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مقدمة
املدير العـام لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي
ميثل تقرير التنمية الإن�سانية العربية لهذا العام
احللقة الرابعة ،من �سل�سلة رباعية� ،أ�سهمت
�إ�سهاماً كبرياً يف النقا�ش الدائر حول حتديات
التنمية التي تواجه العامل العربي.
لقد حدد التقرير الرائد الأول ،ال�صادر عام
 ،2002ثالثة من "�أوجه الق�صور" الأ�سا�سية للتنمية
 يف اكت�ساب املعرفة ،واحلريات ال�سيا�سية ،وحقوقاملر�أة  -التي �أعاقت م�سرية التنمية الإن�سانية يف
�أرجاء املنطقة العربية ،على الرغم مما تتمتع
به من ثروات طبيعية معتربة ،و�إمكانات �ضخمة
لتحقيق التقدم االقت�صادي واالجتماعي .وقد ركز
التقريران الثاين والثالث على مواطن الق�صور يف
جما ْ
يل املعرفة واحلرية على التوايل.
ويقدم تقرير هذا العام برهاناً قاطعاً على �أن
التحقيق الكامل لطاقات املر�أة العربية متطلّب
جوهري الزم للتنمية يف البلدان العربية كافة.
ٍ
ب�شكل مقنع ا�ستحالة "النه�ضة" العربية
كما يطرح
املن�شودة التي لن تتحقق �إال �إذا �أزيلت العوائق
التي حتول دون متتع املر�أة بحقوقها الإن�سانية
و�إ�سهامها الكامل يف التنمية ،وا�ستُبدلت ب�سبل
�أف�ضل للو�صول �إىل "�أدوات" التنمية ،مبا فيها
التعليم والرعاية ال�صحية .وبعد �أن ي�ضع التقرير
املر�أة العربية يف �صلب عملية التنمية االجتماعية
والثقافية واالقت�صادية وال�سيا�سية يف املنطقة
مبجملها ،ف�إنه مي�ضي �إىل ما هو �أبعد من الت�أكيد
على �أن ن�صف ال�سكان ي�ستحقون ن�صف امل�شاركة.
فهو ي�شدد ،يف واقع الأمر ،على �أن الن�ساء العربيات،
ب�صرف النظر عن اجلوانب الإح�صائية ،قد
قطعن �أ�شواطاً بعيدة حتول الأو�ضاع االقت�صادية
ال�سيا�سية والدميغرافية االجتماعية يف املنطقة.
ويف معر�ض الإ�شادة بهذه الإجنازات ،والدعوة
�إىل تعزيز تيار هذا التحول االجتماعي الإيجابي
القوي ،يحلل التقرير ما تبقى من تلك العوائق،
ويقرتح القيام بخطوات حمددة لتذليلها.
لقد �أفلحت تقارير التنمية الإن�سانية العربية،
�إىل ح ٍّد جتاو َز كل التوقعات ،يف �إثارة النقا�ش
احلي حول التحديات ،والفر�ص ،واملقت�ضيات

التي ينبغي �أن ت�ؤخذ باالعتبار �إذا ما �أريد للحكم
ال�صالح ،واحرتام حقوق الإن�سان ،والتنمية
الإن�سانية� ،أن ت�صبح من اخل�صائ�ص املح ِّددة
للدولة العربية احلديثة .وغدت هذه التقارير،
التي بد�أت بو�صفها جترب ًة جريئ ًة بحد ذاتها،
منطلقاً جلهود �أخرى ،و�أف�سحت املجال لالبتكار
والتغيري يف �أرجاء املنطقة.
وبغري التبادل الن�شط للآراء ،ف�إنه ال ميكن
حدوث الإ�صالح� ،سيا�سياً كان �أو غري ذلك،
ناهيك عن جناحه .وقد ت�سري هذه العملية على
نحو مت�سق �أحياناً ،مع التقاء وتقريب وجهات
النظر الذي يف�ضي �إىل الإجماع .وقد ال تكون
احل�صيلة النهائية يف �أحيان �أخرى غري االتفاق
على االختالف .و�إذا �أخذنا باالعتبار الطبيعة
الإ�شكالية للق�ضايا التي تعاجلها تقارير التنمية
الإن�سانية العربية ،فلن ن�ستغرب �أن �إعدادها كان
يف عداد الفئة الأخرية .وال ي�ستثنى من ذلك تقرير
هذه ال�سنة.
و�أجد من ال�ضروري ،بهذا ال�صدد� ،أن �أكرر
املقولة التي طرحها َ�سلَفي ،مارك مالوك براون،
يف ت�صديره لتقرير ال�سنة املا�ضية�" :إن تقارير
التنمية الإن�سانية لي�ست وثائق ر�سمية �صادرة
عن الربنامج الإمنائي وال عن الأمم املتحدة ،وال
يق�صد منها �أن تكون كذلك .وهي ،بالتايل ،ال تعرب
عن وجهة النظر الر�سمية لأي من هذه املنظمات.
بل �إن الق�صد من هذه التقارير هو تقدمي التحفيز
دينامي جديد ،يف املجال العام،
وامل�ؤازرة خلطاب
ّ
يف �شتى �أرجاء العامل العربي وما وراءه ...و�أجد
من ال�ضروري القول �إن الربنامج الإمنائي والأمم
املتحدة ال ي�شاطران امل�ؤلفني بع�ض ما �أدلوا به من
�آراء" .فقد �أعد تقارير التنمية الإن�سانية العربية
الأربعة م�ؤلفون يجمعهم هذا الفهم امل�شرتك
الذي تو�صلوا �إليه مع �إدارة برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي للأمم املتحدة عند ال�شروع ب�إ�صدار هذه
ال�سل�سلة عام .2002
�إن تقارير التنمية الإن�سانية العربية ،مبا فيها
تقرير هذه ال�سنة ،تطرح وجهات نظر ال ي�شارك
�أ

فيها برنامج الأمم املتحدة .وهي ت�ستخدم ،يف
بع�ض الأحيان ،لغة ِ�شقاقي ًة ال �ضرورة لها .ومنذ
عام � ،2002أ�سهم الربنامج الإمنائي يف �إقامة
منرب للنقا�ش يف املنطقة وما بعدها .غري �أن اللغة
املتداولة يف ٍ
بع�ض من هذا النقا�ش مل تكن على
الدوام توائم ق�ضية الإ�صالح والتفاهم القائم على
احلجة العقالنية.
لقد عانى العامل العربي ومنطقة ال�شرق
الأو�سط ،على مدى ال�سنني ،من االنق�سامات
العميقة ،والعنف ،وال�صراع الذي ي�شمل �أطرافاً
خارجية �أي�ضاً .وتعتقد �إدارة برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي �أن بناء احلرية واحلكم ال�صالح ،وهو
الهدف املعلن لتقارير التنمية الإن�سانية العربية،
ي�ستلزم االعتدال واحلجة العقلية واحرتام وجهات
نظر "الآخر" ،وهي كلها من معامل الع�صر الذهبي
للعظمة العربية التي ازدهر فيها العاملان العربي
والإ�سالمي ،وبلغا من علو ال�ش�أن حداً جعلهما
واملقايي�س للآخرين .كما �أن
ري
ي�ستنّان املعاي َ
َ
تقدم العامل العربي ،يف ع�صر القوى االقت�صادية
الكوكبية هذا� ،سيتطلب كذلك مزيداً من التعاون
الوثيق والتكامل االقت�صادي .وال ميكن لهذه
العملية �أن تتم �إال بتعزيز وحدة ال�صف بني البلدان
واحلكومات وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،على ما
فيها من تنوع .وكما تظهر لنا عمليات التعاون
يف �أجزاء �أخرى من العامل ،ف�إن التقدم ي�ستلزم
احلذر ،واال�ستعداد لقبول احللول الو�سط ،مع
و�ضع ا�سرتاتيجية را�سخة وطويلة الأمد ،يف
الوقت نف�سه ،لتحقيق وحدة �أو�سع نطاقاً.
وعلى الرغم من �أننا ال نتفق وجمي َع امل�شاعر

والأحكام التي يعرب عنها هذا التقرير ،فال ي�سعنا
�إال �أن يحفزنا ذلك على التفكر ،باملزيد من
احلر�ص ،يف العوامل الكامنة وراءها .وال يفوتنا �أن
م�شاع َر الغ�ضب التي تتجلى يف �أق�سام معينة من
هذا التقرير ت�ساور �شرائ َح عري�ضة يف املنطقة،
وقد غدت �أكرث عمقاً جراء الأحداث الأخرية
واخل�سائر اجل�سيمة التي حلت ب�أرواح الأبرياء.
لقد ا�سرتعت تقارير التنمية الإن�سانية العربية
ال بكل املقايي�س ،و�أ�سهمت �إ�سهاماً
اهتماماً هائ ً
ال نظري له يف حتفيز اجلدل حول ال�سبل التي
ت�ستطيع بها املنطقة العربية �أن مت�ضي قدماً
لتحقيق �أهداف احلكم ال�صالح ،والنمو املن�صف،
واملزيد من االحرتام حلقوق الإن�سان.
وكان �إ�صدار هذه التقارير ممكناً بف�ضل اجلهود
التي بذلها �أفراد عديدون .بيْ َد �أنني �أود �أن �أغتنم
هذه الفر�صة للتنويه ،على نحو خا�ص ،بالدور
القيادي ل�شخ�صية واحدة هي الدكتورة رميا خلف
الهنيدي .فقد �أ�شرفت رميا ،منذ البداية ،على
توجيه "جتربة" تقارير التنمية الإن�سانية العربية،
ومل يكن من املمكن ،بغري قيادتها� ،إ�صدار التقارير
الأربعة .لقد تقاعدت رميا عن من�صبها يف وقت
�سابق من هذا العام بعد �أن تر�أ�ست املكتب الإقليمي
للدول العربية لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي
على مدى �ست �سنوات تقريباً .وقد بد�أ �إعداد
هذا التقرير �أثناء توليها �إدارة املكتب العربي .وما
زالت رميا متثل قوة دافعة يف املناق�شات الدائرة
حول الإ�صالح يف �شتى �أرجاء املنطقة وما وراءها.
وال ي�سعني يف هذا املقام �إال �أن �أمتنى لها الفالح
يف م�ساعيها اجلديدة.

كمال دروي�ش
املدير العام
برنامج الأم املتحدة الإمنائي

ب

ت�صدير
املدير الإقليمي -املكتب الإقليمي للدول العربية
ي�ستكمل التقرير الرابع من �سل�سلة تقارير التنمية
الإن�سانية العربية ما بد�أته التقارير ال�سابقة من
ا�ستق�صاء �صريح لبع�ض العوائق التي تعرت�ض
�سبيل التنمية الإن�سانية العربية .ويحلل تقرير عام
 ،2005بالروح امل�ستقلة نف�سها التي متيزت بها
التقارير ال�سابقة ،الأبعا َد الدينامية لتقدم املر�أة
يف العامل العربي .ويتمحور اهتمام هذا التقرير
حول ق�ضية الن�ساء جميعاً يف البلدان العربية
دومنا متييز .وي�ضع الطابع الإ�شكايل للم�ساواة
يف احلقوق والقدرات والفر�ص يف ال�سياق
التاريخي ،والثقايف ،والديني ،واملجتمعي ،ويف
الإطار االقت�صادي ال�سيا�سي .كما ير�سم اخلطوط
العري�ضة لر�ؤية ت�ستهدف حتقيق امل�ساواة بني
اجلن�سني القائمة على �ضمان حقوق املواطنة
الكاملة للجميع من خالل �إ�صالح احلكم العربي.
وهذا التقرير� ،ش�أنه �ش�أن غريه يف تلك
ال�سل�سلة ،عربي �صميم ،ا�ستلهاماً وت�أليفاً ِ
وملكي ًة.
وهو ال ينطلق من معادالت جتريدية للتغيري،
مبعزل عن تفاعل القوى يف املنطقة .ذلك �أن
امل�ؤلفني وامل�ست�شارين ينتمون �إىل �شتى التيارات
الفكرية والفل�سفية والثقافية يف العامل العربي.
ولكل ه�ؤالء موقف حازم من الق�ضايا املطروحة،
وا�ستعداد لتحمل املخاطر التي ينطوي عليها
التعامل مع مو�ضوع م�شحون باحل�سا�سيات
الثقافية والدينية واالجتماعية .ويدرك ه�ؤالء �أن
الإ�صالحات العري�ضة التي ي�سعون �إىل حتقيقها
ينبغي �أن ت�ص ُدر ،يف احلالة املثلى ،عن �إجماع
متعدد امل�ستويات ،يرتكز �إىل تفاهم م�شرتك بني
جميع الأطراف ،و�إىل احرتام حق االختالف،
والإقرار بنقاط انطالق م�شرتكة .بيْ َد �أن ه�ؤالء
جميعاً ي�شهدون اليوم تردي النقا�ش حول الإ�صالح،
واقت�صاره على املفرقعات البالغية الإق�صائية
العا�صفة ،فيما حتاول القوى املحافظة ال�صاعدة
اختزا َل اخليارات ال�سيا�سية �إىل �أدنى احلدود.
�إن املثقف العربي ،الذي يحاول هذه الأيام
�إدخال �أفكار امل�ساواة بني اجلن�سني "الغربية"
َ
امل�ستقطبة هذه ،ال بد �أن
�إىل حلبة التناق�ضات

يتعر�ض للنبذ الفوري .ويف مثل هذه البيئة ،ويف
مثل هذا الوقت الذي ي�ستمر فيه احتالل �إ�سرائيل
للأرا�ضي الفل�سطينية وعدوانها على البلدان
املجاورة ،والتدخل الع�سكري للقوى الأجنبية،
ف�إن دعاة التغيري الدميقراطي النابع من الداخل
الهادف اىل الإ�سراع يف متكني املر�أة� ،سيعتربون
� ٍ
أدوات م�سخر ًة خلدمة منوذج فاقد للم�صداقية.
وفيما يجهد التدخل الأجنبي يف حتويل م�سارات
طروحات املعتدلني العرب عن م�سارها ،وفيما
ت�ض ِّيق بع�ض القوى املحلية اخلنا َق عليهم ،ف�إن
ه�ؤالء املعتدلني يزدادون ا�ستنفاراً و�إحباطاً
وغ�ضباً .وبينما يكون الغ�ضب ،بطبيعته ،مدعاة
للحوار� ،إال �أن من ال�سهل �أن ي�ساء فهمه يف عامل
اخل�صومة ،فيعترب �شك ً
ال من �أ�شكال العناد .وترتدد
�أ�صداء الغ�ضب يف ثنايا هذا التقرير بحيث حتمل
معها دعو ًة كفاحي ًة يف بع�ض الأحيان .وقد يكون
ذلك بالن�سبة للبع�ض مدعا ًة للفزع؛ وبالن�سبة
لآخرين تعبرياً حقيقياً عن معاناة وا�ضعي التقرير
ال�سيا�سية والفكرية والأخالقية .وما زلنا نعتقد �أن
تزويد امل�ؤلفني مبنرب ال يتوافر لهم يف مكان �آخر
ي�سر �إي�صال جمموعة من الر�سائل
يف املنطقة �سيُ ّ
النافعة املفيدة التي يجدر بالعامل �أن ي�سمعها.
وما زالت �أو�ضاع املر�أة يف البلدان العربية
تتغري مع الأيام ،و�إىل �أو�ضاع �أف�ضل يف �أغلب
الأحيان .وقد قدمت الن�ساء العربيات �إ�سهامات
وطنية وعاملية باهرة يف ميادين الآداب ،والعلوم،
وال�سيا�سة ،ويف جماالت �أخرى من الن�شاط
ٍ
منجزات تعادل ،بل تفوق،
الإن�ساين .وحققن بذلك
ما حققه الرجال .بيد �أن �أكرثهن ما زلن يكافحن
للتمتع مبعاملة من�صفة .وباملقارنة مع نظرياتهن
يف �أماكن �أخرى من العامل ،ف�إنهن يتمتعن ب�أقل
ن�صيب من امل�شاركة ال�سيا�سية .وتقوم بع�ض
ال�سلطات املحافظة ،والقوانني التمييزية ،والنزعة
الذكورية ال�شوفينية ،والعقلية التقليدية ،ما فتئت
كلها ترتب�ص باملر�أة وتكبح تطلعاتها و�أن�شطتها
وت�صرفاتها .كما �أن �أرباب العمل ما زالوا ي�ضعون
قيوداً على دخلها وا�ستقاللها .ويف �أغلب احلاالت،
ت

يكبل الفقر تنمية املر�أة وتوظيف طاقتها .وقد
ت�ضافرت معدالت الأمية العالية واحلد الأدنى
على ال�صعيد العاملي مل�شاركة الن�ساء يف العمالة،
لت�سفر عن "خلق حتديات خطرية" .وعلى الرغم
من جناح � ٍ
أعداد متزايدة من الن�ساء ،مب�ساندة
من الرجال ،يف حتقيق قدر �أكرب من امل�ساواة يف
املجتمع واملزيد من التعادلية يف عالقاتهن العائلية
وال�شخ�صية ،ف�إن الكثريات ما زلن �ضحية للتمييز
املق نّّن ،والإخ�ضاع االجتماعي ،وال�سيطرة الذكورية
التي �أ�صبحت يف عداد املقد�سات .وكذلك ف�إن
العنف النف�سي واجل�سدي ،املرفو�ض من حيث
املبد�أ ،يدمر ال�صحة ال�شخ�صية والإح�سا�س بالأمن
لدى الن�ساء ،بل �إنه يق ّو�ض حقهن يف احلياة .وال
تقت�صر ممار�سة هذه الإ�ساءات على العامل العربي
وحده ،بل هي جزء من م�شكلة عاملية.
يطرح هذا التقرير منظومة �شاملة من
الأولويات للتعجيل بنهو�ض املر�أة .فمتطلبات
الن�ساء ،من منظور التنمية الإن�سانية ،ال تقت�صر
على الو�صول �إىل �أدوات التنمية بهدف م�ساعدة
املجتمع نف�سه على االرتقاء؛ بل �إنهن ،كب�شر� ،إمنا
ميثلن الطرف الذي يتوىل عملية التنمية هذه.
وعلى �ضوء ذلك ،ي�شدد التقرير على احلاجة
لإزالة بذور التمييز �ضد املر�أة من التقاليد
العربية ،والدعوة �إىل االجتهاد والتف�سري امل�ستنري
يف الق�ضايا الدينية للتغلب على العراقيل الثقافية.
ويحدد التقرير يف تلك الأثناء املالمح العري�ضة
لأمناط التغيري يف �أ�ساليب التن�شئة والتعليم
والإعالم التي ميكن �أن تعدل املعايري االجتماعية
ومتحو ال�صور النمطية امل�ؤذية امل�سبقة ،وحتدث
حتوالً حيوياً يف العالقات بني اجلن�سني ،يف ثقافة
ت�سودها امل�ساواة يف التعامل .ويقرتح التقرير
�سل�سلة من الإ�صالحات القانونية ل�ضمان احلقوق
ال�سيا�سية واملدنية واالقت�صادية للمر�أة .وترتاوح
متطلبات هذه املقرتحات بني حتقيق االت�ساق
الكامل بني القوانني الوطنية من جهة ،واالتفاقية
العاملية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة )�سيداو( واتفاقيات العمل الدولية من
جهة �أخرى ،عن طريق تخ�صي�ص ح�ص�ص للن�ساء
حمدثة
يف الهيئات ال�سيا�سية ،وتبنّي قوانني
ّ
للأحوال ال�شخ�صية .وينادي التقرير كذلك
بفر�ض الإجراءات الكفيلة بحماية احلقوق
املدنية وال�شخ�صية جلميع الن�ساء ،مبن فيهن
املغرتبات ،يف البلدان العربية .ويدعو التقرير،
يف النطاق الأو�سع� ،إىل فتح املجال االقت�صادي
�أمام الن�ساء لتمكينهن من معاجلة فقر الدخل
ث

ولال�ستثمار يف ميادين التعليم وال�صحة و�شبكات
الأمان االجتماعي ،لعك�س انت�شار الفقر الب�شري.
ومتثل نتائج التقرير مبجموعها �إطاراً جلهود
التنمية التي يقوم بها املجتمع املدين واملنظمات
الإقليمية والدولية ،مبا فيها برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي.
ولن يوافق اجلميع ،بالطبع ،على كل ما يذكره
م�ؤلفو التقرير .وذلك ما يدفعنا �إىل توقع نقا�ش حي
حول ما يطرحونه من حتليالت .غري �أن قلة قليلة
فح�سب �ستنكر �أن ارتقاء �أو�ضاع املر�أة يف العامل
العربي هو ،يف التحليل الأخري ،جزء ال يتجز�أ من
تقدم املجتمع نحو �أ�شكال من احلكم الدميقراطي
التمكيني الذي ي�ساند حقوق املواطنة للجميع.
و�إذا ا�ستطاعت هذه النتيحة التي خلُ�ص �إليها
التقرير �أن ت�ستثري �سجاالً و�أفكاراً ن�شط ًة حول
ال�سبل الكفيلة بتحقيق هذين الهدفني املرتابطني،
ف�إن امل�ؤلفني �سي�شعرون ب�أنهم قد �أوتوا حقهم من
التقدير على ما بذلوه من جهود.
و�سيالحظ ق ّرا�ؤنا �أننا ،مرة �أخرى ،قد توقفنا
يف تغطيتنا لأحداث العامل يف الق�سم الأول من
التقرير عند نهاية كانون الثاين/يناير عام .2006
وقد �أرجئ �إ�صدار التقرير �أكرث من مرة ،مما
حال ،مع الأ�سف ،بيننا وبني الإ�شارة �إىل تطورات
هامة خالل هذا العام .بَيد �أنني على ثقة من �أننا
�سنعطي تلك التطورات حقها من خالل التقارير
القادمة.
وميثل تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام
 2005ثمرة جلهود العديد من الأفراد .وبودي
�أن �أحيي كل من �أ�سهم يف �إعداده ومراجعته
وحتريره .و�أود ،يف هذا املقام� ،أن �أخ�ص بالذكر
زميلتي املرموقة الدكتورة رميا خلف الهنيدي التي
�سبقتني يف هذا املن�صب .فقد كانت هي الروح
الإبداعية املل َهمة التي وقفت وراء هذه ال�سل�سلة
ب�أكملها ،وجتلت توجيهاتها يف ثنايا هذا التقرير
جميعها .كما �أقدم خال�ص امتناين �إىل الفريق
املركزي ،وال �سيما امل�ؤلفني الأ�سا�سيني ،ومنهم
الباحث ال�ضليع الدكتور نادر فرجاين والدكتورة
�إ�صالح جاد ،على التزامهم الذي ال يعرف الكلل،
وعلى جهودهم القيمة .كما �أعرب عن م�شاعر
التقدير ملجل�س امل�ست�شارين على ما �أبداه �أع�ضا�ؤه
الالمعون من رعاية وم�شورة ،مما �أتاح للتقرير
مبختلف �إ�صداراته �أن يحافظ على منطلقاته
العري�ضة ويظل ل�صيق ال�صلة بواقع املنطقة.
و�أدين بال�شكر للمدير العام لربنامج الأمم املتحدة
الإمنائي كمال دروي�ش على م�ؤازرته ال�شجاعة

لإ�صدار احللقة اخلتامية يف املرحلة الأوىل من
هذه ال�سل�سلة غري االعتيادية ،على الرغم من
بع�ض االختالفات يف الر�أي واملخاطر التي ينطوي
عليها هذا املجهود .و�أود �أن �أنوه على نحو خا�ص
بالزمالء والزميالت يف �شعبة الربامج الإقليمية
يف املكتب الإقليمي للدول العربية ،بقيادة ندى
النا�شف ،على م�ساندتهم الدءوبة لهذا امل�شروع
البالغ امل�شقة.
وختاماً� ،أعرب عن تقديري للدعم الذي قدمه

اثنان من �شركائنا الإقليميني ؛ هما ال�صندوق
العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي ،وبرنامج
اخلليج العربي لدعم منظمات الأمم املتحدة
)�أجفند( ،على تعاونهما وم�شاركتهما امل�شكورة يف
رعاية هذا العمل.
وحيث �أن املفهوم الأ�صلي لهذه ال�سل�سلة يف
احللقات الأربع قد اكتمل ،ف�إن من دواعي �سروري
�أن �أ�ؤكد �أن تقارير �أخرى �ستتواىل تباعاً يف
امل�ستقبل.

�أمة العليم ال�سو�سوة
م�ساعد الأمني العام للأمم املتحدة
املدير الإقليمي  -املكتب الإقليمي للدول العربية
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

تقدمي
ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي
ال ميكن �أن تكون هناك تنمية اقت�صادية �أو
اجتماعية مبعزل عن التنمية الإن�سانية التي هي
حمور التنمية ال�شاملة وهدفها .وهذا هو ما ُع ِنيت
به ،بل و�أكدته وتعاملت معه ،ال�سل�سلة الأوىل من
تقرير التنمية الإن�سانية العربية يف �إ�صداراته
الأول والثاين والثالث .وبطبيعة احلال ،ي�أتي هذا
التقرير ،وهو الرابع ،ليكمل حلقات هذه ال�سل�سلة
مبعاجلة مو�ضوع هام من ق�ضاياها ومو�ضوعاتها،
وهو املر�أة العربية ودورها يف التنمية ال�شاملة.
وحني يت�صدى هذا التقرير بال�شرح والتحليل
واملعاجلة لق�ضايا املر�أة العربية ،وي�ستق�صى
املعوقات التي تواجه حت�سني �أو�ضاعها احلقوقية
واالقت�صادية واالجتماعية ،وحني ي�ؤكد على
�شراكتها الكاملة يف املجتمع ،فهو ال ي�أتي بجديد �أو
دخيل على �أدبيات التنمية ،قدميها وحديثها ،التي
�أكدت على �أهمية ال�شراكة املجتمعية يف التنمية
دون متييز على �أ�سا�س العرق �أو اجلن�س .فالتقرير
جزء من جهود فكرية وعملية بد�أت منذ بداية
ع�صر النه�ضة العربية يف مطلع القرن الع�شرين
ملعاجلة ق�ضايا وحقوق املر�أة العربية ،وتوا�صلت
ب�أطروحات وكتابات �ساهم فيها عدد م�شهود
له من املفكرين والباحثني وامل�صلحني ،وبجهود
حركات ن�سائية منذ ع�شرينات القرن املا�ضي من
�أجل النهو�ض ب�أو�ضاعها .وما لبثت �أن حتولت مع
نهايات القرن �إىل حركات جمتمعية و�سيا�سية يف
املجتمع املدين العربي تهدف �إىل �صياغة ر�ؤى
تنموية �شمولية ،وتعمل على تنفيذ �أهدافها على
�أر�ض الواقع .ومن هذه الأهداف حتقيق ال�شراكة
الكاملة للمر�أة العربية يف الدولة واملجتمع.
يلقي هذا التقرير ال�ضوء على خمتلف اجلوانب
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والقانونية
املحيطة باملر�أة العربية ،والتطورات التي طر�أت
عليها �سلباً و�إيجاباً .وي�ستعر�ض ال�صعوبات التي
تواجهها لأداء دورها كام ً
ال يف جهود التنمية
االقت�صادية ،ويف عملية التحديث ال�سيا�سي
واالجتماعي .ويطرح معدو التقرير توجهات
�سيا�سية وفكرية ومتطلبات حقوقية وجمتمعية

على الأ�صعدة املختلفة لنهو�ض املر�أة العربية و�أداء
دورها وم�س�ؤوليتها على النحو املطلوب وت�أكيد
�شراكتها الكاملة يف املجتمع العربي .وال �شك �أن كل
ذلك حمل اهتمام م�ؤ�س�سات التنمية ،و�أخ�ص هنا
ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي
الذي حر�ص يف �إطار توجهاته و�سيا�ساته الإمنائية،
ومن خالل براجمه وم�شروعاته االجتماعية ،على
تفعيل م�ساهمة املر�أة العربية يف التنمية .كما حر�ص
�أي�ضاً ،ويف حدود م�ساهمته يف التقرير ،على �أن
يكون هذا التقرير� ،أ�سلوباً وم�ضموناً ،مو�ضوعياً
و�أميناً وجريئاً يف تو�ضيح واقع املر�أة العربية.
�أن هذا التقرير ،وهو يعالج ق�ضية بهذه
الأهمية ،قد تعاين بياناته من بع�ض الثغرات
وت�شوبها بع�ض الهنات؛ وهذا �أمر طبيعي يف
معاجلة مو�ضوع بهذا التعقيد واحل�سا�سية .وقد
تت�ضمن بع�ض مداخالته وحتليالته �شيئاً من
اال�ستطراد والتفا�صيل التي ميكن �أن تكون �إقحاماً
على مو�ضوعه؛ وهذا �أمر متوقع يف منظور للتنمية
الإن�سانية وا�سع احلدود ،متغري امل�ضمون ،متعدد
املحاور ،ومت�شعب الق�ضايا .وقد ت�شمل تعميماته
وا�ستنتاجاته نقاط اتفاق كثرية ومواطن اختالف
رمبا تكون �أكرث ،وهذا بطبيعة احلال �أمر واقعي
يعك�س التعددية يف التوجهات .ولكن ،ال بد يف كل
الأحوال من الإ�شارة �إىل �أن هذا التقرير هو تقرير
مفكرين وباحثني وخمت�صني م�ستقلني ،ال يحملون
�صفة ر�سمية .وجاءت م�ساهمتهم فيه لتعرب قدر
الإمكان عن التنوع الثقايف والفكري يف املجتمع
العربي ،ولتعك�س قدر امل�ستطاع توزيعه اجلغرايف،
وفقاً لقناعة وحر�ص من امل�ؤ�س�سات امل�شاركة فيه
ب�ضرورة �أن يكون فيه مكا ُن للجميع يف �سبيل
�صياغة م�شروع نه�ضوي للمر�أة العربية.
وال بد من الت�أكيد �أي�ضاً على �أن هذا التقرير،
مب�ضمونه ومنهجيته وا�ستنتاجاته وت�صوراته ،لي�س
نهاية املطاف .كما �أنه ال ي�شكل امل�شروع الوحيد يف
مواجهة �إ�شكاليات النهو�ض باملر�أة العربية ،بقدر ما
هو حماولة �إ�ضافية ات�سمت بقدر من اجلر�أة لفتح
حوار عربي حول ما ت�ضمنه من ق�ضايا و�أطروحات
ج

ب�ش�أن �سبل مواجهة هذه الإ�شكاليات والو�صول �إىل
حلول اقت�صادية وجمتمعية و�سيا�سية حتوز �أكرب
قدر من االتفاق ،وت�ضمن حتقيق �أهداف م�شروع
النهو�ض باملر�أة العربية.
وحيث ال تتيح هذه العجالة م�ساهمة وافية يف
مثل هذا احلوار ،ف�إن من ال�ضروري الت�أكيد على
عدد من احلقائق التي نرى �أنه ال بد من الت�أكيد
عليها يف تقدمي هذا التقرير للقارئ ،وعلى ر�أ�سها
التايل:
�أو ًال :مل تكن املر�أة العربية غائبة قط عن �أداء
دورها يف خمتلف مراحل تطور املجتمع العربي على
مدى التاريخ ،على الرغم من حماوالت حمدودة
لتهمي�ش هذا الدور .فدور املر�أة العربية الكبري يف
االقت�صاد التقليدي والبنيان الأ�سري واملجتمعي
هو دور ال�شريك الأ�سا�سي الذي ال غنى عنه .وقد
تزايدت وتنامت ن�ضاالتها من �أجل ت�أكيد �شراكتها
عرب احلركات ال�سيا�سية والتحررية وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين خالل العقود القليلة املا�ضية
وحققت �إجنازات هامة .وهي اليوم مو�ضع تقدير
واحرتام من جميع �أطياف املجتمع العربي.
ثانياً :املر�أة العربية حققت �إجنازاً كبرياً يف جمال
اكت�ساب القدرات بجهود ذاتية .فتمكنت من �إحراز
تقدم ملحوظ يف التعليم ،و�أثبتت جدارتها ومهاراتها
يف جماالت العمل والأعمال املختلفة ،و�أكدت
قدرتها على تبوء املنا�صب القيادية ،وارتفعت
م�ساهمتها يف الن�شاط االقت�صادي ،وتنامى دورها
يف العمل الوطني العام يف جميع الدول العربية.
وال بد جلهود التنمية العربية �أن تنطلق من ذلك،
وتبني عليه ،وتعمل على حت�سني م�ؤ�شراته و�إجناز
تقدم يف جمال توظيف تلك القدرات لزيادة
م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل ،ورفع م�ساهمتها
يف الن�شاط االقت�صادي على قاعدة من العدالة

وامل�ساواة بني اجلن�سني .ومن جانب �آخر ،ال بد
�أن تعمل جهود الإ�صالح ال�سيا�سي على تر�سيخ
قواعد احلكم ال�صالح على امل�ستويني الكلي
وامل�ؤ�س�سي ،وتطوير النظم والت�شريعات وفق مبادئ
احلرية وامل�ساواة والعدالة االجتماعية .فالإ�صالح
االقت�صادي والإ�صالح ال�سيا�سي ال يكتمالن �إال
بذلك ،ليكونا جناحي التنمية العربية اللذيْن حتلق
بهما نحو �أهداف م�شروع النه�ضة العربية.
ثالثاً :حقوق املر�أة العربية والنهو�ض ب�أو�ضاعها لي�س
�ضرباً من الرتف والتنظري ،ولي�س جمرد دعوة
�إ�صالحية ،بل �إنهما �أ�صبحا اليوم مكوناً �أ�سا�سياً
من منظومة حقوق الإن�سان �أكدته االتفاقية الدولية
للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
و�أ�صبحت املنا�شدة بحقوق املر�أة واملطالبة بالنهو�ض
ب�أو�ضاعها االقت�صادية واالجتماعية حركة عاملية
ي�ساندها القانون الدويل .وغدا العمل على
حتقيقها حركة جمتمعية ت�ساندها قوى املجتمع
املدين العربي الذي تتبو�أ املر�أة العربية مواقع
هامة يف م�ؤ�س�ساته ،وت�شارك بفاعلية لتحقيق
�أهدافه.
�إن هذا التقرير ،مبا له وما عليه ،مطروح
�أمام املواطن العربي ،يف كل املواقع وامل�سئوليات.
فاملواطن ،يف البداية والنهاية ،هو الغاية والهدف.
و�أتطلع �أن يكون ن�شره بداية ال نهاية ،وفر�صة
حلوار ح�ضاري بناء يق ّرب وال يب ّعد ،ويجمع وال
يفرق ،من �أجل نهو�ض املر�أة العربية ونهو�ض �أمتنا.
ويف اخلتام� ،أعرب عن خال�ص ال�شكر والتقدير
لكل من �ساهم يف �إعداد ون�شر هذا التقرير،
وجلهود برنامج الأمم املتحدة الإمنائي الطيبة يف
متابعته والإ�شراف عليه .وال�شكر مو�صول جلميع
امل�ؤ�س�سات واجلهات امل�شاركة فيه.
واهلل ويل التوفيق،،،

عبد اللطيف يو�سف احلمد
املدير العام  /رئي�س جمل�س الإدارة
ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي

ح

تقدمي
�سمو رئي�س برنامج اخلليج العربي )�أجفند(
املر�أة العربية و�آليات التغيري املن�شود

يلم�س الرا�صد للحراك املجتمعي يف الوطن
العربي جملة من التغريات الإيجابية �أحدثها
تقرير التنمية الإن�سانية العربية منذ �صدوره
لأول مرة يف العام  2002بعنوان "خلق الفر�ص
للأجيال القادمة" ،وال�ضجة التي �صاحبت ذلك
التقرير الأول ،والتعاطي حول م�ضامينه ودالالت
اال�ستنتاجات والتو�صيات التي تو�صل �إليها
الباحثون.
�إن تقرير التنمية الإن�سانية يطرح ،حقيقة
الأمر ،ق�ضايا مف�صلية ذات ت�أثري مبا�شر وعميق
يف التنمية ب�إ�ضالعها الثالثة ،االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية ،ولذلك ف�إن هذا التقرير
الذي بادرت نخبة من االخت�صا�صيني "املهمومني"
بق�ضايا الإن�سان العربي ب�إعداده ،هو – يف
تقديرنا – من �أبرز نتاج الفكر التنموي العربي
يف الألفية الثالثة بكل ما ي�شهده هذا القرن من
تغريات وحتوالت ل�صالح اجلن�س الب�شري.
ويكت�سب الإ�صدار الرابع من تقرير التنمية
الإن�سانية �أهمية خا�صة لأنه يثري م�سالة تنمية
املر�أة بو�صفها الق�ضية املحورية يف كل املجتمعات
العربية .والطرح التخ�ص�صي ملعوقات تنمية املر�أة
تق�صى التقرير
العربية ي�أتي متدرجاً بعد ما
ّ
يف �إ�صداره الثالث جدل ّيات احلرية يف الوطن
العربي ،تناول الإ�صدار الثاين "مو�ضوع املعرفة"
وعالج الإ�صدار الأول "�إيجاد الفر�ص للأجيال
القادمة".
وا�ستباقا للجدل املتوقع الذي �سيثور حول
هذا الإ�صدار ف�إننا نعتقد �أن اخلرباء والباحثني
الذين ت�صدوا للق�ضية مو�ضوع التقرير قد �سلطوا
�أ�ضواء كا�شفة على جزئيات �شديدة الأهمية يف
ق�ضية املر�أة العربية ،وبخا�صة ما يت�صل باملنظور
املتقادم جتاه املر�أة ومكانتها ودورها.
وهذا املنظور – للأ�سف – مرتبط مبفهوم
البع�ض للدين ،يف حني �أن اال�ستقراء الواقعي
يعيده �إىل العادات والتقاليد .فال عالقة للدين
ب�أي من املمار�سات اخلاطئة �ضد املر�أة ،ولكن
جمتمعاتنا تغلب العادة على العبادة ،وت�ؤ�س�س

مل�سلّمات لي�س لها �أ�صل ال يف القر�آن الكرمي وال
يف الأحاديث ال�صحيحة.
�إن معاناة املر�أة العربية يف معظمها عائدة
�إىل تراكمات العادات والتقاليد ،ومن هنا ف�إن
ت�صحيح هذا املنظور هو �أولوية متقدمة .ويتطلّب
ذلك تدابري جمتمعية وثقافية يف املقام الأول
لتن�شئة الأجيال على الر�ؤية ال�صحيحة للمر�أة
ودورها .وهذا التقرير ب�إح�صاءاته ومعلوماته
ال�سابرة للأغوار هو جزء من التدابري املطلوبة
ولذلك ف�إننا �سنظل ندعم �صدوره بالتن�سيق مع
�شركائنا التنمويني.
و�إذا كنا ن�ؤمن �أن �إعادة االعتبار للمر�أة
و�صون حقوقها هي م�س�ؤولية تكاملية تقوم بعبئها
املجتمعات العربية ،وال �سيما � ّأن جميع الدول
العربية وقعت معاهدة عدم التمييز �ضد املر�أة،
ف�إننا يف الوقت نف�سه نرى �أن املر�أة هي الأكرث
قدرة على الدفاع عن حقوقها ودفع ق�ضاياها �إىل
دائرة ال�ضوء .و�إذا مل تكن املر�أة العربية كذلك
ف�ستظل م�شكالتها م�ؤجلة وحتت الركام حقباً
�أخرى .ولكن م�ؤ�شرات الواقع ومتابعتنا لنماذج
من النا�شطات العربيات تنبئ عن ما هو مب�شر
وباعث على التفا�ؤل.
�إننا دوما على قناعة ب�أن املر�أة العربية )�أ ّما
و�أختا وزوجة وابنة( ال تقل ب�أي حال عن املر�أة
يف املجتمعات التي �سبقتنا على �سلم التقدم.
فاملر�أة العربية مبدعة ومبادرة متى ما �أتيحت
لها الإمكانات ،وهذا ما حدا بنا �أن نتبنى منظمة
تنموية متخ�ص�صة يف ق�ضايا املر�أة ،هي مركز
املر�أة العربية للتدريب والبحوث )كوتر( ،ونعهد
بقيادتها و�إدارتها ور�سم خططها �إىل نخبة
ن�سائية �أثبتت وجودها ،وحققت �أهم الأهداف
الإ�سرتاتيجية وهو �أن ت�صبح )كوتر( مرجعية
عربية يف ق�ضايا املر�أة وتدريب الكوادر الن�سائية،
وت�سهم يف ت�صحيح ال�صور املغلوطة عن املر�أة،
وتو�صل �صوتها ومطالبتها لدوائر �صنع القرار.
فال م�ستقبل لأمة تعطل طاقات ن�صف تعدادها،
وتهمل مطالبه وتهم�ش ا�ستحاقاته.
خ

التوجه نف�سه يف اجلامعة العربية
ونعتمد هذا
ّ
املفتوحة وبنك الفقراء ،الذي ي�ستهدف �شريحة
�أفقر الفقراء .وقد �أثبتت املر�أة قدرات عالية
يف توظيف القرو�ض ال�صغرية ومتناهية ال�صغر،
وم�صداقية �أكرب من الرجل يف الوفاء بالتزاماتها
جتاه م�ؤ�س�سات الإقرا�ض.
ومع الإقرار ب�أهمية الت�شريعات و�سن الأنظمة
والقوانني وتطور الد�ساتري وحتديثها حلفظ
حقوق املر�أة فال بد �أن ي�سبق ذلك الت�أ�سي�س لفكر
م�ستنري ،لأن الت�شريعات مهما كانت ع�صر ّية
ومتط ّورة ومل ّبية للتطلّعات ال تعمل يف ظل فراغ
وقيمي.
فكري
ّ
ّ

�إن القيم الإيجابية املن�سجمة مع الدين
والتقاليد العربية الأ�صيلة هي التي ينبغي لها �أن
ت�سود نظرتنا للمر�أة ،وهذه القيم يجب تنميتها
�أوال من خالل التعليم وبثها يف املناهج الدرا�سية
بدءاً من ريا�ض الأطفال وانتهاء بالتعليم العايل،
وعرب الإعالم امللتزم بق�ضايا املجتمع وهمومه.
وهذه الآليات ِمع َول مهم للتغيرّ املن�شود يف البنية
الثقافية ،فال تغيري يرجتى ما مل نط ّور مكنون
ثقافتنا الذي ي�ضبط �أحكامنا ونظرتنا لأنف�سنا.
وفق اهلل اجلميع ملا فيه خري الإن�سان
العربي.

طالل بن عبد العزيز
رئي�س برنامج اخلليج العربي
لدعم منظمات الأمم املتحدة الإمنائية
)�أجفند(

د

امل�شاركون يف �إعداد التقرير
(ح�سب احلروف الهجائية)

الفريق الإ�ست�شاري
رميا خلف الهنيدي )الرئي�س(� ،أحمد كمال �أبواملجد ،بدر
عثمان مال اهلل )ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي
واالجتماعي( ،جربين اجلربين  /نا�صر القحطاين )برنامج
اخلليج العربي لدعم منظمات الأمم املتحدة الإمنائية(،
خديجة �أحمد الهي�صمي ،زياد فريز� ،سكينة بوراوي،
طاهر كنعان ،عبد العزيز �صقر ،عبد الوهاب رزق ،عزيز
العظمة ،فاطمة قا�سم �سبيتي  /نبيل النواب )اللجنة
االجتماعية واالقت�صادية لغربي �آ�سيا( ،فريدة العالقي،
فهمي هويدي ،فوزية �أبو خالد ،كلوفي�س مق�صود ،ليلى
�شرف ،حممد ال�شريف ،حممد فايق ،ن�ضال الأ�شقر ،هاين
فح�ص ،هيفاء �أبو غزالة ،هيفاء زنكنة.
الفريق املركزي
�إ�صالح جاد )الرئي�س( ،نادر فرجاين )الرئي�س( ،ابت�سام
الكتبي ،كمال عبد اللطيف ،حممد نور فرحات ،نائلة
ال�سيليني ،هيثم مناع.
معدو الأوراق اخللفية
�إ�صالح جاد� ،إقبال الأمري ال�سمالوطي� ،إلهام كالب،
�إحممد مالكي� ،إملي ن�صر اهلل� ،أيلني كتّاب ،باقر النجار،
بدرية عبد اهلل العو�ضي ،ح�سناء احلمزاوي ،حفيظة
�شقري ،خديجة ال�شريف ،ر�شيدة بنم�سعود ،رفيف
�صيداوي ،رىل �أبو دحو ،زينب معادي� ،سمري فريد ،عبد
العزيز ج�سو�س ،عبد الوهاب الأفندي ،عزة كرم ،عزمي
ب�شارة ،عزيز العظمة ،علي عبد القادر علي ،فاديا كيوان،
فهمي هويدي ،فوزية �أبو خالد ،فيوليت داغر ،كمال عبد
اللطيف ،لطيفة الأخ�ضر ،ملي�س �أبو نحلة ،مارون حلام،
ماري روز زلزل ،حم�سن التليلي ،حم�سن عو�ض ،حممد
ال�شريف ،حممد عارف ،حممد نور فرحات ،م�صطفى
التوايتي ،م�صطفى كامل ال�سيد ،م�ضاوي الر�شيد ،من�صف
املرزوقي ،منى ال�شرقاوي ،منى فيا�ض ،منري ب�شور ،نائلة
ال�سيليني ،نادر �سعيد ،ناديا حجاب ،ندمي جرجورة ،نزيهة
رجيبة ،نهوند القادري عي�سى ،نهى بيومي ،هالة �أحمد
ف�ؤاد ،هبة ر�ؤوف عزت ،هدى ال�صدة ،هيثم مناع.
فريق القراء للن�سخة العربية
جميل مطر ،ح�سن الرحموين ،ح�سن نفاع ،خالد العبد
اهلل� ،سامية الفا�سي ،عبد الكرمي الإرياين ،غامن النجار،
ر

ماري روز زلزل ،مرمي �سلطان لوتاه ،جنالء حمادة ،نوال
الفاعوري.
فريق القراء للن�سخة الإجنليزية
�أوجني روغان ،توفان كوالن ،دينا رزق خوري ،رامي خوري،
ريت�شارد ويل�سون ،زياد حافظ� ،سكيكو فوكودا بار ،عمر
نعمان ،ليلى �أحمد ،مارك تي�سلري ،مارينا �أوتاواي ،مورين
�أونيل ،وليام �أورم.
فريق التحرير
الن�ص العربي :فايز �صياغ
الن�ص الإجنليزي :املحرر الرئي�سي :زهري جمال ،املحرر
امل�ساعد :باربرا بروكة.
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
�أمة العليم علي ال�سو�سوة ،او�سكار فرينانديز تارانكو،
بنجامني كرافت ،جاكلني غزال ،جوليا نيجربوج ،جريميي
كينج ،ديفيد موري�سون ،رندة جمال� ،سو�سن غو�شه ،عزة
كرم )من�سق التقرير( ،غيا ع�سريان ،غيث فريز )من�سق
التقرير( ،ماري جريديني ،ما�ضي مو�سى ،ميلي�سا �إ�ستيفا،
ندى النا�شف ،وليام �أورم ،وين من نو.
منفذو م�سح "نهو�ض املر�أة"
• م�ؤ�س�سة ال�شرق الأو�سط للدرا�سات واال�ست�شارات
الت�سويقية )ممرك(/عمان ،الأردن )تن�سيق العمل،
ت�صميم ا�ستمارة البحث ،توحيد البيانات(
• �شركة الدرا�سات واالجنازات واال�ست�شارات )�سريك(/
الدار البي�ضاء ،مراك�ش
• �ستات�ستك�س ليبانون �ش.م.م/.بريوت ،لبنان
• ماركت �إيجبت/القاهرة/م�صر
فريق الرتجمة:
همفري ديفي�س )املن�سق( ،باتريك وير ،بول روت�شينك ،بيرت
دانيال ،جيف هايز ،ديفيد ويلم�سن� ،سوزان �سميث �أبو
�شيخة ،فيليب غوردون ،حممود �سوقي ،نان�سي روبرت�س،
نهاد �سامل ،هالة حليم ،يا�سمني بولني �صالح.
ت�صميم الغالف:
�شادي حممد عو�ض
امل�ست�شار التقني للت�صميم والطباعة :ح�سن �شاهني

املحتويات

أ
	�
مقدمة املدير العام لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي
ت
ت�صدير املدير الإقليمي  -املكتب الإقليمي للدول العربية
ج
تقدمي ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي االجتماعي
خ
تقدمي �سم ّو رئي�س برنامج اخلليج العربي )�أجفند(

امللخ�ص			

متهيد
 .1تطورات التنمية الإن�سانية يف الوطن العربي منذ �صدور التقرير الثالث )للعام (2004
التيارات الإ�سالمية والإ�صالح
ت�صاعد ن�ضال املجتمع املدين
الإ�صالح املفرتى عليه
موجة انتخابات ت�شوب �أغلبها العيوب
تفاقم انتهاكات حقوق الإن�سان يف البلدان العربية
االنتهاكات املت�أتية عن االحتالل والنزاعات الداخلية امل�سلحة
انتهاك احلريات العامة وحريات الر�أي والتعبري
ا�ستهداف الإ�صالحيني ونا�شطي حقوق الإن�سان
بيئة �إقليمية وعاملية معوقة
ق�ضية الإرهاب وتبعاتها على احلرية يف الوطن العربي
احلرب على الإرهاب
االحتالل ما زال يهدد التنمية الإن�سانية
التقدم نحو التغلب على نواق�ص التنمية الإن�سانية
 .2نحو نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي :مفاهيم وق�ضايا �إ�شكالية
املفاهيم
ق�ضية "الداخل" و "اخلارج"
ال�سلطة امل�ستبدة ونهو�ض املر�أة
االنتقا�ص من م�ساهمة املر�أة يف الن�شاط االقت�صادي
حال املر�أة يف الوطن العربي
اكت�ساب القدرات :حرمان الن�ساء من الفر�ص	
ال�صحة
التعليم
توظيف القدرات الب�شرية
الن�شاط االقت�صادي
املر�أة العربية يف املجال ال�سيا�سي
�إجنازات بارزة للن�ساء العربيات
م�ستوى الرفاه الإن�ساين
انت�شار الفقر و�إ�ضعاف الن�ساء
االنتقا�ص من احلرية ال�شخ�صية

املحتويات
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احلركات الن�سائية العربية :الن�ضال والتجارب
تقييم للمنجزات التي حت ّققت ل�صالح املر�أة
ال�سياق املجتمعي حلال املر�أة
البنى الثقافية
املوروث الديني :املفا�ضلة بني اجلن�سني والت�أويل الفقهي
املر�أة العربية يف الأمثال اجلارية
املر�أة يف الفكر العربي املعا�صر
نحو ميالد مرجعية جديدة
بداية حما�صرة ال�سقف الفقهي املك ِّر�س للدون ّية
املر�أة والإعالم
املر�أة يف الرواية العربية
�صورة املر�أة يف ال�سينما
�أ�شكال الإنتاج الثقايف الأخرى
البنية املجتمعية
القبلية والنظام الأبوي
الأ�سرة ومكانة املر�أة
التن�شئة والتعليم
البنية القانونية
املواقف من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
الأو�ضاع الد�ستورية
امل�ساواة يف القانون
احلقوق ال�سيا�سية واحلقوق العامة للمر�أة
نظام احل�ص�ص للمر�أة يف املجال�س النيابية
التجرمي والعقاب
قوانني الأحوال ال�شخ�صية
غياب التقنني يف بع�ض الدول
اجلن�سية
بعيدا عن القانون الر�سمي
امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف وعي القانونيني العرب
االقت�صاد ال�سيا�سي
امل�ؤ�س�سات احلكومية واملر�أة العربية :التحرر والتهمي�ش
املر�أة واملجتمع املدين
مواقف القوى ال�سيا�سية املختلفة من املر�أة العربية
مواقف احلركات الإ�سالمية من املر�أة
ال�ضغوط اخلارجية لتمكني املر�أة يف البلدان العربية
ر�ؤية �إ�سرتاتيجية :جناحا نهو�ض املر�أة
الق�سمات العامة
اجلناح الأول :الإ�صالح املجتمعي املطلوب لنهو�ض املر�أة العربية
اجلناح الثاين :حركة جمتمعية قادرة على �إجناز مهمة نهو�ض املر�أة
 .1الق�ضاء على حرمان الن�ساء من التمتع بال�صحة ،ومن اكت�ساب املعرفة من خالل التعليم
الرعاية ال�صحية
�إنهاء حرمان البنات والن�ساء من التعليم
 .2ك�سر العوائق الكابحة لتوظيف قدرات الن�ساء بال�صورة التي يرتئينها
خامتة
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الق�سم الأول:

تطورات التنمية الإن�سانية يف الوطن العربي منذ �صدور التقرير الثالث

متهيد
م�ضمون عملية الإ�صالح وفق تقرير التنمية الإن�سانية العربية ،وموقع التيارات الإ�سالمية منها
ربيع الإ�صالح العربي مل يزهر بعد
ت�صاعد وتائر ن�ضال املجتمع املدين
الإ�صالح املفرتى عليه
موجة انتخابات �أغلبها م�شوب بعيوب
ا�ستخال�ص	
تفاقم انتهاكات حقوق الإن�سان يف البلدان العربية
االنتهاكات املت�أتية عن االحتالل والنزاعات الداخلية امل�سلحة
انتهاك احلريات العامة وحريات الر�أي والتعبري
ا�ستهداف الإ�صالحيني ونا�شطي حقوق الإن�سان
تقييد حريات التنظيم واالجتماع ال�سلمي
بيئة عاملية و�إقليمية معوقة
قانون �أمريكي لردع معاداة ال�سامية
ق�ضية الإرهاب وتبعاتها على احلرية يف الوطن العربي
احلرب على الإرهاب
قوانني مكافحة الإرهاب يف البلدان العربية
الق�ضاء اال�ستثنائي
الإجراءات غري القانونية
تراجع �أو�ضاع الن�ساء
احلرب العبثية :احلرب على الفكر واملعتقد
مكافحة الإرهاب واحرتام حقوق الإن�سان
الق�ضية الفل�سطينية
فك ارتباط ال ينهي �سطوة االحتالل يف غزة
االحتالل ما ينفك يهدر التنمية الإن�سانية يف الأرا�ضي املحتلة
انتهاك حريات الأفراد وحريات التنقل
ت�صاعـد عـنف امل�سـتوطنني �ضد املدنـيني الفل�سطينني
اجلدار يلتهم الأرا�ضي ويقو�ض التنمية
تدهور الو�ضع املعي�شي
بدايات �إ�صالح فل�سطيني
تَ َك ُّ�شف م�ساوئ احتالل العراق
التكلفة الإن�سانية لالحتالل :ا�ستعمال �أ�سلحة حمرمة ،والتعذيب
ا�ست�شراء الف�ساد
التكلفة الكلية لغزو العراق واحتالله
الرغبة ال�شعبية يف �إنهاء االحتالل
ا�ستخال�ص	
التقدم نحو التغلب على نواق�ص التنمية الإن�سانية
تو�سيع نطاق احلرية
تَ َعزُّز ثقافة حقوق الإن�سان وحمايتها
نحو ت�صفية تركة �سنوات القهر يف املغرب
ال�سعي �إىل امل�صاحلة الوطنية يف اجلزائر
توجه دميقراطي حمدود يف الإمارات
تو�سع امل�شاركة ال�شعبية يف الأردن

املحتويات
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اكت�ساب املعرفة
متكني الن�ساء
خال�صة
م�ضمون الق�سم الثاين من التقرير

48
49
49
50

الق�سم الثاين :نحو نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي
� ً
أوال :الإطار املرجعي
الف�صل الأول 			 :املفاهيم والإ�شكاليات

53
53
55

يف املفاهيم الأ�سا�سية والتطور التاريخي لن�شوء التمييز �ضد املر�أة ،و�سبل مكافحته
املفاهيم
نهو�ض املر�أة
التمتع بحقوق الإن�سان
�ضمان متام امل�ساواة يف الفر�ص	
�ضمان حقوق املواطنة كاملة للن�ساء
امل�ساواة مع احرتام االختالف
نهو�ض املر�أة والتنمية الإن�سانية يف الوطن العربي ،تالزم �سببي!
�سبل مناه�ضة التمييز �ضد الن�ساء؛ تطور مفاهيم املر�أة والتنمية
على ال�صعيد العاملي
تقييم نقدي لتطبيق مفاهيم املر�أة والتنمية يف املنطقة العربية
�إ�شكاليات نهو�ض املر�أة
�إ�شكالية الداخل/اخلارج
ا�ستباحة الأمة من اخلارج تلقي ظالال قامتة على ق�ضية نهو�ض املر�أة
ال�سلطة امل�ستبدة ونهو�ض املر�أة
بخ�س م�شاركة الن�ساء يف الن�شاط االقت�صادي
خال�صة

55
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حال املر�أة يف الوطن العربي
ثانيا:
الف�صل الثاين :اكت�ساب القدرات الب�شرية

67
69

متهيد
احلرمان من اكت�ساب القدرات الب�شرية الأ�سا�س
ال�صحة
م�ؤ�شرات ال�صحة الإجنابية
�سنوات احلياة املفقودة للمر�ض
م�شكالت �صحية خا�صة
البدانة وال�سكري
فريو�س نق�ص املناعة املكت�سب/الإيدز
اكت�ساب املعرفة من خالل التعليم
االنت�شار الكمي
االلتحاق مبراحل التعليم املختلفة ح�سب النوع
التعليم ما قبل املدر�سي
التعليم االبتدائي
التعليم الثانوي الأكادميي واملهني
التعليم العايل
ر�صيد الأمية مازال مرتفعا بني الن�ساء
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البنات خرية املتعلمني

الف�صل الثالث :توظيف القدرات الب�شرية

متهيد
جمال الن�شاط االقت�صادي
خ�صائ�ص م�شاركة املر�أة يف الن�شاط االقت�صادي وق�ضاياها
تطور م�شاركة الن�ساء يف االقت�صاد و�سوق العمل يف البلدان العربية
توزيع قوة العمل من الن�ساء ح�سب قطاعات الن�شاط االقت�صادي الأ�سا�سية
املكانة الوظيفية للمر�أة
�أ�سباب �ضعف امل�شاركة االقت�صادية للن�ساء العربيات
الثقافة الذكورية ال�سائدة
قلة فر�ص العمل
التمييز بني اجلن�سني يف م�ستوى الت�شغيل والأجور
ارتفاع م�ستوى الإجناب
قوانني تعيق و�أخرى "حتمي" املر�أة
�ضعف اخلدمات امل�ساندة
ت�أثري برامج التعديل الهيكلي
تدين امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة ي�ؤدي �إىل تدين الدخل
جمال ال�سيا�سة
م�شاركة تفتقر للتنوع
الن�ساء والدولة العربية :تعاون �أم ت�ضاد
الن�ساء يف الأحزاب ال�سيا�سية يف البلدان العربية
املر�أة يف احلركات الإ�سالمية
ن�ساء وقيود و�أحزاب
�إجناز املر�أة يف جماالت الن�شاط الب�شري والإبداعي
�إجنازات بارزة لن�ساء العرب
الرعيل الأول
الإبداع الأدبي
الإبداع الفني ،ال�سينما منوذجا
�إجناز الن�ساء العرب يف �إنتاج املعرفة
العلوم االجتماعية
العلوم الطبيعية والدقيقة
علوم الفلك
يف الريا�ضة البدنية
ن�ساء الأعمال؛ القوة االقت�صادية ال�صاعدة يف البلدان العربية
ا�ستخال�ص	

الف�صل الرابع  :م�ستوى الرفاه الإن�ساين

متهيد
ت�ضاري�س الفقر والنوع االجتماعي
الفقر ونوع رئي�س الأ�سرة
انت�شار الفقر و�إ�ضعاف الن�ساء
االنتقا�ص من احلرية ال�شخ�صية
�أنواع العنف �ضد الن�ساء يف العامل العربي

املحتويات
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جرائم ال�شرف
العنف املنزيل
اخلتان
العنف �ضد الن�ساء حتت االحتالل
املر�أة يف الفئات امل�ست�ضعفة يف البلدان العربية
املر�أة يف البوادي ويف الريف امله ّم�ش
املر�أة يف مناطق ال�سكن الع�شوائي
املر�أة العاملة الأجنبية الوافدة
�أو�ضاع العامالت يف قطاع خدمة املنازل
خامتة

109
110
111
111
112
112
113
114
115
116

		 خربات نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي
الف�صل اخلام�س:

117

متهيد
احلركة الن�سائية ودورها يف عملية التحرير
تر�سيخ وعي املر�أة بق�ضاياها يف حقبة اال�ستقالل
الواجهة ال�سيا�سية
الواجهة االجتماعية
الواجهة املطلبية
تقييم للمنجزات التي حت ّققت ل�صالح املر�أة
التجربة التون�س ّية
التجربة املغربية
جتارب عربية �أخرى
خال�صة

117
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123
126
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129
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ً
		 ال�سياق املجتمعي حلال املر�أة يف البلدان العربية
ثالثا:
الف�صل ال�ساد�س :البنى الثقافية

133
135

			
متهيد
املوروث الديني التقليدي ينت�صر لقيم الرتاتب ويعززها
الن�ص والت�أويل
الكليات والفروع ،يف م�شكالت الت�أويل
التقنني الفقهي ي�شرع لعلو مكانة الرجل
املر�أة العربية يف الأمثال اجلارية
يف دعم �أخالق املفا�ضلة بني اجلن�سني
مفردات املنزع الدوين يف الأمثال العربية
النظرة الإيجابية للمر�أة
املر�أة يف الفكر العربي املعا�صر
نحو ميالد مرجعية جديدة
حلظة �إدراك الفارق :املر�أة الأخرى يف مر�آة الذات
حلظة وعي التحول :بداية حما�صرة ال�سقف الفقهي املكر�س للدونية
حلظة وعي امل�أ�س�سة :نحو بناء عقالنية �إجرائية يف مقاربة ق�ضايا املر�أة العربية
مظاهر الوعي اجلديد ،م�ؤ�شرات ومفارقات
املر�أة يف الرواية العربية
بحثاً عن �صور جديدة للمر�أة العربية
�صور املر�أة املتقاطعة يف الرواية العربية
ط
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الرواية الن�سائية :بدايات الوعي الفردي ومواجهة ثقافة الدونية
�صورة املر�أة يف ال�سينما
املر�أة يف ال�سـينما� ،سطحية ال�صورة ومنطيتها
احلب واحلرية والعنف
املر�أة يف ثقافة الإعالم
معركة تعدد �صور الن�ساء يف الطور االنتقايل للمجتمع العربي
الإفتاء و�سقف الفقه التقليدي
ر�سائل �إعالمية �أخرى ال ت�سهم يف نهو�ض املر�أة
خال�صة

الف�صل ال�سابع :البنية املجتمعية

متهيد
البنى الع�ضوية بني تر�سيخ الت�سلط والتمهيد للخروج منه
يف الأ�صل كانت الع�صبة
القبيلة العربية والإ�سالم
الت�سلط والع�صبية
الع�صبة واملر�أة يف املجتمعات املعا�صرة
من البيت �إىل املجتمع
التمرد يولد �أ�شكاال و�سيطة للحرية
الأ�سرة ومكانة املر�أة
العالقة امللتب�سة بني الن�ساء والرجال يف املجتمعات العربية ،بني التعا�ضد والتناق�ض	
�صور �أخرى للأبوة
التن�شئة والتعليم )املناهج و�أ�ساليب التعليم والتقييم(
خامتة

الف�صل الثامن:

148
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149
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166

البنية القانونية

متهيد
املوقف من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
الأو�ضاع الد�ستورية
احلقوق ال�سيا�سية واحلقوق العامة للمر�أة
نظام احل�ص�ص للمر�أة يف املجال�س النيابية
عالقات العمل
التجرمي والعقاب
الأحوال ال�شخ�صية
غياب التقنني يف بع�ض الدول
تقنني الأحوال ال�شخ�صية العربي املوحد
اخل�صائ�ص العامة للت�شريع العربي للأ�سرة
نظرة مقارنة
بعيدا عن القانون الر�سمي
اجلن�سية
املر�أة العربية يف وعي القانونيني العرب
خال�صة

املحتويات
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167
170
171
171
172
174
176
176
177
177
179
181
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185
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الف�صل التا�سع :البنى االقت�صادية/ال�سيا�سية

187

متهيد
منط الإنتاج ال�سائد ،وم�ستوى الأداء االقت�صادي ،و�آثارهما
البنى ال�سيا�سية
دور م�ؤ�س�سات احلكم يف حترير/تهمي�ش املر�أة
الأحزاب ال�سيا�سية وق�ضية املر�أة
تخ�صي�ص ح�ص�ص للن�ساء يف امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
املجتمع املدين العربي وق�ضية املر�أة
دور و�سائل الإعالم
مواقف القوى ال�سيا�سية من املر�أة العربية
مواقف احلركات الإ�سالمية من املر�أة
ال�سياق الدويل لأو�ضاع املر�أة العربية
ال�ضغوط اخلارجية من �أجل متكني املر�أة يف البلدان العربية
دور املنظمات الدولية والإقليمية
الإجنازات الرئي�سية
-1م�أ�س�سة الآليات العاملة لتمكني املر�أة
-2ظهور م�ؤ�س�سات و�آليات �إقليمية عربية خا�صة بالعمل من �أجل النهو�ض ب�أو�ضاع املر�أة
-3التداخل فالت�شابك فالتن�سيق
 -4التعاون مع احلكومات واملنظمات غري احلكومية على ٍ
حد�سواء

187
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ً
		 نحو نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي
رابعا:
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تنقية الرتكيبات الثقافية من بذور التمييز �ضد املر�أة
 .1حفز االجتهاد الفقهي للتغلب على املعوقات الثقافية لنهو�ض املر�أة ،وت�شجيعه
 .2التن�شئة والرتبية والإعالم؛ الت�صدي لنمطية �صور الن�ساء لإ�شاعة ثقافة م�ساواتية
�إ�صالح احلكم
الإ�صالح الت�شريعي
مكافحة الفقر دعماً لنهو�ض املر�أة
مناه�ضة االنتقا�ص من احلرية ال�شخ�صية للن�ساء
ثالثاً :اجلناح الثاين لنهو�ض املر�أة؛ حركة جمتمعية قادرة على �إجناز مهمة نهو�ض املر�أة يف عموم الوطن العربي
رابعا� :أولويات برناجمية لر�ؤية نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي
�أ :الق�ضاء على احلرمان الأ�شد الذي تعانيه الن�ساء يف التمتع بال�صحة ،ويف اكت�ساب املعرفة من خالل التعليم
الرعاية ال�صحية
الق�ضاء على حرمان البنات والن�ساء من التعلم
توجهات �إ�سرتاتيجية للق�ضاء على حرمان البنات من التعليم الأ�سا�سي
حت�سني ال�سياق املجتمعي لتعليم البنات
ب :ك�سر العوائق الكابحة لتوظيف قدرات الن�ساء يف خمتلف جماالت الن�شاط الب�شري التي يخرتنها بكامل حريتهن
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امللخ�ص

متهيد

التيارات الإ�سالمية والإ�صالح

يمثل "نحو نهو�ض ال��م��ر�أة في الوطن العربي"
الإ���ص��دا َر ال��راب��ع من �سل�سلة الإ���ص��دارات التي
يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نطاق
تقارير "التنمية الإن�سانية العربية" .ويختتم هذا
التقرير ،عن طريق ا�ستق�صاء مواطن الق�صور
ال �شام ً
في مجال تمكين المر�أة ،تحلي ً
ال لنواق�ص
التنمية التي ت�ؤثر على المنطقة.
ويبد�أ التقرير بر�صد اجتاهات التنمية يف
املنطقة خالل الفرتة التي انق�ضت منذ �صدور
التقرير الثالث .ويُ�سته ّل التحليل للم�س�ألة املحورية
التي يتناولها التقرير بر�سم اخلطوط العري�ضة
للمفاهيم املركزية والق�ضايا التي حتدد وت� ّؤطر
�أبعاد حقوق الإن�سان والتنمية الإن�سانية لنهو�ض
املر�أة يف البلدان العربية .ثم يقدم ت�شخي�صاً
لأو�ضاع املر�أة يف املجتمعات العربية ،مع الرتكيز
على اكت�ساب وتوظيف القدرات الأ�سا�سية
وم�ستوى الرفاه املرتتب على ذلك .وبعد تقييم
املنجزات التاريخية للحركات الن�سائية العربية
والقيود التي حتد من انطالقها ،يتحول التقرير
�إىل تبيان �أوجه التفاعل بني املكونات الثقافية،
والدينية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية ،والقانونية،
وال�سيا�سية يف املجتمعات العربية والتي ترتك
�آثارها على �أو�ضاع املر�أة يف احلا�ضر وامل�ستقبل.
ويخل�ص التقرير �إىل طرح ر�ؤية ا�سرتاتيجية على
هيئة خطوط عري�ضة لنهو�ض املر�أة يف الوطن
العربي.

�إن الإ�صالح ال�سيا�سي ،الوا�سع والعميق ،امل�ؤدي
لقيام جمتمع احلرية واحلكم ال�صالح هو ال�سبيل
لإقامة جمتمع احلرية باملعنى ال�شامل املكافئ
للتنمية الإن�سانية )تقرير التنمية الإن�سانية العربية
الثالث للعام  .(2004وثمة �شروط جوهرية ثالثة
لبدء م�سرية عملية الإ�صالح هذه و�ضمان جناحها.
وال�شرط الالزم الأول هو االحرتام القاطع ،من قبل
جميع الأطراف املعنية بعملية الإ�صالح ،للحريات
املفتاح :الر�أي والتعبري والتنظيم؛ والثاين هو
القبول بامل�شاركة بحيث ت�شمل العملية ال�سيا�سية
جميع القوى املجتمعية ،وبخا�صة تلك التي متتلك
ح�ضورا �شعبيا قويا؛ وال�شرط الثالث هو احرتام
جميع الأطراف ملبادئ حقوق الإن�سان.
وال ت�ستطيع �أي قوة �سيا�سية �أن تتنا�سى �أن
الدين ،خا�صة الإ�سالم ،عن�صر حموري يف الن�سيج
الثقايف والروحي لل�شعب العربي .غري �أن �إعادة
فتح باب االجتهاد امل�ستقل ،وت�شجيعه و�إثابته،
تبقى مطلبا �أ�سا�سيا لتحقيق التزاوج املبدع
املطلوب ملجتمع احلرية واحلكم ال�صالح ،بني
احلرية مبفهومها ال�شامل املعا�صر واملقا�صد الكلية
لل�شريعة الإ�سالمية .ويتعني �إ�ضافة واجب الريادة
يف هذا املطلب على جدول �أعمال وم�س�ؤوليات
التيارات الإ�سالمية احلادبة على النه�ضة يف
الوطن العربي.
متثل التيارات الإ�سالمية طيفا وا�سعا ،و�شديد
التفاوت داخليا .والكرثة الغالبة من التيارات
الإ�سالمية يف البلدان العربية متثل قوى جمتمعية
وا�سعة االنت�شار وعميقة اجلذور ال�شعبية ب�سبب
ممار�ستها للعمل االجتماعي وال�سيا�سي و�سط
عامة النا�س ل�سنوات طوال .وقد حققت التيارات
الو�سط تطورا مهما عرب العقود اخلم�سة املا�ضية
يف ما يت�صل مبوقفها من بع�ض الهموم املجتمعية،
مثل احرتام حقوق الإن�سان واحلكم ال�صالح �أو
الدميقراطية؛ وهي من الق�ضايا البالغة الأهمية
يف امل�ستقبل التي �ستنفي عن هذه التيارات ،حال

 .1تطورات التنمية الإن�سانية يف
الوطن العربي منذ �صدور التقرير
الثالث (للعام )2004
يبد�أ التقرير� ،ش�أنُه �ش�أ ُن �سابقيه ،بر�صد الأحداث
على امل�ستويات القطرية والإقليمية التي يعتقد �أن
لها �أثراً على جممل م�سرية التنمية الإن�سانية يف
الوطن العربي منذ �صدور التقرير ال�سابق.
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�إن الإ�صالح ال�سيا�سي،
الوا�سع والعميق،
امل�ؤدي لقيام جمتمع
احلرية واحلكم
ال�صالح هو ال�سبيل
لإقامة جمتمع احلرية
باملعنى ال�شامل املكافئ
للتنمية الإن�سانية

الدين ،خا�صة
الإ�سالم ،عن�صر
حموري يف الن�سيج
الثقايف والروحي
لل�شعب العربي



من �أهم الإ�شكاليات
التي قد تعطل
م�سرية الإ�صالح،
ردود الفعل ال�سلبية
على �إفراز الإ�صالح
ال�سيا�سي لنتائج قد
ال تر�ضى عنها بع�ض
القوى املهيمنة يف
داخل الوطن العربي
وخارجه

و�صولها للحكم� ،صفة احلكم الديني .كما �أن
�أكرث هذه التيارات الو�سط ت�شهد تناميا ملحوظا
لأجيال �أ�صغر ن�سبيا من القادة امل�ستنريين وزيادة
حل�ضورهم على ر�أ�س الهيكل التنظيمي لها� ،إ�ضافة
�إىل قيام حراك مت�صاعد من القاعدة العري�ضة
يطالب بدميقراطية داخلية �أوفر .بيد �أن هذا
التطور الإيجابي ال يعني �أن هذه التيارات الو�سط
قد جنحت يف �إزالة كل التخوفات التي ت�ساور
باقي القوى املجتمعية يف البلدان العربية من ت�أثري
�سلبي حمتمل على احلرية واحلكم ال�صالح حال
و�صولها ل�سدة احلكم ،خا�صة فيما يت�صل بق�ضايا
املر�أة والأقليات.
ويبقى من �أهم الإ�شكاليات التي قد تعطل
م�سرية الإ�صالح يف البلدان العربية ،ردود الفعل
ال�سلبية على �إفراز الإ�صالح ال�سيا�سي لنتائج قد
ال تر�ضى عنها بع�ض القوى املهيمنة يف داخل
الوطن العربي وخارجه .ومن الأمثلة على هذه
الإ�شكالية رف�ض بع�ض �أنظمة احلكم العربية
وبع�ض القوى العاملية للفوز الكا�سح الذي حققته
حركة املقاومة الإ�سالمية )حما�س( يف االنتخابات
الت�شريعية الفل�سطينية التي متيزت ،ب�شهادة
اجلميع ،باحلرية والنزاهة .وكانت ثمة ردود فعل
م�شابهة �إث َر الفوزِ الذي حققته حركة "الإخوان
امل�سلمون" يف االنتخابات الت�شريعية الأخرية يف
م�صر.

ت�صاعد ن�ضال املجتمع املدين

�أ�ضحى ادعاء الإ�صالح
يف نظر بع�ض املراقبني
جمرد �ستار لإدامة
�أو�ضاع اال�ستبداد
الراهنة



�شهدت منظمات املجتمع املدين خالل الفرتة
املا�ضية طفرة كبرية �أ�شبه ما تكون بنقلة نوعية يف
وترية ن�شاطها وجمال عملها وت�أثريها .و�أظهرت
هذه املنظمات ت�ضامناً وثيقاً مع احلركات
ال�سيا�سية ،ال بل ومقدرة على الريادة يف حتريك
عجلة التغيري ال�سيا�سي يف بع�ض الأحيان،
وذلك من خالل مواقفها الثابتة عرب ال�صحافة
امل�ستقلة �أو الف�ضائيات �أو الندوات واللقاءات
العامة واخلا�صة ،ومن خالل �شبكة املعلومات
)الإنرتنت(.
ففي م�صر ،عار�ضت حركة "كفاية" علنا
التمديد للرئي�س �أو نقل ال�سلطة �إىل ابنه .وهذا
ما جتاوبت معه احلركة املعار�ضة للتمديد
وللتوريث من خمتلف �ألوان الطيف ال�سيا�سي ،مبا
فيها "الإخوان امل�سلمون" ،و"التجمع الوطني من
�أجل التغيري الدميقراطي" ،و"التحالف الوطني
من �أجل الإ�صالح والتغيري" .و�شهد لبنان ه ّبة

�شعبية ان�ضمت فيها اجلماهري �إىل التيارات
ال�سيا�سية الفاعلة يف ال�ساحة ودخلت معرتك
احلوار العام ،مطالبة ب�إ�صالح الدولة وامل�ؤ�س�سات
و�إعطاء املواطنة حقها من التمثيل ال�سيا�سي
وحرية التعبري .ويف �سورية� ،أ�صدر عدد من القوى
ال�سيا�سية املعار�ضة "�إعالن دم�شق" ،م�صرة على
�أن يقوم احلزب احلاكم ب�إجراء تعديالت �شاملة
يف الد�ستور ،والقيام با�ستفتاء رئا�سي وتداول
ال�سلطة ال�سيا�سية .وخالل تلك الفرتة ،متيز
احلراك املدين يف املنطقة بتزايد التعددية،
وب�شيوع ا�ستخدام موقع االنرتنت ب�صورة وا�سعة،
مما يدل على مزيد من الثقة بالنف�س ،مع الإح�سا�س
بر�سالة املجتمع املدين يف املجال العام.

الإ�صالح املفرتى عليه
�أعلنت حكومات عربية ،عن �سل�سلة من برامج
الإ�صالح الهادفة �إىل تعزيز احلرية واحلكم
ال�صالح� .إال �أن معظم مبادرات الإ�صالح مل تنل �إال
جزءاً �ضئي ً
ال من جدول �أعمالها الطموح .و�ضيقت
بع�ض الأنظمة نطاق الإ�صالح الذي �شرعت
بتنفيذه ،بينما وا�صلت �أخرى ت ّدعي احلر�ص
على التغيري امل�ستنري ارتكاب انتهاكات للحقوق
الإن�سانية وال�سيا�سية .بل �إن ادعاء الإ�صالح
�أ�ضحى ،يف نظر بع�ض املراقبني ،جمرد �ستار
لإدامة �أو�ضاع اال�ستبداد الراهنة.

موجة انتخابات ت�شوب �أغلبها العيوب
اكت�سحت املنطقة خالل هذه الفرتة موجة من
االنتخابات التي �أعاقت الكثري منها ظروف
معاك�سة �أو �شابتها االختالالت .ففي الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة ،جرت انتخابات اعتربها
الكثريون حرة ونزيهة ،على الرغم من ظروف
االحتالل القا�سية وال�ضغوط اخلارجية احلادة،
و�أ�سفرت عن فوز "حما�س" على نحو فاق كل
التوقعات .ويف كانون الثاين/يناير  ،2005جرت
يف العراق انتخابات املجل�س الوطني امل�ؤقت يف
غمرة انفالت �أمني وحملة �إرهاب عنيفة �ضد
املر�شحني والناخبني على حد �سواء .وعلى الرغم
من ذلك� ،شارك نحو  %70من الناخبني يف
كانون الأول/دي�سمرب  2005يف انتخابات املجل�س
الت�شريعي التي اعتورتها عيوب مثل التزوير
و�سرقة �صناديق االقرتاع .و�شهدت ال�سعودية لأول
مرة انتخابات بلدية ،يف خطوة تقدمية مل يكن
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ي�شوبها �إال ا�ستبعاد الن�ساء واقت�صار االنتخاب
على ن�سبة حمددة من �أع�ضاء املجل�س البلدي
املنتخبني .ويف م�صر ،عدلت املادة  76من الد�ستور
لت�سمح بانتخاب رئي�س اجلمهورية من بني �أكرث
من مر�شح .بيد �أن التعديل جاء مثق ً
ال بجملة
من القيود التي جتعل منها جمرد تقنني �شكلي
ل�صيغة اال�ستفتاء الراهنة يف اختيار الرئي�س.
وقد قامت بع�ض �أحزاب املعار�ضة املرخ�صة عقب
ذلك مبقاطعة االنتخابات الرئا�سية الالحقة التي
�أ�سفرت عن فوز �ساحق للرئي�س احلاكم .غري �أن
الظاهرة الأهم كانت ،وفق الإح�صاءات الر�سمية،
�أن ن�سبة امل�شاركة يف االقرتاع مل تتعد ربع من
لهم حق االنتخاب فح�سب .وانتهى ق�ضاة مكلفون
مبراقبة االنتخابات النيابية �إىل القول با�ست�شراء
التزوير يف االنتخابات الالحقة ل�صالح مر�شحي
احلزب احلاكم يف دائرتني مهمتني .ومن الوا�ضح
�أن �شوطاً كبرياً ما زال ينتظر �إ�صالح االنتخابات
بو�صفها من مكونات جمتمع احلرية واحلكم
ال�صالح.

تفاقم انتهاكات حقوق الإن�سان يف البلدان
العربية
االنتهاكات املت�أتية عن االحتالل والنزاعات
الداخلية امل�سلحة
وقعت �أ�سو�أ االنتهاكات للحقوق الإن�سانية ،فرديا
وجماعيا ،خالل الفرتة التي يغطيها التقرير.
ونالت الن�ساء ن�صيبا مزدوجاً من االنتهاكات
اجل�سيمة حتت وط�أة االحتالالت الأجنبية يف
ظل �أو�ضاع �إن�سانية مزرية ،مع انت�شار الفو�ضى
وجرائم االغت�صاب وامل�شقة يف غياب العائلني عن
�أ�سرهم خالل النزاع واالعتقال لفرتات طويلة.
وكانت النزاعات الداخلية امل�سلحة م�سرحاً �آخر
النتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان .وازداد تعر�ض
الن�ساء على نحو خا�ص لالغت�صاب والقتل ،ال
جراء الهجمات الع�سكرية فح�سب ،بل �أثناء
النزوح والهجرة .وقد نددت هيئات دولية بحقوق
الإن�سان بالفظائع التي ترتكبها القوات احلكومية
وحلفا�ؤها ،وكذلك قوات املتمردين ،مبا يرقى
جلرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�سانية .وظلت
ال�صومال نهباً لأعمال االقتتال وغياب القانون،
مما �أدى �إىل ت�صاعد �أعداد ال�ضحايا بني املدنيني.
و�شنت حكومة عربية حملة ع�سكرية �ضخمة
للق�ضاء على مترد قام به زعيم تنظيم معار�ض

امللخ�ص

يف �إحدى املحافظات .وب�صورة عامة ،مثلت
ال�صراعات ال�سيا�سية ب�ؤرة �إ�ضافية لالنتهاكات.
ويف هذا ال�سياق� ،أعلنت ثالث حكومات عربية
عن حماوالت انقالبية �أف�ضت �إىل حماكمات
وعقوبات مغلظة.

انتهاك احلريات العامة وحريات الر�أي
والتعبري
تعر�ضت احلريات العامة ،وال �سيما حريات
الر�أي والتعبري ،ملزيد من ال�ضغوط .و�أقدمت
دولة خليجية ،يف خطوة غري م�سبوقة ،على
نزع اجلن�سية عن �أفراد قبيلة حملية .وقد حلت
امل�شكلة ا�ستجابة ل�ضغوط حملية ودولية ب�إعادة
اجلن�سية للبع�ض وجتني�س البع�ض الآخر .وبدال من
تنفيذ الوعود ب�إجراء �إ�صالحات لتعزيز احلريات
الإعالميةّ ،
غلظت دولة �أخرى من العقوبات على
الإعالميني .وباملثل ،بادرت دولة ثالثة بطرح
م�شروعات قوانني بت�شديد القيود على حرية
و�سائل الإعالم .وظلت املنطقة �ساحة حمفوفة
باملخاطر لل�صحفيني ،وحازت على ق�صب ال�سبق
مقارنة مبناطق العامل الأخرى يف مقتل واختطاف
املرا�سلني والعاملني الآخرين يف املجال الإعالمي
يف مناطق النزاعات امل�سلحة.

نالت الن�ساء
ً
مزدوجا من
ن�صيبا
االنتهاكات اجل�سيمة
حتت وط�أة االحتالالت
الأجنبية

ا�ستهداف الإ�صالحيني ونا�شطي حقوق
الإن�سان
�أ�صبح الإ�صالحيون ودعاة حقوق الإن�سان يف معظم
الدول العربية هدفاً ثابتاً للإجراءات القمعية
الر�سمية ،مبا يف ذلك التعر�ض للمالحقة القانونية
واالعتقال ،بل والقتل �أحياناً ،فيما تواجه العديد
من منظمات املجتمع املدين حتديات قانونية
تعيق عملها .وجتلى ذلك يف ثالث دول خليجية
جمدت فيها طلبات لت�شكيل منظمات حلقوق
الإن�سان .وات�ضح هذا التوجه يف بلد م�شرقي
�شهد اعتقاالت عديدة للإ�صالحيني ون�شطاء
حقوق الإن�سان .وقامت ال�سلطات ب�إغالق العديد
من منظمات املجتمع املدين .ويف دولة �أخرى
يف �شمال �أفريقيا ،ا�ستمرت ال�سلطات يف و�ضع
العوائق يف وجه الهيئات املدنية واجلمعيات املهنية
امل�ستقلة ،والنقابات ومنظمات حقوق الإن�سان.
وبني البلدان العربية الأخرى ،ن�شطت هذه الدولة
يف �شمال �أفريقيا يف جمال الت�ضييق على حرية
التعبري عموماً وا�ستخدام الإنرتنت خ�صو�صاً.

�أ�صبح الإ�صالحيون
ودعاة حقوق الإن�سان
يف معظم الدول
ً
ً
ثابتا
هدفا
العربية
للإجراءات القمعية



ً
متا�شيا مع االجتاهات
العاملية كر�ست
حكومات عربية،
بذريعة مكافحة
الإرهاب ،قوانني
الطوارئ

�أ�سرع بناء "جدار
الف�صل" بالتدمري
املنهجي لالقت�صاد
الفل�سطيني

يف العراق ،ات�ضح
ارتفاع التكلفة
الإن�سانية لالحتالل
يف غمرة انفالت
�أمني و�صراع داخلي
متعاظمني



وبناء على م�سح لأحد ع�شر قطراً عربياً ,تبني
�أن احلرية الن�سبية يف ا�ستخدام االنرتنت متاحة
يف ثالث دول فقط ،هي الأردن وقطر والإمارات.
ويف دولة �أخرى خليجية ،تعر�ضت عدة منظمات
للمجتمع املدين مل�ضايقات ر�سمية ،ورف�ضت
احلكومة االعرتاف بعدد منها.

بيئة �إقليمية وعاملية معوقة
تعمل البيئة الإقليمية والعاملية على تقوي�ض فر�ص
التنمية الإن�سانية وحقوق الإن�سان يف البلدان
العربية ،خا�صة ب�سبب االحتالل يف فل�سطني
والعراق ،و"احلرب على الإرهاب" .ويحذر
التقرير من �أن ا�ستمرار االحتالل ،والف�شل يف
�إ�صالح احلكم على ال�صعيد العاملي مبا يحفظ
الأمن ويحقق الرفاه الإن�ساين للجميع ،قد يدفعان
املنطقة نحو مزيد من التطرف واالحتجاج
العنيف.

ق�ضية الإرهاب وتبعاتها على احلرية يف الوطن
العربي
الحرب على الإرهاب

ما فتئت املنطقة العربية ،وبخا�صة التيارات
الإ�سالمية فيها ،متهمة ب�أنها منبت للإرهاب.
ٌ
خلط بني ما ميكن
وقد ترتب على هذه احلرب
�أن ي�سمى ،بحق� ،إرهاباً لأبرياء ،وهو �أمر يدينه
التقرير ويعتربه جمافياً لل�ضمري الإن�ساين ،وبني
املقاومة امل�شروعة �ضد االحتالل الأجنبي التي
تقرها اتفاقيات جنيف وقرارات الأمم املتحدة.
وقد انت�شرت عمليات الإرهاب يف عدد من البلدان
العربية ،حيث قتل وجرح �آالف من النا�س.
متا�شياً مع االجتاهات العاملية كر�ست
حكومات عربية ،بذريعة مكافحة الإرهاب ،قوانني
الطوارئ ،وا�ست�صدرت املزيد من الت�شريعات
ملكافحة الإرهاب ،وجرى قتل ع�شرات من
املالحقني ،واعتقال �آالف من املواطنني بقرارات
�إدارية ،وتعر�ض بع�ضهم ل�صنوف من التعذيب
و�سوء املعاملة .وحتيل �أكرث الدول العربية الق�ضايا
الإرهابية �أمام ق�ضاء خا�ص ،كاملحكمة الع�سكرية
�أو حماكم �أمن الدولة �أو املحاكم العرفية ،وهي
حماكم تفتقر عادة �إىل معايري املحاكمة العادلة
املتعارف عليها عامليا.

االحتالل ما زال يهدد التنمية الإن�سانية
ما انفك االحتالل الإ�سرائيلي يحرم العرب
يف فل�سطني من احلقوق الأ�سا�سية ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية ،ويهدد الأمن
واال�ستقرار يف املنطقة ب�أكملها.
ويرى التقرير �أن االن�سحاب من غزة جاء يف
�إطار خطة فك االرتباط الأحادي التي �أطلقها رئي�س
وزراء �إ�سرائيل �أرييل �شارون للتخفف من الأعباء
الأمنية لالحتالل ،وتفادي االنخراط يف مفاو�ضات
جدية للت�سوية .ويف الوقت نف�سه ،احتفظت �إ�سرائيل
بحق التدخل الع�سكري يف القطاع ،والتح ّكم يف
جماله احليوي ومياهه الإقليمية ومعظم معابره
احلدودية .وقد حدت هذه االعتبارات باملقرر
اخلا�ص للجنة حقوق الإن�سان �إىل اال�ستنتاج ب�أن
غزة ما زالت �أر�ضاً حمتلة.
ويبني التقرير بالتف�صيل �أن بناء "جدار
الف�صل" قد �أ�سرع بالتدمري املنهجي لالقت�صاد
الفل�سطيني و�أدى �إىل نتائج خطرية على الأو�ضاع
ال�صحية واملعي�شية للفل�سطينيني الذين ف�صل
الآالف العديدة منهم عن �أرا�ضيهم الزراعية.
وقد �أدى اجلدار و�إغالق احلدود �إىل تدهور بالغ
للأو�ضاع املعي�شية يف خمتلف �أرجاء الأرا�ضي
الفل�سطينية.
ويف العراق ،ات�ضح ارتفاع التكلفة الإن�سانية
لالحتالل يف غمرة انفالت �أمني و�صراع داخلي
متعاظمني .ومع انتخاب جمل�س وطني دائم،
وت�شكيل حكومة جديدة عام  ،2006يتمثل
التحدي الأكرب �أمام ال�سلطة احلاكمة يف �إدخال
الإ�صالحات ال�ضرورية على الد�ستور مبا ي�ضمن
وحدة العراق و�سالمة �أرا�ضيه ،ويكر�س حقوق
الإن�سان ،ويحقق امل�صاحلة الوطنية ،ويق�ضي على
الفو�ضى والف�ساد ،يف عراق موحد خال من قوات
االحتالل الأجنبية والأعمال الإرهابية.
وتتواىل الدالئل على ا�ست�شراء التعذيب من
قبل االحتالل واحلكومة العراقية ال�سابقة .وميتد
تخريب االحتالل املادي لرثوات العراق ،فيما
وراء النفط� ،إىل ثروة معنوية و�إرث ح�ضاري يخ�ص
الب�شرية جمعاء.

التقدم نحو التغلب على نواق�ص التنمية
الإن�سانية
متثل االجتاه العام خالل فرتة التحليل يف اطراد
االنتقا�ص من احلريات العامة ،لإدامة �أنظمة

تقرير التنمية الإن�سانية العربية

2005

احلكم القمعية القائمة� .إال �أنه ميكن ر�صد بع�ض
التطورات الإيجابية يف م�ضمار تو�سيع هام�ش
احلرية يف املنطقة.
فقد �أ�صدر املجل�س القومي حلقوق الإن�سان
يف م�صر تقريره ال�سنوي الأول )(2005 – 2004
و�أبرز فيه بع�ضاً من �أفدح جوانب انتهاك حقوق
الإن�سان يف البالد ،وطالب ب�إنهاء حالة الطوارئ.
كما �أ�صدر املركز الوطني حلقوق الإن�سان يف
الأردن تقريره ال�سنوي الأول .و�صدر قرار بتدري�س
الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف مدار�س البحرين،
و�شكلت جمعية حلقوق الإن�سان يف الإمارات.
وتوا�صلت اجلهود يف املغرب لت�صفية جوانب
من تاريخ طويل من القمع عندما قدمت هيئة
الإن�صاف والعدالة تقريرها اخلتامي وتو�صياتها
ب�إجراء �إ�صالحات ت�شريعية وم�ؤ�س�ساتية وثقافية
يف البالد .و�أعلن الرئي�س اجلزائري عن مبادرة
مماثلة للم�صاحلة الوطنية يف بالده.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،شهدت ت�سع دول عربية
تعيني ن�ساء يف مواقع قيادية بارزة على امل�ستويات
الوطنية والإقليمية والبلدية مما �سيكون من �ش�أنه
تعزيز متكني املر�أة.

 .2نحو نهو�ض املر�أة يف الوطن
العربي :مفاهيم وق�ضايا �إ�شكالية
املفاهيم
يرى التقرير �أن لدى املر�أة والرجل على ح ٍّد �سواء،
وملجرد كونهما من الب�شر ،حقاً �أ�صي ً
ال بالتمتع
يف حياة كرمية على ال�صعيدين املادي واملعنوي.
وذلك هو الهدف الأ�سمى للتنمية الإن�سانية .من
هنا ،ينظر التقرير �إىل نهو�ض املر�أة يف �إطار يجمع
بني احلقوق الإن�سانية ،والتنمية الإن�سانية .كما
�أن نهو�ض املر�أة ،يف نطاق احلقوق الإن�سانية،
جزء من متتع املجتمع باحلرية ،يف تعريفها الأكرث
�شموالً .وال ينح�صر تعريف احلرية هنا بتمام
التمتع باحلريات املدنية وال�سيا�سية ،وهما عماد
املواطنة ،ولكنه ميتد �أي�ضا �إىل التحرر من اجلهل
واملر�ض والعوز واخلوف ،ومن جميع �أ�شكال احلط
من الكرامة الإن�سانية.
ويف �سياق مفهوم التنمية الإن�سانية ،ف�إن نهو�ض
املر�أة ي�ستلزم:
• امل�ساواة التامة يف فر�ص اكت�ساب القدرات
الب�شرية ،وتوظيفها ،بني الن�ساء والرجال.
• �ضمان حقوق املواطنة جلميع الن�ساء ،على قدم

امللخ�ص

امل�ساواة مع الرجال.
• الإقرار بوجوه االختالف بني اجلن�سني واحرتام
هذا االختالف .فالن�ساء خمتلفات عن الرجال،
بيد �أن ذلك ال يعني ب�أي حال من الأحوال �أنهن
ناق�صات .وال ينبغي على الإطالق ا�ستخدام
هذا االختالف مل�ساندة النظريات الداعية �إىل
عدم امل�ساواة بني النوعني �أو �إىل �أي �شكل من
�أ�شكال التمييز بينهما.
من الوجهة التاريخية ،تباينت �أهداف املنظمات
الن�سائية غري احلكومية املختلفة .فقد ركز بع�ضها
على امل�ساواة يف احلقوق و�إزالة مظاهر التمييز
الرا�سخة يف القوانني العربية� ،سواء منها ما
يتعلق بق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية �أو ال�ضمانات
االجتماعية .وا�ستهدف بع�ضها الآخر الأن�شطة
التنموية اخلريية ،من خالل تقدمي القرو�ض ودعم
امل�شروعات املدرة للدخل للن�ساء� ،أو اخلدمات
يف ميادين ال�صحة والتعليم والقطاعات الأخرى.
ومل تركز �إال قلة ن�سبية من هذه املنظمات على
متكني املر�أة بو�صفه هدفاً جماعياً ومهمة يتوالها
املجتمع ب�أكمله.

�إن نهو�ض املر�أة،
يف نطاق احلقوق
الإن�سانية ،جزء
من متتع املجتمع
باحلرية ،يف تعريفها
الأكرث �شموال

ق�ضية "الداخل" و "اخلارج"
�أثار انت�شار مفهوم "متكني املر�أة" يف املنطقة
العربية حفيظة بع�ض القوى ال�سيا�سية االجتماعية
الفاعلة يف املجتمع ،التي ر�أت �أن املفهوم "مفرو�ض"
من الغرب ،وال ينبع من واقع �أو احتياجات
املجتمعات العربية التي تقوم على تكري�س دور
الأ�سرة كلبنة �أ�سا�سية للمجتمع .وحدا ذلك بالبع�ض
�إىل مقاومة خطط التنمية التي ت�أخذ مبنظور
النوع االجتماعي ،ومقاومة احلكومات واملنظمات
الن�سوية التي تعمل مبقت�ضاه.
�إال �إن الف�صل الت�شريحي الق�سري بني الداخل
واخلارج مل يعد ممكنا يف الع�صر احلايل؛ فما
ن�سميه ثقافة "اخلارج" �إمنا يعي�ش يف املجتمعات
العربية ،وال �سيما يف ما يت�صل بالقيم و� َ
أمناط
ال�سلوك ،من خالل العوملة املتزايدة للمجتمعات
العربية .ولي�س ذلك الف�صل مفيدا �أي�ضا لتطلعات
التقدم يف الوطن العربي ،وهو نزوع �أ�صيل ما زال،
منذ بدايات النه�ضة العربية ،يت�أثر �إيجابيا ب�أف�ضل
�إجنازات الب�شرية يف احل�ضارة الغربية ال�سائدة.
وبتعبري �أدق ،ف�إن ثمة ت�ضافراً حميداً يف
الغالب بني الن�ضال من �أجل حترر املر�أة يف البلدان
العربية كتوجه حترري يف املجتمع ،وحركات حترر
املر�أة يف العامل ،مبا يف ذلك الغرب .وتكت�سب

الن�ساء خمتلفات عن
الرجال ،بيد �أن ذلك
ال يعني ب�أي حال من
الأحوال �أنهن ناق�صات



�إن فظاظة املناداة
بالإ�صالح من اخلارج،
ولو ق�سرا يف بع�ض
الأحيان ،خلفت ردود
فعل �سلبية لدى بع�ض
الفئات املجتمعية

جهود املنظمات الدولية �أهمية خا�صة يف هذا
ال�صدد ،وبخا�صة فيما يت�صل باالتفاقات واملواثيق،
والآليات والأن�شطة الدولية الهادفة حلماية حقوق
املر�أة و�إن�صافها.
غري �أن فظاظة املناداة بالإ�صالح من اخلارج،
ولو ق�سرا يف بع�ض الأحيان ،خلفت ردود فعل
�سلبية لدى بع�ض الفئات املجتمعية .وا�ستهدفت
هذه الردود �أجندة متكني الن�ساء التي فر�ضتها
القوى الغربية املهيمنة ،باعتباره افتئاتا على
الثقافة العربية واال�ستقالل الوطني على حد
�سواء.
ويدعو التقرير �إىل �أن يبقى نهو�ض الن�ساء،
يف الفكر والعمل �سويا ،حمورا �أ�سا�سيا مل�شروع
عربي لنه�ضة �إن�سانية .فتقدم املر�أة ،يف منظور
مكافحة اال�ستبداد يف الداخل ،واال�ستباحة من
اخلارج كليهما ،هو جزء ال يتجز�أ من �صرح نه�ضة
حتقق احلرية والعزة واملنعة للعرب جميعا ،ن�ساء
ورجاال على ال�سواء.

ال�سلطة امل�ستبدة ونهو�ض املر�أة

يبقى نهو�ض الن�ساء،
يف الفكر والعمل
�سويا ،حمورا �أ�سا�سيا
مل�شروع عربي لنه�ضة
�إن�سانية

من املفارقات �أن �أنظمة حكم قمعية قد حققت،
ل�صالح حقوق الن�ساء ،ولأغرا�ضها اخلا�صة،
�إجنازات مهمة مل تكن لتتحقق لو ترك عنان
الأمور للحركة املجتمعية الطبيعية التي حتددها
القيود املوروثة .بل �إن �آليات القمع ال�سيا�سي قد
ا�ستخدمت �أحيانا للإ�سراع بنهو�ض املر�أة .غري �أن
التقرير يحذر من �أنه مهما كانت درجة اال�ستنارة
يف "التقدم" الذي ت�أمر بتحقيقه ال�سلطة الفوقية،
ف�إنه ال بد �أن يواجه مقاومة من القواعد ال�شعبية.
ومن ثم ف�إن التحول نحو �أنظمة حكم �صالح يف
جمتمع احلرية يف البلدان العربية �سيلعب دوراً
حموريا يف حتقيق �إجنازات تاريخية مطلوبة
لنهو�ض املر�أة يف الوطن العربي ،بحيث تالقي،
يف الوقت ذاته ،دعماً جمتمعياً وا�سعاً ي�ضمن لها
اال�ستمرار وقوة التبني ال�شعبي.

االنتقا�ص من م�ساهمة املر�أة يف الن�شاط
االقت�صادي
ال يعرتف املجتمع العربي مبدى م�شاركة الن�ساء
الفعلية يف الن�شاط االجتماعي واالقت�صادي ويف
�إنتاج مكونات الرفاه الإن�ساين ،وال يكافئ هذه
امل�شاركة كما ينبغي .ومبا �أن غالبية الن�ساء تعمل
دون �أجر لدى �أ�سرهن ،ف�إن م�ساهمتهن ال تندرج



يف عداد الن�شاط االقت�صادي الر�سمي.
وقد انعك�س هذا الغنب التاريخي يف بخ�س
م�ساهمة املر�أة يف �صنوف الن�شاط الب�شري عامة،
وال �سيما يف جمال الن�شاط االقت�صادي.
ويتطلب التقييم ال�سليم مل�ساهمة الن�ساء يف
�إنتاج مقومات الرفاه الإن�ساين �أ�سا�ساً نظرياً
مبتكراً يتجاوز منظومة احل�سابات القومية
املقت�صرة على التداول يف الأ�سواق والتقييم
النقدي لل�سلع واخلدمات ،وتعريفاً وا�سعاً للرفاه
الإن�ساين يتنا�سب مع مفهوم التنمية الإن�سانية.
وي�ستدعي ذلك ،من الناحية الإجرائية ،املثابرة
يف تطوير �أدوات بحثية و�إح�صائية ت�سعى للقيا�س
الدقيق مل�ساهمة الن�ساء يف �إنتاج الرفاه الإن�ساين،
وبناء التنمية الإن�سانية .وهذا ميدان مفتوح
لالجتهاد البحثي.

حال املر�أة يف الوطن العربي
ميثل و�ضع املر�أة يف البلدان العربية حم�صلة
تفاعل عدد من العوامل الثقافية واالجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية التي تت�شابك ب�صورة
مركبة ،وبع�ضها �إ�شكايل الطابع ،مما ي�ستدعي
حتلي ً
ال وا�سعاً ومعمقاً للعديد من مكونات املجتمع
العربي.
يتق�صى التقرير حال املر�أة يف الوطن العربي
على املحاور الأ�سا�سية للتنمية الإن�سانية؛ �أي
اكت�ساب القدرات الب�شرية وتوظيفها ،وم�ستوى
الرفاه الإن�ساين املرتتب عليهما ،فيتناول ب�صورة
خا�صة امل�ستويني ال�صحي والتعليمي .كما يقيم
جتربة تقدم املر�أة من خالل النظر يف عاملني
رئي�سني ،هما مقدار رغبة املجتمع العربي يف
حتقيق هذا التقدم؛ والأ�شكال املعتمدة للتحرك
جمتمعيا لتحقيق هذا الهدف.

اكت�ساب القدرات :حرمان الن�ساء من
الفر�ص
ال�صحة
تعاين الن�ساء يف البلدان العربية ،وبخا�صة تلك
الأقل منواً ،درجة غري مقبولة من خماطر املر�ض
والوفاة املت�صلة بوظائف احلمل والإجناب .وت�صل
ن�سبة وفيات الأمهات يف املتو�سط �إىل  270وفاة
لكل مائة �ألف حالة والدة .وترتفع الن�سبة �إىل �ألف
حالة وفاة �أو �أكرث لكل مائة �ألف والدة يف �أفقر
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البلدان العربية )موريتانيا ،وال�صومال( ،بينما
تنخف�ض �إىل  7لكل مائة �ألف والدة يف قطر.
وتفقد الن�ساء عدداً �أكرب من �سنوات العمر
ج ّراء املر�ض .ويظهر �أن ذلك ال يرتبط مب�ستوى
املعي�شة� ،أو عوامل اخلطر� ،أو الوفيات املت�صلة
باحلمل والوالدة .ويوحي ذلك ب�أن هذا الفقد
الن�سبي الأكرب يعود �إىل �أمناط حياة عامة تت�سم
بالتمييز �ضد الن�ساء.
وما زالت البلدان العربية من �أقل مناطق العامل
�إ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة املكت�سب/الإيدز.
�إال �أن الن�ساء والفتيات العربيات يتعر�ضن ب�شكل
متزايد لهذا الوباء ،حتى �أنهن �أ�صبحن ميثلن
ن�صف عدد الأ�شخا�ص الذين يحملون الفريو�س
يف العامل العربي .وقد غدت املر�أة �أكرث عر�ضة
خلطر التعر�ض للفريو�س والإ�صابة باملر�ض ،حيث
ُق ِّدر احتمال �إ�صابة الإناث العربيات ال�شابات يف
املرحلة العمرية  24 -15ب�ضعفي احتمال �إ�صابة
ال�شباب من الفئة العمرية نف�سها.

التعليم
على الرغم من �ضخامة التو�سع يف تعليم البنات
يف البلدان العربية ،ف�إن الن�ساء ما زلن يعانني
م�ستوى من احلرمان من فر�ص اكت�ساب املعرفة
�أعلى من الرجال .وذلك هو احلال على الرغم من
تفوق البنات يف ميدان العلم ،وهن �أف�ضل �أداء من
البنني يف التعليم.
وفقا للم�ؤ�شرات الأ�سا�سية ،تبدي املنطقة
العربية واحداً من �أعلى معدالت �أمية الإناث )�إذ
يبلغ معدل الأمية للإناث الن�صف ،مقارنة بالثلث
فقط للذكور( ،ومن نق�ص فر�صهن يف االلتحاق
مبراحل التعليم املختلفة ،وذلك على الرغم من
جناح الدول العربية ،وخ�صو�صا اخلليجية ،يف
زيادة ن�سبة التحاق البنات بالتعليم ،مما عمل
على ت�ضييق الفجوات بني اجلن�سني يف م�ستويات
التعليم الثالث.
ويتناق�ض هذا احلرمان الن�سبي الأكرب للبنات
من فر�ص التعليم مع توجهات اجلمهور العربي
التي �أ�سفر عنها امل�سح امليداين ،والذي �أ�شار �إىل
�أن الغالبية العظمى من النا�س يدعمون حق الن�ساء
يف التعليم على قدم امل�ساواة مع الرجال.
وعلى الرغم من تزايد �أعداد الفتيات
امللتحقات بالتعليم اجلامعي ،فما زلن ي�شكلن
الن�سبة الغالبة يف تخ�ص�صات مثل الآداب والعلوم
الإن�سانية واالجتماعية ،وهي التخ�ص�صات التي

امللخ�ص

ال يوجد عليها طلب كبري يف �سوق العمل ،بينما
يقل التحاقهن ب�شكل ملحوظ بالفروع املطلوبة
ل�سوق العمل مثل الهند�سة وال�صناعة .وهذا
يتناق�ض مع نتائج ا�ستطالع الر�أي التي �أكدت
على حق الن�ساء الطالبات يف اختيار التخ�ص�ص
الذي يرتئينه.
وت�شري البيانات املتاحة �إىل �أن البنات يف
املنطقة العربية �أف�ضل �أداء من البنني يف التعليم
املدر�سي .فتتدنى ن�سبة الت�سرب للبنات عن البنني
يف جميع الدول التي توافرت عنها البيانات .لكن
ما زال التمييز يحد من فر�ص الإناث يف البلدان
العربية الكت�ساب املعرفة من خالل التعليم ،على
الرغم من تراكم امل�ؤ�شرات والقرائن على �أن البنات
هن خرية املتعلمني يف البلدان العربية ،خا�صة يف
بدايات ال�سلم التعليمي.
ويتعدى ن�صيب البنات من املتفوقني� ،إجماال،
الن�صف يف جميع البلدان العربية التي توافرت
بياناتها .وحيث يقل ن�صيب البنات يف املتو�سط
عن ن�صف امللتحقني بالتعليم ،يت�أكد تفوقهن يف
الإجناز الدرا�سي .ويجدر الت�أكيد على �أن البنات
يحرزن هذا التفوق التعليمي على الرغم من بيئة
جمتمعية و�أ�سرية مع ّوقة ،لدى بع�ضهن ،ت�سودها
خرافة م�ؤداها �أن البنت م�آلها للبيت ،بينما التعلم
والعمل ميدان للرجل يف املقام الأول.
وعلى هذا الأ�سا�س ،ي�شدد التقرير على �أن
البلدان العربية �ستجني مكا�سب هائلة من حتقيق
امل�ساواة بني الإناث والذكور يف فر�ص اكت�ساب
املعرفة وتوظيفها يف ترقية املجتمع ،وعلى �أن
ما يحرم املنطقة من حتقيق ذلك هو املمار�سات
التمييزية ال�ضارة التي تقف حجر عرثة يف �سبيل
تقدم املر�أة.

توظيف القدرات الب�شرية
الن�شاط االقت�صادي
يفر�ض تباط�ؤ النمو االقت�صادي قلة الطلب على
العمالة الن�سائية يف املنطقة .وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ،ف�إن غلبة الت�صورات التقليدية لدور املر�أة
ارتبطت على وجه التحديد ب�أولوية الرجال يف
�إعالة الأ�سر ،وبتدين تف�ضيل ت�شغيل الإناث،
مما ي�ساعد على ارتفاع معدالت البطالة بني
الن�ساء ،مقارنة بالرجال .وتواجه م�ساهمة املر�أة
يف جماالت الن�شاط الب�شري خارج نطاق الأ�سرة
�صعوبات وعوائق متعددة حتد من �إمكانياتها .غري

�ستجني البلدان
العربية مكا�سب هائلة
من حتقيق امل�ساواة
بني الإناث والذكور يف
فر�ص اكت�ساب املعرفة
وتوظيفها يف ترقية
املجتمع

غلبة الت�صورات
التقليدية لدور املر�أة
ارتبطت على وجه
التحديد ب�أولوية
الرجال يف �إعالة
الأ�سر ،وبتدين
تف�ضيل ت�شغيل
الإناث ،مما ي�ساعد
على ارتفاع معدالت
البطالة بني الن�ساء



�شهدت املنطقة
العربية ،مقارنة
بجميع مناطق العامل
الأخرى ،التو�سع
الأكرب يف م�شاركة
املر�أة يف الن�شاط
االقت�صادي بني عامي
 1990و

2003

زيادة عدد الن�ساء �أو
نق�صانه يف الوزارات
املختلفة ال يعك�س
ً
توجها
بال�ضرورة
ً
�شامال لتمكني الن�ساء



�أن الأهم هو �أن الن�ساء ،يف حالة اال�شتغال ،ال
يتمتعن بامل�ساواة مع الرجال يف ظروف العمل �أو
العائد عليه ،ناهيك عن التمتع بفر�صة مت�ساوية
يف الرتقي لقمة �سلم اتخاذ القرار.
على الرغم من املعدالت املنخف�ضة� ،شهدت
املنطقة العربية ،مقارنة بجميع مناطق العامل
الأخرى ،التو�سع الأكرب يف م�شاركة املر�أة يف
الن�شاط االقت�صادي بني عامي  1990و .2003
فبلغت ن�سبة الزيادة يف هذه امل�شاركة  %19مقارنة
بـ  %3للعامل �أجمع .وعلى الرغم من ذلك ،تبقى
امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة العربية هي الأقل يف
العامل؛ �إذ مل تتجاوز  %33,3من الن�ساء ) 15عاماً
ف�أكرث( ،بينما ي�صل املتو�سط العاملي �إىل .%55,6
كما �أن م�شاركة املر�أة العربية ،ن�سبة �إىل م�شاركة
الرجل ،ال تتجاوز  ،%42وهي �أي�ضاً الأقل يف
العامل ،حيث يبلغ املعدل العاملي .%69
وبا�ستثناء االقت�صادات التي تتميز بتدين
الدخل ،وتعمل فيها الن�ساء يف �أو�ضاع يغلب عليها
الفقر ،يرتكز عمل الن�ساء يف قطاع اخلدمات،
الذي متيل فيه الإنتاجية وعوائد العمل �إىل
التدين يف العامل العربي .ومن هنا ،ف�إن الن�ساء
يتقا�ضني يف العادة �أجورا متدنية لقاء ما يقمن
به من عمل.
ويعود �ضعف امل�شاركة االقت�صادية للن�ساء
العربيات �إىل عدة �أ�سباب؛ من بينها الثقافة
الذكورية ال�سائدة ،حيث يف�ضل بع�ض �أرباب
العمل ت�شغيل الرجال على الن�ساء ،و�شح فر�ص
العمل عموماً ،والتمييز بني اجلن�سني يف م�ستوى
الت�شغيل والأجور ،وارتفاع م�ستوى الإجناب .وتعترب
القوانني املتعلقة بالعمل �أو الأحوال ال�شخ�صية
من املعوقات .فبع�ض قوانني الأحوال ال�شخ�صية
والعمل تقيد حرية املر�أة بهدف "احلماية" حني
تلزمها باحل�صول على �إذن �أبيها �أو زوجها للعمل،
�أو ال�سفر� ،أو االقرتا�ض من امل�ؤ�س�سات املالية .كما
�أ�سهم �ضعف اخلدمات امل�ساندة وبرامج التعديل
الهيكلي يف ت�ضييق فر�ص العمل �أمام املر�أة.
وما زال معدل الإعالة يف املنطقة العربية
من �أعلى املعدالت يف العامل ،حيث يقوم كل
�شخ�ص عامل ب�إعالة �أكرث من اثنني من الأفراد
غري العاملني ،مقارنة مع �أقل من �شخ�ص واحد
يف �شرق �آ�سيا واملحيط الهادي .ويرجع ال�سبب
الأ�سا�سي يف ذلك �إىل تدين م�شاركة املر�أة .وي�صبح
الأمر �أكرث خطورة عندما يتزامن م�ستوى الإعالة
املرتفع مع عدم وجود خطة تقاعد و�شبكة �أمان
وطنية تغطي جميع فئات العاملني.

ومع ازدياد ات�ساع القطاع غري الر�سمي الذي
تتدنى فيه تغطية العاملني ،ي�صبح عبء الإعالة
هائل ال�ضخامة على العدد القليل العامل يف
ال�سوق؛ كما �سيتزايد العبء على الن�ساء يف توفري
الرعاية للأطفال وامل�سنني واملر�ضى والعاجزين
وذوي الإعاقات يف غياب دعم جمتمعي كاف.
�إن عدم ا�ستغالل ر�أ�س املال الب�شري ،خا�صة
الن�ساء ذوات التعليم املرتفع ،يكبح منو االقت�صاد،
ويهدر طاقات وا�ستثمارات كبرية كان من املمكن
�أن ت�ساهم يف حتقيق التنمية للجميع.

املر�أة العربية يف املجال ال�سيا�سي
يف امل�سح امليداين الذي �أجري لغايات التقرير،
�أكد اجلمهور العربي بو�ضوح على حق الن�ساء يف
العمل ال�سيا�سي ويف تبوء جميع املنا�صب التنفيذية
العليا .وهذه هي املجاالت التي �أق�صيت عنها املر�أة
يف �أغلب الأحيان.
وقد ح�صلت املر�أة يف معظم البلدان العربية
)با�ستثناء دول اخلليج( على احلق يف االنتخاب
ُّ
والرت�شح لالنتخابات الربملانية يف اخلم�سينات
وال�ستينات من القرن املا�ضي ،وكان لبنان �أول
دولة عربية متنح املر�أة هذين احلقني يف عام
.1952
وفيما بعد ،تو�سعت م�شاركة املر�أة يف برملانات
املغرب والأردن ،نتيجة اعتماد نظام احل�ص�ص.
وعلى الرغم من هذه التغريات الإيجابية ،بقيت
ن�سبة متثيل الن�ساء العربيات يف الربملانات �أقل من
املعدل العاملي مبا يقرب من .%10
وت�شارك املر�أة يف ال�سلطة التنفيذية يف بع�ض
البلدان العربية منذ �أوا�سط القرن املن�صرم.
فقد عينت �أول وزيرة يف م�صر منذ العام ،1956
ويف العراق يف عام  ،1959ويف اجلزائر يف عام
 .1962وتزايد عدد البلدان العربية التي توزّر
الن�ساء ،وبخا�صة خالل ال�سنوات الثالث الأخرية،
حتى �أ�صبحت املر�أة ت�شارك يف جميع احلكومات
العربية با�ستثناء ال�سعودية .ولكن زيادة عدد
الن�ساء �أو نق�صانه يف الوزارات املختلفة ال يعك�س
بال�ضرورة توجهاً �شام ً
ال لتمكني الن�ساء .فالن�ساء
يف ال�سلطة عادة ما يتم اختيارهن من بني �صفوف
النخب� ،أو املوالني للحزب احلاكم رغب ًة يف جتميل
الأنظمة احلاكمة.
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�إجنازات بارزة للن�ساء العربيات

العربية حمافظة جتاه ق�ضايا املر�أة.

حققت بع�ض الن�ساء العربيات �إجنازات بارزة يف
خمتلف جماالت الن�شاط الب�شري ،مبا يف ذلك
امليادين التي ال ي�ؤهلن لها على قدم امل�ساواة مع
الرجال ،مثل الريا�ضة البدنية ،والعلوم الطبيعية
والدقيقة.
يف الإبداع الأدبي �أ ّكدت املر�أة الكاتبة قدرتها يف
هذا املجال ،مثلها مثل زمالئها الرجال ،بل �إنها
تف ّوقت عليهم يف بع�ض الأحيان.
ويف الإبداع الفني ،ال�سينما منوذجا ،لعبت
املر�أة العربية دوراً بارزاً يف الت�أ�سي�س الفعلي
لل�سينما.
ٍ
العلوم االجتماعية� :إن �أعمال ن�سويات رائدات
مثل نوال ال�سعداوي وفاطمة املرني�سي على �سبيل
املثال ،ت�شيع الفرح باكت�شاف "قارات" جمهولة يف
تاريخ العامل العربي وتراثه ومعتقداته ونه�ضته.
وانحازت مثل ه�ؤالء الكاتبات للمنطق الثنائي
احلاد الفا�صل القائم على التعار�ض الذكوري/
الأنثوي .لكن اجليل التايل جتاوز هذه امل�س�ألة،
و�أخذت كتابته تت�سم ب�صبغة علمية �أكرث ر�صانة،
دون �أن تفقد خ�صو�صية توجهها الن�سوي.
العلوم الطبيعية والدقيقة :حققت كوكبة من
الن�ساء العربيات �إجنازات متفردة يف العلوم
الطبيعية والدقيقة ،على الرغم من احلواجز
الع�ص ّية التي حتول دون دخولهن ميدان العلم.
واحلق �أن العاملات والتقانيات العربيات حققن
نتائج باهرة عندما �سنحت لهن فر�صة الإبداع
واملناف�سة على ال�صعيد الدويل.
يف الريا�ضة البدنية :ح�صلت �ست ن�ساء من الدول
العربية يف الدورات الأوليمبية ال�ست الأخرية
) (2004 -1984على واحدة من امليداليات الثالث
الأرقى ،يف جمايل امل�ضمار و�ألعاب القوى .وكانت
خم�س منهن من بلدان املغرب العربي ،وواحدة من
�سورية ،بن�سبة الثلثني للميداليات الذهبية �إىل
جمموع امليداليات ،وهي ن�سب ُة متيُّ ٍز مرتفعة بال
�شك ،مقارنة بالربع فقط يف حالة الرجال من
البلدان العربية.
قطاع الأعمال اخلا�ص� :ساهم ا�شتداد التوجه
يف الآونة الأخرية نحو اقت�صاد ال�سوق احلر،
مع تعاظم املناداة بتمكني الن�ساء يف البلدان
العربية ،يف زيادة م�ساهمة الن�ساء ربات الأعمال
يف االقت�صادات العربية ،ومن قوة م�ساهماتهن
يف منظمات قطاع الأعمال اخلا�ص ،بل يف بروز
منظماتهن اخلا�صة حتى يف عدد من �أكرث البلدان

م�ستوى الرفاه الإن�ساين
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لي�س ثمة دليل علمي وا�ضح على ت�أنيث الفقر،
مبعنى قلة الدخل .لكن الن�ساء ،يف ما يبدو ،يعانني
عد
م�ستويات �أعلى من "الفقر الب�شري" الذي يُ ّ
من �أبعاد مقيا�س التنمية الب�شرية الثالثة :ال�صحة
واملعرفة والدخل.
وعلى وجه اخل�صو�ص ،تعاين الن�ساء من
انتقا�ص ملحوظ من احلرية ال�شخ�صية.

انت�شار الفقر و�إ�ضعاف الن�ساء

حققت بع�ض الن�ساء
العربيات �إجنازات
بارزة يف خمتلف
جماالت الن�شاط
الب�شري ،مبا يف
ذلك امليادين التي ال
ي�ؤهلن لها على قدم
امل�ساواة مع الرجال

ي�شري التقرير �إىل �أن انت�شار فقر الدخل ي�ؤدي
عموما �إىل �إ�ضعاف يف جمال التمثيل الربملاين،
َ
و�شغْل الأعمال املهنية والفنية ،وال�سيطرة على
املوارد االقت�صادية .كما يف�ضي الفقر الب�شري �إىل
�إ�ضعاف الن�ساء يف جمال �شغل الوظائف العليا
الت�شريعية والإدارية والتنظيمية ،والأعمال املهنية
والفنية.

وا�ضح على ت�أنيث

االنتقا�ص من احلرية ال�شخ�صية

الفقر ،مبعنى قلة

ت�ؤكد �أ�شكال العنف التي متار�س �ضد املر�أة العربية
�أن �أمام امل�شرع العربي واحلكومات العربية،
�إ�ضافة للحركات االجتماعية ،مهم ًة كبري ًة لتحقيق
الأمان والتنمية مبعناها ال�شامل .فثمة مقاومة
عنيفة ملجرد احلديث عن العنف �ضد الن�ساء يف
بع�ض البلدان العربية.
واخلطوة الأهم ملناه�ضة العنف يف العامل
العربي هي ف�ضحه وحماربة �إخفائه والت�سرت
عليه� ،سواء مور�س يف املكان العام �أو املكان
اخلا�ص .ذلك �أن ا�ستمرار ال�صمت حول هذا
الأمر يعني تكلفة باهظة يتحملها املجتمع والأفراد
وحتى الدول .وثمة جمموعة من �أ�شكال العنف
واملمار�سات التمييزية التي تعودت الن�ساء على
تقبلها على �أنها ت�صرفات طبيعية .ومن املهم،
بالدرجة نف�سها ،نقلها من خانة ال�سلوك املقبول
�إىل خانة ال�سلوك املدان.
وترتاوح �أ�شكال العنف هذه بني جرائم
ال�شرف ،حني تقتل املر�أة بذريعة حماية �شرف
العائلة ،والعنف املنزيل ال�شائع واملُدان يف مناطق
عديدة من العامل .كما �أن االنت�شار الوا�سع
خلتان البنات يف بع�ض البلدان العربية ي�ؤدي �إىل

لي�س ثمة دليل علمي

الدخل .لكن الن�ساء،
يف ما يبدو ،يعانني
م�ستويات �أعلى من
"الفقر الب�شري"

اخلطوة الأهم
ملناه�ضة العنف يف
العامل العربي هي
ف�ضحه وحماربة
�إخفائه والت�سرت عليه،
�سواء مور�س يف املكان
العام �أو املكان اخلا�ص



كثريا ما ت�صبح
الوافدات الأجنبيات
العامالت يف خدمة
املنازل �ضحية يف
البلدان العربية

م�ضاعفات �صحية خطرية للمر�أة.
وتعاين الن�ساء اللواتي يع�شن يف ظروف
�شاقة ،وخ�صو�صا يف مناطق ال�صراع �أو يف ظل
االحتالل ،من م�صاعب �إ�ضافية .وغالبا ما تكون
املر�أة التي تعي�ش يف البوادي واملناطق املهم�شة
والع�شوائية والتجمعات غري امل�ستقرة جاهلة
بحقوقها �أو اخلدمات املتاحة لها .وقلما تكون
يف حوزتها الأوراق الثبوتية التي تتيح لها االنتفاع
بهذه اخلدمات ،مثل �شهادة امليالد .وتعاين ن�ساء
كثريات �أ�شكاالً متعددة من العنف.
وكثريا ما ت�صبح الوافدات الأجنبيات العامالت
يف خدمة املنازل �ضحية يف البلدان العربية� .إذ �أن
قوانني العمل ال حتميها ،وهي تتحمل �ساعات عمل
غري حمددة ،وال تتمتع بحرية احلركة والتنقل .كما
�أن بع�ض العامالت يف هذا القطاع يتعر�ضن من
ِ
م�ستخدميهن للإيذاء اجل�سدي والنف�سي،
جانب
مبا فيه االعتداء اجلن�سي.
ومن ح�سن احلظ �أن الأغلبية الكا�سحة من
اجلمهور العربي ،يف امل�سح الذي �أجري لأغرا�ض
هذا التقرير ،تدين جميع �أ�شكال العنف �ضد
الن�ساء.

احلركات الن�سائية العربية :الن�ضال
والتجارب

تدين الأغلبية
الكا�سحة من اجلمهور
العربي جميع �أ�شكال
العنف �ضد الن�ساء
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رمبا كان امل�ؤ ّثر البارز يف تاريخ احلركة الن�سائية
�ضد اال�ستعمار ،قبل
انخراطها يف معركة التحرير ّ
�أن تخو�ض معركة حترير املر�أة نف�سها يف املجتمع
العربي.
وقد ركز اجليل الأول من التجمعات الن�سائية
)الذي ن�ش�أ يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر( ن�شاطه
على العمل اخلريي يف املقام الأول .ولذلك منت
يف �أح�ضان الطبقة الرثية من املجتمعات العربية،
وحملت لواءها ار�ستقراطيات �أو ن�ساء من �أ�سر
ال�سلطة احلاكمة.
وقد �أثرت احلقبة اال�ستعمارية يف احلركة
الن�سائية من خالل االختالل الذي ح�صل يف بنية
البلدان الإ�سالمية التي طالها االحتالل .فقد
اهتزت البنى التقليدية يف جماالت االقت�صاد
والعالقات االجتماعية ،والأطر الثقافية والقيمية.
وا�ستوجب ذلك ح�شد الوجدان الوطني ،وال�سعي
�إىل �صياغة حالة عامة من الوعي جتعل الن�ضال
الوطني �أولوية الأولويات .وكان من نتائج ذلك
�إرجاء ق�ضايا التنمية االجتماعية ،ومنها نهو�ض
املر�أة ،بحيث غدت رهينة مل�س�ألة الكفاح الوطني،

�أي دونها ترتيباً من حيث �سلم الأولويات.
وكانت فرتة الأربعينات واخلم�سينات ثرية يف
ت�شكيل اخلطاب الن�سائي؛ �إذ �شرعت الأحزاب
ال�سيا�سية ب�إقامة جمعيات ن�سائية من�ضوية حتت
لواء احلزب نف�سه ،مما �أدخل الرجال يف م�سرية
احلركات الن�سائية .فظهرت �إثر انتهاء احلرب
العاملية الثانية جمموعة �أخرى من اجلمعيات
الن�سائية يف خمتلف �أرجاء العامل العربي.
وقد م ّرت احلركة الن�سائية يف حقبة ال�سيطرة
اال�ستعمارية بجملة من التحوالت ج ّراء التغريات
االجتماعية .ومن هذه التغريات ،يورد التقرير
انت�شار التعليم بني الإناث ،وامتهان كثري من الن�ساء
ِمهناً حمرتم ًة اجتماعياً بحيث �أ�صبح بع�ضهن
طبيبات� ،أو �أع�ضاء يف هيئات التعليم اجلامعي،
�أو مهند�سات� ،أو حماميات .واحت ّل بع�ضهن مراكز
قيادية يف الأحزاب واحلكومات ،فرت�سخ الوعي
بالو�ضع الذي تعي�شه الن�ساء ،وات�سع التعاطف
ق�ضاياهن.
االجتماعي مع
ّ
وجهدت احلكومات يف �ض ّم اجلمعيات
الن�سائية بع�ضها �إىل بع�ض يف "احتادات"،
وهي ظاهرة �شائعة يف العامل العربي ت�ستهدف
احتواء الن�ساء يف �إطار ت�شرف عليه وت�سريه بنية
ال�سلطة الذكورية .ويطلق بع�ض الباحثني على
هذه الظاهرة ا�سم ت�أنيث اخلطاب احلاكم .وقد
تزامنت يف العقود الثالثة الأخرية مع تطور مهم
�آخر هو هيمنة احلركات الإ�سالمية من جهة،
وانت�شار ظاهرة الدعوة �إىل ال�سلف ال�صالح من
جهة ثانية.
وتر ّكز خطاب هذه احلركات على حتميل املر�أة
م�س�ؤولية ال�صعوبات التي مي ّر بها املجتمع .وقامت
طعونها على قاعدة � ّأن �إقرار امل�ساواة يف احلياة
العا ّمة من �ش�أنه �أن ينق�ص حظوظ الرجل يف �سوق
العمل ،مع �أ ّنه هو و ّ
يل الأ�سرة واملر�أة نف�سها متّكلة
عليه.
وبداية من م�ؤمتر الأمم املتحدة يف املك�سيك
�سنة  ،1975وحتت ت�أثري املنظمات الدولية الهادفة
للنهو�ض باملر�أة ،بد�أت تربز مظاهر جديدة ملا
ي�سمى " ِن ْ�سو ّية الدولة".
ور�أى عدد من الأنظمة العربية يف اجلماعات
الإ�سالمية و�سيلة لإ�ضعاف القوى الي�سارية
والعمالية .و�أدى ذلك �إىل تنامي حركة الإحياء
إ�سالمي التي طالت اهتماماتها جميع جماالت
ال
ّ
احلياة العا ّمة واخلا�صة ،وا�ستقطب خطابها
�شرائح عري�ضة من ال�شباب ،وال�سيما الفتيات.
ورداً على هذه التوجهات ،برزت الدعوة �إىل
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�ضرورة ح�صر الإ�سالم يف �إطار العقيدة الفردية
والقيم الروحية؛ وا�ضط ّرت بع�ض اجلماعات �إىل
تعديل موقفها ،واملطالبة بفتح باب االجتهاد يف
امل�سائل املت�صلة باملر�أة ،واعتماد منهج م�ستنري
يف قراءة �آيات الأحكام لأجل ت�أ�سي�س خطاب
جديد يتغذّى من الرتاث الإ�سالمي .ف�شهد
الن�صف الثاين من ال�سبعينات بوادر حتركات
�أوىل نحو ت�أ�سي�س ّ
منظمات ن�سائية م�ستقلّة عن
بقية التنظيمات ال�سيا�سية الر�سمية .وتر ّكزت
النقا�شات على ق�صور قانون الأحوال ال�شخ�صية
عن حتقيق امل�ساواة ،والفجوات احلا�صلة يف بنوده،
على الرغم من البعد الطليعي الذي يتحلّى به،
مقارنة بالأو�ضاع الت�شريعية الأ�سرية يف كثري من
البلدان العربية .كما تر ّكز االهتمام على �أ�شكال
العنف امل�سلّط على املر�أة وانعكا�سه على مكانتها
يف املجتمع.
وم ّرت احلركة الن�سائية يف الثمانينات بطفرة
نوعية من حيث ت�أ�سي�س اجلمعيات وامتدادها.
فظهرت جمعيات ن�شطة �سيا�سيا ،مرتبطة
بالأحزاب .وتمُ ثل الثمانينات كذلك فرتة حا�سمة
وبخا�صة يف بلدان
يف حت ّول احلركات الن�سائية،
ّ
املغرب العربي .ومل يكن من قبيل امل�صادفة �أن
حتمل �أ�سماء جمعيات ن�سائية جديدة �ألفاظا مثل
"دميقراطية" و "تقدمية" و "حقوق" .وات�سمت
هذه احلركات بروح اال�ستقالل وال�شجاعة وهي
ت�شق طريقها احلافل بالعراقيل ،فيما كانت
تتعر�ض للح�صار وامل�ضايقة من جانب �أنظمة
احلكم القائمة.
ومتيز اجليل اجلديد من هذه اجلمعيات
مبقاربته النوعية ملو�ضوع املر�أة وامل�س�ألة الن�سائية
ووجوب �أن ت�صبح ق�ضية مف�صلية ال تقل يف
�أهميتها عن ق�ضايا الدميقراطية ،والتنمية،
وحقوق الإن�سان.
وترك اخلطاب الدويل حول املر�أة ت�أثرياً
وا�ضحاً على احلركة الن�سائية العربية التي
وجدت فيه قوة دفع مهمة لإعادة �صياغة مطالبها
والتم�سك بالن�ضال من �أجلها .وتعزز هذا الوعي
اجلديد بامل�ؤمترات العاملية ،التي لعبت وكاالت
الأمم املتحدة دوراً رئي�سياً يف الإعداد النعقادها.
وا�ستهدفت ،مبجملها ،زحزحة النظرة التقليدية
التي ال تزال عالقة مب�س�ألة املر�أة .ولذلك كانت
قوانني الأحوال ال�شخ�صية من �أه ّم �أولويات
املطالب ،يليها تفعيل الت�شريعات التي ت�ضمن
م�ساواة املر�أة مع الرجل يف احلياة ال�سيا�سية
واالقت�صادية ،وااللتزام بوجوب حثّ احلكومات

امللخ�ص

العربية على تطبيق ما �صادقت عليها من
وخا�صة منها "اتفاقية الق�ضاء
االتفاقيات الدولية،
ّ
�ضد املر�أة".
على جميع �أ�شكال التمييز ّ
وتعترب فرتة الت�سعينات مرحلة ع�صيبة ،حافلة
بالتناق�ضات ،وباملحن ،ومرارة اخليبات املتعاقبة
على املجتمع العربي .ويرى التقرير � ّأن هذا
العربي املت�شابك يتجاوز قدرة
املجتمعي
الو�ضع
ّ
ّ
مما ي�ؤ ّكد على � ّأن
إمكانياتها،
�
و
الن�سائية
احلركة
ّ
معركة حرية املر�أة يف �أبعادها املختلفة هي معركة
املجتمعات العربية بر ّمتها.

ّ
حتققت ل�صالح
تقييم للمنجزات التي
املر�أة
ع�ضدت م�شاركة الن�ساء يف احلركات الوطنية من
و�ضع املر�أة ،و�أ�ضفت ال�شرعية على مطالبها يف
نظر املجتمع .وعلى الرغم من ذلك ،ومع الإقرار
ببع�ض املكا�سب التي حتققت للمر�أة ،ف�إن موافقة
مطالبهن ال�سيا�سية
البت يف
الن�ساء على ت�أجيل
ّ
ّ
واالجتماعية بعد احل�صول على اال�ستقالل قد
خلفت �آثاراً م�ؤ�سفة )وتعترب اجلزائر مثال ج ّيدا
على هذا القول( .ذلك �أن احلكومات الوطنية
اجلديدة تنا�ست �أو جتاهلت بع�ض مطالب الن�ساء �أو
معظمها ،وبخا�صة ما يتعلق منها بقوانني الأحوال
ال�شخ�صية .وب�شكل عام ،وبا�ستثناء التعديالت
التي متت يف قوانني الأحوال ال�شخ�صية يف تون�س،
مت الإبقاء على عالقات قوة غري متوازنة داخل
الأ�سرة.
ومن هنا ،كان للحركة الن�سائية يف البلدان
العربية ت�أثري متفاوت القيمة من بلد �إىل �آخر.
وميكن الإقرار �أول الأمر ب� ّأن �أه ّم �أثر ُوفّقت
يف �إحداثه هو ن�شر الوعي بدونية و�ضع املر�أة،
وبوجوب العمل على تغيريه .وقد دفع الرتكيز
على �إعادة النظر يف الأحوال ال�شخ�صية عدةَ دول
عربية التخاذ خطوات ملمو�سة يف تطوير قوانني
الأ�سرة والت�شريعات املت�صلة بالزواج والطالق
ب�شكل عام.
التجربة التون�س ّية :تبقى التجربة التون�سية
منوذجا ملحاوالت حترير املر�أة يف الدول العربية.
وقد م ّر على �إ�صدار "جملّة الأحوال ال�شخ�صية"
ن�صف قرن� ،أقر القانون التون�سي من خالله مبد�أ
م�ساواة املر�أة الرجل .وقد ا�ستُلهِ م تغيري قوانني
الأ�سرة ،كما �أق ّرها الرئي�س احلبيب بورقيبة،
من احلركة الإ�صالحية التي ر�أت يف نهو�ض
املر�أة انعكا�سا �إيجاب ّيا على امل�ستوى االجتماعي

تنا�ست احلكومات
الوطنية اجلديدة
�أو جتاهلت بع�ض
مطالب الن�ساء �أو
معظمها ،وبخا�صة ما
يتعلق منها بقوانني
الأحوال ال�شخ�صية

تبقى التجربة
التون�سية منوذجا
ملحاوالت حترير املر�أة
يف الدول العربية.
وقد م ّر على �إ�صدار
ّ
"جملة الأحوال
ال�شخ�صية" ن�صف
قرن� ،أقر القانون
التون�سي من خالله
مبد�أ م�ساواة املر�أة
الرجل
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تبلور الوعي يف
�أو�ساط احلركة
الن�سائية املغربية ب�أن
تعديل مدونة الأحوال
ال�شخ�صية هو
املفتاح المتالك املر�أة
لق�ضيتها

يكمن حجر الأ�سا�س
ملقوّمات جمتمع
مدين �أكرث منعة يف
�إعادة النظر يف مكانة
املر�أة العربية ،بحيث
ميكن جتاوز ّ
امل�سلمة

واالقت�صادي وال�سيا�سي .كما � ّأن قوانني "املجلّة"
كانت نابعة من مبادرة قامت بها مدر�ستان فقهيتان،
هما املدر�سة املالكية واملدر�سة احلنفية.
بيد �أن هذه التعديالت املتالحقة على
قوانني الأ�سرة تزامنت مع الت�ضييق على الن�ساء
النا�شطات ،واحتكار الدولة خلطاب نهو�ض املر�أة
ومراقبتها الدائمة له ،ومل ترتك �إال جماال حمدودا
ومطالبهن .ومن هنا ،تَبينّ ب�صورة
ملبادرات الن�ساء
ّ
جلية �أن النهو�ض باملر�أة قد �أخذ بالتح ّول �إىل �أداة
�سيا�سية لتنميق �صورة الدولة يف اخلارج ،و�إن كان
ذلك على ح�ساب املر�أة.
التجربة املغربية :تبلور الوعي يف �أو�ساط احلركة
الن�سائية املغربية ب�أن تعديل مدونة الأحوال
ال�شخ�صية هو املفتاح المتالك املر�أة لق�ضيتها.
وقد ت ّوج ن�ضال املجتمع املدين ب�إ�صدار املدونة
اجلديدة عام .2004
وبالن�سبة للبلدان العربية الأخرى يف املرحلة
الراهنة ،مت ّكنت املر�أة يف م�صر من احل�صول على
حقها يف ا ُ
خللْع منذ عام  ،2000بعد التخلي عن
احلقوق املالية التي يقت�ضيها الطالق .كما ح�صلت
على حقها يف ال�سفر من غري �إذن الزوج ،وال�سماح
لها ب�إك�ساب اجلن�سية امل�صرية لأطفالها من زوج
�أجنبي.
ويف الأردنُ ،رفعت ال�سن القانونية للزواج �إىل
� 18سنة بالن�سبة للزوجني ،و ُمنحت املر�أة احلق يف
�إ�صدار جواز �سفر من غري �إذن الزوج.
وال يزال قانون الأ�سرة �ساري املفعول يف
ٍ
عالمات �إيجابية بني ما
اجلزائر .غري �أن ثمة
ورد يف قانون عام  1984والتنقيحات التي �أجريت
عليه عام .2005
ويخل�ص التقرير �إىل �أن حجر الأ�سا�س ملق ّومات
جمتمع مدين �أكرث منعة �إمنا يكمن يف �إعادة النظر
يف مكانة املر�أة العربية ،بحيث ميكن جتاوز امل�سلّمة
القائلة بوجوب رف�ض ك ّل �أ�شكال التط ّور يف هذا
امل�ضمار ،لأ ّنها جزء من ح�ضارة "الآخر".

القائلة بوجوب رف�ض
ّ
كل �أ�شكال التطوّر يف

ال�سياق املجتمعي حلال املر�أة

هذا امل�ضمار ،لأ ّنها

البنى الثقافية

جزء من ح�ضارة
"الآخر"
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ي�أخذ التقرير بعني االعتبار الأمناط االجتماعية
التي ت�ساهم يف حتديد موقع الن�ساء يف املجتمعات
العربية .ويركز على ثالثة م�صادر �أ�سا�سية م�ؤثرة
وهي :املوروث الديني ،والثقافة ال�شعبية ،والفكر
العربي والفني والإنتاج الإعالمي.

الموروث الديني :المفا�ضلة بين الجن�سين والت�أويل
الفقهي

�إن الثقافة الدينية يف التاريخ العربي الإ�سالمي ال
حتيل �إىل الن�صو�ص املو�سومة بالقدا�سة يف الذاكرة
اجلماعية للم�سلمني ،بل ت�شري �أكرث من ذلك �إىل
الت�أويالت التي �أجنزت حول حمتوى هذه الن�صو�ص
يف �صيغها وجتلياتها املختلفة التي ت�شكل الذاكرة
اجلماعية للمجتمع .كما حتيل �إىل التقاليد التي
مت تر�سيخها للمحافظة على نظام حمدد للأ�سرة
واملجتمع.
�إن املبادئ العامة املت�ضمنة يف هذه الت�أويالت
ت�سمح برتتيب املالمح الكربى لنظام اجتماعي
ي�ستجيب للأهداف التي ارت�ضاها املجتمع
الإ�سالمي ،من �أجل عي�ش قائم على التكامل
والتوافق ،مع الإقرار واالعرتاف بامل�ساواة بني
بني الإن�سان ،ذكوراً و�إناثاً .ومن ناحية �أخرى ،ف�إن
الت�أويالت الفقهية ،كما تتجلى يف بع�ض مذاهب
الفقه الإ�سالمي� ،أ�سهمت يف و�ضع عدد من
القواعد التي تقر مبد�أ التمييز بني اجلن�سني.
وتخفي �صرامة الت�شريع يف الفقه الإ�سالمي
خلفيات �أخرى ت�ستمد قوتها من كيان املجتمع
العربي الإ�سالمي نف�سه� ،سيما و�أن الفقهاء قر�أوا
املن�صو�ص عليه ب�أحكام العرف .ويُعزى ذلك �إىل
�إح�سا�سهم ب�أن الإقرار بغريها يقطع انتظام
املجتمع عن �صريورته املعزِّزة للتما�سك االجتماعي
املطابق يف ت�صورهم ل ِـ "نظام الطبيعة".
وكانت �أولوية الرجل حا�ضرة ومرجحة دوماً
يف البحوث الفقهية املت�صلة باملر�أة ،وهي �أولوية
ح�صنت نف�سها بقراءة للقر�آن يغلب عليها طابع
َّ
االنحياز للرجل .وعلى الرغم من ذلك ،ظهرت
تف�سريات قانونية م�ستنرية.
وحيث �إن دينامية التحول اجلارية يف املجتمعات
العربية املعا�صرة ال متاثل حركة املجتمعات العربية
عندما ن�ش�أت املذاهب الفقهية ،ف�إن اجتهادات
ال�سلف مل تعد منا�سبة للتحوالت احلا�صلة
واجلارية بوتائر خمتلفة يف الواقع االجتماعي.
ويجدر ال�سعي ،جمدداً ،لفتح باب االجتهاد على
م�صراعيه ،والعمل على مزيد من ا�ستبطان روح
الن�ص القر�آين لإنتاج مدونات فقهية ت�ستند �إىل
قيم امل�ساواة ،وتبلور فقهاً ن�سائياً يتجاوز املرا َدفة
اللغوية والتاريخية بني الن�سائي والطبيعي )حمل،
�إجناب ،ر�ضاعة ،تربية ،طبخ( ،لي�سهم يف تعزيز
قيم "الن�سائية الثقافية" ويعمل على حتويلها �إىل
�ش�أن عام.

تقرير التنمية الإن�سانية العربية

2005

المر�أة العربية في الأمثال الجارية

تر�سم الثقافة ال�شعبية العربية �صوراً متناق�ضة
عن املر�أة والبنت والزوجة يف خمتلف �أطوار
احلياة .وت�شكل الأمثال املتداولة يف �أو�ساط �أغلب
الفئات يف املجتمع العربي حول مو�ضوع املر�أة،
يف عمومها ،منوذجاً قوياً للوعي الذي ينظر �إىل
املر�أة نظرة دونية .وذلك ما يك�شف غربة املتدا َول
من الوعي ال�شعبي عن التحوالت اجلارية يف قلب
املجتمعات العربية ،حيث ت�صاغ �أو�ضاع الن�ساء
�أ�سطوريا ،دون عناية باملفارقات التي حتملها هذه
الأ�سطرة يف عالقاتها بال�صورة الفعلية للن�ساء
والفتيات يف الواقع املجتمعي.
ففي امل�أثور ال�شعبي مئات الأمثال التي تعلن
ب�صيغ عديدة عما يقرتب من روح و�أد البنات.
وتلج�أ الأمثال لتربير �صورة الإق�صاء �إىل حجج
�أخالقية ،و�أخرى ت�ستعمل فيها لغة احلكايات
والأ�ساطري .كما تلج�أ �إىل مربرات ذات طابع
نف�سي� .أما الهدف من خمتلف ال�صيغ التي
ترد فيها الأمثال فهو �إظهار املنزلة االجتماعية
والأخالقية الناق�صة حل�ضور املر�أة ووجودها يف
املجتمع .بل �إن بع�ض الأمثال تذهب �إىل ما هو
َ
َ
ون�صف
ن�صف عقل
�أبعد من ذلك ،فتُعترب املر�أة
َ
َ
ن�صف رجل.
ون�صف مرياث و�أنها ت�ساوي
دين
وينتج عن كل ذلك ر�سم مقا�س حمدد لكيانها
البيولوجي واملنزيل ،مع بخ�س ا�ستقالليتها
وقيمتها.
غري �أن من ال�ضروري الإ�شارة �إىل �أن كثرياً من
ن�صو�ص الرتاث تربز �صوراً �أخرى للمر�أة الذكية
البليغة ال�ساحرة ،باملعنى الإيجابي للكلمة.

املر�أة يف الفكر العربي املعا�صر
نحو ميالد مرجعية جديدة
يرتبط التفكري العربي املعا�صر حول املر�أة
والنظريات امل�ساندة له ارتباطاً وثيقاً بحركة
النه�ضة العربية و�أوجه ن�ضالها املختلفة �ضد جميع
�أ�شكال ال�سلطة التقليدية املوروثة.
ففي بدايات التحول االجتماعي نحو تلك
النه�ضة يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر� ،أدرك
الإ�صالحيون واملثقفون �أن املجتمعات الأوروبية
تتميز ب�سمات حمددة هي قوام القوة والتقدم فيها.
وميثل هذه اللحظة ،بامتياز ،امل�شروع الإ�صالحي
لل�شيخ رفاعة رافع الطهطاوي.

امللخ�ص

بداية حما�صرة ال�سقف الفقهي املك ِّر�س
للدون ّية
متيز امل�صلحون ،من �أمثال قا�سم �أمني ونظرية زين
الدين ثم الطاهر احلداد وغريهم ،يف معاجلتهم
لق�ضايا املر�أة ،بوعيهم احلاد بلزوم التغيري
وب�ضرورته .ومل يكن يدور يف خَ لَد ه�ؤالء �أن ثمة
تناق�ضا مهماً بني املجتمعات الغربية ،والقيم
و�أ�ساليب احلياة التي �أخذت تتبلور يف املجتمع
العربي املعا�صر ،ومبادئ الفقه الإ�سالمي .وقد
�أثار ه�ؤالء موجة من امل�ساجالت حول �إعادة
تف�سري بع�ض �آيات القر�آن الكرمي بهدف الك�شف
ٍ
عالمات
عن الت�أويالت املتحيزة .ومتثل جهو ُدهم
بارز ًة يف التاريخ الفكري العربي ،لأنهم �أفلحوا يف
فتح الباب على م�صراعيه �أمام الن�ساء يف قلب
جدران املجتمع العربي ال�صلبة.
و�أ�سهم انخراط الن�ساء يف اجلمعيات املدنية
التي تُعنى بق�ضايا العمل احلقوقي والعمل
ال�سيا�سي يف �إعادة تدريب املجتمع على قبول
احل�ضور الن�سائي الفاعل .كما عمل هذا التحول
على تبديد ال�صورة النمطية التقليدية للمر�أة ،لتحل
حملها �صورة للمر�أة التي تقوم ب�أن�شطة �أخرى يف
�أجواء تتميز بحرية الفعل والإنتاج والإبداع.
ويتمثل املظهر الأبرز للمواجهة التي متار�سها
الن�ساء اليوم يف العامل العربي يف جتاوز التموقع
الن�سائي داخل املجتمع ،واتخاذ مواقع �أكرث �شموالً
وموا َكب ًة للتحوالت الكربى يف املجتمعات العربية،
مبا فيها ق�ضايا النهو�ض والتنمية والتقدم.
و�أ�صبح م�شروع الإ�صالح ال�سيا�سي ،والإ�صالح
االقت�صادي ،والتجاوب الإيجابي مع منظومة
حقوق الإن�سان ،يندرج �ضمن الأهداف املبا�شرة
للمر�أة العربية .وجتلى التعبري عن ذلك يف تزايد
احل�ضور الن�سائي داخل تنظيمات املجتمع املدين
واملجتمع ال�سيا�سي.

املر�أة والإعالم
ويالحظ التقرير �أن احلركة الن�سائية ا�ستفادت
من الو�سائط الإعالمية مثل الإنرتنت ،ومنتديات
احلوار الإلكرتوين ،وقنوات التلفزة وبراجمها
املتخ�ص�صة ،وهي �أن�شطة تنطلق كلها من منظور
يقوم على قوة احلوار .ومهدت هذه الو�سائل
الإعالمية لإنتاج خطاب جديد يف التحرر يتجه
اليوم الحتالل جماالت يف النطاق العام مل تكن
املر�أة قادرة على بلوغها اعتماداً على املادة

ت�شكل الأمثال
املتداولة يف �أو�ساط
�أغلب الفئات يف
املجتمع العربي حول
مو�ضوع املر�أة ،يف
منوذجا ً
ً
قويا
عمومها،
للوعي الذي ينظر
�إىل املر�أة نظرة دونية

تربز كثريٌ من ن�صو�ص
الرتاث �صور ًا �أخرى
للمر�أة الذكية البليغة
ال�ساحرة ،باملعنى
الإيجابي للكلمة
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تلقي الرواية العربية
ال�ضوء على جوانب
من قمع الن�ساء ،وعلى
أدوات
ت�سخريهن ك� ٍ
لإدامة هيمنة الذكور

املقروءة يف الكتاب واجلريدة فح�سب .و�ساعدت
هذه الو�سائط اجلديدة يف تعميق الوعي بالنوع
الإن�ساين الذي ي�ستهدف بدوره التما�سك
االجتماعي وامل�ساواة االجتماعية ،ا�ستناداً �إىل
والند ّية ،باعتبارهما البديل املنا�سب
مبد�أَ ْي التكاف�ؤ
ّ
ملفهوم التمييز والتمايز بني اجلن�سني.
وقد بد�أت الإذاعات املرئية وامل�سموعة ،وال
�سيما القنوات الف�ضائية وال�صحافة املكتوبة،
بتوظيف املزيد من الن�ساء يف بع�ض البلدان ،غري
�أن ملكية و�سائل الإعالم الإخبارية ال�سيا�سية ظلت،
مع بع�ض اال�ستثناءات ،حكراً ي�ست�أثر به الرجال.
وال تلعب الن�ساء �أي دور يف تخطيط ال�سيا�سات
�أو اتخاذ القرارات الإعالمية .ويت�ساءل التقرير
عن مدى الت�أثري الإيجابي الذي �سيرتكه تزايد
حجم الن�ساء العربيات يف املجال الإعالمي على
التوجهات العامة للربامج ،وعلى ال�صورة ال�شعبية
للمر�أة.

املر�أة يف الرواية العربية

�أدت ال�سينما العربية
دورا مهما يف بع�ض
الأحيان بتوعية
اجلمهور بق�ضايا املر�أة
والظلم الذي حلق
بها جراء التقاليد �أو
القوانني اجلائرة

يو�ضح التقرير �أن الرواية الن�سائية تعر�ض �أربع
�صور للمر�أة :املُ�ستلَبة احلقوق ،واملنا�ضلة،
واملتمردة ،و "املتعددة" .ويفيد م�صطلح التعدد
ّ
والت�شظي ،كما يدل على تعدد
هنا معنى االن�شطار
الهو ّيات يف الكائن الواحد .وتزداد م�ساحة �صورة
املر�أة املتعددة ات�ساعاً يف جممل هذه الأعمال،
ِ
لتحا�ص َر مناذج ال�صور التي حولت الن�ساء
العربيات �إىل منط واحد ال يتالءم مع موجات
التحول التي تعر�ضها هذه الروايات ،والتي دعمت
القيم القادرة على حتطيم هذه النماذج النمطية
من خالل ال�صور اللغوية اجلمالية.
كما تلقي الرواية العربية ال�ضوء على جوانب
من قمع الن�ساء ،وعلى ت�سخريهن ك� ٍ
أدوات لإدامة
هيمنة الذكور .وتك�شف الفو�ضى والتناق�ضات
التي حتفل بها بع�ض الروايات عن حالة الت�شرذم
الثقايف التي ال ميكن تف�سريها �إال يف �سياق البيئة
املُع ْولمَ ة واملرحلة التاريخية االنتقالية التي متر بها
املجتمعات العربية وت�شكل �إطار العالمَ الروائي.

�صورة املر�أة يف ال�سينما
�أدت ال�سينما العربية دورا مهما يف بع�ض الأحيان
بتوعية اجلمهور بق�ضايا املر�أة والظلم الذي حلق
بها جراء التقاليد �أو القوانني اجلائرة .ومن �أهم
ما قدمته ال�سينما العربية يف باب مواجهة قيم
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الرتاتب االجتماعي بني املر�أة والرجل هو ك�شفها،
بال�صورة ،لآلية خ�ضوع الن�ساء لواقع االنك�سار.
لكن ال�سينما العربية� ،ش�أنُها �ش�أ ُن الفنون
الأخرى ،متار�س دوراً مزدوجاً بحكم طابَعها
التجاري .فهي ت�ستخدم ال�صورة املتحركة لتعمم
قيم التمييز اجلن�سي .وحتاول ،يف الوقت نف�سه،
خ�صو�صا يف ال�سينما اجلديدة النا�شئة يف �أكرث من
قطر عربي� ،إر�سال ر�سائل جديدة مواكبة لتطلعات
الأجيال ال�شابة من الن�ساء الباحثات عن احلرية
وت�أكيد الذات ،مبا ي�سمح لهن ببلوغ مرتبة الكائن
الب�شري امل�ستقل.

�أ�شكال الإنتاج الثقايف الأخرى
ت�سهم امل�سل�سالت التلفزيونية ب�صورة خا�صة يف
مناه�ضة ال�صورة التقليدية للمر�أة �أو يف تر�سيخها،
مثلما تفعل الفوا�صل الإعالنية التي تعر�ض املر�أة
يف �صور ومواقف متناق�ضة .وال ي�صدق ذلك على
قنوات تلفزيونية عربية فقط ،بل على �شبكة
وا�سعة من القنوات تدخل البيوت ،وتخاطب �أهلها
ب�صيغ ولغات ومواقف بينها من التباعد �أكرث مما
بينها من التقارب.
وقد غدت البيوت العربية م�سرحا تدور فيه
معارك احلرب الإعالمية .ومثلما تدور حروب
الت�أويل يف الفقه ،والأمثال ال�شعبية ،واملعارك التي
تخو�ضها تنظيمات املجتمع املدين العربي لت�أ�صيل
قيم احلرية وامل�ساواة ،يحتدم ال�صراع ال�ستمالة
املواطنني �إىل خيارات خمتلفة حميرِّ ة.
�إن �أغلب القنوات الف�ضائية العربية تقدم ،على
�سبيل املثال ،برامج دينية تهدف �إىل �إ�شاعة ثقافة
�إ�سالمية .ويحر�ص الفقهاء الذين توكل �إليهم مهمة
الإفتاء على املحافظة على النظام الأبوي ال�سائد
يف املجتمعات العربية ،دون �أن يبذلوا جهداً يذكر
لتحديث الفقه الإ�سالمي.
ً
كما �أن هناك عدداً متزايدا من قنوات الإعالم
املحافظة التي تعزز �صورة املر�أة وموقعها على
الدرجات ال�سفلى من �سلم الرتاتب ح�سب النوع
االجتماعي .ويف الوقت نف�سه ،ثمة �أعداد متزايدة
من القنوات التي تدعي �صفة حداثية ،ولكنها تعك�س
�صورة مهينة للمر�أة بو�صفها ،يف املقام الأول،
ج�سداً و�سلعة فح�سب.
وتعمل و�سائط الإعالم العربية يف جمتمعات
حتكمها قوى مركزية متنفذة يتداخل فيها عامل
املال بالإعالم بال�سلطة ،يف ظل مناف�سة حممومة
مع ف�ضائيات عربية و�أجنبية على �سوق �إعالنية
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�ضيقة .وذلك ما يجعل هذه الو�سائل تلهث ،يف
ق�سم كبري منها ،وراء جمهور عربي عري�ض يتمتع،
يف �أو�ساط عرب اخلليج ب�شكل خا�ص ،بقوة
�شرائية مهمة ،ولديها يف �أغلب الأحيان �أحكام
م�سبقة عنه.

البنية املجتمعية
القبلية والنظام الأبوي
يدرك املجتمع القبلي العربي ،بعمق� ،أهمية املر�أة،
بني ًة ووظيف ًة ،لوجوده .وينظر لل�شرف والكرامة
واحلماية بو�صفها وحدة متكاملة بني � ٍّأي من
�أع�ضائه واجلماعة ،وبالتايل بني املر�أة واجلماعة،
مما يجعل التعر�ض ملكانة املر�أة م�س�ألة من �صميم
الأمن والرفعة جلماعة القربى برمتها.
وقد جاء الإ�سالم مبفهوم الأمة ،كتعبري
عن الهوية اجلماعية ،ليحل حمل القبيلة� ،إال
�أن القبائل العربية الأعرابية ،و�إىل حد كبري
احل�ضرية-الريفية ،حافظت با�ستمرار على
تكويناتها ال�سلطوية على ما كانت عليه.
أ�صل مفهوم امل�س�ؤولية
ومع �أن الإ�سالم قد � ّ
الفردية للرجال والن�ساء ،و�أكد على تكرمي اجلن�سني
وما لهما من حقوق� ،إال �أن التكوين االجتماعي
حدا
الثقايف واالقت�صادي ال�سيا�سي للفتوحات قد ّ
من الآفاق الرحبة التي �أتاحها الدين اجلديد
للن�ساء.
ري
وكان لوالدة النظام الت�سلطي احلديث دو ٌر كب ٌ
يف حتجيم منو امل�ؤ�س�سات املدنية .وعلى الرغم
من �أن الر�أ�سمالية الأوروبية حملت قيماً حديثة يف
الدولة وال�سيا�سة واملجتمع ،ف�إن هذه القيم مل تكن
وليدة عملية �إنتاج حملي ،ومل تكمل بالتايل دورتها
يف بناء م�ؤ�س�سات دولة قانون ،وتعبريات جمتمع
مدين مقاوم للع�سف.
وقد �ساهم الطابع ال�شمويل للدولة بادئ الأمر
يف م�شاركة �أو�سع للمر�أة يف ال�ش�أن العام وجماالت
العمل وال�ضمان االجتماعي وحماية ن�سبية
للأمومة والطفولة� .إال �أن التكل�س البريوقراطي،
وم�صادرة �أ�شكال املبادرة املجتمعية واملدنية،
واعتماد نظام "املتنفذ" املحلي )وهو الرجل
بال�ضرورة( كو�سيط وحيد بني ال�سلطة واملجتمع،
قد رهن تقدم حقوق الن�ساء بطبيعة ال�سلطة
وتقلباتها .وكان من نتائج العالقة التكافلية بني
ال�سلطة والنظام الأبوي �أن حتولت هذه املنجزات
�إىل فر�ص للمكا�سب ال�شخ�صية ،يف حني ازداد

امللخ�ص

َ
املواطنة
و�ضع الن�ساء تر ّدياً مع تراجع حقوق
وعودة العالقات الأبوية الع�ضوية كو�سائل دفاع
ذاتية �أخرية يف �صفوف املجتمع الذي ُحظرت فيه
ممار�سة �أ�شكال الن�شاط املدين املختلفة.
لقد بقيت العالقات داخل الأ�سرة حمكومة
ب�سلطة الأب على الأبناء ،والزوج على الزوجة؛
وهي �سلطة ن�ش�أت تاريخياً يف ظل �سيادة النظام
الأبوي .وال ميكن اعتبار التغريات التي دخلت
على الإطار الت�سلطي للعائلة تطوراً جذريـاً .كما
ال ميكن القول �إنها م�ست الطابع الوظيفي للعالقة
بني اجلن�سني يف العمق .وهي� ،إن �أثرت على بع�ض
�أ�شكال التمييز بني املر�أة والرجل ،ف�إنها مل حتدث
تغيريا نوعيا يف طبيعة العالقة بينهما �إال يف
�أو�ساط حمدودة .وهكذا ،ف�إن الإرث الذي خلفه
النظام الأبوي كان تكري�س ال�سيطرة الذكورية
على الأ�صعدة االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
والقانونية وال�سيا�سية.
ويتفاوت االعتقاد ب�ضرورة التحكم باملر�أة
بالطبع ،ويختلف باختالف البلدان والأو�ساط
االجتماعية وم�ستويات املعي�شة والوعي العام.
ويربز يف ال�شرائح االجتماعية الأكرث فقرا
واملهم�شة الدور واملكانة االجتماعية ،وبالتايل
الأقل متتعاً باحلماية القانونية واالجتماعية
والأكرث ت�أثراً بالثقافة الأبوية ال�سائدة.
وعلى الرغم من غياب احلريات الأ�سا�سية،
حاولت الن�ساء �أي�ضاً توظيف الظروف االجتماعية،
بل املمار�سات التقليدية ،للدفاع عن حقوقهن من
خالل جتمعات خريية �أو طبية �أو �أدبية� ،أو عائلية
ن�سائية .كما ت�شكلت وفود مطلبية حتاول اال�ستفادة
من الف�ضاء االجتماعي الذي ي�سمح يف بع�ض
البلدان مبا ال ي�سمح به الف�ضاء الآيديولوجي .وال
يعدم الأمر �أن ت�ستخدم بع�ض الن�ساء املقتدرات
الن�شطات هوام�ش احلماية ال�ضيقة تلك لإقامة
جمموعات اجتماعية مدنية تُعنى بحقوق املر�أة.
ومن املفارقات �أن هذه اجلماعات قد متكنت
من �إحداث التغيري من داخل البُنى التي حاولت
احليلولة دون �إحداثه.
ويف بع�ض املجتمعات� ،أُرغمت الهيمنة الأبوية
على التقهقر ،بدرجات متفاوتة� ،أمام تراكم
االنت�صارات النوعية ال�صغرية التي حققتها املر�أة.
وواجهت املر�أة التحديات التي انطوى عليها
التكيف مع التغريات القا�سية ،بل �إنها �أثبتت �أنها
هي احلامي للوجود املجتمعي يف �أ�سو�أ الأو�ضاع،
كما هو حال املر�أة يف ظل احل�صار يف العراق ،ويف
�أو�ضاع العنف املتعددة يف ال�سودان ولبنان والعراق

التعر�ض ملكانة املر�أة
م�س�ألة من �صميم
الأمن والرفعة
جلماعة القربى
برمتها

يف بع�ض املجتمعات،
�أُرغمت الهيمنة
الأبوية على التقهقر،
بدرجات متفاوتة� ،أمام
تراكم االنت�صارات
النوعية ال�صغرية
التي حققتها املر�أة
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يف البلدان العربية
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ً
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وفل�سطني .وبهذا املعنى ،مل يكن للبُنى املجتمعية
�أن حتول دون ح�ضور املر�أة ،املختلف الدرجات
والأ�شكال ،طرفا فاعال يف �أو�ضاع االنتقال
التاريخية التي تعي�شها بلدان عربية عديدة.

مهما كانت ق�سوة البيئة التي حتيطها� ،أن متتلك
حريتها يف اتخاذ قرار ما ،مينح حياتها �سعادة
غري متوقعة .وهذه احلرية هي امل�صدر الذي
يُ�ستوحى منه التغيري.

الأ�سرة ومكانة املر�أة

التن�شئة والتعليم

ما زالت الأ�سرة هي امل�ؤ�س�سة الأوىل التي تعيد
�إنتاج العالقات والقيم وال�ضغوط الأبوية من
خالل التمييز بني اجلن�سني .وتغدو هذه ال�ضغوط
�أ�شد عنفا يف فرتات الأزمات ،حني ت�صبح املر�أة
مو�ضوعا للمراقبة .وي�صبح حق الرجل بالت�صرف
بج�سدها ،ومراقبته �أو ا�ستعماله �أو حجبه ونفيه
ومعاقبته� ،أكرث و�ضوحا .وي�صبح هذا العنف
عن�صراً جديدا ي�ضاف �إىل ِن ْ�سوية الفقر ،والب�ؤ�س
يا�سي ،والتّبع ّية ،والهيمنة واالغرتاب.
ال�س
ّ
ّ
وقد �شكلت قوانني الأحوال ال�شخ�صية حتى
اليوم التج�سيد الأكرث رمزية وعمقا لهذه امل�شكلة.
فالزواج هو ال�شكل الأول والأهم لعالقة املر�أة
والرجل� ،سواء �أكان ذلك يف الوعي الباطن �أو
الظاهر ،يف الدين واملجتمع ،يف احلرام واحلالل،
ويف املقد�س واملدن�س .ولعل هذه القوانني متثل
التج�سيد الأبرز لعالقة الأبوية باملحرم واملمنوع
يف املجتمع العربي ،حيث نالحظ �أن �أهم القوانني
املتعلقة بالتمييز بني اجلن�سني جتد مالذها فيه،
ب�شكل جعل قوانني الأ�سرة هي العرين احلامي
للثقافة والتقاليد والأعراف� ،سواء منها الدينية
�أو ال�شعبية.
لقد تداخلت عنا�صر احلداثة يف الثقافة
التقليدية يف املجتمعات العربية� ،إن يف دولة
واحدة �أو بني الدول املختلفة .غري �أن �شرائح
اجتماعية وا�سعة ما زالت �أقرب للتقليد منها
للتجديد .والثمن الذي تدفعه الفتاة للح�صول
على ا�ستقالليتها باهظ جداً يف الأو�ساط التي
ت�ضعف فيها النزعة الفردانية ،باملعنى احلقوقي
واالقت�صادي.
بيْد �أن الأ�سرة العربية ذات كيان مركب
متعدد اجلوانب بحيث ال ميكن اختزالها ب�سمة
واحدة �إطالقية وتعميمية .كما ال ميكن للمجتمع
�أن يقبل للأبوة داللة �سلبية فح�سب .فمن �ش�أن
هذا املنظور الأحادي �أن يُ�شيع اال�ست�سالم ويربر
ا�ستحالة االنتفا�ض على الت�سلط لتغيري الو�ضع
القائم .ي�ضاف �إىل ذلك �أن اجلزم ب�أن الن�ساء
مقموعات �إمنا يح ّول حياتهن �إىل �شيء ال قيمة
له ،وجمرد �أعوام �ضائعة .ذلك �أن بو�سع املر�أة

نادراً ما تقدم الأنظمة املدر�سية يف الأنظمة
ال�شمولية ت�شجيعاً كافياً للريادية والبحث �أو لتطوير
الإبداع والنقد �أو املهارات ال�شخ�صية .وعلى
الرغم من اقتحام الن�ساء جمي َع امليادين ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية� ،إال �أن امل�سافة ال تزال
�شا�سعة بني ما و�صلت �إليه املر�أة يف العامل العربي
وبني ما تعك�سه املناهج الدرا�سية من �صورة منطية
حت�صرها يف �إطار الأمومة والعمل املنزيل .ويف
ظل هذه النظرة الهام�شية للمر�أة ،يطالب علماء
الرتبية ب�ضرورة تعديل املناهج الدرا�سية ،وو�ضع
�أ�س�س ومفاهيم جديدة للم�ضمون تُخرج الفتاة من
القالب ال�سطحي الذي ال يزال يحط من قدرها.
ي�ضاف �إىل ذلك �إ�شراك املر�أة يف ر�سم ال�سيا�سات
التعليمية التي �أق�صيت عنها تقريباً يف الدول
ُقدر امل�شاركة الن�سائية يف كتابة
العربية� .إذ ت َّ
املناهج املدر�سية ب�أقل من ثمانية باملائة يف عينة
ع�شوائية للمناهج التعليمية العربية.

البنية القانونية
تنطوي قوانني عديدة يف البلدان العربية على
متييز �ضد املر�أة .ومع �أن �أحكام الد�ستور يف
جميع الدول العربية تقريباً تن�ص على حماية
حقوق الن�ساء ،ف�إن هذه احلقوق غالباً ما تتعر�ض
لالنتهاك� ،أو تناق�ضها ت�شريعات �أخرى� ،أو ال
تدخل حيز التنفيذ .ويف هذا ال�سياق ،ي�ستعر�ض
التقرير جمموعة من الأحكام واملمار�سات التي
تك�شف عن حتيز امل�ش ّرع العربي �ضد املر�أة.

املواقف من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة
وقعت �أغلب الدول العربية على "اتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة" )�سيداو(،
و�أ�صبحت ملتزمة بن�صو�صها �إال ما حتفظت عليه.
وحتفظات الدول العربية على ن�صو�ص االتفاقية،
وهي كثرية� ،أمر يبعث على القلق وي�شكك يف وجود
�إرادة حقيقية لدى هذه الدول يف االلتزام بن�صو�ص
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االتفاقية .ومن �أبرز تلك التحفظات ما يت�صل بن�ص
املادة الثانية من االتفاقية التي تقرر مبد�أ امل�ساواة
بني الرجال والن�ساء ،مما يجعل الت�صديق على
االتفاقية عدمي اجلدوى.
وت�ستند الدول العربية يف حتفظها على ن�صو�ص
االتفاقية �إىل �أحد تربيرين :ف�إما �أن املواد ذات
ال�صلة يف االتفاقية تتعار�ض مع الت�شريع الوطني؛
�أو �أنها تتناق�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
وقد يكون التحفظ الأخري حتفظاً عاماً ،بحيث
ال تلتزم الدولة ب�أي حكم يف االتفاقية يخالف
ال�شريعة الإ�سالمية .و�أحيانا ال تعطي الدولة
تربيراً لتحفظها.
على �أن ثمة مراجعات جتري حاليا داخل
عدد من الدول العربية ،بحفز من منظمات
املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات الوطنية ،لإعادة
النظر يف موقف الدولة من التحفظات مبا
يتالزم مع التطورات الت�شريعية داخل كل دولة.
وهذه الظاهرة الإيجابية جديرة بالت�شجيع ،مع
تكثيف اجلهود املبذولة من قبل الدولة وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين لن�شر الوعي باالتفاقية يف �أو�ساط
الر�أي العام ويف دوائر الت�شريع وم�ؤ�س�سات �إنفاذ
القانون.

الأو�ضاع الد�ستورية
الم�ساواة في القانون

تت�ضمن الد�ساتري يف �أغلب الدول العربية ن�صو�صا
ت�ؤكد مبد�أ امل�ساواة عموما ،ومبد�أ امل�ساواة
بني الرجال والن�ساء على وجه اخل�صو�ص .كما
تن�ص بع�ض هذه الد�ساتري على �صور خا�صة من
امل�ساواة بني املر�أة والرجل ،مثل امل�ساواة يف تويل
الوظائف العامة ،وامل�ساواة يف احلقوق ال�سيا�سية
وامل�ساواة يف احلقوق والواجبات .كما تت�ضمن بع�ض
الد�ساتري ن�صو�صا عن تكاف�ؤ الفر�ص ،وعن قيام
الدولة برعاية الأ�سرة وحماية الأمومة والطفولة
والتوفيق بني واجبات املر�أة نحو الأ�سرة وعملها
يف املجتمع ،وعن حظر ت�شغيل الن�ساء يف �صناعات
معينة �أو يف �أوقات معينة.
ويح�سب للم�شرعني العرب ،ويف ال�صدارة
منهم امل�شرعون الد�ستوريون� ،أنهم قد احرتموا
مبد�أ االختالف بني الرجل واملر�أة ،ور�صدوا لهذا
االختالف ن�صو�صا تنظم الآثار الت�شريعية املرتتبة
عليه .ولكن يعاب على الت�شريع العربي يف الوقت
نف�سه �أن هذه الن�صو�ص جنحت يف كثري من
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املوا�ضع �إىل ت�شريع التمييز بني الرجال والن�ساء،
بالتعار�ض مع مبد�أ امل�ساواة الذي هو �أ�صل من
�أ�صول ال�شرائع الدينية .كما �أنه ميثل التزاما دوليا
مبقت�ضى املواثيق الدولية املعا�صرة.

كان من �أبرز

احلقوق ال�سيا�سية واحلقوق العامة للمر�أة

التحفظات على

تت�ضمن ت�شريعات كثري من الدول العربية ن�صو�صاً
ت�شرع للحقوق ال�سيا�سية للمر�أة ،وتن�ص على
مبد�أ امل�ساواة بني الرجال والن�ساء يف ممار�سة
حق امل�شاركة ال�سيا�سية يف االنتخاب والرت�شح
للوظائف العامة.
وعلى الرغم من و�ضوح ن�صو�ص الد�ستور
والت�شريعات التي غالبا ما تكفل للمر�أة حق
امل�شاركة ال�سيا�سية� ،إال �أن حجم هذه امل�شاركة يف
الواقع مازال �ضئيال .ونظرا لهذا التمثيل املتدين
للمر�أة يف املجال�س النيابية يف دول امل�شرق العربي،
فمن ال�ضروري التفكري بجدية يف االحتذاء بتجربة
املغرب ،وتعميم الأخذ بنظام احل�ص�ص املخ�ص�صة
للن�ساء يف هذه املجال�س.

"�سيداو" ما يت�صل
بن�ص املادة الثانية
من االتفاقية التي
تقرر مبد�أ امل�ساواة
بني الرجال والن�ساء،
مما يجعل الت�صديق
على االتفاقية عدمي
اجلدوى

نظام احل�ص�ص للمر�أة يف املجال�س النيابية
لقد قطع امل�شرع العربي �شوطا باجتاه �إقرار
امل�ساواة ال�شكلية بني الرجال والن�ساء يف امل�شاركة
ال�سيا�سية� ،إال �أن هذه اخلطوة مل تكن لت�سعف
املر�أة يف �سياق واقع ثقايف واجتماعي يعار�ض
اكت�سابها وممار�ستها حلقوقها ال�سيا�سية بح ّرية.
لذلك ،ي�صبح تدخل امل�شرع لدعم املر�أة �إيجابيا
بتخ�صي�ص ح�صة لها يف املجال�س النيابية �أمراً
مق�صوداً به م�ساعدة املجتمع على رفع الغنب
التاريخي الذي حلق بها .ويف هذا حتقيق ملبد�أ
ن�ص عليه عدد من الد�ساتري
تكاف�ؤ الفر�ص الذي ّ
العربية .ويعرب التقرير عن امل�ساندة احلازمة ملثل
هذه اخلطوة.

تت�ضمن الد�ساتري يف
�أغلب الدول العربية
ن�صو�صا ت�ؤكد مبد�أ
امل�ساواة عموما ،ومبد�أ
امل�ساواة بني الرجال

التجرمي والعقاب

والن�ساء على وجه

وتوجد بع�ض مظاهر التمييز بني الرجل واملر�أة يف
القوانني اجلنائية لبع�ض الدول العربية .وتتجلى
يف بع�ض القوانني �أهم �صور التمييز يف اختالف
املركز املادي يف جرمية الزنا بالن�سبة للزوج ،حيث
ال تقع اجلرمية �إال �إذا ارتكبت يف منزل الزوجية.
�أما بالن�سبة للزوجة ،فتقع اجلرمية �إذا ارتكبت
يف �أي مكان.

اخل�صو�ص
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يقف اجلمهور العربي
من م�سائل الأحوال
ال�شخ�صية موقفا �أكرث
حتررا ،مثل ت�أكيد حق
املر�أة يف اختيار الزوج

�إن ت�شريعات الأحوال
ال�شخ�صية يف املغرب
العربي �أكرث تقدمية
وابتعاد ًا عن مظاهر
التمييز منها يف
امل�شرق العربي

ينبئ ا�ستقراء موقف
امل�شرعني العرب
الرجال بعدائهم ملبد�أ
امل�ساواة بني الرجل
واملر�أة ،على الرغم
من ن�صو�ص الد�ستور
واملواثيق الدولية التي
التزمت بها دولهم
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وقد بذل امل�شرع العربي بع�ض اجلهد للحد من
مظاهر التمييز �ضد املر�أة يف قانون العقوبات .غري
�أن هذا اجلهد يظل جزئيا ويجري عفو ال�ساعة.
وينبغي االهتمام بتكثيفه وتطويره ب�صورة �أ�شمل.

قوانني الأحوال ال�شخ�صية
تقدم قوانني الأحوال ال�شخ�صية العربية لدى
امل�سلمني �أو غري امل�سلمني �شواهد على التمييز
القانوين ب�سبب اجلن�س .ويرجع �أكرث ذلك �إىل
�أن قواعد الأحوال ال�شخ�صية م�ستمدة ب�صفة
�أ�سا�سية من اجتهادات و�أحكام دينية ترتد �إىل
املا�ضي البعيد ،عندما كانت ثقافة التمييز هي
الثقافة ال�سائدة يف املجتمع ،مع �إ�ضفاء طابع
القدا�سة والإطالق عليها يف �إطار ملتب�س اختلطت
فيه ثوابت العقيدة الدينية بالتاريخ االجتماعي.
وحل�سن احلظ ،تدل نتائج امل�سح امليداين الذي
�أجري يف نطاق التقرير على �أن اجلمهور العربي
يقف من م�سائل الأحوال ال�شخ�صية موقفا �أكرث
حتررا ،مثل ت�أكيد حق املر�أة يف اختيار الزوج.

غياب التقنني يف بع�ض الدول
ومما ي�ؤ ّثر على ا�ستع�صاء التنظيم القانوين املحافظ
للأحوال ال�شخ�صية على التغيري عزوف عدد من
الدول العربية عن و�ضع تقنني وطني للأحوال
ال�شخ�صية .فا�ستعي�ض عن ذلك برتك الأمر
كله الجتهادات الق�ضاء التي غالبا ما تنحو �إىل
االغرتاف من الأفكار املحافظة للفقه الإ�سالمي
القدمي .وثمة بلدان عربية ،مثل البحرين وقطر
ولبنان وم�صر ،تفتقر متاماً �إىل ت�شريع موحد
للأحوال ال�شخ�صية ،يف حني تتوافر يف عدد �آخر
ت�شريعات موحدة للأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني.
�أما غري امل�سلمني ،فتُ�ست َمد �أنظمة الأحوال
ال�شخ�صية لديهم من �شرائعهم الطائفية وا ِمللّية
التي تت�شدد مع الزوجني كليهما يف ما يتعلق
بالطالق ب�صورة عامة ،بل حت ّرمه متاما يف بع�ض
احلاالت.
وميكن على العموم القول �إن ت�شريعات الأحوال
ال�شخ�صية يف املغرب العربي �أكرث تقدمية وابتعاداً
عن مظاهر التمييز منها يف امل�شرق العربي.

اجلن�سية
القاعدة العامة التي حتكم اجلن�سية الأ�صلية يف

الت�شريعات العربية هي الأخذ برابطة الدم من
جهة الأب� ،أي �أن �أبناء الأب الذي يتمتع بجن�سية
الدولة يحملون جن�سيته تلقائيا .وال تمُ نح اجلن�سية
لأبناء الأم الوطنية �إال �إذا كان الأب جمهوالً �أو ال
جن�سية له.
وقد عمل امل�شرع العربي يف الآونة الأخرية
على تاليف الأو�ضاع غري الإن�سانية التي تنتج
عن عدم متتع �أبناء الأم الوطنية من زوج �أجنبي
باجلن�سية ) م�صر ،واجلزائر ،ولبنان(.

بعيدا عن القانون الر�سمي
كثرياً ما متثل البيئة االجتماعية عن�صراً حا�سماً
للتمييز �ضد املر�أة بعيداً عما ين�ص عليه القانون
الر�سمي .ولأن ثمة �أعرافاً �شائعة يف املجتمع عما
يليق �أو ال يليق بالزوجات املحافظات ربات ال�صون
والعفاف ،ف�إن كثرياً من الن�ساء يعزفن عن اللجوء
�إىل الق�ضاء للمطالبة بحقوقهن الأ�سرية .وعلى
هذا الأ�سا�س ،تحُ �سم املنازعات الزوجية يف كثري
من املجتمعات العربية �إما يف الإطار العائلي �أو
يف �إطار الق�ضاء الع�شائري غري الر�سمي .وحيث
�أن هذه الآليات وليدة �أُ ُط ٍر ذكورية للثقافة والقيم،
ف�إن انحيازها للرجل م�س�ألة ال حتتاج �إىل دليل.

امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف وعي القانونيني
العرب
تلقي الثقافة العربية القبلية التي تكر�س التمييز
�ضد الن�ساء بظاللها على التف�سريات الفقهية التي
تكر�س دونية املر�أة بالن�سبة للرجل .وبعبارة �أخرى،
ف�إن البعد الثقايف الذكوري كان عام ً
ال حا�سماً يف
توجيه التف�سريات الفقهية و�إك�سابها طابعاً دينياً
مقد�ساً.
وينبئ ا�ستقراء موقف امل�شرعني العرب
الرجال بعدائهم ملبد�أ امل�ساواة بني الرجل واملر�أة،
على الرغم من ن�صو�ص الد�ستور واملواثيق الدولية
التي التزمت بها دولهم .وكثريا ما يقابَل تطبي ُق
مبد�أ امل�ساواة بوا�سطة رجال الق�ضاء العرب
حتفظاً يغذيه يف الوقت احلا�ضر منو التيارات
الدينية ال�سلفية ،وما متار�سه من ت�أثريات ثقافية
ُّ
ُ�ست�شف النظرة الذكورية
على وعي الق�ضاة .وت
لرجال الق�ضاء يف بع�ض الدول العربية يف مقاومة
تعيني املر�أة يف الق�ضاء .وثمة �شواهد عامة على
�أن الق�ضاة مييلون يف �سلطتهم التقديرية �إىل
تخفيف العقوبة �أو �إغالظها عندما تكون املر�أة
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خ�صما �أو طرفا يف دعوى .ويجد هذا التوجه
التمييزي �صدى له لدى عدد من �شراح القانون يف
معر�ض تف�سريهم ملبد�أ امل�ساواة �أمام القانون .ويف
مواجهة ه�ؤالء ،يوجد فقه �إ�سالمي م�ستنري يف�سر
الن�صو�ص يف �سياقها ،وينحاز �إىل حد كبري �إىل
مبد�أ امل�ساواة .ولكن الر�أي الأول� ،أي املحافظ،
هو الذي ما زال يلقى القبول يف التطبيق العملي،
ويجد هوى لدى النا�س العاديني لأن رجال الدين
املحافظني ي�ؤازرون هذا النمط من التفكري.

االقت�صاد ال�سيا�سي
ي�ؤثر االقت�صاد ال�سيا�سي يف املنطقة ت�أثريا كبريا
على درجة متكني املر�أة يف البلدان العربية .ويتميز
منط الإنتاج وم�ستوى الأداء االقت�صادي يف البلدان
العربية ب�سيادة ا�ستهداف الريع و�ضعف النمو.
ويرتتب على تزاوج هاتني ال�سمتني َو َه ُن البنى
الإنتاجية وقلة وتائر التو�سع يف االقت�صادات
العربية ،مما ميهد ال�سبيل النت�شار البطالة
والفقر .وحم�صلة ذلك كله قيام منط من الن�شاط
االقت�صادي يحمل عواقب وخيم ًة على التمكني
ِ
وت�ضاع ُ
ف ظروف جمتمعية
االقت�صادي للب�شر.
�أخرى من نتائجه الأق�سى على الن�ساء ،ب�سبب
�ضعفهن يف جمال االقت�صاد الر�سمي.
وت�شمل هذه الآثار ال�سيئة ارتفاع معدالت
البطالة يف البلدان العربية ،خا�صة بني ال�شباب
من خريجي النظام التعليمي .وترافق البطال َة
بال�ضرورة زيادة للفقر ،وتدهو ٌر يف عدالة توزيع
الدخل والرثوة ،حيث متثل قوة العمل املور َد
االقت�صادي الأهم للغالبية العظمى من النا�س
يف االقت�صادات الأقل منوا .ويعني اجتماع هذه
العوامل انكما�شاً وت�ضا�ؤالً يف معدالت التو�سع يف
�سوق العمل من خالل خلق فر�ص عمل جديدة يف
العامل العربي .وي�ضاعف من �أثرها على معدالت
البطالة انخفا�ض م�ستوى الكفاءة يف �سوق العمل
الإقليمي العربي ،مما �أدى بدوره �إىل االعتماد
على الأيدي العاملة الأجنبية .ومن الطبيعي �أن
تتعر�ض الفئات االجتماعية الأ�ضعف ،ومن بينها
الن�ساء ،لهذه الآثار ال�ضارة �أكرث من غريها.
ويت�ضافر �ضيق �سوق العمل و�ضعف خلق فر�ص
العمل اجلديدة ،وانت�شار تعليم الإناث ،والتحيز
املجتمعي غري الر�شيد �ضد ت�شغيل الن�ساء لإعطاء
الأولوية للرجال يف احل�صول على فر�ص العمل،
لي�ؤدي كل ذلك �إىل ارتفاع معاناة الن�ساء للبطالة،
خا�صة بني املتعلمات ،حتى يف بلدان عربية
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قوى عامل ًة غري عربية.
ت�ستقدم ً
وقد �شهدنا ،يف الوقت نف�سه ،ان�سحاب الدولة
من الن�شاط االقت�صادي واخلدمي ،واحلد من
الت�شغيل يف الإدارة احلكومية ،وهو قطاع الت�شغيل
املف�ضل واحلامي حلقوق الن�ساء .فتبلورت ظاهرة
خبيثة تتمثل يف توافر ر�أ�س مال ب�شري م�ؤهل بني
الن�ساء يعاين من معدالت من البطالة �أعلى من
املتو�سط.
و�ساهم عامل �آخر يف �إ�ضعاف الن�ساء يف
املنظور االقت�صادي .فقد �أدى التمييز �ضد الن�ساء
يف عوائد العمل ،عندما يعملن ،وبخا�صة يف
القطاع اخلا�ص� ،إىل انخفا�ض ن�سبي يف ك�سب
املر�أة من العمل.

امل�ؤ�س�سات احلكومية واملر�أة العربية :التحرر
والتهمي�ش
�أ�صبح توزير الن�ساء قاعدة ّ
مطردة يف �أغلب
احلكومات العربية منذ ت�سعينات القرن املا�ضي
على الأقل ،وازداد ّ
اطراد هذه املمار�سة بعد ذلك.
�إال �أن م�شاركة املر�أة يف تلك احلكومات ات�سمت
بالطابع الرمزي )على �شكل وزيرة �أو وزيرتني
يف الغالب( والطابع االجتماعي )�إ�سناد وزارات
تت�صل بال�ش�ؤون االجتماعية �أو لها عالقة باملر�أة
يف العادة( والطابع الظريف )تقلب عدد الوزيرات
ح�سب التعديالت احلكومية العديدة(.
�إال �أن ذلك ال مينع من الإقرار ب�أن متثيل املر�أة
قد �أ�صبح ثابتاً يف الهيئات احلكومية العربية بفعل
ال�ضغط ،الداخلي �أو اخلارجي� ،أو كليهما.
ومع ذلك ،ف�إن ثمة حدوداً لهذا التقدم .ففي
ثقافة يغلب عليها النفوذ الذكوري ،يتم جتاوز
املر�أة التي ت�شغل موقعا يف مراكز �صنع القرار.
ويف الوقت الذي ارتفعت فيه ع�ضوية الن�ساء داخل
املجال�س النيابية ،وتر�سخت امل�ساواة بني اجلن�سني
يف مبادئ الد�ساتري العربية ،ف�إن متكني املر�أة
العربية ظل جزئيا؛ كما �أن بع�ض الدول مل تطبق
مبد�أ امل�ساواة بني اجلن�سني يف قوانينها االنتخابية.
ي�ضاف �إىل ذلك �أن عدد املقاعد النيابية التي
حتتلها الن�ساء ال يعني بال�ضرورة متثيل املر�أة
ب�شكل دميقراطي ،بل قد يعك�س حركة ن�ساء
تدعمها الدولة �ضد ن�ساء �أخريات يقفن يف مواقع
هام�شية على �أطراف قوى �سيا�سية متنفذة.
وقد تبنت الأحزاب ال�سيا�سية العربية ق�ضية
املر�أة ،ولكن م�ساراتها تباعدت بعد ذلك .فقد
متخ�ض �إخفاق ال�سيا�سات الداعية �إىل الإ�صالح

�أدى التمييز �ضد
الن�ساء يف عوائد
العمل ،عندما يعملن،
وبخا�صة يف القطاع
اخلا�ص� ،إىل انخفا�ض
ن�سبي يف ك�سب املر�أة
من العمل

يف الوقت الذي
ارتفعت فيه ع�ضوية
الن�ساء داخل املجال�س
النيابية ،وتر�سخت
امل�ساواة بني اجلن�سني
يف مبادئ الد�ساتري
العربية ،ف�إن متكني
املر�أة العربية ظل
جزئيا
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التحدي املطروح
هو النهو�ض باملر�أة
بقوة يف اخلطاب
والتطبيق ،ال باعتباره
نتيجة لبناء املجتمع
الإ�سالمي ،بل بو�صفه
ً
�شرطا من �شروط
�إقامته

�أ�ضحت ق�ضية
احلقوق ال�سيا�سية
للمر�أة لكثري من
احلكام العرب
ً
نوعا من الواجهة
الدميقراطية .فاملر�أة
تقدم �أف�ضل الفتة
ميكن للدول �أن
ترفعها لتتجاوز النقد
ال�سيا�سي لأو�ضاعها
غري الدميقراطية

والتغيري يف املنطقة عن خالفات �شديدة ترتبت
عليها انق�سامات �سيا�سية حادة .و�أدى ذلك كله
�إىل بلقنة خريطة ال�سيا�سات احلزبية يف البلدان
العربية ،و�إىل تفتيت املواقف احلزبية من ق�ضية
املر�أة� .إال �أن كل ذلك مل مينع هذه الأحزاب من
و�ضع الق�ضية الن�سائية يف طليعة اهتماماتها.
وعالوة على ذلك ،حتققت تغريات �إيجابية
جراء تنامي مطالبات احلركات الن�سائية العربية
 وا�ستجابة احلكومات املتزايدة  -لتطبيق مبد�أاحل�صة ،ك�سبيل لإي�صال الن�ساء �إىل مراكز اتخاذ
القرار .كما �ساهم نظام احل�صة �أي�ضا يف دفع
الن�ساء �إىل جمال�س احلكم املحلي.

