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�العالم�العربي • ويل0/م�... هو�هيئة�علمية�وبحثية�وفكرية�تس��دف�تعزيز�حقوق��نسان��ي

��نسان �لحقوق �العا3ية �و�ع6نات �العهود �بكافة �ذلك �هذا�. ا3ركز��ي �لتحقيق ويسAى

� �والعلمية �البحثية �وEعمال �Eنشطة �طريق �عن �البحوث�الهدف �ذلك ��ي �بما والفكرية

  .التجريبية�وEنشطة�التعليمية

�النظرية� • �بالبحوث �القيام �تشمل �وتعليمية، �علمية �برامجا �الغرض �لهذا �ا3ركز UVيتب

�الدراسية �والحلقات �وا3ناظرات �والندوات �ا3ؤتمرات �وعقد �خدماته�. والتطبيقية، ويقدم

  .للدارس`ن��ي�مجال�حقوق��نسان

ز��ي�أية�أنشطة�سياسية�و�cينضم�fية�هيئة�سياسية�عربية�أو�دولية�تؤثر��cينخرط�ا3رك •

  .عjى�نزاهة�أنشطته،�ويتعاون�مع�الجميع�من�هذا�ا3نطلق

  

  ا3ستشار�Eكاديمي  ا3دير�التنفيذي

  محمد�السيد�سعيد  مجدي�النعيم
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  مقدمــــــة          

  

  

�–أنتجت�مادة�هذا�الكتاب�ي�خضم�صراع�ممتد�مع�أفكار�شائعة�وقوية�لكتاب�ومفكرين�وشيوخ�نساء�ورجا�Zقاوموا�

ا/وضـــوعية�لتحريـــر�ا/ـــرأة،�الoـــ�nبـــدأت�ـــي�lmايـــة�القـــرن�التاســـع�عشـــر�ومـــا�تـــزال�جاريـــة،�العمليـــة�التاريخيـــة��–ومـــا�يزالـــون�

  .مسlvدفة�الوصول�با/رأة�إ-ى�وضع�ا/واطن�الكامل�وتحريرها�من�rستغTل

. ولـــم�يكـــن�هـــؤZء�تعب|ـــ<ا�عـــن�أنفســـهم�فقـــط،�بـــل�غالبـــا�عـــن�قـــوى�اجتماعيـــة�وسياســـية�فعالـــة�لهـــا�مشـــروعاlyا�وبرامجهـــا

القوى�شرعية�م�Lايدة�وإضافية،�لكوlmا�تكسب�إ-ى�صف�أفكارها�مTيـ|ن�النسـاء�الTتـي�ينـدفعن�بـو�ي�أو�وتكتسب�هذه�

رمــزا�) شــاءت�النسـاء�أم�أبـ|ن(بـدون�و�ـي�إ-ـى�ارتــداء�الحجـاب،�الـذي�يتجــاوز�ـي�هـذه�الحالــة�كونـه�زيـا�بــ|ن�أزيـاء،�وليصـبح�

شــروع�السيا�ــ��nمجــرد�ارتــداء�الحجــاب�إ-ــى�تب�ــ�nا/ــرأة�بــل�إن�انجــذاب�النســاء�إ-ــى�هــذا�ا/. سياســيا�متحركــا�لهــذه�القــوى 

ذاlyا�لصورة�عن�ذاlyا�تسـتجيب�ل�سـس�العامـة�لهـذا�ا/شـروع�الـذي�تـ�lض�تصـوراته�للمجتمـع�الفاضـل�وا/نشـود�ع�ـى�

تراتبيـــــة�طبقيـــــة�ونوعيـــــة�صـــــارمة،�تضـــــع�ا/ـــــرأة�ـــــي�مكانـــــة�أدنـــــى�منســـــوبة�دائمـــــا�إ-ـــــى�رجـــــل،�أب�أو�زوج�أو�شـــــقيق�أو�ابـــــن،�

مــــن�ا/واطنــــة�مســــجونة�ــــي�صــــورة��ن�ــــ��الoــــ�Z�nتر�ــــي�إ-ــــى�مســــتوى��نســــان�بحكــــم�مــــا�لجســــدها�مــــن�وظــــائف��محرومــــة

  .مختلفة

وبينمـــا�تســـجن�قـــوى��ســـTم�السيا�ـــ��nا/ـــرأة�ـــي�صـــورة�جســـدها�الـــذي�تـــراه�رمـــزا�للشـــرف�القـــومي�والشخ�ـــ��nوتعت?<هـــا�

سم��باZنتفاح�rقتصادي�ال�noكثفت�rستغTل��لذلك�عورة،�فإن�سياسات�اللي?<الية�الجديدة�والتكيف�الهيك�ي�وما

عامة،�تعت?<�ا/رأة�سلعة�ع�ى�أك§<�من�مستوى،�سواء�حـ|ن�تسـتخدمها�ـي��عـTن�والLـ<ويج�للبضـائع�ـي�العـالم�التجـاري�

لتعلـيم�rسTlvكي�الرأسما-ي�القائم�ع�ى�ا/نفعة�العارية،�أو�ح|ن�تدفع�©lا�إ-ى�سوق�العمل،�كأيد�عاملة�رخيصة�قليلة�ا

وحــ|ن�تتفــاقم�البطالــة�يجــري�ســح»lا�مــن�هــذا�الســوق�بحكــم�ضــعفها،�ويكــون�ذلــك�مصــحوبا�. والتــدريب��Zضــمانات�لهــا

وتلتقــي�اللي?<اليــة�الجديــدة�بــذلك�مــع�نقيضــها�الظــاهري�أي��ســTم�السيا�ــ��n. بتمجيــد�ل�مومــة�وللبيــت�كمملكــة�للمــرأة

®عــادة�ا/ــرأة�إ-ــى�البيــت�الـــذي�تخــرج�منــه�ا/ــرأة�لتعمــل�رغــم�أنـــف�الــذي�يمــدها�بــدوره�بكــل�التفســ|<ات�الفقهيـــة�الTزمــة�

  .الجميع،�وبعملها�تحفظ��سرة�من�التفكك�والضياع�ي�ظل�بطالة�الرجال�وهجرlyم

وهكــــذا�تلتقــــي�القوتـــــان�الســــائدتان،��ســــTم�السيا�ـــــ��nواللي?<اليــــة�الجديــــدة،�رغـــــم�مــــا�بي�lمــــا�مـــــن�تنــــاقض�ظــــاهري،�ـــــي�

ط�من�شأlmا�ومكانlvا�بالرغم�مـن�خطـاب�ا/ـديح�العـا-ي�للنسـاء�الـذي�تنتجـه�كـل�م�lمـا�بطريقlvـا،�استغTلهما�للمرأة�والح

  .حيث�تكمن�فضائل�ا/رأة�ي�الخضوع�والطواعية�وروح�التضحية�وقهر�الذات

وينـــتج�هــــذا�الواقــــع�مقاومــــة�تشـــتد�حينــــا�وتخفــــت�حينــــا�آخـــر�ــــي�ارتبــــاط�وثيــــق�بقضـــية�الحقــــوق�الديمقراطيــــة�والحريــــات�

ولعل�أهم�ثمار�هذه�ا/قاومة�·ي�تلك�الحركة�النسائية�الجديدة�ال�noتطمح�لبناء�عـالم�قـائم�. ة�والكفاح�من�أجلهاالعام

ع�ــى�العـــدل�وا/ســـاواة�والحريـــة،�و·ـــي�تطـــرح�قضـــية�ا/ـــرأة�ــي�كليlvـــا�وشـــمولها�باعتبارهـــا�مواطنـــا�وإنســـانا�أهـــدرت�حقوقـــه�

  .وكرامته

وهذه�الحركـة�ليسـت�اسـتجابة�كمـا�يقـول�خصـومها�غ|ـ<�ا/نصـف|ن�/وضـة�نشـأت�ـي�الغـرب،�أو�صـدرها�لنـا�الغـرب،�كمـا�

يــــد�ي�أصــــحاب�الخصوصــــية،�وإنمــــا�·ــــي�احتيــــاج�أصــــيل�واق¸ــــي�وضــــروري�نــــاتج�عــــن�حقيقــــة�أن�مTيــــ|ن�النســــاء�تعلمــــن�
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ا/تدنيــة�ــي�ا/جتمــع�بحكــم�الثقافــة�وانخــرطن�ــي�العمــل�وحصــلن�ع�ــى�حــق�ا/شــاركة�السياســية�واصــطدمن�بأوضــاعهن�

السائدة،�وي��سـرة�بحكـم�قـانون�بـال�ل�حـوال�الشخصـية�قـائم�ع�ـى�التمي|ـ��ضـد�ا/ـرأة�وفـرض�الوصـاية�علlºـا،�وحيـث�

  .يفوض�النظام�السيا���nالطبقي��بوي��سرة�لقهر�وضبط�نصف�ا/جتمع�نيابة�عنه

مـــا�يجـــري�ـــي�العـــالم�مـــن�نمـــو�هائـــل�لTتجاهـــات�النســـائية�التقدميـــة�وتتقـــوى�هـــذه�الحركـــة�النســـائية�الجديـــدة�ـــي�بTدنـــا�ب

بتياراlyــا�ا/ختلفــة�وبنقــدها�لبعضــها�الــبعض،�واشــتداد�عــود�حركــة�مناهضــة�العو/ــة�ع�ــى�نحــو�خــاص�الoــ�nدخلــت�إلlºــا�

lvــك�منظمــات�النســاء�بكــل�قــوة�ضــد�سياســات�البنــك�الــدو-ي�وصــندوق�النقــد�الــدو-ي�ومنظمــة�التجــارة�العا/يــة،�الoــ�nتن

  .حقوق�الشعوب�وتستغل�الكادح|ن�ع�ى�امتداد�ا/عمورة�وي�القلب�م�lم�النساء�و�طفال

وبــات�واضــحا�كالشــمس�أن�التحريــر�الشــامل�للنســاء�مــن�كــل�صــنوف�الخــوف�وrســتغTل�ع�ــى�الصــعيد�العــالم�nمــرتبط�

ة�وإعـادة�توزيـع�ال§ـ<وات�ع�ـى�صـعيد�بتجاوز�العو/ة�الرأسمالية�إ-ى�عو/ة�جديدة�تقوم�ع�ى�التضامن�وا/ساواة�والعدالـ

  .الكوكب،�وي�كل�بلد�ع�ى�حدة،�والنقد�الجذري�لثقافة�التمي|��وإحTل�ثقافة�بديلة

ض��ســــاس�rقتصــــادي�الــــذي�كانــــت�تــــ�lض�عليــــه،�وتنضــــج� لكــــن�الثقافــــة�الســــائدة�تعــــيش�طــــوي��Zحoــــ��بعــــد�أن�يتقــــوَّ

الحركـة�النسـائية�الجديـدة�الoـ�nتوسـعت�آفاقهـا�وجـددت��الثقافة�الجديدة�ببطء�وتواجه�عقبات�بـ�Tحصـر،�ولهـذا�فـإن

آليـــات�عملهـــا�لتضـــمن�عشـــرات�الرجـــال�ا/ســـتن|<ين�تـــرى�أن�وجودهـــا�ســـوف�يبقـــى�ضـــروريا�/ـــدى�طويـــل�شـــرط�أن�تكـــون�

  .جزءا�فعا�ZومعL<فا�به�من�حركة�ديمقراطية�شاملة،�حيث�التحرير��Zيتجزأ

إ�Zبالعمـــل�الجـــدي�مـــن�أجـــل�فصـــل�الـــدين�كليـــة�عـــن�السياســـة،��وبعـــد،�فـــإن�نقـــد��صـــولية��Zيكتمـــل�مـــن�وجهـــة�نظـــري 

ــــن��ســـTم�دينـــا�للدولـــة،�وتقـــول�أن�مبـــادئ�الشـــريعة��ســـTمية�·ـــي�ا/صـــدر� وإلغـــاء�ا/ـــادة�الثانيـــة�مـــن�الدســـتور�الoـــ�nتعيَّ

  .الرئي�n�Äللتشريع

�Tتجعـــل�كـــل�أشـــكال�التمي|ـــ��ضـــد�ا/ـــرأة�شـــرعية،�فضـــ�nـــoـــي�الدســـتور�·ـــي�العـــن�أن�تحديـــد�ديـــن�للدولـــة�إن�هـــذه�ا/ـــادة�

ر�ك�Tمن�ا/جتمع�والدولة،�وتضطهد�النساء   .يجعلها�دولة�دينية�رغم�نفي�ذلك،�ويمنح�شرعية�للقوى�ال�noتكّفِ

وبدي�nÇأن�إلغـاء�هـذه�ا/ـادة��Zيتنـاقض�مـع�كامـل�rحLـ<ام�للـدين�ولـدوره�ـي�الحيـاة�وا/جتمـع�والثقافـة،�ولحريـة�العبـادة�

  .دان�الديمقراطية�العلمانية�ي�العالمكما�هو�حادث�ي�كل�البل

ــــي�الحيــــاة�الفكريــــة�والسياســــية�وضــــمن�الحركــــة�النســــائية�وحركــــة�حقــــوق��Zـــل�مــــا�أتمنــــاه�أن�يث|ــــ<�هــــذا�الكتــــاب�جــــد وكـ

  .�نسان�ليغت��nبأفكار�جديدة�وبالنقد�ع�ى�نحٍو�خاٍص 

حـــــ|ن�أيقنـــــت�أن�النضـــــال�مـــــن�أجـــــل�فقـــــد�فعلـــــت�ذلـــــك��–وإن�متـــــأخرة��–وإن�ـــــ�nإذ�أعLـــــ��بـــــا/Êيء�إ-ـــــى�الحركـــــة�النســـــائية�

مــــع�ازدواجيــــة�بعــــض��–لــــم�تكــــن�ســــارة�دائمــــا��–rشــــL<اكية�يــــزداد�ثــــراء�بالعمــــل�النــــو�ي�ــــي�ا/يــــادين�كافــــة،�وبعــــد�تجربــــة�

ا/ناضــل|ن�rشــL<اكي|ن�الــذين�أخــذوا�يعيــدون�ــي�ســلوكهم�إنتــاج��فكــار�والتح|ــ�ات�ا/تخلفــة�ضــد�ا/ــرأة،�وهــم�يكــافحون�

  .وكأن�القضيت|ن�يمكن�فصلهمامن�أجل�rشL<اكية،�
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  لحـن�لـم�يتـم                                                                       

  

  
تـــاريخ�ا/ـــرأة�العربيـــة�ـــي�القـــرن�العشـــرين�وتجربlvـــا�همـــا�تـــاريخ�الحداثـــة�وتجربlvـــا�ـــي�الـــوطن�العربـــي،�فقضـــية�تحريـــر�ا/ـــرأة�

كل�القضايا�الك?<ى�ال�noعرفها�القرن�ي�كـل�بلـد�عربـي�ع�ـى�حـدة،�وع�ـى�تفـاوت�مسـتوى�التطـور�وتبـاين��تدخل�ي�صلب

  .�شكال�ال�noاتخذها�مسار�هذا�التطور،�ما�أنجزناه�وما�أخفقنا�ي�إنجازه

�خرجـــت�غالبيـــة�بلـــدان�الــــوطن�العربـــي�مـــن�القــــرن�التاســـع�عشـــر�وأوائــــل�القـــرن�العشـــرين؛�و·ــــي�محتلـــة�تســـت�lض�قواهــــا

  .للخTص�من�rحتTل

،�ويعلموlmـــا�الـــنظم�)بفـــتح�ا/ـــيم(واد�ـــى�ا/حتلـــون�ـــي�كـــل�آن�أlmـــم�إنمـــا�يحملـــون�رســـالة�الحداثـــة�إ-ـــى�البلـــدان�ا/ســـتعمرة�

حـ|ن�قـام�" نـابليون "�دارية�الجديدة�مع�لغاlyم،�وينقلون�إلlºـا�قـيم�الحريـة�و�خـاء�وا/سـاواة�وحريـة�ا/ـرأة،�مثلمـا�اد�ـى�

لكـن�الواقـع�يقـول�لنـا�إن�الحملـة�الفرنسـية�حـ|ن�. ي�lmاية�القرن�الثامن�عشر�وتعرض�لهزيمـة�منكـرةبحملته�ضد�مصر�

خرجت�من�مصر�بعـد�أن�حار©lـا�ا/صـريون�رجـا�Zونسـاء�بكـل�قـوة،�حملـت�معهـا�ا/طبعـة�الoـ�nجـاءت�©lـا،�رغـم�أن�نسـاء�

وحـــ|ن�. اهـــا�نســـاء�الفرنســـيس�مـــن�أزواجهـــنمصـــريات�تظـــاهرن�مطالبـــات��زواج�بمعاملـــة�متم|ـــ�ة�مماثلـــة�لتلـــك�الoـــ�nيتلق

دخل�الفرنسيون�إ-ى�الجزائر�بعد�هزيمlvم�ي�مصر�باثن|ن�وثTثـ|ن�عامـا،�أنشـئوا�فlºـا�ا/سـتوطنات�وحـاولوا�اقـتTع�اللغـة�

القوميــة�للـــبTد�لتحتـــل�الفرنســـية�مكاlmـــا،�حيـــث�كـــان�الطــابع��سا�ـــ�Z�nســـتعمارهم�ـــي�أفريقيـــا�وآســـيا�وأمريكـــا�الTتينيـــة�

وـــــي�القلـــــب�مـــــن�ثقافـــــة�. يـــــا؛�بتشـــــويه�الثقافـــــات�الوطنيـــــة�لبلـــــدان�ا/ســـــتعمرات�رغـــــم��فكـــــار�الجديـــــدة�الoـــــ�nحملlvـــــاثقاف

الشــعوب�تقــع�قضــية�ا/ــرأة�بتناقضــاlyا�والتباســاlyا،�وكث|ــ<ا�مــا�تــرى�الشــعوب�أن�خصوصــيlvا�القوميــة�·ــي�امــرأة�تجســد�

  .وطا/ا�عوقبت�ا/رأة�باسم�هذا�الشرف. شرف�الوطن

لTحــتTل�واشــL<اكهن�ــي�الحــرب�ضــد�ا/حتلــ|ن�شــكل�التمســك�بــالزي��–ــي�الجزائــر�مــث��T–مقاومــة�النســاء��فقــد�اتخــذت

القــومي�للــبTد�الــذي�تغطــي�بــه�ا/ــرأة�رأســها�ونصــف�وجههــا،�وقــد�اســتخدمت�النســاء�هــذا�الــزي�القــومي�®خفــاء��ســلحة�

ا/ـرأة�الحديثـة�تتخ�ـى�عنـه�Ñسـباب�عمليـة�جـرى��وهو�الزي�نفسـه�الـذي�حـ|ن�بـدأت... وا/نشورات�ونقلها�من�مكان�/كان

  .اlyامها�بخيانة�الدين�من�قبل�قوى�سياسية�تس¸ى�لبناء�دولة�دينية�ي�الجزائر

  .ومع�ذلك�ح|ن�استقلت�الجزائر�حصلت�ا/رأة�ع�ى�بعض�الحقوق�دون�حقوق�أخرى 

ين،�الـذي�بـدا�أفضـل�تعب|ـ<�عـن�وحدث�نفس�الn�Òء�ي�بلدان�عربية�أخرى�تمL<ست�فlºا�قوى�سياسية�كب|<ة�خلـف�الـد

  .هوية�مجروحة�ومهزومة�ي�مواجهة�العنف�rستعماري�قديمه�وجديده

وتداخلت�عمليـات�مقاومـة�rحـتTل�مـع�نشـوء�الحداثـة�ـي�كـل�البلـدان�ا/حتلـة،�والحداثـة�تع�ـ�nع�ـى�ا/سـتوى�الفلسـفي�

لصــــناعة�وع�ــــى�ا/ســــتوى��داري�إتبــــاع�الــــنظم�تحريــــر�الفــــرد�وإطــــTق�إمكاناتــــه�كافــــة،�وع�ــــى�ا/ســــتوى��نتــــاÓي�·ــــي�نشــــر�ا

الجديــدة�ــي��دارة،�وع�ــى�ا/ســتوى�السيا�ــ��n·ــي�الديمقراطيــة�بمــا�تتضــمنه�مــن�كفالــة�حــق�rقLــ<اع�العــام�والتعدديــة�

السياســــية�وتــــداول�الســــلطة،�و�صــــTح�الــــدي��nبمــــا�يــــؤدي�إ-ــــى�فصــــل�الــــدين�عــــن�السياســــة�وبقائــــه�شــــأنا�شخصــــيا�بــــ|ن�

  .�نسان�وربه
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ذا�فحصنا�تاريخ��قطار�العربية�ي�كل�بلد�ع�ـى�حـدة�أو�ـي�تشـابكاته�سـوف�نجـد�أن�هـذه�القـيم�وÕليـات�جميعـا�لـم�فإ

فبقــى�الفــرد�مكــب�Tبالســلطة��بويــة�أو�ســلطة�القبيلــة�. تنضـج�أبــدا�حoــ��lmايlvــا�أو�تســتقر�ــي�بلــد�واحــد�أو�ــي�كـل�البلــدان

تصــبح�·ــي�ا/صــدر�الرئيÄـ��nلل§ــ<وة،�اللهــم�إ�Zعنــدما�انفجــرت�ال§ــ<وة�والعشـ|<ة،�ولــم�تنتشــر�الصــناعة�ع�ــى�نطـاق�واســع�ل

حoـــ��ال�lضـــة�. النفطيـــة�ـــي�بلـــدان�الخلـــيج�ونشـــأت�حولهـــا�صـــناعات�متقدمـــة�كجـــزر�معزولـــة�ومرتبطـــة�أساســـا�باÑجانـــب

الصـــناعية�الك?ـــ<ى�الoـــ�nقامـــت�ـــي�كـــل�مـــن�مصـــر�والعـــراق�ـــي�منتصـــف�القـــرن�ســـرعان�مـــا�تعرضـــت�للتصـــفية�بطريقـــة�أو�

رى،�وباتـــــت�الـــــنظم��داريـــــة�الجديـــــدة�بـــــدورها�مرتبطـــــة�بالقطاعـــــات�ا/تقدمـــــة�ـــــي�ا/جتمـــــع�وـــــي�الصـــــناعة،�أو�ظلـــــت�بـــــأخ

  .الب|<وقراطية�القديمة�تعشش�ي�بقية�مؤسسات�ا/جتمع�حيث�نظم��نتاج�ما�قبل�الرأسمالية�ال�noلم�تختف�بعد

فإن�نظما�استبدادية�معادية�للديمقراطية،�عشائرية�أو�وباستثناء�تجربة�تداول�السلطة�ي�ا/غرب�ي�السنوات��خ|<ة�

قبليــــة�أبويــــة،�تفــــرض�حــــاZت�الطــــوارئ�وتقيــــد�الحريــــات�وتحاصــــر�حركــــة�الجمــــاه|<�ومنظماlyــــا،�و·ــــي��Zتــــزال�تــــتحكم�ــــي�

  .مقدرات�ومستقبل�الشعوب�العربية�بل�وتبدد�طاقاlyا�/واجهة�ا/شروع�الصهيوني�العنصري�rستيطاني�ي�فلسط|ن

ة�لكــل�هــذه�العوامــل�تع§ــ<ت�مسـ|<ة��صــTح�الــدي��nوحوصــرت�مــن�قبـل�الفقــه�ا/حــافظ�والتفســ|<�الن�ــ�n،�وجــرى�ونتيجـ

ـي�كـل�البلـدان�العربيـة�بـ�Tاسـتثناء؛�حoـ��يومنـا�هـذا�ومنـذ�نفـي�ابـن�رشـد�وأحرقـت��nح�الـدي�Tميش�دعاة��صlyعزل�أو�

  .كتبه

رأة�الlØ�noيمن�ع�ى�مص|<ها�التخلـف�مضـافا�إليـه�الرؤيـة�الدينيـة�ويرتبط��صTح�الدي��nارتباطا�وثيقا�بقضية�تحرير�ا/

الرجعية�ال�Z�noتزال�قوية�بل�مسيطرة�ي�بعض�البلـدان،�أي�أن�العقبـات�الoـ�nتقـف�ـي�طريقهـا�مزدوجـة�lmÑـا�تتضـمن�

  .كل�ما�يواجه�ا/جتمع�العربي�من�جهة،�وما�هو�خاص�بوضع�ا/رأة�من�جهة�أخرى 

اســتقTلها�السيا�ــ��nكمــا�ســبق�القــول�عــن�طريــق�ا/قاومــة�الoــ�nاتخــذت�أشــكا�Zمتباينــة،�مــن�أنجــزت�الشــعوب�العربيــة�

الكفاح�ا/سلح�وrنقTب�العسكري�إ-ـى�الكفـاح�السيا�ـ�n،�وعرفـت�مرحلـة�مـا�بعـد�الحـرب�العا/يـة�الثانيـة�نظـم�التحـرر�

ان�الـوطن�العربـي�شـأlmا�شـأن�بلـدان�الوط�n،�ال�noتسلمت�مقـدرات�بلـداlmا�بعـد�خـروج�rسـتعمار�القـديم،�وانفلتـت�بلـد

آسيا�وإفريقيا�وأمريكا�الTتينيـة�مـن�قبضـة�rسـتعمار،�وأخـذت�غالبيlvـا�تنـتهج�طرقـا�مسـتقلة�للتنميـة،�وتوسـع�قاعـدlyا�

الصــــناعية�معتمــــدة�ع�ــــى�وجــــود�rتحــــاد�الســــوفي�noومنظومــــة�البلــــدان�rشــــL<اكية�الoــــ�nخرجــــت�منتصــــرة�بعــــد�الحــــرب�

د�أن�لعبـــت�دورا�مركزيــــا�ــــي�توجيــــه�ضـــربة�قاضــــية�للفاشــــية،�وبعــــد�أن�كانـــت�روســــيا�الoــــ�nأنجــــزت�العا/يـــة�الثانيــــة،�وبعــــ

ي�بداية�القرن�قد�تحولت�إ-ى�قوة�عظم��nي�التاريخ�العالم  .الثورة�rشL<اكية��و-ى�

بــه�إ-ــى�حــد�أصــبح�rنتقــال�إ-ــى�rشــL<اكية�إذن�هــدفا�مطروحــا�ع�ــى�جــدول�أعمــال�القــرن�العشــرين�منــذ�بدايتــه،�وتــأثرت�

كب|<�نظم�التحرر�الوط��nال�noطرحت�بدورها�مسألة�العدالة�rجتماعية�كقضية�محورية،�وي�ظل�هذا�الهدف�نفسه�

دار�صـــراع�مريـــر�ـــي�الـــوطن�العربـــي�بـــ|ن�الـــنظم�ا/حافظـــة�والـــنظم�التحرريـــة�حـــول�مســـتقبل��مـــة،�وكانـــت�قضـــية�ا/ـــرأة�

Ñـــي�هـــذا�الصـــراع�lmـــا�تقـــع�ـــي�صـــلب�كـــل�مـــن�التحـــرر�والديمقراطيـــة�و�صـــTح�الـــدي��nإحـــدى�القضـــايا�ا/حوريـــة�الك?ـــ<ى�

  .خاصة�بعد�أن�اندفعت�ا/رأة�إ-ى�سوق�العمل�ا/نظم؛�·ي�ال�noعملت�دائما�خارجه

بل�إن�ثورة�التصنيع�ال�noعرفlvا�بعض�بلدان�ا/نطقة�ي�الثلث��ول�من�القرن�العشرين�وـي�منتصـفه�جعلـت�الطلـب�

نسائية�يشتد،�ولذا�طرح�موضوع�تعليم�ا/رأة�وتدري»lا�ع�ـى�نطـاق�واسـع،�وأصـبحت�النسـاء�جـزًءا�ع�ى��يدي�العاملة�ال

�Zيســـlvان�بـــه�مـــن�قـــوة�العمـــل�الحديثـــة�فضـــ�Tعـــن�اشـــتغالها�التقليـــدي�والقـــديم�بالزراعـــة�والحـــرف�ا/�Üليـــة�وـــي�رعايـــة�

  .�سرة
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فكريـة،�كمـا�قادهـا�مفكـرون�لي?<اليـون�مـن�أجـل�تربيـة��ولم�تعد�ا/ناداة�بتعليم�ا/رأة�والدفاع�عن�حقها�فيه�مجرد�ثـورة

الطـاهر�"بعـده�ـي�مصـر،�أو�" قاسم�أمـ|ن"و" رفاعة�الطهطاوي "أجيال�جديدة�صالحة�إذا�ما�تعلمت�كما�طرحها�كل�من�

  .بعد�ذلك�ي�تونس،�بل�أصبحت�حاجة�اجتماعية�واقتصادية�لنمو��نتاج�وتطور�ا/جتمع�وتحديثه" الحداد

ي�مصر�ضد�rحتTل��١٩١٩العربيات�إذن�بصور�متفاوتة�ي�عمليات�التحرير�والتحديث�معا،�ي�ثورة�شاركت�النساء�

�نجل|ـــ�ي،�لعبـــت�النســـاء�جماعـــة�أدوارا�بطوليـــة�لـــم�تـــدرس�بعـــد،�وإنمـــا�درســـت�البطـــوZت�الفرديـــة�كمـــا�·ـــي�الحـــال�مـــع�

وشــاركت�النســاء�الســوريات�ــي�. oــ��زماننــا�هــذاالكتابــة�الرســمة�للتــاريخ�الoــ�nنســبت�إنجازاتــه�الك?ــ<ى�ل�فــراد�العظمــاء�ح

ضــد�rحــتTل�الفرنÄــ�n،�وشــاركت�النســاء�الجزائريــات�ــي�حــرب�التحريــر�لثمانيــة�أعــوام�متصــلة�ضــد�نفــس��١٩٢٥ثــورة�

ضــد�نــذر�rحــتTل��r١٩٣٦ســتعمار�وســقطت�الشــهيدات�وأســرت��ســ|<ات،�وانخرطــت�النســاء�الفلســطينيات�ــي�ثــورة�

�نجل|��لبTدهن،�ولع?ن�بعد�ذلك�دورا�مركزيا�ي�الكفاح�ا/سلح�وي�rنتفاضة،�ولعبت�النساء��الصهيوني�ا/تواطئ�مع

ضد�rحتTل�والرجعيـة�وا/لكيـة�معـان�بـل�وسـاهمن�ـي��١٩٤٦ا/صريات�دورا�مرموقا�ي�الهبة�الشعبية�الكاسحة�سنة�

جمـــال�عبـــد�"،�وكـــذلك�حـــ|ن�أمـــم�١٩٥٢ة�يوليـــو�بلـــورة�شـــعارات�التقـــدم�rجتمـــا�ي�وrشـــL<اكية�الoـــ�nكانـــت�تمهيـــدا�لثـــور 

قنــاة�الســويس�مواصــ�Tمســ|<ة�العــالم�النــامي�ZســL<داد�ثرواتــه�الوطنيــة�مــن�أيــدي�ا/ســتعمرين،�كمــا�ســبق�أن�" الناصــر

،�كانــــت�النســــاء�ــــي�مقدمــــة�ا/قــــاتل|ن�١٩٥٦بLــــ<ول�إيــــران،�وحــــ|ن�وقــــع�العــــدوان�الثTثــــي�ع�ــــى�مصــــر�عــــام�" مصــــدق"أمــــم�

  .شعبية�لTحتTلومنظم�nا/قاومة�ال

ويمكن�تأليف�الكتب�عـن�إسـهام�النسـاء�العربيـات�ـي�الثـورة�والتحريـر،�لـو�أننـا�شـئنا�أن�نسـلط�الضـوء�فقـط�ع�ـى�هـذا�

�سهام�الفعال�ي�حركة�التحرر�الـوط��nع�ـى�مـدى�القـرن�العشـرين،�لكنـه��سـهام�الـذي�كـان�جـزءا�عضـويا�مـن�حركـة�

  .شاملة

نا�لم�يتم،�بينما�طوى�القرن�العشرون�أوراقـه�ومâـ���مفسـحا�الطريـق�لقـرن�جديـد،�ويا�ل�سف�بقى�التحرر�العربي�لح

إن�بسبب�rستعمار�وrستعمار�الجديد�أو�ضعف�البورجوازية�العربيـة�الـذي�أدى�لتفـاقم�أدوار�الجيـوش�وعجزهـا�عـن�

  .تTل�العثمانيإنجاز�الحداثة�ومن�ثم�ضعف�الحركة�الديمقراطية�والشعبية�أو�التخلف�ا/وروث�من�قرون�rح

ومع�ذلك�حصلت�ا/رأة�العربية�ي�ظـل�التحـرر�ع�ـى�حقـ|ن�أساسـي|ن�كافحـت�طـوي�Tمـن�أجلهمـا�همـا؛�حـق�العمـل�وحـق�

التعلــيم،�ونجحــت�ــي�تثبيــت�هــذين�الحقــ|ن�كبــدlØيات�ــي�كــل�مــن�الواقــع�والذهنيــة�العربيــة�رغــم�محــاوZت�بعــض�قـــوى�

ت،�ورغـم�نشـوء�دعـوات�تعيـد�طـرح�حقـي�التعلـيم�والعمـل�وتـربط��سTم�السيا���nالتشـكيك�ـي�هـذه�الحقـوق�كبـدlØيا

بي�lمــا�وبــ|ن�دور�ا/ــرأة�ــي��ســرة�الــذي�وجــدت�فيــه�الــدور��سا�ــ�n،�بــل�ووضــعته�ــي�تنــاقض�جزئــي�مــع�نوعيــة�التعلـــيم�

ســTمية�الـذي�يمكـن�أن�تتلقـاه�ا/ـرأة،�وـي�تنـاقض�كامـل�مـع�عملهــا�خـارج�ا/Üـ�ل،�ونشـأ�مـا�يمكـن�أن�نسـميه�باليوتوبيـا�� 

الرجعية�ال�noترى�مستقبلنا�الجميل�ا/مكن�قد�تحقق�فقط�ي�ا/ا�n�çالذي�ينبæي�علينا�استعادته،�وقـد�نجحـت�هـذه�

القوى�غالبا،�وÑسباب�موضوعية،�ي�حجب�يوتوبيا�إسTمية�أخرى�ذات�طابع�تقدمي�ومستقب�ي�ترى�أن�مستقبلنا�هـو�

ن�تقـرأ��سـTم�قـراءة�تاريخيـة�وتسـتلهم�تراثـه�العقTنـي،�شـكلت�هـذه�من�صنعنا�ومن�صنع��جيال�القادمة�ال�noعلlºـا�أ

ي�تراث�الثقافة�العربية��سTمية�–وإن�كان�قويا��–اليوتوبيا�التقدمية�غالبا�خطا�ثانويا�.  

وع�ــى�كــل�حــال�تعلمـــت�ا/ــرأة�العربيــة�ودخلــت�إ-ـــى�قــوة�العمــل�ع�ـــى�مــدى�القــرن�العشــرين،�وخاصـــة�منــذ�منتصــفه�حoـــ��

مع�ذلك�وي�عصر�تعرف�فيه��مم�ا/تحـدة��مـي�بأنـه�ذلـك�الـذي��Zيعـرف�لغـة�الكمبيـوتر،�فـإن�مـا�يزيـد�قلـيlm�Tايته،�و 

  .ع�ى�النصف�من�النساء�العربيات�يرزح�تحت�وطأة��مية��بجدية
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ي�ا/ؤسسات��نتاجية،�ال�noقادها�القطاع�ال�Zي��جر�مع�الرجل�العامل�إعام،�وÑن�ا/جتمع�ولم�تتساو�ا/رأة�العاملة�

العربي�لم�يعL<ف�بعد�بالوظائف��نجابية�للمرأة�باعتبارها�وظـائف�اجتماعيـة�تقـوم�©lـا�ا/ـرأة�لصـالح�ا/جتمـع�كلـه�و·ـي�

تجدد�الجنس�البشري،�فإن�الشرط�النسائي�أبقى�مTي|ن�النساء�بعيـدا�عـن�فـرص�التـدريب�والL<�ـي�ـي�ا/هـن�و�عمـال،�

ا�إ-ى�فروق�واس éي��جور�ب|ن�النساء�والرجالوأدى�عملي  .عة�

ومن�جهة�أخرى،�وي�ظل�وصفات�صندوق�النقـد�الـدو-ي�والبنـك�الـدو-ي�للبلـدان�الناميـة�والعربيـة�مـن�بي�lـا�ترتبـت�ع�ـى�

عمليات�الخصخصة�وانسحاب�الدولة�من�الخدمات�والتخفيض�ا/تواصل�للعملة�ا/حلية�وبناء�ما�يسم��با/شـروعات�

ا�من�الدخول�ـي�ميـدان�rسـتثمار�كمـا�كـان�الحـال�ـي�الصغ|<ة�مقابل�تفكيك� éالقطاع�العام�الصنا�ي�ومنع�الدولة�عملي

ظــل�هيمنــة�نظــم�التحــرر�الــوط�n،�كــل�هــذه�العوامــل�أدت�إ-ــى�بــروز�أوضــاع�متناقضــة�للنســاء،�فهــن�ينخــرطن�ع�ــى�نطــاق�

اعات�الرئيســية�مثــل�صــناعة�واســع�ــي�صــفوف�العمــل�الهامÒــ��nوغ|ــ<�ا/ــنظم،�فضــ�Tعــن�عملهــن�ــي�مجموعــة�مــن�الصــن

�Zـــــي�مجموعـــــة�مـــــن�ا/نشـــــآت�الصـــــغ|<ة�و�غذيـــــة�والنســـــيج�والســـــجاد�و�لكL<ونيـــــات�والحـــــرف�التقليديـــــة�والoـــــ�nتنـــــتظم�

تخضع�للرقابة�أو�التفتيش�ع�ى�شروط�العمل،�Ñن�العامTت�والعامل|ن�فlºا��Zينتظمون�ي�العمل�النقابي�بحكـم�صـغر�

�Tعـن�التقييــد�الشـديد�لحقـوق�التنظــيم�النقـابي�أو�الحزبـي�حoــ��يسـتحيل�إنشـاء�هــذا�ا/شـروع�الـذي�يعملـون�فيــه،�فضـ

  .التنظيم�ي�غالبية�البلدان�ويصبح�بالغ�الصعوبة�ي�بعضها

وهكذا�تتدفق�إ-ى�سوق�العمل�عمالة�نسائية�با/Tي|ن�ي�كل�بلدان�الوطن�العربـي�لك�lـا�عمالـة�بـ�Tحقـوق،�وكأننـا�نعـود�

التاســـع�عشـــر�ـــي�أوروبـــا�حـــ|ن�وقـــع�اســـتغTل�وحÒـــ��nللنســـاء�و�طفـــال�ـــي�ا/صـــانع�وكـــانوا�أيضـــا�بـــ�Tالقهقـــري�إ-ـــى�القـــرن�

  .حقوق�من�أجل��سراع�ي�الL<اكم�الرأسما-ي�الذي�سرعان�ما�جرى�تصدير�فائضه�لفتح�ا/ستعمرات

صــــالح�الشــــركات�وÕن�يجــــرى�اســــتغTل�قــــوة�العمــــل�وبخاصــــة�مــــن�بــــ|ن�النســــاء�و�طفــــال�بصــــورة�همجيــــة�ــــي�بلــــداننا�ل

متعـــــددة�الجنســـــية،�ولكـــــي�تحقـــــق�الطبقـــــات�الغنيـــــة�ـــــي�كـــــل�مـــــن�شـــــمال�العـــــالم�وجنوبـــــه�تراكمـــــا�بســـــرعة�الضـــــوء�ترعـــــاه�

و·ــي�البنــك�الــدو-ي�وصــندوق�النقــد�" ريتــون�وودز"ا/ؤسســات�ا/اليــة�الدوليــة�الoــ�nنشــأت�ع�ــى�اتفاقيــة�ل�مــم�ا/تحــدة�ــي�

·ي�نظريا�ا/نظمة�ال�noتدير�شـئون�العـال�ع�ـى�أسـاس�مـن�العـدل�وا/سـاواة،��وأذكر�هنا��مم�ا/تحدة�عمدا�lmÑا. الدو-ي

بينما�تلك�ا/ؤسسات�التابعـة�لهـا�·ـي�الoـ�nتر�ـى�rسـتغTل�ا/ـنظم�ع�ـى�نطـاق�عـالم�nخاصـة�اسـتغTل�النسـاء�و�طفـال�

�١٩٩٥تمر�الرابــع�ــي�بكــ|ن�عــام�ــي�حــ|ن�أن��مــم�ا/تحــدة�·ــي�الoــ�nتــنظم�ا/ــؤتمرات�العا/يــة�للمــرأة�والoــ�nكــان�آخرهــا�ا/ــؤ 

٢٠٠٠ي�نيويورك�عام��٥+وبك|ن�.  

دخلـت�ا/ــرأة�إذن�إ-ــى�التعلــيم�وإ-ـى�قــوة�العمــل�ع�ــى�نطــاق�واسـع�كحقيقــة�موضــوعية�ــي�الـوطن�العربــي�رغــم�كــل�ا/ثالــب�

  .ا/ذكورة�آنفا

حـــق��١٩٥٦ســتور�كــذلك�دخلــت�إ-ــى�ميــدان�ا/شــاركة�السياســـية�بــدءا�مــن�منتصــف�القــرن�ـــي�مصــر�أو�Zحــ|ن�تضــمن�د

ا/ــرأة�ــي�الL<شــيح�وrنتخــاب،�وتبعlvــا�الغالبيــة�العظمــ��مــن�البلــدان�العربيــة�باســتثناء�دول�الخلــيج�الoــ�nتمنــع�ا/ــرأة�مــن�

مـــؤخرا،�بينمـــا�تخـــوض�ا/ـــرأة�الكويتيـــة�جنبـــا�إ-ـــى�جنـــب�القـــوى�" قطـــر"و" عمـــان"ا/شـــاركة�ـــي�الحيـــاة�السياســـية�مـــا�عـــدا�

قاسـية�مـن�أجـل�تـأم|ن�حقوقهـا�السياسـية�الoـ�nتقـف�بعـض�قـوى��سـTم�ضـدها�بقـوة�الديمقراطية�ي�ا/جتمع�معركة�

  .وثبات

وتــــرتبط�مصــــادرة�حــــق�النســــاء�ــــي�ا/شــــاركة�السياســــية�ــــي�ا/ملكــــة�العربيــــة�الســــعودية�بمصــــادرة��ســــرة�الحاكمــــة�لحــــق�

  .الجماه|<�ي�الجزيرة�العربية�ي�الL<شيح�وrنتخاب�أو�ا/شاركة�السياسية
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كانــت�ا/شــاركة�السياســية�للمــرأة�العربيــة�ــي�كــل�البلــدان�·ــي�مســألة�وقــت،�أي�أlmــا�قادمــة��Zمحالــة�ع�ــى�مشــارف�فــإذا�

فــإن�حقــوق�ا/ــرأة�كإنســان�كامــل�ا/واصــفات�و�هليــة�ــي�قــوان|ن��ســرة�والجنســية�والحقــوق�ا/دنيــة�ــي�. القــرن�الجديــد

  .الجديد�البلدان�العربية�سوف�تبقى�موضوعا�لصراع�طويل�ي�القرن 

وباســتثناء�قــانون��حــوال�الشخصــية�ــي�تــونس�الــذي�وضــع�ا/ــرأة�ع�ــى�قــدم�ا/ســاواة�مــع�الرجــل�ــي�الحقــوق�والواجبــات�

داخــــل��ســـــرة،�ووفـــــر�للنســـــاء�كـــــل�حقـــــوقهن�ا/دنيـــــة،�فـــــإن�قـــــوان|ن��حـــــوال�الشخصـــــية�ـــــي�بقيـــــة�البلـــــدان�العربيـــــة�دون�

قائمـــة�ع�ـــى�التمي|ــ��ضـــد�ا/ــرأة�واعتبارهـــا�كائنــا�أدنـــى��Zبــد�مـــن�فـــرض�اســتثناء�وـــي�بدايــة�القـــرن�الجديــد��Zتـــزال�قــوان|ن�

الوصــاية��بويــة�عليــه،�فÇــ�Z�nتســتطيع�تــزويج�أو�تطليــق�نفســها،�و�Zتســتطيع�اســتخدام�جــواز�ســفر�دون�إذن�الــزوج�أو�

�Zتسـتطيع�أن��ب،�وتفقد�ي�وجود��ب�حق�الوصاية�ع�ى�أبناlïا،�وتعجز�عن�السـفر�دون�موافقـة�رجـل�مـن��سـرة،�و 

تمــــنح�لزوجهــــا��جنðــــ�nأو�Ñبناlïــــا�منــــه�جنســــيlvا�بــــل�وــــي�غالــــب��حيــــان��Zتســــتطيع�أن�تلتحــــق�بالعمــــل�أو�تواصــــله�دون�

  .موافقة�الزوج�الذي�يحق�له�أن�يمنعها�أص�Tمن�الخروج�للمساهمة�ي�الحياة�السياسية�أو�مواصلة�التعليم

مليـــــا�أن�تبطـــــل�تفعيـــــل�كـــــل�الحقـــــوق��خـــــرى�ـــــي�العمـــــل�والتعلـــــيم�أي�أن�قـــــوان|ن��حـــــوال�الشخصـــــية�يمكـــــن�نظريـــــا�وع

  .وا/شاركة�السياسية�ال�noحصلت�علlºا�ا/رأة�بعد�نضال�طويل

وترتبط�التعديTت�الجذرية�ا/طلوبة�ـي�قـوان|ن��حـوال�الشخصـية�العربيـة�الoـ�nتأسسـت�كلهـا�ع�ـى�الشـريعة��سـTمية�

ــــي�صــــ�nح�الــــدي�Tعودها�وهبوطهــــا،�وبالســــ¸ي�الفكــــري�الــــدءوب�لســــد�الفجــــوة�بــــ|ن�ا/رجعيــــة�ارتباطــــا�وثيقــــا�بحركــــة��صــــ

  .العا/ية�لحقوق��نسان�وب|ن�التأويل�ا/ستن|<�للنصوص

ولكـن�مــا�حــدث�ع?ـ<�قــرن�مــن�الزمــان�كـان�عمليــة�الlvمــيش�ا/تواصــل�لكـل�فكــر�دي�ــ�nمســتن|<�فيمـا�يخــص�قضــية�ا/ــرأة�أو�

ــي�مصــر�بــأن�تعــدد�الزوجــات�يمكــن�إبطالــه�فقهيــا،�مــرورا�"محمــد�عبــده"حريــة�الفكــر�وrعتقــاد�بــدءا�مــن�قــول��مــام��،

ي�تـونس�®عـادة�تفسـ|<�كـل�مـا�يعطـل�ا/سـاواة�التامـة�بـ|ن�الرجـل�وا/ـرأة،�وهـو�مـا�أlyمـه�الشـيوخ�" الطاهر�الحداد"بس¸ي�

صــر�مــع�الشــيخ�ـي�تــونس�بســببه�بــالخروج�عــن�الــدين،�وقــاموا�بســحب�شــهادة�الفقــه�منــه،�كمــا�كــان��زهــر�قــد�فعــل�ــي�م

الــذي�" محمــود�محمــد�طــه"،�بســبب�بحثــه�ورأيــه�ــي�الخTفــة��ســTمية،�وصــو�Zإ-ــى�ا/فكــر�الســوداني�"ع�ــي�عبــد�الــرازق "

نصـر�"دعا�النساء�لرفض�أي�وصاية�علlºن�باسم�الدين�وكان�أن�حوكم�ونفذ�فيه�حكم��عدام،�وأخ|<ا�ا/فكر�ا/صري�

ة�بـــ|ن�الرجـــال�والنســـاء�ع�ـــى�أســـس�دينيـــة�بمـــا�فlºـــا�ا/ســـاواة�ـــي�ا/|ـــ<اث،�وكـــان�الـــذي�قـــال�با/ســـاواة�التامـــ" حامـــد�أبـــو�زيـــد

منه�بحكم�محكمة�بدعوى�أنه�مرتد،�وهو�حكم�صدقت�عليه�محكمة�النقض�" ابlvال�يونس"نصيبه�هو�تطليق�زوجته�

  .استنادا�للشريعة�واعتمادا�ع�ى�النصوص�الدستورية

رين�الشـــجعان�ع�ـــى�امتـــداد�الـــوطن�العربـــي�الـــذين�دافعـــوا�عـــن�مبـــدأ�وبطبيعـــة�الحـــال�فـــإن�هـــذا�ا/صـــ|<�ا/أســـاوي�للمفكـــ

ــي�ا/جــاZت��nح�الــدي�Tنــي�وا/رجعيــة�الشــرعية،�قــد�عطــل�حركــة��صــTمســاواة�ا/ــرأة�بالرجــل�اســتنادا�إ-ــى�التأويــل�العق

ل�عرضــــة�كافـــة،�ولـــم�تكــــن�مصـــادفة�أن�قضـــية�حريــــة�الفكـــر�والعقTنيـــة�بــــل�والحريـــات�الديمقراطيـــة�كافــــة�ظلـــت�و�Zتـــزا

للعصف�©lا�عند�كل�منعطـف�حاسـم�ـي�تطورنـا،�الـذي�وإن�كنـا�قـد�قطعنـا�فيـه�شـوطا�كب|ـ<ا�فإننـا�لـم�نـدخل�كليـة�بعـد�

  .إ-ى�مرحلة�الحداثة�والقرن�الجديد�قد�بدأ

علمنــا�تــاريخ�وطننــا�العربــي،�وتــاريخ�النســاء�ومعركــة�تحــررهن�ــي�قلبــه،�أن�مــا�مــن�طبقــة�أو�قــوة�اجتماعيــة�أو�فئــة�تقــوم�

ز�مهمة�أو�الدفاع�ح��oال�lاية�عن�قضية�تخص�طبقة�أو�قوة�أو�فئة�اجتماعية�أخرى�وتكسـ»lا�بالنيابـة�ع�lـا،�رغـم�بإنجا

أن�Õخرين�يمكن�أن�يقـدموا�العـون�دائمـا�كمـا�فعـل�الرجـال�ا/سـتن|<ون�والـديمقراطيون�ـي�مسـاندة�النسـاء�ع�ـى�مـدى�

n�çالقرن�ا/ا.  
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ســهن،�و/ــا�كانــت�مســاهمات�النســاء�ا/تنوعــة�ــي�قضــايا�تحريــر��وطــان�وا/شــار�وباختصــار��Zتحــرر�النســاء�إ�Zالنســاء�أنف

إلlºـــــا�ســــــابقا�قــــــد�اختــــــارت�دائمــــــا�أن�تؤجــــــل�ا/طالــــــب�النســــــائية�الخاصـــــة�حoــــــ��يتحــــــرر�الــــــوطن�كلــــــه�أو�حoــــــ��يجــــــرى�بنــــــاء�

وقـد�. مضـاعًفا�rشL<اكية�ال�noكانت�مطروحة�ع�ى�جدول��عمال،�فقد�كان�ع�ى�النساء�أن�يـدفعن�ثمـن�هـذا�التأجيـل

بينـت�خ?<تنـا�الطويلــة�وا/ريـرة�أن�مــا�يسـم��بL<تيـب��ولويــات�أو�ا/قايضـة�ع�ــى�حـق�بحـق�آخــر�كـأن�نرçــ���ب?<نـامج�واســع�

لòصـــTح�rجتمـــا�ي�مـــث�Tمقابـــل�التضـــييق�ع�ـــى�الحريـــات�السياســـية،�أو�نرçـــ���بحقـــوق�ا/ـــرأة�السياســـية�دون�حقوقهـــا�

  .بل�وكارثية�ي�بعض��حيان�ا/دنية�قد�أدى�غالبا�إ-ى�نتائج�سلبية

رتبـت�الحركــة�النســائية�ا/صــرية�أولوياlyــا�ــي�الربــع��ول�مــن�القـرن�العشــرين�فوضــعت�ا/طالــب�الخاصــة�بــا/رأة�ــي�ذيــل�

القائمة�وبخجل�بالغ،�وكان�أن�تب��nا/جتمع��بوي�الطبقي�ا/طالـب�العامـة�فأصـبحت�جـزءا�رئيسـيا�مـن�جـدول�أعمـال�

نما�أهمل�تماما�حقوق�ا/رأة�ال�noتب|ن�ي�مرحلة�Zحقة�أlmا�قلب�الصراع�ب|ن�القديم�والجديد،�ب|ن�الحركة�الوطنية،�بي

  .الجمود�وrستنارة،�ب|ن�الخرافة�والعقTنية،�ب|ن�ا/ا�n�çوا/ستقبل

وتعلمــت�الحركــات�النســائية�الجديــدة�ــي�أواخــر�القــرن�العشــرين�دروس�ا/اçــ��nوحفظlvــا�عــن�ظهــر�قلــب،�ورفضــت�كليــة�

ا�يســم��بL<تيــب��ولويــات،�ولــم�تجــد�أي�تنــاقض�بــ|ن�كفاحهــا�ضــد�الصــهيونية�والهيمنــة��مريكيــة�مــن�جهــة،�وكفاحهــا�مــ

مــــن�أجــــل�حقــــوق�ا/ــــرأة�كاملــــة�غ|ــــ<�منقوصــــة�مــــن�جهــــة�أخــــرى،�ورفضــــت�فكــــرة�rختيــــار�بــــ|ن�الحقــــوق�الديمقراطيــــة�أو�

ية�أو�ضــد�التطبيـــع�مــع�العـــدو�الصـــهيوني،�أو�الفصــال�فlºـــا،�فالنضــال�مـــن�أجـــل�قــانون�جديـــد�/باشــرة�الحقـــوق�السياســـ

ضـــد�اســـتغTل�الكـــادح|ن�أصـــبحت�موضـــوعة�Õن�ع�ـــى�قـــدم�ا/ســـاواة�مـــع�النضـــال�مـــن�أجـــل�قـــوان|ن�أحـــوال�شخصــــية�

  .جديدة�عادلة�ت�lض�ع�ى�مبدأ�ا/ساواة�وتقيم��سرة�ع�ى�أسس�صحية�وحرة

يـــة�العظمـــ��مـــن�منظمـــات�الـــدفاع�عـــن�حقــــوق�يحـــدث�ذلـــك�ـــي�أوســـاط�التنظيمـــات�النســـائية�الجديـــدة،�رغـــم�أن�الغالب

�نسان�ال�noانتشرت�ع�ى�امتداد�الوطن�العربي�لم�تع|ن�قوان|ن��حوال�الشخصية�باعتبارها�قوان|ن�مقيدة�للحريـات�

بعــد،�حoــ���حــزاب�التقدميــة�الoــ�nتناضــل�مــن�أجــل�مجتمعــات�جديــدة،�ومــن�أجــل�التغي|ــ<�الشــامل�أخــذت�·ــي��خــرى�

رأة،�وكأlmـــا�تتواطـــأ�ضـــمنيا�مــــع�الجماعـــات��ســـTمية�السياســـية�ا/حافظــــة،�والoـــ�nأخـــذت�تحتــــل�تســـاوم�ع�ـــى�حقـــوق�ا/ــــ

  .مساحات�م�Lايدة�ي�ا/شهد

و·ــــي�الجماعــــات�الoــــ�nتــــرى�ــــي�ا/ــــرأة�عــــورة�وتســــ¸ى�®خفاlïــــا�وراء�الحجــــاب�والنقــــاب�وإعادlyــــا�إ-ــــى�البيــــت،�أو�كــــأن�هــــذه�

  .ي�ا/جتمع�فتسكت�ع�lا�حزاب�تخاف�من�قوة�تأث|<�العادات�والتقاليد�

ولـــم�تكـــن�مصــــادفة�أن�الغالبيـــة�العظمـــ��مــــن�ا/نظمـــات�النســـائية�الجديــــدة�ـــي�الـــوطن�العربــــي�قـــد�اختـــارت�أن�تؤســــس�

مرجعيlvــــا�الفكريــــة�ع�ـــــى�ا/واثيــــق�الدوليــــة�وخاصـــــة�اتفاقيــــة�إلغـــــاء�كــــل�أشــــكال�التمي|ـــــ��ضــــد�ا/ــــرأة،�و·ـــــي�تســــ¸ى�لتأكيـــــد�

شعبيات،�lmÑا��Zترى�ي�تحرير�ا/رأة�قضـية�نجـاح�بعـض�النسـاء�ـي�الوصـول�حضورها�ي�أوساط�النساء�الكادحات�وال

إ-ــى�ا/راكــز�ا/رموقــة�أو�احــتTل�مقاعــد�الــوزارة،�أو�إجــادة�العــزف�ا/نفــرد�ــي�مجــال�أو�آخــر،�بــل�تــرى�أن�تحريــر�ا/ــرأة�هــو�

  .تحرير�الجميع�وبخاصة�النساء�من�صنوف�القهر�ا/زدوج�وrستغTل�والتمي|��كافة

حريـر�النسـاء�لــن�يكـون�منفصــ�Tأو�يـتم�بمعــزل�عـن�تحريــر�الشـعب�كلـه�وبنــاء�مجتمـع�جديــد�قـائم�ع�ــى�ا/سـاواة�وتوزيــع�وت

ثـــروات�الــــبTد�بالعــــدل�بـــ|ن�منتجlºــــا�مــــن�رجـــال�ونســــاء،�واســــتكمال�تحـــديث�ا/جتمــــع�العربــــي�وتحريـــره�بــــدحر�مشــــروعات�

هـــــا�مثـــــل�قضـــــايا�تحريــــــر�الـــــوطن�وتحريـــــر��نســـــان�وبنــــــاء�ومثل. الهيمنـــــة�الصـــــهيونية�و�م?<ياليـــــة�والطبقيـــــة�ع�ــــــى�مقدراتـــــه

الديمقراطيـــة�والعدالـــة�rجتماعيـــة�ومكافحـــة�التســـلط�وrســـتبداد�القب�ـــي�والعشـــائري�والجمهـــوري،�ســـوف�تبقـــى�معنـــا�

قضية�تحرير�ا/رأة�ي�القرن�الجديد،�وسوف�نكـون�نحـن�النسـاء�والرجـال��حـرار�ا/سـتن|<ين�والـديمقراطي|ن�قـد�أنجزنـا�
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ث|ــــ<�رغــــم�الكث|ــــ<�الــــذي�ينقصــــنا،�وقــــد�اســــتوعبنا�دروس�القــــرن�الــــذي�انقâــــ���لنكــــون�جميعــــا�أســــيادا�حقيقيــــ|ن�ع�ــــى�الك

  .مص|<نا�الذي��Zينفصل�عن�مص|<�البشرية�ككل�و·ي�تس¸ى�Zستكمال�تحررها

كنســاء�وحـ|ن�نلتفـت�نحـن�النسـاء�العربيـات�إ-ـى�الخلـف�ونطـل�ع�ـى�مائـة�عـام�انقضـت�مـن�تـاريخ�أمتنـا�وتاريخنـا�الخـاص�

فإننـــا�نســـتطيع�ونحـــن�مرتاحـــات�الضـــم|<�أن�ننظـــر�إليـــه�بامتنـــان�رغـــم�كـــل�مـــا�يفـــور�بـــداخلنا�مـــن�الغضـــب،�ذلـــك�الغضـــب�

الــذي�نحبـــه،�Ñنـــه�الطاقـــة�الoــ�nســـنندفع�©lـــا�®نجـــاز�مـــا�فاتنــا،�فبـــدون�إنجـــاز�مـــا�فاتنـــا�ســتخرج�أمتنـــا�مـــن�التـــاريخ،�ولكننـــا�

  .ورجا�Zعربا�وبشرا�قبل�كل�n�ôء�نشارك�الجميع�ي��نسانيةسوف�نس¸ى�بكل�جد�Ñن�نكون�ي�قلب�التاريخ�نساء�
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  إســ6ميـــون�وعلمــانيـــون                                                        

  

  
مــدرس�مســاعد�العلــوم�السياســية�ــي�جامعــة،�/لتقــى�شــباب��حــزاب�الــذي�نظمتــه�نقابــة�" هبــة�رءوف"قــدمت�الباحثــة�

مــــع�كــــل�مــــن�الخطــــاب��ســــTمي��–كمــــا�تقــــول��–تختلــــف�فlºــــا�" نحــــو�رؤيــــة�جديــــدة�لتحريــــر�ا/ــــرأة"حــــوار�ا/حــــام|ن�ورقــــة�

مـــا�يمكــــن�تســــميته��–مــــن�وجهـــة�نظرهــــا��–فالخطـــاب��ســــTمي�يتب�ـــ��. والخطــــاب�العلمـــاني�حــــول�تحريـــر�ا/ــــرأة" الســـائد"

والرجــــل�يســــ¸ى�ـــي�طلــــب�الــــرزق�" ة�ســـر "بالتقســـيم�rجتمــــا�ي�للعمــــل،�حيـــث�تتحمــــل�ا/ــــرأة�مســـئولية�الحيــــاة�الخاصــــة�

فإنه�يعت?<�عمل�ا/ـرأة�خـارج�بيlvـا��–من�وجهة�نظرها�أيضا��–أما�الخطاب�العلماني�... واسL<داد�الشريعة�وإقامة�الدولة

أما��سرة�ف�nÇبنية�أبوية�تكرس�القيم�التقليدية�"شرط�استقTلها�ا/ادي،�ووعlºا�بذاlyا�ومجتمعها�وضمان�مشاركlvا،�

  ...".للمرأة�ويمارس�الرجل�فlºا�القهر�ع�ى�زوجته�وابنتها/عادية�

دفـع�ا/ـرأة�للمشـاركة�ــي�ا/جـال�العـام�لتحقيـق�حريlvـا�ومشــاركlvا�"وتخلـص�الباحثـة�إ-ـى�أن�جـوهر�الخطـاب�العلمــاني�هـو�

ـــــي�أو�سياســـــيا�كا/شـــــاركة�" ســـــواء�كـــــان�هـــــذا�العـــــام�مهنيـــــا�كـــــال�Üول�لســـــوق�العمـــــل�بـــــأجر... ا/نشـــــودة�وتحســـــ|ن�أوضـــــاعها

أن�هذا�النهج�كان�تكريسا�Ñولوية�العام�" –كما�ترى�الباحثة��–والطريف�..." rنتخابات�والعمل�الحزبي�وتو-ي�ا/ناصب

ع�ى�الخاص،�فبد�Zمن�إبراز�أهمية��سرة�ودعم�مكانة�ا/رأة�داخلها�تم�قبول�ا/عركة�ع�ى�أرضية�العـام،�وتـرك�سـاحة�

  ...".الخاص�لت�lار�أو�ع�ى�أقل�تقدير�لتتصدع

وليسـت�هـذه�·ـي�ا/ـرة��و-ـى�الoـ�nيـlvم�فlºـا�دعـاة��سـTم�السيا�ـ��nبكـل�فرقـه�العلمـاني|ن�واليسـاري|ن�مـ�lم�خاصـة�بـأlmم�

lØــددون�قيمــة��ســرة�وينتقصــون�مــن�أهميlvــا�لحســاب�ا/جتمــع،�ويصــل�هــذا�lyrــام�لحــد�اعتبــار�ا/ــرأة�العاملــة�مســئولة�

  .فرغ�لهمعن�إدمان�الشباب�وانحرافهم�lmÑا��Zتت

من�أن��بناء�الذين�يشارك�Õباء�. وع�ى�عكس�كل�ما�توصل�إليه�علم�النفس�rجتما�ي�من�حقائق�ثابتة�حول�الL<بية

و�مهــات�ع�ــى�قــدم�ا/ســاواة�ــي�تــربيlvم�هــم�أك§ــ<�صــحة�وشــعورا�بــاÑمن�مــن�الناحيــة�النفســية،�فــإن�منطــق�الجماعــات�

أن�الL<بية�·ي�مهمة�ا/رأة،�بل�إlmم�يغفلـون�خطـورة�الـدور�الـذي�يقـوم�بـه���سTمية�وكل�الرافض|ن�لعمل�ا/رأة�يفL<ض

ا/جتمــــــــع�بكافــــــــة�مؤسســــــــاته�القويــــــــة��خــــــــرى،�إضــــــــافة�/ؤسســــــــة��ســــــــرة�مثــــــــل�التعلــــــــيم�و�عــــــــTم�والنــــــــوادي�الرياضــــــــية�

  .قات�ا/جتمعالخ،�فض�Tعن�أن��م�ال�noيدعون�لتفرغها�ل�بناء�·ي�قادمة�بدورها�من�ثقافة�وعT... وrجتماعية

و�سرة�القائمة�بذاlyا�ا/كتفية�·ي��ساس�الـذي�تـ�lض�عليـه�الفكـرة�ا/ركزيـة�للباحثـة،�كمـا�أlmـا�أسـاس�نقـدها�للرؤيـة�

العلمانيــة�لقضــية�تحريــر�ا/ــرأة،�لي?<اليــة�كانــت�أو�اشــL<اكية،�و·ــي�تختــار�ميــدان�معركlvــا�ع�ــى�أرضــية�الخــاص�أي��ســرة�

جتمــع�وتضــعها�ع�ــى�طرــي�نقــيض،�وإن�كانــت�تــرى�أنــه��Zبــأس�أحيانــا�مــن�خــوض�معركــة�بــدي�Tعــن�أرضــية�العــام�أي�ا/

  .العام

وواضـــح�أlmـــا�تنطلـــق�مـــن�النظـــرة�ا/ثاليـــة�غ|ـــ<�الواقعيـــة�الoـــ�nتقـــوم�ع�ـــى�ثنائيـــات�مكتملـــة�متواجهـــة��Zتلتقـــي�أبـــدا،�وم�lـــا�

عمـل�ـي�ميدانـه�بعيـدا�عـن�Õخـر��Zيتفاعـل�ي�حالتنا�وكأن�كـ�Tم�lمـا�ي" �سرة�–ا/جتمع�"أي�" الخاص�–العام�"ثنائية�

ــــي�ا/جتمــــع�كأحــــد�مكوناتــــه�وليســــت��–طبقــــا�للعلمــــاني|ن�rشــــL<اكي|ن��–بينمــــا�تنــــدرج��ســــرة�. معــــه�يأخــــذ�منــــه�ويعطيــــه

وتــ�lض�فكـرة�الباحثــة��ساســية�ع�ــى�إمكانيــة�أن�تكــون�. ا/كـون�الوحيــد،�بــل�وليســت�بــدي�Tعـن�أي�مــن�ا/كونــات��خــرى 
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أن�تتفـــرغ�لهـــا�ا/ـــرأة�ويصـــبح��–بـــدlØيا��–ديل�هـــذه�ا/ؤسســـات�جميعـــا،�وحoـــ��تصـــبح��ســـرة�كـــذلك�فـــ�Tبـــد��ســـرة�·ـــي�بـــ

  .،�أو�ع�ى��قل�غ|<�مرغوب�فيه"إسTميا"حقها�ي�العمل�مشكوكا�فيه�

وهكذا�فإن�الكفـاح�داخـل�مؤسسـة��سـرة�يصـبح�بـدي�Tعـن�الكفـاح�داخـل�مؤسسـات�ا/جتمـع�مثـل��حـزاب�والنقابـات�

خضــعت�بشــكل�أو�"معيــات�والــروابط�بــدعوى�أن�الدولــة�rســتبدادية�قامــت�بــاحتTل�معظــم�هــذه�ا/ؤسســات�الoــ�nوالج

بآخر�لسيطرة�أو�تحجيم�الدولة،�لكن�الخطاب|ن��سTمي�والعلماني�رغم�ما�بي�lما�من�تناقض�وجدلية�ما�ز�rيتعاركان�

  ".قافية�دون�إدراك�Ñهمية�الخاصبكل�مكوناته�rقتصادية�والسياسية�والث) العام(حول�صياغة�

  :ثم�تقدم�أهم�نقاط�ورقlvا�ع�ى��طTق�وال�noسأقتطف�م�lا�مقاطع�كب|<ة

فاÑســـرة�·ـــي�الوحـــدة�rجتماعيـــة�الوحيـــدة�الoـــ�nبقيـــت�ـــي�آلياlyـــا�الداخليـــة�وتســـي|<ها�اليـــومي�خـــارج�الســـيطرة�ا/باشـــرة�"

القــانون،�وهــو�مــا�يرشــحها�Ñن�تكــون�إحــدى�أقــوى�جهــات��للدولــة،�ومســاحة�العــرف�أك?ــ<�ــي�تنظيمهــا�واقعيــا�مــن�مســاحة

  ...".التنشئة�الحضارية�وثقافة�ا/قاومة

إذا�كانت�القوان|ن�و�جهزة�القانونية�قد�تم�احتTلهـا�بواسـطة�التشـريعات�الوضـعية،�وتعطـل�"فما�·ي�مهمات��سرة؟�

�ســرة�ا/متــدة�كمــا�نــرى�يمكــن�أن�تمثــل�إطــارا�العمــل�بالشــريعة�بــدرجات�متفاوتــة�ــي�أقطارنــا�العربيــة�و�ســTمية�فــإن�

لتطبيق�الشريعة��سTمية�ي�ا/عامTت�rجتماعية�والتجارية�باستثناء�بعض��مور�القلية�الoـ�nتسـتلزم�وجـود�الدولـة�

  :ثم�تضيف". كإقامة�الحدود"

Zحــظ�(سـرة�حيــث��Zتواجـه�تحــديا�وإذا�كـان�ضــعف�انتشـار�التعلــيم�ـي�كث|ــ<�مـن��قطــار��سـTمية�ُيعـــد�م|ـ�ة�نســبية�ل� "

ي�هذا�ا/جال�مما�يجعلها�ي�موقف�أفضل�كجهة�تثقيف�أساسية�ي�مناطق�عديدة) التعب|<."...  

تـــدفع�ا/ـــرأة��م�للمشـــاركة�ـــي�قضـــايا�ا/جتمـــع�باعتبارهـــا�قضـــايا�تمـــس�وضـــعها�"وـــي�ســـياق�مـــا�تســـميه�تســـييس��ســـرة�

مكــن�أن�يشــكل�أساســا�جديــدا�وفعــا�Zلتعبئــة�ا/ــرأة�ا/صــرية�العاديــة�ومســتقبل�أبناlïــا�وظــروف�عمــل�زوجهــا،�وهــو�مــا�ي

  ...".ال�noلم�تجتذ©lا�شعارات�التحرير،�ولم�تشعر�بمسئوليlvا�السياسية

و·ـــي�تختـــتم�الورقـــة�بالـــدعوة�لحركـــة�جديـــدة�لتحريـــر�ا/ـــرأة�تقـــوم�ع�ـــى�كـــل��ســـس�الســـابقة�الoـــ�nتختلـــف�ـــي�التفاصـــيل�

  ".�خوان�ا/سلم|ن"ع�وليس�ي�ا/نهج�أو�ا/نطلقات�م

الـــــذي�تتبنـــــاه�الباحثـــــة�لنكشـــــف�أlmـــــا�تع�ـــــ�nضـــــمنيا�مقاومـــــة�الصـــــهيونية�" ثقافـــــة�ا/قاومـــــة"وســـــوف�نبـــــدأ�بتحليـــــل�تعب|ـــــ<�

و�م?<يالية�والعلمانية�بشـقlºا�اللي?<ا-ـي�واليسـاري�lmÑـا�منقولـة�عـن�الغـرب�الوضـ¸ي،�وسـوف�نبقـى�ـي�إطـار�قضـية�ا/ـرأة�

ـــي�" الجهــاد"و" حمـــاس"وتجربــة�" الســودان"و" إيـــران"إلlºــا�التوجـــه�ا/شــابه�ــي�كـــل�مكــان�مــن�ونخت?ــ<�النتــائج�الoـــ�nأفâــ���

�راçــــ��nالفلســــطينية�ا/حتلــــة،�خاصــــة�وأن�الباحثــــة�تشــــ|<�إ-ــــى�rنتفاضــــة�الفلســــطينية�باعتبارهــــا�مــــث�Tأع�ــــى�ــــي�شــــكل�

  .تنظيمها�لعملية�مقاطعة�البضائع��سرائيلية�باZعتماد�ع�ى��سرة

وضــع�ا/ــرأة�ــي�إيــران�تــدهورا�غ|ــ<�مســبوق�ــي�تاريخهــا�منــذ�حكــم��م?<اطوريــة�الفارســية،�وهــو�تــدهور�تــم�ــي��لقــد�تــدهور 

�ســTمية�لــم�تمــس�جــوهر�العTقــات�rقتصــادية�القائمــة�ع�ــى�rســتغTل،�وــي�" الثــورة"ســياق�الL<اجــع�rقتصــادي�Ñن�

جعفـــــر�"®قامـــــة�الحـــــدود�الoـــــ�nابتـــــدعها�الـــــديكتاتور�الســـــودان�دفعـــــت�النســـــاء�ثمنـــــا�مضـــــاعفا�lmÑـــــن�كـــــن�الضـــــحايا��ول�

وجـــاءت�الج»lـــة�القوميـــة��ســـTمية�ع�ـــى�أســـنة�. ـــي�محاولـــة�®لبـــاس�حكمـــه�rســـتبدادي�الفاســـد�لحيـــة�وعبـــاءة" النم|ـــ<ي 

  .وتحاكمهن�بسبب�rختTط" الحجاب��سود��يراني"رماح�العسكر�لتطرد�النساء�من�عملهن�وتفرض�علlºن�الشادور�
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ي��را�n�çالفلسطينية�ا/حتلة�فقد�Zحقتا�النساء�السافرات�وألقيتا�علlºن�البيض�والطماطم�" الجهاد"و" اسحم"أما�

وتعرضـــت�بعضـــهن�للقتـــل�وجـــرى�اســـتبعادهن�مـــن�أعمـــال�rنتفاضـــة�بـــدعوى�أن�rخـــتTط�حـــرام�وحاصـــرlyن�بالحجـــاب�

  .والنقاب�lmÑن�فتنة�وعورة

ســـTمي|ن�أن�نواجــــه�الصـــهيونية�و�م?<ياليــــة�حقـــا؟�أم�أlmــــا�ســـوف�تكــــون�فهـــل�يــــا�تـــرى�ســــيكون�بوســـعنا�ــــي�ظـــل�حكــــم�� 

ـي�كـل�مـن�إيـران��Tسـتبداد�كمـا�هـو�حـادث�فعـrي�واقع��مر�إ-ى�مزيد�من�التبعية�والتخلف�و�n�âمية�تفTمواجهات�ك

  .والسودان

لتنميـة�rقتصــادية�مــن�نصــف�قــوة�إن�الL<ك|ـ��ع�ــى��ســرة�الoــ�Z�nتعمـل�فlºــا�ا/ــرأة�خــارج�م�Üلهــا�يع�ـ�nأننــا�ســوف�نحــرم�ا

أن�عمــــل�ا/ــــرأة�ــــي�ا/Üــــ�ل�يقــــدم�لهــــا�وللمجتمــــع�عائــــدا��–اقتصــــاديا�ع�ــــى��قــــل��–ولــــيس�صــــحيحا�. العمــــل�وهــــن�النســــاء

أفضــل،�ومعلــوم�أن�الفــائض�rقتصــادي�Ñي�بلــد�هــو�معيــار�أو-ــى�لدرجــة�نمــوه�وقدراتــه�rقتصــادية،�وــي�الواقــع�العم�ــي�

  نشأ�أسرة�سعيدة�بدخل�الرجل�وحده؟الراهن�هل�يمكن�حقا�أن�ت

كـــذلك�تـــراهن�الباحثـــة�ع�ـــى�ضـــعف�انتشـــار�التعلـــيم�الـــذي�يعـــد�طبقـــا�لكTمهـــا�م|ـــ�ة�نســـبية�ل�ســـرة،�Ñن��ســـرة�ـــي�هـــذه�

الحالـــــــة�ســــــــوف�تقـــــــوم�بعمليــــــــة�التثقيـــــــف��ساســــــــية،�أي�أن�علينـــــــا�أن�نكــــــــف�عـــــــن�خــــــــوض�معركـــــــة�التعلــــــــيم�وإصــــــــTحه�

ي�برنامج�اليسار�وديمقراطيته�وتخليصه�من�التلق|ن�وتع�nميمه�وإلزاميته�ومجانيته�لكل��بناء،�والتعليم�عنصر�أسا��

العلمــــاني�Ñنـــــه�حـــــق�أو�ZوÑنــــه�قاعـــــدة�أساســـــية�للتنميــــة�ثانيـــــا��Zفـــــرق�ــــي�ذلـــــك�بـــــ|ن�البنــــات�والصـــــبيان،�والدولـــــة�ملزمـــــة�

�بد�أن�lØدر�أيضا�حقها�ي�التعليم�الذي��Zيرى�عمل�ا/رأة�ضرورة�Z " �سTمي"ولكن�ال?<نامج�. بتقديمه�مجانيا�للجميع

  .وربما�سوف�يعطlºا�هذا�الحق�ي�حدود�لكي�تربي��طفال��Zلكي�تكون�مؤهلة�للعمل

فمــا�هــو�الهــدف�ال�lــائي�الــذي�يتطلــع�إليــه�هــذا�ال?<نــامج�بالنســبة�للمــرأة،�إنــه�اســتعادة�الشــريعة�وإقامــة�الحــدود،�ولــيس�

بــــل�ع�ـــى�العكــــس�إن�هــــذا�. الية�التابعـــة�الoــــ�nيـــ�lض�علlºــــا�الحكــــم�القـــائمتغي|ـــ<��ســــس�rقتصـــادية�rجتماعيــــة�الرأســــم

إ-ــى�كيــان��–أصــغر�وحــدة�اجتماعيــة��–يقــدم�أســانيده�لتكــريس�القــائم�وتقنينــه�حــ|ن�يحــول��ســرة�" �ســTمي"ال?<نــامج�

الدعايــــة��مســـتقل�قــــائم�بذاتــــه�فيـــدعم�rتجــــاه�ا/جنــــون�إ-ـــى��نتــــاج�الصــــغ|<�والخصخصـــة�و�ســــرة�ا/نتجــــة�·ـــي�أســــاس

n�ôنكماrالحكومية�/ثل�هذا�ال?<نامج�.  

سوف�يختلف�النظام��سTمي�ي�شيئ|ن�أساسي|ن،�إنه�سيغ|<��شخاص�ويلبسهم�الجلباب�ويطلق�لحـاهم�ليحكمونـا�

باســم�هللا،�أمـــا�السياســـات�الواقعيـــة�ا/وجهـــة�للمـــرأة�فلـــن�تختلـــف�عــن�القـــائم�بـــل�ســـ�Lداد�ســـوءا�حيـــث�تتجـــه�مؤشـــرات�

Tقتصــار�ع�ــى�الــذكور،�وتتحايــل�القــوان|ن�®خــراج�ا/ــرأة�العاملــة�مــن�عملهــا�لتفســح�مكانــا�للرجــال�العــاطل|ن،�التوظيــف�ل

وــي�التعلــيم�تخــرج�البنــات�الفق|ــ<ات�فعــ�Tمــن�التعلــيم�الــذي�ألغــت�الحكومــة�مجانيتــه�ــي�ســياق�انســحا©lا�الــواق¸ي�مــن�

 Tا/ــــدارس�والكتاتيــــب�لتبــــث�ميـــدان�الخــــدمات،�حيــــث�تركـــت�ا/جــــال�واســــعا�وخاليــــا�للجماعـــات��ســــ�ûـــ�Òمية�الغنيــــة�لتن

أفكارهــا�تلــك�ومــن�ضــم�lا�أفكارهــا�عــن�ا/ــرأة،�و·ــي�تفــرض�الحجــاب�ع�ــى�الفتيــات�الصــغ|<ات�بصــورة�مفزعــة�وتســتبعد�

ولـذا�فـإن�ورقـة�الحـوار�تـدعو�ا/ـرأة�ا/سـيحية�. ا/سيحي|ن�من�مؤسساlyا،�ذلـك�Ñن�الـدين�هـو�أسـاس�ا/واطنـة�ـي�عرفهـا

ي�ابتكار�خطا©lا�ا/سيüي�–أي�ا/رأة�ا/سيحية��–اب��سTمي�نافية�حقها�بدورها�لدائرة�الخط.  

ول�مانـــة�فـــإن�الحكـــم�القـــائم�يتم|ـــ��ويرتقـــي�عـــن�برنـــامج�الجماعـــات��ســـTمية�قانونيـــا�ـــي�ال�Lامـــه�بالدســـتور�فيمـــا�يخـــص�

ويتفــق�الطرفــان�. /مارســة�الواقعيــةا/شــاركة�السياســية�للمــرأة،�وإن�كانــت�هنــاك�فجــوات�واســعة�بــ|ن�الحــق�القــانوني�وا

ع�ــى�الوضــع��دنــى�للمــرأة�ــي�قــوان|ن��حــوال�الشخصــية�ولكــن�ال?<نــامج��ســTمي�يــدعو�لفــرض�ا/زيــد�مــن�القيــود�ع�ــى�

  .ا/رأة�ي�هذا�القانون 
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وطن�و�ZخTصة��مر�أن�الجماعات��سTمية�بكل�فرقها�ورؤاها�معتدلة�وجذرية��Zتحمل�أي�وعد�بتحرر�حقيقي��Zللـ

  .للمرأة

وإذا�كانـت�حركــة�تحريـر�ا/ــرأة�تواجــه�صـعوبات�بالغــة�ــي�ظـل�الحكــم�القــائم�فإlmـا�ع�ــى�أي�حــال�تسـتطيع�أن�تكــافح�ضــد�

كمــا�يــراه،�فســوف�تكــون�" بشــرع�هللا"هــذا�الغــول�الــذي�يحكمنــا��–�Zقــدر�هللا��–أمــا�حــ|ن�يــأتي�. هــذه�الصــعوبات�وlyزمهــا

إ-ـــى�الخلـــف�بينمـــا�تتطلـــع�حركـــة�تحريـــر�ا/ـــرأة�والعلمانيـــة�اليســـارية�خاصـــة�إ-ـــى��الصـــعوبات�محنـــا�ومآ�ـــ�lmÑ�،nـــم�ينظـــرون

  ...ا/ستقبل�أي�إ-ى�تحرير�ا/جتمع�كله�من�قبضة��م?<يالية�والصهيونية�وrستغTل�والرجعية�دينية�كانت�أو�مدنية

ى�تأمــــل�ا�لوثــــائق�ا/همــــة�الoــــ�nوإن�ــــ�nأدعــــو�كــــل�النســــاء�ا/عنيــــات�بقضــــية�تحريــــر�ا/ــــرأة�وكــــل�الرجــــال�الــــذين�يســــاندوlmا�إ-ــــ

أصدرlyا�الحركة��سTمية�بشقlºا�ي�ضوء�هذا�ا/قال�لعلنا�نفتح�حوارا�صحيا�حول�واحدة�من�أعقد�قضايانا�وأك§<ها�

  .حساسية�والتباسا

مـــدرس�مســـاعد�" هبـــة�رءوف�ســـعد�الـــدين"الoـــ�nقـــدمlvا�" نحـــو�حركـــة�جديـــدة�لتحريـــر�ا/ـــرأة"كانـــت�ورقـــة�الحـــوار�بعنـــوان�

السياســــية�ــــي�جامعــــة�القــــاهرة،�ــــي�ملتقــــى�شــــباب��حــــزاب�الــــذي�نظمتــــه�نقابــــة�ا/حــــام|ن،�وقــــد�أثــــارت�اهتمــــام��العلــــوم

�وســاط�ا/عنيــة�©lــذه�القضــية،�خاصــة�وأن�صــاحبة�الورقــة�تقــدمها�باعتبارهــا�تعب|ــ<ا�عــن�رؤيــة�ثالثــة�تقــع�بــ|ن�مÜــ�لت|ن�

  .من�رؤية��سTمي|ن�من�جهة�ورؤية�العلماني|ن�من�جهة�أخرى 

يوصــــفون�عــــادة�بــــأlmم��ســــTميون�باعتبـــــارهم�التنظــــيم��ك?ــــ<�و�وســــع�انتشــــارا�فقــــد�بـــــادروا�" �خــــوان�ا/ســــلم|ن"Ñن�و 

بإصــدار�ورقــة�أخــرى�يلخصــون�فlºــا�مــوقفهم�مــن�قضــية�ا/ــرأة�خوفــا�مــن�أن�يطــابق�القــارئون�والســامعون�بــ|ن�مــوقفهم�

أطراف�الحركة�السياسية��سTمية�ال�noتملك�مشروعا�من�الوثائق�لطرف|ن�من�" ثروة"وموقف�الباحثة�فأصبح�لدينا�

لحكـــــم�مصـــــر،�وهمـــــا�يقـــــدمان�وجýـــــ�nنظرlØمـــــا�ـــــي�أوراق�محـــــددة�ا/عـــــالم،�وســـــوف�أناقشـــــهما�معـــــا�مـــــن�ا/وقـــــع�العلمـــــاني�

اليساري�الذي�ينتقدانه�رغـم�وربمـا�بسـبب�أنـه�ا/وقـف�الـذي�يـرى�ـي�ا/ـرأة�إنسـانا�كـام�Z�Tبـد�أن�تتـوفر�لـه�كـل�الحقـوق�

�lض�بكـــل�الواجبـــات�الخاصـــة�با/واطنـــة،�وأن�تحريـــر�ا/ـــرأة�تحريـــرا�شـــام�Tهـــو�عمليـــة�صـــراعية�ســـوف�تكتمـــل�ـــي�إطـــار�ويـــ

تحريـــر�ا/جتمـــع�مـــن�كـــل�مـــا�يكبـــل�حريتـــه�ـــي�rنطـــTق�ســـواء�كـــان�ذلـــك�قهـــرا�اســـتعماريا�أو�اســـتغ�ZTطبقيـــا�أو�تم|ـــ�ا�ع�ـــى�

عــن�الرجــل�ــي�الوظــائف�الطبيعيــة�الoــ�nتقــوم�©lــا��Zيع�ــ��nوكــون�ا/ــرأة�تختلــف. أســاس�مــن�الجــنس�أو�اللــون�أو�العقيــدة

أlmا�كائن�أدنى،�بل�يع��nأlmا�إنسان�يقوم�بمهمات�إضافية�لصالح�ا/جتمع�كله�ي�شكل�حمل�وإنجاب�وهو�ما�ينبæي�أن�

كـــل��يلقـــى�تقـــديرا�مـــن�ا/جتمـــع�ـــي�شـــكل�خـــدمات�و�Zيصـــبح�عقبـــة�ـــي�طريـــق�تقـــدم�ا/ـــرأة�وتحققهـــا��نســـاني�وا/þـــ�nع�ـــى

ا/ســـتويات�ســـواء�اختـــارت�أن�تكـــون�امـــرأة�عاملـــة�أو�أن�تتفـــرغ�لL<بيـــة��بنـــاء،�وإن�كـــان�تصـــور�اليســـار�للتنميـــة�الشـــاملة�

  .ا/تواصلة�يق�n�âبضرورة�استيعاب�كل�القوى�القادرة�ع�ى�العمل�ي��نتاج

ة�ضـــرورية�Ñن�الـــورقت|ن�وقـــد�كانـــت�هـــذه�ا/قدمـــة�ا/قتضـــبة�عـــن�ا/وقـــف�العلمـــاني�اليســـاري�ـــي�أهـــم�خطوطـــه��ساســـي

ا/ــــذكورت|ن�تج�Lئــــان�بعــــض�ا/قــــوZت�و�فكــــار�مــــن�ســــياقها�وتنســــباlmا�إ-ــــى�العلمانيــــة�ككــــل�ودون�أن�ترا�ــــى�الفــــروق�بــــ|ن�

  .العلماني|ن�ا/حافظ|ن�والعلماني|ن�اليساري|ن

لســــاحت|ن�الفكريــــة�العلمــــاني�الحــــاد�الســــائد�ع�ــــى�ا/ تلفــــت�هبــــة�النظــــر�ــــي�ورقlvــــا�إ-ــــى�مــــا�تســــميه�باZســــتقطاب��ســــTمي

  .والثقافية،�إذ�تعد�قضية�ا/رأة�إحدى�القضايا�ال�noيتج�ى�فlºا�الصدام،�وذلك�النفي�من�كل�طرف�ل�خر

فـالخTف�لـيس�بـ|ن�تيـارات�تقـف�ع�ـى�ذات��رضـية�وتختلـف�" ا/رجعيـة�ا/هيمنـة"ثم�تTحظ�بعد�ذلك�ما�تسميه�بغياب�

  :ي�rستقطاب�الرئيسي|نفقط�ي�rجlvاد،�بل�هو�خTف�تعارض�ب|ن�معسكر 
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ا/عســــــكر�الــــــذي�يرفــــــع�شــــــعار�ال�lضــــــة�والتنــــــوير�والتحــــــديث�بمضــــــامي�lا�العلمانيــــــة،�ويــــــؤمن�بــــــاختTف�فصــــــائله� -١

 .بالوضعية�والعلمنة) اليسار/ اليم|ن(

ا/عســـــكر�الثـــــاني�الـــــذي�أيضـــــا�ع�ـــــى�اخـــــتTف�فصـــــائله�يرفـــــع�شـــــعارات��ســـــTم�والشـــــريعة،�ويـــــدافع�عـــــن�الLـــــ<اث� -٢

 ..."و�صالة

وبدايـة�ففــي�الحــديث�عــن�ا/رجعيــة�ا/هيمنــة�نفــي�ضــم��nللتعــدد�الــواق¸ي�الــذي�يــؤدي�لوجــود�عــدة�مرجعيــات��Zواحــدة��

فقــط،�فــا/جتمع�ا/نقســم�إ-ــى�طبقــات�كمــا�هــو�حــال�مجتمعنــا��Zبــد�أن�يفــرز�التعــدد،�وا/جتمــع�الــذي�يــدور�فيــه�صــراع�

ويولــد�. التعـدد�حيــث�تتضـارب�ا/صــالح�والـرؤى�وتتصــارع�ضـاٍر�بــ|ن�القـديم�والجديــد�شـأن�مجتمعنــا��Zبـد�أيضــا�أن�يفــرز 

وإن�كـان�الجميـع�ينتمـون�. التناقض�والصراع�مرجعياته�بصرف�النظر�عن��شكال�القانونية�ال�noي?<ز�فlºا�هذا�التعـدد

راع�من�إ-ى�هذا�العصر�الحديث�شاءوا�أم�أبوا�بمن�فlºم�ح��oهؤZء�الذين�يطالبون�بالعودة�إ-ى�ا/اn�ç،�أو�ينقلون�الص

ساحته�rجتماعية،�وrقتصادية�والسياسية�إ-ى�الثقافة�وحدها�أو�يطالبون�ببنـاء�دولـة�دينيـة�ع�ـى�غـرار�دولـة�الرسـول�

  .عليه�الصTة�والسTم،�و·ي�دولة�مستحيلة�واقعيا�ي�عصر�مختلف

  العلمانيـة�الوضعيـة

تلـف�اختTفـا�جـذريا�عـن�اليمـ|ن�العلمـاني،�ووصـف�كذلك��Zبد�من�التنويه�إ-ى�أن�اليسار�العلمـاني�الـذي�أنتمـ�nإليـه�يخ

�nن�هذا�الوصف�ينطبق�ع�ى�اليم|ن�العلماني�وحده،�فالوضعية�تع�Ñ�nالباحثة�لهما�معا�بالوضعية�هو�وصف�غ|<�علم

النظر�ل�مور�بما�·ي�عليه�ومن�الخارج،�وكـأن�الواقـع�ا/ع�ـ�nأو�موضـوع�الدراسـة�هـو�واقـع�أبـدي�وثابـت��Zيمكـن�تغي|ـ<ه،�

وال�Üعــة�النســوية�. ن�انقســام�ا/جتمــع�إ-ــى�طبقــات�ع�ــى�ســبيل�ا/ثــال�هــو�طبيعــة��مــور�الoــ�Z�nيمكــن�تغي|<هــا�وهكــذاوكــأ

الoــ�nتعــزل�قضــية�ا/ــرأة�ــي�الغــرب�عــن�قضــية�ا/جتمــع�·ــي�وليــد�شــر�ي�لهــذه�العلمانيــة�الوضــعية�ا/حافظــة�وقــد�نقــدها�

ا éاليسار�جذري.  

