدت  املناطق 
ومن مجتمعات منغلقة أو معتدلة إلى أوروبا 
ونتيجة  الصدمة احلضارية،  نوع من  إلى  أدى 
انبهارها باحلضارة الغربية واحلريات الشخصية 
املوجودة هناك نتج لديها رد فعل عكسي ردًا 
على حياة القمع والقيود املفروضة عليها ضمن 
مجتمعها  السابق، ولقلة الوعي االجتماعي 
والسياسي وألسباب متعلقة بالبيئة وضعف 
التعليم، وغياب دور األسرة وانتشار  أساليب 
األمية والشخصية الضعيفة واجلهل السائد 

في مجتمعات العالم الثالث، كانت نسبة كبيرة 
من النساء مستعدات بشكل كامل  لتقبل كل 
املظاهر السلبية للعوملة ذوات الفهم الضيق 
ملفهوم احلرية واملساواة، أولها التقليد األعمى 
الفاضحة  واألزياء  املوضة   ومتسكها بقشور 
في كل املناسبات، حتى تؤكد أنها حتررت من 
السلطة  من  وتخلصت  السابق  مجتمعها 
األبوية الذكورية، وبدالً من أن توظف قدراتها 
وتعمل  الوعي بني نساء مجتمعها  في نشر 
على حتريرهن وتتخذ من النضال ضد االستبداد 
طريقاً لها، اندمجت مع النساء الغربيات ناسيًة 
باملعاناة  يذكرها  ما  جذورها متجردةً من كل 
البسيط  فهمها  حسب  القدمية  بيئتها  في 

والسطحي لألمور.
ونشير هنا إلى أن وضع املرأة في الغرب ليس 
جيداً، حيث يتم استغاللها بشكل مباشر من 
قبل الشركات العاملية ومراكز القرار، وضعف 
نسبة متثيلها في البرملانات الغربية واستغاللها 
اقتصادياً لصالح مصانع الرأسمالية، كونها 
متثل نسبة يد عاملة رخيصة مقارنة مع الرجل 
في الغرب والشرق ومعظم دول العالم، وتوظيف 
جسدها في النجومية الزائفة في سلم الصعود 
نحو الشهرة ضمن هوليوود وأخواتها، وتعرضها 
لكل أنواع الذل والتحرش في سبيل الشهرة. 
إنَّ عدم تسلح املرأة في الشرق األوسط  بالوعي 
الصحيح والثقافة والفكر التحرري، واجنرافها 
ومتسكها  املزيفة  الغربية  الشعارات  وراء 
بالقشور السلبية للعوملة، أدى إلى استعباد 
املرأة مرة أخرى من خالل التكنولوجيا واإلعالم، 
على  تسيطر  التي  اخلفية  العاملية  فالقوى 
العوملة تسعى وبشكل دائم إلى مسح هوية 
الشعوب وطمس معاملها وثقافتها، وبالتالي 
أو  املرأة  املعاصر سواًء  اإلنسان  هوية  طمس 
الرجل أو األطفال، وإشغاله بوسائل التواصل 
الهابطة وحلم حتصيل  والبرامج  االجتماعي 
اجلسد املثالي، وتغيير عقله ونفسيته وإعادة 
خلق اإلنسان املعاصر مبا يلبي مصالح القوى 
الرأسمالية والشركات الكبرى، وحتويل عقليته 
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إلى عقلية استهالكية بحتة وإبقائه بعيدا عن 
الفكر التحرري الذي يدعو إلى حرية االنسان 

واحترامه لذاته وكينونته اإلنسانية. 
وتعرية جسد املرأة ميثل هدفاً أساسياً للقوى 
وتعريتها من  السلبية،  والعوملة  الرأسمالية 
أمومتها ومن مشاعرها من إنسانيتها، واختزال 
كل إمكاناتها وقدراتها في تفاصيل جسدها 
ومقاييس إثارتها وترسيخ صورة األنثى الفاتنة 

