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مقدمة

املدير العـام لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي

العام  التنمية الإن�صانية العربية لهذا  ميثل تقرير 

اأ�صهمت  رباعية،  �صل�صلة  من  الرابعة،  احللقة 

حتديات  حول  الدائر  النقا�ش  يف  كبرياً  اإ�صهاماً 

التنمية التي تواجه العامل العربي.

عام  ال�صادر  الأول،  الرائد  التقرير  لقد حدد 

2002، ثلثة من "اأوجه الق�صور" الأ�صا�صية للتنمية 

- يف اكت�صاب املعرفة، واحلريات ال�صيا�صية، وحقوق 

املراأة - التي اأعاقت م�صرية التنمية الإن�صانية يف 

تتمتع  مما  الرغم  على  العربية،  املنطقة  اأرجاء 

�صخمة  واإمكانات  معتربة،  طبيعية  ثروات  من  به 

لتحقيق التقدم القت�صادي والجتماعي. وقد ركز 

التقريران الثاين والثالث على مواطن الق�صور يف 

جمايْل املعرفة واحلرية على التوايل. 

ويقدم تقرير هذا العام برهاناً قاطعاً على اأن 

متطلّب  العربية  املراأة  لطاقات  الكامل  التحقيق 

كافة.  العربية  البلدان  يف  للتنمية  لزم  جوهري 

كما يطرح ب�صكٍلٍ مقنع ا�صتحالة "النه�صة" العربية 

العوائق  اأزيلت  اإذا  اإل  تتحقق  لن  التي  املن�صودة 

الإن�صانية  بحقوقها  املراأة  متتع  دون  حتول  التي 

ب�صبل  وا�صتُبدلت  التنمية،  يف  الكامل  واإ�صهامها 

فيها  مبا  التنمية،  "اأدوات"  اإىل  للو�صول  اأف�صل 

التعليم والرعاية ال�صحية. وبعد اأن ي�صع التقرير 

املراأة العربية يف �صلب عملية التنمية الجتماعية 

املنطقة  يف  وال�صيا�صية  والقت�صادية  والثقافية 

مبجملها، فاإنه مي�صي اإىل ما هو اأبعد من التاأكيد 

على اأن ن�صف ال�صكان ي�صتحقون ن�صف امل�صاركة. 

فهو ي�صدد، يف واقع الأمر، على اأن الن�صاء العربيات، 

قد  الإح�صائية،  اجلوانب  عن  النظر  ب�صرف 

قطعن اأ�صواطاً بعيدة حتول الأو�صاع القت�صادية 

املنطقة.  الجتماعية يف  والدميغرافية  ال�صيا�صية 

والدعوة  الإجنازات،  بهذه  الإ�صادة  معر�ش  ويف 

اإىل تعزيز تيار هذا التحول الجتماعي الإيجابي 

العوائق،  تلك  من  تبقى  ما  التقرير  يحلل  القوي، 

ويقرتح القيام بخطوات حمددة لتذليلها. 

لقد اأفلحت تقارير التنمية الإن�صانية العربية، 

النقا�ش  اإثارة  يف  التوقعات،  كل  جتاوَز  حدٍّ  اإىل 

واملقت�صيات  والفر�ش،  التحديات،  حول  احلي 

التي ينبغي اأن توؤخذ بالعتبار اإذا ما اأريد للحكم 

والتنمية  الإن�صان،  حقوق  واحرتام  ال�صالح، 

دة  املحدِّ اخل�صائ�ش  من  ت�صبح  اأن  الإن�صانية، 

التقارير،  هذه  وغدت  احلديثة.  العربية  للدولة 

ذاتها،  بحد  جريئًة  جتربًة  بو�صفها  بداأت  التي 

املجال للبتكار  واأف�صحت  اأخرى،  منطلقاً جلهود 

والتغيري يف اأرجاء املنطقة. 

ميكن  ل  فاإنه  للآراء،  الن�صط  التبادل  وبغري 

ذلك،  غري  اأو  كان  �صيا�صياً  الإ�صلح،  حدوث 

ناهيك عن جناحه. وقد ت�صري هذه العملية على 

وجهات  وتقريب  التقاء  مع  اأحياناً،  مت�صق  نحو 

تكون  ل  وقد  الإجماع.  اإىل  يف�صي  الذي  النظر 

التفاق  غري  اأخرى  اأحيان  يف  النهائية  احل�صيلة 

الطبيعة  بالعتبار  اأخذنا  واإذا  الختلف.  على 

التنمية  تقارير  تعاجلها  التي  للق�صايا  الإ�صكالية 

الإن�صانية العربية، فلن ن�صتغرب اأن اإعدادها كان 

يف عداد الفئة الأخرية. ول ي�صتثنى من ذلك تقرير 

هذه ال�صنة. 

اأكرر  اأن  ال�صدد،  بهذا  ال�صروري،  من  واأجد 

املقولة التي طرحها �َصلَفي، مارك مالوك براون، 

تقارير  "اإن  املا�صية:  ال�صنة  لتقرير  ت�صديره  يف 

�صادرة  ر�صمية  وثائق  لي�صت  الإن�صانية  التنمية 

عن الربنامج الإمنائي ول عن الأمم املتحدة، ول 

يق�صد منها اأن تكون كذلك. وهي، بالتايل، ل تعرب 

عن وجهة النظر الر�صمية لأي من هذه املنظمات. 

بل اإن الق�صد من هذه التقارير هو تقدمي التحفيز 

واملوؤازرة خلطاب دينامّي جديد، يف املجال العام، 

اأرجاء العامل العربي وما وراءه... واأجد  يف �صتى 

من ال�صروري القول اإن الربنامج الإمنائي والأمم 

املتحدة ل ي�صاطران املوؤلفني بع�ش ما اأدلوا به من 

اآراء". فقد اأعد تقارير التنمية الإن�صانية العربية 
امل�صرتك  الفهم  هذا  يجمعهم  موؤلفون  الأربعة 

الذي تو�صلوا اإليه مع اإدارة برنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي للأمم املتحدة عند ال�صروع باإ�صدار هذه 

ال�صل�صلة عام 2002. 

اإن تقارير التنمية الإن�صانية العربية، مبا فيها 

تقرير هذه ال�صنة، تطرح وجهات نظر ل ي�صارك 

اأ



يف  ت�صتخدم،  وهي  املتحدة.  الأمم  برنامج  فيها 

بع�ش الأحيان، لغة �ِصقاقيًة ل �صرورة لها. ومنذ 

اإقامة  يف  الإمنائي  الربنامج  اأ�صهم   ،2002 عام 

منرب للنقا�ش يف املنطقة وما بعدها. غري اأن اللغة 

النقا�ش مل تكن على  بع�شٍ من هذا  املتداولة يف 

الدوام توائم ق�صية الإ�صلح والتفاهم القائم على 

احلجة العقلنية. 

ال�صرق  ومنطقة  العربي  العامل  عانى  لقد 

النق�صامات  من  ال�صنني،  مدى  على  الأو�صط، 

اأطرافاً  ي�صمل  الذي  وال�صراع  والعنف،  العميقة، 

خارجية اأي�صاً. وتعتقد اإدارة برنامج الأمم املتحدة 

وهو  ال�صالح،  واحلكم  احلرية  بناء  اأن  الإمنائي 

الهدف املعلن  لتقارير التنمية الإن�صانية العربية، 

ي�صتلزم العتدال واحلجة العقلية واحرتام وجهات 

نظر "الآخر"، وهي كلها من معامل الع�صر الذهبي 

للعظمة العربية التي ازدهر فيها العاملان العربي 

جعلهما  حداً  ال�صاأن  علو  من  وبلغا  والإ�صلمي، 

اأن  كما  للآخرين.  واملقايي�َش  املعايرَي  ي�صتّنان 

تقدم العامل العربي، يف ع�صر القوى القت�صادية 

الكوكبية هذا، �صيتطلب كذلك مزيداً من التعاون 

لهذه  ميكن  ول  القت�صادي.  والتكامل  الوثيق 

العملية اأن تتم اإل بتعزيز وحدة ال�صف بني البلدان 

ما  على  املدين،  املجتمع  وموؤ�ص�صات  واحلكومات 

التعاون  عمليات  لنا  تظهر  وكما  تنوع.  من  فيها 

ي�صتلزم  التقدم  فاإن  العامل،  من  اأخرى  اأجزاء  يف 

مع  الو�صط،  احللول  لقبول  وال�صتعداد  احلذر، 

يف  الأمد،  وطويلة  را�صخة  ا�صرتاتيجية  و�صع 

الوقت نف�صه، لتحقيق وحدة اأو�صع نطاقاً. 

وعلى الرغم من اأننا ل نتفق وجميَع امل�صاعر 

والأحكام التي يعرب عنها هذا التقرير، فل ي�صعنا 

من  باملزيد  التفكر،  على  ذلك  يحفزنا  اأن  اإل 

احلر�ش، يف العوامل الكامنة وراءها. ول يفوتنا اأن 

م�صاعَر الغ�صب التي تتجلى يف اأق�صام معينة من 

املنطقة،  عري�صة يف  �صرائَح  ت�صاور  التقرير  هذا 

الأخرية  الأحداث  جراء  عمقاً  اأكرث  غدت  وقد 

واخل�صائر اجل�صيمة التي حلت باأرواح الأبرياء. 

لقد ا�صرتعت تقارير التنمية الإن�صانية العربية 

اإ�صهاماً  واأ�صهمت  املقايي�ش،  بكل  هائًل  اهتماماً 

التي  ال�صبل  حول  اجلدل  يف حتفيز  له  نظري  ل 

قدماً  مت�صي  اأن  العربية  املنطقة  بها  ت�صتطيع 

لتحقيق اأهداف احلكم ال�صالح، والنمو املن�صف، 

واملزيد من الحرتام حلقوق الإن�صان. 

وكان اإ�صدار هذه التقارير ممكناً بف�صل اجلهود 

التي بذلها اأفراد عديدون. بيَْد اأنني اأود اأن اأغتنم 

بالدور  خا�ش،  نحو  على  للتنويه،  الفر�صة  هذه 

القيادي ل�صخ�صية واحدة هي الدكتورة رميا خلف 

على  البداية،  منذ  رميا،  اأ�صرفت  فقد  الهنيدي. 

توجيه "جتربة" تقارير التنمية الإن�صانية العربية، 

ومل يكن من املمكن، بغري قيادتها، اإ�صدار التقارير 

الأربعة. لقد تقاعدت رميا عن من�صبها يف وقت 

�صابق من هذا العام بعد اأن تراأ�صت املكتب الإقليمي 

الإمنائي  املتحدة  الأمم  لربنامج  العربية  للدول 

اإعداد  بداأ  وقد  تقريباً.  �صنوات  �صت  مدى  على 

هذا التقرير اأثناء توليها اإدارة املكتب العربي. وما 

زالت رميا متثل قوة دافعة يف املناق�صات الدائرة 

حول الإ�صلح يف �صتى اأرجاء املنطقة وما وراءها. 

ول ي�صعني يف هذا املقام اإل اأن اأمتنى لها الفلح 

يف م�صاعيها اجلديدة. 

كمال دروي�ش 

املدير العام 

برنامج الأم املتحدة الإمنائي      

ب



ت�سدير

املدير الإقليمي- املكتب الإقليمي للدول العربية

ي�صتكمل التقرير الرابع من �صل�صلة تقارير التنمية 

ال�صابقة من  التقارير  بداأته  العربية ما  الإن�صانية 

تعرت�ش  التي  العوائق  لبع�ش  �صريح  ا�صتق�صاء 

�صبيل التنمية الإن�صانية العربية. ويحلل تقرير عام 

بها  متيزت  التي  نف�صها  امل�صتقلة  بالروح   ،2005

املراأة  لتقدم  الدينامية  الأبعاَد  ال�صابقة،  التقارير 

التقرير  اهتمام هذا  ويتمحور  العربي.  العامل  يف 

العربية  البلدان  يف  جميعاً  الن�صاء  ق�صية  حول 

للم�صاواة  الإ�صكايل  الطابع  وي�صع  متييز.  دومنا 

ال�صياق  يف  والفر�ش  والقدرات  احلقوق  يف 

ويف  واملجتمعي،  والديني،  والثقايف،  التاريخي، 

الإطار القت�صادي ال�صيا�صي. كما ير�صم اخلطوط 

بني  امل�صاواة  حتقيق  ت�صتهدف  لروؤية  العري�صة 

املواطنة  حقوق  �صمان  على  القائمة  اجلن�صني 

الكاملة للجميع من خلل اإ�صلح احلكم العربي. 

تلك  يف  غريه  �صاأن  �صاأنه  التقرير،  وهذا 

 . ال�صل�صلة، عربي �صميم، ا�صتلهاماً وتاأليفاً وِملكيًةً

للتغيري،  جتريدية  معادلت  من  ينطلق  ل  وهو 

اأن  ذلك  املنطقة.  يف  القوى  تفاعل  عن  مبعزل 

التيارات  �صتى  اإىل  ينتمون  وامل�صت�صارين  املوؤلفني 

العربي.  العامل  يف  والثقافية  والفل�صفية  الفكرية 

ولكل هوؤلء موقف حازم من الق�صايا املطروحة، 

عليها  ينطوي  التي  املخاطر  لتحمل  وا�صتعداد 

باحل�صا�صيات  م�صحون  مو�صوع  مع  التعامل 

الثقافية والدينية والجتماعية. ويدرك هوؤلء اأن 

اإىل حتقيقها  ي�صعون  التي  العري�صة  الإ�صلحات 

اإجماع  عن  املثلى،  احلالة  يف  ت�صُدر،  اأن  ينبغي 

متعدد امل�صتويات، يرتكز اإىل تفاهم م�صرتك بني 

الختلف،  حق  احرتام  واإىل  الأطراف،  جميع 

هوؤلء  اأن  بيَْد  م�صرتكة.  انطلق  بنقاط  والإقرار 

جميعاً ي�صهدون اليوم تردي النقا�ش حول الإ�صلح، 

الإق�صائية   البلغية  املفرقعات  على  واقت�صاره 

العا�صفة، فيما حتاول القوى املحافظة ال�صاعدة 

اختزاَل اخليارات ال�صيا�صية اإىل اأدنى احلدود.

الأيام  هذه  يحاول  الذي  العربي،  املثقف  اإن 

"الغربية"  اجلن�صني  بني  امل�صاواة  اأفكار  اإدخال 

اإىل حلبة التناق�صات امل�صتقَطبة  هذه، ل بد اأن 

البيئة، ويف  الفوري. ويف مثل هذه  للنبذ  يتعر�ش 

مثل هذا الوقت الذي ي�صتمر فيه احتلل اإ�صرائيل 

البلدان  على  وعدوانها  الفل�صطينية  للأرا�صي 

الأجنبية،  للقوى  الع�صكري  والتدخل  املجاورة، 

فاإن دعاة التغيري الدميقراطي النابع من الداخل 

الهادف اىل الإ�صراع يف متكني املراأة، �صيعتربون 

للم�صداقية.  اأدواٍت م�صخرًة خلدمة منوذج فاقد 

وفيما يجهد التدخل الأجنبي يف حتويل م�صارات 

وفيما  م�صارها،  عن  العرب  املعتدلني  طروحات 

فاإن  عليهم،  اخلناَق  املحلية  القوى  بع�ش  ت�صيِّق 

واإحباطاً  ا�صتنفاراً  يزدادون  املعتدلني  هوؤلء 

مدعاة  بطبيعته،  الغ�صب،  يكون  وبينما  وغ�صباً. 

للحوار، اإل اأن من ال�صهل اأن ي�صاء فهمه يف عامل 

اخل�صومة، فيعترب �صكًل من اأ�صكال العناد. وترتدد 

اأ�صداء الغ�صب يف ثنايا هذا التقرير بحيث حتمل 

معها دعوًة كفاحيًة يف بع�ش الأحيان. وقد يكون 

وبالن�صبة  للفزع؛  مدعاًة  للبع�ش  بالن�صبة  ذلك 

لآخرين تعبرياً حقيقياً عن معاناة وا�صعي التقرير 

ال�صيا�صية والفكرية والأخلقية. وما زلنا نعتقد اأن 

تزويد املوؤلفني مبنرب ل يتوافر لهم يف مكان اآخر 

يف املنطقة �صيُي�ّصر اإي�صال جمموعة من الر�صائل 

النافعة املفيدة التي يجدر بالعامل اأن ي�صمعها.

العربية  البلدان  يف  املراأة  اأو�صاع  زالت  وما 

اأغلب  يف  اأف�صل  اأو�صاع  واإىل  الأيام،  مع  تتغري 

اإ�صهامات  العربيات  الن�صاء  قدمت  وقد  الأحيان. 

وطنية وعاملية باهرة يف ميادين الآداب، والعلوم، 

الن�صاط  من  اأخرى  جمالت  ويف  وال�صيا�صة، 

الإن�صاين. وحققن بذلك منجزاٍت تعادل، بل تفوق، 

ما حققه الرجال. بيد اأن اأكرثهن ما زلن يكافحن 

نظرياتهن  مع  وباملقارنة  من�صفة.  للتمتع مبعاملة 

باأقل  يتمتعن  فاإنهن  العامل،  من  اأخرى  اأماكن  يف 

بع�ش  وتقوم  ال�صيا�صية.  امل�صاركة  من  ن�صيب 

ال�صلطات املحافظة، والقوانني التمييزية، والنزعة 

الذكورية ال�صوفينية، والعقلية التقليدية، ما فتئت 

واأن�صطتها  تطلعاتها  وتكبح  باملراأة  ترتب�ش  كلها 

وت�صرفاتها.  كما اأن  اأرباب العمل ما زالوا ي�صعون 

قيوداً على دخلها وا�صتقللها. ويف اأغلب احلالت، 

ت



وقد  طاقتها.  وتوظيف  املراأة  تنمية  الفقر  يكبل 

الأدنى  واحلد  العالية  الأمية  معدلت  ت�صافرت 

الن�صاء يف العمالة،  العاملي مل�صاركة  على ال�صعيد 

لت�صفر عن "خلق حتديات خطرية". وعلى الرغم 

مب�صاندة  الن�صاء،  من  متزايدة  اأعداٍد  جناح  من 

من الرجال، يف حتقيق قدر اأكرب من امل�صاواة يف 

املجتمع واملزيد من التعادلية يف علقاتهن العائلية 

وال�صخ�صية، فاإن الكثريات ما زلن �صحية للتمييز 

املّقّن، والإخ�صاع الجتماعي، وال�صيطرة الذكورية 

فاإن  وكذلك  املقد�صات.  عداد  يف  اأ�صبحت  التي 

حيث  من  املرفو�ش  واجل�صدي،  النف�صي  العنف 

املبداأ، يدمر ال�صحة ال�صخ�صية والإح�صا�ش بالأمن 

لدى الن�صاء، بل اإنه يقّو�ش حقهن يف احلياة. ول 

تقت�صر ممار�صة هذه الإ�صاءات على العامل العربي 

وحده، بل هي جزء من م�صكلة عاملية. 

من  �صاملة  منظومة  التقرير  هذا  يطرح 

فمتطلبات  املراأة.  بنهو�ش  للتعجيل  الأولويات 

تقت�صر  الإن�صانية، ل  التنمية  الن�صاء، من منظور 

على الو�صول اإىل اأدوات التنمية بهدف م�صاعدة 

املجتمع نف�صه على الرتقاء؛ بل اإنهن، كب�صر، اإمنا 

ميثلن الطرف الذي يتوىل عملية التنمية هذه. 

وعلى �صوء ذلك، ي�صدد التقرير على احلاجة 

التقاليد  من  املراأة  �صد  التمييز  بذور  لإزالة 

العربية، والدعوة اإىل الجتهاد والتف�صري امل�صتنري 

يف الق�صايا الدينية للتغلب على العراقيل الثقافية. 

العري�صة  امللمح  الأثناء  تلك  التقرير يف  ويحدد 

والتعليم  التن�صئة  اأ�صاليب  يف  التغيري  لأمناط 

والإعلم التي ميكن اأن تعدل املعايري الجتماعية 

امل�صبقة، وحتدث  املوؤذية  النمطية  ال�صور  ومتحو 

حتولً حيوياً يف العلقات بني اجلن�صني، يف ثقافة 

التقرير  ويقرتح  التعامل.  يف  امل�صاواة  ت�صودها 

�صل�صلة من الإ�صلحات القانونية ل�صمان احلقوق 

وترتاوح  للمراأة.  والقت�صادية  واملدنية  ال�صيا�صية 

الت�صاق  حتقيق  بني  املقرتحات  هذه  متطلبات 

الكامل بني القوانني الوطنية من جهة، والتفاقية 

�صد  التمييز  اأ�صكال  جميع  على  للق�صاء  العاملية 

من  الدولية  العمل  واتفاقيات  (�صيداو)  املراأة 

جهة اأخرى، عن طريق تخ�صي�ش ح�ص�ش للن�صاء 

حمّدثة  قوانني  وتبّني  ال�صيا�صية،  الهيئات  يف 

كذلك  التقرير  وينادي  ال�صخ�صية.  للأحوال 

احلقوق  بحماية  الكفيلة  الإجراءات  بفر�ش 

فيهن  مبن  الن�صاء،  جلميع  وال�صخ�صية  املدنية 

التقرير،  ويدعو  العربية.  البلدان  يف  املغرتبات، 

القت�صادي  املجال  فتح  اإىل  الأو�صع،  النطاق  يف 

الدخل  فقر  معاجلة  من  لتمكينهن  الن�صاء  اأمام 

ولل�صتثمار يف ميادين التعليم وال�صحة و�صبكات 

الأمان الجتماعي، لعك�ش  انت�صار الفقر الب�صري. 

جلهود  اإطاراً  مبجموعها  التقرير  نتائج  ومتثل 

بها املجتمع املدين واملنظمات  التي يقوم  التنمية 

الإقليمية والدولية، مبا فيها برنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي. 

ولن يوافق اجلميع، بالطبع، على كل ما يذكره 

موؤلفو التقرير. وذلك ما يدفعنا اإىل توقع نقا�ش حي 

حول ما يطرحونه من حتليلت. غري اأن قلة قليلة 

اأو�صاع املراأة يف العامل  فح�صب �صتنكر اأن ارتقاء 

العربي هو، يف التحليل الأخري، جزء ل يتجزاأ من 

تقدم املجتمع نحو اأ�صكال من احلكم الدميقراطي 

للجميع.  املواطنة  حقوق  ي�صاند  الذي  التمكيني 

اإليها  خلُ�ش  التي  النتيحة  هذه  ا�صتطاعت  واإذا 

حول  ن�صطًة  واأفكاراً  �صجالً  ت�صتثري  اأن  التقرير 

ال�صبل الكفيلة بتحقيق هذين الهدفني املرتابطني، 

فاإن املوؤلفني �صي�صعرون باأنهم قد اأوتوا حقهم من 

التقدير على ما بذلوه من جهود. 

و�صيلحظ قّراوؤنا اأننا، مرة اأخرى، قد توقفنا 

من  الأول  الق�صم  يف  العامل  لأحداث  تغطيتنا  يف 

التقرير عند نهاية كانون الثاين/يناير عام 2006. 

مما  مرة،  من  اأكرث  التقرير  اإ�صدار  اأرجئ  وقد 

حال، مع الأ�صف، بيننا وبني الإ�صارة اإىل تطورات 

هامة خلل هذا العام. بَيد اأنني على ثقة من اأننا 

�صنعطي تلك التطورات حقها من خلل التقارير 

القادمة. 

للعام  العربية  الإن�صانية  التنمية  تقرير  وميثل 

وبودي  الأفراد.  من  العديد  جلهود  ثمرة   2005

ومراجعته  اإعداده  يف  اأ�صهم  من  كل  اأحيي  اأن 

بالذكر  اأخ�ش  اأن  املقام،  واأود، يف هذا  وحتريره. 

زميلتي املرموقة الدكتورة رميا خلف الهنيدي التي 

الروح  هي  كانت  فقد  املن�صب.  هذا  يف  �صبقتني 

ال�صل�صلة  وراء هذه  التي وقفت  امللَهمة  الإبداعية 

التقرير  ثنايا هذا  توجيهاتها يف  باأكملها، وجتلت 

الفريق  اإىل  امتناين  خال�ش  اأقدم  كما  جميعها. 

ومنهم  الأ�صا�صيني،  املوؤلفني  �صيما  ول  املركزي، 

والدكتورة  فرجاين  نادر  الدكتور  ال�صليع  الباحث 

اإ�صلح جاد، على التزامهم الذي ل يعرف الكلل، 

م�صاعر  عن  اأعرب  كما  القيمة.  جهودهم  وعلى 

التقدير ملجل�ش امل�صت�صارين على ما اأبداه اأع�صاوؤه 

للتقرير  اأتاح  مما  وم�صورة،  رعاية  من  اللمعون 

منطلقاته  على  يحافظ  اأن  اإ�صداراته  مبختلف 

املنطقة.  بواقع  ال�صلة  ل�صيق  ويظل  العري�صة 

واأدين بال�صكر للمدير العام لربنامج الأمم املتحدة 

ال�صجاعة  موؤازرته  على  دروي�ش  كمال  الإمنائي 

ث



 اأمة العليم ال�صو�صوة

م�صاعد الأمني العام للأمم املتحدة  

املدير الإقليمي - املكتب الإقليمي للدول العربية 

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

من  الأوىل  املرحلة  يف  اخلتامية  احللقة  لإ�صدار 

من  الرغم  على  العتيادية،  غري  ال�صل�صلة  هذه 

بع�ش الختلفات يف الراأي واملخاطر التي ينطوي 

عليها هذا املجهود. واأود اأن اأنوه على نحو خا�ش 

الإقليمية  الربامج  �صعبة  والزميلت يف  بالزملء 

ندى  بقيادة  العربية،  للدول  الإقليمي  املكتب  يف 

امل�صروع  لهذا  الدءوبة  م�صاندتهم  على  النا�صف، 

البالغ امل�صقة. 

وختاماً، اأعرب عن تقديري للدعم الذي قدمه 

ال�صندوق  هما  ؛  الإقليميني  �صركائنا  من  اثنان 

العربي للإمناء القت�صادي والجتماعي، وبرنامج 

املتحدة  الأمم  منظمات  لدعم  العربي  اخلليج 

(اأجفند)، على  تعاونهما وم�صاركتهما امل�صكورة يف 

رعاية هذا العمل.  

يف  ال�صل�صلة  لهذه  الأ�صلي  املفهوم  اأن  وحيث 

احللقات الأربع قد اكتمل، فاإن من دواعي �صروري 

يف  تباعاً  �صتتواىل  اأخرى  تقارير  اأن  اأوؤكد  اأن 

امل�صتقبل.





اأو  اقت�صادية  تنمية  هناك  تكون  اأن  ميكن  ل 

اجتماعية مبعزل عن التنمية الإن�صانية التي هي 

حمور التنمية ال�صاملة وهدفها. وهذا هو ما ُعِنيت 

به، بل واأكدته وتعاملت معه، ال�صل�صلة الأوىل من 

اإ�صداراته  يف  العربية  الإن�صانية  التنمية  تقرير 

الأول والثاين والثالث. وبطبيعة احلال، ياأتي هذا 

التقرير، وهو الرابع، ليكمل حلقات هذه ال�صل�صلة 

مبعاجلة مو�صوع هام من ق�صاياها ومو�صوعاتها، 

وهو املراأة العربية ودورها يف التنمية ال�صاملة.

وحني يت�صدى هذا التقرير بال�صرح والتحليل 

وي�صتق�صى  العربية،  املراأة  لق�صايا  واملعاجلة 

املعوقات التي تواجه حت�صني اأو�صاعها احلقوقية 

على  يوؤكد  وحني  والجتماعية،  والقت�صادية 

�صراكتها الكاملة يف املجتمع، فهو ل ياأتي بجديد اأو 

دخيل على اأدبيات التنمية، قدميها وحديثها، التي 

التنمية  ال�صراكة املجتمعية يف  اأهمية  اأكدت على 

دون متييز على اأ�صا�ش العرق اأو اجلن�ش. فالتقرير 

بداية  منذ  بداأت  وعملية  فكرية  جهود  من  جزء 

الع�صرين  القرن  العربية يف مطلع  النه�صة  ع�صر 

وتوا�صلت  العربية،  املراأة  وحقوق  ق�صايا  ملعاجلة 

م�صهود  عدد  فيها  �صاهم  وكتابات  باأطروحات 

وبجهود  وامل�صلحني،  والباحثني  املفكرين  من  له 

حركات ن�صائية منذ ع�صرينات القرن املا�صي من 

اأجل النهو�ش باأو�صاعها. وما لبثت اأن حتولت مع 

نهايات القرن اإىل حركات جمتمعية و�صيا�صية يف 

روؤى  �صياغة  اإىل  تهدف  العربي  املدين  املجتمع 

اأهدافها على  تنموية �صمولية، وتعمل على تنفيذ 

اأر�ش الواقع. ومن هذه الأهداف حتقيق ال�صراكة 

الكاملة للمراأة العربية يف الدولة واملجتمع.

يلقي هذا التقرير ال�صوء على خمتلف اجلوانب 

والقانونية  والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية 

طراأت  التي  والتطورات  العربية،  باملراأة  املحيطة 

التي  ال�صعوبات  وي�صتعر�ش  واإيجاباً.  �صلباً  عليها 

التنمية  جهود  يف  كامًل  دورها  لأداء  تواجهها 

ال�صيا�صي  التحديث  عملية  ويف  القت�صادية، 

توجهات  التقرير  معدو  ويطرح  والجتماعي. 

وجمتمعية  حقوقية  ومتطلبات  وفكرية  �صيا�صية 

على الأ�صعدة املختلفة لنهو�ش املراأة العربية واأداء 

وتاأكيد  املطلوب  النحو  على  وم�صوؤوليتها  دورها 

�صراكتها الكاملة يف املجتمع العربي. ول �صك اأن كل 

ذلك حمل اهتمام موؤ�ص�صات التنمية، واأخ�ش هنا 

ال�صندوق العربي للإمناء القت�صادي والجتماعي 

الذي حر�ش يف اإطار توجهاته و�صيا�صاته الإمنائية، 

ومن خلل براجمه وم�صروعاته الجتماعية، على 

تفعيل م�صاهمة املراأة العربية يف التنمية. كما حر�ش 

اأن  التقرير، على  اأي�صاً، ويف حدود م�صاهمته يف 

مو�صوعياً  وم�صموناً،  اأ�صلوباً  التقرير،  هذا  يكون 

واأميناً وجريئاً يف تو�صيح واقع املراأة العربية.

بهذه  ق�صية  يعالج  وهو  التقرير،  هذا  اأن 

الثغرات  بع�ش  من  بياناته  تعاين  قد  الأهمية، 

يف  طبيعي  اأمر  وهذا  الهنات؛  بع�ش  وت�صوبها 

وقد  واحل�صا�صية.  التعقيد  بهذا  مو�صوع  معاجلة 

من  �صيئاً  وحتليلته  مداخلته  بع�ش  تت�صمن 

ال�صتطراد والتفا�صيل التي ميكن اأن تكون اإقحاماً 

على مو�صوعه؛ وهذا اأمر متوقع يف منظور للتنمية 

الإن�صانية وا�صع احلدود، متغري امل�صمون، متعدد 

املحاور، ومت�صعب الق�صايا. وقد ت�صمل تعميماته 

وا�صتنتاجاته نقاط اتفاق كثرية ومواطن اختلف 

رمبا تكون اأكرث، وهذا بطبيعة احلال اأمر واقعي 

يعك�ش التعددية يف التوجهات. ولكن، ل بد يف كل 

الأحوال من الإ�صارة اإىل اأن هذا التقرير هو تقرير 

مفكرين وباحثني وخمت�صني م�صتقلني، ل يحملون 

�صفة ر�صمية. وجاءت م�صاهمتهم فيه لتعرب قدر 

املجتمع  يف  والفكري  الثقايف  التنوع  عن  الإمكان 

العربي، ولتعك�ش قدر امل�صتطاع توزيعه اجلغرايف، 

وفقاً لقناعة وحر�ش من املوؤ�ص�صات امل�صاركة فيه 

�صبيل  يف  للجميع  مكاُن  فيه  يكون  اأن  ب�صرورة 

�صياغة م�صروع نه�صوي للمراأة العربية. 

ول بد من التاأكيد اأي�صاً على اأن هذا التقرير، 

مب�صمونه ومنهجيته وا�صتنتاجاته وت�صوراته، لي�ش 

نهاية املطاف. كما اأنه ل ي�صكل امل�صروع الوحيد يف 

مواجهة اإ�صكاليات النهو�ش باملراأة العربية، بقدر ما 

هو حماولة اإ�صافية ات�صمت بقدر من اجلراأة لفتح 

حوار عربي حول ما ت�صمنه من ق�صايا واأطروحات 

تقدمي

ال�صندوق العربي للإمناء القت�صادي والجتماعي

ج



ب�صاأن �صبل مواجهة هذه الإ�صكاليات والو�صول اإىل 

اأكرب  و�صيا�صية حتوز  اقت�صادية وجمتمعية  حلول 

قدر من التفاق، وت�صمن حتقيق اأهداف م�صروع 

النهو�ش باملراأة العربية. 

وحيث ل تتيح هذه العجالة م�صاهمة وافية يف 

مثل هذا احلوار، فاإن من ال�صروري التاأكيد على 

عدد من احلقائق التي نرى اأنه ل بد من التاأكيد 

عليها يف تقدمي هذا التقرير للقارئ، وعلى راأ�صها 

التايل:

اأداء  عن  قط  غائبة  العربية  املراأة  تكن  مل  اأولً: 

دورها يف خمتلف مراحل تطور املجتمع العربي على 

التاريخ، على الرغم من حماولت حمدودة  مدى 

لتهمي�ش هذا الدور. فدور املراأة العربية الكبري يف 

واملجتمعي  الأ�صري  والبنيان  التقليدي  القت�صاد 

هو دور ال�صريك الأ�صا�صي الذي ل غنى عنه. وقد 

تزايدت وتنامت ن�صالتها من اأجل تاأكيد �صراكتها 

وموؤ�ص�صات  والتحررية  ال�صيا�صية  احلركات  عرب 

املا�صية  القليلة  العقود  خلل  املدين  املجتمع 

وحققت اإجنازات هامة. وهي اليوم مو�صع تقدير 

واحرتام من جميع اأطياف املجتمع العربي.

ثانياً: املراأة العربية حققت اإجنازاً كبرياً يف جمال 

اكت�صاب القدرات بجهود ذاتية. فتمكنت من اإحراز 

تقدم ملحوظ يف التعليم، واأثبتت جدارتها ومهاراتها 

واأكدت  املختلفة،  والأعمال  العمل  جمالت  يف 

وارتفعت  القيادية،  املنا�صب  تبوء  على  قدرتها 

م�صاهمتها يف الن�صاط القت�صادي، وتنامى دورها 

يف العمل الوطني العام يف جميع الدول العربية. 

ول بد جلهود التنمية العربية اأن تنطلق من ذلك، 

وتبني عليه، وتعمل على حت�صني موؤ�صراته واإجناز 

لزيادة  القدرات  تلك  توظيف  جمال  يف  تقدم 

م�صاهمتها  ورفع  العمل،  �صوق  يف  املراأة  م�صاركة 

العدالة  من  قاعدة  على  القت�صادي  الن�صاط  يف 

بد  ل  اآخر،  جانب  ومن  اجلن�صني.  بني  وامل�صاواة 

تر�صيخ  على  ال�صيا�صي  الإ�صلح  جهود  تعمل  اأن 

الكلي  امل�صتويني  على  ال�صالح  احلكم  قواعد 

واملوؤ�ص�صي، وتطوير النظم والت�صريعات وفق مبادئ 

احلرية وامل�صاواة والعدالة الجتماعية. فالإ�صلح 

اإل  يكتملن  ل  ال�صيا�صي  والإ�صلح  القت�صادي 

بذلك، ليكونا جناحي التنمية العربية اللذيْن حتلق 

بهما نحو اأهداف م�صروع النه�صة العربية.

ثالثاً: حقوق املراأة العربية والنهو�ش باأو�صاعها لي�ش 

دعوة  جمرد  ولي�ش  والتنظري،  الرتف  من  �صرباً 

اأ�صا�صياً  اإنهما اأ�صبحا اليوم مكوناً  اإ�صلحية، بل 

من منظومة حقوق الإن�صان اأكدته التفاقية الدولية 

املراأة.  �صد  التمييز  اأ�صكال  جميع  على  للق�صاء 

واأ�صبحت املنا�صدة بحقوق املراأة واملطالبة بالنهو�ش 

باأو�صاعها القت�صادية والجتماعية حركة عاملية 

على  العمل  وغدا  الدويل.  القانون  ي�صاندها 

املجتمع  قوى  ت�صاندها  حركة جمتمعية  حتقيقها 

مواقع  العربية  املراأة  تتبواأ  الذي  العربي  املدين 

لتحقيق  بفاعلية  وت�صارك  موؤ�ص�صاته،  يف  هامة 

اأهدافه.

مطروح  عليه،  وما  له  مبا  التقرير،  هذا  اإن 

اأمام املواطن العربي، يف كل املواقع وامل�صئوليات. 

فاملواطن، يف البداية والنهاية، هو الغاية والهدف. 

وفر�صة  نهاية،  ل  بداية  ن�صره  يكون  اأن  واأتطلع 

ول  ويجمع  يبّعد،  ول  يقّرب  بناء  حلوار ح�صاري 

يفرق، من اأجل نهو�ش املراأة العربية ونهو�ش اأمتنا. 

والتقدير  ال�صكر  خال�ش  عن  اأعرب  اخلتام،  ويف 

التقرير،  هذا  ون�صر  اإعداد  يف  �صاهم  من  لكل 

وجلهود برنامج الأمم املتحدة الإمنائي الطيبة يف 

متابعته والإ�صراف عليه. وال�صكر مو�صول جلميع 

املوؤ�ص�صات واجلهات امل�صاركة فيه.

واهلل ويل التوفيق،،،  

ح

عبد اللطيف يو�صف احلمد

 املدير العام / رئي�ش جمل�ش الإدارة

 ال�صندوق العربي للإمناء القت�صادي والجتماعي



الوطن  يف  املجتمعي  للحراك  الرا�صد  يلم�ش 

اأحدثها  الإيجابية  التغريات  من  جملة  العربي 

�صدوره  منذ  العربية  الإن�صانية  التنمية  تقرير 

الفر�ش  "خلق  بعنوان   2002 العام  يف  مرة  لأول 

ذلك  �صاحبت  التي  وال�صجة  القادمة"،  للأجيال 

التقرير الأول، والتعاطي حول م�صامينه ودللت 

اإليها  تو�صل  التي  والتو�صيات  ال�صتنتاجات 

الباحثون.

حقيقة  يطرح،  الإن�صانية  التنمية  تقرير  اإن 

الأمر، ق�صايا مف�صلية ذات تاأثري مبا�صر وعميق 

الجتماعية  الثلثة،  باإ�صلعها  التنمية  يف 

والقت�صادية وال�صيا�صية، ولذلك فاإن هذا التقرير 

الذي بادرت نخبة من الخت�صا�صيني "املهمومني" 

يف   – هو  باإعداده،  العربي  الإن�صان  بق�صايا 

العربي  التنموي  الفكر  نتاج  اأبرز  من   – تقديرنا 

يف الألفية الثالثة بكل ما ي�صهده هذا القرن من 

تغريات وحتولت ل�صالح اجلن�ش الب�صري.

التنمية  تقرير  من  الرابع  الإ�صدار  ويكت�صب 

تنمية  م�صالة  يثري  لأنه  خا�صة  اأهمية  الإن�صانية 

املراأة بو�صفها الق�صية املحورية يف كل املجتمعات 

العربية. والطرح التخ�ص�صي ملعوقات تنمية املراأة 

التقرير  تق�ّصى  ما  بعد  متدرجاً  ياأتي  العربية 

الوطن  يف  احلرية  جدلّيات  الثالث  اإ�صداره  يف 

العربي، تناول الإ�صدار الثاين "مو�صوع املعرفة" 

للأجيال  الفر�ش  "اإيجاد  الأول  الإ�صدار  وعالج 

القادمة".

حول  �صيثور  الذي  املتوقع  للجدل  وا�صتباقا 

اأن اخلرباء والباحثني  هذا الإ�صدار فاإننا نعتقد 

الذين ت�صدوا للق�صية مو�صوع التقرير قد �صلطوا 

الأهمية يف  �صديدة  على جزئيات  كا�صفة  اأ�صواء 

ق�صية املراأة العربية، وبخا�صة ما يت�صل باملنظور 

املتقادم جتاه املراأة ومكانتها ودورها.

مبفهوم  مرتبط   – للأ�صف   – املنظور  وهذا 

الواقعي  ال�صتقراء  اأن  حني  يف  للدين،  البع�ش 

للدين  علقة  فل  والتقاليد.  العادات  اإىل  يعيده 

ولكن  املراأة،  �صد  اخلاطئة  املمار�صات  من  باأي 

وتوؤ�ص�ش  العبادة،  على  العادة  تغلب  جمتمعاتنا 

مل�صلّمات لي�ش لها اأ�صل ل يف القراآن الكرمي ول 

يف الأحاديث ال�صحيحة.

عائدة  معظمها  يف  العربية  املراأة  معاناة  اإن 

فاإن  هنا  ومن  والتقاليد،  العادات  تراكمات  اإىل 

ت�صحيح هذا املنظور هو اأولوية متقدمة. ويتطلّب 

الأول  املقام  يف  وثقافية  جمتمعية  تدابري  ذلك 

للمراأة  ال�صحيحة  الروؤية  على  الأجيال  لتن�صئة 

ومعلوماته  باإح�صاءاته  التقرير  وهذا  ودورها. 

املطلوبة  التدابري  من  جزء  هو  للأغوار  ال�صابرة 

مع  بالتن�صيق  �صدوره  ندعم  �صنظل  فاإننا  ولذلك 

�صركائنا التنمويني.

للمراأة  العتبار  اإعادة  اأن  نوؤمن  كنا  واإذا 

و�صون حقوقها هي م�صوؤولية تكاملية تقوم بعبئها 

الدول  جميع  اأّن  �صيما  ول  العربية،  املجتمعات 

املراأة،  �صد  التمييز  عدم  معاهدة  وقعت  العربية 

الأكرث  هي  املراأة  اأن  نرى  نف�صه  الوقت  يف  فاإننا 

قدرة على الدفاع عن حقوقها ودفع ق�صاياها اإىل 

كذلك  العربية  املراأة  تكن  مل  واإذا  ال�صوء.  دائرة 

حقباً  الركام  وحتت  موؤجلة  م�صكلتها  ف�صتظل 

لنماذج  ومتابعتنا  الواقع  موؤ�صرات  ولكن  اأخرى. 

مب�صر  هو  ما  عن  تنبئ  العربيات  النا�صطات  من 

وباعث على التفاوؤل.

(اأّما  العربية  املراأة  باأن  اإننا دوما على قناعة 

املراأة  عن  حال  باأي  تقل  ل  وابنة)  وزوجة  واأختا 

التقدم.  �صلم  على  �صبقتنا  التي  املجتمعات  يف 

اأتيحت  ما  متى  ومبادرة  مبدعة  العربية  فاملراأة 

لها الإمكانات، وهذا ما حدا بنا اأن نتبنى منظمة 

مركز  هي  املراأة،  ق�صايا  يف  متخ�ص�صة  تنموية 

ونعهد  (كوتر)،  والبحوث  للتدريب  العربية  املراأة 

نخبة  اإىل  خططها  ور�صم  واإدارتها  بقيادتها 

الأهداف  اأهم  وحققت  وجودها،  اأثبتت  ن�صائية 

مرجعية  (كوتر)  ت�صبح  اأن  وهو  الإ�صرتاتيجية 

عربية يف ق�صايا املراأة وتدريب الكوادر الن�صائية، 

املراأة،  عن  املغلوطة  ال�صور  ت�صحيح  يف  وت�صهم 

القرار.  �صنع  لدوائر  ومطالبتها  �صوتها  وتو�صل 

فل م�صتقبل لأمة تعطل طاقات ن�صف تعدادها، 

وتهمل مطالبه وتهم�ش ا�صتحاقاته.

خ

تقدمي

�صمو رئي�ش برنامج اخلليج العربي (اأجفند)

املراأة العربية واآليات التغيري املن�سود



ونعتمد هذا التوّجه نف�صه يف اجلامعة العربية 

�صريحة  ي�صتهدف  الذي  الفقراء،  وبنك  املفتوحة 

عالية  قدرات  املراأة  اأثبتت  وقد  الفقراء.  اأفقر 

ال�صغر،  ومتناهية  ال�صغرية  القرو�ش  توظيف  يف 

وم�صداقية اأكرب من الرجل يف الوفاء بالتزاماتها 

جتاه موؤ�ص�صات الإقرا�ش.

ومع الإقرار باأهمية الت�صريعات و�صن الأنظمة 

حلفظ  وحتديثها  الد�صاتري  وتطور  والقوانني 

حقوق املراأة فل بد اأن ي�صبق ذلك التاأ�صي�ش لفكر 

ع�صرّية  كانت  مهما  الت�صريعات  لأن  م�صتنري، 

للتطلّعات ل تعمل يف ظل فراغ  ومتطّورة وملّبية 

فكرّي وقيمّي. 

الدين  مع  املن�صجمة  الإيجابية  القيم  اإن 

والتقاليد العربية الأ�صيلة هي التي ينبغي لها اأن 

تنميتها  يجب  القيم  وهذه  للمراأة،  نظرتنا  ت�صود 

اأول من خلل التعليم وبثها يف املناهج الدرا�صية 

بدءاً من ريا�ش الأطفال وانتهاء بالتعليم العايل، 

وهمومه.  املجتمع  بق�صايا  امللتزم  الإعلم  وعرب 

وهذه الآليات ِمعَول مهم للتغرّي املن�صود يف البنية 

مكنون  نطّور  مل  ما  يرجتى  تغيري  فل  الثقافية، 

ثقافتنا الذي ي�صبط اأحكامنا ونظرتنا لأنف�صنا.

الإن�صان  خري  فيه  ملا  اجلميع  اهلل  وفق 

العربي.

طلل بن عبد العزيز

رئي�ش برنامج اخلليج العربي  

لدعم منظمات الأمم املتحدة الإمنائية 

(اأجفند)

د





امل�ساركون يف اإعداد التقرير

)ح�سب احلروف الهجائية(

الفريق الإ�ست�ساري

رميا خلف الهنيدي (الرئي�ش)، اأحمد كمال اأبواملجد، بدر 

القت�صادي  للإمناء  العربي  (ال�صندوق  اهلل  مال  عثمان 

والجتماعي)، جربين اجلربين / نا�صر القحطاين (برنامج 

الإمنائية)،  املتحدة  الأمم  العربي لدعم منظمات  اخلليج 

بوراوي،  �صكينة  فريز،  زياد  الهي�صمي،  اأحمد  خديجة 

طاهر كنعان، عبد العزيز �صقر، عبد الوهاب رزق، عزيز 

(اللجنة  النواب  نبيل   / �صبيتي  قا�صم  فاطمة  العظمة، 

العلقي،  فريدة  اآ�صيا)،  لغربي  والقت�صادية  الجتماعية 

ليلى  مق�صود،  كلوفي�ش  خالد،  اأبو  فوزية  هويدي،  فهمي 

�صرف، حممد ال�صريف، حممد فايق، ن�صال الأ�صقر، هاين 

فح�ش، هيفاء اأبو غزالة، هيفاء زنكنة.

الفريق املركزي

ابت�صام  (الرئي�ش)،  نادر فرجاين  (الرئي�ش)،  اإ�صلح جاد 

نائلة  فرحات،  نور  حممد  اللطيف،  عبد  كمال  الكتبي، 

ال�صيليني، هيثم مناع. 

معدو الأوراق اخللفية

كلب،  اإلهام  ال�صمالوطي،  الأمري  اإقبال  جاد،  اإ�صلح 

اإحممد مالكي، اإملي ن�صر اهلل، اأيلني كّتاب، باقر النجار، 

حفيظة  احلمزاوي،  ح�صناء  العو�صي،  اهلل  عبد  بدرية 

رفيف  بنم�صعود،  ر�صيدة  ال�صريف،  خديجة  �صقري، 

�صيداوي، رىل اأبو دحو، زينب معادي، �صمري فريد، عبد 

العزيز ج�صو�ش، عبد الوهاب الأفندي، عزة كرم، عزمي 

ب�صارة، عزيز العظمة، علي عبد القادر علي، فاديا كيوان، 

فهمي هويدي، فوزية اأبو خالد، فيوليت داغر، كمال عبد 

مارون حلام،  نحلة،  اأبو  ملي�ش  الأخ�صر،  لطيفة  اللطيف، 

التليلي، حم�صن عو�ش، حممد  زلزل، حم�صن  روز  ماري 

م�صطفى  فرحات،  نور  حممد  عارف،  حممد  ال�صريف، 

التوايتي، م�صطفى كامل ال�صيد، م�صاوي الر�صيد، من�صف 

املرزوقي، منى ال�صرقاوي، منى فيا�ش، منري ب�صور، نائلة 

ال�صيليني، نادر �صعيد، ناديا حجاب، ندمي جرجورة، نزيهة 

اأحمد  هالة  بيومي،  نهى  عي�صى،  القادري  نهوند  رجيبة، 

فوؤاد، هبة روؤوف عزت، هدى ال�صدة، هيثم مناع.

فريق القراء للن�سخة العربية

العبد  خالد  نفاع،  ح�صن  الرحموين،  ح�صن  مطر،  جميل 

اهلل، �صامية الفا�صي، عبد الكرمي الإرياين، غامن النجار، 

ماري روز زلزل، مرمي �صلطان لوتاه، جنلء حمادة، نوال 

الفاعوري.

فريق القراء للن�سخة الإجنليزية

اأوجني روغان، توفان كولن، دينا رزق خوري، رامي خوري، 

ريت�صارد ويل�صون، زياد حافظ، �صكيكو فوكودا بار، عمر 

نعمان، ليلى اأحمد، مارك تي�صلري، مارينا اأوتاواي، مورين 

اأونيل، وليام اأورم.  

فريق التحرير

الن�ش العربي: فايز �صياغ

الرئي�صي: زهري جمال، املحرر  الن�ش الإجنليزي: املحرر 

امل�صاعد: باربرا بروكة.

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

تارانكو،  فرينانديز  او�صكار  ال�صو�صوة،  علي  العليم  اأمة 

بنجامني كرافت، جاكلني غزال، جوليا نيجربوج، جريميي 

كينج، ديفيد موري�صون، رندة جمال، �صو�صن غو�صه، عزة 

(من�صق  فريز  غيا ع�صريان، غيث  التقرير)،  (من�صق  كرم 

التقرير)، ماري جريديني، ما�صي مو�صى، ميلي�صا اإ�صتيفا، 

ندى النا�صف، وليام اأورم، وين من نو.

منفذو م�سح "نهو�ض املراأة"

وال�صت�صارات  للدرا�صات  الأو�صط  ال�صرق  موؤ�ص�صة   •
العمل،  (تن�صيق  الأردن  (ممرك)/عمان،  الت�صويقية 

ت�صميم ا�صتمارة البحث، توحيد البيانات)

�صركة الدرا�صات والجنازات وال�صت�صارات (�صريك)/  •
الدار البي�صاء، مراك�ش

• �صتات�صتك�ش ليبانون �ش.م.م./بريوت، لبنان
• ماركت اإيجبت/القاهرة/م�صر

فريق الرتجمة: 

همفري ديفي�ش (املن�صق)، باتريك وير، بول روت�صينك، بيرت 

اأبو  �صميث  �صوزان  ويلم�صن،  ديفيد  هايز،  جيف  دانيال، 

�صيخة، فيليب غوردون، حممود �صوقي، نان�صي روبرت�ش، 

نهاد �صامل، هالة حليم، يا�صمني بولني �صالح.

ت�سميم الغالف: 

�صادي حممد عو�ش

امل�ست�سار التقني للت�سميم والطباعة: ح�صن �صاهني   

ر



اأ مقدمة املدير العام لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

ت  ت�صدير املدير الإقليمي - املكتب الإقليمي للدول العربية 

ج تقدمي ال�صندوق العربي للإمناء القت�صادي الجتماعي  

خ تقدمي �صمّو رئي�ش برنامج اخلليج العربي  (اأجفند)  

1 امللخ�ض   

1 متهيد 

1 1. تطورات التنمية الإن�صانية يف الوطن العربي منذ �صدور التقرير الثالث (للعام 2004) 

1 التيارات الإ�صلمية والإ�صلح  

 2 ت�صاعد ن�صال املجتمع املدين 

 2 الإ�صلح املفرتى عليه 

2 موجة انتخابات ت�صوب اأغلبها العيوب 

3 تفاقم انتهاكات حقوق الإن�صان يف البلدان العربية  

  3 النتهاكات املتاأتية عن الحتلل والنزاعات الداخلية امل�صلحة 

  3 انتهاك احلريات العامة وحريات الراأي والتعبري  

3 ا�صتهداف الإ�صلحيني ونا�صطي حقوق الإن�صان 

4 بيئة اإقليمية وعاملية معوقة 

4 ق�صية الإرهاب وتبعاتها على احلرية يف الوطن العربي  

4 احلرب على الإرهاب 

4 الحتلل ما زال يهدد التنمية الإن�صانية  

 4 التقدم نحو التغلب على نواق�ش التنمية الإن�صانية 

 5 2. نحو نهو�ش املراأة يف الوطن العربي: مفاهيم وق�صايا اإ�صكالية 

5 املفاهيم  

  5 ق�صية "الداخل" و "اخلارج" 

  6 ال�صلطة امل�صتبدة ونهو�ش املراأة 

  6 النتقا�ش من م�صاهمة املراأة يف الن�صاط القت�صادي  

6 حال املراأة يف الوطن العربي 

6 اكت�صاب القدرات: حرمان الن�صاء من الفر�ش 

  6 ال�صحة 

7 التعليم  

7 توظيف القدرات الب�صرية  

 7 الن�صاط القت�صادي  

 8 املراأة العربية يف املجال ال�صيا�صي  

 9 اإجنازات بارزة للن�صاء العربيات 

9 م�صتوى الرفاه الإن�صاين 

  9 انت�صار الفقر واإ�صعاف الن�صاء 

9 النتقا�ش من احلرية ال�صخ�صية  

املحتويات

زاملحتويات
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10 احلركات الن�صائية العربية: الن�صال والتجارب  

  11 تقييم للمنجزات التي حتّققت ل�صالح املراأة 

12 ال�صياق املجتمعي حلال املراأة 

  12 البنى الثقافية 

  12 املوروث الديني: املفا�صلة بني اجلن�صني والتاأويل الفقهي 

13 املراأة العربية يف الأمثال اجلارية 

13 املراأة يف الفكر العربي املعا�صر  

  13 نحو ميلد مرجعية جديدة 

13 �ش للدونّية   بداية حما�صرة ال�صقف الفقهي املكرِّ

13 املراأة والإعلم  

  14 املراأة يف الرواية العربية 

  14 �صورة املراأة يف ال�صينما  

14 اأ�صكال الإنتاج الثقايف الأخرى 

15 البنية املجتمعية 

  15 القبلية والنظام الأبوي  

  16 الأ�صرة ومكانة املراأة  

  16 التن�صئة والتعليم  

  16 البنية القانونية 

  16 املواقف من اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة 

17 الأو�صاع الد�صتورية  

17 امل�صاواة يف القانون 

  17 احلقوق ال�صيا�صية واحلقوق العامة للمراأة 

  17 نظام احل�ص�ش للمراأة يف املجال�ش النيابية 

17 التجرمي والعقاب 

18 قوانني الأحوال ال�صخ�صية 

  18 غياب التقنني يف بع�ش الدول 

  18 اجلن�صية 

  18 بعيدا عن القانون الر�صمي 

  18 امل�صاواة بني الرجل واملراأة يف وعي القانونيني العرب 

  19 القت�صاد ال�صيا�صي 

  19 املوؤ�ص�صات احلكومية واملراأة العربية: التحرر والتهمي�ش  

  20 املراأة واملجتمع املدين  

  20 مواقف القوى ال�صيا�صية املختلفة من املراأة العربية 

  20 مواقف احلركات الإ�صلمية من املراأة 

20 ال�صغوط اخلارجية لتمكني املراأة يف البلدان العربية  

21 روؤية اإ�صرتاتيجية: جناحا نهو�ش املراأة 

  21 الق�صمات العامة  

  21 اجلناح الأول: الإ�صلح املجتمعي املطلوب لنهو�ش املراأة العربية 

  22 اجلناح الثاين: حركة جمتمعية قادرة على اإجناز مهمة نهو�ش املراأة  

22 1. الق�صاء على حرمان الن�صاء من التمتع بال�صحة، ومن اكت�صاب املعرفة من خلل التعليم 

  22 الرعاية ال�صحية 

22 اإنهاء حرمان البنات والن�صاء من التعليم 

23 2. ك�صر العوائق الكابحة لتوظيف قدرات الن�صاء بال�صورة التي يرتئينها  

23 خامتة  

�ش



املحتويات

25 تطورات التنمية الإن�سانية يف الوطن العربي منذ �سدور التقرير الثالث  الق�سم الأول: 

27 متهيد 

27 م�صمون عملية الإ�صلح وفق تقرير التنمية الإن�صانية العربية، وموقع التيارات الإ�صلمية منها 

29 ربيع الإ�صلح العربي مل يزهر بعد  

  29 ت�صاعد وتائر ن�صال املجتمع املدين  

31 الإ�صلح املفرتى عليه 

31 موجة انتخابات اأغلبها م�صوب بعيوب  

34 ا�صتخل�ش 

34 تفاقم انتهاكات حقوق الإن�صان يف البلدان العربية  

  34 النتهاكات املتاأتية عن الحتلل والنزاعات الداخلية امل�صلحة 

 35 انتهاك احلريات العامة وحريات الراأي والتعبري 

  36 ا�صتهداف الإ�صلحيني ونا�صطي حقوق الإن�صان 

37 تقييد حريات التنظيم والجتماع ال�صلمي 

37 بيئة عاملية واإقليمية معوقة 

 38 قانون اأمريكي لردع معاداة ال�صامية 

38 ق�صية الإرهاب وتبعاتها على احلرية يف الوطن العربي  

  39 احلرب على الإرهاب  

  39 قوانني مكافحة الإرهاب يف البلدان العربية  

  39 الق�صاء ال�صتثنائي 

  40 الإجراءات غري القانونية 

  40 تراجع اأو�صاع الن�صاء 

 40 احلرب العبثية: احلرب على الفكر واملعتقد 

40 مكافحة الإرهاب واحرتام حقوق الإن�صان 

41 الق�صية الفل�صطينية  

 41 فك ارتباط ل ينهي �صطوة الحتلل يف غزة 

42 الحتلل ما ينفك يهدر التنمية الإن�صانية يف الأرا�صي املحتلة 

 42 انتهاك حريات الأفراد وحريات التنقل 

 42 ت�صاعـد عـنف امل�صـتوطنني �صد املدنـيني الفل�صطينني 

 43 اجلدار يلتهم الأرا�صي ويقو�ش التنمية 

44 تدهور الو�صع املعي�صي 

44 بدايات اإ�صلح فل�صطيني 

45 ف م�صاوئ احتلل العراق   تََك�صُّ

 45 التكلفة الإن�صانية للحتلل: ا�صتعمال اأ�صلحة حمرمة، والتعذيب 

 46 ا�صت�صراء الف�صاد 

 47 التكلفة الكلية لغزو العراق واحتلله 

47 الرغبة ال�صعبية يف اإنهاء الحتلل 

47 ا�صتخل�ش 

47 التقدم نحو التغلب على نواق�ش التنمية الإن�صانية  

47 تو�صيع نطاق احلرية 

48 تََعزُّز ثقافة حقوق الإن�صان وحمايتها 

 48 نحو ت�صفية تركة �صنوات القهر يف املغرب 

�ش

48 ال�صعي اإىل امل�صاحلة الوطنية يف اجلزائر 

48 توجه دميقراطي حمدود يف الإمارات 

48 تو�صع امل�صاركة ال�صعبية يف الأردن 
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 48 اكت�صاب املعرفة  

49 متكني الن�صاء 

 49 خل�صة 

50 م�صمون الق�صم الثاين من التقرير 

  53 نحو نهو�ض املراأة يف الوطن العربي   الق�سم الثاين: 

53 اأوًل: الإطار املرجعي   

55 املفاهيم والإ�سكاليات  الف�سل الأول:   

 55 يف املفاهيم الأ�صا�صية والتطور التاريخي لن�صوء التمييز �صد املراأة، و�صبل مكافحته 

55 املفاهيم 

55 نهو�ش املراأة  

 55 التمتع بحقوق الإن�صان 

 55 �صمان متام امل�صاواة يف الفر�ش 

55 �صمان حقوق املواطنة كاملة للن�صاء 

 56 امل�صاواة مع احرتام الختلف 

 57 نهو�ش املراأة والتنمية الإن�صانية يف الوطن العربي، تلزم �صببي!  

58 �صبل مناه�صة التمييز �صد الن�صاء؛ تطور مفاهيم املراأة والتنمية 

 58 على ال�صعيد العاملي  

59 تقييم نقدي لتطبيق مفاهيم املراأة والتنمية يف املنطقة العربية 

60 اإ�صكاليات نهو�ش املراأة 

60 اإ�صكالية الداخل/اخلارج  

 61 ا�صتباحة الأمة من اخلارج تلقي ظلل قامتة على ق�صية نهو�ش املراأة  

 62 ال�صلطة امل�صتبدة ونهو�ش املراأة 

64 بخ�ش م�صاركة الن�صاء يف الن�صاط القت�صادي  

65 خل�صة 

67 حال املراأة يف الوطن العربي  ثانيا:  

69 اكت�ساب القدرات الب�سرية  الف�سل الثاين:  

69  متهيد 

69 احلرمان من اكت�صاب القدرات الب�صرية الأ�صا�ش  

69  ال�صحة 

 70 موؤ�صرات ال�صحة الإجنابية 

 71 �صنوات احلياة املفقودة للمر�ش 

72 م�صكلت �صحية خا�صة  

 72 البدانة وال�صكري 

72 فريو�ش نق�ش املناعة املكت�صب/الإيدز 

73 اكت�صاب املعرفة من خلل التعليم 

 73  النت�صار الكمي 

74 اللتحاق مبراحل التعليم املختلفة ح�صب النوع 

 74 التعليم ما قبل املدر�صي 

  75 التعليم البتدائي 

  76 التعليم الثانوي الأكادميي واملهني 

77 التعليم العايل 

 78 ر�صيد الأمية مازال مرتفعا بني الن�صاء 

�ش



املحتويات

79 البنات خرية املتعلمني 

83 توظيف القدرات الب�سرية   الف�سل الثالث: 

83  متهيد 

83 جمال الن�صاط القت�صادي  

84 خ�صائ�ش م�صاركة املراأة يف الن�صاط القت�صادي وق�صاياها 

 84 تطور م�صاركة الن�صاء يف القت�صاد و�صوق العمل يف البلدان العربية  

 86 توزيع قوة العمل من الن�صاء ح�صب قطاعات الن�صاط القت�صادي الأ�صا�صية 

 86 املكانة الوظيفية للمراأة 

88 اأ�صباب �صعف امل�صاركة القت�صادية للن�صاء العربيات 

 88 الثقافة الذكورية ال�صائدة 

 88 قلة فر�ش العمل 

 88 التمييز بني اجلن�صني يف م�صتوى الت�صغيل والأجور 

  88 ارتفاع م�صتوى الإجناب 

 89 قوانني تعيق واأخرى "حتمي" املراأة 

 89 �صعف اخلدمات امل�صاندة 

89 تاأثري برامج التعديل الهيكلي 

90 تدين امل�صاركة القت�صادية للمراأة يوؤدي اإىل تدين الدخل 

90 جمال ال�صيا�صة 

 94  م�صاركة تفتقر للتنوع 

 94 الن�صاء والدولة العربية: تعاون اأم ت�صاد 

 94 الن�صاء يف الأحزاب ال�صيا�صية يف البلدان العربية 

 95 املراأة يف احلركات الإ�صلمية  

95 ن�صاء وقيود واأحزاب 

97 اإجناز املراأة يف جمالت الن�صاط الب�صري والإبداعي 

98 اإجنازات بارزة لن�صاء العرب 

 98 الرعيل الأول 

 98 الإبداع الأدبي 

 99 الإبداع الفني، ال�صينما منوذجا 

101 اإجناز الن�صاء العرب يف اإنتاج املعرفة 

 101 العلوم الجتماعية 

  102 العلوم الطبيعية والدقيقة 

102 علوم الفلك 

 103 يف الريا�صة البدنية 

104 ن�صاء الأعمال؛ القوة القت�صادية ال�صاعدة يف البلدان العربية  

106 ا�صتخل�ش 

107 م�ستوى الرفاه الإن�ساين  الف�سل الرابع : 

107 متهيد 

107 ت�صاري�ش الفقر والنوع الجتماعي  

 107 الفقر ونوع رئي�ش الأ�صرة 

�ش

107 انت�صار الفقر واإ�صعاف الن�صاء 

108 النتقا�ش من احلرية ال�صخ�صية  

109 اأنواع العنف �صد الن�صاء يف العامل العربي  
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 109 جرائم ال�صرف 

 110 العنف املنزيل  

 111 اخلتان  

111 العنف �صد الن�صاء حتت الحتلل 

112 املراأة يف الفئات امل�صت�صعفة يف البلدان العربية 

 112 املراأة يف البوادي ويف الريف املهّم�ش 

 113 املراأة يف مناطق ال�صكن الع�صوائي 

114 املراأة العاملة الأجنبية الوافدة 

115 اأو�صاع العاملت يف قطاع خدمة  املنازل 

116 خامتة 

  117 خربات نهو�ض املراأة يف الوطن العربي  الف�سل اخلام�ض:  

117 متهيد 

 118 احلركة الن�صائية ودورها يف عملية التحرير 

120 تر�صيخ وعي املراأة بق�صاياها يف حقبة ال�صتقلل 

 120 الواجهة ال�صيا�صية 

 121 الواجهة الجتماعية 

123 الواجهة املطلبية 

126 تقييم للمنجزات التي حتّققت ل�صالح املراأة 

 127 التجربة التون�صّية 

 129 التجربة املغربية  

131 جتارب عربية اأخرى 

131 خل�صة 

133 ال�سياق املجتمعي حلال املراأة يف البلدان العربية  ثالثًا:   

  135 البنى الثقافية   الف�سل ال�ساد�ض: 

 135 متهيد   

135  املوروث الديني التقليدي ينت�صر لقيم الرتاتب ويعززها 

 135 الن�ش والتاأويل 

135 الكليات والفروع، يف م�صكلت التاأويل 

137 التقنني الفقهي ي�صرع لعلو مكانة الرجل 

139 املراأة العربية يف الأمثال اجلارية 

 139 يف دعم اأخلق املفا�صلة بني اجلن�صني 

 139 مفردات املنزع الدوين يف الأمثال العربية 

140 النظرة الإيجابية للمراأة 

141 املراأة يف الفكر العربي املعا�صر  

141 نحو ميلد مرجعية جديدة 

 141 حلظة اإدراك الفارق: املراأة الأخرى يف مراآة الذات 

 142 حلظة وعي التحول: بداية حما�صرة ال�صقف الفقهي املكر�ش للدونية 

143 حلظة وعي املاأ�ص�صة: نحو بناء عقلنية اإجرائية يف مقاربة ق�صايا املراأة العربية 

143 مظاهر الوعي اجلديد، موؤ�صرات ومفارقات 

145 املراأة يف الرواية العربية 

 145 بحثاً عن �صور جديدة للمراأة العربية  

 145 �صور املراأة املتقاطعة يف الرواية العربية 

ط



املحتويات

146 الرواية الن�صائية: بدايات الوعي الفردي ومواجهة ثقافة الدونية 

148 �صورة املراأة يف ال�صينما  

 148 املراأة يف ال�صـينما، �صطحية ال�صورة ومنطيتها 

149 احلب واحلرية والعنف 

149 املراأة يف ثقافة الإعلم 

 149 معركة تعدد �صور الن�صاء يف الطور النتقايل للمجتمع العربي 

 150 الإفتاء و�صقف الفقه التقليدي 

151 ر�صائل اإعلمية اأخرى ل ت�صهم يف نهو�ش املراأة 

151 خل�صة 

153 البنية املجتمعية   الف�سل ال�سابع: 

153 متهيد 

153 البنى الع�صوية بني تر�صيخ الت�صلط والتمهيد للخروج منه 

153 يف الأ�صل كانت الع�صبة 

 154 القبيلة العربية والإ�صلم 

 155 الت�صلط والع�صبية  

156 الع�صبة واملراأة يف املجتمعات املعا�صرة 

157 من البيت اإىل املجتمع 

 160 التمرد يولد اأ�صكال و�صيطة للحرية 

 161 الأ�صرة ومكانة املراأة 

162 العلقة امللتب�صة بني الن�صاء والرجال يف املجتمعات العربية، بني التعا�صد والتناق�ش 

162 �صور اأخرى للأبوة 

 164 التن�صئة والتعليم (املناهج واأ�صاليب التعليم والتقييم) 

ظ

166 خامتة 

167 البنية القانونية   الف�سل الثامن: 

167 متهيد 

167 املوقف من اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة  

 170 الأو�صاع الد�صتورية 

171 احلقوق ال�صيا�صية واحلقوق العامة للمراأة 

 171 نظام احل�ص�ش للمراأة يف املجال�ش النيابية 

 172 علقات العمل 

174 التجرمي والعقاب 

176 الأحوال ال�صخ�صية 

 176 غياب التقنني يف بع�ش الدول 

 177 تقنني الأحوال ال�صخ�صية العربي املوحد 

 177 اخل�صائ�ش العامة للت�صريع العربي للأ�صرة 

 179 نظرة مقارنة 

 181 بعيدا عن القانون الر�صمي 

181 اجلن�صية 

 182 املراأة العربية يف وعي القانونيني العرب 

185 خل�صة 
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187 البنى القت�سادية/ال�سيا�سية  الف�سل التا�سع: 

187 متهيد 

187 منط الإنتاج ال�صائد، وم�صتوى الأداء القت�صادي، واآثارهما 

188 البنى ال�صيا�صية 

 188 دور موؤ�ص�صات احلكم يف حترير/تهمي�ش املراأة 

 190 الأحزاب ال�صيا�صية وق�صية املراأة  

 191 تخ�صي�ش ح�ص�ش للن�صاء يف املوؤ�ص�صات ال�صيا�صية 

192 املجتمع املدين العربي وق�صية املراأة  

193 دور و�صائل الإعلم 

 193 مواقف القوى ال�صيا�صية من املراأة العربية 

194 مواقف احلركات الإ�صلمية من املراأة 

198 ال�صياق الدويل لأو�صاع املراأة العربية 

 198 ال�صغوط اخلارجية من اأجل متكني املراأة يف البلدان العربية  

199 دور املنظمات الدولية والإقليمية 

201 الإجنازات الرئي�صية 

201 1- ماأ�ص�صة الآليات العاملة لتمكني املراأة 

201 2- ظهور موؤ�ص�صات واآليات اإقليمية عربية خا�صة بالعمل من اأجل النهو�ش باأو�صاع املراأة  

 201 3- التداخل فالت�صابك فالتن�صيق 

201 4- التعاون مع احلكومات واملنظمات غري احلكومية على حٍد �صواء 

203 نحو نهو�ض املراأة يف الوطن العربي  رابعًا:   

205 روؤية ا�سرتاتيجية؛ جناحا نهو�ض املراأة  الف�سل العا�سر:  

205 متهيد 

 206 اأول: الق�صمات العامة لروؤية نهو�ش املراأة يف الوطن العربي 

208 ثانياً: اجلناح الأول؛ بع�ش جوانب الإ�صلح املجتمعي املطلوب لنهو�ش املراأة العربية  

208 تنقية الرتكيبات الثقافية من بذور التمييز �صد املراأة 

 208 1. حفز الجتهاد الفقهي للتغلب على املعوقات الثقافية لنهو�ش املراأة، وت�صجيعه 

209 2.  التن�صئة والرتبية والإعلم؛ الت�صدي لنمطية �صور الن�صاء لإ�صاعة ثقافة م�صاواتية  

209 اإ�صلح احلكم  

210 الإ�صلح الت�صريعي 

 211 مكافحة الفقر دعماً لنهو�ش املراأة 

211 مناه�صة النتقا�ش من احلرية ال�صخ�صية للن�صاء 

 212 ثالثاً: اجلناح الثاين لنهو�ش املراأة؛ حركة جمتمعية قادرة على اإجناز مهمة نهو�ش املراأة يف عموم الوطن العربي 

213 رابعا: اأولويات برناجمية لروؤية نهو�ش املراأة يف الوطن العربي  

213 اأ: الق�صاء على احلرمان الأ�صد الذي تعانيه الن�صاء يف التمتع بال�صحة، ويف اكت�صاب املعرفة من خلل التعليم 

 213 الرعاية ال�صحية 

213 الق�صاء على حرمان البنات والن�صاء من التعلم 

 214 توجهات اإ�صرتاتيجية للق�صاء على حرمان البنات من التعليم الأ�صا�صي  

214 حت�صني ال�صياق املجتمعي لتعليم البنات 

215 ب: ك�صر العوائق الكابحة لتوظيف قدرات الن�صاء يف خمتلف جمالت الن�صاط الب�صري التي يخرتنها بكامل حريتهن 

216 م�صك اخلتام 

217 املراجع   

 217 باللغة العربية 

ع



املحتويات

224 باللغتني الجنليزية والفرن�صية 

229  املالحق   

229 ملحق 1: قائمة الأوراق اخللفية 

  231 ملحق 2: ا�ستطالع الراأي حول نهو�ض املراأة يف الوطن العربي 

 254 ملحق 3: وثائق     

  265 ملحق 4: جداول اإح�سائية عن التنمية الب�سرية يف الدول العربية 

292 ملحق 5: امل�ساركون يف جل�سة ا�ست�سارة ال�سباب 

قائمة الأطر

33 جلنة ق�صائية تنتهي اإىل تزوير اإرادة الناخبني    :1-I  الإطار

41 الن�صحاب من غزة هو " فورمالديهايد" لتجميد ال�صلم   :2-I الإطار

41 املقرر اخلا�ش للجنة حقوق الإن�صان: غزة ما زالت اأر�صاً حمتلة    :3-I  الإطار

 42 احلياة على املح�صوم (احلواجز): �صهادات اإ�صرائيلية   :4-I الإطار

43 ت�صويه "اأوىل القبلتني"   :5-I الإطار

56 عدم امل�صاواة بني اجلن�صني يف التاريخ الب�صري   الإطار 1-1: 

57 قا�صم اأمني: الرتقاء بحال املراأة خطوة نحو التمدن  الإطار 2-1: 

57 مقتطفات من "اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة"   الإطار 3-1: 

61 قرار جمل�ش الأمن الدويل 1325 (2000) - مقتطفات  الإطار 4-1: 

62 هيفاء زنكنة: املراأة العراقية وخطاب الحتلل الأمريكي  الإطار 5-1: 

63 راأي اجلمهور العربي، يف اأربعة بلدان عربية، ينبئ عن دعم قوي لنهو�ش املراأة يف الوطن العربي   الإطار 6-1: 

69 فوزية اأبو خالد: تنوع �صورة املراأة العربية يف مراآة الواقع  الإطار 1-2: 

71 الأهداف التنموية للألفية   الإطار 2-2: 

73 اإعلن القاهرة للقادة الدينيني يف البلد العربية ملواجهة وباء الإيدز/ال�صيدا،13 كانون الأول/دي�صمرب 2004   الإطار 3-2: 

79 راأي اجلمهور يف م�صائل نهو�ش املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005 – امل�صاواة بني اجلن�صني والتعليم  الإطار 4-2: 

 80 تفوق البنات يف التعليم الأ�صا�صي يف البحرين   الإطار 5-2: 

  80 تفوق البنات يف التعليم البتدائي يف الكويت  الإطار 6-2: 

غ

85 راأي اجلمهور يف م�صائل نهو�ش املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005 – امل�صاواة بني اجلن�صني واحلق يف العمل   الإطار 1-3: 

87 راأي اجلمهور يف م�صائل نهو�ش املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005 – متلك املراأة للأ�صول وامل�صروعات القت�صادية  الإطار 2-3: 

89 راأي ال�صباب العرب يف ق�صايا املراأة يف املنطقة العربية  الإطار 3-3: 

91 الإطار 3-4:   راأي اجلمهور يف م�صائل نهو�ش املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005 – املراأة يف ال�صيا�صة 

 93 الإطار 3-5:   راأي اجلمهور يف م�صائل نهو�ش املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005 – املراأة يف املواقع القيادية 

101 عربية تلتحق مَبجْمع اخلالدين الفرن�صي  الإطار 6-3: 

108 كمال دروي�ش: مبنا�صبة اليوم العاملي لإزالة العنف �صد املراأة (25 ت�صرين الثاين/نوفمرب 2005)  الإطار 1-4: 

109 راأي اجلمهور يف م�صائل نهو�ش املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005 – تعر�ش املراأة للإيذاء البدين والنف�صي  الإطار 2-4: 

110 منظمة ال�صحة العاملية: الن�صاء ل يجدن ملذا من العنف املنزيل  الإطار 3-4: 

112 التمييز �صد املراأة حتت الحتلل يف فل�صطني  الإطار 4-4: 

116 "خادمات" اآ�صيويات يتعر�صن للإيذاء من قبل خمدوميهم  الإطار 5-4: 

122 حقوق املراأة بني الد�صتور وال�صراع ال�صيا�صي   الإطار 1-5: 

129 راأي اجلمهور يف م�صائل نهو�ش املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005 – تعدد الزوجات	 الإطار 2-5: 

136 فهمي هويدي: الأ�صل يف الإ�صلم هو امل�صاواة  الإطار 1-6: 

138 حممد عبده: يف نقد تعدد الزوجات  الإطار 2-6: 

138 عبد الهادي بوطالب: فقه التي�صري  الإطار 3-6: 

140 ال�صيخ حممد الغزايل: النحراف عن تعاليم الدين ب�صان املراأة  الإطار 4-6: 
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142 احلرية امراأة  الإطار 5-6: 

143 نظرية زين الدين: الزمن، احلرية والتحرر  الإطار 6-6: 

154 راأي اجلمهور يف م�صائل نهو�ش املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005 – زواج الأقارب من الدرجة الأوىل	 الإطار 1-7: 

 156 �صعاد جوزيف: الأبوية والتنمية يف العامل العربي  الإطار 2-7: 

158 راأي اجلمهور يف م�صائل نهو�ش املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005 - احلجاب	 الإطار 3-7: 

159 راأي اجلمهور يف م�صائل نهو�ش املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005 – الختلط بني اجلن�صني: التعليم، العمل واملجتمع عامة	 الإطار 4-7: 

159 اعتماد املراأة البدوية على الذات  الإطار 5-7: 

163 اأب منا�صر لبنته  الإطار 6-7: 

164 حممد مهدي اجلواهري: علِّموها  الإطار 7-7: 

راأي اجلمهور يف م�صائل نهو�ش املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005 – املوقف من "اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال الإطار 1-8: 

170 التمييز �صد املراأة"    

173 راأي اجلمهور يف م�صائل نهو�ش املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005 – حق املراأة يف ال�صفر وحدها  الإطار 2-8: 

  174 الطاهر احلداد: املراأة وتويل الق�صاء  الإطار 3-8: 

176 راأي اجلمهور يف م�صائل نهو�ش املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005 – حق املراأة يف اختيار الزوج  الإطار 4-8:  

 178 راأي اجلمهور يف م�صائل نهو�ش املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005 – حق املراأة يف الطلق باإرادتها والولية على اأولدها  الإطار 5-8: 

182 راأي اجلمهور يف م�صائل نهو�ش املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005 – منح الأبناء جن�صية الأم  الإطار 6-8: 

  184 امللءمة الجتماعية متنع تعيني املراأة يف الق�صاء   الإطار 7-8: 

 185 اخل�صية من ح�صول الن�صاء على كل مقاعد الربملان  الإطار 8-8: 

195 ال�صيخ حممد مهدي �صم�ش الدين: ل مانع لتويل املراأة ال�صلطة العليا  الإطار 1-9: 

195 عبد احلليم حممد اأبو �صقة: حق املراأة يف النتخاب والرت�صح  الإطار 2-9: 

197 هبة روؤوف عزت: تطوير اخلطاب الإ�صلمي ب�صان املراأة   الإطار 3-9: 

 200 دور منظمات الأمم املتحدة واملنظمات الإقليمية يف دعم متكني املراأة  الإطار 4-9: 

206 راأي اجلمهور يف م�صائل نهو�ش املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005 – نه�صة اإن�صانية عربية عن طريق نهو�ش املراأة	 الإطار 1-10: 

قائمة الأ�سكال

ن�صبة الولدات املراقبة �صحياً من قبل متخ�ص�صني، اأحدث �صنة متاحة خلل الفرتة 2003-1993،    �صكل 1-2: 

ف

70 ومعدل وفيات الأمهات (لكل 100,000 من املواليد الأحياء)، 2000    

71 متو�صط �صنوات احلياة املفقودة للمر�ش، ن�صبة الن�صاء اإىل الرجال (%)، البلدان العربية وبلدان مقارنة، 2002	 �صكل 2-2: 

72 معدل انت�صار البدانة/زيادة الوزن بني ال�صكان (15 عاماً فاأكرب) ح�صب النوع،  بلدان عربية وبلدان مقارنة، 2005	 �صكل 3-2: 

73 معدل تعلم الإناث كن�صبة من معدل تعلم الذكور، مناطق العامل، 2003	 �صكل 4-2: 

74 معدلت اللتحاق الإجمالية بجميع مراحل التعليم، الإناث كن�صبة من الذكور (%)، البلدان العربية، 2003/2002	 �صكل 5-2: 

74 معدل التحاق الإناث كن�صبة من معدل التحاق الذكور، التعليم العايل،  مناطق العامل، 2003/2002	 �صكل 6-2: 

75 ن�صب اللتحاق ال�صافية بالتعليم البتدائي للإناث، والإناث كن�صبة من الذكور (%)، البلدان العربية، 2003/2002	 �صكل 7-2: 

76 ن�صب اللتحاق ال�صافية بالتعليم الثانوي للإناث، والإناث كن�صبة من الذكور (%)،  البلدان العربية، 2003/2002	 �صكل 8-2: 

77 ن�صب اللتحاق الإجمالية بالتعليم العايل للإناث، والإناث كن�صبة من الذكور (%)،  البلدان العربية، 2003/2002	 �صكل 9-2: 

81 ن�صبة البنات اإىل اإجمايل املتفوقني يف نتائج �صهادة الثانوية العامة (%)، خم�صة بلدان عربية، 2005-2003	 �صكل 10-2: 

ن�صبة م�صاهمة الإناث (15 عاماً فاأكرب) يف الن�صاط القت�صادي،  وم�صاهمة الإناث كن�صبة من م�صاهمة الذكور (%)،  �صكل 1-3: 

83 مناطق العامل، 2003	  

84 معدل بطالة الإناث كن�صبة من معدل بطالة الذكور (%) بع�ش البلدان العربية، اأحدث �صنة متاحة  �صكل 2-3: 

86 توزيع قوة العمل ح�صب النوع والقطاعات الأ�صا�صية، خم�صة بلدان عربية،  2002-1995	 �صكل 3-3: 

92 العام الذي ح�صلت فيه املراأة على حق الت�صويت، دون قيود، وحق الرت�صح للنتخابات، بلدان عربية  �صكل 4-3: 

92 ن�صبة متثيل الن�صاء يف املجال�ش ال�صعبية، 2005	 �صكل 5-3: 

93 مقاعد املجال�ش النيابية (الغرفة املنتخبة اأو الوحيدة) التي ت�صغلها الن�صاء (ن�صبة من اجلملة)،  بلدان عربية، 29 اآذار/مار�ش 2006  �صكل 6-3:  

97 توزيع الباحثات العربيات ح�صب الخت�صا�ش  �صكل 7-3: 



املحتويات

قائمة اجلداول

77 اأ�صباب عدم موا�صلة التعليم بعد اإنهاء املدر�صة يف فل�صطني، الن�صبة ح�صب النوع (%)  جدول 1-2: 

78 ن�صبة الإناث من جمموع الطلبة يف بع�ش التخ�ص�صات يف اجلامعات العربية، بلدان عربية، 2003/2002	 جدول 2-2: 

104 الن�صاء يف العامل العربي احلا�صلت على ميداليات يف الألعاب الأوليمبية - الدورات ال�صت الأخرية )2004-1984(	 جدول 1-3: 

111 انت�صار اخلتان بني الن�صاء، حول العام 2000   جدول 1-4: 

115 العمالة الن�صائية الوافدة يف العامل العربي، 2002	 جدول 2-4: 

128 ت�صل�صل �صدور قوانني الأ�صرة  جدول 1-5: 

البلد العربية املوقعة وامل�صدقة على اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة، اإعلناتها وحتفظاتها، جدول 1-8: 

168 يف 3 متوز/يوليو 2006 (مرتبة ت�صاعدياً ح�صب تاريخ الت�صديق)   

جداول اإح�سائية حول نهو�ض املراأة يف الوطن العربي

  267 جدول م 4-1: دليل التنمية الب�صرية 

  268 جدول م 4-2: اجتاهات دليل التنمية الب�صرية 

  269 جدول م 4-3: الفقر الب�صري وفقر الدخل: البلدان النامية 

  270 جدول م 4-4: الجتاهات الدميوغرافية 

 271 جدول م 4-5: اللتزام بال�صحة: املوارد واملنافذ واخلدمات 

  272 جدول م 4-6: حالة املياه وال�صرف ال�صحي والتغذية 

  273 جدول م 4-7: اللم�صاواة يف �صحة الأمومة والطفولة  

  274 جدول م  4-8: التبقي: التقدم والنك�صات 

  275 جدول م  4-9: اللتزام بالتعليم: الإنفاق العام 

  276 جدول م 4-10: الإملام بالقراءة والكتابة واللتحاق باملدار�ش 

  277 جدول م 4-11: التقانة: النت�صار والبتكار 

 278 جدول م  4-12: الأداء القت�صادي 
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متهيد

العربي"  الوطن  في  الــمــراأة  نهو�ش  "نحو  يمثل 

التي  ــدارات  الإ�ــص �صل�صلة  من  الــرابــع  الإ�ــصــداَر 

يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نطاق 

العربية". ويختتم هذا  الإن�صانية  "التنمية  تقارير 

الق�صور  مواطن  ا�صتق�صاء  طريق  عن  التقرير، 

في مجال تمكين المراأة، تحليًل �صامًل لنواق�ش 

التنمية التي توؤثر على المنطقة.

يف  التنمية  اجتاهات  بر�صد  التقرير  ويبداأ 

�صدور  منذ  انق�صت  التي  الفرتة  خلل  املنطقة 

التقرير الثالث. ويُ�صتهّل التحليل للم�صاألة املحورية 

العري�صة  اخلطوط  بر�صم  التقرير  يتناولها  التي 

وتوؤّطر  حتدد  التي  والق�صايا  املركزية  للمفاهيم 

لنهو�ش  الإن�صانية  والتنمية  الإن�صان  حقوق  اأبعاد 

ت�صخي�صاً  يقدم  ثم  العربية.  البلدان  يف  املراأة 

لأو�صاع املراأة يف املجتمعات العربية، مع الرتكيز 

الأ�صا�صية  القدرات  وتوظيف  اكت�صاب  على 

تقييم  وبعد  ذلك.  على  املرتتب  الرفاه  وم�صتوى 

العربية  الن�صائية  للحركات  التاريخية  املنجزات 

التقرير  يتحول  انطلقها،  التي حتد من  والقيود 

الثقافية،  املكونات  بني  التفاعل  اأوجه  تبيان  اإىل 

والدينية، والقت�صادية، والجتماعية، والقانونية، 

ترتك  والتي  العربية  املجتمعات  يف  وال�صيا�صية 

اآثارها على اأو�صاع املراأة يف احلا�صر وامل�صتقبل. 

ويخل�ش التقرير اإىل طرح روؤية ا�صرتاتيجية على 

الوطن  يف  املراأة  لنهو�ش  عري�صة  خطوط  هيئة 

العربي.

1. تطورات التنمية الإن�سانية يف 

الوطن العربي منذ �سدور التقرير 

الثالث )للعام 2004(

يبداأ التقرير، �صاأنُه �صاأُن �صابقيه، بر�صد الأحداث 

على امل�صتويات القطرية والإقليمية التي يعتقد اأن 

لها اأثراً على جممل م�صرية التنمية الإن�صانية يف 

الوطن العربي منذ �صدور التقرير ال�صابق.

التيارات الإ�سالمية والإ�سالح 

املوؤدي  والعميق،  الوا�صع  ال�صيا�صي،  الإ�صلح  اإن 

لقيام جمتمع احلرية واحلكم ال�صالح هو ال�صبيل 

املكافئ  ال�صامل  باملعنى  احلرية  جمتمع  لإقامة 

للتنمية الإن�صانية (تقرير التنمية الإن�صانية العربية 

الثالث للعام 2004). وثمة �صروط جوهرية ثلثة 

لبدء م�صرية عملية الإ�صلح هذه و�صمان جناحها. 

وال�صرط اللزم الأول هو الحرتام القاطع، من قبل 

جميع الأطراف املعنية بعملية الإ�صلح، للحريات 

هو  والثاين  والتنظيم؛  والتعبري  الراأي  املفتاح: 

القبول بامل�صاركة بحيث ت�صمل العملية ال�صيا�صية 

جميع القوى املجتمعية، وبخا�صة تلك التي متتلك 

ح�صورا �صعبيا قويا؛ وال�صرط الثالث هو احرتام 

جميع الأطراف ملبادئ حقوق الإن�صان. 

اأن  تتنا�صى  اأن  �صيا�صية  قوة  اأي  ت�صتطيع  ول 

الدين، خا�صة الإ�صلم، عن�صر حموري يف الن�صيج 

اإعادة  اأن  العربي. غري  لل�صعب  والروحي  الثقايف 

واإثابته،  وت�صجيعه  امل�صتقل،  الجتهاد  باب  فتح 

املبدع  التزاوج  لتحقيق  اأ�صا�صيا  مطلبا  تبقى 

بني  ال�صالح،  واحلكم  احلرية  ملجتمع  املطلوب 

احلرية مبفهومها ال�صامل املعا�صر واملقا�صد الكلية 

لل�صريعة الإ�صلمية. ويتعني اإ�صافة واجب الريادة 

وم�صوؤوليات  اأعمال  جدول  على  املطلب  هذا  يف 

يف  النه�صة  على  احلادبة  الإ�صلمية  التيارات 

الوطن العربي.

متثل التيارات الإ�صلمية طيفا وا�صعا، و�صديد 

التيارات  من  الغالبة  والكرثة  داخليا.  التفاوت 

الإ�صلمية يف البلدان العربية متثل قوى جمتمعية 

ب�صبب  ال�صعبية  النت�صار وعميقة اجلذور  وا�صعة 

و�صط  وال�صيا�صي  الجتماعي  للعمل  ممار�صتها 

عامة النا�ش ل�صنوات طوال. وقد حققت التيارات 

الو�صط تطورا مهما عرب العقود اخلم�صة املا�صية 

يف ما يت�صل مبوقفها من بع�ش الهموم املجتمعية، 

اأو  ال�صالح  واحلكم  الإن�صان  حقوق  احرتام  مثل 

الأهمية  البالغة  الق�صايا  الدميقراطية؛ وهي من 

يف امل�صتقبل التي �صتنفي عن هذه التيارات، حال 

امللخ�ض

اإن الإ�سالح ال�سيا�سي، 

الوا�سع والعميق، 

املوؤدي لقيام جمتمع 

احلرية واحلكم 

ال�سالح هو ال�سبيل 

لإقامة جمتمع احلرية 

باملعنى ال�سامل املكافئ 

للتنمية الإن�سانية

الدين، خا�سة 

الإ�سالم، عن�سر 

حموري يف الن�سيج 

الثقايف والروحي 

لل�سعب العربي
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اأن  كما  الديني.  احلكم  �صفة  للحكم،  و�صولها 

اأكرث هذه التيارات الو�صط ت�صهد تناميا ملحوظا 

لأجيال اأ�صغر ن�صبيا من القادة امل�صتنريين وزيادة 

حل�صورهم على راأ�ش الهيكل التنظيمي لها، اإ�صافة 

العري�صة  القاعدة  من  مت�صاعد  قيام حراك  اإىل 

هذا  اأن  بيد  اأوفر.  داخلية  بدميقراطية  يطالب 

التطور الإيجابي ل يعني اأن هذه التيارات الو�صط 

ت�صاور  التي  التخوفات  كل  اإزالة  يف  جنحت  قد 

باقي القوى املجتمعية يف البلدان العربية من تاأثري 

�صلبي حمتمل على احلرية واحلكم ال�صالح حال 

و�صولها ل�صدة احلكم، خا�صة فيما يت�صل بق�صايا 

املراأة والأقليات.

تعطل  قد  التي  الإ�صكاليات  اأهم  من  ويبقى 

م�صرية الإ�صلح يف البلدان العربية، ردود الفعل 

ال�صلبية على اإفراز الإ�صلح ال�صيا�صي لنتائج قد 

داخل  يف  املهيمنة  القوى  بع�ش  عنها  تر�صى  ل 

هذه  على  الأمثلة  ومن  وخارجه.  العربي  الوطن 

العربية  احلكم  اأنظمة  بع�ش  رف�ش  الإ�صكالية 

وبع�ش القوى العاملية للفوز الكا�صح الذي حققته 

حركة املقاومة الإ�صلمية (حما�ش) يف النتخابات 

ب�صهادة  متيزت،  التي  الفل�صطينية  الت�صريعية 

اجلميع، باحلرية والنزاهة. وكانت ثمة ردود فعل 

"الإخوان  حركة  حققته  الذي  الفوِز  اإثَر  م�صابهة 

يف  الأخرية  الت�صريعية  النتخابات  يف  امل�صلمون" 

م�صر.

ت�ساعد ن�سال املجتمع املدين

الفرتة  خلل  املدين  املجتمع  منظمات  �صهدت 

املا�صية طفرة كبرية اأ�صبه ما تكون بنقلة نوعية يف 

واأظهرت  وتاأثريها.  ن�صاطها وجمال عملها  وترية 

احلركات  مع  وثيقاً  ت�صامناً  املنظمات  هذه 

ال�صيا�صية، ل بل ومقدرة على الريادة يف حتريك 

الأحيان،  بع�ش  يف  ال�صيا�صي  التغيري  عجلة 

ال�صحافة  عرب  الثابتة  مواقفها  خلل  من  وذلك 

واللقاءات  الندوات  اأو  الف�صائيات  اأو  امل�صتقلة 

املعلومات  �صبكة  خلل  ومن  واخلا�صة،  العامة 

(الإنرتنت). 

علنا  "كفاية"  حركة  عار�صت  م�صر،  ففي 

ابنه. وهذا  اإىل  ال�صلطة  اأو نقل  للرئي�ش  التمديد 

للتمديد  املعار�صة  احلركة  معه  جتاوبت  ما 

وللتوريث من خمتلف األوان الطيف ال�صيا�صي، مبا 

الوطني من  و"التجمع  امل�صلمون"،  "الإخوان  فيها 

الوطني  و"التحالف  الدميقراطي"،  التغيري  اأجل 

هّبة  لبنان  و�صهد  والتغيري".  الإ�صلح  اأجل  من 

التيارات  اإىل  اجلماهري  فيها  ان�صمت  �صعبية 

معرتك  ودخلت  ال�صاحة  يف  الفاعلة  ال�صيا�صية 

احلوار العام، مطالبة باإ�صلح الدولة واملوؤ�ص�صات 

ال�صيا�صي  التمثيل  من  حقها  املواطنة  واإعطاء 

وحرية التعبري. ويف �صورية، اأ�صدر عدد من القوى 

ال�صيا�صية املعار�صة "اإعلن دم�صق"، م�صرة على 

�صاملة  تعديلت  باإجراء  احلاكم  يقوم احلزب  اأن 

وتداول  رئا�صي  با�صتفتاء  والقيام  الد�صتور،  يف 

متيز  الفرتة،  تلك  وخلل  ال�صيا�صية.  ال�صلطة 

التعددية،  بتزايد  املنطقة  يف  املدين  احلراك 

وب�صيوع ا�صتخدام موقع النرتنت ب�صورة وا�صعة، 

مما يدل على مزيد من الثقة بالنف�ش، مع الإح�صا�ش 

بر�صالة املجتمع املدين يف املجال العام.

الإ�سالح املفرتى عليه

برامج  من  �صل�صلة  عن  عربية،  حكومات  اأعلنت 

واحلكم  احلرية  تعزيز  اإىل  الهادفة  الإ�صلح 

ال�صالح. اإل اأن معظم مبادرات الإ�صلح مل تنل اإل 

جزءاً �صئيًل من جدول اأعمالها الطموح. و�صيقت 

�صرعت  الذي  الإ�صلح  نطاق  الأنظمة  بع�ش 

احلر�ش  تّدعي  اأخرى  وا�صلت  بينما  بتنفيذه، 

للحقوق  انتهاكات  ارتكاب  امل�صتنري  التغيري  على 

الإ�صلح  ادعاء  اإن  بل  وال�صيا�صية.  الإن�صانية 

�صتار  جمرد  املراقبني،  بع�ش  نظر  يف  اأ�صحى، 

لإدامة اأو�صاع ال�صتبداد الراهنة.

موجة انتخابات ت�سوب اأغلبها العيوب

من  موجة  الفرتة  هذه  خلل  املنطقة  اكت�صحت 

ظروف  منها  الكثري  اأعاقت  التي  النتخابات 

الأرا�صي  ففي  الختللت.  �صابتها  اأو  معاك�صة 

اعتربها  انتخابات  جرت  املحتلة،  الفل�صطينية 

ظروف  من  الرغم  على  ونزيهة،  حرة  الكثريون 

احلادة،  اخلارجية  وال�صغوط  القا�صية  الحتلل 

كل  فاق  نحو  على  "حما�ش"  فوز  عن  واأ�صفرت 

2005، جرت  الثاين/يناير  كانون  ويف  التوقعات. 

يف  املوؤقت  الوطني  املجل�ش  انتخابات  العراق  يف 

�صد  عنيفة  اإرهاب  وحملة  اأمني  انفلت  غمرة 

املر�صحني والناخبني على حد �صواء. وعلى الرغم 

يف  الناخبني  من   %70 نحو  �صارك  ذلك،  من 

كانون الأول/دي�صمرب 2005 يف انتخابات املجل�ش 

التزوير  مثل  عيوب  اعتورتها  التي  الت�صريعي 

و�صرقة �صناديق القرتاع. و�صهدت ال�صعودية لأول 

يكن  مل  تقدمية  خطوة  يف  بلدية،  انتخابات  مرة 

من اأهم الإ�سكاليات 

التي قد تعطل 

م�سرية الإ�سالح، 

ردود الفعل ال�سلبية 

على اإفراز الإ�سالح 

ال�سيا�سي لنتائج قد 

ل تر�سى عنها بع�ض 

القوى املهيمنة يف 

داخل الوطن العربي 

وخارجه

اأ�سحى ادعاء الإ�سالح 

يف نظر بع�ض املراقبني 

جمرد �ستار لإدامة 

اأو�ساع ال�ستبداد 

الراهنة
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النتخاب  واقت�صار  الن�صاء  ا�صتبعاد  اإل  ي�صوبها 

البلدي  املجل�ش  اأع�صاء  من  حمددة  ن�صبة  على 

املنتخبني. ويف م�صر، عدلت املادة 76 من الد�صتور 

اأكرث  بني  من  اجلمهورية  رئي�ش  بانتخاب  لت�صمح 

بجملة  مثقًل  جاء  التعديل  اأن  بيد  مر�صح.  من 

�صكلي  تقنني  منها جمرد  التي جتعل  القيود  من 

الرئي�ش.  اختيار  يف  الراهنة  ال�صتفتاء  ل�صيغة 

وقد قامت بع�ش اأحزاب املعار�صة املرخ�صة عقب 

ذلك مبقاطعة النتخابات الرئا�صية اللحقة التي 

اأ�صفرت عن فوز �صاحق للرئي�ش احلاكم. غري اأن 

الظاهرة الأهم كانت، وفق الإح�صاءات الر�صمية، 

من  ربع  تتعد  مل  القرتاع  يف  امل�صاركة  ن�صبة  اأن 

لهم حق النتخاب فح�صب. وانتهى ق�صاة مكلفون 

مبراقبة النتخابات النيابية اإىل القول با�صت�صراء 

ل�صالح مر�صحي  اللحقة  النتخابات  التزوير يف 

احلزب احلاكم يف دائرتني مهمتني. ومن الوا�صح 

اأن �صوطاً كبرياً ما زال ينتظر اإ�صلح النتخابات 

واحلكم  احلرية  جمتمع  مكونات  من  بو�صفها 

ال�صالح. 

تفاقم انتهاكات حقوق الإن�سان يف البلدان 

العربية 

والنزاعات  الحتالل  عن  املتاأتية  النتهاكات 

الداخلية امل�سلحة

اأ�صواأ النتهاكات للحقوق الإن�صانية، فرديا  وقعت 

التقرير.  يغطيها  التي  الفرتة  خلل  وجماعيا، 

النتهاكات  من  مزدوجاً  ن�صيبا  الن�صاء  ونالت 

يف  الأجنبية  الحتللت  وطاأة  حتت  اجل�صيمة 

الفو�صى  انت�صار  مع  مزرية،  اإن�صانية  اأو�صاع  ظل 

وجرائم الغت�صاب وامل�صقة يف غياب العائلني عن 

طويلة.  لفرتات  والعتقال  النزاع  خلل  اأ�صرهم 

اآخر  م�صرحاً  امل�صلحة  الداخلية  النزاعات  وكانت 

لنتهاكات ج�صيمة حلقوق الإن�صان. وازداد تعر�ش 

ل  والقتل،  للغت�صاب  خا�ش  نحو  على  الن�صاء 

اأثناء  بل  فح�صب،  الع�صكرية  الهجمات  جراء 

النزوح والهجرة. وقد نددت هيئات دولية بحقوق 

الإن�صان بالفظائع التي ترتكبها القوات احلكومية 

يرقى  مبا  املتمردين،  قوات  وكذلك  وحلفاوؤها، 

وظلت  الإن�صانية.  �صد  واجلرائم  جلرائم احلرب 

القانون،  وغياب  القتتال  لأعمال  نهباًً  ال�صومال 

مما اأدى اإىل ت�صاعد اأعداد ال�صحايا بني املدنيني. 

�صخمة  ع�صكرية  حملة  عربية  حكومة  و�صنت 

معار�ش  تنظيم  زعيم  به  قام  مترد  على  للق�صاء 

مثلت  عامة،  وب�صورة  املحافظات.  اإحدى  يف 

للنتهاكات.  اإ�صافية  بوؤرة  ال�صيا�صية  ال�صراعات 

عربية  حكومات  ثلث  اأعلنت  ال�صياق،  هذا  ويف 

حماكمات  اإىل  اأف�صت  انقلبية  حماولت  عن 

وعقوبات مغلظة. 

الراأي  وحريات  العامة  احلريات  انتهاك 

والتعبري 

حريات  �صيما  ول  العامة،  احلريات  تعر�صت 

واأقدمت  ال�صغوط.  من  ملزيد  والتعبري،  الراأي 

على  م�صبوقة،  غري  خطوة  يف  خليجية،  دولة 

اأفراد قبيلة حملية. وقد حلت  نزع اجلن�صية عن 

باإعادة  ودولية  حملية  ل�صغوط  ا�صتجابة  امل�صكلة 

اجلن�صية للبع�ش وجتني�ش البع�ش الآخر. وبدل من 

تنفيذ الوعود باإجراء اإ�صلحات لتعزيز احلريات 

الإعلمية، غلّظت دولة اأخرى من العقوبات على 

بطرح  ثالثة  دولة  بادرت  وباملثل،  الإعلميني. 

حرية  على  القيود  بت�صديد  قوانني  م�صروعات 

حمفوفة  �صاحة  املنطقة  وظلت  الإعلم.  و�صائل 

باملخاطر لل�صحفيني، وحازت على ق�صب ال�صبق 

مقارنة مبناطق العامل الأخرى يف مقتل واختطاف 

املرا�صلني والعاملني الآخرين يف املجال الإعلمي 

يف مناطق النزاعات امل�صلحة. 

حقوق  ونا�سطي  الإ�سالحيني  ا�ستهداف 

الإن�سان

اأ�صبح الإ�صلحيون ودعاة حقوق الإن�صان يف معظم 

القمعية  للإجراءات  ثابتاً  هدفاً  العربية  الدول 

الر�صمية، مبا يف ذلك التعر�ش للملحقة القانونية 

والعتقال، بل والقتل اأحياناً، فيما تواجه العديد 

قانونية  حتديات  املدين  املجتمع  منظمات  من 

دول خليجية  ثلث  ذلك يف  عملها. وجتلى  تعيق 

حلقوق  منظمات  لت�صكيل  طلبات  فيها  جمدت 

م�صرقي  بلد  يف  التوجه  هذا  وات�صح  الإن�صان. 

ون�صطاء  للإ�صلحيني  عديدة  اعتقالت  �صهد 

حقوق الإن�صان. وقامت ال�صلطات باإغلق العديد 

اأخرى  دولة  ويف  املدين.  املجتمع  منظمات  من 

و�صع  يف  ال�صلطات  ا�صتمرت  اأفريقيا،  �صمال  يف 

العوائق يف وجه الهيئات املدنية واجلمعيات املهنية 

الإن�صان.  حقوق  ومنظمات  والنقابات  امل�صتقلة، 

وبني البلدان العربية الأخرى، ن�صطت هذه الدولة 

الت�صييق على حرية  اأفريقيا يف جمال  يف �صمال 

خ�صو�صاً.  الإنرتنت  وا�صتخدام  عموماً  التعبري 

نالت الن�ساء 

ن�سيبا مزدوجًا من 

النتهاكات اجل�سيمة 

حتت وطاأة الحتاللت 

الأجنبية

اأ�سبح الإ�سالحيون 

ودعاة حقوق الإن�سان 

يف معظم الدول 

العربية هدفًا ثابتًا 

لالإجراءات القمعية 
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تبني  عربياً،  قطراً  ع�صر  لأحد  م�صح  على  وبناء 

اأن احلرية الن�صبية يف ا�صتخدام النرتنت متاحة 

يف ثلث دول فقط، هي الأردن وقطر والإمارات. 

ويف دولة اأخرى خليجية، تعر�صت عدة منظمات 

ورف�صت  ر�صمية،  مل�صايقات  املدين  للمجتمع 

احلكومة العرتاف بعدد منها. 

بيئة اإقليمية وعاملية معوقة

تعمل البيئة الإقليمية والعاملية على تقوي�ش فر�ش 

البلدان  يف  الإن�صان  وحقوق  الإن�صانية  التنمية 

فل�صطني  يف  الحتلل  ب�صبب  خا�صة  العربية، 

ويحذر  الإرهاب".  على  و"احلرب  والعراق، 

يف  والف�صل  الحتلل،  ا�صتمرار  اأن  من  التقرير 

يحفظ  مبا  العاملي  ال�صعيد  على  احلكم  اإ�صلح 

الأمن ويحقق الرفاه الإن�صاين للجميع، قد يدفعان 

والحتجاج  التطرف  من  مزيد  نحو  املنطقة 

العنيف.

ق�سية الإرهاب وتبعاتها على احلرية يف الوطن 

العربي 

الحرب على الإرهاب

التيارات  وبخا�صة  العربية،  املنطقة  فتئت  ما 

للإرهاب.  منبت  باأنها  متهمة  فيها،  الإ�صلمية 

ترتب على هذه احلرب خلٌط بني ما ميكن  وقد 

يدينه  اأمر  وهو  لأبرياء،  اإرهاباً  بحق،  ي�صمى،  اأن 

الإن�صاين، وبني  لل�صمري  التقرير ويعتربه جمافياً 

التي  الأجنبي  الحتلل  �صد  امل�صروعة  املقاومة 

املتحدة.  الأمم  وقرارات  جنيف  اتفاقيات  تقرها 

وقد انت�صرت عمليات الإرهاب يف عدد من البلدان 

العربية، حيث قتل وجرح اآلف من النا�ش. 

كر�صت  العاملية  الجتاهات  مع  متا�صياً 

حكومات عربية، بذريعة مكافحة الإرهاب، قوانني 

الت�صريعات  من  املزيد  وا�صت�صدرت  الطوارئ، 

من  ع�صرات  قتل  وجرى  الإرهاب،  ملكافحة 

املواطنني بقرارات  اآلف من  امللحقني، واعتقال 

التعذيب  من  ل�صنوف  بع�صهم  وتعر�ش  اإدارية، 

و�صوء املعاملة. وحتيل اأكرث الدول العربية الق�صايا 

الإرهابية اأمام ق�صاء خا�ش، كاملحكمة الع�صكرية 

وهي  العرفية،  املحاكم  اأو  الدولة  اأمن  اأو حماكم 

العادلة  املحاكمة  معايري  اإىل  عادة  تفتقر  حماكم 

املتعارف عليها عامليا. 

الحتالل ما زال يهدد التنمية الإن�سانية 

العرب  يحرم  الإ�صرائيلي  الحتلل  انفك  ما 

ال�صيا�صية  الأ�صا�صية  احلقوق  من  فل�صطني  يف 

الأمن  ويهدد  والجتماعية،  والقت�صادية 

وال�صتقرار يف املنطقة باأكملها. 

اأن الن�صحاب من غزة جاء يف  ويرى التقرير 

اإطار خطة فك الرتباط الأحادي التي اأطلقها رئي�ش 

وزراء اإ�صرائيل اأرييل �صارون للتخفف من الأعباء 

الأمنية للحتلل، وتفادي النخراط يف مفاو�صات 

جدية للت�صوية. ويف الوقت نف�صه، احتفظت اإ�صرائيل 

يف  والتحّكم  القطاع،  يف  الع�صكري  التدخل  بحق 

معابره  ومعظم  الإقليمية  ومياهه  احليوي  جماله 

باملقرر  العتبارات  هذه  حدت  وقد  احلدودية. 

باأن  اإىل ال�صتنتاج  اخلا�ش للجنة حقوق الإن�صان 

غزة ما زالت اأر�صاً حمتلة.

"جدار  بناء  اأن  بالتف�صيل  التقرير  ويبني 

للقت�صاد  املنهجي  بالتدمري  اأ�صرع  قد  الف�صل" 

الفل�صطيني واأدى اإىل نتائج خطرية على الأو�صاع 

ف�صل  الذين  للفل�صطينيني  واملعي�صية  ال�صحية 

الزراعية.  اأرا�صيهم  عن  منهم  العديدة  الآلف 

وقد اأدى اجلدار واإغلق احلدود اإىل تدهور بالغ 

الأرا�صي  اأرجاء  خمتلف  يف  املعي�صية  للأو�صاع 

الفل�صطينية. 