ع��Zباعتبــاره�ثابتــا�أو�طبيعيــا�بــل�باعتبــاره�ــي�حالــة�حركــة�دائمــة،�ولــذا�فهــو�يــراهن�أمــا�اليســار�العلمــاني�فإنــه�ينظــر�للواقــ

وفيمــا�. ع�ــى�تغي|ــ<�القواعــد��ساســية�الoــ�nتحكــم�ا/جتمــع�وينقــد�كــل�ا/فــاهيم�غ|ــ<�التاريخيــة�بمــا�فlºــا�مفــاهيم�الوضــعية

إ-ى�جنب�كل�قوى�التجديد�والتقدم��يخص�قضية�ا/رأة�فإن�اليسار�العلماني�ينطلق�من�ضرورة�أن�تكافح�النساء�جنبا

ـي�ا/جتمــع�مــن�أجــل�حقــوقهن�وحــريlvن�وــي�ســياق�النضـال�rجتمــا�ي�كلــه،�إذ�يــرى�كــل�الظــواهر�rجتماعيــة�ــي�حركlvــا�

rجتماعيــــة�لــــنظم�الحكــــم،�وللجــــذور�الثقافيــــة�الoــــ�nتنمــــو�أو�/ وتاريخيlvــــا�أي�واقعيlvــــا�ويردهــــا�إ-ــــى�الخيــــارات�rقتصــــادية

  .ه�الخياراتتزوى�ي�ظل�هذ

كــذلك�فــإن��ســTم�الــذي�هــو�جــزء�أصــيل�وعزيــز�مــن�تراثنــا�الثقــاي�والفكــري�لــيس�هــو�كــل�هــذا�الLــ<اث�الــذي�تــدخل�ــي�

تكوينه�الفرعونية�والهيللينية�والقبطية�والثقافة�الشعبية�ال�no·ي�ام�Lاج�وتفاعل�كل�هذه�العناصـر،�وفـوق�هـذا�وذاك�

ومـن��–كـل�بطريقتـه��–ا/عاصرة�كلها�ال�noأسهمت�فlºا�شعوب��رض�جميعـا��تأتي�منجزات�العلوم�وا/عارف��نسانية

  .ضم�lا�الشعب�ا/صري�والشعوب�العربية�و�سTمية

يغازل��سTم�من�بعيد�فيشهد�له�بأنه�دين�العدل��–أي�العلماني��–ولذا�فإن�قول�الباحثة�بأنه�إذا�كان�الطرف��ول�

منــه�بشــكل�أصــيل�هــو�قــول�نــاقص،�بــل�أكــاد�أقــول�مغلوطــا��Zفحســب�Ñن�البــاحث|ن�وا/ســاواة�والعقــل�إ�Zأنــه��Zينطلــق�

وع�ى�رأسهم�rشL<اكيون�قدموا�إسهامات�كب|<ة�ـي�هـذا�ا/يـدان،�ولكـن�أيضـا�Ñن�rجlvـادات�الoـ�nتتأسـس�... العلماني|ن

قراءة�عقTنية�تاريخيـة�ـي��ع�ى�مبادئ�العدل�وا/ساواة�والعقل�·ي�أوسع�مدى�بكث|<�من�حدود��سTم�الذي�تضعه�أي

قلـب�هـذا�الLـ<اث��نســاني�الـدا�ي�للمسـاواة�والعـدل�والحريــة�والعقـل�و�Zيشـعر�اليسـاريون�بــأي�تنـاقض�لكـوlmم�ينتمــون�
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للثقافـــة�العربيــــة��ســــTمية�العقTنيــــة،�ولكـــل�منجــــزات�البشــــرية�التقدميــــة�ـــي�ذات�الوقــــت،�ويؤسســــون�نظــــرlyم�للعــــالم�

ºخرولقضية�تحرير�ا/رأة�علÕا�عن�الرؤية�ذات�ا/رجعية��حادية�للفريق� éي�رؤية�متكاملة�تختلف�جذري  .lما�معا�

  تخلـف�وغيـاب��ج��ـاد

أمــا�التنــاقض�فيقــع�فيــه�الفريــق�Õخــر�الــذي�تصــفه�الباحثــة�بأنــه�يــدفع�عــن�نفســه�اlyامــات�التخلــف�والرجعيــة�بتأكيــده�

ادة�مـــن�الغـــرب�ـــي�النـــوا�ي�ا/اديـــة،�فهنـــاك�إقـــرار�ـــي�هـــذا�الخيـــار�ع�ـــى�أهميـــة�التقـــدم�التق�ـــ�nوال�lضـــة�العلميـــة�وrســـتف

بــــالنظرة�rستشــــراقية�للمســــلم|ن�والشــــرقي|ن�عمومــــا�والoــــ�nســــبق�أن�خصــــت�الشــــرق�بالرومانســــيات�" إســــTمي"ا/ســــم��

سـTم�والغرب�بالتقدم�العلمn،�وصو�Zإ-ى�ت?<ير�اسـتعمار�الغـرب�للشـرق�بسـبب�تخلـف��خ|ـ<،�كـذلك�هنـاك�إقـرار�بـأن�� 

وحقيقــة��مــر�أن�العجــز�لــيس�ــي�. الoــ�n·ــي�مــن�صــنع�الغــرب�وملــك�لــه" النــوا�ي�ا/اديــة"عــاجز�عــن�تطــوير�نفســه�لتملــك�

�ســـTم�وإنمــــا�ــــي�الب�ــــ��rقتصــــادية�rجتماعيــــة�rســـتغTلية�والخيــــارات�السياســــية�التابعــــة�بفرعlºــــا�الحــــاكم�و�ســــTم�

nالسيا��.  

 Ñمي�Tـــدى،�"نـــه�يتســـم�بالنصوصـــية�والتقليـــد�وتنقـــد�الباحثـــة�الخطـــاب��ســـlØنـــورا��nـــÇـــ<اث�الفقLمـــن�أن�يكـــون�ال�Zوبـــد

أضüى�قيدا�يكبل�ا/رأة،�وتم�الL<ك|��ع�ى�قضايا�بعي�lا�مثل�فتنة�ا/رأة،�الحجاب،�وظيفة�ا/رأة�ي��سـرة،�دور�ا/ـرأة�ـي�

  ".الخ... الدعوة،�فقه�العبادات�للنساء

عمـــل�ـــي�مجـــاZت�معينـــة�أو�تفـــرغ�ل�ســـرة�دون�بيـــان�Ñثـــر�تفـــاوت�قـــدرات�النســـاء��وبالنســـبة�لعمـــل�ا/ـــرأة�ظـــل�الخيـــار�بـــ|ن

  ..."وهكذا... وظروفهن�الثقافية�وrجتماعية،�واختTف�ا/رأة�الريفية�عن�الحضرية

أمــــا�انتقادهــــا�للخطــــاب�العلمــــاني�فيــــدور�حــــول�غيــــاب�rجlvــــاد،�والL<ك|ــــ��ع�ــــى�الطبيعــــة�الصــــراعية�مــــع�الرجــــل،�وا/نــــاداة�

تنظيمـــــــات�نســــــائية�للتعب|ـــــــ<�عـــــــن�ا/ــــــرأة�باعتبارهـــــــا�جماعـــــــة�مصــــــلحة،�واعتبـــــــار�العمـــــــل�بــــــأجر�معيـــــــار�rســـــــتقTل،�بوجــــــود�

  ..."والتصويت�ي�rنتخابات�مؤشر�ا/شاركة�العلماني�الغربي،�و�Zيحاول��ول�بيان�حدود�مفاضلته�وتم|�ه�عن�Õخر

Tمي|ن،�وســـوف�نـــرى�حـــا�Zكيـــف�أن�الخـــTف�بي�lمـــا�تم|ـــ��نفســـها�عـــن�خطـــاب��ســـ" هبـــة"وهنـــا�ت?ـــ<ز�قضـــيتان��و-ـــى�أن�

  .عن�Õخر�أي�الغربي�ثم�تلقي�بأهم�أسئلlvا" بالنقل"جزئي،�وثانlºما�أlmا�تlvم�العلماني|ن�

ما�الذي�يضـمن�خصوصـية�تطـور�حركـات�تحريـر�ا/ـرأة�العربيـة�مـا�دامـت�تعـاني�مـن�قطيعـة�معرفيـة�مـع�الـدين�وتسـتند�"

  ..."ما�تستند�ل�صول��سTمية/واثيق�حقوق��نسان�بأك§<�م

  مع�UVخاص�للخصوصية

وموضوع�الخصوصية�هـو�موضـوع�آخـر�طويـل،�لكـن�ا/هـم�Õن�أنـه�مـن�وجهـة�النظـر�العلمانيـة�rشـL<اكية�فـإن�الحـديث�

عـــن�الخصوصـــيات�ينتمـــ�nبشـــكل�أسا�ـــ��nإ-ـــى�ميـــدان��ن§<وبولـــوÓي�أك§ـــ<�منـــه�إ-ـــى�ميـــدان�تطـــور�ا/جتمعـــات،�أو�حركـــات�

عــابرة�ـــي�" خصوصـــيات"ســواء�كانـــت�حركــات�تحريـــر�شــعوب�أو�حركـــات�تحريــر�ا/ـــرأة،�وتكتســب�حركـــات�التحريــر�التحريــر�

جديـدة�Ñن�تعب|ـ<�حركـة�ـي�حـد�ذاتـه�هـو�نفـي�" خصوصـيات"لحظات�معينة�من�تطورها�ما�تلبث�أن�تـزول�لتحـل�محلهـا�

  .الخ... ون�البشرة�أو�شكل�العظامÑي�ثبات�باستثناء�تلك�ا/Tمح�ال�noيمكن�أن�تتوار�lا�أجناس�وشعوب�ي�ل

ولكــــن�كلمــــات�الباحثــــة�تفصــــح�عــــن�أن�خصوصــــيتنا�الثابتــــة�الدائمــــة�·ــــي��ســــTم�و·ــــي�تضــــع��ســــTم�كــــدين�والــــذي�هــــو�

ـــيتنا�ــــي�هــــذا�ا/يــــدان�lyــــدر�مبــــدأ� خصوصــــيتنا�فيمــــا�يتعلــــق�بتحريــــر�ا/ــــرأة�ــــي�مواجهــــة�حقــــوق��نســــان،�أي�أن�خصوصـ

mف�للمرأة�بأ>Lا�إنسان�كامل��هلية�والحقوق ا/ساواة�الذي�يعl.  
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يسـتندون�إ-ـى�حقـوق��نسـان��–حسب�رأlØـا��–وبما�أن�العلماني|ن�العرب�الذين�يعانون�من�قطيعة�معرفية�مع�الدين�

بأك§<�مما�يستندون�ل�صول��سTمية،�فإنه��Zضمانة�هناك�بأن�حركة�تحرير�ا/رأة�ال�noيـدعون�إلlºـا�لـن�تفâـ��nحتمـا�

Õخـر،�أي�®هـدار�الـدين�مـن�وجهـة�نظرهـا�بـإقرار�مبـدأ�ا/سـاواة�وإعمالـه�ـي�الواقــع،�/ ا�حـدث�ـي�الغـربلنتـائج�مشـا©lة�/ـ

. و·ي�ا/ساواة�ال�noسعت�إلlºا�حركة�تحرير�ا/رأة�ي�الغرب�سعيا�حثيثا�ي�مناخ�تتوفر�فيه�الحريات��ساسية�للشعوب

  .مع�مTحظة�أن�هناك�عدة�حركات�لتحرير�ا/رأة��Zواحدة

ع�ذلـــك�فـــإن�حركـــة�تحريـــر�ا/ـــرأة�القائمـــة�ـــي�بTدنـــا�ع�ـــى�أســـاس�علمـــاني�اشـــL<اكي��Zتضـــع�نصـــب�عينlºـــا�نموذجـــا�آخـــر�ومـــ

للتحرر�تتطلع�إليه�بل�·ي�تس¸ى�لكي�تسهم�ا/رأة�ي�تحرير�نفسها�ي�سياق�التحرر�الوط��nوrجتما�ي�كما�أlmا��Zتقدم�

ية�أنفسهم�ي�سياق�كفاحهم،�وبقدر�ما�يكون�ديمقراطيا�ضمانات�مسبقة�Ñن�الضمانات�سوف�يخلقها�أصحاب�القض

�Tراجع�وثائق�اتحاد�النساء�التقدمي(وشام.(  

  مع�UVالعلمانيـة

والعلمانيـــة�ليســـت��لحـــاد�بـــل�·ـــي�التأويـــل�. كـــذلك�فـــإن�العلمانيـــة��Zتقطـــع�مـــع�الـــدين�بـــل�تقطـــع�بـــ|ن�الـــدين�والسياســـة

تقــدم��Zعامــل�نكــوص�وتوقــوع،�و�ZتخÒــ���الطبقــات�rســتغTلية�العلمــ�nالــواق¸ي�للــدين�الــذي�يجعــل�منــه�طاقــة�تحــرر�و 

  .شيئا�مثل�انتشار�الفكر�الحر�القائم�ع�ى�التأويل�ا/وضو�ي�للدين�ب|ن�الجماه|<

�Zوالسؤال�العلمـاني�هـو�كيـف�يمكـن�أن�تتنـاقض�خصوصـية�حركـات�تحريـر�ا/ـرأة�العربيـة�مـع�مواثيـق�حقـوق��نسـان�إ

مبـــدأ�ا/ســـاواة�باســـم�الــــدين؟�وســـوف�تصـــبح�الخصوصـــية�ــــي�هـــذه�الحالـــة�·ـــي�تعــــدد��إذا�كانـــت�هـــذه�الخصوصـــية�lyــــدر 

الزوجات،�وفـرض�الحجـاب�والنقـاب�ع�ـى�ا/ـرأة�باعتبارهـا�عـورة،�وحجـب�حـق��م�ا/صـرية�ـي�إعطـاء�جنسـيlvا�Ñطفالهـا�

ـــي�ا/ـــدارس�والجامعـــات���م�ودونيـــة�ا/ـــرأة�ـــي��ســـرة�ومنـــع�rخـــتTط" دم"�ب�هـــو��ســـاس�ولـــيس�" دم"مـــن�أجنðـــÑ�nن�

ع�lــــا�أي�رئاســــة�الدولــــة�أو�" الوZيــــة�الك?ــــ<ى "بــــالقوة�واشــــL<اط�موافقــــة��ب�أو�الــــزوج�أو��خ��ك?ــــ<�ع�ــــى�ســــفرها،�ومنــــع�

وال�noمارسها�بالفعل�" إسTمية"الحكومة،�وحجب�منصب�القا�n�çع�lا�باعتبار�أن�هذه�كلها�·ي�الخصوصيات�ا/دعوة�

حــــ|ن�قصــــر�rشـــــL<اك�ع�ــــى�الرجــــال�ـــــي�معســــكر�نظمتــــه�النقابـــــة�ــــي�أحــــد�ا/صـــــايف�" ســـــTمي� "مجلــــس�نقابــــة�ا/حــــام|ن�

  .من�حضوره" ا/حاميات"/ناقشة�قضايا�الديمقراطية�وحقوق��نسان،�ومنع�

لقـــد�رد�الفكـــر�rشـــL<اكي�العلمـــاني�ردودا�بليغـــة�ودون�أي�حـــرج�ع�ـــى�هـــذه��ســـئلة�جميعـــا�وهـــو�يســـتنبط�قواعـــد�علمانيـــة�

 Tســــòي�أوســــع�مــــن�الــــدين�وأشــــمل،�متينــــة�لم،�وذلــــك�حــــ|ن�بــــ|ن�بقراءاتــــه�التاريخيــــة�للنصــــوص،�وإقــــراره�بــــأن�إرثنــــا�الثقــــا

للتنـــاقض�بـــ|ن�مقاصـــد�الشـــريعة�ومبادlïـــا�العامـــة�مـــن�جهـــة،�وبـــ|ن�مبـــدأ�ا/ســـاواة�بـــ|ن��–العلميـــة��Zالشـــكلية��–وإزالتـــه�

�nلحقــوق��نســان�وrتفاقيــة�الدوليــة�®لغــاء�كافــة�البشــر�جميعــا،�أي�الفكــرة�الجوهريــة�الoــ�nيقــوم�علlºــا�ا/يثــاق�العــالم

أشـــكال�التمي|ـــ��ضـــد�ا/ـــرأة،�وإن�كانـــت��خ|ــــ<ة�ليســـت�نبتـــا�دينيـــا�ولك�lـــا�محصـــلة�جهــــد�البشـــرية�كلهـــا�مـــن�كـــل�الــــديانات�

  .و�عراف�وا/لل�وتتويجا�/ستوى�التطور�الذي�بلغته

  وصف�علمـي�واقعـي

لكنـه�وصـف�" شـتيمة"أlmـا�قـوة�رجعيـة�معاديـة�للمـرأة�وتـدمر�منجزاlyـا�لـيس�ب" الحركة��سTمية"وبناء�عليه�فإن�وصف�

علم�nواق¸ي،�إذ�أن�هذه�الحركة�lyدر�مبدأ�ا/ساواة�وتضع�ا/رأة�ي�مرتبة�أدنى�بسبب�جسدها،�ولنا�ـي�ممارسـات�نظـم�

ابيـا�ـي�السـعودية،�ع?ـ<ة�،�شيعيا�كان�ي�إيران�أو�سنيا�ي�السـودان�أو�وه"أساس�إسTمي"الحكم�ال�noتزعم�القيام�ع�ى�

حيث�جرى�إهدار�كل�الحقوق�ال�noكانت�ا/رأة�قد�اكتسبlvا�وتعرضت�النساء�للطرد�من�العمل�والفصل�ب|ن�الجنس|ن،�

التعلـــيم،�ومنــــع�مـــواد�علميــــة�عـــ�lن�ــــي�إيــــران�بحجـــة�أlmــــا��ZتTئـــم�عقــــولهن�ا/حــــدودة�وجـــرت�إهانــــة�النســـاء�وجلــــدهن�ــــي�
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سـاء�مـن�عملهـن�ـي�السـعودية�lmÑـن�تجـرأن�ع�ـى�قيـادة�السـيارة�وZحقهـن�ا/طوعـون�الشوارع�lmÑن�سـافرات،�وفصـلت�ن

وللبشــائع�الoــ�nترتك»lــا�الــنظم�ا/ســماة�إســTمية�ضــد�ا/ــرأة�ســجل�... بالع�ــ��nكــأlmن�©lــائم،�وحرمــت�علــlºن�وظــائف�كث|ــ<ة

  .طويل�يسود�الصفحات�والصفحات�ويدعو�للخجل

،�و�Zينفي�هذه�الحقيقة�)باسم�الدين(وتغييب�العقل�والتحكم�الذكوري�والحجاب�هو�ي�جانب�أسا���nمنه�رمز�القهر�

كـــون�بعـــض�النســـاء�يمكــــن�أن�يلجـــأن�للحجـــاب،�والنقــــاب�وكـــأlmن�مختـــارات،�فخلـــف�عمليــــة�اللجـــوء�للحجـــاب�والنقــــاب�

ي�تجــرى�صــنوف�مــن�القهــر�ا/عنــوي�والتخويــف�باســم�الــدين�تنفــي�كلهــا�هــذا�rختيــار�مــن�أساســه،�وتجعــل�منــه�إجبــارا�ــ

شـــــكل�rختيـــــار،�بـــــل�إن�هنـــــاك�إجبـــــارا�واقعيـــــا�تمارســـــه�مؤسســـــات�العمـــــل�الoـــــ�nتملكهـــــا�الجماعـــــات��ســـــTمية�وتفـــــرض�

الحجــاب�والنقــاب�ع�ــى�ا/ــرأة�حoــ��تقــر�ا/ــرأة�نفســها�بأlmــا�عــورة�وحرمــة�وحــرام،�ومــا�كــان�الحجــاب�لينتشــر�ــي�مصــر�©lــذه�

 rاتيجية�بعيــدة�ا/ــدى�لنظــام�الحكــم�الســعودي�للهيمنــة�الصــورة�الجنونيــة�لــو�لــم�يــرتبط�بهجــوم��مــوال�النفطيــة�و>Lســ

ع�ـى�ا/نطقـة،�وـي�بحـث�للمركـز�القـومي�للبحـوث�rجتماعيـة�عـن�ظـاهرة�الحجـاب�بـ|ن�الجامعيـات�أقـرت�طالبـات�بــأlmن�

ة�يتلقــ|ن�بصــفة�دائمــة�/نحهــا�للفتيــات�الTتــي�يقــبلن�بارتــداء�الحجــاب،�وــي�ظــل�الفقــر�ا/�Lايــد�يمكننــا�أن�نتصــور�ســهول

  .حدوث�ذلك

  قهـر�مركــب

أن��طروحــات�وا/مارســات�الoــ�nتــد�ي�أlmــا�إســTمية�lyمــش�ا/ــرأة،�وlyــدد�بعودlyــا�إ-ــى��–ولــيس�افLــ<اء��–وصــحيح�تمامــا�

البيت�وهـو�هـدف�تلتقـي�فيـه�الجماعـات��سـTمية�بكـل�فرقهـا�مـع�سياسـات�الحكـم�الواقعيـة�rنكماشـية�الoـ�nتزيـد�مـن�

�Zيقلــــل�مــــن�كــــل�هــــذا�و�Zينفيــــه�مــــا�تقولــــه�الباحثــــة�عــــن�ارتفــــاع�درجــــة�الــــو�ي�وا/شــــاركة�. البطالــــة�وخاصــــة�بــــ|ن�النســــاء

�nــي�العمــل�النقــابي،�وتب�ــالسياســية�بــ|ن�نســاء�الحركــة��ســTمية،�وحــرص�الحركــة�ــي�الفLــ<ة��خ|ــ<ة�ع�ــى�إشــراك�ا/ــرأة�

  .كث|<�من�النساء�ا/تعلمات�بل�والعامTت�الرؤية��سTمية

ثــة�بالظــاهرة�ا/ركبــة�هــو�ــي�الحقيقــة�قهــر�مركــب�تمارســه�هــذه�الجماعــات�ع�ــى�ا/ــرأة�الoــ�nتلجــأ�للقهــر�فمــا�تســميه�الباح

الطو�ي�ح|ن�تجد�نفسها�و·ي�تكافح�ضد�نفسها،�وهو�أع�ى�أشكال�القهر�ع�ى��طTق�lmÑا�ي�كل�مـن�النشـاط�النقـابي�

اف�جماعــة�سياســية�تــرى�أن�ا/ــرأة�أدنــى�مــن�والسيا�ــ��nليســت�إنســانا�حــرا�كامــل��هليــة،�بــل�مجــرد�أداة�لتحقيــق�أهــد

·ــي�. الرجــل�lmÑــا�مختلفــة�عنــه�بيولوجيــا،�فقــد�كانــت�امــرأة�عضــوا�ــي�مجلــس�نقابــة�ا/حــام|ن�ومقــررة�لجنــة�الحريــات�©lــا

ال�noرفضت�قبول�طلبات�زميlyTا�ا/حاميات�باZشـL<اك�ـي�معسـكر�النقابـة�عـن�الديمقراطيـة�وحقـوق�" بشرى�عصفور "

  .�نسان

  :يقول�بيان��خوان�ا/سلم|ن�وهو�مرة�أخرى�lØدر�مبدأ�ا/ساواة�ب|ن�البشر�وكما

�Zيجوز�إغفال�حقوق�الزوج�الشرعية�ي��ذن�لزوجته�ي�الخروج�والعمل،�فهـذه�حقـوق�شـرعية�معت?ـ<ة،�و·ـي�تـنظم�"

 Zا�إlºتفاق�ب|ن�الزوج�والزوجة،�و·ي�بعيدة�عن�أن�ينظمها�قانون�أو�أن�تتدخل�السلطة�فZت�نادرة�باZي�حا"..  

بــإذن�"أي�أن�حـق�ا/ـرأة�ـي�العمـل�الـذي�نـص�عليـه�الدسـتور�ا/صـري�بـل�اعت?ـ<ه�واجبـا�يظـل�طبقـا�لòسـTمي|ن�مشـروطا�

  .كذلك��ذن�لها�بالسفر�وضرورة�أن�يصح»lا�محرم" الزوج

ذلك�رئاسة�الدولة�ي�أوضاعنا��أما�الوZية�العامة�ا/تفق�ع�ى�عدم�جواز�أن�تلlºا�امرأة�·ي��مامة�الك?<ى،�ويقاس�ع�ى"

  .."الحالية

  .و·ي�الرؤية�ال�Z�noتختلف�ي�عناصرها��ساسية�عن�رؤية�الباحثة�كما�هو�واضح�وإن�قالت�·ي�أlmا�مختلفة
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  الفقهــي�يتحكــــم

  

  
ــي�القضــايا��nــÇونــة��خ|ــ<ة�نطــاق�إحالــة�القــانوني�إ-ــى�الفقÕــي�،�ولــم�تكــن�"rقتصــاديةالسياســية�وrجتماعيــة�"اتســع�

هذه��حالة�من�فعل�الحركات�السياسية�الدينية�فقط�و·ي�ال�noتس¸ى�®قامة�دولة�دينية�ي�مصر،�وقد�اشتد�عودها�

واتسـع�نفوذهــا�وأخـذت�تحتــل�مسـاحات�أوســع�فأوسـع�مــن�الفضـاء�الثقــاي�بشـكل�خــاص،�وإنمــا��–أي�هـذه�الحركــات��–

�حــاZت،�فأخــذت�تطلــب�الفتــاوى�الدينيــة�رســميا�مــن��زهــر�ودار��فتــاء�ــي��اتجهــت�الدولــة�بــدورها�إ-ــى�ا/زيــد�مــن�هــذه

قضـــايا�·ـــي�مـــن�صـــميم�العTقـــات�ا/دنيـــة�ا/رهونـــة�بمـــوازين�القـــوة�rجتماعيـــة،�شـــأن�العTقـــة�بـــ|ن�ا/الـــك�وا/ســـتأجر�ـــي�

دات�rســـــتثمار،�أو�ختـــــان��رض�الزراعيـــــة،�أو�العقـــــود�بـــــ|ن�ا/ـــــTك�وا/ســـــتأجرين�ـــــي�ا/ســـــاكن،�أو�أربـــــاح�البنـــــوك�وشـــــها

  .�ناث

مــن�الدسـتور�ا/صـري�الoــ�nتـنص�ع�ــى�أن�ديـن�الدولــة�هـو��ســTم،��٢وقـد�جـرى�rعتــداد�دائمـا�عنــد�هـذه��حالــة�با/ـادة

وأن�الشريعة��سTمية�·ي�ا/صدر�الرئي�n�Äللتشريع،�وحظيت�قضايا�ا/رأة�وحقوقهـا�بالنصـيب��ك?ـ<�مـن�هـذه��حالـة�

  .عة�النطاق�للقانوني�إ-ى�الفق�nÇثم�rحتكام�ل�خ|<�ي�lmاية�ا/طافالدائمة�وا/تس

ــي�هـــذا�الصـــدد�حoــ��أننـــا�حــ|ن�نبحـــث�ـــي��٢وقــد�كانـــت�ا/ــادة�nـــÇمـــن�الدســـتور�كمــا�ســـبق�القــول�·ـــي�الســـند�القــوي�للفق

هبــــه�حقــــوق�ا/ــــرأة�نجــــد�أنفســــنا�أمــــام�مجموعــــة�مــــن�rجlvــــادات�تأسســــت�جميعــــا�ع�ــــى�مــــدارس�متباينــــة�ــــي�الفقــــه�بمذا

الخمســة�ا/ـــالكي�والحنب�ـــي�والحنفـــي�والشــاف¸ي�والجعفـــري،�ولـــم�تبـــق�إ�Zمســاحة�محـــدودة�ومعزولـــة�لTجlvـــادات��خـــرى�

  .من�خارجه،�lmÑا�تعد�ي�هذه�الحالة�منافية�للدستور�بحكم�ا/ادة�ا/شار�إلlºا،�أو�هكذا�يسارع�الشيوخ�إ-ى�القول 

�Zيمكن�rعتداد�بالدستور�باعتباره�سـندا�للقـانوني،�أي�/بـدئي��–أة�حقوق�ا/ر �–ففي�هذا�ا/يدان�تحديدا�أي�ميدان�

العـــدل�وا/ســـاواة�بصـــورة�أساســـية،�وأق�ـــ���مـــا�يمكـــن�الوصـــول�إليـــه�هـــو�التأكيـــد�ع�ـــى�التأويـــل�الفقÇـــ�nا/ســـتن|<�وا/ـــرن�

الفعليــة�وتطــوير��وصــو�Zإ-ــى�قيــام�النســاء�أنفســهن�بإعــادة�تفســ|<�الشــريعة�بمــا�يســمح�بــأدوار�لهــن�ــي�تحديــد�احتياجــاlyن

مســاهماlyن�ــي�صــياغة�القــوان|ن�طبقــا�للمعــاي|<�الدوليــة�خاصــة�ــي�قــوان|ن��ســرة�الoــ�nتحكــم�ا/جــال�الخــاص�وتــتحكم�

  .نتيجة�لذلك�بصورة�كب|<ة�ي�ا/جال�العام

معـت�ـي�إذ�ج�١٩٨٥ – ١٩٧٥كانت�اتفاقية�إلغاء�كل�أشكال�التمي|��ضـد�ا/ـرأة�·ـي�أهـم�إنجـازات�العقـد�العـالم�nللمـرأة�

وثيقــة�شــاملة�كــل�حقــوق�ا/ــرأة�الoــ�nمــرت�ع?ــ<�رحلــة�دوليــة�طويلــة�منــذ��عــTن�العــالم�nللقضــاء�ع�ــى�التمي|ــ��ضــد�ا/ــرأة�

،�و/ــا�كــان��مــر�كــذلك�فســوف�نحــتكم�إ-ــى�rتفاقيــة�١٩٧٩،�وصــو�Zإ-ــى�بلــورة�rتفاقيــة�ذاlyــا�وإعlmTــا�ســنة�١٩٦٧سـنة�

قـانوني�بالكامـل،�و/ع�ـ��ا/سـاواة�الoـ�nسـوف�يسـتحيل�تحقيقهـا�إ�Zصـورة�شـاملة��باعتبارها�بلورة�عا/يـة�متكاملـة�/ـا�هـو 

/ لكــــل�الجوانــــب،�والتشــــريع�هــــو�واحــــد�مــــن�جوانــــب�كث|ــــ<ة�يقتâــــ���nمــــر�تغي|<هــــا،�با®ضــــافة�إ-ــــى�تغي|ــــ<�الواقــــع�rجتمــــا�ي

عــــ�Tبــــ|ن�النصــــوص�rقتصــــادي�القــــائم�ع�ــــى�rســــتغTل�والظلــــم�حoــــ��يكــــون�بوســــعنا�القــــول�أن�ا/ســــافة�قــــد�تTشــــت�ف

القانونية�ال�noتدعو�للمساواة�والعدل�وب|ن�الواقع�الفع�ي�للنساء،�أي�ب|ن�ما�وصـفته�امـرأة�ـي�إحـدى�ورش�العمـل�عـن�

  .حقوق�النساء�با/سافة�الواسعة�ب|ن�الصورة�الوردية�للمواثيق�الدولية�والصورة�السوداء�للواقع
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لســـاحت|ن�الوطنيـــة�والقوميـــة�مجموعـــة�مـــن�القضـــايا�وا/شـــكTت�وقـــد�أصـــبح�مثـــل�هـــذا�التغي|ـــ<�ملحـــا�بعـــد�أن�بـــرزت�ـــي�ا

ا/ستعصــية�حــول�أوضــاع�النســاء�وحقــوقهن،�وبــدا�واضــحا�حoــ��للســلطة��بويــة�rســتبدادية�الطبقيــة�أlmــا�أوضــاع�غ|ــ<�

ات�منطقية�بل�ومحرجة�مثل�منع�ا/رأة�من�السفر�إ�Zبموافقة�الزوج�مثT،�أو�حـبس�نسـاء�lmÑـن�غـامرن�بقيـادة�السـيار 

أو�منــع�rخــتTط�ــي�ا/ــدارس�والجامعــات،�أو�تطبيــق�مــا�يســم��بنظــام�الطاعــة�Ñن�ا/ــرأة�ناشــز،�أو�رفــض�مــنح�الجنســية�

nðوجة�من�أجن�L/طفال��م�اÑ.  

كـذلك�فـإن�ا/وقـف�العـالم�nالجديـد�بـدأ�ينظـر�Ñوضـاع�ا/ـرأة�وحقوقهـا�وأشـكال�التمي|ـ��ضـدها�بجديـة�بالغـة،�وأصـبحت�

العربيـــة�الoـــ�nوقعـــت�ع�ـــى�rتفاقيـــة�الدوليـــة�®لغـــاء�كـــل�أشـــكال�التمي|ـــ��ضـــد�ا/ـــرأة�وصـــدقت�علlºـــا�تحفظــات�الحكومـــات�

موضــــوعا�لTنتقــــاد،�ويجــــرى��لحــــاح�ع�ــــى�الحكومــــات�لرفــــع�هــــذه�التحفظــــات�مــــن�جانــــب�ا/نظمــــات�الوطنيــــة�والقوميــــة�

  .والعا/ية�لحقوق��نسان

يــة�الoــ�nتعلــن�خTصــاlyا�ــي�مــارس�مــن�كــل�عــام�احتفــا�Zبيــوم�ا/ــرأة�و�Zتــزال�نتــائج��بحــاث�والدراســات�النظريــة�وا/يدان

العالم�nتؤكد�أن�التقدم�الجزئي�ي�أوضاع�شرائح�من�النساء�دون�غ|<ها�هنا�وهناك��Zيحجب�حقيقة�أساسية�·ـي�أن�

جـاZت�كافـة،�أوضاع�ا/رأة�بعامة�تم�n�âمن���nء�Ñسوأ�عاما�بعد�Õخر،�وهو�ما�يكرس�مظـاهر�التمي|ـ��ضـد�ا/ـرأة�ـي�ا/

و·ــي�مظــاهر�يعجــز�التقــدم�الجزئــي�عــن�طمســها�خاصــة�وأننــا�حــ|ن�نتحــدث�عــن�النســاء�إنمــا�نع�ــ�nمTيــ|ن�النســاء�ولــيس�

  .الشرائح�والفئات�العليا�أو�الوسطى�وحدها،�وإن�كانت�القيود�القانونية�ع�ى�حرية�ا/رأة�باسم�الدين�تشمل�الجميع

حالة�الدائمة�إ-ى�الفق�nÇتجنبا�للقانوني�ي�قضايا�حقـوق�ا/ـرأة�إ-ـى�وسوف�تقتصر�هذه�الورقة�ع�ى�بحث�كيف�أدت�� 

مزيد�من�إهدار�هـذه�الحقـوق�ع�ـى�دراسـة�الوضـع�ا/صـري،�مـع�إشـارات�هنـا�وهنـاك�ل�وضـاع�ـي�بلـدان�عربيـة�وإسـTمية�

اختTفــات�وتباينــات�تبــ|ن�أن�rختTفــات�والتباينــات�بــ|ن�الشــرائع�وا/مارســات�القانونيــة�والسياســية�ــي�هــذه�الــنظم�·ــي�

جزئيــــة��Zيمكــــن�أن�نب�ــــ�nعلlºـــــا�نتيجــــة،�مؤداهــــا�أن�نظامـــــا�مــــا�قــــد�احـــــتكم�كليــــة�إ-ــــى�القـــــانوني�ــــي�القــــوان|ن�وا/مارســـــات�

الخاصة�با/رأة�اللهم�إ�Zالنظـام�التونÄـ��nكاسـتثناء�وحيـد�خاصـة�ـي�ميـدان�قـانون��حـوال�الشخصـية،�وإن�كـان��طـار�

ن�Z�n�Äيختلف�كث|<ا�عن�النظم��خـرى�مـن�زاويـة�طابعـه�rسـتبدادي��بـوي�الطبقـي�rقتصادي�السيا���nللوضع�التو 

  .القائم�ع�ى�التمي|��ضد�الضعفاء�والنساء�والكادح|ن�بعامة

تحفظـت�جمهوريـة�مصــر�العربيـة�ع�ـى�ا/ــادة�الثانيـة�مـن�rتفاقيــة�الدوليـة�®لغـاء�التمي|ــ��ضـد�ا/ـرأة،�وتقــول�هـذه�ا/ــادة�

  .اعتبارها�نموذجا�من�وجهة�نظري�ل�ساس�الذي��Zبد�أن�ي�lض�عليه�القانون�ا/دنيال�noأسوقها�نصا�ب

تشـــجب�الـــدول��طـــراف�جميـــع�أشـــكال�التمي|ـــ��ضـــد�ا/ـــرأة�وتوافـــق�ع�ـــى�أن�تنـــتهج�بكـــل�الوســـائل�ا/ناســـبة�ودون�إبطـــاء�" -١

 :سياسة�القضاء�ع�ى�التمي|��ضد�ا/رأة�وتحقيقها،�لذلك�تتعهد�بالقيام�بما�ي�ي

مبدأ�ا/ساواة�ب|ن�الرجل�وا/رأة�ي�دسات|<ها�الوطنية�أو�تشريعاlyا�ا/ناسـبة��خـرى،�إذا�لـم�يكـن�هـذا�تجسيد�  -أ 

 .ا/بدأ�قد�أدمج�فlºا�حÕ��oن،�وكفالة�التحقيق�العم�ي�لهذا�ا/بدأ�من�خTل�القانون�والوسائل�ا/ناسبة��خرى 

ما�يقتضيه��مر�من�إجـراءات�لحظـر�كـل�تمي|ـ��ضـد��اتخاذ�ا/ناسب�من�التداب|<�التشريعية�وغ|<ها�بما�ي�ذلك  -ب 

 .ا/رأة

إقرار�الحماية�القانونية�لحقوق�ا/رأة�ع�ى�قدم�ا/ساواة�مع�الرجل�وضمان�الحماية�الفعالة�للمرأة�عن�طريـق�  - ج 

 .ا/حاكم�الوطنية�ذات�rختصاص�وا/ؤسسات�العامة��خرى�من�أي�عمل�تمي|�ي 
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ممارسة�تمي|�ية�ضد�ا/رأة،�وكفالة�تصرف�السلطات�وا/ؤسسـات�العامـة�rمتناع�عن�rضطTع�بأي�عمل�أو�  -د 

 .بما�يتفق�وهذا�rل�Lام

 .اتخاذ�جميع�التداب|<�ا/ناسبة�للقضاء�ع�ى�التمي|��ضد�ا/رأة�من�جانب�أي�شخص�أو�منظمة�أو�مؤسسة  -ه 

العمل�تتخذ�الدول��طـراف�توخيا�/نع�التمي|��ضد�ا/رأة�بسبب�الزواج�أو��مومة،�ولضمان�حقها�الفع�ي�ي� -٢

 .التداب|<�ا/ناسبة

لحظر�الفصل�من�الخدمة�بسبب�الحمل�أو�إجازة��مومة،�والتمي|��ي�الفصل�من�العمل�ع�ـى�أسـاس�الحالـة�  -أ 

 .الزوجية،�مع�فرض�جزاءات�ع�ى�ا/خالف|ن

أن�تفقـــــد�ا/ـــــرأة�®دخـــــال�نظـــــام�إجـــــازة��مومـــــة�ا/دفوعـــــة��جـــــر�أو�مـــــع�التمتـــــع�بمزايـــــا�اجتماعيـــــة�مماثلـــــة�دون�  -ب 

الوظيفة�ال�noتشغلها�أو�أقدميlvا�أو�العTوات�rجتماعية�وتتوسع�الفقرتان�ج،�د�والبند�الثالث�من�هذه�ا/ادة�ي�توف|<�

 .من�كل�الزوايا�–�م��–الحماية�للمرأة�العاملة�

ة�وصدقت�علlºا�أي�خطـوة�تحفظت�الحكومة�ا/صرية�ع�ى�هذه�ا/ادة،�وبالتا-ي�ف�nÇلم�تتقدم�منذ�وقعت�ع�ى�rتفاقي

ل�مــام�ع�ــى�طريــق�إدمــاج�مبــدأ�ا/ســاواة�بــ|ن�الرجــل�وا/ــرأة�ــي�القــوان|ن�والتشــريعات�اللهــم�إ�Zباســتثناء�ــي�شــكل�قــانون�

ــي��حــوال�الشخصــية��nــ�çتبســيط�إجــراءات�التقا)�nــ�çالــذي�مكــن�ا/ــرأة�مــن�تطليــق�نفســها�بنظــام�الخلــع�وفــوض�القا

  ).ا/رأة�كأي�عقد�كان�مع�إلزام�الرجل�بضرورة�إثبات�الطTق�قانونيابتطليقها�من�زواج�عري�تثبته�

وبقيــت�مظــاهر�التمي|ــ��ضــد�ا/ــرأة�قائمــة�ــي�القــوان|ن�ا/ختلفــة،�ناهيــك�عــن�الواقــع�الفع�ــي�وا/ســتوى��عمــق�فيــه�حيــث�

  .واحد�يتخذ�التمي|��الطبقي�ضد�ا/رأة�أشكا�Zمزدوجة�بصفة�مستمرة�lmÑا�طبقية�وأبوية�سلطوية�ي�آن

يم|��قانون�العقوبات�ب|ن�الرجل�وا/رأة�ي�قضايا�الزنا�وجرائم�الشرف�والخيانة�الزوجية�سواء�بالنسبة�/دة�الحبس�أو�

وقائع��ثبات�أو�ا/حاكمة،�فالرجل�ي�قضايا�Õداب�هو�دائما�شاهد�تجرى�ت?<ئته�بينما�يحكم�ع�ى�ا/رأة�بالحبس�رغم�

الـة�الزنـا�يشـL<ط�أيضـا�أن�يقـع�بالنسـبة�للرجـل�فقـط�ـي�بيـت�الزوجيـة�أمـا�خارجـه�فـ�Tأlmمـا�شـريكان�ـي�الواقعـة،�وـي�ح

  ..يعد�كذلك،�أما�ا/رأة�فيمكن�إلقاء�القبض�علlºا�متلبسة�ومحاكمlvا�أيا�كان�ا/كان�الذي�يحدث�فيه�الزنا

انون�يســمح�للقاçــ��nأمــا�جــرائم�الشــرف�أي�قتــل�النســاء�مــن��ســرة�حيــث�يقــوم��قــارب�الــذكور�بغســل�العــار�فــإن�القــ

Tبتوقيع�عقوبة�مخففة�ع�ى�الرجل�الذي�تعت?<ه��سرة�بط.  

و�Zيـــ�lض�التمي|ـــ��ـــي�القـــانون�الجنـــائي�وقـــانون�العقوبـــات�ع�ـــى�أســـاس�مـــن�الشـــريعة�ـــي�مســـألة�الزنـــا�أو�القتـــل�مـــن�أجـــل�

بيه�بجــرائم�الشــرف�Õن،�جــرم�وأد�البنــات�الشــ" القــرآن"الشــرف،�فالشــريعة�تســاوي�بــ|ن�الزانــي�والزانيــة�ــي�العقوبــة،�و

والــذي�كـــان�عمــ�Tإجراميـــا�يـــتم�أيضــا�باســـم�الحفـــاظ�ع�ــى�الشـــرف�Ñن�وجــود��ن�ـــ��ـــي�حــد�ذاتـــه�هـــو�عــار�محتمـــل،�وكمـــا�

  :إنه" محمد�أركون . "يقول�الباحث�ي��سTميات�د

ص�نقطتـــ|ن�عنـــدما�ظهـــر�القـــرآن�Ñول�مـــرة�وجـــد�أمامـــه�وضـــعا�راســـخا�منـــذ�عـــدة�قـــرون،�ولـــم�يســـتطع�تعديلـــه�فيمـــا�يخـــ"

الب����ولية�للقرابة�والتحكم�بالجنس�وضبطه،�وتوجد�أيضا�نقاط�أخرى�مهمـة�كـا®رث�والحفـاظ�ع�ـى�: أساسيت|ن�هما

  .)١("الجسد،�وحق�التوصل�إ-ى�rمتيازات�rجتماعية�والثقافية�والسياسية

ا/�Lوجـة�مـن�أجنðـ�nحيـث�تـنص�) اتالغالبية�العظم��من�النساء�العربي(وهناك�تمي|��قانوني�صارخ�ضد�ا/رأة�ا/صرية�

  .ا/ادة�الثانية�من�قانون�الجنسية�ع�ى�أن�الجنسية�ا/صرية�حق�Ñبناء��ب�ا/صري 
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وتعاني�عشرات�ZÕف�من�النساء�ا/صريات�ومئات�ZÕف�من��طفال�من�هذا�التمي|��الصارخ�ي�القانون�الذي�طا/ا�

غائـــه�إنـــه�غ|ـــ<�دســـتوري�Ñن�القـــانون�نفســـه�يمـــنح�الحـــق�ـــي�الجنســــية�قالـــت�الجماعـــات�النســـائية�ا/كافحـــة�مـــن�أجـــل�إل

ا/صرية�ل�بناء�من�أب�مصري�م�Lوج�من�أجنبية،�وهـؤZء��طفـال�ع�ـى�العكـس�مـن�أطفـال��م�ا/صـرية�ا/�Lوجـة�مـن�

ينما�تستطيع�أجن�nðيتمتعون�بمجموعة�من�الحقوق�ي�التعليم�والصحة�والعمل،�بينما�يحرم�م�lا�أبناء��م�ا/صرية�وب

�Zللمصــرية��nــðالزوجــة��جنبيــة�للرجــل�ا/صــري�الحصــول�ع�ــى�جنســية�زوجهــا�بعــد�عــام|ن�مــن�الــزواج�فــإن�الــزوج��جن

يسـتطيع�ذلــك�أبـدا،�وهــذه�ا/ــادة�مـن�قــانون�الجنســية��Zتخـالف�فحســب�نصـوص�الدســتور�ا/صــري�خاصـة�ــي�ا/ــادت|ن�

سـواء�أمــام�القـانون،�ولك�lـا�تخـالف�أيضــا�أحكـام�ا/ـادة�التاسـعة�مــن�الحاديـة�عشـرة�و�ربعـ|ن�منــه�وفlºمـا�أن�ا/صـري|ن�

n�âتق�noاتفاقية�القضاء�ع�ى�كل�أشكال�التمي|��ضد�ا/رأة�و·ي�ا/ادة�ال:  

  ..."بأن�تمنح�الدول��طراف�ا/رأة�حقا�مساويا�لحق�الرجل�فيما�يتعلق�بجنسية�أطفالهما"

lmÑا�مطالبة�بتقديم�تقرير�دوري�ل�مم�ا/تحدة�عن�مدى�ال�Lامها��و/ا�وجدت�الحكومة�ا/صرية�نفسها�ي�موقف�محرج

بتطبيق�rتفاقيـة،�فقـد�اتخـذت�بعـض��جـراءات�الجزئيـة�حـ|ن�أصـدر�وزيـر�الL<بيـة�والتعلـيم�قـراره�بإعفـاء��م�ا/صـرية�

ملة�ا/صري|ن،�وهو�ا/�Lوجة�من�أجن�nðمن�دفع�رسوم�التعليمف�ي�ا/دارس�الحكومية�بالعملة�الصعبة�ومعاملlvم�معا

  .قرار�ع�ى�أهميته�وإيجابيته�لم�يطبق�حÕ��oن�ي�مواقع�كث|<ة

  :إ-ى��مم�ا/تحدة�إنه�١٩٩٤وقالت�الحكومة�ا/صرية�ي�تقريرها�لسنة�

فيما�يتعلق�بجنسية��طفال�القصر�فإن�القانون�ا/صري�ينتهج�الجمع�ب|ن�نظري�noحق�الدم�وحق��قليم�السـائد�ـي�"

  .)٢(..."نون�الدو-ي�وا/قارن�ي�تبعية��بناء�القصر�لجنسية�أبlºمفقه�القا

ولن�أتوقف�كث|<ا�أمام�rزدواجية�الواضـحة�حيـث�يصـبح�القـانون�الـدو-ي�هنـا�مرجعـا�واجـب�rحLـ<ام�بينمـا�هـو�موضـوع�

  .للتحفظ�ي�مواقع�أخرى�وإنما�نتوقف�عند�موضوع�حق�الدم

لرجــل��ب�أفضــلية�ع�ــى�ا/ــرأة��م�ولكنــه�أيضــا�عنصــر�أيــديولوÓي�فحــواه�الــدم�هنــا�لــيس�مجــرد�عنصــر�بيولــوÓي�يعطــي�ل

اسـم��–�Zنسـل�ا/ـرأة��–Ñن��طفال�يحملون�اسـم��ب�الـذي�يحمـل�نسـله��–�م��–ع�ى��ن����–�ب��–تفوق�الذكر�

  .�سرة�ع�ى�مر��جيال

اعتمــادا�ع�ــى��١٩٩٢بمقــر�حــزب�التجمــع�ســنة�محمــد�ســليم�العــوا�ــي�نــدوة�غ|ــ<�منشــورة�. وقــد�أثبــت�الكاتــب��ســTمي�د

. مبــدأ��Zضــرر�و�Zضــرار�الــذي�يقâــ��nبتجنــب�إلحــاق�الضــرر،�ويتصــل�©lــذا�ا/بــدأ�مبــدأ�آخــر�هــو�اختيــار�أخــف�الضــررين

أثبـــت�أن�الشـــريعة��Zتقـــف�ضـــد�مـــنح�الجنســـية�Ñبنـــاء��م�ا/صـــرية�ا/�Lوجـــة�مـــن�أجنðـــ�nو�ZعTقـــة�للـــدين�©lـــذا�التمي|ـــ��

  .نساءالقانوني�ضد�ال

" ا/صـلحة�العامـة"و" الضرر "إ-ى�تعريف�مفاهيم�مثل��–اتجهوا�ل�سف��–غ|<�أن�القضاة�وكلهم�من�الذكور�" -١

بعبارات��Zتعكس�وجهة�نظر�ذكورية�بحتـة�فحسـب�بـل�تـتم�أيضـا�ـي�كث|ـ<�مـن�" الظرفية"و" العلة"وتحليل�مفاهيم�مثل�

 .)٣(..."�حيان�عن�وجهة�نظر�السلطات�السياسية

هذا�الحق�ا/ـدني�الـذي�يL<تـب�ع�ـى�إعمـال�مبـدأ�ا/سـاواة�لـيس�إحالـة�إ-ـى�الفقÇـ�nوإنمـا�إ-ـى�ب�ـ�nالقرابـة�وا/جتمـع�فإحالة�

البطريركــي�الراســخ�الجــذور،�والــذي�ترســخ�ع?ــ<�الــزمن�بعــد�ســقوط�ا/جتمــع��مــومي�الــذي�جــرد�ا/ــرأة�مــن�حقــوق�كث|ــ<ة�

  .لقديم�سائدا�بطريقة�فطريةكانت�تتمتع�©lا،�حيث�كان�مبدأ�ا/ساواة�ي�ذلك�الزمن�ا

  :وكما�يقول�الشيخ�محمد�الغزا-ي
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  .)٤(..."ا/أساة�أننا�نحن�ا/سلم|ن�مولعون�بضم�تقاليدنا�وآرائنا�إ-ى�عقائد��سTم�وشرائعه�لتكون�دينا�مع�الدين"

�وليــــة��قـــد�بــــرهن�ع�ـــى�أهميـــة�الــــدور�الـــذي�تلعبــــه�الب�ـــ�" مؤســـس�ا/درســـة�البنيويــــة"كلــــود�ليفـــي�شــــL<اوس�"كـــذلك�كـــان�

للقرابة�ي�سريان��رزاق�والسلطات�ال�noيتمتع�©lا��شخاص�ي�ا/جتمع،�فعملية�تبادل�النساء�تخضع�ZسL<اتيجيات�

أي�ا/ــــرأة�ــــي�(الغ�ــــ�nوالهيمنــــة�والحمايــــة�الذاتيــــة،�وهــــذه�rســــL<اتيجيات�تتجــــاوز�مصــــلحة�الشــــخص�الــــذي�تــــتم�مبادلتــــه�

وة�العشـ|<ة�الoـ�nتضـمن�حمايتــه،�ففـي�حـ|ن�أن�الرجــل��ZيLـ<ك�أبـدا�العائلــة�ونجـد�هنـا�أن�أمــن�الفـرد�مـرتبط�بقــ) الـزواج

نجــد�ا/ــرأة�تمــر�إ-ــى�عشــ|<ة�أخــرى�لعقــد�تحــالف�بواســطة�الــزواج،�ولهــذا�الســبب�نجــد�أن�ضــبط�ممارســة�الجــنس�لــدى�

النســــاء�قــــد�حــــدد�بصــــرامة�مــــن�قبــــل�القــــانون�العــــرض�والشــــرف�الــــذي��Zيــــزال�يفــــرض�نفســــه�ــــي�مجتمعــــات�متوســــطية�

  .)٥(..."يدة�سواء�كانت�ذات�تراث�مسيüي�أم�إسTميعد

ــــي�الحصــــول�ع�ــــى��nــــðوجــــة�مــــن�أجن�L/وحــــ|ن�طلبــــت�مجموعــــة�مــــن�النســــاء�وا/ــــدافعات�عــــن�حــــق�أبنــــاء�ا/ــــرأة�ا/صــــرية�ا

أي�النسـاء�–الجنسية�ا/صرية�من�مسئول�كب|<�أن�يتدخل�لصالح�النساء�الTتـي�تـزوجن�مـن�أجانـب�وصـفهن�ا/سـئول�

  .بأlmن�شبه�ساقطات�-أجانبا/�Lوجات�من�

وإذا�شــئنا�أن�نصــل�إ-ــى�ا/ســتوى�العميــق�للمع�ــ��ــي�هــذا�التصــور�فســوف�نلمــح�فيــه�فكــرة�رفــض�دخــول�دم�غريــب�ع�ــى�

العشــــ|<ة�أو��م�ع?ــــ<�هــــؤZء�الرجــــال�الغربــــاء،�وقبــــول�ا/ــــرأة�لهــــذا�الــــدم�الغريــــب�يمثــــل�ســــقوطا�تســــتحق�العقــــاب�بســــببه،�

الحصـول�ع�ـى�جنسـية�الجماعـة�" شـرف"ة،�إنـه�حرمـان�أطفـال�هـذا�السـقوط�مـن�والعقاب�هنا�تشـري¸ي�وباسـم�الجماعـ

ال�noتمنع�حمايlvا�عن�ا/رأة�الخارجة�علlºا�بالزواج�من�أجنnð،�ومن�ثم�يوضـع��طفـال�ـي�موضـع�أبنـاء�السـفاح�ضـمنيا�

lm��oاية�القرن�ا/اn�ç،�وح. ي�مفارقة�مدهشة�مع�حقيقة�أن��بناء�غ|<�معروي��ب�يحصلون�تلقائيا�ع�ى�جنسية��م

�ن�ــــ��للخـــارج،�صـــحيح�أن�هــــذا�الشـــرط�لــــم�يكـــن�يطبــــق�ع�ـــى�كــــل�"كانـــت�موافقـــة��دارة�العامــــة�لـــ�داب،�شــــرطا�لســـفر�

  .١٩٩٩ولكنه�ظل�موجودا�ح��oألغاه�وزير�الداخلية�ي�يوليو�" �ناث"

بنــاء�ع�ـى�طلــب�زوجهـا،�كانــت�الزوجــة�كـذلك�قضــت�ا/حكمـة��داريــة�العليـا�بإلغــاء�قـرار�إداري�يمنــع�زوجـة�مــن�السـفر،�

!!! هـــذا�يع�ـــ�nأن�قـــرار�الســـفر�لـــم�يعـــد�ـــي�يـــد�الـــزوج: قـــد�تخلفـــت�عـــن�الحصـــول�ع�ـــى�إذن�زوجهـــا،�وعلقـــت�صـــحيفة�قائلـــة

  .وعTمات�التعجب�للصحيفة

ورغـــم�أن�هـــذا�الحكـــم�يشـــكل�ســـابقة�مهمـــة�تعتـــد�©lـــا�النســـاء�قانونـــا�عنـــد�الســـفر�وتعنـــت�الـــزوج�فـــ�Tيـــزال�حـــق�ا/ـــرأة�ـــي�

. لحصول�ع�ى�جواز�السفر�مرهونـا�بموافقـة�الـزوج�أو�و-ـي��مـر،�أي�أlmـا�يمكـن�أن�تكـون�ممنوعـة�مـن�السـفر�مـن�ا/نبـعا

بعدم�دستورية�قرار�وزير�الداخلية�باشL<اط�موافقة�الزوج��٢٠٠٠ثم�حكمت�ا/حكمة�الدستورية�ي�الرابع�من�نوفم?<�

  .ع�تشريع�يقÜن�حق�الزوج�ي�منع�زوجته�من�السفرع�ى�إصدار�جواز�سفر�زوجته،�ولكن�الحكومة�سارعت�بوض

وقـــد�تأســـس�ا/نـــع�مـــن�الســـفر�إ�Zبـــإذن�رجـــل�وأحيانــــا�موافقـــة�شـــرطة�Õداب�ع�ـــى�النظـــرة�لجســـد�ا/ـــرأة�باعتبـــاره�عــــورة�

وخطرا�كب|<ا�ع�ى�الشرف،�ولذلك�ينبæي�أن�يظل�هذا�الجسـد�موضـوعا�تحـت�الرقابـة،�فهنـاك�فـزع�ذكـوري�غـامض�مـن�

وهـو�الشـرف�الـذي�يجـري�اخ�Lالـه�ـي�" �مـة/ ا/رأة�عن�ا/راقبـة�فرصـة�لهـا�للعبـث�بشـرف��سـرة�القبيلـةأن�يكون�غياب�

  .جسد�ا/رأة

ــي�العـراق�أثنــاء�الحـرب�مــع�إيــران�قـد�أصــدر�قانونــا�يعطـي�للقضــاة�حــق�" صـدام�حســ|ن"ونـذكر�ــي�هـذا�الصــدد�أن�نظــام�

  .ت?<ئة�أقارب�ا/رأة�ح|ن�يقتلوlmا�بسبب�جرائم�الشرف

للمنـع�مـن�السـفر�أصـول�قويـة�ـي�الفقـه�ا/حـافظ�ينتقـدها�البـاحثون��سـTميون�ا/سـتن|<ون،�لكنـه�النقـد�الـذي�يـدعو�و 

  .إ-ى�تخفيف�القيد�وا/زيد�من�ا/رونة�وليس�إلغاء�القيود�lmائيا�ع�ى�سفر�ا/رأة�بحيث�تصبح�ولية�نفسها
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  :سعبد�هللا�بن�جميل�عن�ثابت�عن�أن" كما�أخرجه"ينص�حديث�نبوي�

فقالـــت�يـــا�رســـول�هللا�إن�أبــــي�" صـــ�ى�هللا�عليـــه�وســـلم"فمـــرض�أبوهـــا�فأتـــت�النðـــ�n) زوجتـــه(إن�امـــرأة�كانـــت�تحـــت�رجـــل�"

nــðــي�يــأبى�أن�يــأذن�-ــي�أن�أمرضــه،�فقــال�لهـــا�النÓأطي¸ــي�زوجــك�فمــات�أبوهــا�فاســتأذنت�زوجهــا�أن�تصـــ�ي�: مــريض،�وزو

.. لهـا�أطي¸ـي�زوجـك،�فأطاعـت�زوجهـا�ولـم�تصـل�ع�ـى�أبlºـا�عليه�فأبى�زوجها�أن�يأذن�لهـا�ـي�الصـTة�فسـألت�النðـ�nفقـال

�nـــðبيـــك�بطاعتـــك�لزوجـــك": صـــ�ى�هللا�عليـــه�وســـلم"فقـــال�لهـــا�النÑأورد�هـــذا�الـــنص�الشـــيخ�محمـــد�الغزا-ـــي�" قـــد�غفـــر�هللا�

  .أو�الوZية�ع�ى�ا/رأة" الطاعة"،�من�موقعه�كباحث�مستن|<،�وذلك�دون�أن�يعL<ض�ي�مكان�آخر�ع�ى�مبدأ�)٦(مستنكرا

بعــد�إســقاط�موافقــة�الــزوج�و�دارة�"رئــيس�جامعــة��زهــر�فيقــول�ــي�تحقيــق�بعنــوان�" أحمــد�عمــر�هاشــم"أمــا�الــدكتور�

  :يقول " العامة�ل�داب�كشرط�للسفر

مش|<ا�" �Zتبيح�للزوجة�أن�تسافر�دون�إذن�زوجها�ودون�وجود�محرم�أو�رفقة�آمنة) لم�يقل��سTم(إن�تعاليم��سرة�"

 Tنحراف�وعن�عبث�العابث|نإ-ى�أن��سrبتعاد�عن�مسالك�rدف�إ-ى�حماية��سرة�وحماية�ا/رأة�وlØ٧(... م�(.  

إذا�كــــان�الــــزوج�قــــد�تــــزوج�وهــــو�يعلــــم�أن�زوجتــــه�تعمــــل�" وكيــــل�وزارة��وقــــاف" فكــــري�حســــن�إســــماعيل"ويقــــول�الشــــيخ�

وافقــا�عليــه�بالتبعيــة،�أمــا�إذا�كــان�غ|ــ<�وأعطاهــا��ذن�بــالخروج�والتصــرف�ــي�مرت»lــا�فيكــون�كــل�مــا�يL<تــب�ع�ــى�عملهــا�م

  ...موافق�ع�ى�عملها�ي��صل�فيكون�له�الحق�ي�منعها�من�السفر

  :ويضيف

  .."إن�الزوجة�إذا�كانت�شابة�ف�Tيجوز�لها�أن�تسافر�إ�Zمع�محرم�ح��oولو�كانت�تقصد�بسفرها�أداء�فريضة�الحج"

رأة�الزوجة�ليست�شخصا�حـرا�ومواطنـا�لـه�حقـوق�ثابتـة�وإن�وتظهر�ي�هذه�النصوص�فكرتان�محوريتان�أوZهما�أن�ا/

الـذي�يمـنح�أو�يمنـع،�والفكـرة�الثانيـة�·ـي��-الـزوج–كل�ما�يمكن�أن�تتمتع�به�من�حرية�أو�حقوق�مشروط�بإرادة�الرجـل�

حoــــ��لــــو�كانــــت�تقصــــد�بســــفرها�أداء�"جســــد�ا/ــــرأة�العــــورة�ومــــا�يحدثــــه�مــــن�قلــــق�وتــــوتر،�ولــــذا�لزمــــت�حراســــته�ومراقبتــــه�

  ".يضة�الحجفر 

أما�ا/وقف�القـانوني�بخصـوص�هـذه�القضـية�فيتضـح�ع�ـى�مسـتوي|ن�أحـدهما�ينطلـق�مـن�الحقـوق��ساسـية�للشـخص�

البشـــــري�كمـــــا�أقرlyـــــا�ا/واثيـــــق�الدوليـــــة��Zفـــــرق�فlºـــــا�بـــــ|ن�رجـــــل�وامـــــرأة،�وÕخـــــر�ينطلـــــق�مـــــن�ذات�ا/وقـــــف�مـــــع�تحفظـــــات�

  .قوية�تجعله�متناقضا" ذكورية"

  :رئيسة�اللجنة�التشريعية�سابقا�ي�مجلس�الشعب�ا/ستوى��ول�حيث�تقول " عبد�الستارفوزية�"تمثل�الدكتورة�

إن�منـــع�الزوجـــة�مـــن�الســـفر�إذا�مـــا�رفـــض�زوجهـــا�الســـماح�لهـــا�بالســـفر�قيـــد�غ|ـــ<�دســـتوري�Ñن�الدســـتور�يـــنص�ع�ـــى�أن�"

  .)٩("الحرية�الشخصية�مصونة��Zتمس

  .."الحرية�الشخصية�ي�العمل�للزوجة�كمواطنة"محمد�عصفور�أستاذ�القانون�الدستوري�ع�ى�. ويؤكد�د

  :ثم�يضيف

أمــا�إذا�كــان�لــدى�الزوجــة�أوZد�ويحتــاجون�إلlºــا�ثــم�ترغــب�ــي�الســفر�وتــركهم�لزوجهــا�فهــذا�أمــر�مرفــوض�Ñن�الــزوج�لــن�"

  ..."ولن�يقوم�بدور��م�ي�الL<بية" مربية"يعمل�

ذي�ينطلــــق�مــــن�القــــانوني�لكنــــه�ينــــاقض�نفســــه�حــــ|ن�هنــــا�ا/وقــــف�ا/تنــــاقض�الــــ" محمــــد�عصــــفور "ويمثــــل�قــــول�الــــدكتور�

ينـتقص�منــه�باســم�الثقـاي�الــذكوري،�بــل�إنـه�يتضــمن�مع�ــ��آخـر�حــول�وظيفــة�ا/ربيـة�الoــ�nيقــوم�©lـا�ا/ــرأة�و�Zيجــوز�مــن�
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يقصــــد��قــــTل�مــــن�شــــأن�دور�ا/ربيــــة�باعتبــــاره�دورا��Zيليــــق�" عصــــفور "وســــواء�كــــان�. وجهــــة�نظــــره�أن�يقــــوم�©lــــا�الرجــــل

و�كـــان�يقصـــد�العكـــس�وهـــو��عـــTء�مـــن�شـــأن�وظـــائف��مومـــة�الoـــ�n·ـــي�حكـــر�ع�ـــى�ا/ـــرأة�بـــل�و·ـــي�كـــذلك�أحـــد�بالرجـــل،�أ

ا/ســوغات�الثقافيــة�القويــة�الoــ�nتمجــد�هــذا�الــدور�لتنــتقص�مــن�أدوار�ا/ــرأة��خــرى،�فإنــه�ــي�الحــالت|ن�يحاصــر�ا/ــرأة�ــي�

مي�وا/ح�ـي�الـذي�يـدعو�إ-ـى�الL<بيـة�ا/شـL<كة�ل�طفـال،�،�ويخاصم�التوجه�الديمقراطي�العالم�nبل�والقـو "كمربية"مكاlmا�

تنـــتج�أطفـــا��Z-حoـــ��الرضـــع–بـــل�ويثبـــت�ـــي�نتـــائج�أبحـــاث�تجريبيـــة�ع�ـــى�الصـــعيد�العـــالم�nأن�الL<بيـــة�ا/شـــL<كة�ل�طفـــال�

�ينعمــون�بصــحة�نفســية�وبدنيــة�أوفــر،�بــل�وتــدرب�هــؤZء��طفــال�أنفســهم�ع�ــى�التعــاون�فيمــا�بعــد،�وتســهم�ــي�إزالــة�آثــار 

التمي|ــ��التــاري�ي�الــذي�تعرضــت�لــه�ا/ــرأة�ع?ــ<�العصــور�بســبب�عــدم�rعLــ<اف�بوظائفهــا�ــي�إعــادة�إنتــاج�الجــنس�البشــري�

القســري�لهــذه�الوظــائف�الoــ�n" احتكارهــا"وباعتبارهــا�وظــائف�اجتماعيــة،�بــل�ومعاقبlvــا�ع�ــى�الصــعيد�الشخ�ــ��nبســبب�

  .لشخ���nثمنا�باهظاتدفع�فlºا�من�صحlvا�ووقlvا�وإمكانات�ترقlºا��نساني�ا

�-باعتبــارهم�رجــاZ–مــن�جهــة�أخــرى�فــإن�الL<بيــة�أو�وظيفــة�ا/ربيــة�ليســت�عمــ�Tمــن��عمــال�الoــ�nيسع�ــ��nع�ــى�الرجــال�

  .القيام�©lا

  Eحوال�الشخصية

  :تنص�ا/ادة�السادسة�عشرة�من�rتفاقية�الدولية�®لغاء�كل�أشكال�التمي|��ضد�ا/رأة�ع�ى�أن

ميـــع�التــداب|<�ا/ناســـبة�للقضـــاء�ع�ـــى�التمي|ــ��ضـــد�ا/ـــرأة�ـــي��مــور�ا/تعلقـــة�بـــالزواج�والعTقـــات�تتخــذ�الـــدول��طـــراف�ج"

  .�سرية�كافة،�وبوجه�خاص�تعمل�ع�ى�أساس�تساوي�الرجل�وا/رأة

 .نفس�الحق�ي�عقد�الزواج  -أ 

 .نفس�الحق�ي�حرية�اختيار�الزوج،�وي�عدم�عقد�الزواج�إ�Zبرضاها�الحر�الكامل  -ب 

 .وا/سئوليات�أثناء�الزواج�وعند�فسخهنفس�الحقوق�  - ج 

نفس�الحقوق�وا/سئوليات�كوالدة،�بغـض�النظـر�عـن�حالlvـا�الزوجيـة،�ـي��مـور�ا/تعلقـة�بأطفالهـا�وـي�جميـع�  -د 

 .�حوال�تكون�مصالح��طفال�·ي�الراجحة

وآخـر،�وـي�نفس�الحقوق�ي�أن�تقرر�بحريـة،�وبشـعور�مـن�ا/سـئولية�عـدد�أطفالهـا،�والفLـ<ة�بـ|ن�إنجـاب�طفـل�  -ه 

 .الحصول�ع�ى�ا/علومات�والتثقيف�والوسائل�الكفيلة�بتمكي�lا�من�ممارسة�هذه�الحقوق 

نفــس�الحقــوق�وا/ســئوليات�فيمــا�يتعلــق�بالوZيــة�والقوامــة�والوصــاية�ع�ــى��طفــال�وتبنــlºم،�أو�مــا�شــابه�ذلــك�  -و 

nـــي�التشـــريع�الـــوط�وـــي�جميـــع��حـــوال�تكـــون�مصـــالح��مـــن��نظمـــة�ا/ؤسســـية�وrجتماعيـــة�حـــ|ن�توجـــد�هـــذه�ا/فـــاهيم�

 .�طفال�·ي�الراجحة

 .نفس�الحقوق�الشخصية�للزوج�والزوجة�بما�ي�ذلك�الحق�ي�اختيار�اسم��سرة�وا/هنة�والوظيفة  - ز 

 .نفس�الحقوق�لك�Tالزوج|ن�فيما�يتعلق�بملكية�وحيازة�ا/متلكات  - ح 

جــــراءات�الضـــــرورية،�بمـــــا�فlºـــــا�التشـــــريع��Zيكــــون�لخطوبـــــة�الطفـــــل�أو�زواجـــــه�أي�أثــــر�قـــــانوني،�وتتخـــــذ�جميـــــع��   - ط 

 .لتحديد�سن�الزواج،�ولجعل�تسجيل�الزواج�ي�سجل�رسم�nأمرا�إلزاميا
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تحفظـــت�الحكومــــة�ا/صــــرية�ع�ــــى�هــــذه�ا/ـــادة�بمــــا�يع�ــــ�nأنــــه��Zتوجــــد�أي�نيــــة�رســـمية�®جــــراء�تغي|ــــ<ات�جذريــــة�ــــي�قــــانون�

،�ولـــم�تجـــر�عليـــه�إ�ZتعـــديTت�"١٩٢٩"عـــام���حـــوال�الشخصـــية�الـــذي�وضـــعت�مـــواده��ساســـية�قبـــل�أك§ـــ<�مـــن�ســـبع|ن

nÇتمس�جوهره�القائم�ع�ى�التمي|��ضد�ا/رأة�وا/ستند�إ-ى�الفق�Zهامشية�.  

باســتثناء�القــانون�التونÄــ��nفــإن�كــل�قــوان|ن��حــوال�الشخصــية�ــي�الــوطن�العربــي�تقــوم�ع�ــى�التمي|ــ�،�ورغــم�أنــه�لــيس�

ق�العصـمة�بـل�كـان�للنسـاء�قبـل��سـTم�حـق�العصـمة؛�أي�هناك�أي�نص�قرآني�أو�حديث�صـحيح�يحجـب�عـن�ا/ـرأة�حـ

أن�ا/ـــرأة�لـــيس�لهـــا�Õن�واقعيـــا�نفـــس�الحـــق�ـــي�عقـــد�الـــزواج�الـــذي�هـــو�أقـــرب�إ-ـــى�عقـــد��ذعـــان�منـــه�إ-ـــى�إنشـــاء�عTقـــة�

  .متكافئة�ب|ن�طرف|ن�متساوي|ن�وحرين

يرمــي�إ-ـــى�تحقيــق�ثTثـــة�أهـــداف�كـــان�"فــإن�قـــانون��حــوال�الشخصـــية�التونÄــ���n)١٠("هاشــم�nالطـــرودي"طبقــا�للصـــحفي�

رئيسية،�أولها�إعادة�rعتبار�إ-ى�إنسانية�ا/رأة،�والكف�عن�النظر�إلlºا�كأداة�للمتعـة،�وثانlºـا�منـع�وزاج��كـراه�و�قـرار�

بحق�ا/رأة�ي�التصرف�ي�ذاlyا�والتكفل�بمص|<ها،�وثالlا�إخضاع�الطTق�لنظر�ا/حاكم�ومـنح�ا/ـرأة�حـق�طلـب�الطـTق�

lmــي�ذلــك�شــأن�الرجــلشــأ" تــونس"وع�ــى�الــرغم�مــن�أن�أوضــاع�النســاء�rقتصــادية�وrجتماعيــة��Zتــزال�متخلفــة�ــي�" ا�

ع�ــى�العمــوم�شــأlmا�شــأن�أوضــاع�الغالبيــة�العظمــ��مــن�النســاء�العربيــات،�فــإن�قــانون��حــوال�الشخصــية�ا/تقــدم�نجــح�

فة�بــ|ن�ا/مكــن�وا/نشــود،�وبــ|ن�الواقــع�rجتمــا�ي�ــي�تقلــيص�ا/ســا" ١٩٥٦صــدر�ســنة�"خــTل�مــا�يزيــد�ع�ــى�أربعــ|ن�عــام�

والقانون؛�بحيث�أضüى�ممكنا�تطوير�هذه�التشريعات�لتحقيق�ا/زيد�من�التوازن�ي�العTقات��سرية،�وي�هذا��طـار�

  .جاء�مفهوم�الشراكة�والتعاون�ب|ن�الزوج|ن�ع�ى�إدارة�شئون��سرة

عقــد�الــزواج�والعصــمة�وحــق�ا/ــرأة�ــي�تــزويج�: ا�ممارســة�التمي|ــ��مثــلوهنــاك�مجموعــة�مــن�القضــايا�الرئيســية�يجــري�فlºــ

  .نفسها�والطاعة�والنشوز 

ومنــذ�أعــوام�قليلــة�قامــت�الــدنيا�ولــم�تقعــد�حــ|ن�بــادر�ا/جلــس�القــومي�للطفولــة�و�مومــة�بتحريــك�مشــروع�عقــد�جديــد�

عنـد�الـزواج�واشـL<اط�حقهـا�ـي�العمـل،�للزواج�يL<ك�مساحة�حرة�Zختيار�الزوجـة�rحتفـاظ�بعصـمlvا�وتـو-ي�أمـر�نفسـها�

وبا/ناسبة�فإن�العصـمة�ـي�يـد�ا/ـرأة��Zتع�ـ�nنزعهـا�مـن�الرجـل�إlmـا�فقـط�تعطـي�لهـا�حقـا�مسـاويا�لحـق�الرجـل�ـي�تطليـق�

نفسها،�وتغلق�بذلك�بابا�واسعا�جدا�للمشاحنات�القضائية�خاصة�ح|ن�يكون�الزوج�متسلطا�ومستبدا�ورجعيا�ويقـرر�

  .يرفض�أن�يطلقها�ح|ن�تقرر�·ي�استحالة�العشرة�بي�lماأن�يعذب�ا/رأة�و 

وهناك�مئات�ZÕف�من�القضايا�ا/علقة�ي�ا/حاكم�بسبب�تعنـت�الرجـل�ضـد�ا/ـرأة�طالبـة�الطـTق�أو�ا/طلقـة�الباحثـة�

عـــن�نفقlvـــا�ونفقـــة�أوZدهـــا�فهنـــاك�خمـــس�وعشـــرون�محكمـــة�شـــرعية�تنظـــر�كـــل�م�lـــا�مـــا�بـــ|ن�عشـــرة�وخمســـة�عشـــر�ألـــف�

  .العامقضية�ي�

  :يقول�الشيخ�سيد�سابق

جعـل��ســTم�الطـTق�مــن�حــق�الرجـل�وحــده،�Ñنــه�أحـرص�ع�ــى�بقــاء�الزوجـة�الoــ�nأنفــق�ـي�ســبيلها�مــن�ا/ـال�مــا�يحتــاج�"

  ".إ-ى�إنفاق�مثله�أو�أك§<�منه�إذا�طلق�وأراد�عقد�زواج�آخر

العــــدة،�وÑنـــه�بــــذلك�وبمقتâـــ���عقلــــه�وعليـــه�أن�يعطــــي�ا/طلقـــة�مــــؤخر�ا/هـــر،�ونفقــــة�الطـــTق،�وأن�ينفــــق�علlºـــا�ــــي�مـــدة�

ومزاجــــه�يكــــون�أصــــ?<�ع�ــــى�مــــا�يكــــره�مــــن�ا/ــــرأة،�فــــ�Tيســــارع�إ-ــــى�الطــــTق�لكــــل�غضــــبة�يغضــــ»lا،�أو�ســــيئة�م�lــــا�يشــــق�عليــــه�

احتمالهــا،�وا/ــرأة�أســرع�منــه�غضــبا،�وأقــل�احتمــاZ،�ولــيس�علlºــا�مــن�تبعــات�الطــTق�ونفقاتــه�مثــل�مــا�عليــه،�فÇــ�nأجــدر�

  .الزوجية�Ñدنى��سباب�أو�/ا��Zيعد�سببا�صحيحا�أن�أعطى�لها�هذا�الحقبا/بادرة�إ-ى�حل�عقد�
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والـــدليل�ع�ـــى�صـــحة�هـــذا�التعليـــل��خ|ـــ<،�أن��فـــرنج�/ـــا�جعلـــوا�طلـــب�الطـــTق�حقـــا�للرجـــال�والنســـاء�ع�ـــى�الســـواء�ك§ـــ<�

  .)١١(.."الطTق�عندهم�فصار�أضعاف�ما�عند�ا/سلم|ن

ليل�لحجب�حق�ا/رأة�ي�تطليق�نفسها�رغم�أنه��Zيوجد�ي�القرآن�أو�السنة�ما�وZبد�أن�نتوقف�أمام�هذا�الت?<ير�والتح

  .يمنعه

فادعـــاء�أن�ا/ـــرأة�أســـرع�غضـــبا�مـــن�الرجـــل�وأقـــل�احتمـــاZ،�ولـــيس�علlºـــا�مـــن�تبعـــات�الطـــTق�ونفقاتـــه�مثـــل�مـــا�عليـــه،�هـــو�

عن�بــأي�اســتقTل�اقتصــادي�يكــون�ادعــاء�ينــاي�الواقــع�الــذي�تعــيش�فيــه�الغالبيــة�العظمــ��مــن�النســاء�إمــا�lmÑــن��Zيتمــت

سندا�لهن�ي�الحياة�ا/نفردة�بعد�فض�الزواج،�أو�Ñن�صورة�ا/طلقة�ي�ا/جتمع�العربـي،�وحoـ��ـي�العـالم�كلـه�بـدرجات�

متفاوتـــة�·ـــي�صـــورة�منبـــوذة�اجتماعيـــا،�ولـــيس�نـــادرا�مـــا�تجـــد�ا/ـــرأة�ا/طلقـــة�نفســـها�ـــي�وضـــع�الفريســـة�ا/حتملـــة�أو�ا/ـــرأة�

الجنÄـــــ�lmÑ�nـــــا�أو�Zليســـــت�عـــــذراء�ثانيـــــا��Zتشــــملها�حمايـــــة�رجـــــل،�وربمـــــا�يكـــــون�الســـــبب��ول�هـــــو�أقـــــوى��الســــهلة�بـــــا/ع��

�سباب�كافة�ال�noتجعل�ا/رأة�تتحمل�حياة�بالغة�القسوة�بـل�وأحيانـا�مذلـة�مـع�رجـل�تسـتحيل�العشـرة�معـه�و�Zتطلـب�

  .الطTق�أو�تس¸ى�إليه�lmÑا�سوف�تجد�نفسها�ب�Tمورد

ي�قـــد�يفـــوق�الـــدافع�rقتصـــادي�قـــوة�ـــي�بعـــض��حيـــان�فهـــو�حضـــانة��طفـــال،�إن�الفـــزع�الـــذي�يصـــيب�أمـــا�الـــدافع�الـــذ

�مهــــات�مــــن�تصــــور�أن�يعــــيش��طفــــال�مــــع�زوجــــة�أب�يفــــوق�أحيانــــا�فــــزعهن�مــــن�الفاقــــة�والعجــــز�عــــن�مواصــــلة�العــــيش�

  .وحيدات�مع�أطفالهن

إن�القضــــاة�والســــلطات��منيــــة�ــــي�. "ث�واســــعةبعــــد�أن�قامــــت�بعمليــــة�استقصــــاء�وبحــــ" عزيــــزة�اله?ــــ<ي "تقــــول�الباحثــــة�د

�،Tــي�ا/ســائل�ا/تعلقــة�بحضــانة��طفــال�مــثمختلــف�البلــدان��ســTمية�ينحــازون�عــادة�انحيــازا�واضــحا�لصــالح�الــزوج�

وبالفعـــل�فـــإن�حالـــة�واحـــدة�مـــن�حـــاZت�طلـــب�اللجـــوء�إ-ـــى�بلـــد�غربـــي�الoـــ�nقمـــت�بدراســـlvا�كانـــت�ناتجـــة�مـــن�عـــدم�تنفيـــذ�

نونيـــة�ـــي�بلـــد�الطالبـــة�للجـــوء،�وقـــد�قالـــت�-ـــي�كث|ـــ<�مـــن�النســـاء�التعيســـات�الTتـــي�تحـــدثت�إلـــlºن�ع�ـــى�مـــر��جـــراءات�القا

الســــن|ن�أlmــــن�لــــم�يطلــــ?ن�الطــــTق،�أو�لــــم�يقــــدمن�ع�ــــى�الــــزواج�ثانيــــة�حoــــ���Zيفقــــدن�حضــــانة�أطفــــالهن،�ولــــم�يكــــن�هــــذا�

ار�ع�ــــى�جعــــل�ا/حـــاكم�تصــــدر�أحكامــــا�الخـــوف�نابعــــا�مـــن�اعتبــــارات�قانونيــــة،�وإنمـــا�مــــن�قــــدرة�الرجـــال�الواضــــحة�باســـتمر 

  .)١٢(.."لصالحهم،�وجعل�الدولة�تعمل�لصالحهم�ي�هذه�ا/سائل

وأستطيع�أن�أسوق�مئات�الحكايات�لنساء�عرفlvن�إما�رفضن�الزواج�ثانية�بعـد�أن�حصـلن�ع�ـى�الطـTق�بشـق��نفـس�

 �Üي�مل�الزوجية�الجديـد،�أو�نسـاء�أبقـ|ن�ع�ـى�لكي�يرب|ن�أطفالهن�خاصة�ح|ن�يشL<ط�الزوج�الثاني�عدم�بقاء��طفال�

عTقــات�تعيســة�مــدى�الحيــاة�حoــ���Zيفقــدن�حضــانة��طفــال�وأخريــات�عجــزن�عجــزا�تامــا�عــن�إlmــاء�العTقــة�الزوجيــة�

  .بسبب�تعنت�القضاة�أو�مواد�القانون�نفسها

عـــن�الحصـــول��وهنـــاك�حالـــة�الصـــحفية�الoـــ�nطلبـــت�الطـــTق�مـــن�زوجهـــا�الصـــحفي�منـــذ�أربـــع�ســـنوات�وعجـــزت�حoـــ��Õن

عليه،�وذلك�بعد�أن�طلقlvا�محكمة�الدرجة��و-ى�ثم�ردlyا�محكمة�rستئناف�بسبب�ا/ادة�التاسعة�من�الباب�الثالـث�

  :،�وال�noتنص�ع�ى�Õتي"ي�التفريق�بالعيب"من�قانون��حوال�الشخصية�

ن�ال?<ء�منه�أو�يمكن�بعد�زمن�طويل�للزوجة�أن�تطلب�التفريق�بي�lا�وب|ن�زوجها�إذا�وجدت�به�عيبا�مستحكما��Zيمك"

و�Zيمك�lا�ا/قام�معه�إ�Zبضرر�كـالجنون�والجـذام�وال?ـ<ص،�سـواء�كـان�ذلـك�العيـب�بـالزوج�قبـل�العقـد�ولـم�تعلـم�بـه�أم�

  .حدث�بعد�العقد�ولم�ترض�به

  .)١٣(.."لفريقفإن�تزوجته�عا/ة�بالعيب�أو�حدث�العيب�بعد�العقد�ورضيت�به�صراحة�أو�دZلة�بعد�علمها�ف�Tيجوز�ا
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وقـد�حولـت�ا/حكمـة�الــزوج�إ-ـى�الطـب�الشــر�ي�وتيقنـت�مـن�أن�العيـب�الــذي�احتملتـه�الزوجـة�لســنوات�ثـم�عجـزت�بعــد�

ذلــك�عــن�مواصــلة�احتمالـــه�هــو�عيــب�غ|ــ<�قابـــل�أبــدا�للعــTج،�ومــع�ذلـــك�حكمــت�بــرد�الزوجــة�إ-ـــى�زوجهــا�بعــد�طــTق�مـــن�

  .الدرجة��و-ى

طلب�الطTق�ي��يام��و-ى�للزواج،�إ-ى�كل�الوسائل�ع�ى�أمل�أن�تحصـل�ع�ـى��ولجأت�الصحفية�ال�noمنعها�كرمها�من

قـــانون��٢٠٠٠الـــذي�كفلـــه�ـــي�ينـــاير�) بضـــم�الخـــاء(الخلـــع�"الطـــTق�وفشـــلت�حoـــ��Õن،�ولـــم�يبـــق�أمامهـــا�مفتوحـــا�إ�Zبـــاب�

ي��حوال�الشخصية�كما�سبق�القول �n�çتبسيط�إجراءات�التقا.  