املر�أة واملجتمع املدين
ي�شرتط الكثري من القوانني يف الدول العربية
على اجلمعيات الأهلية ذات الطابع الن�سائي
واالجتماعي عدم التدخل يف ال�سيا�سات� ،أو
ال قانونياً
يف الأمور ال�سيا�سية .ويقف هذا حائ ً
�أمام التعبري عن الر�أي ،ويعني ف�صل ال�سيا�سة
عن �أن�شطة املجتمع املدين وعن العمل اخلريي
والأهلي.
وعلى الرغم من �أهمية هذه املنظمات
واجلمعيات يف تقدمي خدمات حتتاجها بع�ض
�شرائح الن�ساء يف جماالت خمتلفة� ،إال �أن من
امل�شكوك فيه �أن ت�ستطيع تغيري عالقات القوة
ال�سائدة التي تعمل يف غري �صالح املر�أة يف
املجتمعات العربية .ويعني ذلك �أن �شرائح الن�ساء
الأكرث حرماناً واحتياجاً تظل يف العادة بعيدة عن
جمال عمل تلك املنظمات .كما �أن متثيل الن�ساء،
باختالف �أو�ضاعهن االقت�صادية واالجتماعية،
يكون حمدوداً ،ومق�صورا يف العادة على ن�ساء
الطبقة الو�سطى من املتعلمات .كما �أن انت�شار هذا
ال�شكل من التنظيم االجتماعي ال يعني بال�ضرورة
متثي ً
ال �سيا�سياً �أو اجتماعياً �أكرب ل�شرائح الن�ساء
املختلفة .ويبدو �أن العديد من تلك املنظمات ال
ي�ستهدف بالأ�سا�س تنظيم الن�ساء للدفاع عن
حقوقهن وم�صاحلهن ،بل للدفاع عن حقوق عامة
يلبي حتقيقها م�صالح الن�ساء جميعا.

مواقف القوى ال�سيا�سية املختلفة من املر�أة
العربية
�إن القوى ال�سيا�سية املختلفة على ال�ساحة العربية
ال تعار�ض نهو�ض املر�أة وم�شاركتها ال�سيا�سية
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واالجتماعية .فهي تعترب م�ساواة املر�أة القانونية
وال�سيا�سية �أمراً مقبوالً ،لكن امل�شكلة تكمن يف
تفعيل تلك الر�ؤى يف احلياة احلزبية وال�سيا�سية.

مواقف احلركات الإ�سالمية من املر�أة
كان موقف التيارات ال�سلفية دائماً وا�ضحاً يف �أن
املر�أة مكانها املنزل ودورها رعاية الأ�سرة .و�إذا مت
قبول حق االنتخاب قيا�ساً على البيعة ،ف�إن حق
الرت�شح وتويل املنا�صب العامة �أمر غري مقبول
"�سداً للذرائع" .وهكذا ،ف�إن جممل ت�صورات
التيار ال�سلفي كانت �ضد الفعالية والن�شاطية
الن�سائية يف احلياة املدنية .وهو يتبنى ر�ؤية مبدئية
لتق�سيم العمل االجتماعي تق�صر دور املر�أة على
الإجناب والأمومة والرتبية ،وحتذر من االختالط
بني اجلن�سني .و�أق�صى ما ميكن توقعه هو قبول
الن�شاط االجتماعي الن�سائي امل�ستقل يف جماالت
العمل الأهلي ذي الطابع اخلريي.
على اجلانب الآخر ،جند �أن تيار الإخوان
يتخذ موقفاً مبدئياً ينا�صر ح�صول املر�أة على
حقوقها ال�سيا�سية ،ويقبل فقهاً واجتهاداً �صاغه
علماء معا�صرون من داخل احلركة �أو من القريبني
منها ،مثل الغزايل والقر�ضاوي.
ومن هنا ،ف�إن التحدي املطروح على الإ�سالميني
ب�ش�أن املر�أة هو كيفية تنمية البديل الإ�سالمي
وتطويره وتعاي�شه مع �سياقات خمتلفة �أو خمالفة،
والنهو�ض باملر�أة بقوة يف اخلطاب والتطبيق،
ال باعتباره نتيجة لبناء املجتمع الإ�سالمي ،بل
بو�صفه �شرطاً من �شروط �إقامته.

ال�ضغوط اخلارجية لتمكني املر�أة يف
البلدان العربية
�شهدت الأجندة الدولية تغريات جذرية منذ
مطلع الت�سعينات ،حيث ت�صاعدت �أهمية ق�ضايا
مثل حقوق الإن�سان واملر�أة والأقليات والتحول
الدميقراطي.
و�أخذت املطالبة الدولية بالدعوة �إىل تغريات
يف مكانة املر�أة وبال�ضغط على الدول العربية
لدفعها �إىل التجاوب .غري �أن ق�ضية احلقوق
ال�سيا�سية للمر�أة �أ�ضحت لكثري من احلكام العرب
نوعاً من الواجهة الدميقراطية .فاملر�أة تقدم
�أف�ضل الفتة ميكن للدول �أن ترفعها لتتجاوز النقد
ال�سيا�سي لأو�ضاعها غري الدميقراطية ،يف وقت
ت�ضغط فيه تقارير حقوق الإن�سان والتقارير املعنية
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ب�ش�ؤون املر�أة على تلك الدول لإجراء التغيري.
ويالحظ التقرير �أن موجة االهتمام الغربي
اجلديد بتعزيز مكانة املر�أة قد دفعت املمولني �إىل
دعم �أية م�شروعات ،ملجرد �أن م�ؤ�س�سات ِن�سوية
�أو �شخ�صيات ن�سائية معروفة هي التي تتوالها؛
�أو م�ساندة �أية م�شروعات لتعزيز مكانة املر�أة.
وقلما تتوافر درا�سات جادة لقيا�س ت�أثري هذه
امل�شروعات على مكانة املر�أة العربية يف جمتمعها
ويف العائلة و�أمام الدولة .ولكن ثمة توجها غربيا
وا�ضحا ،وا�ستعدادا للقبول به يف بع�ض الدول
العربية ،لتعزيز متثيل الن�ساء يف الإطار ال�سيا�سي،
مثل جمل�س الوزراء والربملان.
وي�ستعر�ض التقرير يف هذا ال�سياق �سل�سلة من
التطورات يف وعي الن�ساء العربيات ويف �أو�ضاعهن
على حد �سواء .وترفد هذه التطورات الأن�شطة
احلثيثة امل�ستمرة يف �أو�ساط احلركة الن�سائية
يف العامل منذ م�ؤمتر بيجني اخلا�ص باملر�أة عام
.1995

ر�ؤية �إ�سرتاتيجية :جناحا نهو�ض املر�أة
الق�سمات العامة
ي�شدد التقرير على �أن نهو�ض املر�أة العربية ينبغي
�أن يتجاوز جمرد التجميل الرمزي الذي ي�سمح
ب�صعود ن�ساء عربيات متميزات �إىل مواقع قيادية
يف خمتلف جماالت الن�شاط الب�شري ،خا�صة يف
م�ؤ�س�سات الدولة .وينبغي �أن ميتد ذلك �إىل متكني
القاعدة العري�ضة من الن�ساء العربيات كافة.
ويف منظور التنمية الإن�سانية ،يقت�ضي
نهو�ض املر�أة العربية �أوالً �إتاحة فر�صة حقيقية
كاملة جلميع الن�ساء العربيات الكت�ساب القدرات
الب�شرية ،وال�صحة يف املقام الأول .وكمتطلب
�أ�سا�سي ،ينبغي �إف�ساح املجال �أمام جميع البنات
والن�ساء الكت�ساب املعرفة على قدم امل�ساواة مع
ال�صبية والرجال .وثانياً� ،إتاحة الفر�صة كاملة
للن�ساء للم�ساهمة الفعالة ،بقرار �شخ�صي يتخذنه
بحرية ،يف جميع �صنوف الن�شاط الب�شري ،خارج
نطاق العائلة ،وعلى قدم امل�ساواة مع نظرائهن
الرجال.
ويتوجب كذلك �إ�ضفاء القيمة املجتمعية
الواجبة على دور املر�أة يف نطاق العائلة ،باعتباره
م�ساهمة ال غنى عنها يف �إقامة بنية جمتمعية
�سليمة ميكن �أن حتمل م�شروعا للنه�ضة يف الوطن
العربي .وي�ستوجب كل ذلك �إيالء �أهمية ق�صوى

امللخ�ص

لإ�صالح منظومة التعليم يف البلدان العربية
مبا يكفل للبنات جميعا فر�ص اكت�ساب املعرفة
وتوظيفها ،يف نطاق العائلة وخارجها.
ووفقاً للدعوات التي طرحتها تقارير التنمية
إ�صالح
الإن�سانية العربية ال�سابقة الداعية �إىل �
ٍ
ٍ
ٍ
م�ستند �إىل احلقوق الكاملة ،يتطلب
�شامل
جمتمعي
ٍ
نهو�ض املر�أة العربية ،على وجه اخل�صو�ص:
َ
املواطنة للن�ساء
• االحرتام الكامل حلقوق
العربيات كافة.
• حماية حقوق الن�ساء يف جمال الأحوال
ال�شخ�صية والعالقات الأ�سرية.
• �ضمان االحرتام التام للحقوق واحلريات
ال�شخ�صية للن�ساء ،وحمايتهن على وجه اخل�صو�ص
من الإيذاء البدين واملعنوي ،يف جميع مراحل
احلياة.
ويتطلب كل ذلك �إ�صالحاً قانونياً وم�ؤ�س�سياً
عميقاً بعيد املدى ،يتوخى حتقيق االت�ساق مع
مك ّون القانون الدويل حلقوق الإن�سان اخلا�ص
بحماية حقوق الن�ساء� ،أي ،على وجه التحديد،
"اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة" )�سيداو(.
ويدعو التقرير كذلك �إىل اعتماد مبد�أ
التمييز الإيجابي ،يف كل جمتمع عربي ح�سب
ظروفه اخلا�صة ،لتو�سيع نطاق م�شاركة الن�ساء يف
خمتلف جماالت الن�شاط الب�شري ،ب�صورة م�ؤقتة،
حتى تتفكك بُنى التمييز �ضد الن�ساء التي ت�شكلت
على م ِّر القرون.
والإ�صالح املجتمعي الهادف �إىل متكني الن�ساء
من النهو�ض هو ،كما يرى التقرير� ،أحد جناحي
طائر نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي.
�أما اجلناح الآخر الالزم فهو قيام حركة
مكافحة ،وا�سعة وفعالة يف املجتمع املدين العربي،
تن�ضوي حتتها الن�ساء العربيات والرجال املنا�صرون
لنهو�ض املر�أة العربية ،للم�ساهمة يف �إحداث
الإ�صالح املجتمعي املن�شود ،ومتكني الن�ساء كافة
من جني ثماره واال�ستفادة منها يف خدمة �أغرا�ض
نهو�ض الن�ساء العربيات ،واملنطقة ب�أ�سرها.

اجلناح الأول :الإ�صالح املجتمعي املطلوب
لنهو�ض املر�أة العربية
يقت�ضي ذلك معاجلة التحوالت يف املواقف
و�إ�صالح الأطر الثقافية .وي�ستهدف ،على نحو
خا�ص ،حتديث التف�سري الديني والفقهي والتبني
الوا�سع ال�ستقراءات االجتهاد امل�ستنرية .ويج ُمل

الإ�صالح املجتمعي
الهادف �إىل متكني
الن�ساء من النهو�ض
هو ،كما يرى التقرير،
�أحد جناحي طائر
نهو�ض املر�أة يف الوطن
العربي...

� ...أما اجلناح الآخر
الالزم فهو قيام حركة
مكافحة ،وا�سعة
وفعالة يف املجتمع
املدين العربي،
تن�ضوي حتتها
الن�ساء العربيات
والرجال املنا�صرون
لنهو�ض املر�أة العربية،
للم�ساهمة يف �إحداث
الإ�صالح املجتمعي
املن�شود ،ومتكني
الن�ساء كافة من جني
ثماره
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�إن التوجه العام
ل�ضمان ال�صحة
الإيجابية للجميع
– يف نطاق التنمية
الإن�سانية  -يت�سع
تلقائيا لإيالء عناية
خا�صة الحتياجات
امل�ست�ضعفني عامة،
والن�ساء خا�صة

ميثل الق�ضاء املربم
على حرمان البنات
والن�ساء من حقهن
الإن�ساين يف التعلم،
يف مدى زمني ال
يتعدى ع�شر �سنوات
مثالً ،
غاية ال ينبغي
التهاون فيها

باالجتهاد الفقهي �أن يتجاوز �إ�سا َر امل�ؤ�س�سات
الدينية القائمة ،و�شخو�صها ،وي�صبح حقا واجبا
على كل م�سلم عامل وقادر على التفقه يف �ش�ؤون
دينه� ،سواء كان امر�أة �أو رج ً
ال.
�أما اجلهود الرامية �إىل تذليل العقبات التي
تنطوي عليها املواقف ،فينبغي �أن متتد لت�شمل
و�ضع مناهج جديدة ،وا�ستحداث �أ�ساليب للرتبية
االجتماعية تقوم على تعزيز التعامل بني اجلن�سني
على قدم امل�ساواة .و�ستت�ضافر هذه الأ�ساليب
مع و�سائط الإعالم يف تعريف اجلمهور ب�أهمية
"�سيداو" .و�ست�شمل امل�ساعي الرامية �إىل التغلب
على العقبات البنيوية القيام ب�إ�صالحات �سيا�سية
وت�شريعية عميقة يف النواحي التي �أو�ضحها هذا
التقرير .وتتعلق الأخرية بوظائف اجلهاز الق�ضائي
على جميع امل�ستويات ،بالوظائف ال�سيا�سية
والإدارية ،واملحلية ،والأكادميية ،واملواقع القيادية
الأخرى كافة.
ومن ال�ضروري ،على نحو خا�ص ،ن�شر ثقافة
امل�ساواة واحرتام حقوق الإن�سان بني رجال الق�ضاء
وجميع امل�س�ؤولني عن �إنفاذ حكم القانون.
و�سيتناول اجلناح الأول كذلك ق�ضية العدالة
االجتماعية بهدف الإقالل من انت�شار فقر الدخل
من خالل دعم النمو االقت�صادي ،وحتقيق مزيد
من العدالة يف توزيع الدخل� ،إ�ضافة �إىل مواجهة
انت�شار الفقر الب�شري ،مبعنى احلرمان من اكت�ساب
القدرات الب�شرية ومن توظيفها بفعالية .ومن �أهم
�آليات حتقيق العدالة االجتماعية ومكافحة الفقر
الب�شري يف �آن ،زيادة الإنفاق على التعليم ،وعلى
ال�صحة و�شبكات الأمان االجتماعي.
و�أخريا ،ف�إن من الأولويات التي ينطوي عليها
هذا اجلناح مناه�ضة االنتقا�ص من احلرية
ال�شخ�صية للن�ساء .وي�ستلزم ذلك تعميق الوعي
ب�أن العنف �ضد الن�ساء على خمتلف �أ�شكاله هو
امتها ٌن لإن�سانيتهن .وتبعاً لذلك ،ينبغي �أن تطبق
القوانني التي جت ّرم العنف �ضد الن�ساء ،و�أن ت�ضمن
ٍ
مالذات
الدولة ومنظمات املجتمع املدين توافر
�آمن ًة للن�ساء اللواتي يقعن �ضحية للعنف.

اجلناح الثاين :حركة جمتمعية قادرة على
�إجناز مهمة نهو�ض املر�أة
يرى التقرير �أن نهو�ض املر�أة ال ميكن ف�صله
عن حركة جمتمعية فعالة وعري�ضة يف املجتمع
املدين العربي ،لتحقيق التنمية الإن�سانية للجميع.
و�ستكون هذه احلركة هي الو�سيلة التي �ستمكن
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املر�أة العربية ،ومنا�صريها من الرجال ،من نهو�ض
املر�أة يف الوطن العربي.
و�سيكون للحركة املطلوبة م�ستويان ،يقوم الأول
يف كل بلد عربي ،وميتد �إىل جميع �أرجائه ،بينما
يكون جمال الثاين �إقليمياً لعموم الوطن العربي،
ويكون عماده �شبكات تتعدى احلدود الوطنية من
�أجل تن�سيق اجلهود القُطرية وتع�ضيدها ،و�صوالً
�إىل حركة قومية �شاملة لنهو�ض املر�أة العربية ،مع
اال�ستفادة يف هذا امل�سعى من تقانات املعلومات
واالت�صال احلديثة .و�ستتولد عن هذه احلركة يف
العامل العربي منظمات ن�شطة يف املجتمع املدين،
ترتبط باملنظمات الدولية املحايدة �سيا�سياً،
ومبنظمات الأمم املتحدة العاملة يف جمال تقدم
املر�أة.
�ستبد�أ هذه احلركة بالرتكيز على منظومتني
من الأولويات:
 .1الق�ضاء على حرمان الن�ساء من التمتع بال�صحة،
ومن اكت�ساب المعرفة من خالل التعليم
الرعاية ال�صحية

يتطلب ذلك �ضمان متتع جميع الن�ساء بال�صحة،
باملعنى الإيجابي ال�شامل .ومن هنا ،ف�إن التوجه
العام ل�ضمان ال�صحة الإيجابية للجميع – يف
نطاق التنمية الإن�سانية  -يت�سع تلقائيا لإيالء
عناية خا�صة الحتياجات امل�ست�ضعفني عامة،
والن�ساء خا�صة .ويفيد يف هذا ال�صدد �إنفاذ
تو�صيات التقرير للحد من الفقر ،وال �سيما الفقر
الب�شري.
�إنهاء حرمان البنات والن�ساء من التعليم

ميثل الق�ضاء املربم على حرمان البنات والن�ساء
من حقهن الإن�ساين يف التعلم ،يف مدى زمني ال
يتعدى ع�شر �سنوات مثال ،غاي ًة ال ينبغي التهاون
فيها .ولذلك ،ف�إن على حركة نهو�ض املر�أة ببعديها
الر�سمي والأهلي ،والقطري والقومي� ،أن تقوم على
برنامج جدي للق�ضاء نهائيا على حرمان البنات
والن�ساء من التعلم يف جميع البلدان العربية وفق
جدول زمني ال يتعدى عقداً من الزمان .ويق�صد
الربنامج ،حتديداً ،الق�ضاء على �أ ّمية الن�ساء،
و�إكمال جميع البنات للتعليم الأ�سا�سي بحلول
العام .2015

تقرير التنمية الإن�سانية العربية
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 .2ك�سر العوائق الكابحة لتوظيف قدرات الن�ساء
بال�صورة التي يرتئينها

وت�شمل الأولويات يف هذا املجال املحوري:
• ت�سريع معدالت النمو االقت�صادي مبا يتيح خلق
فر�ص العمل على نطاق وا�سع .ويتيح ت�ضاعف
�سعر النفط يف ال�سنوات الأخرية موردا ميثل
فر�صة تاريخية لنمو االقت�صادات العربية من
خالل تنويع وتطوير البنية التحتية الإنتاجية.
• الت�صدي للعوائق الثقافية �أمام توظيف الن�ساء
لقدراتهن يف جميع جماالت الن�شاط الب�شري
التي يخرتنها بحرية.
• �ضمان امل�ساواة يف الد�ستور والقوانني
والإجراءات النافذة للتمتع بفر�ص العمل ملن
يرغب ،بغ�ض النظر عن اجلن�س.
• �ضمان متتع الن�ساء بظروف العمل املنا�سبة
�صيان ًة لكرامتهن الإن�سانية ،مع بع�ض التمييز
التف�ضيلي عن الرجال �إن اقت�ضى الأمر ،للحفاظ
على �أدوار املر�أة الأ�سرية ،من دون التذرع بهذه
االمتيازات لالنتقا�ص من مزايا عملها ،مقارنة
بالرجال.
• بناء �آليات على ال�صعيدين القطري والإقليمي
ل�سوق عمل حديث وكفء ومفتوح �أمام الن�ساء
والرجال على حد �سواء.

خامتة
يرى التقرير �أن نهو�ض املر�أة هو ،يف واقع الأمر،
�شرط �ضروري الزم للنه�ضة العربية ،يرتبط
ارتباطا �سببياً وثيقا ال تنف�صل عراه مب�صري العامل
العربي وحتقيق التنمية الإن�سانية فيه.
وعلى الرغم من �أن القانون الدويل ين�ص على
�ضمان امل�ساواة للن�ساء العربيات ،وما يتمتعن به
من مواهب ،وما حققنه من منجزات يف خمتلف
ميادين الن�شاط الإن�ساين ،ومن م�ساهمات باهرة
لتقدم الأ�سرة واملجتمع ،ف�إن �أعداداً غفرية منهن
ال يتمتعن بالت�شجيع لتنمية وتوظيف قدراتهن على
قدم امل�ساواة مع الرجال .فثمة عوامل ثقافية،
وقانونية ،واجتماعية ،واقت�صادية و�سيا�سية تعيق
ٍ
م�ساو من م�ستويات التعليم،
ح�صولهن على قدر
َ
املواطنة والتمثيل
وال�صحة ،وفر�ص العمل ،وحقوق
يف احلياة العامة .ويف احلياة اخلا�صة ،تت�ضافر
�أمناط التن�شئة التقليدية واملمار�سات التمييزية يف
العائلة وقوانني الأحوال ال�شخ�صية لتعزز ا�ستمرار
الالم�ساواة والقهر �ضد املر�أة .وفيما يحتاج العامل

امللخ�ص

العربي �إىل بناء جميع القدرات و�إطالقها لدى
املواطنني كافة ،يظل ن�صف هذه الطاقات الب�شرية
عر�ضة للكبح والإهمال يف �أكرث الأحيان.
�إن اعتماد مبد�أ الدعم التف�ضيلي امل�ؤقت� ،أو
التمييز الإيجابي ،يف �إطار زمني حمدد ،هو من
�أوجب الواجبات امل�شروعة ،يف املدى الق�صري،
لتو�سيع نطاق م�شاركة املر�أة يف خمتلف جماالت
الن�شاط الب�شري ،ولإزالة التمييز الذي عانته
الن�ساء لعدة قرون .غري �أن االرتقاء ال�شامل مبكانة
املر�أة ي�ستوجب الإ�سراع والتو�سع يف ما حتقق من
منجزات من خالل م�شروع نه�ضوي جماعي� :أي
حت ّو ٍل تاريخي ين�ضوي حتت لوائه املجتمع العربي
ب�أ�سره ،وي�ستهدف �ضمان حقوق املواطنَة للعرب
كافة ،ن�سا ًء ورجاالً على ح ٍّد �سواء.
وي�أمل وا�ضعو التقرير يف �أن يتحقق التحول
الذي يدعون �إليه وفق البديل امل�ستقبلي املف�ضل
للتقرير� ،أي م�سار االزدهار الإن�ساين ،القائم يف
املجتمعات العربية على عملية تفاو�ض �سلمية
ت�ستهدف �إعادة توزيع القوة وبناء ن�سق حكم
م�ؤ�س�سي �صالح تحُ رتم فيه احلريات املفتاح للر�أي
والتعبري والتنظيم .و�سي�ؤدي ذلك �إىل قيام جمتمع
مدين حيوي وفعال و�صالح ي�شكل طليعة عملية
التفاو�ض ال�سلمي ،تفادياً مل�سار اخلراب الآتي،
الذي يحذر التقرير من �أن ُ�س ُح َبه ال�سوداء قد
�أخذت تتلبد يف �أكرث من بلد عربي حموري.

�إن نهو�ض املر�أة هو،
يف واقع الأمر� ،شرط
�ضروري الزم للنه�ضة
العربية ،يرتبط
ً
�سببيا وثيقا
ارتباطا
ال تنف�صل عراه
مب�صري العامل العربي
وحتقيق التنمية
الإن�سانية فيه
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الق�سم الأول :تطورات التنمية الإن�سانية
يف الوطن العربي منذ �صدور التقرير الثالث

متهيد
يقدم الق�سم الأول من تقرير التنمية الإن�سانية
الرابع ) (2005ر�صداً وتقييماً للأحداث ،على
الم�ستويات القطرية والإقليمية والعالمية التي
ق ّدر فريق التقرير �أن لها �أثراً مهما على مجمل
م�سيرة التنمية الإن�سانية في الوطن العربي منذ
�صدور التقرير الثالث في هذه ال�سل�سلة.
وقد توقف ر�صد الأحداث في التقرير الثالث عند
منت�صف العام  ،2004ولذا ،يبد�أ ر�صد الأحداث
هنا منذ ذلك التاريخ ،ويتوقف عند نهاية كانون
الثاني/يناير .2006
ويغلب على هذا الق�سم الرتكيز على الق�ضية
الأ�شد �إحلاحاً يف الوطن العربي حالياً ،التي ركز
عليها تقرير "التنمية الإن�سانية العربية" الثالث،
�أال وهي ق�ضية الإ�صالح يف الوطن العربي.
لقد �أحدثت تقارير التنمية الإن�سانية العربية
املتتالية جدالً وا�سعاً حول الإ�صالح يف الوطن
العربي ،وعمقت الوعي حوله ،حتى مل يعد �أحد،
يف ال�سلطة �أو خارجها ،يجادل يف �ضرورة �إحداثه.
بل �إن النقا�ش انتقل �إىل طبيعة الإ�صالح املن�شود.
فطرحت مبادرات للإ�صالح من الأنظمة العربية
ذاتها ومن بع�ض القوى العاملية ،و�إن تباينت هذه
املبادرات يف �أهدافها وحمتواها .ومن ناحية
�أخرى� ،ص ّعدت قوى التغيري يف خمتلف البلدان
العربية من مطالبتها ب�إ�صالح حقيقي يتجاوز
ال�شكليات وي�صل �إىل عمق امل�شكالت التي تعاين
منها الدول العربية من قهر �سيا�سي ،وتهمي�ش
النا�س ،وتغييب ملقومات احلكم ال�صالح.
وملا كانت �آفاق التنمية الإن�سانية يف الوطن
العربي وفر�ص حتقيقها ترتبط ارتباطاً وثيقاً
بتحقيق الإ�صالح الذي ي�شيد حكماً �صاحلاً يبنى
على احرتام حقوق الإن�سان و�ضمان احلريات،
ف�إننا نبد�أ هذا الف�صل بر�صد حترك الفاعلني
الرئي�سيني على ال�ساحة العربية ،وحتديداً قوى
املجتمع املدين واحلكومات العربية ،لتقييم �أثر
حتركهم على م�سرية التغيري .ومن ثم ن�ستعر�ض

�أثر التغريات يف البيئة الإقليمية والعاملية على
فر�ص حتقيق التنمية الإن�سانية يف البلدان العربية.
وننتهي بر�صد بع�ض التطورات الإيجابية التي
�أجنزت يف جمال النهو�ض باملر�أة واحرتام احلقوق
واحلريات و�إر�ساء قواعد جمتمع املعرفة.

م�ضمون عملية الإ�صالح وفق تقرير
التنمية الإن�سانية العربية ،وموقع
التيارات الإ�سالمية منها
�إن الإ�صالح ال�سيا�سي ،الوا�سع والعميق ،امل�ؤدي
لقيام جمتمع احلرية واحلكم ال�صالح هو �سبيل
�إقامة جمتمع احلرية باملعنى ال�شامل املكافئ
للتنمية الإن�سانية )تقرير التنمية الإن�سانية العربية
الثالث(.
وال�شرط الالزم لبدء م�سرية عملية الإ�صالح
هذه ،و�ضمانة جناحها ،هو االحرتام القاطع
للحريات املفتاح :الر�أي والتعبري والتنظيم يف
املجتمع املدين ،باملعنى الوا�سع ،الذي ي�شمل
املجتمعني املدين وال�سيا�سي يف التعريفات
املعتادة.
وال�شرط الثاين لنجوع عملية الإ�صالح هو
�أن امل�شاركة هي جوهر العملية الدميقراطية،
مبعنى �أن ت�شمل العملية ال�سيا�سية جميع القوى
املجتمعية ،خا�صة تلك التي متتلك ح�ضورا �شعبيا
قويا.
�إن �إق�صاء �أي قوى جمتمعية ،من حيث املبد�أ،
مناف جذريا للأ�صول الدميقراطية .وبالإ�ضافة،
تدل اخلربة يف املنطقة العربية على �أن �إق�صاء �أي
قوة جمتمعية مهمة قد ي�ستدعي ويالت االقتتال
الأهلي ،وهو ما ال ميكن لأحد �أن يقبل به.
وال�شرط الثالث هو �أن امل�شاركة يف عملية
الإ�صالح يتعني �أن تتوقف على احرتام جميع
الأطراف ملبادئ احلرية وحقوق الإن�سان .ويتطلب
ذلك على وجه التحديد �أن ت�ضمن البني ُة القانوني ُة
وامل�ؤ�س�سية لعملية الإ�صالح ،وملجتمع احلرية
واحلكم ال�صالح نهاية� ،أال ت�ستبد �أغلبي ٌةُّ � ،أي
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�إن �إق�صاء �أي قوى
جمتمعية ،من
حيث املبد�أ ،مناف
جذريا للأ�صول
الدميقراطية.
وبالإ�ضافة ،تدل
اخلربة يف املنطقة
العربية على �أن
�إق�صاء �أي قوة
جمتمعية مهمة
قد ي�ستدعي ويالت
االقتتال الأهلي ،وهو
ما ال ميكن لأحد �أن
يقبل به
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�أي قوة �سيا�سية ال
ت�ستطيع �أن تتنا�سى
�أن الدين ،خا�صة
الإ�سالم ،عن�صر
حموري يف الن�سيج
الثقايف والروحي
لل�شعب العربي

ال يقوم تعار�ض
جوهري بني �إقامة
جمتمع احلرية
واحلكم ال�صالح
واملقا�صد الكلية
لل�شريعة الإ�سالمية

الكرثة الغالبة من
التيارات الإ�سالمية يف
البلدان العربية متثل
قوى جمتمعية وا�سعة
االنت�شار وعميقة
اجلذور ال�شعبية

�أغلبية ،ولو كانت منتخبة دميقراطيا ،بباقي
املجتمع مبا يتناق�ض مع مبادئ احلرية واحلكم
ال�صالح.
ولعل تباين املواقف من هذه ال�شروط الثالثة
هو �أهم ما يفرق بني الإ�صالحيني العرب من
جهة ،وبني الأنظمة العربية ومبادرات الإ�صالح
اخلارجية ،من جهة �أخرى.
وتثار هذه امل�سائل ب�شكل خا�ص فيما يت�صل
بتنامي دور التيارات الإ�سالمية يف ال�ساحة
ال�سيا�سية العربية .ومن �أ�سف �أن معاجلة هذه
الق�ضايا تعاين �أحيانا من تب�سيط خمل.
و�أول احلقائق التي يجب �أن تراعى يف هذا
ال�صدد هي �أن �أي قوة �سيا�سية ت�ستحق هذا
اال�سم يف الوطن العربي ال ت�ستطيع �أن تتنا�سى
�أن الدين ،خا�صة الإ�سالم ،عن�صر حموري يف
الن�سيج الثقايف والروحي لل�شعب العربي .وكل
قوة امتهنت ال�سيا�سة يف البلدان العربية ومل ِتع
هذا الدر�س ،انتهت �إىل هام�ش ال�سيا�سة �أو �أ�سو�أ،
و�إن حققت جناحات وقتية �أحيانا.
ومن املفيد هنا تذكر �أحد �أهم ا�ستخال�صات
تقرير "التنمية الإن�سانية العربية" الثالث عن
احلرية واحلكم .واال�ستخال�ص هو �أنه ال يقوم
تعار�ض جوهري بني �إقامة جمتمع احلرية واحلكم
ال�صالح واملقا�صد الكلية لل�شريعة الإ�سالمية� .إال
�أن �إقامة مثل هذا املجتمع يف الوطن العربي يتطلب
�إف�ساح جمال االجتهاد الفقهي لو�ضع قواعد
االت�ساق بني احلرية مبفهومها ال�شامل� ،شامال
حلرية الوطن واملواطن ،وبني املقا�صد الكلية
لل�شريعة الإ�سالمية ،جتاوزاً لكثري من الت�أويل
الفقهي الذي ا�ست�شرى يف ع�صور االنحطاط،
مكر�ساً للقهر واال�ستبداد.
�إن �إعادة فتح باب االجتهاد و�سيعا ،وت�شجيعه
و�إثابته� ،إذن ،مطلب �أ�سا�س لنوال هذا التزاوج
املبدع بني احلرية مبفهومها ال�شامل املعا�صر
وبني املقا�صد الكلية لل�شريعة الإ�سالمية .و يتعني
�إ�ضافة واجب الريادة يف هذا املطلب على جدول
�أعمال وم�س�ؤوليات التيارات الإ�سالمية احلادبة
على النه�ضة يف الوطن العربي.
وثاين احلقائق التي يجب �أال تغيب عن الذهن
هي �أن التيارات الإ�سالمية متثل طيفاً وا�سعاً،

و�شديد التفاوت داخلياً.
ف�صحيح �أن هناك� ،أوالً ،ف�صائل بالغة الت�شدد
ال ت�ضع نف�سها يف دائرة التغيري ال�سلمي وتتبنى
العنف الفظ و�سيلة ،وال تتورع عن �إرهاب الأبرياء.
ومن ثم فقد �أخرجت هذه الف�صائل نف�سها من
مع�سكر الإ�صالح العربي .غري �أن هذه الفئة
ال�شاردة عن م�ضارب الإ�صالحيني العرب ،وهم ال
يح�سبونها من ف�صائل بناء جمتمع احلرية واحلكم
ال�صالح ،هي التي ي�أخذ عنها بع�ض الإعالم
الغربي ،وبع�ض من الدوائر الر�سمية ،قوالبه التي
يعممونها على الإ�سالم وامل�سلمني حتت م�صطلح
"الإ�سالم اجلهادي" وتهمة "الإرهاب" .ولي�س �أبعد
عن احلقيقة من هذا الت�سطيح املمجوج.
فالكرثة الغالبة من التيارات الإ�سالمية يف
البلدان العربية متثل قوى جمتمعية وا�سعة االنت�شار
وعميقة اجلذور ال�شعبية ،ب�سبب ممار�ستها للعمل
االجتماعي وال�سيا�سي و�سط عامة النا�س ل�سنوات
طوال .والأمثلة هنا ت�شمل حركة "الإخوان
امل�سلمون" يف الأردن وم�صر ،وحركة املقاومة
الإ�سالمية "حما�س" ،وحزب العدالة والتنمية يف
املغرب .وتتحم ُل بع�ض هذه احلركات لقاء الفعل
املعار�ض �صنوفاً من القهر والعذاب يف ظل �أنظمة
احلكم القائمة ،ومن االحتالل الأجنبي كما يف
1
حالة فل�سطني.
واحلق �أن هذه التيارات الو�سط قد حققت
تطورا مهما عرب العقود اخلم�سة املا�ضية فيما
يت�صل مبوقفها من بع�ض الق�ضايا املجتمعية
امل�صريية ،جتاه احرتام حقوق الإن�سان واحلكم
ال�صالح /الدميقراطية ،مبا ينفي عنها ،حال
و�صولها للحكم� ،صفة احلكم الديني .و�أمثلة
الأردن واملغرب ،و�إن يف �سياق خمتلف ،تركيا،
تقدم ت�أييدا لهذا الر�أي .بل يرى البع�ض �أن
م�شاركة هذه التيارات يف احلكم ميكن �أن يدعم
�صبغتها املدنية ال الدينية.
كما �أن كرثة من هذه التيارات الو�سط ت�شهد
تنامياً ملحوظاً لأجيال من القادة امل�ستنريين
�أ�صغر ن�سبيا وزياد ًة حل�ضورهم على ر�أ�س الهيكل
التنظيمي لها� ،إ�ضافة �إىل قيام حراك مت�صاعد
من القاعدة العري�ضة يطالب بتنظيم �أوفر
دميقراطية.

� 1أوين بوكت" .اجلارديان) .(2003) ".متت الزيارة يف � 1أيار/مايو (2006
http://www.guardian.co.uk/alqaida/story/0,12469,881096,00.html

"منظمة مراقبة حقوق االن�سان) .(2005) ".متت الزيارة يف � 1أيار/مايو .(2006
http://hrw.org/reports/2005/egypt0505/2.htm

"منظمة العفو الدولية) .(2001) ".متت الزيارة يف � 1أيار/مايو .(2006
http://web.amnesty.org/report2001/webmepcountries/PALESTINIAN+AUTHORITY?OpenDocument

28

تقرير التنمية الإن�سانية العربية

2005

ولكن ذلك التطور الإيجابي ال يعني �أن هذه
التيارات الو�سط قد جنحت يف �إزالة كل تخوفات
باقي القوى املجتمعية يف البلدان العربية من
ت�أثري �سلبي على احلرية واحلكم ال�صالح حال
و�صولها ل�سدة احلكم .فما زالت هناك ت�سا�ؤالت
مهمة حول مواقف هذه التيارات من م�سائل
مثل �ضمان حقوق املر�أة ،ال�سيما يف جمال
الأحوال ال�شخ�صية ،واحلقوق املدنية وال�سيا�سية
للجماعات والثقافات الفرعية ،خا�صة الدينية.
ولذلك تتبدى احلاجة �إىل �إعمال االجتهاد و�صوالً
لإقامة االت�ساق الكامل بني املقا�صد الكلية
لل�شريعة الإ�سالمية وجمتمع احلرية واحلكم
ال�صالح ،كما �أ�سلفنا ،ولتبني هذه التيارات لنتاج
هذا االجتهاد.
وينقلنا هذا املطلب �إىل الطرف النقي�ض لف�صيل
الإ�سالم "اجلهادي" من التيارات الإ�سالمية ،وهو
ف�صيل من العلماء املجتهدين الذين ي�سعون بد�أب
وهمة لإقامة االت�ساق املطلوب بني املقا�صد الكلية
لل�شريعة الإ�سالمية وجمتمع احلرية ،مما ي�ضعهم
يف القلب من مع�سكر الإ�صالح العربي .و�سبيل
ذلك ،مثال ،ت�أ�سي�س احلكم ،يف التف�سري الإ�سالمي
امل�ستنري ،على الإرادة ال�شعبية و�ضمان احرتام
احلقوق املدنية وال�سيا�سية للن�ساء وللجماعات
الفرعية .وقد �سعى تقرير التنمية الإن�سانية
العربية للتعريف بنتاج هذا االجتهاد .ومن امل�ؤ�سف
�أن ثمة معرف ًة قليلة بهذا الف�صيل وبنتاج عمله،
وبخا�صة يف الدوائر اخلارجية.
ويبقى من �أهم الإ�شكاليات التي قد تعطل
م�سرية الإ�صالح يف البلدان العربية ،ردود الفعل
على �إفراز الإ�صالح لنتائج ال تر�ضى عنها بع�ض
القوى املهيمنة يف داخل الوطن العربي وخارجه.
واملثال الأهم على هذه الإ�شكالية هو انزعاج
بع�ض من �أنظمة احلكم العربية وبع�ض القوى على
ال�صعيد العاملي من الفوز الكا�سح الذي حققته
حركة املقاومة الإ�سالمية /حما�س يف االنتخابات
الت�شريعية الفل�سطينية الأخرية التي متيزت
باحلرية والنزاهة ب�شهادة اجلميع ،وكذلك من
الفوز الكبري ن�سبيا الذي حققته حركة "الإخوان
امل�سلمون" يف االنتخابات الت�شريعية الأخرية يف
م�صر ،وبخا�صة يف جولتها الأوىل التي ات�سع فيها
هام�ش احلرية والنزاهة.
وهكذا بات عدم تقبل بع�ض دعاة الإ�صالح يف
الداخل واخلارج لنتائج التعبري احلر والنزيه عن

الإرادة ال�شعبية من �أهم معوقات الإ�صالح.
ويق�ضي املوقف املبدئي الذي تبناه تقرير
التنمية الإن�سانية العربية الثالث يف هذا ال�صدد
ب�ضرورة احرتام نتائج التعبري عن الإرادة ال�شعبية
يف عمليات دميقراطية �سليمة ،مثل االنتخابات
احلرة النزيهة.

الإ�سالمية الو�سط من

ربيع الإ�صالح العربي مل يزهر بعد

م�سائل مثل �ضمان

هلل مراقبون كثريون لبع�ض التطورات التي متخ�ض
عنها التفاعل االجتماعي وال�سيا�سي يف البلدان
العربية ،وجرت بعد انتهاء العمل على �إعداد
تقرير "التنمية الإن�سانية العربية للعام ،"2004
باعتبارها مقدمات مهمة حلركة �إ�صالح عربية،
و�أ�سبغوا عليها الو�صف الرومان�سي" :الربيع
العربي".
�إال �أنه من منظور احلرية واحلكم ال�صالح
الذي انتهى �إليه تقرير "التنمية الإن�سانية العربية"
ال�سابق ،ي�صعب يف تقديرنا �أن ترقى الأحداث
التي جرت على ال�ساحة العربية ،يف الفرتة منذ
انتهاء العمل على �إعداد تقرير "التنمية الإن�سانية
العربية للعام � ،"2004إىل مرتبة الإ�صالح الوا�سع
والعميق الذي نادى به التقرير ،بل قد يُع ُّد من
ٍ
مقدمات
قبيل القفز على الواقع اعتبا ُر ما جرى
متين ًة مل�سار يف�ضي �إىل مثل هذا الإ�صالح الوا�سع
والعميق .فما زالت غيوم "اخلريف العربي" مل
تنق�شع بعد ،على الرغم من ت�صاعد مد االحتجاج
على احلكم وت�صعيد املطالبة بالإ�صالح اجلذري
من قبل مواطني الدول العربية يف خمتلف
�أقطارهم.

ت�صاعد وتائر ن�ضال املجتمع املدين

2

�شهد ن�شاط منظمات املجتمع املدين خالل الفرتة
املا�ضية طفرة كبرية �أ�شبه ما تكون بنقلة نوعية
يف وترية هذه املنظمات وجمال عملها وت�أثريها،
�إ�ضافة �إىل تكاتف هذه املنظمات مع احلركات
ال�سيا�سية ،و�أحياناً توليها قيادة التحرك من �أجل
التغيري ال�سيا�سي .و�شمل هذا التحول ت�أكيد هذه
املنظمات حل�ضورها يف ال�شارع بكثافة وجر�أة،
وانتزاع حرية التعبري� ،إما عرب ال�صحافة امل�ستقلة
�أو الف�ضائيات �أو الندوات واللقاءات العامة
واخلا�صة ،و�أهم من كل ذلك عرب تو�سل تقانات

ما زالت هناك
ت�سا�ؤالت مهمة حول
مواقف التيارات

حقوق املر�أة ،ال�سيما
يف جمال الأحوال
ال�شخ�صية ،واحلقوق
املدنية وال�سيا�سية
للجماعات والثقافات
الفرعية ،خا�صة
الدينية

يق�ضي املوقف املبدئي
الذي تبناه تقرير
التنمية الإن�سانية
العربية الثالث
ب�ضرورة احرتام نتائج
التعبري عن الإرادة
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�أدت الأزمة العامة �إىل
عمليات فرز وجتدد
ون�شوء مبادرات
و�أ�شكال جديدة للعمل
والتفكري

30

املعلومات واالت�صال احلديثة التي �سعت املنظمات
والأفراد �إىل ا�ستخدامها بفعالية للتعبري عن
الر�أي �أو التوا�صل .وقد �أدت الأزمة العامة �إىل
عمليات فرز وجتدد ون�شوء مبادرات و�أ�شكال
جديدة للعمل والتفكري.
ظهر هذا التحول الكبري يف �أجلى �صوره يف
م�صر ،حيث �شهد امل�سرح ال�سيا�سي حتوالت مهمة
يف �أ�سلوب العمل العام والتجاوب اجلماهريي
معه .فقد �شهدت الأ�شهر الأخرية من عام 2004
ت�أ�سي�س "احلركة امل�صرية من �أجل التغيري" التي
ا�شتهرت ب�شعارها "كفاية" الذي �أ�صبحت تعرف
به ،وي�شري �إىل مطالبتها بعدم التمديد للرئي�س �أو
نقل ال�سلطة �إىل ابنه .وقد جتاوبت �شرائح من
ال�شارع امل�صري مع �شعارات احلركة "ال للتمديد،
ال للتوريث" ،و�شهدت مدن م�صر مظاهرات
متكررة دعماً لها .و�ضمت احلركة �شخ�صيات
من كل �ألوان الطيف ال�سيا�سي ،ودعمتها معظم
الأحزاب الرئي�سية والنقابات واملنظمات املهنية.
وان�ضمت قوى معار�ضة �أخرى لفعل التظاهر،
وعلى ر�أ�سها جماعة الإخوان امل�سلمني ،التي
�سريت مظاهرات �ضخمة تعر�ضت لها قوات
الأمن وقتل فيها �أحد الأ�شخا�ص .وقامت حركات
تدعو �إىل التغيري والإ�صالح يف �أو�ساط �أ�ساتذة
اجلامعات واملحامني وال�صحفيني والكتّاب
والفنانني .كما ن�ش�أت �أ�شكال حتالف �أخرى
بني ف�صائل متعددة لقوى املعار�ضة ،من �أهمها
التجمع الوطني من �أجل التغيري الدميقراطي،
والتحالف الوطني من �أجل الإ�صالح والتغيري.
�شهد لبنان ،بعد اغتيال رئي�س الوزراء ال�سابق
رفيق احلريري ،ه ّب ًة جماهريية �شاركت فيها
معظم �ألوان الطيف ال�سيا�سي ،والقطاع الأو�سع
من منظمات املجتمع املدين واحلركات ال�سيا�سية.
وميكن القول �إن ما حدث يف لبنان من مواجهات
مبا�شرة بني عدة برامج وت�صورات �سيا�سية ب�شكل
�سلمي ويف ال�شارع ،قد زج بعدد كبري من اللبنانيني
�إىل احلياة ال�سيا�سية واملدنية .ومهما كان ثقل
املرياث ال�سيا�سي والطائفي ،ف�إن �أ�صوات حتديث
بنية الدولة وم�ؤ�س�سات املجتمع على �أ�سا�س مدين
لإعطاء املواطنة حجمها ال�ضروري �أ�صبحت طرفاً
يف ال�صراع اليومي والنقا�شات العامة.
يف البحرين ،قادت جمعيات �سيا�سية ومنظمات
مدنية حركة احتجاج وا�سعة تطالب فيها بت�سريع
وترية الإ�صالح ال�سيا�سي ،وترف�ض التعديالت
الد�ستورية التي �صدرت يف عام  .2002ويف
ني�سان�/إبريل  2005وقعت �أكرث من  30جمعية

وهيئة �سيا�سية ومدنية على بيان يرف�ض م�شروع
قانون مكافحة الإرهاب ،وي�صفه ب�أنه ي�شكل
تقوي�ضاً كبرياً للحريات العامة وال�شخ�صية ،ويهدد
املكت�سبات التي حققها ال�شعب البحريني خالل
ال�سنوات الأربع املا�ضية فيما يتعلق بحرية التعبري
والر�أي واحلراك ال�سيا�سي واالجتماعي.
وتواترت الأخبار عن حركات مماثلة حلركة
"كفاية" يف بلدان عربية �أخرى ،من بينها "ارحلوا"
يف اليمن ،و"خال�ص" يف ليبيا.
ويف �سورية �أ�صدر عدد من القوى ال�سيا�سية
الأ�سا�سية يف املعار�ضة مع �شخ�صيات مدنية وثقافية
بارزة "�إعالن دم�شق" كوثيقة جامعة للمطالبني
بالتغيري الدميقراطي ،بعد �أن وقف �سقف م�ؤمتر
احلزب احلاكم عند تغيريات حمدودة ،وجتنب
تناول م�سائل جوهرية مثل دمقرطة الد�ستور،
والتخلي عن اال�ستفتاء الأحادي للرئا�سة ،و�إقرار
مبد�أ التداول ال�سلمي لل�سلطة.
ويف الكويت ،قامت جمموعة من الإ�سالميني
يف كانون الثاين/يناير  2005ب�إعالن ت�شكيل
حزب الأمة ،ك�أول حزب �سيا�سي معلن يف الكويت،
يف حماولة منهم النتزاع حق ت�شكيل الأحزاب
الذي يقولون �إن الد�ستور يكفله ولكن احلكومة
حتظره.
ويف ال�سودان� ،شهدت ال�ساحة حتركات وا�سعة
ملنظمات املجتمع املدين وال�سيا�سي على خلفية
االجتاه نحو تطبيق اتفاق ال�سالم و�إقرار د�ستور
جديد يكفل احلريات العامة .وعادت معظم
الأحزاب التي كانت حمظورة �سابقاً �إىل العمل
العلني ،كما ن�شطت منظمات املجتمع املدين على
خمتلف الأ�صعدة .ولكن احلكومة ما تزال ت�سعى
�إىل تطويق الن�شاط املدين املعار�ض بو�سائل جديدة،
من �أبرزها حتري�ض �أن�صارها �ضد خ�صومهم ،كما
حدث حني قام طالب موالون للحكومة ب�إ�ضرام
النار يف مباين جامعة �أم درمان الأهلية لتعطيل
�إجراء انتخابات االحتاد التي كانت احلكومة
تخ�شى �أن تفوز فيها املعار�ضة.
ويف الأردن ،قادت النقابات حملة احتجاج
على م�شروع قانون النقابات املهنية اجلديد الذي
يلزم النقابات املهنية باحل�صول على �إذن م�سبق
من وزارة الداخلية من �أجل عقد التجمعات العامة
�صر موا�ضيع
واالجتماعات ،ويفر�ض عليها َق ْ
النقا�ش يف جميع اجتماعاتها املهنية وجمال�سها
واجتماعات جلانها على "الق�ضايا املهنية"
ح�صراً .وقال النقابيون �إن القانون �سي�ؤدي �إىل
�إغالق �إحدى نوافذ التعبري احلر واالجتماع �أمام
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�أع�ضاء هذه النقابات الذين يفوق عددهم املائة
وخم�سني �ألفاً.
ويف ال�سعودية ،طالبت عدة منظمات حقوقية
عربية ودولية بالإفراج عن املعتقلني الذين �أنهوا
�أحكامهم 3.وقد توجهت عدة منظمات �إىل امللك
عبد اهلل يف منا�سبة ارتقائه العر�ش من �أجل
ت�شكيل جلنة متابعة لأو�ضاع املعتقلني ال�سيا�سيني،
خا�صة و�أن امللك �أ�صدر يف � 8آب�/أغ�سط�س 2005
عفواً خا�صا �شمل �أربعة رواد للإ�صالح 4،وطالب
بتكليف عدد من رجال الدين فتح نقا�ش مع �سجناء
متهمني بالتحري�ض على العنف �أو ممار�سته من
�أجل التو�صل باحلوار واحل�سنى �إىل نبذ العنف
الأهلي.
وكان من �أهم معامل احلراك اجلديد� ،إ�ضافة
�إىل ت�شكيل احلركات ذات البعد اجلماهريي التي
توحدت يف داخلها �ألوان �سيا�سية متعددة ومتباينة،
اجتاه �إىل التعددية يف العمل املدين .ومتثل هذا يف
حماوالت لت�شكيل هيئات نقابية موازية للنقابات
الواقعة حتت الهيمنة الر�سمية ،مما ميكن اعتباره
�إ�شارةَ احتجاج على �سقوط النقابات القائمة حتت
ال�سيطرة الر�سمية �أو افتقارها للفعالية ،وتعزيزاً
لفكرة التعددية النقابية واملدنية.
ويالحظ �أي�ضاً يف هذه الفرتة ا�ستمرار نا�شطي
املجتمع املدين ومنظماته يف بناء وتفعيل ال�شبكات
التي تعزز الت�ضامن والتعاون بني املنظمات يف
�أرجاء الوطن العربي كافة� ،سواء قامت هذه
التجمعات من �أجل احلقوق املدنية� ،أو االجتماعية
واالقت�صادية �أو البيئية� ،أو مناه�ضة الف�ساد .وقد
ان�ضمت للمركز العربي للم�صادر واملعلومات
حول العنف �ضد املر�أة�) ،أمان( (http://www.

)amanjordan.org/english/index.htm

يف الأردن ،عدة مواقع تغطية �إخبارية وحتليلية
ت�سمح بالفهم امل�شرتك وبناء ج�سور التعاون بني
املنظمات غري احلكومية ،مثل ال�شبكة العربية
ملعلومات حقوق الإن�سان (HRINFO) (http://
) www.hrinfo.net/en/و�شبكة مواقع املنظمات
الإن�سانية واخلريية (IBH) (http://www.ibh.
) ،fr/english%20index/english.htmوموقع
"�صدى" للدفاع عن احلقوق واحلريات(http://
) ،perso.wanadoo.fr/taysiralony/وال�شبكة
الأورومتو�سطية حلقوق الإن�سان (http://www.
 euromedrights.net/).واجتهت املنظمات
�إىل جتاوز تنظيم �أن�شطة م�شرتكة على امل�ستوى

العربي للتحرك على �صعيد ت�شكيل جمموعات
�ضغط م�شرتكة عربية ودولية.
ميكن القول �إن حراك املجتمع املدين ومنظماته
بد�أ� ،آخر الأمر ،ينحو منحى جديداً يت�سم باحليوية
والثقة بالنف�س مما ميثل تقدماً حقيقياً نحو تفعيل
العمل املدين وحتقيق �أحد �أبرز �شروط التحول
الدميقراطي يف الوطن العربي.

الإ�صالح املفرتى عليه
�أعلنت بع�ض نظم احلكم العربية ،عن برامج
للإ�صالح ال�سيا�سي� .إال �أن معظم مبادرات
الإ�صالح مل تنل �إال جزءاً �ضئي ً
ال من جدول �أعمال
ً
الإ�صالح الذي ميثل حتوالً جادا نحو جمتمع
احلرية واحلكم ال�صالح ،بينما �أُفرغت �أخرى
من حمتواها املبتغى ب�إعمال قيود و"�ضوابط"
ت�ضمن اطراد ن�سق الت�ضييق على احلرية .ود�أبت
تدعي الإ�صالح على اال�ستمرار
ال�سلطات يف دول ّ
يف انتهاكات ج�سيمة حلقوق املنادين بالإ�صالح.
بل �إن ادعاء الإ�صالح �أ�ضحى ،يف نظر البع�ض،
جمرد �ستار لإدامة بنى اال�ستبداد الراهنة.

مل تنل معظم
مبادرات الإ�صالح
الر�سمية �إال جزء ًا
ً
�ضئيال من جدول
�أعمال الإ�صالح الذي
ً
حتوال جاد ًا
ميثل
نحو جمتمع احلرية
واحلكم ال�صالح

يت�ضمن منوذج
احلرية واحلكم
ال�صالح ،التعبري عن
االختيار ال�شعبي

موجة انتخابات �أغلبها م�شوب بعيوب

ملمثلني يف م�ؤ�س�سات

يت�ضمن منوذج احلرية واحلكم ال�صالح ،كما
طرحه "تقرير التنمية الإن�سانية العربية" الثالث،
التعبري عن االختيار ال�شعبي ملمثلني يف م�ؤ�س�سات
احلكم� ،شريطة �أن تكون االنتخابات حرة ونزيهة
و�أن تقوم على �أ�سا�س املواطنة للجميع ،ويف �سياق
جمتمعي ي�ضمن حرية االختيار الر�شيد بني بدائل
ي�ستطيع املواطن متحي�صها من خالل النقا�ش يف
املجال العام احلر للمجتمع .وعلى هذا ،ف�إنه يجب
االحتفاء ب�أي انتخابات جتري يف الوطن العربي
حمققة ل�شروط ال�سالمة هذه.
غري �أن احلكم ال�صالح ،وفق ما جاء يف
التقرير الثالث ،ال يقت�صر على �إجراء االنتخابات
ولو كانت خالية من �أي �شوائب .فالتقدير �أن
"ترتيبات دميقراطية" ،وبخا�صة االنتخابات،
ميكن �أن تتعاي�ش مع �أ�شكال �شتى من االفرتاق
مع منوذج احلرية واحلكم ال�صالح ،وعلى وجه
اخل�صو�ص ،مع انتهاكات ج�سيمة للحرية باملفهوم
ال�شامل املتبنى يف التقرير ،وال�سيما على بعد
التحرر الوطني.

احلكم� ،شريطة �أن
تكون االنتخابات
حرة ونزيهة و�أن تقوم
على �أ�سا�س املواطنة
للجميع ،ويف �سياق
جمتمعي ي�ضمن
حرية االختيار
الر�شيد بني بدائل
ي�ستطيع املواطن
متحي�صها من خالل
النقا�ش يف املجال
العام احلر للمجتمع

 3ن�شرت اللجنة العربية حلقوق الإن�سان قائمة غري ح�صرية فيها  120معتقال �أنهوا �أحكامهم يف �آذار/مار�س .2005
 4مرتوك الفالح ،وعبد اهلل احلامد ،وعلي الدميني ،وعبد الرحمن الالحم.
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المعة :حنان ع�شراوي
دبلوما�سية فل�سطينية ،مفاو�ضة و�أ�ستاذة
جامعية .ح�صلت على درجة البكالوريو�س يف
الأدب االجنليزي من اجلامعة الأمريكية
يف بريوت ،وعلى درجة الدكتوراه يف �أدب
القرون الو�سطى من جامعة فرجينيا عام
 .1971ن�شطت يف عدد من امل�ؤ�س�سات مبا
فيها االحتاد العام للمر�أة الفل�سطينية يف
لبنان ) ،(1972-1967ومركز املعلومات
التابع ملنظمة التحرير الفل�سطينية )-1968
 .(1970منعتها �سلطات االحتالل الإ�سرائيلية
من العودة �إىل ال�ضفة الغربية خالل الفرتة
 .1973-1967بعد عودتها عملت �أ�ستاذة
للأدب االجنليزي يف جامعة بري زيت
) (1995-1974و�شغلت من�صب عميد كلية
الآداب من  1990-1986لتكون �أول امر�أة يف
اجلامعة ت�شغل هذا املن�صب.
ملع جنم حنان بعد تعيينها متحدثة
ر�سمية يف مفاو�ضات م�ؤمتر مدريد
لل�سالم عام  ،1991حيث برزت مهاراتها
اللغوية وقدرتها البليغة يف خماطبة الغرب

والدفاع عن ق�ضايا �شعبها �أمام �أجهزة
الإعالم .يف عام  1996انتخبت ع�ضوا يف
املجل�س الت�شريعي عن مدينة القد�س� .شغلت
من�صب وزيرة التعليم العايل لبع�ض الوقت.
متيزت مبعار�ضتها لبع�ض �سيا�سات ال�سلطة
الفل�سطينية اخلا�صة باملفاو�ضات ،و�أي�ضا
بدفاعها عن مبادئ الدميقراطية واحلكم
ال�صالح .ا�ستقالت من ال�سلطة الفل�سطينية
لت�ؤ�س�س منظمة غري حكومية با�سم
املبادرة الفل�سطينية لتعميق احلوار العاملي
والدميقراطية "مفتاح" وهي املديرة العامة
للمنظمة وتر�أ�سها منذ .1998
يف عام  2006كانت حنان �إحدى
امل�ؤ�س�سات لقائمة انتخابية با�سم "الطريق
الثالث" التي خا�ضت االنتخابات الت�شريعية
يف  25كانون الثاين/يناير  .2006ح�صلت
القائمة على  %2,41من �أ�صوات الناخبني
ومتثل يف املجل�س الت�شريعي مبقعدين.
�إ�صالح جاد

يف فل�سطني املحتلة ،جرت انتخابات ،مل تكن
الأوىل ،لرئي�س ال�سلطة الفل�سطينية تناف�س فيها
�أكرث من مر�شح يف ظل متابعة دولية �ضخمة،
واعتربت على العموم نزيهة مع �أن ال�سلطات
الإ�سرائيلية �أعاقت احلمالت االنتخابية �إىل حد
بعيد ،و�صل حد االعتداء البدين على ثاين �أهم
املر�شحني عند �أحد املعابر ومنعه من نقل حملته
5
االنتخابية �إىل القد�س.
وميكن القول دون مبالغة� ،إن االنتخابات
الت�شريعية الفل�سطينية يف �شهر كانون الثاين/
يناير  2006قد �شكلت زلزاال �سيا�سيا حقيقيا يف
ال�سريورة االنتخابية والنتائج .فعلى الرغم من
ق�صر التجربة وظروف االحتالل القا�سية و�ضخامة
ال�ضغوط اخلارجية ،جرت االنتخابات ب�شكل �سل�س
وم�س�ؤول .وقد كان الفوز حليف اجلناح الأقوى
يف املعار�ضة )حركة املقاومة الإ�سالمية/حما�س(
ويحمل ذلك معا َ
ين جوهرية ملفهوم التداول
ال�سلمي ،وللقدرة على الت�صور التعددي للربنامج
ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي على حد
�سواء.
يف العراق ،املحتل �أي�ضاً ،جرت يف كانون
الثاين/يناير  2005انتخابات املجل�س الوطني

امل�ؤقت الذي �أنيط به و�ضع د�ستور البالد ،يف �سياق
انفالت �أمني �شبه كامل وحملة �إرهاب عنيفة �ضد
املر�شحني والناخبني.
مل يكن �إجراء االنتخابات �أول الأمر على جدول
�أعمال �سلطة االحتالل .فقد كانت خطتها التي
�أعلنت عنها يف منت�صف ت�شرين الثاين/نوفمرب
 2003تق�ضي باختيار ممثلي املجل�س الوطني من
قبل م�ؤمترات تعقد يف كل حمافظة ي�شارك فيها
�شخ�صيات عراقية يتم انتقا�ؤهم من قبل جلنة
تنظيمية يف كل حمافظة تعينها �سلطة االحتالل.
�إال �أن ردة الفعل العنيفة من جانب القوى الوطنية
العراقية والزعامات الدينية ،وبخا�صة �آية اهلل
علي ال�سي�ستاين� ،ضد هذه اخلطة و�إ�صرارها
على �إجراءات انتخابات للمجل�س الوطني،
ُ
ا�ضطرت �سلطة االحتالل للرتاجع والر�ضوخ
للإرادة العراقية.
وبعد �أن قام املجل�س الوطني ب�إعداد د�ستور
جديد � ِأق َر با�ستفتاء �شعبي يف  15ت�شرين الأول/
�أكتوبر � ،2005أجريت انتخابات املجل�س الت�شريعي
يف  15كانون الأول/دي�سمرب  ،2005وات�سمت
مب�شاركة كبرية تقدر بنحو  ،%70ولكن �شابتها
عيوب كالتزوير و�سرقة بع�ض ال�صناديق ،ح�سب
رئي�س املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات يف
العراق )�صحيفة ال�شرق الأو�سط ،لندن 16 ،كانون
الأول/دي�سمرب .(2005
يف ال�سعودية جرت يف عام  ،2005لأول مرة
انتخابات بلدية �شابها ،يف منظور هذا التقرير،
عيب �أ�سا�سي هو ا�ستبعاد الن�ساء .و�إذا �أ�ضفنا
ال�ستبعاد الن�ساء �أن الناخبني كان منوطا بهم
اختيار ن�صف �أع�ضاء املجل�س البلدي فقط ،لتبني
�أن الطريق ما زال طويال للو�صول �إىل انتخاب
جمل�س ت�شريعي وطني بالكامل من قبل املواطنني
جميعا .ومع ذلك فقد مثلت هذه االنتخابات خطوة
�أولية نحو الإ�صالح من خالل �إذكائها حلوار وطني
حول امل�شاركة ال�شعبية.
يف لبنان ،جرت يف ربيع  2005اتنخابات
برملانية للمرة الأوىل بعد ان�سحاب القوات
ال�سورية.
ويف م�صر� ،أثار النظام احلاكم �ضجة كربى
حول طلب رئي�س اجلمهورية تعديل واحدة من
مواد الد�ستور ،رقم  ،76لت�سمح بانتخاب رئي�س
اجلمهورية من بني �أكرث من مر�شح ،باعتباره فتحا

 5احتجز الدكتور م�صطفى الربغوثي لأكرث من �ساعتني يف �شرق القد�س يف اليوم الأخري من االنتخابات الرئا�سية.
"االنتفا�ضة االلكرتونية) http://www.electronicintifada.net/v2/article3485.shtml .(2005) ".متت الزيارة يف  14ني�سان�/أبريل .(2006

32

تقرير التنمية الإن�سانية العربية

2005

يف الإ�صالح ال�سيا�سي .ولكن املادة املعدلة جاءت
مثقلة بكم هائل من القيود التي جتعل منها جمرد
تقنني بالغ ال�شكلية ل�صيغة اال�ستفتاء الراهنة يف
اختيار الرئي�س.
وقد عر�ض التعديل على ا�ستفتاء �شعبي نادت
بع�ض قوى املعار�ضة مبقاطعته .وانتهت جلنة
ق�ضائية م�ستقلة م�شكلة من "نادي الق�ضاة"� ،إىل
القول با�ست�شراء التزوير فيه .وارتكبت يف يوم
اال�ستفتاء فظائع من التعدي على املتظاهرين
�سلميا �ضده.
وجرت االنتخابات الرئا�سية يف � 7أيلول/
�سبتمرب  .2005ويف حني قاطعت بع�ض �أحزاب
املعار�ضة املرخ�ص لها هذه االنتخابات ،تقدم
خلو�ضها عدد من ر�ؤ�ساء الأحزاب املرخ�ص
لها ،وكثري منها هام�شي ،بحيث �ضمت قائمة
املر�شحني الرئي�س احلاكم وت�سعة �آخرين .و�أعلنت
نتيجة االنتخابات مظهر ًة فوزاً كا�سحا للرئي�س
احلاكم بن�سبة  %88,5من الأ�صوات ،بينما ح�صل
املناف�سان الأهم له على �أقل من  .%10غري �أن
الرقم الأهم يف نتيجة االنتخابات هو �أن ن�سبة
امل�شاركة مل تتعد ،طبقا للإح�صاءات الر�سمية،
ربع من لهم حق االنتخاب .ولي�س هذا بغريب
بعد عقود من كبح احليوية ال�سيا�سية للمجتمع
من خالل حب�س احلريات املفتاح ،واحلكم بقوانني
الطوارئ ،و�ضعف البدائل.
ويف ت�شرين الثاين/نوفمرب -كانون الأول/
دي�سمرب �أجريت انتخابات املجل�س النيابي على
ثالث مراحل .وقد اعتورت العملية االنتخابية
�شوائب كثرية.
فقد زيفت ،ب�شهادة ق�ضاة م�شرفني على
اللجان ،نتيجة االنتخاب يف دائرتني مهمتني على
الأقل ،ل�صالح مر�شح احلزب احلاكم .وك�شفت
عن تفا�صيل واحدة منها مقالة ج�سور ن�شرتها
امل�ست�شارة "نهى الزيني" 7التي كانت ت�شرف على
8
�إحدى الدوائر الفرعية يف دمنهور.
وتعر�ض بع�ض الق�ضاة امل�شرفني على

الإطار 1-I

جلنة ق�ضائية تنتهي �إىل تزوير �إرادة الناخبني
• ر�صدت اللجان قلة الإقبال على الت�صويت؛
فالعديد منها مل يح�ضر �أمامه �أحد من
الناخبني ،ومل يتجاوز متو�سط احل�ضور
�أمام باقي اللجان  6 %3من املقيدين
�أمامها.
• �إن  %95من اللجان الفرعية �أ�سندت

رئا�ستها ملوظفني ال ا�ستقالل لهم وال
ح�صانة ،وتعر�ضوا للرتهيب من رجال
ال�شرطة ،و�أفلتت متاما من رقابة
الق�ضاء .وكانت تلك اللجان م�سرحا
النتهاك القانون وتزوير بيانات ح�ضور
الناخبني وبطاقات �إبداء الر�أي.

امل�صدر :تقرير اللجنة امل�شكلة من نادي الق�ضاة.
"العربي" )�" .(2005ضمري م�صر) ".متت الزيارة يف  3ني�سان�/أبريل .(2006
http://www.al-araby.com/articles/966/050703-966-jrn01.htm

االنتخابات والناخبون لكثري من التعديات ،مما
دعا الق�ضاة �إىل املطالبة بالإ�شراف الكامل على
جميع مراحل العملية االنتخابية وتكوين �شرطة
ق�ضائية م�ستقلة ،وقيام اجلي�ش بحماية العملية
االنتخابية ،كما يجيز القانون يف م�صر9.
ويف دوائر كان مر�شحو احلزب احلاكم
يواجهون فيها احتماالً قوياً بالف�شل ،خ�صو�صاً يف
اجلولتني الثانية والثالثة ،ا�ستُخدمت قوات الأمن
ملنع الناخبني من الو�صول �إىل مقار االنتخاب،
الأمر الذي ترتب عليه يف بع�ض احلاالت مواجهات
عنيفة �سقط فيها جرحى وقتلى10.
كما ا�ستعمل �سالح املال على نطاق وا�سع
ل�شراء �أ�صوات الفقراء ،وبخا�صة الن�ساء منهم،
مما �أ�سفر عن ما �سماه البع�ض ظاهرة "الرقيق
االنتخابي"11 .
وفيما يت�صل بن�صيب الن�ساء يف مقاعد املجل�س
النيابي ،مل ي�ضم احلزب احلاكم على قوائمه �إال
�ست مر�شحات من  .444بينما حققت جماعة
"الإخوان امل�سلمون" تقدماً ملحوظاً .ويف النهاية،
مل يحز احلزب احلاكم يف النتائج املعلنة على
الأغلبية الكا�سحة التي كان يتمتع بها يف املجل�س
النيابي ال�سابق )بدون �ضم بع�ض املر�شحني
امل�ستقلني للحزب(.

� 6أفادت النتائج الر�سمية ب�أن ن�سبة امل�شاركة تخطت الن�صف!
 7للن�ص الكامل ل�شهادتها �أنظر :نهى الزيني) .(2005) .متت الزيارة يف � 10آذار/مار�س .(2006
http://admins.20at.com/masr/shhada-noha0zene1.htm

� 8أمرية هويدي" .اجلزيرة) .(2005) ".متت الزيارة يف � 9أيار/مايو .(2006
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/A8A39240-04C7-4CE5-8164-7569EB6EA4A8.htm

" 9اجلزيرة) .(2005) ".متت الزيارة يف  12ني�سان�/أبريل .(2006
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/D153BDBA-873B-4543-B273-396F53B17B0E.htm

 10دانيال وليامز" .وا�شنطن بو�ست) .(2005) ".متت الزيارة يف  1حزيران/يونيو .(2006
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/12/07/AR2005120702611.html
" 11العربية) .(2005) ".متت الزيارة يف � 26أيار/مايو http://www.alarabiya.net/Articles/2005/11/27/18990.htm .(2006

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

33

ا�ستخال�ص

يرى بع�ض املراقبني �أن
"االنتخابات املدارة"
متثل �أحدث الو�سائل
لتدعيم �أنظمة احلكم
املوالية للغرب

بناء على كل ما �سبق ،يتعني وال �شك االحتفاء،
لكن دون مبالغة ،مبوجة االنتخابات التي قامت
يف عدد من البلدان العربية باعتبارها بداي ًة
لتكري�س حق االختيار ،وبخا�صة يف البلدان التي
كانت االنتخابات فيها تعد من قبيل الهرطقة
ال�سيا�سية� ،إن مل يكن التجديف .ومع ذلك ،يرى
بع�ض املراقبني �أن "االنتخابات املدارة" 12متثل
�أحدث الو�سائل لتدعيم �أنظمة احلكم املوالية
للغرب )ميلن ،بالإجنليزية.(2005 ،
وامل�ؤكد �أنه ما زال هناك �شوط كبري لإ�صالح
االنتخابات ،كمكون من مك ّونات جمتمع احلرية
واحلكم ال�صالح .ف�إن ذلك املجتمع ،الذي ما
زال يف طور الت�ش ّكل ،يتطلب الكثري من الإ�صالح
اجلذري ،مبا يتجاوز �إجراء االنتخابات ،وال�سيما
يف البنى القانونية وال�سيا�سية.

تفاقم انتهاكات حقوق الإن�سان يف
البلدان العربية

تفاقمت انتهاكات

على الرغم من الإعالن عن العديد من برامج
الإ�صالح من قبل �أنظمة احلكم ،تفاقمت انتهاكات
حقوق الإن�سان خالل الفرتة التي يغطيها التقرير،
�سواء على م�ستوى احلقوق الفردية �أو اجلماعية.

حقوق الإن�سان خالل

االنتهاكات املت�أتية عن االحتالل والنزاعات
الداخلية امل�سلحة

التقرير على نحو

وقعت �أ�سو�أ االنتهاكات يف �سياق االحتالالت
الأجنبية التي تُ�صنف يف ذاتها كانتهاك ج�سيم
حلقوق الإن�سان.
ونالت الن�ساء ن�صيبا مزدوجاً من االنتهاكات
اجل�سيمة يف ظل االحتالالت الأجنبية� ،أوالً
باعتبارهن �أكرث ت�أثراً بتدهور الظروف الإن�سانية،
وثانياً مب�س�ؤوليتهن املزدوجة �إزاء الأ�سرة يف غياب
العائلني جراء �أعمال العنف واالعتقال ،وثالثاً
بفقدان الأمان وانت�شار جرائم االغت�صاب التي
ترافق حاالت الفو�ضى وحكم القوة .فحملت
التقارير مثال �صورة تعي�سة لن�ساء العراق ،وهذا
هو احلال �أي�ضاً يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة

الفرتة التي يغطيها
غري م�سبوق� ،سواء
على م�ستوى احلقوق
الفردية �أو اجلماعية

حيث واجهت الفل�سطينيات موجات جديدة من
الت�شريد جراء هدم املنازل التي تعددت �أ�سبابها
وو�ضعت ع�شرات منهن حملهن على احلواجز
الإ�سرائيلية خالل انتظار ال�سماح لهن باملرور.
من ناحية �أخرى ،ا�ستمر �سقوط ع�شرات
الآالف من املدنيني يف �سياق النزاعات الداخلية
امل�سلحة ،وحلت "دارفور" حمل جنوب ال�سودان
كب�ؤرة للنزاع امل�سلح قبل �أن حتتفل البالد
باتفاقيات ال�سالم التي وقعتها لإنهاء �أطول نزاع
م�سلح �شهدته القارة الأفريقية .و�أنزل النزاع
اجلديد اخلراب ب�أبناء الإقليم ،من قتل وتخريب،
وتورطت القوات احلكومية وحلفا�ؤها من ناحية،
واملتمردون من ناحية �أخرى ،يف انتهاكات ج�سيمة
حلقوق الإن�سان ترقى جلرائم احلرب واجلرائم
�ضد الإن�سانية13.
ومل ينه اتفاق تو�صلت �إليه معظم الف�صائل
ال�صومالية ،بدعم من الهيئة احلكومية للتنمية
"�إيجاد" ،وت�أ�سي�س جمل�س وطني جديد ،واختيار
رئي�س جمهورية ،مل ينه االقتتال الداخلي بعد،
وظلت البالد نهباً لأعمال االقتتال ،وغياب
القانون.
و�شنت حكومة عربية حملة ع�سكرية �ضخمة
للق�ضاء على مترد قاده زعيم تنظيم معار�ض يف
�إحدى املحافظات ،ا�ستخدمت خالله القوة
املفرطة ،مما �أف�ضى �إىل جتدد التمرد بعد فرتة
وجيزة طلباً للث�أر .و�أعلن وزير الداخلية �أن عدد
القتلى من قوات اجلي�ش والأمن واملواطنني بلغ
� 525شخ�صاً ،ف�ضال عن  2708جرحى ،دون �أن
ي�شري �إىل عدد ال�ضحايا من �أتباع التنظيم املعار�ض
الذين قدرتهم امل�صادر باملئات ،ف�ضال عن اعتقال
�أعداد كبرية من املواطنني.
وتعر�ضت الن�ساء يف �سياق النزاعات الداخلية
امل�سلحة العتداءات ج�سيمة ،وقع بع�ضها خالل
الهجمات والهجمات امل�ضادة يف بلداتهن يف دارفور
وال�صومال ،لكن جاء �أبرزها يف �سياق النزوح
والهجرة؛ حيث تعر�ض العديد منهن لالغت�صاب
واالعتداءات البدنية يف مراكز النزوح واللجوء.
ومثلت ال�صراعات ال�سيا�سية ب�ؤرة �إ�ضافية
النتهاكات حقوق الإن�سان؛ ف�أعلنت ثالث حكومات
عربية عن حماوالت انقالبية �أف�ضت �إىل
حماكمات وعقوبات مغلظة .ومع �أن �أحد احلكام

 12التي يتالعب بنتائجها.

 13تقرير بعثة الأمم املتحدة لتق�صى احلقائق يف دارفور بناء على قرار جمل�س الأمن .)2004( 1564

"جلوبال بولي�سي ( .)2005) "Global Policy -متت الزيارة يف � 31أيار/مايو .(2006

http://www.globalpolicy.org/security/issues/sudan/2005/darfurcoi.pdf
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية

2005

�أ�صدر يف ما بعد عفواً عن املدانني� ،إال �أن �إحدى
ال�شخ�صيات االعتبارية الهامة يف ذلك البلد
دفعت ثمن متابعتها للمحاكمات بحكم بال�سجن
� 18شهرا ق�ضت منها �ستة �أ�شهر قبيل الإفراج
عنها �إثر حملة عربية ودولية للت�ضامن معها.

انتهاك احلريات العامة وحريات الر�أي
والتعبري
ت�صاعدت �ضغوط الداخل واخلارج على احلريات
العامة .ويف ت�شرين الأول�/أكتوبر  2004ويف
�سابقة خطرية �صدرت يف دولة خليجية قرارات
نزع اجلن�سية عن �أفراد قبيلة حملية  -وهي
�أحد فروع قبيلة ت�ستوطن تاريخيا ذلك البلد -
طالت  972رب �أ�سرة وامتدت لت�شمل جميع �أفراد
عائالتهم بالتبعية والبالغ عددهم  5266فرداً هم
عدد �أبناء القبيلة ب�أكملها.
وتبعت تلك القرارات �إجراءات حكومية
بف�صلهم من �أعمالهم ومطالبتهم بت�سليم امل�ساكن
التي يقيمون فيها كمواطنني ،وحرمانهم من جميع
امتيازات املواطنة من عالج وتعليم وكهرباء وماء
و�أعمال جتارية ،ومطالبتهم عن طريق اجلهات
الأمنية املختلفة بت�صحيح �أو�ضاعهم كغري
مواطنني .وبررت ال�سلطات القرار الذي اتخذ ب�أن
تلك القبيلة تنحدر من دولة �أخرى ،و�أنهم ما زالوا
يحتفظون بجن�سيته ،وا�ضطر العديد من زوجاتهم
�إىل طلب الطالق لالحتفاظ بجن�سيتهن )اللجنة
العربية حلقوق الإن�سان 14.(2005 ،وقد حلت
امل�شكلة ا�ستجابة ل�ضغوط حملية ودولية ب�إعادة
اجلن�سية للبع�ض وجتني�س البع�ض الآخر.
ويف دولة �أخرى ،تباط�أت الإ�صالحات
الت�شريعية التي ترمي �إىل �إزالة الن�صو�ص ال�سالبة
للحرية يف جرائم الن�شر .وبدال من تنفيذ وعد
الرئي�س يف امل�ؤمتر ال�سابق للحزب احلاكم ب�إلغاء
العقوبات ال�سالبة للحرية يف ق�ضايا الن�شرّ ،
غلظت
بع�ض م�شروعات قوانني "الإ�صالح" ال�سيا�سي
من العقوبات يف ق�ضايا الن�شر والتعبري .فت�ضمن
قانون تنظيم مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية يف مادته
رقم  48تغليظ عقوبة احلب�س على من يتهم بن�شر

�أو �إذاعة �أخبار كاذبة عن مو�ضوع االنتخابات� ،أو
اال�ستفتاء بق�صد الت�أثري يف نتيجتها ،مما يفتح
الباب للتفتي�ش يف النوايا.
وح�سب املنظمة العربية حلقوق الإن�سان،
بادرت بلدان �أخرى بطرح م�شروعات قوانني
بت�شديد القيود على احلريات الإعالمية )املنظمة
العربية حلقوق الإن�سان�2005 ،أ( .وحازت املنطقة
على ق�صب ال�سبق يف مقتل وقتل ال�صحفيني
والإعالميني يف مناطق النزاعات امل�سلحة 15وقد
ن�شرت اللجنة العربية حلقوق الإن�سان قائمة غري
ح�صرية ب�أ�سماء � 72صحفيا ق�ضوا يف العراق منذ
 8ني�سان�/إبريل  2003و�أ�سماء ت�سعة مفقودين
)قي�س العزاوي وهيثم مناع .(2005:25 ،وجرى
وقف العديد من ال�صحف وتوقيف ال�صحفيني يف
العديد من البلدان العربية .وتعر�ضت ف�ضائية
اجلزيرة لقرارات ب�سحب تراخي�ص ن�شاطها يف
عدة بلدان عربية ومالحقة بع�ض مرا�سليها.
وتعر�ض الإعالمي البارز بقناة "اجلزيرة" "�أحمد
من�صور" لالعتداء عليه يف القاهرة يف ت�شرين
الثاين/نوفمرب  .2005كما تعر�ضت ف�ضائية
املنار لقرارات مبنع البث يف بع�ض الدول الغربية،
و�سقط ثمانية من العاملني يف قناة "العربية" يف
العراق ،ثالثة منهم كنتيجة مبا�شرة لعمليات قوات
االحتالل.
يف � 26أيلول�/سبتمرب � ،2005أ�صدرت
املحكمة الوطنية الإ�سبانية قراراً بال�سجن من
�ستة �أعوام �إىل  27عاماً على ما ا�صطلح على
ت�سميته باخللية ال�سورية الإ�سبانية .وقد ا�ستمعت
جلنة من املحكمة الوطنية ت�شكلت من ثالثة
ق�ضاة �إىل الق�ضية يف مبنى خا�ص حتت حرا�سة
م�شددة ،وا�شتملت الأدلة على �إفادات � 107شهود
كان �أكرث من ن�صفهم من قوات ال�شرطة .واعتربت
 82منظمة غري حكومية ونقابة و�أكرث من 1300
�شخ�صية دولية هذه الأحكام جائرة مطالبة بعدم
ت�سيي�س الق�ضية �ضمن ما يعرف بِـ "احلرب على
الإرهاب" .وقد قبلت املحكمة العليا الطعن يف
16
احلكم.
من ال�ضروري الإ�شارة �إىل �أن ا�ستهداف
ال�سلطة الرابعة وو�سائل االت�صال احلديثة ،قد

ت�صاعدت �ضغوط
الداخل واخلارج على
احلريات العامة يف
املنطقة العربية

 14هناك وعود قطعت للجنة العربية حلقوق الإن�سان ومندوب املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان من �أجل التحقق يف �أية مظامل يف هذا امللف .وقد �شكل امللف اختبارا حقيقيا
للجنة الوطنية حلقوق الإن�سان التي قامت بجهود كبرية لو�ضع حد لهذه امل�أ�ساة" .مكتب مندوب املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان) .)2005( ".متت الزيارة يف � 9آذار/مار�س
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.html?tbl=RSDCOI&id=441821a525&count=1 .(2006
 15تقارير "مرا�سلون بال حدود" ،وبيانات احتاد ال�صحفيني العرب حول �ضحايا النزاعات امل�سلحة (.)www.rsf.org
 16بيرت بريغن" .اللجنة العربية حلقوق الإن�سان) .)2005( ".متت الزيارة يف � 16آذار/مار�س http://www.achr.nu/art63.htm .)2006
�آل غودمان) .(2005) "CNN" .متت الزيارة يف � 26أيلول�/سبتمرب .)2005
http://www.cnn.com/2005/WORLD/europe/09/26/spain.terror.trial/index.html
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خلق وعيا عاما يف العامل العربي ب�ضرورات
التحالف بني هذا الف�ضاء الإعالمي والف�ضاء غري
احلكومي .وميكن القول �إن هناك �أ�شكاالً جديد ًة
جديدة للمقاومة والعمل من �أجل التغيري تعتمد
على التفاعل والتعاون بينهما ،يف ما يخدم عملية
تكون الوعي الدميقراطي ومناه�ضة الف�ساد
وتعميق ون�شر مفهوم امل�شاركة يف امل�س�ؤولية
و�صناعة القرار.

ا�ستهداف الإ�صالحيني ونا�شطي حقوق
الإن�سان

�أ�صبح الإ�صالحيون
ودعاة حقوق الإن�سان
يف معظم البلدان
ً
ً
ثابتا
هدفا
العربية
للإجراءات القمعية
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�أ�صبح الإ�صالحيون ودعاة حقوق الإن�سان يف معظم
البلدان العربية هدفاً ثابتاً للإجراءات القمعية.
فهم يتعر�ضون للمالحقة القانونية واالعتقال ،بل
والقتل �أحياناً� ،إ�ضافة �إىل العوائق املتزايدة التي
تتمثل يف معظم الدول العربية يف القوانني املقيدة
حلرية التعبري والتنظيم .وما تزال معظم الأن�شطة
النقابية واملدنية حمظورة قانونياً .وجتلى ذلك مث ً
ال
يف دولة خليجية التي حوكم فيها ب�ضع ع�شرات
من الأفراد بتهمة ت�شكيل تنظيم ديني ،و�صدرت
�ضدهم �أحكام قا�سية قبل �أن ي�صدر عنهم عفو
من احلاكم يف �أعقاب احتجاجات �شعبية غري
م�سبوقة .ومت االحتفاظ بطلبات لت�شكيل منظمات
حقوق �إن�سان يف عدد من البلدان العربية يف حني
وافقت الإمارات العربية املتحدة على قيام جمعية
�أهلية حلقوق الإن�سان يف مطلع .2006
و�شهدت دولة م�شرقية اعتقاالت عديدة
للإ�صالحيني ون�شطاء حقوق الإن�سان .وتويف �أحد
الإ�صالحيني يف حادث قتل غام�ض ،ودخل املعتقل
ع�شرات املواطنني دون �أن يحالوا للق�ضاء .كذلك
اعتقل عدد من العائدين �إىل تلك الدولة من
االجتاه الإ�سالمي .وقامت ال�سلطات ب�إغالق كل
منتديات املجتمع املدين التي قامت خالل ال�سنوات
القليلة املا�ضية يف ما عرف "بالربيع "،وقامت
يف �شهر حزيران/يونيو  2005باعتقال جمل�س
�إدارة املنتدى الوحيد الباقي ،بعد �أن قرئت يف
�إحدى اجتماعاته ر�سالة من زعيم حركة الإخوان
امل�سلمني املحظورة .وكانت احلكومة قد عمدت
من قبل �إىل الت�ضييق على املنتدى عرب عرقلة
ن�شاطه و�إغراق اجتماعاته مبن�سوبي الأجهزة
الأمنية و�أن�صار ال�سلطة لتوجيه نقا�شاته وجهة
معينة .ومازال املنتدى مينع من االجتماع يف مطلع
كل �شهر .وقد �أفرجت ال�سلطات عن خم�سة من
معتقلي "الربيع" ،بعد ق�ضاء ربع املدة القانونية

حلكمهم .يف حني رف�ضت ال�سلطات �إطالق �سراح
عدد من الإ�صالحيني املعتقلني وعدد من الكوادر
الكردية والإ�سالمية الذين تطالب منظمات حقوق
الإن�سان بالإفراج عنهم.
يف بلد يف �شمال �إفريقيا ،ا�ستمرت ال�سلطات
يف و�ضع العوائق يف وجه الهيئات املدنية
واجلمعيات املهنية امل�ستقلة ،مثل روابط املحامني
وال�صحافيني و�أ�ساتذة اجلامعات ،ويف رف�ض
االعرتاف بالنقابات ومنظمات حقوق الإن�سان
امل�ستقلة .ونقلت منظمة العفو الدولية �أن املعهد
العربي حلقوق الإن�سان قد تعر�ض لتجميد ن�شاطه
فعليا نتيجة جتميد �أمواله ا�ستناداً �إىل قانون
مكافحة الإرهاب واعرتا�ض ال�سلطات على �أحد
�أع�ضاء جمل�س الإدارة .وقد عمدت احلكومة �إىل
تعطيل الربيد ،ومنع توزيع الكتب التي ي�صدرها
املعهد .وبعد حملة ت�ضامن مدنية وا�سعة يف
املنطقة والعامل ،تراجعت ال�سلطات عن �إجراءات
التقييد وامل�ضايقة ،و�سمحت للمعهد بت�سلم
�أر�صدته كما يف ال�سابق.
ومبنا�سبة ا�ست�ضافتها لقمة املعلوماتية الدولية
يف العام � ،2005شكت منظمات حقوقية دولية من
�أن البلد امل�ضيف يخنق احلقوق واحلريات ذاتها
التي يفرت�ض �أن يدعمها امل�ؤمتر ،حيثُ ي�سجن
املعار�ضون على ال�شبكة الدولية ،وتُراقب املواقع،
وتُ�ضايق منظمات حقوق الإن�سان ،وتُغلق وكاالت
الأنباء امل�ستقلة )منظمة العفو الدولية" ،كلمات
جوفاء" عن حقوق الإن�سان يف قمة الأمم املتحدة
ملجتمع املعلومات.(2006 ،
ولي�س هذا البلد وحده يف هذا املجال بح�سب
تقرير �أ�صدرته ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق
الإن�سان حتت عنوان “الإنرتنت يف العامل العربي،
�ساحة جديدة من القمع” يف حزيران/يونيو
 ،2004بناء على م�سح لأحد ع�شر قطراً عربياً.
ووجد التقرير �أن احلرية الن�سبية يف ا�ستخدام
االنرتنت متاحة يف ثالث دول فقط ،هي الأردن
وقطر والإمارات� .أما بقية الدول ف�إنها جتتهد يف
التحكم يف تداول حمتوى ال�شبكة املعلوماتية ،وتنفق
مبالغ طائلة يف الرقابة على االنرتنت“ ،ف� ً
ضال عن
ا�ستخدامها للو�سائل اجلديدة  ...مثل حتكمها يف
املنبع من خالل برامج الفلرتة الإلكرتونية ...كما
تلج�أ بع�ض الدول �إىل احتكار تقدمي اخلدمة...
)�إ�ضافة �إىل( تلفيق الق�ضايا والزج مبن يتجاوز
اخلطوط احلمراء  -غري املعروفة �أ�ص ً
ال  -داخل
ال�سجون بدعاوى واهية".
ويف دولة خليجية ،تعر�ضت منظمات املجتمع
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املدين واملنظمات احلقوقية ل�ضغوط ر�سمية؛ �إذ
ُه ّدد مركز حلقوق الإن�سان باملالحقة القانونية
ب�سبب م�شاركته يف اجتماعات جلنة حقوق
الإن�سان التابعة للأمم املتحدة يف جنيف يف �أيار/
مايو  .2005ويف مطلع �شباط/فرباير 2006
�صدر حكم بال�سجن لعامني على � 12شخ�صا من
النا�شطني يف املركز �إثر تظاهرة نظمت يف املطار.
وكانت نا�شطة ن�سائية قد قدمت للمحاكمة يف
 4حزيران/يونيو  2005بتهمة الإ�ساءة للق�ضاء.
ودعيت منظمات حملية وعاملية للت�ضامن معها.
وترف�ض احلكومة �أي�ضاً االعرتاف بعدد كبري من
املنظمات املدنية التي �شكلت مببادرات مدنية،
مثل نقابة ال�صحافيني ،واملجل�س العلمائي ،وجلنة
ال�شهداء و�ضحايا التعذيب ،وجلنة العاطلني،
وجلنة العري�ضة الن�سائية ،واالحتاد الن�سائي
وال�شراكة املجتمعية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة.
ويف �شمال �أفريقيا� ،شهدت دولة تزايداً يف
�ضرب و�إيذاء عدد من دعاة الإ�صالح بينهم رئي�س
 ،17و�أربع �صحفيات18.
حترير �صحيفة معار�ضة
و�شهدت مثل ذلك دولة �أخرى من نف�س
19
املنطقة.
20
واغتيل �صحفيان  ،وجرت حماولة اغتيال
�صحفية يف لبنان ،واغتيل �آخر يف ليبيا يف ظروف
غام�ضة واعتقل رئي�س جمعية نا�شطة يف دارفور.

تقييد حريات التنظيم واالجتماع ال�سلمي
ا�ستمر تعزيز القيود ملمار�سة احلق يف التجمع
ال�سلمي ،وحظر بلد م�شرقي  70%من طلبات
الرتخي�ص مب�سريات �سلمية خالل العام 2004
ح�سب املركز الوطني حلقوق الإن�سان يف ذلك
البلد ،وف�ضت يف بلد �آخر بالقوة م�سريات �سلمية
تدعو �إىل الإ�صالح ،واعتقل مئات املتظاهرين.
كما ف�ض يف ثالث بالقوة اعت�صام رمزي مبنا�سبة
ذكرى الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان واعتقل بع�ض
امل�شاركني فيه .وا�ستمر قرار حظر التظاهر يف
بلد رابع.
ويف عا�صمة عربية �أظهرت م�أ�ساة ف�ض
اعت�صام طالبي اللجوء ال�سودانيني التي ذهب
�ضحيتها �أكرث من � 25شخ�صا ب�سبب �سوء التدبري،

يف  30كانون الأول/دي�سمرب  ،2005قدرة املجتمع
املدين على التفاعل مع امل�شكالت العربية ولي�س
فقط املحلية .فقد ت�شكل جتمع غري حكومي وا�سع
للت�ضامن مع ال�ضحايا للمتابعة القانونية.
يف بلد خليجي ،تعر�ضت ال�سلطات ملظاهرات
تطالب بالإ�صالح .وقد �صدر قانون للجمعيات
ال�سيا�سية اعتربته اجلمعيات ال�سيا�سية واحلقوقية
مقيدا للحريات وخمالفا للمواثيق والعهود الدولية.
و�أعلنت �ست من كربيات اجلمعيات ال�سيا�سية عن
�إغالق �أبوابها طوعيا ملدة ثالثة �أيام يف متوز/
يوليو .2005
ويف بلد مغاربي ،ف�ضت ال�سلطات بالقوة
مظاهرات تندد بدعوة احلكومة لرئي�س وزراء
�إ�سرائيل ال�سابق �أرئيل �شارون حل�ضور م�ؤمتر قمة
اكت�ساب املعلومات يف ذلك البلد .وجدير بالذكر
�أن قمع هذه املظاهرات مل يلق الإدانة من الدوائر
حمام رهن االعتقال لكتابته مقالة
الغربية .وما زال
ٍ
حول املو�ضوع .ومن جهة �أخرى ،جرت �إ�ضرابات
طويلة عن الطعام ملعتقلي حزب معار�ض املعتقلني
منذ عقد ون�صف يف ظروف قا�سية.
ويف جمال احلق يف التنظيم ،قامت جلنة
الأحزاب يف �إحدى البلدان بالرتخي�ص حلزبني،
�إال �أنها رف�ضت الرتخي�ص لثالثة �أحزاب �أخرى.
ورف�ضت ال�سلطات يف بلد �أخر يف املغرب العربي
الرتخي�ص لأحزاب )املنظمة العربية حلقوق
الإن�سان .(2005 ،و�أنكرت حكومة بلد �آخر
ا�ستالمها طلب ت�أ�سي�س حزب لعرقلة قيامه.

خلقت الأو�ضاع
العاملية التي تبعت
�أحداث � 11أيلول/
�سبتمرب جمموعة
�أن�ساق فكرية
ومنهجية تركت
�آثارا معوقة ومهددة
لعنا�صر التحول
نحو احلرية واحلكم
ال�صالح

بيئة عاملية و�إقليمية معوقة
خلقت الأو�ضاع العاملية التي تبعت �أحداث
�أيلول�/سبتمرب جمموعة �أن�ساق فكرية ومنهجية
تركت �آثارا معوقة ومهددة لعنا�صر التحول نحو
احلرية واحلكم ال�صالح .وت�شمل هذه الأن�ساق
ن�سق بناء املنظومات املوازية يف القانون الدويل
)التي تعتمد على تكوين حتالفات م�ؤقتة حلدث
ومكان حمددين على ح�ساب م�ؤ�س�سة الأمم
املتحدة ،توقيع اتفاقيات ثنائية ت�شل عمل املحكمة
اجلنائية الدولية وت�شكيل حتالفات حتد من ت�أثري
االتفاقيات الدولية املتعلقة بالتنمية والبيئة(.

11

 17جرى االعتداء على رئي�س التحرير التنفيذي ل�صحيفة معار�ضة فــي  1ت�شرين الثاين/نوفمرب  .2004وقد غطت احلادث جميع ال�صحف ،وتقارير وبيانات منظمات حقوق
الإن�سان ونقابة ال�صحفيني ،وتقرير املجل�س القومي حلقوق الإن�سان.
 18وقع االعتداء على �أربع �صحفيات يوم � 25أيار/مايو .2005
 19تعر�ض زعيم احلزب ال�شيوعي العتداء �شديد يوم  12ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2004كما تعر�ضت نا�شطتان العتداء مماثل.
 20اغتيل ال�صحفي "�سمري ق�صري" املعلق ال�سيا�سي البارز يف �صحيفة النهار يوم  2حزيران/يونيو  2005بتفجري �سيارته ،وجربان تويني رئي�س جمل�س �إدارة جريدة "النهار"
يف  12كانون الأول/دي�سمرب .2005
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ال �شك يف �أن االعتداء
على �أتباع ديانة
بعينها �أو التحري�ض
عليه �أمر خطري
يتعني مكافحته بكل
الو�سائل .ولكن من
الأجدى ،يف منظور
هذا التقرير فعل
ذلك يف �إطار مكافحة
التمييز الديني �أو
العرقي يف كل مكان
و�ضد �أي كان
تكمن خطورة
قانون ردع معاداة
ال�سامية يف �أنه يعترب
التعر�ض لل�صهيونية
�أو التحري�ض �ضد
�إ�سرائيل من �أ�شكال
معاداة ال�سامية
فاقمت �أعمال الإرهاب
ومواجهته من م�أزق
حقوق الإن�سان
والتنمية يف املنطقة

و�صبغ هذا الأمر �سلوك القوة الأكرب ب�أ�ساليب
االنتقائية واملعايري املزدوجة ،و�سمو امل�صلحة على
احلق والقوة على العدل ،وحتويل حقوق الإن�سان
�إىل �أيديولوجية توظف لأطروحات معيقة للتنمية
كالفو�ضى البناءة واحلرب اال�ستباقية واحلل
الأمني ملواجهة الإرهاب.
ومن ثم ،تتابعت على ال�صعيدين الدويل
والإقليمي� ،أحداث تنذر با�شتداد �إعاقة البيئة
العاملية للتحول نحو احلرية واحلكم ال�صالح وفق
مفهوم تقرير "التنمية الإن�سانية العربية") ،خا�صة
الإ�صدار الثالث( ،وال�سيما على بعد التحرر
الوطني.

قانون �أمريكي لردع معاداة ال�سامية
وي�أتي على ر�أ�س هذه الأحداث �إ�صدار الإدارة
الأمريكية احلالية لقانون ردع معاداة ال�سامية
يف �أكتوبر  .2004وعلى �إثر ذلك� ،شرعت الإدارة
الأمريكية احلالية ،من خالل مكتب متخ�ص�ص
�أقيم يف وزارة اخلارجية ،يف ر�صد ما ت�سميه
"العداء لل�سامية" يف �أنحاء العامل.
وال �شك يف �أن االعتداء على �أتباع ديانة بعينها
�أو التحري�ض عليه �أمر خطري يتعني مكافحته بكل
الو�سائل .ولكن يف منظور هذا التقرير يكون من
الأجدى فعل ذلك يف �إطار مكافحة التمييز الديني
�أو العرقي يف كل مكان و�ضد �أي كان.
وتكمن خطورة القانون املذكور يف �أنه ،يف
البند العا�شر من ا�ستخال�صات الكوجنر�س ،يعترب
التعر�ض لل�صهيونية �أو التحري�ض �ضد �إ�سرائيل
من �أ�شكال معاداة ال�سامية .الأمر الذي قد
ي�ؤدي �إىل اعتبار �أي نقد ملمار�سات �إ�سرائيل يف
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �أو �إدانة ل�سيا�سات
التمييز �ضد املواطنني الإ�سرائيليني واقعة حتت
طائلة هذا القانون اجلائر .ويتفق يف هذا بع�ض
من �أكادمييي �إ�سرائيل ،فريى واحد منهم مثال �أن
"االتهام مبعاداة ال�سامية �أ�صبح �أداة قوية لإ�سكات
املعار�ضة ل�سيا�سات �إ�سرائيل القمعية" )كيمرلنغ،
بالإجنليزية.(2003 ،
�إن من �ش�أن هذا القانون �أن متعن �إ�سرائيل يف
فر�ض خطابها العام على كل ما يتعلق بالق�ضية

الفل�سطينية ،مما يعرقل �أي مباحثات �أو مفاو�ضات
ت�ؤدي �إىل �سالم عادل وحل دائم للنزاع العربي
الإ�سرائيلي.

ق�ضية الإرهاب وتبعاتها على احلرية يف
الوطن العربي
كان لت�صاعد عمليات الإرهاب يف البلدان العربية
من ناحية ،ولع�شوائية احلرب عليه من ناحية
�أخرى� ،آثار وخيمة على حياة الإن�سان العربي
وحرياته .فقد تتابعت �أحداث عنف داخلي مدمر
يف عدد من البلدان العربية ،مذكرة ببدايات
مزعجة لبديل "اخلراب الآتي" الذي حذر منه
تقرير "التنمية الإن�سانية العربية" الثالث.
وفاقمت �أعمال الإرهاب ومواجهته من م�أزق
حقوق الإن�سان والتنمية يف املنطقة .فا�ستمرت
�أعمال الإرهاب يف بلدان عربية ت�شمل الأردن
والبحرين واجلزائر وال�سعودية و�سورية والكويت
ولبنان واليمن ،ف�ضال عن اختالطها ب�أعمال
املقاومة امل�شروعة يف العراق .وال �شك يف �أن
االعتداء على املدنيني من �أي جن�سية هو �أمر
مكروه ي�ستوجب الإدانة .كما امتدت االعتداءات
لأول مرة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير �إىل
قطر وموريتانيا وم�صر 21بعد توقف يف الأخرية
منذ نهاية العام  .1997و�سقط جراء الأعمال
الإرهابية �آالف ال�ضحايا بني قتلى وم�صابني.
وحتت دعاوى مكافحة الإرهاب ،كر�ست
احلكومات قوانني الطوارئ ،22وا�ست�صدرت املزيد
من قوانني مكافحة الإرهاب ،وقتل ع�شرات من
املالحقني ،واعتقل �آالف من املواطنني بقرارات
�إدارية ،وتعر�ض بع�ضهم ل�صنوف من التعذيب
و�سوء املعاملة ،و�أبقي �آالف �آخرين قيد االحتجاز
بعد �صدور �أحكام برباءتهم� ،أو �إنهائهم فرتة
عقوبتهم يف م�صر )املجل�س القومي حلقوق
الإن�سان .(2005 ،كما ز َّج ع�شرات من املتهمني
يف حماكمات ذات طابع ا�ستثنائي تعوزها �شروط
العدالة.
وك�شفت امل�صادر عن تورط بع�ض احلكومات
العربية يف �أعمال ا�ستجواب وتعذيب حل�ساب
حتقيقات جتريها الواليات املتحدة �ضد امل�شتبه

 21تعر�ضت م�صر ل�سل�سلة من الأعمال الإرهابية خالل الفرتة التي يغطيها التقرير .ووقع �أولها يف  8ت�شرين الأول�/أكتوبر  2004يف ثالث مناطق يف �سيناء ب�شكل متزامن،
وراح �ضحيته  5م�صريني و 34من ال�سياح الأجانب معظمهم من الإ�سرائيليني .ووقع الثاين يف  7ني�سان�/أبريل  2005يف منطقة الأزهر بالقاهرة وراح �ضحيته ثالثة �أ�شخا�ص.
ووقع الثالث يف  30ني�سان�/أبريل  2005يف حادثني متزامنني يف و�سط القاهرة.
 22فر�ضت احلكومة امل�ؤقتة يف العراق حالة الطوارئ يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2004وجددت العمل بها يف �آذار/مار�س  .2005وا�ستمر العمل بحالة الطوارئ يف اجلزائر
وال�سودان و�سورية وم�صر .
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بقيامهم ب�أعمال �إرهابية عرب "�أرخبيل" من
مراكز االعتقال ال�سرية ت�شرف عليها املخابرات
الأمريكية )منظمة العفو الدولية�2005 ،أ(.

احلرب على الإرهاب
ما فتئت املنطقة العربية ،والتيارات الإ�سالمية فيها
خا�صة ،متهمة ب�أنها منبت للإرهاب منذ �أعلنت
الإدارة الأمريكية احلالية حربها على "الإرهاب"
بعد �أحداث احلادي ع�شر من �أيلول�/سبتمرب
 .2001وقد ترتب على هذه احلرب خلط بني ما
ميكن �أن ي�سمى ،بحق� ،إرهاباً لأبرياء ،وهو �أمر
مدان �إن�سانياً و�أخالقياً ويجايف ال�ضمري احلي،
وبني املقاومة امل�شروعة التي تقرها اتفاقيات
جنيف وقرارات الأمم املتحدة حول مقاومة
االحتالل الأجنبي والأنظمة العن�صرية .فبينما
ي�شكل العنف اخليار الأول للإرهاب ،يبقى العنف
اخليار الأخري للمقاومة التي ال تلج�أ �إليه �إال
بعد ا�ستنفاد جميع الو�سائل الأخرى من �إعالمية
ودبلوما�سية ،ومن تظاهر �إىل ع�صيان مدين.
وجدير بالتذكري هنا �أن اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ،يف دورتها ال�ستني ،2005 -تعرف
الإرهاب ب�أنه "�أي عمل �إجرامي بق�صد �إثارة
حالة من الرعب بني اجلمهور العام �أو جمموعة
من الأ�شخا�ص" ،وتعتربه "غري مربر مهما كانت
االعتبارات ال�سيا�سية ،الفل�سفية ،العقائدية،
العن�صرية ،العرقية ،الدينية� ،أو غري ذلك التي قد
تقدم لتربيره" )القرار .(A/RES/60/43
ومالت �سلطات االحتالل �إىل و�صف �أي مقاومة
ملمار�ساتها بالعمليات الإرهابية .و�أدت جهود بع�ض
الدول لربط ق�ضاياها اخلا�صة باحلرب الأمريكية
على الإرهاب �إىل مزيد من الغمو�ض يف تعريف
الإرهاب ،مما زاد من خماطر اختطاف احلرب
على الإرهاب مل�صالح قوى �أجنبية .فقد اقتن�ص
رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي ال�سابق �أرئيل �شارون
كلمة الإرهاب لتعزيز �أهدافه اخلا�صة ،حيث
ي�سر له التعريف الأمريكي الغام�ض ل ِـ "الإرهاب
ّ
على النطاق الدويل" جهوده يف قمع الفل�سطينيني
)برزيزن�سكي ،بالإجنليزية .(32:2004 ،وقد �أدى
هذا اخللط يف الأوراق ومتييع تعريف الإرهاب
لي�ستوعب الأجندات اخلا�صة بقوى االحتالل �إىل

تقوي�ض فر�ص جناح هذه احلرب يف الق�ضاء على
الإرهاب.
ولهذا الو�ضع الناجم عن "احلرب على الإرهاب"
نتائج وخيمة على التنمية الإن�سانية يف العامل
العربي .ذلك �أن العنف امل�ضاد ،رداً على عنف
االحتالل واال�ستباحة� ،أمور ت�ؤدي �إىل االنغالق على
الذات واملا�ضي ،والإغراق يف املحافظة االجتماعية.
كما �أن النتائج على و�ضع املر�أة العربية ،وخ�صو�صاً
حتت االحتالل ،بالغة ال�سوء.

قوانني مكافحة الإرهاب يف البلدان العربية

ترتب على احلرب

حتت ت�أثري احلملة على الإرهاب� ،صدرت قوانني
جديدة �أو عدل بع�ضها باجتاه جترمي �أفعال جديدة،
وت�شديد العقوبة على الأعمال التي تو�صف ب�أنها
�إرهابية ،وباجتاه تليني ال�ضوابط املو�ضوعة على
�إجراءات املالحقة وال�ضمانات املعطاة للمتهم
الذي مل تثبت �إدانته.
يف البحرين ،مثال ،جرى نقا�ش حاد داخل
جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والدفاع والأمن الوطني
يف جمل�س النواب حول م�شروع قانون مكافحة
الإرهاب .ويعترب عدد من �أع�ضاء اللجنة �أن
م�شروع القانون يتعار�ض مع توجه حكومة اململكة
للإ�صالح وللت�صديق على العهدين الدوليني
حلقوق الإن�سان ،ال�سيما جلهة العقوبات املغلظة
واعتماد عقوبة الإعدام وتقييد احلريات وب�شكل
خا�ص حرية الفكر� ،إذ ي�ؤدي �إىل اعتبار كل
معار�ض �إرهابي .وقد �شمل هذا امل�شروع جترمي
انتقاد الد�ستور �أو املطالبة بتعديله حتى من قبل
�أع�ضاء جمل�س النواب ،وهي يف �صلب �صالحياتهم
الد�ستورية.23
من جهة �أخرى ،مت التغا�ضي يف �إطار احلملة
على الإرهاب عن تطبيق بع�ض القوانني :فاجلزائر
التي كانت قد �أدخلت �إىل قانون العقوبات ن�صاً
يجرم �صراحة تعذيب املعتقلني ،مل تلج�أ �إىل
تطبيقه ،ومل حتقق يف ادعاءات التعذيب24.

على الإرهاب خلط
بني ما ميكن �أن
ي�سمى ،بحق،
� ً
إرهابا لأبرياء ،وهو
ً
إن�سانيا
�أمر مدان �
ً
أخالقيا ويجايف
و�
ال�ضمري احلي ،وبني
املقاومة امل�شروعة
التي تقرها اتفاقيات
جنيف وقرارات الأمم
املتحدة حول مقاومة
االحتالل الأجنبي
والأنظمة العن�صرية

الق�ضاء اال�ستثنائي
حتيل �أكرث الدول العربية الق�ضايا الإرهابية �أمام
ق�ضاء خا�ص ،كاملحكمة الع�سكرية �أو حماكم �أمن

 23جريدة الو�سط البحرينية  25ني�سان�/أبريل .2005
� " 24أفاد مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص املعني بالتعذيب ب�أن ال�سلطات اجلزائرية نفت دون حتقيق ادعاءات التعذيب التي قدمت �إليها .ومل يتمكن املقرر اخلا�ص من زيارة
اجلزائر رغم طلبه الذي طال عليه الأمد )منظمة العفو الدولية�2005 ،أ.(123 :
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الدولة �أو املحاكم العرفية .ومعروف �أن هذه
املحاكم تفتقر �إىل معايري املحاكمة العادلة .فهي
غالباً ما تكتفي بالتحقيقات الأولية ،حيث ينتزع
االعرتاف حتت التعذيب �أحيانا .وال يعطى املتهم
�أمامها احلق يف �إعداد دفاعه ،وي�صدر حكمها
25
مربماً دون �إمكانية املراجعة.

الإجراءات غري القانونية

�إن احلرب على
العقائد والأفكار التي
يحملها �أ�شخا�ص غري
منتمني �إىل منظمات
�إرهابية وخارج �أي
ممار�سة عنفية هي
حرب عبثية ،بل هي

بالإ�ضافة �إىل القوانني وم�شروعات القوانني،
تمُ رر �إدارياً قرارات تتعار�ض مع قوانني �أ�صول
املحاكمات اجلزائية ،26وهي مت�شددة �أ�ص ً
ال .وهذه
القرارات ت�شمل الإجراءات املفرو�ضة يف معر�ض
التعاون الدويل ملكافحة الإرهاب هي خمالفة
للقانون الدويل ،وخمالفة �أحياناً للقانون الداخلي؛
والغل ّو يف �إجراءات ال�شرطة كاملداهمات الليلية
والتعذيب وانتزاع الإفادات بالقوة؛ واالعتقال
يف �سجون غري قانونية متار�س فيها كل �صنوف
التعذيب؛ والتن�صت الهاتفي خارج �أي �إذن ق�ضائي
معلل؛ ومتديد التوقيف بدون توجيه �أي تهمة
وبدون حتديد بالزمن؛ واالطالع على احل�سابات
امل�صرفية للم�شبوهني؛ وتنفيذ الإعدام خارج
الق�ضاء.

حرب على حقوق

تراجع �أو�ضاع الن�ساء

الإن�سان.

على الرغم من اجلهود التي بذلت يف �سبيل النهو�ض
بو�ضع الن�ساء ،ف�إن الإرهاب واحلملة عليه �أديا �إىل
انهيار الو�ضع الأمني العام ،وتراجع حاد يف امل�سار
الدميقراطي كانت الن�ساء من �أُوىل �ضحاياه ،وال
�سيما يف مناطق النزاع امل�سلح ،وب�شكل خا�ص يف
العراق .ومتثل املعاملة امل�سيئة للن�ساء ال�سجينات
من قبل بع�ض القوات الأمريكية يف العراق ،ويف
�سجن �أبو غريب على نحو خا�ص ،حالة يجب
ت�سجيلها.

احلرب العبثية :احلرب على الفكر واملعتقد
بعد �أن كانت احلرب ت�شن على املنظمات الإرهابية،
وعلى ر�أ�سها القاعدة ،وتنتهك جراءها حقوق
الإن�سان� ،أ�صبح التوجه اجلديد هو �شن احلرب

على "الأيديولوجيات العدوانية" كما تدعوها
الإدارة الأمريكية� ،27أي على حرية الفكر واملعتقد،
وهي �أحد حقوق الإن�سان .وقد بد�أ النقا�ش يدور
يف �أكرث من بلد عربي حول م�ساهمة الأفكار يف
احلرب على الإرهاب و�ضرورة تقييدها .والدول
العربية ت�شكو من كرثة القيود ال من قلتها .وال
�شك �أن العقائد قد تكون باعثاً على القيام ب�أعمال
�إرهابية ،وقد تعتمد العقائد للح�ض على اجلرمية
وللتحري�ض عليها .لكن مواجهة الأفكار ال يعقل
�أن تتم بالو�سائل احلربية ،بل ب�أفكار �أخرى ،غري
عدوانية .كما �أن التحري�ض على اجلرمية يخ�ضع
لقانون العقوبات مهما كانت ذرائعه.
�إن احلرب على العقائد والأفكار التي يحملها
�أ�شخا�ص غري منتمني �إىل منظمات �إرهابية وخارج
�أي ممار�سة عنفية هي حرب عبثية ،بل هي حرب
على حقوق الإن�سان.

مكافحة الإرهاب واحرتام حقوق الإن�سان
�إن مكافحة الإرهاب ال تتعار�ض مع احرتام حقوق
الإن�سان ،ال بل هي يف �صميمه .فحق الإن�سان يف
احلياة والأمن ال�شخ�صي يقابله واجب على الدولة
بت�أمني �سالمة املواطنني و�أمن املجتمع .لذلك،
ويف ظل الظروف اال�ستثنائية ،ميكن لل�سلطة ،يف
�سبيل �أمن املجتمع� ،أن تقيد حرية الأفراد ،مبا هو
وجم ٍد )ويت�ضمن �إعالن برلني ال�ضوابط
�ضروري
ْ
التي يجب �أن تلتزم بها ال�سلطة يف معر�ض احلرب
على الإرهاب(28.
�إن الق�ضاء على الإرهاب يحتاج �أوال �إىل قرار
�سيا�سي يراعي مقت�ضيات احلق والعدل يف حل
النزاعات الدولية يف �إطار ال�شرعية الدولية؛
ويتطلب ثانيا الإقرار بفكرة امل�شاركة املجتمعية يف
معاجلة الظاهرة والأ�سباب .كما يقت�ضي االنتقال
من منطق الأمن املختزل �إىل الأمن الإن�ساين
باعتماد خطة للتنمية الإن�سانية مبفهومها ال�شامل،
وااللتزام بعدم جتاوز �سيادة القانون واحلق )�ضمن
�ضوابط �إعالن برلني(.
كما �أن الق�ضاء على الإرهاب يتطلب من
املجتمعات العربية مراجعة نقدية �صادقة للرتاث
على �ضوء العقل امل�ستنري� :إذ ال ت�ستوي حقوق
الإن�سان �إال �إذا اعترب الإن�سان ،كائناً من كان،

 25ت�صدر هذه املحاكم �أحياناً �أحكاماً بالإعدام .
 26تكمن �أهمية �أ�صول املحاكمات اجلزائية يف �أنها تنظم الطريقة التي يدافع بها املجتمع عن نف�سه �أمام الأزمات .وو�سائله ،و�إن كانت تقنية ،مت�صلة مبو�ضوع حقوق الإن�سان،
ويتوقف جناحها على ان�سجامها مع النظام القانوين واالجتماعي للبلد املعني.
 27كلمة الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش �أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف � 14أيلول�/سبتمرب . 2005
� 28إعالن برلني �صادر عن اللجنة الدولية للحقوقيني يف � 29آب�/أغ�سط�س  2004حول حقوق الإن�سان خالل احلرب على الإرهاب.
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القيمة املحورية واملركزية ،وعززت قيم احلوار
وقبول الآخر املختلف.

الق�ضية الفل�سطينية
فك ارتباط ال ينهي �سطوة االحتالل يف غزة
كان �إنهاء اال�ستيطان يف قطاع غزة وان�سحاب
القوات الإ�سرائيلية منه يف الثاين ع�شر من �أيلول/
�سبتمرب  2005ا�ستثناءاً فريداً يف الواقع املرتدي
لل�شعب الفل�سطيني� .إال �أن هذا االن�سحاب جاء
حمفوفاً ب�سوء النوايا �أكرث مما جاء م�ؤ�شراً على
انفراج جهود الت�سوية .وقد ف�ضح هذه النوايا دوف
وي�سجال�س م�ست�شار رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي
عندما بني �أن الهدف احلقيقي من عملية
االن�سحاب من غزة هو جتميد عملية ال�سالم ومنع
�إقامة الدولة الفل�سطينية )الإطار .(2-I
واالن�سحاب ،الذي جاء يف �إطار خطة فك
االرتباط الأحادي التي �أطلقها رئي�س وزراء
�إ�سرائيل للتخفيف من الأعباء الأمنية لالحتالل،
وتفادي االنخراط يف مفاو�ضات جدية للت�سوية،
احتفظ لإ�سرائيل بحق التدخل الع�سكري يف
القطاع ،وحت ّكمها يف جماله احليوي ومياهه
الإقليمية .فتنت�شر القوات الإ�سرائيلية بكثافة حول
القطاع ،لتتحكم مبعظم املعابر وبالتايل باحلركة
التجارية والتعرفات اجلمركية وتنقل الأفراد .هذه
االعتبارات حدت باملقرر اخلا�ص للجنة حقوق
الإن�سان �إىل اال�ستنتاج ب�أن غزة ما زالت �أر�ضاً
حمتلة )الإطار .(3-I
لعل اجلانب امل�ش ّرف الأهم ،واجلدير باالحتفاء
حقا ،يف م�س�ألة االن�سحاب هذه ،هو الإدراك ب�أن
ج�سارة املقاومة الفل�سطينية يف غزة وب�سالتها
املثابرة ،كانت هي ال�سبب الرئي�س يف رغبة
�إ�سرائيل يف الفرار من جحيم غزة.
ويف الوقت الذي تزايد فيه تفا�ؤل املواطنني
ب�سبب االن�سحاب من القطاع ،تزايدت املخاوف
من تكري�س االحتالل يف ال�ضفة الغربية ،حيث
�أن �أرا�ضي غزة متثل  %5,8فقط من الأرا�ضي
املحتلة منذ عام  ،1967مما يعني �أن �أكرث من
 %94من الأرا�ضي الفل�سطينية ما زالت حمتلة.
وي�ضم م�ستوطنو قطاع غزة � 8475إ�سرائيلياً )�أي
 %2فقط من جميع امل�ستوطنني( .ويف املقابل،

12,800

�أ�ضافت �إ�سرائيل خالل عام  2004فقط
م�ستوطن يف ال�ضفة الغربية .و�صادرت املزيد من
الأرا�ضي ،مبا فيها زيادة حجم م�ستوطنة معاليه
�أدوميم )حول القد�س( مبا يزيد عن  2700كم
مربع ،مع تلميحات �إ�سرائيلية مت�صاعدة ل�ضم
29
امل�ستوطنة للقد�س.
ووفقاً لتقارير منظمات حقوق الإن�سان
الفل�سطينية ،رافق تطبيق خطة فك االرتباط
الأحادي ،و�أعقبها ،اقرتاف املزيد من االنتهاكات
اجل�سيمة يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،التي
يرقى العديد منها �إىل م�ستوى جرائم احلرب
وفقاً للقانون الدويل الإن�ساين .فعدا التوغالت
اليومية داخل املدن والبلدات الفل�سطينية،
ومداهمة املنازل ال�سكنية واعتقال عدد من
�أفرادها ،وا�صلت قوات االحتالل �إطالق النار
على املدنيني ،و�أعمال الهدم والتجريف واالعتداء
على املمتلكات ،وم�صادرة الأرا�ضي ل�صالح بناء
جدار ال�ضم داخل �أرا�ضي ال�ضفة ،الذي ت�سارع
العمل به حول مدينة القد�س املحتلة لف�صلها عن
حميطها اجلغرايف يف ال�ضفة الغربية ،ف�ضال
عن تو�سيع م�شروعاتها اال�ستيطانية يف ال�ضفة
الغربية ،وت�شديد قيود احلركة عرب احلواجز
)املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان.(2005 ،

رافق تطبيق خطة فك
االرتباط الأحادي،
و�أعقبها ،اقرتاف
املزيد من االنتهاكات
اجل�سيمة يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة،
التي يرقى العديد
منها �إىل م�ستوى
جرائم احلرب ً
وفقا
للقانون الدويل
الإن�ساين

الإطار 2-I

االن�سحاب من غزة هو " فورمالديهايد" لتجميد ال�سالم
يف مقابلة مع �صحيفة ها�آرت�س� ،صرح دوف
وي�سجال�س:
• �إن فك االرتباط )مع غزة( هو يف الواقع
حملول الفورمالديهايد .فهو يقوم بت�أمني
كمية الفورمالديهايد الالزمة حتى ال تكون
هناك عملية �سيا�سية مع الفل�سطينيني".
• �أهميته )االن�سحاب من غزة( تكمن يف

امل�صدر� :شافيت ،بالإجنليزية.2004 ،
الإطار 3-I

جتميد العملية ال�سيا�سية .وعندما تتمكن
من جتميد العملية ال�سيا�سية ،ف�إنك متنع
من قيام دولة فل�سطينية ،ومتنع �إثارة
النقا�ش حول الالجئني واحلدود ومدينة
القد�س .عملياً ،ف�إن احلزمة التي ت�سمى
بالدولة الفل�سطينية ،وبكل ما تنطوي
عليه ،قد مت �إزالتها من �أجندتنا �إىل �أجل
غري م�سمى".

املقرر اخلا�ص للجنة حقوق الإن�سان :غزة ما زالت �أر�ض ًا حمتلة

"يبدو وا�ضحاً �أن غزة �ستظل �أر�ضاً حمتلة
خا�ضعة لأحكام اتفاقية جنيف)الرابعة(
املتعلقة بحماية املدنيني يف وقت احلرب،
املوقعة يف � 12آب�/أغ�سط�س  ، 1949لأن

�إ�سرائيل �ستوا�صل ال�سيطرة على حدود غزة.
كما �أن ان�سحاب امل�ستوطنني اليهود �سي�ؤدي
�إىل �إنهاء اال�ستيطان يف الأر�ض الفل�سطينية،
لكنه لن ي�ؤدي �إىل �إنهاء االحتالل".

امل�صدر :دوجارد ،املقرر اخلا�ص حلقوق الإن�سان يف املناطق الفل�سطينية املحتلة ،بالإجنليزية.2 :2005 ،
)متت الزيارة يف � 24آذار/مار�س .(2006
http://domino.un.org/unispal.nsf/eed216406b50bf6485256ce10072f637/
02bf82d785fe854a85257088004c374c!OpenDocument

) .(2006)."Palestine Monitor" 29متت الزيارة يف � 7أيار/مايو .(2006
http://www.palestinemonitor.org/nueva_web/facts_sheets/settlers_disengagement_violations.htm
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�شهدت الفرتة التي
يغطيها التقرير
ت�صاعد �أعمال العنف
من قبل امل�ستوطنني
اليهود �ضد املدنيني
الفل�سطينيني

يف قطاع غزة ،ا�ستمرت �إ�سرائيل ،بعد
ان�سحابها منه ،ب�شن هجمات بال�صواريخ وقذائف
املدفعية على �أهايل القطاع ،يف ما ادعي �أحياناً
ب�أنه رد على هجمات .وزادت على ذلك بابتكارها
�أ�ساليب جديدة للرتويع والتخويف ،منها تكتيك
التفجريات ال�صوتية الناجمة عن حتليق طائراتها
احلربية ،واخرتاق حاجز ال�صوت .وقد �أدانت
منظمات حقوق �إن�سان فل�سطينية و�إ�سرائيلية
هذه املمار�سة ملا ت�سببه من فزع وهلع يف �صفوف
املواطنني ،ال�سيما الأطفال منهم ،ومن حاالت
�إجها�ض بني الن�ساء احلوامل ،و�صل عددها �إىل
�أكرث من �سبعني حالة )�صحيفة ال�شرق الأو�سط،
 11ت�شرين الثاين/نوفمرب.(10 :2005

االحتالل ما ينفك يهدر التنمية الإن�سانية يف
الأرا�ضي املحتلة
ي�ستمر االحتالل الإ�سرائيلي للأرا�ضي
الفل�سطينية ،مع ما متثله �إجراءاته التي باتت
مت�س حتى ن�سيج املجتمع الفل�سطيني وحلمته،
من تدمري لإمكانيات التحرر واال�ستقالل والتنمية
الإطار 4-I

احلياة على املح�سوم (احلواجز)� :شهادات �إ�سرائيلية
"�إن ما يُلحقه الإ�سرائيليون من خ�سارة
يف الوقت بثالثة ماليني ون�صف مليون
فل�سطيني كل يوم ،له �أهمية كبرية جداًّ:
يف �إ�ضعاف قدرتهم على ك�سب قوتهم ،يف
�أن�شطتهم االقت�صادية والعائلية والثقافية،
يف وقت فراغهم ،يف درا�ستهم وفنونهم
الإبداعية ،ويف ت�ضييق النطاق الذي يعي�ش
فيه كل �شخ�ص"�) .صفحة .(15
"ح ّوارة )� 6أيلول�/سبتمرب( :قال جندي
�إنه يجب �أن يُعتق َل واح ٌد من كل ت�سعة ذكور
بالغني يحاولون عبور نقطة التفتي�ش19) .
�أيلول�/سبتمرب( :اعتُقل كل رجل ا�سمه
’حممد‘ ،وهذا عدد كبري من ال�سكان".
)�صفحة .(17
"�شايف �شومرون )من تقارير بيت �إيبا(:
كان من الوا�ضح �أن ما يجري هنا هو عقاب
جماعي"�) .صفحة .(18
"�إجراء ’وقف كل حياة‘ – هذا �شكل
�آخر من �أ�شكال الت�أخري ،الذي ي�سميه اجلي�ش
’وقف كل حياة‘� .إن ا�سمه ينبئ بطبيعته:
جتميد تام للحركة يدوم �ساعات متتابعة.

جمهور من النا�س ي�ضم املئات ورمبا الآالف،
بينهم امل�سنّون واملر�ضى والن�ساء احلوامل
َّ
الر�ضع ،واملر�ضعات ،يمُ نَعون من
والأطفال
احلركة وي�ؤ َمرون بوقف م�سرية حياتهم".
)�صفحة .(24
"بيت فوريك ) 14متوز/يوليو( :مئات
النا�س ينتظرون العبور ،خارجون من نابل�س.
لكن نقطة التفتي�ش مغلقة ’-وقف كل حياة‘
�ساري املفعول .على اجلانب الآخر من
نقطة التفتي�ش يرقد رجل مربوط بجهاز
تغذية بالوريد؛ �أغمي عليه بعد انتظاره
عدة �ساعات حتت ال�شم�س .كان �إخال�ؤه من
املنطقة م�ستحي ً
حتجز
ال .يف املناطق التي يُ َ
فيها املعتقلون جت َّمعت ع�شرات الن�ساء يف
جمهرة مكتظة.
َ
حفاظ
كانت �إحداهن واقفة تُ َغيرِّ ُ
طفلها الر�ضيع؛ و�أخرى حتمل طف ً
ال يف
نحو اخلام�سة من عمره الب�ساً بيجامة
م�ست�شفى .كان يبدو �أن الطفل فاق ُد الوعي
�أو �أنه ُّ
يغط يف نوم عميق ،و�أمه ت�صرخ� :إنه
ً
ّ
مري�ض جدا"�) .صفحة .(25

امل�صدر" :حم�سوم ووت�ش.24-15 :2004 ،"31
30

هذا عالوة على الأ�ضرار التي تلحق باملدنيني
وفقدان احلياة لدى الطرفني.
انتهاك حريات الأفراد وحريات التنقل

ا�ستمر احل�صار الإ�سرائيلي الع�سكري للأرا�ضي
الفل�سطينية من خالل احلواجز الع�سكرية الدائمة
واملتحركة ،مما �أدى �إىل تقطيع �أو�صال ال�ضفة
الغربية �إىل �أكرث من  240منطقة معزولة .و�إ�ضافة
�إىل نقاط التفتي�ش الدائمة التي بلغ عددها 605
نقطة تفتي�ش يف ني�سان�/إبريل  ،2005بد�أت
�إ�سرائيل باال�ستعانة بنقاط تفتي�ش "متنقلة"،
بلغ عددها  374نقطة تفتي�ش يف حزيران/يونيو
 ،2005وهو ما اعتربه املقرر اخلا�ص للجنة حقوق
الإن�سان انتهاكاً للكرامة الإن�سانية� ،إ�ضافة �إىل كونه
انتهاكاً حلرية التنقل للفل�سطينيني .30كما و�ضعت
قوات االحتالل حمددات �إ�ضافية لت�صعيب حركة
ال�سكان ،مبا يف ذلك منع الفل�سطينيني من ا�ستخدام
العديد من الطرق التي ي�ستخدمها امل�ستوطنون
اليهود ،مما يذكر مبمار�سات الف�صل العن�صري
البغي�ضة ،وكذلك مطالبة الفل�سطينيني باحل�صول
على ت�صاريح خا�صة ال�ستخدام الطرق اخلارجية.
"ويقبع يف ال�سجون الإ�سرائيلية �أكرث من
� 8000سجني من بينهم حوايل  120امر�أة .وهناك
�أي�ضاً  300طفل دون الثامنة ع�شرة من العمر
قيد الإحتجاز ُحكم على  %40منهم بال�سجن،
بينما بقي  %60منهم رهن احلجز الإحتياطي.
وهناك �إدعاءات لتعر�ض ال�سجناء واملحتجزين
للتعذيب واملعاملة غري الإن�سانية .وت�شمل هذه
املعاملة ال�ضرب ،وتقييد ال�سجناء يف �أو�ضاع
م�ؤملة ،والرف�س ،وع�صب العينني لفرتات طويلة،
واحلرمان من احل�صول على الرعاية ال�صحية،
والتعر�ض لدرجات حرارة غري عادية ،وعدم توفري
املاء والغذاء الكايف") .دوجارد ،بالإجنليزية،
.(14 :2005
ت�صاعـ ــد ع ـنـ ــف الم�سـ ـ ــتوطنـين �ض ـ ـ ـ ـ ــد المدنـ ـي ــين
الفل�س ــطيـنيـين

�شهدت الفرتة ت�صاعد �أعمال العنف من قبل
امل�ستوطنني اليهود �ضد املدنيني الفل�سطينيني.
فتعر�ض �أطفال املدار�س الفل�سطينيون ب�شكل

)دوجارد ،بالإجنليزية" .(3:2005 ،املقرر اخلا�ص حلقوق الإن�سان يف املناطق الفل�سطينية املحتلة") .(2005) .متت الزيارة يف � 24آذار/مار�س .(2006

http://domino.un.org/unispal.nsf/eed216406b50bf6485256ce10072f637/02bf82d785fe854a85257088004c374c!OpenDocument
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"حم�سوم ووت�ش" هي منظمة �إن�سانية �إ�سرائيلية �أن�شئت يف �شباط/فرباير .2001

تقرير التنمية الإن�سانية العربية

2005

متزايد لل�ضرب والإرهاب من ِقبل امل�ستوطنني
اليهود وهم يف طريقهم �إىل مدار�سهم .وقام
امل�ستوطنون بتدمري املحا�صيل ،و�سرقة الأغنام
واملاعز ،كما قاموا عمداً بت�سميم احلقول و�أرا�ض
يف منطقة التطواين )دوجارد ،بالإجنليزية،
 .(16 ،11 :2005وقد �أكدت منظمة العفو الدولية
ن�شر كيماويات �سامة يف حقول اخلليل يف ال�ضفة
الغربية �أدت �إىل نفوق املا�شية وتلويث الأرا�ضي.
وذكرت ال�سيدة كيت �ألن ،ممثلة املنظمة� ،أن
"حوادث الت�سميم هذه ،تبدو جزءاً من هجوم
متعمد على معي�شة املزارعني الفل�سطينيني"،
و�أ�شارت املنظمة �إىل �أن �إ�سرائيل مل حتاول �إزالة
هذه املواد الكيماوية �أو حتى التحقيق يف حاالت
الت�سميم )بي بي �سي 25 ،ني�سان�/أبريل .(2005
�إن �ضحايا الإرهاب من العرب غري م�ؤهلني
للح�صول على التعوي�ضات نف�سها التي يح�صل عليها
�أمثالهم من اليهود؛ فالقانون الإ�سرائيلي لتعوي�ض
ين�ص على �أي حقوق لل�ضحايا
�ضحايا الإرهاب ال ّ
�إذا كان مرتكبو االعتداء من اليهود على �أ�سا�س
�أنهم ال يعتربون "معادين لوجود دولة �إ�سرائيل"32،
ففي � 6آب�/أغ�سط�س  2005قام جندي �إ�سرائيلي
بفتح نريان ر�شا�شه على �إ�سرائيليني مدنيني عرب
كانوا ي�ستقلون حافلة يف �إ�سرائيل ،فقتل �أربعة
منهم وجرح خم�سة ع�شر �آخرون .وعلى الرغم
من ب�شاعة اجلرمية وا�ستهدافها ملدنيني ،و�إدانتها
كعملية �إرهابية حتى من م�س�ؤولني �إ�سرائيليني،
�إال �أن حمكمة وزارة الدفاع الإ�سرائيلية ق�ضت
ب�أن ال�ضحايا ال ميكن اعتبارهم "�ضحايا عملية
�إرهاب لأن القاتل يهودي" )�صحيفة اجلارديان:
�إ�سرائيل حكمت ب�أن القاتل اليهودي لي�س �إرهابياً،
� 1أيلول�/سبتمرب .(2005
من ناحية �أخرى ،ا�ستمرت �إ�سرائيل يف
انتهاك حق الفل�سطينيني يف بيئة نظيفة ،من
خالل ت�صريف مياه املجاري من امل�ستوطنات
اليهودية يف الأرا�ضي الفل�سطينية .وت�شكل هذه
املمار�سة م�شكلة خطرية للبيئة الفل�سطينية،
خا�صة و�أن العديد من امل�ستوطنات يف ال�ضفة
العربية ال ت�ستخدم �أي نوع من �أنواع املعاجلة
ملياه الف�ضالت الناجتة عن الن�شاط ال�صناعي �أو
املنازل )دوجارد ،بالإجنليزية.(16 :2005 ،

الجدار يلتهم الأرا�ضي ويقو�ض التنمية

�إىل جانب ذلك ،ا�ستمر العمل يف بناء اجلدار
الذي ق�ضت حمكمة العدل الدولية بعدم �شرعيته
و�ضرورة وقف العمل به والتعوي�ض عن الأ�ضرار
التي �سببها.
وقد �أدى بناء اجلدار �إىل نتائج خطرية على
معي�شة الفل�سطينيني الذين يقطنون بجواره .فقد
ف�صل اجلدار الآالف العديدة من الفل�سطينيني عن
�أرا�ضيهم الزراعية .وترف�ض �إ�سرائيل تزويدهم
بت�صاريح متكنهم من الو�صول �إليها .وتبني للذين
ح�صلوا على ت�صاريح �أن بوابات اجلدار ال تفتح
يف املواعيد املحددة )دوجارد ،بالإجنليزية،
 .(2:2005ويقطن نحو خم�سني �ألف فل�سطيني
يف املنطقة املغلقة الواقعة بني اجلدار واخلط
الأخ�ضر" ،وبينما ي�ستطيع �أي م�ستوطن �إ�سرائيلي
�أو �أي �شخ�ص من �أ�صل يهودي يف �أي مكان يف
العامل �أن يتجول بحرية داخل املنطقة املغلقة �أو
حولها ،يحتاج الفل�سطيني الذي يعمل �أو يعي�ش يف
املنطقة املغلقة لت�صريح كي يتمكن من اال�ستمرار
يف العي�ش يف منزله �أو الو�صول �إىل م�صدر رزقه"
)مراقبة حقوق الإن�سان ،بالإجنليزية.(2005 ،
و�سي�ؤدي اجلدار �إىل خماطر �صحية كبرية
على الفل�سطينيني ح�سب بيان �صادر عن "�أطباء
العامل" و"الهالل الأحمر الفل�سطيني" و"�أطباء من
�أجل حقوق الإن�سان�-إ�سرائيل" .فهو �سيمنع نحو
 10000فل�سطيني ممن يعانون من �أمرا�ض مزمنة،
و�أكرث من  100000امر�أة حامل ،من احل�صول على
الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية الالزمة لهم .كما �أنه،
عند اكتمال بنائه� ،سيحرم ما يزيد على 130000
فل�سطيني من التطعيم .و�ستعاين ثلث القرى
الفل�سطينية من عدم القدرة على الو�صول لنظم
العناية ال�صحية )بي بي �سي� 15 ،شباط/فرباير
.(2005
الإطار 5-I

�إن �ضحايا الإرهاب
من العرب غري
م�ؤهلني للح�صول
على التعوي�ضات
نف�سها التي يح�صل
عليها �أمثالهم من
اليهود

ا�ستمر العمل يف
بناء اجلدار الذي
ق�ضت حمكمة العدل
الدولية بعدم �شرعيته
و�ضرورة وقف العمل
به والتعوي�ض عن
الأ�ضرار التي �سببها

ت�شويه "�أوىل القبلتني"

والقد�س مدينة تاريخية رائعة اجلمال .بيد
�أن اجلدار قد �شوه املدينة �إىل حد كبري.
فالقائمون على التخطيط وبناء اجلدار يف

القد�س قاموا بذلك متجاهلني االعتبارات
البيئية جتاهال تاما .وقد نُفذ ذلك لتحويل
القد�س �إىل مدينة يهودية.

امل�صدر :دوجارد ،بالإجنليزية.13 :2005 ،

) .(2005) . " Institute for Counter-Terrorism" 32متت الزيارة يف � 30آذار/مار�س .(2006
http://www.ict.org.il/editorials/editorialdet.cfm?editorialid=3

جون �إملر" .نيو �ستاندرد " ) .The New Standard .(2005) .متت الزيارة يف � 30آذار/مار�س .(2006
http://newstandardnews.net/content/index.cfm/items/2300
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ومع بناء اجلدار ،ف�صلت القد�س ب�شكل ق�سري
عن باقي ال�ضفة الغربية ،مما ي�ص ّعب التفاو�ض
حولها وتطبيق قرارات الأمم املتحدة ب�ش�أنها،
وي�ص ِّعب من و�صول امل�سلمني وامل�سيحيني لأماكن
العبادة فيها .كما �أن بناء اجلدار واحلواجز التي
�أ�صبحت تت�سم بالدميومة ،قد ف�صل �أجزاء ال�ضفة
الغربية بع�ضها عن بع�ض ،مما ي�ؤدي �إىل �إ�ضعاف
�إمكانية حتقيق حلم الدول الفل�سطينية امل�ستقلة
ذات ال�سيادة وتطبيق قرارات ال�شرعية الدولية
بهذا ال�ش�أن.
وقد ترافق التدمري املنهجي لالقت�صاد
الفل�سطيني و�إحلاقه باالقت�صاد الإ�سرائيلي،
و�إجراءات التفتيت اجلغرايف ،وفر�ض وقائع
جيو�سيا�سية على الأر�ض ،مع حملة قوية لإ�ضعاف
�إمكانيات امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية للحيلولة
دون القيام ب�أي خطوات جدية لتحقيق التنمية
الب�شرية.

بع�ضها عن بع�ض،

تدهور الو�ضع المعي�شي

وتراوحت معدالت البطالة بني  %32يف
بداية العام  2005ونحو  %27يف خريفه� 33.إال
�أن فئة ال�شباب ،وخ�صو�صا يف قطاع غزة ،كانوا
الأكرث ت�ضرراً ،حيث تظهر البيانات �أن %47,5
من ال�شباب بني ) 24-20عاما( يف قطاع غزة
عاطلون عن العمل ،باملقارنة مع  %27,7من
�شباب ال�ضفة الغربية للفئة العمرية نف�سها .وكانت
الن�ساء ال�شابات ) (24-20هن الأكرث ت�ضرراً من
بني جميع الفئات� ،إذ ارتفع معدل البطالة بينهن
معدله  %31,6بني
�إىل  %48,4باملقارنة مع ما َّ
ال�شباب من الذكور )اجلهاز املركزي للإح�صاء
الفل�سطيني ،بيان �صحفي ،متوز/يوليو .(2005
ويف املجال ال�صحي ،بد�أت معدالت التطعيم
بالرتاجع يف جماالت عديدة ,حيث و�صلت �إىل
نحو  %66بالن�سبة للنكاف واحل�صبة واحل�صبة
الأملانية .وو�صلت ن�سبة الأطفال ناق�صي الوزن
�إىل نحو  ،%5ون�سبة الأطفال ناق�صي الطول
�إىل نحو ) %10برنامج الأمم املتحدة الإمنائي،
بالإجنليزية.(2005 ،

مما ي�ؤدي �إىل �إ�ضعاف

�أما بالن�سبة للو�ضع االقت�صادي واملعي�شي ،فقد
�أظهرت البيانات �أن معدالت الفقر يف تزايد،
حيث ت�شري التقديرات املختلفة �إىل �أنها تزيد
على  %50على امل�ستوى الوطني ،وترتفع �إىل
حوايل  %80يف بع�ض املناطق )مثل جنوب قطاع
غزة( .كما �أن معدل الدخل ال�شهري للأ�سر قد
انخف�ض من حوايل  445دوالراً �أمريكياً �إىل 333
دوالراً �أمريكياً )�أي بن�سبة الربع( بني عامي 2000
و ،2005وعانت �أكرث من  %53من الأ�سر من نق�ص
حاد يف دخلها .واتخذت الأ�سر العديد من خطوات
التكيف لتجاوز هذا االنخفا�ض .وكان للن�ساء دور
حا�سم يف هذه الإجراءات وحتمل تبعاتها .فقد
�أ�شارت البيانات خالل ال�سنة الأخرية )وحتى
�آذار/مار�س � (2005إىل �أن  %58من الأ�سر
خف�ضت من �إنفاقها ،وجل�أت  %16منها �إىل تربية
املوا�شي والزراعة املنزلية – وهي �أعباء تقوم بها
الن�ساء ب�شكل خا�ص )اجلهاز املركزي للإح�صاء
الفل�سطيني ،بيان �صحفي� ،آب�/أغ�سط�س .(2005
و�أ�شارت بيانات �أخرى �إىل �أن �أكرث من %50
من الن�ساء ا�ضطررن لبيع ُم َّدخراتهن من احللي
للإنفاق على الأ�سرة )جامعة بريزيت ،برنامج
درا�سات التنمية 2002 ،و .(2004

بدايات �إ�صالح فل�سطيني

�إن بناء اجلدار
واحلواجز التي
�أ�صبحت تت�سم
بالدميومة ،قد ف�صل
�أجزاء ال�ضفة الغربية

�إمكانية حتقيق حلم
الدول الفل�سطينية
امل�ستقلة ذات ال�سيادة
وتطبيق قرارات
ال�شرعية الدولية بهذا
ال�ش�أن
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م�ضى العمل الفل�سطيني قدما ب�إجراء االنتخابات
الرئا�سية ،وهي الثانية من نوعها ،بتاريخ  20كانون
الثاين/يناير  .2005كما جرت االنتخابات املحلية
يف عدد كبري من املواقع ،واالنتخابات النيابية يف
مطلع  ،2006و�أظهرت تزايداً يف الت�أييد للقوى
الدينية.
وا�ستجابة ملطالبات الر�أي العام الفل�سطيني
و�ضغوط القوى املجتمعية واملنظمات غري
احلكومية والأطراف الدولية ،ل ّبت ال�سلطة
الفل�سطينية مطالب الإ�صالح ،وقامت بالعديد من
الإ�صالحات على م�ستوى الأجهزة الأمنية وغريها
من م�ؤ�س�سات ال�سلطة .ومع ذلك ،ف�إن غالبية
الفل�سطينيني ما زالوا ينظرون �إىل غياب الأمن
و�سلطة القانون كواحدة من �أهم �أولوياتهم ،حيث
�أظهر �أحد اال�ستطالعات )جامعة بريزيت ،برنامج
درا�سات التنمية� (2005 ،أن  %54منهم يعتربون
ذلك �أولوية بالن�سبة لهم .ومن مظاهر االنفالت
الأمني انت�شار ال�سالح وا�ستخدامه ب�شكل غري
�شرعي ،وكذلك زيادة معدالت العنف املنزيل
وقتل الن�ساء ب�شكل غري م�سبوق 34.ويف ال�سياق

ي�صل املعدل �إىل  %21,2ح�سب التعريف املت�شدد للبطالة ملنظمة العمل الدولية.

"مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي) .(2005) ".متت الزيارة يف � 10أيار/مايو http://www.wclac.org/. (2006
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نف�سه ،بد�أ العمل على �إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سات
احلكومية الفل�سطينية؛ فقد ُدجمت �أو �أُلغيت بع�ض
امل�ؤ�س�سات والوزارات .وا�ستحدثت م�ؤ�س�سات
جديدة لتلبية االحتياجات املجتمعية ،كوزارة
�ش�ؤون املر�أة الفل�سطينية ،التي اعترب �إن�شا�ؤها
انت�صاراً مهما للحركة الن�سوية� .إال �أن الأحداث
اجلارية ت�ؤكد �أن تطوير �أو�ضاع املر�أة الفل�سطينية
يحتاج �أي�ضا اللتزام �شامل وكامل ب�سيا�سات وطنية
عامة متح�س�سة للنوع االجتماعي ت�ساهم يف نه�ضة
�شاملة يف الطريق لإنهاء االحتالل الإ�سرائيلي.

َت َك ُّ�شف م�ساوئ احتالل العراق
�شهدت العملية ال�سيا�سية يف العراق ،كما �أ�شرنا،
تطورات هامة خالل العام � ،2005شملت �إجراء
االنتخابات النيابية والت�صويت على الد�ستور
العراقي ،التي ت�شكل حاالت �إيجابية مل ي�سبق
للعراقيني ممار�ستها بهذا الزخم.
ويف مبادرة للجامعة العربية ،عقد اجتماع
يف القاهرة خالل الفرتة  21-19نوفمرب 2005
ح�ضره ممثلون عن خمتلف الف�صائل والقوى
ال�سيا�سية ،متهيدا لعقد م�ؤمتر وطني للم�صاحلة
يف بغداد يف بدايات عام  .2006ويف الوقت الذي
�أدان امل�شاركون فيه العمليات الإرهابية ،فقد
اتفقوا على �شرعية مقاومة االحتالل ،وهو حق
م�شروع جلميع النا�س ،وطالبوا بو�ضع جدول زمني
لإنهاء الوجود الأجنبي.
ويف �ضوء انتخاب جمل�س وطني دائم ،وتوقع
ت�شكيل حكومة جديدة يف  ،2006يبقى التحدي
الأكرب لل�سلطة اجلديدة هو �إدخال التعديالت
الالزمة على الد�ستور ل�ضمان وحدة العراق
و�سالمة �أرا�ضيه ،وتكري�س حقوق الإن�سان وحتقيق
امل�صاحلة الوطنية والق�ضاء على الفو�ضى والف�ساد،
يف عراق موحد خال من قوات االحتالل الأجنبية
والأعمال الإرهابية.
ولكن هذه العملية ال�سيا�سية تزامنت مع
العديد من املمار�سات ال�سلبية �أو القا�صرة ،منها
ما يتعلق ب�إ�شكاليات �إعادة بناء الدولة العراقية
وم�ؤ�س�ساتها يف ظل ا�ستمرار االحتالل ،وخماطر
تفتت العراق يف ظل تر�سخ االجتاهات الطائفية.
وتبقى النتيجة النهائية لتطورات العام املن�صرم
هي ا�ستمرار االحتالل وتداعياته اخلطرة.

التكلفة الإن�سانية لالحتالل :ا�ستعمال �أ�سلحة
حمرمة ،والتعذيب
�أذيع ،على التلفزيون الر�سمي الإيطايل ،يف ت�شرين
الثاين/نوفمرب  ،2005فيلم يتهم اجلي�ش الأمريكي
با�ستخدام قنابل الفو�سفور الأبي�ض ،احلارقة
للجلد واللحم ،واملحظور ا�ستعمالها ،يف مهاجمة
املدنيني على املناطق ال�سكنية يف مدينة الفلوجة
)بي بي �سي 8 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .(2005
وما فتئت الدالئل تتواىل على ا�ست�شراء
التعذيب يف ظل االحتالل .فقد �شكت املنظمات
احلقوقية غري احلكومية �إىل جلنة الأمم املتحدة
حلقوق الإن�سان يف جنيف يف ت�شرين الأول/
�أكتوبر  2005الإدارة الأمريكية الرتكابها انتهاكات
خطرية حلقوق الإن�سان يف "ع�شرات" من �أمثال
�سجن "�أبو غريب" �سيء ال�صيت )خدمة ما بني
35
ال�صحف 26 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .(2005
ولكن بع�ض عنا�صر احلكومة العراقية كان لها
ن�صيب من تعذيب العراقيني؛ ففي ت�شرين الثاين/
نوفمرب  ،2005ن�شرت �أنباء عن عثور القوات
الأمريكية على "مركز تعذيب �سري" يف قبو مبنى
لوزارة الداخلية العراقية يف �أحد �ضواحي بغداد
)جريدة "النيويورك تاميز" 16 ،ت�شرين الثاين/
نوفمرب .(2005
وقد حدا ذلك ب�أول رئي�س وزراء للعراق حتت
االحتالل� ،إياد عالوي� ،إىل ال�شكوى من �أن انتهاك
حقوق الإن�سان �أ�سو�أ الآن مما كانت حتت النظام
ال�سابق )جريدة "الأوبزرفر" 27 ،ت�شرين الثاين/
نوفمرب .(2005
وعلى الرغم مما �أثاره تقرير ن�شر يف
جملة "الن�سيت" الربيطانية يف ت�شرين الثاين/
نوفمرب) 2004برينهام (2004 ،عن �سقوط نحو
مائة �ألف قتيل من املدنيني منذ بدء احتالل
العراق ،مل يتوقف االعتداء على املدنيني .وو�سعت
قوات التحالف من عملياتها الع�سكرية يف عدة
مدن عراقية ،ووا�صلت ق�صف الأهداف املدنية
واقتحام امل�ست�شفيات ودور العبادة بزعم مالحقة
"املتمردين والإرهابيني" ،وتابعت اعتقال �آالف
الأ�شخا�ص ،وتورط جنودها يف جرائم حرب مثل
قتل الأ�سرى واجلرحى وتعذيب املعتقلني .وتركت
التحقيقات التي �أجرتها قوات التحالف �أو الأحكام
الهينة التي �أ�صدرتها بحق مرتكبي هذه اجلرائم
مظهراً للإفالت من العقوبة والت�شجيع على

يف مبادرة للجامعة
العربية ،اتفق
امل�شاركون على �شرعية
مقاومة االحتالل،
وهو حق م�شروع
جلميع النا�س،
وطالبوا بو�ضع جدول
زمني لإنهاء الوجود
الأجنبي

يبقى التحدي الأكرب
لل�سلطة اجلديدة
يف العراق هو �إدخال
التعديالت الالزمة
على الد�ستور ل�ضمان
وحدة العراق و�سالمة
�أرا�ضيه ،وتكري�س
حقوق الإن�سان
وحتقيق امل�صاحلة
الوطنية والق�ضاء
على الفو�ضى
والف�ساد ،يف عراق
موحد خال من قوات
االحتالل الأجنبية
والأعمال الإرهابية
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�سلطة االحتالل
واحلكومة امل�ؤقتة،
كالهما ،قد ا�ستحال
�أموال ال�شعب
العراقي ،املخ�ص�صة
لإعادة �إعمار العراق
الذي خربته قوات
حتالف االحتالل
غالبية العراقيني
يقولون �أن م�ستوى
الف�ساد الآن �أكرب مما
كان عليه

�إن خ�سارة العراق،
من جراء اتفاقيات
امل�شاركة يف الإنتاج
التي �أبرمت مع
�شركات النفط
العاملية ،ترتاوح ،مع
التحفظ ،بني  74و
 194مليار دوالر

التمادي .وقرب نهاية العام  ،2005قدر الرئي�س
الأمريكي عدد القتلى العراقيني من املدنيني
بحوايل � 30ألفا وهو رقم قريب من املدى الذي
يقدره م�شروع "عد الأج�ساد" والذي يرتاوح بني
36
 27و � 31ألف تقريبا.
وفاقم من م�أ�ساة ال�شعب العراقي تورط بع�ض
امليلي�شيات املحلية ،وتنظيمات �إرهابية ،وع�صابات
�إجرامية ،يف جرائم �ضد املدنيني من قتل وخطف
وتخريب راح �ضحيتها الآالف من املدنيني الأبرياء،
و�أ�صبحت تهدد ب�إ�شعال فتنة طائفية )منظمة
العفو الدولية2005 ،ب(.

ا�ست�شراء الف�ساد
تتجلى بع�ض جوانب الف�ساد يف تقرير مراجعة
مالية �أعده مكتب البحرين التابع ل�شركة مراجعة
�أمريكية �شهرية 37حل�ساب املجل�س الدويل
لال�ست�شارة واملتابعة  38ل�سلطة احتالل العراق،
الذي �أن�شئ يف ت�شرين الأول�/أكتوبر ،2003
ون�شر يف بدايات متوز/يوليو  2005يف ال�صحافة
الربيطانية )�صحيفة "اجلارديان" 7 ،متوز/يوليو
 .(2005ويك�شف التقرير عن فظائع ف�ساد مايل
من قبل �سلطة االحتالل واحلكومة العراقية
امل�ؤقتة .وي�ؤكد �أن �سلطة االحتالل واحلكومة
امل�ؤقتة ،كليهما ،قد ا�ستحال �أموال ال�شعب
العراقي ،املخ�ص�صة لإعادة �إعمار العراق الذي
خربته قوات حتالف االحتالل .ففي خالل ثمانية
�شهور كان فيها "برمير" احلاكم مطلق اليد يف
العراق ،يقدر �أن قرابة  9مليارات دوالر ،جلها
من �أموال �شعب العراق قد "اختفت") 39حني غادر
"برمير" العراق يف  28حزيران/يونيو ،2004
كانت �سلطة التحالف قد �أنفقت  20مليار دوالر
من �أموال العراق ،40مقارنة بحوايل  300مليون
41
دوالر فقط من �أموال احلكومة الأمريكية(.
واكت�شف مراجعو احل�سابات �أن �سلطة االحتالل

مل حتتفظ بح�سابات ملئات املاليني من الدوالرات
التي احتفظت بها نقدا يف خزائنها ،و�أن 8,8
مليار دوالر حولت �إىل احلكومة العراقية امل�ؤقتة
قد ذهبت من دون ح�ساب .والظاهر �أن التغا�ضي
عن مراقبة الت�صرف بدخل العراق قد ا�ستمر بعد
مغادرة "برمير" )هارميان ،بالإجنليزية.(2005 ،
وال غرابة �أن انتهى م�سح ميداين �أجرته وزارة
اخلارجية الأمريكية ،و�شمل قرابة  2000عراقي
يف العام � ،2005إىل �أن "غالبية العراقيني يقولون
�إن م�ستوى الف�ساد الآن �أكرب مما كان عليه" حتت
النظام ال�سابق )وزارة اخلارجية الأمريكية ،مكتب
الدرا�سات ،بالإجنليزية.(2005 ،
يتك�شف الف�ساد املايل لالحتالل يف وقائع
تخريب وا�سع النطاق لرثوة العراق النفطية و ّثقها
كتاب لوزير النفط الأ�سبق "ع�صام اجللبي" ،بعنوان
"قراءة يف �صناعة النفط يف العراق وال�سيا�سة
النفطية" .ويك�شف ذلك عن تدمري من�ش�آت و�سرقة
وثائق و�أجهزة ومعدات� ،أثناء احلرب وحتى بعد
االحتالل ،حتى �أنه بعد �سنتني من "التحرير" مل
ت�ستطع �صناعة النفط الو�صول �إىل م�ستويات �إنتاج
ما قبل احلرب ،وحتول العراق لأول مرة يف تاريخه
�إىل م�ستورد للمنتجات النفطية بتكلفة توازي 3
مليار دوالر �سنويا )حممد عارف�2005 ،أ(.
وتنتهي درا�سة حديثة �إىل �أن خ�سارة العراق ،من
جراء اتفاقيات امل�شاركة يف الإنتاج التي �أبرمت مع
�شركات النفط العاملية ،ترتاوح ،مع التحفظ ،بني
 74و  194مليار دوالر ،وذلك بافرتا�ض �سعر 40
دوالراً للربميل ومن  12حقل نفط فقط ،من �أ�صل
 60حقال على الأقل ،ناهيك عن فقدان التحكم
الوطني يف �صناعة النفط لل�شركات العاملية.
ويتعدى متو�سط اخل�سارة املتوقعة للفرد العراقي
يف ال�سنة ،على مدى الثالثني عاما -هي عمر هذه
االتفاقيات -قيمة الناجت املحلي الإجمايل للفرد
يف العراق حاليا )بالتفورم و�آخرون ،بالإجنليزية،
.(2005

Iraq Body Count 36
KPMG 37
(International Advisory and Monitoring Board) IAMB 38

" 39فوك�س نيوز) .(2004) ".متت الزيارة يف  18متوز/يوليو .(2006
http://www.foxnews.com/story/0,2933,129489,00.html

") . )2005( ."CNNمتت الزيارة يف  18متوز/يوليو .(2006
http://edition.cnn.com/2005/WORLD/meast/01/30/iraq.audit/

"التاميز) .(2005) ".متت الزيارة يف  18متوز/يوليو .(2006
http://www.ftimes.com/main.asp?SectionID=1&SubSectionID=1&ArticleID=25316&TM=74844.16

" 40جلوبال بولي�سي) . (2004) ".متت الزيارة يف  28ني�سان�/أبريل .(2006
http://www.globalpolicy.org/security/issues/iraq/dfi/2004/06fuelingsuspicion.pdf
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"اجلارديان) .(2005) ".متت الزيارة يف  10ني�سان�/أبريل .(2006
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية

2005

وميتد تخريب االحتالل لرثوات العراق ،فيما
وراء النفط� ،إىل ثروة معنوية تخ�ص الب�شرية جمعاء،
ونق�صد بذلك النهب الأكرب ،وتدمري �آثار احل�ضارة
الب�شرية يف العراق .و�شبهت "�إليانور روب�سن" ،من
معهد اال�ست�شراق يف جامعة �أك�سفورد النهب بـ
"�سلب املغول لبغداد عام  42."1258ويورد كتاب
"نهب املتحف العراقي ،بغداد" ،43الذي �ساهم فيه
عدد من �أبرز علماء الآثار يف العراق ،معلومات
عن العثور على � 7آالف قطعة من نحو � 15ألف
قطعة �سرقت من متحف بغداد خالل الأيام الأوىل
من احتالل بغداد ،ومل يتم بعد �إعادة �أي من هذه
القطع �إىل العراق .وما يزال الغمو�ض يحيط
مب�صري جمموعة املتحف من الأختام ال�سومرية،
يقدر عددها بنحو �ستة �آالف ،ويعود تاريخ بع�ضها
�إىل فجر ابتكار الكتابة والتدوين .كما ترتب على
بناء قوات االحتالل لقواعد ع�سكرية ومطارات
تخريب وا�سع النطاق
بجوار مواقع �أثرية مهمة
ٌ
)حممد عارف 2005 ،ب(.

التكلفة الكلية لغزو العراق واحتالله
�إن التقديرات املتداولة للتكلفة االقت�صادية لغزو
العراق واحتالله� ،شاملة التكلفة املالية املبا�شرة
)التي تقدرها درا�سة حديثة بحوايل  255ملياراً،
منها  40ملياراً ل�شركاء التحالف( بالإ�ضافة �إىل
فقد عائدات النفط وتدمري الأ�صول ،ت�صل �إىل ما
يقارب ن�صف تريليون ) 500مليار( دوالر ،وينتظر
�أن تبلغ ال�ضعف بحلول العام �) 2015أمرييكان
انرتبرايز ان�ستيتيوت  -بروكينجز ،بالإجنليزية،
.(2005

الرغبة ال�شعبية يف �إنهاء االحتالل
تواترت ت�أكيدات على الرغبة ال�شعبية يف �إنهاء
االحتالل من دوائر �أحد قطبي حتالف احتالل
العراق .فقد ظهر من م�سح �شمل العراق كله
ومولته وزارة الدفاع الربيطانية ،وت�سرب �إىل
�صحيفة "ال�صنداي تلغراف"� ،أن �أكرث من %99
من العراقيني ال ي�شعرون �أن وجود قوات التحالف
يزيد من الأمن يف البلد ،و�أن قرابة ن�صف
املجيبني يتعاطفون مع الهجمات العنيفة على
قوات التحالف )�صحيفة "اجلارديان" 23 ،ت�شرين

الأول�/أكتوبر .(2005
وملواجهة ت�صاعد الرف�ض ال�شعبي ال�ستمرار
االحتالل ،جل�أت قيادة اجلي�ش الأمريكي يف
العراق �إىل ر�شوة �صحف عراقية لن�شر مقاالت
ت�ضع �صبغة �إيجابية على �أفعال الواليات املتحدة
هناك ،واعرتفت بذلك لأول مرة قرب نهاية العام
�) 2005صحيفة "الوا�شنطن بو�ست" 3 ،كانون
الأول/دي�سمرب .(2005

ميتد تخريب
االحتالل لرثوات
العراق ،فيما وراء
النفط� ،إىل ثروة

ا�ستخال�ص

معنوية تخ�ص

ت�شري الأجزاء ال�سابقة �إىل �أن البيئة الإقليمية
والعاملية ت�ضعف من فر�ص التنمية الإن�سانية
يف البلدان العربية ،خا�صة ب�سبب االحتالل يف
فل�سطني والعراق ،و "احلرب على الإرهاب".
فيقا�سي املواطن العربي من انتهاك حقوقه
وحرياته الأ�سا�سية ،بدءا باحلق يف احلياة ومرورا
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،وانتهاء باحلقوق
االقت�صادية واالجتماعية.
هذا عن احلا�ضر ،ولكن الأثر ال�سلبي للبيئة
الإقليمية والعاملية املعوقة للتنمية الإن�سانية ميتد
�إىل احلد من �إمكان النه�ضة يف الوطن العربي
من خالل �إعاقة الإ�صالح ،وعرقلة �إمكان التو�صل
�إىل حلول �سلمية وعادلة النتهاك حرية الوطن
واملواطن ب�سبب االحتالل ،مما ميكن �أن يدفع
املنطقة �أكرث جتاه مزيد من التطرف و�أ�شكال
االحتجاج العنيف نتيجة لغياب نظام حكم عادل
على ال�صعيد العاملي يحفظ الأمن ،ويحقق الرفاه
الإن�ساين ،للجميع.

الب�شرية جمعاء،
ونق�صد بذلك النهب
الأكرب ،وتدمري �آثار
احل�ضارة الب�شرية يف
العراق

�إن التقديرات املتداولة
للتكلفة االقت�صادية

التقدم نحو التغلب على نواق�ص
التنمية الإن�سانية

�شاملة التكلفة املالية

تو�سيع نطاق احلرية

املبا�شرة ،ت�صل �إىل ما

متثل االجتاه العام خالل فرتة التحليل يف
اطراد االنتقا�ص من احلرية ،دعماً لبنية احلكم
اال�ستبدادي القائمة ،كما وثقت الأجزاء ال�سابقة
من هذا الق�سم� .إال �أنه ميكن ر�صد بع�ض التطورات
الإيجابية يف م�ضمار تو�سيع نطاق احلرية يف
البلدان العربية.

لغزو العراق واحتالله،

يقارب ن�صف تريليون
( 500مليار) دوالر

" 42اجلارديان) .(2003) ".متت الزيارة يف  28ني�سان�/أبريل .(2006
http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,,979734,00.html
The looting of the Iraq Museum, Baghdad 43
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َت َع ُّزز ثقافة حقوق الإن�سان وحمايتها

تنظر �أنظمة احلكم،
واملانحون اخلارجيون،
�إىل اكت�ساب املعرفة،
خالفا ملحاولة التغلب
على االنتقا�ص
من احلرية ،على
�أنه جمال حمايد
ً
�سيا�سيا ،وهو ،من ثم،
مفتوح للعمل بات�ساع.
على �أن احلياد
ال�سيا�سي لأ�شكال
اكت�ساب املعرفة وهم
كبري .والتعليم على
وجه اخل�صو�ص
�أداة طيعة لإعادة
�إنتاج الهيمنة ،من

يف م�صر� ،أ�صدر املجل�س القومي حلقوق الإن�سان
تقريره ال�سنوي الأول ) .(2005وم َّثل تعر�ض
ٍ
لبع�ض من �أفدح جوانب انتهاك حقوق
التقرير
الإن�سان يف البلد ،ومطالبة املجل�س ب�إنهاء حالة
الطوارئ ،مفاج�أة �سارة لأو�ساط حقوق الإن�سان.
وبقي �أن تتخذ ال�سلطات �إجراءات فعالة ل�صيانة
حقوق الإن�سان ،وعقاب منتهكيها ،بناء على مثل
هذا التقرير )حممد �سليم العوا.(2005 ،
ويف الأردن� ،أ�صدر املركز الوطني حلقوق
الإن�سان تقريره ال�سنوي الأول.
و�صدقت تون�س وم�صر على امليثاق العربي
حلقوق الإن�سان ،وان�ضمت �سورية �إىل اتفاقية
مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو
العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة.
و�أقيمت دورات تدريبية حول حقوق الإن�سان
لرجال الدين وال�شرطة يف م�صر.
و�صدر قرار بتدري�س الدميقراطية و حقوق
الإن�سان ب�صفة �إلزامية يف مدار�س البحرين.
ويف �سبيل الإن�شاء ،يف قطر ،مركز للأمم
املتحدة لتعزيز حقوق الإن�سان يف املنطقة
العربية.
وت�شكلت جمعية حلقوق الإن�سان يف
الإمارات.
وقد نظمت ال�سلطات املوريتانية اجلديدة
لأول مرة ملتقى مدنياً �سيا�سياً وا�سعاً �شاركت فيه
معظم �أطراف املعار�ضة ملناق�شة �إ�شكاليات الو�ضع
يف البالد وامل�شاركة يف ر�سم مالمح احلقبة
االنتقالية .وح�صلت عدة منظمات غري حكومية
ومراكز بحث تنموية على ترخي�ص بالعمل.

الداخل �أو اخلارج� ،أو

نحو ت�صفية تركة �سنوات القهر في المغرب

لتدعيمها

مبعايري التاريخ ال�سيا�سي قد ال نكون مبالغني �إذا
ما اعتربنا �أن احلدث الأكرب يف املغرب يف �سنة
 2005يتمثل يف جل�سات اال�ستماع التي هيئت من
طرف هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة ،بهدف متكني
الأجيال اجلديدة يف املغرب من معرفة وقائع
ومعطيات فظيعة منذ بدايات اال�ستقالل و�إىل
حدود نهاية �سنة � ،1999ضمن ملف العدالة
االنتقالية يف مغرب يروم الت�صالح مع ذاته ،وذلك
بت�صفية جوانب من تركة ما�ضيه املثخن بدرجات
ق�صوى من اال�ستبداد والظلم.
فقد برجمت جمموعة من اجلل�سات لتقدمي
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عينة من ال�ضحايا الذين ينتمون ملختلف ف�صائل
املعار�ضة ال�سيا�سية الوطنية والي�سارية ممن
تعر�ضوا لأ�شكال عديدة من القهر يف ال�سجون
ومقرات جرائم التنكيل ب�آدمية الإن�سان.
وجمع �أع�ضاء الهيئة ما يزيد على ع�شرين
�ألف ملف ،وقرروا اال�ستماع �إىل مائتي �شهادة حية
منها ،تنقل مبا�شرة على قنوات الإذاعة والتلفزة
املغربية .وقد تقدمت بتقريرها اخلتامي الذي
يت�ضمن نتائج وخال�صات �أعمالها بالن�سبة ملختلف
املهام التي كلفت بها ،والتو�صيات واملقرتحات
من �أجل الإ�صالحات الت�شريعية وامل�ؤ�س�ساتية
والرتبوية ال�ضرورية امل�ساعدة على تخطي ما
جرى وعدم تكراره.
ال�سعي �إلى الم�صالحة الوطنية في الجزائر

تبنى الرئي�س اجلزائري مبادرة لتجاوز �إرث
التنافر والعداء الذي خلفته الت�سعينات يف البالد
من خالل اقرتاح ميثاق لل�سلم وامل�صاحلة الوطنية
حظي بقبول وا�سع النطاق يف ا�ستفتاء �شعبي.
توجه ديمقراطي محدود في الإمارات

�أعلن رئي�س دولة الإمارات عن توجه �إ�صالحي
ينتخب مبقت�ضاه ن�صف �أع�ضاء املجل�س الوطني
االحتادي ،املكون من  40ع�ضوا ،بوا�سطة �أربعة
�آالف من نخب املجتمع يعينهم �شيوخ الإمارات
ال�سبع.
تو�سع الم�شاركة ال�شعبية في الأردن

ويف الأردن ،قامت جلنة �شكلها امللك من خمتلف
الأطياف ال�سيا�سية بو�ضع �أجندة وطنية للإ�صالح
االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي .وت�ضمنت
تو�صياتها �إدخال تعديالت هامة على قوانني
الأحزاب واالنتخاب .ويبقى التحدي الأكرب يف
ما �إذا كانت احلكومة �ستطبق هذه التو�صيات
الكفيلة بتنمية احلياة ال�سيا�سية وتو�سيع امل�شاركة
ال�شعبية.

اكت�ساب املعرفة
تنظر �أنظمة احلكم ،واملانحون اخلارجيون� ،إىل
اكت�ساب املعرفة ،خالفا ملحاولة التغلب على
االنتقا�ص من احلرية ،على �أنه جمال حمايد
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�سيا�سياً ،وهو ،من ثم ،مفتوح للعمل بات�ساع .على
�أن احلياد ال�سيا�سي لأ�شكال اكت�ساب املعرفة وهم
كبري .والتعليم على وجه اخل�صو�ص �أداة طيعة
لإعادة �إنتاج الهيمنة ،من الداخل �أو اخلارج� ،أو
لتدعيمها.
وقد تتابعت جهود تعديل املناهج و�أ�ساليب
التعليم ميثل بع�ضها ا�ستيفاء ال�ستحقاقات
م�شروعات "�إ�صالح" قادمة من اخلارج ،قد ال
تخدم بال�ضرورة توجه النه�ضة يف الوطن العربي.
وعلى وجه التحديد ،تواجه مناهج التدري�س
العربية ،حالياً� ،ضغوطاً خارجية تهدف �إىل
"تطويرها" بحيث ت�شتمل على قيم تعلي من حقوق
الإن�سان واملر�أة وقيم الدميقراطية والت�سامح .وهذا
التغيري �ضروري على عدة م�ستويات ال لإدخال
تلك القيم العاملية فح�سب ،ولكن �أي�ضا لتحديث
تلك املناهج و�إدخال جوانب هامة تتعلق بثورة
االت�صاالت والتفاعل ال�سريع بني ال�شعوب والدول
يف العامل� .إال �أن ا�ستهداف تلك املناهج الحتوائها
على قيم "�إ�سالمية" قد ت�ؤدي ل ِـ "التطرف" قد
ي�ؤدي �إىل نتيجة عك�سية ،ويزيد من املقاومة
الداخلية للتغيري.

وزاري يف نهاية  ،2005لأول مرة� ،إىل �سيدة.
و�شمل تعديل وزاري يف الأردن تعيني �أربع
وزيرات يف ني�سان�/أبريل � ،2005إال �أن ت�شكيل
حكومة جديدة يف ت�شرين الثاين/نوفمرب 2005
خف�ض عدد الوزيرات �إىل واحدة فقط.
ويف لبنان ،عينت وزيرة لأول مرة يف العام
 .2005وجنحت �ست ن�ساء يف االنتخابات
الت�شريعية.
ويف الإمارات� ،أجري تعديل وزاري �شمل �سيدة
لأول مرة ،وارتفع العدد �إىل وزيرتني يف الت�شكيل
الوزاري الأخري.
ويف تون�س ،عينت �سيدة لأول مرة يف من�صب
الوايل.
ويف قطر ،تولت �سيدة الأمانة العامة للمجل�س
البلدي.
ويف �سورية ،عينت �سيدة يف القيادة القطرية
حلزب البعث.
يف ال�سعودية� ،ألغي �شرط موافقة ويل الأمر
حل�صول املر�أة على هوية �شخ�صية ،وفازت
�سيدتان بع�ضوية جمل�س متثيلي لل�صحافيني،
وثالث �سيدات يف انتخابات جمل�س �إدارة اجلمعية
الوطنية حلقوق الإن�سان .و�شاركت الن�ساء يف
انتخابات الغرفة التجارية بالريا�ض ،وفازت اثنتان
من املر�شحات ملجل�سها .و�شكل وفد من � 40سيدة
�سعودية يف زيارة عمل ذات طابع ر�سمي لربيطانيا،
وقابل امللك عبد اهلل جمموعات ن�سائية مهنية
قدمت له مطالب عامة.
ويف البحرين� ،ألغي �شرط موافقة الزوج
حل�صول البحرينية على جواز �سفر ،و�أ�شركت
املر�أة يف تنظيم العمل املروري.
ويف اجلزائر عينت �سيدة رئي�سة جلامعة
"بومردا�س".
و�صدقت ليبيا على اتفاقية �إن�شاء منظمة
املر�أة العربية.

ففي الكويت ،تُ ِّوجت عقود من ن�ضال املر�أة
واملت�ضامنني معها ب�إقرار جمل�س الأمة الكويتي يف
�أيار/مايو  2005لقانون مينح املر�أة حق الت�صويت
والرت�شيح يف االنتخابات العامة واملحلية .وتبع
ذلك قرار حكومي بتعيني وزيرة للتخطيط يف �أول
من�صب وزاري تتواله املر�أة يف تاريخ الكويت.
ويف م�صر ،عينت �سيدة لأول مرة رئي�سة
ل�شركة قاب�ضة للبرتول ،وعينت � 11سيدة يف جمل�س
ال�شورى ،ورفع �سن الزواج للفتاة �إىل  18عاما،
و�أ�سندت وزارة القوى العاملة والهجرة يف تعديل

خال�صة

متكني الن�ساء
لعل متكني الن�ساء ،الل�صيق ال�صلة مبو�ضوع هذا
التقرير ،هو وجه النق�ص يف التنمية الإن�سانية الذي
د�أبت الدول العربية على التحرك لتالفيه ،ولكن
ب�صورة منقو�صة .ويتبدى النق�ص يف االقت�صار
على التمكني التجميلي ،مبعنى �إي�صال ن�ساء
مرموقات ملواقع قيادية يف بنية احلكم القائم ،دون
مد التمكني �إىل القاعدة العري�ضة من الن�ساء ،مما
ي�ستدعي تلقائيا متكني املواطنني كافة.
�إال �أنه ميكن ر�صد االجتاهات الإيجابية التالية يف
ميدان متكني الن�ساء:

لعل متكني الن�ساء،
الل�صيق ال�صلة
مبو�ضوع هذا التقرير،
هو وجه النق�ص يف
التنمية الإن�سانية
الذي د�أبت الدول
العربية على التحرك
لتالفيه ،ولكن ب�صورة
منقو�صة .ويتبدى
النق�ص يف االقت�صار
على التمكني
التجميلي ،دون مد
التمكني �إىل القاعدة
العري�ضة من الن�ساء،
مما ي�ستدعي تلقائيا
متكني املواطنني كافة

ا�ستمر الوطن العربي طوال الفرتة التي يغطيها
هذا التقرير يف حالة خما�ض تنموي ي�صعب التكهن
بنتائجه .فمن ناحية ،قامت بع�ض الإ�صالحات يف
جمايل ن�شر املعرفة ومتكني الن�ساء .وبا�ستثناء بلد
�أو بلدين عربيني مل يعد هناك برملان �أو وزارة �أو
جمل�س بلدي يخلو من وجود امر�أة واحدة على
الأقل ت�شارك باقتدار يف املهام املناطة به .كما
بد�أ العديد من الدول العربية يف النظر جمدداً يف
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�إن امل�سرية نحو
الإ�صالح ال�سيا�سي ما
زالت تت�سم بالتعرث؛
والفجوة بني الواقع
وطموحات القوى
احلية يف البلدان
العربية ما فتئت
تت�سع نتيجة لبطء
الإ�صالح من جهة،
وانتعا�ش قوى املجتمع
املدين واخرتاقها
حلاجز اخلوف الذي
كبلها لفرتة لي�ست
بالق�صرية وقيامها
ببلورة مطالبها يف
الإ�صالح ب�شكل �أكرث
ً
و�ضوحا وجر�أة من
ناحية �أخرى
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النظم التعليمية لالرتقاء بها� .إال �أن امل�سرية نحو
الإ�صالح ال�سيا�سي ما زالت تت�سم بالتعرث؛ وما
فتئت الفجوة بني الواقع وطموحات القوى احلية
يف البلدان العربية تت�سع نتيجة لبطء الإ�صالح
من جهة ،وانتعا�ش قوى املجتمع املدين واخرتاقها
حلاجز اخلوف الذي كبلها لفرتة لي�ست بالق�صرية
وقيامها ببلورة مطالبها يف الإ�صالح ب�شكل �أكرث
و�ضوحاً وجر�أة من ناحية �أخرى .فاالنتخابات
التي جرت ،و�إن كانت خطوة متقدمة مقارنة
باملمار�سات ال�سابقة ،ما زالت يف الأغلب بعيدة عن
االنتخابات احلرة النزيهة التي تنا�ضل من �أجلها
قوى املجتمع املدين .وبرامج الإ�صالح ال�سيا�سي
التي �أعلن عنها من قبل �أنظمة عديدة ،مل يطبق
منها �إال خطوات حمدودة خجولة .فاحلريات
املدنية وال�سيا�سية ما زالت تنتهك دون روادع،
واحلق يف امل�شاركة ال�سيا�سية ،و�إن ات�سع قلي ً
ال ،ما
زال مقيداً تعرت�ضه الكثري من املحددات القانونية
وغريها يف املمار�سة العملية.
ما زال الإ�صالحيون ون�شطاء حقوق الإن�سان
هدفاً ثابتاً للإجراءات القمعية يخاطرون لي�س

فقط برفاههم بل بحياتهم ،يف �سعيهم لنيل
احلريات واحلقوق.
وعلى الرغم من تزايد املبادرات العاملية
للإ�صالح يف العامل العربي ،تعاظم الت�أثري ال�سلبي
للبيئة العاملية على م�سرية الإ�صالح .فالإرهاب
واحلرب عليه باتا يهددان لي�س فقط حق املواطن
العربي يف احلرية والنماء ،بل �أي�ضاً حقهم
يف احلياة� .أما االحتالالت الأجنبية وخا�صة
االحتالل الإ�سرائيلي يف فل�سطني ،فما زال يحرم
العرب من �أب�سط حقوقهم ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية ويهدد الأمن وال�سالم يف املنطقة
برمتها.
ولهذا كله ،تعرث امل�سار التنموي دون انتظام
�أو ا�ستقامة مل�سريته ،مما ترك الوطن العربي يف
حاله مل تبعده كثرياً عن م�سار "اخلراب الآتي"
الذي حذر منه تقرير التنمية الإن�سانية العربية
الثالث.
�إال �أن الأمل يف ارتياد م�سار "االزدهار
يخب بعد .ومن هذا املنطلق ي�صدر
الإن�ساين" مل
ُ
هذا التقرير الرابع �أم ً
ال يف تعزيز االجتاه نحوه.

م�ضمون الق�سم الثاين من التقرير
يتوفر الق�سم الثاين من التقرير على درا�سة وجه النق�ص الثالث الذي حدده تقرير "التنمية الإن�سانية
العربية" الأول� ،أي النق�ص يف متكني الن�ساء يف البلدان العربية ،بهدف و�ضع ر�ؤية ا�سرتاتيجية للتغلب
على هذا النق�ص من خالل نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي.
ِ
اللبنات املفاهيمي َة للتقرير بالرجوع �إىل املفاهيم املركزية ل�سل�سلة تقرير التنمية
ي�ضع الف�صل الأول
الإن�سانية العربية� ،أي احلرية وحقوق الإن�سان ،وبالرتكيز على امل�ساواة بني الن�ساء والرجال مبا ي�صون
الكرامة الإن�سانية .ثم يتطرق الف�صل ملناق�شة بع�ض الق�ضايا الإ�شكالية املت�صلة بحال املر�أة يف الوطن
العربي يف الوقت الراهن.
وي�شي م�ضمون الف�صل ،وبخا�صة ق�سمه الثاين ،ب�أن و�ضع املر�أة يف البلدان العربية ميثل حم�صلة
تفاعل عدد من العوامل الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية التي تت�شابك ب�صورة مركبة،
وبع�ضها �إ�شكايل الطابع ،مما ي�ستدعي ،يف �ضوء التناول املنهجي الذي ا�ستقر عليه تقرير "التنمية
الإن�سانية العربية" ،حتلي ً
ال وا�سعاً ومعمقاً ،قدر امل�ستطاع ،لعديد من مكونات املجتمعات العربية ،يف
حماولة لت�شخي�ص �أو�ضاع املر�أة يف البلدان العربية ،ثم ال�سعي لتف�سري �أو�ضاعها يف الوقت الراهن،
متهيداً ل�صوغ ر�ؤية ا�سرتاتيجية لنهو�ض املر�أة يف الوطن العربي.
ي�سعى التقرير �أول الأمر �إىل ت�شخي�ص حال املر�أة يف البلدان العربية يف الوقت الراهن على حماور
التنمية الإن�سانية ،واكت�ساب الن�ساء للقدرات الب�شرية وتوظيفها وم�ستوى الرفاه الإن�ساين املرتتب عليها،
وامل�ساواة بني الن�ساء والرجال يف التمتع بحقوق الإن�سان ،مع �إيالء عناية خا�صة لتقييم خربات نهو�ض
الن�ساء يف البلدان العربية ،باعتبار �إرادة النهو�ض والفعل املجتمعي املعرب عنها عاملني حموريني يف نهو�ض
املر�أة )الف�صول .(5-2
بعد الت�شخي�ص ،ينتقل التقرير ملحاولة تف�سري حال املر�أة يف الوطن العربي من خالل فح�ص ال�سياق
املجتمعي امل�ؤثر عليه ،بالرتكيز على البنى الثقافية  -خا�صة الدين وعلى وجه التحديد الإ�سالم -
واالجتماعية وال�سيا�سية )الف�صول .(9-6
وبناء على الت�شخي�ص وحماولة التف�سري ،يقدم التقرير يف الف�صل العا�شر والأخري ر�ؤية ا�سرتاتيجية
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على هيئة خطوط عري�ضة لنهو�ض املر�أة يف الوطن العربي ،باعتبارها مكونا رئي�سيا يتكامل مع بناء
جمتمع املعرفة واحلرية واحلكم ال�صالح ،يف �إقامة نه�ضة �إن�سانية يف الوطن العربي ،وفق الر�ؤية ال�شاملة
لتقرير "التنمية الإن�سانية العربية".
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الق�سم الثاين
نحو نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي
� ً
أوال :الإطار املرجعي
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الف�صل الأول

املفاهيم والإ�شكاليات

يف املفاهيم الأ�سا�سية والتطور
التاريخي لن�شوء التمييز �ضد املر�أة،
و�سبل مكافحته
املفاهيم
نهو�ض 1املر�أة

2

يتحقق نهو�ض المر�أة ،كحالة من الكمال المجتمعي،
في مجتمع الحرية الذي دعا �إليه تقرير التنمية
الإن�سانية العربية الثالث ) ،(2004بالق�ضاء على
جميع �أ�شكال االنتقا�ص من الكرامة الإن�سانية
لجميع الن�ساء ،وعلى وج��ه الخ�صو�ص بت�أمين
حقوق المواطنة الكاملة لهن ،وتمتعهن بحقوق
الإن�سان كافة ،على قدم الم�ساواة مع الرجال ،في
البلدان العربية.
وال يتوقف تعريف احلرية هنا على متام
التمتع باحلريات املدنية وال�سيا�سية ،وهي عماد
املواطنة ،ولكن ميتد �أي�ضا �إىل التحرر من جميع
�أ�شكال احلط من الكرامة الإن�سانية ،مثل اجلهل
واملر�ض والعوز واخلوف .وكما انتهينا يف "تقرير
التنمية الإن�سانية العربية للعام  ،"2004يكافئ
هذا املفهوم ال�شامل للحرية مفهوم التقرير للتنمية
الإن�سانية من ناحية ،وجممل منظومة حقوق
الإن�سان من ناحية �أخرى.

التمتع بحقوق الإن�سان
ومن ثم ،ف�إن الغاية ا لأ�سمى لنهو�ض املر �أة
يف الوطن العربي ،واملبد �أ الناظم ا لأول له ،هي
متتع الن�ساء ،جميع الن�ساء ،يف الوطن العربي
بكامل مكونات منظومة حقوق ا لإن�سان ،على

قدم امل�ساواة مع الرجال.
�إجرائيا ،ي�ستدعي م�صطلح "نهو�ض املر�أة يف
الوطن العربي" يف �سياق مفهوم التنمية الإن�سانية
كعملية تغيري اجتماعي ،حترير الن�ساء من القيود
القانونية وامل�ؤ�س�سية التي تكبلهن وت�ضعهن يف
موقع اجتماعي متدن ،ومتكينهن من �أدوات النهو�ض
عرب تنمية قدراتهن .وينتظم ذلك عرب ت�أمني متام
امل�ساواة بني الن�ساء والرجال ،يف فر�ص اكت�ساب
القدرات الب�شرية ،خا�صة القدرات الب�شرية
الأ�سا�س ،يف م�ضماري التمتع بال�صحة ،باملعنى
الإيجابي ال�شامل ،واكت�ساب املعرفة مدى احلياة،
ابتداء بامل�ساواة التامة بني البنات والبنني.

يتحقق نهو�ض املر�أة،
كحالة من الكمال
املجتمعي ،يف جمتمع
احلرية بالق�ضاء
على جميع �أ�شكال
االنتقا�ص من
الكرامة الإن�سانية
جلميع الن�ساء

�ضمان متام امل�ساواة يف الفر�ص
�إن �ضمان امل�ساواة يف فر�ص توظيف القدرات
الب�شرية بفعالية يف جميع جماالت الن�شاط
الب�شري ،يف الإنتاج و�ش�ؤون املجتمع وال�سيا�سة،
يق ّرب بني اجلن�سني-النوعني� ،آخر الأمر ،يف
التمتع مبكونات الرفاه الإن�ساين ،ماديا ومعنويا.
امل�ساواة التامة يف الفر�ص� ،إذن ،هي املبد�أ
الناظم الثاين لعملية "نهو�ض املر�أة العربية" يف �سياق
احرتام احلق يف احلرية ،مبعناها ال�شامل ،للكافة.
ومن ثم ،فالدعوة الأ�سا�س هنا لي�ست �إىل
�إن�صاف الن�ساء مواطني الدول العربية فقط ،و�إن
حقّت ،و�إمنا �إىل �إن�صاف املواطنني العرب جميعا،
بل وجميع الن�ساء يف البلدان العربية .وينقلنا هذا
املفرتق �إىل مو�ضوع حقوق املواطنة.