الإن�صانية  التكلفة  ارتفاع  ات�صح  العراق،  ويف 

داخلي  اأمني و�صراع  انفلت  للحتلل يف غمرة 

دائم،  وطني  جمل�ش  انتخاب  ومع  متعاظمني. 

يتمثل   ،2006 عام  جديدة  حكومة  وت�صكيل 

اإدخال  احلاكمة يف  ال�صلطة  اأمام  الأكرب  التحدي 

الإ�صلحات ال�صرورية على الد�صتور مبا ي�صمن 

حقوق  ويكر�ش  اأرا�صيه،  و�صلمة  العراق  وحدة 

الإن�صان، ويحقق امل�صاحلة الوطنية، ويق�صي على 

الفو�صى والف�صاد، يف عراق موحد خال من قوات 

الحتلل الأجنبية والأعمال الإرهابية.

من  التعذيب  ا�صت�صراء  على  الدلئل  وتتواىل 

قبل الحتلل واحلكومة العراقية ال�صابقة. وميتد 

فيما  العراق،  لرثوات  املادي  الحتلل  تخريب 

وراء النفط، اإىل ثروة معنوية واإرث ح�صاري يخ�ش 

الب�صرية جمعاء. 

التقدم نحو التغلب على نواق�ض التنمية 

الإن�سانية

متثل الجتاه العام خلل فرتة التحليل يف اطراد 

اأنظمة  لإدامة  العامة،  احلريات  من  النتقا�ش 

متا�سيًا مع الجتاهات 

العاملية كر�ست 

حكومات عربية، 

بذريعة مكافحة 

الإرهاب، قوانني 

الطوارئ

اأ�سرع بناء "جدار 

الف�سل"  بالتدمري 

املنهجي لالقت�ساد 

الفل�سطيني

يف العراق، ات�سح 

ارتفاع التكلفة 

الإن�سانية لالحتالل 

يف غمرة انفالت 

اأمني و�سراع داخلي 

متعاظمني
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احلكم القمعية القائمة. اإل اأنه ميكن ر�صد بع�ش 

هام�ش  تو�صيع  م�صمار  يف  الإيجابية  التطورات 

احلرية يف املنطقة. 

الإن�صان  القومي حلقوق  املجل�ش  اأ�صدر  فقد 

يف م�صر تقريره ال�صنوي الأول (2004 – 2005)  

انتهاك حقوق  اأفدح جوانب  من  واأبرز فيه بع�صاً 

الإن�صان يف البلد، وطالب باإنهاء حالة الطوارئ. 

يف  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املركز  اأ�صدر  كما 

الأردن تقريره ال�صنوي الأول. و�صدر قرار بتدري�ش 

الدميقراطية وحقوق الإن�صان يف مدار�ش البحرين، 

الإمارات.  يف  الإن�صان  حلقوق  جمعية  و�صكلت 

جوانب  لت�صفية  املغرب  يف  اجلهود  وتوا�صلت 

هيئة  قدمت  عندما  القمع  من  طويل  تاريخ  من 

وتو�صياتها  اخلتامي  تقريرها  والعدالة  الإن�صاف 

وثقافية  وموؤ�ص�صاتية  ت�صريعية  اإ�صلحات  باإجراء 

مبادرة  عن  اجلزائري  الرئي�ش  واأعلن  البلد.  يف 

مماثلة للم�صاحلة الوطنية يف بلده.

وبالإ�صافة اإىل ذلك، �صهدت ت�صع دول عربية 

تعيني ن�صاء يف مواقع قيادية بارزة على امل�صتويات 

الوطنية والإقليمية والبلدية مما �صيكون من �صاأنه 

تعزيز متكني املراأة. 

2. نحو نهو�ض املراأة يف الوطن 

العربي: مفاهيم وق�سايا اإ�سكالية

املفاهيم 

يرى التقرير اأن لدى املراأة والرجل على حدٍّ �صواء، 

بالتمتع  اأ�صيًل  حقاً  الب�صر،  من  كونهما  وملجرد 

واملعنوي.  املادي  ال�صعيدين  على  كرمية  يف حياة 

للتنمية الإن�صانية. من  وذلك هو الهدف الأ�صمى 

هنا، ينظر التقرير اإىل نهو�ش املراأة يف اإطار يجمع 

كما  الإن�صانية.  والتنمية  الإن�صانية،  احلقوق  بني 

الإن�صانية،  احلقوق  نطاق  يف  املراأة،  نهو�ش  اأن 

جزء من متتع املجتمع باحلرية، يف تعريفها الأكرث 

بتمام  هنا  احلرية  تعريف  ينح�صر  ول  �صمولً. 

التمتع باحلريات املدنية وال�صيا�صية، وهما عماد 

املواطنة، ولكنه ميتد اأي�صا اإىل التحرر من اجلهل 

واملر�ش والعوز واخلوف، ومن جميع اأ�صكال احلط 

من الكرامة الإن�صانية. 

 ويف �صياق مفهوم التنمية الإن�صانية، فاإن نهو�ش 

املراأة ي�صتلزم: 

القدرات  اكت�صاب  فر�ش  يف  التامة  امل�صاواة   •
الب�صرية، وتوظيفها، بني الن�صاء والرجال.

�صمان حقوق املواطنة جلميع الن�صاء، على قدم   •

امل�صاواة مع الرجال.

الإقرار بوجوه الختلف بني اجلن�صني واحرتام   •
هذا الختلف. فالن�صاء خمتلفات عن الرجال، 

بيد اأن ذلك ل يعني باأي حال من الأحوال اأنهن 

ا�صتخدام  الإطلق  على  ينبغي  ول  ناق�صات. 

هذا الختلف مل�صاندة النظريات الداعية اإىل 

عدم امل�صاواة بني النوعني اأو اإىل اأي �صكل من 

اأ�صكال التمييز بينهما. 

من الوجهة التاريخية، تباينت اأهداف املنظمات 

الن�صائية غري احلكومية املختلفة. فقد ركز بع�صها 

التمييز  مظاهر  واإزالة  احلقوق  امل�صاواة يف  على 

ما  منها  �صواء  العربية،  القوانني  يف  الرا�صخة 

ال�صمانات  اأو  ال�صخ�صية  الأحوال  بق�صايا  يتعلق 

الأن�صطة  الآخر  بع�صها  وا�صتهدف  الجتماعية. 

التنموية اخلريية، من خلل تقدمي القرو�ش ودعم 

اخلدمات  اأو  للن�صاء،  للدخل  املدرة  امل�صروعات 

يف ميادين ال�صحة والتعليم والقطاعات الأخرى. 

املنظمات على  ن�صبية من هذه  قلة  اإل  تركز  ومل 

متكني املراأة بو�صفه هدفاً جماعياً ومهمة يتولها 

املجتمع باأكمله.

ق�سية "الداخل" و "اخلارج"

املنطقة  يف  املراأة"  "متكني  مفهوم  انت�صار  اأثار 

العربية حفيظة بع�ش القوى ال�صيا�صية الجتماعية 

الفاعلة يف املجتمع، التي راأت اأن املفهوم "مفرو�ش" 

احتياجات  اأو  واقع  من  ينبع  ول  الغرب،  من 

دور  تكري�ش  على  تقوم  التي  العربية  املجتمعات 

الأ�صرة كلبنة اأ�صا�صية للمجتمع. وحدا ذلك بالبع�ش 

مبنظور  تاأخذ  التي  التنمية  خطط  مقاومة  اإىل 

النوع الجتماعي، ومقاومة احلكومات واملنظمات 

الن�صوية التي تعمل مبقت�صاه. 

اإل اإن الف�صل الت�صريحي الق�صري بني الداخل 

فما  احلايل؛  الع�صر  يف  ممكنا  يعد  مل  واخلارج 

اإمنا يعي�ش يف املجتمعات  ن�صميه ثقافة "اخلارج" 

واأمناَط  بالقيم  يت�صل  ما  يف  �صيما  ول  العربية، 

للمجتمعات  املتزايدة  العوملة  خلل  من  ال�صلوك، 

العربية. ولي�ش ذلك الف�صل مفيدا اأي�صا لتطلعات 

التقدم يف الوطن العربي، وهو نزوع اأ�صيل ما زال، 

منذ بدايات النه�صة العربية، يتاأثر اإيجابيا باأف�صل 

اإجنازات الب�صرية يف احل�صارة الغربية ال�صائدة. 

يف  حميداً  ت�صافراً  ثمة  فاإن  اأدق،  وبتعبري 

الغالب بني الن�صال من اأجل حترر املراأة يف البلدان 

العربية كتوجه حترري يف املجتمع، وحركات حترر 

وتكت�صب  الغرب.  ذلك  يف  مبا  العامل،  يف  املراأة 

اإن نهو�ض املراأة، 

يف نطاق احلقوق 

الإن�سانية، جزء 

من متتع املجتمع 

باحلرية، يف تعريفها 

الأكرث �سمول

الن�ساء خمتلفات عن 

الرجال، بيد اأن ذلك 

ل يعني باأي حال من 

الأحوال اأنهن ناق�سات
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هذا  يف  خا�صة  اأهمية  الدولية  املنظمات  جهود 

ال�صدد، وبخا�صة فيما يت�صل بالتفاقات واملواثيق، 

والآليات والأن�صطة الدولية الهادفة حلماية حقوق 

املراأة واإن�صافها.

غري اأن فظاظة املناداة بالإ�صلح من اخلارج، 

فعل  ردود  خلفت  الأحيان،  بع�ش  يف  ق�صرا  ولو 

وا�صتهدفت  املجتمعية.  الفئات  بع�ش  لدى  �صلبية 

فر�صتها  التي  الن�صاء  متكني  اأجندة  الردود  هذه 

على  افتئاتا  باعتباره  املهيمنة،  الغربية  القوى 

حد  على  الوطني  وال�صتقلل  العربية  الثقافة 

�صواء.

الن�صاء،  نهو�ش  يبقى  اأن  اإىل  التقرير  ويدعو 

مل�صروع  اأ�صا�صيا  حمورا  �صويا،  والعمل  الفكر  يف 

منظور  يف  املراأة،  فتقدم  اإن�صانية.  لنه�صة  عربي 

من  وال�صتباحة  الداخل،  يف  ال�صتبداد  مكافحة 

اخلارج كليهما، هو جزء ل يتجزاأ من �صرح نه�صة 

حتقق احلرية والعزة واملنعة للعرب جميعا، ن�صاء 

ورجال على ال�صواء. 

ال�سلطة امل�ستبدة ونهو�ض املراأة

من املفارقات اأن اأنظمة حكم قمعية قد حققت، 

اخلا�صة،  ولأغرا�صها  الن�صاء،  حقوق  ل�صالح 

عنان  ترك  لو  لتتحقق  تكن  مل  مهمة  اإجنازات 

الأمور للحركة املجتمعية الطبيعية التي حتددها 

القيود املوروثة. بل اإن اآليات القمع ال�صيا�صي قد 

ا�صتخدمت اأحيانا للإ�صراع بنهو�ش املراأة. غري اأن 

التقرير يحذر من اأنه مهما كانت درجة ال�صتنارة 

يف "التقدم" الذي تاأمر بتحقيقه ال�صلطة الفوقية، 
فاإنه ل بد اأن يواجه مقاومة من القواعد ال�صعبية. 

اأنظمة حكم �صالح يف  التحول نحو  فاإن  ثم  ومن 

دوراً  �صيلعب  العربية  البلدان  يف  احلرية  جمتمع 

مطلوبة  تاريخية  اإجنازات  حتقيق  يف  حموريا 

تلقي،  بحيث  العربي،  الوطن  يف  املراأة  لنهو�ش 

يف الوقت ذاته، دعماً جمتمعياً وا�صعاً ي�صمن لها 

ال�صتمرار وقوة التبني ال�صعبي.

الن�ساط  يف  املراأة  م�ساهمة  من  النتقا�ض 

القت�سادي 

الن�صاء  العربي مبدى م�صاركة  املجتمع  ل يعرتف 

الن�صاط الجتماعي والقت�صادي ويف  الفعلية يف 

هذه  يكافئ  ول  الإن�صاين،  الرفاه  مكونات  اإنتاج 

امل�صاركة كما ينبغي. ومبا اأن غالبية الن�صاء تعمل 

دون اأجر لدى اأ�صرهن، فاإن م�صاهمتهن ل تندرج 

يف عداد الن�صاط القت�صادي الر�صمي.

بخ�ش  يف  التاريخي  الغنب  هذا  انعك�ش  وقد 

م�صاهمة املراأة يف �صنوف الن�صاط الب�صري عامة، 

ول �صيما يف جمال الن�صاط القت�صادي.

يف  الن�صاء  مل�صاهمة  ال�صليم  التقييم  ويتطلب 

نظرياً  اأ�صا�صاً  الإن�صاين  الرفاه  مقومات  اإنتاج 

القومية  احل�صابات  منظومة  يتجاوز  مبتكراً 

والتقييم  الأ�صواق  يف  التداول  على  املقت�صرة 

للرفاه  وا�صعاً  وتعريفاً  واخلدمات،  لل�صلع  النقدي 

الإن�صانية.  التنمية  مفهوم  مع  يتنا�صب  الإن�صاين 

املثابرة  الإجرائية،  الناحية  من  ذلك،  وي�صتدعي 

يف تطوير اأدوات بحثية واإح�صائية ت�صعى للقيا�ش 

الدقيق مل�صاهمة الن�صاء يف اإنتاج الرفاه الإن�صاين، 

مفتوح  ميدان  وهذا  الإن�صانية.  التنمية  وبناء 

للجتهاد البحثي.

حال املراأة يف الوطن العربي

حم�صلة  العربية  البلدان  يف  املراأة  و�صع  ميثل 

والجتماعية  الثقافية  العوامل  من  عدد  تفاعل 

ب�صورة  تت�صابك  التي  وال�صيا�صية  والقت�صادية 

ي�صتدعي  مما  الطابع،  اإ�صكايل  وبع�صها  مركبة، 

حتليًل وا�صعاً ومعمقاً للعديد من مكونات املجتمع 

العربي. 

يتق�صى التقرير حال املراأة يف الوطن العربي 

اأي  الإن�صانية؛  للتنمية  الأ�صا�صية  املحاور  على 

وم�صتوى  وتوظيفها،  الب�صرية  القدرات  اكت�صاب 

الإن�صاين املرتتب عليهما، فيتناول ب�صورة  الرفاه 

يقيم  كما  والتعليمي.  ال�صحي  امل�صتويني  خا�صة 

عاملني  يف  النظر  خلل  من  املراأة  تقدم  جتربة 

يف  العربي  املجتمع  رغبة  مقدار  هما  رئي�صني، 

للتحرك  املعتمدة  والأ�صكال  التقدم؛  هذا  حتقيق 

جمتمعيا لتحقيق هذا الهدف. 

من  الن�ساء  حرمان  القدرات:  اكت�ساب 

الفر�ض

ال�سحة

تلك  وبخا�صة  العربية،  البلدان  يف  الن�صاء  تعاين 

الأقل منواً، درجة غري مقبولة من خماطر املر�ش 

والوفاة املت�صلة بوظائف احلمل والإجناب. وت�صل 

ن�صبة وفيات الأمهات يف املتو�صط اإىل 270 وفاة 

لكل مائة األف حالة ولدة. وترتفع الن�صبة اإىل األف 

اأفقر  األف ولدة يف  لكل مائة  اأكرث  اأو  وفاة  حالة 

اإن فظاظة املناداة 

بالإ�سالح من اخلارج، 

ولو ق�سرا يف بع�ض 

الأحيان، خلفت ردود 

فعل �سلبية لدى بع�ض 

الفئات املجتمعية

يبقى نهو�ض الن�ساء، 

يف الفكر والعمل 

�سويا، حمورا اأ�سا�سيا 

مل�سروع عربي لنه�سة 

اإن�سانية
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بينما  وال�صومال)،  (موريتانيا،  العربية  البلدان 

تنخف�ش اإىل 7 لكل مائة األف ولدة يف قطر.

العمر  �صنوات  من  اأكرب  عدداً  الن�صاء  وتفقد 

اأن ذلك ل يرتبط مب�صتوى  جّراء املر�ش. ويظهر 

املت�صلة  الوفيات  اأو  اخلطر،  عوامل  اأو  املعي�صة، 

الفقد  هذا  باأن  ذلك  ويوحي  والولدة.  باحلمل 

الن�صبي الأكرب يعود اإىل اأمناط حياة عامة تت�صم 

بالتمييز �صد الن�صاء. 

وما زالت البلدان العربية من اأقل مناطق العامل 

املكت�صب/الإيدز.  املناعة  نق�ش  بفريو�ش  اإ�صابة 

اإل اأن الن�صاء والفتيات العربيات يتعر�صن ب�صكل 

ميثلن  اأ�صبحن  اأنهن  حتى  الوباء،  لهذا  متزايد 

الفريو�ش  يحملون  الذين  الأ�صخا�ش  عدد  ن�صف 

اأكرث عر�صة  املراأة  وقد غدت  العربي.  العامل  يف 

خلطر التعر�ش للفريو�ش والإ�صابة باملر�ش، حيث 

ر احتمال اإ�صابة الإناث العربيات ال�صابات يف  ُقدِّ

املرحلة العمرية 15- 24 ب�صعفي احتمال اإ�صابة 

ال�صباب من الفئة العمرية نف�صها. 

التعليم 

على الرغم من �صخامة التو�صع يف تعليم البنات 

يعانني  زلن  ما  الن�صاء  فاإن  العربية،  البلدان  يف 

املعرفة  اكت�صاب  فر�ش  م�صتوى من احلرمان من 

اأعلى من الرجال. وذلك هو احلال على الرغم من 

تفوق البنات يف ميدان العلم، وهن اأف�صل اأداء من 

البنني يف التعليم.

املنطقة  تبدي  الأ�صا�صية،  للموؤ�صرات  وفقا 

العربية واحداً من اأعلى معدلت اأمية الإناث (اإذ 

يبلغ معدل الأمية للإناث الن�صف، مقارنة بالثلث 

اللتحاق  يف  فر�صهن  نق�ش  ومن  للذكور)،  فقط 

من  الرغم  على  وذلك  املختلفة،  التعليم  مبراحل 

يف  اخلليجية،  وخ�صو�صا  العربية،  الدول  جناح 

عمل  مما  بالتعليم،  البنات  التحاق  ن�صبة  زيادة 

على ت�صييق الفجوات بني اجلن�صني يف م�صتويات 

التعليم الثلث. 

ويتناق�ش هذا احلرمان الن�صبي الأكرب للبنات 

العربي  اجلمهور  توجهات  مع  التعليم  فر�ش  من 

التي اأ�صفر عنها امل�صح امليداين، والذي اأ�صار اإىل 

اأن الغالبية العظمى من النا�ش يدعمون حق الن�صاء 

يف التعليم على قدم امل�صاواة مع الرجال. 

الفتيات  اأعداد  تزايد  من  الرغم  وعلى 

ي�صكلن  زلن  فما  اجلامعي،  بالتعليم  امللتحقات 

الن�صبة الغالبة يف تخ�ص�صات مثل الآداب والعلوم 

التي  التخ�ص�صات  وهي  والجتماعية،  الإن�صانية 

ل يوجد عليها طلب كبري يف �صوق العمل، بينما 

املطلوبة  بالفروع  ملحوظ  ب�صكل  التحاقهن  يقل 

وهذا  وال�صناعة.  الهند�صة  مثل  العمل  ل�صوق 

اأكدت  التي  الراأي  ا�صتطلع  نتائج  مع  يتناق�ش 

الن�صاء الطالبات يف اختيار التخ�ص�ش  على حق 

الذي يرتئينه. 

يف  البنات  اأن  اإىل  املتاحة  البيانات  وت�صري 

املنطقة العربية اأف�صل اأداء من البنني يف التعليم 

املدر�صي. فتتدنى ن�صبة الت�صرب للبنات عن البنني 

يف جميع الدول التي توافرت عنها البيانات. لكن 

ما زال التمييز يحد من فر�ش الإناث يف البلدان 

العربية لكت�صاب املعرفة من خلل التعليم، على 

الرغم من تراكم املوؤ�صرات والقرائن على اأن البنات 

هن خرية املتعلمني يف البلدان العربية، خا�صة يف 

بدايات ال�صلم التعليمي.

ويتعدى ن�صيب البنات من املتفوقني، اإجمال، 

توافرت  التي  العربية  البلدان  جميع  يف  الن�صف 

املتو�صط  يف  البنات  ن�صيب  يقل  وحيث  بياناتها. 

يف  تفوقهن  يتاأكد  بالتعليم،  امللتحقني  ن�صف  عن 

الإجناز الدرا�صي. ويجدر التاأكيد على اأن البنات 

يحرزن هذا التفوق التعليمي على الرغم من بيئة 

ت�صودها  بع�صهن،  لدى  معّوقة،  واأ�صرية  جمتمعية 

خرافة موؤداها اأن البنت ماآلها للبيت، بينما التعلم 

والعمل ميدان للرجل يف املقام الأول. 

اأن  على  التقرير  ي�صدد  الأ�صا�ش،  هذا  وعلى 

البلدان العربية �صتجني مكا�صب هائلة من حتقيق 

اكت�صاب  فر�ش  يف  والذكور  الإناث  بني  امل�صاواة 

اأن  وعلى  املجتمع،  ترقية  يف  وتوظيفها  املعرفة 

ما يحرم املنطقة من حتقيق ذلك هو املمار�صات 

التمييزية ال�صارة التي تقف حجر عرثة يف �صبيل 

تقدم املراأة. 

توظيف القدرات الب�سرية 

الن�ساط القت�سادي 

على  الطلب  قلة  القت�صادي  النمو  تباطوؤ  يفر�ش 

اإىل  وبالإ�صافة  املنطقة.  يف  الن�صائية  العمالة 

املراأة  لدور  التقليدية  الت�صورات  غلبة  فاإن  ذلك، 

يف  الرجال  باأولوية  التحديد  وجه  على  ارتبطت 

الإناث،  ت�صغيل  تف�صيل  وبتدين  الأ�صر،  اإعالة 

بني  البطالة  معدلت  ارتفاع  على  ي�صاعد  مما 

املراأة  م�صاهمة  وتواجه  بالرجال.  مقارنة  الن�صاء، 

يف جمالت الن�صاط الب�صري خارج نطاق الأ�صرة 

�صعوبات وعوائق متعددة حتد من اإمكانياتها. غري 

�ستجني البلدان 

العربية مكا�سب هائلة 

من حتقيق امل�ساواة 

بني الإناث والذكور يف 

فر�ض اكت�ساب املعرفة 

وتوظيفها يف ترقية 

املجتمع

غلبة الت�سورات 

التقليدية لدور املراأة 

ارتبطت على وجه 

التحديد باأولوية 

الرجال يف اإعالة 

الأ�سر، وبتدين 

تف�سيل ت�سغيل 

الإناث، مما ي�ساعد 

على ارتفاع معدلت 

البطالة بني الن�ساء
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ل  ال�صتغال،  حالة  يف  الن�صاء،  اأن  هو  الأهم  اأن 

يتمتعن بامل�صاواة مع الرجال يف ظروف العمل اأو 

التمتع بفر�صة مت�صاوية  العائد عليه، ناهيك عن 

يف الرتقي لقمة �صلم اتخاذ القرار. 

�صهدت  املنخف�صة،  املعدلت  من  الرغم  على 

العامل  مناطق  بجميع  مقارنة  العربية،  املنطقة 

يف  املراأة  م�صاركة  يف  الأكرب  التو�صع  الأخرى، 

 .2003 و   1990 عامي  بني  القت�صادي  الن�صاط 

فبلغت ن�صبة الزيادة يف هذه امل�صاركة 19% مقارنة 

بـ 3% للعامل اأجمع. وعلى الرغم من ذلك، تبقى 

امل�صاركة القت�صادية للمراأة العربية هي الأقل يف 

العامل؛ اإذ مل تتجاوز 33,3% من الن�صاء (15 عاماً 

فاأكرث)، بينما ي�صل املتو�صط العاملي اإىل %55,6. 

كما اأن م�صاركة املراأة العربية، ن�صبة اإىل م�صاركة 

يف  الأقل  اأي�صاً  وهي   ،%42 تتجاوز  ل  الرجل، 

العامل، حيث يبلغ املعدل العاملي %69. 

بتدين  تتميز  التي  القت�صادات  وبا�صتثناء 

الدخل، وتعمل فيها الن�صاء يف اأو�صاع يغلب عليها 

اخلدمات،  قطاع  يف  الن�صاء  عمل  يرتكز  الفقر، 

اإىل  العمل  وعوائد  الإنتاجية  فيه  متيل  الذي 

الن�صاء  فاإن  هنا،  ومن  العربي.  العامل  التدين يف 

يقمن  ما  لقاء  متدنية  اأجورا  العادة  يف  يتقا�صني 

به من عمل. 

للن�صاء  القت�صادية  امل�صاركة  �صعف  ويعود 

الثقافة  بينها  من  اأ�صباب؛  عدة  اإىل  العربيات 

اأرباب  بع�ش  يف�صل  حيث  ال�صائدة،  الذكورية 

فر�ش  و�صح  الن�صاء،  على  الرجال  ت�صغيل  العمل 

العمل عموماً، والتمييز بني اجلن�صني يف م�صتوى 

الت�صغيل والأجور، وارتفاع م�صتوى الإجناب. وتعترب 

ال�صخ�صية  الأحوال  اأو  بالعمل  املتعلقة  القوانني 

ال�صخ�صية  الأحوال  املعوقات. فبع�ش قوانني  من 

حني  "احلماية"  بهدف  املراأة  حرية  تقيد  والعمل 

تلزمها باحل�صول على اإذن اأبيها اأو زوجها للعمل، 

اأو ال�صفر، اأو القرتا�ش من املوؤ�ص�صات املالية. كما 

التعديل  امل�صاندة وبرامج  اأ�صهم �صعف اخلدمات 

الهيكلي يف ت�صييق فر�ش العمل اأمام املراأة. 

العربية  املنطقة  يف  الإعالة  معدل  زال  وما 

كل  يقوم  حيث  العامل،  يف  املعدلت  اأعلى  من 

الأفراد  من  اثنني  من  اأكرث  باإعالة  عامل  �صخ�ش 

واحد  اأقل من �صخ�ش  مع  العاملني، مقارنة  غري 

ال�صبب  ويرجع  الهادي.  واملحيط  اآ�صيا  �صرق  يف 

الأ�صا�صي يف ذلك اإىل تدين م�صاركة املراأة. وي�صبح 

الأمر اأكرث خطورة عندما يتزامن م�صتوى الإعالة 

اأمان  املرتفع مع عدم وجود خطة تقاعد و�صبكة 

وطنية تغطي جميع فئات العاملني. 

ومع ازدياد ات�صاع القطاع غري الر�صمي الذي 

الإعالة  العاملني، ي�صبح عبء  تتدنى فيه تغطية 

يف  العامل  القليل  العدد  على  ال�صخامة  هائل 

ال�صوق؛ كما �صيتزايد العبء على الن�صاء يف توفري 

والعاجزين  واملر�صى  وامل�صنني  للأطفال  الرعاية 

وذوي الإعاقات يف غياب دعم جمتمعي كاف. 

اإن عدم ا�صتغلل راأ�ش املال الب�صري، خا�صة 

الن�صاء ذوات التعليم املرتفع، يكبح منو القت�صاد، 

ويهدر طاقات وا�صتثمارات كبرية كان من املمكن 

اأن ت�صاهم يف حتقيق التنمية للجميع. 

املراأة العربية يف املجال ال�سيا�سي 

التقرير،  لغايات  اأجري  الذي  امليداين  امل�صح  يف 

اأكد اجلمهور العربي بو�صوح على حق الن�صاء يف 

العمل ال�صيا�صي ويف تبوء جميع املنا�صب التنفيذية 

العليا. وهذه هي املجالت التي اأق�صيت عنها املراأة 

يف اأغلب الأحيان. 

وقد ح�صلت املراأة يف معظم البلدان العربية 

النتخاب  دول اخلليج) على احلق يف  (با�صتثناء 

اخلم�صينات  يف  الربملانية  للنتخابات  ح  والرت�صُّ

اأول  لبنان  وكان  املا�صي،  القرن  من  وال�صتينات 

عام  يف  احلقني  هذين  املراأة  متنح  عربية  دولة 

 .1952

وفيما بعد، تو�صعت م�صاركة املراأة يف برملانات 

احل�ص�ش.  نظام  اعتماد  نتيجة  والأردن،  املغرب 

بقيت  الإيجابية،  التغريات  من هذه  الرغم  وعلى 

ن�صبة متثيل الن�صاء العربيات يف الربملانات اأقل من 

املعدل العاملي مبا يقرب من %10. 

وت�صارك املراأة يف ال�صلطة التنفيذية يف بع�ش 

املن�صرم.  القرن  اأوا�صط  منذ  العربية  البلدان 

فقد عينت اأول وزيرة يف م�صر منذ العام 1956، 

1959، ويف اجلزائر يف عام  العراق يف عام  ويف 

توّزر  التي  العربية  البلدان  عدد  وتزايد   .1962

الن�صاء، وبخا�صة خلل ال�صنوات الثلث الأخرية، 

حتى اأ�صبحت املراأة ت�صارك يف جميع احلكومات 

عدد  زيادة  ولكن  ال�صعودية.  با�صتثناء  العربية 

الن�صاء اأو نق�صانه يف الوزارات املختلفة ل يعك�ش 

بال�صرورة توجهاً �صامًل لتمكني الن�صاء. فالن�صاء 

يف ال�صلطة عادة ما يتم اختيارهن من بني �صفوف 

النخب، اأو املوالني للحزب احلاكم رغبًة يف جتميل 

الأنظمة احلاكمة. 

�سهدت املنطقة 

العربية، مقارنة 

بجميع مناطق العامل 

الأخرى، التو�سع 

الأكرب يف م�ساركة 

املراأة يف الن�ساط 

القت�سادي بني عامي 

1990 و 2003

زيادة عدد الن�ساء اأو 

نق�سانه يف الوزارات 

املختلفة ل يعك�ض 

بال�سرورة توجهًا 

�ساماًل لتمكني الن�ساء
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اإجنازات بارزة للن�ساء العربيات

حققت بع�ش الن�صاء العربيات اإجنازات بارزة يف 

ذلك  يف  مبا  الب�صري،  الن�صاط  جمالت  خمتلف 

امليادين التي ل يوؤهلن لها على قدم امل�صاواة مع 

الطبيعية  والعلوم  البدنية،  الريا�صة  الرجال، مثل 

والدقيقة. 

اأّكدت املراأة الكاتبة قدرتها يف  يف الإبداع الأدبي 

اإنها  بل  الرجال،  املجال، مثلها مثل زملئها  هذا 

تفّوقت عليهم يف بع�ش الأحيان. 

لعبت  منوذجا،  ال�صينما  الفني،  الإبداع  ويف 

الفعلي  التاأ�صي�ش  يف  بارزاً  دوراً  العربية  املراأة 

لل�صينما. 

رائدات  ن�صوياٍت  اأعمال  اإن  الجتماعية:  العلوم 

مثل نوال ال�صعداوي وفاطمة املرني�صي على �صبيل 

املثال، ت�صيع الفرح باكت�صاف "قارات" جمهولة يف 

ونه�صته.  ومعتقداته  وتراثه  العربي  العامل  تاريخ 

الثنائي  للمنطق  الكاتبات  هوؤلء  مثل  وانحازت 

الذكوري/ التعار�ش  على  القائم  الفا�صل  احلاد 

امل�صاألة،  هذه  جتاوز  التايل  اجليل  لكن  الأنثوي. 

اأكرث ر�صانة،  واأخذت كتابته تت�صم ب�صبغة علمية 

دون اأن تفقد خ�صو�صية توجهها الن�صوي.

من  كوكبة  حققت  والدقيقة:  الطبيعية  العلوم 

العلوم  يف  متفردة  اإجنازات  العربيات  الن�صاء 

احلواجز  من  الرغم  على  والدقيقة،  الطبيعية 

العلم.  ميدان  دخولهن  دون  حتول  التي  الع�صّية 

حققن  العربيات  والتقانيات  العاملات  اأن  واحلق 

الإبداع  فر�صة  لهن  �صنحت  عندما  باهرة  نتائج 

واملناف�صة على ال�صعيد الدويل. 

يف الريا�سة البدنية: ح�صلت �صت ن�صاء من الدول 

الأخرية  ال�صت  الأوليمبية  الدورات  يف  العربية 

(1984- 2004) على واحدة من امليداليات الثلث 

الأرقى، يف جمايل امل�صمار واألعاب القوى. وكانت 

خم�ش منهن من بلدان املغرب العربي، وواحدة من 

اإىل  الذهبية  للميداليات  الثلثني  بن�صبة  �صورية، 

بل  مرتفعة  ن�صبُة متيٍُّز  وهي  امليداليات،  جمموع 

من  الرجال  حالة  يف  فقط  بالربع  مقارنة  �صك، 

البلدان العربية.

التوجه  ا�صتداد  �صاهم  اخلا�ض:  الأعمال  قطاع 

احلر،  ال�صوق  اقت�صاد  نحو  الأخرية  الآونة  يف 

البلدان  يف  الن�صاء  بتمكني  املناداة  تعاظم  مع 

العربية، يف زيادة م�صاهمة الن�صاء ربات الأعمال 

م�صاهماتهن  قوة  ومن  العربية،  القت�صادات  يف 

يف منظمات قطاع الأعمال اخلا�ش، بل يف بروز 

منظماتهن اخلا�صة حتى يف عدد من اأكرث البلدان 

العربية حمافظة جتاه ق�صايا املراأة. 

م�ستوى الرفاه الإن�ساين

الفقر،  تاأنيث  على  وا�صح  علمي  دليل  ثمة  لي�ش 

مبعنى قلة الدخل. لكن الن�صاء، يف ما يبدو، يعانني 

يُعّد  الذي  الب�صري"  "الفقر  من  اأعلى  م�صتويات 

من اأبعاد مقيا�ش التنمية الب�صرية الثلثة: ال�صحة 

واملعرفة والدخل. 

من  الن�صاء  تعاين  اخل�صو�ش،  وجه  وعلى 

انتقا�ش ملحوظ من احلرية ال�صخ�صية.

انت�سار الفقر واإ�سعاف الن�ساء

يوؤدي  الدخل  فقر  انت�صار  اأن  اإىل  التقرير  ي�صري 

الربملاين،  التمثيل  اإ�صعاف يف جمال  اإىل  عموما 

على  وال�صيطرة  والفنية،  املهنية  الأعمال  و�َصْغل 

املوارد القت�صادية. كما يف�صي الفقر الب�صري اإىل 

العليا  الوظائف  �صغل  جمال  يف  الن�صاء  اإ�صعاف 

الت�صريعية والإدارية والتنظيمية، والأعمال املهنية 

والفنية. 

النتقا�ض من احلرية ال�سخ�سية 

توؤكد اأ�صكال العنف التي متار�ش �صد املراأة العربية 

العربية،  واحلكومات  العربي  امل�صرع  اأمام  اأن 

اإ�صافة للحركات الجتماعية، مهمًة كبريًة لتحقيق 

مقاومة  فثمة  ال�صامل.  مبعناها  والتنمية  الأمان 

عنيفة ملجرد احلديث عن العنف �صد الن�صاء يف 

بع�ش البلدان العربية. 

العامل  يف  العنف  ملناه�صة  الأهم  واخلطوة 

والت�صرت  اإخفائه  وحماربة  ف�صحه  هي  العربي 

املكان  اأو  العام  املكان  يف  مور�ش  �صواء  عليه، 

هذا  حول  ال�صمت  ا�صتمرار  اأن  ذلك  اخلا�ش. 

الأمر يعني تكلفة باهظة يتحملها املجتمع والأفراد 

العنف  اأ�صكال  من  جمموعة  وثمة  الدول.  وحتى 

على  الن�صاء  تعودت  التي  التمييزية  واملمار�صات 

املهم،  ومن  طبيعية.  ت�صرفات  اأنها  على  تقبلها 

املقبول  ال�صلوك  بالدرجة نف�صها، نقلها من خانة 

اإىل خانة ال�صلوك املدان.

جرائم  بني  هذه  العنف  اأ�صكال  وترتاوح 

�صرف  حماية  بذريعة  املراأة  تقتل  حني  ال�صرف، 

العائلة، والعنف املنزيل ال�صائع واملُدان يف مناطق 

الوا�صع  النت�صار  اأن  كما  العامل.  من  عديدة 

خلتان البنات يف بع�ش البلدان العربية يوؤدي اإىل 

حققت بع�ض الن�ساء 

العربيات اإجنازات 

بارزة يف خمتلف 

جمالت الن�ساط 

الب�سري، مبا يف 

ذلك امليادين التي ل 

يوؤهلن لها على قدم 

امل�ساواة مع الرجال

لي�ض ثمة دليل علمي 

وا�سح على تاأنيث 

الفقر، مبعنى قلة 

الدخل. لكن الن�ساء، 

يف ما يبدو، يعانني 

م�ستويات اأعلى من 

"الفقر الب�سري"

اخلطوة الأهم 

ملناه�سة العنف يف 

العامل العربي هي 

ف�سحه وحماربة 

اإخفائه والت�سرت عليه، 

�سواء مور�ض يف املكان 

العام اأو املكان اخلا�ض
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م�صاعفات �صحية خطرية للمراأة. 

ظروف  يف  يع�صن  اللواتي  الن�صاء  وتعاين 

ظل  اأو يف  ال�صراع  مناطق  يف  وخ�صو�صا  �صاقة، 

الحتلل، من م�صاعب اإ�صافية. وغالبا ما تكون 

املهم�صة  واملناطق  البوادي  يف  تعي�ش  التي  املراأة 

جاهلة  امل�صتقرة  غري  والتجمعات  والع�صوائية 

تكون  وقلما  لها.  املتاحة  اخلدمات  اأو  بحقوقها 

يف حوزتها الأوراق الثبوتية التي تتيح لها النتفاع 

بهذه اخلدمات، مثل �صهادة امليلد. وتعاين ن�صاء 

كثريات اأ�صكالً متعددة من العنف. 

وكثريا ما ت�صبح الوافدات الأجنبيات العاملت 

يف خدمة املنازل �صحية يف البلدان العربية. اإذ اأن 

قوانني العمل ل حتميها، وهي تتحمل �صاعات عمل 

غري حمددة، ول تتمتع بحرية احلركة والتنقل. كما 

يتعر�صن من  القطاع  العاملت يف هذا  اأن بع�ش 

والنف�صي،  اجل�صدي  للإيذاء  م�صتخِدميهن  جانب 

مبا فيه العتداء اجلن�صي. 

من  الكا�صحة  الأغلبية  اأن  احلظ  ح�صن  ومن 

اجلمهور العربي، يف امل�صح الذي اأجري لأغرا�ش 

�صد  العنف  اأ�صكال  جميع  تدين  التقرير،  هذا 

الن�صاء.

الن�سال  العربية:  الن�سائية  احلركات 

والتجارب 

رمبا كان املوؤّثر البارز يف تاريخ احلركة الن�صائية 

انخراطها يف معركة التحرير �صّد ال�صتعمار، قبل 

اأن تخو�ش معركة حترير املراأة نف�صها يف املجتمع 

العربي.

وقد ركز اجليل الأول من التجمعات الن�صائية 

(الذي ن�صاأ يف اأواخر القرن التا�صع ع�صر) ن�صاطه 

على العمل اخلريي يف املقام الأول. ولذلك منت 

يف اأح�صان الطبقة الرثية من املجتمعات العربية، 

اأ�صر  من  ن�صاء  اأو  ار�صتقراطيات  لواءها  وحملت 

ال�صلطة احلاكمة. 

احلركة  يف  ال�صتعمارية  احلقبة  اأثرت  وقد 

الن�صائية من خلل الختلل الذي ح�صل يف بنية 

فقد  الحتلل.  طالها  التي  الإ�صلمية  البلدان 

القت�صاد  جمالت  يف  التقليدية  البنى  اهتزت 

والعلقات الجتماعية، والأطر الثقافية والقيمية. 

وا�صتوجب ذلك ح�صد الوجدان الوطني، وال�صعي 

اإىل �صياغة حالة عامة من الوعي جتعل الن�صال 

ذلك  نتائج  من  وكان  الأولويات.  اأولوية  الوطني 

نهو�ش  ومنها  الجتماعية،  التنمية  ق�صايا  اإرجاء 

املراأة، بحيث غدت رهينة مل�صاألة الكفاح الوطني، 

اأي دونها ترتيباً من حيث �صلم الأولويات. 

وكانت فرتة الأربعينات واخلم�صينات ثرية يف 

الأحزاب  �صرعت  اإذ  الن�صائي؛  اخلطاب  ت�صكيل 

ال�صيا�صية باإقامة جمعيات ن�صائية من�صوية حتت 

لواء احلزب نف�صه، مما اأدخل الرجال يف م�صرية 

احلرب  انتهاء  اإثر  فظهرت  الن�صائية.  احلركات 

اجلمعيات  من  اأخرى  جمموعة  الثانية  العاملية 

الن�صائية يف خمتلف اأرجاء العامل العربي.

وقد مّرت احلركة الن�صائية يف حقبة ال�صيطرة 

ال�صتعمارية بجملة من التحولت جّراء التغريات 

التقرير  يورد  التغريات،  هذه  ومن  الجتماعية. 

انت�صار التعليم بني الإناث، وامتهان كثري من الن�صاء 

بع�صهن  اأ�صبح  بحيث  اجتماعياً  حمرتمًة  ِمهناً 

التعليم اجلامعي،  اأع�صاء يف هيئات  اأو  طبيبات، 

اأو مهند�صات، اأو حماميات. واحتّل بع�صهن مراكز 

الوعي  فرت�صخ  واحلكومات،  الأحزاب  يف  قيادية 

التعاطف  وات�صع  الن�صاء،  تعي�صه  الذي  بالو�صع 

الجتماعي مع ق�صاياهّن. 

اجلمعيات  �صّم  يف  احلكومات  وجهدت 

"احتادات"،  يف  بع�ش  اإىل  بع�صها  الن�صائية 

ت�صتهدف  العربي  العامل  يف  �صائعة  ظاهرة  وهي 

احتواء الن�صاء يف اإطار ت�صرف عليه وت�صريه بنية 

على  الباحثني  بع�ش  ويطلق  الذكورية.  ال�صلطة 

تاأنيث اخلطاب احلاكم. وقد  ا�صم  الظاهرة  هذه 

تزامنت يف العقود الثلثة الأخرية مع تطور مهم 

جهة،  من  الإ�صلمية  احلركات  هيمنة  هو  اآخر 

من  ال�صالح  ال�صلف  اإىل  الدعوة  ظاهرة  وانت�صار 

جهة ثانية. 

وترّكز خطاب هذه احلركات على حتميل املراأة 

م�صوؤولية ال�صعوبات التي ميّر بها املجتمع. وقامت 

امل�صاواة يف احلياة  اإقرار  اأّن  طعونها على قاعدة 

العاّمة من �صاأنه اأن ينق�ش حظوظ الرجل يف �صوق 

العمل، مع اأّنه هو ويّل الأ�صرة واملراأة نف�صها مّتكلة 

عليه. 

املك�صيك  املتحدة يف  الأمم  وبداية من موؤمتر 

�صنة 1975، وحتت تاأثري املنظمات الدولية الهادفة 

ملا  جديدة  مظاهر  تربز  بداأت  باملراأة،  للنهو�ش 

ي�صمى "ِن�ْصوّية الدولة". 

وراأى عدد من الأنظمة العربية يف اجلماعات 

الي�صارية  القوى  لإ�صعاف  و�صيلة  الإ�صلمية 

الإحياء  حركة  تنامي  اإىل  ذلك  واأدى  والعمالية. 

الإ�صلمّي التي طالت اهتماماتها جميع جمالت 

خطابها  وا�صتقطب  واخلا�صة،  العاّمة  احلياة 

�صرائح عري�صة من ال�صباب، ول�صيما الفتيات. 

اإىل  الدعوة  التوجهات، برزت  على هذه  ورداً 

كثريا ما ت�سبح 

الوافدات الأجنبيات 

العامالت يف خدمة 

املنازل �سحية يف 

البلدان العربية

تدين الأغلبية 

الكا�سحة من اجلمهور 

العربي  جميع اأ�سكال 

العنف �سد الن�ساء
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الفردية  العقيدة  اإطار  �صرورة ح�صر الإ�صلم يف 

والقيم الروحية؛ وا�صطّرت بع�ش اجلماعات اإىل 

يف  الجتهاد  باب  بفتح  واملطالبة  موقفها،  تعديل 

م�صتنري  منهج  واعتماد  باملراأة،  املت�صلة  امل�صائل 

خطاب  تاأ�صي�ش  لأجل  الأحكام  اآيات  قراءة  يف 

ف�صهد  الإ�صلمي.  الرتاث  من  يتغّذى  جديد 

حتركات  بوادر  ال�صبعينات  من  الثاين  الن�صف 

عن  م�صتقلّة  ن�صائية  منّظمات  تاأ�صي�ش  نحو  اأوىل 

وترّكزت  الر�صمية.  ال�صيا�صية  التنظيمات  بقية 

ال�صخ�صية  النقا�صات على ق�صور قانون الأحوال 

عن حتقيق امل�صاواة، والفجوات احلا�صلة يف بنوده، 

به،  يتحلّى  الذي  الطليعي  البعد  من  الرغم  على 

مقارنة بالأو�صاع الت�صريعية الأ�صرية يف كثري من 

اأ�صكال  الهتمام على  ترّكز  كما  العربية.  البلدان 

العنف امل�صلّط على املراأة وانعكا�صه على مكانتها 

يف املجتمع.

ومّرت احلركة الن�صائية يف الثمانينات بطفرة 

وامتدادها.  اجلمعيات  تاأ�صي�ش  حيث  من  نوعية 

مرتبطة  �صيا�صيا،  ن�صطة  جمعيات  فظهرت 

بالأحزاب. ومُتثل الثمانينات كذلك فرتة حا�صمة 

الن�صائية، وبخا�ّصة يف بلدان  يف حتّول احلركات 

اأن  امل�صادفة  قبيل  من  يكن  ومل  العربي.  املغرب 

حتمل اأ�صماء جمعيات ن�صائية جديدة األفاظا مثل 

وات�صمت  "حقوق".  و  "تقدمية"  و  "دميقراطية" 
وال�صجاعة وهي  ال�صتقلل  بروح  هذه احلركات 

كانت  فيما  بالعراقيل،  احلافل  طريقها  ت�صق 

اأنظمة  جانب  من  وامل�صايقة  للح�صار  تتعر�ش 

احلكم القائمة. 

اجلمعيات  هذه  من  اجلديد  اجليل  ومتيز 

مبقاربته النوعية ملو�صوع املراأة وامل�صاألة الن�صائية 

يف  تقل  ل  مف�صلية  ق�صية  ت�صبح  اأن  ووجوب 

والتنمية،  الدميقراطية،  ق�صايا  عن  اأهميتها 

وحقوق الإن�صان. 

تاأثرياً  املراأة  حول  الدويل  اخلطاب  وترك 

التي  العربية  الن�صائية  احلركة  على  وا�صحاً 

وجدت فيه قوة دفع مهمة لإعادة �صياغة مطالبها 

اأجلها. وتعزز هذا الوعي  والتم�صك بالن�صال من 

وكالت  لعبت  التي  العاملية،  باملوؤمترات  اجلديد 

الأمم املتحدة دوراً رئي�صياً يف الإعداد لنعقادها. 

التقليدية  النظرة  زحزحة  مبجملها،  وا�صتهدفت، 

كانت  ولذلك  املراأة.  مب�صاألة  عالقة  تزال  ل  التي 

اأولويات  اأهّم  من  ال�صخ�صية  الأحوال  قوانني 

ت�صمن  التي  الت�صريعات  تفعيل  يليها  املطالب، 

ال�صيا�صية  احلياة  يف  الرجل  مع  املراأة  م�صاواة 

احلكومات  حّث  بوجوب  واللتزام  والقت�صادية، 

من  عليها  �صادقت  ما  تطبيق  على  العربية 

التفاقيات الدولية، وخا�ّصة منها "اتفاقية الق�صاء 

على جميع اأ�صكال التمييز �صّد املراأة". 

وتعترب فرتة الت�صعينات مرحلة ع�صيبة، حافلة 

املتعاقبة  اخليبات  ومرارة  وباملحن،  بالتناق�صات، 

هذا  اأّن  التقرير  ويرى  العربي.  املجتمع  على 

قدرة  يتجاوز  املت�صابك  العربّي  املجتمعّي  الو�صع 

اأّن  يوؤّكد على  مّما  واإمكانياتها،  الن�صائية  احلركة 

معركة حرية املراأة يف اأبعادها املختلفة هي معركة 

املجتمعات العربية برّمتها.

ل�سالح  حتّققت  التي  للمنجزات  تقييم 

املراأة

ع�صدت م�صاركة الن�صاء يف احلركات الوطنية من 

مطالبها يف  على  ال�صرعية  واأ�صفت  املراأة،  و�صع 

نظر املجتمع. وعلى الرغم من ذلك، ومع الإقرار 

ببع�ش املكا�صب التي حتققت للمراأة، فاإن موافقة 

ال�صيا�صية  مطالبهّن  البّت يف  تاأجيل  على  الن�صاء 

قد  ال�صتقلل  على  احل�صول  بعد  والجتماعية 

جّيدا  مثل  اجلزائر  (وتعترب  موؤ�صفة  اآثاراً  خلفت 

الوطنية  احلكومات  اأن  ذلك  القول).  هذا  على 

اجلديدة تنا�صت اأو جتاهلت بع�ش مطالب الن�صاء اأو 

معظمها، وبخا�صة ما يتعلق منها بقوانني الأحوال 

التعديلت  وبا�صتثناء  عام،  وب�صكل  ال�صخ�صية. 

التي متت يف قوانني الأحوال ال�صخ�صية يف تون�ش، 

داخل  متوازنة  قوة غري  على علقات  الإبقاء  مت 

الأ�صرة. 

البلدان  يف  الن�صائية  للحركة  كان  هنا،  ومن 

اآخر.  اإىل  بلد  من  القيمة  متفاوت  تاأثري  العربية 

ُوّفقت  اأثر  اأهّم  باأّن  الأمر  اأول  الإقرار  وميكن 

املراأة،  و�صع  بدونية  الوعي  ن�صر  هو  اإحداثه  يف 

الرتكيز  دفع  وقد  تغيريه.  على  العمل  وبوجوب 

على اإعادة النظر يف الأحوال ال�صخ�صية عدةَ دول 

عربية لتخاذ خطوات ملمو�صة يف تطوير قوانني 

والطلق  بالزواج  املت�صلة  والت�صريعات  الأ�صرة 

ب�صكل عام. 

التون�صية  التجربة  تبقى  التون�سّية:  التجربة 

منوذجا ملحاولت حترير املراأة يف الدول العربية. 

وقد مّر على اإ�صدار "جملّة الأحوال ال�صخ�صية" 

ن�صف قرن، اأقر القانون التون�صي من خلله مبداأ 

قوانني  تغيري  ا�صتُلِهم  وقد  الرجل.  املراأة  م�صاواة 

بورقيبة،  احلبيب  الرئي�ش  اأقّرها  كما  الأ�صرة، 

نهو�ش  يف  راأت  التي  الإ�صلحية  احلركة  من 

الجتماعي  امل�صتوى  على  اإيجابّيا  انعكا�صا  املراأة 

تنا�ست احلكومات 

الوطنية اجلديدة 

اأو جتاهلت بع�ض 

مطالب الن�ساء اأو 

معظمها، وبخا�سة ما 

يتعلق منها بقوانني 

الأحوال ال�سخ�سية

تبقى التجربة 

التون�سية منوذجا 

ملحاولت حترير املراأة 

يف الدول العربية. 

وقد مّر على اإ�سدار 

"جمّلة الأحوال 
ال�سخ�سية" ن�سف 

قرن، اأقر القانون 

التون�سي من خالله 

مبداأ م�ساواة املراأة 

الرجل
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اأّن قوانني "املجلّة"  والقت�صادي وال�صيا�صي. كما 

كانت نابعة من مبادرة قامت بها مدر�صتان فقهيتان، 

هما املدر�صة املالكية واملدر�صة احلنفية.

على  املتلحقة  التعديلت  هذه  اأن  بيد 

الن�صاء  على  الت�صييق  مع  تزامنت  الأ�صرة  قوانني 

النا�صطات، واحتكار الدولة خلطاب نهو�ش املراأة 

ومراقبتها الدائمة له، ومل ترتك اإل جمال حمدودا 

ملبادرات الن�صاء ومطالبهّن. ومن هنا، تَبنّي ب�صورة 

جلية اأن النهو�ش باملراأة قد اأخذ بالتحّول اإىل اأداة 

�صيا�صية لتنميق �صورة الدولة يف اخلارج، واإن كان 

ذلك على ح�صاب املراأة.

التجربة املغربية: تبلور الوعي يف اأو�صاط احلركة 

الأحوال  مدونة  تعديل  باأن  املغربية  الن�صائية 

لق�صيتها.  املراأة  لمتلك  املفتاح  هو  ال�صخ�صية 

املدونة  باإ�صدار  املدين  املجتمع  ن�صال  تّوج  وقد 

اجلديدة عام 2004.

املرحلة  الأخرى يف  العربية  للبلدان  وبالن�صبة 

الراهنة، متّكنت املراأة يف م�صر من احل�صول على 

حقها يف اخُللْع منذ عام 2000، بعد التخلي عن 

احلقوق املالية التي يقت�صيها الطلق. كما ح�صلت 

على حقها يف ال�صفر من غري اإذن الزوج، وال�صماح 

امل�صرية لأطفالها من زوج  باإك�صاب اجلن�صية  لها 

اأجنبي.

ويف الأردن، ُرفعت ال�صن القانونية للزواج اإىل 

18 �صنة بالن�صبة للزوجني، وُمنحت املراأة احلق يف 

اإ�صدار جواز �صفر من غري اإذن الزوج.

يف  املفعول  �صاري  الأ�صرة  قانون  يزال  ول 

ما  بني  اإيجابية  علماٍت  ثمة  اأن  غري  اجلزائر. 

ورد يف قانون عام 1984 والتنقيحات التي اأجريت 

عليه عام 2005. 

ويخل�ش التقرير اإىل اأن حجر الأ�صا�ش ملقّومات 

جمتمع مدين اأكرث منعة اإمنا يكمن يف اإعادة النظر 

يف مكانة املراأة العربية، بحيث ميكن جتاوز امل�صلّمة 

التطّور يف هذا  اأ�صكال  كّل  القائلة بوجوب رف�ش 

امل�صمار، لأّنها جزء من ح�صارة "الآخر". 

ال�سياق املجتمعي حلال املراأة

البنى الثقافية

التقرير بعني العتبار الأمناط الجتماعية  ياأخذ 

التي ت�صاهم يف حتديد موقع الن�صاء يف املجتمعات 

العربية. ويركز على ثلثة م�صادر اأ�صا�صية موؤثرة 

وهي: املوروث الديني، والثقافة ال�صعبية، والفكر 

العربي والفني والإنتاج الإعلمي.

الموروث الديني: المفا�سلة بين الجن�سين والتاأويل 

الفقهي

اإن الثقافة الدينية يف التاريخ العربي الإ�صلمي ل 

حتيل اإىل الن�صو�ش املو�صومة بالقدا�صة يف الذاكرة 

اجلماعية للم�صلمني، بل ت�صري اأكرث من ذلك اإىل 

التاأويلت التي اأجنزت حول حمتوى هذه الن�صو�ش 

يف �صيغها وجتلياتها املختلفة التي ت�صكل الذاكرة 

اجلماعية للمجتمع. كما حتيل اإىل التقاليد التي 

مت تر�صيخها للمحافظة على نظام حمدد للأ�صرة 

واملجتمع. 

اإن املبادئ العامة املت�صمنة يف هذه التاأويلت 

اجتماعي  لنظام  الكربى  امللمح  برتتيب  ت�صمح 

املجتمع  ارت�صاها  التي  للأهداف  ي�صتجيب 

التكامل  على  قائم  عي�ش  اأجل  من  الإ�صلمي، 

بني  بامل�صاواة  والعرتاف  الإقرار  مع  والتوافق، 

بني الإن�صان، ذكوراً واإناثاً. ومن ناحية اأخرى، فاإن 

بع�ش مذاهب  تتجلى يف  كما  الفقهية،  التاأويلت 

من  عدد  و�صع  يف  اأ�صهمت  الإ�صلمي،  الفقه 

القواعد التي تقر مبداأ التمييز بني اجلن�صني. 

الإ�صلمي  الفقه  الت�صريع يف  �صرامة  وتخفي 

املجتمع  كيان  من  قوتها  ت�صتمد  اأخرى  خلفيات 

العربي الإ�صلمي نف�صه، �صيما واأن الفقهاء قراأوا 

اإىل  ويُعزى ذلك  العرف.  باأحكام  املن�صو�ش عليه 

انتظام  يقطع  بغريها  الإقرار  باأن  اإح�صا�صهم 

زة للتما�صك الجتماعي  املجتمع عن �صريورته املعزِّ

ـِ "نظام الطبيعة". املطابق يف ت�صورهم ل

دوماً  ومرجحة  حا�صرة  الرجل  اأولوية  وكانت 

اأولوية  وهي  باملراأة،  املت�صلة  الفقهية  البحوث  يف 

طابع  عليها  يغلب  للقراآن  بقراءة  نف�صها  نت  ح�صَّ

ظهرت  ذلك،  من  الرغم  وعلى  للرجل.  النحياز 

تف�صريات قانونية م�صتنرية. 

وحيث اإن دينامية التحول اجلارية يف املجتمعات 

العربية املعا�صرة ل متاثل حركة املجتمعات العربية 

اجتهادات  فاإن  الفقهية،  املذاهب  ن�صاأت  عندما 

احلا�صلة  للتحولت  منا�صبة  تعد  مل  ال�صلف 

الجتماعي.  الواقع  يف  خمتلفة  بوتائر  واجلارية 

باب الجتهاد على  لفتح  ال�صعي، جمدداً،  ويجدر 

روح  ا�صتبطان  من  مزيد  والعمل على  م�صراعيه، 

اإىل  ت�صتند  فقهية  مدونات  لإنتاج  القراآين  الن�ش 

قيم امل�صاواة، وتبلور فقهاً ن�صائياً يتجاوز املراَدفة 

اللغوية والتاريخية بني الن�صائي والطبيعي (حمل، 

تعزيز  يف  لي�صهم  طبخ)،  تربية،  ر�صاعة،  اإجناب، 

ويعمل على حتويلها اإىل  قيم "الن�صائية الثقافية" 

�صاأن عام. 

تبلور الوعي يف 

اأو�ساط احلركة 

الن�سائية املغربية باأن 

تعديل مدونة الأحوال 

ال�سخ�سية هو 

املفتاح لمتالك املراأة 

لق�سيتها

يكمن حجر الأ�سا�ض 

ملقّومات جمتمع 

مدين اأكرث منعة يف 

اإعادة النظر يف مكانة 

املراأة العربية، بحيث 

ميكن جتاوز امل�سّلمة 

القائلة بوجوب رف�ض 

كّل اأ�سكال التطّور يف 

هذا امل�سمار، لأّنها 

جزء من ح�سارة 

"الآخر"
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المراأة العربية في الأمثال الجارية

متناق�صة  �صوراً  العربية  ال�صعبية  الثقافة  تر�صم 

اأطوار  خمتلف  يف  والزوجة  والبنت  املراأة  عن 

احلياة. وت�صكل الأمثال املتداولة يف اأو�صاط اأغلب 

املراأة،  مو�صوع  حول  العربي  املجتمع  يف  الفئات 

للوعي الذي ينظر اإىل  يف عمومها، منوذجاً قوياً 

املراأة نظرة دونية. وذلك ما يك�صف غربة املتداَول 

من الوعي ال�صعبي عن التحولت اجلارية يف قلب 

الن�صاء  اأو�صاع  ت�صاغ  حيث  العربية،  املجتمعات 

اأ�صطوريا، دون عناية باملفارقات التي حتملها هذه 

للن�صاء  الفعلية  بال�صورة  علقاتها  يف  الأ�صطرة 

والفتيات يف الواقع املجتمعي.

التي تعلن  الأمثال  ال�صعبي مئات  املاأثور  ففي 

البنات.  واأد  روح  من  يقرتب  عما  عديدة  ب�صيغ 

حجج  اإىل  الإق�صاء  �صورة  لتربير  الأمثال  وتلجاأ 

احلكايات  لغة  فيها  ت�صتعمل  واأخرى  اأخلقية، 

طابع  ذات  مربرات  اإىل  تلجاأ  كما  والأ�صاطري. 

التي  ال�صيغ  خمتلف  من  الهدف  اأما  نف�صي. 

الجتماعية  املنزلة  اإظهار  فهو  الأمثال  فيها  ترد 

املراأة ووجودها يف  الناق�صة حل�صور  والأخلقية 

ما هو  اإىل  الأمثال تذهب  بع�ش  اإن  بل  املجتمع. 

ون�صَف  ن�صَف عقل  املراأة  فتُعترب  ذلك،  اأبعد من 

رجل.  ن�صَف  ت�صاوي  واأنها  مرياث  ون�صَف  دين 

لكيانها  حمدد  مقا�ش  ر�صم  ذلك  كل  عن  وينتج 

ا�صتقلليتها  بخ�ش  مع  واملنزيل،  البيولوجي 

وقيمتها.

غري اأن من ال�صروري الإ�صارة اإىل اأن كثرياً من 

الذكية  للمراأة  اأخرى  الرتاث تربز �صوراً  ن�صو�ش 

البليغة ال�صاحرة، باملعنى الإيجابي للكلمة. 

املراأة يف الفكر العربي املعا�سر 

نحو ميالد مرجعية جديدة

املراأة  حول  املعا�صر  العربي  التفكري  يرتبط 

بحركة  وثيقاً  ارتباطاً  له  امل�صاندة  والنظريات 

النه�صة العربية واأوجه ن�صالها املختلفة �صد جميع 

اأ�صكال ال�صلطة التقليدية املوروثة. 

تلك  نحو  الجتماعي  التحول  بدايات  ففي 

اأدرك  ع�صر،  التا�صع  القرن  اأواخر  يف  النه�صة 

الأوروبية  املجتمعات  اأن  واملثقفون  الإ�صلحيون 

تتميز ب�صمات حمددة هي قوام القوة والتقدم فيها. 

وميثل هذه اللحظة، بامتياز، امل�صروع الإ�صلحي 

لل�صيخ رفاعة رافع الطهطاوي.

�ض  املكرِّ الفقهي  ال�سقف  حما�سرة  بداية 

للدونّية 

متيز امل�صلحون، من اأمثال قا�صم اأمني ونظرية زين 

الدين ثم الطاهر احلداد وغريهم، يف معاجلتهم 

التغيري  بلزوم  احلاد  بوعيهم  املراأة،  لق�صايا 

وب�صرورته. ومل يكن يدور يف َخلَد هوؤلء اأن ثمة 

والقيم  الغربية،  املجتمعات  بني  مهماً  تناق�صا 

املجتمع  يف  تتبلور  اأخذت  التي  احلياة  واأ�صاليب 

وقد  الإ�صلمي.  الفقه  ومبادئ  املعا�صر،  العربي 

اإعادة  حول  امل�صاجلت  من  موجة  هوؤلء  اأثار 

اآيات القراآن الكرمي بهدف الك�صف  تف�صري بع�ش 

عن التاأويلت املتحيزة. ومتثل جهوُدهم علماٍت 

بارزًة يف التاريخ الفكري العربي، لأنهم اأفلحوا يف 

قلب  يف  الن�صاء  اأمام  م�صراعيه  على  الباب  فتح 

جدران املجتمع العربي ال�صلبة. 

املدنية  الن�صاء يف اجلمعيات  انخراط  واأ�صهم 

والعمل  احلقوقي  العمل  بق�صايا  تُعنى  التي 

قبول  على  املجتمع  تدريب  اإعادة  يف  ال�صيا�صي 

احل�صور الن�صائي الفاعل. كما عمل هذا التحول 

على تبديد ال�صورة النمطية التقليدية للمراأة، لتحل 

حملها �صورة للمراأة التي تقوم باأن�صطة اأخرى يف 

اأجواء تتميز بحرية الفعل والإنتاج والإبداع. 

ويتمثل املظهر الأبرز للمواجهة التي متار�صها 

الن�صاء اليوم يف العامل العربي يف جتاوز التموقع 

الن�صائي داخل املجتمع، واتخاذ مواقع اأكرث �صمولً 

ومواَكبًة للتحولت الكربى يف املجتمعات العربية، 

والتقدم.  والتنمية  النهو�ش  ق�صايا  فيها  مبا 

والإ�صلح  ال�صيا�صي،  الإ�صلح  م�صروع  واأ�صبح 

منظومة  مع  الإيجابي  والتجاوب  القت�صادي، 

املبا�صرة  الأهداف  �صمن  يندرج  الإن�صان،  حقوق 

للمراأة العربية. وجتلى التعبري عن ذلك يف تزايد 

احل�صور الن�صائي داخل تنظيمات املجتمع املدين 

واملجتمع ال�صيا�صي. 

املراأة والإعالم 

ا�صتفادت  الن�صائية  احلركة  اأن  التقرير  ويلحظ 

من الو�صائط الإعلمية مثل الإنرتنت، ومنتديات 

وبراجمها  التلفزة  وقنوات  الإلكرتوين،  احلوار 

اأن�صطة تنطلق كلها من منظور  املتخ�ص�صة، وهي 

الو�صائل  هذه  ومهدت  احلوار.  قوة  على  يقوم 

يتجه  التحرر  يف  جديد  لإنتاج خطاب  الإعلمية 

تكن  العام مل  النطاق  اليوم لحتلل جمالت يف 

املادة  على  اعتماداً  بلوغها  على  قادرة  املراأة 

ت�سكل الأمثال 

املتداولة يف اأو�ساط 

اأغلب الفئات يف 

املجتمع العربي حول 

مو�سوع املراأة، يف 

عمومها، منوذجًا قويًا 

للوعي الذي ينظر 

اإىل املراأة نظرة دونية

تربز كثرٌي من ن�سو�ض 

الرتاث �سورًا اأخرى 

للمراأة الذكية البليغة 

ال�ساحرة، باملعنى 

الإيجابي للكلمة
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الكتاب واجلريدة فح�صب. و�صاعدت  املقروءة يف 

بالنوع  الوعي  تعميق  يف  اجلديدة  الو�صائط  هذه 

التما�صك  بدوره  ي�صتهدف  الذي  الإن�صاين 

اإىل  ا�صتناداً  الجتماعية،  وامل�صاواة  الجتماعي 

مبداأَْي التكافوؤ والنّدّية، باعتبارهما البديل املنا�صب 

ملفهوم التمييز والتمايز بني اجلن�صني. 

ول  وامل�صموعة،  املرئية  الإذاعات  بداأت  وقد 

املكتوبة،  وال�صحافة  الف�صائية  القنوات  �صيما 

بتوظيف املزيد من الن�صاء يف بع�ش البلدان، غري 

اأن ملكية و�صائل الإعلم الإخبارية ال�صيا�صية ظلت، 

ي�صتاأثر به الرجال.  مع بع�ش ال�صتثناءات، حكراً 

ال�صيا�صات  دور يف تخطيط  اأي  الن�صاء  تلعب  ول 

التقرير  ويت�صاءل  الإعلمية.  القرارات  اتخاذ  اأو 

تزايد  �صيرتكه  الذي  الإيجابي  التاأثري  مدى  عن 

الإعلمي على  املجال  العربيات يف  الن�صاء  حجم 

التوجهات العامة للربامج، وعلى ال�صورة ال�صعبية 

للمراأة. 

املراأة يف الرواية العربية

اأربع  تعر�ش  الن�صائية  الرواية  اأن  التقرير  يو�صح 

واملنا�صلة،  احلقوق،  املُ�صتلَبة  للمراأة:  �صور 

التعدد  م�صطلح  ويفيد  "املتعددة".  و  واملتمردة، 

هنا معنى الن�صطار والت�صّظي، كما يدل على تعدد 

الهوّيات يف الكائن الواحد. وتزداد م�صاحة �صورة 

الأعمال،  هذه  جممل  يف  ات�صاعاً  املتعددة  املراأة 

الن�صاء  حولت  التي  ال�صور  مناذج  َر  لتحا�صِ

موجات  مع  يتلءم  ل  واحد  منط  اإىل  العربيات 

التحول التي تعر�صها هذه الروايات، والتي دعمت 

النماذج النمطية  القادرة على حتطيم هذه  القيم 

من خلل ال�صور اللغوية اجلمالية. 

كما تلقي الرواية العربية ال�صوء على جوانب 

من قمع الن�صاء، وعلى ت�صخريهن كاأدواٍت لإدامة 

والتناق�صات  الفو�صى  وتك�صف  الذكور.  هيمنة 

التي حتفل بها بع�ش الروايات عن حالة الت�صرذم 

الثقايف التي ل ميكن تف�صريها اإل يف �صياق البيئة 

املُعْومَلة واملرحلة التاريخية النتقالية التي متر بها 

املجتمعات العربية وت�صكل اإطار العامَل الروائي.

�سورة املراأة يف ال�سينما 

اأدت ال�صينما العربية دورا مهما يف بع�ش الأحيان 

بتوعية اجلمهور بق�صايا املراأة والظلم الذي حلق 

بها جراء التقاليد اأو القوانني اجلائرة. ومن اأهم 

قيم  مواجهة  باب  يف  العربية  ال�صينما  قدمته  ما 

الرتاتب الجتماعي بني املراأة والرجل هو ك�صفها، 

بال�صورة، لآلية خ�صوع الن�صاء لواقع النك�صار.

الفنون  �صاأُن  �صاأنُها  العربية،  ال�صينما  لكن 

طابَعها  بحكم  مزدوجاً  دوراً  متار�ش  الأخرى، 

لتعمم  املتحركة  ال�صورة  ت�صتخدم  فهي  التجاري. 

قيم التمييز اجلن�صي. وحتاول، يف الوقت نف�صه، 

خ�صو�صا يف ال�صينما اجلديدة النا�صئة يف اأكرث من 

قطر عربي، اإر�صال ر�صائل جديدة مواكبة لتطلعات 

الأجيال ال�صابة من الن�صاء الباحثات عن احلرية 

وتاأكيد الذات، مبا ي�صمح لهن ببلوغ مرتبة الكائن 

الب�صري امل�صتقل.

اأ�سكال الإنتاج الثقايف الأخرى

يف  خا�صة  ب�صورة  التلفزيونية  امل�صل�صلت  ت�صهم 

مناه�صة ال�صورة التقليدية للمراأة اأو يف تر�صيخها، 

مثلما تفعل الفوا�صل الإعلنية التي تعر�ش املراأة 

يف �صور ومواقف متناق�صة. ول ي�صدق ذلك على 

�صبكة  على  بل  فقط،  عربية  تلفزيونية  قنوات 

وا�صعة من القنوات تدخل البيوت، وتخاطب اأهلها 

ب�صيغ ولغات ومواقف بينها من التباعد اأكرث مما 

بينها من التقارب. 

فيه  تدور  العربية م�صرحا  البيوت  وقد غدت 

حروب  تدور  ومثلما  الإعلمية.  احلرب  معارك 

التاأويل يف الفقه، والأمثال ال�صعبية، واملعارك التي 

تخو�صها تنظيمات املجتمع املدين العربي لتاأ�صيل 

ل�صتمالة  ال�صراع  يحتدم  وامل�صاواة،  احلرية  قيم 

ة. املواطنني اإىل خيارات خمتلفة حمريِّ

اإن اأغلب القنوات الف�صائية العربية تقدم، على 

�صبيل املثال، برامج دينية تهدف اإىل اإ�صاعة ثقافة 

اإ�صلمية. ويحر�ش الفقهاء الذين توكل اإليهم مهمة 

الإفتاء على املحافظة على النظام الأبوي ال�صائد 

يف املجتمعات العربية، دون اأن يبذلوا جهداً يذكر 

لتحديث الفقه الإ�صلمي. 

كما اأن هناك عدداً متزايداً من قنوات الإعلم 

على  وموقعها  املراأة  �صورة  تعزز  التي  املحافظة 

النوع  الرتاتب ح�صب  �صلم  من  ال�صفلى  الدرجات 

الجتماعي. ويف الوقت نف�صه، ثمة اأعداد متزايدة 

من القنوات التي تدعي �صفة حداثية، ولكنها تعك�ش 

الأول،  املقام  يف  بو�صفها،  للمراأة  مهينة  �صورة 

ج�صداً و�صلعة فح�صب. 

وتعمل و�صائط الإعلم العربية يف جمتمعات 

عامل  فيها  يتداخل  متنفذة  مركزية  قوى  حتكمها 

املال بالإعلم بال�صلطة، يف ظل مناف�صة حممومة 

اإعلنية  �صوق  على  واأجنبية  ف�صائيات عربية  مع 

تلقي الرواية العربية 

ال�سوء على جوانب 

من قمع الن�ساء، وعلى 

ت�سخريهن كاأدواٍت 

لإدامة هيمنة الذكور

اأدت ال�سينما العربية 

دورا مهما يف بع�ض 

الأحيان بتوعية 

اجلمهور بق�سايا املراأة 

والظلم الذي حلق 

بها جراء التقاليد اأو 

القوانني اجلائرة
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يف  تلهث،  الو�صائل  هذه  يجعل  ما  وذلك  �صيقة. 

ق�صم كبري منها، وراء جمهور عربي عري�ش يتمتع، 

بقوة  خا�ش،  ب�صكل  اخلليج  عرب  اأو�صاط  يف 

اأحكام  الأحيان  اأغلب  يف  ولديها  مهمة،  �صرائية 

م�صبقة عنه. 

البنية املجتمعية

القبلية والنظام الأبوي 

يدرك املجتمع القبلي العربي، بعمق، اأهمية املراأة، 

والكرامة  لل�صرف  وينظر  لوجوده.  ووظيفًة،  بنيًة 

من  اأيٍّ  بني  متكاملة  وحدة  بو�صفها  واحلماية 

اأع�صائه واجلماعة، وبالتايل بني املراأة واجلماعة، 

مما يجعل التعر�ش ملكانة املراأة م�صاألة من �صميم 

الأمن والرفعة جلماعة القربى برمتها.

كتعبري  الأمة،  مبفهوم  الإ�صلم  جاء  وقد 

اإل  القبيلة،  حمل  ليحل  اجلماعية،  الهوية  عن 

كبري  حد  واإىل  الأعرابية،  العربية  القبائل  اأن 

على  با�صتمرار  حافظت  احل�صرية-الريفية، 

تكويناتها ال�صلطوية على ما كانت عليه. 

امل�صوؤولية  مفهوم  اأ�ّصل  قد  الإ�صلم  اأن  ومع 

الفردية للرجال والن�صاء، واأكد على تكرمي اجلن�صني 

الجتماعي  التكوين  اأن  اإل  حقوق،  من  لهما  وما 

الثقايف والقت�صادي ال�صيا�صي للفتوحات قد حّدا 

اجلديد  الدين  اأتاحها  التي  الرحبة  الآفاق  من 

للن�صاء.

وكان لولدة النظام الت�صلطي احلديث دوٌر كبرٌي 

الرغم  وعلى  املدنية.  املوؤ�ص�صات  منو  يف حتجيم 

من اأن الراأ�صمالية الأوروبية حملت قيماً حديثة يف 

الدولة وال�صيا�صة واملجتمع، فاإن هذه القيم مل تكن 

وليدة عملية اإنتاج حملي، ومل تكمل بالتايل دورتها 

يف بناء موؤ�ص�صات دولة قانون، وتعبريات جمتمع 

مدين مقاوم للع�صف. 

وقد �صاهم الطابع ال�صمويل للدولة بادئ الأمر 

يف م�صاركة اأو�صع للمراأة يف ال�صاأن العام وجمالت 

ن�صبية  وحماية  الجتماعي  وال�صمان  العمل 

للأمومة والطفولة. اإل اأن التكل�ش البريوقراطي، 

واملدنية،  املجتمعية  املبادرة  اأ�صكال  وم�صادرة 

الرجل  (وهو  املحلي  "املتنفذ"  نظام  واعتماد 

بال�صرورة) كو�صيط وحيد بني ال�صلطة واملجتمع، 

ال�صلطة  بطبيعة  الن�صاء  حقوق  تقدم  رهن  قد 

بني  التكافلية  العلقة  نتائج  من  وكان  وتقلباتها. 

ال�صلطة والنظام الأبوي اأن حتولت هذه املنجزات 

ازداد  حني  ال�صخ�صية، يف  للمكا�صب  فر�ش  اإىل 

املواَطنة  حقوق  تراجع  مع  ترّدياً  الن�صاء  و�صع 

دفاع  كو�صائل  الع�صوية  الأبوية  العلقات  وعودة 

ذاتية اأخرية يف �صفوف املجتمع الذي ُحظرت فيه 

ممار�صة اأ�صكال الن�صاط املدين املختلفة.

حمكومة  الأ�صرة  داخل  العلقات  بقيت  لقد 

الزوجة؛  على  والزوج  الأبناء،  على  الأب  ب�صلطة 

وهي �صلطة ن�صاأت تاريخياً يف ظل �صيادة النظام 

دخلت  التي  التغريات  اعتبار  ميكن  ول  الأبوي. 

على الإطار الت�صلطي للعائلة تطوراً جذريـاً. كما 

ل ميكن القول اإنها م�صت الطابع الوظيفي للعلقة 

بني اجلن�صني يف العمق. وهي، اإن اأثرت على بع�ش 

اأ�صكال التمييز بني املراأة والرجل، فاإنها مل حتدث 

يف  اإل  بينهما  العلقة  طبيعة  يف  نوعيا  تغيريا 

اأو�صاط حمدودة. وهكذا، فاإن الإرث الذي خلفه 

الذكورية  ال�صيطرة  تكري�ش  كان  الأبوي  النظام 

على الأ�صعدة القت�صادية والجتماعية والثقافية 

والقانونية وال�صيا�صية.

باملراأة  التحكم  ب�صرورة  العتقاد  ويتفاوت 

والأو�صاط  البلدان  باختلف  ويختلف  بالطبع، 

العام.  والوعي  املعي�صة  وم�صتويات  الجتماعية 

فقرا  الأكرث  الجتماعية  ال�صرائح  يف  ويربز 

وبالتايل  الجتماعية،  واملكانة  الدور  واملهم�صة 

والجتماعية  القانونية  باحلماية  متتعاً  الأقل 

والأكرث تاأثراً بالثقافة الأبوية ال�صائدة.

الأ�صا�صية،  احلريات  غياب  من  الرغم  وعلى 

حاولت الن�صاء اأي�صاً توظيف الظروف الجتماعية، 

بل املمار�صات التقليدية، للدفاع عن حقوقهن من 

خلل جتمعات خريية اأو طبية اأو اأدبية، اأو عائلية 

ن�صائية. كما ت�صكلت وفود مطلبية حتاول ال�صتفادة 

بع�ش  يف  ي�صمح  الذي  الجتماعي  الف�صاء  من 

البلدان مبا ل ي�صمح به الف�صاء الآيديولوجي. ول 

املقتدرات  الن�صاء  بع�ش  ت�صتخدم  اأن  الأمر  يعدم 

لإقامة  تلك  ال�صيقة  احلماية  هوام�ش  الن�صطات 

املراأة.  تُعنى بحقوق  اجتماعية مدنية  جمموعات 

متكنت  قد  اجلماعات  هذه  اأن  املفارقات  ومن 

اإحداث التغيري من داخل البُنى التي حاولت  من 

احليلولة دون اإحداثه.

ويف بع�ش املجتمعات، اأُرغمت الهيمنة الأبوية 

تراكم  اأمام  متفاوتة،  بدرجات  التقهقر،  على 

النت�صارات النوعية ال�صغرية التي حققتها املراأة. 

عليها  انطوى  التي  التحديات  املراأة  وواجهت 

التكيف مع التغريات القا�صية، بل اإنها اأثبتت اأنها 

هي احلامي للوجود املجتمعي يف اأ�صواأ الأو�صاع، 

كما هو حال املراأة يف ظل احل�صار يف العراق، ويف 

اأو�صاع العنف املتعددة يف ال�صودان ولبنان والعراق 

التعر�ض ملكانة املراأة 

م�ساألة من �سميم 

الأمن والرفعة 

جلماعة القربى 

برمتها

يف بع�ض املجتمعات، 

رغمت الهيمنة 
ُ
اأ

الأبوية على التقهقر، 

بدرجات متفاوتة، اأمام 

تراكم النت�سارات 

النوعية ال�سغرية 

التي حققتها املراأة
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وفل�صطني. وبهذا املعنى، مل يكن للبُنى املجتمعية 

الدرجات  املختلف  املراأة،  ح�صور  دون  حتول  اأن 

النتقال  اأو�صاع  يف  فاعل  طرفا  والأ�صكال، 

التاريخية التي تعي�صها بلدان عربية عديدة. 

الأ�سرة ومكانة املراأة 

تعيد  التي  الأوىل  املوؤ�ص�صة  هي  الأ�صرة  زالت  ما 

من  الأبوية  وال�صغوط  والقيم  العلقات  اإنتاج 

خلل التمييز بني اجلن�صني. وتغدو هذه ال�صغوط 

اأ�صد عنفا يف فرتات الأزمات، حني ت�صبح املراأة 

مو�صوعا للمراقبة. وي�صبح حق الرجل بالت�صرف 

بج�صدها، ومراقبته اأو ا�صتعماله اأو حجبه ونفيه 

العنف  هذا  وي�صبح  و�صوحا.  اأكرث  ومعاقبته، 

عن�صراً جديدا ي�صاف اإىل ِن�ْصوية الفقر، والبوؤ�ش 

ال�ّصيا�صّي، والّتبعّية، والهيمنة والغرتاب.

حتى  ال�صخ�صية  الأحوال  قوانني  �صكلت  وقد 

اليوم التج�صيد الأكرث رمزية وعمقا لهذه امل�صكلة. 

املراأة  لعلقة  والأهم  الأول  ال�صكل  هو  فالزواج 

اأو  الباطن  الوعي  يف  ذلك  اأكان  �صواء  والرجل، 

الظاهر، يف الدين واملجتمع، يف احلرام واحللل، 

متثل  القوانني  هذه  ولعل  واملدن�ش.  املقد�ش  ويف 

واملمنوع  باملحرم  الأبوية  لعلقة  الأبرز  التج�صيد 

يف املجتمع العربي، حيث نلحظ اأن اأهم القوانني 

املتعلقة بالتمييز بني اجلن�صني جتد ملذها فيه، 

احلامي  العرين  هي  الأ�صرة  قوانني  جعل  ب�صكل 

الدينية  منها  �صواء  والأعراف،  والتقاليد  للثقافة 

اأو ال�صعبية. 

الثقافة  يف  احلداثة  عنا�صر  تداخلت  لقد 

دولة  يف  اإن  العربية،  املجتمعات  يف  التقليدية 

�صرائح  اأن  غري  املختلفة.  الدول  بني  اأو  واحدة 

منها  للتقليد  اأقرب  زالت  ما  وا�صعة  اجتماعية 

للح�صول  الفتاة  تدفعه  الذي  والثمن  للتجديد. 

التي  الأو�صاط  يف  جداً  باهظ  ا�صتقلليتها  على 

باملعنى احلقوقي  الفردانية،  النزعة  ت�صعف فيها 

والقت�صادي.

مركب  كيان  ذات  العربية  الأ�صرة  اأن  بيْد 

ب�صمة  اختزالها  ميكن  ل  بحيث  اجلوانب  متعدد 

واحدة اإطلقية وتعميمية. كما ل ميكن للمجتمع 

�صاأن  فمن  فح�صب.  �صلبية  دللة  للأبوة  يقبل  اأن 

هذا املنظور الأحادي اأن يُ�صيع ال�صت�صلم ويربر 

الو�صع  لتغيري  الت�صلط  على  النتفا�ش  ا�صتحالة 

الن�صاء  باأن  اجلزم  اأن  ذلك  اإىل  ي�صاف  القائم. 

اإىل �صيء ل قيمة  اإمنا يحّول حياتهن  مقموعات 

املراأة  بو�صع  اأن  ذلك  �صائعة.  اأعوام  وجمرد  له، 

مهما كانت ق�صوة البيئة التي حتيطها، اأن متتلك 

�صعادة  حياتها  مينح  ما،  قرار  اتخاذ  يف  حريتها 

الذي  امل�صدر  هي  احلرية  وهذه  متوقعة.  غري 

يُ�صتوحى منه التغيري. 

التن�سئة والتعليم 

الأنظمة  يف  املدر�صية  الأنظمة  تقدم  ما  نادراً 

ال�صمولية ت�صجيعاً كافياً للريادية والبحث اأو لتطوير 

وعلى  ال�صخ�صية.  املهارات  اأو  والنقد  الإبداع 

الرغم من اقتحام الن�صاء جميَع امليادين ال�صيا�صية 

والجتماعية والقت�صادية، اإل اأن امل�صافة ل تزال 

�صا�صعة بني ما و�صلت اإليه املراأة يف العامل العربي 

وبني ما تعك�صه املناهج الدرا�صية من �صورة منطية 

ويف  املنزيل.  والعمل  الأمومة  اإطار  يف  حت�صرها 

للمراأة، يطالب علماء  الهام�صية  النظرة  ظل هذه 

الرتبية ب�صرورة تعديل املناهج الدرا�صية، وو�صع 

اأ�ص�ش ومفاهيم جديدة للم�صمون تُخرج الفتاة من 

القالب ال�صطحي الذي ل يزال يحط من قدرها. 

ي�صاف اإىل ذلك اإ�صراك املراأة يف ر�صم ال�صيا�صات 

الدول  يف  تقريباً  عنها  اأق�صيت  التي  التعليمية 

كتابة  يف  الن�صائية  امل�صاركة  ر  تُقدَّ اإذ  العربية. 

املناهج املدر�صية باأقل من ثمانية باملائة يف عينة 

ع�صوائية للمناهج التعليمية العربية. 

البنية القانونية

على  العربية  البلدان  يف  عديدة  قوانني  تنطوي 

يف  الد�صتور  اأحكام  اأن  ومع  املراأة.  �صد  متييز 

حماية  على  تن�ش  تقريباً  العربية  الدول  جميع 

حقوق الن�صاء، فاإن هذه احلقوق غالباً ما تتعر�ش 

ل  اأو  اأخرى،  ت�صريعات  تناق�صها  اأو  للنتهاك، 

تدخل حيز التنفيذ. ويف هذا ال�صياق، ي�صتعر�ش 

التي  واملمار�صات  الأحكام  من  جمموعة  التقرير 

تك�صف عن حتيز امل�صّرع العربي �صد املراأة.  

املواقف من اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال 

التمييز �سد املراأة

وقعت اأغلب الدول العربية على "اتفاقية الق�صاء 

(�صيداو)،  اأ�صكال التمييز �صد املراأة"  على جميع 

واأ�صبحت ملتزمة بن�صو�صها اإل ما حتفظت عليه. 

وحتفظات الدول العربية على ن�صو�ش التفاقية، 

وهي كثرية، اأمر يبعث على القلق وي�صكك يف وجود 

اإرادة حقيقية لدى هذه الدول يف اللتزام بن�صو�ش 

تنطوي قوانني عديدة 

يف البلدان العربية 

على متييز �سد 

املراأة. ومع اأن اأحكام 

الد�ستور يف جميع 

الدول العربية تقريبًا 

تن�ض على حماية 

حقوق الن�ساء، فاإن 

هذه احلقوق غالبًا ما 

تتعر�ض لالنتهاك، اأو 

تناق�سها ت�سريعات 

اأخرى، اأو ل تدخل 

حيز التنفيذ
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التفاقية. ومن اأبرز تلك التحفظات ما يت�صل بن�ش 

املادة الثانية من التفاقية التي تقرر مبداأ امل�صاواة 

على  الت�صديق  يجعل  مما  والن�صاء،  الرجال  بني 

التفاقية عدمي اجلدوى.

وت�صتند الدول العربية يف حتفظها على ن�صو�ش 

ذات  املواد  اأن  فاإما  تربيرين:  اأحد  اإىل  التفاقية 

ال�صلة يف التفاقية تتعار�ش مع الت�صريع الوطني؛ 

الإ�صلمية.  ال�صريعة  اأحكام  مع  تتناق�ش  اأنها  اأو 

بحيث  عاماً،  الأخري حتفظاً  التحفظ  يكون  وقد 

يخالف  التفاقية  يف  حكم  باأي  الدولة  تلتزم  ل 

الدولة  تعطي  ل  واأحيانا  الإ�صلمية.  ال�صريعة 

تربيراً لتحفظها. 

داخل  حاليا  جتري  مراجعات  ثمة  اأن  على 

منظمات  من  بحفز  العربية،  الدول  من  عدد 

لإعادة  الوطنية،  واملوؤ�ص�صات  املدين  املجتمع 

مبا  التحفظات  من  الدولة  موقف  يف  النظر 

دولة.  كل  داخل  الت�صريعية  التطورات  مع  يتلزم 

مع  بالت�صجيع،  جديرة  الإيجابية  الظاهرة  وهذه 

تكثيف اجلهود املبذولة من قبل الدولة وموؤ�ص�صات 

املجتمع املدين لن�صر الوعي بالتفاقية يف اأو�صاط 

الراأي العام ويف دوائر الت�صريع وموؤ�ص�صات اإنفاذ 

القانون. 

الأو�ساع الد�ستورية 

الم�ساواة في القانون

تت�صمن الد�صاتري يف اأغلب الدول العربية ن�صو�صا 

امل�صاواة  ومبداأ  عموما،  امل�صاواة  مبداأ  توؤكد 

كما  اخل�صو�ش.  وجه  على  والن�صاء  الرجال  بني 

تن�ش بع�ش هذه الد�صاتري على �صور خا�صة من 

امل�صاواة بني املراأة والرجل، مثل امل�صاواة يف تويل 

الوظائف العامة، وامل�صاواة يف احلقوق ال�صيا�صية 

وامل�صاواة يف احلقوق والواجبات. كما تت�صمن بع�ش 

الد�صاتري ن�صو�صا عن تكافوؤ الفر�ش، وعن قيام 

الدولة برعاية الأ�صرة وحماية الأمومة والطفولة 

وعملها  الأ�صرة  نحو  املراأة  واجبات  بني  والتوفيق 

يف املجتمع، وعن حظر ت�صغيل الن�صاء يف �صناعات 

معينة اأو يف اأوقات معينة. 

ال�صدارة  ويف  العرب،  للم�صرعني  ويح�صب 

احرتموا  قد  اأنهم  الد�صتوريون،  امل�صرعون  منهم 

مبداأ الختلف بني الرجل واملراأة، ور�صدوا لهذا 

الختلف ن�صو�صا تنظم الآثار الت�صريعية املرتتبة 

عليه. ولكن يعاب على الت�صريع العربي يف الوقت 

من  كثري  يف  جنحت  الن�صو�ش  هذه  اأن  نف�صه 

املوا�صع اإىل ت�صريع التمييز بني الرجال والن�صاء، 

من  اأ�صل  هو  الذي  امل�صاواة  مبداأ  مع  بالتعار�ش 

اأ�صول ال�صرائع الدينية. كما اأنه ميثل التزاما دوليا 

مبقت�صى املواثيق الدولية املعا�صرة. 

احلقوق ال�سيا�سية واحلقوق العامة للمراأة

تت�صمن ت�صريعات كثري من الدول العربية ن�صو�صاً 

على  وتن�ش  للمراأة،  ال�صيا�صية  للحقوق  ت�صرع 

ممار�صة  يف  والن�صاء  الرجال  بني  امل�صاواة  مبداأ 

والرت�صح  النتخاب  يف  ال�صيا�صية  امل�صاركة  حق 

للوظائف العامة. 

الد�صتور  ن�صو�ش  و�صوح  من  الرغم  وعلى 

حق  للمراأة  تكفل  ما  غالبا  التي  والت�صريعات 

امل�صاركة ال�صيا�صية، اإل اأن حجم هذه امل�صاركة يف 

الواقع مازال �صئيل. ونظرا لهذا التمثيل املتدين 

للمراأة يف املجال�ش النيابية يف دول امل�صرق العربي، 

فمن ال�صروري التفكري بجدية يف الحتذاء بتجربة 

املغرب، وتعميم الأخذ بنظام احل�ص�ش املخ�ص�صة 

للن�صاء يف هذه املجال�ش. 

نظام احل�س�ض للمراأة يف املجال�ض النيابية

اإقرار  باجتاه  �صوطا  العربي  امل�صرع  قطع  لقد 

امل�صاواة ال�صكلية بني الرجال والن�صاء يف امل�صاركة 

لت�صعف  تكن  مل  اخلطوة  هذه  اأن  اإل  ال�صيا�صية، 

يعار�ش  واجتماعي  ثقايف  واقع  �صياق  يف  املراأة 

اكت�صابها وممار�صتها حلقوقها ال�صيا�صية بحّرية. 

اإيجابيا  املراأة  لدعم  امل�صرع  تدخل  ي�صبح  لذلك، 

اأمراً  النيابية  املجال�ش  يف  لها  ح�صة  بتخ�صي�ش 

الغنب  رفع  على  املجتمع  م�صاعدة  به  مق�صوداً 

ملبداأ  هذا حتقيق  ويف  بها.  الذي حلق  التاريخي 

تكافوؤ الفر�ش الذي ن�ّش عليه عدد من الد�صاتري 

العربية. ويعرب التقرير عن امل�صاندة احلازمة ملثل 

هذه اخلطوة. 

التجرمي والعقاب

وتوجد بع�ش مظاهر التمييز بني الرجل واملراأة يف 

العربية. وتتجلى  الدول  لبع�ش  القوانني اجلنائية 

يف بع�ش القوانني اأهم �صور التمييز يف اختلف 

املركز املادي يف جرمية الزنا بالن�صبة للزوج، حيث 

ل تقع اجلرمية اإل اإذا ارتكبت يف منزل الزوجية. 

ارتكبت  اإذا  اجلرمية  فتقع  للزوجة،  بالن�صبة  اأما 

يف اأي مكان.

كان من اأبرز 

التحفظات على 

"�سيداو" ما يت�سل 
بن�ض املادة الثانية 

من التفاقية التي 

تقرر مبداأ امل�ساواة 

بني الرجال والن�ساء، 

مما يجعل الت�سديق 

على التفاقية عدمي 

اجلدوى

تت�سمن الد�ساتري يف 

اأغلب الدول العربية 

ن�سو�سا توؤكد مبداأ 

امل�ساواة عموما، ومبداأ 

امل�ساواة بني الرجال 

والن�ساء على وجه 

اخل�سو�ض
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وقد بذل امل�صرع العربي بع�ش اجلهد للحد من 

مظاهر التمييز �صد املراأة يف قانون العقوبات. غري 

اأن هذا اجلهد يظل جزئيا ويجري عفو ال�صاعة. 

وينبغي الهتمام بتكثيفه وتطويره ب�صورة اأ�صمل.

قوانني الأحوال ال�سخ�سية

لدى  العربية  ال�صخ�صية  الأحوال  قوانني  تقدم 

التمييز  على  �صواهد  امل�صلمني  غري  اأو  امل�صلمني 

اإىل  ذلك  اأكرث  ويرجع  اجلن�ش.  ب�صبب  القانوين 

ب�صفة  م�صتمدة  ال�صخ�صية  الأحوال  قواعد  اأن 

اإىل  ترتد  دينية  واأحكام  اجتهادات  من  اأ�صا�صية 

هي  التمييز  ثقافة  كانت  عندما  البعيد،  املا�صي 

طابع  اإ�صفاء  مع  املجتمع،  يف  ال�صائدة  الثقافة 

القدا�صة والإطلق عليها يف اإطار ملتب�ش اختلطت 

فيه ثوابت العقيدة الدينية بالتاريخ الجتماعي.

وحل�صن احلظ، تدل نتائج امل�صح امليداين الذي 

اأجري يف نطاق التقرير على اأن اجلمهور العربي 

اأكرث  ال�صخ�صية موقفا  الأحوال  يقف من م�صائل 

حتررا، مثل تاأكيد حق املراأة يف اختيار الزوج. 

غياب التقنني يف بع�ض الدول

ومما يوؤّثر على ا�صتع�صاء التنظيم القانوين املحافظ 

للأحوال ال�صخ�صية على التغيري عزوف عدد من 

للأحوال  وطني  تقنني  و�صع  عن  العربية  الدول 

الأمر  برتك  ذلك  عن  فا�صتعي�ش  ال�صخ�صية. 

اإىل  تنحو  ما  غالبا  التي  الق�صاء  لجتهادات  كله 

الغرتاف من الأفكار املحافظة للفقه الإ�صلمي 

وقطر  البحرين  مثل  عربية،  بلدان  وثمة  القدمي. 

موحد  ت�صريع  اإىل  متاماً  تفتقر  وم�صر،  ولبنان 

للأحوال ال�صخ�صية، يف حني تتوافر يف عدد اآخر 

ت�صريعات موحدة للأحوال ال�صخ�صية للم�صلمني.

الأحوال  اأنظمة  فتُ�صتَمد  امل�صلمني،  غري  اأما 

وامِللّية  الطائفية  �صرائعهم  من  لديهم  ال�صخ�صية 

يتعلق  ما  يف  كليهما  الزوجني  مع  تت�صدد  التي 

بالطلق ب�صورة عامة، بل حتّرمه متاما يف بع�ش 

احلالت. 

وميكن على العموم القول اإن ت�صريعات الأحوال 

ال�صخ�صية يف املغرب العربي اأكرث تقدمية وابتعاداً 

عن مظاهر التمييز منها يف امل�صرق العربي. 

اجلن�سية

التي حتكم اجلن�صية الأ�صلية يف  العامة  القاعدة 

من  الدم  برابطة  الأخذ  هي  العربية  الت�صريعات 

جهة الأب، اأي اأن اأبناء الأب الذي يتمتع بجن�صية 

الدولة يحملون جن�صيته تلقائيا. ول مُتنح اجلن�صية 

لأبناء الأم الوطنية اإل اإذا كان الأب جمهولً اأو ل 

جن�صية له. 

الأخرية  الآونة  يف  العربي  امل�صرع  عمل  وقد 

تنتج  التي  الإن�صانية  غري  الأو�صاع  تليف  على 

اأبناء الأم الوطنية من زوج اأجنبي  عن عدم متتع 

باجلن�صية ( م�صر، واجلزائر، ولبنان). 

بعيدا عن القانون الر�سمي

كثرياً ما متثل البيئة الجتماعية عن�صراً حا�صماً 

للتمييز �صد املراأة بعيداً عما ين�ش عليه القانون 

الر�صمي. ولأن ثمة اأعرافاً �صائعة يف املجتمع عما 

يليق اأو ل يليق بالزوجات املحافظات ربات ال�صون 

والعفاف، فاإن كثرياً من الن�صاء يعزفن عن اللجوء 

وعلى  الأ�صرية.  بحقوقهن  للمطالبة  الق�صاء  اإىل 

هذا الأ�صا�ش، حُت�صم املنازعات الزوجية يف كثري 

اأو  العائلي  الإطار  اإما يف  العربية  املجتمعات  من 

يف اإطار الق�صاء الع�صائري غري الر�صمي. وحيث 

اأن هذه الآليات وليدة اأُُطٍر ذكورية للثقافة والقيم، 

فاإن انحيازها للرجل م�صاألة ل حتتاج اإىل دليل. 

القانونيني  وعي  يف  واملراأة  الرجل  بني  امل�ساواة 

العرب

تلقي الثقافة العربية القبلية التي تكر�ش التمييز 

�صد الن�صاء بظللها على التف�صريات الفقهية التي 

تكر�ش دونية املراأة بالن�صبة للرجل. وبعبارة اأخرى، 

فاإن البعد الثقايف الذكوري كان عامًل حا�صماً يف 

دينياً  التف�صريات الفقهية واإك�صابها طابعاً  توجيه 

مقد�صاً.

العرب  امل�صرعني  موقف  ا�صتقراء  وينبئ 

الرجال بعدائهم ملبداأ امل�صاواة بني الرجل واملراأة، 

على الرغم من ن�صو�ش الد�صتور واملواثيق الدولية 

تطبيُق  يقابَل  ما  وكثريا  دولهم.  بها  التزمت  التي 

العرب  الق�صاء  رجال  بوا�صطة  امل�صاواة  مبداأ 

التيارات  منو  احلا�صر  الوقت  يف  يغذيه  حتفظاً 

الدينية ال�صلفية، وما متار�صه من تاأثريات ثقافية 

الذكورية  النظرة  وتُ�صت�صفُّ  الق�صاة.  وعي  على 

لرجال الق�صاء يف بع�ش الدول العربية يف مقاومة 

تعيني املراأة يف الق�صاء. وثمة �صواهد عامة على 

اإىل  التقديرية  �صلطتهم  يف  مييلون  الق�صاة  اأن 

املراأة  تكون  عندما  اإغلظها  اأو  العقوبة  تخفيف 

يقف اجلمهور العربي 

من م�سائل الأحوال 

ال�سخ�سية موقفا اأكرث 

حتررا، مثل تاأكيد حق 

املراأة يف اختيار الزوج

اإن ت�سريعات الأحوال 

ال�سخ�سية يف املغرب 

العربي اأكرث تقدمية 

وابتعادًا عن مظاهر 

التمييز منها يف 

امل�سرق العربي

ينبئ ا�ستقراء موقف 

امل�سرعني العرب 

الرجال بعدائهم ملبداأ 

امل�ساواة بني الرجل 

واملراأة، على الرغم 

من ن�سو�ض الد�ستور 

واملواثيق الدولية التي 

التزمت بها دولهم
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التوجه  هذا  ويجد  دعوى.  يف  طرفا  اأو  خ�صما 

التمييزي �صدى له لدى عدد من �صراح القانون يف 

معر�ش تف�صريهم ملبداأ امل�صاواة اأمام القانون. ويف 

مواجهة هوؤلء، يوجد فقه اإ�صلمي م�صتنري يف�صر 

اإىل  كبري  اإىل حد  وينحاز  �صياقها،  الن�صو�ش يف 

املحافظ،  اأي  الأول،  الراأي  ولكن  امل�صاواة.  مبداأ 

هو الذي ما زال يلقى القبول يف التطبيق العملي، 

ويجد هوى لدى النا�ش العاديني لأن رجال الدين 

املحافظني يوؤازرون هذا النمط من التفكري. 

القت�ساد ال�سيا�سي

يوؤثر القت�صاد ال�صيا�صي يف املنطقة تاأثريا كبريا 

على درجة متكني املراأة يف البلدان العربية. ويتميز 

منط الإنتاج وم�صتوى الأداء القت�صادي يف البلدان 

العربية ب�صيادة ا�صتهداف الريع و�صعف النمو. 

ويرتتب على تزاوج هاتني ال�صمتني َوَهُن البنى 

القت�صادات  يف  التو�صع  وتائر  وقلة  الإنتاجية 

البطالة  لنت�صار  ال�صبيل  ميهد  مما  العربية، 

والفقر. وحم�صلة ذلك كله قيام منط من الن�صاط 

التمكني  على  وخيمًة  عواقب  يحمل  القت�صادي 

جمتمعية  ظروف  وت�صاِعُف  للب�صر.  القت�صادي 

ب�صبب  الن�صاء،  على  الأق�صى  نتائجه  من  اأخرى 

�صعفهن يف جمال القت�صاد الر�صمي.

معدلت  ارتفاع  ال�صيئة  الآثار  هذه  وت�صمل 

ال�صباب  بني  خا�صة  العربية،  البلدان  يف  البطالة 

البطالَة  وترافق  التعليمي.  النظام  خريجي  من 

توزيع  عدالة  يف  وتدهوٌر  للفقر،  زيادة  بال�صرورة 

املورَد  العمل  قوة  متثل  حيث  والرثوة،  الدخل 

النا�ش  من  العظمى  للغالبية  الأهم  القت�صادي 

هذه  اجتماع  ويعني  منوا.  الأقل  القت�صادات  يف 

العوامل انكما�صاً وت�صاوؤلً يف معدلت التو�صع يف 

�صوق العمل من خلل خلق فر�ش عمل جديدة يف 

العامل العربي. وي�صاعف من اأثرها على معدلت 

البطالة انخفا�ش م�صتوى الكفاءة يف �صوق العمل 

العتماد  اإىل  بدوره  اأدى  مما  العربي،  الإقليمي 

اأن  الطبيعي  ومن  الأجنبية.  العاملة  الأيدي  على 

بينها  الأ�صعف، ومن  الجتماعية  الفئات  تتعر�ش 

الن�صاء، لهذه الآثار ال�صارة اأكرث من غريها. 

ويت�صافر �صيق �صوق العمل و�صعف خلق فر�ش 

والتحيز  الإناث،  تعليم  وانت�صار  اجلديدة،  العمل 

املجتمعي غري الر�صيد �صد ت�صغيل الن�صاء لإعطاء 

العمل،  فر�ش  للرجال يف احل�صول على  الأولوية 

ليوؤدي كل ذلك اإىل ارتفاع معاناة الن�صاء للبطالة، 

عربية  بلدان  يف  حتى  املتعلمات،  بني  خا�صة 

ت�صتقدم قوًى عاملًة غري عربية. 

وقد �صهدنا، يف الوقت نف�صه، ان�صحاب الدولة 

من  واحلد  واخلدمي،  القت�صادي  الن�صاط  من 

الت�صغيل يف الإدارة احلكومية، وهو قطاع الت�صغيل 

املف�صل واحلامي حلقوق الن�صاء. فتبلورت ظاهرة 

خبيثة تتمثل يف توافر راأ�ش مال ب�صري موؤهل بني 

من  اأعلى  البطالة  من  معدلت  من  يعاين  الن�صاء 

املتو�صط. 

يف  الن�صاء  اإ�صعاف  يف  اآخر  عامل  و�صاهم 

املنظور القت�صادي. فقد اأدى التمييز �صد الن�صاء 

يف  وبخا�صة  يعملن،  عندما  العمل،  عوائد  يف 

ك�صب  يف  ن�صبي  انخفا�ش  اإىل  اخلا�ش،  القطاع 

املراأة من العمل. 

املوؤ�س�سات احلكومية واملراأة العربية: التحرر 

والتهمي�ض 

اأغلب  يف  مّطردة  قاعدة  الن�صاء  توزير  اأ�صبح 

املا�صي  القرن  ت�صعينات  منذ  العربية  احلكومات 

على الأقل، وازداد اّطراد هذه املمار�صة بعد ذلك. 

ات�صمت  تلك احلكومات  املراأة يف  م�صاركة  اأن  اإل 

وزيرتني  اأو  وزيرة  �صكل  (على  الرمزي  بالطابع 

وزارات  (اإ�صناد  الجتماعي  والطابع  الغالب)  يف 

باملراأة  لها علقة  اأو  الجتماعية  بال�صوؤون  تت�صل 

يف العادة) والطابع الظريف (تقلب عدد الوزيرات 

ح�صب التعديلت احلكومية العديدة). 

اإل اأن ذلك ل مينع من الإقرار باأن متثيل املراأة 

قد اأ�صبح ثابتاً يف الهيئات احلكومية العربية بفعل 

ال�صغط، الداخلي اأو اخلارجي، اأو كليهما.

ومع ذلك، فاإن ثمة حدوداً لهذا التقدم. ففي 

جتاوز  يتم  الذكوري،  النفوذ  عليها  يغلب  ثقافة 

القرار.  �صنع  مراكز  يف  موقعا  ت�صغل  التي  املراأة 

ويف الوقت الذي ارتفعت فيه ع�صوية الن�صاء داخل 

املجال�ش النيابية، وتر�صخت امل�صاواة بني اجلن�صني 

املراأة  متكني  فاإن  العربية،  الد�صاتري  مبادئ  يف 

العربية ظل جزئيا؛ كما اأن بع�ش الدول مل تطبق 

مبداأ امل�صاواة بني اجلن�صني يف قوانينها النتخابية. 

التي  النيابية  املقاعد  عدد  اأن  ذلك  اإىل  ي�صاف 

املراأة  متثيل  بال�صرورة  يعني  ل  الن�صاء  حتتلها 

ن�صاء  حركة  يعك�ش  قد  بل  دميقراطي،  ب�صكل 

تدعمها الدولة �صد ن�صاء اأخريات يقفن يف مواقع 

هام�صية على اأطراف قوى �صيا�صية متنفذة.

العربية ق�صية  ال�صيا�صية  وقد تبنت الأحزاب 

فقد  ذلك.  بعد  تباعدت  م�صاراتها  ولكن  املراأة، 

اإىل الإ�صلح  الداعية  ال�صيا�صات  اإخفاق  متخ�ش 

اأدى التمييز �سد 

الن�ساء يف عوائد 

العمل، عندما يعملن، 

وبخا�سة يف القطاع 

اخلا�ض، اإىل انخفا�ض 

ن�سبي يف ك�سب املراأة 

من العمل

يف الوقت الذي 

ارتفعت فيه ع�سوية 

الن�ساء داخل املجال�ض 

النيابية، وتر�سخت 

امل�ساواة بني اجلن�سني 

يف مبادئ الد�ساتري 

العربية، فاإن متكني 

املراأة العربية ظل 

جزئيا



تقرير التنمية الإن�شانية العربية  2005 20

ترتبت  �صديدة  املنطقة عن خلفات  والتغيري يف 

كله  ذلك  واأدى  حادة.  �صيا�صية  انق�صامات  عليها 

اإىل بلقنة خريطة ال�صيا�صات احلزبية يف البلدان 

العربية، واإىل تفتيت املواقف احلزبية من ق�صية 

املراأة. اإل اأن كل ذلك مل مينع هذه الأحزاب من 

و�صع الق�صية الن�صائية يف طليعة اهتماماتها.

اإيجابية  تغريات  حتققت  ذلك،  على  وعلوة 

جراء تنامي مطالبات احلركات الن�صائية العربية 

- وا�صتجابة احلكومات املتزايدة - لتطبيق مبداأ 

احل�صة، ك�صبيل لإي�صال الن�صاء اإىل مراكز اتخاذ 

دفع  يف  اأي�صا  احل�صة  نظام  �صاهم  كما  القرار. 

الن�صاء اإىل جمال�ش احلكم املحلي.

املراأة واملجتمع املدين 

العربية  الدول  يف  القوانني  من  الكثري  ي�صرتط 

الن�صائي  الطابع  ذات  الأهلية  اجلمعيات  على 

اأو  ال�صيا�صات،  يف  التدخل  عدم  والجتماعي 

قانونياً  حائًل  هذا  ويقف  ال�صيا�صية.  الأمور  يف 

ال�صيا�صة  ف�صل  ويعني  الراأي،  عن  التعبري  اأمام 

اخلريي  العمل  وعن  املدين  املجتمع  اأن�صطة  عن 

والأهلي.