  :الخلع،�ع�ى�النحو�التا-ي" سيد�سابق"ويعرف�الشيخ�

إ�Zأن�الــــبغض�قــــد�يتضــــاعف،�ويشــــتد�الشــــقاق�ويصــــعب�العــــTج�وينفــــد�الصــــ?<،�ويــــذهب�مــــا�أســــس�عليــــه�البيــــت�مــــن�"

الســكن�وا/ــودة�والرحمـــة�وأداء�الحقــوق�وتصـــبح�الحيــاة�الزوجيـــة�غ|ــ<�قابلــة�لòصـــTح،�وحينئــذ�يـــرخص��ســTم�بـــالعTج�

  .الوحيد�الذي��Zبد�منه

  .هية�من�جهة�الرجل�فبيده�الطTق،�وهو�حق�من�حقوقه،�وله�أن�يستعمله�ي�حدود�ما�شرع�هللافإن�كانت�الكرا

بأن�تعطـي�الـزوج�مـا�" الخلع"وإن�كانت�الكراهية�من�جهة�ا/رأة،�فقد�أباح�لها��سTم�أن�تتخلص�من�الزوجية�بطريق�

  .."كانت�أخذت�منه�باسم�الزوجية�لين�nÇعTقته�©lا

  .عادل�ي�ظاهر��مر�حيث�تعيد�ا/رأة�للرجل�ما�أخذته�منه�ليطلقها�فيطلقها�وينت��nÇمر�ويبدو�أن�هذا�النظام

وـي�ا/مارســة�الواقعيــة�صــادفتنا�عشــرات�الحــاZت�الoــ�nلجــأ�فlºــا�الـزوج�إ-ــى�هــذا�النظــام�مــن�بــاب�ابLــ�از�الزوجــة�وأســرlyا�

كـل�مـا�تملكـه�سـواء�كـان�الـزوج�قـد�منحـه�لهـا�إن�كانت�غنية،�أو�إذZلها�إن�لم�تكن�كـذلك�بحيـث�تسـتدين�وتتنـازل�عـن�

حقــا�أم�أنــه�ملكهــا�الشخ�ــ�n،�إن�ا/ــرأة�مــن�أجــل�أن�تفتــدي�نفســها�يمكــن�أن�تقــع�ــي�عســر�مــا-ي�بــالغ�خاصــة�إذا�كانــت�

  .الحياة�استحالت�تماما�مع�الزوج

 Tـــا�حيـــث�ثبـــت�للطـــب�الشـــر�ي�عجـــز�الـــزوج�عـــن�ا/عاشـــرة�واســـتحالة�عlºـــي�الحالـــة�الســـابق��شـــارة�إلجـــه�ـــي�ا/ســـتقبل�و

لجأت�الصحفية�بعد�حكم�rستئناف�الذي�ق���âبعودlyا�لزوجها�إ-ى�مساومته،�وعرضت�أن�تدفع�له�مبلغـا�مـن�ا/ـال�

  .رغم�أlmا�لم�تأخذ�منه�شيئا�ع�ى��طTق�لدى�الزواج�الذي�كانت�قد�اختارته�·ي�بكامل�إرادlyا

ة�الزوجيـة�الoـ�nاشـly>Lا�أسـرة�الزوجـة�باسـمها�·ـي�ملكـه�مدعيا�أن�شق" الخلع"ومع�ذلك�أخذ�الرجل�يرفع�كل�يوم�سعر�

ولكـــن�. با®ضـــافة�إ-ــى�الشـــقة�نصـــف�مليـــون�جنيـــه�ثمنـــا�لورقـــة�الطـــTق–ووصــل�ـــي�الُفجـــِر�حـــدا�غ|ـــ<�مســـبوق�حـــ|ن�طلـــب�

قانون�تبسيط��جراءات�حد�من�قدرة�الرجل�ع�ى�التTعب�ي�نظام�الخلع�بأن�فوض�القا�n�çح|ن��Zيكون�هناك�مهر�

  .أوراق�الزواج�أن�يعمل�مهر�ا/ثل�أي�قريبات�الزوجة�وشبlºاlyا�ي�ا/ستوى�rجتما�يمسجل�ي�

ومــــع�ذلــــك�فقــــد�أقســــم�الــــزوج�لهــــا�ولكــــل�مــــن�يعرفهمــــا�أنــــه�لــــن�يطلقهــــا�أبــــدا�وســــوف�يL<كهــــا�معلقــــة�إ-ــــى�أن�تتجــــاوز�ســــن�

  .�نجاب

مشــابه�لســوء�نيــة�هــذا�الرجــل�بــامرأة��وهــذه�حالــة�زوجــ|ن�متعلمــ|ن�فمــا�بالنــا�إذا�مــا�اســتبد�الجهــل�با®ضــافة�لســوء�نيــة

بسيطة�أمية�وعـاجزة�كليـة�لـيس�فقـط�عـن�افتـداء�نفسـها�بـل�عـاجزة�أصـ�Tعـن�الـدفاع�عـن�نفسـها�قانونـا�حoـ��ولـو�كـان�

  .القانون�يمكن�جزئيا�أن�ينصفها

اج�الثـاني�وغالبا�ما�تقبل�النساء�الشعبيات�بأوضاع�بالغة�التعاسة�ح|ن�يستخدم�الزوج�الجاهـل�حقـه�الشـر�ي�ـي�الـزو 

  :مكرر�وال�noتنص�ع�ى�أنه�١١ا/ادة��١٩٨٥لسنة��١٠٠وقد�أضاف�القانون�رقم�. أو�الثالث
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ع�ــى�الــزوج�أن�يقــر�ــي�وثيقــة�الــزواج�بحالتــه�rجتماعيــة،�فــإذا�كــان�م�Lوجــا�فعليــه�أن�يبــ|ن�ــي��قــرار�اســم�الزوجــة�أو�"

بــــالزواج�الجديــــد�بكتــــاب�مســــجل�مقــــرون�بعلــــم�الزوجــــات�الTتــــي�ــــي�عصــــمته�ومحــــال�إقــــامlvن�وع�ــــى�ا/وثــــق�إخطــــارهن�

  .الوصول 

ويجوز�للزوجة�ال�noتزوج�علlºا�زوجها�أن�تطلب�الطTق�منه�إذا�لحقها�ضرر�مادي�أو�معنـوي�تتعـذر�معـه�دوام�العشـرة�

  .ب|ن�أمثالهما،�ولو�لم�تكن�قد�اشL<طت�عليه�ي�العقد�أن��Zي�Lوج�علlºا

عليــه�طلقــة�بائنــة،�ويســقط�حــق�الزوجــة�ــي�طلــب�التطليــق�لهــذا�الســبب��فــإذا�عجــز�القاçــ��nعــن��صــTح�بي�lمــا�طلقهــا

بم�n�âسنة�من�تاريخ�علمها�بالزواج�بأخرى،�إ�Zإذا�كانت�قد�رضيت�بـذلك�بصـراحة�أو�ضـمنا،�ويتحـدد�حقهـا�ـي�طلـب�

  .التطليق�كلما�تزوج�بأخرى 

  .)١٤(..أن�تطلب�التطليق�كذلك�وإذا�كانت�الزوجة�الجديدة�لم�تعلم�أنه�م�Lوج�بسواها�ثم�ظهر�أنه�م�Lوج�فلها

قـــد�أثـــار�ــي�حينـــه�ضـــجة�ك?ــ<ى�ـــي��وســـاط�ا/حافظـــة��١٩٨٥لســنة��١٠٠ورغــم�أن�هـــذا�التعـــديل�الــذي�أدخلـــه�القـــانون�

فـــإن�القـــراءة�ا/تأنيـــة�لـــه�تؤكـــد�أنـــه�لـــم�يكـــن�إ�Zتعـــدي�Tجزئيـــا�للغايـــة�Ñنـــه�لـــم�.. وغضـــب�منـــه�بعـــض�الشـــيوخ�غضـــبا�كب|ـــ<ا

ع�ــى�الطــTق�فــور�علمهــا�بــالزواج�الثــاني�لزوجهــا،�وبقــى�الحصــول�ع�ــى�الطــTق�مشــروطا،��يضـمن�حــق�ا/ــرأة�ــي�الحصــول 

�n�çيعرف�أحـد�–بالضرر�ا/ادي�أو�ا/عنوي�الذي�يلحق�بالزوجة�وتتعذر�معه�العشرة�أي�أن�ع�ى�ا/رأة�أن�تثبت�للقا�Z

بلــــت�بوضـــعها�كزوجــــة�ثانيــــة�اســــتحالة�العشـــرة�لكــــي�يكـــون�مــــن�حقهـــا�الطــــTق�بســــبب�الزوجـــة�الثانيــــة،�أمـــا�إذا�ق�-كيـــف

ثقافيــة�كث|ــ<ة�جــدا�ثــم�تبــ|ن�لهــا�بعــد�مــرور�عــام�مــن�rختيــار�أlmــا�يســتحيل�أن�تواصــل�/ اقتصــادية/ Zعتبــارات�اجتماعيــة

العيش�مع�زوجها�فعلlºا�أن�تتحمل�مدى�الحياة�بعد�ذلك�تبعة�قيامها�باZختيار�lmÑا�لو�فشلت�فيه�يبقى�محكوما�علlºا�

  .الطTق�إ�Zإذا�قامت�بإعتاق�نفسها�عن�طريق�الخلع�ودفع�مبلغ�يك?<�أو�يصغر�من�ا/الحكما�مؤبدا�باستحالة�

بـــل�وتصـــادفنا�كث|ـــ<ا�حـــاZت�نســـاء�يطلـــ?ن�مـــن�أزواجهـــن�الـــزواج�بـــأخرى�مـــن�أجـــل��نجـــاب�ولكـــ�lن�يكتشـــفن�بعـــد�ذلـــك�

  .يستحيل�حصولهن�عليهاستحالة�الحياة�مع�ضرة،�وح|ن�يطل?ن�الطTق�يدخلن�ي�نفس�الدوامة�مرة�أخرى�غالبا�ما�

  .وإليكم�هذه�الفتوى�كما�وردت�بنص�السؤال�والجواب�ي�أك?<�الصحف�الحكومية�وأوسعها�انتشارا

ع�ـى�الـرغم�مـن�أن�زوجoـ�n"...  ٢٣/٧/٩٩جاء�ي�باب�اسألوا�الفقيه�الذي�رد�ع�ى�أسئلته�عبد�ا/ـنعم�إسـحق�ـي��هـرام�

لـم�يحـدث�م�lـا�و�Zمـن�الزوجـة�الثانيـة،�فإlmـا�تطـالب��nحاليـا�وبعـد�طلبت�م��nالزواج�من�أخرى�من�أجل��نجاب�الذي�

مرور�ثTث�سـنوات�دون�إنجـاب�بتطليـق�الزوجـة�الثانيـة�وإ�Zلجـأت�للقضـاء�لتحصـل�ع�ـى�طTقهـا�م�ـ�nلزواÓـي�علlºـا�مـن�

  .زوجة�ثانية،�فهل�يحكم�القضاء�بطTقها�لهذا�السبب؟

  :ف|<د�الفقيه

�١٩٨٥لسنة��١٠٠،�وا/ضافة�بالقانون�رقم�١٩٢٩لسنة��٢٥حوال�الشخصية�رقم�مكرر�من�قانون�� �١١نصت�ا/ادة�"

ع�ى�أنه�يجوز�للزوجة�ال�noتزوج�علlºا�زوجها�أن�تطلق�منه�إذا�لحقها�ضرر�مادي�أو�معنـوي�يتعـذر�معـه�دوام�العشـرة،�

ا�طلقهـــا�طلقـــة�بائنـــة،�ولــو�لـــم�تكـــن�قـــد�اشـــL<طت�عليـــه�ــي�العقـــد�أ�ZيLـــ�وج�علlºـــا�فـــإذا�عجـــز�القاçــ��nعـــن��صـــTح�بي�lمـــ

ويســـقط�حـــق�الزوجـــة�ـــي�طلـــب�التطليـــق�لهـــذا�الســـبب�بمâـــ��nســـنة�مـــن�تـــاريخ�علمهـــا�بـــالزواج�بـــأخرى�إ�Zإذا�كانـــت�قـــد�

رضـيت�بـذلك�صــراحة�أو�ضـمنا،�كمـا�أن�حقهــا�ـي�طلـب�الطــTق�يسـقط�حoـ��قبــل�انقضـاء�ا/ـدة�ا/ــذكورة�مoـ��ثبـت�أlmــا�

لرضا�صريحا�أو�ضـمنيا،�وهـو�مـا�يجـدر�إثباتـه�بكافـة�وسـائل��ثبـات�بمـا�قد�قبلت�هذا�الزواج�وارتضته�سواء�كان�هذا�ا
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ــي�ذلــك�شــهادة�الشــهود،�ومــن�هنــا�فطا/ــا�أن�هــذه�الزوجــة�قــد�قبلــت�الــزواج�وارتضــته،�ومâــ���ع�ــى�قيــام�هــذه�العTقــة�

  ..."الزوجية�ثTث�سنوات�فإنه��Zيحق�لها�اللجوء�إ-ى�القضاء�بطلب�الحصول�ع�ى�طTقها�لهذا�السبب

ي�غالبية�الصحف�وا/جTت�يوجد�مثل�هذا�الباب�الذي�يرد�فيه�بعض�ا/تفقه|ن�ع�ى�أسئلة�الجمهور�ويندر�أن�نجد�و

إجابــة�تحيـــل�إ-ـــى�ا/ــدني�أو�إ-ـــى�مبـــدأ�ا/ســاواة�بـــ|ن�البشـــر،�وتعـــد�هــذه�الـــردود�مرجعـــا�مســلما�بـــه�مـــن�قبــل�القـــراء�بكـــل�مـــا�

  .ما،�أو�·ي�وأطفالها�ضحاياهايL<تب�ع�ى�rل�Lام�به�من�مآٍس�تكون�ا/رأة�·ي�دائ

ومــن�أشــهر�مـــن�قــدموا�الــردود�ع�ـــى�أســئلة�النســـاء�والرجــال�بخصــوص�العTقـــات�الزوجيــة�مــن�الطـــTق�للطاعــة�للنشـــوز�

،�لكنــه�كــان�"ا/تنðــn"الــذي�مــ��الــدنيا�وشــغل�النــاس�كمــا�قيــل�عــن�" محمــد�متــو-ي�الشــعراوي "للوZيــة�هــو�الشــيخ�الراحــل�

Ñنـــــه�كـــــان�موجـــــودا�بصـــــورة�شـــــبه�دائمـــــة�ـــــي�وســـــائل�rتصـــــال�الجمـــــاه|<ي�مـــــن�إذاعـــــة�" ا/تنðـــــn"أوســـــع�صـــــيتا�بكث|ـــــ<�مـــــن�

وتليفزيــون،�وكــان�يكتــب�ــي�غالبيــة�الصــحف�واســعة�rنتشــار�و�Zتـــزال�بعــض�الصــحف�بعــد�أعــوام�مــن�وفاتــه�تنشــر�مـــا�

  .كان�قد�انت��Çم�lا�قبل�أن�يموت�ولم�تنشر" للشعراوي "تقول�إنه�كتابات�

،�وهو�ما�يسم��بشهور�العدة�الZ�noبد�أن�تقضlºا�ا/رأة�}ا/طلقات�يL<بصن�بأنفسهن�ثTثة�قروءآية�{" الشعراوي "يفسر�

  .بعد�طTقها�دون�زواج�ح��oيتم�التأكد�من�أlmا�ليست�حام�Tمن�مطلقها

  :فماذا�يقول�مستخدما�تفس|<ه�اللغوي�ا/شوق�ولكن�ا/ث|<�للجدل

" يLـ<بص"بصTحيlvا�للزواج�من�زوج�آخر،�ولم�ينته�القول�الكريم�بقوله�تL<بص�وتنتظر�انlvاء�عدlyا�ح��oترد�اعتبارها�"

مـــع�أن�ا/L<بصـــة�·ـــي�نفســـها�ا/طلقـــة�ذلـــك�Ñن�الـــنفس�الواعيـــة�ا/كلفـــة�والـــنفس��مـــارة�" يL<بصـــن�بأنفســـهن: "وإنمـــا�قـــال

ا�الطهــر�الــذي�بــ|ن�،�وهــو�إمــا�الحيضــة�وإمــ"قــرء"جمــع�" وقــروء" "ثTثــة�قــروء"بالســوء�تكونــان�ــي�صــراع�ع�ــى�الوقــت�وهــو�

  .الحيضت|ن

  ،�ما�ا/قصود�به؟"ثTثة�قروء"وقوله�سبحانه�وتعا-ى�

�Zثــة�بالتــاء،�ونحــن�نعــرف�أن�التــاء�تــأتي�مــع�ا/ــذكر،�وTنــه�قــال�ثÑ�،هــل�·ــي�الحيضــة�أو�الطهــر؟�إن�ا/قصــود�بــه�الطهــر

  ..تأتي�مع�ا/ؤنث�والحيضة�مؤنثة�والطهر�مذكر

 Zي�وهنـا�يسـتخدم�الشـيخ�الشــعراوي��Óعيـب�اللغويـة�وهــو�يتحـدث�عـن�شــهور�العـدة�لـيحط�مــن�شـأن�النشـاط�البيولــو

  )١٥(.لجسد�ا/رأة،�فيصبح�مثل�هذا�النشاط�فيما�بعد�م?<را�لوضعها�ي�مكانة�أدنى،�ي�عTقlvا�بالرجل

|ـ<ة�مؤنثـة،�ومع�ذلك�فهذه�اللعبة�اللغوية�·ي�هشـة�للغايـة�Ñنـه�اسـتخدم�الحيضـة�الoـ�nيمكـن�أن�تقابلهـا�الطهـارة�و�خ�

وكــذلك�مطلــق�الحــيض�شــأنه�شــأن�مطلــق�الطهــر�هــو�مــذكر،�وتلــك�قضــية�أخــرى�ع�ــى�أي�حــال،�لكــن�الشــيخ�الشــعراوي�

�nðـــي�جمهـــور�بســـيط�الثقافـــة�بـــل�هـــو�متلـــق�ســـلدأب�ع�ـــى�ا/راهنـــة�بقدرتـــه�الهائلـــة�بقدرتـــه�الهائلـــة�ع�ـــى�التـــأث|<�و�قنـــاع�

  .لرسالته�مأخوذ�©lا�شأن�ا/سحورين

أن�تؤكـد�با/Tحظــة�وا/تابعـة�أن�مثـل�هـذا�الجمهـور�ا/ــأخوذ�بسـحره�أخـذ�يـتقلص�وإن�دل�ذلـك�ع�ــى��ومـع�ذلـك�نسـتطيع

ي�أوساط�الجمهور�العادي�محدود�الثقافة�-وإن�بقيت�صغ|<ة–n�ôء�فع�ى�زيادة�مساحة�الو�ي�الناقد�.  

  الوcية�عjى�النفس

فـــإذا�جئنـــا�إ-ـــى�الـــنص��ول�مـــن�ا/ـــادة�السادســـة�عشـــرة�مـــن�rتفاقيـــة�الدوليـــة�®لغـــاء�التمي|ـــ��ضـــد�ا/ـــرأة�والoـــ�nتطلــــب�

فسوف�نجد�أن�ا/ـرأة�البـالغ�الرشـيد��Zتسـتطيع�أن�تـزوج�نفسـها�دون�و-ـي،�" نفس�الحق�للمرأة�ي�عقد�الزواج"ضمان�
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ي�ا/أذون�ويضع�مندي�Tأبيض�ع�ى�يدي�رجل|ن�أحـدهما�الـزوج�وهو�مشهد�معروف�ومتكرر�ي�السينما�ا/صرية�ح|ن�يأت

  .وÕخر�و-ي�العروس

و�Zيتطـرق�القـانون�ا/صـري�إ-ـى�هـذه�ا/سـألة�بشـكل�صـريح،�ولك�lـا�موجـودة�ـي�هـذا�القـانون�مـن�خـTل�اسـتعمال�مبـدأ�"

الoــ�nتعتمــد�ع�ــى�قــوان|ن��حــوال�الرجــوع�إ-ــى�ا/درســة�الفقهيــة�ا/عتمــدة�وهــذا�ا/بــدأ�درج�العمــل�بــه�ــي�الــدول��ســTمية�

الشخصــية�مســـتمدة�غالبــا�مـــن�مدرســة�فقهيـــة�معينــة،�وتـــنص�هــذه�القـــوان|ن�عــادة�ع�ـــى�اعتمــاد�تلـــك�ا/درســة�كمصـــدر�

مكمــــل�لقــــوان|ن�الــــدول،�بــــذلك�تصــــبح��حكــــام�الفقهيــــة�للمدرســــة�جــــزءا�مــــن�قــــوان|ن�الدولــــة�يعتمــــد�علlºــــا�للوصــــول�إ-ــــى�

  )١٦(.."|ن�الدولةأحكام�ي�قضايا�لم�تتعرض�لها�قوان

ومـــن�ا/عـــروف�أن�ا/درســـة�الفقهيـــة�ا/عتمـــدة�ـــي�مصـــر�·ـــي�ا/ســـتمدة�مـــن�ا/ـــذهب�الحنفـــي�والـــذي�يشـــL<ط�وجـــود�الـــو-ي�

  .بالنسبة�إ-ى�البكر�غ|<�البالغة،�و�Zيصح�عقد�زواجها�دون�الو-ي�الذي�يكون�أباها�عادة

مــن�النجــراف�وراء�عواطفهــا،�ويجنــب�أهلهــا�العــار�إذا�وقــد�تــم�تاريخيــا�ت?<يــر�هــذا�الشــرطة�ع�ــى�أســاس�أنــه�يحمــ�nا/ــرأة�"

  .."تزوجت�بغ|<�كفؤ

  :كما�تقول�عزيزة�اله?<ي�وتضيف

السلطوي�للمرأة�الذي�يعت?<ها�غ|<�عاقلة�ومتكلـة�اقتصـاديا�ومتسـرعة�لعـب�دورا�مهمـا�ـي�السـماح�/ إن�التصور��بوي "

  )١٧(".للو-ي�الحنفي�بفسخ�زواج�يفتقر�إ-ي�الكفاءة

" صــفية�الســـادات"والســيدة�" ع�ــي�يوســـف"القــرن�ـــي�مصــر�قامــت�إحـــدي�ا/حــاكم�بفســخ�عقـــد�زواج�الشــيخ�وــي�بدايــة�

وكانـــا�قـــد�تحابـــا�وتزوجـــا،�وتأســـس�الحكـــم�ع�ـــى�عـــدم�كفـــاءة�الـــزوج�الـــذي�كـــان�صـــحفيا�وذا�أصـــول�فق|ـــ<ة�وكانـــت�زوجتـــه�

  .تنتم�n®حدى�العائTت��رستقراطية�الغنية

  الطاعة

ا/صري�أنه�يجوز�للزوج�إذا�امتنعت�الزوجة�عن�طاعته�أن�يتوقف�عن��نفاق�علlºا��ينص�قانون��حوال�الشخصية

  .١٩٨٥لسنة��١٠٠اعتبارا�من�تاريخ�rمتناع�كما�تنص�ا/ادة�الحادية�عشرة�مكرر�ا/ضافة�بالقانون�رقم�

ة�بإعTن�ع�ى�يد�محضر�تعت?<�ممتنعة�دون�حق�إذا�لم�تعد�/�Üل�الزوجية�بعد�دعوة�الزوج�إياها�للعود"وتضيف�ا/ادة�

  ..."لشخصها�أو�من�ينوب�ع�lا،�وعليه�أن�يب|ن�ي�هذا��عTن�ا/سكن

غ|<�أن�القانون�يستث��nمن�ذلك�بعض�حاZت�خروج�الزوجة�مـن�بيlvـا�وم�lـا�الخـروج�للعمـل�ا/شـروع�بشـرط�أ�ZتÄـ�nء�

خــارج�البيــت�حفاظــا�ع�ــى�مصــلحة�الزوجــة�اســتخدام�هــذا�الحــق�ا/شــروط�وإ�Zحــق�لزوجهــا�أن�يطلــب�م�lــا�تــرك�العمــل�

  .�سرة

و�ســــاس�الشــــر�ي�Ñحكــــام�ا/ــــادة�ا/ــــذكورة�هــــو�مــــا�قررتــــه�الشــــريعة��ســــTمية�مــــن�ارتبــــاط�حــــق�النفقــــة�للزوجــــة�بعــــدم�

  .نشوزها

  :ا/لقب�بحجة��سTم�مفهومه�للطاعة�تلخيصا�بليغا�ح|ن�قال" أبو�حامد�الغزا-ي"وقد�لخص��مام�

  "ا/رأة�رقيق�لزوجها"
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  بأ���" عزيزة�اله?<ي "وتقول�

لقــــد�التقيــــت�بكث|ــــ<�مــــن�النســــاء�ا/حL<مــــات�الTتــــي�ضــــاعت�حيــــاlyن�ســــدى�Ñن�أزواجهــــن�لــــم�يســــمحوا�لهــــن�بــــالخروج،�"

وســــمعت�أيضـــــا�العديـــــد�مـــــن�القصــــص�حـــــول�حـــــاZت�طـــــTق�كــــان�ســـــب»lا�عصـــــيان�الزوجـــــة،�و�Zبــــد�مـــــن�وضـــــع�حـــــد�لهـــــذا�

حبسـهم�ولـو�لبضـع�ثـوان�ـي�حـ|ن�أن�ا/ـرأة�حرمـت�مـن�هـذا�الحـق��rضطهاد�الذي��Zيصدق،�فالرجال�لن�يتحملوا�أبدا

�سا�ـــــ��nمـــــن�حقـــــوق��نســـــان�ع�ـــــى�مـــــر�العصـــــور،�وكـــــل�هـــــذا�تـــــم�باســـــم��ســـــTم�وبموجـــــب�مبـــــدأي�الطاعـــــة�والقـــــرار�ـــــي�

  )١٨(..."البيت

  .كذلك�هو�الحال�فيما�يتعلق�بالوZية�والقوامة�والوصاية�ع�ى��طفال�وتبنlºم

ع�ـى�زوجتـه،�وأن�علlºـا�طاعتـه�فيمـا�يأمرهـا�بـه�مـن�معـروف،�وـي�هـذا�مع�ـ��الوZيـة�والسـلطان��إن�للرجل�حـق�القوامـة"

كمــا�توصــلت�نــدوة�ـــي��)٢٠(كمــا�يقــول�ســيد�ســـابق،�ولــيس�للمــرأة�العربيــة�وZيـــة�ع�ــى�نفســها�وأحيانــا�ع�ــى�اب�lـــا�)١٩(.."علlºــا

نة�إذا�كانـت�مطلقـة�سـواء�ـي�تقريـر�مصـ|<هم�أو�دمشق،�وسحبت�الوZية�من�ا/رأة�ع�ى�أبناlïا�وبناlyا�خTل�فL<ة�الحضـا

  .سفرهم�أو�الوصاية�ع�ى�أموالهم

ـــي�القـــاهرة�/ناقشـــة�ا/ـــادة�السادســـة�عشـــرة�ـــي�rتفاقيـــة�الدوليـــة�®لغـــاء�" فريـــدريش�إي?ـــ<ت"وـــي�نـــدوة�أعـــدlyا�مؤسســـة�

ور�بـــ|ن�مؤسســـات�ا/جتمـــع�التمي|ـــ��ضـــد�ا/ـــرأة�ـــي�إطـــار�عمـــل�ملتقـــى�الحـــوار�حـــول�rتفاقيـــة�©lـــدف�تـــوف|<�مســـاحة�للتحـــا

ا/ــدني�ا/صــري�والجهـــات�التنفيذيــة�والتشـــريعية،�وقفــت�امــرأة�تتحـــدث�بمــرارة�عـــن�عجزهــا�عــن�صـــرف�عوائــد�شـــهادات�

  .استثمار�اشly>Lا�·ي�باسم�اب�lا�Ñن��ب�غائب�وهو�الو���nالشر�ي�ع�ى�rبن

  .ذه�الدرجة�·ي�الوZية�والقوامة،�باعتبار�ه}وللرجال�علlºن�درجة{قوله�تعا-ى�" الشيخ�الشعراوي "ويفسر�

ودرجـــة�الوZيـــة�تعطينـــا�مفهومـــا�أعـــم�وأشـــمل�فكـــل�اجتمـــاع��Zبـــد�لـــه�مـــن�قـــيم،�والقوامـــة�مســـئولية�وليســـت�تســـلطا،�".. 

والــذي�يأخــذ�القوامــة�فرصــة�للتســلط�والــتحكم�فهــو�يخــرج�©lــا�عــن�غرضــها،�فاÑصــل�ــي�القوامــة�أlmــا�مســئولية�لتنظــيم�

  ".الحركة�ي�الحياة

  )٢١(.."وهللا�حكيم�قادر�ع�ى�أن�يقتص�للمرأة�لو�فهم�الرجل�أن�درجته�فوق�ا/رأة�·ي�rستبداد":ويضيف

ويتجنــــب�الشـــــيخ�البـــــارع�ـــــي�التحليـــــل�اللغـــــوي�حقيقـــــة�أن�الوZيـــــة�والقوامـــــة�تع�ـــــ�nأن�هنـــــاك�رئيســـــا�متحكمـــــا�هـــــو�الرجـــــل�

الحالـــة،�أي�أlmـــا�ليســـت�مواطنـــا�حـــرا�كامـــل�ومرءوســـا�محكومـــا�هـــو�ا/ـــرأة�وأن�إرادة��خ|ـــ<�أي�ا/ـــرأة�ليســـت�حـــرة�ـــي�هـــذه�

  .�هلية�كما�يقت�n�âمفهوم�ا/واطنة

ويحيــل�العقــاد�أحقيــة�الرجــل�ــي�القوامــة�إ-ــى�الL<كيــب�الفســيولوÓي�لكــل�مــن�الرجــل�وا/ــرأة�معت?ــ<ا�ا/ــرأة�·ــي�أدنــى�خلقيــا�

وللرجــــال�علــــlºن�{ن�يفســــر�تســــلطي��ZعTقــــة�لــــه�بالفقــــه�أو�الشــــريعة�وإن�كــــا/ ومع?ــــ<ا�عــــن�موقــــف�ذكــــوري" بكســــر�الخــــاء"

  "،�تفس|<ا�بيولوجيا�أيضا}درجة

"�nـــoشـــك�أن�طبيعـــة�تكـــوين�الجـــنس�أدل�مـــن�الشـــواهد�التاريخيـــة�والشـــواهد�الحاضـــرة�ع�ـــى�القوامـــة�الطبيعيـــة�ال�Zإذ�

اخــتص�©lـــا�الــذكور�مـــن�نـــوع��نســان�إن�لـــم�نقـــل�مــن�جميـــع��نـــواع�الoــ�nتحتـــاج�إ-ـــى�هــذه�القوامـــة،�فكـــل�مــا�ـــي�طبيعـــة�

  )٢٢(.."الف|�يولوجية،�ي�أصل�الL<كيب،�يدل�ع�ى�أنه�عTقة�ب|ن�جنس�يريد،�وجنس�يتقبل�الجنس

  �رث

ومـع�ذلـك�كـان�ا/تـدينون�" وللـذكر�مثـل�حـظ��نثيـ|ن"وتجمع�ا/ذاهب�الفقهية�ا/ختلفة�ع�ـى�التفسـ|<�الحرـي��يـة��رث�

ذين�لم�يلوا�إ�Zالبنـات�ع�ـى�التوصـية�بكـل�ثـرواlyم�العاديون�أبعد�نظرا�وأك§<�حنكة�من�غالبية�ا/فسرين،�ح|ن�أقدم�ال
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أو�نقلها�وهم�أحياء�إ-ى�بناlyم،�وح��oبعض�الذين�أنجبوا�أوZدا�وبنات�وزعوا�ثـرواlyم�بالتسـاوي�ـي�حيـاlyم�وسـاووا�بـ|ن�

  .شريعةالبنت�والولد�ي��رث�معتمدين�تأويTت�مستن|<ة�وعصرية�ع�ى�اعتبار�أن�التخ�ي�عن�الحTل�ليس�حراما�ي�ال

  تعدد�الزوجات

ي�أول�القرن�ي�مصر�كما�أف��oالشيخ�محمود�شلتوت�ي�منتصفه�بإبطال�تعدد���oورغم�أن��مام�محمد�عبده�قد�أف

الزوجــات،�وأن�القــانون�التونÄــ��nمنــع�هــذا�التعــدد�فــ�Tتــزال�ا/ــذاهب�الفقهيــة�ا/عتمــدة�الoــ�nانحــدرت�إلينــا�مــن�القــرون�

  .وتعت?<�إلغاءه�افتئاتا�ع�ى�الشريعة�الوسطى�تدافع�عن�تعدد�الزوجات

وذلــك�رغــم�أن�الواقــع�نفســه�يتجــه�إ-ــى�إبطالــه،�ففــي�مســح�أجــراه�ا/شــروع�العربــي�لل�lــوض�بالطفولــة�بالجامعــة�العربيــة�

ــــي�موريتانيــــا،�وتبلــــغ�أقصـــاها�ــــي�الســــودان�إذ�تصــــل�إ-ــــى�% ٩ـــي�مصــــر�و% ٤وجـــد�أن�ظــــاهرة�تعــــدد�الزوجــــات��Zتتجــــاوز�

  .الزوجات�سيفا�مسلطا�باسم�الفقه�ع�ى�رقاب�النساء،�ويبقى�تعدد�%١٧

  اختيار�الزي�كحرية�شخصية

تجـــــد�ا/ـــــرأة�الســـــافرة�نفســـــها�محاصـــــرة�بالفتـــــاوى�الoـــــ�nتضـــــيق�علlºـــــا�الخنـــــاق�وتحـــــد�بصـــــورة�معنويـــــة�قـــــاهرة�مـــــن�حريlvـــــا�

  .الشخصية�ي�اختيار�الزي�الذي�ترتديه�وتصادر�عمليا�حقها�ي�rختيار

أثبــت�ــي�أك§ــ<�مــن�بحــث�أن�الحجــاب�كــان�مفروضــا�فحســب�ع�ــى�نســاء�النðــ�nإ�Z" د�العشــماوي ســعي"ورغــم�أن�ا/ستشــار�

أن�الشــيوخ�الـــذين�يعـــدون�مـــن�ا/ســـتن|<ين��Zيتوقفـــون�عـــن�تقـــديم�الفتــاوى�للنســـاء�حـــول�مـــا�يجـــوز�ومـــا��Zيجـــوز�لهـــا�أن�

  .تظهره�من�الشعر�والوجه�والكف|ن

  !!كلها�عورة�إ�Zالوجه�والكف|ن،�وي�الكف|ن�روايتانا/رأة��-وهو�مرجع�حنب�ي–وقال�قدامة�بن�جعفر�

الذي�أورد�الـنص�وعلـق�عليـه�قـائ�Tمـدافعا�عـن�تغطيـة�الـرأس�فقـط�" محمد�الغزا-ي"عTمات�التعجب�للشيخ� � 

 .مع�إظهار�الوجه�والكف|ن

وروبـــي�بشـــقيه�إن�ا/جتمـــع��ســـTمي�بمـــا�شـــرع�هللا�لـــه�مـــن�آداب�اللبـــاس�والســـلوك�العـــام�هـــو�ôـــ�nء�آخـــر�غ|ـــ<�ا/جتمـــع�� "

  )٢٣(.."الصلي�nðوالشيو�ي،�فإن�هذا�ا/جتمع�أدنى�إ-ى�الفكر�ا/ادي�البحت�وأقرب�إ-ى��باحة�الحيوانية�ا/سعورة

عبــــد�ا/تعــــال�محمــــد�"بــــل�إن�هنــــاك�اتجاهــــا�®ضــــفاء�نــــوٍع�مــــن�قدســــية�ع�ــــى�مــــا�يســــم��باللبــــاس��ســــTمي�للمــــرأة�يقــــول�

  ":الج?<ي 

للشــهيد،�وإن�ا/تحجبــة�ــي�عصــر��باحيــة�أعظــم�ــي�Õخــرة�مــن�مائــة�شــهيد�حــ|ن�تســL<�تــنظم��مــم�مهرجانــات�التقــدير�"

  :ثم�يضيف".. بخمارها�عن�اقتناع�وإيمان�بأlmا�تدعو�إ-ى�هللا�عمليا�بسلوكها�ومظهرها،�إlmا�قديسة�حية

خوlyــا،�و�Zتضــع�ا/ســلمة�تغــض�طرفهــا،�و�Zتكشــف�عــن�ôــ�nء�مــن�مفات�lــا�Ñحــد�ولــو�كــان�قريبــا�لهــا�وــي�بيlvــا�ومحضــر�أ"

  )٢٤(.."خمارها�جانبا،�أو�تكشف�شعرها�إ�Zأمام�والدي�الزوجة�والزوج�و�خوة�و�بناء�وب��nإخوlyا�فقط

ا/ســــألة��خطــــر�ــــي�الحجــــاب�والنقــــاب�والخمــــار�·ــــي�اســــتجابة�ا/ــــرأة�نفســــها�لفكــــرة�تغطيــــة�جســــدها�بصــــورة�مبــــالغ�فlºــــا�

أســتاذة�الشـــريعة��ســTمية�حـــ|ن�أجــرت�ـــي�" زينــب�رضـــوان"لـــدكتورة�باعتبــاره�عــورة،�وتقبلهـــا�لنفســها�كعـــورة�حoــ��أن�ا

بدايــة�الثمانينــات�بحثــا�كب|ــ<ا�حــول�الحجــاب�ــي�الجامعــة�تلقــت�ردا�اســتوقفها�بســبب�تكــراره�وهــو�أن�الفتــاة�حــ|ن�تضــع�

�الحجاب�تشعر�براحة�نفسية�عميقة�وتتخلص�من�قلق�كان�يسـاورها�كث|ـ<ا�حـول�سـفورها،�أي�أن�نسـاء�كث|ـ<ات�يقمـن

  .طواعية�بقهر�أنفسهن�واستساغة�هذا�القهر�باعتباره�هو�الحTل
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  العنـف

أبـــاح�القـــرآن�الكـــريم�صـــراحة�ضـــرب�الزوجـــة،�وتبـــارى�الفقهـــاء�والشـــيوخ�ـــي�تبيـــان�حـــدود�هـــذا�الضـــرب�ومقـــدار�شـــدته،�

الرجل�الشهم�وأصبح�شائعا�جدا�ي��وساط�الشعبية�وح��oب|ن�الفئات�الوسطى�والبورجوازية�الكب|<ة�ي�ا/جتمع�أن�

lmÑن��-ي�كل��حياء–عليه�ب|ن�الح|ن�وÕخر�أن�يؤدب�زوجته�م?<را�ذلك�بالشرع�و�Zيندر�أن�نسمع�استغاثات�النساء�

  .يتعرضن�للضرب

من�عينـة�الرجـال�الـذين�جـرى�سـؤالهم�% ٧٠وي�بحث�لم�تنشر�نتائجه�بعد�حول�العنف�ضد�ا/رأة�أجاب�ما�يزيد�ع�ى�

ومـن�بـ|ن�رجـال�العينـة�قضـاة�وأسـاتذة�جامعـات�ومحـامون�" لL<بيlvـا"�حيـان�ضـرب�الزوجـة�أنه�من�الضـروري�ـي�بعـض�

  .وصحفيون�ومدرسون 

  :قال�مالك

،�أمـــا�"تقـــتص�منـــه"إذا�عمـــد�الرجـــل�إ-ـــى�امرأتـــه�ففقـــأ�عي�lـــا،�أو�كســـر�يـــدها�أو�قطـــع�إصـــبعها�أو�أشـــباه�ذلـــك�فإlmـــا�تقـــاد�"

به�مــا�لــم�يــرده�ولــم�يتعمــده،�فإنــه�يعقــل�مــا�أصــاب�م�lــا�ع�ــى�الرجــل�يضــرب�امرأتــه�بالحبــل�أو�الســوط�فيصــي»lا�مــن�ضــر 

  .)٢٥("أي�تقتص�منه"هذا�الوجه،�و�Zتقاد�عنه�

وديــة�ا/ــرأة�إذا�قتلــت�خطــأ�نصــف�ديــة�الرجــل،�وكــذلك�ديــة�أطرافهــا�:"ويضــيف�ســيد�ســابق�الــذي�أورد�الفقــرة�الســابقة

  )٢٦(.."أهل�العلموجراحاlyا�ع�ى�النصف�من�دية�الرجل�وجراحاته،�وإ-ى�هذا�ذهب�أك§<�

وبطبيعة�الحال�فإن�العنف�الذي�يقع�ع�ى�ا/رأة�هو�أوسع�وأك§<�تشعبا�من�مجرد�الضـرب،�وإن�كـان��يـذاء�البـدني�هـو�

أظهــر�هــذه��شــكال�وصــو�Zإ-ــى�التشــويه�الجســدي�بالختــان،�والعنــف�ا/عنــوي�بــزواج��كــراه�أو�زواج�الفتــاة�الطفلــة،�أو�

ة�أو�منعهـا�عـن�الدراسـة�أو�rغتصـاب�حoـ��ـي�إطـار�الـزواج�وتـتم�دراسـات�كث|ـ<ة�عـن�حجب�وسائل�منـع�الحمـل�عـن�ا/ـرأ

  .الخ... زيادة�حاZت�rغتصاب�عامة

�nي�يوم�ا/رأة�العالم  :Zحظ�ا/ركز�١٩٩٧وي�بيان�/ركز�ا/ساعدة�القانونية�لحقوق��نسان�

"Tل�ا/جتمــــع�ويعتقـــد�ا/ركــــز�أن�ظـــواهر�العنــــف�ازديـــاد�حجــــم�ظـــاهرة�العنــــف�ضـــد�ا/ــــرأة�ســـواء�داخــــل��ســـرة�أو�مــــن�خـــ

�سـري�وإن�كانــت�تشـيع�ــي�جميـع�ا/ســتويات�rقتصـادية�وrجتماعيــة�إ�Zأlmـا�تL<كــز�بدرجـة�أك?ــ<�ـي�أوســاط��ســر�ذات�

الـدخل�ا/ـنخفض،�والoـ�nتعــاني�مـن�rفتقـار�إ-ــى�مسـتوى�تعليمـ�nمTئــم،�كمـا�أن�ظـواهر�العنــف�ا/جتم¸ـي�تـرتبط�بدرجــة�

الدور�الذي�يلعبه��عTم�ا/تأثر�بالخطاب�الدي��nالسلفي�الذي�يصر�ع�ـى�تقـديم�ا/ـرأة�ـي�صـورة�الرذيلـة�والُفجـر�كب|<ة�ب

والدونية�ويحملها�مسئولية�أية�انحرافات�داخل�ا/جتمع�و�Zيثمن�فlºـا�سـوى�الجوانـب�الoـ�nيمكـن�أن�تعكـس�اسـتكانlvا�

  )٢٧(..."وضعفها،�وتجعلها�هدفا�مباحا�للمزيد�من�العنف

  الصحة��نجابية

يقــود�غالبيــة�الشــيوخ�ورجــال�الــدين�حمــTت�منظمــة�ضــد�وســائل�منــع�الحمــل�باعتبــار�هــذا�ا/نــع�هــو�اعLــ<اض�ع�ــى�إرادة�

�nــoــم�تــأث|<ا�واســعا�ع�ــى�الفئــات�الشــعبية�بشــكل�خــاص�وتنظــيم��ســرة�هــو�الــدائرة�الlyTهللا�ســبحانه�وتعــا-ى،�وتــؤثر�حم

رب�ضد�الشيوخ�فتساند��ك§<�استنارة�م�lم�®نجـاح�حملlvـا�ضـد�الزيـادة�السـكانية�تخوض�فlºا�الحكومة�ما�يشابه�الح

  .ال�noتدمر�خططها�للتنمية

ويـرفض�الشـيوخ�مـن�حيـث�ا/بـدأ�فكـرة�أن�تكـون�ا/ـرأة�قــادرة�ع�ـى�السـيطرة�ع�ـى�جسـدها�وع�ـى�عـدد�مـرات�حملهـا�lmÑــا�

�nتتخذ�طابعا�دينيا،�بل�يمكن�أن�تتحـرر�جنسـيا،�بينمـا�السلطوية�الo/ يمكن�بذلك�أن�تفلت�من�دائرة�الوصاية��بوية
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تــردد�مTيــ|ن�النســاء�أقــوال�الشــيوخ�ويرفضــن�اســتخدام�وســائل�منــع�الحمــل�وينجــ?ن�مــرات�كث|ــ<ة�ويجــربن�عــذاب�مــوت�

  .أو�يتعرضن�هن�للموت�الفع�ي.. �طفال

قــوان|ن��حـــوال�الشخصــية�قــد�أســـهم�إن�الســيطرة�ع�ــى�ا/ــرأة�ـــي�ا/جــال�الخــاص�أي��ســـرة�وقمعهــا�هنــاك�عـــن�طريــق�

اجتماعيــة�أخــرى�ــي�حصــار�قــدراlyا�وإمكاناlyــا�ا/شــاركة�ــي�ا/جــال�العــام،�وكانــت�النتيجــة�·ــي�/ ضــمن�عوامــل�اقتصــادية

النســبة�ا/تدنيــة�ــي�عضــوية�مجلÄــ��nالشــعب�والشــورى�وــي�ا/حليــات�ومواقــع��دارة�العليــا�حoــ��تلــك�الoــ�nتشــكل�قــوة�

  .أغلبية،�مع�مTحظة�أن�غياب�الديمقراطية�يؤثر�سلبا�بصورة�مضاعفة�ع�ى�مشاركة�النساء�العمل�النسائية�فlºا

فضــ�Tعــن�أن�ا/ــدارس�الفقهيــة�ا/عتمــدة�دأبــت�ع�ــى�حجــب�الوZيــة�الك?ــ<ى�عــن�ا/ــرأة�فقهيــا،�بــل�وأك§ــ<�مــن�ذلــك�وقــف�

  .الشيوخ�ضد�تعيي�lا�قاضية�ح��oدون�سند�شر�ي

إن��ســTم�لـم�يحظـر�ع�ــى�امـرأة�تـو-ي�منصـب�مــا�حاشـا�الخTفـة�العظمــ��"بـن�حـزم�قـول�" محمـد�الغزا-ــي"وينتقـد�الشـيخ�

  :فيقول�معلقا

لســـنا�مــــن�عشــــاق�جعــــل�النســــاء�رئيســــات�للــــدول�أو�رئيســـات�للحكومــــات،�إننــــا�نعشــــق�شــــيئا�واحــــدا�أن�يــــرأس�الــــدول�أو�"

اصـب�الضـخمة،�فـإن�الكملـة�مـن�الحكومة�أكفأ�إنسان�ي��مة،�ومرة�أخرى�أؤكد�أني�لست�من�هواة�تولية�النسـاء�ا/ن

  )٢٨(..."النساء�قTئل،�وتكاد�ا/صادفات�·ي�ال�noتكشفهن

أي�أن�الشيخ�يمنع�واقعيا�ع�ى�ا/رأة�حق�الوZية�الك?<ى�Ñنه��Zتوجد�نساء�كفؤات�من�وجهة�نظره،�لكنه�ع�ى�أي�حال�

ا�زال�يث|<هـــا�نـــواب��خـــوان�ا/ســـلم|ن�ـــي�و�Zبـــد�هنـــا�أن�نتـــذكر�تلـــك�الضـــجة�الoـــ�nمـــ. �Zيقـــول�إن�ا/نـــع�يســـتند�إ-ـــى�الشـــرع

ال?</ــان�الكـــويÑ�noن�مرســـوما�أم|<يــا�صـــدر�ـــي�غيبــة�ال?</ـــان�يمـــنح�ا/ــرأة�الكويتيـــة�حـــق�التصــويت�وrنتخـــاب�وقـــد�تكتلـــوا�

فيمــا�بعــد�®ســقاط�القــانون�ولــم�تحصــل�ا/ــرأة�الكويتيــة�ع�ــى�حقوقهــا�السياســية�حoــ��Õن،�كــذلك�فــإن�مفكــرا�لي?<اليــا�

  ".وللرجال�علlºن�درجة"برر�حجب�الوZية�عن�ا/رأة�ي�ا/جال�العام�مستخدما�Õية�القرآنية�" لعقادا"مثل�

بالنسبة�لTنتقاص�من�حقوق�ا/رأة�ي�كافة�ا/يادين��Zيختلف�ا/ذهب�الشي¸ي�عن�ا/ذهب�الس�n،�وي�دراسة�لها�عن�

إ-ــى�أن�القــوان|ن��يرانيــة��Zت?ــ<ر�الظلــم�الواقــع�بالنســاء�" كــارقهــرا�نك|� "مــواد�القــانون��يرانــي�تتوصــل�الباحثــة��يرانيــة�

فحســــب�بــــل�تنظــــر�إ-ــــى�ا/ــــرأة�دومــــا�باعتبارهــــا�الجهــــة�الoــــ�nتلحــــق��ذى�بــــاÑخTق�وال?ــــ<اءة�والفضــــيلة�وتبقــــى�مصــــدر�قلــــق�

  ".واضطراب

لشـرف�وصـيانة�العفـة�ومـا�وهذه�القـوان|ن�تسـتند�إ-ـى�تعـاريف�م»lمـة�وآراء�فقهيـة�غريبـة�كلمـا�تعلـق��مـر�بقـانون�حفـظ�ا

  .شابه

وكل�فقيه�أو�مشرع�يذهب�مذهبا�ي�ذلـك�وتضـيع�ا/ـرأة�بـ|ن�حابـل�ونابـل�ـي�كـل��حـوال،�والقـوان|ن�ـي�كث|ـ<�مـن�جوان»lـا�

تتكئ�ع�ى�أك§<�التصورات�رجعية�وتخلفا�بحق�ا/رأة،�وت�lل�من�أشد�التفاسـ|<�الدينيـة�انغTقـا�وضـيقا�فيمـا�يمـت�بصـلة�

وحقوقهـــا�ومطال»lـــا،�كمـــا�أlmـــا�تأخـــذ�مأخـــذ�العمـــل�التصـــورات�التقليديـــة�والبائـــدة�الراســـخة�ـــي�الـــذهن��إ-ـــى�ســـلوك�ا/ـــرأة

  .)٢٩(.."الشع�nðفتسايرها�بد�Zمن�الس|<�ي�اتجاه�تقويمها�وإصTحها�وإحTل�جديد�عصري�مكاlmا

دريجيا،�كما�أن�القـرآن�والسـنة�خTصة��مر�أن�معظم�الفقهاء�قد�رفضوا�تماما�مبدأ�مساواة�ا/رأة�بالرجل�ولو�ح��oت�

لــم�يســاويا�بي�lمــا،�وهنــاك�العديــد�مــن�القــوان|ن�و�عــراف�ا/ختلفــة�ــي�الــدول��ســTمية�ممــا�يكــذب�الــوهم�الشــائع�عــن�

  .ثقافة�إسTمية�أو�هوية�واحدة�متجانسة�أو�قانون�إسTمي�واحد�وأمة�واحدة�ومع�ذلك�يتفق�الجميع�ع�ى�قهر�النساء

  :ركون�وهو�ا/سلم�العلمانيومع�ذلك�كما�يقول�أ
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وكث|<ا�ما�نسمع�نفـس�الكليشـهات�ا/عروفـة�والشـائعة�عـن�مكانـة�ا/ـرأة�ـي��سـTم،�لـذا�ينبæـي�علينـا�زحزحـة�التحلـيTت�"

  :ويضيف" )٣٠(..والتساؤZت�نحو�أرضية�أخرى�ومجاZت�طا/ا�تم�تجاهلها�حÕ��oن

،�يتبـاكون�ع�ـى�وضـع�ا/ـرأة�ـي�بلــدان�)�سـTمي�لحقـوق��نسـاندتعـاة�النمـوذج�(نسـمع�بعـض�أتبـاع�الحركـات�ا/ـذكورة�"

  .)٣١(عTمات�التعجب�Ñركون !!" أوروبا�والغرب�وينتظمون�®نقاذها�مثلما�أنقذوا�وضع�ا/رأة�ي�بلداننا

وي?<ز�التناقض�ي�موقف�الحركـات��سـTمية�والشـيوخ�حـ|ن�يـدافعون�عـن�حقـوق��نسـان�كافـة�وعنـدما�يـأتي��مـر�إ-ـى�

  .حقوق�ا/رأة�يحاصروlmا�بش��oالقيود�باعتبارها�·ي�الحرام�ذاته

من�الزواج�والطTق�والوZية�والعنف�ضد�ا/رأة،�ولكنه�ي�مجـال�" سيد�سابق"لقد�رأينا�ي�الصفحات�السابقة�موقف�

  :آخر�يقول 

وحريـــة�الفكـــر،�وحريـــة��لـــم�يكتـــف��ســـTم�بتقريـــر�صـــيانة��نفـــس�وحمايـــة��عـــراض�و�مـــوال،�بـــل�أقـــر�حريـــة�العبـــادة،"

  .اختيار�ا/هنة�ال�noيمارسها��نسان�لكسب�عيشه،�وحرية�rستفادة�من�جميع�مؤسسات�الدولة

وأوجـــب��ســـTم�ع�ـــى�الدولـــة�ا/حافظـــة�ع�ـــى�هـــذه�الحقـــوق�جميعهـــا�وأن�حقـــوق��نســـان��ZتنتÇـــ�nعنـــد�هـــذا�الحـــد،�بـــل�

رأي،�وحـــق�الجـــائع�أن�يطعـــم،�وحـــق�العـــاري�أن�يكÄـــ�n،�هنـــاك�حقـــوق�أخـــرى�منـــا�حـــق�ا/ـــأوى،�وحـــق�التعلـــيم،�وإبـــداء�الـــ

  .)٣٢(.."وا/ريض�أن�يداوى،�والخائف�أن�يؤمن،�دون�تفرقة�ب|ن�لون�ولون�أو�دين�ودين�فالكل�ي�هذه�الحقوق�سواء

وســيادة�الفقـــه�الرج¸ــي�القـــادم�مـــن�القــرون�الوســـطى�هــو�أمـــر��Zشـــك�فيــه�حoـــ��يومنــا�هـــذا�فيمـــا�يخــص��Zقضـــية�ا/ـــرأة�

  .نما�rستنارة�والعقTنية�ومبدأ�ا/واطنة�عامة،�ومن�ضم�lا�وي�قل»lا�قضايا�ا/رأةوحدها،�وإ

وأحرقــت�كتبـه�قبــل�ثمانيــة�قـرون�ظلــت�قضــايا�rسـتنارة�والعقTنيــة�وحقــوق�ا/ـرأة�هشــة�وعرضــة�" بـن�رشــد"فمنـذ�طــرد�

قوته�وعدتـه�العلميـة�ـي�ميـدان|ن�Ñنه�كباحث�ي�علوم�القرآن�خاض�بكل�" نصر�حامد�أبو�زيد"دائما�لòيذاء،�فقد�طرد�

  .معا،�حقوق�ا/رأة،�وفصل�الدين�عن�ا/دني�أي�العلمانية�فكان�rستبداد�له�با/رصاد

ومع�ذلك�علينا�أن�نتعامل�بحذر�مع�الفكرة�الصحيحة�القائلة�إن�الدين�ي�حد�ذاته�ينتقص�من�حقوق�ا/رأة�وإن�هذا�

ــــي�تخلفهـــا،�فليســــت�هنــــاك�ديا�nــــ�Äــــي�احتقارهــــا�للمــــرأة�هـــو�الســــبب�الرئينــــة�ســـماوية�أو�أرضــــية�تفــــوق�الديانــــة�الlºوديـــة�

وrنتقاص�من�حقوقها�بل�وإذZلها،�ومع�ذلك�فإن�وضع�ا/رأة�ي�القانون�وي�الحياة�العامة�ي�الدولة�الع?<يـة�هـو�أك§ـ<�

  .تقدما�بما��Zيقاس�من�وضعها�ي�البلدان�العربية�و�سTمية

rي��يـار�/ قتصاديإن�مستوى�التطور�التاريlmأصـبحت�منـذ�ا�nـoي�قضية�تحريـر�ا/ـرأة،�الالسيا���nيلعب�دورا�حاسما�

ا/جتمع��مومي�وا/شاعية�البدائية�جزءا�من�ا/لكية�الخاصة�للرجل،�تلك�ا/لكية�الخاصة�ال�noأخذ�الفق�nÇيقدم�لها�

بالرغم�من�أن�الفقهـاء�ليسـوا�آلهـة��تفس|<ات�إلهية،�وذلك�بعد�أن�أضفى�rستبداد�السيا���nع�ى�هذا�الفق�nÇقدسية

  .أو�أنبياء

وكـــأن�تقـــدم�ا/ـــرأة�ـــي�ا/جـــاZت�ا/ختلفـــة�وإطـــTق�قـــدراlyا�وإثباlyـــا�لـــذاlyا�قـــد�هـــدد�دائمـــا�النظـــام�rجتمـــا�ي�القـــائم�ع�ـــى�

ي�ظل��rمتيازات�وزرع�الخوف�ي�قلوب�الرجال�ا/حافظ|ن�والقائم|ن�ع�ى�هذا�النظام،�Ñن�rمتيازات�ال�noيحظون�©lا

�بـــــوي�أصـــــبحت�موضـــــوعا�للتســـــاؤل،�ولـــــيس�هنـــــاك�ســـــTح�أقـــــوى�وأمâـــــ���مـــــن�الـــــدين�لحمايـــــة�هـــــذه�/ النظـــــام�الطبقـــــي

  .rمتيازات�والس¸ي�لتأييدها�بكل�الطرق 

وإذا�كان�نصيبنا�نحن�النساء�ا/سلمات�من�التمي|��يزداد�وطأة�بإضافة�الفق�nÇإ-ى�الثقاي�ا/وروث،�فإن�هذه�الحقيقة�

  .نفي�أن�للتمي|��طابعا�عا/يا��Zيزال�قائما�رغم�الفروق�ال�no·ي�نسبية�هنا�وهناكالسافرة��Zت
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  :ويتساءل�أركون 

كــم�هــو�عــدد�النســاء�اللــواتي�اســتطعن�اليــوم�ــي�مجتمعــات�العــالم�الثالــث�كمــا�ــي�ا/جتمعــات�الغربيــة�أن�يتوصــلن�إ-ــى�"

ا�ي�والثقاي�لكل�شرط�نسائي�من�أجل�قيـادة�معركـة�السيطرة�ع�ى��صل�البيولوÓي�و�ن§<وبولوÓي�والتاري�ي�وrجتم

  )٣٣(؟...التحرير�ع�ى�أصعدlyا�الحقيقية�وضمن�منظور�ترقية�الشخص�البشري 

إlmا�إذن�معركة�شاملة�ع�ى�ا/رأة�ا/سلمة�أن�تخوضها�بمساندة�الرجال�ا/ستن|<ين�وفقهاء�الهامش�الذين�جرى�قمعهم�

يتســــمون�بال�Üاهــــة�والتجــــرد،�ويــــرون�أن�مبــــدأ�أساســــيا��Zبــــد�أن�يحكــــم��ع�ــــى�مــــر�العصــــور�شــــأlmم�شــــأن�النســــاء�والــــذين

العTقات�rجتماعية�هو�مبدأ�تساوي�البشر�جميعا�أمام�هللا�ولكن�ا/عركة�ي�ميدان�الفقـه�ا/سـتن|<�والتأويـل�التقـدمي�

تـ�lض�ع�ـى�ا/ـدني��للقرآن�والسنة�لن�يكتب�لها�النجاح�دون�أن�تؤسس�الحركات�النسائية�بص?<�ودأب�/رجعيـة�جديـدة

وحده،�وتفس|<�أن�القوان|ن�وا/واثيق�العا/ية�لحقوق��نسان�·ي��ساس،�وإ-ى�أن�نصل�إ-ى�إسـقاط�مـادة�ديـن�الدولـة�

lmائيا�من�الدسـتور�دون�أن�يع�ـ�nذلـك�أبـدا�أننـا�نـدعو�لفصـل�الـدين�عـن�الحيـاة�فـإن�ا/ـدني�وحـده�يتمثـل�ـي�أر�ـى�شـكل�

rــي�تفاقيـــة�الدوليــة�®لغـــاء�كــل�أشــكال�التمي|ـــ��ضــد�ا/ـــرأة�و�Zبــد�أيضـــا�أن�تصــبح�حركـــة�لــه�فيمــا�يخـــص�حقــوق�ا/ـــرأة�

  .تحرير�ا/رأة�ي�ا/جتمعات�العربية�و�سTمية�جزءا�عضويا�من�الحركة�العا/ية

ذلــك�أنــه�إذا�لــم�يتســـع�نطــاق�هــذه�ا/رجعيـــة�ا/دنيــة�ويكســب�أنصــارا�جـــددا�ع�ــى�النطــاق|ن�العـــالم�nوا/ح�ــي�ومــن�خـــارج�

ساط�ا/ثقفات�وا/ثقف|ن�ا/عزول|ن�سوف�يظل�الفق�nÇا/حافظ�مستبدا�بنا�وممسكا�برقابنا�إ-ى�حال�التدهور�العـام�أو 

ــــي�الـــــوطن�العربــــي�ومحـــــوره�التســـــلط�وrســــتبداد�السيا�ـــــ��nوrســـــتغTل�الكثيــــف�للجمـــــاه|<�الواســـــعة�الoــــ�nتنقـــــل�هـــــذا�

  .rستغTل�أحيانا�باسم�الدين

·ي�ا/صـدر�الرئيÄـ��nللتشـريع�يع�ـ��nقـرار�بـأن�هنـاك�مصـادر�أخـرى�ع�ـى�الحركـات�النسـائية�إن�كون�الشريعة��سTمية�

وإنمـا�تـوط|ن�لهـا�وخاصـة�rتفاقيـة�–�Zأقصـد�ترجمـة�" تعريب"وحركات�حقوق��نسان�أن�تتمسك�©lا،�وتقوم�بعملية�

نموذجـــا�مســـبقا�أو�قائمـــا�بصـــوته��الدوليـــة�®لغـــاء�كـــل�اشـــكال�التمي|ـــ��ضـــد�ا/ـــرأة�ذلـــك�أن�نمـــوذج�العـــدل�وا/ســـاواة�لـــيس

ـــي��Tـــا�هـــو�جـــاهز�فعـــ/�Tـــي�أي�مكـــان،�بـــل�ســـيكون�نتاجـــا�لعمليـــة�نضـــالية�وصـــراعية�طويلـــة�ولـــيس�نقـــالكاملـــة�وا/بتغـــاة�

الغــرب،�وإن�كــان�الغــرب�ــي�مرحلــة�حداثتــه�قــد�حــرر�الفــرد�مــن�قيــود�العصــور�الوســطى،�وكســبت�ا/ــرأة�كث|ــ<ا�بــذلك�ــي�

نفســها،�بينمـا�بقيـت�ـي�العـا/|ن�العربـي�و�ســTمي�تكـاد�تـراوح�مكاlmـا�رغـم�كـل�الخطــوات��سـياق�كفاحهـا�مـن�أجـل�تحريـر 

الك?ـــ<ى�الoـــ�nقطعlvـــا�حيـــث�تلعــــب�القـــوى�الســـلفية�وا/حافظـــة�الغنيـــة�جــــدا�بـــأموال�الـــنفط�دورا�مركزيـــا�ليســـت�الدولــــة�

  .التسلطية�إ�Zوجها�آخر�له

  :وكما�يقول�أركون�مرة�أخرى 

ا/قــــدس�التقليــــدي�ا/ــــوروث�Ñهــــداف�سياســـية�كلمــــا�تفــــاقم�وضــــع�ا/ــــرأة�وتــــدهورت�مكانlvــــا�ع�ــــى�كلمـــا�راحــــوا�يؤدلجــــون�"

  )٣٤(.."ا/ستوي|ن�rثنوجراي�و�سTمي�من�الL<اث،�وكلما�أصبح�ا/رور�إ-ى�حالة�الحداثة�صعبا�وشاقا

السياســـات�ا/حليـــة�والوطنيـــة�وإذا�كانـــت�ا/ســـاواة�هـــدفا�ـــي�ذاlyـــا�فإlmـــا�أيضـــا�وســـيلة�مTيـــ|ن�النســـاء�للمشـــاركة�ـــي�صـــنع�

  .والقومية�والعا/ية�وصو�Zإ-ى�العدل�و�نصاف
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  الهـوامــش

 .٢٦،�ص١٩٩٠ترجمة�وتعليق�هاشم�صالح،�دار�السا�ي،�لندن،�" الفكر��سTمي�نقد�واجlvاد"محمد�أركون� -١

 .آمال�عبد�الهادي،�قراءة�نقدية�لتقرير�مصر�١٩،�ص١٢سواسية،�عدد�"نق�Tعن� -٢

اله?ـــــــ<ي،�مشـــــــروع�بحـــــــث�نقـــــــدي�لقـــــــوان|ن��حـــــــوال�الشخصـــــــية�ـــــــي�بلـــــــدان�عربيـــــــة�مختـــــــارة،�اللجنـــــــة�عزيـــــــزة�. د -٣

 .r١٩٩٧قتصادية�وrجتماعية�لغربي�آسيا،�نيويورك�

 .١٧د�ص. السنة�النبوية�ب|ن�أهل�الفقه�وأهل�الحديث،�دار�الشروق،�القاهرة�ب"الغزا-ي� -٤

 .نق�Tعن�أركون،�مصدر�سابق -٥

 .٥١الغزا-ي�مصدر�سابق،�ص -٦

 ".رفع�الحراسة�عن�ا/رأة�ا/صرية"ي�تحقيق��٥،�ص١/٨/١٩٩٩جريدة��حرار� -٧

 .�٥حرار،�مصدر�سابق�ص -٨

 .�٥حرار،�مصدر�سابق�ص -٩

 .٦٦،�ص٧/٨/٩٩هاشم�nالطرودي،�أربعون�عاما�ع�ى�سن�قانون��سرة�التونn�Ä،�جريدة�الحياة�اللندنية،� -١٠

 .٩٨تابه�نداء�الجنس�اللطيف�ص،�نق�Tعن�ك١٩ – ١٨،�ص٨سيد�سابق،�فقه�السنة،�الجزء� -١١

 .١٣عزيزة�اله?<ي،�مصدر�سابق�ص. د -١٢

�حـــوال�الشخصـــية�للمســـلم|ن�طبقـــا�Ñحـــدث�التعـــديTت،�الطبعـــة�السادســـة،�الهيئـــة�العامـــة�لشـــئون�ا/طـــابع� -١٣

 .�١٩٩٧م|<ية،�القاهرة�

 .�٧حوال�الشخصية�للمسلم|ن،�مصدر�سابق،�ص -١٤

جمــــع�وإعــــداد�عــــادل�حســــ|ن،�الــــدار�العا/يــــة�للكتــــب�والنشــــر،��محمــــد�متــــو-ي�الشــــعراوي،�فقــــه�ا/ــــرأة�ا/ســــلمة، -١٥

 .١٩٩٨القاهرة�

 .٤عزيزة�اله?<ي،�مصدر�سابق�ص. د -١٦

 .١٤عزيزة�اله?<ي،�مصدر�سابق�ص. د -١٧

 .١٨عزيزة�اله?<ي،�مصدر�سابق�ص. د -١٨

 .٢١٢ – ٢١١سيد�سابق،�مصدر�سابق�الجزء�السادس�ص� -١٩

 .١٨ص�٤/٧/٩٩/ؤتمر�الدو-ي�للسكان،�جريدة�الحياة�من�وقائع�ندوة�عن�دور��عTمي|ن�ي�تنفيذ�توصيات�ا -٢٠

 .٥٨محمد�متو-ي�الشعراوي،�مصدر�سابق�ص -٢١

 .١٠�،١١ت،�ص. lmضة�مصر،�ب: ا/رأة�ي�القرآن"عباس�محمود�العقاد،� -٢٢

 .ندوة��عTمي|ن�ي�دمشق،�مصدر�سابق -٢٣

 .٥١ – ٥٠ت،�ص. ب�محمد�الغزا-ي،�السنة�النبوية�ب|ن�أهل�الفقه�وأهل�الحديث،�دار�الشروق،�القاهرة -٢٤
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 .٢١،�ص١٩٨٣عبد�ا/تعال�محمد�الج?<ي،�ا/رأة�ي�التصور��سTمي،�مكتبة�وهبة،�القاهرة� -٢٥

 .١٠٠سيد�سابق،�مصدر�سابق،�الجزء�العاشر�ص -٢٦

 .١٣٣سيد�سابق،�مصدر�سابق،�الجزء�العاشر�ص -٢٧

 .١٩،�مركز�ا/ساعدة�القانونية�لحقوق��نسان،�ص١٩٩٧العدد�الرابع،�مارس�" مساعدة" -٢٨

 .٥٥الغزا-ي،�مصدر�سابق،�ص -٢٩

 .٢٠ص�١١/٧/٩٩بوادر�حركة�نسوية�ي�إيران،�نزار�أجرى،�جريدة�الحياة،� -٣٠

 .١٢٥محمد�أركون،�مصدر�سابق،�ص -٣١

 .٤١سيد�سابق،�فقه�السنة،�مصدر�سابق،�الجزء�الحادي�عشر،�ص -٣٢

 .١٢٩أركون،�مصدر�سابق،�ص -٣٣

 .٢٨أركون،�مصدر�سابق،�ص -٣٤
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  الواقـع�والقانـون                   

  
  

منـذ�بـدأت�عمليـة�تحـديث�الـوطن�العربــي�وخروجـه�مـن�أسـر�العـالم�القـديم�ــي�lmايـة�القـرن�الثـامن�عشـر�وطيلـة�القــرن|ن�

�Zتــزال�العمليــة�جاريــة�ولــم�تنجــز�كلهــا،�كانــت�قضــية�ا/ــرأة�و�Zإ-ــى��لفيــة�الثالثــة�حيــث��Zالتاســع�عشــر�والعشــرين�وصــو

وـي�. تقـدمها�كـان�التحـديث�يتقـدم�أسـرع�وبا/ثـل�كـان�يL<اجـع�بL<اجعهـاتزال�إحدى�القضايا�ا/ركزيـة�الك?ـ<ى�فlºـا،�بمـدى�

ــي�ظــل�هــذا�التحــديث�خرجــت�ا/ــرأة�. الحــالت|ن�لعبــت�مجموعــة�كب|ــ<ة�مــن�العوامــل�ا/تشــابكة�وا/تفاعلــة�أدوارا�متباينــة

الحكــم�العثمــاني�بقــوة�إ-ــى�الح|ــ��العــام�رغــم�أن�دراســات�جديــدة�تعتمــد�ع�ــى�أرشــيفات�ا/حــاكم�والوثــائق�الخاصــة�فLــ<ة�

للــــــوطن�العربــــــي�وصــــــلت�إ-ــــــى�نتــــــائج�مغــــــايرة�تقــــــول�إن�هنــــــاك�أدوارا�أصــــــيلة�وكب|ــــــ<ة�لعبlvــــــا�ا/ــــــرأة�ــــــي�مختلــــــف�الطبقــــــات�

rجتماعية�وع�ى�مستويات�مباينة�ي�ا/جتمع��سTمي�قبل�هذا�التحديث،�وإن�ا/حاكم�الشرعية�ال�noكان�معموl©�Zا�

درة�أوســـع�ع�ـــى�الحركـــة�ـــي�هـــذه�العصـــور�ممـــا�يتـــوفر�لهـــا�Õن�ـــي�ظـــل�التحـــديث�مـــن�قبـــل�كانـــت�أرحـــم�بـــا/رأة�وأعطlvـــا�قـــ

  .والقوان|ن�الجديدة

ظلت�قضية�ا/رأة�إذن�طيلة�هذا�الزمن�الذي�امتد�Õن�/ا�يزيد�ع�ى�مائ�noعام�تتحرك�وتث|<�التوترات�والجدل�الفكري�

وا/شـــــاركة�السياســـــية،�و�ســـــرة،�والكفـــــاح��العمـــــل،�والتعلـــــيم،: والفقÇــــ�nوالصـــــراعات�ا/جتمعيـــــة�ع�ـــــى�عـــــدة�محـــــاور�·ــــي

العم�ــي�للنســاء�مــن�أجــل�الحقــوق�وذلــك�بعــد�أن�كانــت�أدوارهــن�قــد�أخــذت�ت�Lايــد�حoــ��أن�مظــاهرة�نســائية�خرجــت�إ-ــى�

الشـــوارع�إبـــان�الحملـــة�الفرنســـية�ع�ـــى�مصـــر�ـــي�lmايـــة�القـــرن�الثـــامن�عشـــر�تطالـــب�الرجـــال�ا/صـــري|ن�بمعاملـــة�زوجـــاlyم�

  .لفرنسيون�زوجاlyم�وبناlyموبناlyم�كما�يعامل�ا

كانت�ا/رأة�تشعر�أlmا�بحاجة�إ-ى�rحL<ام�الذي�تستحقه،�وبأlmا�إنسانة�جديرة�بمعاملة�إنسانية�ح��oولو�كانت�تختلـف�

بيولوجيـــا�عـــن�الرجـــل�وهـــو�rخـــتTف�الـــذي�أحاطتـــه�الثقافـــة�باÑســـاط|<�وأخـــذ�وعlºـــا�بـــذاlyا�كإنســـانة�أو�Zوأخ|ـــ<ا�يجعلهـــا�

مختلفـــة�ومكانـــة�جديـــدة�ـــي�ا/جتمـــع�الـــذي�كـــان�مجتمعـــا�ذكوريـــا�بامتيـــاز،�و�Zيـــزال�كـــذلك�حoـــ��Õن��تتطلـــع�إ-ـــى�وضـــعية

خاصــة�–بدرجـة�أو�بـأخرى،�وإن�أصـبح�وجـود�ا/ـرأة�فيــه�محسوسـا�بصـورة�أك?ـ<،�وقـد�اتخــذ�سـعlºا�لفـرض�هـذا�الوجـود�

راع�مـن�أجــل�التقـدم�عامـة�ومـن�أجــل�أشـكا�Zمتنوعــة�ومتناميـة�ـي�ارتبـاط�وثيــق�بصـ|<ورة�التطـور�والصـ�-ـي�ا/جـال�عـام

  .حقوق�للمرأة�كمواطنة�كاملة�ا/واطنة�بشكل�خاص

وقد�خاضت�النساء�ع�ى�الصعيد�العالم�nمعارك�مشا©lة�اكتسبت�دائمـا�خصوصـية�وطـابع�ا/جتمعـات�الoـ�nدارت�فlºـا�

  .ولكن�ربط�بي�lا�مبدأ�واحد�هو�الكفاح�ضد�التمي|�

ا/ســاواة�مــع�وضــع�الرجــل�ع�ــى�امتــداد�القــرون�ومنــذ�اlmيــار�ا/جتــع��مــومي�الــذي�إذ�كــان�وضــع�ا/ــرأة�أبعــد�مــا�يكــون�عــن�

عرف�قدرا�عاليـا�مـن�ا/سـاواة،�وارتفاعـا�كب|ـ<ا�ـي�قـدر�ا/ـرأة�ومكانlvـا�حـ|ن�كـان��طفـال�ينسـبون�لهـا�قبـل�نشـوء�ا/جتمـع�

  .الطبقي�وا/لكية�الخاصة

مــــا�ضـــــد�ا/ــــرأة�حoــــ��لحظتنــــا�هـــــذه�بــــدرجات�متفاوتــــة�ــــي�كـــــل�وبعــــد�زوال�هــــذا�ا/جتمــــع��مــــومي�تخلـــــق�التمي|ــــ��وظــــل�قائ

الثقافــــــات�والحضــــــارات�والــــــنظم�rجتماعيــــــة�بمــــــا�فlºــــــا�حoــــــ��ا/جتمعــــــات�الoــــــ�nقــــــدمت�نفســــــها�للعــــــالم�باعتبارهــــــا�بانيــــــة�



48 

 

لTشــــــL<اكية�وحققــــــت�إنجــــــازات�ضــــــخمة�ــــــي�اتجــــــاه�العدالــــــة�rجتماعيــــــة،�ففــــــي�آخــــــر�مكتــــــب�سيا�ــــــ��nللحــــــزب�الشــــــيو�ي�

rقبل��noيار�كانت�هناك�امرأتان�فقطالسوفيlm.  

  .lmض�هذا�التمي|��ضد�ا/رأة�ع�ى�أسس�اجتماعية،�اقتصادية،�ثقافية،�دينية،�ي�ا/جتمعات�السابقة�ع�ى�الرأسمالية

وح|ن�نشأ�ا/جتمع�الرأسما-ي�محطما�هذه�النظم�السابقة�عليـه�وبخاصـة�النظـام��قطـا�ي��ك§ـ<�شـيوعا�فـتح��بـواب�

مـــن�عزلlvـــا�rجتماعيـــة،�ومـــن�rرتبـــاط�بأشـــكال��نتـــاج�ا/�Ü-ـــي�لتشـــارك�ـــي�عمليـــة��نتـــاج�rجتمـــا�ي�أمـــام�خـــروج�ا/ـــرأة�

الواســعة�خاصـــة�ـــي�الصـــناعة،�لكنــه�لـــم�يفـــتح�لهـــا�بـــاب�ا/ســاواة�بـــل�إنـــه�اســـتغل�عملهـــا�أســوأ�اســـتغTل�ـــي�ظـــل�شـــروط�

اتقهــا�وحــدها�دون�مشــاركة�مــن�ا/جتمــع�أو�قاســية�وأجــور�هزيلــة،�وظــل�عــبء�العمــل�ا/�Ü-ــي�وتربيــة��طفــال�ملقــى�ع�ــى�ع

  .من�الزوج

ونســـتطيع�مـــرة�أخــــرى�دون�. وقـــد�تشـــكلت�ذهنيــــة�الـــزوج�طبقـــا�/جموعــــة�مـــن�ا/فـــاهيم��بويــــة�روجlvـــا�الثقافـــة�الســــائدة

مبالغة�أن�نقول�إن�مثل�هذه�الوضعية�·ي�ذات�طابع�عـالم�nبوسـعنا�أن�نجـد�تنويعـات�علlºـا�وتفصـيTت�كث|ـ<ة�ع�lـا�ـي�

الحركـــات�النســـائية�مـــن�كــل�بلـــدان�العـــالم،�أي�أlmـــا�ليســت�قضـــية�عربيـــة�فقـــط،�وإن�اتخــذت�لـــدينا�شـــك�Tحـــادا��أدبيــات

  .Ñسباب�كث|<ة

  الفئـات�Eضعف

يؤثر�التخلف�rقتصادي�بشكل�خاص�تأث|<ا�فادحا�ي�وضع�ا/رأة�العربية�وح|ن�نتحدث�عـن�وضـع�ا/ـرأة�فإننـا�نتحـدث�

ي�ظل�سوء��وضـاعالعامة�بـل��عن�جماه|<�النساء�وليس�عن�الصفوة��oيمكن�جدا�أن�يتحسن�وضعها�ح�noا/م|�ة�ال

إن�التخلـــف�rقتصـــادي�rجتمـــا�ي�يع�ـــ�nا/زيـــد�مـــن��ميـــة�والجهـــل�والفقـــر�وا/ـــرض�ودائمـــا�مـــا�تكـــون�الفئـــات�. واlmيارهـــا

لــن�ــي�قلــب�هــذه�الفئــات��ضــعف�ــي�ا/جتمــع�·ــي��ك§ــ<�عرضــة�لتــأث|<�هــذه�العوامــل�مجتمعــة،�وقــد�كانــت�النســاء�ومــا�ز 

ولكن�تقدم�الرأسمالية�و·ي�النظام�الـذي�يسـود�Õن�ع�ـى�الصـعيد�العـالم�nوـي�الـوطن�العربـي�يفـتح��بـواب�. الضعيفة

  .أمام�ا/ساواة�القانونية�ال�no·ي�أساس�ضروري�لكل�مساواة

فرت�فقـط�عـن�هـذه�ا/سـاواة�أمـام�إن�ا/ساواة�ال�noبشرت�©lا�الرأسمالية�ح|ن�قالت�بالفرص�ا/تكافئة�للجميع�قـد�أسـ

القـــــانون،�لكـــــن�ا/ســـــاواة�الحقوقيـــــة�و·ـــــي�خطـــــوة�ـــــي�اتجـــــاه�التقـــــدم��Zشـــــك�فlºـــــا�لـــــم�تســـــتطع�أن�تخفـــــي�ازيـــــاد�الفـــــروق�

ومـــع�. وحoـــ��ــي�إمكانيـــة�الحصـــول�ع�ـــى�ا/ســـاواة�القانونيـــة�ذاlyـــا. rجتماعيــة�وrقتصـــادية�بـــ|ن�البشـــر�ـــي�ال§ـــ<وة�وا/كانـــة

العربيــة�أبعــد�مــا�تكــون�عــن�ا/ســاواة�مــع�الرجــل�العربــي�أمــام�القــانون،�أي�أlmــا�أبعــد�مــا�تكــون�عــن�ذلــك�فمــا�زالــت�ا/ــرأة�

  .التمتع�بحقوق�ا/واطنة�الكاملة

بــل�إن�ا/واضـــع�الoـــ�nتســـاوت�فlºـــا�ا/ـــرأة�العربيـــة�مـــع�الرجـــل�العربـــي�أمـــام�القـــانون�شـــهدت�ـــي�التطبيـــق�الـــواق¸ي�فجـــوات�

ى�كل�مراحل�التعليم�دون�وجود�أي�قانون�يحـد�مـن�ذلـك�تـزداد�نسـبة��ميـة�بـ|ن�ففي�ح|ن�دخلت�ا/رأة�بقوة�إ-. واسعة

النسـاء�ع�lــا�بــ|ن�الرجــال،�بــل�إن�البلــدان�الoــ�nاســتجابت�لروشـته�صــندوق�النقــد�الــدو-ي�والبنــك�الــدو-ي�ــي�الخصخصــة�

ان�ودعــــم�ا/ــــواد�وانســــحاب�الدولــــة�تــــدريجيا�مــــن�ميــــدان��نفــــاق�ع�ــــى�الخــــدمات�العامــــة�مثــــل�التعلــــيم�والصــــحة�و�ســــك

الغذائية��ساسية�شهدت�تراجعا�ملحوظا�ي�تعليم�البنات،�Ñن��سر�الفق|<ة�ال�noتجد�نفسها�مج?<ة�ع�ى�دفع�نفقات�

التعلــيم�للصــغار�ذكــورا�وإناثــا�حـــ|ن�تقــوم�بتخفــيض�هــذه�النفقـــات�تكتفــي�عــادة�با®نفــاق�ع�ـــى�الــذكور�وإبقــاء��نــاث�ـــي�

عامـــة�فــــإن�دور��ن�ـــ���Zيـــزال�مرتبطــــا�حoـــ��اللحظــــة�الراهنـــة�ــــي�الذهنيـــة�العامــــة��البيـــت،�فإضـــافة�إ-ــــى�تفضـــيل�الــــذكور 

وكث|ـ<ا�مـا�نسـمع�مـن�Õبـاء�. بالزواج�ورعاية��سرة�وإنجاب��طفال،�وليس�بـالتعليم�و�نتـاج�والـدور�العـام�خـارج�ا/Üـ�ل 

صـبحت�مطلقــة�أو�أرملـة�يمك�lــا�أن�و�مهـات�القــول�أن�البنـت�حــ|ن�تـتعلم�إنمــا�تحصـن�نفســها�ضـد�الــزمن�حoـ��إذا�مــا�أ
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أي�أن�العمــــل��Zيمثــــل�بعــــد�بالنســــبة�/صــــ|<�الفتــــاة�قيمــــة�أساســــية�ــــي�ذاتــــه��Zع�ــــى�الصــــعيد�النــــو�ي�للمــــرأة�أو�... تعمــــل

  .الصعيد�ا/جتم¸ي�العام

طيع�تجاوزه�ودخلت�ا/رأة�العربية�إ-ى�كل�ميادين�العمل�تقريبا�ولكن�ترقlºا�ي�هذه�ا/يادين�كان�له�دائما�سقف��Zتست

إن�بسبب�تعدد�أدوارها�والجهود�الجبارة�ال�noتبذلها�ي�إدارة�ا/�Üل�وتربية��طفال�والعمل�خـارج�ا/Üـ�ل�ـي�ذات�الوقـت�

ودون�عــون�حقيقــي�مــن�الدولــة�أو�الــزوج،�وإن�بســبب�التح|ــ�ات�rجتماعيــة�الoــ�nتجســدها�ضــمنيا�ســلطة�lØــيمن�علlºــا�

تيـــاز�كـــل�الحـــواجز��خـــرى�بعـــد�أن�يســـتقر�بيlvـــا�ويك?ـــ<�أطفالهـــا�وتتـــوفر�لهـــا�فـــرص�الـــذكور،�فـــإذا�مـــا�اســـتطاعات�ا/ـــرأة�اج

التدريب�للL<�ي�ا/�nþتقف�لها�هذه�السـلطة�با/رصـاد،�فع�ـى�سـبيل�ا/ثـال�توجـد�النسـاء�ـي�عضـوية�هيئـات�التـدريس�ـي�

جامعــة،�بــل��Zتوجــد�مــن�هــذه�العضــوية�ومــع�ذلــك��Zتوجــد�رئيســة�واحــدة�ل% ٣٥الجامعــات�ا/صــرية�بنســبة�تقــرب�مــن�

و�Zتوجـد�رئيسـة�واحـدة�لهيئـة�أو�مؤسسـة�مـن�ا/ؤسسـات��نتاجيـة�. رئيسة�جامعة�ي�أي�بلد�مـن�بلـدان�الـوطن�العربـي

الك?ــ<ى�رغــم�وجــود�وزيــرات�هنــا�وهنــاك،�ذلــك�أن�الــوزيرات�يــدخلن�إ-ــى�الحكومــات�ــي�بلــدان�الــوطن�العربــي�الoــ�nانفــتح�

تعلن�النظم�الحاكمة�أlmا�إنما�تساوي�ب|ن�النسـاء�والرجـال�أي�لسـد�بـاب�الـذرائع��فlºا�الباب�أمامهن�بشكل�رمزي،�ولكي

  .كما�يقال�أمام�حركة�نسائية�متنامية�ومجتمع�عالم�nيرصد�كل�n�ôء

كســبت�النســاء�العربيــات�بعــد�معــارك�طويلــة�ومريــرة�حــق�التصــويت�والL<شــيح�لTنتخابــات�ومــا�زالــت�نســاء�بعــض�بلــدان�

  .يكافحن�من�أجل�هذه�الحقوق�السياسيةالخليج�والجزيرة�العربي�

ناهيك�عن�رئاسة�الوزراء�أو�الجمهورية�حيث��Z–ومع�ذلك�فإن�نسبة�تواجد�النساء�ي�ا/ؤسسات�التمثيلية�والنيابية�

هــــذه�النســــبة��Zتــــزال�هزيلــــة�للغايــــة�و�Zتتجــــاوز�خمســــة�با/ائــــة�ــــي�أفضــــل��-توجــــد�امــــرأة�واحــــدة�ــــي�أحــــد�هــــذه�ا/ناصــــب

�nمـــا�يقـــرب�مـــن�نصـــف�قـــرن�ع�ـــى�حصـــول�النســـاء�ع�ـــى�حقـــوقهن�السياســـية�الoـــ�nكـــافحن�مـــن�أجلهـــا�الحـــاZت�رغـــم�مâـــ�

  .طوي�Tسواء�ي�إطار�الكفاح�الوط��nمن�أجل�التخلص�من�rستعمار�أو�ي�إطار�الكفاح�النو�ي�من�أجل�حقوق�ا/رأة

  قوان`ن�ظا3ة

قـــوان|ن�منصــفة�ل�حـــوال�الشخصـــية�الoـــ��Z�nبــذلت�غالبيـــة�النســـاء�العربيــات�جهـــودا�جبـــارة�ولــم�يـــبخلن�بÒـــ�nء�مــن�أجـــل

تعامــل�ا/ــرأة�كمــواطن�مــن�الدرجــة�الثانيــة�نــاقص��هليــة�وــي�حاجــة�دائمــا��-باســتثناء�القــانون�التونÄــ�n–تــزال�جميعهــا�

للوصــاية�والحجــة�الoــ�nيســوقها�ا/حــافظون�دائمــا�·ــي�أن�هــذه�·ــي�الشــريعة،�ولكــن�القــانون�التونÄــ��nتأســس�بــدوره�ع�ــى�

أن�القراءة�التاريخية�للنص�ا/قدس�وفتح�أبواب�rجlvاد�قادران�دائما�ع�ـى�إنتـاج�قـوان|ن�ومواقـف�وأفكـار�الشريعة؛�إذ�

  .تنتصر�/صلحة�الناس�رجا�Zونساء�و�Zتخاصم�التطور 

كانــــت�حــــروب�التحــــرر�الــــوط��nومعــــارك�rســــتقTل�فضــــ�Tعــــن�ذلــــك�تقــــوم�ضــــمنيا�بتأكيــــد�الهيمنــــة�الذكوريــــة،�وبالتــــا-ي�

ا/ـــرأة�بـــالرغم�مـــن�تلـــك��دوار�الoـــ�nلعبlvـــا�النســـاء�ـــي�هـــذه�الحـــروب،�والoـــ�nلـــم�تكـــن�دائمـــا�أدوارا�خلفيـــة�تكـــريس�دونيـــة�

وهامشـــية�كمـــا�كـــان�الحـــال�ـــي�الثـــورة�التحرريـــة�الجزائريـــة،�وـــي�الحـــرب�الشـــعبية�الباســـلة�ضـــد�rســـتعمار�rســـتيطاني�

  .الفرن�n�Äال�noاستمرت�لثمانية�أعوام�متصلة

قـوى�الهيمنــة�التاريخيـة�ا/حافظــة�ع�ـى�اســتمرار�"لجزائــري�محمـد�حربــي�إنـه�بعــد�النصـر�اســتطاعت�وكمـا�يقــول�الكاتـب�ا

  )١(..العبودية�ح��oداخل�أك§<�حركات�التحرر�الوط��nراديكالية�الحركة�الوطنية�الجزائرية

لة�وا/ساواة�Ñن�وتناضل�الحركة�النسائية�الجزائرية�Õن�من�أجل�قانون�جديد�ل�حوال�الشخصية�يحقق�للمرأة�العدا

تلـــك�الوصـــاية�الoـــ�nتؤكـــدها�وتنظـــر�لهـــا�فقهيـــا�حركـــات��ســـTم�. القـــانون�القـــائم�يفـــرض�علlºـــا�الوصـــاية�الذكوريـــة�فرضـــا
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السيا�ــــ��nالoــــ�nتســــlvدف�إقامــــة�دولــــة�دينيــــة،�و·ــــي�حركــــات�وصــــلت�ــــي�عــــداlïا�للمــــرأة�لحــــد�القتــــل�والتشــــويه�الجســــدي�

  .وا/عنوي 

معركــــة�التحريــــر�السيا�ــــ��nللــــوطن�مقدمــــة�للتحريــــر�rجتمــــا�ي�للمــــرأة�ولكــــل��فــــراد�فالنســــاء�الجزائريــــات�انخــــرطن�ــــي�"

الجزائـــري|ن،�ولكـــن�ال�Üعـــة�الذكوريـــة�ا/هيمنـــة�لـــدى�قـــادة�التحريـــر�الـــوط��nلجمـــت�تحريـــر�النســـاء�وســـجنlvن�ـــي�قطاعـــات�

  ".محصورة�ضيقة��Zيستطعن�بعدها�التوصل�إ-ى�ا/ساواة

Tويضيف�ا/فكر�الجزائري�قائ:  

الـذي�أصـدر�(ينبæي�أن�نعL<ف�هنا�بأن�أك§<�القادة�العرب�جرأة�وتقـدما�فيمـا�يخـص�تحريـر�ا/ـرأة�كـان�الحبيـب�بورقيبـة�"

" البعــث"و�Z" عبـد�الناصـر"وإذا�مـا�نظرنـا�إ-ـى�ناحيـة�ا/شــرق�وجـدنا�أنـه��Z) ١٩٥٦قـانون�أحـوال�شخصـية�متقـدما�ســنة�

تفقــوا�ع�ــى�تشــغيلهن�وع�ــى�إرســالهن�إ-ــى�الحقــول�وا/كاتــب�وا/عامــل�الجميــع�ا. تجــرأ�ع�ــى�القيــام�بــأي�عمــل�لصــالح�ا/ــرأة

  .)٢()ولكن�من�فlºم�فكر�ي�إحداث�القطيعة�مع�ا/ا�n�çوrعL<اف�لهن�بحقوقهن؟

بــل�إن�ذهنيــة�القــادة�العــرب�بمــن�فــlºم��ك§ــ<�تحــررا�واســتنارة�ظلــت�ملغمــة�باÑفكــار�القديمــة�عــن�دونيــة�ا/ــرأة�وضــرورة�

ة�علlºا،�وكأن�عمل�ا/رأة�واستقTلها�rقتصادي�وتعليمهـا�بـل�وانفتـاح�آفـاق�ا/شـاركة�السياسـية�وصاية�رجل�من��سر 

Tي�الذي�تخضع�فيه�للرجل�خضوعا�كام-�Ü/ي�سياق�أشمل�هو�دورها�ا  .أمامها�ليست�جميعا�إ�Zجم�TاعL<اضية�

الطعـــام�واعتصـــمت�ـــي�مقـــر�الســـفارة�عـــن�" دريـــة�شـــفيق"حـــ|ن�أضـــربت�الشـــاعرة�وا/ناضـــلة�النســـوية�ا/صـــرية�الـــدكتورة�

مطالبــــة�بــــإقرار�الحريــــات�العامــــة�وجــــTء�rحــــتTل��ســــرائي�ي�عــــن�أرض�ســــيناء،�وكانــــت��١٩٥٧الهنديــــة�ــــي�القــــاهرة�عــــام�

عبـــد�"حكومـــة�مصـــر�قـــد�أنشـــأت�عTقـــات�وثيقـــة�مـــع�الهنـــد�الoـــ�nتأسســـت�ع�ـــى�صـــداقة�سياســـية�حميمـــة�بـــ|ن�الرئيســـ|ن�

طالبـة�عـدم�إيــذاء�" عبــد�الناصـر"هـذه�الصـداقة�اتصــلت�السـفارة�الهنديـة�بـالرئيس�،�وع�ـى�أســاس�مـن�"lmـرو "و" الناصـر

  :ال�noستتوجه�إ-ى�م�Üلها�وتن�nÇإضرا©lا�فكان�رد�الرئيس�عبد�الناصر�التلقائي�وا/ؤلم�هو" درية�شفيق"السيدة�

  .إن�من�ينبæي�التحاور�معه�هو�زوجها

قــد�اعتصــمت�مــن�أجلــه�لــيس�شــأنا�عائليــا�" دريــة�شــفيق"نــت�قــال�الــرئيس�عبــد�الناصــر�ذلــك�وهــو�يعــرف�جيــدا�أن�مــا�كا

يخص�عTقlvا�بزوجها�أو�بأسرlyا�·ي�ال�noسبق�لها�أن�أضربت�عن�الطعام�مع�عشر�نساء�أخريات�ي�نقابة�الصحفي|ن�

أصــر�وهــو�زعــيم�التحــرر�" عبــد�الناصــر"مــن�أجــل�حــق�ا/ــرأة�ا/صــرية�ــي�الL<شــيح�وrنتخــاب،�ولكــن�الــرئيس��١٩٥٤عــام�

��nوا/نــادي�باZشــL<اكية�أنــه�حoـ��الشــأن�السيا�ــ��nحــ|ن�يتعلــق�بـامرأة�فــ�Tبــد�مــن�إحالتـه�إ-ــى�زوجهــا�أي�ضــمنيا�إ-ــى�الـوط

�ب�أو�الـزعيم�ـي�ا/جتمـع�الخاضـع�لهيمنـة�الرجـال�أيـا�مـا�كانـت��دوار�الoـ�nتقـوم�©lـا�النسـاء�أو�الجهـود�الoـ�nتبـذلها�مـن�

  .أجل�ا/جتمع�كله

  النص�والهيمنة

نوني�لــيس�هــو�إذن�وحــده�الــدليل�ع�ــى�مســاواة�ا/ــرأة�ومــن�ثــم�لــيس�هــو�أيضــا�الــدليل�وحــده�ع�ــى�قهــر�ا/ــرأة،�الــنص�القــا

ذلك�أن�حالة�التحديث�الك?<ى�لم�تتناول�العTقة�ب|ن�الجنس|ن�ي�بنيlvـا�العميقـة،�وتعاملـت�مـع�حقـوق�ا/ـرأة�وحرياlyـا�

لتعلــيم�والعمــل�وا/شــاركة�السياســية�Ñهــداف�عمليــة�بالتجزئــة�وبصــورة�نفعيــة�خالصــة�حoــ��و·ــي�تفــتح�أمامهــا�أبــواب�ا

أبقlvـــا�خاضـــعة��ليـــات�rســـتبداد��بـــوي�باســـم�تأويـــل�محـــافظ�للـــنص�الـــدي��nالـــذي��Zتتأســـس�عليـــه�فحســـب�نصـــوص�

