تقرير

نادية حرحش و

فى أمريكا

غدا
المرأة هى التى ً

ستصنع المستقبل وتقود العالم
التطرف كان عنوان الرحلة التى ُدعيت إليها مع  ٢٤امرأة من
المرأة ومحاربة
ّ
 ٢٤دولة شملت مصر ،المغرب ،الكويت ،لبنان ،كازاخستان ،المالديف،
السويد ،النرويج ،بريطانيا ،إيطاليا ،كوسوفو ،البلقان ،كرواتيا ،باكستان،
بلغاريا ،بنجالديش ،سويسرا وغيرها .غنى التجربة حمل عدة جوانب
لم تقتصر على العنوان أو األماكن التى زرناها .كان أهم ما فيه هذه
المجموعة التى اختلفت عما تعودت عليه من التجمعات النسوية فى
السنوات السابقة .كنا كمرشحات سباق ملكة جمال العالم .كان منّ ا من
شكال ومقاييس تلك المسابقات ،ولكن ما كان الفتً ا هو رؤية
يتالءم
ً
الجمال المبهر من خالل عقول النساء .فكل واحدة تحمل بين كتفيها
فائق الذكاء .كم تكون المرأة أجمل
َ
عقال
وداخل هندامها المنتقاة بعناية
ً
إغراء بجمال عقلها.
وأكثر
ً
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واحـدة تبـدو كالسـهل املمتنـع تتسـابق
كل بعنايـة على التأكـد بـأن مهمتهـا ورسـالتها
قـد وصلـت .فكانـت املجموعـة مزي ًجـا مـن النسـاء
الفاعلات القائـدات اللاىئ تـم اختيارهـن بعنايـة من
قبـل القنصليـات األمريكيـة املختلفـة ىف بلدانهـن .مل
يكـن أى وجـه متكـرر ملـا دأبـت عليـه هكـذا لقاءات
مـن رائـدات قـرار  ،١٣٢٥الـذى أقرتـه األمـم املتحدة
قبـل  ١٥عا ًمـا ،وكان أهـم إنجـازات الحركـة النسـوية
ملـا يتضمنـه مـن توسـع ىف حقـوق املـرأة ومزايـا
واسـتحقاقات مل تكـن موجـودة مـن قبـل.
إال أنـه قـرار يشـبه حـال القـرارات العربيـة ،كثير
مـن الـكالم والتوقعـات وقليـل مـن النتائـج واألفعال.
خلَّـف وراءه أسماء صنعـت أمجـا ًدا لنفسـها تحـت
اسـم قضيـة املـرأة .بـدأت الرحلـة مـن واشـنطن،
وتعرفنـا على مـا تقـوم بـه أمريـكا بحكومتهـا اليـوم
مـن وسـائل مضـادة للتطـرف .مسـألة باتـت توحـد
العـامل برشقـه وغربـه .فداعـش نجحـت ىف أن تكـون
بطلـة االجتامعـات كالوحـش ىف أفلام الرعـب.
فلبنـان وحـدوده املكشـوفة ورهبـة املتطرفين مـن
داعـش ووسـائل ترغيبهم للشـباب .واملغـرب واندفاع
بناتـه نحـو الجهـاد الـذى ال يفهمـه أهلـه .والكويـت

التـى ال يُفهـم موقفها ،أهـم مجاهـدون ىف إعالمها أم
إرهابيـون؟ ،وباكسـتان وبنجالديـش وإرهـاب الدولـة
بـرداء اإلسلاميني مـن املتطرفين .ومصر ومـا يحـدث
فيهـا مـن محاربـة للتطـرف بالداخل وعلى حدودها،
والدمنـارك والرنويـج وإيطاليـا ومشـكالت الالجئين
إليهـا وعمليـات احتوائهـم ،وبريطانيا وتجنيد النسـاء
والشـباب بداعـش بطرق ال يُفهم أسـبابُها ،وفلسـطني
بين فكى االحتلال واالنقسـام وتجنيد بعض الشـباب
إىل داعـش ورفـع راياتها باملسـاجد .وبينام ميكن رصد
أسـباب رسعـة التجنيـد وسـهولته إىل عـدة عوامـل
تتمثـل ىف االضطهـاد والشـعور بالظلـم لـدى الشـباب
املسـلم ىف البلدان اإلسلامية ،ورايـة الخالفة املوعودة
التـى يحلـم بهـا املسـلم العـرىب إلرجـاع زمـن معاوية
وصلاح الديـن ىف ظل قيادات تسـتمر ىف عدم االرتقاء
إىل أدىن مسـتوى من أحالم وطموحات شـعوبها .يبدو
أن اإلثـارة واملغامـرة هـى مـن تحمـل أبنـاء وبنـات
الغـرب .فاملراهنـة تذهـب مـن أجـل وعد بـأن يصبح
أحدهـم زوج خليفـة وأميرا مرتقبا ،وطاهـرة بزواج ال
يقدمـه لهـا الغـرب الخـاىل من النخـوة وعـزة الرجال.
فاملراهقـة واملطلقـة واألرملة ومن فاتهـا قطار الزواج
صـارت داعـش لهـا السـبيل إىل االسـتقرار والسـعادة.