املنظمات  هذه  اأهمية  من  الرغم  وعلى 

بع�ش  حتتاجها  خدمات  تقدمي  يف  واجلمعيات 

من  اأن  اإل  خمتلفة،  جمالت  يف  الن�صاء  �صرائح 

القوة  علقات  تغيري  ت�صتطيع  اأن  فيه  امل�صكوك 

يف  املراأة  �صالح  غري  يف  تعمل  التي  ال�صائدة 

املجتمعات العربية. ويعني ذلك اأن �صرائح الن�صاء 

الأكرث حرماناً واحتياجاً تظل يف العادة بعيدة عن 

جمال عمل تلك املنظمات. كما اأن متثيل الن�صاء، 

والجتماعية،  القت�صادية  اأو�صاعهن  باختلف 

ن�صاء  على  العادة  يف  ومق�صورا  حمدوداً،  يكون 

الطبقة الو�صطى من املتعلمات. كما اأن انت�صار هذا 

ال�صكل من التنظيم الجتماعي ل يعني بال�صرورة 

اأكرب ل�صرائح الن�صاء  اأو اجتماعياً  متثيًل �صيا�صياً 

املنظمات ل  تلك  من  العديد  اأن  ويبدو  املختلفة. 

عن  للدفاع  الن�صاء  تنظيم  بالأ�صا�ش  ي�صتهدف 

حقوقهن وم�صاحلهن، بل للدفاع عن حقوق عامة 

يلبي حتقيقها م�صالح الن�صاء جميعا. 

مواقف القوى ال�سيا�سية املختلفة من املراأة 

العربية

اإن القوى ال�صيا�صية املختلفة على ال�صاحة العربية 

ال�صيا�صية  وم�صاركتها  املراأة  نهو�ش  تعار�ش  ل 

القانونية  املراأة  تعترب م�صاواة  والجتماعية. فهي 

يف  تكمن  امل�صكلة  لكن  مقبولً،  اأمراً  وال�صيا�صية 

تفعيل تلك الروؤى يف احلياة احلزبية وال�صيا�صية.

مواقف احلركات الإ�سالمية من املراأة

كان موقف التيارات ال�صلفية دائماً وا�صحاً يف اأن 

املراأة مكانها املنزل ودورها رعاية الأ�صرة. واإذا مت 

فاإن حق  البيعة،  على  قيا�صاً  النتخاب  قبول حق 

مقبول  غري  اأمر  العامة  املنا�صب  وتويل  الرت�صح 

ت�صورات  جممل  فاإن  وهكذا،  للذرائع".  "�صداً 
والن�صاطية  الفعالية  �صد  كانت  ال�صلفي  التيار 

الن�صائية يف احلياة املدنية. وهو يتبنى روؤية مبدئية 

املراأة على  العمل الجتماعي تق�صر دور  لتق�صيم 

الإجناب والأمومة والرتبية، وحتذر من الختلط 

بني اجلن�صني. واأق�صى ما ميكن توقعه هو قبول 

الن�صاط الجتماعي الن�صائي امل�صتقل يف جمالت 

العمل الأهلي ذي الطابع اخلريي. 

الإخوان  تيار  اأن  جند  الآخر،  اجلانب  على 

على  املراأة  ح�صول  ينا�صر  مبدئياً  موقفاً  يتخذ 

�صاغه  واجتهاداً  فقهاً  ويقبل  ال�صيا�صية،  حقوقها 

علماء معا�صرون من داخل احلركة اأو من القريبني 

منها، مثل الغزايل والقر�صاوي. 

ومن هنا، فاإن التحدي املطروح على الإ�صلميني 

الإ�صلمي  البديل  تنمية  كيفية  هو  املراأة  ب�صاأن 

وتطويره وتعاي�صه مع �صياقات خمتلفة اأو خمالفة، 

والتطبيق،  اخلطاب  يف  بقوة  باملراأة  والنهو�ش 

بل  الإ�صلمي،  املجتمع  لبناء  نتيجة  باعتباره  ل 

بو�صفه �صرطاً من �صروط اإقامته.

يف  املراأة  لتمكني  اخلارجية  ال�سغوط 

البلدان العربية 

منذ  جذرية  تغريات  الدولية  الأجندة  �صهدت 

اأهمية ق�صايا  الت�صعينات، حيث ت�صاعدت  مطلع 

والتحول  والأقليات  واملراأة  الإن�صان  حقوق  مثل 

الدميقراطي. 

واأخذت املطالبة الدولية بالدعوة اإىل تغريات 

العربية  الدول  على  وبال�صغط  املراأة  مكانة  يف 

احلقوق  ق�صية  اأن  غري  التجاوب.  اإىل  لدفعها 

ال�صيا�صية للمراأة اأ�صحت لكثري من احلكام العرب 

تقدم  فاملراأة  الدميقراطية.  الواجهة  من  نوعاً 

اأف�صل لفتة ميكن للدول اأن ترفعها لتتجاوز النقد 

ال�صيا�صي لأو�صاعها غري الدميقراطية، يف وقت 

ت�صغط فيه تقارير حقوق الإن�صان والتقارير املعنية 

التحدي املطروح 

هو النهو�ض باملراأة 

بقوة يف اخلطاب 

والتطبيق، ل باعتباره 

نتيجة لبناء املجتمع 

الإ�سالمي، بل بو�سفه 

�سرطًا من �سروط 

اإقامته

اأ�سحت ق�سية 

احلقوق ال�سيا�سية 

للمراأة لكثري من 

احلكام العرب 

نوعًا من الواجهة 

الدميقراطية. فاملراأة 

تقدم اأف�سل لفتة 

ميكن للدول اأن 

ترفعها لتتجاوز النقد 

ال�سيا�سي لأو�ساعها 

غري الدميقراطية
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ب�صوؤون املراأة على تلك الدول لإجراء التغيري. 

الغربي  الهتمام  موجة  اأن  التقرير  ويلحظ 

اجلديد بتعزيز مكانة املراأة قد دفعت املمولني اإىل 

ِن�صوية  موؤ�ص�صات  اأن  ملجرد  م�صروعات،  اأية  دعم 

تتولها؛  التي  ن�صائية معروفة هي  �صخ�صيات  اأو 

املراأة.  مكانة  لتعزيز  م�صروعات  اأية  م�صاندة  اأو 

هذه  تاأثري  لقيا�ش  جادة  درا�صات  تتوافر  وقلما 

امل�صروعات على مكانة املراأة العربية يف جمتمعها 

ويف العائلة واأمام الدولة. ولكن ثمة توجها غربيا 

الدول  بع�ش  يف  به  للقبول  وا�صتعدادا  وا�صحا، 

العربية، لتعزيز متثيل الن�صاء يف الإطار ال�صيا�صي، 

مثل جمل�ش الوزراء والربملان. 

من  �صل�صلة  ال�صياق  هذا  يف  التقرير  وي�صتعر�ش 

التطورات يف وعي الن�صاء العربيات ويف اأو�صاعهن 

الأن�صطة  التطورات  هذه  وترفد  �صواء.  حد  على 

الن�صائية  احلركة  اأو�صاط  يف  امل�صتمرة  احلثيثة 

باملراأة عام  العامل منذ موؤمتر بيجني اخلا�ش  يف 

.1995

روؤية اإ�سرتاتيجية: جناحا نهو�ض املراأة

الق�سمات العامة 

ي�صدد التقرير على اأن نهو�ش املراأة العربية ينبغي 

ي�صمح  الذي  الرمزي  التجميل  جمرد  يتجاوز  اأن 

ب�صعود ن�صاء عربيات متميزات اإىل مواقع قيادية 

يف خمتلف جمالت الن�صاط الب�صري، خا�صة يف 

موؤ�ص�صات الدولة. وينبغي اأن ميتد ذلك اإىل متكني 

القاعدة العري�صة من الن�صاء العربيات كافة.

يقت�صي  الإن�صانية،  التنمية  منظور  ويف 

حقيقية  فر�صة  اإتاحة  اأولً  العربية  املراأة  نهو�ش 

كاملة جلميع الن�صاء العربيات لكت�صاب القدرات 

وكمتطلب  الأول.  املقام  يف  وال�صحة  الب�صرية، 

اأ�صا�صي، ينبغي اإف�صاح املجال اأمام جميع البنات 

مع  امل�صاواة  قدم  على  املعرفة  لكت�صاب  والن�صاء 

كاملة  الفر�صة  اإتاحة  وثانياً،  والرجال.  ال�صبية 

للن�صاء للم�صاهمة الفعالة، بقرار �صخ�صي يتخذنه 

بحرية، يف جميع �صنوف الن�صاط الب�صري، خارج 

نظرائهن  مع  امل�صاواة  قدم  وعلى  العائلة،  نطاق 

الرجال. 

املجتمعية  القيمة  اإ�صفاء  كذلك  ويتوجب 

الواجبة على دور املراأة يف نطاق العائلة، باعتباره 

جمتمعية  بنية  اإقامة  يف  عنها  غنى  ل  م�صاهمة 

�صليمة ميكن اأن حتمل م�صروعا للنه�صة يف الوطن 

ق�صوى  اأهمية  اإيلء  ذلك  كل  وي�صتوجب  العربي. 

العربية  البلدان  يف  التعليم  منظومة  لإ�صلح 

املعرفة  اكت�صاب  فر�ش  جميعا  للبنات  يكفل  مبا 

وتوظيفها، يف نطاق العائلة وخارجها.

التنمية  للدعوات التي طرحتها تقارير  ووفقاً 

اإ�صلٍح  اإىل  الداعية  ال�صابقة  العربية  الإن�صانية 

جمتمعٍي �صامٍل م�صتنٍد اإىل احلقوق الكاملة، يتطلب 

نهو�ش املراأة العربية، على وجه اخل�صو�ش: 

للن�صاء  املواَطنة  حلقوق  الكامل  الحرتام    •
العربيات كافة.

الأحوال  جمال  يف  الن�صاء  حقوق  حماية   •
ال�صخ�صية والعلقات الأ�صرية.

واحلريات  للحقوق  التام  الحرتام  �صمان   •
ال�صخ�صية للن�صاء، وحمايتهن على وجه اخل�صو�ش 

واملعنوي، يف جميع مراحل  البدين  الإيذاء  من 

احلياة.

وموؤ�ص�صياً  قانونياً  اإ�صلحاً  ذلك  كل  ويتطلب 

مع  الت�صاق  حتقيق  يتوخى  املدى،  بعيد  عميقاً 

اخلا�ش  الإن�صان  حلقوق  الدويل  القانون  مكّون 

التحديد،  وجه  على  اأي،  الن�صاء،  حقوق  بحماية 

"اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد 
املراأة" (�صيداو).

مبداأ  اعتماد  اإىل  كذلك  التقرير  ويدعو 

ح�صب  عربي  جمتمع  كل  يف  الإيجابي،  التمييز 

ظروفه اخلا�صة، لتو�صيع نطاق م�صاركة الن�صاء يف 

خمتلف جمالت الن�صاط الب�صري، ب�صورة موؤقتة، 

حتى تتفكك بُنى التمييز �صد الن�صاء التي ت�صكلت 

على مرِّ القرون. 

والإ�صلح املجتمعي الهادف اإىل متكني الن�صاء 

اأحد جناحي  التقرير،  النهو�ش هو، كما يرى  من 

طائر نهو�ش املراأة يف الوطن العربي.

حركة  قيام  فهو  اللزم  الآخر  اجلناح  اأما 

مكافحة، وا�صعة وفعالة يف املجتمع املدين العربي، 

تن�صوي حتتها الن�صاء العربيات والرجال املنا�صرون 

اإحداث  يف  للم�صاهمة  العربية،  املراأة  لنهو�ش 

الن�صاء كافة  الإ�صلح املجتمعي املن�صود، ومتكني 

من جني ثماره وال�صتفادة منها يف خدمة اأغرا�ش 

نهو�ش الن�صاء العربيات، واملنطقة باأ�صرها.

املطلوب  املجتمعي  الإ�سالح  الأول:  اجلناح 

لنهو�ض املراأة العربية

املواقف  يف  التحولت  معاجلة  ذلك  يقت�صي 

نحو  على  وي�صتهدف،  الثقافية.  الأطر  واإ�صلح 

خا�ش، حتديث التف�صري الديني والفقهي والتبني 

ويجُمل  امل�صتنرية.  الجتهاد  ل�صتقراءات  الوا�صع 

الإ�سالح املجتمعي 

الهادف اإىل متكني 

الن�ساء من النهو�ض 

هو، كما يرى التقرير، 

اأحد جناحي طائر 

نهو�ض املراأة يف الوطن 

العربي...

... اأما اجلناح الآخر 

الالزم فهو قيام حركة 

مكافحة، وا�سعة 

وفعالة يف املجتمع 

املدين العربي، 

تن�سوي حتتها 

الن�ساء العربيات 

والرجال املنا�سرون 

لنهو�ض املراأة العربية، 

للم�ساهمة يف اإحداث 

الإ�سالح املجتمعي 

املن�سود، ومتكني 

الن�ساء كافة من جني 

ثماره
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املوؤ�ص�صات  اإ�صاَر  يتجاوز  اأن  الفقهي  بالجتهاد 

واجبا  وي�صبح حقا  القائمة، و�صخو�صها،  الدينية 

على كل م�صلم عامل وقادر على التفقه يف �صوؤون 

دينه، �صواء كان امراأة اأو رجًل.

التي  العقبات  تذليل  اإىل  الرامية  اأما اجلهود 

لت�صمل  متتد  اأن  فينبغي  املواقف،  عليها  تنطوي 

و�صع مناهج جديدة، وا�صتحداث اأ�صاليب للرتبية 

الجتماعية تقوم على تعزيز التعامل بني اجلن�صني 

الأ�صاليب  هذه  و�صتت�صافر  امل�صاواة.  قدم  على 

باأهمية  اجلمهور  تعريف  يف  الإعلم  و�صائط  مع 

"�صيداو". و�صت�صمل امل�صاعي الرامية اإىل التغلب 
على العقبات البنيوية القيام باإ�صلحات �صيا�صية 

وت�صريعية عميقة يف النواحي التي اأو�صحها هذا 

التقرير. وتتعلق الأخرية بوظائف اجلهاز الق�صائي 

ال�صيا�صية  بالوظائف  امل�صتويات،  جميع  على 

والإدارية، واملحلية، والأكادميية، واملواقع القيادية 

الأخرى كافة. 

ومن ال�صروري، على نحو خا�ش، ن�صر ثقافة 

امل�صاواة واحرتام حقوق الإن�صان بني رجال الق�صاء 

وجميع امل�صوؤولني عن اإنفاذ حكم القانون.

و�صيتناول اجلناح الأول كذلك ق�صية العدالة 

الجتماعية بهدف الإقلل من انت�صار فقر الدخل 

النمو القت�صادي، وحتقيق مزيد  من خلل دعم 

من العدالة يف توزيع الدخل، اإ�صافة اإىل مواجهة 

انت�صار الفقر الب�صري، مبعنى احلرمان من اكت�صاب 

القدرات الب�صرية ومن توظيفها بفعالية. ومن اأهم 

اآليات حتقيق العدالة الجتماعية ومكافحة الفقر 

الب�صري يف اآن، زيادة الإنفاق على التعليم، وعلى 

ال�صحة و�صبكات الأمان الجتماعي.

واأخريا، فاإن من الأولويات التي ينطوي عليها 

احلرية  من  النتقا�ش  مناه�صة  اجلناح  هذا 

الوعي  تعميق  ذلك  وي�صتلزم  للن�صاء.  ال�صخ�صية 

اأ�صكاله هو  الن�صاء على خمتلف  العنف �صد  باأن 

امتهاٌن لإن�صانيتهن. وتبعاً لذلك، ينبغي اأن تطبق 

القوانني التي جتّرم العنف �صد الن�صاء، واأن ت�صمن 

ملذاٍت  توافر  املدين  املجتمع  ومنظمات  الدولة 

اآمنًة للن�صاء اللواتي يقعن �صحية للعنف. 

على  قادرة  جمتمعية  حركة  الثاين:  اجلناح 

اإجناز مهمة نهو�ض املراأة 

ف�صله  ميكن  ل  املراأة  نهو�ش  اأن  التقرير  يرى 

املجتمع  يف  وعري�صة  فعالة  جمتمعية  حركة  عن 

املدين العربي، لتحقيق التنمية الإن�صانية للجميع. 

�صتمكن  التي  الو�صيلة  هي  احلركة  هذه  و�صتكون 

املراأة العربية، ومنا�صريها من الرجال، من نهو�ش 

املراأة يف الوطن العربي. 

و�صيكون للحركة املطلوبة م�صتويان، يقوم الأول 

يف كل بلد عربي، وميتد اإىل جميع اأرجائه، بينما 

يكون جمال الثاين اإقليمياً لعموم الوطن العربي، 

ويكون عماده �صبكات تتعدى احلدود الوطنية من 

اأجل تن�صيق اجلهود الُقطرية وتع�صيدها، و�صولً 

اإىل حركة قومية �صاملة لنهو�ش املراأة العربية، مع 

املعلومات  تقانات  من  امل�صعى  هذا  ال�صتفادة يف 

والت�صال احلديثة. و�صتتولد عن هذه احلركة يف 

العامل العربي منظمات ن�صطة يف املجتمع املدين، 

�صيا�صياً،  املحايدة  الدولية  باملنظمات  ترتبط 

ومبنظمات الأمم املتحدة العاملة يف جمال تقدم 

املراأة. 

�صتبداأ هذه احلركة بالرتكيز على منظومتني 

من الأولويات:

1. الق�ساء على حرمان الن�ساء من التمتع بال�سحة، 
ومن اكت�ساب المعرفة من خالل التعليم

الرعاية ال�سحية

الن�صاء بال�صحة،  يتطلب ذلك �صمان متتع جميع 

التوجه  فاإن  ال�صامل. ومن هنا،  الإيجابي  باملعنى 

يف   – للجميع  الإيجابية  ال�صحة  ل�صمان  العام 

لإيلء  تلقائيا  يت�صع   - الإن�صانية  التنمية  نطاق 

عامة،  امل�صت�صعفني  لحتياجات  خا�صة  عناية 

اإنفاذ  ال�صدد  هذا  يف  ويفيد  خا�صة.  والن�صاء 

تو�صيات التقرير للحد من الفقر، ول �صيما الفقر 

الب�صري.

اإنهاء حرمان البنات والن�ساء من التعليم

والن�صاء  البنات  املربم على حرمان  الق�صاء  ميثل 

من حقهن الإن�صاين يف التعلم، يف مدى زمني ل 

يتعدى ع�صر �صنوات مثل، غايًة ل ينبغي التهاون 

فيها. ولذلك، فاإن على حركة نهو�ش املراأة ببعديها 

الر�صمي والأهلي، والقطري والقومي، اأن تقوم على 

البنات  نهائيا على حرمان  للق�صاء  برنامج جدي 

والن�صاء من التعلم يف جميع البلدان العربية وفق 

جدول زمني ل يتعدى عقداً من الزمان. ويق�صد 

الن�صاء،  اأّمية  على  الق�صاء  حتديداً،  الربنامج، 

بحلول  الأ�صا�صي  للتعليم  البنات  جميع  واإكمال 

العام 2015. 

اإن التوجه العام 

ل�سمان ال�سحة 

الإيجابية للجميع 

– يف نطاق التنمية 
الإن�سانية - يت�سع 

تلقائيا لإيالء عناية 

خا�سة لحتياجات 

امل�ست�سعفني عامة، 

والن�ساء خا�سة

ميثل الق�ساء املربم 

على حرمان البنات 

والن�ساء من حقهن 

الإن�ساين يف التعلم، 

يف مدى زمني ل 

يتعدى ع�سر �سنوات 

مثال، غايًة ل ينبغي 

التهاون فيها
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الن�ساء  قدرات  لتوظيف  الكابحة  العوائق  ك�سر   .2
بال�سورة التي يرتئينها 

وت�صمل الأولويات يف هذا املجال املحوري: 

ت�صريع معدلت النمو القت�صادي مبا يتيح خلق   •
فر�ش العمل على نطاق وا�صع. ويتيح ت�صاعف 

ميثل  موردا  الأخرية  ال�صنوات  يف  النفط  �صعر 

من  العربية  القت�صادات  لنمو  تاريخية  فر�صة 

خلل تنويع وتطوير البنية التحتية الإنتاجية. 

الن�صاء  اأمام توظيف  الثقافية  للعوائق  الت�صدي   •
الب�صري  الن�صاط  جمالت  جميع  يف  لقدراتهن 

التي يخرتنها بحرية.

والقوانني  الد�صتور  يف  امل�صاواة  �صمان   •
ملن  العمل  بفر�ش  للتمتع  النافذة  والإجراءات 

يرغب، بغ�ش النظر عن اجلن�ش.

املنا�صبة  العمل  بظروف  الن�صاء  متتع  �صمان   •
التمييز  بع�ش  مع  الإن�صانية،  لكرامتهن  �صيانًة 

التف�صيلي عن الرجال اإن اقت�صى الأمر، للحفاظ 

على اأدوار املراأة الأ�صرية، من دون التذرع بهذه 

المتيازات للنتقا�ش من مزايا عملها، مقارنة 

بالرجال.

والإقليمي  القطري  ال�صعيدين  اآليات على  بناء   •
الن�صاء  اأمام  ل�صوق عمل حديث وكفء ومفتوح 

والرجال على حد �صواء.

خامتة 

يرى التقرير اأن نهو�ش املراأة هو، يف واقع الأمر، 

يرتبط  العربية،  للنه�صة  لزم  �صروري  �صرط 

ارتباطا �صببياً وثيقا ل تنف�صل عراه مب�صري العامل 

العربي وحتقيق التنمية الإن�صانية فيه. 

وعلى الرغم من اأن القانون الدويل ين�ش على 

به  يتمتعن  وما  العربيات،  للن�صاء  امل�صاواة  �صمان 

من مواهب، وما حققنه من منجزات يف خمتلف 

ميادين الن�صاط الإن�صاين، ومن م�صاهمات باهرة 

لتقدم الأ�صرة واملجتمع، فاإن اأعداداً غفرية منهن 

ل يتمتعن بالت�صجيع لتنمية وتوظيف قدراتهن على 

ثقافية،  عوامل  فثمة  الرجال.  مع  امل�صاواة  قدم 

وقانونية، واجتماعية، واقت�صادية و�صيا�صية تعيق 

التعليم،  ح�صولهن على قدر م�صاٍو من م�صتويات 

وال�صحة، وفر�ش العمل، وحقوق املواَطنة والتمثيل 

تت�صافر  اخلا�صة،  احلياة  ويف  العامة.  احلياة  يف 

اأمناط التن�صئة التقليدية واملمار�صات التمييزية يف 

العائلة وقوانني الأحوال ال�صخ�صية لتعزز ا�صتمرار 

اللم�صاواة والقهر �صد املراأة. وفيما يحتاج العامل 

لدى  واإطلقها  القدرات  جميع  بناء  اإىل  العربي 

املواطنني كافة، يظل ن�صف هذه الطاقات الب�صرية 

عر�صة للكبح والإهمال يف اأكرث الأحيان.  

اأو  املوؤقت،  التف�صيلي  الدعم  اعتماد مبداأ  اإن 

اإطار زمني حمدد، هو من  الإيجابي، يف  التمييز 

الق�صري،  املدى  يف  امل�صروعة،  الواجبات  اأوجب 

لتو�صيع نطاق م�صاركة املراأة يف خمتلف جمالت 

عانته  الذي  التمييز  ولإزالة  الب�صري،  الن�صاط 

الن�صاء لعدة قرون. غري اأن الرتقاء ال�صامل مبكانة 

املراأة ي�صتوجب الإ�صراع والتو�صع يف ما حتقق من 

اأي  منجزات من خلل م�صروع نه�صوي جماعي: 

حتّوٍل تاريخي ين�صوي حتت لوائه املجتمع العربي 

للعرب  املواطنَة  حقوق  �صمان  وي�صتهدف  باأ�صره، 

كافة، ن�صاًء ورجالً على حدٍّ �صواء. 

التحول  يتحقق  اأن  يف  التقرير  وا�صعو  وياأمل 

امل�صتقبلي املف�صل  البديل  اإليه وفق  الذي يدعون 

القائم يف  الإن�صاين،  اأي م�صار الزدهار  للتقرير، 

�صلمية  تفاو�ش  عملية  على  العربية  املجتمعات 

حكم  ن�صق  وبناء  القوة  توزيع  اإعادة  ت�صتهدف 

موؤ�ص�صي �صالح حُترتم فيه احلريات املفتاح للراأي 

والتعبري والتنظيم. و�صيوؤدي ذلك اإىل قيام جمتمع 

عملية  طليعة  ي�صكل  و�صالح  وفعال  حيوي  مدين 

الآتي،  اخلراب  مل�صار  تفادياً  ال�صلمي،  التفاو�ش 

قد  ال�صوداء  �ُصُحبَه  اأن  من  التقرير  يحذر  الذي 

اأخذت تتلبد يف اأكرث من بلد عربي حموري. 

اإن نهو�ض املراأة هو، 

يف واقع الأمر، �سرط 

�سروري لزم للنه�سة 

العربية، يرتبط 

ارتباطا �سببيًا وثيقا 

ل تنف�سل عراه 

مب�سري العامل العربي 

وحتقيق التنمية 

الإن�سانية فيه
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متهيد

الإن�صانية  التنمية  تقرير  من  الأول  الق�صم  يقدم 

على  للأحداث،  وتقييماً  ر�صداً   (2005) الرابع 

التي  والعالمية  والإقليمية  القطرية  الم�صتويات 

مهما على مجمل  اأثراً  اأن لها  التقرير  قّدر فريق 

العربي منذ  التنمية الإن�صانية في الوطن  م�صيرة 

�صدور التقرير الثالث في هذه ال�صل�صلة.

وقد توقف ر�صد الأحداث في التقرير الثالث عند 

منت�صف العام 2004، ولذا، يبداأ ر�صد الأحداث 

كانون  نهاية  التاريخ، ويتوقف عند  هنا منذ ذلك 

الثاني/يناير 2006.

ويغلب على هذا الق�صم الرتكيز على الق�صية 

الأ�صد اإحلاحاً يف الوطن العربي حالياً، التي ركز 

الثالث،  العربية"  الإن�صانية  "التنمية  تقرير  عليها 

األ وهي ق�صية الإ�صلح يف الوطن العربي.

لقد اأحدثت تقارير التنمية الإن�صانية العربية 

الوطن  يف  الإ�صلح  حول  وا�صعاً  جدلً  املتتالية 

العربي، وعمقت الوعي حوله، حتى مل يعد اأحد، 

يف ال�صلطة اأو خارجها، يجادل يف �صرورة اإحداثه. 

بل اإن النقا�ش انتقل اإىل طبيعة الإ�صلح املن�صود. 

فطرحت مبادرات للإ�صلح من الأنظمة العربية 

ذاتها ومن بع�ش القوى العاملية، واإن تباينت هذه 

ناحية  ومن  وحمتواها.  اأهدافها  يف  املبادرات 

البلدان  التغيري يف خمتلف  قوى  �صّعدت  اأخرى، 

يتجاوز  حقيقي  باإ�صلح  مطالبتها  من  العربية 

ال�صكليات وي�صل اإىل عمق امل�صكلت التي تعاين 

وتهمي�ش  �صيا�صي،  قهر  من  العربية  الدول  منها 

النا�ش، وتغييب ملقومات احلكم ال�صالح.

الوطن  يف  الإن�صانية  التنمية  اآفاق  كانت  وملا 

وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  حتقيقها  وفر�ش  العربي 

بتحقيق الإ�صلح الذي ي�صيد حكماً �صاحلاً يبنى 

احلريات،  و�صمان  الإن�صان  حقوق  احرتام  على 

الفاعلني  حترك  بر�صد  الف�صل  هذا  نبداأ  فاإننا 

قوى  وحتديداً  العربية،  ال�صاحة  على  الرئي�صيني 

اأثر  لتقييم  العربية،  واحلكومات  املدين  املجتمع 

ن�صتعر�ش  ثم  ومن  التغيري.  حتركهم على م�صرية 

على  والعاملية  الإقليمية  البيئة  يف  التغريات  اأثر 

فر�ش حتقيق التنمية الإن�صانية يف البلدان العربية. 

التي  الإيجابية  التطورات  بع�ش  بر�صد  وننتهي 

اأجنزت يف جمال النهو�ش باملراأة واحرتام احلقوق 

واحلريات واإر�صاء قواعد جمتمع املعرفة.

م�سمون عملية الإ�سالح وفق تقرير 

التنمية الإن�سانية العربية، وموقع 

التيارات الإ�سالمية منها

املوؤدي  والعميق،  الوا�صع  ال�صيا�صي،  الإ�صلح  اإن 

�صبيل  هو  ال�صالح  واحلكم  احلرية  لقيام جمتمع 

املكافئ  ال�صامل  باملعنى  احلرية  جمتمع  اإقامة 

للتنمية الإن�صانية (تقرير التنمية الإن�صانية العربية 

الثالث).

وال�صرط اللزم لبدء م�صرية عملية الإ�صلح 

القاطع  الحرتام  هو  جناحها،  و�صمانة  هذه، 

يف  والتنظيم  والتعبري  الراأي  املفتاح:  للحريات 

ي�صمل  الذي  الوا�صع،  باملعنى  املدين،  املجتمع 

التعريفات  يف  وال�صيا�صي  املدين  املجتمعني 

املعتادة.

هو  الإ�صلح  عملية  لنجوع  الثاين  وال�صرط 

الدميقراطية،  العملية  جوهر  هي  امل�صاركة  اأن 

القوى  ال�صيا�صية جميع  العملية  ت�صمل  اأن  مبعنى 

املجتمعية، خا�صة تلك التي متتلك ح�صورا �صعبيا 

قويا.

اإن اإق�صاء اأي قوى جمتمعية، من حيث املبداأ، 

مناف جذريا للأ�صول الدميقراطية. وبالإ�صافة، 

تدل اخلربة يف املنطقة العربية على اأن اإق�صاء اأي 

قوة جمتمعية مهمة قد ي�صتدعي ويلت القتتال 

الأهلي، وهو ما ل ميكن لأحد اأن يقبل به.

عملية  يف  امل�صاركة  اأن  هو  الثالث  وال�صرط 

جميع  احرتام  على  تتوقف  اأن  يتعني  الإ�صلح 

الأطراف ملبادئ احلرية وحقوق الإن�صان. ويتطلب 

ذلك على وجه التحديد اأن ت�صمن البنيُة القانونيُة 

احلرية  وملجتمع  الإ�صلح،  لعملية  واملوؤ�ص�صية 

اأيُّ  اأغلبيٌة،  ت�صتبد  األ  نهاية،  ال�صالح  واحلكم 

الق�سم الأول: تطورات التنمية الإن�سانية
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اإن اإق�ساء اأي قوى 

جمتمعية، من 

حيث املبداأ، مناف 

جذريا لالأ�سول 

الدميقراطية. 

وبالإ�سافة، تدل 

اخلربة يف املنطقة 

العربية على اأن 

اإق�ساء اأي قوة 

جمتمعية مهمة 

قد ي�ستدعي ويالت 

القتتال الأهلي، وهو 

ما ل ميكن لأحد اأن 

يقبل به
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بباقي  دميقراطيا،  منتخبة  كانت  ولو  اأغلبية، 

واحلكم  احلرية  مبادئ  مع  يتناق�ش  مبا  املجتمع 

ال�صالح.

ولعل تباين املواقف من هذه ال�صروط الثلثة 

من  العرب  الإ�صلحيني  بني  يفرق  ما  اأهم  هو 

الإ�صلح  ومبادرات  العربية  الأنظمة  وبني  جهة، 

اخلارجية، من جهة اأخرى.

يت�صل  فيما  خا�ش  ب�صكل  امل�صائل  هذه  وتثار 

ال�صاحة  يف  الإ�صلمية  التيارات  دور  بتنامي 

هذه  معاجلة  اأن  اأ�صف  ومن  العربية.  ال�صيا�صية 

الق�صايا تعاين اأحيانا من تب�صيط خمل.

تراعى يف هذا  اأن  يجب  التي  واأول احلقائق 

هذا  ت�صتحق  �صيا�صية  قوة  اأي  اأن  هي  ال�صدد 

تتنا�صى  اأن  ت�صتطيع  ل  العربي  الوطن  ال�صم يف 

يف  حموري  عن�صر  الإ�صلم،  خا�صة  الدين،  اأن 

وكل  العربي.  لل�صعب  والروحي  الثقايف  الن�صيج 

تِع  البلدان العربية ومل  ال�صيا�صة يف  قوة امتهنت 

هذا الدر�ش، انتهت اإىل هام�ش ال�صيا�صة اأو اأ�صواأ، 

واإن حققت جناحات وقتية اأحيانا.

ومن املفيد هنا تذكر اأحد اأهم ا�صتخل�صات 

عن  الثالث  العربية"  الإن�صانية  "التنمية  تقرير 

يقوم  ل  اأنه  هو  وال�صتخل�ش  واحلكم.  احلرية 

تعار�ش جوهري بني اإقامة جمتمع احلرية واحلكم 

ال�صالح واملقا�صد الكلية لل�صريعة الإ�صلمية. اإل 

اأن اإقامة مثل هذا املجتمع يف الوطن العربي يتطلب 

قواعد  لو�صع  الفقهي  الجتهاد  جمال  اإف�صاح 

�صامل  ال�صامل،  مبفهومها  احلرية  بني  الت�صاق 

الكلية  املقا�صد  وبني  واملواطن،  الوطن  حلرية 

التاأويل  من  لكثري  جتاوزاً  الإ�صلمية،  لل�صريعة 

النحطاط،  ع�صور  يف  ا�صت�صرى  الذي  الفقهي 

مكر�صاً للقهر وال�صتبداد. 

اإن اإعادة فتح باب الجتهاد و�صيعا، وت�صجيعه 

التزاوج  هذا  لنوال  اأ�صا�ش  مطلب  اإذن،  واإثابته، 

املعا�صر  ال�صامل  مبفهومها  احلرية  بني  املبدع 

وبني املقا�صد الكلية لل�صريعة الإ�صلمية. و يتعني 

اإ�صافة واجب الريادة يف هذا املطلب على جدول 

احلادبة  الإ�صلمية  التيارات  وم�صوؤوليات  اأعمال 

على النه�صة يف الوطن العربي.

وثاين احلقائق التي يجب األ تغيب عن الذهن 

وا�صعاً،  طيفاً  متثل  الإ�صلمية  التيارات  اأن  هي 

و�صديد التفاوت داخلياً.

ف�صحيح اأن هناك، اأولً، ف�صائل بالغة الت�صدد 

وتتبنى  ال�صلمي  التغيري  دائرة  نف�صها يف  ت�صع  ل 

العنف الفظ و�صيلة، ول تتورع عن اإرهاب الأبرياء. 

من  نف�صها  الف�صائل  هذه  اأخرجت  فقد  ثم  ومن 

الفئة  هذه  اأن  غري  العربي.  الإ�صلح  مع�صكر 

ال�صاردة عن م�صارب الإ�صلحيني العرب، وهم ل 

يح�صبونها من ف�صائل بناء جمتمع احلرية واحلكم 

الإعلم  بع�ش  عنها  ياأخذ  التي  هي  ال�صالح، 

الغربي، وبع�ش من الدوائر الر�صمية، قوالبه التي 

يعممونها على الإ�صلم وامل�صلمني حتت م�صطلح 

"الإ�صلم اجلهادي" وتهمة "الإرهاب". ولي�ش اأبعد 
عن احلقيقة من هذا الت�صطيح املمجوج.

يف  الإ�صلمية  التيارات  من  الغالبة  فالكرثة 

البلدان العربية متثل قوى جمتمعية وا�صعة النت�صار 

وعميقة اجلذور ال�صعبية، ب�صبب ممار�صتها للعمل 

الجتماعي وال�صيا�صي و�صط عامة النا�ش ل�صنوات 

"الإخوان  حركة  ت�صمل  هنا  والأمثلة  طوال. 

املقاومة  وحركة  وم�صر،  الأردن  يف  امل�صلمون" 

الإ�صلمية "حما�ش"، وحزب العدالة والتنمية يف 

املغرب. وتتحمُل بع�ش هذه احلركات لقاء الفعل 

املعار�ش �صنوفاً من القهر والعذاب يف ظل اأنظمة 

كما  يف  الأجنبي  الحتلل  ومن  القائمة،  احلكم 

حالة فل�صطني.1 

حققت  قد  الو�صط  التيارات  هذه  اأن  واحلق 

فيما  املا�صية  اخلم�صة  العقود  عرب  مهما  تطورا 

املجتمعية  الق�صايا  بع�ش  من  مبوقفها  يت�صل 

واحلكم  الإن�صان  حقوق  احرتام  جتاه  امل�صريية، 

حال  عنها،  ينفي  مبا  الدميقراطية،  ال�صالح/ 

واأمثلة  الديني.  احلكم  �صفة  للحكم،  و�صولها 

تركيا،  خمتلف،  �صياق  يف  واإن  واملغرب،  الأردن 

اأن  البع�ش  يرى  بل  الراأي.  لهذا  تاأييدا  تقدم 

م�صاركة هذه التيارات يف احلكم ميكن اأن يدعم 

�صبغتها املدنية ل الدينية. 

كما اأن كرثة من هذه التيارات الو�صط ت�صهد 

امل�صتنريين  القادة  من  لأجيال  ملحوظاً  تنامياً 

اأ�صغر ن�صبيا وزيادًة حل�صورهم على راأ�ش الهيكل 

اإىل قيام حراك مت�صاعد  اإ�صافة  لها،  التنظيمي 

اأوفر  بتنظيم  يطالب  العري�صة  القاعدة  من 

دميقراطية.

اأي قوة �سيا�سية ل 

ت�ستطيع اأن تتنا�سى 

اأن الدين، خا�سة 

الإ�سالم، عن�سر 

حموري يف الن�سيج 

الثقايف والروحي 

لل�سعب العربي

1 اأوين بوكت. "اجلارديان." (2003).  (متت الزيارة يف 1 اأيار/مايو 2006) 

http://www.guardian.co.uk/alqaida/story/0,12469,881096,00.html

"منظمة مراقبة حقوق الن�صان." (2005). (متت الزيارة يف 1 اأيار/مايو 2006). 
http://hrw.org/reports/2005/egypt0505/2.htm

 "منظمة العفو الدولية." (2001). (متت الزيارة يف 1 اأيار/مايو 2006).
http://web.amnesty.org/report2001/webmepcountries/PALESTINIAN+AUTHORITY?OpenDocument

الكرثة الغالبة من 

التيارات الإ�سالمية يف 

البلدان العربية متثل 

قوى جمتمعية وا�سعة 

النت�سار وعميقة 

اجلذور ال�سعبية

ل يقوم تعار�ض 

جوهري  بني اإقامة 

جمتمع احلرية 

واحلكم ال�سالح  

واملقا�سد الكلية 

لل�سريعة الإ�سالمية
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اأن هذه  التطور الإيجابي ل يعني  ولكن ذلك 

التيارات الو�صط قد جنحت يف اإزالة كل تخوفات 

من  العربية  البلدان  يف  املجتمعية  القوى  باقي 

حال  ال�صالح  واحلكم  احلرية  على  �صلبي  تاأثري 

و�صولها ل�صدة احلكم. فما زالت هناك ت�صاوؤلت 

م�صائل  من  التيارات  هذه  مواقف  حول  مهمة 

جمال  يف  ل�صيما  املراأة،  حقوق  �صمان  مثل 

الأحوال ال�صخ�صية، واحلقوق املدنية وال�صيا�صية 

الدينية.  خا�صة  الفرعية،  والثقافات  للجماعات 

ولذلك تتبدى احلاجة اإىل اإعمال الجتهاد و�صولً 

الكلية  املقا�صد  بني  الكامل  الت�صاق  لإقامة 

واحلكم  احلرية  وجمتمع  الإ�صلمية  لل�صريعة 

اأ�صلفنا، ولتبني هذه التيارات لنتاج  ال�صالح، كما 

هذا الجتهاد.

وينقلنا هذا املطلب اإىل الطرف النقي�ش لف�صيل 

الإ�صلم "اجلهادي" من التيارات الإ�صلمية، وهو 

ف�صيل من العلماء املجتهدين الذين ي�صعون بداأب 

وهمة لإقامة الت�صاق املطلوب بني املقا�صد الكلية 

لل�صريعة الإ�صلمية وجمتمع احلرية، مما ي�صعهم 

و�صبيل  العربي.  الإ�صلح  مع�صكر  من  القلب  يف 

ذلك، مثل، تاأ�صي�ش احلكم، يف التف�صري الإ�صلمي 

احرتام  و�صمان  ال�صعبية  الإرادة  على  امل�صتنري، 

وللجماعات  للن�صاء  وال�صيا�صية  املدنية  احلقوق 

الإن�صانية  التنمية  تقرير  �صعى  وقد  الفرعية. 

العربية للتعريف بنتاج هذا الجتهاد. ومن املوؤ�صف 

عمله،  وبنتاج  الف�صيل  بهذا  قليلة  معرفًة  ثمة  اأن 

وبخا�صة يف الدوائر اخلارجية.

تعطل  قد  التي  الإ�صكاليات  اأهم  من  ويبقى 

م�صرية الإ�صلح يف البلدان العربية، ردود الفعل 

على اإفراز الإ�صلح لنتائج ل تر�صى عنها بع�ش 

القوى املهيمنة يف داخل الوطن العربي وخارجه. 

انزعاج  هو  الإ�صكالية  هذه  على  الأهم  واملثال 

بع�ش من اأنظمة احلكم العربية وبع�ش القوى على 

حققته  الذي  الكا�صح  الفوز  من  العاملي  ال�صعيد 

حركة املقاومة الإ�صلمية/ حما�ش يف النتخابات 

متيزت  التي  الأخرية  الفل�صطينية  الت�صريعية 

من  وكذلك  اجلميع،  ب�صهادة  والنزاهة  باحلرية 

الفوز الكبري ن�صبيا الذي حققته حركة "الإخوان 

يف  الأخرية  الت�صريعية  النتخابات  يف  امل�صلمون" 

م�صر، وبخا�صة يف جولتها الأوىل التي ات�صع فيها 

هام�ش احلرية والنزاهة. 

وهكذا بات عدم تقبل بع�ش دعاة الإ�صلح يف 

الداخل واخلارج لنتائج التعبري احلر والنزيه عن 

الإرادة ال�صعبية من اأهم معوقات الإ�صلح.

تقرير  تبناه  الذي  املبدئي  املوقف  ويق�صي 

الثالث يف هذا ال�صدد  التنمية الإن�صانية العربية 

ب�صرورة احرتام نتائج التعبري عن الإرادة ال�صعبية 

النتخابات  مثل  �صليمة،  دميقراطية  عمليات  يف 

احلرة النزيهة.

ربيع الإ�سالح العربي مل يزهر بعد 

هلل مراقبون كثريون لبع�ش التطورات التي متخ�ش 

البلدان  يف  وال�صيا�صي  الجتماعي  التفاعل  عنها 

اإعداد  على  العمل  انتهاء  بعد  وجرت  العربية، 

 ،"2004 للعام  العربية  الإن�صانية  "التنمية  تقرير 

اإ�صلح عربية،  باعتبارها مقدمات مهمة حلركة 

"الربيع  الرومان�صي:  الو�صف  عليها  واأ�صبغوا 

العربي". 

ال�صالح  واحلكم  احلرية  منظور  من  اأنه  اإل 

الذي انتهى اإليه تقرير "التنمية الإن�صانية العربية" 

الأحداث  ترقى  اأن  تقديرنا  يف  ي�صعب  ال�صابق، 

الفرتة منذ  العربية، يف  ال�صاحة  التي جرت على 

انتهاء العمل على اإعداد تقرير "التنمية الإن�صانية 

العربية للعام 2004"، اإىل مرتبة الإ�صلح الوا�صع 

من  يُعدُّ  قد  بل  التقرير،  به  نادى  الذي  والعميق 

قبيل القفز على الواقع اعتباُر ما جرى مقدماٍت 

متينًة مل�صار يف�صي اإىل مثل هذا الإ�صلح الوا�صع 

مل  العربي"  "اخلريف  غيوم  زالت  فما  والعميق. 

تنق�صع بعد، على الرغم من ت�صاعد مد الحتجاج 

على احلكم وت�صعيد املطالبة بالإ�صلح اجلذري 

خمتلف  يف  العربية  الدول  مواطني  قبل  من 

اأقطارهم.

ت�ساعد وتائر ن�سال املجتمع املدين2 

�صهد ن�صاط منظمات املجتمع املدين خلل الفرتة 

نوعية  بنقلة  تكون  ما  اأ�صبه  كبرية  املا�صية طفرة 

يف وترية هذه املنظمات وجمال عملها وتاأثريها، 

احلركات  مع  املنظمات  هذه  تكاتف  اإىل  اإ�صافة 

ال�صيا�صية، واأحياناً توليها قيادة التحرك من اأجل 

التغيري ال�صيا�صي. و�صمل هذا التحول تاأكيد هذه 

وجراأة،  بكثافة  ال�صارع  يف  حل�صورها  املنظمات 

وانتزاع حرية التعبري، اإما عرب ال�صحافة امل�صتقلة 

العامة  واللقاءات  الندوات  اأو  الف�صائيات  اأو 

تقانات  تو�صل  واأهم من كل ذلك عرب  واخلا�صة، 

2 نعتمد هنا، وفق تقرير التنمية الإن�صانية العربية الثالث، املفهوم الوا�صع للمجتمع املدين، الذي ي�صمل املجتمعني املدين وال�صيا�صي يف التعريفات التقليدية.
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املعلومات والت�صال احلديثة التي �صعت املنظمات 

عن  للتعبري  بفعالية  ا�صتخدامها  اإىل  والأفراد 

اإىل  العامة  الأزمة  اأدت  وقد  التوا�صل.  اأو  الراأي 

واأ�صكال  مبادرات  ون�صوء  وجتدد  فرز  عمليات 

جديدة للعمل والتفكري.

اأجلى �صوره يف  الكبري يف  التحول  ظهر هذا 

م�صر، حيث �صهد امل�صرح ال�صيا�صي حتولت مهمة 

اجلماهريي  والتجاوب  العام  العمل  اأ�صلوب  يف 

معه. فقد �صهدت الأ�صهر الأخرية من عام 2004 

التي  تاأ�صي�ش "احلركة امل�صرية من اأجل التغيري" 

تعرف  اأ�صبحت  الذي  "كفاية"  ب�صعارها  ا�صتهرت 

به، وي�صري اإىل مطالبتها بعدم التمديد للرئي�ش اأو 

من  �صرائح  وقد جتاوبت  ابنه.  اإىل  ال�صلطة  نقل 

ال�صارع امل�صري مع �صعارات احلركة "ل للتمديد، 

مظاهرات  م�صر  مدن  و�صهدت  للتوريث"،  ل 

�صخ�صيات  احلركة  و�صمت  لها.  دعماً  متكررة 

معظم  ودعمتها  ال�صيا�صي،  الطيف  األوان  كل  من 

الأحزاب الرئي�صية والنقابات واملنظمات املهنية.

وان�صمت قوى معار�صة اأخرى لفعل التظاهر، 

التي  امل�صلمني،  الإخوان  جماعة  راأ�صها  وعلى 

قوات  لها  تعر�صت  �صخمة  مظاهرات  �صريت 

الأمن وقتل فيها اأحد الأ�صخا�ش. وقامت حركات 

اأ�صاتذة  اأو�صاط  والإ�صلح يف  التغيري  اإىل  تدعو 

والكّتاب  وال�صحفيني  واملحامني  اجلامعات 

اأخرى  حتالف  اأ�صكال  ن�صاأت  كما  والفنانني. 

اأهمها  من  املعار�صة،  لقوى  متعددة  ف�صائل  بني 

الدميقراطي،  التغيري  اأجل  من  الوطني  التجمع 

والتحالف الوطني من اأجل الإ�صلح والتغيري.

�صهد لبنان، بعد اغتيال رئي�ش الوزراء ال�صابق 

فيها  �صاركت  جماهريية  هّبًة  احلريري،  رفيق 

الأو�صع  والقطاع  ال�صيا�صي،  الطيف  األوان  معظم 

من منظمات املجتمع املدين واحلركات ال�صيا�صية. 

وميكن القول اإن ما حدث يف لبنان من مواجهات 

مبا�صرة بني عدة برامج وت�صورات �صيا�صية ب�صكل 

�صلمي ويف ال�صارع، قد زج بعدد كبري من اللبنانيني 

ثقل  كان  ومهما  واملدنية.  ال�صيا�صية  احلياة  اإىل 

املرياث ال�صيا�صي والطائفي، فاإن اأ�صوات حتديث 

بنية الدولة وموؤ�ص�صات املجتمع على اأ�صا�ش مدين 

لإعطاء املواطنة حجمها ال�صروري اأ�صبحت طرفاً 

يف ال�صراع اليومي والنقا�صات العامة. 

يف البحرين، قادت جمعيات �صيا�صية ومنظمات 

مدنية حركة احتجاج وا�صعة تطالب فيها بت�صريع 

التعديلت  وترف�ش  ال�صيا�صي،  الإ�صلح  وترية 

ويف   .2002 عام  يف  �صدرت  التي  الد�صتورية 

جمعية   30 من  اأكرث  وقعت   2005 ني�صان/اإبريل 

وهيئة �صيا�صية ومدنية على بيان يرف�ش م�صروع 

ي�صكل  باأنه  وي�صفه  الإرهاب،  مكافحة  قانون 

تقوي�صاً كبرياً للحريات العامة وال�صخ�صية، ويهدد 

خلل  البحريني  ال�صعب  حققها  التي  املكت�صبات 

ال�صنوات الأربع املا�صية فيما يتعلق بحرية التعبري 

والراأي واحلراك ال�صيا�صي والجتماعي. 

حلركة  مماثلة  حركات  عن  الأخبار  وتواترت 

"كفاية" يف بلدان عربية اأخرى، من بينها "ارحلوا" 
يف اليمن، و"خل�ش" يف ليبيا.

ال�صيا�صية  القوى  اأ�صدر عدد من  ويف �صورية 

الأ�صا�صية يف املعار�صة مع �صخ�صيات مدنية وثقافية 

للمطالبني  جامعة  كوثيقة  دم�صق"  "اإعلن  بارزة 

بالتغيري الدميقراطي، بعد اأن وقف �صقف موؤمتر 

وجتنب  حمدودة،  تغيريات  عند  احلاكم  احلزب 

الد�صتور،  دمقرطة  مثل  جوهرية  م�صائل  تناول 

والتخلي عن ال�صتفتاء الأحادي للرئا�صة، واإقرار 

مبداأ التداول ال�صلمي لل�صلطة.

ويف الكويت، قامت جمموعة من الإ�صلميني 

ت�صكيل  باإعلن   2005 الثاين/يناير  كانون  يف 

حزب الأمة، كاأول حزب �صيا�صي معلن يف الكويت، 

الأحزاب  ت�صكيل  حق  لنتزاع  منهم  حماولة  يف 

احلكومة  ولكن  يكفله  الد�صتور  اإن  يقولون  الذي 

حتظره.

ويف ال�صودان، �صهدت ال�صاحة حتركات وا�صعة 

خلفية  على  وال�صيا�صي  املدين  املجتمع  ملنظمات 

د�صتور  واإقرار  ال�صلم  اتفاق  الجتاه نحو تطبيق 

معظم  وعادت  العامة.  احلريات  يكفل  جديد 

العمل  اإىل  �صابقاً  حمظورة  كانت  التي  الأحزاب 

العلني، كما ن�صطت منظمات املجتمع املدين على 

خمتلف الأ�صعدة. ولكن احلكومة ما تزال ت�صعى 

اإىل تطويق الن�صاط املدين املعار�ش بو�صائل جديدة، 

من اأبرزها حتري�ش اأن�صارها �صد خ�صومهم، كما 

باإ�صرام  للحكومة  موالون  قام طلب  حدث حني 

لتعطيل  الأهلية  اأم درمان  النار يف مباين جامعة 

احلكومة  كانت  التي  الحتاد  انتخابات  اإجراء 

تخ�صى اأن تفوز فيها املعار�صة.

احتجاج  حملة  النقابات  قادت  الأردن،  ويف 

على م�صروع قانون النقابات املهنية اجلديد الذي 

م�صبق  اإذن  باحل�صول على  املهنية  النقابات  يلزم 

من وزارة الداخلية من اأجل عقد التجمعات العامة 

موا�صيع  َق�ْصر  عليها  ويفر�ش  والجتماعات، 

وجمال�صها  املهنية  اجتماعاتها  جميع  يف  النقا�ش 

املهنية"  "الق�صايا  على  جلانها  واجتماعات 

اإىل  �صيوؤدي  القانون  اإن  النقابيون  وقال  ح�صراً. 

اإغلق اإحدى نوافذ التعبري احلر والجتماع اأمام 

اأدت الأزمة العامة اإىل 

عمليات فرز وجتدد 

ون�سوء مبادرات 

واأ�سكال جديدة للعمل 

والتفكري
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املائة  يفوق عددهم  الذين  النقابات  اأع�صاء هذه 

وخم�صني األفاً. 

ويف ال�صعودية، طالبت عدة منظمات حقوقية 

اأنهوا  الذين  املعتقلني  بالإفراج عن  عربية ودولية 

اأحكامهم.3 وقد توجهت عدة منظمات اإىل امللك 

اأجل  من  العر�ش  ارتقائه  منا�صبة  يف  اهلل  عبد 

ت�صكيل جلنة متابعة لأو�صاع املعتقلني ال�صيا�صيني، 

خا�صة واأن امللك اأ�صدر يف 8 اآب/اأغ�صط�ش 2005 

عفواً خا�صا �صمل اأربعة رواد للإ�صلح،4 وطالب 

بتكليف عدد من رجال الدين فتح نقا�ش مع �صجناء 

من  اأو ممار�صته  العنف  على  بالتحري�ش  متهمني 

العنف  نبذ  اإىل  واحل�صنى  باحلوار  التو�صل  اأجل 

الأهلي. 

وكان من اأهم معامل احلراك اجلديد، اإ�صافة 

اإىل ت�صكيل احلركات ذات البعد اجلماهريي التي 

توحدت يف داخلها األوان �صيا�صية متعددة ومتباينة، 

اجتاه اإىل التعددية يف العمل املدين. ومتثل هذا يف 

حماولت لت�صكيل هيئات نقابية موازية للنقابات 

الواقعة حتت الهيمنة الر�صمية، مما ميكن اعتباره 

اإ�صارةَ احتجاج على �صقوط النقابات القائمة حتت 

ال�صيطرة الر�صمية اأو افتقارها للفعالية، وتعزيزاً 

لفكرة التعددية النقابية واملدنية.

ويلحظ اأي�صاً يف هذه الفرتة ا�صتمرار نا�صطي 

املجتمع املدين ومنظماته يف بناء وتفعيل ال�صبكات 

يف  املنظمات  بني  والتعاون  الت�صامن  تعزز  التي 

هذه  قامت  �صواء  كافة،  العربي  الوطن  اأرجاء 

التجمعات من اأجل احلقوق املدنية، اأو الجتماعية 

والقت�صادية اأو البيئية، اأو مناه�صة الف�صاد. وقد 

واملعلومات  للم�صادر  العربي  للمركز  ان�صمت 

(http://www. (اأمان)  املراأة،  �صد  العنف  حول 

 amanjordan.org/english/index.htm)

وحتليلية  اإخبارية  تغطية  مواقع  عدة  الأردن،  يف 

بني  التعاون  وبناء ج�صور  امل�صرتك  بالفهم  ت�صمح 

العربية  ال�صبكة  مثل  احلكومية،  غري  املنظمات 

(HRINFO) (http:// الإن�صان  حقوق  ملعلومات 

(/www.hrinfo.net/en و�صبكة مواقع املنظمات 

(IBH) (http://www.ibh. واخلريية  الإن�صانية 

(fr/english%20index/english.htm، وموقع 

     (http://للدفاع عن احلقوق واحلريات "�صدى" 
وال�صبكة   ،perso.wanadoo.fr/taysiralony/)

(http://www. الأورومتو�صطية حلقوق الإن�صان

املنظمات  واجتهت   euromedrights.net/).

امل�صتوى  على  م�صرتكة  اأن�صطة  تنظيم  اإىل جتاوز 

جمموعات  ت�صكيل  �صعيد  على  للتحرك  العربي 

�صغط م�صرتكة عربية ودولية. 

ميكن القول اإن حراك املجتمع املدين ومنظماته 

بداأ، اآخر الأمر، ينحو منحى جديداً يت�صم باحليوية 

والثقة بالنف�ش مما ميثل تقدماً حقيقياً نحو تفعيل 

التحول  �صروط  اأبرز  اأحد  وحتقيق  املدين  العمل 

الدميقراطي يف الوطن العربي.

الإ�سالح املفرتى عليه

برامج  عن  العربية،  احلكم  نظم  بع�ش  اأعلنت 

مبادرات  معظم  اأن  اإل  ال�صيا�صي.  للإ�صلح 

الإ�صلح مل تنل اإل جزءاً �صئيًل من جدول اأعمال 

جمتمع  نحو  جاداً  حتولً  ميثل  الذي  الإ�صلح 

اأخرى  اأُفرغت  بينما  ال�صالح،  واحلكم  احلرية 

و"�صوابط"  قيود  باإعمال  املبتغى  حمتواها  من 

ت�صمن اطراد ن�صق الت�صييق على احلرية. وداأبت 

ال�صلطات يف دول تّدعي الإ�صلح على ال�صتمرار 

بالإ�صلح.  املنادين  ج�صيمة حلقوق  انتهاكات  يف 

البع�ش،  نظر  اأ�صحى، يف  الإ�صلح  ادعاء  اإن  بل 

جمرد �صتار لإدامة بنى ال�صتبداد الراهنة.

موجة انتخابات اأغلبها م�سوب بعيوب 

كما  ال�صالح،  واحلكم  احلرية  منوذج  يت�صمن 

طرحه "تقرير التنمية الإن�صانية العربية" الثالث، 

التعبري عن الختيار ال�صعبي ملمثلني يف موؤ�ص�صات 

احلكم، �صريطة اأن تكون النتخابات حرة ونزيهة 

واأن تقوم على اأ�صا�ش املواطنة للجميع، ويف �صياق 

جمتمعي ي�صمن حرية الختيار الر�صيد بني بدائل 

ي�صتطيع املواطن متحي�صها من خلل النقا�ش يف 

املجال العام احلر للمجتمع. وعلى هذا، فاإنه يجب 

العربي  الوطن  انتخابات جتري يف  باأي  الحتفاء 

حمققة ل�صروط ال�صلمة هذه. 

يف  جاء  ما  وفق  ال�صالح،  احلكم  اأن  غري 

التقرير الثالث، ل يقت�صر على اإجراء النتخابات 

اأن  فالتقدير  �صوائب.  اأي  من  خالية  كانت  ولو 

النتخابات،  وبخا�صة  دميقراطية"،  "ترتيبات 
الفرتاق  من  �صتى  اأ�صكال  مع  تتعاي�ش  اأن  ميكن 

وجه  وعلى  ال�صالح،  واحلكم  احلرية  منوذج  مع 

اخل�صو�ش، مع انتهاكات ج�صيمة للحرية باملفهوم 

بعد  على  ول�صيما  التقرير،  يف  املتبنى  ال�صامل 

التحرر الوطني.

3 ن�صرت اللجنة العربية حلقوق الإن�صان قائمة غري ح�صرية فيها 120 معتقل اأنهوا اأحكامهم يف اآذار/مار�ش 2005.

4 مرتوك الفالح، وعبد اهلل احلامد، وعلي الدميني، وعبد الرحمن اللحم. 

مل تنل معظم 

مبادرات الإ�سالح 

الر�سمية اإل جزءًا 

�سئياًل من جدول 

اأعمال الإ�سالح الذي 

ميثل حتوًل جادًا 

نحو جمتمع احلرية 

واحلكم ال�سالح

يت�سمن منوذج 

احلرية واحلكم 

ال�سالح، التعبري عن 

الختيار ال�سعبي 

ملمثلني يف موؤ�س�سات 

احلكم، �سريطة اأن 

تكون النتخابات 

حرة ونزيهة واأن تقوم 

على اأ�سا�ض املواطنة 

للجميع، ويف �سياق 

جمتمعي ي�سمن 

حرية الختيار 

الر�سيد بني بدائل 

ي�ستطيع املواطن 

متحي�سها من خالل 

النقا�ض يف املجال 

العام احلر للمجتمع
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يف فل�صطني املحتلة، جرت انتخابات، مل تكن 

تناف�ش فيها  الفل�صطينية  ال�صلطة  لرئي�ش  الأوىل، 

�صخمة،  دولية  متابعة  ظل  يف  مر�صح  من  اأكرث 

ال�صلطات  اأن  مع  نزيهة  العموم  على  واعتربت 

الإ�صرائيلية اأعاقت احلملت النتخابية اإىل حد 

اأهم  ثاين  البدين على  العتداء  بعيد، و�صل حد 

املر�صحني عند اأحد املعابر ومنعه من نقل حملته 

النتخابية اإىل القد�ش. 5

النتخابات  اإن  مبالغة،  دون  القول  وميكن 

الثاين/ كانون  �صهر  يف  الفل�صطينية  الت�صريعية 

يناير 2006 قد �صكلت زلزال �صيا�صيا حقيقيا يف 

من  الرغم  فعلى  والنتائج.  النتخابية  ال�صريورة 

ق�صر التجربة وظروف الحتلل القا�صية و�صخامة 

ال�صغوط اخلارجية، جرت النتخابات ب�صكل �صل�ش 

الأقوى  اجلناح  حليف  الفوز  كان  وقد  وم�صوؤول. 

يف املعار�صة (حركة املقاومة الإ�صلمية/حما�ش) 

التداول  ملفهوم  جوهرية  معايَن  ذلك  ويحمل 

ال�صلمي، وللقدرة على الت�صور التعددي للربنامج 

حد  على  والجتماعي  والقت�صادي  ال�صيا�صي 

�صواء. 

كانون  يف  جرت  اأي�صاً،  املحتل  العراق،  يف 

الوطني  املجل�ش  انتخابات   2005 الثاين/يناير 

املوؤقت الذي اأنيط به و�صع د�صتور البلد، يف �صياق 

انفلت اأمني �صبه كامل وحملة اإرهاب عنيفة �صد 

املر�صحني والناخبني. 

مل يكن اإجراء النتخابات اأول الأمر على جدول 

التي  كانت خطتها  فقد  الحتلل.  �صلطة  اأعمال 

الثاين/نوفمرب  ت�صرين  منت�صف  يف  عنها  اأعلنت 

2003 تق�صي باختيار ممثلي املجل�ش الوطني من 

قبل موؤمترات تعقد يف كل حمافظة ي�صارك فيها 

جلنة  قبل  من  انتقاوؤهم  يتم  عراقية  �صخ�صيات 

تنظيمية يف كل حمافظة تعينها �صلطة الحتلل. 

اإل اأن ردة الفعل العنيفة من جانب القوى الوطنية 

اهلل  اآية  وبخا�صة  الدينية،  والزعامات  العراقية 

واإ�صرارها  اخلطة  هذه  �صد  ال�صي�صتاين،  علي 

الوطني،  للمجل�ش  انتخابات  اإجراءات  على 

والر�صوخ  للرتاجع  الحتلل  �صلطة  ا�صُطرت 

للإرادة العراقية. 

د�صتور  باإعداد  الوطني  املجل�ش  قام  اأن  وبعد 

جديد اأِقَر با�صتفتاء �صعبي يف 15 ت�صرين الأول/

اأكتوبر 2005، اأجريت انتخابات املجل�ش الت�صريعي 

وات�صمت   ،2005 الأول/دي�صمرب  كانون   15 يف 

�صابتها  ولكن   ،%70 بنحو  تقدر  كبرية  مب�صاركة 

ح�صب  ال�صناديق،  بع�ش  و�صرقة  كالتزوير  عيوب 

يف  للنتخابات  امل�صتقلة  العليا  املفو�صية  رئي�ش 

العراق (�صحيفة ال�صرق الأو�صط، لندن، 16 كانون 

الأول/دي�صمرب 2005).

يف ال�صعودية جرت يف عام 2005، لأول مرة 

التقرير،  هذا  منظور  يف  �صابها،  بلدية  انتخابات 

اأ�صفنا  واإذا  الن�صاء.  ا�صتبعاد  هو  اأ�صا�صي  عيب 

بهم  منوطا  كان  الناخبني  اأن  الن�صاء  ل�صتبعاد 

اختيار ن�صف اأع�صاء املجل�ش البلدي فقط، لتبني 

انتخاب  اإىل  للو�صول  طويل  زال  ما  الطريق  اأن 

جمل�ش ت�صريعي وطني بالكامل من قبل املواطنني 

جميعا. ومع ذلك فقد مثلت هذه النتخابات خطوة 

اأولية نحو الإ�صلح من خلل اإذكائها حلوار وطني 

حول امل�صاركة ال�صعبية.

اتنخابات   2005 ربيع  يف  جرت  لبنان،  يف 

القوات  ان�صحاب  بعد  الأوىل  للمرة  برملانية 

ال�صورية. 

كربى  �صجة  احلاكم  النظام  اأثار  م�صر،  ويف 

من  واحدة  تعديل  اجلمهورية  رئي�ش  طلب  حول 

رئي�ش  بانتخاب  لت�صمح   ،76 رقم  الد�صتور،  مواد 

اجلمهورية من بني اأكرث من مر�صح، باعتباره فتحا 

5 احتجز الدكتور م�صطفى الربغوثي لأكرث من �صاعتني يف �صرق القد�ش يف اليوم الأخري من النتخابات الرئا�صية.

"النتفا�صة اللكرتونية." http://www.electronicintifada.net/v2/article3485.shtml  .(2005)  (متت الزيارة يف 14 ني�صان/اأبريل 2006).

واأ�صتاذة  مفاو�صة  فل�صطينية،  دبلوما�صية 

جامعية. ح�صلت على درجة البكالوريو�ش يف 

الأمريكية  اجلامعة  من  الجنليزي  الأدب 

اأدب  يف  الدكتوراه  درجة  وعلى  بريوت،  يف 

عام  فرجينيا  جامعة  من  الو�صطى  القرون 

املوؤ�ص�صات مبا  من  ن�صطت يف عدد   .1971

يف  الفل�صطينية  للمراأة  العام  الحتاد  فيها 

املعلومات  ومركز   ،(1972-1967) لبنان 

التابع ملنظمة التحرير الفل�صطينية (1968-

1970). منعتها �صلطات الحتلل الإ�صرائيلية 

من العودة اإىل ال�صفة الغربية خلل الفرتة 

اأ�صتاذة  عملت  عودتها  بعد   .1973-1967

زيت  بري  جامعة  يف  الجنليزي  للأدب 

كلية  عميد  من�صب  و�صغلت   (1995-1974)

الآداب من 1986-1990 لتكون اأول امراأة يف 

اجلامعة ت�صغل هذا املن�صب. 

متحدثة  تعيينها  بعد  حنان  جنم  ملع 

مدريد  موؤمتر  مفاو�صات  يف  ر�صمية 

مهاراتها  برزت  حيث   ،1991 عام  لل�صلم 

الغرب  البليغة يف خماطبة  وقدرتها  اللغوية 

اأجهزة  اأمام  �صعبها  ق�صايا  عن  والدفاع 

يف  ع�صوا  انتخبت   1996 عام  يف  الإعلم. 

املجل�ش الت�صريعي عن مدينة القد�ش. �صغلت 

من�صب وزيرة التعليم العايل لبع�ش الوقت. 

متيزت مبعار�صتها لبع�ش �صيا�صات ال�صلطة 

واأي�صا  باملفاو�صات،  اخلا�صة  الفل�صطينية 

واحلكم  الدميقراطية  مبادئ  عن  بدفاعها 

الفل�صطينية  ال�صلطة  ا�صتقالت من  ال�صالح. 

با�صم  حكومية  غري  منظمة  لتوؤ�ص�ش 

العاملي  احلوار  لتعميق  الفل�صطينية  املبادرة 

والدميقراطية  "مفتاح" وهي املديرة العامة 

للمنظمة وتراأ�صها منذ 1998. 

اإحدى  حنان  كانت   2006 عام  يف 

"الطريق  با�صم  انتخابية  لقائمة  املوؤ�ص�صات 

التي خا�صت النتخابات الت�صريعية  الثالث" 

ح�صلت   .2006 الثاين/يناير  كانون   25 يف 

القائمة على 2,41% من اأ�صوات الناخبني 

ومتثل يف املجل�ش الت�صريعي مبقعدين.

اإ�صلح جاد

لمعة: حنان ع�سراوي
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يف الإ�صلح ال�صيا�صي. ولكن املادة املعدلة جاءت 

مثقلة بكم هائل من القيود التي جتعل منها جمرد 

تقنني بالغ ال�صكلية ل�صيغة ال�صتفتاء الراهنة يف 

اختيار الرئي�ش. 

وقد عر�ش التعديل على ا�صتفتاء �صعبي نادت 

جلنة  وانتهت  مبقاطعته.  املعار�صة  قوى  بع�ش 

ق�صائية م�صتقلة م�صكلة من "نادي الق�صاة"، اإىل 

يوم  يف  وارتكبت  فيه.  التزوير  با�صت�صراء  القول 

املتظاهرين  على  التعدي  من  فظائع  ال�صتفتاء 

�صلميا �صده. 

اأيلول/  7 يف  الرئا�صية  النتخابات  وجرت 

اأحزاب  بع�ش  قاطعت  ويف حني   .2005 �صبتمرب 

تقدم  النتخابات،  هذه  لها  املرخ�ش  املعار�صة 

املرخ�ش  الأحزاب  روؤ�صاء  من  عدد  خلو�صها 

قائمة  �صمت  بحيث  هام�صي،  منها  وكثري  لها، 

املر�صحني الرئي�ش احلاكم وت�صعة اآخرين. واأعلنت 

للرئي�ش  كا�صحا  فوزاً  مظهرًة  النتخابات  نتيجة 

احلاكم بن�صبة 88,5% من الأ�صوات، بينما ح�صل 

اأن  10%. غري  اأقل من  املناف�صان الأهم له على 

ن�صبة  اأن  هو  النتخابات  نتيجة  يف  الأهم  الرقم 

الر�صمية،  للإح�صاءات  طبقا  تتعد،  مل  امل�صاركة 

بغريب  هذا  ولي�ش  النتخاب.  حق  لهم  من  ربع 

للمجتمع  ال�صيا�صية  احليوية  كبح  من  عقود  بعد 

من خلل حب�ش احلريات املفتاح، واحلكم بقوانني 

الطوارئ، و�صعف البدائل. 

الأول/ كانون  الثاين/نوفمرب-  ت�صرين  ويف 

على  النيابي  املجل�ش  انتخابات  اأجريت  دي�صمرب 

النتخابية  العملية  اعتورت  وقد  مراحل.  ثلث 

�صوائب كثرية. 

على  م�صرفني  ق�صاة  ب�صهادة  زيفت،  فقد 

اللجان، نتيجة النتخاب يف دائرتني مهمتني على 

وك�صفت  احلاكم.  احلزب  مر�صح  ل�صالح  الأقل، 

ن�صرتها  ج�صور  مقالة  منها  واحدة  تفا�صيل  عن 

امل�صت�صارة "نهى الزيني"7 التي كانت ت�صرف على 
اإحدى الدوائر الفرعية يف دمنهور.8

على  امل�صرفني  الق�صاة  بع�ش  وتعر�ش 

مما  التعديات،  من  لكثري  والناخبون  النتخابات 

دعا الق�صاة اإىل املطالبة بالإ�صراف الكامل على 

�صرطة  وتكوين  النتخابية  العملية  مراحل  جميع 

العملية  بحماية  اجلي�ش  وقيام  م�صتقلة،  ق�صائية 

النتخابية، كما يجيز القانون يف م�صر.9 

احلاكم  احلزب  مر�صحو  كان  دوائر  ويف 

يواجهون فيها احتمالً قوياً بالف�صل، خ�صو�صاً يف 

اجلولتني الثانية والثالثة، ا�صتُخدمت قوات الأمن 

النتخاب،  مقار  اإىل  الو�صول  من  الناخبني  ملنع 

الأمر الذي ترتب عليه يف بع�ش احلالت مواجهات 

عنيفة �صقط فيها جرحى وقتلى.10

وا�صع  نطاق  على  املال  �صلح  ا�صتعمل  كما 

منهم،  الن�صاء  وبخا�صة  الفقراء،  اأ�صوات  ل�صراء 

"الرقيق  البع�ش ظاهرة  �صماه  ما  اأ�صفر عن  مما 

النتخابي". 11

وفيما يت�صل بن�صيب الن�صاء يف مقاعد املجل�ش 

النيابي، مل ي�صم احلزب احلاكم على قوائمه اإل 

جماعة  حققت  بينما   .444 من  مر�صحات  �صت 

"الإخوان امل�صلمون" تقدماً ملحوظاً. ويف النهاية، 
على  املعلنة  النتائج  يف  احلاكم  احلزب  يحز  مل 

الأغلبية الكا�صحة التي كان يتمتع بها يف املجل�ش 

املر�صحني  بع�ش  �صم  (بدون  ال�صابق  النيابي 

امل�صتقلني للحزب). 

ر�صدت اللجان قلة الإقبال على الت�صويت؛   •
اأحد من  اأمامه  فالعديد منها مل يح�صر 

احل�صور  متو�صط  يتجاوز  ومل  الناخبني، 

املقيدين  من   
6

 %3 اللجان  باقي  اأمام 

اأمامها.

اأ�صندت  الفرعية  اللجان  من   %95 اإن   •

ول  لهم  ا�صتقلل  ل  ملوظفني  رئا�صتها 

رجال  من  للرتهيب  وتعر�صوا  ح�صانة، 

رقابة  من  متاما  واأفلتت  ال�صرطة، 

م�صرحا  اللجان  تلك  وكانت  الق�صاء. 

ح�صور  بيانات  وتزوير  القانون  لنتهاك 

الناخبني وبطاقات اإبداء الراأي.

جلنة ق�سائية تنتهي اإىل تزوير اإرادة الناخبني

 1-I  الإطار

امل�صدر: تقرير اللجنة امل�صكلة من نادي الق�صاة.

"العربي" (2005). "�صمري م�صر." (متت الزيارة يف 3 ني�صان/اأبريل 2006).
http://www.al-araby.com/articles/966/050703-966-jrn01.htm

6  اأفادت النتائج الر�صمية باأن ن�صبة امل�صاركة تخطت الن�صف!

7 للن�ش الكامل ل�صهادتها اأنظر: نهى الزيني. (2005). (متت الزيارة يف 10 اآذار/مار�ش 2006).

http://admins.20at.com/masr/shhada-noha0zene1.htm

8 اأمرية هويدي. "اجلزيرة." (2005). (متت الزيارة يف 9 اأيار/مايو 2006).

http://english.aljazeera.net/NR/exeres/A8A39240-04C7-4CE5-8164-7569EB6EA4A8.htm

9  "اجلزيرة." (2005). (متت الزيارة يف 12 ني�صان/اأبريل 2006). 
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/D153BDBA-873B-4543-B273-396F53B17B0E.htm

10  دانيال وليامز. "وا�صنطن بو�صت." (2005). (متت الزيارة يف 1 حزيران/يونيو 2006). 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/12/07/AR2005120702611.html

http://www.alarabiya.net/Articles/2005/11/27/18990.htm .(2006 متت الزيارة يف 26 اأيار/مايو) .(2005) ".11   "العربية
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ا�ستخال�ض

الحتفاء،  �صك  ول  يتعني  �صبق،  ما  كل  على  بناء 

قامت  التي  النتخابات  مبالغة، مبوجة  دون  لكن 

بدايًة  باعتبارها  العربية  البلدان  من  عدد  يف 

التي  البلدان  لتكري�ش حق الختيار، وبخا�صة يف 

الهرطقة  قبيل  من  تعد  فيها  النتخابات  كانت 

اإن مل يكن التجديف. ومع ذلك، يرى  ال�صيا�صية، 

متثل  املدارة"12  "النتخابات  اأن  املراقبني  بع�ش 

املوالية  احلكم  اأنظمة  لتدعيم  الو�صائل  اأحدث 

للغرب (ميلن، بالإجنليزية، 2005).

لإ�صلح  كبري  �صوط  هناك  زال  ما  اأنه  واملوؤكد 

احلرية  جمتمع  مكّونات  من  كمكون  النتخابات، 

ما  الذي  املجتمع،  ذلك  فاإن  ال�صالح.  واحلكم 

زال يف طور الت�صّكل، يتطلب الكثري من الإ�صلح 

اجلذري، مبا يتجاوز اإجراء النتخابات، ول�صيما 

يف البنى القانونية وال�صيا�صية.

تفاقم انتهاكات حقوق الإن�سان يف 

البلدان العربية 

برامج  من  العديد  عن  الإعلن  من  الرغم  على 

الإ�صلح من قبل اأنظمة احلكم، تفاقمت انتهاكات 

حقوق الإن�صان خلل الفرتة التي يغطيها التقرير، 

�صواء على م�صتوى احلقوق الفردية اأو اجلماعية.

النتهاكات املتاأتية عن الحتالل والنزاعات 

الداخلية امل�سلحة

الحتللت  �صياق  يف  النتهاكات  اأ�صواأ  وقعت 

ج�صيم  كانتهاك  ذاتها  يف  تُ�صنف  التي  الأجنبية 

حلقوق الإن�صان. 

النتهاكات  من  مزدوجاً  ن�صيبا  الن�صاء  ونالت 

اأولً  الأجنبية،  الحتللت  ظل  يف  اجل�صيمة 

باعتبارهن اأكرث تاأثراً بتدهور الظروف الإن�صانية، 

وثانياً مب�صوؤوليتهن املزدوجة اإزاء الأ�صرة يف غياب 

وثالثاً  والعتقال،  العنف  اأعمال  جراء  العائلني 

التي  الغت�صاب  جرائم  وانت�صار  الأمان  بفقدان 

فحملت  القوة.  وحكم  الفو�صى  حالت  ترافق 

العراق، وهذا  لن�صاء  تعي�صة  التقارير مثل �صورة 

هو احلال اأي�صاً يف الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة 

من  جديدة  موجات  الفل�صطينيات  واجهت  حيث 

اأ�صبابها  التي تعددت  املنازل  الت�صريد جراء هدم 

احلواجز  على  حملهن  منهن  ع�صرات  وو�صعت 

الإ�صرائيلية خلل انتظار ال�صماح لهن باملرور. 

ع�صرات  �صقوط  ا�صتمر  اأخرى،  ناحية  من 

الآلف من املدنيني يف �صياق النزاعات الداخلية 

ال�صودان  جنوب  حمل  "دارفور"  وحلت  امل�صلحة، 

البلد  حتتفل  اأن  قبل  امل�صلح  للنزاع  كبوؤرة 

اأطول نزاع  باتفاقيات ال�صلم التي وقعتها لإنهاء 

النزاع  واأنزل  الأفريقية.  القارة  �صهدته  م�صلح 

اجلديد اخلراب باأبناء الإقليم، من قتل وتخريب، 

وتورطت القوات احلكومية وحلفاوؤها من ناحية، 

واملتمردون من ناحية اأخرى، يف انتهاكات ج�صيمة 

واجلرائم  احلرب  ترقى جلرائم  الإن�صان  حلقوق 

�صد الإن�صانية.13

الف�صائل  معظم  اإليه  تو�صلت  اتفاق  ينه  ومل 

للتنمية  احلكومية  الهيئة  من  بدعم  ال�صومالية، 

"اإيجاد"، وتاأ�صي�ش جمل�ش وطني جديد، واختيار 
بعد،  الداخلي  القتتال  ينه  مل  جمهورية،  رئي�ش 

وغياب  القتتال،  لأعمال  نهباً  البلد  وظلت 

القانون.

و�صنت حكومة عربية حملة ع�صكرية �صخمة 

للق�صاء على مترد قاده زعيم تنظيم معار�ش يف 

القوة  خلله  ا�صتخدمت  املحافظات،  اإحدى 

املفرطة، مما اأف�صى اإىل جتدد التمرد بعد فرتة 

اأن عدد  للثاأر. واأعلن وزير الداخلية  وجيزة طلباً 

بلغ  واملواطنني  والأمن  اجلي�ش  قوات  من  القتلى 

525 �صخ�صاً، ف�صل عن 2708 جرحى، دون اأن 

ي�صري اإىل عدد ال�صحايا من اأتباع التنظيم املعار�ش 

الذين قدرتهم امل�صادر باملئات، ف�صل عن اعتقال 

اأعداد كبرية من املواطنني.

وتعر�صت الن�صاء يف �صياق النزاعات الداخلية 

خلل  بع�صها  وقع  ج�صيمة،  لعتداءات  امل�صلحة 

الهجمات والهجمات امل�صادة يف بلداتهن يف دارفور 

النزوح  �صياق  يف  اأبرزها  جاء  لكن  وال�صومال، 

للغت�صاب  منهن  العديد  تعر�ش  حيث  والهجرة؛ 

والعتداءات البدنية يف مراكز النزوح واللجوء.

اإ�صافية  بوؤرة  ال�صيا�صية  ال�صراعات  ومثلت 

لنتهاكات حقوق الإن�صان؛ فاأعلنت ثلث حكومات 

اإىل  اأف�صت  انقلبية  حماولت  عن  عربية 

حماكمات وعقوبات مغلظة. ومع اأن اأحد احلكام 

12  التي يتلعب بنتائجها.

13  تقرير بعثة الأمم املتحدة لتق�صى احلقائق يف دارفور بناء على قرار جمل�ش الأمن 1564 (2004).

"جلوبال بولي�صي - Global Policy" (2005). (متت الزيارة يف 31 اأيار/مايو 2006). 
http://www.globalpolicy.org/security/issues/sudan/2005/darfurcoi.pdf
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اأ�صدر يف ما بعد عفواً عن املدانني، اإل اأن اإحدى 

البلد  ذلك  يف  الهامة  العتبارية  ال�صخ�صيات 

بال�صجن  بحكم  للمحاكمات  متابعتها  ثمن  دفعت 

الإفراج  قبيل  اأ�صهر  �صتة  منها  ق�صت  �صهرا   18

عنها اإثر حملة عربية ودولية للت�صامن معها. 

الراأي  وحريات  العامة  احلريات  انتهاك 

والتعبري

ت�صاعدت �صغوط الداخل واخلارج على احلريات 

ويف   2004 الأول/اأكتوبر  ت�صرين  ويف  العامة. 

دولة خليجية قرارات  �صابقة خطرية �صدرت يف 

وهي   - حملية  قبيلة  اأفراد  عن  اجلن�صية  نزع 

 - البلد  ذلك  تاريخيا  ت�صتوطن  قبيلة  فروع  اأحد 

طالت 972 رب اأ�صرة وامتدت لت�صمل جميع اأفراد 

عائلتهم بالتبعية والبالغ عددهم 5266 فرداً هم 

عدد اأبناء القبيلة باأكملها.

حكومية  اإجراءات  القرارات  تلك  وتبعت 

بف�صلهم من اأعمالهم ومطالبتهم بت�صليم امل�صاكن 

التي يقيمون فيها كمواطنني، وحرمانهم من جميع 

امتيازات املواطنة من علج وتعليم وكهرباء وماء 

اجلهات  طريق  عن  ومطالبتهم  جتارية،  واأعمال 

كغري  اأو�صاعهم  بت�صحيح  املختلفة  الأمنية 

مواطنني. وبررت ال�صلطات القرار الذي اتخذ باأن 

تلك القبيلة تنحدر من دولة اأخرى، واأنهم ما زالوا 

يحتفظون بجن�صيته، وا�صطر العديد من زوجاتهم 

(اللجنة  بجن�صيتهن  للحتفاظ  الطلق  اإىل طلب 

حلت  وقد   14.(2005 الإن�صان،  حلقوق  العربية 

باإعادة  ودولية  حملية  ل�صغوط  ا�صتجابة  امل�صكلة 

اجلن�صية للبع�ش وجتني�ش البع�ش الآخر.

الإ�صلحات  تباطاأت  اأخرى،  دولة  ويف 

الت�صريعية التي ترمي اإىل اإزالة الن�صو�ش ال�صالبة 

وعد  تنفيذ  من  وبدل  الن�صر.  جرائم  يف  للحرية 

الرئي�ش يف املوؤمتر ال�صابق للحزب احلاكم باإلغاء 

العقوبات ال�صالبة للحرية يف ق�صايا الن�صر، غلّظت 

ال�صيا�صي  "الإ�صلح"  قوانني  م�صروعات  بع�ش 

من العقوبات يف ق�صايا الن�صر والتعبري. فت�صمن 

قانون تنظيم مبا�صرة احلقوق ال�صيا�صية يف مادته 

رقم 48 تغليظ عقوبة احلب�ش على من يتهم بن�صر 

اأو اإذاعة اأخبار كاذبة عن مو�صوع النتخابات، اأو 

يفتح  مما  نتيجتها،  يف  التاأثري  بق�صد  ال�صتفتاء 

الباب للتفتي�ش يف النوايا. 

الإن�صان،  حلقوق  العربية  املنظمة  وح�صب 

قوانني  م�صروعات  بطرح  اأخرى  بلدان  بادرت 

بت�صديد القيود على احلريات الإعلمية (املنظمة 

العربية حلقوق الإن�صان، 2005اأ). وحازت املنطقة 

ال�صحفيني  وقتل  مقتل  يف  ال�صبق  ق�صب  على 

والإعلميني يف مناطق النزاعات امل�صلحة15 وقد 

ن�صرت اللجنة العربية حلقوق الإن�صان قائمة غري 

ح�صرية باأ�صماء 72 �صحفيا ق�صوا يف العراق منذ 

مفقودين  ت�صعة  واأ�صماء   2003 ني�صان/اإبريل   8

وجرى   .(2005:25 مناع،  وهيثم  العزاوي  (قي�ش 

وقف العديد من ال�صحف وتوقيف ال�صحفيني يف 

ف�صائية  وتعر�صت  العربية.  البلدان  من  العديد 

يف  ن�صاطها  تراخي�ش  ب�صحب  لقرارات  اجلزيرة 

مرا�صليها.  بع�ش  وملحقة  عربية  بلدان  عدة 

وتعر�ش الإعلمي البارز بقناة "اجلزيرة" "اأحمد 

ت�صرين  يف  القاهرة  يف  عليه  للعتداء  من�صور" 

ف�صائية  تعر�صت  كما   .2005 الثاين/نوفمرب 

املنار لقرارات مبنع البث يف بع�ش الدول الغربية، 

يف  و�صقط ثمانية من العاملني يف قناة "العربية" 

العراق، ثلثة منهم كنتيجة مبا�صرة لعمليات قوات 

الحتلل. 

اأ�صدرت   ،2005 اأيلول/�صبتمرب   26 يف 

من  بال�صجن  قراراً  الإ�صبانية  الوطنية  املحكمة 

على  ا�صطلح  ما  على  عاماً   27 اإىل  اأعوام  �صتة 

ت�صميته باخللية ال�صورية الإ�صبانية. وقد ا�صتمعت 

ثلثة  من  ت�صكلت  الوطنية  املحكمة  من  جلنة 

ق�صاة اإىل الق�صية يف مبنى خا�ش حتت حرا�صة 

م�صددة، وا�صتملت الأدلة على اإفادات 107 �صهود 

كان اأكرث من ن�صفهم من قوات ال�صرطة. واعتربت 

82 منظمة غري حكومية ونقابة واأكرث من 1300 

�صخ�صية دولية هذه الأحكام جائرة مطالبة بعدم 

ت�صيي�ش الق�صية �صمن ما يعرف ِبـ "احلرب على 

يف  الطعن  العليا  املحكمة  قبلت  وقد  الإرهاب". 

احلكم.16 

ا�صتهداف  اأن  اإىل  الإ�صارة  ال�صروري  من 

قد  احلديثة،  الت�صال  وو�صائل  الرابعة  ال�صلطة 

 هناك وعود قطعت للجنة العربية حلقوق الإن�صان ومندوب املفو�صية ال�صامية حلقوق الإن�صان من اأجل التحقق يف اأية مظامل يف هذا امللف. وقد �صكل امللف اختبارا حقيقيا 
 14

للجنة الوطنية حلقوق الإن�صان التي قامت بجهود كبرية لو�صع حد لهذه املاأ�صاة. "مكتب مندوب املفو�صية ال�صامية حلقوق الإن�صان." (2005). (متت الزيارة يف 9 اآذار/مار�ش 

 http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.html?tbl=RSDCOI&id=441821a525&count=1 .(2006

.(www.rsf.org) 15  تقارير "مرا�صلون بل حدود"، وبيانات احتاد ال�صحفيني العرب حول �صحايا النزاعات امل�صلحة

http://www.achr.nu/art63.htm .(2006 متت الزيارة يف 16 اآذار/مار�ش) .(2005) ".16 بيرت بريغن. "اللجنة العربية حلقوق الإن�صان

اآل غودمان. "CNN" (2005). (متت الزيارة يف 26 اأيلول/�صبتمرب 2005).

http://www.cnn.com/2005/WORLD/europe/09/26/spain.terror.trial/index.html
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ب�صرورات  العربي  العامل  يف  عاما  وعيا  خلق 

التحالف بني هذا الف�صاء الإعلمي والف�صاء غري 

احلكومي. وميكن القول اإن هناك اأ�صكالً جديدًة 

تعتمد  التغيري  اأجل  من  والعمل  للمقاومة  جديدة 

على التفاعل والتعاون بينهما، يف ما يخدم عملية 

الف�صاد  ومناه�صة  الدميقراطي  الوعي  تكون 

امل�صوؤولية  يف  امل�صاركة  مفهوم  ون�صر  وتعميق 

و�صناعة القرار. 

حقوق  ونا�سطي  الإ�سالحيني  ا�ستهداف 

الإن�سان

اأ�صبح الإ�صلحيون ودعاة حقوق الإن�صان يف معظم 

القمعية.  للإجراءات  ثابتاً  هدفاً  العربية  البلدان 

فهم يتعر�صون للملحقة القانونية والعتقال، بل 

والقتل اأحياناً، اإ�صافة اإىل العوائق املتزايدة التي 

تتمثل يف معظم الدول العربية يف القوانني املقيدة 

حلرية التعبري والتنظيم. وما تزال معظم الأن�صطة 

النقابية واملدنية حمظورة قانونياً. وجتلى ذلك مثًل 

ب�صع ع�صرات  فيها  التي حوكم  دولة خليجية  يف 

ديني، و�صدرت  تنظيم  ت�صكيل  بتهمة  الأفراد  من 

عفو  عنهم  ي�صدر  اأن  قبل  قا�صية  اأحكام  �صدهم 

غري  �صعبية  احتجاجات  اأعقاب  يف  احلاكم  من 

م�صبوقة. ومت الحتفاظ بطلبات لت�صكيل منظمات 

حقوق اإن�صان يف عدد من البلدان العربية يف حني 

وافقت الإمارات العربية املتحدة على قيام جمعية 

اأهلية حلقوق الإن�صان يف مطلع 2006. 

عديدة  اعتقالت  م�صرقية  دولة  و�صهدت 

للإ�صلحيني ون�صطاء حقوق الإن�صان. وتويف اأحد 

الإ�صلحيني يف حادث قتل غام�ش، ودخل املعتقل 

ع�صرات املواطنني دون اأن يحالوا للق�صاء. كذلك 

من  الدولة  تلك  اإىل  العائدين  من  عدد  اعتقل 

كل  باإغلق  ال�صلطات  وقامت  الإ�صلمي.  الجتاه 

منتديات املجتمع املدين التي قامت خلل ال�صنوات 

وقامت  "بالربيع،"  عرف  ما  يف  املا�صية  القليلة 

جمل�ش  باعتقال   2005 حزيران/يونيو  �صهر  يف 

يف  قرئت  اأن  بعد  الباقي،  الوحيد  املنتدى  اإدارة 

اإحدى اجتماعاته ر�صالة من زعيم حركة الإخوان 

عمدت  قد  احلكومة  وكانت  املحظورة.  امل�صلمني 

عرقلة  عرب  املنتدى  على  الت�صييق  اإىل  قبل  من 

الأجهزة  مبن�صوبي  اجتماعاته  واإغراق  ن�صاطه 

وجهة  نقا�صاته  لتوجيه  ال�صلطة  واأن�صار  الأمنية 

معينة. ومازال املنتدى مينع من الجتماع يف مطلع 

اأفرجت ال�صلطات عن خم�صة من  كل �صهر. وقد 

القانونية  املدة  ربع  ق�صاء  بعد  "الربيع"،  معتقلي 

حلكمهم. يف حني رف�صت ال�صلطات اإطلق �صراح 

عدد من الإ�صلحيني املعتقلني وعدد من الكوادر 

الكردية والإ�صلمية الذين تطالب منظمات حقوق 

الإن�صان بالإفراج عنهم.

يف بلد يف �صمال اإفريقيا، ا�صتمرت ال�صلطات 

املدنية  الهيئات  وجه  يف  العوائق  و�صع  يف 

واجلمعيات املهنية امل�صتقلة، مثل روابط املحامني 

رف�ش  ويف  اجلامعات،  واأ�صاتذة  وال�صحافيني 

الإن�صان  حقوق  ومنظمات  بالنقابات  العرتاف 

املعهد  اأن  الدولية  العفو  امل�صتقلة. ونقلت منظمة 

العربي حلقوق الإن�صان قد تعر�ش لتجميد ن�صاطه 

قانون  اإىل  ا�صتناداً  اأمواله  جتميد  نتيجة  فعليا 

اأحد  ال�صلطات على  الإرهاب واعرتا�ش  مكافحة 

اأع�صاء جمل�ش الإدارة. وقد عمدت احلكومة اإىل 

ي�صدرها  التي  الكتب  توزيع  ومنع  الربيد،  تعطيل 

يف  وا�صعة  مدنية  ت�صامن  حملة  وبعد  املعهد. 

املنطقة والعامل، تراجعت ال�صلطات عن اإجراءات 

بت�صلم  للمعهد  و�صمحت  وامل�صايقة،  التقييد 

اأر�صدته كما يف ال�صابق. 

ومبنا�صبة ا�صت�صافتها لقمة املعلوماتية الدولية 

يف العام 2005، �صكت منظمات حقوقية دولية من 

البلد امل�صيف يخنق احلقوق واحلريات ذاتها  اأن 

ي�صجن  حيُث  املوؤمتر،  يدعمها  اأن  يفرت�ش  التي 

املعار�صون على ال�صبكة الدولية، وتُراقب املواقع، 

وكالت  وتُغلق  الإن�صان،  وتُ�صايق منظمات حقوق 

"كلمات  الدولية،  العفو  (منظمة  امل�صتقلة  الأنباء 

جوفاء" عن حقوق الإن�صان يف قمة الأمم املتحدة 
ملجتمع املعلومات، 2006).

ولي�ش هذا البلد وحده يف هذا املجال بح�صب 

حقوق  ملعلومات  العربية  ال�صبكة  اأ�صدرته  تقرير 

الإن�صان حتت عنوان “الإنرتنت يف العامل العربي، 

حزيران/يونيو  يف  القمع”  من  جديدة  �صاحة 

2004، بناء على م�صح لأحد ع�صر قطراً عربياً. 

ا�صتخدام  يف  الن�صبية  احلرية  اأن  التقرير  ووجد 

النرتنت متاحة يف ثلث دول فقط، هي الأردن 

وقطر والإمارات. اأما بقية الدول فاإنها جتتهد يف 

التحكم يف تداول حمتوى ال�صبكة املعلوماتية، وتنفق 

مبالغ طائلة يف الرقابة على النرتنت، “ف�صًل عن 

ا�صتخدامها للو�صائل اجلديدة ... مثل حتكمها يف 

املنبع من خلل برامج الفلرتة الإلكرتونية... كما 

اخلدمة...  تقدمي  احتكار  اإىل  الدول  بع�ش  تلجاأ 

يتجاوز  مبن  والزج  الق�صايا  تلفيق  اإىل)  (اإ�صافة 

اخلطوط احلمراء - غري املعروفة اأ�صًل - داخل 

ال�صجون بدعاوى واهية".

ويف دولة خليجية، تعر�صت منظمات املجتمع 

اأ�سبح الإ�سالحيون 

ودعاة حقوق الإن�سان 

يف معظم البلدان 

العربية هدفًا ثابتًا 

لالإجراءات القمعية
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اإذ  ر�صمية؛  ل�صغوط  واملنظمات احلقوقية  املدين 

القانونية  بامللحقة  الإن�صان  حلقوق  مركز  ُهّدد 

حقوق  جلنة  اجتماعات  يف  م�صاركته  ب�صبب 

الإن�صان التابعة للأمم املتحدة يف جنيف يف اأيار/

 2006 �صباط/فرباير  مطلع  ويف   .2005 مايو 

�صدر حكم بال�صجن لعامني على 12 �صخ�صا من 

النا�صطني يف املركز اإثر تظاهرة نظمت يف املطار. 

يف  للمحاكمة  قدمت  قد  ن�صائية  نا�صطة  وكانت 

للق�صاء.  الإ�صاءة  بتهمة   2005 حزيران/يونيو   4

معها.  للت�صامن  وعاملية  منظمات حملية  ودعيت 

وترف�ش احلكومة اأي�صاً العرتاف بعدد كبري من 

مدنية،  مببادرات  �صكلت  التي  املدنية  املنظمات 

مثل نقابة ال�صحافيني، واملجل�ش العلمائي، وجلنة 

العاطلني،  وجلنة  التعذيب،  و�صحايا  ال�صهداء 

الن�صائي  والحتاد  الن�صائية،  العري�صة  وجلنة 

وال�صراكة املجتمعية ملناه�صة العنف �صد املراأة.

يف  تزايداً  دولة  �صهدت  اأفريقيا،  �صمال  ويف 

�صرب واإيذاء عدد من دعاة الإ�صلح بينهم رئي�ش 

�صحفيات.18  واأربع  معار�صة17،  �صحيفة  حترير 

نف�ش  من  اأخرى  دولة  ذلك  مثل  و�صهدت 

املنطقة.19

اغتيال  حماولة  وجرت  �صحفيان20،  واغتيل 

�صحفية يف لبنان، واغتيل اآخر يف ليبيا يف ظروف 

غام�صة واعتقل رئي�ش جمعية نا�صطة يف دارفور.

تقييد حريات التنظيم والجتماع ال�سلمي

التجمع  يف  احلق  ملمار�صة  القيود  تعزيز  ا�صتمر 

طلبات  من   70% م�صرقي  بلد  وحظر  ال�صلمي، 

 2004 العام  خلل  �صلمية  مب�صريات  الرتخي�ش 

ذلك  يف  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املركز  ح�صب 

البلد، وف�صت يف بلد اآخر بالقوة م�صريات �صلمية 

املتظاهرين.  مئات  واعتقل  الإ�صلح،  اإىل  تدعو 

كما ف�ش يف ثالث بالقوة اعت�صام رمزي مبنا�صبة 

ذكرى الإعلن العاملي حلقوق الإن�صان واعتقل بع�ش 

يف  التظاهر  حظر  قرار  وا�صتمر  فيه.  امل�صاركني 

بلد رابع.

ف�ش  ماأ�صاة  اأظهرت  عربية  عا�صمة  ويف 

ذهب  التي  ال�صودانيني  اللجوء  طالبي  اعت�صام 

�صحيتها اأكرث من 25 �صخ�صا ب�صبب �صوء التدبري، 

يف 30 كانون الأول/دي�صمرب 2005، قدرة املجتمع 

املدين على التفاعل مع امل�صكلت العربية ولي�ش 

فقط املحلية. فقد ت�صكل جتمع غري حكومي وا�صع 

للت�صامن مع ال�صحايا للمتابعة القانونية.

يف بلد خليجي، تعر�صت ال�صلطات ملظاهرات 

للجمعيات  قانون  �صدر  وقد  بالإ�صلح.  تطالب 

ال�صيا�صية اعتربته اجلمعيات ال�صيا�صية واحلقوقية 

مقيدا للحريات وخمالفا للمواثيق والعهود الدولية. 

واأعلنت �صت من كربيات اجلمعيات ال�صيا�صية عن 

متوز/ يف  اأيام  ثلثة  ملدة  طوعيا  اأبوابها  اإغلق 

يوليو 2005. 

بالقوة  ال�صلطات  ف�صت  مغاربي،  بلد  ويف 

وزراء  لرئي�ش  احلكومة  بدعوة  تندد  مظاهرات 

اإ�صرائيل ال�صابق اأرئيل �صارون حل�صور موؤمتر قمة 

البلد. وجدير بالذكر  اكت�صاب املعلومات يف ذلك 

اأن قمع هذه املظاهرات مل يلق الإدانة من الدوائر 

الغربية. وما زال حماٍم رهن العتقال لكتابته مقالة 

حول املو�صوع. ومن جهة اأخرى، جرت اإ�صرابات 

طويلة عن الطعام ملعتقلي حزب معار�ش املعتقلني 

منذ عقد ون�صف يف ظروف قا�صية. 

جلنة  قامت  التنظيم،  يف  احلق  جمال  ويف 

بالرتخي�ش حلزبني،  البلدان  اإحدى  يف  الأحزاب 

اأخرى.  اأحزاب  اأنها رف�صت الرتخي�ش لثلثة  اإل 

ورف�صت ال�صلطات يف بلد اأخر يف املغرب العربي  

حلقوق  العربية  (املنظمة  لأحزاب  الرتخي�ش 

اآخر  بلد  حكومة  واأنكرت   .(2005 الإن�صان، 

ا�صتلمها طلب تاأ�صي�ش حزب لعرقلة قيامه. 

بيئة عاملية واإقليمية معوقة

 11 اأحداث  تبعت  التي  العاملية  الأو�صاع  خلقت 

ومنهجية   فكرية  اأن�صاق  جمموعة  اأيلول/�صبتمرب 

نحو  التحول  لعنا�صر  ومهددة  معوقة  اآثارا  تركت 

الأن�صاق  هذه  وت�صمل  ال�صالح.  واحلكم  احلرية 

الدويل  القانون  يف  املوازية  املنظومات  بناء  ن�صق 

موؤقتة حلدث  تكوين حتالفات  على  تعتمد  (التي 

الأمم  موؤ�ص�صة  ح�صاب  على  حمددين  ومكان 

املتحدة، توقيع اتفاقيات ثنائية ت�صل عمل املحكمة 

اجلنائية الدولية وت�صكيل حتالفات حتد من تاأثري 

والبيئة).  بالتنمية  املتعلقة  الدولية  التفاقيات 

17 جرى العتداء على رئي�ش التحرير التنفيذي ل�صحيفة معار�صة فــي 1 ت�صرين الثاين/نوفمرب 2004. وقد غطت احلادث جميع ال�صحف، وتقارير وبيانات منظمات حقوق 
الإن�صان ونقابة ال�صحفيني، وتقرير املجل�ش القومي حلقوق الإن�صان.

18 وقع العتداء على اأربع �صحفيات يوم 25 اأيار/مايو 2005.

19 تعر�ش زعيم احلزب ال�صيوعي لعتداء �صديد يوم 12 ت�صرين الأول/اأكتوبر 2004، كما تعر�صت نا�صطتان لعتداء مماثل.

20 اغتيل ال�صحفي "�صمري ق�صري" املعلق ال�صيا�صي البارز يف �صحيفة النهار يوم 2 حزيران/يونيو 2005 بتفجري �صيارته، وجربان تويني رئي�ش جمل�ش اإدارة جريدة "النهار" 
يف 12 كانون الأول/دي�صمرب 2005.

خلقت الأو�ساع 

العاملية التي تبعت 

اأحداث 11 اأيلول/

�سبتمرب جمموعة 

اأن�ساق فكرية 

ومنهجية  تركت 

اآثارا معوقة ومهددة 

لعنا�سر التحول 

نحو احلرية واحلكم 

ال�سالح
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باأ�صاليب  الأكرب  القوة  �صلوك  الأمر  هذا  و�صبغ 

النتقائية واملعايري املزدوجة، و�صمو امل�صلحة على 

احلق والقوة على العدل، وحتويل حقوق الإن�صان 

اإىل اأيديولوجية توظف لأطروحات معيقة للتنمية 

واحلل  ال�صتباقية  واحلرب  البناءة  كالفو�صى 

الأمني ملواجهة الإرهاب.

الدويل  ال�صعيدين  على  تتابعت  ثم،  ومن 

البيئة  اإعاقة  با�صتداد  تنذر  اأحداث  والإقليمي، 

العاملية للتحول نحو احلرية واحلكم ال�صالح وفق 

مفهوم تقرير "التنمية الإن�صانية العربية"، (خا�صة 

التحرر  بعد  على  ول�صيما  الثالث)،  الإ�صدار 

الوطني.

قانون اأمريكي لردع معاداة ال�سامية

الإدارة  اإ�صدار  الأحداث  هذه  راأ�ش  على  وياأتي 

ال�صامية  معاداة  ردع  لقانون  احلالية  الأمريكية 

يف اأكتوبر 2004. وعلى اإثر ذلك، �صرعت الإدارة 

متخ�ص�ش  مكتب  خلل  من  احلالية،  الأمريكية 

ت�صميه  ما  ر�صد  يف  اخلارجية،  وزارة  يف  اأقيم 

"العداء لل�صامية" يف اأنحاء العامل.
ول �صك يف اأن العتداء على اأتباع ديانة بعينها 

اأو التحري�ش عليه اأمر خطري يتعني مكافحته بكل 

الو�صائل. ولكن يف منظور هذا التقرير يكون من 

الأجدى فعل ذلك يف اإطار مكافحة التمييز الديني 

اأو العرقي يف كل مكان و�صد اأي كان. 

يف  اأنه،  يف  املذكور  القانون  خطورة  وتكمن 

البند العا�صر من ا�صتخل�صات الكوجنر�ش، يعترب 

اإ�صرائيل  �صد  التحري�ش  اأو  لل�صهيونية  التعر�ش 

قد  الذي  الأمر  ال�صامية.  معاداة  اأ�صكال  من 

اإ�صرائيل يف  ملمار�صات  نقد  اأي  اعتبار  اإىل  يوؤدي 

ل�صيا�صات  اإدانة  اأو  املحتلة  الفل�صطينية  الأرا�صي 

واقعة حتت  الإ�صرائيليني  املواطنني  �صد  التمييز 

القانون اجلائر. ويتفق يف هذا بع�ش  طائلة هذا 

من اأكادمييي اإ�صرائيل، فريى واحد منهم مثل اأن 

"التهام مبعاداة ال�صامية اأ�صبح اأداة قوية لإ�صكات 
(كيمرلنغ،  اإ�صرائيل القمعية"  املعار�صة ل�صيا�صات 

بالإجنليزية، 2003).

اإن من �صاأن هذا القانون اأن متعن اإ�صرائيل يف 

بالق�صية  يتعلق  ما  كل  على  العام  فر�ش خطابها 

الفل�صطينية، مما يعرقل اأي مباحثات اأو مفاو�صات 

العربي  للنزاع  دائم  وحل  عادل  �صلم  اإىل  توؤدي 

الإ�صرائيلي. 

يف  احلرية  على  وتبعاتها  الإرهاب  ق�سية 

الوطن العربي 

كان لت�صاعد عمليات الإرهاب يف البلدان العربية 

ناحية  من  عليه  احلرب  ولع�صوائية  ناحية،  من 

العربي  الإن�صان  حياة  على  وخيمة  اآثار  اأخرى، 

وحرياته. فقد تتابعت اأحداث عنف داخلي مدمر 

ببدايات  مذكرة  العربية،  البلدان  من  عدد  يف 

منه  حذر  الذي  الآتي"  "اخلراب  لبديل  مزعجة 

تقرير "التنمية الإن�صانية العربية" الثالث.

الإرهاب ومواجهته من ماأزق  اأعمال  وفاقمت 

فا�صتمرت  املنطقة.  يف  والتنمية  الإن�صان  حقوق 

الأردن  ت�صمل  عربية  بلدان  يف  الإرهاب  اأعمال 

والكويت  و�صورية  وال�صعودية  واجلزائر  والبحرين 

باأعمال  اختلطها  عن  ف�صل  واليمن،  ولبنان 

اأن  يف  �صك  ول  العراق.  يف  امل�صروعة  املقاومة 

اأمر  هو  جن�صية  اأي  من  املدنيني  على  العتداء 

العتداءات  امتدت  الإدانة. كما  ي�صتوجب  مكروه 

اإىل  التقرير  التي يغطيها  الفرتة  لأول مرة خلل 

الأخرية  توقف يف  بعد  وم�صر21  وموريتانيا  قطر 

الأعمال  جراء  و�صقط   .1997 العام  نهاية  منذ 

الإرهابية اآلف ال�صحايا بني قتلى وم�صابني. 

كر�صت  الإرهاب،  مكافحة  دعاوى  وحتت 

احلكومات قوانني الطوارئ22، وا�صت�صدرت املزيد 

من  ع�صرات  وقتل  الإرهاب،  مكافحة  قوانني  من 

بقرارات  املواطنني  من  اآلف  واعتقل  امللحقني، 

التعذيب  من  ل�صنوف  بع�صهم  وتعر�ش  اإدارية، 

و�صوء املعاملة، واأبقي اآلف اآخرين قيد الحتجاز 

فرتة  اإنهائهم  اأو  برباءتهم،  اأحكام  �صدور  بعد 

حلقوق  القومي  (املجل�ش  م�صر  يف  عقوبتهم 

املتهمني  من  ع�صرات  زجَّ  كما   .(2005 الإن�صان، 

يف حماكمات ذات طابع ا�صتثنائي تعوزها �صروط 

العدالة. 

بع�ش احلكومات  تورط  امل�صادر عن  وك�صفت 

حل�صاب  وتعذيب  ا�صتجواب  اأعمال  يف  العربية 

امل�صتبه  �صد  املتحدة  الوليات  جتريها  حتقيقات 

21  تعر�صت م�صر ل�صل�صلة من الأعمال الإرهابية خلل الفرتة التي يغطيها التقرير. ووقع اأولها يف 8 ت�صرين الأول/اأكتوبر 2004 يف ثلث مناطق يف �صيناء ب�صكل متزامن، 
وراح �صحيته 5 م�صريني و34 من ال�صياح الأجانب معظمهم من الإ�صرائيليني. ووقع الثاين يف 7 ني�صان/اأبريل 2005 يف منطقة الأزهر بالقاهرة وراح �صحيته ثلثة اأ�صخا�ش. 

ووقع الثالث يف 30 ني�صان/اأبريل 2005 يف حادثني متزامنني يف و�صط القاهرة.

22  فر�صت احلكومة املوؤقتة يف العراق حالة الطوارئ يف ت�صرين الثاين/نوفمرب 2004، وجددت العمل بها يف اآذار/مار�ش 2005. وا�صتمر العمل بحالة الطوارئ يف اجلزائر 
وال�صودان و�صورية وم�صر .