ع�ــى�أســاس�مــن�الشــريعة،�وإنمــا��-بمــا�فlºــا�تــونس–القــوان|ن�ــي��حــوال�الشخصــية�الoــ�nقامــت�ــي�كــل�البلــدان�العربيــة�
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يضـا�ذلــك�الخيـال�الشــع�nðالضـارب�ــي�أعمـاق�الــزمن�والـذي�يؤكــد�دونيـة�ا/ــرأة�ونجاسـlvا�طبقــا�لحكايــات�يتأسـس�عليــه�أ

  .أسطورية�متوارثة�وذنوب�ارتكبlvا�ا/رأة�رمزيا�استحقت�علlºا�أشد�العقاب

بــن�"روايــة�كمــا�قــدمlvا�.. إن�تــاريخ�ســحق�ا/ــرأة�برمتــه،�يجــد�ترم|ــ�ا�وتمثــي�Tناصــع|ن�بــارع|ن�لــه�ــي�صــور�جهــنم�النســوية"

خمســة�عشــر�مشــهدا�لتعــذيب�: هــذه�الروايــة�الoــ�nتتضــمن�أربعــة�وعشــرين�مشــهدا�ارعابيــا�تــم�توزيعهــا�كالتــا-ي. )٣("عبــاس

تعكـس�هـذه�القسـمة�اسـتكمال�.. النساء،�سبعة�مشاهد�لتعذيب�الرجال�والنساء�معا،�مشهدان�لتعذيب�الرجال�فقط

  :ع�ى�ا/رأة�وهذا�rستكمال�ع?<ت�عنه�الحوارية�التالية�الجنسانية�الذكورية�سلطاlyا�الشاملة�ال�Tإنسانية

  :قالت�امرأة�يزيد�لجارة�لها

  يا�أخ�noكيف�صار�الرجل�ي�Lوج�بأربعة�ويملك�من��ماء�ما�يشاء،�وا/رأة��Zت�Lوج�إ�Zواحدا�و�Zتستبد�بمملوك؟

والشــــرط�مــــ�lم،�تحكمــــوا�فينــــا�كمــــا�شــــاءوا،�يــــا�حبيبoــــn،�قــــوم��نبيــــاء�مــــ�lم�والخلفــــاء�مــــ�lم،�والقضــــاة�مــــ�lم،�: قالــــت�لهــــا

  .)٤(.."وحكموا�Ñنفسهم�بما�أرادوا

  ثورة�النساء

وعنــــدما�تتحــــدث�الحركــــة�النســــائية�الجديــــدة�ــــي�الــــوطن�العربــــي�عــــن�مبــــدأ�ا/ســــاواة�بــــ|ن�الرجــــال�والنســــاء�ــــي�الحقــــوق�

أو�تؤكد�بشكل�خاص�ع�ى��والواجبات�ي�قوان|ن��حوال�الشخصية�وهو�ما�حدث�ي�تونس�ع�ى�أساس�فق�nÇمستن|<،

تنفجــر�ــي�وجوهنــا�تلــك�القــارة�الضــخمة�"حـق�ا/ــرأة�العربيــة�وا/ســلمة�ــي�الســيطرة�ع�ــى�جســدها�ومـرات�حملهــا�ووZدlyــا�

العـــــائTت�(ولكـــــل�ا/حرمـــــات�أو�التـــــابوات�الoـــــ�nقمعlvـــــا�وطمســـــlvا�. )٥(كمـــــا�يقـــــول�ا/فكـــــر�الجزائـــــري�محمـــــد�أركـــــون " للجـــــنس

ونحـــــن�نعلـــــم�حجـــــم�ا/ناقشـــــات�" بـــــاÑخ�Tي�أو�بالـــــدي�n"انون��Zيـــــرحم�ولكنـــــه�موصـــــوف�بواســـــطة�قـــــ) والقبائـــــل�والعشـــــائر

أن�الظــــــروف�. "النفســـــية�والتحليليــــــة�النفســــــية�الoــــــ�nدارت�حـــــول�التحــــــرر�الجنÄــــــ��nوضــــــرورة�الســـــيطرة�عليــــــه�أو�ضــــــبطه

فlºــا�ــي�ا/جتمعــات�التاريخيــة�والثقافيــة�والسياســية�وrقتصــادية�والديموجرافيــة،�الoــ�nابتــدأت�هــذه�ا/ناقشــات�تنبثــق�

�سـTمية،�تـدعونا�إ-ــى�الكث|ـ<�مـن�الحــذر�والصـ?<�والتســامح�قبـل�أن�نصـدر�حكمــا�با®دانـة�ا/سـبقة�ع�ــى�طريقـة�الحركــات�

  .)٦("النسائية�ي�أوروبا،�هذه�الحركة�ال�noانتفضت�وثارت�بحق�ومشروعية

ال�هذه�ا/ناقشة�أبدا�وتسارع�بالقول�إن�الدين�و�Zتسمح�الحركات��سTمية�و�Zح��oالسلطات�ا/دنية��بوية�باستكم

  .قد�تفوق�ع�ى�كل�الديانات�والفلسفات��خرى�فيما�يتعلق�با/رأة�-كما�تفسره�·ي–�سTمي�

وع�ى�هذا��ساس�أي�أساس�التفوق�ع�ى�كل�Õخرين�تحاول�الجماعات�الجهادية��سTمية�ـي�ا/ناسـبات�كافـة�وطبقـا�

أويل�آخر�فرض�ما�تراه�·ي�بالقوة،�مؤكدة�أن��سTم�قد�أعطى�للمرأة�حقوقا�لم�تعطها�لها�أية�لتأويلها�·ي�ونفيا�لكل�ت

ديانة�أو�فلسفة�أخرى،�وي?<رون�أشكال�انتقاص�حقوق�ا/رأة�العربية�وا/سلمة�وتدهور�أوضاعها�البادي�للعيان�والذي�

قسيم��ل�nÇل�دوار�حيث�تقوم�ا/رأة�بأعظم�هو�ذلك�الت.. �Zيتسبب�فيه�الدين�بأنه�ع�ى�العكس�من�حقيقته�كتدهور 

  ..وظيفة�ي�الوجود�·ي��مومة

وبا®ضـــافة�إ-ـــى�ذلـــك�تـــد�ي�بعـــض�القـــوى�ا/حافظـــة�وخاصـــة�تلــــك�الoـــ�nترفـــع�الرايـــات�الدينيـــة�وتعـــادي�ا/ـــرأة�باســـم�رفــــع�

لـو�للنسـاء�العربيـات�النظـر�مقامها،�أن�الحركة�النسائية�العربية�الجديدة�·ي�است|<اد�لثورة�النساء�ي�الغرب،�الـذي�يح

النســائية�لــيس�لهــا�عTقـة�بالحيــاة�الفعليــة�للمــرأة�" الصـرعة"إليـه�بإعجــاب�كمثــل�أع�ــى�ونمـوذج�يحتــذى،�وأن�مثــل�هــذه�

أي�للحركـات�النسـائية�–العربية�الراضـية�بوضـعها�الـذي�تتقبلـه�يـه�باعتبـاره�الوضـع�الطبي¸ـي،�ولـذلك�كلـه�لـن�يكـون�لهـا�
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واقع�العربي،�وسوف�تبقى�حركات�هامشية�معزولة�يدي�lا�ا/جتمع�التقليدي�وتبتعد�ع�lا�النساء�أثر�كب|<�ي�ال�-الجديدة

  .)٧(lmÑا��Zتمثل�لهن�احتياجا

ويتجاهـــل�هـــذا�ا/نطـــق�تمامـــا�واقـــع�الحصـــار�العـــام�ـــي�غالبيـــة�بلـــدان�الـــوطن�العربـــي�ع�ـــى�الحريـــات�الديموقراطيـــة�الـــذي�

ل�حركـــات�أخـــرى�ذات�طبـــاع�راديكـــا-ي�ســـاعية�لتغي|ـــ<�ا/جتمـــع�العربـــي�إ-ـــى�يـــؤدي�إ-ـــى�عـــزل�وlyمـــيش�هـــذه�الحركـــات،�بـــل�وكـــ

�فضـــل�وداعيـــة�للمســـاواة�بـــ|ن�النســـاء�والرجـــال،�مســـتلهمة�ضـــمن�مصـــادر�إلهامهـــا�الصـــوت��خ�Tـــي�العميـــق�ـــي�القـــرآن�

يديــه،�و�Zالكــريم�الــذي�يســاوي�بــ|ن�البشــر�جميعــا�الــذين�خلقهــم�هللا�مــن�نفــس�واحــدة،�وســاوى�بيــ�lم�حــ|ن�يكونــون�بــ|ن�

يلتفــت�هـــؤZء�التقليـــديون�إ-ــى�التنـــاقض�الصـــارخ�الــذي�يقعـــون�فيـــه�حـــ|ن�يظلمــون�النســـاء�ويفرقـــون�بــ|ن�البشـــر�ـــي�هـــذه�

الــدنيا�ومــوقفهم�ا/ضــاد�لهــذا�ا/وقــف�الــذي�حــرك�عقــول�ومشــاعر�مئــات�مــن�ا/فكــرين��ســTمي|ن�والفقهــاء�ا/ســتن|<ين�

رفاعــة�"و" الثعــالnð"و" الكــواكnð"و" محمــد�عبــده"و" الــدين��فغــانيجمــال�"وصــو�Zإ-ــى�" ابــن�رشــد"ع�ــى�مــر�العصــور�مــن�

  ...وآخرين" قاسم�أم|ن"و" الطاهر�حداد"و" الطهطاوي 

وأسفرت�القيود�ع�ى�الحريات�الديموقراطية�جنبا�إ-ى�جنب�التبعية�rقتصادية�ي�زمـن�محمـد�ع�ـي�إ-ـى�تـدهور�أوضـاع�

وزlyا،�حيث�قام�الباشا�كجزء�من�برنامجه�لتحويل�الحكـم�إ-ـى�النظـام�ا/رأة�وفقد�سيطرlyا�ع�ى��را�n�çال�noكانت�بح

وبســــيطرة�التجــــار��وروبيــــ|ن�ع�ــــى�. بمصــــادرة�كــــل�عناصــــر�صــــناعة�ال§ــــ<وة�وإعــــادة�توزيــــع�ال§ــــ<وات�ع�ــــى�أتباعــــه"ا/ركــــزي�

م�بشـكل�الصناعة�ا/صرية�انحسرت�مشاركة�ا/صري|ن�ي�النشـاط�rقتصـادي�ـي�ا/سـتوى�ا/ح�ـي،�وتـدهورت�أوضـاعه

ولم�يبق�من�أنشطة�مفتوحة�أمام�ا/رأة�. عام،�وكذلك�كان�حال�ا/رأة�ال�noكانت�مشL<كة�من�قبل�ي��نشطة�التجارية

  .)٨(إ�Zتلك�ا/رتبطة�بالخدمة�أو�إنتاج�الطعام

�nتخاصــم�وأدت��زمــة�الشــاملة�ا/عاصــرة�ــي�الــوطن�العربــي�إ-ــى�اتســاع�نفــوذ�ا/ؤسســات�الدينيــة�ا/حافظــة�والنصــية�الoــ

التـاريخ،�وذلــك�رغـم�التآكــل�الـذي�كــان�قـد�أصــا©lا�ع�ـى�طريــق�تقـدم�ا/جتمــع�العربـي�إ-ــى�الحداثـة�والديمقراطيــة،�وأصــبح�

�nــoمية�الTــي�شــكل�مــا�يســم��بالصــحوة��ســهــذا�النفــوذ�الــذي�كــان�مرشــحا�للــزوال�ــي�صــ|<ورة�التطــور�يع?ــ<�عــن�نفســه�

اواlyا�بالرجل،�وتقف�حجر�ع§ـ<ة�ـي�طريـق�تغي|ـ<�فلسـفة�قـوان|ن��حـوال�تعادي�غالبية�فصائلها�قضية�تحرير�ا/رأة�ومس

الشخصــــية�ـــــي�الـــــوطن�العربـــــي،�بـــــل�إlmــــا�تحـــــارب��صـــــTحات�الجزئيـــــة�بـــــنفس�الضــــراوة�و�صـــــرار�كمـــــا�حـــــدث�ـــــي�تجربـــــة�

ي��حوال�الشخصية�ـي�مصـر�ـي�بدايـ�n�çأدخلت�ع�ى�قوان|ن��جراءات�من�أجل�تبسيط�التقا�noت�الTة�هـذا�التعدي

  .العام

وقامــت�قائمــة�ا/حــافظ|ن�ولــم�تقعــد�حoــ��Õن�ــي�ا/غــرب�ضــد�مشــروع�خطــة�العمــل�الوطنيــة�®دمــاج�ا/ــرأة�ــي�التنميــة�

  .الذي�اعتمدته�الحكومة�بالتعاون�مع�الحركة�النسائية

وا/ـدني،�وذلـك�ـي��أدت�هذه��وضاع�كلها�إ-ى�إخراج�ا/رأة�العربية�من�دائـرة�ا/واطنـة�الoـ�n·ـي�أسـاس�ا/جتمـع�الحـديث

تنـاقض�مـع�انتشـار�مفهـوم�ا/واطنـة�وممارســlvا�والصـراع�مـن�أجـل�تثبيlvـا،�جنبـا�إ-ــى�جنـب�ازديـاد�الطـابع�العـالم�nلحركــة�

حقــــوق��نســــان،�الoــــ�nنجحــــت�الحركــــة�النســــائية�إ-ــــى�حــــد�كب|ــــ<�ــــي�إدمــــاج�حقــــوق�ا/ــــرأة�النوعيــــة�فlºــــا�وإن�ع�ــــى�صــــعيد�

هذا�إ-ى�زيادة�أشكال�التوتر�والصراع�داخل��سـرة�النوويـة�الoـ�nتعـيش�ـي�ا/ـدن��أدى�كل. الخطاب�والنظرية�ع�ى��قل

بصـورة�رئيسـية�وقـد�ضــعفت�روابطهـا�إ-ـى�هـذا�الحــد�أو�ذاك�مـع��سـرة�ا/متـدة،�أو�مــع��صـول�الريفيـة�Ñحـد�الــزوج|ن،�

لســــلطة�الــــزوج�ا/ســــتبد��وهـــو�صــــراع�ينــــتج�غالبــــا�عـــن�رفــــض�ا/ــــرأة�الoــــ�nدخلــــت�إ-ـــى�التعلــــيم�ثــــم�العمــــل�لقبـــول�الخضــــوع

ا/تعــــا-ي،�ورفــــض�ا/كانــــة�الدونيــــة�الoــــ�nيســــ¸ى�هــــذا�الــــزوج�غالبــــا�لوضــــعها�فlºــــا�وإحكــــام�الســــيطرة�علlºــــا�معتــــدا�بقــــوان|ن�

�حوال�الشخصية�واعتبار�الزوجة�جـزءا�مـن�ملكيتـه�الخاصـة�ـي�ا/جتمـع��بـوي�الطبقـي،�ويخـوض�الكث|ـ<�مـن��زواج�
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ســرة�مــن�أجــل�الحفــاظ�ع�ــى�rمتيــازات�التاريخيــة�الoــ�nحصــل�علlºــا�الرجــال�ع�ــى�امتــداد�الرجــال�صــراعا�ــي�إطــار�هــذه�� 

  .التاريخ�البشري�بعد�سقوط�ا/شاعية�البدائية�والنظام��مومي

وتدلنا�التجربة�الواقعية�وا/شـاهدات�العيانيـة�ـي�الحيـاة�اليوميـة�ع�ـى�تزايـد�هـذا�التـوتر�ـي�مؤسسـة�الـزواج�الـذي�كث|ـ<ا�

الطTق�الذي�ازدادت�نسبته�ي�الزيجات�الحديثة�غالبـا�Ñن�الـزوج�يـرفض�ا/شـاركة�ـي�أعبـاء�العمـل�ا/�Ü-ـي��ما�يؤدي�إ-ى

أو�تربية��طفال�معت?<ا�أن�هذه�ليست�إ�Zمهمات�نسائية�ع�ى�الزوجة�أن�تقوم�©lا�وحدها�ح��oو·ي�تعمل�خارج�ا/�Üل�

القلقــة�ع�ــى�هــذا�ا/وقــف�مــن�الــزوج�وــي�ســياق�مــن�هــذا�الصــراع��وتســهم�ــي��نفــاق�ع�ــى��ســرة،�و�Zينــدر�أن�تــرد�ا/ــرأة

ا/كتـــوم�أو�الســـافر�بـــأن�تقـــوم�باZحتفـــاظ�برات»lـــا�لنفســـها�وrمتنـــاع�عـــن��ســـهام�ـــي��نفـــاق�ع�ـــى��ســـرة�مـــا�دام�الـــزوج�

  .مصرا�ع�ى��بقاء�ع�ى�التقسيم�القديم�ل�دوار�حيث�العمل�ا/�Ü-ي�للمرأة�و�نفاق�للرجل

  :مرة�أخرى " أم|<ة�سنبل"احثة�تقول�الب

إن�ا/سلمات�ـي�العصـر�الحـا-ي�يطمحـن�ـي�الوصـول�إ-ـى�رئاسـة�الحكومـات�بينمـا�يصـطدمن�بمصـاعب�قـد��Zتحـل�عنـد�"

  .)٩(.."الرغبة�ي�الطTق�من�أزواجهن

ة�مــن�إن�التعــديTت�الجزئيــة�الoــ�nأدخلــت�ع�ــى�قــوان|ن��حــوال�الشخصــية�هنــا�وهنــاك�مــؤخرا�ليســت�إ�Zاســتجابة�حــذر 

قبــل�الحكومــات�لحركــة�نســائية�نشــيطة�تع?ــ<�قبــل�أي�ôــ�nء�آخــر�عــن�عــدم�رضــا�النســاء�عــن�أوضــاعهن�ووعــlºن�ا/�Lايــد�

  .بحقيقة�الظلم�الذي�يقع�علlºن��Zلn�Òء�إlmÑ�Zن�نساء�يحرمن�من�حقوق�ا/واطنة�كاملة�بسبب�جنسهن��Zغ|<

ي�تكــافح�مــن�أجــل�مــنح�جنســيlvن�Ñبنــاlïن�مــن�زوج�أجنðــ�nو�Zتــزال�النســاء�ــي�الغالبيــة�العظمــ��مــن�أقطــار�الــوطن�العربــ

ولــــو�كانــــت�–وللــــزوج�نفســــه،�وذلــــك�أســــوة�بالرجــــل�الــــذي�يســــتطيع�أن�يعطــــي�هــــذه�الجنســــية�Ñبنائــــه�مــــن�زوجــــة�أجنبيــــة�

  .بل�ويعطlºا�للزوجة�نفسها�دون�أية�صعوبات�-إسرائيلية�ي�بعض�البلدان�ال�noعقدت�اتفاقات�مع�إسرائيل

وزراء�العدل�العرب�مشروع�قانون�موحد�ل�حوال�الشخصية�لم�يضع�ي�rعتبار�أيا�من�ا/طالبـات�قدم��١٩٨٦ي�عام�

العادلــة�لحركـــة�نســائية�يشـــتد�عودهــا�وحركـــة�ديموقراطيــة�تـــزداد�نفــوذا،�وانطلـــق�ع�ــى�العكـــس�مــن�ذلـــك�كلــه�مـــن�مبـــدأ�

ل�وشــرع�لتعـدد�الزوجــات�رغـم�أن��مــام�عـدم�ا/ســاواة�بـ|ن�الرجــال�والنسـاء�ــي�الوZيـة�والقوامــة�والطاعـة�والحضــانة،�بـ

كــــذلك�جعــــل�مشــــروع�. مفoــــ�nالــــديار�ا/صــــرية�كــــان�قــــد�كتــــب�كث|ــــ<ا�حــــول�إمكانيــــة�إبطــــال�التعــــدد�شــــرعيا" محمـــد�عبــــده"

�-لـو�طبــق–مرهونـا�بموافقــة�الـزوج�أو�باتفـاق�الطـرف|ن�أي�أن�ا/ــرأة�لـن�تحصـل�بمقتâـ���هــذا�القـانون�" الخلـع"القـانون�

  .م�أن�الشرع��سTمي�يبيح�لها�حق�rحتفاظ�لنفسها�بالعصمةع�ى�حق�تطليق�نفسها�رغ

وي�كل�مـواد�القـانون�ورغـم�الكلمـات�ا/نمقـة�تحتـل�ا/ـرأة�مكانـة�أدنـى،�بـل�إن�مفـردات�الخطـاب�نفسـه�تعاملهـا�كÒـ�nء،�

  "التطليق�للغياب�والفقدان"وكنموذج�واحد�لذلك�ي�الفصل�الخامس�عن�

جها،�ا/عروف�موطنه،�أو�محل�إقامته،�ولو�كان�له�مال�يمكن�استيفاء�النفقة�للزوجة�طلب�التطليق�بسبب�غياب�زو "

  .)١٠(..."منه�و�Zيحكم�لها�بذلك�إ�Zبعد�إنذاره،�إما�با®قامة�مع�زوجته�أو�نقلها�إليه

  .Zحظ�أنه��Zتنتقل�·ي�إليه�وإنما�يتم�نقلها

ع�ــى�مــا�كــان�قــد�وصــل�إليــه�ا/شــروع�التونÄــ���nوقــد�فلتــت�مــن�وزراء�العــدل�العــرب�فرصــة�ثمينــة�لبنــاء�مشــروع�القــانون 

  .ا/تقدم�وا/نصف�والذي�قام�بدوره�ع�ى�الشريعة�كما�سبق�القول 

هكذا�نجد�أنفسنا�أمام�فجوة�واسعة�من�جهة�ب|ن�قوان|ن�تنصف�ا/رأة�وواقع�يخذلها،�ومـن�جهـة�أخـرى�قـوان|ن�تظلـم�

وتنشــأ�. هــذه�القــوان|ن�وراءه�كÒــ�nء�بــال�لكنــه�يجــر�إ-ــى�الخلــفا/ــرأة�وواقــع�يتغ|ــ<�ــي�اتجــاه�مزيــد�مــن�قوlyــا�وخ?<lyــا�تاركــا�
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التـــوترات�والتشـــنجات�العصـــبية�ـــي�مجتمعـــات�مأزومـــة�لـــم�تســـتطع�حoـــ��Õن�أن�تنصـــف�نســـاءها�أو�تكفـــل�لهـــن�حقـــوق�

  .ا/واطنة�الكاملة

  .ن�التغ|<ي�الخذZن�والتغ|<�تنشأ�قوى�جديدة�وإن�جنينية�مؤكدة�أن�n�ô�Zء�ثابت�سوى�قانو .. وي�الحالت|ن
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  الهوامـش

منصـور�فهمـn،�ترجمـة�–ـي�كتـاب�أحـوال�ا/ـرأة�ـي��سـTم�" محمد�حربـي"من�خاتمة�وضعها�الكاتب�الجزائري� -١

 .١٥٣ص�١٩٩٧أ/انيا��-كولونيا–رفيدة�مقدادي،�منشورات�الجمل�

 .١٥٢ا/صدر�السابق�ص -٢

 .�مام�ابن�عباس�ي�كتاب��سراء�وا/عراج -٣

آليـــات�ووظـــائف�إنتـــاج�ا/تخيـــل��رعـــابي�ـــي��ســـTم،�محمـــد�حيـــان�الســـمان،�.. جســـدأحـــوال�النـــار�ومقامـــات�ال -٤

 .٢٩ص�١٩٩٧أغسطس��١٤٤مجلة�أدب�ونقد�عدد�

 .١٤٧ص�١٩٩٠الفكر��سTمي�نقد�واجlvاد،�محمد�أركون،�ترجمة�وتعليق�هاشم�صالح،�دار�السا�ي،�لندن� -٥

 .ا/رجع�السابق -٦

 .٧٤ص�١٩٩٩أكتوبر��٧١الشهرية�عدد�" مجلة�اليسار"لنقاش�حقوق�ا/رأة�ب|ن�الفق�nÇوا/دني،�فريدة�ا -٧

النساء�و�سرة�وقوان|ن�الطTق�ي�التاريخ��سTمي،�حررته�با®نجل|�ية�أم|<ة�سنبل،�ا/جلـس��ع�ـى�للثقافـة،� -٨

 .من�مقدمة�ا/حررة�٢٠ص�١١٩ا/شروع�القومي�للL<جمة�رقم�

 .٢١مصدر�سابق�ص -٩

شخصــــية،�إعــــداد�خ?ــــ<اء�مجلــــس�وزراء�العــــدل�العــــرب،�نشــــره�اتحــــاد�مشــــروع�قــــانون�عربــــي�موحــــد�ل�حــــوال�ال -١٠

 .ت. ا/حام|ن�العرب�د
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  مونـولـوج

  

  
دخلت�سناء�ا/صري�بجرأة�إ-ى�الجدل�العنيف�الدائر�حول�ا/رأة�ي��سTم،�وتكتب�كتابا�تقول�إنه�بدايـة�سلسـلة�عـن�

بــأك?<�نصــيب�مـــن�فتــاوى�الشـــيوخ�الجــدد،�وـــي�أوضــاع�تحتــاج�لدراســـة�مستفيضــة�ع�ـــى�رأســها�وضــع�ا/ـــرأة�الــذي�يحظـــى�

ثم�وضع�أشمل�يضم�هؤZء�وأولئك�تقول�ع�lم�الكاتبـة�إlmـم��قليـات�والكيفيـة�الoـ�nسـتعاملهم�.. قل»lا�وضع�ا/سيحي|ن

خلـــــف�"معركlvـــــا�الoـــــ�nخرجـــــت�ـــــي�كتـــــاب�صـــــغ|<�هـــــو�" ســـــناء�ا/صـــــري "فكيـــــف�بـــــدأت�. ©lـــــا�الدولـــــة�الدينيـــــة�إذ�مـــــا�أنشـــــئت

  ؟"الحجاب

ـــي�مقـــر�نقابـــة��طبـــاء�ـــي�مصـــر،�حـــ|ن�كســـبت�الجماعـــات�الدينيـــة�انتخابـــات�مجلســـها،�وحيـــث�دارت�مناقشـــة�كـــان�ذلـــك�

تحــدث�فlºــا�كــل�مــن�الــدكتور�فــؤاد�زكريــا�والشــيخان�محمــد�الغزا-ــي�ويوســف�" �ســTم�والعلمانيــة"عاصــفة�ــي�نــدوة�عــن�

  .نوال�السعداوي�أن�تتحدث�فلم�تتمكن. القرضاوي�وحاولت�د

تمكنــــــت�مــــــن�طــــــرح�ســــــؤالها�عــــــن�وضــــــع�ا/ــــــرأة�ووضــــــع�ا/ســــــيحي|ن�ــــــي�ا/جتمــــــع�الــــــذي�تــــــدعو�إليــــــه�" صــــــري ســــــناء�ا/"لكــــــن�

كـــادت��-·ـــي�أشـــد�اللحظـــات�حرجـــا–وكانـــت�تلـــك�اللحظـــة�كمـــا�يقـــول�الـــدكتور�فـــؤاد�زكريـــا�. فكانـــت�الفاصـــلة.. الجماعـــات

  ..تالندوة�إذن�أن�تنقلب�إ-ى�معركة�دامية�وأخذ�الكث|<ون�يصرخون�مطالب|ن�ا/رأة�بالسكو 

وظلـــت�هـــذه�النـــدوة�لفLـــ<ة�طويلـــة�حـــديث��وســـاط�الثقافيـــة�والسياســـية،�وZحـــت�رغـــم�كـــل�مـــا�شـــاب�تنظيمهـــا�وأســـلوب�

إدارlyـــا�باعتبارهـــا�بدايـــة�لحـــوار�حقيقـــي�بـــ|ن�العلمـــاني|ن�ودعـــاة�الدولـــة�الدينيـــة�باعتبارهمـــا�قـــوت|ن�فكـــريت|ن�وسياســـيت|ن�

  .رئيسيت|ن�ي�البTد

وتواصــل�ا/ونولـــوج�الــذي�يتحــدث�كـــل�فيــه�إ-ـــى�نفســه،�دون�أي�اعتبـــار�. مــن�النـــور ولكــن�ســرعان�مـــا�خبــا�هـــذا�البصــيص�

ولكن�الجماعات�الدينية�تحظى�وحدها�ببطولة�هـذا�ا/ونولـوج�الطويـل�ع�ـى�السـاحة،��Zفحسـب�.. لوجود�الطرف�Õخر

بمقتضاه�حق�rجlvاد�لها�افتخارا�بقوlyا�ا/�Lايدة؟�ولكن�أيضا�استنادا�إ-ى�مقولة�التفويض��ل�nÇالذي�تعطى�لنفسها�

وحــدها�وتمنعــه�عمليــا�عــن�Õخــرين،�حoــ��إذا�مــا�اجlvــدوا�منطلقــ|ن�مــن�أرضــية�فكريــة�أخــرى�وموقــع�اجتمــا�ي�آخــر�فــإن�

  .الرد�الوحيد�الجاهز�ع�ى�هؤZء�Õخرين�هو�lyمة��لحاد�والخروج�ع�ى�الدين�الذي�تمتلكه�الجماعات�الدينية�وحدها

ــي�صــلب�القضــية�الديموقراطيــة�ــي�الــوطن�العربــي�كلــه�والoــly�Z�nــددها�فحســب�سلســلة��وتــدخل�هــذه�ا/ســألة��خ|ــ<ة

القـــوان|ن�ا/نافيـــة�للحريـــات�وأجهـــزة�الدولـــة��منيـــة�العصـــرية،�ولكـــن�lyـــددها�أيضـــا�وبـــنفس�الدرجـــة�مـــن�الخطـــورة�هـــذه�

ها�التبش|<ية،�و·ي�أيضا�جذر�كل�ال�Üعة�الواحدية�العميقة،�وال�noتمارسها�الجماعات�الدينية�فع�Tو·ي�مرتكز�كل�أعمال

ومــن�هنــا�يمــوت�كــل�.. بالL<اçــ��nأو�بــالقوة�إ-ــى�أرضــها–عنــف�تلجــأ�إليــه�هــذه�الجماعــات�الoــ�nتريــد�أن�تــأتي�بكــل�Õخــرين�

  .وتتوا-ى�ا/ونولوجات.. حوار�معها�عند�بدايته�وينسد�الطريق

وجــــه�الجماعــــات�الدينيــــة،�أي�أنــــه�دعــــوة�هــــو�بمثابــــة�إلقــــاء�للقفــــاز�ــــي�" خلــــف�الحجــــاب"ورغــــم�أن�كتــــاب�ســــناء�ا/صــــري�

فإlmـــا�لـــم�تـــرد�وأبـــت�أن�.. ورغـــم�أن�الجماعـــات�تمتلـــك�عـــددا��Zيح�ـــ���مـــن�ا/نـــابر�الفكريـــة�والثقافيـــة. للمبـــارزة�الفكريـــة
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تدخل�مجددا�ي�الحوار،�أو�تجادل�ا/ؤلفة�ي�الحجج�والوقائع�وال?<اه|ن�ال�noأتت�©lا،�وكتبlvا�بعاطفيـة�عاليـة،�وحـرارة�

  ..من�قلب�تجرحه�كل�يوم�صنوف�العدوان�ع�ى�ا/رأة�وتحق|<ها�من�قبل�هذه�الجماعات�نابعة

�Zبـد�أن�نسـجل�أن�مثـل�هـذا�ا/ونولـوج�قـائم�أيضـا�بـ|ن�الحكومـات�" للمنولـوج"ولكي��Zنظلم�الجماعات�الدينية�كرائـدة�

ا/مارســـة�العمليــة�تتحـــدث�وحـــدها��فالحكومـــات�تتظــاهر�أlmـــا�داعيـــة�حــوار�بـــ|ن�كـــل�القــوى�و�فكـــار�ولك�lــا�ـــي.. والشــعوب

أو�أlmـــا�وجـــدت�Zســـتكمال�الـــديكور�وهـــو�الÒـــ�nء�الـــذي�يســـاعد�ع�ـــى�ظهـــور�ممارســـات�.. كـــأن�القـــوى��خـــرى�غ|ـــ<�موجـــودة

  .الجماعات�الدينية�كأlmا�العمل�ا/نطقي�والطبي¸ي�الذي��Zيستد�ي�الكشف�أو�النقد

ا/رأة�ي�نظر�الجماعات��سTمية،�صورة�مـن�قريـب��– دعوات�قديمة�تتجدد: يقع�كتاب�سناء�ا/صري�ي�ستة�فصول 

أســواق�جديــدة��–امــرأة�ومســيحية�وفق|ــ<ة��–ملكــة�ع�ــى�عــرش�مــن��شــواك��–إنز-ــي�إ-ــى�ســوق�العمــل�لكــن�بشــروط��–

  .للجواري 

�ترجع�ا/ؤلفة�إ-ى�النصوص��صلية�للمفكرين�والدعاة�ا/عتمدين�لدى�الجماعات��سTمية�خاصة�الشيخ�حسـن�البنـا

وأبــو��ع�ـــى�ا/ـــودودي�وســـيد�قطــب،�ومـــن�الLـــ<اث�القـــديم�تعــود�Zبـــن�تيميـــة�لتـــأتي�بنصــوص�استشـــهاداlyا�مـــن�مصـــادرها�

و·ـي�.. �ولية،�وذلك�مع�قائمة�طويلـة�أخـرى�مـن�ا/راجـع�والوثـائق�العصـرية�الoـ�nاعت?<lyـا�أساسـا�للصـورة��خـرى�للمـرأة

/يــــادين�بينمــــا�تجاهـــــد�الجماعــــات�الدينيــــة�بكــــل�الســــبل�لطمـــــس�الصــــورة�الواقعيــــة�حيــــث�تــــتعلم�ا/ــــرأة�وتعمـــــل�ــــي�كــــل�ا

  .ولذا�تبقى�ا/سألة�ي�ساحة�الفكر�والو�ي�خط|<ة�وراهنة.. مTمحها�وإعادlyا�إ-ى��طر�القديمة

تعلــيم�ا/ــرأة�بشــروط،�وعملهــا�أيضــا�.. تنبعــث�الــدعوات�القديمــة�الoــ�nتجــددت�ع�ــى�يــد�الجماعــات�ارتكــازا�ع�ــى�محــورين

ــا�صــالحة،�وتعمــل�إذا�مــا�دفعlvــا�الحاجــة�rقتصــادية�إ-ــى��بشــروط،�أي�أن éتــتعلم�مــا�يســاعدها�ع�ــى�أن�تكــون�زوجــة�وأم

  ..ذلك�وإذا�كان�أهلها�عاجزين�عن�إعالlvا

ولكــن�أخطــر�مــا�يســجله�الفصــل��ول�هــو�هــذه�الحقيقــة�الoــ�nتؤكــد�تشــويه�و�ــي�النســاء�بــذاlyن�وســقوطهن�ــي�الشــعور�

  ..أlmن�خلقن�من�طينة�أخرى�غ|<�طينة�الرجال،�وأن�ا/رتبة�الدنيا�لهن�·ي�n�ôء�طبي¸يبالدونية�وإيماlmن�ا/�Lايد�ب

فا/رأة�ي�نظرهن�مكاlmا�البيـت،�أمـا�العمـل�. فا/حجبات�أقل�إيمانا�بحق�ا/رأة�ي�العمل�والL<�ي�Ñع�ى�ا/ناصب�ا/مكنة"

هذه�ا/وافقة�بشروط�م�lا�أن�يكون�عملها��فخلق�أساسا�من�أجل�الرجل�وا/وافقات�م�lن�ع�ى�مبدأ�عمل�ا/رأة�يحطن

وذلـك�طبقـا�لنتـائج�بحـث�أجـراه�.." ي�مهن�معينـة�بالـذات�كالطـب�أو�التـدريس�أو�أن�تكـون�ا/ـرأة�ـي�حالـة�عـوز�اقتصـادي

العامة�للو�ي�بطبيعة�الحال�عن�الرواج�الشديد�لصورة�ا/ـرأة�كعـورة،�"ا/ركز�القومي�للبحوث�وتنتج�هذه�الحالة�شبه�

جماعــات�إ-ــى�أرض�.. تكــز�آخــر�مــن�مرتكــزات�الجماعــات�الدينيــة�فيمــا�يخــص�هــذه�القضــية�أي�أن�النســاء�يــدخلنوهــو�مر 

إ-ــى�ا/ونولــوج،�وإذا�مــا�تطابقــت�الصــورة�الذاتيــة�مــع�مفــردات�ا/ونولــوج�حoــ��وإن�اختلفــت�.. الطــرف�الــذي�يحــاور�نفســه

تحريــر�النســـاء�قوامهـــا�الرئيÄـــ��nوهـــو�النســـاء��فـــإن�الضــحية�تنقـــاد�لجTدهـــا�وتخســـر�قضـــية.. بعــض�الرتـــوش�هنـــا�أو�هنـــاك

  .أنفسهن�كقوة�ضاربة�ي�عملية�التحرير

وÑن�ا/ــرأة�ا/ســلمة�تحتــل�مكانــة�تاليــة�للرجــل�ا/ســلم،�فــإن�الرجــل�ا/ســيüي�ســوف�يــأتي�وضــعه�بعــد�ا/ــرأة�ا/ســلمة،�ثــم�"

  ".تأتي�ا/رأة�ا/سيحية�ي�lmاية�هذا�السلم�rجتما�ي

ستخلصـه�الكاتبـة�مـن�النصـوص��صـلية�ويؤخـذ�علlºـا�أن�هـذا�الفصـل�الخط|ـ<�مكتـوب�بسـرعة�هذا�هو�الL<تيب�الذي�ت

وربمــا�اتخــذ�طابعــا�دعائيـا،�لكنــه�يســتمد�كــل�قوتـه�مــن�اســتناده�إ-ــى��-وهــو�أســلوب�عـام�ــي�الكتــاب�ع�ــى�أي�حـال–وخفـة�

مـــن�التناقضـــات�ـــي�أفكـــار�مظـــاهر�التمي|ـــ��بـــ|ن�الواقـــع�وأقـــوال�الفقهـــاء�الـــذين�رجعـــت�لهـــم�وتكشـــف�الكاتبـــة�عـــن�سلســـلة�

  .الجماعات�خاصة�فيما�يتعلق�بجسد�ا/رأة
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ـــي�نفـــس�–يغـــازلون�لـــدlØا�.. وهـــم�حينمـــا�يطالبوlmـــا�بإخفـــاء�جســـدها�العـــورة�ويســـبوlmا�بأقـــذع�الشـــتائم�وأبشـــع�الصـــفات"

رهم�هــذا�ا/ث|ــ<ات�الحســية�ويطالبوlmــا�بــأن�تكــون�عــاهرة�للــزوج�ــي�مواضــع�أخــرى،�وا/ــادة�الoــ�nتــدور�حــول�تصــو �-الوقــت

مــن�الغــزارة�والفجاجــة�بحيــث�كــان�يكفــي�تجميعهــا�ووضــعها�إ-ــى�جــوار�بعضــها�الــبعض�لتعطــي�صــورة�صــارخة�عــن�هــؤZء�

  ..".الذين�يدعون�الدفاع�عن�ا/رأة�ويتحدثون�باسم�الحفاظ�علlºا

لشـــباب�إن�العـــودة�إ-ـــى�نصـــوص�الـــدعاة�والفقهـــاء�وا/فكـــرين�تعيـــد�ل�ذهـــان�معلومـــات�قديمـــة�كانـــت�منســـية�عـــن�نظـــرة�ا

  .ا/تعلم�تعليما�عصريا�للمرأة�وتناقض�هذه�النظرة�مع�كل�معطيات�العلم

خTصة��مر��Zيستطيع�أحد�أن�يطعن�ـي�الكتـاب،�وربمـا�لهـذا�السـبب�جـرى�تجاهلـه�وأصـبح�بـدوره�مونولوجـا�للجانـب�

رر�الشـامل�للمجتمـع�مـن�أي�للفكر�rجتما�ي�والسيا���nالتقـدمي�الـذي�يضـع�قضـية�تحريـر�ا/ـرأة�ـي�سـياق�التحـ.. Õخر

كـــل�أشــــكال�rســــتغTل�الخـــارÓي�وا/ح�ــــي،�وحيــــث�يـــدور�صــــراع�عنيــــف�وع�ـــى�كــــل�ا/ســــتويات�ـــي�الــــوطن�العربــــي�ويحتــــاج�

الوضـوح�فيـه�إ-ــى�قـوة�معنويــة�للنسـاء�شـرطها�الــتخلص�مـن�الــو�ي�ا/شـوه�الـذي�تروجــه�أدبيـات�الجماعــات�الدينيـة�ع�ــى�

  ..ولوج�وتجر�إليه�نساء�لسن�قليTتو·ي�تنخرط�ي�ا/ون.. اختTف�منطلقاlyا
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  الضحيـة�فـي�الفكـر                                                                 

  

  

كانـــت�ا/صـــادفة�وحـــدها�·ـــي�الoـــ�nاختـــارت�هـــذا�الLـــ�امن�بـــ|ن�انفجـــار�قضـــية�حقـــوق�ا/ـــرأة�السياســـية�ـــي�الكويـــت�بمـــا�ثـــار�

وا/جتمـــع�ومجلـــس��مـــة�وصـــو�Zلـــرفض�إقرارهـــا�بعـــد�تكتـــل�كـــل�القـــوى�ا/حافظـــة�حولهـــا�مـــن�جـــدل�واســـع�ـــي�الصـــحافة�

ضدها�مع�تقاعس�بعض�ا/ؤيدين�لحسابات�ذاتية،�وب|ن�انفجار�قضية�حرية�الفكر�والتعب|<�حـ|ن�جـرى�حـبس�الـدكتور�

لـــذين�فعـــ�Tبســـبب�رأي�كتبـــه�دون�أن�يحمـــل�ســـيفا�أو�حoـــ��ســـكينا،�وذلـــك�بعـــد�مTحقـــة�مـــن�بعـــض�ا" أحمـــد�البغـــدادي"

للمحاكمة�" عالية�شعيب"و" لي�ى�العثمان"يعطون�Ñنفسهم�حق�التحدث�باسم��سTم�واحتكاره،�ثم�تقديم�الكاتبت|ن�

  .كان�ال�Lامن�مصادفة،�لك�lا�تلك�ا/صادفة�ال�noيقال�إlmا�خ|<�من�ألف�ميعاد. مlvمت|ن�بالتعب|<�الحر�عن�ذاتيlvما

ب|ـــ<�همـــا�القضـــيتان�الكب|<تـــان�للحداثـــة�العربيـــة�كلهـــا�منـــذ�أواخـــر�القـــرن�فقضـــية�تحـــرر�ا/ـــرأة�وقضـــية�حريـــة�الفكـــر�والتع

  .التاسع�عشر�وح��oيوم�الناس�هذا�وما�سوف�نحملهما�معنا�إ-ى�القرن�الجديد

و�Zتــــزال�قــــوى��ســــTم�السيا�ــــ��nتقاتــــل�ع�ــــى�امتــــداد�الســــاحة�العربيــــة�لفــــرض�وصــــايlvا�ع�ــــى�ا/جتمــــع�العربــــي�ــــي�هــــات|ن�

واللتـــ|ن�ســـتبقيان�مســـجلت|ن�ع�ـــى�جـــدول�أعمـــال�تاريخنـــا�إ-ـــى�أن�نـــنجح�ـــي�إقـــرار�مبـــدأي�ا/ســـاواة�ا/ســـألت|ن�ا/حـــوريت|ن�

والعدل�ب|ن�البشر�وحقهم�ي�التفك|<�والتعب|<�وrختTف،�وإ-ـى�أن�تصـبح�هـذه�جميعـا�مفـاهيم�وقيمـا�مسـتقرة�وراسـخة�

قـوة�الثقافـة�ا/عاديـة�للمـرأة�والoـ�nتعت?<هـا�ي�الوجدان�العام،�وي�أوساط�النساء�والرجال،�وأقـول�النسـاء�والرجـال�Ñن�

كائنــا�أدنــى�قــد�تجــذرت�حoــ��ــي�قلــوب�وعقــول�قطاعــات�واســعة�جــدا�مــن�النســاء�وهــو�مــا�أســميه�ممارســة�القهــر�الطــو�ي�

  .للنفس

إن�استقرار�هذه�ا/فاهيم�وترسخها�ي�الوجدان�العام�ضروري�ح��oيصل�هذا�الوجدان�إ-ى�تقبل�التعدد�باعتباره�سنة�

  .ة،�والحرية�مفتاح�ازدهارها،�والعدل�مقصدها،�وا/ساواة�ب|ن�البشر�هدفها�ي�آخر�كل�س¸يالحيا

كانـــت�قضـــية�تحـــرر�ا/ـــرأة�ع�ـــى�أســـاس�مـــن�ا/ســـاواة�بي�lـــا�وبـــ|ن�الرجـــل�و�نصـــاف�والعـــدل�ـــي�ا/جتمـــع�كلـــه�شـــأlmا�شـــأن�

" رفاعـة�الطهطـاوي "?ـ<ى�لفكـر�ال�lضـة،�مـن�الحريات�العامة�وي�قل»lا�حرية�الفكر�والتعب|ـ<�وrعتقـاد�أحـد�ا/رتكـزات�الك

الطــــاهر�"ـــي�مصـــر�إ-ـــى�" نصـــر�حامـــد�أبـــو�زيــــد"و" نـــوال�الســــعداوي "لــــ" قاســــم�أمـــ|ن"لــــ" محمـــد�عبـــده"،�ومــــن�"زينـــب�فـــواز"لــــ

ي�تونس" محمد�الطالnð"و" الحداد.  

القــرن�التاسـع�عشــر��وأخـص�مصـر�وتــونس�تحديـدا�lmÑمــا�الـدولتان�اللتــان�عرفتـا�الدســتور�الحـديث�ــي�الثلـث��خ|ــ<�مـن

،�١٩٣٨و�Zبد�من��شارة�أيضا�إ-ى�مفارقـة�أن�الكويـت�عرفـت�أول�مشـروع�للدسـتور�سـنة��١٨٦٦،�ومصر�١٨٦١تونس�

  .وأlmا�كانت�أو-ى�بلدان�الخليج�ال�noعرفت�الدستور�وال?</ان�ي�ستينات�هذا�القرن 

،�ولك�lمــــا�تأسســــا�ع�ــــى�مبــــدأ�ا/واطنــــة�صــــحيح�أن�دســــتوري�مصــــر�وتــــونس�لــــم�يشــــ|<ا�مــــن�قريــــب�أو�بعيــــد�لحقــــوق�ا/ــــرأة

وا/ساواة�حيث��Zتم|ـ��بـ|ن�النـاس�ع�ـى�أسـاس�مـن�الجـنس�أو�اللـون�أو�ا/عتقـد�ومبـدأ�ا/سـاواة�بـ|ن�ا/ـواطن|ن�هـو�نفسـه�

  .ا/بدأ�الذي�استند�إليه�ا/رسوم��م|<ي�ي�الكويت�الذي�ق���âبمنح�ا/رأة�حقوقها�السياسية�اتساقا�مع�الدستور 
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أ�ا/واطنة�هو�خطوة�أولية�لطـرح�قضـية�ا/ـرأة�كمواطنـة،�وهـو�مـا�حـدث�بعـد�ذلـك�حـ|ن�توالـت�الكتابـات�الoـ�nوإقرار�مبد

تــدعو�لتحريــر�ا/ــرأة�مــن�أســر�الحــريم�والتمي|ــ��وفــتح�بــاب�التعلــيم�والعمــل�أمامهــا�للمشــاركة�ــي�الحيــاة�العامــة�كمواطنــة�

  .ومنتجة

تفك|<�وحريته�ي�العصر�الحديث�ي�كل�من�مصر�وتونس�موجهة�من�وكانت�أو-ى�اlyامات�التكف|<�ال�noتصادر�ع�ى�حق�ال

بسـبب�دعوlyمـا�®نصـاف�" الطـاهر�الحـداد"و" قاسم�أم|ن"قبل�رجال�الدين�التقليدي|ن�وا/حافظ|ن�ي�البلدين�لكل�من�

ا/حــــافظون�ا/ــــرأة�الoــــ�nكانــــت�مرتكــــز�دفاعهمــــا�عــــن�الحريــــات�العامــــة�وحريــــة�الفكــــر�والتعب|ــــ<�ــــي�صــــل»lا،�واعت?<هــــا�هــــؤZء�

وقـد�بلغـت�هـذه�الكتابـات�مـن�الك§ـ<ة�حـدا�جعـل�.. خروجا�ع�ى�صحيح��سTم�كما�يرونه�هم�وطبقـا�لتـأويlyTم�الجامـدة

بعــــــض�البــــــاحث|ن�يقومــــــون�بتصــــــنيفها�وتحليلهــــــا�ليكتشــــــفوا�آليــــــات�التــــــأويTت�الجامــــــدة�والقــــــراءات�الحرفيــــــة�للنصــــــوص�

أو�تلـك�الoـ�Z�nتعـرف�اتجـاه�" نصـر�حامـد�أبـو�زيـد"-ى�ا/غزى،�كما�يقـول�ا/قدسة،�وطبيعة�القراءة�ال�Z�noتتجاوز�ا/ع���إ

  ".محمد�الطالnð"السهم�واتجاه�الحركة�ي�النص�القرآني�الذي�يوجهنا�إ-ى�ا/ساواة�والتحرير�كما�يقول�

ده�قـد�منـه�بـدعوى�ارتـدا" ابlvـال�يـونس"وصـو�Zإ-ـى�استصـدار�حكـم�بتطليـق�زوجتـه�" نصر�حامـد�أبـو�زيـد"وكانت�مTحقة�

" نصـر"تأسست�ع�ى�عدد�من�كتاباته�حول�حق�ا/رأة�ـي�ا/سـاواة�ـي��رث�طبقـا�لتأويلـه�هـو�للـنص�القرآنـي�الـذي�تأمـل�

وهو�ا/تخصص�ي�الدراسات�القرآنية�ي�حركته�الداخلية�واتجاهها�وقال�إنه�حيث�نزل�القرآن�ع�ى�قوم�لم�تكن�ا/رأة�

ومثـل�هـذه�الحركـة�الداخليـة�للـنص�تجعـل�ا/سـاواة�ـي��رث�ممكنـة�وهـو�بي�lم�ترث�أصT،�بـل�كانـت�·ـي�نفسـها�تـورث،�

ما�كان�قد�أخذ�به�ا/شرع�التون�n�Äح|ن�ساوى�ب|ن�الذكر�و�ن���ي��رث�استنادا�للتأويل�واحتكاما�/ا�جاء�القرآن�من�

سبع|ن�عاما�أن�ما�جـاء�بـه�الذي�اعت?<�قبل�" الطاهر�الحداد"أجله�وهو�العدل�وا/ساواة�والرحمة�و�نصاف�كما�يقول�

القـرآن�مشـروط�بالزمـان�وا/كـان،�لكـن�مـا�جـاء�مـن�أجلـه�كـوني�خالـد�وشـامل�أي�العـدل�وا/سـاواة�والرحمـة�و�نصــاف،�

  .ودعانا�إ-ى�التفريق�ب|ن�ما�جاء�به�القرآن�وما�جاء�من�أجله

  ".لطالnðمحمد�ا"كذلك�تتشابه�هذه�القراءة�مع�الدعوة�للقراءة�ا/قاصدية�للنص�كما�يقول�

تـــداخلت�إذن�القضـــيتان�حريـــة�ا/ـــرأة�وحريـــة�الفكـــر�ـــي�ثقافتنـــا�ع�ـــى�امتـــداد�مـــا�يزيـــد�ع�ـــى�القـــرن�و�Zتـــزrن�موضـــوع|ن�

  .للجدل�ا/تواصل�ع�ى�امتداد�الساحة�العربية�من�الجزائر�إ-ى�مصر�والكويت

�nـ�Òففي�الجزائر�كانت�ا/رأة�مثلها�مثل�ا/فكرين�الـديموقراطي|ن�ضـحية�العنـف�الوح�nـoمية�ا/سـلحة�الTللجماعـة��سـ

رأت�ي�الديموقراطية�معاد�Zلòلحاد�وـي�حـ|ن�قتلـت�هـذه�الجماعـة�النسـاء�lmÑـن�خـرجن�سـافرات�ومثلـت�بجثـlن�بعـد�

فشل�محاوZت�فرض�الحجاب�والنقاب�علlºن،�قتلت�ا/فكرين��حرار�الذين�دعوا�للديموقراطية�وحرية�الرأي�والتعب|<�

  .رأة�فقد�تداخلت�القضيتان�وأصبحت�كل�م�lما�وجها�ل�خرو�بداع�وحرية�ا/

وقامت�كل�من�الجماعة��سTمية�ا/سلحة�بل�وح��oج»lة��نقاذ��سـTمية�الoـ�nنبـذت�العمـل�ا/سـلح�وأعمـال�العنـف�

رة��Zبد�والقتل�كافة�ي�مرحلة�Zحقة�قامتا�باخ�Lال�الشرف�الدي��nبل�والشرف�الوط��nذاته�ي�جسد�ا/رأة�كفتنة�وعو 

مــن�إخفاlïــا�ومراقبlvــا�مراقبــة�صــارمة�وصــو�Zإ-ــى�القتــل�إذا�مــا�عــن�للمــرأة�أن�تفلــت�مــن�ا/راقبــة�وتخــرج�مــن�الخبــاء�إ-ــى�

  .السفور�وإ-ى�ممارسة�الحرية�وتحمل�مسئوليlvا

ع�lــا�إ-ــى�أن�خــرج�مـن�الــبTد�شــبه�منفــي�" نصــر�حامـد�أبــو�زيــد"وـي�مصــر�وبعــد�أن�نجحــت�الجماعـات�الدينيــة�ــي�مTحقــة�

�nـoـي�قـوان|ن�الشخصـية�والقامت�قائمة�الشيوخ�الذين�ادعوا�العصمة�Ñنفسهم�ضد�التعديTت�الجزئيـة�بالغـة�الهـزال�

ـــي��حـــوال��nـــ�çـــي�مصـــر�وقـــد�أدخلهـــا�ا/شـــرع�لتســـهيل�إجـــراءات�التقالـــم�تـــرض�طموحـــات�الحركـــة�النســـائية�الجديـــدة�

ات�وســـنوات�تتعـــرض�فlºـــا�أســـر�للـــدمار�ونســـاء�للضـــياع،�الشخصـــية،�الoـــ�nكانـــت�تســـتغرق�مـــن�عمـــر�ا/ـــرأة�و�ســـرة�ســـنو 
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ورغم�موافقة�شيخ��زهر�ومجمع�البحوث��سTمية�بأغلبية�كب|<ة�ع�ى�هذه�التعديTت�الجزئية،�وهو�ما�كان�ينبæي�أن�

يضعف�حجة�ا/عارض|ن�لها�باسم�الحفاظ�ع�ى�الشريعة،�فقد�قامت�الدنيا�ولم�تقعد�بدعوى�أن�التعـديTت�تتنـاقض�

لشــــريعة�ولكـــن�ال�Üعــــة��بويـــة�rســــتبدادية�والثقافـــة�الذكوريــــة�ا/هيمنــــة�·ـــي�الoــــ�nشـــرعت�كــــل�ســـيوفها�بعنــــف�غ|ــــ<�مـــع�ا

ـــي�حالـــة�ســـفر�الزوجـــة�بـــد�Zمـــن�قـــرار��nـــ�çحتكـــام�للقاrـــي�إهـــدارها�/بـــدئي�ا/ســـاواة�والعـــدل�وأصـــبحت�فكـــرة�مســـبوق�

قوامة�رغم�أن�rحتكام�للقا�n�çهو�نفسه�غ|<�دستوري�Ñن�الزوج�ا/نفرد�تخريبا�للبيوت�وlyديما�ل�سر�وإهدارا�/بدأ�ال

الدستور�يساوي�ب|ن�ا/صري|ن�وتحمr�nتفاقيات�الدولية�ال�noوقعت�علlºا�الحكومة�ا/صرية�حق�التنقل�باعتباره�أحد�

  .الحقوق�ا/دنية��ساسية�لòنسان�رج�Tأو�امرأة

ية�الoـ�nيضـم�lا�الدسـتور�بسـبب�النفـوذ�ا/حـافظ��سـTمي�وي�الكويـت�رفـض�مجلـس��مـة�مـنح�ا/ـرأة�حقوقهـا�السياسـ

ي�نفس�الوقت�الذي�جرت�فيه�مTحقة�الكتاب�وبي�lما�الكاتبتان��nعالية�شعيب"و" لي�ى�العثمان"السيا��."  

وÑن�التاريخ��Zيشطب�من�جدول�أعماله�أبدا�قضايا�لـم�يـتم�حسـمها�بصـورة�lmائيـة�وشـاملة،�فقـد�بقيـت�قضـيتا�تحـرر�

ع�ى�أساس�من�العدالة�وا/ساواة�وتحرر�الفكر�ع�ى�أساس�من�rعL<اف�ا/تبادل�بحق�rختTف�والحريـة�الكاملـة�ا/رأة�

للفكــــر�والتعب|ــــ<�معلقتــــ|ن�وغ|ــــ<�محســــومت|ن�لنحملهمــــا�معنــــا�إ-ــــى�القــــرن�الجديــــد�وســــوف�يظــــل�أمــــر�دخولنــــا�الحقيقــــي�إ-ــــى�

ا�نســتخدم�الطيــارة�والهــاتف�ا/حمــول�ونتعامــل�مــع�مشــكوكا�فيــه،�رغــم�أننــ�-ناهيــك�عمــا�بعــد�الحــديث–العصــر�الحــديث�

  .شبكات��نL<نت

وا/فكــرون�والسياســيون�الــديموقراطيون�مــن�الرجــال�والــنسء�مــدعوون�جميعــا�لخــوض�هــات|ن�ا/عــركت|ن�مجــددا�وبكــل�

ي�ال?</انات�والجامعات�ومراكز�البحث�و�حزاب�والنقابات�والجمعيات: قوة�وشجاعة�وي�كل�الساحات.  

أن�الصــــراع�بـــــ|ن�القــــديم�والجديـــــد�لــــن�تحســــمه��فكـــــار�وحــــدها،�بـــــل�يضــــاف�إلlºــــا�مســـــتوى�التطــــور�rجتمـــــا�ي�صــــحيح�

والتقدم��نتاÓي،�لكن�رواج��فكار�التحررية�بكل�السبل�هو�أساس��Zغ���عنه�لنا�نحن�العرب�وا/سلم|ن�ح��oنخطو�

  .ل�مام�و�Zنخرج�من�التاريخ
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  القمـع��ي�الثقافـة

  
  ".�cيولد�امرأة،�وإنما�يصبح�امرأةإن�ا3رء�"

قبــل�خمســ|ن�عامــا،�و�Zيــزال�هــذا�rســتخTص�" الجــنس�الثــاني"ــي�كتا©lــا�التأسيÄــ��n" ســيمون�دي�بوفــوار"هكــذا�قالــت�

ـي�بTدنـا�فحسـب�حيـث��Zتـزال�كـل�مؤسسـات�ا/جتمـع�تتكـاتف�®عـادة�إنتـاج�صـورة��Z�،ـ��يومنـا�هـذاoالبليغ�صحيحا�ح

  .ل�إنسانيته�Ñنه�ليس�رجT،�وإنما�يحدث�ذلك�بدرجات�متفاوتة�ي�كل�أنحاء�العالما/رأة�ككائن�لم�تكتم

يبقــى�rســتخTص�صــحيحا�بــالرغم�مــن�كــل�مــا�شــهدته��نســانية�مــن�تقــدم�ــي�اتجــاه�تحــرر�ا/ــرأة�مــن�أســر�الواقــع�ومــن�

ر�الشــرط�النســائي�لحــركlvن�إطــار�الصــور�الثابتــة،�وبــالرغم�أيضــا�مــن�الكفــاح�البطــو-ي�للنســاء�ابتغــاء�rنعتــاق�مــن�حصــا

وطاقاlyن،�فبقيت�أشكال�التمي|��قائمة�ضدهن�©lذه�الدرجة�أو�تلك�بالرغم�من�تفاؤل�منظمة�اليونسكو�ال�noقالت�ـي�

بالتدريج�استطاعت�النساء�تحطيم�النظام�القديم�الذي�كان�قد�"تقرير�لها�عن�مس|<ة�النساء�Zن�Lاع�حقوقهن�ي�قرن�

  ."...قرر�مص|<هن�غ|<�العادل

إن�أعمق�تغي|<�ي�الثقافة��نسانية�هو�ذلك�الذي�حدث�ب|ن�الطبقات�ثم�ب|ن�الرجال�والنساء�منذ�خـرج��نسـان�مـن�

حالـــة�التـــوحش�ليقطـــع�طريقـــا�طـــوي�Tحoـــ��يســـتوي�إنســـانا�ويصـــنع�الثقافـــة�والحضـــارة،�و�Zيـــزال�هـــذا�التغي|ـــ<�يجـــري�ولـــم�

نســاني�/رحلــة�جديــدة�أساســها�العدالــة�وا/ســاواة�والحريــة،�رغــم�يصــل�بعــد�إ-ــى�ذروة�اكتمــال�عــادل�ينðــ�ûبولــوج�النــوع��

rخــــــتTف�بــــــ|ن�النســــــاء�والرجــــــال،�Ñن�هــــــذا�rخــــــتTف��Zينفــــــي�ا/ســــــاواة�الoــــــ�nتنشــــــدها�إنســــــانية�ا/ــــــرأة�ويؤكــــــدها�العلــــــم�

  .rجتما�ي�و�Zيجوز�أن�ينتقص�أحد�م�lا

ظـــواهر�متناقضــــة،�فبينمـــا�كانــــت��١٩٧٥بـــدًءا�مــــن�عـــام��وقـــد�ســـجلت�مــــؤتمرات��مـــم�ا/تحــــدة�العا/يـــة�والخاصـــة�بــــا/رأة

�٢٠٠٠ســنة��٥+ أوضـاع�النسـاء�تتجـه�للتحسـن�ـي�بعـض�الجوانـب�كانـت�تتـدهور�ـي�جوانـب�أخـرى،�بـل�إن�مـؤتمر�بكـ|ن�

سجل�تراجعا�مطردا�واختلفـت�الـدول�فيمـا�بي�lـا�ع�ـى�أربعـ|ن�فقـرة�مـن�مجمـوع�مائـة�وأربعـة�وثTثـ|ن�·ـي�مجمـوع�فقـرات�

  .تامية�بما�يع��nأن�حقوق�ا/رأة��Zتزال�موضع�نزاعالوثيقة�الخ

ورصــــدت�ا/ــــؤتمرات�ا/حليــــة�والوطنيــــة�والقوميــــة�بــــدورها�مثــــل�هــــذا�الL<اجــــع،�ورأت�أن�أوضــــاع�ا/ــــرأة�ومكانlvــــا��Zتــــزال�

 Zي�غالبيته،�و�متخلفة�بدرجات�متفاوتة،�وأن�هذه��وضاع�تنعكس�بصورة�واضحة�ي�الثقافة�حيث��Zيزال�ا/جتمع�

يــزال�رجالــه�بشــكل�خــاص،�يــرون�ــي�ا/ــرأة�كائنــا�آخــر�لــيس�مختلفــا�فحســب�ولكنــه�أدنــى�عقليــا�وروحيــا�وجســديا،�ولــذلك�

بـــل�و�Zتـــزال�غالبيـــة�مـــن�النســـاء�يستســـلمن�لوضـــعهن�هـــذا�. فـــإن�قدراتـــه�·ـــي�موضـــع�شـــك�وأهليتـــه�ليســـت�مفروغـــا�م�lـــا

nـoء�الطبي¸ي،�وذلك�بعد�أن�تقـبلن�وتمـثلن�الصـور�الn�Òـا،�بـل��باعتباره�الlºوضـعهن�ف�nـoرسـمها�ا/جتمـع�لهـن�وا/كانـة�ال

فالبنـت�أقـل�مـن�الولـد�الـذي�هـو�موضـع�فخـر��م�وفخـر�. وأخذن�يشاركن�ي�إعادة�إنتاج�صور�الذات�ي��بناء�والبنـات

ك§ــ<��ســرة�وا/جتمــع�بــه،�وتحفــل�ثقافتنــا�الشــعبية�باÑمثــال�الoــ�nتحــابي�أم�البنــ|ن�وتحــط�مــن�شــأن�أم�البنــات�أو�ع�ــى��

  .تواسlºا�كما�هو�معروف

ا�عـــن�الواقـــع،�فـــ�Tتـــزال�ا�صـــحيًح وإذا�كـــان�وضـــع�ا/ـــرأة�ـــي�القـــانون�قـــد�تقـــدم�نســـبيا،�رغـــم�أن�القـــانون�لـــيس�دائمـــا�تعب|ـــ<ً 

هنــــاك�قيــــود�صــــارمة�ع�ـــــى�حــــق�ا/ــــرأة�ـــــي�مــــنح�جنســــيlvا�Ñبناlïــــا�مـــــن�زواج�أجنðــــn،�و�Zيــــزال�وضـــــعها�ــــي�قــــانون��حـــــوال�

متـدنيا،�و�Zتـزال�تعـاني�مـن�قــوان|ن�مـن�قـوان|ن�التأمينـات�وا/عاشـات�كمـواطن�غ|ـ<�كامــل،��الشخصـية�والعقوبـات�وضـعا
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رغـم�أن�القـانون�منحهـا�كـل�الحقـوق�السياسـية،�فإنـه��ZيشـL<ط�ـي�أثنـاء�. و�Zتزال�تشغل�ا/قاعـد�الخلفيـة�ـي�السياسـة

خصــيlvا�وهــو�مــا�يع�ــ�nأlmــا�ليســت�بعــد�ذاتــا�العمليةrنتخابيــة�أن�تقــدم�ا/ــرأة�بطاقlvــا�الشخصــية،�و�Zأي�إثبــات�آخــر�لش

كاملة�ويكفي�أن�تبقى�منسوبة�لرجل،�أما�عن�النشاط�rقتصادي�فإن�حجم�النساء�ـي�عمليـة��نتـاج�منظـورا�كـان�أو�

غ|ــــ<�منظــــور�أصــــبح�ممكــــن�حســــابه�اقتصــــاديا�و�Zتــــزال�هنــــاك�معركــــة�تنتظرنــــا�لكــــي�يــــدخل�هــــذا��نتــــاج�ــــي�الحســــابات�

  .®نصاف�ا/رأة�وتقدير�جهدها�الفع�يrقتصادية�القومية�

إن��وضــاع�القانونيــة�وrقتصــادية�والسياســية�يمكــن�قياســها�بســهولة�لكــن�يظــل�الوضــع�الثقــاي�الــذي�يتعلــق�أساســا�

بــالو�ي�هــو��صــعب�و�ك§ــ<�مراوغــة،�بســبب�هــذا�التعــدد�الهائــل�ــي��فكــار�ونقائضــها،�وــي�القــيم�واختTفاlyــا�مــن�بيئــة�

  .اجتماعية�Ñخرى،�والتنوع�ي�أشكال�وتجليات�الو�ي�ب|ن�الواق¸ي�وا/شوه،�وب|ن�التقليدي�والحديث�لبيئة�ومن�فئة

rجتمــا�ي�الثقــاي�يســتطيع�أن�يســهم�بوعيــه��-وÑن�الــو�ي�هــو�ابــن�الواقــع،�و�نســان�بعامــة�هــو�نــاتج�واقعــه�rقتصــادي

ور�ا/ـرأة�الoـ�nصـنعlvا�الثقافـة�والـو�ي�الـذي�تقبـل�وفعاليتـه�ـي�تغي|ـ<�هـذا�الواقـع،�فإنـه�لـن�يكـون�بوسـعنا�أن�نفحـص�صـ

هذه�الصور�أو�انتقدها�دون�أن�نلقي�نظرة�سريعة�ع�ى��مكانية�ا/توفرة�ـي�ا/جتمـع�ا/صـري�لتمكـ|ن�ا/ـرأة،�أي�مTيـ|ن�

�النساء�الفق|<ات�والكادحات�من�بنات�الطبقات�الشعبية�وليس�الطبقات�الغنية�أو�الوسطى�فحسب�بـدًءا�مـن�تحقيـق

  .rستقTل�rقتصادي�الذي�هو�القاعدة��ولية�للتحرر��نساني�عامة،�أي�لتحرر�الدول�والفئات�و�فراد

إن�نســبة�" ٨/١٠/٢٠٠٠ــي�جريــدة��هــرام�بتــاريخ�–يقــول�إlØــاب�علــوي�رئــيس�الجهــاز�ا/ركــزي�للتعبئــة�العامــة�و�حصــاء�

% ٥للمـرأة�ــي�حــ|ن�تــنخفض�إ-ــى�% ٢٠الرجـال�فÇــ�nتصــل�إ-ــى�البطالـة�للمــرأة�ترتفــع�إ-ــى�نحـو�أربعــة�أضــعاف�النســبة�بــ|ن�

  :ويضيف".. ب|ن�الرجال،�وذلك�نظرا�لتفضيل�فرص�العمل�الجديدة�للرجال

. وقد�يرجع�ذلك�إ-ى�ارتفاع�نسبة��مية�ب|ن�النسـاء�وانخفـاض�نسـبة�الحاصـTت�ع�ـى�شـهادات�علميـة�بالنسـبة�للرجـال"

ت�ورجـال��عمـال�ـي�تفضـيلهم�لعمـل�الرجـل�ع�ـى�ا/ـرأة،�ومعظـم�ا/نشـآت�هـذا�عـTوة�ع�ـى�rتجـاه�الحـديث�بـ|ن�الشـركا

  .."تشL<ط�عند��عTن�لشغل�الوظائف�الخاصة�أن�يكون�ا/تقدم�من�الرجال

تنLــــ�ع�البطالــــة�إذن�ســــTح�rســــتقTل�rقتصــــادي�مــــن�مTيــــ|ن�النســــاء�وتكســــر�نفوســــهن�وطمــــوحهن�لTرتقــــاء�ــــي�الحيــــاة�

لعمل�وتL<كهن�فريسة�لòحباط�وأحيانا�/شاريع�الزواج�ا/بكر�أو�غ|<�ا/تكائ�بسـبب�مخـاوف�وإبداع�وجودهن�الذاتي�ي�ا

�ســـرة،�فضـــ�Tعـــن�اســـتبعادهن�مـــن�ميـــادين�العمـــل�ا/ـــنظم�للـــدفاع�الجمـــا�ي�عـــن�حقـــوقهن�lmÑـــن�دون�موقـــع�عمـــل�قـــد�

قــ|ن�ــي�البيــت�كطاقــات�معطلــة،�تتــاح�لهــن�الفرصــة�فيــه�لتلقــي�الــو�ي�الجديــد�وrنخــراط�ــي�التنظــيم�النقــابي،�وحــ|ن�يب

تتكرس�بالتدريج�الوظائف�التقليدية�للمرأة�ي�رعاية�البيت�و�سرة�باعتبارها�الوظائف��ساسـية�الoـ�nتـتTءم�وطبيعـة�

�nا/رأة،�كما�تقـول�منظومـة�الفكـر�التقليـدي�الـذي�لـيس�نـادرا�مـا�يكتسـب�نوعـا�مـن�قداسـة�بحكـم�ارتباطـه�بـالفكر�الـدي�

  . دامه�للمرجعية�الدينية�ا/ركسة�لتأكيد�هذه�الوضعية�للمرأة�كوضعية�طبيعيةالتقليدي�أو�استخ

وا/رأة�ال�noترسخ�ي�ذه�lا�وي�عقلها�الTوا�ي�فكرة�وتصور�أlmا�مـا�خلقـت�ـي�هـذه�الحيـاة�إ�Zلتكـون�شـهوة�للرجـال�فـإن�

  .نظار�إليهلها�كل�العذر�حينما�تبذل�كل�جهد�®براز�جانب��ن���فقط�ي�شخصيlvا�وتوجه�� 

  : ويضيف�الكاتب

ومــن�ســخرية��حــوال�أن�ا/جتمــع�الــذي�يــدفع�ا/ــرأة�لتتخــذ�ذلــك�الوضــع�وتلــك�الشخصــية�يــأتي�مــرة�أخــرى�ويتخــذ�مــن�"

  .."تلك�الوضعية�حجة�ودلي�Tلفرض�أنماط�جديدة�من��فكار�والتصورات�و�حكام�حيال�ا/رأة
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ر�نفورا�واسعا�من�أشكال�الجرائم�الجديدة�عليه�والناتجـة�غالبـا�وبوسعنا�أن�نTحظ�أيضا�كيف�أن�ا/جتمع�بعامة�ينف

مـــن�عبــــادة�ا/ــــال�وهــــوس�التملـــك�مثــــل�قتــــل��ب�أو�قتــــل��م�أو��خ�أو�التفــــÜن�ـــي�تشــــويه�الجثــــث�او�اغتصــــاب��طفــــال�

لـك�وقتلهم،�ومع�ذلك�يعمل�هذا�ا/جتمع�نفسـه�بدرجـة�مـن�التسـامح�أو�ع�ـى��قـل�غـض�الطـرف�عـن�جـرائم�الشـرف،�ت

الجــــرائم�الoــــ�nيقــــوم�فlºــــا�ذكــــور�مــــن��ســــرة�بقتــــل�إمــــرأة�/جــــرد�الشــــك�ــــي�ســــلوكها�أو�Ñن�عTمــــات�الحمــــل�بانــــت�علlºـــــا،�

وا/فL<ض�أlmا�عذراء،�وأحيانا�ما�تتم�جريمة�القتل�هذه�بتواطؤ�مع�نسـاء�مـن��سـرة�يسـتدرجن�الضـحية�أو�يخ?ـ<ن�عـن�

جريمـة�الoـ�nغالبـا�مـا�يسـكت�ع�lـا�ا/جتمـع�ا/ح�ـي�ولتختðـ�ûبعـد�ذلـك�عTقاlyا�ال�noتث|ـ<�الشـكوك،�ويسـهمن�ـي�الL<تيـب�لل

والÒـــ�nء�ا/ؤكـــد�أن�ا/جتمـــع��شـــمل�. عميقـــا�ـــي��Zوعيـــه�الـــذي�يـــزيح�التســـاؤZت�الشـــائكة�حـــول�الجـــنس�حرامـــه�وحTلـــه

هـو�جسـد�جريمـة�مختلفـة�Ñن�موضـوعها��–ع�ـى��قـل��–مازال�ينظر�إ-ى�جريمـة�قتـل�ا/ـرأة�مـن�أجـل�الشـرف�باعتبارهـا�

  . ا/رأة�ا/حاط�بالشكوك�والغموض�وا/خاوف�وا/عاني�ا/تضاربة

ليüـــي�الطـــاهر�" الطـــوق�و�ســـطورة"ليüـــي�حقـــي�إ-ـــى�" البوســـطÊي"وكانـــت�بعـــض�أهـــم�الروايـــات�الكTســـيكية�و�فـــTم�مـــن�

الoـــ�nحبلـــت،��لرضـــوان�الكاشـــف�تســـتلهم�هـــذه�الحكايـــة�الك?ـــ<ى،�حكايـــة�قتـــل�العـــذراء" عـــرق�الـــبلح"عبـــد�هللا�وصـــو�Zإ-ـــى�

وإخفــــاء�الجســــد�الــــذي�يســــبب�العــــار�للقبيلــــة�ليبقــــى�صــــوت�القتيلــــة�مفجــــرا�Ñصــــوات�احتجــــاج�أخــــرى�ينصــــت�لهــــا��دب�

الجديـــد�بعنايـــة،�ويكـــون�هـــذا�القتـــل�الـــواق¸ي�الـــدامي�اقL<ابـــا��Zواعيـــا�مـــن�صـــورة�الســـيدة�العـــذراء�الoـــ�nحبلـــت�با/ســـيح�

ة�للصـــعود�إ-ـــى�صـــورة�مـــريم�ا/طهـــرة�مـــن�أدران�الجســـد�ومـــن�عيÄـــ���عليـــه�الســـTم�دون�دنـــس،�وســـعيا�مـــن�قبـــل�الجماعـــ

  .الخطايا

  استبداد�Eساط`��

ورغم�أن�العلم�قد�أثبت�منذ�زمن�بعيـد�أن�الفـروق�البيولوجيـة�بـ|ن�الرجـل�وا/ـرأة��Zترتـب�أي�فـروق�ذهنيـة�أو�عقليـة،�

و·ي�ليست�و�Zيجوز�أن�تكون�أداة�لطمس�إمكانات�ا/ـرأة�وقـدراlyا�فقـد�بقيـت��سـاط|<�القديمـة�حيـة��Zفحسـب�حـول�

ا�بالخطيئة،�فهو�جسد�نجس�و·ـي�كجـنس�مسـئولة�عـن�إخـراج�حول�ارتباط�جسده�–وهو��هم��–طبيعة�ا/رأة�وإنما�

�nــــoــــا�أغوتــــه�بأكــــل�التفاحــــة�ا/حرمــــة،�وفتحــــت�لــــه�أبــــواب�الجحــــيم،�وتأسيســــا�ع�ــــى�هــــذه�الحكايــــات�الlmÑآدم�مــــن�الجنــــة�

دب�نسجlvا�البشرية�ي�ليلها�الطويل�قبل�أن�يبدأ�التاريخ�تراكمت�حكايات�شر�ا/رأة�وقدرlyا�ع�ى��يذاء،�بـل�وعـرف�� 

  . العالم�nحكاية�ا/وت�عن�طريق�ا/رأة،�وهTك�الذكر�باÑن��

  الشراب�القديم�

عموده�اليومي�ي�جريدة��هرام�قبل�سنوات�للدعوة�®عادة�ا/رأة�إ-ى�البيـت�حمايـة�" صTح�منتصر"خصص�الصحفي�

مـل�ا/ـرأة�بـل�ونجاحهـا�ـي�ل�سرة،�وأصبح�هذا�ا/وضوع�مطروحا�لجدل�واسع�ي�أجهزة��عTم�ي�تناقض�مع�حقيقة�ع

  . كل�ا/جاZت�ال�noدخلlvا�باستثناء�تلك�ا/منوعة�علlºا�مثل�العسكرية�والقضاء�ورئاسة�الدولة

ومن�أجل�تقوية�الحجج�ال�noتدعو�لعـودة�ا/ـرأة�إ-ـى�البيـت�يجـري�rسـتنجاد�بطبيعـة�ا/ـرأة�مـن�جهـة�وبمهمlvـا��ساسـية�

تربيــة�ســليمة�وحمايــة�هــذه��جيــال�مــن�أشــكال�rبتــذال�والثقافــات�الوافــدة��مــن�جهــة�أخــرى�ــي�تربيــة��جيــال�القادمــة

ومخــــــاطر��دمــــــان�وrنحــــــراف�وكــــــأن�هــــــذه�ا/همــــــات�كلهــــــا�ليســــــت�مهمــــــات�اجتماعيــــــة�متكاملــــــة�Zبــــــد�أن�تــــــ�lض�©lــــــا�كــــــل�

�Zمؤسســــة�ا/ؤسســـات��عTميــــة�والL<بويـــة�والثقافيــــة�مجتمعــــة،�Ñن��ســـرة�مهمــــا�كانـــت�قوlyــــا�وتماســــكها�فÇـــ�nليســــت�إ

  . واحدة�يL<اجع�نفوذها�أمام�قوة�ا/ؤسسات��خرى�ال�noتسهم�ي�عملية�التنشئة�rجتماعية
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قاسم�"وكانت�مثل�هذه�ا/ناقشات�حول�حق�ا/رأة�ي�العمل�والتعليم�قد�أث|<ت�منذ�lmاية�القرن�قبل�ا/ا�n�çمع�كتاب�

ع�ــــى�ا/رحلـــة�rبتدائيـــة�ثـــم�عــــاد�وأطلقـــه،�وبـــدا�أlmـــا�قــــد��تحريـــر�ا/ـــرأة�الــــذي�دعـــا�إ-ـــى�قصـــر�حــــق�ا/ـــرأة�ـــي�التعلـــيم" أمـــ|ن

  .حسمت�ي�مجرى�التطور�الواق¸ي�بعد�أن�دخلت�ا/رأة�العمل�والتعليم�بقوة

ولكننا�نعود�لتناول�الشراب�القديم�نفسه�ـي�كـؤوس�جديـدة،�ويجـرى�طـرح�حـق�ا/ـرأة�ـي�العمـل�مجـددا��Zفحسـب�مـن�

مـــن�قبـــل�التيـــارات�اللي?<اليـــة،�فا®ســـTم�السيا�ـــ��nمتســـق�مـــع�نفســـه�ومـــع�قبـــل�بعـــض�جماعـــات��ســـTم�السيا�ـــ��nوإنمـــا�

تصوراته�الفكرية�والدينية�عن�تقسيم��دوار،�لكن�اللي?<الي|ن�يتناقضون�مع�مبادlïم�الفلسفية�والسياسـية�الoـ�nيقـع�

ة�ع�ـــى�حســاب�ا/ـــرأة�تحريــر�ا/ـــرأة�ــي�القلـــب�م�lــا،�ويلتقـــي�الطرفــان�ـــي�حقيقــة��مـــر�حــول�صـــيغة�لحــل��زمـــة�rجتماعيــ

العاملة،�فتشتغل�ع�ى�الطرف|ن�كـل�ا/اكينـات�القديمـة�حـول�طبيعـة�ا/ـرأة�وأدوارهـا�والoـ�nتبـيح�للمجتمـع�أن�يلقـي�علlºـا�

Ñن�ا/رأة�العاطلة��Z.. عبء�البطالة�وتتلقاه�و·ي�راضية�بحكم�أن�هذا�هو�وضعها�الطبي¸ي�ح�Z��oتحدث�توترات�ك?<ى 

ي�الــــذي�يث|ــــ<ه�الرجــــل�العاطــــل�فمــــا�بالنــــا�أيضــــا�إذا�كانــــت�آلــــة�الدعايــــة�الضــــخمة�تواصــــل�بــــ�Tتث|ــــ<�نفــــس�القلــــق�rجتمــــا�

  . انقطاع�التأكيد�ع�ى�أن�ا/كان��فضل�لها�هو�البيت�حيث�مملكlvا�وميدان�نفوذها

ئ�لكــــن�نســــاء�م�Lايــــدات�يعملــــن�lmÑــــن�تعلمــــن�وlmÑــــن�يــــتطلعن�بعــــد�التعلــــيم�إ-ــــى�rســــتقTل�rقتصــــادي�والــــزواج�ا/تكــــا

�nـoض�ع�ـى�ا/ـودة�والرحمـة�الlي�مستوى�عيش�كـريم�وتـ�و�سرة�ال�noتستطيع�أن�تل�nðاحتياجات�كل�أفرادها�ورغبlvم�

لك�lن�يذه?ن�إ-ى�العمل�مكبTت�بالصور�النمطيـة�وبا/ـديح�العـا-ي�للمـرأة�. يدعو�إلlºا��سTم�أي�ع�ى�التكافؤ�ب|ن�طرفlºا

مـن�كـل�شـرور�العـالم�بـد�Zمـن�أن��–وحـدها��–الoـ�nتحتضـن�أطفالهـا�وتحمـlºم�ا/L<بعة�ع�ـى�عـرش�مملكـة�البيـت،�ولـ�م�

تلقـي�©lــم�إ-ــى�دور�الحضــانة�حيــث�مربيـات�أخريــات��Zيعــرفن�مبــاهج��مومــة،�ولـو�عرف�lــا�فــإن�طاقــاlyن�تكــون�مســتنفدة�

  . مع��طفال�من�دمهن�ورحمهن�ف�Tيبقى�م�lا�ل�طفال�الغرباء�n�ôء

بصـورة�ا/ـرأة��م�الoـ�nتر�ـى��–شـأن�ا/جتمـع�كلـه��–يما�عذاب،��Zفحسب�lmÑـن�مشـبعات�وتتعذب��مهات�العامTت�أ

�Zا�لهم�الثقافـة�وا/جتمـع�وlvمنح�noمتيازات�التاريخية�الZن��زواج�يتشبثون�بدورهم�باÑا،�ولكن�أيضا�lvي�بي�طفال�

لنســـاء�حـــ|ن�يتحـــولن�أيضـــا�إ-ـــى�مدرســـات�دون�يجـــدون�أي�غضاضـــة�ـــي�ثقـــل��عبـــاء�ا/زدوجـــة�والثTثيـــة�الoـــ�nتقـــع�ع�ـــى�ا

  . مساعدة�حقيقة�من��زواج�و·ي�أوضاع�Zبد�أن�تتسبب�ي�تدم|<��سرة

وهكــذا�تنقســم�ا/ــرأة�ع�ــى�ذاlyــا�ويصــبح�وعlºــا�©lــا�متــوترا،�وتتــأرجح�بــ|ن�النمــاذج�ا/صــاغة�ســلفا�والoــ�nيفضــلها�ا/جتمــع�

كــل�ا/ســتويات�ســواء�ــي�التنميــة�أو�ــي�العمــل�ا/þــ�nوالعــام�أو�حoــ��ــي�وبــ|ن�تطلعاlyــا�للتحقــق�وا/شــاركة�ــي��بــداع�ع�ــى�

عTقlvـــا�بأطفالهـــا،�بـــ|ن�نمــــوذج�ربـــة�البيـــت�ا/لكـــة�ا/رتاحــــة،�ونمـــوذج�ا/ـــرأة�العاملـــة�ا/تحققــــة�ا/تطـــورة�الoـــ�nتشـــارك�ــــي�

  . الحياة�العامة�وتخL<ق�مجاlyZا�كافة�غ|<�هيابة

الحقـــل�وا/صـــنع�وتلـــك�الoـــ�nتقـــدم�الخـــدمات�ـــي�بيـــوت�القـــادرين،�أو�الoـــ�nتقـــوم��وبطبيعـــة�الحـــال�فـــإن�ا/ـــرأة�العاملـــة�ـــي

باÑعمال�الهامشية�وهن�با/Tي|ن��Zتملـك�تـرف�rختيـار�بـ|ن�بـدائل،�فÇـ�nامـرأة�عاملـة�و�Zتسـتطيع�أن�تكـف�عـن�العمـل�

هــذه�ا/ــرأة�ــي�الطبقــات��وإ�Zماتــت�جوعــا�وعلlºــا�أن�ترتــب�أمــور�أطفالهــا�وحoــ��و·ــي�تعمــل�وتظــل�تعمــل�وتعمــل،�إن�مثــل

الشــعبية�منفيــة�مــن�الحســابات�و�Zيــدخل�وضــعها�ــي�تكــوين�التصــورات�العامــة�و�Zتستشــار�أو�يؤخــذ�رأlØــا�رغــم�الجهــود�

  .الهائلة�ال�noتبذلها�وإسهامها�الذي�لم�يقدر�بشكل�صحيح�حÕ��oن�ي��نتاج�الفع�ي�الذي�يكون�ثروة�البTد

يقــــا�بخطابــــات�ال�lضــــة�ســــواء�ــــي�مرحلlvــــا��و-ــــى�ــــي�lmايــــة�القــــرن�التاســــع�عشــــر�أو�ــــي�وتــــرتبط�هــــذه�الوضــــعية�ارتباطــــا�وث

  . مرحلlvا�الثانية�ال�Z�noتزال�متواصلة
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  خطابات�ال��ضة�

ـي�lmايــة�القــرن�قبــل�ا/اçـ��nوبدايــة�القــرن�ا/اçـ��nإ-ــى�تحريــر�ا/ــرأة�منتقـدا�النظــام��بــوي�وذلــك�دون�" قاســم�أمــ|ن"دعـا�

بقي�لهذا�النظام،�كذلك�تعامل�مفكرو�ال�lضة��وائـل�نسـاء�ورجـا�Zمـع�مسـألة�التمي|ـ��ضـد�ا/ـرأة�أن�يمس�الجوهر�الط

وتــــــردي�أوضــــــاعها�ومكانlvــــــا�مــــــن�منظــــــور�هيمنــــــة�الرجــــــال�ع�ــــــى�ا/جتمعــــــات�العربيــــــة�ولــــــم�يلتفتــــــوا�إ-ــــــى�هيمنــــــة�rســــــتغTل�

الثقافيــــــة�للتمي|ــــــ��دون�عمقــــــه��rجتمـــــا�ي�كأســــــاس�متــــــ|ن�ل�بويــــــة�الoــــــ�n·ــــــي�عــــــرض�مــــــن�أعراضــــــه�وتعــــــاملوا�مــــــع�الجــــــذور 

مليئـــــة�": قاســـــم�أمـــــ|ن"وكتابـــــات�.. rجتمـــــا�ي�Ñن�الخطـــــاب�كـــــان�موجهـــــا�باÑســـــاس�إ-ـــــى�نســـــاء�الطبقـــــات�الوســـــطى�والعليـــــا

بالنصائح�للسيدات�ح��oينظمن��شراف�ع�ى�الخدم�ويجدن�مصاحبة��زواج�ي�رحlyTم�إ-ى�أوروبا�لقضاء�الصـيف،�

يتحدث�عن�الجواري�" رفاعة�الطهطاوي "اع�نساء�الطبقات�الشعبية،�كذلك�كان�واقL<ب�فقط�بشكل�هام�n�Òمن�أوض

ي�عصره�دون�أي�نقد .  

