
رّد موّحد حول تأثير الدين على أدوار المرأة القيادية في السياسة والحياة العاّمة

 شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشسسطات فسسي السياسسسةإّن هذا الرّد الموّحد مستقى من البحث الذي أجراه موّظفو 
iKNOW Politicsومن مساهمات كل من عزة كرم، المستشارة الرفيعة المستوى للشؤون الثقافية لدى صندوق  

.المم المتحدة للسكان، ومارغرت منسح وليامز، العضو في برلمان ناميبيا

سؤال

 هل يؤّثر الدين والمعايير الدينية على مشاركة المرأة في السياسة؟ إذا رفض رجال الدين في بلد ما دعم وصسسول
المرأة إلى مناصب دينية قيادية، هل يؤّدي ذلك إلى تقييد دور المرأة في السياسة والحياة العاّمة؟

مقّدمة

 لطالما كان للدين وللمعايير الدينية دور هام في صياغة السياسات العاّمة وتكوين ملمح الحياة العاّمة فسسي بلسسدان
 عديدة من حول العالم. تختلف درجة تأثير الدين على الحياة العاّمة باختلف البلدان. وقد شهد هذا التأثير تقّلبسسات
 في الكثير من البلدان على مّر التاريخ. يقترح الخبراء التمييز بين الدين والمعايير الدينية. على سبيل المثال، تقول

زة كرم، المستشارة الرفيعة المستوى للشؤون الثقافية لدى صندوق المم المتحدة للسكان:الدكتور ع

 الدين والمعايير الدينية ليست الشيء نفسه. فالدين بحد ذاتسسه هسسو مجموعسسة معّقسسدة مسسن"
 المؤّسسات والنصوص (التي تعّد مقّدسة بمعظمها بالضافة إلسسى جسسسم مسسن التسسأويلت)
 والمعايير والقيم التي يصعب قياسها ويستحيل جمعها ضمن عنوان واحسسد. كمسسا أّن السسدين
 يشرك مجموعة من الناطقين – منهم دينيون ومنهم – أو معظمهم - علماء أو علمسسانيون أو
 نساء، بالضافة أحيانا إلى بعض اللعبين السياسيين. أما المعايير الدينية فهي عبارة أكسسثر
 تحديدا – إّنما معّقدة أيضا – تشير إلى ما يعتبره البعض نمط سلوك مستقى من المعتقسسدات

)2009الدينية." (كرم، أ. رأي خبير. 

 بموازاة ذلك، ل بد من العتراف بدور التقاليد والمعايير الثقافية التي قد تتكّون بشكل مستقّل عن المعايير الدينيسسة
أو تّؤثر على العقيدة الدينية.

 يسّلط هذا الرد الموّحد الضوء على وقع المعايير الدينية والدين بالنسبة إلى مشاركة المرأة السياسية ويتناول أيضا
 مشاركة المرأة في المؤّسسات الدينية والحزاب السياسية الدينية بالضافة إلى مقاومتهسسا للقيسسود الدينيسسة علسسى

مشاركتها السياسية.



         مشاركة المرأة في المؤّسسات الدينية

 تشير البحاث إلى أن مشاركة المرأة في المؤّسسات الدينية من حول العالم تختلف ليس من دين إلى آخر فحسسسب
 بل أيضا ضمن طوائف الدين الواحد وقد تكون وقفا على المعايير والتقاليد الثقافية المرعية الجراء فسسي بلسسد أو
 منطقة ما. في حديث عن الدين والحركات النسائية في الشرق الوسط، يقول الدكتور نسسدج العلسسي إّن السسسلم
 يمارس بصورة غير متجانسة في المنطقة وإّنه على كون معظم سكان الشرق الوسسسط مسسن المسسسلمين، فثمسسة
 اختلفات بين السّنة والشيعة ناهيك عن المجموعات المسلمة الخرى مثل القّلية العلوية في تركيا. أضاف الدكتور
 العلي إّن النساء المنتميات إلى القليات الدينية كالموارنة في لبنان أو القباط في مصر خاضعات بوجه عام لنفس
 القوانين والتقاليد الثقافية والجتماعية المطّبقة على نظيراتهن المسلمات من الفئة الجتماعية نفسسسها. (العلسسي، ن.