ل �سك يف اأن العتداء 

على اأتباع ديانة 

بعينها اأو التحري�ض 

عليه اأمر خطري 

يتعني مكافحته بكل 

الو�سائل. ولكن من 

الأجدى، يف منظور 

هذا التقرير فعل 

ذلك يف اإطار مكافحة 

التمييز الديني اأو 

العرقي يف كل مكان 

و�سد اأي كان

فاقمت اأعمال الإرهاب 

ومواجهته من ماأزق 

حقوق الإن�سان 

والتنمية يف املنطقة

تكمن خطورة 

قانون ردع معاداة 

ال�سامية  يف اأنه يعترب 

التعر�ض لل�سهيونية 

اأو التحري�ض �سد 

اإ�سرائيل من اأ�سكال 

معاداة ال�سامية
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من  "اأرخبيل"  عرب  اإرهابية  باأعمال  بقيامهم 

املخابرات  عليها  ت�صرف  ال�صرية  العتقال  مراكز 

الأمريكية (منظمة العفو الدولية، 2005اأ).

احلرب على الإرهاب 

ما فتئت املنطقة العربية، والتيارات الإ�صلمية فيها 

اأعلنت  منذ  للإرهاب  منبت  باأنها  متهمة  خا�صة، 

الإدارة الأمريكية احلالية حربها على "الإرهاب" 

اأيلول/�صبتمرب  من  ع�صر  احلادي  اأحداث  بعد 

2001. وقد ترتب على هذه احلرب خلط بني ما 

اأمر  وهو  لأبرياء،  اإرهاباً  بحق،  ي�صمى،  اأن  ميكن 

احلي،  ال�صمري  ويجايف  واأخلقياً  اإن�صانياً  مدان 

اتفاقيات  تقرها  التي  امل�صروعة  املقاومة  وبني 

مقاومة  حول  املتحدة  الأمم  وقرارات  جنيف 

فبينما  العن�صرية.  والأنظمة  الأجنبي  الحتلل 

ي�صكل العنف اخليار الأول للإرهاب، يبقى العنف 

اإل  اإليه  تلجاأ  ل  التي  للمقاومة  الأخري  اخليار 

بعد ا�صتنفاد جميع الو�صائل الأخرى من اإعلمية 

ودبلوما�صية، ومن تظاهر اإىل ع�صيان مدين. 

العامة  اجلمعية  اأن  هنا  بالتذكري  وجدير 

للأمم املتحدة، يف دورتها ال�صتني- 2005، تعرف 

اإثارة  بق�صد  اإجرامي  عمل  "اأي  باأنه  الإرهاب 

اأو جمموعة  العام  حالة من الرعب بني اجلمهور 

كانت  مهما  "غري مربر  وتعتربه  الأ�صخا�ش"،  من 

العقائدية،  الفل�صفية،  ال�صيا�صية،  العتبارات 

العن�صرية، العرقية، الدينية، اأو غري ذلك التي قد 

  .(A/RES/60/43 القرار) "تقدم لتربيره

ومالت �صلطات الحتلل اإىل و�صف اأي مقاومة 

ملمار�صاتها بالعمليات الإرهابية. واأدت جهود بع�ش 

الدول لربط ق�صاياها اخلا�صة باحلرب الأمريكية 

تعريف  الغمو�ش يف  اإىل مزيد من  الإرهاب  على 

احلرب  اختطاف  من خماطر  زاد  الإرهاب، مما 

اقتن�ش  فقد  اأجنبية.  قوى  مل�صالح  الإرهاب  على 

�صارون  اأرئيل  ال�صابق  الإ�صرائيلي  الوزراء  رئي�ش 

حيث  اخلا�صة،  اأهدافه  لتعزيز  الإرهاب  كلمة 

"الإرهاب  ـِ  ل الغام�ش  الأمريكي  التعريف  له  ي�ّصر 

على النطاق الدويل" جهوده يف قمع الفل�صطينيني 

اأدى  32:2004). وقد  (برزيزن�صكي، بالإجنليزية، 

الإرهاب  تعريف  ومتييع  الأوراق  يف  اخللط  هذا 

لي�صتوعب الأجندات اخلا�صة بقوى الحتلل اإىل 

تقوي�ش فر�ش جناح هذه احلرب يف الق�صاء على 

الإرهاب. 

ولهذا الو�صع الناجم عن "احلرب على الإرهاب" 

العامل  يف  الإن�صانية  التنمية  على  وخيمة  نتائج 

عنف  على  رداً  امل�صاد،  العنف  اأن  ذلك  العربي. 

الحتلل وال�صتباحة، اأمور توؤدي اإىل النغلق على 

الذات واملا�صي، والإغراق يف املحافظة الجتماعية. 

كما اأن النتائج على و�صع املراأة العربية، وخ�صو�صاً 

حتت الحتلل، بالغة ال�صوء. 

قوانني مكافحة الإرهاب يف البلدان العربية 

حتت تاأثري احلملة على الإرهاب، �صدرت قوانني 

جديدة اأو عدل بع�صها باجتاه جترمي اأفعال جديدة، 

وت�صديد العقوبة على الأعمال التي تو�صف باأنها 

املو�صوعة على  ال�صوابط  تليني  وباجتاه  اإرهابية، 

للمتهم  املعطاة  وال�صمانات  امللحقة  اإجراءات 

الذي مل تثبت اإدانته.

داخل  حاد  نقا�ش  جرى  مثل،  البحرين،  يف 

الوطني  والأمن  والدفاع  اخلارجية  ال�صوؤون  جلنة 

مكافحة  قانون  م�صروع  حول  النواب  جمل�ش  يف 

اأن  اللجنة  اأع�صاء  من  عدد  ويعترب  الإرهاب. 

م�صروع القانون يتعار�ش مع توجه حكومة اململكة 

الدوليني  العهدين  على  وللت�صديق  للإ�صلح 

املغلظة  العقوبات  الإن�صان، ل�صيما جلهة  حلقوق 

واعتماد عقوبة الإعدام وتقييد احلريات وب�صكل 

كل  اعتبار  اإىل  يوؤدي  اإذ  الفكر،  حرية  خا�ش 

امل�صروع جترمي  اإرهابي. وقد �صمل هذا  معار�ش 

انتقاد الد�صتور اأو املطالبة بتعديله حتى من قبل 

اأع�صاء جمل�ش النواب، وهي يف �صلب �صلحياتهم 

الد�صتورية23. 

من جهة اأخرى، مت التغا�صي يف اإطار احلملة 

على الإرهاب عن تطبيق بع�ش القوانني: فاجلزائر 

ن�صاً  العقوبات  قانون  اإىل  اأدخلت  قد  كانت  التي 

اإىل  تلجاأ  مل  املعتقلني،  تعذيب  �صراحة  يجرم 

تطبيقه، ومل حتقق يف ادعاءات التعذيب.24

الق�ساء ال�ستثنائي

حتيل اأكرث الدول العربية الق�صايا الإرهابية اأمام 

ق�صاء خا�ش، كاملحكمة الع�صكرية اأو حماكم اأمن 

23   جريدة الو�صط البحرينية 25 ني�صان/اأبريل 2005.

24  " اأفاد مقرر الأمم املتحدة اخلا�ش املعني بالتعذيب باأن ال�صلطات اجلزائرية نفت دون حتقيق ادعاءات التعذيب التي قدمت اإليها. ومل يتمكن املقرر اخلا�ش من زيارة 
اجلزائر رغم طلبه الذي طال عليه الأمد (منظمة العفو الدولية، 2005اأ: 123).

 ترتب على احلرب 

على الإرهاب خلط 

بني ما ميكن اأن 

ي�سمى، بحق، 

اإرهابًا لأبرياء، وهو 

اأمر مدان اإن�سانيًا 

واأخالقيًا ويجايف 

ال�سمري احلي، وبني 

املقاومة امل�سروعة 

التي تقرها اتفاقيات 

جنيف وقرارات الأمم 

املتحدة حول مقاومة 

الحتالل الأجنبي 

والأنظمة العن�سرية
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هذه  اأن  ومعروف  العرفية.  املحاكم  اأو  الدولة 

املحاكم تفتقر اإىل معايري املحاكمة العادلة. فهي 

ينتزع  الأولية، حيث  بالتحقيقات  ما تكتفي  غالباً 

العرتاف حتت التعذيب اأحيانا. ول يعطى املتهم 

حكمها  وي�صدر  دفاعه،  اإعداد  يف  احلق  اأمامها 

مربماً دون اإمكانية املراجعة.25 

الإجراءات غري القانونية

القوانني،  وم�صروعات  القوانني  اإىل  بالإ�صافة 

اأ�صول  قوانني  مع  تتعار�ش  قرارات  اإدارياً  مُترر 

املحاكمات اجلزائية26، وهي مت�صددة اأ�صًل. وهذه 

القرارات ت�صمل الإجراءات املفرو�صة يف معر�ش 

خمالفة  هي  الإرهاب  ملكافحة  الدويل  التعاون 

للقانون الدويل، وخمالفة اأحياناً للقانون الداخلي؛ 

الليلية  كاملداهمات  ال�صرطة  اإجراءات  يف  والغلّو 

والعتقال  بالقوة؛  الإفادات  وانتزاع  والتعذيب 

�صنوف  كل  فيها  قانونية متار�ش  �صجون غري  يف 

التعذيب؛ والتن�صت الهاتفي خارج اأي اإذن ق�صائي 

تهمة  اأي  توجيه  بدون  التوقيف  ومتديد  معلل؛ 

وبدون حتديد بالزمن؛ والطلع على احل�صابات 

خارج  الإعدام  وتنفيذ  للم�صبوهني؛  امل�صرفية 

الق�صاء.

تراجع اأو�ساع الن�ساء

على الرغم من اجلهود التي بذلت يف �صبيل النهو�ش 

بو�صع الن�صاء، فاإن الإرهاب واحلملة عليه اأديا اإىل 

انهيار الو�صع الأمني العام، وتراجع حاد يف امل�صار 

اأُوىل �صحاياه، ول  الدميقراطي كانت الن�صاء من 

�صيما يف مناطق النزاع امل�صلح، وب�صكل خا�ش يف 

العراق. ومتثل املعاملة امل�صيئة للن�صاء ال�صجينات 

العراق، ويف  الأمريكية يف  القوات  من قبل بع�ش 

يجب  حالة  خا�ش،  نحو  على  غريب  اأبو  �صجن 

ت�صجيلها. 

احلرب العبثية: احلرب على الفكر واملعتقد

بعد اأن كانت احلرب ت�صن على املنظمات الإرهابية، 

حقوق  جراءها  وتنتهك  القاعدة،  راأ�صها  وعلى 

احلرب  �صن  هو  اجلديد  التوجه  اأ�صبح  الإن�صان، 

تدعوها  كما  العدوانية"  "الأيديولوجيات  على 

الإدارة الأمريكية27، اأي على حرية الفكر واملعتقد، 

وهي اأحد حقوق الإن�صان. وقد بداأ النقا�ش يدور 

يف اأكرث من بلد عربي حول م�صاهمة الأفكار يف 

والدول  تقييدها.  و�صرورة  الإرهاب  على  احلرب 

ول  قلتها.  من  ل  القيود  كرثة  من  ت�صكو  العربية 

�صك اأن العقائد قد تكون باعثاً على القيام باأعمال 

اإرهابية، وقد تعتمد العقائد للح�ش على اجلرمية 

يعقل  ل  الأفكار  مواجهة  لكن  عليها.  وللتحري�ش 

اأن تتم بالو�صائل احلربية، بل باأفكار اأخرى، غري 

عدوانية. كما اأن التحري�ش على اجلرمية يخ�صع 

لقانون العقوبات مهما كانت ذرائعه.

اإن احلرب على العقائد والأفكار التي يحملها 

اأ�صخا�ش غري منتمني اإىل منظمات اإرهابية وخارج 

اأي ممار�صة عنفية هي حرب عبثية، بل هي حرب 

على حقوق الإن�صان. 

مكافحة الإرهاب واحرتام حقوق الإن�سان

اإن مكافحة الإرهاب ل تتعار�ش مع احرتام حقوق 

الإن�صان، ل بل هي يف �صميمه. فحق الإن�صان يف 

احلياة والأمن ال�صخ�صي يقابله واجب على الدولة 

لذلك،  املجتمع.  واأمن  املواطنني  �صلمة  بتاأمني 

ويف ظل الظروف ال�صتثنائية، ميكن لل�صلطة، يف 

�صبيل اأمن املجتمع، اأن تقيد حرية الأفراد، مبا هو 

�صروري وجْمٍد (ويت�صمن اإعلن برلني ال�صوابط 

التي يجب اأن تلتزم بها ال�صلطة يف معر�ش احلرب 

على الإرهاب).28 

اإن الق�صاء على الإرهاب يحتاج اأول اإىل قرار 

حل  يف  والعدل  احلق  مقت�صيات  يراعي  �صيا�صي 

الدولية؛  ال�صرعية  اإطار  يف  الدولية  النزاعات 

ويتطلب ثانيا الإقرار بفكرة امل�صاركة املجتمعية يف 

معاجلة الظاهرة والأ�صباب. كما يقت�صي النتقال 

الإن�صاين  الأمن  اإىل  املختزل  الأمن  منطق  من 

باعتماد خطة للتنمية الإن�صانية مبفهومها ال�صامل، 

واللتزام بعدم جتاوز �صيادة القانون واحلق (�صمن 

�صوابط اإعلن برلني).

من  يتطلب  الإرهاب  على  الق�صاء  اأن  كما 

املجتمعات العربية مراجعة نقدية �صادقة للرتاث 

حقوق  ت�صتوي  ل  اإذ  امل�صتنري:  العقل  �صوء  على 

كان،  من  كائناً  الإن�صان،  اعترب  اإذا  اإل  الإن�صان 

25   ت�صدر هذه املحاكم اأحياناً اأحكاماً بالإعدام . 

26  تكمن اأهمية اأ�صول املحاكمات اجلزائية يف اأنها تنظم الطريقة التي يدافع بها املجتمع عن نف�صه اأمام الأزمات. وو�صائله، واإن كانت تقنية، مت�صلة مبو�صوع حقوق الإن�صان، 
ويتوقف جناحها على ان�صجامها مع النظام القانوين والجتماعي للبلد املعني.

27     كلمة الرئي�ش الأمريكي جورج بو�ش اأمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف 14 اأيلول/�صبتمرب 2005 .

28    اإعلن برلني �صادر عن اللجنة الدولية للحقوقيني يف 29 اآب/اأغ�صط�ش 2004 حول حقوق الإن�صان خلل احلرب على الإرهاب.

اإن احلرب على 

العقائد والأفكار التي 

يحملها اأ�سخا�ض غري 

منتمني اإىل منظمات 

اإرهابية وخارج اأي 

ممار�سة عنفية هي 

حرب عبثية، بل هي 

حرب على حقوق 

الإن�سان. 
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احلوار  قيم  وعززت  واملركزية،  املحورية  القيمة 

وقبول الآخر املختلف.

الق�سية الفل�سطينية 

فك ارتباط ل ينهي �سطوة الحتالل يف غزة

وان�صحاب  غزة  قطاع  يف  ال�صتيطان  اإنهاء  كان 

القوات الإ�صرائيلية منه يف الثاين ع�صر من اأيلول/

�صبتمرب 2005 ا�صتثناءاً فريداً يف الواقع املرتدي 

جاء  الن�صحاب  هذا  اأن  اإل  الفل�صطيني.  لل�صعب 

على  اأكرث مما جاء موؤ�صراً  النوايا  ب�صوء  حمفوفاً 

انفراج جهود الت�صوية. وقد ف�صح هذه النوايا دوف 

الإ�صرائيلي  الوزراء  رئي�ش  م�صت�صار  وي�صجل�ش 

عملية  من  احلقيقي  الهدف  اأن  بني  عندما 

الن�صحاب من غزة هو جتميد عملية ال�صلم ومنع 

.(2-I الإطار) اإقامة الدولة الفل�صطينية

فك  خطة  اإطار  يف  جاء  الذي  والن�صحاب، 

وزراء  رئي�ش  اأطلقها  التي  الأحادي  الرتباط 

اإ�صرائيل للتخفيف من الأعباء الأمنية للحتلل، 

للت�صوية،  جدية  مفاو�صات  النخراط يف  وتفادي 

يف  الع�صكري  التدخل  بحق  لإ�صرائيل  احتفظ 

ومياهه  احليوي  جماله  يف  وحتّكمها  القطاع، 

فتنت�صر القوات الإ�صرائيلية بكثافة حول 
 
الإقليمية.

القطاع، لتتحكم مبعظم املعابر وبالتايل باحلركة 

التجارية والتعرفات اجلمركية وتنقل الأفراد. هذه 

حقوق  للجنة  اخلا�ش  باملقرر  حدت  العتبارات 

اأر�صاً  زالت  ما  غزة  باأن  ال�صتنتاج  اإىل  الإن�صان 

.(3-I الإطار) حمتلة

لعل اجلانب امل�صّرف الأهم، واجلدير بالحتفاء 

حقا، يف م�صاألة الن�صحاب هذه، هو الإدراك باأن 

وب�صالتها  غزة  يف  الفل�صطينية  املقاومة  ج�صارة 

رغبة  يف  الرئي�ش  ال�صبب  هي  كانت  املثابرة، 

اإ�صرائيل يف الفرار من جحيم غزة.

املواطنني  تفاوؤل  فيه  تزايد  الذي  الوقت  ويف 

املخاوف  تزايدت  القطاع،  من  الن�صحاب  ب�صبب 

حيث  الغربية،  ال�صفة  يف  الحتلل  تكري�ش  من 

الأرا�صي  من  فقط   %5،8 غزة متثل  اأرا�صي  اأن 

من  اأكرث  اأن  يعني  مما   ،1967 عام  منذ  املحتلة 

94% من الأرا�صي الفل�صطينية ما زالت حمتلة. 

وي�صم م�صتوطنو قطاع غزة 8475 اإ�صرائيلياً (اأي 

املقابل،  ويف  امل�صتوطنني).  جميع  من  فقط   %2

اأ�صافت اإ�صرائيل خلل عام 2004 فقط 12،800 

م�صتوطن يف ال�صفة الغربية. و�صادرت املزيد من 

الأرا�صي، مبا فيها زيادة حجم م�صتوطنة معاليه 

كم   2700 عن  يزيد  مبا  القد�ش)  (حول  اأدوميم 

ل�صم  مت�صاعدة  اإ�صرائيلية  تلميحات  مع  مربع، 

امل�صتوطنة للقد�ش.29

الإن�صان  حقوق  منظمات  لتقارير  ووفقاً 

الرتباط  فك  خطة  تطبيق  رافق  الفل�صطينية، 

الأحادي، واأعقبها، اقرتاف املزيد من النتهاكات 

التي  املحتلة،  الفل�صطينية  الأرا�صي  اجل�صيمة يف 

احلرب  جرائم  م�صتوى  اإىل  منها  العديد  يرقى 

التوغلت  فعدا  الإن�صاين.  الدويل  للقانون  وفقاً 

الفل�صطينية،  والبلدات  املدن  داخل  اليومية 

من  عدد  واعتقال  ال�صكنية  املنازل  ومداهمة 

النار  اإطلق  الحتلل  قوات  وا�صلت  اأفرادها، 

على املدنيني، واأعمال الهدم والتجريف والعتداء 

بناء  ل�صالح  الأرا�صي  وم�صادرة  املمتلكات،  على 

ت�صارع  الذي  ال�صفة،  اأرا�صي  داخل  ال�صم  جدار 

العمل به حول مدينة القد�ش املحتلة لف�صلها عن 

ف�صل  الغربية،  ال�صفة  يف  اجلغرايف  حميطها 

ال�صفة  يف  ال�صتيطانية  م�صروعاتها  تو�صيع  عن 

احلواجز  عرب  احلركة  قيود  وت�صديد  الغربية، 

(املركز الفل�صطيني حلقوق الإن�صان، 2005). 

 Palestine Monitor" 29".(2006).   (متت الزيارة يف 7 اأيار/مايو 2006).

http://www.palestinemonitor.org/nueva_web/facts_sheets/settlers_disengagement_violations.htm

يف مقابلة مع �صحيفة هااآرت�ش، �صرح دوف 

وي�صجل�ش:

• اإن فك الرتباط (مع غزة) هو يف الواقع 
حملول الفورمالديهايد. فهو يقوم بتاأمني 

كمية الفورمالديهايد اللزمة حتى ل تكون 

هناك عملية �صيا�صية مع الفل�صطينيني".

يف  تكمن  غزة)  من  (الن�صحاب  اأهميته   •

جتميد العملية ال�صيا�صية. وعندما تتمكن 

من جتميد العملية ال�صيا�صية، فاإنك متنع 

اإثارة  ومتنع  فل�صطينية،  دولة  قيام  من 

اللجئني واحلدود ومدينة  النقا�ش حول 

القد�ش. عملياً، فاإن احلزمة التي ت�صمى 

تنطوي  ما  وبكل  الفل�صطينية،  بالدولة 

عليه، قد مت اإزالتها من اأجندتنا اإىل اأجل 

غري م�صمى". 

الن�سحاب من غزة هو " فورمالديهايد" لتجميد ال�سالم

2-I الإطار

امل�صدر: �صافيت، بالإجنليزية، 2004.  

اأر�صاً حمتلة  اأن غزة �صتظل  "يبدو وا�صحاً 
جنيف(الرابعة)  اتفاقية  لأحكام  خا�صعة 

احلرب،  وقت  يف  املدنيني  بحماية  املتعلقة 

لأن   ،  1949 اآب/اأغ�صط�ش   12 يف  املوقعة 

اإ�صرائيل �صتوا�صل ال�صيطرة على حدود غزة. 

كما اأن ان�صحاب امل�صتوطنني اليهود �صيوؤدي 

اإىل اإنهاء ال�صتيطان يف الأر�ش الفل�صطينية، 

لكنه لن يوؤدي اإىل اإنهاء الحتلل". 

املقرر اخلا�ض للجنة حقوق الإن�سان: غزة ما زالت اأر�سًا حمتلة 

3-I  الإطار

امل�صدر: دوجارد، املقرر اخلا�ش حلقوق الإن�صان يف املناطق الفل�صطينية املحتلة، بالإجنليزية، 2005: 2.

(متت الزيارة يف 24 اآذار/مار�ش 2006).

http://domino.un.org/unispal.nsf/eed216406b50bf6485256ce10072f637/
02bf82d785fe854a85257088004c374c!OpenDocument

رافق تطبيق خطة فك 

الرتباط الأحادي، 

واأعقبها، اقرتاف 

املزيد من النتهاكات 

اجل�سيمة يف الأرا�سي 

الفل�سطينية املحتلة، 

التي يرقى العديد 

منها اإىل م�ستوى 

جرائم احلرب وفقًا 

للقانون الدويل 

الإن�ساين
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بعد  اإ�صرائيل،  ا�صتمرت  غزة،  قطاع  يف 

ان�صحابها منه، ب�صن هجمات بال�صواريخ وقذائف 

املدفعية على اأهايل القطاع، يف ما ادعي اأحياناً 

باأنه رد على هجمات. وزادت على ذلك بابتكارها 

تكتيك  منها  والتخويف،  للرتويع  جديدة  اأ�صاليب 

التفجريات ال�صوتية الناجمة عن حتليق طائراتها 

اأدانت  وقد  ال�صوت.  حاجز  واخرتاق  احلربية، 

واإ�صرائيلية  فل�صطينية  اإن�صان  حقوق  منظمات 

هذه املمار�صة ملا ت�صببه من فزع وهلع يف �صفوف 

حالت  ومن  منهم،  الأطفال  ل�صيما  املواطنني، 

اإىل  و�صل عددها  الن�صاء احلوامل،  بني  اإجها�ش 

اأكرث من �صبعني حالة (�صحيفة ال�صرق الأو�صط، 

11 ت�صرين الثاين/نوفمرب2005: 10).

الحتالل ما ينفك يهدر التنمية الإن�سانية يف 

الأرا�سي املحتلة

للأرا�صي  الإ�صرائيلي  الحتلل  ي�صتمر 

باتت  التي  اإجراءاته  متثله  ما  مع  الفل�صطينية، 

وحلمته،  الفل�صطيني  املجتمع  ن�صيج  حتى  مت�ش 

من تدمري لإمكانيات التحرر وال�صتقلل والتنمية 

باملدنيني  تلحق  التي  الأ�صرار  على  علوة  هذا 

وفقدان احلياة لدى الطرفني.

انتهاك حريات الأفراد وحريات التنقل

للأرا�صي  الع�صكري  الإ�صرائيلي  احل�صار  ا�صتمر 

الفل�صطينية من خلل احلواجز الع�صكرية الدائمة 

ال�صفة  اأو�صال  تقطيع  اإىل  اأدى  مما  واملتحركة، 

الغربية اإىل اأكرث من 240 منطقة معزولة. واإ�صافة 

اإىل نقاط التفتي�ش الدائمة التي بلغ عددها 605 

بداأت   ،2005 ني�صان/اإبريل  يف  تفتي�ش  نقطة 

"متنقلة"،  تفتي�ش  بنقاط  بال�صتعانة  اإ�صرائيل 

تفتي�ش يف حزيران/يونيو  نقطة   374 بلغ عددها 

2005، وهو ما اعتربه املقرر اخلا�ش للجنة حقوق 

الإن�صان انتهاكاً للكرامة الإن�صانية، اإ�صافة اإىل كونه 

انتهاكاً حلرية التنقل للفل�صطينيني30. كما و�صعت 

قوات الحتلل حمددات اإ�صافية لت�صعيب حركة 

ال�صكان، مبا يف ذلك منع الفل�صطينيني من ا�صتخدام 

امل�صتوطنون  ي�صتخدمها  التي  الطرق  من  العديد 

العن�صري  الف�صل  مبمار�صات  يذكر  مما  اليهود، 

البغي�صة، وكذلك مطالبة الفل�صطينيني باحل�صول 

على ت�صاريح خا�صة ل�صتخدام الطرق اخلارجية. 

من  اأكرث  الإ�صرائيلية  ال�صجون  يف  "ويقبع 
8000 �صجني من بينهم حوايل 120 امراأة. وهناك 

العمر  من  ع�صرة  الثامنة  دون  طفل   300 اأي�صاً 

بال�صجن،  منهم   %40 على  ُحكم  الإحتجاز  قيد 

بينما بقي 60% منهم رهن  احلجز الإحتياطي. 

واملحتجزين  ال�صجناء  لتعر�ش  اإدعاءات  وهناك 

هذه  وت�صمل  الإن�صانية.   غري  واملعاملة  للتعذيب 

اأو�صاع  يف  ال�صجناء  وتقييد  ال�صرب،  املعاملة 

طويلة،  لفرتات  العينني  وع�صب  والرف�ش،  موؤملة، 

ال�صحية،  الرعاية  على  احل�صول  من  واحلرمان 

والتعر�ش لدرجات حرارة غري عادية، وعدم توفري 

بالإجنليزية،  (دوجارد،  الكايف".   والغذاء  املاء 

 .(14 :2005

المدنـــيـــين  �ســـــــــــد  الم�ســــــتوطنـين  عــنــــف  ت�ساعــــد 

الفل�ســـطيـنيـين

قبل  من  العنف  اأعمال  ت�صاعد  الفرتة  �صهدت 

الفل�صطينيني.  املدنيني  �صد  اليهود  امل�صتوطنني 

ب�صكل  الفل�صطينيون  املدار�ش  اأطفال  فتعر�ش 

30     (دوجارد، بالإجنليزية، 3:2005). "املقرر اخلا�ش حلقوق الإن�صان يف املناطق الفل�صطينية املحتلة". (2005). (متت الزيارة يف 24 اآذار/مار�ش 2006). 

http://domino.un.org/unispal.nsf/eed216406b50bf6485256ce10072f637/02bf82d785fe854a85257088004c374c!OpenDocument

31    "حم�صوم ووت�ش" هي منظمة اإن�صانية اإ�صرائيلية اأن�صئت يف �صباط/فرباير 2001.

خ�صارة  من  الإ�صرائيليون  يُلحقه  ما  "اإن 
مليون  ون�صف  مليني  بثلثة  الوقت  يف 

جداًّ:  كبرية  اأهمية  له  يوم،  كل  فل�صطيني 

يف  قوتهم،  ك�صب  على  قدرتهم  اإ�صعاف  يف 

والثقافية،  والعائلية  القت�صادية  اأن�صطتهم 

وفنونهم  درا�صتهم  يف  فراغهم،  وقت  يف 

الإبداعية، ويف ت�صييق النطاق الذي يعي�ش 

فيه كل �صخ�ش". (�صفحة 15).

"حّوارة (6 اأيلول/�صبتمرب): قال جندي 
اإنه يجب اأن يُعتقَل واحٌد من كل ت�صعة ذكور 

 19) التفتي�ش.  بالغني يحاولون عبور نقطة 

ا�صمه  رجل  كل  اعتُقل  اأيلول/�صبتمرب): 

ال�صكان."  من  كبري  عدد  وهذا  ’حممد‘، 
(�صفحة 17).

"�صايف �صومرون (من تقارير بيت اإيبا): 
كان من الوا�صح اأن ما يجري هنا هو عقاب 

جماعي". (�صفحة 18). 

�صكل  هذا   – حياة‘  كل  ’وقف  "اإجراء 
اآخر من اأ�صكال التاأخري، الذي ي�صميه اجلي�ش 

بطبيعته:  ينبئ  ا�صمه  اإن  حياة‘.  كل  ’وقف 
متتابعة.  �صاعات  يدوم  للحركة  تام  جتميد 

جمهور من النا�ش ي�صم املئات ورمبا الآلف، 

احلوامل  والن�صاء  واملر�صى  امل�صّنون  بينهم 

من  مُينَعون  واملر�صعات،  ع،  الر�صَّ والأطفال 

حياتهم".  م�صرية  بوقف  ويوؤَمرون  احلركة 

(�صفحة 24).

مئات  متوز/يوليو):   14) فوريك  "بيت 
النا�ش ينتظرون العبور، خارجون من نابل�ش. 

لكن نقطة التفتي�ش مغلقة -’وقف كل حياة‘ 

من  الآخر  اجلانب  على  املفعول.  �صاري 

بجهاز  مربوط  رجل  يرقد  التفتي�ش  نقطة 

انتظاره  بعد  عليه  اأغمي  بالوريد؛  تغذية 

عدة �صاعات حتت ال�صم�ش. كان اإخلوؤه من 

املنطقة م�صتحيًل. يف املناطق التي يُحتَجز 

يف  الن�صاء  ع�صرات  عت  املعتقلون جتمَّ فيها 

جمهرة مكتظة. 

حفاَظ   ُ تَُغريِّ واقفة  اإحداهن  كانت 

يف  طفًل  حتمل  واأخرى  الر�صيع؛  طفلها 

بيجامة  لب�صاً  عمره  من  اخلام�صة  نحو 

م�صت�صفى. كان يبدو اأن الطفل فاقُد الوعي 

اأو اأنه يغطُّ يف نوم عميق، واأمه ت�صرخ: اإنه 

. (�صفحة 25).
مري�ش جداّ"ً

احلياة على املح�سوم )احلواجز(: �سهادات اإ�سرائيلية

4-I الإطار

.24-15 :2004 ،"31
امل�صدر: "حم�صوم ووت�ش

�سهدت الفرتة التي 

يغطيها التقرير 

ت�ساعد اأعمال العنف 

من قبل امل�ستوطنني 

اليهود �سد املدنيني 

الفل�سطينيني 
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امل�صتوطنني  ِقبل  من  والإرهاب  لل�صرب  متزايد 

وقام  مدار�صهم.  اإىل  طريقهم  يف  وهم  اليهود 

الأغنام  و�صرقة  املحا�صيل،  بتدمري  امل�صتوطنون 

واملاعز، كما قاموا عمداً بت�صميم احلقول واأرا�ش 

بالإجنليزية،  (دوجارد،  التطواين  منطقة  يف 

2005: 11، 16). وقد اأكدت منظمة العفو الدولية 

ن�صر كيماويات �صامة يف حقول اخلليل يف ال�صفة 

الغربية اأدت اإىل نفوق املا�صية وتلويث الأرا�صي. 

اأن  املنظمة،  ممثلة  األن،  كيت  ال�صيدة  وذكرت 

هجوم  من  جزءاً  تبدو  هذه،  الت�صميم  "حوادث 
الفل�صطينيني"،  املزارعني  معي�صة  على  متعمد 

واأ�صارت املنظمة اإىل اأن اإ�صرائيل مل حتاول اإزالة 

هذه املواد الكيماوية اأو حتى التحقيق يف حالت 

الت�صميم (بي بي �صي، 25 ني�صان/اأبريل 2005). 

موؤهلني  غري  العرب  من  الإرهاب  �صحايا  اإن 

للح�صول على التعوي�صات نف�صها التي يح�صل عليها 

اأمثالهم من اليهود؛ فالقانون الإ�صرائيلي لتعوي�ش 

�صحايا الإرهاب ل ين�ّش على اأي حقوق لل�صحايا 

اأ�صا�ش  اليهود على  العتداء من  كان مرتكبو  اإذا 

اأنهم ل يعتربون "معادين لوجود دولة اإ�صرائيل"،32 

ففي 6 اآب/اأغ�صط�ش 2005 قام جندي اإ�صرائيلي 

بفتح نريان ر�صا�صه على اإ�صرائيليني مدنيني عرب 

اأربعة  فقتل  اإ�صرائيل،  يف  حافلة  ي�صتقلون  كانوا 

الرغم  وعلى  اآخرون.  ع�صر  خم�صة  وجرح  منهم 

من ب�صاعة اجلرمية وا�صتهدافها ملدنيني، واإدانتها 

اإ�صرائيليني،  م�صوؤولني  من  حتى  اإرهابية  كعملية 

ق�صت  الإ�صرائيلية  الدفاع  وزارة  حمكمة  اأن  اإل 

عملية  "�صحايا  اعتبارهم  ال�صحايا ل ميكن  باأن 

اجلارديان:  (�صحيفة  يهودي"  القاتل  لأن  اإرهاب 

اإ�صرائيل حكمت باأن القاتل اليهودي لي�ش اإرهابياً، 

1 اأيلول/�صبتمرب 2005).

يف  اإ�صرائيل  ا�صتمرت  اأخرى،  ناحية  من 

من  نظيفة،  بيئة  يف  الفل�صطينيني  حق  انتهاك 

امل�صتوطنات  من  املجاري  مياه  ت�صريف  خلل 

هذه  وت�صكل  الفل�صطينية.  الأرا�صي  يف  اليهودية 

الفل�صطينية،  للبيئة  خطرية  م�صكلة  املمار�صة 

ال�صفة  يف  امل�صتوطنات  من  العديد  واأن  خا�صة 

املعاجلة  اأنواع  من  نوع  اأي  ت�صتخدم  ل  العربية 

ملياه الف�صلت الناجتة عن الن�صاط ال�صناعي اأو 

املنازل (دوجارد، بالإجنليزية، 2005: 16).

الجدار يلتهم الأرا�سي ويقو�ض التنمية

اجلدار  بناء  يف  العمل  ا�صتمر  ذلك،  جانب  اإىل 

الذي ق�صت حمكمة العدل الدولية بعدم �صرعيته 

الأ�صرار  والتعوي�ش عن  به  العمل  و�صرورة وقف 

التي �صببها. 

وقد اأدى بناء اجلدار اإىل نتائج خطرية على 

معي�صة الفل�صطينيني الذين يقطنون بجواره. فقد 

ف�صل اجلدار الآلف العديدة من الفل�صطينيني عن 

تزويدهم  اإ�صرائيل  وترف�ش  الزراعية.  اأرا�صيهم 

بت�صاريح متكنهم من الو�صول اإليها. وتبني للذين 

تفتح  بوابات اجلدار ل  اأن  ح�صلوا على ت�صاريح 

بالإجنليزية،  (دوجارد،  املحددة  املواعيد  يف 

فل�صطيني  األف  خم�صني  نحو  ويقطن   .(2:2005

واخلط  اجلدار  بني  الواقعة  املغلقة  املنطقة  يف 

الأخ�صر، "وبينما ي�صتطيع اأي م�صتوطن اإ�صرائيلي 

مكان يف  اأي  يف  يهودي  اأ�صل  من  �صخ�ش  اأي  اأو 

اأو  املغلقة  اأن يتجول بحرية داخل املنطقة  العامل 

حولها، يحتاج الفل�صطيني الذي يعمل اأو يعي�ش يف 

املنطقة املغلقة لت�صريح كي يتمكن من ال�صتمرار 

يف العي�ش يف منزله اأو الو�صول اإىل م�صدر رزقه" 

(مراقبة حقوق الإن�صان، بالإجنليزية، 2005).

كبرية  �صحية  خماطر  اإىل  اجلدار  و�صيوؤدي 

"اأطباء  عن  �صادر  بيان  ح�صب  الفل�صطينيني  على 

و"اأطباء من  و"الهلل الأحمر الفل�صطيني"  العامل" 

نحو  �صيمنع  فهو  الإن�صان-اإ�صرائيل".  حقوق  اأجل 

10000 فل�صطيني ممن يعانون من اأمرا�ش مزمنة، 

واأكرث من 100000 امراأة حامل، من احل�صول على 

اأنه،  الأ�صا�صية اللزمة لهم. كما  ال�صحية  الرعاية 

عند اكتمال بنائه، �صيحرم ما يزيد على 130000 

القرى  ثلث  و�صتعاين  التطعيم.  من  فل�صطيني 

لنظم  الو�صول  على  القدرة  عدم  من  الفل�صطينية 

�صباط/فرباير   15 �صي،  بي  (بي  ال�صحية  العناية 

 .(2005

Institute for Counter-Terrorism" 32 " . (2005).  (متت الزيارة يف 30 اآذار/مار�ش 2006). 

http://www.ict.org.il/editorials/editorialdet.cfm?editorialid=3

جون اإملر. "نيو �صتاندرد "  . The New Standard .(2005).   (متت الزيارة يف 30 اآذار/مار�ش 2006). 

http://newstandardnews.net/content/index.cfm/items/2300

والقد�ش مدينة تاريخية رائعة اجلمال. بيد 

كبري.  حد  اإىل  املدينة  �صوه  قد  اجلدار  اأن 

فالقائمون على التخطيط وبناء اجلدار يف 

العتبارات  متجاهلني  بذلك  قاموا  القد�ش 

البيئية جتاهل تاما. وقد نُفذ ذلك لتحويل 

القد�ش اإىل مدينة يهودية. 

ت�سويه "اأوىل القبلتني"
5-I الإطار

امل�صدر: دوجارد، بالإجنليزية، 2005: 13.

اإن �سحايا الإرهاب 

من العرب غري 

موؤهلني للح�سول 

على التعوي�سات 

نف�سها التي يح�سل 

عليها اأمثالهم من 

اليهود

ا�ستمر العمل يف 

بناء اجلدار الذي 

ق�ست حمكمة العدل 

الدولية بعدم �سرعيته 

و�سرورة وقف العمل 

به والتعوي�ض عن 

الأ�سرار التي �سببها
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ومع بناء اجلدار، ف�صلت القد�ش ب�صكل ق�صري 

التفاو�ش  ي�صّعب  الغربية، مما  ال�صفة  باقي  عن 

ب�صاأنها،  املتحدة  الأمم  قرارات  وتطبيق  حولها 

وي�صعِّب من و�صول امل�صلمني وامل�صيحيني لأماكن 

العبادة فيها. كما اأن بناء اجلدار واحلواجز التي 

اأ�صبحت تت�صم بالدميومة، قد ف�صل اأجزاء ال�صفة 

الغربية بع�صها عن بع�ش، مما يوؤدي اإىل اإ�صعاف 

امل�صتقلة  الفل�صطينية  الدول  حلم  اإمكانية حتقيق 

الدولية  ال�صرعية  قرارات  وتطبيق  ال�صيادة  ذات 

بهذا ال�صاأن. 

للقت�صاد  املنهجي  التدمري  ترافق  وقد 

الإ�صرائيلي،  بالقت�صاد  واإحلاقه  الفل�صطيني 

وقائع  وفر�ش  اجلغرايف،  التفتيت  واإجراءات 

جيو�صيا�صية على الأر�ش، مع حملة قوية لإ�صعاف 

للحيلولة  الفل�صطينية  املوؤ�ص�صات  اإمكانيات 

التنمية  لتحقيق  جدية  خطوات  باأي  القيام  دون 

الب�صرية. 

تدهور الو�سع المعي�سي

فقد  واملعي�صي،  القت�صادي  للو�صع  بالن�صبة  اأما 

تزايد،  يف  الفقر  معدلت  اأن  البيانات  اأظهرت 

تزيد  اأنها  اإىل  املختلفة  التقديرات  ت�صري  حيث 

اإىل  وترتفع  الوطني،  امل�صتوى  على   %50 على 

حوايل 80% يف بع�ش املناطق (مثل جنوب قطاع 

قد  للأ�صر  ال�صهري  الدخل  معدل  اأن  كما  غزة). 

انخف�ش من حوايل 445 دولراً اأمريكياً اإىل 333 

دولراً اأمريكياً (اأي بن�صبة الربع) بني عامي 2000 

و2005، وعانت اأكرث من 53% من الأ�صر من نق�ش 

حاد يف دخلها. واتخذت الأ�صر العديد من خطوات 

التكيف لتجاوز هذا النخفا�ش. وكان للن�صاء دور 

فقد  تبعاتها.  وحتمل  الإجراءات  هذه  يف  حا�صم 

(وحتى  الأخرية  ال�صنة  خلل  البيانات  اأ�صارت 

الأ�صر  من   %58 اأن  اإىل   (2005 اآذار/مار�ش 

خف�صت من اإنفاقها، وجلاأت 16% منها اإىل تربية 

املوا�صي والزراعة املنزلية – وهي اأعباء تقوم بها 

للإح�صاء  املركزي  (اجلهاز  خا�ش  ب�صكل  الن�صاء 

الفل�صطيني، بيان �صحفي، اآب/اأغ�صط�ش 2005). 

 %50 من  اأكرث  اأن  اإىل  اأخرى  بيانات  واأ�صارت 

خراتهن من احللي  ُمدَّ لبيع  ا�صطررن  الن�صاء  من 

برنامج  بريزيت،  (جامعة  الأ�صرة  على  للإنفاق 

درا�صات التنمية، 2002 و 2004). 

يف   %32 بني  البطالة  معدلت  وتراوحت 

اإل  27% يف خريفه.33  ونحو   2005 العام  بداية 

ال�صباب، وخ�صو�صا يف قطاع غزة، كانوا  اأن فئة 

 %47,5 اأن  البيانات  تظهر  ت�صرراً، حيث  الأكرث 

غزة  قطاع  يف  عاما)   24-20) بني  ال�صباب  من 

من   %27,7 مع  باملقارنة  العمل،  عن  عاطلون 

�صباب ال�صفة الغربية للفئة العمرية نف�صها. وكانت 

الن�صاء ال�صابات (20-24) هن الأكرث ت�صرراً من 

بني جميع الفئات، اإذ ارتفع معدل البطالة بينهن 

له 31,6% بني  اإىل 48,4% باملقارنة مع ما معدَّ

للإح�صاء  املركزي  (اجلهاز  الذكور  من  ال�صباب 

الفل�صطيني، بيان �صحفي، متوز/يوليو 2005). 

التطعيم  معدلت  بداأت  ال�صحي،  املجال  ويف 

اإىل  و�صلت  حيث  عديدة،  جمالت  يف  بالرتاجع 

واحل�صبة  واحل�صبة  للنكاف  بالن�صبة   %66 نحو 

الوزن  ناق�صي  الأطفال  ن�صبة  وو�صلت  الأملانية. 

الطول  ناق�صي  الأطفال  ون�صبة   ،%5 نحو  اإىل 

الإمنائي،  املتحدة  الأمم  (برنامج   %10 اإىل نحو 

بالإجنليزية، 2005).

بدايات اإ�سالح فل�سطيني

م�صى العمل الفل�صطيني قدما باإجراء النتخابات 

الرئا�صية، وهي الثانية من نوعها، بتاريخ 20 كانون 

الثاين/يناير 2005. كما جرت النتخابات املحلية 

يف عدد كبري من املواقع، والنتخابات النيابية يف 

للقوى  التاأييد  يف  تزايداً  واأظهرت   ،2006 مطلع 

الدينية. 

الفل�صطيني  العام  الراأي  ملطالبات  وا�صتجابة 

غري  واملنظمات  املجتمعية  القوى  و�صغوط 

ال�صلطة  لّبت  الدولية،  والأطراف  احلكومية 

الفل�صطينية مطالب الإ�صلح، وقامت بالعديد من 

الإ�صلحات على م�صتوى الأجهزة الأمنية وغريها 

غالبية  فاإن  ذلك،  ومع  ال�صلطة.  موؤ�ص�صات  من 

الأمن  غياب  اإىل  ينظرون  زالوا  ما  الفل�صطينيني 

و�صلطة القانون كواحدة من اأهم اأولوياتهم، حيث 

اأظهر اأحد ال�صتطلعات (جامعة بريزيت، برنامج 

درا�صات التنمية، 2005) اأن 54% منهم يعتربون 

النفلت  ومن مظاهر  لهم.  بالن�صبة  اأولوية  ذلك 

غري  ب�صكل  وا�صتخدامه  ال�صلح  انت�صار  الأمني 

املنزيل  العنف  معدلت  زيادة  وكذلك  �صرعي، 

ال�صياق  ويف  م�صبوق.34  غري  ب�صكل  الن�صاء  وقتل 

33     ي�صل املعدل اإىل 21,2% ح�صب التعريف املت�صدد للبطالة ملنظمة العمل الدولية.

 http://www.wclac.org/. (2006 متت الزيارة يف 10 اأيار/مايو) .(2005) ".34    "مركز املراأة للإر�صاد القانوين والجتماعي
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املوؤ�ص�صات  هيكلة  اإعادة  على  العمل  بداأ  نف�صه، 

احلكومية الفل�صطينية؛ فقد ُدجمت اأو اأُلغيت بع�ش 

موؤ�ص�صات  وا�صتحدثت  والوزارات.  املوؤ�ص�صات 

كوزارة  املجتمعية،  الحتياجات  لتلبية  جديدة 

اإن�صاوؤها  اعترب  التي  الفل�صطينية،  املراأة  �صوؤون 

الأحداث  اأن  اإل  الن�صوية.  للحركة  مهما  انت�صاراً 

اجلارية توؤكد اأن تطوير اأو�صاع املراأة الفل�صطينية 

يحتاج اأي�صا للتزام �صامل وكامل ب�صيا�صات وطنية 

عامة متح�ص�صة للنوع الجتماعي ت�صاهم يف نه�صة 

�صاملة يف الطريق لإنهاء الحتلل الإ�صرائيلي. 

ف م�ساوئ احتالل العراق  َتَك�سُّ

�صهدت العملية ال�صيا�صية يف العراق، كما اأ�صرنا، 

اإجراء  �صملت   ،2005 العام  تطورات هامة خلل 

الد�صتور  على  والت�صويت  النيابية  النتخابات 

ي�صبق  مل  اإيجابية  حالت  ت�صكل  التي  العراقي، 

للعراقيني ممار�صتها بهذا الزخم.

اجتماع  عقد  العربية،  للجامعة  مبادرة  ويف 

 2005 نوفمرب   21-19 الفرتة  القاهرة خلل  يف 

والقوى  الف�صائل  خمتلف  عن  ممثلون  ح�صره 

ال�صيا�صية، متهيدا لعقد موؤمتر وطني للم�صاحلة 

يف بغداد يف بدايات عام 2006. ويف الوقت الذي 

فقد  الإرهابية،  العمليات  فيه  امل�صاركون  اأدان 

حق  وهو  الحتلل،  مقاومة  �صرعية  على  اتفقوا 

م�صروع جلميع النا�ش، وطالبوا بو�صع جدول زمني 

لإنهاء الوجود الأجنبي. 

انتخاب جمل�ش وطني دائم، وتوقع  ويف �صوء 

التحدي  يبقى   ،2006 ت�صكيل حكومة جديدة يف 

التعديلت  اإدخال  هو  اجلديدة  لل�صلطة  الأكرب 

العراق  وحدة  ل�صمان  الد�صتور  على  اللزمة 

و�صلمة اأرا�صيه، وتكري�ش حقوق الإن�صان وحتقيق 

امل�صاحلة الوطنية والق�صاء على الفو�صى والف�صاد، 

يف عراق موحد خال من قوات الحتلل الأجنبية 

والأعمال الإرهابية.

مع  تزامنت  ال�صيا�صية  العملية  هذه  ولكن 

العديد من املمار�صات ال�صلبية اأو القا�صرة، منها 

العراقية  الدولة  بناء  اإعادة  باإ�صكاليات  يتعلق  ما 

وموؤ�ص�صاتها يف ظل ا�صتمرار الحتلل، وخماطر 

تفتت العراق يف ظل تر�صخ الجتاهات الطائفية. 

املن�صرم  العام  لتطورات  النهائية  النتيجة  وتبقى 

هي ا�صتمرار الحتلل وتداعياته اخلطرة.

اأ�سلحة  التكلفة الإن�سانية لالحتالل: ا�ستعمال 

حمرمة، والتعذيب

اأذيع، على التلفزيون الر�صمي الإيطايل، يف ت�صرين 

الثاين/نوفمرب 2005، فيلم يتهم اجلي�ش الأمريكي 

احلارقة  الأبي�ش،  الفو�صفور  قنابل  با�صتخدام 

ا�صتعمالها، يف مهاجمة  واملحظور  واللحم،  للجلد 

املدنيني على املناطق ال�صكنية يف مدينة الفلوجة 

(بي بي �صي، 8 ت�صرين الثاين/نوفمرب 2005).

ا�صت�صراء  على  تتواىل  الدلئل  فتئت  وما 

املنظمات  �صكت  التعذيب يف ظل الحتلل. فقد 

احلقوقية غري احلكومية اإىل جلنة الأمم املتحدة 

الأول/ ت�صرين  يف  جنيف  يف  الإن�صان  حلقوق 

اأكتوبر 2005 الإدارة الأمريكية لرتكابها انتهاكات 

اأمثال  من  "ع�صرات"  الإن�صان يف  خطرية حلقوق 

بني  ما  (خدمة  ال�صيت  �صيء  "اأبو غريب"  �صجن 

ال�صحف، 26 ت�صرين الأول/اأكتوبر 2005).35

ولكن بع�ش عنا�صر احلكومة العراقية كان لها 

ن�صيب من تعذيب العراقيني؛ ففي ت�صرين الثاين/

القوات  عثور  عن  اأنباء  ن�صرت   ،2005 نوفمرب 

الأمريكية على "مركز تعذيب �صري" يف قبو مبنى 

لوزارة الداخلية العراقية يف اأحد �صواحي بغداد 

الثاين/ ت�صرين   16 تاميز"،  "النيويورك  (جريدة 

نوفمرب 2005).

وقد حدا ذلك باأول رئي�ش وزراء للعراق حتت 

الحتلل، اإياد علوي، اإىل ال�صكوى من اأن انتهاك 

حقوق الإن�صان اأ�صواأ الآن مما كانت حتت النظام 

ال�صابق (جريدة "الأوبزرفر"، 27 ت�صرين الثاين/

نوفمرب 2005).

يف  ن�صر  تقرير  اأثاره  مما  الرغم  وعلى 

الثاين/ ت�صرين  يف  الربيطانية  "لن�صيت"  جملة 

نحو  �صقوط  عن   (2004 (برينهام،  نوفمرب2004 

احتلل  بدء  منذ  املدنيني  من  قتيل  األف  مائة 

العراق، مل يتوقف العتداء على املدنيني. وو�صعت 

عدة  يف  الع�صكرية  عملياتها  من  التحالف  قوات 

املدنية  الأهداف  ق�صف  ووا�صلت  عراقية،  مدن 

واقتحام امل�صت�صفيات ودور العبادة بزعم ملحقة 

اآلف  اعتقال  وتابعت  والإرهابيني"،  "املتمردين 
الأ�صخا�ش، وتورط جنودها يف جرائم حرب مثل 

قتل الأ�صرى واجلرحى وتعذيب املعتقلني. وتركت 

التحقيقات التي اأجرتها قوات التحالف اأو الأحكام 

اأ�صدرتها بحق مرتكبي هذه اجلرائم  الهينة التي 

على  والت�صجيع  العقوبة  من  للإفلت  مظهراً 

Inter Press Service  35
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الرئي�ش  2005، قدر  العام  نهاية  التمادي. وقرب 

املدنيني  من  العراقيني  القتلى  عدد  الأمريكي 

األفا وهو رقم قريب من املدى الذي  بحوايل 30 

والذي يرتاوح بني  الأج�صاد"  "عد  يقدره م�صروع 

27 و 31 األف تقريبا.36 

وفاقم من ماأ�صاة ال�صعب العراقي تورط بع�ش 

امليلي�صيات املحلية، وتنظيمات اإرهابية، وع�صابات 

اإجرامية، يف جرائم �صد املدنيني من قتل وخطف 

وتخريب راح �صحيتها الآلف من املدنيني الأبرياء، 

(منظمة  طائفية  فتنة  باإ�صعال  تهدد  واأ�صبحت 

العفو الدولية، 2005ب).

ا�ست�سراء الف�ساد

مراجعة  تقرير  يف  الف�صاد  جوانب  بع�ش  تتجلى 

مالية اأعده مكتب البحرين التابع ل�صركة مراجعة 

الدويل  املجل�ش  حل�صاب  �صهرية37  اأمريكية 

العراق،  احتلل  ل�صلطة   38  
واملتابعة لل�صت�صارة 

 ،2003 الأول/اأكتوبر  ت�صرين  يف  اأن�صئ  الذي 

ون�صر يف بدايات متوز/يوليو 2005 يف ال�صحافة 

الربيطانية (�صحيفة "اجلارديان"، 7 متوز/يوليو 

2005). ويك�صف التقرير عن فظائع ف�صاد مايل 

العراقية  واحلكومة  الحتلل  �صلطة  قبل  من 

واحلكومة  الحتلل  �صلطة  اأن  ويوؤكد  املوؤقتة. 

ال�صعب  اأموال  ا�صتحل  قد  كليهما،  املوؤقتة، 

الذي  العراق  اإعمار  لإعادة  املخ�ص�صة  العراقي، 

خربته قوات حتالف الحتلل. ففي خلل ثمانية 

يف  اليد  مطلق  احلاكم  "برمير"  فيها  كان  �صهور 

جلها  دولر،  مليارات   9 قرابة  اأن  يقدر  العراق، 

من اأموال �صعب العراق قد "اختفت"39 (حني غادر 

 ،2004 حزيران/يونيو   28 يف  العراق  "برمير" 
اأنفقت 20 مليار دولر  كانت �صلطة التحالف قد 

مليون   300 بحوايل  مقارنة  العراق40،  اأموال  من 

الأمريكية).41   احلكومة  اأموال  من  فقط  دولر 

�صلطة الحتلل  اأن  واكت�صف مراجعو احل�صابات 

مل حتتفظ بح�صابات ملئات املليني من الدولرات 

 8,8 واأن  خزائنها،  يف  نقدا  بها  احتفظت  التي 

مليار دولر حولت اإىل احلكومة العراقية املوؤقتة 

قد ذهبت من دون ح�صاب. والظاهر اأن التغا�صي 

عن مراقبة الت�صرف بدخل العراق قد ا�صتمر بعد 

مغادرة "برمير" (هارميان، بالإجنليزية، 2005). 
ول غرابة اأن انتهى م�صح ميداين اأجرته وزارة 

اخلارجية الأمريكية، و�صمل قرابة 2000 عراقي 

يف العام 2005، اإىل اأن "غالبية العراقيني يقولون 

اإن م�صتوى الف�صاد الآن اأكرب مما كان عليه" حتت 

النظام ال�صابق (وزارة اخلارجية الأمريكية، مكتب 

الدرا�صات، بالإجنليزية، 2005).

وقائع  يف  للحتلل  املايل  الف�صاد  يتك�صف 

تخريب وا�صع النطاق لرثوة العراق النفطية وّثقها 

كتاب لوزير النفط الأ�صبق "ع�صام اجللبي"، بعنوان 

وال�صيا�صة  العراق  يف  النفط  �صناعة  يف  "قراءة 
النفطية". ويك�صف ذلك عن تدمري من�صاآت و�صرقة 

بعد  وحتى  اأثناء احلرب  ومعدات،  واأجهزة  وثائق 

مل  الحتلل، حتى اأنه بعد �صنتني من "التحرير" 

ت�صتطع �صناعة النفط الو�صول اإىل م�صتويات اإنتاج 

ما قبل احلرب، وحتول العراق لأول مرة يف تاريخه 

 3 توازي  بتكلفة  النفطية  للمنتجات  م�صتورد  اإىل 

مليار دولر �صنويا (حممد عارف، 2005اأ). 

وتنتهي درا�صة حديثة اإىل اأن خ�صارة العراق، من 

جراء اتفاقيات امل�صاركة يف الإنتاج التي اأبرمت مع 

�صركات النفط العاملية، ترتاوح، مع التحفظ، بني 

74 و 194 مليار دولر، وذلك بافرتا�ش �صعر 40 

دولراً للربميل ومن 12 حقل نفط فقط، من اأ�صل 

60 حقل على الأقل، ناهيك عن فقدان التحكم 

العاملية.  لل�صركات  النفط  �صناعة  يف  الوطني 

ويتعدى متو�صط اخل�صارة املتوقعة للفرد العراقي 

يف ال�صنة، على مدى الثلثني عاما- هي عمر هذه 

للفرد  الإجمايل  املحلي  الناجت  قيمة  التفاقيات- 

يف العراق حاليا (بلتفورم واآخرون، بالإجنليزية، 

.(2005

 Iraq Body Count  36

KPMG  37

 (International Advisory and Monitoring Board)  IAMB   38

39  "فوك�ش نيوز." (2004). (متت الزيارة يف 18 متوز/يوليو 2006).  

http://www.foxnews.com/story/0,2933,129489,00.html

 "CNN". (2005) . (متت الزيارة يف 18 متوز/يوليو 2006).
http://edition.cnn.com/2005/WORLD/meast/01/30/iraq.audit/

"التاميز." (2005). (متت الزيارة يف 18 متوز/يوليو 2006).
http://www.ftimes.com/main.asp?SectionID=1&SubSectionID=1&ArticleID=25316&TM=74844.16

40  "جلوبال بولي�صي." (2004) . (متت الزيارة يف 28 ني�صان/اأبريل 2006). 

 http://www.globalpolicy.org/security/issues/iraq/dfi/2004/06fuelingsuspicion.pdf

41    "اجلارديان." (2005). (متت الزيارة يف 10 ني�صان/اأبريل 2006).

http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,1522983,00.html
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وميتد تخريب الحتلل لرثوات العراق، فيما 

وراء النفط، اإىل ثروة معنوية تخ�ش الب�صرية جمعاء، 

ونق�صد بذلك النهب الأكرب، وتدمري اآثار احل�صارة 

الب�صرية يف العراق. و�صبهت "اإليانور روب�صن"، من 

بـ  النهب  اأك�صفورد  جامعة  يف  ال�صت�صراق  معهد 

كتاب  ويورد   42."1258 "�صلب املغول لبغداد عام 
"نهب املتحف العراقي، بغداد"43، الذي �صاهم فيه 
معلومات  العراق،  الآثار يف  علماء  اأبرز  من  عدد 

األف  عن العثور على 7 اآلف قطعة من نحو 15 

قطعة �صرقت من متحف بغداد خلل الأيام الأوىل 

من احتلل بغداد، ومل يتم بعد اإعادة اأي من هذه 

يحيط  الغمو�ش  يزال  وما  العراق.  اإىل  القطع 

ال�صومرية،  مب�صري جمموعة املتحف من الأختام 

يقدر عددها بنحو �صتة اآلف، ويعود تاريخ بع�صها 

اإىل فجر ابتكار الكتابة والتدوين. كما ترتب على 

ومطارات  ع�صكرية  لقواعد  الحتلل  قوات  بناء 

النطاق  وا�صع  تخريٌب  مهمة  اأثرية  مواقع  بجوار 

(حممد عارف، 2005 ب).

التكلفة الكلية لغزو العراق واحتالله

لغزو  القت�صادية  للتكلفة  املتداولة  التقديرات  اإن 

املبا�صرة  املالية  التكلفة  �صاملة  واحتلله،  العراق 

(التي تقدرها درا�صة حديثة بحوايل 255 ملياراً، 

اإىل  بالإ�صافة  التحالف)  ل�صركاء  40 ملياراً  منها 

فقد عائدات النفط وتدمري الأ�صول، ت�صل اإىل ما 

يقارب ن�صف تريليون (500 مليار) دولر، وينتظر 

(اأمرييكان   2015 العام  بحلول  ال�صعف  تبلغ  اأن 

بالإجنليزية،  بروكينجز،   - ان�صتيتيوت  انرتبرايز 

.(2005

الرغبة ال�سعبية يف اإنهاء الحتالل

اإنهاء  يف  ال�صعبية  الرغبة  على  تاأكيدات  تواترت 

احتلل  حتالف  قطبي  اأحد  دوائر  من  الحتلل 

كله  العراق  �صمل  م�صح  من  ظهر  فقد  العراق. 

اإىل  وت�صرب  الربيطانية،  الدفاع  وزارة  ومولته 

 %99 اأكرث من  اأن  "ال�صنداي تلغراف"،  �صحيفة 

من العراقيني ل ي�صعرون اأن وجود قوات التحالف 

ن�صف  قرابة  واأن  البلد،  يف  الأمن  من  يزيد 

على  العنيفة  الهجمات  مع  يتعاطفون  املجيبني 

قوات التحالف (�صحيفة "اجلارديان"، 23 ت�صرين 

الأول/اأكتوبر 2005).

ل�صتمرار  ال�صعبي  الرف�ش  ت�صاعد  وملواجهة 

يف  الأمريكي  اجلي�ش  قيادة  جلاأت  الحتلل، 

مقالت  لن�صر  عراقية  �صحف  ر�صوة  اإىل  العراق 

ت�صع �صبغة اإيجابية على اأفعال الوليات املتحدة 

هناك، واعرتفت بذلك لأول مرة قرب نهاية العام 

كانون   3 بو�صت"،  "الوا�صنطن  (�صحيفة   2005

الأول/دي�صمرب 2005).

ا�ستخال�ض

الإقليمية  البيئة  اأن  اإىل  ال�صابقة  الأجزاء  ت�صري 

الإن�صانية  التنمية  فر�ش  من  ت�صعف  والعاملية 

يف  الحتلل  ب�صبب  خا�صة  العربية،  البلدان  يف 

الإرهاب".  على  "احلرب  و  والعراق،  فل�صطني 

حقوقه  انتهاك  من  العربي  املواطن  فيقا�صي 

وحرياته الأ�صا�صية، بدءا باحلق يف احلياة ومرورا 

باحلقوق  وانتهاء  وال�صيا�صية،  املدنية  باحلقوق 

القت�صادية والجتماعية. 

للبيئة  ال�صلبي  الأثر  ولكن  هذا عن احلا�صر، 

الإقليمية والعاملية املعوقة للتنمية الإن�صانية ميتد 

العربي  الوطن  يف  النه�صة  اإمكان  من  احلد  اإىل 

من خلل اإعاقة الإ�صلح، وعرقلة اإمكان التو�صل 

الوطن  حرية  لنتهاك  وعادلة  �صلمية  حلول  اإىل 

يدفع  اأن  ميكن  مما  الحتلل،  ب�صبب  واملواطن 

واأ�صكال  التطرف  من  مزيد  جتاه  اأكرث  املنطقة 

الحتجاج العنيف نتيجة لغياب نظام حكم عادل 

على ال�صعيد العاملي يحفظ الأمن، ويحقق الرفاه 

الإن�صاين، للجميع. 

التقدم نحو التغلب على نواق�ض 

التنمية الإن�سانية 

تو�سيع نطاق احلرية

يف  التحليل  فرتة  خلل  العام  الجتاه  متثل 

لبنية احلكم  النتقا�ش من احلرية، دعماً  اطراد 

ال�صتبدادي القائمة، كما وثقت الأجزاء ال�صابقة 

من هذا الق�صم. اإل اأنه ميكن ر�صد بع�ش التطورات 

يف  احلرية  نطاق  تو�صيع  م�صمار  يف  الإيجابية 

البلدان العربية. 

42 "اجلارديان." (2003). (متت الزيارة يف 28 ني�صان/اأبريل 2006).  

http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,,979734,00.html

 The looting of the Iraq Museum, Baghdad  43

ميتد تخريب 

الحتالل لرثوات 

العراق، فيما وراء 

النفط، اإىل ثروة 

معنوية تخ�ض 

الب�سرية جمعاء، 

ونق�سد بذلك النهب 

الأكرب، وتدمري اآثار 

احل�سارة الب�سرية يف 

العراق

اإن التقديرات املتداولة 

للتكلفة القت�سادية 

لغزو العراق واحتالله، 

�ساملة التكلفة املالية 

املبا�سرة، ت�سل اإىل ما 

يقارب ن�سف تريليون 

)500 مليار( دولر



تقرير التنمية الإن�شانية العربية  2005 48

ز ثقافة حقوق الإن�سان وحمايتها َتَعزُّ

يف م�صر، اأ�صدر املجل�ش القومي حلقوق الإن�صان 

تعر�ش  ومثَّل   .(2005) الأول  ال�صنوي  تقريره 

حقوق  انتهاك  جوانب  اأفدح  من  لبع�شٍ  التقرير 

حالة  باإنهاء  املجل�ش  ومطالبة  البلد،  يف  الإن�صان 

الطوارئ، مفاجاأة �صارة لأو�صاط حقوق الإن�صان. 

وبقي اأن تتخذ ال�صلطات اإجراءات فعالة ل�صيانة 

بناء على مثل  الإن�صان، وعقاب منتهكيها،  حقوق 

هذا التقرير (حممد �صليم العوا، 2005).

حلقوق  الوطني  املركز  اأ�صدر  الأردن،  ويف 

الإن�صان تقريره ال�صنوي الأول.

العربي  امليثاق  على  وم�صر  تون�ش  و�صدقت 

اتفاقية  اإىل  �صورية  وان�صمت  الإن�صان،  حلقوق 

اأو  املعاملة  �صروب  من  وغريه  التعذيب  مناه�صة 

العقوبة القا�صية اأو اللاإن�صانية اأو املهينة.

الإن�صان  تدريبية حول حقوق  واأقيمت دورات 

لرجال الدين وال�صرطة يف م�صر.

حقوق  و  الدميقراطية  بتدري�ش  قرار  و�صدر 

الإن�صان ب�صفة اإلزامية يف مدار�ش البحرين.

للأمم  مركز  قطر،  يف  الإن�صاء،  �صبيل  ويف 

املنطقة  يف  الإن�صان  حقوق  لتعزيز  املتحدة 

العربية.

يف  الإن�صان  حلقوق  جمعية  وت�صكلت 

الإمارات. 

اجلديدة  املوريتانية  ال�صلطات  نظمت  وقد 

لأول مرة ملتقى مدنياً �صيا�صياً وا�صعاً �صاركت فيه 

معظم اأطراف املعار�صة ملناق�صة اإ�صكاليات الو�صع 

احلقبة  ملمح  ر�صم  يف  وامل�صاركة  البلد  يف 

منظمات غري حكومية  عدة  وح�صلت  النتقالية. 

ومراكز بحث تنموية على ترخي�ش بالعمل.

نحو ت�سفية تركة �سنوات القهر في المغرب

مبعايري التاريخ ال�صيا�صي قد ل نكون مبالغني اإذا 

الأكرب يف املغرب يف �صنة  اأن احلدث  ما اعتربنا 

2005 يتمثل يف جل�صات ال�صتماع التي هيئت من 

متكني  بهدف  وامل�صاحلة،  الإن�صاف  هيئة  طرف 

وقائع  معرفة  من  املغرب  يف  اجلديدة  الأجيال 

واإىل  ال�صتقلل  بدايات  منذ  فظيعة  ومعطيات 

العدالة  ملف  �صمن   ،1999 �صنة  نهاية  حدود 

النتقالية يف مغرب يروم الت�صالح مع ذاته، وذلك 

بت�صفية جوانب من تركة ما�صيه املثخن بدرجات 

ق�صوى من ال�صتبداد والظلم.

لتقدمي  اجلل�صات  فقد برجمت جمموعة من 

عينة من ال�صحايا الذين ينتمون ملختلف ف�صائل 

ممن  والي�صارية  الوطنية  ال�صيا�صية  املعار�صة 

ال�صجون  يف  القهر  من  عديدة  لأ�صكال  تعر�صوا 

ومقرات جرائم التنكيل باآدمية الإن�صان. 

ع�صرين  على  يزيد  ما  الهيئة  اأع�صاء  وجمع 

األف ملف، وقرروا ال�صتماع اإىل مائتي �صهادة حية 

والتلفزة  الإذاعة  تنقل مبا�صرة على قنوات  منها، 

الذي  اخلتامي  بتقريرها  تقدمت  وقد  املغربية. 

يت�صمن نتائج وخل�صات اأعمالها بالن�صبة ملختلف 

واملقرتحات  والتو�صيات  بها،  كلفت  التي  املهام 

واملوؤ�ص�صاتية  الت�صريعية  الإ�صلحات  اأجل  من 

ما  تخطي  على  امل�صاعدة  ال�صرورية  والرتبوية 

جرى وعدم تكراره.

ال�سعي اإلى الم�سالحة الوطنية في الجزائر

اإرث  لتجاوز  مبادرة  اجلزائري  الرئي�ش  تبنى 

التنافر والعداء الذي خلفته الت�صعينات يف البلد 

من خلل اقرتاح ميثاق لل�صلم وامل�صاحلة الوطنية 

حظي بقبول وا�صع النطاق يف ا�صتفتاء �صعبي.

توجه ديمقراطي محدود في الإمارات

اإ�صلحي  توجه  الإمارات عن  دولة  رئي�ش  اأعلن   

الوطني  املجل�ش  اأع�صاء  ن�صف  مبقت�صاه  ينتخب 

اأربعة  بوا�صطة  ع�صوا،   40 من  املكون  الحتادي، 

الإمارات  �صيوخ  يعينهم  املجتمع  نخب  من  اآلف 

ال�صبع. 

تو�سع الم�ساركة ال�سعبية في الأردن

ويف الأردن، قامت جلنة �صكلها امللك من خمتلف 

الأطياف ال�صيا�صية بو�صع اأجندة وطنية للإ�صلح 

وت�صمنت  وال�صيا�صي.  والجتماعي  القت�صادي 

قوانني  على  هامة  تعديلت  اإدخال  تو�صياتها 

يف  الأكرب  التحدي  ويبقى  والنتخاب.  الأحزاب 

التو�صيات  هذه  �صتطبق  احلكومة  كانت  اإذا  ما 

الكفيلة بتنمية احلياة ال�صيا�صية وتو�صيع امل�صاركة 

ال�صعبية.

اكت�ساب املعرفة 

اإىل  اخلارجيون،  واملانحون  احلكم،  اأنظمة  تنظر 

على  التغلب  ملحاولة  خلفا  املعرفة،  اكت�صاب 

حمايد  جمال  اأنه  على  احلرية،  من  النتقا�ش 

تنظر اأنظمة احلكم، 

واملانحون اخلارجيون، 

اإىل اكت�ساب املعرفة، 

خالفا ملحاولة التغلب 

على النتقا�ض 

من احلرية، على 

اأنه جمال حمايد 

�سيا�سيًا، وهو، من ثم، 

مفتوح للعمل بات�ساع. 

على اأن احلياد 

ال�سيا�سي لأ�سكال 

اكت�ساب املعرفة وهم 

كبري. والتعليم على 

وجه اخل�سو�ض 

اأداة طيعة لإعادة 

اإنتاج الهيمنة، من 

الداخل اأو اخلارج، اأو 

لتدعيمها
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�صيا�صياً، وهو، من ثم، مفتوح للعمل بات�صاع. على 

اأن احلياد ال�صيا�صي لأ�صكال اكت�صاب املعرفة وهم 

طيعة  اأداة  اخل�صو�ش  وجه  على  والتعليم  كبري. 

اأو  اخلارج،  اأو  الداخل  من  الهيمنة،  اإنتاج  لإعادة 

لتدعيمها.

واأ�صاليب  املناهج  تعديل  جهود  تتابعت  وقد 

ل�صتحقاقات  ا�صتيفاء  بع�صها  ميثل  التعليم 

ل  قد  اخلارج،  من  قادمة  "اإ�صلح"  م�صروعات 

تخدم بال�صرورة توجه النه�صة يف الوطن العربي.

التدري�ش  مناهج  تواجه  التحديد،  وجه  وعلى 

اإىل  تهدف  خارجية  �صغوطاً  حالياً،  العربية، 

"تطويرها" بحيث ت�صتمل على قيم تعلي من حقوق 
الإن�صان واملراأة وقيم الدميقراطية والت�صامح. وهذا 

لإدخال  ل  م�صتويات  عدة  على  �صروري  التغيري 

لتحديث  اأي�صا  ولكن  فح�صب،  العاملية  القيم  تلك 

بثورة  تتعلق  هامة  جوانب  واإدخال  املناهج  تلك 

الت�صالت والتفاعل ال�صريع بني ال�صعوب والدول 

يف العامل. اإل اأن ا�صتهداف تلك املناهج لحتوائها 

قد  "التطرف"  ـِ  ل توؤدي  قد  "اإ�صلمية"  قيم  على 

املقاومة  من  ويزيد  عك�صية،  نتيجة  اإىل  يوؤدي 

الداخلية للتغيري. 

متكني الن�ساء

الل�صيق ال�صلة مبو�صوع هذا  الن�صاء،  لعل متكني 

التقرير، هو وجه النق�ش يف التنمية الإن�صانية الذي 

داأبت الدول العربية على التحرك لتلفيه، ولكن 

القت�صار  يف  النق�ش  ويتبدى  منقو�صة.  ب�صورة 

ن�صاء  اإي�صال  مبعنى  التجميلي،  التمكني  على 

مرموقات ملواقع قيادية يف بنية احلكم القائم، دون 

مد التمكني اإىل القاعدة العري�صة من الن�صاء، مما 

ي�صتدعي تلقائيا متكني املواطنني كافة. 

اإل اأنه ميكن ر�صد الجتاهات الإيجابية التالية يف 

ميدان متكني الن�صاء:

املراأة  ن�صال  من  عقود  تُوِّجت  الكويت،  ففي 

واملت�صامنني معها باإقرار جمل�ش الأمة الكويتي يف 

اأيار/مايو 2005 لقانون مينح املراأة حق الت�صويت 

وتبع  واملحلية.  العامة  النتخابات  يف  والرت�صيح 

ذلك قرار حكومي بتعيني وزيرة للتخطيط يف اأول 

من�صب وزاري تتوله املراأة يف تاريخ الكويت.

رئي�صة  مرة  لأول  �صيدة  عينت  م�صر،  ويف 

ل�صركة قاب�صة للبرتول، وعينت 11 �صيدة يف جمل�ش 

عاما،   18 اإىل  للفتاة  الزواج  �صن  ورفع  ال�صورى، 

العاملة والهجرة يف تعديل  القوى  واأ�صندت وزارة 

وزاري يف نهاية 2005، لأول مرة، اإىل �صيدة.

اأربع  تعيني  الأردن  يف  وزاري  تعديل  و�صمل 

ت�صكيل  اأن  اإل   ،2005 ني�صان/اأبريل  يف  وزيرات 

 2005 الثاين/نوفمرب  ت�صرين  يف  جديدة  حكومة 

خف�ش عدد الوزيرات اإىل واحدة فقط.

العام  يف  مرة  لأول  وزيرة  عينت  لبنان،  ويف 

النتخابات  يف  ن�صاء  �صت  وجنحت   .2005

الت�صريعية.

ويف الإمارات، اأجري تعديل وزاري �صمل �صيدة 

لأول مرة، وارتفع العدد اإىل وزيرتني يف الت�صكيل 

الوزاري الأخري.

ويف تون�ش، عينت �صيدة لأول مرة يف من�صب 

الوايل.

ويف قطر، تولت �صيدة الأمانة العامة للمجل�ش 

البلدي. 

ويف �صورية، عينت �صيدة يف القيادة القطرية 

حلزب البعث.

الأمر  األغي �صرط موافقة ويل  ال�صعودية،  يف 

وفازت  �صخ�صية،  هوية  على  املراأة  حل�صول 

لل�صحافيني،  متثيلي  جمل�ش  بع�صوية  �صيدتان 

وثلث �صيدات يف انتخابات جمل�ش اإدارة اجلمعية 

يف  الن�صاء  و�صاركت  الإن�صان.  حلقوق  الوطنية 

انتخابات الغرفة التجارية بالريا�ش، وفازت اثنتان 

من املر�صحات ملجل�صها. و�صكل وفد من 40 �صيدة 

�صعودية يف زيارة عمل ذات طابع ر�صمي لربيطانيا، 

مهنية  ن�صائية  جمموعات  اهلل  عبد  امللك  وقابل 

قدمت له مطالب عامة. 

الزوج  موافقة  �صرط  األغي  البحرين،  ويف 

واأ�صركت  �صفر،  جواز  على  البحرينية  حل�صول 

املراأة يف تنظيم العمل املروري. 

جلامعة  رئي�صة  �صيدة  عينت  اجلزائر  ويف 

"بومردا�ش".
منظمة  اإن�صاء  اتفاقية  على  ليبيا  و�صدقت 

املراأة العربية.

خال�سة

يغطيها  التي  الفرتة  طوال  العربي  الوطن  ا�صتمر 

هذا التقرير يف حالة خما�ش تنموي ي�صعب التكهن 

بنتائجه. فمن ناحية، قامت بع�ش الإ�صلحات يف 

جمايل ن�صر املعرفة ومتكني الن�صاء. وبا�صتثناء بلد 

اأو بلدين عربيني مل يعد هناك برملان اأو وزارة اأو 

على  واحدة  امراأة  وجود  من  يخلو  بلدي  جمل�ش 

كما  به.  املناطة  املهام  يف  باقتدار  ت�صارك  الأقل 

بداأ العديد من الدول العربية يف النظر جمدداً يف 

لعل متكني الن�ساء، 

الل�سيق ال�سلة 

مبو�سوع هذا التقرير، 

هو وجه النق�ض يف 

التنمية الإن�سانية 

الذي داأبت الدول 

العربية على التحرك 

لتالفيه، ولكن ب�سورة 

منقو�سة. ويتبدى 

النق�ض يف القت�سار 

على التمكني 

التجميلي، دون مد 

التمكني اإىل القاعدة 

العري�سة من الن�ساء، 

مما ي�ستدعي تلقائيا 

متكني املواطنني كافة
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النظم التعليمية للرتقاء بها. اإل اأن امل�صرية نحو 

وما  بالتعرث؛  تت�صم  زالت  ما  ال�صيا�صي  الإ�صلح 

فتئت الفجوة بني الواقع وطموحات القوى احلية 

الإ�صلح  لبطء  نتيجة  تت�صع  العربية  البلدان  يف 

من جهة، وانتعا�ش قوى املجتمع املدين واخرتاقها 

حلاجز اخلوف الذي كبلها لفرتة لي�صت بالق�صرية 

اأكرث  ب�صكل  الإ�صلح  ببلورة مطالبها يف  وقيامها 

فالنتخابات  اأخرى.  ناحية  من  وجراأة  و�صوحاً 

مقارنة  متقدمة  خطوة  كانت  واإن  جرت،  التي 

باملمار�صات ال�صابقة، ما زالت يف الأغلب بعيدة عن 

النتخابات احلرة النزيهة التي تنا�صل من اأجلها 

ال�صيا�صي  الإ�صلح  وبرامج  املدين.  املجتمع  قوى 

التي اأعلن عنها من قبل اأنظمة عديدة، مل يطبق 

فاحلريات  خجولة.  حمدودة  خطوات  اإل  منها 

روادع،  دون  تنتهك  زالت  ما  وال�صيا�صية  املدنية 

واحلق يف امل�صاركة ال�صيا�صية، واإن ات�صع قليًل، ما 

زال مقيداً تعرت�صه الكثري من املحددات القانونية 

وغريها يف املمار�صة العملية. 

ما زال الإ�صلحيون ون�صطاء حقوق الإن�صان 

لي�ش  يخاطرون  القمعية  للإجراءات  ثابتاً  هدفاً 

لنيل  �صعيهم  يف  بحياتهم،  بل  برفاههم  فقط 

احلريات واحلقوق.

العاملية  املبادرات  تزايد  من  الرغم  وعلى 

للإ�صلح يف العامل العربي، تعاظم التاأثري ال�صلبي 

فالإرهاب  الإ�صلح.  م�صرية  على  العاملية  للبيئة 

واحلرب عليه باتا يهددان لي�ش فقط حق املواطن 

حقهم  اأي�صاً  بل  والنماء،  احلرية  يف  العربي 

وخا�صة  الأجنبية  الحتللت  اأما  احلياة.  يف 

الحتلل الإ�صرائيلي يف فل�صطني، فما زال يحرم 

العرب من اأب�صط حقوقهم ال�صيا�صية والقت�صادية 

املنطقة  يف  وال�صلم  الأمن  ويهدد  والجتماعية 

برمتها. 

انتظام  دون  التنموي  امل�صار  تعرث  كله،  ولهذا 

اأو ا�صتقامة مل�صريته، مما ترك الوطن العربي يف 

الآتي"  "اخلراب  م�صار  عن  كثرياً  تبعده  حاله مل 

العربية  الإن�صانية  التنمية  تقرير  منه  حذر  الذي 

الثالث.

"الزدهار  م�صار  ارتياد  يف  الأمل  اأن  اإل 

الإن�صاين" مل يخُب بعد. ومن هذا املنطلق ي�صدر 

هذا التقرير الرابع اأمًل يف تعزيز الجتاه نحوه.

م�سمون الق�سم الثاين من التقرير

يتوفر الق�صم الثاين من التقرير على درا�صة وجه النق�ش الثالث الذي حدده تقرير "التنمية الإن�صانية 

العربية" الأول، اأي النق�ش يف متكني الن�صاء يف البلدان العربية، بهدف و�صع روؤية ا�صرتاتيجية للتغلب 

على هذا النق�ش من خلل نهو�ش املراأة يف الوطن العربي. 

ي�صع الف�صل الأول اللبناِت املفاهيميَة للتقرير بالرجوع اإىل املفاهيم املركزية ل�صل�صلة تقرير التنمية 

الإن�صانية العربية، اأي احلرية وحقوق الإن�صان، وبالرتكيز على امل�صاواة بني الن�صاء والرجال مبا ي�صون 

الكرامة الإن�صانية. ثم يتطرق الف�صل ملناق�صة بع�ش الق�صايا الإ�صكالية املت�صلة بحال املراأة يف الوطن 

العربي يف الوقت الراهن. 

وي�صي م�صمون الف�صل، وبخا�صة ق�صمه الثاين، باأن و�صع املراأة يف البلدان العربية ميثل حم�صلة 

ب�صورة مركبة،  تت�صابك  التي  وال�صيا�صية  والقت�صادية  الثقافية والجتماعية  العوامل  تفاعل عدد من 

"التنمية  تقرير  عليه  ا�صتقر  الذي  املنهجي  التناول  �صوء  ي�صتدعي، يف  الطابع، مما  اإ�صكايل  وبع�صها 

الإن�صانية العربية"، حتليًل وا�صعاً ومعمقاً، قدر امل�صتطاع، لعديد من مكونات املجتمعات العربية، يف 

الراهن،  الوقت  اأو�صاعها يف  لتف�صري  ال�صعي  ثم  العربية،  البلدان  املراأة يف  اأو�صاع  لت�صخي�ش  حماولة 

متهيداً ل�صوغ روؤية ا�صرتاتيجية لنهو�ش املراأة يف الوطن العربي. 

ي�صعى التقرير اأول الأمر اإىل ت�صخي�ش حال املراأة يف البلدان العربية يف الوقت الراهن على حماور 

التنمية الإن�صانية، واكت�صاب الن�صاء للقدرات الب�صرية وتوظيفها وم�صتوى الرفاه الإن�صاين املرتتب عليها، 

وامل�صاواة بني الن�صاء والرجال يف التمتع بحقوق الإن�صان، مع اإيلء عناية خا�صة لتقييم خربات نهو�ش 

الن�صاء يف البلدان العربية، باعتبار اإرادة النهو�ش والفعل املجتمعي املعرب عنها عاملني حموريني يف نهو�ش 

املراأة (الف�صول 5-2).

بعد الت�صخي�ش، ينتقل التقرير ملحاولة تف�صري حال املراأة يف الوطن العربي من خلل فح�ش ال�صياق 

 - الإ�صلم  التحديد  وجه  وعلى  الدين  خا�صة   - الثقافية  البنى  على  بالرتكيز  عليه،  املوؤثر  املجتمعي 

والجتماعية وال�صيا�صية (الف�صول 9-6).

وبناء على الت�صخي�ش وحماولة التف�صري، يقدم التقرير يف الف�صل العا�صر والأخري روؤية ا�صرتاتيجية 

اإن امل�سرية نحو 

الإ�سالح ال�سيا�سي ما 

زالت تت�سم بالتعرث؛ 

والفجوة بني الواقع 

وطموحات القوى 

احلية يف البلدان 

العربية ما فتئت 

تت�سع نتيجة لبطء 

الإ�سالح من جهة، 

وانتعا�ض قوى املجتمع 

املدين واخرتاقها 

حلاجز اخلوف الذي 

كبلها لفرتة لي�ست 

بالق�سرية وقيامها 

ببلورة مطالبها يف 

الإ�سالح ب�سكل اأكرث 

و�سوحًا وجراأة من 

ناحية اأخرى



51الق�شم الأول: تطورات التنمية الإن�شانية يف الوطن العربي منذ �شدور التقرير الثالث

بناء  مع  يتكامل  رئي�صيا  مكونا  باعتبارها  العربي،  الوطن  املراأة يف  لنهو�ش  على هيئة خطوط عري�صة 

جمتمع املعرفة واحلرية واحلكم ال�صالح، يف اإقامة نه�صة اإن�صانية يف الوطن العربي، وفق الروؤية ال�صاملة 

لتقرير "التنمية الإن�صانية العربية".
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الق�سم الثاين

نحو نهو�ض املراأة يف الوطن العربي 

اأوًل: الإطار املرجعي
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يف املفاهيم الأ�سا�سية والتطور 

التاريخي لن�سوء التمييز �سد املراأة، 

و�سبل مكافحته

املفاهيم

نهو�ض1 املراأة 2 

يتحقق نهو�ش المراأة، كحالة من الكمال المجتمعي، 

اإليه تقرير التنمية  في مجتمع الحرية الذي دعا 

الإن�صانية العربية الثالث (2004)، بالق�صاء على 

الإن�صانية  الكرامة  من  النتقا�ش  اأ�صكال  جميع 

بتاأمين  الخ�صو�ش  وجــه  وعلى  الن�صاء،  لجميع 

بحقوق  وتمتعهن  لهن،  الكاملة  المواطنة  حقوق 

الإن�صان كافة، على قدم الم�صاواة مع الرجال، في 

البلدان العربية. 

متام  على  هنا  احلرية  تعريف  يتوقف  ول 

وال�صيا�صية، وهي عماد  املدنية  باحلريات  التمتع 

املواطنة، ولكن ميتد اأي�صا اإىل التحرر من جميع 

اأ�صكال احلط من الكرامة الإن�صانية، مثل اجلهل 

واملر�ش والعوز واخلوف. وكما انتهينا يف "تقرير 

يكافئ   ،"2004 للعام  العربية  الإن�صانية  التنمية 

هذا املفهوم ال�صامل للحرية مفهوم التقرير للتنمية 

حقوق  منظومة  وجممل  ناحية،  من  الإن�صانية 

الإن�صان من ناحية اأخرى. 

التمتع بحقوق الإن�سان

املراأة      لنهو�ش  الأ�صمى  الغاية  فاإن  ثم،  ومن   

يف الوطن العربي، واملبداأ الناظم الأول له، هي 

العربي  الوطن  يف  الن�صاء،  جميع  الن�صاء،  متتع 

على  الإن�صان،  حقوق  منظومة  مكونات  بكامل 

الرجال. مع  امل�صاواة  قدم 

اإجرائيا، ي�صتدعي م�صطلح "نهو�ش املراأة يف 

الوطن العربي" يف �صياق مفهوم التنمية الإن�صانية 

كعملية تغيري اجتماعي، حترير الن�صاء من القيود 

يف  وت�صعهن  تكبلهن  التي  واملوؤ�ص�صية  القانونية 

موقع اجتماعي متدن، ومتكينهن من اأدوات النهو�ش 

عرب تنمية قدراتهن. وينتظم ذلك عرب تاأمني متام 

اكت�صاب  والرجال، يف فر�ش  الن�صاء  امل�صاواة بني 

الب�صرية  القدرات  خا�صة  الب�صرية،  القدرات 

باملعنى  بال�صحة،  التمتع  م�صماري  يف  الأ�صا�ش، 

الإيجابي ال�صامل، واكت�صاب املعرفة مدى احلياة، 

ابتداء بامل�صاواة التامة بني البنات والبنني.

�سمان متام امل�ساواة يف الفر�ض

القدرات  توظيف  فر�ش  يف  امل�صاواة  �صمان  اإن 

الن�صاط  جمالت  جميع  يف  بفعالية  الب�صرية 

وال�صيا�صة،  املجتمع  و�صوؤون  الإنتاج  يف  الب�صري، 

يف  الأمر،  اآخر  اجلن�صني-النوعني،  بني  يقّرب 

التمتع مبكونات الرفاه الإن�صاين، ماديا ومعنويا.

املبداأ  هي  اإذن،  الفر�ش،  يف  التامة  امل�صاواة 

الناظم الثاين لعملية "نهو�ش املراأة العربية" يف �صياق 

احرتام احلق يف احلرية، مبعناها ال�صامل، للكافة. 

اإىل  لي�صت  هنا  الأ�صا�ش  فالدعوة  ثم،  ومن 

اإن�صاف الن�صاء مواطني الدول العربية فقط، واإن 

حّقت، واإمنا اإىل اإن�صاف املواطنني العرب جميعا، 

بل وجميع الن�صاء يف البلدان العربية. وينقلنا هذا 

املفرتق اإىل مو�صوع حقوق املواطنة.

�سمان حقوق املواطنة 3 كاملة للن�ساء

للعام  العربية  الإن�صانية  التنمية  "تقرير  انتهى 

بني  يزاوج  للحرية،  �صامل  تعريف  اإىل   "2004

الف�صل الأول

املفاهيم والإ�سكاليات

يتحقق نهو�ض املراأة، 

كحالة من الكمال 

املجتمعي، يف جمتمع 

احلرية بالق�ساء 

على جميع اأ�سكال 

النتقا�ض من 

الكرامة الإن�سانية 

جلميع الن�ساء

1 ا�صتعمل "تقرير التنمية الإن�صانية العربية" الأول، 2002 م�صطلح "متكني الن�صاء"، وهو، كما ل يخفى، تعريب مل�صطلح باللغة الإجنليزية. ولعل م�صطلح "نهو�ش املراأة"، 
ولي�ش "النهو�ش باملراأة"، اأو قيام املراأة، اأف�صل، باللغة العربية، حيث يحمل معنى الفعل املنا�صل للمراأة لنوال حقوقها ونه�صتها من خلل بناء قدرات الن�صاء وتوظيفها بفعالية 

يف �صياق جمتمعي ُمواٍت، وهي لبناٌت مهمة للروؤية الإ�صرتاتيجية التي ينتهي بها التقرير.

2 و"املراأة" هنا "ا�صم نوع"، ومن ثم فاملق�صود جميع الن�صاء يف البلدان العربية بل تفرقة اأو متييز.
3  مبعنى امل�صاواة التامة يف احلقوق والواجبات بني جميع املواطنني.

اإن الغاية الأ�سمى 

لنهو�ض املراأة يف 

الوطن العربي، واملبداأ 

الناظم الأول له، هي 

متتع الن�ساء، جميع 

الن�ساء، يف الوطن 

العربي بكامل مكونات 

منظومة حقوق 

الإن�سان، على قدم 

امل�ساواة مع الرجال
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احلرية الفردية والعدل، يكافئ التنمية الإن�صانية 

كما  الإن�صان،  حقوق  منظومة  وكامل  ناحية،  من 

من  الإن�صان،  حلقوق  الدويل  القانون  يت�صمنها 

ن�صق  بقيام  احلرية  �صيانة  ويربط  اأخرى،  ناحية 

غري  املواطنة  حقوق  ي�صمن  ال�صالح  للحكم 

منقو�صة جلميع املواطنني العرب. 

البلدان  يف  املواطنة  حقوق  حترتم  ل  وحيث 

منها،  الن�صاء  حرمان  وي�صتد  بالكامل،  العربية 

ت�صتلزم التنمية الإن�صانية احرتام حقوق املواطنة 

امل�صاواة  للن�صاء، على قدم  وبوجه خا�ش  للكافة، 

مع الرجال. فل تكون الأنوثة مربراً للنتقا�ش من 

املواطنة  حقوق  من  ول  الإن�صانية  الن�صاء  كرامة 

الفعلية. ويف هذا الإطار ل يعترب مبثابة التمييز 

يف حقوق املواطنة، التمييز الإيجابي املوؤقت الذي 

مواقع  اإىل  الن�صاء  و�صول  ت�صهيل  منه  يق�صد 

كانت  طوال  لقرون  عنها  اأق�صني  التي  القرار 

خللها حكراً على الرجال.

كاملة  املواطنة  حقوق  �صمان  فاإن  ثم  ومن 

هو  للن�صاء،  �صيما  ول  كافة،  العرب  للمواطنني 

يف  املراأة  "نهو�ش  لعملية  الثالث  الناظم  املبداأ 

الوطن العربي".

امل�ساواة مع احرتام الختالف

الرجال،  عن  ريب، خمتلفات  ل  الن�صاء،  اأن  غري 

ول�صن ناق�صات!

وبع�ش الختلف بيولوجي-ف�صيولوجي، ولي�ش 

(نادر فرجاين، 2006).  اأحياناً  نق�صا، وهو ميزةٌ 

غالبا  اجتماعي،  تاريخي  مرده  الختلف  وبع�ش 

عليه  ترتبت  واإن  للمراأة،  غنب  على  انطوى  ما 

يف  احلق  (مثل  للن�صاء  ميزات  الأحيان  بع�ش  يف 

اإجازات الو�صع والأمومة يف قوانني العمل ملا للدور 

الإجنابي للمراأة من وظيفة اجتماعية).

لكن جنم عن �صوء توظيف التفاوت يف وظائف 

Olympe De Gouges   4

منذ القدم، كانت العلقة الأولية والأ�صا�ش بني 

الرجل واملراأة، حا�صرة يف بقاء اجلن�ش واإق�صاء 

باعتبارها  والرحمة  املودة  وا�صتمرار  العنف 

بل  العي�ش،  نظم  باختلف  الزوال  ترف�ش  قيماً 

والقدرة  النقرا�ش  من  الوقاية  كانت يف �صميم 

ا�صتعمال  اأن مرحلة  اإل  الإبداع والتجديد.  على 

املراأة  علقة  على  جديداً  منطاً  اأدخلت  املعادن 

بالرجل، حيث ارتبطت باحلياة احل�صرية والعمل 

الرجايل، واإبعاد قوة عمل املراأة املادية والذهنية 

العتبارية  القيمة  وتراجع  العام،  الف�صاء  عن 

للإنتاج حل�صاب القوة الع�صلية، ومن بعد، املهارة 

يف  اجلن�صني  بني  الختلف  وحتول  الع�صكرية. 

احلقوق  يف  بينهما  متييز  اإىل  والدور  الطبيعة 

والواجبات.

اإل اأن املجتمع الأبوي مل ي�صتطع تغييب املراأة 

مع  فيها  تعاي�صت  التي  الرمزية  املجالت  عن 

الرجل كاإلهة للخ�صب اأو اجلمال؛ فكان وجودها 

القدمية  والعتقادات  الأ�صطورة  يف  م�صتقراً 

وال�صيا�صة. وغدت اأ�صطورة اأوزوري�ش، الإلهة الأم 

(اإيزي�ش) هي ال�صورة  والأر�ش، و�صيدة الطبيعة 

الإنتاج  ظروف  يف  املراأة  ح�صور  لقوة  التمثيلية 

املتو�صط  البحر  �صتعرب  التي  واملادي،  الإن�صاين 

دون حرج. 

ويف املنطقة العربية اأي�صاً، لعبت املراأة اأدواراً 

قيادية هامة. ويعك�ش دور امللكات امل�صريات يف 

املجتمع وال�صلطة واإدارة احلكومات ونظم العائلة 

الع�صر  يف  للمراأة  بارزاً  دوراً  والطلق  والزواج 

اجتماعية  اأهمية  للمراأة  وكانت  الفرعوين. 

يف  تنعك�ش  الرافدين،  بلد  يف  عالية  ودينية 

متاثيل  يف  وخا�صة  واخل�صوبة،  الأمومة  متاثيل 

كما  واحلياة.  واخل�صوبة  احلب  اإلهة  ع�صتار، 

ارتبطت املراأة بالقمر الذي اقرتن بحياة الإن�صان 

العمل يف  اأن تق�صيم  اجلن�صية والإخ�صاب. ومع 

�صمن  اأنه  اإل  اأبوية،  اأكرث  كان  البابلي  املجتمع 

للمراأة حقوقاً عديدة، يف مقدمتها حقوق التملك 

والعمل والطلق وغريها. 

متعددة  ا�صتعبادها  على  املراأة  ردود  كانت 

اأخرى.  اأحيانا  وفاعلة  حينا،  �صلبية  الأ�صكال، 

اخرتاقاٌت  م�صبقا"  املعدةَ  "ال�صورةَ  وانتهكت 

ل�صلطة  والإيديولوجية  الرمزية  الأ�ص�ش  تزعزع 

قوية  ن�صائية  �صخ�صيات  و�صول  عرب  الرجل 

لل�صلطة، اأو قيامها بدور ال�صانع اخللفي للحكام 

والقواد والعلماء. 

املغلقة  الفرن�صية احللقة  الثورة  لقد ك�صرت 

الثقيل  التاريخي  الإرث  ورغم  الأبوي.  للمنطق 

كبرية،  تنويرية  اأ�صماء  منه  تتخل�ش  مل  الذي 

هل  املركزي:  الوجودي  ال�صوؤال  طرح  اأعيد  فقد 

التمييز �صد املراأة وليد الثقافة اأم الطبيعة؟ وكان 

ل�صخ�صيات متميزة مثل "كوندور�صيه" و"لكلو�ش" 

يف  لي�ش  باأن  عليه  الرد  جراأة  "املو�صوعة"  يف 

الوجود  ح�صيلة  هو  بتمايز  ي�صمح  ما  الطبيعة 

الجتماعي. فلي�ش هناك اأي مربر يجعل من اأحد 

اجلن�صني �صببا نهائيا لوجود اجلن�ش الآخر. 

كاإن�صان  املراأة  الثورية حررت  القطيعة  هذه 

ب�صكل  حقوقها  مو�صوع  بطرح  و�صمحت  فرد، 

دون  واإن  كمواطناٍت،  الن�صاء،  ودخلت  جديد. 

حقوق املواطنة، بقوة يف احلياة العامة، وجتاوز 

دورهن يف الأحياء ال�صعبية جمرد التمرد ليكون 

وراء اأيام م�صهورة للثورة (5 و 6 ت�صرين الأول/

ودخلن  املنابر  الن�صاء  اعتلت   .(1789 اأكتوبر 

وحررن  خا�صة،  نواد  يف  وتنظمن  الربملان، 

العرائ�ش. مل يكن لهذه النقلة اإل اأن تخيف اأكرث 

كاتبة   
4
غوج"، دو  "اأوملب  فتدفع  ثورية،  الرجال 

تخطيها  ثمن  واملواطنة"،  املراأة  حقوق  "اإعلن 
لروح الع�صر، وتفقد حياتها على مق�صلة الثوار. 

التمييز  منطق  �صد  الب�صرية  معركة  اأن  اإل 

بداأت مع ولدة املفهوم الإيجابي حلقوق الإن�صان، 

اأي املفهوم الذي ل ينطلق من حكم مقد�ش ي�صع 

الأمر  واحتاج  ال�صخ�ش.  تعريف  خارج  املراأة 

ملائتي عام لكي تتو�صل الب�صرية لأول ن�ش عاملي 

بحق  التمييز  اأ�صكال  جميع  اإلغاء  على  يجمع 

املراأة. ودخل هذا املنطُق العامَل العربيَّ بعد قرن 

الأوروبية  امل�صرية  ا�صتلهام  عملية  لتبداأ  تقريباً، 

عرب ا�صرتداد روح امل�صاواة الإ�صلمية الأوىل بني 

اأمني وحممد عبده  كتابات قا�صم  اجلن�صني، يف 

اعتربوا  الذين  الإ�صلميني  املتنورين  من  ونخبة 

الإ�صلم.  اأ�صالة  اإىل  عودًة  التمييز  مناه�صة 

اأطروحة  مو�صى  و�صلمة  فهمي  من�صور  وتبنى 

�صياغة  لإعادة  ك�صرط  املا�صي  مع  القطيعة 

العلقة بني اجلن�صني على اأ�صا�ش امل�صاواة يف ما 

�صار يعرف بالنه�صة. 

عدم امل�ساواة بني اجلن�سني يف التاريخ الب�سري 
الإطار 1-1

امل�صدر: هيثم مناع، ورقة خلفية للتقرير

اإن �سمان حقوق 

املواطنة كاملة 

للمواطنني العرب 

كافة، ول �سيما 

للن�ساء، هو مبداأ 

ناظم اآخر لعملية 

"نهو�ض املراأة يف 
الوطن العربي"
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الإجناب، ويف الأعباء املرتتبة عليه، ميزة للرجال 

على الن�صاء يف حرية احلركة �صاهمت يف تكري�ش 

هيمنتهم على املجال العام للمجتمع، واأتاحت لهم 

العامل الرمزي (الن�صق املعريف)  الفر�صة لت�صكيل 

الهيمنة.  هذه  مع  يتوافق  مبا  الب�صري  للجن�ش 

ب�صبب  الن�صاء،  تهمي�ش  �صاهم  نف�صه،  الوقت  ويف 

م�صاهمتهن  �صعف  يف  الن�شء،  برعاية  ان�صغالهن 

يف العامل الرمزي والن�صاط الب�صري العام كليهما. 

ولكن ذلك القعود الن�صبي اأك�صبهن يف الوقت ذاته 

الرمزية  الإ�صارات  وتفهم  قراءة  على  اأكرب  قدرة 

املت�صلة  والوجدانية  اجل�صدية  باحلالت  املتعلقة 

بالبقاء على قيد احلياة وبالعافية، خا�صة للن�شء 

(نادو، بالإجنليزية، 60-50:1996).

اإن امل�صاواة بني الن�صاء والرجال ل تعني اإنكار 

البيولوجيا  اأ�ص�صت حقائق  لقد  بينهم.  الختلف 

موروثات  فيه  وبالغت  عززته  ولكن  الختلف، 

الثقافة دون مقت�صى ل�صالح الرجل.

وميثل �صبط الختلف بني الن�صاء والرجال، 

وو�صعه يف مكانه ال�صحيح، دون تهويل اأو تهوين، 

بني  امل�صاواة  مبداأ  ل�صياغة  �صرورياً  �صرطاً 

اجلن�صني.

فمن �صاأن التهويل يف الختلف، وترتيب اآثار 

عليه ل حتتملها حقائق الختلف، اأن يوؤدي اإىل 

ومن  حقوقها.  من  وحرمانها  املراأة  �صد  التمييز 

�صاأن التهوين من الختلف اأن يوؤدي اإىل ت�صطيح 

ال�صكلية  امل�صاواة  من  �صور  يف  واختزالها  الأمور 

التي قد توؤدي بدورها اإىل اإهدار حقوق املراأة.

الختلف  مببداأ  التقرير  هذا  يف  نقر  ولذا 

والواجبات  احلقوق  دون متييز يف  اجلن�صني  بني 

مع  ال�صائب  التعامل  وباأن  واآخر،  جن�ش  بني 

والكرامة  امل�صاواة  رايتي  حتت  الختلف،  هذا 

لنه�صة  متينا  اأ�صا�صا  يكون  اأن  ميكن  الإن�صانية، 

بني  املزاوجة  موقف  نتبنى  ثم  ومن  اإن�صانية؛ 

امل�صاواة التامة يف حقوق املواطنة للمواطنني كافة، 

بني  الختلف  احرتام  �صرورة  مع  ون�صاًء،  رجالً 

لأفراد  الإن�صانية  الكرامة  ي�صمن  مبا  اجلن�صني 

املجتمع كافة، بحيث ل يف�صي على الإطلق اإىل 

اأي انتقا�ش من حقوق املراأة، ومبا ميّكنهم جميعا 

بكفاءة  وتوظيفها  الب�صرية  القدرات  اكت�صاب  من 

يف جميع اأ�صكال الن�صاط املجتمعي، اأي يدجمهم 

كلهم، على قدم امل�صاواة، يف عملية جادة للتنمية 

الإن�صانية يف البلدان العربية.

"التنمية  تقارير  تبني  املوقف مع  ويت�صق هذا 

الإن�صانية العربية"، خا�صة التقرير ال�صابق، لكامل 

القانون  يحويها  كما  الإن�صان،  حقوق  منظومة 

وجه  على  منه  ويعنينا  الإن�صان.  حلقوق  الدويل 

التحديد هنا "اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال 

التمييز �صد املراأة". (الإطار 1-3 وامللحق 3)

نهو�ض املراأة والتنمية الإن�سانية يف الوطن 

العربي، تالزم �سببي! 

العربية"  الإن�صانية  التنمية  "تقرير  �صدر  منذ 

التقارير  من  ال�صل�صلة  هذه  ذهبت   ،2002 الأول، 

اإىل اأنه يقوم تلزم وثيق، يكاد ي�صل اإىل م�صتوى 

يف  الإن�صانية  التنمية  بناء  بني  ال�صببية،  ال�صلة 

الوطن العربي، ونهو�ش املراأة العربية.5

ويعني التلزم ال�صببي بني فئتني منطقيتني اأن 

ت�صتتبع �صحة اإحداهما الأخرى. 

التنمية  "تقرير  �صل�صلة  يف  ا�صتقر  ولقد 

الإن�صانية العربية" اأن "التنمية الإن�صانية" تنطوي 

نتبنى موقف املزاوجة 

بني امل�ساواة التامة 

يف حقوق املواطنة 

للمواطنني كافة، رجاًل 

ون�ساًء، مع �سرورة 

احرتام الختالف بني 

اجلن�سني مبا ي�سمن 

الكرامة الإن�سانية 

لأفراد املجتمع كافة

اإىل  يحتاج  الأمم  ارتقاء  فاإن  وباجلملة، 

ارتقاء  اأهمها  من  متنوعة  خمتلفة  عوامل 

عوامل  من  ين�صاأ  الأمم  وانحطاط  املراأة، 

انحطاط  اأهمها  من  اأي�صاً  متنوعة  خمتلفة 

املراأة  مرتبة  يف  النحطاط  فهذا  املراأة. 

عندنا هو اأهم مانع يقف يف �صبيلنا لي�صدنا 

عن التقدم اإىل ما فيه �صلحنا. 

قا�سم اأمني: الرتقاء بحال املراأة خطوة نحو التمدن

امل�صدر: قا�صم اأمني، 133-132:1899.

الإطار 2-1

قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 180/34 

املوؤرخ يف 18 كانون الأول/دي�صمرب 1979

تاريخ بدء النفاذ: 3 اأيلول/�صبتمرب 1981 

املادة 1: يعني م�صطلح "التمييز �صد املراأة" 

اأي تفرقة اأو ا�صتبعاد اأو تقييد يتم على اأ�صا�ش 

اجلن�ش، ويكون من اآثاره اأو اأغرا�صه توهني 

اأو اإحباط العرتاف للمراأة بحقوق الإن�صان 

ال�صيا�صية  امليادين  الأ�صا�صية يف  واحلريات 

والقت�صادية والجتماعية والثقافية واملدنية 

اأو يف اأي ميدان اآخر.

جميع  الأطراف  الدول  ت�صجب   :2 املادة 

اأ�صكال التمييز �صد املراأة عن طريق:

- اإدماج مبداأ امل�صاواة بني الرجل واملراأة يف 

د�صاتريها الوطنية اأو ت�صريعاتها املنا�صبة 

الأخرى.

املراأة على  قانونية حلقوق  - فر�ش حماية 

قدم امل�صاواة مع الرجل، و�صمان احلماية 

ذات  املحاكم  طريق  عن  للمراأة،  الفعالة 

الأخرى  العامة  واملوؤ�ص�صات  الخت�صا�ش 

يف البلد من اأي عمل متييزي.

جميع  الأطراف  الدول  تتخذ   :5 املادة 

الأمناط  تعديل  لتحقيق:  املنا�صبة  التدابري 

الجتماعية والثقافية ل�صلوك الرجل واملراأة، 

واملمار�صات  التحيزات  على  الق�صاء  بهدف 

القائمة  الأخرى  املمار�صات  وكل  التقليدية 

على فكرة دونية اأو تفوق اأحد اجلن�صني، اأو 

على اأدوار منطية للرجل واملراأة.

مقتطفات من "اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة" 

الإطار 3-1

امل�صدر: ن�ش التفاقية، ملحق (3).

5  واإن كان هذا املوقف حمل خلف بني بع�ش املراقبني، ورمبا اجلمهور العربي عامة (تقرير التنمية الإن�صانية العربية للعام 2003، اإطار "ماذا يظن العرب يف النواق�ش 
الثلثة"، �ش 19).
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على اأن لكل اإن�صان، ملجرد كونه ب�صراً، واحرتاماً 

يف  اأ�صيًل  حقاً  فيه،  املتاأ�صلة  الإن�صانية  للكرامة 

احلياة الكرمية، مادياً ومعنوياً، مما ي�صتلزم فر�صة 

مت�صاوية يف اكت�صاب القدرات الب�صرية وتوظيفها 

الرفاه  من  م�صتوى ممكن  لأعلى  و�صول  بفعالية، 

الإن�صاين للجميع. وي�صتتبع ذلك رف�صاً باتاً جلميع 

معيار  كان  اأياً  كافة،  الب�صر  بني  التمييز  اأ�صكال 

التمييز. 

اإقامة  اأن  مبا�صرة  ينجلي  التعريف،  هذا  من 

التنمية الإن�صانية يف الوطن العربي ت�صتتبع، لزاماً، 

نهو�ش املراأة العربية، كما نعّرفه. 

ومن الناحية الأخرى، فاإن نهو�ش املراأة العربية 

مع  تزامن  طاملا  الإن�صانية،  التنمية  حتقق  يعني 

الق�صاء على جميع اأ�صكال حرمان جميع الب�صر يف 

املجتمع من احلرية، باملعنى ال�صامل، مبا يف ذلك 

اكت�صاب القدرات الب�صرية وتوظيفها بفعالية. 

العربية  املراأة  نهو�ش  بني  ال�صببي  التلزم 

تاماً،  يكون  العربي  الوطن  الإن�صانية يف  والتنمية 

جميع  الإن�صانية  التنمية  ت�صمل  عندما  اإذن، 

مواطني الدول العربية.