التطرف وهى العنوان فى
المرأة هى العنوان فى إخماد فتيل نيران
ّ
التطرف ومضاده يتربى بين أكناف أسرة تنشئها امرأة
إشعاله .ألن
ّ

والجهـاد عنـوان الشـباب الـذى يرتقـى من تائـ ٍه خا ٍل
فاشـلٍ إىل مجاهـد ومقاتـل وأمير وإن فتـح الله عليه
قـد يكـون الخليفـة .قـد تكـون اإلدارة األمريكيـة
حاولـت عبثًـا عـدم الخـوض فيما سـببته وقادتـه
مـن حـروب أشـعلت النيران ىف العـامل اإلسلامى منذ
القاعـدة ووقوفًـا اليـوم بداعش وأخواتهـا من حركات
متطرفـة دموية.
يبـدو أنهـا تنشـغل وبحـق بإخـراج أبنائهـا وبناتهـا
مـن فوهـة بـركان داعـش الـذى ال يـزال يتفجـر
ويحـرق ىف طريقـه األخضر مـن النـاس واليابـس.
بـكل املشـاهدات التـى رأيناهـا هنـاك ابتـدا ًء مـن
وزارة الدولـة والجمعيـات الحكوميـة وغير الحكومية
التـى تعمـل ىف محاربـة التطـ ّرف سـوا ًء عـن طريـق
تقديـم تحليـل أو حلـول أو مراقبـة أو خدمـات،
كان الهـدف الدائـم هـو محاولـة رصـد مـا يجـرى
مـن تجنيـد والسـيطرة عليـه .فالخطـر املحيـط بهـم
ليـس لـه مقـاس خـاص ،كالرسطـان املتفشى داخـل
الجسـد مـا إن تتمكـن منـه مبـكان حتـى يحـارصك
مـن مـكان آخـر .والطريقـة الجل ّيـة ىف املعالجة كانت
منـذ اللحظـة األوىل واسـتمرت ملـرات ىف جميـع
مؤسسـات الدولـة مـن مكتـب املحافـظ بنيويـورك
والرشطـة واملؤسسـات الخدماتيـة واإلعلام املكتـوب
وصـوالً بسـان فرانسيسـكو كرونيكلـز هـو «االحتواء»
و«التوحـد» باالتفـاق عىل خطر واحـد .لفت انتباهى
مثلاً اسـتخدام متكـرر لكلمـة «إرهـاىب» و«قتـل»
مـن قبـل البعـض باملجموعـة عنـد التكلـم عـن
خطـر املتطرفين ووسـائل التخلـص منهـم .ىف حين مل
يسـتعمل األمريكيـون بـكل مسـتوياتهم باالجتامعات
املختلفـة كلمـة «إرهـاىب» أو «قتـل» للتخلـص منهـم.
طب ًعـا هـم ال يحتاجـون إىل ذلـك فحالنـا ىف البلـدان
يكسر بعضـه .إال
العربيـة واإلسلامية كالفخـار الـذى ِّ
أننـى مل أسـمع اقرتا ًحـا واحـ ًدا مـن الجانـب األمريكى
أو األوروىب باإلشـارة إىل قتلهـم.
فالجميـع عندهـم ىف مهمـة تسـمى «احتـواء
وإرجـاع» يتنـاوب الجميـع على القيـام بهـا مبجالـه.
تعـدت االقرتاحـات مـن قبـل املجموعة فـكان الرتكيز
على التعليـم ونشر حملات توعوية مضـادة والعمل
على أبحـاث علميـة ىف مجـاالت التطـ ّرف ومحاربتـه
وخلـق برامـج تسـاعد على عمـل تـوازن اجتامعـى
وتحقيـق العدالـة مـن جملـة املقرتحـات.
فرصـا
فقـد يكـون الرتكيـز على إعطـاء املـرأة ً
حقيقيـة بالقيـادة هـو األهـم .ولـن يكـون هـذا عـن
طريـق الكوتـة أو إجبـار وضعهـا ىف مشـاريع ،ولكـن
عـن طريـق االسـتثامر الحقيقـى ىف تعليمهـا .فاملـرأة
إذا مـا أعطيـت فـرص التعليـم التـى يأخذهـا الرجـل
مـن الخـروج مـن الدوائـر التعليمية املحلية وإفسـاح