)    2002. 2ص. 

 المستشارة الرفيعة المستوى للشؤون الثقافية لدى صندوق المم المتحدة للسكان، إّنه فسسي البلسسدانقالت عزة كرم، 
 التي تضطلع فيها المؤّسسات الدينية بدور مهم في تحديد توّجهات السياسة الوطنية والمناهج الدولية، يجوز اعتبار

تمثيل المرأة في هذه المؤّسسات كشكل من أشكال المشاركة السياسية. أضافت الدكتور كرم:

 إّن مشاركة المرأة في هذه المؤّسسات – أو غيابها عنها - عند مختلف المستويات مؤّشر هام"
 عن درجة تشجيع هذه المؤّسسات الدينية لمشاركة المرأة السياسسسية." (كسسرم، أ. رأي خسسبير.

2009 (

iKNOWتؤّيد مارغرت منسح وليامز، خبيرة   Politicsوالعضو في برلمان ناميبيا، هذا التصريح وتقسسول إّن  
 رفض رجال الدين، مهما كان دينهم، تعيين النساء في مواقع القيادة يشّكل مؤشرا على عسسدم اسسستعداد المجتمسسع

 ). وتتحسسّدث بسساميل باكسسستون2009المعني لتقّبل المرأة في الحياة السياسية والعاّمة. (ويليامز، م. رأي خبير، 
 وميلني هيوغس في مؤّلفهما عن وقع الكونفوشيوسية على دور المرأة ومشاركتها في السياسة في الصسسين وفسسي
 بلدان آسيوية أخرى، بما في ذلك الصين واليابان والكوريتين وفيتنسسام وسسسنغافورة. فتقسسولن إّنسسه فسسي ظسسّل
 الكونفوشيوسية، تحتل النساء عند مختلف المستويات منصبا أدنى من الرجال. على سبيل المثال، يستفاد من كتاب
 الطقوس الكونفوشيوسية أّنه يجب على المرأة أن تتبع الرجل في شبابها كما تتبع والدها وشقيقها الكبير؛ وعنسسدما
 تتزوج، فعليها أن تتبع زوجها وبوفاة هذا الخير، تتبع ابنها. تقول السيدتان باكستون وهيوغس إّنه متى أملت ثقافة
 ما خضوع المرأة للرجل وفرضت عليها المتثال لرأي الزوج والب، قّلت احتمالت اضطلعها بسسدور سياسسسي
 ناشط. بموازاة ذلك، ل يأخذ القادة السياسيون أو المواطنون العاديون النساء النادرات الناشسسطات فسسي الميسسدان

)2007. 247السياسي على محمل الجّد. (باكستون، ب وهيوغس، م. ص. 

 من المؤّسسات الدينية ما هو أكثر استعدادا من غيره لشراك المرأة في هياكله وإناطتها بدور أوسع. تقول بسساميل
 باكستون وميلني هيوغس إّنه بالضافة إلى النظمة النتخابية والعمليات السياسية في كل بلد، غالبا ما يؤّثر الدين
 المهيمن في البلد على تطّور ونجاح الموجة الولى من الحركات النسائية. وتقولن في تحليلهما إّن ظاهرة انتخاب

2



 النساء وتمثيلهن السياسي برزت بصورة مبكرة في البلدان التي تسيطر عليها البروتستانتية مقارنًة مع البلدان التي
 تهيمن عليها الكاثوليكية. من بين السباب التي تبّرر تشجيع الدين البروتستانتي لمشاركة المرأة في السياسة، تشير
 السيدتان هيوغس وباكستون إلى المفاهيم الفلسفية للبروتستانتية في ما يتعّلق بحقوق ومسؤوليات الفسسرد وتشسسّددان