لزم  �صرط  املراأة  نهو�ش  فاإن  اأخرى،  بعبارة 

الإن�صانية من  التنمية  تقوم  الإن�صانية (ل  للتنمية 

بال�صرورة  كاٍف  غرُي  ولكّنه  املراأة)،  نهو�ش  دون 

(مبعنى اأن قيام التنمية الإن�صانية يقت�صي حتقق 

ما  عادة  املجتمعي-  التغيري  من  اأخرى  �صنوف 

جمتمعية  نه�صة  يف  املراأة  نهو�ش  مع  تتلزم 

�صاملة).

�سبل مناه�سة التمييز �سد الن�ساء؛ تطور 

مفاهيم املراأة والتنمية

على ال�سعيد العاملي 

باملراأة  املتعلقة  التنمية  و�صيا�صات  مناهج  مرت 

يف  التغريات  عك�صت  التي  املحطات  من  بعديد 

مداخل ال�صيا�صات التنموية القت�صادية يف العامل 

ب�صكل عام. ففي الفرتة ما بني اخلم�صينات وحتى 

ال�صبعينات، مثًل، �صاد التفكري باأن "التحديث"، 

�صيح�صن  املكننة،  وزيادة  للت�صنيع  عادة  امل�صاوي 

النامية  الدول  يف  واحلياة  املعي�صة  م�صتويات 

الن�صاء.  فيها  مبا  املجتمع،  قطاعات  جلميع 

اخلريي"  "التوجه  ب�صيادة  الفرتة  تلك  فات�صمت 

املوجه للمراأة، الذي اهتم بدعم دورها الإجنابي 

العامة.  وال�صحة  التعليم  مثل  ق�صايا  على  وركز 

 

رائدة  امللئكة  نازك  العراقية  ال�صاعرة  تعد 

ال�صعر احلديث يف الوطن العربي ومن اأوائل من 

كتب ق�صيدة التفعيلة؛ كما اأنها تعد اأي�صا رائدة 

يف جمال التنظري النقدي لل�صعر احلديث.

عام  بغداد  مدينة  يف  امللئكة  نازك  ولدت 

الفقهية  باهتماماته  عرف  مثقف  لأب   1923

واملنطقية وبحبه للأدب وال�صعر، ولأم كانت هي 

نف�صها �صاعرة وهي ال�صيدة �صلمى عبد الرزاق. 

وقد تفتحت موهبة ال�صاعرة نتيجة لذلك املناخ 

باملدر�صة.  �صغرية  تلميذة  كانت  منذ  اخل�صب 

ق�صيدتها   1945 عام  تن�صر  اأن  غريبا  يكن  فلم 

"الكولريا" التي تعد فاحتة اخلروج على ال�صكل 
العامودي لل�صعر العربي وفتحا اأول يف التاأ�صي�ش 

لل�صعر احلر. 

فتخرجت  درا�صتها  ال�صاعرة  وا�صلت  وقد 

عام  العود"،  "فرع  اجلميلة  الفنون  معهد  من 

الوليات  اإىل  �صافرت   ،1950 عام  ويف   .1949

املتحدة ودر�صت اللتينية والأدب املقارن بجامعة 

اللغة  در�صت  كما  نيوجر�صي.  يف  برن�صتون 

الفرن�صية اإىل جانب اإتقانها اللغة الإجنليزية مما 

اإىل  اللغات  تلك  اآداب  بع�ش  ترجمة  من  مكنها 

اللغة العربية. ويف العام 1959 عادت اإىل العراق 

يف  الأدبية  ان�صغالتها  يف  جديد  من  لتنغم�ش 

جمايل ال�صعر والنقد. وقد زادتها جتربة الغربة 

العاملية  الآداب  تيارات  اأحدث  على  والطلع 

والرو�صي  والإيطايل  الأملاين  الأدب  فيها  مبا 

وال�صيني والهندي، بالإ�صافة اإىل الأدب الفرن�صي 

على  ثقافيا  انفتاحا  والأمريكي،  والإجنليزي 

اآداب احل�صارات الإن�صانية املختلفة، كما زادتها 

تنوعا يف الروؤية ويف احل�صا�صية ال�صعرية. وكان 

التجديدي  تعميق خطها  على  وا�صح  اأثر  لذلك 

يف عطاءاتها ال�صعرية ويف تنظرياتها العرو�صية. 

وقد عا�صت نازك امللئكة يف العراق وعملت يف 

تتوقف  اأن  دون  الب�صرة  جامعة  ومنها  جامعاته 

عن الإنتاج ال�صعري اإىل العام 1960. 

مع مطلع ال�صتينات حتولت ال�صاعرة بالنتقال 

للعي�ش يف لبنان اإىل جتربة حياتية جديدة، حيث 

طوال  العربية  الثقافة  رئة  ت�صكل  بريوت  كانت 

ذلك العقد واإىل منت�صف ال�صبعينيات. فاأخذت 

والنقدية  ال�صعرية  نتاجاتها  بن�صر  ال�صاعرة 

مواجهتها  يف  نقديا  واللفتة  �صعريا  املده�صة 

وا�صتباكها مع امل�صلَّمات ال�صعرية والنقدية التي 

نازك  ابتداأت  اأن  اإىل  م�صتتبة،  �صباتها  ظلت يف 

والعامل  العراق  من  جمايليها  بع�ش  ومب�صاركة 

العربي بتحديها، ومنهم بدر �صاكر ال�صياب على 

وجه اخل�صو�ش ثم بلند احليدري، وعبدالوهاب 

البياتي وال�صاعرة مليعة عمارة. 

لنازك امللئكة العديد من الدواوين ال�صعرية 

والدرا�صات النقدية. وهناك الكثري من ق�صائدها 

التي مل تدخل يف تلك املجاميع وبقيت متناثرة يف 

العراقية  الأدبية  العديد من املجلت وال�صحف 

والعربية. وي�صم نتاجها ال�صعري القائمة التالية 

"�صظايا   ،1947 الليل"  "عا�صقة  الدواوين:  من 

"�صجرة   ،1957 املوجة"  "قرار   ،1949 ورماد"  

الإن�صان،  واأغنية  احلياة  "ماأ�صاة   ،1968 القمر" 

البحر"  األوانه  "يغري   ،1970 �صعرية"  ملحمة 

1977، و"لل�صلة والثورة" 1978.

ال�صعر  "ق�صايا  فت�صم:  النقدية  كتبها  اأما 

وال�صرفة احلمراء"  "ال�صومعة   ،1962 املعا�صر" 

1965 و"�صيكولوجية ال�صعر" 1993.

فوزية اأبو خالد

لمعة: نازك املالئكة 

امل�صدر: جريدة "الزمان". (2004). (متت الزيارة يف 12 ني�صان/اأبريل 2006). 

 http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2004/09/09-26/698.htm

اإن اإقامة التنمية 

الإن�سانية يف الوطن 

العربي ت�ستتبع، 

لزامًا، نهو�ض املراأة 

العربية، كما نعّرفه

التالزم ال�سببي بني 

نهو�ض املراأة العربية 

والتنمية الإن�سانية يف 

الوطن العربي يكون 

تامًا،  عندما ت�سمل 

التنمية الإن�سانية 

جميع مواطني الدول 

العربية
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كما �صهدت هذه الفرتة بداية التحول من التوجه 

اخلريي اإىل التوجه التنموي. 

�صكل عقد املراأة الأول (1976-1985)، الذي 

ن يف املوؤمتر العاملي الأول للمراأة للأمم املتحدة  ُد�صِّ

لتطوير  كبرية  دفعة   ،1975 عام  املك�صيك  يف 

العقد  هذا  اأثناء  و�صاع  للمراأة.  التنمية  توجهات 

اعرتف  الذي   (6WID) التنمية"  "املراأة يف  توجه 

عن  التنمية  يف  وخربتهن  الن�صاء  واقع  باختلف 

الرجال، مما انعك�ش يف ر�صم ا�صرتاتيجيات جديدة 

بالرتكيز  النامية  الدول  يف  املراأة  و�صع  لتح�صني 

اجلانب  ح�صاب  على  الإنتاجي  الن�صاء  دور  على 

الإجنابي. ويف اإطار هذا التوجه، بداأت الوكالت 

الدولية املانحة بتطبيق برامج مدرة للدخل، مثل 

تعليم الن�صاء مهارات وحرفاً خمتلفة، اأو اإدخالهن 

يف م�صاريع اإنتاجية وتعاونيات للإنتاج اأو للت�صويق، 

اأعباء  من  تخفف  تقانٍة  تطوير  على  والعمل 

مب�صاركة  املطالبة  على  الرتكيز  مت  كما  العمل. 

واعتبار  والتوظيف،  التعليم  يف  للن�صاء  مت�صاوية 

لأزواجهن  تابعاٍت  ل  م�صتقلت،  منتجاٍت  الن�صاء 

على  لرتكيزها  املقاربة  هذه  وانتُقدت  فح�صب. 

اجلوانب الإنتاجية من حياة الن�صاء، مهملًة بذلك 

اأدوارهن الإجنابية التي نُِظَر اإليها كق�صايا تنتمي 

م�صاريع  نطاق  عن  وتخرج  "اخلا�ش"  للمجال 

التنمية الهادفة اإىل تعزيز الأن�صطة املدرة للدخل 

(رازيجيبري، بالإجنليزية، 1990). 

ُد�ِصَن  الذي  للمراأة،  الثاين  العقد  بداية  مع 

مبوؤمتر الأمم املتحدة يف نريوبي عام 1985، �صاع 

وينطلق  والتنمية".7  الجتماعي  "النوع  منظور 

هذا املنظور من روؤية متكاملة للتنظيم الجتماعي 

اآليات  فهم  اأجل  من  وال�صيا�صي،  القت�صادي 

توزيع الأدوار بني الرجال والن�صاء،  وامل�صوؤوليات 

هذا  يحلل  لذا  منهم.  لكل  املحددة  والتوقعات 

حميط  �صمن  الن�صاء  م�صاهمة  طبيعة  التوجه 

الإنتاج  فيها  مبا  وخارجه،  املنزل  داخل  العمل، 

غري ال�صلعي، ويرف�ش تق�صيم العمل العام/اخلا�ش 

عمل  لبخ�ش  كو�صيلة  عام  ب�صكل  ا�صتعمل  الذي 

كما  واملنزل.  العائلة  على  املحافظة  يف  الن�صاء 

يف  الدولة  لدور  اأهمية  اأي�صا  املنظور  هذا  يويل 

حترير الن�صاء، وخا�صة يف جمال توفري اخلدمات 

اأدوارهن  اأداء  يف  للن�صاء  نة  املمكِّ الجتماعية 

اأو  الإنتاجية،  اأو  الإجنابية،  منها  �صواء  املختلفة، 

املنظور  هذا  ويوؤكد  ال�صيا�صية.  اأو  الجتماعية 

يف  اأ�صا�صيات  فاعلت  الن�صاء  كون  على  اأي�صا 

التنمية،  مل�صاعدات  �صلبيات  متلقيات  ل  التغيري، 

ويويل بذلك اأهمية خا�صة ل�صرورة تنظيم الن�صاء 

لإحداث  فعالة  �صيا�صية  قوة  لي�صبحن  لأنف�صهن 

التغيري (رازيجيبري، بالإجنليزية، 1990). 

تقييم نقدي لتطبيق مفاهيم املراأة والتنمية يف 

املنطقة العربية

حظيت مقاربات التنمية الآنفة الذكر بالهتمام يف 

املنطقة العربية. فبني اخلم�صينات وال�صبعينات من 

القرن املا�صي، و�صل اإىل احلكم العديد من النخب 

التحديثية  بالنظرة  مدفوعة  كانت  التي  الُقطرية 

املركزي  التخطيط  والتي ركزت على  ملجتمعاتها، 

الب�صرية.  للموارد  الأكفاأ  وال�صتخدام  والت�صنيع 

واجلزائر  تون�ش  يف  كما  النظم،  تلك  وتو�صعت 

اخلدمات  تقدمي  يف  وم�صر،  و�صورية  والعراق 

ال�صحية والتعليم ملختلف �صرائح الن�صاء، واهتمت 

باإدخال الن�صاء يف جمالت الإنتاج العامة. وحازت 

على  الفرتة  تلك  يف  العربيات  الن�صاء  من  الكثري 

واملجاين،  العام  التعليم  مثل  هامة،  مكت�صبات 

يف  خا�صة  العمل،  �صوق  يف  م�صاركتهن  وات�صعت 

تاأمينات  على  وح�صلن  احلكومي،  العام  القطاع 

�صن  املرحلة  تلك  و�صهدت  واجتماعية.  �صحية 

ت�صريعات جديدة منحت املراأة العديد من احلقوق، 

كاحلق يف العمل والتعليم وال�صحة، اإ�صافة لبع�ش 

ال�صيا�صية كاحلق يف النتخاب والرت�صح  احلقوق 

للمجال�ش النيابية. وُعينت ن�صاء يف منا�صب وزارية، 

يف حقول عملية ومعرفية  "مناذج"  ن�صاء  وُكرمت 

خمتلفة لإظهار دعم الدولة لأدوار جديدة للمراأة 

يف املجال العام. 

على الرغم من هذه الإجنازات الهامة للدولة 

اأخرى  اأو تدخلية"8 واأحيانا  التي �ُصميت "تنموية 

ال�صيا�صات  هذه  البع�ش  انتقد  "ن�صوية الدولة"9، 
مبعزل  الدولة  تعطيها  فوقية  منحاً  باعتبارها 

عن م�صاركة القوى امل�صتفيدة منها والقادرة على 

حمايتها وتطويرها. ففي الوقت الذي كانت الدولة 

"متنح" فيه هذه الإجنازات با�صم احلداثة، كانت 
تعمل على �صرب الحتادات واملوؤ�ص�صات الن�صائية 

امل�صتقلة، اأو تعمل على دجمها يف اأطرها التنفيذية 

Women in Development  6

Gender and Development 7

Developmentalist  8

State Feminism  9

يف الوقت الذي كانت 

الدولة "متنح" فيه 

الإجنازات با�سم 

احلداثة، كانت تعمل 

على �سرب الحتادات 

واملوؤ�س�سات الن�سائية 

امل�ستقلة، اأو تعمل 

على دجمها يف اأطرها 

التنفيذية اأو تهمي�سها

�سكل عقد املراأة الأول 

ن يف املوؤمتر  الذي ُد�سِّ

العاملي الأول للمراأة 

لالأمم املتحدة يف 

املك�سيك عام 1975، 

دفعة كبرية لتطوير 

توجهات التنمية 

للمراأة
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اأو تهمي�صها، مما اأدى اإىل م�صادرة م�صاحة النقد 

(كانديوتي،  وم�صكلتها  نف�صها  احلداثة  لعرثات 

بالإجنليزية، 1991؛ مولينو، بالإجنليزية، 1991؛ 

حامت، بالإجنليزية، 1994اأ و2000). كما انتقدت 

تعديلت  اإدخال  يف  لرتددها  اأي�صا  الدول  تلك 

املتعلقة  وتلك  عام،  ب�صكل  القوانني  على  جذرية 

خا�ش،  ب�صكل  الداخلية  الأ�صرة  علقات  بتنظيم 

على  ومعتمد  كتابع  املراأة  روؤية  على  اأبقت  والتي 

الرجل. 

وعلى اإثر انت�صار برامج اإعادة هيكلة القت�صاد 

واإعطاء دور اأكرب لآليات ال�صوق والقطاع اخلا�ش 

يف  الدولة  دور  تراجع  ال�صبعينات،  اأواخر  يف 

القطاع  دور  وتراجع  الوطنية،  التنمية  عمليات 

قدرة  تنامي  دون  للن�صاء،  الأكرب  امل�صغِّل  العام، 

القطاع اخلا�ش بعد على ا�صتيعاب عمالة الن�صاء 

املتزايدة. 

اإنتاجية  جمالت  من  الدولة  ان�صحاب  ومع 

غري  املنظمات  انت�صار  ات�صع  عديدة،  وخدمية 

عت على ملء الفراغ، خا�صة يف  احلكومية التي �ُصجِّ

وامل�صاعدات  الجتماعية  اخلدمات  تقدمي  جمال 

القت�صادية. 

عام  نريوبي  يف  املتحدة  الأمم  موؤمتر  كان 

حمطاٍت  اللحقة  الدولية  واملوؤمترات   1985

هامًة لإدخال مفاهيم املراأة والتنمية اإىل املنطقة 

تعر�ش  يف  كبري  ب�صكل  �صاهمت  حيث  العربية، 

احلكومات واملنظمات غري احلكومية العربية اإىل 

ق�صايا املراأة والتنمية. 

على الرغم من ا�صتمرار عدد كبري من منظمات 

املجتمع املدين العربية يف ال�صري على منهج العمل 

اخلريي، اإل اأن عدداً كبرياً، خا�صة من املنظمات 

غري احلكومية اجلديدة التي بداأت يف النت�صار من 

اأوا�صط الثمانينات، تبنى منظور النوع الجتماعي 

والتنمية. واأدى ذلك اإىل اإنتاج كم كبري من الوثائق 

والأبحاث والتوجهات التي حتلل و�صع الن�صاء من 

منظور النوع الجتماعي. و�صاعدت هذه التيارات، 

مبا اأثارته من وعي باأ�صكال التمييز املختلفة �صد 

لنتهاج  احلكومات  على  ال�صغط  يف  الن�صاء، 

�صيا�صات اأكرث عدل جتاه الن�صاء، وللعمل على �صد 

فجوات النوع الجتماعي.

العربية  املنطقة  يف  املفهوم  انت�صار  اأثار  وقد 

القوى  بع�ش  حفيظة  املنظمات  تلك  بوا�صطة 

التي  املجتمع،  يف  الفاعلة  الجتماعية  ال�صيا�صية 

راأت اأن املفهوم "مفرو�ش" من الغرب، ول ينبع من 

التي تقوم على  العربية  املراأة  اأو احتياجات  واقع 

تكري�ش دور الأ�صرة كلبنة اأ�صا�صية للمجتمع ولي�ش 

الفرد (فهمي هويدي، 1998)، مما حدا بالبع�ش 

مبنظور  تاأخذ  التي  التنمية  خطط  مقاومة  اإىل 

واملنظمات  الدولة  ومقاومة  الجتماعي،  النوع 

الن�صوية التي تعمل مبقت�صاه. 

يف  العاملة  املنظمات  بع�ش  تبنت  كذلك 

كموجه عام  املراأة"  "متكني  التنمية مفهوم  جمال 

مفهوم  واأثار  املراأة.  تنمية  واأن�صطة  ل�صيا�صات 

كثرياً  املراأة،  تنمية  مفاهيم  من  كغريه  التمكني، 

من اجلدل يف اأو�صاط الدوائر الن�صوية والتنموية. 

على  قادر  غري  التمكني  مفهوم  اأن  البع�ش  وراأى 

الأ�صا�ش  يف  يركز  لأنه  املن�صود،  التغيري  حتقيق 

على متكني الأفراد منفردين، ويهمل ال�صق املتعلق 

البنى  اإىل تغيري  بالتمكني اجلماعي الذي يهدف 

تولد  التي  وال�صيا�صية  والقت�صادية،  الجتماعية، 

فح�صب،  الن�صاء  �صد  ل  والتمييز،  ال�صطهاد 

اأي�صا  واملهم�صني  الفقراء  من  الغالبية  �صد  بل 

و�صتام،  رادتكي  1994؛  بالإجنليزية،  (اأجاروال، 

بالإجنليزية، 1994؛ رولندز، بالإجنليزية، 1998؛ 

كابري، بالإجنليزية، 2003).

العديد  قبل  التمكني عملياً من  ترجم مفهوم 

تنمية  العاملة على  املنظمات غري احلكومية  من 

املراأة باأ�صكال خمتلفة. فركز بع�صها على متكني 

احلقوق  يف  املراأة  مب�صاواة  املطالبة  عرب  الن�صاء 

تنطوي  التي  املختلفة  التمييز  اأ�صكال  واإلغاء 

عليها القوانني العربية، �صواء فيما يتعلق بحقوق 

ال�صمانات  اأو  ال�صخ�صية،  الأحوال  اأو  اجلن�صية، 

تقدمي  على  الآخر  بع�صها  وركز  الجتماعية. 

للدخل،  مدرة  م�صروعات  على  والعمل  القرو�ش 

اأو تقدمي خدمات يف جمالت ال�صحة اأو التعليم 

من  الرغم  وعلى  القطاعات.  من  غريها  اأو 

اأهمية هذه التدخلت يف م�صاعدة بع�ش الن�صاء 

والأفراد، اإل اأن متكني الن�صاء باملفهوم اجلماعي 

الف�صلني  يف  �صنبني  كما  املنال،  بعيد  زال  ما 

الثاين والثالث. 

اإ�سكاليات نهو�ض املراأة

اإ�سكالية الداخل/اخلارج 

من املهم التاأكيد على اأن ق�صية املراأة هي ق�صية 

عاملية ل تقت�صر على الوطن العربي. فتو�صيع اأفق 

كما  التغيري،  باإمكانيات  التفاوؤل  لنا  يتيح  الروؤية 

حدث يف بع�ش مناطق العامل، ذلك اإن اجتهدنا من 

اجل فك القيود التي تعيق التغيري.

بني  ت�صريحياً،  الق�صري،  الف�صل  اأن  كما 

كان موؤمتر الأمم 

املتحدة يف نريوبي 

عام 1985 واملوؤمترات 

الدولية الالحقة 

حمطاٍت هامًة 

لإدخال مفاهيم املراأة 

والتنمية اإىل املنطقة 

العربية

اأثار انت�سار مفهوم 

النوع الإجتماعي 

والتنمية يف املنطقة 

العربية بوا�سطة 

املنظمات غري 

احلكومية اجلديدة 

حفيظة بع�ض القوى 

ال�سيا�سية الجتماعية 

الفاعلة يف املجتمع

راأى البع�ض اأن مفهوم 

التمكني غري قادر 

على حتقيق التغيري 

املن�سود، لأنه يركز يف 

الأ�سا�ض على متكني 

الأفراد منفردين
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الداخل واخلارج مل يعد ممكنا يف الع�صر احلايل؛ 

فما ي�صمى "اخلارج" يعي�ش يف املجتمعات العربية 

ثقافًة، على وجه اخل�صو�ش، وقيماً واأمناَط �صلوك، 

من خلل العوملة املتزايدة للمجتمعات العربية. 

فالنزوع  اأي�صا.  مفيدا  الف�صل  ذلك  ولي�ش 

اإىل النه�صة يف الوطن العربي، وهو نزوع اأ�صيل، 

يف  الب�صرية  اإجنازات  باأف�صل  اإيجابيا  تاأثر  قد 

النه�صة  بدايات  منذ  املهيمنة  الغربية  احل�صارة 

العربية، وما زال. 

بع�صه  ت�صافر،  يقوم  اخل�صو�ش،  وجه  وعلى 

حميد، بني الن�صال من اأجل حترر املراأة يف البلدان 

مع  العربي،  املجتمع  يف  حترري  كتوجه  العربية 

حركات حترر املراأة يف العامل، مبا يف ذلك الغرب. 

وتكت�صب جهود املنظمات الدولية اأهمية خا�صة يف 

هذا ال�صدد، وباخل�صو�ش فيما يت�صل بالتفاقات 

الهادفة  الدولية  والن�صاطات  والآليات  واملواثيق، 

حلماية حقوق املراأة واإن�صافها.

اأن  اأن هذه التوجهات الإيجابية ل تنفي  غري 

م�صاألة متكني الن�صاء يف البلدان العربية تقاطعت 

موؤخراً مع ماآرب �صيا�صية يف املنطقة لقوى مهيمنة 

الإ�صلح  مببادرات  يعرف  اأ�صبح  ما  يف  عاملياً، 

على  املبادرات  هذه  وتركز  اخلارج.  من  القادمة 

اأ�صكال  من  �صكل  باعتباره  رمبا  الن�صاء  متكني 

الإ�صلح الذي قد تطيقه اأنظمة احلكم ال�صتبدادية 

ولعل  ال�صتبداد.  بنى  على  الق�صاء  عن  عو�صا 

لتمكني  ن�صبيا  الأف�صل  للإجناز  تف�صرياً  هذا  يف 

املراأة، خا�صة باملقارنة بتعرث الإ�صلح ال�صيا�صي، 

ول�صيما من خلل زيادة ن�صيب الن�صاء يف املواقع 

القيادية يف الدولة من خلل تعيني ن�صاء بارزات، 

على الرغم من اأن هذه الزيادة يف ن�صيب الن�صاء 

يف املواقع القيادية ل تزال قا�صرة عن اأن تعك�ش 

احل�صور الفّعال للن�صاء يف كل املجالت.

قامتة  ظالل  تلقي  اخلارج  من  الأمة  ا�ستباحة 

على ق�سية نهو�ض املراأة 

يف التاريخ العربي املعا�صر، جند اأن معاناة العرب 

اأ�صد  قهراً  انقلبت  قد  اخلارج  من  لل�صتباحة 

للمراأة. فقد متخ�صت الهزمية يف مواجهة اأعداء 

على  العربية  القدرة  غياب  مع  بالتزاوج  الأمة، 

اإح�صا�ش  والعزة، عن  للكرامة  انت�صاراً  مواجهتهم 

اإنكاره  طاغ باملهانة. هذا الإح�صا�ش املوؤمل يجري 

من ناحية، وحماولة التعايل عليه من ناحية اأخرى، 

الت�صبث مبواطن  للذات اجلريحة، عرب  ا�صتنقاذاً 

قوة متوهمة، على �صعيد الذات والهوية، تعرب عن 

اجتماعية  فئات  على  الت�صلط  خلل  من  نف�صها 

مظنون �صعفها اأو نق�صها يف منظور اأو اآخر، ومن 

بينها الن�صاء. 

بعد  جديدا  ثوباً  الإ�صكالية  اكت�صت هذه  وقد 

اإعلن الإدارة الأمريكية احلالية عزمها على اإعادة 

لأغرا�ش  العربية خدمة  املجتمعية  البنية  ت�صكيل 

كما تعّرفه. ول يجوز هنا  حربها على "الإرهاب" 

املدان  لأبرياء،  الإجرامي  الرتويع  بني  اخللط 

دون حتفظ، وبني املقاومة امل�صروعة التي يكفلها 

الحتلل  �صد  الإن�صان  حلقوق  الدويل  القانون 

الأجنبي والأنظمة العن�صرية.

املراأة العربية  ويف غمار ذلك، احتل "حترير" 

الإ�صلح  اأعمال  جدول  على  متقدمة  مكانة 

على  الق�صاء  يَلَقى  اأن  دون  اخلارج،  من  املدفوع 

بنى ال�صتبداد والت�صلط اأولوية مناظرة. كما ظل 

العربية  املنطقة  يف  الأجنبي  بالتدخل  التهديد 

املهيمنة  القوى  لإنفاذ خمططات  ك�صبيل  ُم�ْصَرعا 

يف هيكل القوة العاملي. 

العربية  للمراأة  الأمريكي  امل�صروع  ويتجلى 

باأو�صح �صوره يف حماولة تخليق "منوذج اإر�صادي" 

 ،((5-1) (الإطار  العراق  اأر�ش  على  للمراأة 

للبلد،  املجتمعي  الن�صيج  تكوين  اإعادة  م�صتهدفا 

وكاأن املراأة العراقية قد بزغت اإىل الوجود حلظة 

الغزو والحتلل، مما يتجاهل ن�صال وطنيا طويل 

للمراأة العراقية منذ الحتلل الربيطاين، ثم حتت 

حكم ال�صتبداد ال�صابق، وانتهاء مبواجهة الحتلل 

الأمريكي- الربيطاين يف الوقت الراهن. 

وقد دفع هذا املوقف امللتب�ش بعرب كثريين اإىل 

مهمة  باعتباره  املراأة  حترير  على  احلر�ش  و�صم 

ملتب�صة على جدول اأعمال الهيمنة الغربية، وو�صم 

ال�صتعماري.  للغرب  �صنائع  باأنهم  به  ينادون  من 

مما اأ�صر بق�صية نهو�ش املراأة يف البلدان العربية 

ومن يدعون اإليه.

بالإ�صلح  املناداة  فظاظة  عن  جنم  هكذا 

من اخلارج، ولو ق�صرا، رد فعل �صلبي، لدى بع�ش 

الن�صاء يف منظور  املجتمعية، �صد متكني  الفئات 

زيادة  �صمان  على  الأع�صاء  الدول  يحث   -

�صنع  م�صتويات  جميع  على  املراأة  متثيل 

الوطنية  والآليات  املوؤ�ص�صات  يف  القرار 

والإقليمية والدولية ملنع ال�صراعات واإدارتها 

وحلها.

ال�صراعات  يف  الأطراف  جميع  يدعو   -

امل�صلحة اإىل اأن تتخذ تدابري خا�صة حتمي 

على  القائم  العنف  من  والن�صاء  الفتيات 

اأ�صا�ش اجلن�ش يف حالت ال�صراع امل�صلح، ل 

�صيما الغت�صاب والأ�صكال الأخرى للإيذاء 

اجل�صدي.

قرار جمل�ض الأمن الدويل 1325 )2000( - مقتطفات

الإطار 4-1

امل�صدر: ن�ش القرار، ملحق (3).

يقوم ت�سافر، بع�سه 

حميد، بني الن�سال 

من اأجل حترر املراأة 

يف البلدان العربية 

كتوجه حترري يف 

املجتمع العربي، مع 

حركات حترر املراأة يف 

العامل

م�ساألة متكني الن�ساء 

يف البلدان العربية 

تقاطعت موؤخرًا مع 

ماآرب �سيا�سية يف 

املنطقة لقوى مهيمنة 

عامليا
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العاملي،  القوة  هيكل  يف  املهيمنة  الغربية  القوى 

باعتباره افتئاتا على الثقافة العربية وال�صتقلل 

الوطني كليهما.

ولي�ش معنى ذلك املوقف التخلي عن الن�صال 

املجتمعي من اأجل نهو�ش املراأة. فرد الفعل ذلك 

ميثل اإخلء ال�صاحة ملخططات الإ�صلح املفرو�ش 

من اخلارج، ومتكينا لها. واملوؤ�صف اأن بع�ش غبار 

هذه الكراهية تناثر على الدعوة املخل�صة لنهو�ش 

املراأة من منظور وطني واإن�صاين متني.

املخططات  هذه  مثل  على  القادر  الرد  اإن 

املذمومة، وعلى من يتذرعون بها لتعطيل اأو تاأجيل 

متتع الن�صاء العرب بكامل حقوقهن، هو اأن يبقى 

حمورا  �صويا،  والعمل  الفكر  يف  الن�صاء،  نهو�ش 

اأ�صا�صيا مل�صروع عربي لنه�صة اإن�صانية يف منظور 

من  وال�صتباحة  الداخل،  يف  ال�صتبداد  مكافحة 

اخلارج كليهما، بناًء لنه�صة حتقق للعرب جميعا، 

العزة  امل�صاواة،  قدم  على  منهم  ورجال  ن�صاء 

واملنعة.

ال�سلطة امل�ستبدة ونهو�ض املراأة

العربية،  املراأة  نهو�ش  يتحقق  الأمثل،  الت�صور  يف 

هذا  بداية  يف  املقدمة  العري�صة  اخلطوط  وفق 

احلرية  جمتمع  نحو  التحول  ظل  يف  الف�صل، 

واحلكم ال�صالح (تقرير التنمية الإن�صانية العربية 

التنمية  اإقامة  ي�صتهدف  الذي   ،(2004  - الثالث 

الإن�صانية يف عموم الوطن العربي.

اإل اأن اخلربة التاريخية ت�صري اإىل اأن العك�ش 

بني  العلقة  اأن  مبعنى  �صحيحا،  دائما  يكن  مل 

طبيعة ال�صلطة وحتقيق اإجنازات يف م�صمار نهو�ش 

املراأة، كانت دوما، ورمبا �صتظل، مركبة ومعقدة، 

ب�صبب تعقد ال�صياق املجتمعي املوؤثر على نهو�ش 

املراأة على الأقل. 

يف  قهرية  حكم  اأنظمة  �صاهمت  ناحية،  من 

حتقيق اإجنازات مهمة ل�صالح حقوق الن�صاء رمبا 

للحركة  الأمور  عنان  ترك  لو  لتتحقق  كانت  ما 

بالقيود. وياأتي على راأ�ش  املجتمعية، وهي مكبلة 

البنات  تعليم  يف  املطرد  التو�صع  الإجنازات  هذه 

يف ظل بيئة جمتمعية حمافظة بحيث ميكن القول 

اإن ال�صلطة، على ا�صتبدادها، كانت متقدمة على 

املجتمع يف جمال دعم تعليم البنات الذي ل تخفى 

اأهميته يف نهو�ش املراأة. ولكن الأمر ل يقف عند 

العربية  احلكم  اأنظمة  العام جلميع  الإجناز  هذا 

تقريبا. فقد حتققت يف بلدان عربية اإجنازات مهمة 

تعد رائدة بكل املقايي�ش، يف ظل نظم حكم تفتقر 

ال�صالح.  واحلكم  احلرية  جمتمع  مقومات  اإىل 

واملثال الأ�صهر هنا هو تون�ش، التي اأحرزت تقدماً 

زعيم  من  بقرارات  املراأة  �صمان حقوق  رائدا يف 

له �صرعية وطنية تاريخية، واإن افتقر نظام حكمه 

اإىل �صيانة احلرية والدميقراطية.

موقعا  الن�صاء  نالت  فقد  الأمثلة؛  تتعدد  كما 

جمتمعيا متقدما ن�صبيا يف ظل النظام ال�صتبدادي 

ال�صابق يف العراق. كما حتققت اإجنازات ل�صالح 

نهو�ش الن�صاء يف م�صر وغريها مثًل، بالعتماد 

واإن متثلت يف �صخ�ش  ال�صلطة،  على رعاية قمة 

وا�صع.  جماهريي  دعم  دون  من  اأوىل"،  "�صيدة 

الإطار 5-1

امل�صدر: زنكنة، بالإجنليزية، 2005.

العراقية  الن�صوية  املنظمات  من  عدد  تاأ�صي�ش  مت  لقد 

والعراقية–الأمريكية قبل �صن احلرب على العراق باأ�صهر 

قليلة لغر�صني، اأولهما اآين، وهو توفري املربر الأخلقي 

اأمريكا  للحرب بعد تزايد املعار�صة ال�صعبية للحرب يف 

والعامل. والثاين ا�صرتاتيجي يهدف اإىل ا�صتخدام جناح 

الأجندة الن�صوية يف العراق منوذجاً يكرر عربياً واإ�صلمياً 

لتكري�ش الوليات املتحدة لأن�صطتها ال�صيا�صية والع�صكرية 

املعنية  املنظمات  اأع�صاء  الن�صاء  فقامت  والقت�صادية. 

بن�صاط مكثف وحمموم مل ي�صبق له مثيل مل�صاندة ودعم 

الإدارة الأمريكية يف مرحلة الإعداد للحرب، واأي�صا يف 

تنفيذ اخلطاب الأمريكي يف مرحلة ما بعد احلرب. 

واملنطقة،  للعراق  الأمريكي  اخلطاب  مع  تطابقاً 

املعلنة  الن�صوية  املنظمات  برامج  كل  اأن  يلحظ 

خارج  كن  �صواء  فيها،  الع�صوات  الن�صوة  وت�صريحات 

جذور  ذات  مفردات  من  خالية  داخله،  يف  اأم  العراق 

تقريبا  املجتمعات  وكل  بل  العراقي،  املجتمع  عميقة يف 

على  الدالة  املفردات  وهي  العامل.  اأنحاء  جميع  يف 

الوطنية وال�صيادة الوطنية وال�صتقلل، ناهيك  مفاهيم 

هذه  تغييب  مت  لقد  الحتلل.  اإنهاء  اإىل  الدعوة  عن 

املفردات لأنها تعرب عن م�صاعر ومبادىء متنح اأي �صعب 

القانوين وال�صرعي والأخلقي يف مقاومة  حمتل احلق 

الحتلل. 

الرغم  على  املعنية،  الن�صوية  املنظمات  ف�صلت  لهذا 

الإدارة  قبل  من  ودعمها  الكبرية  املادية  اإمكانياتها  من 

اإحراز  يف  املوؤقتة،  العراقية  واحلكومات  الأمريكية 

تتمكن  ومل  العراقية،  املراأة  اأو�صاط  يف  عملي  اأي جناح 

بقيت  بل  تتو�صع،  ومل  العراقية.  املراأة  �صوت  ك�صب  من 

حم�صورة يف قائمة الأ�صماء الأوىل التي قامت بتاأ�صي�صها 

ول  العراقية  املراأة  متثل  ل  وبب�صاطة،  لأنها،  تقريبا، 

تكن  ومل  وطموحاتها،  وواقعها  باأولوياتها  لها  علقة 

براجمها غري حمطة اأخرى من حمطات تنفيذ امل�صروع 

الأمريكي يف العراق.

هيفاء زنكنة: املراأة العراقية وخطاب الحتالل الأمريكي
يجب اأن يبقى 

نهو�ض الن�ساء، يف 

الفكر والعمل �سويا، 

حمورا اأ�سا�سيا 

مل�سروع عربي لنه�سة 

اإن�سانية يف منظور 

مكافحة ال�ستبداد يف 

الداخل، وال�ستباحة 

من اخلارج كليهما 

بناًء لنه�سة حتقق 

للعرب جميعا، ن�ساء 

ورجال منهم على قدم 

امل�ساواة، العزة واملنعة

يتحقق نهو�ض املراأة 

يف الوطن العربي، 

يف ظل التحول نحو 

جمتمع احلرية 

واحلكم ال�سالح

العالقة بني طبيعة 

ال�سلطة وحتقيق 

اإجنازات يف م�سمار 

نهو�ض املراأة، كانت 

دوما، ورمبا �ستظل، 

مركبة ومعقدة
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"اخُللع"  يف  املراأة  حق  اإقرار  ذلك  اأمثلة  ومن 

جدل  حوله  دار  وقد   .2000 العام  يف  م�صر  يف 

حام، وحمموم اأحيانا، يف املجتمع كله ويف املجل�ش 

الت�صريعي، قبل اإقراره. 

ال�صيا�صي  ال�صتبداد  اآليات  اإن  القول  وميكن 

املراأة.  نهو�ش  وترية  لدفع  اأحياناً  ا�صتخدمت  قد 

ولي�ش غريباً اأن يرتتب اأحيانا على هذا النمط من 

"التقدم" مقاومة من القاعدة ال�صعبية. 

ال�صلطة هذه  اإ�صكالية دور  وموؤخرا، تقاطعت 

مع اإ�صكالية الداخل/اخلارج التي �صبقت الإ�صارة 

لها اأعله. اإذ حتققت يف ظل اأنظمة حكم ت�صتمد 

�صرعيتها يف الأ�صا�ش من الدعم اخلارجي، اإجنازات 

املراأة رمبا على �صبيل ال�صرت�صاء  ل�صالح حقوق 

لقوى مهيمنة يف النظام العاملي تدعو اإىل الإ�صلح 

يف البلدان العربية، �صامل متكني املراأة. وقد يبدو 

التوجه الأخري اأهون حماور الإ�صلح �صررا على 

ولي�ش غريباً اأن تف�صي نتائج امل�صح املقدمة يف التقرير 

النوعني  بني  امل�صاواة  من  مرتبة  اإىل  التطلع  غلبة  اإىل 

اأن  ناحية، ومن ما ميكن  الراهن من  الو�صع  اأرقى من 

لتعطيل  النازعة  املجتمعية  البنى  ا�صتمرار  اإليه  يف�صي 

نهو�ش املراأة على حالها، من ناحية اأخرى. ولكن يجب 

املعروف بني  التفارق  النتائج يف �صوء  اأي�صا تفهم هذه 

اأنهما  ناحية، ومعروف  الفعلي من  وال�صلوك  التوجهات 

�صعف  �صوء  ويف  ملحوظة،  لدرجة  يختلفا  اأن  ميكن 

تعبري نظم احلكم الراهنة يف البلدان العربية عن الإرادة 

ال�صعبية، من ناحية اأخرى. 

وبناء على ذلك، جند يف نتائج امل�صح دعماً �صعبيا 

امل�صمرة  املراأة  نهو�ش  لتوجهات  الطابع  م�صتقبلي 

الروؤية  يف  �صراحة  واملقدمة  التقرير،  ف�صول  يف 

الإ�صرتاتيجية (الف�صل العا�صر).

طوال  املقدمة  امليداين  امل�صح  نتائج  فاإن  ثم،  ومن 

التقرير يف اأطر "راأي اجلمهور" متثل يف بع�ش الأحيان 

دعماً لتحليل التقرير، ولكنها، يف الأغلب الأعم، ت�صكل 

مع  ا�صرتاتيجي  م�صتقبلي  توجٍه  ذا  جدليا  ا�صتباكا 

حمتوى الأجزاء التحليلية يف التقرير، يبلغ ذروته ملتحما 

مب�صمون الف�صل العا�صر.

راأي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005 

"امل�ساواة بني اجلن�سني" مرتبطة باملفهوم ال�سامل للحرية، ح�سب البلد

ا�ستخدمت  اآليات 

ال�ستبداد ال�سيا�سي 

اأحيانًا لدفع وترية 

نهو�ض املراأة

على  العربية  الإن�صانية  التنمية  تقرير  منهجية  ا�صتقرت 

التقرير،  مو�صوع  حول  ميداين،  بحثي  بجهد  القيام 

ي�صتهدف الإ�صافة اإىل قاعدة البيانات حول املو�صوع، من 

خلل اإ�صاءات معرفية ل تتيحها امل�صادر املعتادة للبيانات 

واملعلومات. 

على  التقرير  فريق  اأ�صرف  الإ�صدارة،  هذه  ويف 

اجلمهور  راأي  ل�صتطلع  ميداين  م�صح  وتنفيذ  ت�صميم 

حول عدد من امل�صائل املت�صلة مبو�صوع نهو�ش املراأة يف 

اأربعة من البلدان العربية (الأردن، لبنان، م�صر، واملغرب)، 

تتنوع فيما بينها يف املوقع اجلغرايف ويف البنى املجتمعية، 

 ،(%36,5) العربية  املنطقة  �صكان  ثلث  من  اأكرث  ومتثل 

مما يتوقع اأن يوؤدي اإىل تنوع موقف اجلمهور جتاه ق�صايا 

دخل  بلد  كل  يف  امليداين،  امل�صح  واأجري  املراأة.  نهو�ش 

املجتمع  لعموم  ممثلة  عينة  على  امليدانية،  الدرا�صة  يف 

تتكون من حوايل األف فرد، من�َصفًة بني الن�صاء والرجال 

البالغني ثمانية ع�صر عاما من العمر على الأقل. وقامت 

على تنفيذ البحث امليداين موؤ�ص�صات يف البلدان املعنية 

م�صتقلة عن فريق التقرير، ملحق (2).

�صل�صلة  يف  امليداين  امل�صح  نتائج  من  بع�صاً  ونقدم 

اأطر تتخلل ف�صول التقرير حتت عنوان "راأي اجلمهور يف 

م�صائل نهو�ش املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005". ويتكون 

كل اإطار من �صكلني، يلخ�ش الأمين منهما نتيجة امل�صح فيما 

يت�صل بامل�صاألة حمل البحث يف البلدان الأربعة جمتمعة، 

اأهم تلك الإجابات  ويبني الأي�صر منهما نتيجة واحد من 

على ال�صوؤال يف كل بلد اأجري فيه امل�صح على حدة.

يف  امليداين،  امل�صح  نتائج  من  الأهم  وال�صتخل�ش 

تقديرنا، هو اأن اجلمهور العربي، ممثل بعّينات البلدان 

العربية الأربعة التي اأجري فيها امل�صح، يتطلع اإىل درجة 

تختلف،  والن�صاء،  الرجال  بني  امل�صاواة  من  بكثري  اأعلى 

انعكا�صا للبنى املجتمعية ال�صائدة، بني حماور امل�صاواة من 

بلد لآخر، ح�صب مدى قوة البنى املجتمعية التقليدية يف 

البلد.

راأي اجلمهور العربي، يف اأربعة بلدان عربية، ينبئ عن دعم قوي لنهو�ض املراأة يف الوطن العربي 

الإطار 6-1

يتطلع اجلمهور 

العربي اإىل درجة 

اأعلى بكثري من 

امل�ساواة بني الرجال 

والن�ساء
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فيه  مل مت�ش  اإن  خا�صة  الراهنة،  احلكم  اأنظمة 

اإىل نهاية املطاف، اأي اإىل متكني املواطنني كافة، 

يف  ولعل  خا�صة.  الن�صاء  من  العري�صة  والقاعدة 

للمراأة  "قمة"  اجتماع  عقد  لإمكان  تف�صرياً  هذا 

العربية، على حني يبقى احتمال انعقاد قمة مماثلة 

ل�صيانة احلرية وحقوق الإن�صان مطلبا عزيز املنال 

يف بنية احلكم الراهنة يف البلدان العربية.

ال�صلطة  لدعم  الإيجابي  اجلانب  على  هذا 

اآخر،  جانب  على  ولكن  املراأة.  لنهو�ش  امل�صتبدة 

قوى  مبواقف  اأحيانا  قهرية  حكم  اأنظمة  تتذرع 

من  اأ�صل  ال�صلطة  متنعها  حمافظة،  جمتمعية 

كامل حقوقها يف التعبري والتنظيم، ولكن ل ترى 

ا�صتحقاقات  من  للتن�صل  ممالأتها  يف  غ�صا�صة 

هو  النحو  ذلك  على  الأهم  واملثل  املراأة.  نهو�ش 

المتناع عن الت�صديق على اتفاقية الق�صاء على 

التحفظ  اأو  املراأة،  �صد  التمييز  اأ�صكال  جميع 

على بع�ش من اأهم موادها عند الت�صديق، تعلل 

مبواقف قوى جمتمعية حمافظة. 

لكل ذلك، يقوم موقف التقرير على اأن التحول 

يف  احلرية  جمتمع  يف  �صالح  حكم  اأنظمة  نحو 

يف  حموريا  دوراً  يلعب  اأن  ميكن  العربية  البلدان 

املراأة  لنهو�ش  مطلوبة  تاريخية  اإجنازات  حتقيق 

دعماً  ذاته  الوقت  يف  تلقي  العربي،  الوطن  يف 

جمتمعياً وا�صعاً ي�صمن لها ال�صتمرار وقوة التبني 

قرارات  تُعربِّ  املثايل  الو�صع  ذلك  ويف  ال�صعبي. 

احلكم عن الإرادة ال�صعبية ب�صفافية، ويوؤ�ص�ش مناخ 

احلرية واحلكم ال�صالح لإر�صاء قواعد امل�صاواة بني 

ا�صتقرار  ي�صمن  ومبا  عام،  بوجه  كافة  املواطنني 

احلرية  ملجتمع  اأ�صيل  كمكون  الن�صاء،  حقوق 

واحلكم ال�صالح، على وجه اخل�صو�ش.

بخ�ض م�ساركة الن�ساء يف الن�ساط القت�سادي 

من  كرثة  يف  كما  العربي،  املجتمع  يعرتف  ل 

املجتمعات النامية، مبدى م�صاركة الن�صاء الفعلية 

اإنتاج  ويف  والقت�صادي  الجتماعي  الن�صاط  يف 

مكونات الرفاه الإن�صاين، ول يكافئ هذه امل�صاركة 

كما ينبغي. ومبا اأن غالبية الن�صاء تعمل دون اأجر 

لدى اأ�صرهن، فاإن م�صاهمتهن ل تندرج يف عداد 

الن�صاط القت�صادي الر�صمي.

بخ�ش  يف  التاريخي  الغنب  هذا  انعك�ش  وقد 

م�صاهمة املراأة يف �صنوف الن�صاط الب�صري عامة، 

ول �صيما يف جمال الن�صاط القت�صادي.

فال�صائع، مثًل، اأن م�صاهمة املراأة يف الن�صاط 

ويعود  �صعيفة.  العربية  البلدان  يف  القت�صادي 

الأ�صا�ش النظري لإح�صاءات امل�صاهمة يف الن�صاط 

القت�صادي اإىل منظومة احل�صابات القومية والذي 

املحدثة.  الكل�صيكية  النظرية  اإىل  بدوره  يعود 

الب�صري  الناجت  تعريف  هو  اجلوهري  واأ�صا�صه 

الأ�صواق  يف  املتداولة  واخلدمات  ال�صلع  بدللة 

وتقييمها نقداً. وتُ�صاق يف الرد على هذا الأ�صا�ش 

النظري حماذير عدة، خا�صة يف منظور م�صاهمة 

الن�صاء يف الرفاه الب�صري.

اأولً، اإن معايري التداول يف الأ�صواق والتقييم 

حيز  يف  الب�صري  الرفاه  تعريف  حت�صر  النقدي 

�صيق جتاوزته اأدبيات التنمية من زمن، ول حمل له 

يف منظور التنمية الإن�صانية على وجه التحديد.

ثانياً، يقع معظم اإنتاج الن�صاء لل�صلع واخلدمات 

املاأجور يف نطاق الأ�صرة.  حتت منط العمل غري 

املقام  يف  القائم  املنطلق  هذا  ي�صتبعد  هنا  ومن 

الأول على احل�صابات القومية، جميع اأ�صكال اإنتاج 

مقومات الرفاه الإن�صاين، التي تنتجها الن�صاء يف 

نطاق الأ�صرة، ملجرد اأنها ل تتداول يف ال�صوق اأو ل 

تقّيم نقداً. وهل ت�صتقيم اأمور اأي فرد اأو جمتمع، 

اأو يقوم، على وجه اخل�صو�ش، اأي اإبداع اأو اإنتاج 

ولو باملعنى ال�صيق، بدون هذه املقومات؟ 

ثالثاً: تعاين العمليات الإح�صائية املعتادة من 

النامية،  البلدان  يف  خا�صة  عديدة،  ق�صور  اأوجه 

يف  الن�صاء  مب�صاركة  الأمر  يت�صل  عندما  تتفاقم 

ُمنبتَّ  اخللل  هذا  ولي�ش  القت�صادي.  الن�صاط 

يف  ومل�صاهمتهن  للن�صاء  الدونية  بالنظرة  ال�صلة 

املجتمع الب�صري، خا�صة يف املجتمعات النامية. 

كثريا،  تقلل  املعتادة  الإح�صاءات  اأن  والنتيجة 

الن�صاط  يف  الن�صاء  م�صاهمة  من  بنّي،  خطاأ  عن 

التعريفات  �صبط  على  و�صترتتب  القت�صادي. 

ريب،  ل  الإح�صائية،  العمليات  جودة  وترقية 

فروق �صخمة يف تقدير مدى م�صاهمة الن�صاء يف 

الن�صاط القت�صادي.

من  تقلل  املتاحة  الإح�صاءات  كانت  واإذا 

م�صاهمة الن�صاء يف الن�صاط القت�صادي، فحدث 

ول حرج عن ق�صورها عن الإملام مبدى م�صاركة 

الن�صاء، مبا�صرة وبطريق غري مبا�صر - من خلل 

يف  الرجال  م�صاهمة  من  يرفع  م�صاعف  عامل 

اإنتاج مكونات الرفاه الإن�صاين الذي ل يقوم دون 

يعني  الب�صري. ول  الجتماع  الن�صاء يف  م�صاهمة 

توظيف  على  القت�صار  اإىل  الدعوة  بالطبع  ذلك 

اأن  فالأ�صل  الأ�صرة،  نطاق  يف  املراأة  قدرات 

م�صاهمة املراأة، ككل فرد من بني الب�صر، يف اإنتاج 

نطاق  خارج  اأو  داخل  الإن�صاين،  الرفاه  مقومات 

الأ�صرة، يجب اأن تقدر بقيمتها التي ل تتوقف على 

اإن التحول نحو 

اأنظمة حكم �سالح 

يف جمتمع احلرية 

يف البلدان العربية 

ميكن اأن يلعب دورًا 

حموريا يف حتقيق 

اإجنازات تاريخية 

مطلوبة لنهو�ض املراأة 

يف الوطن العربي، 

تالقي يف الوقت ذاته 

دعمًا جمتمعيًا وا�سعًا 

ي�سمن لها ال�ستمرار 

وقوة التبني ال�سعبي

ل يعرتف املجتمع 

العربي، كما يف 

كرثة من املجتمعات 

النامية، مبدى م�ساركة 

الن�ساء الفعلية يف 

الن�ساط الجتماعي 

والقت�سادي ويف 

اإنتاج مكونات الرفاه 

الإن�ساين، ول يكافئ 

هذه امل�ساركة كما 

ينبغي
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على  املراأة،  حالة  ويف  ال�صيقة.  النقدية  املعايري 

وجه اخل�صو�ش، فاإن قرار نطاق توظيف قدراتها 

يجب اأن يعود لها لتتخذه بكامل حريتها. 

اأن الأ�صاليب التقليدية  ونخل�ش من ذلك اإىل 

لقيا�ش توظيف قدرات الن�صاء، خا�صة يف الن�صاط 

القت�صادي، تنطوي على غنب �صديد مل�صاهمتهن 

التي  الإن�صاين،  الرفاه  مكونات  اإنتاج  يف  الفعلية 

يجب اأن تُثمن عاليا، اإن مل يكن باملعايري النقدية، 

فباملعايري الأرقى للقيمة الإن�صانية. 

بديلة  مداخل  من  ذلك  على  دليل  ويقوم 

 - ميزانية  اأبحاث  مثل  التقليدية،  للقيا�صات 

هائلة  م�صاهمة  اإىل  تنتهي  الوقت،  تخ�صي�ش 

للن�صاء يف اإنتاج مقومات الرفاه الإن�صاين، تكاد تََبزُّ 

م�صاهمة الرجال اأحياناً، خ�صو�صا يف املجتمعات 

النامية، لأن اأكرثية ن�صاط الن�صاء يف اإنتاج مكونات 

للم�صكن وجمع  املياه  الإن�صاين، مثل جلب  الرفاه 

الوقود للطبخ والإ�صاءة والتدفئة، تغفل عنها عني 

احل�صابات  منظومة  مبنطق  املغلقة  الإح�صائي 

القومية واأدواتها الإح�صائية.

ن�صبة  اأن  املثال، جند  �صبيل  على  املغرب،  يف 

م�صاركة الن�صاء يف احلياة القت�صادية �صنة 1997-

القروي،  املجال  يف   %71,4 اإىل  و�صلت   1998

واإىل 34,6% يف املجال احل�صري، واإىل %50,6 

على ال�صعيد الوطني. وتفوق هذه الن�صب، ب�صكل 

التقليدية (مديرية  بالطريقة  وا�صح، تلك املقدرة 

الإح�صاء، املغرب، بالفرن�صية، 1998).

اأما اإذا اعتمدنا معيارا راقيا للرفاه الإن�صاين، 

ي�صتقيم ومنظور التنمية الإن�صانية املتبنى يف هذا 

اأي تقييم مل�صاهمة الن�صاء يف �صنع  التقرير، فاإن 

ولإمكان  العربية،  البلدان  يف  الإن�صاين  الرفاه 

الوطن  يف  اإن�صانية  نه�صة  بناء  يف  م�صاركتهن 

العربي، مهما عل، لن يفيهّن احلق. 

اإنتاج  يف  الن�صاء  مل�صاهمة  ال�صليم  التقييم  اإن 

نظرياً  اأ�صا�صاً  يتطلب  الإن�صاين  الرفاه  مقومات 

القومية  احل�صابات  منظومة  يتجاوز  مبتكراً 

املقت�صرة على التداول يف الأ�صواق والتقييم النقدي 

لل�صلع واخلدمات، وتعريفاً وا�صعاً للرفاه الإن�صاين 

يتنا�صب مع مفهوم التنمية الإن�صانية. ومن الناحية 

اأدوات  الإجرائية، ي�صتدعي ذلك الجتهاد تطوير 

بحثية واإح�صائية ت�صعى للقيا�ش الدقيق مل�صاهمة 

التنمية  وبناء  الإن�صاين،  الرفاه  اإنتاج  يف  الن�صاء 

الفكري  الإن�صانية. وهذا ميدان عظيم للجتهاد 

والبحثي.

خال�سة

التنمية  تقرير  ل�صل�صلة  املركزية  املفاهيم  اإىل  بالرجوع  للتقرير  املفاهيمية  اللبنات  الف�صل  هذا  و�صع 

الإن�صانية العربية، اأي احلرية وحقوق الإن�صان، وبالرتكيز على امل�صاواة بني الن�صاء والرجال مبا ي�صون 

الكرامة الإن�صانية. ثم تطرق الف�صل ملناق�صة بع�ش الق�صايا الإ�صكالية املت�صلة بحال املراأة يف الوطن 

العربي يف الوقت الراهن. 

وي�صي م�صمون الف�صل، خا�صة ق�صمه الثاين، باأن و�صع املراأة يف البلدان العربية ميثل حم�صلة تفاعل 

عدد من العوامل الثقافية والجتماعية والقت�صادية وال�صيا�صية التي تت�صابك ب�صورة مركبة، وبع�صها 

اإ�صكايل الطابع، مما ي�صتدعي حتليًل وا�صعاً ومعمقاً لعديد من مكونات املجتمعات العربية، يف حماولة 

لت�صخي�ش اأو�صاع املراأة يف البلدان العربية، ثم ال�صعي لتف�صري حالها، متهيداً ل�صوغ روؤية اإ�صرتاتيجية 

لنهو�ش املراأة يف الوطن العربي. 

يجب اأن يعود قرار 

نطاق توظيف قدرات 

املراأة لها لتتخذه 

بكامل حريتها

اإذا اعتمدنا معيارا 

راقيا للرفاه الإن�ساين، 

ي�ستقيم ومنظور 

التنمية الإن�سانية 

املتبنى يف هذا 

التقرير، فاإن اأي تقييم 

مل�ساهمة الن�ساء يف 

�سنع الرفاه الإن�ساين 

يف البلدان العربية، 

ولإمكان م�ساركتهن يف 

بناء نه�سة اإن�سانية يف 

الوطن العربي، مهما 

عال، لن يفيهّن احلق
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ثانيا: حال املراأة يف الوطن العربي
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متهيد

بلغة  العربية،  البلدان  في  الن�صاء  تهمي�ش  يتبدى 

التنمية الإن�صانية باعتبارها عملية تغيير مجتمعي، 

اأ�صد من الحرمان من  الن�صاء لدرجة  في تعر�ش 

الفعال  توظيفها  ومن  الب�صرية  القدرات  اكت�صاب 

في مختلف مجالت الن�صاط الب�صري، ناهيك عن 

حقوق  من  الحرمان  من  اأعلى  لدرجة  معاناتهن 

بالمقارنة  عامة،  الإن�صان  حقوق  ومن  المواطنة 

بالرجال. غير اأن هناك تفاوتا كبيرا بين البلدان 

اكت�صاب  مــدى  فــي  منها،  كــل  وداخـــل  العربية، 

ولكن  لها.  وتوظيفهن  الب�صرية،  للقدرات  الن�صاء 

الإح�صاءات المتاحة، والقابلة للمقارنة دوليا، قد 

ل تفي للتعبير عن جميع اأبعاد هذا التفاوت.

احلرمان من اكت�ساب القدرات 

الب�سرية الأ�سا�ض 

 ال�سحة

ال�صامل  الإيجابي  املعنى  هنا  بال�صحة  نق�صد 

متام  اأي  العاملية،  ال�صحة  منظمة  تعريف  وفق 

الف�صل الثاين

اكت�ساب القدرات الب�سرية

هناك تفاوت كبري 

بني البلدان العربية، 

وداخل كل منها، يف 

مدى اكت�ساب الن�ساء 

للقدرات الب�سرية، 

وتوظيفهن لها

هل من منحوتة واإن كانت حبلى مبا 

ل يح�صى من الحتمالت والأحلم 

ت�صبه �صورتها؟ 

هل من لوحة واإن كانت من حلم 

ودم وحب ت�صتطيع اأن تعك�ش احلا�صر 

الغائب من ملحمها؟ 

العتمة  من  يكفي  ما  لي�ش  هل 

اأم  العربية  املراأة  �صورة  لتظهري 

ال�صوء للتقاطها  لي�ش ما يكفي من 

اأ�صل؟ 

العربية  املراأة  �صورة  ترتواح 

امل�صتلبة،  املراأة  �صورة  من  الأدب  يف 

يقع  وما  املتمردة،  املراأة  �صورة  اإىل 

بينهما من �صور الن�صال اأو الت�صظي 

والتحدي.  والتعاي�ش  ال�صتكانة  بني 

وترتاوح اأي�صا �صورة املراأة العربية يف 

املراأة  �صورة  من  ال�صيا�صي  اخلطاب 

املحّيدة اإىل �صورة املراأة املتورطة يف 

م�صلماته وتفريعاته معا، اأو املنق�صمة 

بني  لهويتها  املقرتحة  تنظرياته  بني 

وبني غري  عليه،  خارج  وبني  له  تابع 

اأنثوي  ج�صد  جمرد  اأو  به،  مباْلٍ 

يجرب عليه ا�صتيهاماته. في�صري يف 

حكم املباح له اأن يحجب اأو يربز من 

ملمح ال�صورة ما ل يعرب عن ال�صورة 

ال�صخ�صية والجتماعية للمراأة بقدر 

عن  اخلطاب  ت�صورات  عن  يعرب  ما 

يف  املراأة  �صورة  فمن  ال�صورة.  تلك 

خطاب التحرر الليربايل الغربي اإىل 

الإ�صلمي  اخلطاب  يف  املراأة  �صورة 

التحرري امل�صتنري، ومن �صورة املراأة 

يف اخلطاب الديني املنغلق اإىل �صورة 

اأو  التوفيقية  اخلطابات  يف  املراأة 

التلفيقية وما حاذاها اأو انحرف عنها 

من اخلطابات الر�صمية ال�صائدة. 

وكما تتعدد �صورة املراأة العربية 

اخلطاب  يف  وتتعدد  الأدب،  يف 

العربية  املراأة  �صورة  فاإن  ال�صيا�صي، 

تتعدد وتتنوع يف مراآة الواقع.

بجنوب  الن�صاء  راأى  من  هل 

ف�صفا�صة  باأثواب  ينحنني  ال�صعودية 

حرثهن،  على  مم�صوقة  وقامات 

النخل،  خو�ش  قبعات  معتمرات 

لأن  ولكن  الأعني،  عن  ليختفني  ل 

ال�صم�ش ل تكف عن حماولة الت�صبه 

�صهقات  على  املنت�صرة  اأكفهن  ب�صبح 

اإىل �صهول  املن�صكبة  ال�صروات  جبال 

والكادي  البعيرثان  تنرث  وهي  تهامة 

وتدعك  حنائها  وتخلط  واحلنطة، 

ت�صققات كعوبها بالأمطار املو�صمية؟ 

للمراأة  �صورا  راأى  من  هل 

عن  وجمال  عزة  تقل  ل  اجلزائرية 

ن�صج  تعيد  وهي  بوحريد  جميلة 

ل  وكاأنها  جديدة،  اأحلما  احللكة 

تخ�صى هيبة اخليبات ول تخاف ما 

مر بها يف موا كب الكبوات؟    

مدار�ش  تلميذات  راأى  من  هل 

املراييل  تق�صف  على  يختلن  ال�صام 

باأثواب  الع�صكرية  وامل�صية  الكاكية 

قمر الدين املن�صوجة من راح ال�صرب 

على  فيم�صني  امل�صم�ش،  ومنقوع 

اأطراف الأ�صابع مثلما تت�صلل مدات 

اليا�صمني من خلف الأ�صوار والأبواب، 

وجتوب برائحتها احلارات عنوة كمن 

وبالأ�صلك  التجول  مبنع  يعباأ  ل 

ال�صائكة التي حتا�صر اجلولن؟  

م�صنات  �صيدات  راأى  من  هل 

حبلهن  العظام  ه�صا�صة  تنه�ش 

ي�صتكني  فل  فقرة،  فقرة  ال�صوكي 

اهلل.  لغري  ال�صكوى  ذل  خ�صية 

يفرت�صن الأر�صفة على طول ال�صارع 

العربي وعر�صه دون اأن يلحظهن اأحد 

البلدية  رجال  غري  احلكومات  من 

لي�صادروا ما يبعنه من كد اأكفهن من 

اأو  امل�صغولت واحلاجات "الن�صائية" 

املنتجات ال�صينية الرخي�صة.

�صعيد  قاع  يف  نظر  من  هل 

اإىل  تهبط  كالبذور  امراأة  اإىل  م�صر 

وتخبز  تعجن  وهي  الأر�ش  اأعماق 

وتر�صع وتذود عن الغيطان باأرواحها 

ي�صبه  ل  ج�صدا  تخرج  ثم  ال�صبعة، 

زهرة قطن اأو برعم �صنبلة، بل ي�صبه 

علمة ا�صتفهام مرة تن�صب اأظافرها 

ومرة  م�صترتة،  كبلهار�صيا  يف حلمها 

م�صري  يغرين  نيل  عرائ�ش  تتج�صد 

تقل  ل  اجتاهات  يف  م�صر  بنات 

مواجهة. 

الإطار 1-2

فوزية اأبو خالد: تنوع �سورة املراأة العربية يف مراآة الواقع

امل�صدر: فوزية اأبو خالد، ورقة خلفية للتقرير.
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ونف�صا. بدنا  العافية، 

موؤ�سرات ال�سحة الإنجابية

بداية، مازالت الن�صاء يف البلدان العربية، خا�صة 

مقبولة  غري  معدلت  تقا�صي  منوا،  الأقل  تلك 

املت�صلة  والوفاة  املر�ش  خماطر  من  الرتفاع 

بوظائف احلمل والإجناب (�صكل 1-2).

يف  املتو�صط  يف  الأمهات  وفيات  ن�صبة  ت�صل 

البلدان العربية اإىل 270 وفاة لكل مائة األف حالة 

اأو  وفاة   1000 اإىل  الن�صبة  هذه  وترتفع  ولدة. 

اأكرث لكل مائة األف ولدة يف اأفقر البلدان العربية 

(ال�صومال وموريتانيا)، بينما تنخف�ش اإىل 7 لكل 

مائة األف ولدة يف قطر مثل. 

فتتجاوز  �صحيا  املراقبة  الولدات  ن�صبة  اأما 

العربية، مما  البلدان  اأغلب  املائة يف  الثمانني يف 

يدّل على حت�ّصن التغطية ال�صحية، لكنها ما زالت 

�صعيفة جداً يف البلدان الأقل منوا مثل ال�صومال 

وموريتانيا واليمن، حيث ل ت�صل الن�صبة يف اليمن، 

على �صبيل املثال، اإىل ربع الولدات.

اأما مراقبة احلمل الفاعلة، التي تتطلب اأربع 

البلدان،  ح�صب  جداً  متباينة  فهي  طبية،  زيارات 

ول ترتبط بال�صرورة مب�صتوى الدخل، حيث تزيد 

ن�صبة مراقبة احلمل يف لبنان عنها يف قطر مثل.

للوليد  امل�صتمرة  والعناية  احلمل  مراقبة  اإن 

تتوافق مع اأهداف الألفية التي جعلت من اأهدافها 

حت�صني ال�صحة النفا�صية وتخفي�ش معدل وفيات 

الأطفال. 

العربية  املنطقة  يف  الإجناب  معدل  ومازال 

مرتفعاً رغم انخفا�صه من 4,13 ولدات يف الفرتة 

مازالت الن�ساء يف 

البلدان العربية، 

خا�سة تلك الأقل 

منوا، تقا�سي معدلت 

غري مقبولة الرتفاع 

من خماطر املر�ض 

والوفاة املت�سلة 

بوظائف احلمل 

والإجناب 
ال�سكل 1-2

ن�سبة الولدات املراقبة �سحيًا من قبل متخ�س�سني، اأحدث �سنة متاحة خالل الفرتة 2003-1993،

ومعدل وفيات الأمهات )لكل 100,000 من املواليد الأحياء(، 2000 

ájQƒ°SájQƒ°S

* بيانات مقدرة با�صتخدام حتليل النحدار واأ�صاليب اأخرى مماثلة.
امل�صدر: منظمة ال�صحة العاملية، بالإجنليزية، 2005.

ت�سل ن�سبة وفيات 

الأمهات يف املتو�سط 

يف البلدان العربية 

اإىل 270 وفاة لكل 

مائة األف حالة ولدة. 

وترتفع هذه الن�سبة 

اإىل 1000 وفاة اأو 

اأكرث لكل مائة األف 

ولدة يف اأفقر البلدان 

العربية )ال�سومال 

وموريتانيا(، بينما 

تنخف�ض اإىل 7 لكل 

مائة األف ولدة يف 

قطر مثال
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1995-2000 اإىل 3,81 ولدات للمراأة يف الفرتة 

بباقي  مقارنة  مرتفع  معدل  وهو   ،2005-2000

البلدان النامية حيث ل يتجاوز 2,9 ولدات للمراأة 

 .(2005 بالإجنليزية،  العاملية،  ال�صحة  (منظمة 

اأقل  يف  خا�ش  ب�صكل  الإجناب  معدلت  وترتفع 

التي  تلك  اأي  اليمن،  مثل  منواً،  العربية  البلدان 

العناية  تقدمي  ي�صتطيع  �صحيا  جهازاً  متتلك  ل 

ال�صحية اللزمة للأم ووليدها. 

وتتعني الإ�صارة اأي�صاً اإىل �صوء عواقب احلمل 

غري املرغوب فيه بني الن�صاء املتزوجات يف البلد 

العربية، اإذ ل توؤدي اإىل الإجها�ش والإجها�ش غري 

ونف�صية  ج�صدية  �صغوط  اإىل  بل  فح�صب،  الآمن 

على الأمهات والأطفال.

اأن م�صكلت العقم وفقدان اجلنني التي  كما 

للإهمال،  تتعر�ش  العربيات  الن�صاء  منها  تعاين 

النف�صي  برفاههن  بالغا  �صرراً  يلحق  مما 

ببع�صهن  يدفع  الإجناب  عدم  فاإن  والجتماعي. 

بالكهرباء،  (الكي  خطرة  اأ�صاليب  ا�صتعمال  اإىل 

لأ�صرار  عر�صة  يرتكهن  الك�صط)، مما  التو�صيع، 

الجتماعية  ال�صغوط  اإىل  اإ�صافة  بالغة،  �صحية 

ال�صريحة  تلك  معدلته يف  ترتفع  الذي  والطلق 

(اليونيفيم، 54:2004).

�سنوات الحياة المفقودة للمر�ض

للمر�ش"  املفقودة  احلياة  "�صنوات  موؤ�صر  اأ�صبح 

انت�صار العتلل  الدولية على  املوؤ�صرات  اأهم  من 

ال�صحي، باملعنى ال�صامل، يف جمتمع ما.1

املتو�صط،  يف  الن�صاء،  اأن   (2-2) ال�صكل  يبني 

يعانني من فقد ن�صبي ل�صنوات احلياة يف املر�ش 

اأكرب مما يعانيه الرجال. وت�صتد وطاأة هذا التفاوت 

ح�صب اجلن�ش يف البلدان العربية الأغنى. 

الن�صاء مب�صتوى مرتفع من  ولكن حيث تتمتع 

العناية ال�صحية يف احلمل والإجناب، خا�صة يف 

اأن  يتبني   ،(1-2 (�صكل  الغنية  العربية  البلدان 

الفقد الأكرب من �صنوات احلياة للمر�ش يف حالة 

ل  احلياة  عامة يف منط  فروق  اإىل  يعود  الن�صاء 

تتوقف على مدى غنى املجتمع، مما ي�صري اإىل اأن 

هذه املعاناة الأ�صد للعتلل يف حالة الن�صاء تعود 

معها  يغني  ل  اجلن�ش  ح�صب  اأ�صيلة  تفرقة  اإىل 

الرثاء املادي. 

1 باملقارنة، يعرب موؤ�صر "توقع احلياة عند امليلد" عن مدى تدين معدلت الوفاة يف املجتمع مبا ي�صمح للفرد بالبقاء على قيد احلياة. واأهمية موؤ�صر "�صنوات احلياة املفقودة للمر�ش" اأنه يبني كم من �صنوات العمر يق�صيها 
الفرد معتل، يف املتو�صط.

املدقع  الفقر  على  الق�صاء  الأول:  الهدف 

واجلوع: تخفي�ش ن�صبة ال�صكان الذين يقل 

دخلهم اليومي عن دولر واحد اإىل الن�صف 

بني عامي 1990 و 2015، وتخفي�ش ن�صبة 

ال�صكان الذين يعانون من اجلوع اإىل الن�صف 

بني عامي 1990 و 2015.

التعليم  تعميم  حتقيق  الثاين:  الهدف 

كفالة   ،2015 عام  حلول  مع  البتدائي: 

الذكور  �صواء  مكان،  كل  يف  الأطفال  متكن 

التعليم  مرحلة  اإمتام  من  منهم،  الإناث  اأو 

البتدائي.

الهدف الثالث: تعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني 

التفاوت بني اجلن�صني  اإزالة  املراأة:  ومتكني 

اأن  ويف�صل  والثانوي،  البتدائي  التعليم  يف 

وبالن�صبة   ،2005 عام  بحلول  ذلك  يكون 

يتجاوز  التعليم يف موعد ل  جلميع مراحل 

عام 2015.

وفيات  معدل  تخفي�ش  الرابع:  الهدف 

الأطفال  وفيات  معدل  تخفي�ش  الأطفال: 

دون �صن اخلام�صة مبقدار الثلثني بني عامي 

1990 و 2015.

الهدف اخلام�ش: حت�صني ال�صحة النفا�صية: 

مبقدار  النفا�صية  الوفيات  معدل  تخفي�ش 

ثلثة اأرباع بني عامي 1990 و 2015.

نق�ش  فريو�ش  مكافحة  ال�صاد�ش:  الهدف 

وغريهما  وامللريا  الب�صرية/الإيدز  املناعة 

من الأمرا�ش.

الهدف ال�صابع: كفالة ال�صتدامة البيئية.

الهدف الثامن: اإقامة �صراكة عاملية من اأجل 

التنمية.

الإطار 2-2

الأهداف التنموية لالألفية 

ال�سكل 2-2

متو�سط �سنوات احلياة املفقودة للمر�ض، ن�سبة الن�ساء اإىل الرجال )%(،

البلدان العربية وبلدان مقارنة، 2002

امل�صدر: منظمة ال�صحة العاملية، بالإجنليزية، 2004.
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م�سكالت �سحية خا�سة 

البدانة وال�سكري

منط  يف  م�صتمرا  حتّول  العربية  املنطقة  ت�صهد 

العي�ش، حيث باتت اأمناط عي�ش املدن تطغى على 

تراجع  النتقال  هذا  وي�صاحب  والبوادي.  القرى 

ن�صبة الأمرا�ش اجلرثومية والفريو�صية والطفيلية، 

ال�صرطانات  مثل  املزمنة،  الأمرا�ش  ن�صبة  وتزايد 

وارتفاع ال�صغط وال�صكري واأمرا�ش القلب.

كما اأن انت�صار �صّكري الكهولة يف العامل العربي 

مثري للقلق. ومن املعروف اأن اأهم عوامل اخلطورة 

التي  البدانة،  هي  الكهولة  �صكري  ظهور  يف 

تعتربها املنظمة العاملية لل�صحة (مع الإيدز) وباء 

الع�صر، حيث يعاين اأكرث من مليار من البالغني من 

زيادة الوزن2 وعلى الأقل ثلثمائة مليون منهم من 

البدانة3 (منظمة ال�صحة العاملية، 2003).

وتقي�ش منظمة ال�صحة العاملية البدانة/زيادة 

اجل�صم.4  كتلة  موؤ�صر  ارتفاع  اأ�صا�ش  على  الوزن 

  

ووا�صح اأن البدانة/زيادة الوزن م�صكلة متف�صية يف 

البلدان الغنية، يف العامل ويف املنطقة العربية. غري 

الن�صاء يعانني  اأن  بالن�صبة ملو�صوعنا هو  املهم  اأن 

من البدانة/زيادة الوزن مبعدلت اأعلى من الرجال 

يف جميع البلدان العربية التي توافرت لها بيانات، 

على خلف الو�صع يف بلدان املقارنة املت�صمنة يف 

�صكل (2-3)، اإذ يظهر فيها اأن الرجال يعانون، يف 

املتو�صط، من زيادة الوزن اأكرث من الن�صاء.

والبدانة  الوزن  زيادة  م�صكلة  ا�صتدت  وقد 

احل�صرية  احلياة  نحو  املجتمعات  حتّول  مع 

وتناق�ش �صرورة اجلهد اجل�صدي اأو نق�ش املرافق 

الريا�صية، خا�صة يف املدار�ش املكتظة ويف املناطق 

الريفية. وتفاقمت مع ترويج ال�صركات ملواّد بالغة 

املواّد  اأي  والأملح،  والدهنيات  بال�صكر  الت�صبع 

الثقافية،  ال�صتعدادات  توافر  مع  متكن،  التي 

خا�صة  اخلطورة  بالغة  �صحية  م�صكلت  لظهور 

ثقافية  تلعب عوامل  وقد  والن�صاء.  الأطفال  عند 

الن�صاء  ت�صجيع  يف عدم  دوراً  متعددة  واجتماعية 

فيما  خا�صة  الريا�صة،  ممار�صة  على  والفتيات 

ج�صد  اأن  فكرة  تر�صيخ  البع�ش  مبحاولة  يت�صل 

املراأة "عورة".

فيرو�ض نق�ض المناعة المكت�سب/الإيدز

العامل  مناطق  اأقل  من  العربية  البلدان  مازالت 

املكت�صب/الإيدز.5  املناعة  نق�ش  بفريو�ش  اإ�صابة 

يتعر�صن  بنت  العربيات  والفتيات  الن�صاء  اأن  اإل 

ميثلن  اأ�صبحن  حتى  الوباء،  لهذا  متزايد  ب�صكل 

ن�صف عدد الأ�صخا�ش الذين يحملون الفريو�ش يف 

املنطقة العربية. ويرى اخلرباء اأن املراأة اأ�صبحت 

حيث  بالفريو�ش،  الإ�صابة  خلطر  عر�صة  اأكرث 

قدر احتمال اإ�صابة الإناث العربيات ال�صابات يف 

اإ�صابة  احتمال  ب�صعفي   24-15 العمرية  املرحلة 

الأمم  (برنامج  نف�صها  العمرية  الفئة  ال�صباب من 

املتحدة امل�صرتك للإيدز، 5:2004). ويعود ذلك، 

ب�صكل رئي�صي، اإىل �صعف متكني الن�صاء يف املنطقة 

املقدمة  ال�صحية  اخلدمات  نوعية  وتدين  بعامة، 

للمراأة، واإىل فقر و�صائل املراقبة والفح�ش، وندرة 

نق�ش  فريو�ش  من  الوقاية  �صبل  حول  املعلومات 

ال�صمت  ثقافة  ظل  يف  املكت�صب/الإيدز  املناعة 

التي حتيط بق�صايا ال�صحة اجلن�صية والإجنابية. 

overweight 2

obesity 3

 الذي ين�صب الوزن (كغم) اإىل مربع الطول (مرت) ويعد الفرد زائد الوزن اإذا زادت قيمة املوؤ�صر عن 25، وبدينا اإذا زادت قيمة املوؤ�صر عن 30.
 Body Mass Index (BMI) 4

5 يف عام 2004 قدر عدد حاملي الفريو�ش يف املنطقة العربية بنحو 540 األفاً.

ال�سكل 3-2

معدل انت�سار البدانة/زيادة الوزن بني ال�سكان )15 عامًا فاأكرب( ح�سب النوع،

بلدان عربية وبلدان مقارنة، 2005

امل�صدر: منظمة ال�صحة العاملية، بالإجنليزية، 2005.

تعاين الن�ساء من 

البدانة/زيادة الوزن 

مبعدلت اأعلى من 

الرجال يف جميع 

البلدان العربية التي 

توافرت لها بيانات

يرى اخلرباء اأن املراأة 

اأ�سبحت اأكرث عر�سة 

خلطر الإ�سابة 

بفريو�ض نق�ض املناعة 

املكت�سب/الإيدز
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البلدان  يف  وال�صيدات  الفتيات  من  فالعديد 

اأج�صامهن  عن  القليل  اإل  يعرفن  ل  العربية 

الإيدز.  وفريو�ش  والإجنابية  اجلن�صية  و�صحتهن 

التحاق  و�صعف  الأمية  ب�صبب  امل�صكلة  وتتفاقم 

فقد  العربية.  البلدان  بع�ش  يف  بالتعليم  الفتيات 

املراأة  وعي  اأن  دولة   32 اأجريت يف  درا�صة  بينت 

احلا�صلة على ق�صط من التعليم ما بعد الأ�صا�صي، 

باحلقائق املتعلقة بفريو�ش نق�ش املناعة املكت�صب/

الأمية  املراأة  وعي  عن  مرات  يزيد خم�ش  الإيدز 

بهذه احلقائق (اليوني�صيف، 31:2004).

علوة على ذلك، فاإن املراأة يف العديد من اأجزاء 

القت�صادي،  بال�صتقلل  تتمتع  ل  العربي  الوطن 

مما يزيد من اعتمادها على الرجل ويجعلها اأكرث 

عر�صة للقهر اجلن�صي والعنف اجل�صدي، وبالتايل 

عدوى  من  نف�صها  حماية  على  قدرتها  من  يحد 

الرجال  من  كبرية  ن�صبة  واأن  خا�صة  الفريو�ش، 

الذكري،  الواقي  ي�صتعملون  ل  جن�صياً  الن�صطني 

وت�صري  الإ�صابة.  خلطر  زوجاتهم  يعر�ش  مما 

الن�صاء  من  العظمى  الغالبيَة  اأن  اإىل  التقديرات 

اللواتي يُ�َصنْب بالفريو�ش يف املنطقة العربية اإمنا 

الأمم  (برنامج  اأزواجهن  الفريو�ش من  لهن  انتقل 

املتحدة امل�صرتك للإيدز، 43-39:2004). 

ت�صويه  عادة  مثل  املمار�صات،  بع�ش  اأن  كما 

الأع�صاء اجلن�صية للإناث (ختان البنات)، تزيد من 

احتمال اإ�صابة الإناث بالفريو�ش نتيجة ا�صتعمال 

وتزايد  اخلتان،  عملية  اأثناء  معقمة  غري  اأدوات 

العلقة  اأثناء  جرح  اأو  لتمزق  التعر�ش  اإمكانية 

اجلن�صية، مما يوؤّدي اإىل نزيف يزيد من احتمال 

وتتجلى  له.  احلامل  ال�صريك  من  الفريو�ش  نقل 

دارفور  يف  الآن  �صورها  اأب�صع  يف  امل�صكلة  هذه 

يف غرب ال�صودان حيث تعر�ش عديد من الن�صاء 

املختنات اإىل عمليات اغت�صاب اأثناء ال�صراع، مما 

زاد من حدة انت�صار فريو�ش الإيدز بينهن. 

ومما يزيد من معاناة امل�صابات مبر�ش اليدز، 

الذي  والتهمي�ش  والإق�صاء  �صدهن  التمييز 

يتعر�صن له يف جمتمعاتهن.

اكت�ساب املعرفة من خالل التعليم

 النت�سار الكمي

البنات  تعليم  ال�صخم يف  التو�صع  الرغم من  على 

العربية،  البلدان  يف  الأخرية  اخلم�صة  العقود  يف 

(تقريرا التنمية الإن�صانية العربية الأول والثاين)، 

اإل اأن الن�صاء العربيات ما زلن يعانني اإعداداً اأفقر 

مل�صاركة فعالة ومثمرة يف احلياة العامة من خلل 

اكت�صاب املعرفة عن طريق التعليم. 

ويتبدى ذلك، باأجلى �صوره، يف احلرمان الأ�صد 

املعرفة،  واكت�صاب  التعليم  من  والن�صاء  للبنات 

خا�صة اأ�صنافه التي يرتتب عليها عائد اجتماعي 

مرتفع. فكما يظهر من الأ�صكال (4-2)-(6-2)، 

معدلت  اأدنى  من  واحداً  العربية  املنطقة  تبدي 

نحن جمموعة القادة الدينيني من امل�صلمني 

وامل�صيحيني... اتفقنا على ما ياأتي:

• اإدراكاً مّنا لقيمة كل اإن�صان، ووعياً بتكرمي 
اأو  ظروفهم  كانت  اأياً  الب�صر  لكل  اهلل 

خلفياتهم اأو حالتهم املر�صية، فاإن اأمامنا 

حتركاً  يتطلبان  وواجباً  كبرية  م�صوؤولية 

نق�ش  فريو�ش  وباء  خطر  اأمام  عاجًل 

املناعة املكت�صب الإيدز/ال�صيدا الداهم.

املر�ش اختبار من اهلل ي�صيب به من ي�صاء   •
من عباده، واملري�ش اأخ لنا ونحن معه حتى 

ياأخذ اهلل بيده اإىل ال�صفاء.

من  نف�صها  حماية  يف  املراأة  بحق  ننادي   •
التعر�ش للإيدز وال�صتفادة من اخلدمات 

ال�صحية والتثقيفية. 

اإن الذين يعي�صون مع فريو�ش نق�ش املناعة   •

املكت�صب الإيدز/ال�صيدا واأ�صرهم، ب�صرف 

النظر عن كونهم م�صوؤولني عن مر�صهم 

اأم ل، ي�صتحقون الرعاية والعلج والعناية 

موؤ�ص�صاتنا  متد  باأن  وننادي  والتعليم. 

والنف�صي  الروحي  العون  يد  لهم  الدينية 

بالتعاون  لهم  القت�صادي  العون  وتاأمني 

مع اأطراف اأخرى. كما نح�صهم على عدم 

على  والإ�صرار  اهلل،  رحمة  من  القنوط 

حلظة،  اآخر  اإىل  املثمرة  املنتجة  احلياة 

ومواجهة امل�صري بقلب موؤمن �صجاع.

كل  ورف�ش  اإزالة  �صرورة  على  التاأكيد   •
والتهمي�ش  والإق�صاء  التمييز  اأ�صكال 

فريو�ش  مع  يعي�صون  الذين  عن  والو�صم 

الإيدز/ال�صيدا،  املكت�صب  املناعة  نق�ش 

بكافة  متتعهم  �صرورة  على  والتاأكيد 

حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية.

الإطار 3-2

 اإعالن القاهرة للقادة الدينيني يف البالد العربية ملواجهة وباء الإيدز/ال�سيدا،

13 كانون الأول/دي�سمرب 2004 

امل�صدر: "الهيئة الدولية ل�صحة الأ�صرة." (2006). (متت الزيارة يف 18  ني�صان/اأبريل 2006).

http://www.fhi.org/NR/rdonlyres/ezq22beaksmsi57uhzlr5azfnhyup4oyy

ycluyhzvouua3cg7vmppsy3dkldicxz3hgnfllxkggtmh/CairoReligiousLeaders

DeclarationEnglish.pdf

امل�صدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، بالإجنليزية، 2005.

ال�سكل 4-2

معدل تعلم الإناث كن�سبة من معدل تعلم الذكور، مناطق العامل، 2003

تبدي املنطقة العربية 

واحدًا من اأدنى 

معدلت تعلم الن�ساء
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(يبلغ  الأمية  معدلت  اأعلى  من  اأي  الن�صاء،  تعلم 

معدل الأمية للإناث الن�صف، مقارنة بالثلث فقط 

التعليم  مبراحل  اللتحاق  فر�ش  ومن  للذكور)، 

املختلفة، خا�صة التعليم العايل، مقارنة بالرجال.

من  للبنات  الأعلى  الن�صبي  احلرمان  وميتد 

فر�صة التعليم اإىل جميع مراحل التعليم يف جممل 

اللتحاق  من  الإناث  فن�صيب  العربية،  البلدان 

(ثلثة  الذكور  ن�صيب  من  اأقل  يزال  ما  بالتعليم 

واإن  الذكور)،  اأخما�ش  اأربعة  مقابل  الإناث  اأرباع 

تفاوت الو�صع من بلد لآخر (�صكل 2-5). فيزداد 

من  عدد  يف  البنني،  عن  بالتعليم  البنات  التحاق 

البلدان العربية النفطية والأردن وتون�ش وفل�صطني 

ولبنان. ويبقى احلرمان الن�صبي الأعلى من فر�صة 

اكت�صاب املعرفة من خلل التعليم قائما يف البلدان 

وكبرية  واليمن،  جيبوتي  مثل  منوا  الأقل  العربية 

حجم ال�صكان مثل ال�صودان وم�صر واملغرب.

ويتناق�ش هذا احلرمان الن�صبي الأكرب للبنات 

العربي  اجلمهور  توجهات  مع  التعليم  فر�ش  من 

التي اأ�صفر عنها امل�صح امليداين، موؤكدة بالإجماع 

على حق الن�صاء يف التعليم على قدم امل�صاواة مع 

الرجال.

اللتـــحـاق بمراحــــــــل التعـليــــــــــم المختلفة             

ح�سب النوع

على الرغم من جناح الدول العربية يف زيادة ن�صبة 

ت�صييق  على  عمل  مما  بالتعليم،  البنات  التحاق 

الفجوات بني اجلن�صني يف مراحل التعليم الثلث 

وخ�صو�صا يف بلدان جمل�ش التعاون اخلليجي، اإل 

انه ما زال هناك فجوات كبرية يف مراحل التعليم 

املختلفة يف عدد من البلدان العربية. 

التعليم ما قبل المدر�سي

النوع  اإىل نق�ش كبري يف هذا  الإح�صاءات  ت�صري 

العربي  فالطفل  العربية.  البلدان  يف  التعليم  من 

يتاح له يف املتو�صط 0,4 �صنة من التعليم ما قبل 

اأمريكا اللتينية  بـ 1,6 �صنة يف  املدر�صي مقارنة 

اأوروبا،  و�صرق  و�صط  يف  �صنة   1,8 و  والكاريبي، 

الغربية  واأوروبا  ال�صمالية  اأمريكا  �صنة يف   2,2 و 

عام  وب�صكل   .(1:2005 بالإجنليزية،  (اليون�صكو، 

املدر�صي  قبل  ما  التعليم  يف  اللتحاق  ن�صب  تقل 

اأدنى  اإىل  20%، وتتدنى  العربية عن  يف املنطقة 

م�صتوياتها يف اجلزائر وجيبوتي وُعمان وال�صعودية 

واليمن، حيث تقل عن 5%. وتعترب الكويت ولبنان 

* بيانات عام 2000/2001 (من: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، بالإجنليزية، 2003).

امل�صدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، بالإجنليزية، 2005.

ال�سكل 5-2

معدلت اللتحاق الإجمالية بجميع مراحل التعليم، الإناث كن�سبة من الذكور )%(،

البلدان العربية، 2003/2002

%

UNESCO website :امل�صدر

http://stats.uis.unesco.org/ReportFolders/reportfolders.aspx, Table M. 

ال�سكل 6-2

معدل التحاق الإناث كن�سبة من معدل التحاق الذكور، التعليم العايل، 

مناطق العامل، 2003/2002
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والإمارات العربية هي الأكرث اإجنازاً، حيث ت�صل 

فيها  املدر�صي  قبل  ما  التعليم  اللتحاق يف  ن�صب 

اإىل اأكرث من 70%. كذلك ما برحت ن�صبة البنات 

متو�صطها  عن  تقل  التعليمية  املرحلة  هذه  يف 

عام  47% يف  مقابل   %42) النامية  البلدان  يف 

1995) (تقرير التنمية الإن�صانية العربية، 2002: 

اأغلب دول املنطقة ل  48). وب�صكل عام، مازالت 

التعليمية،  املرحلة  لهذه  اللزمة  الأولوية  تعطي 

املوؤ�ص�صات  دور  على  كبري  ب�صكل  العتماد  ويتم 

اخلا�صة التي تهدف يف الأ�صا�ش للربح، اأو اأن هذه 

املهمة تلقى على عاتق املوؤ�ص�صات الن�صوية. وي�صري 

ذلك اإىل العتقاد باأن دعم الطفولة هو، يف املقام 

الأول، همٌّ ن�صوي ولي�ش �صاأنا عاما. 

التعليم البتدائي

البتدائي  بالتعليم  البنات  التحاق  ن�صب  تتباين 

ب�صكل كبري بني بلد عربي واآخر، فت�صل اإىل اأكرث 

عن  وتقل  و�صورية،  تون�ش  من  كل  يف   %95 من 

ومع   .(7-2 (�صكل  وال�صودان  جيبوتي  يف   %50

* ت�صري امل�صوح الوطنية ال�صعودية اإىل اأن ن�صبة التحاق الإناث بالتعليم البتدائي ت�صل اإىل نحو 95%، اإل اأن هذا الرقم مل 

يتم اإدخاله بعد يف قاعدة البيانات الدولية التي ا�صتند اإليها ال�صكل.

امل�صدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، بالإجنليزية، 2005.

ال�سكل 7-2

ن�سب اللتحاق ال�سافية بالتعليم البتدائي لالإناث، والإناث كن�سبة من الذكور )%(،

البلدان العربية، 2003/2002

خطت معظم الدول 

العربية خطوات 

وا�سعة نحو ت�سييق 

الفجوة التعليمية بني 

اجلن�سني يف مرحلة 

التعليم البتدائي، 

حيث جتاوزت ن�سبة 

البنات اإىل البنني يف 

هذه املرحلة 90% يف 

جميع الدول العربية، 

با�ستثناء جزر القمر 

واملغرب واليمن
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ذلك خطت معظم الدول العربية خطوات وا�صعة 

يف  اجلن�صني  بني  التعليمية  الفجوة  ت�صييق  نحو 

ن�صبة  جتاوزت  حيث  البتدائي،  التعليم  مرحلة 

البنات اإىل البنني يف هذه املرحلة 90% يف جميع 

واملغرب  القمر  جزر  با�صتثناء  العربية،  الدول 

واليمن. 

 التعليم الثانوي الأكاديمي والمهني

ب�صكل عام، تتدنى ن�صب التحاق الفتيات بالتعليم 

الثانوي عن البتدائي. فهي ل تبلغ 80% اأو اأكرث 

اإل يف اأربعة بلدان عربية هي البحرين وفل�صطني 

والأردن وقطر. وتتدنى ن�صب التحاق البنات اإىل 

اأقل من 20% يف جيبوتي وموريتانيا (�صكل 8-2). 

اأما فيما يتعلق بالفجوة بني النوعني، فقد متكنت 

ت�صعة بلدان عربية من �صدها ب�صكل كامل، اإل اأنها 

ما زالت وا�صعة يف اليمن، حيث تبلغ ن�صبة البنات 

اإىل البنني 46%، ويف جيبوتي %69. 

منظومة  على  عادة  الرتكيز  من  الرغم  وعلى 

العادات والتقاليد التي يرجع اإليها لتف�صري فجوات 

بع�ش  فاإن  الثانوي،  التعليم  يف  الجتماعي  النوع 

ل�صيا�صات  احلكومات  تبني  اأن  اأثبتت  التجارب 

الفرع  هذا  يف  الفجوات  تلك  تقلي�ش  يف  جادة 

ن�صبة  ارتفعت  مثًل،  فل�صطني،  ففي  ثماره.  يوؤتي 

الفتيات يف الفرع العلمي من 38,9% عام 1995 

اإىل 45,1% عام 1999. ويرجع هذا الرتفاع اإىل 

زيادة ال�صفوف املفتوحة القريبة من اأماكن �صكنى 

البنات ويف قراهن. حيث ارتفع عدد �صعب ال�صف 

العلمي الأول للفتيات من 33 �صعبة يف عام 1995 

اإىل 160 �صعبة يف عام 1999. كذلك بينت اإحدى 

اأهم  تعترب  القت�صادية  الأ�صباب  اأن  الدرا�صات 

خا�صة  الفتيات،  اإمكانية  من  حتد  التي  العوامل 

العوامل  واأن  الثانوي،  تعليمهن  الفقريات، لإكمال 

اإنهاء  بعد  التعليم  موا�صلة  من  الذكور  التي متنع 

كما  الإناث  متنع  التي  تلك  عن  تختلف  املدر�صة 

ي�صري اجلدول (1-2).

القت�صادية  الأو�صاع  اأن  اجلدول  من  يت�صح 

ال�صيئة للأ�صرة توؤثر �صلباً على تعليم الإناث اأكرث 

مما توؤثر على تعليم الذكور؛ كما اأن نظرة العائلة 

لأهمية تعليم الإناث اأكرث �صلبية عما هي بالن�صبة 

للذكور واحلاجة للعمل هي الأكرث تاأثرياً على عدم 

موا�صلة الذكور للدرا�صة.

امل�صدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، بالإجنليزية، 2005.

ال�سكل 8-2

ن�سب اللتحاق ال�سافية بالتعليم الثانوي لالإناث، والإناث كن�سبة من الذكور )%(،

البلدان العربية، 2003/2002

تتدنى ن�سب التحاق 

الفتيات بالتعليم 

الثانوي عن البتدائي

ول تبلغ 80% اأو اأكرث 

اإل يف اأربعة بلدان 

عربية

تت�سع فجوات 

النوع الجتماعي 

يف التعليم املهني 

والتقني، اإذ تتدنى 

ن�سب التحاق الفتيات 

مقارنة بالفتيان لأقل 

من الن�سف
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التعليم  يف  الجتماعي  النوع  فجوات  تت�صع 

الفتيات  التحاق  ن�صب  تتدنى  اإذ  والتقني،  املهني 

(اليون�صكو،  الن�صف  من  لأقل  بالفتيان  مقارنة 

من  الرغم  وعلى  مثًل،  فل�صطني  ففي   .(2002

الزيادة التي طراأت على معدلت التحاق الفتيات 

عام  الفرع  هذا  طلبة  جمموع  من   %23,8 اإىل 

1999 مقارنة بـ 18,8% يف عام 1995، ما زال 

اأبو  (نداء  الفرع  هذا  يف   %77 ي�صكلون  الذكور 

اأن هذا النوع من التعليم  عواد، 41:2003). كما 

غالبا ما يكر�ش تق�صيم العمل اجلن�صي التقليدي 

العادة  يف  الفتيات  تُوجه  اإذ  املجتمع.  يف  ال�صائد 

والتمري�ش  ال�صكرتارية،  مثل  اخلدمية  للمجالت 

التعليم  اإىل  الفتيان  يُوجه  بينما  التجميل،  اأو 

ال�صناعي والزراعي واحلريف.6 

ويف بع�ش الدرا�صات عن اأثر التعليم اللمنهجي 

والأنا�صيد،  املو�صيقي  الريا�صية،  الفنية،  (الرتبية 

بني  امل�صاواة  عدم  تكري�ش  يف  املهنية)  الرتبية 

ما  غالبا  الطالبات  م�صاركة  اأن  وجد  اجلن�صني، 

يف  خا�صة  الريا�صية،  الرتبية  ح�ص�ش  يف  تهمل 

املدار�ش املختلطة. وي�صدد على الطالبات اأكرث من 

ن�صبة  وتتدنى  املدر�صي،  بالزي  باللتزام  الطلب 

م�صاركة الفتيات يف الأن�صطة املدر�صية املقامة بعد 

انتهاء الدوام املدر�صي. كما يرف�ش الذكور، وكذلك 

املنزلية  الرتبية  وحدة  باأن�صطة  القيام  املدر�صون، 

اأو اأ�صغال اخلياطة (ملي�ش اأبو نحلة، 1996، خولة 

�صخ�صري، 2000).

 التعليم العالي

ت�صري البيانات اإىل حتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني 

عربياً  بلداً  ع�صر  اثني  يف  العايل  التعليم  يف 

واجلزائر  وتون�ش  والبحرين  والإمارات  (الأردن 

والكويت  وقطر  وفل�صطني  وال�صعودية  وُعمان 

امل�صجلت  الن�صاء  عدد  ويزيد  وليبيا).  ولبنان 

الإمارات  الذكور يف  العايل على عدد  التعليم  يف 

طلب  من  كبرية  ن�صبة  لكن  والكويت.  وقطر 

اخلارج.  يف  بالدرا�صة  يلتحقون  الذكور  املنطقة 

بالدرا�صة  اللتحاق  بيانات  البلدان  غالبية  وتوفر 

للموؤ�ص�صات املحلية فقط. والأرجح اأن هذا النق�ش 

غري  فجوة  وجود  يُظهر  عنها  املبلّغ  الأعداد  يف 

6   للحكومات دور كبري يف تغيري النظرة النمطية التي تنظر بدونية للتعليم املهني. مثال على ذلك دور وزارة الرتبية والتعليم الفل�صطينية يف فتح جمالت جديدة، كانت مغلقة لفرتات طويلة، للتعليم املهني للفتيات. ففي عام 1998 
فتحت التعليم ال�صناعي للفتيات، واإن كان يف جمال �صيانة احلا�صوب فقط، وفتحت لهن املجال الزراعي واإن تركز معظمهن يف جمال الإنتاج النباتي ولي�ش احليواين. كما �صجع الطلب على اللتحاق بالتعليم التجاري الذي كانت 

فيه الفتيات ي�صكلن الن�صبة الغالبة. فبعد اأن كانت الفتيات ي�صكلن ما ن�صبته 85% عام 1995 انخف�ش عددهن اإىل 60% وزاد عدد الطلب الذكور فيه (نداء اأبو عواد، 42:2003).

ال�سكل 9-2

ن�سب اللتحاق الإجمالية بالتعليم العايل لالإناث، والإناث كن�سبة من الذكور )%(،

البلدان العربية، 2003/2002

امل�صدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، بالإجنليزية، 2005.

جدول 1-2

اأ�سباب عدم موا�سلة التعليم بعد اإنهاء املدر�سة يف فل�سطني، الن�سبة ح�سب النوع )%(

امل�صدر: ملي�ش اأبو نحلة، 117:1996.

النوع

اأ�سباب عدم موا�سلة الدرا�سة

املجموع

و�سع العائلة القت�سادينظرة العائلة للتعليمالرغبة يف العمل

601228100ذكور

373033100اإناث

تتدنى ن�سبة م�ساركة 

الفتيات يف الأن�سطة 

املدر�سية املقامة بعد 

انتهاء الدوام املدر�سي
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التعليم  يف  اجلن�صني  بني  �صحيح  ب�صكل  مقدرة 

العايل (اليون�صكو، 2002:48). 

بالتعليم  الن�صاء  التحاق  يتفاوت  عام،  وب�صكل 

حيث  وليبيا،  الإمارات  يف  اأعله  فو�صل  العايل، 

 ،%50 من  اأكرث  الفتيات  التحاق  ن�صبة  بلغت 

 %48 ن�صبتهن  بلغت  حيث  لبنان،  يف  وكذلك 

اللتحاق  ن�صب  وبلغت   .2003/2002 عام  يف 

اأدناها يف جزر القمر وجيبوتي وال�صودان واليمن 

وموريتانيا، حيث مل تتجاوز %10. 

الفتيات  اأعداد  تزايد  من  الرغم  وعلى 

الفتيات  زالت  فما  اجلامعي،  بالتعليم  امللتحقات 

ي�صكلن الن�صبة الغالبة يف تخ�ص�صات مثل الآداب 

والعلوم الإن�صانية والجتماعية، وهي التخ�ص�صات 

العمل،  �صوق  كبري يف  طلب  عليها  يوجد  ل  التي 

ويقل التحاقهن ب�صكل ملحوظ يف فروع الهند�صة 

وال�صناعة كما ي�صري جدول (2-2).

للمهن  الفتيات  توجه  اإىل  اأي�صا  هذا  ويعود 

النظرة  تتعار�ش مع  التي ل  الدوام اجلزئي  ذات 

التقليدية لدورهن الإجنابي، ول مع تق�صيم العمل 

اأو  التعليم  مثل  الأ�صرة  ورعاية  البيت  يف  ال�صائد 

كما  اجلزئي.  الدوام  ذات  احلكومية  الوظائف 

يف  البنات  �صد  العربية  اجلامعات  بع�ش  متيز 

يقبل  حيث  الطالبات،  عن  الطلب  قبول  معايري 

طلب الهند�صة والبرتول يف جامعة الكويت، على 

تقبل  بينما   67,9 تراكمي  مبعدل  املثال،  �صبيل 

 .83,5 مبعدل  نف�صها،  للتخ�ص�صات  الطالبات، 

توجهات  يف  حتولً  ذلك  مع  ت�صهد  املنطقة  لكن 

وتقنية  علمية  جمالت  يف  للدرا�صة  الفتيات 

متقدمة، مع وجود فجوات يف فروع التعليم التي 

تخ�ص�صات  يف  فجوات  فثمة  الفتيات.  لها  تتجه 

الفرع الواحد؛ فغالبا ما تتجه الفتيات يف كليات 

والكيماوية.  املعمارية  الهند�صة  لدرا�صة  الهند�صة 

اأما الفتيان فيتجهون لدرا�صة الهند�صة امليكانيكية 

والإلكرتونية. ويف الطب، يتجه الطلب للجراحة 

يتجهن  الفتيات  بينما  الدقيقة،  والتخ�ص�صات 

للطب الن�صائي، وطب الأطفال، والأ�صنان. 

ر�سيد الأمية مازال مرتفعا بين الن�ساء

على الرغم من اأن املنطقة �صهدت تو�صعا كبريا يف 

تعليم الفتيات فاق نظريه وقل�ش الفروق مع مناطق 

العامل الأخرى. اإل اأن النجاح الذي اأظهرته التقارير 

يف ارتفاع معدل قيد البنات يف املدار�ش ل يعني 

جناحا يف حمو اأمية الإناث خارج املدار�ش. ففي 

الإن�صانية  التنمية  ذات  الدول  بع�ش  حني جنحت 

املتو�صطة، كالأردن وفل�صطني، يف رفع ن�صبة تعليم 

الكبار (15 �صنة فاأكرث) من الإناث اإىل نحو %85، 

ما زالت هذه الن�صبة تقل عن 50% يف �صتة بلدان 

عربية هي جزر القمر وال�صودان وم�صر واملغرب 

الأمية يف  معدلت  زالت  وما  واليمن.  وموريتانيا 

العامل العربي اأعلى من املتو�صط الدويل، بل اأعلى 

من متو�صطها يف البلدان النامية. فالبلدان العربية 

تدخل القرن احلادي والع�صرين مثقلة بعبء نحو 

60 مليون بالغ اأمي، اأي نحو 40% من البالغني، 

معظمهم من الن�صاء الفقريات والريفيات (تقرير 

التنمية الإن�صانية العربية، 47:2002). 

وجدير بالذكر اأن نتائج ا�صتطلع الراأي قد اأكدت 

اأي  ويف  مرحلة،  لأي  التعلم  يف  البنات  حق  على 

تخ�ص�ش يخرتنه بحرية، (اإطار 4-2). 

ومع اأن اأقلية ل تتعدى الُع�صر مل توافق على 

جدول 2-2

ن�سبة الإناث من جمموع الطلبة يف بع�ض التخ�س�سات يف اجلامعات العربية، 

بلدان عربية، 2003/2002

2006، جممعة  من عدة جداول). امل�صدر:  /http://gmr.uis.unesco.org،   (14 شباط/ فبراير 

البلد

علوم اإن�سانية

واآداب

اإدارة اأعمال وقانون 

وعلوم اجتماعية
هند�سة، و�سناعة واإن�ساءاتعلوم

37375130الأردن

83607124البحرين

52521825جيبوتي

3030411ال�صعودية

34344935فل�صطني

65657216قطر 

56564221لبنان

45453422املغرب

-232314موريتانيا

ما زالت الفتيات 

ي�سكلن الن�سبة 

الغالبة يف تخ�س�سات 

مثل الآداب 

والعلوم الإن�سانية 

والجتماعية، وهي 

التخ�س�سات التي 

ل يوجد عليها طلب 

كبري يف �سوق العمل

النجاح الذي اأظهرته 

التقارير يف ارتفاع 

معدل قيد البنات 

يف املدار�ض ل يعني 

جناحًا يف حمو اأمّية 

الإناث خارج املدار�ض
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تريد،  الذي  التخ�ص�ش  اختيار  يف  الفتاة  حق 

املجيبني  بع�ش  ارتاأى  التي  التخ�ص�صات  فاإن 

ح�صرها بالذكور �صملت العلوم الع�صكرية (اأغلبية 

 %15 من  (اأكرث  والهند�صة  املغرب)  يف  املجيبني 

ولبنان  الأردن  يف  ال�صوؤال  هذا  عن  املجيبني  من 

وم�صر)، والطب.

البنات خيرة المتعلمين

ت�صري البيانات الدولية اإىل اأن البنات يف املنطقة 

العربية اأف�صل اأداء من البنني يف التعليم املدر�صي. 

يف  البنني  عن  للبنات  الت�صرب  ن�صبة  فتتدنى 

با�صتثناء  بيانات  توافرت عنها  التي  الدول  جميع 

ال�صف  البنت  تكمل  اأن  احتمال  ويزيد  الإمارات. 

اخلام�ش على 90% يف كل من الأردن والإمارات 

وتون�ش واجلزائر وُعمان وال�صعودية. كما تقل ن�صبة 

اإعادة ال�صفوف للبنات مقارنة مع الطلبة الذكور 

يف جميع دول املنطقة التي توافرت عنها بيانات7 

للإح�صاء،  اليون�صكو  (معهد  ال�صودان  با�صتثناء 

بالإجنليزية، 43-42:2002). 

الإناث  فر�ش  من  يحد  التمييز  زال  ما  لكن 

خلل  من  املعرفة  لكت�صاب  العربية  البلدان  يف 

التعليم، على الرغم من تراكم املوؤ�صرات والقرائن 

البلدان  يف  املتعلمني  خرية  هن  البنات  اأن  على 

كما  التعليمي،  ال�صلم  بدايات  العربية، خا�صة يف 

يدل على ذلك الأطاران 2-5 و 6-2. 

تكرر  مثًل،  م�صر  يف   ،2005 منت�صف  ويف 

املواقع  غالبيَة  البنات  حل�صد  ال�صنوي  امل�صهد 

املتقدمة يف نتيجة امتحان �صهادة الثانوية العامة- 

البلدان  التعليمي يف جمهرة  ال�صلّم  مع�صلة  وهي 

7    ت�صمل الأردن، والإمارات، والبحرين، وتون�ش، واجلزائر، وجيبوتي، وال�صعودية، وال�صودان، والعراق، وُعمان، وفل�صطني، والكويت، ولبنان، وم�صر، واملغرب.

حق البنت يف جميع مراحل التعليم- مبا يف ذلك التعليم اجلامعي- على قدم امل�ساواة مع الرجل

الإطار 4-2

راأي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005 

حق البنت يف اختيار التخ�س�ض الذي تريد يف جمال التعليم اجلامعي

البنات يف املنطقة  

العربية اأف�سل اأداء 

من البنني يف التعليم 

املدر�سي

ما زال التمييز يحد 

من فر�ض الإناث 

يف البلدان العربية 

لكت�ساب املعرفة من 

خالل التعليم، على 

الرغم من تراكم 

املوؤ�سرات والقرائن 

على اأن البنات هن 

خرية املتعلمني يف 

البلدان العربية، 

خا�سة يف بدايات 

ال�سلم التعليمي
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تفوق  ملدى  كبري  دعم  ميدانية  درا�صة  نتائج  من  يتوافر 

البنات. فقد كان من بني الع�صرين تلميذاً الذين ح�صلوا 

العربية  اللغة  الختبارين،  كل  يف  درجات  اأعلى  على 

والريا�صيات، اثنتا ع�صر بنتاً. ومن بني الع�صرين مدر�صة 

التي حققت اأعلى متو�صطات لدرجات تلميذها يف كل 

بني  يكن  بنات. ومل  19 مدر�صة  كان هناك  الختبارين، 

الع�صرين تلميذاً الأقل درجاٍت يف اختبارات الدرا�صة اإل 

بنٌت واحدة. ويظهر من نتيجة التحليل اأن البنات يتميزن 

مب�صتوى حت�صيل اأعلى من البنني، وبدرجة اأكرب يف اللغة 

العربية.