العربي بكامل مكونات

�ضمان حقوق املواطنة  3كاملة للن�ساء

منظومة حقوق

انتهى "تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام
� "2004إىل تعريف �شامل للحرية ،يزاوج بني

�إن الغاية الأ�سمى
لنهو�ض املر�أة يف
الوطن العربي ،واملبد�أ
الناظم الأول له ،هي
متتع الن�ساء ،جميع
الن�ساء ،يف الوطن

الإن�سان ،على قدم
امل�ساواة مع الرجال

 1ا�ستعمل "تقرير التنمية الإن�سانية العربية" الأول 2002 ،م�صطلح "متكني الن�ساء" ،وهو ،كما ال يخفى ،تعريب مل�صطلح باللغة الإجنليزية .ولعل م�صطلح "نهو�ض املر�أة"،
ولي�س "النهو�ض باملر�أة"� ،أو قيام املر�أة� ،أف�ضل ،باللغة العربية ،حيث يحمل معنى الفعل املنا�ضل للمر�أة لنوال حقوقها ونه�ضتها من خالل بناء قدرات الن�ساء وتوظيفها بفعالية
يف �سياق جمتمعي ُم ٍ
وات ،وهي لبناتٌ مهمة للر�ؤية الإ�سرتاتيجية التي ينتهي بها التقرير.
 2و"املر�أة" هنا "ا�سم نوع" ،ومن ثم فاملق�صود جميع الن�ساء يف البلدان العربية بال تفرقة �أو متييز.
 3مبعنى امل�ساواة التامة يف احلقوق والواجبات بني جميع املواطنني.
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�إن �ضمان حقوق
املواطنة كاملة
للمواطنني العرب
كافة ،وال �سيما
للن�ساء ،هو مبد�أ
ناظم �آخر لعملية
"نهو�ض املر�أة يف
الوطن العربي"

احلرية الفردية والعدل ،يكافئ التنمية الإن�سانية
من ناحية ،وكامل منظومة حقوق الإن�سان ،كما
يت�ضمنها القانون الدويل حلقوق الإن�سان ،من
ناحية �أخرى ،ويربط �صيانة احلرية بقيام ن�سق
للحكم ال�صالح ي�ضمن حقوق املواطنة غري
منقو�صة جلميع املواطنني العرب.
وحيث ال حترتم حقوق املواطنة يف البلدان
العربية بالكامل ،وي�شتد حرمان الن�ساء منها،
ت�ستلزم التنمية الإن�سانية احرتام حقوق املواطنة
للكافة ،وبوجه خا�ص للن�ساء ،على قدم امل�ساواة
مع الرجال .فال تكون الأنوثة مربراً لالنتقا�ص من
كرامة الن�ساء الإن�سانية وال من حقوق املواطنة
الفعلية .ويف هذا الإطار ال يعترب مبثابة التمييز
يف حقوق املواطنة ،التمييز الإيجابي امل�ؤقت الذي
يق�صد منه ت�سهيل و�صول الن�ساء �إىل مواقع
القرار التي �أق�صني عنها لقرون طوال كانت
خاللها حكراً على الرجال.

الإطار 1-1

منذ القدم ،كانت العالقة الأولية والأ�سا�س بني
الرجل واملر�أة ،حا�ضرة يف بقاء اجلن�س و�إق�صاء
العنف وا�ستمرار املودة والرحمة باعتبارها
قيماً ترف�ض الزوال باختالف نظم العي�ش ،بل
كانت يف �صميم الوقاية من االنقرا�ض والقدرة
على الإبداع والتجديد� .إال �أن مرحلة ا�ستعمال
املعادن �أدخلت منطاً جديداً على عالقة املر�أة
بالرجل ،حيث ارتبطت باحلياة احل�ضرية والعمل
الرجايل ،و�إبعاد قوة عمل املر�أة املادية والذهنية
عن الف�ضاء العام ،وتراجع القيمة االعتبارية
للإنتاج حل�ساب القوة الع�ضلية ،ومن بعد ،املهارة
الع�سكرية .وحتول االختالف بني اجلن�سني يف
الطبيعة والدور �إىل متييز بينهما يف احلقوق
والواجبات.
�إال �أن املجتمع الأبوي مل ي�ستطع تغييب املر�أة
عن املجاالت الرمزية التي تعاي�شت فيها مع
الرجل ك�إلهة للخ�صب �أو اجلمال؛ فكان وجودها
م�ستقراً يف الأ�سطورة واالعتقادات القدمية
وال�سيا�سة .وغدت �أ�سطورة �أوزوري�س ،الإلهة الأم
والأر�ض ،و�سيدة الطبيعة )�إيزي�س( هي ال�صورة
التمثيلية لقوة ح�ضور املر�أة يف ظروف الإنتاج
الإن�ساين واملادي ،التي �ستعرب البحر املتو�سط
دون حرج.
ويف املنطقة العربية �أي�ضاً ،لعبت املر�أة �أدواراً
قيادية هامة .ويعك�س دور امللكات امل�صريات يف
املجتمع وال�سلطة و�إدارة احلكومات ونظم العائلة
والزواج والطالق دوراً بارزاً للمر�أة يف الع�صر

ومن ثم ف�إن �ضمان حقوق املواطنة كاملة
للمواطنني العرب كافة ،وال �سيما للن�ساء ،هو
املبد�أ الناظم الثالث لعملية "نهو�ض املر�أة يف
الوطن العربي".

امل�ساواة مع احرتام االختالف
غري �أن الن�ساء ،ال ريب ،خمتلفات عن الرجال،
ول�سن ناق�صات!
وبع�ض االختالف بيولوجي-ف�سيولوجي ،ولي�س
نق�صا ،وهو ميزةٌ �أحياناً )نادر فرجاين.(2006 ،
وبع�ض االختالف مرده تاريخي اجتماعي ،غالبا
ما انطوى على غنب للمر�أة ،و�إن ترتبت عليه
يف بع�ض الأحيان ميزات للن�ساء )مثل احلق يف
�إجازات الو�ضع والأمومة يف قوانني العمل ملا للدور
الإجنابي للمر�أة من وظيفة اجتماعية(.
لكن جنم عن �سوء توظيف التفاوت يف وظائف

عدم امل�ساواة بني اجلن�سني يف التاريخ الب�شري
الفرعوين .وكانت للمر�أة �أهمية اجتماعية
ودينية عالية يف بالد الرافدين ،تنعك�س يف
متاثيل الأمومة واخل�صوبة ،وخا�صة يف متاثيل
ع�شتار� ،إلهة احلب واخل�صوبة واحلياة .كما
ارتبطت املر�أة بالقمر الذي اقرتن بحياة الإن�سان
اجلن�سية والإخ�صاب .ومع �أن تق�سيم العمل يف
املجتمع البابلي كان �أكرث �أبوية� ،إال �أنه �ضمن
للمر�أة حقوقاً عديدة ،يف مقدمتها حقوق التملك
والعمل والطالق وغريها.
كانت ردود املر�أة على ا�ستعبادها متعددة
الأ�شكال� ،سلبية حينا ،وفاعلة �أحيانا �أخرى.
وانتهكت "ال�صورةَ املعدةَ م�سبقا" اخرتاقاتٌ
تزعزع الأ�س�س الرمزية والإيديولوجية ل�سلطة
الرجل عرب و�صول �شخ�صيات ن�سائية قوية
لل�سلطة� ،أو قيامها بدور ال�صانع اخللفي للحكام
والقواد والعلماء.
لقد ك�سرت الثورة الفرن�سية احللقة املغلقة
للمنطق الأبوي .ورغم الإرث التاريخي الثقيل
الذي مل تتخل�ص منه �أ�سماء تنويرية كبرية،
فقد �أعيد طرح ال�س�ؤال الوجودي املركزي :هل
التمييز �ضد املر�أة وليد الثقافة �أم الطبيعة؟ وكان
ل�شخ�صيات متميزة مثل "كوندور�سيه" و"الكلو�س"
يف "املو�سوعة" جر�أة الرد عليه ب�أن لي�س يف
الطبيعة ما ي�سمح بتمايز هو ح�صيلة الوجود
االجتماعي .فلي�س هناك �أي مربر يجعل من �أحد
اجلن�سني �سببا نهائيا لوجود اجلن�س الآخر.
هذه القطيعة الثورية حررت املر�أة ك�إن�سان

فرد ،و�سمحت بطرح مو�ضوع حقوقها ب�شكل
ٍ
كمواطنات ،و�إن دون
جديد .ودخلت الن�ساء،
حقوق املواطنة ،بقوة يف احلياة العامة ،وجتاوز
دورهن يف الأحياء ال�شعبية جمرد التمرد ليكون
وراء �أيام م�شهورة للثورة ) 5و  6ت�شرين الأول/
�أكتوبر  .(1789اعتلت الن�ساء املنابر ودخلن
الربملان ،وتنظمن يف نواد خا�صة ،وحررن
العرائ�ض .مل يكن لهذه النقلة �إال �أن تخيف �أكرث
الرجال ثورية ،فتدفع "�أوملب دو غوج" 4،كاتبة
"�إعالن حقوق املر�أة واملواطنة" ،ثمن تخطيها
لروح الع�صر ،وتفقد حياتها على مق�صلة الثوار.
�إال �أن معركة الب�شرية �ضد منطق التمييز
بد�أت مع والدة املفهوم الإيجابي حلقوق الإن�سان،
�أي املفهوم الذي ال ينطلق من حكم مقد�س ي�ضع
املر�أة خارج تعريف ال�شخ�ص .واحتاج الأمر
ملائتي عام لكي تتو�صل الب�شرية لأول ن�ص عاملي
يجمع على �إلغاء جميع �أ�شكال التمييز بحق
املر�أة .ودخل هذا املنط ُق العا َ
العربي بعد قرن
مل
َّ
تقريباً ،لتبد�أ عملية ا�ستلهام امل�سرية الأوروبية
عرب ا�سرتداد روح امل�ساواة الإ�سالمية الأوىل بني
اجلن�سني ،يف كتابات قا�سم �أمني وحممد عبده
ونخبة من املتنورين الإ�سالميني الذين اعتربوا
مناه�ضة التمييز عود ًة �إىل �أ�صالة الإ�سالم.
وتبنى من�صور فهمي و�سالمة مو�سى �أطروحة
القطيعة مع املا�ضي ك�شرط لإعادة �صياغة
العالقة بني اجلن�سني على �أ�سا�س امل�ساواة يف ما
�صار يعرف بالنه�ضة.

امل�صدر :هيثم مناع ،ورقة خلفية للتقرير
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الإجناب ،ويف الأعباء املرتتبة عليه ،ميزة للرجال
على الن�ساء يف حرية احلركة �ساهمت يف تكري�س
هيمنتهم على املجال العام للمجتمع ،و�أتاحت لهم
الفر�صة لت�شكيل العامل الرمزي )الن�سق املعريف(
للجن�س الب�شري مبا يتوافق مع هذه الهيمنة.
ويف الوقت نف�سه� ،ساهم تهمي�ش الن�ساء ،ب�سبب
ان�شغالهن برعاية الن�شء ،يف �ضعف م�ساهمتهن
يف العامل الرمزي والن�شاط الب�شري العام كليهما.
ولكن ذلك القعود الن�سبي �أك�سبهن يف الوقت ذاته
قدرة �أكرب على قراءة وتفهم الإ�شارات الرمزية
املتعلقة باحلاالت اجل�سدية والوجدانية املت�صلة
بالبقاء على قيد احلياة وبالعافية ،خا�صة للن�شء
)نادو ،بالإجنليزية.(60-50:1996 ،
�إن امل�ساواة بني الن�ساء والرجال ال تعني �إنكار
االختالف بينهم .لقد �أ�س�ست حقائق البيولوجيا
االختالف ،ولكن عززته وبالغت فيه موروثات
الثقافة دون مقت�ضى ل�صالح الرجل.
وميثل �ضبط االختالف بني الن�ساء والرجال،
وو�ضعه يف مكانه ال�صحيح ،دون تهويل �أو تهوين،
�شرطاً �ضرورياً ل�صياغة مبد�أ امل�ساواة بني
اجلن�سني.
فمن �ش�أن التهويل يف االختالف ،وترتيب �آثار
عليه ال حتتملها حقائق االختالف� ،أن ي�ؤدي �إىل
التمييز �ضد املر�أة وحرمانها من حقوقها .ومن
�ش�أن التهوين من االختالف �أن ي�ؤدي �إىل ت�سطيح
الأمور واختزالها يف �صور من امل�ساواة ال�شكلية
التي قد ت�ؤدي بدورها �إىل �إهدار حقوق املر�أة.
ولذا نقر يف هذا التقرير مببد�أ االختالف
بني اجلن�سني دون متييز يف احلقوق والواجبات
بني جن�س و�آخر ،وب�أن التعامل ال�صائب مع
هذا االختالف ،حتت رايتي امل�ساواة والكرامة
الإن�سانية ،ميكن �أن يكون �أ�سا�سا متينا لنه�ضة
�إن�سانية؛ ومن ثم نتبنى موقف املزاوجة بني
امل�ساواة التامة يف حقوق املواطنة للمواطنني كافة،
رجاالً ون�سا ًء ،مع �ضرورة احرتام االختالف بني
اجلن�سني مبا ي�ضمن الكرامة الإن�سانية لأفراد
املجتمع كافة ،بحيث ال يف�ضي على الإطالق �إىل
�أي انتقا�ص من حقوق املر�أة ،ومبا مي ّكنهم جميعا
من اكت�ساب القدرات الب�شرية وتوظيفها بكفاءة
يف جميع �أ�شكال الن�شاط املجتمعي� ،أي يدجمهم
كلهم ،على قدم امل�ساواة ،يف عملية جادة للتنمية
الإن�سانية يف البلدان العربية.
ويت�سق هذا املوقف مع تبني تقارير "التنمية

الإطار 2-1

قا�سم �أمني :االرتقاء بحال املر�أة خطوة نحو التمدن

وباجلملة ،ف�إن ارتقاء الأمم يحتاج �إىل
عوامل خمتلفة متنوعة من �أهمها ارتقاء
املر�أة ،وانحطاط الأمم ين�ش�أ من عوامل
خمتلفة متنوعة �أي�ضاً من �أهمها انحطاط

املر�أة .فهذا االنحطاط يف مرتبة املر�أة
عندنا هو �أهم مانع يقف يف �سبيلنا لي�صدنا
عن التقدم �إىل ما فيه �صالحنا.

امل�صدر :قا�سم �أمني.133-132:1899 ،

الإطار 3-1

مقتطفات من "اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة"
قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 180/34
امل�ؤرخ يف  18كانون الأول/دي�سمرب 1979
تاريخ بدء النفاذ� 3 :أيلول�/سبتمرب 1981

املادة  :1يعني م�صطلح "التمييز �ضد املر�أة"
�أي تفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تقييد يتم على �أ�سا�س
اجلن�س ،ويكون من �آثاره �أو �أغرا�ضه توهني
�أو �إحباط االعرتاف للمر�أة بحقوق الإن�سان
واحلريات الأ�سا�سية يف امليادين ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية واملدنية
�أو يف �أي ميدان �آخر.
املادة  :2ت�شجب الدول الأطراف جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة عن طريق:
� -إدماج مبد�أ امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف

د�ساتريها الوطنية �أو ت�شريعاتها املنا�سبة
الأخرى.
 فر�ض حماية قانونية حلقوق املر�أة علىقدم امل�ساواة مع الرجل ،و�ضمان احلماية
الفعالة للمر�أة ،عن طريق املحاكم ذات
االخت�صا�ص وامل�ؤ�س�سات العامة الأخرى
يف البلد من �أي عمل متييزي.
املادة  :5تتخذ الدول الأطراف جميع
التدابري املنا�سبة لتحقيق :تعديل الأمناط
االجتماعية والثقافية ل�سلوك الرجل واملر�أة،
بهدف الق�ضاء على التحيزات واملمار�سات
التقليدية وكل املمار�سات الأخرى القائمة
على فكرة دونية �أو تفوق �أحد اجلن�سني� ،أو
على �أدوار منطية للرجل واملر�أة.

امل�صدر :ن�ص االتفاقية ،ملحق ).(3

الإن�سانية العربية" ،خا�صة التقرير ال�سابق ،لكامل
منظومة حقوق الإن�سان ،كما يحويها القانون
الدويل حلقوق الإن�سان .ويعنينا منه على وجه
التحديد هنا "اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة") .الإطار  3-1وامللحق (3

نهو�ض املر�أة والتنمية الإن�سانية يف الوطن
العربي ،تالزم �سببي!
منذ �صدر "تقرير التنمية الإن�سانية العربية"
الأول ،2002 ،ذهبت هذه ال�سل�سلة من التقارير
�إىل �أنه يقوم تالزم وثيق ،يكاد ي�صل �إىل م�ستوى
ال�صلة ال�سببية ،بني بناء التنمية الإن�سانية يف
الوطن العربي ،ونهو�ض املر�أة العربية5.
ويعني التالزم ال�سببي بني فئتني منطقيتني �أن
ت�ستتبع �صحة �إحداهما الأخرى.
ولقد ا�ستقر يف �سل�سلة "تقرير التنمية
الإن�سانية العربية" �أن "التنمية الإن�سانية" تنطوي

نتبنى موقف املزاوجة
بني امل�ساواة التامة
يف حقوق املواطنة
ً
رجاال
للمواطنني كافة،
ون�ساءً ،مع �ضرورة
احرتام االختالف بني
اجلن�سني مبا ي�ضمن
الكرامة الإن�سانية
لأفراد املجتمع كافة

 5و�إن كان هذا املوقف حمل خالف بني بع�ض املراقبني ،ورمبا اجلمهور العربي عامة )تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام � ،2003إطار "ماذا يظن العرب يف النواق�ص
الثالثة"� ،ص .(19
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�إن �إقامة التنمية
الإن�سانية يف الوطن
العربي ت�ستتبع،
ً
لزاما ،نهو�ض املر�أة
العربية ،كما نع ّرفه
التالزم ال�سببي بني
نهو�ض املر�أة العربية
والتنمية الإن�سانية يف
الوطن العربي يكون
ً
تاما ،عندما ت�شمل
التنمية الإن�سانية
جميع مواطني الدول
العربية

على �أن لكل �إن�سان ،ملجرد كونه ب�شراً ،واحرتاماً
للكرامة الإن�سانية املت�أ�صلة فيه ،حقاً �أ�صي ً
ال يف
احلياة الكرمية ،مادياً ومعنوياً ،مما ي�ستلزم فر�صة
مت�ساوية يف اكت�ساب القدرات الب�شرية وتوظيفها
بفعالية ،و�صوال لأعلى م�ستوى ممكن من الرفاه
الإن�ساين للجميع .وي�ستتبع ذلك رف�ضاً باتاً جلميع
�أ�شكال التمييز بني الب�شر كافة� ،أياً كان معيار
التمييز.
من هذا التعريف ،ينجلي مبا�شرة �أن �إقامة
التنمية الإن�سانية يف الوطن العربي ت�ستتبع ،لزاماً,
نهو�ض املر�أة العربية ،كما نع ّرفه.
ومن الناحية الأخرى ،ف�إن نهو�ض املر�أة العربية
يعني حتقق التنمية الإن�سانية ،طاملا تزامن مع
الق�ضاء على جميع �أ�شكال حرمان جميع الب�شر يف
املجتمع من احلرية ،باملعنى ال�شامل ،مبا يف ذلك
اكت�ساب القدرات الب�شرية وتوظيفها بفعالية.
التالزم ال�سببي بني نهو�ض املر�أة العربية
والتنمية الإن�سانية يف الوطن العربي يكون تاماً،
�إذن ،عندما ت�شمل التنمية الإن�سانية جميع
مواطني الدول العربية.
بعبارة �أخرى ،ف�إن نهو�ض املر�أة �شرط الزم
للتنمية الإن�سانية )ال تقوم التنمية الإن�سانية من

ري ٍ
كاف بال�ضرورة
دون نهو�ض املر�أة( ،ولكنّه غ ُ
)مبعنى �أن قيام التنمية الإن�سانية يقت�ضي حتقق
�صنوف �أخرى من التغيري املجتمعي -عادة ما
تتالزم مع نهو�ض املر�أة يف نه�ضة جمتمعية
�شاملة(.

�سبل مناه�ضة التمييز �ضد الن�ساء؛ تطور
مفاهيم املر�أة والتنمية
على ال�صعيد العاملي
مرت مناهج و�سيا�سات التنمية املتعلقة باملر�أة
بعديد من املحطات التي عك�ست التغريات يف
مداخل ال�سيا�سات التنموية االقت�صادية يف العامل
ب�شكل عام .ففي الفرتة ما بني اخلم�سينات وحتى
ال�سبعينات ،مث ً
ال� ،ساد التفكري ب�أن "التحديث"،
امل�ساوي عادة للت�صنيع وزيادة املكننة� ،سيح�سن
م�ستويات املعي�شة واحلياة يف الدول النامية
جلميع قطاعات املجتمع ،مبا فيها الن�ساء.
فات�سمت تلك الفرتة ب�سيادة "التوجه اخلريي"
املوجه للمر�أة ،الذي اهتم بدعم دورها الإجنابي
وركز على ق�ضايا مثل التعليم وال�صحة العامة.

المعة :نازك املالئكة
تعد ال�شاعرة العراقية نازك املالئكة رائدة
ال�شعر احلديث يف الوطن العربي ومن �أوائل من
كتب ق�صيدة التفعيلة؛ كما �أنها تعد �أي�ضا رائدة
يف جمال التنظري النقدي لل�شعر احلديث.
ولدت نازك املالئكة يف مدينة بغداد عام
 1923لأب مثقف عرف باهتماماته الفقهية
واملنطقية وبحبه للأدب وال�شعر ،ولأم كانت هي
نف�سها �شاعرة وهي ال�سيدة �سلمى عبد الرزاق.
وقد تفتحت موهبة ال�شاعرة نتيجة لذلك املناخ
اخل�صب منذ كانت تلميذة �صغرية باملدر�سة.
فلم يكن غريبا �أن تن�شر عام  1945ق�صيدتها
"الكولريا" التي تعد فاحتة اخلروج على ال�شكل
العامودي لل�شعر العربي وفتحا �أوال يف الت�أ�سي�س
لل�شعر احلر.
وقد وا�صلت ال�شاعرة درا�ستها فتخرجت
من معهد الفنون اجلميلة "فرع العود" ،عام
 .1949ويف عام � ،1950سافرت �إىل الواليات
املتحدة ودر�ست الالتينية والأدب املقارن بجامعة
برن�ستون يف نيوجر�سي .كما در�ست اللغة
الفرن�سية �إىل جانب �إتقانها اللغة الإجنليزية مما
مكنها من ترجمة بع�ض �آداب تلك اللغات �إىل

اللغة العربية .ويف العام  1959عادت �إىل العراق
لتنغم�س من جديد يف ان�شغاالتها الأدبية يف
جمايل ال�شعر والنقد .وقد زادتها جتربة الغربة
واالطالع على �أحدث تيارات الآداب العاملية
مبا فيها الأدب الأملاين والإيطايل والرو�سي
وال�صيني والهندي ،بالإ�ضافة �إىل الأدب الفرن�سي
والإجنليزي والأمريكي ،انفتاحا ثقافيا على
�آداب احل�ضارات الإن�سانية املختلفة ،كما زادتها
تنوعا يف الر�ؤية ويف احل�سا�سية ال�شعرية .وكان
لذلك �أثر وا�ضح على تعميق خطها التجديدي
يف عطاءاتها ال�شعرية ويف تنظرياتها العرو�ضية.
وقد عا�شت نازك املالئكة يف العراق وعملت يف
جامعاته ومنها جامعة الب�صرة دون �أن تتوقف
عن الإنتاج ال�شعري �إىل العام .1960
مع مطلع ال�ستينات حتولت ال�شاعرة باالنتقال
للعي�ش يف لبنان �إىل جتربة حياتية جديدة ،حيث
كانت بريوت ت�شكل رئة الثقافة العربية طوال
ذلك العقد و�إىل منت�صف ال�سبعينيات .ف�أخذت
ال�شاعرة بن�شر نتاجاتها ال�شعرية والنقدية
املده�شة �شعريا والالفتة نقديا يف مواجهتها
وا�شتباكها مع امل�سلَّمات ال�شعرية والنقدية التي

ظلت يف �سباتها م�ستتبة� ،إىل �أن ابتد�أت نازك
ومب�شاركة بع�ض جمايليها من العراق والعامل
العربي بتحديها ،ومنهم بدر �شاكر ال�سياب على
وجه اخل�صو�ص ثم بلند احليدري ،وعبدالوهاب
البياتي وال�شاعرة مليعة عمارة.
لنازك املالئكة العديد من الدواوين ال�شعرية
والدرا�سات النقدية .وهناك الكثري من ق�صائدها
التي مل تدخل يف تلك املجاميع وبقيت متناثرة يف
العديد من املجالت وال�صحف الأدبية العراقية
والعربية .وي�ضم نتاجها ال�شعري القائمة التالية
من الدواوين" :عا�شقة الليل" �" ،1947شظايا
ورماد" " ،1949قرار املوجة" �" ،1957شجرة
القمر" " ،1968م�أ�ساة احلياة و�أغنية الإن�سان،
ملحمة �شعرية" " ،1970يغري �ألوانه البحر"
 ،1977و"لل�صالة والثورة" .1978
�أما كتبها النقدية فت�ضم" :ق�ضايا ال�شعر
املعا�صر" " ،1962ال�صومعة وال�شرفة احلمراء"
 1965و"�سيكولوجية ال�شعر" .1993
فوزية �أبو خالد

امل�صدر :جريدة "الزمان") .(2004) .متت الزيارة يف  12ني�سان�/أبريل .(2006
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كما �شهدت هذه الفرتة بداية التحول من التوجه
اخلريي �إىل التوجه التنموي.
�شكل عقد املر�أة الأول ) ،(1985-1976الذي
ُد ِّ�شن يف امل�ؤمتر العاملي الأول للمر�أة للأمم املتحدة
يف املك�سيك عام  ،1975دفعة كبرية لتطوير
توجهات التنمية للمر�أة .و�شاع �أثناء هذا العقد
توجه "املر�أة يف التنمية" ) (6WIDالذي اعرتف
باختالف واقع الن�ساء وخربتهن يف التنمية عن
الرجال ،مما انعك�س يف ر�سم ا�سرتاتيجيات جديدة
لتح�سني و�ضع املر�أة يف الدول النامية بالرتكيز
على دور الن�ساء الإنتاجي على ح�ساب اجلانب
الإجنابي .ويف �إطار هذا التوجه ،بد�أت الوكاالت
الدولية املانحة بتطبيق برامج مدرة للدخل ،مثل
تعليم الن�ساء مهارات وحرفاً خمتلفة� ،أو �إدخالهن
يف م�شاريع �إنتاجية وتعاونيات للإنتاج �أو للت�سويق،
ٍ
تقانة تخفف من �أعباء
والعمل على تطوير
العمل .كما مت الرتكيز على املطالبة مب�شاركة
مت�ساوية للن�ساء يف التعليم والتوظيف ،واعتبار
ٍ
ٍ
تابعات لأزواجهن
منتجات م�ستقالت ،ال
الن�ساء
فح�سب .وانتُقدت هذه املقاربة لرتكيزها على
اجلوانب الإنتاجية من حياة الن�ساء ،مهمل ًة بذلك
�أدوارهن الإجنابية التي نُ ِظ َر �إليها كق�ضايا تنتمي
للمجال "اخلا�ص" وتخرج عن نطاق م�شاريع
التنمية الهادفة �إىل تعزيز الأن�شطة املدرة للدخل
)رازيجيبري ،بالإجنليزية.(1990 ،
ِ
مع بداية العقد الثاين للمر�أة ،الذي ُد�ش َن
مب�ؤمتر الأمم املتحدة يف نريوبي عام � ،1985شاع
منظور "النوع االجتماعي والتنمية" 7.وينطلق
هذا املنظور من ر�ؤية متكاملة للتنظيم االجتماعي
االقت�صادي وال�سيا�سي ،من �أجل فهم �آليات
توزيع الأدوار بني الرجال والن�ساء ،وامل�س�ؤوليات
والتوقعات املحددة لكل منهم .لذا يحلل هذا
التوجه طبيعة م�ساهمة الن�ساء �ضمن حميط
العمل ،داخل املنزل وخارجه ،مبا فيها الإنتاج
غري ال�سلعي ،ويرف�ض تق�سيم العمل العام/اخلا�ص
الذي ا�ستعمل ب�شكل عام كو�سيلة لبخ�س عمل
الن�ساء يف املحافظة على العائلة واملنزل .كما
يويل هذا املنظور �أي�ضا �أهمية لدور الدولة يف
حترير الن�ساء ،وخا�صة يف جمال توفري اخلدمات
االجتماعية املم ِّكنة للن�ساء يف �أداء �أدوارهن
املختلفة� ،سواء منها الإجنابية� ،أو الإنتاجية� ،أو

االجتماعية �أو ال�سيا�سية .وي�ؤكد هذا املنظور
�أي�ضا على كون الن�ساء فاعالت �أ�سا�سيات يف
التغيري ،ال متلقيات �سلبيات مل�ساعدات التنمية،
ويويل بذلك �أهمية خا�صة ل�ضرورة تنظيم الن�ساء
لأنف�سهن لي�صبحن قوة �سيا�سية فعالة لإحداث
التغيري )رازيجيبري ،بالإجنليزية.(1990 ،

تقييم نقدي لتطبيق مفاهيم املر�أة والتنمية يف
املنطقة العربية
حظيت مقاربات التنمية الآنفة الذكر باالهتمام يف
املنطقة العربية .فبني اخلم�سينات وال�سبعينات من
القرن املا�ضي ،و�صل �إىل احلكم العديد من النخب
القُطرية التي كانت مدفوعة بالنظرة التحديثية
ملجتمعاتها ،والتي ركزت على التخطيط املركزي
والت�صنيع واال�ستخدام الأكف�أ للموارد الب�شرية.
وتو�سعت تلك النظم ،كما يف تون�س واجلزائر
والعراق و�سورية وم�صر ،يف تقدمي اخلدمات
ال�صحية والتعليم ملختلف �شرائح الن�ساء ،واهتمت
ب�إدخال الن�ساء يف جماالت الإنتاج العامة .وحازت
الكثري من الن�ساء العربيات يف تلك الفرتة على
مكت�سبات هامة ،مثل التعليم العام واملجاين،
وات�سعت م�شاركتهن يف �سوق العمل ،خا�صة يف
القطاع العام احلكومي ،وح�صلن على ت�أمينات
�صحية واجتماعية .و�شهدت تلك املرحلة �سن
ت�شريعات جديدة منحت املر�أة العديد من احلقوق،
كاحلق يف العمل والتعليم وال�صحة� ،إ�ضافة لبع�ض
احلقوق ال�سيا�سية كاحلق يف االنتخاب والرت�شح
للمجال�س النيابية .و ُعينت ن�ساء يف منا�صب وزارية،
و ُكرمت ن�ساء "مناذج" يف حقول عملية ومعرفية
خمتلفة لإظهار دعم الدولة لأدوار جديدة للمر�أة
يف املجال العام.
على الرغم من هذه الإجنازات الهامة للدولة
التي ُ�سميت "تنموية �أو تدخلية" 8و�أحيانا �أخرى
"ن�سوية الدولة" ،9انتقد البع�ض هذه ال�سيا�سات
باعتبارها منحاً فوقية تعطيها الدولة مبعزل
عن م�شاركة القوى امل�ستفيدة منها والقادرة على
حمايتها وتطويرها .ففي الوقت الذي كانت الدولة
"متنح" فيه هذه الإجنازات با�سم احلداثة ،كانت
تعمل على �ضرب االحتادات وامل�ؤ�س�سات الن�سائية
امل�ستقلة� ،أو تعمل على دجمها يف �أطرها التنفيذية

يف الوقت الذي كانت
الدولة "متنح" فيه
الإجنازات با�سم
احلداثة ،كانت تعمل
على �ضرب االحتادات
وامل�ؤ�س�سات الن�سائية
امل�ستقلة� ،أو تعمل
على دجمها يف �أطرها
التنفيذية �أو تهمي�شها

�شكل عقد املر�أة الأول
الذي ُد ِّ�شن يف امل�ؤمتر
العاملي الأول للمر�أة
للأمم املتحدة يف
املك�سيك عام ،1975
دفعة كبرية لتطوير
توجهات التنمية
للمر�أة

Women in Development 6
Gender and Development 7
Developmentalist 8
State Feminism 9

املفاهيم والإ�شكاليات

59

كان م�ؤمتر الأمم
املتحدة يف نريوبي
عام  1985وامل�ؤمترات
الدولية الالحقة
ً
هامة
حمطات
ٍ
لإدخال مفاهيم املر�أة
والتنمية �إىل املنطقة
العربية

�أثار انت�شار مفهوم
النوع الإجتماعي
والتنمية يف املنطقة
العربية بوا�سطة
املنظمات غري
احلكومية اجلديدة
حفيظة بع�ض القوى
ال�سيا�سية االجتماعية
الفاعلة يف املجتمع

ر�أى البع�ض �أن مفهوم
التمكني غري قادر
على حتقيق التغيري
املن�شود ،لأنه يركز يف
الأ�سا�س على متكني
الأفراد منفردين
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�أو تهمي�شها ،مما �أدى �إىل م�صادرة م�ساحة النقد
لعرثات احلداثة نف�سها وم�شكالتها )كانديوتي،
بالإجنليزية1991 ،؛ مولينو ،بالإجنليزية1991 ،؛
حامت ،بالإجنليزية�1994 ،أ و .(2000كما انتقدت
تلك الدول �أي�ضا لرتددها يف �إدخال تعديالت
جذرية على القوانني ب�شكل عام ،وتلك املتعلقة
بتنظيم عالقات الأ�سرة الداخلية ب�شكل خا�ص،
والتي �أبقت على ر�ؤية املر�أة كتابع ومعتمد على
الرجل.
وعلى �إثر انت�شار برامج �إعادة هيكلة االقت�صاد
و�إعطاء دور �أكرب لآليات ال�سوق والقطاع اخلا�ص
يف �أواخر ال�سبعينات ،تراجع دور الدولة يف
عمليات التنمية الوطنية ،وتراجع دور القطاع
العام ،امل�شغِّل الأكرب للن�ساء ،دون تنامي قدرة
القطاع اخلا�ص بعد على ا�ستيعاب عمالة الن�ساء
املتزايدة.
ومع ان�سحاب الدولة من جماالت �إنتاجية
وخدمية عديدة ،ات�سع انت�شار املنظمات غري
احلكومية التي ُ�ش ِّجعت على ملء الفراغ ،خا�صة يف
جمال تقدمي اخلدمات االجتماعية وامل�ساعدات
االقت�صادية.
كان م�ؤمتر الأمم املتحدة يف نريوبي عام
ٍ
حمطات
 1985وامل�ؤمترات الدولية الالحقة
هام ًة لإدخال مفاهيم املر�أة والتنمية �إىل املنطقة
العربية ،حيث �ساهمت ب�شكل كبري يف تعر�ض
احلكومات واملنظمات غري احلكومية العربية �إىل
ق�ضايا املر�أة والتنمية.
على الرغم من ا�ستمرار عدد كبري من منظمات
املجتمع املدين العربية يف ال�سري على منهج العمل
اخلريي� ،إال �أن عدداً كبرياً ،خا�صة من املنظمات
غري احلكومية اجلديدة التي بد�أت يف االنت�شار من
�أوا�سط الثمانينات ،تبنى منظور النوع االجتماعي
والتنمية .و�أدى ذلك �إىل �إنتاج كم كبري من الوثائق
والأبحاث والتوجهات التي حتلل و�ضع الن�ساء من
منظور النوع االجتماعي .و�ساعدت هذه التيارات،
مبا �أثارته من وعي ب�أ�شكال التمييز املختلفة �ضد
الن�ساء ،يف ال�ضغط على احلكومات النتهاج
�سيا�سات �أكرث عدال جتاه الن�ساء ،وللعمل على �سد
فجوات النوع االجتماعي.
وقد �أثار انت�شار املفهوم يف املنطقة العربية
بوا�سطة تلك املنظمات حفيظة بع�ض القوى
ال�سيا�سية االجتماعية الفاعلة يف املجتمع ،التي
ر�أت �أن املفهوم "مفرو�ض" من الغرب ،وال ينبع من
واقع �أو احتياجات املر�أة العربية التي تقوم على
تكري�س دور الأ�سرة كلبنة �أ�سا�سية للمجتمع ولي�س

الفرد )فهمي هويدي ،(1998 ،مما حدا بالبع�ض
�إىل مقاومة خطط التنمية التي ت�أخذ مبنظور
النوع االجتماعي ،ومقاومة الدولة واملنظمات
الن�سوية التي تعمل مبقت�ضاه.
كذلك تبنت بع�ض املنظمات العاملة يف
جمال التنمية مفهوم "متكني املر�أة" كموجه عام
ل�سيا�سات و�أن�شطة تنمية املر�أة .و�أثار مفهوم
التمكني ،كغريه من مفاهيم تنمية املر�أة ،كثرياً
من اجلدل يف �أو�ساط الدوائر الن�سوية والتنموية.
ور�أى البع�ض �أن مفهوم التمكني غري قادر على
حتقيق التغيري املن�شود ،لأنه يركز يف الأ�سا�س
على متكني الأفراد منفردين ،ويهمل ال�شق املتعلق
بالتمكني اجلماعي الذي يهدف �إىل تغيري البنى
االجتماعية ،واالقت�صادية ،وال�سيا�سية التي تولد
اال�ضطهاد والتمييز ،ال �ضد الن�ساء فح�سب،
بل �ضد الغالبية من الفقراء واملهم�شني �أي�ضا
)�أجاروال ،بالإجنليزية1994 ،؛ رادتكي و�ستام،
بالإجنليزية1994 ،؛ روالندز ،بالإجنليزية1998 ،؛
كابري ،بالإجنليزية.(2003 ،
ترجم مفهوم التمكني عملياً من قبل العديد
من املنظمات غري احلكومية العاملة على تنمية
املر�أة ب�أ�شكال خمتلفة .فركز بع�ضها على متكني
الن�ساء عرب املطالبة مب�ساواة املر�أة يف احلقوق
و�إلغاء �أ�شكال التمييز املختلفة التي تنطوي
عليها القوانني العربية� ،سواء فيما يتعلق بحقوق
اجلن�سية� ،أو الأحوال ال�شخ�صية� ،أو ال�ضمانات
االجتماعية .وركز بع�ضها الآخر على تقدمي
القرو�ض والعمل على م�شروعات مدرة للدخل،
�أو تقدمي خدمات يف جماالت ال�صحة �أو التعليم
�أو غريها من القطاعات .وعلى الرغم من
�أهمية هذه التدخالت يف م�ساعدة بع�ض الن�ساء
والأفراد� ،إال �أن متكني الن�ساء باملفهوم اجلماعي
ما زال بعيد املنال ،كما �سنبني يف الف�صلني
الثاين والثالث.

�إ�شكاليات نهو�ض املر�أة
�إ�شكالية الداخل/اخلارج
من املهم الت�أكيد على �أن ق�ضية املر�أة هي ق�ضية
عاملية ال تقت�صر على الوطن العربي .فتو�سيع �أفق
الر�ؤية يتيح لنا التفا�ؤل ب�إمكانيات التغيري ،كما
حدث يف بع�ض مناطق العامل ،ذلك �إن اجتهدنا من
اجل فك القيود التي تعيق التغيري.
ً
كما �أن الف�صل الق�سري ،ت�شريحيا ،بني
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الداخل واخلارج مل يعد ممكنا يف الع�صر احلايل؛
فما ي�سمى "اخلارج" يعي�ش يف املجتمعات العربية
ثقاف ًة ،على وجه اخل�صو�ص ،وقيماً و� َ
أمناط �سلوك،
من خالل العوملة املتزايدة للمجتمعات العربية.
ولي�س ذلك الف�صل مفيدا �أي�ضا .فالنزوع
�إىل النه�ضة يف الوطن العربي ،وهو نزوع �أ�صيل،
قد ت�أثر �إيجابيا ب�أف�ضل �إجنازات الب�شرية يف
احل�ضارة الغربية املهيمنة منذ بدايات النه�ضة
العربية ،وما زال.
وعلى وجه اخل�صو�ص ،يقوم ت�ضافر ،بع�ضه
حميد ،بني الن�ضال من �أجل حترر املر�أة يف البلدان
العربية كتوجه حترري يف املجتمع العربي ،مع
حركات حترر املر�أة يف العامل ،مبا يف ذلك الغرب.
وتكت�سب جهود املنظمات الدولية �أهمية خا�صة يف
هذا ال�صدد ،وباخل�صو�ص فيما يت�صل باالتفاقات
واملواثيق ،والآليات والن�شاطات الدولية الهادفة
حلماية حقوق املر�أة و�إن�صافها.
غري �أن هذه التوجهات الإيجابية ال تنفي �أن
م�س�ألة متكني الن�ساء يف البلدان العربية تقاطعت
م�ؤخراً مع م�آرب �سيا�سية يف املنطقة لقوى مهيمنة
عاملياً ،يف ما �أ�صبح يعرف مببادرات الإ�صالح
القادمة من اخلارج .وتركز هذه املبادرات على
متكني الن�ساء رمبا باعتباره �شكال من �أ�شكال
الإ�صالح الذي قد تطيقه �أنظمة احلكم اال�ستبدادية
عو�ضا عن الق�ضاء على بنى اال�ستبداد .ولعل
يف هذا تف�سرياً للإجناز الأف�ضل ن�سبيا لتمكني
املر�أة ،خا�صة باملقارنة بتعرث الإ�صالح ال�سيا�سي،
وال�سيما من خالل زيادة ن�صيب الن�ساء يف املواقع
القيادية يف الدولة من خالل تعيني ن�ساء بارزات،
على الرغم من �أن هذه الزيادة يف ن�صيب الن�ساء
يف املواقع القيادية ال تزال قا�صرة عن �أن تعك�س
احل�ضور الف ّعال للن�ساء يف كل املجاالت.

ا�ستباحة الأمة من اخلارج تلقي ظالال قامتة
على ق�ضية نهو�ض املر�أة
يف التاريخ العربي املعا�صر ،جند �أن معاناة العرب
لال�ستباحة من اخلارج قد انقلبت قهراً �أ�شد
للمر�أة .فقد متخ�ضت الهزمية يف مواجهة �أعداء
الأمة ،بالتزاوج مع غياب القدرة العربية على
مواجهتهم انت�صاراً للكرامة والعزة ،عن �إح�سا�س
طاغ باملهانة .هذا الإح�سا�س امل�ؤمل يجري �إنكاره
من ناحية ،وحماولة التعايل عليه من ناحية �أخرى،
ا�ستنقاذاً للذات اجلريحة ،عرب الت�شبث مبواطن
قوة متوهمة ،على �صعيد الذات والهوية ،تعرب عن

املفاهيم والإ�شكاليات
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قرار جمل�س الأمن الدويل  - )2000( 1325مقتطفات
 يحث الدول الأع�ضاء على �ضمان زيادةمتثيل املر�أة على جميع م�ستويات �صنع
القرار يف امل�ؤ�س�سات والآليات الوطنية
والإقليمية والدولية ملنع ال�صراعات و�إدارتها
وحلها.
امل�صدر :ن�ص القرار ،ملحق ).(3

 يدعو جميع الأطراف يف ال�صراعاتامل�سلحة �إىل �أن تتخذ تدابري خا�صة حتمي
الفتيات والن�ساء من العنف القائم على
�أ�سا�س اجلن�س يف حاالت ال�صراع امل�سلح ،ال
�سيما االغت�صاب والأ�شكال الأخرى للإيذاء
اجل�سدي.

نف�سها من خالل الت�سلط على فئات اجتماعية
مظنون �ضعفها �أو نق�صها يف منظور �أو �آخر ،ومن
بينها الن�ساء.
وقد اكت�ست هذه الإ�شكالية ثوباً جديدا بعد
�إعالن الإدارة الأمريكية احلالية عزمها على �إعادة
ت�شكيل البنية املجتمعية العربية خدمة لأغرا�ض
حربها على "الإرهاب" كما تع ّرفه .وال يجوز هنا
اخللط بني الرتويع الإجرامي لأبرياء ،املدان
دون حتفظ ،وبني املقاومة امل�شروعة التي يكفلها
القانون الدويل حلقوق الإن�سان �ضد االحتالل
الأجنبي والأنظمة العن�صرية.
ويف غمار ذلك ،احتل "حترير" املر�أة العربية
مكانة متقدمة على جدول �أعمال الإ�صالح
املدفوع من اخلارج ،دون �أن يَلقَى الق�ضاء على
بنى اال�ستبداد والت�سلط �أولوية مناظرة .كما ظل
التهديد بالتدخل الأجنبي يف املنطقة العربية
ُم ْ�ش َرعا ك�سبيل لإنفاذ خمططات القوى املهيمنة
يف هيكل القوة العاملي.
ويتجلى امل�شروع الأمريكي للمر�أة العربية
ب�أو�ضح �صوره يف حماولة تخليق "منوذج �إر�شادي"
للمر�أة على �أر�ض العراق )الإطار )،((5-1
م�ستهدفا �إعادة تكوين الن�سيج املجتمعي للبلد،
وك�أن املر�أة العراقية قد بزغت �إىل الوجود حلظة
الغزو واالحتالل ،مما يتجاهل ن�ضاال وطنيا طويال
للمر�أة العراقية منذ االحتالل الربيطاين ،ثم حتت
حكم اال�ستبداد ال�سابق ،وانتهاء مبواجهة االحتالل
الأمريكي -الربيطاين يف الوقت الراهن.
وقد دفع هذا املوقف امللتب�س بعرب كثريين �إىل
و�صم احلر�ص على حترير املر�أة باعتباره مهمة
ملتب�سة على جدول �أعمال الهيمنة الغربية ،وو�صم
من ينادون به ب�أنهم �صنائع للغرب اال�ستعماري.
مما �أ�ضر بق�ضية نهو�ض املر�أة يف البلدان العربية
ومن يدعون �إليه.
هكذا جنم عن فظاظة املناداة بالإ�صالح
من اخلارج ،ولو ق�سرا ،رد فعل �سلبي ،لدى بع�ض
الفئات املجتمعية� ،ضد متكني الن�ساء يف منظور

يقوم ت�ضافر ،بع�ضه
حميد ،بني الن�ضال
من �أجل حترر املر�أة
يف البلدان العربية
كتوجه حترري يف
املجتمع العربي ،مع
حركات حترر املر�أة يف
العامل

م�س�ألة متكني الن�ساء
يف البلدان العربية
تقاطعت م�ؤخر ًا مع
م�آرب �سيا�سية يف
املنطقة لقوى مهيمنة
عامليا
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الإطار 5-1

يجب �أن يبقى
نهو�ض الن�ساء ،يف
الفكر والعمل �سويا،
حمورا �أ�سا�سيا
مل�شروع عربي لنه�ضة
�إن�سانية يف منظور
مكافحة اال�ستبداد يف
الداخل ،واال�ستباحة
من اخلارج كليهما
بنا ًء لنه�ضة حتقق
للعرب جميعا ،ن�ساء
ورجاال منهم على قدم
امل�ساواة ،العزة واملنعة

يتحقق نهو�ض املر�أة
يف الوطن العربي،
يف ظل التحول نحو
جمتمع احلرية
واحلكم ال�صالح

العالقة بني طبيعة
ال�سلطة وحتقيق
�إجنازات يف م�ضمار
نهو�ض املر�أة ،كانت
دوما ،ورمبا �ستظل،
مركبة ومعقدة
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هيفاء زنكنة :املر�أة العراقية وخطاب االحتالل الأمريكي

لقد مت ت�أ�سي�س عدد من املنظمات الن�سوية العراقية
والعراقية–الأمريكية قبل �شن احلرب على العراق ب�أ�شهر
قليلة لغر�ضني� ،أولهما �آين ،وهو توفري املربر الأخالقي
للحرب بعد تزايد املعار�ضة ال�شعبية للحرب يف �أمريكا
والعامل .والثاين ا�سرتاتيجي يهدف �إىل ا�ستخدام جناح
الأجندة الن�سوية يف العراق منوذجاً يكرر عربياً و�إ�سالمياً
لتكري�س الواليات املتحدة لأن�شطتها ال�سيا�سية والع�سكرية
واالقت�صادية .فقامت الن�ساء �أع�ضاء املنظمات املعنية
بن�شاط مكثف وحمموم مل ي�سبق له مثيل مل�ساندة ودعم
الإدارة الأمريكية يف مرحلة الإعداد للحرب ،و�أي�ضا يف
تنفيذ اخلطاب الأمريكي يف مرحلة ما بعد احلرب.
تطابقاً مع اخلطاب الأمريكي للعراق واملنطقة،
يالحظ �أن كل برامج املنظمات الن�سوية املعلنة
وت�صريحات الن�سوة الع�ضوات فيها� ،سواء كن خارج
العراق �أم يف داخله ،خالية من مفردات ذات جذور
عميقة يف املجتمع العراقي ،بل وكل املجتمعات تقريبا

يف جميع �أنحاء العامل .وهي املفردات الدالة على
مفاهيم الوطنية وال�سيادة الوطنية واال�ستقالل ،ناهيك
عن الدعوة �إىل �إنهاء االحتالل .لقد مت تغييب هذه
املفردات لأنها تعرب عن م�شاعر ومبادىء متنح �أي �شعب
حمتل احلق القانوين وال�شرعي والأخالقي يف مقاومة
االحتالل.
لهذا ف�شلت املنظمات الن�سوية املعنية ،على الرغم
من �إمكانياتها املادية الكبرية ودعمها من قبل الإدارة
الأمريكية واحلكومات العراقية امل�ؤقتة ،يف �إحراز
�أي جناح عملي يف �أو�ساط املر�أة العراقية ،ومل تتمكن
من ك�سب �صوت املر�أة العراقية .ومل تتو�سع ،بل بقيت
حم�صورة يف قائمة الأ�سماء الأوىل التي قامت بت�أ�سي�سها
تقريبا ،لأنها ،وبب�ساطة ،ال متثل املر�أة العراقية وال
عالقة لها ب�أولوياتها وواقعها وطموحاتها ،ومل تكن
براجمها غري حمطة �أخرى من حمطات تنفيذ امل�شروع
الأمريكي يف العراق.

امل�صدر :زنكنة ،بالإجنليزية.2005 ،

القوى الغربية املهيمنة يف هيكل القوة العاملي،
باعتباره افتئاتا على الثقافة العربية واال�ستقالل
الوطني كليهما.
ولي�س معنى ذلك املوقف التخلي عن الن�ضال
املجتمعي من �أجل نهو�ض املر�أة .فرد الفعل ذلك
ميثل �إخالء ال�ساحة ملخططات الإ�صالح املفرو�ض
من اخلارج ،ومتكينا لها .وامل�ؤ�سف �أن بع�ض غبار
هذه الكراهية تناثر على الدعوة املخل�صة لنهو�ض
املر�أة من منظور وطني و�إن�ساين متني.
�إن الرد القادر على مثل هذه املخططات
املذمومة ،وعلى من يتذرعون بها لتعطيل �أو ت�أجيل
متتع الن�ساء العرب بكامل حقوقهن ،هو �أن يبقى
نهو�ض الن�ساء ،يف الفكر والعمل �سويا ،حمورا
�أ�سا�سيا مل�شروع عربي لنه�ضة �إن�سانية يف منظور
مكافحة اال�ستبداد يف الداخل ،واال�ستباحة من
اخلارج كليهما ،بنا ًء لنه�ضة حتقق للعرب جميعا،
ن�ساء ورجاال منهم على قدم امل�ساواة ،العزة
واملنعة.

ال�سلطة امل�ستبدة ونهو�ض املر�أة
يف الت�صور الأمثل ،يتحقق نهو�ض املر�أة العربية،
وفق اخلطوط العري�ضة املقدمة يف بداية هذا
الف�صل ،يف ظل التحول نحو جمتمع احلرية
واحلكم ال�صالح )تقرير التنمية الإن�سانية العربية
الثالث  ،(2004 -الذي ي�ستهدف �إقامة التنمية
الإن�سانية يف عموم الوطن العربي.
�إال �أن اخلربة التاريخية ت�شري �إىل �أن العك�س

مل يكن دائما �صحيحا ،مبعنى �أن العالقة بني
طبيعة ال�سلطة وحتقيق �إجنازات يف م�ضمار نهو�ض
املر�أة ،كانت دوما ،ورمبا �ستظل ،مركبة ومعقدة،
ب�سبب تعقد ال�سياق املجتمعي امل�ؤثر على نهو�ض
املر�أة على الأقل.
من ناحية� ،ساهمت �أنظمة حكم قهرية يف
حتقيق �إجنازات مهمة ل�صالح حقوق الن�ساء رمبا
ما كانت لتتحقق لو ترك عنان الأمور للحركة
املجتمعية ،وهي مكبلة بالقيود .وي�أتي على ر�أ�س
هذه الإجنازات التو�سع املطرد يف تعليم البنات
يف ظل بيئة جمتمعية حمافظة بحيث ميكن القول
�إن ال�سلطة ،على ا�ستبدادها ،كانت متقدمة على
املجتمع يف جمال دعم تعليم البنات الذي ال تخفى
�أهميته يف نهو�ض املر�أة .ولكن الأمر ال يقف عند
هذا الإجناز العام جلميع �أنظمة احلكم العربية
تقريبا .فقد حتققت يف بلدان عربية �إجنازات مهمة
تعد رائدة بكل املقايي�س ،يف ظل نظم حكم تفتقر
�إىل مقومات جمتمع احلرية واحلكم ال�صالح.
واملثال الأ�شهر هنا هو تون�س ،التي �أحرزت تقدماً
رائدا يف �ضمان حقوق املر�أة بقرارات من زعيم
له �شرعية وطنية تاريخية ،و�إن افتقر نظام حكمه
�إىل �صيانة احلرية والدميقراطية.
كما تتعدد الأمثلة؛ فقد نالت الن�ساء موقعا
جمتمعيا متقدما ن�سبيا يف ظل النظام اال�ستبدادي
ال�سابق يف العراق .كما حتققت �إجنازات ل�صالح
نهو�ض الن�ساء يف م�صر وغريها مث ً
ال ،باالعتماد
على رعاية قمة ال�سلطة ،و�إن متثلت يف �شخ�ص
"�سيدة �أوىل" ،من دون دعم جماهريي وا�سع.

تقرير التنمية الإن�سانية العربية
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ر�أي اجلمهور العربي ،يف �أربعة بلدان عربية ،ينبئ عن دعم قوي لنهو�ض املر�أة يف الوطن العربي

ا�ستقرت منهجية تقرير التنمية الإن�سانية العربية على
القيام بجهد بحثي ميداين ،حول مو�ضوع التقرير،
ي�ستهدف الإ�ضافة �إىل قاعدة البيانات حول املو�ضوع ،من
خالل �إ�ضاءات معرفية ال تتيحها امل�صادر املعتادة للبيانات
واملعلومات.
ويف هذه الإ�صدارة� ،أ�شرف فريق التقرير على
ت�صميم وتنفيذ م�سح ميداين ال�ستطالع ر�أي اجلمهور
حول عدد من امل�سائل املت�صلة مبو�ضوع نهو�ض املر�أة يف
�أربعة من البلدان العربية )الأردن ،لبنان ،م�صر ،واملغرب(،
تتنوع فيما بينها يف املوقع اجلغرايف ويف البنى املجتمعية،
ومتثل �أكرث من ثلث �سكان املنطقة العربية )،(%36,5
مما يتوقع �أن ي�ؤدي �إىل تنوع موقف اجلمهور جتاه ق�ضايا
نهو�ض املر�أة .و�أجري امل�سح امليداين ،يف كل بلد دخل
يف الدرا�سة امليدانية ،على عينة ممثلة لعموم املجتمع
من�صف ًة بني الن�ساء والرجال
تتكون من حوايل �ألف فردَ ،
البالغني ثمانية ع�شر عاما من العمر على الأقل .وقامت

على تنفيذ البحث امليداين م�ؤ�س�سات يف البلدان املعنية
م�ستقلة عن فريق التقرير ،ملحق ).(2
ونقدم بع�ضاً من نتائج امل�سح امليداين يف �سل�سلة
�أطر تتخلل ف�صول التقرير حتت عنوان "ر�أي اجلمهور يف
م�سائل نهو�ض املر�أة� ،أربعة بلدان عربية ."2005 ،ويتكون
كل �إطار من �شكلني ،يلخ�ص الأمين منهما نتيجة امل�سح فيما
يت�صل بامل�س�ألة حمل البحث يف البلدان الأربعة جمتمعة،
ويبني الأي�سر منهما نتيجة واحد من �أهم تلك الإجابات
على ال�س�ؤال يف كل بلد �أجري فيه امل�سح على حدة.
واال�ستخال�ص الأهم من نتائج امل�سح امليداين ،يف
تقديرنا ،هو �أن اجلمهور العربي ،ممثال بع ّينات البلدان
العربية الأربعة التي �أجري فيها امل�سح ،يتطلع �إىل درجة
�أعلى بكثري من امل�ساواة بني الرجال والن�ساء ،تختلف،
انعكا�سا للبنى املجتمعية ال�سائدة ،بني حماور امل�ساواة من
بلد لآخر ،ح�سب مدى قوة البنى املجتمعية التقليدية يف
البلد.

ر�أي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املر�أة� ،أربعة بلدان عربية2005 ،
"امل�ساواة بني اجلن�سني" مرتبطة باملفهوم ال�شامل للحرية ،ح�سب البلد
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يتطلع اجلمهور
العربي �إىل درجة
�أعلى بكثري من
امل�ساواة بني الرجال
والن�ساء
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ولي�س غريباً �أن تف�ضي نتائج امل�سح املقدمة يف التقرير
�إىل غلبة التطلع �إىل مرتبة من امل�ساواة بني النوعني
�أرقى من الو�ضع الراهن من ناحية ،ومن ما ميكن �أن
يف�ضي �إليه ا�ستمرار البنى املجتمعية النازعة لتعطيل
نهو�ض املر�أة على حالها ،من ناحية �أخرى .ولكن يجب
�أي�ضا تفهم هذه النتائج يف �ضوء التفارق املعروف بني
التوجهات وال�سلوك الفعلي من ناحية ،ومعروف �أنهما
ميكن �أن يختلفا لدرجة ملحوظة ،ويف �ضوء �ضعف
تعبري نظم احلكم الراهنة يف البلدان العربية عن الإرادة
ال�شعبية ،من ناحية �أخرى.

ومن �أمثلة ذلك �إقرار حق املر�أة يف "ا ُ
خللع"
يف م�صر يف العام  .2000وقد دار حوله جدل
حام ،وحمموم �أحيانا ،يف املجتمع كله ويف املجل�س
الت�شريعي ،قبل �إقراره.
وميكن القول �إن �آليات اال�ستبداد ال�سيا�سي
قد ا�ستخدمت �أحياناً لدفع وترية نهو�ض املر�أة.
ولي�س غريباً �أن يرتتب �أحيانا على هذا النمط من
"التقدم" مقاومة من القاعدة ال�شعبية.

املفاهيم والإ�شكاليات

وبناء على ذلك ،جند يف نتائج امل�سح دعماً �شعبيا
م�ستقبلي الطابع لتوجهات نهو�ض املر�أة امل�ضمرة
يف ف�صول التقرير ،واملقدمة �صراحة يف الر�ؤية
الإ�سرتاتيجية )الف�صل العا�شر(.
ومن ثم ،ف�إن نتائج امل�سح امليداين املقدمة طوال
التقرير يف �أطر "ر�أي اجلمهور" متثل يف بع�ض الأحيان
دعماً لتحليل التقرير ،ولكنها ،يف الأغلب الأعم ،ت�شكل
ٍ
توجه م�ستقبلي ا�سرتاتيجي مع
ا�شتباكا جدليا ذا
حمتوى الأجزاء التحليلية يف التقرير ،يبلغ ذروته ملتحما
مب�ضمون الف�صل العا�شر.

وم�ؤخرا ،تقاطعت �إ�شكالية دور ال�سلطة هذه
مع �إ�شكالية الداخل/اخلارج التي �سبقت الإ�شارة
لها �أعاله� .إذ حتققت يف ظل �أنظمة حكم ت�ستمد
�شرعيتها يف الأ�سا�س من الدعم اخلارجي� ،إجنازات
ل�صالح حقوق املر�أة رمبا على �سبيل اال�سرت�ضاء
لقوى مهيمنة يف النظام العاملي تدعو �إىل الإ�صالح
يف البلدان العربية� ،شامال متكني املر�أة .وقد يبدو
التوجه الأخري �أهون حماور الإ�صالح �ضررا على

ا�ستخدمت �آليات
اال�ستبداد ال�سيا�سي
ً
أحيانا لدفع وترية
�
نهو�ض املر�أة
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�إن التحول نحو
�أنظمة حكم �صالح
يف جمتمع احلرية
يف البلدان العربية
ميكن �أن يلعب دور ًا
حموريا يف حتقيق
�إجنازات تاريخية
مطلوبة لنهو�ض املر�أة
يف الوطن العربي،
تالقي يف الوقت ذاته
ً
ً
ً
وا�سعا
جمتمعيا
دعما
ي�ضمن لها اال�ستمرار
وقوة التبني ال�شعبي

ال يعرتف املجتمع
العربي ،كما يف
كرثة من املجتمعات
النامية ،مبدى م�شاركة
الن�ساء الفعلية يف
الن�شاط االجتماعي
واالقت�صادي ويف
�إنتاج مكونات الرفاه
الإن�ساين ،وال يكافئ
هذه امل�شاركة كما
ينبغي
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�أنظمة احلكم الراهنة ،خا�صة �إن مل مت�ض فيه
�إىل نهاية املطاف� ،أي �إىل متكني املواطنني كافة،
والقاعدة العري�ضة من الن�ساء خا�صة .ولعل يف
هذا تف�سرياً لإمكان عقد اجتماع "قمة" للمر�أة
العربية ،على حني يبقى احتمال انعقاد قمة مماثلة
ل�صيانة احلرية وحقوق الإن�سان مطلبا عزيز املنال
يف بنية احلكم الراهنة يف البلدان العربية.
هذا على اجلانب الإيجابي لدعم ال�سلطة
امل�ستبدة لنهو�ض املر�أة .ولكن على جانب �آخر،
تتذرع �أنظمة حكم قهرية �أحيانا مبواقف قوى
جمتمعية حمافظة ،متنعها ال�سلطة �أ�صال من
كامل حقوقها يف التعبري والتنظيم ،ولكن ال ترى
غ�ضا�ضة يف ممالأتها للتن�صل من ا�ستحقاقات
نهو�ض املر�أة .واملثل الأهم على ذلك النحو هو
االمتناع عن الت�صديق على اتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة� ،أو التحفظ
على بع�ض من �أهم موادها عند الت�صديق ،تعلال
مبواقف قوى جمتمعية حمافظة.
لكل ذلك ،يقوم موقف التقرير على �أن التحول
نحو �أنظمة حكم �صالح يف جمتمع احلرية يف
البلدان العربية ميكن �أن يلعب دوراً حموريا يف
حتقيق �إجنازات تاريخية مطلوبة لنهو�ض املر�أة
يف الوطن العربي ،تالقي يف الوقت ذاته دعماً
جمتمعياً وا�سعاً ي�ضمن لها اال�ستمرار وقوة التبني
ال�شعبي .ويف ذلك الو�ضع املثايل تُعبرِّ قرارات
احلكم عن الإرادة ال�شعبية ب�شفافية ،وي�ؤ�س�س مناخ
احلرية واحلكم ال�صالح لإر�ساء قواعد امل�ساواة بني
املواطنني كافة بوجه عام ،ومبا ي�ضمن ا�ستقرار
حقوق الن�ساء ،كمكون �أ�صيل ملجتمع احلرية
واحلكم ال�صالح ،على وجه اخل�صو�ص.

بخ�س م�شاركة الن�ساء يف الن�شاط االقت�صادي
ال يعرتف املجتمع العربي ،كما يف كرثة من
املجتمعات النامية ،مبدى م�شاركة الن�ساء الفعلية
يف الن�شاط االجتماعي واالقت�صادي ويف �إنتاج
مكونات الرفاه الإن�ساين ،وال يكافئ هذه امل�شاركة
كما ينبغي .ومبا �أن غالبية الن�ساء تعمل دون �أجر
لدى �أ�سرهن ،ف�إن م�ساهمتهن ال تندرج يف عداد
الن�شاط االقت�صادي الر�سمي.
وقد انعك�س هذا الغنب التاريخي يف بخ�س
م�ساهمة املر�أة يف �صنوف الن�شاط الب�شري عامة،
وال �سيما يف جمال الن�شاط االقت�صادي.
فال�شائع ،مث ً
ال� ،أن م�ساهمة املر�أة يف الن�شاط
االقت�صادي يف البلدان العربية �ضعيفة .ويعود

الأ�سا�س النظري لإح�صاءات امل�ساهمة يف الن�شاط
االقت�صادي �إىل منظومة احل�سابات القومية والذي
يعود بدوره �إىل النظرية الكال�سيكية املحدثة.
و�أ�سا�سه اجلوهري هو تعريف الناجت الب�شري
بداللة ال�سلع واخلدمات املتداولة يف الأ�سواق
وتقييمها نقداً .وتُ�ساق يف الرد على هذا الأ�سا�س
النظري حماذير عدة ،خا�صة يف منظور م�ساهمة
الن�ساء يف الرفاه الب�شري.
�أوالً� ،إن معايري التداول يف الأ�سواق والتقييم
النقدي حت�صر تعريف الرفاه الب�شري يف حيز
�ضيق جتاوزته �أدبيات التنمية من زمن ،وال حمل له
يف منظور التنمية الإن�سانية على وجه التحديد.
ثانياً ،يقع معظم �إنتاج الن�ساء لل�سلع واخلدمات
حتت منط العمل غري امل�أجور يف نطاق الأ�سرة.
ومن هنا ي�ستبعد هذا املنطلق القائم يف املقام
الأول على احل�سابات القومية ،جميع �أ�شكال �إنتاج
مقومات الرفاه الإن�ساين ،التي تنتجها الن�ساء يف
نطاق الأ�سرة ،ملجرد �أنها ال تتداول يف ال�سوق �أو ال
تق ّيم نقداً .وهل ت�ستقيم �أمور �أي فرد �أو جمتمع،
�أو يقوم ،على وجه اخل�صو�ص� ،أي �إبداع �أو �إنتاج
ولو باملعنى ال�ضيق ،بدون هذه املقومات؟
ثالثاً :تعاين العمليات الإح�صائية املعتادة من
�أوجه ق�صور عديدة ،خا�صة يف البلدان النامية،
تتفاقم عندما يت�صل الأمر مب�شاركة الن�ساء يف
نبت
الن�شاط االقت�صادي .ولي�س هذا اخللل ُم َّ
ال�صلة بالنظرة الدونية للن�ساء ومل�ساهمتهن يف
املجتمع الب�شري ،خا�صة يف املجتمعات النامية.
والنتيجة �أن الإح�صاءات املعتادة تقلل كثريا،
عن خط�أ بينّ  ،من م�ساهمة الن�ساء يف الن�شاط
االقت�صادي .و�سترتتب على �ضبط التعريفات
وترقية جودة العمليات الإح�صائية ،ال ريب،
فروق �ضخمة يف تقدير مدى م�ساهمة الن�ساء يف
الن�شاط االقت�صادي.
و�إذا كانت الإح�صاءات املتاحة تقلل من
م�ساهمة الن�ساء يف الن�شاط االقت�صادي ،فحدث
وال حرج عن ق�صورها عن الإملام مبدى م�شاركة
الن�ساء ،مبا�شرة وبطريق غري مبا�شر  -من خالل
عامل م�ضاعف يرفع من م�ساهمة الرجال يف
�إنتاج مكونات الرفاه الإن�ساين الذي ال يقوم دون
م�ساهمة الن�ساء يف االجتماع الب�شري .وال يعني
ذلك بالطبع الدعوة �إىل االقت�صار على توظيف
قدرات املر�أة يف نطاق الأ�سرة ،فالأ�صل �أن
م�ساهمة املر�أة ،ككل فرد من بني الب�شر ،يف �إنتاج
مقومات الرفاه الإن�ساين ،داخل �أو خارج نطاق
الأ�سرة ،يجب �أن تقدر بقيمتها التي ال تتوقف على
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املعايري النقدية ال�ضيقة .ويف حالة املر�أة ،على
وجه اخل�صو�ص ،ف�إن قرار نطاق توظيف قدراتها
يجب �أن يعود لها لتتخذه بكامل حريتها.
ونخل�ص من ذلك �إىل �أن الأ�ساليب التقليدية
لقيا�س توظيف قدرات الن�ساء ،خا�صة يف الن�شاط
االقت�صادي ،تنطوي على غنب �شديد مل�ساهمتهن
الفعلية يف �إنتاج مكونات الرفاه الإن�ساين ،التي
يجب �أن تُثمن عاليا� ،إن مل يكن باملعايري النقدية،
فباملعايري الأرقى للقيمة الإن�سانية.
ويقوم دليل على ذلك من مداخل بديلة
للقيا�سات التقليدية ،مثل �أبحاث ميزانية -
تخ�صي�ص الوقت ،تنتهي �إىل م�ساهمة هائلة
للن�ساء يف �إنتاج مقومات الرفاه الإن�ساين ،تكاد تَ َب ُّز
م�ساهمة الرجال �أحياناً ،خ�صو�صا يف املجتمعات
النامية ،لأن �أكرثية ن�شاط الن�ساء يف �إنتاج مكونات
الرفاه الإن�ساين ،مثل جلب املياه للم�سكن وجمع
الوقود للطبخ والإ�ضاءة والتدفئة ،تغفل عنها عني
الإح�صائي املغلقة مبنطق منظومة احل�سابات
القومية و�أدواتها الإح�صائية.
يف املغرب ،على �سبيل املثال ،جند �أن ن�سبة
م�شاركة الن�ساء يف احلياة االقت�صادية �سنة -1997
 1998و�صلت �إىل  %71,4يف املجال القروي،

و�إىل  %34,6يف املجال احل�ضري ،و�إىل
على ال�صعيد الوطني .وتفوق هذه الن�سب ،ب�شكل
وا�ضح ،تلك املقدرة بالطريقة التقليدية )مديرية
الإح�صاء ،املغرب ،بالفرن�سية.(1998 ،
�أما �إذا اعتمدنا معيارا راقيا للرفاه الإن�ساين،
ي�ستقيم ومنظور التنمية الإن�سانية املتبنى يف هذا
التقرير ،ف�إن �أي تقييم مل�ساهمة الن�ساء يف �صنع
الرفاه الإن�ساين يف البلدان العربية ،ولإمكان
م�شاركتهن يف بناء نه�ضة �إن�سانية يف الوطن
يفيهن احلق.
العربي ،مهما عال ،لن
ّ
�إن التقييم ال�سليم مل�ساهمة الن�ساء يف �إنتاج
مقومات الرفاه الإن�ساين يتطلب �أ�سا�ساً نظرياً
مبتكراً يتجاوز منظومة احل�سابات القومية
املقت�صرة على التداول يف الأ�سواق والتقييم النقدي
لل�سلع واخلدمات ،وتعريفاً وا�سعاً للرفاه الإن�ساين
يتنا�سب مع مفهوم التنمية الإن�سانية .ومن الناحية
الإجرائية ،ي�ستدعي ذلك االجتهاد تطوير �أدوات
بحثية و�إح�صائية ت�سعى للقيا�س الدقيق مل�ساهمة
الن�ساء يف �إنتاج الرفاه الإن�ساين ،وبناء التنمية
الإن�سانية .وهذا ميدان عظيم لالجتهاد الفكري
والبحثي.
%50,6

خال�صة
و�ضع هذا الف�صل اللبنات املفاهيمية للتقرير بالرجوع �إىل املفاهيم املركزية ل�سل�سلة تقرير التنمية
الإن�سانية العربية� ،أي احلرية وحقوق الإن�سان ،وبالرتكيز على امل�ساواة بني الن�ساء والرجال مبا ي�صون
الكرامة الإن�سانية .ثم تطرق الف�صل ملناق�شة بع�ض الق�ضايا الإ�شكالية املت�صلة بحال املر�أة يف الوطن
العربي يف الوقت الراهن.
وي�شي م�ضمون الف�صل ،خا�صة ق�سمه الثاين ،ب�أن و�ضع املر�أة يف البلدان العربية ميثل حم�صلة تفاعل
عدد من العوامل الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية التي تت�شابك ب�صورة مركبة ،وبع�ضها
�إ�شكايل الطابع ،مما ي�ستدعي حتلي ً
ال وا�سعاً ومعمقاً لعديد من مكونات املجتمعات العربية ،يف حماولة
لت�شخي�ص �أو�ضاع املر�أة يف البلدان العربية ،ثم ال�سعي لتف�سري حالها ،متهيداً ل�صوغ ر�ؤية �إ�سرتاتيجية
لنهو�ض املر�أة يف الوطن العربي.

املفاهيم والإ�شكاليات

يجب �أن يعود قرار
نطاق توظيف قدرات
املر�أة لها لتتخذه
بكامل حريتها

�إذا اعتمدنا معيارا
راقيا للرفاه الإن�ساين،
ي�ستقيم ومنظور
التنمية الإن�سانية
املتبنى يف هذا
التقرير ،ف�إن �أي تقييم
مل�ساهمة الن�ساء يف
�صنع الرفاه الإن�ساين
يف البلدان العربية،
ولإمكان م�شاركتهن يف
بناء نه�ضة �إن�سانية يف
الوطن العربي ،مهما
ّ
يفيهن احلق
عال ،لن
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الف�صل الثاين

اكت�ساب القدرات الب�شرية

متهيد
يتبدى تهمي�ش الن�ساء في البلدان العربية ،بلغة
التنمية الإن�سانية باعتبارها عملية تغيير مجتمعي،
في تعر�ض الن�ساء لدرجة �أ�شد من الحرمان من
اكت�ساب القدرات الب�شرية ومن توظيفها الفعال
في مختلف مجاالت الن�شاط الب�شري ،ناهيك عن
معاناتهن لدرجة �أعلى من الحرمان من حقوق
المواطنة ومن حقوق الإن�سان عامة ،بالمقارنة
بالرجال .غير �أن هناك تفاوتا كبيرا بين البلدان
العربية ،وداخ���ل ك��ل منها ،ف��ي م��دى اكت�ساب
الإطار 1-2

احلرمان من اكت�ساب القدرات
الب�شرية الأ�سا�س
ال�صحة
نق�صد بال�صحة هنا املعنى ا لإيجابي ال�شامل
وفق تعريف منظمة ال�صحة العاملية� ،أي متام

فوزية �أبو خالد :تنوع �صورة املر�أة العربية يف مر�آة الواقع

هل من منحوتة و�إن كانت حبلى مبا
ال يح�صى من االحتماالت والأحالم
ت�شبه �صورتها؟
هل من لوحة و�إن كانت من حلم
ودم وحب ت�ستطيع �أن تعك�س احلا�ضر
الغائب من مالحمها؟
هل لي�س ما يكفي من العتمة
لتظهري �صورة املر�أة العربية �أم
لي�س ما يكفي من ال�ضوء اللتقاطها
�أ�صال؟
ترتواح �صورة املر�أة العربية
يف الأدب من �صورة املر�أة امل�ستلبة،
�إىل �صورة املر�أة املتمردة ،وما يقع
بينهما من �صور الن�ضال �أو الت�شظي
بني اال�ستكانة والتعاي�ش والتحدي.
وترتاوح �أي�ضا �صورة املر�أة العربية يف
اخلطاب ال�سيا�سي من �صورة املر�أة
املح ّيدة �إىل �صورة املر�أة املتورطة يف
م�سلماته وتفريعاته معا� ،أو املنق�سمة
بني تنظرياته املقرتحة لهويتها بني
تابع له وبني خارج عليه ،وبني غري
مبا ٍ ْل به� ،أو جمرد ج�سد �أنثوي
يجرب عليه ا�ستيهاماته .في�صري يف
حكم املباح له �أن يحجب �أو يربز من
مالمح ال�صورة ما ال يعرب عن ال�صورة
ال�شخ�صية واالجتماعية للمر�أة بقدر
ما يعرب عن ت�صورات اخلطاب عن
تلك ال�صورة .فمن �صورة املر�أة يف
خطاب التحرر الليربايل الغربي �إىل

امل�صدر :فوزية �أبو خالد ،ورقة خلفية للتقرير.

اكت�ساب القدرات الب�شرية

الن�ساء للقدرات الب�شرية ،وتوظيفهن لها .ولكن
الإح�صاءات المتاحة ،والقابلة للمقارنة دوليا ,قد
ال تفي للتعبير عن جميع �أبعاد هذا التفاوت.

�صورة املر�أة يف اخلطاب الإ�سالمي
التحرري امل�ستنري ،ومن �صورة املر�أة
يف اخلطاب الديني املنغلق �إىل �صورة
املر�أة يف اخلطابات التوفيقية �أو
التلفيقية وما حاذاها �أو انحرف عنها
من اخلطابات الر�سمية ال�سائدة.
وكما تتعدد �صورة املر�أة العربية
يف الأدب ،وتتعدد يف اخلطاب
ال�سيا�سي ،ف�إن �صورة املر�أة العربية
تتعدد وتتنوع يف مر�آة الواقع.
هل من ر�أى الن�ساء بجنوب
ال�سعودية ينحنني ب�أثواب ف�ضفا�ضة
وقامات مم�شوقة على حرثهن،
معتمرات قبعات خو�ص النخل,
ال ليختفني عن الأعني ,ولكن لأن
ال�شم�س ال تكف عن حماولة الت�شبه
ب�صبح �أكفهن املنت�شرة على �شهقات
جبال ال�سروات املن�سكبة �إىل �سهول
تهامة وهي تنرث البعيرثان والكادي
واحلنطة ,وتخلط حنائها وتدعك
ت�شققات كعوبها بالأمطار املو�سمية؟
هل من ر�أى �صورا للمر�أة
اجلزائرية ال تقل عزة وجماال عن
جميلة بوحريد وهي تعيد ن�سج
احللكة �أحالما جديدة ،وك�أنها ال
تخ�شى هيبة اخليبات وال تخاف ما
مر بها يف موا كب الكبوات؟
هل من ر�أى تلميذات مدار�س
ال�شام يختلن على تق�شف املراييل

الكاكية وامل�شية الع�سكرية ب�أثواب
قمر الدين املن�سوجة من راح ال�صرب
ومنقوع امل�شم�ش ،فيم�شني على
�أطراف الأ�صابع مثلما تت�سلل مدات
اليا�سمني من خلف الأ�سوار والأبواب،
وجتوب برائحتها احلارات عنوة كمن
ال يعب�أ مبنع التجول وبالأ�سالك
ال�شائكة التي حتا�صر اجلوالن؟
هل من ر�أى �سيدات م�سنات
تنه�ش ه�شا�شة العظام حبلهن
ال�شوكي فقرة فقرة ،فال ي�شتكني
خ�شية ذل ال�شكوى لغري اهلل.
يفرت�شن الأر�صفة على طول ال�شارع
العربي وعر�ضه دون �أن يلحظهن �أحد
من احلكومات غري رجال البلدية
لي�صادروا ما يبعنه من كد �أكفهن من
امل�شغوالت واحلاجات "الن�سائية" �أو
املنتجات ال�صينية الرخي�صة.
هل من نظر يف قاع �صعيد
م�صر �إىل امر�أة كالبذور تهبط �إىل
�أعماق الأر�ض وهي تعجن وتخبز
وتر�ضع وتذود عن الغيطان ب�أرواحها
ال�سبعة ،ثم تخرج ج�سدا ال ي�شبه
زهرة قطن �أو برعم �سنبلة ،بل ي�شبه
عالمة ا�ستفهام مرة تن�شب �أظافرها
يف حلمها كبلهار�سيا م�سترتة ،ومرة
تتج�سد عرائ�س نيل يغرين م�صري
بنات م�صر يف اجتاهات ال تقل
مواجهة.

هناك تفاوت كبري
بني البلدان العربية،
وداخل كل منها ،يف
مدى اكت�ساب الن�ساء
للقدرات الب�شرية،
وتوظيفهن لها
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العافية ،بدنا ونف�سا.

مازالت الن�ساء يف
البلدان العربية،
خا�صة تلك الأقل
منوا ،تقا�سي معدالت
غري مقبولة االرتفاع
من خماطر املر�ض
والوفاة املت�صلة
بوظائف احلمل
والإجناب

م�ؤ�شرات ال�صحة الإنجابية
بداية ،مازالت الن�ساء يف البلدان العربية ،خا�صة
تلك الأقل منوا ،تقا�سي معدالت غري مقبولة
االرتفاع من خماطر املر�ض والوفاة املت�صلة
بوظائف احلمل والإجناب )�شكل .(1-2
ت�صل ن�سبة وفيات الأمهات يف املتو�سط يف
البلدان العربية �إىل  270وفاة لكل مائة �ألف حالة
والدة .وترتفع هذه الن�سبة �إىل  1000وفاة �أو
�أكرث لكل مائة �ألف والدة يف �أفقر البلدان العربية
)ال�صومال وموريتانيا( ،بينما تنخف�ض �إىل  7لكل
مائة �ألف والدة يف قطر مثال.
�أما ن�سبة الوالدات املراقبة �صحيا فتتجاوز

الثمانني يف املائة يف �أغلب البلدان العربية ،مما
ّ
حت�سن التغطية ال�صحية ،لكنها ما زالت
يدل على
ّ
�ضعيفة جداً يف البلدان الأقل منوا مثل ال�صومال
وموريتانيا واليمن ،حيث ال ت�صل الن�سبة يف اليمن،
على �سبيل املثال� ،إىل ربع الوالدات.
�أما مراقبة احلمل الفاعلة ،التي تتطلب �أربع
زيارات طبية ،فهي متباينة جداً ح�سب البلدان،
وال ترتبط بال�ضرورة مب�ستوى الدخل ،حيث تزيد
ن�سبة مراقبة احلمل يف لبنان عنها يف قطر مثال.
�إن مراقبة احلمل والعناية امل�ستمرة للوليد
تتوافق مع �أهداف الألفية التي جعلت من �أهدافها
حت�سني ال�صحة النفا�سية وتخفي�ض معدل وفيات
الأطفال.
ومازال معدل الإجناب يف املنطقة العربية
مرتفعاً رغم انخفا�ضه من  4,13والدات يف الفرتة

ال�شكل 1-2

ن�سبة الوالدات املراقبة �صحي ًا من قبل متخ�ص�صني� ،أحدث �سنة متاحة خالل الفرتة ،2003-1993
ومعدل وفيات الأمهات (لكل  100,000من املواليد الأحياء)2000 ،

ت�صل ن�سبة وفيات
الأمهات يف املتو�سط
يف البلدان العربية
�إىل  270وفاة لكل


مائة �ألف حالة والدة.
وترتفع هذه الن�سبة



�إىل  1000وفاة �أو


�أكرث لكل مائة �ألف
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* بيانات مقدرة با�ستخدام حتليل االنحدار و�أ�ساليب �أخرى مماثلة.
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� 2000-1995إىل  3,81والدات للمر�أة يف الفرتة
 ،2005-2000وهو معدل مرتفع مقارنة بباقي
البلدان النامية حيث ال يتجاوز  2,9والدات للمر�أة
)منظمة ال�صحة العاملية ،بالإجنليزية.(2005 ،
وترتفع معدالت الإجناب ب�شكل خا�ص يف �أقل
البلدان العربية منواً ،مثل اليمن� ،أي تلك التي
ال متتلك جهازاً �صحيا ي�ستطيع تقدمي العناية
ال�صحية الالزمة للأم ووليدها.
وتتعني الإ�شارة �أي�ضاً �إىل �سوء عواقب احلمل
غري املرغوب فيه بني الن�ساء املتزوجات يف البالد
العربية� ،إذ ال ت�ؤدي �إىل الإجها�ض والإجها�ض غري
الآمن فح�سب ،بل �إىل �ضغوط ج�سدية ونف�سية
على الأمهات والأطفال.
كما �أن م�شكالت العقم وفقدان اجلنني التي
تعاين منها الن�ساء العربيات تتعر�ض للإهمال،
مما يلحق �ضرراً بالغا برفاههن النف�سي
واالجتماعي .ف�إن عدم الإجناب يدفع ببع�ضهن
�إىل ا�ستعمال �أ�ساليب خطرة )الكي بالكهرباء،
التو�سيع ،الك�شط( ،مما يرتكهن عر�ضة لأ�ضرار
�صحية بالغة� ،إ�ضافة �إىل ال�ضغوط االجتماعية
والطالق الذي ترتفع معدالته يف تلك ال�شريحة
)اليونيفيم.(54:2004 ،

الإطار 2-2

الأهداف التنموية للألفية

الهدف الأول :الق�ضاء على الفقر املدقع
واجلوع :تخفي�ض ن�سبة ال�سكان الذين يقل
دخلهم اليومي عن دوالر واحد �إىل الن�صف
بني عامي  1990و  ،2015وتخفي�ض ن�سبة
ال�سكان الذين يعانون من اجلوع �إىل الن�صف
بني عامي  1990و .2015
الهدف الثاين :حتقيق تعميم التعليم
االبتدائي :مع حلول عام  ،2015كفالة
متكن الأطفال يف كل مكان� ،سواء الذكور
�أو الإناث منهم ،من �إمتام مرحلة التعليم
االبتدائي.
الهدف الثالث :تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني
ومتكني املر�أة� :إزالة التفاوت بني اجلن�سني
يف التعليم االبتدائي والثانوي ،ويف�ضل �أن
يكون ذلك بحلول عام  ،2005وبالن�سبة

جلميع مراحل التعليم يف موعد ال يتجاوز
عام .2015
الهدف الرابع :تخفي�ض معدل وفيات
الأطفال :تخفي�ض معدل وفيات الأطفال
دون �سن اخلام�سة مبقدار الثلثني بني عامي
 1990و .2015
الهدف اخلام�س :حت�سني ال�صحة النفا�سية:
تخفي�ض معدل الوفيات النفا�سية مبقدار
ثالثة �أرباع بني عامي  1990و .2015
الهدف ال�ساد�س :مكافحة فريو�س نق�ص
املناعة الب�شرية/الإيدز واملالريا وغريهما
من الأمرا�ض.
الهدف ال�سابع :كفالة اال�ستدامة البيئية.
الهدف الثامن� :إقامة �شراكة عاملية من �أجل
التنمية.

ال�شكل 2-2

متو�سط �سنوات احلياة املفقودة للمر�ض ،ن�سبة الن�ساء �إىل الرجال (،)%
البلدان العربية وبلدان مقارنة2002 ،

' f'1_B%

�سنوات الحياة المفقودة للمر�ض
�أ�صبح م�ؤ�شر "�سنوات احلياة املفقودة للمر�ض"
من �أهم امل�ؤ�شرات الدولية على انت�شار االعتالل
ال�صحي ،باملعنى ال�شامل ،يف جمتمع ما.
يبني ال�شكل )� (2-2أن الن�ساء ،يف املتو�سط،
يعانني من فقد ن�سبي ل�سنوات احلياة يف املر�ض
�أكرب مما يعانيه الرجال .وت�شتد وط�أة هذا التفاوت
ح�سب اجلن�س يف البلدان العربية الأغنى.
ولكن حيث تتمتع الن�ساء مب�ستوى مرتفع من
العناية ال�صحية يف احلمل والإجناب ،خا�صة يف
البلدان العربية الغنية )�شكل  ،(1-2يتبني �أن
الفقد الأكرب من �سنوات احلياة للمر�ض يف حالة
الن�ساء يعود �إىل فروق عامة يف منط احلياة ال
تتوقف على مدى غنى املجتمع ،مما ي�شري �إىل �أن
هذه املعاناة الأ�شد لالعتالل يف حالة الن�ساء تعود
�إىل تفرقة �أ�صيلة ح�سب اجلن�س ال يغني معها
الرثاء املادي.

cG1{3
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امل�صدر :منظمة ال�صحة العاملية ،بالإجنليزية.2004 ،
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 1باملقارنة ،يعرب م�ؤ�شر "توقع احلياة عند امليالد" عن مدى تدين معدالت الوفاة يف املجتمع مبا ي�سمح للفرد بالبقاء على قيد احلياة .و�أهمية م�ؤ�شر "�سنوات احلياة املفقودة للمر�ض" �أنه يبني كم من �سنوات العمر يق�ضيها
الفرد معتال ،يف املتو�سط.
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تعاين الن�ساء من

م�شكالت �صحية خا�صة

البدانة/زيادة الوزن

البدانة وال�سكري

مبعدالت �أعلى من

ت�شهد املنطقة العربية حت ّوال م�ستمرا يف منط
العي�ش ،حيث باتت �أمناط عي�ش املدن تطغى على
القرى والبوادي .وي�صاحب هذا االنتقال تراجع
ن�سبة الأمرا�ض اجلرثومية والفريو�سية والطفيلية،
وتزايد ن�سبة الأمرا�ض املزمنة ،مثل ال�سرطانات
وارتفاع ال�ضغط وال�سكري و�أمرا�ض القلب.
كما �أن انت�شار �س ّكري الكهولة يف العامل العربي
مثري للقلق .ومن املعروف �أن �أهم عوامل اخلطورة
يف ظهور �سكري الكهولة هي البدانة ،التي
تعتربها املنظمة العاملية لل�صحة )مع الإيدز( وباء
الع�صر ،حيث يعاين �أكرث من مليار من البالغني من
زيادة الوزن وعلى الأقل ثالثمائة مليون منهم من
البدانة )منظمة ال�صحة العاملية.(2003 ،
وتقي�س منظمة ال�صحة العاملية البدانة/زيادة
الوزن على �أ�سا�س ارتفاع م�ؤ�شر كتلة اجل�سم.

الرجال يف جميع
البلدان العربية التي
توافرت لها بيانات
يرى اخلرباء �أن املر�أة
�أ�صبحت �أكرث عر�ضة
خلطر الإ�صابة
بفريو�س نق�ص املناعة
املكت�سب/الإيدز
ال�شكل 3-2

معدل انت�شار البدانة/زيادة الوزن بني ال�سكان ( 15عام ًا ف�أكرب) ح�سب النوع،
بلدان عربية وبلدان مقارنة2005 ،
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امل�صدر :منظمة ال�صحة العاملية ،بالإجنليزية.2005 ،
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ووا�ضح �أن البدانة/زيادة الوزن م�شكلة متف�شية يف
البلدان الغنية ،يف العامل ويف املنطقة العربية .غري
�أن املهم بالن�سبة ملو�ضوعنا هو �أن الن�ساء يعانني
من البدانة/زيادة الوزن مبعدالت �أعلى من الرجال
يف جميع البلدان العربية التي توافرت لها بيانات،
على خالف الو�ضع يف بلدان املقارنة املت�ضمنة يف
�شكل )� ،(3-2إذ يظهر فيها �أن الرجال يعانون ،يف
املتو�سط ،من زيادة الوزن �أكرث من الن�ساء.
وقد ا�شتدت م�شكلة زيادة الوزن والبدانة
مع حت ّول املجتمعات نحو احلياة احل�ضرية
وتناق�ص �ضرورة اجلهد اجل�سدي �أو نق�ص املرافق
الريا�ضية ،خا�صة يف املدار�س املكتظة ويف املناطق
الريفية .وتفاقمت مع ترويج ال�شركات ملوا ّد بالغة
الت�شبع بال�سكر والدهنيات والأمالح� ،أي املوا ّد
التي متكن ،مع توافر اال�ستعدادات الثقافية،
لظهور م�شكالت �صحية بالغة اخلطورة خا�صة
عند الأطفال والن�ساء .وقد تلعب عوامل ثقافية
واجتماعية متعددة دوراً يف عدم ت�شجيع الن�ساء
والفتيات على ممار�سة الريا�ضة ،خا�صة فيما
يت�صل مبحاولة البع�ض تر�سيخ فكرة �أن ج�سد
املر�أة "عورة".
فيرو�س نق�ص المناعة المكت�سب/الإيدز

مازالت البلدان العربية من �أقل مناطق العامل
5
�إ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة املكت�سب/الإيدز.
�إال �أن الن�ساء والفتيات العربيات بنت يتعر�ضن
ب�شكل متزايد لهذا الوباء ،حتى �أ�صبحن ميثلن
ن�صف عدد الأ�شخا�ص الذين يحملون الفريو�س يف
املنطقة العربية .ويرى اخلرباء �أن املر�أة �أ�صبحت
�أكرث عر�ضة خلطر الإ�صابة بالفريو�س ،حيث
قدر احتمال �إ�صابة الإناث العربيات ال�شابات يف
املرحلة العمرية  24-15ب�ضعفي احتمال �إ�صابة
ال�شباب من الفئة العمرية نف�سها )برنامج الأمم
املتحدة امل�شرتك للإيدز .(5:2004 ،ويعود ذلك،
ب�شكل رئي�سي� ،إىل �ضعف متكني الن�ساء يف املنطقة
بعامة ،وتدين نوعية اخلدمات ال�صحية املقدمة
للمر�أة ،و�إىل فقر و�سائل املراقبة والفح�ص ،وندرة
املعلومات حول �سبل الوقاية من فريو�س نق�ص
املناعة املكت�سب/الإيدز يف ظل ثقافة ال�صمت
التي حتيط بق�ضايا ال�صحة اجلن�سية والإجنابية.

overweight 2
obesity 3

 Body Mass Index (BMI) 4الذي ين�سب الوزن )كغم( �إىل مربع الطول )مرت( ويعد الفرد زائد الوزن �إذا زادت قيمة امل�ؤ�شر عن  ،25وبدينا �إذا زادت قيمة امل�ؤ�شر عن .30
 5يف عام  2004قدر عدد حاملي الفريو�س يف املنطقة العربية بنحو � 540ألفاً.
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فالعديد من الفتيات وال�سيدات يف البلدان
العربية ال يعرفن �إال القليل عن �أج�سامهن
و�صحتهن اجلن�سية والإجنابية وفريو�س الإيدز.
وتتفاقم امل�شكلة ب�سبب الأمية و�ضعف التحاق
الفتيات بالتعليم يف بع�ض البلدان العربية .فقد
بينت درا�سة �أجريت يف  32دولة �أن وعي املر�أة
احلا�صلة على ق�سط من التعليم ما بعد الأ�سا�سي،
باحلقائق املتعلقة بفريو�س نق�ص املناعة املكت�سب/
الإيدز يزيد خم�س مرات عن وعي املر�أة الأمية
بهذه احلقائق )اليوني�سيف.(31:2004 ،
عالوة على ذلك ،ف�إن املر�أة يف العديد من �أجزاء
الوطن العربي ال تتمتع باال�ستقالل االقت�صادي،
مما يزيد من اعتمادها على الرجل ويجعلها �أكرث
عر�ضة للقهر اجلن�سي والعنف اجل�سدي ،وبالتايل
يحد من قدرتها على حماية نف�سها من عدوى
الفريو�س ،خا�صة و�أن ن�سبة كبرية من الرجال
الن�شطني جن�سياً ال ي�ستعملون الواقي الذكري،
مما يعر�ض زوجاتهم خلطر الإ�صابة .وت�شري
التقديرات �إىل �أن الغالبي َة العظمى من الن�ساء
�صبنْ بالفريو�س يف املنطقة العربية �إمنا
اللواتي يُ َ
انتقل لهن الفريو�س من �أزواجهن )برنامج الأمم
املتحدة امل�شرتك للإيدز.(43-39:2004 ،
كما �أن بع�ض املمار�سات ،مثل عادة ت�شويه
الأع�ضاء اجلن�سية للإناث )ختان البنات( ،تزيد من
احتمال �إ�صابة الإناث بالفريو�س نتيجة ا�ستعمال
�أدوات غري معقمة �أثناء عملية اخلتان ،وتزايد
�إمكانية التعر�ض لتمزق �أو جرح �أثناء العالقة
اجلن�سية ،مما ي�ؤ ّدي �إىل نزيف يزيد من احتمال
نقل الفريو�س من ال�شريك احلامل له .وتتجلى
هذه امل�شكلة يف �أب�شع �صورها الآن يف دارفور
يف غرب ال�سودان حيث تعر�ض عديد من الن�ساء
املختنات �إىل عمليات اغت�صاب �أثناء ال�صراع ،مما
زاد من حدة انت�شار فريو�س الإيدز بينهن.
ومما يزيد من معاناة امل�صابات مبر�ض االيدز،
التمييز �ضدهن والإق�صاء والتهمي�ش الذي
يتعر�ضن له يف جمتمعاتهن.

مل�شاركة فعالة ومثمرة يف احلياة العامة من خالل
اكت�ساب املعرفة عن طريق التعليم.
ويتبدى ذلك ،ب�أجلى �صوره ،يف احلرمان الأ�شد
للبنات والن�ساء من التعليم واكت�ساب املعرفة،
خا�صة �أ�صنافه التي يرتتب عليها عائد اجتماعي
مرتفع .فكما يظهر من الأ�شكال )،(6-2)-(4-2
تبدي املنطقة العربية واحداً من �أدنى معدالت

تبدي املنطقة العربية
واحد ًا من �أدنى
معدالت تعلم الن�ساء

الإطار 3-2

�إعالن القاهرة للقادة الدينيني يف البالد العربية ملواجهة وباء الإيدز/ال�سيدا،
 13كانون الأول/دي�سمرب 2004
نحن جمموعة القادة الدينيني من امل�سلمني
وامل�سيحيني ...اتفقنا على ما ي�أتي:
• �إدراكاً منّا لقيمة كل �إن�سان ،ووعياً بتكرمي
اهلل لكل الب�شر �أياً كانت ظروفهم �أو
خلفياتهم �أو حاالتهم املر�ضية ،ف�إن �أمامنا
م�س�ؤولية كبرية وواجباً يتطلبان حتركاً
عاج ً
ال �أمام خطر وباء فريو�س نق�ص
املناعة املكت�سب الإيدز/ال�سيدا الداهم.
• املر�ض اختبار من اهلل ي�صيب به من ي�شاء
من عباده ،واملري�ض �أخ لنا ونحن معه حتى
ي�أخذ اهلل بيده �إىل ال�شفاء.
• ننادي بحق املر�أة يف حماية نف�سها من
التعر�ض للإيدز واال�ستفادة من اخلدمات
ال�صحية والتثقيفية.
• �إن الذين يعي�شون مع فريو�س نق�ص املناعة

املكت�سب الإيدز/ال�سيدا و�أ�سرهم ،ب�صرف
النظر عن كونهم م�س�ؤولني عن مر�ضهم
�أم ال ،ي�ستحقون الرعاية والعالج والعناية
والتعليم .وننادي ب�أن متد م�ؤ�س�ساتنا
الدينية لهم يد العون الروحي والنف�سي
وت�أمني العون االقت�صادي لهم بالتعاون
مع �أطراف �أخرى .كما نح�ضهم على عدم
القنوط من رحمة اهلل ،والإ�صرار على
احلياة املنتجة املثمرة �إىل �آخر حلظة،
ومواجهة امل�صري بقلب م�ؤمن �شجاع.
• الت�أكيد على �ضرورة �إزالة ورف�ض كل
�أ�شكال التمييز والإق�صاء والتهمي�ش
والو�صم عن الذين يعي�شون مع فريو�س
نق�ص املناعة املكت�سب الإيدز/ال�سيدا،
والت�أكيد على �ضرورة متتعهم بكافة
حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية.

امل�صدر" :الهيئة الدولية ل�صحة الأ�سرة) .(2006) ".متت الزيارة يف

18

ني�سان�/أبريل .(2006

http://www.fhi.org/NR/rdonlyres/ezq22beaksmsi57uhzlr5azfnhyup4oyy
ycluyhzvouua3cg7vmppsy3dkldicxz3hgnfllxkggtmh/CairoReligiousLeaders
DeclarationEnglish.pdf

ال�شكل 4-2
معدل تعلم الإناث كن�سبة من معدل تعلم الذكور ،مناطق العامل2003 ،
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اكت�ساب املعرفة من خالل التعليم
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على الرغم من التو�سع ال�ضخم يف تعليم البنات
يف العقود اخلم�سة الأخرية يف البلدان العربية،
)تقريرا التنمية الإن�سانية العربية الأول والثاين(،
�إال �أن الن�ساء العربيات ما زلن يعانني �إعداداً �أفقر
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امل�صدر :برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،بالإجنليزية.2005 ،
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ال�شكل 5-2

معدالت االلتحاق الإجمالية بجميع مراحل التعليم ،الإناث كن�سبة من الذكور (،)%
البلدان العربية2003/2002 ،
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* بيانات عام ) 2000/2001من :برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،بالإجنليزية.(2003 ،
امل�صدر :برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،بالإجنليزية.2005 ،
ال�شكل 6-2

معدل التحاق الإناث كن�سبة من معدل التحاق الذكور ،التعليم العايل،
مناطق العامل2003/2002 ،
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تعلم الن�ساء� ،أي من �أعلى معدالت الأمية )يبلغ
معدل الأمية للإناث الن�صف ،مقارنة بالثلث فقط
للذكور( ،ومن فر�ص االلتحاق مبراحل التعليم
املختلفة ،خا�صة التعليم العايل ،مقارنة بالرجال.
وميتد احلرمان الن�سبي الأعلى للبنات من
فر�صة التعليم �إىل جميع مراحل التعليم يف جممل
البلدان العربية ،فن�صيب الإناث من االلتحاق
بالتعليم ما يزال �أقل من ن�صيب الذكور )ثالثة
�أرباع الإناث مقابل �أربعة �أخما�س الذكور( ،و�إن
تفاوت الو�ضع من بلد لآخر )�شكل  .(5-2فيزداد
التحاق البنات بالتعليم عن البنني ،يف عدد من
البلدان العربية النفطية والأردن وتون�س وفل�سطني
ولبنان .ويبقى احلرمان الن�سبي الأعلى من فر�صة
اكت�ساب املعرفة من خالل التعليم قائما يف البلدان
العربية الأقل منوا مثل جيبوتي واليمن ،وكبرية
حجم ال�سكان مثل ال�سودان وم�صر واملغرب.
ويتناق�ض هذا احلرمان الن�سبي الأكرب للبنات
من فر�ص التعليم مع توجهات اجلمهور العربي
التي �أ�سفر عنها امل�سح امليداين ،م�ؤكدة بالإجماع
على حق الن�ساء يف التعليم على قدم امل�ساواة مع
الرجال.

االلتـ ـحـاق بمراحـ ـ ـ ــل التعـليـ ـ ـ ـ ــم المختلفة
ح�سب النوع
على الرغم من جناح الدول العربية يف زيادة ن�سبة
التحاق البنات بالتعليم ،مما عمل على ت�ضييق
الفجوات بني اجلن�سني يف مراحل التعليم الثالث
وخ�صو�صا يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي� ،إال
انه ما زال هناك فجوات كبرية يف مراحل التعليم
املختلفة يف عدد من البلدان العربية.
التعليم ما قبل المدر�سي

ت�شري الإح�صاءات �إىل نق�ص كبري يف هذا النوع
من التعليم يف البلدان العربية .فالطفل العربي
يتاح له يف املتو�سط � 0,4سنة من التعليم ما قبل
املدر�سي مقارنة بـ � 1,6سنة يف �أمريكا الالتينية
والكاريبي ،و � 1,8سنة يف و�سط و�شرق �أوروبا،
و � 2,2سنة يف �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا الغربية
)اليون�سكو ،بالإجنليزية .(1:2005 ،وب�شكل عام
تقل ن�سب االلتحاق يف التعليم ما قبل املدر�سي
يف املنطقة العربية عن  ،%20وتتدنى �إىل �أدنى
م�ستوياتها يف اجلزائر وجيبوتي و ُعمان وال�سعودية
واليمن ،حيث تقل عن  .%5وتعترب الكويت ولبنان
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والإمارات العربية هي الأكرث �إجنازاً ،حيث ت�صل
ن�سب االلتحاق يف التعليم ما قبل املدر�سي فيها
�إىل �أكرث من  .%70كذلك ما برحت ن�سبة البنات
يف هذه املرحلة التعليمية تقل عن متو�سطها
يف البلدان النامية ) %42مقابل  %47يف عام
) (1995تقرير التنمية الإن�سانية العربية:2002 ،
 .(48وب�شكل عام ،مازالت �أغلب دول املنطقة ال
تعطي الأولوية الالزمة لهذه املرحلة التعليمية،
ويتم االعتماد ب�شكل كبري على دور امل�ؤ�س�سات
اخلا�صة التي تهدف يف الأ�سا�س للربح� ،أو �أن هذه

املهمة تلقى على عاتق امل�ؤ�س�سات الن�سوية .وي�شري
ذلك �إىل االعتقاد ب�أن دعم الطفولة هو ،يف املقام
الأول ،ه ٌّم ن�سوي ولي�س �ش�أنا عاما.
التعليم االبتدائي

تتباين ن�سب التحاق البنات بالتعليم االبتدائي
ب�شكل كبري بني بلد عربي و�آخر ،فت�صل �إىل �أكرث
من  %95يف كل من تون�س و�سورية ،وتقل عن
 %50يف جيبوتي وال�سودان )�شكل  .(7-2ومع
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* ت�شري امل�سوح الوطنية ال�سعودية �إىل �أن ن�سبة التحاق الإناث بالتعليم االبتدائي ت�صل �إىل نحو � ،%95إال �أن هذا الرقم مل
يتم �إدخاله بعد يف قاعدة البيانات الدولية التي ا�ستند �إليها ال�شكل.
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ذلك خطت معظم الدول العربية خطوات وا�سعة
نحو ت�ضييق الفجوة التعليمية بني اجلن�سني يف
مرحلة التعليم االبتدائي ،حيث جتاوزت ن�سبة
البنات �إىل البنني يف هذه املرحلة  %90يف جميع
الدول العربية ،با�ستثناء جزر القمر واملغرب
واليمن.

تتدنى ن�سب التحاق
الفتيات بالتعليم
الثانوي عن االبتدائي
وال تبلغ � %80أو �أكرث
�إال يف �أربعة بلدان
عربية

التعليم الثانوي الأكاديمي والمهني

ب�شكل عام ،تتدنى ن�سب التحاق الفتيات بالتعليم
الثانوي عن االبتدائي .فهي ال تبلغ � %80أو �أكرث
�إال يف �أربعة بلدان عربية هي البحرين وفل�سطني
والأردن وقطر .وتتدنى ن�سب التحاق البنات �إىل
�أقل من  %20يف جيبوتي وموريتانيا )�شكل .(8-2
�أما فيما يتعلق بالفجوة بني النوعني ،فقد متكنت
ت�سعة بلدان عربية من �سدها ب�شكل كامل� ،إال �أنها
ما زالت وا�سعة يف اليمن ،حيث تبلغ ن�سبة البنات
�إىل البنني  ،%46ويف جيبوتي .%69
وعلى الرغم من الرتكيز عادة على منظومة
العادات والتقاليد التي يرجع �إليها لتف�سري فجوات
النوع االجتماعي يف التعليم الثانوي ،ف�إن بع�ض

التجارب �أثبتت �أن تبني احلكومات ل�سيا�سات
جادة يف تقلي�ص تلك الفجوات يف هذا الفرع
ي�ؤتي ثماره .ففي فل�سطني ،مث ً
ال ،ارتفعت ن�سبة
الفتيات يف الفرع العلمي من  %38,9عام 1995
�إىل  %45,1عام  .1999ويرجع هذا االرتفاع �إىل
زيادة ال�صفوف املفتوحة القريبة من �أماكن �سكنى
البنات ويف قراهن .حيث ارتفع عدد �شعب ال�صف
العلمي الأول للفتيات من � 33شعبة يف عام 1995
�إىل � 160شعبة يف عام  .1999كذلك بينت �إحدى
الدرا�سات �أن الأ�سباب االقت�صادية تعترب �أهم
العوامل التي حتد من �إمكانية الفتيات ،خا�صة
الفقريات ،لإكمال تعليمهن الثانوي ،و�أن العوامل
التي متنع الذكور من موا�صلة التعليم بعد �إنهاء
املدر�سة تختلف عن تلك التي متنع الإناث كما
ي�شري اجلدول ).)1-2
يت�ضح من اجلدول �أن الأو�ضاع االقت�صادية
ال�سيئة للأ�سرة ت�ؤثر �سلباً على تعليم الإناث �أكرث
مما ت�ؤثر على تعليم الذكور؛ كما �أن نظرة العائلة
لأهمية تعليم الإناث �أكرث �سلبية عما هي بالن�سبة
للذكور واحلاجة للعمل هي الأكرث ت�أثرياً على عدم
موا�صلة الذكور للدرا�سة.

ال�شكل 8-2
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جدول 1-2

�أ�سباب عدم موا�صلة التعليم بعد �إنهاء املدر�سة يف فل�سطني ،الن�سبة ح�سب النوع ()%
�أ�سباب عدم موا�صلة الدرا�سة
النوع

املجموع
الرغبة يف العمل

ذكور
�إناث

نظرة العائلة للتعليم

و�ضع العائلة االقت�صادي

60

12

28

100

37

30

33

100

تتدنى ن�سبة م�شاركة
الفتيات يف الأن�شطة

امل�صدر :ملي�س �أبو نحلة.117:1996 ،

تت�سع فجوات النوع االجتماعي يف التعليم
املهني والتقني� ،إذ تتدنى ن�سب التحاق الفتيات
مقارنة بالفتيان لأقل من الن�صف )اليون�سكو،
 .(2002ففي فل�سطني مث ً
ال ،وعلى الرغم من
الزيادة التي طر�أت على معدالت التحاق الفتيات
�إىل  %23,8من جمموع طلبة هذا الفرع عام
 1999مقارنة بـ  %18,8يف عام  ،1995ما زال
الذكور ي�شكلون  %77يف هذا الفرع )نداء �أبو
عواد .(41:2003 ،كما �أن هذا النوع من التعليم
غالبا ما يكر�س تق�سيم العمل اجلن�سي التقليدي
ال�سائد يف املجتمع� .إذ تُوجه الفتيات يف العادة
للمجاالت اخلدمية مثل ال�سكرتارية ،والتمري�ض
�أو التجميل ،بينما يُوجه الفتيان �إىل التعليم
6
ال�صناعي والزراعي واحلريف.
ويف بع�ض الدرا�سات عن �أثر التعليم الالمنهجي
)الرتبية الفنية ،الريا�ضية ،املو�سيقي والأنا�شيد،
الرتبية املهنية( يف تكري�س عدم امل�ساواة بني
اجلن�سني ،وجد �أن م�شاركة الطالبات غالبا ما
تهمل يف ح�ص�ص الرتبية الريا�ضية ،خا�صة يف
املدار�س املختلطة .وي�شدد على الطالبات �أكرث من
الطالب بااللتزام بالزي املدر�سي ،وتتدنى ن�سبة
م�شاركة الفتيات يف الأن�شطة املدر�سية املقامة بعد
انتهاء الدوام املدر�سي .كما يرف�ض الذكور ،وكذلك
املدر�سون ،القيام ب�أن�شطة وحدة الرتبية املنزلية
�أو �أ�شغال اخلياطة )ملي�س �أبو نحلة ،1996 ،خولة
�شخ�شري.(2000 ،

ولبنان وليبيا( .ويزيد عدد الن�ساء امل�سجالت
يف التعليم العايل على عدد الذكور يف الإمارات
وقطر والكويت .لكن ن�سبة كبرية من طالب
املنطقة الذكور يلتحقون بالدرا�سة يف اخلارج.
وتوفر غالبية البلدان بيانات االلتحاق بالدرا�سة
للم�ؤ�س�سات املحلية فقط .والأرجح �أن هذا النق�ص
يف الأعداد املبلّغ عنها يُظهر وجود فجوة غري

املدر�سية املقامة بعد
انتهاء الدوام املدر�سي

ال�شكل 9-2

ن�سب االلتحاق الإجمالية بالتعليم العايل للإناث ،والإناث كن�سبة من الذكور (،)%
البلدان العربية2003/2002 ،
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يف التعليم العايل يف اثني ع�شر بلداً عربياً
)الأردن والإمارات والبحرين وتون�س واجلزائر
و ُعمان وال�سعودية وفل�سطني وقطر والكويت
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ما زالت الفتيات
ي�شكلن الن�سبة
الغالبة يف تخ�ص�صات
مثل الآداب
والعلوم الإن�سانية
واالجتماعية ،وهي
التخ�ص�صات التي
ال يوجد عليها طلب
كبري يف �سوق العمل

النجاح الذي �أظهرته
التقارير يف ارتفاع
معدل قيد البنات
يف املدار�س ال يعني
ً
جناحا يف حمو �أميّة
الإناث خارج املدار�س

مقدرة ب�شكل �صحيح بني اجلن�سني يف التعليم
العايل )اليون�سكو.(2002:48 ،
وب�شكل عام ،يتفاوت التحاق الن�ساء بالتعليم
العايل ،فو�صل �أعاله يف الإمارات وليبيا ،حيث
بلغت ن�سبة التحاق الفتيات �أكرث من ،%50
وكذلك يف لبنان ،حيث بلغت ن�سبتهن %48
يف عام  .2003/2002وبلغت ن�سب االلتحاق
�أدناها يف جزر القمر وجيبوتي وال�سودان واليمن
وموريتانيا ،حيث مل تتجاوز .%10
وعلى الرغم من تزايد �أعداد الفتيات
امللتحقات بالتعليم اجلامعي ،فما زالت الفتيات
ي�شكلن الن�سبة الغالبة يف تخ�ص�صات مثل الآداب
والعلوم الإن�سانية واالجتماعية ،وهي التخ�ص�صات
التي ال يوجد عليها طلب كبري يف �سوق العمل،
ويقل التحاقهن ب�شكل ملحوظ يف فروع الهند�سة
وال�صناعة كما ي�شري جدول ).(2-2
ويعود هذا �أي�ضا �إىل توجه الفتيات للمهن
ذات الدوام اجلزئي التي ال تتعار�ض مع النظرة
التقليدية لدورهن الإجنابي ،وال مع تق�سيم العمل
ال�سائد يف البيت ورعاية الأ�سرة مثل التعليم �أو
الوظائف احلكومية ذات الدوام اجلزئي .كما
متيز بع�ض اجلامعات العربية �ضد البنات يف
معايري قبول الطالب عن الطالبات ،حيث يقبل
طالب الهند�سة والبرتول يف جامعة الكويت ،على
�سبيل املثال ،مبعدل تراكمي  67,9بينما تقبل
الطالبات ،للتخ�ص�صات نف�سها ،مبعدل .83,5
لكن املنطقة ت�شهد مع ذلك حتوالً يف توجهات
الفتيات للدرا�سة يف جماالت علمية وتقنية
متقدمة ،مع وجود فجوات يف فروع التعليم التي
تتجه لها الفتيات .فثمة فجوات يف تخ�ص�صات

الفرع الواحد؛ فغالبا ما تتجه الفتيات يف كليات
الهند�سة لدرا�سة الهند�سة املعمارية والكيماوية.
�أما الفتيان فيتجهون لدرا�سة الهند�سة امليكانيكية
والإلكرتونية .ويف الطب ،يتجه الطالب للجراحة
والتخ�ص�صات الدقيقة ،بينما الفتيات يتجهن
للطب الن�سائي ،وطب الأطفال ،والأ�سنان.

ر�صيد الأمية مازال مرتفعا بين الن�ساء
على الرغم من �أن املنطقة �شهدت تو�سعا كبريا يف
تعليم الفتيات فاق نظريه وقل�ص الفروق مع مناطق
العامل الأخرى� .إال �أن النجاح الذي �أظهرته التقارير
يف ارتفاع معدل قيد البنات يف املدار�س ال يعني
جناحا يف حمو �أمية الإناث خارج املدار�س .ففي
حني جنحت بع�ض الدول ذات التنمية الإن�سانية
املتو�سطة ،كالأردن وفل�سطني ،يف رفع ن�سبة تعليم
الكبار )� 15سنة ف�أكرث( من الإناث �إىل نحو ،%85
ما زالت هذه الن�سبة تقل عن  %50يف �ستة بلدان
عربية هي جزر القمر وال�سودان وم�صر واملغرب
وموريتانيا واليمن .وما زالت معدالت الأمية يف
العامل العربي �أعلى من املتو�سط الدويل ،بل �أعلى
من متو�سطها يف البلدان النامية .فالبلدان العربية
تدخل القرن احلادي والع�شرين مثقلة بعبء نحو
 60مليون بالغ �أمي� ،أي نحو  %40من البالغني،
معظمهم من الن�ساء الفقريات والريفيات )تقرير
التنمية الإن�سانية العربية.(47:2002 ،
وجدير بالذكر �أن نتائج ا�ستطالع الر�أي قد �أكدت
على حق البنات يف التعلم لأي مرحلة ،ويف �أي
تخ�ص�ص يخرتنه بحرية�) ،إطار .(4-2
ومع �أن �أقلية ال تتعدى ال ُع�شر مل توافق على

جدول 2-2

ن�سبة الإناث من جمموع الطلبة يف بع�ض التخ�ص�صات يف اجلامعات العربية،
بلدان عربية2003/2002 ،
البلد

الأردن
البحرين
جيبوتي
ال�سعودية
فل�سطني
قطر
لبنان
املغرب
موريتانيا

علوم �إن�سانية
و�آداب

�إدارة �أعمال وقانون
وعلوم اجتماعية

علوم

هند�سة ،و�صناعة و�إن�شاءات

37

37

51

30

83

60

71

24

52

52

18

25

30

30

41

1

34

34

49

35

65

65

72

16

56

56

42

21

45

45

34

22

23

23

14

-

امل�صدر 14) ،http://gmr.uis.unesco.org/ :شباط /فبراير  ،2006جممعة من عدة جداول(.
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الإطار 4-2

ر�أي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املر�أة� ،أربعة بلدان عربية2005 ،

حق البنت يف جميع مراحل التعليم -مبا يف ذلك التعليم اجلامعي -على قدم امل�ساواة مع الرجل

>'E'#

'bu±

.-

u{yB

البنات يف املنطقة
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حق البنت يف اختيار التخ�ص�ص الذي تريد يف جمال التعليم اجلامعي
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حق الفتاة يف اختيار التخ�ص�ص الذي تريد،
ف�إن التخ�ص�صات التي ارت�أى بع�ض املجيبني
ح�صرها بالذكور �شملت العلوم الع�سكرية )�أغلبية
املجيبني يف املغرب( والهند�سة )�أكرث من %15
من املجيبني عن هذا ال�س�ؤال يف الأردن ولبنان
وم�صر( ،والطب.

البنات خيرة المتعلمين
ت�شري البيانات الدولية �إىل �أن البنات يف املنطقة
العربية �أف�ضل �أداء من البنني يف التعليم املدر�سي.
فتتدنى ن�سبة الت�سرب للبنات عن البنني يف
جميع الدول التي توافرت عنها بيانات با�ستثناء
الإمارات .ويزيد احتمال �أن تكمل البنت ال�صف
اخلام�س على  %90يف كل من الأردن والإمارات
7
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وتون�س واجلزائر و ُعمان وال�سعودية .كما تقل ن�سبة
�إعادة ال�صفوف للبنات مقارنة مع الطلبة الذكور
يف جميع دول املنطقة التي توافرت عنها بيانات7
با�ستثناء ال�سودان )معهد اليون�سكو للإح�صاء،
بالإجنليزية.(43-42:2002 ،
لكن ما زال التمييز يحد من فر�ص الإناث
يف البلدان العربية الكت�ساب املعرفة من خالل
التعليم ،على الرغم من تراكم امل�ؤ�شرات والقرائن
على �أن البنات هن خرية املتعلمني يف البلدان
العربية ،خا�صة يف بدايات ال�سلم التعليمي ،كما
يدل على ذلك الأطاران  5-2و .6-2
ويف منت�صف  ،2005يف م�صر مث ً
ال ،تكرر
امل�شهد ال�سنوي حل�صد البنات غالبي َة املواقع
املتقدمة يف نتيجة امتحان �شهادة الثانوية العامة-
وهي مع�ضلة ال�سلّم التعليمي يف جمهرة البلدان

ما زال التمييز يحد
من فر�ص الإناث
يف البلدان العربية
الكت�ساب املعرفة من
خالل التعليم ،على
الرغم من تراكم
امل�ؤ�شرات والقرائن
على �أن البنات هن
خرية املتعلمني يف
البلدان العربية،
خا�صة يف بدايات
ال�سلم التعليمي

ت�شمل الأردن ،والإمارات ،والبحرين ،وتون�س ،واجلزائر ،وجيبوتي ،وال�سعودية ،وال�سودان ،والعراق ،و ُعمان ،وفل�سطني ،والكويت ،ولبنان ،وم�صر ،واملغرب.
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الإطار 5-2

تفوق البنات يف التعليم الأ�سا�سي يف البحرين

يتوافر من نتائج درا�سة ميدانية دعم كبري ملدى تفوق
البنات .فقد كان من بني الع�شرين تلميذاً الذين ح�صلوا
على �أعلى درجات يف كال االختبارين ،اللغة العربية
والريا�ضيات ،اثنتا ع�شر بنتاً .ومن بني الع�شرين مدر�سة
التي حققت �أعلى متو�سطات لدرجات تالميذها يف كال
االختبارين ،كان هناك  19مدر�سة بنات .ومل يكن بني
ٍ
درجات يف اختبارات الدرا�سة �إال
الع�شرين تلميذاً الأقل
بنتٌ واحدة .ويظهر من نتيجة التحليل �أن البنات يتميزن

مب�ستوى حت�صيل �أعلى من البنني ،وبدرجة �أكرب يف اللغة
العربية.
وبينما تقرتن �إعادة ال�صفوف الدرا�سية ،مثال،
بانخفا�ض يف م�ستوى التح�صيل يزداد مداه بتعدد
ال�صفوف التي �أعادها التلميذ )يعني الرمز "� "0أن
التلميذ مل يُعِ ْد �أي �صفوف درا�سية( ،حتتفظ البنات
بتفوقهن يف جميع احلاالت.

متو�سط الدرجات يف كال اختباري اللغة العربية والريا�ضيات (من مائة)،
ح�سب عدد ال�صفوف الدرا�سية املعادة والنوع ،البحرين1999 ،
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امل�صدر :دولة البحرين ،وزارة الرتبية والتعليم ،مركز البحوث الرتبوية والتطوير ،و"امل�شكاة".1999 ،
الإطار 6-2

تفوق البنات يف التعليم االبتدائي يف الكويت

تدل نتائج م�شروع امل�ؤ�شرات الرتبوية الذي قامت عليه
اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ،على تفوق كا�سح

للبنات ،بفارق معنوي �إح�صائيا ،يف م�ستوى التح�صيل
التعليمي يف جميع املواد التي �شملتها الدرا�سة.

مقارنة متو�سط حت�صيل البنات �إىل حت�صيل البنني يف املواد الدرا�سية يف التعليم االبتدائي ،الكويت،
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ن�سبة البنات �إىل �إجمايل املتفوقني يف نتائج �شهادة الثانوية العامة (،)%
خم�سة بلدان عربية2005-2003 ،
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العربية -خا�صة يف الق�سم الأدبي الذي ت�سود
فكرة ،خاطئة ،ب�أنه الأن�سب لطبيعة الإناث .فقد
بنت على املرتبة الأوىل يف الق�سمني
ح�صلت ٌ
العلمي والأدبي كليهما ،ومن بني الع�شرة الأوائل،
كانت البنات  11من  812يف الق�سم الأدبي ،ويف
الق�سم العلمي  7من .15
ولي�س تفوق البنات يف �شهادة الثانوية العامة
قا�صراً على م�صر )�شكل  ،(10-2بل �إنه ي�صل
�إىل االكت�ساح يف الق�سم الأدبي يف الإمارات
وفل�سطني .ويتعدى ن�صيب البنات من املتفوقني،
�إجماال ،الن�صف يف جميع البلدان العربية التي
توافرت بياناتها .وحيث يقل ن�صيب البنات يف
املتو�سط عن ن�صف امللتحقني بالتعليم ،يت�أكد
تفوقهن يف الإجناز الدرا�سي .ويالحظ �أي�ضا
تفوق البنات حتت ت�شكيلة وا�سعة من الظروف،
يف بلدان الي�سر والع�سر ،وحتى حتت احتالل
بالغ الفظاظة ،مما ي�شدد على الطبيعة الأ�صيلة،
الالظرفية ،للظاهرة.
وجدير بالذكر �أن االلتحاق الن�سبي الأعلى
للبنات يف الق�سم الأدبي يعود �إىل جماالت العمل

ال�شكل 10-2

*%

*'

%

'eGA

' f'1_B%

' A

>Ê}{w

u{yB

امل�صدر :م�صادر حكومية متعددة ،نادر فرجاين.

املفتوحة �أمام الن�ساء وفق الر�ؤى املجتمعية
القائمة ،والتي ترتبط �أكرث بالفروع التي ي�ؤهل لها

المعة :مرفت بدوي

�شخ�صية فذة يف م�ضمار التنمية يف الوطن العربي ،ال
على ال�صعيد املعريف فح�سب ،ولكن ،وهو رمبا الأهم،
على �صعيد العمل الدءوب على �أر�ض الواقع ،خا�صة من
خالل دورها القيادي يف واحدة من �أهم م�ؤ�س�سات العمل
التنموي العربي امل�شرتك :ال�صندوق العربي للإمناء
االقت�صادي واالجتماعي .ولي�س �أدل على قيمتها يف هذا
امل�ضمار من تنوع مو�ضوعات اهتماماتها وعملها املتفاين
دوما ،و�إن متيز بينها واحد كر�ست له الكثري من جهدها
يف جهاد م�ستمر حتى املمات ،وهو الربط الكهربائي بني
البلدان العربية.
وقد جتلت مكانة "مرفت بدوي" بني الأفذاذ العرب
يف م�ضمار الدرا�سة والعمل البحثي ،مبكرا ،فقد كانت
دوما هي الأ�صغر �سنا بني �أقرانها يف �أي �إجناز علمي
حققته.
ففي بدايات الع�شرينات من عمرها ،كانت قد ح�صلت
على الدرجة اجلامعية الأوىل يف االقت�صاد من جامعتي
القاهرة وباري�س ،و�أتبعتهما بعدد من الدبلومات العالية
من جامعة باري�س )يف الريا�ضيات وعلوم احلا�سوب(،
وانتهاء بدرجة دكتوراه الدولة يف االقت�صاد الريا�ضي
ودرجة دكتوراه �أخرى يف هند�سة الكهرباء والتحكم.
وتوجت عقدها الثالث ،قبل اكتماله ،بنيل جائزة الدولة
الفرن�سية يف العلوم االقت�صادية ،و�إجازة الأ�ستاذية من
جامعة باري�س.
ومنذ مطالع ال�سبعينات من القرن املا�ضي ،تدرجت
مرفت بدوي يف عدد من املواقع الأكادميية يف جامعة

باري�س ،بالغة قمة الهرم البحثي يف فرن�سا بتعيينها
"مدير �أبحاث" يف املعهد القومي للبحوث العلمية يف
باري�س وهي دون الثالثني من العمر.
ومن هناك اجتذبها ال�صندوق العربي للإمناء
االقت�صادي واالجتماعي للعمل يف الوطن الكبري ،حيث
ت�صاعدت م�ساهماتها يف �أعمال ال�صندوق ،ويف التنمية
يف الوطن العربي عامة� ،إىل �أن اعتلت قمة العمل الفني
يف ال�صندوق بتوليها من�صب مدير الدائرة الفنية.
ولكن مرفت بدوي كانت �أي�ضا �شخ�صية م�شهوداً لها
يف عديد من املحافل العربية والعاملية .وزاد من كفاءتها
فيها طالقتها يف اللغات .ونذكر من هذه املحافل ،على
�سبيل املثال ،ع�ضويتها يف جمل�س �أمناء مركز بحوث
التنمية الدولية ،كندا ،وجمل�س الإ�شراف على املجموعة
اال�ست�شارية الدولية للبحوث الزراعية ،وجمل�س املديرين
يف برنامج متويل التجارة العربية.
ويعنينا هنا ،على وجه اخل�صو�ص� ،أن مرفت بدوي
�ساهمت بجد واقتدار ومثابرة ال نظري لها ،يف �أعمال
تقرير "التنمية الإن�سانية العربية" ،ورعاية �إ�صداره ،ممثلة
لل�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي يف
املجل�س اال�ست�شاري للتقرير ،ف�شاركت يف بلورة مفهومه
للتنمية وحمتواه منذ بد�أ التفكري يف �إعداده ،حتى فارقت
الفانية ،حرفيا ،يف خريف العام .2004

يالحظ تفوق البنات
حتت ت�شكيلة وا�سعة
من الظروف ،يف
بلدان الي�سر والع�سر،
وحتى حتت احتالل
بالغ الفظاظة ،مما
ي�شدد على الطبيعة
الأ�صيلة ،الالظرفية،
للظاهرة

نادر فرجاين

 8تتكرر املراتب عند ت�ساوي جملة الدرجات.
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�إن �إطالق طاقات
املعرفة والإبداع
للبنات والن�ساء
العرب ،من خالل بيئة
�أ�سرية وجمتمعية
تثيب التميز ،ب�صرف
النظر عن النوع
االجتماعي ،تعد
فاحتة ال غنى عنها
مل�سرية االزدهار
الإن�ساين يف الوطن

الق�سم الأدبي يف الدرا�سة الثانوية ،وت�ؤثر بدورها
على توجيه البنات لأحد الق�سمني.
وميتد تفوق البنات �إىل جميع مراحل التعليم
حتى العايل منه.
ومن الأهمية مبكان الت�أكيد على �أن البنات
يحرزن هذا التفوق التعليمي على الرغم من بيئة
جمتمعية و�أ�سرية مع ّوقة ،لدى بع�ضهن ،ت�سودها
خرافة م�ؤداها �أن البنت م�آلها للبيت ،بينما التعلم
والعمل ميدان للرجل يف الأ�سا�س .والنتيجة
املنطقية لهذا الو�ضع ت�أكيد متيز البنات يف
م�ضمار اكت�ساب املعرفة ،مما ميكنهن من الإجادة،
بل التفوق ،رغم قدر من الإعاقة املجتمعية.
يف املنظور الإيجابي ،تتبدى املكا�سب الهائلة
التي ميكن �أن تت�أتى للمجتمع من امل�ساواة بني
الإناث والذكور يف فر�ص اكت�ساب املعرفة،

وتوظيفها يف ترقية املجتمع العربي من خالل
جميع �صنوف الن�شاط الب�شري ،والتي حترم الأمة
منها تقاليد وممار�سات متييزية �ضارة.
والواقع �أن العدالة توجب مكاف�أة الإمكان
الأف�ضل بالت�شجيع ،ولي�س جمرد �إعمال امل�ساواة
بني اجلميع .و�إذا قام ميزان العدل ف�إن املغامن
التي �ستجنيها الأمة من نهو�ض الن�ساء عرب
تقوية �إمكان قيام م�شروع للنه�ضة الإن�سانية تكاد
ت�ستع�صي على احل�صر.
�إن �إطالق طاقات املعرفة والإبداع للبنات
والن�ساء العرب ،من خالل بيئة �أ�سرية وجمتمعية
تثيب التميز ،ب�صرف النظر عن النوع االجتماعي،
تعد فاحتة ال غنى عنها مل�سرية االزدهار الإن�ساين
يف الوطن العربي.

العربي
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الف�صل الثالث

توظيف القدرات الب�شرية

متهيد
ال يقوم مجتمع ب�شري� ،أو ينمو �إن�سانياً ،من دون
الدور المحوري للن�ساء في �صنع االجتماع الب�شري.
وال يقت�صر الأمر على الوظيفة البيولوجية والحيوية
البحت الخا�صة با�ستمرار النوع من خالل الإنجاب
ورعاية الن�شء وحمايته ،والتي تقوم فيها الن�ساء
بالدور المركزي منذ بدء الخليقة .فالن�ساء �شاركن
في جميع �صنوف الن�شاط الب�شري منذ الع�صور
الأولى لتبلور المجتمعات الب�شرية حتى قبل ولوج
مرحلة اال�ستقرار اال�ستيطاني.
ولكن خليطاً من العوامل ال�سيا�سية ،واالقت�صادية،
واالجتماعية �إ�ضافة للثقافية )ت�صاعد الهيمنة
الرجالية( ك�� ّر���س ف�صاماً بين المجالين العام
والخا�ص لالجتماع الب�شري ،و�أ�صبحت الغلبة
في الأول للرجال وا�ستمدت منه معايير القيمة
المجتمعية ،بينما �أُق�صيت الن�ساء ،بدرجة �أو
ب�أخرى� ،إلى المجال الخا�ص )الأ�سرة( ،حيث ال
تحظى م�ساهماتهن الحيوية بالتقدير المجتمعي
المنا�سب لأهميتها ،ويحرم المجتمع ب�أكمله من
المنفعة العامة التي تت�أتى من خالل م�شاركتهن
الفعالة في مجاالت الإن��ت��اج وال�ش�أن العام في
المجتمع.

جمال الن�شاط االقت�صادي
ت�شري الإح�صاءات املتوافرة �إىل �ضعف يف م�شاركة
الن�ساء يف الن�شاط االقت�صادي ،مما ي�ضع م�ساهمة
املر�أة يف املنطقة العربية عند �أدنى املعدالت بني
مناطق العامل )�شكل  .(1-3ونورد هذا البيان مع
الت�أكيد على التحذير من �أن تلك الإح�صاءات تقلل
كثريا من م�شاركة املر�أة الفعلية )الف�صل الأول(.
بداية ،يفر�ض تباط�ؤ النمو االقت�صادي
قلة الطلب على العمالة الن�سائية يف املنطقة.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن غلبة الت�صورات
التقليدية لدور املر�أة ارتبطت على وجه التحديد
ب�أولوية الرجال يف �إعالة الأ�سر ،وبتدين تف�ضيل

توظيف القدرات الب�شرية

ال�شكل 1-3

ن�سبة م�ساهمة الإناث ( 15عام ًا ف�أكرب) يف الن�شاط االقت�صادي،
وم�ساهمة الإناث كن�سبة من م�ساهمة الذكور ( ،)%مناطق العامل2003 ،
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ت�شغيل الإناث ،مما ي�ساعد على ارتفاع معدالت
البطالة )ال�سافرة( بني الن�ساء ،مقارنة بالرجال.
وت�شري اخلربة يف البلدان العربية �إىل �أن
الن�ساء يف �أوقات االنكما�ش االقت�صادي ،هن �أول
من يفقد فر�صة العمل ،و�آخر من يح�صل عليها
يف �أوقات االنتعا�ش .ومن �أمثلة ذلك االنخفا�ض
ال�ضخم يف عدد امل�شتغلني الن�ساء خالل الن�صف
الأول من ت�سعينات القرن املا�ضي يف م�صر ،وهي
فرتة تباط�ؤ اقت�صادي ،ال �سيما يف قطاع امل�ؤ�س�سات
اخلا�صة ،على حني زاد عدد امل�شتغلني الذكور يف
الفرتة ذاتها )فرجاين ،بالإجنليزية.(1998 ،
ويف ميدان احلرمان من امل�شاركة يف الن�شاط
االقت�صادي ،وعلى الرغم من توافر الرغبة يف
العمل ،تدل الإح�صاءات املتاحة ،على �ضعفها،
على ارتفاع معدالت البطالة بني الن�ساء عن
الرجال )�شكل .(2-3
ويف �ضوء الإجناز الأف�ضل للن�ساء يف اكت�ساب
املعرفة من خالل التعليم ،ف�إن هذه الظاهرة جتايف
اعتبارات الكفاءة االقت�صادية البحت ،حيث يعاين

ال يقوم جمتمع
ب�شري� ،أو ينمو
ً
إن�سانيا ،من دون
�
الدور املحوري للن�ساء
يف �صنع االجتماع
الب�شري
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ال�شكل 2-3

معدل بطالة الإناث كن�سبة من معدل بطالة الذكور ( ،)%بع�ض البلدان العربية� ،أحدث
�سنة متاحة
u{yB
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تطور م�شاركة الن�ساء يف االقت�صاد و�سوق
العمل يف البلدان العربية

'eGA

�شهدت املنطقة العربية ،مقارنة بجميع مناطق
العامل الأخرى ،التو�سع الأكرب يف م�شاركة املر�أة
يف الن�شاط االقت�صادي بني عامي  1990و .2003
فقد بلغت ن�سبة الزيادة يف هذه امل�شاركة %19
مقارنة بـ  %3للعامل �أجمع .وعلى الرغم من
ذلك ،تبقى امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة العربية
هي الأقل يف العامل؛ �إذ مل تتجاوز  %33,3من
الن�ساء ) 15عاماً ف�أكرب( ،بينما ي�صل املتو�سط
العاملي �إىل  ،%55,6وت�صل ن�سبة م�شاركة املر�أة
يف �شرق �آ�سيا والبا�سيفيكي ،على �سبيل املثال،
�إىل  .%68,9كما �أن م�شاركة املر�أة العربية ن�سبة
�إىل م�شاركة الرجل ال تتجاوز  ،%42وهي �أي�ضاً
الأقل يف العامل ،حيث ت�صل �إىل  %83يف �شرق
�آ�سيا والبا�سيفيكي و %73يف �أفريقيا جنوب
ال�صحراء ،بينما يبلغ املعدل العاملي .%69
وتبلغ م�شاركة املر�أة االقت�صادية يف الدول
العربية الن�سبة الأعلى يف موريتانيا )،(%63,1
تليها قطر ) ،(%42,6حيث ترتفع ن�سبة الن�ساء
الوافدات العامالت ،ومن ثم املغرب ).(%41,9
وما زالت ن�سبة امل�شاركة تقل عن  %30يف خم�سة
بلدان عربية هي ليبيا و ُعمان وال�سعودية والأردن
وفل�سطني ،مع �أن ن�سبة الزيادة يف م�شاركة املر�أة
االقت�صادية كانت �أكرث من  %50خالل الفرتة
� 1990إىل  2003يف كل من ال�سعودية والأردن
و ُعمان� .أما عن الفجوة يف الن�شاط االقت�صادي
بني الن�ساء والرجال ،فبلغت �أق�صاها يف فل�سطني،
حيث مل تتجاوز م�شاركة الن�ساء  %14من م�شاركة
الرجال ،تليها ُعمان ) ،(%27ومن ثم ال�سعودية
).(%29
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على الرغم من
امل�ساهمة العظيمة،
وغري املقدرة للن�ساء
يف �إنتاج مقومات
الرفاه الإن�ساين،
ف�إن م�ساهمتهن يف

&%%

%



اجلن�س الأوفر يف القدرات املعرفية ،ومن ثم يف
الفر�صة الأف�ضل لرتقية الإنتاجية ،من درجة
�أعلى من التعطيل.
ومن املهم الإ�شارة �إىل �أن ر�أي اجلمهور
العربي ،ح�سب نتائج امل�سح امليداين ،تتجه
وجهة مناق�ضة للأو�ضاع التمييزية ال�سائدة يف
�أ�سواق العمل العربية ،متبنيا ،بقوة ،حق املر�أة يف
امل�ساواة يف فر�صة العمل ،وظروفه وعوائده� ،إطار
).(1-3

جماالت الن�شاط

خ�صائ�ص م�شاركة املر�أة يف الن�شاط
االقت�صادي وق�ضاياها

نطاق الأ�سرة تالقي

على الرغم من امل�ساهمة العظيمة ،وغري املقدرة
على نحو �سليم ،1للن�ساء يف �إنتاج مقومات الرفاه
الإن�ساين ،ف�إن م�ساهمتهن يف جماالت الن�شاط
الب�شري خارج نطاق الأ�سرة تالقي �صعوبات

الب�شري خارج
�صعوبات وعوائق
متعددة ّ
حتد منها

وعوائق متعددة حتد منها .غري �أن الأهم هو �أن
الن�ساء ،يف حالة اال�شتغال ،ال يتمتعن بامل�ساواة مع
الرجال يف ظروف العمل �أو العائد عليه ،ناهيك
عن التمتع بفر�صة مت�ساوية يف الرتقي لقمة �سلم
اتخاذ القرار يف امل�شروعات االقت�صادية ،اخلا�صة
�أو العامة.

 1تغطي الإح�صاءات الر�سمية جماالً واحداً فقط من جماالت عمل الن�ساء ،وهو جمال العمل الر�سمي� .أما املجاالت الأخرى التي تعمل فيها الن�ساء ،كالعمل يف القطاع غري الر�سمي ،ويف �إنتاج �سبل العي�ش لال�ستهالك اليومي،
والعمل غري مدفوع الأجر يف جمال الرعاية ،والعمل التطوعي ،فهي جميعها غري م�شمولة يف الإح�صاءات الر�سمية .وعلى الرغم من بع�ض املحاوالت لتقدمي تقييم �أكرث دقة لعمل املر�أة ،عن طريق تطبيق طريقة "ا�ستخدام
الوقت"� ،إال �أن هذه الطريقة مل تطبق �إال يف املغرب ،وفل�سطني و ُعمان ،مما ي�ضطرنا �إىل ا�ستخدام الطرق التقليدية الحت�ساب م�شاركة املر�أة االقت�صادية ،مبا مي ِّكن من �إجراء مقارنة بني املنطقة العربية وبقية مناطق العامل ،ويف
ما بني الدول العربية نف�سها.
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ر�أي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املر�أة� ،أربعة بلدان عربية2005 ،

حق املر�أة يف العمل على قدم امل�ساواة مع الرجل
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حق املر�أة يف عوائد/مزايا العمل على قدم امل�ساواة مع الرجل

>'E'#

'bu±

-.

u{yB
_`A

 >'E'#
&

')/±' f'sD_{x±

/1'#

&%

&%%

-%

+%

)%

 >'E'#

'%

%

حق املر�أة يف ظروف العمل نف�سها على قدم امل�ساواة مع الرجل
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يف ال�شكل ،حيث تتكرز الن�ساء يف قوة العمل يف
القطاع الأويل ،والذي متيل الإنتاجية وعوائد
العمل فيه لتكون حتى �أقل من قطاع اخلدمات،
على ح�ساب القطاعني الآخرين.

ال�شكل 3-3

توزيع قوة العمل ح�سب النوع والقطاعات الأ�سا�سية ،خم�سة بلدان عربية،
2002-1995
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توزيع قوة العمل من الن�ساء ح�سب قطاعات
الن�شاط االقت�صادي الأ�سا�سية

ي�ست�أثر قطاع
اخلدمات بالن�صيب
الأكرب من قوة العمل
الن�سوية العربية

مييل قطاع اخلدمات
يف االقت�صادات
العربية �إىل تدين
الإنتاجية وعوائد
العمل

ال تتيح قواعد البيانات الدولية �أ�سا�سا متينا
للدرا�سة الوافية للتوزيع القطاعي لعمل الن�ساء يف
البلدان العربية ،ويلخ�ص ال�شكل ) (3-3املعطيات
املتاحة يف قاعدة بيانات برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي للعام  ،2005وهي تت�صل بخم�س بلدان
عربية فقط على الرغم من �أن التوزيع القطاعي
امل�ستخدم يقت�صر على القطاعات الثالث
الأ�سا�سية :الزراعة وال�صناعة واخلدمات.
ويت�ضح من ال�شكل �أن قطاع اخلدمات ي�ست�أثر
بالن�صيب الأكرب من قوة العمل الن�سوية العربية.
ومن املهم الإ�شارة هنا �إىل �أن قطاع اخلدمات
يف االقت�صادات العربية مييل �إىل تدين الإنتاجية،
وعوائد العمل ،ب�سبب ارتفاع ن�صيبي القطاع
احلكومي والقطاع غري الر�سمي من عمالة
اخلدمات.
ويف ما يت�صل بالفارق يف التوزيع القطاعي
للعمالة ح�سب النوع ،يتجلى تركز �أعلى للن�ساء
يف قطاع اخلدمات ،مبا يحمله ذلك من تبعات
�أ�شرنا لها �أعاله� ،إال يف حالة االقت�صادات التي
يغلب عليها القطاع الأويل )الزراعة( ،مثل اليمن

املكانة الوظيفية للمر�أة
تعمل الن�سبة الأكرب من الن�ساء يف البلدان العربية
التي يتوافر عنها بيانات ) ُعمان وفل�سطني وقطر
وم�صر واملغرب( ،كموظفات �أو عامالت .وت�صل
هذه الن�سبة �إىل  %68من جمموع املنخرطات
يف �سوق العمل يف م�صر و %55يف فل�سطني،
وترتفع �إىل  %88يف ُعمان و %100يف قطر .وال
تنخف�ض �إىل �أقل من الن�صف �إال يف املغرب حيث
تبلغ  .%34وال تختلف كثرياً ن�سب الرجال الذين
يعملون كموظفني عن ن�سبة الن�ساء اللواتي يعملن
كموظفات .ولكن هناك فرقاً كبرياً يف طبيعة
عمل غري املوظفني .فالعدد الأكرب من الرجال
غري املوظفني يعملون �إما حل�سابهم اخلا�ص �أو
كم�شغِّلني ،بينما الن�سبة الأكرب من غري املوظفات
يعملن "كعامالت م�ساهمات من �أفراد العائلة"؛
�أي �أنهن يعملن يف �إطار املجال اخلا�ص ،ويف عمل
غري مدفوع الأجر يف الغالب .وت�صل هذه الن�سبة
للن�ساء �إىل  %20يف م�صر و %52يف املغرب
و %33يف فل�سطني ،بينما ال تتجاوز  %8و%22
و %7للرجال يف هذه البلدان الثالثة على التوايل.
وقد تبدو هذه الفجوة للوهلة الأوىل ل�صالح املر�أة،
لكنها يف واقع الأمر زيادة يف �أعبائها وم�س�ؤولياتها
اليومية.
وعلى �صعيد الدول العربية� ،سجلت املر�أة
ال�سعودية �أعلى ن�سبة من العامالت يف املجال
الإداري ،2حيث و�صلت �إىل  %31من جمموع
امل�صنفني يف هذا املجال ،يليها على التوايل العراق
 ،%15وفل�سطني  ،%12والبحرين  ،%10و ُعمان
 ،%9والإمارات  .%8و�سجلت املر�أة اليمنية �أدنى
3
ن�سبة من العامالت يف هذا املجال ).(%4
ومن اجلدير بالذكر �أن ر�أي اجلمهور يف
ا�ستطالع الر�أي قد عرب عن ت�أييد وا�سع لتملك
املر�أة للأ�صول وامل�شروعات االقت�صادية و�إدارتها،
و�إن انخف�ضت درجة الت�أييد قليال يف حالة الإدارة.
)الإطار .(2-3

 2وي�شمل م�س�ؤويل الت�شريع ،والإداريني احلكوميني ،وامل�ش ّرعني وكبار امل�س�ؤولني ومديري ال�شركات واملديرين العامني .ويعزى قدر من هذا التميز �إىل تقاليد الف�صل بني النوعني يف الإدارة واخلدمات احلكومية ،مثال يف قطاع
التعليم.
" 3مكتب الأمم املتحدة الإح�صائي) .(2005) ".متت الزيارة يف � 6آذار/مار�س .(2006
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/ww2005/tab5f.htm
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ر�أي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املر�أة� ،أربعة بلدان عربية2005 ،

الر�أي يف متلك املر�أة للأ�صول (االقت�صادية) على قدم امل�ساواة مع الرجال
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الر�أي يف متلك املر�أة للم�شروعات (االقت�صادية) على قدم امل�ساواة مع الرجال
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الر�أي يف �إدارة املر�أة للم�شروعات (االقت�صادية) على قدم امل�ساواة مع الرجال
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�أ�سباب �ضعف امل�شاركة االقت�صادية للن�ساء
العربيات

ت�ضع الثقافة ال�سائدة
الن�ساء يف موقع
املعوالت من قبل
رجال ،مما يرتب
للرجال �أولوية يف
احل�صول على العمل،
والتمتع بعوائده

دور الن�ساء يف
امل�ساهمة يف دخل
الأ�سر ،ويف �إعالة
�أ�سر بكاملها ،ما
فتئ يتعاظم يف كل
املجتمعات ،ومنها
العربية

ت�ساعد عوامل عدة يف تف�سري تدين م�شاركة
املر�أة يف احلياة االقت�صادية ويف زيادة البطالة يف
�صفوفها ،منها ما يتعلق بالطلب على اليد العاملة
الأنثوية ومنها ما يتعلق بعر�ضها.

الثقافة الذكورية ال�سائدة
ت�ضع الثقافة ال�سائدة الن�ساء يف موقع املعوالت من
قبل رجال ،مما يرتب للرجال �أولوية يف احل�صول
على العمل ،والتمتع بعوائده .ويهمل هذا التوجه �أن
دور الن�ساء يف امل�ساهمة يف دخل الأ�سر ،ويف �إعالة
�أ�سر بكاملها ،ما فتئ يتعاظم يف كل املجتمعات،
ومنها العربية ،و�أن الن�ساء يف الواقع يبدين درجة
من امل�س�ؤولية والتفاين يف رعاية الأ�سر وحمايتها
ال تقل عن الرجال.
كما يف�ضل بع�ض �أرباب العمل ت�شغيل الرجال
على الن�ساء العتقادهم ب�أن ت�شغيلهم �أقل تكلفة،
فيتذرعون بكلفة عطلة الأمومة مدفوعة الأجر،
للإحجام عن توظيف الن�ساء .وك�أن عطلة الأمومة
هي امتياز للمر�أة ولي�ست حقاً للوليد وخدمة
للمجتمع .وعلى الرغم من �إعالء العديد من
الدول العربية خلطاب حماية الأ�سرة ودعمها� ،إال
�أن حتميل �أرباب العمل ،ال الدولة ،كلفة الدور
الإجنابي للمر�أة يف �إعادة �إنتاج املجتمع يقل�ص
فر�ص ت�شغيل الن�ساء.

قلة فر�ص العمل

ق�صور فر�ص العمل
ً
�سلبا
املتاحة ينعك�س
على الن�ساء �أكرث منه
على الرجال
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ال يوفر النمو االقت�صادي البطيء فر�ص العمل
الالزمة ال�ستيعاب الزيادة يف القوى العاملة للرجال
والن�ساء ،كليهما� .إال �أن ق�صور فر�ص العمل املتاحة
ينعك�س �سلباً على الن�ساء �أكرث منه على الرجال.
ويبني ال�شكل � ،2-3أن البطالة بني �صفوف الإناث
كانت �أكرث منها يف �صفوف الذكور يف ثلثي البلدان
العربية التي توافرت عنها بيانات ،وو�صلت �إىل
�أكرث من �ضعفها يف نحو ن�صف هذه البلدان.
�إن التحدي الكامن يف توفري فر�ص عمل للن�ساء
�سيتعاظم خالل ال�سنوات القادمة ،وبخا�صة يف
�ضوء التقديرات التي ت�شري �إىل �أن ن�سبة الزيادة
يف عر�ض القوى العاملة الأنثوية �ستفوق معدل
الزيادة يف القوى العاملة الإجمالية .فقد ُقدر
معدل منو القوة العاملة يف الدول العربية بـ

� %3,5سنويا للفرتة من  2000اىل  ،2010بينما
قدر معدل النمو يف القوى العاملة الأنثوية بـ %5
خالل الفرتة نف�سها )البنك الدويل ،بالإجنليزية،
.(4:2003

التمييز بين الجن�سين في م�ستوى الت�شغيل
والأجور
ي�ساهم التمييز بني الرجل واملر�أة يف ال�شغل
والأجور يف تقلي�ص م�شاركة الن�ساء يف احلياة
االقت�صادية .ف�أجور الرجال تفوق بكثري �أجور
الن�ساء يف خمتلف املنا�صب ،وبخا�صة يف القطاع
اخلا�ص .ويدفع هذا التمييز يف الأجور يف القطاع
اخلا�ص الن�سا َء نحو العمل يف القطاع العام
لت�ساوي الأجور وظروف العمل� .إال �أن القطاع
العام �آخذ يف االنكما�ش يف معظم الدول العربية
نتيجة ل�سيا�سات التعديل الهيكلي.
وتزداد الفجوة يف الأجور بني الرجال والن�ساء
كلما انخف�ض امل�ستوى التعليمي .ففي الأردن على
�سبيل املثال ،حت�صل اجلامعيات على  %71من
�أجور الرجال يف هذه الفئة ،وتنخف�ض هذه الن�سبة
�إىل  %50ملن توقفن عند التعليم الأ�سا�سي� .أما
الأميات فال ت�صل �أجورهن �إال �إىل  %33من
�أجور الذكور )مقدم ،بالإجنليزية ،(2005 ،فتزداد
معاناة الن�ساء مع تدين امل�ستوى التعليمي الذي
يرتبط عادة بزيادة الفقر.

ارتفاع م�ستوى الإنجاب
يرتبط م�ؤ�شر م�شاركة املر�أة يف العمل مبعدالت
الإجناب ومب�ؤ�شر العمر املتو�سط عند الزواج
الأول وم�ؤ�شر ن�سبة الذين تزوجوا يف �سن 19-15
من جمموع ال�سكان� ،إ�ضافة �إىل م�ستويات التعليم.
كما �أن م�شاركة املر�أة يف الن�شاط االقت�صادي هي
العامل الأكرث ت�أثرياً على م�ستوى الإجناب .ويف
الدول العربية ،جند �أدنى ن�سب مل�شاركة املر�أة يف
�سوق العمل يف فل�سطني ،وهي من �أكرث البلدان
�إجنابا ،وفيها �أعلى الن�سب يف الزواج املبكر )-15
 .(19بينما ت�شكل دولة مثل تون�س منطاً معاك�سا،
حيث ت�سجل ن�سبة زواج مبكر متدنية ،ون�سبة
خ�صوبة متدنية ) 2,1مقارنة بـ  4,2يف املنطقة
العربية ،ون�سبة م�شاركة اقت�صادية مرتفعة )(%32
)منى فيا�ض ،ورقة خلفية للتقرير(.
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قوانين تعيق و�أخرى "تحمي" المر�أة
تعترب القوانني املتعلقة بالعمل �أو الأحوال
ال�شخ�صية من املعوقات الهامة �أمام �إ�سهام املر�أة
العربية يف احلياة االقت�صادية .فبع�ض قوانني
الأحوال ال�شخ�صية والعمل تقيد حرية املر�أة حني
تلزمها باحل�صول على �إذن �أبيها �أو زوجها للعمل� ،أو
ال�سفر� ،أو االقرتا�ض من امل�ؤ�س�سات املالية .كما �أن
بع�ض قوانني العمل تغلق عدداً من جماالت العمل
�أمام املر�أة بهدف "احلماية" )انظر الف�صل الثامن(،
فتحول "احلماية" �إىل متييز بني الرجل واملر�أة،
وبالتايل تقيد م�شاركتها يف الن�شاط االقت�صادي
)�أبو حارثية وقوا�س ،بالإجنليزية.(1997 ،

�ضعف الخدمات الم�ساندة
�إن �ضعف البنية التحتية من و�سائل نقل وح�ضانات
ال ت�شجع خروج املر�أة للعمل ،ناهيك عن عدم
توافر �ضمانات اجتماعية� ,سواء للأطفال �أو

كبار ال�سن الذين يقع عبء رعايتهم على الن�ساء.
كما �أن هناك العديد من العوامل التي ت�ؤثر على
فر�ص الن�ساء يف احل�صول على عمل ،منها عدم
ربط التعليم باحتياجات �سوق العمل ،و�ضعف
التدريب امل�ستمر لزيادة كفاءة الباحثات عن عمل،
و�ضعف قدرة املر�أة على احل�صول على الت�سهيالت
االئتمانية.

تعترب القوانني

ت�أثير برامج التعديل الهيكلي

املتعلقة بالعمل �أو

خالل الثمانينات والت�سعينات ،تبنت عدة دول عربية
برامج للإ�صالح الهيكلي تقوم على حترير التجارة،
واخل�صخ�صة ،وتعزيز دور القطاع اخلا�ص ،وزيادة
الكفاءة الإنتاجية ،لإر�ساء التوازنات الداخلية
واخلارجية وحتقيق النمو االقت�صادي .وتختلف
الآراء حول �أثر هذه ال�سيا�سات على الن�ساء
وعمالتهن وم�شاركتهن يف الن�شاط االقت�صادي.
ففي حني ي�ؤدي انكما�ش القطاع العام �إىل تقلي�ص
فر�ص العمل الر�سمي للن�ساء ،يرى البع�ض �أن هذه

الأحوال ال�شخ�صية
من املعوقات الهامة
�أمام �إ�سهام املر�أة
العربية يف احلياة
االقت�صادية

الإطار 3-3

ر�أي ال�شباب العرب يف ق�ضايا املر�أة يف املنطقة العربية
ا�ست�ضاف املكتب الإقليمي للدول العربية يف برنامج
الأمم املتحدة الإمنائي يف �شهر ت�شرين الثاين/نوفمرب
 2005جل�سة ا�ست�شارة لل�شباب العرب 4حول ق�ضايا املر�أة
العربية ،وجل�سة م�شاورات باالت�صال الإلكرتوين مع قادة
�شباب عرب ميثلون بلداناً عربية خمتلفة.
�أكد امل�شاركون �أن للثقافة والتعليم واالقت�صاد
وامل�شاركة ال�سيا�سية �أثراً بالغاً على دور املر�أة يف املجتمع
العربي ،و�إن كانت هي بدورها م�ؤ�شرات تعك�س و�ضع املر�أة
يف املنطقة .واعترب ال�شباب �أن الدين ،ال �سيما الدين
الإ�سالمي ،ي�ؤدي دوراً كبرياً يف ت�شكيل اجلزء الأكرب من
التفكري حول حقوق املر�أة و�أدوارها وم�س�ؤولياتها ،و�أكدوا
على �ضرورة احرتام الآراء الدينية ،مع الإقرار بتباين هذه
الآراء والتف�سريات حول ق�ضايا املر�أة.
وفيما يتعلق بالتعليم ،كان هنالك توافق يف الر�أي على
�ضرورة �إعادة النظر يف املناهج الدرا�سية ال �سيما يف ما
يتعلق ب�صورة املر�أة يف هذه املناهج .ويف الوقت نف�سه
كان هناك دعوة جماعية �إىل �إيالء مزيد من االهتمام
بتدري�س الثقافة اجلن�سية كمو�ضوع �أ�سا�سي �ضمن املناهج
الدرا�سية ،ال �سيما �أن الدين الإ�سالمي – كما قال
التو�سع يف املعرفة،
ال�شباب – هو دين انفتاح ال يحظر
ُّ
و�إمنا ي�شجعها.
وبحث ال�شباب ظاهرة العنف �ضد البنات يف املدار�س،
وهي ظاهرة متنامية ،وقلة القوانني التي حتمي البنات
وال�شابات من هذا العنف .وتعر�ض ال�شباب مل�س�ألة ارتفاع
ن�سب الت�س ُّرب من املدر�سة ،و�أعربوا عن قلقهم الرتفاع
ن�سبة الأمية بني ال�شابات ،باعتباره م�ؤ�شراً يثري الذعر
وي�ؤثر يف نهاية املطاف يف التنمية الب�شرية امل�ستدامة

بوجه عام يف املنطقة.
وكان انخفا�ض �أعداد الن�ساء يف عمليات اتخاذ
القرارات ال�سيا�سية م�س�ألة حدت بال�شباب املجتمعني �أن
يدعوا �إىل اتخاذ تدابري متييز �إيجابي مثل تخ�صي�ص ح�صة
للن�ساء يف ع�ضوية الهيئات الت�شريعية .و�إذ الحظ ال�شباب
�أن النظام الأبوي امل�ستمر يف خمتلف �أنحاء املنطقة واحد
من �أ�سباب التفاوت بني اجلن�سني يف امل�شاركة ال�سيا�سية
يف خمتلف �أنحاء املنطقة ،دعوا �إىل قيام و�سائط الإعالم
العربية بدور �أكرث بروزاً ،ال �سيما بعر�ض الأثر الإيجابي
للن�ساء يف املراكز القيادية ،بنا ًء على �أمثلة جارية لق�ص�ص
جناح املر�أة يف البلدان املختلفة.
وحر�ص ال�شباب على �إبداء مالحظات �إيجابية على
زيادة عدد الن�ساء يف املراكز االقت�صادية القيادية يف
العامل العربي ،مبا يف ذلك الدول العربية الأكرث حمافظة.
والحظوا �أن هذا ،و�إن كان ي�شكل عالمة �إيجابية ،ينطوي
على م�ستوى معينَّ من امل�س�ؤولية لأن ه�ؤالء الن�سوة يجب
�أن يقمن بدور رئي�سي يف تو�سيع ال�سوق العربية ،و�إيجاد
مزيد من فر�ص العمل ،والأهم من ذلك كله – �إدخال فكرة
امل�س�ؤولية االجتماعية امل�شرتكة يف القطاع االقت�صادي
العربي .وبُ ِحثَ �أي�ضاً تزايد عدد ال�شباب ،بخا�صة البنات
وال�شابات ،العاطلني والعاطالت عن العمل .و ُو ِّجهت دعوة
�إىل احلكومات العربية �إىل تو�سيع اهتمامها لي�شمل
ال�شابات وال�شباب من هذا اجليل ،ال �سيما و�أن �إجادة
التكنولوجيا يف القرن احلادي والع�شرين تبدو واحدة من
مهاراتهم الكثرية ،التي من �ش�أنها �أن تعزز التنمية بوجه
عام يف نهاية املطاف.

�إن �ضعف البنية
التحتية من و�سائل
نقل وح�ضانات ال
ت�شجع خروج املر�أة
للعمل ،ناهيك عن
عدم توافر �ضمانات
اجتماعية �سواء
للأطفال �أو كبار ال�سن
الذين يقع عبء
رعايتهم على الن�ساء

 4انظر ملحق ) (5لالطالع على قائمة امل�شاركني.
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�إن قلة توظيف
الن�ساء ،والت�ضييق
على عوائدهن من
العمل ،يتنافى
مع �أب�سط مبادئ
امل�ساواة ،وهي من
�أركان املواطنة وحقوق
الإن�سان

ح�صلت املر�أة يف
معظم البلدان
العربية على احلق يف
االنتخاب والرت�شيح
لالنتخابات الربملانية
يف اخلم�سينات
وال�ستينات من القرن
املا�ضي ،وكان لبنان
�أول دولة عربية متنح
املر�أة هذين احلقني يف
عام

1952

تتفاوت البلدان
العربية ب�صورة جلية
يف مدى متكني الن�ساء
يف املجال�س النيابية
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ال�سيا�سات قد �أتاحت للمر�أة فر�ص عمل وا�سعة
يف جمال الأن�شطة االقت�صادية يف القطاع غري
الر�سمي املتنامي ،على الرغم من �أنه ال يوفر
للمر�أة احلماية القانونية و�ضمانات العمل.

تدين امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة ي�ؤدي �إىل
تدين الدخل
ما زال معدل الإعالة يف املنطقة العربية من �أعلى
املعدالت يف العامل ،حيث يقوم كل �شخ�ص عامل
ب�إعالة �أكرث من اثنني من الأفراد غري العاملني،
مقارنة مع �أقل من �شخ�ص واحد يف �شرق �آ�سيا
ومنطقة املحيط الهادي .ويرجع ال�سبب الأ�سا�س
لذلك �إىل تدين م�شاركة املر�أة .ومع توجه
الأجور احلقيقية �إىل الركود ،وزيادة معدالت
البطالة� ،أ�صبح من الأكرث �صعوبة بالن�سبة �إىل
العدد ال�صغري من الأ�شخا�ص العاملني �أن يوفروا
م�ستويات معي�شية مقبولة لعائالتهم .وي�صبح الأمر
�أكرث خطورة عندما يتزامن م�ستوى الإعالة املرتفع
مع عدم وجود خطة تقاعد و�شبكة �أمان وطنية
تغطي جميع فئات العاملني� .إذ �أ�شارت درا�سة
حديثة �إىل �أن �أنظمة التقاعد يف الدول العربية
ال ت�شمل العاملني يف القطاع اخلا�ص والقطاع
الزراعي .وبينما ت�صل معدالت التغطية �إىل %70
للعاملني يف ليبيا مثال حيث تعمل الغالبية العظمى
يف القطاع العام ،تتدنى التغطية يف املغرب ،حيث
يت�سم القطاع الزراعي بالكرب� ،إىل  %20من قوة
العمل )روبالينو و�آخرون ،بالإجنليزية .(2005 ،ومع
ازدياد ات�ساع القطاع غري الر�سمي الذي تتدنى
فيه تغطية العاملني ،ي�صبح عبء الإعالة هائل
ال�ضخامة على العدد القليل العامل يف ال�سوق؛
كما ي�صبح عبء الن�ساء يف توفري الرعاية للأطفال
وامل�سنني واملر�ضى والعاجزين وذوي الإعاقات
كبرياً يف غياب دعم جمتمعي كاف .وبهذا �سيكون
من املتعذر حتقيق م�ستويات راقية من الدخل
الفردي ،ناهيك عن الرفاه الإن�ساين ،دون م�شاركة
�أكرب للن�ساء العربيات يف القوى العاملة.
�إن عدم ا�ستغالل ر�أ�س املال الب�شري ،ال �سيما
الن�ساء ذوات التعليم املرتفع ،يكبح منو االقت�صاد،
ويهدر طاقات وا�ستثمارات كبرية كان من املمكن
�أن ت�ساهم يف حتقيق التنمية للجميع� .إن قلة
توظيف الن�ساء ،والت�ضييق على عوائدهن من
العمل ،يتنافى مع �أب�سط مبادئ امل�ساواة ،وهي
من �أركان املواطنة وحقوق الإن�سان .وهو ما يقو�ض
�أ�س�س التنمية االقت�صادية ،ويجايف بكل ت�أكيد،

متطلبات التنمية الإن�سانية ،ويقلل من فر�ص نهو�ض
املر�أة العربية ،مو�ضوع هذا التقرير.

جمال ال�سيا�سة
نبد�أ هذا الق�سم بعر�ض التوجهات بالغة الإيجابية
لآراء اجلمهور العربي يف البلدان العربية التي
�أجري فيها امل�سح امليداين) ،ملحق  ،(2والتي
ت�ؤكد على حق الن�ساء يف العمل ال�سيا�سي ويف
تبوء جميع املنا�صب التنفيذية العليا ،حتى رئا�سة
الدولة ،وبخا�صة يف لبنان واملغرب ،و�إن تناق�ص
مدى الت�أييد كلما ارتقى املن�صب�) ،إطار .(4-3
وقد ح�صلت املر�أة يف معظم البلدان العربية
)با�ستثناء دول اخلليج( على احلق يف االنتخاب
والرت�شيح لالنتخابات الربملانية يف اخلم�سينات
وال�ستينات من القرن املا�ضي ،وكان لبنان �أول دولة
عربية متنح املر�أة هذين احلقني يف عام .1952
وحملت بداية الألفية الثالثة حت�سنا يف و�ضعية
املر�أة يف الدول اخلليجية ،ف ُمنحت املر�أة احلق
يف االنتخاب والرت�شيح لالنتخابات الربملانية يف
ُعمان وقطر يف عام  .2003وبعد  40عاماً من
الن�ضال ،ح�صلت املر�أة الكويتية على حقوقها
ال�سيا�سية كاملة يف عام ) 2005ملحق  ،4جدول
 23و�شكل .(4-3
وتو�سعت م�شاركة املر�أة يف الربملانات العربية
كاملغرب والأردن نتيجة اعتماد نظام احل�ص�ص.
وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية ،بقيت
ن�سبة متثيل الن�ساء العربيات يف املجال�س ال�شعبية
هي الأقل يف العامل )�شكل .(5-3
وتتفاوت البلدان العربية ب�صورة جلية يف مدى
متكني الن�ساء يف املجال�س النيابية )�شكل .(6-3
وقد بلغ �أعلى متثيل للن�ساء العربيات يف املجال�س
الربملانية ،يف مطلع العام  ،2006يف العراق
) (%25,5تليها تون�س ،حيث ح�صلت الن�ساء على
 %22,8من املقاعد النيابية يف انتخابات عام
 ،2004تليها ال�سودان مع  66نائبة بلغت ن�سبتهن
 ،%14,7ثم �سورية مع  30نائبة بلغت ن�سبتهن
 ،%12ومن ثم جيبوتي واملغرب وال�صومال
) ،%10,8 ،%10,8و %8على التوايل( .وبلغت
�أدنى الن�سب مل�شاركة املر�أة يف البحرين )�صفر(
واليمن ) (%0,3وم�صر ) .(%2وال توجد جمال�س
ت�شريعية منتخبة يف كل من الإمارات وال�سعودية،
ومل جتر انتخابات نيابية يف قطر بعد.
وقد تتوىل النائبات العربيات منا�صب
مرموقة داخل املجال�س النيابية� .إذ و�صلت نائبات

تقرير التنمية الإن�سانية العربية
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حق املر�أة يف العمل ال�سيا�سي على قدم امل�ساواة مع الرجل
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ال�شكل 4-3

العام الذي ح�صلت فيه املر�أة على حق الت�صويت ،دون قيود ،وحق الرت�شح لالنتخابات ،بلدان عربية
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ت�شارك املر�أة يف
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ال�سلطة التنفيذية يف
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بع�ض البلدان العربية
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منذ �أوا�سط القرن
&.-%

'c{wA

املن�صرم

&.,%

&.+%

&.*%

تزايد عدد البلدان
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www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm

�إىل من�صب نائب رئي�س املجل�س يف م�صر وتون�س
واملغرب واجلزائر� ،إال �أنه مل يحدث �أن تولت
�إحداهن رئا�سة املجل�س النيابي.
وتوجد يف بع�ض الدول العربية �إىل جانب
املجال�س النيابية املنتخبة ،جمال�س �أعلى معينة
كليا �أو جزئياً .وعادة ما تلج�أ ال�سلطة التنفيذية
التي تعينّ هذه املجال�س �إىل الإكثار ن�سبيا من عدد
الن�ساء بني �أع�ضائها تعوي�ضا لهن عن عدم توفيقهن
يف انتخابات املجل�س النيابي الآخر املنتخب.

الثالث الأخرية ،حتى
�أ�صبحت املر�أة ت�شارك
يف جميع احلكومات
العربية با�ستثناء
ال�سعودية
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خالل ال�سنوات
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الن�ساء ،وبخا�صة

امل�صدر) .(2005) "Inter-Parliamentary Unit." :متت الزيارة يف � 29آذار/مار�س .(2006

وت�شارك املر�أة يف ال�سلطة التنفيذية يف بع�ض
البلدان العربية منذ �أوا�سط القرن املن�صرم .فقد
عينت �أول وزيرة يف العراق يف عام  ،1959ويف
م�صر منذ العام  ،1956ويف اجلزائر يف عام
 .1962وتزايد عدد البلدان العربية التي توزّر
الن�ساء ،وبخا�صة خالل ال�سنوات الثالث الأخرية،
حتى �أ�صبحت املر�أة ت�شارك يف جميع احلكومات
العربية با�ستثناء ال�سعودية .ويرتاوح عدد الن�ساء
اللواتي يتولني الوزارة من فرتة لأخرى ومن حكومة
للثانية� .إذ ال توجد ح�ص�ص ثابتة للن�ساء يف �أي
من الدول العربية ،كما �أن زيادة عدد الن�ساء �أو
نق�صانه يف الوزارات املختلفة ال يعك�س بال�ضرورة
توجهاً �شام ً
ال لتمكني الن�ساء .وب�شكل عام ،توظف
الن�ساء بدرجة �أكرب يف الدول اجلمهورية )مثل
تون�س و�سورية والعراق وم�صر( مقارنة بامللكية
)مثل املغرب ،والأردن ،ودول اخلليج( ،وان كانت
الأخرية قد بد�أت م�ؤخرا يف توزير ن�ساء.
يف املراحل الأوىل مل�شاركة املر�أة يف احلكومات
العربية ،كانت غالباً ما تو ّكل للن�ساء حقائب تتعلق
باملر�أة �أو بالطفل �أو بالتنمية االجتماعية .وعلى
الرغم من �أن املر�أة العربية مل تت�سلم حتى الآن
وزارة من وزارات ال�سيادة كالدفاع والداخلية
واخلارجية� ،إال �أنها بد�أت تتبو�أ منا�صب
وزارية رئي�سية كالتخطيط وال�صناعة والتجارة
واالت�صاالت والإعالم .كذلك مل ت�صل الن�ساء يف

تقرير التنمية الإن�سانية العربية
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احلكومات العربية �إىل من�صب رئي�س الوزراء �أو
نوابه ،با�ستثناء الأردن ،حيث تبو�أت امر�أة من�صب
نائب رئي�س الوزراء للمرة الأوىل يف عام .1999
وت�شري بيانات �أخرى �إىل تويل الن�ساء منا�صب
مهمة يف الإدارة املحلية )�أربع ن�ساء يف م�صر
واثنتان يف لبنان( ،وت�شارك يف جمال�س حملية
يف ال�سودان وفل�سطني والأردن وموريتانيا وجزر
القمر� .إال �أن من املالحظ �صعوبة ت�سمية �أو
انتخاب الن�ساء يف مواقع التنفيذ على �أ�صعدة
القرية والناحية والق�ضاء بحيث تكاد تغيب
الن�ساء عن هذه املواقع يف معظم الدول العربية.
وو�صلت ن�سبة الن�ساء يف ال�سلك الق�ضائي �إىل
 %50يف املغرب ،و %22,5يف تون�س ،و %11يف
�سورية و %5يف لبنان .و�أ�صبحت �سيدة قا�ضية
يف املحكمة الد�ستورية العليا يف م�صر ،وو�صلت
�أعداد الن�ساء الق�ضاة �إىل  76يف ال�سودان ،و53
يف اليمن ،و 14يف الأردن .كما ت�شرتك املر�أة
العربية يف ع�ضوية جمال�س �إدارات املنظمات
غري احلكومية ،حيث و�صلت ن�سبتها �إىل %45
يف لبنان ،و %42يف فل�سطني ،و %18يف م�صر
)اليونيفيم.(2004 ،
وعلى الرغم من تباين �أداء الن�ساء العربيات
يف املواقع القيادية ،ميكن القول �إن متو�سط �أداء
املر�أة مل يكن �أقل متيزاً من �أداء الرجل .فقد
برزت مناذج ن�سائية برملانية ووزارية اعتربت قدوة
للن�ساء يف العامل العربي .ويف ا�ستطالع الر�أي،
)ملحق  ،(2اعترب نحو ثلثي املجيبني �أن �أداء املر�أة
كان �إما متقارباً مع �أداء الرجل �أو �أف�ضل منه.

ال�شكل 6-3

مقاعد املجال�س النيابية (الغرفة املنتخبة �أو الوحيدة) التي ت�شغلها الن�ساء
(ن�سبة من اجلملة) ،بلدان عربية� 29 ،آذار/مار�س 2006
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على الرغم من تباين

الر�أي يف �أداء املر�أة يف املواقع القيادية

�أداء الن�ساء العربيات
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م�شاركة تفتقر للتنوع

�إن تبوء املر�أة ملراكز
رفيعة يف الدولة
ال يعني بال�ضرورة
متكينها �سيا�سيا.
فهي يف املواقع هذه،
كما هي حالة الرجل،
ال تقدر �أن تكون
ً
ً
�سيا�سيا
فاعال م�ؤثر ًا
يف غياب احلريات
والتعددية ال�سيا�سية
يف الوطن العربي

مل تعمل الأحزاب
ال�سيا�سية بعد
احل�صول على
اال�ستقالل على
تو�سيع قواعدها ب�شكل
م�ستدام بني الن�ساء،

�إن تبوء املر�أة ملراكز رفيعة يف الدولة ال يعني
بال�ضرورة متكينها �سيا�سيا .فهي يف املواقع هذه،
ال م�ؤثراً
كما هي حالة الرجل ،ال تقدر �أن تكون فاع ً
�سيا�سياً يف غياب احلريات والتعددية ال�سيا�سية
يف الوطن العربي.
فالن�ساء يف ال�سلطة عادة ما يتم اختيارهن
من بني �صفوف النخب� ،أو املوالني للحزب احلاكم
لرغبة يف جتميل النظم احلاكمة ،خا�صة امل�ستبدة
منها� ،أو نتيجة ل�ضغوط خارجية كما يف العراق
وبع�ض دول اخلليج .وبهذا ف�إن زيادة متثيل بع�ض
الن�ساء يف املجال ال�سيا�سي ،ال متنع من اال�ستمرار
يف ا�ضطهاد البع�ض الآخر منهن ،خا�صة الن�شيطات
يف احلركات الإ�سالمية �أو يف املنظمات احلقوقية
5
الداعية للإ�صالح والدميقراطية.
كما يالحظ ،على العموم� ،أن التمثيل الأعلى
للن�ساء هو يف بلدان نظام احلزب الواحد الذي
يح�صر احلكم والنفوذ عادة يف فئة قليلة من
املوالني ،وت�سود قيم تر�سخ الوالء بدال من الكفاءة.
وغالبا ما تتطابق برامج الن�ساء االنتخابية يف
هذه الدول ،كما يف غريها من الدول ،مع برامج
احلزب الأم.
�أما يف الدول التي تتميز بالنمط الريعي للإنتاج
�أو بانت�شار العالقات الزبائنية 6والر�شوة والف�ساد
واملح�سوبية ،فنجد �أن الن�ساء �إما يخرجن من
عامل ال�سيا�سة بالقانون �أو يهم�شن لعدم قدرتهن
على الت�أثري وال�ضغط ،من الأبواب اخللفية على
ال�سيا�سيني كما يفعل الرجال� ،أو يعتمدن اعتماداً
كلياً على ممالأة ال�سلطة �أو احلزب احلاكم
والتقرب لهما عن طريق املعارف والأ�صدقاء.

كما مل تعمل على

الن�ساء والدولة العربية :تعاون �أم ت�ضاد

ر�سم برامج متكاملة

�إن الن�ساء العربيات يع�شن مع�ضلة مقلقة حول
�شكل العالقة الأف�ضل مع الدولة؛ هل حتقق الن�ساء
م�صاحلهن من خالل االلتحاق مب�ؤ�س�سات الدولة
�أم العمل من خارجها يف �إطار م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين؟ 7و�أ�شارت بع�ض الدرا�سات العربية �إىل

للنهو�ض بالن�ساء
باختالف �أو�ضاعهن

�أنه ال توجد فروق تذكر بني النظم اال�ستبدادية
والليربالية فيما يتعلق بالنهو�ض بو�ضع املر�أة
)حامت ،بالإجنليزية1994 ،ب .(676-661 :كما �أن
زيادة متثيل املر�أة يف الأنظمة اال�ستبدادية ،الذي
يرتافق مع تهمي�ش ال�سيا�سة كمجال عام ،يدمغ
م�شاركة الن�ساء ،ويف�صل اللواتي يف احلكم عن
قواعدهن� ،إن كانت لهن مثل هذه القواعد ،وهو ما
يكون له �أثر �سلبي يف املطالبة بتمكني الن�ساء عرب
زيادة متثيلهن �سيا�سياً� .أما العمل خارج م�ؤ�س�سات
الدولة ،فيوقع خمتلف �أ�شكال القمع واال�ضطهاد
بالنا�شطات ،خا�صة عند الربط بني حقوق املر�أة
االجتماعية ونق�ص احلقوق واحلريات املدنية
وال�سيا�سية ب�شكل عام.

الن�ساء يف الأحزاب ال�سيا�سية يف البلدان
العربية
ال بد من التذكري �أول الأمر �أن حرية ت�شكيل
الأحزاب غري مكفولة يف البلدان العربية.
فبع�ضها ،مثل دول اخلليج العربي وليبيا ،متنع
ت�شكيلها �أ�سا�ساً .وبع�ضها الآخر ي�سمح بها
مبوجب الد�ستور� ،إال �أنه يقيد ت�أ�سي�سها �أو عملها
الحقاً من خالل القانون واملمار�سة العملية )تقرير
التنمية الإن�سانية العربية.(2004 ،
تختلف عالقة الن�ساء بالأحزاب ال�سيا�سية
العربية ح�سب الفرتة والبنية ال�سيا�سية لكل بلد
عربي .فبينما جنح العديد من حركات املقاومة
لال�ستعمار يف جذب وتنظيم �أعداد كبرية من
الن�ساء على مدى القرن الع�شرين )كما يف تون�س
واجلزائر وفل�سطني وجنوب لبنان( ،ف�إن الأحزاب
ال�سيا�سية بعد احل�صول على اال�ستقالل مل تعمل
على تو�سيع قواعدها ب�شكل م�ستدام بني الن�ساء،
كما مل تعمل على ر�سم برامج متكاملة للنهو�ض
بالن�ساء باختالف �أو�ضاعهن .والأحزاب واحلركات
التي بررت احلقوق "املعطاة" للمر�أة مب�ساهمتها
يف معركة التحرير �إىل جانب الرجل مل ت�صمد
يف موقفها من حقوق املر�أة لأنها مل ت�ؤ�س�س هذه
احلقوق على مفهوم امل�ساواة كقيمة ،الذي ينطلق
من حق املر�أة ك�إن�سانة كاملة �أو كمواطنة كاملة

 5تعاين الإ�سالميات يف بع�ض الدول العربية من مداهمات ليلية مبا فيها من ترويع لأطفالهن ،واتخاذهن رهائن لل�ضغط على �أقربائهن .وو�صل الأمر �أحيانا لالعتقال والتعذيب والتحر�ش اجلن�سي .كما تعمد بع�ض احلكومات �إىل
طرد زوجات امل�ساجني ال�سيا�سيني من عملهن ق�صد معاقبة العائلة جماعيا �أو حملهن على الطالق .و�أدى قرار �إداري )�ألغي حديثا( يف تون�س ،يعرف بالقرار � ،108إىل حظر احلجاب ،مما �أدى �إىل تعر�ض املحجبات �إىل حمالت
ا�ضطهاد يف امل�ؤ�س�سات العامة ويف ال�شارع وو�سائل النقل وامل�ست�شفيات ،حيث يعنفن ومتزق ثيابهن ويقتدن �إىل مراكز الأمن ،كما يحرم بع�ضهن من ت�أدية االمتحانات العامة لل�سبب نف�سه )نزيهة رجيبة ،ورقة خلفية للتقرير( .وال
ت�ضطهد الإ�سالميات وحدهنّ  ،بل ت�ضطهد كذلك النا�شطات يف اجلمعيات املدافعة عنهنّ  ،وحتى من يقدم لهنّ يد امل�ساعدة.
 6تلك العالقات التي تقوم على اال�ستتباع� ،أو اال�ستزالم كما ي�سمى يف بالد ال�شام ،ومبقت�ضاها يقدم الفرد والءه ملن لديه قدرة من ال�سيا�سيني على حتقيق منفعة �أو م�صلحة لل�شخ�ص �أو للجماعة )للمزيد من التف�صيل راجع:
ووتربري ،بالإجنليزية.(1977 ،
 7ملتابعة هذا اجلدل �أنظر) :ييتمان ،بالإجنليزية ،(1990 ،و )كتاب (1996 ،و )كرم ،بالإجنليزية (1998 ،و )جوتز ،بالإجنليزية 1997 ،و.(2003
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)عزمي ب�شارة ،ورقة خلفية لهذا التقرير(.
اهتمت الأحزاب القومية وال�شيوعية يف املنطقة
بتنظيم الن�ساء للتدليل على تقدمية ما حتمله من
�أفكار .ولكن عمدت الكثري من الأحزاب العربية،
�سواء التقدمية منها �أو املحافظة� ،إىل خلق �أج�سام
منف�صلة لتنظيم الن�ساء ،غالباً ب�إدارة امر�أة .وقد
خلق مثل هذا التنظيم حيزاً "خا�صاً" للن�ساء داخل
حيز احلزب العام .ومع �أن البع�ض كان يعتقد �أن
ذلك قد ي�ساعد بالتدريج على دخول الن�ساء حليز
ال�سيا�سة العام� ،إال �أن اال�ستمرار فيه حد من دور
الن�ساء العام يف احلزب وبالتايل يف املجتمع.
ولكن �إذا ما ا�شرتكت املر�أة يف احلياة احلزبية،
ف�إنها تتحرك عادة �ضمن القاعدة العري�ضة للحزب
ويف ظل الدائرة الأ�سرية )منى فيا�ض،(1998 ،
ونادراً ما ت�صل �إىل القيادة ،وذلك با�ستثناء
8
اجلزائر ،حيث ترت�أ�س امر�أة حزب العمال.
ففي بلد يتباهى حزبه احلاكم مبا �أجنزه
للن�ساء مقارنة ببقية الدول العربية ،جند يف حزب
التجمع الد�ستوري الدميقراطي احلاكم يف تون�س
�أن ن�سبة الن�ساء تبلغ  %20,1من املنخرطني يف
احلزب ،بينما ال ميثلن �أكرث من  %2,6من ر�ؤ�ساء
ُّ
ال�ش َعب .وال جند ن�سا ًء على ر�أ�س جلان التن�سيق
املوجودة يف كل والية .كما ال جند �إال امر�أة
واحدة يف الديوان ال�سيا�سي من جملة � 8أع�ضاء،
و�أمينة عامة م�ساعدة واحدة مكلفة بق�ضايا
املر�أة 9 .ويف اليمن ،ال تتجاوز ن�سبة الن�ساء %2
من املراكز القيادية يف جملة الأحزاب ال�سيا�سية،
وي�أتي امل�ؤمتر ال�شعبي العام )احلزب احلاكم( يف
املرتبة الأوىل من حيث حجم م�شاركة الن�ساء يف
املواقع القيادية )بلقي�س �أبو �أ�صبح ،2004 ،نقال
عن :خديجة ال�شريف ،ورقة خلفية للتقرير(،
ويفرت�ض ،منذ امل�ؤمتر ال�ساد�س� ،أن متثل الن�ساء
 %15من القياديني .ونالحظ الظاهرة نف�سها
يف م�صر� ،إذ ال توجد ن�ساء يف الهيئات القيادية
احلزبية �إال ب�صفة رمزية .فت�ضم الهيئة العليا
حلزب الوفد �سيدتني من جملة  40ع�ضواً �أي
بن�سبة  .%5وجند يف الأمانة العامة حلزب
التجمع ثالث �سيدات من جملة  64ميثلن %4,6
من الأع�ضاء .ويف احلزب النا�صري ال جند يف
اللجنة املركزية �إال �سيدتني ميثلن ) %7,2املركز

امل�صري حلقوق الإن�سان.(2005 ،

املر�أة يف احلركات الإ�سالمية

ال توجد ن�ساء يف

يختلف الأمر� ،إىل حد ما ،بالن�سبة لتمثيل
الن�ساء يف الأحزاب الإ�سالمية .فقد ا�ستهدفت
هذه الأحزاب حديثا تنظيم الن�ساء .ففي حزب
اهلل يف لبنان ،مث ً
ال ،تنخرط الن�ساء يف �إطار
"الهيئات الن�سائية" وهو الإطار الن�سوي للحزب،
وي�شاركن يف معظم م�ؤ�س�سات احلزب االجتماعية
والرتبوية والثقافية والإعالمية .كما يلعنب دوراً
فعاالً يف العمل املقاوم ،لكنهن ما زلن غائبات من
املجال�س الأ�سا�سية للحزب ،مثل �شورى القرار
واملجل�س ال�سيا�سي واملجل�س التنفيذي واملجل�س
املركزي )قا�سم ق�صري .(2004 ،ويف فل�سطني،
متثل الن�ساء يف حزب اخلال�ص الوطني الإ�سالمي
�صورة �أخرى� ،إذ تبلغ ن�سبتهن يف م�ستوى القاعدة
حوايل  ،%27ويف املكتب ال�سيا�سي )�أعلى هيئة
للحزب( ) %15ع�ضوتان من  11ع�ضوا( )جاد،
بالإجنليزية�2004 ،أ( .كما جند يف املغرب ناطقة
ر�سمية با�سم ال�شيخ عبد ال�سالم يا�سني 10وحركة
العدل والإح�سان ،وت�ضم هذه احلركة يف �صفوفها
 %20من الن�ساء القياديات.
قد تكون النماذج التي �سلفت الإ�شارة �إليها
م�ؤ�شراً على متكني الن�ساء �سيا�سياً يف احلركات
الإ�سالمية� ،إال �أنها حتمل يف طياتها تناق�ضات
من نوع �آخر .ذلك �أن بع�ض هذه احلركات حاربت
�أحياناً ما تطالب به احلركات الن�سوية العلمانية
من تغيري للقوانني وال�سيا�سات املهم�شة لأو�ضاع
الن�ساء العربيات ،مثل وقوف الكتلة الإ�سالمية يف
الربملان الكويتي �ضد ح�صول الن�ساء على حقوقهن
ال�سيا�سية يف الت�صويت والرت�شيح.