، ص.54-53بشكل خاّص على التعليم والفردانية الخاّصة بكسسل جنسسس. (باكسسستون، ب وهيسسوغس، م. ص. 
220.2007(

 في ما يتعّلق بالديان التي تشّجع مشاركة المرأة، نذكر أيضا كنيسة العنصرة المسيحية في إفريقيا. على حد قسسول
 شارلوت سبنكس، تنجذب النساء لكنائس العنصرة لّنها ترفض الوضع الجتماعي الثقافي الراهن وتسسسعى إلسسى
 مكافحة تهميش بعض الفئات، بما في ذلك النساء، في المجتمعات "البوية". تبّشر هذه المسيحية بالزدهار الفردي
 الذي يشّرع ممارسات الشابات الطموحات الساعيات إلى كسر الحواجز التقليدية تحقيقا للسسستقللية القتصسسادية
 والجتماعية والسياسية. تقول السيدة سبنكس إّنه في حين تحفظ معظم كنائس التيار الرئيسي والثقافات الفريقيسسة
 التقليدية المناصب القيادية للرجال وكبار السّن، تشّجع كنائس العنصرة النساء والشباب على تحّمسسل المسسسؤولية.

).2003. 26-22(سبنكس، ش. ص.

 قد يؤّثر إقصاء المرأة من المؤّسسات والقيادة الدينية سلبا على وضعها في المجتمع ويحّد من الفرص المتاحة لهسسا
 في الحياة السياسية والعاّمة. تشير السيدة فاتو سو في مقالها حول أثر الدين والتقاليد في السينيغال إلى أّن الطقوس
 السينيغالية التقليدية كانت تكّن احتراما كبيرا للمرأة التي كانت مسؤولة عن العبسسادة وعسسن طقسسوس الخصسسوبة
 والمتلك وتمّثل اللهة في المناطق المحاذية للبحر والنهر وبالتحديد في المناطق الكائنة بيسسن دكسسار والسسرأس
 الخضر وسانت لويس. وتضيف إّن دور المرأة ووضعها في المجتمع بالضافة إلى الممارسسسات الثقافيسسة فسسي
 السينيغال تبّدلت بدخول السلم إلى البلد حيث غابت المرأة عن مواقع وطقوس القيادة الدينية وتراجع دورها في

)2003المجتمع بوجه عام. (سو. ف. 

 تشّكل زامبيا مثاًل آخر في هذا المجال حيث أعِلنت المسيحية دينا رسميا في أواخر السبعينات من القرن الماضي.
 على حد قول إيزابيل فيري، اقتنصت النساء النجيليات الفرصة بعد إعلن زامبيا نفسها دولًة مسيحية مسسن أجسسل
 إسماع رأيهن في السياسة. وتقول إّن بعض القائدات استخدمن الدعوات الدينية خلل حملتهن السياسية واّدعين إّن
 اعتناق العمل السياسي جاء ردا على دعوة ال. ولكّنها تضيف إّنه ل المسيحية ول المعايير الثقافية فسسي زامبيسسا
 شّجعت بالكامل تعيين النساء في مناصب القيادة في الكنيسة والمجتمع وقد يعود السبب على حد قولها إلى تمّسسسك

)2008. 116-96الرجال النجيليين في زامبيا بقناعتهم المتمّثلة بالحاجة إلى رئاسة ذكورية. (فيري، إ. ص. 

 على صعيد آخر، قد يشّجع إشراك المرأة في القيادة الدينية هذه الخيرة على الترّشح مستقبًل إلى المناصب العاّمة.
 ، عنiKNOW Politicsتحّدثت فيوليت سامبا بردت، عضو البرلمان في زامبيا، في المقابلة التي أجرتها معها 

 تجربتها كالكاهنة الولى في الكنيسة المتحدة في زامبيا وكالمرأة الولى التي ترسم كاهنة في إفريقيا. تقول السيدة
سامبا بردت:
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 واجهت تحّديات كثيرة لدخول الكنيسة لّنه في هذه الوقت، لم نكن نسمع بشابة ترسم كاهنسسة."
 فاصطدمت بصعوبات كثيرة وتخّطيتها. خدمت كنيستي بإخلص عند كافة المسسستويات لمسسّدة
 خمس سنوات. وارتقيت إلى أعلى مرتبة في هرم الكنيسة وعملت في الدارة المركزية لمجلس
 الكنائس العالمي في زامبيا." (بردت، ز. مقابلة مع فيوليت سامبا بردت، عضو البرلمان فسسي

       )iKNOW Politics. 2009زامبيا. 