مثل،  الدرا�صية،  ال�صفوف  اإعادة  تقرتن  وبينما 

بتعدد  مداه  يزداد  التح�صيل  م�صتوى  يف  بانخفا�ش 

اأن   "0" الرمز  (يعني  التلميذ  اأعادها  التي  ال�صفوف 

البنات  حتتفظ  درا�صية)،  �صفوف  اأي  يُِعْد  مل  التلميذ 

بتفوقهن يف جميع احلالت. 

الإطار 5-2

تفوق البنات يف التعليم الأ�سا�سي يف البحرين 
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امل�صدر: دولة البحرين، وزارة الرتبية والتعليم، مركز البحوث الرتبوية والتطوير، و"امل�صكاة"، 1999.

متو�سط الدرجات يف كال اختباري اللغة العربية والريا�سيات )من مائة(،

ح�سب عدد ال�سفوف الدرا�سية املعادة والنوع، البحرين، 1999

عليه  قامت  الذي  الرتبوية  املوؤ�صرات  م�صروع  نتائج  تدل 

اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، على تفوق كا�صح 

التح�صيل  م�صتوى  يف  اإح�صائيا،  معنوي  بفارق  للبنات، 

التعليمي يف جميع املواد التي �صملتها الدرا�صة. 

الإطار 6-2

تفوق البنات يف التعليم البتدائي يف الكويت

مقارنة متو�سط حت�سيل البنات اإىل حت�سيل البنني يف املواد الدرا�سية يف التعليم البتدائي، الكويت، 2000

ملحوظة: الدرجة النهائية=30.

امل�صدر: قا�صم ال�صراف، 108:2001.
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ت�صود  الذي  الأدبي  الق�صم  يف  خا�صة  العربية- 

فكرة، خاطئة، باأنه الأن�صب لطبيعة الإناث. فقد 

الق�صمني  يف  الأوىل  املرتبة  على  بنٌت  ح�صلت 

العلمي والأدبي كليهما، ومن بني الع�صرة الأوائل، 

كانت البنات 11 من 812 يف الق�صم الأدبي، ويف 

الق�صم العلمي 7 من 15. 

ولي�ش تفوق البنات يف �صهادة الثانوية العامة 

ي�صل  اإنه  بل   ،(10-2 (�صكل  م�صر  على  قا�صراً 

الإمارات  يف  الأدبي  الق�صم  يف  الكت�صاح  اإىل 

املتفوقني،  البنات من  ن�صيب  ويتعدى  وفل�صطني. 

التي  العربية  البلدان  جميع  يف  الن�صف  اإجمال، 

يف  البنات  ن�صيب  يقل  وحيث  بياناتها.  توافرت 

يتاأكد  بالتعليم،  امللتحقني  ن�صف  عن  املتو�صط 

اأي�صا  ويلحظ  الدرا�صي.  الإجناز  يف  تفوقهن 

الظروف،  من  وا�صعة  ت�صكيلة  البنات حتت  تفوق 

احتلل  حتت  وحتى  والع�صر،  الي�صر  بلدان  يف 

بالغ الفظاظة، مما ي�صدد على الطبيعة الأ�صيلة، 

اللظرفية، للظاهرة. 

الأعلى  الن�صبي  اللتحاق  اأن  بالذكر  وجدير 

للبنات يف الق�صم الأدبي يعود اإىل جمالت العمل 

املجتمعية  الروؤى  وفق  الن�صاء  اأمام  املفتوحة 

القائمة، والتي ترتبط اأكرث بالفروع التي يوؤهل لها 

8  تتكرر املراتب عند ت�صاوي جملة الدرجات.

ال�سكل 10-2

ن�سبة البنات اإىل اإجمايل املتفوقني يف نتائج �سهادة الثانوية العامة )%(،

خم�سة بلدان عربية، 2005-2003

امل�صدر: م�صادر حكومية متعددة، نادر فرجاين.

العربي، ل  الوطن  التنمية يف  �صخ�صية فذة يف م�صمار 

الأهم،  رمبا  وهو  ولكن،  فح�صب،  املعريف  ال�صعيد  على 

على �صعيد العمل الدءوب على اأر�ش الواقع، خا�صة من 

خلل دورها القيادي يف واحدة من اأهم موؤ�ص�صات العمل 

للإمناء  العربي  ال�صندوق  امل�صرتك:  العربي  التنموي 

القت�صادي والجتماعي. ولي�ش اأدل على قيمتها يف هذا 

امل�صمار من تنوع مو�صوعات اهتماماتها وعملها املتفاين 

دوما، واإن متيز بينها واحد كر�صت له الكثري من جهدها 

يف جهاد م�صتمر حتى املمات، وهو الربط الكهربائي بني 

البلدان العربية.

وقد جتلت مكانة "مرفت بدوي" بني الأفذاذ العرب 

يف م�صمار الدرا�صة والعمل البحثي، مبكرا، فقد كانت 

اإجناز علمي  اأي  اأقرانها يف  �صنا بني  الأ�صغر  دوما هي 

حققته. 

ففي بدايات الع�صرينات من عمرها، كانت قد ح�صلت 

على الدرجة اجلامعية الأوىل يف القت�صاد من جامعتي 

القاهرة وباري�ش، واأتبعتهما بعدد من الدبلومات العالية 

احلا�صوب)،  وعلوم  الريا�صيات  (يف  باري�ش  جامعة  من 

الريا�صي  القت�صاد  يف  الدولة  دكتوراه  بدرجة  وانتهاء 

والتحكم.  الكهرباء  هند�صة  يف  اأخرى  دكتوراه  ودرجة 

وتوجت عقدها الثالث، قبل اكتماله، بنيل جائزة الدولة 

من  الأ�صتاذية  واإجازة  القت�صادية،  العلوم  يف  الفرن�صية 

جامعة باري�ش.

ومنذ مطالع ال�صبعينات من القرن املا�صي، تدرجت 

الأكادميية يف جامعة  املواقع  من  بدوي يف عدد  مرفت 

بتعيينها  فرن�صا  يف  البحثي  الهرم  قمة  بالغة  باري�ش، 

يف  العلمية  للبحوث  القومي  املعهد  يف  اأبحاث"  "مدير 
باري�ش وهي دون الثلثني من العمر.

للإمناء  العربي  ال�صندوق  اجتذبها  هناك  ومن 

الكبري، حيث  الوطن  للعمل يف  والجتماعي  القت�صادي 

ت�صاعدت م�صاهماتها يف اأعمال ال�صندوق، ويف التنمية 

يف الوطن العربي عامة، اإىل اأن اعتلت قمة العمل الفني 

يف ال�صندوق بتوليها من�صب مدير الدائرة الفنية. 

ولكن مرفت بدوي كانت اأي�صا �صخ�صية م�صهوداً لها 

يف عديد من املحافل العربية والعاملية. وزاد من كفاءتها 

فيها طلقتها يف اللغات. ونذكر من هذه املحافل، على 

بحوث  مركز  اأمناء  جمل�ش  يف  ع�صويتها  املثال،  �صبيل 

التنمية الدولية، كندا، وجمل�ش الإ�صراف على املجموعة 

ال�صت�صارية الدولية للبحوث الزراعية، وجمل�ش املديرين 

يف برنامج متويل التجارة العربية.

ويعنينا هنا، على وجه اخل�صو�ش، اأن مرفت بدوي 

اأعمال  يف  لها،  نظري  ل  ومثابرة  واقتدار  بجد  �صاهمت 

تقرير "التنمية الإن�صانية العربية"، ورعاية اإ�صداره، ممثلة 

يف  والجتماعي  القت�صادي  للإمناء  العربي  لل�صندوق 

املجل�ش ال�صت�صاري للتقرير، ف�صاركت يف بلورة مفهومه 

للتنمية وحمتواه منذ بداأ التفكري يف اإعداده، حتى فارقت 

الفانية، حرفيا، يف خريف العام 2004.

نادر فرجاين

لمعة: مرفت بدوي

يالحظ تفوق البنات 

حتت ت�سكيلة وا�سعة 

من الظروف، يف 

بلدان الي�سر والع�سر، 

وحتى حتت احتالل 

بالغ الفظاظة، مما 

ي�سدد على الطبيعة 

الأ�سيلة، الالظرفية، 

للظاهرة
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الق�صم الأدبي يف الدرا�صة الثانوية، وتوؤثر بدورها 

على توجيه البنات لأحد الق�صمني.

وميتد تفوق البنات اإىل جميع مراحل التعليم 

حتى العايل منه. 

البنات  اأن  على  التاأكيد  مبكان  الأهمية  ومن 

يحرزن هذا التفوق التعليمي على الرغم من بيئة 

ت�صودها  بع�صهن،  لدى  معّوقة،  واأ�صرية  جمتمعية 

خرافة موؤداها اأن البنت ماآلها للبيت، بينما التعلم 

والنتيجة  الأ�صا�ش.  يف  للرجل  ميدان  والعمل 

يف  البنات  متيز  تاأكيد  الو�صع  لهذا  املنطقية 

م�صمار اكت�صاب املعرفة، مما ميكنهن من الإجادة، 

بل التفوق، رغم قدر من الإعاقة املجتمعية. 

الهائلة  املكا�صب  تتبدى  الإيجابي،  املنظور  يف 

بني  امل�صاواة  من  للمجتمع  تتاأتى  اأن  ميكن  التي 

املعرفة،  اكت�صاب  فر�ش  يف  والذكور  الإناث 

خلل  من  العربي  املجتمع  ترقية  يف  وتوظيفها 

جميع �صنوف الن�صاط الب�صري، والتي حترم الأمة 

منها تقاليد وممار�صات متييزية �صارة. 

الإمكان  مكافاأة  توجب  العدالة  اأن  والواقع 

امل�صاواة  اإعمال  بالت�صجيع، ولي�ش جمرد  الأف�صل 

املغامن  فاإن  العدل  ميزان  قام  واإذا  اجلميع.  بني 

عرب  الن�صاء  نهو�ش  من  الأمة  �صتجنيها  التي 

تقوية اإمكان قيام م�صروع للنه�صة الإن�صانية تكاد 

ت�صتع�صي على احل�صر. 

للبنات  والإبداع  املعرفة  طاقات  اإطلق  اإن 

والن�صاء العرب، من خلل بيئة اأ�صرية وجمتمعية 

تثيب التميز، ب�صرف النظر عن النوع الجتماعي، 

تعد فاحتة ل غنى عنها مل�صرية الزدهار الإن�صاين 

يف الوطن العربي.

اإن اإطالق طاقات 

املعرفة والإبداع 

للبنات والن�ساء 

العرب، من خالل بيئة 

اأ�سرية وجمتمعية 

تثيب التميز، ب�سرف 

النظر عن النوع 

الجتماعي، تعد 

فاحتة ل غنى عنها 

مل�سرية الزدهار 

الإن�ساين يف الوطن 

العربي 
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متهيد

ل يقوم مجتمع ب�صري، اأو ينمو اإن�صانياً، من دون 

الدور المحوري للن�صاء في �صنع الجتماع الب�صري. 

ول يقت�صر الأمر على الوظيفة البيولوجية والحيوية 

البحت الخا�صة با�صتمرار النوع من خلل الإنجاب 

الن�صاء  الن�شء وحمايته، والتي تقوم فيها  ورعاية 

بالدور المركزي منذ بدء الخليقة. فالن�صاء �صاركن 

الب�صري منذ الع�صور  الن�صاط  في جميع �صنوف 

الأولى لتبلور المجتمعات الب�صرية حتى قبل ولوج 

مرحلة ال�صتقرار ال�صتيطاني. 

ولكن خليطاً من العوامل ال�صيا�صية، والقت�صادية، 

الهيمنة  (ت�صاعد  للثقافية  اإ�صافة  والجتماعية 

العام  المجالين  بين  ف�صاماً  كــّر�ــش  الرجالية) 

الغلبة  واأ�صبحت  الب�صري،  للجتماع  والخا�ش 

القيمة  معايير  منه  وا�صتمدت  للرجال  الأول  في 

اأو  بدرجة  الن�صاء،  ق�صيت 
ُ
اأ بينما  المجتمعية، 

ل  حيث  (الأ�صرة)،  الخا�ش  المجال  اإلى  باأخرى، 

المجتمعي  بالتقدير  الحيوية  تحظى م�صاهماتهن 

من  باأكمله  المجتمع  ويحرم  لأهميتها،  المنا�صب 

م�صاركتهن  من خلل  تتاأتى  التي  العامة  المنفعة 

في  العام  وال�صاأن  الإنــتــاج  مجالت  في  الفعالة 

المجتمع. 

جمال الن�ساط القت�سادي 

ت�صري الإح�صاءات املتوافرة اإىل �صعف يف م�صاركة 

الن�صاء يف الن�صاط القت�صادي، مما ي�صع م�صاهمة 

املراأة يف املنطقة العربية عند اأدنى املعدلت بني 

مناطق العامل (�صكل 3-1). ونورد هذا البيان مع 

التاأكيد على التحذير من اأن تلك الإح�صاءات تقلل 

كثريا من م�صاركة املراأة الفعلية (الف�صل الأول).

القت�صادي  النمو  تباطوؤ  يفر�ش  بداية، 

املنطقة.  يف  الن�صائية  العمالة  على  الطلب  قلة 

الت�صورات  غلبة  فاإن  ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة 

التقليدية لدور املراأة ارتبطت على وجه التحديد 

الأ�صر، وبتدين تف�صيل  اإعالة  الرجال يف  باأولوية 

ارتفاع معدلت  ي�صاعد على  الإناث، مما  ت�صغيل 

البطالة (ال�صافرة) بني الن�صاء، مقارنة بالرجال. 

اأن  اإىل  العربية  البلدان  يف  اخلربة  وت�صري 

الن�صاء يف اأوقات النكما�ش القت�صادي، هن اأول 

واآخر من يح�صل عليها  العمل،  يفقد فر�صة  من 

النخفا�ش  ذلك  اأمثلة  ومن  النتعا�ش.  اأوقات  يف 

ال�صخم يف عدد امل�صتغلني الن�صاء خلل الن�صف 

الأول من ت�صعينات القرن املا�صي يف م�صر، وهي 

فرتة تباطوؤ اقت�صادي، ل �صيما يف قطاع املوؤ�ص�صات 

اخلا�صة، على حني زاد عدد امل�صتغلني الذكور يف 

الفرتة ذاتها (فرجاين، بالإجنليزية، 1998).

ويف ميدان احلرمان من امل�صاركة يف الن�صاط 

يف  الرغبة  توافر  من  الرغم  وعلى  القت�صادي، 

�صعفها،  على  املتاحة،  الإح�صاءات  تدل  العمل، 

عن  الن�صاء  بني  البطالة  معدلت  ارتفاع  على 

الرجال (�صكل 2-3). 

ويف �صوء الإجناز الأف�صل للن�صاء يف اكت�صاب 

املعرفة من خلل التعليم، فاإن هذه الظاهرة جتايف 

اعتبارات الكفاءة القت�صادية البحت، حيث يعاين 

الف�صل الثالث

توظيف القدرات الب�سرية 

ال�سكل 1-3

ن�سبة م�ساهمة الإناث )15 عامًا فاأكرب( يف الن�ساط القت�سادي، 

وم�ساهمة الإناث كن�سبة من م�ساهمة الذكور )%(، مناطق العامل، 2003

امل�صدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، بالإجنليزية، 2005.

ل يقوم جمتمع 

ب�سري، اأو ينمو 

اإن�سانيًا، من دون 

الدور املحوري للن�ساء 

يف �سنع الجتماع 

الب�سري
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على الرغم من 

امل�ساهمة العظيمة، 

وغري املقدرة  للن�ساء 

يف اإنتاج مقومات 

الرفاه الإن�ساين، 

فاإن م�ساهمتهن يف 

جمالت الن�ساط 

الب�سري خارج 

نطاق الأ�سرة تالقي 

�سعوبات وعوائق 

متعددة حتّد منها

اجلن�ش الأوفر يف القدرات املعرفية، ومن ثم يف 

درجة  من  الإنتاجية،  لرتقية  الأف�صل  الفر�صة 

اأعلى من التعطيل. 

اجلمهور  راأي  اأن  اإىل  الإ�صارة  املهم  ومن 

تتجه  امليداين،  امل�صح  نتائج  ح�صب  العربي، 

يف  ال�صائدة  التمييزية  للأو�صاع  مناق�صة  وجهة 

اأ�صواق العمل العربية، متبنيا، بقوة، حق املراأة يف 

امل�صاواة يف فر�صة العمل، وظروفه وعوائده، اإطار         

     .(1-3)

خ�سائ�ض م�ساركة املراأة يف الن�ساط 

القت�سادي وق�ساياها

على الرغم من امل�صاهمة العظيمة، وغري املقدرة 

على نحو �صليم1، للن�صاء يف اإنتاج مقومات الرفاه 

الن�صاط  جمالت  يف  م�صاهمتهن  فاإن  الإن�صاين، 

�صعوبات  تلقي  الأ�صرة  نطاق  خارج  الب�صري 

وعوائق متعددة حتد منها. غري اأن الأهم هو اأن 

الن�صاء، يف حالة ال�صتغال، ل يتمتعن بامل�صاواة مع 

الرجال يف ظروف العمل اأو العائد عليه، ناهيك 

عن التمتع بفر�صة مت�صاوية يف الرتقي لقمة �صلم 

اتخاذ القرار يف امل�صروعات القت�صادية، اخلا�صة 

اأو العامة. 

و�سوق  القت�ساد  الن�ساء يف  م�ساركة  تطور 

العمل يف البلدان العربية 

مناطق  بجميع  مقارنة  العربية،  املنطقة  �صهدت 

املراأة  م�صاركة  الأكرب يف  التو�صع  الأخرى،  العامل 

يف الن�صاط القت�صادي بني عامي 1990 و 2003.  

 %19 الزيادة يف هذه امل�صاركة  فقد بلغت ن�صبة 

من  الرغم  وعلى  اأجمع.  للعامل   %3 بـ  مقارنة 

العربية  للمراأة  القت�صادية  امل�صاركة  تبقى  ذلك، 

33,3% من  تتجاوز  اإذ مل  العامل؛  الأقل يف  هي 

املتو�صط  ي�صل  بينما  فاأكرب)،  عاماً   15) الن�صاء 

العاملي اإىل 55,6%، وت�صل ن�صبة م�صاركة املراأة 

املثال،   �صبيل  على  والبا�صيفيكي،  اآ�صيا  �صرق  يف 

اإىل 68,9%. كما اأن م�صاركة املراأة العربية ن�صبة 

اإىل م�صاركة الرجل ل تتجاوز 42%، وهي اأي�صاً 

الأقل يف العامل، حيث ت�صل اإىل 83% يف �صرق 

جنوب  اأفريقيا  يف  و%73  والبا�صيفيكي  اآ�صيا 

ال�صحراء، بينما يبلغ املعدل العاملي %69. 

الدول  يف  القت�صادية  املراأة  م�صاركة  وتبلغ 

 ،(%63,1) موريتانيا  يف  الأعلى  الن�صبة  العربية 

الن�صاء  ن�صبة  ترتفع  (42,6%)، حيث  تليها قطر 

 .(%41,9) املغرب  ثم  ومن  العاملت،  الوافدات 

وما زالت ن�صبة امل�صاركة تقل عن 30% يف خم�صة 

بلدان عربية هي ليبيا وُعمان وال�صعودية والأردن 

وفل�صطني، مع اأن ن�صبة الزيادة يف م�صاركة املراأة 

الفرتة  خلل   %50 من  اأكرث  كانت  القت�صادية 

والأردن  ال�صعودية  من  كل  يف   2003 اإىل   1990

القت�صادي  الن�صاط  الفجوة يف  عن  اأما  وُعمان. 

بني الن�صاء والرجال، فبلغت اأق�صاها يف فل�صطني، 

حيث مل تتجاوز م�صاركة الن�صاء 14% من م�صاركة 

ال�صعودية  ثم  ُعمان (27%)، ومن  تليها  الرجال، 

 .(%29)

امل�صدر: البنك الدويل، بالإجنليزية، 2004.

ال�سكل 2-3

معدل بطالة الإناث كن�سبة من معدل بطالة الذكور )%(، بع�ض البلدان العربية، اأحدث 

�سنة متاحة

1  تغطي الإح�صاءات الر�صمية جمالً واحداً فقط من جمالت عمل الن�صاء، وهو جمال العمل الر�صمي. اأما املجالت الأخرى التي تعمل فيها الن�صاء، كالعمل يف القطاع غري الر�صمي، ويف اإنتاج �صبل العي�ش لل�صتهلك اليومي، 
والعمل غري مدفوع الأجر يف جمال الرعاية، والعمل التطوعي، فهي جميعها غري م�صمولة يف الإح�صاءات الر�صمية. وعلى الرغم من بع�ش املحاولت لتقدمي تقييم اأكرث دقة لعمل املراأة، عن طريق تطبيق طريقة "ا�صتخدام 

ن من اإجراء مقارنة بني املنطقة العربية وبقية مناطق العامل، ويف  الوقت"، اإل اأن هذه الطريقة مل تطبق اإل يف املغرب، وفل�صطني وُعمان، مما ي�صطرنا اإىل ا�صتخدام الطرق التقليدية لحت�صاب م�صاركة املراأة القت�صادية، مبا ميكِّ

ما بني الدول العربية نف�صها.
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الإطار 1-3

راأي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005 

حق املراأة يف عوائد/مزايا العمل على قدم امل�ساواة مع الرجل

حق املراأة يف ظروف العمل نف�سها على قدم امل�ساواة مع الرجل

حق املراأة يف العمل على قدم امل�ساواة مع الرجل
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توزيع قوة العمل من الن�ساء ح�سب قطاعات 

الن�ساط القت�سادي الأ�سا�سية

متينا  اأ�صا�صا  الدولية  البيانات  قواعد  تتيح  ل 

للدرا�صة الوافية للتوزيع القطاعي لعمل الن�صاء يف 

البلدان العربية، ويلخ�ش ال�صكل (3-3) املعطيات 

املتحدة  الأمم  برنامج  بيانات  قاعدة  يف  املتاحة 

بلدان  2005، وهي تت�صل بخم�ش  للعام  الإمنائي 

عربية فقط على الرغم من اأن التوزيع القطاعي 

الثلث  القطاعات  على  يقت�صر  امل�صتخدم 

الأ�صا�صية: الزراعة وال�صناعة واخلدمات.

ويت�صح من ال�صكل اأن قطاع اخلدمات ي�صتاأثر 

بالن�صيب الأكرب من قوة العمل الن�صوية العربية. 

اخلدمات  قطاع  اأن  اإىل  هنا  الإ�صارة  املهم  ومن 

يف القت�صادات العربية مييل اإىل تدين الإنتاجية، 

القطاع  ن�صيبي  ارتفاع  ب�صبب  العمل،  وعوائد 

عمالة  من  الر�صمي  غري  والقطاع  احلكومي 

اخلدمات.

القطاعي  التوزيع  يف  بالفارق  يت�صل  ما  ويف 

للن�صاء  اأعلى  تركز  يتجلى  النوع،  ح�صب  للعمالة 

تبعات  من  ذلك  يحمله  مبا  اخلدمات،  قطاع  يف 

التي  القت�صادات  حالة  اإل يف  اأعله،  لها  اأ�صرنا 

يغلب عليها القطاع الأويل (الزراعة)، مثل اليمن 

العمل يف  الن�صاء يف قوة  ال�صكل، حيث تتكرز  يف 

وعوائد  الإنتاجية  متيل  والذي  الأويل،  القطاع 

اأقل من قطاع اخلدمات،  لتكون حتى  العمل فيه 

على ح�صاب القطاعني الآخرين.

املكانة الوظيفية للمراأة

تعمل الن�صبة الأكرب من الن�صاء يف البلدان العربية 

التي يتوافر عنها بيانات (ُعمان وفل�صطني وقطر 

وت�صل  عاملت.  اأو  كموظفات  واملغرب)،  وم�صر 

املنخرطات  جمموع  من   %68 اإىل  الن�صبة  هذه 

فل�صطني،  يف  و%55  م�صر  يف  العمل  �صوق  يف 

وترتفع اإىل 88% يف ُعمان و100% يف قطر. ول 

تنخف�ش اإىل اأقل من الن�صف اإل يف املغرب حيث 

تبلغ 34%. ول تختلف كثرياً ن�صب الرجال الذين 

يعملون كموظفني عن ن�صبة الن�صاء اللواتي يعملن 

طبيعة  يف  كبرياً  فرقاً  هناك  ولكن  كموظفات. 

الرجال  من  الأكرب  فالعدد  املوظفني.  غري  عمل 

اأو  اخلا�ش  حل�صابهم  اإما  يعملون  املوظفني  غري 

كم�صغِّلني، بينما الن�صبة الأكرب من غري املوظفات 

العائلة"؛  اأفراد  من  م�صاهمات  "كعاملت  يعملن 

اأي اأنهن يعملن يف اإطار املجال اخلا�ش، ويف عمل 

غري مدفوع الأجر يف الغالب. وت�صل هذه الن�صبة 

املغرب  يف  و%52  م�صر  يف   %20 اإىل  للن�صاء 

و33% يف فل�صطني، بينما ل تتجاوز 8% و%22 

و7% للرجال يف هذه البلدان الثلثة على التوايل. 

وقد تبدو هذه الفجوة للوهلة الأوىل ل�صالح املراأة، 

لكنها يف واقع الأمر زيادة يف اأعبائها وم�صوؤولياتها 

اليومية. 

املراأة  �صجلت  العربية،  الدول  �صعيد  وعلى 

املجال  يف  العاملت  من  ن�صبة  اأعلى  ال�صعودية 

جمموع  من   %31 اإىل  و�صلت  حيث  الإداري2، 

امل�صنفني يف هذا املجال، يليها على التوايل العراق 

15%، وفل�صطني 12%، والبحرين 10%، وُعمان 

9%، والإمارات 8%. و�صجلت املراأة اليمنية اأدنى 

ن�صبة من العاملت يف هذا املجال (%4).3 

يف  اجلمهور  راأي  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

لتملك  وا�صع  تاأييد  عن  قد عرب  الراأي  ا�صتطلع 

املراأة للأ�صول وامل�صروعات القت�صادية واإدارتها، 

واإن انخف�صت درجة التاأييد قليل يف حالة الإدارة. 

(الإطار 2-3). 

ي�ستاأثر  قطاع 

اخلدمات بالن�سيب 

الأكرب من قوة العمل 

الن�سوية العربية  

2  وي�صمل م�صوؤويل الت�صريع، والإداريني احلكوميني، وامل�صّرعني وكبار امل�صوؤولني ومديري ال�صركات واملديرين العامني. ويعزى قدر من هذا التميز اإىل تقاليد الف�صل بني النوعني يف الإدارة واخلدمات احلكومية، مثل يف قطاع 
التعليم.

3 "مكتب الأمم املتحدة الإح�صائي." (2005). (متت الزيارة يف 6 اآذار/مار�ش 2006).
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/ww2005/tab5f.htm

امل�صدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، بالإجنليزية، 2005.

%

ال�سكل 3-3

توزيع قوة العمل ح�سب النوع والقطاعات الأ�سا�سية، خم�سة بلدان عربية،

2002-1995 

مييل قطاع اخلدمات 

يف القت�سادات 

العربية اإىل تدين 

الإنتاجية وعوائد 

العمل
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راأي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005 

الراأي يف متلك املراأة لالأ�سول )القت�سادية( على قدم امل�ساواة مع الرجال

الراأي يف متلك املراأة للم�سروعات )القت�سادية( على قدم امل�ساواة مع الرجال

الراأي يف اإدارة املراأة للم�سروعات )القت�سادية( على قدم امل�ساواة مع الرجال

الإطار 2-3
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اأ�سباب �سعف امل�ساركة القت�سادية للن�ساء 

العربيات

م�صاركة  تدين  تف�صري  يف  عدة  عوامل  ت�صاعد 

املراأة يف احلياة القت�صادية ويف زيادة البطالة يف 

�صفوفها، منها ما يتعلق بالطلب على اليد العاملة 

الأنثوية ومنها ما يتعلق بعر�صها. 

الثقافة الذكورية ال�سائدة

ت�صع الثقافة ال�صائدة الن�صاء يف موقع املعولت من 

قبل رجال، مما يرتب للرجال اأولوية يف احل�صول 

على العمل، والتمتع بعوائده. ويهمل هذا التوجه اأن 

دور الن�صاء يف امل�صاهمة يف دخل الأ�صر، ويف اإعالة 

اأ�صر بكاملها، ما فتئ يتعاظم يف كل املجتمعات، 

ومنها العربية، واأن الن�صاء يف الواقع يبدين درجة 

من امل�صوؤولية والتفاين يف رعاية الأ�صر وحمايتها 

ل تقل عن الرجال. 

كما يف�صل بع�ش اأرباب العمل ت�صغيل الرجال 

تكلفة،  اأقل  ت�صغيلهم  باأن  الن�صاء لعتقادهم  على 

الأجر،  مدفوعة  الأمومة  بكلفة عطلة  فيتذرعون 

للإحجام عن توظيف الن�صاء. وكاأن عطلة الأمومة 

وخدمة  للوليد  حقاً  ولي�صت  للمراأة  امتياز  هي 

من  العديد  اإعلء  من  الرغم  وعلى  للمجتمع. 

الدول العربية خلطاب حماية الأ�صرة ودعمها، اإل 

الدور  كلفة  الدولة،  ل  العمل،  اأرباب  حتميل  اأن 

يقل�ش  املجتمع  اإنتاج  اإعادة  يف  للمراأة  الإجنابي 

فر�ش ت�صغيل الن�صاء. 

قلة فر�ض العمل

العمل  فر�ش  البطيء  القت�صادي  النمو  يوفر  ل 

اللزمة ل�صتيعاب الزيادة يف القوى العاملة للرجال 

والن�صاء، كليهما. اإل اأن ق�صور فر�ش العمل املتاحة 

ينعك�ش �صلباً على الن�صاء اأكرث منه على الرجال. 

ويبني ال�صكل 3-2، اأن البطالة بني �صفوف الإناث 

كانت اأكرث منها يف �صفوف الذكور يف ثلثي البلدان 

اإىل  وو�صلت  بيانات،  عنها  توافرت  التي  العربية 

اأكرث من �صعفها يف نحو ن�صف هذه البلدان. 

اإن التحدي الكامن يف توفري فر�ش عمل للن�صاء 

يف  وبخا�صة  القادمة،  ال�صنوات  خلل  �صيتعاظم 

�صوء التقديرات التي ت�صري اإىل اأن ن�صبة الزيادة 

معدل  �صتفوق  الأنثوية  العاملة  القوى  عر�ش  يف 

ُقدر  فقد  الإجمالية.  العاملة  القوى  يف  الزيادة 

بـ  العربية  الدول  يف  العاملة  القوة  منو  معدل 

3,5% �صنويا للفرتة من 2000 اىل 2010، بينما 

قدر معدل النمو يف القوى العاملة الأنثوية بـ %5 

خلل الفرتة نف�صها (البنك الدويل، بالإجنليزية، 

 .(4:2003

الت�سغيل  م�ستوى  في  الجن�سين  بين  التمييز 

والأجور

ال�صغل  يف  واملراأة  الرجل  بني  التمييز  ي�صاهم 

احلياة  يف  الن�صاء  م�صاركة  تقلي�ش  يف  والأجور 

اأجور  بكثري  تفوق  الرجال  فاأجور  القت�صادية. 

الن�صاء يف خمتلف املنا�صب، وبخا�صة يف القطاع 

اخلا�ش. ويدفع هذا التمييز يف الأجور يف القطاع 

العام  القطاع  يف  العمل  نحو  الن�صاَء  اخلا�ش 

القطاع  اأن  اإل  العمل.  وظروف  الأجور  لت�صاوي 

العام اآخذ يف النكما�ش يف معظم الدول العربية 

نتيجة ل�صيا�صات التعديل الهيكلي.

وتزداد الفجوة يف الأجور بني الرجال والن�صاء 

كلما انخف�ش امل�صتوى التعليمي. ففي الأردن على 

من   %71 على  اجلامعيات  املثال، حت�صل  �صبيل 

اأجور الرجال يف هذه الفئة، وتنخف�ش هذه الن�صبة 

اإىل 50% ملن توقفن عند التعليم الأ�صا�صي. اأما 

من   %33 اإىل  اإل  اأجورهن  ت�صل  فل  الأميات 

اأجور الذكور (مقدم، بالإجنليزية، 2005)، فتزداد 

الذي  التعليمي  امل�صتوى  تدين  مع  الن�صاء  معاناة 

يرتبط عادة بزيادة الفقر.

ارتفاع م�ستوى الإنجاب

العمل مبعدلت  يف  املراأة  م�صاركة  موؤ�صر  يرتبط 

الزواج  عند  املتو�صط  العمر  ومبوؤ�صر  الإجناب 

الأول وموؤ�صر ن�صبة الذين تزوجوا يف �صن 19-15 

من جمموع ال�صكان، اإ�صافة اإىل م�صتويات التعليم. 

كما اأن م�صاركة املراأة يف الن�صاط القت�صادي هي 

ويف  الإجناب.  م�صتوى  على  تاأثرياً  الأكرث  العامل 

الدول العربية، جند اأدنى ن�صب مل�صاركة املراأة يف 

البلدان  اأكرث  فل�صطني، وهي من  العمل يف  �صوق 

اإجنابا، وفيها اأعلى الن�صب يف الزواج املبكر (15-

19). بينما ت�صكل دولة مثل تون�ش منطاً معاك�صا، 

ون�صبة  متدنية،  مبكر  زواج  ن�صبة  ت�صجل  حيث 

املنطقة  يف   4,2 بـ  مقارنة   2,1) متدنية  خ�صوبة 

العربية، ون�صبة م�صاركة اقت�صادية مرتفعة (%32) 

(منى فيا�ش، ورقة خلفية للتقرير).

ت�سع الثقافة ال�سائدة 

الن�ساء يف موقع 

املعولت من قبل 

رجال، مما يرتب 

للرجال اأولوية يف 

احل�سول على العمل، 

والتمتع بعوائده

ق�سور فر�ض العمل 

املتاحة ينعك�ض �سلبًا 

على الن�ساء اأكرث منه 

على الرجال

دور الن�ساء يف 

امل�ساهمة يف دخل 

الأ�سر، ويف اإعالة 

اأ�سر بكاملها، ما 

فتئ يتعاظم يف كل 

املجتمعات، ومنها 

العربية
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 قوانين تعيق واأخرى "تحمي" المراأة

الأحوال  اأو  بالعمل  املتعلقة  القوانني  تعترب 

اإ�صهام املراأة  اأمام  الهامة  ال�صخ�صية من املعوقات 

قوانني  فبع�ش  القت�صادية.  احلياة  يف  العربية 

الأحوال ال�صخ�صية والعمل تقيد حرية املراأة حني 

تلزمها باحل�صول على اإذن اأبيها اأو زوجها للعمل، اأو 

ال�صفر، اأو القرتا�ش من املوؤ�ص�صات املالية. كما اأن 

بع�ش قوانني العمل تغلق عدداً من جمالت العمل 

اأمام املراأة بهدف "احلماية" (انظر الف�صل الثامن)، 

واملراأة،  الرجل  بني  متييز  اإىل  "احلماية"  فتحول 

القت�صادي  الن�صاط  يف  م�صاركتها  تقيد  وبالتايل 

(اأبو حارثية وقوا�ش، بالإجنليزية، 1997). 

�سعف الخدمات الم�ساندة

اإن �صعف البنية التحتية من و�صائل نقل وح�صانات 

عدم  عن  ناهيك  للعمل،  املراأة  خروج  ت�صجع  ل 

اأو  للأطفال  �صواء  اجتماعية،  �صمانات  توافر 

كبار ال�صن الذين يقع عبء رعايتهم على الن�صاء. 

كما اأن هناك العديد من العوامل التي توؤثر على 

فر�ش الن�صاء يف احل�صول على عمل، منها عدم 

و�صعف  العمل،  �صوق  باحتياجات  التعليم  ربط 

التدريب امل�صتمر لزيادة كفاءة الباحثات عن عمل، 

و�صعف قدرة املراأة على احل�صول على الت�صهيلت 

الئتمانية. 

تاأثير برامج التعديل الهيكلي

خلل الثمانينات والت�صعينات، تبنت عدة دول عربية 

برامج للإ�صلح الهيكلي تقوم على حترير التجارة، 

واخل�صخ�صة، وتعزيز دور القطاع اخلا�ش، وزيادة 

الداخلية  التوازنات  لإر�صاء  الإنتاجية،  الكفاءة 

وتختلف  القت�صادي.  النمو  وحتقيق  واخلارجية 

الن�صاء  على  ال�صيا�صات  هذه  اأثر  حول  الآراء 

القت�صادي.  الن�صاط  يف  وم�صاركتهن  وعمالتهن 

ففي حني يوؤدي انكما�ش القطاع العام اإىل تقلي�ش 

فر�ش العمل الر�صمي للن�صاء، يرى البع�ش اأن هذه 

الإطار 3-3

راأي ال�سباب العرب يف ق�سايا املراأة يف املنطقة العربية

ا�صت�صاف املكتب الإقليمي للدول العربية يف برنامج 

الثاين/نوفمرب  ت�صرين  �صهر  يف  الإمنائي  املتحدة  الأمم 

2005 جل�صة ا�صت�صارة لل�صباب العرب4 حول ق�صايا املراأة 

العربية، وجل�صة م�صاورات بالت�صال الإلكرتوين مع قادة 

�صباب عرب ميثلون بلداناً عربية خمتلفة.

والقت�صاد  والتعليم  للثقافة  اأن  امل�صاركون  اأكد 

وامل�صاركة ال�صيا�صية اأثراً بالغاً على دور املراأة يف املجتمع 

العربي، واإن كانت هي بدورها موؤ�صرات تعك�ش و�صع املراأة 

الدين  �صيما  ل  الدين،  اأن  ال�صباب  واعترب  املنطقة.  يف 

الإ�صلمي، يوؤدي دوراً كبرياً يف ت�صكيل اجلزء الأكرب من 

التفكري حول حقوق املراأة واأدوارها وم�صوؤولياتها، واأكدوا 

على �صرورة احرتام الآراء الدينية، مع الإقرار بتباين هذه 

الآراء والتف�صريات حول ق�صايا املراأة.

وفيما يتعلق بالتعليم، كان هنالك توافق يف الراأي على 

�صرورة اإعادة النظر يف املناهج الدرا�صية ل �صيما يف ما 

نف�صه  الوقت  ويف  املناهج.  هذه  يف  املراأة  ب�صورة  يتعلق 

الهتمام  من  مزيد  اإيلء  اإىل  جماعية  دعوة  هناك  كان 

بتدري�ش الثقافة اجلن�صية كمو�صوع اأ�صا�صي �صمن املناهج 

قال  كما   – الإ�صلمي  الدين  اأن  �صيما  ل  الدرا�صية، 

املعرفة،  ع يف  التو�صُّ انفتاح ل يحظر  هو دين   – ال�صباب 

واإمنا ي�صجعها.

وبحث ال�صباب ظاهرة العنف �صد البنات يف املدار�ش، 

البنات  التي حتمي  القوانني  وقلة  متنامية،  وهي ظاهرة 

وال�صابات من هذا العنف.  وتعر�ش ال�صباب مل�صاألة ارتفاع 

لرتفاع  قلقهم  عن  واأعربوا  املدر�صة،  من  الت�صرُّب  ن�صب 

الذعر  يثري  موؤ�صراً  باعتباره  ال�صابات،  بني  الأمية  ن�صبة 

امل�صتدامة  الب�صرية  التنمية  يف  املطاف  نهاية  يف  ويوؤثر 

بوجه عام يف املنطقة.

اتخاذ  عمليات  يف  الن�صاء  اأعداد  انخفا�ش  وكان 

القرارات ال�صيا�صية م�صاألة حدت بال�صباب املجتمعني اأن 

يدعوا اإىل اتخاذ تدابري متييز اإيجابي مثل تخ�صي�ش ح�صة 

للن�صاء يف ع�صوية الهيئات الت�صريعية. واإذ لحظ ال�صباب 

اأن النظام الأبوي امل�صتمر يف خمتلف اأنحاء املنطقة واحد 

من اأ�صباب التفاوت بني اجلن�صني يف امل�صاركة ال�صيا�صية 

يف خمتلف اأنحاء املنطقة، دعوا اإىل قيام و�صائط الإعلم 

العربية بدور اأكرث بروزاً، ل �صيما بعر�ش الأثر الإيجابي 

للن�صاء يف املراكز القيادية، بناًء على اأمثلة جارية لق�ص�ش 

جناح املراأة يف البلدان املختلفة.

وحر�ش ال�صباب على اإبداء ملحظات اإيجابية على 

يف  القيادية  القت�صادية  املراكز  يف  الن�صاء  عدد  زيادة 

العامل العربي، مبا يف ذلك الدول العربية الأكرث حمافظة. 

ولحظوا اأن هذا، واإن كان ي�صكل علمة اإيجابية، ينطوي 

على م�صتوى معنيَّ من امل�صوؤولية لأن هوؤلء الن�صوة يجب 

اأن يقمن بدور رئي�صي يف تو�صيع ال�صوق العربية، واإيجاد 

مزيد من فر�ش العمل، والأهم من ذلك كله – اإدخال فكرة 

القت�صادي  القطاع  يف  امل�صرتكة  الجتماعية  امل�صوؤولية 

العربي. وبُِحَث اأي�صاً تزايد عدد ال�صباب، بخا�صة البنات 

هت دعوة  وال�صابات، العاطلني والعاطلت عن العمل. وُوجِّ

لي�صمل  اهتمامها  تو�صيع  اإىل  العربية  احلكومات  اإىل 

اإجادة  واأن  �صيما  ل  اجليل،  هذا  من  وال�صباب  ال�صابات 

التكنولوجيا يف القرن احلادي والع�صرين تبدو واحدة من 

مهاراتهم الكثرية، التي من �صاأنها اأن تعزز التنمية بوجه 

عام يف نهاية املطاف.

4   انظر ملحق (5) للطلع على قائمة امل�صاركني.

تعترب القوانني 

املتعلقة بالعمل اأو 

الأحوال ال�سخ�سية 

من املعوقات الهامة 

اأمام اإ�سهام املراأة 

العربية يف احلياة 

القت�سادية

اإن �سعف البنية 

التحتية من و�سائل 

نقل وح�سانات ل 

ت�سجع خروج املراأة 

للعمل، ناهيك عن 

عدم توافر �سمانات 

اجتماعية �سواء 

لالأطفال اأو كبار ال�سن 

الذين يقع عبء 

رعايتهم على الن�ساء
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وا�صعة  عمل  فر�ش  للمراأة  اأتاحت  قد  ال�صيا�صات 

غري  القطاع  يف  القت�صادية  الأن�صطة  جمال  يف 

يوفر  ل  اأنه  من  الرغم  على  املتنامي،  الر�صمي 

للمراأة احلماية القانونية و�صمانات العمل. 

تدين امل�ساركة القت�سادية للمراأة يوؤدي اإىل 

تدين الدخل

ما زال معدل الإعالة يف املنطقة العربية من اأعلى 

العامل، حيث يقوم كل �صخ�ش عامل  املعدلت يف 

العاملني،  غري  الأفراد  من  اثنني  من  اأكرث  باإعالة 

اآ�صيا  �صرق  واحد يف  �صخ�ش  من  اأقل  مع  مقارنة 

الأ�صا�ش  ال�صبب  ويرجع  الهادي.  املحيط  ومنطقة 

توجه  ومع  املراأة.  م�صاركة  تدين  اإىل  لذلك 

معدلت  وزيادة  الركود،  اإىل  احلقيقية  الأجور 

اإىل  بالن�صبة  �صعوبة  الأكرث  من  اأ�صبح  البطالة، 

العدد ال�صغري من الأ�صخا�ش العاملني اأن يوفروا 

م�صتويات معي�صية مقبولة لعائلتهم. وي�صبح الأمر 

اأكرث خطورة عندما يتزامن م�صتوى الإعالة املرتفع 

وطنية  اأمان  و�صبكة  تقاعد  خطة  وجود  عدم  مع 

درا�صة  اأ�صارت  اإذ  العاملني.  فئات  جميع  تغطي 

العربية  الدول  يف  التقاعد  اأنظمة  اأن  اإىل  حديثة 

والقطاع  اخلا�ش  القطاع  يف  العاملني  ت�صمل  ل 

الزراعي. وبينما ت�صل معدلت التغطية اإىل %70 

للعاملني يف ليبيا مثل حيث تعمل الغالبية العظمى 

يف القطاع العام، تتدنى التغطية يف املغرب، حيث 

يت�صم القطاع الزراعي بالكرب، اإىل 20% من قوة 

العمل (روبالينو واآخرون، بالإجنليزية، 2005). ومع 

تتدنى  الذي  الر�صمي  غري  القطاع  ات�صاع  ازدياد 

هائل  الإعالة  عبء  ي�صبح  العاملني،  تغطية  فيه 

ال�صوق؛  يف  العامل  القليل  العدد  على  ال�صخامة 

كما ي�صبح عبء الن�صاء يف توفري الرعاية للأطفال 

الإعاقات  وذوي  والعاجزين  واملر�صى  وامل�صنني 

كبرياً يف غياب دعم جمتمعي كاف. وبهذا �صيكون 

الدخل  من  راقية  م�صتويات  حتقيق  املتعذر  من 

الفردي، ناهيك عن الرفاه الإن�صاين، دون م�صاركة 

اأكرب للن�صاء العربيات يف القوى العاملة. 

اإن عدم ا�صتغلل راأ�ش املال الب�صري، ل �صيما 

الن�صاء ذوات التعليم املرتفع، يكبح منو القت�صاد، 

ويهدر طاقات وا�صتثمارات كبرية كان من املمكن 

قلة  اإن  للجميع.  التنمية  حتقيق  يف  ت�صاهم  اأن 

من  عوائدهن  على  والت�صييق  الن�صاء،  توظيف 

وهي  امل�صاواة،  مبادئ  اأب�صط  مع  يتنافى  العمل، 

من اأركان املواطنة وحقوق الإن�صان. وهو ما يقو�ش 

تاأكيد،  بكل  ويجايف  القت�صادية،  التنمية  اأ�ص�ش 

متطلبات التنمية الإن�صانية، ويقلل من فر�ش نهو�ش 

املراأة العربية، مو�صوع هذا التقرير.

جمال ال�سيا�سة

نبداأ هذا الق�صم بعر�ش التوجهات بالغة الإيجابية 

التي  العربية  البلدان  يف  العربي  اجلمهور  لآراء 

والتي   ،(2 (ملحق  امليداين،  امل�صح  فيها  اأجري 

ويف  ال�صيا�صي  العمل  يف  الن�صاء  حق  على  توؤكد 

تبوء جميع املنا�صب التنفيذية العليا، حتى رئا�صة 

تناق�ش  واإن  واملغرب،  لبنان  يف  وبخا�صة  الدولة، 

مدى التاأييد كلما ارتقى املن�صب، (اإطار 4-3).

العربية  البلدان  املراأة يف معظم  وقد ح�صلت 

النتخاب  يف  احلق  على  اخلليج)  دول  (با�صتثناء 

اخلم�صينات  يف  الربملانية  للنتخابات  والرت�صيح 

وال�صتينات من القرن املا�صي، وكان لبنان اأول دولة 

 .1952 عربية متنح املراأة هذين احلقني يف عام 

و�صعية  يف  حت�صنا  الثالثة  الألفية  بداية  وحملت 

احلق  املراأة  فُمنحت  اخلليجية،  الدول  يف  املراأة 

الربملانية يف  للنتخابات  والرت�صيح  النتخاب  يف 

من  عاماً   40 وبعد   .2003 عام  وقطر يف  ُعمان 

حقوقها  على  الكويتية  املراأة  ح�صلت  الن�صال، 

ال�صيا�صية كاملة يف عام 2005 (ملحق 4، جدول 

23 و�صكل 4-3). 

وتو�صعت م�صاركة املراأة يف الربملانات العربية 

احل�ص�ش.  نظام  اعتماد  نتيجة  والأردن  كاملغرب 

وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، بقيت 

ن�صبة متثيل الن�صاء العربيات يف املجال�ش ال�صعبية 

هي الأقل يف العامل (�صكل 5-3).

وتتفاوت البلدان العربية ب�صورة جلية يف مدى 

 .(6-3 النيابية (�صكل  الن�صاء يف املجال�ش  متكني 

وقد بلغ اأعلى متثيل للن�صاء العربيات يف املجال�ش 

العراق  يف   ،2006 العام  مطلع  يف  الربملانية، 

(25,5%) تليها تون�ش، حيث ح�صلت الن�صاء على 

عام  انتخابات  يف  النيابية  املقاعد  من   %22,8

2004، تليها ال�صودان مع 66 نائبة بلغت ن�صبتهن 

ن�صبتهن  بلغت  نائبة   30 مع  �صورية  ثم   ،%14,7

وال�صومال  واملغرب  جيبوتي  ثم  ومن   ،%12

وبلغت  التوايل).  على  و%8   ،%10,8  ،%10,8)

(�صفر)  البحرين  يف  املراأة  مل�صاركة  الن�صب  اأدنى 

واليمن (0,3%) وم�صر (2%). ول توجد جمال�ش 

ت�صريعية منتخبة يف كل من الإمارات وال�صعودية، 

ومل جتر انتخابات نيابية يف قطر بعد. 

منا�صب  العربيات  النائبات  تتوىل  وقد 

مرموقة داخل املجال�ش النيابية. اإذ و�صلت نائبات 

اإن قلة توظيف 

الن�ساء، والت�سييق 

على عوائدهن من 

العمل، يتنافى 

مع اأب�سط مبادئ 

امل�ساواة، وهي من 

اأركان املواطنة وحقوق 

الإن�سان

ح�سلت املراأة يف 

معظم البلدان 

العربية على احلق يف 

النتخاب والرت�سيح 

لالنتخابات الربملانية 

يف اخلم�سينات 

وال�ستينات من القرن 

املا�سي، وكان لبنان 

اأول دولة عربية متنح 

املراأة هذين احلقني يف 

عام 1952

تتفاوت البلدان 

العربية ب�سورة جلية 

يف مدى متكني الن�ساء 

يف املجال�ض النيابية
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الإطار 4-3

راأي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005 

حق املراأة يف العمل ال�سيا�سي على قدم امل�ساواة مع الرجل

حق املراأة يف تبوء من�سب وزير

حق املراأة يف تبوء من�سب رئي�ض وزراء

حق املراأة يف تبوء من�سب رئي�ض دولة
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اإىل من�صب نائب رئي�ش املجل�ش يف م�صر وتون�ش 

تولت  اأن  يحدث  مل  اأنه  اإل  واجلزائر،  واملغرب 

اإحداهن رئا�صة املجل�ش النيابي. 

جانب  اإىل  العربية  الدول  بع�ش  يف  وتوجد 

معينة  اأعلى  جمال�ش  املنتخبة،  النيابية  املجال�ش 

التنفيذية  ال�صلطة  تلجاأ  اأو جزئياً. وعادة ما  كليا 

التي تعنّي هذه املجال�ش اإىل الإكثار ن�صبيا من عدد 

الن�صاء بني اأع�صائها تعوي�صا لهن عن عدم توفيقهن 

يف انتخابات املجل�ش النيابي الآخر املنتخب. 

وت�صارك املراأة يف ال�صلطة التنفيذية يف بع�ش 

البلدان العربية منذ اأوا�صط القرن املن�صرم. فقد 

ويف   ،1959 عام  العراق يف  وزيرة يف  اأول  عينت 

عام  يف  اجلزائر  ويف   ،1956 العام  منذ  م�صر 

توّزر  التي  العربية  البلدان  عدد  وتزايد   .1962

الن�صاء، وبخا�صة خلل ال�صنوات الثلث الأخرية، 

حتى اأ�صبحت املراأة ت�صارك يف جميع احلكومات 

العربية با�صتثناء ال�صعودية. ويرتاوح عدد الن�صاء 

اللواتي يتولني الوزارة من فرتة لأخرى ومن حكومة 

اأي  للن�صاء يف  ثابتة  توجد ح�ص�ش  ل  اإذ  للثانية. 

اأو  الن�صاء  زيادة عدد  اأن  كما  العربية،  الدول  من 

نق�صانه يف الوزارات املختلفة ل يعك�ش بال�صرورة 

توجهاً �صامًل لتمكني الن�صاء. وب�صكل عام، توظف 

(مثل  اجلمهورية  الدول  يف  اأكرب  بدرجة  الن�صاء 

بامللكية  مقارنة  وم�صر)  والعراق  و�صورية  تون�ش 

كانت  وان  والأردن، ودول اخلليج)،  املغرب،  (مثل 

الأخرية قد بداأت موؤخرا يف توزير ن�صاء. 

يف املراحل الأوىل مل�صاركة املراأة يف احلكومات 

العربية، كانت غالباً ما توّكل للن�صاء حقائب تتعلق 

وعلى  الجتماعية.  بالتنمية  اأو  بالطفل  اأو  باملراأة 

الآن  تت�صلم حتى  العربية مل  املراأة  اأن  من  الرغم 

والداخلية  كالدفاع  ال�صيادة  وزارات  من  وزارة 

منا�صب  تتبواأ  بداأت  اأنها  اإل  واخلارجية، 

والتجارة  وال�صناعة  كالتخطيط  رئي�صية  وزارية 

والت�صالت والإعلم. كذلك مل ت�صل الن�صاء يف  امل�صدر: الإحتاد الربملاين الدويل www.ipu.org|wmn-e|world.htm (15 ت�صرين الثاين/اأكتوبر 2005).

ال�سكل 5-3

ن�سبة متثيل الن�ساء يف املجال�ض ال�سعبية، 2005

امل�صدر: ".Inter-Parliamentary Unit"  (2005). (متت الزيارة يف 29 اآذار/مار�ش 2006).

 www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm 

ال�سكل 4-3

العام الذي ح�سلت فيه املراأة على حق الت�سويت، دون قيود، وحق الرت�سح لالنتخابات، بلدان عربية

ت�سارك املراأة يف 

ال�سلطة التنفيذية يف 

بع�ض البلدان العربية 

منذ اأوا�سط القرن 

املن�سرم

تزايد عدد البلدان 

العربية التي توّزر 

الن�ساء، وبخا�سة 

خالل ال�سنوات 

الثالث الأخرية، حتى 

اأ�سبحت املراأة ت�سارك 

يف جميع احلكومات 

العربية با�ستثناء 

ال�سعودية
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اأو  الوزراء  رئي�ش  من�صب  اإىل  العربية  احلكومات 

نوابه، با�صتثناء الأردن، حيث تبواأت امراأة من�صب 

نائب رئي�ش الوزراء للمرة الأوىل يف عام 1999. 

وت�صري بيانات اأخرى اإىل تويل الن�صاء منا�صب 

م�صر  يف  ن�صاء  (اأربع  املحلية  الإدارة  يف  مهمة 

حملية  جمال�ش  يف  وت�صارك  لبنان)،  يف  واثنتان 

وموريتانيا وجزر  والأردن  وفل�صطني  ال�صودان  يف 

اأو  ت�صمية  �صعوبة  امللحظ  من  اأن  اإل  القمر. 

اأ�صعدة  على  التنفيذ  مواقع  يف  الن�صاء  انتخاب 

تغيب  تكاد  بحيث  والق�صاء  والناحية  القرية 

الن�صاء عن هذه املواقع يف معظم الدول العربية. 

اإىل  الق�صائي  ال�صلك  يف  الن�صاء  ن�صبة  وو�صلت 

50% يف املغرب، و22,5% يف تون�ش، و11% يف 

قا�صية  �صيدة  واأ�صبحت  لبنان.  يف  و%5  �صورية 

وو�صلت  م�صر،  العليا يف  الد�صتورية  املحكمة  يف 

اأعداد الن�صاء الق�صاة اإىل 76 يف ال�صودان، و53 

املراأة  ت�صرتك  كما  الأردن.  يف  و14  اليمن،  يف 

املنظمات  اإدارات  جمال�ش  ع�صوية  يف  العربية 

 %45 اإىل  ن�صبتها  و�صلت  حيث  احلكومية،  غري 

لبنان، و42% يف فل�صطني، و18% يف م�صر  يف 

(اليونيفيم، 2004).

العربيات  الن�صاء  اأداء  تباين  من  الرغم  وعلى 

يف املواقع القيادية، ميكن القول اإن متو�صط اأداء 

فقد  الرجل.  اأداء  من  متيزاً  اأقل  يكن  مل  املراأة 

برزت مناذج ن�صائية برملانية ووزارية اعتربت قدوة 

الراأي،  ا�صتطلع  ويف  العربي.  العامل  يف  للن�صاء 

(ملحق 2)، اعترب نحو ثلثي املجيبني اأن اأداء املراأة 

كان اإما متقارباً مع اأداء الرجل اأو اأف�صل منه.

øjôëÑdG

øª«dG

ô°üe

¿ÉªY

ôª≤dG QõL

É«Ñ«d

¿ÉæÑd

¿OQC’G

ôFGõ÷G

∫Éeƒ°üdG

Üô¨ŸG

»JƒÑ«L

ÉjQƒ°S

¿GOƒ°ùdG

¢ùfƒJ

Ú£°ù∏a 

¥Gô©dG

امل�صدر: www.ipu.org|wmn-e|classif.htm (29  اآذار/مار�ش 2006).

* http://www.elections.ps/pics/Statistic_reg_voters_2-ar.jpg

ال�سكل 6-3

مقاعد املجال�ض النيابية )الغرفة املنتخبة اأو الوحيدة( التي ت�سغلها الن�ساء 

)ن�سبة من اجلملة(،  بلدان عربية، 29 اآذار/مار�ض 2006

راأي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005 

الراأي يف اأداء املراأة يف املواقع القيادية

الإطار 5-3

على الرغم من تباين 

اأداء الن�ساء العربيات 

يف املواقع القيادية، 

ميكن القول اإن 

متو�سط اأداء املراأة مل 

يكن اأقل متيزًا من اأداء 

الرجل
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 م�ساركة تفتقر للتنوع

يعني  ل  الدولة  يف  رفيعة  ملراكز  املراأة  تبوء  اإن 

بال�صرورة متكينها �صيا�صيا. فهي يف املواقع هذه، 

كما هي حالة الرجل، ل تقدر اأن تكون فاعًل موؤثراً 

ال�صيا�صية  والتعددية  �صيا�صياً يف غياب احلريات 

يف الوطن العربي. 

اختيارهن  يتم  ما  عادة  ال�صلطة  يف  فالن�صاء 

من بني �صفوف النخب، اأو املوالني للحزب احلاكم 

لرغبة يف جتميل النظم احلاكمة، خا�صة امل�صتبدة 

العراق  كما يف  ل�صغوط خارجية  نتيجة  اأو  منها، 

وبع�ش دول اخلليج. وبهذا فاإن زيادة متثيل بع�ش 

الن�صاء يف املجال ال�صيا�صي، ل متنع من ال�صتمرار 

يف ا�صطهاد البع�ش الآخر منهن، خا�صة الن�صيطات 

يف احلركات الإ�صلمية اأو يف املنظمات احلقوقية 

الداعية للإ�صلح والدميقراطية. 5

كما يلحظ، على العموم، اأن التمثيل الأعلى 

الذي  الواحد  احلزب  نظام  بلدان  يف  هو  للن�صاء 

من  قليلة  فئة  يف  عادة  والنفوذ  احلكم  يح�صر 

املوالني، وت�صود قيم تر�صخ الولء بدل من الكفاءة. 

يف  النتخابية  الن�صاء  برامج  تتطابق  ما  وغالبا 

هذه الدول، كما يف غريها من الدول، مع برامج 

احلزب الأم. 

اأما يف الدول التي تتميز بالنمط الريعي للإنتاج 

اأو بانت�صار العلقات الزبائنية6 والر�صوة والف�صاد 

من  يخرجن  اإما  الن�صاء  اأن  فنجد  واملح�صوبية، 

عامل ال�صيا�صة بالقانون اأو يهم�صن لعدم قدرتهن 

الأبواب اخللفية على  وال�صغط، من  التاأثري  على 

ال�صيا�صيني كما يفعل الرجال، اأو يعتمدن اعتماداً 

احلاكم  احلزب  اأو  ال�صلطة  ممالأة  على  كلياً 

والتقرب لهما عن طريق املعارف والأ�صدقاء. 

الن�ساء والدولة العربية: تعاون اأم ت�ساد

حول  مقلقة  مع�صلة  يع�صن  العربيات  الن�صاء  اإن 

�صكل العلقة الأف�صل مع الدولة؛ هل حتقق الن�صاء 

م�صاحلهن من خلل اللتحاق مبوؤ�ص�صات الدولة 

اأم العمل من خارجها يف اإطار موؤ�ص�صات املجتمع 

اإىل  العربية  الدرا�صات  بع�ش  واأ�صارت  املدين؟7 

ال�صتبدادية  النظم  بني  تذكر  فروق  توجد  ل  اأنه 

املراأة  بو�صع  بالنهو�ش  يتعلق  فيما  والليربالية 

(حامت، بالإجنليزية، 1994ب: 661-676). كما اأن 

زيادة متثيل املراأة يف الأنظمة ال�صتبدادية، الذي 

يدمغ  عام،  كمجال  ال�صيا�صة  تهمي�ش  مع  يرتافق 

عن  احلكم  يف  اللواتي  ويف�صل  الن�صاء،  م�صاركة 

قواعدهن، اإن كانت لهن مثل هذه القواعد، وهو ما 

يكون له اأثر �صلبي يف املطالبة بتمكني الن�صاء عرب 

زيادة متثيلهن �صيا�صياً. اأما العمل خارج موؤ�ص�صات 

الدولة، فيوقع خمتلف اأ�صكال القمع وال�صطهاد 

بالنا�صطات، خا�صة عند الربط بني حقوق املراأة 

املدنية  واحلريات  احلقوق  ونق�ش  الجتماعية 

وال�صيا�صية ب�صكل عام.

البلدان  يف  ال�سيا�سية  الأحزاب  يف  الن�ساء 

العربية

ت�صكيل  حرية  اأن  الأمر  اأول  التذكري  من  بد  ل 

العربية.  البلدان  يف  مكفولة  غري  الأحزاب 

متنع  وليبيا،  العربي  اخلليج  دول  مثل  فبع�صها، 

بها  ي�صمح  الآخر  وبع�صها  اأ�صا�صاً.  ت�صكيلها 

مبوجب الد�صتور، اإل اأنه يقيد تاأ�صي�صها اأو عملها 

لحقاً من خلل القانون واملمار�صة العملية (تقرير 

التنمية الإن�صانية العربية، 2004).

ال�صيا�صية  بالأحزاب  الن�صاء  علقة  تختلف 

بلد  لكل  ال�صيا�صية  والبنية  الفرتة  العربية ح�صب 

املقاومة  حركات  من  العديد  فبينما جنح  عربي. 

من  كبرية  اأعداد  وتنظيم  جذب  يف  لل�صتعمار 

الن�صاء على مدى القرن الع�صرين (كما يف تون�ش 

واجلزائر وفل�صطني وجنوب لبنان)، فاإن الأحزاب 

ال�صيا�صية بعد احل�صول على ال�صتقلل مل تعمل 

على تو�صيع قواعدها ب�صكل م�صتدام بني الن�صاء، 

للنهو�ش  متكاملة  برامج  ر�صم  على  تعمل  مل  كما 

بالن�صاء باختلف اأو�صاعهن. والأحزاب واحلركات 

للمراأة مب�صاهمتها  "املعطاة"  بررت احلقوق  التي 

ت�صمد  مل  الرجل  جانب  اإىل  التحرير  معركة  يف 

يف موقفها من حقوق املراأة لأنها مل توؤ�ص�ش هذه 

احلقوق على مفهوم امل�صاواة كقيمة، الذي ينطلق 

كاملة  كمواطنة  اأو  كاملة  كاإن�صانة  املراأة  حق  من 

5 تعاين الإ�صلميات يف بع�ش الدول العربية من مداهمات ليلية مبا فيها من ترويع لأطفالهن، واتخاذهن رهائن لل�صغط على اأقربائهن. وو�صل الأمر اأحيانا للعتقال والتعذيب والتحر�ش اجلن�صي. كما تعمد بع�ش احلكومات اإىل 
طرد زوجات امل�صاجني ال�صيا�صيني من عملهن ق�صد معاقبة العائلة جماعيا اأو حملهن على الطلق. واأدى قرار اإداري (األغي حديثا) يف تون�ش، يعرف بالقرار 108، اإىل حظر احلجاب، مما اأدى اإىل تعر�ش املحجبات اإىل حملت 

ا�صطهاد يف املوؤ�ص�صات العامة ويف ال�صارع وو�صائل النقل وامل�صت�صفيات، حيث يعنفن ومتزق ثيابهن ويقتدن اإىل مراكز الأمن، كما يحرم بع�صهن من تاأدية المتحانات العامة لل�صبب نف�صه (نزيهة رجيبة، ورقة خلفية للتقرير). ول 

ت�صطهد الإ�صلميات وحدهّن، بل ت�صطهد كذلك النا�صطات يف اجلمعيات املدافعة عنهّن، وحتى من يقدم لهّن يد امل�صاعدة.   

6  تلك العلقات التي تقوم على ال�صتتباع، اأو ال�صتزلم كما ي�صمى يف بلد ال�صام، ومبقت�صاها يقدم الفرد ولءه ملن لديه قدرة من ال�صيا�صيني على حتقيق منفعة اأو م�صلحة لل�صخ�ش اأو للجماعة (للمزيد من التف�صيل راجع: 
ووتربري، بالإجنليزية، 1977). 

7  ملتابعة هذا اجلدل اأنظر: (ييتمان، بالإجنليزية، 1990)، و (كتاب، 1996) و (كرم، بالإجنليزية، 1998) و (جوتز، بالإجنليزية، 1997 و2003).

اإن تبوء املراأة ملراكز 

رفيعة يف الدولة 

ل يعني بال�سرورة 

متكينها �سيا�سيا. 

فهي يف املواقع هذه، 

كما هي حالة الرجل، 

ل تقدر اأن تكون 

فاعاًل موؤثرًا �سيا�سيًا 

يف غياب احلريات 

والتعددية ال�سيا�سية 

يف الوطن العربي

مل تعمل الأحزاب 

ال�سيا�سية بعد 

احل�سول على 

ال�ستقالل على 

تو�سيع قواعدها ب�سكل 

م�ستدام بني الن�ساء، 

كما مل تعمل على 

ر�سم برامج متكاملة 

للنهو�ض بالن�ساء 

باختالف اأو�ساعهن
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(عزمي ب�صارة، ورقة خلفية لهذا التقرير).

اهتمت الأحزاب القومية وال�صيوعية يف املنطقة 

بتنظيم الن�صاء للتدليل على تقدمية ما حتمله من 

اأفكار. ولكن عمدت الكثري من الأحزاب العربية، 

�صواء التقدمية منها اأو املحافظة، اإىل خلق اأج�صام 

باإدارة امراأة. وقد  منف�صلة لتنظيم الن�صاء، غالباً 

خلق مثل هذا التنظيم حيزاً "خا�صاً" للن�صاء داخل 

حيز احلزب العام. ومع اأن البع�ش كان يعتقد اأن 

ذلك قد ي�صاعد بالتدريج على دخول الن�صاء حليز 

ال�صيا�صة العام، اإل اأن ال�صتمرار فيه حد من دور 

الن�صاء العام يف احلزب وبالتايل يف املجتمع. 

ولكن اإذا ما ا�صرتكت املراأة يف احلياة احلزبية، 

فاإنها تتحرك عادة �صمن القاعدة العري�صة للحزب 

 ،(1998 فيا�ش،  (منى  الأ�صرية  الدائرة  ظل  ويف 

با�صتثناء  وذلك  القيادة،  اإىل  ت�صل  ما  ونادراً 

اجلزائر، حيث ترتاأ�ش امراأة حزب العمال.8

اأجنزه  مبا  احلاكم  حزبه  يتباهى  بلد  ففي 

للن�صاء مقارنة ببقية الدول العربية، جند يف حزب 

التجمع الد�صتوري الدميقراطي احلاكم يف تون�ش 

20,1% من املنخرطني يف  اأن ن�صبة الن�صاء تبلغ 

احلزب، بينما ل ميثلن اأكرث من 2,6% من روؤ�صاء 

َعب. ول جند ن�صاًء على راأ�ش جلان التن�صيق  ال�صُّ

امراأة  اإل  جند  ل  كما  ولية.  كل  يف  املوجودة 

واحدة يف الديوان ال�صيا�صي من جملة 8 اأع�صاء، 

بق�صايا  مكلفة  واحدة  م�صاعدة  عامة  واأمينة 

 9 ويف اليمن، ل تتجاوز ن�صبة الن�صاء %2 
املراأة.

من املراكز القيادية يف جملة الأحزاب ال�صيا�صية، 

وياأتي املوؤمتر ال�صعبي العام (احلزب احلاكم) يف 

املرتبة الأوىل من حيث حجم م�صاركة الن�صاء يف 

املواقع القيادية (بلقي�ش اأبو اأ�صبح، 2004، نقل 

للتقرير)،  خلفية  ورقة  ال�صريف،  خديجة  عن: 

ويفرت�ش، منذ املوؤمتر ال�صاد�ش، اأن متثل الن�صاء 

نف�صها  الظاهرة  ونلحظ  القياديني.  من   %15

يف م�صر، اإذ ل توجد ن�صاء يف الهيئات القيادية 

العليا  الهيئة  فت�صم  رمزية.  ب�صفة  اإل  احلزبية 

اأي  ع�صواً   40 جملة  من  �صيدتني  الوفد  حلزب 

حلزب  العامة  الأمانة  يف  وجند   .%5 بن�صبة 

التجمع ثلث �صيدات من جملة 64 ميثلن %4,6 

النا�صري ل جند يف  احلزب  ويف  الأع�صاء.  من 

اللجنة املركزية اإل �صيدتني ميثلن 7,2% (املركز 

امل�صري حلقوق الإن�صان، 2005).

املراأة يف احلركات الإ�سالمية 

لتمثيل  بالن�صبة  ما،  حد  اإىل  الأمر،  يختلف 

ا�صتهدفت  فقد  الإ�صلمية.  الأحزاب  يف  الن�صاء 

حزب  ففي  الن�صاء.  تنظيم  حديثا  الأحزاب  هذه 

اإطار  يف  الن�صاء  تنخرط  مثًل،  لبنان،  يف  اهلل 

الن�صوي للحزب،  وهو الإطار  الن�صائية"  "الهيئات 
وي�صاركن يف معظم موؤ�ص�صات احلزب الجتماعية 

دوراً  يلعنب  كما  والإعلمية.  والثقافية  والرتبوية 

فعالً يف العمل املقاوم، لكنهن ما زلن غائبات من 

القرار  �صورى  مثل  للحزب،  الأ�صا�صية  املجال�ش 

واملجل�ش  التنفيذي  واملجل�ش  ال�صيا�صي  واملجل�ش 

فل�صطني،  ويف   .(2004 ق�صري،  (قا�صم  املركزي 

متثل الن�صاء يف حزب اخلل�ش الوطني الإ�صلمي 

�صورة اأخرى، اإذ تبلغ ن�صبتهن يف م�صتوى القاعدة 

(اأعلى هيئة  ال�صيا�صي  27%، ويف املكتب  حوايل 

(جاد،  11 ع�صوا)  (ع�صوتان من   %15 للحزب) 

بالإجنليزية، 2004اأ). كما جند يف املغرب ناطقة 

ر�صمية با�صم ال�صيخ عبد ال�صلم يا�صني10 وحركة 

العدل والإح�صان، وت�صم هذه احلركة يف �صفوفها 

20% من الن�صاء القياديات. 

اإليها  الإ�صارة  �صلفت  التي  النماذج  تكون  قد 

�صيا�صياً يف احلركات  الن�صاء  على متكني  موؤ�صراً 

تناق�صات  طياتها  يف  حتمل  اأنها  اإل  الإ�صلمية، 

من نوع اآخر. ذلك اأن بع�ش هذه احلركات حاربت 

العلمانية  الن�صوية  به احلركات  ما تطالب  اأحياناً 

لأو�صاع  املهم�صة  وال�صيا�صات  للقوانني  تغيري  من 

الن�صاء العربيات، مثل وقوف الكتلة الإ�صلمية يف 

الربملان الكويتي �صد ح�صول الن�صاء على حقوقهن 

ال�صيا�صية يف الت�صويت والرت�صيح.

ن�ساء وقيود واأحزاب

ال�صيا�صة  يف  العربية  املراأة  م�صاركة  كانت  اإن 

بع�صها  يتعلق  اأ�صباب  فلذلك  �صعيفة،  زالت  ما 

باملوروث الثقايف والنظام الأبوي ال�صائد يف الدول 

الأخرى،  العامل  دول  العديد من  كما يف  العربية، 

العرتاف  يتمثل يف عدم  والذي  للتمييز  املكر�ش 

8  ترتاأ�ش ال�صيدة لويزا حنون هذا احلزب، وهو حزب معار�ش من اجتاه تروت�صكي. وقد تر�صحت ال�صيدة لويزا حنون يف اإبريل 2003 للنتخابات الرئا�صية لت�صبح ثاين 
امراأة تناف�ش مر�صحني من الرجال يف العامل العربي بعد الفل�صطينية الراحلة �صميحة خليل التي تقدمت اإىل النتخابات الرئا�صية مناف�صة للرئي�ش الراحل يا�صر عرفات 

عام 1996.

www.rcd.tn 9 ال�صفحة اللكرتونية حلزب التجمع الد�صتوري الدميقراطي

10 هي ال�صيدة نادية يا�صني، ابنة ال�صيخ عبد ال�صلم يا�صني، القائد امل�صرف على حركة العدل والإح�صان يف املغرب. وت�صتعد ال�صيدة نادية لأخذ مكان اأبيها على راأ�ش احلركة، 
وتعمل على حتديث �صورة الإ�صلميات يف املغرب. انظر: (يا�صني، بالفرن�صية، 2005) و (دهبي، بالفرن�صية، 2004).

ا�ستهدفت الأحزاب 

الإ�سالمية حديثا 

تنظيم الن�ساء. اإل اأن 

بع�ض هذه احلركات 

حاربت اأحيانًا ما 

تطالب به احلركات 

الن�سوية العلمانية 

من تغيري للقوانني 

وال�سيا�سات املهم�سة 

لأو�ساع الن�ساء 

العربيات 

ل توجد ن�ساء يف 

الهيئات القيادية 

احلزبية اإل ب�سفة 

رمزية
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فيها  مبا  امل�صوؤوليات،  حتمل  يف  الن�صاء  بقدرات 

امل�صوؤوليات ال�صيا�صية. اأما بع�صها الآخر فيت�صل 

بحال العمل ال�صيا�صي يف الدول العربية وبطبيعة 

اإىل  يفتقر  ال�صيا�صي  فالعمل  نف�صها.  الأحزاب 

فيه  للم�صاركني  والأمان  الأمن  من  كافية  درجة 

اأوجد  مما   ،(268-267:2004 (اليونيفيم، 

بنزاهة  ثقة  عدم  خ�صو�صا  ال�صابة  الأجيال  عند 

عاماً  وعزوفاً  ال�صيا�صية،  املمار�صات  و�صفافية 

فقد  الأحزاب،  عن  اأما  بالأحزاب.  اللتحاق  عن 

ال�صيا�صة  الربامج  تبني  يف  تراجعا  بع�صها  �صهد 

العامة وازدياد ربط تلك الربامج ب�صخ�ش الزعيم 

الفرد. كما ترتدي القبيلة يف بع�ش الأحيان الرداء 

الزعامات  تاأثري  فيربز  اليمن،  يف  كما  احلزبي، 

اللواتي  الن�صاء  وت�صتبعد  وا�صحة  ب�صورة  القبلية 

ل ينتمني للقبيلة، وبالتايل اإىل احلزب، من العمل 

-59:2001 ال�صمريي،  حممد  (ن�صوان  احلزبي 

 .(60

اأ�صارت درا�صات عديدة اأي�صا اإىل دور القوانني 

النتخابية يف احلد اأو الزيادة من م�صاركة الن�صاء 

اإحدى  ت�صري  مثًل،  اليمن،  ففي  ال�صيا�صة.  يف 

للنتخابات  املر�صحات  عدد  اأن  اإىل  الدرا�صات 

النيابية انخف�ش من 24 مر�صحة يف العام 1993 

منهن  2003، جنحت  العام  يف  مر�صحة   11 اإىل 

 .(2004 بالإجنليزية،  (�صباغ،  واحدة  مر�صحة 

على  اأدخل  الذي  بالتغيري  الرتاجع  هذا  وف�صر 

من  امل�صتقلني  املر�صحني  مبنع  النتخاب  قانون 

الرت�صيح ما مل يح�صلوا على �صهادات 300 �صخ�ش 

�صعوبة  هذا  وي�صكل  النتخابية.  دائرتهم  من 

�صعوبة  ب�صبب  للن�صاء،  وخا�صة  املر�صحني،  لكل 

حراك الن�صاء تقليدياً، بينما ازداد يف املقابل عدد 

الأ�صوات الن�صائية الناخبة من 18% عام 1993 

اإىل 27% عام 1997 اإىل 42% يف العام 2003، 

مما يعني اأن املراأة تظهر اهتماما متزايداً بالعملية 

النتخابية. 

اعتمدت  حيث  الأردن،  يف  الو�صع  واختلف 

اإلغاء  طريق  عن  الن�صاء  م�صاركة  �صهلت  قوانني 

بطاقة  با�صتخدام  وال�صماح  النتخابية  البطاقة 

املراأة وال�صبان  القدمي ي�صع  النظام  الهوية. وكان 

ال�صغار حتت رعاية الذكور الأكرب �صنا، مما ي�صكل 

بالن�صبة  الأمر  كذلك  املعنوي؛  ال�صغط  من  نوعاً 

ال�صكن  مكان  بالقرتاع يف  فال�صماح  التنقل،  اإىل 

م�صجعا  عامل  اأي�صا  كان  الت�صجيل  مكان  بدل 

(�صباغ، بالإجنليزية، 2004). ولكن هناك من يرى 

واحد/ "�صوت  قاعدة  اعتمد  الذي  القانون  اأن 

فقد  املراأة.  �صالح  لغري  يعمل  واحد"،  �صخ�ش 

الع�صائري  اإطارها  اإىل  النتخابية  "العملية  اأعاد 

العائلي. ومن املعروف اأن هذه البنى تف�صل دعم 

مر�صحة"  �صيدة  موؤازرة  عن  عو�صا  رجل  مر�صح 

(اإميلي نفاع، 1998). 

اأهم  من  كان  حيث  لبنان،  يف  الأمر  وكذلك 

قانون  للمراأة  النتخابي  الرت�صيح  اأمام  العوائق 

(اأ�صامة  والطائفي  الع�صائري  العائلي  النتخاب 

املقاعد  تكون  فعندما   .(81:2000 مقد�صي، 

لمراأة  ي�صمح  فقلما  ما،  طائفة  لتمثيل  معدودة 

بتمثيلها. 

ومع �صعود دور املال يف النتخابات يف بلدان 

تر�صيح  اأمام  كبرياً  عائقاً  التمويل  ي�صكل  عربية 

حمدودية  �صوء  يف  خا�صة  العربيات،  الن�صاء 

القت�صادي.  ا�صتقللهن  و�صعف  املالية  قدراتهن 

ع�صرة  يدفع  اأن  املر�صح  على  مثًل،  لبنان،  ففي 

دولر  اآلف   7 يعادل  (ما  لبنانية  لرية  مليني 

اأمريكي) من اأجل الرت�صيح، عدا عن كلفة احلملة 

املراأة  على  نف�صه  الأمر  وينطبق  الإعلمية. 

حمدودة،  مالية  موارد  "لديها  التي  الفل�صطينية 

الأف�صلية  تعطي  التي  التقليدية  املعايري  ب�صبب 

للرجال يف جمال التوظيف" (قعوار، بالإجنليزية، 

.(20:2001

كما اأن الفقر والأمية من العنا�صر املهمة التي 

تعيق ب�صدة م�صاركة الن�صاء ال�صيا�صية. فكثريا ما 

ويدفع  الفقراء.  اأ�صوات  ل�صراء  املر�صحون  ينزع 

اأ�صوات  حل�صد  الع�صائر  وروؤ�صاء  للرجال  عادة 

حاجة  اأو  اأمية  ت�صتغل  اأو  بعينه،  ملر�صح  ن�صائهم 

الن�صاء للإيحاء لهن بانتخاب مر�صح معني. وهنا 

والقبلية  العائلية  لل�صغوط  عر�صة  الن�صاء  تكون 

اأكرث من الرجال.

على  الن�صاء  قدرة  عدم  اإىل  البع�ش  وي�صري 

القوة  اإىل  اللجوء  يف  الرجال"  "طرق  ا�صتخدام 

عن  عدا  امل�صري،  التعبري  بح�صب  و"البلطجة"، 
الن�صاء  تلحق  ما  كثرياً  التي  امل�صادة  الدعاية 

من الناحية الأخلقية. فمع انت�صار العنف، الذي 

اأ�صبح �صمة مميزة للنتخابات يف كثري من البلدان 

اإىل  الو�صول  من  بالقوة  الناخبون  مينع  العربية، 

�صناديق القرتاع من قبل موؤيدي املر�صح املناف�ش. 

واجلزائر  وم�صر  الأردن  يف  مر�صحون  ُهدد  كما 

ومت   .(280:2004 (اليونيفيم،  بالقتل  واليمن 

العتداء بال�صرب على بع�ش املر�صحات للمجال�ش 

املحلية يف فل�صطني من قبل عائلتهن ملنعهن بالقوة 

من الرت�صح، لعدم موافقة العائلة على تر�صيحهن 

اأو لتف�صيل العائلة ملر�صح رجل.

مع �سعود دور املال 

يف النتخابات يف 

بلدان عربية ي�سكل 

التمويل عائقًا 

كبريًا اأمام تر�سيح 

الن�ساء العربيات

ي�سري البع�ض اإىل 

عدم قدرة الن�ساء 

على ا�ستخدام 

"طرق الرجال" يف 
اللجوء اإىل القوة 

و"البلطجة"، عدا 

عن الدعاية امل�سادة 

التي كثريًا ما تالحق 

الن�ساء من الناحية 

الأخالقية
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اإجناز املراأة يف جمالت الن�ساط 

الب�سري والإبداعي

مع تو�صع معظم الدول العربية يف اإن�صاء اجلامعات 

امل�صبوق  غري  الإقبال  ومع  الوطنية،  واملعاهد 

الطاقات  برزت  العايل،  التعليم  على  للإناث 

العقود  يف  العربيات  للن�صاء  والعلمية  الفكرية 

بني  فجوة  هناك  زالت  ما  لكن  الأخرية.  الثلثة 

�صعيد  على  الذكور  ل�صالح  والإناث  الذكور 

يف  والباحثات  والباحثني  والعاملات  العلماء  عدد 

املجالت العلمية، واإن كانت هذه الفجوة اأ�صبحت 

ل�صالح الإناث يف تخ�ص�صات مثل العلوم الإن�صانية 

والرتبية والآداب (الأمم املتحدة -الإ�صكوا، 2003: 

 .(6

ويلحظ اأن ح�صور املراأة العربية يف الأن�صطة 

من  اأكرب  يزال  ل  والإعلمية  والأدبية  الفكرية 

وجودها يف الأن�صطة العلمية والريا�صية والفّنية، 

ل�صيما امل�صرح. ورمبا يعود ذلك اإىل اأن م�صاهمة 

جاءت  امل�صرحي  الإبداع  يف  العربيات  الن�صاء 

اإذ  الأخرى،  الإبداعية  بالأ�صكال  مقارنة  متاأخرة، 

تقل الكاتبات امل�صرحيات ويقل عدد امل�صرحيات. 

للإبداع  الدولة  متويل  ل�صعف  ذلك  يعود  وقد 

الفني �صواء املكتوب اأو املرئي، كما قد يعود اأي�صا 

املت�صددة  الأ�صولية  احلركات  بع�ش  ل�صتهداف 

للفن املرئي ب�صكل عام �صواء امل�صرح اأو ال�صينما، 

العامل  يف  امل�صرحية  الكتابة  ندرة  اإىل  اإ�صافة 

العربي مقارنًة بالأ�صكال الإبداعية الأخرى. 

 ويعود انخراط املراأة العربية يف جمال الكتابة 

عموماً اإىل مطلع القرن الع�صرين، حني كانت م�صر 

ولبنان معقل ال�صحافة الن�صائية العربية.

عدد  ر  قدِّ الع�صرين،  القرن  نهايات  ويف 

اأديبة، جلهن   475 بـ  العربي  امل�صرق  الأديبات يف 

يف م�صر (167 اأديبة)، تليها �صورية وفل�صطني (81 

 - للثقافة  الأعلى  (املجل�ش  منهما)،  كل  اأديبة يف 

اأن  موؤ�ص�صة نور، 2002). من الهام هنا ملحظة 

عدد املبدعات العربيات يف ازدياد، وان كان بطيئا، 

ماعدا يف العراق الذي بداأ يقل فيه و�صول اإبداع 

النوعي  امل�صتوى  اأن  كما  اجلمهور.  اإىل  الن�صاء 

التي  املختلفة  التعبري  وطرق  واأ�صاليبها  للكتابة 

عند  العربيات  املبدعات  من  كبري  عدد  تو�صلها 

بحرفة  بارتقائهّن  ي�صي  راح  مو�صوعاتهّن،  طرح 

الكتابة، وب�صعيهّن للإحاطة بواقع اجتماعي يتجه 

اإىل مزيد من التعقيد. 

متوا�صعة  العربية  املراأة  م�صاهمة  تعترب  كما 

يف الريا�صة البدنية، بل اإنها ترتاجع نتيجة نق�ش 

اأو  املدار�ش  يف  �صواء  اللزمة،  الريا�صية  املرافق 

اجلامعات، اإ�صافة ملحاربة بع�ش القوى الأ�صولية 

املت�صددة لهذا النوع من الن�صاط للن�صاء. وتربز يف 

امل�صدر: نهى بيومي واآخرون، 1999.

ال�سكل 7-3
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الآونة الأخرية بع�ش اأ�صكال الريا�صة "الن�صوية"، 

هذا  ولكن  العربية.  اخلليج  دول  يف  خا�صة 

ال�صكل من الريا�صة، واإن كان جيداً يف حد ذاته 

تغيري  ي�صاعد يف  ل  اأنه  اإل  العربية،  الفتاة  لبنية 

ي�صاعد  والرجال ول  الن�صاء  النمطية عن  ال�صور 

الن�صاء على احرتاف الريا�صة، كمهنة، كما يفعل 

الريا�صيون الرجال.

اإجنازات بارزة لن�ساء العرب

املواتي،  غري  املجتمعي  ال�صياق  من  الرغم  على 

اأنتج  والذي  للمراأة،  امل�صجع  غري  الأقل  وعلى 

اإليها يف اجلزء ال�صابق  الجتاهات العامة امل�صار 

القدمي  العربي،  التاريخ  حفل  فقد  مبا�صرة، 

واملعا�صر، بلوامع من الن�صاء ت�صنمن ذرى الإجناز 

الب�صري،  الن�صاط  الإن�صاين يف خمتلف جمالت 

اللوامع  الن�صاء  هوؤلء  من  �صغرية  بعينة  ونحتفي 

نقدم  كما  التقرير،  ف�صول  تتخلل  بارزة  اأطر  يف 

فيما يلي اإ�صارات �صريعة مل�صاهمة الن�صاء املتميزة 

الوطن  الب�صري يف  الن�صاط  يف خمتلف جمالت 

العربي.

الرعيل الأول

وي�صم اأهم الرائدات الأُول، اأمثال هدى �صعراوي، 

التي اأحدثت يف م�صر ويف زمانها، نه�صًة تُقارب 

"الإحتاد  ورعت  واأ�ّص�صْت  الجتماعية،  الثورة 

مع  توا�صل  على  كان  الذي  العام"،  الن�صائي 

والعامل؛  العربي  العامل  يف  الن�صائية  الحتادات 

احلقل  يف  املتقّدمة  قّدورة،  ابتهاج  لبنان،  يف  ثم 

الجتماعي، واملنطلقة من �صعورها بحاجة املجتمع 

اإىل اأيٍد تتكاتف وتتعاون ملواجهة امل�صاكل املنّوعة 

واملتعّددة، حتى قالت فيها رائدة من زمانها، هي 

ابتهاج تاريخ النه�صة  عنربة �صلم اخلالدي: "اإن 

ولأنها   ... البلد  هذه  يف  املعا�صرة  الن�صائية 

اإليها  فتطلّعت  لبنان،  يف  علَْت  �صخمة،  موؤ�ص�صة 

اأنظار املراأة يف جميع الأقطار العربية". ومن بع�ش 

اأول  اأي�صاً: "كانت ال�صّباقة يف اإطلق  قولها فيها 

مطالباً  العربي  �صرقنا  يف  ارتفع  ن�صائي  �صوت 

وحدها،  تكن  ومل  للمراأة..."  ال�صيا�صية  باحلقوق 

يف ال�صاحة، بل معها زميلت، جريئات ومتعاونات 

وموؤمنات بالعمل اجلماعي.

�صيدات  كل  لذكر  هنا  املجال  يت�صع  لن 

من  بع�صهن،  باأ�صماء  ونكتفي  الأول،  النه�صة 

جوليا  من  واملجالت؛  الخت�صا�صات  خمتلف 

اجلديدة"  "املراأة  موؤ�ص�صة جملة  دم�صقية،  طعمة 

واحدة من اأربع وع�صرين مطبوعة اأ�صدرتها ن�صاء 

الطب  رائدتي  اإىل  املن�صرم.  القرن  مطالع  يف 

تكن  و�صنّية حّبوب، وحني مل  باز  اأنَ�ش  لبنان،  يف 

اجلامعة تقبل بدخول طالبات اإىل كليات الطب، 

والتي  زمانها  الفريدة يف  املراأة  اليو�صف،  روز  ثم 

قالت جملتها املاأثورة: "اأنا �صنعت من نف�صي هذه 

طليعة  ومن  امل�صرح،  رّواد  بني  وكانت  ال�صيدة". 

اليو�صف"،  روز  "دار  توؤ�ص�ش  اأن  قبل  املمثلت، 

التي ل تزال من اأهم دور ال�صحافة امل�صرية. اإىل 

اأمثال  املوؤثرة  ب�صماتهن  تركن  وكاتبات  مربيات 

لبنان،  من  �صلم  وعنربة  قرطا�ش  املقد�صي  وداد 

وماري عجمي من �صورية.

لفتة  مرحلة  الن�صائية  الكتابة  تعرف  مل 

ومتقّدمة قبل مّي زيادة، "الآن�صة مّي". وقد كتبت 

يف تقدمي نف�صها تقول: "ولدُت يف بلد، واأبي من 

واأ�صباُح  بلد...  يف  و�َصَكني  بلد،  من  واأمي  بلد، 

نف�صي تنتقل من بلد اإىل بلد، فلأيِّ هذه البلدان 

اأنتمي، وعن اأّيها اأدافع".

اإن مّي التي عا�صت وكتبت حريتها هذه، تخ�ّش 

الكتب،  من  اأّلفت عدداً  لقد  العربية.  البلدان  كل 

كما ترجمت من عّدة لغات، ووقفت اإىل جانب كبار 

الأدباء يف زمانها، م�صاوية، و�صريكة. وقد اأحدثت 

ثورة اأدبية، اجتماعية حني فتحت "ندوة الثلثاء"، 

�صالونها الأدبي ال�صهري، وكان �صاحة حّرة، يت�صابق 

اإليها ال�صعراء، والأدباء، حاملني نتاجهم، يقراأون، 

ذهبية  حقبة  اإخ�صاب  يف  وي�صاركون  ويتناق�صون، 

وبني  ل  وكيف  املعا�صر؛  الأدب  تاريخ  يف  فريدة 

رّوادها ُكّتاب و�صعراء اأمثال: اأحمد �صوقي، ولطفي 

وطه  ال�صمّيل،  و�صبلي  مطران،  وخليل  ال�صّيد، 

العقاد،  وعبا�ش حممود  زيدان،  وجرجي  ح�صني، 

الوحيدة  ال�صيدة  اأما  و�صواهم.  �صّروف  ويعقوب 

ملك  الكاتبة  فهي  ال�صالون  رّواد  بني  كانت  التي 

ن�صر  (اإملي  البادية  بباحثة  امللقبة  نا�صف  حفني 

اهلل، ورقة خلفية للتقرير).

الإبداع الأدبي

تقّدمت اأقلم ن�صائية على �صعيد الأدب، وعرّبت 

عن نف�صها بجراأة وجمالية. وبع�ُصها فاجاأ النّقاد 

كاتبة  اإىل  يوّجه  اأن  اأحد  بو�صع  يعد  والقّراء، ومل 

�صوؤالً مثل: "من يكتب لِك؟"

وقادرة،  تكتب،  اأنها  الكاتبة  املراأة  اأّكدت  نعم، 

وتقف على م�صتوى زملئها الرجال، بل ويف بع�ش 

الأحيان، تتفّوق عليهم. ومن الأ�صماء التي برزت يف 

على الرغم من 

ال�سياق املجتمعي غري 

املواتي، وعلى الأقل 

غري امل�سجع للمراأة، 

فقد حفل التاريخ 

العربي، القدمي 

واملعا�سر، بلوامع من 

الن�ساء ت�سنمن ذرى 

الإجناز الإن�ساين 

يف خمتلف جمالت 

الن�ساط الب�سري

اأّكدت املراأة الكاتبة 

اأنها تكتب، وقادرة، 

وتقف على م�ستوى 

زمالئها الرجال، بل 

ويف بع�ض الأحيان، 

تتفّوق عليهم
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ال�صتينات من القرن املا�صي ول تزال فاعلة حتى 

اليوم: الروائيات ليلى بعلبكي، وليلى ع�صريان، ثم 

بركات ومّي  ال�صيخ وهدى  بعد، حنان  جاءت من 

بكر ور�صوى عا�صور  �صلوى  ثم  لبنان.  من�ّصى من 

من م�صر وكوليت خوري من �صورية. ومن الكويت 

برز قلم ليلى العثمان وكاد يو�صلها اإىل ال�صجن. 

واأما يف العراق، فقد كانت نازك امللئكة يف طليعة 

ال�صعر احلديث، ومعها مليعة عبا�ش عمارة،  رّواد 

ن�صر  (اإملي  الق�صة  يف  الأمري  ديزي  برعت  كما 

اهلل، ورقة خلفية للتقرير ).

الإبداع الفني، ال�سينما نموذجا

التاأ�صي�ش  يف  بارزاً  دوراً  العربية  املراأة  لعبت 

الفعلي لل�صينما، متاماً كدورها يف عملية التحّرر 

�صهدتهما  اللذين  ال�صيا�صي  والوعي  الجتماعي 

م�صر يف مطلع القرن الع�صرين. وعلى الرغم من 

اأن  اإّل   ،1896 العام  يف  مّتت  ال�صينما  ولدة  اأن 

ا�صتقبل،  الأوىل،  بالدرجة  وم�صر  العربي،  العامل 

يف العام نف�صه، هذا الفن اجلديد الذي �صرعان 

ما عرف انت�صاراً حقيقياً قبل اأن يرُتجم م�صمونه 

الإبداعي يف نتاج ب�صري م�صري وعربي م�صتقّل 

الثقايف  اأفقه  بلورة  املراأة يف  �صاهمت  ذاته،  بحّد 

والفني، اإنتاجاً ومتثيًل واإخراجاً.

بف�صل  العربية/امل�صرية  ال�صينما  ولدت  لقد 

يف  حّية  مادة  بعد  فيما  باتت  التي  املراأة،  جهود 

اأفلم اختارتها حموراً لقراءة الواقع، اأو مراآة للنف�ش 

والروح وامل�صاعر اخلا�ّصة بها ككائن حي، اأو منرباً 

والثقافة  املجتمع  يف  املختلفة  التفا�صيل  ملعاينة 

من  الرغم  فعلى  والعلم.  والفن  والوعي  والرتبية 

كان  حينها  ال�صائد  العربي  الجتماعي  املناخ  اأن 

تقليدية  وبثقافة  متزّمتة،  دينية  برتبية  م�صحونا 

ت�صافرت  �صاغط،  اجتماعي  ومبناخ  حمافظة، 

املراأة  اأن  اإّل  الن�صاء من حقوق عّدة،  لتحرم  كلها 

اأمٌر  املظلم  النفق  هذا  من  خروجها  اأن  اأدركت 

الوعي  الطبيعية:  ال�صروط  له  تواّفرت  اإذا  ممكن 

جزءٌ  وباأنها  والعلم،  للمعرفة  قابٌل  اإن�صاٌن  باأنها 

فاعٌل يف املجتمع والرتبية والثقافة. خرجت املراأة 

امل�صرية والعربية من الدائرة ال�صّيقة التي �صنعها 

�صيا�صية  حركة  بف�صل  لها،  الذكوري  املجتمع 

واجتماعية وثقافية احتلّت املراأة فيها مكانة لفتة 

للنظر (هدى �صعراوي، مثًل).

مع جميء ن�صاء عربيات اإىل القاهرة منذ نهاية 

املو�صيقى  يف جمالت  للعمل  ع�صر  التا�صع  القرن 

لمعة: فدوى طوقان )1917	-	2003( من �سريتها، بقلمها

يف ال�صاد�صة من عمري، دخلت مدر�صة الإناث احلكومية 

على  واأرغموين  حجبوين  ع�صرة  احلادية  ويف  بنابل�ش. 

املرحوم  ال�صاعر  �صقيقي  اكت�صف  البيت.  يف  البقاء 

هو  وكان  باأمري  فاهتم  لل�صعر  الفطري  ميلي  اإبراهيم 

اأ�صتاذي الذي علمني نظم ال�صعر، فاأنا من �ُصنع اإبراهيم 

وهو خالقي الأدبي. 

كنت يف نظر اأبناء عمي النغمة الن�صاز والنعجة التي 

خرجت عن القطيع. وظلت مراهقتي واأيام �صباي هدفاً 

ل�صيف "اجللد" الذي ذكرته يف اأول ديوان �صدر يل عام 

يفاعتي  ال�صيف يهوى على  اأو  ال�صوط  1952. كان ذلك 

ويف  البلهاء.  الأخلقية  واملقايي�ش  التقاليد  بدعوى 

احلقيقة مل تكن ال�صغوط التي مار�صوها علي اإل تنفي�صاً 

اأغذ  بداأت  التي  ال�صعر  م�صرية  ب�صبب  وغيظ  عن حقد 

ال�صري فيها واأكر�ش حياتي لها بت�صوف غريب. لقد كانوا 

والفرن�صية  ويتكلمون الجنليزية  الأوروبي  الزي  يرتدون 

احلب،  يف  ويقعون  وال�صكني  بال�صوكة  وياأكلون  والرتكية 

ومع ذلك فقد كانوا يقفون يل باملر�صاد ب�صبب تطلعاتي 

ورغبتي يف حتقيق ذاتي عن طريق ال�صعر والتطلع اإىل 

الثقافة واملعرفة. 

كانوا ميثلون انق�صام �صخ�صية الإن�صان العربي اإىل 

احلياة  اإيقاعات  وم�صايرة  التطور  مع  �صطر  �صطرين؛ 

بالأنانية  م�صكون  م�صلول  متحجر  و�صطر  املعا�صرة، 

من  فيها  ما  بكل  العربي  الرجل  نف�ش  يف  املرت�صبة 

املناخ مل  املراأة. يف هذا  بها  يعامل  �صرقية ظل  منهجية 

يكن مب�صتطاعي التفاعل مع احلياة بال�صورة القوية التي 

يجب على ال�صاعر اأن يتفاعل بها. كان عاملي الوحيد يف 

ذلك الواقع الرهيب واملت�صم باخلواء العاطفي هو عامل 

الكتب والنكباب على الدر�ش والكتابة، فيما كانت اأنوثتي 

تئن كاحليوان اجلريح يف قف�صه. 

�صعري  يف  وترتاوح  ال�صعرية،  مو�صوعاتي  تنوعت 

النزعات الذاتية والتاأملية والإن�صانية والوطنية. 

التحول الجتماعي،  بداأ  الأوىل  فل�صطني  نكبة  بعد 

الذي يحدث عادة بعد احلروب، يتخذ جمراه يف مدينتي 

املراأة  تطورت  وب�صقوطه  احلجاب  ف�صقط  نابل�ش. 

احلديثة وانفتحت اأمامها اآفاق التعليم العايل وا�صتقلت 

اإىل  احلرمي"  "قمقم  من  اأنا  خرجت  كما  اقت�صادياً 

احلياة اأمل�صها باأ�صابعي وتلم�صني. واأخذ �صعري يكت�صب 

كر�صت   1967 حرب  بعد  زخماً.  اأكرث  وجتارب  ن�صجاً 

�صعري ملقاومة الحتلل ال�صهيوين. وكرثت لقاءاتي مع 

اجلماهري يف ندوات �صعرية منعتها يف الأخري �صلطات 

الدفاع  وزير  (لديان)  �صهرية  عبارة  وهناك  الحتلل. 

الإ�صرائيلي ال�صابق، وذلك حني قال اإن كل ق�صيدة تكتبها 

فدوى طوقان تعمل على خلق ع�صرة من رجال املقاومة 

الفل�صطينية. 

يف عام 1978 نلت جائزة ال�صعر التي متنحها اللجنة 

منطقة  و�صعراء  لأدباء  (بالريمو)  يف  اليطالية  الثقافية 

البحر الأبي�ش املتو�صط. 

امل�صدر: روبرت كامبل، 1996.

ولدت ال�سينما 

العربية/امل�سرية 

بف�سل جهود املراأة، 

التي باتت فيما بعد 

مادة حّية يف اأفالم 

اختارتها حمورًا 

لقراءة الواقع، اأو 

مراآة للنف�ض والروح 

ة بها  وامل�ساعر اخلا�سّ

ككائن حي
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الدكتورة �صلمى اخل�صراء اجليو�صي كاتبة و�صاعرة وناقدة 

اأدبية واأ�صتاذة اأمريكية-عربية، ن�صاأت يف عكا والقد�ش. 

وهي، كمواطنة فل�صطينية، كانت من اأوائل املبتكرين يف 

احلركة ال�صعرية العربية املعا�صرة، التي خرجت اأول ما 

ال�صاعرات  اأوائل  من  واحدة  كانت  النكبة.  من  خرجت 

الأديب"  "جملة  يف  اأ�صماوؤهن  نُ�صرت  اللئي  العربيات 

جمموعات  بن�صر  ال�صعرية  منجزاتها  وتُوِّجت  اللبنانية. 

خمتلفة من الأ�صعار، من بينها "العودة من النبع احلامل" 

يف عام 1960.

ح�صلت �صلمى اجليو�صي على �صهادة البكالوريو�ش 

الأمريكية  اجلامعة  من  والإجنليزي  العربي  الأدبني  يف 

يف بريوت يف عام 1945. وبعد ذلك ح�صلت على �صهادة 

الدكتوراه يف الأدب العربي من كلية الدرا�صات ال�صرقية 

والأفريقية بجامعة لندن.

وما اأن ح�صلت على �صهادة الدكتوراه يف عام 1970 

اأ�صتاذة للأدب العربي، بدءاً  حتى بداأت حياتها العملية 

جامعتي  يف  ثم   ،(1973-1970) اخلرطوم  بجامعة 

اجلزائر والق�صطنطينية بني عامي 1973 و1975.

اأ�صتاذة  لتكون  يوتاه  جامعة  دعتها   ،1975 عام  يف 

زائرة للأدب العربي وظلت بعد ذلك يف الوليات املتحدة، 

جامعات  منها  خمتلفة  اأكادميية  موؤ�ص�صات  يف  وَدرَّ�َصت 

يوتاه ووا�صنطن وتك�صا�ش.

ترجمة  م�صروع  املتحدة  الوليات  يف  وهي  اأ�ص�صت 

العربي  الأدب  ترجمة  بهدف  (بروتا)  العربية  الآداب 

الفجوات  ردم  اإىل  �صعياً  اأخرى،  ولغات  الإجنليزية  اإىل 

الثقافية. وكانت ر�صالة بروتا هي "ن�صر الثقافة العربية 

والأدب العربي يف اخلارج". ويف اأقل من عقد واحد من 

الزمن اأ�صرف م�صروع بروتا على ن�صر عدد من الأعمال 

املرتجمة، و�صاهم م�صاهمة وا�صعة يف جمموعة امل�صادر 

خا�ش.  بوجه  العربي  الأدب  عن  بالإجنليزية  املن�صورة 

ويف اأواخر الثمانينات من القرن املن�صرم بداأت الدكتورة 

درا�صات  لرتجمة  لربوتا،  اآخر  فرعاً  اجليو�صي  �صلمى 

الثقافة العربية، بالإ�صافة اإىل ترجمة الأعمال الأدبية، 

اأ�صبح يعرف با�صم "رابطة ال�صرق والغرب".

هائل  عدد  ن�صر  من  لذلك،  نتيجة  بروتا،  ن  متكَّ

ومن  م�صتقلة.  واأعمالً  جمموعات  ي�صمل  الكتب،  من 

وحررتها  بروتا،  ترجمها  التي  البارزة  املجموعات  بني 

العربية  اجلزيرة  �صبه  اأدب  اجليو�صي،  �صلمى  الدكتورة 

املعا�صر.  الفل�صطيني  الأدب  ومو�صوعة  احلديثة، 

منها  اأدبياًّ  عمًل  اأربعني  عن  زاد جمموعه  ما  واأجنزت 

كتب  ب�صع  اأي�صاً  وحررت  عربي.  اأدب  ت�صع جمموعات 

منها "تراث اإ�صبانيا امل�صلمة"، وال�صرية ال�صعبية ال�صهرية 
"مغامرات �صيف ابن ذي يزن"، كجزء من اأعمال "رابطة 
ال�صرق والغرب". ون�صرت اأي�صاً كتابني اثنني عن القد�ش. 

بعنوان  تومب�صون، وهو  توما�ش  بالتعاون مع  كان  اأولهما 

"القد�ش يف التاريخ القدمي والتقاليد"، والثاين بعنوان: 
"القد�ش: مقالت وذكريات واأ�صعار"، بالتعاون مع ظافر 

اإ�صحق الأن�صاري.

تعمل الدكتورة �صلمى اجليو�صي الآن على مو�صوعة 

اأِلن  روجر  مع  بالتعاون   – وكذلك  الفل�صطيني،  الأدب 

– على مو�صوعة امل�صرح العربي احلديث.

امل�صادر: "جامعة اأريزونا." (1994). (متت الزيارة يف 17 اآذار/مار�ش 2006).

http://fp.arizona.edu/mesassoc/Bulletin/allen.htm  

"مركز خليل ال�صكاكيني الثقايف." (متت الزيارة يف 17 اآذار/مار�ش 2006). 
http://www.sakakini.org/literature/literature.htm 

لمعة: الدكتورة �سلمى اجليو�سي

يف  املليني  عرفها  هكذا  كلثـــوم"،  اأم  ال�صرق  "كوكب 
العامل العربي على مدى ن�صف قرن من العطاء املتوا�صل 

والنجاح الباهر ب�صوتها اجلميل واأدائها الرائع وتعبريها 

الأخاذ وباأحب ما تغنى به النا�ش من كلمات واأحلان.

"كوكب  اإىل  القرى  اإحدى  يف  ب�صيطة  فلحة  من 

ال�صرق"، رحلة مليئة بالكفاح والإ�صرار على التفوق حتى 

وامللوك  وال�صراعات،  احلروب  و�صط  ويف  العمر،  اآخر 

ولرفعتهم؛  اجلميع  ملجد  كلثوم  اأم  غنت  والب�صطاء، 

واأن�صدت ما اهتزت له م�صاعر العرب �صرقا وغربا على 

مدى ع�صرات ال�صنني.

�صيء  على  العرب  يجتمع  مل  اإنه  كلثوم  اأم  يف  قيل 

الغناء  اأ�صحى  كلثوم.  اأم  �صوت  على  اجتمعوا  مثلما 

الوجدان  توحيد  با�صتطاعته  للعروبة  رمزا  ب�صوتها 

كلما  الأ�صيلة  العربية  امل�صاعر  عن  وتعبريها  العربي 

ونغما واأداء.

وقد عرف عن اأم كلثوم �صخ�صيتها القوية واحرتامها 

لنف�صها ولفنها، فاحرتمها امللوك والزعماء كما احرتمها 

وتفردت  مكان،  كل  يف  النا�ش  واأحبها  ال�صعب،  عامة 

مبكانة عالية يف الفن واملجتمع مل ت�صل اإليها اأية مطربة 

يف ال�صرق.

عندما تعر�صت م�صر لهزمية 1967 قررت اأم كلثوم 

تكوين هيئة للتجمع الوطني وقامت بعمل حفلت خارج 

م�صر ل�صالح املجهود احلربي.

ح�صلت اأم كلثوم على العديد من اجلوائز والأو�صمة 

اأثناء رحلتها الطويلة مع الفن. يف عام 1955 ح�صلت 

على و�صام الأرز وو�صام ال�صتحقاق من الدرجة الأوىل 

الدولة  جائزة  على  ح�صلت   1968 عام  ويف  لبنان،  يف 

النه�صة  و�صام  على  ح�صلت  كما  (م�صر).  التقديرية 

ال�صتحقاق  وو�صام  العراقي  الرافدين  وني�صان  الأردين 

ال�صوري وو�صام جنمة ال�صتحقاق الباك�صتاين، وح�صلت 

 1968 الأكرب  اجلمهورية  و�صام  على  تون�ش  من  اأي�صا 

وو�صام الكفاءة املغربي. 

ومازالت اأغاين اأم كلثوم ت�صدح يف وجدان الكثريين، 

يومنا  حتى  العربي،  العامل  يف  املبيعات  لوائح  وتت�صدر 

هذا. 

امل�صدر: "امل�صرق." (متت الزيارة يف 9 اآذار/مار�ش 2006).

http://almashriq.hiof.no/egypt/700/780/umKoulthoum

لمعة: اأم كلثوم )اأيار/مايو 1904 – كانون ثاين/يناير 1975(
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املطربة ال�صتثنائية فريوز، ا�صمها احلقيقي نهاد حداد، 

مبعهد  فريوز  التحقت  لبنان.  يف  الأرز  جبل  يف  ولدت 

�صربا  وديع  امللحن  منها  يقبل  مل  حيث  الكون�صرفتوار، 

- الذي كان مديرا للمعهد يف ذلك الوقت - اأي ر�صوم 

مقابل الدرا�صة. 