الهيئات القيادية
احلزبية �إال ب�صفة
رمزية

ا�ستهدفت الأحزاب
الإ�سالمية حديثا
تنظيم الن�ساء� .إال �أن
بع�ض هذه احلركات
ً
أحيانا ما
حاربت �
تطالب به احلركات
الن�سوية العلمانية
من تغيري للقوانني
وال�سيا�سات املهم�شة
لأو�ضاع الن�ساء
العربيات

ن�ساء وقيود و�أحزاب
�إن كانت م�شاركة املر�أة العربية يف ال�سيا�سة
ما زالت �ضعيفة ،فلذلك �أ�سباب يتعلق بع�ضها
باملوروث الثقايف والنظام الأبوي ال�سائد يف الدول
العربية ،كما يف العديد من دول العامل الأخرى،
املكر�س للتمييز والذي يتمثل يف عدم االعرتاف

 8ترت�أ�س ال�سيدة لويزا حنون هذا احلزب ،وهو حزب معار�ض من اجتاه تروت�سكي .وقد تر�شحت ال�سيدة لويزا حنون يف �إبريل  2003لالنتخابات الرئا�سية لت�صبح ثاين
امر�أة تناف�س مر�شحني من الرجال يف العامل العربي بعد الفل�سطينية الراحلة �سميحة خليل التي تقدمت �إىل االنتخابات الرئا�سية مناف�سة للرئي�س الراحل يا�سر عرفات
عام .1996
 9ال�صفحة االلكرتونية حلزب التجمع الد�ستوري الدميقراطي www.rcd.tn
 10هي ال�سيدة نادية يا�سني ،ابنة ال�شيخ عبد ال�سالم يا�سني ،القائد امل�شرف على حركة العدل والإح�سان يف املغرب .وت�ستعد ال�سيدة نادية لأخذ مكان �أبيها على ر�أ�س احلركة،
وتعمل على حتديث �صورة الإ�سالميات يف املغرب .انظر) :يا�سني ،بالفرن�سية (2005 ،و )دهبي ،بالفرن�سية.(2004 ،
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مع �صعود دور املال
يف االنتخابات يف
بلدان عربية ي�شكل
ً
عائقا
التمويل
كبري ًا �أمام تر�شيح
الن�ساء العربيات

ي�شري البع�ض �إىل
عدم قدرة الن�ساء
على ا�ستخدام
"طرق الرجال" يف
اللجوء �إىل القوة
و"البلطجة" ،عدا
عن الدعاية امل�ضادة
التي كثري ًا ما تالحق
الن�ساء من الناحية
الأخالقية
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بقدرات الن�ساء يف حتمل امل�س�ؤوليات ،مبا فيها
امل�س�ؤوليات ال�سيا�سية� .أما بع�ضها الآخر فيت�صل
بحال العمل ال�سيا�سي يف الدول العربية وبطبيعة
الأحزاب نف�سها .فالعمل ال�سيا�سي يفتقر �إىل
درجة كافية من الأمن والأمان للم�شاركني فيه
)اليونيفيم ،(268-267:2004 ،مما �أوجد
عند الأجيال ال�شابة خ�صو�صا عدم ثقة بنزاهة
و�شفافية املمار�سات ال�سيا�سية ،وعزوفاً عاماً
عن االلتحاق بالأحزاب� .أما عن الأحزاب ،فقد
�شهد بع�ضها تراجعا يف تبني الربامج ال�سيا�سة
العامة وازدياد ربط تلك الربامج ب�شخ�ص الزعيم
الفرد .كما ترتدي القبيلة يف بع�ض الأحيان الرداء
احلزبي ،كما يف اليمن ،فيربز ت�أثري الزعامات
القبلية ب�صورة وا�ضحة وت�ستبعد الن�ساء اللواتي
ال ينتمني للقبيلة ،وبالتايل �إىل احلزب ،من العمل
احلزبي )ن�شوان حممد ال�سمريي-59:2001 ،
.(60
�أ�شارت درا�سات عديدة �أي�ضا �إىل دور القوانني
االنتخابية يف احلد �أو الزيادة من م�شاركة الن�ساء
يف ال�سيا�سة .ففي اليمن ،مث ً
ال ،ت�شري �إحدى
الدرا�سات �إىل �أن عدد املر�شحات لالنتخابات
النيابية انخف�ض من  24مر�شحة يف العام 1993
�إىل  11مر�شحة يف العام  ،2003جنحت منهن
مر�شحة واحدة )�صباغ ،بالإجنليزية.(2004 ،
وف�سر هذا الرتاجع بالتغيري الذي �أدخل على
قانون االنتخاب مبنع املر�شحني امل�ستقلني من
الرت�شيح ما مل يح�صلوا على �شهادات � 300شخ�ص
من دائرتهم االنتخابية .وي�شكل هذا �صعوبة
لكل املر�شحني ،وخا�صة للن�ساء ،ب�سبب �صعوبة
حراك الن�ساء تقليدياً ،بينما ازداد يف املقابل عدد
الأ�صوات الن�سائية الناخبة من  %18عام 1993
�إىل  %27عام � 1997إىل  %42يف العام ،2003
مما يعني �أن املر�أة تظهر اهتماما متزايداً بالعملية
االنتخابية.
واختلف الو�ضع يف الأردن ،حيث اعتمدت
قوانني �سهلت م�شاركة الن�ساء عن طريق �إلغاء
البطاقة االنتخابية وال�سماح با�ستخدام بطاقة
الهوية .وكان النظام القدمي ي�ضع املر�أة وال�شبان
ال�صغار حتت رعاية الذكور الأكرب �سنا ،مما ي�شكل
نوعاً من ال�ضغط املعنوي؛ كذلك الأمر بالن�سبة
�إىل التنقل ،فال�سماح باالقرتاع يف مكان ال�سكن
بدل مكان الت�سجيل كان �أي�ضا عامال م�شجعا
)�صباغ ،بالإجنليزية .(2004 ،ولكن هناك من يرى
�أن القانون الذي اعتمد قاعدة "�صوت واحد/
�شخ�ص واحد" ،يعمل لغري �صالح املر�أة .فقد

�أعاد "العملية االنتخابية �إىل �إطارها الع�شائري
العائلي .ومن املعروف �أن هذه البنى تف�ضل دعم
مر�شح رجل عو�ضا عن م�ؤازرة �سيدة مر�شحة"
)�إميلي نفاع.(1998 ،
وكذلك الأمر يف لبنان ،حيث كان من �أهم
العوائق �أمام الرت�شيح االنتخابي للمر�أة قانون
االنتخاب العائلي الع�شائري والطائفي )�أ�سامة
مقد�سي .(81:2000 ،فعندما تكون املقاعد
معدودة لتمثيل طائفة ما ،فقلما ي�سمح المر�أة
بتمثيلها.
ومع �صعود دور املال يف االنتخابات يف بلدان
عربية ي�شكل التمويل عائقاً كبرياً �أمام تر�شيح
الن�ساء العربيات ،خا�صة يف �ضوء حمدودية
قدراتهن املالية و�ضعف ا�ستقاللهن االقت�صادي.
ففي لبنان ،مث ً
ال ،على املر�شح �أن يدفع ع�شرة
ماليني لرية لبنانية )ما يعادل � 7آالف دوالر
�أمريكي( من �أجل الرت�شيح ،عدا عن كلفة احلملة
الإعالمية .وينطبق الأمر نف�سه على املر�أة
الفل�سطينية التي "لديها موارد مالية حمدودة،
ب�سبب املعايري التقليدية التي تعطي الأف�ضلية
للرجال يف جمال التوظيف" )قعوار ،بالإجنليزية،
.(20:2001
كما �أن الفقر والأمية من العنا�صر املهمة التي
تعيق ب�شدة م�شاركة الن�ساء ال�سيا�سية .فكثريا ما
ينزع املر�شحون ل�شراء �أ�صوات الفقراء .ويدفع
عادة للرجال ور�ؤ�ساء الع�شائر حل�شد �أ�صوات
ن�سائهم ملر�شح بعينه� ،أو ت�ستغل �أمية �أو حاجة
الن�ساء للإيحاء لهن بانتخاب مر�شح معني .وهنا
تكون الن�ساء عر�ضة لل�ضغوط العائلية والقبلية
�أكرث من الرجال.
وي�شري البع�ض �إىل عدم قدرة الن�ساء على
ا�ستخدام "طرق الرجال" يف اللجوء �إىل القوة
و"البلطجة" ،بح�سب التعبري امل�صري ،عدا عن
الدعاية امل�ضادة التي كثرياً ما تالحق الن�ساء
من الناحية الأخالقية .فمع انت�شار العنف ،الذي
�أ�صبح �سمة مميزة لالنتخابات يف كثري من البلدان
العربية ،مينع الناخبون بالقوة من الو�صول �إىل
�صناديق االقرتاع من قبل م�ؤيدي املر�شح املناف�س.
كما ُهدد مر�شحون يف الأردن وم�صر واجلزائر
واليمن بالقتل )اليونيفيم .(280:2004 ،ومت
االعتداء بال�ضرب على بع�ض املر�شحات للمجال�س
املحلية يف فل�سطني من قبل عائالتهن ملنعهن بالقوة
من الرت�شح ،لعدم موافقة العائلة على تر�شيحهن
�أو لتف�ضيل العائلة ملر�شح رجل.
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�إجناز املر�أة يف جماالت الن�شاط
الب�شري والإبداعي
مع تو�سع معظم الدول العربية يف �إن�شاء اجلامعات
واملعاهد الوطنية ،ومع الإقبال غري امل�سبوق
للإناث على التعليم العايل ،برزت الطاقات
الفكرية والعلمية للن�ساء العربيات يف العقود
الثالثة الأخرية .لكن ما زالت هناك فجوة بني
الذكور والإناث ل�صالح الذكور على �صعيد
عدد العلماء والعاملات والباحثني والباحثات يف
املجاالت العلمية ،و�إن كانت هذه الفجوة �أ�صبحت
ل�صالح الإناث يف تخ�ص�صات مثل العلوم الإن�سانية
والرتبية والآداب )الأمم املتحدة -الإ�سكوا:2003 ،
.(6
ويالحظ �أن ح�ضور املر�أة العربية يف الأن�شطة
الفكرية والأدبية والإعالمية ال يزال �أكرب من
وجودها يف الأن�شطة العلمية والريا�ضية والفنّية،
ال�سيما امل�سرح .ورمبا يعود ذلك �إىل �أن م�ساهمة
الن�ساء العربيات يف الإبداع امل�سرحي جاءت
مت�أخرة ،مقارنة بالأ�شكال الإبداعية الأخرى� ،إذ
تقل الكاتبات امل�سرحيات ويقل عدد امل�سرحيات.
وقد يعود ذلك ل�ضعف متويل الدولة للإبداع
الفني �سواء املكتوب �أو املرئي ،كما قد يعود �أي�ضا
ال�ستهداف بع�ض احلركات الأ�صولية املت�شددة

للفن املرئي ب�شكل عام �سواء امل�سرح �أو ال�سينما،
�إ�ضافة �إىل ندرة الكتابة امل�سرحية يف العامل
العربي مقارن ًة بالأ�شكال الإبداعية الأخرى.
ويعود انخراط املر�أة العربية يف جمال الكتابة
عموماً �إىل مطلع القرن الع�شرين ،حني كانت م�صر
ولبنان معقل ال�صحافة الن�سائية العربية.
ويف نهايات القرن الع�شرين ،ق ِّدر عدد
الأديبات يف امل�شرق العربي بـ � 475أديبة ،جلهن
يف م�صر )� 167أديبة( ،تليها �سورية وفل�سطني )81
�أديبة يف كل منهما() ،املجل�س الأعلى للثقافة -
م�ؤ�س�سة نور .(2002 ،من الهام هنا مالحظة �أن
عدد املبدعات العربيات يف ازدياد ،وان كان بطيئا،
ماعدا يف العراق الذي بد�أ يقل فيه و�صول �إبداع
الن�ساء �إىل اجلمهور .كما �أن امل�ستوى النوعي
للكتابة و�أ�ساليبها وطرق التعبري املختلفة التي
تو�سلها عدد كبري من املبدعات العربيات عند
بارتقائهن بحرفة
مو�ضوعاتهن ،راح ي�شي
طرح
ّ
ّ
وب�سعيهن للإحاطة بواقع اجتماعي يتجه
الكتابة،
ّ
�إىل مزيد من التعقيد.
كما تعترب م�ساهمة املر�أة العربية متوا�ضعة
يف الريا�ضة البدنية ،بل �إنها ترتاجع نتيجة نق�ص
املرافق الريا�ضية الالزمة� ،سواء يف املدار�س �أو
اجلامعات� ،إ�ضافة ملحاربة بع�ض القوى الأ�صولية
املت�شددة لهذا النوع من الن�شاط للن�ساء .وتربز يف

برزت الطاقات
الفكرية والعلمية
للن�ساء العربيات
يف العقود الثالثة
الأخرية
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ال�سياق املجتمعي غري

الآونة الأخرية بع�ض �أ�شكال الريا�ضة "الن�سوية"،
خا�صة يف دول اخلليج العربية .ولكن هذا
ال�شكل من الريا�ضة ،و�إن كان جيداً يف حد ذاته
لبنية الفتاة العربية� ،إال �أنه ال ي�ساعد يف تغيري
ال�صور النمطية عن الن�ساء والرجال وال ي�ساعد
الن�ساء على احرتاف الريا�ضة ،كمهنة ،كما يفعل
الريا�ضيون الرجال.

املواتي ،وعلى الأقل

�إجنازات بارزة لن�ساء العرب

على الرغم من

غري امل�شجع للمر�أة،
فقد حفل التاريخ
العربي ،القدمي
واملعا�صر ،بلوامع من
الن�ساء ت�سنمن ذرى
الإجناز الإن�ساين
يف خمتلف جماالت
الن�شاط الب�شري

على الرغم من ال�سياق املجتمعي غري املواتي،
وعلى الأقل غري امل�شجع للمر�أة ،والذي �أنتج
االجتاهات العامة امل�شار �إليها يف اجلزء ال�سابق
مبا�شرة ،فقد حفل التاريخ العربي ،القدمي
واملعا�صر ،بلوامع من الن�ساء ت�سنمن ذرى الإجناز
الإن�ساين يف خمتلف جماالت الن�شاط الب�شري،
ونحتفي بعينة �صغرية من ه�ؤالء الن�ساء اللوامع
يف �أطر بارزة تتخلل ف�صول التقرير ،كما نقدم
فيما يلي �إ�شارات �سريعة مل�ساهمة الن�ساء املتميزة
يف خمتلف جماالت الن�شاط الب�شري يف الوطن
العربي.

الرعيل الأول

�أ ّكدت املر�أة الكاتبة
�أنها تكتب ،وقادرة،
وتقف على م�ستوى
زمالئها الرجال ،بل
ويف بع�ض الأحيان،
تتفوّق عليهم
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وي�ضم �أهم الرائدات الأُول� ،أمثال هدى �شعراوي،
التي �أحدثت يف م�صر ويف زمانها ،نه�ض ًة تُقارب
�ست ورعت "الإحتاد
الثورة االجتماعية ،و� ّأ�س ْ
الن�سائي العام" ،الذي كان على توا�صل مع
االحتادات الن�سائية يف العامل العربي والعامل؛
املتقدمة يف احلقل
قدورة،
ّ
ثم يف لبنان ،ابتهاج ّ
االجتماعي ،واملنطلقة من �شعورها بحاجة املجتمع
�إىل � ٍأيد تتكاتف وتتعاون ملواجهة امل�شاكل املن ّوعة
واملتعددة ،حتى قالت فيها رائدة من زمانها ،هي
ّ
عنربة �سالم اخلالدي�" :إن ابتهاج تاريخ النه�ضة
الن�سائية املعا�صرة يف هذه البالد  ...ولأنها
م�ؤ�س�سة �ضخمة ،عل َ ْت يف لبنان ،فتطلّعت �إليها
�أنظار املر�أة يف جميع الأقطار العربية" .ومن بع�ض
قولها فيها �أي�ضاً" :كانت ال�س ّباقة يف �إطالق �أول
�صوت ن�سائي ارتفع يف �شرقنا العربي مطالباً
باحلقوق ال�سيا�سية للمر�أة "...ومل تكن وحدها،
يف ال�ساحة ،بل معها زميالت ،جريئات ومتعاونات
وم�ؤمنات بالعمل اجلماعي.
لن يت�سع املجال هنا لذكر كل �سيدات
النه�ضة الأول ،ونكتفي ب�أ�سماء بع�ضهن ،من
خمتلف االخت�صا�صات واملجاالت؛ من جوليا

طعمة دم�شقية ،م�ؤ�س�سة جملة "املر�أة اجلديدة"
واحدة من �أربع وع�شرين مطبوعة �أ�صدرتها ن�ساء
يف مطالع القرن املن�صرم� .إىل رائدتي الطب
يف لبنان� ،أنَ�س باز و�سن ّية ح ّبوب ،وحني مل تكن
اجلامعة تقبل بدخول طالبات �إىل كليات الطب،
ثم روز اليو�سف ،املر�أة الفريدة يف زمانها والتي
قالت جملتها امل�أثورة�" :أنا �صنعت من نف�سي هذه
ال�سيدة" .وكانت بني ر ّواد امل�سرح ،ومن طليعة
املمثالت ،قبل �أن ت�ؤ�س�س "دار روز اليو�سف"،
التي ال تزال من �أهم دور ال�صحافة امل�صرية� .إىل
مربيات وكاتبات تركن ب�صماتهن امل�ؤثرة �أمثال
وداد املقد�سي قرطا�س وعنربة �سالم من لبنان،
وماري عجمي من �سورية.
مل تعرف الكتابة الن�سائية مرحلة الفتة
مي" .وقد كتبت
ّ
مي زيادة" ،الآن�سة ّ
ومتقدمة قبل ّ
"ولدت يف بلد ،و�أبي من
يف تقدمي نف�سها تقول:
ُ
َ
و�سكني يف بلد ...و�أ�شبا ُح
بلد ،و�أمي من بلدَ ،
نف�سي تنتقل من بلد �إىل بلد ،فل ِّأي هذه البلدان
�أنتمي ،وعن �أ ّيها �أدافع".
تخ�ص
مي التي عا�شت وكتبت حريتها هذه،
ّ
�إن ّ
كل البلدان العربية .لقد �أ ّلفت عدداً من الكتب،
عدة لغات ،ووقفت �إىل جانب كبار
كما ترجمت من ّ
الأدباء يف زمانها ،م�ساوية ،و�شريكة .وقد �أحدثت
ثورة �أدبية ،اجتماعية حني فتحت "ندوة الثالثاء"،
�صالونها الأدبي ال�شهري ،وكان �ساحة ح ّرة ،يت�سابق
�إليها ال�شعراء ،والأدباء ،حاملني نتاجهم ،يقر�أون،
ويتناق�شون ،وي�شاركون يف �إخ�صاب حقبة ذهبية
فريدة يف تاريخ الأدب املعا�صر؛ وكيف ال وبني
ر ّوادها ُكتّاب و�شعراء �أمثال� :أحمد �شوقي ،ولطفي
ال�س ّيد ،وخليل مطران ،و�شبلي ال�شم ّيل ،وطه
ح�سني ،وجرجي زيدان ،وعبا�س حممود العقاد،
ويعقوب �ص ّروف و�سواهم� .أما ال�سيدة الوحيدة
التي كانت بني ر ّواد ال�صالون فهي الكاتبة ملك
حفني نا�صف امللقبة بباحثة البادية )�إملي ن�صر
اهلل ،ورقة خلفية للتقرير(.

الإبداع الأدبي
تق ّدمت �أقالم ن�سائية على �صعيد الأدب ،وعبرّ ت
وبع�ضها فاج�أ النقّاد
عن نف�سها بجر�أة وجمالية.
ُ
يوجه �إىل كاتبة
والق ّراء ،ومل يعد بو�سع �أحد �أن ّ
�س�ؤاالً مثل" :من يكتب ِ
لك؟"
نعم� ،أ ّكدت املر�أة الكاتبة �أنها تكتب ،وقادرة،
وتقف على م�ستوى زمالئها الرجال ،بل ويف بع�ض
الأحيان ،تتف ّوق عليهم .ومن الأ�سماء التي برزت يف
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المعة :فدوى طوقان ( )2003 - 1917من �سريتها ،بقلمها
يف ال�ساد�سة من عمري ،دخلت مدر�سة الإناث احلكومية
بنابل�س .ويف احلادية ع�شرة حجبوين و�أرغموين على
البقاء يف البيت .اكت�شف �شقيقي ال�شاعر املرحوم
�إبراهيم ميلي الفطري لل�شعر فاهتم ب�أمري وكان هو
�صنع �إبراهيم
�أ�ستاذي الذي علمني نظم ال�شعر ،ف�أنا من ُ
وهو خالقي الأدبي.
كنت يف نظر �أبناء عمي النغمة الن�شاز والنعجة التي
خرجت عن القطيع .وظلت مراهقتي و�أيام �صباي هدفاً
ل�سيف "اجلالد" الذي ذكرته يف �أول ديوان �صدر يل عام
 .1952كان ذلك ال�سوط �أو ال�سيف يهوى على يفاعتي
بدعوى التقاليد واملقايي�س الأخالقية البلهاء .ويف
احلقيقة مل تكن ال�ضغوط التي مار�سوها علي �إال تنفي�ساً
عن حقد وغيظ ب�سبب م�سرية ال�شعر التي بد�أت �أغذ
ال�سري فيها و�أكر�س حياتي لها بت�صوف غريب .لقد كانوا
يرتدون الزي الأوروبي ويتكلمون االجنليزية والفرن�سية
والرتكية وي�أكلون بال�شوكة وال�سكني ويقعون يف احلب،
ومع ذلك فقد كانوا يقفون يل باملر�صاد ب�سبب تطلعاتي
ورغبتي يف حتقيق ذاتي عن طريق ال�شعر والتطلع �إىل
الثقافة واملعرفة.
كانوا ميثلون انق�سام �شخ�صية الإن�سان العربي �إىل
�شطرين؛ �شطر مع التطور وم�سايرة �إيقاعات احلياة
املعا�صرة ،و�شطر متحجر م�شلول م�سكون بالأنانية
املرت�سبة يف نف�س الرجل العربي بكل ما فيها من
منهجية �شرقية ظل يعامل بها املر�أة .يف هذا املناخ مل

يكن مب�ستطاعي التفاعل مع احلياة بال�صورة القوية التي
يجب على ال�شاعر �أن يتفاعل بها .كان عاملي الوحيد يف
ذلك الواقع الرهيب واملت�سم باخلواء العاطفي هو عامل
الكتب واالنكباب على الدر�س والكتابة ،فيما كانت �أنوثتي
تئن كاحليوان اجلريح يف قف�صه.
تنوعت مو�ضوعاتي ال�شعرية ،وترتاوح يف �شعري
النزعات الذاتية والت�أملية والإن�سانية والوطنية.
بعد نكبة فل�سطني الأوىل بد�أ التحول االجتماعي،
الذي يحدث عادة بعد احلروب ،يتخذ جمراه يف مدينتي
نابل�س .ف�سقط احلجاب وب�سقوطه تطورت املر�أة
احلديثة وانفتحت �أمامها �آفاق التعليم العايل وا�ستقلت
اقت�صادياً كما خرجت �أنا من "قمقم احلرمي" �إىل
احلياة �أمل�سها ب�أ�صابعي وتلم�سني .و�أخذ �شعري يكت�سب
ن�ضجاً وجتارب �أكرث زخماً .بعد حرب  1967كر�ست
�شعري ملقاومة االحتالل ال�صهيوين .وكرثت لقاءاتي مع
اجلماهري يف ندوات �شعرية منعتها يف الأخري �سلطات
االحتالل .وهناك عبارة �شهرية )لديان( وزير الدفاع
الإ�سرائيلي ال�سابق ،وذلك حني قال �إن كل ق�صيدة تكتبها
فدوى طوقان تعمل على خلق ع�شرة من رجال املقاومة
الفل�سطينية.
يف عام  1978نلت جائزة ال�شعر التي متنحها اللجنة
الثقافية االيطالية يف )بالريمو( لأدباء و�شعراء منطقة
البحر الأبي�ض املتو�سط.

امل�صدر :روبرت كامبل.1996 ،

ال�ستينات من القرن املا�ضي وال تزال فاعلة حتى
اليوم :الروائيات ليلى بعلبكي ،وليلى ع�سريان ،ثم
ومي
جاءت من بعد ،حنان ال�شيخ وهدى بركات ّ
من�سى من لبنان .ثم �سلوى بكر ور�ضوى عا�شور
ّ
من م�صر وكوليت خوري من �سورية .ومن الكويت
برز قلم ليلى العثمان وكاد يو�صلها �إىل ال�سجن.
و�أما يف العراق ،فقد كانت نازك املالئكة يف طليعة
ر ّواد ال�شعر احلديث ،ومعها مليعة عبا�س عمارة،
كما برعت ديزي الأمري يف الق�صة )�إملي ن�صر
اهلل ،ورقة خلفية للتقرير (.

الإبداع الفني ،ال�سينما نموذجا
لعبت املر�أة العربية دوراً بارزاً يف الت�أ�سي�س
الفعلي لل�سينما ،متاماً كدورها يف عملية التح ّرر
االجتماعي والوعي ال�سيا�سي اللذين �شهدتهما
م�صر يف مطلع القرن الع�شرين .وعلى الرغم من
�أن والدة ال�سينما ّ
متت يف العام � ،1896إ ّال �أن
العامل العربي ،وم�صر بالدرجة الأوىل ،ا�ستقبل،
يف العام نف�سه ،هذا الفن اجلديد الذي �سرعان
ما عرف انت�شاراً حقيقياً قبل �أن يُرتجم م�ضمونه
الإبداعي يف نتاج ب�صري م�صري وعربي م�ستق ّل

توظيف القدرات الب�شرية

بحد ذاته� ،ساهمت املر�أة يف بلورة �أفقه الثقايف
ّ
ال و�إخراجاً.
والفني� ،إنتاجاً ومتثي ً
لقد ولدت ال�سينما العربية/امل�صرية بف�ضل
جهود املر�أة ،التي باتت فيما بعد مادة ح ّية يف
�أفالم اختارتها حموراً لقراءة الواقع� ،أو مر�آة للنف�س
اخلا�صة بها ككائن حي� ،أو منرباً
والروح وامل�شاعر
ّ
ملعاينة التفا�صيل املختلفة يف املجتمع والثقافة
والرتبية والوعي والفن والعلم .فعلى الرغم من
�أن املناخ االجتماعي العربي ال�سائد حينها كان
م�شحونا برتبية دينية متز ّمتة ،وبثقافة تقليدية
حمافظة ،ومبناخ اجتماعي �ضاغط ،ت�ضافرت
عدة� ،إ ّال �أن املر�أة
كلها لتحرم الن�ساء من حقوق ّ
�أدركت �أن خروجها من هذا النفق املظلم �أم ٌر
ممكن �إذا توافّرت له ال�شروط الطبيعية :الوعي
ب�أنها �إن�سا ٌن قاب ٌل للمعرفة والعلم ،وب�أنها جز ٌء
فاع ٌل يف املجتمع والرتبية والثقافة .خرجت املر�أة
امل�صرية والعربية من الدائرة ال�ض ّيقة التي �صنعها
املجتمع الذكوري لها ،بف�ضل حركة �سيا�سية
واجتماعية وثقافية احتلّت املر�أة فيها مكانة الفتة
للنظر )هدى �شعراوي ،مث ً
ال(.
مع جميء ن�ساء عربيات �إىل القاهرة منذ نهاية
القرن التا�سع ع�شر للعمل يف جماالت املو�سيقى

ولدت ال�سينما
العربية/امل�صرية
بف�ضل جهود املر�أة،
التي باتت فيما بعد
مادة حيّة يف �أفالم
اختارتها حمور ًا
لقراءة الواقع� ،أو
مر�آة للنف�س والروح
اخلا�صة بها
وامل�شاعر
ّ
ككائن حي
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المعة :الدكتورة �سلمى اجليو�سي
الدكتورة �سلمى اخل�ضراء اجليو�سي كاتبة و�شاعرة وناقدة
�أدبية و�أ�ستاذة �أمريكية-عربية ،ن�ش�أت يف عكا والقد�س.
وهي ،كمواطنة فل�سطينية ،كانت من �أوائل املبتكرين يف
احلركة ال�شعرية العربية املعا�صرة ،التي خرجت �أول ما
خرجت من النكبة .كانت واحدة من �أوائل ال�شاعرات
العربيات الالئي نُ�شرت �أ�سما�ؤهن يف "جملة الأديب"
اللبنانية .وتُ ِّوجت منجزاتها ال�شعرية بن�شر جمموعات
خمتلفة من الأ�شعار ،من بينها "العودة من النبع احلامل"
يف عام .1960
ح�صلت �سلمى اجليو�سي على �شهادة البكالوريو�س
يف الأدبني العربي والإجنليزي من اجلامعة الأمريكية
يف بريوت يف عام  .1945وبعد ذلك ح�صلت على �شهادة
الدكتوراه يف الأدب العربي من كلية الدرا�سات ال�شرقية
والأفريقية بجامعة لندن.
وما �أن ح�صلت على �شهادة الدكتوراه يف عام 1970
حتى بد�أت حياتها العملية �أ�ستاذة للأدب العربي ،بدءاً
بجامعة اخلرطوم ) ،(1973-1970ثم يف جامعتي
اجلزائر والق�سطنطينية بني عامي  1973و.1975
يف عام  ،1975دعتها جامعة يوتاه لتكون �أ�ستاذة
زائرة للأدب العربي وظلت بعد ذلك يف الواليات املتحدة،
و َد َّر َ�ست يف م�ؤ�س�سات �أكادميية خمتلفة منها جامعات
يوتاه ووا�شنطن وتك�سا�س.
�أ�س�ست وهي يف الواليات املتحدة م�شروع ترجمة
الآداب العربية )بروتا( بهدف ترجمة الأدب العربي
�إىل الإجنليزية ولغات �أخرى� ،سعياً �إىل ردم الفجوات
الثقافية .وكانت ر�سالة بروتا هي "ن�شر الثقافة العربية

والأدب العربي يف اخلارج" .ويف �أقل من عقد واحد من
الزمن �أ�شرف م�شروع بروتا على ن�شر عدد من الأعمال
املرتجمة ،و�ساهم م�ساهمة وا�سعة يف جمموعة امل�صادر
املن�شورة بالإجنليزية عن الأدب العربي بوجه خا�ص.
ويف �أواخر الثمانينات من القرن املن�صرم بد�أت الدكتورة
�سلمى اجليو�سي فرعاً �آخر لربوتا ،لرتجمة درا�سات
الثقافة العربية ،بالإ�ضافة �إىل ترجمة الأعمال الأدبية،
�أ�صبح يعرف با�سم "رابطة ال�شرق والغرب".
مت َّكن بروتا ،نتيجة لذلك ،من ن�شر عدد هائل
من الكتب ،ي�شمل جمموعات و�أعماالً م�ستقلة .ومن
بني املجموعات البارزة التي ترجمها بروتا ،وحررتها
الدكتورة �سلمى اجليو�سي� ،أدب �شبه اجلزيرة العربية
احلديثة ،ومو�سوعة الأدب الفل�سطيني املعا�صر.
و�أجنزت ما زاد جمموعه عن �أربعني عم ً
ال �أدبياًّ منها
ً
ت�سع جمموعات �أدب عربي .وحررت �أي�ضا ب�ضع كتب
منها "تراث �إ�سبانيا امل�سلمة" ،وال�سرية ال�شعبية ال�شهرية
"مغامرات �سيف ابن ذي يزن" ،كجزء من �أعمال "رابطة
ال�شرق والغرب" .ون�شرت �أي�ضاً كتابني اثنني عن القد�س.
�أولهما كان بالتعاون مع توما�س تومب�سون ،وهو بعنوان
"القد�س يف التاريخ القدمي والتقاليد" ،والثاين بعنوان:
"القد�س :مقاالت وذكريات و�أ�شعار" ،بالتعاون مع ظافر
�إ�سحق الأن�صاري.
تعمل الدكتورة �سلمى اجليو�سي الآن على مو�سوعة
الأدب الفل�سطيني ،وكذلك – بالتعاون مع روجر �ألِن
– على مو�سوعة امل�سرح العربي احلديث.

امل�صادر" :جامعة �أريزونا) .(1994) ".متت الزيارة يف � 17آذار/مار�س .(2006
http://fp.arizona.edu/mesassoc/Bulletin/allen.htm

"مركز خليل ال�سكاكيني الثقايف) ".متت الزيارة يف � 17آذار/مار�س .(2006
http://www.sakakini.org/literature/literature.htm

المعة� :أم كلثوم (�أيار/مايو  – 1904كانون ثاين/يناير )1975
"كوكب ال�شرق �أم كلثـــوم" ،هكذا عرفها املاليني يف
العامل العربي على مدى ن�صف قرن من العطاء املتوا�صل
والنجاح الباهر ب�صوتها اجلميل و�أدائها الرائع وتعبريها
الأخاذ وب�أحب ما تغنى به النا�س من كلمات و�أحلان.
من فالحة ب�سيطة يف �إحدى القرى �إىل "كوكب
ال�شرق" ،رحلة مليئة بالكفاح والإ�صرار على التفوق حتى
�آخر العمر ،ويف و�سط احلروب وال�صراعات ،وامللوك
والب�سطاء ،غنت �أم كلثوم ملجد اجلميع ولرفعتهم؛
و�أن�شدت ما اهتزت له م�شاعر العرب �شرقا وغربا على
مدى ع�شرات ال�سنني.
قيل يف �أم كلثوم �إنه مل يجتمع العرب على �شيء
مثلما اجتمعوا على �صوت �أم كلثوم� .أ�ضحى الغناء
ب�صوتها رمزا للعروبة با�ستطاعته توحيد الوجدان
العربي وتعبريها عن امل�شاعر العربية الأ�صيلة كالما
ونغما و�أداء.
وقد عرف عن �أم كلثوم �شخ�صيتها القوية واحرتامها
لنف�سها ولفنها ،فاحرتمها امللوك والزعماء كما احرتمها
عامة ال�شعب ،و�أحبها النا�س يف كل مكان ،وتفردت

مبكانة عالية يف الفن واملجتمع مل ت�صل �إليها �أية مطربة
يف ال�شرق.
عندما تعر�ضت م�صر لهزمية  1967قررت �أم كلثوم
تكوين هيئة للتجمع الوطني وقامت بعمل حفالت خارج
م�صر ل�صالح املجهود احلربي.
ح�صلت �أم كلثوم على العديد من اجلوائز والأو�سمة
�أثناء رحالتها الطويلة مع الفن .يف عام  1955ح�صلت
على و�سام الأرز وو�سام اال�ستحقاق من الدرجة الأوىل
يف لبنان ،ويف عام  1968ح�صلت على جائزة الدولة
التقديرية )م�صر( .كما ح�صلت على و�سام النه�ضة
الأردين وني�شان الرافدين العراقي وو�سام اال�ستحقاق
ال�سوري وو�سام جنمة اال�ستحقاق الباك�ستاين ،وح�صلت
�أي�ضا من تون�س على و�سام اجلمهورية الأكرب 1968
وو�سام الكفاءة املغربي.
ومازالت �أغاين �أم كلثوم ت�صدح يف وجدان الكثريين،
وتت�صدر لوائح املبيعات يف العامل العربي ،حتى يومنا
هذا.

امل�صدر" :امل�شرق) ".متت الزيارة يف � 9آذار/مار�س .(2006

http://almashriq.hiof.no/egypt/700/780/umKoulthoum
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المعة :فريوز (ت�شرين الثاين/نوفمرب ) - 1935
املطربة اال�ستثنائية فريوز ،ا�سمها احلقيقي نهاد حداد،
ولدت يف جبل الأرز يف لبنان .التحقت فريوز مبعهد
الكون�سرفتوار ،حيث مل يقبل منها امللحن وديع �صربا
 الذي كان مديرا للمعهد يف ذلك الوقت � -أي ر�سوممقابل الدرا�سة.
�ساعدها الأخوان فليفل لأن تكون ع�ضواً �ضمن
كورال الإذاعة اللبنانية ،وظلت فريوز تغني مع كورال
الإذاعة ملدة �شهرين ،ثم اختريت لتغني مبفردها بعد
�أن �أعجب ب�صوتها امللحن حليم الرومي الذي اختار لها
ا�سمها الفني فريوز ،بعد �أن خريها بني هذا اال�سم وا�سم
"�شهرزاد" ،فاختارت �أن تكون فريوز .قرر حليم الرومي
�أن يقدم فريوز للأخوين رحباين" ،عا�صي ومن�صور" عام
 ،1951وقد كانا يعدان مل�شروع غنائي متميز وخمتلف
يعتمد على �إحياء الرتاث اللبناين م�ستخدمني �أ�سلوبا
ع�صريا يف التوزيع.
يف عام  1956بد�أت �إطالالت فريوز والرحابنة يف
مهرجانات بعلبك ،وازدادت �شهرتهم وبد�أت حفالتهم
جتوب العامل ،ومل تكتف فريوز بالغناء للأخوين رحباين،

بل تعاونت مع ملحنني عدة ،من �أمثال حممد عبد الوهاب،
وفليمون وهبة ،ويف الوقت ذاته� ،أعادت تقدمي عدد من
�أغنيات امللحن �سيد دروي�ش مثل "زوروين كل �سنة مرة"
وغريها .كذلك قامت فريوز ببطولة عدة م�سرحيات
و�أفالم غنائية ناجحة ،منها "لولو ،بياع اخلوامت� ،أيام
فخر الدين ،املحطة ،ج�سر القمر ،مي�س الرمي" وغريها.
ويف �آخر �سنوات ال�سبعينات مت االنف�صال بني فريوز
وعا�صي ،ولكنها ظلت تغني من �أحلان �إبنها "زياد".
�أثناء احلرب الأهلية اللبنانية ،رف�ضت فريوز مغادرة
بريوت .وعقب انتهاء احلرب ،عادت لتغني من جديد.
جتلت املرحلة اجلديدة لفريوز يف تعاونها مع ابنها زياد
رحباين �صاحب الر�ؤية املو�سيقية املختلفة التي جتمع
بني املو�سيقى ال�شرقية والغربية يف متازج رائع ،وقد كان
�أول �ألبوم تقدمه فريوز مع زياد رحباين هو �ألبوم "كيفك
�إنت" ،ثم توالت �أعمالهما الناجحة والتي كان �آخرها
�ألبوم "وال كيف" عام  .2001يف عام  ،2005منحت لقب
الدكتوراه الفخرية من اجلامعة الأمريكية يف بريوت
لل�صوت.

امل�صادر" :فريوز) .(2006) ".متت الزيارة يف � 24آذار/مار�س .(2006
http://www.fairouz.com/fairouz/tribute/fb.html

العلوم االجتماعية

نحتفي هنا بالإجناز الن�سائي املتميز معرفياً� ،أي
الإجناز الذي �أحدث ريادة �أو تثويرا �أو قطيعة مع
الرتاث ال�سابق عليه.
ونركز على الباحثات "الن�سويات" لإبراز مدى
الإطار 6-3

باكت�شاف قارات

متيز �أطروحاتهن ،خا�صة يف �سياق �إ�شكالية الأ�صالة
واملعا�صرة ،وهي الإ�شكالية املا�سة بعمق ب�إ�شكالية
و�ضعية املر�أة يف جمتمعاتنا ،واملت�أرجحة دوما بني
النموذج الغربي احلداثي ،والنموذج التقليدي النابع
من الرتاث مبالحمه املعقدة دينيا و�أخالقيا.
�إن من يقر�أ �أعمال ن�سويات رائدات مثل نوال
ال�سعداوي وفاطمة املرني�سي ،على �سبيل املثال،
يلحظ انبهارا باكت�شاف قارات جمهولة يف تاريخنا
وتراثنا وعقيدتنا ونه�ضتنا التي كانت لهن مبثابة
�أطواق النجاة تعلقن بها لتعاونهن وتنقذهن يف
�صراعهن ال�ضاري من �أجل مد �أقدامهن خارج
احلدود ،وجتاوز عتبة احلرمي بكل ما تعني هذه
الكلمة من قمع وقهر و�إق�صاء .ولعل الأمر مل يكن
خمتلفا كثريا فيما يتعلق بالباحثات الرائدات
اللواتي لذن باحلداثة والعلمانية ،و�أحدثن قطيعة
نهائية مع الرتاث والعقيدة! وال ينكر بالطبع الدور
الهام لهذه الكتابات التي تبهر قارئها بحدو�سها

ونه�ضتنا التي كانت
لهن مبثابة �أطواق
النجاة تعلقن بها
لتعاونهن وتنقذهن
يف �صراعهن ال�ضاري
من �أجل مد �أقدامهن
خارج احلدود ،وجتاوز
عتبة احلرمي بكل ما
تعني هذه الكلمة من
قمع وقهر و�إق�صاء

عربية تلتحق مب َْجمع اخلالدين الفرن�سي

يف  16حزيران/يونيو  ،2005انتخبت اجلزائرية
�آ�سيا جبار ع�ضوا بالأكادميية الفرن�سية املعروفة بــ
"مجَ ْ مع اخلالدين" .وكانت قد ح�صلت على جائزة
" نيو�شتادت" للأدب العاملي يف العام  1996اعرتافا
بقدرتها على "جتاوز حدود الثقافة واللغة والتاريخ" يف

توظيف القدرات الب�شرية

يلحظ انبهارا

وتراثنا وعقيدتنا

http://www.fairuzonline.com/alegend.htm

�إنجاز الن�ساء العرب في �إنتاج المعرفة

ن�سويات رائدات،

جمهولة يف تاريخنا

"فريوز �أون الين) .(2006) ".متت الزيارة يف � 24آذار/مار�س .(2006

والغناء ،ك�آ�سيا داغر وماري كويني وعزيزة �أمري
وغريهن ،بد�أت ال�سينما العربية ت�شقّ طريقها
ّ
ال�صعبة والطويلة خللق نتاج فني جديد .ومع ه�ؤالء
الن�سوة ،دارت حكايات و�سيناريوهات وتفا�صيل
�إبداعية متن ّوعة امت ّدت �إىل فنون �أخرى ،كالرق�ص
والغناء واملو�سيقى والإنتاج ال�سينمائي ،دون
تنا�سي الكتابة الأدبية والن�ضال ال�سيا�سي والفني
واالجتماعي )ندمي جرجورة ،ورقة خلفية للتقرير(.

�إن من يقر�أ �أعمال

�إنتاجها من ال�شعر والرواية ،وهي اجلائزة التي ح�صل
عليها قبال جابرييل جار�سيا ماركيز .وهي �أي�ضا خمرجة
�سينمائية حازت جائزة النقاد يف بينايل فيني�سا يف العام
 .1979وتكتب �أ�سا�سا بالفرن�سية ولكن ترجمت �أعمالها
�إىل لغات عدة.
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الالمعة ،وجر�أتها املباغتة ،رغم ال�سياق التاريخي
واالجتماعي والديني الذي كان مناوئا يف �أغلب
الأحيان ،حتى يف ظل �أ�شد الأنظمة الوطنية تقدما
يف مرحلة التحرر من اال�ستعمار.
ولعل العداء للم�ؤ�س�سة الأكادميية الذكورية
كان م�ستقراً يف عمق هذه الكتابة املتحررة من
قواعد املنهجية ال�صارمة ،خا�صة �أنهن جميعا
انحزن للمنطق الثنائي احلاد والفا�صل والقائم

حققت كوكبة من
الن�ساء العرب �إجنازات
متفردة يف العلوم
الطبيعية والدقيقة

المعة :نوال ال�سعداوي

نا�ضلت كثرياً من �أجل حقوق املر�أة،
فكتبت عن املجتمع والفكر والرتاث
وال�سيا�سة واحلرية .وهي تعد من �أ�شهر
الكتاب امل�صريني على امل�ستوى العاملي،
حيث ترجمت كتاباتها �إىل �أكرث من اثنتي
ع�شرة لغة .التحقت بجامعة القاهرة،
حيث ح�صلت على الدكتوراه يف علم
النف�س عام  ،1955ثم بد�أت بالعمل يف
جمال اخت�صا�صها ،ومبمار�سة الطب العام،
�إىل �أن �أ�صبحت م�س�ؤولة بوزارة ال�صحة.
كتبت كثرياً عن املر�أة العربية ،وحتدثت
يف كتاباتها عن و�ضعها املرتدي ،كما دعت
�إىل حتريرها من القيود االجتماعية،

و�إىل م�شاركتها يف احلياة ال�سيا�سية
واالقت�صادية .مل تقت�صر على الكتابة،
بل مار�ست الن�شاط النقابي واجلمعياتي،
حيث �أجرت �أبحاثاً ميدانية عن املر�أة،
يف �أماكن خمتلفة من م�صر ،و�شاركت يف
ندوات وحما�ضرات حملية وعربية وعاملية.
ونتيجة لكتاباتها الكثرية املتعلقة مبواقفها
الدينية وال�سيا�سية �أ�صبحت حياتها مهددة
من بع�ض املتطرفني ،لذلك �أُمِ ر بحرا�سة
ملركز �إقامتها باجليزة� ،إىل �أن غادرت
البالد للعمل ك�أ�ستاذة حما�ضرة يف جامعات
�أمريكا ال�شمالية.

امل�صدر :هالة ف�ؤاد ،ورقة خلفية للتقرير.

المعة :فاطمة املرني�سي
باحثة وكاتبة مغربية ،در�ست يف فرن�سا
و�أمريكا ،وتعمل �أ�ستاذة باحثة يف املعهد
اجلامعي للبحث العلمي ،جامعة حممد
اخلام�س بالرباط ،وهي �أي�ضا ع�ضو يف
املجل�س اال�ست�شاري جلامعة الأمم املتحدة.
تكتب بالإجنليزية والفرن�سية ،وقد
ترجمت كل م�ؤلفاتها �إىل اللغة العربية.
ت�شرف على عدة جمموعات للبحث
ال�سو�سيولوجي ،وعلى عدة �سال�سل
للإ�صدارات اخلا�صة بحقلي املر�أة
وال�سو�سيولوجيا ،وقد �صدر لها م�ؤلفات
عديدة ،نذكر منها على �سبيل املثال ال
احل�صر :اجلن�س والأيدلوجيا والإ�سالم،
 .1983احلرمي ال�سيا�سي )النبي والن�ساء(،
 .1983ال�سلطانات املن�سيات )ن�ساء
رئي�سات دولة يف الإ�سالم(.(1994) ،
العابرة املك�سورة اجلناح )�شهرزاد ترحل
�إىل الغرب( .1987 ،ن�ساء على �أجنحة
احللم ،باللغة الإجنليزية.1994 ،
وتعد فاطمة املرني�سي من الباحثات
الرائدات يف جمال الن�سويات من منظور
�سو�سيولوجي.
و�إذا �ألقينا نظرة �سريعة على �أهم
�أعمالها ،ف�سيحتل كتاب احلرمي ال�سيا�سي
)النبي والن�ساء( مو�ضع ال�صدارة يف

امل�صدر :هالة ف�ؤاد ،ورقة خلفية للتقرير.
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هذه الأعمال .تقتحم املرني�سي يف هذا
الكتاب م�ساحة من امل�ساحات اخلطرة بل
امل�سكوت عنها يف تراثنا الإ�سالمي ،وهي
م�ساحة �إ�شكالية الطابع ما زالت تثري حرية
وت�سا�ؤالت الكثريين والكثريات منا ،و�إن مل
ن�صرح بهذا؛ �أو تعمدنا جتاهله .وت�صل �إىل
نتائج �صادمة ملا هو م�ألوف ومتعارف عليه،
عرب قراءة ذكية ومثرية لالنتباه!
ويعترب كتاب )ال�سلطانات املن�سيات(
التايل يف �أهميته وجر�أته يف هذا ال�سياق
بعد كتاب احلرمي ال�سيا�سي .تناق�ش
املرني�سي يف هذا الكتاب �إ�شكالية احلكم
يف الإ�سالم مفرقة تفرقة هامة بني احلاكم
الأر�ضي ال�سيا�سي ،من ناحية ،واخلليفة،
ظل اهلل على الأر�ض والرئي�س الروحي
للم�سلمني ،الذي يُناط به تطبيق ال�شريعة
�أو القانون الإلهي ،واملقام الأول ،من ناحية
ثانية .وتقدم لنا املرني�سي فيما بعد قراءتها
اخلا�صة والالفتة ل�سري بع�ض الن�ساء
اللواتي حكمن بالفعل يف �أنحاء متفرقة من
العامل الإ�سالمي ،ممن �أق�صاهن التاريخ
يف زوايا الن�سيان� ،أو هم�شهن امل�ؤرخون
�أو ترجموا لهن ،يف ظل انحيازات ذكورية،
حولت جتربتهن �إىل حلظات انك�سار الأمة
وانحطاطها على �أقل تقدير!

على التعار�ض الذكوري/الأنثوي .على �أية حال،
ف�إن اجليل التايل �سيجاوز امل�س�ألة ،و�ستت�سم
كتابته ب�صبغة علمية �أكرث ر�صانة ،دون �أن تفقد
خ�صو�صية توجهها الن�سوي )هالة ف�ؤاد ،ورقة
خلفية للتقرير(.
ومن �أبرز الظواهر الأحدث يف ميدان �إنتاج
املعرفة ون�شرها يف املنظور الن�سوي ،قيام جتمعات
من الن�ساء العرب ،مع �أقران من الرجال �أحيانا،
بت�شكيل جماعات بحث ونقا�ش ون�شر تتوخى نهو�ض
املر�أة يف الوطن العربي.
العلوم الطبيعية والدقيقة

قد ال يُده�ش �أحدا �أن تتميز بع�ض الن�ساء العربيات
يف جماالت الإبداع الأدبي والفني� ،أو جماالت
املعرفة التي تعد "منا�سبة" لهن ،يف العرف
ال�سائد ،مثل العلوم الإن�سانية واالجتماعية.
غري �أن كوكبة من الن�ساء العرب قد حققن
�إجنازات متفردة يف العلوم الطبيعية والدقيقة
�أي�ضا .واحلق �أنه عندما �سنحت فر�صة الإبداع
واملناف�سة على ال�صعيد الدويل لن�ساء العلم
والتقانة العربيات ،حققن نتائج مده�شة.
علوم الفلك

اجتذبت علوم الفلك جمموعة من �أملع ن�ساء العلم
العربيات ،ولعله احلنني �إىل املا�ضي العظيم ،الذي
�شهد ميالد علوم الفلك يف بالد ما بني النهرين،
ووادي النيل ،وتطورها الباهر يف ع�صر النه�ضة
العلمية العربية الإ�سالمية يف القرون الو�سطى.
�أم لأن علم الفلك ،كما كان يقول العامل الفرن�سي
بيري �سيمون البال�س "�أجمل �أثر للروح الإن�سانية
على الإطالق ،و�أملع زينة لإجنازها الفكري؟"
�أثارت علوم الفلك والف�ضاء اهتمام عاملات من
بلدان امل�شرق واملغرب العربيني ،من اخت�صا�صات
خمتلفة متتد ما بني الفيزياء والريا�ضيات
واجليولوجيا واجلغرافيا ،وارتقت �أربعة منهن
الطريق ال�صعب لعلم الفلك احلديث ،الذي ن�ش�أ
عن تزاوج علوم الفلك والفيزياء .وكمعظم ن�ساء
العلم العربيات املرموقات تخرج ثالث منهن من
جامعات عربية ،قبل �أن يلتحقن للدرا�سات العليا
والبحث يف جامعات عاملية.
وتربهن عاملات الفلك العربيات على خط�أ
الر�أي حول عدم تال�ؤم تكوين املر�أة البيولوجي مع
العلم .وقد وقع يف هذا اخلط�أ يف العام املا�ضي
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ف�سر،
رئي�س جامعة هارفارد لورن�س �سمرز ،حني ّ
يف خطاب عام� ،ضعف م�ساهمة الن�ساء يف العلوم
مب�شاغلهن العائلية ،و"اال�ستعداد الطبيعي"
 .intrinsic aptitudeوا�ضطر �سمرز ،وكذلك
اجلامعة� ،إىل االعتذار عن هذا الر�أي ،بعد موجة
احتجاج وا�سعة �أثريت داخل وخارج الو�سط
الأكادميي الأمريكي.
فالعاملة املغربية ،ليلى بلكورة ،وزميالتها
املذكورات هنا ،بد�أن رحلتهن العلمية بالفيزياء،
التي يقول عنها �أرن�ست رذرفورد� ،أحد �أ�شهر
علماء القرن الع�شرين " تنق�سم العلوم �إىل ق�سمني:
الفيزياء وجمع الطوابع".
فقد نالت ليلى بلكورة �شهادتها اجلامعية يف
الفيزياء من جامعة كورنيل بالواليات املتحدة،
و�شهادة الدكتوراه يف فيزياء الفلك من جامعة
كولورادو .وك�شف "عام الفيزياء" يف ال�سنة املا�ضية
� 2005أن الفيزياء ما تزال منذ قرن حبي�سة
االنف�صام بني نظريات الن�سبية والكوانتوم ،ومل
حتقق تقدماً جدياً �إ ّال يف اكت�شافات الفلكيني
لفيزياء الكون .وارتقاء الطريق العلمي ال�صعب
مل يدفع ليلى بلكورة �إىل �إنكار "الت�أثري العظيم"
لأبيها عبد احلق بلكورة على حياتها الذهنية .وجاء
ذلك يف ر�سالة �شخ�صية ذكرت فيها "مع �أنني مل
�أت ّبع خطواته ،فهو خمت�ص باالقت�صاد ،لكنه د ّربني
على التفكري بطرق خا�صة ،والإف�صاح ع ّما �أعتقد
به .وعلّمني �أن �أحاول �إدراك )ال�صورة الكبرية( �أو
)امل�ضمون الكلّي( للم�س�ألة.
ولعل �أجمل تثمني لن�ساء العلم العربيات ير ُد يف
مقدمة الطبعة العربية لكتاب "تدبري ال�سماوات".
حيث كتبت املقدمة عاملة الفلك ال�سورية ال�شابة
رمي تركماين ،وجاء فيها:
"لقد �أذهلني� ،أنا التي مل �أ�ستطع كتابة هذه
املقدمة الق�صرية �إ ّال بعد �أن يخلد ر�ضيعي للنوم،
معرفة �أن ليلى بد�أت ت�أليف هذا الكتاب عندما
كانت حام ً
ال ،و�أنهته وهي �أم".
وتختتم املقدمة بقولها" :تقف ليلى كمثال
رائع للمر�أة العربية بقدرتها على القيام ،يف وقت
واحد ،بالدور الذي اختارته احلياة لها ،والدور
الذي اختارته هي يف احلياة .كالهما دور مبدع،
فلم ال يدعم �أحدهما الآخر"؟ )حممد عارف،
ورقة خلفية للتقرير(.

المعة :زهاء حديد�" ،سيدة" العمارة العاملية
املهند�سة املعمارية العراقية زهاء
حديد ،ارتقت القمة العاملية يف مهنتها،
التي جتمع بني الفن والعلم والتقانة .نالت
البكالوريو�س يف الريا�ضيات من اجلامعة
الأمريكية يف بريوت ،ودر�ست العمارة يف
كلية العمارة الربيطانية  AAبلندن .ويف
عام  1982فازت ،وهي معيدة يف الكلية
نف�سها على  538مهند�ساً بت�صميم عمارة
"الذروة"  The Peakيف هونغ كونغ� .أعقب
ذلك فوزها ب�سل�سلة م�سابقات عاملية ،بينها
"ج�سر �سكني"  habitual bridgeو�سط
مدينة لندن ،يحتوي على م�سارح ودور عر�ض
�سينمائي وفنادق ومطاعم عام .1996
مع مطلع القرن اجلديد نالت زهاء
حديد فر�ص ت�صميم وتنفيذ �سل�سلة
م�شاريع هند�سية كبرية ،منها "متحف
الفن احلديث" يف �سن�سناتي يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،و"متحف الفن احلديث"
يف روما ،وم�صنع �سيارات "بي �إم دبليو"
 BMWيف مدينة اليبزغ ب�أملانيا ،ومن�صة
قفز على اجلليد يف بريغيزل Bergisel
بالنم�سا .و�سجل فوزها ببناء ج�سر يربط
جزيرة عا�صمة الإمارات العربية املتحدة �أبو
ظبي ب�أر�ض الإمارات �سابقة تاريخية ،لي�س
فقط باعتباره �أول ج�سر تبنيه امر�أة ،بل

�أول ج�سر ي�صممه ويبنيه مهند�س معماري.
ويف العام املا�ضي � 2005أ�صبحت املهند�سة
العراقية �أول امر�أة تمُ نح جائزة "بريتزكر"
 Pritzkerيف العمارة ،التي تُقارن بجوائز
نوبل يف العلوم.
وتوا�صل زهاء حديد ،وهي يف
اخلم�سينات من عمرها ،املناف�سة ،لي�س
مع املعماريني العامليني فح�سب ،بل مع
نف�سها �أي�ضاً .ويف ت�صميمها الأخري ملتحف
"�أودربغارد"  Odrupgaardيف كوبنهاغن
بالدامنرك ،تخلّت عن اخلطوط احلادة
امل�ستقيمة ،التي يقال �إنها ا�ستوحتها من
اخلط الكويف ،واختارت منحنيات طبيعية
�صح التعبري ،وجدراناً
�سمحة�" ،أنثوية" �إذا ّ
انحدارية .وتقول زهاء حديد �أنها حاولت يف
بناية املتحف "�صهر احليز املعماري باملنظر
الطبيعي� ،أو احلديقة التي ت�ضمها" .هذا
"االنتقال املده�ش بني املواقع املغلقة
واملفتوحة" هو �أكرث ما ي�سحرها يف العمارة
العربية ،التي حتقق يف ر�أيها الوظيفة
الأ�سا�سية للعمارة" :الإح�سا�س املعماري
�صل ّى
البهيج ،حني تنتقل من ح ّيز مغلق ،كامل ُ َ
يف جامع الزيتونة بتون�س �إىل باحة امل�سجد
املفتوحة لل�ضوء والهواء والطبيعة".

امل�صدر :حممد عارف ،ورقة خلفية للتقرير.

المعة :هدى الزغبي� ،أول عاملة عربية تنتخب لع�ضوية �أكادميية
العلوم الأمريكية11
من لبنان� ،أ�ستاذة طب الأطفال وعلوم
الأع�صاب والوراثة اخلليوية بكلية بايلور
للطب ال�شهرية يف الواليات املتحدة.
متيزت بدرا�ساتها خلاليا املخ يف
�أمرا�ض تدهور خاليا املخ ،التي مثلت فتحا
يف فهم �أمرا�ض اجلهاز الع�صبي مثل مر�ض

"�ألزهيمر" ،ودور "نيورون" خا�ص يف �أمرا�ض
التدهور الع�صبي مثل فقدان التوازن،
وكيف ميثل ارتفاع م�ستوى بروتني ،يوجد
يف العادة يف اجلهاز الع�صبي� ،س ّما ي�ؤثر
على ظهور �أمرا�ض التدهور الع�صبي مثل
"�ألزهيمر" و"باركن�سون".

امل�صدر :حممد عارف ،ورقة خلفية للتقرير ،عن د� .صالح الوكيل.

في الريا�ضة البدنية

متكنت ن�ساء من

على الرغم من الدور الهام�شي الذي يُرتك
للريا�ضة البدنية يف الت�صور التقليدي لأدوار
الن�ساء ،متكنت ن�ساء من البلدان العربية ،وان كان
عددهن حمدودا ،من حتقيق �أرقى مراتب الإجناز
يف م�ضمار الريا�ضة على ال�صعيد العاملي� ،أي
الفوز بامليداليات الذهبية والف�ضية والربونزية يف
الألعاب الأوليمبية.

البلدان العربية من
حتقيق �أرقى مراتب
الإجناز يف م�ضمار
الريا�ضة على ال�صعيد
العاملي

National Academy of Sciences (NAS)- Houston 11
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لوامع يف علم الفلك:
عام  ،2007وقيادة حركة �أكادميية لن�ساء
العلم عرفت با�سم "الن�ساء املغامرات".
وقد اعتُربت بحوث العاملة العربية
وزمالئها حول الرياح ال�شم�سية مبثابة
"تفجري قنابل" .و�أ�شارت املجلة العلمية
الأمريكية "�ساين�س"  ،Scienceالتي �أطلقت
هذا الو�صف �إىل تباين ردود الأفعال على
اكت�شافات �شادية رفاعي وزمالئها ما بني
اعتبارها "هرطقة" ،و"خطوة عمالقة �إىل
الأمام" ،و"مثرية للجدل" و"ثورية".

مهى عا�شور عبد اهلل
�أ�ستاذة الفيزياء والفلك ،ومديرة مركز
العلوم والتكنولوجيا لتطوير الإبداعات
الرقمية يف جامعة لو�س �أجنلي�س يف
كاليفورنيا .تخرجت من جامعة الإ�سكندرية
يف الفيزياء ،ونالت الدكتوراه يف فيزياء
الفلك والبالزما الف�ضائية من �إمربيال
كوليج يف لندن.
وتُعترب العاملة امل�صرية ،التي يربو
عدد �أبحاثها املن�شورة على  ،300من �أبرز
املخت�صني بظاهرة "ال�شفق القطبي" .تن�ش�أ
هذه الظاهرة اجلوية ال�ساحرة اجلمال
عن تداخل الرياح ال�شم�سية مع املجال
املغناطي�سي للأر�ض ،وتُرى على �شكل
ط ّيات �ضوئية تبعد �آالف الكيلومرتات عن
القطبني ال�شمايل واجلنوبي.

ليلى عبد احلق بلكورة
عاملة مغربية �شابة خمت�صة بفيزياء
الفلك ،وكاتبة علمية حققت �شهرة عاملية
ب�أول كتاب لها .عنوان الكتاب ال�صادر
بالإجنليزية والعربية "تدبري ال�سماوات"
" "Minding The Heaven.ويروي ق�صة
اكت�شاف �سبعة علماء جم ّرة "درب الت ّبانة"،
التي ت�ضم كوكبنا الأر�ضي ،ومنظومتنا
ال�شم�سية ،ومليارات النجوم الأخرى.
وعلى الطريقة احلميمة ملُدَر�سي علم
الفلك ،ي�أخذنا كتاب ليلى بلكورة يف رحلة
حتت �سماء الليل املك�شوفة �إىل ما ت�سميه
"البطانة الداخلية للقبة ال�سماوية"" :لو
ا�ستلقيت على ظهرك ،وحدّ قت �إىل الأعلى
نحو النجوم يف موقع هادئ مظلم ،ق ْد ت�شعر
حتى ب�أنك حت�س بالدوران البطئ للقبة،
وهي تنتقل بالنجوم على امتداد نظرك،
من ال�شرق �إىل الغرب ،وتقذفها حتتك �إىل
اجلانب الآخر للكرة الأر�ضية".

�شادية رفاعي حبّال
انطلقت م�سريتها العلمية الطويلة من
جامعة دم�شق ،حيث نالت البكالوريو�س يف
علوم الفيزياء والريا�ضيات ،ثم اجلامعة
الأمريكية يف بريوت ،حيث ح�صلت على
املاج�ستري يف الفيزياء ،وبعدها املاج�ستري
والدكتوراه يف الفيزياء من جامعة �سن�سناتي
يف الواليات املتحدة الأمريكية.
وامتدت ن�شاطات �شادية رفاعي ،وهي
�أم لطفلني ،ما بني التدري�س اجلامعي،
وقيادة الفرق العلمية لر�صد ك�سوف ال�شم�س
حول العامل ،وامل�ساهمة يف تطوير �أول مركبة
ف�ضائية �سرت�سل �إىل �أقرب نقطة من ال�شم�س

قامت الن�ساء بدور
غري منكور يف جمال
الأعمال يف البلدان
العربية ،حتى قبل
نزول الإ�سالم .فمن

ويف الدورات ال�ست الأخرية )(2004 -1984
ح�صلت ك ٌل من �ست ن�ساء يف العامل العربي على
واحدة من امليداليات الثالث الأرقى ،يف جمايل
امل�ضمار و�ألعاب القوى .وكانت خم�س منهن من
بلدان املغرب العربي 12،وواحدة من �سورية ،بن�سبة
الثلثني للميداليات الذهبية �إىل جمموع امليداليات،

وهي ن�سبة متيز مرتفعة ال �شك ،مقارنة بالربع
فقط يف حالة الرجال من البلدان العربية.

ن�ساء الأعمال؛ القوة االقت�صادية ال�صاعدة في
البلدان العربية
قامت الن�ساء بدور غري منكور يف جمال الأعمال
يف البلدان العربية ،حتى قبل نزول الإ�سالم .فمن
م�آثر الإ�سالم يف ميدان حقوق املر�أة �أن �أقر لها
بذمة مالية م�ستقلة ،مما �ساعد على ا�ستمرار
وجود الن�ساء يف ميدان الأعمال ،مبا�شرة �أو
ك�شركاء لرجال من ذويهن �أو غريهم .وم�ؤخرا،
�ساهم ا�شتداد التوجه نحو اقت�صاد ال�سوق احلر،
مع تعاظم املناداة بتمكني الن�ساء يف البلدان
العربية ،يف زيادة م�ساهمة الن�ساء ربات الأعمال
يف االقت�صادات العربية ،ومن قوة م�ساهماتهن
يف منظمات قطاع الأعمال اخلا�ص ،بل وبروز
منظماتهن اخلا�صة حتى يف عدد من �أكرث البلدان
العربية حمافظة جتاه ق�ضايا املر�أة.
يق�صد بن�ساء الأعمال هنا كل امر�أة تنظم �أو
تدير م�شروعا مدرا للدخل لها ولآخرين .وقد
تواترت ق�ص�ص جناح الن�ساء يف قطاع الأعمال
حتى باتت ال ت�شكل حدثا ملفتا كما كان الأمر
حتى مطلع العقدين الأخريين.
وعلى الرغم من فقر البيانات عن عدد ن�ساء
الأعمال ،ف�إن املتاح منها يدل على ارتفاع مطرد.
يف البحرين ،مثال ،ارتفع عددهن من  193يف
� 1991إىل  815يف ) 2001بزيادة ن�سبية توازي
�) (%322شملو وياريد ،بالإجنليزية .(2003 ،ويف
ال�سعودية ،يرتاوح تقدير عدد الن�ساء �أ�صحاب
الأعمال بني  20و � 40ألفا )�إي�سيم ،بالإجنليزية،
 .(2005ويف تون�س زاد عدد امل�شروعات اململوكة

جدول 1-3

الن�ساء يف العامل العربي احلا�صالت على ميداليات يف الألعاب الأوليمبية -
الدورات ال�ست الأخرية ()2004-1984

م�آثر الإ�سالم يف

الفائزة

الدورة

البلد

ميدان حقوق املر�أة �أن

نوال املتوكل

1984

املغرب

ح�سيبة بو املرقة

1992

اجلزائر

غادة �شعاع

1996

�سورية

نورية مراح بنيدة

2000

اجلزائر

نزهة بيدوان

2000

املغرب

ح�سناء بنح�سي

2004

املغرب

�أقر لها بذمة مالية
م�ستقلة

 12وهي البلدان العربية التي حتظى فيها الن�ساء باحرتام حقوقهن ومبكانة اجتماعية �أرقى ن�سبياً ،مما ي�شي ب�أن احرتام حقوق املر�أة يرتبط ب�إجناز �أف�ضل للن�ساء يف جماالت الن�شاط الب�شري.
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لن�ساء من  2000يف � 1998إىل  5000يف .2005
وكثري من هذه امل�شروعات عائلية ،كما هي احلال
يف امل�شروعات االقت�صادية عامة يف البلدان
العربية.
وترتكز امل�شروعات اململوكة لن�ساء يف قطاع
اخلدمات؛ فتبلغ  %77يف اليمن ،و  %59يف

م�صر ،و  %37يف املغرب )جيم ،بالإجنليزية،
 .(2005ومن م�سح �أجري يف املغرب يف
 ،2004يظهر �أن غالبية الن�ساء من �أ�صحاب
هن من خريجات اجلامعات ،وكان
امل�شروعات ّ
ثالثة �أرباعهن يدرن م�شروعاتهن ب�أنف�سهن
(.)AFEM, www.afem.ma

ن�ساء �أعمال لوامع
�أ�صيلة احلارثي ،عُ مان
فر�ضت على والدها �أن تدر�س يف اخلارج حتى تخرجت من
جامعة هارفارد للأعمال ،و�أن ت�سهم يف �أعمال الأ�سرة" ،
جمموعة احلارثي" التي بد�أت يف جمال العقارات ثم امتد
ن�شاطها �إىل تقانات املعلومات واالت�صال .و�أ�صبحت �أول
امر�أة تلتحق بغرفة ُعمان التجارية و�أول رئي�سة ل�شركة
النفط الوطنية.
ثريا يعقوب ،اليمن
بد�أت ب�إن�شاء م�شروع ملالب�س الأطفال قبل �أن تتخرج من
اجلامعة .ثم ا�شرتكت ،با�ستخدام مرياثها ،يف م�شروع
لالت�صاالت ،وبعدها افتتحت منتدى للإنرتنت .وت�سعى
لإن�شاء م�شروع للطب الطبيعي .اتخذتها �أختها ال�صغرى
قدوة لها وت�سعى مل�شاركتها.
خالدة �أحمد القطامي ،الكويت
واحدة من ثماين بنات ،اختارها والدها للم�شاركة يف
�إدارة �شركة " اخلنيني -القطامي للتجارة" ،و�أ�صبحت
رئي�سة ال�شركة يف  .1995وا�ستمرت يف �إدارة ال�شركة بعد
وفاة والدها ،ولكنها باعت ح�صتها فيما بعد ،و�أ�س�ست
�شركة عقارية خا�صة بها .كما متتلك �صيدلية خا�صة بها
منذ ع�شرين عاما.
رغدة كردي ،الأردن
�أ�س�ست �أول �شركة دوائيات ت�ستعمل احلا�سوب يف كل
�أن�شطتها يف الأردن ) 101عامل( ،وتعاونت مع والدتها يف
�إن�شاء دار للأزياء ،و�شاركت يف �إن�شاء فرع الأردن للمنتدى
العاملي للن�ساء.
ناديا دجاين ،الأردن
در�ست العمارة ،ولكنها �أ�صبحت النجم ال�صاعد يف �ساحة
احللي ،و�أ�س�ست �شركتها يف  ،2003وكانت �أول �شركة يف
هذا املجال ت�سجل لدى وزارة التجارة وال�صناعة .والآن
تباع ت�صميماتها ،بل تُقلّد ،يف عموم املنطقة.
�سعاد العامري ،فل�سطني
مهند�سة معمارية �شاركت يف ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة ثقافية
هي "رواق" يف رام اهلل املحتلة لتوثيق الرتاث املعماري.
وبعد � 1996أ�صبح ممكنا العمل على �صيانة وا�ستعادة
رونق هذا الرتاث ،ف�أ�صبح "رواق" م�شغال لعدد كبري من
الفل�سطينيني يف جتديد �أكرث من  30بناية يف ال�ضفة
الغربية ،ويف مناطق ريفية �أ�سا�ساً ،وحتويلها �إىل مراكز
خللق فر�ص العمل.
�صابرة الريامي ،عُ مان
عملت �صحافية بالتلفزيون ال ُعماين ،ثم �أ�س�ست ،مع

زوجها ،م�شروعا لإدارة املنا�سبات ،وهو الأول يف ُعمان،
يف  .1995يبلغ حجم �أعمال ال�شركة حوايل مليون دوالر
�سنويا.
عزة فهمي ،م�صر
فر�ضت طابعها املميز على عامل ت�صميم احللي .وعر�ضت
قطعها يف �أكرث من  200معر�ض يف جميع �أنحاء العامل،
مبا يف ذلك عدة متاحف .بعد تخرجها من كلية الفنون،
تتلمذت على "�أ�سطوات ال�صاغة" يف حي خان اخلليلي
العتيق ،وكانت �أول امر�أة ت�سلك هذا الطريق .اختارها
"جمل�س الذهب العاملي" ع�ضوا دائما وحكما.
لبنى عليان ،ال�سعودية
الرئي�سة التنفيذية ل�شركة "عليان" للتمويل ،تعد ،وفق
جملة "فور�شون"� ،ضمن �أقوى  50امر�أة خارج الواليات
املتحدة.
ليلى خياط ،تون�س
الرئي�سة التنفيذية ل�شركة "بال�ستي�س" ال�صناعية
)125عامال( .تولت ال�شركة بعد وفاة زوجها ،وكانت
�أ�ستاذة للأدب الفرن�سي ،ولكنها تعلمت الإدارة يف برامج
م�سائية .ويف وقت ق�صري �ضاعفت الإنتاج والعمالة.
وهي رئي�سة احتاد ن�ساء الأعمال ،وخدمت ل�سبع �سنوات
كرئي�سة للجمعية الدولية لن�ساء الأعمال.
ماريا حربي وهدى بارودي ،لبنان
حققتا �شهرة وا�سعة يف املنطقة ،وعاملياً ،من خالل �شركة
املن�سوجات والت�صميم "بقجة" ،التي ا�ستطاعت خالل
خم�س �سنوات �أن تقيم ع�شرة معار�ض يف �أنحاء العامل.
رمي عكرا ،لبنان
بعد عدة �سنوات من اخلربة العملية يف جمال فن التطريز
�أ�س�ست رمي دار �أزياء خا�صة بها يف نييورك يف عام .1995
وت�صدرت دارها قائمة �أبرز ال�شركات امل�صممة لف�ساتني
ال�سهرة والأعرا�س ،حيث �أنها تبيع لأكرث من  200من
�أرقى حمالت البيع بالتجزئة يف �أوروبا والواليات املتحدة
االمريكية.
منى بحري ،م�صر
�أقامت م�شروعا ،هو "موباكو" للمالب�س ،تطور من ثالث
ماكينات خياطة وثالثة عمال يف � 1974إىل  700عامل.
ويقدر بحوايل  70مليون جنيه ،ويعمل فيه عديد من
�أفراد �أ�سرتها ،مبا يف ذلك والدها وزوجها وابنها وبناتها
و�أزواجهن .وينتج لل�سوق املحلي وللت�صدير .وتُرجع "منى"
جناحها �إىل حد بعيد لدعم والدها وزوجها وجدتها.

امل�صدر :ناديا حجاب ،ورقة خلفية للتقرير ،بالإجنليزية.
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كان طبيعيا ،مع تزايد
�أعداد ن�ساء الأعمال،
�أن تزدهر جمعياتهن
الهادفة للتغلب على
القيود التي تواجه
الن�ساء يف جمال
الأعمال ،مثل �صعوبة
دخول الأ�سواق
والتو�صل للمعلومات
والتمويل واملعرفة

ومع تزايد ن�صيب الن�ساء من الأعمال والرثوة،
ازداد عدد الن�ساء مديري فروع البنوك وم�ؤ�س�سات
التمويل التي تقدم خدماتها للن�ساء .فت�أ�س�س �أول
فرع للن�ساء يف البحرين يف بيت التمويل الكويتي.
وهو يقدم خدمات م�صرفية �إ�سالمية ،وتديره
�سيدة بحرينية تن�سق يف الوقت ذاته �أعمال املراجعة
للمجموعة امل�صرفية كلها.
وكان طبيعيا ،مع تزايد �أعداد �صاحبات
الأعمال� ،أن تزدهر جمعياتهن الهادفة للتغلب
على القيود التي تواجه الن�ساء يف جمال الأعمال،
مثل �صعوبة دخول الأ�سواق والتو�صل للمعلومات
والتمويل واملعرفة .ففي م�صر الآن  22جمعية
لن�ساء الأعمال ،مقارنة بواحدة فقط يف  .1995ويف
املغرب� ،أ�س�ست �سلوى بلقزيز ،وهي �صاحبة �شركة
لتقانات املعلومات واالت�صال ،جمعية "�آفيم" لن�ساء
الأعمال املغربيات التي زادت ع�ضويتها من  70يف
� 2000إىل  184يف  .2004ويف اليمن� ،أ�س�ست قبول
املتوكل و�أختها "املركز العاملي لالت�صال" يف 2001
لدعم البنات يف فئة العمر ) (35-18للم�شاركة يف

�سوق العمل واملجتمع املدين .وامتد ن�شاط املركز
للتدريب على حقوق الإن�سان ومهارات الدعوة
ملديرات اجلمعيات الن�سائية .ويف موريتانيا ،ت�ضم
جمعية التاجرات الن�ساء  270ع�ضوة.
وميتد ن�شاط التنظيم �إىل الغرف التجارية.
ويف منطقة اخلليج ،على وجه التحديد ،تلعب
غرف التجارة وال�صناعة دوراً مهماً يف متكني
ن�ساء الأعمال .فقد �شارك �أكرث من � 400سيدة
يف املنتدى الأول لن�ساء الأعمال يف جمل�س التعاون
اخلليجي الذي ا�ست�ضافته ُعمان ونظمته غرفة
التجارة وال�صناعة فيها ،بالتعاون مع احتاد غرف
جمل�س التعاون اخلليجي .ومثل اجتماع "غرفة
جدة للتجارة وال�صناعة" يف  2005عالمة فارقة
برت�شح ن�ساء جلميع مقاعد املجل�س الثماين ع�شر.
وفازت اثنتان منهن على الرغم من الفارق ال�ضخم
يف عدد الأ�صوات بني الن�ساء والرجال )/100
) ،(4000ناديا حجاب ،بالإجنليزية ،ورقة خلفية
للتقرير(.

ا�ستخال�ص
يبني الف�صل �أن الن�ساء يف البلدان العربية ما زلن ،على الرغم من تزايد ح�ضورهن باطراد يف جماالت
الن�شاط الب�شري خارج نطاق الأ�سرة ،يعانني من درجة احلرمان الن�سبي الأعلى من توظيف قدراتهن
الب�شرية يف جماالت الن�شاط التقليدية التي مال الرجال لالحتفاظ بالدور الغالب فيها ،مثل الن�شاط
االقت�صادي الر�سمي وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية.
متكن من اخرتاق هذه املجاالت ب�شكل متعاظم ،بل
أنهن
�
العربية
�إال �أنه يح�سب للن�ساء يف البلدان
ّ
متكن بع�ضهن من حتقيق �إبداعات م�شهود لها يف جماالت كانت تعد ،حتى وقت قريب ،ح�صرا على
الرجال.
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الف�صل الرابع
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متهيد
ناق�شنا في الف�صلين ال�سابقين الو�ضع الن�سبي
للن�ساء في البلدان العربية على محوري اكت�ساب
القدرات الب�شرية وتوظيفها ،باعتبارهما محددين
�أ�سا�سيين للرفاه الإن�ساني في منظور التنمية
الإن�سانية .ويعنى هذا الف�صل بت�شخي�ص حال
الن�ساء في جوانب مختلفة من الرفاه الإن�ساني
في البلدان العربية.

ت�ضاري�س الفقر والنوع االجتماعي
على الرغم من �ضعف قواعد البيانات ،وح�سب
درا�سة خلفية �شملت خم�س دول عربية )الأردن
وتون�س وم�صر واملغرب واليمن( ،ال يقوم دليل على
"ت�أنيث الفقر"� ،أي معاناة الن�ساء مل�ستوى �أعلى من
الفقرُ ،م َع َّرفاً بداللة قلة الدخل والإنفاق ،وهو
الأ�سلوب التقليدي لقيا�س الفقر )علي عبد القادر
علي ،ورقة خلفية للتقرير(.
غري �أن تعريف الفقر بداللة احلرمان من
اكت�ساب القدرات الب�شرية ومن توظيف القدرات
الب�شرية املكت�سبة ،ويف اكت�ساب مكونات الرفاه
الإن�ساين ،وهو الأن�سب يف �سياق مفهوم التنمية
الإن�سانية ،يبني �أن الن�ساء يعانني م�ستويات �أعلى
من "الفقر الب�شري" الذي يعنى بقيا�س احلرمان
من �أبعاد مقيا�س التنمية الب�شرية الثالثة :ال�صحة
واملعرفة والدخل.
لقد تبني ،يف الف�صل الثاين ،احلرمان الن�سبي
الأكرب للن�ساء من اكت�ساب القدرتني الب�شريتني
الأ�سا�س :املعرفة ،من خالل التعليم؛ وال�صحة
باملعنى الإيجابي ال�شامل.
وعلى حمور توظيف القدرات الب�شرية ،يف
ميدان الن�شاط االقت�صادي ،ات�ضح �أن الن�ساء تعاين
معدالت �أعلى من البطالة ،كما يتعر�ضن ملخاطر
فقدان العمل مبعدالت �أعلى يف ظروف االنكما�ش،
ال �سيما يف القطاع اخلا�ص كبري احلجم ،وال
ي�ستفدن من خلق فر�ص العمل اجلديدة بالدرجة
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نف�سها كالرجال يف حاالت االنتعا�ش االقت�صادي.
وتعاين الن�ساء امل�شتغالت من انخفا�ض ن�سبي
يف عوائد العمل مقارنة بنظرائهن من الرجال.
ويزداد التفاوت يف القطاع اخلا�ص ،حيث يت�سم
التوظف يف احلكومة وقطاع الأعمال العام بدرجة
�أعلى من احرتام القيد القانوين على امل�ساواة يف
عوائد العمل.

الفقر ونوع رئي�س الأ�سرة
يوجب التحليل املدقق التفرقة بني نوعني من
رئا�سة الن�ساء للأ�سر .الرئا�سة الن�سوية الق�سرية،
ب�سبب الرتمل �أو االنف�صال �أو الهجر ،والطوعية
لأ�سباب مثل الهجرة للعمل ،على الرغم من وجود
رئي�س ٍ
ٍ
رجل للأ�سرة ،قانوناً.
ويبني التحليل التف�صيلي �أن الأ�سر التي تر�أ�سها
ن�ساء ال متثل بال�ضرورة �أفقر الفقراء .بل �إن بع�ض
الأ�سر التي تر�أ�سها ن�ساء يحتل مكانة �أف�ضل
على بع�ض م�ؤ�شرات الرفاه االجتماعي ،مبا فيها
الدخل والرثوة ،خا�صة يف حالة الرئا�سة الن�سوية
الطوعية .ولكن الغالبية العظمى من الأ�سر التي
تر�أ�سها ن�ساء ،ق�سراً ،تظهر �أفقر من �أقلية الأ�سر
التي ير�أ�سها رجال غري متزوجني.

ال�صحة واملعرفة

انت�شار الفقر و�إ�ضعاف الن�ساء

والدخل

تعاين الن�ساء
م�ستويات �أعلى من
"الفقر الب�شري"
الذي يعنى بقيا�س
احلرمان من �أبعاد
مقيا�س التنمية
الب�شرية الثالثة:

ولكن حيث ال توجد �شواهد تطبيقية ت�ؤيد �أطروحة
ت�أنيث الفقر ،ميكن الت�صدي ملو�ضوع ت�أثري انت�شار
الفقر على �إ�ضعاف الن�ساء با�ستخدام م�ؤ�شرات
الفقر التجميعية على �أنها ممثلة النت�شار الفقر
يف �أو�ساط الن�ساء.
وملحاولة تق�صي �أثر انت�شار الفقر على متكني
الن�ساء ،مت بناء منوذج لالنحدار بني "م�ؤ�شر متكني
النوع االجتماعي" كمتغري معتمد )يرجى تف�سريه(
وبني كل من م�ؤ�شر تعداد الر�ؤو�س )م�ستوى انت�شار
الفقر( وم�ؤ�شر الفقر الب�شري كمتغريات مف�سرة،
وذلك ح�سب املعلومات املتوافرة يف تقرير التنمية
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ي�ؤدي انت�شار الفقر
الب�شري يف املتو�سط
�إىل �إ�ضعاف الن�ساء

ت�ؤكد �أ�شكال العنف
التي متار�س �ضد املر�أة
يف البلدان العربية �أن
على امل�شرع العربي

الب�شرية لعام ) 2004علي عبد القادر علي ،ورقة
خلفية للتقرير( .وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�صدد
�إىل �أن "م�ؤ�شر متكني النوع االجتماعي" توفر
لأربعة �أقطار عربية فقط ،من بني  79قطراً ُح�سب
لها امل�ؤ�شر ،وهي البحرين )مب�ؤ�شر بلغت قيمته
 (0,395وال�سعودية ) (0,207وم�صر )(0,266
واليمن ) .(0,123وكانت �أعلى قيمة للم�ؤ�شر قد
�سجلت ،على ال�صعيد العاملي ،للرنويج )(0,908
و�أدناها لليمن.
ويف ما يتعلق بت�أثري فقر الدخل على متكني
الن�ساء ،تبني نتائج التحليل �أن انت�شار فقر الدخل
ي�ؤدي يف املتو�سط �إىل �إ�ضعاف الن�ساء )كما يعرب
عنه م�ؤ�شر متكني النوع االجتماعي( ،كما ي�ؤدي
�إىل �إ�ضعاف الن�ساء يف جمال التمثيل يف الربملانات
الوطنية ،ويف جمال َ�شغْل الأعمال املهنية والفنية،
ويف ال�سيطرة على املوارد االقت�صادية ،مقارنة
بالرجل.
�أما يف ما يتعلق بالفقر الب�شري ،فتبني
نتائج التحليل �أن انت�شاره ي�ؤدي يف املتو�سط �إىل
�إ�ضعاف الن�ساء )كما يعرب عنه م�ؤ�شر متكني النوع
االجتماعي( ،و�إىل �إ�ضعاف الن�ساء يف جمال �شغل
الوظائف العليا الت�شريعية والإدارية والتنظيمية،
ويف جمال الأعمال املهنية والفنية� .إال �أن نتائج
التحليل ال جتد ت�أثرياً ذا قيمة �إح�صائية لزيادة
انت�شار الفقر الب�شري يف الدول النامية على
التمكني ال�سيا�سي للمر�أة كما تعك�سه ن�سبة املقاعد
الربملانية التي ت�شغلها الن�ساء.

واحلكومات العربية،
�إ�ضافة للحركات
االجتماعية ،بذل
املزيد من اجلهد
والعمل لتحقيق
الأمان والتنمية
مبعناها ال�شامل

االنتقا�ص من احلرية ال�شخ�صية
مازال حق الن�ساء يف التمتع باحلريات ال�شخ�صية
يواجه جمموعة من العوائق� .إن جمرد الربط بني
املر�أة واحلرية يثري القلق لدى البع�ض وي�ستنفر
العادات والتقاليد .فبا�سم حماية املر�أة �أو بدعوى
حماية "ال�شرف" يفر�ض البع�ض العديد من القيود
على حرية حركة الن�ساء وي�أتي القانون لي�شرع هذه
القيود بدعوى الطاعة �أحيانا �أو بدعوى الدفاع
عن "ال�شرف" �أحيانا �أخرى.
وت�ؤكد �أ�شكال العنف التي متار�س �ضد املر�أة
العربية �أن على امل�شرع العربي واحلكومات
العربية� ،إ�ضافة للحركات االجتماعية ،بذل
املزيد من اجلهد والعمل لتحقيق الأمان والتنمية
مبعناها ال�شامل.
1
واحلديث عن العنف �ضد الن�ساء يف البلدان
العربية ال يعني غيابه عن باقي مناطق العامل.
فهو م�شكلة عاملية �أ�صبحت مكافحتها جزءا من
الربنامج الدويل حلقوق الإن�سان .وقد توج
امل�ؤمتر العاملي حلقوق الإن�سان �أعماله باعتماد
الإعالن العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
يف كانون الأول/دي�سمرب  .1993وي�ؤكد الإعالن
يف ديباجته على �أن العنف �ضد الن�ساء مرتبط
بالتحديد الالمتكافىء ملكانة كل من الرجال
والن�ساء ،ومن ثم ،بكل �أ�شكال التمييز التي
تعي�شها الن�ساء ،و�أنه ميثل عقبة �أمام حتقيق
امل�ساواة وال�سلم والتنمية ،وي�شكل انتهاكا حلقوق
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية .ون�ص الإعالن على
حتديد يوم  25ت�شرين الثاين/نوفمرب يوماً عاملياً
للق�ضاء على العنف �ضد الن�ساء يف العامل.
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كمال دروي�ش* :مبنا�سبة اليوم العاملي لإزالة العنف �ضد املر�أة ( 25ت�شرين الثاين/نوفمرب )2005
العنف �ضد املر�أة يدمر حياة املعتدى عليهن واملجتمعات
التي يع�شن فيها ،كما يعوق التنمية .وبينما ي�صعب تقدير
مدى انت�شار العنف �ضد الن�ساء لأنه ال يبلغ عنه يف �أحيان
كثرية ،تقدر منظمة ال�صحة العاملية �أن ربع الن�ساء يف
العامل يتعر�ضن لالغت�صاب وال�ضرب �أو ممار�سة اجلن�س
ق�سرا خالل حياتهن .وال ي�ستطيع �أي بلد �أو جمتمع �أن

يدعي خلوه من العنف املنزيل� ،إذ يتجاوز حدود الثقافة،
والطبقة ،والتعليم ،والدخل ،والعرق ،والعمر .فالن�ساء
يتعر�ضن للعنف يف حمل العمل ،ويف املنزل ،ويف ظروف
ال�صراع ،وحتى �أثناء وجودهن يف رعاية الدولة.
ومازال العنف �ضد الن�ساء حتى اليوم جرمية يُتغا�ضى
عنها عامليا ،وكثريا ما يفلت مرتكبها من العقاب.

* املدير العام  -برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.

يرجح �أن يرتتب عليه �أذى �أو معاناة للمر�أة� ،سواء من الناحية اجل�سمانية �أو النف�سية.
 1الإعالن العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة يع ِّرف العنف يف املادة  1على �أنه� ":أي فعل عنيف تدفع �إليه ع�صبية اجلن�س ،ويرتتب عليه �أو َّ
مبا يف ذلك التهديد ب�أفعال من هذا القبيل �أو الق�سر �أو احلرمان التع�سفي من احلرية� ،سواء حدث ذلك يف احلياة العامة �أو اخلا�صة".
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ما زال من ال�صعب مناق�شة العنف �ضد الن�ساء
يف العامل العربي انطالقا من البيانات الإح�صائية
لأن جمرد احلديث عنه يف بع�ض البلدان العربية
يواجه مقاومة .وما زالت الدرا�سات الك�شفية التي
متكن من ر�صد مظاهر العنف عرب املجتمعات
العربية يف بداياتها .وما يتوافر لدينا حتى الآن
هو ما تنقله و�سائل الإعالم من �أحداث عنف،
والعرو�ض التي تلقى يف ندوات عربية �أو دولية،
وتقارير املنظمات احلقوقية والن�سائية ،ومراكز
ا�ستقبال الن�ساء املعنفات .وت�ؤ�شر �شهادات
املعنفات ،و�إن مل تتداول يف �أرقام ،على �أن �أهم
خطوة ملناه�ضة العنف يف العامل العربي هي
حماربة �إخفائه وف�ضحه ،و�شق غالف ال�صمت
امل�ضروب حوله� ،سواء مور�س يف املكان العام �أو
املكان اخلا�ص .ذلك �أن ا�ستمرار ال�صمت يعني
تكلفة غالية يتحملها املجتمع والأفراد والدول
2

الإطار 2-4

حتى و�إن مل تنتبه بعد �إىل ذلك .وفى الدرجة
نف�سها من الأهمية تربز �ضرورة نقل جمموعة من
�أ�شكال العنف واملمار�سات التمييزية التي تعودت
الن�ساء على تقبلها على �أنها ت�صرفات طبيعية ،من
خانة ال�سلوك املقبول �إىل خانة ال�سلوك املدان.
ومن ح�سن احلظ �أن اجلمهور العربي يتجه
نحو �إدانة جميع �أ�شكال �إيذاء الن�ساء ،بدنيا
ونف�سيا )�إطار .(2-4

�أنواع العنف �ضد الن�ساء يف العامل العربي

ما زال جمرد احلديث
عن العنف �ضد
الن�ساء يواجه مقاومة
يف بع�ض البلدان
العربية

جرائم ال�شرف
�إن قتل املر�أة على خلفية الإخالل بال�شرف
عادة قبلية قدمية ما تزال متار�س يف الكثري من
املجتمعات املحلية العربية مثل الأردن والعراق

�إن �أهم خطوة

ر�أي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املر�أة� ،أربعة بلدان عربية2005 ،

ملناه�ضة العنف يف

الر�أي يف �أن ال تتعر�ض املر�أة للإيذاء البدين من الرجال

العامل العربي هي
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� 2أكدت املادة الرابعة من الإعالن العاملي للق�ضاء على العنف �ضد الن�ساء �أن على الدول التي تدين العنف �أن ت�ساند الأبحاث وجتمع البيانات وت�صنف الإح�صاءات املتعلقة
بالعنف ،وخ�صو�صا العنف الأ�سري.
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على الرغم من �إدخال
تعديالت لتعامل
جرائم ال�شرف 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 وم�أوى �آمن� ،إىل
مكان ميكن �أن متار�س
فيه كل �أ�شكال العنف

وفل�سطني ولبنان وم�صر .وهي جرمية قتل مع
�سبق الإ�صرار والرت�صد يرتكبها �أب �أو �أخ �أو زوج
ورمبا ابن .وتقتل املر�أة بذريعة حماية ال�شرف؛
وكثريات منهن يقتلن ب�سبب عار تعر�ضهن
لالغت�صاب )الهيئة اللبنانية ملناه�ضة العنف
�ضد املر�أة .(17:2001 ،وما زال البع�ض يف عدد
من املجتمعات العربية ينظر للجاين وك�أنه بطل
م�سح العار الذي �أحلقته املر�أة املقتولة بالأ�سرة.
كما ترتبط العديد من حاالت االنتحار مب�س�ألة
ال�شرف ،حيث جترب املر�أة على قتل نف�سها هربا
من حتمل م�س�ؤولية قتلها.
ت�شري الإح�صائيات ،على �سبيل املثال� ،إىل
�أنه من �أيار/مايو  2004حتى �آذار/مار�س ،2005
قتلت  20امر�أة يف فل�سطني �إ�ضافة �إىل نحو 15
حالة �شروع بالقتل على خلفية جرائم ال�شرف.
كما ت�شري الإح�صاءات الر�سمية �إىل قتل  20امر�أة
�سنويا يف الأردن بالذريعة نف�سها ،و�أحيانا ب�سبب
�أطماع الرجال يف احل�صول على مرياث �أكرب على
ح�ساب الن�ساء )اليونيفيم� ،(17:2005 ،أو �إخفاء
اعتداء جن�سي قام به �أع�ضاء مقربون يف الأ�سرة.
كما �سجلت منظمة "روان" جرائم �شرف واجهتها
الن�ساء الكرديات يف �شمايل العراق )اليونيفيم،
.(140:2004
وعلى الرغم من جناح جهود بع�ض م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين يف �إدخال تعديالت على قوانني
العقوبات )يف الأردن واجلزائر ولبنان واملغرب(
لتعامل جرائم ال�شرف كغريها من جرائم القتل،
فما زالت قوانني العقوبات يف عدد من البلدان
العربية حتمي القاتل ومتنحه عذرا خمففا.
كما �أن كثرياً من الق�ضاة ي�ستخدمون �سلطتهم

الإطار 3-4

منظمة ال�صحة العاملية :الن�ساء ال يجدن مالذا من العنف املنزيل
يف درا�سة �أجريت يف ع�شرة بلدان ،تعر�ضت
ن�سبة من الن�ساء ،ترتاوح بني  %15يف
اليابان و  %71يف �إثيوبيا ،للعنف اجل�سدي
�أو اجلن�سي من قبل رجل من الأ�سرة خالل
حياتهن .وبلغ العنف �أحياناً درجة من ال�شدة
�أدت معها �إىل ك�سور يف العظام و�إ�ضرار
بالعيون.
والن�ساء �أكرث عر�ضة للعنف من قبل

من يقيمون يف املنزل مما هو من الغرباء يف
ال�شارع) .يل يونغ ووك ،املدير العام ملنظمة
ال�صحة العاملية(.
ويف�ضي العنف املنزيل �إىل نتائج
مدمرة ،ال للن�ساء اللواتي يقا�سينه فح�سب،
ولكن �أي�ضا ملن ي�شهدونه ،خ�صو�صا
الأطفال) .ياكني �إرتورك ،مقررة الأمم
املتحدة اخلا�صة حول العنف �ضد الن�ساء(.

امل�صدر :وكالة "الأنباء الفرن�سية" 24 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .2005

التقديرية لتخفيف احلكم على القاتل )انظر
الف�صل الثامن(.

العنف املنزيل
لي�س العنف املنزيل ظاهرة عربية حم�ضة ،فهو
موجود و ُمدان يف مناطق �شا�سعة من العامل .لكن
ما يزعج يف بع�ض البلدان العربية هو الإ�صرار
على �إنكار وجوده.3
وتدل ال�شهادات التي تلقى يف الندوات
واملحاكمات الرمزية على �أن الأ�سرة يف مناطق
متعددة من العامل العربي قد تتحول من مالذ
وم�أوى �آمن� ،إىل مكان ميكن �أن متار�س فيه كل
�أ�شكال العنف من �ضرب وعنف جن�سي على
الزوجة؛ ومن حتر�ش جن�سي �إىل اغت�صاب للإناث
الطفالت من طرف البالغني الذكور.
وتقول م�س�ؤولة مكتب الإر�شاد الأ�سري يف
جمعية "نه�ضة فتاة البحرين"�" :إننا ن�ستقبل كل
�أنواع حاالت العنف اجل�سدي واملعنوي ،وغالبه
�أ�سري .فالعنف الذي تتعر�ض له املر�أة غري
طبيعي .وهو �أ�سلوب يحط من �ش�أنها ومكانتها.
واخلوف كل اخلوف �أن تعتاد عليه وال تقوى على
مواجهته وك�سر حاجز ال�صمت"4.
وتركز منظمة العفو الدولية يف تقرير حديث5
حتت عنوان "دول جمل�س التعاون اخلليجي:
املر�أة ت�ستحق الكرامة واالحرتام" ،على الأ�شكال
املتعددة للتمييز التي تواجهها الن�ساء يف تلك
الدول ،وخ�صو�صا العنف الأ�سري .ويرى التقرير
"�أن الن�ساء اللواتي يعانني من العنف املنزيل القائم
على النوع االجتماعي غالبا ما ال ميلكن �أي خيار
عملي با�ستثناء البقاء يف املنزل واملجازفة بالتعر�ض
ملزيد من العنف .وت�سهم ال�ضغوط االقت�صادية
واالجتماعية الناجتة عن املواقف واملعاملة القائمة
على التمييز يف تعر�ض الن�ساء للعنف" )زينب
معادي ،ورقة خلفية للتقرير(.
كما متار�س �أنواع �أخرى من العنف على الن�ساء
حتت �سمع الدولة وب�صرها ،كالعنف املمار�س على
الن�ساء من جانب "املطوعني" يف ال�سعودية� ،أو من
جمموعات دينية تن�صب نف�سها رقيبا وح�سيبا على
ملب�س الن�ساء وم�سلكهن .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،تعاين
الن�ساء من �أ�شكال عديدة من العنف يف �أماكن

 3كرد على تقرير منظمة العفو الدولية حول العنف �ضد الن�ساء اخلليجيات� ،أكدت رئي�سة املجل�س الأعلى للمر�أة ،ومن بعدها الكثري من ال�صحافيات عرب �أعمدتهن �أو ت�صريحاتهن للإعالم �أن "حاالت العنف فردية وال ترقى لأن
ت�صبح ظاهرة اجتماعية" .غري �أن "....اجلميع يف البحرين يعرف �أن حاالت العنف �ضد الن�ساء ال ت�سجل ال يف مراكز ال�شرطة وال يف امل�ست�شفيات) "....منى عبا�س ف�ضل ،كاتبة بحرينية(.
 4منى ف�ضل" .بوابة املر�أة") .(2005) .متت الزيارة يف  10ني�سان�/أبريل .(2006
http://www.womengateway.com/arwg/Qadhya+Almaraa/violence/atameez.htm

 5رقم الوثيقة � 11 MDE 2005/004/04أيار/مايو .2005
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العمل� ،سواء تلك املتعلقة بالتحر�ش اجلن�سي �أو
االبتزاز مقابل لقمة العي�ش ،وما يتبعه من ف�صل
تع�سفي يف حالة الرف�ض .وت�شري قلة البيانات
�إىل �صعوبة تقدير حجم هذا ال�شكل الأخري من
العنف.

اخلتان
ي�ؤدي انت�شار عادة اخلتان 6يف بع�ض البلدان
العربية )جدول � (1-4إىل م�ضاعفات �صحية
خطرية تخت�ص بها املر�أة� .إذ قد ت�سفر عملية
اخلتان عن الوفاة نتيجة النزيف الدموي �أو
حتدث �أملاً �شديداً �أثناء �إجراء العملية قد يف�ضي
�إىل �صدمة ع�صبية .وهناك امل�ضاعفات امل�ؤجلة،
مثل التهاب اجلرح نتيجة غياب التعقيم� ،أو
الت�سمم الدموي والتيتانو�س القاتل� ،أو االلتهاب
الكبدي الوبائي� ،أو مر�ض نق�ص املناعة .وهذه
الإ�صابات قد ت�سفر بدورها عن ا�ضطراب خطري
يف اجلهاز البويل �أو �ضعف اخل�صوبة والعقم يف
بع�ض الأحيان ،مع م�صاعب يف الوالدة �إذا ت�ش ّوه
اجلرح كثريا.
كما �أن غياب �شعور اللذة �أو الآالم املو�ضعية
قد تف�ضي �إىل ف�شل احلياة اجلن�سية الطبيعية.
وعلى الرغم من تقدمي العملية �أح�سن تقدمي
للفتاة ،ف�إن �آثارها النف�سية ال ميكن �إال �أن تكون
�سلبية مت�سببة يف م�شاعر الدونية اجلن�سية .ومما
يزيد من �صعوبة حماربة هذه الظاهرة ،ارتفاع
م�ستوى القبول الثقايف لها يف بع�ض الأو�ساط� .إذ
تبني درا�سة ال�ستطالع الآراء يف م�صر �سنة 2000
�أن  %80من الن�ساء اللواتي لهن بنات اعرتفن �أن
اخلتان مت �أو �أنه �سيقع ،ويف هذا حت�سن طفيف
قيا�ساً على ا�ستطالعات الر�أي ل�سنة  ،1995حيث

كانت الن�سبة يومها بني الن�ساء اللواتي يعتزمن
خنت بناتهن  .%87وقد �أثبتت الدرا�سات يف م�صر
�أن من بني العوامل امل�سهلة النت�شار اخلتان �ضعف
امل�ستوى التعليمي ،وال�سكن يف الريف ،وخا�صة
املعتقدات ال�شخ�صية .فتبني الدرا�سة ذاتها �أن
ٍ
ثمان من ع�شر ن�ساء يف الريف يعتقدن �أن الرجل
يف�ضل زوجة خمتونة ،بينما الن�سبة يف املدن
ال تتجاوز �أربع ن�ساء من ع�شر .ويت�ضح الطابع
الثقايف للق�ضية عندما نرى هذه الظاهرة منت�شرة
عند الأقباط مثلما هي عند امل�سلمني ،ولو بن�سبة
�أق ّل )الزناتي وواي ،بالإجنليزية.(2001 ،
يف تطور �إيجابي مبا يخ�ص حقوق الن�ساء
والأطفال� ،أيد جمل�س الدولة ،وهو �أعلى حمكمة
�إدارية يف م�صر ،يف  28كانون الأول/دي�سمرب
 ،1997قرار وزارة ال�صحة حظر ختان الإناث،
الذي حكمت حمكمة �أدنى درجة ببطالنه العام
ال�سابق� ،إال حتت رعاية طبية .ور�أى جمل�س الدولة
�أن ختان الإناث لي�س حقاً من حقوق الفرد يف
ال�شريعة الإ�سالمية ،خللو القر�آن وال�سنة من �أي
ن�ص يبيحه .وخل�ص املجل�س �إىل �أن �إجراء عمليات
اخلتان عمل غري م�شروع ،حتى لو مت مبوافقة
الفتاة �أو �أبويها .كذلك توجهت وزارة ال�صحة
ال�سودانية نحو �إجراءات متنع اخلتان.

تتعر�ض الن�ساء يف الأرا�ضي العربية حتت االحتالل
لأ�شكال من العنف متار�سها �سلطات االحتالل
�ضدهن.
ويف العراق� ،شهدت مدن عراقية و�أحياء
كاملة عمليات تهجري تع�سفية لآالف الأ�سر .كما
�أن عدم الإح�سا�س بالأمن فر�ض على املر�أة عدم

ال�سنة

جيبوتي

امل�صدر :منظمة ال�صحة العاملية

البلدان العربية �إىل
م�ضاعفات �صحية
خطرية

تتعر�ض الن�ساء يف
الأرا�ضي العربية حتت
االحتالل لأ�شكال
من العنف متار�سها
�سلطات االحتالل

جدول 1-4

ال�صومال
م�صر
ال�سودان
اليمن

اخلتان يف بع�ض

العنف �ضد الن�ساء حتت االحتالل

انت�شار اخلتان بني الن�ساء ،حول العام 2000

البلد

ي�ؤدي انت�شار عادة

الن�سبة املئوية

�ضدهن

%98
%98
2000

%97

1990

%89

1997

%23

 5( http://www.emro.who.int/rhrn/part5.htmني�سان�/أبريل (2006

 6يتخذ ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية �أ�شكاال متعددة يف خمتلف البلدان .ومن ذلك الإزالة اجلزئية �أو الكاملة للبظر� ،أو �إزالة البظر بكامله وقطع ال�شفرتني ،وفى بع�ض احلاالت
الق�صوى �إزالة كل الأع�ضاء التنا�سلية اخلارجية وخياطة ُجز�أيْ الفرج ،مع ترك فتحة �صغرية ملرور البول �أو الدم .ويجرى هذا الت�شويه عادة دون تخدير ،مع احتمال م�ضاعفات
�صحية منها الآالم احلادة التي ت�صاحب التبول واحلي�ض واالت�صال اجلن�سي .وي�ؤدى قطع الأع�ضاء اجلن�سية �إىل الوفاة لدى بع�ض الفتيات ب�سبب النزيف �أو االلتهاب )"امل�ساواة
الآن" ،مواقف املر�أة 20 ،1 ،حزيران/يونيو .(2001
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الإطار 4-4

يرتبط و�ضع املر�أة
العربيّة يف البوادي
والأرياف ،تاريخيّا،
ب�أو�ضاع الفئات
واملجتمعات واملناطق
امل�ست�ضعَفة واملهمّ �شة.
وهو الو�ضع الأكرث
فقر ًا وب� ً
ؤ�سا وا�ضطهاد ًا
أقل ّ
وال ّ
حظا
و�إمكانيّات وتنمية

التمييز �ضد املر�أة حتت االحتالل يف فل�سطني

ينتهك كل من االحتالل واجلدار حقوق املر�أة على
نحو متفاوت .فالن�ساء الفل�سطينيات يتعر�ضن للتحر�ش
والتخويف والأذى ب�شكل روتيني على �أيدي اجلنود
الإ�سرائيليني عند نقاط التفتي�ش والبوابات .وهن
يتعر�ضن للإهانة �أمام �أ�سرهن ،وللعنف اجلن�سي من قِ بل
اجلنود وامل�ستوطنني .وهناك ما يقرب من  120امر�أة
فل�سطينية �سجينة 11 ،منهن رهن احلجز الإداري� ،أي
�أنهن حمتجزات دون توجيه تـُهم �إليهن �أو حماكمتهن.
وتتعر�ض ال�سجينات للعنف اجلن�سي وهن قيد التحقيق
ورهن االحتجاز� .إ�ضافة �إىل ذلك ،تثري �أحوال ال�سجون
القلق حول �صحتهن ورفاههن .والقيود املفرو�ضة على
حرية التنقل من جراء االحتالل تعوق ب�شدة ح�صول
الفل�سطينيات على التعليم وخدمات الرعاية ال�صحية.
وحتد القيود املفرو�ضة على حرية التنقل من الفر�ص
املتاحة للمر�أة لتحقيق االكتفاء الذاتي ومن عدد الن�ساء
الالتي ي�س َعيْـن �إىل احل�صول على تعليم ر�سمي �أو وظيفة
 ....وقد تردت �صحة املر�أة نتيجة عدم قدرة الن�ساء على
الو�صول �إىل املراكز ال�صحية .وتتعر�ض الن�ساء احلوامل
لأخطار �صحية حني ينتظرن لفرتات طويلة عند نقاط
التفتي�ش .وقد وقع عند هذه النقاط عدد من الوالدات
غري الآمنة التي �أ�سفرت عن وفاة الأم واملولود معا .ومنذ
بدء االنتفا�ضة الثانية يف �آذار/مار�س  ،2004و�ضعت

 55فل�سطينية �أطفالهن عند نقاط التفتي�ش ،وولد
طفال ميتا� ،إما ب�سبب الت�أخري �أو لرف�ض ال�سماح للن�ساء
بالو�صول �إىل مرافق اخلدمات ال�صحية.
وقد ثبت �أن البطالة والفقر الناجمني عن
االحتالل ي�سفران عن حدوث الطالق ووقوع حوادث
العنف املنزيل .ويهدف القانون الإ�سرائيلي للجن�سية
والدخول �إىل �إ�سرائيل ال�صادر يف عام � 2003إىل
احليلولة دون مل �شمل الأ�سر عندما يكون �أحد الزوجني
مقيما يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة .ونتيجة لهذا
القانون ،يعي�ش الآالف من �أفراد الأ�سر املت�ضررة
منف�صلني بع�ضهم عن بع�ض دون �أن تتوافر لهم �أي
و�سيلة قانونية للم ال�شمل .والطريقة الوحيدة للحفاظ
على وحدة الأ�سرة هو الإقامة غري القانونية يف �إ�سرائيل
يف خوف دائم من التحقيقات والطرد.
ويلقي هذا الو�ضع بعبء هائل على كاهل املر�أة
الفل�سطينية ،وبالتايل على حالتها النف�سية .وهذا
القانون الذي ال يُطبق على امل�ستوطنني الإ�سرائيليني
الذين يعي�شون يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،وال على
الإ�سرائيليني اليهود املتزوجني ب�أجانب ،ير�سي دعائم
نظام متييزي على �أ�سا�س الأ�صل القومي وي�ستهدف
الفل�سطينيني دون غريهم.
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خروجها من املنزل ،والغياب عن العمل .وتعر�ضت
ال�سجينات يف �سجن �أبو غريب �إىل خروقات
وانتهاكات خمتلفة مثل االغت�صاب والإذالل ،مما
دفع بع�ض اللواتي �أطلق �سراحهن �إىل االنتحار.
وقتل بع�ضهن بيد قريب حمواً "للعار" .كما مت
اعتقال الن�ساء كرهائن من �أجل �إجبار ذويهن من
الرجال على ت�سليم �أنف�سهم �أو االدالء باعرتافات
بحق املقاومة يف العراق املحتل )هيفاء زنكنة،
القد�س العربي 30 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .(2005

املر�أة يف الفئات امل�ست�ضعفة يف
البلدان العربية
املهم�ش
املر�أة يف البوادي ويف الريف ّ
يرتبط و�ضع املر�أة العرب ّية يف البوادي والأرياف،
تاريخ ّيا ،ب�أو�ضاع الفئات واملجتمعات واملناطق
امل�ست�ض َعفة وامله ّم�شة .وهو الو�ضع الأكرث فقراً
وب�ؤ�ساً وا�ضطهاداً والأق ّل ّ
حظا و�إمكان ّيات وتنمية.
فك ّل معطيات امل�شهد البدوي والريفي العربي ت�ؤ ّكد

�سلب ّية و�ضع املر�أة ،وتراكم �صعوباتها وحت ّدياتها
املرتبطة بظروف ا�ستثنائ ّية ،7ومبعطيات وعوامل
حتكمها طبيعة الفيايف وال�صحارى القا�سية،
واحلراك امل�ضني للبحث عن �أ�سباب العي�ش
حدا �أدنى من
باملقدار الذي يحفظ احلياة وي�ضمن ّ
االجتماع الب�شري )عبد اجلبار الراوي:1972 ،
 .(223وهذا احلد ال يبتعد كثريا ع ّما �ضبطه ابن
خلدون منذ القرن اخلام�س ع�شر امليالدي8.
فالبوادي والأرياف العرب ّية ،على امتدادها املوح�ش
واحتكاكها ال�ضعيف باملدن ّية احلديثة ،مازالت
حتكمها عوامل الع�صب ّية الأ�سر ّية والقرابة الدمو ّية
والوالء ل�سلطة القبيلة وهيمنة الأعراف والتقاليد
وال�شعائر ،يف ظ ّل اقت�صاد مرتبط بالأر�ض واملا�شية
واملناخ وال�صناعات الب�سيطة .وتعود هذه الظواهر
كلّها �إىل منابع وعالقات ذكور ّية ال ت�سمح للمر�أة
�إ ّال بامل�شاركة يف بع�ض مظاهر الن�شاط املنح�صر
يف جمال الإجناب وخدمة الزوج والأ�سرة،
وامل�شاركة يف الأعمال الرعو ّية والزراع ّية �ضمانا
للبقاء )نادية حجاب.(192:1988 ،
تتعدد التحديات وال�صعوبات التي تواجهها
ّ

 7من مظاهر هذا اال�ستثناء ندرة الإح�صاءات واملعلومات الكم ّية والنوع ّية عن املجتمعني البدوي والريفي ،واملعلومات امل�صنّفة ح�سب النوع االجتماعي ،والدرا�سات العلم ّية حول الفئات امله ّم�شة) .الأمم املتحدة  -الإ�سكوا،
.(71 ،22:2005
اخلا�ص بالريف والبادية والقبائل� .أنظر) :ابن خلدون،
خا�صة ،باعتباره مرجعا يف التفكري
 8مل ت�ستقطب البداوة يف املجتمعات العرب ّية �إ ّال قدرا ي�سريا من البحث التاريخي واالجتماعي ،لذا يحتفظ حتليل ابن خلدون مبكانة
ّ
ّ
د.ت (.و)حمي الدين �صابر ولوي�س كامل مليكة (1986 ،و)حم ّمد املرزوقي.(1980 ،
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املر�أة العرب ّية يف الأو�ساط البدو ّية والريف ّية،
وتتن ّوع ح�سب �سنّها وو�ضعها �ضمن بنية اجتماع ّية
معقّدة )حم ّمد ح�سن غامري .(1:1989 ،وهي
تتعلّق بحقوق العي�ش الأ�سا�س ّية وما يتّ�صل بها
من �ضرورات احلياة ،كالغذاء وال�سكن واللبا�س
والتعليم والرعاية ال�صح ّية .فاملر�أة تعاين منذ
احلد
نعومة �أظافرها من �صعوبات احل�صول على
ّ
الأدنى من لقمة العي�ش .وهي يف بع�ض البلدان،
كال�سودان والعراق وموريتانيا واليمن ،ويف مناطق
الغنب االجتماعي منها ،ت�صارع الفاقة ونق�ص
الغذاء ،و�أ�شكاالً عديدة من العنف )مركز املر�أة
العرب ّية للتدريب والبحوث.(1998 ،
هددة
� ّإن حياة املر�أة يف هذه املناطق ُم ّ
ب�سبب الق�صور الوا�ضح يف ت�أمني العي�ش الالئق
واالفتقار �إىل الرعاية الإن�سان ّية .وهي ،يف �أف�ضل
احلاالت ،تتلقّى بع�ض اخلدمات الأ ّول ّية عن طريق
القوافل ال�صح ّية التي نالحظها يف بع�ض بلدان
اخلليج العربي واملغرب العربي خا�صة .وهي
تخ�ص يف الغالب جمال الأ�سرة والفح�ص
قوافل
ّ
وال�صحة الإجناب ّية )الأمم
املجاين قبل الزواج
ّ
املتحدة والإ�سكوا ،(27:2005 ،وال تتوفّر على ك ّل
االخت�صا�صات الطب ّية ال�ضرور ّية لت�أمني ال�سالمة
ال�صح ّية ال�شاملة ،فتبدو وك�أ ّنها ،بالرغم من بع�ض
امل�ساعدات الطارئة �أحياناِ ،م َّن ٌة من م� ّؤ�س�سات
الأنظمة احلاكمة ولي�ست حقًّا �إن�سان ّيا مكت�سبا.
والفتاة يف مثل هذه الأو�ساط حمرومة من
ُج ّل احلقوق الأ�سا�س ّية ،وبخا�صة حقّها يف التعلّم
واملعرفة باعتباره عامال م�ساعدا على تخلي�صها
من الأو�ضاع التي فُر�ضت عليها .ففي الوقت
الذي تتمتّع فيه مثيلتها احل�ضر ّية مبا توفّره لها
 ولو ن�سب ّيا – امل� ّؤ�س�سات والأجهزة من تعليمو�شغل وترفيه تبدو مظاهره ونتائجه وا�ضحة يف
تغيري و�ضعها ،تتخ ّبط الفتاة يف املناطق النائية يف
احلرمان ،وتفتقر �إىل �أب�سط املرافق واخلدمات،
مما ي�ؤ ّثر �سلبا على
ناهيك عن اجلهل بحقوقهاّ ،
معدليَ ْ
عافيتها البدن ّية والعقل ّية والنف�س ّية ويجعل ّ
تو ّقع احلياة عند امليالد والقدرة الب�شر ّية للحياة
ال�صح ّية متد ِّن َيينْ ب�صفة كبرية لديها ،مقارنة
بتد ّنيهما لدى املر�أة العرب ّية عا ّمة )مركز املر�أة
العرب ّية للتدريب والبحوث.(30:2001 ،
ويف بع�ض البلدان ،ت�ؤخذ الفتيات من الأرياف

�إىل املدن ق�سرا خلدمة البيوت يف و�ضع من
اال�ستعباد والرقّ اجلديد .وتلك عالمة �سوداء
حلال التنمية الإن�سانية يف البلدان العربية كلّها9.
ّ
ّ
� ّإن الفتاة العرب ّية يف الأو�ساط البدو ّية والريف ّية
امله ّم�شة حمرومة حتى من ذلك القدر الك ّمي من
ن�شر التعليم الذي طال ن�سب ّيا ك ّل املجتمعات
العرب ّية .وهي يف و�ضع من �أم ّية القراءة وجهل
الكتابة وو�سائل التعبري يه ّدد كيانها و�إن�سان ّيتها
ويُدمي ا�ضطهادها ،وال يليق البتّة مبا تتمتع به
الإن�سان ّية اليوم من ن�شر التعليم واملعرفة والتح ّرر
ال�سيا�سي واالجتماعي على نطاق وا�سع.
يهدد �أكرث �أو�ضاع املر�أة العرب ّية يف البوادي
وما ّ
والأرياف امله ّم�شة مبزيد من الفاقة واالحتياج
والتدهور ،هو غياب الإرادات وال�سيا�سات
واخلطط اال�سرتاتيج ّية ملواجهة تلك الأو�ضاع
جذر ّيا .ففي �أف�ضل احلاالت ،ت�ستغ ّل الأجهزة
احلاكمة الأو�ضاع ال�صعبة التخاذ بع�ض التدابري
يف �شكل حلول و�إعانات ظرف ّية تتم ّثل يف توفري
بع�ض املرافق الأ�سا�س ّية املتعلّقة بال�سكن والطرقات
واملاء ال�صالح لل�شراب ،حتت عناوين وبرامج
خمتلفة  .10وال ترقى هذه الإجراءات �إىل م�ستوى
احلقوق امل�ضمونة قانونا .وغالبا ما تُو�ضع مثل
هذه الربامج يف �سياق الدعاية ال�سيا�س ّية والوالء
للأجهزة احلاكمة .وترتفع يف �أو�ساط الفتيات
معدالت مقاطعة التعليم والت�سريح املدر�سي املب ّكر،
ّ
مقابل الإ�سراع بالزواج والعمل الرعوي والزراعي،
واالنغالق يف بوتقة اال�ستغالل الذكوري للإناث
)حم�سن التليلي ،ورقة خلفية للتقرير(.

املر�أة يف مناطق ال�سكن الع�شوائي

ّ
تتعدد التحديات
وال�صعوبات التي
تواجهها املر�أة العربيّة
يف الأو�ساط البدويّة
والريفيّة ،وتتنوّع
ح�سب �س ّنها وو�ضعها
�ضمن بنية اجتماعيّة
ّ
معقدة  ...والفتاة يف
مثل هذه الأو�ساط
حمرومة من ُج ّل
احلقوق الأ�سا�سيّة
خا�صة حقها يف
ّ
التعلم واملعرفة

ال توجد قاعدة بيانات علمية عن مظاهر
الع�شوائيات يف الدول العربية ب�صفة عامة ،وو�ضع
املر�أة فيها ب�صفة خا�صة� .إال �أن الدرا�سات امليدانية
يف العديد من املناطق ت�شري �إىل �أن �سكان املناطق
الع�شوائية يت�سمون بخ�صائ�ص اجتماعية متدنية،
تتمثل يف انخفا�ض م�ستوى التعليم وانخفا�ض
املهارات الفنية التي جتعل فر�ص عملهم حمدودة
للغاية .وينعك�س ذلك على جممل حياتهم .فال
تتوافر لهم فر�ص العمل ،وال امل�سكن املالئم.
وتت�سم الأ�سر يف املناطق الع�شوائية بارتفاع ن�سبة

 9انظر العالقة بني النوع االجتماعي والفقر ،و�ضرورة درا�سة الأ�سباب الهيكل ّية للفقر والتهمي�ش واحلرمان والعمل على �إنقاذ النوع االجتماعي من م�صيدتها )دروي،
بالفرن�سية.(41-40:1990 ،
ربعات للت�ضامن  26-26يف تون�س.
 10مثل برنامج الق�ضاء على مناطق الظ ّل باعتماد �صندوق الت ّ
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تعي�ش املر�أة يف
الع�شوائيات يف ظل
�أ�شكال متعددة من
املعاناة ،تعرب عنها
الظروف االقت�صادية
والبيئية ال�صعبة التي
ت�ؤثر يف العالقات
الأ�سرية والقدرة على
ال�سيطرة على الأبناء

الن�ساء العائالت لأ�سر .فبينما تبلغ ن�سبة الن�ساء
املعيالت لأ�سر  %21يف م�صر ،ترتفع هذه الن�سبة
يف بع�ض املناطق الع�شوائية �إىل ما بني %33-25
من �إجمايل الأ�سر يف تلك املناطق .ويعرب ارتفاع
ن�سبة الأ�سر التي تر�أ�سها ن�ساء عن ارتفاع معدالت
الطالق واالنف�صال والرتمل يف مناطق ال�سكن
الع�شوائي .وتعتمد املر�أة العائلة لأ�سرة على
الإعانات والتحويالت النقدية �أو العينية ب�صورة
�أكرب مما يعتمد مثيلها رب الأ�سرة الرجل )�إقبال
ال�سمالوطي ،ورقة خلفية للتقرير(.
وتعي�ش املر�أة يف الع�شوائيات يف ظل �أ�شكال
متعددة من املعاناة ،تعرب عنها الظروف االقت�صادية
والبيئية ال�صعبة التي ت�ؤثر يف العالقات الأ�سرية
والقدرة على ال�سيطرة على الأبناء .كما تعاين
املر�أة يف تلك املناطق نق�صا يف معرفتها بحقوقها
وما ميكن �أن حت�صل عليه �أو تتمتع به من خدمات.
وهي ،يف الأغلب ،ال متلك الأوراق الر�سمية الالزمة
للح�صول على هذه اخلدمات ،ك�شهادة امليالد.
و�أخريا ،تعانى املر�أة يف تلك املناطق من بع�ض
�أ�شكال العنف ،حيث ال تزال هناك ن�سبة كبرية
متار�س ظاهرة اخلتان لبناتهن ،كما يف م�صر مثال.
كما �أن نحو  %8,13من �إجمايل الن�ساء يف الفئة
العمرية )� 49-15سنة( قد تزوجن قبل بلوغهن
ال�ساد�سة ع�شرة من العمر ،وتعر�ضت نحو ثلث
الن�ساء املتزوجات لالعتداء اجل�سدي من �أزواجهن
ولو مرة واحدة خالل حياتهن الزوجية.
وعلى الرغم من �أن الع�شوائيات تعاين من
ق�صور يف اخلدمات ب�شكل عام ،مبا يف ذلك
اخلدمات ال�صحية� ،إال �أن ن�سبة عالية من الن�ساء
يحجمن عن ا�ستخدام املتاح منها ويف�ضلن الطب
ال�شعبي .ويف�سر هذا ال�سلوك الثقافة ال�سائدة يف
الع�شوائيات باعتبارها ثقافة النازحني من الريف
يف معظم الأحوال.

املر�أة العاملة الأجنبية الوافدة
وعلى الرغم من �أن �أو�ضاع املر�أة العاملة الوافدة،
عربية كانت �أم �أجنبية ،قد تت�شابه يف بع�ض
املناحي� ،إال �أننا يف هذا اجلزء نركز على الوافدة
الأجنبية .فقد تزايد االهتمام باملر�أة العاملة
ريته
الوافدة خالل الفرتة الأخرية ،وت�صاعدت وت ُ
مع تزايد �شكوى الأفراد واملنظمات احلقوقية
الدولية وبع�ض الدول امل�صدرة للعمالة ،من انتهاك
دائم حلقوق العامالت املهاجرات ،وحتديدا
العامالت الآ�سيويات يف قطاع خدمة املنازل يف
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دول اال�ستقبال يف املنطقة العربية.
وتختلف الدول العربية فيما بينها من حيث
ال�سمات العامة للعامالت الوافدات فيها .ففي حني
تت�شابه �سماتهن يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
من حيث توزيعهن النوعي واملهني والإثني ،تختلف
اخل�صائ�ص يف الدول العربية الأخرى امل�ستقبلة
وامل�صدرة للعمالة ،كالأردن ولبنان ،عنها يف الدول
اخلليجية .فالدول اخلليجية ت�ستقبل عمالة
ن�سائية من الدول املتقدمة يف الغرب ،كما ت�ستقبل
عمالة ن�سائية من الدول النامية� ،أي من �آ�سيا
والدول العربية و�أفريقيا .وهي يف ذلك ت�ستقبلهن
ل�شغل كل الوظائف املعرو�ضة على الن�ساء� ،أي �أنهن
ي�شغلن مهناً عليا و�أخرى دنيا يف ال�سلم الوظيفي.
كما �أنهن ي�شغلن مهناً مقبولة اجتماعيا و�أخرى
غري مقبولة .ومن ناحية �أخرى ،ف�إن التوزيع املهني
للعامالت الوافدات يختلف من جن�سية لأخرى.
وب�شكل عام ،ترتكز العمالة الوافدة من جنوب
وجنوب�-شرق �آ�سيا يف قطاع اخلدمات ،وبخا�صة
قطاع خدمة املنازل؛ بينما توجد يف الإمارات،
على �سبيل املثال ،عمالة ن�سائية �أوروبية يف قطاع
البنوك؛ وتنت�شر العمالة العربية عرب القطاعات،
ال�سيما التعليم وال�صحة.
قدر عدد الوافدات يف منطقة اخلليج العربي
بنحو  7,3مليون يف عام  ،2002فيما يقدر عدد
العامالت منهن بحوايل املليون عاملة )جدول
 .(2-4وعلى الرغم من �أن الإح�صاءات املتوفرة
ال ت�شري �إىل جماالت عمل ه�ؤالء الن�سوة �أو �إىل
جن�سياتهن� ،إال �إن بالإمكان القول �إن جلهن يعملن
يف قطاع اخلدمات ،وحتديدا قطاع اخلدمات
املنزلية الذي يكاد ي�ستوعب قرابة  %30منهن
)باقر النجار ،ورقة خلفية للتقرير( .وتعمل
ن�سبة �أخرى منهن يف قطاع اخلدمات ال�صحية
والتعليمية ،ويف اخلدمات امل�صرفية ،ويف
الفنادق واملطاعم ،ويف بع�ض ال�صناعات الغذائية
والدوائية ،ويف بع�ض املجاالت الرتفيهية .وباتت
التجارة اجلن�سية ت�ستوعب �أعداداً متزايدة من
العمالة الن�سوية امل�ؤقتة الباحثة عن املردود املادي
ال�سريع والتي ت�أتي لب�ضعة �أ�شهر �أو رمبا لأ�سابيع.
وتك�شف ال�صحف املحلية يف اخلليج بني فينة
و�أخرى عن �إغارة الأجهزة الأمنية املحلية على بع�ض
�أوكار الدعارة� ،أو القب�ض على ع�صابات االجتار
يف الرقيق الأبي�ض .ويف الغالب ،يكون الداخلون
يف هذه التجارة من بع�ض الدول العربية ،ومن
اجلمهوريات ال�سابقة لالحتاد ال�سوفييتي ،ومن
بع�ض الدول يف �شرق �آ�سيا و�شرق �أفريقيا.
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جدول 2-4

العمالة الن�سائية الوافدة يف العامل العربي2002 ،
الدولة

عدد العامالت املهاجرات (بالألف)

ال�سعودية
الإمارات العربية املتحدة
الكويت
ُعمان
البحرين
قطر

426

الن�سبة من �إجمايل القوة العاملة
الن�سوية العاملة يف الدولة
%6,8

261

%4,8

241

%71,5

145

%79,2

36

%1,4

38

%71,6

امل�صدر� :أرقام جممعة من باقر النجار ،ورقة خلفية للتقرير.

خارج دول اخلليج ،ميثل الأردن ولبنان الدول
الأكرث ا�سترياداً للعمالة الوافدة .وت�شري الدرا�سات
القليلة املتوفرة ،بالإ�ضافة للم�شاهدات العيانية،
ِّ
املوظف الرئي�س
�إىل �أن قطاع خدمة املنازل ميثل
للعامالت الوافدات ،وبخا�صة من �سريالنكا
والفلبني ،يف كال البلدين ،و�إن كان قطاع الفنادق
واملطاعم واملالهي قد بد�أ ي�ستوعب �أعداداً
متزايدة من العمالة الوافدة يف الأردن.

�أو�ضاع العامالت يف قطاع خدمة املنازل
ِّ
املوظف الأكرب للعامالت
ميثل قطاع خدمة املنازل
الوافدات ،ال يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
فح�سب ،و�إمنا يف بع�ض بالد الع�سر العربية
الأخرى ،وحتديداً يف الأردن ولبنان .وتتميز
�أو�ضاع هذا القطاع العمايل يف عموم املنطقة
العربية بالآتي:
• انخفا�ض الأجر .فمتو�سط �أجر العاملني يف
هذا القطاع قد ال يتجاوز  150دوالراً يف
ال�شهر ،وقد يقل يف بع�ضها �إىل ما دون املائة
دوالر .ويرتبط �سلم الأجر يف هذا القطاع
باجلن�سية ،فهو ينخف�ض يف حالة الإثيوبيات
وال�سريالنكيات لي�صل يف بع�ضها �إىل 95
دوالراً ،ويف حالة بع�ض الفلبينيات يرتفع
الأجر �إىل  250و  300دوالر يف ال�شهر.
• عدم �شمولهن بقوانني العمل .ال تغطي قوانني
العمل العربية العامالت �أو العاملني يف اخلدمة
املنزلية ،وال يخ�ضع الأجر لزيادة �سنوية .كما
�أن العقد ال يعطي ه�ؤالء عط ً
ال �أ�سبوعية �أو
�سنوية مدفوعة الأجر.
• لي�س يف العمل املنزيل �ساعات حمددة للعمل.
فالعمل املنزيل بالن�سبة للخادمة قد يبد�أ من
ال�ساعة اخلام�سة �أو ال�ساد�سة �صباحا ،وميتد
�إىل �ساعات مت�أخرة من الليل .وب�شكل عام،

م�ستوى الرفاه الإن�ساين

ف�إن العمل يف اخلدمة املنزلية �أقرب �إىل
حالة العمل يف ظل اال�ستدعاء الدائم يف �أي
حلظة.
•	ال تتمتع العامالت يف هذا القطاع بحرية
احلركة والتنقل ،فال ي�سمح لهن بزيارة
الأ�صدقاء �أو الأقارب �إن وجدوا ،كما ال ي�سمح
لهن بن�سج عالقات مع الآخرين من �أقرانهن
خارج �إطار الأ�سرة التي يعملن فيها .وال ي�سمح
لهن بال�سفر �إال يف احلاالت القاهرة ،كوفاة
�أحد الأقارب يف بلد املن�ش�أ ،ويحتفظ الكفيل
يف الغالب بجواز ال�سفر الذي ال يعطى للعاملة
�إال يوم �سفرها.
• ي�شتكي بع�ض العاملني يف هذا القطاع من �إيذاء
ج�سدي ونف�سي يتعر�ضون له من قبل �سيد
البيت �أو �سيدته .وقد يت�سبب الأذى اجل�سدي
�أحيانا يف �إ�صابة ه�ؤالء بعاهات م�ستدمية �أو
يف الوفاة .وتتناقل ال�صحافة املحلية ق�ص�صاً
عن حروق يتعر�ض لها ه�ؤالء على يد �أ�صحاب
املنزل .وقد �أفرزت هذه احلالة عنفاً م�ضاداً
من قبل ه�ؤالء اخلدم متثل يف قتل اخلادمة
ملخدومها �أو يف �إيقاع الأذى بالقا�صرين من
�أبناء الأ�سرة من الأطفال� ،أو الت�سبب يف
�إتالف ممتلكات الأ�سرة �أو الأثاث املنزيل.
• االعتداءات اجلن�سية .حيث تتعر�ض اخلادمات
�إىل اعتداءات جن�سية من قبل �سيد البيت
الذي يكون يف الغالب كبريا يف ال�سن� ،أو من
قبل �أحد �أبنائه� ،أو �أن يتم االعتداء من قبل
�أحد ال�صبية العاملني داخل البيت :كال�سائق
�أو الطباخ �أو املزارع� ،أو من قبل �أ�شخا�ص
�آخرين� ،أو �أحيانا من قبل �أحد اجلريان �أو
�أحد العاملني يف حما ٍّل باحلي.

�إن املعاملة القا�سية
واحلاطة بالكرامة
الإن�سانية لعامالت
املنازل ،خا�صة �إذا
ّ
كن �أجنبيات ،لي�ست
و�صمة عار يف جبني
املجتمعات التي
ت�سكت عليها فقط،
ولكنها دليل �أي�ضا
على خلل عميق يف
القيم داخلها

�إن املعاملة القا�سية واحلاطة بالكرامة
كن �أجنبيات،
الإن�سانية لعامالت املنازل ،خا�صة �إذا ّ
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�إن �إرجاع الكرامة
لعامالت املنازل قد ال
يكون جزء ًا منف�صال
عن ر ّد الكرامة لكل
املواطنني الذين
يت�شفى بع�ضهم من
ال�ضيم الذي يلحقه
بتعنيف من هو �أ�ضعف
منه

"خادمات" �آ�سيويات يتعر�ضن للإيذاء من قبل خمدوميهم

• �أ�صدرت حمكمة يف الأردن حكما بال�سجن خم�س �سنوات
على مواطن اغت�صب خادمته ال�سرييالنكية وحاول قتلها
)جريدة "الأيام" الفل�سطينية 8 ،كانون الأول/دي�سمرب
.(2005
• "كو�سوما" تتعر�ض للإيذاء البدين
روت اخلادمة كو�سوما ق�صة حياتها يف احدى الدول
العربية قائلة" :عندما �س�ألت �سيدة البيت الذي �أعمل
فيه دفع �أجري بعد ثالثة �أ�شهر من اخلدمة ،انهالت علي
رف�سا و�ضربا بق�ضيب حديدي وع�صي خ�شبية" .و�أ�ضافت:
"كانت يف بع�ض الأحيان مت�سك بحديدة �ساخنة حترق
بها جلدي� ،أو ت�سخن �سكينا وت�ضعها على ج�سدي" .وال
تزال كو�سوما تبحث عن ال�سبب وراء معاملة �سيدتها لها

بهذه الطريقة من دون �سبب ي�ستوجب عقابها .وتقول
كو�سوما �إن م�ستخدميها �ضاقوا بها ذرعا ،وقالوا لها �إنهم
�سيذهبون �إىل خمفر ال�شرطة و�سيلقى القب�ض عليها.
وبدل ذلك ،و�ضعتها �سيدتها على منت طائرة متوجهة �إىل
�سريالنكا وهي تعلم �أنها لن تتعر�ض �أبدا مل�ساءلة الق�ضاء
بتهمة التعذيب.
مل ي�شفع للخادمة كو�سوما �أنها تبلغ من العمر 41
�سنة .وتتذكر كو�سوما عمليات االغت�صاب املتكررة التي
تعر�ضت لها على يد ابن �صاحبة العمل البالغ من العمر
 18عاما ،وتقول" :وعندما حاولت مقاومته هددين
بالقتل" .وقالت" :رفعت �شكواي �إىل والدته ،لكنها �أجابت
بب�ساطة�" :س�أعطيك حبوبا ملنع احلمل" ،ثم انهالت علي
�ضرباً".

امل�صدر� :إذاعة بي بي �سي ال�صفحة االلكرتونية -الأربعاء � 23شباط/فرباير  ،2005من )من�صف املرزوقي ،ورقة خلفية للتقرير(.

لي�ست و�صمة عار يف جبني املجتمعات التي ت�سكت
عليها فقط ،ولكنها دليل �أي�ضا على خلل عميق يف
القيم داخلها� .إن �إرجاع الكرامة لعامالت املنازل
قد ال يكون جزءاً منف�صال عن ر ّد الكرامة لكل
املواطنني الذين يت�شفى بع�ضهم من ال�ضيم الذي
يلحقه بتعنيف من هو �أ�ضعف منه .وقد �أ�صبحت
ظاهرة انتهاك حقوق العامالت القادمات من
تايالند و�سريالنكا وغريها من البلدان الآ�سيوية

والأفريقية ت�ستع�صي على الإخفاء ،بل بد�أت تتخذ
بعداً �سيا�سيا يتبني يف تداولها بني الدول .والأخطر
من هذا �أنها ،عالوة على ت�أثريها على رفاه ن�ساء
يع�شن بيننا ،تعك�س �أزمة قيم داخل املجتمعات
العربية التي تتعامل مع بع�ض الن�ساء الأجنبيات
كما لو كن كائنات دونية جتتمع فيهن كل مكونات
الدونية� ،أي �صفة الأنثى ،و�صفة الفقري ،و�صفة
الأجنبي11 .

خامتة
ينهي هذا الف�صل اجلزء اخلا�ص بت�شخي�ص حال املر�أة يف الوطن العربي ،متهيدا للنظر يف جوانب ال�سياق
املجتمعي التي ميكن �أن تف�سر حالها يف الوقت الراهن .وقد تبني من التحليل �أن الن�ساء يتعر�ضن لقدر
من انتقا�ص رفاههن الإن�ساين ال ي�ستقيم وم�شروع للنه�ضة الإن�سانية يف الوطن العربي.

 11من التطورات الإيجابية يف هذا ال�صدد �إجنازات م�شروع "حماية حقوق املر�أة العاملة املهاجرة يف الأردن" الذي ينفذه �صندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمر�أة )اليونيفيم(،
بالتعاون مع وزارة العمل الأردنية ،بعمل عقد عمل موحد للعمالة املنزلية من غري الأردنيني .تتمثل �أهمية العقد يف بنوده التي ت�شمل :يوماً للراحة ،الرعاية الطبية ،الت�أمني
على احلياة ،ومكاف�أة نهاية اخلدمة للعاملة .كما �أ�صبح هذا العقد متطلباً �أ�سا�سياً للح�صول على �إذن الإقامة وت�صريح العمل .ويوفر هذا العقد قاعدة هامة حلماية حقوق
املر�أة العاملة الوافدة ،كما يوفر الدعم املطلوب من الدولة امل�ست�ضيفة ،ممُ َ ثلة بوزارتها و�أجهزتها الأمنية� ،إ�ضافة لدعم ال�سفارات املعتمدة.
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الف�صل اخلام�س

خربات نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي

متهيد
قدمت الف�صول الثالثة ال�سابقة ت�شخي�صا لحال
المر�أة في الوطن العربي على محاور عملية التنمية
الإن�سانية :اكت�ساب القدرات الب�شرية ،وتوظيفها،
وم�ستوى الرفاه الإن�ساني .وخل�ص الت�شخي�ص �إلى
�أن نهو�ض المر�أة في الوطن العربي ما زال ،رغم
�إنجازات مق ّدرة ،بعيد المنال .ونتحول الآن �إلى
تبيان كيف �ساهمت الحركات الن�سائية في البلدان
العربية في نيل هذه الإنجازات ،والتحديات التي
تواجهها ،باعتبارها واحدة من �أهم روافع نهو�ض
المر�أة في الوطن العربي.
لذا ي�سعى هذا الف�صل �إىل حتليل واقع
احلركات الن�سائية العربية اليوم باعتبارها
حركات اجتماعية تنزع �إىل تغيري و�ضع املر�أة
وحت�سني مكانتها يف املجتمع ،وذلك بالرجوع �إىل
ّ
املحطات التاريخية التي م ّيزت م�سريتها يف
�أه ّم
خمتلف البلدان العربية.
ون�شري �إىل � ّأن احلركات الن�سائية التي
عرفتها املجتمعات العربية ن�ش�أت وتط ّورت يف
بيئة خم�صو�صة ،و�ضمن �سياقات اجتماعية
واقت�صادية  -حملية و�إقليمية ودولية  -حكمت
م�سريتها .واملحرج �أ ّنه كلّما �أثريت ق�ضية املر�أة
يحتدم النقا�ش وتنهال الأ�سئلة :هل متثل حركة
حترير املر�أة يف البلدان العربية انف�صاال عن
مطالب املجتمع واحتياجاته؟ هل هي حركة �ضد
الرجل؟ وهل للمجموعات املطالبة بحقوق املر�أة
العربية �أجندة �أ�صيلة نابعة من واقع املجتمعات
العربية؟ هل تقلّد الن�سويات املطالبات بحقوق
الن�ساء حركات حترير املر�أة يف الغرب؟ وكيف
نف�سر اهتمام الغرب بو�ضع الن�ساء يف ال�شرق؟ هل
ّ
حركات حترير املر�أة �ضد م�صلحة الأ�سرة العربية،
بل هل هناك �أجندة خفية لتدمري الأ�سرة العربية؟
هل املطالبة بحقوق املر�أة حركة هدفها �إ�ضعاف
الدين؟ و�أخريا ،هل هناك بالفعل حركات لتحرير
املر�أة ت�سعى �إىل �إحداث تغيري اجتماعي على نطاق
وا�سع؟ )هدى ال�صدة ،ورقة خلفية للتقرير(.

خربات نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي

� ّإن النظر يف هذه الإ�شكاليات ي�ؤول حتما �إىل
عدة ق�ضايا نرى �أ ّنها تلخّ �ص و�ضع
الإجابة عن ّ
احلركات الن�سائية على وجه اخل�صو�ص ،ومن
�أهمها النظر يف العوامل التي حالت دون تغيري
و�ضع املر�أة العربية وبقائه على درجة من التدنيّ ،
ّ
املنظمات الن�سائية ،بل �صرنا نر�صد
رغم انت�شار
تراجعا يف عدة ت�شريعات كانت قد �سنّت ل�صاحلها،
وهذا يقت�ضي منّا تعليال؛ وهل يعرب هذا الرتاجع
عن وعي ب�أ ّننا دخلنا الألفية الثالثة ونحن جن ّر يف
�أذيالنا م�شكالت من نوع حقّ املر�أة يف التعليم ويف
العمل ،وحقّها يف الن�شاط ال�سيا�سي؟ بل �إن بع�ض
املجتمعات العربية ما تزال تناق�ش �إن كان للمر�أة
احلق يف ال�سفر من دون �إذن زوجها ،وحتى حقّها
يف قيادة �سيارة.
� ّإن النظر يف تاريخ احلركة الن�سائية وتقييمها
يندرجان �ضمن ثالث حقب متالزمة ومتكاملة؛
وهي مراحل ذات وظيفة ها ّمة لفهم الق�ضية
الن�سائية ،من حيث هي حركة من �أجل حترير
املر�أة وانتزاع حقها الكامل غري املنقو�ص يف
الت�أثري يف املجتمع .وتتعلق احلقبة الأوىل ب�صدمة
اال�ستعمار وما ترتب عنها من انعكا�سات على
واقع املر�أة والأ�سرة والعائلة ،يف حني تخ�ص الثانية
حقبة بناء الدولة الوطنية بعد اال�ستقالل ،وما
�شهدته من توترات حول مفهوم البناء ،وطبيعته،
والأطراف امل�ساهمة فيه� .أما الثالثة فرتتبط
بحقبة بروز وعي ن�سائي جديد ي�ستمد قوته
من اجل�سم الن�سائي نف�سه ،ومن الدعم امل�ستقى
من اخلطاب الدويل حول حترر املر�أة ومتكينها
واندماجها )�إحممد مالكي ،ورقة خلفية للتقرير(.
كان لهذه املراحل التاريخية دور يف تر�سيخ الوعي
جمتمعاتهن من جهة ،ويف
بو�ضعهن يف
لدى الن�ساء
ّ
ّ
طبيعة اخلطاب الإ�صالحي الذي كان ينمو بح�سب
اختالف امل�شاغل وتن ّوعها من جهة ثانية .ولع ّل
امل�ؤ ّثر البارز يف تاريخ احلركة الن�سائية كان يف
�ضد اال�ستعمار ،قبل
�إ�سهامها يف معركة التحرير ّ
�أن تخو�ض معركة حترير نف�سها يف جمتمعها.
نق�سم تاريخ احلركة الن�سائية
لذلك ر�أينا �أن ّ

�إن نهو�ض املر�أة يف
الوطن العربي ما زال،
رغم �إجنازات ّ
مقدرة،
بعيد املنال

ّ
لعل امل� ّؤثر البارز
يف تاريخ احلركة
الن�سائية كان يف
�إ�سهامها يف معركة
التحرير ّ
�ضد
اال�ستعمار ،قبل �أن
تخو�ض معركة حترير
نف�سها يف جمتمعها
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يف البلدان العربية �إىل مرحلتني :النظر يف
احلركة الن�سائية من حيث �إ�سها ُمها يف عملية
التحرير ،ومرحلة ثانية مت ّثلت يف تر�سيخ وعي
املر�أة بق�ضاياها يف حقبة اال�ستقالل.

يعود الف�ضل يف ن�شوء

احلركة الن�سائية ودورها يف عملية
التحرير

ّ
أنف�سهن،
�إىل الن�ساء �

يعود الف�ضل يف ن�شوء احلركة الن�سائية �إىل
مبكانتهن
لوعيهن
أنف�سهن ،وذلك نتيجة
الن�ساء �
ّ
ّ
ّ
مكانتهن الدونية
إدراكهن ب� ّأن
يف املجتمع ،ونتيجة ل
ّ
ّ
عليهن الطاعة له .ون�شري
مقد�ساً"
لي�ست " َق َدراً ّ
ّ
�أي�ضا �إىل � ّأن ن�شوء احلركة الن�سائية تزامن مع
احلركة الإ�صالحية التي برزت بوادرها منذ
�أواخر القرن التا�سع ع�شر.
ولي�س ما قامت به ه�ؤالء الن�ساء بالهينّ �أو
املقبول يف تلك الظروف التاريخية التي ازدحمت
َ
اكت�شاف
فيها الر�ؤى؛ بني مكت�شف حل�ضارة الآخر
ٍ
ٍ
ومطالب
راف�ض لهذه احل�ضارة،
انبهار ،و�آخر
بالت�ش ّبث بال�سلف ال�صالح .وميكننا �أن نر�صد يف
هذه املرحلة من تاريخ احلركة الن�سائية جملة من
املالحظات ،جنملها فيما يلي:
بخفي �أ ّنها حركات ن�سائية تر ّكز ن�شاطها
لي�س
ّ
�أ�سا�سا على العمل اخلريي .ولذلك منت يف
�أح�ضان الطبقة الرثية من املجتمعات العربية،
وحملت لواءها ار�ستقراطيات �أو ن�ساء من �أ�سر
ال�سلطة احلاكمة .وال تقلّل هذه املالحظة من
قيمة العمل اخلريي يف ح ّد ذاته ،لكنّه �إذا كان
هدفا �أوحد لقيام حركة ن�سائية ،ف�إ ّنه يتح ّول

احلركة الن�سائية
ّ
لوعيهن
وذلك نتيجة
ّ
مبكانتهن يف املجتمع،
ّ
إدراكهن
ونتيجة ل
ّ
مكانتهن الدونية
ب� ّأن
لي�ست َ
مقد ً
"ق َدر ًا ّ
�سا"
ّ
عليهن الطاعة له

تزامن ن�شوء احلركة
الن�سائية مع احلركة
الإ�صالحية التي برزت
بوادرها منذ �أواخر
القرن التا�سع ع�شر

�إىل �سياج يق ّيد خطاب النهو�ض باملر�أة؛ فالعمل
يخ�ص املجتمع ب�أكمله وال ميكن ب� ّأي حال
اخلريي
ّ
�أن يكون حكراً على املر�أة دون الرجل )نور ال�ضحى
ال�شطي وانيكا رابو.(26:2001 ،
� ّإن ر�صد تاريخ احلركة الن�سائية يبينّ � ّأن
م�صر كانت من �أه ّم البلدان التي �شهدت كرثة
اجلمعيات الن�سائية� :إذ تعود �أ ّول والدة لـ "جمعية
ن�سائية علمية" �إىل �سنة  ،1881وجعلت توعية
املر�أة بق�ضاياها من �أه ّم �أهدافها.
ونالحظ �أي�ضا ما متيزت به هذه اجلمعيات
من جر�أة يف طرح الق�ضايا ذات ال�صلة بدونية
املر�أة ،ومن �أه ّمها املطالبة ب�إعادة النظر يف قوانني
الأحوال ال�شخ�صية .وملثل هذه الغايات �أ�س�ست
ربة حممد علي ) ،)1908واالحتاد
جمعية م ّ
الن�سائي التهذيبي (.(1910
مل تبلغ احلركات الن�سائية درجة من الن�ضج
�إ ّال يف الأربعينات ،وهي فرتة تخلّد مقاومة
املجتمعات العربية التي حلقها اال�ستعمار .فقد
تر ّكزت املطالب على وجوب النظر يف ق�ضايا تع ّدد
الزوجات ،وحق املر�أة يف التعلّم وتعميمه .والالفت
� ّأن هذه اجلمعيات كانت حا�ضرة يف ج ّل البلدان
العربية على وجه التقريب :فقد برز يف م�صر
الن�سائي امل�صري ( ،(1942واحتاد بنت
احلزب
ّ
النيل ( ،(1948ويف تون�س احتاد الن�ساء التون�سيات
( ،(1944ويف املغرب الأق�صى احتاد ن�ساء املغرب
( ،(1944وجمعية �أخوات ال�صفا ( ،(1946وجمعية
الن�ساء املغربيات ( ،(1947وظهر يف لبنان املجل�س
الن�سائي اللبنا ّ
ين ( ،(1943وجمعية املر�أة اللبنانية
ّ
( ،(1947وجلنة حقوق املر�أة اللبنانية (.(1947

المعة :هدى �شعراوي (حزيران/يونيو  - 1879كانون الأول/دي�سمرب )1947
�أ�س�ست هدى جمعية لرعاية الأطفال �سنة  .1907ويف
عام  1908جنحت يف �إقناع اجلامعة امل�صرية بتخ�صي�ص
قاعة للمحا�ضرات الن�سوية .وكان لن�شاط زوجها علي
ال�شعراوي ال�سيا�سي امللحوظ يف ثورة � 1919أثر كبري
على �أن�شطتها ،ف�شاركت يف قيادة تظاهرات ال�سيدات
عام  ،1919و�أ�س�ست جلنة الوفد املركزية لل�سيدات
وتولت الإ�شراف عليها.
�سنة  ،1921ويف �أثناء ا�ستقبال امل�صريني ل�سعد
زغلول ،دعت هدى �شعراوي �إىل رفع ال�سن الأدنى للزواج
للفتيات لي�صبح  16عاما ،وللفتيان لي�صبح  18عاما .كما
�سعت لو�ضع قيود على الرجل للحيلولة دون الطالق.
كما �أيدت تعليم املر�أة وعملها املهني وال�سيا�سي ،وعملت
�ضد ظاهرة تعدد الزوجات .كما دعت �إىل خلع احلجاب
وقامت هي بخلعه.

�أ�س�ست هدى �شعراوي االحتاد الن�سائي امل�صري
�سنة  1923وتولت رئا�سته حتى عام  .1947كما كانت
ع�ضوا م�ؤ�س�سا يف االحتاد الن�سائي العربي .كذلك
دعمت �إ�صدار ن�شرة "املر�أة العربية" الناطقة با�سم
االحتاد الن�سائي العربي ،و�أن�ش�أت جملة l’Egyptienne
عام  1925وجملة "امل�صرية" عام .1937
ويف عام  ،1938نظمت هدى �شعراوي م�ؤمتراً
ن�سائياً للدفاع عن فل�سطني ،كما دعت �إىل تنظيم اجلهود
الن�سوية من جمع للمواد واللبا�س والتطوع يف التمري�ض
والإ�سعاف.
م�ؤلفاتها:
ع�صر احلرمي  -يحكي مذكرات املر�أة امل�صرية
يف الفرتة ما بني ) .(1924-1880وقد ترجمته �إىل
الإجنليزية ال�صحفية الربيطانية مارغوت بدران.

امل�صدر) .(2006) "Sunshine for Women " :متت الزيارة يف  18ني�سان�/أبريل .(2006
http://www.pinn.net/~sunshine/whm2001/huda2.html
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و�شهد العراق يف  1945ن�ش�أة االحتاد الن�سائي
العراقي ،وقامت يف ال�سودان �سنة  1945رابطة
الفتيات الثقافية ،وجمعية ترقية املر�أة يف ال�سودان.
ويف تلك ال�سنة نف�سها قامت يف الأردن جمعية
االحتاد الن�سائي الأردين )الإ�سكوا�2006 ،أ ،قيد
الن�شر(.
لقد تعر�ضت املر�أة �أكرث من غريها ل�شرخ
عدة عوامل .فمن
عميق ج ّراء واقع تت�صارعه ّ
جهة� ،أقحمت �صدمة اال�ستعمار الن�ساء يف الدول
امل�ستع َمرة يف جماالت كانت حكرا على الرجال،
ف�إما �أن تنا�ضل املر�أة من �أجل اال�ستقالل� ،أو تعمل
�أجرية يف وحدات الإنتاج املحدثة يف �سياق تو�سع
اال�ستعمار وتوطنه.
لقد كان التنبه �إىل وجوب تعليم املر�أة ودعوة
احلركات الن�سائية �إليه ،و�إن و�صف باملحدودية،
من �أه ّم العوامل التي �أقنعت الن�ساء ب�أهمية
التعليم وانعكا�سه املبا�شر على ق�ضية املر�أة
و�إمكانيات حتررها :فعلى الرغم من ت�أخر املغرب،
قيا�سا بامل�شرق ،يف الدعوة �إىل حترر املر�أة وت�أ�سي�س
اجلمعيات الداعمة لها ،1ظلت نخبته غري بعيدة
عن نداءات مفكري النه�ضة حول تعليم البنات
وتخلي�صهن من التقاليد البالية املكبلة لطاقاتهن.2
فخالل الأربعينات ت�أ�س�ست يف مدينة تطوان،
باملغرب مثال ،وهي التي كانت خا�ضعة يف ذلك
الوقت لال�ستعمار الإ�سباين" ،جمعية �أخوات
ال�صفا" .كما �أحدث حزب اال�ستقالل عام 1944
�أوىل اخلاليا الن�سوية .ويف �أعقاب نكبة فل�سطني
) (1948عقدت اجلمعية م�ؤمترها الثاين ،معلن ًة
جملة مطالب من قبيل �إلغاء تعدد الزوجات �إال
يف حالة ال�ضرورة الق�صوى ،والتنظيم الق�ضائي
للطالق حفاظا على توازن العائالت ،ومنع الزواج
ما قبل �سن ال�ساد�سة ع�شر )داوود ،بالفرن�سية،
.(248:1993
ويف م�صر ،كانت احلركة الن�سائية يف هذه
الفرتة �أكرث �إدراكا لق�ضاياها ،ووعيا بوجوب
ترتيبها بح�سب �أولويات :ففي �سنة � 1948أن�ش�أت
درية �شفيق جمعية "بنات النيل" ،وكانت يف
خطابها النه�ضوي حري�صة على املطالبة بامل�ساواة
الكاملة يف احلقوق ال�سيا�سية بني املر�أة والرجل.
ورغم ما واجهته هذه احلركة من انتقادات ونعوت
بالنخبوية ،فقد كان لها من اجلر�أة ما حفزها على

مواجهة منكري نهو�ض املر�أة ،و�إن �أمكن لها ذلك.
فلأ ّنها �أنزلت خطاب حت ّرر املر�أة يف ال�سياق نف�سه
مع خطاب التح ّرر من اال�ستعمار.
نخل�ص �إىل �أن قيمة احلقبة اال�ستعمارية
يف فهم كفاح احلركة الن�سائية تكمن يف �إدراك
االختالل الذي �أحدثه االحتالل يف بنية املجتمع
الإ�سالمي الذي طاله االحتالل .فقد اهتزت
البنى التقليدية يف جماالت االقت�صاد والعالقات
االجتماعية ،ويف الأطر الثقافية والقيمية .ولهذا
كان واجبا ح�شد الوجدان الوطني ،وال�سعي �إىل
�صياغة حالة عامة من الوعي جتعل الن�ضال
الوطني �أولوية الأولويات ،وتدفع الق�ضايا املركزية
�إىل الت�أجيل وحتيلها على امل�ستقبل .لذلك ،ظلت
امل�س�ألة االجتماعية ،وق�ضية حترير املر�أة �أو
النهو�ض بها جزءا منها ،رهينة امل�س�ألة الوطنية،
�أي دونها ترتيبا من حيث �سلم الأولويات.
وكانت فرتة الأربعينات واخلم�سينات ثرية
�أي�ضا يف تلوين اخلطاب الن�سائي� :إذ بد�أت تظهر
نزعة الأحزاب ال�سيا�سية �إىل بعث جمعيات
ن�سائية من�ضوية حتت احلزب نف�سه .ون�شري يف
هذه امل�سالة �إىل � ّأن الرجل �صار ع�ضوا نا�شطا يف
احلركة الن�سائية .لكن� ،أال نقف يف هذه الظاهرة
على رغبته �أي�ضا يف احتكار اخلطاب الن�سائي
حتى يتم ّكن من ت�سييجه وي�ضمن ان�ضواءه حتت
رايته واحلديث بل�سانه؟ لع ّل ذلك كان �أ ّول مزلق يف
تاريخ احلركة الن�سائية ،وهو مزلق تطعيم املطلب
"الوجودي" باللّون ال�سيا�سي.
ف�إثر انتهاء احلرب العاملية الثانية ،ظهرت يف
بلدان امل�شرق واملغرب جمعيات ن�سائية ذات طابع
متم ّيز ،منها ما تو ّلد من رحم الأحزاب ال�شيوعية،
مثل احتاد الن�ساء التون�سيات ) ،(1944واحتاد
ن�ساء املغرب ) ،(1944واحتاد الن�ساء يف اجلزائر
) ،(1945ومثل جمعية املر�أة اللبنانية بتدعيم
من احلزب ال�شيوعي اللبناين ) .(1947ومنها
ما تو ّلد من رحم �أحزاب حمافظة ،مثل جمعية
�أخوات ال�صفا ) (1946يف املغرب بتدعيم حزب
ال�شورى ،وجمعية الأخت امل�سلمة ) (1951يف
العراق مب�ساندة من احلزب املحافظ �آنئذ .ومنها
جمعيات ن�ش�أت يف رحم �أحزاب ا�شرتاكية ،مثل
االحتاد الن�سائي التون�سي ) (1955بتدعيم من
احلزب اال�شرتاكي التون�سي.

تكمن قيمة احلقبة
اال�ستعمارية يف فهم
كفاح احلركة الن�سائية
يف �إدراك االختالل
الذي �أحدثه االحتالل
يف بنية املجتمع
الإ�سالمي

ظلت امل�س�ألة
االجتماعية ،وق�ضية
حترير املر�أة �أو
النهو�ض بها ،رهينة
امل�س�ألة الوطنية� ،أي
دونها ترتيبا من حيث
�سلم الأولويات

 1للإ�شارة� ،أن�شا حممد علي مدر�سة القابالت ال�صحية ،وهي�أ الفر�ص لتدريب الفتيات يف م�صانع الغزل والن�سيج والطرابي�ش واملالب�س ،لتزويد اجلي�ش مبا يحتاجه من
ملبو�سات .والأمر نف�سه نهجه حفيده اخلديوي �إ�سماعيل ،حني �أن�ش�أ بدوره �أول مدر�سة للبنات "ال�سنية" عام  .1873كما فتحت مدار�س �أخرى يف �سورية والعراق ولبنان
وغريها من البالد العربية.
 2نفكر �أ�سا�سا يف كتابات احلجوي وزير املعارف يف املغرب وقتئذ .انظر م�ؤلفه :تعليم البنات.
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�شمل الوعي الن�سا َء
ّ
اختالفهن يف
على
االنتماء الطبقي.
فانعك�س ذلك يف
خطاب احلركات
الن�سائية الذي �آمن
ب� ّأن النظر يف ق�ضايا
املر�أة هو رهن بالتحرر
الوطني

كان من املفرو�ض على
الن�ساء الالتي يرغنب
يف امل�شاركة يف احلياة
العامة �أن ال يقمن
بذلك �إال يف �إطار
املنظمات الن�سائية
الر�سمية التي تخ�ضع
للنظام

120

ملحا،
والواقع � ّأن الوعي ال�سيا�سي العا ّم كان ّ
�سواء عند الرجل �أو املر�أة .ولهذا ال�سبب نكاد
نقول � ّإن احلركات الن�سائية كادت تَن�سى يف
َ
أهداف التي من �أجلها
تلك الظروف ال�صعبة ال
ت�أ�س�ست ،وهي ظاهرة �أثرت يف احلركات الن�سائية
يف العامل العربي .و�شمل الوعي الن�سا َء على
اختالفهن يف االنتماء الطبقي .فانعك�س ذلك يف
ّ
خطاب احلركات الن�سائية الذي �آمن ب� ّأن النظر
يف ق�ضايا املر�أة هو رهن بالتحرر الوطني ،وقد
يكون نتيجة طبيعية لهذا التح ّرر .كيف ال ،واملر�أة
يف ن�ضالها التحرري هي �إىل جانب الرجل ،وقد
م ّرت بتجربة امل�ساواة؟

تر�سيخ وعي املر�أة بق�ضاياها يف
حقبة اال�ستقالل
ينطوي احلديث عن نهو�ض املر�أة يف هذه الفرتة
الدول العربية على قدر كبري من
من تاريخ ّ
احل�سا�سية ،لأ ّنه حمكوم بجملة من ال�ضوابط
التاريخية التي تقت�ضي من املحلّل �أن يقيمها يف
موازين اعتباراته .ومن �أه ّمها � ّأن ا�سرتجاع الدول
العربية ل�سيادتها قد ّ
مت يف فرتات زمنية متفاوتة.
�أ�ضف �إىل ذلك � ّأن طبائع احلكم يف هذه البلدان
خا�ضعة لنمطني :ملكي د�ستوري ،ووطني �شعبي،
وكان لهذين النمطني ت�أثري يف بلورة الر�ؤية �إىل
و�ضع املر�أة ،ويف احل ّيز امل�سموح لها بالتغيري.
غري � ّأن هذا االختالف يف �شكل احلكم مل يغ ّيب
العزم ال�صادق يف النهو�ض باملر�أة .و�إن كان عزما
م�شروطا بجملة من العوامل :فقد �سعت احلكومات
�إىل �ض ّم كثري من اجلمعيات الن�سائية بع�ضها
�إىل بع�ض .وعملت على ت�سميتها باالحتادات:
فلج�أ النظام يف تون�س مثال �إىل ح ّل املنظمتني
الن�سائيتني "احتاد الن�ساء امل�سلمات" و "احتاد
الن�ساء التون�سيات" ،وعهد �إىل الن�ساء املنت�سبات
�إىل احلزب الد�ستوري بت�شكيل "االحتاد الن�سائي
التون�سي" .ومنذ ذلك الوقت� ،صار العمل الن�سائي
ّ
منظما بان�ضوائه حتت ال�سلطة احلاكمة وائتماره
ب�أوامرها من حيث االختيارات و�أ ّوليات املطالب.
وما يجب التنبيه �إليه هو � ّأن هذه الإ�صالحات
قد ّ
متت يف �أجواء مفعمة بالكثري من الأحالم
والثقة يف � ّأن طموحات احلركات الن�سائية التي
ن�ش�أت لأجلها هي �آتية ال حمالة ،و� ّأن ك ّل ال�صعوبات
�ستذ ّللها �أنظمة احلكم التي يرجع �إليها الف�ضل يف
اال�ستقالل .ومل ال حري َة للمر�أة ،وقد �أ�سهمت يف
هذا اال�ستقالل؟

لقد م ّرت احلركة الن�سائية يف هذه الفرتة
بجملة من التغريات ،نتيجة للتحوالت االجتماعية،
بخا�صة التي عرفتها املر�أة يف البلدان العربية:
ونذكر منها انت�شار التعليم بني الإناث ،وامتهان
كثري من الن�ساء مهنا حمرتمة اجتماعيا )طبيبات،
جامعيات ،مهند�سات ،حماميات .(...واحتلّت
بع�ضهن مراكز قيادة يف الأحزاب واحلكومات،
فر�سخ الوعي بالو�ضع الذي تعي�شه الن�ساء،
ق�ضاياهن ،ف�ضال
وات�سع التعاطف االجتماعي مع
ّ
عن بروز ّ
خمت�صة بد�أت ت�ؤ ّثر يف
منظمات دولية
ّ
احلركات املجتمعية الداخلية .ولعبت هذه العوامل
دورا �أ�سا�سيا يف الدفع باحلركات الن�سائية �إىل
اال�ستئثار بق�ضايا املر�أة ،و�أن تتكفّل وحدها
بالدفاع عنها )عبد العزيز ج�سو�س ،ورقة خلفية
للتقرير(.
ّ
غري �أنها واجهت جملة من ال�صعوبات وقفت
حائال دون �سري احلركة الن�سائية يف اجتاه
�إيجابي ،وفر�ضت عليها خو�ض معركتها على
واجهات عديدة ،ميكن �إجمالها يف ثالث� :سيا�سية،
واجتماعية ،ومطلبية.

الواجهة ال�سيا�سية
�سعت احلكومات �إىل �ض ّم كثري من اجلمعيات
الن�سائية بع�ضها �إىل بع�ض وت�سميتها باالحتادات،
كما ذكرنا .ومن املفيد �أن ن�شري �إىل � ّأن ظاهرة
جمعت بني الدول العربية تتم ّثل يف �أ ّنها ح�صرت
وموجه من قبل ال�سلطة
الن�ساء يف �إطار مرا َقب
َّ
الذكورية .فقد كان من املفرو�ض على الن�ساء
الالتي يرغنب يف امل�شاركة يف احلياة العامة �أن
ال يقمن بذلك �إال يف �إطار املنظمات الن�سائية
خطابهن
الر�سمية التي تخ�ضع للنظام .فكان
ّ
هو خطاب رجال ال�سلطة ،بينما لَزِ ْم َن ال�صمت
بخ�صو�ص امل�شكالت التي تواجهها الن�ساء.
ومن املفيد هنا �أن ن�شري �إىل �أن هذه الر�ؤية
مل�س�ألة املر�أة ارتبطت بوقائع اجتماعية �أهمها:
• انت�شار الأمية يف جممل البلدان العربية،
وخا�صة �أم ّية الن�ساء .وهذا ما �أعطى م�س�ألة
التعليم �أهمية كربى يف برامج جميع احلركات
ٍ
ٍ
وجمعيات
ونقابات،
االجتماعية )�أحزاباً،
�أهلية ون�سائية(.
• غلبة الت�صورات التقليدية عن دور املر�أة
ووظيفتها االجتماعية ،وح�صر هذه الأدوار
فيما ن�سميه اليوم بالدور الإجنابي� ،أي
وظيفتها ك�أم ومربية ومدبرة منزل.
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• هيمنة االقتناع ب� ّأن عمل املر�أة �إنمّ ا هو حاجة
مادية م�ؤ ّقتة ،وليدة ظروف م�ؤقتة ،ولي�س
باعتباره مثبتا لوجودها.
قام خطاب الأحزاب احلاكمة على هذه
ور�سخ �أخرى
املنطلقات ،بل �ألغى �أ�شكاال قدمية ّ
جديدة ،و�إن كان البع�ض من الباحثني ينعته
بت�أنيث اخلطاب احلاكم .فقد �أخذ امل�شروع
التحديثي على عاتقه ،يف ج ّل البلدان العربية
الراغبة يف الإ�صالح ،مهمة تكييف املواطن مع
ت�صور اجتماعي معني .لذا جاء ت�سيي�س الأمومة
يف اخلطاب القومي كخطوة �إىل الأمام بالن�سبة
�إىل الن�ساء ،ولكن ،يف الوقت نف�سه ،مل يتم
االعرتاف بهن ك�أفراد .والأمر نف�سه بالن�سبة �إىل
احلركات الن�سائية التي انخرطت يف العديد من
اجلمعيات اخلريية .وعلى الرغم من عمل هذه
اجلمعيات الهام يف جمال �إخراج الن�ساء ،خا�صة
ن�ساء الطبقات الو�سطى� ،إىل املجال العام ،غري � ّأن
حد ذاته ك ّر�س النظرة ال�سائدة
العمل اخلريي يف ّ
للمر�أة ك�أم وكم�صدر للعطاء واحلنان والرعاية.
ومده
وهو ما عنى يف حينه تو�سيع دورها الأ�سري ّ
�إىل املجتمع .لذا �ش ّكل العمل اخلريي �أداة و�صل
مقبولة جمتمعيا بني املجال اخلا�ص واملجال العام
دون تهديد للبنية املجتمعية ال�سائدة ،والقائمة
على الرتاتبية بني الذكر والأنثى )عبد العزيز
ج�سو�س ،ورقة خلفية للتقرير(.

الواجهة االجتماعية
أ�شد بروزا هي تكاثر اجلمعيات
� ّإن الظاهرة ال ّ
املدنية العا ّمة والن�سائية على وجه اخل�صو�ص،
الدفاع عن املر�أة،
وجميعها قائم على مبد�أ ّ
واالجتهاد يف احتكار اخلطاب النه�ضوي لنف�سه
حول املر�أة.
تزامنت هذه الظاهرة يف العقود الثالثة الأخرية
مع �أخرى ،وهي هيمنة احلركات الإ�سالمية من
جهة ،وانت�شار ظاهرة الدعوة �إىل ال�سلف ال�صالح
من جهة ثانية .وقد ن�ش�أ هذا اخلطاب احلركي
يف �أر�ضية منا�سبة� .إذ ترعرع يف �أح�ضان تقاليد
و�أعراف ظلّت املجتمعات الإ�سالمية حمتكمة
مقد�س وما
�إليها وال ترى فيها ف�صال بني ما هو ّ
هو ثقا ّ
يف .وهذه الأعراف هي التي قامت لأجلها
احلركات الن�سائية .وكان ي�سريا �أن ت�ستجيب
معظم ال�شرائح االجتماعية لهذه احلركات ،لأ ّنها
ال تطالب بتغيري و�ضعها االجتماعي .وقد �ساعدها
على ذلك ّ
تف�شي الأ ّمية ب�شكل مريع يف الأو�ساط

خربات نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي

مما عرقل �إمكانية التوا�صل.
الن�سائيةّ ،
تر ّكز خطاب هذه احلركات على حتميل املر�أة
م�س�ؤولية ال�صعوبات التي مي ّر بها املجتمع .وقامت
طعونها على قاعدة � ّأن �إقرار امل�ساواة يف احلياة
العا ّمة من �ش�أنه �أن ينق�ص حظوظ الرجل يف �سوق
العمل .واحلال �أ ّنه و ّ
يل الأ�سرة وهي نف�سها متّكلة
عليه .وعلى هذا الأ�سا�س ،ف� ّإن مكانة املر�أة الأ�صلية
�إنمّ ا هي بيتها .فكانت املناداة بوجوب ح�صر دور
املر�أة يف العناية بزوجها والإجناب وال�سهر على
تربية �أبنائها ،والتخلّي عن تلك الطموحات التي
ال حتاكي الواقع.
ون�شري �إىل � ّأن ثمة اختالفا مييز بني التيارات
ال�سلفية ومدر�سة الإخوان امل�سلمني يف موقفهم
من املر�أة يف ظاهر خطاباتهم :فموقف التيارات
ال�سلفية وا�ضح يف �أن املر�أة مكانها املنزل ودورها
رعاية الأ�سرة ،وجممل ت�صوراته �ضد الفعالية
والن�شاطية الن�سائية يف احلياة املدنية .وهو يتبنى
ر�ؤية مبدئية لتق�سيم العمل االجتماعي تق�صر
دور املر�أة على الإجناب والأمومة ،وعلى الرتبية،
وحتذر من اختالطها .و�أق�صى ما ميكن توقعه
هو قبول الن�شاط االجتماعي الن�سائي امل�ستقل
يف جماالت العمل الأهلي ذي الطابع اخلريي.
بينما يتّخذ تيار الإخوان موقفاً مبدئياً ينا�صر
ويدعم
ح�صول املر�أة على حقوقها ال�سيا�سية
ّ
دخولها احلياة االنتخابية ،غري �أ ّنهم مل يعاجلوا
الإ�صالحات املت�صلة مبجال الأحوال ال�شخ�صية،
كتعدد الزوجات ،وحق املر�أة يف واليتها على نف�سها
وعلى �أبنائها ،ويف الطالق.
مل تدرك اجلمعيات الن�سائية يف خ�ض ّم
ال�صراع مدى خطورة التيار ال�سلفي الذي اعترب
الطعن يف نهو�ض املر�أة من �أ ّوليات خطابه .ويف
احلقيقة ،مل يفاجئ هذا اخلطاب �شرائح املجتمع.
ولع ّل املنطلقات التي قام عليها هي نتيجة الأزمات
االقت�صاد ّية التي تعي�شها البلدان العربية .وهكذا
جتد املر�أة نف�سها "كب�ش فداء" م ّرة �أخرى :عليها
�أن تتنازل عن مطالبها كما تنازلت عنها يف فرتة
�ضد اال�ستعمار .وازداد الأمر ا�ستفحاال
املقاومة ّ
عندما ا�ستقوت التيارات املحافظة يف ال�ساحة
ال�سيا�سية العربية ،فانكم�شت معظم التيارات
الوطنية والقومية والليربالية واال�شرتاكية.
وبداية من امل�ؤمتر العاملي الأول للمر�أة يف
املك�سيك �سنة  ،1975وحتت ت�أثري الآليات الدولية
الهادفة للنهو�ض باملر�أة ،بد�أت تربز مظاهر جديدة
لن�سوية الدولة ،فقد التزمت هذه الدول بتطوير
ت�شريعاتها وفقا للعهود الدولية الداعية �إىل �إلغاء

ك ّر�س العمل اخلريي
يف ّ
حد ذاته النظرة
ال�سائدة للمر�أة ك�أم
وكم�صدر للعطاء
واحلنان والرعاية.
وهو ما عنى يف حينه
تو�سيع دورها الأ�سري
ّ
ومده �إىل املجتمع

موقف التيارات
ال�سلفية وا�ضح يف �أن
املر�أة مكانها املنزل
ودورها رعاية الأ�سرة،
وجممل ت�صوراته �ضد
الفعالية والن�شاطية
الن�سائية يف احلياة
املدنية
بينما ي ّتخذ تيار
ً
موقفا
الإخوان
ً
مبدئيا ينا�صر
ح�صول املر�أة على
حقوقها ال�سيا�سية
ويدعّ م دخولها
احلياة االنتخابية،
غري �أ ّنهم مل يعاجلوا
الإ�صالحات املت�صلة
مبجال الأحوال
ال�شخ�صية
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بداية من امل�ؤمتر
العاملي الأول للمر�أة
يف املك�سيك �سنة
 ،1975وحتت ت�أثري
الآليات الدولية
الهادفة للنهو�ض
باملر�أة ،التزمت الدول
العربية بتطوير
ت�شريعاتها وفقا
للعهود الدولية
الداعية �إىل �إلغاء
جميع �أ�شكال التمييز
ّ
�ضد املر�أة

�ضد املر�أة ،وترجمت �صدق
جميع �أ�شكال التمييز ّ
ّ
ومنظمات تعنى
عزمها ببعث مراكز وم� ّؤ�س�سات
ب�ش�ؤون املر�أة .ويف هذا ال�سياق ،ن�شري �إىل انت�شار
ظاهرة جديدة قوامها تبني ن�ساء الر�ؤ�ساء ق�ضية
نهو�ض املر�أة ،فنذكر ،على �سبيل املثال ،جيهان
ال�سادات التي اعتربت نف�سها جت�سيدا للمر�أة
امل�صرية ول�سان دفاعها ،ف�أمكن لها من موقعها �أن
حتقّق مكا�سب للمر�أة امل�صرية عن طريق قرارات
ّ
للمنظمات الن�سائية .ويف
فوقية ،دون �إ�شراك
مقابل هذه املكت�سبات املمنوحة فوقيا ،و�ضعت
عراقيل �أمام جميع احلركات الن�سائية ال�شعبية
امل�ستقلّة والقادرة على حماية مكت�سباتها؛ ولذلك
ال�سهل �إلغاء هذه املكت�سبات يف فرتة
كان من ّ
الحقة؛ كما هو احلال يف العراق ويف م�صر.
ور�أت العديد من الأنظمة العربية يف
اجلماعات الإ�سالمية و�سيلة لإ�ضعاف القوى
الي�سارية والعمالية .و�أدى ذلك �إىل تنامي حركة
إ�سالمي التي طالت اهتماماتها جميع
الإحياء ال
ّ
جماالت احلياة العا ّمة واخلا�صة .وا�ستقطب
الإطار 1-5

خطابها �شرائح عري�ضة من ال�شباب ،وال�سيما
الفتيات .ف�أمكن لهذا التيار يف ال�سودان مثال
�أن يقيم �أحكام الأحوال ال�شخ�صية على املفاهيم
ِ�ست
املك ّر�سة للتمييز بني املر�أة والرجل ،و�ألب ْ
مرجعية دينية .وكاد �أن يحقق جناحا يف اجلزائر.
كما تغلغل ح�ضوره يف وجدان ال�شرائح االجتماعية
املتو�سطة والفقرية يف ج ّل الدول :تون�س ولبنان
واملغرب ودول اخلليج .وا�ستفحل �أمره يف م�صر،
حيث قامت جمعيات �إ�سالمية بت�أ�سي�س مدار�س
وم�ست�شفيات وبنوك �أي�ضا ،ف�صرنا نعي�ش بدايات
ال�ستعادة ر�ؤية يف بناء دار الإ�سالم ،وهي ر�ؤية
حتاور بنية املجتمعات الإ�سالمية كما هي ثاوية
يف غ�ضون مد ّونات الفقه التقليدية.
كان للخطاب �صدى يف الأو�ساط االجتماعية
ذات الثقافة التقليدية التي خاب �أملها يف الآتي
من امل�شاريع ،ويئ�ست من تغيري احلال ،ومل يعد
لها من مالذ �إ ّال االنزواء وطلب العفو من ذنب
اقرتف يف حقّ "هذه الأ ّمة" .وقد نادت اجلمعيات
الن�سائية مثل املر�أة اجلديدة يف م�صر وجمعية

حقوق املر�أة بني الد�ستور وال�صراع ال�سيا�سي

يف م�صر� ،شهدت ال�سبعينات ثالث مبادرات لتعديل
قوانني الأحوال ال�شخ�صية ل�صالح املر�أة .تبنت الدولة
بع�ض املقرتحات التي توفر للن�ساء قدرا من احلماية
واال�ستقرار ،و�صدر قانون  44ل�سنة  .1979ون�ص القانون
اجلديد على �إلزام الزوج بالإقرار با�سم الزوجة �أو
الزوجات اللواتي يف ع�صمته قبل عقد زواج جديد،
و�ألزم املوثق ب�إعالن الزوجة الأوىل �أو الزوجات بالزواج
اجلديد بكتاب مو�صى عليه .و�أعطى القانون الزوجة
الأوىل حق الطالق لل�ضرر دون �إثبات ال�ضرر يف حالة
زواج زوجها عليها ،وذلك �إذا تقدمت بطلب الطالق
يف خالل �سنة من علمها بالزواج الثاين .بالإ�ضافة
�إىل ذلك� ،أعطى القانون الزوجة املطلقة احلق يف
اال�ستقالل مبنزل الزوجية طوال مدة ح�ضانتها لل�صغار
حتت رعايتها� ،إال �إذا وفر مطلقها م�سكنا بديال لها.
ويف عام  ،1985قدرت �إحدى املحاكم املو�ضوعية عدم
د�ستورية القانون و�أحالته �إىل املحكمة الد�ستورية العليا،
التي ق�ضت ببطالنه يف �أيار/مايو  1985ل�سبب �شكلي
متعلق ب�إجراءات �إ�صداره دون التعر�ض مل�ضمون القانون.
فقد �صدر القانون رقم  44ل�سنة  1979بقرار جمهوري
خالل مدة �إجازة جمل�س ال�شعب ،ومل يعر�ض عليه بعد
االنعقاد للت�صديق طبقا للد�ستور .كما �أن القانون مل
يتناول �أمرا طارئا ي�سمح لرئي�س اجلمهورية با�ستخدام
�سلطاته اال�ستثنائية .وارتبط �أي�ضاً القانون با�سم زوجة
الرئي�س ،ال�سيدة جيهان ال�سادات ،فا�شتبك اجلدل حوله
مبواقف معار�ضة للنظام احلاكم؛ �أي �أنه عانى ب�شكل
خا�ص ب�سبب ارتباطه بن�شاط ن�سوية الدولة.
عندما ت�سرب خرب باحتمال احلكم بعدم د�ستورية

قانون  ،1979نه�ضت جمموعات متفرقة من الن�ساء
الن�شطات يف جمال الدفاع عن حقوق الن�ساء ،وبد�أن
حملة مو�سعة لالعرتا�ض على �إلغاء القانون  ،44وللتم�سك
باملكا�سب امل�ضمنة فيه .و�شكلت الن�ساء جلنة "الدفاع عن
الأ�سرة واملر�أة" ،وعقدت لقاءاتها الأوىل يف جمعية هدى
�شعراوي ،وقد وقع االختيار على هذه اجلمعية ملا متثله
من قيمة تاريخية ومعنوية .وحاولت اللجنة ا�ستنفار
�أكرب عدد من الن�ساء ،فتم الإعالن عن االجتماعات يف
اجلرائد ،وقامت امل�شاركات بكتابة املقاالت يف ال�صحف
واملجالت .وواجهت اللجنة هجوما �ضاريا من قبل
التيارات املحافظة يف املجتمع ،وتعر�ضت امل�شاركات
للتجريح و�أ�شكال عديدة من امل�ضايقات .ومل تتمكن
اللجنة دائما من توفري مكان عام لعقد اللقاءات ،فكانت
تعقد االجتماعات �أحيانا يف منازل الع�ضوات ،اللواتي
قمن مبجهودات م�ضنية للتن�سيق والعمل امل�شرتك.
وجنحت اللجنة يف �إثارة ق�ضية حقوق الن�ساء �أمام
الر�أي العام ،وتقدمت للحكومة باقرتاحات ومطالب تدافع
عن مكا�سب املر�أة .كما ا�ستفادت اللجنة من الظروف
الدولية وقرب انعقاد م�ؤمتر املر�أة العاملي يف نريوبي عام
 ،1985مما �ساعد على �سرعة املبادرة بعر�ض قانون �آخر
على جمل�س ال�شعب ،يحل حمل القانون امللغى .ف�صدر
قانون  100ل�سنة  ،1985وجاء بن�صو�ص �شبيهة لتلك
التي ت�ضمنها قانون � .1979إال �أن القانون اجلديد جاء
بتنازالت ملهادنة التيار املحافظ يف الدولة ،من �أهمها �أنه
�ألغى حق الزوجة يف الطالق دون �إثبات ال�ضرر �إذا تزوج
زوجها ب�أخرى ،ون�ص على �ضرورة �إثباتها لل�ضرر املادي
�أو املعنوي الذي ت�ستحيل معه الع�شرة.
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الن�ساء الدميقراطيات يف تون�س ،ب�ضرورة ح�صر
الإ�سالم يف �إطار العقيدة الفردية والقيم الروحية،
ب�شدة اعتبار الإ�سالميني � ّأن العلمانية
ورف�ضت
ّ
حالة ا�ستثنائية مرتبطة بالتجربة الأوروبية؛
وا�ضط ّرت بع�ض اجلمعيات يف املغرب وفل�سطني
والأردن واخلليج �إىل تعديل موقفها ،واملطالبة بفتح
باب االجتهاد يف امل�سائل املت�صلة باملر�أة ،واعتماد
منهج م�ستنري يف قراءة �آيات الأحكام لأجل ت�أ�سي�س
خطاب جديد يتغذّى من الرتاث.

الواجهة املطلبية
كان للواجهتني ال�سيا�سية واالجتماعية ت�أثري
مبا�شر على نوعية املطالب يف احلركة الن�سائية،
ل ّأن هذه املطالب تعبرّ عن امل�شاغل القريبة من
الواقع االجتماعي وما ترتئيه احلركة من الأولويات
الراهنة.
لذلك كان من الأكيد اتخاذ مناهج تت�أقلم
مع الأو�ضاع الآنفة الذكر .ف�شهد الن�صف الثاين
من ال�سبعينات بوادر حتركات �أوىل نحو ت�أ�سي�س
ّ
منظمات ن�سائية م�ستقلّة عن بقية التنظيمات
ال�سيا�سية الر�سمية .ففي تون�س� ،أن�شئ ناد ن�سائي

عرف بـ "نادي الطاهر احلداد"� ،سنة .1978
وقد بادرت ببعثه جمموعة من الطالبات ذات
التوجه الي�ساري ،وجاء كر ّد فعل على �أحادية
ّ
النظرة للق�ضايا الن�سائية وعلى احتكار الدولة
لق�ضايا املر�أة وتوظيفها يف خطابها ال�سيا�سي.
كما جاء كر ّد فعل على ما �صار منت�شرا من
خطاب �سلفي ي�صادر احلرية املمنوحة للمر�أة
ومكت�سباتها .وتر ّكزت النقا�شات على ق�صور
جملّة الأحوال ال�شخ�صية عن حتقيق امل�ساواة،
والفجوات احلا�صلة يف بنودها ،على الرغم من
البعد الطالئعي الذي تتحلّى به مقارنة بالأو�ضاع
الت�شريعية الأ�سرية يف كثري من البلدان العربية.
كما تر ّكزت النقا�شات حول �أ�شكال العنف امل�سلّط
على املر�أة وانعكا�سه على مكانتها يف املجتمع.
وم ّرت احلركة الن�سائية يف الثمانينات بطفرة
نوعية نحو ت�أ�سي�س اجلمعيات وامتدادها .ففي
املغرب ،عالوة على اجلمعيات الر�سمية )االحتاد
الوطني للن�ساء املغربيات ،(1969 ،واجلمعيات
ذات الطابع امل�ؤ�س�ساتي ،وهي كثرية ومنت�شرة منذ
اال�ستقالل ،ظهرت جمعيات ذات م�سلك �سيا�سي،
مرتبطة بالأحزاب ،غري �أنها ت�سعى يف الوقت نف�سه
لأن جتعل ق�ضيتها �أولوية �إ�سرتاتيجية يف براجمها.

�شهد الن�صف الثاين
من ال�سبعينات بوادر
حتركات �أوىل نحو
ت�أ�سي�س ّ
منظمات
ّ
م�ستقلة عن
ن�سائية
بقية التنظيمات
ال�سيا�سية الر�سمية

المعة :جمموعة ن�ساء ،ملتقى املر�أة والذاكرة ،القاهرة
تهتم جمموعة الباحثات يف ملتقى املر�أة والذاكرة
بقراءة التاريخ العربي من منظور ي�أخذ يف االعتبار
الت�شكل الثقايف واالجتماعي للجن�س .وي�ضم هذا امللتقى
باحثات من تخ�ص�صات متنوعة ومتباينة ،كما ينتمينْ �إىل
م�ؤ�س�سات خمتلفة ،وبالطبع تتعدد مناهجهن ور�ؤاهن
و�أهدافهن البحثية .وتطرح د .هدى ال�صدة )�أ�ستاذ الأدب
الإجنليزي يف جامعة القاهرة( ،و�إحدى �أهم الباحثات
امل�شاركات يف هذا التجمع� ،س�ؤاالً هو :ملاذا هذا التجمع؟
ثم تقدم لنا �إجابة هامة موحية ودالة يف هذا ال�سياق� ،إذ
تقول� :إننا نحاول جاهدات �أن يكون الأ�سلوب جماعيا،
حيث ال يتوفر العمل اجلماعي دائما يف ال�سياق الثقايف
املحيط بنا ،بل حتدونا رغبة حقيقية وملحة يف التغلب
على العزلة املفرو�ضة على الكثريات من املهتمات بالبحث
العلمي� ،سعيا للتوا�صل بع�ضنا مع بع�ض ،وحتقيق التواجد
يف حميط �إيجابي تنمو داخله امل�شاركة الفعلية وتبادل
اخلربات على م�ستويات عدة ".
وتهدف جمموعة الباحثات يف "ملتقى املر�أة والذاكرة"
�إىل �إعادة قراءة التاريخ العربي� ،آخذة يف االعتبار الت�شكل
الثقايف االجتماعي للجن�س �إىل �أهداف �سيا�سية يف املقام
الأول ،وال تقت�صر على الهدف الأكادميي املعريف الذي
يطلب العلم غاية يف حد ذاته .ذلك �أن هذه املمار�سة
املعرفية تعد تعبريا عن موقف من احلياة ،واهتماما
بامل�شاركة الإيجابية يف الواقع الثقايف واالجتماعي ،من
�أجل �إحداث تغري �أو تطور نحو حياة ثقافية واجتماعية
�أكرث عدال و�أكرث توازنا جلميع �أفراد املجتمع .ووفقا

لهذا ،ين�صب اهتمام جمموعة باحثات امللتقى على
قراءة التاريخ العربي من منظور النوع االجتماعي
 ،Genderمن منطلق �أن الن�ساء ي�شكلن جزءاً هاما من
املجتمع ،و�أنهن قمن بدور هام يف �صنع وت�شكيل التاريخ
العربي ،و�أنه قد مت ا�ستبعادهن من التاريخ الر�سمي
املدون لأ�سباب عديدة وخمتلفة يف ظل هيمنة منظومة
الت�صورات والقيم الذكورية متعددة امل�ستويات والتجليات.
وترى هذه املجموعة �أن تهمي�ش دور الن�ساء وتقلي�ص حجم
م�ساهمتهن و�أهميتّها قد �أد ّيا �إىل ت�شويه التاريخ ،وت�شويه
الذاكرة اجلماعية التي تكت�سب �أهمية خا�صة وكبرية يف
ت�شكيل الهوية ،ويف حتديد عنا�صر االنتماء والرتابط بني
�أفراد املجتمع الواحد .وهو ما يك�سب البعد التاريخي
�أهمية خا�صة.
تتعدد �أن�شطة "املر�أة والذاكرة" ما بني الندوات
وامل�ؤمترات عالوة على �إ�صدار الكتب واملطبوعات املبتكرة
يف هذا ال�سياق.
وعلى �سبيل املثال ولي�س احل�صر� ،أ�صدر امللتقى كتاباً
بحثياً هاماً بعنوان "زمن الن�ساء والذاكرة البديلة" عام
 ،1996وهو نتاج جاد مل�ؤمتر عقدته جمموعة امللتقى
بعنوان "قراءة التاريخ من وجهة نظر الن�ساء :زمن الن�ساء
والذاكرة البديلة" .وقد �شارك يف هذا امل�ؤمتر باحثات من
فل�سطني ولبنان واملغرب وم�صريات مقيمات يف �أمريكا،
وباحثون رجال مهتمون بالأمر .وتعددت زوايا البحث
تعددا ي�شي بالرثاء واحليوية.