املجـال لهـا لتفتـح آفاقهـا الخاصـة ،سترجع إىل بلدها
مبعايير ال تقـل عن تلك التى تجعـل الرجل ىف مقدمة
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األعمال واملناصـب املختلفـة .واملـرأة هـذه هـى األم
واألخـت والزوجـة واالبنة .إذا صلـح تعليمها ،صلحت
ثقافتهـا وقـوى إميانهـا فتعمـر بيوتنـا .رمبـا يحتـاج
العـامل اليـوم إىل أن يعكـس اهتامماتـه فيما يسـمى
«متكين» للمـرأة و«تعليـم» للرجـل .فاملـرأة منـا
متكنـت مـن خلال كل هـذه الربامـج حتـى أصبحـت
تبنـى مـن متكينها حيطـان ىف غرف بيوتهـا عزلتها عن
الواقـع غير «املمكّـن» للمجتمـع الذكـورى حولهـا.
فالرجـل هـو الـذى يحتـاج إىل عمليـة متكين ىف
رؤيـة مختلفـة لـدوره ودور املـرأة .فهـو مـن يحتـاج
اليـوم للتدريـب والتمكين عـن عـدم مركزيتـه وكما
وصفـه نـزار بأنـه ال يقبـل بـدور غير أدوار البطولـة.
فتعليـم الرجـل أفـاده هـو وجعلـه يتمركـز أكثر
خلـق امـرأ ٍة متعلمة
حـول نفسـه ومـن أحـل نفسـهُ .
بنفـس القـدر الـذى يسـمح للرجـل بالتعلـم فيـه من
فـرص للخـروج واختيـار التخصصـات التـى تتمناهـا
سـليم
وتشـعر بأنهـا ترتقـى إليهـا سـيخلق مجتم ًعـا
ً
وقوميًـا .فاالسـتثامر بامـرأة واحدة هو اسـتثامر بأرسة
ومجتمـع كامـل.
فاملـرأة إذا مـا انفتـح العـامل أمامها بالعلم تسـتطيع
بحبهـا لعائلتهـا أن متنـع التطـ ّرف ومتحـوه .فحب األم
والزوجـة واالبنـة واألخـت لالبـن والـزوج واألخ واألب
هـو فقط مـا يعطـى مع ًنـى وجوديًـا للحياة.
فـاألم مدرسـة إذا أعددتهـا أعـددت شـعبًا طيـب
األعـراق .فبين حكومـات متخبطة ىف الشرق والغرب
مـن العـامل .القـوة والسـيطرة هـى عنـوان أجنداتهـم
وحروبهـم .تعيـش الشـعوب ىف تيـ ٍه ملىء بالتخبـط
بين مشـكالت اجتامعيـة حقيقيـة وإعلام مكتـوب
وإلكتروىن ،أصبـح التـاىل يتحكم ىف رصـد كل ما طُلب
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المراهقة والمطلقة واألرملة ومن فاتها قطار الزواج صارت داعش لها
السبيل إلى االستقرار والسعادة

مـن أخبـار ومعلومـات مـن الصعـب فـرز مـا يصدق
منهـا ومـا هـو من صنع األطـراف املختلفـة ىف أقطاب
النزاعات.
فقـد اإلعالم املكتـوب الكثري من ثقة الشـعوب ألنه
أصبـح تلقائيًـا يتكلـم بصـوت أو صـدى الحكومـات.
فنعيـش اليـوم ىف الصحافـة ما يسـمى بالرقابة الذاتية
مما قلـل مـن قمـع الحكومـات ورقابتهـا .يبقـى

اإلعلام اإللكتروىن بلا تحكـم يدخـل البيـوت مـن
كل االتجاهـات .وعليـه تقـف املـرأة بوعيهـا محاربـة
لـه أو حاضنـة لـه بانغالقهـا وتبعيتهـا املطلوبـة منهـا
اجتامع ًيـا وتقليديًـا .فاملـرأة هـى العنـوان ىف إخماد
فتيـل نيران التطـ ّرف وهـى العنـوان ىف إشـعاله .ألن
التطـ ّرف ومضـاده يترىب بين أكنـاف أرسة تنشـئها
امرأة.