�صمن  ع�صواً  تكون  لأن  فليفل  الأخوان  �صاعدها 

كورال  مع  تغني  فريوز  وظلت  اللبنانية،  الإذاعة  كورال 

بعد  مبفردها  لتغني  اختريت  ثم  �صهرين،  ملدة  الإذاعة 

اأن اأعجب ب�صوتها امللحن حليم الرومي الذي اختار لها 

ا�صمها الفني فريوز، بعد اأن خريها بني هذا ال�صم وا�صم 

"�صهرزاد"، فاختارت اأن تكون فريوز. قرر حليم الرومي 
اأن يقدم فريوز للأخوين رحباين، "عا�صي ومن�صور" عام 

يعدان مل�صروع غنائي متميز وخمتلف  كانا  1951، وقد 

اأ�صلوبا  م�صتخدمني  اللبناين  الرتاث  اإحياء  على  يعتمد 

ع�صريا يف التوزيع.

يف عام 1956 بداأت اإطللت فريوز والرحابنة يف 

حفلتهم  وبداأت  �صهرتهم  وازدادت  بعلبك،  مهرجانات 

جتوب العامل، ومل تكتف فريوز بالغناء للأخوين رحباين، 

بل تعاونت مع ملحنني عدة، من اأمثال حممد عبد الوهاب، 

وفليمون وهبة، ويف الوقت ذاته، اأعادت تقدمي عدد من 

اأغنيات امللحن �صيد دروي�ش مثل "زوروين كل �صنة مرة" 

م�صرحيات  عدة  ببطولة  فريوز  قامت  كذلك  وغريها. 

اأيام  اخلوامت،  بياع  "لولو،  منها  ناجحة،  غنائية  واأفلم 

فخر الدين، املحطة، ج�صر القمر، مي�ش الرمي" وغريها. 

فريوز  بني  النف�صال  مت  ال�صبعينات  �صنوات  اآخر  ويف 

وعا�صي، ولكنها ظلت تغني من اأحلان اإبنها "زياد". 

اأثناء احلرب الأهلية اللبنانية، رف�صت فريوز مغادرة 

بريوت. وعقب انتهاء احلرب، عادت لتغني من جديد. 

جتلت املرحلة اجلديدة لفريوز يف تعاونها مع ابنها زياد 

التي جتمع  املختلفة  املو�صيقية  الروؤية  �صاحب  رحباين 

بني املو�صيقى ال�صرقية والغربية يف متازج رائع، وقد كان 

اأول األبوم تقدمه فريوز مع زياد رحباين هو األبوم "كيفك 

اآخرها  كان  والتي  الناجحة  اأعمالهما  توالت  ثم  اإنت"، 

األبوم "ول كيف" عام 2001. يف عام 2005، منحت لقب 
بريوت  يف  الأمريكية  اجلامعة  من  الفخرية  الدكتوراه 

لل�صوت.

لمعة: فريوز )ت�سرين الثاين/نوفمرب 1935 -   (

اأمري  وعزيزة  كويني  وماري  داغر  كاآ�صيا  والغناء، 

طريقها  ت�صّق  العربية  ال�صينما  بداأت  وغريهّن، 

ال�صعبة والطويلة خللق نتاج فني جديد. ومع هوؤلء 

وتفا�صيل  و�صيناريوهات  حكايات  دارت  الن�صوة، 

اإبداعية متنّوعة امتّدت اإىل فنون اأخرى، كالرق�ش 

دون  ال�صينمائي،  والإنتاج  واملو�صيقى  والغناء 

والفني  ال�صيا�صي  والن�صال  الأدبية  الكتابة  تنا�صي 

والجتماعي (ندمي جرجورة، ورقة خلفية للتقرير).

اإنجاز الن�ساء العرب في اإنتاج المعرفة

العلوم الجتماعية

اأي  املتميز معرفياً،  الن�صائي  بالإجناز  نحتفي هنا 

الإجناز الذي اأحدث ريادة اأو تثويرا اأو قطيعة مع 

الرتاث ال�صابق عليه.

لإبراز مدى  ونركز على الباحثات "الن�صويات" 

متيز اأطروحاتهن، خا�صة يف �صياق اإ�صكالية الأ�صالة 

واملعا�صرة، وهي الإ�صكالية املا�صة بعمق باإ�صكالية 

و�صعية املراأة يف جمتمعاتنا، واملتاأرجحة دوما بني 

النموذج الغربي احلداثي، والنموذج التقليدي النابع 

من الرتاث مبلحمه املعقدة دينيا واأخلقيا.

اإن من يقراأ اأعمال ن�صويات رائدات مثل نوال 

املثال،  �صبيل  على  املرني�صي،  وفاطمة  ال�صعداوي 

يلحظ انبهارا باكت�صاف قارات جمهولة يف تاريخنا 

لهن مبثابة  كانت  التي  ونه�صتنا  وتراثنا وعقيدتنا 

يف  وتنقذهن  لتعاونهن  بها  تعلقن  النجاة  اأطواق 

خارج  اأقدامهن  مد  اأجل  من  ال�صاري  �صراعهن 

تعني هذه  ما  بكل  عتبة احلرمي  احلدود، وجتاوز 

الكلمة من قمع وقهر واإق�صاء. ولعل الأمر مل يكن 

الرائدات  بالباحثات  يتعلق  فيما  كثريا  خمتلفا 

اللواتي لذن باحلداثة والعلمانية، واأحدثن قطيعة 

نهائية مع الرتاث والعقيدة! ول ينكر بالطبع الدور 

بحدو�صها  قارئها  تبهر  التي  الكتابات  لهذه  الهام 

امل�صادر: "فريوز." (2006). (متت الزيارة يف 24 اآذار/مار�ش 2006).

http://www.fairouz.com/fairouz/tribute/fb.html

"فريوز اأون لين." (2006). (متت الزيارة يف 24 اآذار/مار�ش 2006).
http://www.fairuzonline.com/alegend.htm

اجلزائرية  انتخبت   ،2005 حزيران/يونيو   16 يف 

بــ  املعروفة  الفرن�صية  بالأكادميية  ع�صوا  جبار  اآ�صيا 

جائزة  على  ح�صلت  قد  وكانت  اخلالدين".  مع  "جَمْ
اعرتافا   1996 العام  يف  العاملي  للأدب  نيو�صتادت"   "
يف  بقدرتها على "جتاوز حدود الثقافة واللغة والتاريخ" 

التي ح�صل  اجلائزة  وهي  والرواية،  ال�صعر  من  اإنتاجها 

عليها قبل جابرييل جار�صيا ماركيز. وهي اأي�صا خمرجة 

�صينمائية حازت جائزة النقاد يف بينايل فيني�صا يف العام 

1979. وتكتب اأ�صا�صا بالفرن�صية ولكن ترجمت اأعمالها 

اإىل لغات عدة.

الإطار 6-3

عربية تلتحق مَبْجمع اخلالدين الفرن�سي

اإن من يقراأ اأعمال 

ن�سويات رائدات، 

يلحظ انبهارا 

باكت�ساف قارات 

جمهولة يف تاريخنا 

وتراثنا وعقيدتنا 

ونه�ستنا التي كانت 

لهن مبثابة اأطواق 

النجاة تعلقن بها 

لتعاونهن وتنقذهن 

يف �سراعهن ال�ساري 

من اأجل مد اأقدامهن 

خارج احلدود، وجتاوز 

عتبة احلرمي بكل ما 

تعني هذه الكلمة من 

قمع وقهر واإق�ساء
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اللمعة، وجراأتها املباغتة، رغم ال�صياق التاريخي 

اأغلب  يف  مناوئا  كان  الذي  والديني  والجتماعي 

الأحيان، حتى يف ظل اأ�صد الأنظمة الوطنية تقدما 

يف مرحلة التحرر من ال�صتعمار.

الذكورية  الأكادميية  للموؤ�ص�صة  العداء  ولعل 

من  املتحررة  الكتابة  هذه  عمق  يف  م�صتقراً  كان 

جميعا  اأنهن  خا�صة  ال�صارمة،  املنهجية  قواعد 

والقائم  والفا�صل  احلاد  الثنائي  للمنطق  انحزن 

حال،  اأية  على  الذكوري/الأنثوي.  التعار�ش  على 

و�صتت�صم  امل�صاألة،  �صيجاوز  التايل  اجليل  فاإن 

تفقد  اأن  دون  ر�صانة،  اأكرث  ب�صبغة علمية  كتابته 

ورقة  فوؤاد،  (هالة  الن�صوي  توجهها  خ�صو�صية 

خلفية للتقرير).

اإنتاج  ميدان  يف  الأحدث  الظواهر  اأبرز  ومن 

املعرفة ون�صرها يف املنظور الن�صوي، قيام جتمعات 

من الن�صاء العرب، مع اأقران من الرجال اأحيانا، 

بت�صكيل جماعات بحث ونقا�ش ون�صر تتوخى نهو�ش 

املراأة يف الوطن العربي.

العلوم الطبيعية والدقيقة

قد ل يُده�ش اأحدا اأن تتميز بع�ش الن�صاء العربيات 

جمالت  اأو  والفني،  الأدبي  الإبداع  جمالت  يف 

العرف  يف  لهن،  "منا�صبة"  تعد  التي  املعرفة 

ال�صائد، مثل العلوم الإن�صانية والجتماعية.

حققن  قد  العرب  الن�صاء  من  كوكبة  اأن  غري 

والدقيقة  الطبيعية  العلوم  يف  متفردة  اإجنازات 

الإبداع  فر�صة  �صنحت  عندما  اأنه  واحلق  اأي�صا. 

العلم  لن�صاء  الدويل  ال�صعيد  على  واملناف�صة 

والتقانة العربيات، حققن نتائج مده�صة.

 علوم الفلك

اجتذبت علوم الفلك جمموعة من اأملع ن�صاء العلم 

العربيات، ولعله احلنني اإىل املا�صي العظيم، الذي 

�صهد ميلد علوم الفلك يف بلد ما بني النهرين، 

النه�صة  الباهر يف ع�صر  النيل، وتطورها  ووادي 

الو�صطى.  القرون  يف  الإ�صلمية  العربية  العلمية 

اأم لأن علم الفلك، كما كان يقول العامل الفرن�صي 

اأثر للروح الإن�صانية  بيري �صيمون لبل�ش "اأجمل 

على الإطلق، واأملع زينة لإجنازها الفكري؟"

اأثارت علوم الفلك والف�صاء اهتمام عاملات من 

بلدان امل�صرق واملغرب العربيني، من اخت�صا�صات 

والريا�صيات  الفيزياء  بني  ما  متتد  خمتلفة 

منهن  اأربعة  وارتقت  واجلغرافيا،  واجليولوجيا 

ن�صاأ  الذي  الفلك احلديث،  لعلم  ال�صعب  الطريق 

ن�صاء  وكمعظم  والفيزياء.  الفلك  تزاوج علوم  عن 

املرموقات تخرج ثلث منهن من  العربيات  العلم 

جامعات عربية، قبل اأن يلتحقن للدرا�صات العليا 

والبحث يف جامعات عاملية. 

خطاأ  على  العربيات  الفلك  عاملات  وتربهن 

الراأي حول عدم تلوؤم تكوين املراأة البيولوجي مع 

العام املا�صي  العلم. وقد وقع يف هذا اخلطاأ يف 

املراأة،  حقوق  اأجل  من  كثرياً  نا�صلت 

والرتاث  والفكر  املجتمع  عن  فكتبت 

اأ�صهر  من  تعد  وهي  واحلرية.  وال�صيا�صة 

العاملي،  امل�صتوى  على  امل�صريني  الكتاب 

اثنتي  اأكرث من  اإىل  حيث ترجمت كتاباتها 

القاهرة،  بجامعة  التحقت  لغة.  ع�صرة 

علم  يف  الدكتوراه  على  ح�صلت  حيث 

يف  بالعمل  بداأت  ثم   ،1955 عام  النف�ش 

جمال اخت�صا�صها، ومبمار�صة الطب العام، 

ال�صحة.  بوزارة  م�صوؤولة  اأ�صبحت  اأن  اإىل 

وحتدثت  العربية،  املراأة  عن  كثرياً  كتبت 

يف كتاباتها عن و�صعها املرتدي، كما دعت 

الجتماعية،  القيود  من  حتريرها  اإىل 

ال�صيا�صية  احلياة  يف  م�صاركتها  واإىل 

الكتابة،  على  تقت�صر  مل  والقت�صادية. 

واجلمعياتي،  النقابي  الن�صاط  مار�صت  بل 

املراأة،  عن  ميدانية  اأبحاثاً  اأجرت  حيث 

و�صاركت يف  م�صر،  من  اأماكن خمتلفة  يف 

ندوات وحما�صرات حملية وعربية وعاملية. 

ونتيجة لكتاباتها الكثرية املتعلقة مبواقفها 

الدينية وال�صيا�صية اأ�صبحت حياتها مهددة 

بحرا�صة  ِمر 
ُ
اأ لذلك  املتطرفني،  بع�ش  من 

غادرت  اأن  اإىل  باجليزة،  اإقامتها  ملركز 

البلد للعمل كاأ�صتاذة حما�صرة يف جامعات 

اأمريكا ال�صمالية.

امل�صدر: هالة فوؤاد، ورقة خلفية للتقرير. 

لمعة: نوال ال�سعداوي 

فرن�صا  يف  در�صت  مغربية،  وكاتبة  باحثة 

املعهد  يف  باحثة  اأ�صتاذة  وتعمل  واأمريكا، 

حممد  جامعة  العلمي،  للبحث  اجلامعي 

يف  ع�صو  اأي�صا  وهي  بالرباط،  اخلام�ش 

املجل�ش ال�صت�صاري جلامعة الأمم املتحدة. 

وقد  والفرن�صية،  بالإجنليزية  تكتب 

العربية.  اللغة  اإىل  موؤلفاتها  كل  ترجمت 

للبحث  جمموعات  عدة  على  ت�صرف 

�صل�صل  عدة  وعلى  ال�صو�صيولوجي، 

املراأة  بحقلي  اخلا�صة  للإ�صدارات 

موؤلفات  لها  �صدر  وقد  وال�صو�صيولوجيا، 

ل  املثال  �صبيل  على  منها  نذكر  عديدة، 

والإ�صلم،  والأيدلوجيا  اجلن�ش  احل�صر: 

1983. احلرمي ال�صيا�صي (النبي والن�صاء)، 

(ن�صاء  املن�صيات  ال�صلطانات   .1983

 .(1994) الإ�صلم)،  يف  دولة  رئي�صات 

ترحل  (�صهرزاد  اجلناح  املك�صورة  العابرة 

اأجنحة  على  ن�صاء   .1987 الغرب)،  اإىل 

احللم، باللغة الإجنليزية، 1994. 

الباحثات  من  املرني�صي  فاطمة  وتعد 

منظور  من  الن�صويات  يف جمال  الرائدات 

�صو�صيولوجي. 

اأهم  على  �صريعة  نظرة  األقينا  واإذا 

اأعمالها، ف�صيحتل كتاب احلرمي ال�صيا�صي 

يف  ال�صدارة  مو�صع  والن�صاء)  (النبي 

هذا  يف  املرني�صي  تقتحم  الأعمال.  هذه 

امل�صاحات اخلطرة بل  الكتاب م�صاحة من 

وهي  الإ�صلمي،  تراثنا  يف  عنها  امل�صكوت 

م�صاحة اإ�صكالية الطابع ما زالت تثري حرية 

وت�صاوؤلت الكثريين والكثريات منا، واإن مل 

ن�صرح بهذا؛ اأو تعمدنا جتاهله. وت�صل اإىل 

نتائج �صادمة ملا هو ماألوف ومتعارف عليه، 

عرب قراءة ذكية ومثرية للنتباه! 

املن�صيات)  (ال�صلطانات  كتاب  ويعترب 

ال�صياق  اأهميته وجراأته يف هذا  التايل يف 

تناق�ش  ال�صيا�صي.  احلرمي  كتاب  بعد 

احلكم  اإ�صكالية  الكتاب  هذا  يف  املرني�صي 

يف الإ�صلم مفرقة تفرقة هامة بني احلاكم 

واخلليفة،  ناحية،  من  ال�صيا�صي،  الأر�صي 

الروحي  والرئي�ش  الأر�ش  على  اهلل  ظل 

ال�صريعة  يُناط به تطبيق  للم�صلمني، الذي 

اأو القانون الإلهي، واملقام الأول، من ناحية 

ثانية. وتقدم لنا املرني�صي فيما بعد قراءتها 

الن�صاء  بع�ش  ل�صري  واللفتة  اخلا�صة 

اللواتي حكمن بالفعل يف اأنحاء متفرقة من 

التاريخ  اأق�صاهن  ممن  الإ�صلمي،  العامل 

املوؤرخون  هم�صهن  اأو  الن�صيان،  زوايا  يف 

اأو ترجموا لهن، يف ظل انحيازات ذكورية، 

حولت جتربتهن اإىل حلظات انك�صار الأمة 

وانحطاطها على اأقل تقدير! 

امل�صدر: هالة فوؤاد، ورقة خلفية للتقرير.

لمعة: فاطمة املرني�سي

حققت كوكبة من 

الن�ساء العرب اإجنازات 

متفردة يف العلوم 

الطبيعية والدقيقة
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رئي�ش جامعة هارفارد لورن�ش �صمرز، حني ف�ّصر، 

يف خطاب عام، �صعف م�صاهمة الن�صاء يف العلوم 

الطبيعي"  و"ال�صتعداد  العائلية،  مب�صاغلهن 

وكذلك  �صمرز،  وا�صطر   .intrinsic aptitude

اجلامعة، اإىل العتذار عن هذا الراأي، بعد موجة 

الو�صط  وخارج  داخل  اأثريت  وا�صعة  احتجاج 

الأكادميي الأمريكي. 

وزميلتها  بلكورة،  ليلى  املغربية،  فالعاملة 

بالفيزياء،  العلمية  رحلتهن  بداأن  هنا،  املذكورات 

اأ�صهر  اأحد  رذرفورد،  اأرن�صت  عنها  يقول  التي 

علماء القرن الع�صرين " تنق�صم العلوم اإىل ق�صمني: 

الفيزياء وجمع الطوابع". 

فقد نالت ليلى بلكورة �صهادتها اجلامعية يف 

املتحدة،  بالوليات  كورنيل  جامعة  من  الفيزياء 

جامعة  من  الفلك  فيزياء  يف  الدكتوراه  و�صهادة 

كولورادو. وك�صف "عام الفيزياء" يف ال�صنة املا�صية 

حبي�صة  قرن  منذ  تزال  ما  الفيزياء  اأن   2005

ومل  والكوانتوم،  الن�صبية  نظريات  بني  النف�صام 

الفلكيني  اكت�صافات  يف  اإّل  جدياً  تقدماً  حتقق 

ال�صعب  العلمي  الطريق  وارتقاء  الكون.  لفيزياء 

"التاأثري العظيم"  اإنكار  اإىل  مل يدفع ليلى بلكورة 

لأبيها عبد احلق بلكورة على حياتها الذهنية. وجاء 

ذلك يف ر�صالة �صخ�صية ذكرت فيها "مع اأنني مل 

اأتّبع خطواته، فهو خمت�ش بالقت�صاد، لكنه دّربني 

على التفكري بطرق خا�صة، والإف�صاح عّما اأعتقد 

به. وعلّمني اأن اأحاول اإدراك (ال�صورة الكبرية) اأو 

(امل�صمون الكلّي) للم�صاألة.

ولعل اأجمل تثمني لن�صاء العلم العربيات يرُد يف 

مقدمة الطبعة العربية لكتاب "تدبري ال�صماوات". 

ال�صابة  ال�صورية  الفلك  املقدمة عاملة  حيث كتبت 

رمي تركماين، وجاء فيها:

كتابة هذه  اأ�صتطع  التي مل  اأنا  اأذهلني،  "لقد 
املقدمة الق�صرية اإّل بعد اأن يخلد ر�صيعي للنوم، 

الكتاب عندما  تاأليف هذا  بداأت  ليلى  اأن  معرفة 

كانت حامًل، واأنهته وهي اأم".

كمثال  ليلى  "تقف  بقولها:  املقدمة  وتختتم 

رائع للمراأة العربية بقدرتها على القيام، يف وقت 

والدور  لها،  احلياة  اختارته  الذي  بالدور  واحد، 

الذي اختارته هي يف احلياة. كلهما دور مبدع، 

عارف،  (حممد  الآخر"؟  اأحدهما  يدعم  ل  فلم 

ورقة خلفية للتقرير).

في الريا�سة البدنية

يرُتك  الذي  الهام�صي  الدور  من  الرغم  على 

لأدوار  التقليدي  الت�صور  يف  البدنية  للريا�صة 

الن�صاء، متكنت ن�صاء من البلدان العربية، وان كان 

عددهن حمدودا، من حتقيق اأرقى مراتب الإجناز 

اأي  العاملي،  ال�صعيد  على  الريا�صة  م�صمار  يف 

الفوز بامليداليات الذهبية والف�صية والربونزية يف 

الألعاب الأوليمبية. 

زهاء  العراقية  املعمارية  املهند�صة 

مهنتها،  يف  العاملية  القمة  ارتقت  حديد، 

التي جتمع بني الفن والعلم والتقانة. نالت 

اجلامعة  من  الريا�صيات  يف  البكالوريو�ش 

يف  العمارة  ودر�صت  بريوت،  يف  الأمريكية 

ويف  بلندن.   AA الربيطانية  العمارة  كلية 

الكلية  يف  معيدة  وهي  فازت،   1982 عام 

بت�صميم عمارة  مهند�صاً   538 على  نف�صها 

"الذروة" The Peak يف هونغ كونغ. اأعقب 
ذلك فوزها ب�صل�صلة م�صابقات عاملية، بينها 

"ج�صر �صكني" habitual bridge و�صط 
مدينة لندن، يحتوي على م�صارح ودور عر�ش 

�صينمائي وفنادق ومطاعم عام 1996. 

زهاء  نالت  اجلديد  القرن  مطلع  مع 

�صل�صلة  وتنفيذ  ت�صميم  فر�ش  حديد 

"متحف  منها  كبرية،  هند�صية  م�صاريع 

الوليات  يف  �صن�صناتي  يف  احلديث"  الفن 

املتحدة الأمريكية، و"متحف الفن احلديث" 

دبليو"  اإم  "بي  �صيارات  وم�صنع  روما،  يف 

باأملانيا، ومن�صة  BMW يف مدينة ليبزغ 
 Bergisel بريغيزل  اجلليد يف  على  قفز 

يربط  ببناء ج�صر  فوزها  و�صجل  بالنم�صا. 

جزيرة عا�صمة الإمارات العربية املتحدة اأبو 

ظبي باأر�ش الإمارات �صابقة تاريخية، لي�ش 

بل  امراأة،  تبنيه  ج�صر  اأول  باعتباره  فقط 

اأول ج�صر ي�صممه ويبنيه مهند�ش معماري. 

ويف العام املا�صي 2005 اأ�صبحت املهند�صة 

العراقية اأول امراأة مُتنح جائزة "بريتزكر" 

Pritzker يف العمارة، التي تُقارن بجوائز 
نوبل يف العلوم. 

يف  وهي  حديد،  زهاء  وتوا�صل 

لي�ش  املناف�صة،  عمرها،  من  اخلم�صينات 

مع  بل  فح�صب،  العامليني  املعماريني  مع 

نف�صها اأي�صاً. ويف ت�صميمها الأخري ملتحف 

"اأودربغارد" Odrupgaard يف كوبنهاغن 
احلادة  اخلطوط  عن  تخلّت  بالدامنرك، 

من  ا�صتوحتها  اإنها  يقال  التي  امل�صتقيمة، 

اخلط الكويف، واختارت منحنيات طبيعية 

�صمحة، "اأنثوية" اإذا �صّح التعبري، وجدراناً 

انحدارية. وتقول زهاء حديد اأنها حاولت يف 

بناية املتحف "�صهر احليز املعماري باملنظر 

ت�صمها". هذا  التي  اأو احلديقة  الطبيعي، 

املغلقة  املواقع  بني  املده�ش  "النتقال 
واملفتوحة" هو اأكرث ما ي�صحرها يف العمارة 

الوظيفة  راأيها  يف  حتقق  التي  العربية، 

املعماري  "الإح�صا�ش  للعمارة:  الأ�صا�صية 

البهيج، حني تنتقل من حّيز مغلق، كاملُ�َصلّى 

يف جامع الزيتونة بتون�ش اإىل باحة امل�صجد 

املفتوحة لل�صوء والهواء والطبيعة". 

امل�صدر: حممد عارف، ورقة خلفية للتقرير.

لمعة: زهاء حديد، "�سيدة" العمارة العاملية 

وعلوم  الأطفال  طب  اأ�صتاذة  لبنان،  من 

بايلور  بكلية  اخلليوية  والوراثة  الأع�صاب 

للطب ال�صهرية يف الوليات املتحدة.

يف  املخ  خلليا  بدرا�صاتها  متيزت 

اأمرا�ش تدهور خليا املخ، التي مثلت فتحا 

يف فهم اأمرا�ش اجلهاز الع�صبي مثل مر�ش 

"األزهيمر"، ودور "نيورون" خا�ش يف اأمرا�ش 
التوازن،  فقدان  مثل  الع�صبي  التدهور 

يوجد  بروتني،  م�صتوى  ارتفاع  وكيف ميثل 

يوؤثر  �صّما  الع�صبي،  اجلهاز  يف  العادة  يف 

الع�صبي مثل  التدهور  اأمرا�ش  على ظهور 

"األزهيمر" و"باركن�صون". 
امل�صدر: حممد عارف، ورقة خلفية للتقرير، عن د. �صالح الوكيل.

لمعة: هدى الزغبي، اأول عاملة عربية تنتخب لع�سوية اأكادميية

 العلوم الأمريكية11 

 National Academy of Sciences (NAS)- Houston 11

متكنت ن�ساء من 

البلدان العربية من 

حتقيق اأرقى مراتب 

الإجناز يف م�سمار 

الريا�سة على ال�سعيد 

العاملي
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ويف الدورات ال�صت الأخرية (1984- 2004) 

ح�صلت كٌل من �صت ن�صاء يف العامل العربي على 

الأرقى، يف جمايل  الثلث  امليداليات  واحدة من 

من  منهن  خم�ش  وكانت  القوى.  واألعاب  امل�صمار 

بلدان املغرب العربي،12 وواحدة من �صورية، بن�صبة 

الثلثني للميداليات الذهبية اإىل جمموع امليداليات، 

بالربع  مقارنة  �صك،  ل  مرتفعة  ن�صبة متيز  وهي 

فقط يف حالة الرجال من البلدان العربية.

ن�ساء الأعمال؛ القوة القت�سادية ال�ساعدة في 

البلدان العربية 

قامت الن�صاء بدور غري منكور يف جمال الأعمال 

يف البلدان العربية، حتى قبل نزول الإ�صلم. فمن 

لها  اأقر  اأن  املراأة  الإ�صلم يف ميدان حقوق  ماآثر 

ا�صتمرار  على  �صاعد  مما  م�صتقلة،  مالية  بذمة 

اأو  مبا�صرة  الأعمال،  ميدان  يف  الن�صاء  وجود 

وموؤخرا،  غريهم.  اأو  ذويهن  من  لرجال  ك�صركاء 

�صاهم ا�صتداد التوجه نحو اقت�صاد ال�صوق احلر، 

البلدان  يف  الن�صاء  بتمكني  املناداة  تعاظم  مع 

العربية، يف زيادة م�صاهمة الن�صاء ربات الأعمال 

م�صاهماتهن  قوة  ومن  العربية،  القت�صادات  يف 

وبروز  بل  اخلا�ش،  الأعمال  قطاع  منظمات  يف 

منظماتهن اخلا�صة حتى يف عدد من اأكرث البلدان 

العربية حمافظة جتاه ق�صايا املراأة. 

يق�صد بن�صاء الأعمال هنا كل امراأة تنظم اأو 

وقد  ولآخرين.  لها  للدخل  مدرا  م�صروعا  تدير 

الأعمال  قطاع  يف  الن�صاء  جناح  ق�ص�ش  تواترت 

الأمر  كان  كما  ملفتا  حدثا  ت�صكل  ل  باتت  حتى 

حتى مطلع العقدين الأخريين.

وعلى الرغم من فقر البيانات عن عدد ن�صاء 

الأعمال، فاإن املتاح منها يدل على ارتفاع مطرد. 

يف   193 من  عددهن  ارتفع  مثل،  البحرين،  يف 

توازي  ن�صبية  (بزيادة   2001 815 يف  اإىل   1991

322%) (�صملو وياريد، بالإجنليزية، 2003). ويف 

اأ�صحاب  الن�صاء  عدد  تقدير  يرتاوح  ال�صعودية، 

الأعمال بني 20 و 40 األفا (اإي�صيم، بالإجنليزية، 

2005). ويف تون�ش زاد عدد امل�صروعات اململوكة 

 مهى عا�سور عبد اهلل 

مركز  ومديرة  والفلك،  الفيزياء  اأ�صتاذة 

الإبداعات  لتطوير  والتكنولوجيا  العلوم 

يف  اأجنلي�ش  لو�ش  جامعة  يف  الرقمية 

كاليفورنيا. تخرجت من جامعة الإ�صكندرية 

فيزياء  يف  الدكتوراه  ونالت  الفيزياء،  يف 

اإمربيال  من  الف�صائية  والبلزما  الفلك 

كوليج يف لندن. 

يربو  التي  امل�صرية،  العاملة  وتُعترب 

اأبرز  اأبحاثها املن�صورة على 300، من  عدد 

املخت�صني بظاهرة "ال�صفق القطبي". تن�صاأ 

اجلمال  ال�صاحرة  اجلوية  الظاهرة  هذه 

املجال  مع  ال�صم�صية  الرياح  تداخل  عن 

�صكل  على  وتُرى  للأر�ش،  املغناطي�صي 

طّيات �صوئية تبعد اآلف الكيلومرتات عن 

القطبني ال�صمايل واجلنوبي. 

�سادية رفاعي حّبال 

من  الطويلة  العلمية  م�صريتها  انطلقت 

جامعة دم�صق، حيث نالت البكالوريو�ش يف 

اجلامعة  ثم  والريا�صيات،  الفيزياء  علوم 

على  ح�صلت  حيث  بريوت،  يف  الأمريكية 

املاج�صتري  وبعدها  الفيزياء،  املاج�صتري يف 

والدكتوراه يف الفيزياء من جامعة �صن�صناتي 

يف الوليات املتحدة الأمريكية. 

وامتدت ن�صاطات �صادية رفاعي، وهي 

اجلامعي،  التدري�ش  بني  ما  لطفلني،  اأم 

وقيادة الفرق العلمية لر�صد ك�صوف ال�صم�ش 

حول العامل، وامل�صاهمة يف تطوير اأول مركبة 

ف�صائية �صرت�صل اإىل اأقرب نقطة من ال�صم�ش 

لن�صاء  اأكادميية  حركة  وقيادة   ،2007 عام 

العلم عرفت با�صم "الن�صاء املغامرات".

العربية  العاملة  بحوث  اعترُبت  وقد 

مبثابة  ال�صم�صية  الرياح  حول  وزملئها 

العلمية  املجلة  واأ�صارت  قنابل".  "تفجري 
الأمريكية "�صاين�ش"  Science، التي اأطلقت 

هذا الو�صف اإىل تباين ردود الأفعال على 

�صادية رفاعي وزملئها ما بني  اكت�صافات 

اعتبارها "هرطقة"، و"خطوة عملقة اإىل 

الأمام"، و"مثرية للجدل" و"ثورية".

ليلى عبد احلق بلكورة 

بفيزياء  خمت�صة  �صابة  مغربية  عاملة 

عاملية  �صهرة  حققت  علمية  وكاتبة  الفلك، 

ال�صادر  الكتاب  عنوان  لها.  كتاب  باأول 

ال�صماوات"  "تدبري  والعربية  بالإجنليزية 

ق�صة  ويروي   "Minding The Heaven."
اكت�صاف �صبعة علماء جمّرة "درب التّبانة"، 

ومنظومتنا  الأر�صي،  كوكبنا  ت�صم  التي 

ال�صم�صية، ومليارات النجوم الأخرى. 

ملَُدر�صي علم  الطريقة احلميمة  وعلى 

ياأخذنا كتاب ليلى بلكورة يف رحلة  الفلك، 

حتت �صماء الليل املك�صوفة اإىل ما ت�صميه 

"لو  ال�صماوية":  للقبة  الداخلية  "البطانة 
ا�صتلقيت على ظهرك، وحّدقت اإىل الأعلى 

نحو النجوم يف موقع هادئ مظلم، قْد ت�صعر 

للقبة،  البطئ  بالدوران  حت�ش  باأنك  حتى 

نظرك،  امتداد  على  بالنجوم  تنتقل  وهي 

من ال�صرق اإىل الغرب، وتقذفها حتتك اإىل 

اجلانب الآخر للكرة الأر�صية". 

لوامع يف علم الفلك:

جدول 1-3

الن�ساء يف العامل العربي احلا�سالت على ميداليات يف الألعاب الأوليمبية - 

الدورات ال�ست الأخرية )2004-1984(

البلد الدورة الفائزة

املغرب 1984 نوال املتوكل

اجلزائر 1992 ح�صيبة بو املرقة

�صورية 1996 غادة �صعاع

اجلزائر 2000 نورية مراح بنيدة

املغرب 2000 نزهة بيدوان

املغرب 2004 ح�صناء بنح�صي

12 وهي البلدان العربية التي حتظى فيها الن�صاء باحرتام حقوقهن ومبكانة اجتماعية اأرقى ن�صبياً، مما ي�صي باأن احرتام حقوق املراأة يرتبط باإجناز اأف�صل للن�صاء يف جمالت الن�صاط الب�صري. 

قامت الن�ساء بدور 

غري منكور يف جمال 

الأعمال يف البلدان 

العربية، حتى قبل 

نزول الإ�سالم. فمن 

ماآثر الإ�سالم يف 

ميدان حقوق املراأة اأن 

اأقر لها بذمة مالية 

م�ستقلة
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لن�صاء من 2000 يف 1998 اإىل 5000 يف 2005. 

وكثري من هذه امل�صروعات عائلية، كما هي احلال 

البلدان  يف  عامة  القت�صادية  امل�صروعات  يف 

العربية.

وترتكز امل�صروعات اململوكة لن�صاء يف قطاع 

يف   %59 و  اليمن،  يف   %77 فتبلغ  اخلدمات؛ 

بالإجنليزية،  (جيم،  املغرب  يف   %37 و  م�صر، 

يف  املغرب  يف  اأجري  م�صح  ومن   .(2005

اأ�صحاب  من  الن�صاء  غالبية  اأن  يظهر   ،2004

وكان  اجلامعات،  خريجات  من  هّن  امل�صروعات 

باأنف�صهن  م�صروعاتهن  يدرن  اأرباعهن  ثلثة 

 .(AFEM, www.afem.ma)

اأ�سيلة احلارثي، ُعمان

فر�صت على والدها اأن تدر�ش يف اخلارج حتى تخرجت من 

جامعة هارفارد للأعمال، واأن ت�صهم يف اأعمال الأ�صرة، " 

جمموعة احلارثي" التي بداأت يف جمال العقارات ثم امتد 

ن�صاطها اإىل تقانات املعلومات والت�صال. واأ�صبحت اأول 

ل�صركة  رئي�صة  واأول  التجارية  ُعمان  بغرفة  تلتحق  امراأة 

النفط الوطنية.

ثريا يعقوب، اليمن

بداأت باإن�صاء م�صروع مللب�ش الأطفال قبل اأن تتخرج من 

م�صروع  يف  مرياثها،  با�صتخدام  ا�صرتكت،  ثم  اجلامعة. 

وت�صعى  للإنرتنت.  منتدى  افتتحت  وبعدها  للت�صالت، 

لإن�صاء م�صروع للطب الطبيعي. اتخذتها اأختها ال�صغرى 

قدوة لها وت�صعى مل�صاركتها.

خالدة اأحمد القطامي، الكويت

يف  للم�صاركة  والدها  اختارها  بنات،  ثماين  من  واحدة 

واأ�صبحت  للتجارة"،  القطامي  اخلنيني-   " �صركة  اإدارة 

رئي�صة ال�صركة يف 1995.  وا�صتمرت يف اإدارة ال�صركة بعد 

واأ�ص�صت  بعد،  فيما  ح�صتها  باعت  ولكنها  والدها،  وفاة 

�صركة عقارية خا�صة بها. كما متتلك �صيدلية خا�صة بها 

منذ ع�صرين عاما.

رغدة كردي، الأردن 

كل  يف  احلا�صوب  ت�صتعمل  دوائيات  �صركة  اأول  اأ�ص�صت 

اأن�صطتها يف الأردن (101 عامل)، وتعاونت مع والدتها يف 

اإن�صاء دار للأزياء، و�صاركت يف اإن�صاء فرع الأردن للمنتدى 

العاملي للن�صاء.

ناديا دجاين، الأردن

در�صت العمارة، ولكنها اأ�صبحت النجم ال�صاعد يف �صاحة 

احللي، واأ�ص�صت �صركتها يف 2003، وكانت اأول �صركة يف 

والآن  وال�صناعة.  التجارة  ت�صجل لدى وزارة  املجال  هذا 

تباع ت�صميماتها، بل تُقلّد، يف عموم املنطقة.

�سعاد العامري، فل�سطني 

ثقافية  موؤ�ص�صة  تاأ�صي�ش  يف  �صاركت  معمارية  مهند�صة 

يف رام اهلل املحتلة لتوثيق الرتاث املعماري.  هي "رواق" 

وا�صتعادة  �صيانة  على  العمل  ممكنا  اأ�صبح   1996 وبعد 

رونق هذا الرتاث، فاأ�صبح "رواق" م�صغل لعدد كبري من 

ال�صفة  يف  بناية   30 من  اأكرث  جتديد  يف  الفل�صطينيني 

اإىل مراكز  اأ�صا�صاً، وحتويلها  ريفية  الغربية، ويف مناطق 

خللق فر�ش العمل. 

�سابرة الريامي، ُعمان

مع  اأ�ص�صت،  ثم  الُعماين،  بالتلفزيون  �صحافية  عملت 

زوجها، م�صروعا لإدارة املنا�صبات، وهو الأول يف ُعمان، 

يف 1995. يبلغ حجم اأعمال ال�صركة حوايل مليون دولر 

�صنويا.

عزة فهمي، م�سر

فر�صت طابعها املميز على عامل ت�صميم احللي. وعر�صت 

قطعها يف اأكرث من 200 معر�ش يف جميع اأنحاء العامل، 

مبا يف ذلك عدة متاحف. بعد تخرجها من كلية الفنون، 

اخلليلي  خان  يف حي  ال�صاغة"  "اأ�صطوات  على  تتلمذت 

اختارها  الطريق.  هذا  ت�صلك  امراأة  اأول  وكانت  العتيق، 

"جمل�ش الذهب العاملي" ع�صوا دائما وحكما. 

لبنى عليان، ال�سعودية

وفق  تعد،  للتمويل،  "عليان"  ل�صركة  التنفيذية  الرئي�صة 

الوليات  امراأة خارج   50 اأقوى  "فور�صون"، �صمن  جملة 

املتحدة.

ليلى خياط، تون�ض

ال�صناعية  "بل�صتي�ش"  ل�صركة  التنفيذية  الرئي�صة 

وكانت  زوجها،  وفاة  بعد  ال�صركة  تولت  (125عامل). 

اأ�صتاذة للأدب الفرن�صي، ولكنها تعلمت الإدارة يف برامج 

والعمالة.  الإنتاج  �صاعفت  ق�صري  وقت  ويف  م�صائية. 

وهي رئي�صة احتاد ن�صاء الأعمال، وخدمت ل�صبع �صنوات 

كرئي�صة للجمعية الدولية لن�صاء الأعمال.

ماريا حربي وهدى بارودي، لبنان

حققتا �صهرة وا�صعة يف املنطقة، وعاملياً، من خلل �صركة 

خلل  ا�صتطاعت  التي  "بقجة"،  والت�صميم  املن�صوجات 

خم�ش �صنوات اأن تقيم ع�صرة معار�ش يف اأنحاء العامل.

رمي عكرا، لبنان

بعد عدة �صنوات من اخلربة العملية يف جمال فن التطريز 

اأ�ص�صت رمي دار اأزياء خا�صة بها يف نييورك يف عام 1995.   

وت�صدرت دارها قائمة اأبرز ال�صركات امل�صممة لف�صاتني 

من   200 من  لأكرث  تبيع  اأنها  حيث  والأعرا�ش،  ال�صهرة 

اأرقى حملت البيع بالتجزئة يف اأوروبا والوليات املتحدة 

المريكية.

منى بحري، م�سر

للملب�ش، تطور من ثلث  اأقامت م�صروعا، هو "موباكو" 

ماكينات خياطة وثلثة عمال يف 1974 اإىل  700 عامل. 

من  عديد  فيه  ويعمل  جنيه،  مليون   70 بحوايل  ويقدر 

اأفراد اأ�صرتها، مبا يف ذلك والدها وزوجها وابنها وبناتها 

واأزواجهن. وينتج لل�صوق املحلي وللت�صدير. وتُرجع "منى" 

جناحها اإىل حد بعيد لدعم والدها وزوجها وجدتها.

ن�ساء اأعمال لوامع 

امل�صدر: ناديا حجاب، ورقة خلفية للتقرير، بالإجنليزية.
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ومع تزايد ن�صيب الن�صاء من الأعمال والرثوة، 

ازداد عدد الن�صاء مديري فروع البنوك وموؤ�ص�صات 

اأول  للن�صاء. فتاأ�ص�ش  التي تقدم خدماتها  التمويل 

فرع للن�صاء يف البحرين يف بيت التمويل الكويتي. 

وتديره  اإ�صلمية،  م�صرفية  خدمات  يقدم  وهو 

�صيدة بحرينية تن�صق يف الوقت ذاته اأعمال املراجعة 

للمجموعة امل�صرفية كلها. 

�صاحبات  اأعداد  تزايد  مع  طبيعيا،  وكان 

للتغلب  الهادفة  جمعياتهن  تزدهر  اأن  الأعمال، 

على القيود التي تواجه الن�صاء يف جمال الأعمال، 

للمعلومات  والتو�صل  الأ�صواق  دخول  �صعوبة  مثل 

جمعية   22 الآن  م�صر  ففي  واملعرفة.  والتمويل 

لن�صاء الأعمال، مقارنة بواحدة فقط يف 1995. ويف 

املغرب، اأ�ص�صت  �صلوى بلقزيز، وهي �صاحبة �صركة 

لتقانات املعلومات والت�صال، جمعية "اآفيم" لن�صاء 

الأعمال املغربيات التي زادت ع�صويتها من 70 يف 

2000 اإىل 184 يف 2004. ويف اليمن، اأ�ص�صت قبول 

املتوكل واأختها "املركز العاملي للت�صال" يف 2001 

لدعم البنات يف فئة العمر (18-35) للم�صاركة يف 

�صوق العمل واملجتمع املدين. وامتد ن�صاط املركز 

الدعوة  ومهارات  الإن�صان  حقوق  على  للتدريب 

ملديرات اجلمعيات الن�صائية. ويف موريتانيا، ت�صم 

جمعية التاجرات الن�صاء 270 ع�صوة. 

التجارية.  الغرف  اإىل  التنظيم  ن�صاط  وميتد 

تلعب  التحديد،  وجه  على  اخلليج،  منطقة  ويف 

متكني  يف  مهماً  دوراً  وال�صناعة  التجارة  غرف 

�صيدة   400 من  اأكرث  �صارك  فقد  الأعمال.  ن�صاء 

يف املنتدى الأول لن�صاء الأعمال يف جمل�ش التعاون 

غرفة  ونظمته  ُعمان  ا�صت�صافته  الذي  اخلليجي 

التجارة وال�صناعة فيها، بالتعاون مع احتاد غرف 

"غرفة  اجتماع  ومثل  اخلليجي.  التعاون  جمل�ش 

فارقة  2005 علمة  يف  وال�صناعة"  للتجارة  جدة 

برت�صح ن�صاء جلميع مقاعد املجل�ش الثماين ع�صر. 

وفازت اثنتان منهن على الرغم من الفارق ال�صخم 

 /100) والرجال  الن�صاء  بني  الأ�صوات  عدد  يف 

خلفية  ورقة  بالإجنليزية،  حجاب،  (ناديا   ،(4000

للتقرير).

ا�ستخال�ض

يبني الف�صل اأن الن�صاء يف البلدان العربية ما زلن، على الرغم من تزايد ح�صورهن باطراد يف جمالت 

الن�صاط الب�صري خارج نطاق الأ�صرة، يعانني من درجة احلرمان الن�صبي الأعلى من توظيف قدراتهن 

الب�صرية يف جمالت الن�صاط التقليدية التي مال الرجال للحتفاظ بالدور الغالب فيها، مثل الن�صاط 

القت�صادي الر�صمي واملوؤ�ص�صات ال�صيا�صية.

اإل اأنه يح�صب للن�صاء يف البلدان العربية اأنهن متكّن من اخرتاق هذه املجالت ب�صكل متعاظم، بل 

لها يف جمالت كانت تعد، حتى وقت قريب، ح�صرا على  اإبداعات م�صهود  متكن بع�صهن من حتقيق 

الرجال. 

كان طبيعيا، مع تزايد 

اأعداد ن�ساء الأعمال، 

اأن تزدهر جمعياتهن 

الهادفة للتغلب على 

القيود التي تواجه 

الن�ساء يف جمال 

الأعمال، مثل �سعوبة 

دخول الأ�سواق 

والتو�سل للمعلومات 

والتمويل واملعرفة 
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متهيد

الن�صبي  الو�صع  ال�صابقين  الف�صلين  في  ناق�صنا 

للن�صاء في البلدان العربية على محوري اكت�صاب 

القدرات الب�صرية وتوظيفها، باعتبارهما محددين 

التنمية  منظور  في  الإن�صاني  للرفاه  اأ�صا�صيين 

حال  بت�صخي�ش  الف�صل  هذا  ويعنى  الإن�صانية. 

الإن�صاني  الرفاه  من  مختلفة  جوانب  في  الن�صاء 

في البلدان العربية.

ت�ساري�ض الفقر والنوع الجتماعي 

على الرغم من �صعف قواعد البيانات،  وح�صب 

(الأردن  عربية  دول  خم�ش  �صملت  خلفية  درا�صة 

وتون�ش وم�صر واملغرب واليمن)، ل يقوم دليل على 

"تاأنيث الفقر"، اأي معاناة الن�صاء مل�صتوى اأعلى من 
وهو  والإنفاق،  الدخل  قلة  بدللة  فاً  ُمَعرَّ الفقر، 

الأ�صلوب التقليدي لقيا�ش الفقر (علي عبد القادر 

علي، ورقة خلفية للتقرير).

من  احلرمان  بدللة  الفقر  تعريف  اأن  غري 

اكت�صاب القدرات الب�صرية ومن توظيف القدرات 

الرفاه  مكونات  اكت�صاب  ويف  املكت�صبة،  الب�صرية 

التنمية  مفهوم  �صياق  الأن�صب يف  وهو  الإن�صاين، 

الإن�صانية، يبني اأن الن�صاء يعانني م�صتويات اأعلى 

الذي يعنى بقيا�ش احلرمان  من "الفقر الب�صري" 

من اأبعاد مقيا�ش التنمية الب�صرية الثلثة: ال�صحة 

واملعرفة والدخل.

لقد تبني، يف الف�صل الثاين، احلرمان الن�صبي 

الب�صريتني  القدرتني  اكت�صاب  من  للن�صاء  الأكرب 

وال�صحة  التعليم؛  خلل  من  املعرفة،  الأ�صا�ش: 

باملعنى الإيجابي ال�صامل.

يف  الب�صرية،  القدرات  توظيف  حمور  وعلى 

ميدان الن�صاط القت�صادي، ات�صح اأن الن�صاء تعاين 

معدلت اأعلى من البطالة، كما يتعر�صن ملخاطر 

فقدان العمل مبعدلت اأعلى يف ظروف النكما�ش، 

ول  احلجم،  كبري  اخلا�ش  القطاع  يف  �صيما  ل 

ي�صتفدن من خلق فر�ش العمل اجلديدة بالدرجة 

نف�صها كالرجال يف حالت النتعا�ش القت�صادي.

وتعاين الن�صاء امل�صتغلت من انخفا�ش ن�صبي 

الرجال.  من  بنظرائهن  مقارنة  العمل  عوائد  يف 

يت�صم  اخلا�ش، حيث  القطاع  التفاوت يف  ويزداد 

التوظف يف احلكومة وقطاع الأعمال العام بدرجة 

اأعلى من احرتام القيد القانوين على امل�صاواة يف 

عوائد العمل. 

الفقر ونوع رئي�ض الأ�سرة

من  نوعني  بني  التفرقة  املدقق  التحليل  يوجب 

رئا�صة الن�صاء للأ�صر. الرئا�صة الن�صوية الق�صرية، 

اأو الهجر، والطوعية  اأو النف�صال  ب�صبب الرتمل 

لأ�صباب مثل الهجرة للعمل، على الرغم من وجود 

رئي�ٍش رجٍل للأ�صرة، قانوناً. 

ويبني التحليل التف�صيلي اأن الأ�صر التي تراأ�صها 

ن�صاء ل متثل بال�صرورة اأفقر الفقراء. بل اإن بع�ش 

اأف�صل  مكانة  يحتل  ن�صاء  تراأ�صها  التي  الأ�صر 

على بع�ش موؤ�صرات الرفاه الجتماعي، مبا فيها 

الدخل والرثوة، خا�صة يف حالة الرئا�صة الن�صوية 

الطوعية. ولكن الغالبية العظمى من الأ�صر التي 

تراأ�صها ن�صاء، ق�صراً، تظهر اأفقر من اأقلية الأ�صر 

التي يراأ�صها رجال غري متزوجني. 

انت�سار الفقر واإ�سعاف الن�ساء

ولكن حيث ل توجد �صواهد تطبيقية توؤيد اأطروحة 

تاأنيث الفقر، ميكن الت�صدي ملو�صوع تاأثري انت�صار 

موؤ�صرات  با�صتخدام  الن�صاء  اإ�صعاف  على  الفقر 

الفقر  لنت�صار  اأنها ممثلة  على  التجميعية  الفقر 

يف اأو�صاط الن�صاء.

وملحاولة تق�صي اأثر انت�صار الفقر على متكني 

الن�صاء، مت بناء منوذج للنحدار بني "موؤ�صر متكني 

النوع الجتماعي" كمتغري معتمد (يرجى تف�صريه) 

وبني كل من موؤ�صر تعداد الروؤو�ش (م�صتوى انت�صار 

الفقر) وموؤ�صر الفقر الب�صري كمتغريات مف�صرة، 

وذلك ح�صب املعلومات املتوافرة يف تقرير التنمية 

الف�صل الرابع

م�ستوى الرفاه الإن�ساين

تعاين الن�ساء 

م�ستويات اأعلى من 

"الفقر الب�سري" 
الذي يعنى بقيا�ض 

احلرمان من اأبعاد 

مقيا�ض التنمية 

الب�سرية الثالثة: 

ال�سحة واملعرفة 

والدخل
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الب�صرية لعام 2004 (علي عبد القادر علي، ورقة 

خلفية للتقرير). وجتدر الإ�صارة يف هذا ال�صدد 

توفر  الجتماعي"  النوع  متكني  "موؤ�صر  اأن  اإىل 

لأربعة اأقطار عربية فقط، من بني 79 قطراً ُح�صب 

قيمته  بلغت  (مبوؤ�صر  البحرين  وهي  املوؤ�صر،  لها 

 (0,266) وم�صر   (0,207) وال�صعودية   (0,395

واليمن (0,123). وكانت اأعلى قيمة للموؤ�صر قد 

 (0,908) للرنويج  العاملي،  ال�صعيد  �صجلت، على 

واأدناها لليمن.

الدخل على متكني  بتاأثري فقر  يتعلق  ويف ما 

الن�صاء، تبني نتائج التحليل اأن انت�صار فقر الدخل 

يوؤدي يف املتو�صط اإىل اإ�صعاف الن�صاء (كما يعرب 

يوؤدي  كما  الجتماعي)،  النوع  موؤ�صر متكني  عنه 

اإىل اإ�صعاف الن�صاء يف جمال التمثيل يف الربملانات 

الوطنية، ويف جمال �َصْغل الأعمال املهنية والفنية، 

مقارنة  القت�صادية،  املوارد  على  ال�صيطرة  ويف 

بالرجل.

فتبني  الب�صري،  بالفقر  يتعلق  ما  يف  اأما 

نتائج التحليل اأن انت�صاره يوؤدي يف املتو�صط اإىل 

اإ�صعاف الن�صاء (كما يعرب عنه موؤ�صر متكني النوع 

الجتماعي)، واإىل اإ�صعاف الن�صاء يف جمال �صغل 

الوظائف العليا الت�صريعية والإدارية والتنظيمية، 

نتائج  اأن  اإل  والفنية.  املهنية  الأعمال  ويف جمال 

لزيادة  اإح�صائية  ذا قيمة  تاأثرياً  التحليل ل جتد 

على  النامية  الدول  يف  الب�صري  الفقر  انت�صار 

التمكني ال�صيا�صي للمراأة كما تعك�صه ن�صبة املقاعد 

الربملانية التي ت�صغلها الن�صاء.

النتقا�ض من احلرية ال�سخ�سية 

مازال حق الن�صاء يف التمتع باحلريات ال�صخ�صية 

يواجه جمموعة من العوائق. اإن جمرد الربط بني 

وي�صتنفر  البع�ش  لدى  القلق  يثري  واحلرية  املراأة 

العادات والتقاليد. فبا�صم حماية املراأة اأو بدعوى 

حماية "ال�صرف" يفر�ش البع�ش العديد من القيود 

على حرية حركة الن�صاء وياأتي القانون لي�صرع هذه 

الدفاع  بدعوى  اأو  اأحيانا  الطاعة  بدعوى  القيود 

عن "ال�صرف" اأحيانا اأخرى.

اأ�صكال العنف التي متار�ش �صد املراأة  وتوؤكد 

واحلكومات  العربي  امل�صرع  على  اأن  العربية 

بذل  الجتماعية،  للحركات  اإ�صافة  العربية، 

املزيد من اجلهد والعمل لتحقيق الأمان والتنمية 

مبعناها ال�صامل.

واحلديث عن العنف1 �صد الن�صاء يف البلدان 

العامل.  باقي مناطق  يعني غيابه عن  العربية ل 

فهو م�صكلة عاملية اأ�صبحت مكافحتها جزءا من 

توج  وقد   الإن�صان.  حلقوق  الدويل  الربنامج 

باعتماد  اأعماله  الإن�صان  العاملي حلقوق  املوؤمتر 

املراأة  �صد  العنف  على  للق�صاء  العاملي  الإعلن 

يف كانون الأول/دي�صمرب 1993. ويوؤكد الإعلن 

الن�صاء مرتبط  العنف �صد  اأن  ديباجته على  يف 

الرجال  من  كل  ملكانة  اللمتكافىء  بالتحديد 

التي  التمييز  اأ�صكال  بكل  ثم،  ومن  والن�صاء، 

حتقيق  اأمام  عقبة  ميثل  واأنه  الن�صاء،  تعي�صها 

امل�صاواة وال�صلم والتنمية، وي�صكل انتهاكا حلقوق 

الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية. ون�ش الإعلن على 

حتديد يوم 25 ت�صرين الثاين/نوفمرب يوماً عاملياً 

للق�صاء على العنف �صد الن�صاء يف العامل.

ح اأن يرتتب عليه اأذى اأو معاناة للمراأة، �صواء من الناحية اجل�صمانية اأو النف�صية.  1  الإعلن العاملي للق�صاء على العنف �صد املراأة يعرِّف العنف يف املادة 1 على اأنه:" اأي فعل عنيف تدفع اإليه ع�صبية اجلن�ش، ويرتتب عليه اأو يرجَّ
مبا يف ذلك التهديد باأفعال من هذا القبيل اأو الق�صر اأو احلرمان التع�صفي من احلرية، �صواء حدث ذلك يف احلياة العامة اأو اخلا�صة".

يوؤدي انت�سار  الفقر 

الب�سري يف املتو�سط 

اإىل اإ�سعاف الن�ساء

توؤكد اأ�سكال العنف 

التي متار�ض �سد املراأة 

يف البلدان العربية اأن 

على امل�سرع العربي 

واحلكومات العربية، 

اإ�سافة للحركات 

الجتماعية، بذل 

املزيد من اجلهد 

والعمل لتحقيق 

الأمان والتنمية 

مبعناها ال�سامل

الإطار 1-4

كمال دروي�ض*: مبنا�سبة اليوم العاملي لإزالة العنف �سد املراأة )25 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2005(

العنف �صد املراأة يدمر حياة املعتدى عليهن واملجتمعات 

التي يع�صن فيها، كما يعوق التنمية. وبينما ي�صعب تقدير 

مدى انت�صار العنف �صد الن�صاء لأنه ل يبلغ عنه يف اأحيان 

الن�صاء يف  ربع  اأن  العاملية  ال�صحة  منظمة  تقدر  كثرية، 

العامل يتعر�صن للغت�صاب وال�صرب اأو ممار�صة اجلن�ش 

ق�صرا خلل حياتهن. ول ي�صتطيع اأي بلد اأو جمتمع اأن 

يدعي خلوه من العنف املنزيل، اإذ يتجاوز حدود الثقافة، 

فالن�صاء  والعمر.  والعرق،  والدخل،  والتعليم،  والطبقة، 

يتعر�صن للعنف يف حمل العمل، ويف املنزل، ويف ظروف 

ال�صراع، وحتى اأثناء وجودهن يف رعاية الدولة.

يُتغا�صى  اليوم جرمية  الن�صاء حتى  العنف �صد  ومازال 

عنها عامليا، وكثريا ما يفلت مرتكبها من العقاب.

*  املدير العام - برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.



109م�شتوى الرفاه الإن�شاين

ما زال من ال�صعب مناق�صة العنف �صد الن�صاء 

يف العامل العربي انطلقا من البيانات الإح�صائية2 

لأن جمرد احلديث عنه يف بع�ش البلدان العربية 

يواجه مقاومة. وما زالت الدرا�صات الك�صفية التي 

املجتمعات  عرب  العنف  مظاهر  ر�صد  من  متكن 

الآن  لدينا حتى  يتوافر  بداياتها. وما  العربية يف 

عنف،  اأحداث  من  الإعلم  و�صائل  تنقله  ما  هو 

اأو دولية،  تلقى يف ندوات عربية  التي  والعرو�ش 

ومراكز  والن�صائية،  احلقوقية  املنظمات  وتقارير 

�صهادات  وتوؤ�صر  املعنفات.  الن�صاء  ا�صتقبال 

اأهم  اأن  اأرقام، على  تتداول يف  واإن مل  املعنفات، 

هي  العربي  العامل  يف  العنف  ملناه�صة  خطوة 

ال�صمت  غلف  و�صق  وف�صحه،  اإخفائه  حماربة 

اأو  العام  املكان  مور�ش يف  �صواء  امل�صروب حوله، 

يعني  ال�صمت  ا�صتمرار  اأن  ذلك  اخلا�ش.  املكان 

والدول  والأفراد  املجتمع  يتحملها  غالية  تكلفة 

الدرجة  وفى  ذلك.  اإىل  بعد  تنتبه  مل  واإن  حتى 

نف�صها من الأهمية تربز �صرورة نقل جمموعة من 

اأ�صكال العنف واملمار�صات التمييزية التي تعودت 

الن�صاء على تقبلها على اأنها ت�صرفات طبيعية، من 

خانة ال�صلوك املقبول اإىل خانة ال�صلوك املدان.

يتجه  العربي  اجلمهور  اأن  احلظ  ح�صن  ومن 

بدنيا  الن�صاء،  اإيذاء  اأ�صكال  جميع  اإدانة  نحو 

ونف�صيا (اإطار 2-4).

اأنواع العنف �سد الن�ساء يف العامل العربي 

جرائم ال�سرف

بال�صرف  الإخلل  خلفية  على  املراأة  قتل  اإن 

عادة قبلية قدمية ما تزال متار�ش يف الكثري من 

والعراق  الأردن  مثل  العربية  املحلية  املجتمعات 

2  اأكدت املادة الرابعة من الإعلن العاملي للق�صاء على العنف �صد الن�صاء اأن على الدول التي تدين العنف اأن ت�صاند الأبحاث وجتمع البيانات وت�صنف الإح�صاءات املتعلقة 
بالعنف، وخ�صو�صا العنف الأ�صري. 

الإطار 2-4

راأي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005

الراأي يف اأن ل تتعر�ض املراأة لالإيذاء البدين من الرجال

الراأي يف اأن ل تتعر�ض املراأة لالإيذاء النف�سي من الرجال

ما زال جمرد احلديث 

عن العنف �سد 

الن�ساء يواجه مقاومة  

يف بع�ض البلدان 

العربية

اإن اأهم خطوة 

ملناه�سة العنف يف 

العامل العربي هي 

حماربة اإخفائه 

وف�سحه

قتل املراأة على خلفية 

الإخالل بال�سرف عادة 

قبلية قدمية ما تزال 

متار�ض يف الكثري من 

املجتمعات املحلية 

العربية
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مع  قتل  جرمية  وهي  وم�صر.  ولبنان  وفل�صطني 

�صبق الإ�صرار والرت�صد يرتكبها اأب اأو اأخ اأو زوج 

ال�صرف؛  حماية  بذريعة  املراأة  وتقتل  ابن.  ورمبا 

تعر�صهن  عار  ب�صبب  يقتلن  منهن  وكثريات 

العنف  ملناه�صة  اللبنانية  (الهيئة  للغت�صاب 

�صد املراأة، 17:2001). وما زال البع�ش يف عدد 

بطل  وكاأنه  للجاين  ينظر  العربية  املجتمعات  من 

بالأ�صرة.  املقتولة  املراأة  اأحلقته  الذي  العار  م�صح 

مب�صاألة  النتحار  حالت  من  العديد  ترتبط  كما 

ال�صرف، حيث جترب املراأة على قتل نف�صها هربا 

من حتمل م�صوؤولية قتلها.

اإىل  املثال،  �صبيل  على  الإح�صائيات،  ت�صري 

اأنه من اأيار/مايو 2004 حتى اآذار/مار�ش 2005، 

قتلت 20 امراأة يف فل�صطني اإ�صافة اإىل نحو 15 

ال�صرف.  جرائم  خلفية  على  بالقتل  �صروع  حالة 

كما ت�صري الإح�صاءات الر�صمية اإىل قتل 20 امراأة 

�صنويا يف الأردن بالذريعة نف�صها، واأحيانا ب�صبب 

اأطماع الرجال يف احل�صول على مرياث اأكرب على 

اإخفاء  اأو   ،(17:2005 الن�صاء (اليونيفيم،  ح�صاب 

اعتداء جن�صي قام به اأع�صاء مقربون يف الأ�صرة. 

كما �صجلت منظمة "روان" جرائم �صرف واجهتها 

(اليونيفيم،  العراق  �صمايل  يف  الكرديات  الن�صاء 

.(140:2004

وعلى الرغم من جناح جهود بع�ش موؤ�ص�صات 

قوانني  على  تعديلت  اإدخال  يف  املدين  املجتمع 

واملغرب)  ولبنان  واجلزائر  الأردن  (يف  العقوبات 

القتل،  ال�صرف كغريها من جرائم  لتعامل جرائم 

البلدان  من  عدد  العقوبات يف  قوانني  زالت  فما 

خمففا.  عذرا  ومتنحه  القاتل  حتمي  العربية 

�صلطتهم  ي�صتخدمون  الق�صاة  من  كثرياً  اأن  كما 

(انظر  القاتل  على  احلكم  لتخفيف  التقديرية 

الف�صل الثامن). 

العنف املنزيل 

فهو  حم�صة،  عربية  ظاهرة  املنزيل  العنف  لي�ش 

موجود وُمدان يف مناطق �صا�صعة من العامل. لكن 

الإ�صرار  هو  العربية  البلدان  بع�ش  يف  يزعج  ما 

على اإنكار وجوده3.

الندوات  يف  تلقى  التي  ال�صهادات  وتدل 

مناطق  يف  الأ�صرة  اأن  على  الرمزية  واملحاكمات 

ملذ  من  تتحول  قد  العربي  العامل  من  متعددة 

كل  فيه  اأن متار�ش  مكان ميكن  اإىل  اآمن،  وماأوى 

على  جن�صي  وعنف  �صرب  من  العنف  اأ�صكال 

الزوجة؛ ومن حتر�ش جن�صي اإىل اغت�صاب للإناث 

الطفلت من طرف البالغني الذكور.

يف  الأ�صري  الإر�صاد  مكتب  م�صوؤولة  وتقول 

كل  ن�صتقبل  "اإننا  البحرين":  فتاة  "نه�صة  جمعية 

وغالبه  واملعنوي،  اجل�صدي  العنف  حالت  اأنواع 

غري  املراأة  له  تتعر�ش  الذي  فالعنف  اأ�صري. 

ومكانتها.  �صاأنها  من  يحط  اأ�صلوب  وهو  طبيعي. 

واخلوف كل اخلوف اأن تعتاد عليه ول تقوى على 

مواجهته وك�صر حاجز ال�صمت".4

وتركز منظمة العفو الدولية يف تقرير حديث5 

اخلليجي:  التعاون  جمل�ش  "دول  عنوان  حتت 

املراأة ت�صتحق الكرامة والحرتام"، على الأ�صكال 

تلك  يف  الن�صاء  تواجهها  التي  للتمييز  املتعددة 

الدول، وخ�صو�صا العنف الأ�صري. ويرى التقرير 

"اأن الن�صاء اللواتي يعانني من العنف املنزيل القائم 
على النوع الجتماعي غالبا ما ل ميلكن اأي خيار 

عملي با�صتثناء البقاء يف املنزل واملجازفة بالتعر�ش 

القت�صادية  ال�صغوط  وت�صهم  العنف.  من  ملزيد 

والجتماعية الناجتة عن املواقف واملعاملة القائمة 

(زينب  للعنف"  الن�صاء  تعر�ش  يف  التمييز  على 

معادي، ورقة خلفية للتقرير).

كما متار�ش اأنواع اأخرى من العنف على الن�صاء 

حتت �صمع الدولة وب�صرها، كالعنف املمار�ش على 

الن�صاء من جانب "املطوعني" يف ال�صعودية، اأو من 

جمموعات دينية تن�صب نف�صها رقيبا وح�صيبا على 

ملب�ش الن�صاء وم�صلكهن. واإ�صافة اإىل ذلك، تعاين 

اأماكن  يف  العنف  من  عديدة  اأ�صكال  من  الن�صاء 

3 كرد على تقرير منظمة العفو الدولية حول العنف �صد الن�صاء اخلليجيات، اأكدت رئي�صة املجل�ش الأعلى للمراأة، ومن بعدها الكثري من ال�صحافيات عرب اأعمدتهن اأو ت�صريحاتهن للإعلم اأن "حالت العنف فردية ول ترقى لأن 
ت�صبح ظاهرة اجتماعية". غري اأن "....اجلميع يف البحرين يعرف اأن حالت العنف �صد الن�صاء ل ت�صجل ل يف مراكز ال�صرطة ول يف امل�صت�صفيات...." (منى عبا�ش ف�صل، كاتبة بحرينية).

4 منى ف�صل. "بوابة املراأة". (2005). (متت الزيارة يف 10 ني�صان/اأبريل 2006).

http://www.womengateway.com/arwg/Qadhya+Almaraa/violence/atameez.htm

5 رقم الوثيقة MDE 2005/004/04 11 اأيار/مايو 2005.

الإطار 3-4

منظمة ال�سحة العاملية: الن�ساء ل يجدن مالذا من العنف املنزيل

يف درا�صة اأجريت يف ع�صرة بلدان، تعر�صت 

يف   %15 بني  ترتاوح  الن�صاء،  من  ن�صبة 

اليابان و 71% يف اإثيوبيا، للعنف اجل�صدي 

اأو اجلن�صي من قبل رجل  من الأ�صرة خلل 

حياتهن. وبلغ العنف اأحياناً درجة من ال�صدة 

واإ�صرار  العظام  يف  ك�صور  اإىل  معها  اأدت 

بالعيون.

قبل  من  للعنف  عر�صة  اأكرث  والن�صاء   

من يقيمون يف املنزل مما هو من الغرباء يف 

ال�صارع. (يل يونغ ووك، املدير العام ملنظمة 

ال�صحة العاملية).

نتائج  اإىل  املنزيل  العنف  ويف�صي 

مدمرة، ل للن�صاء اللواتي يقا�صينه فح�صب، 

خ�صو�صا  ي�صهدونه،  ملن  اأي�صا  ولكن 

الأمم  مقررة  اإرتورك،  (ياكني  الأطفال. 

املتحدة اخلا�صة حول العنف �صد الن�صاء).

امل�صدر: وكالة "الأنباء الفرن�صية"، 24 ت�صرين الثاين/نوفمرب 2005.

على الرغم من اإدخال 

تعديالت لتعامل 

جرائم ال�سرف كغريها 

من جرائم القتل، ما 

زالت قوانني العقوبات 

يف عدد من البلدان 

العربية حتمي القاتل 

ومتنحه عذرا خمففا

 قد تتحول الأ�سرة يف 

مناطق متعددة من 

العامل العربي من 

مالذ وماأوى اآمن، اإىل 

مكان ميكن اأن متار�ض 

فيه كل اأ�سكال العنف



111م�شتوى الرفاه الإن�شاين

اأو  اجلن�صي  بالتحر�ش  املتعلقة  تلك  �صواء  العمل، 

البتزاز مقابل لقمة العي�ش، وما يتبعه من ف�صل 

البيانات  قلة  وت�صري  الرف�ش.  حالة  يف  تع�صفي 

اإىل �صعوبة تقدير حجم هذا ال�صكل الأخري من 

العنف.

اخلتان 

البلدان  بع�ش  يف  اخلتان6  عادة  انت�صار  يوؤدي 

�صحية  م�صاعفات  اإىل   (1-4 (جدول  العربية 

عملية  ت�صفر  قد  اإذ  املراأة.  بها  تخت�ش  خطرية 

اأو  الدموي  النزيف  نتيجة  الوفاة  عن  اخلتان 

حتدث اأملاً �صديداً اأثناء اإجراء العملية قد يف�صي 

اإىل �صدمة ع�صبية. وهناك امل�صاعفات املوؤجلة، 

اأو  التعقيم،  غياب  نتيجة  اجلرح  التهاب  مثل 

اللتهاب  اأو  القاتل،  والتيتانو�ش  الدموي  الت�صمم 

وهذه  املناعة.  نق�ش  مر�ش  اأو  الوبائي،  الكبدي 

الإ�صابات قد ت�صفر بدورها عن ا�صطراب خطري 

يف اجلهاز البويل اأو �صعف اخل�صوبة والعقم يف 

بع�ش الأحيان، مع م�صاعب يف الولدة اإذا ت�صّوه 

اجلرح كثريا.

اأو الآلم املو�صعية  كما اأن غياب �صعور اللذة 

الطبيعية.  ف�صل احلياة اجلن�صية  اإىل  تف�صي  قد 

تقدمي  اأح�صن  العملية  تقدمي  من  الرغم  وعلى 

اأن تكون  اإل  اآثارها النف�صية ل ميكن  للفتاة، فاإن 

�صلبية مت�صببة يف م�صاعر الدونية اجلن�صية. ومما 

ارتفاع  الظاهرة،  هذه  حماربة  �صعوبة  من  يزيد 

م�صتوى القبول الثقايف لها يف بع�ش الأو�صاط. اإذ 

تبني درا�صة ل�صتطلع الآراء يف م�صر �صنة 2000 

اأن 80% من الن�صاء اللواتي لهن بنات اعرتفن اأن 

اخلتان مت اأو اأنه �صيقع، ويف هذا حت�صن طفيف 

قيا�صاً على ا�صتطلعات الراأي ل�صنة 1995، حيث 

يعتزمن  اللواتي  الن�صاء  بني  يومها  الن�صبة  كانت 

خنت بناتهن 87%. وقد اأثبتت الدرا�صات يف م�صر 

اأن من بني العوامل امل�صهلة لنت�صار اخلتان �صعف 

وخا�صة  الريف،  يف  وال�صكن  التعليمي،  امل�صتوى 

اأن  ذاتها  الدرا�صة  فتبني  ال�صخ�صية.  املعتقدات 

ثماٍن من ع�صر ن�صاء يف الريف يعتقدن اأن الرجل 

املدن  يف  الن�صبة  بينما  خمتونة،  زوجة  يف�صل 

الطابع  ويت�صح  ع�صر.  من  ن�صاء  اأربع  تتجاوز  ل 

الثقايف للق�صية عندما نرى هذه الظاهرة منت�صرة 

عند الأقباط مثلما هي عند امل�صلمني، ولو بن�صبة 

اأقّل (الزناتي وواي، بالإجنليزية، 2001).

الن�صاء  حقوق  يخ�ش  مبا  اإيجابي  تطور  يف 

والأطفال، اأيد جمل�ش الدولة، وهو اأعلى حمكمة 

الأول/دي�صمرب  كانون   28 يف  م�صر،  يف  اإدارية 

الإناث،  ختان  حظر  ال�صحة  وزارة  قرار   ،1997

العام  ببطلنه  درجة  اأدنى  الذي حكمت حمكمة 

ال�صابق، اإل حتت رعاية طبية. وراأى جمل�ش الدولة 

يف  الفرد  حقوق  من  حقاً  لي�ش  الإناث  ختان  اأن 

ال�صريعة الإ�صلمية، خللو القراآن وال�صنة من اأي 

ن�ش يبيحه. وخل�ش املجل�ش اإىل اأن اإجراء عمليات 

مبوافقة  مت  لو  حتى  م�صروع،  غري  عمل  اخلتان 

ال�صحة  وزارة  توجهت  كذلك  اأبويها.  اأو  الفتاة 

ال�صودانية نحو اإجراءات متنع اخلتان.

العنف �سد الن�ساء حتت الحتالل

تتعر�ش الن�صاء يف الأرا�صي العربية حتت الحتلل 

الحتلل  �صلطات  متار�صها  العنف  من  لأ�صكال 

�صدهن.

واأحياء  عراقية  مدن  �صهدت  العراق،  ويف 

كاملة عمليات تهجري تع�صفية لآلف الأ�صر. كما 

اأن عدم الإح�صا�ش بالأمن فر�ش على املراأة عدم 

6   يتخذ ت�صويه الأع�صاء التنا�صلية اأ�صكال متعددة يف خمتلف البلدان. ومن ذلك الإزالة اجلزئية اأو الكاملة للبظر، اأو اإزالة البظر بكامله وقطع ال�صفرتني، وفى بع�ش احلالت 
الق�صوى اإزالة كل الأع�صاء التنا�صلية اخلارجية وخياطة ُجزاأْي الفرج، مع ترك فتحة �صغرية ملرور البول اأو الدم. ويجرى هذا الت�صويه عادة دون تخدير، مع احتمال م�صاعفات 

�صحية منها الآلم احلادة التي ت�صاحب التبول واحلي�ش والت�صال اجلن�صي. ويوؤدى قطع الأع�صاء اجلن�صية اإىل الوفاة لدى بع�ش الفتيات ب�صبب النزيف اأو اللتهاب ("امل�صاواة 

20 حزيران/يونيو 2001). الآن"، مواقف املراأة، 1، 

جدول 1-4

انت�سار اخلتان بني الن�ساء، حول العام 2000 

الن�سبة املئوية ال�سنة البلد

%98 جيبوتي

%98 ال�صومال

%97 2000 م�صر

%89 1990 ال�صودان

%23 1997 اليمن

http://www.emro.who.int/rhrn/part5.htm  (5 ني�صان/اأبريل 2006)امل�صدر: منظمة ال�صحة العاملية 

يوؤدي انت�سار عادة 

اخلتان يف بع�ض 

البلدان العربية اإىل 

م�ساعفات �سحية 

خطرية 

تتعر�ض الن�ساء يف 

الأرا�سي العربية حتت 

الحتالل لأ�سكال 

من العنف متار�سها 

�سلطات الحتالل 

�سدهن



تقرير التنمية الإن�شانية العربية  2005 112

خروجها من املنزل، والغياب عن العمل. وتعر�صت 

خروقات  اإىل  غريب  اأبو  �صجن  يف  ال�صجينات 

وانتهاكات خمتلفة مثل الغت�صاب والإذلل، مما 

النتحار.  اإىل  �صراحهن  اأطلق  اللواتي  بع�ش  دفع 

مت  كما  "للعار".  حمواً  قريب  بيد  بع�صهن  وقتل 

اعتقال الن�صاء كرهائن من اأجل اإجبار ذويهن من 

الرجال على ت�صليم اأنف�صهم اأو الدلء باعرتافات 

زنكنة،  (هيفاء  املحتل  العراق  يف  املقاومة  بحق 

القد�ش العربي، 30 ت�صرين الأول/اأكتوبر 2005).

املراأة يف الفئات امل�ست�سعفة يف 

البلدان العربية

املراأة يف البوادي ويف الريف املهّم�ض

يرتبط و�صع املراأة العربّية يف البوادي والأرياف، 

واملناطق  واملجتمعات  الفئات  باأو�صاع  تاريخّيا، 

فقراً  الأكرث  الو�صع  وهو  واملهّم�صة.  امل�صت�صَعفة 

وبوؤ�صاً وا�صطهاداً والأقّل حّظا واإمكانّيات وتنمية. 

فكّل معطيات امل�صهد البدوي والريفي العربي توؤّكد 

وحتّدياتها  �صعوباتها  وتراكم  املراأة،  و�صع  �صلبّية 

املرتبطة بظروف ا�صتثنائّية7، ومبعطيات وعوامل 

القا�صية،  وال�صحارى  الفيايف  طبيعة  حتكمها 

العي�ش  اأ�صباب  عن  للبحث  امل�صني  واحلراك 

باملقدار الذي يحفظ احلياة وي�صمن حّدا اأدنى من 

 :1972 الراوي،  اجلبار  (عبد  الب�صري  الجتماع 

223). وهذا احلد ل يبتعد كثريا عّما �صبطه ابن 
خلدون منذ القرن اخلام�ش ع�صر امليلدي.8

فالبوادي والأرياف العربّية، على امتدادها املوح�ش 

مازالت  احلديثة،  باملدنّية  ال�صعيف  واحتكاكها 

حتكمها عوامل الع�صبّية الأ�صرّية والقرابة الدموّية 

والولء ل�صلطة القبيلة وهيمنة الأعراف والتقاليد 

وال�صعائر، يف ظّل اقت�صاد مرتبط بالأر�ش واملا�صية 

واملناخ وال�صناعات الب�صيطة. وتعود هذه الظواهر 

كلّها اإىل منابع وعلقات ذكورّية ل ت�صمح للمراأة 

اإّل بامل�صاركة يف بع�ش مظاهر الن�صاط املنح�صر 

والأ�صرة،  الزوج  وخدمة  الإجناب  جمال  يف 

وامل�صاركة يف الأعمال الرعوّية والزراعّية �صمانا 

للبقاء (نادية حجاب، 192:1988).

تواجهها  التي  وال�صعوبات  التحديات  تتعّدد 

الإطار 4-4

التمييز �سد املراأة حتت الحتالل يف فل�سطني

على  املراأة  حقوق  واجلدار  الحتلل  من  كل  ينتهك 

نحو متفاوت. فالن�صاء الفل�صطينيات يتعر�صن للتحر�ش 

اجلنود  اأيدي  على  روتيني  ب�صكل  والأذى  والتخويف 

وهن  والبوابات.  التفتي�ش  نقاط  عند  الإ�صرائيليني 

يتعر�صن للإهانة اأمام اأ�صرهن، وللعنف اجلن�صي من ِقبل 

امراأة   120 من  يقرب  ما  وهناك  وامل�صتوطنني.  اجلنود 

اأي  الإداري،  11 منهن رهن احلجز  فل�صطينية �صجينة، 

اأو حماكمتهن.   اإليهن  تـُهم  توجيه  دون  اأنهن حمتجزات 

وتتعر�ش ال�صجينات للعنف اجلن�صي وهن قيد التحقيق 

ورهن الحتجاز. اإ�صافة اإىل ذلك، تثري اأحوال ال�صجون 

على  املفرو�صة  والقيود  ورفاههن.  �صحتهن  القلق حول 

ح�صول  ب�صدة  تعوق  الحتلل  جراء  من  التنقل  حرية 

ال�صحية.  الرعاية  وخدمات  التعليم  على  الفل�صطينيات 

الفر�ش  من  التنقل  حرية  على  املفرو�صة  القيود  وحتد 

املتاحة للمراأة لتحقيق الكتفاء الذاتي ومن عدد الن�صاء 

اللتي ي�صَعيْـن اإىل احل�صول على تعليم ر�صمي اأو وظيفة 

....  وقد تردت �صحة املراأة نتيجة عدم قدرة الن�صاء على 

الو�صول اإىل املراكز ال�صحية. وتتعر�ش الن�صاء احلوامل 

لأخطار �صحية حني ينتظرن لفرتات طويلة عند نقاط 

التفتي�ش. وقد وقع عند هذه النقاط عدد من الولدات 

غري الآمنة التي اأ�صفرت عن وفاة الأم واملولود معا. ومنذ 

و�صعت   ،2004 اآذار/مار�ش  يف  الثانية  النتفا�صة  بدء 

 33 وولد  التفتي�ش،  نقاط  عند  اأطفالهن  فل�صطينية   55

طفل ميتا، اإما ب�صبب التاأخري اأو لرف�ش ال�صماح للن�صاء 

بالو�صول اإىل مرافق اخلدمات ال�صحية.

عن  الناجمني  والفقر  البطالة  اأن  ثبت  وقد   

حوادث  ووقوع  الطلق  حدوث  عن  ي�صفران  الحتلل 

للجن�صية  الإ�صرائيلي  القانون  ويهدف  املنزيل.   العنف 

اإىل   2003 عام  يف  ال�صادر  اإ�صرائيل  اإىل  والدخول 

احليلولة دون مل �صمل الأ�صر عندما يكون اأحد الزوجني 

لهذا  ونتيجة  املحتلة.   الفل�صطينية  الأرا�صي  مقيما يف 

املت�صررة  الأ�صر  اأفراد  من  الآلف  يعي�ش  القانون، 

اأي  لهم  تتوافر  اأن  دون  بع�ش  عن  بع�صهم  منف�صلني 

للحفاظ  الوحيدة  والطريقة  ال�صمل.  للم  قانونية  و�صيلة 

على وحدة الأ�صرة هو الإقامة غري القانونية يف اإ�صرائيل 

يف خوف دائم من التحقيقات والطرد.

املراأة  كاهل  على  هائل  بعبء  الو�صع  هذا  ويلقي  

وهذا  النف�صية.  حالتها  على  وبالتايل  الفل�صطينية، 

الإ�صرائيليني  امل�صتوطنني  على  يُطبق  ل  الذي  القانون 

الذين يعي�صون يف الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة، ول على 

دعائم  ير�صي  باأجانب،  املتزوجني  اليهود  الإ�صرائيليني 

وي�صتهدف  القومي  الأ�صل  اأ�صا�ش  على  متييزي  نظام 

الفل�صطينيني دون غريهم.

امل�صدر: دوجارد، املقرر اخلا�ش حلقوق الإن�صان يف املناطق الفل�صطينية املحتلة، بالإجنليزية، 2005.

7 من مظاهر هذا ال�صتثناء ندرة الإح�صاءات واملعلومات الكمّية والنوعّية عن املجتمعني البدوي والريفي، واملعلومات امل�صّنفة ح�صب النوع الجتماعي، والدرا�صات العلمّية حول الفئات املهّم�صة. (الأمم املتحدة - الإ�صكوا، 
.(71 ،22:2005

8 مل ت�صتقطب البداوة يف املجتمعات العربّية اإّل قدرا ي�صريا من البحث التاريخي والجتماعي، لذا يحتفظ حتليل ابن خلدون مبكانة خا�ّصة، باعتباره مرجعا يف التفكري اخلا�ّش بالريف والبادية والقبائل. اأنظر: (ابن خلدون، 
د.ت.) و(حمي الدين �صابر ولوي�ش كامل مليكة، 1986) و(حمّمد املرزوقي، 1980).

يرتبط و�سع املراأة 

العربّية يف البوادي 

والأرياف، تاريخّيا، 

باأو�ساع الفئات 

واملجتمعات واملناطق 

امل�ست�سَعفة واملهّم�سة. 

وهو الو�سع الأكرث 

فقرًا وبوؤ�سًا وا�سطهادًا 

والأقّل حّظا 

واإمكانّيات وتنمية
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والريفّية،  البدوّية  الأو�صاط  يف  العربّية  املراأة 

وتتنّوع ح�صب �صّنها وو�صعها �صمن بنية اجتماعّية 

وهي   .(1:1989 غامري،  ح�صن  (حمّمد  معّقدة 

بها  يّت�صل  وما  الأ�صا�صّية  العي�ش  بحقوق  تتعلّق 

واللبا�ش  وال�صكن  كالغذاء  احلياة،  �صرورات  من 

منذ  تعاين  فاملراأة  ال�صحّية.  والرعاية  والتعليم 

نعومة اأظافرها من �صعوبات احل�صول على احلّد 

البلدان،  العي�ش. وهي يف بع�ش  الأدنى من لقمة 

كال�صودان والعراق وموريتانيا واليمن، ويف مناطق 

ونق�ش  الفاقة  ت�صارع  منها،  الجتماعي  الغنب 

املراأة  (مركز  العنف  من  عديدة  واأ�صكالً  الغذاء، 

العربّية للتدريب والبحوث، 1998).

ُمهّددة  املناطق  هذه  يف  املراأة  حياة  اإّن 

اللئق  العي�ش  تاأمني  يف  الوا�صح  الق�صور  ب�صبب 

والفتقار اإىل الرعاية الإن�صانّية. وهي، يف اأف�صل 

احلالت، تتلّقى بع�ش اخلدمات الأّولّية عن طريق 

بلدان  بع�ش  يف  نلحظها  التي  ال�صحّية  القوافل 

وهي  خا�صة.  العربي  واملغرب  العربي  اخلليج 

والفح�ش  الأ�صرة  الغالب جمال  قوافل تخ�ّش يف 

(الأمم  الإجنابّية  وال�صّحة  الزواج  قبل  املجاين 

املتحدة والإ�صكوا، 27:2005)، ول تتوّفر على كّل 

الخت�صا�صات الطبّية ال�صرورّية لتاأمني ال�صلمة 

ال�صحّية ال�صاملة، فتبدو وكاأّنها، بالرغم من بع�ش 

موؤ�ّص�صات  من  ِمنٌَّة  اأحيانا،  الطارئة  امل�صاعدات 

ا اإن�صانّيا مكت�صبا.  الأنظمة احلاكمة ولي�صت حقًّ

من  حمرومة  الأو�صاط  هذه  مثل  يف  والفتاة 

ُجّل احلقوق الأ�صا�صّية، وبخا�صة حّقها يف التعلّم 

تخلي�صها  م�صاعدا على  باعتباره عامل  واملعرفة 

الوقت  ففي  عليها.  ُفر�صت  التي  الأو�صاع  من 

الذي تتمّتع فيه مثيلتها احل�صرّية مبا توّفره لها 

تعليم  من  والأجهزة  املوؤ�ّص�صات   – ن�صبّيا  ولو   -

و�صغل وترفيه تبدو مظاهره ونتائجه وا�صحة يف 

تغيري و�صعها، تتخّبط الفتاة يف املناطق النائية يف 

اأب�صط املرافق واخلدمات،  احلرمان، وتفتقر اإىل 

ناهيك عن اجلهل بحقوقها، مّما يوؤّثر �صلبا على 

عافيتها البدنّية والعقلّية والنف�صّية ويجعل معّديَلْ 

توّقع احلياة عند امليلد والقدرة الب�صرّية للحياة 

مقارنة  لديها،  كبرية  ب�صفة  متدنَِّينْي  ال�صحّية 

املراأة  (مركز  عاّمة  العربّية  املراأة  لدى  بتدّنيهما 

العربّية للتدريب والبحوث، 30:2001). 

ويف بع�ش البلدان، توؤخذ الفتيات من الأرياف 

من  و�صع  يف  البيوت  خلدمة  ق�صرا  املدن  اإىل 

�صوداء  علمة  وتلك  اجلديد.  والرّق  ال�صتعباد 

حلال التنمية الإن�صانّية يف البلدان العربّية كلّها.9

اإّن الفتاة العربّية يف الأو�صاط البدوّية والريفّية 

املهّم�صة حمرومة حتى من ذلك القدر الكّمي من 

املجتمعات  كّل  ن�صبّيا  طال  الذي  التعليم  ن�صر 

وجهل  القراءة  اأمّية  من  و�صع  يف  وهي  العربّية. 

واإن�صانّيتها  كيانها  يهّدد  التعبري  وو�صائل  الكتابة 

به  تتمتع  مبا  البّتة  يليق  ول  ا�صطهادها،  ويُدمي 

الإن�صانّية اليوم من ن�صر التعليم واملعرفة والتحّرر 

ال�صيا�صي والجتماعي على نطاق وا�صع.

وما يهّدد اأكرث اأو�صاع املراأة العربّية يف البوادي 

والحتياج  الفاقة  من  مبزيد  املهّم�صة  والأرياف 

وال�صيا�صات  الإرادات  غياب  هو  والتدهور، 

الأو�صاع  تلك  ملواجهة  ال�صرتاتيجّية  واخلطط 

الأجهزة  ت�صتغّل  احلالت،  اأف�صل  ففي  جذرّيا. 

التدابري  بع�ش  ال�صعبة لتخاذ  الأو�صاع  احلاكمة 

توفري  تتمّثل يف  واإعانات ظرفّية  حلول  �صكل  يف 

بع�ش املرافق الأ�صا�صّية املتعلّقة بال�صكن والطرقات 

وبرامج  عناوين  حتت  لل�صراب،  ال�صالح  واملاء 

خمتلفة 10. ول ترقى هذه الإجراءات اإىل م�صتوى 

مثل  تُو�صع  ما  وغالبا  قانونا.  امل�صمونة  احلقوق 

هذه الربامج يف �صياق الدعاية ال�صيا�صّية والولء 

الفتيات  اأو�صاط  يف  وترتفع  احلاكمة.  للأجهزة 

معّدلت مقاطعة التعليم والت�صريح املدر�صي املبّكر، 

مقابل الإ�صراع بالزواج والعمل الرعوي والزراعي، 

للإناث  الذكوري  ال�صتغلل  بوتقة  يف  والنغلق 

(حم�صن التليلي، ورقة خلفية للتقرير).

املراأة يف مناطق ال�سكن الع�سوائي

مظاهر  عن  علمية  بيانات  قاعدة  توجد  ل 

الع�صوائيات يف الدول العربية ب�صفة عامة، وو�صع 

املراأة فيها ب�صفة خا�صة. اإل اأن الدرا�صات امليدانية 

يف العديد من املناطق ت�صري اإىل اأن �صكان املناطق 

الع�صوائية يت�صمون بخ�صائ�ش اجتماعية متدنية، 

وانخفا�ش  التعليم  م�صتوى  انخفا�ش  يف  تتمثل 

املهارات الفنية التي جتعل فر�ش عملهم حمدودة 

فل  حياتهم.  جممل  على  ذلك  وينعك�ش  للغاية. 

امللئم.  امل�صكن  ول  العمل،  فر�ش  لهم  تتوافر 

وتت�صم الأ�صر يف املناطق الع�صوائية بارتفاع ن�صبة 

(دروي،  الجتماعي من م�صيدتها  النوع  اإنقاذ  على  والعمل  واحلرمان  والتهمي�ش  للفقر  الهيكلّية  الأ�صباب  درا�صة  و�صرورة  والفقر،  الجتماعي  النوع  بني  العلقة  انظر   9
بالفرن�صية، 41-40:1990).

10 مثل برنامج الق�صاء على مناطق الظّل باعتماد �صندوق الترّبعات للت�صامن 26-26 يف تون�ش.

تتعّدد التحديات 

وال�سعوبات التي 

تواجهها املراأة العربّية 

يف الأو�ساط البدوّية 

والريفّية، وتتنّوع 

ح�سب �سّنها وو�سعها 

�سمن بنية اجتماعّية 

معّقدة ... والفتاة يف 

مثل هذه الأو�ساط 

حمرومة من ُجّل 

احلقوق الأ�سا�سّية 

خا�سة حقها يف 

التعّلم واملعرفة
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الن�صاء العائلت لأ�صر. فبينما تبلغ ن�صبة الن�صاء 

املعيلت لأ�صر 21% يف م�صر، ترتفع هذه الن�صبة 

يف بع�ش املناطق الع�صوائية اإىل ما بني %33-25 

من اإجمايل الأ�صر يف تلك املناطق. ويعرب ارتفاع 

ن�صبة الأ�صر التي تراأ�صها ن�صاء عن ارتفاع معدلت 

ال�صكن  مناطق  يف  والرتمل  والنف�صال  الطلق 

على  لأ�صرة  العائلة  املراأة  وتعتمد  الع�صوائي. 

ب�صورة  العينية  اأو  النقدية  والتحويلت  الإعانات 

اأكرب مما يعتمد مثيلها رب الأ�صرة الرجل (اإقبال 

ال�صمالوطي، ورقة خلفية للتقرير).

اأ�صكال  ظل  يف  الع�صوائيات  يف  املراأة  وتعي�ش 

متعددة من املعاناة، تعرب عنها الظروف القت�صادية 

والبيئية ال�صعبة التي توؤثر يف العلقات الأ�صرية 

تعاين  كما  الأبناء.  على  ال�صيطرة  على  والقدرة 

املراأة يف تلك املناطق نق�صا يف معرفتها بحقوقها 

وما ميكن اأن حت�صل عليه اأو تتمتع به من خدمات. 

وهي، يف الأغلب، ل متلك الأوراق الر�صمية اللزمة 

للح�صول على هذه اخلدمات، ك�صهادة امليلد. 

واأخريا، تعانى املراأة يف تلك املناطق من بع�ش 

كبرية  ن�صبة  هناك  تزال  ل  حيث  العنف،  اأ�صكال 

متار�ش ظاهرة اخلتان لبناتهن، كما يف م�صر مثل. 

كما اأن نحو 8,13% من اإجمايل الن�صاء يف الفئة 

بلوغهن  قبل  تزوجن  قد  �صنة)   49-15) العمرية 

ثلث  نحو  وتعر�صت  العمر،  من  ع�صرة  ال�صاد�صة 

الن�صاء املتزوجات للعتداء اجل�صدي من اأزواجهن 

ولو مرة واحدة خلل حياتهن الزوجية.

من  تعاين  الع�صوائيات  اأن  من  الرغم  وعلى 

ذلك  يف  مبا  عام،  ب�صكل  اخلدمات  يف  ق�صور 

اخلدمات ال�صحية، اإل اأن ن�صبة عالية من الن�صاء 

يحجمن عن ا�صتخدام املتاح منها ويف�صلن الطب 

ال�صعبي. ويف�صر هذا ال�صلوك الثقافة ال�صائدة يف 

الع�صوائيات باعتبارها ثقافة النازحني من الريف 

يف معظم الأحوال.

املراأة العاملة الأجنبية الوافدة

وعلى الرغم من اأن اأو�صاع املراأة العاملة الوافدة، 

بع�ش  يف  تت�صابه  قد  اأجنبية،  اأم  كانت  عربية 

املناحي، اإل اأننا يف هذا اجلزء نركز على الوافدة 

العاملة  باملراأة  الهتمام  تزايد  فقد  الأجنبية. 

الوافدة خلل الفرتة الأخرية، وت�صاعدت وترُيته 

احلقوقية  واملنظمات  الأفراد  �صكوى  تزايد  مع 

الدولية وبع�ش الدول امل�صدرة للعمالة، من انتهاك 

وحتديدا  املهاجرات،  العاملت  حلقوق  دائم 

املنازل يف  خدمة  قطاع  الآ�صيويات يف  العاملت 

دول ال�صتقبال يف املنطقة العربية.

حيث  من  بينها  فيما  العربية  الدول  وتختلف 

ال�صمات العامة للعاملت الوافدات فيها. ففي حني 

تت�صابه �صماتهن يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي 

من حيث توزيعهن النوعي واملهني والإثني، تختلف 

امل�صتقبلة  الأخرى  العربية  الدول  يف  اخل�صائ�ش 

وامل�صدرة للعمالة، كالأردن ولبنان، عنها يف الدول 

عمالة  ت�صتقبل  اخلليجية  فالدول  اخلليجية. 

ن�صائية من الدول املتقدمة يف الغرب، كما ت�صتقبل 

اآ�صيا  من  اأي  النامية،  الدول  من  ن�صائية  عمالة 

والدول العربية واأفريقيا. وهي يف ذلك ت�صتقبلهن 

ل�صغل كل الوظائف املعرو�صة على الن�صاء، اأي اأنهن 

ي�صغلن مهناً عليا واأخرى دنيا يف ال�صلم الوظيفي. 

واأخرى  اجتماعيا  مقبولة  مهناً  ي�صغلن  اأنهن  كما 

غري مقبولة. ومن ناحية اأخرى، فاإن التوزيع املهني 

لأخرى.  جن�صية  من  يختلف  الوافدات  للعاملت 

جنوب  من  الوافدة  العمالة  ترتكز  عام،  وب�صكل 

وجنوب-�صرق اآ�صيا يف قطاع اخلدمات، وبخا�صة 

الإمارات،  يف  توجد  بينما  املنازل؛  خدمة  قطاع 

على �صبيل املثال، عمالة ن�صائية اأوروبية يف قطاع 

البنوك؛ وتنت�صر العمالة العربية عرب القطاعات، 

ل�صيما التعليم وال�صحة.

قدر عدد الوافدات يف منطقة اخلليج العربي 

بنحو 7,3 مليون يف عام 2002، فيما يقدر عدد 

(جدول  عاملة  املليون  بحوايل  منهن  العاملت 

املتوفرة  الإح�صاءات  اأن  من  الرغم  وعلى   .(2-4

اإىل  اأو  الن�صوة  ل ت�صري اإىل جمالت عمل هوؤلء 

جن�صياتهن، اإل اإن بالإمكان القول اإن جلهن يعملن 

اخلدمات  قطاع  وحتديدا  اخلدمات،  قطاع  يف 

منهن   %30 قرابة  ي�صتوعب  يكاد  الذي  املنزلية 

وتعمل  للتقرير).  خلفية  ورقة  النجار،  (باقر 

ال�صحية  اخلدمات  قطاع  يف  منهن  اأخرى  ن�صبة 

ويف  امل�صرفية،  اخلدمات  ويف  والتعليمية، 

الفنادق واملطاعم، ويف بع�ش ال�صناعات الغذائية 

وباتت  الرتفيهية.  املجالت  بع�ش  والدوائية، ويف 

من  متزايدة  اأعداداً  ت�صتوعب  اجلن�صية  التجارة 

العمالة الن�صوية املوؤقتة الباحثة عن املردود املادي 

ال�صريع والتي تاأتي لب�صعة اأ�صهر اأو رمبا لأ�صابيع. 

فينة  بني  اخلليج  يف  املحلية  ال�صحف  وتك�صف 

واأخرى عن اإغارة الأجهزة الأمنية املحلية على بع�ش 

اأو القب�ش على ع�صابات الجتار  اأوكار الدعارة، 

الداخلون  يكون  الغالب،  الأبي�ش. ويف  الرقيق  يف 

ومن  العربية،  الدول  بع�ش  من  التجارة  هذه  يف 

ومن  ال�صوفييتي،  للحتاد  ال�صابقة  اجلمهوريات 

بع�ش الدول يف �صرق اآ�صيا و�صرق اأفريقيا.

تعي�ض املراأة يف 

الع�سوائيات يف ظل 

اأ�سكال متعددة من 

املعاناة، تعرب عنها 

الظروف القت�سادية 

والبيئية ال�سعبة التي 

توؤثر يف العالقات 

الأ�سرية والقدرة على 

ال�سيطرة على الأبناء
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خارج دول اخلليج، ميثل الأردن ولبنان الدول 

الأكرث ا�صترياداً للعمالة الوافدة. وت�صري الدرا�صات 

العيانية،  للم�صاهدات  بالإ�صافة  املتوفرة،  القليلة 

ف الرئي�ش  اإىل اأن قطاع خدمة املنازل ميثل املوظِّ

�صريلنكا  من  وبخا�صة  الوافدات،  للعاملت 

والفلبني، يف كل البلدين، واإن كان قطاع الفنادق 

اأعداداً  ي�صتوعب  بداأ  قد  وامللهي  واملطاعم 

متزايدة من العمالة الوافدة يف الأردن.

اأو�ساع العامالت يف قطاع خدمة  املنازل

ف الأكرب للعاملت  ميثل قطاع خدمة املنازل املوظِّ

اخلليجي  التعاون  جمل�ش  دول  يف  ل  الوافدات، 

العربية  الع�صر  بلد  بع�ش  يف  واإمنا  فح�صب، 

وتتميز  ولبنان.  الأردن  يف  وحتديداً  الأخرى، 

املنطقة  عموم  يف  العمايل  القطاع  هذا  اأو�صاع 

العربية بالآتي:

يف  العاملني  اأجر  فمتو�صط  الأجر.  انخفا�ش    •

يف  دولراً   150 يتجاوز  ل  قد  القطاع  هذا 

ال�صهر، وقد يقل يف بع�صها اإىل ما دون املائة 

القطاع  هذا  يف  الأجر  �صلم  ويرتبط  دولر. 

الإثيوبيات  ينخف�ش يف حالة  فهو  باجلن�صية، 

 95 اإىل  بع�صها  يف  لي�صل  وال�صريلنكيات 

يرتفع  الفلبينيات  بع�ش  حالة  ويف  دولراً، 

الأجر اإىل 250 و 300 دولر يف ال�صهر. 

عدم �صمولهن بقوانني العمل. ل تغطي قوانني    •

العمل العربية العاملت اأو العاملني يف اخلدمة 

املنزلية، ول يخ�صع الأجر لزيادة �صنوية. كما 

اأو  اأ�صبوعية  العقد ل يعطي هوؤلء عطًل  اأن 

�صنوية مدفوعة الأجر.

لي�ش يف العمل املنزيل �صاعات حمددة للعمل.    •

فالعمل املنزيل بالن�صبة للخادمة قد يبداأ من 

ال�صاعة اخلام�صة اأو ال�صاد�صة �صباحا، وميتد 

عام،  وب�صكل  الليل.  من  متاأخرة  �صاعات  اإىل 

اإىل  اأقرب  املنزلية  اخلدمة  يف  العمل  فاإن 

حالة العمل يف ظل ال�صتدعاء الدائم يف اأي 

حلظة. 

بحرية  القطاع  هذا  يف  العاملت  تتمتع  ل    •

بزيارة  لهن  ي�صمح  فل  والتنقل،  احلركة 

الأ�صدقاء اأو الأقارب اإن وجدوا، كما ل ي�صمح 

اأقرانهن  لهن بن�صج علقات مع الآخرين من 

خارج اإطار الأ�صرة التي يعملن فيها. ول ي�صمح 

كوفاة  القاهرة،  احلالت  يف  اإل  بال�صفر  لهن 

اأحد الأقارب يف بلد املن�صاأ، ويحتفظ الكفيل 

يف الغالب بجواز ال�صفر الذي ل يعطى للعاملة 

اإل يوم �صفرها. 

ي�صتكي بع�ش العاملني يف هذا القطاع من اإيذاء    •

�صيد  قبل  من  له  يتعر�صون  ونف�صي  ج�صدي 

البيت اأو �صيدته. وقد يت�صبب الأذى اجل�صدي 

اأحيانا يف اإ�صابة هوؤلء بعاهات م�صتدمية اأو 

يف الوفاة. وتتناقل ال�صحافة املحلية ق�ص�صاً 

عن حروق يتعر�ش لها هوؤلء على يد اأ�صحاب 

املنزل. وقد اأفرزت هذه احلالة عنفاً م�صاداً 

قتل اخلادمة  قبل هوؤلء اخلدم متثل يف  من 

من  بالقا�صرين  الأذى  اإيقاع  يف  اأو  ملخدومها 

يف  الت�صبب  اأو  الأطفال،  من  الأ�صرة  اأبناء 

اإتلف ممتلكات الأ�صرة اأو الأثاث املنزيل. 

•  العتداءات اجلن�صية. حيث تتعر�ش اخلادمات 

البيت  �صيد  قبل  من  جن�صية  اعتداءات  اإىل 

الذي يكون يف الغالب كبريا يف ال�صن، اأو من 

يتم العتداء من قبل  اأن  اأو  اأبنائه،  اأحد  قبل 

كال�صائق  البيت:  داخل  العاملني  ال�صبية  اأحد 

اأ�صخا�ش  قبل  من  اأو  املزارع،  اأو  الطباخ  اأو 

اأو  اجلريان  اأحد  قبل  من  اأحيانا  اأو  اآخرين، 

اأحد العاملني يف حمالٍّ باحلي.

بالكرامة  واحلاطة  القا�صية  املعاملة  اإن 

الإن�صانية لعاملت املنازل، خا�صة اإذا كّن اأجنبيات، 

جدول 2-4

العمالة الن�سائية الوافدة يف العامل العربي، 2002

امل�صدر: اأرقام جممعة من باقر النجار، ورقة خلفية للتقرير.

الن�سبة من اإجمايل القوة العاملة 

الن�سوية العاملة يف الدولة عدد العامالت املهاجرات )بالألف( الدولة

%6,8 426 ال�صعودية

%4,8 261 الإمارات العربية املتحدة

%71,5 241 الكويت

%79,2 145 ُعمان

%1,4 36 البحرين

%71,6 38 قطر

اإن املعاملة القا�سية 

واحلاطة بالكرامة 

الإن�سانية لعامالت 

املنازل، خا�سة اإذا 

كّن اأجنبيات، لي�ست 

و�سمة عار يف جبني 

املجتمعات التي 

ت�سكت عليها فقط، 

ولكنها دليل اأي�سا 

على خلل عميق يف 

القيم داخلها
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لي�صت و�صمة عار يف جبني املجتمعات التي ت�صكت 

عليها فقط، ولكنها دليل اأي�صا على خلل عميق يف 

القيم داخلها. اإن اإرجاع الكرامة لعاملت املنازل 

لكل  الكرامة  رّد  عن  منف�صل  جزءاً  يكون  ل  قد 

املواطنني الذين يت�صفى بع�صهم من ال�صيم الذي 

يلحقه بتعنيف من هو اأ�صعف منه. وقد اأ�صبحت 

من  القادمات  العاملت  حقوق  انتهاك  ظاهرة 

تايلند و�صريلنكا وغريها من البلدان الآ�صيوية 

والأفريقية ت�صتع�صي على الإخفاء، بل بداأت تتخذ 

بعداً �صيا�صيا يتبني يف تداولها بني الدول. والأخطر 

من هذا اأنها، علوة على تاأثريها على رفاه ن�صاء 

املجتمعات  داخل  قيم  اأزمة  تعك�ش  بيننا،  يع�صن 

الأجنبيات  الن�صاء  بع�ش  مع  تتعامل  التي  العربية 

كما لو كن كائنات دونية جتتمع فيهن كل مكونات 

و�صفة  الفقري،  و�صفة  الأنثى،  �صفة  اأي  الدونية، 

الأجنبي. 11

11 من التطورات الإيجابية يف هذا ال�صدد اإجنازات م�صروع "حماية حقوق املراأة العاملة املهاجرة يف الأردن" الذي ينفذه �صندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمراأة (اليونيفيم)، 
بالتعاون مع وزارة العمل الأردنية، بعمل عقد عمل موحد للعمالة املنزلية من غري الأردنيني. تتمثل اأهمية العقد يف بنوده التي ت�صمل: يوماً للراحة، الرعاية الطبية، التاأمني 

على احلياة، ومكافاأة نهاية اخلدمة للعاملة. كما اأ�صبح هذا العقد متطلباً اأ�صا�صياً للح�صول على اإذن الإقامة وت�صريح العمل. ويوفر هذا العقد قاعدة هامة حلماية حقوق 

ثلة بوزارتها واأجهزتها الأمنية، اإ�صافة لدعم ال�صفارات املعتمدة. املراأة العاملة الوافدة، كما يوفر الدعم املطلوب من الدولة امل�صت�صيفة، مُمَ

الإطار 5-4

"خادمات" اآ�سيويات يتعر�سن لالإيذاء من قبل خمدوميهم
• اأ�صدرت حمكمة يف الأردن حكما بال�صجن خم�ش �صنوات 
على مواطن اغت�صب خادمته ال�صرييلنكية وحاول قتلها 

الأول/دي�صمرب  كانون   8 الفل�صطينية،  "الأيام"  (جريدة 

 .(2005

• "كو�سوما" تتعر�ض لالإيذاء البدين 
الدول  احدى  يف  حياتها  ق�صة  كو�صوما  اخلادمة  روت 

اأعمل  الذي  البيت  �صيدة  �صاألت  "عندما  قائلة:  العربية 

فيه دفع اأجري بعد ثلثة اأ�صهر من اخلدمة، انهالت علي 

رف�صا و�صربا بق�صيب حديدي وع�صي خ�صبية". واأ�صافت: 

�صاخنة حترق  بحديدة  الأحيان مت�صك  بع�ش  "كانت يف 
بها جلدي، اأو ت�صخن �صكينا وت�صعها على ج�صدي". ول 

تزال كو�صوما تبحث عن ال�صبب وراء معاملة �صيدتها لها 

وتقول  عقابها.  ي�صتوجب  �صبب  دون  من  الطريقة  بهذه 

كو�صوما اإن م�صتخدميها �صاقوا بها ذرعا، وقالوا لها اإنهم 

عليها.  القب�ش  و�صيلقى  ال�صرطة  خمفر  اإىل  �صيذهبون 

وبدل ذلك، و�صعتها �صيدتها على منت طائرة متوجهة اإىل 

�صريلنكا وهي تعلم اأنها لن تتعر�ش اأبدا مل�صاءلة الق�صاء 

بتهمة التعذيب. 

 41 العمر  تبلغ من  اأنها  كو�صوما  للخادمة  ي�صفع  مل 

�صنة. وتتذكر كو�صوما عمليات الغت�صاب املتكررة التي 

تعر�صت لها على يد ابن �صاحبة العمل البالغ من العمر 

هددين  مقاومته  حاولت  "وعندما  وتقول:  عاما،   18

بالقتل". وقالت: "رفعت �صكواي اإىل والدته، لكنها اأجابت 

بب�صاطة: "�صاأعطيك حبوبا ملنع احلمل"، ثم انهالت علي 

�صرباً". 