وحــ|ن�دار�الجــدل�ــي�بدايــة�القــرن�العشــرين�حــول�الحجــاب�كــان�يL<كــز�ع�ــى�شــكل�الحجــاب�الــذي�م|ــ��الطبقــات�الوســطى�

و·ي�إحصائية�أوردlyا�الباحثتان�: عشرينمن�النساء�ا/صريات�ح��oبداية�القرن�ال%  ١٠والعليا�والذي�لم�ترتده�سوى�

ا/ـرأة�ـي�الخطـاب�الـدي��nا/عاصـر��سـTمي�وا/سـيüي�قـراءة�مقارنـة�"نادية�رفعت�وفيفيان�فؤاد�ي�ورقـة�بحثيـة�عنواlmـا�

مقدمــة�إ-ــى�مــؤتمر�مائــة�عــام�مــن�تحريــر�ا/ــرأة�الــذي�نظمــه�ا/جلــس��ع�ــى�للثقافــة�ــي�ذكــرى�مــرور�مائــة�عــام�ع�ــى�" أوليــة

  ".١٩٩٩ب�قاسم�أم|ن�تحرير�ا/رأة�أكتوبر�كتا

وهــــو�واحــــد�مــــن�أشــــد�ا/ــــدافع|ن�عــــن�تحــــرر�ا/ــــرأة�" هشــــام�شــــرابي"ويــــرى�الباحــــث�الفلســــطي��nوعــــالم�rجتمــــاع�ا/عاصــــر�

بــــل�أيضــــا�مــــن�النظــــام��بــــوي�ــــي�"العربيــــة�قــــوة�وحماســــة�أن�الهــــدف�العربــــي�لــــيس�فقــــط�التحــــرر�مــــن�الن|ــــ<��ســــرائي�ي�

العربيـــة�كافـــة،�وإقامـــة�مجتمـــع�ديمـــوقراطي�حـــديث�تتســـاوى�فيـــه�ا/ـــرأة�بالرجـــل�ـــي�كـــل�الحقـــوق�فلســـط|ن�وـــي�البلـــدان�

  ".١٢/١٢/٢٠٠٠جريدة�الحياة�اللندنية�".. "والواجبات

  مع�أي�رجل�تتساوي�ا/رأة�مع�عامل�الL<حيل�أم�رئيس�الوزراء؟: وZبد�أن�نطرح�هنا�السؤال

بـــ|ن��بـــوي�والطبقـــي�وتعاملـــت�مـــع�الظـــاهرة�الثقافيـــة�وكأlmـــا�بـــ�Tلقـــد�انعزلـــت�حركـــة��صـــTح�مـــرت|ن،�مـــرة�حـــ|ن�فصـــلت�

: قاعــــدة�اجتماعيــــة�متينــــة،�ومــــرة�أخــــرى�lmÑــــا�تمحــــورت�فكريــــا�واســــL<اتيجيا�وبرامجيــــا�حــــول�الطبقــــات�العليــــا�والوســــطى

تــر�طرائــق�حياlyــا�وتطلعاlyــا�مســتبعدة�القاعــدة�الواســعة�مــن�النســاء�الكادحــات�الTتــي�لــم�يمســس�خطــاب��صــTح�أي�و 

لـدlØن�ولــم�يحــرك�مــواجعهن��ساســية،�بــل�واســتبعدهن�lmÑــن�جــاهTت�أميــات�غارقــات�ــي�الخرافــة�واخLــ�ال�الخطــاب،�

ا/ســـــاواة�ـــــي�شـــــكلها�القـــــانوني�دون�أن�تقLـــــ<ن�بالعدالـــــة�فكـــــان�العجـــــز�عـــــن�الوصـــــول�إ-ـــــى�مTيـــــ|ن�النســـــاء�الTتـــــي�يتمـــــتعن�

تفاعل�اليومي�مع�واقع�الحياة�والعمـل�ـي�أمـاكن�وتجمعـات�بديناميكية�وافرة�رغم�بؤس�أوضاعهن�ويتوفرن�علlºا�من�ال

يستحيل�ع�ى�نساء�الطبقة�الوسطى�أو�العليا�ولوجهـا،�فضـ�Tعـن�أlmـن�يشـكلن�القاعـدة�العريضـة�الoـ�Z�nغ�ـ��ع�lـا�Ñي�

  .lmضة�نسائية�تتطلع�إ-ى�مد�جذورها�ي�أوساط�مTي|ن�النساء�ح�Z��oتنطفئ�جذوlyا�أبدا

ك�لـــو�أن�أهـــداف�واســـL<اتيجيات�وبـــرامج�ال�lضـــوي|ن�نظـــرت�إ-ـــى�نســـاء�الطبقـــات�الشـــعبية�كقـــوة�ولربمـــا�أمكـــن�حـــدوث�ذلـــ

  . جماه|<ية�فاعلة�وليست�مجرد�قوة�بائسة�تستحق�الشفقة�وفعل�الخ|<

والواقع�أن�هذا�ا/نüي�لم�يكن�متعلقا�بالخطاب�وحده�وإنمـا�حoـ��بتوجهـات�عمليـة�للحركـة�النسـائية�ا/صـرية�ـي�بدايـة�

ـي�rتحـاد�النسـائي�ا/صـري،�و�Zدريـة�شـفيق�ـي�جمعيـة�بنـت�النيـل�مـع�" هـدى�شـعراوي "تصفه�لم�تتعامـل��Zالقرن�ومن

الoــ�nقادlyــا�نســاء�rرســتقراطية��١٩١٩هــذه�الطبقــات�بجديــة�بــل�بقيــت�النســاء�الشــعبيات�وقــودا�للمظــاهرات�ــي�ثــورة�

بـادرة�ـي�كـل�أعمـال�الثـورة�حـ|ن�أسـهمن�ـي�وسقطت�نساء�الشعب�شهيدات�وقد�أبـدين�جـرأة�وروحـا�مقاومـة�مثـابرة�وم



67 

 

دريــــة�"قطــــع�خطــــوط�ا/واصــــTت�وإخفــــاء�الثــــوار�وتوزيــــع�ا/نشــــورات�ومواجهــــة�جنــــود�rحــــتTل�بشــــجاعة،�وحــــ|ن�نظمــــت�

انضــــــمت�للمثقفـــــات�امــــــرأة�مـــــن�أبنــــــاء�الشـــــعب�مــــــن���١٩٥٤ضـــــراب�عــــــن�الطعـــــام�ــــــي�نقابـــــة�الصــــــحفي|ن�ســـــنة�" شـــــفيق

ولم�تقدم�لنا�أي�وثيقة�اسمها�الشخ���nلكن�هذا�ا/نüي�الذي�اتسـم�با/بـادرة�مـن�،�"أم�جTل"�سكندرية�كان�اسمها�

. قبــل�ا/ــرأة�البســيطة�لــم�يجــد�مــن�يطــوره�ويمــد�جــذوره�إ-ــى��عمــق،�حoــ��تضــرب�الشــجرة�ــي��رض�فــ�Tيمكــن�اقتTعهــا

  .وتلك�·ي�ا/عضلة�الك?<ى�للحركة�النسائية�الجديدة�أيضا

حيــد�ــي�خطابــات�ال�lضــة�الoــ�nتخــص�ا/ــرأة،�وإنمــا�كــان�هنــاك�وجــه�آخــر�تكشــف�ــي�لــم�يكــن�هــذا�هــو�وجــه�القصــور�الو 

الوقـــوع�ـــي�جـــب�ت?<يـــر�التقاليـــد�بم?ـــ<رات�شـــرعية�تغطـــي�تشـــوهاlyا�"ا/رحلـــة��و-ـــى�وبـــأن�كليـــة�ـــي�ا/رحلـــة�الثانيـــة�أ�Zوهـــو�

الهزيمــة�الك?ــ<ى،�ومــع�نمــو��الذكوريــة،�وتأخــذ�التقاليــد�عــادة�اســما�تتجمــل�بــه�هــو�الLــ<اث�الــذي�أصــبح�هاجســا�ملحــا�منــذ

ـي�دراسـته�" نصر�حامـد�أبـو�زيـد"كما�يقول�.. "تيار��سTم�السيا���nصار�الL<اث�شريعة،�وتوحدت�الشريعة�بالدين�ذاته

�–مجلــة�ألــف�العــدد�التاســع�عشــر�عــن�الجنوســة�وا/عرفــة�" (قضــية�ا/ــرأة�بــ|ن�ســندان�الحداثــة�ومطرقــة�التقاليــد"عــن�

  ).١٩٩٩هرة�القا�–الجامعة��مريكية�

ونصــر�هــو�واحــد�مــن�أجــرأ�البــاحث|ن�ا/عاصــرين�ــي�علــوم�القــرآن�وا/ؤسســ|ن�لخطــاب�تحــرري�جديــد�حــول�قضــية�ا/ــرأة�

الفجـوات�القائمـة�بـ|ن�هـذين�ا/فهـوم|ن��–ع�ى�أسـاس�موضـو�ي�علمـ��n–ي�lض�ع�ى�مفهومي�العدالة�وا/ساواة،�ويسد�

�noـادات�قضـاة�بسبب�ال�–وب|ن�النصوص�ا/قدمة�وليس�الشريعة�الlvـا�اجlmÑا�غ|ـ<�ا/?ـ<رة�lvا�وغموضها�وقداسlyتباسا

  . عطلت�من�تطور�خطابات�ال�lضة�–وفقهاء��Zنصوص�دينية�

الـــــذي�حـــــدث�ـــــي�النصـــــف�الثـــــاني�مـــــن�القـــــرن�العشـــــرين�أن�rعتقـــــاد�بوجـــــود�شـــــريعة�بمع�ـــــ��القـــــوان|ن�": نصـــــر"ويواصـــــل�

ة�لهـا�مـن�حيـث�الندبـة�وأر�ـى�م�lـا�مـن�حيـث�الكفـاءة،�أفâـ���والتشريعات�ا/عروفة�ـي�ا/جتمعـات�الحديثـة،�بـل�ومسـاوي

إ-ـــى�خلـــق�حالـــة�مـــن�اضـــطراب�ا/فـــاهيم،�تـــداخلت�مـــع�عاطفـــة��يمـــان�الـــدي�n،�فصـــارت�الفكـــرة�عقيـــدة�دينيـــة�وصـــارت�

مــن�هنـــا�صــار�تطبيـــق�الشــريعة�مطلبـــا�. الشــريعة�©lــذا�الفهـــم�·ــي�الوجـــه�Õخــر�للعقيـــدة،�و�Zيكتمــل��ســـTم�إl©�Zمــا�معـــا

  ..".وتصبح�مجتمعات�جاهلية" �سTمية"حا،�إذ�بدونه�تفقد�ا/جتمعات�ا/سلمة�صفة�مل

وبعــد�أن�تــم�تفريــغ��رث�الحضــاري�العربــي��ســTمي�مــن�عناصــر��يجابيــة�وطمــس�وجهــه�الحــر�التقــدمي�وإطفــاء�جــذوة�

دادت�هذه�العملية�تسارعا�ي�عقله�الناقد�ا/تسائل�والضروري�لبناء�مركب�جديد�والخروج�من�أسر�العالم�القديم،�از 

ظل�الوفرة�النفطية�ال�noكانت�من�نصيب�البTد�ا/حافظة�خاصة�تلك�ال�noتسـيطر�ع�ـى�الرمـوز�الدينيـة�الرئيسـية�مثـل�

  . ا/ملكة�العربية�السعودية

ف�بخطــاب�الشــريعة�إن�ع�ــى�أســس�مســتن|<ة�تنصــ�–وباســتثناء�أفــراد�قTئــل��–والLــ�م�مفكــرو�ال�lضــة�ــي�الغالــب��عــم�

كـــان�ضـــروريا�®حـــداث�النقلـــة��ساســـية�ـــي�التكـــوين�"ا/ـــرأة�ولكـــن�دون�مناقشـــة�حـــرة�كاملـــة�مـــن�منظـــور�معرـــي�خـــالص�

كما�يطالب�العلمـانيون�ودعـاة�ا/جتمـع�ا/ـدني�الـذين�تعرضـوا�لعمليـات�ابLـ�از�واسـعة�النطـاق�مـن�. العق�ي�والذه��nعامة

رهم�هؤZء�ي�خانة�ا/لحـدين�وطـابقوا�بـ|ن�العلمانيـة�و�لحـاد�قبل�التيارات�السلفية�وقوى��سTم�السيا���nح|ن�حش

دون�وجه�حق،�وتعرضت�قضية�تحرير�ا/رأة�بسبب�هذا��جحاف�لضربات�إضافية،�وأصـبح�العلمـانيون�ودعـاة�تحريـر�

�nــoــي�الثقافـة�الغربيــة�مـثلهم�العليـا�و·ــي�الثقافـة�المــن��–تـدعو�ا/ـرأة�موصـوم|ن�بخيانــة�الLـ<اث�وrغLــ<اب�lmÑـم�وجـودا�

�nم�السيا�ـــ�Tمية�مســـتن|<ة�·ـــي��–وجهـــة�نظـــر�مفكـــري��ســـTـــ��أن�كاتبـــة�إســـoلتحلـــل�النســـاء�والخـــروج�ع�ـــى�كـــل�القـــيم�ح

إن�قاســم�أمـ|ن�هــو�أول�مــن�خلـط�بــ|ن�تحريـر�ا/ــرأة�وحصــولها�ع�ـى�حقوقهــا�وبـ|ن�ضــرورة�ان�Lاعهــا�"تـرى�" صـافيناز�كــاظم"

  .٨/٤/٢٠٠٠الحياة�اللندنية�".. من�أرضيlvا��سTمية
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�Zعمقهـــا�وحركlvـــا��–وهكــذا�قادنـــا�الفكـــر�الوضــ¸ي�وهـــو�الفكـــر�الشــائع�جـــدا�ـــي�حياتنـــا�العامــة�والـــذي�يـــرى�ســطح��مـــور�

الدائمــة،�ويــرى�أيضــا�أنــه�لــيس�بوســع��نســان�مهمــا�تملــك�العلــم�وا/عرفــة�وا/ــنهج�النفــاذ�©lــا�إ-ــى�جــوهر��شــياء�والســ¸ي�

وصف�الروابط�الخارجية�ب|ن�الظواهر�والكشف�عـن�التشـابه�ا/رئـي�بي�lـا�لتغي|<ها،�وأق����ما�يمكن�أن�تصل�إليه�هو�

دون�عTقاlyا�وحركlvا�الداخلية�وجدلها�وتأث|<ها�ي�بعضها�البعض،�أي�دون�الوقوف�ع�ى�القوان|ن�الكامنة�وراء�تغ|<ها�

حــاZت�والتجــارب�والوضــعيون�يــردون�علــم�rجتمــاع�إ-ــى�وصــف�ال. وتطورهــا�وخروجهــا�مــن�حالــة�لحالــة�أخــرى�موضــوعيا

والوقــائع�الفرديــة�دون�أســباب�التناقضــات�الواقعيــة�والصــراع�rجتمــا�ي�ــي�ظــل�الرأســمالية�وا/لكيــة�الفرديــة�لوســـائل�

�نتــاج،�ولكــل�نشــاط�إنســاني�وجهــة�عمليــة�ضــيقة�براجماتيــة�تحســب�النــافع�وغ|ــ<�النــافع�آنيــا�ومصــلحيا�وذاتيــا�بصــورة�

  . خالصة

إ-ـى�ارتبـاك�شـديد�ـي��–رغـم�وجـود�مظـاهر�جزئيـة�لـه��–وقد�أدى�انتشار�الوضعية�جنبا�إ-ى�جنب�غربة�العلم�ـي�حياتنـا�

أوســـاط��ســـTمي|ن�ا/ســـتن|<ين�والـــذين�هـــم�أيضـــا�أســـرى�النظـــرة�الوضـــعية�الTعلميـــة�إ-ـــى�تفســـ|<�عTقـــات�التفاعـــل�بـــ|ن�

والحضارة�العربية��سTمية�ي�مستوى��–تاح�كل�بلدان�العالم�ال�noيسموlmا�غربية�مع�أlmا�تج�–الحضارة�الرأسمالية�

،�وبقـــوا�أســـرى�لهـــذا�ا/ســـتوى�وحــــده�)بفـــتح�ا/ـــيم(با/ســـتعمر�) بكســـر�ا/ـــيم(واحـــد�مـــن�مســـتوياlyا�وهـــو�عTقـــة�ا/ســـتعمر�

حداثــــة�فغابــــت�عــــ�lم�حقيقــــة�التفــــاعTت�الك?ــــ<ى�الoــــ�nأحــــد�lا�نمــــو�الرأســــمالية�ع�ــــى�الصــــعيد�العــــالم�nوارتبــــاط�ذلــــك�بال

  . وبتحرير�الفرد�والعقل��نساني�من�خرافات�العالم�القديم�مع�بزوغ�العلم�وتطوره�الهائل

  ازدواجية�ا3ثقف�

أفضــت�عوامــل�كث|ــ<ة�لحرمــان�قضــية�تحريــر�ا/ــرأة�مــن�حليــف�رئيÄــ��nلهــا�هــو�جماعــة�ا/ثقفــ|ن�كجماعــة،�وإن�لــم�تعــدم�

الحالـــة�الشـــائعة�ـــي�مصـــر�والـــوطن�العربـــي�وســـمlvا�ازدواجيـــة�مســـاندة�أفـــراد�قTئـــل�اســـتطاعوا�أن�يتجـــاوزوا�بجهـــد�بـــالغ�

ا/ثقــف�وبخاصــة�ا/ثقــف�التقــدمي�وتناقضــاته،�صــحيح�أن�هــذا�ا/ثقــف�هــو�ابــن�ا/جتمــع�الــذي�يصــطرع�فيــه�التقليــدي�

والحــــديث،�الــــو�ي�الزائــــف�والــــو�ي�النقــــدي�لكنــــه�بحكــــم�تكوينــــه�الــــذي�يتــــيح�لــــه�الوقــــوف�ع�ــــى�مســــافة�نقديــــة�مــــن�حــــال�

ل�Zبـد�أن�يكـون�أك§ـ<�تقـدما�إ�Zأنـه�ـي�نظرتـه�للمـرأة�وعTقتـه�©lـا�غالبـا�مـا�يسـفر�عـن�وجـه�rسـتبداد��بـوي�ا/جتمـع�ككـ

ويكون�أك§<�ما�يجرحه�ويث|<�أعصابه�أن�تضعه�مناقشة�ما�أو�موقف�ما�أمام�العقد�الذهنية�الoـ�nلـم�تحـل�حيـث�تتج�ـى�

هــذا�مــن�ا/ــرأة�هــو�rختبــار��عمــق�و�ك§ــ<�صــوابا�لــدعاوى��ازدواجيــة�موقفــه�مــن�ا/ــرأة�بوضــوح،��ZلÒــ�nء�إÑ�Zن�موقفــه

التقــــدم�الoــــ�nيطلقهــــا،�ولحقيقــــة�أن�ا/جتمــــع�ا/تخلــــف�الــــذي�يعــــيض�فيــــه�قــــدى�بقــــى�حيــــا�ــــي�داخلــــه�بتقاليــــده�وعاداتــــه�

وتصــوراته�عــن�ا/ــرأة�ونظرتــه�لهــا�الoــ�n·ــي�مــزيج�مــن�الخــوف�وrســتخفاف�والتصــورات�الجنســية�ا/شوشــة�الoــ�nتخLــ�ل�

  .جنس�ي�الغريزة�وتجعل�منه�صراعا�ب|ن�قوة�الرجل�وضعف�ا/رأةال

أنـه�الخـوف�مــن�قـوة�ا/ــرأة،�ذلـك�الخــوف�ا/ـوروث�مــن�أزمنـة�غــابرة�حـ|ن�عجــز�الرجـل�عــن�تفسـ|<�خصــوبlvا�وقـدرlyا�ع�ــى�

ميمـة�تجديد�الحياة،�وارتباط�هذه�الخصوبة�بالدم�الشهري�الذي�بلورت�الثقافة�نتيجة�لهذا�الخوف�فكرة�نجاسته�كت

  . لlvدئة�ا/خاوف

أمـــــا�rســـــتخفاف�فهـــــو�بـــــدورة�آليـــــة�لطمأنـــــة�الـــــنفس،�إن�ذلـــــك�الكـــــائن�Õخـــــر�ا/ختلـــــف�وا/ث|ـــــ<�للمخـــــاوف�وا/طالـــــب�Õن�

وال�noترى�مناضTت�باسمه�أن�هذه�الحقوق�الZ�noبد�من�أن�تتوفر�للمـرأة�فـ�Tينبæـي�أن�تتسـاوى�فحسـب�مـع�. بحقوقه

lºـا�Ñن�ا/جتمـع�مطالـب�بـأن�يكـائ�ا/ـرأة�ع�ـى�دورهـا�ـي�تجديـد�الحيـاة��نسـانية�بـد�Zحقوق�الجنس�Õخر�وإنمـا�تزيـد�عل

إن�هــذا�الكـــائن�هـــو�هــش�وقليـــل�الحيلــة�وـــي�حاجـــة�أبديــة�للعـــون�و�Zخــوف�منـــه�وأحيانـــا�مــا�نشـــهد�ـــي��–مــن�أن�يعاق»lـــا�

ة،�وهــو�مــا�يــذكرنا�بالكيفيــة�أوســاط�بعــض�الرجــال�ا/ســتن|<ين�صــراعا�ع�ــى�النســاء�كــأlmن�ملكيــة�خاصــة�®ثبــات�الفحولــ

الoـ�nاسـتخدمت�فlºـا�النسـاء�كـأدوات�®ذZل�الـذكور�ـي�الحـروب�بـ|ن�القبائـل�ا/تنـاحرة،�وكانـت�النسـاء�هـن�الضـحايا�ــي�
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الحــالت|ن�وا/ثقــف�ال�Üيــه�التقــدمي�الحــق�هــو�وحــده�القــادر�ع�ــى�حــل�هــذه�rزدواجيــة�حــ�Tصــحيا�فهــو��Zيكتفــي�بمعرفــة�

برانيـــة،�بــل�إنـــه�يتمثلهــا�ذهنيــا�ووجـــدانيا،�ويســ¸ى�®قامـــة�عTقــة�محبـــة�تســودها�روح�رفاقيـــة��نتــائج�العلــم�فقـــط�معرفــة

حقيقية�مع�ا/رأة�ت�lض�ع�ى�التكامل�وا/ساندة�ا/تبادلة�والعطاء�السـ�ي�مـن�طرفlºـا،�فـ�Tيسـlvدف�أحـدهما�نفـي�Õخـر�

وÑن�مثـــــل�هـــــذا�. هـــــام�ع�ـــــى�إنســـــانية�الرجـــــلأو�ســـــحقه،�و�Zتطæـــــى�ال�Üعـــــة�الذكوريـــــة�التاريخيـــــة�ا/حملـــــة�بـــــالتح|�ات�و�و 

النمــــوذج�للمثقــــف�التقــــدمي�نــــادر�الوجــــود�فأننــــا��Zنســــتطيع�إ�Zأن�نتطلــــع�لوجــــوده��شــــمل�كأمــــل�للمســــتقبل�وكإحــــدى�

  .الخطوات�ا/همة��Zع�ى�طريق�تحرر�ا/رأة�وإنما�ع�ى�طريق�تحرر�ا/جتمع�كله�و�نسانية�ذاlyا

شــارك|ن�ــي�الحركــة�الطTبيــة�اليســارية�الواســعة�ــي�الســبعينيات�مــن�أجــل�القضــية�ولعــل�الشــهادة�الoــ�nيقــدمها�أحــد�ا/

لعلهـا�أن�تكــون��– ١٩٦٧الوطنيـة�والoـ�nبــدأت�ـي�lmايــة�السـتينيات�باZحتجــاج�ع�ـى�أحكــام�الط|ـ<ان�ا/خفقــة�بعـد�هزيمــة�

افـــــــد�الثقافيـــــــة�الرو ": "جيـــــــل�الســـــــبعينات"ـــــــي�كتـــــــاب�" محمـــــــد�حســـــــ|ن�يـــــــونس"بالغـــــــة�الدZلـــــــة�ـــــــي�هـــــــذا�الصـــــــدد،�يقـــــــول�

 – ٦٨أســتطيع�أن�أجــزم�أنــه�ــي�البدايــة�ســنة�" ٢٠٠٠مركــز�الفســطاط�للدراســات�القــاهرة��–" وrجتماعيــة�والسياســية

لـــم�تكـــن�هنـــاك�فوçـــ���قيميـــة،�إنمـــا�كـــان�هنـــاك�نـــوع�مـــن�أنـــواع�الزمالـــة�الرومانســـية،�يع�ـــ�nالشـــابات�والشـــبان�كـــان��٦٩

ن�والشـــــابات�الهـــــارب|ن�مـــــن��مـــــن�ويوجـــــدون�ـــــي�مكـــــان�واحـــــد،�لـــــدlØم�مجموعـــــة�مـــــن�القـــــيم�الرفاقيـــــة،�عـــــدد�مـــــن�الشـــــبا

  ... ويعيشون�مع�بعض�شهر�واثن|ن�وثTثة�هارب|ن،�ولم�يحدث�بي�lم�أي�شذوذ

كانت�عTقlvم�مع�بعضهم�صحية،�طا/ا�كـان�هنـاك�نضـال،�كـان�هـذا�الوضـع�سـاريا�وبمجـرد�أن�بـدأت�الحركـة�: ويضيف

  ). اسم�أحد�ا/تحاورين.. "(فو���çال�noيتكلم�ع�lا�فتüيالنضالية�تنحسر�بدأ�ا/وضوع�يتحول�إ-ى�ال

عــــن�" ا/بتســــرون"الكاتبــــة�وا/L<جمــــة�الoــــ�nانتحــــرت�قبــــل�بضــــعة�أعــــوام�قــــد�وضــــعت�كتابــــا�بعنــــوان�" أروى�صــــالح"وكانــــت�

تجربlvـا�مــع�مناضــ�ي�الحركــة�الطTبيــة�وخ?<lyـا�الذاتيــة�كــامرأة�ــي�صــفوف�هــذه�الحركـة�كرســت�فيــه�أجــزاء�مهمــة�لعTقــة�

  .ثقف�با/رأة�ونظرته�لها�ومدى�قدرته�ع�ى�التخلص�من��رث�القديم�العميق�الجذور ا/

إن�الرجل��Zيستطيع�أن�يكتب�س|<ة�ذاتية�بصدق�وشجاعة�إذا�ظل�عاجزا�عن�" شريف�حتاتة"يقول�الروائي�والكاتب�

/ــرأة�دورا�مهمــا��Zكموضــوع�اخLــ<اق�القوقعــة�الذكوريــة�الoــ�nتحــول�دون�رؤيــة�أعماقــه،�كمــا�أنــه�ــي�كــل�كتابــاتي�تلعــب�ا

  .١٦الجنوسة�وا/عرفة�ص�.." وإنما�كذات�فاعلة

  قمع�الذات�والتمرد�

ثقافية�وسـيكولوجية��–اقتصادية��–�Zتبدأ�ا/رأة�مشوار�تحررها�من�موقع�ثانوي�دائما�فحسب�Ñن�عوامل�اجتماعية�

قمــع�نفســها،�فــإذا�كــان�ا/جتمــع�الطبقــي��بــوي�تــؤدي�©lــا�إ-ــى�ذلــك،�وإنمــا�lmÑــا�أيضــا�تــ�lض�ــي�كث|ــ<�مــن��حيــان�بمهمــة�

يحيل�مهمة�ضبط�النساء�إ-ى��سرة�فإن�ا/رأة�تتو-ى�بنفسـها�مصـادرة�نفسـها،�وقمـع�الـذات�هـو�واحـد�مـن�أقÄـ���وأشـد�

أنواع�القمع�الثقاي�والرو�ي،�الذي�هو�رافد�من�روافـد�الثقافـات�ا/عوقـة�شـأlmا�شـأن��يديولوجيـة�الذكوريـة،�ويـرتبط�

الـــذات�بمفهـــوم�ســـائد�يخـــص�عTقـــة�ا/ـــرأة�بأســـرlyا�وبـــا/جتمع�ككـــل�هـــذا�ا/فهـــوم�هـــو�التضـــحية�بـــالنفس�مـــن�أجـــل�قمـــع�

الجماعة�الصغ|<ة�ليك?<��وZد�وير���çالزوج،�ومن�أجل�الجماعة�الكب|<ة�ح��oتحـافظ�ع�ـى�تماسـكها�وصـورlyا،�وتظـل�

ي�كل�n�ôء�ماعدا�صحlvا،�وتتحمل�الزوج�الذي�يبدد�ا/رأة�الشعبية�ال�noسكنت�فlºا�هذه�ا/فاهيم�ح��oالنخاع�تدخر�

كــل�ôــ�nء�حoــ��صــحته�با®دمــان�أحيانــا،�بــل�و�Zيتــورع�عــن�تبديــد�ثــروة��ســرة�الصــغ|<ة�وتــدم|<ها�واســت�Üاف�امرأتــه�مــن�

" ضـل�راجـل�و�Zضـل�حيطـه"أجل�نزواته،�ومن�السهل�جدا�أن�نـرى�ذلـك�بوضـوح�ـي��حيـاء�الفق|ـ<ة�وتظـل�ا/ـرأة�تقـول�

ناتج�كدحها�ح��oيبقى�ي�ا/�Üل�يظلل�ع�ى��طفال�Ñن�ظلها�·ي��Zيحمn،�وlmÑا�تقبلت�غالبـا�دون�نقـد�أو�تمـرد��وتمنحه

  . الصورة�ال�noبناها�ا/جتمع�ل�سرة�وللمرأة�ذاlyا�–



70 

 

والحــــق�أن��مــــر��Zيتعلــــق�فحســــب�بالطبقــــات�الشــــعبية،�ولكــــن�الواقــــع�يمــــدنا�بــــآZف�الحكايــــات�عــــن�أســــر�مــــن�الطبقــــة�

�–بــدورهم��–طى�وأحيانــا�مــن�الطبقــات�العليــا�تتحمـل�فlºــا�ا/ــرأة�حيــاة�تعيســة�وتواصـلها�لتحمــ�nأطفالهــا�التعســاء�الوسـ

وح�Z��oتحمل�صفة�مطلقة�ال�no·ي�فريسة�مفL<ضة�سهلة�وبد�Zمـن�ذلـك�تحمـل�الصـفة�الoـ�nتحظـى�با/ـديح�أي�ا/ـرأة�

مقابــل�ســعادlyا�وحريlvــا�الoــ�nيســل»lا�م�lــا�ع?ــ<�قمعهــا�لــذاlyا�ا/ضــحية�الoــ�nيرçــ���ع�lــا�ا/جتمــع�و�Zيبخــل�علlºــا�بالحمايــة�

وبالرغم�من�ذلك�يشهد�ا/جتمع�منذ�إطTق�سياسة�rنفتـاح�صـورا�متنوعـة�لتمـرد�بعـض�. وأحTمها�ورغباlyا��نسانية

النســاء�ع�ــى�هــذه�الوضــعية�بــل�وحoــ��التطــرف�ــي�رفضــها�وبشــكل�خــاص�ــي�أوســاط�الشــابات�ا/تعلمــات�العصــريات�مــن�

كل�الطبقات�نتيجة�لثورة�rتصال�والقدرة�ا/�Lايـدة�ع�ـى�مراكمـة�ا/عرفـة�حـول�أوضـاع�النسـاء�ـي�العـالم�ودور�الحركـة�

  .النسائية�الجديدة،�وفوق�هذا�وذاك�عTقة�العامTت�م�lن�بوسائل��نتاج�الجديدة

أنمــاط�إنتــاج�شــديدة�التقليديــة�وأخــرى�ومثــل�هاتــه�الفتيــات�بــ|ن�النســاء��خريــات�مثــل�حــداثتنا�ذاlyــا�الoــ�nتتجــاوز�فlºــا�

وتبــدو��خ|ــ<ة�كأlmــا�احتجــاج�عاصــف�. عاليــة�الحداثــة،�يتجــاوز�النقــاب��ســود�ا/خيــف�مــع�ا/Tبــس�العصــرية�ا/تحــررة

ع�ـــى�مـــا�يL<كـــه�هـــذا�rختفـــاء�خلـــف�الخيمـــة�الســـوداء�مـــن�آثـــار�عميقـــة�ـــي�ا/جـــال�العـــام�وـــي�بنيـــة�العTقـــات�بـــ|ن�الرجـــال�

مــــدو�لقمــــع�الــــذات،�بــــل�ولفكــــرة�ارتبــــاط�جســــد�ا/ــــرأة�بالخطيئــــة�بــــل�ويظهــــر�هــــذا�الجســــد�ــــي�ا/Tبــــس�والنســــاء،�ورفــــض�

ا/تحــــررة�مرتبطــــا�بمفهــــوم�الجمــــال��نســــاني�الــــذي�يرتقــــي�كث|ــــ<ا�عــــن�كونــــه�مث|ــــ<ا�للغريــــزة�الجنســــية�ا/جــــردة�ــــي�شــــكلها�

  .البدائي

ي�للمــــرأة�بــــافL<اض�أن��جيـــال�الجديــــدة�قــــد�ويمكننـــا�أن�نفســــر�هــــذا�الشـــكل�مــــن�أشــــكال�rحتجـــاج�ع�ــــى��خفــــاء�الرمـــز 

أخــذت�تخــرج�تــدريجيا�ع�ــى�ا/|ــ<اث�القــديم�الراســخ�مــن�عــدم�الثقــة�ــي�الــنفس�ومــن�الــو�ي�الــدوني�بالــذات،�ومــن�صــورة�

ي�عTقlvا�بأطفالها،�ولم�تعد���oا/رأة�ا/لحق�ا/نسوبة�إ-ى��ب�أو�الزوج�أو�الشقيق،�وأصبحت�·ي�نفسها�ذاتا�فاعلة�ح

ح�كث|<ا�ب|ن�النماذج،�نموذج�ا/رأة�العاملة�الكادحة�خـارج�البيـت�وداخلـه،�ونمـوذج�ربـة�البيـت�ا/لكـة�ا/توجـة�ع�ـى�تتأرج

مملكlvــــا،�وأصــــبحت�بإصــــرارها�عــــام�Tقويــــا�يســــاعد�الرجــــل�ع�ــــى�الــــتخلص�مــــن�مفــــاهيم�الــــذكورة�ا/ســــتبدة�تمامــــا،�كمــــا�

ـي�الحـريم�ومـن�حكايـة��مومـة�كمقايضـة،�ورغـم�أlmـا��تخلصت�·ي�بدورها�من�نفسية�وذهنيـة�ا/ـرأة�الخاضـعة�القابعـة

بقيــت�أمــا�متفانيــة�وشــديدة��خــTص�لك�lــا�تــدرك�Õن�أlmــا��Zيمكــن�أن�تســهم�ــي�تنشــئة�أطفــال�ســعداء�دون�أن�تكــون�

  . ·ي�نفسها�سعيدة�وراضية

لعبـــة�(نفســـية�ـــي�كتا©lـــا�الطبيبـــة�ال" فرانســـوا�دولتـــو"بعـــد�أن�تســـوق�حكايـــات�كث|ـــ<ة�كانـــت�شـــاهدة�علlºـــا،�تقـــول�الكاتبـــة�

  ").٢٠٠٠لدار�ا/ستقبل�العربي�القاهرة�" فادية�Zذقاني"الذي�ترجمته�) (الرغبة

امـــرأة�جميلــة�ا/Tمـــح،�مســتعدة�للتضـــحية�مـــن�: تحــدد�هـــذه�النصــوص�والحكايـــات�صــفات��م�الحســـنة�ا/ثاليـــة�كالتــا-ي"

رأة،�ولتكـــرس�كـــل�طاقاlyـــا�نحـــو�حفـــظ�أوZدهـــا�أجـــل�أطفالهـــا�إ-ـــى�درجـــة�التنـــازل�عـــن�كـــل�اهتمـــام�بمصـــ|<ها�الخـــاص�كـــام

  .واستمرار�حياlyم�وحمايlvم�من��خطار�ال�noتlvددهم�©lا��قدار�أو�ا/صائب�أو��ذى

وهـذه��م�ا/عت?ــ<ة�دائمــا�كأlmــا�ا/ســئولة�وحــدها�عــن�ا/هــام�الL<بويـة،�تــدعم�نمــو�طفلهــا،�وتدفعــه�نحــو�خــوض�ا/غــامرات،�

طة�اجتماعيـــة�وlyـــدف�هـــذه�الصـــور�ا/بســـطة�وا/ـــأخوذة�عـــن�مTحظـــة�غريـــزة��مومـــة�وتقـــوم�بإرشـــاده�كيمـــا�يكتســـب�ســـل

lyــدف�بشــكل�أسا�ــ��nإ-ــى�إغــراء�أخيلــة�البنــات،��–مــع�إحــTل�الكــTم�الTئــق�وحســن�الســلوك�داخــل�ا/جتمــع�" الحيوانيــة

  . وإ-ى�دعم�تعي�lن�بنماذج�معينة

" امـــرأة"Äـــ��nلعTقـــة�الطفـــل�بأبيـــه،�وللعTقـــة�بـــ|ن�كـــل�أم�ول�ســـف�فـــإن�هـــذه�الصـــور��Zتأخـــذ�بعـــ|ن�rعتبـــار�الـــدور�الرئي

  .برجلها
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إن�صـورة��م�الجميلــة�الحســنة�الصــافية�ا/ضــحية�ا/بتسـمة�الoــ�nتطهــو�جيــدا�وتخــيط�وتـدبر�البيــت�حانيــة�ع�ــى�ا/تــألم�

ص�.." ومتجــردة�كليــة�مــن�عTقاlyــا�كحبيبــة�ومــن�رغبlvــا�كفــرد�راشــد،�هــذه�الصــورة�مازالــت�تعلــق�ع�ــى�ناصــيات�القلــوب

٣٤٣.  

  مؤسسة�التعليم�والدين�

فإذا�كانت�التنشئة�rجتماعية�ال�noتلعب�فlºا�التقاليـد�والعـادات�الباليـة�دورا�محوريـا�قـد�أسـفرت�عـن�حالـة�التنمـيط�

للنســــاء�وحشــــرهن�ــــي�مجموعــــة�مــــن�الصــــور�الoــــ�nتحــــوز�الرضــــا�العــــام�أو�الصــــور��خــــرى�الoــــ�nيلفظهــــا�ا/جتمــــع�ويــــدي�lا،�

وأخــذن�يعــدن�إنتاجهــا�ــي�تنشــئة�بنــاlyن�وأبنــاlïن،�فــإن��–ــي�غــالبيlvن�إ�Zا/تمــردات�ــي�هــذه�الصــور� –وتمثلــت�النســاء�

منــاهج�الL<بيــة�والتعلـــيم�وبــرامج��عــTم�تقـــوم�بــدورها�بإعــادة�إنتـــاج�هــذا�الواقــع�دونمـــا�نظــرة�نقديــة،�فتنقـــل�كــل�مــا�هـــو�

ــــي�ا/ــــوروث�الشــــع�nðمــــن�أقــــوال�وحكايــــات�وأمثــــال�شــــعبية�ذات�حم�nðولــــة�ذكوريــــة�تنــــتقص�مــــن�شــــأن�ا/ــــرأة�وتؤكــــد�ســــل

صـــورlyا�الضـــعيفة�الشـــيطانية،�و·ـــي�حكايـــات�وأمثـــال�موجـــودة�ـــي�كـــل�الثقافـــات�الفرعيـــة�بـــل�وحoـــ��ـــي�الثقافـــة�العامـــة�

  .السائدة�فيما�يخص�عTقة�ا/رأة�بالرجل�وبا/جتمع�وأدوارها�ومكانlvا

تمـــع�أن�يتـــوفر�علlºـــا�لتشـــكيل�الفـــرد،�وتلعـــب�ا/ؤسســـة�والL<بيـــة�·ـــي�مجمـــوع�وســـائل�التكـــوين�الـــذه��nالـــذي�يمكـــن�للمج

ي�عمليـة�إدمـاج�الفـرد�ـي�ا/جتمـع�وlyيئتـه�Zسـتيعاب�وتمثـل�ثقافـة�الطبقـة�ا/هيمنـة�سـواء�فيمـا��n�Äبوية�الدور�الرئي>Lال

فالL<بيــة�·ــي�يتعلــق�بالL<اتــب�الطبقــي�أو��دوار�الخاصــة�بالرجــل�وا/ــرأة�ــي�ظــل�هــذا�الL<اتــب�وإعــادة�إنتــاج�هــذه��دوار،�

ا/وقــع�الكTســيكي�Ñيديولوجيــة�النظــام،�وتحظــى�النصــوص�ا/درســية�بمصــداقية�كب|ــ<ة�جــدا�ــي�وجــدان�وعقــل�الطفــل�

  .وا/راهق

وـي�التوزيــع�التقليـدي�لــ�دوار�الــذي�تؤكـده�ا/ؤسســة�التعليميــة�هنـاك�طــرف�رئيÄــ��nهـو�الرجــل�وطــرف�ثـانوي�·ــي�ا/ــرأة،�

للســـيطرة�أيضـــا�بطبيعتـــه،�ويختصـــر�الخطـــاب�ا/در�ـــ��nا/ـــرأة�ـــي�غالبيـــة��هنـــاك�طـــرف�مســـيطر�بطبيعتـــه�وطـــرف�خاضـــع

  . نصوص�ي�أدوار��م�والزوجة

نـادرا�مـا�(أما�إذا�كانت�عاملة�ف�nÇمسجونة�غالبا�ـي�إطـار�غزيـرة��مومـة�و�عمـال�ا/رتبطـة�©lـا،�إمـا�مدرسـة�أو�ممرضـة�

ه،�فأمه�دائما�ي�ا/طبخ�وأبوه�يقـرأ�الجريـدة،�أو�·ـي�تخـيط�ويتقبل�التلميذ�هذه�الصورة�ويخlm�Lا�ي�ذاكرت) تكون�طبيبة

وهو�يعمل�ي�كتبه،�و·ي�Zبد�أن�تكون�شابة�دائما�وجميلة�وذلك�باستثناء�العواج|��الشمطاوات�الشريرات�ي�حكايات�

  .�طفال�ي�ا/دارس�rبتدائية�وما�قبلها،�و·ي�آلية�/مارسة�العنف�الرمزي�وا/عنوي�ضد�النساء

أن�غالبيـــة�كب|ـــ<ة�مـــن�النســـاء�العـــامTت�هـــن�معلمـــات�خاصـــة�ـــي�مرحلoـــ�nالتعلـــيم�rبتـــدائي�و�عـــدادي�فـــإlmن��Zورغـــم�

يسهمن�إ�Zنادرا�ي�وضـع�الكتـاب�ا/در�ـ��nأو�ـي�صـياغة�الرسـالة�الL<بويـة�كرسـالة�إيديولوجيـة�تحتـاج�إ-ـى�إعـادة�فحـص�

  .وتدقيق�وروح�نقدية

|ــــ<ة�يســــهل�الــــرد�علlºــــا�بــــالقول�أن��يديولوجيــــة�الطبقيــــة��بويــــة�lyــــيمن�ع�ــــى�وبطبيعــــة�الحــــال�فــــإن�هــــذه�ا/Tحظــــة��خ

  .ا/جتمع�كله�بنسائه�ورجاله

أما�ي�الجامعات�ال�no·ي�نظريا�مواقع�الفكر�الحر�والنقدي�ومواقع�البحث�وحوار�الـرؤى�و�فكـار�الجديـدة�فقـد�حولlvـا�

الحقبتـــ|ن��خ|ـــ<ت|ن�إ-ـــى�ســـاحات�صـــراع�بـــ|ن�الحداثـــة�ومـــا�القيـــود�ع�ـــى�الحريـــات�جنبـــا�إ-ـــى�جنـــب�الجماعـــات�الدينيـــة�ـــي�

قبلها،�وبد�Zمن�أن�تصبح�الجامعـة�كمـا�كانـت�ـي�بـدء�نشـأlyا�مصـدر�إشـعاع�لتنـوير�ا/جتمـع�كلـه�وتكـوين�أجيـال�جديـدة�

تتملــك�ا/عرفــة�وروح�البحــث�وا/خــاطرة�وrستكشــاف�أصــبحت�ميــدان�حــرب�مــن�أجــل�فــرض�التــدين�الشــك�ي�وتغطيــة�

ساء،�وفصل�الطالبات�عـن�الطـTب،�وإرغـام�الجمـع�ع�ـى�الصـTة،�ووقـف�ا/حاضـرات�سـاعة�Õذان،�وبـد�Zمـن�وجوه�الن
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أن�تتحول�الجامعة�ع�ى�مر�الزمن�إ-ى�مؤسسة�لبناء�العTقات�الجديـدة�القائمـة�ع�ـى�ا/سـاواة�والتكامـل�وا/ـودة�والحـب�

العTقـة�بـ|ن�الجنسـ|ن�الoـ�nوقعـت�ـي�أسـر�الحـرام��والفهم�ا/تبادل�بـ|ن�الجنسـ|ن�حلـت�فlºـا�ثقافـة�الصـمت�فيمـا�يخـص

وهــو�مــا�جــر�قضــية�تحريــر�ا/ــرأة�إ-ــى�الــوراء�.. والحــTل�وتراجعــت�فlºــا�روح�الزمالــة�وا/بــاراة�الصــحية�بــ|ن�البنــات�و�وZد

  . عقودا

/ساواة�ب|ن�الرجل�أما�ا/ؤسستان�الدينيتان�الرئيسيتان�وهما��زهر�الشريف�والكنيسة��رثوذكسية�فقد�أقرتا�بمبدأ�ا

وا/ـــــرأة�ـــــي�الخلـــــق�والطبيعـــــة��نســـــانية�والتكليـــــف�وا/ســـــئولية�والثـــــواب�والعقـــــاب�وتأكيـــــدهما�ع�ـــــى�ا/كاســـــب�والحقـــــوق�

وا/كانـــة�الرفيعـــة�الoـــ�nتمتعـــت�©lـــا�ا/ـــرأة�بفضـــل��ســـTم�وا/ســـيحية،�إ�Zأlmمـــا�ي?ـــ<ران�التفـــاوت�بـــ|ن�الرجـــل�وا/ـــرأة�ع�ـــى�

ــــــــي�الحقــــــــوق�والواجبــــــــات�و�دوار�بنــــــــاء�ع�ــــــــى�الطبيعــــــــة�النفســــــــية�والغريزيــــــــة�لكــــــــل�مــــــــن��ا/ســــــــتوى�rجتمــــــــا�ي�والــــــــدنيوي 

  ..".الجنس|ن

فيفيـــان�فـــؤاد�وناديـــة�رفعـــت�ـــي�بحـــث�ســـبقت��شـــارة�إليـــه�عـــن�ا/ـــرأة�ـــي�الخطـــاب�الـــدي��n. كمـــا�تســـتخلص�الباحثتـــان�د

  ).�سTمي�وا/سيüي(ا/عاصر�

  : وتسوقان�نموذجا�من�كتابات�الشيخ�محمد�الغزا-ي�يقول 

هيكل�الرجـل�قـد�ب�ـ��ليخـرج�إ-ـى�ميـدان�العمـل�كادحـا�مكافحـا،�أمـا�ا/ـرأة�فlºـا�وظيفـةعظم��·ـي�الحمـل�والـوZدة�وتربيـة�"

و�Zشــــك�أن�الخTئــــق�الضــــرورية�للحضــــانة�.. �طفــــال�وlyيئــــة�عــــش�الزوجيــــة�ليســــكن�إلlºــــا�الرجــــل�بعــــد�الكــــدح�والشــــقاء

وتعهد��طفال�أصل�من�أصول�الل?ن��نثوي�الذي�جعل�ا/ـرأة�سـريعة�rنقيـاد�للحـس�وrسـتجابة�للعاطفـة،�ويصـعب�

  .١١٦قضايا�ا/رأة�ص��–محمد�الغزا-ي�" علlºا�ما�يسهل�ع�ى�الرجل�من�تحكيم�العقل�وتقليب�الرأي�وصTبة�العزيمة

  .ة�للشيخ�متو-ي�الشعراوي ويمكننا�أن�نجد�مادة�هائلة�مشا©lة�ي�الكتابات�الغريز 

ويستند�أيضا�الخطاب�القبطي�إ-ى�نظرية�التفاوت�الفطري�بـ|ن�الرجـل�وا/ـرأة�لت?<يـر��دوار�الoـ�nيجـب�أن�يلLـ�م�©lـا�كـل�"

  ".م�lما�ي�الجماعة�الدينية�و�سرة�وا/جتمع

حيــات��نســان�الجديــد�ومواهبــه�لكــن�هــذا�التسـاوي�الكامــل�وا/طلــق�بــ|ن�الرجــل�وا/ـرأة�ــي�رو : "يقـول��ب�مoــ��ا/ســك|ن

ـي�وظـائف��عضـاء�والصـفات�وا/م|ـ�ات��nى�التمايز�الخلقي�للجسد�والفارق�التكـوي�æتل�Z�،ي�ا/سيحالروحية�وحقوقه�

الخاصــة�بكــل�مــن�الرجــل�وا/ــرأة�إ-ــى�الدرجــة�الoــ�nتبــيح�للمــرأة�مزاولــة�كــل�حقــوق�الرجــل،�ــي�ممارســة�الحيــاة�الزوجيــة،�

سة�أو�ـي�وسـط�الجماعـة،�فأنوثـة�ا/ـرأة�مهمـا�انصـبغت�بـالروح�إ�Zأن�بقاءهـا�داخـل�الجسـد�يحـدها�Zسيما�داخل�الكني

  .١٠البحث�ص�.. "ي�السلوك�والحرية

ويتواصــل�هــذا�التنــاقض�ـــي�الخطــاب�الــدي���nســـTمي�وا/ســيüي�بــ|ن��قـــرار�بمبــدأ�ا/ســاواة�أمـــام�هللا�مــن�جهــة�وإهـــدار�

عة�ا/رأة�من�جهة�أخرى،�وذلك�بالرغم�من�إقرارهما�معا�أنه��Zيجوز�أن�يدخل�الدين�هذه�ا/ساواة�ي�الدنيا�باسم�طبي

�Zفـــات�البيولوجيـــة�بـــ|ن�الرجـــل�وا/ـــرأة�Tختrجتمـــا�ي�قـــد�أثبتـــت�أن�rمـــا�بـــأن�نتـــائج�العلـــم�lvـــي�عـــراك�ومعرفمـــع�العلـــم�

كـل�ا/يـادين،�وممارسـة�كـل�أنـواع�العمـل�ترتب�أي�فروق�ـي�القـدرات�الذهنيـة�أو�إمكانيـة�اكتسـاب�ا/هـارات�وا/عـارف�ـي�

دون�اســـتثناء�شـــرط�أن�يلعـــب�ا/جتمـــع�دوره�ـــي�مســـاندة�ا/ـــرأة�حoـــ��تـــؤدي�وظـــائف��مومـــة�والعمـــل�ـــي�آن�واحـــد،�لـــيس�

وإنمــا�أيضــا�بتغي|ــ<�أســس�التنشــئة�rجتماعيــة�داخــل��ســرة�.. بإنشــاء�دور�الحضــانة�وريــاض��طفــال�ع�ــى�نطــاق�واســع

  . ل�وإدارة�شئون��سرة�عم�TمشL<كا�يقوم�به�الزوجان�ع�ى�قدم�ا/ساواةلتصبح�رعاية��طفا
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و�Zيقــل�دور�ا/ؤسســة�الدينيــة�أثــرا�ـــي�التكــوين�الــذه��nوالرو�ــي�للنــاس�رجـــا�Zونســاء�عــن�دور�ا/ؤسســة�الL<بويــة�وربمـــا�

ي�الوجـــــدان�الشــــع�nðوـــــي�يزيــــد�ــــي�بعـــــض�الحــــاZت،�بــــل�إن�أحـــــد��ســــباب�لتجـــــذر��فكــــار�ا/تناقضــــة�وا/عاديـــــة�للمــــرأة�ــــ

العـــادات�والتقاليـــد�تعـــود�ـــي��ســـاس�إ-ـــى�انغـــTق�هـــذه�ا/ؤسســـات�الدينيـــة�دون�ريـــاح�التجديـــد�و�صـــTح�الoـــ�nيمكـــن�أن�

  .تف�n�âإ-ى�مراجعة�ا/وقف�من�ا/رأة�وتطويره

وات�rنفتــــاح�كـــذلك�تضــــاعف�تــــأث|<�ا/ؤسســــة�الدينيـــة�التقليديــــة�ا/حافظــــة�ع�ــــى�ا/جتمـــع�ــــي�موقفهــــا�مــــن�ا/ـــرأة�ــــي�ســــن

والهجــــرة�الواســــعة�للمهنيــــ|ن�والحــــرفي|ن�والعمــــال�ا/صــــري|ن�إ-ــــى�دول�الخلــــيج�للعمــــل�بعــــد�الــــوفرة�النفطيــــة،�وهــــؤZء�إمــــا�

اصــطحبوا�أســرهم�فعــادت�النســاء�محجبــات�ومنقبــات�وعــاد�الرجــال�بالجTليــب�والــذقون،�وفقــدت��ســرة�ا/صــرية�مــن�

  .بنته�ع?<�قرن�من�الزمان�أو�يزيدالطبقة�الوسطى�بشكل�خاص�طابعها�العصري�الذي�

وتــأثر�ا/جتمــع�ا/صــري�كلــه�الــذي�كــان�قــد�دخــل�ــي�مرحلــة�تحــول�مــن�نظــام�الحــزب�الواحــد�إ-ــى�التعدديــة�ا/قيــدة،�ومــن�

التخطيط�rقتصادي�وا/لكية�العامة�لوسائل��نتاج�إ-ى�اقتصاد�السوق�وا/لكية�الخاصة،�و/ا�كان�القطاع�العام�هـو�

وـي�. اء�فقد�أدى�تفككـه�التـدريÊي�إ-ـى�زيـادة�معـدZت�سـفر�النسـاء�أنفسـهن�إ-ـى�الخلـيج�بحثـا�عـن�عمـلأك?<�موظف�للنس

الخليج�وخاصـة�ـي�ا/ملكـة�العربيـة�السـعودية��غ�ـ��و�ك?ـ<�تلعـب�التيـارات�السـلفية�التقليديـة�ا/�Lمتـة�ـي�موقفهـا�مـن�

والـذي�اعت?ـ<ه�نوعـا��–ا/عاديـة�لعمـل�النسـاء��هدار�فتاويـيواصـل�إصـ" بـن�بـاز"ا/رأة�دورا�مركزيا�حيث�كان�ا/فoـ�nالشـيخ�

بــل�والفتــاوى�ا/عاديــة�حoــ��لتعلــيمهن،�وحيــث�انتشــرت�جماعــات��مــر�بــا/عروف�والنÇــ�nعــن�ا/نكــر�لتTحــق��–مــن�الزنــا�

  . النساء�الTتي�بادرن�بقيادة�السيارات�وتدفع�©lن�إ-ى�السجون�وأقسام�الشرطة

رية�الواسعة�إ-ى�الخليج�ي�ظل�وفرة�النفط�وهيمنـة�rسـتبداد��بـوي�القب�ـي�البـدوي�فكانت�محصلة�هذه�الهجرة�ا/ص

باســــم��ســــTم�تــــأث|<ا�مناقضــــا�للــــدور�الــــذي�لعبــــه�ا/صــــريون�ــــي�بلــــدان�الخلــــيج�وخاصــــة�الســــعودية�قبــــل�انفجــــار�ال§ــــ<وة�

وا/هندسـ|ن�والعمـال�رجـا�Zونسـاء�النفطية�إذ�كان�نفوذ�الثقافة�ا/صـرية�العصـرية�الـذي�نقلـه�آZف�ا/درسـ|ن�و�طبـاء�

تــــــأث|<ا�إيجابيــــــا�ع�ــــــى�مجتمعــــــات�الخلـــــــيج�والجزيــــــرة�العربيــــــة�ارتــــــبط�أيضــــــا�بالـــــــدور�السيا�ــــــ��nالتحــــــرري�ضــــــد�rســـــــتعمار�

  .والصهيونية�الذي�لعبته�مصر�الناصرية

  �ع6م�

لسTت�وكـل�ال?ـ<امج�الدينيـة�ينشط��عTم�شأنه�شأن�التعليم�ي�بث�ثقافة�التمي|��ضد�ا/رأة�وبخاصة�ع?<�غالبية�ا/س

الoــــ�nنــــادرا�مــــا�تــــنهج�نهجــــا�إصــــTحيا�عقTنيــــا�وتــــزداد�مســــاحlvا�اتســــاعا�وذلــــك�ــــي�ســــياق�ا/نافســــة�بــــ|ن�الدولــــة�وجماعــــات�

  . �سTم�السيا���nحول�أحقية�أي�م�lما�ي�التحدث�باسم�الدين

©lا�ومهاراlyــا�ــي�التــدب|<�ا/�Ü-ــي�وقــدرlyا�ع�ــى�وغالبــا�مــا�يقــوم��عــTم�بــا®عTم�مــن�شــأن�ا/ــرأة�طبقــا�/ســتوى�جمالهــا�وشــبا

تربية��بناء�و�غداق�علlºم�من�حناlmا�وعطفها�بينما�ينظر�بارتياب�وأحيانا�بسـخرية�للمـرأة�العاملـة�الoـ�nكث|ـ<ا�مـا�نجـد�

Üــ�ل�إ-ــى�أن�نجاحهــا�ــي�عملهــا�قــد�جــاء�ع�ــى�حســاب�أســرlyا�فضــاع��بنــاء�أو�ســقطوا�ــي�بــراثن��دمــان�Ñن��م�تركــت�ا/

وبطبيعــة�الحــال�فــإن�هــذا�التوجــه�. العمــل�ففقــد��بنــاء�إحساســهم�باÑمــان،�وذلــك�دون�أي�ذكــر�لــدور��ب�ومســئوليته

العام�ي�الغالبية�العظم��من�ا/سلسTت�وال?ـ<امج�الL<فlºيـة�الخفيفـة�وال?ـ<امج�الدينيـة�الoـ�nتؤكـد�مقوlyZـا�باZستشـهاد�

ياقها�وتاريخهــــا�يتســــلل�ع?ـــ<�آZف�التفاصــــيل�وا/واقــــف�إ-ـــى�و�ــــي�ا/شــــاهد�بنصـــوص�مــــن�القــــرآن�والســـنة�م�Üوعــــة�مــــن�ســـ

وذاكرته�ويسكن�فlºا�بحيث�تصـبح�النمـاذج�ا/غـايرة�للنسـاء�والoـ�nتحظـى�بـاللوم�الخفـي�أو�ا/علـن،�ومـع�ذلـك�·ـي�ناجحـة�

  . تصبح�كأlmا�الشذوذ�عن�القاعدة�–ي�عملها�ومساندة�أسرlyا�معا�
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تــدين�ـي�ال?ـ<امج�الحواريـة�والنــدوات�السياسـية�مـن�الرجـال�بمـا�يحملــه�ذلـك�مـن�دZلـة�تقــول�وكث|ـ<ا�مـا�يكـون�غالبيـة�ا/ن

إن�التفك|ــ<�العــا-ي�والك�ــي�لــيس�شــأنا�نســائيا�وذلــك�بــالرغم�مــن�وجــود�مئــات�بــل�وآZف�النســاء�ا/تخصصــات�تخصصــات�

قاعـدة�اسـتثناءات�ولـيس�اعL<افـا�دقيقة�ي�ميادين�العلم�كافة،�ويكون�وجودهن�الرمزي�إحالة�مرة�أخرى�إ-ى�مبدأ�لكل�

  . م�Lايدا�من�قبل�أجهزة��عTم�بالحضور�ا/�Lايد�للنساء�ي�كل�الساحات

ويفتقر�معظم��عTمي|ن�بل�وح���oعTميـات�ا/صـريات�إ-ـى�الـو�ي�بقضـية�ا/ـرأة،�وبخاصـة�تلـك�القضـية�الoـ�nتتقاذفهـا�

بـــــث�الـــــروح�النقديـــــة�مـــــن�موقـــــع�العـــــدل�وا/ســـــاواة�ـــــي�ا/ـــــادة�ا/تناقضـــــات،�أي�إعمـــــال�مبـــــدأ�التمي|ـــــ���يجـــــابي�العمـــــدي�و 

�عTميـــة،�ويـــؤدي�هـــذا�rفتقـــار�إ-ـــى�قيـــام��عTميـــ|ن�و�عTميـــات�بإعـــادة�إنتـــاج�القـــيم�الســـلبية�وا/فـــاهيم�الباليـــة�حـــول�

  . وضع�ا/رأة�ودورها

  التيارات�الفكرية�

رات�فكريــة�ــي�السـاحة�وكــان�لكــل�م�lــا�موقفــه�مــن�تصـارعت�منــذ�مطلــع�القــرن�العشــرين�وبخاصــة�ـي�منتصــفه�أربعــة�تيــا

قضــية�تحريــر�ا/ــرأة�ودورهــا،�و�Zتــزال�هــذه�التيــارات�حاضــرة�ع�ــى�الســاحة�الفكريــة�مــع�تغي|ــ<ات�هنــا�أو�هنــاك�ــي�التعب|ــ<�

  . السيا���nع�lا�بخاصة�تواكب�الجديد�وتستجيب�لشروطه

  .يالدي��nوالقومي�واللي?<ا-ي�وrشL<اك: والتيارات��ربعة�·ي

وقــد�راكــم�التيــار��ســTمي�بكــل�فرقــه�أدبيــات�هائلــة�حــول�موضــوع�ا/ــرأة�رفضــت�كلهــا�فكــرة�تاريخيــة�النصــوص�الدينيــة�

بعامة�وا/تعلقة�م�lا�با/رأة�بخاصة،�وبالتا-ي�وضعت�ا/رأة�ي�مرتبة�أدنى،�وشطبت�عمليا�ع�ـى�مبـدأ�ا/سـاواة�وأصـبحت�

ء�وحجب�الوZية�الك?<ى�واشL<اط�الزواج�بو-ي�والشهادة�وا/|<اث�·ـي�القوامة�والطاعة�والحجاب�والنقاب�وضرب�النسا

. ا/بـــادئ��ساســـية�الoـــly�nـــدر�مبـــدأ�ا/ســـاواة�الرو�ـــي�و�خ�Tـــي�الـــذي�تتضـــمنه�النصـــوص�الدينيـــة�ا/ســـيحية�و�ســـTمية

غالبـــا�مـــا�يتعرضـــون��وبقــى�اتجـــاه�التنـــوير�و�صـــTح�داخـــل�التيـــار��ســـTمي�دائمـــا�اتجـــاه�أقليـــة�مكونـــة�مـــن�أفـــراد�شـــجعان

  .و�Zيختلف��مر�كث|<ا�ي�حالة�ا/سيحية��رثوذكسية. للعقاب�ح|ن�يفرض�التيار�الرئي�n�Äسطوته

وإمعانـــا�ـــي�lyمـــيش�ا/ـــرأة�وفـــرض�الوصـــاية�علlºـــا�قـــام�عـــدد�مـــن�ا/فكـــرين��ســـTمي|ن�ا/حســـوب|ن�ع�ـــى�rســـتنارة�بإصـــدار�

باعتبـاره�مـؤتمرا�تغريبيـا��١٩٩٤دة�ضـد�مـؤتمر�السـكان�ـي�القـاهرة�عـام�لم�توقعه�امـرأة�واحـ�–نيابة�عن�النساء��–بيان�

  .lØدد�ثقافة�وشرف�ا/رأة�ا/سلمة

أمـا�الفكـر�القـومي�الــذي�تـأثر�ـي�بـدء�نشــأته�بـالفكر�القـومي��وروبـي�فإنــه�لـم�يضـع�لنفسـه�أسســا�فلسـفية�واضـحة�فيمــا�

الهويــة�كأlmمــا�معطيـــان�ثابتــان�ممـــا�جعلــه�يتعامـــل�يخــص�قضــية�ا/ـــرأة�Ñنــه�غالبـــا�مــا�تعامــل�مـــع�الخصوصــية�القوميـــة�و 

بالقطعـــة�وبصـــورة�براجماتيـــة�حســـب�الحاجـــة�العمليـــة�مـــع�مســـألة�ا/ـــرأة�وإن�شـــدد�ع�ـــى�ضـــرورة�تعليمهـــا�وانخراطهـــا�ـــي�

العمل�والسياسة�ضمن�مشروع�ال�lضة�القومية�الشامل�سواء�ع�ى�صعيد�مصر�أو�ع�ى�الصعيد�العربي�ح|ن�انطلقت�

مي|ن�العرب�ـي�منتصـف�القـرن�وكانـت�جميعـا�ذات�توجهـات�علمانيـة�مضـمرة�أو�واضـحة،�ومـع�ذلـك�حركة�البعث�والقو 

رأت�ــي�ا/ـــرأة�مســتودعا�للشـــرف�القــومي�ورمـــزا�لــه�كمـــا�ســبقت��شـــارة�واقL<بــت�ـــي�ذلــك�مـــن��فكــار�التأسيســـية�للفكـــر�

  .الدي��nرغم�حرصها�ع�ى�الفصل�ب|ن�الدين�والقومية

يات�الفكـر�القـومي�ـي�الواقـع�الفع�ـي�هـو�موقـف�الناصـرية�مـن�قضـية��حـوال�الشخصـية،�ولعل�أوضح��مثلة�ع�ى�تجل

ففي�ح|ن�أصدرت�ثورة�يوليـو�قـوان|ن�تسـاوي�بـ|ن�ا/ـرأة�والرجـل�ـي�حـق�العمـل�وـي��جـور�والحيـاة�السياسـية،�وفتحـت�

القــرن�العشــرين�دون�أي��أمامهــا�كــل�مجــاZت�التعلــيم�فقــد�أبقــت�ع�ــى�قــوان|ن��حــوال�الشخصــية�الoــ�nصــدرت�ــي�أول 

  .تعديل�مبقية�ع�ى�الطابع��بوي�لنظام�الحكم�والذي�يفرض�الوصاية�ع�ى�ا/رأة�باسم�حمايlvا
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ويتمثــل�هــذا�الطــابع��بــوي�ــي�إصــرار�نظــم�الحكــم�ا/تعاقبــة�للدولــة�القوميــة�ــي�مصــر�ورغــم�التغي|ــ<ات�الoــ�nطــرأت�ع�ــى�

حــوال�الشخصـية�ســواء�كانــت�مسـيحية�أو�إســTمية�والoــ�nتـم�إقرارهــا�ــي�خياراlyـا�هنــا�وهنـاك�ع�ــى��بقــاء�ع�ـى�قــوان|ن�� 

العشـــــرينيات�والثTثينيـــــات�بـــــ�Tأي�تغي|ـــــ<�اللهـــــم�إ�Zبعـــــض�التغي|ـــــ<ات��جرائيـــــة�الجزئيـــــة�مثلمـــــا�حـــــدث�مـــــؤخرا�ـــــي�قـــــانون�

ي��حوال�الشخصية�n�çتبسيط�إجراءات�التقا .  

أما�الفكر�اللي?<ا-ي�الراهن�الذي�ينتسـب�إ-ـى�فلسـفة�الحريـة�rقتصـادية�السياسـية�rجتماعيـة�دون�قيـد،�فقـد�عجـز�ـي�

ا/رحلة�الراهنة،�ونتيجة�Zرتباطـات�سياسـية�بـدول�الـنفط�وبضـغوط�م�lـا�عـن�خـوض�معركـة�العلمانيـة�والديموقراطيـة�

  . وتحرير�ا/رأة�ح��oال�lاية

�Z"و·ـي�ا/ن?ـ<�الفكـري�للي?<اليـة�ـي�مصــر��–أحـد�مؤسÄـ��nجمعيـة�النـداء�الجديـد�" أسـامة�الغزا-ـي�حـرب"ويقـول�الـدكتور�

و�Zنسـتطيع�أنـت�نتحـدث�عـن�نسـيج�فكـري�. يوجد�ي�الوقت�الـراهن�فكـر�لي?<ا-ـي�مصـري�أو�عربـي�متكامـل�واضـح�ا/عـالم

ادي�وrجتمـــــــا�ي�ويؤصــــــل�العTقــــــة�بــــــ|ن�الديموقراطيـــــــة�يجمــــــع�بــــــ|ن�قــــــيم�اللي?<اليــــــة�ع�ـــــــى�الصــــــعيد�السيا�ــــــ��nوrقتصــــــ

السياسية�والتعدد�الحزبي�وفصل�السلطات�من�ناحية،�والتحرر�rقتصـادي�ودعـم�القطـاع�الخـاص�مـن�ناحيـة�ثانيـة،�

 ٦٠الثقافة�والتغي|<�الشامل�من�كتاب��ها-ي�رقم��–نق�Tعن�فريدة�النقاش�. (وقيم�التنوير�والعلمانية�من�ناحية�ثالثة

،�وقـــد�كـــان�ا/وقـــف�اللي?<ا-ـــي�قـــد�خـــان�نفســـه�حـــ|ن�أيـــد�ضـــمنيا�مســـألة�تطليـــق�زوجـــة�)١١٦مصـــر�وقضـــايا�ا/ســـتقبل�ص�

ي�قوان|ن��حوال�الشخصية�" نصر�حامد�أبو�زيد"�n�çامه�بالردة،�وكذلك�ح|ن�مناقشة�تبسيط�إجراءات�التقاlyبعد�ا

وا/وازنـات�السياسـية�أشــكا�Zمـن�ا/سـاومة�فحســب،��لـيس�ع�ـى�لســان�القـادة�السياسـي|ن�الــذين�تم�ـي�علـlºم�rرتباطــات

  . وإنما�ع�ى�لسان�قادة�فكري|ن�أفراد،�من�ا/فL<ض�أن�n�ô�Zء�يلزمهم�سوى�مفهوم�الحرية�اللي?<ا-ي

أما�الفكر�rشL<اكي�فهـو�يقـدم�شـأنه�شـأن�الفكـر��سـTمي�منظومـة�متماسـكة�متكاملـة�ومتجانسـة�مـن�ا/فـاهيم�والقـيم�

ختلف�مع�التيار��ول�جذريا�Ñنه�أدرج�حرية�ا/رأة�وشروط�انعتاقها�ي�قلـب�عمليـة�التحـرر��نسـاني�والتصورات�وإن�ا

الشـــامل�الـــذي�هـــو�عمليـــة�صـــراعية�دائمـــة�وتاريخيـــة،�وربـــط�بـــ|ن�عمليـــة��خضـــاع�التـــاري�ي�للمـــرأة�ـــي�ا/جتمـــع�الطبقـــي�

بشرية،�ورأي�تحرر�ا/رأة�ي�سياق�تحرر�ا/جتمع��بوي�والشروط�rقتصادية�ونشوء�ا/لكية�الخاصة�ي�ا/جتمعات�ال

مــن�rســتغTل،�وحيــث�تكــون�حريــة�كــل�فــرد�رجــ�Tكــان�أو�امــرأة�شــرطا�لحريــة�الجميــع،�وأكــد�ع�ــى�ا/ســئولية�rجتماعيــة�

الشاملة�عن�توف|<�ظروف�rنعتاق�للمرأة�من�قيود�شرطها�النسائي�الذي��Zيجوز�أن�يكبلها�بل�ع�ى�العكـس�يـدفع�©lـا�

�مــام�احL<امــا�لــدورها�ــي�تجديــد�الجــنس�البشــري�فيــوفر�لهــا�الخــدمات�الoــ�nتســاعدها�ع�ــى�الســيطرة�ع�ــى�مصــ|<ها��إ-ــى

وازدهـار�طاقاlyــا�ا/بدعـة�دون�قيــد،�والوصــول�إ-ـى�أق�ــ���مـا�يمكــن�أن�تحملــه�إليـه�قــدراlyا�واعتبـار�الهويــة�والخصوصــية�

ووضــع�الفكــر�rشــL<اكي�رؤيــة�الــدين�. ابتــا�أو�تجريــدا�ميتــا·ــي�عمليــة�إبــداع�دائــم�للمســتقبل�وتطلــع�إليــه�وليســت�معطــى�ث

للمـــرأة�ـــي�ســـياقها�الـــواق¸ي�وضـــمن�القـــراءة�التاريخيـــة�للـــنص�الـــدي��nالoـــ�nتحـــرره�مـــن��طTقيـــة�والتجريـــد�وتكشـــف�عـــن�

ل�حركتــه�الداخليــة�وتطــوره�وتغ|ــ<ه�مــن�موضــع��خــر�ومــن�زمــن�لــزمن،�ورأى�أنــه�ــي�واقــع�rســتغTل�rجتمــا�ي�تتوالــد�كــ

  .أشكال�rضطهاد�والتمي|�

ورغــــم�تماســــك�الفكــــر�rشــــL<اكي�فيمــــا�يخــــص�قضــــية�ا/ــــرأة�إ�Zأن�هنــــاك�نقصــــا�فادحــــا�ــــي�أدبياتــــه�الoــــ�nتبســــط�طرحــــه�

للجمهور�العام�الـذي�تملـؤه�التح|ـ�ات�وأشـكال�الدعايـة�ا/ضـادة�لTشـL<اكية�والoـ�nربطـت�بي�lـا�وبـ|ن�الخـروج�ع�ـى�الـدين�

  . لة�والحصار�رغم�نظرته�الكلية�الديناميكية�لقضية�تحرير�ا/رأةفأصبح�هذا�الفكر�عرضة�للعز 

ولعله�بسبب�هذا�التماسك�الذي�يسم�ك�Tمن�الفكر�الدي��nوالفكر�rشL<اكي�فيما�يخص�قضية�ا/رأة�فإlmما�يواجهان�

التبسـيطي�وإن�كـان�خطـاب��سـTم�السيا�ـ��nالشـعبوي�. بعضهما�البعض�كقطب|ن�ع�ى�الساحة�الثقافية�وrجتماعيـة

nاية��مر�قد��lmي�  .يجد�له�أرضية�واسعة�وتقب�Tسه�Tباعتبار�أن�مصدره�هو�
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  الخطابات�النسوية�

رغــم�أن�حركــة�تحريــر�ا/ــرأة�قــد�بــدأت�قبــل�مــا�يزيــد�ع�ــى�قــرن�مــن�الزمــان،�وانتعشــت�بشــكل�خــاص�ــي�الربــع�قــرن��خ|ــ<�

وÑن�هـذه�الحركـة�الجديـدة��–·ـي�لغـة��مـم�ا/تحـدة�بعد�مؤتمرات��مم�ا/تحدة�للمـرأة�وأخـذت�تسـتخدم�لغـة�جديـدة�

تعـــاني�مـــن�تشـــوش��طـــر�ا/رجعيـــة�وتناقضـــاlyا�فـــإن��ســـهامات�ا/تفرقـــة�ع�ـــى�الصـــعيدين�الفكـــري�والثقـــاي�الoـــ�nقـــدمlvا�

رغم�جديlvا�وتنوعها�إ-ى�بلورة�خطاب�نقدي�نسوي�مح�ي�وشامل�معا�ومفهوم�للكافة�يـرد�ع�ـى�كـل��–ومازالت�لم�تصل�

ئلة،�ويصهر�ي�بوتقته�كل�العناصر�ا/فردة�ا/كونة�لـه�لينـتج�مركبـا�جديـدا�يكـون�محصـلة�لجـدل�الثقافـات�الفرعيـة��س

  .والخصوصية�القومية�وا/بادئ�العا/ية�لحقوق��نسان�واتفاقية�إلغاء�كل�أشكال�التمي|��ضد�ا/رأة

ريـادة�ـي�طـرح�كـل�مـا�هـو�مسـكوت�عنـه�حـول�ا/ـرأة�الoـ�nكـان�لهـا�فضـل�ال" نوال�السـعداوي "وباستثناء�كتابات�الدكتورة�

للنقــاش،�جنبــا�إ-ــى�جنــب�كتابــات�متفرقــة�هنــا�وهنــاك�فــ�Tتــزال�الحاجــة�ملحــة�لوضــع�مــا�يشــابه�الوثيقــة�ا/رشــدة�لحركــة�

نســائية�جديـــدة�تنطلـــق�مـــن�أرضــية�واحـــدة�·ـــي�تحريـــر�ا/ــرأة�وتتنـــوع�طرائقهـــا�وأشـــكال�عملهــا،�ومـــرة�أخـــرى�فـــإن�ا/شـــروع�

يكـــون�لـــه�مســـتقبل�دون�أن�يضـــرب�بجـــذور�عميقـــة�ـــي�أوســـاط�النســـاء�الشـــعبيات�أي�مTيـــ|ن�النســـاء�وإبـــراز��ا/رتقـــب�لـــن

أهميـــة�العمـــل�السيا�ـــ��nا/ـــنظم�بالنســـبة�لهـــن�Ñنـــه�إذا�كـــان�صـــحيحا�أن�تغي|ـــ<�ا/جتمـــع�ـــي�اتجـــاه�العدالـــة�وا/ســـاواة�هـــو�

لصــراع�السيا�ــ��nالــذي�هــو�التعب|ــ<��شــمل�ع�lــا�مســألة�صــراعية�وتراكميــة�طويلــة�ا/ــدى�فإlmــا�تتبلــور�بصــورة�كليــة�ــي�ا

وأنــه�لكــي�تــرد�أي�جماعــة�مضــطهدة�ع�ــى�اضــطهادها�بالنضــال�Zبــد�لهــا�مــن��مــل�وهــذا��Zيمكــن�العثــور�عليــه�ــي�عزلــة�

ص��٣٨كتـاب��هــا-ي�رقــم�" أروى�صــالح"ترجمـة�" ـي�كتابــه�نقـد�الحركــة�النســوانية" تــوني�كليــف"كمــا�يقـول�.. "rضـطهاد

١٩.  

قد�أخذت�تL<اجع�ي�بTدنا�واتجهت�كل�ا/نظمات�العاملة�ي�حقل�ا/رأة�إ-ى�" الجيتو"كانت�فكرة�التنظيم�النسائي�وإذا�

الـــذي�يـــرى�ـــي�الرجـــل�ولـــيس�ـــي��–فـــتح�أبوا©lـــا�لكـــل�ا/ـــدافع|ن�عـــن�حقوقهـــا�نســـاء�ورجـــا�Zفـــإن�رواســـب�التيـــار�النســـائي�

مــــا�يمكــــن�أن�نســــميه�با®يديولوجيــــة�الذكوريــــة�ا/قلوبــــة�والoــــ�Z�nتــــزال�قائمــــة،�وهــــو��–النظــــام�rجتمــــا�ي�عــــدوا�للمــــرأة�

تتنــاقض�جــذريا�حoــ��مــع�بعــض�ا/نطلقــات��ساســية�ا/وضــوعية�للحركــة�النســائية�وســوف�نجــد�نموذجــا�واضــحا�لــروح�

�الجـذور�التاريخيـة�لقضـية.. ا/ـرأة�والجنوسـة�ـي��سـTم"هذه�ي�واحد�من�أهم�الكتب�ال�noصدرت�حديثا�هـو�" الجيتو"

ونشــره�بالعربيــة�بــا/جلس�القــومي�" لي�ــى�أحمــد"جدليــة�حديثــة�للباحثــة�ا/صــرية�ا/قيمــة�ــي�الوZيــات�ا/تحــدة��مريكيــة�

فبعـــد�أن�. للثقافـــة�ـــي�إطـــار�rحتفـــال�بمئويـــة�كتـــاب�تحريـــر�ا/ـــرأة�لقاســـم�أمـــ|ن�تحـــت�عنـــوان�مائـــة�عـــام�مـــن�تحريـــر�ا/ـــِرأة

ــية�الoــــ�nنشــــأ�اضــــطهاد�ا/ــــرأة�ع�ــــى�أرضــــيlvا�وكشــــف�تناولــــت�الكاتبــــة�التــــاريخ�و�ســــس�rقتصــــادية� rجتماعيــــة�السياســ

حقيقـة�إسـTم��قويــاء�تاريخيـا�والـذي�أنــتج�خطابـا�ذكوريـا�للهيمنــة�تقـع�ـي�فــخ�هـذه�ال�Üعـة�الذكوريــة�ا/قلوبـة�ربمـا�تــأثرا�

-ــى�حــد�rســتغناء�الكامــل�بمنــاخ�الحركــة�النســوية��مريكيــة�الoــ�nنمــا�فlºــا�اتجــاه�قــوي�Zعتبــار�الرجــل�هــو�العــدو�وصــو�Zإ

  . عنه�ح��oت?<ير�ا/ساحقة�أحيانا�كحل�نسوي�مشروع

عن�ملك�حف��nناصف�باحثة�البادية�ال�noتمثل�ي�نظرها�ال�Üعة�النسـوية�القوميـة�وا/عاديـة�للغـرب�" لي�ى�أحمد"تقول�

قـدم�الرجـال�بصـورة�ي" ملـك�حف�ـ�nناصـف"والذي�لفت�نظر�الرجال�ا/صري|ن�فـإن�نـص�" قاسم�أم|ن"إlmا�عكس�كتاب�

مــن�" (الفاســدين�وا/نحطــ|ن�وأlmــم�هــم�مــن�يلطخــون�النســاء�بحســيlvم،�أمــا�جهــل�ا/ــرأة�ِفإنــه�جهــل�بــرئ�كجهــل��طفــال

ونجد�الكاتبة�هنا�تحاكم�فكرا�تحرريا�هو�فكر�) ٢٠٠٠عرض�نقدي�للكتاب�قدمته�فريدة�النقاش�ي�راديو�لندن�نوفم?<�

" Tــا�قاسـم�أمــ|ن�وتحكــم�عليــه�/جــرد�أن�رجـlvن�امــرأة�أنتجÑهــو�الــذي�أنتجــه،�وتتح|ــ��لفكـرة�ســاذجة�دون�نقــد�أو�نقــاش��

  .فتعود�·ي�نفسها�القهقري�ضد�منهجها��ص�ي
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إن�النسوية�ا/عادية�للرجل�·ي�ي�واقع��مر�أحد�وجوه�الهيمنة�الطبقية��بوية�ي�ا/جتمع�الرأسما-ي�بل�واحد�أشكال�

ـــي�وجـــه�تغي|ـــ<ه�وتجـــاوزه�إ-ـــى�مجتمـــع�إنســـاني�ينتفـــي�فيـــه�rســـتغTل�والخـــوف�إدامتـــه�وواحـــدة�مـــن�العقبـــات�الoـــ�nتقـــف�

  .وتزول��بوية�وrضطهاد�لتبدأ�رحلة��نسانية�الجديدة�إ-ى�ا/ستقبل

" نسونة�التاريخ�وسـوق�العمـل.. النسوقراط�ووأد�البنات"ي�عرضها�لكتا©lا�" خديجة�صفوت"تقول�الباحثة�السودانية�

وية�الراديكالية�وقيادlyا�وطروحاlyا�ا/غالية�ي�ا/طالبة�بمساواة�ا/رأة�بالرجل�وصو�Zإ-ـى�إحـTل�يTحظ�أن�نشوء�النس"

النســاء�مكــان�الرجــال�ــي�كافــة�ا/راكــز�و�دوار�وتحييــد�الفــوارق�الجنســية�أو�النوعيــة�مــع�التعــامي�عــن�العTقــة�الجدليــة�

نمـــا�يتصـــل�بأقليـــة�مـــن�النســـاء�اللـــواتي�يـــدع|ن�تمثيـــل�جميـــع�بـــ|ن�امتيـــاز�ا/تمـــايزين�واســـتTب�أغلبيـــة�النســـاء�والرجـــال،�إ

كمــا�تأخــذ�النســوقراطية�. Ferminocratsالنســاء�ويتحــدثن�باســم�كافــة�النســاء�ونيابــة�عــ�lم�ممــن�أســمlºن�بالنســوقراط�

نــابر�ع�ـى�عاتقهــا�إعــTء�أولويــات�النســاء�ا/متــازات�وا/طالبــات�بمزيــد�مـن�rمتيــازات�للنســاء�مكونــات�الزعامــة�مــن�فــوق�ا/

وقـــد�. بطـــروات�وأجنـــدة�تجعـــل�مـــن�جـــنس�ا/ـــرأة�طبقـــة�غ|ـــ<�معرفـــة�وتنصـــ»lا�ـــي�حـــرب�جميـــع�النســـاء�ضـــد�جميـــع�الرجـــال

تتــــألف�تباعــــا�ومنــــذ�منتصــــف�الســــبعينيات�مــــن�أقليــــات�لنســــاء�ممتــــازات�مكوننــــة��Ferminocratsأخــــذت�النســــوقراطية�

ي�العالم�فائض�عمل��غلبية�من�ا/نتجات�وا/نتج|ن��امتيازاlyن،�وتشارك�تلك��قلية�ا/متازة�مع�الجماعات) معو/ة(

،�إذ�تتبادل�مسارات�صعود�النسوقراط�إ-ى�قيادة�)ا/عو/ة(لكل�من�القطاع��ه�ي�والعامل|ن�ي�أسواق�العمل�ا/كوننة�

النســـاء�ا/ـــرأة�rعتمـــاد�مـــع�مســـارات�كـــل�مـــن�الســـلطة�وال§ـــ<وة�ونمـــط�وأســـلوب�الحيـــاة�و�نفـــاق�وrســـTlvك�Ñقليـــة�مـــن�

  ".والرجال

إن�النســوقراطية�إذ�: "وتضــيف�الكاتبــة�ــي�عرضــها�لكتا©lــا�قبــل�نشــرة�ــي�نــدوة�Zتحــاد�النســاء�التقــدمي�ــي�حــزب�التجمــع

حـرب�الرجـل�ع�ـى�"تحتفل�بدخول�أعـداد��Zمسـبوقة�مـن�النسـاء�إ-ـى�أسـواق�العمـل�ا/كوننـة�أشـكال�أصـولية�rحتجـاج�

»lن�أن�lyمــش�أدوارهـا�ويــتم�التســL<�ع�ـى�واقــع�وأوضــاع�وشـروط�العمالــة�ــي�تلــك�فالنســوقراط�يتغــافلن�عـن�ويناســ" ا/ـرأة

  ". �سواق

إن�الواقع�rقتصادي�rجتما�ي�السيا���nا/تناقض�الذي�تتقدم�وتL<اجع�فيه�قضية�تحرير�ا/رأة�ي�آن�واحد�قد�أنتج�

  .لب�من�هذا�الجديد�تقع�قضية�ا/رأةوي�الق.. ثقافة�متناقضة�بدورها�يصارع�فlºا�الجديد�لينفلت�من�أسر�القديم
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  صور�وكلمات                                                                                  

  

  

ا/رأة�ا/صرية�و�عTم�ي�الريف�والحضر�كان�موضوع�بحث�أجرته�كلية��عTم�ي�جامعة�القاهرة�باZشL<اك�مـع�مركـز�

ا/ــــــرأة�و�عــــــTم�تحــــــت�إشــــــراف�الباحثــــــة�الرئيســــــية�الــــــدكتورة�عواطــــــف�عبــــــد�الــــــرحمن�رئيســــــة�قســــــم�بحــــــوث�ودراســــــات�

الصحافة،�وبمشاركة�كل�من�الدكتورة�نجوى�كامل�والدكتورة�لي�ى�عبد�ا/جيد��ستاذين�بالكلية،�مع�فريق�بحث�من�

قــد�وســم�الشــباب�العمــل�بــروحهم�ــي�آليــات�العمــل�أو�ــي�طريقــة�اســتخTص�النتــائج�ف. النســاء�والرجــال�مــن�كــل��جيــال

  .ا/تطلعة�للجديد�بينما�وسمه�الكبار�بالحكمة�والخ?<ة�والقدرة�ع�ى�الضبط�العلم�nوالتمكن�من�أدواته

و�خـرى�ـي�أسـيوط�ـي�الوجـه�القب�ـي�" كمشـيش"وعاش�الباحثون�ي�قريت|ن�مصريت|ن�إحداهما�ي�الوجـه�البحـري�و·ـي�

  .القديمة�بقسميه�الشع�nðوا/توسط�ي�القاهرة،�با®ضافة�إ-ى��ي�مصر�"الزوابي"·ي�

د�rقطـــاع�الoـــ�nقـــدمت�للحركـــة�الفTحيـــة�شـــهيدا�هـــو�صـــTح�ضـــ·ـــي�القريـــة�ذات�التـــاريخ�النضـــا-ي�العـــريض�" كمشـــيش"و�

وللفTحــ|ن�الفقــراء�كيـــف�أن�" عبــد�الناصــر"م�بعــد�أن�كشــف�®دارة�الــرئيس��١٩٦٦حســ|ن�قتلتــه��ســر�القديمــة�ســنة�

قطاعيـة�ـي�إاعية�القديمة�قد�نجحت�ي�الlvرب�من�قـانون��صـTح�الزرا�ـي�والتحايـل�عليـه،�وبقيـت�أسرة�الفقي��قط

يرفـــع�فيـــه�شـــعار�القضـــاء�ع�ـــى��قطـــاع�وســـيطرة�رأس�ا/ـــال�ع�ـــى�الســـلطة�وهـــو�" جمـــال�عبـــد�الناصـــر"الـــزمن�الـــذي�كـــان�

  .م�بعام�واحد١٩٦٧يتأهب�لبناء�مجتمع�جديد،�كان�ذلك�قبل�هزيمة�عام�

شــكل�جمــال�عبــد�الناصــر�لجنــة�تصــفية��قطــاع�برئاســة�ا/شــ|<�عبــد�" صــTح�حســ|ن"ح��قطــاعيون�ــي�قتــل�وحــ|ن�نجــ

الحكـــــيم�عـــــامر�قائـــــد�الجـــــيش�وكشـــــفت�اللجنـــــة�حقـــــائق�مذهلـــــة��Zعـــــن�ســـــطوة��قطـــــاع�ـــــي�كمشـــــيش�وحـــــدها�وإنمـــــا�ـــــي�

  . محافظات�مصرية�أخرى 

الoـ�nعبـأت�الفTحـ|ن�ونظمــlvم�" صـTح�حسـ|ن"زوجـة��"شـاهنده�مقلـد"عرفـت�القريـة�بعـد�ذلـك�قيـادة�امـرأة�مكافحـة�·ـي�

للــدفاع�عــن�حقــوقهم�وأصــبحت�بطلــlvم�وقــدوlyم�طيلــة�الســتينيات�والســبعينيات،�وقــدمت�أجهــزة��عــTم�قصــة�حياlyــا�

وكفاحهــا�ــي�تحقيقــات�صــحفية�ومسلســTت�تليفزيونيــة�قبــل�التحــول�السيا�ــ��nالــذي�قــاده�الــرئيس�الســادات�ــي�اتجــاه�

  .ائTت�القديمة�وتغي|<�كل�قيادات�النظام�الناصري ا/صالحة�مع�الع

" كمشـيش"وجاء�حكم�السادات�بعد�هذه�الواقعة�بخمسة�أعـوام�فقـط�ليكـون�مـن�أول�أجزائـه�طـرد�قـادة�الفTحـ|ن�ـي�

 مـــن�بTدهـــم�وإبعـــادهم�ع�lـــا�ـــي�إجـــراء�غ|ـــ<�مســـبوق�للنفـــي�الـــداخ�ي،�وعـــدوان�ع�ـــى�الحقـــوق�ا/دنيـــة�للـــوطني|ن،�وحـــوكم

،�وحـ|ن�ذهـب�®جـراء�التحقيـق�"صـTح�حسـ|ن"جنوا�بlvم�ش��oفقد�كان�السادات�أحد�ا/حققـ|ن�ـي�مقتـل�لفTحون�وسا

ا/lvمـة�بتـدب|<�قتـل�" الفقـي"بثTثة�كيلومL<ات�نزل�ضـيفا�ع�ـى�أسـرة�" ميت�أبو�الكوم"ال�noتبعد�عن�قريته�" كمشيش"ي�

  .شهيد�الفTح|ن�فقاومه�الفTحون�بقيادة�شاهنده�وشككوا�ي�ذمته

وهكــذا�حــ|ن�تـــو-ى�رئاســة�الجمهوريـــة�انــتقم�مـــ�lم�وباZســم�علنـــا�وشــرد�أســرهم�ونفـــاهم�ــي�زمـــن�كــان�يرفـــع�فيــه�شـــعارات�

الديموقراطيـة�وســيادة�القــانون�ويوجـه�rنتقــادات�لنظــام�عبــد�الناصـر�Ñنــه�كــان�اسـتبداديا�غيــب�الديموقراطيــة�وانlvــك�

ـي�التواطـؤ�" السـادات"ورا�إيجابيا�ي�فضح�أسـرة�الفقـي�ودور�تشردت�أسر�الفTح|ن�وا/وظف|ن�الذين�لعبوا�د. الحريات



79 

 

بعــد�حكــم�ا/حكمــة�بــبطTن�قــرار��بعــاد�إ-ــى�أن�" كمشــيش"ــي��ســكندرية�ثــم�عــادت�إ-ــى�قريlvــا�" شــاهنده"معهــا�وغابــت�

  .استقرت�أخ|<ا�ي�القاهرة

كم�موضوع�البحث�ونتائجه،�Ñن�،�ا/عاصرة�قبل�أن�أعرض�ل"كمشيش"كان�Zبد�من�أن�أقدم�لكم�هذا�ا/لخص�لقدم�

  . إحدى�النتائج�الفاجعة�له�·ي�طمس�الذاكرة�النضالية�للقرية�بصورة�تكاد�تكون�شاملة�بل�إlmا�فع�Tشاملة

ذلك�أن�واحـدة�فقـط�مـن�النمـاذج�النسـائية�ا/بحوثـة�كعينـات�لعTقـة�نسـاء�القريـة�بـأجهزة��عـTم�لـم�تـذكر�شـيئا�عـن��

ســــــاء�تــــــدهور�لحـــــد�أن�اهتمــــــامهن�السيا�ــــــ��nانعـــــدام،�وأن�ا/تعلمــــــات��Zيقــــــرأن�الصــــــحف�هـــــذا�التــــــاريخ،�بــــــل�إن�و�ـــــي�الن

باستثناء�واحدة،�وأlmن��Zيشاركن�ي�rنتخابات،�وإن�كانـت�ظـاهرة�عـدم�ا/شـاركة�ـي�rنتخابـات�تكـاد�تكـون�عامـة�بـ|ن�

  . كل�العينات�ا/بحوثة�lmÑن�اعت?<lmا�مهزلة�وتضييعا�للوقت

ع�ــــى�هــــذا�النحــــو�أن�تبــــ|ن�لنــــا�تــــأث|<�ســــنوات�rنفتــــاح�rقتصــــادي�وسياســــات�التكيــــف�" شكمشــــي"ولعــــل�قصــــة�تــــدهور�

الهيك�ـي�والخصخصـة�الoــ�nفرضـها�صـندوق�النقــد�الـدو-ي�ع�ـى�و�ــي�النـاس،�وrتجـاه��سا�ــ��nالـذي�خلقتـه�الرأســمالية�

أنفســـهم،�الفـــرد�ـــي�ذاتـــه��الطفيليـــة�التابعـــة�وهـــو�الحـــل�الفـــردي�غ|ـــ<�rجتمـــا�ي�للقضـــايا�وا/شـــكTت�فـــأنغمس�النـــاس�ـــي

  . و�سرة�ي�أفرادها�وهمومها�دون�اهتمام

وهــو�أيضــا�شــهادة�ضــد�القــوى�السياســية�التقدميــة�الoــ�nلــم�تبــذل�جهــدا�كافيــا�للحفــاظ�ع�ــى�الــذاكرة�النضــالية�للشــعب�

  . حية�رغم�أlmا�تتوفر�ع�ى�بعض�ا/نابر��عTمية�وا/نظمات�الحزبية�وا/دنية�ي�القرية

عـــن�الــدور�الســل�nðغالبـــا�Ñجهــزة��عــTم��Zفحســـب�فيمــا�يخــص�قضـــية�تحريــر�ا/ــرأة�وإنمـــا�أيضــا�قضـــايا��كشــف�البحــث

  . التنمية�والحريات�الديموقراطية�والو�ي�الجديد�بصفة�عامة

ويكفي�أن�أسجل�عناوين�ا/وضـوعات�الoـ�nاكتشـف�البـاحثون�أن��عـTم�قـد�تناولهـا�بنسـب�ضـعيفة�جـدا��Zتكـاد�تظهـر�

  . ءات�عند�تناوله�لقضايا�ا/رأة�والتنمية�و·ي�نشر�الو�ي�السيا���nلدى�ا/رأةي��حصا

إذ�بقــى��عــTم�يخاط»lــا�باعتبــار�أن�السياســة�·ــي�شــأن�رجــا-ي،�وبالتــا-ي��Zتخصــها�ولــيس�لهــا�أن�lyــتم�©lــا،�وكانــت�غالبيــة�

ت�السياســـية�ــي�الصـــحف�أlmـــا�النســاء�قـــد�أجابــت�عـــن�ســؤال�حـــول�نشــرات��خبـــار�ـــي��ذاعــة�والتليفزيـــون�وا/وضــوعا

ـــي�ذيـــل�اهتمـــامهن�بعـــد�الحـــوادث�وأخبـــار�النجـــوم�والرياضـــة،�وبالتـــا-ي�كـــان�تـــأث|<�أجهـــزة��–أي�هـــذه�ا/وضـــوعات��–تـــأتي�

�Zـــي�تشــــكيل�و�ـــي�النســــاء�بـــأن�السياســــة��عـــTم�فعـــا�Zوســــلبيا�ـــي�آن�واحــــد�فيمـــا�يخـــص�هــــذه�القضـــية؛�أي�أنــــه�نجـــح�

لتشــــوه�وعــــlºن�دون�أن�يــــدركن�حقيقــــة�هــــذا�التشــــوه،�Ñن��عــــTم��Zيقــــدم�لهــــن��تخصــــهن،�فكــــان�أن�اســــتجابت�النســــاء

ا/عرفـــة�النقديـــة�بـــأي�صـــورة،�و·ـــي�ا/ســـألة�الرئيســـية�ــــي�دور�أجهـــزة�إعـــTم�مملوكـــة�للدولـــة�إذ�تطبعهـــا�الدولـــة�بطابعهــــا�

نظـــر�أخـــرى�لتع?ـــ<�عـــن��وتجعـــل�م�lـــا�أبواقـــا�للمدافعـــة�عـــن�سياســـاlyا�وخياراlyـــا�دون�أي�نقـــد،�أو�إتاحـــة�الفرصـــة�لوجهـــات

يتـــاح�لـــه�فرصـــة�ا/قارنـــة�بـــ|ن�الخيـــارات�والسياســـات��–نفســـها�فيتـــاح�للجمهـــور،�وجمهـــور�النســـاء�ا/ع�ـــl©�nـــذه�الدراســـة�

  .ووجهات�النظر�ي�كل�القضايا

أمـــــا�القضـــــية�الثانيـــــة�الoـــــ�nأجمـــــع�ا/بحوثـــــون�ع�ـــــى�أن��عــــــTم�لـــــم�يتناولهـــــا�فÇـــــ�nتشـــــجيع�ا/ـــــرأة�ع�ـــــى�ممارســـــة�حقوقهــــــا�

ية�و·ـــي�نتيجـــة�منطقيــــة�لغيـــاب�الـــدور�السيا�ـــ��nبمع�ــــ��الـــو�ي�النقـــدي،�وهـــو�الغيــــاب�الـــذي�يخـــدم�السياســــات�السياســـ

القائمة�ال�noتفضل�ا/ـواطن|ن�الخـامل|ن�رجـا�Zونسـاء،�فمـا�بالنـا�بالنسـاء�الTتـي�يقـبعن�ـي�الخلـف�كمـا�تصـورهن�أجهـزة�

وإذاعيــ|ن�ومعــدي�بــرامج�التليفزيــون�صــورة�·ــي��عــTم�بــل�وحoــ��كمــا�رســم�لهــن�القــائمون�ع�ــى�rتصــال�مــن�صــحفي|ن�

نمطيــة�وســلبية�وخاملــة�وغ|ــ<�مهتمــة�ومنغمســة�ــي�ذاlyــا�وــي��ســرة�وصــابرة�وخانعــة�كمــا�·ــي�نــص�التعب|ــ<ات�عــن�ا/ــرأة�
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الريفية�بشكل�خاص،�وأن�كان�آخرون�من�القائم|ن�ع�ى�rتصال�قد�قرروا،�وبنسبة��Zبأس�©lا�أن�ا/رأة�الريفية�كائن�

  . يشارك�ي�التنمية�وتعمل�ي�الحقل�والبيت�وتزيد��نتاج�و·ي�مساوية�للرجل�وتر�ى��سرة�إيجابي

أما�ا/وضوع�الغائب�الثالث�فهو�تشجيع�ا/رأة�ع�ى�ا/شاركة�ي�العمل�النقابي�وعدم�حlا�ع�ى��سـهام�فيـه،�وهـو�يقـدم�

دي�تــؤدي�إ-ــى�انتشـار�البطالــة�الواســعة�بــ|ن�خدمـة�كب|ــ<ة�لسياســات�التكيــف�الهيك�ـي�الoــ�n·ــي�سياســات�انكمـاش�اقتصــا

العــــــامل|ن�رجــــــا�Zونســــــاء،�وقــــــد�لعبــــــت�النقابــــــات�دورا�تاريخيــــــا�تــــــزداد�أهميتــــــه�بــــــاطراد�ــــــي�الــــــدفاع�عــــــن�حقــــــوق�العــــــامل|ن�

ومســــاعدlyم�ع�ــــى�ا/فاوضــــة�الجماعيــــة�مــــع�أربــــاب�العمــــل�خاصــــة�بعــــد�أن�أصــــبح�العمــــال�يواجهــــون�الشــــركات�متعــــددة�

rي�ظل�  .تجاه�ا/�Lايد�لعو/ة�rقتصادالجنسية�مباشرة�

وتاريخيـــا�كـــان�رأس�ا/ـــال�وحoـــ��ـــي�ظـــل�أشـــد�فLـــ<ات�rنتعـــاش�rقتصـــادي�ازدهـــارا�يحـــرص�ع�ـــى��بقـــاء�ع�ـــى�نســـبة�مـــن�

البطالـــة�بـــ|ن�صـــفوف�العمـــال�حoـــ��ولـــو�كانـــت�مؤسســـات�ا/جتمـــع�قـــادرة�ع�ـــى�اســـتيعاب�كـــل�طاقـــة�العمـــل�والوصـــل�إ-ـــى�

  . تشغيل�كامل

فجــيش�البطالــة�هــو�ورقــة�رابحــة�ــي�يــد�رأس�ا/ــال�للمســاومة�ضــد�العمــال،�وحــ|ن�يصــل��مــر�إ-ــى�طــردهم�إذا�مــا�تشــبثوا�

  . بحقوقهم�فإنه�يستع|ن�علlºم�باحتياطي�العاطل|ن

وبــ|ن�احتيــاطي�العــاطل|ن�تــأتي�النســاء�ــي�ذيــل�القائمــة�lmÑــن�غالبــا�عــامTت�غ|ــ<�مــاهرات،�أجــورهن�أقــل،�وأهــم�مــن�هــذا�

غ|ــــ<�منظمــــات�للنقابــــات�الoــــ�n·ــــي�إطــــار�للعمــــل�الجمـــــا�ي�يحمــــ�nحقــــوقهن�فهــــل�يضــــرب�القــــائمون�ع�ــــى�سياســـــات��وذاك

  التكيف�الهيك�ي�وا/الكون�Ñجهزة��عTم�مصالحهم�وأهدافهم�بتشجيع�النساء�ع�ى�rنضمام�للنقابات؟�

�Tجابة�·ي�طبعا�ك�  

وموضوعات�الجمعيات�والتنظيمات�النسائية،�وما�ينطبق�ع�ـى��وتغيب�أيضا�عن�rهتمام��عTمي�بقضايا�ا/رأة�أخبار 

النقابــات�ينطبــق�ع�ــى�هــذه�ا/نظمــات��خ|ــ<ة�الoــ�n·ــي�إطــار�آخــر�للعمــل�الجمــا�ي�ا/ــنظم�تتــدارس�فيــه�النســاء�قضــاياهن�

  . ويخططن�للحركة�من�أجل�الدفاع�ع�lا

ن�قبـــل�القـــائم|ن�ع�ـــى��مـــر،�فالتضـــامن�إن�مبــدأ�التضـــامن�والعمـــل�الجمـــا�ي�هـــو�ـــي�حـــد�ذاتـــه�مبــدأ�مرفـــوض�ضـــمنيا�مـــ

ا/ثابر�ب|ن�الكادح|ن�عامة�هو�أقوى�أسلحlvم�ع�ى��طTق�Zن�Lاع�حقوقهم�ال�noتسل»lا�م�lم�الطبقات�ا/هيمنة،�فكيف�

تسمح�لهم�هذه�الطبقات�بL<ويج�أدبياlyم�عن�التضامن�أو�تحويلـه�ع?ـ<��عـTم�لبدlØيـة�ترسـخ�بالتـدرج�ـي�و�ـي�أصـحاب�

الحقيقيــــ|ن�ــــي�تعــــديل�الخلــــل�الفــــادح�ــــي�توزيــــع�ال§ــــ<وة�وا/عرفــــة�والســــلطة،�وتعــــديل�ا/|ــــ�ان�لصــــالح�الغالبيــــة�ا/صــــلحة�

  .الكاسحة

أمـــا�الغائـــب��خ|ـــ<�ـــي�قائمـــة�الغيـــاب�الطويلـــة�فهـــو�موضـــوع�عمالـــة��طفـــال،�وهـــو�موضـــوع�شـــائك�يـــؤرق�الضـــم|<�ويوجـــع�

Tم�الحكـومي�غــامر�بفـتح�ملفـه�فســوف�يفـتح�كـل�الجــروح�القلـب،�ويعـد�سـبة�ــي�جبـ|ن�أي�مجتمـع�متحضــر،�ولـو�أن��عـ

الغـــائرة�ـــي�جســـد�ا/جتمـــع،�إذ�أن�ـــي�مصـــر�ثTثـــة�مTيـــ|ن�طفـــل�ع�ـــى��قـــل�يعملـــون�أعمـــا�Zغال»lـــا�شـــاق،�وهـــو�دون�ســـن�

الoــ�nتــرفض�مــن�حيــث�ا/بــدأ�"العمــل�القــانوني�بكث|ــ<�لدرجــة�أن�بعــض�ا/نظمــات�التقدميــة�مثــل�اتحــاد�النســاء�التقــدمي�

�طفال،�وتطالب�ا/جانية��لزامية�الكاملة�للتعليم،�وجدت�نفسها�تحـت�ضـغط�الظـاهرة�الoـ�nتتفـاقم�تطالـب�تشغيل�

بتطبيـــق�قـــانون�العمـــل�ع�ـــى�عمالـــة��حـــداث�الـــذي�يجـــري�انlvـــاك�آدميـــlvم�وإيـــذاlïم�صـــحيا�ونفســـيا�ـــي�مؤسســـات�عمـــل�

وهـــم�غالبـــا�يعولـــون�أســـرا�مـــات��ب�أو�هجرهـــا�صـــغ|<ة��Zيراق»lـــا�أحـــد�ويحصـــلون�ع�ـــى�مـــا�هـــو�دون�الحـــد��دنـــى�بكث|ـــ<،�

لتعيش�تحت�خط�الفقر�بحيث�تضطر��طفال�للخروج�من�ا/درسة�ال�noأصبح�دخولها�أك§<�صعوبة�بالنسبة�ل�طفـال�

  . شديدي�الفقر�بسبب�نفقات�التعليم
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�عـTم�بكـل�م�lمـا،�يكشف�البحث�بصورة�عميقة�عـن�الفجـوة�الoـ�nتـزداد�اتسـاعا�بـ|ن�ا/دينـة�والريـف�ـي�مـدى�اهتمـام�

وعــــن�حقيقــــة�أن�زيــــادة�عــــدد�الصــــحف�وقنــــوات�التليفزيــــون�و�ذاعــــات�لــــم�تشــــكل�إ�Zارتقــــاء�نوعيــــا�محــــدودا�بمعالجــــة�

  . القضايا�الجوهرية�للمرأة�مقارنة�بالدراسات�ا/شا©lة�ال�noأجريت�ي�السبعينيات

  .حويلها�إ-ى�نمط�وحبس�صورlyا�فيهوتبقى�بعض�أهم�قضايا�هذا�البحث،�فيما�يخص�صورة�ا/رأة،�·ي�عملية�ت

  إ£�ا�ليست�أنا�

كان�هذا�هـو�الـرد�الـذي�غالبـا�مـا�تلقـاه�البـاحثون�ـي�قريoـ�nكمشـيش�بالوجـه�البحـري�والزرابـي�ـي�الوجـه�القب�ـي�ـي�مصـر�

ســاء�حـ|ن�ســألوا�الفتيــات�ا/ختــارة�لبحــث�صــورة�ا/ــرأة�ـي��عــTم�ا/كتــوب�وا/رئــي�وا/ســموع�وحــاولوا�استكشــاف�رأي�الن

ي�هذه�الصورة .  

لم�يكن�هذا�الرد�مفاجئا�للبـاحث|ن�مـن�كليـة��عـTم�ف�ـي�جامعـة�القـاهرة�الـذين�كـانوا�قـد�درسـوا�مـن�قبـل�تلـك�ا/سـافة�

القائمــة�بــ|ن�الواقــع�الفع�ــي�للجمــاه|<�والصــور�الoــ�nيقــدمها�لهــم��عــTم�باعتبــارهم�صــور�الحقيقــة،�و·ــي�مســافة�تزيــد�أو�

  . Tم�من�حريةتتسع�بقدر�ما�يتوفر�لòع

ولكــــن�ا/فــــاÓئ�حقــــا�هــــو�مــــا�يشــــابه��جمــــاع�بــــ|ن�ا/بحوثــــات،��جمــــاع�ع�ــــى�الشــــعور�بالغربــــة�بــــإزاء��نمــــاط�الoــــ�nيقــــدمها�

�عTم،�وهو�شعور�لم�يمنعهن�من�متابعة�التليفزيون�ي�محاولـة�للحصـول�ع�ـى�راحـة�وترفيـه�بعـد�الجهـد�الشـاق�الـذي�

رج�ا/�Üل�أو�داخله�كمـا�هـو�حـال�بعـض�النسـاء�خاصـة�ـي�صـعيد�مصـر�الTتـي��Zيبذلنه�طيلة�اليوم�سواء�كن�يعملن�خا

  .تتوفر�لهن�إ�Zفرص�نادرة�للخروج�من�البيت�من�مطلع�الفجر�ح��oحلول�ا/ساء

  . وتصور�أجهزة��عTم�هذا�ا/رأة�سلبية�وخاملة�ومطيعة�للزوج�و�Zرأي�لها،�منقادة�وجاهلة�جه�Tمطبقا

ه�الصورة�تبقى�صحيحة�بسبب�انتشار�الفقر�والجحهل�وا/رض�ي�الريف،�وأحيـاء�الفقـر�ـي�ورغم�أن�بعض�عناصر�هذ

ا/دن�الكب|<ة،�فإن�النساء�يعملن�ي�هذه�ا/واقع�أعمـا�Zشـاقة�لسـاعات�طويلـة�جـدا،�و·ـي�أعمـال�قليلـة�العائـد�مجهـدة�

ن�عـائTت�Ñسـِر،�وقـد�زادت�نسـبة�النسـاء�و�Zتحتاج�لتدريب،�فالقائمات�©lا�أص�Tغ|<�متعلمات�أو�مدربات�وكث|<ا�مـا�يكـ

  . طبقا�®حصائيات�أخ|<ة�لدراسات�بالعينة�ي�عدة�مواقع�ريفية�وحضرية%.  ٣٠إ-ى�%  ٢٢.٥العائTت�Ñسر�ي�مصر�من�

وقــــد�انصـــــف�النســـــاء�الريفيـــــات�بعـــــض�القـــــائم|ن�باZتصـــــال�الــــذين�كـــــانوا�موضـــــوعا�بـــــدورهم�للبحـــــث،�حيـــــث�رأى�هـــــؤZء�

�خ|<ون�أن�ا/رأة�الريفية�كائن�إيجابي�تشارك�ي�التنمية،�وتعمل�ي�الحقل�والبيـت�وتزيـد��نتـاج�و·ـي�مسـاوية�للرجـل�

  . وتر�ى��سرة

  . دمها��عTم�ويتبناها��عTميون�ي�غالبيlvم�عن�ا/رأة�·ي�صور�نمطيةولكن�الشائع�ي�الصور�و�فكار�ال�noيق

  فما�هو�التنميط،�وما�الذي�يتحكم�فيه�ومن؟�

التنميط�هو�أن�نقدم�صورة�متضمنة�أفكارا�وتقييمات�لفرد�أو�مجموعـة�مـن�البشـر�وتتكـرر�هـذه�الصـورة�بإلحـاح�حoـ��

  .غالب��عم�حقيقlvم�الفعلية�وأن�تضمنت�جزءا�م�lاتصبح�لصيقة�به�أو�©lم،�بينما�·ي��Zتتضمن�ي�ال

وتــــتحكم�ــــي�عمليــــة�التنميــــة�عوامــــل�كث|ــــ<ة�جــــدا�ثقافيــــة�واقتصــــادية�واجتماعيــــة�نابعــــة�مــــن�عTقــــات�القــــوة�القائمــــة�ــــي�

ا/جتمع�ا/ع��nوتنشأ�القوة�من�احتكار�ا/عرفة�والسيادة�وال§<وة�ي�آن�واحـد�أو�للحصـول�ع�ـى�نصـيب��سـد�م�lـا،�وهـو�

النصــــيب�الــــذي�يجعــــل�هــــؤZء�ا/حتكــــرين�قابضــــ|ن�ع�ــــى�مقاليــــد��مــــور�فيتحكمــــوا�ــــي�صــــناعة�الــــنمط�ويوجهــــوه�لصــــالح�

  . أهدافهم
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شـهادة�عميقـة�الدZلـة�" ياسـر�علـوان"وي�مقال�له�عن�صورة�ا/رأة�ي�فن�الفوتوغرافيا�يقدم�ا/صرو�العرا�ي�والباحـث�

حالـة�يمكـن�أن�يقـر�ا/جتمـع�بكاملـه�بصـحlvا�حoـ��أنـه�يمكـن�أن�يـرى�فlºـا�ع�ى�الكيفية�ال�noيتحول�©lا�تنميط�البشر�إ-ـى�

  .النمط" هوية"

  : يقول�علوان

م،�كانت�كلمة�عرا�ي��Zتع���شيئا�ل�مريكان�فكان�البعض�يعتقـدون�١٩٦٢عندما�انتقلت�مع�عائل�noإ-ى�نيويورك�عام�"

وعنـدما�كنــت�أقــول�أن�. يــة�ا/همشـة�لكــن�ا/عروفــةأن�ـ�nأســباني�أو�مكسـيكي�أو�إيطــا-ي،�أي�إحــدى�هـذه�الفئــات�rجتماع

�nي�أغلب��حوال" ياسر"أسم  : كان�الرد�يأتي�

  .نرجو�أ�Zتكون�ياسر�عرفات"

لم�تكن�لدى�فكرة�ي�ذلك�الوقت�عن�ياسر�عرفات،�وكانت�نقطة�التحول�ي�حياتي�عندما�فهمت�ماذا�يع��nاسم�ياسر�

  .عرفات�ل�مريكان

أدى�إ-ـــى�اســـتدعاء�كـــل�الصـــفات�النمطيـــة�ا/فL<ضـــة�لياســـر�عرفـــات�لتلتصـــق�بـــي،�ومنـــذ�ذلـــك��مجـــرد�التشـــابه�ـــي��شـــياء

  .. الح|ن�فرض�ع�ى�موضوع�الهوية،�وأصبحت�قضية�رئيسية�ي�حياتي

ح|ن�فهم�ماذا�يع��nياسر�عرفات�ل�مريكان�قد�أدرك�أنه�تحول�ي�نظرهم�إ-ى�مشروع�إرهابي�" ياسر�علوان"وطبي¸ي�أن�

ن�ا/تحضـرين،�وهمÊــي�بـدوي�ير�ـى�الجمــال�ـي�الصـحراء�و�Zيعــرف�شـيئا�عـن�ا/دنيــة،�كمـا�أنـه�يريــد�أن�يقتـل��سـرائيلي|

  . �رض�ال�noحولها��سرائيليون�من�صحراء�إ-ى�جنة�Ñنه��Zيستطيع�إ�Zأن�يعيش�ي�الصحراء" يستوطن"

 Tا�السـينما�و�عـlvصـنع�nـoوهكذا�تتدا�ى�الصور�ا/ختارة�للعربي�تلك�الصـور�ال�nـoـيمن�عليـه�القـوى�نفسـها�الlyم�الـذي�

ويزرعون�ريش�الطيور�ي�رؤوسهم،�ويقاتلون�الرجل��بيض�. صنعت�صور�الهنود�الحمر�كمتخلف|ن�يمشون�شبه�عرايا

الــذي�يحــاول�أن�يســاعدهم�ع�ــى�rنتقــال�إ-ــى�الحضــارة،�وتتــواري�بعيــدا�جــدا�خلــف�الصــور�النمطيــة�حقيقــة�أن�الهنــود�

  . عظيمة�أبادها�الرجل��بيض�بوحشية�ح|ن�استعمر�أرضهمالحمر�قد�بنوا�حضارة�

كمـــا�تتـــواري�بعيـــدا�حقيقـــة�أن�شـــعب�فلســـط|ن�ســـكن�ع�ـــى�هـــذه��رض��Zف�الســـن|ن�وصـــنع�ثقافتـــه�وحضـــارته�علlºـــا،�

ووقعت�فلسـط|ن�كمـا�وقعـت�ا/نطقـة�العربيـة�كلهـا�تحـت�قبضـة�rسـتعمار��نجل|ـ�ي�والفرنÄـ��nثـم�rسـتعمار�ـي�شـكله�

ـــي�الجديــد��nســتعمار�مـــع�ا/شـــروع�الصـــهيوني�لتنشـــأ�إســرائيل�وتلعـــب�دورهـــا��سا�ـــ�rمريكـــي،�وتواصـــلت�كـــل�أشـــكال��

  .حماية�ا/صالح�rستعمارية�ي�ا/نطقة�وخاصة�البL<ولية

رغـم�حقيقـة��–ورسمت�السينما�كما�رسم��عTم�صورة�نمطية�أخرى�للlºودي�الضحية�الذي�تعـرض�للمـذابح�النازيـة�

ا�الحركة�النازية�من�غ|<�الlºود�كـانوا�أك§ـ<�كث|ـ<ا�جـدا�مـن�ضـحاياها�الlºـود�الك§ـ<،�ولكـن�تزييـف�الوقـائع�كـان�ضحاي�–أن�

ضــروريا�لصــنع�الــنمط،�فــالlºودي�الضــحية�هــو�أيضــا�قــادم�مــن�الشــتات�بعــد�أن�هــام�ع�ــى�وجهــه�ــي�أرجــاء�الــدنيا�بعيــدا�

للتــــوارة�ليكونــــوا�شــــعبه�ا/ختــــار�الــــذي�م|ــــ�ه�الــــرب�ع�ــــى�عــــن�وطنــــه�فلســــط|ن�الoــــ�nوه»lــــا�هللا�لــــه�حــــ|ن�اختــــار�الlºــــود�طبقــــا�

  . العا/|ن�ومنحه�قدرات�عبقرية�خارقة

  .كذلك�صنع��عTم�صورة�الlºودي�الكريه�ا/رابي،�لك�lا�توارت�قلي�Tبفعل��موال�الlºودية�و�عTم�الصهيوني�القوي 

ير�ـى�الجمـال�ـي�الصـحراء،�فـإن�الlºـودي�يكـون�أحـق�وهكذا�وبا/قارنة�مع�العربي�البدوي،�Zبس�العقال،�الحـاي،�الـذي�

بــاÑرض�الoــ�nحولهــا�فعــ�Tإ-ــى�جنــة،�وأنشــأ�دولــة�ديموقراطيــة�يتبــا·ى�الغــرب�rســتعماري�©lــا�إذا�أlmــا�تقــع�ــي�محــيط�مــن�
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الدكتاتوريـــة�عســـكرية�ومدنيـــة،�ومـــن�rســـتبداد�أو�التســـلط�باســـم�الـــدين�أحيـــان،�وباســـم�ا/عركـــة�ضـــد�إســـرائيل�أحيانـــا�

  . أخرى 

وترتكب�إسرائيل�ا/ذابح�ضد�شـعب�فلسـط|ن�لتمـر�مـرور�الكـرام�ـي��عـTم�الـذي�يراهـا�شـيئا�عـابرا�وأحيانـا�ضـروريا�مـن�

  .أجل�القانون�والنظام�وتأديب�الخارج|ن�علlºما�من�الفلسطيني|ن�الهمج

ري�منـــذ�اlmيـــار�ا/جتمـــع�أمـــا�أك?ـــ<�عمليـــة�تنمـــيط�ـــي�التـــاريخ�شـــاركت�فlºـــا�القـــوى�الطبقيـــة�الoـــ�nهيمنـــت�ع�ـــى�ا/صـــ|<�البشـــ

�nـoمومي�الذي�حظيت�فيه�ا/رأة�بمكانة�عالية،�وكان��طفال�ينسبون�لها�وليس�ل�ب،�أك?<�عمليـة�تنمـيط�تلـك�·ـي�ال�

و·ــي�دائمـا�ــي�حاجــة�لحمايـة�ا/جتمــع��بــوي�) بكسـر�الخــاء(جـرى�فlºــا�تصــوير�ا/ـرأة�باعتبارهــا�كائنــا�أدنـى�بطريقــة�خلفيــة�

بمجموعــــة�مــــن�الصــــفات�الoــــ�nتظهــــر�ــــي�ا/ــــرأة�وحــــدها،�تمامــــا�كمــــا�تظهرهــــا�الصــــور�و�فكــــار�الoــــ��nوتــــرتبط�هــــذه�الدونيــــة

ـــي�ا/ـــادة�الoـــ�nيقـــدمها��عـــTم�عـــن�ا/ـــرأة�ولهـــا�فحســـب،��Zـــا�بحـــث�جامعـــة�القـــاهرة،�و·ـــي�صـــور�وأفكـــار�تظهـــر�lكشـــفت�ع�

فكـــار�والصـــور�عـــن�ا/ـــرأة�بمختلـــف�وإنمـــا�·ـــي�أيضـــا�جـــزء�مـــن�التكـــوين�الفكـــري�للقـــائم|ن�باZتصـــال�أنفســـهم�وتتـــدفق�� 

  .�شكال�وي�كل�أرجاء�العالم�بدرجات�متفاوتة�دون�أن�تكون�حقيقة�ا/رأة�الواقعية�جزءا�م�lا�ي�الغالب��عم

  . وينطبق��مر�ذاته�ع�ى�الlºود�وا/هاجرين�وسكان��حياء�الهامشية�وشعوب�ا/ستعمرات

أغبياء�بالفطرة�وليس�lmÑـم�لـم�يتعلمـوا،�وهـم�كـذلك�خـانعون�يسـتعذبون��لـم�فالسود�ي��عTم�rستعماري�ا/هيمن�

  .و�ذZل�لذلك�دأب�السيد��بيض�ع�ى�إذZلهم�®رضاlïم

وا/هاجرون�الذين�تدفقوا�إ-ى�شمال�العالم�زاحف|ن�من�الجنوب�الجائع�ا/هدرة�ثرواته�هم�قذرون�محتالون�لهـم�ثقافـة�

ســـلمون�مـــ�lم�بـــذبح�الخـــراف�بطريقـــة�دمويـــة�ـــي�عيـــد��ضـــüى�حoـــ��أن�ممثلـــة�إغـــراء�غربيـــة�وعـــادات�همجيـــة،�ويقـــوم�ا/

فرنســية�عجــوز�كانــت�ذات�يــوم�نجمــة�بالغــة�الجمــال�قبــل�أن�تعLــ�ل�التمثيــل�أخــذت�تر�ــى�الحيوانــات،�وقــررت�أن�تقــوم�

" وبريجيــت�بــاردو. "بحملــة�ــي�فرنســا�ضــد�همجيــة�ا/هــاجرين�ا/غاربــة�والجزائــري|ن�ا/ســلم|ن�الــذين�يعتــدون�ع�ــى�الخــراف

بطبيعــة�الحــال�لــم�تشــارك�الفنــان|ن�وا/ثقفــ|ن�الفرنســي|ن�الــذين�قــاموا�بحملــة�واســعة�مــن�التوقيعــات�وا/ظــاهرات�ضــد�

  .القوان|ن�الجديدة�لحكومة�اليم|ن�ال�noتسlvدف�التمي|��ع�ى�ا/هاجرين�وجلهم�من�ا/غرب

لـيس�هـو�الخطـأ�وإنمـا��–يرى�أنه�ي�حد�ذاته�أي�التمثيل�كلمة�التمثيل�مرادفا�للتنميط�الذي�" ياسر�علوان"ويستخدم�

الــذي�يــتحكم�فيــه،�إذ�يــؤدي�التمثيــل�أو�التنمــيط�إ-ــى�تقــديم�صــورة�فــرد�واحــد�مــن�فئــة�اجتماعيــة�باعتبــاره�ممــث�Tلهــا،�

ن�و�لحــاح�ع�ــى�هــذه�الصــورة�ــي�الوســائط�الثقافيــة�و�عTميــة�ا/ختلفــة�و�هــم�مــن�هــذا�كلــه�هــو�التحــدث�بالنيابــة�عــ

  .هذه�الفئة�مما�يؤدي�إ-ى�انتقاص�حقوقها�واقعيا

وتتحقـق�مصـالح�هـذه��خ|ـ<ة�ع�ـى�خ|ـ<�نحـو�"و©lذا�يصبح�التنميط�آلية�قمع�الفئات�الصـعبة�مـن�قبـل�الفئـات�ا/هيمنـة�

  . ح|ن�تنجح�عملية�التنميط�ي�إقناع�الجمهور�ا/سlvدف�بصحlvا�وواقعيlvا�وكوlmا�التمثيل�الحقيقي�له

الـخ،�.. لسود�مث�Tبأن�مكاlmم�الطبي¸ي�أدنى�فإlmم�يتقبلون�عملهم�كخدم�وجام¸ي�قمامـة�وبـائع|ن�جـوال|نفح|ن�يقتنع�ا

بما�يرتبط�©lذه��عمال�الهامشية�من�تدن�ي��جور�وا/كانة�rجتماعية�ومستوى�التعليم�والتدريب�ومسـتوى�معيشـة�

  . لهم�مع�وZدlyم�وح��oمماlyمضئيل�يتوارثه�أبناؤهم�ع�ى�مدى��جيال�كأنه�القدر�ا/كتوب�

كــــذلك�تتقبــــل�النســــاء�دونيــــlvن�وتــــرد�حoــــ��ا/تعلمــــات�مــــ�lن�ع�ــــى�الســــؤال�عــــن�قائــــد��ســــرة�ــــي�rســــتطTع�الــــذي�أجــــراه�

الباحثون�فتقول�إنه�الرجـل�بطبيعـة�الحـال�فالكلمـة��خ|ـ<ة�والقـرار�لـه،�ويمكـن�أن�تـرد�ا/ـرأة�هـذا�الـرد�بينمـا�·ـي�تعـيش�

هادئة�و�Zتشوب�عTقlvا�بزوجها�الذي�كث|<ا�ما�تب|ن�أنه�يستش|<ها�ي�أمور��سرة�وأية�منغصات�حياة�أسرية�سعيدة�و 
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أو�تتعـــرض�لقمــــع�مرئــــي،�ولكنــــه�ذلــــك�القمــــع�ا/خفــــي�الــــذي�تتشــــبع�بــــه�وتبثــــه�الصــــور�عــــن�دونيــــه�ا/ــــرأة�وعيو©lــــا�الخلقيــــة�

  .والنقص�الطبي¸ي�ي�قدراlyا

مصـر�كلهـا�ـي�صـورة�البلـد�الزرا�ـي�الـذي��Zيصـلح�أبـدا�للصـناعة،�وشـاعت�وكان�rستعمار�ال?<يطاني�ـي�مصـر�قـد�نمـط�

ي�أدبيات�بعض�الكتاب�الوطني|ن�ا/خلص|ن�ا/دافع|ن�عن�استقTل�بTدهم،�وبدا��مر�كما�لو�كان���oهذه�الصورة�ح

ديثــــة�واتقــــان�·ــــي�القــــادرة�ع�ــــى�اســــتيعاب�العلــــوم�الح�–الشــــعوب��وروبيــــة�و�مريكيــــة�طبعــــا��–هنــــاك�شــــعوب�بعي�lــــا�

وكــــان�rســــتعمار�ال?<يطــــاني�يريــــد�إبقــــاء�مصــــر�تحـــــت�. الصــــناعات،�وهنــــاك�شــــعوب�يستع�ــــ���علlºــــا�هــــذا��مــــر�بطبيعlvـــــا

قبضـــته�مزرعــــة�للقطــــن�الــــذي�يغــــذي�مصــــانع��م?<اطوريــــة�ــــي�Zنكشــــ|<،�وتأخــــذه�بريطانيــــا�مــــادة�خــــام�بــــأرخص��ســــعار�

  ت�ي�مصر�صناعة؟�وتعيد�تصديره�إ-ى�مصر�بأسعار�مضاعفة،�فماذا�لو�نشأ

  .. إن��جابة�واضحة

  وكما�يقول�الشاعر�محمود�درويش�

  ا/غول�يريدون�لنا�أن�نكون�

  كما�يبتغون�لنا�أن�نكون�

هنــاك�نــوع�أخــر�مــن�التنمــيط،�فــإذا�كــان�الشــائع�منــه�هــو�هــذا�النمــوذج�الســابق�الــذي�تروجــه�عTقــات�القــوة�القائمــة�ــي�

ا/جتمعات�الطبقية،�فهناك�التنميط��يجابي�الذي�تقدمه�العقليـة�الناقـدة�والتصـورات�الواقعيـة،�إن�البطـل�ا/كـافح�

وي�/بادئـه�الـذي�يسـ¸ى�Ñن�يطبقهـا�ـي�الواقـع�يمكـن�أيضـا�أن�من�أجل�تحرير�وطنه�يمكن�أن�يكـون�نمطـا،�و�نسـان�الـ

يكون�نمطا�يلهم�الناس�لTقتداء�به�والس|<�ع�ى�طريق،�وإذا�ما�تحول�إ-ى�شخصـية�دراميـة�أو�أصـبح�ذا�حضـور�قـوي�ـي�

ب�الشخصـية��عTم�فإنه�يؤثر�تأث|<ا�إيجابيا،�وحoـ���Zيكـون�هـذا�التنمـيط�جزئيـا�أو�مبتسـرا�فTبـد�أن�يحـيط�بكـل�جوانـ

�نســــانية�ــــي�ضــــعفها�وقوlyــــا،�مشــــاعر�الغضــــب�ومشــــاعر�الفــــرح،�الســــل�nðو�يجــــابي�ــــي�تكوي�lــــا،�أي�أنــــه�Zبــــد�أن�يكــــون�

  . واقعيا��Zمتعاليا�ع�ى�البشر�صعب�ا/نال�بالنسبة�لهم

ل�القــــوى�حينئـــذ�لـــن�يصــــبح�التنمـــيط�آليـــة�قمــــع�بـــل�آليـــة�تجــــاوز�للقمـــع،�ولكـــن�وÑن��عــــTم�لـــيس�حـــرا�ولــــيس�متاحـــا�لكـــ

السياسية�وrجتماعية�فقد�شـاع�فيـه�النـوع��ول�و�شـد�سـطوة�للتنميـة،�وأضـحت�ا/ـرأة�ا/صـرية�ـي�الريـف�والحضـر�

غريبة�عن��عTم�وهو�غريـب�ع�lـا�ع�ـى�حـد�سـواء�لـذا�أجابـت�النسـاء�عـن�الصـورة�الoـ�nيقـدمها�لهـن��عـTم�فقالـت�كـل�

  ".إlmا�ليست�أنا: "م�lن
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  الزبون�والسلعة                                                                                  

  

  
تشـــكل�ثـــورة�ا/علومـــات�وrتصـــال�أحـــد��ركـــان��ساســـية�للعو/ـــة�الرأســـمالية�الoـــ�nارتبطـــت�ع�ـــى�ا/ســـتوى�rقتصـــادي�

لقطــــاع�العــــام�إ-ــــى�القطــــاع�الخــــاص،�بسياســــات�اللي?<اليــــة�الجديــــدة�وحريــــة��ســــواق�ونقــــل�ا/لكيــــة�العامــــة�لل§ــــ<وة�مــــن�ا

وتحرير�التجارة�وإطـTق�حريـة�انتـق�الـرأس�ا/ـال�والسـلع،�وإضـعاف�السـيادة�الوطنيـة�للدولـة�القوميـة�وانسـحاب�الدولـة�

مـــــن�ميـــــدان�الخـــــدمات�rجتماعيـــــة�الoـــــ�nتحولـــــت�بـــــدورها�إ-ـــــى�ســـــلع�تبـــــاع�وتشـــــL<ى�ـــــي��ســـــواق�مثـــــل�الصـــــحة�والتعلـــــيم�

ل،�ووقــف�أي�تحكــم�ــي�ســعر�العملــة�الوطنيــة�وتخفيضــها�وتعويمهــا�لتفقــد�قيمlvــا�تــدريجيا�و�ســكان�وا/واصــTت�والنقــ

أمــام�العمــTت�القويــة�للبلــدان�الرأســمالية�العمTقــة�وبخاصــة�الــدوZر��مريكــي�الــذي�ارتبطــت�بــه�عمــTت�معظــم�الــدول�

هــذه�السياســات�زيـــادة�هائلــة�ـــي�الفق|ــ<ة؛�أي�باختصــار�تحويـــل��مــم�إ-ــى�أســـواق،�والشــعوب�إ-ــى�زبـــائن،�وقــد�ترتــب�ع�ـــى�

�فقار�ليس�لشعوب�البلـدان�الناميـة�فحسـب،�وإنمـا�حoـ��لشـعوب�البلـدان�الرأسـمالية�الغنيـة�ذاlyـا�بعـد�سـقوط�دولـة�

وســـقوط�حركـــة�. الرفاهيـــة�rجتماعيـــة�ـــي�الشـــمال،�وســـقوط�ا/نظومـــة�rشـــL<اكية�ـــي�rتحـــاد�الســـوفي�noوشـــرق�أوروبـــا

ي�آسيا�وأف�nالتحرر�الوط��nـي�بنـاء�اقتصـاد�وط�ـريقيـا�وأمريكـا�الTتينيـة�ـي�قبضـة�rسـتعمار�الجديـد،�أو�اlmيـار�تجربlvـا�

  . مستقل�يتجه�إ-ى�rشL<اكية،�ثم�تأكل�كتلها�وتحالفاlyا�فيما�بي�lا�لصالح�العTقات�مع�ا/راكز��م?<يالية

السياســات�الoــ�nجــرى�فرضــها�ع�ــى�البلــدان��ور�ــى�البنــك�الــدو-ي�وصــندوق�النقــد�الــدو-ي�ومنظمــة�التجــارة�العا/يــة�هــذه

  .شما�Zوجنوبا�وشرقا�وغربا�بدرجات�متفاوتة

ـــي�الدعايـــة�لهـــذه�العو/ـــة�الرأســـمالية�وللسياســـات��nم�الك?ـــ<ى�بالـــدور��سا�ـــ�Tض�احتكـــارات��عـــlوكـــان�طبيعيـــا�أن�تـــ�

نمطــة�وتسـويقها�ــي�جميــع�أنحــاء�العــالم��م?<ياليـة�للــدول�الســبع�الك?ــ<ى�ونشــر�نماذجهـا�وقيمهــا�rســTlvكية�التجاريــة�ا/

  .ع?<�الفضائيات�وأجهزة�الراديو�و�نL<نت�والصحافة�ا/قروءة

وـــــي�رحـــــم�هـــــذه�العو/ـــــة��م?<ياليـــــة�أخـــــذ�جنـــــ|ن�العو/ـــــة�rشـــــL<اكية�ينمـــــو،�حيـــــث�تســـــ¸ى�الحركـــــات�والقـــــوى�rجتماعيـــــة�

ئـــــة�وحركـــــة�الســـــTم�ونـــــزع��لغـــــام�ودعـــــاة�وبنـــــاة�والطبقيـــــة�الoـــــ�nتضـــــم�النســـــاء�والفTحـــــ|ن�والشـــــباب�وا/ـــــدافع|ن�عـــــن�البي

ا/حكمـــة�الجنائيـــة�الدوليـــة�جنبـــا�إ-ـــى�جنـــب�مـــع�النقابـــات�و�حـــزاب�التقدميـــة�وا/نظمـــات�غ|ـــ<�الحكوميـــة،�يســـ¸ى�هـــؤZء�

جميعــا�لتغي|ــ<�مســار�العو/ــة�ــي�اتجــاه�التضــامن�بــ|ن�الكــادح|ن�وبــ|ن�الشــعوب�عامــة�ــي�مواجهــة�تــوحش��م?<ياليــة،�أي�

  .واجهة�ب|ن�العمل�ورأس�ا/التصعيد�ا/

إن�العو/ة�إذن�ظاهرة�متناقضة�وموضوعية،�ف�nÇع�ى�الصعيد�الرأسما-ي�أع�ى�مراحل��م?<يالية�حoـ��Õن،�و·ـي�ع�ـى�

الصـــعيد��ممـــ�nتضـــامن�تـــزداد�فعاليتـــه�وقوتـــه�ومـــداه�يومـــان�بعـــد�يـــوم�ـــي�اتجـــاه�الكفـــاح�مـــن�أجـــل�عو/ـــة�اشـــL<اكية�أي�

�نســانية،�حيــث�يجــري�اقتســام�ال§ــ<وة�ع�ــى�أســاس�مــن�العــدل�وا/ســاواة�ع�ــى�صــعيد�الكوكــب�عو/ــة�تســمو�Ñع�ــى�ذري�

وداخل�كل�بلد�ع�ى�حدة،�بحيث�تتحول�عملية�إزاحة�الحدود�بـ|ن�البلـدان�إ-ـى�ثـورة�تقدميـة�مـن�أجـل��نسـان�الواحـد�

م�lا�كـــل�ثقافـــات�الشـــعوب�وكـــل�و�لـــه�الواحـــد،�مـــن�أجـــل�أن�تمÒـــ��nع�ـــى��رض�ا/ثـــل�العليـــا�والقـــيم�الرفيعـــة�الoـــ�nتتضـــ

  .الديانات�والرساZت�الك?<ى 
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نخلــص�مــن�هــذا�إ-ــى�أنــه�بــالرغم�مــن�الهيمنــة�الرأســمالية�ع�ــى�rحتكــارات��عTميــة�الك?ــ<ى�فــإن�الصــراع�يــدور�أيضــا�ــي�

oي�كل�مكان�آخر�حول�حدود،�الحقيقة�والصدق،�ال�nيتعلم�قلب�هذه��م?<اطوريات��عTمية�ذاlyا؛�Ñنه�صراع�يدور�

�عTميون�أنه��Zيجوز�أن�تكون�لهما�حدود،�بينما�تضع�الهيمنة��م?<ياليـة�حـدودا�سـوف�يظـل��عTميـون�الصـادقون�

وا/وهوبـــون�يســـعون�دائمـــا�ZخL<اقهـــا�خاصـــة�إذا�مـــا�تعلـــق��مـــر�بنقـــل�الوقـــائع�الحيـــة�و�خبـــار،�و©lـــذا�ا/ع�ـــ��لـــم�تســـتطع�

اهرات�وأعمــــال�rحتجاجــــات�الك?ــــ<ى�ــــي�كــــل�مــــن�ســــياتل�وواشــــنطن�وجنيــــف�شــــبكات��عــــTم�الك?ــــ<ى�أن�تتجاهــــل�ا/ظــــ

ودافــوس�وبــانجوك�ونــيس�وبــراغ�ويونتــواليجرو�ضــد�مؤسســات�العو/ــة،�كمــا�أنــه�لــم�تســتطع�أيضــا�أن�تحجــب�الرســائل�

<يــــا-ي��يديولوجيــــة�لهــــذه�rحتجاجــــات�الoــــ�nكانــــت�و�Zتــــزال�تتطلــــع�إ-ــــى�الــــتخلص�مــــن�الطــــابع�الراســــما-ي�rحتكــــاري��م?

  . للعو/ة�وتمهد��رض�لعو/ة�جديدة�ذات�طابع�اشL<اكي

فكيــف�يتعامــل��عــTم�ا/عــولم�مــع�قضــية�ا/ــرأة�ســواء�ذلــك�الــذي�يبــث�مــن�ا/راكــز�الكب|ــ<ة�أو�ذلــك��عــTم�ا/ح�ــي�الــذي�

جــــارة�يبــــث�مــــن�البلــــدان�الoــــ�nخضــــعت�لروشــــتات�العو/ــــة�ووصــــفات�البنــــك�الــــدو-ي�وصــــندوق�النقــــد�الــــدو-ي�ومنظمــــة�الت

  .وفتحت�للشركات�ا/تعددة�الجنسية�أسواقها

  .ا/رأة�ي�ك��TعTم|ن�ذات�صورة�ثTثية�ف�nÇالزبون�والسلعة�و�داة�ي�آن�واحد

ومـن�بي�lـا�شـركات�إنتـاج�مـواد�التجميـل�وزبائ�lـا�مـن�. ·ي�زبون�أي�مسlvلك�للسلع�ال�noتنتجها�الشركات�عابرة�القوميـات

فيجــري�رســم�صــورة�ل�ن�ــ��ا/غريــة،��ن�ــ���بديــة�. ن�تقــديم�كــل��غــراءات�للنســاء�كمســlvلكاتوZبــد�مــ. النســاء�بــا/Tي|ن

ذات�الفتنـــة�الخالـــدة�الoـــ�Z�nتصـــي»lا�الشـــيخوخة�أبـــدا�ويظـــل�ســـحرها�الجنÄـــ��nفعـــا�Zمادامـــت�تســـتخدم�أدوات�ا/كيـــاج�

تنــات�أغلفــة�ا/جـــTت�وبــرامج�التليفزيـــون�وتمـــ��صــور�النســـاء�الفا. الoــ�nتتنــافس�الشـــركات�فيمــا�بي�lـــا�®نتاجهــا�وتســويقها

ومــواد��عــTم�ومنتجــات�ا/وضــة�ــي�ألــوان�ا/Tبــس�وأطوالهــا،�ونوعيــات�ا/ــأكوZت�الoــ�nتســاعد�ا/ــرأة�ع�ــى�الحصــول�ع�ــى�

الـــوزن�ا/ثـــا-ي�ومـــزيTت�الرائحـــة�الكرlØـــة�وصـــبغات�الشـــعر�الoـــ�nتتغ|ـــ<�حســـب�ا/واســـم،�وتـــزداد�حمـــ��الشـــركات�ـــي�تقـــديم�

  . لما�نقص�rسTlvك�من�أجل�زيادته�وكلما�زاد�من�أجل�زيادة�جديدةبضائعها�ك

الســـلعة�ارتباطـــا�وثيقـــا�بـــا/رأة�الزبـــون،�فمـــن�أجـــل�تـــرويج�الســـلع�وإغـــراء�الزبـــون�يجـــري�اســـتخدام�أجســـاد�/ وتـــرتبط�ا/ـــرأة

ي�مLن�ا/واد�الدرامية�بل�والثقافية�عام��oنات�عن�البضائع�فحسب�وإنما�حTي��ع�Zبـد�. ةالنساء�Zففـي�هـذه�ا/ـواد�

  .أن�تستجيب�ا/رأة�/واصفات�الصورة�ال�noتريد�الشركة�ترويجها

ولــيس�مع�ــ��ذلــك�أن�الشــركات�تطلــب�إ-ــى�كتــاب�الــدراما�ومعــدي�ال?ــ<امج�أن�تلــبس�النســاء�أو�يــتجملن�©lــذه�الطريقــة�أو�

  . عنصر�من�عناصر�تكوي�lا�–وضة�أي�ا/�–ولك�lا�مقتضيات�ا/وضة�الرائجة�تفرض�نفسها�ي�البيئة�ال�no·ي�. تلك

يصـــبح�جســـد�ا/ـــرأة�إذن�ســـلعة�مـــن�الســـلع�ويفقـــد�مواصـــفاته��نســـانية�ويـــدخل�ـــي�الـــنمط�التجـــاري�rســـTlvكي�مـــادام�

عنصــر�جــذب�لLــ<ويج�البضــائع،�بــل�إن�rحتكــارات��عTميــة�الك?ــ<ى�تخصــص�قنــوات�تليفزيونيــة�للمتــاجرة�ا/باشــرة�ــي�

أســعار�بائعــات�الهــوى�والجــنس�وتليفونــاlyن�وتقــديم�صــورهن�عاريــات�وــي�أوضــاع�جنســية�أجســاد�النســاء�بــا®عTن�عــن�

  . صريحة

أمــا�ا/ــرأة��داة�فÇــ�nقــوة�العمــل�الرخيصــة�الــذي�تســتغله�كــل�مــن�الشــركات�عــابرة�القــارات�والشــركات�ا/حليــة�ــي�إنتــاج�

ربـــح�م�Lايـــد،�فـــا/رأة�العاملـــة�و�طفـــال��بضـــائع�منخفضـــة�التكلفـــة�يمك�lـــا�ا/نافســـة�ـــي��ســـواق�العا/يـــة�وتحقيـــق�معـــدل

يتاقضــون�أجــورا�أقــل�كث|ــ<ا�مــن�أجــر�الرجــل،�وهــم�بســبب�العزلــة�الoــ�nتفرضــها�شــروط�الوجــود�ذاlyــا�ليســوا�منظمــ|ن�ــي�

نقابـــات�أو�أشـــكال�عمـــل�جمـــا�ي�للـــدفاع�عـــن�أنفســـهم،�بـــل�إن�قـــوة�العمـــل�النســـائية�ع�ـــى�نحـــو�خـــاص�تشـــكل�احتيـــاطي�

ـــي�ظـــل�اللي?<اليـــة�الجديـــدة�rحتيــاطي�ـــي�جـــيش�العمـــل�ع�nنـــدما�تــزداد�البطالـــة،�وقـــد�ازدادت�البطالـــة�ع�ـــى�نطــاق�عـــالم
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وعبادة�السوق،�ويجري�استخدام�النساء�بعقود�عمل�مؤقتة�ي�كل�البلدان�الفق|<ة�ال�noطبقت�شروط�صندوق�النقد�

سـبيل�ا/ثـال�ع�ـى�نطـاق�واسـع�الدو-ي�والبنك�الدو-ي،�وهن�ب�Tحقوق�من�التأم|ن�الصüي�أو�ا/عـاش،�وتعـرف�مصـر�ع�ـى�

ظاهرة�العامTت�الTتي�يوقعهن�ع�ى�استقالlvن�كشرط�لتوقيع�صاحب�العمل�ع�ى�عقد�توظيفهن،�وعندما�تظهر�علlºا�

عTمـــات�الحمـــل�يقبـــل�صـــاحب�العمـــل�اســـتقالlvا�وينشـــط��عـــTم�ـــي�بيـــان�مخـــاطر�العمـــل�أثنـــاء�الحمـــل،�ا/ـــرأة�·ـــي�أداة�

ر�هـــذا�rســـتغTل�ا/ضـــاعف��Zبـــأس�مـــن�إنتـــاج�بـــرامج�وعقـــد�نـــدوات�وإشـــاعة�مقـــوZت�أرخـــص�لتوليـــد�ربـــح�أع�ـــى،�ولت?<يـــ

وأفكـار�عــن�صــ?<�ا/ـرأة�وجلــدها�وقــدرlyا�ع�ـى�التحمــل�وا/ثــابرة�لLـ�ي|ن�الصــورة�القبيحــة�لTسـتغTل�الواقــع�علlºــا�وتحملهــا�

  .العاجز�له

ا/كونــــة�مــــن�الزبــــون�والســــلعة�و�داة�مــــا�يســــميه�أمــــا��عــــTم�ا/ح�ــــي�والعربــــي�فإنــــه�يضــــيف�إ-ــــى�هــــذه�ا/نظومــــة�الثTثيــــة�

بخصوصيتنا؛�و·ي�الخصوصية�الoـ�nحـ|ن�نL<جمهـا�ـي�الواقـع�العم�ـي�والقـانوني�تصـبح�انتقاضـا�سـافرا�مـن�حقـوق�ا/ـرأة�

  .القانونية�وإهدار�مواطنlvا�بدعوى�rل�Lام�بالشريعة��سTمية�ال�noليست�إ�Zاجlvادات�فقهاء�عاشوا�قبل�ألف�عام

إن�جســد�ا/ـرأة�الــذي�يجـري�تســليعه�ــي��عTنـات�وــي�الفنـون�الهابطــة،�يصــبح�صـندوق�للشــرف�القـومي�ــي�تنــاقض�بـل�

فــا/رأة�وجســدها،�ليســا�مكمــن�شــرف�الرجــل�وحــده،�وإنمــا�شــرف�الــوطن�.. صــارخ��Zيلتفــت�إليــه�دعــاة�الخصوصــية�أبــدا

  . أيضا

عــــورة�الoــــ�nينبæــــي�إخفــــاء�جســــدها،�بــــل�مــــن��فضــــل�وهنــــا�تتقــــدم�جماعــــات��ســــTم�السيا�ــــ��nلتصــــك�مفهــــوم�ا/ــــرأة�ال

إخفاؤهـــا�·ـــي�كلهـــا�عـــن��نظـــار�وإعادlyـــا�إ-ـــى�البيـــت�حيـــث�مملكlvـــا�وأمومlvـــا�الoـــ�nيجـــري�تمجيـــدها�تمجيـــدا�زائـــدا،�وكــــأن�

  .أمومlvا�اكتشفت�حديثا،�وكأن�ا/رأة�لم�تكن�طيلة�حياlyا�أما�منذ�بدء�الخليقة

ــــي�نظــــر�هــــذه�الجماعــــات�أن�يحــــل�مشــــكلة�البطالــــة�ا/تفشــــية�بــــ|ن�الشــــباب،��كــــذلك�فــــإن�إعــــادة�ا/ــــرأة�إ-ــــى�البيــــت�يمكــــن

وتصـبح�مشــكلة�البطالـة�كأlmــا�مشـكلة�شخصــية�وليسـت�نــاتج�سياسـات�الخصخصــة�وانسـحاب�الدولــة�وتطبيـق�شــروط�

وحـــ|ن�يحتــاج�rقتصـــاد�ا/lvالـــك�إ-ـــى�الــتخلص�مـــن�جـــزء�مــن�قـــوة�العمـــل�تتقـــدم�.. صــندوق�النقـــد�الـــدو-ي�والبنــك�الـــدو-ي

ي�زعمهم��Zتعرض�نفسها�لل»lدلة�ي�الشوارع�وتL<ك�بيlvا�وأوZدها�من�أجـل�ا�noمة�ال>Lمي�صورة�ا/رأة�ا/حTشهد��ع/

  ". مسL<جلة"العمل�والتشبه�بالرجال،�وكث|<ا�ما�تظهر�ال?<امج�ا/رأة�ا/ثقفة�وا/سيسة�باعتبارها�

ال�noترسـمها�القـوى�ا/هيمنـة�ع�ـى�السياسـة�وrقتصـاد،�فإlmـا�ـي��أما�الرسالة��عTمية�ال�noغالبا�ما�تدور�ي�هذه��طر 

الغالــب�موجهــة�لنســاء�الطبقــات�الوســطى�والعليــا�ــي�محاولــة�®شــباع�حاجــاlyن�الL<فlºيــة�و�عTميــة�والثقافيــة�ــي��طــر�

و�Zتكــاد�.. عTميــةا/رســومة�ســلفا،�أمــا�النســاء�الكادحــات�ــي�ا/صــانع�والحقــول�فهــن�شــبه�غائبــات�تمامــا�عــن�الرســالة�� 

صورهن�أو�قضاياهن�تظهر�ي��عTم،�وإن�ظهرت�فغالبا�ما�تكون�مشوهة�ومعرضة�لòسقاط�علlºا�من�قبل�الطبقـات�

  . �خرى�ا/هيمنة

تســــ¸ى�بإصــــرار��–كــــذلك�فــــإن�السياســــات��عTميــــة�تجــــاه�ا/ــــرأة�العربيــــة�كمــــا�تقــــول�الــــدكتورة�عواطــــف�عبــــد�الــــرحمن�

للمـرأة�كمخلـوق�نـاقص�يفتقـد�للقـدرة�ع�ـى�التفك|ـ<�العقTنـي�و�عمـال�القياديـة،�وذلـك�رغـم��لL<سيخ�الصورة�التقليدية

�نجازات�ال�noحققlvا�ا/رأة�العربية�ع�ى�أرض�الواقـع،�كمـا�يؤكـد�ع�ـى�مشـروعية�التمي|ـ��rجتمـا�ي�والثقـاي�ضـد�ا/ـرأة�

ض�صــــورة�ا/ــــرأة�ككــــائن�أنثــــوي�جنÄــــ��nيتســــم�باعتبــــاره�مــــن��مــــور�الطبيعيــــة�الoــــ�Z�nتقبــــل�الجــــدل،�ومــــن�هنــــا�يــــأتي�عــــر 

بينما�تتجاهل�وسائل��عTم�العربية�ا/وضوعات�ال�noتعكس�التطور�الذي�طرأ�ع�ى�وضعية�. باÑنانية�والL<دد�والسلبية

ومكانة�ا/رأة�ي�التعليم�والعمل�وا/شاركة�السياسية�والثقافية�و�بداعيـة،�وتغيـب�مشـكTت�وهمـوم�الغالبيـة�العظمـ��

النســاء�العربيــات�ــي�الريــف�و�حيــاء�الشــعبية�والبــوادي،�بينمــا�تــتحكم�منظومــة�القــيم��بويــة�الذكوريــة�ــي�تحديــد�مــن�
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السياســات��عTميــة�تجــاه�قضــايا�ا/ــرأة�حoــ��ــي�ظــل�وجــود�قيــادات�نســائية�ــي�أع�ــى�قمــة�الجهــاز��عTمــي،�فمثــل�هــذه�

مشبعة�بقيم�ا/جتمع�الطبقي��بوي�ال�noتم|��ضد�ا/رأة�وتضـعها�القيادات�ال�noاعتادت�أن�تنفذ��وامر�تكون�بدورها�

ي�مكانة�أدنى�وتنس»lا�دائما�إ-ى�رجل،�فروح�النقد�أي�الو�ي�العلمـ�nا/وضـو�ي�بالقضـايا�مـن�كـل�جوان»lـا�غائبـة�أو�تكـاد�

�عـTم�ـي�غالبيـة��عن�صناع�الرسائل��عTمية�نساء�ورجا�Zبسبب�الطابع�rستبدادي�لـنظم�الحكـم�الoـ�nتسـيطر�ع�ـى

  . البلدان�العربية�وقمع�الحريات�الديمقراطية�ومن�ضم�lا�حرية��عTم

وــي�ســعlºا�®بــراز�صــورة��ســرة�وإضــاءة�عTقاlyــا�تركــز�وســائل��عــTم�العربيــة�ع�ــى�دور�ا/ــرأة�كربــة�بيــت�باعتبــاره�الــدور�

|ن��حوال�الشخصية�والعقوبات�الجنسية،�وشأlmا�شأن�الرئي�n�Äلها�ي�الحياة،�ونادرا�ما�تنتقد�وضعها�ا/تدني�ي�قوان

  . وسائل��عTم�ا/تعدية�الجنسية�تركز�ترك|�ا�شديدا�ع�ى�جسد�ا/رأة�وتسلعه

ولكــن�وســـائل��عــTم�العربيـــة�أيضــا�شـــأlmا�شــأن�وســـائل��عــTم�العا/يـــة�ورغــم�ارتبـــاط�كلlºمــا�بآليـــات�العو/ــة�و�نمـــاط�

كــر�والشخصــية�وــي�ا/Tبــس�و�ذواق،�·ــي�أيضــا�ميــدان�صــراع�تكــافح�فيــه��فكــار�والصــور�الoــ�nتنتجهــا�وتســوقها�ــي�الف

الجديـــدة�والنقديـــة�الoـــ�nيتبناهـــا�بعـــض�العـــامل|ن�مـــن�النســـاء�والرجـــال�الـــذين�يعL<ضـــون�ع�ـــى�تنمـــيط��نســـان�وتســـليعه�

ظهــر�فlºــا�ا/ــرأة�خالقــة�القــيم�وبخاصــة�ا/ــرأة،�ويحــاولون�مــن�خــTل�عملهــم�أن�يقــدموا�الصــور�والرســائل�الصــادقة�الoــ�nت

الجديدة�الطامحة�®قامة�العدل�وا/ساواة�والحرية،�كما�تظهر�أشكال�العمل�ي�أوساط�القوى�الديمقراطية�والنسائية�

وتستضـــيف�ـــي�برامجهـــا�شخصـــيات�غ|ـــ<�محافظـــة�أو�تقليديـــة�ـــي�موقفهـــا�مـــن�قضـــية�تحريـــر�ا/ـــرأة،�وتعت?ـــ<�هـــذا�التحـــرر�

تحرر�ا/جتمع�العربي�كله�من�قبضة�rستبداد�ا/ح�ي�والهيمنة��جنبيـة،�ومـن�أجـل�أسـرة�جزءا�من�منظومة�متكاملة�ل

ت�lض�ع�ى�ا/ساواة�والرحمة�ب|ن�كل�أطرافها�لتحقيق�السعادة،�صحيح�أن�مثـل�هـذه�ال?ـ<امج�·ـي�قطـرة�ـي�بحـر��عـTم�

العربــــي�بفعــــل�قــــواه�الحيــــة�أن�الســــائد�لكــــن�هــــذه�القطــــرة�ســــوف�تتحــــول�إ-ــــى�مTيــــ|ن�القطــــرات�كلمــــا�اســــتطاع�ا/جتمــــع�

يستعيد�عافيته�ويخطو�سريعا�ي�اتجاه�إنجاز�تحرره�وحداثته�وتقدمه�rجتما�ي،�وأهم�أدواlyا�جميعا�·ي�بناء�مجتمـع�

  . ديمقراطي�بصورة�شاملة�يجري�فيه�تأم|ن�الحقوق�rجتماعية�والسياسية�وrقتصادية�والشخصية
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  ج��وت�الصورة": ديانا"                                                                  

  

  
الـــذي�بـــدأ�-ـــي�lmايـــة�تراجيديـــة�لقصـــة�حـــب�ع?ـــ<ت�بفعـــل�قـــوة�" عمـــاد�الفايـــد"و�" ديانـــا"حزنـــت�مثـــل�ا/Tيـــ|ن�/صـــرع��م|ـــ<ة�

العشــــق�فــــوق�التح|ــــ�ات�واخــــتTف�الثقافــــات�والــــديانات�حoــــ��مــــ�ت�الــــدنيا�وشــــغلت�النــــاس،�وجــــاءت�الحادثــــة�لتصــــيب�

عشاق�الحكايات�الرومانسية�بما�يشبه�الجنون،�ولتطلق�للمولع|ن�بتفس|<�ا/ؤامرة�العنان�لخياlyZم�وتصوراlyم�حـول�

وع�ــى�عكــس�مــا�تعلمنــاه�عــن�أنــه�ليســت�. القــدرة�الفائقــة�Ñجهــزة�ا/خــابرات�الكب|ــ<ة�ع�ــى�تــدب|<�الحــوادث�بدقــة��Zتخيــب

دون�قصـد�ولـو�أثـرا�صـغ|<ا�يقــود�إليـه�ـي�ال�lايـة،�فـإن�عشـاق�تفســ|<�هنـاك�أبـدا�جريمـة�كاملـة�وأنـه�Zبـد�أن�يLــ<ك�ا/جـرد�

ا/ــؤامرة�يســلمون�حoــ��Õن�بــأن�ا/جــرم�الــذي�هــو�مخــابرات�الــدول�الك?ــ<ى�ــي�رأlØــم�قــد�أنجــز�جريمــة�كاملــة�بــ�Tأثــر�يــدل�

دي|ن�ـي�مقتــل�عليـه،�وهـم�م�lمكـون�ـي�جمـع��دلـة�وكـأlmم��Zيصـدقون�أن�ا/صـادفات�الoـ�nيمكـن�أ،�تصـيب�البشـر�العـا

بوسعها�أيضا�أن�تصيب�نجوم�الحكايات�الذين�تعقلوا�©lم،�فما�بالنا�إذا�كان�هؤZء�النجوم�فاتن|ن�وي�ريعان�الشباب�

لكــل�م�lمــا�مغامراتــه�الoــ�nتتفــÜن�أجهــزة��عــTم�ــي�اكتشــافها�وتقــديمها�" عمــاد"ورفيقهــا�" ديانــا"وقمــة�ال§ــ<اء�مثــل��م|ــ<ة�

  .للناس

الضــبط�ع�ــى�مــدار�مــا�يزيــد�قلــي�Tع�ــى�خمســة�عشــر�عامــا�ليجعــل�مــن�امــرأة�ثريــة�جميلــة�ومتعــددة�لكــن�مــا�الــذي�حــدث�ب

أم|ـــ<ة�"رئـــيس�وزراء�بريطانيـــا�إlmـــا�" تـــوني�بل|ـــ<"العTقـــات�نجمـــة�تL<بـــع�ع�ـــى�عـــرش�قلـــوب�ا/Tيـــ|ن�مـــن�البشـــر،�وكمـــا�يقـــول�

ــي�ســجTت�العــزاء�ــي�القصــور�ا/لكيــة�،�ووصــفlvا�برقيــات�التعــازي�وكلمــات�ZÕف�مــن�الــذين�وقعــوا�بأســماlïم�"الشــعب

  .أوصافا�جعلت�م�lا�إنسانة�فوق�كل�أخطاء�البشر�وصغائرهم

جعـــــل�أحـــــد�. كأlmـــــا�مـــــTك�ـــــي�صـــــورة�إنســـــان.. وكأlmـــــا�جـــــاءت�مـــــن�عـــــالم�آخـــــر�خـــــال�مـــــن�الضـــــغائن�و�حقـــــاد�والصـــــراعات

  . إنسان�ولست�مTكاالحمد���إنك�.. ا/حزون|ن�ا/ولع|ن�باÑم|<ة�يكتب�ع�ى�باقة�الورد�ال�noقدمها

ورغــــم�أن�علــــم�الــــنفس�يقــــول�لنــــا�إن�البشــــر�يميلــــون�لوضــــع�الصــــفات�الoــــ�nيتمنــــون�أن�يتصــــفوا�©lــــا�ــــي�أشــــخاص�أو�ــــي�

شـــخص�آخـــر�حقيقـــي�أو�متـــوهن،�ثـــم�يقومـــون�بعبـــادlyم�أو�عبادتـــه�Ñنـــه�يحقـــق�لهـــم�مـــا�تمنـــوه�Ñنفســـهم�طـــوي�Tفلـــو�كـــانوا�

لحـظ�مـن�الجمـال�كـان�هـو�أو�·ـي�جميلـة،�ولـو�كـانوا�عـاجزين�عـن�التوصـل�إ-ـى�فقراء�كان�غنيا�أو�غنية،�ولو�كـانوا�قلي�ـي�ا

السعادة�ال�noيبتغـون�كـان�هـو�أو�·ـي�سـعيدة،�وهكـذا�تـتم�عمليـة�تعويضـية�ـي�وجـدان�وعقليـة�النـاس�تشـعرهم�بالراحـة�

ن�غالبـا�مـن�صـنع�والرضا�تشعرهم�بالراحة�والرضا�الناقص|ن�ي�الحياة�الواقعية،�لكن�هذه�العملية�التعويضية��Zتكـو 

�nـoنت�و�قمار�الصـناعية�ال>Lي�عصر�التليفزيون�والكمبيوتر�و�نالناس�أنفسهم�خاصة�ي�عصر�الشاشة�والصورة،�و

تصل�بالصور�إ-ى�أبعد�وأفقر�قرية�ي�أدغال�أفريقيا،�ويمك�lا�با®لحاح�والتكرار�أن�تجعل�النجم�الذي�اختارتـه�صـديقا�

خبـــــاره�وحركاتـــــه�وســــكناته�ويملـــــؤهم�الفضـــــول�/عرفــــة�كـــــل�ôـــــ�nء�عــــن�مأكلـــــه�وملبســـــه�حميمــــا�لكـــــل�ا/تفـــــرج|ن�يتتبعــــون�أ

وغالبــا�مــا�يتــابع�ا/راهقــون�ع�ــى�نحــو�خــاص�كــل�تفاصــيل�حيــاة�. ومســكنه�وعشــاقه�أو�عشــيقاته�ومــاذا�يحــب�ومــاذا�يكــره

مــــاذا�يحــــب��الــــنجم�ا/عبــــود�لكــــي�يقلــــدوه،�خاصــــة�وأن�مصــــمم��nزيــــاء�و�حذيــــة�وا/جــــوهرات�ومنتÊــــي�العطــــور�يعرفــــون 

  . النجم�وماذا�يكره�ليقوموا�بL<ويج�سلعهم�باسمه�أحيانا،�وأحيانا�ما�يستخدمونه�هو�نفسه�ي�الدعاية
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ال�noقيل�إن�مصـورها�مـع�" ديانا"يتم�ذلك�كله�بعد�أن�يكون�النجم�نفسه�قد�أصبح�سلعة�رائجة�للغاية�كما�كان�حال�

كمـــا�أن�الصـــحف�الشـــعبية�. قيمlvـــا�مليـــون�دوZر�ـــي�يـــوم�واحـــد�ع�ـــى�اليخـــت�الخـــاص�بـــاÑخ|<�بـــاع�أفTمهـــا" عمـــاد�الفايـــد"

،�وتسـابقت�"دودي"و�" ديانـا"ا/تخصصة�ي��ثارة�والفضائح�باعـت�بـدورها�مTيـ|ن�النسـخ�مسـتخدمة�قصـة�الحـب�بـ|ن�

جميعــا�لشــراء�الصــور�ا/ختلســة�الoــ�nيظهــر�فlºــا�الحبيبــان�ــي�حالــة�عشــق�حميمــة�وأخــذت�هــذه�الصــحف�تبحــث�وكأlmــا�

القديمـــة�للحبيبـــ|ن�لتنشـــر�قصـــة�هنـــا�أو�قصــــة�هنـــاك�عـــن�عTقـــة�ـــي�حيـــاة�أي�م�lمـــا،�قـــد�تكــــون��–طة�ـــي�ا/لفـــات�الشـــر 

  . اختفت�عن��نظار�ي�ا/ا�n�çويمك�lا�Õن�أن�تكتسب�دZلة�جديدة

بق�وبطبيعــة�الحــال��Zتســتطيع�الصــورة�وقــوة��عــTم�الجبــارة�أن�يفســرا�وحــدهما�هــذا�التعلــق�الجمــاه|<ي�الــذي�لــم�يســ

له�مثيل�بامرأة�قالوا�إlmا�نزلت�من�برجها�العاÓي�بعد�أن�ضاقت�بالحياة�الصـارمة�البـادرة�ا/كبلـة�بتقاليـد�باليـة�للقصـر�

وقدرlyا�ع�ى�اقتحام�قلوب�الناس�بتلقائية�محببة�قد�لعبت�دورها�ي�تشكيل��سطورة�" ديانا"ا/لكي،�وZبد�أن�عفوية�

  . بكل�قوة�بعد�طTقها�من�و-ي�عهد�بريطانيا�الذي�بدأ�بخيانته�لها" ديانا"خاصة�ي�أوساط�النساء�الTتي�ساندن�

ومــن�ا/عــروف�أن�النســاء�يشــكلن�النســبة�الغالبــة�مــن�جمهــور�قــراء�الروايــات�الســهلة�البســيطة،�ومشــاهدة�ا/سلســTت�

حبكlvـا�مـن�مـآس�ومحـن��و�فTم�وخاصة�الشعبية�م�lا�القائمة�ع�ى�قوة�العاطفة�وا/شاعر�وال�noتستدر�الدموع�بما�ي

  . ومصائر�مأساوية�أو�lmايات�سعيدة�تأتي�بعد�العذاب�دون�توقع�أو�حساب

وتســقط�مTيـــ|ن�النســاء�إحباطـــاlyن�وقلــة�حيلـــlvن�وشــعورهن�بـــالعجز�والحصــار�ع�ـــى�الــبطTت�ا/تخـــيTت�ــي�ا/سلســـTت�

بالقـــدرة��–كظلهـــن،�وبتمـــتعهن�وهـــو��هـــم�والروايــات،�أو�النســـاء�الحقيقيـــات�الTتـــي�يتمـــتعن�بالشـــهرة�ويتـــابعهن��عـــTم�

والفرصة�لحكاية�حكايlvن�بصراحة�وصدق،�وهـو�مـا��Zيتـوفر�غالبـا�للنسـاء�العاديـات�الTتـي�تحاصـرهن�مناخـات�مناوئـة�

متشــــابكة�وبالغــــة�التعقيــــد،�م�lــــا�مــــث�Tاســــتبداد�بعــــض�التقاليــــد�الباليــــة�الoــــ�nتحــــتم�علــــlºن�عــــدم�البــــوح،�وم�lــــا�rفتقــــار�

�–غالبية�النساء�للثقة�ي�النفس،�وا/وروث�من�الثقافات�القديمـة�ا/عاديـة�للمـرأة�والoـ�nجعلlvـا�أي�ا/ـرأة�الجما�ي�ب|ن�

صنوا�للخطيئة�منذ�عرفت�البشرية�الحكاية�ال�noجـرت�روايlvـا�بطـرق�مختلفـة�عـن�حـواء�الoـ�nأغـرت�آدم�بأكـل�التفاحـة�

بـــذلك�ا/ســـئولة�عـــن�خـــروج�البشـــر�جميعـــا�مـــن�الجنـــة��ا/حرمـــة�فخرجـــا�معـــا�مـــن�الجنـــة�مطـــرودين�إ-ـــى��بـــد،�وكانـــت�·ـــي

بــل�إن�الثقافــة��ســطورة�القديمــة�الoــ�nلــم�تجــد�تفســ|<ا�لطمــث�ا/ــرأة�فســرته�باعتبــاره�لعنــة�تحــل�. وباتــت�رمــزا�للغوايــة

بمــن�يلمســها�و·ــي�ــي�هــذه�الحالــة،�وتضــافرت�عوامــل�كث|ــ<ة�منــذ�فقــدان�ا/ــرأة�لســلطlvا�ــي��زمنــة�القديمــة�حيــث�حمــل�

.. لهــا�اســمها��Zاســم��ب،�وجــرى�نــزع�هــذا�الحــق�م�lــا�وlyميشــها�وإزاحlvــا�إ-ــى�الخلــف�ــي�صــراع�اجتمــا�ي�ثقــاي�ضــارأطفا

تضــافرت�هــذه�العوامــل�مجتمعــة�لL<ســخ�ــي�الــو�ي��نســاني�الجمــا�ي�فكــرة�دونيــة�ا/ــرأة�وضــعفها�وعــدم�قــدرlyا�مقارنــة�

  . بالرجل�الذي�أزاحها�عن�العرش،�ووضع�نفسه�مكاlmا

قا�ي�الو�ي�الجما�ي�للنساء�تستقر�هذه�الفكرة�الدونية�ال�noتجعلهن�يتقـبلن�غالبـا�وضـع�lا��دنـى�وحظهـن��قـل�وعمي

خاصة�ح|ن�يرتبطن�باÑطفال�بدءا�من�الحمل�ح��oالوZدة�والتنشئة�ال�noكث|<ا�ما�تسlvلك�أعمارهن،�ويعت?<ن�وضعهن�

  ).بكسر�الخاء(هذا�طبيعيا�بحكم�الدونية�الخلقية�

" ديانا"تطيع�أن�نجد�مثا�Zواضحا�جدا�ع�ى�هذه�الوضعية�ال�noتحمل�كل�هذه�الدZZت�مجتمعة�ي�مشهد�جنازة�ونس

حـــ|ن�قالـــت�أختاهـــا�كلمـــات�عاطفيـــة�مـــأخوذ�بعضـــها�مـــن��نجيـــل،�ورغـــم�أlmـــن��ك?ـــ<�ســـنا،�فقـــد�كانـــت�الكلمـــة�الشـــاملة�

غر��بنـــاء�الـــذي�حـــدد�أيضـــا�موقـــف��ســـرة�متحـــديا�الـــذكر�الـــذي�هـــو�أصـــ�–النقديـــة�الoـــ�nقالlvـــا��ســـرة�مـــن�نصـــيب��خ�

  . الكل�من�الصحافة�الصفراء�والنظام�ا/لكي�وتقاليده�ا/�Lمتة�ي�آن�واحد
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أمـــا�حـــديث�النســـاء�فكـــان�عاطفيـــا�يســـتدر�.. وكــان�حديثـــه�هـــو�موضـــوع�ا/ناقشـــة�الجـــادة�ـــي�كـــل�وســـائل��عـــTم�بعـــد�ذلـــك

  .الدموع�كما�ينبæي�لحديث�امرأة

أن�هنـــاك�مـــن�يع?ـــ<�الحـــواجز�باســـمهن��–نســـاء�ا/ستضـــعفات�حoـــ��ولـــو�كـــن�ـــي�وضـــع�اجتمـــا�ي�ميســـور�هكـــذا�وجـــدت�ال

  .ونيابة�ع�lن�ويحكي�حكاياlyن�ويعيشها،�وكان�شغف�النساء�باÑم|<ة�شغفا�يفوق�الوصف

لـــق�ولكـــن�الجميـــع�تعلقـــوا�©lـــا��Zالنســـاء�وحـــدهن،�وع?ـــ<ت�تـــTل�الـــورود�وشـــZTت�الـــدموع�لرجـــال�وأطفـــال�عـــن�هـــذا�التع

�سـطوري�غ|ــ<�ا/سـبوق�بشخصــيات�صـنعها��عــTم�جنبـا�إ-ــى�جنـب�ســحرها�الشخ�ـ�n،�فهــل�·ـي�رغبــة�دفينـة��Zواعيــة�

ـــي�ممارســـة�الحيـــاة�الســـهلة�الoـــ�n·ـــي�نقـــيض�حيـــاة�غ|ـــ<�آمنـــة��Zســـمر�فlºـــا�أو�مليئـــة�بالصـــعوبات�تعيشـــها�الغالبيـــة�أم�هـــو�

  . وقد�مثلته��م|<ة�التطلع�ا/لتبس�للتغي|<�الذي�يفصح�عنه�الشعب�ال?<يطاني

فــاÑم|<ة�خرجــت�ع�ــى�تقاليــد��ســرة�ا/الكــة�وعاشــت�حياlyــا�وكأlmــا�امــرأة�عاديــة��Z. وأقــول�ملتــبس�Ñنــه�تغي|ــ<�دون�تغي|ــ<

تلLــ�م�بــال?<وتوكول�الصــارم�Ñســرة�ارســتقراطية�قديمــة�م�Lمتــة�لــم�يكــن�متاحــا�فlºــا�لــو-ي�العهــد�أن�يقبــل�أمــه�ــي�طفولتــه�

كمـــا�يقــــول�لنـــا�علمــــاء�.. حــــب�امـــرأة�كأlmــــا�أمـــه�وفضــــلها�ع�ـــى��م|ــــ<ة�الســـاحرة�الoــــ�nســـبب�لهــــا�ZÕم�و-ـــى،�ولـــذا�وقــــع�ـــي�

  . النفس

وهو�ليس�تغي|<ا�بالضبط�مع�ذلك�Ñن��م|<ة�عاشت�حياة�أصحاب�ا/Tي|ن�بل�وا/ليارات�حـ|ن�اختـارت�أن�تقـع�ـي�حـب�

بــل�إlmــا�. الفايــد�ا/يــاردير�وكانــت�حكايــات�تنقlyTــا�بــ|ن�يخوتــه�وفنادقــه�وقصــوره�وطائراتــه�شــبlºة�بحكايــة�ألــف�ليلــة�وليلــة

أغ�ى��زياء�يصممها�لها�أشهر�ا/صمم|ن،�ح��oأlmا�باعت�بعض�مTبسها�ح��oقبل�أن�تقع�ي�حب�ا/لياردير�كانت�تلبس�

  . القديمة�ببضعة�مTي|ن�من�الدوZرات�لصالح�جمعية�خ|<ية

ولكـن�تبقـى�الحقيقـة��صـلية�راسـخة�بصـورة�. صحيح�أlmـا�ت?<عـت�©lـا�للعمـل�الخ|ـ<ي�ممـا�زاد�ـي�سـحرها�كـامرأة�عطوفـة

  .ا/Tي|ن�قد�استغنت�ع�lا�أم|<ة�مليون|<ة�بسبب�الضجر�أقوى�و·ي�أن�تلك�الفسات|ن�ال�noتساوي 

و�Zأريد�بصدق�أن�أخرجكم�من�حالة�السحر�وrن»lار�بعطف��م|<ة،�وأعقد�مقارنة�خشنة�ب|ن�ما�كانت�تفعله�·ي�من�

ات�أجــل�أعمــال�الخ|ــ<�ومــا�تفعلــه�بعــض�ا/نظمــات�النســائية�الفق|ــ<ة�الoــ�nاعتــادت�أن�تمــول�عملهــا�ــي�أوســاط�أفقــر�الفئــ

الهامشـــية�ـــي�ا/جتمعـــات�ا/تقدمـــة�وا/تخلفـــة�ع�ـــى�الســـواء�ببيـــع��شـــياء�وا/Tبـــس�ا/ســـتعلمة�بعـــد�تنظيفهـــا�وتجديــــدها�

بأسعار�بسيطة�للغاية�ويقوم�©lـذا�العمـل�دون�دعايـة�أو�ضـجيج�مئـات�ZÕف�مـن�الجنـود�ا/جهـول|ن�شـ��oأنحـاء�العـالم�

�م|ــــ<ة�وهــــم�لحســــن�حظهــــم�أو�ســــوئه�ليســــوا�نجومــــا�بــــل�يقومــــون�ويعيشــــون�حيــــاة�يكــــون�مــــن�الســــخرية�مقارنlvــــا�بحيــــاة�

ال?<يطانيــة�الشـه|<ة�الoــ�Z�nأعـرف�إن�كانــت�" اوكــس�فـام"بعملهـم�الخ|ــ<ي�الواسـع�النطــاق�ـي�صــمت،�ومـن�بيــ�lم�منظمـة�

Zا�أم�lvا��م|<ة�برعايlvشمل�noب|ن�ا/نظمات�ال .  