م ّرت احلركة الن�سائية
يف الثمانينات بطفرة
نوعية نحو ت�أ�سي�س
اجلمعيات وامتدادها
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متثل الثمانينات فرتة
حا�سمة يف حتوّل
احلركات الن�سائية،
وخا�صة يف بلدان
ّ
املغرب العربي.
ومتيّزت هذه احلركات
باال�ستقاللية،
ً
مليئا
وكان طريقها
بالعقبات والأ�شواك،
وحا�صرتها �أنظمة
احلكم و�ضيقت عليها

وجد كفاح احلركة
الن�سائية يف اخلطاب
الدويل حول املر�أة
قوة دفع مهمة لإعادة
�صياغة مطالبه
والتم�سك بالن�ضال
من �أجلها

فخالل  1985ت�أ�س�ست "اجلمعية الدميقراطية
لن�ساء املغرب" ،التابعة حلزب التقدم واال�شرتاكية.
ويف �سنة  ،1987تك ّون "احتاد العمل الن�سائي"،
املوايل ملنظمة العمل الدميقراطي ال�شعبي.
ويف � ،1988أحدثت "منظمة املر�أة اال�ستقاللية"
التابعة حلزب اال�ستقالل ،ثم بعد ذلك "الع�صبة
الدميقراطية من �أجل حقوق املر�أة" ،املوالية حلزب
الطليعة ،ومنتدى الن�ساء الدميقراطيات ،املنت�سب
�إىل حزب االحتاد اال�شرتاكي للقوات ال�شعبية.
ومتثل الثمانينات �أي�ضا فرتة حا�سمة يف حت ّول
وخا�صة يف بلدان املغرب
احلركات الن�سائية،
ّ
العربي .ومت ّيزت هذه احلركات باال�ستقاللية ،وكان
طريقها مليئاً بالعقبات والأ�شواك ،وحا�صرتها
�أنظمة احلكم و�ضيقت عليها .فقد بادرت جمموعة
من الأكادمييات ب�إن�شاء جمعية الن�ساء التون�سيات
للبحث حول التنمية� ،سنة  ،1987وانح�صر هدفها
يف دعم البحوث الن�سوية وت�شجيعها .ويف 1989
ت�أ�س�ست جمعية الن�ساء الدميقراطيات ،وكانت
�ضد املر�أة.
قاعدتها �إلغاء ك ّل �أ�شكال التمييز
ّ
وترجع هذه الت�سمية للجمعية �إىل احلر�ص على
الت�أكيد على ا�ستقالليتها وحيادها ،وعلى خروجها
عن طاعة احلزب احلاكم ،ومناه�ضة اخلطاب
والت�صدي له يف �آن .كما قامت على
الإ�سالمي
ّ
الدعوة ال�صريحة �إىل �إر�ساء اخلطاب ال َعلْماين
واملناداة بف�صل الدين عن الدولة .واعتربت هذه
اجلمعية � ّأن مواطنة املر�أة �ستظ ّل منقو�صة ما مل
تتحقق هذه الر�ؤية الإ�صالحية ،وما مل تُرفع جميع
حتفّظات الدول العربية على اتفاقية كوبنهاجن.
ولي�س �صدفة �أن حتمل �أ�سماء جمعيات ن�سائية
جديدة �ألفاظا مثل "دميقراطية" و "تقدمية" و
"حقوق".
ويف اجلزائر ،قامت ن�ساء ينتمني �إىل �أحزاب
الي�سار بت�أ�سي�س جمعيات ن�سائية م�ستقلّة 3نذكر

منها :اجلمعية من �أجل امل�ساواة بني الرجال
والن�ساء �أمام القانون ،واجلمعية من �أجل
حت ّرر الن�ساء ،وجمعية الن�ساء من �أجل امل�ساواة
واملواطنة ،واجلمعية من �أجل الرتقية والدفاع عن
حقوق الن�ساء.
وقد ن�ش�أت هذه اجلمعيات وهي واعية ب�ضيق
امل�ساحة املتاحة لها لتطرح ق�ضاياها والدفاع
عنها ،وتزداد هذه امل�ساحة �ضيقا كلّما ا�ستح�ضرنا
وجهاً من �أوجه ال�ضغوط التي كانت تواجهها.
فمنها �ضغوط احلزب احلاكم ،الذي اعتربها
حركات هجينة ،مثلها مثل الأحزاب املعار�ضة.
فن�ش�أ انزياح خطري يف ر�ؤية املجتمع لها� :إذ مل
تن�ش�أ لأجل التنبيه �إىل تدنيّ �أو�ضاع املر�أة بقدر
ما هي موقف من النظام ،و�إن كانت مل تت�أخّ ر يف
التعاطف مع بع�ض الأحزاب املعار�ضة ذات االجتاه
وخا�صة مع ّ
املنظمات احلقوقية.
التقدمي،
ّ
ّ
يتميز اجليل اجلديد من هذه اجلمعيات
مبقاربته النوعية ملو�ضوع املر�أة وامل�س�ألة الن�سائية.
فعلى الرغم من انت�سابها �إىل الأحزاب الدميقراطية،
مل ترتدد يف الت�شديد على �أن ق�ضية املر�أة مل تعد،
كما كانت ،جزئية �أو تف�صيال يف ان�شغاالت الأحزاب
واهتماماتها ،بل وجب �أن ت�صبح ق�ضية مف�صلية ال
تقل عن ق�ضايا الدميقراطية ،والتنمية ،وحقوق
الإن�سان .وذلك ما ي�سهل ا�ستنتاجه من وثائقها
الت�أ�سي�سية والتنظيمية ،ومقررات م�ؤمتراتها ،ومن
ثنايا كتاباتها ال�صحفية.
�إن مكانة العامل الدويل ال تقل �أهمية يف �سريورة
ت�شكل هذا الوعي وبروزه .ومنيل �إىل االعتقاد �أن
كفاح احلركة الن�سائية وجد يف اخلطاب الدويل
حول املر�أة قوة دفع مهمة لإعادة �صياغة مطالبه
والتم�سك بالن�ضال من �أجلها .ومتثل ذلك يف
ال�سعي �إىل تكييف القوانني والت�شريعات الوطنية
مع م�صادرها� ،أو عرب ا�ستعارة �سبل الدعم وامل�ؤازرة

المعة :جتمع الباحثات اللبنانيات
تتحرك هذه املجموعة املتنوعة عرب جماالت تخ�ص�ص
خمتلفة ومتباينة ترك ُز على �أو�ضاع املر�أة يف املجتمعات
العربية املعا�صرة .وت�صدر الباحثات كتاباً متخ�ص�صاً
ب�شكل دوري .ومن املو�ضوعات الالفتة التي تعر�ضن
لها بالبحث :املر�أة وال�سلطات ،املر�أة والكتابة ،البحث
والباحث يف العلوم الإن�سانية يف العامل العربي ،موقع
املر�أة يف ال�سيا�سة يف لبنان والعامل العربي ،الإعالم
واالت�صال يف جمتمعاتنا ،اجلامعات يف العامل العربي.
وتظهر لنا العناوين طبيعة امل�ساحات التي تخو�ض
داخلها املجموعة وتهتم بتحليلها �أو ك�شف عالئقها

املت�شابكة امل�ضمرة واملعلنة .ويالحظ �أن امل�شاركة الذكورية
�أكرث ات�ساعا لدى الباحثات من "ملتقى املر�أة والذاكرة"
مثال ،ورمبا يرجع هذا �إىل طبيعة �إنتاج الكتاب الدوري
الذي يتعدد كتابه وامل�شاركون فيه.
وقد عقدت الباحثات باال�شرتاك مع ملتقى املر�أة
والذاكرة ،ومركز الدرا�سات العربية ودرا�سات ال�شرق
الأو�سط يف بريوت م�ؤمترا حول "الن�ساء العربيات يف
الع�شرينات :ح�ضورا وهوية" عام  .2001وكان م�ؤمتراً
هاما وناجحا.

امل�صدر :هالة ف�ؤاد ،ورقة خلفية للتقرير.
خا�ص بتنظيم اجلمعيات �سنة .1989
 3مل يكن لهذه اجلمعيات يف الواقع �أن تن�ش�أ لوال الظروف التي �ساعدتها .فقد �أُ�صدر قانون
ّ
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الناجمة عن عملية الت�شبيك 4التي طالت البناء
التنظيمي للحركات الن�سائية يف البلدان العربية
مع مثيالتها يف العامل .ف�إذا كانت املنظمات
الن�سائية ذات امل�سلك ال�سيا�سي قد ظهرت خالل
الن�صف الأخري من عقد الثمانينات ،كما �سبق
بيانه ،ف�إن وعيها اجلديد تعزز بامل�ؤمترات العاملية،
التي لعبت وكاالت الأمم املتحدة دوراً رئي�سياً يف
الإعداد النعقادها .ومن هذا التجمعات م�ؤمتر
قمة الأر�ض يف ريو عام  ،1992وامل�ؤمتر العاملي
حلقوق الإن�سان يف فيينا �سنة  ،1993وامل�ؤمتر
العاملي لل�سكان والتنمية يف القاهرة عام ،1994
وامل�ؤمتر العاملي للتنمية الإجتماعية يف كوبنهاغن
يف  ،1995وامل�ؤمتر العاملي للمر�أة يف بيجني �سنة
 .1995وا�شرتكت هذه امل�ؤمترات جميعها يف
خيط ناظم مفاده �أن هناك عالقة تالزمية بني
الدميقراطية والتنمية وحقوق الإن�سان وال�سالم،
و�أن ال دميقراطية وال تنمية بدون م�شاركة فعلية
للمر�أة )�إحممد مالكي ،ورقة خلفية للتقرير(.
تلك هي الواجهة املطلبية التي �أخذت
اجلمعيات الن�سائية النا�شئة يف الثمانينات على
عاتقها ،وحملت نف�سها م�س�ؤولية الدفاع عنها.
وتهدف ،مبجملها� ،إىل زحزحة النظرة التقليدية
التي ال تزال عالقة مب�س�ألة املر�أة .ولذلك كانت
قوانني الأحوال ال�شخ�صية من �أه ّم �أولويات
�سن ت�شريعات ت�ضمن م�ساواة
املطالب ،ويليها ّ
املر�أة مع الرجل يف احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية،
وااللتزام بوجوب حثّ احلكومات العربية على
تطبيق ما �صادقت عليها من االتفاقيات الدولية،
وخا�صة منها اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
ّ
التمييز �ض ّد املر�أة.
وتعترب فرتة الت�سعينات ح�سا�سة ،مفعمة
بالتناق�ضات ،وباملحن ،ومرارة اخليبات املتتالية
على املجتمع العربي .فقد تو ّلد �شعور جديد
ّ
تفطن العرب � ّأن م�سارهم
وواقعي مت ّثل يف
احل�ضاري �صار على هام�ش امل�سار الإن�ساين،
بل �صارت الكثري من ال�شرائح االجتماعية على
الربوة .وات�سعت امل�سافة بني الأنظمة احلاكمة
5
وجمتمعاتها.
نتيجة لذلك ،مل�سنا ظاهرةَ تكاثرِ اجلمعيات
النا�شطة واملرخ�ص لها .فقد و�صل عددها �سنة
 2000يف كل من لبنان وم�صر ما بني  200و 250
جمعية م�ستقلة )بن نفي�سة ،بالفرن�سية،(2000 ،

وو�صل هذا العدد يف � 2004/2003إىل
بالن�سبة لكامل العامل العربي )اليونيفيم.(2004 ،
لكن تبقى هذه الظاهرة متفاوتة من بلد �إىل �آخر.
وهي ،بال ّ
�شك مبثابة انفجار جمعياتي ظاهري،
يوهم ب� ّأن املجتمعات العربية تتحرك وتروم
جتاوز �أو�ضاعها .لكن� ،إىل � ّأي مدى كان دور هذه
نف�سر املفارقة بني تكاثر
اجلمعيات ذا جدوى؟ ومب ّ
هذه اجلمعيات وظاهرة غياب الن�ساء يف املجال�س
ن�سبتهن يف
الإدارية ومراكز �صنع القرار :ف�إن بلغت
ّ
لبنان  ،%45و %42يف فل�سطني ،فهي يف م�صر
 .%18وعلى الرغم من وجود  87جمعية ن�سائية
يف اليمن ،ف� ّإن ن�سبة الن�ساء ال تتجاوز  %6يف
مواقع �أخذ القرار )الإ�سكوا�2006 ،أ ،قيد الن�شر(.
بل �إن الن�ساء غائبات حتى يف اجلمعيات املدافعة
عن حقوق الإن�سان� :إذ ال توجد �سوى ثالث ن�ساء
من جملة  25ع�ضوا يف هيئة الإدارة يف الرابطة
التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان .والأمر نف�سه
بالن�سبة �إىل م�صر واملغرب.
فعلى الرغم من هذا االنفجار اجلمعياتي،
كان ح�ضور املر�أة �صامتا يف هذه املرحلة الدقيقة،
وال ميكن تقدمي تعليل لهذه املفارقة �إ ّال ب�إرجاعه
�إىل �ضغوط املنظمات الدولية ،فتنازلت الكثري
من الدول العربية ،وقبلت �إقحام �صورة املر�أة
يف م�شروعها التنموي� ،شريطة �أن يكون ح�ضورا
�أبكم ،جامدا.
ولعل تربير �إن�شاء منظمة املر�أة العربية
يكمن يف ال�سياق ذاته .وقد ت� ّأ�س�ست منظمـة
املر�أة العربيـة �سنة  2002عرب توقيع اتفاقية
خا�صة بالإن�شاء .وتركز اجلهد الإقليمي العربي
منذ ذلك احلني على م�أ�س�سة املنظمة و�إعداد
خطة عملها لل�سنوات القادمة ).(2007-2004
ومتت امل�صادقة على خطة العمل هذه يف القمة
الثانية للمنظمة التي انعقدت يف البحرين يف 12
حزيران/يونيو  .2005وان�ضمت �إليها حتى ذلك
التاريخ  15دولة عربية .واتفقت جميعها على
بث برامج ت�شمل البلدان العربية كلها .واملنظمة
م�ؤ�س�سة بني احلكومات التي ان�ضمت �إىل وثيقة
الت�أ�سي�س ،لكنها �سعت منذ ن�ش�أتها �إىل التعاون مع
املنظمات غري احلكومية� ،ش�أنها �ش�أن املنظمات
الدولية العاملة يف هذا املجال.
لقد ترجم ت�أ�سي�س منظمة املر�أة العربية
اهتمام احلكومات العربية بايالء ق�ضايا املر�أة
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كانت قوانني الأحوال
ال�شخ�صية من �أهمّ
�أولويات املطالب،
ويليها ّ
�سن ت�شريعات
ت�ضمن م�ساواة
املر�أة مع الرجل يف
احلياة ال�سيا�سية
واالقت�صادية
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ع�ضدت م�شاركة
الن�ساء يف احلركات
الوطنية من و�ضع
الن�ساء و�أ�ضفت على
ّ
مطالبهن �شرعية يف
املجتمع

�أهمية خا�صة .لكن التحديات عديدة �أمامها،
ومن �أهمها :توفري املوارد للمنظمة وانفتاحها
على املجتمع املدين يف خمتلف الدول العربية،
وعدم االنزالق يف البريوقراطية التي طبعت عمل
منظمات �إقليمية �أخرى .ومن امل�ؤمل �أن تكون هذه
املنظمة قادرة حقّا على دفع و�ضع املر�أة يف االجتاه
إيجابي )فاديا كيوان ،ورقة خلفية للتقرير(.
ال
ّ
العربي
املجتمعي
الو�ضع
هذا
أن
�
ننكر
ال
ّ
ّ
ّ
مت�شابك ويتجاوز قدرة احلركة الن�سائية
مما ي�ؤ ّكد على � ّأن معركة حرية املر�أة
و�إمكانياتهاّ ،
يف �أبعادها املختلفة هي معركة املجتمعات العربية
ربر توا�ضع النتائج ،على الرغم
بر ّمتها .وذاك ما ي ّ
من اجلهود امل�ضنية املبذولة .ولكن ك ّل ذلك مل
مينع هذه احلركة من ا�ستغالل الو�سائل املتاحة
للت�أثري يف احلياة االجتماعية .وتلك هي املحاور
الكربى التي ت� ّؤ�س�س الواجهة الن�ضالية يف خطاب
احلركة الن�سائية بهدف النهو�ض ب�أو�ضاع املر�أة يف
البلدان العربية.

تقييم للمنجزات التي ّ
حتققت
ل�صالح املر�أة
من النتائج امل�ؤ�سفة
التي ترتبت على
موافقة الن�ساء على
ت�أجيل ّ
البت يف
ّ
مطالبهن ال�سيا�سية
واالجتماعية �أنه
بعد احل�صول على
اال�ستقالل ،تنا�ست �أو
جتاهلت احلكومات
الوطنية اجلديدة
بع�ض �أو معظم
مطالب الن�ساء،
خا�صة تلك املطالب
املتعلقة بقوانني
الأحوال ال�شخ�صية
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مما ال �شك فيه �أن م�شاركة الن�ساء يف هذه
احلركات الوطنية ع�ضدت من و�ضع الن�ساء
مطالبهن �شرعية يف املجتمع .ففي
و�أ�ضفت على
ّ
م�صر ،على �سبيل املثال ،تعترب الفرتة ما بني 1920
حتى اخلم�سينات من �أن�شط و�أغنى الفرتات التي
�شهدت حتركات ن�سائية كثرية ومتنوعة .ففي
� 1923أ�س�ست هدى �شعراوي االحتاد الن�سائي
امل�صري الذي لعب دورا اجتماعيا و�سيا�سيا هاما
يف التوعية بق�ضية املر�أة ويف املطالبة بحقوقها.
واتبع االحتاد �أ�سلوب جمع التوقيعات لتعبئة الر�أي
العام وممار�سة ال�ضغط على ال�سلطة ال�سيا�سية
لال�ستجابة ملطالب الن�ساء .ودخل االحتاد الن�سائي
يف �صراع �سيا�سي مع حكومة الوفد )رغم ارتباط
االحتاد باحلزب يف بدايات �إن�شائه( ،حيث تبنت
ع�ضوات االحتاد موقفا راديكاليا جتاه ق�ضايا
التحرر الوطني والدميقراطية والت�ضامن العربي،
وبلغ ذروته الق�صوى حني عار�ض االحتاد معاهدة
�سنة  .1936ويف تون�س ،قامت حركة �إ�صالحية
ليربالية قوية برز فيها دور الطاهر حداد ،وربطت
بني النهو�ض بو�ضع الن�ساء وحتديث الوطن،
و�أعطيت الأولوية فيها �أي�ضا لأجندة التحرر
الوطني� .أما يف اجلزائر �سنة  ،1958عندما
نا�شدت فرن�سا الن�ساء حرق حجابهن يف �إحدى

كن
ال�ساحات العامة املهمة يف اجلزائر عندما ّ
يهتفن "اجلزائر فرن�سية" )ربيعة نا�صري:2003 ،
 ،(23قامت الن�ساء اجلزائريات بارتداء احلجاب
انتمائهن الوطني ،ووافقن على
ت�أكيدا على
ّ
مطالبهن ،و�إعطاء الأولوية للعمل من �أجل
ت�أجيل
ّ
اال�ستقالل.
ولكن ،وعلى الرغم من بع�ض املكا�سب امللمو�سة
م�شاركتهن يف حركات
التي جنتها الن�ساء بف�ضل
ّ
التحرر الوطني نتيجة للتحوالت االجتماعية ،من
وفاعليتهن ،ومن حيث
قدرتهن
حيث الت�أكيد على
ّ
ّ
ملطالبهن� ،إ ّال �أن من النتائج امل�ؤ�سفة
�إعطاء �شرعية
ّ
البت يف
موافقتهن على ت�أجيل
التي ترتبت على
ّ
ّ
مطالبهن ال�سيا�سية واالجتماعية �أنه بعد احل�صول
ّ
على اال�ستقالل وتعترب اجلزائر مثال ج ّيدا على
هذا القول ،تنا�ست �أو جتاهلت احلكومات الوطنية
اجلديدة بع�ض �أو معظم مطالب الن�ساء ،خا�صة
تلك املطالب املتعلقة بقوانني الأحوال ال�شخ�صية،
مع اعتبار اختالفات مهمة بني الدول العربية.
ب�شكل عام ،وبا�ستثناء التعديالت التي متت يف
قوانني الأحوال ال�شخ�صية يف تون�س ،مت الإبقاء
على عالقات قوة غري متوازنة داخل الأ�سرة ،ومن
ثم دخلت الن�ساء مرحلة جديدة من التناق�ضات يف
�صميم البنى االجتماعية واملفاهيم االجتماعية.
وميكن على العموم القول �إن التزايد امللحوظ
يف عدد اجلمعيات واملنظمات الن�سائية يف العامل
العربي ي�شكل ظاهرة ايجابية ب�شكل عام .فنلم�س
تعددية �صحية على م�ستوى اخلطاب والأن�شطة.
فهذه اجلمعيات �أو التجمعات تعمل يف جماالت
متنوعة جدا ،فمنها املنظمات احلقوقية التي تركز
على تعديل القوانني ،ومنها املنظمات البحثية التي
تعمل يف جمال تغيري املفاهيم الثقافية املناه�ضة
حلقوق الن�ساء ،على �سبيل املثال ال احل�صر.
وعلى م�ستوى اخلطاب ،ميكننا ر�صد تنوع �أي�ضا؛
فهناك منظمات تتبنى خطابا دينيا يدافع عن
حقوق الن�ساء من داخل �إطار ديني )�إ�سالمي �أو
م�سيحي( ،وهناك منظمات تتبنى خطابا علمانيا،
ثم هناك منظمات ت�سعى ع�ضواتها �إىل �صياغة
خطاب جديد يتجاوز اخلطاب احلداثي الذي
يفرت�ض وجود تعار�ض بني الأ�صالة واملعا�صرة� ،أو
بني ما هو علماين وما هو ديني .وهناك اتفاق بني
اجلميع على �أن حقوق الن�ساء من حقوق الوطن،
وحتتل هذه الق�ضية �أولوية ق�صوى يف فل�سطني
والعراق على وجه اخل�صو�ص )هدى ال�صدة ،ورقة
خلفية(.
يبقى الواقع خري �شاهد على تف�سري و�ضع املر�أة
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يف الوقت الراهن ،وخري دليل على املنتهى الذي
بلغته ،و�إن كانت قد ع ّبدت م�سافة ميكن تل ّم�سها
منذ �أن بد�أ العزم على وجوب تغيري �أو�ضاعها.
ونتيجة ملا �أبنّا ،يجوز لنا القول ب� ّأن الأهداف
التي لأجلها قامت احلركات الن�سائية منذ �أواخر
القرن التا�سع ع�شر مل تتحقق بالكامل بعد ،بل
� ّإن جلّها هو الآن رهني ر�ؤية �إ�صالحية جديدة،
وينه�ض هذا دليال على � ّأن التحديات التي تواجهها
احلركات الن�سائية معقّدة ،لأنها حتديات تتو ّلد
بح�سب الظروف ال�سيا�سية �أوالً واالقت�صادية
نف�سر تعرث اخلطاب الن�سوي
ثانياً .وبهذا التعليل ّ
وبقائه دائرا حول الق�ضايا نف�سها.
ال يخفى � ّأن احلركة الن�سائية يف البلدان
العربية كان لها ت�أثري متفاوت القيمة من بلد
�إىل �آخر .وميكن الإقرار �أول الأمر � ّأن �أه ّم �أثر
ُوفّقت يف �إحداثه هو ن�شر الوعي بدونية املر�أة،
وبوجوب العمل على تغيريها .وهو وعي تق ّبلته
املر�أة العربية على اختالفها يف االنتماء العقيدي
�أو الطبقي �أو حتى الثقايف ،وقد منا يف وجدانها
منذ ما يزيد عن القرن .وكان الرتكيز على �إعادة
النظر يف الأحوال ال�شخ�صية يف اخلطاب احلركي
دافعا لعدة دول عربية التخاذ خطوات ملمو�سة يف
تطوير قوانني الأ�سرة وكذلك الت�شريعات املت�صلة
بالزواج والطالق ب�شكل عام .ونقدم يف ما يلي
منوذجني لهذه املنجزات:

التجربة التون�س ّية
تبقى التجربة التون�سية منوذجا يف الدول العربية.
وقد م ّر على �إ�صدار جملّة الأحوال ال�شخ�صية
ن�صف قرن ،حاور القانون التون�سي من خاللها
مبد�أ م�ساواة املر�أة والرجل ،واجتهد يف تنقيح
ف�صول املجلّة خالل هذه الفرتة وبح�سب �أ�سئلة
املجتمع التون�سي املتغيرّ ة .ولهذا ميكن القول � ّإن

تغيري قوانني الأ�سرة كما �أق ّرها الرئي�س احلبيب
بورقيبة ) (2000كانت م�ستلهمة من احلركة
الإ�صالحية التي ر�أت يف نهو�ض املر�أة انعكا�سا
�إيجاب ّيا على امل�ستوى االجتماعي واالقت�صادي
وال�سيا�سي .كما ال يفوتنا التنبيه �إىل � ّأن قوانني
جملّة الأحوال ال�شخ�صية كانت نابعة من مبادرة
قامت بها مدر�ستان فقهيتان ،وهما املدر�سة
املالكية واملدر�سة احلنفية .ف�صدر يف عام 1948
�أمر بجمع جلنة تت�أ ّلف من اثنني وع�شرين ع�ضوا
حتت رئا�سة وزير العدلية �آنذاك� ،أي يف عهد
حم ّمد الأمني باي ) ،(1962للنظر يف الئحة جملّة
الأحكام ال�شرعية .وكان ل�شيخ الإ�سالم املالكي
يف الديار التون�سية حم ّمد العزيز جعيط )(1970
أ�سا�سي يف �أعمال هذه اللجنة ،ف�أ�سهم يف
دور �
ّ
ّ
�إعداد عنا�صر املجلة و�أبوابها وف�صولها ودرا�ستها
ومناق�شتها .و�أفرزت �أعمال اللجنة ٍ ِ الئحة تعرف
"بالئحة جملّة الأحكام ال�شرعية" ،وتت�أ ّلف من
ق�سمني :ق�سم للأحوال ال�شخ�صية وق�سم للم�سائل
العقارية ،ووافق عليها كبار العلماء يف ذلك الوقت،
نذكر منهم على �سبيل املثال :ال�شيخ حم ّمد عبا�س،
�شيخ احلنفية ،ال�شيخ علي بن اخلوجة املفتي
احلنفي ،العامل ال�شيخ حم ّمد الفا�ضل بن عا�شور،
العامل ال�شيخ عبد الرحمن بن يو�سف )قرار جملّة
الأحكام ال�شرعية ل�سنة  1952ال�صادر عن وزير
العدلية بتون�س 3 ،متوز/يوليو 1952؛ وثائق مكتبة
وزارة العدل(.
وعر�ضت الالئحة على املراجع احلكومية
لكنّها مل تعلَن حتى تاريخ اال�ستقالل التا ّم� ،أي
حني ف ّكرت احلكومة التون�سية يف �إحياء امل�شروع
خمت�صني يف احلقوق والفقه
من جديد ،وكلّفت
ّ
أعدوا الئحة جديدة يف قالب قانون
والق�ضاء؛ ف� ّ
ع�صري يتما�شى مع مبادئ الع�صر وال يت�ضارب
مع روح الدين الإ�سالمي )جملّة الق�ضاء والت�شريع،
 .(145 :1975من هنا ندرك � ّأن �إ�صدار جملّة
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التي لأجلها قامت
احلركات الن�سائية
منذ �أواخر القرن
التا�سع ع�شر بالكامل
بعد

تبقى التجربة
التون�سية منوذجا يف
الدول العربية .وقد
م ّر على �إ�صدار ّ
جملة
الأحوال ال�شخ�صية
ن�صف قرن ،حاور

المعة :عائ�شة بالغة
ولدت عائ�شة بالغة من �أب تون�سي )عثمان بن عمر
املحامي وال�صحفي مدير جريدة احلقيقة( يف الدار
البي�ضاء �سنة . 1916
ح�صلت على �شهادة البكالوريا �سنة  ،1937وهي
ثالث امر�أة تون�س ّية حترز هذه ال�شهادة بعد توحيدة بن
ال�شيخ وح�سيبة غالب.
�ألقت �سنة  1947حما�ضرة حول حترير املر�أة يف
مقر جمعية قدماء ال�صادقية.
نا�ضلت �ضدّ اال�ستعمار الفرن�سي من �أجل حترير
املر�أة وتطوير �أو�ضاعها.

مل تتحقق الأهداف

وقد كانت عائ�شة بالغة ع�ضوا م�ؤ�س�سا لعدد من
املنظمات القومية مثل "الرتبية والأ�سرة" و "منظمة
حقوق الإن�سان" و "املنظمة الن�سائية الأفريقية".
�ساهمت يف انبعاث االحتاد الوطني للمر�أة التون�س ّية
ور�أ�ست هيئاته الت�أ�سي�س ّية من � 1956إىل  1958تاريخ
انعقاد �أ ّول م�ؤمتر.
�شغلت ّ
خطة مديرة معهد مر�سيليا من � 1961إىل
 1979تاريخ تقاعدها من الوظيفة العموم ّية.

القانون التون�سي من
خاللها مبد�أ م�ساواة
املر�أة والرجل

نائلة ال�سيليني
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كان �إ�صدار ّ
جملة
الأحوال ال�شخ�صية
يف تون�س مطلبا
اجتماعيا يف
الأ�سا�س...

 ...هذه املنجزات
على �أهمّ يتها تبقى
مفتقرة �إىل جملة من
الإ�صالحات الأخرى
التي ّ
تكفلت احلركات
ّ
امل�ستقلة
الن�سائية
باملطالبة بها

الأحوال ال�شخ�صية كان مطلبا اجتماعيا يف
الأ�سا�س ،تعا�ضدت من �أجل �صدورها جميع
االنتماءات واالجتاهات ال�سيا�سية ،ونالحظ �أي�ضا
� ّأن هذا الهاج�س كان ي�سكن املجتمع التون�سي حتى
وهو ينا�ضل لأجل التحرر فكانت نظرته للحرية
باالجتماعي.
نظرة �شاملة اكتمل فيها ال�سيا�سي
ّ
ورافقت �إ�صدار جملّة الأحوال ال�شخ�صية
منجزات كثرية يف املجاالت ال�صحية واالقت�صادية
واملهنية .ونظرا لت�شابكها و�ضيق املجال ،نذكر
قوانني الأ�سرة يف اجلدول التايل الذي حاور
خمتلف القوانني والتنقيحات خالل ن�صف قرن؛
�سعيا �إىل فهم حركة املجتمع من خالل ما يلحقه
من قوانني.
هذه مناذج من املنجزات التي ه ّي�أت للمر�أة
بد من الإ�شارة �إىل � ّأن
التون�سية �سبل النهو�ض .وال ّ
ثمة �أحكاما �أخرى نافذة املفعول وت�سمح بها جملةّ
ين�ص قانون
الأحوال ال�شخ�صية ،ونذكر منها :ال ّ
الأ�سرة على عقيدة املتز ّوجني� ،إذ ب�إمكان املر�أة
التون�سية �أن تتز ّوج رجال من غري عقيدتها ،مثلها
يف ذلك مثل الرجل ،ونتج عن ذلك متكني املر�أة
أجنبي من �إ�سناد جن�سيتها �إىل �أبنائها
املتز ّوجة من � ّ
منه� ،سواء ولدوا يف تون�س �أو خارجها� ،شريطة
موافقة الأب.
� ّإن هذه املنجزات على �أه ّميتها تبقى مفتقرة
�إىل جملة من الإ�صالحات الأخرى التي تكفّلت
احلركات الن�سائية امل�ستقلّة باملطالبة بها.

فمجلّة الأحوال ال�شخ�صية ،و�إن حوت بع�ضا من
التعديالت يف �أحكام املواريث ،ظلّت حمافظة على
ن�صيب الذكر مثل ّ
حظ الأنثيني .وهو م�أزق تواجهه
�شرائح اجتماعية عري�ضة ،وال �سيما منهم الآباء
الذين كانوا طيلة اخلم�سني �سنة املا�ضية �إىل جانب
املر�أة التي هي يف نهاية الأمر �أ ّم وزوجة و�أخت
وابنة .يبقى هذا املطلب عزيز التحقيق �إىل وقتنا
الراهن ،مما يدفع بالكثريين �إىل �سلوك خمارج
فقهية ل�ضمان مبد�أ امل�ساواة :ك�أن يبيع الأب بيعا
يق�سم خريه
�صوريا البنته جزءاً من ماله� ،أو �أن ّ
على �أبنائه وهو على قيد احلياة� ،أو يتحول من مل
يرزقوا ب�أبناء ذكور �إىل املذهب ال�شيعي.
ولكن تزامنت هذه التنقيحات الإيجابية على
قوانني الأ�سرة مع الت�ضييق على الن�ساء النا�شطات،
واحتكار الدولة خلطاب نهو�ض املر�أة ومراقبتها
الدائمة له .ومل ترتك �إال جماال حمدودا ملبادرات
ومطالبهن .ومن هنا تبينّ العدول جل ّيا
الن�ساء
ّ
�سيا�سي ين ّمق
مطلب
إىل
�
أة
�
باملر
النهو�ض
ل
ليتح ّو
ّ
�صورة الدولة يف اخلارج ،و�إن كان على ح�ساب
املر�أة يف وجودها.
حاولت ال�سلطة احلاكمة يف تون�س مثال �أن
ت�ستغ ّل خالف جمعية "الن�ساء الدميقراطيات"
مت�سك هذه اجلمعية
مع التيار ال
إ�سالمي .و�أمام ّ
ّ
�ضدها مظاهر خمتلفة من
با�ستقالليتها ،مور�ست ّ
الت�ضييق ،كاحلرمان من التمويل يف حني تُ�صرف
�أموال طائلة على اجلمعيات الن�سائية احلكومية.

جدول 1-5

ت�سل�سل �صدور قوانني الأ�سرة
القانون /التنقيحات

تزامنت التنقيحات
الإيجابية على
قوانني الأ�سرة مع

منع تعدد الزوجات
الطالق من م�شموالت املحكمة
ال�سن القانونية للزواج
ّ
طلب الطالق من م�شموالت الزوج والزوجة
حد �سواء
على ّ
الواجبات الزوجية

الف�صل
18

1956

30

===

5

1956

31

===

23

1956

الت�ضييق على الن�ساء
النا�شطات ،واحتكار
الدولة خلطاب نهو�ض

1993

الوالية على الأبناء

154

1956
1981

املر�أة
�إحداث �صندوق �ضمان النفقة وجراية الطالق
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التاريخ م�ضمون القانون

67

1993

65

1993

�سجن املخالف
� 17سنة للبنت � 20 +سنة للولد
على الزوجة �أن ترعى زوجها باعتباره رئي�س العائلة ،وتطيعه
فيما ي�أمرها به
حذف عبارة تطيعه :على الزوج ب�صفته رئي�س العائلة �أن ينفق
على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحالهم يف م�شموالت
النفقة ،وعلى الزوجة �أن ت�ساهم يف الإنفاق �إن كان لها مال
يقدم عليه
�إذا مل يكن ال�صغري ذا �أب وال
و�صي ،وجب �أن ّ
ّ
احلاكم
القا�صر وليه �أبوه �أو �أ ّمه �إذا توفيّ �أبوه
تتمتع الأ ّم يف �صورة �إ�سناد احل�ضانة �إليها ب�صالحية الوالية
فيما يتعلّق ب�سفر املح�ضون ودرا�سته والت�ص ّرف يف ح�ساباته
املالية

تقرير التنمية الإن�سانية العربية

2005

الإطار 2-5

ر�أي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املر�أة� ،أربعة بلدان عربية2005 ،

رف�ض مبد�أ تعدد الزوجات ،ح�سب البلد والنوع
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يالحظ �أن غالبية املجيبني يف امل�سح امليداين ،رجاال ون�ساء� ،أيدت منع تعدد الزوجات ،وا�شرتط من �أيد التعدد منهم موافقة الزوجات
املعنيات.

ويخ�ضع مق ّر اجلمعية ب�صفة دائمة ملراقبة �أمنية
لتخويف الن�ساء ،وميار�س التعنيف اجل�سدي
ن�شاطهن .كما
واللفظي �ضد املنا�ضالت ،ويعطل
ّ
يقع التعتيم الكامل على �أخبار اجلمعية �إعالمياً.
والالفت �أي�ضا �أن تتالزم مع هذه الإ�صالحات
الر�سمية ل�صالح الأ�سرة نزعة �إىل تهمي�ش الن�ساء
ذوات النزعات اال�ستقاللية ،والالئي يرف�ضن
جناحاتهن العلمية �أو االجتماعية يف تنميق
توظيف
ّ
وا�ستبدالهن بالن�ساء
ال�سيا�سي،
�صورة اخلطاب
ّ
ّ
املواليات للحزب احلاكم ،حتى و�إن كان على
ح�ساب الكفاءةّ � .إن هذه الظاهرة عا ّمة يف الواقع،
يف جميع الدول العربية ،وهي خ�صو�صية �سيا�سية
نابعة من طبيعة الأنظمة الر�سمية احلاكمة .غري
� ّأن ا�ستح�ضارها �إىل جانب املنجزات الثورية
اخلا�صة باملر�أة يف تون�س ي�ضع عالمة ا�ستفهام:
هل � ّإن منوذج النهو�ض باملر�أة الذي تبنته ال�سلطة

خربات نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي

ال�سيا�سية يف البلدان العربية ي�سهم فعال يف تغيري
�أمناط ال�سيا�سة ويدفع بتلك الدول فعال �إىل
النه�ضة ال�شاملة؟

التجربة املغربية
قام الوعي اجلديد للحركة الن�سائية املغربية على
اعتبار تعديل املدونة مفتاح امتالك املر�أة لق�ضيتها،
فانطلقت حملة املليون توقيع التي قادها "احتاد
العمل الن�سائي" مبنا�سبة � 8آذار/مار�س .1991
ومما جاء يف وثيقة املطالبة بالتعديل اعتبار
الأ�سرة مبنية على �أ�سا�س التكاف�ؤ بني الزوجيـن،
و�إقرار مبد�أ امل�ساواة بني املر�أة والرجل بحيث
تكتمل �أهليتها مبجرد بلوغ �سن الر�شد القانوين،
واعتبار الطالق من م�شموالت الق�ضاء ،وتقييد
تعدد الزوجات ب�شروط ،ووالية املر�أة على �أبنائها.
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توجت مدونة الأ�سرة،
التي دخلت حيز
التنفيذ يف � 3شباط/
فرباير  2004م�سرية
كفاح املر�أة املغربية
بكبواتها وانت�صاراتها،
وهو كفاح مل يكن
ثمرة جمتمع الن�ساء
فقط ،بل �شارك
الرجال �أي�ضا يف
�صنعه ،ودعمته
القوى الدميقراطية
الداخلية والدولية

� ّإن الأفق البعيد
لتحرر املر�أة ومتكينها
والنهو�ض بها ي�ستلزم
�إعادة �صياغة اخليال
االجتماعي للفرد
املغربي مبا يجعل
وعي امل�س�ألة الن�سائية
لديه م�ؤ�س�سا على
قيمتي الدميقراطية
واحلداثة

ويذكر �أن انتقادات كثرية وجهت �إىل ن�ص الوثيقة،
بل اعترب كل موقع عليها "م�ساهما يف جرمية
الردة" .فاحلا�صل �أن �شروط ا�ستيعاب فكرة تعديل
املدونة مل تكن قد ن�ضجت بعد ،و�أن ثقل مقاومة
التغيري ظل �ضاغطا على اجل�سم املغربي .وكان
امللك حممد اخلام�س قد حدد الإطار املرجعي
لو�ضع املدونة ) ،(1957فح�سم النقا�ش حول
تعديلها ،درءا لأي انفالت للمو�ضوع من �ش�أنه �أن
يتحول �إىل مادة للتجاذبات ال�سيا�سية واملزايدات
احلزبية.6
ت�سمح التعديالت املدخلة يف العام  1993على
قانون الأحوال ال�شخ�صية بقراءتني :حتيل الأوىل
على فكرة التطور ،وعلى �أن التعديالت املنجزة،
و�إن مل تذهب بعيداً يف حتقيق مقا�صد احلركة
الن�سائية ،قد فتحت �أفقا جديرا باال�ستثمار من
�أجل التغيري .وتعترب الثانية التعديالت مراوحة
يف املكان ،و�أن تيار املحافظة واالنت�صار للتقليد
مازال �ضاغطا ،و�أن ما مت �إدراكه �أبقى على البنيان
التمييزي للمدونة .ولعل من اجلوانب الوا�ضحة
يف نقد تعديالت  1993غياب اعتماد املرجعية
الدولية يف مو�ضوع املر�أة والطفل ،علما ب�أن املغرب
مل يكن حينئذ قد انخرط بعد يف االن�ضمام الكلي
لالتفاقيات واملعاهدات ذات ال�ش�أن .فقد حتفظ
على بع�ض بنود اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة ،على خلفية عدم مالءمتها
خل�صو�صياته الدينية والأخالقية واالجتماعية.
كما حتفظ على املادة  16املتعلقة بالتحكيم حني
ين�ش�أ خالف بني دولتني �أو �أكرث ب�ش�أن ت�أويل �أو
تطبيق االتفاقية )�إحممد مالكي ،ورقة خلفية
للتقرير(.
حدثت ما بني تاريخ �صدور التعديالت التي
طر�أت على مدونة الأحوال ال�شخ�صية )(1993
ونهاية القرن الع�شرين تطورات مهمة يف املغرب.
فمن جهة ،توجت التوافقات التي جمعت امل�ؤ�س�سة
امللكية بالأحزاب �سليلة احلركة الوطنية بتن�صيب
حكومة برئا�سة النخبة الوطنية ،التي ظلت �أكرث
من خم�س وثالثني �سنة خارج ال�سلطة .كما
�شددت اخلطب امللكية بعد انتقال ال�سلطة ،ويف
�أكرث من مقام ،على الأهمية التي تكت�سيها ق�ضية
املر�أة .ولئن كانت للتطورات الداخلية �أهمية بالغة
يف حتفيز احلركة الن�سائية املغربية ،مبختلف
تنظيماتها وجمعياتها ،على االرتقاء يف كفاحها،

ف�إن الدينامية الدولية �ساهمت بدورها يف �شحذ
الوعي الن�سائي وتو�سيع دائرة �أفقه.
�أحال م�شروع تعديل املدونة ،والذي بد�أ
منذ العام � ،2003إىل �أربعة حماور ذات �أولوية:
�إ�شراك الن�ساء يف التعليم� ،إمناء ال�صحة الإجنابية،
االندماج يف التنمية االقت�صادية ،والتمكني الذاتي
للن�ساء� .أما بالن�سبة للتعديالت املقرتح �إدخالها
على املدونة ،فقد م�ست �سن الزواج برفعه �إىل
� 18سنة كي يتالءم مع االتفاقية الدولية املتعلقة
بالطفل ،والوالية يف الزواج بجعلها ثانوية،
والتطليق مبنح الزوج والزوجة حق اللجوء �إىل طلب
الطالق الق�ضائي حني ت�ستحيل احلياة الزوجية،
ومنع تعدد الزوجات �إ ّال برتخي�ص من القا�ضي،
وتوحيد �سن احل�ضانة بالن�سبة للجن�سني )15
�سنة(� ،إ�ضافة �إىل جماالت �أخرى خا�صة بزواج
الأم املطلقة ،والنفقة ،وتوزيع ممتلكات الزوجني
بعد الطالق ،و�إحداث حماكم �أ�سرية ،واالعرتاف
للن�ساء القا�ضيات مبهمة التوثيق يف مادة الأحوال
ال�شخ�صية.
مل يكن مل�شروع من هذا النوع �أن مير دون �أن
يخلق ردود فعل متباينة حول منطلقاته ومقا�صده.
واحلال �أن الأمر مل يكن يتعلق هذه املرة مبجرد
تعار�ضات يف النظر ،بل بتوتر اجتماعي فعلي
�أو�شك على التحول �إىل فتنة.
تبينّ � ،إذنّ � ،أن �صدور مدونة الأ�سرة ،التي دخلت
حيز التنفيذ يف � 3شباط/فرباير  ،2004مل تكن
مقطوعة الأو�صال وال منحة �أو هبة .فلقد توجت
م�سرية كفاح املر�أة املغربية بكبواتها وانت�صاراتها،
وهو كفاح مل يكن ثمرة جمتمع الن�ساء فقط ،بل
�شارك الرجال �أي�ضا يف �صنعه ،ودعمته القوى
الدميقراطية الداخلية والدولية.
غري � ّأن �أمورا كثرية مل تنجز بعد ،بل �إن ما مت
�إجنازه يحتاج �إىل رعاية ،وتعميق ،و� ّإن �صيانة ما
�أجنز وتطويره ملا هو �أف�ضل مرتهن مبدى قدرة
املر�أة ذاتها على ا�ستمرار امتالك ق�ضيتها حرة
وم�س�ؤولةّ � .إن الأفق البعيد لتحرر املر�أة ومتكينها
والنهو�ض بها ي�ستلزم �إعادة �صياغة اخليال
االجتماعي للفرد املغربي مبا يجعل وعي امل�س�ألة
الن�سائية لديه م�ؤ�س�سا على قيمتي الدميقراطية
واحلداثة )�إحممد مالكي ،ورقة خلفية للتقرير(.

� 6شدد امللك احل�سن الثاين يف خطاب � 29أيلول�/سبتمرب  ،1992على �أن "ق�ضية املر�أة ق�ضيته الأوىل ويتوىل الدفاع عنها بنف�سه" ،طالبا من اجلمعيات الن�سائية �أن تقدم له مطالبها ،التي متحورت على وجه اخل�صو�ص حول
الوالية والنفقة واحل�ضانة ،والطالق والتطليق ،وتعدد الزوجات.
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جتارب عربية �أخرى
قدمنا منوذجني من املنجزات التي كان لهما
ّ
الف�ضل بدفع ق�ضية نهو�ض املر�أة .وال ينفي ذلك
عزم عدد �آخر من البلدان على مراجعة بع�ض مواد
مدوناتها من قبيل:
م�صر :ح�صلت املر�أة امل�صرية على حقوقها
ال�سيا�سية �سنة  ،1956بعد كفاح ا�ستمر �أكرث من
خم�سني عاماً .وتبنت حكومة الثورة العديد من
مطالب التنظيمات الن�سائية القائمة ،خا�صة تلك
املطالب اخلا�صة باحلقوق ال�سيا�سية والتعليم
والعمل .فلقد التقت مطالب احلركة الن�سائية
مع احتياجات الدولة لزيادة العمالة ،كما اتفقت
الأيديولوجيات اال�شرتاكية ال�سائدة مع التو�سع يف
امل�شاركة ال�شعبية يف احلياة الربملانية .ومن ثم،
ُع ِّدل الد�ستور �سنة  1956ليحقق بع�ض طموحات
احلركة الن�سائية الن�شطة يف ذلك الوقت .ثم
توالت املكا�سب الت�شريعية ،وجاء د�ستور 1971
لي�ؤكد على املكا�سب التي وردت يف د�ستور .1956
ون�صت املادة  14على �أن تويل الوظائف العامة
حق جلميع املواطنني ،ن�ساء ورجاال .كما ن�صت
املادة  10و 11على �إلزام الدولة بحماية الأمومة
والطفولة ،على �أن تتكفل الدولة بالتوفيق بني
واجبات املر�أة نحو الأ�سرة ونحو عملها يف املجال
العام .وا�ستمر �صدور الت�شريعات التي كفلت حقوقا
مت�ساوية يف التعليم والعمل ،كما وفرت �ضمانات
اجتماعية وت�أمينية للن�ساء العامالت .وكان من
نتائج هذه التعديالت الت�شريعية �أن دخلت املر�أة
جمال احلياة ال�سيا�سية .لكن مل ت�صدر ت�شريعات
لتنظيم و�ضع املر�أة يف الأ�سرة� ،أي تركت قوانني
الأحوال ال�شخ�صية ال�صادرة �سنة  1925و،1929
كما هي ،وذلك على الرغم من م�ساعي الكثريات
يف هذا ال�ش�أن .ومل تتم ّكن املر�أة امل�صرية ،يف

الوقت احلايل� ،إ ّال من احل�صول على حقها يف
اخللع منذ  ،2000مع التخلي عن احلقوق املالية
التي يقت�ضيها الطالق ،كما ح�صلت على حقها يف
ال�سفر ،وال�سماح لها ب�إك�ساب اجلن�سية امل�صرية
لأطفالها من �أجنبي.
ويف الأردن ،رفعت ال�سن القانونية للزواج �إىل
� 18سنة بالن�سبة للزوجني ،ومنحت املر�أة احلق يف
�إ�صدار جواز �سفر من غري �إذن الزوج.
أعد جتمع لعدد من
� ّأما يف لبنان ،فقد � ّ
املنظمات غري احلكومية م�شروعا لقانون للأحوال
ال�شخ�صية ين�سخ  18قانونا للأحوال ال�شخ�صية
باختالف الطوائف الدينية واملذهبية.
ويف اجلزائر :ال يزال قانون الأ�سرة باجلزائر
يرزح حتت عبء من القيود تثقل كاهل املر�أة ،ومنها
الإبقاء على تعدد الزوجات ،و�إن اجتهد امل�ش ّرع يف
�ضبطه ب�شروط منها ر�ضا الزوجة الأوىل ،واعتبار
�صحة الزواج .غري �أ ّننا ميكن
الوِ الية �شرطا يف
ّ
�أن نقف على عالمات �إيجابية بني ما ورد يف
 1984والتنقيحات ال�صادرة يف  :2005من ذلك
ين�ص على
� ّأن قانون الزواج املختلط ،املا ّدة ّ ،31
�أ ّنه "ال يجوز زواج امل�سلمة بغري امل�سلم" ،ون�سخ يف
 2005ليق ّر مبد�أ امل�ساواة بني املر�أة والرجل يف
الزواج بالأجانب من غري �أهل امللّة .و�أق ّرت املادة
 72املنقّحة يف  2005ب�إلزام الزوج بت�أمني �سكن
لأطفاله من مطلقته �إذا تكفلت بح�ضانتهم )جملة
الر�سالة القانونية.(2005 ،
ومن امل�ؤمل �أن هذه االجنازات ،بالرغم من
توا�ضع معظمها� ،ستكون �إ�شارة �إىل �أن قطار
التغيري قد بد�أ يتحرك يف امل�شرق العربي )الأردن
ولبنان وم�صر( ،ويف املغرب العربي )اجلزائر
واملغرب( ،و�إن كان �أكرث بطئا يف دول اخلليج
العربي.

�أن قطار التغيري قد
بد�أ يتحرك يف امل�شرق
واملغرب العربي ،و�إن
كان �أكرث بطئا يف دول
اخلليج العربي

خال�صة
ٍ
ٍ
وا�سعي النطاق يف جمال حقوق الن�ساء .و�إذا �أردنا
ون�شاط
حركة
�إذا �أردنا التفا�ؤل ،فيمكننا ر�صد
ْ
التخطيط للم�ستقبل ،علينا �أن نتفق � ّأن هناك ظروفا عامة اجتماعية و�سيا�سية واقت�صادية وثقافية ت�ؤ ّثر
بال�ضرورة على حركة حترير الن�ساء .ولكن �إذا كان لنا �أن نر�صد فجوة ما يف عمل املنظمات الن�سائية،
فال جند �إ ّال الفجوة املعرفية� ،أي �أن هناك حاجه ملحة للعمل البحثي يف �شتى التخ�ص�صات ت�أخذ يف
االعتبار املنظور النوعي ،وذلك بهدف �إعادة �صياغة �أ�سئلة جديدة ،ومن ثم خطابات جديدة تتخطى
تكري�س ملق ّومات
القوالب ال�سائدة �إىل الآن .وي�سود االقتناع ب� ّأن �إعادة النظر يف مكانة املر�أة �إمنا هو
ٌ
املجتمع املدين ،فيمكن جتاوز امل�سلّمة القائلة بوجوب رف�ض ك ّل �أ�شكال التط ّور ،لأ ّنها جزء من ح�ضارة
الآخر.

خربات نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي
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الف�صل ال�ساد�س

البنى الثقافية

متهيد
للبنى الثقافية دور محوري في ت�شكيل ال�سياق
المجتمعي لحال المر�أة في الوطن العربي.
بداية ،ت�شكل الت�أويالت الدينية مجاال لل�صراع في
مو�ضوع مكانة المر�أة في المخيلة العامة و�أنماط
ال�سلوك ال�سائدة .ومن ثم يمثل الموروث الديني
واح���دا م��ن �أه��م م��ح��ددات المرجعية الثقافية
لل�سياق المجتمعي.
كما ي�ساهم الإنتاج الفكري العربي النا�شئ في
حقبة النه�ضة العربية ،في عملية ت�شكيل الوعي
الجمعي في المجتمعات العربية حيال مكانة
المر�أة .ومن ثم� ،سيناق�ش هذا الف�صل ،الخا�ص
ب�شريحة البنى الثقافية في ال�سياق المجتمعي
لحال ال��م��ر�أة� ،أث��ر ال��م��وروث الديني ،والإن��ت��اج
الفكري العربي ،على �أو�ضاع المر�أة في البلدان
العربية في الوقت الراهن.
وهناك جتليات ثقافية �أخرى غرفت من
امل�صدرين ال�سابقني ،ومن مرجعيات �أخرى
متعددة .ولذلك نعتمد �أي�ضا يف فح�ص البنى
الثقافية ،على جمموعة من املحاور امل�ؤثرة يف
الوعي وال�سلوك ،مثل الثقافة ال�شعبية والإبداع
الأدبي والفني ،والإعالم.

املوروث الديني التقليدي ينت�صر
لقيم الرتاتب ويعززها
الن�ص والت�أويل
نقرتب هنا من املرجعية الدينية الإ�سالمية ،لنتبني
كيفية ت�صورها للإن�سان وللمجتمع .وقبل تقدمينا
ل�صورة املر�أة ونظام عالقاتها بالرجل كما تبلور يف
املنتوج الثقايف الإ�سالمي ،ن�شري �إىل �أن الثقافة
االجتماعية الدينية يف التاريخ العربي الإ�سالمي
ال حتيل �إىل الن�صو�ص املو�سومة بالقدا�سة يف
الذاكرة اجلماعية للم�سلمني ،بل �إنها ت�شري �أكرث

البنى الثقافية

من ذلك �إىل الت�أويالت التي �أجنزت حول حمتوى
هذه الن�صو�ص يف �صيغها وجتلياتها املختلفة .كما
حتيل �إىل التقاليد التي مت تر�سيخها للمحافظة
على نظام حمدد للأ�سرة واملجتمع� .إنها تقدم
التمثالث والت�صورات وخمتلف �أ�شكال التعقل
التي �أنتجت خالل مراحل التاريخ املذكور )�أركون،
بالفرن�سية) ،(12:1984 ،فهمي جدعان:1985 ،
.(442
و�إذا كانت ر�سالة الإ�سالم ت�ضمنت جملة
من القواعد الكربى يف م�س�ألة ترتيب نظام
الكون واملجتمع ،ف�إن لهذه القواعد العامة �أكرث
من وجه .ذلك �أن عمليات الت�أويل التي يقوم بها
املتلقى تخ�ضع ملقت�ضيات التطور الذي يح�صل
داخل املجتمع ،ويح�صل يف مناهج الفهم وقراءة
الن�صو�ص.
واملت�ص َّور ،بناء على تطور �أنظمة املعرفة
والت�أويل كما تبلورت يف الفكر املعا�صر� ،أن املنتوج
حمدد ال يكافئ ب�صورة تامة
النظري امل�ؤ ِّول لن�ص
َّ
روح املحتوى املت�ضمن يف الن�ص ،بل يتحول بفعل
�آليات التفكري امل�ساعدة يف عملية �إنتاج املعاين
�إىل وجه �آخر من �أوجه املمار�سة النظرية� .إنه
ي�صبح ت�أوي ً
ال� ،أي جهداً يف التعقل والفهم ال ي�صح
�أن ن�ضعه يف منزلة الن�ص الأول .ولأن الت�أويل
عبارة عن عملية تف ّكر جتري يف التاريخ وداخل
املجتمع وبو�سائل املعرفة املتاحة ،ف�إنه ي�صبح
جزءاً من نظام الأفكار داخل املجتمع ،يعرتيه ما
يعرتي الأنظمة التاريخية الرمزية يف التاريخ من
عالمات التحول والف�ساد.

الكليات والفروع ،يف م�شكالت الت�أويل
جند يف ن�ص القر�آن الكرمي جمموعة من الآيات
املح ِّددة لر�ؤية متكاملة يف النظر �إىل الإن�سان
واملجتمع والطبيعة والتاريخ .ومن امل�ؤكد �أن هذه
الر�ؤية �شكلت مبعيار التاريخ يف حقبة بروزها
نقطة حتول كربى يف تاريخ املجتمع العربي ،حيث
عملت على نقد وجتاوز كثري من العادات والتقاليد

�إن الثقافة
االجتماعية الدينية
يف التاريخ العربي
الإ�سالمي ال حتيل
�إىل الن�صو�ص
املو�سومة بالقدا�سة
يف الذاكرة اجلماعية
للم�سلمني ،بل �إنها
ت�شري �أكرث من ذلك
�إىل الت�أويالت التي
�أجنزت حول حمتوى
هذه الن�صو�ص يف
�صيغها وجتلياتها
املختلفة .كما حتيل
�إىل التقاليد التي مت
تر�سيخها للمحافظة
على نظام حمدد
للأ�سرة واملجتمع
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الإطار 1-6

"يا �أيها النا�س اتقوا
ربكم الذي خلقكم من
نف�س واحدة وخلق
منها زوجها وبث
ً
رجاال كثري ًا
منهما
ون�ساء" (الن�ساء)1 ،

فهمي هويدي :الأ�صل يف الإ�سالم هو امل�ساواة

ثمة �أمور ثالثة ينبغي �أن تظل حا�ضرة يف وعي الباحث
با�ستمرار� ،إذا ما �أراد �أن يحتفظ بتوازنه ومو�ضوعيته يف
قراءته لو�ضع املر�أة من املنظور الإ�سالمي .وهذه الأمور
هي:
�أوال� :إن م�س�ألة املر�أة ينبغي �أال تقر�أ �أو تدر�س مبعزل
عن منطلقات وركائز ر�سالة الإ�سالم التي ت�ضفي على كل
املخلوقات حرم ًة وح�صانة ،وتعترب �أن لكل كائن ن�صيبا
من االحرتام .فكل خملوقات اهلل – طبقاً للن�ص القر�آين
 "�أمم �أمثالكم" )الأنعام ،(38 ،مبا فيها الدواب والطيوروغري ذلك من الكائنات التي تعي�ش يف الرب والبحر،
وهي تتعبد هلل تعاىل ) (...ومن بني تلك الكائنات ،يعد
الإن�سان خملوق اهلل املختار وخليفته يف �إعمار الأر�ض.
وهذه املكانة اخلا�صة يتمتع بها كل �إن�سان ،ذكرا كان �أم
�أنثى ،باعتبار �أن حق الكرامة من�صو�ص عليه يف القر�آن
لكل بني �آدم ،بغ�ض النظر عن جن�سهم �أو عرقهم �أو
دياناتهم.
ثانيا� :إن التقاليد هزمت التعاليم يف اخلربة
العربية بوجه �أخ�ص .ذلك �أن الع�صر الإ�سالمي الأول
– الرا�شدي على وجه التحديد � -شهد النقلة الكربى
يف و�ضع املر�أة ،وحررها من �آثار اجلاهلية التي حقرت
من �ش�أنها ،حتى مل ترتدد يف "و�أدها" خال�صا من عار
وجودها .ولكن احلقبة الالحقة �شهدت تراجعات عدة
على ذلك ال�صعيد� ،ضمن ما �شهدته الأمة من انتكا�سات
يف �أوجه احلياة الأخرى .وكانت النتيجة �أن ت�آكلت
مكت�سباتها حينا بعد حني ،حتى ظهرت ب�صورة ن�سبية
فكرة "الو�أد" ،مرة �أخرى ،يف �صيغة رمزية ولي�ست مادية.
فا�ستعادت املجتمعات يف حقب الرتدي تقاليد ال�شعور
بالعار من وجود املر�أة ومن �أي ح�ضور متثله� ،سواء كان
ذلك يف �أن�شطة احلياة االجتماعية والعامة �أو يف �أداء
ال�صلوات وامل�ساجد.
ثالثا� :أن الأ�صل يف �أحكام الإ�سالم هو امل�ساواة بني
الرجل واملر�أة� ،إال ما ب َّينت الن�صو�ص اخت�صا�ص �أحدهما
به ومتيزه فيه ،لأ�سباب ال تتعلق بالذكورة �أو الأنوثة،
و�إمنا تتعلق �أ�سا�سا بامل�سئولية االجتماعية والو�ضع
القانوين .وال تخفى هنا داللة الن�ص القر�آين الذي
حتدث عن �أن الطرفني ُخلقا من نف�س واحدة "يا �أيها

املخلة ب�شروط �إن�سانية الإن�سان ،وبنت بدائلها
املنا�سبة مل�ستويات تطور املعرفة وتطور املجتمع
يف التاريخ العربي والتاريخ العاملي املواكبينْ لزمن
تبلورها.
وميكن ت�شخي�ص املعامل الكربى لهذه الر�ؤية يف
ال�سور الآتية ،على �سبيل التمثيل ال احل�صر" :يا
�أيها النا�س �إنا خلقناكم من ذكر و�أنثى وجعلناكم
�شعوبا وقبائل لتعارفوا� ،إن �أكرمكم عند اهلل
�أتقاكم� ،إن اهلل عليم خبري" )احلجرات(13 ،؛
"يا �أيها النا�س اتقوا ربكم الذي خلقكم من نف�س
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاالً كثرياً
ون�ساء" )الن�ساء�" (1 ،إنا عر�ضنا الأمانة على
ال�سماوات والأر�ض واجلبال ف�أبني �أن يحملنها
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النا�س اتقوا ربكم الذي خلقكم من نف�س واحدة ،وخلق
منها زوجها ،وبث منهما رجاال كثريا ون�ساء" )�أول �آية يف
�سورة الن�ساء( .وقد نقل الرازي عن �أبي م�سلم �أن معنى
خلق "منها زوجها" ،خلق من جن�سها فكان مثلها )حممد
ر�شيد ر�ضا .(266:1973 ،لذلك فاحلقيقة املهمة التي
ت�سجلها الآية �أن �أ�صل الب�شر زوجان خملوقان من جن�س
واحد �أو مادة واحدة .فك�أن الآية ح�سب هذا التف�سري
ابتغت �أن تربز فكرة التماثل والت�ساوي ،وت�ضرب فكرة
التميز واملفا�ضلة بني �شقي الإن�سانية )را�شد الغنو�شي،
� (9:2000إذ يت�ساويان يف الأ�صل .فمن امل�سلم به �أنهما
يت�ساويان يف حق احلياة واحلق يف الكرامة باعتبارها
من احلقوق الأ�سا�سية لكل الب�شر يف الإ�سالم .ثم �إنهما
يت�ساويان يف امل�سئولية" :وامل�ؤمنون وامل�ؤمنات بع�ضهم
�أولياء بع�ض ،ي�أمرون باملعروف وينهون عن املنكر"
)التوبة.(71 ،
ولذلك ،ف�إنهما يت�ساويان يف التكليف ال�شرعي
واجلزاء الأخروي :فا�ستجاب لهم ربهم "�إين ال �أ�ضيع
عمل عامل منكم من ذكر �أو �أنثى ،بع�ضكم من بع�ض"
)�آل عمران -(125 ،وعد اهلل امل�ؤمنني وامل�ؤمنات "جنات
جتري من حتتها الأنهار خالدين فيها وم�ساكن طيبة يف
جنات عدن) " ...التوبة -(72 ،و"ما كان مل�ؤمن وال م�ؤمنة
�إذا ق�ضى اهلل ور�سوله �أن يكون لهم اخلرية من �أمرهم"...
)الأحزاب -(36 ،يت�ساويان �أي�ضا يف اجلزاء ،حيث
تتحدث �آيات احلدود عن ال�سارق وال�سارقة )املائدة(38 ،
والزانية والزاين )النور .(2 ،يت�ساويان �أي�ضا يف �أهلية
الت�صرفات والتعاقدات املالية .فكل منهما� ،إذا ما كان
عاقال ور�شيداً ،له �شخ�صيته القانونية الكاملة ،التي
تعطيه حق الت�صرف فيما ميلكه ملكا حراً بالبيع والهبة
والو�صية والإيجار والتوكيل والرهن وال�شراء ،وغري ذلك
من الت�صرفات املالية� .إذ القاعدة �أنه" :للرجال ن�صيب
مما اكت�سبوا ،وللن�ساء ن�صيب مما اكت�سنب" )الن�ساء.(32 ،
وال يعطي عقد الزواج يف الت�شريع الإ�سالمي �أي حق
للزوج يف �أن يتدخل يف �أمور �أو ت�صرفات زوجته املالية،
بدعوى �أن له حق القوامة عليها ،لأن ذلك احلق �شخ�صي
ال مايل ،وبالتايل فانه ال يعطيه �أي ذريعة للتدخل يف
ت�صرفاتها املالية.

و�أ�شفقن منها ،وحملها الإن�سان �إنه كان ظلوما
جهوال" )�سورة الأحزاب.(72 ،
نقر�أ يف هذه ال�سور ما يُ�ستدل به على الطابع
العام الذي اتخذته الأحكام القر�آنية يف مو�ضوع
�أ�صل الإن�سان وطبيعته ،وم�س�ألة تكاف�ؤ العالقة بني
اجلن�سني .وهو ما ي�ؤكد الطابع املت�سامي لنظرة
القر�آن للإن�سان .ونقف فيها كذلك على مبد�أ
متاثل اخللق ،ومبد�أ م�شاركتهم جميعاً يف احلياة
بالتوا�صل والتعا�ضد فيها بينهم )�سورة احلجرات(،
ومبد�أ امتحان اخلالق ملخلوقا ِته ،وجر�أة الإن�سان،
ذكراً و�أنثى ،املتمثلة يف قبوله مببد�أ املغامرة يف
مواجهته مل�صريه )�سورة الأحزاب(.
�إن املبادئ العامة املت�ضمنة يف هذه ال�سور،
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ويف غريها مما ال يت�سع املجال هنا لعر�ضه وال
تف�صيل القول فيه ،ت�سمح برتتيب املالمح الكربى
لنظام اجتماعي ي�ستجيب للأهداف التي ارت�ضتها
اجلماعة الإ�سالمية ،من �أجل عي�ش قائم على
التكامل والتوافق ،مع الإقرار واالعرتاف بامل�ساواة
والندية بني بني الإن�سان ،ذكوراً و�إناثاً� .إال �أن
ّ
ً
كثريا من الفقهاء و�ضعوا النماذج التي �سقناها
من ال�سور القر�آنية يف درجة �أدنى يف �سلم النظر
الت�أويلي ،وذلك باملقارنة مع �سور �أخرى اعتنت
بالت�شريع لتفا�صيل جزئية يف مو�ضوع عالقة
الرجل باملر�أة .وبدالً من تقريب ال�سور الفرعية من
روح ال�سور التي اعتنت باملبدئي والعام ،ا�ستُعملت
�سور التكاف�ؤ وامل�ساواة لتربير الرتاتب و�شرعنته.

التقنني الفقهي ي�شرع لعلو مكانة الرجل
يحتل التقنني الفقهي املتعلق ب�أو�ضاع الن�ساء،
كما تبلور يف املذاهب الفقهية الإ�سالمية ،مكانة
ا�سرتاتيجية يف الثقافة الإ�سالمية امل�س ّوغة
ملراتبية العالقة بني الن�ساء والرجال .فقد بنت
جهود التقنني الفقهي ما �أ�ضفى على نظام املجتمع
طابعاً م�شروعاً وعد مطابقاً لروح ر�سالة الإ�سالم.
وتر�سخت �شرعية هذا املنتوج بفعل ال�سلطة
املعرفية التي كان يتمتع بها الفقهاء ،وبحكم
انخراطهم يف دواليب ال�سلطة ،حيث كان يتم
اللجوء �إليهم ال يف مو�ضوع ترتيب ملف الأحوال
ال�شخ�صية فح�سب ،بل يف خمتلف �ش�ؤون املجتمع
واحلياة )نائلة ال�سيليني ،ورقة خلفية للتقرير(.
ميكن القول هنا �إن املنظور الذكوري يف تاريخ
املجتمعات الإ�سالمية اخرتق مبد�أ التكرمي الإلهي
للإن�سان )للمر�أة والرجل( ،وركب كل ما يتيح
�إمكانية تعزيز التمييز والتمايز .بل �إنه اجته ملنح
هذا الت�صور �صيغة الإطالق .وهكذا �أحلقت اللعنة
الأبدية بجن�س الن�ساء ،وحررت ع�شرات الأحاديث
يف دائرة من الت�أويل الهادف �إىل �شيطنة املر�أة
وحتويلها �إىل �شر م�ستطري وفتنة ماحقة.
ا�ستخدم الفقه الإ�سالمي يف عمليات الت�شريع
معطيات الكتاب وال�سنة ،لكنه ا�ستعمل قبل ذلك
وبعده ما اعترب �أنه مقت�ضيات "املجتمع املتوازن"،
الذي يتجه للتقنني لأحواله ال�شخ�صية .وقد جاءت
�أحكام الفقه الإ�سالمي يف مو�ضوع املر�أة مو�صولة
ب�أو�ضاع املجتمع الإ�سالمي يف �أزمنة تبلور هذه
نجز الفقهي
الأحكام .ومت العمل على تركيب امل ُ َ
يف تنوعه ،بهدف حماية �أخالق الرتاتب وقواعد
التمييز بني الن�ساء والرجال.

البنى الثقافية

وقد �ساهمت الت�أويالت الفقهية املتبلورة
يف مذاهب الفقه الإ�سالمي يف �إن�شاء جملة من
القواعد املقرة مببد�أ التمييز بني اجلن�سني .ومت
حتويل حمتوى ال�سور التي تقر بالقوامة والوالية
للرجل ،ومبد�أ ن�صف املرياث للبنت� ،إىل مبادئ
كلية وعامة ،مع �أنها لي�ست كذلك ،لأن حمتواها
ي�شري �إىل ق�ضايا فرعية .بل �إنها �أُ�سقطت على
عالقة املر�أة بالرجل يف خمتلف الأو�ضاع وب�صورة
عامة ،بهدف تر�سيخ مبد�أ التمييز بني اجلن�سني.
كما متت تزكية ال�سور الفرعية بال�سنة النبوية،
حيث وظف �سجل كبري من الأحاديث املنحولة
وال�ضعيفة ال�سند بهدف التنقي�ص من �إن�سانية
املر�أة .وترتب على عمليات اال�ستعمال املذكور
حتويل ال�صورة الإيجابية للم�ساواة والندية
والتكرمي القر�آين للإن�سان� ،إىل جملة من الأحكام
املتناق�ضة ،والقائمة على التمييز بني الكامل
والناق�ص ،الأ�صل والفرع ،البالغ والقا�صر ،املق َّوم
والأعوج )فهمي هويدي ،ورقة خلفية للتقرير(،
)عبد الهادي بوطالب.(65-59:2005 ،
اعتمدت �إ�سرتاتيجية الت�أويل الفقهي امل�ش ِّرعة
لدونية املر�أة على مبد�أين اثنني :يتمثل �أولهما
يف �إغفال الآيات القر�آنية الكلية املقرة بامل�ساواة
والتكرمي� ،أو توظيفها لتربير الآيات الفرعية،
َّ
املوظف يف عمليات التقنني
�ضمن ِح َجاج الت�سويغ
املقرة بالرتاتب بني اجلن�سني .ويتمثل املبد�أ الثاين
يف تنا�سي روح الت�سامي والي�سر املحددة لنمط
القول القر�آين يف عمومه.
تخفي �صرامة الت�شريع يف الفقه الإ�سالمي
خلفيات �أخرى ت�ستمد قوتها من كيان املجتمع
العربي الإ�سالمي نف�سه� ،سيما و�أن الفقهاء قر�أوا
املن�صو�ص عليه ب�أحكام العرف .ويُعزى ذلك �إىل
�إح�سا�سهم ب�أن الإقرار بغريها يقطع انتظام
املجتمع عن �صريورته املعزِّزة للتما�سك االجتماعي
املطابق يف ت�صورهم لـ "نظام الطبيعة".
كانت �أولوية الرجل حا�ضرة ومرجحة دوماً
يف املباحث الفقهية املت�صلة باملر�أة ،وهي �أولوية
ح�صنت نف�سها بقراءة للقر�آن يغلب عليها طابع
َّ
االنحياز للرجل .وتك�شف معطيات كتب املناكح
�شبكة املفاهيم والت�صورات وخمتلف �أمناط
ِ
احلجاج َّ
املوظف ملنح الرجل تزكية تَهبُه مكانة �أعلى
من مكانة املر�أة داخل املجتمع .فالرجل هو الأب
�أو الزوج �أو االبن �أو �أي ذكر من ع�صبة املر�أة .وقد
ظل الفقهاء ،يف الأغلب الأعم� ،أوفياء لهذه النظرة
التي بنت �أحكاما عديدة يف جماالت املجتمع
املختلفة ،مما �ضاعف وعقَّد �إمكانية التفكري يف

َ
اخرتق املنظور
الذكوري يف تاريخ
املجتمعات الإ�سالمية
مبد�أ التكرمي الإلهي
للإن�سان (للمر�أة
والرجل)

�ساهمت الت�أويالت
الفقهية املتبلورة
يف مذاهب الفقه
الإ�سالمي يف �إن�شاء
جملة من القواعد
املقرة مببد�أ التمييز
بني اجلن�سني

كانت �أولوية الرجل
حا�ضرة ومرجحة
ً
دوما يف املباحث
الفقهية املت�صلة
باملر�أة ،وهي �أولوية
ح�صنت نف�سها بقراءة
َّ
للقر�آن يغلب عليها
طابع االنحياز للرجل
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بناء ما ي�سمح بتحقيق التكاف�ؤ يف عالقات الرجال
بالن�ساء داخل املجتمع) .نائلة ال�سيليني ،ورقة
خلفية للتقرير( .و�إن مل يخل الأمر من تف�سريات
فقهية م�ستنرية�) ،إطار .(2-6
ال يعني هذا �أن هيمنة الر�ؤية الذكورية يف
تف�سري القر�آن و�إعداد مدونات مل تكن جتد من
يختلف معها يف بناء ت�صورات م�ضادة ،ت�صورات
متار�س عمليات يف التعقل كا�شف ًة ثرا َء املعاين
الأكرث �إن�سانية يف مو�ضوع ترتيب نظام العالقة
بني الرجال والن�ساء يف املجتمع العربي الإ�سالمي.
بل �إننا جند يف تراثنا ويف بع�ض مراحل تطور
الثقافة الإ�سالمية يف ع�صورنا الو�سطى ،جمموعة
من الإرها�صات واحلدو�س واملواقف التي تذهب
بعيداً يف اجتاه اخرتاق ال�سائد واملهيمن يف ثقافتنا
الإ�سالمية .فقد انتقد �أبو احل�سن الب�صري تعدد
الزوجات ،ورف�ض اال�سماعيليون مبد�أ التعدد،
واعترب ابن عربي ) 560هـ– 638هـ( املر�أة يف بع�ض
ن�صو�صه كائناً يعلو على ال�صور الدونية املتداولة
عنها )فروزان الرا�سخي�) ،(161:2004 ،إدري�س
حمادي.(80-63:2003 ،
ن�ستطيع �إذن �أن نتحدث عن ن�صو�ص ُمق ِا َو ٍ
مة
لهيمنة الر�ؤية الذكورية التي ت�ضع الرجال فوق
الن�ساء درجات ،وعلى الرغم من �أن هذه الن�صو�ص
ال تتجاوز عتبة الك�شف عن م�ستويات التفاعل
والتوتر التي ظلت �سمة مالزمة لثقافتنا الإ�سالمية،

يتجه بع�ض دعاة
االجتهاد اليوم من
الفقهاء امل�ستنريين
والعلماء ،الذين ال
يغفلون �سنن التغري
والتطور يف املجتمع،
�إىل بلورة ر�ؤية
مت�سامية يف مو�ضوع
نظرة القر�آن ملختلف
ظواهر املجتمع
ومتغريات التاريخ

الإطار 2-6

حممد عبده :يف نقد تعدد الزوجات
"�أما جواز �إبطال هذه العادة� ،أي تعدد
الزوجات ،فال ريب فيه� .أوالً فلأن �شرط
التعدد هو التحقق من العدل ،وهذا ال�شرط
مفقود حتماً ...وثانياً ،قد غلب �سوء معاملة
الرجال لزوجاتهم وحرمانهم من حقوقهن
يف النفقة والراحة ،ولهذا يجوز للحاكم
والقائم على ال�شرع �أن مينع التعدد دفعاً
للف�ساد الغالب .وثالثاً ،قد ظهر �أن من�ش�أ

الف�ساد والعداوة بني الأوالد هو اختالف
�أمهاتهم ،ف�إن كل واحد منهم يرتبى على
بغ�ض الآخر وكراهيته فال يبلغ الأوالد
�أ�شدهم �إال وقد �صار كل منهم من �أ�شد
الأعداء للآخر ) .(...ولهذا يجوز للحاكم
�أو ل�صاحب الدين �أن مينع تعدد الزوجات
واجلواري �صيانة للبيوت من الف�ساد".

امل�صدر :حممد عبده.95 -94:1980 ،
الإطار 3-6

عبد الهادي بوطالب :فقه التي�سري
من �ش�أن االجتهاد االنفتاح على فقه
التي�سري� ،أي على العدل والإن�صاف ،وعدم
االقت�صار على نقل �أقوال الفقهاء القدامى،
خا�صة الأقوال امل�شتطة التي تتنافى مع
مبادئ الإ�سالم اخليرّ ة .وهذا هو ما يوفر
امل�صدر :عبد الهادي بوطالب.2005 ،
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املقت�ضيات التي حتقق �إ�صالح عالقات
الأ�سرة يف العامل امل�سلم� ،ضمن توجهات
الإ�سالم ال�صحيحة القا�ضية بتحقيق
الإن�صاف ،والعدل ،والرحمة ،وامل�ساواة.

ف�إنها جت�سد م�شروع �إمكانية التجاوز ،كما ت�شخ�ص
م�شروعية االختالف يف الر�أي .ويتجه بع�ض دعاة
االجتهاد اليوم من الفقهاء امل�ستنريين والعلماء،
الذين ال يغفلون �سنن التغري والتطور يف املجتمع،
�إىل بلورة ر�ؤية مت�سامية يف مو�ضوع نظرة القر�آن
ملختلف ظواهر املجتمع ومتغريات التاريخ ) ،عبد
ال�صمد الدياملي.(83-79:2000 ،
تعلق الأدبيات الفقهية �آيات امل�ساواة والتكرمي
الوا�ضحة يف الن�ص القر�آين ،لت�ستح�ضر يف خمتلف
�صور الت�شريع واقع الع�شرية الذي ي�شكل نقطة
انطالق امل�شرع ،فت�صبح املر�أة� ،أوالً وقبل كل �شيء،
م�ؤمتنة على حفظ الن�سل .ونحن نت�صور �أن اجلهود
الفقهية ال تتجاوز يف �أغلب ما رتبت من ت�شريع
جملة من املعطيات الن�سبية املو�صولة ب�أمرين
اثنني :خطاب عام ير�سم حدود مبادئ كلية ،وت�أويل
يرى فيما ينجز ما يعتقد �أنه الأقرب �إىل روح ن�ص
وواقع جمتمع معينني .ويف هذه النتيجة ما يلزمنا
باالقتناع بن�سبية املنتوج الفقهي وخ�صو�صيته،
و�إمكانية جتاوزه باال�ستناد �إىل املبادئ نف�سها،
املبادئ الكلية املعلنة يف الن�ص املطلق ،وامل�صالح
املر�سلة واملقا�صد املتوخاة )الإمام ال�شاطبي ،د.
ت .(68-67:ولعل النماذج امل�ستنبطة من �أحكام
تتعلق بالن�ساء امل�شار �إليها تعك�س يف حقيقة الأمر
وفاء الفقهاء للأعراف التي حتكمت يف حركة
جمتمعات كانت تبحث عن ان�سجام ي�ضمن التوازن
و�سط ديناميتها االجتماعية .ولأن دينامية التحول
اجلارية يف املجتمعات العربية املعا�صرة هي غري
حركة املجتمعات العربية يف زمن ت�شييد املذاهب
الفقهية ،ف�إن اجتهادات ال�سلف مل تعد منا�سبة
للتحوالت احلا�صلة واجلارية بوتائر خمتلفة يف
واقعنا االجتماعي .ومن احلق العمل جمدداً على
فتح باب االجتهاد على م�صراعيه والعمل على
مزيد من ا�ستبطان روح الن�ص القر�آين لإنتاج
مدونات فقهية ت�ستند �إىل قيم امل�ساواة ،وتعمل
على بلورة فقه ن�سائي يتجاوز املرادفة اللغوية
والتاريخية بني الن�سائي والطبيعي )حمل� ،إجناب،
ر�ضاعة ،تربية ،طبخ( لي�ساهم يف تعزيز قيم
الن�سائية الثقافية ويعمل على حتويلها �إىل �ش�أن
عام )عبد ال�صمد الدياملي.(57-51:2000 ،
لقد منح القر�آن الإن�سان )املر�أة والرجل( مكان ًة
عليا يف الأر�ض ،و�إذا كان الفقهاء يف القدمي �أوفياء
ملقت�ضيات �أعرافهم ومتطلبات جمتمعهم ،ف�إن هذه
الأعراف واملتطلبات قد �أ�صبحت الآن قا�صرة عن
اال�ستجابة حلاجيات ع�صرنا وجمتمعنا .ولذلك
ف�إن االنفتاح على القوانني الدولية التي تنزع جميع
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�أ�شكال التمييز بني املر�أة والرجل ال مي�س بالعقيدة
الدينية ،لأن هذه القوانني هي الأقرب �إىل روح
ن�صو�صه ،وهي �أي�ضاً الأقرب �إىل التغيريات
اجلارية يف املجتمعات العربية املعا�صرة.

املر�أة العربية يف الأمثال اجلارية
يف دعم �أخالق املفا�ضلة بني اجلن�سني
تبني الثقافة ال�شعبية العربية �صوراً متناق�ضة
عن املر�أة والبنت والزوجة يف خمتلف �أطوار
احلياة .وت�شكل الأمثال املتداولة و�سط �أغلب
فئات املجتمع العربي يف مو�ضوع املر�أة يف عمومها
منوذجاً قوياً للوعي الذي ينظر �إىل املر�أة نظرة
دونية .وذلك ما يك�شف غربة املتدا َول من الوعي
ال�شعبي عن التحوالت اجلارية يف قلب املجتمعات
العربية ،حيث تتم �أ�سطرة �أو�ضاع الن�ساء ،دون
عناية باملفارقات التي حتملها هذه الأ�سطرة يف
عالقاتها بال�صورة الفعلية للن�ساء والفتيات يف
واقع املجتمع.
لقد عملت الأجيال املتالحقة يف تاريخ
جمتمعنا على تداول و�إعادة �إنتاج كثري من الأمثال
احلافظة واملر�سخة لدونية الن�ساء يف واقعنا.
ومعنى هذا �أن املر�أة يف جمتمعنا لي�ست حما�صرة
بالت�أويالت الفقهية التقليدية واملحافظة فح�سب،
بل �إنها حما�صرة �أي�ضاً مبحمول احلكايات
والأ�ساطري والأقوال التي تر�سم لها مكانة حمددة
داخل املجتمع.
�صحيح �أن مفردات امل�أثور الدارج يف الأمثال
املتداولة ت�ستعيد ،بطريقتها اخلا�صة ،معطيات
ن�صو�ص و�أ�ساطري و�أقوال تنتمي �إىل مرجعيات
متداخلة ،كما تنتمي �إىل �أزمنة موغلة يف القدم،
حيث تعرب الأقوال عن �أو�ضاع خمتلفة متاماً عن
متغريات املجتمع يف واقعنا الراهن� .إال �أن طريقة
انت�شار الأمثال وتداولها ،و�أ�شكال التبديل والتغيري
التي تلحق مفرداتها وعباراتها ،حتولها �إىل منتوج
جمعي وذاكرة جماعية ،هدفها �صيانة �أداة من
�أدوات تر�سيخ قيم بعينها داخل املجتمع )�سامية
ال�ساعاتي.(84 -75:2003 ،
ويقف املراجع لنماذج وعينات من الأمثال
العربية املتداولة يف مو�ضوع املر�أة و�أحوالها يف
ثقافتنا ال�شعبية على كثري من ال�صور املتناق�ضة،
وخا�صة عندما نقارن بني الأمثال التي تو�صف
فيها املر�أة الأم واملر�أة الزوجة� ،أو ال�صور التي
تو�صف بها املر�أة املتزوجة واملر�أة غري املتزوجة.

البنى الثقافية

�إال �أن هذه التناق�ضات العار�ضة ال تغري من الر�ؤية
العامة املهيمنة ،وهي ر�ؤية منحازة ،كما قلنا،
للرجل وللقيم التي تبناها الرجال وعملوا بو�سائط
عديدة على �إ�شاعتها داخل املجتمع.
وعندما نتجه لقيا�س مظاهر ودرجات الدونية،
وح�صر �سماتها العامة كما ُ�ش ِّكلَت يف الأمثال
املتداولة يف جمتمعنا ،نقف على معطيات كا�شفة
عن بع�ض �آليات ال�صراع االجتماعي وقد ترجمت
يف كلمات وعبارات ،بهدف ت�سويغ الدونية والت�سليم
خا�ص ّي ٍة ال تقبل التغري .ولأن
بها ،بل وحتويلها �إىل
ّ
الأمثال عبارة عن �سجالت حافظة مل�أثور م�ستخل�ص
من جتارب الب�شر يف التاريخ ،ولأنها تنطق �أحياناً
بل�سان املجاذيب والأولياء والأ�صفياء وال�شيوخ
والأقطاب ،وت�ستعمل الكلمات ب�إيقاع و�إيحاء
خا�صني ،حيث ت�سود فيها لغة الإيجاز ولطائف
الت�شبيهات والنوادر وخمتلف �أ�ساليب البالغة
والتبليغ التي يُراد من وراء ا�ستعمالها حتقيق
الت�أثري ب�أق�صى ما ميكن من النجاعة ،ف�إن منزلتها
الوجدانية متنحها امتياز العبارة احلازمة التي
ال ي�أتيها الباطل .فتحفظ هذه الأمثال وت�ستعاد،
ويكون لها ال�صدى الوا�سع ،وخا�صة يف املجتمعات
التي تعاين فيها الن�ساء والبنات من الأمية.

ت�شكل الأمثال
املتداولة و�سط �أغلب
فئات املجتمع العربي
يف مو�ضوع املر�أة
منوذجا ً
ً
قويا للوعي
الذي ينظر �إىل املر�أة
نظرة دونية

مفردات املنزع الدوين يف الأمثال العربية
تتعاي�ش يف املجتمع العربي اليوم �أمناط عديدة
من القيم ،تتداخل فيها اللغات واملواقف والقيم
ب�صورة مركبة وخمتلفة .و�صحيح �أن الأمثال
املتداولة يف �أو�ساط فئات عديدة من جمتمعنا
تنحاز للقيم الذكورية وتعمل على �إق�صاء الن�ساء
بحكم طبعهن "الناق�ص" و"ال�شرير" ،غري �أن
الظواهر اجلديدة النا�شئة يف �إطار التحوالت التي
عرفها جمتمعنا خالل الن�صف الثاين من القرن
املا�ضي و�إىل حدود هذه اللحظة ،تك�شف مبا ال
يدع �أي جمال لل�شك غربة كثري من هذه الأمثال
عن الواقع .وهذا الواقع هو الذي �أثبتت فيه
الن�ساء فع ً
ال ح�ضورهن الفاعل يف قلب ديناميات
التغري االجتماعي اجلارية يف بالدنا )علي �أفرفار،
.(63-60:1996
نبد�أ يف ر�سم املعامل العامة لل�صورة مبلمح
الإق�صاء ،م�ستندين يف ذلك �إىل جمموع من
الأمثال املتداولة يف �أكرث من قطر عربي )بلدان
امل�شرق العربي ،م�صر ،املغرب العربي( .ففي امل�أثور
ال�شعبي مئات الأمثال التي تعلن ب�صيغ عديدة ما
يقرتب من روح و�أد البنات .وتلج�أ الأمثال لتربير

املر�أة يف املجتمعات
العربية لي�ست
حما�صرة بالت�أويالت
الفقهية التقليدية
واملحافظة فح�سب ،بل
�إنها حما�صرة � ً
أي�ضا
مبحمول احلكايات
والأ�ساطري والأقوال
التي تر�سم لها مكانة
حمددة داخل املجتمع
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يف امل�أثور ال�شعبي،
ويف كثري من ن�صو�ص
الرتاث ،حت�ضر �صور
�أخرى للمر�أة الذكية
والبليغة وال�ساحرة،
باملعنى الإيجابي
للكلمة

هناك �أمثال عديدة
تعلي من �ش�أن املر�أة،
�أمّ ًا وبنتا

�صورة الإق�صاء �إىل حجج �أخالقية ،و�أخرى
ت�ستعمل فيها لغة احلكايات والأ�ساطري .كما تلج�أ
�إىل مربرات ذات طابع نف�سي� .أما الهدف من
خمتلف ال�صيغ التي ترد فيها الأمثال فهو �إظهار
املنزلة االجتماعية والأخالقية الناق�صة حل�ضور
املر�أة ووجودها يف املجتمع .وتذهب بع�ض الأمثال
�إىل ما هو �أبعد من ذلك ،حيث تُعترب املر�أة ن�صف
عقل ون�صف دين ون�صف مرياث ون�صف �شهادة.
وينتج عن كل ما �سبق ر�سم مقا�س حمدد لكيانها
ٍ
مراعاة ملبد�أ ا�ستقاللية
البيولوجي واملنزيل ،دون
ذاتها.
ويف الأمثلة الآتية ما يحدد جممل العنا�صر
التف�سريية التي قدمنا.
• "�صوت جنية وال �صوت بنية".
• "يا خملفة البنات يا �شايلة الهم للممات".
ال تقابل املر�أة يف الأمثال �صورة احلاقدة
واملاكرة واخلائنة واخلا�ضعة لنزواتها اجل�سدية،
بل �إنها ترادف ال�شيطانة والطائ�شة .لهذا تلج�أ
الأمثال �إىل الت�صوير الذي يركب بطريقة ال
�شعورية بع�ض ال�صور املناق�ضة للمبادئ التي
تخفيها مبادئ ومربرات الإق�صاء ،حيث ت�صبح
املر�أة حاملة لقوة تعادل قوة الفعل ال�شيطاين
يف جربوته ،ويف قدرته على حتطيم من يعرت�ض
�سبيله .ونحن نت�صور �أن الر�سالة املق�صودة من
مثل هذه الأمثال هي �إ�شاعة ثقافة االحرتاز من
جن�س الن�ساء .وهذا الأمر بالذات يولد مواقف
م�ضادة ،مواقف يجري تداولها يف �صور حكايات
ترويها اجلدات للحفيدات )فاطمة املرني�سي،
.(59-40:1983
مقابل ما �سبق ،يظل الرجل يف الأمثال هو
الطريق نحو بلوغ مرافئ الأمان ،حيث ال ميكن

الإطار 4-6

ال�شيخ حممد الغزايل :االنحراف عن تعاليم الدين ب�شان املر�أة
�إن امل�سلمني انحرفوا عن تعاليم دينهم يف
معاملة الن�ساء و�شاعت بينهم روايات مظلمة
و�أحاديث �إما مو�ضوعة �أو قريبة من الو�ضع
انتهت باملر�أة امل�سلمة �إىل اجلهل الطام�س
والغفلة البعيدة عن الدين والدنيا معا .كان
تعليم املر�أة مع�صية ،وذهابها �إىل امل�سجد
حمظورا! وكان اطالعها على �ش�ؤون امل�سلمني
�أو ان�شغالها بحا�ضرهم وم�ستقبلهم �شيئا
ال يخطر ببال! وكان ازدراء الأنوثة خلقا
�شائعا ،وال�سطو على حقوقها املادية والأدبية
هو العرف امل�ستقر! ومنذ ثالث �سنني فقط
امل�صدر :عبد احلليم حممد �أبو �شقة.5:1999 ،
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وقف خطيب م�شهور ي�صيح ب�أ�سى وغ�ضب
يقول :رحم اهلل �أياماً كانت املر�أة فيها ال
تخرج �إال ثالث مرات :من بطن �أمها �إىل
العامل ،ومن بيت �أبيها �إىل الزوج ،ومن بيت
زوجها �إىل القرب! قلت :ال بارك اهلل يف هذه
الأيام ،وال �أعادها يف تاريخ �أمتنا� ،إنها �أيام
جاهلية ال �أيام �إ�سالم� ،إنها انت�صار لتقاليد
جائرة ،ولي�ست امتدادا لل�صراط امل�ستقيم.
وتدحرج الأمة الإ�سالمية �إىل العامل الثالث
ْ
يف ميدان العلم والرتبية والإنتاج يعود كفل
منه كبري �إىل التقاليد الزائغة.

للمر�أة اال�ستغناء عنه� ،شريطة قبول نظام الرتاتب
الذي تقره ت�أويالت املوروث الديني التقليدية،
وتعممه الأمثال الدارجة .ويف هذا الأمر ما
يدل على احليف االجتماعي .ف�إذا كانت "البنت
م�صيبة" ف�إن "الزواج �سرتة" .ويف خمتلف الأحوال
ي�صبح من امل�شروع �إ�شاعة االدعاء الذي ير�سله
املثال املتحدث بل�سان امر�أة والقائل "جهنم
زوجي وال جنة �أبوي" ،واملثل الأكرث عنفاً "البت
�إما راجلها �أو قربها"� .إال �أن الزواج هنا ال ميكن
ف�صله عن نظام القيم ونظام امل�ؤ�س�سات احلا�صلة
يف املجتمعات التي حتر�ص على �إقامة التمييز
بني اجلن�سني من منظور �أبوي ،حيث يظل الرجل
الزوج والأب هو ال�ضامن لنظام الرتاتب القائم يف
املجتمع )خديجة �صبار.(67-49:1998 ،

النظرة الإيجابية للمر�أة
لكن ال تفوتنا الإ�شارة هنا �إىل وجود نقائ�ض
للأمثال التي ذكرناها .ففي امل�أثور ال�شعبي ،ويف
كثري من ن�صو�ص الرتاث ،حت�ضر �صور �أخرى
للمر�أة الذكية والبليغة وال�ساحرة ،باملعنى الإيجابي
للكلمة ،حيث متار�س �شهرزاد ،يف الأدب ال�شعبي
على �سبيل املثال ،قدرة عجيبة على الت�أثري
باحلكي .كما �أن بع�ض الأحكام والأقوال اجلارية
عن دور الأم ومكانتها يف الأ�سرة ويف املجتمع
تركب لها �صوراً خمتلفة متاماً عن ال�صور ال�شائعة
يف ثقافتنا ال�شعبية .وميكن فهم ال�صور املتناق�ضة
للمر�أة يف الوجدان ال�شعبي باعتبارها تعبرياً عن
حاالت نف�سية متعددة ،وال مننحها �صفة املوقف
النظري الثابت واملغلق� .إنها مواقف تعك�س حاالت
وت�صورات متقلبة على الرغم �أنها يف الأغلب
تنحو ،كما قلنا ،منحى يروم تر�سيخ دونية جن�س
الن�ساء )�إبراهيم �شم�س الدين.(2002 ،
وهناك �أمثال عديدة تعلي من �ش�أن املر�أة� ،أ ّماً
وبنتاً .ومن الأمثال التي تذكر فيها الأم والبنت
ب�صورة �إيجابية ،حيث الأم تعد �أهم من الأب
وم�صدر الرعاية واحلب واحلماية وح�سن امل�آل:
• "الأم تع�ش�ش والأب يطف�ش".
• "اللي عنده �أمه ما يتحمل�ش همه".
• "اللي متوت �أمه تقول ال�سما مات من يحبك
على الأر�ض يا �إن�سان".
• "اجلنة حتت �أقدام الأمهات" )حديث نبوي
�شريف(.
بل �إن البنت تعادل يف بع�ض الأمثال احلياة:
"�إللي ما خلّف بنات ما فات".

تقرير التنمية الإن�سانية العربية
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وهكذا ننتقل يف جمال املتداول من الأمثال
ال�شعبية من ال�سلب �إىل االيجاب ،مما يو�ضح
بجالء تناق�ضات الطور االنتقايل الذي تعرفه
املجتمعات العربية يف مو�ضوع النظر �إىل املر�أة
و�إىل مكانتها يف املجتمع.

املر�أة يف الفكر العربي املعا�صر
نحو ميالد مرجعية جديدة
قبل معاينة �صورة الن�ساء يف الفكر العربي املعا�صر،
وبناء بع�ض عنا�صر املرجعية النظرية امل�ؤطرة لها،
ن�شري �إىل �أن النظر يف و�ضع املر�أة وواقعها متيز
بطابعه املت�صل بربط �س�ؤال املر�أة ب�س�ؤال النه�ضة
العربية .ولهذا ال�سبب� ،سنكت�شف يف جوانب من
منتوج هذا الفكر� ،أن �س�ؤال املر�أة �سيتجه للبحث يف
كيفية التخل�ص من ثقل و�أعباء املرجعية التقليدية
املوروثة يف خمتلف متظهراتها.
ونظراً الت�ساع جمال املو�ضوع ،نركز على �أبرز
اللحظات يف تطور ق�ضايا املر�أة يف الفكر العربي
املعا�صر ،وت�شمل :حلظة �إدراك الفارق ،ثم حلظة
وعي التحول ،و�أخرياً حلظة امل�أ�س�سة ،حتى ميكن
ر�صد حتوالت الوعي العربي ومفارقاته يف النهاية
)كمال عبد اللطيف.(13-9:2003 ،

حلظة �إدراك الفارق :املر�أة الأخرى يف مر�آة
الذات
نق�صد ب�إدراك الفارق اللحظة التي �شخَّ �ص فيها
الفكر العربي بدايات التحول ال�صانعة للمالمح
الكربى ملا يعرف بع�صر النه�ضة العربية ،حيث
�أدركت النخب ال�سيا�سية والنخب املر ِّكبة لربامج
الإ�صالح الفكري واالجتماعي �أن املجتمعات
الأوروبية تتميز ب�سمات حمددة �صانعة لقوتها
وتقدمها .وي�ؤكد هذا الإدراك �أن كل تفكري يف
جتاوز �أو�ضاع الت�أخر احلا�صلة يف املجتمعات
العربية يقت�ضي اال�ستعانة بالأ�س�س واملقدمات
التي �صنعت ،وما فتئت ت�صنع ،مظاهر النه�ضة
والقوة يف �أوروبا ويف العامل املتقدم.
وميثل هذه اللحظة ،بامتياز ،امل�شروع
الإ�صالحي لل�شيخ رفاعة رافع الطهطاوي )-1801
 (1873الذي �سنعتمد بع�ض ن�صو�صه يف ر�صد
مالمح هذه اللحظة يف الفكر العربي .ويتعلق
الأمر هنا بن ََّ�صي "املر�شد الأمني يف تربية البنات
والبنني" ،و"تخلي�ص الإبريز يف تلخي�ص باريز"،

البنى الثقافية

)رفاعة الطهطاوي 1834 ،و .(1870
ات�سمت كتابة الطهطاوي بطابعها ال�سجايل.
ولأنه يدافع يف م�شروعه النه�ضوي عن الإ�صالح
وعن التمدن ،فقد جل�أ يف مو�ضوع املر�أة �إىل ح�صر
جمموع الت�صورات التي حتول دون ح�صول التطور
يف �أحوال الن�ساء ،من قبيل رف�ض تعليمهن القراءة
والكتابة .كما عمل على مواجهة الت�صورات التي
تل�صق بهن موا�صفات املكر والكيد والدهاء ونق�ص
العقل ،حيث ال تتجاوز وظيفة املر�أة يف نظر من
ي�ؤمن مبا �سبق ،ح�سب عبارة الطهطاوي" ،وظيفة
الوعاء الذي ي�صون الن�سل".
يلح الطهطاوي يف حلظات مواجهته للخطاب
التقليدي ال�سائد يف مو�ضوع تعليم املر�أة على
�أهمية العلم يف احلياة ،وهو ال يكتفي بتعداد
مزايا التعليم يف حياة املر�أة ،بل �إنه يذهب �أبعد
بروح تفتح �أف َق التطور ،يف واقع املر�أة
من ذلكٍ ،
العربية ،على متغريات غري م�ألوفة يف النظام
االجتماعي والثقايف ال�سائدين يف زمنه .فقد ربط
التعليم واملعرفة مبو�ضوع العمل .ذلك �أن التعليم،
يف ت�صوره ،يتيح "للمر�أة عند اقت�ضاء احلال �أن
تتعاطى من الأ�شغال والأعمال ما يتعاطاه الرجل
) (...فالعمل ي�صون املر�أة عما ال يليق ،و�إذا
كانت البطالة مذمومة يف حق الرجال فهي مذمة
عظيمة يف حق الن�ساء") .رفاعة الطهطاوي،
.(210:1973
حت�ضر يف ن�صو�ص الطهطاوي املتعلقة بتعليم
البنات �أ�سئلة االختالط واحلجاب ،بحكم �أنها من
الق�ضايا املعربة عن جوانب من مالمح املجتمع
العربي .وقد جل�أ الطهطاوي وهو يدافع عن تعليم
املر�أة وعملها �إىل التاريخ ،و�إىل بع�ض مقت�ضيات
ال�شرع الإ�سالمي ،حماوالً يف �سياق ذلك املواءمة
بني التاريخ الذاتي املتمثل يف املرجعية الرتاثية،
وبني مكا�سب الأزمنة املعا�صرة يف املعرفة واحلياة.
وعمل ،يف الوقت نف�سه وبالطريقة نف�سها ،على
ت�أ�سي�س ما ي�سمح باالختالط الذي ال يخل بقيم
احلياء ،مع حر�صه ال�شديد على رف�ض كل ما
�ساهم وي�ساهم يف حجب الن�ساء عن الواقع ،بحكم
�أن العمل يتطلب خروج املر�أة من البيت .والأمر
يف نظره م�شروط بالثقة امل� َّؤ�س�سة على ح�سن
الرتبية ،حيث ينتج عن الرتبية اجلديدة ،القدرة
على �إعداد البنات بال�صورة التي ت�ؤهلهن لتمثل
قيم الع�صر والتكيف مع متطلباتها )كمال عبد
اللطيف ،ورقة خلفية للتقرير(.

�أدركت النخب
ال�سيا�سية والنخب
ِّ
املركبة لربامج
الإ�صالح الفكري
واالجتماعي �أن
املجتمعات الأوروبية
تتميز ب�سمات حمددة
�صانعة لقوتها
وتقدمها

جل�أ الطهطاوي وهو
يدافع عن تعليم املر�أة
وعملها �إىل التاريخ،
و�إىل بع�ض مقت�ضيات
ال�شرع الإ�سالمي،
ً
حماوال يف �سياق ذلك،
املواءمة بني التاريخ
الذاتي املتمثل يف
املرجعية الرتاثية،
وبني مكا�سب الأزمنة
املعا�صرة يف املعرفة
واحلياة
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الإطار 5-6

احلرية امر�أة
كانت املر�أة يف الأع�صر املظلمة ب�أوروبا
وغريها مرذولة حمتقرة تُ َع ُّد من َقبيل املتاع،
وكان للرجل �أحياناً �أن يبي َع امر�أته باملزاد
العمومي .نَّ َ
َّاب وال�شعراء يف هجائها
وتفن الكت ُ
ّ
وانتقادها .وتباحث الالهوتيون طوي ً
ال يف
"هل للمر�أة نف�س" وزعموا �أنها "باب جهنم"
و "معمل �أ�سلحة ال�شياطني ،و�صوتها فحيح
الأفاعي" و�أنها "نبال ال�شياطني و�سامة
كال�ص ّل ،وحقودة كالتّنني")(...
ِّ
فل ّما بزغ نو ُر التمدين احلديث ،وحتولت
العلوم واملعارف من النظريات والتقاليد
�إىل االختبار والدر�س ،كان يف جملة ما

همهم "املر�أة" ف�أدركوا )� (...أن النجاح
معقود بتعليمها وترقية نف�سها .لأنها قوام
العائلة ،ومربية الأبناء و�شريكة الرجل يف
�أحوال احلياة .فقدّ موها وعلموها ورفعوا
منزلتها؛ فقامت تطالب بحقوقها .واختلف
الكتاب يف مقدار تلك احلقوق لكنهم اتفقوا
على احرتام املر�أة و�إجاللها حتى م ّثلوا
بها الف�ضائل واملفاخر ،ف�إذا �أرادوا ت�صوير
جم�سمة نحتوا لها متثال امر�أة.
احلرية
َّ
وهكذا فعلوا بتمثيل االحتاد والبالغة
والعمل وغريها من الف�ضائل املجردة ،ف�إنهم
ميثلونها امر�أة.

امل�صدر :جرجي زيدان.2002 ،

حلظة وعي التحول :بداية حما�صرة ال�سقف
الفقهي املكر�س للدونية

مل يرتدد قا�سم �أمني،
كما مل يرتدد الطاهر
احلداد ،يف الدفاع
عن مبد�أ اال�ستفادة
من جتارب التاريخ
واملجتمع الأوروبي،
مع �إنكار وجود �أي
تناف بني مبادئ
ال�شريعة وقيم احلياة
اجلديدة النا�شئة يف
املجتمعات املعا�صرة
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�إذا كانت ن�صو�ص الطهطاوي قد �شكلت الب�ؤرة
املد�شنة للمالمح التي عربت عنها اللحظة الأوىل،
ف�إن ن�صو�ص م�صلحي ورواد احلقبة الثانية قد
ا�ستوعبوا يف �آثارهم ،بطريقة �أو ب�أخرى ،جممل
ُمدركات الفارق التي تبلورت يف �أعمال الطهطاوي،
وهي �صورة املر�أة الأخرى امل�ستمدة من مرجعية
التاريخ الأوروبي احلديث واملعا�صر.
مل يرتدد قا�سم �أمني ) ،(1908-1865كما
مل يرتدد الطاهر احلداد ) ،(1935-1899يف
الدفاع عن مبد�أ اال�ستفادة من جتارب التاريخ
واملجتمع الأوروبي ،مع �إنكار وجود �أي تناف بني
مبادئ ال�شريعة وقيم احلياة اجلديدة النا�شئة يف
املجتمعات املعا�صرة .ونعرث على مالمح اجلهد
املذكور وقد اتخذت �صيغة جدل يف �إعادة ترتيب
وت�أويل بع�ض الآيات القر�آنية ،بهدف ف�ضح ت�أويلها
املنحاز لقيم بعينها .وقد تبلورت مالمح هذا
اجلهد كذلك يف العمل الرائد الذي �أنتجته نظرية
زين الدين ) (1976-1908يف "ال�سفور واحلجاب"
)نظرية زين الدين.(1998 ،
تقدم ن�صو�ص قا�سم �أمني يف هذه اللحظة،
على �سبيل املثال ،العنا�صر الأ�سا�س يف باب ر�صد
عنا�صر التحول يف �إدراك النخب العربية لطبيعة
الو�ضع الن�سائي يف املجتمع العربي ،ولنوعية
الأ�سئلة املواكبة ملختلف مظاهر التغري .وقد برزت
مظاهر التغري هذه بدرجات متفاوتة يف خمتلف
البلدان العربية ،على الرغم من مظاهر الهيمنة
اال�ستعمارية التي كانت ت�شكل ال�سمة الأبرز يف
واقع حال �أغلب هذه املجتمعات.

�ص الأثر الن�صي لقا�سم �أمني �أحوال املر�أة
يُ َ�ش ِخ ُ
امل�صرية والعربية بحكم �صالت الو�صل والرتابط
القائمة يف الف�ضاء العربي ،على الرغم من
�ش�ساعة املجال اجلغرايف ،وبحكم القيم اجلماعية
الرابطة والبُنى التاريخية امل� ِّؤ�س�سة للم�شرتك بني
البنى والقيم ،وخمتلف الو�سائط التي تعرب عنها.
وت�شكل م�س�ألة �إبراز مظاهر دونية املر�أة يف قلب
ما �سبق املحو َر الناظم لعملية الت�شخي�ص العياين
املبا�شر.
�أما عالمات الدونية كما تبلورت يف ن�صو�صه،
فيمكن تعيينها يف العنا�صر الآتية :عدم اخلروج
من البيت بدون عمل ،االنف�صال يف الأكل ،املراقبة
من طرف الأب والزوج والأخ واالبن ،الطالق،
املر�أة لي�ست حم ً
ال للثقة ،بدون درجة يف مقامات
جمال املنافع العمومية وم�ؤ�س�سات ال�ش�أن العام،
بدون مقام يف االعتقاد الديني ،بدون ذوق ،بدون
ف�ضيلة وطنية.
يح�ضر الت�شخي�ص املذكور يف ن�صو�صه
ويو�صف
بطريقة نقدية ومبنحى �إ�صالحي دعوي.
َ
�سرد الأو�ضاع ببالغة توحي بكثري من �سلبيات
هذا الذي ير�سخ دونية الن�ساء يف جمتمعاتنا .وما
هو �أهم من كل ما �سبق ،هو اجلدلية التي ينظر
من خاللها �إىل دور املظاهر املذكورة يف �إعادة
تر�سيخ الدونية امل�شخ�صة �آنفاً ،بهدف البحث يف
�سبل نفيها وجتاوزها )ماهر ح�سن فهمي:1964 ،
.(132-115
و�سعياً لبلوغ هذه الغاية ،يُر ِّكب قا�سم �أمني
برناجمه يف الإ�صالح ،فيكتب "حترير املر�أة"
) (1899و "املر�أة اجلديدة" ) ،(1900م�ستنداً
�إىل مرجعيات تتداخل فيها الروح الإ�صالحية
اجلديدة يف فكر النه�ضة العربية ،مع مرجعيات
الفكر االجتماعي اجلديد يف �أوروبا ،وخا�صة بع�ض
مقدمات ومفاهيم الفل�سفة الو�ضعية .ونكت�شف
�أن اخللفية النظرية الناظمة لر�ؤيته وم�شروعه يف
الإ�صالح تت�أ�س�س اعتماداً على املرجعيات واملبادئ
الفكرية التي واكب ظهورها ميالد املجتمع
ال�صناعي ،وما نتج عنه من حتوالت يف الهيئة
االجتماعية ،ويف النظرة العامة للمجتمع والتاريخ
)قا�سم �أمني 1899 ،و .(1900
دعا قا�سم �أمني �أي�ضاً �إىل حترير املر�أة من
التقاليد ،وذلك ب�إلغاء احلجاب وتقييد حق الرجل
يف الطالق .كما دعا �إىل م�ساواة املر�أة بالرجل
يف م�س�ألة احلقوق املدنية .ويف هذا الربنامج
الإ�صالحي من العنا�صر ما يو�ضح لنا �أننا �أمام
حتول مف�صلي يف النظر �إىل ق�ضايا املر�أة العربية،
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حتول ير�سم مالمح نقد قوية ت�ضعنا على عتبة
�آفاق جديدة يف النظر �إىل واقع املر�أة ،حتى عندما
ال تتوفر ال�سبل لدفع بنود الربنامج املذكور نحو
الإجناز.
ت�شخ�ص روح منطلقات ومرامي قا�سم �أمني
ونظرية زين الدين ثم الطاهر احلداد وغريهم،
يف معاجلتهم لق�ضايا املر�أة ،وعيهم احلاد بلزوم
التغيري وب�ضرورته� .إال �أن ما يعزز هذه اللحظة
ومينحها ح�ضورها الرمزي الفاعل يف بنى وتالفيف
الفكر واملجتمع العربي ،هو اجلبهة الوا�سعة التي
فتحت يف قلب جدران املجتمع العربي ال�سميكة
ال�صلبة .فقد القت الدعوة التحررية لقا�سم �أمني،
كما قلنا� ،أ�صداء متقطعة ومتناق�ضة ،وهو الأمر
الذي ولد جدالً حياً �ساهم بدوره يف تطوير �أدوات
ومفاهيم الفكر العربي يف معاجلته لأ�سئلة حترر
املر�أة وتطور املجتمع العربي )كمال عبد اللطيف،
ورقة خلفية للتقرير(.

حلظة وعي امل�أ�س�سة :نحو بناء عقالنية �إجرائية
يف مقاربة ق�ضايا املر�أة العربية
يعني الت�شخي�ص املت�ضمن يف الفقرات ال�سابقة �أن
معركة حترير املر�أة يف الفكر ويف الواقع العربي،
ما تزال ت�ستدعي بذل جهود م�ضاعفة ،للتمكن
من تفتيت �سقف الأفكار واملواقف ،التي ما فتئت
حتكم وجدان وخيال وعقل الأفراد واجلماعات
داخل �أغلب البلدان العربية .ويف هذا ال�سياق،
يفرت�ض �أن التحول الذي طر�أ على مو�ضوع مقاربة
�إ�شكاالت املر�أة العربية يف العقود الثالثة الأخرية
من القرن املا�ضي� ،ساعد ،وما فتئ ي�ساعد ،يف
عمليات مقاومة خمتلف �صور النظر الدوين
للمر�أة.
ميكن التحدث عن حركية متدرجة وبطيئة
يف جمال تلبية بع�ض املطالب الن�سائية داخل بع�ض
الأقطار العربية ،وبخا�صة يف باب القوانني املنظمة
للأ�سرة ،والقوانني التي تتيح للن�ساء امل�شاركة يف
احلياة ال�سيا�سية� .إال �أن هذا احلراك ال يعادل
املوجهة �ضد الن�ساء يف كثري من
درجة ال�ضغط
َّ
�أبواب احلياة وجماالتها داخل املجتمع.
لقد بد�أ العمل وفق الروح املوجهة لهذه
اللحظة انطالقاً من �إدراك الفاعلني �أن فعالية
اخلطاب النظري الإ�صالحي الذي ظل �سمة
حا�ضرة يف الفكر ال�سيا�سي واالجتماعي العربي
طيلة الن�صف الأول من القرن الع�شرين ،مل يولد
النتائج القادرة على حما�صرة التقاليد والأفكار

البنى الثقافية

الإطار 6-6

نظرية زين الدين :الزمن ،احلرية والتحرر

"ال ن�ستطيع �أردنا �أم مل نرد �أن نقف حاجزاً
يف �سبيل تيار النه�ضة احلديثة وما تتحفنا
به من �آراء جديدة يف علم االجتماع .فالدين
قد حترر ،والعلم حترر ،والعقل حترر،

والفكر حترر ،والفن حترر ،واملجتمع حترر،
وكل �شيء يف هذا العامل �أفلت من يد
اال�ستعباد والرق".

امل�صدر :نظرية زين الدين.121:1998 ،

املحافظة يف النظر �إىل ق�ضايا املر�أة ،و�إ�شكاالت
النهو�ض بواقعها داخل املجتمع العربي .وملواجهة
هذا الق�صور ،عملت كثري من احلكومات العربية
منذ �سبعينيات القرن املا�ضي على �إدخال متغري
الن�ساء يف خطط وبرامج التنمية .وطر�أ هذا التطور
يف �إطار ت�صور جديد للتنمية ال يكتفي بالعناية
بالنمو االقت�صادي ،بل يبحث �أي�ضاً وب�صورة �أولية
يف دور النمو االقت�صادي ،ويف تعزيز دوائر التنمية
الب�شرية ،ثم التنمية الإن�سانية ال�شاملة.
ويف هذا ال�سياق ،ميكننا �أن نتحدث يف حلظة
وعي امل�أ�س�سة عن التدويل الذي حلق بق�ضايا
الن�ساء .فقد توالت امل�ؤمترات الإقليمية والدولية
واملحلية ،بهدف حما�صرة الأو�ضاع املتدنية للن�ساء
يف العامل ،وحماولة �إنتاج خطاب مطلبي ُمت َو ٍ ِ
افق
ب�ش�أنه ،مع مراعاة الفوارق واالختالفات الن�سبية
القائمة بني �أو�ضاع الن�ساء يف خمتلف بلدان
العامل .كما ميكن �أن نتحدث يف هذه اللحظة
عن التطور يف م�ستوى املقاربة ،الذي انتقل من
م�ستوى املعاجلة االجتماعية املتعلقة بجن�س معني،
�إىل م�ستوى املقاربة املبنية يف �إطار التفكري يف
مو�ضوع التنمية الإن�سانية.

م�ضاعفة للتمكن من

مظاهر الوعي اجلديد ،م�ؤ�شرات ومفارقات

تفتيت �سقف الأفكار

يالحظ املتابع لق�ضايا ال�ش�أن الن�سائي يف الفكر
العربي املعا�صر تبلور م�ؤ�شرات جديدة دالة على
نوعية التحول الذي عرفته هذه الق�ضايا عندما
اتخذت طابعاً م�ؤ�س�سيا .ذلك �أن انخراط الن�ساء
يف اجلمعيات املدنية التي تعنى بق�ضايا العمل
احلقوقي والعمل ال�سيا�سي �ساهم يف �إعادة
ت�أهيل املجتمع و�إعادة تربيته على قبول احل�ضور
الن�سائي الفاعل .وكان من �أهداف هذا التحول
تبديد ال�صورة النمطية للمر�أة التي ا�ستعريت
من تاريخ يف طور التال�شي و�أ�صبحت معياراً
مطلقاً ،ولتحل حملها يف التاريخ اجلديد �أفعال
�أخرى متنح ال�صورة ف�ضاء �أرحب للفعل واالجتهاد
والإنتاج والإبداع.
ومن امل�ؤكد �أن العلوم االقت�صادية واالجتماعية،

ما تزال معركة
حترير املر�أة يف الفكر
ويف الواقع العربي
ت�ستدعي بذل جهود

واملواقف
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�أ�صبحت ق�ضايا
املر�أة العربية يف
نهاية القرن املا�ضي
مو�صولة مب�شروع يف
التغيري ي�ؤمن بدور
الو�سائط االجتماعية
يف بلوغ الأهداف
االجتماعية

تتوخى الو�سائط
اجلديدة امل�ساهمة
يف تعميق الوعي
بالنوع الإن�ساين،
الذي ي�ستهدف
بدوره التما�سك
االجتماعي وامل�ساواة
االجتماعية ،ا�ستناد ًا
�إىل مبد�أي التكاف�ؤ
والندية ،باعتبارهما
البديل املنا�سب ملفهوم
التمييز والتمايز بني
اجلن�سني
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وعلم النف�س والتحليل النف�سي ،وتطور الوعي
بق�ضايا احلياة اجلن�سية ،قد �ساهمت جمتمعة
يف �إغناء الت�صورات واملواقف التي تت�صارع يف
جمال النظر لق�ضايا املر�أة واملجتمع .و�أدى ذلك
�إىل تعزيز املرجعية اجلديدة باملكا�سب املعرفية
الع�صرية وب�آليات الت�أويل ومنهجياته اجلديدة.
و�ساهم هذا الأمر كذلك يف حما�صرة احل�ضور
الذي تتمتع به املعارف التقليدية يف هذا املجال.
وقد نتج عن كثافة ح�ضور املفردات واملفاهيم
املو�صولة بنتائج العلوم الإن�سانية ،تركيب و�إبداع
مفاهيم جديدة يف العناية بو�ضع الن�ساء يف العامل.
وتعمقت هذه املفاهيم بف�ضل جهود احلركات
الن�سائية التي اجتهت للعناية ب�س�ؤال و�ضع املر�أة،
مربزة �أهمية التاريخ والثقافة يف تركيب الطبائع
واملراتب داخل املجتمع .ون�شري هنا بالذات �إىل
املفاهيم التي �أ�صبحت ت�ستعمل كو�سائل للتفكري
يف واقع املر�أة العربية ،من قبيل امل�ساواة والعدالة
وامل�شاركة والتمكني والنوع االجتماعي والتنمية
الإن�سانية .وتتقاطع يف �إطار هذه املفاهيم ت�صورات
جديدة يف ظواهر ال�ش�أن االجتماعي وال�سيا�سي
وال�ش�أن التنموي.
�ساهمت املفاهيم املذكورة والآليات املنهجية
امل�ستمدة من حقول العلوم الإن�سانية ،كما �ساهمت
م�شاريع نقد العقل العربي الإ�سالمي بفتوحاتها
املعرفية الهادفة �إىل نقد دوغمائيات التقليد ،يف
تطوير كثري من �أوجه الفكر واملجتمع يف عاملنا
)حممد عابد اجلابري 1984 ،و 1986و1990
و (2000و )�أركون ،بالفرن�سية .(1984 ،وجند
�أ�صداء هذا الأمر يف كيفيات النظر �إىل ق�ضايا
املر�أة العربية ،حيث مت تطوير �س�ؤال املر�أة و�أ�سئلة
جتاوز و�ضعها الراهن .فنتج عن ذلك يف م�ستوى
اخلطاب ،ويف م�ستوى الت�صورات ،معطيات جديدة
مكنت الفكر العربي من حما�صرة �أقوى ل�سجالت
التقليد املعرفية يف الثقافة ويف امل�أثور ال�شعبي.
�إن املظهر الأبرز الذي مييز عمليات املواجهة
التي متار�سها الن�ساء اليوم يف العامل العربي يتمثل
يف جتاوز التموقع الن�سائي داخل املجتمع ،يف
اجتاه متوقع �أ�شمل يرتبط ب�أ�سئلة التحول الكربى
اجلارية يف املجتمعات العربية )�أ�سئلة النه�ضة
والتنمية والتقدم( .فقد �أ�صبح م�شروع الإ�صالح
ال�سيا�سي ،والإ�صالح االقت�صادي ،وبناء جتاوب
�إيجابي مع منظومة حقوق الإن�سان يف عاملنا،
يندرج �ضمن الأهداف املبا�شرة للمر�أة العربية.
ولهذا ال�سبب ،تزايد احل�ضور الن�سائي داخل
تنظيمات املجتمع املدين واملجتمع ال�سيا�سي.

وتعد هذه اخلطوة و�سيلة من و�سائل حتقيق ما
مي ِّكن من التفاعل ب�صورة �أعمق مع �أ�سئلة التغيري،
وامل�شاركة يف بنائها باعتبار �أنها تندرج �ضمن
�أ�سئلة وق�ضايا ال�ش�أن العام.
وال ينبغي التقليل من �أهمية هذه امل�شاركة
يف معركة ت�شمل ،دون ا�ستثناء ،خمتلف جماالت
احلياة يف املجتمع )كمال عبد اللطيف ،ورقة
خلفية للتقرير(.
لقد �أ�صبحت ق�ضايا املر�أة العربية يف نهاية
القرن املا�ضي مو�صولة مب�شروع يف التغيري ي�ؤمن
بدور الو�سائط االجتماعية يف بلوغ الأهداف
االجتماعية .و�أ�صبحنا نقف يف �أعمالها �أمام �سجل
من التو�صيات والإجراءات ال�ساعية �إىل تو�سيع
جماالت التح�س�س بق�ضايا الن�ساء .وقد متظهر
الفكر اجلديد يف و�سائط جديدة من مبتكرات
زماننا ،حيث حت�ضر �شبكات الإنرتنت ،ومنتديات
احلوار الإلكرتوين ،وقنوات التلفزة وبراجمها
املتخ�ص�صة ،لبناء منظومات يف النظر القائم على
�سلطة احلوار واالقرتاح وبناء الت�صورات .وم ّكن
ذلك كله من �إنتاج خطاب جديد يف التحرير يتجه
اليوم الحتالل جماالت مل تكن املر�أة ت�ستطيع
بلوغها مب�ساعدة الو�سائل املقرونة ب�أنظمة الكتاب
واجلريدة .وقد �أ�صبحت هذه الو�سائل ترتاجع
�شيئاً ف�شيئاً �أمام الهند�سة الو�سائطية اجلديدة
الهادفة �إىل حتقيق الت�أثري امل�ساعد على خلخلة
كل الأوجه املحافظة يف املوروث ،وخا�صة منها
التقاليد والأفكار التي ت�شرع للرتاتب وتعتربه
"طبيعة" .وتتوخى هذه الو�سائط اجلديدة
امل�ساهمة يف تعميق الوعي بالنوع الإن�ساين الذي
ي�ستهدف بدوره التما�سك االجتماعي وامل�ساواة
االجتماعية ،ا�ستناداً �إىل مبد�أي التكاف�ؤ والندية،
باعتبارهما البديل املنا�سب ملفهوم التمييز والتمايز
بني اجلن�سني )مرني�سي ،بالفرن�سية-13:1984 ،
 35وكمال عبد اللطيف ،ورقة خلفية للتقرير(.
�إال �أن هذا التحول النوعي النا�شئ يف الفكر
العربي ال ينبغي �أن يدفعنا �إىل �إغفال التناق�ض
الكبري الذي ميكن �أن ي�سجله املراقب واملهتم
بتاريخ الأفكار .فقد عادت جمموعة هائلة من
الت�صورات التقليدية والر�ؤى املحافظة يف مو�ضوع
دور الن�ساء يف املجتمع ،لتنتع�ش يف اخلطاب
واللبا�س ويف الطقو�س اليومية ،بهدف مواجهة
التحول الذي حققته �آليات امل�أ�س�سة ،التي نقلت
ق�ضايا املر�أة من امل�ستوى املحلي �إىل امل�ستوى
الكوين ،وعمقت ق�ضاياها مبحاولتها التفكري يف
�أ�سئلة التنمية الإن�سانية.
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ي�شار هنا مثال �إىل �شبكات الإفتاء التي تعوملت،
ومنحت اخلطاب املحافظ والفكر التقليدي مواقع
وجبهات مناه�ضة لكل خطابات التحرير والتنمية
و�إدماج الن�ساء يف عوامل الإنتاج والإبداع.
�إن ا�ستمرار هذه العودات واملمانعات الرامية
�إىل توظيف التقاليد يف مواجهة �إ�شكاالت
املجتمع العربي ،وذلك بحجب الن�ساء وعزلهن
داخل البيوت ،ي�ضعنا �أمام مفارقة �صارخة .فهو
ي�ؤ�شر على ا�ستمرار تق�صري املجتمع وامل�ؤ�س�سات
التعليمية ،وتنظيمات املجتمع املدين ،على الرغم
من تكاثرها ،يف تر�سيخ قيم املعرفة الع�صرية،
وقيم الإ�صالح ال�سيا�سي ،القا�ضيني بتعميم
جماالت احلرية وتداول ال�سلطة وروح املواطنة.
وينبغي ،يف ذلك كله ،حما�صرة قيم املحافظة التي
ال تلتفت �إىل متغريات التاريخ ،وال تدرك مزاياها،
يف تطوير نظر الإن�سان لذاته وملجتمعه )كمال
عبد اللطيف.(80-67:1997 ،

املر�أة يف الرواية العربية
بحث ًا عن �صور جديدة للمر�أة العربية
يقدم هذا اجلزء مناذج حمددة ،بهدف ت�شخي�ص
الدور الذي ميار�سه الإبداع الروائي يف عمليات
تر�سيخ �أو خلخلة ونقد القيم االجتماعية والثقافية
الناظمة لأو�ضاع الن�ساء يف جمتمعنا.
والبد من الإقرار يف البداية بدور الرواية
العربية يف تك�سري ال�صور النمطية ال�سائدة يف
جمتمعنا عن املر�أة .فقد �ساهمت احل�سا�سية
الروائية العربية بتنوعها وغناها يف حما�صرة
النمط ال�شائع عن املر�أة ،و�أ�صبحنا نواجه يف
عوامل الرواية ع�شرات النماذج وال�صور العاك�سة
لألوان طيف الن�ساء يف واقعنا.
لكن الرواية العربية ،يف حلظات ا�شتغالها على
بناء معمار الوقائع يف املتخيل الروائي مل تكتف
مبحا�صرة النمطية والتنميط يف �صورة املر�أة ،بل
عملت �أي�ضاً على تعيني مظاهر متثل الن�ساء للقهر
و�أ�شكال تواطئهن يف عمليات �إعادة �إنتاج الهيمنة
الذكورية .ويف االختالط والتناق�ض احلا�صل يف
كثري من الأعمال الروائية ما ي�ؤ�شر على حاالت
من التقاطع يف القيم ،ميكن تف�سريها بال�سياق
العام الذي ي�ؤطر الإبداع الروائي املرحلة التاريخية
االنتقالية التي متر بها املجتمعات العربية.
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�صور املر�أة املتقاطعة يف الرواية العربية
ن�ستعمل يف االقرتاب من عوامل املر�أة يف الرواية
العربية مفهوم ال�صورة ،ونوظفه للتمكن من بناء
ُم ٍ
عاينة ت�سعفنا يف �إدراك الدور الذي ميار�سه الفن
الروائي يف تركيب و�إعادة تركيب �أو�ضاع الن�ساء
داخل املجتمع .وعلى الرغم من �أن مفهوم ال�صورة
ي�ض ّيق من م�ساحة التنوع الذي ي�شكل �سمة
بارزة يف املعي�ش اليومي ،كما ي�شكل خا�صي ًة من
خ�صائ�ص ال�سرد يف الأعمال الروائية� ،إال �أنه يتيح
تركيب مناذج عاك�سة ومعربة �إىل حد كبري عن
حمتوى ال�صراعات والتغريات اجلارية يف الواقع.
واالهتمام هنا هو بال�صور يف تفاعالتها املخ�صبة
بع�ضها لبع�ض ،حيث تقدم الرواية العربية �سج ً
ال
من املعطيات املعربة عن درجات وعي املبدعات
واملبدعني العرب ب�إ�شكاالت الواقع االجتماعي
العربي يف تعقده وحتوله وجريانه.
�إن العوامل التي ابتناها الروائيون العرب الكبار
)من قبيل جنيب حمفوظ وعبد الرحمن منيف
وحنا مينة وغريهم( يف �إبداعهم ال�سردي تتمتع
بكفاءات عالية يف ر�صدها التحوالت وتناق�ضات
الواقع االجتماعي العربي يف خمتلف �أبعاده.
وخا�صة يف مو�ضوع عالقة املر�أة بالرجل.
وعلى �سبيل املثال ،ف�إن عامل جنيب حمفوظ
الروائي ،وهو من �أبرز العوامل امل�ؤ�س�سة لف�ضاءات
ال�سرد يف الكتابة العربية املعا�صرة ،يتميز بر�صده
وبنائه التخييلي لعدد هائل من ال�صور واملواقف
عن املر�أة يف املجتمع امل�صري ويف املجتمع العربي
وتر�سم ثالثيته وحدها "بني الق�صرين" )�1957أ(،
"ق�صر ال�شوق" )1957ب( و"ال�سكرية" )1957ج(
ال�صادرة يف نهاية خم�سينات القرن املا�ضي
مالمح املر�أة يف واقعنا العربي خالل ما يزيد
عن ن�صف قرن من الزمان ،حيث تتنوع �صور
الن�ساء و�صور معاناتهن بكثري من الدقة ،لتعك�س
امل َ َ�ش ِ
اهد واملواقف والأحداث وخمتلف مظاهر
املوت واحلياة واحلزن والفرح والعنف واملتعة
والزواج والطالق ،مما ي�صنع عاملاً يفوق �أحياناً
يف تعقده وغناه عامل الواقع احلي يف خمتلف
�أبعاده وجتلياته.
وميكننا �أن نتحدث عن �شبكة من القيم
املو�صولة بنظرة معينة للمر�أة داخل م�سار
تعاقب الأحداث وتعدد ال�شخ�صيات الن�سائية
يف الثالثية� .إال �أن هيمنة "�أحمد عبد اجلواد"
على الن�ص ،وهو الذي ميثل الطغيان الأبوي
الذكوري ،يقابلها خ�ضوع زوجته "ال�سيدة �أمينة"

�ساهمت احل�سا�سية
الروائية العربية
بتنوعها وغناها يف
حما�صرة النمط
ال�شائع عن املر�أة
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يف م�ستوى عالقة
الرجال بالن�ساء،
تعي�ش املجتمعات
العربية كثري ًا من
التناق�ضات التي
تتعاي�ش فيها قيم
الدونية مع قيم
التحرر

نعرث يف الرواية
الن�سائية على �أربع
�صور للمر�أةُ ،امل َ
�ستلبة
واملنا�ضلة واملتمردة
واملتعددة

بكل تركيبتها النف�سية واالجتماعية .ولعل �أي
حماولة نقدية تتجه لر�سم عوامل "ال�سيدة �أمينة"
املح�صنة بر�ضوخها ،جتعلنا ندرك يف رواية جنيب
حمفوظ ما ال ن�ستطيع �أحياناً ر�ؤيته وال تعيني
مالحمه بدقة يف الواقع� .إال �أن ن�سل "�أحمد عبد
اجلواد" و"�أمينة" �سيولِّد يف قلب جمتمع الرواية
خمتلف الإرها�صات امل�ؤ�شرة على حتول نوعي يف
النظر �إىل املر�أة داخل جمتمعنا .وهذا بالذات
هو ما يجعلنا نتحدث عن ت�أريخ الثالثية ل�صورة
اال�ستبداد و�أخالق اخل�ضوع كما عا�شتها ومافتئت
تعي�شها الن�ساء يف عاملنا ،وت�أريخها يف الآن نف�سه
ملفارقات ثنائية هيمنة خ�ضوع وما ولدته من
توجهات تروم التمرد على واقع مل يعد ينا�سب
القيم اجلديدة يف جمتمعنا.
ال يعني هذا �أن التقابل مركب بهذه الب�ساطة،
ففي �شخ�صيات الرجال الآخرين من �أبناء "عبد
اجلواد" ،ويف ال�شخ�صيات الأخرى من بنات
"�أمينة" وبناتهن من حفيدات "�أمينة" ،ما يعك�س
جوانب �أخرى كامنة �أو مك�شوفة يف ال�شخ�صيتني
الكبريتني .ذلك �أنه ميكننا �أن نقر�أ يف رومان�سية
"فهمي" وتردد "كمال" وتهور "يا�سني" ابنه البكر
من زوجته الأوىل ما يو�ضح عالقة "�أمينة" بكل من
ابنتيها "خديجة وعائ�شة".
وينطبق الأمر نف�سه على الأحفاد ،حيث ن�صل
يف "ال�سكرية" ،وهي اجلزء الأخري من الثالثية �إىل
جيل املارك�سيات من الن�ساء املنا�ضالت ،ون�صبح
�أمام الإرها�صات املب�شرة مبيالد جمتمع جديد،
عامل يجمع كثرياً من التناق�ضات ،وتتعاي�ش فيه
�ألوان متناق�ضة من القيم .ويف هذه النقطة بالذات
يكافئ معمار الرواية متغريات الواقع الفعلي،
حيث تعي�ش املجتمعات العربية يف م�ستوى عالقة
الرجال بالن�ساء كثرياً من التناق�ضات التي تتعاي�ش
فيها قيم الدونية مع قيم التحرر ،كما تتعاي�ش
�صور التمثل والتواط�ؤ وتبادل الأدوار ،فت�صبح
رواية الواقع دلي ً
ال م�ساعداً يف عملية �إ�ضاءة ما
يجري يف الواقع.

الرواية الن�سائية :بدايات الوعي الفردي
ومواجهة ثقافة الدونية
تتخذ �صورة املر�أة يف الإبداع الروائي الذي �أنتجته
الروائيات العربيات على �سمات حمددة ال تبلغ
درجة تو�صيف الإبداع مبنطق اجلن�س والتمايز
اجلن�سي ،لكنها تتيح لنا اكت�شاف لغة �أخرى بل
لغات �أخرى يف مقاربة مو�ضوع دونية املر�أة
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و�سبل جتاوزها .هذه حماوالت يف الكتابة تروم
بناء ح�سا�سيات لغوية وجمالية داعمة لف�ضاءات
التخيل املبدع يف الرواية العربية ،وداعمة يف
الوقت نف�سه لقيم تن�ش�أ لتفتت قيماً �سائدة .ومنذ
�صدور رواية "�أنا �أحيا" )ليلى بعلبكي ،(1958 ،وما
ن�شر من �أعمال لكوليت خوري "�أيام معه" و"ليلة
واحدة" ) 1959و ،(1961والأعمال الروائية لغادة
ال�سمان و�أعمال جيل �أحالم م�ستغامني وهدى
بركات ور�ضوى عا�شور وليلى الأطر�ش و�سحر
خليفة وليلى العثمان ،على �سبيل املثال ،جند
�أنف�سنا �أمام ما يو�ضح جوانب من عنا�صر التفتيت
املذكور .وهناك جملة من العنا�صر واملعطيات
التي تقارب عامل املر�أة يف املتخيل الروائي ،الذي
يفرت�ض وجود تقاطع وتداخل بينه وبني واقع املر�أة
يف املجتمع.
وقد عملت بثينة �شعبان ) (1999على �إجناز
متابعة ت�سجيلية مل�ضامني كثري من املتون الروائية
الن�سائية ،وتابعتها بعناية كبرية ،حماول ًة �إبراز
ال�سمات العامة لهذه الرواية لدورها يف ت�شخي�ص
مظاهر الدونية والإق�صاء ،وخمتلف حماوالت
التجاوز املقاومة للمظاهر الآنفة الذكر وج�سدتها
ال�شخ�صيات الروائية .وعملت فوزية �أبو خالد على
تركيب منذجة رباعية �أتاحت لها جتاوز التنميط
التقليدي ال�سائد عن املر�أة اللغز واملر�أة الغواية ثم
املر�أة الكيد وال�شرف ،ومكنتها من �إن�شاء مقاربة
حولت الوقائع وال�صور املتعددة �إىل �أمناط قابلة
للتعقل والفهم ،بال�صورة التي ت�ضع اليد على
مناذج حمددة من �صور الن�ساء املتقاطعة يف عوامل
الرواية )فوزية �أبو خالد ،ورقة خلفية للتقرير(.
نعرث يف الرواية الن�سائية على �أربع �صور
للمر�أة ،املُ�ستلَبة واملنا�ضلة واملتمردة واملتعددة،
ونقف يف كل �صورة على عينة من الن�ساء اللواتي
يو�ضحن م�سار ال�صورة ،وجماالت حتولها وتطورها
وتناق�ضها �أي�ضاً.
جند �صورة "املر�أة املُ�ستل َبة" على �سبيل
التمثيل ال احل�صر يف رواية "م�سك الغزال" )حنان
ال�شيخ (1988 ،و"خديجة و�سو�سن" )ر�ضوى
عا�شور .(1989 ،وهنا ال بد من الإقرار بتعدد
بطانات ال�صورة امل�ستلبة للمر�أة يف الإبداع الأدبي
للكتابة العربية .فهي تتنقل من التقاط �صورة
اال�ستالب املتمثلة يف العالقات الالمتكافئة بني
املر�أة والرجل� ،إىل عالقة القهر �أمام �سطوة البناء
االجتماعي و�آلياته كالعادات والتقاليد والبنى
القبلية �أو الطائفية �أو الطبقية والأبوية .وجند
مثاالً على ذلك يف "و�سمية" التي تخرج من البحر
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يف عمل ليلى العثمان املبكر لتقدم �شفرة �أخرى
من �شفرات التعالق وااللتبا�س بني �صورة املر�أة
امل�ستلبة وبني الواقع )ليلى العثمان .(2000 ،ويف
تنويعات ال�صورة امل�ستلبة للمر�أة العربية ،كانت
الروائية والقا�صة ال�سعودية قما�شة العليان يف
روايتها "�أنثى العنكبوت" )قما�شة العليان(2000 ،
�شديدة الوفاء للمعنى احلريف لذلك املثل ال�سعودي
املحلي الذي يقول "�أك�سر للبنت �ضلع ينبت لها
ع�شرة" )فوزية �أبو خالد ،ورقة خلفية للتقرير(.
وعن �صور "املر�أة املنا�ضلة" ،يح�ضر الدور
الكفاحي يف جمموعة كبرية من الن�صو�ص
الروائية من خمتلف الأقطار العربية .يح�ضر يف
ن�ص "الوطن يف العينني" )حميدة نعنع، (1979 ،
ويف ن�ص "الغالمة" )عالية ممدوح .(2000 ،كما
يح�ضر يف روايتي �سحر خليفة "ال�صبار" )(1976
و"عباد ال�شم�س" ) (1984حيث مناذج من املر�أة
العربية املقاومة يف فل�سطني املحتلة� .أما الروائية
اللبنانية حنان ال�شيخ ف�إنها تقدم يف "حكاية
زهرة" )حنان ال�شيخ (1980 ،حياة امر�أة �شعبية
يف جنوب لبنان خالل احلرب الأهلية ،فنقف على
�صور املعاناة و�أ�شكال املقاومة املعربة عن كفاءات
الإن�سان يف مواجهة م�صريه االجتماعي )بثينة
.(168
�شعبان:1999 ،
تنك�سر� ،إذن ،يف �صور "املر�أة املتمردة" �صورة
املر�أة القنوع الرا�ضية� ،أو ال�شيطانة الفاتنة
واملاكرة .وتتحول املر�أة �إىل فاعل �إيجابي يف
معارك املجتمع خارج نظام املراتبية الذي تقره
القيم املتداولة يف الثقافة العربية ال�سائدة ،دون
عناية مبتغريات الواقع ومعطياته.
ونعرث يف �صورة "املر�أة املتمردة" على معطيات
ن�صية ت�شخ�ص داللة التمرد و�أبعاده املختلفة،
حيث ال ي�شكل التمرد قيمة �سلبية ،بل �إنه يتجه
لتوجيه طاقة املقاومة نحو بناء قيم جديدة داخل
املجتمع� .صحيح �أن التمرد يف العادة يقر�أ كرد
فعل منفعل على واقع معني .لكن ا�ستبطان �أبعاده،
والوقوف على �أوجهه املتعددة ،ميكننا من االقرتاب
من �أهدافه امل�ساعدة يف عمليات مواجهة التقليد
والتقاليد داخل العالقات االجتماعية.
وتقدم الأعمال الروائية التي ميكن �إدراجها
يف باب �صور التمرد �صرخة احتجاج تعلن فيها
الن�ساء املبدعات على ل�سان ال�شخ�صيات الروائية
�ضرورة �إنهاء زمن الطغيان بكل �صوره و�أ�شكاله،
الظاهر منها واملخفي .ولهذا ال�سبب ،ي�شكل
مو�ضوع احلرية يف الكتابات املذكورة قاعدة
انطالق مركزية ،حيث توجه �سهام النقد للت�سلط
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الرجايل والعنف الذكوري ،من �أجل �إ�سماع
ال�صوت الإن�ساين امل�ؤنث يف تطلعه �إىل امل�ساواة
واحلرية واملواطنة.
يف النموذج الرابع والأخري الذي �أطلقت عليه
فوزية �أبو خالد ا�سم "املر�أة املتعددة" ،تظهر
�صورة ت�ستوعب النماذج الأخرى وتتجاوزها .ذلك
�أن لفظ التعدد هنا يفيد االن�شطار والت�شظي،
كما حتيل بع�ض �إيحاءاته �إىل التداخل والتناق�ض
والتواط�ؤ والتمثل والرتدد .فن�صبح �أمام هذا
النموذج يف مواجهة �شبكة معقدة من �صور التعدد
التي ال تكتمل �إال لتبد�أ وتتوا�صل ،معرب ًة عن عمق
املخا�ضات اجلارية يف الطور االنتقايل الراهن
ملجتمعاتنا العربية.
�إن التعدد يف هذا النموذج من ال�صور ال يعرب
فقط عن ذات املر�أة ،بل �إنه يالم�س ذات اجلماعة
واملجتمع ،واملر�أة والرجل واملر�أة واملر�أة .كما
يالم�س "مو�ضوع العالقة بني العاطفي والعقلي،
اخلا�ص والعام ،الواقعي وامل�أمول" ،ويف خمتلف
هذه احلاالت جند �أنف�سنا �أمام و�ضع املر�أة العربية
يف حيواته املتنوعة )فوزية �أبو خالد ،ورقة خلفية
للتقرير(.
يف عمل �سحر خليفة "مذكرات امر�أة غري
واقعية" ،تتبدى يف الن�ص عملية زحزحة لل�صورة
النمطية للن�ساء .ويج�سد عملية الزحزحة �سرد
التفا�صيل ال�صغرية بكثري من العناية ،حيث ينفتح
الن�ص على امر�أة واقعية ،وغري واقعية ،فن�شاهد
التعدد يف الواحد .نقر�أ يف بداية الرواية املقطع
الآتي�" :أنا ابنة املفت�ش ،وبقيت كذلك حتى تزوجت
و�أ�صبحت زوجة تاجر ،و�أحياناً �أكون االثنتني معاً.
فحني ي�سخر الزوج يناديني "يا ابنة املفت�ش"،
وحني يغ�ضب الوالد يناديني "يا امر�أة التاجر"".
فالتناق�ض قائم بني الذات اجلوهرية الكامنة
يف الداخل وبني الذات االجتماعية التي يتق ّبلها
الآخرون .والبون �شا�سع بني ما ترتئيه هي كح�سن
فهم واتزان وبني ما يرتئيه الآخرون" .ولهذا كان
علي �أن �أبدو غب ّية ،فاحتفظت بت�سا�ؤالتي
يعز
ّ
وانطباعاتي والتواءات �شفتي داخل فمي" )�سحر
خليفة.(5:1986 ،
�أما يف ثالثية �أحالم م�ستغامني "ذاكرة
اجل�سد" و"فو�ضى احلوا�س" ثم "عابر �سبيل"
ف�إننا نواجه عوامل ن�سائية مركبة ،وهو الأمر الذي
يك�سر وترية هيمنة النموذج الذكوري الذي ي�ضع
الن�ساء يف قالب منطي واحد )�أحالم م�ستغامني،
 1993و  1998و .(2004
تظهر ال�صورة الرابعة للمر�أة يف الرواية

تقدم الأعمال
الروائية التي ميكن
�إدراجها يف باب
�صور التمرد �صرخة
احتجاج تعلن فيها
الن�ساء املبدعات على
ل�سان ال�شخ�صيات
الروائية �ضرورة
�إنهاء زمن الطغيان
بكل �صوره و�أ�شكاله،
الظاهر منها واملخفي
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يف جممل الأعمال،
تزداد م�ساحة �صورة
ً
ات�ساعا،
املر�أة املتعددة
لتحا�ص َر مناذج
ِ
ال�صور التي حولت
الن�ساء العربيات �إىل
منط واحد مغلق
وفقري ،منوذج يزداد
ب�ؤ�سه و�سط موجات
التحول القادمة

الن�سائية العربية يف �أعمال هدى بركات وعلوية
�صبح حيث نقف على جوانب متعددة من �صور
احلرب الأهلية يف لبنان .وت�شخ�ص روايتي بتول
اخل�ضريي "كم بدت ال�سماء قريبة" )(2000
و"غايب" ) (2004واقع املر�أة العراقية يف ظل
�أو�ضاع احل�صار ثم االحتالل الأمريكي ،كما تعاين
�أ�سئلة التعدد الطائفي )فوزية �أبو خالد ،ورقة
خلفية للتقرير(.
يف جممل هذه الأعمال ،تزداد م�ساحة �صورة
ِ
لتحا�ص َر مناذج ال�صور
املر�أة املتعددة ات�ساعاً،
التي حولت الن�ساء العربيات �إىل منط واحد مغلق
وفقري ،منوذج يزداد ب�ؤ�سه و�سط موجات التحول
القادمة .ون�شاهد يف متخيل الرواية هواج�س ال
ميكن القول �إن �أبطالها جمرد �شخ�صيات يف
�أعمال روائية ،بل �إنهم �أفراد يواجهون م�صريهم
داخل املجتمع بروح �إيجابية وتاريخية .وهذه الروح
ترتجم الرواية العربية بع�ضاً من �أنفا�سها الدافقة
واحلارة ،من �أجل جمتمع يعرتف بامل�ساواة بني
اجلن�سني.

�صورة املر�أة يف ال�سينما
امل ـ ــر�أة يف ال�س ـ ــينما� ،سـ ـ ــطح ـيــة ال�ص ــورة
ومنطيتها

�أدت ال�سينما العربية
ً
أحيانا دورا مهما من
�
خالل توعية اجلمهور
بق�ضايا املر�أة والظلم
الذي حلق بها جراء
التقاليد �أو القوانني
اجلائرة
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�إن النموذج الأكرث متثي ً
ال لواقع املر�أة يف ال�سينما
العربية هو الذي تبلور يف الإنتاج امل�صري ،بحكم
ما راكمته ال�سينما امل�صرية من �إنتاج �سينمائي
خالل ما يزيد على �سبعة عقود من الزمن .وقد
قدمت ال�سينما امل�صرية ما يعك�س نظرة املجتمع
�إىل ذاته و�إىل العالقات بني �أفراده ،يف �ضوء
جملة من القيم ال�سائدة والقيم البديلة النا�شئة يف
الواقع االجتماعي.
ويف الدرا�سات املنجزة عن �صورة املر�أة يف
ال�سينما العربية حماوالت بحثية تروم تعيني
مالمح ال�صورة و�ضبطها .ويف الأبحاث الأوىل
التي واكبت منجزات ال�سينما امل�صرية ،تتوزع
�صورة ال�شخ�صيات الن�سائية يف الأفالم املنتَجة يف
الفرتة ما بني � 1962إىل  ،1972وعددها 410
بالن�سب املئوية التالية:
 %43,4بدون مهنة وا�ضحة
 %20,0ربة بيت ،زوجة ،مطلقة� ،أرملة ،عان�س
 %20,5ن�ساء عامالت
 %10,5طالبات
 %9,5فنانات

منحرفات
%5,4
)�سمري فريد ،ورقة خلفية للتقرير(.
�إن �أكرب هذه الن�سب و�أكرثها داللة هي ن�سب
الن�ساء اللواتي بدون مهنة وا�ضحة� ،أي جمرد
�أنثى .وميكن القول �إن املر�أة ك�أنثى هي ال�شخ�صية
الن�سائية بن�سبة تزيد على ثمانني يف املائة يف
الأفالم العربية التجارية ،وهي الأكرث ت�أثرياً يف
اجلمهور .واملر�أة يف هذه الأفالم �شيطان ماكر ال
تريد غري املتعة خارج �أو داخل م�ؤ�س�سة الزواج،
وال تريد غري احل�صول على الرجل� ،أي رجل،
لأن احل�صول عليه يعد الهدف الأ�سمى لكل امر�أة
)ناهد رمزي.(177:2004 ،
وتتيح لنا درا�سة ثانية التعرف على �أبرز
�سمات �سينما الت�سعينيات .فانطالقاً من درا�سة
 31فيلماً من �إنتاج الفرتة من � 1990إىل ،2001
ميكن الوقوف على اخلال�صات الآتية:
• وجود ق�صور يف طرح وجت�سيد �صورة املر�أة،
وح�صرها يف مناذج مت�شابهة ،والهدف منها
مداعبة غرائز اجلمهور و�إثارته.
• وجود مغاالة يف جت�سيد العنف الذي متار�سه
املر�أة ،والذي ميا َر�س �ضدها.
• جاء معظم الأدوار الواردة يف �أفالم العينة،
واملت�صلة بدور املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية،
�سطحياً وغري فعال� ،إ�ضافة �إىل �أنه ال يتنا�سب
مع �أدوارها الواقعية.
•	�أغفلت ال�سينما يف فرتة الت�سعينات ق�ضايا
املر�أة الفالحة والعاملة ،ومت الرتكيز فقط
على املر�أة الع�صرية ،دون التعر�ض ملختلف
�أبعاد �شخ�صيتها من الناحية الإن�سانية.
• مل تقدم ال�سينما ،طبقا ملا جاء يف �أفالم
العينة ،منوذجاً للمر�أة القدوة التي يعول عليها
يف ال�صمود يف حلظات مواجهة م�شكالتها.
• غابت عن الأفالم ال�صور امل�ستقبلية املتعلقة
بدور املر�أة االجتماعي وال�سيا�سي والثقايف،
وهو ما يعني عدم عناية ال�سينما العربية
ب�أ�سئلة م�ستقبل تطور �أو�ضاع الن�ساء يف عاملنا
)�سمري فريد ،ورقة خلفية للتقرير(.
وعلى الرغم مما �سبق ،ميكن القول ب�أن
ال�سينما العربية �أدت �أحياناً دورا مهما من خالل
توعية اجلمهور بق�ضايا املر�أة والظلم الذي حلق
بها جراء التقاليد �أو القوانني اجلائرة .ميكن هنا
ذكر فيلم "الأ�ستاذة فاطمة" ) (1952لفطني عبد
الوهاب )متثيل فاتن حمامة وكمال ال�شناوي( عن
امر�أة حمامية تواجه رف�ض خطيبها فكرة عملها،
فتتحداه وتثبت كفاءتها يف هذا املجال املهني
ّ

تقرير التنمية الإن�سانية العربية
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واحلياتي .يمُ كن التو ّقف� ،أي�ضاً ،عند فاتن حمامة،
التي �أ ّدت �أكرث من دور يتناول واقع املر�أة ومعاناتها
يف الفقر واجلرمية والقهر واالنك�سار :يف "دعاء
الكروان" ) (1959لهرني بركات )متثيل :فاتن
حمامة� ،أحمد مظهر� ،أمينة رزق وزهرة العال(
تعاين املر�أة �أمل االغت�صاب والفقر والتعذيب
احلب ،درب
النف�سي والروحي ،قبل �أن تعرث على
ّ
خال�صها من جحيم الأر�ض ،يف رجل خمتلف مت ّيز
ب�إن�سانيته .ويف "�أفواه و�أرانب" ) (1977لهرني
بركات �أي�ضاً )متثيل :فاتن حمامة ،حممود يا�سني
وفريد �شوقي( ،تعي�ش املر�أة واقع الفقر وال�شقاء،
وتواجه قدرها الذي �صنعه الرجل )تزوير عقد
زواج لقاء مبلغ من املال( ،قبل �أن تنك�شف احلقيقة
يف اللحظات الأخرية .وهناك فيلم �آخر لفاتن
حمامة �ألقى �ضوءاً على واقع املر�أة ،من خالل
البحث يف م�س�ألة الطالق�" :أريد ح ّ
ال" )(1975
ل�سعيد مرزوق )متثيل :فاتن حمامة ،ر�شدي
�أباظة و�أمينة رزق( .يروي الفيلم حكاية املر�أة التي
ي�ستحيل عي�شها مع زوجها ،فتطلب الطالق ،وتبد�أ
رحلة العذاب قبل احل�صول عليه.

احلب واحلرية والعنف
كانت الق�ضية الكربى يف الن�صف الثاين من عام
 2004يف �صفحات الفنون يف م�صر والعامل العربي
على �صعيد ال�سينما ،هي ق�ضية الفيلم امل�صري
"بحب ال�سيما" �إخراج �أ�سامة فوزي ،وذلك لتناولـه
�شخ�صية زوجة قبطية تعاين احلرمان اجلن�سي
ب�سبب التطرف الديني لزوجها ،وتقيم عالقة
جن�سية مع رجل �آخر .منعت الرقابة الفيلم ،ثم
عادت و�صرحت به بعد حذف بع�ض م�شاهده ،ثم
عادت وخففت من املحذوفات .ولكن �شخ�صيات
وم�ؤ�س�سات مدنية رفعت دعاوى ق�ضائية طالبت
فيها مبنع الفيلم .والأهم �أن الأزهر وقف مع
الكني�سة القبطية �ضد الفيلم.
�أما الق�ضية الكربى الثانية فقد ح�صلت يف
الن�صف الأول من عام  ،2005وهي تتعلق بالفيلم
امل�صري "الباحثات عن احلرية" �إخراج �إينا�س
الدغيدي .وهو فيلم يتناول م�شكالت ثالث ن�ساء
من املغرب وم�صر ولبنان يع�شن يف باري�س بحثاً عن
حريتهن املفتقدة يف بالدهن .وقد ن�شرت ع�شرات
املقاالت �ضد الفيلم ،و�أطلق عليه ا�سم "الباحثات
عن اجلن�س" ،و�شوهت مل�صقاته يف ال�شوارع،
وجرت دعوات ملقاطعته .ووجهت للمخرجة العديد
من التهم الكاذبة ،كما هددت بالقتل.

البنى الثقافية

ويف �سورية� ،أخرج حممد مل�ص فيلم "باب
املقام" عن حادثة حقيقية وقعت يف حلب مع بداية
القرن امليالدي اجلديد ،قام فيها �شاب �سوري
بقتل �شقيقته لأنها تهوى ترديد �أغاين �أم كلثوم
داخل بيتها .وما دامت تهوى هذه الأغاين فهي
عا�شقة ،ومادامت عا�شقة فقد "عابت" على حد
تعبري والدها يف الفيلم .ورغم مرور ما يقرب من
�سنة على �إمتام هذا الفيلم ف�إنه مل يعر�ض حتى
الآن.
ويف ال�سياق نف�سه ،يتزايد االهتمام يف ال�سينما
املغاربية )تون�س واجلزائر واملغرب( ب�أ�سئلة كانت
حت�سب يف عداد املو�ضوعات املحرمة .ويتعلق
الأمر مب�شكالت العنف اجلن�سي وانعدام عدالة
القوانني ،ثم ق�ضايا التهمي�ش والإق�صاء ،حيث
ت�ضع ال�سينما يدها على مظاهر دونية املر�أة،
�صها بال�صورة والإيحاء واملوقف الراف�ض
وتُ�شخِّ ُ
والناقد .وهو ما يعمق دور ال�سينما اجلديدة يف
خلخلة الهيمنة الذكورية ال�سائدة.
�إن �أهم ما قدمته ال�سينما العربية يف باب
مواجهة قيم الرتاتب االجتماعي بني املر�أة
والرجل هو ك�شفها ،بال�صورة ،لآلية تمَ َ ثُّل الن�ساء
لواقع انك�سارهن وخ�ضوعهن ،حيث ميكن النظر
�إىل �أفالم التكري�س باعتبارها �أفالماً يف مواجهة
قيم اخل�ضوع املتوارثة وامل�شرعنة بلغة التقاليد
البالية.
ميكننا �أن ن�سجل �أن ال�سينما العربية متار�س،
مثل باقي الفنون ،دوراً مزدوجاً� .إنها تعمم بطرقها
وو�سائلها الفنية اخلا�صة قيم التمييز اجلن�سي.
وحتاول ،يف الوقت نف�سه ،وخا�صة يف ال�سينما
اجلديدة النا�شئة يف �أكرث من قطر عربي� ،إر�سال
ر�سائل جديدة مواكبة لتطلعات الأجيال اجلديدة
من الن�ساء ،الباحثات عن احلرية وت�أكيد الذات،
مبا ي�سمح لهن ببلوغ مرتبة الإن�سان ،دون تنقي�ص
وال تبخي�س.

املر�أة يف ثقافة الإعالم
معركة تعدد �صور الن�ساء يف الطور
االنتقايل للمجتمع العربي

يتزايد االهتمام يف
ال�سينما املغاربية
(تون�س واجلزائر
واملغرب) ب�أ�سئلة
كانت حت�سب يف عداد
املو�ضوعات املحرمة

حتاول ال�سينما
اجلديدة النا�شئة يف
�أكرث من قطر عربي
�إر�سال ر�سائل جديدة
مواكبة لتطلعات
الأجيال اجلديدة من
الن�ساء ،الباحثات عن
احلرية وت�أكيد الذات،
مبا ي�سمح لهن ببلوغ
مرتبة الإن�سان ،دون
تنقي�ص وال تبخي�س

متار�س الثورة الإعالمية ح�ضورها الكا�سح يف
حياة املجتمعات الب�شرية ،وهي تعترب اليوم ،يف
خمتلف الك�شوف التي تندرج يف �إطارها ،مبثابة
�شكل جديد من �أ�شكال امل�ؤ�س�سات الثقافية القادرة
على توجيه الر�أي العام .ومتار�س عوامل ال�صورة
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ت�ساهم �شبكات
الإفتاء التي يتزايد
انت�شارها يف العامل
بفعل منجزات ثورة
الإعالميات يف تعزيز
كثري من القيم التي
مل تعد منا�سبة
لدرجة التحول
االجتماعي اجلارية
يف املجتمعات العربية
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اليوم ت�أثرياً كبرياً على خمتلف جماالت املعرفة
واحلياة .كما �أن نتائج ما ميكن �أن يرتتب على
ما يح�صل يف العامل اليوم بفعل �إبداعات وك�شوف
الثورة الإعالمية ،قد ال ميكن تقدير نتائجه
النف�سية واالجتماعية التقدير املنا�سب �إال يف زمن
الحق .ويعود ذلك �إىل حداثة التجربة يف عاملنا،
بل ويف العامل �أجمع ،بدرجات من التفاوت.
وقد عرف ا�ستعمال التلفزيون واالنرتنت
خا�صة ازدياداً ملحوظاً يف نهاية القرن املا�ضي
وبدايات الألفية الثالثة .كما �أ�صبحت الو�سائل
الثقافية الع�صرية حتتل مكانة هامة يف معاجلة
ق�ضايا الن�ساء ويف ر�سم معامل �صور الن�ساء يف
العقل والوجدان العربيني .فهي متار�س فعلها يف
تعيني مالمح �صور املر�أة ،بال�شكل الذي يحولها
�إىل فاعل يف م�شهد التحول القائم يف املجتمعات
العربية� ،سلباً و�إيجاباً.
ميكن يف هذا ال�سياق التحدث عن ت�أثري
امل�سل�سالت التلفزيونية يف مناه�ضة ال�صورة
التقليدية للمر�أة �أو يف تر�سيخها .كما ميكن التحدث
عن اللقطات ال�سريعة ل�صور الإعالنات وهي تقدم
املر�أة يف �صور ومواقف متناق�ضة .لكن ال نواجه،
يف خمتلف هذه املواقف ،قنوات تلفزيونية عربية
فقط ،بل �شبكة كبرية من القنوات التي ال تعد،
والتي ت�ستقر يف البيوت ،وتخاطب �أهلها ب�صيغ
ولغات ومواقف بينها من التباعد �أكرث ما بينها من
التقارب والتكامل .ويك�شف ذلك عن وجود حرب
�إعالمية مماثلة حلروب الت�أويل يف الفقه ،وحيل
البالغة يف الأمثال ال�شعبية ،وجهود تنظيمات
املجتمع املدين العربي يف توطني مقدمات و�أ�صول
الفكر االجتماعي الع�صري الداعم لقيم احلرية
وامل�ساواة يف ثقافتنا وقيمنا االجتماعية )ناهد
رمزي.(19:2004 ،
وتك�شف متابعة بع�ض جوانب �صور املر�أة
يف الإعالم املرئي �أننا �أمام معطيات معربة عن
خمتلف تناق�ضات الطور االنتقايل الذي تعي�شه
املجتمعات العربية .ذلك �أن كثرياً من ال�صور
تتعاي�ش بقليل �أو كثري من الت�سامح ،وتعمل
ديناميات الواقع االجتماعي يف م�ستوياته الثقافية
على �إ�سناد �صور ومناه�ضة �أخرى .ويف خمتلف
الأحوال ،ي�شكل التناق�ض �سمة طاغية على جوانب
عديدة من مظاهر �صورة املر�أة يف الواقع ويف
املتخيل اجلمعي.
ولأن مو�ضوع ح�ضور املر�أة يف الإعالم العربي
يثري �أ�سئلة عديدة فقد يكفي للتمثيل على دوره
يف �إ�شاعة وتكري�س ثقافة دونية املر�أة الإ�شارة �إىل

بع�ض برامج الإفتاء .كما تربز برامج �أخرى ،بع�ض
الأوجه الإيجابية العاك�سة لثقافة التطور والتغيري
يف املجتمع.

الإفتاء و�سقف الفقه التقليدي
تقدم �أغلب القنوات الف�ضائية العربية برامج دينية
بهدف �إ�شاعة ثقافة �إ�سالمية مواكبة ملتغريات
احلياة ،وت�ضع لها عناوين مبا�شرة من قبيل "الدين
واملجتمع"" ،ال�شريعة واحلياة" ،و"م�شكالت امل�سلم
املعا�صر" .وتنتع�ش يف هذه الربامج لغة الإفتاء
الذي يحول بع�ض �شيوخ الف�ضاءات العربية �إىل
جنوم ،ويحول جمهور احلا�ضرين وامل�شاركني يف
بلورة �أ�سئلة الربامج �إىل ممثلني ،بال�صورة التي
ت�ضفي كثرياً من احليوية على اجلدل ،وحتوله
�أحياناً �إىل ف�ضاء ملمار�سة الت�أثري املطلوب على
امل�شاهدين.
يف برنامج "ال�شريعة واحلياة" الذي تقدمه
قناة اجلزيرة ،على �سبيل املثال ،يواجه امل�شاهد
مو�ضوعات عديدة تت�صل بق�ضايا احلياة الأ�سرية
والعالقات بني اجلن�سني .ورغم املظهر املعتدل
الذي تتميز به بع�ض حلقات هذا الربنامج ،ف�إن
�أغلب مواقفه تتم بطابع يتجه يف نهاية املطاف
لتكري�س دونية الن�ساء ا�ستناداً �إىل ت�أويل حمدد
لبع�ض الن�صو�ص والعادات القائمة يف جمتمعاتنا
)م�صطفى التوايتي ،ورقة خلفية للتقرير(.
و�إذا كنا نفرت�ض �أن التغري احلا�صل يف
جمتمعاتنا ي�ستدعي يف الظروف الراهنة فتح باب
االجتهاد على م�صراعيه �أمام الفقهاء والعلماء
املتخ�ص�صني يف الت�شريع املنا�سب لأو�ضاع املجتمع،
ف�إن �شبكات الإفتاء التي يتزايد انت�شارها يف
العامل بفعل منجزات ثورة الإعالميات ت�ساهم يف
تعزيز كثري من القيم التي مل تعد منا�سبة لدرجة
التحول االجتماعي اجلارية يف املجتمعات العربية
)م�صطفى التوايتي ،ورقة خلفية للتقرير(.
وهكذا مل ت�ستطع الفتاوى املر�سلة يف �أجهزة
الإعالم وقنواته االقرتاب من مو�ضوع االجتهاد يف
الت�شريع ،وظلت فتاواها مكتفية يف الأغلب الأعم
بدعم نظام الرتاتب والتمييز بني الن�ساء والرجال،
دون عناية مب�ستجدات املجتمع ومتغريات التاريخ.
ويعني ذلك حر�ص الفقهاء الذين توكل �إليهم مهمة
الإفتاء على املحافظة على النظام الأبوي ال�سائد
يف املجتمعات العربية ،دون �أي جهد يذكر يف
مو�ضوع حتيني الفقه الإ�سالمي وتطويره يف �ضوء
م�ستجدات احلياة ومقت�ضيات املجتمع.
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ر�سائل �إعالمية �أخرى ال ت�سهم يف نهو�ض
املر�أة
ثمة تنوع �شديد ،ومتزايد ،وحالة من اال�ستقطاب،
يف الأنـ�شطة الإعالمية يف البلدان العربية حاليا،
وهو الأمر الذي ترتتب عنه كثري من النتائج
ال�سلبية يف جمال نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي.
فمن ناحية ،هناك عدد متزايد من قنوات
الإعالم املحافظة التي تكر�س دونية املر�أة .ومقابل
ذلك ،هناك عدد كبري ومتزايد من القنوات
الإعالمية التي تدعي �صبغة حداثية وتعك�س �صورة
�سلبية للمر�أة �أ�سا�سا كج�سد� -سلعة �سواء كان ذلك
يف الإعالن �أو يف الأغاين امل�صورة الراق�صة "الفيديو
كليب" التي حتول ج�سد املر�أة �إىل ب�ضاعة.
وعلى الرغم من تنوع الر�سائل الإعالمية ،ف�إن
جزءاً كبرياً منها يحمل قيماً تعرب عن �صعود الفرد
على ح�ساب املجموعة ،على قاعدة الآنية ومتع
اللحظة الراهنة .وهذه القيم تربط بالربح ال�سهل
وال�سريع القائم على نوع من التناف�س ال�صانع
لأمناط من النجومية التي ال تعنى بقيم الفن
الرفيع قدر ما تهتم بالو�سائل وال�صور امل�ساعدة
على الربح ال�سريع .مبعنى �آخر ،غالباً ما ت�شكل
هذه الر�سائل �إطارا للإعالنات املروجة حلداثة
اال�ستهالك واملتعة العاب َريْن .ومن الطبيعي �أن تكون
املح�صلة هي تغييب ثقافة اجلهد والنف�س الطويل،
وا�ستبعاد ثقافة الت�ضامن والتعاون وخدمة الغري،
وقد اعترب �أحد الباحثني �أن الأفالم امل�شهورة
لي�ست جمرد �أفالم فقط بل �إنها و�سائل و�أدوات

فعلية لت�سويق الغذاء ،املو�سيقى ،الثياب ،والألعاب
)باربر ،بالفرن�سية .(74-70:1999 ،ويعنينا هنا
�أن هذه التوجهات كثريا ما حتط من قيمة املر�أة
وكرامتها ك�إن�سان.
وكثريا ما تتبنى هذه الو�سائل ا�سرتاتيجيات
ومعايري يف العمل والتوظيف ،و�أ�ساليب للتعامل مع
الإعالميني ،ونظرة �إىل اجلمهور ،تنبع من كونها
تعمل �ضمن نظام �إعالمي عاملي ت�سريه �أيديولوجيا
ر�أ�سمالية �أبوية )دافيد ،بالإجنليزية.1 (1996 ،
هذا عدا عن �أنها تعمل يف جمتمعات حتكمها
مركزية �شديدة يتداخل فيها عامل املال بالإعالم
بال�سلطة ،يف ظل مناف�سة حممومة مع ف�ضائيات
عربية و�أجنبية على �سوق �إعالنية �ضيقة .وذلك
ما يجعل هذه الو�سائل تلهث ،يف ق�سم كبري منها،
وراء جمهور عربي ،لديها يف غالب الأحيان �أحكام
م�سبقة عنه ،م�ستمدة يف جزء كبري منها من الو�سائل
الإعالمية الغربية ،دون �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار
التطورات احلا�صلة على �صعيد واقع هذا اجلمهور
واالختالفات التي حتكمه .لذلك ا�ستعانت بع�ض
هذه املحطات يف بداية �إطالقها الف�ضائي بالرجال
لل�سيا�سة ،وبالن�ساء للرتفيه ،م�ش ِّكلة منطاً �إعالمياً
�أدى �إىل اختزال الإعالميات على �إختالفهن يف
�أولئك املرئيات منهن .غري �أن هذا النمط �سرعان ما
راح ينح�سر �أمام احتدام لعبة املناف�سة ،والتطورات
على خمتلف ال�صعد ،بحيث �أن معايري ال�شكل مل
تعد تكفي وحدها خلو�ض لعبة املناف�سة ،و�أ�صبح
املطلوب مزيداً من الثقافة ،و�إتقان اللغات ،و�سعة
الإطالع )نهوند القادري ،ورقة خلفية للتقرير(.

هناك عدد متزايد
من قنوات الإعالم
املحافظة التي تكر�س
دونية املر�أة .ومقابل
ذلك ،هناك عدد كبري
ومتزايد من القنوات
الإعالمية التي تدعي
�صبغة حداثية وتعك�س
�صورة �سلبية للمر�أة
�أ�سا�سا كج�سد� -سلعة
�سواء كان ذلك يف
الإعالن �أو يف الأغاين
امل�صورة الراق�صة
"الفيديو كليب" التي
حتول ج�سد املر�أة �إىل
ب�ضاعة

خال�صة
حاولنا يف هذا الف�صل تقدمي جوانب و�أمثلة من الدور الذي متار�سه بع�ض البنى الثقافية يف تكري�س� ،أو
مكافحة ،دونية الن�ساء يف املجتمعات العربية من خالل ا�ستعرا�ض معطيات متنوعة من املوروث الثقايف
الذي ت�شكل بع�ض ت�أويالته موقفاً حمافظاً وكابحاً لدينامية التطور احلا�صلة داخل املجتمع ،بينما يرمي
بع�ض مكوناته �إىل ا�ستيعاب وتوطني مرجعيات احلداثة داخل الثقافة واملجتمع يف البلدان العربية.
ومن ثم ،الميكن �إغفال اجلدلية احلية التي تعك�سها متظهرات الأمناط الثقافية ال�سائدة يف املجتمع
العربي .وتعك�س املخا�ضات والتوترات التي تعرب عن تطور �أو�ضاع الن�ساء داخل املجتمع حيويته ،وتعرب
عن حركية يف الوعي ويف املجتمع ال ميكن التقليل من قيمتها� .صحيح �أن كثرياً من مظاهر ال�صالبة
املتمثلة يف ا�ستمرار الهيمنة الذكورية ،وا�ستمرار مقاومتها ملختلف �صور املواجهة ،تدل على �صعوبات
التحول اجلاري� ،إال �أن االخرتاقات العديدة التي ن�ش�أت وتن�شا بف�ضل وعي الطالئع الفاعلة يف قلب
املجتمع والثقافة ،متار�س ما �سيتيح تخطي الأوجه املحافظة يف هذه الثقافة .ومن امل�ؤكد �أن هذا لن يتم
�إال عندما يتجه اجلميع لتو�سيع �آفاق االجتهاد القادر على �إ�شاعة قيم التنوير ومبادئ التنمية الإن�سانية
بال�صورة التي متكن من تعزيز م�شروع التحرر يف املجتمع.
� 1أظهرت الدرا�سات التي قام بها امل�شروع العاملي ملراقبة الإعالم يف �سبعني دولة حول م�شاركة الن�ساء يف الأخبار يف يوم واحد �أن الن�ساء يف الأخبار ي�شكلن ن�سبة  %43من
ال�صحافيني ولكن  %17فقط ممن �أجريت معهن املقابالت ،و %29من اللواتي جترى معهن املقابالت هن �ضحايا حلوادث خمتلفة.
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الف�صل ال�سابع
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متهيد
ناق�ش الف�صل ال�سابق عالقة عدد من المركبات
الثقافية بحال ال��م��ر�أة ف��ي ال��وط��ن العربي في
الوقت الراهن .وننتقل الآن �إلى �شريحة �أخرى من
ال�سياق المجتمعي الم�ؤثر في حال المر�أة :البنى
االجتماعية التي يق ّدر �أنها �ساهمت في تكييف
�أو�ضاع الن�ساء في البلدان العربية.
في حين رك��ز التقريران ال�سابقان من تقارير
"التنمية الإن�سانية العربية" على ق�ضيتي المعرفة
والحرية� ،أي الجانب الثقافي المعرفي والعنا�صر
ال�سيا�سية والمدنية للتنمية ،ي�أتي مو�ضوع نهو�ض
ال��م��ر�أة بو�صفه الحلقة الجامعة بين مقومات
التنمية المادية والمعنوية ،لعالقته المبا�شرة،
كما ر�أينا ،بالمركبات الثقافية من جهة ،وب�إنتاج
الإن�سان و�إنتاج و�سائل الحياة المادية من جهة
�أخرى .هذه النظرة المتكاملة والمتعددة الأبعاد
ت�ستدعي التوقف عند البنى المجتمعية باعتبارها
طرفاً �أ�سا�ساً في تكييف �أو�ضاع المر�أة في البلدان
العربية.

البنى الع�ضوية بني تر�سيخ الت�سلط
والتمهيد للخروج منه
ما هي طبيعة العالقة بني املنظومة الأبوية والبنى
املجتمعية العربية؟ ما هو �أثر "الزواج العربي"
وعالقات القربى والتعبريات املختلفة لإنتاج
الإن�سان على عالقات اجلن�سني؟ هل ميكن احلديث
عن بنى جمتمعية تقليدية حامية للأبوية؟ هل ما
زالت "الوالءات القبلية-الع�شائرية-العائلية بني
�أكرث الوالءات التقليدية ر�سوخاً وت�أثرياً يف جمال
احلياة العربية املعا�صرة؟" وهل ميكن احلديث عن
هيمنة لدور البنى املجتمعية على البنى الثقافية،
�أم �أن هناك نوعاً من التداخل الذي يجعل من
ال�صعب الف�صل دائما بني االجتماعي والثقايف؟
1

ما هي معامل اال�ستمرارية واالنقطاع ،والثبات
والتغيري يف البنى االجتماعية ،وكيف تتجلى
من خالل ت�أثري العوامل االقت�صادية والثقافية
وال�سيا�سية؟
لهذا ،ي�ستهدف هذا الف�صل ،من جهة ،تفكيك
عنا�صر البنى املجتمعية مبختلف مقوماتها لتحديد
م�س�ؤوليتها ودورها يف حياة النا�س ،ومن جهة ثانية،
البحث عن اجل�سور واملفا�صل بني البنى املجتمعية
والعوامل الأخرى التي ت�شكل مبجموعها تر�سانة
احلماية للمنظومة الأبوية.

يف الأ�صل كانت الع�صبة
تقوم روابط القربى يف املجتمع العربي التاريخي
على الع�صبة .2والع�صبة ،يف اللغة العربية
والعرف ،هي قاعدة التالحم يف القبيلة .وهي
تقوم ،كما يقول البدو وابن منظور �صاحب "ل�سان
العرب" ،على الطرف )�أبوة ،بنوة( واجلانب
)�أخوة ،عمومة( .وبتعبري ريا�ضي ،تقوم الع�صبة
على املحورين الأفقي والعمودي الأقرب لقاعدة
االرتكاز )الرجل( ،والأقرب �إليه من �أقاربه الذكور
لأبيه من القادرين على القتال والن�صرة والغلبة
واحلماية )ابن منظور .(1982 ،فاملرء حماط
وحممي )و�أي�ضا ملتزم( بجيل �سبقه )الأب(
وجيل يتبعه )الأبناء( وجيل يعاي�شه )الأخوة
و�أبناء العمومة( .وال �شك �أن هذه اجلماعة ذات
الطبيعة اجلماعية كانت يف الأ�صل نتيجة ظروف
معا�شية �صعبة ،من حيث ندرة املوارد وعدم تكاف�ؤ
الزيادة ال�سكانية مع املوارد الطبيعية .ولكنها
�أعطت مقومات ما ي�سميه علماء الأنرثوبولوجيا
بالزواج العربي� ،أي البقاء يف الع�شرية على
�صعيد �إنتاج الإن�سان و�إنتاج و�سائل احلياة.
هذا الزواج ا�ستمرت معامله الأ�سا�س يف ظروف
ح�ضرية ،وتعززت ،ب�شكل �أو ب�آخر بن�ش�أة منظومة
اجتماعية �سيا�سية لعبت دوراً هاماً يف البنية

 1الذي يعطي الأف�ضلية يف الت�صاهر �إىل الزواج الداخلي ،يف القبيلة والع�شرية والأ�سرة املمتدة endogamy ،وزواج ابن العم.
Agnat 2
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�إن املجتمع القبلي
العربي ،الذي يدرك
بعمق الأهمية
الوجودية للمر�أة فيه،
ً
ً
ووظيفة ،ينظر
بنية
لل�شرف والكرامة
واحلماية باعتبارها
وحدة متكاملة بني
�أي من �أع�ضائه
واجلماعة ،وبالتايل
بني املر�أة واجلماعة

�إن العديد من
معامل "الزواج
العربي" باملعنى،
الأنرثوبولوجي
التقليدي ،هي اليوم

الأ�سا�س للدول وتعبريات ال�سلطة ال�سيا�سية
القدمية� .إن الع�صبة ت�سحب من الرجل هويته
الفردية ،وتلزمه الت�ضامن يف والية الدم والث�أر،
وتعطيه ،باملقابل ،ما يجعله �صاحب امتيازات يف
اجلماعة نف�سها� .أما املر�أة ،فتدفع الثمن الأغلى
لهذه املقاي�ضة يف تلك املنظومة الأبوية ،حيث
ت�صبح و�سيلة الإنتاج الرئي�سة يف القبيلة ،مع ما
يرتّبه هذا املوقع �أحياناً من مكانة متميزة.
لكن املجتمع القبلي العربي ،الذي يدرك
بعمق الأهمية الوجودية للمر�أة فيه ،بني ًة ووظيف ًة،
ينظر لل�شرف والكرامة واحلماية باعتبارها وحدة
متكاملة بني �أي من �أع�ضائه واجلماعة ،وبالتايل
بني املر�أة واجلماعة ،الأمر الذي يجعل التعر�ض
ملكانة املر�أة م�س�ألة من �صميم �أمن ورفعة جماعة
القربى .من هنا الطابع الهالمي واملتداخل
ملمار�سة ال�سلطة يف القبيلة الذي يدخل الدينامية
يف �صلب الثابت االجتماعي ،وي�سمح بف�ضاءات
متعددة للم�شاركة واكت�شاف الذات من جهة،
و�إعادة حتديد طبيعة الدور مع كل تقدم اجتماعي
من جهة ثانية.
ومن املفيد الإ�شارة �إىل �أن العديد من معامل
"الزواج العربي" باملعنى ،الأنرثوبولوجي التقليدي،
هي اليوم مو�ضوع نقد جمتمعي ال احتجاج مدين
و�سيا�سي فح�سب ،حيث يلحظ تعدد �أ�شكال الرف�ض
ملفهوم الديات التقليدي وجرائم ال�شرف� ،إ�ضافة
مل�س�ألة مركزية تتعلق بتوجه اجلمهور العربي
املعا�صر لت�أييد منع زواج الأقارب من الدرجة
الأوىل خا�صة يف الأردن ولبنان )�إطار .(1-7

الإطار 1-7

مو�ضوع نقد جمتمعي

القبيلة العربية والإ�سالم
حمل الإ�سالم مفهوم الأمة كتعبري عن الهوية
اجلماعية ليحل حمل القبيلة� ،إال �أن القبائل العربية
الأعرابية ،و�إىل حد كبري احل�ضرية-الريفية،
حافظت با�ستمرار على تكويناتها ال�سلطوية
على حالها� ،سواء كان ذلك يف وفودها �إىل النبي
حممد �أو يف بيعتها ،يف ردتها �أو يف عودتها .ويف
انطالقة اجليو�ش العربية خارج اجلزيرة ،خرجت
القبائل املحاربة �إىل الأم�صار بن�سائها و�أبنائها
لتبني مع�سكراتها و�سكناها وفق تق�سيمها القبلي،
حيث مت تنظيم عطائها وقتالها يف ديوان اجلند
مع الن�سابة .وكان �سيد القبيلة و�سيط اخلالفة
عند قبيلته ،ووايل �أمور قومه وامل�س�ؤول عما يبدر
منهم .ويف معظم جيو�ش الفتوح الأوىل كانت
رايات القبائل ترافق راية قيادة اجلي�ش التي
ت�شمل قائدا عاما وقيادات حملية لكل جماعة
قربى مقاتلة )عبد العزيز الدوري-18:1978 ،
 ،(21بحيث يبدو اجلي�ش وك�أنه حتالف بني َق َبلي-
بني �إقليمي ،ذو قيادة واحدة تعينها اخلالفة،
وقيادات جلماعاته حتددها موازين القوى يف
هذه اجلماعات.
أ�صل مفهوم امل�س�ؤولية
ومع �أن الإ�سالم قد � ّ
الفردية للرجال والن�ساء ،و�أكد على تكرمي
اجلن�سني واكت�ساب املر�أة حقوقاً �أ�سا�سية� ،إال
�أن التكوين االقت�صادي االجتماعي واالقت�صاد
حدا من الآفاق الرحبة
ال�سيا�سي للفتوحات قد ّ
التي �أتاحها الدين اجلديد للن�ساء.

ر�أي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املر�أة� ،أربعة بلدان عربية2005 ،

الر�أي يف منع زواج الأقارب من الدرجة الأوىل

ال احتجاج مدين
و�سيا�سي فح�سب
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وتعترب م�ضاوي الر�شيد �أن احلقوق التي نالتها
املر�أة يف الإ�سالم ،كحق الإرث ،قد خلقت نوعاً
من التهديد للوحدة االقت�صادية للمجتمع القبلي
يف البداوة واحل�ضر .لذلك مار�ست القبائل
العربية ،وخا�ص ًة البدوية الرعوية �أو امل�ستقرة
بعد الإ�سالم ،تاريخياً ،نوعني من الإجراءات
الكفيلة ب�ضمان ا�ستمرار حيوية االقت�صاد املحلي
للمجموعة .فحرمت هذه القبائل ن�ساءها من
الإرث عملياً رغم احلق ال�شرعي ،وا�ستمرت يف
قانونها القائم على �إجبار املر�أة على الزواج من
ابن عمها �أو قريبها؛ وبذلك �ضمنت القبيلة عدم
ت�شرذم اقت�صادها وموارده كالأر�ض والقطيع
الرعوي وغريه )م�ضاوي الر�شيد ،ورقة خلفية
للتقرير( .كما �أدت احلروب املتتابعة التي بنت
الإمرباطورية العربية الإ�سالمية وح�ضارتها� ،إىل
ظهور نظام العزل والف�صل بني اجلن�سني والتعدد
بالن�ساء والإماء.
وميكن القول �إن هذا البنيان مل يهتز ب�شكل
راديكايل غيرّ من مكوناته ووظائفه وطبيعة
الروابط بني الإن�سانية ب�شكل وا�ضح� ،إال مرتني:
الأوىل مع تعزيز ر�أ�سمال الدولة يف نهاية
اخلالفة الأموية وطوال اخلالفة العبا�سية )القرن
الثامن امليالدي وما بعده( ،ون�شوء جمتمعات
ح�ضرية ن�شطة مبختلف الفعاليات املدنية ،و�صعود
انتماءات املهنة والطبقة واملنطقة ،وانت�شار الزواج
اخلارجي واالقت�صاد ال�سيا�سي للإماء على ح�ساب
الأ�سرة والقبيلة .وقد و�ضع �سقوط بغداد )10
�شباط/فرباير  ،(1258و�أفول احل�ضارة العربية
الإ�سالمية ،حداً لتعزيز هذا التغيري الذي �أعطى
ما �سمي وقتها املجتمع احل�ضري ،وقوامه عند
املت�صوفة "الإن�سان الكامل" )�أي ،بتعبرينا اليوم،
جمتمع الألفة املدين الذي ي�ضمن حقوقا �أ�سا�سية
للإن�سان(.
�أما الثانية فكانت مع ولوج الر�أ�سمالية الغربية
منذ بداية القرن التا�سع ع�شر ،الذي ترافق
بخنق التكوين االجتماعي-االقت�صادي ما قبل
الر�أ�سمايل ،ووالدة م�ؤ�س�سات وقوى اجتماعية
جديدة رافقها �ضرب الوحدات القائمة على العمل
العائلي الأبوي ومزاولة املر�أة تباعا ملهن جديدة،
جنبا �إىل جنب مع الرجل ،كالتعليم وال�صحافة ويف
امل�صانع والوظائف احلكومية والأعمال احلرة.