امل�صدر: اإذاعة بي بي �صي ال�صفحة اللكرتونية- الأربعاء 23 �صباط/فرباير 2005، من (من�صف املرزوقي، ورقة خلفية للتقرير).

خامتة

ينهي هذا الف�صل اجلزء اخلا�ش بت�صخي�ش حال املراأة يف الوطن العربي، متهيدا للنظر يف جوانب ال�صياق 

املجتمعي التي ميكن اأن تف�صر حالها يف الوقت الراهن. وقد تبني من التحليل اأن الن�صاء يتعر�صن لقدر 

من انتقا�ش رفاههن الإن�صاين ل ي�صتقيم وم�صروع للنه�صة الإن�صانية يف الوطن العربي.

اإن اإرجاع الكرامة 

لعامالت املنازل قد ل 

يكون جزءًا منف�سال 

عن رّد الكرامة لكل 

املواطنني الذين 

يت�سفى بع�سهم من 

ال�سيم الذي يلحقه 

بتعنيف من هو اأ�سعف 

منه
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متهيد

لحال  ت�صخي�صا  ال�صابقة  الثلثة  الف�صول  قدمت 

المراأة في الوطن العربي على محاور عملية التنمية 

الإن�صانية: اكت�صاب القدرات الب�صرية، وتوظيفها، 

وم�صتوى الرفاه الإن�صاني. وخل�ش الت�صخي�ش اإلى 

اأن نهو�ش المراأة في الوطن العربي ما زال، رغم 

اإلى  الآن  ونتحول  المنال.  بعيد  مقّدرة،  اإنجازات 

تبيان كيف �صاهمت الحركات الن�صائية في البلدان 

العربية في نيل هذه الإنجازات، والتحديات التي 

تواجهها، باعتبارها واحدة من اأهم روافع نهو�ش 

المراأة في الوطن العربي.

واقع  حتليل  اإىل  الف�صل  هذا  ي�صعى  لذا 

باعتبارها  اليوم  العربية  الن�صائية  احلركات 

املراأة  و�صع  تغيري  اإىل  تنزع  اجتماعية  حركات 

وحت�صني مكانتها يف املجتمع، وذلك بالرجوع اإىل 

اأهّم املحّطات التاريخية التي مّيزت م�صريتها يف 

خمتلف البلدان العربية.

التي  الن�صائية  احلركات  اأّن  اإىل  ون�صري 

يف  وتطّورت  ن�صاأت  العربية  املجتمعات  عرفتها 

اجتماعية  �صياقات  و�صمن  خم�صو�صة،  بيئة 

واقت�صادية - حملية واإقليمية ودولية -  حكمت 

املراأة  ق�صية  اأثريت  كلّما  اأّنه  م�صريتها. واملحرج 

حركة  متثل  هل  الأ�صئلة:  وتنهال  النقا�ش  يحتدم 

عن  انف�صال  العربية  البلدان  يف  املراأة  حترير 

مطالب املجتمع واحتياجاته؟ هل هي حركة �صد 

املراأة  بحقوق  املطالبة  للمجموعات  وهل  الرجل؟ 

املجتمعات  واقع  من  نابعة  اأ�صيلة  اأجندة  العربية 

بحقوق  املطالبات  الن�صويات  تقلّد  هل  العربية؟ 

وكيف  الغرب؟  يف  املراأة  حترير  حركات  الن�صاء 

نف�ّصر اهتمام الغرب بو�صع الن�صاء يف ال�صرق؟ هل 

حركات حترير املراأة �صد م�صلحة الأ�صرة العربية، 

بل هل هناك اأجندة خفية لتدمري الأ�صرة العربية؟ 

اإ�صعاف  املراأة حركة هدفها  املطالبة بحقوق  هل 

الدين؟ واأخريا، هل هناك بالفعل حركات لتحرير 

املراأة ت�صعى اإىل اإحداث تغيري اجتماعي على نطاق 

وا�صع؟ (هدى ال�صدة، ورقة خلفية للتقرير).

اإّن النظر يف هذه الإ�صكاليات يوؤول حتما اإىل 

و�صع  تلّخ�ش  اأّنها  نرى  ق�صايا  عّدة  عن  الإجابة 

ومن  اخل�صو�ش،  وجه  على  الن�صائية  احلركات 

تغيري  دون  حالت  التي  العوامل  يف  النظر  اأهمها 

و�صع املراأة العربية وبقائه على درجة من التديّن، 

رغم انت�صار املنّظمات الن�صائية، بل �صرنا نر�صد 

تراجعا يف عدة ت�صريعات كانت قد �صّنت ل�صاحلها، 

وهذا يقت�صي مّنا تعليل؛ وهل يعرب هذا الرتاجع 

عن وعي باأّننا دخلنا الألفية الثالثة ونحن جنّر يف 

اأذيالنا م�صكلت من نوع حّق املراأة يف التعليم ويف 

العمل، وحّقها يف الن�صاط ال�صيا�صي؟ بل اإن بع�ش 

املجتمعات العربية ما تزال تناق�ش اإن كان للمراأة 

احلق يف ال�صفر من دون اإذن زوجها، وحتى حّقها 

يف قيادة �صيارة.

اإّن النظر يف تاريخ احلركة الن�صائية وتقييمها 

ومتكاملة؛  متلزمة  حقب  ثلث  �صمن  يندرجان 

الق�صية  لفهم  هاّمة  وظيفة  ذات  مراحل  وهي 

حترير  اأجل  من  حركة  هي  حيث  من  الن�صائية، 

يف  املنقو�ش  غري  الكامل  حقها  وانتزاع  املراأة 

التاأثري يف املجتمع. وتتعلق احلقبة الأوىل ب�صدمة 

على  انعكا�صات  من  عنها  ترتب  وما  ال�صتعمار 

واقع املراأة والأ�صرة والعائلة، يف حني تخ�ش الثانية 

وما  ال�صتقلل،  بعد  الوطنية  الدولة  بناء  حقبة 

�صهدته من توترات حول مفهوم البناء، وطبيعته، 

فرتتبط  الثالثة  اأما  فيه.  امل�صاهمة  والأطراف 

قوته  ي�صتمد  جديد  ن�صائي  وعي  بروز  بحقبة 

امل�صتقى  الدعم  نف�صه، ومن  الن�صائي  من اجل�صم 

ومتكينها  املراأة  حول حترر  الدويل  اخلطاب  من 

واندماجها (اإحممد مالكي، ورقة خلفية للتقرير). 

كان لهذه املراحل التاريخية دور يف تر�صيخ الوعي 

لدى الن�صاء بو�صعهّن يف جمتمعاتهّن من جهة، ويف 

طبيعة اخلطاب الإ�صلحي الذي كان ينمو بح�صب 

ولعّل  ثانية.  جهة  من  وتنّوعها  امل�صاغل  اختلف 

يف  كان  الن�صائية  احلركة  تاريخ  يف  البارز  املوؤّثر 

اإ�صهامها يف معركة التحرير �صّد ال�صتعمار، قبل 

اأن تخو�ش معركة حترير نف�صها يف جمتمعها.

الن�صائية  تاريخ احلركة  نق�ّصم  اأن  راأينا  لذلك 

الف�صل اخلام�ش

خربات نهو�ض املراأة يف الوطن العربي

 

اإن نهو�ض املراأة يف 

الوطن العربي ما زال، 

رغم اإجنازات مقّدرة، 

بعيد املنال

لعّل املوؤّثر البارز 

يف تاريخ احلركة 

الن�سائية كان يف 

اإ�سهامها يف معركة 

التحرير �سّد 

ال�ستعمار، قبل اأن 

تخو�ض معركة حترير 

نف�سها يف جمتمعها
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تزامن ن�سوء احلركة 

الن�سائية مع احلركة 

الإ�سالحية التي برزت 

بوادرها منذ اأواخر 

القرن التا�سع ع�سر

يف  النظر  مرحلتني:  اإىل  العربية  البلدان  يف 

عملية  يف  اإ�صهاُمها  حيث  من  الن�صائية  احلركة 

وعي  تر�صيخ  يف  متّثلت  ثانية  ومرحلة  التحرير، 

املراأة بق�صاياها يف حقبة ال�صتقلل.

احلركة الن�سائية ودورها يف عملية 

التحرير

اإىل  الن�صائية  احلركة  ن�صوء  يف  الف�صل  يعود 

مبكانتهّن  لوعيهّن  نتيجة  وذلك  اأنف�صهّن،  الن�صاء 

يف املجتمع، ونتيجة لإدراكهّن باأّن مكانتهّن الدونية 

عليهّن الطاعة له. ون�صري  لي�صت "َقَدراً مقّد�صاً" 

مع  تزامن  الن�صائية  احلركة  ن�صوء  اأّن  اإىل  اأي�صا 

منذ  بوادرها  برزت  التي  الإ�صلحية  احلركة 

اأواخر القرن التا�صع ع�صر.

اأو  بالهنّي  الن�صاء  هوؤلء  به  قامت  ما  ولي�ش 

املقبول يف تلك الظروف التاريخية التي ازدحمت 

فيها الروؤى؛ بني مكت�صف حل�صارة الآخر اكت�صاَف 

ومطالٍب  احل�صارة،  لهذه  راف�شٍ  واآخر  انبهار، 

بالت�صّبث بال�صلف ال�صالح. وميكننا اأن نر�صد يف 

هذه املرحلة من تاريخ احلركة الن�صائية جملة من 

امللحظات، جنملها فيما يلي:

لي�ش بخفّي اأّنها حركات ن�صائية ترّكز ن�صاطها 

يف  منت  ولذلك  اخلريي.  العمل  على  اأ�صا�صا 

العربية،  املجتمعات  من  الرثية  الطبقة  اأح�صان 

اأ�صر  من  ن�صاء  اأو  ار�صتقراطيات  لواءها  وحملت 

من  امللحظة  هذه  تقلّل  ول  احلاكمة.  ال�صلطة 

كان  اإذا  لكّنه  ذاته،  حّد  اخلريي يف  العمل  قيمة 

يتحّول  فاإّنه  ن�صائية،  حركة  لقيام  اأوحد  هدفا 

فالعمل  باملراأة؛  النهو�ش  يقّيد خطاب  �صياج  اإىل 

اخلريي يخ�ّش املجتمع باأكمله ول ميكن باأّي حال 

اأن يكون حكراً على املراأة دون الرجل (نور ال�صحى 

ال�صطي وانيكا رابو، 26:2001).

اأّن  يبنّي  الن�صائية  احلركة  تاريخ  ر�صد  اإّن 

كرثة  �صهدت  التي  البلدان  اأهّم  من  كانت  م�صر 

اجلمعيات الن�صائية: اإذ تعود اأّول ولدة لـ "جمعية 

توعية  وجعلت   ،1881 �صنة  اإىل  علمية"  ن�صائية 

املراأة بق�صاياها من اأهّم اأهدافها.

اأي�صا ما متيزت به هذه اجلمعيات  ونلحظ 

بدونية  ال�صلة  ذات  الق�صايا  طرح  يف  جراأة  من 

املراأة، ومن اأهّمها املطالبة باإعادة النظر يف قوانني 

اأ�ص�صت  الغايات  هذه  وملثل  ال�صخ�صية.  الأحوال 

والحتاد   ،(1908) علي  حممد  مرّبة  جمعية 

الن�صائي التهذيبي (1910).

الن�صج  الن�صائية درجة من  تبلغ احلركات  مل 

مقاومة  تخلّد  فرتة  وهي  الأربعينات،  يف  اإّل 

فقد  ال�صتعمار.  التي حلقها  العربية  املجتمعات 

ترّكزت املطالب على وجوب النظر يف ق�صايا تعّدد 

الزوجات، وحق املراأة يف التعلّم وتعميمه. واللفت 

اأّن هذه اجلمعيات كانت حا�صرة يف جّل البلدان 

م�صر  يف  برز  فقد  التقريب:  وجه  على  العربية 

بنت  واحتاد   ،(1942) امل�صري  الن�صائّي  احلزب 

النيل (1948)، ويف تون�ش احتاد الن�صاء التون�صيات 

(1944)، ويف املغرب الأق�صى احتاد ن�صاء املغرب 

(1944)، وجمعية اأخوات ال�صفا (1946)، وجمعية 

الن�صاء املغربيات (1947)، وظهر يف لبنان املجل�ش 

الن�صائّي اللبنايّن (1943)، وجمعية املراأة اللبنانية 

 .(1947) اللبنانية  املراأة  حقوق  وجلنة   ،(1947)

لمعة: هدى �سعراوي )حزيران/يونيو 1879 - كانون الأول/دي�سمرب 1947(

1907. ويف  �صنة  الأطفال  لرعاية  اأ�ص�صت هدى جمعية 

عام 1908 جنحت يف اإقناع اجلامعة امل�صرية بتخ�صي�ش 

علي  زوجها  لن�صاط  وكان  الن�صوية.  للمحا�صرات  قاعة 

كبري  اأثر   1919 ثورة  يف  امللحوظ  ال�صيا�صي  ال�صعراوي 

ال�صيدات  تظاهرات  قيادة  يف  ف�صاركت  اأن�صطتها،  على 

لل�صيدات  املركزية  الوفد  جلنة  واأ�ص�صت   ،1919 عام 

وتولت الإ�صراف عليها.

ل�صعد  امل�صريني  ا�صتقبال  اأثناء  ويف   ،1921 �صنة 

زغلول، دعت هدى �صعراوي اإىل رفع ال�صن الأدنى للزواج 

للفتيات لي�صبح 16 عاما، وللفتيان لي�صبح 18 عاما. كما 

الطلق.  دون  للحيلولة  الرجل  على  قيود  لو�صع  �صعت 

كما اأيدت تعليم املراأة وعملها املهني وال�صيا�صي، وعملت 

�صد ظاهرة تعدد الزوجات. كما دعت اإىل خلع احلجاب 

وقامت هي بخلعه.

امل�صري  الن�صائي  الحتاد  �صعراوي  هدى  اأ�ص�صت 

كانت  كما   .1947 عام  رئا�صته حتى  وتولت   1923 �صنة 

كذلك  العربي.  الن�صائي  الحتاد  يف  موؤ�ص�صا  ع�صوا 

با�صم  الناطقة  العربية"  "املراأة  ن�صرة  اإ�صدار  دعمت 

 l’Egyptienne الحتاد الن�صائي العربي، واأن�صاأت جملة

عام 1925 وجملة "امل�صرية" عام 1937.

موؤمتراً  �صعراوي  هدى  نظمت   ،1938 عام  ويف 

ن�صائياً للدفاع عن فل�صطني، كما دعت اإىل تنظيم اجلهود 

الن�صوية من جمع للمواد واللبا�ش والتطوع يف التمري�ش 

والإ�صعاف.

موؤلفاتها:

امل�صرية  املراأة  مذكرات  يحكي   - احلرمي  ع�صر 

اإىل  ترجمته  وقد   .(1924-1880) بني  ما  الفرتة  يف 

الإجنليزية ال�صحفية الربيطانية مارغوت بدران. 

امل�صدر: " Sunshine for Women" (2006). (متت الزيارة يف 18 ني�صان/اأبريل 2006).

http://www.pinn.net/~sunshine/whm2001/huda2.html 

يعود الف�سل يف ن�سوء 

احلركة الن�سائية 

اإىل الن�ساء اأنف�سهّن، 

وذلك نتيجة لوعيهّن 

مبكانتهّن يف املجتمع، 

ونتيجة لإدراكهّن 

باأّن مكانتهّن الدونية 

لي�ست "َقَدرًا مقّد�سًا" 

عليهّن الطاعة له
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الن�صائي  الحتاد  ن�صاأة   1945 يف  العراق  و�صهد 

رابطة   1945 �صنة  ال�صودان  العراقي، وقامت يف 

الفتيات الثقافية، وجمعية ترقية املراأة يف ال�صودان. 

جمعية  الأردن  يف  قامت  نف�صها  ال�صنة  تلك  ويف 

الحتاد الن�صائي الأردين (الإ�صكوا، 2006اأ، قيد 

الن�صر).

ل�صرخ  غريها  من  اأكرث  املراأة  تعر�صت  لقد 

فمن  عوامل.  عّدة  تت�صارعه  واقع  جّراء  عميق 

جهة، اأقحمت �صدمة ال�صتعمار الن�صاء يف الدول 

امل�صتعَمرة يف جمالت كانت حكرا على الرجال، 

فاإما اأن تنا�صل املراأة من اأجل ال�صتقلل، اأو تعمل 

اأجرية يف وحدات الإنتاج املحدثة يف �صياق تو�صع 

ال�صتعمار وتوطنه.

لقد كان التنبه اإىل وجوب تعليم املراأة ودعوة 

باملحدودية،  و�صف  واإن  اإليه،  الن�صائية  احلركات 

باأهمية  الن�صاء  اأقنعت  التي  العوامل  اأهّم  من 

املراأة  ق�صية  على  املبا�صر  وانعكا�صه  التعليم 

واإمكانيات حتررها: فعلى الرغم من تاأخر املغرب، 

قيا�صا بامل�صرق، يف الدعوة اإىل حترر املراأة وتاأ�صي�ش 

اجلمعيات الداعمة لها1، ظلت نخبته غري بعيدة 

البنات  تعليم  حول  النه�صة  مفكري  نداءات  عن 

وتخلي�صهن من التقاليد البالية املكبلة لطاقاتهن2.

تطوان،  مدينة  يف  تاأ�ص�صت  الأربعينات  فخلل 

ذلك  خا�صعة يف  كانت  التي  وهي  مثل،  باملغرب 

اأخوات  "جمعية  الإ�صباين،  لل�صتعمار  الوقت 

ال�صفا". كما اأحدث حزب ال�صتقلل عام 1944 

اأوىل اخلليا الن�صوية. ويف اأعقاب نكبة فل�صطني 

(1948) عقدت اجلمعية موؤمترها الثاين، معلنًة 

اإل  الزوجات  تعدد  اإلغاء  قبيل  من  مطالب  جملة 

الق�صائي  والتنظيم  الق�صوى،  ال�صرورة  حالة  يف 

للطلق حفاظا على توازن العائلت، ومنع الزواج 

بالفرن�صية،  (داوود،  ع�صر  ال�صاد�صة  �صن  قبل  ما 

.(248:1993

هذه  يف  الن�صائية  احلركة  كانت  م�صر،  ويف 

بوجوب  ووعيا  لق�صاياها،  اإدراكا  اأكرث  الفرتة 

ترتيبها بح�صب اأولويات: ففي �صنة 1948 اأن�صاأت 

يف  وكانت  النيل"،  "بنات  جمعية  �صفيق  درية 

خطابها النه�صوي حري�صة على املطالبة بامل�صاواة 

الكاملة يف احلقوق ال�صيا�صية بني املراأة والرجل. 

ورغم ما واجهته هذه احلركة من انتقادات ونعوت 

بالنخبوية، فقد كان لها من اجلراأة ما حفزها على 

مواجهة منكري نهو�ش املراأة، واإن اأمكن لها ذلك. 

فلأّنها اأنزلت خطاب حتّرر املراأة يف ال�صياق نف�صه 

مع خطاب التحّرر من ال�صتعمار.

ال�صتعمارية  احلقبة  قيمة  اأن  اإىل  نخل�ش 

اإدراك  يف  تكمن  الن�صائية  احلركة  كفاح  فهم  يف 

اأحدثه الحتلل يف بنية املجتمع  الختلل الذي 

اهتزت  فقد  الحتلل.  طاله  الذي  الإ�صلمي 

البنى التقليدية يف جمالت القت�صاد والعلقات 

الجتماعية، ويف الأطر الثقافية والقيمية. ولهذا 

اإىل  وال�صعي  الوطني،  الوجدان  كان واجبا ح�صد 

الن�صال  جتعل  الوعي  من  عامة  حالة  �صياغة 

الوطني اأولوية الأولويات، وتدفع الق�صايا املركزية 

اإىل التاأجيل وحتيلها على امل�صتقبل. لذلك، ظلت 

اأو  املراأة  حترير  وق�صية  الجتماعية،  امل�صاألة 

الوطنية،  امل�صاألة  رهينة  منها،  بها جزءا  النهو�ش 

اأي دونها ترتيبا من حيث �صلم الأولويات. 

ثرية  واخلم�صينات  الأربعينات  فرتة  وكانت 

اأي�صا يف تلوين اخلطاب الن�صائي: اإذ بداأت تظهر 

جمعيات  بعث  اإىل  ال�صيا�صية  الأحزاب  نزعة 

ون�صري يف  نف�صه.  احلزب  من�صوية حتت  ن�صائية 

هذه امل�صالة اإىل اأّن الرجل �صار ع�صوا نا�صطا يف 

احلركة الن�صائية. لكن، األ نقف يف هذه الظاهرة 

الن�صائي  اخلطاب  احتكار  يف  اأي�صا  رغبته  على 

ان�صواءه حتت  وي�صمن  ت�صييجه  يتمّكن من  حتى 

رايته واحلديث بل�صانه؟ لعّل ذلك كان اأّول مزلق يف 

تاريخ احلركة الن�صائية، وهو مزلق تطعيم املطلب 

"الوجودي" باللّون ال�صيا�صي.
فاإثر انتهاء احلرب العاملية الثانية، ظهرت يف 

بلدان امل�صرق واملغرب جمعيات ن�صائية ذات طابع 

متمّيز، منها ما توّلد من رحم الأحزاب ال�صيوعية، 

واحتاد   ،(1944) التون�صيات  الن�صاء  احتاد  مثل 

ن�صاء املغرب (1944)، واحتاد الن�صاء يف اجلزائر 

بتدعيم  اللبنانية  املراأة  جمعية  ومثل   ،(1945)

ومنها   .(1947) اللبناين  ال�صيوعي  احلزب  من 

جمعية  مثل  اأحزاب حمافظة،  رحم  من  توّلد  ما 

اأخوات ال�صفا (1946) يف املغرب بتدعيم حزب 

يف   (1951) امل�صلمة  الأخت  وجمعية  ال�صورى، 

العراق مب�صاندة من احلزب املحافظ اآنئذ. ومنها 

مثل  ا�صرتاكية،  اأحزاب  رحم  يف  ن�صاأت  جمعيات 

من  بتدعيم   (1955) التون�صي  الن�صائي  الحتاد 

احلزب ال�صرتاكي التون�صي.

اأن�صا حممد علي مدر�صة القابلت ال�صحية، وهياأ الفر�ش لتدريب الفتيات يف م�صانع الغزل والن�صيج والطرابي�ش وامللب�ش، لتزويد اجلي�ش مبا يحتاجه من  1 للإ�صارة، 
عام 1873. كما فتحت مدار�ش اأخرى يف �صورية والعراق ولبنان  ملبو�صات. والأمر نف�صه نهجه حفيده اخلديوي اإ�صماعيل، حني اأن�صاأ بدوره اأول مدر�صة للبنات "ال�صنية" 

وغريها من البلد العربية.

2 نفكر اأ�صا�صا يف كتابات احلجوي وزير املعارف يف املغرب وقتئذ. انظر موؤلفه: تعليم البنات.

تكمن قيمة احلقبة 

ال�ستعمارية يف فهم 

كفاح احلركة الن�سائية 

يف اإدراك الختالل 

الذي اأحدثه الحتالل 

يف بنية املجتمع 

الإ�سالمي

ظلت امل�ساألة 

الجتماعية، وق�سية 

حترير املراأة  اأو 

النهو�ض بها، رهينة 

امل�ساألة الوطنية، اأي 

دونها ترتيبا من حيث 

�سلم الأولويات
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اأّن الوعي ال�صيا�صي العاّم كان ملّحا،  والواقع 

نكاد  ال�صبب  ولهذا  املراأة.  اأو  الرجل  عند  �صواء 

يف  تَن�صى  كادت  الن�صائية  احلركات  اإّن  نقول 

اأجلها  من  التي  الأهداَف  ال�صعبة  الظروف  تلك 

تاأ�ص�صت، وهي ظاهرة اأثرت يف احلركات الن�صائية 

على  الن�صاَء  الوعي  و�صمل  العربي.  العامل  يف 

اختلفهّن يف النتماء الطبقي. فانعك�ش ذلك يف 

النظر  باأّن  اآمن  الذي  الن�صائية  احلركات  خطاب 

وقد  الوطني،  بالتحرر  رهن  هو  املراأة  ق�صايا  يف 

يكون نتيجة طبيعية لهذا التحّرر. كيف ل، واملراأة 

يف ن�صالها التحرري هي اإىل جانب الرجل، وقد 

مّرت بتجربة امل�صاواة؟

تر�سيخ وعي املراأة بق�ساياها يف 

حقبة ال�ستقالل

ينطوي احلديث عن نهو�ش املراأة يف هذه الفرتة 

من  كبري  قدر  على  العربية  الّدول  تاريخ  من 

ال�صوابط  من  بجملة  حمكوم  لأّنه  احل�صا�صية، 

يقيمها يف  اأن  املحلّل  تقت�صي من  التي  التاريخية 

موازين اعتباراته. ومن اأهّمها اأّن ا�صرتجاع الدول 

العربية ل�صيادتها قد مّت يف فرتات زمنية متفاوتة. 

اأ�صف اإىل ذلك اأّن طبائع احلكم يف هذه البلدان 

خا�صعة لنمطني: ملكي د�صتوري، ووطني �صعبي، 

اإىل  الروؤية  بلورة  يف  تاأثري  النمطني  لهذين  وكان 

بالتغيري.  لها  امل�صموح  احلّيز  ويف  املراأة،  و�صع 

غري اأّن هذا الختلف يف �صكل احلكم مل يغّيب 

العزم ال�صادق يف النهو�ش باملراأة. واإن كان عزما 

م�صروطا بجملة من العوامل: فقد �صعت احلكومات 

بع�صها  الن�صائية  اجلمعيات  من  كثري  �صّم  اإىل 

بالحتادات:  ت�صميتها  على  وعملت  بع�ش.  اإىل 

املنظمتني  حّل  اإىل  مثل  تون�ش  يف  النظام  فلجاأ 

"احتاد  و  امل�صلمات"  الن�صاء  "احتاد  الن�صائيتني 

الن�صاء املنت�صبات  اإىل  التون�صيات"، وعهد  الن�صاء 

اإىل احلزب الد�صتوري بت�صكيل "الحتاد الن�صائي 

التون�صي". ومنذ ذلك الوقت، �صار العمل الن�صائي 

منّظما بان�صوائه حتت ال�صلطة احلاكمة وائتماره 

باأوامرها من حيث الختيارات واأّوليات املطالب.

وما يجب التنبيه اإليه هو اأّن هذه الإ�صلحات 

الأحلم  من  بالكثري  مفعمة  اأجواء  يف  مّتت  قد 

التي  الن�صائية  احلركات  طموحات  اأّن  يف  والثقة 

ن�صاأت لأجلها هي اآتية ل حمالة، واأّن كّل ال�صعوبات 

�صتذّللها اأنظمة احلكم التي يرجع اإليها الف�صل يف 

ال�صتقلل. ومل ل حريَة للمراأة، وقد اأ�صهمت يف 

هذا ال�صتقلل؟

الفرتة  هذه  يف  الن�صائية  احلركة  مّرت  لقد 

بجملة من التغريات، نتيجة للتحولت الجتماعية، 

العربية:  البلدان  يف  املراأة  عرفتها  التي  بخا�صة 

وامتهان  الإناث،  بني  التعليم  انت�صار  منها  ونذكر 

كثري من الن�صاء مهنا حمرتمة اجتماعيا (طبيبات، 

واحتلّت  حماميات...).  مهند�صات،  جامعيات، 

واحلكومات،  الأحزاب  يف  قيادة  مراكز  بع�صهن 

الن�صاء،  تعي�صه  الذي  بالو�صع  الوعي  فر�صخ 

وات�صع التعاطف الجتماعي مع ق�صاياهّن، ف�صل 

توؤّثر يف  عن بروز منّظمات دولية خمت�ّصة بداأت 

احلركات املجتمعية الداخلية. ولعبت هذه العوامل 

اإىل  الن�صائية  باحلركات  الدفع  يف  اأ�صا�صيا  دورا 

وحدها  تتكّفل  واأن  املراأة،  بق�صايا  ال�صتئثار 

بالدفاع عنها (عبد العزيز ج�صو�ش، ورقة خلفية 

للتقرير).

غري اأّنها واجهت جملة من ال�صعوبات وقفت 

اجتاه  يف  الن�صائية  احلركة  �صري  دون  حائل 

على  معركتها  خو�ش  عليها  وفر�صت  اإيجابي، 

واجهات عديدة، ميكن اإجمالها يف ثلث: �صيا�صية، 

واجتماعية، ومطلبية.

الواجهة ال�سيا�سية

اجلمعيات  من  كثري  �صّم  اإىل  احلكومات  �صعت 

الن�صائية بع�صها اإىل بع�ش وت�صميتها بالحتادات، 

ظاهرة  اأّن  اإىل  ن�صري  اأن  املفيد  ومن  ذكرنا.  كما 

جمعت بني الدول العربية تتمّثل يف اأّنها ح�صرت 

ال�صلطة  ه من قبل  اإطار مراَقب وموجَّ الن�صاء يف 

الن�صاء  على  املفرو�ش  من  كان  فقد  الذكورية. 

اأن  العامة  احلياة  يف  امل�صاركة  يف  يرغنب  اللتي 

الن�صائية  املنظمات  اإطار  يف  اإل  بذلك  يقمن  ل 

خطابهّن  فكان  للنظام.  تخ�صع  التي  الر�صمية 

ال�صمت  لَِزْمَن  بينما  ال�صلطة،  رجال  خطاب  هو 

بخ�صو�ش امل�صكلت التي تواجهها الن�صاء.

الروؤية  اأن هذه  اإىل  اأن ن�صري  ومن املفيد هنا 

مل�صاألة املراأة ارتبطت بوقائع اجتماعية اأهمها:

العربية،  البلدان  جممل  يف  الأمية  انت�صار   •

وخا�صة اأمّية الن�صاء. وهذا ما اأعطى م�صاألة 

التعليم اأهمية كربى يف برامج جميع احلركات 

وجمعياٍت  ونقاباٍت،  (اأحزاباً،  الجتماعية 

اأهلية ون�صائية).

املراأة  دور  عن  التقليدية  الت�صورات  غلبة   •

الأدوار  هذه  وح�صر  الجتماعية،  ووظيفتها 

اأي  الإجنابي،  بالدور  اليوم  ن�صميه  فيما 

وظيفتها كاأم ومربية ومدبرة منزل.

كان من املفرو�ض على 

الن�ساء الالتي يرغنب 

يف امل�ساركة يف احلياة 

العامة اأن ل يقمن 

بذلك اإل يف اإطار 

املنظمات الن�سائية 

الر�سمية التي تخ�سع 

للنظام

�سمل الوعي الن�ساَء 

على اختالفهّن يف 

النتماء الطبقي. 

فانعك�ض ذلك يف 

خطاب احلركات 

الن�سائية الذي اآمن 

باأّن النظر يف ق�سايا 

املراأة هو رهن بالتحرر 

الوطني
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هيمنة القتناع باأّن عمل املراأة اإمّنا هو حاجة   •

ولي�ش  موؤقتة،  ظروف  وليدة  موؤّقتة،  مادية 

باعتباره مثبتا لوجودها.

هذه  على  احلاكمة  الأحزاب  خطاب  قام 

اأخرى  ور�ّصخ  اأ�صكال قدمية  األغى  بل  املنطلقات، 

ينعته  الباحثني  من  البع�ش  كان  واإن  جديدة، 

امل�صروع  اأخذ  فقد  احلاكم.  اخلطاب  بتاأنيث 

العربية  البلدان  جّل  يف  عاتقه،  على  التحديثي 

مع  املواطن  تكييف  مهمة  الإ�صلح،  يف  الراغبة 

ت�صور اجتماعي معني. لذا جاء ت�صيي�ش الأمومة 

بالن�صبة  الأمام  اإىل  القومي كخطوة  يف اخلطاب 

يتم  مل  نف�صه،  الوقت  يف  ولكن،  الن�صاء،  اإىل 

العرتاف بهن كاأفراد. والأمر نف�صه بالن�صبة اإىل 

احلركات الن�صائية التي انخرطت يف العديد من 

هذه  عمل  من  الرغم  وعلى  اخلريية.  اجلمعيات 

اجلمعيات الهام يف جمال اإخراج الن�صاء، خا�صة 

ن�صاء الطبقات الو�صطى، اإىل املجال العام، غري اأّن 

العمل اخلريي يف حّد ذاته كّر�ش النظرة ال�صائدة 

والرعاية.  واحلنان  للعطاء  وكم�صدر  كاأم  للمراأة 

وهو ما عنى يف حينه تو�صيع دورها الأ�صري ومّده 

اإىل املجتمع. لذا �صّكل العمل اخلريي اأداة و�صل 

مقبولة جمتمعيا بني املجال اخلا�ش واملجال العام 

والقائمة  ال�صائدة،  املجتمعية  للبنية  تهديد  دون 

العزيز  (عبد  والأنثى  الذكر  بني  الرتاتبية  على 

ج�صو�ش، ورقة خلفية للتقرير).

الواجهة الجتماعية

اجلمعيات  تكاثر  هي  بروزا  الأ�صّد  الظاهرة  اإّن 

اخل�صو�ش،  وجه  على  والن�صائية  العاّمة  املدنية 

املراأة،  عن  الّدفاع  مبداأ  على  قائم  وجميعها 

لنف�صه  النه�صوي  اخلطاب  احتكار  يف  والجتهاد 

حول املراأة.

تزامنت هذه الظاهرة يف العقود الثلثة الأخرية 

من  الإ�صلمية  احلركات  هيمنة  وهي  اأخرى،  مع 

جهة، وانت�صار ظاهرة الدعوة اإىل ال�صلف ال�صالح 

ن�صاأ هذا اخلطاب احلركي  وقد  ثانية.  من جهة 

يف اأر�صية منا�صبة. اإذ ترعرع يف اأح�صان تقاليد 

حمتكمة  الإ�صلمية  املجتمعات  ظلّت  واأعراف 

اإليها ول ترى فيها ف�صل بني ما هو مقّد�ش وما 

هو ثقايّف. وهذه الأعراف هي التي قامت لأجلها 

ت�صتجيب  اأن  ي�صريا  وكان  الن�صائية.  احلركات 

معظم ال�صرائح الجتماعية لهذه احلركات، لأّنها 

ل تطالب بتغيري و�صعها الجتماعي. وقد �صاعدها 

على ذلك تف�ّصي الأّمية ب�صكل مريع يف الأو�صاط 

الن�صائية، مّما عرقل اإمكانية التوا�صل.

ترّكز خطاب هذه احلركات على حتميل املراأة 

م�صوؤولية ال�صعوبات التي ميّر بها املجتمع. وقامت 

امل�صاواة يف احلياة  اإقرار  اأّن  طعونها على قاعدة 

العاّمة من �صاأنه اأن ينق�ش حظوظ الرجل يف �صوق 

العمل. واحلال اأّنه ويّل الأ�صرة وهي نف�صها مّتكلة 

عليه. وعلى هذا الأ�صا�ش، فاإّن مكانة املراأة الأ�صلية 

اإمّنا هي بيتها. فكانت املناداة بوجوب ح�صر دور 

على  وال�صهر  والإجناب  بزوجها  العناية  املراأة يف 

اأبنائها، والتخلّي عن تلك الطموحات التي  تربية 

ل حتاكي الواقع.

ون�صري اإىل اأّن ثمة اختلفا مييز بني التيارات 

موقفهم  يف  امل�صلمني  الإخوان  ومدر�صة  ال�صلفية 

التيارات  من املراأة يف ظاهر خطاباتهم: فموقف 

ال�صلفية وا�صح يف اأن املراأة مكانها املنزل ودورها 

الفعالية  �صد  ت�صوراته  وجممل  الأ�صرة،  رعاية 

والن�صاطية الن�صائية يف احلياة املدنية. وهو يتبنى 

تق�صر  الجتماعي  العمل  لتق�صيم  مبدئية  روؤية 

دور املراأة على الإجناب والأمومة، وعلى الرتبية، 

توقعه  ميكن  ما  واأق�صى  اختلطها.  من  وحتذر 

امل�صتقل  الن�صائي  الجتماعي  الن�صاط  قبول  هو 

اخلريي.  الطابع  ذي  الأهلي  العمل  جمالت  يف 

ينا�صر  مبدئياً  موقفاً  الإخوان  تيار  يّتخذ  بينما 

ويدّعم  ال�صيا�صية  حقوقها  على  املراأة  ح�صول 

يعاجلوا  اأّنهم مل  النتخابية، غري  احلياة  دخولها 

الإ�صلحات املت�صلة مبجال الأحوال ال�صخ�صية، 

كتعدد الزوجات، وحق املراأة يف وليتها على نف�صها 

وعلى اأبنائها، ويف الطلق.

خ�صّم  يف  الن�صائية  اجلمعيات  تدرك  مل 

ال�صراع مدى خطورة التيار ال�صلفي الذي اعترب 

ويف  اأّوليات خطابه.  من  املراأة  نهو�ش  الطعن يف 

احلقيقة، مل يفاجئ هذا اخلطاب �صرائح املجتمع. 

ولعّل املنطلقات التي قام عليها هي نتيجة الأزمات 

القت�صادّية التي تعي�صها البلدان العربية. وهكذا 

جتد املراأة نف�صها "كب�ش فداء" مّرة اأخرى: عليها 

اأن تتنازل عن مطالبها كما تنازلت عنها يف فرتة 

املقاومة �صّد ال�صتعمار.  وازداد الأمر ا�صتفحال 

ال�صاحة  يف  املحافظة  التيارات  ا�صتقوت  عندما 

التيارات  معظم  فانكم�صت  العربية،  ال�صيا�صية 

الوطنية والقومية والليربالية وال�صرتاكية.

يف  للمراأة  الأول  العاملي  املوؤمتر  من  وبداية 

املك�صيك �صنة 1975، وحتت تاأثري الآليات الدولية 

الهادفة للنهو�ش باملراأة، بداأت تربز مظاهر جديدة 

بتطوير  الدول  التزمت هذه  الدولة، فقد  لن�صوية 

ت�صريعاتها وفقا للعهود الدولية الداعية اإىل اإلغاء 

كّر�ض العمل اخلريي 

يف حّد ذاته النظرة 

ال�سائدة للمراأة كاأم 

وكم�سدر للعطاء 

واحلنان والرعاية. 

وهو ما عنى يف حينه 

تو�سيع دورها الأ�سري 

ومّده اإىل املجتمع

موقف التيارات 

ال�سلفية وا�سح يف اأن 

املراأة مكانها املنزل 

ودورها رعاية الأ�سرة، 

وجممل ت�سوراته �سد 

الفعالية والن�ساطية 

الن�سائية يف احلياة 

املدنية

بينما يّتخذ تيار 

الإخوان موقفًا 

مبدئيًا ينا�سر 

ح�سول املراأة على 

حقوقها ال�سيا�سية 

ويدّعم دخولها 

احلياة النتخابية، 

غري اأّنهم مل يعاجلوا 

الإ�سالحات املت�سلة 

مبجال الأحوال 

ال�سخ�سية
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جميع اأ�صكال التمييز �صّد املراأة، وترجمت �صدق 

تعنى  ومنّظمات  وموؤ�ّص�صات  مراكز  ببعث  عزمها 

ب�صوؤون املراأة. ويف هذا ال�صياق، ن�صري اإىل انت�صار 

ظاهرة جديدة قوامها تبني ن�صاء الروؤ�صاء ق�صية 

جيهان  املثال،  �صبيل  على  فنذكر،  املراأة،  نهو�ش 

للمراأة  جت�صيدا  نف�صها  اعتربت  التي  ال�صادات 

امل�صرية ول�صان دفاعها، فاأمكن لها من موقعها اأن 

حتّقق مكا�صب للمراأة امل�صرية عن طريق قرارات 

ويف  الن�صائية.  للمنّظمات  اإ�صراك  دون  فوقية، 

و�صعت  فوقيا،  املمنوحة  املكت�صبات  هذه  مقابل 

ال�صعبية  الن�صائية  احلركات  جميع  اأمام  عراقيل 

امل�صتقلّة والقادرة على حماية مكت�صباتها؛ ولذلك 

فرتة  يف  املكت�صبات  هذه  اإلغاء  ال�ّصهل  من  كان 

لحقة؛ كما هو احلال يف العراق ويف م�صر.

يف  العربية  الأنظمة  من  العديد  وراأت 

القوى  لإ�صعاف  و�صيلة  الإ�صلمية  اجلماعات 

تنامي حركة  اإىل  واأدى ذلك  الي�صارية والعمالية. 

جميع  اهتماماتها  طالت  التي  الإ�صلمّي  الإحياء 

وا�صتقطب  واخلا�صة.  العاّمة  احلياة  جمالت 

ول�صيما  ال�صباب،  من  عري�صة  �صرائح  خطابها 

مثل  ال�صودان  يف  التيار  لهذا  فاأمكن  الفتيات. 

اأن يقيم اأحكام الأحوال ال�صخ�صية على املفاهيم 

واألِب�صْت  والرجل،  املراأة  بني  للتمييز  املكّر�صة 

مرجعية دينية. وكاد اأن يحقق جناحا يف اجلزائر. 

كما تغلغل ح�صوره يف وجدان ال�صرائح الجتماعية 

ولبنان  تون�ش  الدول:  جّل  يف  والفقرية  املتو�صطة 

واملغرب ودول اخلليج. وا�صتفحل اأمره يف م�صر، 

مدار�ش  بتاأ�صي�ش  اإ�صلمية  جمعيات  قامت  حيث 

وم�صت�صفيات وبنوك اأي�صا، ف�صرنا نعي�ش بدايات 

روؤية  وهي  الإ�صلم،  دار  بناء  يف  روؤية  ل�صتعادة 

ثاوية  هي  كما  الإ�صلمية  املجتمعات  بنية  حتاور 

يف غ�صون مدّونات الفقه التقليدية.

كان للخطاب �صدى يف الأو�صاط الجتماعية 

اأملها يف الآتي  ذات الثقافة التقليدية التي خاب 

يعد  ومل  احلال،  تغيري  من  ويئ�صت  امل�صاريع،  من 

ذنب  من  العفو  وطلب  النزواء  اإّل  ملذ  من  لها 

اقرتف يف حّق "هذه الأّمة". وقد نادت اجلمعيات 

وجمعية  م�صر  يف  اجلديدة  املراأة  مثل  الن�صائية 

الإطار 1-5

حقوق املراأة بني الد�ستور وال�سراع ال�سيا�سي 

لتعديل  مبادرات  ثلث  ال�صبعينات  �صهدت  م�صر،  يف 

الدولة  تبنت  املراأة.  ل�صالح  ال�صخ�صية  الأحوال  قوانني 

احلماية  من  قدرا  للن�صاء  توفر  التي  املقرتحات  بع�ش 

وال�صتقرار، و�صدر قانون 44 ل�صنة 1979. ون�ش القانون 

اأو  الزوجة  با�صم  بالإقرار  الزوج  اإلزام  على  اجلديد 

جديد،  زواج  عقد  قبل  ع�صمته  يف  اللواتي  الزوجات 

واألزم املوثق باإعلن الزوجة الأوىل اأو الزوجات بالزواج 

الزوجة  القانون  واأعطى  عليه.  مو�صى  بكتاب  اجلديد 

ال�صرر يف حالة  اإثبات  لل�صرر دون  الأوىل حق الطلق 

الطلق  بطلب  تقدمت  اإذا  وذلك  عليها،  زوجها  زواج 

بالإ�صافة  الثاين.  بالزواج  علمها  من  �صنة  خلل  يف 

يف  احلق  املطلقة  الزوجة  القانون  اأعطى  ذلك،  اإىل 

ال�صتقلل مبنزل الزوجية طوال مدة ح�صانتها لل�صغار 

لها.  بديل  م�صكنا  مطلقها  وفر  اإذا  اإل  رعايتها،  حتت 

املو�صوعية عدم  املحاكم  اإحدى  1985، قدرت  ويف عام 

د�صتورية القانون واأحالته اإىل املحكمة الد�صتورية العليا، 

�صكلي  ل�صبب   1985 اأيار/مايو  ببطلنه يف  ق�صت  التي 

متعلق باإجراءات اإ�صداره دون التعر�ش مل�صمون القانون. 

فقد �صدر القانون رقم 44 ل�صنة 1979 بقرار جمهوري 

خلل مدة اإجازة جمل�ش ال�صعب، ومل يعر�ش عليه بعد 

مل  القانون  اأن  كما  للد�صتور.  طبقا  للت�صديق  النعقاد 

اأمرا طارئا ي�صمح لرئي�ش اجلمهورية با�صتخدام  يتناول 

�صلطاته ال�صتثنائية. وارتبط اأي�صاً القانون با�صم زوجة 

الرئي�ش، ال�صيدة جيهان ال�صادات، فا�صتبك اجلدل حوله 

ب�صكل  عانى  اأنه  اأي  احلاكم؛  للنظام  معار�صة  مبواقف 

خا�ش ب�صبب ارتباطه بن�صاط ن�صوية الدولة.

عندما ت�صرب خرب باحتمال احلكم بعدم د�صتورية 

الن�صاء  من  متفرقة  جمموعات  نه�صت   ،1979 قانون 

وبداأن  الن�صاء،  حقوق  عن  الدفاع  جمال  يف  الن�صطات 

حملة مو�صعة للعرتا�ش على اإلغاء القانون 44، وللتم�صك 

باملكا�صب امل�صمنة فيه. و�صكلت الن�صاء جلنة "الدفاع عن 

الأ�صرة واملراأة"، وعقدت لقاءاتها الأوىل يف جمعية هدى 

�صعراوي، وقد وقع الختيار على هذه اجلمعية ملا متثله 

ا�صتنفار  اللجنة  وحاولت  ومعنوية.  تاريخية  قيمة  من 

اأكرب عدد من الن�صاء، فتم الإعلن عن الجتماعات يف 

اجلرائد، وقامت امل�صاركات بكتابة املقالت يف ال�صحف 

قبل  من  �صاريا  هجوما  اللجنة  وواجهت  واملجلت. 

امل�صاركات  وتعر�صت  املجتمع،  يف  املحافظة  التيارات 

تتمكن  ومل  امل�صايقات.  من  عديدة  واأ�صكال  للتجريح 

اللجنة دائما من توفري مكان عام لعقد اللقاءات، فكانت 

اللواتي  الع�صوات،  منازل  يف  اأحيانا  الجتماعات  تعقد 

قمن مبجهودات م�صنية للتن�صيق والعمل امل�صرتك. 

اإثارة ق�صية حقوق الن�صاء اأمام  وجنحت اللجنة يف 

الراأي العام، وتقدمت للحكومة باقرتاحات ومطالب تدافع 

الظروف  من  اللجنة  ا�صتفادت  كما  املراأة.  مكا�صب  عن 

الدولية وقرب انعقاد موؤمتر املراأة العاملي يف نريوبي عام 

1985، مما �صاعد على �صرعة املبادرة بعر�ش قانون اآخر 

على جمل�ش ال�صعب، يحل حمل القانون امللغى. ف�صدر 

لتلك  �صبيهة  بن�صو�ش  وجاء   ،1985 ل�صنة   100 قانون 

التي ت�صمنها قانون 1979. اإل اأن القانون اجلديد جاء 

بتنازلت ملهادنة التيار املحافظ يف الدولة، من اأهمها اأنه 

األغى حق الزوجة يف الطلق دون اإثبات ال�صرر اإذا تزوج 

زوجها باأخرى، ون�ش على �صرورة اإثباتها لل�صرر املادي 

اأو املعنوي الذي ت�صتحيل معه الع�صرة.

امل�صدر: هدى ال�صدة، ورقة خلفية للتقرير.

بداية من املوؤمتر 

العاملي الأول للمراأة 

يف املك�سيك �سنة 

1975، وحتت تاأثري 

الآليات الدولية 

الهادفة للنهو�ض 

باملراأة، التزمت الدول 

العربية بتطوير 

ت�سريعاتها وفقا 

للعهود الدولية 

الداعية اإىل اإلغاء 

جميع اأ�سكال التمييز 

�سّد املراأة
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ب�صرورة ح�صر  تون�ش،  الدميقراطيات يف  الن�صاء 

الإ�صلم يف اإطار العقيدة الفردية والقيم الروحية، 

العلمانية  اأّن  الإ�صلميني  اعتبار  ب�صّدة  ورف�صت 

الأوروبية؛  بالتجربة  مرتبطة  ا�صتثنائية  حالة 

وا�صطّرت بع�ش اجلمعيات يف املغرب وفل�صطني 

والأردن واخلليج اإىل تعديل موقفها، واملطالبة بفتح 

باب الجتهاد يف امل�صائل املت�صلة باملراأة، واعتماد 

منهج م�صتنري يف قراءة اآيات الأحكام لأجل تاأ�صي�ش 

خطاب جديد يتغّذى من الرتاث. 

الواجهة املطلبية

تاأثري  والجتماعية  ال�صيا�صية  للواجهتني  كان 

مبا�صر على نوعية املطالب يف احلركة الن�صائية، 

من  القريبة  امل�صاغل  عن  تعرّب  املطالب  هذه  لأّن 

الواقع الجتماعي وما ترتئيه احلركة من الأولويات 

الراهنة.

تتاأقلم  مناهج  اتخاذ  الأكيد  من  كان  لذلك 

مع الأو�صاع الآنفة الذكر. ف�صهد الن�صف الثاين 

من ال�صبعينات بوادر حتركات اأوىل نحو تاأ�صي�ش 

التنظيمات  بقية  عن  م�صتقلّة  ن�صائية  منّظمات 

ال�صيا�صية الر�صمية. ففي تون�ش، اأن�صئ ناد ن�صائي 

 .1978 �صنة  احلداد"،  الطاهر  "نادي  بـ  عرف 

ذات  الطالبات  من  جمموعة  ببعثه  بادرت  وقد 

اأحادية  على  فعل  كرّد  وجاء  الي�صاري،  التوّجه 

الدولة  احتكار  وعلى  الن�صائية  للق�صايا  النظرة 

ال�صيا�صي.  خطابها  يف  وتوظيفها  املراأة  لق�صايا 

من  منت�صرا  �صار  ما  على  فعل  كرّد  جاء  كما 

للمراأة  املمنوحة  احلرية  ي�صادر  �صلفي  خطاب 

ق�صور  على  النقا�صات  وترّكزت  ومكت�صباتها. 

امل�صاواة،  حتقيق  عن  ال�صخ�صية  الأحوال  جملّة 

من  الرغم  على  بنودها،  يف  احلا�صلة  والفجوات 

البعد الطلئعي الذي تتحلّى به مقارنة بالأو�صاع 

البلدان العربية.  الت�صريعية الأ�صرية يف كثري من 

كما ترّكزت النقا�صات حول اأ�صكال العنف امل�صلّط 

على املراأة وانعكا�صه على مكانتها يف املجتمع.

ومّرت احلركة الن�صائية يف الثمانينات بطفرة 

ففي  وامتدادها.  اجلمعيات  تاأ�صي�ش  نحو  نوعية 

املغرب، علوة على اجلمعيات الر�صمية (الحتاد 

واجلمعيات   ،(1969 املغربيات،  للن�صاء  الوطني 

ذات الطابع املوؤ�ص�صاتي، وهي كثرية ومنت�صرة منذ 

ال�صتقلل، ظهرت جمعيات ذات م�صلك �صيا�صي، 

مرتبطة بالأحزاب، غري اأنها ت�صعى يف الوقت نف�صه 

لأن جتعل ق�صيتها اأولوية اإ�صرتاتيجية يف براجمها. 

لمعة: جمموعة ن�ساء، ملتقى املراأة والذاكرة، القاهرة

والذاكرة  املراأة  ملتقى  يف  الباحثات  جمموعة  تهتم 

العتبار  يف  ياأخذ  منظور  من  العربي  التاريخ  بقراءة 

الت�صكل الثقايف والجتماعي للجن�ش. وي�صم هذا امللتقى 

باحثات من تخ�ص�صات متنوعة ومتباينة، كما ينتمنْي اإىل 

وروؤاهن  مناهجهن  تتعدد  وبالطبع  خمتلفة،  موؤ�ص�صات 

واأهدافهن البحثية. وتطرح د. هدى ال�صدة (اأ�صتاذ الأدب 

الباحثات  اأهم  واإحدى  القاهرة)،  جامعة  يف  الإجنليزي 

امل�صاركات يف هذا التجمع، �صوؤالً هو: ملاذا هذا التجمع؟ 

ثم تقدم لنا اإجابة هامة موحية ودالة يف هذا ال�صياق، اإذ 

الأ�صلوب جماعيا،  يكون  اأن  نحاول جاهدات  اإننا  تقول: 

حيث ل يتوفر العمل اجلماعي دائما يف ال�صياق الثقايف 

املحيط بنا، بل حتدونا رغبة حقيقية وملحة يف التغلب 

على العزلة املفرو�صة على الكثريات من املهتمات بالبحث 

العلمي، �صعيا للتوا�صل بع�صنا مع بع�ش، وحتقيق التواجد 

وتبادل  الفعلية  امل�صاركة  داخله  تنمو  اإيجابي  يف حميط 

اخلربات على م�صتويات عدة ". 

وتهدف جمموعة الباحثات يف "ملتقى املراأة والذاكرة" 

اإىل اإعادة قراءة التاريخ العربي، اآخذة يف العتبار الت�صكل 

الثقايف الجتماعي للجن�ش اإىل اأهداف �صيا�صية يف املقام 

الذي  املعريف  الأكادميي  الهدف  على  تقت�صر  ول  الأول، 

املمار�صة  هذه  اأن  ذلك  ذاته.  حد  يف  غاية  العلم  يطلب 

واهتماما  احلياة،  من  موقف  عن  تعبريا  تعد  املعرفية 

والجتماعي، من  الثقايف  الواقع  الإيجابية يف  بامل�صاركة 

اأجل اإحداث تغري اأو تطور نحو حياة ثقافية واجتماعية 

ووفقا  املجتمع.  اأفراد  جلميع  توازنا  واأكرث  عدل  اأكرث 

على  امللتقى  باحثات  جمموعة  اهتمام  ين�صب  لهذا، 

الجتماعي  النوع  منظور  من  العربي  التاريخ  قراءة 

Gender، من منطلق اأن الن�صاء ي�صكلن جزءاً هاما من 
املجتمع، واأنهن قمن بدور هام يف �صنع وت�صكيل التاريخ 

الر�صمي  التاريخ  من  ا�صتبعادهن  مت  قد  واأنه  العربي، 

املدون لأ�صباب عديدة وخمتلفة يف ظل هيمنة منظومة 

الت�صورات والقيم الذكورية متعددة امل�صتويات والتجليات. 

وترى هذه املجموعة اأن تهمي�ش دور الن�صاء وتقلي�ش حجم 

م�صاهمتهن واأهميّتها قد اأدّيا اإىل ت�صويه التاريخ، وت�صويه 

الذاكرة اجلماعية التي تكت�صب اأهمية خا�صة وكبرية يف 

ت�صكيل الهوية، ويف حتديد عنا�صر النتماء والرتابط بني 

التاريخي  البعد  يك�صب  ما  وهو  الواحد.  املجتمع  اأفراد 

اأهمية خا�صة.

الندوات  بني  ما  والذاكرة"  "املراأة  اأن�صطة  تتعدد 

واملوؤمترات علوة على اإ�صدار الكتب واملطبوعات املبتكرة 

يف هذا ال�صياق.

وعلى �صبيل املثال ولي�ش احل�صر، اأ�صدر امللتقى كتاباً 

عام  البديلة"  والذاكرة  الن�صاء  "زمن  بعنوان  هاماً  بحثياً 

امللتقى  جمموعة  عقدته  ملوؤمتر  جاد  نتاج  وهو   ،1996

بعنوان "قراءة التاريخ من وجهة نظر الن�صاء: زمن الن�صاء 

والذاكرة البديلة". وقد �صارك يف هذا املوؤمتر باحثات من 

فل�صطني ولبنان واملغرب وم�صريات مقيمات يف اأمريكا، 

البحث  زوايا  وتعددت  بالأمر.  مهتمون  رجال  وباحثون 

تعددا ي�صي بالرثاء واحليوية.

امل�صدر: هالة فوؤاد، ورقة خلفية للتقرير.

�سهد الن�سف الثاين 

من ال�سبعينات بوادر 

حتركات اأوىل نحو 

تاأ�سي�ض منّظمات 

ن�سائية م�ستقّلة عن 

بقية التنظيمات 

ال�سيا�سية الر�سمية

مّرت احلركة الن�سائية 

يف الثمانينات بطفرة 

نوعية نحو تاأ�سي�ض 

اجلمعيات وامتدادها



تقرير التنمية الإن�شانية العربية  2005 124

الدميقراطية  "اجلمعية  تاأ�ص�صت   1985 فخلل 

لن�صاء املغرب"، التابعة حلزب التقدم وال�صرتاكية. 

الن�صائي"،  العمل  "احتاد  تكّون   ،1987 �صنة  ويف 

ال�صعبي.  الدميقراطي  العمل  ملنظمة  املوايل 

ال�صتقللية"  املراأة  "منظمة  اأحدثت   ،1988 ويف 

"الع�صبة  بعد ذلك  ثم  ال�صتقلل،  التابعة حلزب 

الدميقراطية من اأجل حقوق املراأة"، املوالية حلزب 

الطليعة، ومنتدى الن�صاء الدميقراطيات، املنت�صب 

اإىل حزب الحتاد ال�صرتاكي للقوات ال�صعبية.

ومتثل الثمانينات اأي�صا فرتة حا�صمة يف حتّول 

املغرب  بلدان  يف  وخا�ّصة  الن�صائية،  احلركات 

العربي. ومتّيزت هذه احلركات بال�صتقللية، وكان 

وحا�صرتها  والأ�صواك،  بالعقبات  مليئاً  طريقها 

اأنظمة احلكم و�صيقت عليها. فقد بادرت جمموعة 

من الأكادمييات باإن�صاء جمعية الن�صاء التون�صيات 

للبحث حول التنمية، �صنة 1987، وانح�صر هدفها 

يف دعم البحوث الن�صوية وت�صجيعها. ويف 1989 

وكانت  الدميقراطيات،  الن�صاء  جمعية  تاأ�ص�صت 

املراأة.  �صّد  التمييز  اأ�صكال  كّل  اإلغاء  قاعدتها 

اإىل احلر�ش على  للجمعية  الت�صمية  وترجع هذه 

التاأكيد على ا�صتقلليتها وحيادها، وعلى خروجها 

اخلطاب  ومناه�صة  احلاكم،  احلزب  طاعة  عن 

على  قامت  كما  اآن.  يف  له  والت�صّدي  الإ�صلمي 

الَعلْماين  اخلطاب  اإر�صاء  اإىل  ال�صريحة  الدعوة 

واملناداة بف�صل الدين عن الدولة. واعتربت هذه 

اجلمعية اأّن مواطنة املراأة �صتظّل منقو�صة ما مل 

تتحقق هذه الروؤية الإ�صلحية، وما مل تُرفع جميع 

حتّفظات الدول العربية على اتفاقية كوبنهاجن.

ولي�ش �صدفة اأن حتمل اأ�صماء جمعيات ن�صائية 

و  "تقدمية"  و  "دميقراطية"  مثل  األفاظا  جديدة 

"حقوق".
ويف اجلزائر، قامت ن�صاء ينتمني اإىل اأحزاب 

نذكر  م�صتقلّة3  ن�صائية  بتاأ�صي�ش جمعيات  الي�صار 

الرجال  بني  امل�صاواة  اأجل  من  اجلمعية  منها: 

اأجل  من  واجلمعية  القانون،  اأمام  والن�صاء 

امل�صاواة  اأجل  من  الن�صاء  وجمعية  الن�صاء،  حتّرر 

واملواطنة، واجلمعية من اأجل الرتقية والدفاع عن 

حقوق الن�صاء.

وقد ن�صاأت هذه اجلمعيات وهي واعية ب�صيق 

والدفاع  ق�صاياها  لتطرح  لها  املتاحة  امل�صاحة 

عنها، وتزداد هذه امل�صاحة �صيقا كلّما ا�صتح�صرنا 

وجهاً من اأوجه ال�صغوط التي كانت تواجهها.

فمنها �صغوط احلزب احلاكم، الذي اعتربها 

املعار�صة.  الأحزاب  مثل  مثلها  هجينة،  حركات 

مل  اإذ  لها:  املجتمع  روؤية  يف  انزياح خطري  فن�صاأ 

بقدر  املراأة  اأو�صاع  تديّن  اإىل  التنبيه  لأجل  تن�صاأ 

ما هي موقف من النظام، واإن كانت مل تتاأّخر يف 

التعاطف مع بع�ش الأحزاب املعار�صة ذات الجتاه 

التقّدمي، وخا�ّصة مع املنّظمات احلقوقية.

اجلمعيات  هذه  من  اجلديد  اجليل  يتميز 

مبقاربته النوعية ملو�صوع املراأة وامل�صاألة الن�صائية. 

فعلى الرغم من انت�صابها اإىل الأحزاب الدميقراطية، 

مل ترتدد يف الت�صديد على اأن ق�صية املراأة مل تعد، 

كما كانت، جزئية اأو تف�صيل يف ان�صغالت الأحزاب 

واهتماماتها، بل وجب اأن ت�صبح ق�صية مف�صلية ل 

وحقوق  والتنمية،  الدميقراطية،  ق�صايا  عن  تقل 

وثائقها  من  ا�صتنتاجه  ي�صهل  ما  وذلك  الإن�صان. 

التاأ�صي�صية والتنظيمية، ومقررات موؤمتراتها، ومن 

ثنايا كتاباتها ال�صحفية.

اإن مكانة العامل الدويل ل تقل اأهمية يف �صريورة 

ت�صكل هذا الوعي وبروزه. ومنيل اإىل العتقاد اأن 

الن�صائية وجد يف اخلطاب الدويل  كفاح احلركة 

حول املراأة قوة دفع مهمة لإعادة �صياغة مطالبه 

يف  ذلك  ومتثل  اأجلها.  من  بالن�صال  والتم�صك 

ال�صعي اإىل تكييف القوانني والت�صريعات الوطنية 

مع م�صادرها، اأو عرب ا�صتعارة �صبل الدعم واملوؤازرة 

�صدر قانون خا�ّش بتنظيم اجلمعيات �صنة 1989.
ُ
3  مل يكن لهذه اجلمعيات يف الواقع اأن تن�صاأ لول الظروف التي �صاعدتها. فقد اأ

لمعة: جتمع الباحثات اللبنانيات

تخ�ص�ش  جمالت  عرب  املتنوعة  املجموعة  هذه  تتحرك 

املجتمعات  املراأة يف  اأو�صاع  على  تركُز  ومتباينة  خمتلفة 

متخ�ص�صاً  كتاباً  الباحثات  وت�صدر  املعا�صرة.  العربية 

تعر�صن  التي  اللفتة  املو�صوعات  ومن  دوري.  ب�صكل 

البحث  والكتابة،  املراأة  وال�صلطات،  املراأة  بالبحث:  لها 

موقع  العربي،  العامل  يف  الإن�صانية  العلوم  يف  والباحث 

الإعلم  العربي،   والعامل  لبنان  يف  ال�صيا�صة  يف  املراأة 

والت�صال يف جمتمعاتنا، اجلامعات يف العامل العربي. 

تخو�ش  التي  امل�صاحات  طبيعة  العناوين  لنا  وتظهر 

علئقها  ك�صف  اأو  بتحليلها  وتهتم  املجموعة  داخلها 

املت�صابكة امل�صمرة واملعلنة. ويلحظ اأن امل�صاركة الذكورية 

اأكرث ات�صاعا لدى الباحثات من "ملتقى املراأة والذاكرة" 

مثل، ورمبا يرجع هذا اإىل طبيعة اإنتاج الكتاب الدوري 

الذي يتعدد كتابه وامل�صاركون فيه.

املراأة  ملتقى  مع  بال�صرتاك  الباحثات  عقدت  وقد 

ال�صرق  ودرا�صات  العربية  الدرا�صات  ومركز  والذاكرة، 

يف  العربيات  "الن�صاء  حول  موؤمترا  بريوت  يف  الأو�صط 

موؤمتراً  وكان   .2001 عام  وهوية"  ح�صورا  الع�صرينات: 

هاما وناجحا.

امل�صدر: هالة فوؤاد، ورقة خلفية للتقرير.

متثل الثمانينات فرتة 

حا�سمة يف حتّول 

احلركات الن�سائية، 

ة يف بلدان  وخا�سّ

املغرب العربي. 

ومتّيزت هذه احلركات 

بال�ستقاللية، 

وكان طريقها مليئًا 

بالعقبات والأ�سواك، 

وحا�سرتها اأنظمة 

احلكم و�سيقت عليها

وجد كفاح احلركة 

الن�سائية يف اخلطاب 

الدويل حول املراأة 

قوة دفع مهمة لإعادة 

�سياغة مطالبه 

والتم�سك بالن�سال 

من اأجلها
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البناء  طالت  التي  الت�صبيك4  عملية  عن  الناجمة 

العربية  البلدان  الن�صائية يف  للحركات  التنظيمي 

املنظمات  كانت  فاإذا  العامل.  يف  مثيلتها  مع 

الن�صائية ذات امل�صلك ال�صيا�صي قد ظهرت خلل 

�صبق  كما  الثمانينات،  عقد  من  الأخري  الن�صف 

بيانه، فاإن وعيها اجلديد تعزز باملوؤمترات العاملية، 

التي لعبت وكالت الأمم املتحدة دوراً رئي�صياً يف 

موؤمتر  التجمعات  هذا  ومن  لنعقادها.  الإعداد 

العاملي  واملوؤمتر   ،1992 ريو عام  الأر�ش يف  قمة 

واملوؤمتر   ،1993 �صنة  فيينا  يف  الإن�صان  حلقوق 

 ،1994 القاهرة عام  والتنمية يف  لل�صكان  العاملي 

واملوؤمتر العاملي للتنمية الإجتماعية يف كوبنهاغن 

يف 1995، واملوؤمتر العاملي للمراأة يف بيجني �صنة 

يف  جميعها  املوؤمترات  هذه  وا�صرتكت   .1995

بني  تلزمية  هناك علقة  اأن  مفاده  ناظم  خيط 

وال�صلم،  الإن�صان  والتنمية وحقوق  الدميقراطية 

واأن ل دميقراطية ول تنمية بدون م�صاركة فعلية 

للمراأة (اإحممد مالكي، ورقة خلفية للتقرير).

اأخذت  التي  املطلبية  الواجهة  هي  تلك 

على  الثمانينات  يف  النا�صئة  الن�صائية  اجلمعيات 

عنها.  الدفاع  م�صوؤولية  نف�صها  وحملت  عاتقها، 

وتهدف، مبجملها، اإىل زحزحة النظرة التقليدية 

كانت  ولذلك  املراأة.  عالقة مب�صاألة  تزال  ل  التي 

اأولويات  اأهّم  من  ال�صخ�صية  الأحوال  قوانني 

م�صاواة  ت�صمن  ت�صريعات  �صّن  ويليها  املطالب، 

املراأة مع الرجل يف احلياة ال�صيا�صية والقت�صادية، 

على  العربية  احلكومات  حّث  بوجوب  واللتزام 

تطبيق ما �صادقت عليها من التفاقيات الدولية، 

اأ�صكال  وخا�ّصة منها اتفاقية الق�صاء على جميع 

التمييز �صّد املراأة.

مفعمة  ح�صا�صة،  الت�صعينات  فرتة  وتعترب 

املتتالية  اخليبات  ومرارة  وباملحن،  بالتناق�صات، 

جديد  �صعور  توّلد  فقد  العربي.  املجتمع  على 

م�صارهم  اأّن  العرب  تفّطن  يف  متّثل  وواقعي 

الإن�صاين،  امل�صار  هام�ش  على  �صار  احل�صاري 

على  الجتماعية  ال�صرائح  من  الكثري  �صارت  بل 

احلاكمة  الأنظمة  بني  امل�صافة  وات�صعت  الربوة. 

وجمتمعاتها.5

اجلمعيات  تكاثِر  ظاهرةَ  مل�صنا  لذلك،  نتيجة 

�صنة  و�صل عددها  فقد  لها.  واملرخ�ش  النا�صطة 

2000 يف كل من لبنان وم�صر ما بني 200 و 250  

جمعية م�صتقلة (بن نفي�صة، بالفرن�صية، 2000)، 

وو�صل هذا العدد يف 2004/2003 اإىل 225000 

بالن�صبة لكامل العامل العربي (اليونيفيم، 2004). 

لكن تبقى هذه الظاهرة متفاوتة من بلد اإىل اآخر. 

وهي، بل �صّك مبثابة انفجار جمعياتي ظاهري، 

وتروم  تتحرك  العربية  املجتمعات  باأّن  يوهم 

جتاوز اأو�صاعها. لكن، اإىل اأّي مدى كان دور هذه 

اجلمعيات ذا جدوى؟ ومب نف�ّصر املفارقة بني تكاثر 

هذه اجلمعيات وظاهرة غياب الن�صاء يف املجال�ش 

الإدارية ومراكز �صنع القرار: فاإن بلغت ن�صبتهّن يف 

لبنان 45%، و42% يف فل�صطني، فهي يف م�صر 

18%. وعلى الرغم من وجود 87 جمعية ن�صائية 

يف   %6 تتجاوز  ل  الن�صاء  ن�صبة  فاإّن  اليمن،  يف 

مواقع اأخذ القرار (الإ�صكوا، 2006اأ، قيد الن�صر). 

بل اإن الن�صاء غائبات حتى يف اجلمعيات املدافعة 

عن حقوق الإن�صان: اإذ ل توجد �صوى ثلث ن�صاء 

من جملة 25 ع�صوا يف هيئة الإدارة يف الرابطة 

التون�صية للدفاع عن حقوق الإن�صان. والأمر نف�صه 

بالن�صبة اإىل م�صر واملغرب.

اجلمعياتي،  النفجار  هذا  من  الرغم  فعلى 

كان ح�صور املراأة �صامتا يف هذه املرحلة الدقيقة، 

ول ميكن تقدمي تعليل لهذه املفارقة اإّل باإرجاعه 

الكثري  فتنازلت  الدولية،  املنظمات  �صغوط  اإىل 

املراأة  �صورة  اإقحام  وقبلت  العربية،  الدول  من 

يف م�صروعها التنموي، �صريطة اأن يكون ح�صورا 

اأبكم، جامدا. 

العربية  املراأة  منظمة  اإن�صاء  تربير  ولعل 

منظمـة  تاأ�ّص�صت  وقد  ذاته.  ال�صياق  يف  يكمن 

اتفاقية  توقيع  عرب   2002 �صنة  العربيـة  املراأة 

العربي  الإقليمي  اجلهد  وتركز  بالإن�صاء.  خا�صة 

واإعداد  املنظمة  ماأ�ص�صة  على  احلني  ذلك  منذ 

 .(2007-2004) القادمة  لل�صنوات  عملها  خطة 

القمة  العمل هذه يف  ومتت امل�صادقة على خطة 

الثانية للمنظمة التي انعقدت يف البحرين يف 12 

ذلك  اإليها حتى  وان�صمت   .2005 حزيران/يونيو 

على  جميعها  واتفقت  عربية.  دولة   15 التاريخ 

واملنظمة  كلها.  العربية  البلدان  ت�صمل  برامج  بث 

وثيقة  اإىل  ان�صمت  التي  موؤ�ص�صة بني احلكومات 

التاأ�صي�ش، لكنها �صعت منذ ن�صاأتها اإىل التعاون مع 

املنظمات  �صاأن  �صاأنها  احلكومية،  غري  املنظمات 

الدولية العاملة يف هذا املجال.

العربية  املراأة  منظمة  تاأ�صي�ش  ترجم  لقد 

املراأة  ق�صايا  بايلء  العربية  احلكومات  اهتمام 

Networking  4

5  تقرير التنمية الإن�صانية العربية الثالث للعام 2004.

كانت قوانني الأحوال 

ال�سخ�سية من اأهّم 

اأولويات املطالب، 

ويليها �سّن ت�سريعات 

ت�سمن م�ساواة 

املراأة مع الرجل يف 

احلياة ال�سيا�سية 

والقت�سادية
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اأمامها،  عديدة  التحديات  لكن  خا�صة.  اأهمية 

وانفتاحها  للمنظمة  املوارد  توفري  اأهمها:  ومن 

العربية،  الدول  خمتلف  يف  املدين  املجتمع  على 

وعدم النزلق يف البريوقراطية التي طبعت عمل 

منظمات اإقليمية اأخرى. ومن املوؤمل اأن تكون هذه 

املنظمة قادرة حّقا على دفع و�صع املراأة يف الجتاه 

الإيجابّي (فاديا كيوان، ورقة خلفية للتقرير).

العربّي  املجتمعّي  الو�صع  هذا  اأّن  ننكر  ل 

الن�صائية  احلركة  قدرة  ويتجاوز  مت�صابك 

واإمكانياتها، مّما يوؤّكد على اأّن معركة حرية املراأة 

يف اأبعادها املختلفة هي معركة املجتمعات العربية 

برّمتها. وذاك ما يرّبر توا�صع النتائج، على الرغم 

مل  ذلك  كّل  ولكن  املبذولة.  امل�صنية  اجلهود  من 

املتاحة  الو�صائل  ا�صتغلل  من  احلركة  هذه  مينع 

للتاأثري يف احلياة الجتماعية. وتلك هي املحاور 

الكربى التي توؤ�ّص�ش الواجهة الن�صالية يف خطاب 

احلركة الن�صائية بهدف النهو�ش باأو�صاع املراأة يف 

البلدان العربية.

تقييم للمنجزات التي حتّققت 

ل�سالح املراأة

هذه  يف  الن�صاء  م�صاركة  اأن  فيه  �صك  ل  مما 

الن�صاء  و�صع  من  ع�صدت  الوطنية  احلركات 

واأ�صفت على مطالبهّن �صرعية يف املجتمع. ففي 

م�صر، على �صبيل املثال، تعترب الفرتة ما بني 1920 

حتى اخلم�صينات من اأن�صط واأغنى الفرتات التي 

ففي  ومتنوعة.  كثرية  ن�صائية  حتركات  �صهدت 

الن�صائي  الحتاد  �صعراوي  هدى  اأ�ص�صت   1923

امل�صري الذي لعب دورا اجتماعيا و�صيا�صيا هاما 

بحقوقها.  املطالبة  املراأة ويف  بق�صية  التوعية  يف 

واتبع الحتاد اأ�صلوب جمع التوقيعات لتعبئة الراأي 

ال�صيا�صية  ال�صلطة  على  ال�صغط  وممار�صة  العام 

لل�صتجابة ملطالب الن�صاء. ودخل الحتاد الن�صائي 

يف �صراع �صيا�صي مع حكومة الوفد (رغم ارتباط 

اإن�صائه)، حيث تبنت  الحتاد باحلزب يف بدايات 

ق�صايا  جتاه  راديكاليا  موقفا  الحتاد  ع�صوات 

التحرر الوطني والدميقراطية والت�صامن العربي، 

وبلغ ذروته الق�صوى حني عار�ش الحتاد معاهدة 

اإ�صلحية  حركة  قامت  تون�ش،  ويف   .1936 �صنة 

ليربالية قوية برز فيها دور الطاهر حداد، وربطت 

الوطن،  وحتديث  الن�صاء  بو�صع  النهو�ش  بني 

التحرر  لأجندة  اأي�صا  فيها  الأولوية  واأعطيت 

عندما   ،1958 �صنة  اجلزائر  يف  اأما  الوطني.  

اإحدى  يف  حجابهن  حرق  الن�صاء  فرن�صا  نا�صدت 

كّن  عندما  اجلزائر  يف  املهمة  العامة  ال�صاحات 

(ربيعة نا�صري، 2003: 
يهتفن "اجلزائر فرن�صية" 

23)، قامت الن�صاء اجلزائريات بارتداء احلجاب 

على  ووافقن  الوطني،  انتمائهّن  على  تاأكيدا 

تاأجيل مطالبهّن، واإعطاء الأولوية للعمل من اأجل 

ال�صتقلل. 

ولكن، وعلى الرغم من بع�ش املكا�صب امللمو�صة 

الن�صاء بف�صل م�صاركتهّن يف حركات  التي جنتها 

التحرر الوطني نتيجة للتحولت الجتماعية، من 

حيث التاأكيد على قدرتهّن وفاعليتهّن، ومن حيث 

اإعطاء �صرعية ملطالبهّن، اإّل اأن من النتائج املوؤ�صفة 

البّت يف  تاأجيل  ترتبت على موافقتهّن على  التي 

مطالبهّن ال�صيا�صية والجتماعية اأنه بعد احل�صول 

وتعترب اجلزائر مثل جّيدا على  ال�صتقلل  على 

هذا القول، تنا�صت اأو جتاهلت احلكومات الوطنية 

الن�صاء، خا�صة  اأو معظم مطالب  بع�ش  اجلديدة 

تلك املطالب املتعلقة بقوانني الأحوال ال�صخ�صية، 

العربية.  الدول  بني  مهمة  اختلفات  اعتبار  مع 

يف  متت  التي  التعديلت  وبا�صتثناء  عام،  ب�صكل 

الإبقاء  تون�ش، مت  ال�صخ�صية يف  الأحوال  قوانني 

على علقات قوة غري متوازنة داخل الأ�صرة، ومن 

ثم دخلت الن�صاء مرحلة جديدة من التناق�صات يف 

�صميم البنى الجتماعية واملفاهيم الجتماعية.

وميكن على العموم القول اإن التزايد امللحوظ 

يف عدد اجلمعيات واملنظمات الن�صائية يف العامل 

العربي ي�صكل ظاهرة ايجابية ب�صكل عام. فنلم�ش 

تعددية �صحية على م�صتوى اخلطاب والأن�صطة.  

تعمل يف جمالت  التجمعات  اأو  اجلمعيات  فهذه 

متنوعة جدا، فمنها املنظمات احلقوقية التي تركز 

على تعديل القوانني، ومنها املنظمات البحثية التي 

تعمل يف جمال تغيري املفاهيم الثقافية املناه�صة 

احل�صر.  ل  املثال  �صبيل  على  الن�صاء،  حلقوق 

وعلى م�صتوى اخلطاب، ميكننا ر�صد تنوع اأي�صا؛ 

عن  يدافع  دينيا  خطابا  تتبنى  منظمات  فهناك 

اأو  (اإ�صلمي  ديني  اإطار  داخل  الن�صاء من  حقوق 

م�صيحي)، وهناك منظمات تتبنى خطابا علمانيا، 

�صياغة  اإىل  ع�صواتها  ت�صعى  منظمات  هناك  ثم 

الذي  احلداثي  اخلطاب  يتجاوز  جديد  خطاب 

يفرت�ش وجود تعار�ش بني الأ�صالة واملعا�صرة، اأو 

بني ما هو علماين وما هو ديني. وهناك اتفاق بني 

اجلميع على اأن حقوق الن�صاء من حقوق الوطن، 

فل�صطني  يف  ق�صوى  اأولوية  الق�صية  هذه  وحتتل 

والعراق على وجه اخل�صو�ش (هدى ال�صدة، ورقة 

خلفية).

يبقى الواقع خري �صاهد على تف�صري و�صع املراأة 

ع�سدت م�ساركة 

الن�ساء يف احلركات 

الوطنية من و�سع 

الن�ساء واأ�سفت على 

مطالبهّن �سرعية يف 

املجتمع

من النتائج املوؤ�سفة 

التي ترتبت على 

موافقة الن�ساء على 

تاأجيل البّت يف 

مطالبهّن ال�سيا�سية 

والجتماعية اأنه 

بعد احل�سول على 

ال�ستقالل، تنا�ست اأو 

جتاهلت احلكومات 

الوطنية اجلديدة  

بع�ض اأو معظم 

مطالب الن�ساء، 

خا�سة تلك املطالب 

املتعلقة بقوانني 

الأحوال ال�سخ�سية
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يف الوقت الراهن، وخري دليل على املنتهى الذي 

بلغته، واإن كانت قد عّبدت م�صافة ميكن تلّم�صها 

منذ اأن بداأ العزم على وجوب تغيري اأو�صاعها.

ونتيجة ملا اأبّنا، يجوز لنا القول باأّن الأهداف 

التي لأجلها قامت احلركات الن�صائية منذ اأواخر 

بل  بعد،  بالكامل  تتحقق  مل  ع�صر  التا�صع  القرن 

جديدة،  اإ�صلحية  روؤية  رهني  الآن  هو  جلّها  اإّن 

وينه�ش هذا دليل على اأّن التحديات التي تواجهها 

تتوّلد  حتديات  لأنها  معّقدة،  الن�صائية  احلركات 

والقت�صادية  اأولً  ال�صيا�صية  الظروف  بح�صب 

ثانياً. وبهذا التعليل نف�ّصر تعرث اخلطاب الن�صوي 

وبقائه دائرا حول الق�صايا نف�صها.

البلدان  يف  الن�صائية  احلركة  اأّن  يخفى  ل 

بلد  من  القيمة  متفاوت  تاأثري  لها  كان  العربية 

اأثر  اأهّم  اأّن  الأمر  اأول  الإقرار  وميكن  اآخر.  اإىل 

املراأة،  بدونية  الوعي  ن�صر  هو  اإحداثه  يف  ُوّفقت 

تقّبلته  وعي  وهو  تغيريها.  على  العمل  وبوجوب 

املراأة العربية على اختلفها يف النتماء العقيدي 

اأو الطبقي اأو حتى الثقايف، وقد منا يف وجدانها 

منذ ما يزيد عن القرن. وكان الرتكيز على اإعادة 

النظر يف الأحوال ال�صخ�صية يف اخلطاب احلركي 

دافعا لعدة دول عربية لتخاذ خطوات ملمو�صة يف 

تطوير قوانني الأ�صرة وكذلك الت�صريعات املت�صلة 

يلي  ما  يف  ونقدم  عام.  ب�صكل  والطلق  بالزواج 

منوذجني لهذه املنجزات:

التجربة التون�سّية

تبقى التجربة التون�صية منوذجا يف الدول العربية. 

ال�صخ�صية  الأحوال  جملّة  اإ�صدار  على  مّر  وقد 

خللها  من  التون�صي  القانون  حاور  قرن،  ن�صف 

تنقيح  يف  واجتهد  والرجل،  املراأة  م�صاواة  مبداأ 

اأ�صئلة  وبح�صب  الفرتة  هذه  خلل  املجلّة  ف�صول 

اإّن  القول  ولهذا ميكن  املتغرّية.  التون�صي  املجتمع 

اأقّرها الرئي�ش احلبيب  تغيري قوانني الأ�صرة كما 

احلركة  من  م�صتلهمة  كانت   (2000) بورقيبة 

انعكا�صا  املراأة  نهو�ش  يف  راأت  التي  الإ�صلحية 

والقت�صادي  الجتماعي  امل�صتوى  على  اإيجابّيا 

قوانني  اأّن  اإىل  التنبيه  يفوتنا  ل  كما  وال�صيا�صي. 

نابعة من مبادرة  ال�صخ�صية كانت  جملّة الأحوال 

املدر�صة  وهما  فقهيتان،  مدر�صتان  بها  قامت 

املالكية واملدر�صة احلنفية. ف�صدر يف عام 1948 

اأمر بجمع جلنة تتاأّلف من اثنني وع�صرين ع�صوا 

عهد  يف  اأي  اآنذاك،  العدلية  وزير  رئا�صة  حتت 

حمّمد الأمني باي (1962)، للنظر يف لئحة جملّة 

املالكي  الإ�صلم  ل�صيخ  وكان  ال�صرعية.  الأحكام 

يف الديار التون�صية حمّمد العزيز جعيط (1970) 

يف  فاأ�صهم  اللجنة،  هذه  اأعمال  يف  اأ�صا�صّي  دور 

اإعداد عنا�صر املجلّة واأبوابها وف�صولها ودرا�صتها 

تعرف  لئحة  اللجنةٍ ِ اأعمال  واأفرزت  ومناق�صتها. 

من  وتتاأّلف  ال�صرعية"،  الأحكام  جملّة  "بلئحة 
ق�صمني: ق�صم للأحوال ال�صخ�صية وق�صم للم�صائل 

العقارية، ووافق عليها كبار العلماء يف ذلك الوقت، 

نذكر منهم على �صبيل املثال: ال�صيخ حمّمد عبا�ش، 

املفتي  اخلوجة  بن  علي  ال�صيخ  احلنفية،  �صيخ 

احلنفي، العامل ال�صيخ حمّمد الفا�صل بن عا�صور، 

العامل ال�صيخ عبد الرحمن بن يو�صف (قرار جملّة 

ال�صادر عن وزير   1952 ال�صرعية ل�صنة  الأحكام 

العدلية بتون�ش، 3 متوز/يوليو 1952؛ وثائق مكتبة 

وزارة العدل).

احلكومية  املراجع  على  اللئحة  وعر�صت   

اأي  التاّم،  ال�صتقلل  تاريخ  حتى  تعلَن  مل  لكّنها 

حني فّكرت احلكومة التون�صية يف اإحياء امل�صروع 

والفقه  احلقوق  يف  وكلّفت خمت�ّصني  جديد،  من 

قانون  قالب  لئحة جديدة يف  فاأعّدوا  والق�صاء؛ 

يت�صارب  ول  الع�صر  مبادئ  مع  يتما�صى  ع�صري 

مع روح الدين الإ�صلمي (جملّة الق�صاء والت�صريع، 

جملّة  اإ�صدار  اأّن  ندرك  هنا  من   .(145  :1975

لمعة: عائ�سة بالغة

عمر  بن  (عثمان  تون�صي  اأب  من  بلغة  عائ�صة  ولدت 

الدار  يف  احلقيقة)  جريدة  مدير  وال�صحفي  املحامي 

البي�صاء �صنة 1916 .

وهي   ،1937 �صنة  البكالوريا  �صهادة  على  ح�صلت 

ثالث امراأة تون�صّية حترز هذه ال�صهادة بعد توحيدة بن 

ال�صيخ وح�صيبة غلب. 

يف  املراأة  حترير  حول  حما�صرة   1947 �صنة  األقت 

مقر جمعية قدماء ال�صادقية.

اأجل حترير  من  الفرن�صي  ال�صتعمار  �صّد  نا�صلت 

املراأة وتطوير اأو�صاعها.

من  لعدد  موؤ�ص�صا  بلغة ع�صوا  عائ�صة  كانت  وقد 

"منظمة  و  والأ�صرة"  "الرتبية  مثل  القومية  املنظمات 

حقوق الإن�صان" و "املنظمة الن�صائية الأفريقية".

 �صاهمت يف انبعاث الحتاد الوطني للمراأة التون�صّية 

تاريخ   1958 اإىل   1956 من  التاأ�صي�صّية  هيئاته  وراأ�صت 

انعقاد اأّول موؤمتر.  

اإىل   1961 من  مر�صيليا  معهد  مديرة  �صغلت خّطة 

1979 تاريخ تقاعدها من الوظيفة العمومّية.    

نائلة ال�صيليني

 مل تتحقق الأهداف 

التي لأجلها قامت 

احلركات الن�سائية 

منذ اأواخر القرن 

التا�سع ع�سر بالكامل 

بعد

التجربة  تبقى 

التون�سية منوذجا يف 

الدول العربية. وقد 

مّر على اإ�سدار جمّلة 

ال�سخ�سية  الأحوال 

ن�سف قرن، حاور 

القانون التون�سي من 

خاللها مبداأ م�ساواة 

املراأة والرجل
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يف  اجتماعيا  مطلبا  كان  ال�صخ�صية  الأحوال 

جميع  �صدورها  اأجل  من  تعا�صدت  الأ�صا�ش، 

النتماءات والجتاهات ال�صيا�صية، ونلحظ اأي�صا 

اأّن هذا الهاج�ش كان ي�صكن املجتمع التون�صي حتى 

للحرية  نظرته  فكانت  التحرر  لأجل  ينا�صل  وهو 

نظرة �صاملة اكتمل فيها ال�صيا�صي بالجتماعّي.

ال�صخ�صية  الأحوال  جملّة  اإ�صدار  ورافقت 

منجزات كثرية يف املجالت ال�صحية والقت�صادية 

نذكر  املجال،  و�صيق  لت�صابكها  ونظرا  واملهنية. 

حاور  الذي  التايل  اجلدول  يف  الأ�صرة  قوانني 

قرن؛  ن�صف  والتنقيحات خلل  القوانني  خمتلف 

�صعيا اإىل فهم حركة املجتمع من خلل ما يلحقه 

من قوانني.

للمراأة  هّياأت  التي  املنجزات  من  مناذج  هذه 

التون�صية �صبل النهو�ش. ول بّد من الإ�صارة اإىل اأّن 

ثمة اأحكاما اأخرى نافذة املفعول وت�صمح بها جملّة 

قانون  ين�ّش  ل  منها:  ونذكر  ال�صخ�صية،  الأحوال 

املراأة  باإمكان  اإذ  املتزّوجني،  عقيدة  على  الأ�صرة 

التون�صية اأن تتزّوج رجل من غري عقيدتها، مثلها 

املراأة  ونتج عن ذلك متكني  الرجل،  يف ذلك مثل 

املتزّوجة من اأجنبّي من اإ�صناد جن�صيتها اإىل اأبنائها 

�صريطة  خارجها،  اأو  تون�ش  يف  ولدوا  �صواء  منه، 

موافقة الأب.

اأهّميتها تبقى مفتقرة  اإّن هذه املنجزات على 

تكّفلت  التي  الأخرى  الإ�صلحات  من  جملة  اإىل 

بها.  باملطالبة  امل�صتقلّة  الن�صائية  احلركات 

بع�صا من  واإن حوت  ال�صخ�صية،  الأحوال  فمجلّة 

التعديلت يف اأحكام املواريث، ظلّت حمافظة على 

ن�صيب الذكر مثل حّظ الأنثيني. وهو ماأزق تواجهه 

�صرائح اجتماعية عري�صة، ول �صيما منهم الآباء 

الذين كانوا طيلة اخلم�صني �صنة املا�صية اإىل جانب 

واأخت  وزوجة  اأّم  الأمر  نهاية  يف  هي  التي  املراأة 

وابنة. يبقى هذا املطلب عزيز التحقيق اإىل وقتنا 

�صلوك خمارج  اإىل  بالكثريين  يدفع  الراهن، مما 

فقهية ل�صمان مبداأ امل�صاواة: كاأن يبيع الأب بيعا 

يق�ّصم خريه  اأن  اأو  ماله،  من  لبنته جزءاً  �صوريا 

على اأبنائه وهو على قيد احلياة، اأو يتحول من مل 

يرزقوا باأبناء ذكور اإىل املذهب ال�صيعي.

التنقيحات الإيجابية على  ولكن تزامنت هذه 

قوانني الأ�صرة مع الت�صييق على الن�صاء النا�صطات، 

ومراقبتها  املراأة  نهو�ش  خلطاب  الدولة  واحتكار 

الدائمة له. ومل ترتك اإل جمال حمدودا ملبادرات 

جلّيا  العدول  تبنّي  هنا  ومن  ومطالبهّن.  الن�صاء 

ليتحّول النهو�ش باملراأة اإىل مطلب �صيا�صّي ينّمق 

ح�صاب  على  كان  واإن  اخلارج،  يف  الدولة  �صورة 

املراأة يف وجودها.

اأن  مثل  تون�ش  يف  احلاكمة  ال�صلطة  حاولت 

الدميقراطيات"  "الن�صاء  جمعية  خلف  ت�صتغّل 

مع التيار الإ�صلمّي. واأمام مت�ّصك هذه اجلمعية 

با�صتقلليتها، مور�صت �صّدها مظاهر خمتلفة من 

الت�صييق، كاحلرمان من التمويل يف حني تُ�صرف 

اأموال طائلة على اجلمعيات الن�صائية احلكومية. 

جدول 1-5

ت�سل�سل �سدور قوانني الأ�سرة

م�سمون القانونالتاريخالف�سلالقانون/ التنقيحات

�صجن املخالف181956منع تعدد الزوجات

===30الطلق من م�صمولت املحكمة

17 �صنة للبنت + 20 �صنة للولد51956ال�صّن القانونية للزواج
طلب الطلق من م�صمولت الزوج والزوجة 

على حّد �صواء

31===

على الزوجة اأن ترعى زوجها باعتباره رئي�ش العائلة، وتطيعه 231956الواجبات الزوجية

فيما ياأمرها به

حذف عبارة تطيعه: على الزوج ب�صفته رئي�ش العائلة اأن ينفق 1993

على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحالهم يف م�صمولت 

النفقة، وعلى الزوجة اأن ت�صاهم يف الإنفاق اإن كان لها مال

154الولية على الأبناء

67

اإذا مل يكن ال�صغري ذا اأب ول و�صّي، وجب اأن يقّدم عليه 1956

احلاكم

القا�صر وليه اأبوه اأو اأّمه اإذا تويّف اأبوه1981

تتمتع الأّم يف �صورة اإ�صناد احل�صانة اإليها ب�صلحية الولية 1993

فيما يتعلّق ب�صفر املح�صون ودرا�صته والت�صّرف يف ح�صاباته 

املالية

651993اإحداث �صندوق �صمان النفقة وجراية الطلق

كان اإ�سدار جمّلة 

الأحوال ال�سخ�سية 

يف تون�ض مطلبا 

اجتماعيا يف 

الأ�سا�ض...

... هذه املنجزات 

على اأهّميتها تبقى 

مفتقرة اإىل جملة من 

الإ�سالحات الأخرى 

التي تكّفلت احلركات 

الن�سائية امل�ستقّلة 

باملطالبة بها

تزامنت التنقيحات 

الإيجابية على 

قوانني الأ�سرة مع 

الت�سييق على الن�ساء 

النا�سطات، واحتكار 

الدولة خلطاب نهو�ض 

املراأة
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ويخ�صع مقّر اجلمعية ب�صفة دائمة ملراقبة اأمنية 

اجل�صدي  التعنيف  وميار�ش  الن�صاء،  لتخويف 

كما  ن�صاطهّن.  ويعطل  املنا�صلت،  واللفظي �صد 

يقع التعتيم الكامل على اأخبار اجلمعية اإعلمياً.

واللفت اأي�صا اأن تتلزم مع هذه الإ�صلحات 

الر�صمية ل�صالح الأ�صرة نزعة اإىل تهمي�ش الن�صاء 

يرف�صن  واللئي  ال�صتقللية،  النزعات  ذوات 

توظيف جناحاتهّن العلمية اأو الجتماعية يف تنميق 

بالن�صاء  وا�صتبدالهّن  ال�صيا�صّي،  اخلطاب  �صورة 

على  كان  واإن  حتى  احلاكم،  للحزب  املواليات 

ح�صاب الكفاءة. اإّن هذه الظاهرة عاّمة يف الواقع، 

يف جميع الدول العربية، وهي خ�صو�صية �صيا�صية 

نابعة من طبيعة الأنظمة الر�صمية احلاكمة. غري 

الثورية  املنجزات  جانب  اإىل  ا�صتح�صارها  اأّن 

ا�صتفهام:  ي�صع علمة  تون�ش  باملراأة يف  اخلا�صة 

هل اإّن منوذج النهو�ش باملراأة الذي تبنته ال�صلطة 

ال�صيا�صية يف البلدان العربية ي�صهم فعل يف تغيري 

اإىل  فعل  الدول  بتلك  ويدفع  ال�صيا�صة  اأمناط 

النه�صة ال�صاملة؟

التجربة املغربية 

قام الوعي اجلديد للحركة الن�صائية املغربية على 

اعتبار تعديل املدونة مفتاح امتلك املراأة لق�صيتها، 

فانطلقت حملة املليون توقيع التي قادها "احتاد 

 .1991 اآذار/مار�ش   8 مبنا�صبة  الن�صائي"  العمل 

اعتبار  بالتعديل  املطالبة  وثيقة  يف  جاء  ومما 

اأ�صا�ش التكافوؤ بني الزوجيـن،  الأ�صرة مبنية على 

بحيث  والرجل  املراأة  بني  امل�صاواة  مبداأ  واإقرار 

تكتمل اأهليتها مبجرد بلوغ �صن الر�صد القانوين، 

وتقييد  الق�صاء،  م�صمولت  من  الطلق  واعتبار 

تعدد الزوجات ب�صروط، وولية املراأة على اأبنائها. 

الإطار 2-5

راأي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املراأة، اأربعة بلدان عربية، 2005

رف�ض مبداأ تعدد الزوجات، ح�سب البلد والنوع

يجب اأن يكون تعدد الزوجات مرتبطًا مبوافقة …

يلحظ اأن غالبية املجيبني يف امل�صح امليداين، رجال ون�صاء، اأيدت منع تعدد الزوجات، وا�صرتط من اأيد التعدد منهم موافقة الزوجات 

املعنيات. 
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ويذكر اأن انتقادات كثرية وجهت اإىل ن�ش الوثيقة، 

جرمية  يف  "م�صاهما  عليها  موقع  كل  اعترب  بل 

الردة". فاحلا�صل اأن �صروط ا�صتيعاب فكرة تعديل 

املدونة مل تكن قد ن�صجت بعد، واأن ثقل مقاومة 

وكان  املغربي.  اجل�صم  على  �صاغطا  ظل  التغيري 

املرجعي  الإطار  حدد  قد  اخلام�ش  حممد  امللك 

حول  النقا�ش  فح�صم   ،(1957) املدونة  لو�صع 

تعديلها، درءا لأي انفلت للمو�صوع من �صاأنه اأن 

يتحول اإىل مادة للتجاذبات ال�صيا�صية واملزايدات 

احلزبية6. 

ت�صمح التعديلت املدخلة يف العام 1993 على 

قانون الأحوال ال�صخ�صية بقراءتني: حتيل الأوىل 

املنجزة،  التعديلت  اأن  وعلى  التطور،  فكرة  على 

احلركة  مقا�صد  يف حتقيق  بعيداً  تذهب  واإن مل 

من  بال�صتثمار  اأفقا جديرا  فتحت  قد  الن�صائية، 

مراوحة  التعديلت  الثانية  وتعترب  التغيري.  اأجل 

للتقليد  والنت�صار  املحافظة  تيار  واأن  املكان،  يف 

مازال �صاغطا، واأن ما مت اإدراكه اأبقى على البنيان 

الوا�صحة  اجلوانب  من  ولعل  للمدونة.  التمييزي 

املرجعية  اعتماد  غياب   1993 تعديلت  نقد  يف 

الدولية يف مو�صوع املراأة والطفل، علما باأن املغرب 

مل يكن حينئذ قد انخرط بعد يف الن�صمام الكلي 

ال�صاأن. فقد حتفظ  للتفاقيات واملعاهدات ذات 

على بع�ش بنود اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال 

ملءمتها  عدم  خلفية  على  املراأة،  �صد  التمييز 

والجتماعية.  والأخلقية  الدينية  خل�صو�صياته 

كما حتفظ على املادة 16 املتعلقة بالتحكيم حني 

اأو  تاأويل  ب�صاأن  اأكرث  اأو  دولتني  بني  ين�صاأ خلف 

خلفية  ورقة  مالكي،  (اإحممد  التفاقية  تطبيق 

للتقرير).

التي  التعديلت  �صدور  تاريخ  بني  ما  حدثت 

 (1993) ال�صخ�صية  الأحوال  مدونة  على  طراأت 

ونهاية القرن الع�صرين تطورات مهمة يف املغرب. 

فمن جهة، توجت التوافقات التي جمعت املوؤ�ص�صة 

امللكية بالأحزاب �صليلة احلركة الوطنية بتن�صيب 

اأكرث  التي ظلت  الوطنية،  النخبة  برئا�صة  حكومة 

كما  ال�صلطة.  خارج  �صنة  وثلثني  خم�ش  من 

ال�صلطة، ويف  انتقال  بعد  امللكية  �صددت اخلطب 

اأكرث من مقام، على الأهمية التي تكت�صيها ق�صية 

املراأة. ولئن كانت للتطورات الداخلية اأهمية بالغة 

مبختلف  املغربية،  الن�صائية  احلركة  حتفيز  يف 

كفاحها،  يف  الرتقاء  على  وجمعياتها،  تنظيماتها 

فاإن الدينامية الدولية �صاهمت بدورها يف �صحذ 

الوعي الن�صائي وتو�صيع دائرة اأفقه. 

بداأ  والذي  املدونة،  تعديل  م�صروع  اأحال 

اأولوية:  ذات  اأربعة حماور  اإىل   ،2003 العام  منذ 

اإ�صراك الن�صاء يف التعليم، اإمناء ال�صحة الإجنابية، 

الندماج يف التنمية القت�صادية، والتمكني الذاتي 

اإدخالها  املقرتح  للتعديلت  بالن�صبة  اأما  للن�صاء. 

اإىل  برفعه  الزواج  �صن  م�صت  فقد  املدونة،  على 

18 �صنة كي يتلءم مع التفاقية الدولية املتعلقة 

ثانوية،  بجعلها  الزواج  يف  والولية  بالطفل، 

والتطليق مبنح الزوج والزوجة حق اللجوء اإىل طلب 

الطلق الق�صائي حني ت�صتحيل احلياة الزوجية، 

القا�صي،  من  برتخي�ش  اإّل  الزوجات  تعدد  ومنع 

 15) للجن�صني  بالن�صبة  احل�صانة  �صن  وتوحيد 

بزواج  خا�صة  اأخرى  اإىل جمالت  اإ�صافة  �صنة)، 

الزوجني  وتوزيع ممتلكات  والنفقة،  املطلقة،  الأم 

بعد الطلق، واإحداث حماكم اأ�صرية، والعرتاف 

للن�صاء القا�صيات مبهمة التوثيق يف مادة الأحوال 

ال�صخ�صية.

مل يكن مل�صروع من هذا النوع اأن مير دون اأن 

يخلق ردود فعل متباينة حول منطلقاته ومقا�صده. 

واحلال اأن الأمر مل يكن يتعلق هذه املرة مبجرد 

فعلي  اجتماعي  بتوتر  بل  النظر،  يف  تعار�صات 

اأو�صك على التحول اإىل فتنة.

تبنّي، اإذن، اأّن �صدور مدونة الأ�صرة، التي دخلت 

حيز التنفيذ يف 3 �صباط/فرباير 2004، مل تكن 

مقطوعة الأو�صال ول منحة اأو هبة. فلقد توجت 

م�صرية كفاح املراأة املغربية بكبواتها وانت�صاراتها، 

وهو كفاح مل يكن ثمرة جمتمع الن�صاء فقط، بل 

القوى  ودعمته  �صنعه،  يف  اأي�صا  الرجال  �صارك 

الدميقراطية الداخلية والدولية.

غري اأّن اأمورا كثرية مل تنجز بعد، بل اإن ما مت 

اإجنازه يحتاج اإىل رعاية، وتعميق، واإّن �صيانة ما 

قدرة  مرتهن مبدى  اأف�صل  هو  ملا  وتطويره  اأجنز 

حرة  ق�صيتها  امتلك  ا�صتمرار  على  ذاتها  املراأة 

وم�صوؤولة. اإّن الأفق البعيد لتحرر املراأة ومتكينها 

اخليال  �صياغة  اإعادة  ي�صتلزم  بها  والنهو�ش 

الجتماعي للفرد املغربي مبا يجعل وعي امل�صاألة 

الدميقراطية  قيمتي  موؤ�ص�صا على  لديه  الن�صائية 

واحلداثة (اإحممد مالكي، ورقة خلفية للتقرير).

6  �صدد امللك احل�صن الثاين يف خطاب 29 اأيلول/�صبتمرب 1992، على اأن "ق�صية املراأة ق�صيته الأوىل ويتوىل الدفاع عنها بنف�صه"، طالبا من اجلمعيات الن�صائية اأن تقدم له مطالبها، التي متحورت على وجه اخل�صو�ش حول 
الولية والنفقة واحل�صانة، والطلق والتطليق، وتعدد الزوجات.

 توجت مدونة الأ�سرة، 

التي دخلت حيز 

التنفيذ يف 3 �سباط/

فرباير 2004 م�سرية 

كفاح املراأة املغربية 

بكبواتها وانت�ساراتها، 

وهو كفاح مل يكن 

ثمرة جمتمع الن�ساء 

فقط، بل �سارك 

الرجال اأي�سا يف 

�سنعه، ودعمته 

القوى الدميقراطية 

الداخلية والدولية

اإّن الأفق البعيد 

لتحرر املراأة ومتكينها 

والنهو�ض بها ي�ستلزم 

اإعادة �سياغة اخليال 

الجتماعي للفرد 

املغربي مبا يجعل 

وعي امل�ساألة الن�سائية 

لديه موؤ�س�سا على 

قيمتي الدميقراطية 

واحلداثة
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لهما  كان  التي  املنجزات  من  منوذجني  قّدمنا 

الف�صل بدفع ق�صية نهو�ش املراأة. ول ينفي ذلك 

عزم عدد اآخر من البلدان على مراجعة بع�ش مواد 

مدوناتها من قبيل:

حقوقها  على  امل�صرية  املراأة  ح�صلت  م�سر: 

ال�صيا�صية �صنة 1956، بعد كفاح ا�صتمر اأكرث من 

من  العديد  الثورة  حكومة  وتبنت  عاماً.  خم�صني 

مطالب التنظيمات الن�صائية القائمة، خا�صة تلك 

والتعليم  ال�صيا�صية  باحلقوق  اخلا�صة  املطالب 

الن�صائية  احلركة  مطالب  التقت  فلقد  والعمل. 

مع احتياجات الدولة لزيادة العمالة، كما اتفقت 

الأيديولوجيات ال�صرتاكية ال�صائدة مع التو�صع يف 

ثم،  ومن  الربملانية.  احلياة  يف  ال�صعبية  امل�صاركة 

ل الد�صتور �صنة 1956 ليحقق بع�ش طموحات  ُعدِّ

ثم  الوقت.  ذلك  يف  الن�صطة  الن�صائية  احلركة 

 1971 د�صتور  وجاء  الت�صريعية،  املكا�صب  توالت 

ليوؤكد على املكا�صب التي وردت يف د�صتور 1956. 

العامة  الوظائف  تويل  اأن  على   14 املادة  ون�صت 

ن�صت  كما  ورجال.  ن�صاء  املواطنني،  جلميع  حق 

املادة 10 و11 على اإلزام الدولة بحماية الأمومة 

بني  بالتوفيق  الدولة  تتكفل  اأن  على  والطفولة، 

واجبات املراأة نحو الأ�صرة ونحو عملها يف املجال 

العام. وا�صتمر �صدور الت�صريعات التي كفلت حقوقا 

مت�صاوية يف التعليم والعمل، كما وفرت �صمانات 

من  وكان  العاملت.  للن�صاء  وتاأمينية  اجتماعية 

املراأة  اأن دخلت  الت�صريعية  التعديلت  نتائج هذه 

جمال احلياة ال�صيا�صية. لكن مل ت�صدر ت�صريعات 

اأي تركت قوانني  الأ�صرة،  املراأة يف  لتنظيم و�صع 

الأحوال ال�صخ�صية ال�صادرة �صنة 1925 و1929، 

كما هي، وذلك على الرغم من م�صاعي الكثريات 

يف  امل�صرية،  املراأة  تتمّكن  ومل  ال�صاأن.  هذا  يف 

يف  حقها  على  احل�صول  من  اإّل  احلايل،  الوقت 

اخللع منذ 2000، مع التخلي عن احلقوق املالية 

التي يقت�صيها الطلق، كما ح�صلت على حقها يف 

امل�صرية  اجلن�صية  باإك�صاب  لها  وال�صماح  ال�صفر، 

لأطفالها من اأجنبي.

ويف الأردن، رفعت ال�صن القانونية للزواج اإىل 

18 �صنة بالن�صبة للزوجني، ومنحت املراأة احلق يف 

اإ�صدار جواز �صفر من غري اإذن الزوج.

من  لعدد  جتمع  اأعّد  فقد  لبنان،  يف  اأّما 

املنظمات غري احلكومية م�صروعا لقانون للأحوال 

ال�صخ�صية  للأحوال  قانونا   18 ين�صخ  ال�صخ�صية 

باختلف الطوائف الدينية واملذهبية.

ويف اجلزائر: ل يزال قانون الأ�صرة باجلزائر 

يرزح حتت عبء من القيود تثقل كاهل املراأة، ومنها 

الإبقاء على تعدد الزوجات، واإن اجتهد امل�صّرع يف 

�صبطه ب�صروط منها ر�صا الزوجة الأوىل، واعتبار 

ميكن  اأّننا  غري  الزواج.  �صّحة  يف  �صرطا  الِولية 

يف  ورد  ما  بني  اإيجابية  علمات  على  نقف  اأن 

2005: من ذلك  ال�صادرة يف  والتنقيحات   1984

على  ين�ّش   ،31 املاّدة  املختلط،  الزواج  قانون  اأّن 

اأّنه "ل يجوز زواج امل�صلمة بغري امل�صلم"، ون�صخ يف 
يف  والرجل  املراأة  بني  امل�صاواة  مبداأ  ليقّر   2005

الزواج بالأجانب من غري اأهل امللّة. واأقّرت املادة 

بتاأمني �صكن  الزوج  باإلزام   2005 املنّقحة يف   72

لأطفاله من مطلقته اإذا تكفلت بح�صانتهم (جملة 

الر�صالة القانونية، 2005).

من  بالرغم  الجنازات،  هذه  اأن  املوؤمل  ومن 

قطار  اأن  اإىل  اإ�صارة  �صتكون  معظمها،  توا�صع 

التغيري قد بداأ يتحرك يف امل�صرق العربي (الأردن 

(اجلزائر  العربي  املغرب  ويف  وم�صر)،  ولبنان 

اخلليج  دول  يف  بطئا  اأكرث  كان  واإن  واملغرب)، 

العربي.

خال�سة

اأردنا  واإذا  الن�صاء.  حقوق  جمال  يف  النطاق  وا�صعْي  ون�صاٍط  حركٍة  ر�صد  فيمكننا  التفاوؤل،  اأردنا  اإذا 

التخطيط للم�صتقبل، علينا اأن نتفق اأّن هناك ظروفا عامة اجتماعية و�صيا�صية واقت�صادية وثقافية توؤّثر 

بال�صرورة على حركة حترير الن�صاء.  ولكن اإذا كان لنا اأن نر�صد فجوة ما يف عمل املنظمات الن�صائية، 

فل جند اإّل الفجوة املعرفية، اأي اأن هناك حاجه ملحة للعمل البحثي يف �صتى التخ�ص�صات تاأخذ يف 

اأ�صئلة جديدة، ومن ثم خطابات جديدة تتخطى  اإعادة �صياغة  العتبار املنظور النوعي، وذلك بهدف 

القوالب ال�صائدة اإىل الآن. وي�صود القتناع باأّن اإعادة النظر يف مكانة املراأة اإمنا هو تكري�ٌش ملقّومات 

املجتمع املدين، فيمكن جتاوز امل�صلّمة القائلة بوجوب رف�ش كّل اأ�صكال التطّور، لأّنها جزء من ح�صارة 

الآخر.   

اأن قطار التغيري قد 

بداأ يتحرك يف امل�سرق 

واملغرب العربي، واإن 

كان اأكرث بطئا يف دول 

اخلليج العربي