 في الختام، صّرحت السيدة سامبا إّن عملها في الكنيسة ألهمها لدخول الحلبة السياسية وللمحافظة على نشاطها فسسي
 الحياة العاّمة. وأضافت إّنه بعد مغادرتها للكنيسة، شعرت بأّن أعضاء كنيستها ومجتمعها يحتاجون لها علسسى حسسد

سواء.

 كما سبق وقلنا، قد يتغّير وقع الدين والمعايير الدينية على مشاركة المرأة السياسية حتى أّنه قد يختلف ضمن الدين
نفسه حسب الطقوس والعقيدة التي تبّشر بها طائفة معّينة من هذا الدين.

المرأة والحزاب السياسية الدينية

 لطالما ساد العتقاد بأّن الحزاب العلمانية وأحزاب اليسار والوسط مستعّدة أكثر من غيرها لفتسسح البسساب أمسسام
 مشاركة المرأة في السياسة والحياة العاّمة. تظهر التطّورات الخيرة أّن الحالة لم تكن دائما على هذا الشكل إذ أّن
 بعض الحزاب الدينية بدأت تعّين أعدادا أكبر من النساء بغية الترويج لبرامجها السياسية. علسسى سسسبيل المثسسال،
 اقترح تحالف للحزاب السياسية الدينية في باكستان، أل وهو متحدة مجلس المل، ورغم معارضسسته الصسسريحة

 . نتيجسسة2002لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعاّمة، أسماء نساء للترشح لنتخابات الجمعية الوطنية للعام 
  مرّشحة للتحالف في الجمعية الوطنية في باكستان. يقول أشوتوش مسرة إّنه بترشيح نساء إلى12لذلك، تم انتخاب 

)2003النتخابات الوطنية، بّدى التحالف السلطة على العقيدة (مسرة، أ. 

 يشّكل حزب الرفاه السلمي في تركيا مثاًل آخر على حزب ديني يدعم حقسوق المسرأة. يفيسد تقريسر مبسادرة
 الستقرار الوروبية حول السياسة التركية المعاصرة إّن حزب الرفاه السلمي في تركيا ساهم إلى حد بعيد فسسي
 فتح آفاق جديدة أمام المرأة في المدن كما في العمرانية حيث شّكلت النساء حوالي نصف عدد أعضسساء الحسسزب

  عضو. كما يشير التقرير إلى أّنه في أواسط التسعينات من القسسرن الماضسسي،50,000المسّجلين والبالغ عددهم 
 أّسس حزب الرفاه جناحا نسائيا ناشطا جدا منح النساء فرصا جديدة مثل التدريب والعمل خارج المنسسزل وإبسسداء
 الرأي في الشؤون العاّمة. إل أّن المنّصة السياسية لحزب الرفاه ظّلت تشّدد على أّن مكان المرأة هو في منزلهسسا

 ، لم يسّجل وجود لمرأة1991ومع عائلتها وعندما نجح الحزب في دخول البرلمان الوطني للمّرة الولى في العام 
  المنتخبين في البرلمان. وحتى عندما أصبح الحزب الكبر في البرلمان في العام62واحدة من أصل أعضائه الس

  نائبا، افتقر الحزب لي تمثيل نسائي. (الجنس والسلطة في تركيا: الحركسسة النسسسوية، السسسلم158 مع 1995
)2008. 11-10ونضوج الديمقراطية في تركيا. ص. 
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 تظهر البحاث أّنه في بعض الحالت، تشّجع الحزاب السياسية الدينية مشاركة المسسرأة فسسي السياسسسة وتدمسسج
 مصالحها في سياساتها. وكانت بعض الحزاب السياسية على استعداد لخدمة مصالح النساء واستحداث المزيد من

الفرص لهن في الحياة العاّمة لكي يفزن بالسلطة السياسية ويحافظن عليها في بلدهن.