الت�سلط والع�صبية
ري
كان لوالدة النظام الت�سلطي احلديث دو ٌر كب ٌ

البنية املجتمعية

يف حتجيم منو امل�ؤ�س�سات املدنية .ف�إن حملت
الر�أ�سمالية الأوروبية قيماً حديثة يف الدولة
وال�سيا�سة واملجتمع ،فهذه القيم مل تكن وليدة
عملية �إنتاج حملي ،وبالتايل مل تكمل دورتها يف
بناء م�ؤ�س�سات دولة قانون ،وتعبريات جمتمع
مدين مقاوم للع�سف .فلم يكن ي�سرياً على الدولة
الوطنية �أن ت�ضحي مبقومات املواطنة والعالقات
املدنية خا�ص ًة يف ظروف تبعية اقت�صادية وحتدي
اللحاق بالدول املتقدمة .وترك �ضرب احلريات
الأ�سا�سية �آثاره على مقومات املجتمع املدين
النا�شئ ،فكان تراجع عملية بناء عمارة الف�ضاء
املدين غري احلكومي يتنا�سب طردياً مع جلوء
الأفراد العراة ،من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين،
�إىل كوخ الع�صبية الع�ضوية� ،أي مت�سك اجلماعة
مب�صاحلها ومنظومة قيمها امل�شرتكة وتع�صبها يف
احلق والباطل لها ،كملج�أ �أخري للهوية والت�ضامن
والأمن والدفاع الذاتي والتعريف املمكن الوحيد
ِللـ "نحن".
وكما يعرب ه�شام �شرابي" ،لي�س الوالء القبلي
تعبرياً عقائدياً ،بل �أنه يقوم على حاجات �أ�سا�سية.
�إن ا�ستمرار رابط الع�شرية �أو الوالء الطائفي
يف املجتمع الأبوي امل�ستحدث يدل على مدى
االرتباط الوثيق بني الأبوية احلديثة والأ�شكال
البدائية .فلم تفلح املدينة �أو املجتمع �أو الدولة
يف تطوير �أ�شكال اجتماعية قادرة على توليد بنى
�أ�صيلة بديلة" )ه�شام �شرابي .(48:1993 ،ميكن
القول ب�صحة هذا الطرح �إذا و�ضعنا قبالتنا جملة
املثبطات النطالقة جمتمع مدين جدير بالت�سمية،
وفقا خلط �سري ال حتول خ�صو�صيته دون حمله
للمقومات الأ�سا�سية امل�شرتكة لدور الدولة يف
حماية حقوق الأ�شخا�ص و�ضمانها امل�شاركة
املجتمعية يف ال�ش�أن العام .من هنا �ضرورة التوقف
�أمام فر�ضيتني :الأوىل تقول �إن بنية املدينة
العربية ،مبا هي مرت ِّيفة ،ال ميكن �أن تكون حا�ضنة
ملفهوم املجتمع املدين الذي تطور وترعرع يف
�أح�ضان املدن الأوروبية )مرتوك الفالح:2002 ،
(34؛ والأخرى تعترب ت�أميم مبادرات املجتمع من
قبل ال�سلطة ال�سيا�سية �سبباً يف جعل العالقات
الع�ضوية ،الأقوى يف الريف والبداوة؛ تتعاي�ش مع
املدينة يف ظل الدولة غري الدميقراطية التي
�ألغت �أ�شكال الو�ساطة ما بعد الع�ضوية بني الفرد
والدولة )هيثم مناع 12:1986 ،وما بعدها(.
لقد �أدى االغتيال املمنهج لتعبريات املجتمع
املدين الذي تنامى ب�أ�شكال متعددة يف بداية القرن
الع�شرين يف العامل العربي ،يف ظل حما�صرة و�سائل

�إن حملت الر�أ�سمالية
ً
قيما حديثة
الأوروبية
يف الدولة وال�سيا�سة
واملجتمع ،فهذه القيم
مل تكن وليدة عملية
�إنتاج حملي ،وبالتايل
مل تكمل دورتها يف
بناء م�ؤ�س�سات دولة
قانون ،وتعبريات
جمتمع مدين مقاوم
للع�سف
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على الرغم من كون
ً
حالة
القبيلة اليوم
ما�ضيةّ � ،إال �أن قيمها
ومفاهيمها مازالت
قائمة يف الوعي
العربي وطريقة
تعامله مع ال�ش�أن
الن�سائي ،حتى بعد
غياب االقت�صاد
الرعوي والبداوة

الإطار 2-7

التنظيم والت�أطري والت�ضامن والتعا�ضد والتعبري
عن الذات امل�ستقلة عن ال�سلطة ال�سيا�سية� ،إىل
نكو�ص الأفراد واجلماعات �إىل الع�صبيات قبل
املدنية .وجتلت العودة للروابط الع�ضوية ب�شكل
وا�ضح يف الع�شرية الأبوية ،ويف حاالت حمددة
يف الطائفة )باعتبارها �شك ً
ال يجمع بني البنية
االجتماعية والتكوين املعتقدي-ال�سيا�سي(.
و�أعطي �أمن اجلماعة الع�ضوية )ع�شرية ،قبيلة،
طائفة( �أولوية على حقوق الأ�شخا�ص .وبدا وا�ضحا
متحور الأ�سرة العربية حول �سلطة رب العائلة
باعتباره عن�صر الأمان يف نظام يحرم الأفراد من
�أوليات حقوقهم ،وتثبط عملية التفريد ال�ضرورية
لربوز حقوق الأ�شخا�ص باعتبارهم كذلك.
من امل�ؤكد �أن الطابع ال�شمويل للدولة قد
�ساهم بادئ الأمر يف م�شاركة �أو�سع للمر�أة يف
ال�ش�أن العام وجماالت العمل وال�ضمان االجتماعي
وحماية ن�سبية للأمومة والطفولة� .إال �أن التكل�س
البريوقراطي ،وم�صادرة �أ�شكال املبادرة املجتمعية
واملدنية ،واعتماد نظام "املتنفذ" املحلي )الرجل
بال�ضرورة!( كو�سيط وحيد بني ال�سلطة واملجتمع،
قد رهن تقدم حقوق الن�ساء بطبيعة وتقلبات
ال�سلطة .ومع التالزم الأ�سا�سي بني الت�سلط
والأبوية ،مل تلبث هذه املنجزات �أن حتولت �إىل
مادة ا�ستعمال ،يف حني تردى و�ضع الن�ساء �أكرث
ف�أكرث مع تراجع حقوق املواطنة وعودة العالقات
الأبوية الع�ضوية كو�سائل دفاع ذاتية �أخرية يف
�صفوف املجتمع املمنوع من �أ�شكال الن�شاط املدين
املختلفة.
ومن املالحظ هنا �أن �أية مواجهة بني ال�سلطة
ونُ َويـَّات املجتمع املدين واحلريات الأ�سا�سية كانت
ترتافق بنكو�ص �أكرب نحو البنى الع�ضوية التي
اتخذت �أ�شكاال جديدة تداخل فيها �إنتاج الإن�سان
ب�إنتاج و�سائل احلياة املادية والثقافية اجلديدة.
فكما يذكر �أحد الدار�سني" ،تن�ش�أ الع�صبية العائلية
املمتدة – �أي�ضا  -عن �ضرورات التعاون" )حليم
بركات.(82:1985 ،

�سعاد جوزيف :الأبوية والتنمية يف العامل العربي

يتفق معظم الكتاب يف العامل العربي على
�أن �أوا�صر وقيم القرابة هي حمور بنية
املجتمعات العربية .فهي تبقي وت�ؤكد على
�إح�سا�س الفرد بذاته وهويته ،وت�شكل
مواقعه يف املجتمع .وهي �أي�ضاً امل�صدر
الرئي�س للأمان االقت�صادي .والقرابة
امل�صدر� :سعاد جوزيف.2005 ،
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حتدد الع�ضوية ال�سيا�سية ،وتغزل �شبكة من
املوارد ال�سيا�سية اجلوهرية .كما �أنها حتدد
الهويات الدينية� .إن ملركزية القرابة ت�أثرياً
على الأبوية :فالقرابة تنقل الأبوية �إىل كل
العوامل واملنازل االجتماعية يف احلياة.

الع�صبة واملر�أة يف املجتمعات املعا�صرة
لي�ست الع�صبة العربية والزواج العربي معطى
عامليا ،ومل يعودا بالنقاء البدوي الذي ر�سم
معاملهما التاريخية ،كما �أنها غري حم�صورة بالعرب
باملعنى العرقي �أو القومي ،حيث �أننا نرقب معاملها
يف املجتمعني الأمازيغي والكردي .لكن الع�شرية
والقبيلة ،كمالذ �أ�سا�سي يف البنى الت�سلطية
ال�سيا�سية ،التاريخي منها واملعا�صر ،مازالت
ترتك �آثارا هامة يف العالقات بني اجلن�سني.
وهي ت�ضع املر�أة يف تركيب معقد يجتمع فيه
العريف واملجتمعي والديني والقانوين يف عملية
مركبة لتحديد طبيعة دورها وم�صريها .وميكن
تتبع معامل البنى الع�ضوية هذه بدرجة �أو ب�أخرى
يف اجلزيرة العربية والريف الأردين وال�سوري
والعراقي وامل�صري  ،ويف �شمال �أفريقيا وال�صومال
وموريتانيا� .إن جماعة القربى التي نعاي�شها
حتى اليوم جمموعة ب�شرية ذات �سلطة ذكورية
تكر�س توارث البنية االقت�صادية ومنا�صب الريادة
وال�سيادة على ح�ساب املر�أة املهم�شة ،وت�ستمر يف
�أ�شكال مت�أقلمة مع الر�أ�سمالية املعا�صرة .فعالقات
�إنتاج الإن�سان يف املجتمعات العربية تكر�س منط
الزواج الداخلي وزواج ابن العم من داخل القبيلة
للن�ساء ،مع حرية الذكور يف الزواجني الداخلي
واخلارجي .وقد كر�ست جماعات القربى هذا
النمط من الزواج �أوال ،كحق للرجل و�إلزام للمر�أة،
لتوفري متا�سك الع�صبات ب�صلة الرحم .ويرتبط
هذا "احلق" املطلق البن العم مبنظومة العالقات
والقيم التي تعتمد ممار�سة ال�ضبط الكامل للقدرة
الإنتاجية لن�ساء القبيلة للحفاظ على الإرث
االقت�صادي وال�سلطة االجتماعية ،مما ي�ضيق على
املر�أة ويحرمها من حق اختيار ال�شريك.
يعترب هذا النمط االجتماعي يف بع�ض
الأو�ساط الأكادميية عام ً
ال مهماً وجزءاً ال
يتجز�أ من املوروث االجتماعي الذي ي�ساهم يف
الت�سلط وحرمان املر�أة من �أب�سط احلقوق .كما
يعترب هذا املوروث عام ً
ال مهماً يف قمع املر�أة
اجتماعياً ،فت�صبح عملية الت�سلط والعقاب عملية
جماعية متار�سها جماعة القربى "املجموعة"
�ضد الفرد "املر�أة" .وال ي�صدق ذلك على خيارات
الزواج فح�سب ،بل �أي�ضا على دية الدم وجرائم
ال�شرف وغياب احلدود الوا�ضحة بني ال�شخ�صي
والعائلي.
ويعتقد العديد من علماء االجتماع العرب �أنه
على الرغم من كون القبيلة اليوم حال ًة ما�ضية،
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�إ ّال �أن قيمها ومفاهيمها مازالت قائمة يف الوعي
العربي وطريقة تعامله مع ال�ش�أن الن�سائي،
حتى بعد غياب االقت�صاد الرعوي والبداوة.
وير�صد البع�ض الآخر تغيرُّ ٍات يف عالقات
القربى كوحدات اجتماعية-اقت�صادية ،نتيجة
لتو�سع نظام اخلدمات ،و�سيطرة الدولة على
خمتلف مرافق احلياة ،وات�ساع نطاق الوظائف
البريوقراطية )حليم بركات.(178:1985 ،
ولي�س �سراً القول �إن املر�أة العربية ال تزال
تعترب عن�صراً يتعر�ض للت�سلط ب�شكله املعنوي
واملادي املبا�شر وغري املبا�شر .ورمبا تختلف
درجات الت�سلط وقوته من بيئة �إىل �أخرى،
وح�سب املرحلة التي متر بها املر�أة� ،أي مبعنى �أن
الت�سلط ،كعن�صر قهر و�أداة �إجبار ،قد ال يكون
بالقوة نف�سها خالل املراحل املختلفة من حياة
املر�أة .لذلك يجب �أن يقرتن �أي حتليل للت�سلط
مبا ي�سمى "دورة حياة املر�أة" .فرمبا تعاين الفتاة
ال�صبية من الت�سلط �أكرث من �أختها املتزوجة �أو
العجوز .ورمبا تتعر�ض املتزوجة والأم لنوع من
الت�سلط يختلف عما تتعر�ض له املر�أة ِ
امل�سنّة �أو
املطلقة �أو العان�س �أو الأرملة .لذا يجب �أن ي�ؤخذ
باالعتبار �أن الت�سلط لي�س حالة مطلقة تعاين منها
كل الن�ساء بالدرجة والقوة وال�شكل ذاتها ،بل هو
حالة مرتبطة بالعمر واحلالة االجتماعية والوفرة
االقت�صادية واجلاه ال�سيا�سي العائلي ،واملنظومة
ال�سيا�سية االجتماعية ال�سائدة ،وغريه من العوامل
امل�ؤثرة على جتربة املر�أة يف املجتمع.
لقد بقيت العالقات داخل الأ�سرة حمكومة
ب�سلطة الأب على الأبناء ،والزوج على الزوجة؛
وهي �سلطة ن�ش�أت تاريخياً يف ظل �سيادة النظام
الأبوي .وال ميكن اعتبار التغيريات التي دخلت
على هيكلها جذري ًة ،مبا يف ذلك تعزيز الأ�سرة
النواتية على ح�ساب الأ�سرة املمتدة والرتاجع يف
ن�سبة زواج الأقارب .كما ال ميكن القول �إنها م�ست
الطابع الوظيفي للعالقة بني اجلن�سني يف العمق.
وهي� ،إن �أثرت على بع�ض �أ�شكال التمييز بني املر�أة
والرجل ،ف�إنها مل حتدث تغيريا نوعيا يف طبيعة
العالقة بينهما �إال يف �أو�ساط حمدودة.
لقد كان التقدم على �صعيد عالقات اجلن�سني
يف العديد من معامله ل�صالح الرجل الذي فُتحت
�أمامه �إمكانات جديدة ،وح�صل على حريات
�شخ�صية مل يُ�سمح بها للن�ساء ،مما كر�س �سيطرته
على الأ�صعدة االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
والقانونية وال�سيا�سية .يف الوقت عينه ،مل حتظ
بقدر ٍ
ٍ
كاف من التعليم والعمل املهني
املر�أة دائما

البنية املجتمعية

الذي ي�سمح لها بتعديل موازين القوى ب�شكل
يتيح تكاف�ؤاً �أكرث .وهي �إن �أفلحت بعمل م�أجور
بدواعي الأزمة االقت�صادية ،ال جتد يف غالب
الأحوال م�شاركة حقيقية ووا�سعة لها من الرجل
يف الأعمال املنزلية .وال ي�سمح لها هذا العمل
بتحقيق نف�سها بقدر ما هو مل�ساعدة الأ�سرة على
حت�سني م�ستوى معي�شتها ،يف حني تنت�شر �أكرث
ف�أكرث اخلدمة املنزلية يف بيوت الكادر الن�سائي
القادر اقت�صاديا� .إن مفهوم العمل امل�أجور يف
التكوينات االقت�صادية االجتماعية ال�ضعيفة
ال ي�سمح ،كما هو احلال يف الدول الر�أ�سمالية
املتقدمة ،بتفريد الن�ساء �أو اجلماعات امل�ست�ضعفة،
ل�ضعف التفريد ب�شكل عام وهزاله لدى العن�صر
الأ�ضعف يف البنية االجتماعية )�أي املر�أة( التي مل
تتمتع باحلق كامر�أة يف ذاتها ومن �أجل ذاتها .فقد
متتعت مبفهوم احلق يف املنظومة القيمية ال�سائدة
عرب دورها يف اجلماعة و�/أو البيت .وميكن القول
�إن �أزمة اقت�صادية قد جنمت عن تهاوي �أ�شكال
االنتاج غري القابلة للت�أقلم مع الو�ضع العاملي
دون وجود بنى حتتية بديلة .وتفاقمت الأزمة
مع تعميم العمل امل�أجور على ح�ساب الرتتيبات
االجتماعية والعرفية التي �ضمنت نوعاً من
احلماية االجتماعية واالقت�صادية وربط املوارد
االقت�صادية الأ�سا�سية باملركز العاملي ال ب�شبكة
تبادل حملية �أو �إقليمية .وكان من مظاهر هذه
الأزمة ت�صدير حثالة ال�صناعات باملعنى البيئي
واالجتماعي واالقت�صادي لدول اجلنوب .وخلقت
هذه الأزمة نخبا مالية حت�صد مبنظومة الف�ساد
والآليات الداخلية لال�ستبداد وال�شبكة العاملية
لال�ستعباد �أهم ثروات البالد .ورافق هذه العملية
�إفقا ٌر مت�صاعد للطبقات الو�سطى ونبذ للفئات
الو�سيطة التي ت�شكل حلقة الو�صل يف �أ�شكال
تق�سيم العمل االنتقالية يف العديد من البلدان
العربية .وهذا الو�ضع ي�شكل مع�ضلة حقيقية
يف �صفوف خريجي العلوم التطبيقية والنظرية
العليا الذين و�ضعوا يف موقع املناف�سة املبا�شرة مع
الن�ساء يف �سوق العمل املت�أزمة يف معظم البلدان
العربية.

مل تعد املر�أة حبي�سة
املنزل .فقد �أتاحت لها
فر�ص التعليم والعمل
م�شاركة �أكرب يف احلياة
العامة

من البيت �إىل املجتمع
مل تعد املر�أة حبي�سة املنزل .فقد �أتاحت لها فر�ص
التعليم والعمل م�شاركة �أكرب يف احلياة العامة ،مع
�أن البع�ض ما زال ينظر �إىل هذه الفر�ص كو�سيلة
لتح�سني ن�صيبها يف الزواج ورعاية الزوج وتربية
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باملر�أة وفق اختالف
البلدان والأو�ساط
االجتماعية وم�ستوى
املعي�شة والوعي العام.
وهي تربز يف ال�شرائح
االجتماعية الأكرث
فقرا واملهم�شة الدور
واملكانة االجتماعية،
وبالتايل الأقل حماية
قانونية واجتماعية
والأكرث ت�أثر ًا بالثقافة
الأبوية ال�سائدة
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الأبناء .وما زال البع�ض يرى �ضرورة للتحكم
بحريتها حفاظا على �شرف العائلة ،و�صوال �إىل
فر�ض احلجاب ومنع االختالط بني اجلن�سني يف
التعليم واملجتمع.
�إال �أن نتائج ا�ستطالع الر�أي ت�ضع التحجب
بو�ضوح يف خانة احرتام احلرية ال�شخ�صية،
�إطار ) .(3-7كما مييل اجلمهور يف اال�ستطالع
�إىل ت�أييد االختالط بني اجلن�سني ،يف العمل،
ويف املجتمع عامة ،و�إن كان االختالط يف مراحل
التعليم املختلفة ال يحظى بت�أييد كبري خا�صة يف
حالتي الأردن وم�صر� ،إطار ).(4-7
االعتقاد ب�ضرورة التحكم باملر�أة يبقى بالطبع
غري مت�ساو ،ويختلف وفق اختالف البلدان
والأو�ساط االجتماعية وم�ستوى املعي�شة والوعي
العام .وهي تربز يف ال�شرائح االجتماعية الأكرث
فقرا واملهم�شة الدور واملكانة االجتماعية،
وبالتايل الأقل حماية قانونية واجتماعية والأكرث
ت�أثراً بالثقافة الأبوية ال�سائدة .وميكن القول
�إن البوادي والأرياف العرب ّية ،مازالت تخ�ضع
لعوامل الع�صب ّية الأ�سر ّية والقرابة والوالء ل�سلطة
القبيلة وهيمنة الأعراف والتقاليد وال�شعائر ،يف
ظ ّل اقت�صاد اكتفائي �إىل حد ما ،مرتبط بالأر�ض
واملا�شية واملناخ وال�صناعات احلرفية الب�سيطة
)م�ضاوي الر�شيد ،ورقة خلفية للتقرير( .ويلعب
غياب الزمن احلر )وقت الفراغ( وتراكم املهمات
على املر�أة دورا هاما �أي�ضا .وتعود هذه الظواهر
كلّها �إىل منابع وعالقات ذكور ّية و�أو�ضاع حياتية
ال ت�سمح للمر�أة �إ ّال بامل�شاركة يف بع�ض مظاهر

الن�شاط العام ،وت�أطري دورها يف جمال الإجناب
والعمل املنزيل باملعنى الوا�سع للكلمة وامل�شاركة يف
الأعمال الرعو ّية والزراع ّية �ضمانا للبقاء.
ت�شري الدرا�سات املتعلقة بالعامل العربي �إىل
غياب املر�أة عن احليز ال�سيا�سي امل�ؤ�س�ساتي ،و�إىل
ح�ضور حمدود يف القطاع اخلريي ،وبن�سبة �أقل
يف الف�ضاء املدين والثقايف ب�شكل عام ،و�إىل قلة
امل�شاركة يف احليز االقت�صادي ،وغياب �شبه تام
عن احليز الديني الر�سمي� .إال �أن البنى الت�سلطية
مل حتل دون وجود املر�أة يف ال�صحافة واملحاماة
وال�صيدلة والهند�سة والطب والتقنيات احلديثة
وم�ؤ�س�سات ثورة االت�صاالت .ويف حني كان هذا
احل�ضور يحمل معاين عديدة يف جمتمع يحاول
�إعادة اكت�شاف نف�سه قبل قرن ،ميكن القول
�إننا اليوم يف مواجهة حالة �صراعية بني قطاع
وا�سع دخل �سوق العمل واحلياة العامة باعتباره
ا�ستمراراً للت�شكيلة االجتماعية التقليدية ،وقطاع
�آخر كان دخولـه �سوق العمل م�ؤ�شراً النخراطه يف
عملية دفاع جديدة عن الأ�سرة ال�صغرية والتفرد
واال�ستقالل املايل ،ولعب دوراً خمتلفاً عن ذلك
املر�سوم �سلفاً للعالقات االجتماعية الأفقية .وتدفع
املر�أة فاتورة غالية لقواعد ال�سوق اجلديدة ،من
عدم ثبات عقود العمل وطابعها امل�ؤقت ووجودها
يف مناطق حرة ذات �شروط مذلة للن�ساء ،على
الرغم من �أن التغريات عينها ت�سمح ،من حيث
املبد�أ ،مبا ي�سهل التوفيق بني العمل امل�أجور وبناء
الأ�سرة )مثل املرونة يف �ساعات العمل و�إمكانية
العمل يف املنزل( .وميكن القول �إن غياب �سيا�سات
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املوافقة على االختالط بني اجلن�سني يف جميع مراحل التعليم
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املوافقة على االختالط بني اجلن�سني يف العمل
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البنية املجتمعية

 >'E'#

اعتماد املر�أة البدوية على الذات

عم�شة احل�سني ،من بادية ال�شامية ،يف العقد اخلام�س،
ترعى الغنم وحتلبها ،وجتمع احلطب ،وتعجن وتخبز
على ال�صاج ،وتغ�سل الثياب بيديها .زوجها عاجز .ومع
�أنها تعي�ش يف بيت من ال�شعر بعيداً عن البيوت الأخرى،
�إال �أنها ال ت�شكو من الوحدة ،لأنها م�شغولة دائما .تغزل
امل�صدر :بندر عبد احلميد.1990 ،
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ال�صوف مبغزلها اليدوي ،وال تخفي ب�سمتها وهي تهز
ر�أ�سها وتقول" :حياتنا �صعبة ،احلياة موا�سم ،و�إن مل
نخدم �أنف�سنا ال �أحد يخدمنا .الذين يقدمون لنا خدمات
يطالبوننا ب�أكرث منها ،وبع�ضهم يطالبوننا ب�أن ن�ؤمن لهم
ال�سمن واجلنب جماناً ،وهم ال يقدمون لنا �إال الإزعاج".
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�إن غياب �سيا�سات
اجتماعية حامية
لأو�ضاع املر�أة،
وحمدودية اخلدمات
التي تقدمها الدولة،
تلعب دورا كبريا يف
جعل املر�أة �ضحية
عو�ضا عن �أن ت�ستفيد
من فر�ص العمل املرن
واملتعدد الأ�شكال

اخل�ضوع �أو التمرد
على الروابط
الع�ضوية ال يخ�ضع
بال�ضرورة لالعتبارات
الدينية

يتقوى البعد ال�سلبي
للعالقات الع�ضوية
كلما �ضاق هام�ش
حرية التجمع
والن�شاط العام
امل�ستقل عن الدولة
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اجتماعية حامية لأو�ضاع املر�أة ،وحمدودية
اخلدمات التي تقدمها الدولة ،تلعب دورا كبريا
يف جعل املر�أة �ضحية عو�ضا عن �أن ت�ستفيد من
فر�ص العمل املرن واملتعدد الأ�شكال.

التمرد يولد �أ�شكاال و�سيطة للحرية
�إن متابعة حاالت اال�ست�سالم والتنازل والقنوط
للت�أقلم مع البنى التقليدية ،ال يجب �أن حتجب
عن الأنظار ردود الفعل القوية والعنيفة التي تعرب
عن التمرد والثورة .لكن هذا الو�ضع ،املبني على
عالقات عائلية مقيدة وغري دميقراطية يف كل
الأحوال ،ال ي�سمح ب�إر�ساء ثقافة �سائدة قائمة على
امل�ساواة يف احلقوق والواجبات وفر�ص امل�شاركة
يف �صنع احلا�ضر وامل�ستقبل� ،أي �ضمن منظومة
حقوق �إن�سان تعترب حقوق املر�أة جزءاً ال يتجز�أ من
هويتها وم�ضمونها.
ومن ال�ضروري مالحظة �أن اخل�ضوع �أو
التمرد على الروابط الع�ضوية ال يخ�ضع بال�ضرورة
لالعتبارات الدينية ،حيث جند يف طريف املعادلة
ن�ساء حمجبات �أو م�شاركات يف العمل العام عرب
هيئات دينية تعليمية �أو خريية .كذلك ال ميكن،
ب�سبب الت�ضييق على حرية التجمع والتنظيم يف
معظم الدول العربية� ،أن نعترب اجلل�سات واملجال�س
والديوانيات وال�شلل و�سهرات الزجل واحتفاليات
العطل ورم�ضان و�شعائر امللل والنحل جمرد عودة
�صرف �إىل منط حياة تقليدي دائما .فالكثري
منها ميكن ت�صنيفه يف نطاق احلاجة الطبيعية
لالجتماع الب�شري والتوا�صل ،الذي جعلته القوانني
الت�سلطية �أمراً ممنوعاً ،مما �أعطى �أ�شكاال
و�سيطة ترتك احلدود �ضبابية بني التعبريات
الع�ضوية والتعبريات املدنية .فالن�ساء يف ظل
غياب احلريات الأ�سا�سية يحاولن �أي�ضاً توظيف
الظروف االجتماعية ،بل املمار�سات التقليدية،
للدفاع عن حقوقهن حيث تن�ش�أ جتمعات خريية
�أو طبية �أو �أدبية ،عائلية ن�سائية .كما تت�شكل وفود
مطلبية حتاول اال�ستفادة من الف�ضاء االجتماعي
الذي ي�سمح يف بع�ض البلدان مبا ال ي�سمح به
الف�ضاء الإيديولوجي .وال يعدم الأمر توظيفا من
قطاعات ن�سائية يف بلدان عديدة )كال�سعودية
واخلليج مثال( لهوام�ش احلماية وامل�شاركة
الع�ضوية ،لغر�ض ا�ستنباط �أ�شكال مدنية للتعبري
ت�شكل مفاتيح حتول اجتماعي ينطلق من املعطى
املجتمعي نف�سه الذي �أعطته الدولة الت�سلطية قوة
ح�ضور.

�إال �أن البعد ال�سلبي للعالقات الع�ضوية يتقوى
كلما �ضاق هام�ش حرية التجمع والن�شاط العام
امل�ستقل عن الدولة .فالتمرد على البنية الع�شائرية
�أو الع�صبيات لي�س وقفاً على غري املتدين من جهة،
كما �أنه لي�س وقفاً على طبقة اجتماعية حمددة
�أو جن�س من جهة �أخرى .وتبدو �أ�شكال الت�ضامن
الع�ضوية التقليدية للمتتبع ،كما �سبق و�أ�شرنا،
�أقوى يف الأو�ساط الفقرية ،حيث ثمة �إح�سا�س
عميق ،عند ن�سبة هامة يف املناطق الريفية ومدن
ال�صفيح و�أحياء الهجرة للمدن ،ببناء حزام حماية
من الب�ؤ�س عرب الع�صبيات الأبوية التقليدية.
وميار�س التقاطع ال�سيا�سي/االقت�صادي الوطني/
الدويل ت�أثرياً على �أ�شكال العالقة بني الن�ساء
والرجال .فالرتاجع يف احلقوق االقت�صادية على
�صعيد الأغلبية ون�سبية ال�سيادة ،يف ظل �إعادة
�صياغة �أ�شكال الهيمنة على املنطقة العربية،
ي�سهل عملية اخللط بني اخلطاب االجتماعي
واخلطاب الإيديولوجي املحافظ الذي يربط بني
الدفاع عن الذات املجتمعية وال�سيادة الوطنية،
وتعريف حمدد للهوية يحجم دور املر�أة ويعترب
نهو�ضها ماركة خارجية م�سجلة.
هناك ،مع ذلك ،تراكمات نوعية من االنت�صارات
حققتها املر�أة يف كفاحها الدميقراطي ،و�أف�ضت،
باختالف املجتمعات والثقافات� ،إىل تراجع الهيمنة
الأبوية ولو بدرجات متفاوتة .و�إذا كانت املوروثات
هائلة ،وطريق املر�أة �شاقاً لتخطي عتباتها ،ف�إن
امر�أة اليوم خمتلفة عن �أمها �أو جدتها بفعل وعيها
وحت�صيل العلم واخلروج مليدان العمل والإجنازات
احل�ضارية التي حملها القرن الع�شرون من �أفكار
حتررية وانت�صارات يف جمال حقوق الإن�سان
وحقوق املر�أة .وهي تواجه ب�صالبة حتدي الت�أقلم
والتكيف مع التغريات القا�سية ،بل و�أثبتت �أنها
احلامي للوجود املجتمعي يف �أ�سو�أ الأو�ضاع كما
كان حال املر�أة يف ظل احل�صار يف العراق ،والعنف
املختلف التعبريات يف ال�سودان ولبنان والعراق
وفل�سطني .وبهذا املعنى ،مل يكن للبنى املجتمعية
�أن حتول دون ح�ضور املر�أة ،املختلف الدرجات
والأ�شكال ،طرفا فاعال يف الأو�ضاع االنتقالية
التي تعي�شها بلدان عربية عديدة.
من جهة �أخرى� ،أدى التقارب بني اجلن�سني،
و�إن مل يلغ الفوارق ،لعالقات �أقل نزاعية يف �أماكن
كثرية ،وجعل العالقة الرتبوية تنحى منحى �أقرب
للدميقراطية منه للت�سلطية .ف�أ�صبح الأبناء �أكرث
ثقة ب�أنف�سهم وبالذين يتخذونهم منوذجا يحتذى
يف منو �شخ�صيتهم ويف حتقيق جناحاتهم ،خا�صة
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و�أن �صورة الأم ومكانتها لديهم عن�صر �أ�سا�سي يف
تكوين �صورتهم الإيجابية عن �أنف�سهم.
هذا الو�ضع يعود بنا �إىل �ضرورة البحث
ٍ
قائمة على
عن حالة توازن جديدة للأ�شخا�ص،
�أ�سا�س امل�ساواة اال�سمية ،ويو�ضح بجالء �أهمية
�إطالق احلريات الأ�سا�سية وبناء جمتمع مدين
باملعنى الوا�سع للكلمة� ،أي �شبكة وافرة من �أ�شكال
التجمع الواقعة بني الفرد والدولة ،ت�سمح بتغطية
الف�ضاءات غري احلكومية لأن �أية حكومة ال ميكن
�أن متثل كل النا�س يف كل الق�ضايا .كما ي�شري �إىل
�أهمية ربط الربنامج ال�سيا�سي واملدين ب�ضمانات
الدرجة الدنيا االقت�صادية واالجتماعية ،حتى ال
نقول حقوقها ،لكي ال تكون املواجهة مع البنى
الع�ضوية جمرد نقل لل�ضحايا من كوخ بائ�س �إىل
العراء� .إن قيام عهد مدين بني املجتمع والدولة
ل�ضمان حقوق الأ�شخا�ص ،ن�سا ًء ورجاالً ،ي�شكل
�شرطاً واجب الوجوب ل�شعور الأ�شخا�ص ب�أن
لهم �سالمة يف النف�س واجل�سد ودوراً يف البيت
واملجتمع ،واعرتافاً حقوقياً يف التعلم والعالج� .إن
احلق الطبيعي ببناء جمعيات حرة وم�ستقلة ي�شكل
عام ً
ال �أ�سا�سياً يف االنتقال من الفرد �إىل ال�شخ�ص-
املواطن .وبقدر ما ي�صبح بناء جماعات مدنية
ق�ضية بديهية للنا�س ،ي�صبح بالإمكان اخلروج من
احلالة اخلا�صة لبع�ض الن�ساء �إىل احلالة العامة
لكل الن�ساء عرب �أ�شكال تعاون وتعا�ضد وم�شاركة
مدنية جديدة .عندها ميكن للم�ساواة �أن ت�صبح
مطلبا جمتمعيا ،وللثقافة املدنية �أن ت�شكل
مناف�سا قويا لثقافة التمييز باعتبارها م�سلحة
بالظروف العملية لتجاوز الروابط الع�ضوية ،ولي�س
فقط مقومات نقدها الفكري .فلمواجهة ما
تفر�ضه الع�صبية من ر�ضوخ وتبعية ،ال بد من زرع
املقومات املعا�شية والقانونية لال�ستقالل الذاتي
للأ�شخا�ص ،من اجلن�سني ،ورف�ض التمييز مهما
كان ال�سبب �أو الدافع ،وتوفري ال�شروط املادية
للتجر�ؤ على الفكر والتجاوز.

الأ�سرة ومكانة املر�أة
ما زالت الأ�سرة هي امل�ؤ�س�سة الأوىل التي
تعيد �إنتاج العالقات والقيم الأبوية من خالل
التمييز بني اجلن�سني .فهي تقوم بعمليات
التن�شئة والتطويع االجتماعية يف جو تع�صف به
التناق�ضات وامل�شكالت البنيوية اخلانقة ،و�ضمن
�آليات رقابة و�ضغط تغدو فيها املر�أة م�صنوعة
بدالً من �أن تكون �صانعة مل�صريها� ،أو ،كما

البنية املجتمعية

الحظنا ،م�شاركة يف �إعادة �إنتاج املنظومة التي
حتكمها.
على الرغم من خروج املر�أة �إىل حقل العلم
والعمل ،بقيت م�س�ألة اجلن�س والعر�ض وال�شرف
حمدودة الت�أثر بالتحوالت البنيوية الكبرية التي
ح�صلت خالل القرن املن�صرم .ففي جمتمعات
ذكورية ي�سيطر فيها الرجل على خمتلف
�ش�ؤون احلياة االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية
واالقت�صادية ،مازال حق املر�أة يف �سالمة النف�س
واجل�سد مو�ضوع انتهاك مقبول يف منظومة القيم
ال�سائدة .فعندما نُفي الفرد يف املر�أة ،نفيت
�إمكانية تفرد احلق اخلا�ص ،وحتديد تعريف احلياة
اخلا�صة ،ومقومات ال�شخ�ص كما ترد يف ال�شرعة
الدولية حلقوق الإن�سان� .إال �أن هذا االنتهاك بحد
ذاته ي�ضعنا �أمام تناق�ض هام يف حاالت التعاي�ش
بني العالقات الع�ضوية والعالقات املدنية .ف�إن كان
�ضعف التفرد قد حال دون احل�صول على حقوق
معينة مل تتجند فيها اجلماعة من �أجل الن�ساء،
فاجلماعة نف�سها )قبيلة �أو ع�شرية �أو حمولة(...
كانت احلامل والو�سيط ل�ضمانات وحقوق �أخرى،
مما يجعل من ال�ضروري ا�ستقراء �أ�شكال و�سبل
جديدة لنهو�ض املر�أة ال ت�ستبعد تو�سط اجلماعة
الع�ضوية يف بع�ض املجتمعات العربية.
تغدو هذه التجاذبات �أ�شد عنفا يف فرتات
الأزمات ،حني ت�صبح املر�أة مو�ضوعا للمراقبة،
وي�صبح الت�صرف بج�سدها ،مبراقبته �أو ا�ستعماله
�أو حجبه ونفيه ومعاقبته� ،أكرث و�ضوحا .وي�صبح
هذا العنف عن�صراً �إ�ضافيا على ن�سوية الفقر
يا�سي والتّبع ّية والهيمنة واالغرتاب.
ال�س
والب�ؤ�س ّ
ّ
حتى اليوم� ،شكلت قوانني الأحوال ال�شخ�صية
التج�سيد الأكرث رمزية وعمقا لهذه امل�شكلة.
فالزواج هو ال�شكل الأول والأهم لعالقة املر�أة
والرجل� ،سواء �أكان ذلك يف الوعي الباطن
والظاهر ،يف الدين واملجتمع ،يف احلرام واحلالل،
ويف املقد�س واملدن�س .ولعل هذه القوانني متثل
التج�سيد الأبرز لعالقة الأبوية يف املجتمع العربي
باملحرم واملمنوع ،حيث نالحظ �أن �أهم القوانني
املتعلقة بالتمييز بني اجلن�سني جتد مالذها فيه،
ب�شكل �صارت قوانني الأ�سرة فيه متثل العرين
احلامي للثقافة والتقاليد والأعراف ،دينية �أو
�شعبية .وميكن ،من تتبع النقا�شات والأحداث
التي جرت �أثناء �إعداد و�صدور قوانني الأحوال
ال�شخ�صية يف اجلزائر و�سورية واملغرب ،اال�ستنتاج
ب�أن ت�أميم �أو خ�صخ�صة ن�صف اقت�صاد البالد
�أ�سهل من �إ�صدار قانون �أحوال �شخ�صية مدين

�إن قيام عهد مدين
بني املجتمع والدولة
ل�ضمان حقوق
الأ�شخا�ص ،ن�سا ًء
ً
ً
�شرطا
ورجاال ،ي�شكل
واجب الوجوب ل�شعور
الأ�شخا�ص ب�أن لهم
�سالمة يف النف�س
واجل�سد ودور ًا يف
البيت واملجتمع
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كان �أن�صار املر�أة
الأوائل رجاال ،واعترب
ه�ؤالء ق�ضية املر�أة
ً
ع�ضويا من
جزء ًا
ق�ضية �أو�سع ،هي
حتديث املجتمع
وتقدمه

جند اليوم بني �أن�صار
نه�ضة الن�ساء عدد ًا
كبري ًا من الرجال
النا�شطني يف جمال
حقوق الإن�سان،
منطلقني من �أن
ق�ضية املر�أة هي يف
�صلب ق�ضية حقوق
الإن�سان

اختياري يف بلد �إ�سالمي.
يتحرك ج�سد املر�أة ،كما تقول ملى �أبو عودة،
�ضمن حيز اجتماعي ر�سمت حدوده وتعينت .وكل
واحد من هذه احلدود ،معزز بجملة من القوانني
الناظمة والكوابح املحرمة التي ال يفرت�ض باملر�أة
انتهاكها ،وهو ما يف�سر م�أ�ساة الظروف املحلة
واملخففة يف "جرائم ال�شرف" .من هنا �أهمية
وجود ت�شريعات حقوق �إن�سانية يف كل ما يتعلق
مبا ي�سمى جرائم ال�شرف .ففي ا�ستجواب لعدد
من الفتيات الالتي وجدن ملج�أ لهن يف جمعيات
ا�ستقبال يف �سوي�سرا ،كانت تتكرر جملة على
ل�سان معظم الفتيات" :قتلي ال يكلف القاتل
�شيئا" .ولعل ما جاء يف وثيقة "�أوقفوا قتل الن�ساء"
التي وقعها ع�شرات الآالف من الأ�شخا�ص داخل
وخارج �سورية ما يعطي فكرة عن حجم و�أهمية
هذا ال�سرطان االجتماعي-القانوين" :دائماً،
ب�أ�شكال خمتلفة وذرائع خمتلفة ،متتد يد املادة
 548من قانون العقوبات ،واملواد من � 239إىل
 242من القانون ذاته ،لتخرج القاتل من عقوبته
الطبيعية بعد �أ�شهر نادرا ما جتاوزت عدد �أ�صابع
اليد الواحدة!! �إنه ال�شرف تارة ،ثورة الغ�ضب
تارة �أخرى ،واحل�سا�سية الطائفية تارة ثالثة!!
ولكنه دم �صبايا يهدره قتلة ال يجب �أن يكون لهم
م�صري �سوى م�صري القتلة!!" )� 18أيلول�/سبتمرب
.(2005
على الرغم من تداخل عنا�صر احلداثة يف
الثقافة التقليدية يف املجتمعات العربية ،بحيث ال
ميكن تعميم و�ضع واحد على املجتمعات املختلفة
�إن يف دولة واحدة �أو بني الدول املختلفة ،تبقى
�شرائح اجتماعية وا�سعة فيها �أقرب للتقليد منها
للتجديد .والثمن الذي تدفعه الفتاة يف الأو�ساط
ال�ضعيفة التفريد ،باملعنى احلقوقي واالقت�صادي،
للح�صول على ا�ستقالليتها ،كبري جداً .لذلك
ي�صبح الزواج املبكر �ضالتها املن�شودة ،لتعي�ش
حاجاتها دومنا �شعور بالذنب �أو اخلطيئة �أو كره
الذات .ولت�صبح كذلك �سيدة حمرتمة مقبولة من
�أمها ومن الأ�سرة واملجتمع .ومن املرجح �أن يكون
�أول �شخ�ص تعرفت به هو من �سرتتبط به ،خا�صة
يف املجتمعات املحافظة ،هذا �إذا مل يكن �أهلها هم
من قرر ذلك دون معرفة منها م�سبقة به �أو مبا
يكفي عنه .ويف كل الأحوال ،يتحول الزواج املبكر
من جمرد عرف اجتماعي �إىل م�شكلة متعددة
الأ�سباب والأبعاد.

تظهر درا�سة �أجريت يف الإمارات العربية
�أن ال�ضغوط االجتماعية ال�شديدة على الفتيات،
وفقدانهن احلب والتفهم من قبل �أ�سرهن ،ت ُْظهِ ر
لديهن �أ�شكاال عنفية عديدة يف ال�سلوك .فحوادث
انتحار الفتيات تبلغ ثالثة �أ�ضعاف حاالت االنتحار
عند ال�شباب) 3فيوليت داغر ،ورقة خلفية
للتقرير(.

العالقة امللتب�سة بني الن�ساء والرجال
يف املجتمعات العربية ،بني التعا�ضد
والتناق�ض
ت�ضع بع�ض الكتابات الن�سوية الن�ساء والرجال
موقعي ت�ضا ٍّد كامل .وعلى الرغم من انت�شار
يف
ْ
التمييز �ضد الن�ساء يف البلدان العربية ،ف�إن هذا
املوقف يع ُّد تب�سيطاً خم ً
ال لطبيعة تلك العالقة
الأ�سا�س يف املجتمعات العربية.
ميكن الإ�شارة ،يف البداية� ،إىل �أن �أن�صار
املر�أة الأوائل كانوا رجاال ،مثل بطر�س الب�ستاين
الذي كتب عن �ضرورة تعليم البنات ،وقا�سم �أمني
الذي نادى بتحرير املر�أة ،والطاهر حداد وعبد
الرحمن الكواكبي ،و�آخرين .واعترب ه�ؤالء ق�ضية
املر�أة جزءاً ع�ضوياً من ق�ضية �أو�سع ،هي حتديث
املجتمع وتقدمه .كما �أننا جند اليوم بني �أن�صار
نه�ضة الن�ساء عدداً كبرياً من الرجال النا�شطني
يف جمال حقوق الإن�سان ،منطلقني من �أن ق�ضية
املر�أة هي يف �صلب ق�ضية حقوق الإن�سان.

�صور �أخرى للأبوة
يرتتب على �إطالق التعميمات حول �أو�صاف الأب
ونعته باال�ستبداد وب�أنه رمز اال�ضطهاد ،خ�ضوع
�أفراد الأ�سرة مل�شيئته وا�ست�سالمهم لقمعه .وهو
اجتاه ي�ؤ�س�س لرف�ض التغيري يف املجتمع ،ويُغ ِّيب
ت�ش ّك َل الفرد املت�سائل والناقد وامل�ستقل ،ويعمم
�صور الثبوت والركود واال�ست�سالم لل�سائد .وهذه
�صور ال تعك�س متاماً واقع املجتمعات العربية.
فحني نتوقف عند احلياة اليومية ،تتك�شف لنا
�أوجه مغايرة للأبوة يف تعاطيها مع الن�ساء ،زوجات
وبنات.
لننظر ،على �سبيل املثال� ،إىل م�ساهمة
العربيات يف جميع �أ�شكال املقاومة ،خ�صو�صا يف
فل�سطني� .سنجد �أنف�سنا �أمام مكونات �أخرى للأبوة

� 3شمل البحث  82حالة ملن قمن مبحاولة انتحار ،وتراوحت �أعمارهن بني  15و� 24سنة ،ومعظمهن عازبات .ومل تكن تلك هي املحاولة الأوىل حلوايل ربع عددهن.
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تت�سم بالليربالية ومتكني الن�ساء من حرية التعبري
عن �آرائهن ال�سيا�سية واتخاذ مواقف ب�ش�أنها ،مع
�أن متثيل الن�ساء ال�سيا�سي غري متكافئ .وهذه
ق�ضية �أخرى.
ولنقارن بني �أجيال ثالثة متتالية من الن�ساء
يف �أي بلد عربي ،لندرك ت�سل�سل التطور بني
هذه الأجيال والقفزات النوعية ،على م�ستوى
العلم وتخ�ص�صاته ،والعمل وميادينه ،وامل�شاركة
يف الق�ضايا العامة .ي�ضاف �إىل ذلك التحكم
بالإجناب ،وتطور الن�ضج النف�سي والثقة بالنف�س
عند الن�ساء ،وا�ستخدام التقانات احلديثة التي
�ساعدت حتى الن�ساء ذوات الثقافة املحدودة
على التوا�صل مع ثقافات العامل .فهذه املحطات
ال�سريعة تك�شف بع�ض التغريات الإيجابية يف
الأ�سرة العربية التي �أدت� ،إىل حد ما� ،إىل
تغري يف بع�ض �سلوكيات ال�شباب وتغري يف
نظام املمنوعات .وال نغفل هنا �أن التفاوت

يف ليربالية الآباء وت�سلطهم يعود �إىل امل�ستوى
الثقايف واالقت�صادي ،و�إىل الو�سط االجتماعي.
وال نغفل �أي�ضا �أن هذه التغريات هي جمتمعية
وطنية وعاملية ،مرتبطة مبحطات �سيا�سية
واقت�صادية.
يدعم الآباء ،وبخا�صة املتعلمون ،تعلم بناتهم
وزوجاتهم ،ويحثونهن على التقدم املهني ،ويوفرون
لهن ال�سبل .وما دليلنا �إىل ذلك �إال ازدياد عدد
الإناث يف اجلامعات ،وت�أنيث بع�ض الكليات وبع�ض
املهن ،وتفوقهن يف الدرا�سة ،حتى �أن بع�ض الآباء
يوفر احلماية لبناته يف مواجهة التيارات املت�شددة
بخ�صو�ص مظهرهن.
تتعدد �أوجه عالقة الرجل بزوجته و�أوالده،
و�صمها مبجرد القمع والق�سوة
وهي �أعقد من ْ
والطغيان .ف�أين نذهب باحلب والت�ضامن،
وبال�شخ�صية الأنثوية املعتدة بنف�سها ب�سبب ما
ت�ست�شعره من دعم الأب  -من املالحظ �أن الن�ساء

�إن التفاوت يف
ليربالية الآباء
وت�سلطهم يعود �إىل
امل�ستوى الثقايف
واالقت�صادي ،و�إىل
الو�سط االجتماعي

الإطار 6-7

�أب منا�صر البنته
ال �أعرف كيف ا�ستطاع �أبي رفيق ،يف �ستينات القرن
املا�ضي  -وهو مل يدخل جامعة ومل يعرف ال�سفر� -أن
يتوقد حما�س ًة لإر�سايل و�أنا يف الع�شرين من عمري كي
�أكمل درا�ستي يف باري�س.
مل يثنه حذر �أمي ،وال حتذير الأقرباء ،وال خوف
العائلة على ابنتهم من "باري�س بلد ال�ضالل" ،عن
ت�صميمه -الذي �أعرتف �أنه كان يفوق �شجاعتي .و�أنا ال
�أعرف باري�س �إال من خالل �صور بطاقات بريدية لربج
�إيفل ومن �أ�سماء بع�ض �أدباء فرن�سا و"ال�سوربون" واحلي
الالتيني.
ن�ش�أت يف جو عائلي كبري .ت�سعة �أوالد ميلأون
مقاعد ونوافذ و�أ�س ّرة البيت� ،ست بنات وثالثة �صبيان،
يتناف�سون بالت�ساوي يف املدار�س واجلامعات ويح ّولون
البيت �إىل قاعة مطالعة ف�سيحة كان �أبي يغذيها ب�شراء
الكتب �أكرث من �شراء اخلبز.
كانت ال�سعادة تغمر �أبي يف مراحل االمتحانات
املتواترة ،عندما يتحول البيت �إىل كتب و�أقالم ودرو�س
م�ستعادة ،هازئاً من قول اجلريان "ملاذا تعلم البنت ،وهي
لي�ست لك بل لزوجها؟" ،متم�سكاً بريادته يف زمن ،ويف
قرية ،كان ذهاب الفتاة فيها �إىل املدر�سة  -القريبة طبعاً
من البيت  -مبثابة قاعة انتظار ملجيء العري�س.
كنا �ست بنات ،وكان النا�س يقولون عن رفيق �إنه على
قدر ما يحب بناته �أعطاه اهلل "ح�سب نياته" ،ولكن �أبي
الذي قر�أ الكثري وت�أثر ب�أدباء النه�ضة ودعوات التحرير،
كانت كل فتاة منا ،م�شروعاً �إبداعياً له ،ي�ستعيد من
خاللها منوذج �أمي املتعلمة املثقفة اجلريئة ،املتم ّيزة عن
بنات جيلها ،مراهناً على �إميانه ب�أهمية الن�ساء من خالل
تعليم بناته.
وعندما ارحتلت كل القرية �إىل مطار بريوت قبل

البنية املجتمعية

�سفري �إىل باري�س لتودعني بالدموع وال�شوق والو�صايا،
مل يثقل �أبي فرحي ب�أي ن�صائح تقليدية.
لكنه كان ين�سج تواط�ؤاً خفياً بيني وبينه ،ويح ّملني
أح�س بنف�سي ك�أبطال
عبء الريادة وطيبها ،وكنت � ّ
امل�سرحيات التي منثلها يف املدر�سة� ،أتعرث ف�أ�صاب بلعنة
الآلهة� ،أو �أجنح ف�أ�شق الطريق املنري لكل بنات جيلي.
�سكنني عميقاً هاج�س املثال ٍ
كرد جلميل والدي،
دون �أن يعطب عيني املفتوحة بده�شة على كل جديد،
وقلبي التائق �إىل كل رغبة وفرح.
لكن �أبي الذي كان ينتظر ر�سائلي ،ليتلو منها املقاطع
امل�ؤثرة على اجلريان والزوار ،كان حليفي الدائم يف
مراحل �سكوين وحما�سي ،تعرثي وت�ألقي ومل يكن يطلب
جزا ًء �سوى �أن �أجنح ،و�أن �أدرك ح�س امل�ساواة الطبيعي
و�أن �أتذوق كل وهج هذه احلياة التي �أعطيت يل .كان
هذا احللف ال�سري الذي ربط بني جر�أته وا�ستجابتي،
يغذي طموحه امل�ستعاد ّ
يف ،ورغبتي العريقة يف ارتياد
�سحر املجهول �إىل مداه.
وبدل �أن يكافئ الأب ابنته� ،صرت البنت التي حتاول
بنجاحها مكاف�أة �أبيها.
عندما �أتفقد نف�سي اليوم ،وقد اكتنزت بالتجارب
الإن�سانية والفكرية التي �أتاحها يل �أبي بال�سفر املغامر
 ولو مع حقيبة ال حتتوي �إال على التوق والده�شةوالتحدي  -و�ألتفت �إىل بنات قريتي ،وبعد ن�صف قرن
بالتحديد على هذه الق�صة ،ف�إذا بكل فتاة ت�ستعني حتى
اليوم مبثال �أبي ،ومب�سار حياتي ،لكي تقنع �أباها ب�أن تعلم
البنات و�سفرهن للدرا�سة ،جناح وقدوة وطريق مل�ستقبل
ن�ساء هذا القرن.
الهام ك ّ
الب
بريوت متوز/يوليو 2005

يدعم الآباء ،وبخا�صة
املتعلمون ،تعلم
بناتهم وزوجاتهم،
ويحثونهن على
التقدم املهني،
ويوفرون لهن ال�سبل
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علموها فقد كفاكم �شنارا وكفاها �أن حت�سبوا العلم عارا
وكفانا من التقهقر �إ ّنا مل نعالج حتى الأمور ال�صغارا
علموها و�أو�سعوها من التهذيب ما يجعل النفو�س كبارا
ولكي حت�سنوا �سيا�سة �شعب برهنوا �أنكم ت�سو�سون دارا
�إنكم باحتقاركم للن�ساء اليوم �أو�سعتُم الرجا َل احتقارا

�إن املدر�سة ،وهي
وليدة زمانها ومكانها،
ً
حاال
لي�ست ب�أف�ضل
من املجتمع يف غياب
م�ؤ�س�سات احلكم
ال�صالح والعالقات
املدنية .فهي ت�أتي
بعد الأهل لتعيد
�إنتاج منط الأ�ساليب
الرتبوية القائمة على
التطويع والتغييب
والعنف

الناجحات يف حياتهن الأ�سرية واملهنية تربطهن
ب�آبائهن عالقة قوية  -و�ألوان احلماية والدعم
التي يوفرها لهن؟
�إن الأ�سرة العربية ذات �سمات متعددة ال ميكن
اختزالها ب�سمة واحدة �إطالقية وتعميمية .كما
ال ميكن التوقف عند تعميم داللة �سلبية للأبوة
فقط� .4إن هذا املنظور الأحادي ي�شيع اال�ست�سالم
ّ
وينظر لتعذّر االنتفا�ض على الت�سلط و�إمكانية
التغيري .ي�ضاف �إىل ذلك �أن اجلزم ب�أن الن�ساء
مقموعات يحول حياتهن �إىل �شيء ال قيمة له،
وجمرد �أعوام �ضائعة .ففي ظل �أي جو �شديد
الق�سوة ميكن للمر�أة �أن متتلك حريتها يف اتخاذ
قرار ما ،مينح حياتها �سعادة غري خمطط لها.
وهذه احلرية هي م�صدر �إلهام للتغيري )نهى
بيومي ،ورقة خلفية للتقرير(.

التن�شئة والتعليم (املناهج و�أ�ساليب
التعليم والتقييم)
ت�ضعنا ق�ضية التن�شئة والتعليم �أمام الطابع املعقد
واملتعدد الأبعاد للعالقة بني اجلن�سني يف العامل
العربي ،ب�شكل ي�صعب معه ن�سخ مناذج �أو نقل
حلول �أو �إلغاء �أمناط التقدم اخلا�صة با�سم تعميم
التجارب .ويف اخلطوط العامة ،ترتبط �إ�شكالية
التن�شئة والتعليم يف املجتمع والدولة بجدارين
متقابلني ،و�أحيانا متداخلني:
الأول هو جدار الرتبية التقليدية ،ولعله،
من حيث الظاهر على الأقل ،هو اجلدار الأكرث
متا�سكاً وعمقاً ،باعتباره نتاج عملية تاريخية
طويلة ،وباعتبار �أن التغيريات التي �شهدتها الأزمنة
احلديثة مل ت�سمح ببناء حائط يتجاوزه .وقد جمع
هذا اجلدار بني املقومات التاريخية للثقافة ،يف
بعدها الديني واملعريف وال�شعبي ،يف �إ�سمنت م�سلح

�أ�سلم التقاليد حينا ،و�ألزم الدين �أحيانا �أخرى ما
ال يطيق .ويف احلالتني ،كان زواجاً ذرائعياً قلما
اعرت�ض التقليديون عليه.
اجلدار الثاين ،هو جدار الغرب� ،أي امل�صدر
الأقوى ملفاهيم التحرر وامل�ساواة يف ع�صرنا .وبهذا
املعنى� ،شكلت الثقافة الغربية ومنط احلياة الغربي
ملعظم �أن�صار حترر املر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني،
امل�صدر امللهم الأ�سا�سي حلوايل قرن من الزمن.
ومت ،يف معظم الأحوال ،التعامل مع "القدوة
الغربية" باعتبارها وجهة جديدة� ،أي ب�أ�سلوب
يقوم على التقليد واالتباع .ون�شاطر ال�شاعر
امل�صري جورج حنني القول �إن التقليد الذهني كان
من ال�سعة عند البع�ض بحيث انتزع مقدما �سلطة
تطويع العقول والطباع .وميكن ،با�ستعارة تعبري
�أحمد �شب�شوب ،احلديث عن "احلداثة املفرو�ضة"
ثم "احلداثة املرغوبة" )�شب�شوب ،بالفرن�سية،
 64:2000وما بعدها( قبل االنتقال �إىل احلداثة
املبتكرة باعتبارها و�سيلة االنتقال ال�ضرورية من
االتباع )التاريخي والغربي( �إىل الإبداع يف جماالت
التن�شئة والرتبية� .إال �أن هذا االنتقال يقت�ضي ما
ي�سميه الباحث منري ب�شور "ن�ضوجا روحيا وثقافيا
يف الأ�سرة ال مي ّيز بني الأنثى والذكر يف التعليم �أو
يف غريه ،كما يقت�ضي تناغماً عاماً بني خمتلف
م�ؤ�س�سات املجتمع الأخرى ،مبا فيها املدر�سة ،مع
هذا الن�ضوج ،وتقويته ودعمه.
لكن كيف لهذا الن�ضوج �أن ي�أتي� ،إن مل ي�أت من
خالل م�ؤ�س�سات التن�شئة ،ومن بينها املدر�سة ،التي
ت�صبح ،واحلالة هذه ،و�سيلة الإ�صالح وهدفه يف
�آن واحد؟" )منري ب�شور ،ورقة خلفية للتقرير(.
�إذا ما رغبنا ب�أن ت�صبح هذه امل�ؤ�س�سات �أدوات
فاعلة لالرتفاع مب�ستوى الن�ضوج الروحي والثقايف
بد من النظر يف ما هي عليه� ،أي
املطلوب ،ال ّ
مبكوناتها وعنا�صرها ،ويف ما تقوم به ،وطرائق
عملها ،والديناميكيات التي تتح ّكم بها ،متهيداً
لإدخال ما ميكن من تعديالت عليها.
�أوكل املجتمع العربي للمدر�سة وامل�ؤ�س�سات
التي ت�شرف على تربية الطفل � -إن وجدت -
م�س�ؤولية القيام بالدور املكمل للأ�سرة يف عملية
الرتوي�ض هذه .واملدر�سة ،وهي وليدة زمانها
ومكانها ،لي�ست ب�أف�ضل حاالً من املجتمع يف غياب
م�ؤ�س�سات احلكم ال�صالح والعالقات املدنية.

 4انظر )نهى بيومي .(260:1998 ،هذه الدرا�سة امليدانية تبني لنا دور الأب الإيجابي يف حتفيز وعي بناته لالهتمام بال�ش�أن العام وممار�سة النقد لل�سيا�سات ،مما �ساهم
يف تدعيم �صالبة �شخ�صيتهن وجر�أتهن و�إقدامهن .وي�ؤكد ذلك على �أهمية ا�ستناد الن�ساء �إىل مرجعية �أبوية �إيجابية حيالهن؛ �إذ انعك�س الأمر على حياتهن الزوجية بدورهن،
حني اخرتن الرجل املنا�سب لهن وال�شبيه على امل�ستوى ال�سيا�سي مبعزل عن انتمائه الطبقي �أو الطائفي ،و�أثرن يف تربية �أوالدهن من حيث تكوين �شخ�صيتهم و�إعطا�ؤهم
الفر�ص ملمار�سة اختياراتهم )�ص .(272
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فهي ت�أتي بعد الأهل لتعيد �إنتاج منط الأ�ساليب
الرتبوية القائمة على التطويع والتغييب والعنف.
والأنظمة املدر�سية يف النظم الت�سلطية ال ت�شجع
غالبا على االكت�شاف وتنمية الطاقات الإبداعية
وتطوير القدرات الذاتية مبا فيه الكفاية.
وعلى الرغم من اقتحام املر�أة جلميع امليادين
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية� ،إال �أن
امل�سافة ال تزال �شا�سعة بني ما و�صلت �إليه املر�أة
يف العامل العربي وبني ما تعك�سه املناهج الدرا�سية
من �صورة منطية حت�صرها يف �إطار الأمومة
والعمل املنزيل .فغالبا ما تذهب كتب املطالعة
والقراءة يف العامل العربي �إىل ت�أطري �صورة املر�أة
وح�صرها يف �إطار اجتماعي حمدد؛ ولعل ال�صور
امل�ستخدمة يف املناهج الدرا�سية تعترب واحداً من
�أهم العوامل التي ت�ساعد على تعزيز تلك ال�صورة
للفتاة .فنادراً ما تظهر �أنثى يف كتب وزارة الرتبية
والتعليم وهي تقر�أ كتاباً �أو جتل�س يف مكتبة ،فاملكان
الوحيد الذي ينبغي �أن توجد فيه ،من وجهة نظر
م�ؤلفي هذه الكتب ،هو املطبخ �أو احلقل .فعلى
�سبيل املثال� ،أظهرت درا�سة �أجراها ق�سم علم
االجتماع يف جامعة دم�شق �أن املجتمع ي�أمل �أن
يعطي للمر�أة دوراً جديداً ،لكن املناهج الرتبوية ما
زالت تكر�س ال�صورة التقليدية التي تبقيها داخل
املنزل .وبينت الدرا�سة التي قامت بتحليل ال�صور
يف كتاب القراءة يف ال�صف الرابع االبتدائي� ،أن
املناهج الرتبوية �أظهرت �صورة منطية للمر�أة
تبقيها خلف الرجل ،ولي�ست �إىل جانبه ،و�أن 75
يف املائة من ال�صور املوجودة كانت مل�صلحة الرجل
�أكرث منها مل�صلحة املر�أة التي تو�ضع دائماً يف
موا�ضع منزلية مثل املطبخ ،بينما تغيب متاماً عن
مواقع العمل التي ال تزال حكراً على الرجال .ويف
م�صر� ،أ ّكدت درا�سة حتمل عنوان "تن�شئة الأطفال
الإناث يف م�صر" �أجرتها الدكتورة زينب �شاهني،
"وجود حت ّيز جن�سي وا�ضح �ضد الفتيات يف كل
الإ�صدارات امل�صرية ،و�أ�شارت �إىل غياب الأ�سماء
الأنثوية متاماً من على �أغلفة جمالت الأطفال
التي حتمل جميعها �أ�سماء ذكورية مثل "ميكي"
و"�سمري" و"عالء الدين" و"بلبل" و�أظهر حتليل
م�ضمون املادة املن�شورة يف هذه املجالت �أنها
تن�سب للذكور معظم ال�صفات والأدوار االيجابية،
بينما تن�سب للأنثى ال�صفات والأدوار التي يظهر
فيها جانب ال�ضعف وعدم اال�ستقاللية يف �إبداء
ترت�سخ
الر�أي �أو اتخاذ القرار ،و�أن هذه املفاهيم
ّ
يف ذهن النا�شئني منذ املراحل الأوىل للتعليم".
وميكن القول �إن التجربة الفل�سطينية احلديثة
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جداً ال تخرج عن القاعدة ،حيث تر�سخ املناهج
املطبقة حاليا يف مدار�س ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة النظرة التقليدية والدونية للمر�أة .وال جندها
تواكب التغريات التي ح�صلت على �أو�ضاع املر�أة
منذ الع�شرينات من القرن املا�ضي .و�صورة املر�أة
يف الكتب املدر�سية على اختالف ال�صفوف هي
"الأم التي تطبخ ،والأب الذي يعمل؛ الأم التي
تكوي ورباب ت�ساعدها يف املطبخ؛ الأب يقر�أ
اجلريدة وبا�سم يلعب يف امللعب" .ويف درا�سة
أعدتها الباحثة علياء الع�سايل حول �صورة املر�أة
� ّ
يف منهاج الرتبية املدنية لل�صف الأول الأ�سا�سي
وحتى ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي ،ظهر �أن �صورة
املر�أة مل تكن ممثلة ب�شكل وا�ضح وممنهج وعادل.
وفيما يتعلق باملهن ،ظهرت املر�أة حم�صورة يف مهن
حمددة ،ومل تربز يف تنوع مهني كما هو احلال مع
الرجل .كما �أنها مل ترد يف �صورة �صانعة قرار
كما ورد الرجل مراراً :مث ً
ال ب�صورة رئي�س بلدية،
ٍ
حمام ،رئي�س جمعية ،رئي�س احتاد ،مدير
قا�ض،
ٍ
مدر�سة ،مدير خميم وغريها من ال�صور التي
غ ّيبت عنها املر�أة ،يف حني نالت املناهج التعليمية
يف تون�س تعديالت هامة.
ينبه علماء االجتماع �إىل خطورة الدور الذي
تلعبه ال�صورة يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،وما
لذلك من ت�أثري على ت ّكون التوجهات الفكرية
للن�شء والتي قد ي�صعب تغيريها يف امل�ستقبل.
ومن املظاهر ال�سلبية التي ت�ؤخذ على مواد املناهج
الدرا�سية جتاهل القدرات احلقيقية للمر�أة
وقدرتها على الإجناز ،حتى �أنها تظهر يف �أغلب
ّ
املعطل
الأوقات يف �صورة الكائن ال�سلبي املوقف،
الإرادة ،امله ّم�ش الو�ضع ،وال تقدر على م�شاطرة
الرجل يف اتخاذ القرارات الهامة التي تتعلق
بالأ�سرة �أو يف م�سار حياتها .ويف ظل هذه النظرة
الهام�شية للمر�أة يطالب علماء الرتبية ب�ضرورة
تعديل املناهج الدرا�سية وو�ضع �أ�س�س ومفاهيم
جديدة مل�ضمون املواد التعليمية تُخرج الفتاة من
القالب ال�سطحي الذي ال يزال يحط بها ،وت�سلط
ال�ضوء على الإجنازات التي حققتها املر�أة العربية
بتقلدها لأرفع املنا�صب وخو�ضها ملجاالت كانت
دائما حكراً على الرجال .وي�شدد �أخ�صائيو
الرتبية على �ضرورة �إدماج احلقوق االجتماعية
وال�سيا�سية والقانونية للفتاة وحقها يف العمل
و�إبداء الر�أي واالختيار يف روح املناهج التعليمية.
ي�ضاف �إىل ذلك �إ�شراك املر�أة يف ر�سم ال�سيا�سات
التعليمية التي �أق�صيت عنها يف الدول العربية،
حيث تقدر امل�شاركة الن�سائية يف كتابة املناهج

ال تزال امل�سافة
�شا�سعة بني ما
و�صلت �إليه املر�أة يف
العامل العربي وبني
ما تعك�سه املناهج
الدرا�سية من �صورة
منطية حت�صرها يف
�إطار الأمومة والعمل
املنزيل

يطالب علماء الرتبية
ب�ضرورة تعديل
املناهج الدرا�سية
وو�ضع �أ�س�س ومفاهيم
جديدة مل�ضمون
املواد التعليمية
ُتخرج الفتاة من
القالب ال�سطحي
الذي ال يزال يحط
بها ،وت�سلط ال�ضوء
على الإجنازات التي
حققتها املر�أة العربية
بتقلدها لأرفع
املنا�صب وخو�ضها
ملجاالت كانت دائما
حكر ًا على الرجال
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�شرعت حكومات
عربية بعملية تغيري
للمناهج الدرا�سية
ب�شكل يتنا�سب
مع امل�ستجدات
املجتمعية .لكن
ال بد من وقت لكي
يتحول الوعي عرب
عملية التعليم �إىل
�سلوكات قومية

املدر�سية ب�أقل من ثمانية باملائة يف عينة ع�شوائية
للمناهج التعليمية العربية )اللجنة العربية حلقوق
الإن�سان.(2002 ،
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن حكومات عربية قد
�شرعت بعملية تغيري للمناهج الدرا�سية ب�شكل
يتنا�سب مع امل�ستجدات املجتمعية .لكن ال بد من
وقت لكي يتحول الوعي عرب عملية التعليم �إىل
�سلوكات قومية .كما ال بد من �أن يتجه الإنتاج
الثقايف اجلديد والتدابري العملية نحو �إك�ساب
التلميذ واملعلم منهجا �آخر يف التعامل مع القيم
واملبادئ بذهنية امل�ساءلة ،واال�ستلهام واال�ستنباط
بعيداً عن تلقني اجلديد باعتباره �أيديولوجية
بديلة.
ولي�س بالإمكان احلديث عن �أمنوذج تعليمي
�أو و�صفة "�صاحلة لكل ظرف ومكان" .وتعلمنا
التجربة املحدودة يف العامل العربي وبلدان �أخرى
من اجلنوب �أن من ال�ضروري جتنب الوقوع يف
اخلطاب الأيديولوجي .وحتى عندما يدخل

تعليم حقوق الإن�سان وحقوق املر�أة يف النطاق
الأكادميي ،ف�إن من ال�ضروري �أن يبقى با�ستمرار
حتت العني النقدية للمدافعني عن هذه احلقوق.
�إن الرفع من م�ستوى الن�ضوج الروحي والثقايف
يتعدى الأرقام والن�سب كما يتع ّدى �إعادة الرتكيب
ّ
�أو التوزيع بح�سب امل�ستوى التعليمي واجلن�س� ،إنها
م�س�ألة الغذاء الروحي والثقايف املتوفر يف دوائر
املجتمع ،ومن بينها املدر�سة� .إنها ،بكلمة ،م�س�ألة
�أعمق و�أ�صعب ،وحتتاج �إىل التزام �أ�شد ،وجهد
�أكرب وامتالك �صلب لروح املتابعة.
يكون التعليم فاعال �إذا كان دائما و�شامال.
وعليه �أن ي�شمل املدر�سة واجلامعة .وللأ�سرة
بالت�أكيد دورها الهام ،وكذلك و�سائل االت�صال
ال�سمعية والب�صرية واملكتوبة .ولي�س بالإمكان الفوز
مبعركة نهو�ض املر�أة العربية دون ك�سب الإمكانيات
اخلالقة يف املجتمع لق�ضية النهو�ض؛ من فنانني،
وكتاب ،و�شعراء ،و�صحفيني ،ونقابيني.

خامتة
يو�ضح هذا الف�صل الطابع املركب املتعدد اجلوانب للتمييز بني اجلن�سني يف املجتمعات العربية .وهو
يظهر �صعوبة التعامل مع ق�ضية الن�ساء انطالقا من معطيات جاهزة �أو جمردة� .إن اتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة� ،ش�أنها �ش�أن ال�شرعة الدولية حلقوق الإن�سان ،تدافع عن مبادئ ال متثل
النتاج املبا�شر للن�ضاالت امليدانية �أو التعبري عن مطالب مدنية مبا�شرة �أو فكرية على ال�صعيد العاملي.
لذا ،ومهما كان البعد املثايل والإيجابي لهذه االتفاقية ،ف�إنها تبقى جمرد جمموعة من الن�صو�ص التي
تهبط من فوق ،على �أفراد وجماعات �شديدة االختالف� ،شديدة التنوع يف الثقافات والو�ضع االجتماعي
و�أحوال املعا�ش ومنط احلياة .وكمح�صلة لذلك ،ف�إن من ال�صعب ،بل من غري املمكن� ،إيالج هذه املبادئ
الكربى ب�شكل �آيل �أو ق�سري يف منظومات القيم املحلية ،و�أقلمتها بن�سق واحد مع البنى اجلماعية �أو
النووية ،الريفية واملدينية ،الت�سلطية والدميقراطية ،العلمانية والدينية.
من هنا ،يكمن التحدي الأ�سا�سي لأن�صار نهو�ض املر�أة ،من الرجال والن�ساء ،يف البحث عن الو�سائل
الأجنع العتناق فكرة امل�ساواة الكاملة بني اجلن�سني من قبل جمهور على درجة عالية من االختالف.
و�إعطاء معنى لن�صو�ص تتعار�ض مع الأعراف املحلية عرب املقومات الذاتية للنهو�ض ،ثقافية �أم اجتماعية
�أم �سيا�سية .فلي�س من ال�سهل مواجهة املعتقدات امل�سبقة والنظام االجتماعي-ال�سيا�سي ال�سائد بقراءة
خارجية خمتزلة تهدف �إىل فر�ض م�سارات مقت�سبة من جتارب �أخرى .ولي�س من ال�سهل �أي�ضا خلق
حالة وعي �إن�ساين حلقوق املر�أة ت�ستنفر ال�ضحية وحميطها يف الوقت املنا�سب دون القدرة على التفاعل
املبا�شر مع وعي �أ�صحاب العالقة مبا�شرة� .أ�سئلة كثرية يطرحها هذا الف�صل ،ويرتك الت�صدي لها ب�شيء
من التف�صيل للف�صل العا�شر.
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البنية القانونية

متهيد
تترك البنى الثقافية واالجتماعية �آثارها على
�أو�ضاع المر�أة ،باعتبارها محددات للقيم و�سلوك
الأفراد والم�ؤ�س�سات في المجتمع� .إال �أن الدولة
تقوم بدور مبا�شر في تنظيم العالقات االجتماعية
بما ينعك�س على �أو�ضاع المر�أة ،من خالل القانون
الو�ضعي .فما هو �أثر القانون على حال المر�أة في
الوطن العربي؟ �أي ما هو موقف الم�شرع العربي
من ق�ضايا المر�أة؟ وهل يتوافق هذا الموقف مع
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
ال��م��ر�أة ،وم��ع االتفاقات الدولية الأخ���رى؟ وهل
ثمة تمييز بين الرجال والن�ساء تكر�سه ن�صو�ص
الت�شريع؟ وكيف ينظر رجال القانون ،من ق�ضاة
وم�شرعين و�شراح قانون ور�سميين م�س�ؤولين عن
تنفيذ القانون� ،إلى مبد�أ الم�ساواة بين الرجال
والن�ساء؟
تبدو �أهمية الإجابة عن هذه الأ�سئلة ،يف �أن
القانون يعرب ب�شكل وا�ضح و�صريح عن توجه
م�ؤ�س�سة الدولة والقيم احلاكمة لها ،ف�ضال عن
كونه الأداة الفعالة وامل�ؤثرة يف �إدارة العالقات
االجتماعية خا�صة يف جمتمعات تلعب فيها
الدولة دوراً بارزاً يف عملية التنظيم �إالجتماعي.
ومن هنا ،ف�إن البحث يف موقف القانون من
املر�أة ،ف�ضال عن �أنه يك�شف عن العالقة بني
امل�ؤ�س�سة الر�سمية وق�ضايا املر�أة من حيث مدى
اقتناعها مببد�أ امل�ساواة ،يك�شف �أي�ضا عن موقع
ق�ضية امل�ساواة يف الثقافة ال�شعبية العامة ما
دام القانون يعرب ،بدرجة �أو �أخرى ،عن هذه
الثقافة.
وعلى هذا� ،سنبد�أ بالتعرف على موقف الدول
العربية حمل الدرا�سة من الت�صديق على اتفاقية
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة،
والتحفظات التى �أوردتها على بع�ض موادها
 وهي حتفظات �أفرغت ت�صديق الدولة منكل م�ضمون �أحيانا .ثم نتعر�ض لتحليل الن�صو�ص
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القانونية الو�ضعية ذات ال�صلة مببد�أ امل�ساواة بني
الن�ساء والرجال ،وملوقع ق�ضية امل�ساواة هذه يف
الوعي القانوين لرجال القانون العرب.

املوقف من اتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
وقعت �أغلب الدول العربية على اتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة )�سيداو(،
و�صدقت عليها ،و�أ�صبحت ملتزمة بن�صو�صها �إال
ما حتفظت عليه� .أما الربوتوكول االختياري امللحق
باالتفاقية ،الذي ال يقبل التحفظ ،والذي مينح
الأفراد واملجموعات حق التظلم �إىل جلنة املر�أة
يف الأمم املتحدة ،فلم تن�ضم �إليه �سوى ليبيا.
ومن املعروف �أن املادة  19من اتفاقية فيينا،
املتعلقة بقانون املعاهدات ،ت�سمح للدول ب�إبداء
حتفظ يف وقت ت�صديق معاهدة ما �أو االن�ضمام
�إليها .وتع ِّرف التحفظات ب�أنها "بيان من طرف
واحد ،مهما كانت �صياغته �أو ت�سميته ،تديل به
دولة ما ،لدى توقيعها معاهدة �أو ت�صديقها �أو
قبولها بها �أو �إقرارها �أو ان�ضمامها �إليها ،وترمي
من ورائه �إىل ا�ستثنائها من الأثر القانوين لأحكام
بعينها من �أحكام املعاهدة� ،أو تعديل هذا الأثر،
يف تطبيق االتفاقية على تلك الدولة") .املادة ،2
).((1
كما �أن املادة  28من اتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ن�صت على ال�سماح
للدول الأع�ضاء ب�إبداء التحفظات وقت التوقيع
�أو الت�صديق �أو االن�ضمام لالتفاقية ،و�إن كانت
الفقرة الثانية من املادة نف�سها تن�ص على �أنه" :ال
يجوز �إبداء �أي حتفظ يكون منافياً ملو�ضوع هذه
االتفاقية وغر�ضها" .وقد مار�ست معظم الدول
العربية حق التحفظ.
ولعل اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة هي من �أ�ضعف حلقات
منظومة القانون الدويل حلقوق الإن�سان ،من
حيث �ضعف الآليات املمكنة من �إنفاذها وكرثة

وقعت �أغلب الدول
العربية على اتفاقية
الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة ،و�صدقت عليها،
و�أ�صبحت ملتزمة
بن�صو�صها �إال ما
حتفظت عليه...

 ...ومار�ست معظم
الدول العربية حق
التحفظ

� ...أما الربوتوكول
االختياري والذي
مينح الأفراد
واملجموعات حق
التظلم �إىل جلنة
املر�أة يف الأمم املتحدة،
فلم تن�ضم �إليه �سوى
ليبيا
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التحفظات عليها� ،1إال �أن حتفظات الدول العربية
على ن�صو�ص االتفاقية )وهي كثرية( �أمر يبعث
على القلق وي�شكك يف وجود �إرادة حقيقية لدى
هذه البلدان يف االلتزام بن�صو�صها .ومن �أبرز
تلك التحفظات ما يت�صل بن�ص املادة الثانية من
االتفاقية التي تقرر مبد�أ امل�ساواة بني الرجال
والن�ساء ،مما يجعل الت�صديق على االتفاقية
عدمي اجلدوى.
ونالحظ �أن حتفظات الدول العربية ،قد
انح�صرت يف املواد التالية:
• املادة  ،2وتتعلق بامل�ساواة �أمام القانون ،وحظر
التمييز �ضد املر�أة يف الد�ساتري والت�شريعات
الوطنية )م�صر ،العراق ،ليبيا ،املغرب ،اجلزائر،
البحرين� ،سورية ،والإمارات(.
• املادة  ،9وتتعلق بقوانني اجلن�سية )م�صر ،تون�س،
العراق ،الأردن ،املغرب ،الكويت ،اجلزائر ،لبنان،
ال�سعودية ،البحرين� ،سورية ،الإمارات ،و ُعمان(.

حتفظات الدول
العربية على ن�صو�ص

• املادة  ،15وتتعلق بامل�ساواة مع الرجل يف الأهلية
القانونية والأهلية املدنية )تون�س ،الأردن،
املغرب ،اجلزائر ،البحرين� ،سورية ،الإمارات،
و ُعمان(.
• املادة  ،16وتتعلق بالزواج والعالقات الأ�سرية
)م�صر ،تون�س ،العراق ،ليبيا ،الأردن ،املغرب،
الكويت ،اجلزائر ،لبنان ،البحرين� ،سورية،
الإمارات ،و ُعمان(.
• املادة  ،29وتتعلق بالتحكيم بني الدول الأطراف
والإحالة �إىل حمكمة العدل العليا يف حالة
اخلالف يف تف�سري �أو تطبيق االتفاقية )م�صر،
اليمن ،تون�س ،العراق ،املغرب ،الكويت ،اجلزائر،
لبنان ،ال�سعودية ،البحرين� ،سورية ،الإمارات،
و ُعمان(.
وت�ستند الدول العربية يف حتفظها على ن�صو�ص
االتفاقية �إىل �أحد تربيرين :ف�إما �أن املواد ذات
ال�صلة يف االتفاقية تتعار�ض مع الت�شريع الوطني؛

جدول 1-8

البالد العربية املوقعة وامل�صدقة على اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة� ،إعالناتها
وحتفظاتها ،يف  3متوز/يوليو ( 2006مرتبة ت�صاعدي ًا ح�سب تاريخ الت�صديق)

االتفاقية �أمر يبعث
على القلق وي�شكك يف

البلد

وجود �إرادة حقيقية

م�صر
 16متوز/يوليو
اليمن
� 30أيار/مايو
 24متوز/يوليو 1980
تون�س
� 13آب�/أغ�سط�س 1986
العراق
ليبيا
� 16أيار/مايو 1989
 3كانون الأول/دي�سمرب 1980
الأردن
 21حزيران/يونيو 1993
املغرب
الكويت
� 2أيلول�/سبتمرب 1994
جزر القمر  31ت�شرين الأول�/أكتوبر 1994
� 22أيار/مايو 1996
اجلزائر
 21ني�سان�/أبريل 1997
لبنان
 2كانون الأول/دي�سمرب 1998
جيبوتي
ال�سعودية � 7أيلول�/سبتمرب 2000
� 10أيار/مايو 2001
موريتانيا
البحرين
 18حزيران/يونيو 2002
� 28آذار/مار�س 2003
�سورية
 6ت�شرين الأول�/أكتوبر 2004
الإمارات
ُعمان
قطر
ال�سودان
ال�صومال

لدى هذه البلدان يف
االلتزام بن�صو�صها

التوقيع
1980

1984

الت�صديق
� 18أيلول�/سبتمرب
� 30أيار/مايو
� 20أيلول�/سبتمرب 1985
� 13آب �/أغ�سط�س 1986
� 16أيار/مايو 1989
 1متوز/يوليو 1992
 21حزيران/يونيو 1993
� 2أيلول�/سبتمرب 1994
 31ت�شرين الأول�/أكتوبر 1994
� 22أيار/مايو 1996
 21ني�سان�/أبريل 1997
 2كانون الأول/دي�سمرب 1998
� 7أيلول�/سبتمرب 2000
� 10أيار/مايو 2001
 18حزيران/يونيو 2002
� 28آذار/مار�س 2003
 6ت�شرين الأول�/أكتوبر 2004
� 7شباط/فرباير 2006
1981

املواد املتحفظ عليها
 29 16 15 9 7 2ملحوظات
وكل ما يتناق�ض مع ال�شريعة الإ�سالمية
-

*

1984

*
*

*

*

*

وكل ما يفر�ض عالقات عراقية�-إ�سرائيلية

*

وكل ما يتناق�ض مع ال�شريعة الإ�سالمية
كل ما يتناق�ض مع ال�شريعة الإ�سالمية
*

وكل ما يفر�ض عالقات �سورية�-إ�سرائيلية
وكل ما يتناق�ض مع ال�شريعة الإ�سالمية

"*" يف كل ما يتناق�ض مع ال�شريعة الإ�سالمية.
امل�صدر:

www.un.org\womenwatch\daw\cedaw

 1يف �آذار/مار�س  ،2005بلغ عدد الدول امل�صادقة على الإتفاقية � ،180أي �أكرث من  %90من �أع�ضاء الأمم املتحدة .وعلى الرغم من �أن حوايل ع�شرين دولة قد �سحبت
حتفظاتها ،جزئيا �أو كليا ،منذ امل�ؤمتر العاملي الرابع حول املر�أة يف العام  ،1995وهي ت�ضم دوال مثل فرن�سا و�إيرلندا ولي�سوثو وموري�شيو�س� ،إال �أن عدد الدول الذي يتحفظ
على مواد مهمة من االتفاقية مازال يبلغ .54
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�أو �أنها تتناق�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
وهذا التحفظ الأخري قد يكون حتفظاً عاماً
بحيث ال تلتزم الدولة ب�أي حكم يف الإتفاقية
يخالف ال�شريعة الإ�سالمية )م�صر وال�سعودية
وموريتانيا و ُعمان( ،وقد يكون حتفظاً على مواد
بعينها فيما يخالف ال�شريعة منها ،مثل حتفظ
كل من ليبيا واملغرب على املادة الثانية .فتحفظ
ليبيا مث ً
ال على هذه املادة �أ�شار �إىل قواعد
املرياث يف ال�شريعة املتعلقة بالرجال والن�ساء.
وحتفظ املغرب على املادة نف�سها بعد �أن �أ�شار
�إىل القواعد الد�ستورية لوراثة العر�ش التي ال
جتيز تويل الن�ساء ،و�أ�ضاف �إليها قوانني الأحوال
ال�شخ�صية ،مربرا �أن حقوق املر�أة تختلف فيها
عن الرجل وهي كلها م�ستمدة من ال�شريعة التي
حتر�ص بدورها على حتقيق التوازن بينهما.
ويف هذا ال�سياق ي�أتي �أي�ضا حتفظ العراق
وليبيا واملغرب والكويت و�سورية على املادة 16
التي تتحدث عن �إزالة التمييز يف عالقات الزواج
والأ�سرة .حيث �أ�شار التحفظ �إىل ما يتناق�ض يف
هذه املادة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية )تقرير
منظمة العفو الدولية عن حتفظات دول ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا على اتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،الوثيقة رقم
.(2004/009/IOR 51
ً
و�أحيانا ال تعطي الدولة تربيرا لتحفظها ،مثل
حتفظات م�صر والكويت على املادة  (2) 9املتعلقة
بتقرير جن�سية الطفل دون �إعطاء �أي تربير حمدد
ب�ش�أن ما �إذا كان ذلك يعود �إىل التعار�ض مع
ال�شريعة� ،أو الت�شريع الوطني� ،أو �أي �سبب �آخر.
وثمة وجه �آخر للتحفظ انفردت به كل من
العراق و�سورية يتعلق بكل ما يفر�ض عالقات مع
�إ�سرائيل.
واملربر الأول ،وهو "خمالفة حكم الإتفاقية
للت�شريع الوطني" جند مثاالً له يف حتفظ اجلزائر
على املادة  (2) 9واملادة  (4) 15واملادة 16؛ وحتفظ
الكويت على املادة  ،(2) 9وحتفظ املغرب على
املادة  ،2واملادة  (2) 9واملادة (4) 15؛ وحتفظ
تون�س على املادة  ،(2) 9واملادة  (4) 15واملادة
 .16ومل تُق ِّيد �أي من هذه الدول مدة �سريان
مفعول حتفظها بحيث تنتهي بانتهاء مراجعتها
لت�شريعها الوطني ومواءمته مع اتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة )�سيداو(.
�إن العديد من الأحكام يف الت�شريعات الوطنية
لدى الدول �صاحبة التحفظ تت�سم بالتمييز .وبدالً
من ت�صحيح هذه الأحكام لإلغاء التمييز وحماية

البنية القانونية

املر�أة ،ف�إن الدول �صاحبة التحفظ التي ت�ستند
�إىل التعار�ض مع الت�شريع الوطني ترف�ض يف واقع
احلال التزاماتها بت�صحيح الأحكام املم ِّيزة يف
ت�شريعها الوطني.
وفيما يتعلق باملربر الثاين للتحفظ الذي تتذرع
به بع�ض الدول العربية ،والذى ي�ستند �إىل ال�شريعة
الإ�سالمية ،فمن الوا�ضح منه �أنه لي�س ثمة منهج
ثابت تعتمده الدول التي �أدخلت حتفظات بالعودة
�إىل ال�شريعة .فال يبدو �أن هناك تف�سرياً مت�سقاً
مقبوال بني كافة الدول العربية حول فهم حمدد
ووا�ضح ملوقف ال�شريعة الإ�سالمية من ن�صو�ص
االتفاقية.
ومن املهم �أن تبادر الدول العربية �إىل مراجعة
حتفظاتها .ويف هذا ال�صدد ،جتدر الإ�شارة �إىل
�إعالن وبرنامج عمل بيجني للعام  ،1995الذي
ي�ؤكد على �أن من ال�ضروري جتنب اللجوء �إىل
التحفظات� ،إىل �أق�صى حد ممكن ،من �أجل حماية
احلقوق الإن�سانية للمر�أة .كما يو�صي برنامج عمل
بيجني ب�أن تتعهد الدول مبا يلي" :تقييد نطاق �أي
حتفظات تبديها على اتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة؛ و�صياغة �أي حتفظات
من مثل هذه على نحو دقيق و�ضيق قدر الإمكان؛
و�ضمان �أن ال تكون �أي من التحفظات غري متفقة
مع مو�ضوع االتفاقية وغر�ضها� ،أو غري متما�شية
مع القانون الدويل للمعاهدات ،ومراجعتها بانتظام
بغر�ض �سحبها؛ و�سحب التحفظات املنافية
ملو�ضوع اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة وغر�ضها� ،أو تلك التي ال تتما�شى مع
القانون الدويل للمعاهدات".
على �أن ث ّمة ظاهرة �إيجابية جديرة بالت�شجيع
تتمثل يف مراجعات جتري حاليا داخل عدد من
الدول العربية ،بحفز من منظمات املجتمع املدين
وامل�ؤ�س�سات الوطنية ،لإعادة النظر يف موقف
الدولة من التحفظات مبا يتالزم مع التطورات
الت�شريعية داخل كل بلد.
ومن املهم �أن يتواكب ذلك مع تكثيف اجلهود
املبذولة من قبل الدولة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدنى
لن�شر الوعي باالتفاقية يف �أو�ساط الر�أي العام
ويف دوائر الت�شريع وم�ؤ�س�سات �إنفاذ القانون .فقد
تبني من امل�سح امليداين �أن قلة قليلة من اجلمهور
العربي تعرف �شيئا عن االتفاقية�) ،إطار .(1-8
كما ال بد من بذل جهود مماثلة للفت االنتباه �إىل
االنتهاكات املوجودة� ،سواء يف املجال الت�شريعي �أو
يف جمال املمار�سة .

ال يبدو �أن هناك
ً
مت�سقا
تف�سري ًا
مقبوال بني كافة
الدول العربية حول
فهم حمدد ووا�ضح
ملوقف ال�شريعة
الإ�سالمية من ن�صو�ص
اتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة

قلة قليلة من
اجلمهور العربي
تعرف �شيئا عن
االتفاقية
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الأو�ضاع الد�ستورية

بني الرجال والن�ساء على وجه اخل�صو�ص 2.كما
تن�ص بع�ض هذه الد�ساتري على �صور خا�صة من
امل�ساواة بني املر�أة والرجل مثل امل�ساواة يف تويل
4
الوظائف العامة 3وامل�ساواة يف احلقوق ال�سيا�سية

تت�ضمن د�ساتري �أغلب الدول العربية حمل الدرا�سة
ن�صو�صا ت�ؤكد مبد�أ امل�ساواة عموما ومبد�أ امل�ساواة
الإطار 1-8

ر�أي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املر�أة� ،أربعة بلدان عربية2005 ،

املعرفة عن "اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة"
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 2املادة  40من الد�ستور امل�صري ،واملادة  52من الد�ستور الأردين ،واملادة  7من الد�ستور اللبناين ،والف�صل ال�ساد�س من د�ستور تون�س ،والتا�سع والع�شرون من د�ستور اجلزائر،
واخلام�س من د�ستور املغرب ،واملادة  18من د�ستور البحرين.
 3املادة  14من الد�ستور امل�صري ،واملادة  22من الد�ستور الأردين ،واملادة  12من الد�ستور اللبناين.
 4املادة  21من الد�ستور اللبناين ،والف�صل الثامن من الد�ستور املغربي.

170

تقرير التنمية الإن�سانية العربية

2005

وامل�ساواة يف احلقوق والواجبات 5.كما تت�ضمن
بع�ض الد�ساتري ن�صو�صا عن تكاف�ؤ الفر�ص،6
وعن قيام الدولة برعاية الأ�سرة وحماية الأمومة
والطفولة والتوفيق بني واجبات املر�أة نحو الأ�سرة
وعملها يف املجتمع ،7وعن حظر ت�شغيل الن�ساء يف
8
�صناعات معينة �أو يف �أوقات معينة.
على �أنه يح�سب للم�شرع العربي ،ويف
ال�صدارة منه امل�شرع الد�ستوري� ،أنه قد احرتم
مبد�أ االختالف بني الرجل واملر�أة ور�صد لهذا
االختالف ن�صو�صا تنظم الآثار الت�شريعية املرتتبة
عليه .ولكن يعاب على الت�شريع العربي يف الوقت
نف�سه �أن هذه الن�صو�ص جنحت يف كثري من
املوا�ضع �إىل الت�شريع للتمييز بني الرجال والن�ساء
بالتعار�ض مع مبد�أ امل�ساواة الذي هو �أ�صل من
�أ�صول ال�شرائع الدينية .كما �أنه ميثل التزاما
دوليا مبقت�ضى املواثيق الدولية املعا�صرة .وبديهي
�أن احرتام االختالف �شيء حممود ،يف حني �أن
الت�شريع للتمييز �شيء مرذول يتنافى مع روح وقيم
الع�صر.

احلقوق ال�سيا�سية واحلقوق العامة
للمر�أة
تت�ضمن ت�شريعات كثري من الدول العربية ن�صو�صاً
ت�شرع للحقوق ال�سيا�سية للمر�أة وتن�ص على مبد�أ
امل�ساواة بني الرجال والن�ساء يف ممار�سة حق
امل�شاركة ال�سيا�سية من انتخاب وتر�شيح .وقد
حلقت الكويت م�ؤخرا بالدول التى تن�ص ت�شريعاتها
على متتع املر�أة بحقوقها ال�سيا�سية على قدم
امل�ساواة مع الرجل وذلك مبقت�ضى التعديل
الت�شريعي الذي �أقر يف �أيار/مايو .2005
كما قد ترد الإ�شارة �إىل مبد�أ امل�ساواة يف متتع
املر�أة بحقوقها ال�سيا�سية يف ن�صو�ص الد�ستور
ذاته 9يف بع�ض البلدان.
وعلى الرغم مما هو وا�ضح من �أن ن�صو�ص
الد�ستور والت�شريعات تكفل للمر�أة يف الغالب
احلق يف امل�شاركة ال�سيا�سية� ،إال �أن حجم هذه
امل�شاركة يف الواقع مازال �ضئيال.
هذا التمثيل املتدين للمر�أة يف املجال�س النيابية
يف دول امل�شرق العربي يدفع �إىل �ضرورة التفكري

بجدية يف االحتذاء بتجربة املغرب ،وتعميم
الأخذ بنظام احل�ص�ص املخ�ص�صة للن�ساء يف هذه
املجال�س .وهي جتربة كانت قد �أخذت بها م�صر
ثم عدلت عنها ب�شبهة عدم الد�ستورية ،دون �أن
ي�صدر حكم بذلك من املحكمة الد�ستورية العليا.

نظام احل�ص�ص للمر�أة يف املجال�س
النيابية
واقع الأمر �أن الأخذ بنظام احل�ص�ص املخ�ص�صة
للن�ساء يف املجال�س النيابية ال يتعار�ض مع مبد�أ
امل�ساواة �أمام القانون كما يتوهم البع�ض .فقد
عانت املر�أة العربية من ظلم تاريخي ب�إق�صائها
عن امل�شاركة ال�سيا�سية .و�صيغت القوانني العربية
بطريقة ت�ؤدي �إىل �إق�صاء املر�أة عن امل�شاركة
ال�سيا�سية .فقد حرمتها بع�ض الت�شريعات
ب�صراحة من حق امل�شاركة .وعندما تقدم امل�شرع
العربي خطوة نحو �إقرار امل�ساواة ال�شكلية بني
الرجال والن�ساء يف امل�شاركة ال�سيا�سية ،مل تكن
هذه امل�ساواة ال�شكلية لت�سعف املر�أة يف �سياق
واقع ثقايف و�إجتماعي يقاومها .فما زال الواقع
الإجتماعي والثقايف يف العديد من املجتمعات
العربية يحول دون كامل متتعها بحقوقها
ال�سيا�سية.
لذا ،ي�صبح تدخل امل�شرع لدعم املر�أة �إيجابيا
بتخ�صي�ص ح�صة لها يف املجال�س النيابية �أمراً
مق�صوداً به م�ساعدة املجتمع على رفع الغنب
التاريخي الذي حلق بها .ويف هذا حتقيق ملبد�أ
ن�ص عليه عدد من الد�ساتري
تكاف�ؤ الفر�ص الذي ّ
العربية.
ويف هذا ال�سياق� ،أجازت املادة الرابعة من
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة التمييز الإيجابي ل�صالح املر�أة ب�شرط
�أن يكون ذا طابع م�ؤقت ،فن�صت على مايلي:
"ال يعترب اتخاذ الدول الأطراف تدابري خا�صة
م�ؤقتة ت�ستهدف التعجيل بامل�ساواة الفعلية بني
الرجل واملر�أة متييزاً باملعنى الذي ت�أخذ به هذه
االتفاقية ،ولكنه يجب �أال ي�ستتبع ،على �أي نحو،
الإبقاء على معايري غري متكافئة �أو منف�صلة.
كما يجب وقف العمل بهذه التدابري متى حتققت

يعاب على الت�شريع
العربي يف الوقت
نف�سه �أن هذه الن�صو�ص
جنحت يف كثري من
املوا�ضع �إىل الت�شريع
للتمييز بني الرجال
والن�ساء بالتعار�ض
مع مبد�أ امل�ساواة الذي
هو �أ�صل من �أ�صول
ال�شرائع الدينية كما
�أنه ميثل التزاما دوليا

�أجازت املادة الرابعة
من اتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة
التمييز الإيجابي
ل�صالح املر�أة ب�شرط
�أن يكون ذا طابع
م�ؤقت

 5الف�صل ال�ساد�س من الد�ستور التون�سي ،والواحد والثالثون من الد�ستور اجلزائري.
 6املادة  8من الد�ستور امل�صري مثال.
 7املادتان  10و 11من الد�ستور امل�صري مثال.
 8املادة  69من الد�ستور الأردين.
 9راجع ،مثال ،املادة  21من الد�ستور اللبناين ،والف�صل الثامن من الد�ستور املغربي ،واملواد  34و 35و 42من الد�ستور القطري ،واملادة  1من قانون مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية
يف م�صر ،واملادة الثانية من قانون جمل�س النواب الأردين ،واملادة  2من املجلة االنتخابية التون�سية ،واملادة  1من قانون مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية يف البحرين.
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على الرغم من
امل�ساواة التي توفرها
�أغلب القوانني
العربية فيما يتعلق
بحق املر�أة يف العمل،
فثمة قيود على هذا
احلق متناثرة يف عدد
من القوانني

�أهداف التكاف�ؤ يف الفر�ص واملعاملة" .وطبيعي
�أن التدابري التمييزية ل�صالح الن�ساء التي حتدثت
عنها االتفاقية ،واعتربتها �أمراً م�شروعاً ت�شمل
�أي�ضا التدابري الت�شريعية .وا�شرتاط �أن تكون هذه
التدابري م�ؤقتة �أمر مفهوم ما دامت مرتبطة بو�ضع
تاريخي يراد جتاوزه ،وهو عدم امل�ساواة الفعلية
التي تعاين منها املر�أة ،و�إن كان ذكر االتفاقية
لتوقيت هذه التدابري ال يعني �أن ين�ص يف الت�شريع
املقرر لها على توقيته.
كما �أن "�إعالن وبرنامج عمل بيجني" يدعو
احلكومات �إىل مراجعة ت�أثري نظمها االنتخابية
على التمثيل ال�سيا�سي للمر�أة يف املجال�س املنتخبة.
وتطبيقا لذلك ،ن�صت التو�صية العامة اخلام�سة
للجنة الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة� ،صراحة ،على ت�شجيع الدول على اللجوء
�إىل املزيد من التدابري اخلا�صة ،مثل التمييز
الإيجابي واملعاملة التف�ضيلية �أو نظام تخ�صي�ص
ح�ص�ص للمر�أة يف املجال�س النيابية .وقد �صدرت
تو�صيات يف ذات االجتاه من "االحتاد الربملاين
الدويل" وجلنة و�ضع املر�أة يف الأمم املتحدة
التى اعتربت �أن ن�سبة  %30ت�شكل احلد الأدنى
حل�صة املر�أة يف منا�صب �صنع القرار على امل�ستوى
الوطني يف كل من املجالني الت�شريعي والتنفيذي
)حممد نور فرحات.(2003 ،
وقد تفاوتت التجربة العاملية يف الأدوات
الت�شريعية التي جل�أت �إليها لتحقيق هذا التوجه.
فمنها ما اعتمد نظام احل�ص�ص يف القوائم
االنتخابية للأحزاب )ال�سويد وفرن�سا وفنلندا
والرنويج( ،ومنها ما ي�أخذ بنظام االنتخاب
الن�سبي ذي الطابع ال�شخ�صي مع تخ�صي�ص ن�سبة
للمر�أة يف املجال�س النيابية )�أملانيا( .ومن الدول
الأفريقية التى �أخذت بنظام احل�ص�ص ،وارتفعت
فيها بالتايل ن�سبة م�شاركة املر�أة ،كل من �إريرتيا
وال�سنغال وغانا و�أخريا املغرب )�سهري �إ�سماعيل
عبد املنعم.(26:2002 ،
هذه ،يف عجالة ،بع�ض مالمح الرتاث الدويل
يف م�س�ألة الدعم الإيجابي للن�ساء .والر�أي الذي
ننتهي �إليه �أخريا هو �أن يح�سم امل�شرع يف الدول
العربية التي مل ت�أخذ بنظام احل�ص�ص تردده ،و�أن
يتبنى ن�صاً ت�شريعياً يق�ضي بتخ�صي�ص مقاعد
10
11
12
13
14
15
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للن�ساء يف املجال�س النيابية� ،سواء يف ظل االنتخاب
الفردي �أو باتباع نظام القائمة.

عالقات العمل
تت�ضمن ت�شريعات العمل يف العديد من الدول
العربية ن�صو�صا تقرر احلماية القانونية للمر�أة
العاملة .بل �إن هذه احلماية قد تتقرر بن�صو�ص
�صريحة يف الد�ساتري ،كما هو احلال يف الد�ستور
الأردين )املادة  (69والد�ستور امل�صري )املادة
 .(11وتت�ضمن بع�ض الت�شريعات ن�صو�صاً �صريحة
حتظر التمييز ب�سبب النوع يف عالقات العمل10.
كما تقرر الت�شريعات حق العاملة يف احل�صول
وحظر ف�صل �أو �إنهاء خدمتها
على �إجازة و�ضعُ 11.
�أثناء �أجازة الو�ضع� 12أو �أثناء احلمل ،13كما �أقرت
بحق احل�صول على �إجازة رعاية للطفل 14وعلى
فرتة لر�ضاعة طفلها 15.ويزيد القانون الأردين
على ذلك حق الزوجة العاملة �أو الزوج العامل يف
مرافقة زوجها �أو زوجته للعمل خارج املحافظة �أو
اململكة )املادة .(68
وعلى الرغم من امل�ساواة التي توفرها �أغلب
القوانني العربية فيما يتعلق بحق املر�أة يف العمل،
فثمة قيود على هذا احلق متناثرة يف عدد من
القوانني .ذلك �أن قوانني الأ�سرة يف العديد من
البلدان العربية تفر�ض جزا ًء قانونيا على الزوجة
التي تغادر منزل الزوجية للعمل دون موافقة
الزوج.
هذا مع العلم ب�أن ر�أي اجلمهور يف بلدان
مثل لبنان واملغرب يتجه نحو املوافقة على �سفر
الزوجة مبفردها�) ،إطار .(2-8
ويف ليبيا ،ين�ص قانون العمل على عدم التحاق
املر�أة بعمل ال يتفق مع "طبيعتها".
وتوجد قيود �شديدة على عمل املر�أة يف اململكة
العربية ال�سعودية .فثمة مر�سوم ملكي �صادر �سنة
 1985يحظر على املر�أة العمل يف �شتى املجاالت
عدا تعليم الإناث والتمري�ض ،كما يحظر عليها
االختالط بالرجال يف مكان العمل )حجاب
وال�صلح ،بالإجنليزية.(2003 ،
وثمة قيود ،كما ذكرنا ،على عمل املر�أة لي ً
ال يف
العديد من الت�شريعات العربية و�إن ت�ضمنت بع�ض

املادة  5من قانون ال�شغل التون�سي.
املادة  91م�صري ،واملادة  61بحريني ،واملادة  25كويتي ،واملادة  37مغربي ،واملادة  64تون�سي.
املادة  92م�صري ،واملواد املناظرة يف الت�شريعات العربية.
املادة � 27أردين ،واملواد املناظرة يف الت�شريعات العربية.
املادة  94من قانون الطفل امل�صري ،واملادة  67من قانون العمل الأردين.
املادة  71من قانون الطفل امل�صري ،واملادة  70من القانون الأردين.
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ر�أي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املر�أة� ،أربعة بلدان عربية2005 ،

املوافقة على �سفر الزوجة وحدها
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اال�ستثناءات .فتذهب بع�ض الت�شريعات العربية
بدعوى حماية املر�أة �إىل حظر ت�شغيل الن�ساء يف
�أعمال معينة �أو يف �أوقات معينة )لي ً
ال( .16وهذا،
و�إن �أريد به حماية املر�أة ،ميثل قيدا على حريتها
يف العمل كما �سيت�ضح الحقا.
ومثال على ذلك قانون العمل امل�صري الذي
يحظر عمل الن�ساء لي ً
ال �إال يف الأحوال واملنا�سبات
التي يحددها قرار وزير القوى العاملة .كما حظر
القانون �أي�ضا ت�شغيل الن�ساء يف الأعمال ال�ضارة
بهن �صحيا و�أخالقيا ،وكذلك يف الأعمال ال�شاقة
وغريها التي حتدد بقرار من الوزير .وقد �صدر
قرار وزير القوى العاملة الذي �أجاز ت�شغيل الن�ساء
لي ً
ال يف بع�ض الأعمال كالفنادق وغريها من
امل�ؤ�س�سات اخلا�ضعة لإ�شراف وزارة ال�سياحة �أو
امل�سارح ودور ال�سينما واملو�سيقى والغناء وغريها
من املحالت املماثلة واملحال التجارية التي تفتح
لي ً
ال يف املوانىء ،والعمل يف امل�ست�شفيات وامل�صحات
ودور العالج وال�صيدليات ف�ضال عن �أعمال
�أخرى .وعلى اجلانب املقابل� ،صدر قرار وزير
القوى العاملة امل�صري الذي حظر ت�شغيل الن�ساء
يف كثري من الأعمال منها البارات ونوادي القمار
وال�شقق املفرو�شة والبن�سيونات التي ال تخ�ضع
لإ�شراف وزارة ال�سياحة ،واملالهي و�صاالت الرق�ص
�إال �إذا كن من الراق�صات �أو الفنانات الرا�شدات
�سنا ،والعمل يف �صنع امل�شروبات الكحولية ،وحتت
�سطح الأر�ض يف املناجم واملحاجر ،ويف �أفران

�صهر املعادن و�صناعة املفرقعات وبع�ض ال�صناعات
الأخرى اخلطرة على ال�صحة.
وتوجد ن�صو�ص مماثلة يف العديد من
الت�شريعات العربية ،مع اختالف يف طبيعة
الأعمال التي يجوز للمر�أة �أن تقوم بها �أو التي
يحظر عليها القيام بها .ففي دولة الإمارات ،تن�ص
املادة  27من قانون العمل على �أنه "ال يجوز ت�شغيل
الن�ساء لي ً
ال ،ويق�صد بكلمة ليل مدة ال تقل عن
�إحدى ع�شرة �ساعة متتالية ت�شمل الفرتة ما بني
العا�شرة م�سا ًء وال�سابعة �صباحا" ،وكذلك املادة
 59من قانون العمل بالقطاع الأهلي يف البحرين
التي تن�ص على �أنه "ال يجوز ت�شغيل الن�ساء لي ً
ال
�صباحا.
فيما بني ال�ساعة الثامنة م�سا ًء وال�سابعة
ً
وي�ستثنى من ذلك دور العالج واملن�ش�آت الأخرى
التي ي�صدر ب�ش�أن العمل بها قرار من وزير العمل
وال�ش�ؤون االجتماعية".
�أما يف لبنان ،فبف�ضل احلركة الن�سائية �أوقف
نفاذ احلظر على العمل الليلي للن�ساء.
والفل�سفة احلاكمة حلظر ت�شغيل الن�ساء يف
�أعمال معينة �أو يف �أوقات معينة ال ميكن اختزالها
يف احلماية الأخالقية لهن ،لأن املر�أة ي�صرح لها
يف بع�ض البلدان بالعمل يف املن�ش�آت ال�سياحية
واملراق�ص والبارات املرخ�ص بها من �سلطات
ال�سياحة لي ً
ال ونهاراً .وال ميكن الركون �إىل القول
ب�أنها تهدف �إىل جمرد حمايتها من الأعمال
ال�شاقة ،لأن املر�أة تقوم ب�أعمال �شاقة جمردة من

يحظر قانون العمل
امل�صري عمل الن�ساء
ً
ليال �إال يف الأحوال
واملنا�سبات التي
يحددها قرار وزير
القوى العاملة

 16راجع مثال املادتني  89و 90من قانون العمل امل�صري ،واملواد  ،78 ،77 ،68 ،67من جملة ال�شغل التون�سية ،واملادتني  23و 24من قانون العمل يف القطاع الأهلي
الكويتي ،واملادتني  59و 60من قانون العمل البحريني.
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ُتعنى قوانني
العقوبات والإجراءات
اجلنائية يف الدول
العربية باملر�أة �إما
باعتبارها رمز ًا
لل�شرف والف�ضيلة� ،أو
ً
مو�ضوعا
باعتبارها
للحماية لوظيفتها
الإجنابية� ،أو
ً
طرفا يف
باعتبارها
كيان عائلي ي�ستحق
احلماية من الهجر
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الإطار 3-8

�أي حماية ت�شريعية مثل العمل يف احلقول ويف
خدمة املنازل .والواقع �أن الو�صول �إىل معيار
يحكم حظر العمل على املر�أة �أمر ي�صعب على
الباحث؛ فالأمر حمكوم بت�صورات حلظية غري
متفق عليها حول ما ت�صلح له املر�أة وما ال ت�صلح
له .ويف هذا و�صاية من امل�شرع العربي على املر�أة
وم�صادرة حلريتها يف العمل.
ومن املالحظ على كثري من الت�شريعات العربية
املتعلقة بتنظيم العمل الليلي للمر�أة �أنها قد
�ضيقت على املر�أة يف العمل الليلي بحيث جعلت
احلظر هو الأ�سا�س ،واجلواز هو اال�ستثناء .ويف
ذلك خمالفة التفاقية منظمة العمل الدولية عن
عمل الن�ساء )اتفاقية عمل الن�ساء لي ً
ال -مراجعة
 ،(1948التي حظرت ت�شغيلهن لي ً
ال يف املن�ش�آت
ال�صناعية فقط وفق تعريف املن�ش�آت ال�صناعية
الذي ورد يف االتفاقية .بل �إن امل�شرع العربي قد
�أفرط يف تقييد عمل املر�أة بحظر بع�ض الأعمال
عليها كلياً ،باملخالفة ملبد�أ امل�ساواة بني الرجل
واملر�أة يف العمل.
ويف هذا ال�سياق ،ن�شري �إىل �أن عددا من
الدول العربية وقعت على اتفاقية منظمة العمل
الدولية اخلا�صة بامل�ساواة يف الأجر .وهذه الدول
هي :الأردن والإمارات وتون�س واجلزائر وجيبوتي
و�سورية والعراق ولبنان وليبيا وم�صر واملغرب
وال�سعودية واليمن .وترتاوح مواقف الدول العربية
بني الن�ص يف ت�شريعاتها على امل�ساواة يف الأجر
بالن�سبة للعمل نف�سه )مثال �سورية والعراق
والكويت وليبيا( ،وبني عدم الن�ص على ذلك
)البحرين( ،وبني الن�ص على ذلك يف العمل يف
القطاع احلكومي )كما يف ال�سعودية وقطر(.
ومع تعدد �صور احلماية التي كفلتها الت�شريعات
املعنية للمر�أة يف جمال عالقات العمل ،ثمة �صور
للتمييز �إما بن�ص يف القانون و�إما لأن القانون
يت�سامح معها وال يتدخل ملناه�ضتها .فعدد كبري
من الن�ساء يعملن بعقود عمل م�ؤقتة ،وهن ،بهذه
ال�صفة ،ال يتمتعن بحماية قوانني العمل .وثمة
�شريحة �أخرى غفرية العدد من الن�ساء ال يتمتعن
بحماية القانون ،وهن من يعملن يف العمالة
املو�سمية �أو �أعمال الزراعة �أو �أعمال اخلدمة

الطاهر احلداد :املر�أة وتويل الق�ضاء

لي�س يف ن�صو�ص القر�آن ما مينع املر�أة من
تويل �أي عمل يف الدولة �أو املجتمع مهما
كان هذا العمل عظيماً .وهذا يدل على �أن
امل�صدر :الطاهر احلداد.18-17:1929 ،
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هذه امل�سائل لي�ست من جوهر الإ�سالم ،و�إال
ما كان ليخلو القر�آن من بيانها على الوجه
املطلوب.

املنزلية .وتعاين كثري من الن�ساء يف عدد من الدول
العربية من غيبة ن�ص قانوين ملزم ي�ؤدي �إىل
اجلمع بينهن وبني �أ�سرهن يف مكان عمل واحد �إذا
اختلف مكان عمل كل من الزوجني .وثمة وظائف
عديدة حمرمة على املر�أة ،على الرغم من عدم
وجود ن�ص قانوين يحظر ذلك .ولن نتحدث عن
رئا�سة الدولة ورئا�سة جمل�س الوزراء ،ولكن املر�أة
يف عدد من الدول العربية حمرومة من املنا�صب
التنفيذية القيادية ،كمنا�صب املحافظني ور�ؤ�ساء
اجلامعات .وما زالت املر�أة يف عدد �آخر من
الدول )م�صر ودول اخلليج( حمرومة من اجللو�س
على من�صة الق�ضاء .وعلى الرغم من تعيني
�إحدى الن�ساء ب�شكل رمزي كقا�ضية يف املحكمة
الد�ستورية العليا يف م�صر� ،إال �أن الوظائف الدنيا
والو�سطى و�أغلب املنا�صب العليا يف �سلك الق�ضاء
ما زالت مبن�أى عن املر�أة.
وتتعر�ض املر�أة العاملة العربية يف مواقع العمل
�أحيانا لبع�ض �صور التحر�ش اجلن�سي من ر�ؤ�سائها.
ويعني التحر�ش اجلن�سي ،يف مفهومه ال�شائع دولياً،
ا�ستخدام الر�ؤ�ساء �سلطتهم الوظيفية للح�صول
على تنازالت جن�سية من املر�أة التي تعمل حتت
رئا�ستهم .وال يوجد عموماً يف الت�شريعات العقابية
العربية حتديد متبلور جلرمية التحر�ش اجلن�سي.
ف�إن كانت الت�شريعات تعاقب على جرائم امل�سا�س
بعر�ض الأنثى كاالغت�صاب وهتك العر�ض،
والتعر�ض لأنثى على وجه يخد�ش احلياء ،وطلب
الر�شوة اجلن�سية ،وت�شدد العقاب على بع�ض هذه
اجلرائم �إذا كان للجاين �سلطة على املجني عليها،
�إال �أن جرمية التحر�ش اجلن�سي مبفهومها املتعارف
عليه دولياً ال عقاب عليها �إن مل تتوافر فيها �أركان
هذه اجلرائم املن�صو�ص عليها يف القوانني العقابية
العربية .لذلك ف�إن امل�شرع العربي مدعو لتجرمي
فعل التحر�ش اجلن�سي كجرمية قائمة بذاتها،
حتى و�إن مل ترق �إىل م�ستوى اجلرائم التي تعرفها
القوانني القائمة مثل االغت�صاب �أو هتك العر�ض
�أو التعر�ض لأنثى.

التجرمي والعقاب
ميكن القول ،ب�صفة عامة� ،إن قوانني العقوبات
والإجراءات اجلنائية يف الدول العربية تُعنى
باملر�أة �إما باعتبارها رمزاً لل�شرف والف�ضيلة� ،أو
باعتبارها مو�ضوعاً للحماية لوظيفتها الإجنابية،
�أو باعتبارها طرفاً يف كيان عائلي ي�ستحق احلماية
من الهجر والإهمال .وتتعدد الن�صو�ص الت�شريعية
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التي تدور يف فلك هذه املحاور الثالثة لل�سيا�سة
اجلنائية املعنية باملر�أة .فثمة ن�صو�ص تعاقب على
جرمية الزنا� ،17سواء ارتكبها الزوج �أو الزوجة،
ون�صو�ص �أخرى تعاقب على جرمية هتك العر�ض
واالغت�صاب ،18ون�صو�ص تعاقب على جرمية
الدعارة والفجور ،ون�صو�ص تعاقب على جرمية
اختطاف الأنثى ،ون�صو�ص تعاقب على الإجها�ض،
ون�صو�ص تهدف �إىل ت�أكيد �صحة الزواج وحتافظ
على متا�سك العائلة.
ومن قبيل تلك الن�صو�ص التي تهدف �إىل
احلفاظ على كيان الأ�سرة املادة  279من قانون
العقوبات الأردين التي تعاقب باحلب�س كل من
�أجرى زواجا باملخالفة لقانون حقوق العائلة �أو
�أي قانون �آخر� ،أو من ز َّوج فتاة او �أجرى مرا�سيم
الزواج لفتاة دون ال�سن القانونية .وكذلك املادة
 281من قانون العقوبات الأردين التي تعاقب
باحلب�س من طلق زوجه ومل يراجع القا�ضي �أو من
ينيبه عنه خالل خم�سة ع�شر يوماً بطلب ت�سجيل
هذا الطالق .كما ت�شمل ن�صو�ص املادة  483قانون
العقوبات اللبناين التي تعاقب رجل الدين �إذا زوج
قا�صراً مل يتم الثامنة ع�شرة من عمره دون �أن
يدون يف العقد ر�ضى من له الوالية على القا�صر
بالغرامة ،واملواد من � 479إىل  482من القانون
اجلنائي املغربي التى تعاقب على اجلرائم املرتكبة
�ضد العائلة.
وثمة ن�صو�ص �إجرائية تراعي طبيعة املر�أة،
كتلك املتعلقة بتفتي�ش الن�ساء وبتنفيذ العقوبات،
�سواء �أكانت عقوبات بدنية )عدم جواز تنفيذ
عقوبة الإعدام على املر�أة احلامل �أو املر�ضعة( �أو
كانت عقوبات �سالبة للحرية )القواعد اخلا�صة
بامل�سجونات من الن�ساء(.
وتوجد بع�ض مظاهر التمييز بني الرجل
واملر�أة يف القوانني اجلنائية لبع�ض الدول العربية.
وتتمثل �أهم �صور التمييز يف م�صر يف اختالف
املركز املادي يف جرمية الزنا بالن�سبة للزوج ،حيث
ال تقع اجلرمية اال اذا ارتكبت يف منزل الزوجية.
�أما بالن�سبة للزوجة فتقع اجلرمية اذا ارتكبت يف
�أي مكان .وعقوبة الزوجة الزانية احلب�س مدة ال
تزيد على �سنتني ،يف حني �أن عقوبة الزوج الزاين
احلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر .19واملالحظ
ان هذا التمييز ال �سند له من ال�شريعة الإ�سالمية،
بل هو م�ستمد من القوانني الأجنبية .كما يبدو

التمييز �أي�ضا يف ا�ستئثار الزوج بالظرف املخفف
�إذا فاج�أ زوجتة متلب�سة بالزنا وقتلها هي و�شريكها،
حيث يعاقب بعقوبة اجلنحة  -احلب�س )املادة 237
عقوبات م�صري(� .أما �إذا قتلت الزوجة زوجها
حال تلب�سه بالزنا ،فتعاقب بعقوبة اجلناية.
وباملثل ،ف�إن املادة  562من قانون العقوبات
اللبناين تنهج نهج القانون امل�صري يف تخفيف
العقوبة على الزوج القاتل لزوجته وع�شيقها
يف حالة التلب�س ،دون الزوجة القاتلة زوجها
وع�شيقته� .أما بالن�سبة جلرمية الزنا يف القانون
اللبناين ،فاملواد  487و  488و  489من قانون
العقوبات متيز بني الرجل واملر�أة من حيث �شروط
حتقق اجلرمية ،ومن حيث العقوبة املفرو�ضة على
مرتكب فعل الزنا ويف الإثبات .فتعترب املر�أة زانية
�سواء ح�صل الزنا يف املنزل الزوجي �أو يف �أي
مكان �آخر ،بينما ال يعاقب الرجل الزاين �إال �إذا مت
فعل الزنا يف املنزل الزوجي )على غرار القانون
امل�صري(� ،أو �إذا اتخذ له خليلة جهاراً يف �أي مكان
كان .والعقوبة املفرو�ضة على الرجل الزاين ،هي
من �شهر �إىل �سنة ،بينما عقوبة الزانية هي احلب�س
من ثالثة �أ�شهر �إىل �سنتني .و�شريك املر�أة الزانية
ال يعاقب بالعقوبة نف�سها �إال �إذا كان متزوجاً،
بينما تنزل باملر�أة ال�شريك عقوبة الزاين نف�سها،
�سواء كانت متزوجة �أم مل تكن .كما �أن الإثبات
يف الزنا ي�ؤكد �أي�ضاً التمييز ،ف�إثبات الزنا بحق
الزوجة �أي�سر بكثري من �إثباتها بحق الزوج.
وال توجد مظاهر التمييز هذه يف جرمية الزنا
يف عدد من الت�شريعات العربية الأخرى )راجع،
مثال ،املادة  491جنائي مغربي واملادة 316
عقوبات البحرين(.
وثمة جهود تبذل للحد من مظاهر التمييز
�ضد املر�أة يف جمال قانون العقوبات .ففي م�صر،
كانت املادة  291من قانون العقوبات – قبل �إلغائها
– تن�ص على انه "�إذا تزوج اخلاطف مبن خطفها
زواجاً �شرعياً فال يحكم عليه بعقوبة ما" .وقد
ق�صد امل�شرع بهذا الن�ص �إتاحة الفر�صة للت�سرت
على اجلرمية مبا ترتبه من �أبعاد اجتماعية
ونف�سية للمجني عليها ولأ�سرتها ،وملا تتيحه من
ا�ستقرار وا�ستمرار للأ�سرة ال�صغرية النا�شئة عن
هذا الزواج.
وقد �أثبت تطبيق هذا الن�ص �أنه ي�ضر باملر�أة
�ضرراً بالغاً لعدة �أ�سباب؛ فهو ،من ناحية ،يزين

توجد بع�ض مظاهر
التمييز بني الرجل
واملر�أة يف القوانني
اجلنائية لبع�ض
الدول العربية

 17مثل املواد  286–282عقوبات �أردين ،واملواد  491-487عقوبات لبناين ،واملواد  277-274عقوبات م�صري.
 18املواد  299-292عقوبات �أردين ،واملواد  510-505عقوبات لبناين ،واملواد  269-267عقوبات م�صري ،واملواد  487- 486جنائى مغربي.
 19املادتان  274و  277من قانون العقوبات امل�صري.

البنية القانونية

175

دينية ترتد �إىل املا�ضي

للجاين جرمية اخلطف بدالً من �أن ينفره منها،
ويتخذ ذريعة للتهرب من عقوبة جناية خطرية
كجناية اخلطف ف�ضال عن االغت�صاب.
ويف �ضوء هذه االعتبارات� ،ألغى امل�شرع املادة
 291لتعود لعقوبة اخلطف قوتها الرادعة حماية
للمر�أة ،ولي�صبح �سيف العقوبة م�سلطاً يف جميع
الأحوال على اجلاين ،فال ميلك منه فكاكاً.
ويبدو �أن امل�شرع العربي قد بذل بع�ض اجلهد
للحد من مظاهر التمييز �ضد املر�أة يف قانون
العقوبات .ومع ذلك يبقى هذا اجلهد ذا طابع
جزئي وغري �شامل ،مما يتطلب تكثيفه وتطويره.

يف عمق التاريخ

الأحوال ال�شخ�صية

�إن قواعد الأحوال
ال�شخ�صية م�ستمدة
ب�صفة �أ�سا�سية من
تف�سريات واجتهادات

البعيد ،عندما كانت
ثقافة التمييز هي
الثقافة ال�سائدة

�إذا �أخذنا التمييز القانوين مبعنى اختالف حكم
القانون رغم ت�ساوي املخاطبني ب�أحكامه يف
املركز القانوين ،ف�إن قوانني الأحوال ال�شخ�صية
العربية لدى امل�سلمني �أو غري امل�سلمني تعترب
�شاهدا على التمييز القانوين ب�سبب اجلن�س.
وهذا يرجع يف القدر الكبري منه �إىل �أن قواعد
الأحوال ال�شخ�صية م�ستمدة ب�صفة �أ�سا�سية من
تف�سريات واجتهادات دينية ترتد �إىل املا�ضي يف
عمق التاريخ البعيد ،عندما كانت ثقافة التمييز
هي الثقافة ال�سائدة يف املجتمعات الب�شرية،
مع �إ�ضفاء طابع القدا�سة والإطالقية على هذه
التف�سريات واالجتهادات ،يف �إطار خلط �شديد
بني الثوابت العقيدية للدين واملتغريات الن�سبية
املرتبطة بالواقع التاريخي للمجتمعات.
وحل�سن احلظ ،يتوافر دليل من نتائج امل�سح
الإطار 4-8

امليداين على �أن اجلمهور العربي يتجه نحو موقف
�أكرث حتررا من م�سائل الأحوال ال�شخ�صية ،مثل
ت�أكيد حق املر�أة يف اختيار الزوج�) ،إطار .(4-8

غياب التقنني يف بع�ض الدول
ومما ي�ؤثر على ا�ستع�صاء التنظيم القانوين املحافظ
للأحوال ال�شخ�صية على التغيري واال�ستجابة
ملتطلبات الع�صر ،عزوف عدد من الدول العربية
عن و�ضع تقنني للأحوال ال�شخ�صية ،بحيث ال
يرتك الأمر الجتهادات الق�ضاء التي غالبا ما
تنحو نحو االغرتاف من الأفكار املحافظة للفقه
القدمي .فهناك بلدان عربية تفتقر �إىل ت�شريع
موحد للأحوال ال�شخ�صية مثل البحرين وقطر
ولبنان وم�صر .يف حني �أن عدداً �آخر من البلدان
العربية تتوافر فيها ت�شريعات موحدة للأحوال
ال�شخ�صية للم�سلمني.
وعلى �سبيل املثال ،يجري اال�ستناد يف م�صر
�إىل �أرجح الأقوال يف الفقه احلنفي يف حالة عدم
وجود ن�ص .وتتعدد الت�شريعات املنظمة للأحوال
ال�شخ�صية للم�سلمني .ومنها ت�شريعات ترجع �إىل
عام  1920و .1929وال �شك �أن الإحالة �إىل �آراء
الفقه القدمي قد ت�ؤدي �إىل تطبيق حلول ت�أباها
روح الع�صر وثقافة حقوق الإن�سان .فقد مت تفريق
مفكر م�صري عن زوجته بحكم �أقرته حمكمة
النق�ض لأنه اعترب مرتداً عن الإ�سالم لن�شره بع�ض
الكتب �ضمنها �آراء اعتربتها املحكمة ارتدادا عن
اعتناق الدين الإ�سالمي ،وطبقت يف �ش�أن عالقته
الزوجية �آراء املذهب احلنفي التي تق�ضي بتطليق
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املرتد .لذا ف�إن الدعوة �إىل و�ضع تقنني وا�ضح
من�ضبط لقواعد الأحوال ال�شخ�صية �أمر بالغ
الأهمية ي�صب يف اجتاه الو�ضوح القانوين الذي
هو �شرط �أ�سا�سي ملناه�ضة التمييز.
�أما عند غري امل�سلمني يف م�صر ،فتطبق
�شرائعهم الطائفية� ،إال �إذا اختلف الزوجان
يف املذهب �أو امللة �أو الطائفة فتطبق ال�شريعة
الإ�سالمية باعتبارها ال�شريعة العامة .ويعترب بع�ض
رجال القانون من الأقباط ذلك مظهراً �آخراً من
مظاهر التمييز.
ويف لبنان ،ال يوجد ت�شريع موحد للأحوال
ال�شخ�صية ،بل تخ�ضع م�سائل الأ�سرة لقوانني
الطوائف الدينية� ،إ�سالمية كانت �أم م�سيحية.
ويعرتف لبنان بثمانية ع�شر طائفة لكل منها
قانونها الديني اخلا�ص .ولعل هذا هو ال�سبب الذي
دعا لبنان �إىل التحفظ على املادة  16من اتفاقية
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة التي
تقرر مبد�أ امل�ساواة يف عالقات الأ�سرة.
وكذلك احلال يف كل من البحرين وال�سعودية
وقطر ،حيث ال يوجد قانون موحد للأحوال
ال�شخ�صية ،والأمر مرتوك للقا�ضي ال�شرعي
لتطبيق �أحكام الفقه الإ�سالمي .وم�ؤخرا� ،شكل
ملك البحرين جلنة لإعداد م�شروع قانون �أحكام
الأ�سرة ،وانتهت اللجنة من �أعمالها ،و�صيغ م�شروع
قانون الأ�سرة الذي مل ير النور بعد.
وثمة دول �أخرى يبدو فيها الو�ضع �أف�ضل بكثري
من حيث �أداة التنظيم القانوين .ففي الأردن ت�شريع
موحد للأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني رقم  61لعام
 1976قنن �أحكام الفقه الإ�سالمي فيما يت�صل
بعالقات الأ�سرة ،بدءاً من اخلطبة وحتى انحالل
الزواج� .أما غري امل�سلمني يف الأردن فيخ�ضعون
ل�شرائعهم الدينية الطائفية على تعددها .وكذلك
احلال يف كل من تون�س واجلزائر والكويت واملغرب
على ما �سي�أتي تف�صيله .بل �إن قانون الأحوال
ال�شخ�صية التون�سي يطبق على جميع التون�سيني
ب�صرف النظر عن الدين.

تقنني الأحوال ال�شخ�صية العربي املوحد
�أعدت �أمانة جمل�س وزراء العدل العرب منذ ما
يزيد على ع�شرين عاما قانوناً منوذجياً موحداً
للأحوال ال�شخ�صية .وتبنى هذا امل�شروع �أحكام
الأحوال ال�شخ�صية التي كانت �سائدة يف الدول
العربية وما زالت يف كثري منها حتى الآن ،وهي
م�ستقاة من �أحكام الفقه الإ�سالمي القدمي .ومل
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يت�ضمن م�شروع القانون اجتهادات تذكر لإزالة
مظاهر التمييز بني الرجل واملر�أة يف قوانني
الأحوال ال�شخ�صية العربية مع مراعاة م�ستجدات
الع�صر يف �إطار املقا�صد الكلية لل�شريعة .فاملادة
 31من امل�شروع جتيز للزوج اجلمع بني زوجات
�أربع �إال �إذا خيف عدم العدل .ومل يو�ضح امل�شروع
ما هي الآلية الإجرائية التي تبطل الزواج املتعدد
يف حالة تيقن عدم العدل .وتوجب املادة  52النفقة
على الزوج وحده ،حتى ولو كانت زوجته مو�سرة.
وتن�ص املادة  83على �أنه تقع الفرقة بني الزوجني
ب�إرادة الزوج وت�سمى طالقاً� ،أو ب�إرادة الزوجني
وت�سمى خمالعة� .أي �أن اخللع وفقا للقانون يتم
بالإرادة املجتمعة للزوجني على مال تبذله الزوجة،
بخالف املوقف الأكرث تقدما الذي تبنته ت�شريعات
عربية الحقة من جعل اخللع ب�إرادة الزوجة وحدها
)املادة  .(96على �أن امل�شروع ت�ضمن بع�ض النقاط
الإيجابية التي تخفف مظاهر التمييز يف قوانني
الأحوال ال�شخ�صية العربية .ومن ذلك ن�صه
على جواز اال�شرتاط يف عقد الزواج )املادة ،(6
وعلى �أن الطالق ال يوقعه الزوج �إال بت�صريح �أمام
القا�ضي الذي يتوجب عليه قبل تلقي الت�صريح �أن
يحاول �إ�صالح ذات البني.
وعلى �أي حال ،ف�إن هذا امل�شروع قد مرت
عليه �سنوات وجتاوزه يف الكثري من موا�ضعه
الواقع الت�شريعي العربي .ومن هنا ،ف�إن جامعة
الدول العربية مدعوة �إىل �أمرين� :أولهما �أن تعيد
النظر يف امل�شروع لتحديثه وفقاً مل�ستجدات الع�صر
وبالتوافق مع االلتزامات الدولية للدول العربية،
والثاين �أن تعمل على خروج الت�شريع �إىل النور
يف �صورة معاهدة يتبناها جمل�س اجلامعة وتدخل
�أحكامها يف الت�شريعات الوطنية.

�إن جامعة الدول
العربية مدعوة �إىل
�أن تعيد النظر يف
م�شروع تقنني الأحوال
ال�شخ�صية العربي
املوحد لتحديثه
ً
وفقا مل�ستجدات
الع�صر وبالتوافق مع
االلتزامات الدولية
للدول العربية

اخل�صائ�ص العامة للت�شريع العربي
للأ�سرة
قبل �أن نعرج على تف�صيالت الت�شريعات العربية
للأ�سرة من منظور مبد�أ امل�ساواة بني الرجال
والن�ساء ،ن�شري �إىل بع�ض اخل�صائ�ص العامة
لهذه الت�شريعات من هذا املنظور ذاته .فامل�ساواة
بني املر�أة والرجل يف عالقات الأ�سرة منقو�صة
يف �أغلب القوانني العربية .وقوامة الرجل على
املر�أة وكون �أن للرجال عليهن درجة �أمر مقرر
�شرعاً .ويجد هذا املنظور تطبيقه القانوين يف
بع�ض الت�شريعات يف التزام الزوج بالإنفاق والتزام
الزوجة بالطاعة ،ويف تقرير حق �إيقاع الطالق
177

ما زالت جن�سية الأب
هي الأ�سا�س يف منح
اجلن�سية للزوجة
والأوالد ،والعك�س قد
يكون غري �صحيح

للرجل ،وله رد زوجته ب�إرادته املنفردة يف الطالق
الرجعي .وتنعك�س قوامة الزوج على الزوجة يف
كثري من التف�صيالت الأخرى .فحق الزوجة يف
التنقل والعمل هو حق مقيد يف كثري من الت�شريعات
مبوافقة الزوج .والوالية على مال الأوالد معقودة
للأب ثم اجلد للأب .وعلى الرغم من التعديالت
التي �أدخلت على قوانني اجلن�سية يف بع�ض الدول
العربية ،ما زالت جن�سية الأب هي الأ�سا�س يف
منح اجلن�سية للزوجة والأوالد ،والعك�س قد يكون
غري �صحيح .والأ�سا�س الذي ي�ستند �إليه امل�شرعون
العرب لتربير �سمو الرجل على املر�أة يف العالقات
الزوجية يتمثل غالبا يف املركز االقت�صادي القوي
للرجل الذي يجعله ملتزما بالإنفاق على زوجته
و�أوالده .يت�ضح هذا ،على �سبيل املثال ،يف تربير
بع�ض الدول العربية لتحفظها على املادة  16من
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة )�سيداو( من �أن للزوجات حقوقا متوازية مع
حقوق �أزواجهن لتحقيق التوازن بينهم ،لأن الأزواج
الإطار 5-8

ملتزمون بالإنفاق على الزوجات والأوالد .هذا
االفرتا�ض االقت�صادي لتربير عدم امل�ساواة غري
قائم الآن يف الواقع االجتماعي املعا�صر لكثري
من املجتمعات العربية ،حيث تعمل الزوجات جنباً
�إىل جنب مع الأزواج لتوفري لقمة العي�ش للأ�سرة.
وي�صدق ذلك على الأ�سر متو�سطة احلال والفقرية
على حد �سواء.
وت�أتي حماوالت التجديد ورفع بع�ض مظاهر
التمييز يف عدد من الت�شريعات العربية للأ�سرة يف
�إطار املحافظة على هذه الأ�صول الكلية بالتخفيف
فقط من بع�ض املمار�سات الفظة :مثل حظر تنفيذ
حكم الطاعة بالقوة اجلربية ،و�إلزام الزوج واملوثق
ب�إعالم الزوجة الأوىل يف حالة �إقدام الزوج على
الزواج من ثانية ،وتقييد حق الزوج يف تعدد زوجاته
بوجود مربر مقبول وب�شرط ا�ستطاعة العدل،
وتقرير حق الزوجة يف طلب الطالق لل�ضرر �إذا
تزوج زوجها ب�أخرى ،وتقرير حق اخللع للزوجة
للموازنة بني حق كل من الزوجني يف �إنهاء رابطة
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الزوجية ،و�إلزام الزوج ب�إعالم مطلقته مبراجعته
لها وبت�سجيل هذه املراجعة و�إلزامه بتوثيق
الطالق و�إخطار مطلقته به ،و�إعطاء الزوجة حق
اال�شرتاط يف وثيقة الزواج مبا ال يخالف �أ�ص ً
ال من
�أ�صول ال�شريعة ،وتقرير حق الزوجة يف االحتفاظ
بح�ضانة �أوالدها بعد بلوغهم �سن احل�ضانة متى
كان ذلك يف م�صلحة الأوالد ،وتقرير حقها يف
االحتفاظ مب�سكن الزوجية كم�سكن للح�ضانة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ر�أي اجلمهور العربي
مييل ملواقف �أكرث تقدما من التقنني الراهن
بالن�سبة حلقوق املر�أة يف ق�ضايا طلب الطالق
وحق الوالية على �أوالدها )�إطار .(5-8
وقواعد الأحوال ال�شخ�صية بالن�سبة لغري
امل�سلمني م�ستمدة من �شرائعهم املذهبية
والطائفية .وهي يف جمملها ت�ضيق �إىل حد
التحرمي يف حق الزوجني يف طلب التطليق .فهو
جائز عند الأرثودك�س لأ�سباب على �سبيل احل�صر
وبحكم من املحكمة .وهو غري وارد يف �شريعة
الكاثوليك التي ت�أخذ بنظام االنف�صال اجل�سماين
فقط رغم �سماحها ب�إمكانية التو�صل �إىل ف�سخ
عقد الزواج �أو تقرير بطالنه لعيوب الزمته منذ
انعقاده� .أما يف جمال حقوق كل من الزوجني يف
�أثناء عالقة الزوجية ،فيبدو يف تنظيمها غلبة
�سلطة الرجل على املر�أة.

نظرة مقارنة
وعموما ،ميكن مالحظة �أن ت�شريعات الأحوال
ال�شخ�صية يف املغرب العربي �أكرث تقدمية وابتعاداً
عن مظاهر التمييز منها يف امل�شرق العربي.
وجنحت كثري من دول املغرب )تون�س واجلزائر
واملغرب ،بدرجات متفاوتة( يف التقدم نحو رفع
الظلم عن املر�أة يف عالقات الأحوال ال�شخ�صية
دون امل�سا�س ب�أي من �أ�صول ال�شريعة.
وي�أتي يف مقدمة هذه الت�شريعات التى اقرتبت
من تقرير مبد�أ امل�ساواة يف عالقات الأ�سرة الت�شريع
التون�سي ثم يتبعه الت�شريع املغربي والت�شريع
اجلزائري كما �سي�أتي تف�صيله فيما بعد .والدر�س
امل�ستفاد من كثري من ن�صو�ص ت�شريعات املغرب
العربي للأ�سرة �أنه ميكن للم�شرع العربي �أن
يحافظ على الأ�صول ال�شرعية مع تبني تف�سريات
تنزع �إىل حتقيق امل�ساواة بني الرجل واملر�أة ورفع
الظلم التاريخي عنها يف عالقات الأ�سرة.
ومن املفيد عقد مقارنة بني �أهم �أحكام
قانون الأحوال ال�شخ�صية يف الكويت من ناحية
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وقوانني الأحوال ال�شخ�صية يف املغرب العربي
من ناحية �أخرى ،لإبراز ما ذكرناه حول الطابع
التقدمي لقوانني الأحوال ال�شخ�صية يف املغرب
العربي .و�سيكون ت�شريع الأ�سرة يف الكويت
�أ�سا�سا للمقارنة لأن الت�شريع الكويتي يت�ضمن
يف �سماته العامة والعديد من تف�صيالته الأحكام
املت�ضمنة يف ت�شريعات امل�شرق العربي وممار�ساته
الق�ضائية .و�سرنكز يف مقارنتنا على تلك الأحكام
التي تكون عادة حم ً
ال للتمييز يف الت�شريعات
العربية :وهي الأحكام املتعلقة بانعقاد الزواج
والأهلية له ،والأحكام املتعلقة ب�آثاره ،والأحكام
املتعلقة بانحالله.
يف الكويت قانون موحد للأحوال ال�شخ�صية
للم�سلمني توجد فيه �صور حلماية املر�أة ،و�إن
تعددت فيه �أي�ضا مظاهر التمييز بني الرجل
واملر�أة :فينعقد الزواج ب�إيجاب من ويل الزوجة
وقبول من الزوج �أو ممن يقوم مقامه )املادة .(9
وتعدد الزوجات م�سموح به دون قيود و�إمنا "ال
يجوز ان يتزوج الرجل بخام�سة قبل �أن ينحل
زواجه ب�إحدى زوجاته الأربع وتنق�ضي عدتها"
)املادة  ،(23و"مينع توثيق عقد الزواج �أو امل�صادقة
عليه ما مل تتم الفتاة اخلام�سة ع�شرة ويتم
الفتى ال�سابعة ع�شرة من العمر وقت التوثيق".
وبالن�سبة للثيب �أو من بلغت اخلام�سة والع�شرين
من عمرها ،فالر�أي لها يف زواجها ،ولكن ال
تبا�شر العقد بنف�سها بل ذلك لوليها )املادة .(31
و�إذا ع�ضل الويل الفتاة ،فلها ان ترفع الأمر �إىل
القا�ضي لي�أمر او ال ي�أمر بالتزويج .وكذلك �إذا
تعدد الأولياء وكانوا يف درجة واحدة وع�ضلوا
جميعاً او اختلفوا )املادة  .(34وي�شرتط يف لزوم
الزواج �أن يكون الرجل كف�ؤاً للمر�أة وقت العقد،
ويثبت حق الف�سخ لكل من املراة ووليها عند فوات
الكفاءة )املادة  .(35واملق�صود بالكفاءة الكفاءة يف
الدين )املادة  .(36والطالق هو حل عقدة الزواج
ال�صحيح ب�إرادة الزوج �أو من يقوم مقامه بلفظ
خم�صو�ص )املادة .(85
ويت�ضمن الت�شريع الكويتي ن�صو�صا تهدف
�إىل حماية املر�أة ،منها �أنه لي�س للزوج �أن ي�سكن
مع زوجته �ضرة لها يف م�سكن واحد بغري ر�ضاها
)املادة  ،(88وال يجوز تنفيذ حكم الطاعة جرباً
على الزوجة.
ويف تون�س ،يعد ت�شريع الأحوال ال�شخ�صية
ِ
وحده يف العامل العربي بالن�سبة لأخذه
ن�سي َج
مببد�أ امل�ساواة يف عالقات الأ�سرة ،وجتنب
التف�سريات الدينية التاريخية املجحفة بحقوق

�إن ت�شريعات الأحوال
ال�شخ�صية يف املغرب
العربي �أكرث تقدمية
وابتعاد ًا عن مظاهر
التمييز منها يف
امل�شرق العربي

179

�إن جتربة تقنني
عالقات الأ�سرة يف دول
املغرب العربي �أثبتت
�إمكانية التوفيق بني
ثوابت ال�شريعة وبني
مبد�أ امل�ساواة بني
الزوجات والأزواج يف
عالقات الأ�سرة
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املر�أة .والت�شريع التون�سي للأحوال ال�شخ�صية
هو الت�شريع العربي الوحيد للأحوال ال�شخ�صية
الذي يطبق على املنتمني �إىل خمتلف الأديان.
وتربز قيمة امل�ساواة يف الت�شريع التون�سي يف �أكرث
من وجه :فين�ص الف�صل  18من جملة الأحوال
ال�شخ�صية على �أن "تعدد الزوجات ممنوع" ،كما
ين�ص على عقاب من يخالف ذلك .و�أ�صبح من
حق الفتاة �أن تزوج نف�سها بنف�سها ولو كانت بكراً.
وينبني الطالق على امل�ساواة التامة بني املر�أة
والرجل .وال يقع الطالق ،ح�سب الف�صل  30من
املجلة�" ،إال لدى املحكمة" .وين�ص الف�صل  31يف
فقرته الثانية على حق من ت�ضرر من الزوجني
يف التعوي�ض عن ال�ضرر املادي واملعنوي الناجم
عن الطالق يف حالة الطالق لل�ضرر ،ويف حالة
الطالق بناء على طلب �أحد الزوجني بدون
�سبب .وتنظم جملة الأحوال ال�شخ�صية احل�ضانة
ب�صفة مت�ساوية بني الأب والأم �أثناء الزواج:
فين�ص الف�صل  57من املجلة �أن "احل�ضانة من
حقوق الأبوين ما دامت احلياة الزوجية م�ستمرة
بينهما" .ويف حالة الطالق ،ين�ص الف�صل  67من
جملة الأحوال ال�شخ�صية على �أن احل�ضانة ت�سند
لأحد الوالدين �إذا انف�صم الزواج بطالق .ويراعي
القا�ضي م�صلحة املح�ضون لإ�سناد احل�ضانة.
وتتجه قوانني الأ�سرة يف املغرب واجلزائر �إىل
احلد من تعدد الزوجات با�شرتاط توافر العدالة
ووجود املربر ،و�أن يكون ذلك حتت رقابة الق�ضاء.
ومن ذلك �أن املادة  8من القانون اجلزائري ت�سمح
بتعدد الزوجات يف حدود ما ت�سمح به ال�شريعة �إذا
وجد �سبب ،و�إذا كانت �شروط العدالة موجودة.
ويجب �إعالم الزوجة والزوجات ال�سابقات .وميكن
لها �أو لهن طلب الطالق يف حالة عدم املوافقة.
وال ميكن للرجل التزوج بثانية �إال بوجود �شرطني:
موافقة الزوجة الأوىل )�أو الزوجات ال�سابقات(
وترخي�ص املحكمة املخت�صة .وثمة حكم م�شابه
ت�ضمنته املادة  40من مدونة الأ�سرة يف املغرب.
ومينع الف�صل  13من قانون الأ�سرة اجلزائري حق
اجلرب� ،إذ ين�ص على �أنه يمُ نع على الويل �أن يُجبرِ
على الزواج من هي حتت واليته ،كما ال ميكنه
ان يزوجها دون ر�ضاها .ويف املغرب� ،أ�صبحت
الوالية يف الزواج للمر�أة الرا�شدة� ،إذ ين�ص الف�صل
 24على �أن "الوالية حق املر�أة ،متار�سه الرا�شدة
ح�سب اختيارها" ،كما ين�ص الف�صل  25على �أن
"للرا�شدة �أن تعقد زواجها بنف�سها� ،أو تفو�ض ذلك
لأبيها �أو لأحد �أقاربها".
وال ميكن ،يف جميع احلاالت� ،إثبات الطالق يف

اجلزائر �أو الت�صريح به �إال بحكم ق�ضائي ت�سبقه
حماولة �صلح .كما يحق للمر�أة )ح�سب املادة (54
�أن تطلب الطالق اخللعي ،وعليها يف هذه احلالة
�أن تدفع تعوي�ضا للزوج .ويف املغرب ،ن�صت مد ّونة
الأ�سرة على �أن الطالق ميار�سه الزوج والزوجة،
كل بح�سب �شروطه ،حتت مراقبة الق�ضاء .ويجب
على الزوج الذي يريد الطالق "�أن يطلب الإذن
من املحكمة بالإ�شهاد به لدى َعدلني" )املادة .(79
وجتري حماولة �صلح �أوىل وحماولة ثانية يف حالة
وجود �أطفال .وين�ص الف�صل  83على �أنه يف حالة
تعذر الإ�صالح بني الطرفني ،حتدد املحكمة مبلغاً
مالياً لأداء م�ستحقات الزوجة والأطفال بكتابة
ال�ضبط يف املحكمة يف �أجل �أق�صاه ثالثون يوما.
كما ين�ص الف�صل  86على �أنه �إذا مل يودع
الزوج املبلغ املطلوب يف الأجل املحدد ،ف�إن ذلك
يعترب تراجعاً عن رغبته يف الطالق� .أما يف حالة
�إيداع املبلغ املطلوب ف�إن املحكمة ت�أذن له ،ح�سب
�أحكام الف�صل  ،87بتوثيق الطالق لدى العدلني
داخل دائرة نفوذ املحكمة نف�سها .ويجوز للزوجة
�أن تطالب بالطالق �إذا ملكها هذا احلق ،ف�ضال
عن حقها طلب التطليق لل�ضرر والغيبة والإخالل
ب�شروط العقد .ويقع التفريق باخللع مبوافقة
الزوجني ،على عك�س ما ذهب �إليه القانون امل�صري
الذي جعل اخللع رهنا ب�إرادة الزوجة وحدها.
واخلال�صة� ،أن قراءتنا ال�سريعة لأحكام قوانني
الأحوال ال�شخ�صية يف امل�شرق الغربي واملغرب
العربي تنتهي �إىل ما يلي:
�أوالً� :إن احلاجة �صارت ملحة لإ�صدار تقنينات
للأحوال ال�شخ�صية يف الدول العربية التي ال
توجد فيها مثل هذه التقنينات ،بحيث ت�صبح
جميع قواعد الأحوال ال�شخ�صية مقننة يف تقنني
واحد ،وال يرتك الأمر مفتوحا لتقدير القا�ضي يف
تف�سري االجتهادات والآراء الفقهية.
وثانياً� :إن هذه التقنينات اجلديدة يجب �أن تنحى
يف تنظيم عالقات الأ�سرة منحى امل�ساواة بني
الرجال والن�ساء.
ثم ،ثالثاً� :إن جتربة تقنني عالقات الأ�سرة يف دول
املغرب العربي �أثبتت �إمكانية التوفيق بني ثوابت
ال�شريعة وبني مبد�أ امل�ساواة بني الزوجات والأزواج
يف عالقات الأ�سرة .وتعزى مظاهر عدم امل�ساواة
يف النظم القانونية العربية �إىل اعتبارات التاريخ
والعادات والأعراف �أكرث مما تعزى �إىل �أ�صول
الدين .ولذا ،ف�إن مراجعة قوانني الأ�سرة العربية
مبا يرفع التمييز عن املر�أة باتت �أمرا واجبا.
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بعيدا عن القانون الر�سمي
على �أن الواقع الإجتماعى كثرياً ما ميثل عن�صراً
حا�سماً للتمييز �ضد املر�أة بعيداً عن القانون
الر�سمي .مثال ذلك �أنه يف �ضوء بع�ض معطيات
الثقافة العربية التي ترى يف جلوء املر�أة �إىل
الق�ضاء الر�سمي للمطالبة بحقوقها الزوجية
وحقوق �أطفالها نوعاً من ال�سفور الإجتماعي
الذي ال يليق بالزوجات املحافظات ربات ال�صون
والعفاف .ومن ثَ َّم تعزف كثري من الن�ساء عن
اللجوء �إىل الق�ضاء للمطالبة بحقوقهن الأ�سرية.
ومن هنا يتم ح�سم املنازعات الزوجية يف كثري من
املجتمعات العربية �إما يف الإطار العائلي �أو يف
�إطار الق�ضاء الع�شائري غري الر�سمي .وهذه يف
جمملها �أطر ذكورية للثقافة والقيم ،وهي جمحفة
بحقوق املر�أة ومنحازة للرجل.
وحتى عندما تلج�أ املر�أة العربية �إىل الق�ضاء
الر�سمي للمطالبة بحقوقها القانونية التي تكفلها
قوانني الأحوال ال�شخ�صية ،ف�إنها تالقي العنت من
بطء الإجراءات وع�سفها وتعقدها وعدم مراعاتها
خل�صو�صيات الأ�سرة وحاجاتها االجتماعية
والنف�سية.
ومن هنا ف�إن جتربة حماكم الأ�سرة التي
ا�ستحدثتها م�صر وهي حماكم تت�سم يف ت�شكيلها
و�إجراءاتها ووظيفتها بالبعد الإجتماعي ،جتربة
جديرة بالت�شجيع وت�ستحق الدرا�سة والتعميم
على م�ستوى العامل العربي ،مع العمل على جتاوز
�سلبياتها التى ك�شفت عنها اخلربة العملية .ومن
املهم تطوير هذه املحاكم مبا يكفل تفرغ الق�ضاة
وتخ�ص�صهم ،وتوافر الإمكانات الب�شرية واملادية
الالزمة لها كي تقوم بعملها كفاءة .
وثمة م�شكلة �أخرى هي ظهور عدد من �صور
و�أ�شكال الزواج يف املجتمعات العربية حتافظ على
ال�شروط الدينية ال�شكلية للزواج من �إيجاب وقبول
وعالنية ومهر ،وتتنافى مع حكمة الزواج من حيث
كونه �سكناً ومودة ورحمة� ،أي بح�سبانه رابطة
تهدف �إىل �إن�شاء �أ�سرة �سوية .هذه ال�صور يعرفها
البع�ض با�سم زواج امل�سيار يف بع�ض املجتمعات
)ال�سعودية( ،ويعرفها البع�ض الآخر با�سم الزواج
ال�سياحي )اليمن( .وفيه يرتبط رجل ب�إمر�أة نظري
مهر دون �أن يلتزم مب�ساكنتها �أوالإنفاق عليها
ب�شكل دائم .ويف بع�ض البيئات العربية الفقرية،
ظهرت �صور هذا الزواج الذي يرتبط به �أثرياء
العرب )امل�سنّون غالبا( بفتيات قا�صرات فقريات
)غالبا( .وهذا يف حقيقته نوع من النخا�سة املقننة

البنية القانونية

التي ت�أخذ �شكل الزواج ،وترتتب عليه كثري من
امل�آ�سي الإن�سانية .وهو الأمر الذي دفع بع�ض
امل�شرعني العرب �إىل حماولة ح�صار هذه الظاهرة
وحتديد نطاقها )منوذج م�صر(.
كما �أن ظاهرة �أخرى بد�أت تنت�شر لدى
ال�شباب العربي غري القادر على حتمل الأعباء
املادية للزواج ،وهي ما ي�سمى بالزواج العريف
)غري املوثق مبعرفة موظف عام( .وهو يف حقيقته
زواج �سري غري موثق يندفع �إليه ال�شباب هرباً
من امل�س�ؤوليات املادية املرتتبة على الزواج .كما
يف�ضله بع�ض الأزواج هربا من احلقوق التى يرتبها
القانون للزوجة يف حالة الزواج املوثق .فالقاعدة
العامة �أنه ميتنع على املحاكم نظر دعوى الزوجة
يف الزواج غري املوثق للمطالبة بحقوقها �إذا �أنكر
الزوج قيام عالقة الزوجية.
وهذه كلها �صور من التحايل على القانون
الر�سمي ،تربز حتت مظلة عدم تعار�ضها مع
مظهر الدين ،و�إن تعار�ضت مع روحه وحكمته.
كما �أنها جتحف بحقوق الن�ساء التى ن�صت عليها
القوانني.

هناك �صور من
التحايل على القانون
الر�سمي ،تربز حتت
مظلة عدم تعار�ضها
مع مظهر الدين،
و�إن تعار�ضت مع
روحه وحكمته .كما
�أنها جتحف بحقوق
الن�ساء

اجلن�سية
القاعدة العامة التي حتكم اجلن�سية الأ�صلية يف
الت�شريعات العربية هي الأخذ برابطة الدم من جهة
الأب� ،أي �أن �أبناء الأب الذي يتمتع بجن�سية الدولة
يحملون جن�سيته تلقائيا .وال متنح اجلن�سية لأبناء
الأم الوطنية �إال �إذا كان الأب جمهوالً �أو ال جن�سية
له )راجع املواد  6من جملة اجلن�سية التون�سية،
مع مالحظة �أن القانون التون�سي مينح اجلن�سية
التون�سية لإبن التون�سية من �أب �أجنبي مبوافقة
الأب .راجع �أي�ضا الفقرتني  3و 4من املادة الثالثة
من قانون اجلن�سية الأردين الذي مينح اجلن�سية
ملن ولد لأب �أردين �أو من ولد يف اململكة لأم �أردنية
وكان الأب جمهوالً �أو ال جن�سية له .واملعنى نف�سه
يف املادة الرابعة من قانون اجلن�سية البحريني.
وعلى النهج نف�سه �سار قانون اجلن�سية املغربي
املادة .(6
وهذا ،يف حد ذاته ،ميثل متييزاً بني الرجل
واملر�أة ،ويعد خمالفة لن�ص املادة التا�سعة من
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة ،مما يف�سر حتفظ كثري من الدول العربية
عليها.
وقد عمل امل�ش ِّرع العربي يف الآونة الأخرية
على تاليف الأو�ضاع غري الإن�سانية التي تنتج

القاعدة العامة التي
حتكم اجلن�سية
الأ�صلية يف
الت�شريعات العربية
هي الأخذ برابطة
الدم من جهة الأب
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�إن املجتمع العربي
يبدو م�ستعدا لقبول
موقف امل�ساواة التامة
فيما يت�صل بحق الأم
يف منح جن�سيتها
لأبنائها

عن عدم متتع �أبناء الأم الوطنية من زوج �أجنبي
باجلن�سية .ففي م�صر �صدر القانون رقم 154
ل�سنة  2004الذي مينح �أبناء الأم امل�صرية من زوج
�أجنبي حق التجن�س باجلن�سية امل�صرية .ويعالج
م�شكلة �آالف الأ�شخا�ص من �أبناء الأم امل�صرية
لزوج �أجنبي كانوا يعانون من م�شكلة عدم متكينهم
من احل�صول على اجلن�سية .
ويت�ضح من ر�أي اجلمهور العربي يف امل�سح
امليداين �أن املجتمع العربي يبدو م�ستعدا لقبول
موقف امل�ساواة التامة فيما يت�صل بحق الأم يف
منح جن�سيتها لأبنائها� ،إطار ).(6-8
الإطار 6-8

اللبنانية لأوالدها الق�صر �إذا بقيت على قيد
احلياة بعد وفاة زوجها )الأجنبي( ،لكن تطبيق
القانون ذاته مينع هذا احلق عن املر�أة اللبنانية
الأ�صل )املتزوجة من �أجنبي( .وتطالب منظمات
املجتمع املدين يف لبنان بتعديل قانون اجلن�سية
برفع هذا التمييز وب�إقرار الت�ساوي بني الأب والأم
جلهة جن�سية الأوالد ،ورفع التحفظ الذي ي�سجله
لبنان على املادة التا�سعة فقرة  2من االتفاقية.
وجدير بالذكر �أن منظمات املجتمع املدين اللبناين
م�شهود لها بالفعالية والقدرة على الت�أثري يف هذا
امل�ضمار .فقد �سبق لها �أن قامت بدور م�شهود يف

ر�أي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املر�أة� ،أربعة بلدان عربية2005 ،

الر�أي يف منح الأبناء جن�سية الأم
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الت�شريعات العربية
ال يكفي للأخذ به
ً
فعليا يف
م�أخذ ًا
وجود ثقافة قانونية
�أو وعي قانوين لدى
القانونيني العرب
ً
�صراحة �أو
يعار�ض
ً
�ضمنا مبد�أ امل�ساواة
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مبد�أ امل�ساواة بني
الرجال والن�ساء يف
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ويف اجلزائر ،ن�صت املادة ال�ساد�سة من قانون
اجلن�سية ال�صادر �سنة  2005على �أنه يعترب
جزائريا الولد املولود من �أب جزائري �أو من �أم
جزائرية .ويف املغرب كان قانون اجلن�سية ل�سنة
 1958ال ي�سمح للأوالد باحل�صول على اجلن�سية
املغربية �إال من �أب مغربي .وقد عدل هذا القانون
و�أ�صبح للطفل من �أم مغربية حق احل�صول على
اجلن�سية.
ويبدو مظهر �آخر من مظاهر التمييز يف
قانون اجلن�سية يف لبنان .فف�ضال عن �أن القانون
اللبناين ي�أخذ برابطة الدم من جهة الأب ك�أ�سا�س
ملنح اجلن�سية الأ�صلية  -وهذه خا�صية ت�شرتك
فيها كل ت�شريعات الدول حمل الدرا�سة كما �أ�شرنا
 ف�إنه يوجد يف القانون اللبناين �شبهة متييز بنيالأم اللبنانية بالأ�صالة والأم اللبنانية املتجن�سة.
�إذ مينح القانون اللبناين احلق للأم الأجنبية
التي اكت�سبت اجلن�سية اللبنانية يف منح اجلن�سية

�إلغاء القانون الذى كان ي�سقط اجلن�سية عن املر�أة
اللبنانية حال زواجها من �أجنبي.

املر�أة العربية يف وعي القانونيني
العرب
�إن جمرد املطالبة بالن�ص على مبد�أ امل�ساواة بني
الرجال والن�ساء يف الت�شريعات العربية ال يكفي
للأخذ به م�أخذاً فعلياً يف وجود ثقافة قانونية
�أو وعي قانوين لدى القانونيني العرب يعار�ض
�صراح ًة �أو �ضمناً مبد�أ امل�ساواة .ويق�صد بالوعي
القانوين هنا القيم القانونية احلاكمة واملوجهة
لرجال القانون يف عملية و�ضع القانون وتطبيقه.
كما يق�صد برجال القانون جميع القائمني على �أمر
القانون يف العامل العربي ،وهم امل�ش ِّرعون الذين
ي�ضعون القانون والق�ضاة الذين يطبقون القانون
مبا لهم من �سلطة تقديرية يف التطبيق ،واملحامون
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الذين ي�ساعدون الق�ضاة يف فهم القانون وتطبيقه،
و�شراح القانون من �أ�ساتذة اجلامعات وغريهم
ممن يقدمون ال�شروح التف�سريية للقانون� .إن وعي
ه�ؤالء جميعا مببد�أ امل�ساواة بني الرجال والن�ساء
ميثل �أحد ال�شروط ال�ضرورية لتطبيق هذا املبد�أ
على �أر�ض الواقع .وعلى الرغم من �أنه ال تتوافر
لنا درا�سات ميدانية من�ضبطة لقيا�س الوعي
القانوين للقانونيني العرب مببد�أ امل�ساواة بني
الرجال والن�ساء� ،إال �أننا ،من امل�ؤ�شرات املتوافرة،
ال ن�ستبعد ت�أثر بع�ضهم بثقافة التمييز والثقافة
الذكورية .فمن الناحية التاريخية ،ال يحتاج الأمر
لكثري من التدقيق لنتبني �أن الثقافة العربية القبلية
التي تكر�س التمييز �ضد الن�ساء هي التي �ألقت
بظاللها على بع�ض التف�سريات الفقهية املتحيزة
�ضد املر�أة ،والتي تكر�س دونيتها عن الرجل� .أي
�أن البعد الثقايف الذكوري كان بعداً حا�سماً يف
توجيه التف�سريات الفقهية و�إك�سابها طابعا دينيا
مقد�سا.
ويف الزمن املعا�صر ،ينبئ ا�ستقراء موقف
امل�شرعني العرب بعداء بع�ض ه�ؤالء امل�شرعني
الرجال ملبد�أ امل�ساواة بني الرجال والن�ساء ،على
الرغم من ن�صو�ص الد�ستور واملواثيق الدولية التي
التزمت بها الدولة .وثمة مثاالن ي�شهدان على
�صحة هذا االفرتا�ض :موقف الكثري من نواب
جمل�س الأمة الكويتي ،كما �أ�سلفنا ،من منح املر�أة
الكويتية حقوقها ال�سيا�سية )بدرية العو�ضي ،ورقة
خلفية للتقرير( ،وموقف الكثري من �أع�ضاء جمل�س
ال�شعب امل�صري ،كما ر�أينا ،املعار�ض للإقرار بحق
املر�أة يف �إنهاء رابطة الزوجية ب�إرادتها وفقا لنظام
اخللع الإ�سالمي .ويف كال املثالني ،وجد امل�شرعون
العرب من الرجال �سنداً لهم يف تف�سريات �سلفية
ت�ؤكد على �سمو الرجال على الن�ساء وقوامتهم
عليهن .بل �إن �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شعب امل�صري
ا�ست�شهد ب�سلوك الدجاج يف حظائره للتو�صل �إىل
�أن الإناث تابعات للذكور بالطبيعة عند الطري
واحليوان والإن�سان ،من باب �أوىل )مت حذف هذه
العبارات من امل�ضبطة(.
وكثريا ما يقابل تطبيق مبد�أ امل�ساواة بوا�سطة
رجال الق�ضاء العرب حتفظا يغذيه يف الوقت
احلا�ضر منو التيارات الدينية ال�سلفية ،وما
متار�سه هذه التيارات من ت�أثريات ثقافية على
وعي الق�ضاة .وتتمثل النظرة الذكورية لرجال
الق�ضاء يف بع�ض الدول العربية يف مقاومة تعيني
املر�أة يف الق�ضاء ،بحجة عدم �صالحيتها ل�شغل
هذا املن�صب ،تذرعا بطبيعته ال�شاقة ،بينما يتذرع

البنية القانونية

البع�ض بتقاليد املجتمع وثقافته ،مع �أن �إلهة العدالة
)ماعت( كانت �أنثى عند امل�صريني القدماء .ويف
منت�صف القرن املا�ضي ،رف�ض فقيه م�صر الأ�شهر
عبد الرزاق ال�سنهوري الذي كان ي�شغل وقتئذ
من�صب رئي�س جمل�س الدولة )الهيئة الق�ضائية
املخت�صة بالف�صل يف املنازعات الإدارية( �أن يحكم
للمر�أة ب�أحقيتها يف تويل من�صب الق�ضاء ،رغم
�إقراره بحقها الد�ستوري يف ذلك .وجاء رف�ضه
م�ستنداً �إىل اعتبارات املالءمة االجتماعية.
ومازالت هذه االعتبارات حتول دون تويل املر�أة
امل�صرية منا�صب الق�ضاء يف م�صر يف خمتلف
م�ستوياته على قدم امل�ساواة مع الرجل .وعلى
الرغم من هذا ،حاولت ال�سلطات امل�صرية �إبراء
ذمتها من هذا املو�ضوع بتعيني امر�أة يف من�صب
م�ست�شار يف املحكمة الد�ستورية العليا ،دون �أن
يتبع ذلك قرار بقبول الن�ساء يف خمتلف امل�ستويات
الق�ضائية الدنيا والو�سطى.
املثال الآخر الذي نقدمه يتمثل يف كيفية
ا�ستعمال القا�ضي اجلنائي العربي �سلطته
التقديرية يف تخفيف العقاب �أو ت�شديده يف
اجلرائم التي تكون املر�أة طرفا فيها .وثمة �شواهد
عامة على �أن الق�ضاة مييلون يف جرائم ال�شرف
�إىل تخفيف العقوبة على اجلناة من الرجال
عندما تكون املُجنى عليها امر�أة متهمة يف �شرفها.
وال حتظى املر�أة بالتخفيف نف�سه عندما تكون
جانية يف االعتداء على رجل متهم يف �شرفه.
وتتجه الأحكام اجلنائية �إىل توقيع عقوبة الإعدام
على املر�أة التي تقتل زوجها عمداً �أياً كانت بواعث
اجلرمية ،والعك�س لي�س دائما �صحيح� .إن ثمة
افرتا�ضاً ت�ؤيده امل�شاهدة العابرة ويحتاج �إىل �إثبات
ب�أن الق�ضاة من الرجال يح�صرون دائرة ال�شرف
يف ممار�سة املر�أة وحدها ،ويخففون العقاب على
اجلرائم التي تقع على املر�أة املتهمة يف �شرفها.
ويجد هذا التوجه �سنداً فكريا يف ق�سوة امل�شرع
اجلنائي يف بع�ض الدول العربية يف تعامله مع
املر�أة ،فتعاقب عدد من الت�شريعات العربية املر�أة
الزانية بعقوبة �أ�شد من عقوبة الرجل الزاين .ويف
حني �أن ال�شروع يف اجلرمية معاقب عليه ك�أ�صل
عام ،ف�إن ال�شروع يف �إجها�ض امر�أة ال يعاقب
عليه .وال يخفف العقاب على املر�أة التي تقتل
زوجها �إذا �ضبطته متلب�سا بالزنا ،يف حني يخففه
على الرجل .فالتوجه الق�ضائي املنحاز �ضد املر�أة
هو �صنو التوجه الت�شريعي الذي ي�سري يف االجتاه
نف�سه.
يجد هذا التوجه التمييزي �صدى له لدى

ينبئ ا�ستقراء موقف
امل�شرعني العرب بعداء
بع�ض ه�ؤالء امل�شرعني
الرجال ملبد�أ امل�ساواة
بني الرجال والن�ساء،
على الرغم من ن�صو�ص
الد�ستور واملواثيق
الدولية التي التزمت
بها الدولة

ثمة �شواهد عامة على
�أن الق�ضاة مييلون يف
جرائم ال�شرف �إىل
تخفيف العقوبة على
اجلناة من الرجال
عندما تكون ُاملجنى
عليها امر�أة متهمة يف
�شرفها
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املالءمة االجتماعية متنع تعيني املر�أة يف الق�ضاء

"� ...إن املبادئ الد�ستورية العليا تق�ضي مب�ساواة املر�أة
بالرجل يف احلقوق والواجبات .ومقت�ضى هذه امل�ساواة
عند تطبيقها على الوظائف والأعمال العامة هو عدم
حرمان املر�أة على نحو مطلق من تويل هذه الوظائف
والأعمال ،و�إال كان يف ذلك تعار�ض مع مبد�أ امل�ساواة
و�إخالل بهذا املبد�أ اجلوهري من املبادئ الد�ستورية
العليا .وذلك يقت�ضي �أن يرتك للإدارة �سلطة التقدير
فيما �إذا كانت املر�أة بالن�سبة ملن�صب معني �أو �إىل وظيفة
بالذات قد انتهت بها مدارج التطور �إىل حد ال�صالحية
لتويل هذا املن�صب �أو هذه الوظيفة .ف�إن ر�أت الإدارة
�أن املر�أة قد قطعت هذا ال�شوط وا�ستوفت �أ�سباب
ال�صالحية كان ،للإدارة بل عليها� ،أن تفتح للمر�أة الباب
الذي فتحته للرجل دون �إخالل بامل�ساواة فيما بينهما.
وقد ظهرت �صالحية املر�أة امل�صرية يف الع�صر الذي
نحن فيه ملنا�صب و�أعمال كثرية منها الطب والتمري�ض

خلت االنتخابات

والتعليم وكثري من الأعمال يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
ووزارة الأوقاف ووظائف النيابة احل�سبية وال�شهر
العقاري ،بل �إن املر�أة لت�ؤثر على الرجل يف هذه الأعمال
ملا تتميز به من �صفات خا�صة ،ف�إيثارها على الرجل يف
هذه النواحي من الن�شاط ال يعد �إخالال مببد�أ امل�ساواة
بني الرجل واملر�أة ،وتفريعا على ما تقدم ،يكون للإدارة
�أي�ضا �أن تقدر من غري تع�سف ما �إذا كان الوقت مل يحن
ب�سبب بع�ض االعتبارات االجتماعية �أن تتوىل املر�أة بع�ض
املنا�صب والوظائف العامة .والإدارة يف ذلك ترتخ�ص
مبقت�ضى �سلطتها التقديرية يف وزن املالب�سات التي
حتيط بهذه الأعمال ،م�ستهدية يف ذلك بظروف البيئة
وما تفر�ضه التقاليد من �أو�ضاع وحدود"...
من حكم حمكمة الق�ضاء الإداري امل�صرية بتاريخ  22كانون الأول/
دي�سمرب  1953يف الق�ضية رقم  243ل�سنة  6ق�ضائية.

ر�أي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املر�أة� ،أربعة بلدان عربية2005 ،

الرئا�سية امل�صرية

الر�أي يف تبوء املر�أة من�صب القا�ضي
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املن�صو�ص عليها
عدد من �شراح القانون يف معر�ض تف�سريهم
ملبد�أ امل�ساواة �أمام القانون .ولن نتوقف هنا عند
كتابات بع�ض علماء ال�شريعة املحدثني الذين ما
زالوا يتم�سكون ب�آراء عدد من الفقهاء القدامى
يف تف�سري قوامة الرجل على املر�أة ،ففي مواجهة
ه�ؤالء يوجد فقه �إ�سالمي م�ستنري يف�سر هذه
الن�صو�ص يف �سياقها ،وينحاز �إىل حد كبري �إىل
مبد�أ امل�ساواة .ولكن الر�أي الأول� ،أي املحافظ،
هو الذي ما زال يجد �صدى يف التطبيق العملي،
ويجد هوى لدى رجل ال�شارع مل�ؤازرة رجال الدين
املحافظني له .وعلى �سبيل املثال ال احل�صر،
خلت االنتخابات الرئا�سية امل�صرية الأخرية من
�أي مر�شحة من الن�ساء ،بل �إن بع�ضهن تقدمن
فعال ب�أوراقهن للرت�شيح ولكن �أوراقهن ا�ستبعدت
184
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لعدم توافر ال�شروط املن�صو�ص عليها يف التعديل
املثري للجدل للمادة  76من الد�ستور امل�صري.
والأكرث غرابة من ذلك� ،أن يخرج مفتي م�صر
ال�سابق بفتوى من�شورة يف جريدة الأهرام يوم 28
�شباط/فرباير  ،2005وم�ضمونها �أنه ال يجوز
الرت�شح ملن�صب رئي�س اجلمهورية ،م�شرياً
ُّ
للمر�أة
�إىل رف�ض الفقهاء تويل املر�أة الوالية العامة التي
ف�سرها على �أنها رئا�سة اجلمهورية.
ولكن ما يعنينا �أكرث من ذلك هو موقف
الفقهاء الو�ضعيني من مبد�أ امل�ساواة ،حيث يذهب
الكثري منهم على �سبيل املثال �إىل �أن تخ�صي�ص
مقاعد للمر�أة يف الربملان خمالف ملبد�أ امل�ساواة
�أمام القانون )�سعاد ال�شرقاوي وعبد اهلل نا�صف،
 ،(350:1984على الرغم مما هو متفق عليه يف
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فقه امل�ساواة من جواز التمييز الإيجابي ل�صالح
املر�أة لرفع ظلم تاريخي حلق بها .وهو املعنى
نف�سه الذي �أكدته اتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة )راجع على �سبيل املثال:
حممد �أن�س قا�سم جعفر ،د .ت.(127:.
هذا الطابع املحافظ الذي مييز قطاعاً
وا�سعاً من القانونيني العرب املعا�صرين جتاه مبد�أ
امل�ساواة بني الن�ساء والرجال هو الذي يف�سر ملاذا
كانت كل التغريات الت�شريعية الكربى ل�صالح املر�أة
تتم مببادرة وبدعم من م�ؤ�س�سات الرئا�سة العربية
)وك�أن احلكام العرب يريدون تربئة ذمتهم من
انتهاكات حقوق الإن�سان بجعل �صفحتهم �إيجابية
يف �سجل حقوق املر�أة( .فم�شاركة املر�أة الكويتية
يف احلياة ال�سيا�سية بالتعديل الت�شريعي الأخري مل
تكن لتتم على الرغم من مقاومة التيارات ال�سلفية،
�إال بدعم مبا�شر من احلكومة .وقانون �إجراءات
الأحوال ال�شخ�صية الذي ا�ستحدث نظام اخللع
يف م�صر مل يكن لي�صدر دون الدعم ال�صريح من
م�ؤ�س�سة الرئا�سة .وباملثل ،و�ضع ملك املغرب نفوذه
الديني وال�سيا�سي وراء �إ�صدار مدونة الأ�سرة التي
رفعت كثرياً من �صور الظلم عن املر�أة يف املغرب.
وهكذا يبدو �أن م�ؤ�س�سات احلكم العربية تعمل
على تعوي�ض تخلف الوعي القانوين العربي ،ولكن
يف ق�ضايا حقوق املر�أة فقط.

الإطار 8-8

اخل�شية من ح�صول الن�ساء على كل مقاعد الربملان
"الن�صو�ص التي متيز املر�أة عن الرجل
مبقاعد حمددة ف�ضال عن �إمكانية �شغلها
ملقاعد �أخرى ،تعترب ن�صو�صا غري د�ستورية
�أوال وغري منطقية .فمن ناحية عدم
د�ستوريتها �أنها تتعار�ض مع ن�ص املادة 40
من الد�ستور التي تن�ص على �أن املواطنني
لدى القانون �سواء؛  ...ومن ناحية عدم
منطقيته ف�إن هذا الت�شريع خ�ص املر�أة بعدد

معني ملزم من املقاعد ،ويف الوقت نف�سه
ُّ
الرت�شح يف جميع الدوائر،
ف�إن املر�أة لها حق
ولهيئة الناخبني حق انتخاب املر�أة يف هذه
الدوائر جميعها .ومن ثم ميكن �أن ي�ؤدي
بنا هذا الت�شريع �إىل �أن يكون من املحتمل
– و�إن كان احتماال بعيدا ولكنه قائم – �أن
يكون كل �أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية ن�ساء،
والعك�س غري �صحيح".

امل�صدر :حممد �أن�س قا�سم جعفر ،د.ت.127 :.

وهذا بدوره يدفع �إىل الت�سا�ؤل حول العوامل
التي تدفع �إىل تغيري البنية القانونية التقليدية
لتتخل�ص من موقفها التمييزي �ضد املر�أة ،يف وقت
حتول فيه الثقافة القانونية الغالبة دون ذلك� .إن
هذا التغيري ،كما ذكرنا ،منوط بالنخب احلاكمة
يف العامل العربي .وقد يكون حترك النخب
احلاكمة يف هذا التوجه حمكوما بعوامل ال�ضغط
اخلارجي ال�صريح �أو امل�ضمر .ولكن املهم والأكرث
فعالية هو العمل الد�ؤوب من �أجل خلق وتنمية
الطلب الداخلي على التغيري ،عن طريق تن�شيط
املجتمع املدين ،وعن طريق الت�أثري على الثقافة
ال�شعبية بجعلها ثقافة منحازة ملبد�أ امل�ساواة بني
الرجال والن�ساء.

خال�صة
تلك هي �أهم مالمح النظام القانوين العربي يف تنظيمه للعالقات القانونية التي تكون املر�أة طرفاً
فيها .واخلال�صة �أن املر�أة يف �أغلب القوانني العربية قد ُمنحت حقوقها ال�سيا�سية ،ولكنها ال تتمتع بها
لأ�سباب خارج �إطار القانون� .أما قوانني العمل والعقوبات واجلن�سية ففيها كثري من مظاهر التمييز بني
الرجل واملر�أة ،و�إن كانت قد اتخذت خطوات ت�شريعية ملمو�سة لإزالة مظاهر التمييز ،خا�صة يف م�س�ألة
اجلن�سية وبع�ض م�سائل الأحوال ال�شخ�صية.
ومع ذلك ،ف�إن �أظهر ما يكون التمييز املتبقي داخل النظام القانوين للدول العربية �ضد املر�أة هو يف
جمال الأحوال ال�شخ�صية .و�إن كان امل�شرع قد بادر يف عدد من دول امل�شرق العربي �إىل �إدخال تعديالت
ت�شريعية للتخفيف من �آثار التمييز ،ف�إن هذه املحاوالت مل ترق �إىل م�ستوى الطابع التقدمي الذي مييز
ت�شريعات املغرب العربي ،مثل الت�شريع التون�سي واملدونة املغربية والت�شريع اجلزائري.
�أما القائمون على �أمر القانون من م�شرعني وق�ضاة وفقهاء ،فكثرياً ما يت�سم وعيهم بالتحيز �ضد املر�أة
ك�أ�صل عام .وي�صدق ذلك على عملية الت�شريع والتطبيق الق�ضائي والتنظري الفقهي على حد �سواء .ومن
هنا ي�صح القول �إن عملية و�ضع القانون وتطبيقه وتف�سريه يف العامل العربي حتكمها الثقافة الذكورية
يف املقام الأول ،و�إن مل ينف هذا وجود بع�ض التوجهات امل�ؤيدة للم�ساواة وللدعم الإيجابي للمر�أة ،مع �أن
هذه التوجهات غري م�ؤثرة مبا فيه الكفاية.

البنية القانونية

�إن عملية و�ضع
القانون وتطبيقه
وتف�سريه يف العامل
العربي حتكمها
الثقافة الذكورية يف
املقام الأول ،و�إن مل
ينف هذا وجود بع�ض
التوجهات امل�ؤيدة
للم�ساواة وللدعم
الإيجابي للمر�أة ،مع
�أن هذه التوجهات
غري م�ؤثرة مبا فيه
الكفاية
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الف�صل التا�سع
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متهيد
ي�سعى هذا الف�صل �إلى �إلقاء ال�ضوء على ت�أثير
بنى االقت�صاد ال�سيا�سي للبلدان العربية على حال
المر�أة العربية� ،آخذاً في االعتبار ما لالقت�صاد
وال�سيا�سة من تداخل وت�شابك ،مع التركيز على
دور البنى ال�سيا�سية في �إ�ضعاف الن�ساء في
البلدان العربية.

منط الإنتاج ال�سائد ،وم�ستوى الأداء
االقت�صادي ،و�آثارهما
انتهى حتليل تقريري التنمية الإن�سانية العربية،
 2003و � ،2004إىل �أن ال�سمتني الأبرز لنمط
الإنتاج وم�ستوى الأداء االقت�صادي يف البلدان
العربية هما� :سيادة منط �إنتاج ا�ستهداف الريع،
و�ضعف النمو االقت�صادي.
ويرتتب على تزاوج هاتني ال�سمتني َو َه ُن
البنى الإنتاجية لالقت�صادات العربية ،وقلة وتائر
تو�سعها ،مما ميهد ال�سبيل النت�شار البطالة
والفقر .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يرتبط با�ستهداف
الريع مع �ضعف البنى امل�ؤ�س�سية الالزمة ل�صالح
حكم امل�شروعات واملجتمع ككل� ،سيادةُ قيم الربح
ال�سريع ،وا�ست�شراءُ الف�ساد .وحم�صلة ذلك كله
قيام منط من الن�شاط االقت�صادي يحمل عواقب
ِ
وت�ضاع ُ
ف
وخيمة على متكني الب�شر اقت�صاديا.
ظروف جمتمعية �أخرى من نتائجه الأق�سى على
الن�ساء ،ب�سبب �ضعفهن يف جمال االقت�صاد.
وت�شمل هذه الآثار الوخيمة ارتفاع معدالت
البطالة يف البلدان العربية ،وال �سيما بني ال�شباب
من خريجي النظام التعليمي .وترافق البطال َة
بال�ضرورة زيادة للفقر ،وتدهور عدالة توزيع
الدخل والرثوة ،حيث متثل قوة العمل الأ�صل
االقت�صادي الأهم للغالبية العظمى من النا�س يف
االقت�صادات الأقل منوا.
وتعني هذه التوليفة من العوامل �ضيق �سوق
العمل يف كل من الأقطار العربية وقلة ملعدالت

البنى االقت�صادية/ال�سيا�سية

تو�سعه من خالل خلق فر�ص العمل اجلديدة.
وي�ضاعف من �أثرها على معدالت البطالة قلة
كفاءة �سوق العمل الإقليمي العربي ،مما �أنتج
ظاهرة االعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية
يف البلدان العربية امل�ستقدمة للعمالة الوافدة.
وبديهي �أن الفئات االجتماعية الأ�ضعف ،ومن
بينها الن�ساء ،تتعر�ض ملخاطرة معاناة هذه الآثار
ال�ضارة �أكرث من غريها.
وقد تفاقمت نتائج منط الإنتاج وتباط�ؤ النمو
االقت�صادي ،منذ منت�صف �سبعينات القرن املا�ضي،
يف �سياق منط اقت�صاد ال�سوق الطليق يف بع�ض
البلدان العربية ،يف ظل العوملة االقت�صادية .ومل
يرافق ذلك قيام البنى امل�ؤ�س�سية املحققة للكفاءة
االقت�صادية والعدالة التوزيعية ،وهي �شروط
جوهرية لكفاءة التنظيم االقت�صادي الر�أ�سمايل
ولإمكان دعمه للنمو االقت�صادي ال�سريع واملطرد
مبا يدعم التنمية الإن�سانية .ويجري ذلك كله يف
ظل برامج "الإ�صالح االقت�صادي" و "التكيف
الهيكلي" �أو ما يف�ضل بع�ض الباحثني ت�سميته
"�إعادة الهيكلة الر�أ�سمالية" )نادر فرجاين،
.(82-47:1998
ويتفاعل �ضيق �سوق العمل ،و�ضعف خلق فر�ص
العمل اجلديدة من ناحية ،وانت�شار تعليم الإناث
من ناحية ثانية ،والتحيز املجتمعي غري الر�شيد
�ضد ت�شغيل الن�ساء لإعطاء الأولوية للرجال يف
احل�صول على فر�ص العمل )الف�صل الثالث( من
ناحية ثالثة .وي�ؤدي كل ذلك �إىل ارتفاع معاناة
الن�ساء للبطالة ،خا�صة بني املتعلمات ،حتى يف
بلدان عربية ت�ستوفد قوى عاملة من خارج الوطن
العربي .ون�شهد ،يف الوقت نف�سه ،ان�سحاب
الدولة من الن�شاط االقت�صادي واخلدمي ،واحلد
من الت�شغيل يف الإدارة احلكومية ،وهو الذي مثل
قطاع الت�شغيل املف�ضل للن�ساء واحلامي حلقوقهن.
فتبلورت ظاهرة خبيثة تتمثل يف توافر ر�أ�س مال
ب�شري م�ؤهل بني الن�ساء يعاين من معدالت من
البطالة �أعلى من املتو�سط.
و�ساهم عامل �آخر يف �إ�ضعاف الن�ساء يف

يقوم منط من
الن�شاط االقت�صادي
يحمل عواقب وخيمة
على متكني الب�شر
وت�ضاع ُف
اقت�صاديا.
ِ
ظروف جمتمعية
�أخرى من نتائجه
الأق�سى على الن�ساء،
ب�سبب �ضعفهن يف
جمال االقت�صاد

تفاقمت نتائج منط
الإنتاج وتباط�ؤ النمو
االقت�صادي ،منذ
منت�صف �سبعينات
القرن املا�ضي ،يف
�سياق منط اقت�صاد
ال�سوق الطليق
يف بع�ض البلدان
العربية ،يف ظل
العوملة االقت�صادية
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يتعني ت�شجيع
الدول العربية على
ً
قدما يف
امل�ضي
تعميق الإ�صالحات
امل�ؤ�س�سية الرامية �إىل
تعزيز مكانة املر�أة
يف املجتمع .ذلك
�أن احتماالت مثل
هذا التعزيز بالركون
�إىل الإ�صالحات
االقت�صادية الداعمة
لعملية النمو وحدها
رمبا ا�ستغرق ً
زمنا
ً
طويال

�أ�صبح توزير الن�ساء
قاعدة مطردة يف
�أغلب احلكومات
العربية منذ ت�سعينات
القرن املا�ضي على
الأقل ،وازداد اطراده
بعد ذلك

املنظور االقت�صادي .فقد �أدى التمييز �ضد
الن�ساء يف عوائد العمل ،عندما يعملن ،وبخا�صة
يف القطاع اخلا�ص� ،إىل انخفا�ض ن�سبي يف
ك�سب املر�أة من العمل ،وهو من �أهم م�صادر
الدخل لدى غالبية النا�س يف البلدان الأقل منوا
كما �أ�سلفنا .ويعني ذلك تعر�ض الن�ساء خلطر
الإفقار والإ�ضعاف الناجم عن قلة فر�ص العمل،
و�ضعف الك�سب من العمل ،بدرجة �أعلى من
الرجال.
وقد �ساعدت الفورة النفطية لفرتة على
التو�سع يف الن�شاط االقت�صادي واخلدمات
العامة ،مما خلق طلباً وا�سعاً على العمالة العربية
يف البلدان العربية النفطية ،مبا يف ذلك للن�ساء،
خا�صة يف ميادين كالتعليم وال�صحة والإدارة
احلكومية� .إال �أن الطلب على العمالة انكم�ش مع
انخفا�ض القيمة احلقيقية للنفط وتباط�ؤ النمو
االقت�صادي يف عموم املنطقة العربية يف منت�صف
الثمانينات .وهكذا كان للفورة النفطية ت�أثري مواز
لت�أثري انغما�س بلدان عربية يف احلروب )العراق
مع �إيران مثال( ،حني �أف�سح غياب الرجال على
جبهات القتال املجال الت�ساع عمالة الن�ساء،
خا�صة يف اخلدمات العامة والإدارة احلكومية.
ولكن هذه هي بال�ضبط املجاالت التي ا�ستهدفت
�سيا�سات التكيف الهيكلي تقلي�صها .ويف حالتي
الفورة واحلرب ،كان انتها�ؤها يعني حماولة
احلد من عمل الن�ساء كي ال تزداد البطالة بني
الرجال.
ويف حتليل مقطعي لالرتباط بني معدل النمو
ومنط الهيكل االقت�صادي من ناحية ،و"م�ؤ�شر
متكني النوع" ( 1)GEMمن ناحية ثانية ،على عينة
دولية �شملت  80بلدا منها �أربع عربية )البحرين
وال�سعودية وم�صر واليمن( ،تبني �أن:
• يرتبط امل�ستوى التنموي للقطر كما يعك�سه
الدخل احلقيقي بطريقة ذات داللة �إح�صائية
بتمكني املر�أة .فكلما كان الدخل احلقيقي للفرد
مرتفعاً ارتفع م�ؤ�شر متكني املر�أة .وتف�سر هذه
العالقة حوايل  %64من االختالفات امل�شاهدة
يف م�ؤ�شر متكني املر�أة بني الأقطار .
• لكن العالقة بني النمو االقت�صادي ومتكني املر�أة
تت�سم ب�ضعف القوة التنب�ؤية نظرا ل�صغر معامل
2
التحديد.

• كما �أن التحول الهيكلي يف �إطار التنمية يتوقع
�أن ي�ؤدي �إىل متكني �أكرب للمر�أة من خالل
التحوالت التي حتدث يف اخلدمات� ،إذ قد
يف�ضي ارتفاع ن�صيب قطاع اخلدمات يف الناجت
املحلي الإجمايل �إىل زيادة يف قيمة م�ؤ�شر
متكني املر�أة بطريقة ذات داللة �إح�صائية.
وت�صب هذه النتائج يف اجتاه ت�شجيع الدول
العربية على امل�ضي قدماً يف تعميق الإ�صالحات
امل�ؤ�س�سية الرامية �إىل تعزيز مكانة املر�أة يف
املجتمع �إذ �أن احتماالت مثل هذا التعزيز بالركون
�إىل الإ�صالحات االقت�صادية الداعمة لعملية
النمو وحدها رمبا ا�ستغرق زمناً طوي ً
ال ،كما
تو�ضح حالة اليمن على �سبيل املثال )علي عبد
القادر علي ،ورقة خلفية للتقرير(.