الساحرة جنسياً. 
في ظل املتغيرات العاملية اجلديدة واملعطيات 
التي أوردتها، ميكننا  أن نتفق بأنَّ العوملة أمر 
واقع وحتمي، وال ميكننا البقاء مبعزل عن التغيير 
العاملي، لكن علينا التفكير أوالً ماهي الفوائد 
التي ميكننا أن جننيها من العوملة، وكيف ميكننا 
االستفادة من االنفتاح على الثقافات األخرى، 
وكيف ميكنك أيتها املرأة الشرقية أن تتحرري 
الذكورية واالستبداد  العبودية والسلطة  من 
الرأسمالي، وكيف لِك أال تكوني جزءاً من عوملة 

اجلسد.
وآليات واضحة  أن نتخذ خطوات  وهنا يجب 
ملواجهة العوملة السلبية االستعمارية وأدواتها 
العوملة  مظاهر  تلقي  على  قادرين  نكون  وأن 

اإليجابية بالشكل الصحيح.
احلوارية  التوعوية  الندوات  عقد  ومنها   -1
املرأة  دور  أهمية  تؤكد على  التي  واحملاضرات، 
في اجملتمع وإنشاء مراكز خاصة لإلرشاد األسري 

والنفسي داخل اجملتمعات.
2- املناقشة واإلحلاح على احلكومات الشرقية 
وصناع القرار والقيادة السياسية ملعاجلة قضايا 
وزيادة متثيلها في  املرأة بشكل جدي وفاعل، 
البرملانات في الشرق والشرق األوسط  ومراكز 
صناعة القرار، ودعم املساواة بني اجلنسني في 
كافة اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

والسياسية. 
3- زيادة التنسيق بني املنظمات املعنية بحقوق 
املرأة واجملتمع املدني ومنظمات حقوق األسرة 

والعمل معها.
املؤسسات  هيكلة  إعادة  على  العمل   -4

على  والتأكيد  التربوية،  واملناهج  التعليمية 
واملرأة  الرجل  بني  الصحيحة  العالقة  أهمية 
وقيم احلرية واملساواة والعدالة بني اجلنسني.

5- زيادة الوعي الفكري بني كال اجلنسني، والتأكيد 
على اخلصوصية الثقافية للشعوب والثقافات 
األخرى، وإيجاد طرق ملواجهة القوى الرأسمالية 
الساعية حملو هوية الشعوب والثقافات األخرى.

6- ترسيخ مبادئ املساواة والدميقراطية وروح 
التعاون بني األجيال الشابة، وتعريفهم بأهمية 
التغيير والتحديث وفق األسس الصحيحة. 

7- نبذ األفكار واملعتقدات واملورثات الشعبية 
البالية، التي تقيد حرية املرأة أو تساهم بزيادة 

الفروق الطبقية بني اجلنسني. 
8- إيجاد آليات مناسبة للتعامل مع العوملة 
التكنولوجية والتطور املعرفي السريع وانتقاء 
اإليجابي منها، وإعادة استخدام هذه املعرفة 
في خدمة اجملتمع وتطويرها وحتسينها مبا يلبي 
للتعريف  هادفة  برامج  وإنتاج  احتياجاتنا، 
والتنوع  والتبادل  واالتصال  العوملة  بأهمية 
الثقافي دون التأثر بها سلباً، واملساهمة في 

بناء احلضارة اإلنسانية.
والقوى  النسائية  املنظمات  9- التواصل مع 
املناهضة للعوملة االستعمارية في كل مكان، 
العوملة  وإفرازات  رواسب عوملة اجلسد  وإزالة 

االستعمارية وقشورها. 
ختاماً ميكننا القول يجب علينا أن نسعى إلى 
تطوير أنفسنا من الداخل قبل اخلارج، وأن نسعى 
جاهدين إلى ترسيخ أسس سليمة للمجتمع 
واألسرة وفق مبادئ علمية حديثة دميقراطية، مبا 
يضمن حقوقها املشروعة والعادلة فيجب أن 
تعمل اجملتمعات على حترير املرأة من قيود األمية 
واجلهل ومنحها الدعم وإسنادها بقوة الفكر 
والتعليم والثقافة ملواجهة التطورات العاملية 
ودعوتها إلى ممارسة دورها في التغيير والبناء 
السليم للمجتمع، حيث ال مكان جملتمع حر أو 
شعب حر دون وجود امرأة حرة واعية ناضجة 
والروح، ورجٍل حر واعي  والوجدان  الفكر  أبية 

ناضج أبّي الفكر والوجدان.