       مناهضة المرأة للقيود الدينية

 رغم مقاومة المؤّسسات الدينية في بعض البلدان لتعيين المرأة في مناصب صنع القرار في الحياة العاّمة والدينية،
 عزةنجحت الحركات النسائية والقائدات بصفة شخصية في تنظيم مقاومة من داخل الهياكل الدينية. تقول الدكتور 

  إّنه كّلما ازدادت المقاومسسةكرم، المستشارة الرفيعة المستوى للشؤون الثقافية لدى صندوق المم المتحدة للسكان،
 الدينية لمشاركة المرأة في الحياة العاّمة، كّلما ازدادت التعبئة والمقاومة من قبسسل النسسساء والرجسسال فسسي هسسذه
 المجتمعات. تشير الدكتور كرم إلى أّنه في مواجهة القيود الدينية التي تهسسّدد مشسساركتهن السياسسسية ومسسساواتهن
 بالرجال، نّظمت النساء أنفسهن ضمن نضال سياسي مستهدف ومباشر. وتضيف إّنسسه فسسي المجتمعسسات الدينيسسة
 المحافظة حيث تعاني المرأة من القيود المفروضة على مشاركتها المتساوية في السياسة، تبرز أصوات وحركسسات
 بديلة للمطالبة بدور أكبر للمرأة في الحياة العاّمة. على سبيل المثال، يقول الدكتور العلي إّن حركسسة النسساء فسي
 مصر عادت إلى الواجهة في أواسط التسعينات كرّد على تطبيق قوانين وسياسيات أكثر تحّفظا تجاه النساء، بما في
 ذلك الضغوط الرامية إلى تطبيق قوانين الشريعة في البلد. أصبح القّيمون على الحركات النسسسائية والناشسسطون
 الفرديون موّحدين بحكم التزامهم لحفظ وتوسيع نطاق حقوقهم المدنية ومساواتهم أمام القسسانون وبسسدؤوا يطلقسسون
 الحملت ويقاومون التغيير في السياسات العاّمة. يقول الدكتور العلي إّن المزيد من النساء المسلمات الناشطات في
 مصر نجحن في إسماع صوتهن في الخطاب السلمي الرئيسي وفي انتقاد وتحسسّدي نظرائهسسن الرجسسال لسسسوء

)     2002. 15- 7تفسيرهم لمبادئ الدين السلمي. (العلي، ص, 

 iKNOWخسسبيرة مارغرت منسح وليامز،في حديثها عن المؤّسسات والمعايير الدينية الممّيزة ضّد النساء، تقول 

Politics:وعضو البرلمان في ناميبيا 

 إذ بدأ العالم يتغّير سياسيا واجتماعيا وثقافيا فسمح للمرأة باحتلل المكانة التي تعسسود لهسسا وإذ"
 أخذنا نحن النساء نستعمل هذا التغيير كمقياس، علينا أن نبدأ بتحّدي المؤّسسات الدينيسسة السستي

)2009تمارس التمييز بحّق المرأة." (وليامز، م. رأي خبير. 