البنى ال�سيا�سية
دور م�ؤ�س�سات احلكم يف حترير/تهمي�ش
املر�أة
ما من �شك يف �أن املر�أة العربية قد حققت تقدما
يف ال�سنوات الثالث الأخرية من حيث االعرتاف
القانوين بحقوقها ال�سيا�سية يف امل�شاركة يف
االنتخابات ،ويف الرت�شح للمجال�س املحلية
والنيابية .كما تزايد وجودها على �أعلى م�ستويات
ال�سلطة التنفيذية يف معظم جمال�س الوزراء يف
الدول العربية.
وقد �أ�صبح توزير الن�ساء قاعدة مطردة يف
�أغلب احلكومات العربية منذ ت�سعينات القرن
املا�ضي على الأقل ،وازداد اطراده بعد ذلك� .إال
�أن م�شاركة املر�أة يف هذه احلكومات ات�سمت مبا
يلي:
• الطابع الرمزي )وزيرة �أو وزيرتان يف الغالب(.
• الطابع االجتماعي )�إ�سناد وزارات اجتماعية يف
معظم الأحيان �أو لها عالقة باملر�أة يف معظم
الأحيان(.
• الطابع الظريف )تقلب عدد الوزيرات ح�سب
التعديالت احلكومية(.
�إال �أن ذلك ال مينع من الإقرار ب�أن متثيل املر�أة
قد �أ�صبح ثابتاً يف الهيئات احلكومية العربية

Gender Empowerment Measure 1

 2وعلى �سبيل املثال ،يالحظ �أن اليمن �ستتمكن ،وفق هذه العالقة ،من زيادة م�ؤ�شر متكني املر�أة )البالغ  (0,123بحوايل  0,04نقطة )لي�صبح � (0,163إذا متكنت من زيادة الدخل احلقيقي للفرد من  889دوالر باملكافئ ال�شرائي
للدوالر لعام � 1995إىل م�ستوى الدخل احلقيقي للفرد يف م�صر والذي كان  3950دوالر يف �سنة املقارنة  2003التي توفر لها م�ؤ�شر متكني املر�أة .وبا�ستخدام معدل منو الدخل احلقيقي للفرد يف اليمن الذي �ساد خالل الفرتة
 2000-1990والذي بلغ حوايل  2,4يف املائة ،وهو معدل مرتفع ن�سبياً ،ميكن التو�صل �إىل نتيجة مفادها �أن اليمن �ستتمكن من حتقيق مثل هذا التمكني للمر�أة يف حوايل � 63سنة.
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بفعل ال�ضغط ،الداخلي واخلارجي )عبد العزيز
ج�سو�س ،ورقة خلفية للتقرير(.
ومع ذلك ،ف�إن ما يحد من قيمة هذا التقدم
ثالثة �أمور� .أولها حمدودية الدور الذي تقوم به
املر�أة داخل م�ؤ�س�سات �صنع القرار� ،سواء كانت
امل�ؤ�س�سة التنفيذية �أو الت�شريعية .فرئا�سة جمال�س
الوزراء 3والوزارات الأ�سا�سية يف تخ�صي�ص املوارد
ويف حتديد ال�سيا�سات اخلارجية وحماية الأمن
الداخلي واخلارجي هي يف يد رجال .كما �أن رئا�سة
املجال�س النيابية والأغلبية ال�ساحقة من جلانها
هي �أي�ضا قا�صرة عموما عليهم .ويف الدول التي
ت�سمح بتكوين الأحزاب ال�سيا�سية ف�إن الأغلبية
ال�ساحقة من قيادات هذه الأحزاب هم �أي�ضا من
الرجال .والأمر الثاين �أنه يف الوقت الذي قفزت
فيه ع�ضوية املر�أة داخل املجال�س النيابية ،ف�إنها
ال حتظى بالأمن ال�شخ�صي ،بل ورمبا تراجعت
حقوق �أخرى لها كما هو احلال يف العراق .و�أخريا
تبدو حدود هذا التقدم يف متكني املر�أة العربية
باملقارنة ب�أو�ضاع املر�أة يف �أقاليم العامل الأخرى
)م�صطفى كامل ال�سيد ،ورقة خلفية للتقرير(.
فعلى الرغم من اختالف النظم ال�سيا�سية
العربية من حيث الهام�ش الدميقراطي املتاح ،ومن
حيث احلقوق املمنوحة للمر�أة وم�ستوى امل�شاركة
الذي بلغته ،ومن حيث توافر امل�ؤ�س�سات الد�ستورية
والت�شريعية املحددة لآليات �صنع القرار من عدمه.
�إال �أن القرار يف العامل العربي ال زال يتخذ من
قبل الرجال على كل امل�ستويات .ولذا ،ف�إن �صنع
القرارات وو�ضع ال�سيا�سات يعك�سان ر�ؤية �أبوية
مل�صالح النخبة الذكورية امل�سيطرة )�شهيدة الباز،
.(2002
ي�ضاف �إىل ذلك �أن وجود مبد�أ امل�ساواة بني
اجلن�سني يف املبادئ العامة للد�ساتري العربية مل
مينع بع�ض الدول من عدم �إعماله يف قوانينها
االنتخابية ،كما هو احلال يف اململكة العربية
ال�سعودية التي ا�ستثنت الن�ساء من �أول انتخابات
بلدية �أجريت فيها يف �شباط/فرباير  ،2005وكذلك
الكويت التي جعل قانونها االنتخابي ال�صادر عام
 -1962قبل تعديله يف �أيار/مايو  - 2005من حق
الرت�شيح واالنتخاب امتيازاً قا�صراً على الرجل
وحده ،م�ستثنياً املر�أة الكويتية من حق االنتخاب
والرت�شح.
ومن املفارقات �أنه عند النظرة الأوىل
للإح�صاءات املتعلقة بامل�شاركة ال�سيا�سية،
3

يالحظ تنامي ن�سبة امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة
يف الدول التي حتكمها نظم ديكتاتورية مما ي�ؤكد
�ضعف العالقة بني زيادة عدد الن�ساء يف ال�سلطة
ال�سيا�سية وبني التوجه نحو الدميقراطية.
كما �أن تركيز منظمات الأمم املتحدة على
متكني املر�أة ،وربط بع�ض الدول وامل�ؤ�س�سات
اخلارجية م�ساعداتها بتح�سني و�ضع الن�ساء يف
املنطقة ،يدفع العديد من الدول العربية لاللتفاف
على هذا ال�شرط باللجوء للتمثيل ال�صوري للن�ساء،
يف ظل تهمي�ش املواطنني ب�شكل عام والن�ساء ب�شكل
خا�ص من امل�شاركة يف ال�ش�أن العام )منى فيا�ض،
.(2004
ومن ثم ،ف�إن عدد املقاعد التي حتتلها الن�ساء
ال يعني بال�ضرورة متثيل املر�أة ب�شكل دميقراطي،
بل قد يعك�س حركة ن�ساء تدعمها الدولة �ضد
ن�ساء �أخريات يقفن �سيا�سياً يف مربعات التهمي�ش
ال�سيا�سي لقوى �سيا�سية فاعلة يف الواقع .و�أحياناً
ال يكون وجود كيانات ن�سائية تعبرياً عن حركة
اجتماعية وا�سعة للن�ساء ،بل هو انعكا�س لتوازنات
�سلطوية نخبوية وم�صالح اقت�صادية واعتبارات
�سيا�سية  -داخلية وخارجية .وذلك ما تعك�سه
تركيبة النخب الن�سائية امل�سيطرة وعدم متثيلها
لقطاعات وتيارات متنوعة )هبة ر�ؤوف عزت،
ورقة خلفية للتقرير(.
�إن �أ�شكال احلكم املختلفة يف الدول العربية،
من ملكية �إىل �سالالت حاكمة �إىل دميقراطيات
تعددية وحكومات يف ظل االحتالل ،هي التي
ت�صوغ بال�ضرورة  -كما تعيق  -و�سائل م�شاركة
الن�ساء والرجال �سيا�سياً ومدنياً .يف ظل هذا
الو�ضع ،تعاين الن�ساء من غنب مزدوج؛ فهن
مقيدات ،كالرجال ،من التمتع بحقوقهن املدنية
وال�سيا�سية الكاملة ب�سبب ت�سلط الدولة-الأمة
احلديثة .كما �أن قوانني تلك الدول تعرفهن
كقا�صرات بحاجة لو�صاية وحماية �أقربائهن
الذكور فيما يتعلق باحلقوق الأ�سا�سية املتعلقة
ب�أ�شخا�صهن مثل الزواج ،والطالق ،وح�ضانة
�أطفالهن ،والعمل ،وال�سفر �أو حتى متتع �أطفالهن
بجن�سياتهن .وهذا يعني �أن العقد االجتماعي
ال�ساري على الن�ساء العربيات مازال يقوم على
مفهوم الأبوية بالن�سب ،ومل ي�صل �إىل مرحلة عقد
"�أخوة الرجال"� ،أي �أن الن�ساء العربيات يخ�ضعن
فعليا ل�سلطة الذكور )الأب ،الأخ ،الزوج ...الخ(.
وهو ما يعني �أن الدولة ال تنظر للمر�أة بعد كفرد،

ال زالت عمليات �صنع
القرار يف العامل
العربي تت�سم باتخاذ
القرارات من قبل
الرجال على كل
امل�ستويات

ال يعني عدد املقاعد
التي حتتلها الن�ساء
بال�ضرورة متثيل املر�أة
ب�شكل دميقراطي

كان الأردن �أول دولة عربية عينت فيها امر�أة يف من�صب نائب رئي�س الوزراء.
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و�أن عالقة املر�أة بالدولة واملجتمع لي�ست مبا�شرة،
ولكن يتو�سطها عالقة الن�سب بالرجال الذين نظر
�إليهم "ك�أفراد" وكمواطنني ،نظرا لدورهم يف
رعاية ورئا�سة �أ�سرهم )�إ�صالح جاد ،ورقة خلفية
للتقرير(.

الأحزاب ال�سيا�سية وق�ضية املر�أة

اهتمت الأحزاب
ال�سيا�سية يف البلدان
العربية بق�ضية املر�أة
منذ ن�ش�أتها� ،إال
�أنها �أدرجتها �ضمن
براجمها ال�سيا�سية
ب�أبعادها االقت�صادية

تبنت الأحزاب ال�سيا�سية العربية يف براجمها
ال�سيا�سية واملطلبية ق�ضية املر�أة ،ولكنها اختلفت
بعد ذلك:
• يف احلجم الذي يعطى للمو�ضوع يف الربنامج
العام للأحزاب.
• يف الأطر الفكرية التي تنبثق عنها ت�صوراتها
ومواقفها من الق�ضية.
فقد اهتمت الأحزاب ال�سيا�سية يف البلدان
العربية بق�ضية املر�أة منذ ن�ش�أتها� ،إال �أنها قد
�أدرجتها �ضمن براجمها ال�سيا�سية ب�أبعادها
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية .ومل تنظر �إليها
بو�صفها ق�ضية نوعية يقت�ضي متييزها يف اخلطاب
ال�سيا�سي العام ،بل قدمتها باعتبارها جزءاً من
امل�س�ألة االجتماعية العامة .ويف �سياق ذلك ،رفعت
�شعارات مطلبية ترتكز على حق املر�أة يف التعليم
والتوظيف والرعاية ال�صحية واالجتماعية ،و�ضمان
حقوقها يف نطاق مدونة الأحوال ال�شخ�صية،

واالجتماعية
والثقافية

المعة :جميلة بو حريد
"اال�سم :جميلة بو حريد
رقم الزنزانة :ت�سعونا
يف ال�سجن احلربي بوهران
والعمر اثنان وع�شرونا
عينان كقنديلي معبد
وال�شعر العربي الأ�سود
كال�صيف
ك�شالل الأحزان"
بهذه الأ�شعار خلّد ال�شاعر نزار قباين هذه املر�أة
اجلزائرية املنا�ضلة.
كانت جميلة بوحريد من �أبرز املنا�ضالت من
�أجل التحرر الوطني يف ثورة التحرير اجلزائرية �ضد
اال�ستعمار الفرن�سي .ان�ضمت حلركة املقاومة ال�سرية عام
 1956وعمرها مل يتجاوز الع�شرين عاماً ،و�ألقي القب�ض
عليها �أثناء غارة �شنتها القوات الفرن�سية اخلا�صة .قدمت
للمحاكمة يف متوز/يوليو  ،1957فحكم عليها بالإعدام،
�إال �أن ال�ضغط الكبري الذي مار�سه الر�أي العام العاملي
ت�أييداً لبو حريد �أجرب الفرن�سيني على ت�أجيل تنفيذ
احلكم ب�إعدامها لتنقل يف عام � 1958إىل �سجن رمي�س يف
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ويف احلياة ال�سيا�سية ب�إقرار حقها يف الت�صويت
والرت�شح .بيد �أن هذا االهتمام بتلك املوا�صفات
قد خيمت عليه الظروف ال�سيا�سية والفكرية التي
ن�ش�أت فيها هذه الأحزاب ،ثم التطورات الإيجابية
وال�سلبية التي عرفتها فيما بعد؛ ف�إذا ارتبطت
الن�ش�أة الأوىل للأحزاب يف البلدان العربية بظرف
�سيا�سي ات�سم بهيمنة اال�ستعمار الغربي ،ف�إنها قد
ان�شغلت ،نتيجة لذلك ،بالق�ضية الوطنية ،مطالبة
با�ستقالل البالد وم�ساهمة يف مقاومة اال�ستعمار
ب�صيغ خمتلفة .و�أُرجئت الق�ضية االجتماعية،
و�ضمنها ق�ضية املر�أة� ،إىل حني احل�صول على
اال�ستقالل.
وعندما حتقق اال�ستقالل� ،شرعت الأحزاب يف
بلورة م�شروعات عامة حول الإ�صالحات املطلوبة
يتقاطع فيها ال�سيا�سي باالجتماعي بالثقايف،
فاحتلت بذلك ق�ضية املر�أة بعداً جديداً بو�صفها
ت�شكل ن�صف املجتمع� .إال �أن �شعارات الإ�صالح
تبنت ،على العموم ،الفكر الو�ضعي عندما نظرت
�إىل �أن �إ�صالح الكل )املجتمع( لن يتم �إال عن
طريق �إ�صالح اجلزء )الأ�سرة( ،و�أن �إ�صالح هذه
الأخرية يقت�ضي مراجعة و�ضع املر�أة بو�صفها
مكونا �أ�سا�سيا فيها .فتم االهتمام بقوانني الأحوال
ال�شخ�صية ،ال باعتبارها ت�ضمن حقوقا �إن�سانية
واجتماعية مت�ساوية للمر�أة ومتكنها من القدرات
وامل�ؤهالت التي جتعلها م�شاركة يف ت�سيري �أ�سرتها

فرن�سا .مع تقدم �سري املفاو�ضات بني اجلزائر وفرن�سا
وعقب توقيع اتفاقيات �إيفيان و�إعالن ا�ستقالل اجلزائر
يف �أيار/مايو  1962مت �إطالق �سراح الأ�سرى اجلزائريني
تدريجيا ،وكانت بو حريد من بينهم .بعد اال�ستقالل ،تولت
بو حريد رئا�سة احتاد املر�أة اجلزائري حتى ا�ستقالتها.
تقول جميلة عن يوم �صدور حكم الإعدام عليها :كان
�أجمل يوم يف حياتي ،لأنني كنت مقتنعة ب�أنني �س�أموت
من �أجل �أروع ق�صة يف الدنيا  ...وما زلت �أتذكر �أننا
عندما عدنا من قاعة املحكمة �إىل ال�سجن ،و�صرخ الإخوة
امل�ساجني ي�س�ألوننا عن م�ضمون احلكم� ،أجبنا بالن�شيد
الذي كان ين�شده املحكومون بالإعدام ،ومطلعه "اهلل �أكرب
 ..ت�ضحيتنا للوطن" .كنت �أنا وجميلة بوعزة .وكانت
حلظة م�ؤثرة .ف�آالف و�آالف الأ�صوات رددت معنا الن�شيد
حماولة ت�شجيعنا".
تتذكر جميلة بو حريد اليوم الذي �أطلق فيه �سراحها
هي ورفيقاتها .تقول انها جتولت يف �شوارع باري�س 48
�ساعة بدون انقطاع وعلى غري هدى .وقد �أعجبتها باري�س
�إىل درجة �أنها ت�ساءلت فيها ب�سذاجة" :ما دامت بالدهم
جميلة �إىل هذا احلد فلماذا يطمعون ببالدنا!"
فريدة العالقي
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وبالتايل جمتمعها ،و�إمنا من �أجل تنظيم عالقتها
بالزوج و�ضمان بع�ض حقوقها �ضمن البنية
الأ�سرية التقليدية .و�أ�ضيفت �إىل ذلك الدعوة
�إىل تعليم املر�أة ،النعكا�سه الإيجابي على تربية
�أبنائها ،ولأنه يتيح للرجال املتعلمني ولأطر الدولة
التعاي�ش مع ن�ساء متعلمات على غرار النموذج
الأوروبي ،ولي�س بو�صف التعليم حقاً �أ�سا�سياً من
ٍ
بخليط
حقوقهن .وقد ا�ستظلت هذه الأحزاب
من املرجعيات الفكرية املمتدة من الفكر ال�سلفي
اجلديد �إىل القومي �إىل الليربايل �إىل اال�شرتاكي،
تبعا للمنظومة الفكرية التي يتبناها هذا احلزب
�أو ذاك.
وكان ملهمهم يف هذه الدعوات الإ�صالحية
املرتبطة باملر�أة �أفكار واجتهادات عدد من
املفكرين اال�صالحيني ،مثل :رفاعة الطهطاوي،
حممد عبده ،قا�سم �أمني ،فرح �أنطون ،الطاهر
حداد� ،سالمة مو�سى ،حممد بن احل�سن احلجوي،
وعالل الفا�سي ،وغريهم.
بيد �أن الإخفاقات ال�سيا�سية التي تناوبت
على ال�ساحة العربية ب�شتى م�شروعاتها ودعواتها
الإ�صالحية �أو التغيريية قد �أدت �إىل اختالفات
�شديدة يف تقييم الأو�ضاع العربية والدولية ترتبت
عليها انق�سامات �سيا�سية �شديدة .و�أدى ذلك كله
�إىل بلقنة اخلريطة احلزبية يف البلدان العربية،
و�إىل تفتيت املواقف احلزبية من ق�ضية املر�أة.
فتنوعت الطروحات وت�شرذمت املقرتحات� .إال �أن
كل ذلك مل مينع هذه الأحزاب من اعتبار املو�ضوع
الن�سائي ركنا جوهريا يف خطاباتها وممار�ساتها،
فا�ستتبع ذلك :
• تكوين قطاعات ن�سائية تابعة لهذه الأحزاب.
• تكوين جمعيات واحتادات ن�سائية م�ستقلة
�شكال ،وتابعة ت�أطرياً وتوجيهاً.
• �إ�شراك الن�ساء يف الهيئات القيادية ،ولو بن�سب
�ضئيلة وخمتلفة من حزب �إىل �آخر.
• التن�سيق مع منظمات املجتمع املدين ،ومنها
التنظيمات الن�سائية ،يف مطالبها.
• �إدراج الق�ضية الن�سائية يف براجمها ومطالبها،
�سواء �أكانت هذه املطالب �شاملة للذكور
وللإناث )التعليم -ال�صحة -الت�شغيل -الرتقية
االجتماعية...الخ(� ،أم خا�صة بالن�ساء )مدونة
الأحوال ال�شخ�صية -احلقوق ال�سيا�سية
املتمثلة مبدئيا يف حقهن يف الت�صويت والرت�شح
يف االنتخابات الربملانية واملحلية -امل�ساواة يف
تويل املنا�صب القيادية يف الأجهزة والإدارات
املختلفة -رفع �شعار الكوتا/احل�ص�ص للن�ساء
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من قبل بع�ض الأحزاب(.
وا�ستطاعت هذه الأحزاب على الرغم من
الت�شرذم ،ومن مواقعها املختلفة يف احلياة
ال�سيا�سية من بلد عربي �إىل �آخر ،ومن احل�صار
امل�ضروب عليها من قبل النظم احلاكمة �أن ت�ساهم
يف دفع الق�ضية الن�سائية �إىل الأمام� ،سواء من
خالل:
• التجمعات والكتل احلزبية.
• التن�سيق مع منظمات املجتمع املدين التي
ت�شاركها ت�صوراتها.
• التن�سيق مع احلركات الن�سائية لتدعيم املواقف
واملطالب.
• التن�سيق مع الأجهزة الر�سمية والأحزاب
احلاكمة �أو الإدارية عندما ت�ستدعي ذلك
التحالفات ال�سيا�سية الظرفية.
و�أ�سهمت هذه اجلهود يف حتقيق جمموعة من
الإجنازات التي تخ�ص املر�أة يف البلدان العربية
)عبد العزيز ج�سو�س ،ورقة خلفية للتقرير(.
وعلى الرغم من تلك االجنازات ،ف�إن ال�سمة
العامة للأحزاب ال�سيا�سية يف الدول العربية،
�سواء كانت معار�ضة �أم يف ال�سلطة ،تتمثل يف
�ضعف احل�ضور الن�سائي يف العمل احلزبي الذي
يربز من خالل غياب �شبه كلي للن�ساء يف املراكز
القيادية على كل امل�ستويات ويف كل الف�ضاءات،
ووجود حمت�شم وحمدود يف الهياكل املتو�سطية
ويف الهياكل ال�سفلى.

تخ�صي�ص ح�ص�ص للن�ساء يف امل�ؤ�س�سات
ال�سيا�سية
�إن تطبيق احل�صة هو جزء من عملية تنموية
�شاملة ،و�إال حتولت �إىل حركة رمزية يزول
مفعولها بزوال تطبيقها .ويرى البع�ض �أن تطبيق
نظام الكوتا يف املجتمع الأردين ،احلديث العهد
بالتجربة الدميقراطية ،كفل وجود بع�ض الن�ساء
يف الربملان ،و�شكل خطوة لك�سر احلواجز نحو
امل�شاركة ال�سيا�سية الفاعلة للمر�أة ،و�شجع
الع�شائر على تر�شيح الن�ساء .لكن هناك �إجماعاً
على �أنها خطوة تُعتمد مرحلياً فقط �إىل �أن ت�صبح
املرحلة واملجتمع �أكرث ا�ستعداداً لتطبيق امل�ساواة
الكاملة.
�إن تنامي مطالبات احلركات الن�سوية العربية،
واال�ستجابة املتزايدة للحكومات ب�أخذ احل�صة
ك�سبيل لو�صول الن�ساء �إىل مراكز اتخاذ القرار،

تتمثل ال�سمة العامة
للأحزاب ال�سيا�سية يف
الدول العربية� ،سواء
كانت معار�ضة �أم يف
ال�سلطة ،يف �ضعف
احل�ضور الن�سائي يف
العمل احلزبي

�إن تنامي مطالبات
احلركات الن�سوية
العربية ،واال�ستجابة
املتزايدة للحكومات
ب�أخذ احل�صة ك�سبيل
لو�صول الن�ساء
�إىل مراكز اتخاذ
القرار� ،أدى �إىل بع�ض
التغريات الإيجابية
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�إن الدميقراطية
احلقة تزيد من
م�شاركة الن�ساء،
كما �أن م�شاركة
الن�ساء احلقة تر�سخ
الدميقراطية يف
البلدان العربية

تثري قدرة اجلمعيات
الأهلية على
تغيري عالقات
القوة ال�سائدة يف
املجتمعات العربية
التي تعمل يف غري
�صالح املر�أة العديد
من ال�شكوك

حققت بع�ض
اجلمعيات واملنظمات
ً
جناحا
غري احلكومية
يف تنظيم احلمالت
الوطنية لتعديل بع�ض
القوانني املجحفة
بحق الن�ساء

�أدى �إىل بع�ض التغريات الإيجابية .ففي املغرب،
زادت ن�سبة الربملانيات من  %1عام � 1995إىل
 %11عام  .2003ويف الأردن ،ارتفعت ن�سبة
الن�ساء يف الربملان الأردين من  %2,5عام 1995
�إىل  %5,5عام  .2003كذلك الأمر يف تون�س
حيث ارتفعت الن�سبة من  %6,8عام � 1995إىل
 %11,5عام ) 2003اليونيفيم ،(270:2004 ،ويف
العراق بلغت  % 25يف انتخابات  .2005وقد
�أ�شار تقرير اليونيفيم عن تقدم املر�أة العربية �إىل
�أن جتارب الأردن وتون�س واملغرب تثبت �أن هذا
النظام ميثل �آلية جيدة لزيادة متثيل الن�ساء يف
الهيئات الت�شريعية املختلفة.
كما �أ�سهمت احل�صة �أي�ضا يف دفع الن�ساء �إىل
جمال�س احلكم املحلي ،حيث تزداد املقاومة لدخول
املر�أة .ودخلت ن�ساء �إىل هذه املجال�س لأول مرة
يف فل�سطني حني �أ�صدرت وزارة احلكم املحلي،
بعد �ضغوط �شديدة مار�ستها احلركة الن�سوية
الفل�سطينية ،مر�سوما يق�ضي بتعيني امر�أة واحدة
يف بع�ض املجال�س املحلية .ولكن يف �أول انتخابات
لهذه املجال�س يف ظل ال�سلطة الفل�سطينية يف
كانون �أول/دي�سمرب  ،2004تر�شحت  139امر�أة،
فازت منهن  59مقابل  852مر�شحا فاز منهم 254
رجل� ،أي �أن الن�ساء ح�صلن على  %17من جمموع
املقاعد البالغ عددها  306مقعدا يف  26موقعا
جرت فيها االنتخابات .وقد فازت  35امر�أة منهن
على �أ�سا�س تناف�سي مع الرجال  -وهو ما يعترب
�إجنازاً للحركة الن�سوية الفل�سطينية  -يف حني
فازت  24امر�أة على �أ�سا�س مبد�أ "الكوتا" )جريدة
الأيام الفل�سطينية.(9:2004 ،
وتتيح االنتخابات الت�شريعية الفل�سطينية
لعام  2006حالة فريدة مت ّكن من تق�صي �أثر
احل�ص�ص على حجم امل�شاركة النيابية للن�ساء.
فقد جرت االنتخابات على �أ�سا�س نظام خمتلط
يتيح انتخاب ن�صف �أع�ضاء املجل�س من قوائم
حزبية ،والن�صف الآخر مبا�شرة يف الدوائر؛ كما
مت حتديد ح�ص�ص للن�ساء على القوائم احلزبية.
وبلغ عدد الن�ساء املر�شحات عن الدوائر  15امر�أة
من جمموع  414مر�شحا ،مل تفز �أي منهن .يف
حني بلغ عدد املر�شحات على القوائم احلزبية 70
امر�أة من جمموع  314مر�شحا ،فازت منهن 17
بن�سبة  .%24وبهذا بلغت ن�سبة الن�ساء يف املجل�س
الت�شريعي املنتخب عام 17) %12,9 ،2006
من  132ع�ضوا( ،يف حني كانت ن�سبة الن�ساء يف

املجل�س ال�سابق  .%5,6وهذا مرده �إىل �أنه مل يكن
هناك ح�ص�ص خم�ص�صة للن�ساء يف االنتخابات
الفل�سطينية الت�شريعية لعام  ،1996بينما
خ�ص�صت يف انتخابات عام  2006ح�ص�ص للن�ساء
على القوائم احلزبية ) 3ن�ساء على كل قائمة( و�إن
4
مل تخ�ص�ص ح�ص�ص للن�ساء يف الدوائر.
�إن الدميقراطية احلقة تزيد من م�شاركة
الن�ساء ،كما �أن م�شاركة الن�ساء احلقة تر�سخ
الدميقراطية يف البلدان العربية.

املجتمع املدين العربي وق�ضية املر�أة
ي�شهد العامل العربي ،منذ بداية الت�سعينات،
انت�شاراً كبرياً للعديد من اجلمعيات النا�شطة
واملنظمات غري احلكومية .ويعمل جزء كبري من
تلك املنظمات يف ق�ضايا متكني املر�أة �سيا�سياً
واقت�صادياً وقانونياً واجتماعياً� .إذ حقق بع�ضها
جناحاً يف تنظيم احلمالت الوطنية لتعديل
بع�ض القوانني املجحفة بحق الن�ساء ،مثل تعديل
قانون العقوبات الأردين املتعلق مبا ي�سمى
ق�ضايا ال�شرف ،ويف الأخذ بالكوتا كما يف الأردن
واجلزائر وفل�سطني واملغرب وغريها ،ويف ال�ضغط
على احلكومات التخاذ ما يلزم من �إجراءات للحد
من حاالت العنف �ضد الن�ساء.
�إن الكثري من القوانني يف الدول العربية
ي�شرتط على اجلمعيات الأهلية ذات الطابع
الن�سائي واالجتماعي عدم التدخل يف ال�سيا�سة،
ال قانونياً
�أو يف الأمور ال�سيا�سية .ويقف هذا حائ ً
�أمام التعبري عن الر�أي ،مما يعطي معنى لل�سيا�سة
بف�صلها عن ن�شاطات املجتمع املدين وعن العمل
الأهلي واالجتماعي )زهري حطب-157:2004 ،
.(169
على الرغم من �أهمية هذه املنظمات
واجلمعيات يف تقدمي خدمات حتتاجها بع�ض
�شرائح الن�ساء يف جماالت خمتلفة� ،إال �أن قدرة
تلك املنظمات على تغيري عالقات القوة ال�سائدة
يف املجتمعات العربية التي تعمل يف غري �صالح
املر�أة تثري العديد من ال�شكوك .وت�شري بع�ض
الدرا�سات �إىل �أن احل�ضور الأكرب لتلك املنظمات
يكون يف مراكز املدن ،وبعيداً عن املناطق الفقرية
واملهم�شة )بن نفي�سة ،بالإجنليزية2001 ،؛
حنفي وطرب ،بالإجنليزية37-31:2002 ،؛ جاد،
بالإجنليزية2004 ،ب؛ يا�سر ال�شلبي2001 ،؛

" 4برنامج �إدارة احلكم يف الدول العربية) .(2006) ".متت الزيارة يف  26ني�سان�/أبريل .(2006
http://www.pogar.org/countries/elections.asp?cid=14
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الإ�سكوا2006 ،ب ،قيد الن�شر( .ويعني ذلك �أن
�شرائح الن�ساء الأكرث حرماناً واحتياجاً تكون يف
العادة بعيدة عن جمال عمل تلك املنظمات .كما
�أن متثيل الن�ساء ،باختالف �أو�ضاعهن االقت�صادية
واالجتماعية ،يكون حمدوداً ،ويقت�صر يف العادة
على ن�ساء الطبقة الو�سطى من املتعلمات .كما ال
يعني انت�شار هذا ال�شكل من التنظيم االجتماعي
بال�ضرورة متثي ً
ال �سيا�سياً �أو اجتماعياً �أكرب
ل�شرائح الن�ساء املختلفة .ويبدو �أن العديد من
تلك املنظمات ال ي�ستهدف بالأ�سا�س تنظيم الن�ساء
للدفاع عن حقوقهن وم�صاحلهن بل للدفاع عن
حقوق عامة باعتبار �أن حتقيقها يحقق م�صالح
كل الن�ساء .وت�شري التجربة �إىل �أن اخلطاب
املتولد عن هذا ال�شكل من التنظيم ي�سهل دح�ضه
ومعار�ضته من �أي قوى �سيا�سية �أخرى تتميز
ب�سعة اجلمهور الذي متثله وتدافع عن م�صاحله،
حتى و�إن ر�أى البع�ض �أنه يعمل �ضد �صالح الن�ساء،
كاحلركات ال�سيا�سية املتزمتة اجتماعيا.

دور و�سائل الإعالم
يلعب الإعالم عاد ًة دوراً هاماً يف حتفيز امل�شاركة
ال�سيا�سية ،ويف تغيري ال�صور النمطية عن �أدوار
النوع االجتماعي� .إال �أن الإعالم يبقى �سالحاً
ذا حدين .فمثلما هو م�ساحة لقوى التغيري يف
عالقات النوع االجتماعي ،ف�إنه يبقى �سالحاً
�أي�ضاً يف يد القوى املناوئة واملقاومة للتغيري .من
هنا نرى ت�ضارب اخلطاب الإعالمي مث ً
ال عندما
ي�شار لق�ضايا العنف �ضد الن�ساء مثل ما يطلق
عليه "جرائم ال�شرف" �أو اخلتان �أو تغيري قوانني
الأحوال ال�شخ�صية.
ومع االنت�شار الوا�سع لو�سائل الإعالم املرئية،
خا�صة الف�ضائيات العربية ،وعلى الرغم من
تزايد عدد الن�ساء يف الإعالم ،كما ت�شري �إىل
ذلك البيانات يف بع�ض البلدان العربية ،ف�إن
بلداناً �أخرى ،كاليمن مث ً
ال ،تعاين من تدين
م�شاركة املر�أة يف و�سائل االت�صال اجلماهريية
)ال�سمعية والب�صرية واملطبوعة( ،مع �أن عدد
الإناث يتزايد تدريجياً يف هذا املجال .فال يزال
املجتمع والأ�سرة يعتربان العمل يف هذه الو�سائل
معيباً وغري مقبول .كما �أن اهتمام املر�أة بهذه
كفن
الو�سائط ال يتعدى ق�ضايا املر�أة التقليديةّ ،
الطبخ وتدبري املنزل وم�ستح�ضرات التجميل.
كما �أن الإقبال املتزايد للن�ساء على الإعالم يف
بلدان عربية ،كفل�سطني ولبنان وغريها ،مل ِ
ي�شر

البنى االقت�صادية/ال�سيا�سية

�إىل انخراط املر�أة يف �أعمال تقريرية� ،أو امتالكها
�أو م�شاركتها يف ملكيات و�سائل الإعالم .فملكية
الن�ساء للمطبوعات االجتماعية هي �أكرث بكثري من
ال ،ف� ً
ملكيتهن للمطبوعات ال�سيا�سية مث ً
ضال عن
ّ
ابتعاد الن�ساء عن ر�سم ال�سيا�سات وامل�شاركة يف
اتخاذ القرارات .ففي لبنان ،بلغت ملكية الن�ساء
لوكاالت الإعالن ن�سبة �ضئيلة ال تتجاوز %11,68
من جمموع ال�شركات الإعالنية .ويف فل�سطني،
ال توجد امر�أة يف �إدارة حترير � ّأي من ال�صحف
الفل�سطينية الثالث املوجودة بينما توجد رئي�سة
حترير ل�صحيفة يف العراق.
ويبقى ال�س�ؤال مطروحاً حول مدى االنعكا�س
الإيجابي الزدياد الن�ساء العربيات العامالت يف
جمال الإعالم على التوجه العام للربامج الإعالمية
وعلى �صورة املر�أة؛ ال�سيما مع االجتاه الإعالمي
املتزايد نحو الإعالم التجاري الذي يربط بني
حرية املر�أة االجتماعية وحريتها يف اختيار
م�سحوق غ�سيل معني� ،أو �آلة كهربائية معينة.
وتعرف امل�ساواة باعتبارها امل�ساواة اال�ستهالكية
واحلرية ال�شرائية للمر�أة ،وفقاً العتبارات دعائية
خا�ضعة ل�سوق الإعالن ،مع ما ي�ستتبع ذلك من
ت�شويه لوعي املجتمع ولوعي املر�أة عن نف�سها.
ي�ضاف �إىل ذلك غياب الن�ساء عن ال�سيا�سات
الإعالمية ،ال�سيما من ميتلكن الوعي بعالقات
النوع االجتماعي امل�ساعد يف تقرير ما يجب �أن
تكون عليه �صور الن�ساء.
�إن الرتكيز على �أمناط معينة من اال�ستهالك
ملواد التنظيف وو�سائل نظافة يكر�س ويدعم �صورة
الن�ساء يف هذه املجاالت .كما تركز املوجة اجلديدة
للإعالم التجاري على ج�سد املر�أة كمو�ضع غواية
وجذب للرجل� ،سواء باحلركات التي ت�ؤديها فتيات
الإعالنات �أو ما يبث من منتجات كالعطور،
واملالب�س ،وو�سائل نزع ال�شعر ،وغريها� .إن هذا
الدور اجلديد للعديد من و�سائل الإعالم العربية
ال يكر�س �أمناط الأدوار القدمية للرجال والن�ساء
فح�سب ،بل ي�شحن �أي�ضا قوى املعار�ضة املناوئة
لأي تغيري يف تلك الأدوار ،مما بات ي�ستدعي وقفة
جدية من قبل الدولة ،وكذلك قوى املجتمع املدين،
للتحرك جلعل الإعالم �آلية نافعة لتغيري ال�صور
النمطية وعالقات النوع االجتماعي ال�سائدة.

ً
�سالحا
يبقى الإعالم
ذا حدين .فمثلما هو
م�ساحة لقوى التغيري
يف عالقات النوع
االجتماعي ،ف�إنه
�سالحا � ً
ً
أي�ضا
يبقى
يف يد القوى املناوئة
واملقاومة للتغيري

يبقى ال�س�ؤال
ً
مطروحا حول مدى
االنعكا�س الإيجابي
الزدياد الن�ساء
العربيات العامالت يف
جمال الإعالم على
التوجه العام للربامج
الإعالمية وعلى �صورة
املر�أة

مواقف القوى ال�سيا�سية من املر�أة العربية
ميكن القول �إن القوى ال�سيا�سية املختلفة على
ال�ساحة العربية ال تعار�ض نهو�ض املر�أة وم�شاركتها
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�إن م�شاركة الن�ساء
�ضعيفة يف الأحزاب
كافة ،ورمبا تزيد يف
الأحزاب احلاكمة
املهيمنة التي تعتمد
على التجنيد ،خا�صة
يف النظم التي ال
تتبنى التعددية

يتخذ تيار الإخوان
ً
ً
مبدئيا ينا�صر
موقفا
ح�صول املر�أة على
حقوقها ال�سيا�سية

ال�سيا�سية واالجتماعية .فهي تعترب م�ساواة املر�أة
القانونية وال�سيا�سية �أمراً مقبوالً ،لكن امل�شكلة
تكمن يف تفعيل تلك الر�ؤى يف احلياة احلزبية
وال�سيا�سية .فم�شاركة الن�ساء �ضعيفة يف الأحزاب
كافة ،ورمبا تزيد يف الأحزاب احلاكمة املهيمنة
التي تعتمد على التجنيد ،خا�صة يف النظم التي ال
تتبنى التعددية ،كتون�س و�سورية .ويظل اال�ستثناء
الوحيد يف هذا املوقف من نهو�ض املر�أة هو التيار
ال�سلفي ،الذي ترتاجع �أهميته على ال�ساحة
ال�سيا�سية يف بلدان كثرية ،ولكن ت�أثريه وا�ضح يف
اجلزيرة العربية ب�شكل عام ،مع تفاوت بني دولة
و�أخرى.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن موقف التيارات والقوى
لي�س موقفاً حدياً يدور حول �أيدلوجيات فح�سب،
بل ينطلق من كونها قوى �سيا�سية تتحرك يف جمال
عام حتكمه ثقافة �سيا�سية واجتماعية .ولذلك،
يجب قيا�س اخلطاب �إىل الأداء ،وفهم العالقة
اجلدلية املركبة بني امل�ستويني .فاحلزب احلاكم
يف دولة عربية مثل م�صر قد يدعم م�شاركة املر�أة،
لكنه حلظة االنتخابات يقدم احل�سابات ال�سيا�سية
ال�ضيقة على االلتزام املبدئي الذي يعك�سه
اخلطاب .فلم ير�شح احلزب يف االنتخابات النيابية
الأخرية �سوى  6ن�ساء من �أ�صل  444مر�شحا بعد
�أن كان قد وعد برت�شيح  25امر�أة )رويرتز( .وقد
يكون حزب ي�ساري يف املغرب تقدمياً ب�ش�أن املر�أة
فكرياً ،لكن املر�أة ال ت�شغل �إال عدداً حمدوداً من
املقاعد يف جلانه املركزية ،وهكذا .كما �أن هناك
فروقا بني التيارات املختلفة عرب الأقطار؛ في�سار
املغرب ال يتخذ بال�ضرورة املواقف ذاتها مثل ي�سار
امل�شرق جتاه الدولة والدين واملر�أة .و�إخوان املغرب
ال يتبنون اال�سرتاتيجيات ال�سيا�سية واملمار�سات
العلمية نف�سها مثل �إخوان �سورية وم�صر .لذلك
ف�إن مواقف القوى ال�سيا�سية �أقرب للم�صفوفة
املركبة ،وال ميكن تق�سيمها فقط لقوى �سيا�سية
ر�أ�سياً فح�سب ،بل يجب درا�ستها تف�صيلياً ب�شكل
�أفقي لفهم التفاوت اجلغرايف والقطري بل
واجلهوي فيما بينها )هبه ر�ؤوف عزت ،ورقة
خلفية للتقرير(.

مواقف احلركات الإ�سالمية من املر�أة
كان موقف التيارات ال�سلفية دائماً وا�ضحاً يف �أن
املر�أة مكانها املنزل ودورها رعاية الأ�سرة .و�إذا مت
قبول حق االنتخاب قيا�ساً على البيعة ،ف�إن حق
الرت�شح وتويل املنا�صب العامة �أمر غري مقبول
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"�سداً للذرائع" .وهكذا ،ف�إن جممل ت�صورات التيار
ال�سلفي كانت �ضد الفعالية والن�شاطية الن�سائية
يف احلياة املدنية .وهو يتبنى ر�ؤية مبدئية لتق�سيم
العمل االجتماعي تق�صر دور املر�أة على الإجناب
والأمومة والرتبية ،وحتذر من اختالطها .و�أق�صى
ما ميكن توقعه هو قبول الن�شاط االجتماعي
الن�سائي امل�ستقل يف جماالت العمل الأهلي ذي
الطابع اخلريي.
ميكن القول �إن ا�ستهداف احلركة ال�سلفية،
بتعبريها ال�سلمي والعنفي ،منذ �أحداث � 11أيلول
�/سبتمرب ،باعتبارها املنهل الأ�سا�سي للإرهاب،
قد �أوجد حالة تذرر وتبعرث لي�س فقط يف الهياكل
التنظيمية و�إمنا �أي�ضا يف الأطروحات التقليدية
للحركة .فرغم رف�ض هذا التيار تاريخيا لق�ضايا مثل
االختالط وامل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة� ،إال �أن هناك
خالفات كبرية ،حتى ال نقول �صراعات ،برزت يف
�صفوف هذا التيار ب�ش�أن دور املر�أة بني توجه يقدم
مفهوم القوامة على مفهومي الوالية وامل�شاركة،
و�أطراف با�شرت م�شاركة ن�ساء �سلفيات يف عمليات
ع�سكرية )يف العراق مثال( �أو قبول حقوق �سيا�سية
للمر�أة ت�ستثني الإمامة ال�صغرى والكربى كما يف
الكويت )مع رف�ض لأغلبية كبرية لهذا التوجه يف
اليمن وال�سعودية( ,مع مالحظة قبول اجلميع فكرة
الن�شاط االجتماعي الن�سائي امل�ستقل يف جماالت
العمل الأهلي ذي الطابع اخلريي.
على اجلانب الآخر ،جند �أن تيار الإخوان يتخذ
موقفاً مبدئياً ينا�صر ح�صول املر�أة على حقوقها
ال�سيا�سية ،ويقبل فقهاً واجتهاداً �صاغه علماء
معا�صرون من داخل احلركة �أو من القريبني منها
)الغزايل والقر�ضاوي على �سبيل املثال( .وقد �أ�صدر
الإخوان امل�سلمون يف م�صر يف �آذار/مار�س 1994
قبل انعقاد م�ؤمتر ال�سكان بالقاهرة وثيقة حول
"املر�أة امل�سلمة يف املجتمع امل�سلم" تعك�س موقفاً
و�سطياً يقبل م�شاركة املر�أة ال�سيا�سية )با�ستثناء
الإمامة الكربى( .ويف مبادرة الإ�صالح التي
قدمتها جماعة "الإخوان امل�سلمون" ،يف م�صر يف
العام � 2004أي�ضا موقف معتدل من ق�ضايا املر�أة.
ولتنظيمات احلركة يف تون�س واجلزائر و�سورية
والعراق ولبنان مواقف تنطلق من �شعار الدولة
املدنية التي يعطي املر�أة �أهم حقوقها ال�سيا�سية.
وثمة تيار �شيعي �سيا�سي وا�سع يف العراق والبحرين
يتقا�سم وجهة النظر هذه مع حركة الإخوان
امل�سلمني .يف حني يجنح االجتاه ال�شيعي املحافظ
�إىل مقيدات �أ�سا�سية على دور املر�أة يف احلياة
العامة وم�شاركتها يف احلياة ال�سيا�سية.
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وقد تفاوت ن�شاط املر�أة يف املجال ال�سيا�سي
بني التيارات التي تتبنى الر�ؤية الفكرية للإخوان.
ففي حزب العدالة والتنمية يف املغرب وجود
بارز للمر�أة ورموز عديدة ،برز �صوتها يف اجلدل
حول مدونة الأحوال ال�شخ�صية منذ �سنوات.
ثم تقدمت الن�ساء ال�صفوف يف انتخابات 2002
يف املغرب ،حيث انتخبت � 15سيدة على قائمة
احلزب للربملان .ونتيجة حل�ساب املقاعد ب�شكل
�ست
ن�سبي من ح�صة احلزب يف الأ�صوات ،دخلت ٌّ
منهن الربملان �ضمن الـ � 35سيدة الالتي دخلن بعد
الطفرة التي حتققت يف عدد الن�ساء يف الربملان،

نتيجة وثيقة ال�شرف لالئحة الوطنية بو�ضع ن�ساء
على قوائم الأحزاب .وعلى جانب �آخر من العامل
العربي ،جند ح�ضوراً ملحوظاً للمر�أة يف االحتاد
الإ�سالمي الكرد�ستاين؛ فهناك خم�س ن�ساء يف
املكتب ال�سيا�سي من �أ�صل  ،35وهناك ثالثة
مقاعد يف برملان كرد�ستان ت�شغلها �إ�سالميات من
االحتاد الإ�سالمي .كما �أن هناك ثالث �سيدات من
االحتاد يف الربملان العراقي.
ويالحظ �أن قوة التيار ال�سلفي يف بع�ض
البلدان ،خا�صة يف اجلزيرة العربية ،تدفع الإخوان
على الرغم من موقفهم املنفتح فكريا ،لأخذ

تفاوت ن�شاط املر�أة
يف املجال ال�سيا�سي
بني التيارات التي
تتبنى الر�ؤية الفكرية
للإخوان امل�سلمني

الإطار 1-9

ال�شيخ حممد مهدي �شم�س الدين :ال مانع لتويل املر�أة ال�سلطة العليا
")حول( م�س�ألة �أهلية املر�أة لتويل ال�سلطة العليا يف
الدولة فقد تبني لنا من النظر يف الأدلة – واهلل عز
وجل �أعلم بحقائق �أحكامه – �أنَّ ما ت�سامل عليه الفقهاء

من عدم م�شروعية ت�صديها وتوليها لل�سلطة دعوىً لي�س
عليها دليل معترب".

املصدر :اإلمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين.2001:5 ،

الإطار 2-9

عبد احلليم حممد �أبو �شقة :حق املر�أة يف االنتخاب والرت�شح
�أوال� :إقرار ال�شريعة حق املر�أة يف االنتخاب:
�أن القاعدة الأ�صولية تقول )الأ�صل يف الأمور الإباحة(.
وبناء على عدم ورود حترمي من ال�شارع حلق املر�أة يف
االنتخاب نعترب هذا احلق م�شروعا من حيث الأ�صل.
�أما التطبيق العملي فن�أخذ مما هو م�شروع ما ينا�سب
ظروفنا ويحقق م�صاحلنا.
وننقل هنا ر�أيا للدكتور م�صطفى ال�سباعي ،رحمه
اهلل ,وقد كان �أ�ستاذا يف ال�شريعة وعميدا لكلية ال�شريعة
بجامعة دم�شق .وهذا الر�أي الذي ننقله عنه �إمنا هو
ر�أي جمموعة من املخت�صني يف ال�شريعة دار احلوار
بينهم حول مدى �إقرار ال�شريعة حلق املر�أة يف االنتخاب
والرت�شح .قال رحمه اهلل ..." :ر�أينا بعد املناق�شة وتقليب
وجهات النظر �أن الإ�سالم ال مينع من �إعطائها هذا
احلق .فاالنتخاب هو اختيار الأمة لوكالء ينوبون عنها
يف الت�شريع ومراقبة احلكومة؛ فعملية االنتخاب عملية
توكيل يذهب ال�شخ�ص �إىل مركز االقرتاع فيديل ب�صوته
فيمن يختارهم وكالء عنه يف املجل�س النيابي يتكلمون
با�سمه ويدافعون عن حقوقه .واملر�أة يف الإ�سالم لي�ست
ممنوعة من �أن توكل �إن�سانا بالدفاع عن حقوقها والتعبري
عن �إرادتها كمواطنة يف املجتمع ."...
حق املر�أة يف الرت�شح للمجال�س الت�شريعية:
وتدور املناق�شة هنا �أي�ضاً حول حمورين� :أولهما� :إقرار
ال�شريعة حق املر�أة يف الرت�شح .وثانيهما :ا�شرتاط �شروط
خا�صة ملمار�سة املر�أة هذا احلق.
� ً
أوال � :إقرار ال�شريعة حق املر�أة يف الرت�شح:
نعيد التذكري ب�أن القاعدة الأ�صولية تقول) :الأ�صل يف

الأمور الإباحة( وبناء على عدم ورود حترمي من ال�شارع
حلق املر�أة يف الرت�شح نعترب هذا احلق م�شروعاً من حيث
الأ�صل� ،أما التطبيق العملي فن�أخذ مما هو م�شروع ما
ينا�سب ظروفنا ويحقق م�صاحلنا .وننقل هنا �أي�ضاً ر�أياً
للدكتور م�صطفى ال�سباعي ،قال رحمه اهلل� ..." :إذا
كانت مبادئ الإ�سالم ال متنع �أن تكون املر�أة ناخبة فهل
متنع �أن تكون نائبة؟ قبل �أن جنيب عن هذا ال�س�ؤال يجب
�أن نعرف طبيعة النيابة عن الأمة� .إنها ال تخلو من عملني
رئي�سيني:
 -1الت�شريع :ت�شريع القوانني والأنظمة.
 -2املراقبة :مراقبة ال�سلطة التنفيذية يف ت�صرفها
و�أعمالها.
�أما الت�شريع فلي�س يف الإ�سالم ما مينع �أن تكون املر�أة
م�ش َرعة ،لأن الت�شريع يحتاج قبل كل �شيء �إىل العلم مع
معرفة حاجيات املجتمع و�ضروراته التي ال بد منها،
والإ�سالم يعطي حق العلم للرجل واملر�أة على ال�سواء.
ويف تاريخنا كثري من العاملات يف احلديث والفقه والأدب
وغري ذلك".
ً
ثانيا : :ا�شرتاط �شروط خا�صة ملمار�سة املر�أة هذا احلق:
و�أما مراقبة ال�سلطة التنفيذية ف�إنه ال يخلو من �أن يكون
�أمراً باملعروف ونهياً عن املنكر والرجل واملر�أة يف ذلك
�سواء يف نظر الإ�سالم .يقول اهلل تعاىل" :وامل�ؤمنون
وامل�ؤمنات بع�ضهم �أولياء بع�ض ي�أمرون باملعروف وينهون
عن املنكر" )التوبة؛ �آية  .(71وعلى هذا فلي�س يف ن�صو�ص
الإ�سالم ال�صريحة ما ي�سلب املر�أة �أهليتها للعمل النيابي
كت�شريع ومراقبة.

املصدر :عبد احلليم محمد أبو شقة.448-446:1999 ،
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على الرغم من
�أن املوقف املبدئي
للإخوان امل�سلمني

مواقف �سيا�سية مت�شددة �ضد احلقوق ال�سيا�سية
للمر�أة يف الكويت وال�سعودية على �سبيل املثال،
يف حني كان الهاج�س يف �سورية وم�صر �أمنياً
يف الأ�سا�س .ورمبا يرجع هذا لثالثة �أ�سباب
رئي�سية� :أوالً احلجم الن�سبي للتيارات وعالقات
القوة بينها ،وثانياً احلجم الن�سبي للمجتمعات
ذاتها وخلفيتها احل�ضارية وال�سياق الثقايف الذي
تن�شط فيه ،مع اختالف وا�ضح بني دول اخلليج
العربي و�سورية وم�صر واملغرب .وهناك ،من جهة
ثالثة ،طبيعة النظام ال�سيا�سي ودرجة انفتاحه،
مع مالحظة عدم وجود منوذج واحد .ففي حني
يتاح للإ�سالميني يف الكويت جمال �سيا�سي وا�سع
مييلون فيه �إىل الت�شدد ،ويف حني يتاح للإخوان
هام�ش حمدود يف ظل تقييد �شرعيتهم القانونية،
ت�صبح مواقفهم الفكرية وال�شخ�صية جتاه حقوق
وم�شاركة املر�أة ال�سيا�سية �أكرث انفتاحا .والأمر
يختلف يف املغرب ،وهو �أف�ضل نظرياً ،وواقعياً يف
ال�سودان ل�ضعف ت�أثري التيار ال�سلفي هناك وقوة

الفكر الإخواين والطرق ال�صوفية.
وعلى الرغم من �أن املوقف املبدئي للإخوان
امل�سلمني منا�صر للحقوق ال�سيا�سية للمر�أة ،يالحظ
�أن متثيل الن�ساء غائب يف جمل�س �شورى الإخوان
يف �سورية وفل�سطني ولبنان وم�صر � -أقوى التيارات
الإخوانية .ومل تقدم احلركة يف م�صر ،على �سبيل
املثال ،امر�أة كمر�شحة النتخابات جمل�س ال�شعب
�إال يف عام  2000يف الإ�سكندرية كحالة فريدة.
وال توجد وجوه ن�سائية معروفة �سيا�سياً للحركة،
بل توجد فقط "�أخوات" فاعالت معروفات داخل
دوائر احلركة الإ�سالمية وال ميثلن �شخ�صيات
عامة .ومل يكن جناح الأخوات امل�سلمات يف احلركة
من �صنع دعوة ح�سن البنا ،بل تبلور حتت ريادة
زينب الغزايل يف جمعية ال�سيدات امل�سلمات ،ثم
بايعت ح�سن البنا ،وان�ضمت للجماعة وتولت قيادة
الأخوات امل�سلمات يف الدعوة .وبعبارة �أخرى ،ف�إن
الدعوة ذاتها مل تن�شئ جناحها الن�سوي تاريخياً،
وظل �سقف حركة زينب الغزايل �أعلى من تنظري

منا�صر للحقوق
ال�سيا�سية للمر�أة،
يالحظ �أن متثيل
الن�ساء غائب يف
جمل�س �شورى
الإخوان يف �سورية
وفل�سطني ولبنان
وم�صر � -أقوى
التيارات الإخوانية

المعة :زينب الغزايل
كان والدها من علماء الأزهر ال�شريف .وقد �أثرت
تربيته الدينية �أ�شد الأثر يف زينب ورمت بجذورها ،كان
يناديها ن�سيبة تيمنا بال�صحابية اجلليلة ن�سيبة بنت كعب
املازنية الأن�صارية .بعد وفاة والدها انتقلت مع والدتها
�إىل القاهرة للعي�ش مع �إخوتها الذين يدر�سون ويعملون
هناك .ومل يوافق �أخوها الأكرب على تعليمها فذهبت
بنف�سها ملدر�سة للبنات تطلب من مديرها قبولها فيها.
در�ست زينب يف املدار�س احلكومية لكنها مل تكتف بذلك.
ف�أخذت تتلقى علوم الدين على يد م�شايخ من الأزهر
لتجمع بني العلوم املدر�سية احلديثة والتقليدية القائمة
على الأخذ املبا�شر من ال�شيوخ.
بعد ح�صولها على الثانوية التقت هدى �شعراوي
والتحقت باالحتاد الن�سائي .وكان من املفرت�ض �أن
تذهب يف بعثة درا�سية لفرن�سا �إال �أنها مل تفعل رغم
اختيارها مع �شابتني من االحتاد .ظلت زينب تن�شط
يف االحتاد وظلت تردد �شعارات هدى �شعراوي وتتبنى
م�شروعها لتنمية املر�أة و�إعدادها للنهو�ض بدورها
الثقايف واالجتماعي وهي ت�صلي وت�صوم وتقر�أ القر�آن
وتلب�س القبعة.
تعر�ضت زينب بعد ذلك حلادث �شكل نقطة التحول
يف حياتها انتهى بوالدة زينب املحجبة التي ا�ستقالت
من االحتاد الن�سائي دون �أن ت�شك يوما يف �إميان هدى
�شعراوي �أو �صدقها و�صداقتها على الرغم من علمانية
حركتها وموقفها من احلجاب.
مثلت زينب �إجابة مبكرة لدعوات حترير املر�أة بر�ؤية
�إ�سالمية .وردا مفحما على كل التيارات التي حاولت ربط
تخلف املر�أة بالإ�سالم .فقد �أ�س�ست "جمعية ال�سيدات
امل�سلمات" يف عام  1937مببادرة �شخ�صية ال عالقة لأي
تنظيم �سيا�سي �أو رجايل به وح�صلت على الت�صريح من

وزارة الأوقاف ومل يتجاوز عمرها الثمانية ع�شرة ربيعا.
وكانت تعقد اجتماعات �أ�سبوعية دائمة للن�شاط والدعوة.
وبعد جناحها بد�أت تقاربا مع حركة الإخوان �أثمر عن
�ضم جمعيتها لهم.
مل يقت�صر عمل اجلمعية على �أعمال اخلري .بل
اجتهت للعمل ال�سيا�سي الذي ال ميكن ف�صله عن العمل
االجتماعي .فال�سيا�سة عند زينب تلقي بظاللها على
العمل الثقايف واالجتماعي اخلريي ...وملا كان هدف
اجلمعية الدفاع عن الإ�سالم واملطالبة بال�شريعة ودعوة
امل�سلمني �إىل كتاب اهلل ...فقد ا�صطدمت مع جميع
الأحزاب ال�سيا�سية ومع ال�سلطة احلاكمة ...وبلغ ذلك
ال�صدام ذروته باعتقالها من منزلها يف � 20آب�/أغ�سط�س
من عام  1964يف حملة على الإخوان امل�سلمني توجت
بحكم ال�سجن امل�ؤبد لزينب الغزايل ،التي خرجت من
املعتقل يف  .1971وقد حتدثت زينب عن حمنتها الأليمة
يف كتابها ال�شهري "�أيام من حياتي" )دار ال�شروق(1995 ،
والذي يعد وثيقة تاريخية هامة حلقبة تاريخية مهمة
من حياة الدعوة الإ�سالمية املعا�صرة يف الفرتة ما بني
).(1971-1964
لزينب الغزايل نظرة متفائلة وفاعلة لدور املر�أة
امل�سلمة .ورغم حديثها املتكرر عن "مملكة املر�أة التي
كانت ترتبع على عر�شها وجتعل منها ملكة يف بيتها" كانت
ترى �أن تطوير العامل الإ�سالمي وحتديثه مير عرب املر�أة،
والنه�ضة باملجتمع تبد�أ وتنتهي عندها .وقد جالت معظم
الدول الإ�سالمية داعية وداعمة للحركات الإ�سالمية يف
الن�صف الثاين من القرن الع�شرين .لها عدة م�ؤلفات منها
ما هو ب�صدد الطبع .ون�شر منها "نظرات يف كتاب اهلل"
و "نحو بعث جديد" و"�إىل ابنتي" و"م�شكالت ال�شباب
والبنات يف مرحلة املراهقة".
هيثم مناع
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ح�سن البنا الذي ركز يف "الر�سائل" على الدور
االجتماعي للمر�أة يف الأ�سرة والدعوة.
ويف �سورية ،ن�شرت جماعة الإخوان )امل�شروع
ال�سيا�سي ل�سورية امل�ستقبل :ر�ؤية جماعة "الإخوان
امل�سلمون" يف �سورية(� ،أكدت فيه على التماثل
الإن�ساين بني الرجال والن�ساء ،والتمايز يف بع�ض
الأدوار املتعلقة بالأمومة والأنوثة ،مع تكامل بني
اجلن�سني يف املجتمع .ور�أت اجلماعة �أن الذي
يهدد الأمة هو ظلمات ثالث :التغريب ،والتقاليد،
والغلو .لكنها عادت و�أكدت على �أن البيت هو
الأ�سا�س بالن�سبة للمر�أة ،و�أن امل�شاركة العامة تكون
ملن تقدر وت�ستطيع ،و�أن للمجتمع فائ�ض جهد
املر�أة ،وهو الهاج�س الذي جنده يف كتابات الإخوان
منذ ح�سن البنا� :أي االقتناع الفكري بامل�ساواة
الإن�سانية ،والقلق من انهيار جبهة الأ�سرة،
وك�أن اخلروج العام لي�س دعماً للأ�سرة .فهناك
تق�سيم حاد بني اخلا�ص والعام ،وبني الأ�سري
وال�سيا�سي ،وتق�سيم يف الأدوار را�سخ يف العقلية
رغم االقتناع باالجتهادات املختلفة الداعمة لدور
املر�أة ال�سيا�سي .وقد يعك�س هذا الرتاوح تردداً
يف موقف الإخوان بقدر ما يعك�س قلقاً على تعر�ض
الن�ساء ملا يتعر�ض له الرجال من �سجن وتعذيب.
وهو يت�ضح يف احلاجة ،كل مرة يذكر فيها احلق
ال�سيا�سي ،للت�أكيد على الدور الأ�سري ،حتى يف
البيانات ال�سيا�سية التي تتطلب االخت�صار.
�إن �إ�شكالية املر�أة احلقيقية مع الن�سق الفكري
الإ�سالمي لدى الإخوان )كما ال�سلف( ال ترتبط
فقط بخطابهم وموقفهم من املر�أة حتديداً ،بل
ترتبط ،يف املقام الأول ،بالن�سق الفكري الأعم
ب�ش�أن ال�سيا�سة لدى الإ�سالميني ,وتكمن املفارقة
يف �أنه ال يعك�س الن�سق الإ�سالمي الأول لت�صورات
املجتمع والدولة الذي يقوم على امل�شاركة على
جميع امل�ستويات ،واحل�ضور ال�سيا�سي ولي�س
التمثيل ال�سيا�سي )هبة ر�ؤوف عزت ،ورقة خلفية
للتقرير(.
�إن التحدي املطروح على اخليال الإ�سالمي
ب�ش�أن املر�أة  -كما هو ب�ش�أن ال�سيا�سة برمتها  -هو
كيفية تنمية البديل الإ�سالمي وتطويره وتعاي�شه
مع �سياقات خمتلفة �أو خمالفة ،والنهو�ض باملر�أة
بقوة يف اخلطاب والتطبيق ال باعتباره نتيجة بل
بو�صفه �شرطاً لإ�سالمية املجتمع .وعندها ت�ضحي
م�شاركة املر�أة ذاتها يف �صياغة النموذج جزءاً من
متكني النموذج ،ال متكينها هي فح�سب .ويكون
"�صوتها" م�ؤثراً يف �صناعته وتطويره وجتديده،
لأن هذا �أحد �أركان "�إ�سالميته" .حينئذ ت�صبح
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هبة ر�ؤوف عزت :تطوير اخلطاب الإ�سالمي ب�شان املر�أة
�إن الأمر الهام مل�ستقبل املر�أة لي�س نقد ونق�ض
فكر الإ�سالميني ب�ش�أن املر�أة فح�سب ،بل
تلم�س كيفية تطوير هذا اخلطاب وتلك
املواقف العملية ،ومداخل هذا التطوير ،لأن
خطاب الإ�سالميني يظل �أحد �أكرب الأوعية
الراهنة للهوية الثقافية واملخيلة اجلمعية،
وله ح�ضور قوي اجتماعياً و�سيا�سياً،
ورمبا كان تطويره �أحد مداخل الإ�صالح،
وهي مهمة – خلطورتها  -يجب �أال ترتك
للإ�سالميني وحدهم.

وما يجب على التيارات الن�سوية فهمه
�أن تلك الر�ؤية الفكرية ال�شاملة للعامل حتمل
يف طياتها �أفقاً للعدل واحلرية ،والأمر
مرهون بتطوير ال�سياقات التي يتم يف
ظلها اجلدل االجتماعي الوا�سع لأن الأمة
العربية اليوم ال متلك م�شروعاً متبلوراً
للبقاء واال�ستمرار ك�أمة ،بل للنه�ضة ككيان
ووطن عربي ،فكيف ينتظر منها بلوغ �إجماع
�أو حتى اتفاق عام على ق�ضايا املر�أة؟ تلك
هي امل�شكلة احلقيقية.

املصدر :هبة رؤوف عزت ،ورقة خلفية للتقرير.

فتنة التخلف والفقر والفجوة الرقمية والرتدي
املعريف للعامل العربي �أ�ضيع للدين من فتنة الن�ساء.
كما ي�صبح �سد الذرائع دلي ً
ال يوظف لدفع املر�أة
للمجال العام ال حجبها عنه ،ودافعاً للم�شاركة ال
مربراً للإق�صاء .ذلك �أنه ال ف�ساد يعدل ف�ساد
الظلم ،و�أم ٌة ال متلك حريتها وال تطبق معايري
العدل �أم ٌة ال �أخالق لها و�إن ت�سربلت كل امر�أة
منها بجلباب وو�ضعت على ر�أ�سها �ألف خمار )هبة
ر�ؤوف عزت ،ورقة خلفية للتقرير(.
�إن �إعادة قراءة التاريخ احلركي للتيارات
الإ�سالمية يجب �أن توظف هذا االقرتاب ،ال من
�أجل فهم املا�ضي واحلا�ضر بل من �أجل �صياغة
م�ستقبل �أف�ضل .فلو �أن دعوة مثل دعوة الإخوان
دفعت باملر�أة للمجال العام واملدين وال�سيا�سي يف
ظل منظومة ت�ؤمن بالعمل الدميقراطي ،لتغري
وجه العامل العربي اليوم ،ولكانت تياراته الوطنية
�أقرب و�أقدر على مناق�شة ق�ضاياه احلقيقية،
من ا�ستبداد وعنف اجتماعي ،وتر ٍّد اقت�صادي،
وا�ستهالكية �شر�سة ت�أكل م�ستقبل النا�س يف
الوقت الذي تداعب فيه �أحالمهم .نت�ساءل على
�سبيل املثال عن املوقف لو �أن الإخوان قاموا
بدفع قياداتهم الن�سوية على قوائمهم االنتخابية
منذ بداية م�شاركتهم يف االنتخابات الربملانية
يف م�صر ،مث ً
ال ،منذ منت�صف الثمانينات� ،أو �أن
"مراجعات" اجلهاد واجلماعة الإ�سالمية متت
مع مطلع الت�سعينات ولي�س مع نهايتها ،وت�ضمنت
موقفهم من املر�أة ال موقفهم من العنف فقط.
�إن الربط بني �صحوة الوعي الديني وم�ساراتها
وم�ستقبلها ،وم�ستقبل الدميقراطية ،وم�ستقبل
املر�أة العربية ،يجب �أن يكون وا�ضحاً بغري لب�س.
واخلروج من �أ�سر "ثنائية الإ�سالمية والعلمانية"،
هو مفتاح البداية ،ال لتطوير �أفق حترري للمر�أة
من داخل الر�ؤية الإ�سالمية فقط ،بل هو �سبيل

�إن التحدي املطروح
على اخليال
الإ�سالمي ب�ش�أن
املر�أة  -كما هو ب�ش�أن
ال�سيا�سة برمتها  -هو
كيفية تنمية البديل
الإ�سالمي وتطويره
وتعاي�شه مع �سياقات
خمتلفة �أو خمالفة،
والنهو�ض باملر�أة بقوة
يف اخلطاب والتطبيق
ال باعتباره نتيجة
ً
�شرطا
بل بو�صفه
لإ�سالمية املجتمع.
وعندها ت�ضحي
م�شاركة املر�أة ذاتها يف
�صياغة النموذج جزء ًا
من متكني النموذج ،ال
متكينها هي فح�سب
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ال ي�أتي ال�ضغط
الغربي على الدول
العربية ب�ش�أن حقوق
املر�أة من فراغ ،بل
كجزء من الثقافة
ال�سائدة يف الدولة
التي متار�س ال�ضغط.
فهو ي�أتي ومعه كم من
الأفكار امل�سبقة حول
و�ضع املر�أة العربية.
كما �أنه ي�أتي خارج
�سياق ن�ضاالت املر�أة
العربية يف ال�سابق،
ومتجاهال منجزاتها

�إن م�شروعات متكني
املر�أة التي تبادر �إليها
املنظمات الغربية
و�صناديق الدعم
ال تهدد �أي نظام
�سيا�سي .وهي حتول
ق�ضية كربى �إىل
جملة م�شروعات
�صغرية ي�ستطيع �أي
نظام غري دميقراطي
التعاي�ش معها
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خروج الأفق النظري والعملي للإ�سالميني من
�أ�سطورة وح�ش العلمانية الكا�سر �أو خطر التغريب
املربك .كما �أنه �سيبدد الوهم القائل �إن �أي ت�صور
مغاير للدولة الإ�سالمية )التي يحكمها الرجال
وقد ت�شارك يف �سيا�ستها املر�أة � -أو ال ت�شارك( هو
حتماً دولة علمانية ملحدة تق�ضي على الإ�سالم.
ويحتمي هذا الوهم بثقافة تراثية تقليدية وحملية
يف الغالب دون جتديدها ،خ�شية االجتياح الثقايف
والإبادة احل�ضارية� .إن البدائل �أو�سع بكثري،
ويجب االلتفات لهذه اللحظة التاريخية الفارقة يف
حتول مفهوم الدولة وواقع قوتها ودرا�سة �أثره على
معنى
ت�صورات ال�سلطة ،بل وم�ساحات ال�سيا�سة،
ً
ومبنى و�سياقات ومفاهيم .كما ينبغي االهتمام
ً
ب�إعادة ت�أ�سي�س الن�سق الفكري والفقهي على �أن
الوالية تعني ،بب�ساطة ،املواطنة ،و�أن املر�أة لي�ست
"�إ�شكالية" ،بل هي �شريك يف �صياغة و�صناعة
"الأطروحة".

ال�سياق الدويل لأو�ضاع املر�أة العربية
ال�ضغوط اخلارجية من �أجل متكني املر�أة
يف البلدان العربية
�شهدت الأجندة الدولية تغريات جذرية منذ
مطلع الت�سعينات ،حيث ت�صاعدت �أهمية ق�ضايا
مثل حقوق الإن�سان واملر�أة والأقليات والتحول
الدميقراطي� .إال �أن هذه الق�ضايا �شهدت مزيداً
من االهتمام والت�صاعد ،ال�سيما يف املنطقة
العربية ،بعد �أحداث احلادي ع�شر من �أيلول/
�سبتمرب .وان�صب الرتكيز ب�شكل ملحوظ على
املر�أة.
ومن مرتتبات � 11أيلول�/سبتمرب �أن �أ�صبحت
النظرة �إىل املنطقة العربية �أنها حا�ضنة للأ�صولية
ومفرخة للإرهاب نظراً لبنيتها االجتماعية
التقليدية املحافظة .ومن ثم� ،صار الرتكيز على
العامل الثقايف بغر�ض �إيجاد جمتمعات خمتلفة
تتبنى قيماً بديلة و�أفكاراً جديدة .ويف القلب من
هذه القيم ي�أتي احلديث عن حقوق الأقليات،
والدميقراطية ،وتو�سيع قاعدة امل�شاركة ال�سيا�سية،
و�إدماج الن�ساء يف عملية التنمية؛ وهي ما �صارت
ت�ؤلف ما يعرف با�سم ق�ضايا الإ�صالح.
لقد �أ�صبح متكني املر�أة من احلقوق ال�سيا�سية
يف الدول العربية نوعاً من الواجهة الدميقراطية
التي تفوق �أية واجهة �أخرى .فاملر�أة تقدم �أف�ضل
الفتة لبلدان تريد �أن تتجاوز النقد ال�سيا�سي

لأو�ضاعها غري الدميقراطية ،يف وقت متثل فيه
تقارير حقوق الإن�سان والتقارير املعنية ب�ش�ؤون
املر�أة �سيفاً م�سلطاً على رقاب الدول.
وال ي�أتي ال�ضغط الغربي على الدول العربية
ب�ش�أن حقوق املر�أة من فراغ ،بل كجزء من الثقافة
ال�سائدة يف الدولة التي متار�س ال�ضغط .فهو ي�أتي
ومعه كم من الأفكار امل�سبقة حول و�ضع املر�أة
العربية .كما �أنه ي�أتي خارج �سياق ن�ضاالت املر�أة
العربية يف ال�سابق ،ومتجاهال منجزاتها� ،إن كان
ذلك يف �إطار العمل الأهلي ال�سابق على املنظمات
غري احلكومية� ،أو يف �إطار احلركات الوطنية
والقومية.
و�إذا كان النقد الغربي الأكادميي والن�سوي،
وحتى ال�سيا�سي ،ملكانة املر�أة العربية يعتمد �أحياناً
على معطيات �صحيحة� ،إال �أنه ال يرد نقياً ،بل
ت�شوبه �صور وت�صورات رائجة غربياً حول ما
يعنيه حترر املر�أة .وترتبط هذه ال�صور جميعها
باقت�صاديات ال�سوق املتطورة وتذرير املجتمع ،كما
ت�شمل �أفكاراً ا�ست�شراقية يغلب عليها طابع �شيطنة
الرجل العربي ،وت�صوراً يكاد يكون درامياً لق�ضية
حترير ج�سد املر�أة من �سيطرة الرجل العربي.
و�أحد �أبرز �أ�شكال التدخل الغربي لتعزيز مكانة
املر�أة هو موجات تتوحد فيها �أجندات املمولني
لدعم �أية م�شروعات مل�ؤ�س�سات ن�سوية �أو ن�سائية،
�أو لدعم م�شروعات لتعزيز مكانة املر�أة .وال تتوافر
درا�سات حقيقية لقيا�س ت�أثري هذه امل�شاريع على
مكانة املر�أة العربية يف جمتمعها ويف العائلة و�أمام
الدولة .ولكن التوجه الغربي ،ب�شكل عام ،هو نحو
تعزيز ن�ساء يتحدثن با�سم ق�ضية املر�أة يف املجال
العام ،فيطالنب بتعيينات على م�ستويات الإدارة
وغريها ،والع�ضوية يف الربملان.
�إن م�شروعات متكني املر�أة التي تبادر �إليها
املنظمات الغربية و�صناديق الدعم ال تهدد �أي
نظام �سيا�سي .وهي حتول ق�ضية كربى �إىل
جملة م�شروعات �صغرية ي�ستطيع �أي نظام غري
دميقراطي التعاي�ش معها .ويف �أق�صى احلاالت،
تخلق نوعاً من التوتر بني احلركات الإ�سالمية
واملحافظة وبني النظام .وهو توتر يرحب به
النظام� ،إذا بقي من�ضبطا ،لأنه ي�صب يف �صالح
�صورته دوليا .ويف الوقت ذاته ينتهي حمليا �إىل
ٍ
حل و�سط ال يهدد النظام.
وتتجلى عملية ال�ضغط الغربي واال�ستجابة له
يف بع�ض الدول العربية ب�شكل خا�ص يف ق�ضية
متثيل املر�أة على م�ستوى الأطر ال�سيا�سية مثل
الربملان والوزارة وغريها .ذلك �أن متثيل املر�أة يف
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الربملان يبقى قا�صراً �إذا مل يتوافر فع ً
ال متثيل
دميقراطي للمر�أة كمواطنة وللرجل كمواطن.
وعلى الرغم من �أن هناك اجتاهاً عاماً يف
املنطقة العربية نحو متكني املر�أة عن طريق �سن
ت�شريعات جديدة ،فالعربة لي�ست ب�سن القوانني،
و�إمنا بتطبيق القوانني على �أر�ض الواقع.
ومن الوا�ضح انه مل يعد ممكنا وال �ضروريا
يف هذا الع�صر املرور بجميع هذه املراحل؛ �أي
ال يجوز ت�أجيل منح حق االقرتاع للمر�أة �إىل �أن
تن�ضج الظروف .ولكن علينا �أال نفعل العك�س،
�أي �أن نعتقد �أن الدميقراطية هي جمرد تعميم
حق االقرتاع ،و�أن م�ساواة املر�أة بالرجل هي منح
مواقع لن�ساء �أو جمرد متثيل ن�ساء يف منا�صب.
هذه عملية �ضرورية يف ال�سعي من �أجل امل�ساواة،
ولكنها غري كافية .وهي ال تقرتب من �أن تكون
كافية ،بل تبتعد عن �سياق امل�ساواة والدميقراطية
�إذا جاءت كمبادرات ح�سنة النية ال�سرت�ضاء قوة
�أجنبية عرب تعيني ن�ساء من النخب االجتماعية
القائمة يف �شباك العر�ض الأمامي للنظام )عزمي
ب�شارة ،ورقة خلفية للتقرير(.

دور املنظمات الدولية والإقليمية
عملت املنظمات الدولية على عدة م�ستويات ويف
عدة جماالت يف �آن واحد .ومع �أن هناك تنوعاً

يف ما بينها جلهة جماالت االخت�صا�ص ،فقد
حاولت كل منها مقاربة مو�ضوع متكني املر�أة من
زاوية �شاملة� ،أي من خالل اعتماد مفهوم التنمية
امل�ستدامة ،والحقاً من خالل الرتكيز على حتقيق
احلكم ال�صالح.
وقد �شكل م�ؤمتر بيجني اخلا�ص باملر�أة يف
العام  1995حمطة مف�صلية عرب �إعطاء قوة
دفع كبرية للعمل الدويل والعربي واملحلي من
�أجل النهو�ض ب�أو�ضاع املر�أة يف البلدان العربية.
واندرجت امل�ساهمات الدولية منذ ذلك احلني
يف �إطار متابعة تنفيذ خطة عمل بيجني .وانعقد
يف هذا ال�سياق كل من م�ؤمتر نيويورك 2000
)بيجني  (+5ونيويورك ) 2005بيجني  .(+10و ّ
مت
الرتكيز كذلك على متابعة تطبيق اتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة )اليونيفيم،
.(2005
وقد ترافق الإعداد مل�ؤمتر بيجني بعمل عربي
م�شرتك ومببادرة من منظمة الإ�سكوا ومنظمة
اليونيفيم وجامعة الدول العربية ومركز كوتر،
بهدف و�ضع خطة عمل عربية للنهو�ض باملر�أة
حتى العام .2005
ور�سمت تلك اخلطة ت�سعة �أهداف
ا�سرتاتيجية للمر�أة العربية ،م�ستمدة من جماالت
االهتمام احلا�سمة ،وهي �ضمان حقوق املر�أة
يف امل�شاركة يف هياكل و�آليات ال�سلطة ومواقع

�شكل م�ؤمتر بيجني
اخلا�ص باملر�أة يف
العام  1995حمطة
مف�صلية عرب �إعطاء
قوة دفع كبرية للعمل
الدويل والعربي
واملحلي من �أجل

المعة :الدكتورة هالة �سالم مق�صود
برزت كواحدة من �أهم قيادات اجلالية العربية الأمريكية
يف الواليات املتحدة منذ �أوا�سط ال�سبعينات حتى وفاتها
عام .2002
�أ�س�ست عام  ،1980بالتعاون مع ال�سناتور ال�سابق
جيم�س �أبو رزق ،اللجنة العربية ملقاومة التمييز،
وتر�أ�ستها من عام  1996حتى  2001حني ا�ستقالت ب�سبب
مر�ضها.
ا�ستطاعت خالل واليتها �أن تو�سع ن�شاط هذه
امل�ؤ�س�سة الهامة وت�ؤ�س�س ثمانني فرعاً لها ،فارتفعت
ع�ضويتها �إىل �أكرث من ع�شرين �ألف ع�ضو .كما ن�سجت
�شبكات توا�صل قوية مع عدد من م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين الأمريكية ،فتعزز دور اللجنة الأمريكية العربية
ملقاومة التمييز وبرزت بقوة على ال�ساحة الأمريكية
والدولية حتى �أ�صبحت �أكرب و�أهم منظمة �أهلية �أمريكية
عربية يف الواليات املتحدة.
قادت هالة مق�صود عام  1982حملة اعت�صام �أمام
البيت الأبي�ض احتجاجاً على احتالل �إ�سرائيل للبنان
فحركت الر�أي العام الأمريكي وبرز دورها على ال�ساحة
الأمريكية.
كانت الدكتورة هالة تتمتع مبوهبة االت�صال مع
فئات وجمموعات خمتلفة والقدرة على االقناع وبناء

البنى االقت�صادية/ال�سيا�سية

العالقات ال�شخ�صية املميزة .وقد كر�ست معظم �أوقاتها
للعمل من �أجل الق�ضايا العربية على ال�ساحة الأمريكية
باملحا�ضرات واملقاالت واال�شرتاك بامل�ؤمترات والندوات
التلفزيونية والإذاعية وركزت على تبديد ال�صور ال�سلبية
عن املر�أة العربية بكل �أبعادها.
بالإ�ضافة �إىل ن�شاطاتها هذه ،كانت هالة مق�صود
�أمني �سر اللجنة الأمريكية ل�ش�ؤون القد�س ،و�أمني �صندوق
جلنة احلفاظ على الرتاث الفل�سطيني ،ورئي�سة الرابطة
العربية–الأمريكية خلريجي اجلامعات وم�ؤ�س�سة ورئي�سة
هيئة املر�أة العربية.
ويف العام  2002منحت هالة �سالم مق�صود جائزة
الإجناز التي متنحها م�ؤ�س�سة الهجرة الأمريكية للقانون
تقديراً لها على جممل �إجنازاتها.
هالة �سالم مق�صود هي لبنانية الأ�صل �أمريكية
اجلن�سية ،وزوجة املفكر العربي اللبناين كلوفي�س مق�صود،
وكانت حتمل درجة الدكتوراه يف النظرية ال�سيا�سية من
جامعة جورجتاون .قبل وفاتها بعدة �أ�شهر كانت تعد
لإ�صدار كتاب حول "املحتوى الإ�سالمي يف الفكر القومي
العربي".

النهو�ض ب�أو�ضاع املر�أة
يف البلدان العربية

ليلى �شرف
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�صنع القرار ،تخفيف عبء الفقر عن املر�أة
العربية ،و�ضمان تكاف�ؤ الفر�ص يف التعليم بجميع
م�ستوياته ،و�ضمان تكاف�ؤ الفر�ص يف احل�صول
على اخلدمات ال�صحية ،وتعزيز اعتماد املر�أة
العربية على الذات اقت�صادياً وقدرتها على
دخول �سوق العمل ،والتغلب على �آثار احلروب
واالحتالل والنزاعات امل�سلحة على املر�أة العربية،
والق�ضاء على العنف �ضد املر�أة ،وم�ساهمة
املر�أة يف �إدارة املوارد الطبيعية و�صون البيئة،
وا�ستخدام و�سائل االت�صال بفعالية لتغيري الأدوار
يف املجتمع ،وحتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني .و ّ
مت
االتفاق على �أن ت�شرتك احلكومات واملنظمات
الإقليمية والدولية وم�ؤ�س�سات و�صناديق التمويل
يف اتخاذ الرتتيبات املالية لتنفيذ خطة العمل
العربية للنهو�ض باملر�أة حتى العام .2005
ومن هذه الرتتيبات ر�صد املبالغ يف املوازنات
العامة و�إعطاء الأولوية يف الدعم للمنظمات

غري احلكومية العاملة يف جمال النهو�ض باملر�أة
العربية.
و�أولت خطة العمل العربية اهتماماً خا�صاً
فن�صت على �ضرورة
باجلانب امل�ؤ�س�ساتي.
ّ
التن�سيق بني الربامج والأن�شطة التي تنظمها جلنة
و�ضع املر�أة التابعة للأمم املتحدة ،والدائرة املعنية
ب�ش�ؤون املر�أة لدى الأمانة العامة جلامعة الدول
العربية ،و�سائر املنظمات وامل�ؤ�س�سات الدولية
ن�صت على �إيجاد �آلية
والإقليمية املعنية .كذلك ّ
ٍ
مرتبطة مبا�شرة
ر�سمية خا�صة تُعنى ب�ش�ؤون املر�أة
ب�أعلى �سلطة تنفيذية ،وتوفري موازنة خا�صة
كافية لتنفيذ برامج وم�شاريع النهو�ض باملر�أة التي
تت�ضمنها اخلطط واال�سرتاتيجيات الوطنية يف كل
دولة عربية .وترجمت خطط العمل العربية �إىل
برنامج العمل العربي املوحد عام  1996الذي ركز
على ثالث �أولويات هي الفقر ،والأ�سرة ،وامل�شاركة
ال�سيا�سية للمر�أة.

الإطار 4-9

دور منظمات الأمم املتحدة واملنظمات الإقليمية يف دعم متكني املر�أة
ميكن ت�سليط ال�ضوء على عمل بع�ض من هذه املنظمات،
من خالل اال�ستعرا�ض املخت�صر �أدناه:
ميثل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي �شبكة الأمم
املتحدة الدولية للتنمية التي ت�سعى �إىل دعم الدول يف
حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية ومواجهة التحديات
املتعلقة باحلكم ال�صالح وبتخفي�ض الفقر ومنع الأزمات
و�إعادة الت�أهيل وبالطاقة والبيئة ومر�ض نق�ص املناعة
املكت�سبة )الإيدز/ال�سيدا( و�إىل الت�أكد من �إدماج متكني
الن�ساء وحقوق الإن�سان يف جميع الربامج الإمنائية .وتعمل
اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا )الإ�سكوا(
على رفد م�سرية التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف 13
بلداً كما وقامت بدور تن�سيقي وا�سع منذ م�ؤمتر بيجني
وبيجني +10؛ ويتخ�ص�ص �صندوق الأمم املتحدة الإمنائي
للمر�أة )اليونيفيم( يف دعم متكني املر�أة وم�ساواة النوع
االجتماعي ملواجهة العديد من التحديات مبا يف ذلك
ظاهرة ت�أنيث الفقر وانت�شار مر�ض نق�ص املناعة املكت�سبة
الإيدز/ال�سيدا بني الن�ساء والعنف �ضد املر�أة عالو ًة على
دعم العديد من الدول العربية يف ترجمة الربامج واخلطط
واال�سرتاتيجيات املنبثقة من م�ؤمتر بيجني �إىل واقع عملي.
وتروج منظمة الأمم املتحدة للأطفال )اليوني�سيف( حقوق
الطفل خا�صة يف جمال ال�صحة والتعليم وامل�ساواة وهي
ملتزمة بتعزيز وتوفري الفر�ص املتكافئة للفتيات ،بينما
تركز املفو�ضية العليا حلقوق الإن�سان يف �إ�سرتاتيجيتها
على مفهوم التنمية املبنية على حقوق الإن�سان وتدعو �إىل
م�ساواة النوع االجتماعي يف التمتع بهذه احلقوق� .أما
منظمة الأغذية والزراعة العاملية )الفاو( فلقد �أعطت
الأولوية �إىل �إدماج النوع االجتماعي و�إىل �أهمية حت�سني
�أحوال املر�أة الريفية واىل ترويج فر�ص منو االقت�صاد
الريفي ،علماً ب�أن املر�أة ت�شكل ن�سبة عالية بني القوى
العاملة يف جمال الزراعة وخا�صة يف القطاع غري املنظم.
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�أما �صندوق الأمـم املتحـدة لل�سكـان فيكثف جهوده وموارده
لتعزيز و�ضعية ال�صحة الإجنابية لدى املر�أة وجعل الأمومة
�أكرث �أمناً من خالل ت�شجيع امل�ساواة بني النوع االجتماعي
عرب متابعة الإ�صالحات يف الت�شريعات وال�سيا�سات ذات
ال�صلة� ،أما منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة
)اليون�سكو( فلقد �أعطت الأولوية ل�ضمان جودة التعليم
وفعاليته بالن�سبة للفتيات ولإدماج ق�ضايا النوع االجتماعي
يف جمال التعليم والعلوم واالت�صاالت والثقافة  ،كما يركز
برنامج الأمم املتحدة للبيئة على زيادة �شراكة املر�أة يف
جمال حماية البيئة.
كما تن�شط بع�ض ال�صناديق وم�ؤ�س�سات التمويل
العربية يف جمال متكني املر�أة ،ومنها ال�صندوق العربي
للإمناء االقت�صادي واالجتماعي الذي يدعم التنمية
االقت�صادية واالجتماعية يف العامل العربي من خالل متويل
م�شاريع �إمنائية وت�شجيع ا�ستثمار القطاع العام واخلا�ص
يف م�شاريع عربية عالوة على ما يقدمه من م�ساعدات
للخدمات الفنية ،وهنالك برنامج اخلليج العربي لدعم
منظمات الأمم املتحدة الإمنائية )�أجفند( والذي بادر منذ
بدايات الثمانينات من القرن املا�ضي بتمويل امل�شاريع التي
تهدف �إىل تقدم الأم العربية يف جماالت ال�صحة والتعليم
على وجه اخل�صو�ص .كما قام الربنامج �أي�ضاً بالتعاون مع
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي واحلكومة التون�سية ب�إن�شاء
مركز املر�أة العربية للتدريب والبحوث )كوتر( يف تون�س عام
 ،1993ويهدف هذا املركز �إىل امل�ساهمة يف تطوير منظور
جديد للمر�أة العربية وتغيري النظرة التقليدية لأدوار
اجلن�سني يف التنمية االجتماعية من خالل العمل على
رفع م�ستوى الوعي لدى وا�ضعي ال�سيا�سات واملخططني
واملجموعات املهتمة واملعنية واملواطن العادي وذلك فيما
يتعلق بالو�ضع احلايل للمر�أة العربية وم�ساهمتها احلقيقية
واملمكنة يف التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة.

تقرير التنمية الإن�سانية العربية

2005

وقامت منظمة الإ�سكوا وجامعة الدول العربية
مبتابعة مبا�شرة ملراحل تنفيذ خطة العمل العربية،
وبرنامج العمل العربي املوحد ،وكذلك خطة عمل
بيجني ،عرب توا�صل دائم مع الدول العربية كافة،
على امل�ستوى احلكومي الر�سمي وامل�ستوى الأهلي
�أو البحثي على حد �سواء .و�ساهم مبا�شرة يف هذه
اجلهود كل من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي،
ومنظمة اليونيفيم ،و�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان
مع جامعة الدول العربية ومركز كوتر.
وقد اعتمدت الدول العربية �إعالن بريوت
للمر�أة العربية يف متوز/يوليو  2004الذي ي�ضع
الهيكل واخلطوط العري�ضة لتمكني املر�أة يف العقد
القادم )� ،(2015 -2005أي بعد املراجعة الع�شرية
مل�ؤمتر بيجني.

الإجنازات الرئي�سية
 -1م�أ�س�سة الآليات العاملة لتمكني املر�أة
يف هذا الإطارّ ،
مت دعم ت�أ�سي�س �آليات وطنية تعنى
ب�ش�ؤون املر�أة يف عدة دول عربية ،وتوفري دعم فني
وعلمي يف عملية امل�أ�س�سة .و�أُن�شئت وزارة منتدبة
مكلفة بالأ�سرة وبق�ضايا املر�أة يف اجلزائر .و�أُ�س�س
املجل�س الأعلى للمر�أة يف البحرين )،(2001
ووزارة تعنى بق�ضايا املر�أة وترقيتها يف جزر
القمر ،وجمل�س خم�ص�ص لرتقية املر�أة يف جيبوتي
) ،(1999واملجل�س القومي للمر�أة يف جمهوريـة
م�صـر العربيـة ) .(2000واتخذت مبادرة لتمكني
املر�أة يف وزارة التنمية االجتماعية يف الأردن,
واجلدير بالذكر �أن الأردن هو �أول دولة عربية
�أن�ش�أت جلنة وطنية للمر�أة ) .(1992كما ُ�شكلت
الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون املر�أة اللبنانية )،(1998
و�أُن�شئت وزارة للمر�أة وحلماية الأ�سرة يف املغرب
) ،(2002ومديرية عامة للمر�أة وعدد من املراكز
احلكومية للت�أهيل الن�سائي �إ�ضافة �إىل وحدات
خا�صة بالنوع االجتماعي ،يف الوزارات امل�س�ؤولة
يف ُعمان .و�أُن�شئت وزارة ل�ش�ؤون املر�أة يف فل�سطني
) ،(2003واملجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة يف
قطر ،وهو يعنى ب�ش�ؤون املر�أة عرب جلنة املر�أة
التابعة له ) ،(1998واللجنة الوطنية للمر�أة يف
�سورية ) ،(1995واللجنة الوطنية للمر�أة يف اليمن
).(2003

البنى االقت�صادية/ال�سيا�سية

 -2ظهور م�ؤ�س�سات و�آليات �إقليمية عربية
خا�صة بالعمل من �أجل النهو�ض ب�أو�ضاع
املر�أة
متيزت احلقبة التي تلت م�ؤمتر بيجني بت�صاعد
اجلهد الدويل يف املنطقة العربية �إزاء مو�ضوع
النهو�ض باملر�أة .ولعبت املنظمات الدولية
والإقليمية دوراً كبرياً يف جمال التن�سيق وت�أمني
فر�ص االت�صال والتوا�صل يف ما بني البلدان
العربية ،على ال�صعيد احلكومي الر�سمي
وعلى ال�صعيد الأهلي واملدين ،عرب ور�ش ٍ
عمل
وم�ؤمترات �إقليمية عربية عديدة ،وعرب جهود
م�شرتكة يف جمال الأبحاث والدرا�سات و�إعداد
اال�سرتاتيجيات الهادفة �إىل النهو�ض ب�أو�ضاع
املر�أة العربية.

 -3التداخل فالت�شابك فالتن�سيق
مل يكن ممكناً بالن�سبة لأي منظمة دولية �أن
حتد ن�شاطها يف جمال دون �سواه ،حتى عندما
َّ
يكون هذا املجال مت�ص ً
ال باخت�صا�صها .ذلك �أن
مفهوم التنمية امل�ستدامة ،وكذلك مفهوم ال�شراكة
بهدف تعزيز احلكم ال�صالح ،كانا يدفعان را�سمي
ال�سيا�سات ومعدي الربامج يف كل منظمة �إىل
اعتماد املقاربة ال�شاملة ،حيث تُربَط املوا�ضيع
بع�ضها ببع�ض للإحاطة بكل عوامل الت�أثري فيها.
ويت�سم العمل مع احلكومات العربية ب�صعوبة كبرية،
نظراً لغياب التن�سيق بني الإدارات العامة من جهة،
و�إىل �ضعف التعاون بني احلكومات واملنظمات غري
احلكومية من جهة �أخرى .كذلك تفتقر الإدارات
احلكومية العربية يف �أغلب الأحيان �إىل الو�سائل
والتقنيات احلديثة للإدارة والتوا�صل.

اعتمدت الدول
العربية �إعالن بريوت
للمر�أة العربية يف
متوز/يوليو

2004

الذي ي�ضع الهيكل
واخلطوط العري�ضة
لتمكني املر�أة يف العقد
القادم (،)2015 -2005
�أي بعد املراجعة
الع�شرية مل�ؤمتر بيجني

 -4التعاون مع احلكومات واملنظمات غري
احلكومية على ٍ
حد �سواء
واعتمدت املنظمات الدولية يف تعاملها مع الدول
العربية �سيا�س ًة ثابت ًة ،قائم ًة على التعاون مع
احلكومات من جهة ومع املنظمات غري احلكومية
و�سائر م�ؤ�س�سات املجتمع املدين من جهة �أخرى.
وكانت �أغلبية الربامج والأن�شطة قائمة على
�شراكة ثالثية.
وهدفت هذه ال�سيا�سة �إىل حتفيز احلكومات
واملنظمات غري احلكومية على ٍ
حد �سواء على
العمل معاً .فذللت ال�صعوبات التي كانت ،تقليدياً،
201

تعوق تعاون الفريقني ،وبددت املخاوف واملحاذير
لدى كال اجلانبني .و�سمحت هذه ال�شراكة،
بدورها ،مبراكمة جهود كبرية وحماولة تثمريها،
بهدف حتقيق تقدم يف �أو�ضاع املر�أة.
واعتمدت املنظمات الدولية �آلية مزدوجة
اجتهت نحو مطالبة احلكومات واملنظمات غري
احلكومية ،على ٍ
تقدم
خط �آخر ،ب�إعداد تقارير ّ
يف جمال اخت�صا�ص معني �أو يف مو�ضوع مت�صل

202

مب�ؤمتر دويل يتقرر انعقاده .فكانت احلكومات
تعد م�ؤ�س�سات املجتمع
تعد تقريراً وطنياً ،فيما ّ
املدين تقرير ظل .و�سمحت هذه الطريقة
احل�س النقدي موجوداً
للمنظمات الدولية ب�إبقاء
ّ
يف كتابة التقارير حول الأو�ضاع والإجنازات ،مما
يتيح املجال لتقييم مو�ضوعي للتقدم الفعلي،
وللعقبات والثغرات )فاديا كيوان ،ورقة خلفية
للتقرير(.
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الف�صل العا�شر
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متهيد
�إن نهو�ض الأم��ة العربية ره��ن� ،ضمن متطلبات
�أخرى ،بنهو�ض المر�أة في البلدان العربية .ويتعدى
ذلك المطلب مجرد �إحقاق الحق و�إن�صاف الن�ساء
��ب
من غبن تاريخي وق��ع عليهن ،وكالهما واج ٌ
ومطلب حق .ولكن العمل من �أجل نهو�ض المر�أة
ٌ
العربية يتجاوز كل ذلك �إلى الحر�ص على نه�ضة
الوطن العربي ب�أ�سره.
وال خالف يف �أن البلدان العربية قد متكنت
من حتقيق �إجنازات م�شهودة يف النهو�ض باملر�أة،
ولكن مازالت �أمامنا �أ�شواط لبلوغ الغايات النهائية
املرغوبة وفق ت�صورنا لنهو�ض املر�أة يف الوطن
العربي.
ولكن يتعني �أي�ضا الإقرار ب�أن املد املجتمعي
امل�ؤازر لنهو�ض املر�أة قد �شهد انح�سارا يف العقود
اخلم�سة املا�ضية ،مقارنة بحقبة نهايات القرن
التا�سع ع�شر وبدايات القرن الع�شرين .ويعود ذلك
�إىل �صعود مكانة التيارات املحافظة واملت�شددة
يف املجتمعات العربية ،يف �سياق من ات�ساع املد
املجتمعي املحافظ يف ظل تقاع�س جهود التنمية،
مبعنى التنمية الإن�سانية ،يف البلدان العربية،
خا�صة فيما يت�صل ب�شق الت�ضييق على احلرية،
باملعنى ال�شامل )تقرير التنمية الإن�سانية العربية
للعام .(2004
وقد تبني من الف�صول ال�سابقة �أن مهمات
�ضخمة تبقى قيد الإجناز ليتم نهو�ض املر�أة
يف الوطن العربي من خالل اكت�ساب وتوظيف
القدرات الب�شرية ومتام التمتع باحلقوق .كما
ظهر من التحليل �أن و�ضع املر�أة يف البلدان
العربية ميثل حم�صلة تفاعل عديد من العوامل
الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية
التي تت�شابك بطريقة مركبة ،وبع�ضها �إ�شكايل
الطابع .فهناك روا�سب ثقافية لها �أثر حا�سم
يف �إنتاج التحيز �ضد املر�أة ،وبنى جمتمعية ت�ؤثر
ب�شكل خا�ص يف �أن�ساق التن�شئة والتعليم والإعالم
والعالقات الأ�سرية وعلى �صعيد املجتمع ،وبع�ض
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عوائق قانونية ،حتول كلها ،بدرجات متفاوتة،
دون اكت�ساب الن�ساء القدرات الب�شرية وتوظيفها
بفعالية ،ومن متام متتعهن باحلقوق الإن�سانية،
على قدم امل�ساواة مع الرجال ،مبا يع ّوق نهو�ض
املر�أة يف الوطن العربي.
ومن ال�ضروري الت�أكيد على �أن مدى الإجناز
يف تعليم البنات يف البلدان العربية �أكرب بكثري
من �إف�ساح املجال للن�ساء يف توظيف قدراتهن
الب�شرية ،بحيث �أ�صبح الق�صور يف تعليم البنات
يرجع يف الأ�سا�س لتحيزات �ضد الن�ساء ذات
طابع ثقايف� ،أو ل�ضعف القدرات االقت�صادية على
م�ستوى الأ�سرة �أو املجتمع .كما برهنت البنات
على �إجادتهن يف التعلم .وال يعني ذلك �أن م�شكلة
نق�ص التعلم قد اختفت من خريطة معوقات نهو�ض
املر�أة ،نظرا النت�شار الأمية بني الن�ساء يف البلدان
العربية مبعدالت �أعلى من الذكور.
ويف جمال �ضعف توظيف القدرات الب�شرية
للن�ساء ،خا�صة يف م�ضماري الن�شاط االقت�صادي
الر�سمي والن�شاط ال�سيا�سي ،يبقى للظروف
الكلية للمجتمع يف املجالني الثقايف واالقت�صادي
وعلى م�ستوى ن�سق احلكم ،دور حموري.
ويف�ضي هذا الت�شخي�ص �إىل �ضرورة التطرق
�إىل طبيعة الإ�صالح املجتمعي امل�ؤازر لنهو�ض املر�أة
يف �سياق م�شروع للنه�ضة الإن�سانية يف الوطن
العربي ،وهو �أحد جناحي نهو�ض املر�أة يف الر�ؤية
الإ�سرتاتيجية املقدمة فيما يلي.
وعلى الرغم من كل ذلك ،فقد متكنت ن�ساء
عرب من حتقيق �إجنازات مبهرة يف خمتلف
جماالت الن�شاط الب�شري والتنمية الإن�سانية
على وجه اخل�صو�ص .غري ان هذا الإبداع
يبقى منح�صرا يف القلة التي �أتيحت لها فر�صة
اكت�ساب املهارات وامل�شاركة يف خمتلف �صنوف
الن�شاط الب�شري .ومن هنا �أي�ضا ،تظهر �أهمية
تبني �أ�سلوب الدعم التف�ضيلي للن�ساء لتمكينهن
من امل�شاركة العامة يف جميع جماالت الن�شاط
الب�شري ،مما ميكن �أن يحفز بدوره م�ستويات
�أعلى من م�شاركة الن�ساء ،خدمة لنهو�ض املر�أة

�إن نهو�ض الأمة
العربية رهن� ،ضمن
متطلبات �أخرى،
بنهو�ض املر�أة يف
البلدان العربية

متكنت البلدان
العربية من حتقيق
�إجنازات م�شهودة
يف النهو�ض باملر�أة،
ولكن مازالت �أمامنا
�أ�شواط لبلوغ الغايات
النهائية املرغوبة
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يقت�ضي احلر�ص على
النجاح يف م�شروع
للنه�ضة الإن�سانية
يف الوطن العربي،
الرتكيز على �إمتام
ِّ
املحققة
املهام اجل�سام

ولتحدي التنمية الإن�سانية على حد �سواء.
ومن ثم ،ف�إن احلر�ص على تقدم البالد ،و�ضمانة
النجاح الأكيدة يف م�شروع للنه�ضة الإن�سانية يف
الوطن العربي ،يف منظور نهو�ض املر�أة ،يقت�ضي
الرتكيز على �إمتام املهام اجل�سام املحقِّقة لغاية
نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي� ،آخر الأمر ،دون
الوقوف عند التغني بالإجنازات ال�سابقة .ومن
ح�سن الطالع �أن نتائج ا�ستطالع الر�أي تدل على
�أن هناك ت�أييدا وا�سعا بني اجلمهور يف البلدان
العربية لنهو�ض املر�أة يف الوطن العربي ،باعتباره
مكونا لنه�ضة �إن�سانية �شاملة )�إطار .(1-10

لغاية نهو�ض املر�أة يف

�أوال :الق�سمات العامة لر�ؤية نهو�ض
املر�أة يف الوطن العربي

الوقوف عند التغني

يتعني �أن يتجاوز نهو�ض املر�أة العربية� ،أول الأمر،
جمرد التجميل الرمزي ،على قيمته ،عن طريق
�صعود ن�ساء عربيات متميزات �إىل مواقع قيادية
يف خمتلف جماالت الن�شاط الب�شري ،وال �سيما
يف م�ؤ�س�سات الدولة ،ب�أن ميتد �إىل متكني القاعدة
العري�ضة من الن�ساء العربيات كافة.
يف منظور التنمية الإن�سانية ،باعتبارها عملية
تغيري جمتمعي ،يقت�ضي نهو�ض املر�أة العربية �أوالً
�إتاحة الفر�صة كاملة وحقيقية جلميع الن�ساء
العرب الكت�ساب القدرات الب�شرية ،وبخا�صة
ال�صحة  -باملعنى الإيجابي ال�شامل  -والكت�ساب
جميع البنات والن�ساء العرب للمعرفة على قدم
امل�ساواة مع ال�صبية والرجال .وثانياً� ،إتاحة
الفر�صة كاملة للن�ساء العرب للم�ساهمة الفعالة

الوطن العربي ،دون
بالإجنازات ال�سابقة

يتعني �أن يتجاوز
نهو�ض املر�أة العربية
جمرد التجميل
الرمزي

الإطار 1-10

يف جميع �صنوف الن�شاط الب�شري ،خارج نطاق
العائلة ،على قدم امل�ساواة مع �أقرانهن من الرجال.
وتبقى امل�ساهمة الفعلية نتيجة لقرار خا�ص بهن
يتخذنه بحرية.
ويتوجب كذلك �إ�ضفاء القيمة املجتمعية
الواجبة على دور املر�أة يف نطاق العائلة ،باعتباره
م�ساهمة ال غنى عنها يف �إقامة بنية جمتمعية
�سليمة ميكن �أن حتمل م�شروعا للنه�ضة يف
الوطن العربي .وقد بينت �إ�صدارات تقرير التنمية
الإن�سانية العربية ،وعلى حموري املعرفة واحلرية
ب�صورة خا�صة الأهمية الق�صوى لعملية التن�شئة
االجتماعية ،بدءاً من الأ�سرة ،يف �إك�ساب الن�شء
املعرفة والقدرة على النقد ،ومن ثم االبتكار
والإبداع ،والتحلي بالقيم الإيجابية ،مثل املبادرة
واالنتماء املجتمعي ،مما مي ّكن من ترقية املجتمع
على جميع حماور الن�شاط الب�شري .ويف هذا
ال�سياق ،تت�أكد الأهمية احليوية الكت�ساب الن�ساء
القدرات الب�شرية الأ�سا�س ،مبا يهيئهن لدور
�إيجابي مبدع ،يف عملية التن�شئة ،وبهدف متتني
�أوا�صر املحبة والتما�سك يف العائلة العربية،
ومتكني جميع �أفراد الأ�سرة العربية من امل�ساهمة
الفعالة يف م�شروع لنه�ضة الأمة .غري �أن هذا
الدور الإيجابي املبدع ي�ستع�صي ،يف متامه ،على
ن�ساء مقهورات حمرومات من حقوقهن .وهنا
تتبدى قيمة عملية لتنفيذ �أحكام اتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،واتفاقية
حقوق الطفل ،وبخا�صة بنودها القا�ضية بامل�ساواة
بني النوعني وب�ضمان حقوق البنات ،يف البلدان
العربية.

ر�أي اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املر�أة� ،أربعة بلدان عربية2005 ،
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ويرتب كل ذلك �أهمية كربى لإ�صالح منظومة
التعليم يف البلدان العربية مبا يكفل للبنات جميعا
فر�ص اكت�ساب املعرفة وتوظيفها ،يف نطاق العائلة
وخارجها.
ويف منظور احلرية )تقرير التنمية الإن�سانية
العربية  ،(2004يتطلب نهو�ض املر�أة العربية ،على
وجه اخل�صو�ص:
ال االحرتام الكامل حلقوق املواطنة للن�ساء
�أو ً:
العربيات كافة ،باعتبارهن املحور الأ�سا�س
للبنية االجتماعية العربية.
ثاني ًا :حماية حقوق الن�ساء يف جمال الأحوال
ال�شخ�صية والعالقات الأ�سرية.
ثالث ًا� :ضمان االحرتام التام للحقوق واحلريات
ال�شخ�صية للمر�أة ،وعلى وجه اخل�صو�ص
حماية الن�ساء ،يف جميع مراحل حياتهن،
من الإيذاء البدين واملعنوي.
وي�ستلزم �إحقاق احلقوق هذه ،وال �شك،
�إ�صالحاً قانونياً وم�ؤ�س�سياً عميقاً وبعيد املدى،
يتوخى حتقيق االت�ساق مع مكون القانون الدويل
حلقوق الإن�سان اخلا�ص بحماية حقوق الن�ساء،
�أي ،على وجه التحديد ،اتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،التي ان�ضمت
�إليها كل البلدان العربية تقريبا ،و�إن حتفَّظ عدد
من الدول العربية على بع�ض موادها .وبينت
�أجزاء �سابقة من هذا التقرير �أنه ميكن التحلل
من هذه التحفظات من دون �إخالل بجوهر �شريعة
الإ�سالم ال�سمحاء .ونرى ال�ضرورة ما�سة حلفز
االجتهاد الفقهي الذي ميكن �أن ي�ؤدي �إىل نيل
هذه الغاية.
ويدعو التقرير �إىل اعتماد مبد�أ الدعم
التف�ضيلي امل�ؤقت� ،أو التمييز الإيجابي ،1يف كل
جمتمع عربي ح�سب ظروفه اخلا�صة ،لتو�سيع
نطاق م�شاركة الن�ساء يف خمتلف جماالت الن�شاط
الب�شري ،ب�صورة م�ؤقتة ،حتى تتفكك بنى التمييز
التي دامت قرونا �ضد الن�ساء .فمن ال�صعب� ،إن
مل يكن من امل�ستحيل� ،أن تتبو�أ الن�ساء مكانتهن
امل�ستحقة يف املجتمعات العربية ،دون م�ساعدة يف
املراحل الأوىل للتحول نحو جمتمع ال يغنب الن�ساء
وال ينتق�ص من حقوقهن الإن�سانية.
�إن الق�ضاء املربم على جميع �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة هو من قبيل مكافحة �إرث ظلم تاريخي
ينطوي على �إعاقة من اجرتحوه لآماد طويلة يف
امل�ستقبل .وي�ستلزم ذلك ،يف تقديرنا ،اعتماد مبد�أ
1

الدعم التف�ضيلي امل�ؤقت� ،أو التمييز الإيجابي،
مل�صلحة الن�ساء ،على الأقل يف بدايات العمل على
ت�صحيح الظلم التاريخي.
ويتحقق هذا الدعم التف�ضيلي/التمييز
الإيجابي باجلرعات والأ�ساليب التي ال ت�شكل يف
حد ذاتها �إ�ضعافا ُم�ضمرا ملن نريد �أن يقوى ويقوم
حتى ي�شتد عوده يف ظل من التناف�س املقوي بدال
من احلماية املطلقة امل ُ ِ
�ضعفة بدورها .ولي�ست
هذه باملعادلة ال�سهلة ،ولكنها الزمة.
ولذلك ،فمن املهم �أن يراعى يف تطبيق مبد�أ
الدعم التف�ضيلي/التمييز الإيجابي للن�ساء �أال
هن ومنا�صروهن من الرجال� ،إىل التقاع�س
يُدفع َنَّ ،
عن الن�ضال الالزم النتزاع حقوقهن باقتدار .وقد
يكون من املنا�سب ،على �سبيل املثال ،تخ�صي�ص
ح�ص�ص للن�ساء يف انتخابات املجال�س الت�شريعية
على امل�ستويني املحلي واملركزي ،وحبذا لو كان
على قوائم الأحزاب املتناف�سة فيها .ولكن يف�ضل
�أن يبقي النظام على مبد�أ املناف�سة بني الن�ساء،
داخل احل�ص�ص ،بحيث يف�ضي التمييز الإيجابي
�إىل بروز العنا�صر الأف�ضل بني الن�ساء �أنف�سهن.
وال نرى مربرا للدفع بعدم د�ستورية نظام
احل�ص�ص تعلال مببد�أ امل�ساواة بني املواطنني ،يف
بلدان ما زالت بنيتها القانونية تت�ضمن الكثري
من مواطن التفرقة بني املواطنني )تقرير التنمية
الإن�سانية العربية  ،2004الف�صل الرابع( .وينطبق
ذلك التحفظ ،على وجه اخل�صو�ص ،على الدول
العربية التي تتبنى فعال نظام احل�ص�ص لغر�ض
�آخر ،مثل م�صر التي تخ�ص�ص ن�صف مقاعد
املجل�س النيابي لفئة "العمال والفالحون" بن�ص
د�ستوري.
ونالحظ �أن جممل الإ�صالحات املقرتحة
خطوطها العري�ضة هنا يت�سق مع الر�ؤى
الإ�سرتاتيجية التي قدمتها �إ�صدارات تقرير
التنمية الإن�سانية العربية ال�سابقة لإقامة جمتمع
املعرفة والتحول نحو احلرية يف الوطن العربي.
واملت�صور هنا �أن الإ�صالح املجتمعي الهادف
�إىل متكني الن�ساء من النهو�ض هو �أحد جناحي
طائر نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي� ،شريطة
احلر�ص التام على �أن تُعنى جميع برامج الإ�صالح
املجتمعي ب�ضمان حقوق الن�ساء وفق االتفاقية
الدولية )�سيداو(.
ولكن الطائر ال يحلق �إال بجناحني .واجلناح
الآخر الالزم هو قيام حركة مكافحة ،وا�سعة وفعالة

يدعو التقرير �إىل
اعتماد مبد�أ الدعم
التف�ضيلي امل�ؤقت� ،أو
التمييز الإيجابي،
يف كل جمتمع
عربي ح�سب ظروفه
اخلا�صة ،لتو�سيع
نطاق م�شاركة الن�ساء
يف خمتلف جماالت
الن�شاط الب�شري

يف�ضل �أن يبقي
النظام على مبد�أ
املناف�سة بني الن�ساء،
داخل احل�ص�ص

affirmative action
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ال ينتظر �أن يتحول
ً
تلقائيا،
املهم�شون،
�إىل قوى �صاعدة
يف هيكل القوة يف
البلدان العربية من
دون فعل ن�ضايل

ال ميكن �أن يتحقق
نهو�ض املر�أة يف
الوطن العربي مبعزل
عن �إ�صالح ال�سياق
املجتمعي

يتطلب نهو�ض املر�أة
يف الوطن العربي
نظرة مركبة و�شاملة،
تعيد النظر ،يف الوقت
نف�سه ،يف �أطر التفكري
وال�سلوك على جميع
امل�ستويات ،وتطرح
وفقها ا�سرتاتيجيات
جديدة تطال خمتلف
م�ؤ�س�سات املجتمعات
العربية
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يف املجتمع املدين العربي ،تن�ضوي حتتها الن�ساء
العرب والرجال املنا�صرون لنهو�ض املر�أة العربية،
يف �أن�شطة تزداد ات�ساعا وعمقا ،للم�ساهمة يف
�إحداث الإ�صالح املجتمعي امل�ستهدف من ناحية،
ومتكني الن�ساء العرب كافة من جني ثماره
واال�ستفادة منها يف خدمة �أغرا�ض نهو�ض الن�ساء،
والأمة.
وي�ساعد يف بزوغ هذه احلركة وتناميها،
و�صوالً لأغرا�ض نهو�ض املر�أة العربية ،حت ُّق ُق
امل�شهد املفتتح لبديل االزدهار الإن�ساين )تقرير
التنمية الإن�سانية العربية  ،(2004القائم على
االحرتام البات للحريات املفتاح ،للر�أي والتعبري
والتنظيم ،خا�صة الأخرية .وذلك ما ميكن �أن
ي�ؤدي �إىل قيام جمتمع مدين قوي ،حيوي وفعال،
ي�شكل طليعة الن�ضال من �أجل نه�ضة �إن�سانية يف
الوطن العربي.
لقد ات�ضح �أن جل الن�ساء العرب مهم�ش،
ومبعدل �أعلى من املتو�سط ،دون ذنب جنَيْنَه ،يف
�إ�سار هيكل القوة الراهن ،الذى تتمثل �أهم �سوءاته
يف تهمي�ش جموع النا�س.
وال ينتظر �أن يتحول املهم�شون ،تلقائياً� ،إىل
قوى �صاعدة يف هيكل القوة يف البلدان العربية.
وميكن ،بالطبع ،اال�ستغراق يف "الينبغيات" ،ولكن
لن يتحقق �أي منها من دون فعل ن�ضايل .فاحلركة
االجتماعية �شيء �آخر� .إن املطلوب هو اجلهد
واحلوار وعملية كفاح تاريخية �ساحتها هيكل
القوة الراهن ،وغايتها �إعادة توزيع القوة بعدل
بني النا�س كافة .وبعبارة �أو�ضح ،ف�إن املطلوب هو
نقل ال�سلطة ،من خالل احلوار واجلهد والكفاح،
من حمتكريها ،و�إعادتها لأ�صحابها احلقيقيني من
جموع العرب ،وال �سيما الن�ساء منهم.

ثاني ًا :اجلناح الأول؛ بع�ض جوانب
الإ�صالح املجتمعي املطلوب لنهو�ض
املر�أة العربية
ال ميكن �أن يتحقق نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي
مبعزل عن �إ�صالح ال�سياق املجتمعي .كما �أن
ق�ضية النهو�ض باملر�أة ،رمبا �أكرث من �أي جمال
�آخر من جماالت حقوق الإن�سان ،ال يكفي فيها
�سن القوانني واللوائح الرامية �إىل الق�ضاء على
جميع �أوجه التمييز �ضدها ،و�إمنا حتتاج �إىل
جانب ذلك �إىل تعميق الوعي االجتماعي للمر�أة
بق�ضاياها ،وللمجتمع بق�ضايا املر�أة .ف�أ�ضعف
حلقات حقوق الإن�سان هي نق�ص وعي الفرد

بحقوقه ،و�أ�سو�أ �أنواع االنتهاكات هي تلك التي
يقبلها املجتمع؛ وكالهما ي�شكل عقبة بارزة يف
طريق نهو�ض املر�أة.
لهذا ف�إن نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي يتطلب
نظرة مركبة و�شاملة ،تعيد النظر ،يف الوقت نف�سه،
يف �أطر التفكري وال�سلوك على جميع امل�ستويات،
وتطرح وفقها ا�سرتاتيجيات جديدة تطال خمتلف
م�ؤ�س�سات املجتمعات العربية.

تنقية الرتكيبات الثقافية من بذور التمييز
�ضد املر�أة
 .1حفز االجتهاد الفقهي للتغلب على المعوقات
الثقافية لنهو�ض المر�أة ،وت�شجيعه
على ال�صعيد الثقايف ،تظل العقبة اجلوهرية
�أمام نهو�ض املر�أة هي �أ�سلوب معاجلة بع�ض
�أوجه التعار�ض بني املعايري الدولية واملعتقدات
الدينية-الثقافية� ،أو ما يطلق عليه البع�ض "تعار�ض
املرجعيات" .وال يق�صد باملعتقدات الدينية هنا
الدين الإ�سالمي فح�سب ،و�إن كان يتم الرتكيز
عليه دائما ،و�إمنا املعتقدات امل�سيحية �أي�ضا� ،إذ
يتحد موقف الديانتني ال�سماويتني حيال ق�ضايا
مثل الإجها�ض وبع�ض ق�ضايا ال�صحة الإجنابية.
ومت�ضي معاجلة هذا التعار�ض وفق م�سارين،
ي�أخذ �أحدهما ،وهو الغالب يف اجلهد الدويل
وي�شايعه تيار ملمو�س من داعمي حقوق املر�أة
على ال�ساحة العربية ،موقفاً حدياً من ح�سم
الدعوة ل�صالح املعايري الدولية .ويذهب الثاين
�إىل حماولة جت�سري الفجوة بني املعايري الدولية
واملبادئ الدينية من خالل اجتهادات التف�سري.
�إن و�ضع اجلمهور املخاطب �أمام خيار املفا�ضلة
بني املعايري الدولية ومعتقداته الدينية وتقاليده
الثقافية ،ي�ضع عقبة ك�ؤوداً �أمام نهو�ض املر�أة.
وال بديل يف تقديرنا عن دعم التوجه الآخر
الرامي �إىل �إعمال االجتهاد الفقهي الرامي
لإقامة االت�ساق بني املعايري الدولية واملبادئ
الدينية-الثقافية ،انطالقا من املقا�صد الكلية
لل�شريعة الإ�سالمية يف حالة الإ�سالم ب�صورة
خا�صة .وحيث �إن "ال كهنوت يف الإ�سالم"،
ف�إنه يج ُمل �أن يتجاوز االجتهاد الفقهي �إ�سا َر
امل�ؤ�س�سات الدينية القائمة ،و�شخو�صها� ،إىل
�أن ي�صبح حقا واجبا على كل م�سلم عامل
وقادر على التفقه يف �ش�ؤون دينه ،امر�أة كان
�أو رجال.
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 .2التن�شئة والتربية والإعالم؛ الت�صدي لنمطية
�صور الن�ساء لإ�شاعة ثقافة م�ساواتية
ي�شكل عدم و�ضوح املفاهيم الثقافية/االجتماعية
على م�ستوى الأدوار والوظائف واحلقوق عائقا
�أمام تقدم الن�ساء .فو�ضوح �صورة الن�ساء يف املجتمع
متعلق بو�ضوح هذه املفاهيم .وللرتبية والإعالم
دور حموري يف �إن�شاء هذه ال�صور النمطية ،ومن
ثم يف العمل على تغيريها يف برنامج جمتمعي
لنهو�ض املر�أة.
متيز التن�شئة يف الأ�سر بني الذكر والأنثى
يف احلريات وامل�س�ؤوليات واحلقوق .لذلك وجب
ك�شف التمييز مهما كانت ذرائعه ،و�إزالته واملعاقبة
عليه.
�إن تن�شئة الإناث يف املجتمعات العربية
تخ�ضع لأوجه �شتى من �شروط متييزية تهز
ثقتهن ب�أنف�سهن وتزعزع �صورهن عن �أنف�سهن،
�إذ يخ�ضعن �إىل نظام قيمي ذكوري )معايري
التن�شئة/القوانني وفل�سفتها القائمة على احلفاظ
على م�صالح ال�سلطة الذكورية( .كما �أن امل�ضمون
الثقايف الذكوري يقب�ض على م�صائرهن ويخ�ضع
طرق تفكريهن .ف�إذا �أتاح القانون م�شاركة الن�ساء
يف �صنع القرارات الوطنية ،ف�إن ثقافة املجتمع ال
تتيحها بي�سر.
بالن�سبة للرتبية ،تربز احلاجة لتنقية املناهج
وا�ستحداث �أ�ساليب التعليم والتقييم القائمة على
امل�ساواة بني اجلن�سني.
وعلى �صعيد الإعالم ،ال تكمن امل�شكلة يف نق�ص
الربامج الهادفة �إىل تعزيز مكانة املر�أة واحرتام
دورها يف املجتمع فح�سب ،ولكن يف الربامج
و�أمناط الدراما والإعالنات التجارية املبتذلة التي
تن�سف اجلهود اجلادة للنهو�ض باملر�أة .وتزداد
امل�شكلة تعقيداً يف ظل انت�شار الأمية التي جتعل
من الإعالم م�صدراً �أ�سا�سيا للثقافة ال�شعبية،
ومن هنا تت�أتى �أهمية تعزيز و�سائل ر�صد وحتليل
�صورة املر�أة يف الإعالم العربي.
ومن الالزم كذلك �أن يلعب الإعالم يف البلدان
العربية دوراً فاعال يف التعريف باتفاقية "الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة" ،التي دلت
نتائج ا�ستطالع الر�أي على م�ستوى بالغ التدين
للمعرفة بها.
ويتكامل مع ذلك ت�صحيح نظرة الن�ساء �إىل
�أنف�سهن ،تلك النظرة التي تف�صل بني الأدوار
واملجاالت� ،إذ ت�ستمر يف �إنتاج ما يخدم م�صالح
النظام الأبوي الت�سلطي من تهمي�ش لها وتكري�س
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ع�سر اندماجها يف ت�سيري امل�ؤ�س�سات كافة.
ويتعني �أن تنحو تنقية الأ�شكال الثقافية منحى
�إتقان الأدوار ال�سوية يف العالقة بني اجلن�سني؛
و�إقامتها على احلب واملودة ،من �أجل االرتقاء
بالعالقات و�إ�شاعة الدميقراطية يف �شبكة
العالقات امل�ؤ�س�ساتية .وهذه مهمة جليلة يفرت�ض
�أن تتبناها املناهج الرتبوية املدر�سية واجلامعية
والإعالم .ويجب فتح قنوات جديدة ر�صينة للقيام
بهذا الت�أهيل توازي ما بني القنوات الأ�سرية
واملجتمعية.
وعلى وجه اخل�صو�ص ،تتطلب تنقية البنية
الثقافية من جذور التمييز �إبراز دور الرجال
يف نهو�ض املر�أة .حيث حتمل الن�ساء ق�ضية
مناء �شخ�صيتهن وانطالقتها يف ن�سق ثقايف/
اجتماعي�/سيا�سي مبني على احرتام احلريات
واحلق وامل�س�ؤولية .فما مل يحمل الرجال ق�ضية
مماثلة وعلى م�ستواهم الذاتي �أوالً ،فال رجاء من
تغيري العالقات بني اجلن�سني نحو عي�ش متما�سك
تنظمه ال�سعادة واحلب .وال رجاء من �إمكانية
تغيري القوانني .ف�إن مل يحمل الرجل هذه الق�ضية
وكق�ضية ذاتية قبل �أن تكون م�س�ألة مو�ضوعية
عامة ،ف�إن و�ضعه املرتبك وامل�ضطرب من جراء
حمل الن�ساء لق�ضيتهن ومبادراتهن �سيفاقم من
اهتزاز موقعه .ويف ذلك �أمل و�أ�سى وخ�سارة.

تربز احلاجة لتنقية
املناهج وا�ستحداث
�أ�ساليب التعليم
والتقييم القائمة على
امل�ساواة بني اجلن�سني

يتعني �أن تنحو تنقية
الأ�شكال الثقافية
منحى �إتقان الأدوار
ال�سوية يف العالقة بني
اجلن�سني و�إقامتها
على احلب واملودة

�إ�صالح احلكم
�أفردنا يف الق�سمات العامة لر�ؤية نهو�ض املر�أة يف
الوطن العربي دورا حموريا لقيام حركة جمتمعية
كفاحية تنغر�س يف جمتمع مدين حيوي ون�شط،
وتقوم باملهام ال�صعبة لنهو�ض املر�أة .و�أ�شرنا �إىل �أن
قيام مثل هذه احلركة يتطلب �إ�صالحا يف املجال
ال�سيا�سي ،يبد�أ بامل�شهد املفتتح لبديل االزدهار
الإن�ساين )تقرير التنمية الإن�سانية العربية الثالث،
الف�صل التا�سع( ،وقوامه االحرتام الكامل للحريات
املفتاح ،للر�أي والتعبري والتنظيم .ولعل الأخرية،
باعتبارها ركيزة حرية التنظيم يف املجتمعني املدين
وال�سيا�سي ،هي الأهم يف منظورنا هنا .وهناك،
�إذن ،ت�ضافر قوي بني التحول نحو جمتمع احلرية
واحلكم ال�صالح وفق ر�ؤية تقرير التنمية الإن�سانية
العربية الثالث ،وتوافر مقومات م�ؤ�س�ساتية
�ضرورية لقيام احلركة املجتمعية املنا�ضلة من �أجل
نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي.
ولكن هناك جمال ت�ضافر �آخر .فالتحول نحو
جمتمع احلرية واحلكم ال�صالح يتطلب �إ�صالحاً

هناك ت�ضافر قوي بني
التحول نحو جمتمع
احلرية واحلكم
ال�صالح ،وتوافر
مقومات م�ؤ�س�ساتية
�ضرورية لقيام احلركة
املجتمعية املنا�ضلة
من �أجل نهو�ض املر�أة
يف الوطن العربي
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ت�شريعياً وا�سع املدى .ويهمنا يف منظور نهو�ض
املر�أة �أن ي�شتمل الإ�صالح الت�شريعي على �ضمانات
نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي.

الإ�صالح الت�شريعي

�إن مراجعة البنية
الت�شريعية العربية
ً
واجبا من
باتت �أمر ًا
�أجل �إزالة جميع
�أ�شكال التمييز
الت�شريعي �ضد املر�أة
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انطالقاً من حتليل توجهات الت�شريع العربي يف ما
يتعلق بق�ضية امل�ساواة بني الرجل املر�أة )الف�صل
الثامن( ،ف�إن مراجعة البنية الت�شريعية العربية
باتت �أمراً واجباً من �أجل �إزالة جميع �أ�شكال
التمييز الت�شريعي �ضد املر�أة ،وعلى وجه التحديد
من خالل ما يلي:
� -1أن تراجع الدول العربية ما �أبدته من حتفظات
على اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة باجتاه:
• رفع جميع التحفظات على املادة الثانية من
االتفاقية التي تقرر مبد�أ امل�ساواة ،لتعار�ض
هذه التحفظات مع �أغرا�ض االتفاقية مبا
يخالف املادة الرابعة من االتفاقية ويتعار�ض
مع قانون املعاهدات الدولية.
• رفع التحفظات التي تتذرع مبخالفة ن�ص
يف االتفاقية للقانون الوطني ،لأن الدول
ملتزمة بتعديل قانونها الوطني مبا يتوافق
مع ن�صو�ص االتفاقية.
• الدرا�سة املت�أنية للعالقة بني ن�صو�ص
االتفاقية التف�صيلية والأحكام الثابتة
القطعية يف ال�شريعة الإ�سالمية ،بحيث يتم
حترير و�ضبط �أوجه التعار�ض� ،إن وجدت،
وق�صر التحفظات عليها ب�شكل حمدد .كما
ينبغي عدم �إطالق التحفظات العامة مبقولة
معار�ضة ن�صو�ص االتفاقية لأحكام ال�شريعة
دون ذكر وجه ذلك ودليله .ومن ال�ضروري
تبني االجتهادات امل�ستنرية التي توفق بني
املقا�صد الكلية لل�شريعة الإ�سالمية والقانون
الدويل حلقوق الإن�سان.
• ويبقى دليل جدية االن�ضمام هو الت�صديق
على الربوتوكول االختياري لالتفاقية.
 -2يتوجب �أن تراجع الدول العربية الت�شريعات
املنظمة للحقوق ال�سيا�سية ،لتكفل للمر�أة احلق
يف مبا�شرة هذه احلقوق ب�أنواعها ،ويف تويل
خمتلف الوظائف العامة على قدم امل�ساواة
مع الرجل ،وخا�صة وظائف الق�ضاء مبختلف
م�ستوياتها ،وخمتلف الوظائف القيادية
ال�سيا�سية والإدارية واملحلية والأكادميية
وغريها.

 -3ويف هذا الإطار ،ف�إن من املنا�سب ،دعماً
للم�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة التي عانت تاريخياً
من تغييب للحق يف امل�شاركة� ،أن يتبنى امل�شرع
العربي نظام احل�ص�ص املقررة للمر�أة يف
خمتلف املجال�س الت�شريعية والنيابية.
 -4دعوة الدول العربية �إىل الت�صديق على اتفاقيات
منظمة العمل الدولية املتعلقة بت�شغيل املر�أة
وامل�ساواة يف الأجور ،ويف �شروط العمل،
وتوفري احلماية للن�ساء العامالت.
منال�ضروري�أنتراجعالدولالعربيةت�شريعات
-5
العمل لديها ،لتوفري مزيد من احلماية للن�ساء
العامالت ،ولإزالة جميع �أ�شكال التمييز
�ضدهن ،وخا�صة الن�ساء الفقريات واملهم�شات
اللواتي يقمن ب�أعمال يف القطاعات غري
امل�شمولة بحماية قوانني العمل ،كالعمل يف
اخلدمة املنزلية والقطاع الريفي .كما �أن من
ال�ضروري حتقيق التوافق بني الت�شريعات
العربية واتفاقيات منظمة العمل الدولية،
وبخا�صة اتفاقية ت�شغيل الن�ساء) 1958 ،رقم
 (111واتفاقية امل�ساواة يف الأجور1951 ،
)رقم .(100
 -6مراجعة ت�شريعات العقوبات والإجراءات
اجلنائية لإزالة جميع الن�صو�ص التي تت�ضمن
التمييز �ضد املر�أة ،ومنها الن�صو�ص التي متيز
يف العقاب على جرمية الزنا� ،أو التي متيز يف
تخفيف العقاب على "جرائم ال�شرف" التي
يرتكبها الزوج دون الزوجة� ،أو التي تعفي
مرتكب جرمية االغت�صاب من العقاب �إذا
تزوج باملجني عليها� ،أو غري ذلك من الن�صو�ص
املو�ضوعية �أو الإجرائية التي تنطوي على
متييز ب�سبب النوع.
 -7مراجعة النظام القانوين للأحوال ال�شخ�صية
يف البلدان العربية من �أجل �إزالة التمييز
�ضد املر�أة .ويف هذا ال�صدد ،من ال�ضروري
�أن تتبنى الدول العربية التي ال توجد فيها
تقنينات موحدة للأحوال ال�شخ�صية مثل
هذه التقنينات .وينبغي �أن يعمل امل�شرع
العربي على تبني �أكرث االجتهادات ا�ستنارة
يف ال�شريعة الإ�سالمية وال�شرائع الدينية
الأخرى ،مبا ي�ؤدي �إىل حتقيق التوافق بني
مبد�أ امل�ساواة بني الرجال والن�ساء ويت�سق مع
املقا�صد الكلية لل�شريعة الإ�سالمية وال�شرائع
الدينية لغري امل�سلمني.
 -8دعوة اجلامعة العربية ،من خالل �أمانة جمل�س
وزراء العدل العرب� ،إىل حتديث م�شروع
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التقنني العربي النموذجي املوحد للأحوال
ال�شخ�صية ،مبا يتواءم مع متغريات الع�صر
وااللتزامات الدولية للدول العربية ،خا�صة تلك
املتعلقة بالق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة .كما ينبغي لهذا النموذج املوحد
�أن ين�سجم مع احللول املتقدمة التي تبناها
عدد من الت�شريعات العربية احلديثة للأحوال
ال�شخ�صية ،ومبا ي�ستند �إىل االجتهادات
الفقهية املتفتحة وامل�ستنرية.
 -9مراجعة قوانني اجلن�سية يف البلدان العربية
مبا يحقق امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف منح
اجلن�سية لأوالدهما.
� -10ضرورة ن�شر ثقافة امل�ساواة واحرتام حقوق
الإن�سان بني رجال الق�ضاء وجميع امل�س�ؤولني
عن �إنفاذ حكم القانون ،مع �أهمية �إ�شراك
املر�أة مع الرجل ،على قدم امل�ساواة ،يف
جميع الوظائف الق�ضائية والوظائف الأخرى
املت�صلة ب�إنفاذ القانون.

مكافحة الفقر دعم ًا لنهو�ض املر�أة
تكمن �أهم جماالت التدخل يف هذا ال�صدد يف
الإقالل من انت�شار فقر الدخل من خالل دعم
النمو االقت�صادي ،وحتقيق مزيد من العدالة يف
توزيع الدخل� ،إ�ضافة �إىل الإقالل من انت�شار الفقر
الب�شري ،مبعنى احلرمان من اكت�ساب القدرات
الب�شرية ومن توظيفها بفعالية.
ويتطلب منو الدخل ،بدوره ،زيادة معدل
اال�ستثمار وبناء امل�ؤ�س�سات ،مبعنى القوانني
والقواعد والنظم والأعراف التي تنظم التفاعل
املجتمعي بني الأفراد� ،إ�ضافة �إىل �إر�ساء �أركان
احلكم ال�صالح .كما �أن العدالة يف توزيع الدخل
ال متثل قيمة يف حد ذاتها فح�سب ،و�إمنا تعمل
يف الأجل الطويل على دعم النمو ،خ�صو�صاً يف
الدول النامية.
ومن �أهم �آليات حتقيق العدالة االجتماعية،
ومكافحة الفقر الب�شري ،يف �آن ،زيادة الإنفاق
على التعليم ،خ�صو�صاً تعليم الإناث ،وعلى ال�صحة
و�شبكات الأمان االجتماعية ،باعتبار �أن كل هذه
املجاالت ت�شكل ا�ستثماراً يف الب�شر ،وت�ؤدي يف
نهاية املطاف �إىل تو�سيع خيارات الب�شر.
ويتطلب الإقالل من الفقر الب�شري �أي�ضا زيادة
اال�ستثمار يف جمال ال�صحة ،مبا يف ذلك اال�ستثمار
يف �صحة الأطفال الر�ضع ،و�صحة الأطفال دون
اخلام�سة ،وال�صحة الإجنابية للن�ساء ،بالإ�ضافة
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�إىل اال�ستثمار يف �صحة البيئة.

مناه�ضة االنتقا�ص من احلرية ال�شخ�صية
للن�ساء
العنف القائم على النوع االجتماعي يكبح قدرة
املر�أة على التمتع باحلقوق واحلريات على قدم
امل�ساواة مع الرجال ،وي�ضعف �أو مينع متتع الن�ساء
باحلقوق التي ت�ضمنها لهن املواثيق الدولية.
فالدول العربية التي ت�سعى لتحقيق تنمية �إن�سانية
يكون لزاماً عليها �أن حتمي الن�ساء من العنف،
باعتبار �أن احلماية من العنف م�س�ؤولية الدول،
كما تن�ص على ذلك املادة  4من الإعالن العاملي
للق�ضاء على العنف �ضد الن�ساء.
ول�ضمان احلرية والكرامة الإن�سانية جلميع
الن�ساء يف الوطن العربي ،ف�إن من املحتم ،يف
�ضوء توجهات هذا التقرير� ،أن متتد مظلة حماية
احلرية ال�شخ�صية للن�ساء ال�ضيوف يف البلدان
امتهن مهنا تعد متدنية يف ال�سلم
العربية ،و�إن
َّّ
الوظيفي الراهن .فحماية حقوق امل�ست�ضعفني هي
املحك الأ�سا�س ملدى احرتام احلقوق واحلريات
ال�شخ�صية يف �أي جمتمع.
وت�ستلزم حماية الن�ساء يف البلدان العربية من
خمتلف �أ�شكال العنف �إحداثَ تغريات مهمة على
م�ستوى الوعي اجلمعي� ،ضمن �إ�سرتاتيجية تنطلق
من الإقرار ب�أن العنف �ضد الن�ساء على خمتلف
�أ�شكاله هو امتهان لإن�سانيتهن وخرق حلقوق
الإن�سان وتهديد للتوازن النف�سي واجل�سدي
للأ�سرة والأطفال .وتنطلق هذه الإ�سرتاتيجية
كذلك من االقتناع ب�أن التمييز على �أ�سا�س النوع
هو املدخل الرئي�سي ملمار�سة العنف .ويربز يف
هذا املجال ،على وجه اخل�صو�ص ،العمل على
حترمي ختان الإناث وجترميه.
�إن الأمر يتطلب وعي امل�س�ؤولني العرب
واقتناعهم ب�ضرورة تغيري ال�صورة املتداولة عن
مكانة الن�ساء ودورهن يف املجتمع .ويفرت�ض ذلك
ن�شر وتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان وامل�ساواة بني
اجلن�سني ،وحق اجلن�سني يف التمتع مبواطنة
كاملة ،بوا�سطة و�سائل التن�شئة االجتماعية من
�أ�سرة ومدر�سة وم�ساجد وقنوات �إعالمية.
ويتعني �أن يج ّرم القانون العنف �ضد الن�ساء،
وان ت�ضمن الدولة ومنظمات املجتمع املدين توافر
مالذات �آمنة للن�ساء �ضحايا العنف عند احلاجة.

يكبح العنف القائم
على النوع االجتماعي
قدرة املر�أة على
التمتع باحلقوق
واحلريات على قدم
امل�ساواة مع الرجال

من املحتم �أن متتد
مظلة حماية احلرية
ال�شخ�صية للن�ساء
ال�ضيوف يف البلدان
العربية
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ال نهو�ض للمر�أة يف
الوطن العربي دون �أن
تقوم حركة جمتمعية
قوية ،ومطردة
التنامي ،تتمكن بها
الن�ساء العربيات
�أنف�سهن ،ومنا�صروهن
من الرجال ،من
الق�ضاء على �إرث
التخلف ،عرب الق�ضاء
على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة

للحركة املطلوبة
م�ستويان ،يقوم الأول
يف كل بلد عربي،
وميتد �إىل جميع
نواحيه .بينما يكون
جمال الثاين عموم
الوطن العربي

ثالث ًا :اجلناح الثاين لنهو�ض املر�أة؛
حركة جمتمعية قادرة على �إجناز
مهمة نهو�ض املر�أة يف عموم الوطن
العربي
ال نهو�ض للمر�أة يف الوطن العربي دون �أن تقوم
حركة جمتمعية قوية ،ومطردة التنامي ،تتمكن
بها الن�ساء العربيات �أنف�سهن ،ومنا�صروهن من
الرجال ،من الق�ضاء على �إرث التخلف ،عرب
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
يف املجتمع العربي يف �سياق بناء نه�ضة �إن�سانية
يف �أر�ض العرب .وال ي�أتى ا�ستعمال ن�ص عنوان
االتفاقية الدولية هنا اعتباطا .و�إمنا الق�صد هو
التذكرة ب�أن هذا الهدف الوطني هو هدف عاملي
ت�سعى الإن�سانية جمعاء لتحقيقه .وهو يف الوقت
ذاته ،التزام عربي جتاه املجتمع الدويل ،باعتبار
ات�ساع نطاق االن�ضمام �إىل االتفاقية الذى يفرت�ض
ان يجعل منها مكونا �أ�صيال يف البنية القانونية
للبلدان العربية.
وال ريب يف �أن هذه احلركة �ستبدع ،عرب
الكفاح� ،سبلها و�أدواتها اخلا�صة امل�ؤدية لإجناز
املهمة التاريخية لنهو�ض املر�أة يف الوطن العربي.
ولكن هذه املهمة التاريخية تطلب جهداً وت�ضحية،
خا�صة من امل�ؤ�س�سات املجتمعية الطليعية ومن
�شرائح املثقفني الطليعيني .فهل هم لها �أهل،
وعليها قادرون؟
ويف النهاية ،ف�إن على الراغبني يف بناء نه�ضة
�إن�سانية �أن ي�سعوا ،بهمة تتجاوز التمني ،لبناء �أداة
عملية الكفاح هذه� ،أي لقيام حركة جمتمعية قوية
لنهو�ض الن�ساء يف الوطن العربي تقدر على جتاوز
�إ�سار هيكل القوة الراهن.
وللحركة املطلوبة م�ستويان ،يقوم الأول يف كل
بلد عربي ،وميتد �إىل جميع نواحيه .بينما يكون
جمال الثاين عموم الوطن العربي ،ويكون عماده
�شبكات تتعدى احلدود القُطرية لتن�سيق اجلهود
القُطرية وتع�ضيدها ،و�صوالً �إىل حركة قومية
�شاملة لنهو�ض املر�أة العربية .وحبذا لو ا�ستفادت
هذه احلركة من تقانات املعلومات واالت�صال
احلديثة قدر الإمكان.
ويح�سن �أن تقيم املكونات القطرية والقومية
حلركة نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي روابط قوية
تعتمد منطق �شراكة الأنداد ،مع املنظمات الأممية
والدولية ،احلكومية وغري احلكومية ،ال�ساعية

لنهو�ض املر�أة وحتررها يف جميع �أنحاء العامل.
ومن الوا�ضح �أن جناح البلدان العربية يف
حتقيق �إجنازات تليق بالوطن العربي ومبكانته بني
الأمم التي نروم يف هذا املجال ،رهن مبدى كفاءة
احلركة املجتمعية لنهو�ض املر�أة ،وبخا�صة فيما
يت�صل مبهام التخطيط والتن�سيق واملتابعة والتقييم،
وبقدرتها على تهيئة البيئة املجتمعية املم ِّكنة من
قيام حركة نهو�ض املر�أة يف البلدان العربية .وال
خالف يف �أن �ضمان مناخ ُم ٍ
وات على م�ستوى الدولة
)تت�ضافر لتحقيقه ال�سلطات التنفيذية والت�شريعية
والق�ضائية( العربية ،مك ِّون جوهري لهذه البيئة
املجتمعية املم ِّكنة .ولن يت�أتى ذلك �إال بتطوير البنية
القانونية ،والإجرائية ،التي ت�ضمن الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،ووجود املنظمات
املجتمعية الكفيلة بالدفاع عن حقوق املر�أة ،وعلى
ر�أ�سها امل�ساواة ،مع احرتام االختالف ،و�ضمان
حقوق املواطنة ،واحلفز على �صيانتها.
وال �شك يف �أن �أكرث عنا�صر هذه البيئة فعالية،
يف تقديرنا ،هو ت�سهيل ن�ش�أة منظمات املجتمع
املدين لنهو�ض املر�أة� ،2أي تلك التي تتوفر على
جهود قيام املر�أة ،باعتماد الفعل اجلمعي املنا�ضل،
وتفعيل ن�شاط هذه املنظمات ،و�ضمان فعاليتها
يف ال�سياق املجتمعي العام ،مبا يف ذلك امل�ساءلة
الفعالة للجمعيات من قبل عامة الن�ساء حتى
ت�صان م�صاحلهن.
وعلى وجه اخل�صو�ص ،ف�إن على منظمات
املجتمع املدين ،لت�سهم يف نهو�ض املر�أة ويف �إجناح
هذه املهمة الوطنية� ،أن تتحول �إىل م�ؤ�س�سات
قابلة لال�ستمرار باالعتماد على الذات .كما
يتعني عليها �أن تكون �شعبية حقاً ،تلعب فيها
املر�أة ،والرجال املنا�صرون لنهو�ض املر�أة ،الدور
املحرك ،وتت�سم بالدميقراطية الداخلية ،مما
يعني �أن ن�شاطها �سيت�سم بال�شفافية ،وتكون
خا�ضعة للم�ساءلة الفعالة من قبل عامة الن�ساء،
وعموم املواطنني ،يف البلدان العربية.
�إن ت�ضافر هذه املنظمات وترابطها ميكن �أن
ي�شكل قاطرة حركة نهو�ض املر�أة العربية ،و�أ�سا�ساً
لنه�ضة الوطن العربي كله.
وقد بات الزما �أن تتيح قوانني تنظيم املجتمع
املدين ميزات خا�صة لتمكني املواطنني ،وبخا�صة
الن�ساء ،من �إن�شاء اجلمعيات العاملة يف جمال
نهو�ض املر�أة ،بحرية ،ومن لعب دور فعال يف حكم
هذه اجلمعيات و�إدارتها بكفاءة .ويتعني �أن يكون

 2وال نقول املنظمات الن�سوية ،حيث نرى �أن نهو�ض املر�أة مهمة جمتمعية تت�ضافر فيها جهود الن�ساء و"�أ�شقائهن" من الرجال.
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�إجناز هذا التطور حمل اهتمام وفعل دءوب من
املنظمات القائمة ،مثل منظمة املر�أة العربية.
وقد �أ�شار التقرير يف �أكرث من مو�ضع �إىل
الطبيعة العاملية لالنتقا�ص من حقوق املر�أة،
وحلركة حترير املر�أة على حد �سواء .ويفتح
الت�ضامن الدويل يف هذا املجال �آفاقا �أو�سع
لنهو�ض املر�أة يف الوطن العربي .والوجهة الأوىل
باالعتبار يف هذا ال�صدد هي التعاون الفعال،
يف منظور �شراكة الأنداد ،مع منظمات املجتمع
املدين الدولية ،واملنظمات الأممية ،احلادبة على
نهو�ض املر�أة يف عموم العامل ،من دون حتميلها
م�ضامني �سيا�سية مناه�ضة للحرية والنه�ضة يف
البلدان العربية ،كما يعاب على بع�ض مبادرات
الإ�صالح القادمة من خارج املنطقة.

الأكرب من توظيف قدراتهن .فاملر�أة املتعلمة تعليما
راقيا ،واملتمتعة ب�صحة جيدة� ،أحر�ص على توظيف
قدراتها يف جميع جماالت الن�شاط الب�شري.
�إال �أن اخلربة تدل على �أن متتع الن�ساء
بالقدرات الب�شرية الراقية ال ي�ؤدي بال�ضرورة ،يف
ظل ال�سياق املجتمعي الراهن� ،إىل �ضمان توظيفهن
لهذه القدرات بكفاءة يف خمتلف جماالت الن�شاط
الب�شري .ولذلك ،ف�إن جهدا خا�صا يتعني �أن يتوجه
�إىل �إف�ساح جماالت توظيف القدرات الب�شرية
للن�ساء يف جميع جماالت الن�شاط الب�شري يف
البلدان العربية ،خا�صة عن طريق برامج "الدعم
التف�ضيلي امل�ؤقت" �أو "التمييز الإيجابي امل�ؤقت"
عرب نظام احل�ص�ص ،مع تكري�س مبد�أ التناف�س
داخل احل�ص�ص.

رابعا� :أولويات برناجمية لر�ؤية
نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي

�أ :الق�ضاء على احلرمان الأ�شد الذي
تعانيه الن�ساء يف التمتع بال�صحة ،ويف
اكت�ساب املعرفة من خالل التعليم

درجت تقارير التنمية الإن�سانية العربية على
�أن يت�ضمن كل منها ر�ؤية ا�سرتاتيجية وخطوطاً
عري�ضة للتغلب على وجه النق�ص حمل تركيز
التقرير ،حتى يت�سنى للقوى احلية يف املجتمعات
العربية �إعمال النظر يف الر�ؤية المُ قدمة ،وو�ضعها
يف �سياقها اخلا�ص ،وابتداع �أ�ساليب نيل ما
تتبناه منها ،بعد التمحي�ص والتخ�صي�ص .وجرياً
على هذا التقليد ،ف�إن من املرجو �أن ت�ضع هذه
القوى اخلطط الرامية �إىل نهو�ض املر�أة العربية
يف �سياقها املجتمعي ،مت�ضمنة ال�سبل والو�سائل
الكفيلة بتحقيق هذه الغاية .كما �أن من امل�ؤمل
�أن ت�ستهدي هذه اخلطط املقرتحة بالإ�سرتاتيجية
التي نقدم عنا�صرها العامة هنا ،بحيث يتحقق
لهذه الربامج التف�صيلية واخلطط التبني املجتمعي
الوا�سع الذي يكفل لها اال�ستمرار والنجاح.
غري �أن االقت�صار على اخلطوط العري�ضة
للإ�سرتاتيجية ال يتنافى مع اقرتاح بع�ض �أولويات
برناجمية متثل هاديا �إ�ضافيا للحركة املجتمعية .ومن
هذا املنطلق ،تقدم �أولويات برناجمية لر�ؤية نهو�ض
املر�أة يف �سياق م�شروع متكامل للتنمية الإن�سانية يف
الوطن العربي ،يف جمالني �أ�سا�سني هما:
• التغلب على حرمان الن�ساء من اكت�ساب
القدرات الب�شرية.
• �ضمان توظيف الن�ساء لقدراتهن الب�شرية
بكفاءة ،متى �شاءوا.
�إن اكت�ساب الن�ساء للقدرات الب�شرية ميهد،
ب�صورة طبيعية ،للق�ضاء على حرمانهن الن�سبي

ر�ؤية ا�سرتاتيجية؛ جناحا نهو�ض املر�أة

يت�سع التوجه العام
ل�ضمان ال�صحة
الإيجابية للجميع
– يف نطاق التنمية
الإن�سانية  -تلقائيا
لإيالء عناية
خا�صة الحتياجات
امل�ست�ضعفني عامة،
والن�ساء خا�صة

الرعاية ال�صحية
�إن �ضمان ال�صحة ،باملعنى الإيجابي املتكامل،
�أمر يفوق �إمكانات كرثة الن�ساء ،وي�ستع�صي على
الأ�ضعف اجتماعياً يف البلدان العربية حاليا.
وتقا�سي الن�ساء معاناة �أ�شد من الرجال ب�سبب
م�شكالت احلمل والوالدة ،وب�سبب منط حياة عام
يت�سم بالتمييز �ضدهن .وتتلخ�ص هذه املعاناة يف
ارتفاع ن�سبي ملعدالت وفيات الأمومة وفق ٍْد ن�سبي
�أكرب من �سنوات احلياة للمر�ض.
وعليه ،ف�إن التوجه العام ل�ضمان ال�صحة
الإيجابية للجميع – يف نطاق التنمية الإن�سانية
 يت�سع تلقائيا لإيالء عناية خا�صة الحتياجاتامل�ست�ضعفني عامة ،والن�ساء خا�صة .ويفيد يف
هذا ال�صدد �إنفاذ تو�صيات احلد من الفقر،
خا�صة الفقر الب�شري ،التي �سبقت الإ�شارة لها.

يف مدى زمني ال

الق�ضاء على حرمان البنات والن�ساء من
التعلم

يتعدى ع�شر �سنوات
مثالً ،
غاية ال ينبغي

ميثل الق�ضاء املربم على حرمان البنات والن�ساء
من حقهن الإن�ساين يف التعلم ،يف مدى زمني ال
يتعدى ع�شر �سنوات مثال ،غاي ًة ال ينبغي التهاون
فيها .وقد طال احلديث ،و�أم�سى ممجوجا،
عن برامج وخطط للق�ضاء على �أمية الن�ساء يف
البلدان العربية ال ترى النور �إال حرباً على ورق.

ميثل الق�ضاء املربم
على حرمان البنات
والن�ساء من حقهن
الإن�ساين يف التعلم،

التهاون فيها
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يف ن�سق الرتبية
الكلي ،مبكوناته
جميعا ،يتعني العمل
الدائب على اجتثاث
�أية بذور للتفرقة بني
النوعني
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ولذا ،فعلى حركة نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي
ببعديها الر�سمي والأهلي ،والقطري والقومي،
�أن تقوم على برنامج بالغ اجلدية للق�ضاء نهائيا
على حرمان البنات والن�ساء من التعلم يف جميع
البلدان العربية يف مدى زمني ال يتعدى عقداً من
الزمان .ويق�صد الربنامج حتديداً ،الق�ضاء على
�أمية الن�ساء ،و�إكمال جميع البنات لإثني ع�شر
�صفا من التعليم الأ�سا�سي ،بحلول العام 2015
يف جميع البلدان العربية؛ وهذا ما يتما�شى مع
الأهداف التنموية للألفية ،ولت�صبح هذه الغاية،
ومدى النجاح يف نيلها ،معيارا �أ�سا�ساً جلدية
وجنوع حركة نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي.
ويف ن�سق الرتبية الكلي ،مبكوناته جميعا،
يتعني العمل الدائب على اجتثاث �أية بذور للتفرقة
بني النوعني .ومن ح�سن احلظ �أن ثمة اتفاقيتني
دوليتني ان�ضمت �إليهما كرثة البلدان العربية
و�أ�صبحتا ،من ثم ،جز�أين ال يتجزءان من منظومة
الت�شريع العربي .وهما توفران �إطاراً مفهوميا
وقانونيا ل�ضمان "حقوق الطفل" )وعلى ر�أ�سها
عدم التمييز ح�سب النوع( والق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
يقوم جدل قوي بني هيكل القوة ون�سق
الرتبية ،بحيث ال تتوفر فر�صة لقيام نوع الرتبية
املم ِّكن من �صعود عموم الن�ساء يف ظل �أزمة بني
النا�س و�أن�ساق احلكم .غري �أنه ال مراء يف �أن
حت�سني الرتبية ،خا�صة التعليم وا�سع االنت�شار
راقي النوعية ،يرفد متكني املهم�شني وتقويتهم
ويع ِّرف ،من ثم ،معامل ال�صراع االجتماعي الذي
ميكن �أن ي�ؤدي �إىل نهو�ض املر�أة .وقد ي�ساعد على
ذلك قيام نظام تعليمي ،قوي ،غري حكومي ،ولكن
ال ي�ستهدف الربح ،كمناف�س للتعليم احلكومي،
مع وجود �ضمانات قوية للنوعية من خالل ن�سق
حمكم ل�ضبط اجلودة .و�إذا �أمكن نفخ الروح يف
العمل الأهلي من خالل منظمات املجتمع املدين،
فقد تنف�سح فر�صة طيبة يف هذا امليدان.
ولأهمية التعليم الأ�سا�سي باعتباره فاحتة
التعليم ،وهو الطريق الأ�سا�س لبناء �إحدى
القدرات الب�شرية الأ�سا�سية وهي املعرفة ،يقرتح
فريق التقرير بع�ض ال�سبل للق�ضاء على حرمان
البنات من التعليم الأ�سا�سي.

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

م�سافة م�أمونة للبنات ال�صغار ،يف جميع
التجمعات ال�سكانية يف عموم البالد.
فر�ض الإلزام بالتعليم الأ�سا�سي وحتقيق
جمانيته ،دون �أي جتاوز �أو تعلل.
ك�سر املانع املايل لإقامة املدار�س يف املجتمعات
املحلية ،واللتحاق البنات بها ،وال�ستمرارهن
فيها.
مناه�ضة التقاليد والتوجهات االجتماعية
املثبطة لتعليم البنات ،وبخا�صة عدم قيد
املواليد البنات ،والزواج املبكر )الذي ي�سهل
�إبراز م�ضاره ال�صحية واالجتماعية الأكيدة(.
تعزيز العائد االجتماعي للتعليم ،برتتيب مزايا
يف اخلدمات احلكومية للمتعلمني ،وال �سيما
للإناث.
الق�ضاء على �أية حتيزات �ضد الإناث يف
املناهج ،والكتب ،و�أ�ساليب التعليم ،والإدارة
التعليمية يف املدار�س كافة.
الق�ضاء على جميع �أ�شكال �سوء املعاملة،
بال�ضرب �أو �أي �شكل �آخر من الأذى )مثل
التحر�ش( ،يف جميع املدار�س ،وللبنات ب�صورة
خا�صة.
�إدخال الثقافة اجلن�سية الر�صينة للجن�سني
يف مرحلة تعد الن�شء للبلوغ اجلن�سي ب�سالم،
ولتفادي الأخطار الناجمة عن اجلهل
اجلن�سي �أو احل�صول على معلومات مغلوطة
من م�صادر غري موثوق بها.
تعبئة اجلهود الأهلية ،التي �أثبتت جدارة يف
ميدان التعليم ،بالت�ضافر مع الدولة والقطاع
اخلا�ص والعائالت ،يف تقدمي تعليم راق
�صديق للبنات.
رفع العائد االقت�صادي للتعليم )بت�ضمني برامج
التعليم مهارات ت�ؤهل ملهن جيدة مطلوبة يف
�سوق العمل ومهارات حياة ممتازة(.
تقدمي حوافز خا�صة للبنات اللواتي اخرتن
�سبيل التعليم )فر�ص عمل جيدة ،وجوائز مادية
ومعنوية و�إ�شهار �إعالمي حلاالت النجاح(
ولأهاليهن ،على جميع امل�ستويات ،من املحلي
حتى املركزي.
�أخذ خ�صو�صيات املجتمعات املحلية املختلفة
يف االعتبار عند و�ضع اخلطط ملواجهة
حرمان البنات.

توجهات �إ�سرتاتيجية للق�ضاء على حرمان البنات
من التعليم الأ�سا�سي

حت�سني ال�سياق املجتمعي لتعليم البنات

• �إتاحة مدار�س جيدة� ،صديقة للبنات ،على

هناك تغيريات جمتمعية تتعدى النطاق ال�ضيق
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لتعليم البنات� ،أو التعليم ككل ،وميكن �أن ت�ؤتي
�آثارا �إيجابية مهمة يف الق�ضاء على حرمان البنات
من التعليم الأ�سا�سي ،ومن �أهمها:
• الت�شديد على �ضرورة ت�سجيل املواليد،
وبخا�صة الإناث.
ً
• رفع �سن الزواج للبنات �إىل  18عاما و�ضمان
االلتزام به.
• مكافحة بطالة املتعلمني ،ومناه�ضة التمييز
�ضد الإناث يف الت�شغيل ويف اال�ستغناء عن
العاملني.
• حت�سني ظروف عمل املتعلمني )برفع الأجور
احلقيقية(.
• مكافحة الفقر ،خا�صة من خالل امل�شروعات
املدرة للدخل ،وعلى وجه اخل�صو�ص للأ�سر
التي لديها �أطفال يف �سن التعليم الأ�سا�سي
)ميكن �أن يكون وجود �أطفال يف �سن التعليم
الأ�سا�سي ،ال �سيما من البنات ،من غري
امللتحقات بالتعليم ،من بني عوامل تف�ضيل
منح قرو�ض امل�شروعات ،على �أن يكون التحاق
الأطفال وا�ستمرارهم يف التعليم من �شروط
التمتع بالقر�ض(.
�إال �أن الق�ضاء على حرمان البنات من التعليم
الأ�سا�سي لي�س �إال بداية الطريق لبناء القدرات
الب�شرية للن�ساء ،و�إن كان بداية ال بد منها.
ويتمثل �إمتام هذه البداية يف ا�ستكمال ال�سبل
املقرتحة للق�ضاء على حرمان البنات من التعليم
الأ�سا�سي �إىل جميع مراحل التعليم وكل �أنواعه،
وبخا�صة تلك امل�ؤدية �إىل مكانة مهنية واجتماعية
متميزة.

ب :ك�سر العوائق الكابحة لتوظيف قدرات
الن�ساء يف خمتلف جماالت الن�شاط
الب�شري التي يخرتنها بكامل حريتهن
�إن اكت�ساب الن�ساء للقدرات الب�شرية �شرط
الزم لتوظيف القدرات يف �إنتاج مقومات الرفاه
الإن�ساين ،ولكنه بالت�أكيد غري كاف .ففي الف�صول
ال�سابقة �أدلة على بقاء قدرات الن�ساء معطلة
نتيجة لعديد من العوامل الثقافية واالجتماعية،
كما يف حالة بطالة املتعلمات يف بع�ض البلدان
العربية.
ولعل �إف�ساح املجال للن�ساء للم�ساهمة يف
الن�شاط االقت�صادي خارج نطاق الأ�سرة ،حني
يخرتن هذا امليدان ،ي�أتي على ر�أ�س التوجهات

ر�ؤية ا�سرتاتيجية؛ جناحا نهو�ض املر�أة

الإ�صالحية الالزمة ل�ضمان اال�ستقالل
االقت�صادي للن�ساء الذي ميثل ،يف نظر كثريين،
�أهم حماور "متكني املر�أة" .ويقت�ضي هذا التوجه
اال�سرتاتيجي حزمة من الإ�صالح املجتمعي ،وال
�سيما يف ميدان االقت�صاد ،ت�شمل يف خطوطها
العري�ضة:
• ت�سريع معدالت النمو االقت�صادي مبا يتيح
خلق فر�ص العمل على نطاق وا�سع .ولعل يف
ت�ضاعف �سعر النفط يف ال�سنوات الأخرية
موردا ميثل فر�صة تاريخية لتنمية اقت�صاداتها
من خالل تنويع وتطوير البنية الإنتاجية يتعني
على البلدان العربية �أال ت�ضيعها .وتقت�ضي
�إتاحة فر�ص توظيف القدرات ،عرب النمو
االقت�صادي ،االهتمام بنمط النمو االقت�صادي،
ولي�س جمرد م�ستوى النمو ،وكذلك بنمط
التقانة امل�ستخدم الذي يتعني �أن يكون حمتوى
العمل فيه كثيفاً ،مع �ضمان االرتقاء مب�ستوى
الإنتاجية.
ومن ال�ضروري هنا الإ�شارة �إىل �أن توظيف
قدرات الن�ساء ميكن �أن ي�سهم �إيجابيا يف
ترقية الإنتاجية .ويعد مدى امتالك القدرات
املعرفية من �أهم حمددات الإنتاجية ،وقد قدم
يف ف�صل �سابق دليل على �أن البنات �أف�ضل
اكت�سابا للقدرات املعرفية من خالل التعليم.
وكان تقدير الغالبية ال�ساحقة للمجيبني يف
ا�ستطالع الر�أي �أن الن�ساء ل�سن �أقل �إجنازا من
الرجال يف �أداء مهام الأعمال التي يزاولنها.
• مناه�ضة العوائق الثقافية �أمام توظيف الن�ساء
لقدراتهن يف جميع جماالت الن�شاط الب�شري
التي يخرتنها بحرية.
• �ضمان امل�ساواة يف التمتع بفر�ص العمل ،ملن
يرغب ،يف الد�ستور والقوانني والإجراءات
النافذة ،بغ�ض النظر عن اجلن�س.
• �ضمان متتع الن�ساء بظروف العمل املنا�سبة
ل�صيانة كرامتهن الإن�سانية ،و�إن اقت�ضى الأمر
بع�ض التمييز التف�ضيلي عن الرجال� ،صيانة
لأدوار املر�أة الأ�سرية ،من دون التذرع بهذه
االمتيازات لالنتقا�ص من مزايا العمل ،مقارنة
بالرجال .وقد يتطلب �ضمان هذا التوجه
�أن يتحمل املجتمع/الدولة بع�ض التكلفة
االقت�صادية املرتتبة على توظيف قدرات
الن�ساء ،مع حماية حقوقهن .وي�شمل ذلك،
مث ً
ال� ،أن تتحمل الدولة ،من خالل �شبكات
الأمان االجتماعي ،تكلفة خدمات رعاية
الن�شء و�إجازات الأمومة التي يتعني �أن تتاح

ي�أتي �إف�ساح املجال
للن�ساء للم�ساهمة
يف الن�شاط
االقت�صادي خارج
نطاق الأ�سرة ،حني
يخرتن هذا امليدان،
على ر�أ�س التوجهات
الإ�صالحية الالزمة
ل�ضمان اال�ستقالل
االقت�صادي للن�ساء
الذي يكافئ يف نظر
كثريين �أهم حماور
"متكني املر�أة"
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للن�ساء العامالت ،بل و�أن تقدم مل�شروعات
القطاع اخلا�ص التي توظف قدرات الن�ساء
حوافز �ضريبية مقدرة.

• بناء �آليات �سوق عمل حديث وكفء على
ال�صعيدين القطري والإقليمي ،مفتوحة على
قدم امل�ساواة �أمام الن�ساء والرجال.

م�سك اخلتام
تنتهي مع هذه الإ�صدارة من "تقرير التنمية الإن�سانية العربية" احللقة الأوىل من التقرير ،التي قدمت
فيها ر�ؤية �شاملة لإقامة نه�ضة �إن�سانية يف الوطن العربي من خالل الق�ضاء على النواق�ص الثالثة ،يف
احلرية واملعرفة ومتكني الن�ساء.
والر�ؤية املقدمة هنا ويف الإ�صدارات ال�سابقة لي�ست �إال ذخرية فكرية مقدمة لقوى النه�ضة يف البلدان
العربية ت�ستمد منه رحيقا تتمثله يف تخليق م�شروع يتكامل عرب ربوع الوطن لتجاوز الكبوة التي تعاين
منها الأمة العربية يف احلقبة التاريخية الراهنة ،و�صوالً �إىل التنمية واالزدهار ،والعزة واملنعة يف �أرجاء
الوطن العربي كافة.
والأمل �أن يتم ذلك التحول التاريخي وفق البديل امل�ستقبلي املف�ضل للتقرير� ،أي م�سار االزدهار
الإن�ساين )تقرير التنمية الإن�سانية العربية الثالث( ،القائم على عملية تفاو�ض �سلمية ت�ستهدف �إعادة
توزيع القوة وبناء ن�سق حكم م�ؤ�س�سي �صالح .ويبد�أ امل�سار مب�شهد مفتتح تحُ رتم فيه احلريات املفتاح
للر�أي والتعبري والتنظيم ،مما ي�ؤدي �إىل قيام جمتمع مدين حيوي وفعال و�صالح ي�شكل طليعة عملية
التفاو�ض ال�سلمي .ومن �ش�أن ذلك تفادي م�سار "اخلراب الآتي" الذي حذر منه التقرير ،وتتجمع ،ل�شديد
الأ�سف� ،سحبه ال�سوداء يف �أكرث من بلد عربي حموري.
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ملحق  :1قائمة الأوراق اخللفية
(ا�سم الكاتب -مع حفظ الألقاب ،عنوان الورقة ،عدد ال�صفحات)
بالعربية
• �إ�صالح جاد،
 الرجل واملر�أة بني امل�ساواة واالختالف.13 ، تطور مفاهيم املر�أة والتنمية ،تقييم نقدي مناملنظور العربي.9 ،
 حقوق املر�أة ومفهوم املواطنة� :إطار حتليلي،.12
• �إقبال الأمري ال�سمالوطي ،املر�أة يف الع�شوائيات:
الواقع ومتطلبات امل�ستقبل.29 ،
• �إلهام كالب ،الإبداع الفني والأدبي� -صورة
املر�أة.21 ،
• �إحممد مالكي ،املغرب :كفاح احلركة الن�سائية
يت ّوج ب�إ�صدار "مدونة الأ�سرة".22 ،
• �إملي ن�صر اهلل ،م�شاركة املر�أة ثقافيا
واجتماعيا.5 ،
• �أيلني كتّاب ،الن�ساء يف مناطق ال�صراع ويف
حركات املقاومة )فل�سطني(.16 ،
• باقر النجار ،املر�أة العاملة الوافدة يف البلدان
العربية.8 ،
• بدرية عبد اهلل العو�ضي ،امل�ساواة بني الرجال
والن�ساء يف وعي رجال القانون يف اخلليج
العربي.14 ،
• ح�سناء احلمزاوي ،متثيل املر�أة يف الثقافة
ال�شعبية :مقاربة نف�سية لع ِّينة من احلكايات
والأمثال ال�شعبية.6 ،
• حفيظة �شقري،
 امل�ساواة عند القانونيني والقانونيات يف دولاملغرب العربي.9 ،
 الن�ساء والأحزاب ال�سيا�سية.10 ،• خديجة ال�شريف ،الن�ساء العربيات واملجتمع
املدين.12 ،
• ر�شيدة بنم�سعود ،املر�أة يف اللغة العربية.9 ،
• رفيف �صيداوي� ،إجناز الن�ساء العرب.16 ،
• رىل �أبو دحو ،املر�أة العربية حتت االحتالل-
فل�سطني.13 ،
• زينــب معـادي ،االنتقـا�ص من احلريـــة
ال�شـخـ�صيـة.6 ،

قائمة الأوراق اخللفية

• �سـمري فريـد� ،صـورة املـر�أة يف امل�سـرح
وال�ســينـما.8 ،
• عبد العزيز ج�سو�س ،دور منظمات املجتمع
املدين يف نهو�ض املر�أة يف البلدان العربية.30 ،
• عبد الوهاب الأفندي ،املجتمع املدين العربي:
نقلة نوعية؟ .5
• عزة كرم ،نظرة �شاملة على النه�ضة الن�سوية
والدرو�س امل�ستفادة منها يف العامل العربي.10 ،
• عزمي ب�شارة ،ال�ضغط ال�سيا�سي اخلارجي
ومتكني املر�أة العربية.8 ،
• علي عبد القادر علي،
 انت�شار الفقر و�أثره على �إ�ضعاف الن�ساء يفالدول العربية.30 ،
 مذكرة حول النمو االقت�صادي ومتكني املر�أةيف الدول العربية.11 ،
• فاديا كيوان ،دور املنظمات الدولية يف متكني
املر�أة يف البلدان العربية.14 ،
• فهمي هويدي ،الإ�سالم وحقوق املر�أة.13 ،
• فوزية �أبو خالد،
 الن�ساء والإبداع؛ املبدعة العربية :بني خمالفةال�صورة النمطية للمر�أة يف الذاكرة اجلماعية
وبني تفكيك اخلطاب ال�سائد.42 ،
 �صورة املر�أة العربية يف مر�آة الواقع.6 ،• فيوليت داغر ،متثل املر�أة للقهر والإ�ضعاف
و�إعادة �إنتاجه :قراءة نف�سية.12 ،
• كمال عبد اللطيف،
 ق�ضايا املر�أة يف الفكر العربي املعا�صر:التحقيب ،املرجعية و�أ�سئلة التغيري.44 ،
 نهو�ض املر�أة العربية و�س�ؤال الداخل واخلارج:نحو تو�سيع وتعميم كونية قيم التحرر.33 ،
• لطيفة الأخ�ضر ،ن�شوء عدم امل�ساواة بني النوعني
يف املنظور التاريخي املقارن :بالرتكيز على
احلالة العربية.7 ،
• ملي�س �أبو نحلة ،م�شاركة املر�أة العربية يف الن�شاط
االقت�صادي وعوائده.35 ،
• مارون حلام ،موقف الأديان الأخرى يف البلدان
العربية من املر�أة.7 ،
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• مـاري روز زلـزل" ،الإرهـــاب" واحلــرب عليــه،
.12
• حم�سن التليلي ،املر�أة يف البوادي ويف الريف
املهم�ش.6 ،
• حم�سن عو�ض ،انتهاكات حقوق الإن�سان يف
الوطن العربي.10 ،
• حممد ال�شريف ،القانون وحقوق املر�أة يف املغرب
العربي.12 ،
• حممد عارف ،نهو�ض ن�ساء العلم يف البلدان
العربية.19 ،
• حممد نور فرحات ،الأو�ضاع الت�شريعية للمر�أة
يف بع�ض دول امل�شرق العربي :درا�سة موجزة
لت�شريعات م�صر والأردن ولبنان.8 ،
• م�صطفى التوايتي� ،صورة املر�أة املعا�صرة من
خالل الفتاوى املعا�صرة.17 ،
• م�صطفى كامل ال�سيد ،حول التمكني ال�سيا�سي
للمر�أة العربية.15 ،
• م�ضاوي الر�شيد ،تكري�س الت�سلط على املر�أة من
خالل البنى املجتمعية.11 ،
• من�صف املرزوقي ،الو�ضع ال�صحي للن�ساء يف
العامل العربي.22 ،
• منى ال�شرقاوي ،م�شاركة الن�ساء يف الن�شاط
االقت�صادي وعوائده.43 ،
• منى فيا�ض ،املر�أة وال�سيا�سة.18 ،
• منري ب�شور ،املر�أة والتن�شئة والتعليم :امل�شرق
العربي.13 ،
• نائلة ال�سيليني،
 الت�أويالت الفقهية الإ�سالمية املُ�ستغلةلإ�ضعاف الن�ساء وتفنيدها.22 ،
 بوادر االجتهاد ودورها يف تقلي�ص امل�سافة بنياتفاقية ال�سيداو وحتفظات الدول العربية،
.8
• نادر �سعيد ،فل�سطني والتنمية الب�شرية.5 ،
• ندمي جرجورة� ،صورة املر�أة يف ال�سينما العربية ،
.9
• نزيهة رجيبة ،حترير املر�أة التون�سية بني النموذج
العربي الرائد وواقع االنتكا�س.11 ،
• نهوند القادري عي�سى ،بني الن�ساء والإعالم� :أية
عالقة� ،أي دور؟ .11
• نـهى بيــومــي ،العــالقــــة امل�شــكـل مع
الـرجـــل يف املجـتمـعـات العربية ،بني التعا�ضد
والتناق�ض.24 ،
• هالة �أحمد ف�ؤاد ،ورقة مبدئية لر�صد بع�ض من
الإجناز الن�سائي العربي يف املجال املعريف.26 ،
• هبة ر�ؤوف عزت ،حول مواقف القوى ال�سيا�سية،
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خا�صة احلركات الإ�سالمية ،واحلركات الدينية،
من متكني الن�ساء يف البلدان العربية.26 ،
• هدى ال�صدة ،خطاب ون�شاطات حترر املر�أة يف
البلدان العربية :امل�أزق والآفاق.21 ،
• هيثم مناع،
 حقوق املر�أة يف الإ�سالم.23 ، ن�شوء عدم امل�ساواة بني النوعني يف املنظورالتاريخي املقارن.7 ،

باالجنليزية
• Al Azmeh, Aziz; Terrorism, 4.
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Growing Economic Force, 9.
• Karam, Azza; The Missing Ribs of
Development: Women’s Empowerment,
Freedom and Knowledge, 5.
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ملحق  :2ا�ستطالع الر�أي حول نهو�ض املر�أة يف
الوطن العربي

متهيد
ا�ستقرت منهجية تقرير التنمية الإن�سانية العربية
على القيام بجهد بحثي ميداين حول مو�ضوع
التقرير ي�ستهدف الإ�ضافة �إىل قاعدة البيانات
حول املو�ضوع من خالل �إ�ضاءات معرفية ال تتيحها
امل�صادر املعتادة للبيانات واملعلومات.
ويف هذه الإ�صدارة� ،أ�شرف فريق التقرير
على ت�صميم وتنفيذ م�سح ميداين ال�ستطالع ر�أي
اجلمهور حول عدد من امل�سائل املت�صلة مبو�ضوع
نهو�ض املر�أة يف �أربعة من البلدان العربية )الأردن،
لبنان ،م�صر ،واملغرب( تتنوع يف ما بينها يف املوقع
اجلغرايف ويف البنى املجتمعية مبا يتوقع �أن ي�ؤدي
�إىل تنوع موقف اجلمهور جتاه ق�ضايا نهو�ض املر�أة.
ومتثل هذه البلدان  %36,5من �سكان املنطقة
العربية .وقامت على تنفيذ البحث امليداين يف كل
بلد م�ؤ�س�سات م�ستقلة عن فريق التقرير.
ونقدم بع�ض نتائج امل�سح امليداين يف �سل�سلة
�أطر تتخلل ف�صول التقرير حتت عنوان "ر�أي
اجلمهور يف م�سائل نهو�ض املر�أة� ،أربعة بلدان
عربية."2005 ،
ولعل اال�ستخال�ص الأهم من نتائج امل�سح
امليداين ،يف تقديرنا ،هو �أن اجلمهور العربي،
ممثال يف عينات البلدان العربية �أربعة التي �أجري
فيها امل�سح ،يتطلع �إىل درجة �أعلى بكثري من
امل�ساواة بني الرجال والن�ساء ،تختلف ،انعكا�سا
للبني املجتمعية ال�سائدة ،بني حماور امل�ساواة
من بلد لآخر ،ح�سب مدى قوة البنى املجتمعية
التقليدية يف البلد.
ولي�س غريبا ،يف نظرنا� ،أن تف�ضي نتائج امل�سح
املقدمة يف التقرير �إىل َغ ِ
لبة التطلع �إىل مرتبة
من امل�ساواة بني النوعني �أرقى من الو�ضع الراهن
من ناحية ،ومن ما ميكن �أن يف�ضي �إليه ا�ستمرار
البُنى املجتمعية النازعة لتعطيل نهو�ض املر�أة على
حالها ،من ناحية �أخرى.
وبناء على ذلك ،جند يف نتائج امل�سح دعما
�شعبيا لتوجهات نهو�ض املر�أة امل�ضمرة يف ف�صول
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التقرير ،واملقدمة �صراح ًة يف الر�ؤية اال�سرتاتيجية،
الف�صل العا�شر.
ومن ثم ،ف�إن اخليط املعلوماتي لنتائج امل�سح
امليداين املقدمة طوال التقرير يف �أطر "ر�أي
اجلمهور" متثل يف �أحيان دعما لتحليل التقرير،
ولكنها ،يف الأغلب الأعم ،ت�شكل ا�شتباكا جدليا
مع حمتوى الأجزاء التحليلية يف التقرير ،ذا توجه
م�ستقبلي ا�سرتاتيجي يبلغ ذروته ملتحما مب�ضمون
الف�صل العا�شر.

عينات امل�سح امليداين
�أجري امل�سح امليداين ،يف كل بلد دخل يف
الدرا�سة امليدانية ،على عينة ممثلة لعموم
املجتمع تتكون من حوايل �ألف فرد ،من�صفة بني
الن�ساء والرجال البالغني ثمانية ع�شر عاما من
العمر على الأقل.

ت�صميم العينات
الأردن
حجم العينة 1000 :م�شاهدة
مناطق املعاينة :غطت العينة جميع حمافظات
الأردن وقد ق�سمت اململكة �إىل طبقات ،باالعتماد
على بيانات التعداد العام للم�ساكن وال�سكان
الذي نفذته دائرة الإح�صاءات العامة عام
 ،2004حيث متثل كل طبقة الريف �أو احل�ضر
لكل حمافظة.
�أ�سلوب اختيار العينة :ا�ست ِ
ُخدم �أ�سلوب املعاينة
الطبقية العنقودية ،حيث ق�سمت طبقات اململكة
�إىل عناقيد يحتوي كل منها على عدد من الأ�سر
)حوايل � 80أ�سرة يف املتو�سط داخل العنقود
الواحد( ،وقد �سحبت عينة من العناقيد املوجودة
يف كل طبقة با�ستخدام �أ�سلوب املعاينة املتنا�سبة
مع احلجم ،ثم �سحبت عينة �أ�سر )حجمها 10
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�أ�سر( من كل عنقود با�ستخدام �أ�سلوب املعاينة
املنتظمة.

لبنان
حجم العينة 1000 :م�شاهدة
مناطق املعاينة :بريوت ،جبل لبنان ،ال�شمال،
اجلنوب ،البقاع.
معايري اختيار وحدات املعاينة :حمل الإقامة
)ح�ضر/ريف( ،النوع )ذكر�/أنثى( ،العمر )18
عاماً ف�أكرب( ،امل�ستوى االجتماعي واالقت�صادي
والتعليمي.
�أ�سلوب اختيار العينة� :أ�سلوب املعاينة العنقودية.
الأوزان :العينة موزونة ذاتياً.

املغرب
حجم العينة 1023 :م�شاهدة
مناطق املعاينة :الدار البي�ضاء الكربى ،الرباط-
�ساىل -زميور زائر ،غرب �شراردة بنى ح�سن،
فا�س -بوليمانى ،مكنا�س -زافياللت ،مراك�ش-
تن�سيفت -احلاوز� ،شاويا-وارديغا.
معايري اختيار وحدات املعاينة :حمل الإقامة
)ح�ضر/ريف( ،والنوع )ذكر�/أنثى( والعمر )18
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عاماً ف�أكرب( ،امل�ستوى االقت�صادي والتعليمي،
ومهنة املجيب.
�أ�سلوب اختيار العينة� :أ�سلوب املعاينة
احل�ص�صية.
الأوزان :العينة موزونة ذاتياً.

م�صر
حجم العينة 1000 :م�شاهدة
مناطق املعاينة :غطت العينة جميع حمافظات
م�صر با�ستثناء املحافظات احلدودية ،وكانت
ن�سبة متثيل كل حمافظة يف العينة م�ساوية لن�سبة
�سكان املحافظة �إىل �إجمايل �سكان م�صر يف الفئة
العمرية حمل الدرا�سة نف�سها.
معايري اختيار وحدات املعاينة 67 :وحدة معاينة
مق�سمة ح�سب حمل الإقامة )ح�ضر/ريف( ،النوع
)ذكور�/إناث( ،والعمر ) 18عاماً ف�أكرب(.
�أ�سلوب اختيار العينة� :أ�سلوب املعاينة الع�شوائية
الختيار وحدات املعاينة ال�صغرى �أوالً )ال�شياخات
والقرى( ثم عدد من الأ�سر ال يزيد عن � 15أ�سرة
يف كل �شياخة �أو قرية )مرحلتي االختيار متتا
با�ستخدام قوائم اجلهاز املركزي للتعبئة العامة
والإح�صاء لكل من ال�شياخات/القرى والأ�سر(.
الأوزان :العينة موزونة ذاتياً.
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البيانات �سرية
ا�ستطالع امل�سح امليداين

ا�ستطالع للـر�أي العام حول نهو�ض املر�أة العربية

2005

بلـــــــــــــد الدرا�ســـــــــة:
الأردن 1
❏
2
لبنان
3
م�صر
									
4

رقم اال�ستمارة:

❏❏❏❏

البيانات التعريفية
 -1املحافظـة:

❏❏
❏
❏
❏❏❏
❏❏
❏❏

 -2اللـــواء:
 -3الق�ضــاء:
 -4ا�سم التجمع:
 -5املنطقة:
 -6احلي:

الزيارة الأوىل

نتيجـ ـ ــة زي ـ ـ ــارة امل�سك ـ ـ ـ ـ ـ ــن

 -7رقـــــم البلـــوك:

❏❏❏
❏❏
❏❏❏
❏❏❏
❏❏❏
❏❏

 -8رقـــــم العنقـــود:
 -9رقـــــم املبنـــى:
 -10رقـــــم امل�سكــن:
 -11رقـم الأ�سرة املت�سل�سل:
 -12عـدد �أفـراد الأ�ســرة:

الزيارة الأوىل

نتيجــة زيـارة الأ�سرة

م�أهــــــول

1

متــــت املقابلــــــة

1

مغلـــــق دائــــم

2

ال�شخ�ص املطلوب خارج املنزل

2

خـــــــــــــــــال

3

ال يوجـــد �شخ�ص م�ؤهــل

3

م�ستخــــدم لغيــر ال�سكـــن

4

م�سافـــــــــــــر

4

لـــــم يعــــد قائـــــم

5

مريـ�ض  /عاجز  /كبري ال�سـن

5

رفـــــــ�ض اال�ستقبــــال

6

رفـــــ�ض املقابلــــة

6

�أخرى )حدد(______ :

7

�أخرى )حدد(______ :

7

مت ـ ــت املقابلـ ـ ـ ــة:

�أ�سا�ســــي 1
بديـــــــــــل 2

مراحل العمل
ا�سم الباحث
اال�سم
التاريخ:

/

2005 /

ا�سم املراقب
اال�سم
التاريخ:

ا�سم املرمز
اال�سم

/

2005 /

التاريخ:

ا�سم املدخل
اال�سم

/

2005 /

التاريخ:

/

2005 /

مقدمة:
�صباح اخلري  /م�ساء اخلري �أنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من م�ؤ�س�سة ال�شرق الأو�سط للدرا�سات واال�ست�شارات الت�سويقية ،وهي م�ؤ�س�سة م�ستقلة متخ�ص�صة يف جمال الدرا�سات ،وذلك عن
طريق التحدث للنا�س واحل�صول على �آرائهم يف موا�ضيع حمددة.
جتري امل�ؤ�س�سة الآن ا�ستطالعاً حول نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي ،حل�ساب تقرير التنمية الإن�سانية العربية اخلا�ص بالأمم املتحدة .و�أود �أن متنحني بع�ضاً من وقتكم للإجابة على بع�ض
الأ�سئلة .و�أ�ؤكد لكم �أن جميع املعلومات التي نح�صل عليها تبقى �سرية و�ضمن النطاق املهني.
�أرجو �أن ا�س�أل عن �أفراد الأ�سرة )الذكور  /الإناث( الذي هم من �سن � 18سنه ف�أكرب.
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جدول اختيار املجاوب
اجلن�س:
رقم
الفرد

1

ذكرÄ

2

�أنثى Å

❏
الرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم املت�سل�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل للأ�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة

�أفراد الأ�سرة ممن �أعمارهم 18

�سنة ف�أكرب ابتدا ًء بالأكرب �سنـ ُا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

14

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

5

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

6

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

مالحظة للباحث /الباحثة :يرجى و�ضع دائرة
100

حول رقم االجابة التي تنطبق.

هل �أنت على ا�ستعداد للم�شاركة يف هذا اال�ستطالع؟

نعم

1

ال

2

❏

انه املقابلة

الق�سم االول:
امل�ساواة بني اجلن�سني:
�إىل �أي درجة تعتقد �أن "امل�ساواة بني اجلن�سني" مرتبطة مبفهومك ال�شامل للحرية؟ هل هي مرتبطة �إىل درجة كبرية ،متو�سطة ،قليلة �أم انها غري مرتبطة على الإطالق
101
مبفهومك ال�شامل للحرية؟.