 تشّكل أميركا اللتينية مثاًل عن التغيير الديني حيث أصبح اللهوت النسوي في السبعينات حركسسًة شسسعبية فسسي
 صفوف النساء اللواتي أعدن اكتشاف دورهن في المسيحية وتفسير تعاليم الكتاب المقّدس. تقول مونيكا مسساهر إّن
 اللهوت النسوي في أميركا اللتينية برز في سياق لهوت التحرير الذي شّدد على العدالة القتصسسادية والخيسسار
 بالنسبة إلى الفقراء، فألهم النساء للمشاركة في المجتمعات المسيحية وفي الحركات الجتماعية والسياسية الشعبية.
 تصف السيدة ماهر المراحل الثلثة لتطّور اللهوت النسوي الذي رّكز في أول المطاف على الكفاح فسسي سسسبيل
 التحّرر بالستناد إلى إعادة اكتشاف أدوار المرأة القيادية في الكتاب المقّدس؛ وتمّثل في مرحلة ثانية، فسسي تسسأنيث
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 المفاهيم اللهوتية واكتشاف الوجه النثوي ل، وأعاد بناء، في مرحلة ثالثة، النماذج اللهوتية كاملًة. تقول مونيكا
 ماهر إّن هذه المراحل ل تستثني بعضها البعض بل تتعايش وتتشابك حسب البلد والمجموعسسة والتاريسخ. تشسسّكل
 دراسات اللهوت النسوي بالضافة إلى نشاط علمائه الرئيسيين خير مثال على الحركات الدينية النسائية المناضلة
 في أميركا اللتينية. وأضافت السيدة ماهر إّن هذه الحركة ضاربة جذورها اليوم في تجارب ونضسسال منّظمسسات

)2007. 273-270ومجموعات شعبية كثيرة في المنطقة. (ماهر، م. ص. 

 يوّفر السلم مثاًل آخر عن النسوية الدينية. تقول السيدة مارغوت بدران إّنه في التسعينات من القرن الماضسسي،
 استرعى نموذج نسوي جديد في لغة السلم انتباه النساء المسلمات في بلدان مختلفة من حول العالم فسسأّدى إلسسى
 تشكيل النسوية السلمية. تستند هذه النسوية السلمية إلى قراءة جديدة للقرآن الذي يدعو إلى العدالة والمسسساواة
 في الحقوق للنساء والرجال. شّكلت المساواة بين الجنسين والعدالة الجتماعيسسة المفهسسومين الرئيسسسيين للنسسسوية
 السلمية. وتضيف السيدة بدران إّن المناضلت النسويات المسلمات قمن بصياغة مبدأ المساواة بيسسن الجنسسسين
 كجزء ل يتجزأ من جميع أوجه المساواة التي يلحظها الخطاب السلمي وحاولن إبراز الفارق بين الشريعة كمسار

 .178-176يسلك في الحياة وقوانين الشريعة التي هي صنع النسان وبالتالي قابلة للتغييسسر. (بسسدران، م. ص. 
2007(

 كما يستفاد من المثلة النفة الذكر، عملت النساء المؤمنات على مّر التاريخ بنجاح من داخسسل الهياكسسل الدينيسسة
 لمقاومة القيود على حقوقهن ومشاركتهن في القيادة الدينية والعمليات السياسية. وتسعى المجموعات النسائية علسسى

صعيد آخر إلى إعادة تفسير التعاليم والنماذج الدينية لتصبح أكثر شموًل للنساء ولحقوقهن.
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خلصة:
 يعتبر الباحثون والخبراء أّن استبعاد المرأة من مناصب القيادة الدينية ومن المؤّسسات الدينية قد يمّهد الطريق أمام
 إقصاء المرأة من الحياة السياسية. ترسل بعض الديان رسائل إيجابية حول دور المرأة ووضسسعها وذلسسك عسسبر
 الترويج لمصالح النساء وحقوقهن في المجتمع والدين. على صعيد آخر، بدأت بعض الحزاب السياسسسية الدينيسسة
 ترّوج لمشاركة المرأة في العمليات السياسية من أجل تحسين آفاقهسا النتخابيسة. تضسطلع المؤّسسسات الدينيسة
 والحزاب السياسية الدينية بدور أساسي في رسم المعايير الجتماعية التي تشّجع القيادة النسائية في الحياة العاّمسسة

وتزيل الصور النمطية التي تمّس بالمرأة الناشطة في السياسة.
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