مرتبطـة مبفهومــك ال�شامـل للحريـة �إلـى درجـة كبي ــرة
مرتبطـة مبفهومــك ال�شامـل للحريـة �إلـى درجـة متو�سطـة
مرتبطـة مبفهومــك ال�شامـل للحريـة �إلـى درجـة قليل ــة
غيـر مرتبطــة مبفهومــك ال�شامــل للحرية علـى الإطـالق
غيـ ـ ـ ــر مت�أك ـ ـ ـ ــد  /ال �أع ـ ـ ــرف
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون ر�أي
رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ض الإجابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
102

❏

7
8
9

1
2
3
4

❏

7
8

ال تقر�أ

9

وهل تعتقد �أن حرية "امل�ساواة بني اجلن�سني" �أ�صبحت �أف�ضل ،بقيت على حالها �أم تراجعت يف ( --------اذكر ا�سم بلد الدرا�سة) ،خالل اخلم�س �سنوات املا�ضية؟

�أ�صبحت �أف�ضل
بقيت على حالها
تراجعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
غيـ ـ ـ ــر مت�أك ـ ـ ـ ــد  /ال �أع ـ ـ ــرف
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون ر�أي
رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ض الإجابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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3
4

و�إىل �أي درجة تعتقد �أن "امل�ساواة بني اجلن�سني" مكفولة يف ( --------اذكر ا�سم بلد الدرا�سة) (�إقر�أ):

�إلـى درجـة كبي ــرة
�إلـى درجـة متو�سطـة
�إلـى درجـة قليل ــة
غري مكفولة علـى الإطـالق
غيـ ـ ـ ــر مت�أك ـ ـ ـ ــد  /ال �أع ـ ـ ــرف
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون ر�أي
رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ض الإجابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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1
2

1
2
3
7

❏

8
9
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الق�سم الثاين:
عنا�صر �إ�ضافية
�س�أقر�أ عليك عدداً من العبارات و�أرجو �أن تخربين �إىل �أي درجة توافق �أو ال توافق على كل منها.
201

�إىل �أي درجة توافق على �أن "للبنات احلق يف التعليم متاماً كما للبنني" )�أوافق �إىل درجة كبرية� ،إىل درجة متو�سطة� ،إىل درجة قليلة ،ال �أوافق على الإطالق(؟
الباحث) :ا�س�أل وبنف�س الأ�سلوب عن جميع البنود املدرجة يف اجلدول �أدناه(.
ال �أوافق

�أوافق �إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى درجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ال
�أعرف

بدون
ر�أي

رف�ض
الإجابة

8

9
9

كبيـرة

متو�سطة

قليلة

على
االطالق

 -1للبنـ ــات احلـ ــق ف ــي التعلي ــم متام ـ ًا كمــا للبني ــن

1

2

3

4

7

 -2للبنـات احلــق يف التعليم يف جميع املراحـل مبا يف ذلك التعليـم اجلامعـي
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 -3للن�سـاء احلــق يف العمــل علـى قــدم امل�ســاواة مــع الرج ــال
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 -4للن�ساء احلق يف عوائد  /مزايا العمل (الدخل  /املزايا الأخرى) ،نف�سها كالرجال
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 -5للن�ساء احلق يف ظروف العمل نف�سها كالرجل (�ساعات الدوام ،التنقل وال�سفر الخ)..
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 -6للن�سـاء احلـق يف العمـل ال�سيا�سـي علـى قــدم امل�سـاواة مـع الرجـال
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 -7من حـق املـر�أة �أن يكت�سـب �أوالدها جن�سيتها على قـدم امل�ساواة مع الرجال

1

2

3

4

7

8

9

ـا�ض
 -8للم ـ ــر�أة احل ـ ــق بتب ــوء من�صـ ــب قـ ـ ـ ـ ِ
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 -9للمـ ــر�أة احل ـ ــق بتب ــوء من�صـ ــب وزيـ ـ ـ ــر
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 -10للمــر�أة احل ـ ــق بتبـ ــوء من�صـ ــب رئيـ ــ�س وزراء
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 -11للمــر�أة احلــق بتب ــوء من�صــب رئي ـ ــ�س دول ـ ــة
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وهل تعتقد �أن للبنات حق اختيار التخ�ص�ص الذي تريد يف جمال التعليم اجلامعي �أم تعتقد ب�أن هناك عدداً من التخ�ص�صات ال يجوز للبنات اختيارها؟

له ــا حــق اختيــار التخ�ص ــ�ص الــذي تري ـ ــد

1

إنتقل اىل ال�س�ؤال 204

هنـ ــاك تخ�ص�ص ــات ال يجــوز للبنــات اختيـ ــارها

2

غيـ ـ ـ ــر مت�أك ـ ـ ـ ــد  /ال �أع ـ ـ ـ ــرف

7

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون ر�أي

8

رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ض الإجاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

9

203

❏
�إنتقل �إىل ال�س�ؤال رقم

204

هل لك �أن تذكر �أ�سم تخ�ص�ص �أو �أكرث تعتقد �أنه ال يجوز للبنات اختيارها يف مرحلة التعليم اجلامعي؟

 1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هل تعتقد �أن �أداء الن�ساء يف املواقع القيادية )اقر(:

�أف�ضل من �أداء الرجال
متقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارب

2

�أ�سو�أ من �أداء الرجال

3

غيـ ـ ـ ــر مت�أك ـ ـ ـ ــد  /ال �أع ـ ـ ـ ــرف

7

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون ر�أي

8

رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ض الإجاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

9

ملحق  :2ا�ستطالع الر�أي حول نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي

1

❏

ال تقر�أ

235

الباحث�) :إ�س�أل الأ�سئلة رقم � 207 /206 /205إذا كان امل�ستجيب "�أنثى" و�إال انتقل �إىل ال�س�ؤال رقم .(208
205

هل عملت ب�أجر �أو بدون �أجر خالل ال�سبعة �أيام املا�ضية يف �إنتاج �أي �سلعة �أو تقدمي �أي خدمة؟

نعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ال

2

رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ضت الإجاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

8

206

1
�إنتقل �إىل ال�س�ؤال رقم 207

هل كان عملك هذا يف نطاق الأ�سرة �أم خارج نطاق الأ�سرة؟

نعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ال

2

رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ضت الإجاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

8

207

❏

1

❏

�إنتقل �إىل ال�س�ؤال رقم 208

هل كنت ترغبني يف العمل خارج نطاق الأ�سرة خالل الـ � 7أيام املا�ضية ومل جتدي عم ً
ال؟

نعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ال

2

رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ضت الإجاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

8

1

❏

الباحث( :ا�س�أل اجلميع(.
�س�أقر�أ عليك عدداً من العبارات و�أرجو �أن تخربين �إن كنت توافق �أو ال توافق على م�ضمون كل منها.

208

ا�إىل �أي درجة توافق على "�أن ال تتعر�ض املر�أة للإيذاء البدين من الرجال"؟ )�أوافق �إىل درجة كبرية ،متو�سطة ،قليلة ،ال �أوافق على الإطالق(.
الباحث) :ا�س�أل وبنف�س الأ�سلوب عن جميع البنود املدرجة يف اجلدول �أدناه(.
�أوافق �إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى درجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ال �أوافق
على
االطالق

ال
�أعرف

بدون
ر�أي

رف�ض
الإجابة

7

8

9

8

9
9

كبيـرة

متو�سطة

قليلة

� -1أن ال تتعــر�ض امل ــر�أة للإيـ ــذاء البدنــي مــن الرجـال
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� -2أن ال تتعــر�ض املــر�أة للإيـ ــذاء النف�ســي مــن الرجـال
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7

 -3منـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ختـ ـ ـ ــان البن ـ ـ ــات
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 -4متلك املر�أة للأ�صول (االقت�صادية) مبا يف ذلك الأرا�ضي واملباين على
قدم امل�ساواة مع الرجال
 -5متلك املر�أة للم�شروعات (االقت�صادية) على قدم امل�سـاواة مــع الرجال
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3

4

7
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� -6إدارة املر�أة للم�شروعات (االقت�صادية) على قدم امل�ســاواة مـع الرجال

1

2

3

4

7

8

9

 -7اختيــار املر�أة لل ــزوج على قــدم امل�ســاواة مـع الرجــال
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 -8من ـ ـ ــع زواج الأقـ ــارب م ــن الدرج ــة الأولــى
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 -9منـ ــع ال ــزواج املبك ــر (للبنــت الأ�صغـر من  18عاما)
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 -10ط ـ ـ ـ ــالق امل ـ ــر�أة ب�إرادته ـ ــا املنف ــردة
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 -11الواليــة على �أوالده ــا على ق ــدم امل�ســاواة مع الرجـال

1
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 -12ال�سفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وحدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
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ما هي بر�أيك �أهم م�شكلة تواجه الن�ساء يف ) -------اذكر �أ�سم بلد الدرا�سة(؟

�أهم م�شكلة تواجه الن�ساء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية

2005
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�إىل �أي درجة تتمتع الن�ساء يف ) --------------اذكر �أ�سم بلد الدرا�سة( "بعدم التعر�ض للإيذاء البدين".
تتمتع �إىل درجة كبرية ،تتمتع �إىل درجة متو�سطة ،تتمتع �إىل درجة قليلة �أم ال تتمتع "بعدم التعر�ض للإيذاء البدين " على الإطالق؟

211

وهل تعتقد ب�أن التمتع "بعدم التعر�ض للإيذاء البدين" قد حت�سن ،بقي على حاله �أم �ساء خالل اخلم�س �سنوات املا�ضية؟
الباحث) :ا�س�أل وبنف�س الأ�سلوب عن جميع البنود املدرجة يف اجلدول �أدناه(.

�س�ؤال

كبرية

متو�سطة

قليلة

ال تتمتع على الإطالق

ال اعرف

بدون ر�أي

رف�ض الإجابة

ت�سحن

بقي على حاله

�ســاء

ال اعرف

4

7

8

9

بدون ر�أي

1

2

3

210

رف�ض الإجابة

تتمتع �إل ـ ـ ـ ـ ــى درج ـ ـ ـ ـ ـ ــة:

�س�ؤال

211

1

2

3

7

8

9

 -1بع ـ ـ ــدم التعـ ــر�ض للإيـ ــذاء البدين
 -2بعـ ـ ــدم التع ـ ــر�ض للإيـ ــذاء النف�سي
 -3باختي ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ــزوج
 -4بالط ـ ـ ـ ــالق ب�إرادتهـ ـ ـ ــا
 -5مبن ـ ـ ـ ـ ــع خت ـ ـ ـ ــان البنات
 -6بالتعليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
 -7بالتعلي ـ ـ ـ ــم العال ـ ـ ـ ــي
 -8بالعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
 -9بتمل ـ ـ ــك الأ�ص ـ ـ ـ ـ ــول
 -10بتملـ ـ ـ ــك امل�شروع ـ ـ ــات
 -11بـ ـ ـ ـ�إدارة امل�شروعـ ـ ـ ــات
 -12بامل�شاركـ ــة ف ــي املجتمـع املدنـي
(اجلمعيات الأهلية والأحزاب وو�سائل الأعالم)

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

1

2

3

7

8

9

1

2

3

7

8

9

1

2

3

4

7

8

9

❏

1

2

3

7

8

9

❏
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الق�سم الثالث:
احلجاب  /االختالط  /تعدد الزوجات /اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة:
301

�أي من املواقف التالية يعرب عن ر�أيك يف احلجاب )اقر�أ(:
الباحث�) :إجابة واحدة فقط(.

ال �أوافق على �أن تتحجب املر�أة
�أوافق على �أن تتحجب املر�أة فقط �أن قررت هي ذلك

2

يج ــب ف ـ ــر�ض احلجـ ــاب علــى امل ــر�أة

3

غيـ ـ ـ ــر مت�أك ـ ـ ـ ــد  /ال �أع ـ ـ ـ ــرف

7

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون ر�أي

8

رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ض الإجاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

9

302

1

❏
ال تقر�أ

وهل توافق على االختالط بني اجلن�سني "يف جميع مراحل التعليم"؟
الباحث) :ا�س�أل وبنف�س الأ�سلوب عن جميع البنود املدرجة يف اجلدول �أدناه(.
نعم

ال

ال �أعرف

بدون ر�أي

رف�ض الإجابة

 -1يف جميع مراحل التعليم
 -2يف العمل

1

2

7

8

9

1

2

7

8

9

 -3يف املجتمع عامة
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ملحق  :2ا�ستطالع الر�أي حول نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي

❏
❏
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303

هل توافق على تعدد الزوجات؟

�أواف ـ ـ ـ ـ ــق
ال �أوافق
غيـ ـ ـ ــر مت�أك ـ ـ ـ ــد  /ال �أع ـ ـ ــرف
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون ر�أي
رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ض الإجابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

304

9

1
2
3

❏

7
8
9

1
2
7
8

❏

�إنتقل �إىل ال�س�ؤال رقم 311

9

1
2
7

❏

8
9

هل لديك �أي اعرتا�ض على �أي من موادها الرئي�سية؟

نعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ال
غيـ ـ ـ ــر مت�أك ـ ـ ـ ــد  /ال �أع ـ ـ ــرف
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون ر�أي
رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ض الإجابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

308

�إنتقل �إىل ال�س�ؤال رقم 305

ب�شكل عام ،هل توافق على م�ضمون هذه االتفاقية؟

نعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ال
غيـ ـ ـ ــر مت�أك ـ ـ ـ ــد  /ال �أع ـ ـ ــرف
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون ر�أي
رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ض الإجابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

307

7
8

❏

هل تعرف عن "اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة"؟

نعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ال
غيـ ـ ـ ــر مت�أك ـ ـ ـ ــد  /ال �أع ـ ـ ــرف
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون ر�أي
رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ض الإجابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

306

2

وهل يجب ،باعتقادك �أن يكون تعدد الزوجات مرتبطاً مبوافقة )اقر�أ(:

الزوجة الأوىل فقط
�آخر زوجة فقط
الزوجة الأوىل والأخرية معاً
غيـ ـ ـ ــر مت�أك ـ ـ ـ ــد  /ال �أع ـ ـ ــرف
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون ر�أي
رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ض الإجابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

305

1

1
2
7

❏

8
9

ما هو هذا االعرتا�ض؟ �أي اعرتا�ض �آخر؟

 1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية

2005

309

هل توافق على تطبيقها بالكامل يف ) ------------اذكر ا�سم بلد الدرا�سة(؟

�أواف ـ ـ ـ ـ ــق
ال �أوافق
غيـ ـ ـ ــر مت�أك ـ ـ ـ ــد  /ال �أع ـ ـ ــرف
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون ر�أي
رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ض الإجابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
310

1
2
7
8
9

هل توافق على تطبيقها بالكامل يف جميع البلدان العربية؟

�أواف ـ ـ ـ ـ ــق
ال �أوافق
غيـ ـ ـ ــر مت�أك ـ ـ ـ ــد  /ال �أع ـ ـ ــرف
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون ر�أي
رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ض الإجابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
311

❏

1
2
7

❏

8
9

ما هو بر�أيك �أهم تطور ممكن �أن ي�ساعد على متتع املر�أة بتمام حقوقها؟

�أهم تطور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

❏❏

الق�سم الرابع:
النه�ضة يف الوطن العربي:
401

هل ترى �أهمية ملحة لقيام نه�ضة �إن�سانية يف الوطن العربي عن طريق "�إقامة جمتمع املعرفة"؟
الباحث) :ا�س�أل وبنف�س الأ�سلوب عن جميع البنود املدرجة يف اجلدول �أدناه(.
نعم

� -1إقـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ــة جمتمع املعرفة
 -2نهو�ض املر�أة العربية
 -3احتـ ــرام احلريـ ـ ــات (الــر�أي والتعبي ــر والتجمـع و�إن�شاء
املنظمات يف املجتمعني املدين وال�سيا�سي)
� -4إقامة ن�سق للحكم ال�صالح (يحمي احلرية ويقوم على متثيل
عامة ال�شعب واخل�ضوع مل�ساءلته يف ظل قانون يقوم على تنفيذه
ق�ضاء عادل وم�ستقل متام ًا)

402

ال

ال �أعرف

بدون ر�أي

رف�ض الإجابة

1

2

7

8

9

1

2

7

8

9

1

2

7

8

9

❏
❏
❏

1

2

7

8

9

❏

ما هو بر�أيك �أهم تطور ممكن �أن ي�ساعد على قيام نه�ضة �إن�سانية يف الوطن العربي؟

�أهم تطور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملحق  :2ا�ستطالع الر�أي حول نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي

❏❏

239

الق�سم اخلام�س:
البيانات التعريفية:
			
اجلنــــــــــــ�س:

501

504

ذكر

1

�أنثى

2

رف�ض الإجابة

3

			

يعمل

❏

505

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رف�ض الإجابة

❏❏

99

امل�ستـوى التعليمـــــــي )�أعلــى مرحلـة مت اجتيازها بنجاح( :

   503

			

ال يعمل

1
انتقل الى السؤال

2

رقم 506

9

رف�ض الإجابة

			
العمــــــــــــر:

502

العالقات بالقوى الب�شرية:

املهنـــــــــــــــــة )بالتحديد(:

			
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رف�ض الإجابة
   506

❏❏

99

احلالة الزوجيـــــــــــة :

			

1

�أعزب

ابتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدائي

2

متزوج

2

�إعدادي

3

�أخرى (حدد) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3

ثانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي

4

رف�ض الإجابة

9

دبلوم متو�سـ ـ ـ ـ ـ ــط

5

بكالوريو�س

6

م�سلم

دبلوم عايل

7

م�سيحي

2

ماج�ستري ف�أعلى

8

�أخرى (حدد) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3

9

رف�ض الإجابة

9

�أمي /يقر�أ ويكتب

رف�ض الإجابة

الباحث

❏

   507

❏

1

❏

الديــــــــــــــــــــــــــــانة :

			

1

❏

Å Ä
الباحثة

ا�شكر املجاوب ،وبني له احتمال القيام بزيارة �أخرى.
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جداول تلخ�ص نتائج امل�سح امليداين

1

حجم العينة
بلد الدرا�سة

الأردن

لبنان

م�صر

املغرب

اجلملة

عدد امل�شاهدات

1000

1000

1000

1023

4023

الق�سم الأول :امل�ساواة بني اجلن�سني
بلد الدرا�سة
�س�ؤال " 101امل�ساواة بني اجلن�سني" مرتبطة مبفهومك ال�شامل للحرية؟

الأردن

لبنان

م�صر

املغرب

اجلملة

مرتبطة

83.79

97.30

85.20

71.27

84.31

غري مرتبطة

13.96

1.90

12.20

10.75

9.71

2.25

0.80

2.60

17.99

5.98

100.00

100.00

100.00

100.01

100.00

87.45

90.20

92.10

76.44

86.49

امل�شاهدات املفقودة

2

اجلملة

�س�ؤال " 102امل�ساواة بني اجلن�سني" مكفولة؟
مكفولة
غري مكفولة

10.26

7.90

6.10

14.17

9.63

امل�شاهدات املفقودة

2.29

1.90

1.80

9.38

3.88

اجلملة

100.00

100.00

100.00

99.99

100.00

�س�ؤال 103

"امل�ساواة بني اجلن�سني" حت�سنت ،بقيت على حالها �أم تراجعت خالل اخلم�س �سنوات املا�ضية؟

ت�سحنت

67.24

69.70

80.00

65.98

70.70

بقيت على حالها

21.07

19.10

13.00

19.55

18.19

تراجعت

9.04

9.00

5.10

7.04

7.54

امل�شاهدات املفقودة

2.65

2.20

1.90

7.43

3.57

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

الق�سم الثاين :عنا�صر �إ�ضافية
توافق على �أن" "........................................؟
الأردن

لبنان

م�صر

املغرب

اجلملة

�أوافق

98.25

99.60

98.50

98.92

98.82

ال �أوافق

1.75

0.10

1.40

0.98

1.06

بلد الدرا�سة
�س�ؤال  20101للبنات احلق يف التعليم متام ًا كما للبنني

امل�شاهدات املفقودة

0.00

0.30

0.10

0.10

0.12

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

�س�ؤال  20102للبنات احلق يف التعليم يف جميع املراحل مبا يف ذلك التعليم اجلامعي
�أوافق

97.48

99.50

96.20

97.56

97.69

ال �أوافق

2.52

0.30

3.60

2.25

2.17

امل�شاهدات املفقودة
اجلملة

�س�ؤال 20103

0.00

0.20

0.20

0.20

0.15

100.00

100.00

100.00

100.01

100.01

للن�ساء احلق يف العمل على قدم امل�ساواة مع الرجال

�أوافق

86.08

98.60

84.80

93.16

90.67

ال �أوافق

13.93

1.00

14.50

6.74

9.03

امل�شاهدات املفقودة

0.00

0.40

0.70

0.10

0.30

اجلملة

100.01

100.00

100.00

100.00

100.00

 1اجلملة قد ال ت�ساوي  %100نتيجة للتقريب.
 2جمموع ن�سب " ال �أعرف" و "ال ر�أي " ،و "رف�ض الإجابة" و"غري مبني".
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تابع  -الق�سم الثاين :عنا�صر �إ�ضافية

توافق على �أن" "........................................؟
بلد الدرا�سة
�س�ؤال  20104للن�ساء احلق يف عوائد/مزايا العمل نف�سها كالرجال (الدخل/املزايا الأخرى)
�أوافق

م�صر

لبنان

الأردن

85.35

97.70

املغرب

82.90

91.49

اجلملة
89.38

ال �أوافق

14.55

1.70

16.10

7.62

9.98

امل�شاهدات املفقودة

0.10

0.60

1.00

0.88

0.65

100.00

100.00

100.00

99.99

100.01

اجلملة

�س�ؤال

20105

للن�ساء احلق يف ظروف العمل نف�سها كالرجل (�ساعات الدوام ،التنقل وال�سفر الخ ) ..

�أوافق

71.54

93.60

62.30

86.42

78.52

ال �أوافق

27.93

5.90

36.60

12.41

20.66

امل�شاهدات املفقودة

0.52

0.50

1.10

1.17

0.83

اجلملة

99.99

100.00

100.00

100.00

100.01

�س�ؤال 20106

للن�ساء احلق يف العمل ال�سيا�سي على قدم امل�ساواة مع الرجال

�أوافق

76.82

94.20

61.80

83.19

79.02

ال �أوافق

22.44

4.90

35.80

12.22

18.80

امل�شاهدات املفقودة

0.75

0.90

2.40

4.59

2.17

اجلملة

100.01

100.00

100.00

100.00

99.99

�س�ؤال

20107

من حق املر�أة �أن يكت�سب �أوالدها جن�سيتها على قدم امل�ساواة مع الرجال

�أوافق

73.93

86.90

62.10

53.57

69.03

ال �أوافق

24.72

12.30

35.60

39.69

28.14

امل�شاهدات املفقودة
اجلملة

�س�ؤال 20108

1.35

0.80

2.30

6.74

2.82

100.00

100.00

100.00

100.00

99.99

قا�ض
للمر�أة احلق بتبوء من�صب ٍ

�أوافق

55.34

89.90

ال �أوافق

43.71

8.60

51.50

امل�شاهدات املفقودة

0.94

1.50

1.90

99.99

100.00

100.00

اجلملة

�س�ؤال

20109

46.60

73.60

66.41

23.26

31.72

3.13

1.87

99.99

100.00

للمر�أة احلق بتبوء من�صب وزير

�أوافق

67.32

93.10

66.10

79.76

76.59

ال �أوافق

31.75

6.10

32.60

16.62

21.74

امل�شاهدات املفقودة

0.92

0.80

1.30

3.62

1.67

اجلملة

99.99

100.00

100.00

100.00

100.00

�س�ؤال  20110للمر�أة احلق بتبوء من�صب رئي�س وزراء
�أوافق

54.70

87.80

45.90

74.00

65.65

ال �أوافق

44.41

11.50

52.40

22.09

32.54

امل�شاهدات املفقودة
اجلملة

�س�ؤال

20111

0.89

0.70

1.70

3.91

1.81

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

للمر�أة احلق بتبوء من�صب رئي�س دولة

�أوافق

39.00

81.30

25.70

55.61

50.43

ال �أوافق

59.45

17.50

72.50

39.78

47.27

امل�شاهدات املفقودة

1.55

1.20

1.80

4.59

2.30

اجلملة

100.00

100.00

100.00

99.98

100.00
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حق البنات يف اختيار التخ�ص�ص الذي تريد يف جمال التعليم اجلامعي
املغرب
م�صر
لبنان
الأردن
بلد الدرا�سة
�س�ؤال  202تعتقد �أن للبنات حق اختيار التخ�ص�ص الذي تريد يف جمال التعليم اجلامعي �أم هناك تخ�ص�صات ال يجوز للبنات اختيارها؟

اجلملة

للبنات حق اختيار التخ�ص�ص*

85.67

90.90

90.20

92.47

89.83

هناك تخ�ص�صات ال يجوز اختيارها

12.02

8.10

7.40

1.66

7.26

امل�شاهدات املفقودة

2.32

1.00

2.40

5.87

2.91

اجلملة

100.01

100.00

100.00

100.00

100.00

* انتقل �إىل �س�ؤال 204

�أداء الن�ساء يف املواقع القيادية
الأردن

لبنان

م�صر

املغرب

اجلملة

�أف�ضل من �أداء الرجال

9.02

14.40

12.00

24.44

15.02

متقارب

52.18

66.50

46.50

42.23

51.80

�أ�سو�أ من �أداء الرجال

36.59

14.90

38.90

30.89

30.32

امل�شاهدات املفقودة

2.21

4.20

2.60

2.44

2.86

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

بلد الدرا�سة
�س�ؤال  204تعتقد �أن �أداء الن�ساء يف املواقع القيادية

عمل الن�ساء (الأ�سئلة  207-205ت�س�أل للن�ساء فقط)
لبنان

م�صر

املغرب

اجلملة

نعم

12.45

44.42

16.31

35.76

26.88

ال*

87.55

50.83

83.69

64.05

71.96

امل�شاهدات املفقودة

0.00

4.75

0.00

0.19

1.16

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

الأردن
بلد الدرا�سة
�س�ؤال  205عملت ب�أجر �أو بدون �أجر خالل ال�سبعة �أيام املا�ضية يف قطاعي"الإنتاج واخلدمات"؟

* انتقل �إىل �س�ؤال 207

�س�ؤال

206

كان عملك يف نطاق الأ�سرة �أم خارج نطاق الأ�سرة؟

يف نطاق الأ�سرة

39.76

57.21

46.15

32.09

44.98

خارج نطاق الأ�سرة*

60.24

42.79

53.85

67.91

55.02

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

* انتقل �إىل �س�ؤال 208

�س�ؤال

207

كنت ترغبني يف العمل خارج نطاق الأ�سرة خالل الـ � 7أيام املا�ضية ومل جتدي عم ً
ال؟

نعم

18.34

16.58

22.79

9.60

17.27

ال

81.37

72.70

76.23

87.37

79.30

امل�شاهدات املفقودة

0.29

10.71

0.98

3.03

3.43

اجلملة

100.00

99.99

100.00

100.00

100.00

توافق على ""................................................؟
الأردن

لبنان

م�صر

املغرب

بلد الدرا�سة
�س�ؤال � 20801أن ال تتعر�ض املر�أة للإيذاء البدين من الرجال؟
�أوافق

97.67

97.80

94.50

96.58

اجلملة
96.64

ال �أوافق

2.13

2.00

5.00

3.32

3.11

امل�شاهدات املفقودة

0.21

0.20

0.50

0.10

0.25

اجلملة

100.01

100.00

100.00

100.00

100.00
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توافق على ""................................................؟
بلد الدرا�سة
�س�ؤال � 20802أن ال تتعر�ض املر�أة للإيذاء النف�سي من الرجال؟
�أوافق

الأردن

لبنان

م�صر

املغرب

97.61

98.30

93.70

96.87

اجلملة
96.62

ال �أوافق

2.13

1.60

5.90

3.03

3.16

امل�شاهدات املفقودة

0.26

0.10

0.40

0.10

0.21

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

99.99

�س�ؤال 20803

منع ختان البنات؟
86.29

78.90

47.40

73.22

71.46

ال �أوافق

5.76

4.80

48.80

4.89

16.00

امل�شاهدات املفقودة

7.96

16.30

3.80

21.90

12.54

اجلملة

100.01

100.00

100.00

100.01

100.00

�أوافق

�س�ؤال 20804

متلك املر�أة للأ�صول االقت�صادية (على قدم امل�ساواة مع الرجال مبا يف ذلك الأرا�ضي واملباين)؟

�أوافق

93.52

97.60

91.40

98.24

95.21

ال �أوافق

6.05

2.00

7.70

1.08

4.19

امل�شاهدات املفقودة

0.43

0.40

0.90

0.68

0.60

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

�س�ؤال 20805

متلك املر�أة للم�شروعات االقت�صادية (على قدم امل�ساواة مع الرجال)؟

�أوافق

91.94

97.40

90.30

97.17

94.21

ال �أوافق

7.40

2.20

9.00

1.17

4.92

امل�شاهدات املفقودة

0.66

0.40

0.70

1.66

0.86

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

99.99

�س�ؤال 20806

�إدارة املر�أة للم�شروعات االقت�صادية (على قدم امل�ساواة مع الرجال)؟

�أوافق

87.77

96.50

85.40

95.11

91.21

ال �أوافق

11.84

2.70

13.70

2.54

7.67

امل�شاهدات املفقودة

0.40

0.80

0.90

2.35

1.12

اجلملة

100.01

100.00

100.00

100.00

100.00

�س�ؤال 20807

اختيار املر�أة للزوج على قدم امل�ساواة مع الرجال؟

�أوافق

93.54

97.40

96.40

91.98

94.82

ال �أوافق

6.24

2.20

3.20

7.62

4.83

امل�شاهدات املفقودة

0.22

0.40

0.40

0.39

0.35

اجلملة

100.00

100.00

100.00

99.99

100.00

�س�ؤال 20808

منع زواج الأقارب من الدرجة الأوىل؟

�أوافق

81.40

86.30

60.80

51.80

69.98

ال �أوافق

17.80

11.80

37.60

46.24

28.46

امل�شاهدات املفقودة

0.80

1.90

1.60

1.96

1.56

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

�س�ؤال 20809

منع الزواج املبكر (للبنت الأ�صغر من  18عاما)؟

�أوافق

87.89

84.20

78.80

67.94

79.63

ال �أوافق

12.12

15.20

20.70

30.99

19.82

امل�شاهدات املفقودة

0.00

0.60

0.50

1.08

0.55

اجلملة

100.01

100.00

100.00

100.01

100.00
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توافق على ""................................................؟
بلد الدرا�سة
�س�ؤال  20810طالق املر�أة ب�إرادتها املنفردة؟

الأردن

لبنان

م�صر

املغرب

اجلملة

�أوافق

61.76

83.20

57.50

70.88

68.35

ال �أوافق

37.58

16.30

41.40

27.47

30.67

امل�شاهدات املفقودة

0.66

0.50

1.10

1.66

0.99

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.01

100.01

�س�ؤال

الوالية على �أوالدها على قدم امل�ساواة مع الرجال؟

20811

�أوافق

79.68

85.70

78.90

94.43

84.73

ال �أوافق

19.78

13.50

20.30

4.11

14.36

امل�شاهدات املفقودة

0.54

0.80

0.80

1.47

0.91

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.01

100.00

�س�ؤال

20812

ال�سفر وحدها؟

�أوافق

43.58

82.10

29.40

58.74

53.48

ال �أوافق

56.03

17.40

70.20

40.96

46.12

امل�شاهدات املفقودة

0.39

0.50

0.40

0.29

0.40

اجلملة

100.00

100.00

100.00

99.99

100.00

تتمتع الن�ساء يف بلدك ""....................................
الأردن

لبنان

م�صر

املغرب

نعم

95.32

94.70

88.90

85.15

90.98

ال

3.19

1.90

9.50

12.32

6.76

امل�شاهدات املفقودة

1.49

3.40

1.60

2.54

2.26

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.01

100.00

بلد الدرا�سة
�س�ؤال  21001بعدم التعر�ض للإيذاء البدين؟

�س�ؤال

21002

اجلملة

بعدم التعر�ض للإيذاء النف�سي؟

نعم

94.03

93.20

90.60

79.28

89.22

ال

4.55

4.40

8.50

17.60

8.81

امل�شاهدات املفقودة

1.43

2.40

0.90

3.13

1.97

اجلملة

100.01

100.00

100.00

100.01

100.00

�س�ؤال

21003

باختيار الزوج؟

نعم

96.23

97.20

97.00

93.75

96.03

ال

3.50

1.20

2.50

5.08

3.08

امل�شاهدات املفقودة

0.26

1.60

0.50

1.17

0.89

اجلملة

99.99

100.00

100.00

100.00

100.00

�س�ؤال

21004

بالطالق ب�إرادتها؟

نعم

80.86

77.50

73.70

82.20

78.59

ال

17.33

18.50

24.50

14.57

18.70

امل�شاهدات املفقودة

1.80

4.00

1.80

3.23

2.71

اجلملة

99.99

100.00

100.00

100.00

100.00
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تتمتع الن�ساء يف بلدك ""....................................
بلد الدرا�سة
�س�ؤال  21005مبنع ختان البنات؟

الأردن

لبنان

م�صر

املغرب

اجلملة

نعم

80.81

68.50

64.40

71.76

71.37

ال

5.96

3.20

32.50

3.32

11.20

امل�شاهدات املفقودة

13.23

28.30

3.10

24.93

17.43

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.01

100.00

�س�ؤال

21006

بالتعليم؟

نعم

99.62

98.50

99.30

98.04

98.85

ال

0.20

0.50

0.50

1.08

0.57

امل�شاهدات املفقودة

0.19

1.00

0.20

0.88

0.57

اجلملة

100.01

100.00

100.00

100.00

99.99

�س�ؤال

21007

بالتعليم العايل؟

نعم

99.50

98.40

98.00

95.59

97.87

ال

0.49

0.30

1.80

2.54

1.29

امل�شاهدات املفقودة

0.00

1.30

0.20

1.86

0.85

اجلملة

99.99

100.00

100.00

99.99

100.01

�س�ؤال

21008

بالعمل؟

نعم

98.81

98.60

96.00

95.31

97.17

ال

1.20

0.30

3.80

4.11

2.36

امل�شاهدات املفقودة

0.00

1.10

0.20

0.59

0.47

اجلملة

100.01

100.00

100.00

100.01

100.00

�س�ؤال

21009

بتملك الأ�صول؟

نعم

96.97

96.30

95.60

94.82

95.91

ال

2.29

1.10

3.00

1.66

2.01

امل�شاهدات املفقودة

0.74

2.60

1.40

3.52

2.07

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

99.99

�س�ؤال   21010بتملك امل�شروعات؟
نعم

96.05

96.30

92.30

91.79

94.10

ال

3.26

1.60

6.40

3.03

3.57

امل�شاهدات املفقودة

0.69

2.10

1.30

5.18

2.33

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

�س�ؤال

21011

ب�إدارة امل�شروعات؟

نعم

95.19

96.30

89.70

88.96

92.51

ال

4.03

1.40

9.20

4.11

4.68

امل�شاهدات املفقودة

0.79

2.30

1.10

6.94

2.81

اجلملة

100.01

100.00

100.00

100.01

100.00

�س�ؤال

21012

بامل�شاركة يف املجتمع املدين (اجلمعيات الأهلية والأحزاب وو�سائل الأعالم)؟

نعم

92.63

96.30

86.70

81.62

89.27

ال

5.40

0.50

9.50

3.42

4.70

امل�شاهدات املفقودة

1.97

3.20

3.80

14.96

6.03

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
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تتمتع الن�ساء يف بلدك ""....................................
بلد الدرا�سة
�س�ؤال  21013بامل�شاركة يف القرار ال�سيا�سي؟
نعم

الأردن

لبنان

م�صر

املغرب

اجلملة

91.29

96.00

80.30

82.50

87.50

ال

6.57

1.30

15.60

4.01

6.85

امل�شاهدات املفقودة

2.13

2.70

4.10

13.49

5.65

اجلملة

99.99

100.00

100.00

100.00

100.00

التمتع " ".........................حت�سن ،بقي على حاله �أم تراجع خالل اخلم�س �سنوات املا�ضية؟
بلد الدرا�سة
�س�ؤال  21101بعدم التعر�ض للإيذاء البدين

الأردن

لبنان

م�صر

املغرب

اجلملة

حت�سن

73.29

62.00

79.60

72.92

71.96

بقي على حاله

19.44

23.60

14.20

20.72

19.50

تراجع

4.30

8.60

4.30

3.03

5.05

امل�شاهدات املفقودة

2.97

5.80

1.90

3.32

3.50

اجلملة

100.00

100.00

100.00

99.99

100.01

حت�سن

70.25

53.50

78.10

67.64

67.38

بقي على حاله

22.47

28.80

15.60

24.73

22.91

تراجع

4.94

12.00

4.80

3.32

6.25

امل�شاهدات املفقودة

2.34

5.70

1.50

4.30

3.46

اجلملة

100.00

100.00

100.00

99.99

100.01

�س�ؤال

�س�ؤال

21102

21103

بعدم التعر�ض للإيذاء النف�سي

باختيار الزوج

حت�سن

77.39

79.00

88.60

78.69

80.91

بقي على حاله

19.46

13.00

10.10

17.11

14.93

تراجع

1.58

1.90

0.30

1.27

1.26

امل�شاهدات املفقودة

1.57

6.10

1.00

2.93

2.90

اجلملة

100.00

100.00

100.00

99.99

100.00

�س�ؤال  21104بالطالق ب�إرادتها
حت�سن

62.82

48.20

65.10

65.30

60.38

بقي على حاله

26.94

35.40

29.70

26.00

29.49

تراجع

5.09

8.00

2.10

4.20

4.84

امل�شاهدات املفقودة

5.15

8.40

3.10

4.50

5.28

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

99.99

حت�سن

68.14

41.10

53.10

18.96

45.18

بقي على حاله

13.52

20.50

40.20

54.55

32.32

تراجع

1.34

1.30

2.40

2.44

1.87

امل�شاهدات املفقودة

17.00

37.10

4.30

24.05

20.63

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

�س�ؤال

21105

مبنع ختان البنات
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التمتع " ".........................حت�سن ،بقي على حاله �أم تراجع خالل اخلم�س �سنوات املا�ضية
لبنان

م�صر

املغرب

اجلملة

91.90

90.22

88.31

7.00

8.60

8.28

0.20

0.47
2.94
100.00

بلد الدرا�سة
�س�ؤال  21106بالتعليم

الأردن

حت�سن

86.57

84.50

بقي على حاله

11.12

6.40

تراجع

0.78

0.20

0.70

امل�شاهدات املفقودة

1.54

8.90

0.40

0.98

اجلملة

100.01

100.00

100.00

100.00

�س�ؤال

21107

بالتعليم العايل

حت�سن

86.11

86.20

90.30

87.39

87.50

بقي على حاله

11.81

4.40

8.40

10.17

8.70

تراجع

1.07

0.40

0.70

0.49

0.66

امل�شاهدات املفقودة

1.01

9.00

0.60

1.96

3.13

اجلملة

100.00

100.00

100.01

100.01

99.99

�س�ؤال

21108

بالعمل

حت�سن

82.09

77.80

83.30

84.95

82.05

بقي على حاله

15.28

7.80

13.50

11.44

12.00

تراجع

1.01

4.90

2.70

3.03

2.91

امل�شاهدات املفقودة

1.62

9.50

0.50

0.59

3.04

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.01

100.00

�س�ؤال

21109

بتملك الأ�صول

حت�سن

76.41

62.10

72.80

75.46

71.72

بقي على حاله

19.67

25.20

23.90

17.99

21.67

تراجع

1.52

3.20

1.10

0.68

1.62

امل�شاهدات املفقودة

2.39

9.50

2.20

5.87

4.99

اجلملة

99.99

100.00

100.00

100.00

100.00

�س�ؤال

21110

بتملك امل�شروعات

حت�سن

73.55

57.60

71.30

77.13

69.94

بقي على حاله

21.65

30.10

25.00

15.44

23.00

تراجع

1.73

3.40

1.60

0.68

1.85

امل�شاهدات املفقودة

3.07

8.90

2.10

6.74

5.21

اجلملة

100.00

100.00

100.00

99.99

100.00

�س�ؤال

21111

ب�إدارة امل�شروعات

حت�سن

64.75

43.40

63.50

75.17

61.78

بقي على حاله

29.30

35.70

32.10

15.64

28.11

تراجع

2.44

2.90

1.90

0.88

2.02

امل�شاهدات املفقودة

3.51

18.00

2.50

8.31

8.08

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

99.99

�س�ؤال

21112

بامل�شاركة يف املجتمع املدين (اجلمعيات الأهلية والأحزاب وو�سائل الأعالم)

حت�سن

72.87

78.20

71.80

73.70

74.14

بقي على حاله

17.93

10.70

20.30

11.53

15.09

تراجع

4.54

1.00

2.30

0.49

2.07

امل�شاهدات املفقودة

4.66

10.10

5.60

14.27

8.69

اجلملة

100.00

100.00

100.00

99.99

99.99
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التمتع " ".........................حت�سن ،بقي على حاله �أم تراجع خالل اخلم�س �سنوات املا�ضية
الأردن

بلد الدرا�سة
�س�ؤال

21113

لبنان

م�صر

املغرب

اجلملة

بامل�شاركة يف الن�شاط ال�سيا�سي

حت�سن

72.14

81.40

بقي على حاله

17.06

9.70

26.10

تراجع

5.50

1.00

2.60

65.40

73.70

73.17

12.22

16.25

0.98

2.51

امل�شاهدات املفقودة

5.29

7.90

5.90

13.10

8.08

اجلملة

99.99

100.00

100.00

100.00

100.01

الق�سم الثالث :احلجاب/االختالط/تعدد الزوجات/اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
احلجاب
بلد الدرا�سة
�س�ؤال 301

الأردن

لبنان

م�صر

املغرب

اجلملة

�أي من املواقف التالية يعرب عن ر�أيك يف احلجاب؟

ال �أوافق �أن تتحجب املر�أة

2.48

38.10

2.90

3.71

11.75

�أوافق فقط �إن قررت هي ذلك

49.86

54.00

53.00

45.26

50.50

يجب فر�ض احلجاب على املر�أة

47.32

2.80

43.00

50.44

35.97

امل�شاهدات املفقودة

0.34

5.10

1.10

0.59

1.77

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

99.99

االختالط بني اجلن�سني
الأردن

لبنان

م�صر

املغرب

اجلملة

27.69

94.60

39.40

70.87

58.21

ال �أوافق

71.45

5.20

59.90

26.30

40.63

امل�شاهدات املفقودة

0.86

0.20

0.70

2.83

1.16

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

بلد الدرا�سة
�س�ؤال  3021توافق على االختالط بني اجلن�سني يف جميع مراحل التعليم؟
�أوافق

�س�ؤال

3022

توافق على االختالط بني اجلن�سني يف العمل؟

�أوافق

49.06

96.80

74.60

75.76

74.06

ال �أوافق

49.76

2.40

24.70

22.29

24.77

امل�شاهدات املفقودة

1.19

0.80

0.70

1.96

1.17

اجلملة

100.01

100.00

100.00

100.01

100.00

�س�ؤال

3023

توافق على االختالط بني اجلن�سني يف املجتمع عامة؟

�أوافق

53.16

96.60

70.90

81.23

75.51

ال �أوافق

45.49

2.50

28.00

16.72

23.14

امل�شاهدات املفقودة

1.35

0.90

1.10

2.05

1.35

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

تعدد الزوجات
بلد الدرا�سة
�س�ؤال  303توافق على تعدد الزوجات؟

الأردن

لبنان

م�صر

املغرب

اجلملة

�أوافق

24.52

7.40

17.30

34.80

21.08

ال �أوافق*

72.36

90.10

81.20

62.46

76.45

امل�شاهدات املفقودة

3.11

2.50

1.50

2.74

2.46

99.99

100.00

100.00

100.00

99.99

اجلملة
* انتقل �إىل �س�ؤال 305
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تعدد الزوجات
اجلملة

الأردن

لبنان

م�صر

املغرب

الزوجة الأوىل فقط

18.97

29.73

15.03

15.45

17.63

5.92

5.41

2.89

4.78

4.78

بلد الدرا�سة
ً
�س�ؤال  304يجب ،باعتقادك� ،أن يكون تعدد الزوجات مرتبطا مبوافقة ..........
�آخر زوجة فقط
الزوجة الأوىل والأخرية معاً

36.02

22.97

56.07

60.11

49.08

امل�شاهدات املفقودة

39.09

41.89

26.01

19.66

28.51

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
بلد الدرا�سة
�س�ؤال  305تعرف عن "اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة"؟

الأردن

لبنان

م�صر

املغرب

اجلملة

نعم

9.04

12.90

0.80

10.65

8.36

ال*

88.56

84.40

95.10

87.19

88.81

امل�شاهدات املفقودة

2.40

2.70

4.10

2.15

2.83

100.00

100.00

100.00

99.99

100.00

اجلملة
* انتقل �إىل �س�ؤال 311
�س�ؤال 306

ب�شكل عام ،هل توافق على م�ضمون هذه االتفاقية؟

�أوافق

79.73

89.15

75.00

48.62

73.15

ال �أوافق

8.94

4.65

25.00

39.45

17.56

امل�شاهدات املفقودة

11.34

6.20

0.00

11.93

9.29

اجلملة

100.01

100.00

100.00

100.00

100.00

�س�ؤال 307

هل لديك �أي اعرتا�ض على �أي من موادها الرئي�سية

نعم

20.59

17.83

25.00

18.35

18.91

ال

60.28

68.99

75.00

59.63

63.76

امل�شاهدات املفقودة

19.13

13.18

0.00

22.02

17.33

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

�س�ؤال 309

هل توافق على تطبيقها بالكامل يف بلدك؟

�أوافق

52.65

78.29

62.50

38.53

58.14

ال �أوافق

33.99

6.98

37.50

42.20

26.38

امل�شاهدات املفقودة

13.36

14.73

0.00

19.27

15.48

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

�س�ؤال 310

هل توافق على تطبيقها بالكامل يف جميع البلدان العربية؟

�أوافق

54.43

71.32

62.50

30.28

53.27

ال �أوافق

36.04

10.08

37.50

26.61

23.06

امل�شاهدات املفقودة

9.53

18.60

0.00

43.12

23.67

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.01

100.00
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الق�سم الرابع :النه�ضة يف الوطن العربي
هل ترى �أهمية ملحة لقيام نه�ضة �إن�سانية يف الوطن العربي عن طريق"".....................؟
بلد الدرا�سة
�س�ؤال (� )40101إقامة جمتمع املعرفة

الأردن

لبنان

م�صر

املغرب

اجلملة

نعم

91.95

97.20

90.00

95.60

93.70

ال

4.58

1.00

3.60

0.49

2.41

امل�شاهدات املفقودة

3.48

1.80

6.40

3.91

3.90

اجلملة

100.01

100.00

100.00

100.00

100.01

�س�ؤال

40102

نهو�ض املر�أة العربية

نعم

86.06

97.20

88.70

81.52

88.33

ال

10.31

1.20

6.20

10.36

7.04

امل�شاهدات املفقودة

3.63

1.60

5.10

8.11

4.63

اجلملة

100.00

100.00

100.00

99.99

100.00

�س�ؤال

40103

احرتام احلريات (الر�أي والتعبري والتجمع و�إن�شاء املنظمات يف املجتمعني املدين وال�سيا�سي)

نعم

91.63

98.30

92.50

90.91

93.32

ال

5.30

0.30

1.80

1.86

2.31

امل�شاهدات املفقودة

3.07

1.40

5.70

7.23

4.37

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

�س�ؤال

40104

�إقامة ن�سق للحكم ال�صالح (يحمي احلرية ويقوم على متثيل عامة ال�شعب واخل�ضوع مل�ساءلته يف ظل قانون يقوم على تنفيذه ق�ضاء عادل وم�ستقل متام ًا)

نعم

91.07

93.50

91.60

89.83

91.49

ال

4.72

2.30

1.70

1.27

2.49

امل�شاهدات املفقودة

4.20

4.20

6.70

8.90

6.02

اجلملة

99.99

100.00

100.00

100.00

100.00

الق�سم اخلام�س :البيانات التعريفية
بلد الدرا�سة
�س�ؤال  501النوع

الأردن

لبنان

م�صر

املغرب

اجلملة

رجال

49.89

51.60

44.20

48.88

48.64

ن�ساء

50.11

48.40

55.80

51.12

51.36

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

�س�ؤال

502

العمر

24-18

20.82

14.70

26.90

22.48

21.23

34-25

27.95

24.90

19.00

38.22

27.28

49-35

33.17

37.70

29.60

25.81

31.54

+50

18.06

20.80

24.50

12.71

18.98

امل�شاهدات املفقودة

0.00

1.90

0.00

0.78

0.67

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

99.70
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الق�سم اخلام�س :البيانات التعريفية
بلد الدرا�سة
�س�ؤال  503امل�ستوى التعليمي
�أمــي/يقر�أ ويكتب

الأردن

5.65

لبنان

2.00

اجلملة

م�صر

املغرب

36.70

55.43

25.12

ابتدائي

10.23

8.10

7.90

15.35

10.42

�إعدادي

19.10

22.50

5.90

0.98

12.05

ثانوي

35.69

30.90

13.90

19.84

25.05

دبلوم متو�سط

12.80

15.60

20.00

3.03

12.80

بكالوريو�س

14.17

8.10

13.20

2.15

9.36

دبلوم عايل

1.05

9.90

1.70

1.66

3.57

ماج�ستري �أو �أعلى

1.31

1.90

0.40

1.56

1.29

امل�شاهدات املفقودة

0.00

1.00

0.30

0.00

0.32

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

99.98

�س�ؤال

504

احلالة العملية

يعمل

39.16

69.60

35.80

47.90

48.11

ال يعمل*

60.84

30.40

64.20

52.10

51.89

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

* انتقل �إىل �س�ؤال 506

�س�ؤال

506

احلالة الزوجية

�أعزب

28.14

31.20

28.00

46.53

33.54

متزوج

68.83

64.40

64.60

50.24

61.95

�أخرى

3.03

4.40

7.40

3.23

4.51

اجلملة

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

�س�ؤال

507

الديانة

م�سلم

97.10

43.30

96.10

99.71

84.14

م�سيحي

2.70

55.30

3.90

0.29

15.46

�أخرى

0.19

1.40

0.00

0.00

0.40

اجلملة

99.99

100.00

100.00

100.00

100.00

الر�أي يف مبد�أ تعدد الزوجات ،ح�سب النوع
الأردن

لبنان

م�صر

املغرب

�أوافق

38.90

10.47

26.02

47.60

بلد الدرا�سة
رجال

اجلملة
30.72

ال �أوافق

58.55

87.02

72.85

50.00

67.10

امل�شاهدات املفقودة

2.55

2.52

1.13

2.40

2.18

اجلملة

100.00

100.01

100.00

100.00

100.00

ن�ساء
�أوافق

10.21

4.13

10.39

22.56

11.96

ال �أوافق

86.12

93.39

87.81

74.38

85.31

امل�شاهدات املفقودة

3.67

2.48

1.79

3.06

2.73

اجلملة

100.00

100.00

99.99

100.00

100.00
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الر�أي يف مبد�أ تعدد الزوجات ،ح�سب النوع
اجلملة

م�صر

املغرب

�أوافق

24.52

7.40

17.30

34.80

21.08

ال �أوافق

72.36

90.10

81.20

62.46

76.45

امل�شاهدات املفقودة

3.11

2.50

1.50

2.74

2.46

اجلملة

99.99

100.00

100.00

100.00

99.99

بلد الدرا�سة
جملة
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ملحق  :3وثائق

اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة
1

الأمم املتحدة
"� ...إن التنمية التامة والكاملة لبلد ما ،ورفاهية العامل،
وق�ضية ال�سلم ،تتطلب جميعاً �أق�صى م�شاركة ممكنة
من جانب املر�أة على قدم امل�ساواة مع الرجل يف جميع
امليادين"

مقدمة
يف  18كانون الأول/دي�سمرب  1979اتخذت خطوة
رئي�سية نحو حتقيق هدف منح املر�أة امل�ساواة يف
احلقوق عندما اعتمدت اجلمعية العامة اتفاقية
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
وت�ضع هذه االتفاقية امل�ؤلفة من  30مادة ،يف
قالب قانوين ُملزم ،املبادئ والتدابري املقبولة دولياً
لتحقيق امل�ساواة يف احلقوق للمر�أة يف كل مكان.
وجاء اعتمادها تتويجاً مل�شاورات ا�ستمرت لفرتة
خم�س �سنوات والتي �أجرتها �أفرقة عاملة متعددة
واللجنة املعنية مبركز املر�أة واجلمعية العامة.
وتك�شف هذه االتفاقية ال�شاملة ،بدعوتها �إىل
كفالة احلقوق املت�ساوية للمر�أة ،ب�صرف النظر عن
حالتها الزوجية ،يف جميع امليادين -من �سيا�سية
واقت�صادية واجتماعية وثقافية ومدنية -عمق
العزلة والقيود املفرو�ضة على املر�أة على �أ�سا�س
اجلن�س ال غري .وهي تدعو �إىل �سن ت�شريعات
وطنية حترم التمييز ،وتو�صي باتخاذ تدابري
خا�صة م�ؤقتة للتعجيل بتحقيق امل�ساواة احلقيقية
بني الرجل واملر�أة ،وباتخاذ خطوات ت�ستهدف
تعديل الأمناط االجتماعية والثقافية التي ت�ؤدي

�إىل �إدامة هذا التمييز.
وتن�ص التدابري الأخرى على كفالة احلقوق
املت�ساوية للمر�أة يف املجاالت ال�سيا�سية ويف احلياة
العامة ،وامل�ساواة يف احل�صول على التعليم و�إتاحة
نف�س اخليارات من حيث املناهج التعليمية ،وعدم
التمييز يف التوظيف ويف الأجر ،و�ضمانات للأمن
الوظيفي يف حاالت الزواج والوالدة .وت�شدد
االتفاقية على ت�ساوي الرجل واملر�أة يف امل�س�ؤولية
داخل �إطار احلياة الأ�سرية .كما تركز �أي�ضاً على
اخلدمات االجتماعية ،وال�سيما مرافق رعاية
الأطفال ،الالزمة للجمع بني االلتزامات الأ�سرية
وم�س�ؤوليات العمل وامل�شاركة يف احلياة العامة.
وتدعو مواد �أخرى يف االتفاقية �إىل عدم
التمييز يف اخلدمات ال�صحية التي تقدم �إىل
الن�ساء ،مبا يف ذلك اخلدمات املت�صلة بتخطيط
الأ�سرة ،و�إىل منح املر�أة �أهلية قانونية مماثلة
لأهلية الرجل ،وتطلب �أن توافق الدول الأطراف
على �أن كل العقود وال�صكوك اخلا�صة الأخرى
التي تقيد من الأهلية القانونية للمر�أة "يجب �أن
تعترب الغية وباطلة" .وتويل االتفاقية اهتماماً
خا�صاً مل�شاكل املر�أة الريفية.
وتن�شئ االتفاقية جهازاً للإ�شراف الدويل على
االلتزامات التي تقبل بها الدول .و�سوف تتوىل
جلنة من اخلرباء ،تقوم الدول الأطراف بانتخابهم
ويعملون ب�صفتهم ال�شخ�صية ،بالنظر يف التقدم
املحرز.
و�ستدخل هذه االتفاقية ،التي فُتح باب التوقيع
عليها يف � 1آذار/مار�س  ،1980بعد موافقة
 20دولة على التقيد ب�أحكامها� ،إما عن طريق
الت�صديق �أو االن�ضمام.
وتت�ضمن ال�صفحات التالية الن�ص الكامل
لالتفاقية:

 1امل�صدر" :الأمم املتحدة) ".متت الزيارة يف � 10شباط/فرباير .(2006
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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املرفق
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة
�إن الدول الأطراف يف هذه االتفاقية،
�إذ تالحظ �أن ميثاق الأمم املتحدة ي�ؤكد
من جديد الإميان باحلقوق الأ�سا�سية للإن�سان
وبكرامة الفرد وقدره ومبا للرجال والن�ساء من
حقوق مت�ساوية،
و�إذ تالحظ �أن الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
ي�ؤكد مبد�أ عدم جواز التمييز ،ويعلن �أن جميع النا�س
يولدون �أحراراً مت�ساوين يف الكرامة واحلقوق ،و�أن
لكل �إن�سان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات
الواردة يف هذا الإعالن ،دون �أي متييز ،مبا يف
ذلك التمييز القائم على اجلن�س،
و�إذ تالحظ �أن الدول الأطراف يف العهدين
الدوليني اخلا�صني بحقوق الإن�سان عليها واجب
�ضمان حق الرجال والن�ساء يف التمتع على قدم
امل�ساواة بجميع احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية واملدنية وال�سيا�سية،
و�إذ ت�أخذ بعني االعتبار االتفاقيات الدولية
املعقودة برعاية الأمم املتحدة والوكاالت
املتخ�ص�صة ،والتي ت�شجع امل�ساواة يف احلقوق بني
الرجل واملر�أة،
ً
و�إذ تالحظ �أي�ضا القرارات والإعالنات
والتو�صيات التي اعتمدتها الأمم املتحدة والوكاالت
املتخ�ص�صة للنهو�ض بامل�ساواة يف احلقوق بني
الرجل واملر�أة،
و�إذ ي�ساورها القلق ،مع ذلك ،لأنه على الرغم
من تلك ال�صكوك املختلفة ،ال يزال هناك متييز
وا�سع النطاق �ضد املر�أة،
و�إذ ت�شري �إىل �أن التمييز �ضد املر�أة ي�شكل
انتهاكاً ملبد�أي امل�ساواة يف احلقوق واحرتام كرامة
الإن�سان وعقبة �أمام م�شاركة املر�أة ،على قدم
امل�ساواة مع الرجل ،يف حياة بلدها ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية ،ويعوق
منو رخاء املجتمع والأ�سرة ،ويزيد من �صعوبة
التنمية الكاملة لإمكانات املر�أة يف خدمة بلدها
والب�شرية،
و�إذ ي�ساورها القلق لأنه ال تتاح للمر�أة ،يف
حاالت الفقر� ،إال �أقل الفر�ص للح�صول على
الغذاء وال�صحة والتعليم والتدريب والعمالة
واحلاجات الأخرى،
واقتناعا منها ب�أن �إقامة نظام اقت�صادي دويل

وثائق خمتارة

جديد ،ي�ستند �إىل الإن�صاف والعدل� ،سي�سهم
�إ�سهاماً بارزاً يف النهو�ض بامل�ساواة بني الرجل
واملر�أة،
و�إذ ت�شدد على �أن ا�ستئ�صال �ش�أفة الف�صل
العن�صري وجميع �أ�شكال العن�صرية والتميز
العن�صري واال�ستعمار اجلديد والعدوان واالحتالل
الأجنبي وال�سيطرة الأجنبية والتدخل يف ال�ش�ؤون
الداخلية للدول �أمر �أ�سا�سي بالن�سبة �إىل متتع
الرجال والن�ساء بحقوقهم متتعاً كام ً
ال،
و�إذ ت�ؤكد �أن تعزيز ال�سلم والأمن الدوليني،
وتخفيف حدة التوتر الدويل ،والتعاون املتبادل
فيما بني جميع الدول بغ�ض النظر عن نظمها
االجتماعية واالقت�صادية ،ونزع ال�سالح العام
الكامل وال�سيما نزع ال�سالح النووي يف ظل
رقابة دولية �صارمة وفعالة ،وتوكيد مبادئ
العدل وامل�ساواة واملنفعة املتبادلة يف العالقات
بني البلدان ،و�إعمال حق ال�شعوب الواقعة حتت
ال�سيطرة الأجنبية واال�ستعمارية واالحتالل
الأجنبي يف تقرير امل�صري واال�ستقالل ،وكذلك
احرتام ال�سيادة الوطنية وال�سالمة الإقليمية
�ستنه�ض بالتقدم االجتماعي والتنمية ،و�ست�سهم،
نتيجة لذلك ،يف حتقيق امل�ساواة الكاملة بني
الرجل واملر�أة،
واقتناعاً منها ب�أن التنمية التامة والكاملة لبلد
ما ،ورفاهية العامل ،وق�ضية ال�سلم ،تتطلب جميعاً
�أق�صى م�شاركة ممكنة من جانب املر�أة على قدم
امل�ساواة مع الرجل يف جميع امليادين،
و�إذ ت�ضع يف اعتبارها �إ�سهام املر�أة العظيم يف
رفاه الأ�سرة ويف تنمية املجتمع ،الذي مل يُعرتف
به حتى الآن على نحو كامل ،والأهمية االجتماعية
للأمومة ولدور الوالدين كليهما يف الأ�سرة ويف
تن�شئة الأطفال ،و�إذ تدرك �أن دور املر�أة يف
الإجناب ال ينبغي �أن يكون �أ�سا�ساً للتمييز ،بل
�أن تن�شئة الأطفال تتطلب بدالً من ذلك تقا�سم
امل�س�ؤولية بني الرجل واملر�أة واملجتمع ككل،
و�إذ تدرك �أن حتقيق امل�ساواة الكاملة بني
الرجل واملر�أة يتطلب �إحداث تغيري يف الدور
التقليدي للرجل وكذلك يف دور املر�أة يف املجتمع
والأ�سرة،
وقد عقدت العزم على تنفيذ املبادئ الواردة
يف �إعالن الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ،وعلى
�أن تتخذ ،لذلك الغر�ض ،التدابري الالزمة ،للق�ضاء
على ذلك التمييز بجميع �أ�شكاله ومظاهره،
قد اتفقت على ما يلي:
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اجلزء الأول
املادة 1

لأغرا�ض هذه االتفاقية يعني م�صطلح "التمييز
�ضد املر�أة" �أي تفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تقييد يتم على
�أ�سا�س اجلن�س ويكون من �آثاره �أو �أغرا�ضه النيل
من االعرتاف للمر�أة ،على �أ�سا�س ت�ساوى الرجل
واملر�أة ،بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف
امليادين ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية واملدنية �أو يف �أي ميدان �آخر� ،أو �إبطال
االعرتاف للمر�أة بهذه احلقوق �أو متتعها بها
وممار�ستها لها بغ�ض النظر عن حالتها الزوجية.
املادة 2

ت�شجب الدول الأطراف جميع �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة وتوافق على �أن تنتهج ،بكل الو�سائل املنا�سبة
ودون �إبطاء� ،سيا�سة الق�ضاء على التمييز �ضد
املر�أة ،وحتقيقاً لذلك ،تتعهد بالقيام مبا يلي:
)�أ( جت�سيد مبد�أ امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف
د�ساتريها الوطنية �أو ت�شريعاتها املنا�سبة
الأخرى� ،إذا مل يكن هذا املبد�أ قد �أدمج
فيها حتى الآن ،وكفالة التحقيق العملي لهذا
املبد�أ من خالل القانون والو�سائل املنا�سبة
الأخرى؛
)ب( اتخاذ املنا�سب من التدابري الت�شريعية
وغريها ،مبا يف ذلك ما يقت�ضيه الأمر من
جزاءات ،حلظر كل متييز �ضد املر�أة؛
)ج( �إقرار احلماية القانونية حلقوق املر�أة على
قدم امل�ساواة مع الرجل و�ضمان احلماية
الفعالة للمر�أة ،عن طريق املحاكم الوطنية
ذات االخت�صا�ص وامل�ؤ�س�سات العامة الأخرى،
من اي عمل متييزي؛
)د( االمتناع عن اال�ضطالع ب�أي عمل �أو ممار�سة
متييزية �ضد املر�أة ،وكفالة ت�صرف ال�سلطات
وامل�ؤ�س�سات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛
)هـ( اتخاذ جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على
التمييز �ضد املر�أة من جانب �أي �شخ�ص �أو
منظمة �أو م�ؤ�س�سة؛
)و( اتخاذ جميع التدابري املنا�سبة ،مبا يف ذلك
الت�شريع ،لتعديل �أو �إلغاء القوانني والأنظمة
والأعراف واملمار�سات القائمة التي ت�شكل
متييزاً �ضد املر�أة؛
)ز( �إلغاء جميع �أحكام قوانني العقوبات الوطنية
التي ت�شكل متييزاً �ضد املر�أة.
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املادة 3

تتخذ الدول الأطراف يف جميع امليادين ،وال�سيما
امليادين ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
والثقافية ،كل التدابري املنا�سبة ،مبا يف ذلك
الت�شريع ،لكفالة تطور املر�أة وتقدمها الكاملني،
وذلك لت�ضمن لها ممار�سة حقوق الإن�سان
واحلريات الأ�سا�سية والتمتع بها على �أ�سا�س
امل�ساواة مع الرجل.
املادة 4

	.1ال يعترب اتخاذ الدول الأطراف تدابري خا�صة
م�ؤقتة ت�ستهدف التعجيل بامل�ساواة الفعلية
بني الرجل واملر�أة ومتييزاً كما حتدده هذه
االتفاقية ،ولكنه يجب �أال ي�ستتبع ب�أي حال،
كنتيجة له ،الإبقاء على معايري غري متكافئة
�أو منف�صلة؛ كما يجب وقف العمل بهذه
التدابري عندما تكون �أهداف التكاف�ؤ يف
الفر�ص واملعاملة قد حتققت.
	.2ال يعترب اتخاذ الدول الأطراف تدابري خا�صة
ت�ستهدف حماية الأمومة ،مبا يف ذلك تلك
التدابري الواردة يف هذه االتفاقية� ،إجراء
متييزياً.

املادة 5

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة،
لتحقيق ما يلي:
)�أ( تعديل الأمناط االجتماعية والثقافية ل�سلوك
الرجل واملر�أة ،بهدف حتقيق الق�ضاء على
التحيزات والعادات العرفية وكل املمار�سات
الأخرى القائمة على فكرة دونية �أو تف ّوق
�أحد اجلن�سني� ،أو على ادوار منطية للرجل
واملر�أة؛
)ب( كفالة �أن تت�ضمن الرتبية الأ�سرية تفهماً
�سليماً للأمومة بو�صفها وظيفة اجتماعية
واالعرتاف بامل�سئولية امل�شرتكة لكل من
الرجال والن�ساء يف تن�شئة �أطفالهم وتطورهم،
على �أن يكون مفهوماً �أن م�صلحة الأطفال
هي االعتبار الأ�سا�سي يف جميع احلاالت.
املادة 6

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة ،مبا
يف ذلك الت�شريع ،ملكافحة جميع �أ�شكال االجتار
باملر�أة وا�ستغالل دعارة املر�أة.

تقرير التنمية الإن�سانية العربية

2004

املادة 9
ً
ً
 .1متنح الدول الأطراف املر�أة حقا م�ساويا حلق
الرجل يف اكت�ساب جن�سيتها �أو االحتفاظ بها
�أو تغيريها .وت�ضمن بوجه خا�ص �أال يرتتب
على الزواج من �أجنبي او تغيري جن�سية الزوج
�أثناء الزواج� ،أن تتغري تلقائياً جن�سية الزوجة،
�أو �أن ت�صبح بال جن�سية �أو �أن تفر�ض عليها
جن�سية الزوج.
 .2متنح الدول الأطراف املر�أة حقاً م�ساوياً حلق
الرجل فيما يتعلق بجن�سية �أطفالها.

الدرجات العلمية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية من
جميع الفئات ،يف املناطق الريفية واحل�ضرية
على ال�سواء؛ وتكون هذه امل�ساواة مكفولة
يف املرحلة ال�سابقة لاللتحاق باملدر�سة ويف
التعليم العام والتقني واملهني والتعليم التقني
العايل ،وكذلك يف جميع �أنواع التدريب
املهني؛
)ب( توفر نف�س املناهج الدرا�سية ،ونف�س
االمتحانات وهيئات تدري�سية تتمتع مب�ؤهالت
من نف�س امل�ستوى ومبان ومعدالت مدر�سية
من نف�س النوعية؛
)ج( الق�ضاء على �أي مفهوم منطي عن دور الرجل
ودور املر�أة على جميع م�ستويات التعليم ويف
جميع �أ�شكاله عن طريق ت�شجيع التعليم
املختلط وغريه من �أنواع التعليم التي ت�ساعد
يف حتقيق هذا الهدف ،وال�سيما عن طريق
تنقيح كتب الدرا�سة والربامج املدر�سية
وتكييف �أ�ساليب التعليم؛
)د( نف�س الفر�ص لال�ستفادة من املنح التعليمية
وغريها من املنح الدرا�سية؛
)هـ( نف�س الفر�ص للو�صول �إىل برامج التعليم
املتوا�صل ،مبا يف ذلك برامج تعليم الكبار
وحمو الأمية الوظيفية ،وال�سيما التي تهدف
�إىل �أن ت�ضيق ،يف �أقرب وقت ممكن� ،أي
فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملر�أة؛
)و( خف�ض معدالت ترك املدر�سة ،قبل الأوان
بني الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والن�ساء
الالئي تركن املدر�سة قبل الأوان؛
)ز( نف�س الفر�ص للم�شاركة الن�شطة يف الألعاب
الريا�ضية والرتبية البدنية؛
)ح( الو�صول �إىل معلومات تربوية حمددة
للم�ساعدة يف �ضمان �صحة الأ�سر ورفاها،
مبا يف ذلك املعلومات والن�صح عن تخطيط
الأ�سرة.

اجلزء الثالث

املادة

املادة 10

 .1تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقت�ضي احلال
اتخاذه من تدابري للق�ضاء على التمييز �ضد
املر�أة يف ميدان العمل لكي تكفل لها ،على
�أ�سا�س ت�ساوي الرجل واملر�أة ،نف�س احلقوق
وال�سيما:
)�أ( احلق يف العمل بو�صفه حقاً غري قابل
للت�صرف لكل الب�شر؛
)ب( احلق يف التمتع بنف�س فر�ص التوظيف،

اجلزء الثاين
املادة 7

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة
للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية
والعامة للبلد ،وبوجه خا�ص تكفل للمر�أة ،على
قدم امل�ساواة مع الرجل ،احلق يف:
)�أ( الت�صويت يف جميع االنتخابات واال�ستفتاءات
العامة ،و�أهلية االنتخاب جلميع الهيئات التي
ينتخب �أع�ضا�ؤها باالقرتاع العام؛
)ب( امل�شاركة يف �صياغة �سيا�سة احلكومة
وتنفيذ هذه ال�سيا�سة ويف �شغل الوظائف
العامة وت�أدية جميع املهام العامة على جميع
امل�ستويات احلكومية؛
)ج( امل�شاركة يف جميع املنظمات واجلمعيات
غري احلكومية التي تعني باحلياة العامة
وال�سيا�سية للبلد.
املادة 8

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة
لتكفل للمر�أة ،على قدم امل�ساواة مع الرجل ودون
�أي متييز ،فر�صة متثيل حكومتها على امل�ستوى
الدويل واال�شرتاك يف �أعمال املنظمات الدولية.

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة
للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة لكي تكفل للمر�أة
حقوقاً م�ساوية حلقوق الرجل يف ميدان التعليم،
وبوجه خا�ص لكي تكفل ،على �أ�سا�س ت�ساوي
الرجل واملر�أة:
)�أ( نف�س الظروف للتوجيه الوظيفي واملهني،
وللو�صول �إىل الدرا�سات واحل�صول على

وثائق خمتارة
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)ج(

)د(

)هـ(

)و(

مبا يف ذلك تطبيق معايري االختيار
نف�سها يف �ش�ؤون التوظيف؛
احلق يف حرية اختيار املهنة والعمل،
واحلق يف الرتقي والأمن الوظيفي ،ويف
جميع مزايا و�شروط اخلدمة ،واحلق يف
تلقي التدريب و�إعادة التدريب املهني،
مبا يف ذلك التلمذة ال�صناعية والتدريب
املهني املتقدم والتدريب املتكرر؛
احلق يف امل�ساواة يف الأجر ،مبا يف
ذلك اال�ستحقاقات ،واحلق يف امل�ساواة
يف املعاملة فيما يتعلق بالعمل املتعادل
القيمة ،وكذلك امل�ساواة يف املعاملة يف
تقييم نوعية العمل؛
احلق يف ال�ضمان االجتماعي ،وال �سيما
يف حاالت التقاعد ،والبطالة ،واملر�ض،
والعجز ،وال�شيخوخة ،و�أي �شكل من
ا�شكال عدم القدرة على العمل ،وكذلك
احلق يف �إجازة مدفوعة الأجر؛
احلق يف الوقاية ال�صحية و�سالمة
ظروف العمل ،مبا يف ذلك حماية وظيفة
الإجناب.

 .2توخياً ملنع التمييز �ضد املر�أة ب�سبب الزواج
�أو الأمومة ،ول�ضمان حقها الفعلي يف العمل،
تتخذ الدول الأطراف التدابري املنا�سبة:
)�أ( حلظر الف�صل من اخلدمة ب�سبب احلمل
�أو �إجازة الأمومة والتمييز يف الف�صل من
العمل على �أ�سا�س احلالة الزوجية ،مع
فر�ض جزاءات على املخالفني؛
)ب( لإدخال نظام �إجازة الأمومة املدفوعة
الأجر �أو مع التمتع مبزايا اجتماعية
مماثلة دون �أن تفقد املر�أة الوظيفة
التي ت�شغلها �أو �أقدميتها �أو العالوات
االجتماعية؛
)ج( لت�شجيع توفري ما يلزم من اخلدمات
االجتماعية امل�ساندة لتمكني الوالدين
من اجلمع بني التزاماتهما الأ�سرية وبني
م�س�ؤوليات العمل وامل�شاركة يف احلياة
العامة ،وال�سيما عن طريق ت�شجيع �إن�شاء
وتنمية �شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛
)د( لتوفري حماية خا�صة للمر�أة �أثناء فرتة
احلمل يف الأعمال التي يثبت �أنها م�ؤذية
لها.
 .3يجب �أن ت�ستعر�ض الت�شريعات الوقائية املت�صلة
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بامل�سائل امل�شمولة بهذه املادة ا�ستعرا�ضاً دورياً
يف �ضوء املعرفة العلمية والتكنولوجية ،و�أن يتم
تنقيحها �أو �إلغا�ؤها �أو تو�سيع نطاقها ح�سب
االقت�ضاء.
املادة 12

 .1تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة
للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف ميدان
الرعاية ال�صحية من �أجل �أن ت�ضمن لها،
على �أ�سا�س ت�ساوى الرجل واملر�أة ،احل�صول
على خدمات الرعاية ال�صحية ،مبا يف ذلك
اخلدمات املتعلقة بتخطيط الأ�سرة.
 .2بالرغم من �أحكام الفقرة  1من هذه املادة
تكفل الدول الأطراف للمر�أة اخلدمات
املنا�سبة فيما يتعلق باحلمل والوالدة وفرتة
ما بعد الوالدة ،وتوفر لها اخلدمات املجانية
عند االقت�ضاء ،وكذلك التغذية الكافية �أثناء
احلمل والر�ضاعة.

املادة 13

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة
للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف املجاالت
الأخرى للحياة االقت�صادية واالجتماعية لكي
تكفل لها ،على �أ�سا�س ت�ساوي الرجل واملر�أة ،نف�س
احلقوق وال�سيما:
)�أ( احلق يف اال�ستحقاقات الأ�سرية؛
)ب( احلق يف احل�صول على القرو�ض امل�صرفية،
والرهون العقارية وغري ذلك من �أ�شكال
االئتمان املايل؛
)ج( احلق يف اال�شرتاك يف الأن�شطة الرتويحية
والألعاب الريا�ضية ويف جميع جوانب احلياة
الثقافية.
املادة 14

 .1ت�ضع الدول الأطراف يف اعتبارها امل�شاكل
اخلا�صة التي تواجهها املر�أة الريفية ،والأدوار
الهامة التي ت�ؤديها يف ت�أمني �أ�سباب البقاء
اقت�صادياً لأ�سرتها ،مبا يف ذلك عملها يف
قطاعات االقت�صاد غري النقدية ،وتتخذ
جميع التدابري املنا�سبة ل�ضمان تطبيق �أحكام
هذه االتفاقية على املر�أة يف املناطق الريفية.
 .2تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة
للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف املناطق
الريفية لكي تكفل لها ،على �أ�سا�س الت�ساوي
مع الرجل ،امل�شاركة يف التنمية الريفية
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واال�ستفادة منها ،وتكفل للمر�أة بوجه خا�ص
احلق يف:
)�أ( امل�شاركة يف و�ضع وتنفيذ التخطيط
الإمنائي على جميع امل�ستويات؛
)ب( نيل ت�سهيالت العناية ال�صحية املالئمة،
مبا يف ذلك املعلومات والن�صائح
واخلدمات املتعلقة بتخطيط الأ�سرة؛
)ج( اال�ستفادة ب�صورة مبا�شرة من برامج
ال�ضمان االجتماعي؛
)د( احل�صول على جميع �أنواع التدريب
والتعليم ،الر�سمي وغري الر�سمي ،مبا
يف ذلك ما يت�صل منه مبحو الأمية
الوظيفية ،واحل�صول كذلك ،يف جملة
�أمور ،على فوائد كافة اخلدمات
املجتمعية والإر�شادية ،وذلك لتحقق،
زيادة كفاءتها التقنية؛
)هـ( تنظيم جماعات امل�ساعدة الذاتية
والتعاونيات من �أجل احل�صول على فر�ص
اقت�صادية متكافئة عن طريق العمل لدى
الغري �أو العمل حل�سابهن اخلا�ص؛
)و( امل�شاركة يف جميع الأن�شطة املجتمعية؛
)ز( فر�صة احل�صول على االئتمانات
والقرو�ض الزراعية ،وت�سهيالت الت�سويق
والتكنولوجيا املنا�سبة ،وامل�ساواة يف
املعاملة يف م�شاريع �إ�صالح الأرا�ضي
والإ�صالح الزراعي وكذلك يف م�شاريع
التوطني الريفي؛
)ح( التمتع بظروف معي�شية مالئمة ،وال�سيما
فيما يتعلق بالإ�سكان والإ�صحاح والإمداد
بالكهرباء واملاء ،والنقل ،واالت�صاالت.

اجلزء الرابع
املادة 15

 .1متنح الدول الأطراف املر�أة امل�ساواة مع الرجل
�أمام القانون.
 .2متنح الدول الأطراف املر�أة يف ال�ش�ؤون املدنية،
�أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل ،ونف�س
فر�ص ممار�سة تلك الأهلية .وتكفل للمر�أة،
بوجه خا�ص ،حقوقاً م�ساوية حلقوق الرجل
يف �إبرام العقود و�إدارة املمتلكات ،وتعاملها
على قدم امل�ساواة يف جميع مراحل الإجراءات
املتبعة يف املحاكم والهيئات الق�ضائية.
 .3توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع
العقود و�سائر �أنواع ال�صكوك اخلا�صة التي

وثائق خمتارة

لها �أثر قانوين ي�ستهدف تقييد الأهلية
القانونية للمر�أة باطلة والغية.
 .4متنح الدول الأطراف الرجل واملر�أة نف�س
احلقوق فيما يتعلق بالقانون املت�صل بحركة
الأ�شخا�ص حرية اختيار حمل �سكناهم
و�إقامتهم.
املادة 16

 .1تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة
للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف كافة الأمور
املتعلقة بالزواج والعالقات الأ�سرية ،وبوجه
خا�ص ت�ضمن ،على �أ�سا�س ت�ساوي الرجل
واملر�أة:
)�أ( نف�س احلق يف عقد الزواج؛
)ب( نف�س احلق يف حرية اختيار الزوج ،ويف
عدم عقد الزواج �إال بر�ضاها احلر
الكامل؛
)ج( نف�س احلقوق وامل�س�ؤوليات �أثناء الزواج
وعند ف�سخه؛
)د( نف�س احلقوق وامل�س�ؤوليات كوالدة ،بغ�ض
النظر عن حالتها الزوجية ،يف الأمور
املتعلقة ب�أطفالها؛ ويف جميع الأحوال،
تكون م�صالح الأطفال هي الراجحة؛
)هـ( نف�س احلقوق يف �أن تقرر بحرية وب�شعور
من امل�س�ؤوليات عدد �أطفالها والفرتة بني
�إجناب طفل و�آخر ،ويف احل�صول على
املعلومات والتثقيف والو�سائل الكفيلة
بتمكينها من ممار�سة هذه احلقوق؛
)و( نف�س احلقوق وامل�س�ؤوليات فيما يتعلق
بالوالية والقوامة والو�صاية على الأطفال
وتبنيهم� ،أو ما �شابه ذلك من الأنظمة
امل�ؤ�س�سية االجتماعية ،حني توجد هذه
املفاهيم يف الت�شريع الوطني؛ ويف جميع
الأحوال تكون م�صالح الأطفال هي
الراجحة؛
)ز( نف�س احلقوق ال�شخ�صية للزوج والزوجة،
مبا يف ذلك احلق يف اختيار ا�سم الأ�سرة،
واملهنة ،والوظيفة؛
)ح( نف�س احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق
مبلكية وحيازة املمتلكات ،والإ�شراف
عليها ،و�إدارتها ،والتمتع بها ،والت�صرف
فيها� ،سواء بال مقابل �أو مقابل عو�ض
ذي قيمة.
	.2ال يكون خلطوبة الطفل �أو زواجه �أثر قانوين،
وتتخذ جميع الإجراءات ال�ضرورية ،مبا فيها
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الت�شريع ،لتحديد �سن �أدنى للزواج وجلعل
ت�سجيل الزواج يف �سجل ر�سمي �أمراً �إلزامياً.

اجلزء اخلام�س
املادة 17

.1

.2

.3

.4

.5
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لغر�ض درا�سة التقدم املحرز يف تنفيذ هذه
االتفاقية ،تن�ش�أ جلنة للق�ضاء على التمييز
�ضد املر�أة ) ي�شار �إليها فيما يلي با�سم اللجنة(
تت�ألف عند بدء نفاذ االتفاقية من ثمانية
ع�شر خبرياً وبعد ت�صديق الدولة الطرف
اخلام�سة والثالثني عليها �أو ان�ضمامها �إليها
من ثالثة وع�شرين خبرياً من ذوي املكانة
اخللقية الرفيعة والكفاءة العالية يف امليدان
الذي ت�شمله هذه االتفاقية ،تنتخبهم الدول
الأطراف من بني مواطنيها ويعملون ب�صفتهم
ال�شخ�صية ،مع �إيالء االعتبار ملبد�أ االعتبار
ملبد�أ التوزيع اجلغرايف العادل ولتمثيل خمتلف
الأ�شكال احل�ضارية وكذلك النظم القانونية
الرئي�سية.
ينتخب �أع�ضاء اللجنة باالقرتاع ال�سري من
قائمة بالأ�شخا�ص الذين تر�شحهم الدول
الأطراف .ولكل دولة طرف �أن تر�شح �شخ�صاً
واحداً من بني مواطنيها.
يجرى االنتخاب الأول بعد �ستة �أ�شهر من
تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية .وقبل ثالثة
�أ�شهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب ،يوجه
الأمني العام للأمم املتحدة ر�سالة �إىل الدول
الأطراف يدعوها فيها �إىل تقدمي تر�شيحاتها
يف غ�ضون فرتة �شهرين .ويعد الأمني العام
قائمة بالرتتيب الأبجدي بجميع الأ�شخا�ص
املر�شحني على هذا النحو ،مبيناً الدول
الأطراف التي ر�شحتهم ،ويقدمها �إىل الدول
الأطراف.
جترى انتخابات �أع�ضاء اللجنة يف اجتماع
للدول الأطراف يدعو �إليه الأمني العام يف
مقر الأمم املتحدة .ويف ذلك االجتماع ،الذي
ي�شكل ا�شرتاك ثلثي الدول الأطراف فيه
ن�صاباً قانونياً له ،يكون الأ�شخا�ص املنتخبون
لع�ضوية اللجنة هم املر�شحون الذين يح�صلون
على �أكرب عدد من الأ�صوات وعلى �أكرثية
مطلقة من �أ�صوات ممثلي الدول الأطراف
احلا�ضرين وامل�صوتني.
ينتخب �أع�ضاء اللجنة لفرتة مدتها �أربع �سنوات.
غري �أن فرتة ت�سعة من الأع�ضاء املنتخبني يف

.6

.7

.8

.9

االنتخاب الأول تنق�ضي يف نهاية فرتة �سنتني؛
ويقوم رئي�س اللجنة ،بعد االنتخاب الأول
فوراً ،باختيار �أ�سماء ه�ؤالء الأع�ضاء الت�سعة
بالقرعة.
يجري انتخاب �أع�ضاء اللجنة الإ�ضافيني
اخلم�سة وفقاً لأحكام الفقرات 2و 3و  4من
هذه املادة بعد الت�صديق �أو االن�ضمام اخلام�س
والثالثني .وتنتهي والية اثنني من الأع�ضاء
الإ�ضافيني املنتخبني بهذه املنا�سبة يف نهاية
فرتة �سنتني .ويتم اختيار ا�سميهما بالقرعة
من قبل رئي�س اللجنة.
مللء ال�شواغر الطارئة ،تقوم الدولة الطرف
التي كف خبريها عن العمل كع�ضو يف اللجنة
بتعيني خبري �آخر من بني مواطنيها ،رهناً
مبوافقة اللجنة.
يتلقى �أع�ضاء اللجنة ،مبوافقة اجلمعية
العامة ،مكاف�آت تدفع من موارد الأمم املتحدة
بالأحكام وال�شروط التي حتددها اجلمعية،
مع �إيالء االعتبار لأهمية امل�س�ؤوليات املنوطة
باللجنة.
يوفر الأمني العام للأمم املتحدة ما يلزم اللجنة
من موظفني ومرافق لال�ضطالع ب�صورة فعالة
بالوظائف املنوطة بها مبوجب هذه االتفاقية.

املادة
 .1تتعهد الدول الأطراف ب�أن تقدم �إىل الأمني
العام للأمم املتحدة ،للنظر من قبل اللجنة،
تقريراً عما اتخذته من تدابري ت�شريعية
وق�ضائية و�إدارية وغريها من �أجل �إنفاذ
�أحكام هذه االتفاقية ،وعن التقدم املحرز يف
هذا ال�صدد ،وذلك:
)�أ( يف غ�ضون �سنة واحدة من بدء النفاذ
بالن�سبة للدولة املعنية؛
)ب( وبعد ذلك كل �أربع �سنوات على الأقل،
وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك.
18

 .2يجوز �أن تبني التقارير العوامل وال�صعاب التي
ت�ؤثر على مدى الوفاء بااللتزامات املقررة يف
هذه االتفاقية.
املادة 19

 .1تعتمد اللجنة النظام الداخلي اخلا�ص بها.
 .2تنتخب اللجنة �أع�ضاء مكتبها لفرتة �سنتني.

تقرير التنمية الإن�سانية العربية

2004

املادة 20

 .1جتتمع اللجنة يف العادة لفرتة ال تزيد على
�أ�سبوعني �سنوياً للنظر يف التقارير املقدمة
وفقاً للمادة  18من هذه االتفاقية.
 .2تعقد اجتماعات اللجنة عادة يف مقر الأمم
املتحدة �أو يف �أي مكان منا�سب �آخر حتدده
اللجنة.
املادة 21

 .1تقدم اللجنة تقريراً �سنوياً �إىل اجلمعية العامة
للأمم املتحدة بوا�سطة املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي ،عن �أن�شطتها ،ولها �أن تقدم
مقرتحات وتو�صيات عامة مبنية على
درا�سة التقارير واملعلومات الواردة من الدول
الأطراف .وتدرج تلك املقرتحات والتو�صيات
العامة يف تقرير اللجنة م�شفوعة بتعليقات
الدول الأطراف� ،إن وجدت.
 .2يحيل الأمني العام تقارير اللجنة �إىل جلنة
مركز املر�أة ،لغر�ض �إعالمها.

جلميع الدول.
 .2ي�سمى الأمني العام للأمم املتحدة وديعاً لهذه
االتفاقية.
 .3تخ�ضع هذه االتفاقية للت�صديق .وتودع وثائق
الت�صديق لدى الأمني العام للأمم املتحدة.
 .4يكون باب االن�ضمام �إىل هذه االتفاقية مفتوحاً
جلميع الدول .وينفذ االن�ضمام ب�إيداع وثيقة
االن�ضمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة.
املادة 26

 .1يجوز لأي دولة من الدول الأطراف ،يف �أي
وقت� ،أن تطلب �إعادة النظر يف هذه االتفاقية،
وذلك عن طريق �إ�شعار كتابي يوجه �إىل الأمني
العام للأمم املتحدة.
 .2تقرر اجلمعية العامة للأمم املتحدة ما يتخذ
من خطوات� ،إن لزمت ،فيما يتعلق بذلك
الطلب.

املادة 27

يحق للوكاالت املتخ�ص�صة �أن متثل لدى النظر يف
تنفيذ ما يقع يف نطاق �أن�شطتها من �أحكام هذه
االتفاقية .وللجنة �أن تدعو الوكاالت املتخ�ص�صة
�إىل تقدمي تقارير عن تنفيذ االتفاقية يف املجاالت
التي تقع يف نطاق �أن�شطتها.

 .1يبد�أ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني بعد
تاريخ �إيداع هذه الدولة وثيقة الت�صديق �أو
االن�ضمام الع�شرين لدى الأمني العام للأمم
املتحدة.
 .2بالن�سبة لكل دولة ت�صدق على هذه االتفاقية
�أو تن�ضم �إليها بعد �إيداع وثيقة الت�صديق �أو
االن�ضمام الع�شرين ،يبد�أ نفاذ االتفاقية يف
اليوم الثالثني بعد تاريخ �إيداع هذه الدولة
وثيقة ت�صديقها �أو ان�ضمامها.

املادة 23

املادة 28

املادة 22

اجلزء ال�ساد�س
لي�س يف هذه االتفاقية ما مي�س �أي �أحكام تكون
�أكرث تي�سرياً لتحقيق امل�ساواة بني الرجل واملر�أة
وتكون قد وردت:
)�أ( يف ت�شريعات دولة من الدول الأطراف؛
)ب(	�أو يف �أية اتفاقية �أو معاهدة �أو اتفاق دويل
�آخر نافذ بالن�سبة �إىل تلك الدولة.
املادة 24

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من
تدابري على ال�صعيد الوطني ت�ستهدف حتقيق
الإعمال الكامل للحقوق املعرتف بها يف هذه
االتفاقية.
املادة 25
 .1يكون باب التوقيع على هذه االتفاقية مفتوحاً

وثائق خمتارة

 .1يتلقى الأمني العام للأمم املتحدة ن�ص
التحفظات التي تبديها الدول وقت الت�صديق
�أو االن�ضمام ،ويقوم بتعميمها على جميع
الدول.
ً
	.2ال يجوز �إبداء �أي حتفظ يكون منافيا ملو�ضوع
هذه االتفاقية وغر�ضها.
	.3ال يجوز �سحب التحفظات يف �أي وقت بتوجيه
�إ�شعار بهذا املعنى �إىل الأمني العام للأمم
املتحدة ،الذي يقوم عندئذ ب�إبالغ جميع الدول
به .وي�صبح ذلك الإ�شعار نافذ املفعول اعتباراً
من تاريخ تلقيه.
املادة 29

 .1يعر�ض للتحكيم �أي خالف ين�ش�أ بني دولتني �أو
�أكرث من الدول الأطراف حول تف�سري �أو تطبيق
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هذه االتفاقية وال ي�سوى عن طريق املفاو�ضات،
وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول.
و�إذا مل يتمكن الأطراف ،خالل �ستة �أ�شهر من
تاريخ طلب التحكيم ،من الو�صول �إىل اتفاق
على تنظيم �أمر التحكيم ،جاز لأي من �أولئك
الأطراف �إحالة النزاع �إىل حمكمة العدل
الدولية بطلب يقدم وفقاً للنظام الأ�سا�سي
للمحكمة.
 .2لأية دولة طرف �أن تعلن لدى توقيع هذه
االتفاقية �أو الت�صديق عليها �أو االن�ضمام �إليها
�أنها ال تعترب نف�سها ملزمة بالفقرة  1من هذه
املادة .وال تكون الدول الأطراف الأخرى
ملزمة بتلك الفقرة �إزاء �أية دولة طرف �أبدت
حتفظاً من هذا القبيل.
 .3لأية دولة طرف �أبدت حتفظاً وفقاً للفقرة 2
من هذه املادة �أن ت�سحب هذا التحفظ متى
�شاءت ب�إ�شعار توجهه �إىل الأمني العام للأمم
املتحدة.
املادة 30

تودع هذه االتفاقية ،التي تت�ساوى ن�صو�صها
اال�سبانية واالنكليزية والرو�سية وال�صينية والعربية
والفرن�سية يف احلجية ،لدى الأمني العام للأمم
املتحدة.
و�إثباتاً لذلك ،قام املوقعون �أدناه ،املفو�ضون
ح�سب الأ�صول ،بتوقيع هذه االتفاقية.

قرار جمل�س الأمن الدويل 1325؛ املر�أة
2
وال�سالم والأمن
جمل�س الأمن ،الأمم املتحدة
القرار (2000) 1325
الذي اتخذه جمل�س الأمن يف جل�سته 4213
املعقودة يف  31ت�شرين الأول�/أكتوبر 2000

�إن جمل�س الأمن،
�إذ ي�شري �إىل قراراته  (1999) 1261امل�ؤرخ 25
�آب�/أغ�سط�س  ،1999و (1999) 1265امل�ؤرخ 17
�أيلول�/سبتمرب  ،1999و (2000) 1296امل�ؤرخ 19
ني�سان�/أبريل  ،2000و (2000) 1314امل�ؤرخ 11
�آب�/أغ�سط�س  ،2000و�إىل بيانات رئي�سه ذات

ال�صلة ،و�إذ ي�شري �أي�ضاً �إىل البيان الذي �أدىل به
رئي�سه �إىل ال�صحافة مبنا�سبة يوم الأمم املتحدة
حلقوق املر�أة وال�سالم الدويل )اليوم الدويل
للمر�أة( يف � 8آذار/مار�س ،(SC/6816) 2000
و�إذ ي�شري �أي�ضاً �إىل االلتزامات الواردة يف
�إعالن ومنهاج عمل بيجني ) (A/52/231و�إىل
االلتزامات الواردة يف الوثيقة اخلتامية للدورة
اال�ستثنائية الثالثة والع�شرين للجمعية العامة
للأمم املتحدة املعنونة "املر�أة عام  :2000امل�ساواة
بني اجلن�سني والتنمية وال�سالم يف القرن احلادي
والع�شرين" ) ،(A/S-23/10/Rev.1وبخا�صة
االلتزامات املتعلقة باملر�أة وال�صراع امل�سلح؛
و�إذ ي�ضع يف اعتباره مقا�صد ومبادئ ميثاق
الأمم املتحدة وم�س�ؤولية جمل�س الأمن الأ�سا�سية
مبوجب امليثاق عن حفظ ال�سالم والأمن
الدوليني،
و�إذ يعرب عن قلقه لأن املدنيني ،وال �سيما
الن�ساء والأطفال ،ي�شكلون الأغلبية العظمى
من املت�أثرين �سلباً بال�صراع امل�سلح ،مبا يف ذلك
بو�صفهم الجئني وم�شردين داخلياً ،وميثلون ب�صورة
متزايدة هدفاً للمقاتلني والعنا�صر امل�سلحة ،و�إذ
ي�سلم ب�أثر ذلك على ال�سالم وامل�صاحلة الدائمني،
و�إذ ي�ؤكد جمدداً الدور الهام للمر�أة يف منع
ال�صراعات وحلها ويف بناء ال�سالم ،و�إذ ي�شدد على
اهمية م�ساهمتها املتكافئة وم�شاركتها الكاملة يف
جميع اجلهود الرامية �إىل حفظ ال�سالم والأمن
وتعزيزهما ،وعلى �ضرورة زيادة دورهما يف �صنع
القرار املتعلق مبنع ال�صراعات وحلها،
و�إذ ي�ؤكد جمدداً �أي�ضاً احلاجة �إىل التطبيق
الكامل للقانون الإن�ساين الدويل والقانون الدويل
حلقوق الإن�سان اللذين يحميان حقوق املر�أة
والفتاة �أثناء ال�صراعات وبعدها،
و�إذ ي�شدد على �ضرورة �أن تكفل جميع
الأطراف مراعاة برامج �إزالة الألغام والتوعية
بخطرها االحتياجات اخلا�صة للمر�أة والفتاة،
و�إذ ي�سلم باحلاجة �إىل تعميم املنظور
اجلن�ساين يف جميع عمليات حفظ ال�سالم ،و�إذ
يحيط علماً ،يف هذا ال�صدد ،ب�إعالن ويندهوك
وخطة عمل ناميبيا ب�ش�أن تعميم مراعاة املنظور
اجلن�ساين يف عمليات دعم ال�سالم املتعددة الأبعاد
)،(S/2000/693
و�إذ ي�سلم �أي�ضاً ب�أهمية التو�صية الواردة يف

 2امل�صدر" :الأمم املتحدة) ".متت الزيارة يف � 10شباط/فرباير .(2006
htpp://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/16/PDF/N0072016.pdf?OpenElement
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البيان الذي �أدىل به رئي�سه �إىل ال�صحافة يف
� 8آذار /مار�س  2000والداعية �إىل التدريب
املتخ�ص�ص جلميع �أفراد حفظ ال�سالم على
حماية املر�أة والطفل يف حاالت ال�صراع ومراعاة
احتياجاتهما اخلا�صة وما لهما من حقوق
الإن�سان،
و�إذ ي�سلم ب�أنه من املمكن �أن ي�ؤدي فهم ال�صراع
امل�سلح على املر�أة والفتاة ،وتوفري ترتيبات م�ؤ�س�سية
فعالة ل�ضمان حمايتهما وم�شاركتهما الكاملة يف
عمليات �إحالل ال�سالم� ،إىل الإ�سهام بدرجة كبرية
يف حفظ ال�سالم والأمن الدوليني وتعزيزهما،
و�إذ ينوه باحلاجة �إىل توحيد البيانات عن �آثار
ال�صراع امل�سلح على املر�أة والفتاة،
 .1يحث الدول الأع�ضاء على �ضمان زيادة متثيل
املر�أة على جميع م�ستويات �صنع القرار يف
امل�ؤ�س�سات والآليات الوطنية والإقليمية
والدولية ملنع ال�صراعات و�إدارتها وحلها؛
 .2ي�شجع الأمني العام على تنفيذ خطة عمله
اال�سرتاتيجية ) (A/49/587الداعية �إىل زيادة
م�شاركة املر�أة يف جميع م�ستويات �صنع القرار
يف عمليات حل ال�صراعات و�إحالل ال�سالم؛
 .3يحث الأمني العام على تعيني املزيد من الن�ساء
كممثالت ومبعوثات خا�صات للقيام بامل�ساعي
احلميدة با�سمه ،ويطلب �إىل الدول الأع�ضاء،
يف هذا ال�صدد ،تقدمي مر�شحات �إىل الأمني
العام لإدراجهن يف قائمة مركزية يتم حتديثها
ب�صفة منتظمة؛
 .4يحث كذلك الأمني العام على ال�سعي �إىل زيادة
دور املر�أة و�إ�سهامها يف عمليات الأمم املتحدة
امليدانية وخا�صة بني املراقبني الع�سكريني
وال�شرطة املدنية وموظفي حقوق الإن�سان
وامل�ساعدة الإن�سانية؛
 .5يعرب عن ا�ستعداده ملراعاة املنظور اجلن�ساين
يف عمليات حفظ ال�سالم ،ويحث الأمني
العام على �أن يكفل احتواء جميع العمليات
امليدانية على عن�صر جن�ساين حيثما كان ذلك
منا�سباً؛
 .6يطلب �إىل الأمني العام �أن يزود الدول الأع�ضاء
مببادئ توجيهية ومواد تدريبية ب�ش�أن حماية
املر�أة وحقوقها واحتياجاتها اخلا�صة ،وكذلك
ب�ش�أن �أهمية �إ�شراك املر�أة يف جميع تدابري
حفظ ال�سالم وبناء ال�سالم ،ويدعو الدول
الأع�ضاء �إىل �إدراج هذه العنا�صر والتدريب
على التوعية بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية/
متالزمة نق�ص املناعة املكت�سب )الإيدز( يف

وثائق خمتارة

براجمها الوطنية لتدريب الأفراد الع�سكريني
و�أفراد ال�شرطة املدنيني متهيداً؛ ويطلب �أي�ضاً
�إىل الأمني العام �أن يكفل ح�صول الأفراد
املدنيني العاملني يف عمليات حفظ ال�سالم
على تدريب مماثل؛
 .7يحث الدول الأع�ضاء على زيادة تربعاتها
املالية ودعمها التقني ودعمها يف جمال النقل
والإمداد جلهود التدريب املراعية للمنظور
اجلن�ساين ،مبا يف اجلهود التي تبذلها
ال�صناديق والربامج املخت�صة ،ومنها �صندوق
الأمم املتحدة للمر�أة ومنظمة الأمم املتحدة
للطفولة ،ومفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني وغريها من الهيئات املخت�صة؛
 .8يطلب �إىل جميع الأطراف الفاعلة املعنية،
عند التفاو�ض على اتفاقات ال�سالم وتنفيذها،
الأخذ مبنظور جن�ساين ،ي�شمل ،يف جملة
�أمور ،ما يلي:
)�أ( مراعاة االحتياجات اخلا�صة للمر�أة
والفتاة �أثناء الإعادة �إىل الوطن و�إعادة
التوطني وما يتعلق من هذه االحتياجات
ب�إعادة الت�أهيل و�إعادة الإدماج والتعمري
بعد انتهاء ال�صراع؛
)ب( اتخاذ تدابري تدعم مبادرات ال�سالم
املحلية للمر�أة والعمليات التي يقوم بها
ال�سكان الأ�صليون حلل ال�صراعات،
وتدابري ت�شرك املر�أة يف جميع �آليات
تنفيذ اتفاقات ال�سالم؛
)ج( اتخاذ تدابري ت�ضمن حماية واحرتام
حقوق الإن�سان للمر�أة والفتاة ،وخا�صة ما
يتعلق منها بالد�ستور والنظام االنتخابي
وال�شرطة والق�ضاء؛
 .9يطلب �إىل جميع الأطراف يف ال�صراع
امل�سلح �أن حترتم احرتاماً كام ً
ال القانون
الدويل املنطبق على حقوق الن�ساء والفتيات
وحمايتهن وخا�صة باعتبارهن مدنيات،
وال �سيما االلتزامات املنطبقة على هذه
الأطراف مبوجب اتفاقيات جنيف لعام 1949
وبروتوكولها الإ�ضايف لعام  ،1977واتفاقية
الالجئني لعام  1951وبروتوكولها لعام ،1967
واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة لعام  ،1977وبروتوكولها االختياري
لعام  ،1999واتفاقية الأمم املتحدة حلقوق
الطفل لعام  ،1989وبروتوكوليها االختيارين
امل�ؤرخني  25ايار /مايو  ،2000و�أن ت�ضع يف
االعتبار الأحكام ذات ال�صلة من نظام روما
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الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية؛
 .10يدعو جميع الأطراف يف ال�صراعات
امل�سلحة �إىل �أن تتخذ تدابري خا�صة حتمي
الفتيات والن�ساء من العنف القائم على
�أ�سا�س اجلن�س يف حاالت ال�صراع امل�سلح ،ال
�سيما االغت�صاب والأ�شكال الأخرى للإيذاء
اجلن�سي؛
 .11ي�شدد على م�س�ؤولية جميع الدول عن
و�ضع نهاية للإفالت من العقاب ومقا�ضاة
امل�س�ؤولني عن الإبادة اجلماعية واجلرائم
�ضد الإن�سانية وجرائم احلرب ،مبا يف ذلك
تلك املتعلقة مبا تتعر�ض له الن�ساء والفتيات
من عنف جن�سي وغريه من ا�شكال العنف،
وي�ؤكد ،يف هذا ال�صدد� ،ضرورة ا�ستثناء تلك
اجلرائم من �أحكام العفو والت�شريعات ذات
ال�صلة ،حيثما �أمكن؛
 .12يطلب �إىل جميع �أطراف ال�صراعات
امل�سلحة �أن حترتم الطابع املدين والإن�ساين
ملخيمات وم�ستوطنات الالجئني ،و�أن
تراعي االحتياجات اخلا�صة للمر�أة والفتاة،
مبا يف ذلك لدى ت�صميم تلك املخيمات
وامل�ستوطنات؛ وي�شري �إىل قراريه 1208
) (1998امل�ؤرخ  18ت�شرين الثاين/نوفمرب
 1998و  (2000) 1296امل�ؤرخ  19ني�سان/
�أبريل 2000؛
 .13ي�شجع جميع امل�شاركني يف و�ضع خطط نزع
ال�سالح والت�سريح و�إعادة الإدماج على مراعاة
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.14

.15

.16

.17

.18

االحتياجات املختلفة للمقاتلني ال�سابقني �إناثاً
وذكورا وعلى مراعاة احتياجات ُمعاليهم؛
ي�ؤكد جمددا ا�ستعداده ،كلما اتُخذت تدابري
مبوجب املادة  41من ميثاق الأمم املتحدة،
للنظر يف الآثار املحتملة لتلك التدابري على
ال�سكان املدنيني ،مع مراعاة االحتياجات
اخلا�صة للمر�أة والفتاة ،وذلك للنظر يف منح
اال�ستثناءات الإن�سانية املنا�سبة؛
يعرب عن ا�ستعداده ل�ضمان مراعاة بعثات
جمل�س الأمن لالعتبارات اجلن�سانية وحقوق
املر�أة ،مبا يف ذلك عن طريق الت�شاور مع
املجموعات الن�سائية املحلية والدولية؛
يدعو الأمني العام �إىل القيام بدرا�سة لأثر
ال�صراع امل�سلح على املر�أة والفتاة ،ودور املر�أة
يف بناء ال�سالم ،والأبعاد اجلن�سانية لعمليات
ال�سالم وحل ال�صراعات ،ويدعوه �أي�ضاً
�إىل �أن يقدم �إىل جمل�س الأمن تقريراً عن
النتائج التي تنتهي �إليها هذه الدرا�سة و�إىل
�أن يتيح ذلك جلميع الدول الأع�ضاء يف الأمم
املتحدة؛
يطلب �إىل الأمني العام �أن يتناول يف تقاريره
املقدمة �إىل جمل�س الأمن ،حيثما كان ذلك
منا�سباً ،التقدم املحرز يف تعميم املنظور
اجلن�ساين يف جميع بعثات حفظ ال�سالم
و�سائر اجلوانب الأخرى املتعلقة باملر�أة
والفتاة؛
يقرر �إبقاء امل�س�ألة قيد نظره الفعلي.
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تنمية ب�شرية مرتفعة
قطر
40

قيمة
متو�سط ن�سبة الإملام جمموع ن�سب الناجت املحلي دليل
دليل
بالقراءة
العمر
االلتحاق
الإجمايل متو�سط
والكتابة
التنمية املتوقع
الإجمالية
العمر
للفرد
الب�شرية
لدى
لدى
بالتعليم
املتوقع
(معادل
2003
البالغني
الوالدة
االبتدائي
القوة
(بالأعوام) ( %من
والثانوي
ال�شرائية
 2003عمر 15وما
والعايل
بالدوالر
فوق)
()%
الأمريكي)
2003
03/2002
2003
0.849

72.8

89.2

82

19,844

0.80

دليل
التعليم

دليل
الناجت
املحلي
الإجمايل

0.87

0.88

الرتتيب بح�سب
الناجت املحلي
الإجمايل للفرد
(معادل القوة
ال�شرائية بالدوالر
الأمريكي)
ناق�ص الرتتيب
بح�سب دليل
التنمية الب�شرية
-13

41

الإمارات

0.849

78.0

77.3

74

43

البحرين

22,420

0.88

0.76

0.90

-18

0.846

74.3

87.7

81

44

الكويت

17,479

0.82

0.86

0.86

-7

0.844

76.9

82.9

74

18,047

0.87

0.80

0.87

-11

96

..

0.72

9

تنمية ب�شرية متو�سطة
58

ليبيا

0.799

77

ُعمان
ال�سعودية

71

73.6

81.7

0.81

0.86

0.781

74.1

74.4

63

13,584

0.82

0.71

0.82

-30

0.772

71.8

79.4

57

13,226

0.78

0.72

0.82

-33

81

لبنان

0.759

72.0

86.5

79

89

تون�س

5,074

0.78

0.84

0.66

14

0.753

73.3

74.3

74

7,161

0.80

0.74

0.71

-20

0.753
0.729
0.722
0.721
0.659
0.631
0.512

71.3
72.5
71.1
73.3
69.8
69.7
56.4

89.9
91.9
69.8
82.9
55.6
50.7
59.0

78
80
74
62
74
58
38

4,320
6,107
3,576
3,950
4,004
1,910

0.77
0.79
0.77
0.81
0.75
0.75
0.52

0.86
0.88
0.71
0.76
0.62
0.53
0.52

0.63
0.52
0.69
0.60
0.61
0.62
0.49

14
26
-20
8
-10
-16
-6

0.495
0.489

52.8
60.6

65.5
49.0

24
55

2,086
889

0.46
0.59

0.52
0.51

0.51
0.36

-18

..
..

58.9
46.5
65.0
52.2
67.0
70.5
71.9
63.4
46.1
68.1
77.7
78.9
78.0
67.2
46.0
78.8
70.3
58.4
67.1

39.7

63

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

الأردن
90
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
102
اجلزائر
103
�سورية
106
م�صر
119
املغرب
124
ال�سودان
141
تنمية ب�شرية منخف�ضة
جيبوتي
150
اليمن
151
بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
العراق
ال�صومال
البلدان النامية
البلدان الأقل منواً
الدول العربية
�شرق �آ�سيا ومنطقة املحيط الهادي
�أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
جنوب �آ�سيا
�أفريقيا جنوب ال�صحراء
و�سط �أوروبا و�شرقها  -رابطة الدول امل�ستقلة
منظمة التعاون والإمناء االقت�صادي )م ت �إ ا(
بلدان )م ت �إ ا( ذات الدخل املرتفع
تنمية ب�شرية مرتفعة
تنمية ب�شرية متو�سطة
تنمية ب�شرية منخف�ضة
دخل مرتفع
دخل متو�سط
دخل منخف�ض
العامل

0.694
0.518
0.679
0.768
0.797
0.628
0.515
0.802
0.892
0.911
0.895
0.718
0.486
0.910
0.774
0.593
0.741

..
76.5
53.6
64.1
90.4
89.6
58.9
60.5
99.2
..
..
..
79.4
56.6
..
89.6
60.6
..

..

63
45
62
69
81
56
50
83
89
95
91
66
46
94
73
54
67

..

4,359
1,328
5,685
5,100
7,404
2,897
1,856
7,939
25,915
30,181
25,665
4,474
1,046
29,898
6,104
2,168
8,229

0.67
0.45
0.70
0.76
0.78
0.64
0.35
0.72
0.88
0.90
0.88
0.70
0.35
0.90
0.75
0.56
0.70

0.72
0.50
0.61
0.83
0.87
0.58
0.56
0.94
0.95
0.98
0.96
0.75
0.53
0.97
0.84
0.58
0.77

0.70
0.60
0.72
0.71
0.74
0.67
0.63
0.75
0.85
0.86
0.85
0.70
0.58
0.86
0.73
0.64
0.75

15
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جدول م  :2-4اجتاهات دليل التنمية الب�شرية
اجتاهات دليل التنمية الب�شرية
الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2003

تنمية ب�شرية مرتفعة
40

قطر

..

..

..

..

..

..

0.849

41

الإمارات

0.734

0.769

0.787

0.812

0.814

..

0.849

43

البحرين

..

0.747

0.780

0.809

0.826

0.838

0.846

44

الكويت

0.763

0.777

0.780

..

0.813

0.837

0.844

تنمية ب�شرية متو�سطة
58

ليبيا

..

..

..

..

..

..

0.799

71

ُعمان

0.494

0.547

0.641

0.699

0.738

0.769

0.781

77

ال�سعودية

0.603

0.659

0.673

0.708

0.741

0.762

0.772

81

لبنان

..

..

..

0.677

0.727

0.742

0.759

89

تون�س

0.514

0.570

0.622

0.657

0.698

0.738

0.753

90

الأردن

..

0.641

0.664

0.683

0.708

0.742

0.753

102

الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة

..

..

..

..

..

..

0.729

103

اجلزائر

0.506

0.558

0.610

0.649

0.671

..

0.722

106

�سورية

0.540

0.587

0.623

0.646

0.672

0.692

0.721

119

م�صر

0.439

0.487

0.540

0.579

0.611

..

0.659

124

املغرب

0.429

0.478

0.515

0.548

0.579

0.610

0.631

141

ال�سودان

0.349

0.376

0.396

0.428

0.465

0.500

0.512

تنمية ب�شرية منخف�ضة
150

جيبوتي

..

..

..

..

0.477

0.487

0.495

151

اليمن

..

..

..

0.393

0.436

0.470

0.489

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
العراق

..

..

..

..

..

..

..

ال�صومال

..

..

..

..

..

..

..
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية

2005

جدول م  :3-4الفقر الب�شري وفقر الدخل :البلدان النامية
االحتمال
دليل الفقر الب�شري1-
الرتتيب بح�سب دليل التنمية الرتتيب القيمة لدى الوالدة
( )%بعدم البقاء
الب�شرية
على قيد
احلياة
حتى 40
عام ًا
( %من
اجلماعة)
05-2000

معدل
الن�سبة
ال�سكان الأطفال دون
الن�سبة
الرتتيب
الن�سبة
املئوية
الأمية لدى من دون الوزن ال�سوي
املئوية
بح�سب
املئوية
�إمكانية
البالغني
لأعمارهم لل�سكان حتت لل�سكان حتت لل�سكان حتت دليل الفقر
( %من
احل�صول ( %دون �سن خط فقر
خط فقر
الب�شري-
خط فقر
امل�ستدام
عمر 15
اخلام�سة) الدخل ( )%الدخل ( )%الدخل ( 1 )%ناق�ص
-----وما فوق) على م�صدر 2003-1995
-----الرتتيب
-----مياه
2003
بح�سب
 2003-1995دوالر واحد دوالران يف خط الفقر
حم�سن
يف اليوم
اليوم
القطري فقر الدخل
()%
rank
2002-1990 2003-1990 2003-1990
2002
2005-1990 2004-1990 2003-1990

تنمية ب�شرية مرتفعة
40

قطر

10

7.8

4.7

10.8

0

6

..

..

..

..

41

الإمارات

..

..

2.2

22.7

..

14

..

..

..

..

43

البحرين

..

..

3.8

12.3

..

9

..

..

..

..

44

الكويت

..

..

2.5

17.1

..

10

..

..

..

..

تنمية ب�شرية متو�سطة
58

ليبيا

33

15.3

4.2

18.3

28

5

..

..

..

..

71

ُعمان

46

21.1

3.9

25.6

21

24

..

..

..

..

77

ال�سعودية

32

14.9

5.8

20.6

5

14

..

..

..

..

81

لبنان

18

9.6

5.7

13.5

0

3

..

..

..

..

89

تون�س

43

18.3

4.7

25.7

18

4

>2

6.6

7.6

27

90

الأردن

11

8.1

6.4

10.1

9

4

>2

7.4

11.7

5

 102الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة

7

6.5

5.3

8.1

6

4

..

..

..

..

 103اجلزائر

48

21.3

7.8

30.2

13

6

>2

15.1

12.2

29

� 106سورية

29

13.8

4.6

17.1

21

7

..

..

..

..

 119م�صر

55

30.9

7.8

44.4

2

9

3.1

43.9

16.7

18

 124املغرب

61

34.5

8.6

49.3

20

9

>2

14.3

19.0

35

 141ال�سودان

59

32.4

27.0

41.0

31

17

..

..

..

..

تنمية ب�شرية منخف�ضة
 150جيبوتي

53

29.5

30.6

34.5

20

18

..

..

45.1

..

 151اليمن

77

40.3

18.8

51.0

31

46

15.7

45.2

41.8

19

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
العراق

..

..

20.5

60.3

19

16

..

..

..

..

ال�صومال

..

..

38.9

..

71

26

..

..

..

..
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ر�صد التنمية الب�شرية :تكبري خيارات الب�شر  ....للعي�ش حياة مديدة �صحية
جدول م  :4-4االجتاهات الدميوغرافية
جمموع ال�سكان
(باملاليني)

الرتتيب بح�سب دليل
التنمية الب�شرية

1975

تنمية ب�شرية مرتفعة
قطر
40
الإمارات
41
البحرين
43
الكويت
44
تنمية ب�شرية متو�سطة
ليبيا
2.4
58
ُعمان
71
0.9
ال�سعودية
77
7.3
لبنان
2.7
81
تون�س
5.7
89
الأردن
1.9
90
 102الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
1.3
 103اجلزائر
16.0
� 106سورية
7.5
 119م�صر
39.3
 124املغرب
17.3
 141ال�سودان
17.1
تنمية ب�شرية منخف�ضة
 150جيبوتي
0.2
 151اليمن
7.0
بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
العراق
12.0
ال�صومال
4.1
البلدان النامية
2,967.1 T
ً
البلدان الأقل منوا
355.2 T
الدول العربية
144.6 T
�شرق �آ�سيا ومنطقة املحيط الهادي
1,310.4 T
�أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 318.4 T
جنوب �آ�سيا
838.7 T
�أفريقيا جنوب ال�صحراء
313.1 T
و�سط �أوروبا و�شرقها  -رابطة الدول امل�ستقلة 366.6 T
منظمة التعاون والإمناء االقت�صادي )م ت �إ ا( 925.7 T
بلدان )م ت �إ ا( ذات الدخل املرتفع
765.9 T
تنمية ب�شرية مرتفعة
972.2 T
تنمية ب�شرية متو�سطة
2,678.2 T
تنمية ب�شرية منخف�ضة
359.5 T
دخل مرتفع
781.8 T
دخل متو�سط
1,849.6 T
دخل منخف�ض
1,440.9 T
العامل
4,073.7 T
0.2
0.5
0.3
1.0

معدل النمو
ال�سنوي
لل�سكان
()%

�سكان املناطق املدينية ال�سكان دون
ال�سكان يف
( %من املجموع) عمر  15عام ًا عمر  65عاماً
( %من
وما فوق
املجموع)
( %من
املجموع)

2003

2015

0.7
4.0
0.7
2.5

1.0
5.6
0.9
3.4

5.2
7.2
3.4
3.3

5.6
2.5
23.3
3.5
9.9
5.4
3.5
31.9
18.1
71.3
30.6
34.9

7.0
3.2
30.8
4.0
11.1
7.0
5.0
38.1
23.8
88.2
36.2
44.0

3.0
3.6
4.2
1.0
2.0
3.7
3.6
2.5
3.1
2.1
2.0
2.6

1.8
1.9
2.3
1.0
1.0
2.1
3.0
1.5
2.3
1.8
1.4
1.9

0.8
19.7

0.9
28.5

4.4
3.7

1.6
3.1

61.6
14.8

2.9
36.5
27.3
2.2
11.0
7.7
1.9 5,885.6 T 5,022.4 T

2.4
2.9
1.3

61.4
25.5
26.4

معدل
اخل�صوبة
الإجمايل
(الوالدات
للمر�أة
الواحدة)

-2000 -1970 2015 2003 2015 2003 2015 2003 1975 -2003 -1975
2003

2015

2.3
2.7
1.6
2.4

84.8
83.6
85.8
83.8
60.9
19.6
58.3
67.0
49.9
57.8
59.6
40.3
45.1
43.5
37.8
18.9

86.2
77.6
87.6
87.5
63.7
79.1
71.1
58.8
50.2
42.2
57.4
38.9
83.6
25.7

87.6
31.3

67.2
34.9
42.0

66.8
42.7
48.6

1975

2005

92.0
85.1
90.0
96.2

93.6
87.2
91.4
96.9

23.1
22.8
27.7
24.8

21.8
19.8
21.7
23.2

0.9
0.8
2.3
1.1

2.0
1.4
4.4
3.1

6.8
6.4
5.9
6.9

3.0
2.5
2.5
2.4

89.0
82.6
91.1
90.1
68.1
81.1
75.6
65.3
52.4
44.9
64.8
49.3

30.8
35.2
38.2
29.5
27.5
38.0
46.0
31.2
38.0
34.3
31.9
39.7

28.9
30.6
32.3
24.4
21.9
31.7
41.6
26.7
33.2
31.4
28.4
35.6

2.9
1.8
2.1
5.9
5.0
2.3
2.7
3.6
2.5
3.8
3.9
2.8

5.6
3.4
3.5
7.7
6.8
4.0
3.0
5.0
3.6
5.5
5.2
4.3

7.6
7.2
7.3
4.8
6.2
7.8
7.7
7.4
7.5
5.7
6.9
6.7

3.0
3.8
4.1
2.3
2.0
3.5
5.6
2.5
3.5
3.3
2.8
4.4

42.1
47.1

37.3
43.4

2.2
1.8

3.4
2.4

7.2
8.5

5.1
6.2

41.7
44.1
31.6

36.8
43.0
28.0

2.2
2.1
4.3

3.0
2.7
6.5

7.2
7.3
5.5

4.8
6.4
2.9

723.2 T

950.1 T

2.5

2.3

14.8

26.7

33.5

42.2

39.5

2.6

3.5

6.6

5.0

303.9 T

386.0 T

2.7

2.0

41.7

54.7

59.1

36.3

32.5

3.1

4.4

6.7

3.7

1.4 2,108.9 T 1,928.1 T

0.7

20.4

41.0

51.0

24.9

20.7

5.4

8.7

5.0

1.9

1.9

1.3

61.1

76.7

80.9

30.8

26.5

4.9

7.5

5.1

2.5

2.1 1,801.4 T 1,503.4 T

1.5

21.3

29.8

34.2

34.1

29.3

3.8

5.7

5.6

3.2

540.7 T

628.3 T

674.2 T

877.4 T

2.7

2.2

21.0

35.6

42.4

44.0

42.0

2.5

3.3

6.8

5.5

406.3 T

396.8 T

0.4

-0.2

56.8

62.9

63.8

19.1

17.3

10.6

12.9

2.5

1.5

0.8 1,233.6 T 1,157.3 T

0.5

67.2

75.9

78.9

19.8

17.8

11.6

16.1

2.6

1.8

0.6

0.5

69.9

77.5

80.4

17.9

16.4

13.0

18.0

2.2

1.6

0.8 1,289.2 T 1,211.5 T

0.5

68.7

77.2

80.1

19.6

17.6

11.7

16.2

2.5

1.7

917.4 T

968.5 T

1.6 4,753.6 T 4,205.8 T

1.0

27.9

42.2

48.6

29.2

25.3

4.9

7.2

5.0

2.5

788.7 T

2.8 1,038.5 T

2.3

18.2

34.0

41.7

44.9

42.6

2.4

3.1

7.0

5.8

948.3 T

0.7 1,005.6 T

0.5

70.1

78.0

80.8

18.0

16.5

12.8

17.7

2.2

1.7

1.4 3,028.6 T 2,748.6 T

0.8

34.8

52.9

60.7

25.9

22.3

5.8

8.6

4.5

2.1

2.1 3,182.5 T 2,614.5 T

1.6

20.7

30.2

35.7

37.2

33.3

3.4

4.9

6.0

3.9

1.6 7,219.4 T 6,313.8 T

1.1

37.2

48.3

53.5

28.9

25.9

6.0

8.4

4.5

2.6

امل�صدر) :برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،تقرير التنمية الب�شرية  ،2005جدول .(232 :5

270

تقرير التنمية الإن�سانية العربية

2005

جدول م  :5-4االلتزام بال�صحة :املوارد واملنافذ واخلدمات
الإنفاق
الإنفاق
الإنفاق
الأطفال
على
على
على
البالغون
ال�صحة
ال�صحة
ال�صحة من العمر
يف القطاع يف القطاع لكل فرد �سنة واحدة
العام
اخلا�ص
(معادل واملح�صنون
( %من
القوة
( %من
حت�صين ًا
الناجت
ال�شرائية
الناجت
تام ًا
املحلي
املحلي
بالدوالر �ضد ال�سل
الإجمايل) الإجمايل) الأمريكي)
()%

الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
تنمية ب�شرية مرتفعة
 40قطر
 41الإمارات
 43البحرين
 44الكويت
تنمية ب�شرية متو�سطة
 58ليبيا
ُعمان
71
 77ال�سعودية
 81لبنان
 89تون�س
 90الأردن
 102الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
 103اجلزائر
� 106سورية
 119م�صر
 124املغرب
 141ال�سودان
تنمية ب�شرية منخف�ضة
 150جيبوتي
 151اليمن
بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
العراق
ال�صومال
البلدان النامية
البلدان الأقل منواً
الدول العربية
�شرق �آ�سيا ومنطقة املحيط الهادي
�أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
جنوب �آ�سيا
�أفريقيا جنوب ال�صحراء
و�سط �أوروبا و�شرقها  -رابطة الدول امل�ستقلة
منظمة التعاون والإمناء االقت�صادي )م ت �إ ا(
بلدان )م ت �إ ا( ذات الدخل املرتفع
تنمية ب�شرية مرتفعة
تنمية ب�شرية متو�سطة
تنمية ب�شرية منخف�ضة
دخل مرتفع
دخل متو�سط
دخل منخف�ض
العامل

الأطفال
الأطفال معدل انت�شار عمليات
الأطباء
امل�صابون
البالغون
و�سائل منع الوالدة التي (لكل مائة
من العمر بالإ�سهال
احلمل
تتم ب�إ�شراف �ألف �شخ�ص)
�سنة واحدة واخلا�ضعون
عاملني
()%
لعالج
واملح�صنون
�صحيني
الإمهاء
حت�صين ًا
مهرة
الفموي
تام ًا
()%
�ضد
والتغذية
احل�صبة املمتوا�صلة
( %دون عمر
()%
� 5سنوات)

2002

2002

2002

2003

2003

2.4
2.3
3.2
2.9

0.7
0.8
1.2
0.9

894
750
792
552

1.6
2.8
3.3
3.5
2.9
4.3

1.7
0.6
1.0
8.0
2.9
5.0

222
379
534
697
415
418

-1994

-1995

-1995

-1990

2003

2003

2003

2004

99
98

93
94
100
97

..
..
..
..

43
28
62
50

98
96
98
98

221
202
160
153

99
98
94

91
98
96
96
90
96

..
..
..
..
..
..
..
..
..

45
24
32
61
63
56
64
40
60
50
10

94
95
91
89
90
100
97
92
76
69
40
86

129
126
140
325
70
205
84
85
140
212
48
16

23

21

61
22

13
22

14

72
34
59
34
70
86
82
38
41
97
95
99
97
68
35
99
88
42
62

54
4
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T

..
..

..

3.2
2.3
1.8
1.5
1.0

1.1
2.8
3.1
3.1
3.9

182
109
192
186
58

93
67
99
98
99
98
92
53

84
98
98
90
57

3.3
1.0

3.0
2.7

78
58

63
67

66
66

..

0.3

1.2

44

.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T

.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T

93
65
85
79
86
91
96
83
75
97

90
40
75
67
84
82
93
68
62
97
91
92
93
79
61
92
89
66
77

..
..

..

..

..

..

..

..

.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T

..
..
..

89
75

..

95
79
85

..

29

..

38

.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T

..

..

..

.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
.. T
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جدول م  :6-4حالة املياه وال�صرف ال�صحي والتغذية
ال�سكان الذين لديهم ال�سكان الذين لديهم
فر�ص م�ستدامة
فر�ص م�ستدامة
للح�صول على �صرف للح�صول على م�صدر
مياه حم�سن
�صحي حم�سن
()%
()%

الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية

1990

2002

1990

2002

الأ�شخا�ص الناق�صو
التغذية
()%

-1990

-2000

1992

2002

الأطفال
الأطفال
املواليد
دون م�ستوى دون م�ستوى ذوو الوزن
الوزن ال�سوي الطول ال�سوي املتدين
بالن�سبة
بالن�سبة
()%
لأعمارهم
لأعمارهم
( %دون �سن ( %دون �سن
اخلام�سة)
اخلام�سة)
-1998 1995-2003
-1995
2003

2003

تنمية ب�شرية مرتفعة
40
41
43
44

قطر

الإمارات
البحرين
الكويت

100

100

100

100

..

..

6

8

10

100

100

..

..

4

2

14

17

15

..

..

..

..

..

..

9

10

8

..

..

..

..

23

5

10

24

7

تنمية ب�شرية متو�سطة
58
71

ليبيا

ُعمان

77

ال�سعودية

89

تون�س

102

الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة

81
90

لبنان

الأردن

103

اجلزائر

119

م�صر

141

ال�سودان

106
124

�سورية

املغرب

97

97

71

72

1

1

5

15

7

83

89

77

79

..

..

24

23

8

..

..

90

..

4

3

14

20

11

..

98

100

100

3

3

3

12

6

75

80

77

82

1

1

4

12

7

..

93

98

91

4

7

4

9

10

..

76

..

94

..

..

4

9

9

88

92

95

87

5

5

6

18

7

76

77

79

79

5

4

7

18

6

54

68

94

98

4

3

9

16

12

57

61

75

80

6

7

9

24

11

33

34

64

69

32

27

17

..

31

تنمية ب�شرية منخف�ضة
150
151

جيبوتي

48

50

78

80

..

..

18

26

..

21

30

69

69

34

36

46

53

32

العراق

81

80

83

81

..

..

16

22

15

ال�صومال

اليمن

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية

البلدان النامية
البلدان الأقل منواً

الدول العربية
�شرق �آ�سيا ومنطقة املحيط الهادي
�أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
جنوب �آ�سيا
�أفريقيا جنوب ال�صحراء
و�سط �أوروبا و�شرقها  -رابطة الدول امل�ستقلة
منظمة التعاون والإمناء االقت�صادي )م ت �إ ا(
بلدان )م ت �إ ا( ذات الدخل املرتفع
تنمية ب�شرية مرتفعة
تنمية ب�شرية متو�سطة
تنمية ب�شرية منخف�ضة
دخل مرتفع
دخل متو�سط
دخل منخف�ض
العامل

..

25

..

29

..

..

26

23

..

33

48

70

79

19

16

..

..

..

23

35

51

61

34

33

..

..

..

61

66

83

84

10

9

..

..

..

30

49

71

78

..

..

..

..

..

68

75

81

89

13

10

..

..

..

20

37

71

86

25

21

..

..

..

32

36

48

58

32

30

..

..

..

..

82

..

..

..

..

..

..

..

..

..

96

98

..

..

..

..

..

..

..

..

100

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

36

51

74

83

19

15

..

..

..

27

32

44

55

32

32

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

48

61

77

83

..

..

..

..

..

20

35

64

77

27

24

..

..

..

43

58

75

83

..

..

..

..

..
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية

2005

جدول م  :7-4الالم�ساواة يف �صحة الأمومة والطفولة

الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
تنمية ب�شرية مرتفعة

الأطفال البالغون
عمليات الوالدة التي
الأطفال دون م�ستوى معدل وفيات الر�ضع معدل وفيات الأطفال
من العمر �سنة
تتم ب�إ�شراف عاملني
الطول ال�سوي بالن�سبة (لكل �ألف مولود حي) دون �سن اخلام�سة
واحدة واملح�صنو�ص
�صحيني مهرة
لأعمارهم
(لكل �ألف مولود حي)
حت�صين ًا تام ًا
( %دون �سن اخلام�سة)
�أغنى
�أفقر
�أغنى
�أفقر
العام �أفقر �أغنى �أفقر �أغنى � %20أفقر �أغنى %20
%20
%20
%20
%20
%20
%20 %20 %20

40

قطر

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

41

الإمارات

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

43

البحرين

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

44

الكويت

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

تنمية ب�شرية متو�سطة
58

ليبيا

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

71

ُعمان

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

77

ال�سعودية

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

81

لبنان

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

89

تون�س

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

90

الأردن

91.2 1997

17.1

10.5

4.5

35.4

23.4

42.1

25.2

 102الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 103اجلزائر

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

� 106سورية

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 119م�صر

31.4 2000

91.2 94.2

92

16.4

7.9

75.6

29.6

97.9

33.7

 124املغرب

5.1 1992

53.7 77.9

95.2

23.3

6.6

79.7

35.1

111.6

39.2

..

..

..

..

..

..

..

 141ال�سودان

..

..

21.3 99.3

..

..

تنمية ب�شرية منخف�ضة
..

 150جيبوتي

..

 151اليمن

6.8 1997

..

..

7.8 49.7

..

..

..

..

..

..

..

55.7

26.4

22

108.5

60

163.1

73

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
العراق

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

ال�صومال

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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جدول م  :8-4التبقي :التقدم والنك�سات
متو�سط العمر
املتوقع
عند الوالدة
(بالأعوام)
الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية

-1970

-2000

1975

2005

معدل وفيات
الر�ضع
(لكل �ألف مولود
حي)

معدل وفيات
الأطفال
دون �سن اخلام�سة
(لكل �ألف مولود
حي)

االحتمال لدى الوالدة
بالبقاء على قيد احلياة
حتى �سن  65عام ًا
( %من اجلماعة)

2003

2003

2000

�إناث
-2000

2005

2005

1970

1970

ذكور

تنمية ب�شرية مرتفعة

معدل وفيات الأمومة
(لكل �ألف مولود حي)

الن�سبة امل�صرح
بها
2003-1985

الن�سبة
املعدلة
2000

40

قطر

62.1

72.7

45

11

65

15

81.2

74.0

10

7

41

الإمارات

62.2

77.9

61

7

83

8

90.2

85.0

3

54

43

البحرين

63.3

74.2

55

12

75

15

84.6

78.9

46

28

44

الكويت

67.0

76.8

49

8

59

9

87.9

82.7

5

5

52.8

73.4

105

13

160

16

82.5

74.6

77

97

تنمية ب�شرية متو�سطة
58

ليبيا

77

ُعمان
ال�سعودية

89

تون�س

71
81

لبنان

90

الأردن

103

اجلزائر

119

م�صر

102
106
124
141

الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
�سورية

املغرب

ال�سودان

52.1

74.0

126

10

200

12

84.2

78.8

23

87

53.9

71.6

118

22

185

26

81.2

73.4

..

23

66.4

71.9

45

27

54

31

81.7

73.0

100

150

55.6

73.1

135

19

201

24

84.9

75.7

69

120

56.5

71.2

77

23

107

28

77.7

71.6

41

41

56.6

72.4

..

22

..

24

81.4

75.0

..

100

54.5

71.0

143

35

234

41

78.4

75.2

140

140

57.4

73.2

90

16

129

18

83.2

76.3

65

160

52.1

69.6

157

33

235

39

79.3

69.3

84

84

52.9

69.5

119

36

184

39

78.9

70.3

230

220

45.1

56.3

104

63

172

93

55.4

49.6

550

590

تنمية ب�شرية منخف�ضة
150

جيبوتي

44.4

52.7

160

97

241

138

48.1

42.9

74

730

151

اليمن

39.9

60.3

202

82

303

113

61.0

54.9

350

570

57.0

58.8

90

102

127

125

61.3

53.7

290

250

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
العراق

ال�صومال

البلدان النامية
البلدان الأقل منواً

الدول العربية
�شرق �آ�سيا ومنطقة املحيط الهادي
�أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
جنوب �آ�سيا
�أفريقيا جنوب ال�صحراء
و�سط �أوروبا و�شرقها  -رابطة الدول امل�ستقلة
منظمة التعاون والإمناء االقت�صادي )م ت �إ ا(
بلدان )م ت �إ ا( ذات الدخل املرتفع
تنمية ب�شرية مرتفعة
تنمية ب�شرية متو�سطة
تنمية ب�شرية منخف�ضة
دخل مرتفع
دخل متو�سط
دخل منخف�ض
العامل

41.0

46.2

..

133

..

225

41.3

36.5

..

55.6

64.9

109

59

167

88

69.6

62.3

1,100

.. T

.. T

44.5

52.0

151

97

244

156

47.9

43.5

.. T

.. T

52.1

66.9

129

48

197

61

73.3

66.3

.. T

.. T

60.5

70.4

84

31

122

39

79.2

71.3

.. T

.. T

61.1

71.7

86

27

123

32

79.7

68.2

.. T

.. T

50.1

63.2

130

66

206

91

67.1

60.0

.. T

.. T

45.8

46.1

143

104

243

179

37.0

33.8

.. T

.. T

69.0

68.1

34

20

43

24

78.8

55.4

.. T

.. T

70.3

77.6

40

11

53

13

88.4

79.6

.. T

.. T

71.6

78.8

22

5

28

6

89.9

81.8

.. T

.. T

70.7

77.9

32

9

42

10

88.9

80.0

.. T

.. T

57.6

67.0

102

46

155

61

73.7

64.6

.. T

.. T

44.1

46.0

150

106

254

183

37.5

34.6

.. T

.. T

71.6

78.8

22

5

28

6

89.9

81.8

.. T

.. T

62.0

70.1

86

29

125

36

79.0

68.7

.. T

.. T

48.8

58.2

130

80

209

124

58.3

52.4

.. T

.. T

59.9

67.0

96

54

147

80

73.1

64.5

.. T

.. T
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية

2005

ر�صد التنمية الب�شرية :تكبري خيارات الب�شر  ....الكت�ساب املعرفة
جدول م  :9-4االلتزام بالتعليم :الإنفاق العام
الإنفاق العام على التعليم

الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية

كن�سبة من الناجت
املحلي الإجمايل
-2000 1990

كن�سبة من �إنفاق
احلكومة الإجمايل
-2000 1990

2002

الإنفاق العام على التعليم بح�سب املرحلة التعليمية
( %من جميع امل�ستويات التعليمية)
ما قبل املرحلة االبتدائية
التعليم
التعليم
واملرحلة االبتدائية
الثانوي
العايل
-2000
1990
-2000 1990
-2000
1990
2002

2002

2002

2002

تنمية ب�شرية مرتفعة
قطر

3.5

41

الإمارات

1.8

1.6

43

البحرين

4.1

..

44

الكويت

4.8

..

40

..

..
14.6

22.5

14.6

..

3.4

..

..

..
..

45.6

..

..

53.4

..

..

..
..

50.4

45.8

..

13.6

..

..

..
..

2.4

..

..

16.0

..

..

تنمية ب�شرية متو�سطة
58

ليبيا

..

77

ُعمان
ال�سعودية

3.1

4.6

5.8

..

71

..

..
11.1

..

17.8

..

..

..

..

..

..

..

54.1

35.9

37.0

47.4

7.4

9.2

78.8

..

..

..

21.2

..

..

81

لبنان

..

2.7

..

12.3

..

..

..

..

..

28.5

89

تون�س

6.0

6.4

13.5

18.2

39.8

32.9

36.4

44.4

18.5

22.8

90

الأردن

8.1

..

17.1

..

..

..

62.4

..

35.1

..

 102الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 103اجلزائر

5.3

..

21.1

..

..

..

..

..

..

..

� 106سورية

4.0

..

17.3

..

38.5

..

28.2

..

21.3

..

 119م�صر

3.9

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 124املغرب
 141ال�سودان

5.3

6.5

26.1

26.4

34.8

39.8

48.9

43.5

16.2

16.3

6.0

..

2.8

..

..

..

..

..

..

..

تنمية ب�شرية منخف�ضة
 150جيبوتي
 151اليمن

3.5

..

10.5

..

58.0

..

21.7

..

11.5

..

..

9.5

..

32.8

..

..

..

..

..

..

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
العراق

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

ال�صومال

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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جدول م  :10-4الإملام بالقراءة والكتابة وااللتحاق باملدار�س
معدل الأملام
بالقراءة
والكتابة لدى
البالغني
( %من عمر15
وما فوق)

الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية

1990

2003

معدل الأملام
بالقراءة
والكتابة لدى
ال�شباب
( %من
عمر 24-15وما
فوق)
1990

2003

�صايف ن�سبة االلتحاق
بالتعليم االبتدائي
()%

91/1990

03/2002

�صايف ن�سبة االلتحاق الأطفال الذين ي�صلون طالب التعليم
�إىل ال�صف اخلام�س
بالتعليم الثانوي
العايل
()%
( %من تالميذ ال�صف يف العلوم
الأول)
والريا�ضيات
والهند�سة (%
من جميع
طالب التعليم
العايل)
91/1990

03/2002

02/2001 91/1990

2003-1998

تنمية ب�شرية مرتفعة
 40قطر
 41الإمارات
 43البحرين
 44الكويت
تنمية ب�شرية متو�سطة

77.0
71.0
82.1
76.7

89.2
77.3
87.7
82.9

90.3
84.7
95.6
87.5

98.6
91.4
99.3
93.1

89
99
99
49

95
83
90
83

 58ليبيا
ُعمان
71
 77ال�سعودية
 81لبنان
 89تون�س
 90الأردن
 102الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
 103اجلزائر
� 106سورية
 119م�صر
 124املغرب
 141ال�سودان
تنمية ب�شرية منخف�ضة
 150جيبوتي
 151اليمن
بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية

68.1
54.7
66.2
80.3
59.1
81.5

81.7
74.4
79.4

91.0
85.6
85.4
92.1
84.1
96.7

97.0
98.5
95.9

96
69
59
78
94
94

..

العراق
ال�صومال
البلدان النامية

البلدان الأقل منواً
الدول العربية

�شرق �آ�سيا ومنطقة املحيط الهادي

�أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
جنوب �آ�سيا

�أفريقيا جنوب ال�صحراء

و�سط �أوروبا و�شرقها  -رابطة الدول امل�ستقلة
منظمة التعاون والإمناء االقت�صادي )م ت �إ ا(

بلدان )م ت �إ ا( ذات الدخل املرتفع
تنمية ب�شرية مرتفعة

تنمية ب�شرية متو�سطة

تنمية ب�شرية منخف�ضة
دخل مرتفع

دخل متو�سط

دخل منخف�ض
العامل

..

94.3
99.1
98.7
90.1
95.2
73.2
69.5
74.6

93
92
84
57
43

..
..
..

..

67.9

31
52

36
72

..
..

21
35

100
8

91

..
..
..

33

..

77.3
79.9
61.3
55.3
65.0

32.7

49.0

73.2
50.0

..

35.7

..
67.0

..
..
76.6

41.0

..
81.1

..
..
85.2

44.2

54.2

57.2

64.2

..

50.8

64.1

68.4

81.3

79.7

90.4

95.0

98.0

..

85.1

89.6

92.7

95.9

47.7

58.9

61.7

72.2

..

51.1

61.3

68.5

73.7

98.7

99.2

99.7

99.5

..

..

..

..

..

..

52.9
64.8
47.1
38.7
45.8

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

70.6

79.4

83.2

87.5

45.1

57.5

63.7

70.1

..

..

..

..

..

..

81.2

89.6

93.6

96.8

50.2

60.8

64.4

73.0

..

..

..

..

..

..

..

..

..
..

..

..

72
54
91
97
92
91
95
98
91
90
46

74.3
89.9
91.9
69.8
82.9
55.6
50.7
59.0

..

70
58
85

82
71
87
77

..

..

..

..
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

31

..
..
..
..

54
43

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

64
80
89

93
99

..

..

21

..

..

..

..

69
53

97
83

..

..

65
80
84
67
43
81
36

..
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

87

..
..

95
96

..

75
94

..

98
91
92
96
97

..

97
91
98
81
84

16

31

..

17
28
31
30
19

..
..
..

19

..

87

80
76

..

..
..
..

66

10

..
..

..
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

22

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية

2005

جدول م  :11-4التقانة :االنت�شار واالبتكار
الهواتف الثابتة
(لكل �ألف
�شخ�ص)

امل�شرتكون يف
الهاتف اخللوي
(لكل �ألف
�شخ�ص)

الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية

1990

2003

2003 1990

تنمية ب�شرية مرتفعة
 40قطر
 41الإمارات
 43البحرين
 44الكويت
تنمية ب�شرية متو�سطة
 58ليبيا
ُعمان
71
 77ال�سعودية
 81لبنان
 89تون�س
 90الأردن
 102الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
 103اجلزائر
� 106سورية
 119م�صر
 124املغرب
 141ال�سودان
تنمية ب�شرية منخف�ضة
 150جيبوتي
 151اليمن
بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
العراق
ال�صومال
البلدان النامية

البلدان الأقل منواً

امل�شرتكون يف
الإنرتنت
(لكل �ألف
�شخ�ص)

1990

2003

براءات
االخرتاع
املمنوحة
للمقيمني
(لكل
مليون
�شخ�ص)

مقبو�ضات
الإتاوات
ور�سوم
الرتاخي�ص
(بالدوالر
الأمريكي
لكل �شخ�ص)

الإنفاق على
الأبحاث
والتنمية
( %من
الناجت املحلي
الإجمايل)

العاملون
يف الأبحاث
والتنمية
(لكل مليون
�شخ�ص)

2002

2003

2002-1997

2003-1990

..

220
224
191
188

261
281
268
196

9
19
10
12

533
736
638
572

0
0
0
0

199
275
216
228

..
..

48
60
77
155
37
72

136
88
155
200
118
114
87
69

0
2
1
0

23
228
321
234
197
242
133
45
68
84
244
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

29

..

67
143
64
81
40

)(.
..

0
0

..

32
41
30
16
3

..

)(.
)(.
0

)(.
0

..

..

..
..
..

..
..

..
..

..
..
0.9
..

..
..

10

..
..

..
..

..
..

..
..
..
..

..
..
0.6
..

15

0
0

34
35

39
2
29

..

7
113

0
0

)(.

3
42
134

..
..
)(.

53

3

8

0

16

0

4

11
11

0

..
..
)(.

0

..
1.8
..
..
..
..
1.8
0.9
..

35
44
33
9

127
40
27

..

0

..
..

..
..
..
..
0.6
..
..
..
0.2
0.2
..
..

361

0

0
2
0
0

)(.
)(.
0

0

..
..
..

..
..
..
0.2

..
..
..

..

الدول العربية

79

94

4

118

0

49

..

..

..

�شرق �آ�سيا ومنطقة املحيط الهادي

18

172

)(.

212

)(.

80

..

..

1.5

73

..
..
..

1,013
1,977

..
..

29

400

..
..
706

�أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

89

165

)(.

239

0

..

2

1

0.6

293

جنوب �آ�سيا

7

47

)(.

24

0

18

..

..

0.7

135

�أفريقيا جنوب ال�صحراء

5

9

)(.

54

0

..

..

..

..

..

و�سط �أوروبا و�شرقها  -رابطة الدول امل�ستقلة

120

232

)(.

287

0

..

48

2

1

2,213

منظمة التعاون والإمناء االقت�صادي )م ت �إ ا(

365

494

7

644

3

403

248

80.6

2.5

بلدان )م ت �إ ا( ذات الدخل املرتفع

439

567

9

705

3

480

310

101.3

2.6

تنمية ب�شرية مرتفعة

289

495

6

652

2

414

250

79.2

2.5

تنمية ب�شرية متو�سطة

22

123

)(.

138

0

46

7

0.3

0.8

تنمية ب�شرية منخف�ضة

3

8

0

25

0

..

..

..

دخل مرتفع

420

562

9

710

3

477

302

100.1

دخل متو�سط

46

180

)(.

224

0

77

10

0.6

دخل منخف�ض

6

32

)(.

24

0

14

..

..

العامل

81

184

1

226

1

120

62

17.9

..
2.5
0.7

..
2.4

3,046
3,676
3,004
521

..
3,630
760

..
1,146
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ر�صد التنمية الب�شرية :تكبري خيارات الب�شر � ....إمكانية الو�صول �إىل املوارد ال�ضرورية مل�ستوى معي�شة الئق
جدول م  :12-4الأداء االقت�صادي
مليارات
الدوالرات
الأمريكية

الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية

2003

معادل القوة
ال�شرائية
مليارات
الدوالرات
الأمريكية

بالدوالر
الأمريكي

2003

2003

..
..
12.2
43.2

..
..
..

معادل القوة معدل النمو ال�سنوي �أعلى قيمة العام
معدل التغيري
ال�شرائية
�سجلت
()%
الذي ال�سنوي يف دليل �أ�سعار
بالدوالر
يف الفرتة �سجلت
امل�ستهلك
الأمريكي
-1975
فيه
()%
2003
�أعلى
معادل القوة قيمة
ال�شرائية
بالدوالر
الأمريكي
2003

-1975

-1990

-1975

-1990

2003

2003

2003

2003

..
-3.3
1.1
-1.2

..
-2.1
1.5
-2.3

..

03-2002

تنمية ب�شرية مرتفعة
 40قطر
 41الإمارات
 43البحرين
 44الكويت
تنمية ب�شرية متو�سطة
 58ليبيا
..
..
ُعمان
71
 77ال�سعودية
214.7
 81لبنان
19.0
 89تون�س
25.0
 90الأردن
9.9
 102الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
3.5
 103اجلزائر
66.5
� 106سورية
21.5
 119م�صر
82.4
 124املغرب
43.7
 141ال�سودان
17.8
تنمية ب�شرية منخف�ضة
 150جيبوتي
0.6
 151اليمن
10.8
بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
..
العراق
..
ال�صومال
البلدان النامية
6,981.9 T
البلدان الأقل منواً
221.4 T
الدول العربية
773.4 T
الهادي
املحيط
ومنطقة
�شرق �آ�سيا
2,893.6 T
الكاريبي
البحر
ومنطقة
الالتينية
�أمريكا
1,745.9 T
جنوب �آ�سيا
902.2 T
�أفريقيا جنوب ال�صحراء
418.5 T
و�سط �أوروبا و�شرقها  -رابطة الدول امل�ستقلة 1,189.9 T
منظمة التعاون والإمناء االقت�صادي )م ت �إ ا( 29,650.5 T

1.5
17.0

886
565

2,086
889

-4.2
..

-3.3
2.4

889

..

2003

20.8

10.8

..
..

21,525.4 T
895.1 T
1,683.6 T
9,762.2 T
3,947.0 T
4,235.9 T
1,227.4 T
3,203.5 T
29,840.6 T

..
..

1,414
329
2,611
1,512
3,275
617
633
2,949
25,750

..
..

4,359
1,328
5,685
5,100
7,404
2,897
1,856
7,939
25,915

-9.6
-0.5
2.3
0.7
0.2
6.0
0.6
2.6
-0.7
..
2.0

..
..
2.9
2.0
1.0
5.6
1.1
3.5
0.1
0.3
1.8

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

28,369.5 T
30,341.0 T
5,414.8 T
202.2 T
29,052.4 T
6,021.9 T
1,103.0 T
36,058.3 T

27,601.9 T
30,941.3 T
19,581.1 T
590.4 T
28,396.0 T
18,244.6 T
4,948.9 T
51,150.6 T

31,020
25,167
1,237
358
30,589
2,015
483
5,801

30,181
25,665
4,474
1,046
29,898
6,104
2,168
8,229

2.2
2.2
1.7
2.0
2.0
2.0
-0.8
1.4

1.9
1.8
2.4
2.8
1.8
2.5
0.1
1.4

..
..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
41.7

بلدان )م ت �إ ا( ذات الدخل املرتفع
تنمية ب�شرية مرتفعة
تنمية ب�شرية متو�سطة
تنمية ب�شرية منخف�ضة
دخل مرتفع
دخل متو�سط
دخل منخف�ض
العامل

..

34.5
298.0
22.8
70.9
22.9

17,421

..
..

..
..

17,479
18,047

..

13,584
13,226
5,074
7,161
4,320

194.4
62.2
266.9
120.6
64.1

9,532
4,224
2,530
1,858
1,026
2,090
1,237
1,220
1,452
530

6,107
3,576
3,950
4,004
1,910

..

..

..

2.2
-2.4
3.4
2.1
0.3

..

..
-0.1
0.9
2.7
1.3
1.1

0.9
-0.6
2.9
3.1
0.9
-6.0
0.6
1.4
2.5
1.0
3.3

49,432
17,479
29,760

..

13,965
24,461
5,074
7,161
5,195

..

6,319
3,696
3,950
4,004
1,910

..

1975
2002
1975

..

2001
1977
2003
2003
1987

..

1985
1998
2003
2003
2003

..

2.5

..

0.7
1.9
3.5
0.2
0.5

..
3.9
3.0
..
12.7
4.9
7.0
3.1
63.6
..

2.3

..
..
1.0
..
-0.4
0.6
..
2.7
2.3
..
2.6
..
4.5
1.2
..
..
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية

2005

جدول م  :13-4الالم�ساواة يف الدخل �أو اال�ستهالك
احل�صة من الدخل واال�ستهالك ()%
الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
تنمية ب�شرية مرتفعة
قطر
40
الإمارات
41
البحرين
43
الكويت
44
تنمية ب�شرية متو�سطة
ليبيا
58
ُعمان
71
ال�سعودية
77
لبنان
81
تون�س
89
الأردن
90
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
102
اجلزائر
103
�سورية
106
م�صر
119
املغرب
124
ال�سودان
141
تنمية ب�شرية منخف�ضة
جيبوتي
150
اليمن
151
بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
العراق
ال�صومال

قيا�سات الالم�ساواة

العام

�أفقر %10

�أفقر %20

�أغنى %20

�أغنى %10

�أغنى � %10إىل �أغنى � %20إىل
�أفقر %10
�أفقر %20

..
..
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..

..
`
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..
2000
1997
..
1995
..
1999
1998
..

..
..
..
..
2.3
3.3
..
2.8
..
3.7
2.6
..

..
..
..
..
6.0
7.6
..
7.0
..
8.6
6.5
..

..
..
..
..
47.3
44.4
..
42.6
..
43.6
46.6
..

..
..
..
..
31.5
29.8
..
26.8
..
29.5
30.9
..

..
..
..
..
13.4
9.1
..
9.6
..
8.0
11.7
..

..
..
..
..
7.9
5.9
..
6.1
..
5.1
7.2
..

..
1998

..
3.0

..
7.4

..
41.2

..
25.9

..
8.6

..
5.6

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..
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جدول م  :14-4هيكلية التجارة
واردات ال�سلع
واخلدمات
( %من الناجت
املحلي الإجمايل)
الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية

1990

2003

�صادرات ال�سلع
واخلدمات
( %من الناجت
املحلي الإجمايل)
1990

2003

�صادرات املواد
الأولية
( %من �صادرات
الب�ضائع)
1990

2003

�صادرات املواد
امل�صنعة
( %من �صادرات
الب�ضائع)
1990

�صادرات منتجات
معدالت
التجارة
التقنية العالية
( %من �صادرات ()100=1980
الب�ضائع)

2003

1990

2003

2002

تنمية ب�شرية مرتفعة
40

قطر

..

..

..

..

84

89

16

10

..

)(.

..

41

الإمارات

40

..

65

..

54

96

46

4

..

2

..

43

البحرين

95

65

116

81

91

91

9

9

..

)(.

..

44

الكويت

58

40

45

48

94

93

6

7

3

1

..

58

ليبيا

31

36

40

48

95

..

5

..

..

..

..

77

ُعمان
ال�سعودية

تنمية ب�شرية متو�سطة
71

31

35

53

57

94

85

5

14

2

2

..

32

24

41

47

93

90

7

10

..

)(.

..

81

لبنان

100

39

18

13

..

31

..

68

..

2

..

89

تون�س

51

47

44

43

31

19

69

81

2

4

85

90

الأردن

93

70

62

45

..

31

51

69

1

2

129

 102الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة

..

49

..

10

..

..

..

..

..

..

..

 103اجلزائر

25

24

23

39

97

98

3

2

..

2

31

� 106سورية

28

33

28

40

64

89

36

11

..

1

..

 119م�صر

33

24

20

22

57

63

42

31

..

)(.

53

 124املغرب

32

36

26

32

48

31

52

69

..

11

106

 141ال�سودان

..

12

..

16

..

97

..

3

..

7

91

..

..

..

..

44

..

8

..

..

..

..

20

36

14

31

..

..

..

..

..

..

..

تنمية ب�شرية منخف�ضة
 150جيبوتي
 151اليمن
بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
العراق

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

ال�صومال

38

..

10

..

..

..

..

..

..

..

..

24

33

25

35

البلدان الأقل منواً

..

29

58

73

..

21

..

22

30

13

22

..

..

..

..

..

..

..

البلدان النامية
الدول العربية

38

30

38

36

81

86

16

20

..

2

..

�شرق �آ�سيا ومنطقة املحيط الهادي

32

48

33

52

..

13

75

86

..

29

..

�أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

15

21

17

24

65

44

36

55

7

14

..

جنوب �آ�سيا

13

18

11

17

..

43

71

61

..

3

..

�أفريقيا جنوب ال�صحراء

26

33

27

33

..

..

..

..

..

..

..

و�سط �أوروبا و�شرقها  -رابطة الدول امل�ستقلة

26

37

27

37

..

36

..

58

..

13

..

منظمة التعاون والإمناء االقت�صادي )م ت �إ ا(

18

22

17

21

20

16

76

79

18

18

..

بلدان )م ت �إ ا( ذات الدخل املرتفع

18

21

17

21

19

16

78

79

18

18

..

تنمية ب�شرية مرتفعة

19

23

18

22

21

18

76

79

18

17

..

تنمية ب�شرية متو�سطة

20

28

20

31

..

36

51

63

..

21

..

تنمية ب�شرية منخف�ضة

29

37

27

34

..

..

..

..

..

..

..

دخل مرتفع

19

22

18

22

20

17

78

80

18

18

..

دخل متو�سط

21

30

22

33

..

34

48

65

..

21

..

دخل منخف�ض

17

24

13

21

..

40

..

60

..

4

..

العامل

19

24

19

24

..

22

72

77

18

18

..
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية

2005

جدول م  :15-4تدفقات املعونة ،ر�أ�س املال اخلا�ص ،الدين
�صايف تدفقات
م�ساعدات التنمية الر�سمية املتلقاة
التدفقات
اال�ستثمارات
(�صايف امل�ساعدات املوزعة)
اخلا�صة
املجموع
لكل فرد كن�سبة مئوية من الأجنبية املبا�شرة
الأخرى
(مباليني (بالدوالر الناجت املحلي
(كن�سبة
(كن�سبة
الإجمايل
الدوالرات الأمريكي)
مئوية من
مئوية من
الأمريكية)
الناجت املحلي
الناجت املحلي
الإجمايل)
الإجمايل)
الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية

2003

2003

1990

2003

1990

2003

1990

2003

جمموع خدمة الدين
كن�سبة مئوية
من الناجت
املحلي
الإجمايل
1990

كن�سبة مئوية من
�صادرات ال�سلع
واخلدمات والدخل
ال�صايف من اخلارج

2003

2003

1990

تنمية ب�شرية مرتفعة
40

قطر

43

البحرين

41
44

الإمارات
الكويت

3.2

)(.

5.2

1.3

)(.

37.5

52.7

3.2

4.4

1.9

)(.

)(.

10.0

1.8

0.1

..

44.5

17.1

0.6

21.9

1.0

)(.

2.0

تنمية ب�شرية متو�سطة
58
71

ليبيا

ُعمان

77

ال�سعودية

89

تون�س

81
90

لبنان

الأردن

 102الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
 103اجلزائر
� 106سورية
 119م�صر

 124املغرب
 141ال�سودان

..

..

..

..

)(.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

0.0

-0.2

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

-3.8
..

-5.5
..

7.0

8.6

12.0

5.3

..

..

..

..

1.4

..

..

..

228.3

50.8

8.9

1.2

0.2

1.9

0.2

0.2

3.5

17.1

3.2

81.5

305.5

30.9

3.2

1.2

0.6

2.2

1234.3

232.5

22.1

12.5

0.9

3.8

-1.6

3.1

11.6

6.4

25.6

13.7

5.3

971.6

288.6

..

28.1

..

..

..

-5.4
..

15.6

11.7

22.1

22.6

..

..

..

..

232.2

7.3

0.2

0.3

1.0

-0.7

-0.1
)(.

14.2

6.5

63.7

..

9.7

1.6

20.3

3.0

-0.2

-0.7

7.1

3.4

..

..

6.9

9.8

27.9

25.7

0.0

0.4

0.2

4.8

1.3

)(.

-0.1

160.3

9.2

5.6

0.7

0.6

0.7

893.8

13.2

12.6

1.1

1.7

0.3

522.8

17.4

4.1

1.2

0.6

5.2

1.2

621.3

18.5

6.2

3.5

0.0

7.6

0.0

0.3

تنمية ب�شرية منخف�ضة
 150جيبوتي
 151اليمن
بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
العراق
ال�صومال
البلدان النامية
البلدان الأقل منواً
الدول العربية
�شرق �آ�سيا ومنطقة املحيط الهادي
�أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
جنوب �آ�سيا
�أفريقيا جنوب ال�صحراء
و�سط �أوروبا و�شرقها  -رابطة الدول امل�ستقلة
منظمة التعاون والإمناء االقت�صادي )م ت �إ ا(
بلدان )م ت �إ ا( ذات الدخل املرتفع
تنمية ب�شرية مرتفعة
تنمية ب�شرية متو�سطة
تنمية ب�شرية منخف�ضة
دخل مرتفع
دخل متو�سط
دخل منخف�ض
العامل

77.8

110.4

46.4

12.5

243.1

12.7

8.4

2.2

-2.7

)(.

1.8
-0.8

-0.1
3.3

0.0

3.6

2.5

0.0

3.5

1.6

7.1

4.0

2265.3

91.7

0.1

175.1

18.2

53.8

..
..

0.6

..

..
..

..
..

..
..

1.2

..

..
..

..
..

..
..

9.7 65,401.3 T

33.4 23,457.4 T
8,320.3 T

7,231.9 T

6,090.4 T

6,623.8 T

27.5

4,885.9 T
269.0 T
.. T
646.1 T

13.0

18.7

0.1

3.6

0.4

0.2

2.8

2.1

16.2

7.5

6.8

1.6

0.5

1.7

-0.1
0.6
0.5
0.3
0.3
)(.
..
..
..

4.1

2.5

..

15.5

3.4

1.0

0.5

1.7

3.1

9.9

1.3

0.8

0.8

4.3

1.6

0.7

)(.

0.6

24

..
..
..

6.5 27,342.9 T

27.9 18,565.3 T
37.5 T

2.7

3.0

0.9

2.3

0.4

0.3

3.5

4.7

21.9

17.6

2.1

32.9 22,691.8 T

..

8.4 18,969.6 T

13.7 32,128.3 T

10.9 69,783.7 T

..

..

12.0

18.6

0.4

2.2

..
..
..
..

..
..
..
..

)(.

2.9

1.0

1.4

1.0

1.4

1.0

1.5

1.6

0.9

0.5

2.2

-0.1
0.1
0.3
0.8
0.7
2.6
..
..
..

3.8

2.9

0.5

7.7

13.5

17.3

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

3.0

3.2

17.9

10.5

4.0

8.6

23.7

30.7

2.6

2.9

19.5

13.5

..

9.6

2.9

5.3

21.3

16.2

11.7

18.7

0.5

2.8

0.4

0.1

6.4

3.3

20.6

10.2

..

1.2

..

1.0

1.5

0.4

0.6

2.4

..

..

..

..

..

..

0.3

0.6

0.4

0.7

3.1

6.4

20.8

17.9

4.6

6.1

0.3

1.5

0.4

0.5

3.6

3.1

24.9

13.5

..

..

0.9

1.6

..

..

..

..

..

..
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جدول م  :16-4الأولويات يف الإنفاق العام
الإنفاق العام على التعليم
( %من الناجت املحلي
الإجمايل)
الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية

1990

الإنفاق العام على
ال�صحة
( %من الناجت
املحلي الإجمايل)

2002-2000

2002

الإنفاق الع�سكري
( %من الناجت املحلي
الإجمايل)

جمموع خدمة الدين
( %من الناجت املحلي
الإجمايل)

2003

2003

1990

1990

تنمية ب�شرية مرتفعة
40

قطر

3.5

..

2.4

..

..

..

..

41

الإمارات

1.8

1.6

2.3

6.2

3.1

..

..

43

البحرين

4.1

..

3.2

5.1

5.1

..

..

44

الكويت

4.8

..

2.9

48.5

9.0

..

..

تنمية ب�شرية متو�سطة
58

ليبيا

..

..

1.6

..

2.0

..

..

71

ُعمان

3.1

4.6

2.8

16.5

12.2

7.0

0.0

77

ال�سعودية

5.8

..

3.3

12.8

8.7

..

..

81

لبنان

..

2.7

3.5

7.6

4.3

3.5

17.1

89

تون�س

6.0

6.4

2.9

2.0

1.6

11.6

6.4

90
102

الأردن

8.1

..

4.3

9.9

8.9

15.6

11.7

الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة

..

..

..

..

..

..

..

103

اجلزائر

5.3

..

3.2

1.5

3.3

14.2

6.5

106

�سورية

4.0

..

2.3

6.9

7.1

9.7

1.6

119

م�صر

3.9

..

1.8

3.9

2.6

7.1

3.4

124

املغرب

5.3

6.5

1.5

4.1

4.2

6.9

9.8

141

ال�سودان

6.0

..

1.0

3.6

2.4

0.4

0.2

تنمية ب�شرية منخف�ضة
150

جيبوتي

3.5

..

3.3

6.3

..

3.6

2.5

151

اليمن

..

9.5

1.0

7.9

7.1

3.5

1.6

العراق

..

..

0.3

..

..

..

..

ال�صومال

..

..

..

..

..

1.2

0.0

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
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2005

ر�صد التنمية الب�شرية :تكبري خيارات الب�شر  ....فيما يحافظ عليها الأجيال القادمة
جدول م  :17-4الطاقة والبيئة
ا�ستهالك
الوقود
التقليدي
( %من
الطاقة
الإجمالية
املطلوبة)
الرتتيب بح�سب دليل التنمية
الب�شرية

2002

ا�ستهالك
الكهرباء للفرد
(بالكيلوات
ال�ساعي)

1980

الناجت املحلي
الإجمايل لكل وحدة
ا�ستهالك طاقة
(معادل القوة
ال�شرائية بدوالر عام
 2000لكل كيلوجرام
مكافئ نفط)

2002

1980

2002

انبعاثات ثاين �أك�سيد
الكربون
للفرد
احل�صة
(بالطن
من
املرتي)
املجموع
العاملي
()%
2002 1980

2000

الت�صديق على اتفاقية بيئية
بروتوكول االتفاقية بروتوكول
اتفاقية
كرتغنية الإطارية كيوتو املنبثق التنوع
ب�ش�أن
ب�ش�أن من االتفاقية الأحيائي
الإطارية
ال�سالمة تبدل
الأحياتية املناخ ب�ش�أن تبدل
املناخ

تنمية ب�شرية مرتفعة

قطر
40
الإمارات
41
البحرين
43
الكويت
44
تنمية ب�شرية متو�سطة
ليبيا
0.9
58
ُعمان
71
0.0
ال�سعودية
..
77
لبنان
0.5
81
تون�س
7.8
89
الأردن
1.4
90
..
 102الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
 103اجلزائر
6.0
� 106سورية
0.0
 119م�صر
9.2
 124املغرب
2.2
 141ال�سودان
73.7
تنمية ب�شرية منخف�ضة
..
 150جيبوتي
 151اليمن
2.3
بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
..
العراق
0.0

..
..
0.0

ال�صومال

البلدان النامية
البلدان الأقل منواً

الدول العربية
�شرق �آ�سيا ومنطقة املحيط الهادي
�أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
جنوب �آ�سيا
�أفريقيا جنوب ال�صحراء
و�سط �أوروبا و�شرقها  -رابطة الدول امل�ستقلة
منظمة التعاون والإمناء االقت�صادي )م ت �إ ا(
بلدان )م ت �إ ا( ذات الدخل املرتفع
تنمية ب�شرية مرتفعة
تنمية ب�شرية متو�سطة
تنمية ب�شرية منخف�ضة
دخل مرتفع
دخل متو�سط
دخل منخف�ض
العامل

.. 17,489 10,616
7.5 14,215 6,204
1.6 10,830 4,784
1.8 16,544 6,849

..
..
1.7
1.7

56.3
35.8
22.6
19.7

53.1
25.1
30.6
24.6

0.2
0.3
0.1
0.2

3.0
2.1
3.8
7.7
3.9

8.9
5.0
14.9
2.3
1.5
2.1

9.1
12.1
15.0
4.7
2.3
3.2

0.2
0.1
1.6
0.1
0.1
0.1

•
•

3.5
2.2
1.0
0.8
0.2

2.9
2.8
2.1
1.4
0.3

0.4
0.2
0.6
0.2

•
•
•
•

)(.

0.9

..

0.5
0.7

)(.
)(.

•

3.1

3.0

0.3

..

..

0.1

..

..

3.7

4.6

1.3

2.0

36.9 T

..
106
83
5.8 1,946
626
2.1 1,439
329
6.3 1,927 1,019
3.8
566
171
3.3
536
434
.. 3,328 3,284
3.9 8,615 5,761
3.8 10,262 6,698
3.8 8,586 5,676
3.5 1,121
368
3.3
133
135
3.9 10,198 6,616
3.7 1,653
623
2.3
399
174
3.8 2,465 1,573

1,588
847
1,969
1,056
434
366

3,915
5,219
6,620
2,834
1,205
1,585

6.9
5.5

381
433
433
254
47

881
1,570
1,287
560
89

8.5
4.5
5.9
11.4
2.5

5.6
3.2
4.6
10.1
3.6

416

296
159

..
..

3.8

..

878

1,542

..

..

..

...

..

100.0

21

33

24.5

388

1,155

75.9
18.0
11.0
19.8
24.5
70.6
4.1
4.1
3.0
4.5
17.0
71.1
2.9
9.2
42.2
7.6

..

..

8.2
6.8

..

..

..

..

..

..

4.0

0.1

0.2

0.4 T

3.5

3.1

4.1

4.5 T

4.6

1.4

2.6

17.6 T

6.1

2.4

2.4

5.6 T

4.8

0.5

1.2

6.3 T

2.7

1.0

0.8

1.9 T

2.4

10.1

5.9

12.2 T

5.1

11.0

11.2

51.0 T

5.2

12.2

13.0

46.2 T

5.2

10.9

11.2

53.0 T

4.1

1.2

2.0

39.0 T

4.1

0.4

0.2

0.5 T

5.1

12.1

13.0

47.8 T

4.1

2.1

2.9

38.9 T

2.0

0.5

0.8

7.3 T

4.6

3.4

3.6

100.0 T

•
•
•
•

•

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

•

•
•
•
•

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

• ت�صديق �أو قبول �أو موافقة �أو ر�ضى �أو توارث.
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ر�صد التنمية الب�شرية :تكبري خيارات الب�شر  ....حماية الأمن ال�شخ�صي
جدول م  :18-4الالجئون والأعتدة احلربية
الأ�شخا�ص
امل�شردون
داخل بح�سب بلد بح�سب
اللجوء بلد املن�ش�أ
�أوطانهم
(بالآالف) (بالآالف) (بالآالف)

عمليات حتويل الأ�سلحة التقليدية
(ب�أ�سعار عام )1990
ال�صادرات
الواردات
(مباليني الدوالرات
احل�صة
مباليني
الأمريكية)
الدوالرات
()%

الالجئون

جمموع القوات امل�سلحة
بالآالف

الدليل
()1985=100

الأمريكية
الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية

2004

2004

2004

1994

2004

2004

تنمية ب�شرية مرتفعة
 40قطر
 41الإمارات
 43البحرين
 44الكويت
تنمية ب�شرية متو�سطة

..
..
..
..

)(.
)(.
0
2

)(.
)(.
)(.
1

..
..
..

12

2

..

)(.
)(.

 58ليبيا
ُعمان
71
 77ال�سعودية
 81لبنان
 89تون�س
 90الأردن
 102الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
 103اجلزائر
� 106سورية
 119م�صر
 124املغرب
 141ال�سودان
تنمية ب�شرية منخف�ضة

2004-2000

2003

2003

10
554
7
37

0
1,246
10
0

0
3
0
0

)(.
)(.
)(.
)(.

12
51
11
16

207
117
400
129

1
0
169
4
89
2
138

25
3
1
428
12
20
6
1
606

0
168
982
12
32
5
5
156
44
1,944
131
0

74
123
838
0
0
132
0
282
0
398
0
270

0
0
0
0

76
42
200
72
35
101

104
143
319
414
100
143

..

..

..
..

)(.
)(.
)(.
)(.
..
)(.
..
..
)(.
)(.
..
..

128
297
450
196
105

75
74
101
132
185

..
..

27
62

1
2

0
4

0
309

..
..

..
..

10
67

327
104

العراق

..

134

368

0

82

0

)(.

..

..

ال�صومال

(.) 400-370
..

 150جيبوتي
 151اليمن
بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية

600-50

..
..

50-21
1,000
305

..
..

6,000

البلدان النامية
البلدان الأقل منواً

..

الدول العربية

..

241
3

)(.

6,484 T
2,476 T
883 T

..

72

..
..
0
0

402

0

0

..

..

..

..

..

.. T

.. T

.. T

..

12,670 T

81

..

.. T

.. T

.. T

..

..

.. T

.. T

.. T

..

�شرق �آ�سيا ومنطقة املحيط الهادي

..

444 T

..

.. T

.. T

.. T

..

�أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

..

38 T

..

.. T

.. T

.. T

..

جنوب �آ�سيا

..

�أفريقيا جنوب ال�صحراء

..

2,417 T
2,698 T

و�سط �أوروبا و�شرقها  -رابطة الدول امل�ستقلة ..

678 T

منظمة التعاون والإمناء االقت�صادي )م ت �إ ا( ..

2,524 T

بلدان )م ت �إ ا( ذات الدخل املرتفع

..

تنمية ب�شرية مرتفعة

..

تنمية ب�شرية متو�سطة

..

تنمية ب�شرية منخف�ضة

..

دخل مرتفع

..

2,505 T
2,560 T
4,353 T
2,299 T
2,516 T

دخل متو�سط

..

دخل منخف�ض

..

العامل

4,344 T

25,300

9,672 T

2,812 T

..

.. T

.. T

.. T

..

..

.. T

.. T

.. T

..

..

.. T

.. T

.. T

..

..

.. T

.. T

.. T

..

..

.. T

.. T

.. T

..

..

.. T

.. T

.. T

..

..

.. T

.. T

.. T

..

..

.. T

.. T

.. T

..

..

.. T

.. T

.. T

..

..

.. T

.. T

.. T

..

..

.. T

.. T

.. T

..

..

19,501 T

19,162 T

19,156 T

..

1,933 T

165

1,866 T

69

4,874 T

65

1,282 T

95

2,923 T

115

1,200 T

142

2,352 T

36

5,002 T

69

4,055 T

69

5,165 T

69

12,215 T

71

1,076 T

154

4,412 T

72

10,614 T

65

4,640 T

92

18,560 T

67
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2005

ر�صد التنمية الب�شرية :تكبري خيارات الب�شر  ....و�إجناز امل�ساواة جلميع الن�ساء والرجال
جدول م  :19-4دليل التنمية املتعلقة باجلنو�سة
دليل التنمية
املرتبطة
باجلنو�سة

جمموع ن�سب االلتحاق الدخل التقديري
معدل الإملام
متو�سط العمر
(معادل القوة
الإجمالية بالتعليم
املتوقع عند الوالدة بالقراءة والكتابة
ال�شرائية بالدوالر
االبتدائي والثانوي
لدى البالغني
(بالأعوام)
الأمريكي)
( %من عمر 15وما والعايل ()%
2003
2003
03/2002
فوق) 2003

الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية الرتتيب القيمة �إناث

ذكور

�إناث

ذكور

�إناث

ذكور

�إناث

ذكور

الرتتيب بح�سب
دليل التنمية
الب�شرية
ناق�ص الرتتيب
بح�سب دليل
التنمية املتعلقة
باجلنو�سة

تنمية ب�شرية مرتفعة
40

قطر

..

..

76.0

71.2

..

0.0

84

80

..

..

..

41

الإمارات

..

..

80.8

76.4

80.7

75.6

79

69

..

..

..

43

البحرين

41

0.837

75.9

73.1

83.0

92.5

85

77

44

الكويت

7,685

24,909

-2

39

0.843

79.5

75.2

81.0

84.7

85

75

8,448

24,204

1

58

ليبيا

..

..

76.2

71.6

70.7

91.8

100

93

..

..

..

71

60

0.759

75.7

72.8

65.4

82.0

63

63

4,013

21,614

-4

77
81

تنمية ب�شرية متو�سطة
ُعمان
ال�سعودية

65

0.749

73.9

70.1

69.3

87.1

57

58

4,440

20,717

-5

لبنان

68

0.745

74.2

69.8

81.0

92.4

80

77

2,430

7,789

-4

89

تون�س

69

0.743

75.4

71.2

65.3

83.4

76

73

3,840

10,420

0

90

الأردن

73

0.740

72.9

69.9

84.7

95.1

79

77

2,004

6,491

-3

 102الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة

..

..

74.0

70.9

87.4

96.3

81

78

..

..

..

 103اجلزائر

82

0.706

72.4

69.8

60.1

79.5

72

76

2,896

9,244

-3

� 106سورية

84

0.702

75.1

71.6

74.2

91.0

60

65

1,584

5,534

-2

 119م�صر

..

..

72.1

67.7

43.6

67.2

..

..

1,614

6,203

..

 124املغرب

97

0.616

71.9

67.5

38.3

63.3

54

62

2,299

5,699

-1

 141ال�سودان

110

0.495

57.9

54.9

49.9

69.2

35

41

918

2,890

-2

تنمية ب�شرية منخف�ضة
..

..

54.0

51.6

..

..

23

31

..

..

..

 150جيبوتي

121

0.448

61.9

59.3

28.5

69.5

41

69

413

1,349

-4

العراق

..

..

60.5

57.4

..

..

55

71

..

..

..

ال�صومال

..

..

47.6

45.4

..

..

..

..

..

..

..

 151اليمن
بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
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جدول م  :20-4مقيا�س متكني اجلنو�سة
الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية

مقيا�س متكني اجلنو�سة
القيمة
الرتتيب

ن�سبة الدخل
املقاعد النيابية ن�سبة الن�ساء بني ن�سبة الن�ساء بني
التي ت�شغلها
امل�شرعني وكبار املهنيني والعاملني التقديري للإناث
امل�ؤولني واملديرين
الن�ساء
�إىل الدخل
التقنيني
( %من جمموع ( %من املجموع) ( %من املجموع) التقديري للذكور
املقاعد)

تنمية ب�شرية مرتفعة
40

قطر

..

..

—

..

..

..

41

الإمارات

..

..

0.0

8

25

..

43

البحرين

68

0.393

7.5

10

19

0.31

44

الكويت

..

..

0.0

..

..

0.35

تنمية ب�شرية متو�سطة
58

ليبيا

..

..

..

..

..

..

71

ُعمان

..

..

7.8

..

..

0.19

ال�سعودية

78

0.253

0.0

31

6

0.21

81

لبنان

..

..

2.3

..

..

0.31

89

تون�س

..

..

22.8

..

..

0.37

77

90

الأردن

..

..

7.9

..

..

0.31

102

الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة

..

..

..

12

34

..

103

اجلزائر

..

..

5.3

..

..

0.31

106

�سورية

..

..

12.0

..

..

0.29

119

م�صر

77

0.274

4.3

9

31

0.26

124

املغرب

..

..

6.4

..

..

0.40

141

ال�سودان

..

..

9.7

..

..

0.32

تنمية ب�شرية منخف�ضة
150

جيبوتي

..

151

اليمن

80

..
0.123

10.8
0.3

..
4

..
15

..
0.31

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
العراق

..

..

—

..

..

..

ال�صومال

..

..

—

..

..

..
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جدول م  :21-4الالم�ساواة اجلنو�سية يف التعليم
الإملام بالقراءة
والكتابة لدى ال�شباب

الإملام بالقراءة
والكتابة لدى
البالغني
معدل
معدل
معدل
معدل
الإناث
الإناث
الإناث
الإناث
( %من كن�سبة ( %من كن�سبة
عمر  15مئوية عمر  -15مئوية
وما فوق) من معدل  24وما من معدل
الذكور
فوق)
الذكور
الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
تنمية ب�شرية مرتفعة
قطر
40
الإمارات
41
البحرين
43
الكويت
44
تنمية ب�شرية متو�سطة
58
71
77
81
89
90
102

2003

2003

2003

2003

..
80.7

..

107
90
96

..
95.0
99.3
93.9

..

108
100
102

77
80
80

94.0
97.3
93.7

94
98
96

78
89
91

92.2
98.9
98.6

83
81

ليبيا
ُعمان
ال�سعودية
لبنان
تون�س
الأردن
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة

65.3
84.7
87.4

..

70.7
65.4
69.3

..

..

..

96
100
100

�صايف ن�سبة االلتحاق
بالتعليم االبتدائي

�صايف ن�سبة االلتحاق
بالتعليم الثانوي

�صايف ن�سبة االلتحاق
بالتعليم العايل

ن�سبة
الإناث
()%

ن�سبة
الإناث
�إىل الذكور

ن�سبة
الإناث
()%

ن�سبة
الإناث
�إىل الذكور

ن�سبة
الإناث
()%

ن�سبة
الإناث
�إىل الذكور

2002/03

2002/03

2002/03

2002/03

2002/03

2002/03

94
82
91
84

..

72
54
90
97
93
91

1.00
0.98
1.02
1.02

..

1.01
0.99
0.99
1.00
1.02
1.00

85
72
90
79

..

1.06
1.03
1.08
1.05

..

70
52

1.01
0.96

68
81
86

1.11
1.03
1.05

..

..

32
53
44
32

2.71
2.55
1.89
2.58

61
10
30
48
30
37
35

1.09
1.67
1.47
1.19
1.28
1.10
1.04

103

اجلزائر

60.1

76

86.1

92

94

0.97

69

1.05

..

..

106

�سورية

74.2

82

93.0

96

96

0.96

41

0.93

..

..

119

م�صر

43.6

65

66.9

85

90

0.96

79

0.95

..

..

124

املغرب

38.3

61

61.3

79

87

0.94

33

0.86

10

0.84

141

ال�سودان

49.9

72

69.2

85

42

0.83

..

..

6

0.92

تنمية ب�شرية منخف�ضة
 150جيبوتي
 151اليمن
بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
العراق
ال�صومال
البلدان النامية
البلدان الأقل منواً
الدول العربية
�شرق �آ�سيا ومنطقة املحيط الهادي
�أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
جنوب �آ�سيا
�أفريقيا جنوب ال�صحراء
و�سط �أوروبا و�شرقها  -رابطة الدول
امل�ستقلة
منظمة التعاون والإمناء االقت�صادي )م
ت �إ ا(
بلدان )م ت �إ ا( ذات الدخل املرتفع
تنمية ب�شرية مرتفعة
تنمية ب�شرية متو�سطة
تنمية ب�شرية منخف�ضة
دخل مرتفع
دخل متو�سط
دخل منخف�ض
العامل

..
28.5

..

41

..
50.9

..

60

32
59

0.80
0.71

17
21

0.69
0.46

2
5

0.81
0.28

83

0.85

26

0.66

10

0.54

..
..
69.6
44.6
53.1
86.2
88.9
46.6
52.6
98.6

..
..

84
70
71
91
98
66
76
99

..
..
81.2
56.8
75.8
97.5
96.3
63.3
67.9
99.6

..
..

92
81
87
99
101
79
88
100

..
..
..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
..

..

..

..

..

..

..

..

..
..
73.3
47.9
..
86.2
49.9
..

..
..

..
..
84.1
63.6
..
96.3
65.4
..

..
..

..
..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..
..

86
73

..

93
70

..

93
86

..

99
82

..

..
..
..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
..

..

..

..

..
..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
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جدول م :22-4

الالم�ساواة اجلنو�سية يف الن�شاطات االقت�صادية
الن�شاط االقت�صادي للإناث
(من عمر  15عام ًا وما فوق)
املعدل
الدليل
كن�سبة
( )100=1990( )%مئوية
من معدل
الذكور

الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية

2003

2003

2003

الن�سبة العاملة للإناث بح�سب الن�شاط االقت�صادي
�أفراد الأ�سرة
العاملون
()%
ال�صناعة
الزراعة
اخلدمات
امل�ساهمون يف
دخلها
()%
الن�ساء الرجال الن�ساء الرجال الن�ساء الرجال الن�ساء الرجال
-1995 -1995 -1995 -1995 -1995 -1995 -1995 -1995
2002

2002

2002

2002

2002

2002

2003

2003

تنمية ب�شرية مرتفعة
 40قطر
 41الإمارات
 43البحرين
 44الكويت
تنمية ب�شرية متو�سطة
58

ليبيا

77

ُعمان
ال�سعودية

89

تون�س

71
81
90

لبنان

الأردن

 102الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
 103اجلزائر
� 106سورية
 119م�صر

 124املغرب
 141ال�سودان

..
)(.
..
..

..
..
..

42.6

129

47

32.1

110

38

34.5

121

40

36.2

96

49

25.9

126

35

..

20.3

160

27

22.4

150

29

..

30.7

126

40

37.7

115

48

28.1

165

36

..

..

..

..

..

..

..

..

9

14

36

86

55

..
..

..
..

..
..

..
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

9.6

153

14

26

9

11

31.6

165

41

..

..

..

29.5

125

38

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
..
..
..

..
..
..
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

32

62

58

46

54

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

36.0

119

46

39

27

7

25

54

48

33

67

41.9

108

53

6

6

40

32

54

63

19

81

35.7

116

42

..

..

..

..

..

..

..

..

تنمية ب�شرية منخف�ضة
 150جيبوتي

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 151اليمن
بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية

30.9

110

37

88

43

3

14

9

43

26

74

العراق
ال�صومال
البلدان النامية

19.4

134

26

62.9

99

73

56.0

102

67

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

64.3

100

74

..

..

..

..

..

..

..

..

الدول العربية

33.3

119

42

البلدان الأقل منواً

..

..

..

..

..

..

..

..

�شرق �آ�سيا ومنطقة املحيط الهادي

68.9

100

83

..

..

..

..

..

..

..

..

�أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

42.7

110

52

..

..

..

..

..

..

..

..

جنوب �آ�سيا

44.1

107

52

..

..

..

..

..

..

..

..

�أفريقيا جنوب ال�صحراء

62.3

99

73

..

..

..

..

..

..

..

..

و�سط �أوروبا و�شرقها  -رابطة الدول امل�ستقلة

57.5

99

81

..

..

..

..

..

..

..

..

منظمة التعاون والإمناء االقت�صادي )م ت �إ ا(

51.8

107

72

..

..

..

..

..

..

..

..

بلدان )م ت �إ ا( ذات الدخل املرتفع

52.8

107

75

..

..

..

..

..

..

..

..

تنمية ب�شرية مرتفعة

51.1

106

71

..

..

..

..

..

..

..

..

تنمية ب�شرية متو�سطة

56.4

101

68

..

..

..

..

..

..

..

..

تنمية ب�شرية منخف�ضة

61.3

99

71

..

..

..

..

..

..

..

..

دخل مرتفع

52.5

107

74

..

..

..

..

..

..

..

..

دخل متو�سط

59.5

102

73

..

..

..

..

..

..

..

..

دخل منخف�ض

51.2

103

61

..

..

..

..

..

..

..

..

العامل

55.6

103

69

..

..

..

..

..

..

..

..
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جدول م  :23-4امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء
العام الذي منحت فيه املر�أة
حق
الرت�شح
الت�صويت
لالنتخابات
الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية

العام الذي
الن�ساء يف
انتخبت ( )Eاحلكومة على
فيه �أول امر�أة امل�ستوى الوزاري
�أو عينت
( %من املجموع)
( )Aنائب ًا يف
2005
الربملان

عدد املقاعد التي ت�شغلها الن�ساء يف الربملان
( %من املجموع)
جمل�س نواب/عموم �أو جمل�س
جمل�س �شيوخ �أو
�أعيان
واحد
1990

2005

2005

تنمية ب�شرية مرتفعة
قطر

—

—

—

0.1

41

الإمارات

—

—

—

0.1

43

البحرين

1973

1973

A 2002

0.1

44

الكويت

—

—

—

0.0

40

..
0

..

..

0.0

..

0.0

15.0

0.0

..

تنمية ب�شرية متو�سطة
58

ليبيا

1964

1964

..

..

71

ُعمان

2003 ,1994

2003 ,1994

..

0.1

77

ال�سعودية

—

—

—

0.0

81

لبنان

1952

1952

A 1991

0.1

89

تون�س

90

الأردن

..

0

..

..

2.4

15.5

0.0

..

2.3

..

1959 ,1957

1959 ,1957

E 1959

0.1

4

22.8

..

1974

1974

A 1989

0.1

0

5.5

12.7

 102الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة

..

..

..

..

..

..

..

 103اجلزائر

1962

1962

A 1962

0.1

2

6.2

2.8

� 106سورية
 119م�صر

1953 ,1949

1953

E 1973

0.1

9

12.0

1956

1956

E 1957

0.1

4

2.9

6.8

 124املغرب

1963

1963

E 1993

0.1

0

10.8

1.1

1964

1964

E 1964

)(.

9.7

..

 141ال�سودان
تنمية ب�شرية منخف�ضة
 150جيبوتي

1946

1986

E 2003

0.1

0

10.8

..

 151اليمن

1970 ,1967

1970 ,1967

E 1990

)(.

4

0.3

..

العراق

..

..

..

0.2

11

31.6

..

ال�صومال

..

..

..

..

4

..

..

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
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الوثائق الر�سمية عن حقوق الإن�سان واحلقوق العمالية
جدول م  :24-4حالة الوثائق الر�سمية الدولية الرئي�سية عن حقوق الإن�سان
االتفاقية
االتفاقية
امليثاق الدويل امليثاق الدويل
الدولية ملنع الدولية حول
للحقوق
للحقوق
جرمية الأبادة �إلغاء جميع
االقت�صادية
الوطنية
واالجتماعية
اجلماعية �أ�شكال التمييز وال�سيا�سية
واملعاقبة عليها العن�صري
والثقافية
الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية

1948

1965

1966

1966

اتفاقية �إلغاء اتفاقية مناه�ضة
جميع �أ�شكال التعذيب وغريه
من �ضروب
التمييز بحق
املعاملة �أو
املر�أة
العقوبة القا�سية
�أو الال�إن�سانية
1979

1984

اتفاقية حقوق
الطفل

1989

تنمية ب�شرية مرتفعة
40

قطر

•

•

41

الإمارات

•

•

•

43

البحرين

•

•

•

•

44

الكويت

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

تنمية ب�شرية متو�سطة
58

ليبيا

71

ُعمان

•

•

•

•

•

77

ال�سعودية

•

•

•

81

لبنان

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

89

تون�س

•

•

•

•

•

•

•

90

الأردن

•

•

•

•

•

•

•

102

الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة

103

اجلزائر

•

•

•

•

•

•

•

106

�سورية

•

•

•

•

•

•

•

119

م�صر

•

•

•

•

•

•

•

124

املغرب

•

•

•

•

•

•

•

141

ال�سودان

•

•

•

•

•

•

تنمية ب�شرية منخف�ضة
150

جيبوتي

151

اليمن

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
العراق
ال�صومال

•
•

o

• م�صادقة �أو ان�ضمام �أو انتقال تعاقبي.
 oتواقيع مل تلها م�صادقة حتى الآن.
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جدول م  :25-4حالة االتفاقيات عن احلقوق العمالية الأ�سا�سية
احلرية النقابية وامل�ساومة
اجلماعية
اتفاقية
اتفاقية
الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية

87

98

�إلغاء العمل الق�سري
والإلزامي
اتفاقية
اتفاقية
29

105

�إلغاء التمييز يف
اال�ستخدام واملهن
اتفاقية
اتفاقية
100

111

حظر عمل الأطفال
اتفاقية

اتفاقية

138

182

تنمية ب�شرية مرتفعة
قطر

•

41

40

•

الإمارات

•

•

43

البحرين

•

•

•

44

الكويت

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

تنمية ب�شرية متو�سطة
58

ليبيا

71

ُعمان

•

77

ال�سعودية

81

لبنان

89

تون�س

90

الأردن

102

الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

103

اجلزائر

•

•

•

•

•

•

•

•

106

�سورية

•

•

•

•

•

•

•

•

119

م�صر

•

•

•

•

•

•

•

•

124

املغرب

•

•

•

•

•

•

•

141

ال�سودان

•

•

•

•

•

•

•

تنمية ب�شرية منخف�ضة
150

جيبوتي

151

اليمن

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

بدون الرتتيب بح�سب دليل التنمية الب�شرية
العراق

•

ال�صومال

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• امل�صادقة على االتفاقية
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ملحق  :5امل�شاركون يف جل�سة ا�ست�شارة ال�شباب
القاهرة ،ت�شرين الثاين/نوفمرب

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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2005

نادر فرجاين ،الرئي�س ,الفريق املركزي للتقرير
فريدة العالقي ،من�سقة اال�ست�شارة
�أمري النقر ،ال�سودان
�إميان حممد عي�سى ،م�صر
ح�صة عي�سى بو حميد ،الإمارات العربية املتحدة
حنان عامر �أحمد ،ليبيا
داليا م�صطفى الزيني ،م�صر
عبد احلكيم اخلزوري ،ليبيا
حممد عالء الدين ،م�صر
حممد غامن ،الكويت
منى ح�سونة ،لبنان
نورة �إبراهيم ،الكويت
وليد حممد عبد العزيز ،م�صر
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