بــــذلت�بعــــض�جماعــــات�حقــــوق��نســــان�ــــي�أوروبــــا�" الفايــــد"الفــــاجع�مــــع�رفيقهــــا�بــــن�" ديانــــا"قبــــل�أيــــام�قليلــــة�مــــن�مقتــــل�

والعالم�العربي�جهودا�مضنية�وجمعت��موال�بصعوبة�لتقوم�بحملة�من�أجل�إقناع�الحكومة��/انية�بتخفيف�قيود�

الoـــ�nكانــــت�" ســـهيلة�أنــــدراوس"الشـــروط�الoـــ�nفرضــــlvا�ع�ـــى�الحكومـــة�الÜ<ويجيــــة�بعـــد�أن�ســـلمlvا�ا/ناضــــلة�الفلســـطينية�

نة�ــي�أ/انيـــا�بعــد�أن�أصـــدرت�إحــدى�ا/حــاكم�هنـــاك�حكمــا�بحبســـها�أث�ــ��عشــر�عامـــا�بlvمــة�خطـــف�طــائرة�أ/انيـــة�مســجو 

وكـــان�الحكـــم�ســـابقة�جديـــدة�مـــن�نوعهـــا�ـــي�تـــاريخ�القـــانون�الـــدو-ي�حيـــث�حوكمـــت�ا/lvمـــة�ـــي�. ـــي�الصـــومال�١٩٧٧ســـنة�

السجن�بعد�عام�ونصف�بسبب�حالlvا��الصومال�لدى�وقوع�الحادث�وحكم�علlºا�بالسجن�لعشرين�عاما،�وخرجت�من

الصحية�ا/تدهورة،�أي�أlmا�حوكمت�مرت|ن�بنفس�الlvمـة�وجـرت�ا/حاكمـة��خ|ـ<ة�ـي�أ/انيـا�بعـد�أن�سـلمlvا�لهـا�حكومـة�

  . ال�noكانت�سهيلة�Zجئة�سياسية�لدlØا" الÜ<ويج"
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وبlvـا�هنـاك�بجـوار�زوجهـا�وابنlvـا�أن��Zإ-ـى�الÜـ<ويج�لتقâـ��nمـدة�عق" سـهيلة"وكان�من�شروط�الحكومـة��/انيـة�لتسـليم�

  . تقوم�أوسلو�بتحديد�إقامة�سهيلة�ي�م�Üلها�أو��فراج�ع�lا�Ñي�سبب

و�هـم�مـن�. ا/هم�أن�الحملة�ال�noقامت�©lا�منظمات�حقوق��نسان�لـم�تـؤد�إ-ـى�نتيجـة�رغـم�إصـرار�النشـطاء�ومثـابرlyم

إ-ى�موضوع�متداول�يمكن�الرأي�العام�" سهيلة"ي�التفات،�ولم�تتحول�هذا�كله�أن��عTم��وروبي�والعالم�nلم�يعرها�أ

  .أي�قضية�فلسط|ن�كلها.. من�التعرف�ع�ى�قضيlvا�الحقيقية

  . حدث�ذلك�ليس��ن��عTم�لم�يعرف�بل�Ñنه��Zيريد

باسـمها��،�الoـ�nدخلـت�ـي�القـاموس�العـالم١٩٨٧nوقبل�سنوات�ح|ن�اندلعت�انتفاضة�الشـعب�الفلسـطي���nو-ـى�سـنة�

،�وأخــــذ��عــــTم�lØــــتم�©lــــا�اهتمامــــا�م�Lايــــدا�متوقفــــا�أمــــام�الظــــاهرة�الفريــــدة�مــــن�نوعهــــا�و·ــــي�انخــــراط�"انتفاضــــة"العربــــي�

�طفـــال�حoـــ��الصـــغار�جـــدا�ـــي�عمليـــات�قـــذف�جنـــود�rحـــتTل��ســـرائي�ي�بالحجـــارة،�وهـــو�مـــا�جعـــل�العـــالم�كلـــه�يتوقـــف�

قــام�وزيــر�الخارجيــة��مريكــي�بجولــة�شــاملة�ـــي�.. ا�التاريخيــةويتســاءل�عــن�حقيقــة�قضــية�الشــعب�الفلســطي��nوجــذوره

كمــا�" العنــف"ا/نطقــة�طالبــا�إ-ــى�ا/ســئول|ن��عTميــ|ن�فlºــا�عــدم�rستفاضــة�ــي�نقــل�مشــاهد�rنتفاضــة�حoــ���Zيصــبح�

  . وح�Z��oيعرف�العالم�الحقيقة.. أسماه�صورة�ثابتة�ي�أذهان�ا/تفرج|ن

إذا�شـــاء�وشـــاءت�لـــه�السياســـة�أن�يـــتحكم�ـــي�ا/ـــدى�الـــذي�يمكـــن�أن�يصـــل�لـــه�نفـــوذه�ـــي� –خTصـــة��مـــر�بوســـع��عـــTم�

وأطفــــال�" ســــهيلة"لــــم�يكــــن�هنــــاك�أي�خطــــر�مــــن�صــــنع�هــــذا�الــــوهم�الجميــــل�ا/ــــريح�والفــــاتن،�أمــــا�ــــي�حالــــة�" ديانــــا"حالــــة�

ب�أو�التجــــاهر�أو�فلســــط|ن�وإذ�ســــيكون�ع�ــــى��عــــTم�أن�يفــــتح�أذهــــان�النــــاس�ع�ــــى��ســــئلة�الحرجــــة،�فإنــــه�يتعمــــد�الغيــــا

كمــا�تقــول�" الفايــد" وابــن�" ديانــا"�خبــار�الخاطفــة�دون�إلحــاح�أو�مطــاردة،�شــأن��لحــاح�وا/طــاردة�اللــذين�أوديــا�بحيــاة�

  . الشواهد�حÕ��oن

  .فل|<حمهما�هللا�ويرحمنا�من�ج?<وت��عTم�وعنف�الصورة
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  منطقة�الظل                                                                                  
تحتفل�النساء�العربيات�بيوم�ا/رأة�كل�عام�بينما�تتعا-ى��صوات�ال�noتزداد�قوة�مشككة�ي�أهلية�ا/رأة�وقـدراlyا،�وـي�

مبدأ�ا/ساواة�ب|ن�البشر�ذاته،�وتعيد�طرح�كل�ما�كان�قد�أصبح�بدlØيا�مثـل�حـق�العمـل�والتعلـيم�وا/شـاركة�السياسـية�

ذلـك�كلـه�باÑزمـة�الشـاملة�للمجتمعـات�العربيـة�و·ـي�أزمـة�للحكـم�وا/عارضــات��ويـرتبط. والعTقـات�العادلـة�داخـل��سـرة

  . ع�ى�حد�سواء

وي�مصر�تحتفل�النساء�مرت|ن�مرة�بيوم�ا/رأة�العالم�nومرة�أخرى�بيوم�ا/رأة�ا/صرية�الذي�يحل�ي�السادس�عشر�من�

  .١٩٢٣عراوي�ي�عام�وهو�ذكرى�تأسيس�أول�اتحاد�نسائي�مصري�أنشأته�هدى�ش) مارس(الشهر�نفسه�

وقـــد�تزايــــدت�بشــــكل�ملحـــوظ�ــــي�الســــنوات��خ|ـــ<ة�الكتابــــات�النظريــــة�والبحـــوث�ا/يدانيــــة�الoــــ�nتـــدور�حــــول�وضــــع�ا/ــــرأة�

وذلـــك�بعـــد�أن�طغـــت�ع�ـــى�ســـطح�الحيـــاة�الثقافيـــة�وrجتماعيـــة�قـــوى�رجعيـــة�ذات�بـــأس�أخـــذت�تطـــرح�. ومكانlvـــا�ودورهـــا

السيا���nقبل�نصف�قرن�أو�أقـل��–rقتصادي��–سمها�التطور�rجتما�ي�مجددا�ما�كنا�نعت?<ه�من�البدlØيات�ال�noح

قلي�Tأي�منـذ�حصـلت�ا/ـرأة�ا/صـرية�ع�ـى�حقوقهـا�السياسـية�وقبـل�ذلـك�منـذ�بـدأت�النسـاء�تـنظمن�عملهـن�ا/شـL<ك�ـي�

  .rتحاد�النسائي�ا/صري 

الoــ�nيــنص�علlºــا�ا/يثــاق�العــالم�nلحقــوق�مــن�هــذه�البــدlØيات�الoــ�nيجــري�إعــادة�النظــر�فlºــا�منظومــة�الحقــوق�ا/تكاملــة�

�نســــان�والعهــــدان�الــــدوليان�أي�الحقــــوق�ا/دنيــــة�والسياســــية�والحقــــوق�rقتصــــادية�وrجتماعيــــة�والثقافيــــة�الدوليــــة�

®لغاء�التمي|��ضد�ا/رأة�وال�noتشكل�جميعا�حزمة�من�الحقوق�تكمل�بعضها�بعضا،�ويمكن�تقويضها�جميعا�بانتقاض�

النا�إذا�كانت�القوى�rجتماعية�الضعيفة�ومن�ضم�lا�النساء�لم�تحصل�أص�Tع�ى�هذه�الحقوق�جميعا�أي�م�lا،�فما�ب

  . أو�ح��oأغل»lا

وـي�حـق�النسـاء�ـي�. ومع�ذلك�فقد�تعالت�أصـوات�ا/حـافظ|ن�تشـكك�ـي�أهليـة�ا/ـرأة�وـي�مبـدأ�ا/سـاواة�بـ|ن�البشـر�ذاتـه

مســــاندlyم�لتأييــــد�وضــــعها�ا/تــــدني�ــــي�قــــوان|ن��حــــوال�الشخصــــية�العمــــل�والتعلــــيم�وا/شــــاركة�السياســــية،�ناهيــــك�عــــن�

والـــذي�تعت?ـــ<ه�هـــذه�القـــوى�عـــادÑ�،Zنـــه�وفقـــا�لهـــذا�يتفـــق�مـــع�كـــون�النســـاء�ـــي�حاجـــة�إ-ـــى�الوصـــاية�الدائمـــة�بحكـــم�أlmـــن�

  .ومن�ثم�هن�ي�حاجة�إ-ى�ا/راقبة�الدائمة�بل�والتأديب�والعقاب. ناقصات�عقل�ودين

ال�noصدرت�مؤخرا�ي�مصر�دراسة�نشرها�مركز�قضايا�ا/رأة�ا/صرية،�وهـو�مركـز�متخصـص�ـي�ومن�الكتابات�الجديدة�

البحــــث�والعمــــل�القاعــــدي�مــــع�جماعــــات�النســــاء�الشــــعبيات،�وقــــد�اتخــــذ�لنفســــه�مقــــرا�ــــي�أحــــد�أفقــــر��حيــــاء�الشــــعبية�

جمــــع�بــــ|ن�طــــابع�الüــــي�الــــذي��Zيبتعـــد�ســــوى�بضــــع�كيلــــو�مLــــ<ات�عــــن�قلـــب�القــــاهرة�وي" بــــوZق�الــــدكرور"ا/كتظـــة�هــــو��ــــي�

ونسـاؤه�غالبـا�أميـات�وإذا�دخلـن�إ-ـى�سـوق�العمـل�ففـي��عمـال�الهامشـية�والكتـاب�. الشع�nðالفق|<�والüي�العشوائي�معـا

ـــي�مصـــر�للباحـــث�محمـــد�حســـن�عبـــد�الحـــافظ�يجمـــع�بـــ|ن�مقدمـــة�نظريـــة�وبحـــث��nهـــو�عـــن�ا/ـــرأة�ومـــأزق�الفعـــل�السيا�ـــ�

أجـــــراه�فريـــــق�مـــــن�بـــــاح��nا/ركـــــز�ـــــي�ســـــت�. نموذجـــــا�١٩٩٧انتخابـــــات�. حليـــــاتميـــــداني�عـــــن�ا/ـــــرأة�والتمثيـــــل�النيـــــابي�ـــــي�ا/

مــن��نــاث�مــن�مهــن�ومنــابع�اجتماعيــة�مختلفــة�وبعضــهم��٢٤٩مــن�الــذكور�و��٢٧١فــردا��٥٢٠محافظــات�ع�ــى�عينــه�مــن�

  .عاطلون 

رص�الجـــزء�يحـــ. النتـــائج�الoـــ�nسيتوصـــل�إلlºـــا�البحـــث�صـــادمة�مـــن�زوايـــا�كث|ـــ<ة�ســـوف�نتعـــرف�علlºـــا�ـــي�مناقشـــة�الكتـــاب

تـــذكرينا�بـــأن�حالـــة�الL<اجـــع�الoـــ�nتعـــاني�م�lـــا�قضـــية�تحريـــر�ا/ـــرأة�ـــي�مصـــر��Zتعـــود�إ-ـــى�التـــاريخ�"النظـــري�التمهيـــدي�ع�ـــى�

فع�ــــى�العكــــس�تمامــــا�كانــــت�ا/ــــرأة�ــــي�مصــــر�القديمــــة�تحظــــى�بمكانــــة�خاصــــة،�وقــــد�نجحــــت�مــــن�تــــأث|<�ا/نظومــــة�. القــــديم
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ـي�الثقافــات�كانــت�إلهـة�شــأlmا�شـأن�الرجــل�ـي�مصــر�القديمـة،�وقــد�امتــد��الoــ�nكانـت�ســائدة) العــداء�للمـرأة(ا/|�وجينيـة�

وإن�كــــان�العصــــر�. هــــذا�rســــتثناء�التــــاري�ي�إ-ــــى�عصــــور�Zحقــــة�حــــ|ن�تولــــت�شــــجرة�الــــدر�حكــــم�مصــــر�ــــي�العصــــر�ا/ملــــوكي

صــعود�شــجرة�ا/ملــوكي�شــأنه�شــأن�ا/جتمعــات�الطبقيــة��بويــة�قائمــا�ــي�أحــد�مرتكزاتــه�ع�ــى�التمي|ــ��ضــد�ا/ــرأة�أي�أن�

  . الدر�إ-ى�حكم�البTد��Zيمثل�حالة�صعود�للنساء�جميعا�ي�عصرها

ولكــن�تراجــع�وضــع�ا/ــرأة�ع�ــى�الصــعيد�العــالم�nفعــل�فعلــه�ــي�وضــع�ا/ــرأة�ا/صــرية�ــي�العصــور�التاليــة،�ومنــذ�قــرن�مــن�

جزئــــي�وتراجــــع��الزمــــان�بــــدأت�رحلــــة�الكفــــاح�الشــــاقة�للمــــرأة�مــــن�أجــــل�حقوقهــــا�الoــــ�nكانــــت�قــــد�ضــــاعت�إذ�حــــدث�تقــــدم

�Zيقلـل�مـن�هـذا�التمي|ـ��أن�هنـاك�. جوهري�ح|ن�طرحت�ا/ساواة�نظريا�وجرى�التمي|��ضد�ا/رأة�عمليا�ي�ا/يادين�كافـة

  .نساء�محظوظات�وهن�نساء�الطبقة�الغنية��Zيتعرضن�له

خرطــت�ــي�صــفوف�حــدث�ذلــك�كلــه�رغــم�مشــاركة�ا/ــرأة�ــي�الحركــة�الوطنيــة�ا/صــرية�منــذ�lmايــة�القــرن�ا/اçــ��nحيــث�ان

وهـو�مـا�. الثورة�العرابية،�و·ي�بداية�أفضت�إ-ى�rرتباط�الدائم�بعد�ذلـك�بـ|ن�قضـية�تحريـر�ا/ـرأة�وقضـية�تحريـر�الـوطن

يوضحه�الكتاب�وح|ن�أرست�دولة�محمد�ع�ي�الحديثة�قواعد�ا/واطنة�ثم�تعرضت�للهزيمة�تراجع�وضع�ا/رأة�ومكانlvا�

لثورة�العرابية�لتكون�مشاركlvا�بعض�حصاد�إيجـابي�/ـا�كـان�رفاعـة�الطهطـاوي�قـد�ودورها�إ-ى�أن�شاركت�بعد�ذلك�ي�ا

  . بذره�ح|ن�اعت?<�أن�الL<بية�وتربية�ا/رأة�ع�ى�نحو�خاص�·ي�السبيل�للتقدم�والحضارة

  .ودعا�إ-ى�عمل�ا/رأة�حيث�إن�ا/رأة��مية�وا/عزولة�ي�البيت�·ي�امرأة�مستعبدة

" تحرير�ا/ـرأة"صدر�الكتابان�ا/همان�لقاسم�أم|ن��١٩١٩وي�الفL<ة�ا/متدة�بي�lا�وب|ن�ثورة��وبعد�هزيمة�الثورة�العرابية

وظهــر�فlºمــا�بصــورة�موثقــة�تحليليــة�وعميقــة�كيــف�أن�تحق|ــ<�الرجــل�للمــرأة�ــي�ا/جتمــع��ســTمي�هــو�" ا/ــرأة�الجديــدة"و�

  .جزء�من�احتقار�القوى�للضعيف�ي�العهود�rستبدادية

ن�مثلــه�مثــل�رفاعــة�الطهطــاوي�قــد�تــأثر�بفTســفة�التنــوير�الفرنســي|ن�وتوقــف�طــوي�Tأمــام�مكانــة�ا/ــرأة�ــي�كــان�قاســم�أمــ|

ا/جتمعات��وروبية�وارتباط�هذه�ا/كانة�ا/تقدمة�بتطور�الحضارة�فlºا�وبشكل�خـاص�بنمـو�الديمقراطيـة�لـذلك�انتقـد�

  .لعربيrستبداد�ب�Tهواده�واعت?<ه�أحد��سباب�ا/ركزية�للتخلف�ا

�nدارت�ع�ــــى�أشــــدها�حــــول�كتــــب�قاســــم�أمــــ|ن�وأفكــــاره�وإن�اختــــارت�ملــــك�حف�ــــ�nــــoــــي�ا/عــــارك�الشــــاركت�ا/ــــرأة�ا/صــــرية�

�–و·ــي�ا/شــاركة�الoــ�nستتصــاعد�بعــد�ذلــك�لتــؤدي�" باحثــة�الباديــة"ناصــف�لنفســها�ــي�هــذه�ا/عــارك�اســما�مســتعارا�هــو�

ب�الو�ي�وحجاب�الرأس�كذلك�إذ�نما�و�ي�نخبوي�بأهمية�دور�إ-ى�خلع�ا/رأة�لحجا�–ودائما�ي�خضم�الحركة�الوطنية�

ا/رأة�وضرورة�مساواlyا�بالرجل�بالرغم�من�أن�منظومة�العادات�و�فكار�ا/L<سبة�من�الحقبة�ا/ملوكية�و�رث�البدوي�

  .الرعوي�والذهنية��بوية�الفوقية��Zتزال�تمارس�تأث|<ها�حÕ��oن�و·ي�تصارع�ضد�الجديد

يادات�الحركة�النسائية�ي�الربع��ول�من�القرن�قد�انتم|ن�إ-ى�الطبقة�العليا�وrرسـتقراطية�إ�Zأن�قطاعـا�ورغم�أن�ق

  . كب|<ا�من�الطبقت|ن�الوسطى�والشعبية�قد�شارك�ببسالة

كن�جميعا�من�نساء��حياء�الشـعبية�ولـم�يقـدم��١٩١٩وتعL<ف�هدى�شعراوي�نفسها�بأن�الشهيدات�الخمسة�ي�ثورة�

  .حÕ��oن�وي�حدود�علم�nدراسة�ع�lن�وأسرهن�وبيئاlyنأحد�

ووصــف�هــدى�شــعراوي�كيــف�كانــت�تــذهب�قيــادات�الحركــة�النســائية�مــن�الطبقــة�العليــا�إ-ــى�مكــان�ا/ســ|<ة�النســائية�ــي�

. مركبـــات�فـــاخرة�ليفاجـــأن�بنســـاء�الطبقـــات�الشـــعبية�قـــد�ســـبقlvن�مشـــيا�ع�ـــى��قـــدام�أو�ع�ـــى�عربـــات�الكـــارو�ا/كشـــوفة

  ".ن�نساء�الطبقات�الشعبية�كن�يحملن�الTفتات�ويحم|ن�القيادات�العامة�ي�ا/واجهة�مع��نجل|�وكيف�أ
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وقـــد�قصـــدت�إ-ـــى�إدراج�هـــذا�rقتبـــاس�Ñن�ـــ�nأود�أن�أبـــ|ن�Zحقـــا�كيـــف�أفلـــت�بعـــض�معنـــاه�مـــن�بنيـــة�البحـــث�بمقدماتـــه�

  ).�صTح�–التوصيات�(ا�ي�حي�lا�ونتائجه،�وكان�إفTته�ع�ى�هذا�النحو�سببا�ي�نقاط�ضعف�وقصور�سوف�أعالجه

الشــعبية�الoــ�nعمـــت�الــوطن�كلـــه،��١٩٤٦يقفـــز�الباحــث�ع�ــى�هبـــة��١٩١٩وــي�عرضــه�لصـــور�ا/شــاركة�النائيــة�منـــذ�ثــورة�

وانطلقت�من�الجامعة�وا/صنع�ضد�rحتTل��نجل|�ي�والقصر�ا/لكي�والرجعية�الحاكمـة�مـن�كبـار�ا/ـTك�وتشـكلت�ـي�

للطلبــــة�والعمــــال�الoــــ�nشــــهدت�وZدة�نخبــــة�نســــائية�جديــــدة�تمامــــا،�كانــــت�ــــي�أع�ــــى�مراكــــز�قيــــادة�ظلهــــا�اللجنــــة�الوطنيــــة�

الحركــــة،�ومثيلlvــــا�ــــي�ذلــــك�الحــــ|ن�الــــدكتورة�لطيفــــة�الزيــــات�نائبــــة�عــــن�الشــــيوعي|ن،�وكانــــت�هنــــاك�نســــاء�ــــي�كــــل�مواقــــع�

ذه�القيـادة�نخبـة�مـن�نـوع�جديـدة�،�كانـت�النسـاء�ـي�هـ١٩١٩القيادة�للهبة�بعد�أن�كانت�ا/رأة�قد�دخلت�الجامعة�سـنة�

طTئـع�لحركـة�شـعبية��٤٦تتم|��تمام�عن�النخبة�القديمة�الoـ�nانحـدرت�مـن��سـر�rرسـتقراطية�والغنيـة،�فكانـت�نسـاء�

ثقافيـــة�وتتطلـــع�لتجـــاوز�ا/جتمـــع�القـــائم�ع�ـــى�rســـتغTل��–اقتصـــادية��–نســـائية�جديـــدة�تـــ�lض�ع�ـــى�أســـس�اجتماعيـــة�

  .بمعناه�الشامل

الoــــ١٩٤٦��nلباحــــث�قــــد�أغفــــل�تحليــــل�الطــــابع�النخبــــوي�للحركــــة�القديمــــة�فقــــد�فاتــــه�ا/ع�ــــ��الجديــــد�لقيــــادة�و/ــــا�كــــان�ا

. ســـتؤدي�مـــن�Õن�فصـــاعدا�إ-ـــى�وجـــود�تيـــارين�متصـــارع|ن،�ومتعـــاون|ن�ـــي�بعـــض��حيـــان،�ـــي�الحركـــة�النســـائية�ا/صـــرية

را�رائـــدا�ـــي�التســـعينيات،�ويـــرى�أنـــه��Zيمكــــن�التيـــار��ول�هـــو�التيـــار�الطلي¸ـــي�التقـــدمي�الجديـــد،�الـــذي�تطـــور�ليلعـــب�دو 

إغفــــال��طــــار�السيا�ــــ��nوrقتصــــادي�الــــذي�يــــدور�فيــــه�الصــــراع�ــــي�ا/جتمــــع�ا/صــــري،�أو�تجاهــــل�الطــــابع�الطبقــــي�لهــــذا�

  . سواء�ج�ن�من�الطبقات�ا/الكة�أو�ج�ن�من�الطبقات�الشعبية. ا/جتمع�فذلك�يؤدي�إ-ى�الحديث�عن�كل�النساء

هــدى�شــعراوي�. ع�ــى�الطبقــات�الشــعبية�فقــد�تحــدث�عــن�كــل�النســاء�واعت?ــ<�الحركــة�شــيئا�واحــداورغــم�عطــف�الباحــث�

ي�نقابة�الصحفي|ن�من�أجل�الحقوق�السياسية�للمرأة��١٩٥٤وح��oدرية�شفيق�ال�noقادت��ضراب�عن�الطعام�عام�

مثــــل��ضــــرابات�العماليــــة�ا/صــــرية،�وأدت�إ-ــــى�مــــنح�ا/ــــرأة�ا/صــــرية�حــــق�التصــــويت�وrنتخــــاب�ــــي�نضــــال�طبقــــي�مباشــــر�

وrحتجاجــات�الفTحيــة�الoــly�Z�nــتم�©lــا�الحركــة�النســائية�النخبويــة�مــن�قريــب�أو�بعيــد�و�Zتنظــر�إلlºــا�باعتبارهــا�كفاحــا�

  .من�أجل�تحرير�ا/رأة�lmÑا�ببساطة�كانت�معينة�بالنخبة��Zبالجماه|<

ى�أسـ|<�هـذه�النظـرة�الoـ�nتـرى�ـي�قضـية�ا/ـرأة�قضـية�كـل�ورغم��فكار�التقدمية�وا/ستن|<ة�للباحث�هنـا�وهنـاك�فإنـه�بقـ

ولــذا�ِفإنــه�ــي�التوصــيات�ال�lائيــة��Zينتقــد�مفهــوم��صــTح�rقتصــادي�ومســاره�الــذي�أدى�ع�ــى�الصــعيد�العم�ــي�. النســاء

من�هـذه�إ-ى�بطالة�واسعة�ي�أوساط�النساء�وإفقار�م�Lايد�للطبقات�الشعبية�تدفع�ا/رأة�ثمنه�مرت|ن،�مرة�لوجودها�ضـ

  .الطبقات�ومرة�أخرى�lmÑا�امرأة،�أي�تتحمل�أعباء�م�Lايدة�بسبب�هذا��فقار

ولــذا�فإننــا��Zنجــد�ــي�الكتــاب�أي�إشــارة�لحقيقــة�أن�ا/شــاركة�السياســية��Zتــزال�حoــ��Õن�عمــ�Tنخبويــا�إ-ــى�حــد�بعيــد،�

لســـلطة�بـــ|ن�أصـــحاب�ا/صـــالح�مـــن�كبـــار�والجمـــاه|<�بمـــا�فlºـــا�جمـــاه|<�النســـاء�·ـــي�ـــي�الغالـــب��عـــم�أدوات�الصـــراع�ع�ـــى�ا

ا/ـTك،�ولعــل�اســتخدام�أصــوات�النســاء�ــي�تزويــر�rنتخابــات�بســبب�اميــlvن�أك?ــ<�دليــل�ع�ــى�هــذه�الحقيقــة�وبالتــا-ي�فــإن�

الباحث�لم�يحلل�جيدا�وقـائع�rنفصـال�بـ|ن�النسـاء�وrنتخابـات�حيـث�حملـت�إجابـات�النسـاء�ـي�rسـتبيانات�إشـارات�

 rنفصالكث|<ة�إ-ى�هذا� .  

تبعيlvـا�الكاملـة�"كذلك�يرد�الباحث�فشل�حركة�تحرير�ا/رأة�حÕ��oن�وفشل��فكار�ال�lضوية�والتنويرية�إ-ـى�مـا�أسـماه�

للمجتمعــــــات��وروبيــــــة�دون�قيــــــاس�ا/ســــــافات�البينيــــــة�تاريخlºــــــا�واجتماعيــــــا�وثقافيــــــا،�ودون�تصــــــفية�هــــــذه��فكــــــار�مــــــن�

ع�rقتصــــادي�والسيا�ــــ��nوrجتمــــا�ي�والثقــــاي�ا/صــــري،�فضــــ�Tعــــن�بقــــاء�هــــذه�محموlyZــــا��يديولوجيــــة�ا/فارقــــة�للواقــــ

  ". �فكار�ي�إطار�النخبة�ال�noع?<ت�©lا�عن�احتياجاlyا�وخ?<اlyا�الخاصة
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ولعل�هذه�الفقرة�ي�الكتاب�أن�تكون�أهم�وأخطـر�اسـتنتاجاته�بـل�ومنطلقاتـه�الفكريـة�الoـ�nتؤسـس�ع�ـى�صـعيد��فكـار�

فلم�يكـن�قاسـم�أمـ|ن�ع�ـى�سـبيل�ا/ثـال�قـد�اسـتورد�أفكـاره�مـن�الغـرب،�بـل�. ة�الوطنية�أو�القومية/ا�يسم�nبالخصوصي

حــرص�دائمــا�ع�ــى�الرجــوع�إ-ــى�الــدين،�ومــع�ذلــك�تعــرض�لحملــة�ضــارية�مــن�ا/حــافظ|ن�والتقليــدي|ن�الــذين�لــم�يســتمدوا�

لــــذي�أدى�إ-ـــــى�إخفــــاق�عمليـــــة�rجتمـــــا�ي�ا�–قــــوlyم�مــــن��فكـــــار�أو�الخصوصــــية�بـــــل�مــــن�حقيقـــــة�التخلــــف�rقتصــــادي�

التحــديث�جنبـــا�إ-ـــى�جنـــب�تشـــوه�الطبقــة�rجتماعيـــة�الoـــ�nقـــادت�الـــبTد�بعــد�ذلـــك،�وتذبـــذ©lا�ع�ـــى�الصـــعيد�الفكـــري�إزاء�

  . مبدأ�ا/ساواة�وحرية�الفكر�وrعتقاد

lyــا�القديمــة�وذلــك�كلــه�بســبب�ارتباطا. وع�ــى�ســبيل�ا/ثــال�كــان�طلعــت�حــرب�رائــد�الصــناعة�ا/صــرية�معاديــا�لعمــل�ا/ــرأة

والتقليدية،�ال�noجعلlvـا�أي�الطبقـة�الرأسـمالية�تجهـض�ـي�كـل�مـرة�عمليـة��صـTح�الـدي��nالoـ�nتنطلـق�م�lـا�دائمـا�أفكـار�

حريــة�الفـــرد�والتنـــوير�وrحتكـــام�للعقــل،�بـــل�ع�ـــى�العكـــس�كانـــت�هــذه�الطبقـــة�نفســـها�كلهـــا�وقعــت�ـــي�مـــأزق�تلـــوذ�بالـــدين�

اصل�بشجاعة�عملية�فصله�عـن�السياسـة�وكـان�الـدين�و�Zيـزال�أحـد�ا/رتكـزات�لتستخدمه�ي�السياسة�بد�Zمن�أن�تو 

  . الرئيسية�القوية�ال�noتستند�إلlºا�القوى�ا/حافظة�لقهر�ا/رأة�والتمي|��ضدها

·ي�أفكار�غريبة�. ومن�ضم�lا�تحرير�ا/رأة. خTصة��مر�لم�تحدث�قطيعة�lmائية�ي�تاريخنا�الحديث�مع��فكار�التنويرية

قيــــت�هــــذه��فكــــار�ــــي�إطــــار�النخبــــة،�رغــــم�أن�/|ــــ<اث�التنــــوير��وروبــــي�جــــذورا�عميقــــة�ــــي�الثقافــــة�العربيــــة�إذ�انتقلـــــت�ب

العقTنيــة�Ñوروبــا�عــن�طريــق�الفTســفة�والعلمــاء�العــرب�وع�ــى�رأســهم،�ابــن�رشــد�الــذي�كانــت�كتبــه�أســاس�خــروج�أوروبــا�

دراســة�ميدانيــة�عــن�ا/ــرأة�والتمثيــل�النيــابي�ــي�ا/حليــات�فكريــا�مــن�ظلمــات�العصــور�الوســطى،�ويتضــمن�القســم�الثــاني�

نموذجا�ويتوصل�إ-ى�نتائج�بالغة��همية�تتناقض�من�بعض�الزوايا�مع�نتائج�الدراسة�النظرية��١٩٩٧وانتخابات�أبريل�

  .ونتائج�دراسات�أخرى�ميدانية

ن�تجربـــة�مجـــالس�القـــرى�وا/ـــدن�والoـــ�nويســـجل�الباحـــث�ـــي�بدايـــة�القســـم�الثـــاني�أنـــه�بـــرغم�الخ?ـــ<ة�الطويلـــة�ا/كتســـبة�مـــ

أي�بعــد�هزيمــة�الثــورة�العرابيــة�ودخــول�rحــتTل�ال?<يطــاني�إ-ــى�الــبTد�بعــام�واحــد�فــ�Tتــزال��١٨٨٣بــدأت�ــي�مصــر�ســنة�

  .هذه�ا/جالس�محكومة�با/ركزية�الشديدة�وفاقدة�للفعالية

يــــون�ســــلطlvم�مــــن�كــــوlmم�حراســــا�وضــــامن|ن�يســــتمد�ا/مثلــــون�ا/حل�١٩٧١وــــي�قــــانون��دارة�ا/حليــــة�الــــذي�صــــدر�ســــنة�

لتنفيـــذ�السياســـات�الحكوميـــة�ع�ـــى�ا/ســـتوي|ن��قليمـــ�nوا/ح�ـــي،�وليســـوا�رقبـــاء�علlºـــا،�أي�أن�صـــTحياlyم�محـــدودة�منـــذ�

البداية،�وأك§<�م�lا�محدودية�قدرlyم�ع�ى�موافقة�الحكومة�ا/ركزية�و�Zيسـتطيعون�لـذلك�إ�Zأن�يجمعـوا�أمـو�rزهيـدة�

  .يحد�من�قدرlyم�ع�ى�الحركة�والتأث|<�للغاية�مما

كذلك�فإن��دارة�ا/حلية�ليس�لها�الحق�ي�rعL<اض�ع�ى�سياسات��جهزة�التنفيذيـة�ا/حليـة�أو�سـحب�الثقـة�م�lـا�أو�

  .تعديل�أجندlyا�وقد�كان�تقليص�صTحياlyا�مرتبطا�بتغي|<�اسمها�من�الحكم�ا/ح�ي�إ-ى��دارة�ا/حلية

لــم�يســجله�البحــث�رغــم�أهميتــه�البالغــة�وبالتــا-ي�فقــد�كــان�هنــاك�عنصــر�نــاقص�ــي�تحليلــه�/حدوديــة�وهــو�التغي|ــ<�الــذي�

  . صTحيات�منظمات�الحكم�ا/ح�ي�ال�noتحدث�ع�lا�مرة�باسم��دارة�ا/حلية�وأخرى�باسم�الحكم�ا/ح�ي

الـــبTد،�أ�Zوهــــو�الهيمنــــة��يســـجل�الباحــــث�تفــــاقم�العنصـــر�الحاســــم�حoــــ��Õن�ـــي�ا/ؤسســــات�التمثيليــــة�بكـــل�أشــــكالها�ــــي

ممارســــات�حــــزب��غلبيــــة�"ا/طلقــــة�أو�شــــبه�ا/طلقــــة�لحــــزب��غلبيــــة�علlºــــا،�أي�الحــــزب�الــــوط��nالــــديمقراطي�الحــــاكم،�

لـــــم�تكـــــن�هنـــــاك��١٩٩٢تعرقـــــل�مشـــــاركة��حـــــزاب��خـــــرى�ـــــي�مثـــــل�هـــــذه�rنتخابـــــات،�فـــــ�Tعجـــــب�إذن�مـــــن�أنـــــه�ـــــي�عـــــام�

  . من�الدوائر�٨٥منافسات�انتخابية�ع�ى�هذه�ا/جالس�ي�
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وبطبيعة�الحال�تدنت�مستويات�ا/شاركة�بصورة�ملحوظة،�كما�تدنت�بالتا-ي�مشاركة�ا/رأة،�برغم�أهميـة�الـدور�الـذي�

يمكــــن�أن�تقــــوم�بــــه�ا/ــــرأة�ــــي�النطاقــــات�ا/ختلفــــة�للمجــــالس�الشــــعبية�ا/حليــــة�ــــي�ا/حافظــــات�وا/راكــــز�وا/ــــدن�و�حيــــاء�

مــــات�أساســــية�تؤهلهــــا�للنجــــاح�ــــي�هــــذا�ا/ســــتوى�مثــــل�معرفlvــــا�الحساســــة�با/شــــكTت�والقــــرى�بحكــــم�امــــتTك�ا/ــــرأة�/قو 

الحياتيــة�للمــواطن|ن،�واحتكاكهــا�ا/باشــر�باÑهــا-ي�ووعlºــا�الفــائق�بمشــكTت��ســرة�وحاجــات�ا/ــواطن|ن،�ويفــوت�الباحــث�

فع�لها�أمام�النـاخب|ن�مـن�الرجـال�أن�كل�هذه�ا/قومات�ال�noتؤهل�ا/رأة�للعب��دوار�ا/حلية�بصورة�أك§<�كفاءة�لم�تش

وقـد�بينـت�دراسـات�ميدانيـة�أخـرى�أنـه�إذا�كــان�. وحoـ��النسـاء�أنفسـهن�الـذين�يعزفـون�جميعـا�عـن�مـنح�أصـواlyم�للمـرأة

�،nðي�السـلالرجال�يصوتون�أحيانا�للنساء�فإن�النساء�غالبا��Zيصوتن�للنساء�lmÑن�جميعا�مشدودات�إ-ى�الL<اث�الثقا

ا/حافظة�ال�noترى�أن�ا/ـرأة�غ|ـ<�صـالحة�جميعـا�مشـدودات�إ-ـى�الLـ<اث�الثقـاي�السـلnð،�و�فكـار�والقـيم��و�فكار�والقيم

وإن�مكاlmـــا��مثـــل�هـــو�البيـــت،�وقـــد�عـــزز�ا/جتمـــع�صـــعوبة�مواءمـــة�. ا/حافظـــة�الoـــ�nتـــرى�أن�ا/ـــرأة�غ|ـــ<�صـــالحة�للسياســـة

ا�يقـول�الباحـث�الـذي�ينÄـ���أن�يشـ|<�ع�ـى�انسـحاب�الدولـة�كمـ. ا/رأة�ب|ن�دورها�ي��سرة�ودورها�السيا�ـ��nوrجتمـا�ي

  .من�ميدان�الخدمات�rجتماعية

تســـجل�مقدمـــة�البحـــث�إحصـــائيا�مســـتويات�تراجـــع�مشـــاركة�ا/ـــرأة�ـــي�ا/حليـــات�حيـــث�شـــهدت�بدايـــة�الثمانينيـــات�زيـــادة�

�٢١/حلية�بموجـب�القـانون�كب|<ة�بنسبة�هذا�التمثيل�نتيجة�لتخصيص�عدد�من�ا/قاعد�للمرأة�ي�ا/جالس�الشعبية�ا

وتـنخفض�النسـبة�انخفاضــا��١٩٩٧عـام�%  ١ليصـل�إ-ـى��١٩٨٠ســنة�%  ١٠.٢٥فـانخفض�تمثيـل�ا/ـرأة�مـن��١٩٧٩لسـنة�

  . ١٩٩٧سنة�%  ٠.٥حادا�ي�القرى�لتصل�إ-ى�

بيئــة�حضــرية�ويرجـع�هــذا�التفـاوت�بــ|ن�ا/حافظـات�وا/ــدن�وا/راكـز�والقــرى�إ-ــى�اخـتTف�الســياق�الثقـاي�وrجتمــا�ي�بـ|ن�

  .وأخرى�ريفية،�وب|ن��ي��ي�شع�nðو�ي�آخر

وــــي�ترتيــــب�البحــــث�/جموعــــة��ســــباب��ث�ــــ��عشــــر�الoــــ�nتــــؤدي�إ-ــــى�تراجــــع�دور�ا/ــــرأة�ــــي�العمــــل�السيا�ــــ��nوتحديــــدا�ــــي�

rقتصـــادي�السيا�ـــ���n–ودون�تحديـــد�لòطـــار�rجتمـــا�ي�. ا/حليـــات�يـــرى�الكاتـــب�أن�النســـق�القيمـــ�nالســـائد�هـــو�أبرزهـــا

ي�يحكـــم�العمليـــة�rنتخابيـــة�كلهـــا�ويجعـــل�نتائجهـــا�محســـومة�مســـبقا�لصـــالح�أقليـــة�محـــدودة�ولغ|ـــ<�صـــالح�الجمـــاه|<�الـــذ

ثـم�يـأتي�بعـد�ذلــك�. العريضـة�وجمـاه|<�النسـاء�ضـمن�هـذه�الجمـاه|<�العريضـة�باعتبارهــا��ضـعف�و�قـل�تـدريبا�وتعليمـا

ة�للمرشـــحات�خاصــة�إذا�كـــن�مســـتقTت�Ñنــه�عـــادة�مـــا�وضـــعف�ا/صــادر�التمويليـــ. عــدم�قبـــول�النـــاخب|ن�للمــرأة�ا/رشـــحة

تلجأ��حزاب�إ-ى��عTن�ي�قوائمها�عن�ترشيح�بعض�العناصر�النسائية�ثم�تستبدل�©lا�ي�اللحظة��خ|<ة�مرشحا�مـن�

  . الرجال

�كــذلك�فـــإن�ضـــعف�تصـــويت�ا/ـــرأة�ــي�rنتخابـــات�هـــو�عنصـــر�إعاقـــة�للمرشـــحات،�ولكــن�إذا�اخت?<نـــا�هـــذا�الســـبب�مـــع�مـــا

ســبق�التوصــل�إليــه�مــن�أن�النســاء��Zتصــوتن�للنســاء�فــإن�مثــل�هــذا�الضــعف��Zيع�ــ�nشــيئا�للمــرأة�مادامــت�النســاء�لــن�

  .يصوتن�لها

مــن�ا/قيــدين�ــي�الجــداول�%  ٤٤ويــورد�الباحــث�إحصــائية�تقــول�إن�التصــويت�النســائي�لــم�يــزد،�ــي�أحســن�حاZتــه�ع�ــى�

حقيقـة�التصـويت�النسـائي�ـي�rنتخابـات�عامـة،�والـذي��Zيتجـاوز�ـي�rنتخابية،�و/ن�يعرف�مث�ي�وبصـورة�عمليـة�جـدا�

ـــي�ا/ـــدن�وترتفـــع�هـــذه�النســـبة�كث|ـــ<ا�ـــي�الريـــف�ربمـــا�لتصـــل�إ-ـــى�النســـبة�الoـــ�nتحـــدث�ع�lـــا�%  ١٠أفضـــل�الحـــاZت�نســـبة�

عــن�طريــق�الكاتــب��Zبســبب�إقبــال�النســاء�ع�ــى�rنتخابــات،�وإنمــا�بســبب�اســتخدام�أصــوات�النســاء�ل�Lويــر�rنتخابــات�

تجــار�rنتخابــات�أو�العمــد�و·ــي�شــئنا�أن�نتعــرف�ع�ــى�مــدى�إيجابيــة�الناخبــات�والنــاخب|ن�والنســبة�التقديريــة�أو�الفعليــة�

  .لòسهام�النسائي�ي�العملية�rنتخابية�الذي��Zيزال�شكليا�ومزيفا�ي�الغالب��عم
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فصــل�ممــا�يضــعف�الكتــاب�كلــه�Ñنــه�يفصــل�بــ|ن��طــار�أمــا�ا/عــوق�القــانوين�فإنــه�بــدوره�مخLــ�ل�اخLــ��rبالغــا�ــي�هــذا�ال

�nيعالجهــا�إذ�يقصــر�الباحــث�ا/عــوق�القــانوني�ع�ــى�التغي|ــ<�الــذي�طــِرأ�ع�ــى��–السيا�ــ��nــoقتصــادي�القــائم�والظــواهر�الr

النظــــــام�rنتخــــــابي�مــــــن�نظــــــام�القائمــــــة�الــــــذي�خصــــــص�مقاعــــــد�للمــــــرأة�إ-ــــــى�نظــــــام�rنتخــــــاب�الفــــــردي�الــــــذي�ألæــــــى�هــــــذا�

  .التخصيص

جاهل�البحث�تماما�rنتقادات�الجذرية�ال�noوجهlvا�أحزاب�ا/عارضة�للنظام�rنتخابي�طيلـة�العشـرين�عامـا�ا/اضـية�وت

الoـــ�nلــــم�يســـتجب�لهـــا�الحكــــم�لتنقيـــة�جــــداول�النـــاخب|ن�مـــن�ا/ــــوتى�وا/هـــاجرين�وإلغـــاء�جــــداول�القيـــد�القــــائم�. ومطالبlvـــا

أقــراره�واشــL<اط�أن�يوقــع�الناخــب�أو�يبصــم�أمــام�اســمه�وإخضــاع��وrعتمــاد�ع�ــى�الســجل�ا/ــدني�أو�الــرقم�القــومي�عنــد

rنتخابــــات�العامــــة�وrســــتفتاءات�لســــلطة�القضــــاء�بمجــــرد�الــــدعوة�لTنتخابــــات�بحيــــث�تصــــبح�كــــل�أجهــــزة�الدولــــة�وكــــل�

لــذي�العمليــة�rنتخابيــة�مــن�الL<شــيح�إ-ــى�التصــويت�إ-ــى�الفــرز�إ-ــى�إعــTن�النتــائج�تحــت�إشــراف�ا/جلــس��ع�ــى�للقضــاء�ا

تخضع�له�كل��جهزة�التنفيذية�ي�هذه��ثناء�مع�ضرورة�التصويت�بالبطاقة�الشخصية�أو�العائلية�وتشديد�العوقبة�

ع�ــــى�جريمــــة�تزويــــر�rنتخابــــات�فــــ�Tتســــقط�بالتقــــادم،�وضــــرورة�حضــــور�ا/نــــدوب|ن�كــــل�مراحــــل�العمليــــة�rنتخابيــــة�مــــن�

عمـــول�©lـــا�ـــي�كـــل�البلـــدان�الديمقراطيـــة�والoـــ�nتضـــرب�©lـــا�وزارة�وهـــذه�·ـــي�الشـــروط�ا/. التصـــويت�للفـــرز�®عـــTن�النتـــائج

و�Zتـزال�ا/عارضــة�ا/صـرية�تطالــب�بتعـديل�قـانون�مباشــرة�الحقـوق�السياســية�ليتضـمن�هــذه�. الداخليـة�عـرض�الحــائط

  . الحقوق�دون�أدنى�استجابة

ى�إلغائـه�يضـعف�بنيـة�البحـث�إ-ـى�ونسيان�كل�ذلك�والقول�بأن�ا/عوقات�القانونية�·ي�rنتقال�من�نظام�التخصيص�إ-

أق�ــ���حــد�ويجعلــه�غريبــا�عــن�الواقــع�الفع�ــي�الــذي�يعــود�البحــث�ويشــخص�أحــد�جوانبــه�الجزئيــة،�أيضــا�حــ|ن�يســجل�

اقتصار�ا/نافسة�الحقيقية�ع�ى�مرشüي�الحزب�الوط��nالديمقراطي�وا/نشق|ن�عليه�الـذين�خاضـوا�ا/عركـة�باعتبـارهم�

وهــذه�النتيجــة�·ـــي�محصــلة�لوضـــع�. م�الحـــزب،�وبــذلك�أصـــبح�الحكــم�ينــافس�نفســـهمســتقل|ن�لعــدم�إدراجهـــم�ع�ــى�قــوائ

عام�أشمل�كث|<ا�من�مسألة�تخصيص�ا/قاعد�للنساء�ويستخلص�البحث�من�هذه�ا/عوقات�ال�noفاتlvا�حقيقة�عزوف�

قطـــر�امـــرأة�ع�ـــى�نطـــاق�ال�٦٦٣عـــدد��١٩٩٧النســـاء�والجمـــاهر�عامـــة�عـــن�الL<شـــيح�حيـــث�تقـــدم�مـــن�النســـاء�ـــي�انتخابـــات�

  .ألف�مرشح�٥٧من�جملة�ا/رشح|ن�الذين�بلغ�عددهم�%  ١.١ا/صري�أي�بنسبة�

وهكذا�كانت�نتيجة�rنتخابات�صادمة�للغاية�بعد�سلسلة�ال�Lوير�والتقفيل�والتسويد،�هما�مصطلحان�معروفان�جدا�

نفــوذ�ـي�دائــرة�أو�لجنــة�ـي�أوســاط�النــاخب|ن�وا/رشـح|ن�ا/صــري|ن،�وهمــا�عمليتـان�مرتبطتــان�إذ�يقــوم�ا/رشـح�صــاحب�ال

بعــد�ذلــك�لكــل�الغــائب|ن�وا/ــوتى�أيضــا�. بإغTقهــا�تمامــا�لصــالحه�هــو�وأنصــاره�ثــم�التصــويت�أي�تســويد�الخانــات�الشــاغرة

لصالحه،�وكنت�وأنا�أشرح�هذه�العملية�Ñحد�الصحفي|ن��جانب�أموت�خج�TفضT،�عن�أن�ـ�nبـذلت�جهـدا�كب|ـ<ا�لكـي�

ية�جدا�وا/دهشة�بالنسبة�/ن�لـم�يعرفـوا�آليـات�تزويـر�rنتخابـات،�لـذلك�لـن�نـدهش�يفهم�الصحفي�هذه�العملية�الغرب

أن�نجد�ـي�الكتـاب�إجابـة�شـائعة�عـن�سـؤال�/ـاذا�لـم�تسـتخرج�بطاقـة�انتخابيـة�سـواء�للرجـال�أو�النسـاء�و�جابـة�تقـول�

  .ليس�لها�فائدة

بينمــا�" مــش�فاضــية"أlmــا��١٩٩٧مــن�العينــة�قــد�قالــت�إن�ســبب�عــدم�ا/شــاركة�ــي�rنتخابــات�%  ٣٥.٨وســوف�نجــد�أن�

إنــه��Zفائــدة�ــي�ا/حليــات�كمــا�أن�هنــاك�انخفاضــا�واضــحا�ــي�%  ٢٢.٨إن�الــذين�ينجحــون�معروفــون،�وقــال�%  ٢٥قــال�

  . مستوى�معرفة�الناخب|ن�لك§<ة�الوعود�وعدم�التغي|<

ثم�جاء�%  ٤٢.١ا/ضايقات�ال�noتعرضت�لها�النساء�ا/رشحات�إطTق�الشائعات�ا/غرضة�ضد�ا/رأة�بنسبة��ومن�أنواع

لكـل�م�lمــا،�وكانــت�الرشـوة،�أي�rنســحاب�®خـTء�ا/كــان�/رشـح�آخــر�مقابــل�%  ٢٣.١الlvديـد�والرشــوة�متسـاوي|ن�بنســبة�

مــــن�أســــباب�انســــحاب�%  ٥٦الرئيÄــــ��nبنســــبة��الحصــــول�ع�ــــى�مبلــــغ�مــــن�ا/ــــال�يجــــري�التفــــاوض�عليــــه�·ــــي�أيضــــا�الســــبب
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،�ومـــن�ذلـــك�فقـــد�أجـــاب�مـــا�يقـــرب�مـــن�نصـــف�ا/رشـــح|ن�ع�ـــى�ســـؤال�١٩٩٧ا/رشـــحات�مـــن�rنتخابـــات�ا/حليـــة�ـــي�ســـنة�

. وتحاول�حلها) وليس�ا/جتمع(حول�أهمية�دور�ا/رأة�ي�ا/حليات�قائل|ن�إن�هذا�الدور�مهم�lmÑا�تع?<�عن�مشاكل�ا/رأة�

/تناقضـــة�·ـــي�دليـــل�ع�ـــى�أن�وضـــع�ا/ـــرأة��Zيـــزال�ملتبســـا�ـــي�نظـــر�الجمهـــور�الواســـع�رغـــم�أن�ا/وضـــوع�هـــو�وهـــذه��جابـــة�ا

مــن�العينــة�أن�ا/ــرأة�دورهــا�غ|ــ<�%  ١١.٩مشــاركlvا�السياســية�أي�أع�ــى�تعب|ــ<�عــن�ا/شــاركة�ــي�الشــأن�العــام،�بينمــا�رأى�

بيـــت،�وـــي�القســـم�الثالـــث�مـــن�الكتـــاب�يقـــدم�مركـــز�مهـــم�إطTقـــا�ولـــيس�لهـــا�دور�ـــي�ا/حليـــات،�ومـــن��فضـــل�أن�تتفـــرغ�لل

قضايا�ا/رأة�ا/صرية�مجموعة�مـن�التوصـيات�ويطرحهـا�ع�ـى�كـل�مـن�الـرأي�العـام�ومنظمـات�ا/ـرأة�و�حـزاب�السياسـية�

  . والنقابات�والدولة

فا�جزئيــــة�و·ــــي�توصــــيات��Zيختلــــف�علlºــــا�أحــــد�مــــن�ا/تطلعــــ|ن�إ-ــــى�تمكــــ|ن�ا/ــــرأة�وتحررهــــا�نســــاء�ورجــــا�Zوتتضــــمن�أهــــدا

صـــــغ|<ة�وأهـــــدافا�كليـــــة�شـــــاملة�يمكـــــن�أن�يكـــــافح�مـــــن�أجلهـــــا�ا/عنيـــــون�بقضـــــايا�ا/ـــــرأة�فـــــ�Tأحـــــد�يختلـــــف�ع�ـــــى�أن��ميـــــة�

السياســية�الoــ�nفرضــت�ع�ــى�النســاء�·ــي�جــزء�مــن��ميــة�السياســية�الoــ�nتســتبد�بــو�ي�ا/جتمــع�كلــه�وأن�علينــا�أن�نجــري�

ن�تس¸ى�الدولة�لتدم|<�الفجوة�ب|ن�مسار�التحرر�rقتصادي�ومسـار�تغي|<ات�جوهرية�ي�آليات�تفاعل�ا/جتمع�برمته�وأ

�nاجع" بفتح��بواب�ا/وصدة"التحرر�السيا��>Lأمام�ا/رأة�ا/صرية�خاصة،�وإنقاذها،�وإنقاذ�ا/جتمع�من�التخلف�وال .  

ســــاواة�ا/نشــــودة�ويــــرتبط�هــــذا�ا/طلــــب�بمســــاواة�ا/ــــرأة�بالرجــــل�دون�ذكــــر�للعــــدل�أو�نفــــي�لTســــتغTل،�وهــــو�مــــا�يجعــــل�ا/

ومساواة�ا/رأة�ا/الكة�بالرجل�ا/الك�إذ�نعود�إ-ى�النخبوية�ال�Z�noترتبط�مـن�قريـب�أو�بعيـد�بجمـاه|<�النسـاء�ا/سـتغTت�

ضـــمن�الطبقـــات�الشـــعبية�Ñن�مســـار�التحـــرر�rقتصـــادي�هـــو�مســـار�دعـــم�الرأســـمالية�وفـــتح�البـــاب�أمـــام�آليـــات�الســـوق�

  . من�ميدان�الرعاية�rجتماعية�وا/لكية�الخاصة�وانسحاب�الدولة

وتـأتي�بعــد�ذلــك�سلســلة�توصــيات�خاصـة�بتعــديل�القــوان|ن�والدســتور�وتنقيــة�التعلـيم�و�عــTم�مــن�ا/نظومــات�القيميــة�

ا/عادية�للمرأة�وإنشاء�وزارة�للمرأة�وتخفيـف�حـدة�ا/جتمـع�الـذكوري،�ويطالـب��حـزاب�بمسـاندة�ا/ـرأة،�ويـدعو�النسـاء�

ئولياlyن�ويرى�أن�التقـدم�أو�التـأخر�يصـيب�كـل�فئـات�ا/جتمـع�ويـنعكس�ع�ـى�ا/ـرأة�ـي�ا/قـام��ول،�أنفسهن�لتحمل�مس

  . لذا�فإن�ا/أزق�الذي�تعيشه�ا/رأة�ا/صرية�هو�تعب|<�عن�ا/أزق�العام،�للمجتمع�كله

لتكامـل�ا/وضـو�ي�كـذلك�فـإن�مـأزق�هـذا�الكتـاب�يكمـن�ـي�أنـه�حـ|ن�عـزل�قضـية�ا/ـرأة�Ñغـراض�البحـث�اسـتبعد�ا/ـنهج�ا

الشــامل�الــذي�يضــع�إطــارا�اقتصــاديا�سياســيا�للمرحلــة�قيــد�البحــث�فبقيــت�نظرتــه�نخبويــة،�رغــم�نقــده�للنخبويــة،�فقــد�

وصـــل�بـــ|ن�التطـــور�الـــديمقراطي�ع�ـــى�الصـــعيد�الحقـــو�ي�وهـــذا�التطـــور�نفســـه�ع�ـــى�الصـــعيد�rجتمـــا�ي،�وهـــو�rنفصـــال�

ديـــدة�تجـــاوزه�حoـــ��Õن،�وربمـــا�يكمـــن�هنـــا�أحـــد�أســـباب�عزلlvـــا�الـــذي�لـــم�تســـتطع�معظـــم�فصـــائل�الحركـــة�النســـائية�الج

  . الجماه|<ية
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  شراب�قديم                                                                                  
  البنات�.. البنات

  أجمل�الكائنات�

وغنlvا�" صTح�جاه|ن"العامية�ا/صري�الراحل�كان�هذا�هو�مطلع�واحدة�من��غنيات�الجميلة�ال�noكتب�كلماlyا�شاعر�

ي�مسلسـل�تليفزيـوني�كتبـت�نصـه��n�Äقامت�أيضا�بأداء�الدور�الرئي�noال�nالفنانة�سعاد�حس�"nـ�Äبالتعـاون�" سـناء�البي

،�ولقـــى�ـــي�ذلـــك�الحـــ|ن�نجاحـــا�"هـــو�و·ـــي"مـــع�صـــTح�جـــاه|ن�نـــاقش�عTقـــة�ا/ـــرأة�بالرجـــل�مـــن�كـــل�زواياهـــا،�وكـــان�عنوانـــه�

 Tخرشعبيا�هائÕأن�التليفزيون�يعرضه�مجددا�ب|ن�الح|ن�و��oح�.  

تشــرف�ــي�lmايــة�أيامــه�الoــ�nقضــاها�مكتئبــا�تلــك�الحالــة�مــن�معــاداة�ا/ــرأة�الoــ�nســتعم�ــي�ا/جتمــع�سكــان�الشــاعر�الفــذ�ي

ن�العربي،�وتنتشر�ب|ن�كل�الفئات�والطبقات�كالنار�ي�الهشيم،�حيث�ين?<ي�بعـض�الفقهـاء�وخطبـاء�ا/سـاجد�والصـحفي|

ع�ى�دونية�ا/رأة�أو�مسئوليlvا�عن�فساد��جيال�الجديدة،�lmÑا�تركت�أبناءهـا�ـي�الشـوارع�وخرجـت�" براهي�lم"لتقديم،�

إ-ى�العمل،�وأصبحت�·ي�نفسها�مسئولة�عن�البطالة�الواسعة�ي�أوساط�الشباب�ح|ن�احتلت�الوظائف�الoـ�nكـان�مـن�

ــــــي�الطرقـــــات�لتث|ــــــ�nــــــ�Òالفتنــــــة�وتلهــــــب�الغرائــــــز،�وأخـــــذت�فــــــوق�ذلــــــك�كلــــــه�تطالــــــب�ا/فـــــروض�أن�يشــــــغلوها�وأخــــــذت�تم�>

بحقوقهــــا،�وتجــــادل�ــــي�عدالــــة�وإنســــانية�قــــوان|ن��حــــوال�الشخصــــية�وتســــ¸ى�لتشــــL<ط�ع�ــــى�زوجهــــا�أن�يعلمهــــا�إن�كــــان�

ســي�Lوج�بــأخرى�لتحســم�·ــي�أمرهــا�إن�كانــت�تريــد�أن�تبقــى�معــه�أم�تحصــل�ع�ــى�الطــTق،�بــل�وتجــرأت�بضــع�مئــات�مــن�

حـــــــق�العصـــــــمة�أي�حقهـــــــن�ـــــــي�تطليـــــــق��زواج،�واســـــــتحقت�ا/ـــــــرأة�لـــــــذلك�كلـــــــه�غضـــــــب�الرجـــــــال��النســـــــاء�وحصـــــــلن�ع�ـــــــى

ا/حـــافظ|ن،�وغضـــب�هللا�ســـبحانه�وتعـــا-ى�الـــذي�يعاقـــب�ا/جتمـــع�الـــذي�يســـمح�لنســـائه�بكـــل�هـــذا�ـــي�زعـــم�بعـــض�الفقهـــاء�

كـــرس�عبقريتـــه��بفنـــه�الجميـــل،�هـــو�الـــذي" صـــTح�جـــاه|ن"وا/حـــافظ|ن�والكتـــاب�ا/ـــوال|ن�لهـــم،�والـــذين�عارضـــهم�جميعـــا�

للتغ�ـــ�nبالحيـــاة�والحـــب�والجمـــال،�بالعـــدل�والحريـــة�وتمجيـــد��نســـان�رجـــ�Tكـــان�أم�امـــرأة،�أبـــيض�أم�أســـود�أم�أصـــفر،�

  . ع�ى�حد�التعب|<�الذي�أحبه�الشاعر/ " زي�الورد"وفتح�أمام�شعر�العامية�بابا�سرعان�ما�دخل�منه�شعراء�وشاعرات�

مــرأة�تنســب�نفســها�للــدين�وترفــع�Zفتتــه�لتســكت��صــوات�الناقــدة�فقــد�تقــدم�و/ــا�كانــت�الكتابــات�والخطــب�ا/عاديــة�لل

عدد�من�الباحث|ن�الجادين�ليفتشوا�مرة�أخـرى�ـي�خـزائن�الLـ<اث�مـن�القـرآن�الكـريم�للسـنة�للفقـه�ليكشـفوا�مـرة�أخـرى�

دة�ال�lضـة�والتنـوير�عن�ا/صدر�الحقيقي�للخطاب�ا/عادي�للمرأة،�و·ي�ا/همة�ال�noكان�قد�أنجزها�من�قبل�عـدد�مـن�قـا

مــن�رفاعــة�الطهطــاوي�لقاســم�أمــ|ن�/حمــد�عبــده،�ولكــن�وÑننــا�نتجــرع�الشــراب�القــديم�نفســه�ــي�كــؤوس�جديــدة�ــي�ظــل�

الL<اجــع�العــام�وــي�ســياق�أزمــة�سياســية�اقتصــادية�اجتماعيــة�ثقافيــة�شــاملة،�كــان�Zبــد�للمنــادين�بتحريــر�ا/ــرأة�باعتبــار�

أن�يخوضــوا�مجــددا�ا/عركــة�الoــ�nكنــا�قــد�تخيلنــا�أننــا��–lــا�ل�lــوض�ا/جتمــع�العربــي�هــذا�التحــريم�خطــوة�أوليــة��Zغ�ــ��ع�

ي�زمن�سابق�Tكسبناها�فع .  

وفيما�يبدو�فإن�علينا�أن�نخـوض�بـ|ن�الحـ|ن�وÕخـر�ا/عـارك�الoـ�nكنـا�قـد�كسـبناها�لنكسـ»lا�مـن�جديـد�حoـ���Zنخسـرها�

  .أبدا

عــن�ا/ــِرأة�العربيــة�ــي�الــدين�وا/جتمــع�عــرض�تــاري�ي�" العــوداتحســ|ن�"وــي�هــذا�الســياق�صــدر�كتــاب�الباحــث�الســوري�

  ".وأهداه�إ-ى�حفيداته��ربع�متمنيا�أن�يشهد�جيله�lmاية�استTب�ا/رأة"



101 

 

وهو�©lذا��هداء�يقرر�أمرا�واقعا��Zيجادل�فيه�العقTء�حيث�يجري�استTب�ا/رأة�العربية�ع�ى�كل�ا/ستويات�وتواكب�

ثـة�ZنLـ�اع�الحقــوق�الoـ�nكانـت�ا/ـرأة�وا/نـورون�وال�lضـويون�قــد�كـافحوا�مـن�أجلهـا�ع�ـى�امتــداد�هـذا�rسـتTب�جهـود�حثي

  . قرن�من�الزمان

يقدم�الباحث�كتابه�بحكاية�مشحونة�بالدZلة،�فيقول�لنا�إن�أخته�الوحيدة�Ñربعة�إخوة�رفضت�أن�تأخذ�نصـي»lا�مـن�

lïأن�ا/رأة�أعاقت�توزيع�ا/|<اث�لعشرين�عاماا/|<اث�بعد�وفاة��ب،�ورغم�إصرار��خوة�ع�ى�إعطا�Zا�إl«ا�نصي.  

وكان�حجlvا�أنه�من�ا/عيب�علlºا�أن�تشارك�أخوlyا�الـذكور�لL<كـه�والـدهم،�lmÑـم�حسـب�رأlØـا�أو-ـى�©lـا،�وأن�هللا�كفاهـا�"

أنـه�أرض�زراعيـة،�أك§<نـا�فقـراء�وحاجـة�لنصـي»lم�مـن�ا/|ـ<اث،�خاصـة�و �–وزوجها�بما�رزقهم،�مع�أlmـا�وزوجهـا�ـي�الواقـع�

  ".وهما�الوحيدان�اللذان�يسكنان�قريتنا،�وجمعينا�نسكن�خارجها

إن�الدZلــــة�الواضــــحة�لهــــذه�الواقعــــة�·ــــي�أن�مائــــة�عــــام�مــــن�ال�lضــــة�والتنــــوير�وطــــرح�قضــــايا�تحريــــر�ا/ــــرأة�لــــم�تــــنجح�ــــي�

الoـ�nتضـعها�مكانـة�أدنـى�مـن��الوصول�إ-ى�أعماق�ا/رأة�الريفية�البسيطة�لتحررها�من�سطوة�التقاليد�و�فكـار�القديمـة

ذكور��سرة�سواء�كانوا�أخوة�وأزواجا،�فما�بالنا�بذهنية�ا/جتمع�كلـه،�خاصـة�تلـك�الذهنيـة�ا/حافظـة�الoـ�nتتمLـ<س�ـي�

  . رؤيlvا�للعالم�وتقاوم�أي�تغي|<

�ريـــاف،�وهـــو��ويقـــول�لنـــا�ا/ؤلـــف�إن�هـــذا�ا/وقـــف�لـــيس�موقفـــا�اســـتثنائيا�ـــي�البلـــدان�العربيـــة�و�ســـTمية،�وخاصـــة�ـــي

  .حصيلة�مئات�ZÕف�من�السن|ن�من�ممارسة�تقاليد�وقيم�وعادات�فرضها�تطور�ا/جتمع�العربي

ــي�هــذا�rتجــاه�ع�ـــى��nـــي�ا/|ــ<اث�وضــرورة�تأويــل�الــنص�الــدي�وحــ|ن�دارت�مــؤخرا�مناقشــة�حــول�حــق�ا/ــرأة�ــي�ا/ســاواة�

ة�أهلية�نسائية�ي�مصر�·ي�ملتقى�الهيئات�لتنمية�ا/رأة،�ال�noتصدرها�منظم" أlmار"صفحات�ا/جلة�النسائية�الجديدة�

قررت�بعض�عضوات�ا/لتقى�ا/ؤسسات�وا/دافعات�عن�حقوق�ا/رأة�أlmـن�يخـتلفن�جـذريا�مـع�التوجـه�للمسـاواة�الـذي�

يع?ــ<�عنــه�طــرح�ا/جلــة،�وقــال�أحــد�ا/ؤسســ|ن�الرجــال�إننــا�لــو�اســتطعنا�أن�نمكــن�ا/ــرأة�مــن�أن�تــرث�نصــف�حــظ�الرجــل�

ي�صعيد�مصر�حيث�ترى��سرة�أن�توريث�ا/رأة�يع��nخروج�جزء�من�لك�Tترث�أص�Zن�ا/رأة�Ñان�ذلك�إنجازا�عظيما�

  . ثروة��سرة�ح��oلو�كانت�صغ|<�إ-ى�أسرة�غريبة

هذه�·ي�إذن�بعض�مTمح�الواقع�العربي�الذي�يتوجه�إليه�الكتاب�الذي�يستعرض�فصله��ول�وضـع�ا/ـرأة�ومكانlvـا�ـي�

يانات�الشرقية�القديمة�حيث�تابع�ا/ؤلف�lmايات�ا/جتمع��مومي�وبدء�تحلله�ونـزول�ا/ـرأة�مـن�ع�ـى�عرشـها�القـديم�الد

ح|ن�كان�أطفالها�ينسبون�لها،�وكانـت�Õلهـة�مـن�النسـاء،�وتمتعـت�النسـاء�بحقـوق�واسـعة،�ومـع�اlmيـار�ا/جتمـع��مـومي�

خ�Tــــي�والقــــانوني�وrجتمـــــا�ي�وrقتصــــادي�ــــي�الديانــــة�الســـــومرية�وانتقــــال�ا/جتمــــع�إ-ــــى�النظــــام��بـــــوي�صــــار�الحكــــم�� 

  . يختلف�ع�ى�الرجل�منه�ع�ى�ا/رأة

  .وصار�للزوج�الحق�ي�بعض�الظورف�ي�قتل�زوجته�أو�بيعها�وفاء�لديونه"

وأخذ��ب�ثم��خ��ك?<�يتمتعان�بسلطان�مطلقة�ع�ى�النساء�وكان�زنا�الرجل�يعد�نزوة��Zيقرها�ا/جتمع�أمـا�زنـا�ا/ـرأة�

  . فعقوبته��عدام

ـــي�ا/وقـــف�مــــن�ا/ـــرأة�إذ�جعلـــت�م�lـــا�أساســـا�لكــــل��rومـــن�بـــ|ن�الـــديانات�الفارســـية�كانـــت�الزرداشــــتية�·ـــي�أك§<هـــا�اعتـــد

  . تجددة�ي�كل�عصر�رغم�أlmا�كائن�غ|<�طاهر�ي�نظر�هذه�الديانةتطور،�ورمزا�للخصوبة�ا/
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أمـا�ا/انويـة�فقـد�دعـت�لTمتنـاع�عــن�التعامـل�مـع�النسـاء�والـدخول�ــي�الرهبنـة،�بينمـا�رأت�ا/زدوكيـة�أن�النسـاء�والعبيــد�

عرب�قبل��سTم�أو�ي�وكان�الحجاب�والحريم�من�تقاليد�ا/جتمع�الفار���nال�noلم�يعرفها�ال. و�ماء�مال�يخص�الرجل

  . أيام�الخTفة

الoـــ�nتقـــول�إن��–وحفلـــت�الـــديانات�الهنديـــة�بالتناقضـــات�فيمـــا�بي�lـــا�وإن�اتفقـــت�حـــول�أســـطورة�الخلـــق�أي�خلـــق�ا/ـــرأة�

ا/بدع��ل�nÇح|ن�أراد�أن�يخلق�ا/رأة�وجد�أن�مواد�الخلق�قد�نفـدت�كلهـا�ـي�صـياغة�الرجـل،�فطفـق�يصـوغ�ا/ـرأة�مـن�

  . ذاذات�ال�noتنأثرت�من�عملية�الخلق�السابقةالقصاصات�والج

وقبعت�ا/رأة�بصفة�عامة�ي�مكانة�دنيا�مقارنة�بالرجل�ي�هذه�الديانات،�بينما�حظيت�ا/رأة�ي�حضارة�مصر�القديمـة�

لـيس�ثمـة�شـعب�قـديم�أو�حـديث�ربـع�م�Üلـة�ا/ـرأة�مثلمـا�رفعهـا�سـكان�وادي�" مـاكس�ميلـر"بمكانة�سامية�وع�ى�حد�قول�

  .النيل

وي�الديانة�الlºودية�حظيت�ا/رأة�ببعض�الحقوق�ي��سفل�الخمسة��و-ى�من�التوراة،�إ�Zأن�م�Üلlvـا�أخـذت�تتـدهور�

ي��سفار��خرى�وي�التلمود�ح��oأصبحت�ملكا�خالصا�للرجل�وصفlvا��دبيات�الlºودية�باعتبارها�أمر�من�ا/وت.  

حoــ��أن�النســاء�دخلــت�ــي�ديـــن�ا/ســيح�أفواجــا،�لكــن�التعليمــات�الTحقـــة�وأعلــت�ا/ســيحية�مــن�شــأن�ا/ــرأة�ـــي�البدايــة�

  . والطقوس�والشريعة�الروحانية،�والعTقات�rقتصادية�وrجتماعية�القائمة�قلصت�كث|<ا�مما�أعطاه�ا/سيح�للمرأة

الرجـل�يمـوت�ف|ـ<ث��وي�الجزيرة�العربية�قبل��سTم�تدنت�مكانة�ا/ـرأة�Ñق�ـ���حـد�فشـاعت�ظـاهرة�وأد�البنـات،�وكـان

rبــن�امــرأة�أبيــه�وإن�شــاء�تزوجهــا،�ومــع�ذلــك�فــإن�مركــز�ا/ــرأة�ــي�ذلــك�الحــ|ن�لــم�ينحــدر�إ-ــى�ا/ســتوى�ا/تــدني�الــذي�كــان�

  .عليه�عند�الlºود

ومـع�الرســالة�ا/حمديــة�غ|ــ<�القــرآن�موقــف�العــرب�مــن�ا/ــرأة�تغي|ــ<ا�نوعيــا�فــأعL<ف�جزئيــا�بم�Üلlvــا�وحقوقهــا�وســاوى�بي�lــا�

  .صدق�هللا�العظيم.." يا�أlØا�الناس�إنا�خلقناكم�من�ذكر�وأن��"لرجل�ي�الخلق�وب|ن�ا

إ�Zأن�الفقهاء�فيما�بعد�اختصروا�معظم�التشريع�القرآن�ا/تعلق�با/رأة،�وحصروه�ي�موضوع�الحجاب،�وكأن�القرآن�"

هــــا�عــــن�مجتمعهــــا،�ويحولهــــا�إ-ــــى�أمــــة�أو�لــــم�يــــر�ــــي�ا/ــــرأة�إ�Zجســــدها،�ولــــم�يÜــــ�ل�إ�Zليج?<هــــا�ع�ــــى��نــــزواء�ــــي�بيlvــــا،�ويعزل

  ..".رقيق

إن�ســـL<�العـــورات�مـــن�الحســـنات،�ودفـــن�: موقـــف�الفقهـــاء�مـــن�الخـــوارزمي�الـــذي�قـــال" حســـ|ن�العـــودان"ويتـــابع�الكاتـــب�

إ-ـــى�حجـــة��ســـTم��مـــام�أبـــي�حامـــد�الغزا-ـــي�الـــذي�قـــال�إن�الـــزواج�نـــوع�مـــن�رق،�فÇـــ�nرقيقـــة�لـــه،�"البنـــات�مـــن�ا/كرمـــات�

ء�ع�ـــى�ا/ـــرأة�حقوقـــا�لـــم�يمنعهـــا�ع�lـــا�أي�مـــن�القـــرآن�أو�الســـنة�وهمشـــوا�دورهـــا�ـــي�القـــرون�الTحقـــة�لصـــدر�وأنكـــر�الفقهـــا

�ســـTم،�وحـــ|ن�توســـعت�الدولـــة�وزاد�غناهـــا�ـــي�العصـــر�العبا�ـــ��nتفاقمـــت�ظـــاهرة�الجـــواري�و�مـــاء،�وتحولـــت�ا/ـــرأة�إ-ـــى�

إ-ــى�أن�بــدأت�ال�lضــة�العربيــة�الحديثــة�ــي�القــرن��"الحــريم"وســيلة�®شــباع�الرغبــة�الجنســية�للرجــل�وللتوالــد�وانــزوت�ــي�

التاسع�عشر�ال�noنادى�قادlyا�من�ا/فكرين�والساسة�بموقف�جديد�مـن�ا/ـرأة�يعمـل�ع�ـى�إنصـافها�بـدءا�بتعليمهـا�لL<بـي�

سـTمية،�أطفالها�تربية�طيبة�وشارك�كل�من�التيار�الدي��nوالتيار�اللي?<ا-ي�ي�هذه�الدعوة�وبقيا�معا�ي�إطـار�ا/رجعيـة�� 

  .رغم�اختTف�ا/نابع�الفكرية�ال�noجاءوا�م�lا

إ�Zأlmـم�ع�ـى�العمـوم�/ـن�يتعرضـوا�لقضـايا�ا/ـرأة��ساسـية�كا/شـاركة�ـي�حيـاة�ا/جتمـع�ونشـاطاته�أو�ا/سـاواة�أو�الوZيـة�

د�قيد�تعدد�الزوجات�والتعدد�والطTق،�وإن�كان��مام�محمد�عبده�مف�noالديار�ا/صرية�ي�lmاية�القرن�قبل�ا/ا�n�çق

  . لدرجة�التحريم�تقريبا
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ويتــــابع�الكتــــاب�أعمــــال�ا/فكــــرين�العــــرب�ــــي�كــــل�مــــن�ســــوريا�ومصــــر�ولبنــــان�وتــــونس�ــــي�معــــالجlvم�لقضــــية�ا/ــــرأة�ــــي�هــــذا�

السـياق�ال�lضـوي�التنــويري�مـن�رفاعــة�الطهطـاوي�إ-ـى�أحــد�فـارس�الشــدياق،�ومـن�خ|ـ<�الــدين�التونÄـ��nإ-ــى�محمـد�عبــده�

ي�lmاية�القرن�" تحرير�ا/رأة"و�" ا/رأة�الجديدة"الذي�ارتبطت�الدعوة�لتحرير�ا/رأة�بكتابيه�عن�" م�أم|نقاس"وصو�Zإ-ى�

  .التاسع�عشر

الـذي�طالـب�بمسـاواة�ا/ـرأة�ـي��رث�متجـاوزا�ا/حـاذير�والكـوابح�" سـTمة�مو�ـ��"ويصل�إ-ى�ا/فكر�العلمـاني�الـديمقراطي�

  . ن�واللي?<الي|ن�قد�وضعوها�ي�صلب�دعوlyم�لتحرير�ا/رأةال�noكان�مفكرو�ال�lضة�من��سTمي|

وتوقــــف�بعــــد�ذلــــك�أمــــام�إنتــــاج�ا/جlvــــدين��ســــTمي|ن�ا/عاصـــــرين�مــــن�الشــــيخ�محمــــد�الغزا-ــــي�إ-ــــى�الشــــيخ�عبــــد�الحلـــــيم�

  . محمود،�ومن�محمد�شحرور�إ-ى�محمود�شلتوت�والذين�جادلوا�بقوة�ضد�فرض�الحجاب�ع�ى�ا/رأة�أو�lyميشها

الفصل��خ|<�ا/رأة�ي�خطاب�التيارات�القومية�والتقديمية�فيستعرض��جزاء�الخاصة�بوضع�ا/ـرأة�ـي�دسـات|<�ويعالج�

عـــدد�مـــن�البلـــدان�العربيـــة�الoـــ�nحكمlvـــا�هـــذه��حـــزاب�مـــن�ســـوريا�للجزائـــر�للـــيمن�الـــديمقراطي�ليســـجل�هـــذه�الحقيقـــة�

·ي�أن�خطاب�التيارات�و�حزاب�التقدمية�لم�يتضمن�طرح�ا/ؤسفة�ال�noانتقدlyا�الحركة�النسائية�العربية�ا/عاصرة�و 

أهــداف�ملموســة�ومواقـــف�محــددة�تجــاه�جوانـــب�قضــية�ا/ــرأة�ا/تعـــددة�كــا/وقف�مــن�الوZيـــة�و�رث�والتعــدد�والطـــTق�

�والعمل�وغ|<�ذلك،�وقبل�ذلك�لم�توضح�هذه�التيارات�مواقفها�مندور�ا/رأة�هل�·ي�عماد��سرة،�أم�جزء��Zيتجزأ�من

قضـــــية�ا/جتمـــــع�كلـــــه،�وهـــــل�يمكـــــن�تحررهـــــا�دون�تحـــــرر�ا/جتمـــــع،�بـــــل�·ـــــي�الرجـــــل�هـــــو�الـــــذي�هضـــــم�حقوقهـــــا�أم�البنيـــــة�

  .rقتصادية�وrجتماعية�السائدة�ي�ا/جتمع

ومع�ذلك�وجه�الباحث�انتقادا�شديدا�لدستور�اليمن�الجنوبي�أثناء�تجربة�rشL<اكية�وقـانون��حـوال�الشخصـية�فيـه�

lyمــه�بأنـه�موقــف�قلــق�ومLــ<دد�مــرة�ومتطـرف�وطفــو-ي�مــرة�أخــرى�دون�أن�يبـ|ن�لنــا�أســباب�هــذا�الحكــم�ـي�ذلــك�الحــ|ن�فا

ا/تسرع�من�جانبه�خاصة�وأن�نساء�اليمن�بعد�الوحـدة�يكفحـن�مـن�أجـل�أن�تعـود�الـيمن�ا/وحـدة�ع�ـى�قـانون��حـوال�

ا/ـِرأة�حـق�الوZيـة�ع�ـى�نفسـها،�بمـا�الشخصية�الذي�كان�سائدا�ي�الشطر�الجنوبي�قبل�الوحدة،�والذي�كان�قد�أعطـى�

ـــــي�ذلـــــك�عقـــــد�الـــــزواج�بشـــــكل�صـــــريح،�خاصـــــة�وهـــــو�يقـــــر�أن�الشـــــريعة��ســـــTمية��Zتســـــاوى�ا/ـــــرأة�بالرجـــــل�ـــــي�ا/يـــــادين�

السياســـــية�وrجتماعيـــــة�والثقافيـــــة�وrقتصـــــادية�وهـــــو�مـــــن�أنصـــــار�rجlvـــــاد�والتأويـــــل�العصـــــري�الـــــذي�يـــــوائم�بــــــ|ن�روح�

صر�ومقاصد�الشريعة�ال�noأساسها�العدل�وصو�Zإ-ى�التوافق�حول�rلLـ�ام�بـا/واثيق�الدوليـة�ا/ساواة�ال�no·ي�روح�الع

  . خاصة�ا/يثاق�العالم�nلحقوق��نسان�وrتفاقية�الدولية�®لغاء�التمي|��ضد�ا/رأة

هـــا�والoـــr�nقتصـــادية�ـــي�كـــل�العصـــور�الoـــ�nعالج�–كـــذلك�ع?ـــ<�ا/ؤلـــف�بشـــكل�ســـريع�ع�ـــى�طبيعـــة��ســـباب�rجتماعيـــة�

جعلlvا�تضع�ا/رأة�ي�مرتبة�دنيا�أو�ترفع�من�شأlmا�Ñن�مـن�شـأن�هـذه�ا/عالجـة�أن�تسـاعدنا�ع�ـى�الوقـوف�ع�ـى�الطريقـة�

ال�noتـتم�©lـا�عمليـة�التغي|ـ<�خاصـة�التغي|ـ<�ـي�الب�ـ��الذهنيـة�سـواء�ذهنيـة�الرجـال�أو�النسـاء،�Ñن�مثـل�هـذا�التغي|ـ<�وثيـق�

  . ادات�ال�noيعزي�إلlºا�الكث|<�من�أشكال��جحاف�ال�noتلحق�با/رأةالصلة�باÑعراف�والتقاليد�والع

  : يقول�الكاتب

�Zيعود�فقط�للتقاليد�أو�للشريعة،�فالتخ�ي�عن�الحTل�) �حوال�الشخصية(وننوه�أخ|<ا�إ-ى�أن�قصور�هذه�القوان|ن�"

طويرهـا�أك§ـ<�سـيجد�رد�فعـل�سـلبيا�كب|ـ<ا�ليس�حراما�ي�الشريعة،�والتقاليـد�تطـورت�واقعيـا�تطـورا�كب|ـ<ا،�و�Zأظـن�أن�ت

ي�مجتمعات�هذه�البلدان ."  

و�Zيقــول�لنــا�الكتــاب�مــن�·ــي�القــوى�الoــ�nســتقوم�بعمليــة�التطــوير�ا/نشــودة�تلــك،�وهــل�·ــي�الحركــة�النســائية�الجديــدة�

أو�"ء�ا/لموسـة�بمنظماlyا�ال�noأخذت�تتكاثر�ي�كل�أرجاء�الـوطن�العربـي�وأخـذت�ع�ـى�عاتقهـا�مهمـة�تطـوير�أوضـاع�النسـا



104 

 

كمـا�يقـول�شـعار�مـؤتمر�ا/ــرأة�العـالم�nالرابـع�ـي�بكـ|ن،�أم�أنـه�ينحــاز�للـنهج�الـذي�اتبعتـه�حoـ��Õن�كـل��حــزاب�" تمكيـ�lن

التقدميـة�حـ|ن�قالـت�إن�النسـاء�سـوف�يتحـررن�لـدى�انتصـار�الثـورة�وهـو�مـا�اكتشـفته�النسـاء�ـي�أك§ـ<�مـن�تجربـة�ثوريــة�

  .سيا�إ-ى�الص|ن�أن�مثل�هذه�النتيجة�لم�تكن�دائما�صحيحةمن�الجزائر�إ-ى�فيتنام�ومن�رو 

إن�الكتاب�هو�أفق�مفتوح�ع�ى�كل�القضايا�الشائكة�ال�noتواجه�حركة�تحرير�ا/رأة�و·ـي�تشـرب�الشـراب�القـديم�نفسـه�

ي�كؤوس�جديدة.  
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  `ن�رجلبع                                                                                  

  
  

يطول�الحديث�هذه��يام�عن�ا/رأة�وأد©lا،�وهل�ما�تكتبه�هو�أدب�نسائي�له�مواصفات�خاصة�أم�Z؟�لك�lا�قليلة�جدا�

  .تلك�الكتابات�ال�noرصدت�صورة�ا/رأة�ي�أدب�الرجال

فهل�صحيح�أن��دبـاء�الرجـال�كانـت�كتابـاlyم�عـن�ا/ـرأة�أك§ـ<�صـدقا�مـن��دبيـات،�أم�أن��صـح�أنـه�لـم�يÄـ��ûإ-ـى�ا/ـرأة�

  . ا/صرية�ولم�يعطل�مس|<lyا�نحو�الحرية�الشخصية�وrستقTل�ا/عنوي�سوى�كتابات�بعض�الرجال

مــن�: ــي�معركـة�تشـتعل�بـ|ن�الحــ|ن�وÕخـر�حـول �– ©lـذه�الطريقـة�تلقـي�الكاتبــة�الصـحفية�إقبـال�بركـة�بقفازهــا�كمـا�يقـال

والذي�كان�يث|<�قضـايا�رئيسـية�كث|ـ<ة�·ـي�" فضفضة"�قدر�تعب|<ا�عن�ا/رأة�الكاتب�أم�الكاتبة،�وذلك�ي�كتا©lا�ا/بسط�

 ZÕـا�عشـرات�lتطبعها�الهيئة�ا/صرية�للكتاب�وتوزع�م��noي�سلسلة�مكتبة��سرة�الف�ي�عيوlmم�والذي�صدر�مؤخرا�

مــن�النســخ�بســبب�رخــص�ســعرها�وكوlmــا�موجهــة�للجمــاه|<�الواســعة�الoــ�nتحــب�القــراءة�ولك�lــا�تعجــز�عــن�شــراء�الكتـــب�

  . ولذلك�فإن�أي�كاتب�ينشر�ي�هذه�السلسلة�هو�محظوظ. بسبب�rرتفاع�ا/تواصل�ي��سعار

مــــام�أعمــــال�مجموعــــة�مــــن�الكتــــاب�ومــــن�محاولlvــــا�الغاضــــبة�للــــرد�ع�ــــى�الســــؤال�الســــابق��شــــارة�إليــــه�تتوقــــف�الكاتبــــة�أ

الروائي|ن�ترى�أlmم�ظلموا�ا/رأة�ظلما�بينا،�ثم�تعود�وتقرأ�هؤZء�الذين�أنصفوها�من�مفكرين�وروائي|ن�من�قاسم�أمـ|ن�

  .للغزا-ي�حرب

ورغــــم�أن�محمــــد�ا/ــــويلüي�كتــــب�روايتــــه�الرائــــدة�حــــديث�عيÄــــ���بــــن�هشــــام�الoــــ�nيعت?<هــــا�النقــــاد�أول�إرهاصــــات�الروايــــة�

فإننـا��Zنجـد�" ا/ـرأة�الجديـدة"و�" تحريـر�ا/ـرأة"ي�الوطن�العربي�كت»lـا�بعـد�أن�كـان�قاسـم�أمـ|ن�قـد�نشـر�كتابيـه�الحديثة�

  ".أي�أثر�Zمرأة�أول�القرن�فlºا�سواء�بالسب�أو��يجاب�وهناك�تجاهل�تام��Zمها�وأحTمها�ومشاكلها

باعتبارهـــا�منـــاظر�وأخـــTق�ريفيـــة�فإlmـــا�تنتقـــد�عـــدم��وحــ|ن�تنـــاقش�الكاتبـــة�روايـــة�زينـــب�/حمـــد�حســـ|ن�هيكـــل�الoــ�nقـــدمlvا

مطابقlvا�لواقع�اللحظة�التاريخية�ال�noولدت�فlºا،�وتبدي�دهشة�شديدة�من�أن�تكـون�هنـاك�امـرأة�ريفيـة�متحـررة�وهـو�

العنوان�الذي�تضـعه�للفقـرة�الoـ�nكتبlvـا�عـن�زينـب،�و·ـي�هنـا�تتجاهـل�تمامـا�مـا�يمكـن�أن�نسـميه�بالعنصـر�التبشـ|<ي�ـي�

" محمـــد�حســـ|ن�هيكـــل"فقـــد�كـــان�. روايـــة،�ذلـــك�العنصـــر�الـــذي�تولـــدت�عنـــه�الشخصـــية�الخياليـــة،�كمـــا�تصـــفها�ا/ؤلفـــةال

الذي�عاش�ي�أوروبا�وتعرف�جيدا�ع�ى�ثقافlvا�يتم���أن�يرى�ا/رأة�الريفية�حـرة�قـادرة�ع�ـى�التعب|ـ<�عـن�مشـاعرها�وع�ـى�

ا/ســـتقبلية�قيمـــا�إيجابيـــة�عليـــا�كافحـــت�مـــن�أجلهـــا��رفـــض�الخضـــوع�ZمـــTءات��هـــل،�بـــل�إننـــا�نجـــد�ـــي�هـــذه�الشخصـــية

بعـد�أن�أرغمهـا�أهلهـا�ع�ـى�الـزواج�بمـن��Zتحـب�تو�ـ��n. النساء�والقوى�الديمقراطية�طـويT،�فحـ|ن�تصـاب�زينـب�بالسـل

  : أمها�وأباها�و·ي�ع�ى�سرير�ا/وت�قائله

ا�تجــوزهمش�غصـــب�عــ�lم�لحســـن�ده�بكــرة�والــ�Tبعـــده�حــاموت�يامــة،�وصـــيتكوا�أخــواتي،�/ــا�تيجـــو�تجــوزوا�حــد�فـــlºم�مــ"

  " حرام

كذلك�·ي�لم�تلتفت�للعنصر�الجديد�تماما�ي�كتابـات�ذلـك�الزمـان�أ�Zوهـو�اسـتخدام�اللهجـة�العامـة�ـي�الحـوار�إرهاصـا�

روايتـه�الجميلـة�قنطــرة�الـذي�كفـر�باللغـة�العاميــة�مـن�ألفهـا�إ-ــى�" مشـرفة"بـزمن�سـوف�يـأتي�بعــد�ثTثـ|ن�عامـا�يكتـب�فيــه�

  .عTمة�رئيسية�ي�تاريخ�تطور�الرواية�العربية�ي�كل�البلدانياlïا�لتكون�
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إن�الكاتــــب�لكــــي�يــــؤثر�تــــأث|<ا�عميقــــا�ــــي�واقعــــه�ومجتمعــــه�يكــــون�عليــــه�أحيانــــا�أن�يصــــدمهما�بــــد�Zمــــن�أن�يغــــازل�العــــادات�

هــو�قــائم��والتقاليــد�والقــيم�الراكــدة�أو�يعيــد�إنتاجهــا�ناهيــك�عــن�تمجيــدها�والخضــوع�لهــا�Ñنــه�ــي�هــذه�الحالــة�يكــرس�مــا

  . وغالبا�قديمة�ومتخلفة

وح��oول�كانت�صورة�زينب�©lذه�الطريقة�ال�noقدمها�©lـا�هيكـل�والoـ�nيمكـن�أن�نسـوق�مTحظـات�كث|ـ<ة�علlºـا�مـن�زاويـة�

  .الخ.. البناء�و�سلوب

ورة�الoـ�nنحـو�ا/ـرأة�وتؤكـد�الصـ�–تزيد�من�وساوسه�أي�القارئ�ـي�الربـع��ول�مـن�القـرن�العشـرين�"أقول�ح��oلو�كانت�

فTبـــد�أحيانـــا�مـــن�صـــدمة�تث|ـــ<��ســـئلة�ا/حرمـــة�.." كانـــت�منتشـــرة�ـــي�ذلـــك�الوقـــت�حـــول�طيشـــها�وميلهـــا�الفطـــري�للخيانـــة

  .وتستد�ي��جابات�الجديدة

،�ومـــن�"إبـــراهيم�الثـــاني"إبـــراهيم�الكاتــب�و�"وتطبــق�إقبـــال�نفـــس�ا/ـــنهج�ع�ــى�قراءlyـــا�لروايoـــ�nإبـــراهيم�عبــد�القـــادر�ا/ـــازني�

ن�ا/ازني�كان�يقتبس�رواياته�ع�ى�نطاق�واسع�من�الروايات��وروبية�وإقبال�تن���Äأن�عTقات�كال�noصورها�ا/عروف�أ

ا/ـازني�بــ|ن�الرجــل�وا/ــرأة�ــي�منتصــف�القـرن�كانــت�تنشــأ�ــي�أوســاط�الطبقــات�العليـا�ــي�ا/جتمــع،�والoــ�nصــورها�إحســان�

شـديدة�ـي�عTقـة�إبـراهيم�بلي�ـى�الoـ�nتسـفر�عـن�جنـ|ن��عبد�القدوس�بعد�ذلك�بسنوات�قليلـة،�وإن�كانـت�هنـاك�مبالغـة

  .وح|ن�يطلب�أن�ي�Lوجها�ترفض�بحجة�الحرص�ع�ى�حريlvا�وتقول�له

"nðيــا�صــاح�Tتبقــى�هنــاك�متعــة�" كــ�Zن،�وÕتعــود�بعــده�لي�ــى�وإبــراهيم،�كمــا�نحــن��Z�،إن�الــزواج�نقلــة�إ-ــى�حالــة�أخــرى

�Zقيـد�و�Zربـاط�سـوى�.. دائمـا�أنـت�إبـراهيم��Zأك§ـ<�وأنـا�لي�ـى.. فلنبق�هكـذا�Zزواج�بيننا�. نستفيدها�من�تTقينا�وخلواتنا

  ..".لسنا�نصلح�لهذا�الحب�التقليدي.. أنا�وأنت�لنحيا�هكذا.. لقد�خلقنا.. الطليق�كالعصاف|<.. الحر.. هذا�الحب

�ســــTم�يقتâــــ��nالرضــــا�إlmــــا�صــــيحة�احتجــــاج�ــــي�غ|ــــ<�مكاlmــــا�ع�ــــى�ا/جتمــــع�التقليــــدي�وعTقاتــــه،�فــــإذا�كــــان�الــــزواج�ــــي�

  .والقبول�و�شهار�فإن�حقوق��طفال�Zبد�من�حمايlvا�بالعقد

لرجـل�وامـرأة�يعيشـان�معـا�دون�" الخيط�الرفيع"وسوف�نجد�نموذجا�/ثل�هذه�العTقة�ي�رواية�إحسان�عبد�القدوس�

ي�توقفهـا�عنـد�الحمـل�فـ�Tيمكـن�زواج�ويتبقلهما�ا/جتمع�ي�الطبقات�العليا�ويستقبلهما�دون�حرج،�لكن�إقبـال�محقـة�ـ

أو�Zناهيــك�عــن�. تصــور�أن�تنجــب�امــرأة�طفــ�Tدون�أب�معلــن�للمجتمــع�ثــم�يكــون�بوســعها�أن�تعــيش�ــي�وفــاق�مــع�نفســها

ا/جتمــع�نفســه،�وحoــ��لــو�كــان�مجتمــع�الطبقــة�الغنيــة�وا/تحــررة�نســبيا،�ولكــن�روايــة�ا/ــازني�لــم�تقــل�لنــا�إن�كانــت�لي�ــى�

  . سوف�تستبقيهسوف�تتخلص�من�الجن|ن�أم�

الفكـري�ا/تعصـب�ا/غـا-ي�مـن�عدائـه�للمـرأة�وإدانlvـا�" العقـاد"العقاد�ف�nÇليسـت�إ�Zنموذجـا�تطبيقيـا�/وقـف�" سارة"أما�

ا/ولود�) بكسر�الخاء(كموضوع�جن�n�Äمستعد�دائما�وأبدا�للوقوع�ي�براثن�الخطيئة�والخيانة،�بسبب�الضعف�الخلقي�

أي�العقـــاد�نفســـه�" همـــام"حاجـــة�الجســـد�الoـــ�Z�nتشـــبع�فÇـــ�nكمـــا�يصـــفها�البطـــل�معـــه�كجـــنس�أدنـــى�مفطـــور�ع�ـــى�تلبيـــة�

  ".وثنية�ي�مقاييس��خTق�كما�·ي�وثنية�ي�التدين" –Zحظ�rسم�

الoــ�nأحبــت�همــام�ــي�صــمت،�وحظيــت�باحL<امــه�" هنــد"ولــم�تتوقــف�إقبــال�أمــام�شخصــية�ا/ــرأة��خــرى�مــن�ســارة�و·ــي�

و-ـى�قرنـت�الحـب�بـالجنس�أمـا�الثانيـة�فإlmـا�بقيـت�روحـا�خالصـا�وحبـا�مطهـرا�تـرتبط�ذلك�الذي�لم�تحـظ�بـه�سـارة�Ñن�� 

وخطيئــــة،�ولجســــد�ا/ــــرأة�" نجاســــة"بــــه�الفضــــيلة�والســــمو��نســــاني�وهــــو�مــــا�يــــدلنا�ع�ــــى�نظــــرة�العقــــاد�للجــــنس�باعتبــــاره�

  . باعتباره�مكمن�هذه�النجاسة�وتلك�الخطيئة



107 

 

نا�الدراسـة�ا/تأنيـة�ع�ـى�وجودهـا�لـدى�عـدد��Zيسـlvان�بـه�مـن�كتـاب�وتضع�الكاتبة�يدها�ع�ى�مشكلة�جوهرية�سوف�تدل

  ".حضرة�ا/حL<م"الرواية�و·ي�تسجلها�ع�ى�النحو�التا-ي�ي�الرواية�ال�noقرأlyا�لنا�من�هذه�الزاوية�لنجيب�محفوظ�

هما�ي�حياة�يصل�إ-ى�ثماني�شخصيات�تظهر�كل�م�lن�جانبا�م"حضرة�ا/حL<م�" إن�عدد�الشخصيات�النسائية�ي�رواية

البطل،�وتلعب�دورا�حيويا�ي�إلقاء�الضوء�ع�ى�شخصيته�ومع�ذلك��Zتستطيع�القول�بـأن�أيـا�م�lـا�قـد�حظيـت�بـالL<ك|��

  ..".علlºا�أو�تحولت�إ-ى�شخصية�حقيقية�يمكن�أن�تعيش�بعيدا�عن�ظTل�عثمان�بيومي�وهواجسه

يح�ــ��حقــي�" موضــوعا"الكTســيكية،�وتبقــى�ا/ــرأة�غالبــا�وتنطبــق�هــذه�ا/Tحظــة�ع�ــى�غالبيــة�الكتابــات�الروائيــة�العربيــة�

ي�قنديل�أم�هاشم،�وشذ�عن�هؤZء�إحسان�عبد�القدوس�الـذي�قـدم�بعـض�شخصـياته�" إسماعيل"فاطمة�من�خTل�

ي�كتابات��جيال�التالية. كذوات�مستقلة�Zي�هذا�ا/نظور�إ  . ولن�يحدث�تغ|<�

حليـــل��خ�Tــــي�للشخصـــيات��خـــرى�غ|ـــ<�النســــائية،�وإن�كـــان�هـــذا�التحليــــل�وتلجـــأ�الكاتبـــة�إ-ـــى�مــــا�يمكـــن�أن�نســـميه�بالت

  .سوف�ينسحب�حتما�ع�ى�هذه�الشخصيات�لو�نظرنا�إلlºا�ي�سياق�مشابه

فتعتمد�ي�تحليلهـا��ليـات�صـعود�وهبـوط�شخصـيات�نجيـب�محفـوظ�الوصـولية�وrنlvازيـة�ا/عـاي|<��خTقيـة�والقدريـة�

يطها�rجتما�ي�ومن�عTقات�الصراع�الطبقي�ا/حموم�ي�ا/جتمع،�وح|ن�تفعل�ذلك�ي�آن،�فت�Üع�الشخصيات�من�مح

تغيـب�ع�lــا��ســباب�الحقيقيـة�لســقوطهم،�و·ــي�أســباب��ZعTقـة�لهــا�بكــوlmم�انlvـازي|ن�أو�وصــولي|ن؛�Ñن�هنــاك�انlvــازي|ن�

مـن�انتمـاlïم�الطبقـي�ومـن�ووصولي|ن،�بل�وكTب�آخرون�يواصلون�الصعود�ويتلقون�ي�صـعودهم�كـل�أشـكال�الحمايـة�

تمكـن�لنفسـها�ب§<وlyـا�و�ZأخTقيlvـا�ـي�آن�" نجيـب�محفـوظ"ثرواlyم�أو�سـلطlvم،�وهنـاك�شخصـيات�غ|ـ<�قليلـة�ـي�عـالم�

بينما�تتحطم�شخصيات�البورجوازية�الصغ|<ة�عندما�تحاول�الصعود،�تقـول�. واحد�دون�أن�تتلقى�أي�نوع�من�العقاب

?<ر�©lا�أمثال�عثمان�بيومي�تطلعاlyم�إ-ى�الL<�ي�ي�الوضع�rجتما�ي�وإهدارهم�للعTقات�تلك�هذ�الذرائع�ال�noي: " إقبال

ــي�أنفســهم،�و�Zيعملــون�إ�Zمــن�أجــل�ذواlyـــم��Zيفكــرون�إ�Zـــم�lmــي�ســبيل�الوصــول،�والواقــع�أ�نســانية�والقــيم�العليــا�

ن�الصـــــاوي�وحســـــن|ن�ـــــي�بدايـــــة�وهـــــذا�يعلـــــل�الســـــقوط�الـــــذريع�لكـــــل�مـــــن�محجـــــوب�عبـــــد�الـــــدائم،�وعثمـــــان�بيـــــومي�وحســـــ|

  ..".وlmاية

زوجة�محجوب�عبد�الدايم�وبموافقة��خ|<�هو�باشا�ثري،�وهو�مجرد�" إحسان"إن�الرجل�الذي�عاش�حياة��زواج�مع�

محجــوب�عبــد�"مــن�الخلــق�شــأنه�شــأن�محجــوب�وربمــا�أك§ــ<،�ومــع�ذلــك�فــإن�rفتضــاح�ا/ــدوي�للعTقــة�ــي�حينــه�حطــم�

فالباشــا�. ا�إ�Zأذى�عــابر�وســرعان�مــا�ســوف�ينÄــ��،�أ�Zوهــو�اكتشــاف�زوجتــه�لحقيقــة�العTقــةولــم�يلحــق�بالباشــ" الــدائم

يظـــــل�باشـــــا�يمـــــارس�ســـــطوته�كالســـــابق�وهـــــو��Zيفقـــــد�شـــــيئا�مـــــن�الجـــــاه�والعظمـــــة�وال§ـــــ<وة�الoـــــ�nكانـــــت�دائمـــــا�مطمـــــح�كـــــل�

ينكسـرون�ع�ـى�صـخرة�الشخصيات��خرى�القادمة�من�عالم�الفقر�والحرمان،�بينما�يفقدون�هـم�حلمهـم�ـي�الصـعود�و 

  .ا/جتمع�الطبقي�العنيد�وينسحقون�ك?<جوازي|ن�صغار�عاجزين�عن�الصمود
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  اقتصاد�مؤنث��ي�مصر                                                               

  

  
الـدو-ي�والبنـك�لم�تفلـت�إ�Zدول�محـدودة�جـدا�مـن�الـدول�الناميـة�ـي�جنـوب�العـالم�الoـ�nطبقـت�روشـتة�صـندوق�النقـد�

الـــــدو-ي�ا/ســـــماة�بـــــالتكيف�الهيك�ـــــي،�والقائمـــــة�ع�ـــــى�خصخصـــــة�ا/ؤسســـــات�العامـــــة�وإطـــــTق�آليـــــات�الســـــوق�دون�تـــــدخل�

ــة�مــــن�ميــــدان�الخــــدمات�rجتماعيــــة�مثــــل التعلــــيم�والصــــحة�و�ســــكان�: وتخفــــيض�العمــــTت�الوطنيــــة،�وانســــحاب�الدولــ

  .وإلغاء�الدعم�الحكومي�للسلع��ساسية�للفقراء

الoــــ�nطبقــــت�تلــــك�السياســــات�لــــم�تفلــــت�مــــن�Õثــــار�الكارثيــــة�ع�ــــى�حيــــاة�الطبقــــات�الشــــعبية�والفئــــات�ا/همشــــة��فالــــدول 

والضعيفة�والكتلة�الرئيسية�من�الطبقة�الوسطى،�وتقف�النساء�و�طفـال�ع�ـى�رأس�قائمـة�الفئـات�الضـعيفة�ا/ضـارة�

  .من�حزمة�السياسات�ال�noأملlvا�ا/ؤسسات�ا/الية�الدولية

التحوZت�ال�noطرأت�ع�ى�"أن��١٩٩٧قرير�التنمية�البشرية�الذي�أصدره�ال?<نامج��نمائي�ل�مم�ا/تحدة�سنة�ويسجل�ت

البيئة�rقتصادية�أثناء�عمليات�التكيف�الهيك�ي�خTل�فL<ة�الثمانينيـات�ع�ـى�الصـعيد�العـالم�nأدت�ع�ـى�هبـوط�أجـور�

  .١٩٩٢من�أجورهم�عام�%  ٥٧صبح�من�أجور�الرجال�ي�الثمانينات�لت%  ٨٠النساء�من�نسبة�

دولــة�ناميــة�حســب�مــا�أســماه�الــرقم��٧٨مــن�بــ|ن��٤٤ويعت?ــ<�هــذا�التقريــر�نفســه�مصــر�بلــدا�متوســط�النمــو�فيــأتي�ترتي»lــا�

وكـــان�ترتيـــب�مصـــر�وفقـــا�لـــدليل�التنميـــة�ا/ـــرتبط�بنـــوع�الجـــنس�ودليـــل�التنميـــة�البشـــرية�لســـنة�. القيا�ـــ��nللفقـــر�البشـــري 

   .دولة�٤٦من��١٠٠هو��١٩٩٤

دولة�جـرى��٩٤من��٥٧وحول�التفاوت�ب|ن�الجنس|ن�والL<تيب�حسب�التمك|ن�ا/رتبط�بنوع�الجنس�يأتي�ترتيب�مصر�الـ�

  .فlºا�هذا�القياس

دولة،�ثم�تقـدمت�مصـر��١٧٥من��١٠٩بالنسبة�لدول�العالم�هو��١٩٩٤وكان�ترتيب�مصر�ي�دليل�التنمية�البشرية�عام�

بعــــد�الصــــ|ن��١٠٩دولــــة�لتعــــود�إ-ــــى�الــــوراء�قلــــي�Tمــــرة�أخــــرى�إ-ــــى�رقــــم��١٧٥ مــــن�١٠٧رقــــم��١٩٩٥قلــــي�Tلتصــــبح�ــــي�ســــنة�

  .٩٧مباشرة�ي�تقرير�

�١٩٧٤بـــدأت�سياســـة�rنفتـــاح�ـــي�مصـــر�والoـــ�nدشـــنت�ارتباطهـــا�بسياســـات�صـــندوق�النقـــد�الـــدو-ي�والبنـــك�الـــدو-ي�ســـنة�

ر�ـــي�ذلـــك�الحـــ|ن�اللـــواء�شـــرطة�وقـــد�عـــرف�رئـــيس�وزراء�مصـــ. Zســـتثمار�رأس�ا/ـــال�العربـــي�و�جنðـــ٤٣�nبإصـــدار�القـــانون�

  .هذه�السياسة�بأlmا�اقتصاد�السوق�الحر�بدون�أي�ضوابط" ممدوح�سالم"

ولكن�سياسة�rنفتاح�سـرعان�مـا�وصـلت�إ-ـى�إحـدى�ذراهـا�ا/أسـاوية�لـدى�أو�اسـتجابة�حكوميـة�/طالـب�صـندوق�النقـد�

موعة�من�السلع�الضرورية�ZسTlvك�الفقراء�ح|ن�قامت�الحكومة�برفع�أسعار�مج�١٩٧٧الدو-ي�والبنك�الدو-ي�ي�يناير�

وهـو�مـا�أدى�ـي�اليـوم�التـا-ي�®عــTن�رفـع��سـعار�إ-ـى�انفجـار�ا/ظـاهرات�ــي�. مثـل�الزيـت�والسـكر�والـدقيق�والغـاز�والكهربــاء

قتي٧٩��Tيناير،�ولم�ينصرف�ا/تظاهرون�رغم�نزول�قوات�الجيش�إ-ى�الشارع�وسقوط��١٩ – ١٨كل�أنحاء�البTد�يومي�

جريحـــا�إ�Zبعـــد�أن�قـــدمت�الحكومـــة�اســـتقالlvا�وســـحبت�قـــرارات�رفـــع��ســـعار،�وبعـــد�هـــذه�rنتفاضـــة�الشـــعبية��٢١٤و�

مــن�ســكاlmا�ــي�%  ٧مــن�ســكان�مصــر�ــي�الريــف�و�%  ١١الواســعة�بعــام�واحــد�أشــارت�دراســة�للبنــك�الــدو-ي�إ-ــى�أن�هنــاك�
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الدوليـــة�أن�نســـبة�الفقـــراء�أو�الـــذين�يعيشـــون��الحضـــر�يعيشـــون�دون�حـــد�الكفـــاف،�بينمـــا�قـــدرت�دراســـة�/نظمـــة�العمـــل

مـن�سـكانه�وسـوف�يكـون�لهـذين�الـرقم|ن�دZلـة�كب|ـ<ة�حـ|ن�نتعـرف�%  ٤٤تحت�خـط�الفقـر�ـي�الريـف�ا/صـري�تصـل�إ-ـى�

  .١٩٩١بعد�ذلك�ع�ى�نسب�الفقر�ي�مصر�بعد�rتفاق�مع�الصندوق�والبنك�بداية�من�سنة�

نقد�الدو-ي�والبنك�الدو-ي�وبدأ�التنفيذ�التدريÊي�لسياسات�التكيف�عقدت�مصر�اتفاقا�مع�صندوق�ال�١٩٩١ففي�عام�

  .١٩٩٦واتفاقا�ثالثا�عام��١٩٩٣الهيك�ي،�ثم�وقعت�الحكومة�اتفاقا�ثانيا�عام�

تحــول��صــTح�rقتصـادي�إ-ــى�إصــTح�مـا-ي�ونقــدي�ـي��ســاس�وجــرى�تخ�ـي�الدولــة�عــن�أي�دور�"وطبقـا�لتعهــدات�مصـر�

  .دمات��ساسية�للمواطن|ني�التنمية�أو�توف|<�الخ

ويســجل�التقريــر�السيا�ــ��nا/قــدم�إ-ــى�ا/ــؤتمر�العــام�الرابــع�لحــزب�التجمــع�ظــاهرة�ازديــاد�حــدة�الفقــر�وتأنيثــه�ع�ــى�النحــو�

  :التا-ي

نتيجة�لسياسات��زمة�ال�noأنتهجها�الحكم�خاصة�ي�التسعينيات،�وطبقا�للقراءة�الصحيحة�لتقرير�التنمية�البشرية�"

إ-ــى�مســتوى�بــالغ�الخطــورة�فنســبة��١٩٩٦معهــد�التخطــيط�القــومي�فقــد�وصــلت�نســب�الفقــر�ــي�مصــر�عــام�الصــادر�عــن�

مـــــن�الســــكان،�ونســـــبة�%  ٢٣مـــــن�الســــكان�ونســـــبة�مــــن�يعيشـــــون�ــــي�فقـــــر�مــــدقع�%  ٤٨مــــن�يعيشـــــون�تحــــت�خـــــط�الفقــــر�

  ".من�السكان%  ٧.٤ا/عدم|ن�

  %.٥٠وي�الحضر�% ٦٤الفقر�ي�الريف�وي�تقرير�آخر�/نظمة�اليونيسيف�فإن�نسبة�من�يعيشون�تحت�خط�

  : ويضيف�التقرير

إذا�كانــــت�أوضــــاع�الفئــــات�الضــــعيفة�قــــد�تــــأثرت�ســـــلبيا�بسياســــات�التكيــــف�الهيك�ــــي�الoــــ�nأدت�إ-ــــى�انخفــــاض�مســـــتوى�"

ا/عيشــة�وزيـــادة�الفقـــر�والبطالـــة،�فـــإن�النســـاء�و�طفـــال�كـــانوا�الضـــحية�الرئيســـية�لهـــذه�السياســـات�وبصـــورة�متناقضـــة�

نــــت�النســــاء�ع�ــــى�رأس�قائمــــة�العــــامل|ن�الــــذين�جــــرى�rســــتغناء�عــــ�lم�ــــي�مؤسســــات�القطــــاع�العــــام�الoــــ�nجــــرى�فبينمــــا�كا

خصخصlvا�فزادت�البطالة�بيـ�lن�حـدث�إقبـال�ع�ـى�العمالـة�النسـائية�ـي�ا/ؤسسـات�الصـغ|<ة�والـورش�بمقتâـ���عقـود�

التــــأم|ن�أو�الرعايــــة�الصــــحية�ويقــــوم��مؤقتــــة��ZيلLــــ�م�فlºــــا�صــــاحب�العمــــل�بالقــــانون�ســــواء�بالنســــبة�لســــاعات�العمــــل�أو 

  .صاحب�العمل�بفصل�العاملة�إذا�تزوجت�أو�بانت�علlºا�أعراض�الحمل

إ-ـى�مزاحمـة�الرجـال�العـاطل|ن�للنسـاء�) يقدرها�البنك�الدو-ي�بثTثة�مTيـ|ن�عاطـل(بينما�أدت�البطالة�الواسعة�ي�البTد�

ي��عمال�الهامشية�الصغ|<ة.  

ع�ظاهرة�تشغيل��طفـال�دون�السـن�القانونيـة،�وـي�ظـروف�عمـل�أقـرب�إ-ـى�العبوديـة�دون�كذلك�برزت�ع�ى�نطاق�واس

. أي�ضمانات،�كما�ازداد�عدد�أطفال�الشوارع�الذين�تكدسوا�ـي��حيـاء�الشـعبية�قـدرlyم�وزيـرة�الشـئون�rجتماعيـة�د

فق|ــ<ة�ــي�ا/ــدن�مــن�ا/ــدارس�بعــد�مليــون�طفــل،�وــي�التعلــيم�خرجــت�الفتيــات�ــي�الريــف�و�حيــاء�ال�٢أمينــة�الجنــدي�بـــ�

إلغاء�مجانية�التعليم�عمليا،�وزدات�نسبة��مية�بي�lن�مقارنة�بالصبيان،�وازداد�عدد�الخادمات�الصغ|<ات�ي�البيـوت�

  ".وزادت�نسبة�النساء�العائTت�Ñسرهن�و·ي�ي�الغالب��عم�أسر�شديد�الفقر. وورش�العمل�غ|<�القانونية

مــن��١٠٩أن�مصـر�الoــ�nجـاء�ترتي»lــا��١٩٩٧ي�للنسـاء�و�طفــال�ـي�تقريــر�التنميــة�البشـرية�لعــام�وبـ|ن�جــدول�الفقـر�البشــر 

دولـــة�تعـــاني�مـــن�الحقـــائق�التاليـــة�الoـــ�nبـــرزت�بعــد�مـــرور�خمـــس�ســـنوات�مـــن�تطبيـــق�برنـــامج�التكيـــف�الهيك�ـــي،��١٧٥بــ|ن�

  :١٩٩٦دو-ي�سنة�وبعد�أن�وقعت�الحكومة�ا/صرية�فع�Tاتفاق�ا/رحلة�الثالثة�مع�صندوق�النقد�ال

 .طف١٧�Tمعدل�وفيات��طفال�لكل�مائة�ألف�طفل��ي�هو�
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 . آZف�طفل�٢٠٦أطفال�يموتون�قبل�أن�ينموا�سنة�واحدة�

 %. ٩أطفال�ناقصو�الوزن�دون�سن�الخامسة�

 %.٦١معدل��مية�ب|ن��ناث�

 %.١١.٢سنة��١٤ – ١٠معدل�النشاط�rقتصادي�للطفل�ي�الفئة�العمرية�من�

 %.١٨غ|<�مقيدين�با/دارس�rبتدائية�أطفال�

 %.٨٦معدل�قيد��ناث�ي�التعليم�الثانوي�بالنسبة�للذكور�

 . من�ا/جموع% ٢ا/قاعد�ال?</انية�ال�noتشغلها�إناث�

 %.٦٢إناث�عامTت�بدون�أجر�ي��سرة�كنسبة�مئوية�من�ا/جموع�

 %.٤١معدل�النشاط�rقتصادي�لòناث�كنسبة�مئوية�من�الذكور�

،�١٩٩٦ووفقــا�لبيانــات�الطفــل�وا/ــرأة�ــي�مصــر،�أطلــس�بيــاني�صــادر�عــن�ا/جلــس�القــومي�للطفولــة�و�مومــة�ــي�ديســم?<�

�٣مــ�lن�أي�مــا�يزيــد�ع�ــى�% ٢٠يشــاركن�ــي�ســوق�العمــل�بنســبة��١٩٩٥مليــون�ومائــة�ألــف�ــي�عــام��٢٩بلــغ�عــدد�النســاء�

  . ليون�عاملم�١٦مTي|ن�امرأة�من�إجما-ي�القوى�العاملة�ال�noتبلغ�

وتحتكر�النساء�وظائف�التمـريض�ـي�ا/ستشـفيات�بالكامـل،�وتعمـل�. ألف�مدرسة�٣٠٠فمن�ب|ن�قوة�العمل�هذه�هناك�

ألـف�امـرأة،�ومـن�بـ|ن�العـامل|ن��١٦١ألف�امرأة،�وتعمل�ي�قطاع��عمـال�العـام��١٣٠ي�الجهاز��داري�للدولة�مليون�و�

% ٢٩.٢ونســبة�الطبيبــات�مــن�بــ|ن�إجمــا-ي�ا/قيــدين�ــي�نقابــة��طبــاء�تبلــغ��%٦٤.٤ــي�وزارة�الصــحة�تبلــغ�نســبة�النســاء�

  %.٢٧بينما�تبلغ�نسبة�النساء�ب|ن�الصحفي|ن�

  . ألف�امرأة�٩٢٥مليون�و��١٨أما�النساء�خارج�قوة�العمل�طبقا�للجهاز�ا/ركزي�للتعبئة�و�حصاء�فيبلغ�عددهن�

ومـدير�التحريـر�ـي�ورقـة�عمـل�مقدمـة�إ-ـى�اتحـاد��–جريـدة��هـا-ي�محـرر�الشـئون�العماليـة�ب" حسن�بدوي "ويقدر�الكاتب�

مTيـ|ن�امـرأة�يعملـن�أعمـا�Zغ|ـ<�متطـور�ـي�القطـاع�الهامÒـ��nحيـث�عشـرات��٩النساء�التقدمي�حزب�التجمـع،�أن�هنـاك�

جلة�لـدى�ZÕف�من�ا/شاغل�ال�noتضم�ماكينات�مTبس�جاهزة�والL<يكو�ا/نتشرة�ي�شقق�العديد�من�ا/دن�وغ|<�ا/سـ

  .الجهات�الرسمية

لòنـاث�العـامTت�بـدون�أجـر�ـي��سـرة��١٩٩٧فإذا�ما�قارنـا�هـذا�الـرقم�بالنسـبة�الoـ�nقـدمها�تقريـر�التنميـة�البشـرية�لعـام�

ألــف�امــرأة�فسـوف�ي?ــ<ز�لنــا�عمــل�مــزدوج�تقــوم�بــه�النســاء��٢٠مليونــا�و��١٨ –مــن�النســاء�أي�مL<جمــا�باÑرقــام�% ٦٢وهـو�

ي��عمال�غ|<�ا/نظـورة�أو�ا/سـجلة�مـن�جهـة�أخـرى�وهـو�مـا�سـنب|ن�حـا�Zانعكاسـه�ع�ـى��وضـاع�لدى��سرة�من�جهة�و

  .الصحية�للنساء

  تأنيث�ا3رض�

لـــم�يكـــن�تأنيـــث�الفقـــر�هـــو�ا/ظهـــر�الوحيـــد�لنتـــائج�السياســـات�الحكوميـــة�الoـــ�nاســـتجابت�لشـــروط�صـــندوق�النقـــد�الـــدو-ي�

مــوال�وا/ســتثمرين�خصــما�مــن�حقــوق�العــامل|ن�ومســتوى�معيشــlvم،�والبنــك�الــدو-ي،�وأفرطــت�ــي�مــنح�ا/زايــا�لــرؤوس�� 

  . وإنما�كان�تأنيث�ا/رض�أيضا�نتيجة�أخرى�من�نتيجة�هذه�السياسات
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وقـــد�أدى�تـــدهور�مســـتوى�معيشـــة�الطبقـــات�الشـــعبية�مـــع�اتجـــاه�السياســـات�الحكوميـــة�لتخفـــيض�الـــدعم�للعـــTج�ورفـــع�

الصüي�وال�noكانت�الغالبيـة�العظمـ��مـن�النسـاء�محرومـة�م�lـا�أصـ��Tشعار�اسL<داد�النفقات�ثم�تراجع�خدمات�التأم|ن

ـــــي��عمـــــال�الهامشـــــية�دون�حمايـــــة�أو�ضـــــمانات،�أو�يعملـــــن�ـــــي�نطـــــاق��ســـــرة�فقـــــد�تـــــدهورت��Zيعملـــــن�غالبـــــا�إ�Zـــــن�lmÑ

  . الصحة�العامة�للنساء�الفق|<ات،�أي�لغالبية�النساء

  : ميكما�يوضح�ال?<نامج�الجديد�Zتحاد�النساء�التقد

إناثا�أثبتت�مدى�انتشار�مرض�rكتئاب�% ٤٢.٩ذكورا�و�%  ٥٧.١نسمة�م�lا��٢٤٦٤أثبتت�دراسة�أجريت�ع�ى�عينة�من�

بـــ|ن�% ٢٤مقارنـــة�بــــ�% ٧٦بـــ|ن�النســـاء�والعوامـــل�الoـــ�nتـــؤدي�غليـــه،�وتبـــ|ن�أن�نســـبة�النســـاء�الTتـــي�أصـــ?ن�باZكتئـــاب�·ـــي�

  . الرجال

ة�بالــــذكور�حيــــث�تلقــــى�الطفلــــة�رعايــــة�صــــحية�أقــــل�مــــن�الطفــــل،�وإذا�عاشــــت�وترتفــــع�نســــبة�الوفيــــات�بــــ|ن��نــــاث�مقارنــــ

الطفلـــة�بعـــد�الرعايـــة�الناقصـــة�فإlmـــا�تكـــون�عرضـــة�للمـــوت�ا/بكـــر�هـــذا،�بينمـــا�حبـــت�الطبيعـــة�ا/ـــرأة�بمم|ـــ�ات�بيولوجيـــة�

  . سنوات�٧-٥وراثية�تجعل�متوسط�عمرها�أطول�من�عمر�الرجل�بمقدار�

رتفـــاع�عـــدد��نـــاث�إ-ـــى�الـــذكور�ممثلـــة�بالنســـبة�الطبيعيـــة�ـــي�الشـــهر��ول�مـــن�ا�١٩٩٢وقـــد�بـــ|ن�مســـح�طðـــ�nأجـــرى�عـــام�

  .العمر،�وذلك�قبل�أن�تظهر�آثار�التمي|��ال�noيسب»lا�الفقر�وتدني�ا/ستوى�الثقاي�فتؤدي�إ-ى�وفيات�أك§<�ب|ن��ناث

جـرى�فحصـها�خاليـات�مـن�مـن�حـاZت�النسـاء�الoـ�n% ٥وي�إحـدى�قـرى�مصـر�الoـ�nوقـع�فlºـا�تشـخيص�كلينيكـي�تبـ|ن�أن�

% �١٧مراض�التناسلية�ال�noحاول�التشخيص�التحقق�م�lا،�كما�يتب|ن�أن�نسبة�الTتي�تعان|ن�من��نيميا�تL<اوح�ب|ن�

كـــذلك�أصـــا©lا�التخفـــيض�. حســـب�درجـــة�خطـــورة�ا/ـــرض،�وهكـــذا�دفعـــت�ا/ـــِرأة�كالعـــادة�مـــن�صـــحlvا�ثمنـــا�باهظـــا% ٦٣و�

  .الصحة�ي�مقتلا/تواصل�ي��نفاق�الحكومي�ع�ى�

وقــد�تواصــل�هــذا�التخفــيض�ع�ـــى�النحــو�التــا-ي�ليبلــغ�ذروتـــه�مــع�التقــدم�ــي�برنــامج�التكيـــف�الهيك�ــي�الــذي�يشــL<ط�كمـــا�

،�%٥.١ ١٩٦٧-٦٦فكانــت�نســبة��نفــاق�العــام�ــي�عــام�. ســبق�القــول�تخفــيض��نفــاق�الحكــومي�ع�ــى�الخــدمات�العامــة

  %.١.٤لتصبح��١٩٩٥-٩٤ي��ثم�انخفضت�مجددا% ٢لتصبح��٨٦وانخفضت�ي�عام�

أصـــبحت�الصـــحة�إذن�ســـلعة��Zيقـــدر�ع�ـــى�شـــراlïا�الفقـــراء�فنشـــأت�نظـــم�للتـــأم|ن�الصـــüي�البـــديل��Zتســـتطيع�الغالبيـــة�

العظم��من�النساء�التعامل�معها�lmÑا�تخدم�الجماعات�ا/نظمة�ال�noتتقا���çأجورا�ثابتة،�و·ي�نظم�تستبعد�بطبيعة�

القطــاع�الرســمn،�والTتــي�يقتصــر�عملهــن�ع�ــى�العمــل�ا/�Ü-ــي�أو�ــي�أعمــال�هامشــية�وغ|ــ<�الحــال�النســاء�غ|ــ<�العــامTت�ــي�

  .منتظمة

إذ�توجد�النساء�ا/صريات�بشكل�مكثف�ي��عمـال�منخفضـة��جـر�بسـبب�انخفـاض�مسـتوى�تعلـيمهن�وتـدري»lن،�كمـا�

�نتاجيــة�ــي�تنظــيم�بــرامج�تــدريب�بينــت�تقــارير�التنميــة�البشــرية�ا/تواليــة،�ولــم�تــنجح�عمليــة�تحــديث�بعــض�ا/ؤسســات�

للنســـاء�العـــامTت�فlºـــا�لرفـــع�كفـــاءlyن�بـــل�تعاملـــت�معهـــن�بمنطـــق�قـــديم�وهـــو�اســـتغTل�قلـــة�كفـــاءlyن�لخفـــض�أجـــورهن�

واسـتخدامهن�ــي�ضـرب�الجــيش�rحتيـاطي�للبطالــة�مـن�العــامل|ن�الـذكور�ــي�ظـل��زمــة�العامـة�الoــ�n·ـي�أزمــة�نمـو�وأزمــة�

  .توزيع�قوى�ناتجة�معا

وتفتقـــر�النســـاء�lmÑـــن�لســـن�غالبـــا�عضـــوات�ـــي�النقابـــات�إ-ـــى�القـــدرة�ع�ـــى�ا/ســـاومة�والتفـــاوض،�و�Zتعطـــlºن�التشـــريعات�

  .إجازة�أمومة�كافية،�و�Zتوفر�لهن�مؤسسات�العمل�مكانا�آمنا�وZئقا�لرعاية��طفال
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  ا3رأة��ي�مشروع�قانون�العمل�ا3وحد

Tقــات�العمــل�لصــالح�ا/ســتثمرين�وع�ــى�حســاب�العــامل|ن�جــاء�مشــروع�مــن�أجــل�إطــTق�قــوى�الســوق�وإعــادة�تنظــيم�ع

قــانون�العمـــل�ا/وحــد�الجديـــد�لينـــتقص�مــن�الحقـــوق�ا/حـــدودة�الoــ�nكانـــت�ا/ـــرأة�العاملــة�قـــد�حصـــلت�علlºــا�ـــي�القـــانون�

وق�الســابق�الــذي�صــدر�ــي�ظــل�القطــاع�العــام�ودور�الدولــة�القائــدة�ــي�التنميــة�وــي�تقــديم�الخــدمات�وضــبط�قــوى�الســ

  .وتشغيل�النساء

تم|ــ�ا�بــ|ن�ا/ــرأة�والرجــل�ــي�العمـــل�الواحــد،�فتــنص��و-ــى�ع�ــى�أن�يصــدر�وزيــر�القــوى�العاملـــة��٩٠و��٨٩جــاءت�ا/ادتــان�

والتشغيل�قرارا�بتحديد��عمال�وا/ناسبات�ال�Z�noيجـوز�فlºـا�تشـغيل�النسـاء،�كمـا�نصـت�ا/ـادة�الثانيـة�ع�ـى�أن�يصـدر�

غيل�قــرارا�بتحديــد��عمــال�الضــارة�صــحيا�أو�خلقيــا،�وكــذلك��عمــال�الشــاقة�أو�غ|<هــا�مــن�وزيــر�القــوى�العاملــة�والتشــ

يحظر�ع�ى�ا/رأة�العمل�اللي�ي�رغم�أن�هنـاك�العديـد�مـن���٨٩عمال�ال�Z�noيجوز�تشغيل�النساء�فlºا�وبمقت���âا/ادة�

والصـــــحف�وا/ستشـــــفيات�والعيـــــادات��الوظـــــائف�تقتâـــــ��nمـــــن�ا/ـــــِرأة�العمـــــل�لـــــي�Tمثـــــل�العمـــــل�ـــــي��ذاعـــــة�والتليفزيـــــون 

  .الخاصة�والعامة�والورديات�ا/سائية�ي�ا/صانع

وغ�ــ�nعــن�البيــان�أن�هــذا�الحظــر�ســوف�يضــيق�مــن�مســاحة�ســوق�العمــل�أمــام�ا/ــرأة�والoــ�nبينــت�دراســة�أجراهــا�اتحــاد�

الطلــب�ع�ــى�الســكرت|<ات�أن��١٩٩١النســاء�التقــدمي�ــي�إعTنــات�الوظــائف�الخاليــة�ــي�جريــدة��هــرام�/ــدة�أســبوع�ســنة�

مـن�العينـة�بينمــا�كـان�أع�ـى�طلـب�بعــد�ذلـك�هـو�ع�ــى�% ٢٨.٣هـو�أع�ـى�طلــب�للوظـائف�الخاصـة�بـا/رأة�فجــاء�) الجمـيTت(

  %.٠.٥ثم�أقل�طلب�ع�ى�ا/حاميات�بنسبة�% ١٠البائعات�بنسبة�

مــن��١١/٢دســتور�ولــنص�ا/ــادة�قيــودا�ع�ــى�حــق�ا/ــرأة�العاملــة�ــي��نجــاب�با/خالفــة�Ñحكــام�ال�٩١كــذلك�وضــعت�ا/ــادة�

rتفاقيــة�الدوليــة�®لغــاء�كــل�أشــكال�التمي|ــ��ضــد�ا/ــرأة�والoــ�nصــادقت�عليــه�مصــر�وتحظــر�الفصــل�مــن�الخدمــة�بســبب�

  . الحمل�أو�إجازة�الوضع�أو��مومة�مع�فرض�جزاءات�ع�ى�ا/خالف|ن

أك§ــ<�الحــق�ــي�إجــازة�وضــع�مــدlyا��ع�ــى�أن�للعاملــة�الoــ�nأمضــت�عشــرة�أشــهر�ــي�خدمــة�صــاحب�عمــل�أو �٩١نصــت�ا/ــادة�

تســـعون�يومـــا�بتعـــويض�مســـاو�ل�جـــر�تشـــمل�ا/ـــدة�الoـــ�nتســـبق�الوضـــع�وتليـــه�بشـــرط�أن�تقـــدم�شـــهادة�صـــحية�مبينـــا�©lـــا�

  .التاريخ�الذي�يرجح�حصول�الوضع�فيه�و�Zتستحق�العاملة��جازة�Ñك§<�من�مرت|ن�ي�مدة�خدمlvا

  . ع�ى��نجاب�لثالث�مرة�تكون�عرضة�للفصلوبطبيعة�الحال�فإن�ا/رأة�ي�حالة�إقدامها�

حق�ا/رأة�العاملة�ي�إجازة�وضع�بعد��١٩٨١لسنة��٣٧من�قانون�العمل�ا/عمول�به�Õن�رقم��١٥٤ي�ح|ن�تكفل�ا/ادة�

  . انقضاء�ستة�شهور�ع�ى�بدء�خدمlvا�وليس�عشرة�شهور،�كما�ينص�مشروع�القانون�الجديد

�٩١يــا�إجــازة�لرعايـة�الطفــل�لــثTث�مـرات�ــي�العمــر�ا/þــ�nللمـرأة�والoــ�nأنقصــlvا�ا/ــادة�كـذلك�تكفــل�ا/ــادة�ا/عمـول�©lــا�حال

  .لتصبح�مرت|ن�فقط�وهو�ما�يشكل�اعتداء�ع�ى�حق�ا/رأة�وحدها�ي�تحديد�عدد�مرات��نجاب�طبقا�لظروفها

rوضاع�ا/رأة�مع�حقيقة�ما�تسجله�إحصائيات�البنك�الدو-ي�من�أن�Ñقتصاد�ا/صري�قد�أخـذ�تتناقص�هذه�الصورة�

ينمـــو�ـــي�ظـــل�سياســـات�التكيـــف�الهيك�ـــي�وإن�كـــان�هـــذا�النمـــو�وطبيعتـــه�وكونـــه�يـــتم�ـــي�أي�القطاعـــات��Zيـــزال�موضـــوعا�

للجـدل�بــ|ن�rقتصــادي|ن�مـن�دعــاة�التخطــيط�ودور�الدولـة�القيــادي�مــن�جهـة�وا/تحمســ|ن�لTقتصــاد�السـو�ي�الحــر�مــن�

  .جهة�أخرى 
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تقاريرهـــا�ا/ختلفــــة�أظهــــرت�أن�الصـــلة�بــــ|ن�النمـــو�rقتصــــادي�والتقـــدم�البشــــري�ليســــت�لكـــن�مفهــــوم�التنميـــة�البشــــرية�و 

تلقائية،�فمن�ا/مكن�تحقيق�مستويات�Zئقة�إ-ى�حد�كب|<�من�التنمية�البشرية�ح��oبمستويات�دخل�متواضعة�إ-ى�حد�

  . كب|<

ي�أفقـر�كث|ـ<ا�وأقـل�مـوارد�مـن�مصـر�وجاءت�كوبـا�و·ـ�١٩٩٢فقد�جاء�ترتيب�مصر�رقم�ست|ن�ب|ن�الدولة�النامية�ي�تقرير�

  .٤٥رقم�

لقــد�فشــل�ارتفــاع�نمــو�النــاتج�ا/ح�ــي��جمــا-ي�ــي�بلــدان�عديــدة�ــي�إفــادة�شــعو©lا�إذ�أن�انعــدام��رادة�السياســية�ولــيس�

  .دائما�rفتقار�إ-ى�ا/وارد�ا/الية�هو�ا/سئول�عن�إهمال��نسان

ن�برنــــامج�البلــــدان�rشــــL<اكية�ســــابقا�الoــــ�nاســــتخدمت�التعبئــــة�وللتــــدليل�ع�ــــى�هــــذه�الحقيقــــة�يســــوق�التقريــــر�نمــــاذج�مــــ

والتنظيم�rجتماعي|ن�والسياسي|ن�لتحقيق�تقدم�سريع�وع�ى�قدم�ا/ساواة�ـي�مجـال�التعلـيم�والصـحة�للرجـل�وا/ـرأة،�

دان�و®جـــراء�تحـــوZت�اجتماعيـــة�مـــن�أجـــل�توســـيع�الفـــرص�ا/تاحـــة�للمـــرأة،�غ|ـــ<�أن�ا/كاســـب�الoـــ�nتحققـــت�ـــي�هـــذه�البلـــ

تتقــــوض�Õن،�أو�يتبـــــ|ن�عـــــدم�قابليlvــــا�لTســـــتدامة�أثنـــــاء�التحــــول�إ-ـــــى�النمـــــاذج��نمائيــــة�ذات�الوجهـــــة�الســـــوقية�أي�إ-ـــــى�

  . الرأسمالية

والنموذج��نمائي�الذي�اختارته�مصر�و�رادة�السياسية�ال�noحكمت�توجهاlyا�rقتصادية�منذ�بداية�السبعينيات�ثم�

. ينيات�هــو�نمــوذج�الســوق�الحـر�بــ�Tضــوابط�وإرادة�خدمــة�رجــال��عمــال�ولــيس�العــامل|نطبقlvـا�عمليــا�مــع�بدايــة�التســع

  . والسوق��Zيعرف�الرحمة�وهو�يسحق�الضعفاء�وlØمش�دور�ا/رأة

وتشكل�النساء�كتلة�رئيسية�من�هؤZء�الضعفاء�ي�التكوين�الطبقي�للمجتمع�ا/صري�الذي�يتم|��بالتفـاوت�بـ|ن�ا/ـTك�

ولـــذا�دفعـــت�النســـاء�ثمنـــا�أك?ـــ<�ممـــا�دفعـــه�كـــل�الكـــادح|ن�لتـــنجح�سياســـات�التكيـــف�.. مجـــاZت�الحيـــاةوالكـــادح|ن�ـــي�كـــل�

  .الهيك�ي�ع�ى�حسا©lم�جميعا
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  اقتصاد�مؤنث��ي�الدنيا

  

  

بينمـــا�تتجـــه�اللي?<اليـــة�الجديـــدة�ومؤسســـات�الهيمنـــة�ا/اليـــة�العا/يـــة�إ-ـــى�تشـــديد�قبضـــlvا�ع�ـــى�سياســـات�الـــدول�صـــغ|<ة�

وكب|ــــ<ة�حoــــ��تــــدخل�طائعــــة�ــــي�سياســــات�التكيــــف�وتنLــــ�ع�مزيــــدا�مــــن�الحقــــوق�الoــــ�nاكتســــبlvا�الشــــعوب�بنضــــالها،�تبتكــــر�

  . جديدة�للكفاح�ضد�هذه�السياساتا/نظمات�والجماعات�الشعبية�ي�جميع�أنحاء�العالم�أساليب�

  .. ولÜ<�ماذا�حدث�ي�مونL<يال

  ما�§ي�أفقر�دولة��ي�العالم؟�

أطلقت�السؤال�امرأة�من�موزمبيق�وصمتت�قلـي�Tمتوقعـة�أن�تـرد�علlºـا�امـرأة�أفريقيـة�أو�آسـيوية�لتقـول�إحـداهما�إlmـا�

  . بلدي�ولتكن�بنجTديش�أو�النيجر�ع�ى�سبيل�ا/ثال

أة�حـ|ن�انطلقــت�امـرأة�إنجل|�يــة�مهـاجرة�إ-ــى�كنـدا�ظننـا�أlmــا�تسـخر،�ولكــن�مTمحهـا�الجديــة�ن»lتنـا�إ-ــى�لكـن�جـاءت�ا/فاجــ

  . أمريكا: أlmا�كانت�تع���ما�تقول،�صائحة

حـــدث�ذلـــك�يـــوم�افتتـــاح�أعمـــال�ا/ـــؤتمر�التحضـــ|<ي�للمســـ|<ة�العا/يـــة�للنســـاء�ضـــد�الفقـــر�والعنـــف�ـــي�مونL<يـــال�عاصـــمة�

  .٢٠٠٠توبر�أي�قبل�نحو�سنت|ن�ع�ى�قيام�ا/س|<ة�الك?<ى�سنة�أك�١٦كيبيك�ي�كندا�مساء�

  .شاركت�ي�ِ�عمال�التحض|<ية�وفود�من�سبع�وست|ن�دولة�ومندوبات�لعشرين�منظمة�عا/ية

١٣٠ــــي�مونL<يـــال�و·ــــي�منظمـــة�كب|ــــ<ة�تضــــم�" كيبيــــك"وقـــد�أطلــــق�الفكـــرة�وبــــِدأ�تنفيـــذها�ع�ــــى�نطــــاق�مح�ـــي�اتحــــاد�نســـاء��

  . شخصية�عامة ٧٠٠جمعية�ومنظمة�مع�

أكتــوبر�ســنة��١٧مــارس�و��٨جــاء�هــؤZء�جميعــا�للمشــاركة�ــي�التحضــ|<�Ñعمــال�ا/ســ|<ة�العا/يــة�ا/زمــع�عقــدها�فيمــا�بــ|ن�

  . لتقدم�مطالب�النساء�إ-ى�ا/جتمعات�ا/حلية�و�قليمية�والعا/ية�حول�الفقر�والعنف�ي�كل�مكان�٢٠٠٠

الم�الثالــــث�أن�الفقــــر�يخصــــنا�نحــــن�فقــــط؟�صــــحيح�نحــــن�نعــــرف�أن�وكمـــا�نظــــن�نحــــن�النســــاء�القادمــــات�مــــن�بلــــدان�العــــ

مجتمعات�الشمال�تعاني�من�ظواهر�عنف�منظمة�ومتصاعدة�وأن�©lا�نوعا�من�الفقر،�فإذ�بنا�نجد�أن�الفقـر�قـد�طـال�

ــغ|<ة�ــــي�بلــــدان�الشــــمال��Zفحســــب�الطبقــــة�العاملــــة�وا/همشــــ|ن�وا/هــــاجرين�مــــن� أســــرا�حoــــ��مــــن�الطبقــــة�الوســــطى�الصــ

الكنــدي�شــديد�الغ�ــ�nقــررت�أن�تقــدم�ل�طفــال�وجبــة�" كيبيــك"عــالم،�وأن�بعــض�ا/ــدارس�والبلــديات�ــي�إقلــيم�جنــوب�ال

ــــي�الصــــباح�lmÑــــم�يــــأتون�إ-ــــى�ا/درســــة�دون�أن�يــــأكلوا، ,�،nــــي�النــــوم�أثنــــاء�الفصــــل�الدرا�ــــ�وكث|ــــ<ا�مــــا�يســــتغرق��طفــــال�

طاقــة�متجــددة��Zيملكهــا�هــؤZء��طفــال�الــذين��Zويعجــزون�إذا�اســتيقظوا�عــن�rســتيعاب،�فــال?<د�شــديد�ويحتــاج�إ-ــى�

  .يأكلون�كفايlvم،�خاصة�ي��سبوع��خ|<�من�الشهر�ح|ن�تكون�م|�انية��سرة�قد�استنفدت

وــي�كــل�شــوارع�مونL<يــال�و·ــي�واحــدة�مــن�مــدن�العــالم�الجميلــة�الواســعة�وÕمنــة�يلقــاك�ا/شــردون�الــذين�يطلبــون�عونــا�

lmÑــم�بــ�Tمــأوى�و�Zمــوارد،�وذلــك�بعــد�أن�طــردوا�مــن�مســاك�lم�حــ|ن�عجــزوا�عــن�دفــع��يجــار�أو�فقــدوا�أعمــالهم�ويمــوت�

مــا�تخـــرج�شــاحنات�ترســـلها�البلــديات�إ-ـــى�الشــوارع�لتلـــتقط�بعضــهم�متجمــدا�ـــي�الشــتاء�القـــارس�بســبب�التشـــرد،�وكث|ــ<ا�

هــــؤZء�ا/عرضــــ|ن�للمــــوت،�وقــــد�فتحــــت�مÓTــــئ�عديــــدة�Zســــتقبالهم�ونشــــطت�جماعــــات�النســــاء�الواعيــــات�والتقــــدميات�
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وذوات�الحــــــس��نســــــاني�العــــــا-ي�®نشــــــاء�ا/طــــــابخ�الجماعيــــــة�الoــــــ�nتقــــــدم�وجبــــــات�ســــــاخنة�ومغذيــــــة�للفقــــــراء�وا/هــــــاجرين�

/طرودين�من�العمل�والنسـاء�العـائTت�Ñسـرهن،�و·ـي�تقـدم�هـذه�الوجبـات�بسـعر�التكلفـة�مـع�هـامش�ربـح�وا/شردين،�وا

محدود�جدا�لدفع�أجور�العامل|ن�Ñن�أحد�أهداف�إنشاء�هذه�ا/طابخ�الجماعية�هو�إيجاد�فرص�عمل�ـي�ظـل�البطالـة�

  . ا/تفاقمة

دوZر�كنـدي�شـهريا�تـدفع��سـرة�) ثمانمائـة( ٨٠٠لعمل�·ـي�وZبد�من�أن�نسجل�هنا�أن��عانة�الحكومية�للعاطل|ن�عن�ا

  . ما�يزيد�ع�ى�نصفها�من�أجل�إيجار�ا/�Üل�ي��ي�فق|<

يــــا�ليتنــــا�كنــــا�فقــــراء�لنحصــــل�ع�ــــى�مثيــــل�هــــذه��عانــــة�: أعــــرف�أن�الكث|ــــ<ين�ــــي�الــــبTد�الفق|ــــ<ة�ســــوف�يعلقــــون�ســــاخرين

  .ع�ى�قيد�الحياة�متماسكا�ومعاى�ي�كنداالضخمة،�لكن�واقع��مر�أlmا��Zتكفي�لكي�يبقى��نسان�

ويمكننـا�أن�نتــذكر�ــي�هــذا�الصـدد�قضــية�ا/هــاجر�ا/صــري�إ-ــى�كنـدا�الــذي�قــام�قبــل�بضـعة�أعــوام�بقتــل�زوجتــه�وخمســة�

مــن�أوZده�ونجــت�بنتــان�حــ|ن�هربتــا�وحــاول�هــو�قتــل�نفســه�ولــم�يفلــح،�وقــد�هــزت�الجريمــة�كــ�Tمــن�مصــر�وكنــدا�وخاصــة�

مونL<يال�وا/صري|ن�الراغب|ن�ي�الهجرة�إ-ى�هذه�البTد�الغنية�ال�noاستقبلت�بالفعـل�مهـاجرين�مـن�مجتمع�ا/هاجرين�ي�

  . ثمان|ن�دولة

كـان�الرجــل�قـد�أفلــس،�وأخــذ�يتقاçـ���إعانــات�حكوميـة،�ولــم�يجــد�عمـ�Tومــ�ه�الرعـب�مــن�أن�تتحــول�بناتـه�إ-ــى�داعــرات�

  .أحياءÑن��عانات�الحكومية�لم�تسد�حاجاlyم�وإن�أبقlvم�

وإحـــدى�الـــدول�الســــبع�) مليـــون�نســـمة�٣٠(يحـــدث�هـــذا�ـــي�كنـــدا�الoـــ�n·ـــي�واحـــدة�مـــن�أغ�ـــ��دول�العـــالم�قليلـــة�الســـكان�

الك?<ى�ال�noتتحكم�ي�rقتصاد�العالم�nوتس|<ه�عن�طريـق�ا/ؤسسـات�ا/اليـة�الدوليـة�والشـركات�عـابرة�القـارات�وطبقـا�

  ./صالح��ثرياء،�ورجال�ا/ال�فlºا

طالــب�الoــ�nتوافقــت�علlºــا�النسـاء�®زالــة�الفقــر�مــن�ع�ــى�هــذا�الكوكـب،�وتعبئــة�الــرأي�العــام�ا/ح�ــي�و�قليمــ�nثـم�كانــت�ا/

والعالم�nللدفاع�ع�lا�ي�كل�الساحات�وا/حافل�وإقامة�ا/س|<ات�ال�noكانت�عند�بدايlvا�قد�أطلقت�شعار�الخ?��والورود�

بلـور�بعضـها�كمقL<حـات�دارت�حولهـا�نقاشـات�واسـعة�/ـدة�يـوم|ن�ي�مونL<يال،�وكان�اتحاد�نساء�كيبيك�قد��١٩٩٥عام�

ـــي�ورش�عمـــل�با®نجل|�يـــة�والفرنســـية�و�ســـبانية،�وقـــد�ســـاهمت�فlºـــا�بفعاليـــة�كب|ـــ<ة�نســـاء�مـــن�آســـيا�وأفريقيـــا�وأوروبـــا�

  .وأمريكا�الTتينية�وأمريكا�الشمالية�والوطن�العربي،�وكانت�هذه�ا/طالب�موضع�اتفاق�واسع

شـــاركات�حكومـــات�العـــالم�كافـــة�بإيجـــاد�إطـــار�قـــانوني�واضـــح�ا/عـــالم�يســـlvدف�استئصـــال�الفقـــر،�وتنفيـــذ�وقـــد�طالبـــت�ا/

مـــن�فقـــراء�العـــالم�وحoـــ��تـــتمكن�% ٧٠بـــرامج�وطنيـــة�/حاربتـــه�مـــع�الL<ك|ـــ��بشـــكل�خـــاص�ع�ـــى�فقـــر�النســـاء�الTتـــي�يشـــكلن�

أبـــــواب�rنضـــــمام�إ-ـــــى�النقابـــــات�جمـــــاه|<�النســـــاء�مـــــن�الـــــدفاع�عـــــن�حقـــــوقهن�ومصـــــالحهن�فTبـــــد�مـــــن�أن�تنفـــــتح�أمـــــامهن�

والجمعيـــات�حoـــ��يـــنظمن�قـــواهن�ا/شـــL<كة�ضـــمن�الجمـــاه|<�الفق|ـــ<ة�عامـــة،�ويمارســـن�أشـــكال�التضـــامن�بصـــورة�فعالـــة�

ع�ــــى�أن�تكــــون�كــــل�هــــذه�. ليحصــــلن�ع�ــــى�عمــــل�كــــريم،�وســــكن�Zئــــق�وميــــاه�نظيفــــة،�وتعلــــيم�ورعايــــة�صــــحية�وغــــذاء�كــــاف

ة�مــع�جــدول�الفقــر�البشـري�ــي�تقريــر�التنميــة�البشـرية�ل�مــم�ا/تحــدة�لســنة��جـراءات�الحكوميــة�قابلــة�للقيــاس�ومتوائمـ

١٩٩٧.  

كــذلك�تــدعو�الوثيقـــة�كــل�الحكومــات�لتحصـــيل�ضــريبة�ع�ـــى�معــامTت�البورصــة�ع�ـــى�أن�يوضــع�عائــد�هـــذه�الضــريبة�ـــي�

ساواة�ي�إدارته�وأن�صندوق�للتنمية�rجتماعية�تجري�إدارته�ديمقراطيا�مع�تمثيل�عادل�للرجال�والنساء�ع�ى�قدام�ا/

  . يحصل�الفقراء�من�الرجال�والنساء�ي�العالم�ع�ى�معاملة�أفضل
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ولعل�أخطر�وأهم�مطلب�تضمنته�هذه�الوثيقة�ال�noوقعت�علlºا�مTيـ|ن�النسـاء�والرجـال،�وقـدمlvا�للجهـات�ا/تنفـذة�أن�

  . يكون�مطلب�إلغاء�ديون�العالم�الثالث�كلها�ي�ا/دى�القريب

Õــي�العــالم�ع�ــى�أن��٥٣نــي�والعاجــل�حــول�هــذه�القضــية�فقــد�تمحــور�حــول�ضــرورة�إلغــاء�ديــون�أفقــر�أمــا��جــراء�دولــة�

تنشــأ�آليــة�يرعاهـــا�ا/جتمــع�الـــدو-ي�كلــه�/راقبـــة�عمليــة�إلغـــاء�الــديون،�والتأكـــد�مــن�أن��مـــوال�الناتجــة�عـــن�هــذا��لغـــاء�

وتطــوير�مســتوى�معيشــة�الفئــات�والطبقــات�الoــ�nللــديون�وفوائــدها�ســوف�يجــري�اســتثمارها�ــي�بــرامج�Zستئصــال�الفقــر�

  . أصابlvا�برامج�التكيف�الهيك�ي�ي�مقتل�وغالبيlvا�من�النساء

والجديــد�ــي�هــذا�الصــدد�أن�نســاء�أفريقيــا�وآســيا�وأمريكــا�الTتينيــة�قــد�غ|ــ<ن�الفقــرة�ا/قL<حــة�حــول�سياســات�التكيــف�

ن�العــالم�الثالــث�®تبــاع�السياســات�الoــ�nتكفــل�الرفاهيــة�الهيك�ــي�وطــال?ن�بإلغــاء�هــذه�السياســات�وإتاحــة�الفرصــة�لبلــدا

  . لشعو©lا�وكان�التغي|<�جذريا�تماما�ي�صياغة�القضية�برمlvا

أمــــا�القضــــية��خــــرى�الoــــ�Z�nتقــــل�أهميــــة�فÇــــ�nا/طالبــــة�بــــإلزام�الــــدول�اتخــــاذ�إجــــراءات�/قاومــــة�الفســــاد�ع?ــــ<�ا/حاســــبة�

عالــــة،�ومـــرة�أخـــرى�جـــرى�إدخـــال�هــــذا�ا/طلـــب�مـــن�قبـــل�نســـاء�أفريقيــــا�والشـــفافية�والديمقراطيـــة�والرقابـــة�الشـــعبية�الف

وآســيا�وأمريكــا�الTتينيــة�الTتــي�عانــت�بلــداlmن�ــي�ظــل�القيــود�الواســعة�ع�ــى�الديمقراطيــة�ــي�فLــ<ات�كث|ــ<ة�مــن�تاريخهــا،�

تــه،�ولــم�رئــيس�الفلبــ|ن�الســابق�وزوج" مــاركوس"حيــث�انتشــر�الفســاد�ع�ــى�نطــاق�واســع�ولعــل�أبــرز�نمــاذج�هــذا�الفســاد�

يكــــن�غريبــــا�أن�تكــــون�مندوبــــة�الفلبــــ|ن�مــــن�أع�ــــى�ا/شــــاركات�صــــوتا�ــــي�ا/طالبــــة�بوضــــع�حــــد�للفســــاد�وإيجــــاد�آليــــة�دوليــــة�

ي�الكونغو�الذي�مات�وي�حسابه�البنكي�ستة�مليارات�من�الـدوZرات،�و�" موبوتو�سيسسيكو"/راقبته،�ثم�هناك�فساد�

ضـــة�شـــعبية�هائلـــة�بعـــد�أن�اســـتو-ى�هـــو�وأســـرته�ع�ـــى�جـــزء�هائـــل�مـــن�ـــي�أندونيســـيا�الـــذي�أطاحـــت�بـــه�انتفا" ســـوهارتو"

  . ثروات�البTد

كمــا�تــدعو�الوثيقــة�إ-ــى�تنفيــذ�rتفــاق�ا/بــدئي�بــ|ن�الــدول�ا/انحــة�والــدول�الoــ�nتتلقــى�ا/ســاعدات�مــن�ا/عونــات�الدوليــة�

الoـ�nتتلقـى�ا/ســاعدات��وـي�ا/قابـل�تخصـص�الـدول . مـن�ا/نحـة�للتنميـة�rجتماعيـة% ٢٠ليجـرى�بمقتضـاها�تخصـيص�

وتنشأ�منظمة�سياسية�عا/ية�تمثل�فlºا�جميع�البلدان�ع�ى�قدم�ا/ساواة�. من�إجما-ي�إنفاقها�لل?<امج�rجتماعية% ٢٠

وأن�تتوافر�لهذه�ا/نظمة�قدرة�حقيقة�. وبصورة�ديمقراطية�تماما،�وأن�يكون�تمثيل�النساء�مساويا�لتمثيل�الرجال�فlºا

سلطة�لتنفيذه�بحيث�تستطيع�أن�توجد�نظاما�اقتصاديا�عا/يا�ي�lض�ع�ى�العدل�وا/شـاركة�ويلعـب�ع�ى�اتخاذ�القرار�و 

  .التضامن�ب|ن�الشعوب�فيه�دورا�أساسيا

إنشـاء�مجلـس�أمـن�: ومن�أجل�تنفيذ�مثل�هذا�ال?<نامج�فإن�مجموعة�من��جراءات�الفورية�تبقى�ضرورية�وع�ـى�رأسـها

يـــد�القواعــــد�لنظـــام�مـــا-ي�عــــالم�nقـــائم�ع�ـــى�ا/ســــاواة�والتوزيـــع�العـــادل�ل§ــــ<وات�اقتصـــادي�ومـــا-ي�يكـــون�مســــئو�Zعـــن�تحد

الكوكــــب�بــــ|ن�البلــــدان�جميعــــا�مــــع�ترك|ــــ��خــــاص�ع�ــــى�تطــــوير�مســــتوى�معيشــــة�شــــعوب�العــــالم�ع�ــــى�أســــس�مــــن�العدالــــة�

lmــن�يشــكلن�rجتماعيـة�وا/ســاواة�وأن�توجــه�بـرامج�خاصــة�للنســاء�الTتـي�هــن��فقــر�و�قـل�تعليمــا�وتــدريبا�فضـ�Tعــن�أ

  . ما�يزيد�ع�ى�نصف�سكان�العالم

  . ومرة�أخرى�Zبد�من�مراعاة�تمثيل�متكائ�للرجال�والنساء�ع�ى�قدام�ا/ساواة�ي�هذا�ا/جلس

وتــدعو�الوثيقـــة�Ñن�يخضــع�التصـــديق�ع�ــى�rتفاقيـــات�وا/عاهــدات�/عـــاي|<�حقــوق��نســـان��ساســية�جماعيـــة�كانـــت�أو�

  . تخضع�لحقوق��نسان�وليس�العكس�كما�هو�حادث�Õن�فردية،�أي�أن�التجارة�يجب�أن

كــذلك�تــدعو�إ-ــى�إعــTن�الحســابات�البنكيــة�وإلغــاء�ســريlvا�وهــو�مطلــب�يــرتبط�أيضــا�ارتباطــا�وثيقــا�بفســاد�غالبيــة�الــنظم�

�ـــ���Ñن�هـــذه�الـــنظم�اســـتفادت�إ-ـــى�أق. rســـتبدادية�ـــي�العـــالم�الثالـــث�عشـــائرية�كانـــت�أو�قبائليـــة�أو�ملكيـــة�أو�جمهوريـــة
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درجة�من�نظام�سرية�الحسابات�ي�البنوك�لتحافظ�ع�ى�ال§<وات�الlm�noبlvا�من�بTدهـا�وأودعlvـا�ـي�حسـابات�سـرية�ـي�

  . بنوك�الغرب�عامة�وسويسرا�ع�ى�نحو�خاص

ــي�مناقشــة�الوثيقــة�) لــم�يكــن�هنــاك�وفــد�إســرائي�ي(شــاركت�كــل�وفــود�أفريقيــا�وآســيا�وأمريكــا�الTتينيــة�والــدول�العربيــة�

noحية�الTقتصادي�. تحولت�بنودها�من�نداءات�شبه�إصrوإن�كانت�قوية�إ-ى�مطالب�جذرية�مثل�وقف�برامج�التحرر�

والoــ�nألحقــت�أضــرارا�بالغــة�بــالفقراء�ع�ــى�امتــداد�العــالم�وتســببت�ــي�انتشــار�الجهــل�وا/ــرض�. ا/ســماة�بــالتكيف�الهيك�ــي

التكاليف�ي�الصحة�والتعليم�والسـكن�وقطـع��عانـات�عـن��والبطالة�بسبب�إضرارا�البنك�الدو-ي�ع�ى�سياسة�اسL<داد

  . العاطل|ن�وا/سن|ن�والنساء

كـــان�عقــــد�هــــذا�اللقـــاء�التحضــــ|<ي�عمــــ�Tفـــذا�بكــــل�ا/قــــاييس�إذ�أعـــدت�لــــه�بجهــــد�مخلـــص�ودؤوب�منظمــــة�غ|ــــ<�حكويمــــة�

و�كيبيـك�للوصـول�إ-ـى�توافـق�لينعقد�ي�بلد�من�أغ���بTد�العالم�ـي�الشـمال�و·ـي�كنـدا�وـي�إقلـيم�مـن�أغ�ـ�nأقاليمهـا�وهـ

التنميــــة�وحقــــوق��نســــان�ع�ــــى�الصــــعيد�وعاملــــة�ــــي�ميــــدان��نســــائية�بــــ|ن�هــــذا�العــــدد�مــــن�الحاضــــرات�ممــــث�T/نظمــــات�

العـــالم�nهـــو�بحـــد�ذاتـــه�وبصـــرف�النظـــر�عـــن�النتـــائج�ال�lائيـــة�رســـالة�لهـــؤZء�الـــذين�ينظـــرون�إ-ـــى�الغـــرب�أو�شـــمال�العـــالم،�

العالم�و�Zيفرقون�ب|ن�الحكومات�والشـعوب،�وهـو�مـا�أسـماه�كـل��ية�ومعادية�لجنوبباعتباره�كتلة�واحدة�متجانسة�غن

باZستشــراق�ا/عكــوس�إذ�أن�مؤسســة�rستشــراق�ــي�القــرن�ا/اçــ��nوالoــ�n" مهــدي�عامــل"و�" صــادق�جــTل�العظــم"مــن�

كنة�خاملـة�غارقـة�كرست�جهدها�لخدمة�rستعمار�قد�نظرت�إ-ى�الرق�هذه�النظرة�باعتباره�كتلة�واحـدة�متجانسـة�سـا

ي�الخرفات�منقادة�بالعواطف�وذات�عقلية�مستعصية�ع�ى�تقبل�العلم�الذي�هو�أوروبي�وغربي�بالضرورة.  

كذلك�فهو�إعTن�لنا�نحن�القادم|ن�من�جنوب�العالم�أن�مشكTت�مشا©lة�لتلك�ال�noنعاني�م�lا�قد�تولدت�هناك�عـن�

التجربـة�rشـL<اكية�وانفـراد�الوZيـات�ا/تحـدة�بالهيمنـة�ع�ـى�العـالم�توحش�الرأسـمالية�وانفlyTـا�مـن�عقالهـا�بعـد�هزيمـة�

  . وع�ى��مم�ا/تحدة�فهناك�ي�الشمال�فقراء�وجائعون�ومشردون�وأطفال�يخرجون�من�ا/دارس�لكن�ا/سائل�نسبية

فقــر�بلــد�ــي�العــالم،�ولعلنــا�نفهــم�ــي�هــذا�الســياق�صــيحة�ا/ــرأة��نجل|�يــة�ا/هــاجرة�إ-ــى�كنــدا�حــ|ن�قالــت�إن�أمريكــا�·ــي�أ

وكانـــت�تع�ـــ��أlmـــا�و·ـــي�أغ�ـــ��بلـــد�ـــي�العـــالم�إ�Zأن�نظـــام�rســـتغTل�الرأســـما-ي�ا/تـــوحش�فlºـــا�قـــد�تســـبب�ـــي�طـــرد�مTيـــ|ن�

البشر�القادين�ع�ى�العمل�إ-ى�البطالة�ومئات�ZÕف�إ-ى�التشرد�ي�ا/دن�الكب|<ة�بسبب�العجز�عن�دفع�أجور�ا/سـاكن�

اجرين�ــــــي�البلــــــدان��وروبيــــــة�و�مريكيــــــة�وانبعــــــاث�ال�Üعــــــات�العنصــــــرية�والنازيــــــة�الجديــــــدة�والتمي|ــــــ��الصــــــارخ�ضــــــد�ا/هــــــ

nوالتطرف�الدي�.  

وحــ|ن�يســمح�النظــام�فlºــا�بــأن�يكــون�هنــاك�. إن�أمريكــا�و·ــي�أغ�ــ��بلــد�ــي�العــالم�حــ|ن�تكــون�مســرحا�/ثــل�هــذه�الظــواهر

  . الروح��نسانية�ومعاد�للبشر�جائع�واحد�فإlmا�تكون�أفقر�بلد�ي�العالم�Ñن�ثراءها�مجرد�من

كانــت�الوثيقــة�الoــ�nأصــدرها�ا/ــؤتمر�التحضــ|<ي�حــول�الفقــر�موضــوعا�لòجمــاع�الســهل�ع�ــى�العكــس�مــن�الوثيقــة��خــرى�

ــــي�النقــــاش�ودار�حولهــــا�جــــدل�واســــع�خاصــــة�فيمــــا�يتعلــــق�بحقــــوق�الجنســــ|ن��Tاســــتغرقت�وقتــــا�طــــوي�nــــoحــــول�العنــــف�ال

الــــــذين�يختــــــارون�العــــــيش�مــــــع�أقــــــرن�مــــــن�نفــــــس�الجــــــنس�ويعاشــــــروlmم�ويريــــــدون�مــــــن�) نســــــمlºم�نحــــــن�بالشــــــواذ(ا/ثليــــــ|ن�

ا/جتمعـــات�rعLـــ<اف�بحقهـــم�ـــي�rختيـــار�وإلغـــاء�كـــل�أشـــكال�التمي|ـــ��ضـــدهم،�وهـــو�مـــا�تحفـــظ�عليـــه�العـــرب�وا/ســـلمون�

  .و�فريقيون 

نفجـــار�ا/ــؤتمر�كلـــه�إ�Zلــم�يرتفــع�صـــوت�النســاء�لـــم�يعــل�كث|ـــ<ا،�ويصــبح�الخـــTف�الجــذري�حــارا�وصـــاخبا�حoــ��أنـــه�هــدد�با

عنــدما�عرضـــت�رئاســـة�ا/ـــؤتمر�نتـــائج�عمـــل�الـــورش�الoـــ�nانعقـــدت�ع�ــى�مـــدار�يـــوم|ن�حـــول�العنـــف�ضـــد�ا/ـــرأة�بعـــد�أن�تـــم�

  . �جماع�ع�ى�وثيقة�الفقر�مع�تعديTت�جذرية�أدخلlvا�نساء�العالم�الثالث
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سوف�أعـرض�للوثيقـة�حـول�العنـف�ضـد�ا/ـرأة�أو�Zثـم�أحكـي�لكـم�بعـد�ذلـك�حكايـة�rنفجـار�الـذي�كـان�وشـيكا،�أسـبابه�

  . وكيف�تجنبته�النساء�بروح�عملية�وإحساس�راق�با/سئولية�والتضامن

ع�ــى�غــرار�وقــد�صــبغ�العنــوان�.." نطالــب: مــن�أجــل�إلغــاء�كــل�أشــكال�العنــف�ضــد�ا/ــرأة"تحمــل�الوثيقــة�عنوانــا�قويــا�هــو�

rتفاقيـــة�الدوليـــة�®لغـــاء�كـــل�أشـــكال�التمي|ـــ��ضـــد�ا/ـــرأة�الoـــ�nأصـــدرlyا��مـــم�ا/تحـــدة�وجـــرت��شـــارة�إلlºـــا�ـــي�أك§ـــ<�مـــن�

  . موضع�وفقرة�ي�كل�وثائق�ا/ؤتمر

تبدأ�الوثيقة�بالقول�أنه�يتعـ|ن�ع�ـى�الحكومـات�الoـ�nتـد�ي�الـدفاع�عـن�حقـوق��نسـان�أن�تنـأى�بنفسـها�عـن�أي�سـلطة�

ســـية�كانـــت�أو�دينيـــة،�اقتصـــادية،�أو�ثقافيـــة�تفـــرض�وصـــاية�ع�ـــى�النســـاء�والفتيـــات،�كمـــا�أنـــه�يتعـــ|ن�علlºـــا�إدانـــة�أي�سيا

  . ينlvك�الحقوق��ساسية�لهن�–نظام�أيا�كان�

ويتع|ن�ع�ى�الحكومات�أيضا�أن�تعL<ف�ي�تشريعاlyا�وقواني�lا�وأفعالها�أن�كل�أشكال�العنف�ضد�النساء�تشكل�انlvاكا�

  . �نسان��ساسية�كما�أنه��Zيمكن�و�Zيجوز�ت?<يرها�باسم�العادات�أو�الدين�أو�التقليد�الثقايلحقوق�

وعليـه�فـإن�كـل�الحكومــات�مـدعوة�لTعLـ<اف�بحـق�ا/ــرأة�ـي�السـيطرة�ع�ـى�حياlyــا�ومصـ|<ها�وجسـدها�وصـحlvا��نجابيــة�

  .وحريlvا�واخيتاراlyا

سياسات�وبرامج�فعالة�تخصص�لها�م|�انيات�ووسائل�للتنفيذ�®لغاء�وع�ى�الحكومات�أن�ت�lض�بإنجاز�خطط�عملية�و 

  .كل�أشكال�العنف�ضد�ا/رأة

وتتضـمن�خطـط�العمـل�هــذه�منـع�وتجـريم�العنــف�ا/باشـر،�مـن�خـTل�رفــع�الـو�ي�والتعلـيم�العــام�ومعاقبـة�وعـTج�هــؤZء�

داد�دقــة�يومــا�بعــد�يــوم�عــن�العنــف�الــذين�يمارســون�العنــف�ــي�آن�واحــد،�وإجــراء��بحــاث�والوصــول�إ-ــى�إحصــائيات�تــز 

الذي�يقع�ع�ى�ا/رأة،�مع�تقديم�يد�العـون�والحمايـة�للضـحايا�وتنظـيم�حمـTت�ضـد�ا/ـواد��عTميـة�الـداعرة�الoـ�nتتـأجر�

بجســـد�ا/ـــرأة�وتســـتغلها،�وتطـــوير�التعلـــيم�حoـــ���Zيكـــون�متح|ـــ�ا�جنســـيا،�ومســـاعدة�النســـاء�الضـــحايا�ع�ـــى�الوصـــول�إ-ـــى�

وتقــديم�دورات�تدريبيـة�للقضــاء�ورجــال�الشـرطة�ــي�هــذا�ا/يـدان�حoــ��يحســنوا�التعامـل�مــع�الضــحايا�ا/حـاكم�الجنائيــة�

  . دون�استخفاف�أو�تعال

وي�هذا�الصدد�فإن��مم�ا/تحدة�مدعوة�/مارسة�كـل�ألـوان�الضـغوط�ع�ـى�الـدول��عضـاء�لحlـا�ع�ـى�التصـديق�دون�

النســــاء�و�طفــــال�وتنفيــــذ�بنودهــــا،�وحlــــا�أيضــــا�ع�ــــى�احLــــ<ام�ع�ــــى�rتفاقيــــات�وا/عاهــــدات�الخاصــــة�بحقــــوق��–تحفــــظ�

�عTنــات�العا/يــة�وبخاصــة��عــTن�العــالم�nللحقــوق�ا/دنيــة�والسياســية�وrتفاقيــة�الدوليــة�®لغــاء�كــل�أشــكال�التمي|ــ��

عــالم�nلحقــوق�ضــد�ا/ــرأة�واتفاقيــة�حقــوق�الطفــل،�وrتفاقيــة�الدوليــة�®لغــاء�كــل�أشــكال�التمي|ــ��العنصــري�و�عــTن�ال

�نسـان،�وإعـTن�إلغـاء�العنــف�ضـد�ا/ـرأة،�وإعTنـي�القــاهرة�وفيينـا�الصـادرين�عـن�ا/ــؤتمرين�الـدولي|ن�للسـكان�وحقــوق�

  .�نسان،�وإعTن�بك|ن�الصادر�عن�ا/ؤتمر�العالم�nالرابع�للمرأة�وبرنامج�العمل�الخاص�به

  . ه�ا/نظومة�العا/ية�لحقوق��نسان�وأدواlyاوع�ى�الحكومات�إيجاد�rنسجام�ب|ن�القوان|ن�الوطنية�وهذ

كما�أن�الحكومات�مدعوة�Ñن�تقوم�بأق����سرعة�بتوقيع�ال?<وتوكوZت�الخاصة�©lذه�rتفاقيات�وا/واثيق�و�عTنات�

�وإنشــاء�آليـــات�التنفيـــذ�ا/Tئمـــة�وع�ـــى�وجـــه�خـــاص�فيمـــا�يتعلــق�باتفاقيـــة�إلغـــاء�كـــل�أشـــكال�التمي|ـــ��ضـــد�ا/ـــرأة،�واتفاقيـــة

  . حقوق�الطفل،�وأن�تسمح�ي�ذات�الوقت�ل�فراد�والجماعات�بمقاضاة�حكوماlyم

وتمثل�هذه�ال?<وتوكوZت�أدوات�للضغط�العالم�nع�ى�الحكومات�®جبارها�ع�ى�تنفيذ�الحقوق�ا/نصوص�علlºا�ي�هـذه�

  .rتفاقيات�وا/واثيق�و�عTنات
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  . ت�ال�Z�noتقوم�بتنفيذ�ما�تعهدت�به�من�ال�Lاماتوي�هذا�الصدد�Zبد�من�بحث�إمكانية�معاقبة�الحكوما

�nـــoتفاقيـــة�الدوليـــة�الrـــي�وـــي�مجـــال�التضـــامن�مـــع�النســـاء�مـــن�ضـــحايا�تجـــارة�الجـــنس�دعـــت�الوثيقـــة�إ-ـــى�إعـــادة�النظـــر�

والoــــ�nتنــــاهض�التجــــارة�ــــي��شــــخاص�واســــتغTل�Õخــــرين�ــــي�أعمــــال�الــــدعارة�أو�اســــتغTل�دعــــارة��١٩٤٩صــــدرت�ســــنة�

ور�الفكرة�ا/حورية�ي�إعادة�النظر�هذه�حـول�تنفيـذ�الحكومـات�للقـرارين�اللـذين�أصـدرlyما�الجمعيـة�العامـة�الغ|<،�وتد

،�وا/تعلقــ|ن�بالتجـــارة�ـــي�النســـاء�والفتيــات�والعنـــف�ضـــد�النســاء�ا/هـــاجرات�الTتـــي�يتعرضـــن�١٩٩٦ل�مــم�ا/تحـــدة�ســـنة�

  .Ñشكال�معلنة�ومخفية�من�العنف��ضاي

ول�أن�تخضــع�لقــانون�ا/حكمـة�الجنائيــة�الدوليــة�وأن�تلLـ�م�ع�ــى�نحــو�خـاص�بأحكــام�النصــوص�الoــ�nكمـا�يتعــ|ن�ع�ــى�الـد

تعرف�rغتصاب�و�يذاء�الجن�n�Äباعتبارها�جرائم�حرب�وجرائم�ضد��نسانية�Zبد�من�العمل�بكل�جدية�ع�ى�وقفها�

  .lmائيا

والoـــ�nتفرضـــها�القـــوى�الك?ـــ<ى�خاصـــة�أن�هـــذا�كمـــا�تـــدعو�الوثيقـــة�إ-ـــى�إلغـــاء�كـــل�أشـــكال�الحصـــار�ع�ـــى�الشـــعوب�والـــدول�

  .الحصار�يؤثر�تأث|<ا�كب|<ا�ع�ى�النساء�و�طفال�ويلحق�©lم�أذى�أك§<�مما�يلحق�بكل�الفئات��خرى 

وتــــدعو�جميــــع�الــــدول�للتوقيــــع�ع�ــــى�اتفاقيــــات�لÜــــ�ع�الســــTح�وتنفيــــذها�خاصــــة�ــــي�مجــــال��ســــلحة�النوويــــة�والبيولوجيــــة�

rتفاقية�الدولية�ضد��لغام��رضيةوا/بادرة�بالتوقيع�ع�ى�.  

ونــأتي�Õن�إ-ــى�الفقــرت|ن�الشــائكت|ن�واللتــ|ن�أثارتــا�جــد�Zواســعا�حــول�الوثيقــة�الoــ�nلــم�يســتطع�الحاضــرون�الوصــول�إ-ــى�

  . توافق�بشأlmا�كما�حدث�بشأن�الوثيقة�الخاصة�بالفقر�وهما�الفقرة�الثامنة�والحادية�عشرة

تقـــول�الفقـــرة�الثامنـــة�إنـــه�ع�ـــى�أســـاس�مـــن�مبـــدأ�ا/ســـاواة�بـــ|ن�كـــل�البشـــر�و�شـــخاص�فإنـــه�يتعـــ|ن�ع�ـــى��مـــم�ا/تحـــدة�

والدول�ا/نخرطـة�ـي�ا/جتمـع�الـدو-ي�rعLـ<اف�بـأن�ا/يـول�وrتجاهـات�الجنسـية�لòنسـان��Zينبæـي�أن�تقـف�عائقـا�أمـام�

ت�الدوليــة�ا/ختلفــة�وخاصــة��عــTن�العــالم�nلحقــوق��نســان،�تمتعــه�وممارســته�لكــل�الحقــوق�الoــ�nنصــت�علlºــا�Õليــا

والعهـــد�الـــدو-ي�للحقـــوق�ا/دنيـــة�والسياســـية،�والعهـــد�الـــدو-ي�للحقـــوق�rجتماعيـــة�وrقتصـــادية�والثقافيـــة،�وrتفاقيـــة�

  . الدولية�®لغاء�كل�أشكال�التمي|��ضد�ا/رأة

للنسـاء�مــن�ضــحايا�التمي|ــ��والعنــف�الجنÄــ��nوهــو�الحــق�الــذي�أمـا�الفقــرة�الحاديــة�عشــرة�فتــدعو�إ-ــى�تــأم|ن�حــق�اللجــوء�

  .أقرته�اتفاقية�جنيف،�وكذلك�تأم|ن�هذا�الحق�نفسه�لضحايا�التمي|��وrضطهاد�بسبب�ميولهم�الجنسية

وسوف�نTحـظ�هنـا�أن�الـدفاع�عـن�حقـوق�مـن�يمارسـون�الجنسـية�ا/ثليـة�مـن�النسـاء�والرجـال�قـد�صـيغ�بطريقـة�هادئـة�

يســـم��الفعـــل�الـــذي�تعت?ـــ<ه�كث|ـــ<�مـــن�الجماعـــات�بـــل�وا/جتمعـــات�منافيـــا�للـــدين،�و�ZتعLـــ<ف�بمـــا�يقولـــه�وم»lمـــة�دون�أن�

بعــض�العلمــاء�مــن�أن�rتجاهــات�الجنســية�ا/ثليــة�ســواء�بــ|ن�النســاء�أو�الرجــال�ناتجــة�عــن�التكــوين�البيولــوÓي�وليســت�

  .اختيارا�خاصا�شاذا�ومنافيا�للطبيعة�البشرية�أو�للطبيعة�ذاlyا

انــــت�هــــذه�الصــــياغة�ا/»lمـــة�نتاجــــا�للمناقشــــات�داخــــل�ورش�العمــــل�حيـــث�قــــدمت�النســــاء��فريقيــــات�والعربيــــات�وقـــد�ك

وا/ســــلمات�أفكــــارا�أساســــية�حــــول�ا/وضــــوع�ورفضــــن�مــــن�حيــــث�ا/بــــدأ�أن�تتضــــمن�الوثيقــــة�إشــــارة�صــــريحة�للموضــــوع،�

ا�عـن�حقـوق�الجنسـ|ن�ا/ثليـ|ن�باعتبارهـا�وانفجر�النقاش�الواسع�ي�الجلسة�الختامية�ب|ن�ا/دافعات�مـن�أوروبـا�وأمريكـ

  .جزء��Zيتجزأ�من�حقوق��نسان�من�جهة�وب|ن�ممثTت�العالم�العربي�و�سTمي�وأفريقيا

  .وكانت�حجج�الرافضات�®دراج�هذه�النصوص�ي�الوثيقة��ساسية�قوية�وواضحة�للغاية
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هر�الوثيقــة�التقــدمي،�بــل�ســتقف�عنــد�هــذين�فســوف�نتعــرض�للعزلــة�ــي�مجتمعاتنــا،�ولــن�تلتفــت�القــوى�ا/حافظــة�لجــو 

النصــــ|ن�وتشــــهر�بنــــا�وبقضــــية�العنــــف�الواقــــع�ع�ــــى�النســــاء�وتعت?<نــــا�ببســــاطة�مــــنحTت�وداعيــــات�للشــــذوذ�كمــــا�يســــمون�

  . العTقات�ا/ثلية،�هكذا�قالت�إحدى�ا/ندوبات

غل�حينئـــذ�بالـــدفاع�عـــن�إذا�عـــدنا�©lـــذه�الوثيقـــة�إ-ـــى�بـــدZنا�ستصـــدر�قطعـــا�فتـــوى�تـــديننا،�وســـوف�ننشـــ: وأضـــافت�أخـــرى 

�Zـــا�وموضـــوعها��صـــ�ي�وهـــو�العنـــف�ا/خفـــي�ضـــد�النســـاء�والـــذي�lyمـــيش�الوثيقـــة�ذاlyأنفســـنا�وتوضـــيح�موقفنـــا�ويجـــري�

الطبقـي�سـوف�يـدافع�عــن��–تعLـ<ف�بـه�ا/جتمعـات�رغـم�إدراكهـا�جيـدا�أنـه�موجـود�ع�ـى�نطـاق�واسـع�وأن�النظـام��بـوي�

ه�النســـــاء�ا/ـــــدافعات�عـــــن�حركيـــــه�ا/ـــــرأة�ودعـــــوlyن�لســـــماع�صـــــوت�النســـــاء�امتيازاتـــــه�دون�هـــــوادة�وإحـــــدى�أدواتـــــه�تشـــــوي

  .ا/قهورات�وإزاحة�الستار�عن�ا/سكوت�عنه�ي�كل�العTقات�الطبقية�و�سرية

وكــــان�الوصــــول�إ-ــــى�حــــل�وســــط�وتوافــــق�عــــام�مبــــادرة�مــــن�قبــــل�نســــاء�مــــدافعات�بقــــوة�عــــن�الفقــــرت|ن،�فجــــرى�بنــــاء�ع�ــــى�

اسية�ال�noستوقع�علlºا�الوفود�وتعمل�ع�ى�أساس�م�lا�ـي�بلـداlmا�ثـم�إدراجهمـا�بعـد�اقL<احهن�حذفهما�من�الوثيقة��س

ذلـــك�ـــي�وثيقـــة�مســـتقلة�ليوقـــع�علlºـــا�مـــن�يوافـــق�ع�ـــى�البنـــدين�مـــن�بـــ|ن�الوفـــود،�وقـــد�وقعـــت�علlºـــا�بالفعـــل�وفـــود�أوروبـــا�

أشـكال�التمي|ـ��ضـدهم،�وأمريكا،�فأصبحت�هناك�وثيقتـان�إحـداهما�تـدافع�عـن�حقـوق�الجنسـي|ن�ا/ثليـ|ن�وتـرفض�كـل�

  . وأخرى��Zتذكر�ا/وضوع�ع�ى��طTق��Zبالتأييد�و�Zبا®دانة

وبقيــــت�نقــــاط�التقــــاطع�الجوهريــــة�بــــ|ن�جمــــاه|<�النســــاء�ــــي�كــــل�مــــن�شــــمال�العــــالم�وجنوبــــه�·ــــي�حقيقــــة�أن�الفقــــر�يولــــد�

من�ع�ــــى�أســــس�محليــــة�العنــــف،�وأن�الطريــــق�الوحيــــد�أمــــام�هــــذه�الجمــــاه|<�/واجهــــة�كــــل�مــــن�الفقــــر�والعنــــف�هــــو�التضــــا

من�مليار�وثTثمائة�مليون�آدمي�يعيشون�ي�فقـر�مـدقع�قـوة�فاعلـة�% ٧٠وإقليمية�وعا/ية،�لتصبح�النساء�الTتي�يمثلن�

  . يوازي�فعلها�قدر�نسبlvا�العا/ية�ب|ن�السكان�ي�كل�أنحاء�العالم

بيــة�و�مريكيــة�مــن�جهــة�وغالبيــة�منظمــات�ولــم�تكــن�الجنســية�ا/ثليــة�·ــي�نقطــة�rفLــ<اق�الوحيــدة�بــ|ن�ا/نظمــات��ورو 

فقد�كانت�هذه�ع�ى�أي�حال�نقطة�أيديولوجية�لها�طابعها�العم�ي�ع�ى�صعيد�العTقـات�. العالم�الثالث�من�جهة�أخرى 

بـــ|ن�ا/نظمـــات�السياســـية�والنقابيـــة�والنســـائية�والديمقراطيـــة�بعامـــة�وبـــ|ن�الجمـــاه|<�الoـــ�nتعمـــل�ـــي�أوســـاطها�مـــن�جهـــة�

م�تكــــن�الجنســــية�ا/ثليــــة�·ــــي�نقطــــة�rفLــــ<اق�الوحيــــدة�و�Zحoــــ��الجوهريــــة�بــــل�لعــــل�rفLــــ<اق�الجــــوهري�أقــــول�لــــ.. أخــــرى 

والحقيقــــي،�هــــو�تلــــك�ا/ســــافة�الشاســــعة�ــــي�أغلــــب��حيــــان�بــــ|ن�الحقــــوق��ساســــية�الoــــ�nتتمتــــع�©lــــا�شــــعوب�العــــالم�ــــي�

لتضـــحيات�الهائلـــة�الoـــ�nتـــدفعها�الشـــمال�وتواضـــع�إن�لـــم�يكـــن�غيـــاب�هـــذه�الحقـــوق�ـــي�الجنـــوب�حيـــث�الســـ¸ي�ا/ضـــ��nوا

شــــــعوب�الجنــــــوب�مــــــن�أجـــــــل�هــــــذه�الحقــــــوق�نفســـــــها،�أي�حقــــــوق�التعب|ــــــ<�والتنظــــــيم�وا/عرفـــــــة�وحريــــــة�الــــــرأي�وrعتقـــــــاد�

والتظاهر،�بل�وحoـ��الحـق�ـي�الرعايـة�rجتماعيـة�وrقتصـادية،�وكانـت�ا/ناقشـة�الoـ�nدارت�بـ|ن�مندوبـة�الهنـد�ورئاسـة�

ي�الوصــول�إ-ــى�rئتمــان�دالــة�للغايــة�ــي�هــذا�الصــدد،�إذ�قالــت�ا/ــرأة�إن�الحــديث�عــن�الجلســة�حــول�تــأم|ن�حــق�ا/ــرأة�ــ

rئتمان�لنساء�فق|<ات�فقرا�مدقعا�سيكون�نوعـا�مـن�الLـ<ف�علينـا�قبـل�ذلـك�أن�ا/ـرأة�إن�الحـديث�عـن�rئتمـان�لنسـاء�

لنظيفــة�والســكن�الTئــق�والغــذاء�فق|ــ<ات�فقــرا�مــدقعا�ســيكون�نوعــا�مــن�الLــ<ف�علينــا�قبــل�ذلــك�أن�نــدعو�لتــأم|ن�ا/يــاه�ا

  .الكاي�وحق�الكTم

إن�تمتع�شعوب�الشمال�بالحقوق��ساسية�لحـد�التشـبع�جعـل�مطـالبlvم�بحقـوق�جديـدة�مـن�قبيـل�حقـوق�الجنسـي|ن�

كــان�بــدوره��–ا/ثليـ|ن�مفهومــه�ومشــروعه،�كــذلك�كـان�تحفــظ�الجنــوب�الــذي��Zيـزال�يكــافح�مــن�أجــل�حـق�الحيــاة�ذاlyــا�

ومشـروعا�حoـ��وهـو�يـرى�ـي�بعـض��حيـان�أن�انتشـار�ا/مارسـات�الجنسـية�ا/ثليـة�ـي�هـذه�ا/جتمعـات�قـد�يكـون�مفهوما�

  .ضجرا�من�الحريات�الجنسية�الواسعة��Zفحسب�مي�Tطبيعيا�بيولوجيا�لدى�قطاع�من�الناس
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غنـاء�خ?ـ<ة�غنيـة�وجديـدة�لكـل�وكانت�تجربة�ا/ؤتمر�الذي�تواصلت�أعماله�ليوم|ن�كامل|ن�بكل�ما�فlºا�من�وثائق�وشعر�و 

ا/شـــاركات�وا/شـــارك|ن،�وبروفـــة�/ســــ|<ة�أخـــذت�ا/نظمـــات�النســــائية�تقـــدمها�بحمـــاس�لكـــي�تقــــول�النســـاء�ل�مـــم�ا/تحــــدة�

إننــا�هنــا�وإننــا�أحيــاء�ونــرفض�الصــيغة�.. وللمؤسســات�ا/اليــة�العا/يــة�الoــ�nتســ|<�اقتصــاد�العــالم�لصــالح�أصــحاب�ا/Tيــ|ن

  .ة�وسوف�نناضل�من�أجل�عالم�أفضل�جديد�وحر�ملؤه�الخ?��والورودالقائمة�لتوزيع�ال§<و

وــــي�ختــــام�ا/ــــؤتمر�شــــهدت�مدينــــة�مونL<يــــال�الجميلــــة�مســــ|<ة�ضــــخمة�ضــــد�الفقــــر�والعنــــف�اخL<قــــت�ا/دينــــة�ــــي�حمايــــة�

الشــرطة،�الÒــ�nء�الــذي�حســدنا�أهــل�كنــدا�عليــه�نحــن�القادمــات�مــن�بلــدان�تقــوم�الشــرطة�فlºــا�عــادة�بــإطTق�الرصــاص�

  .ا/تظاهرينع�ى�
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  الطريق�إ�ى�ال��3ان

  

  

بديعـــة�الصـــق�ي�وفاطمـــة�عبـــد�ا/ـــؤمن�اللتـــان�تنتميـــان�: للمـــرة�الثانيـــة�ـــي�التســـعينيات�اســـتطاعت�امرأتـــان�مغربيتـــان�همـــا

rتحاد�rشL<اكي�للقوات�الشعبية�أن�تص�Tإ-ى�ا/جلس�التشري¸ي�بأصوات�النـاخب|ن�رجـا�Z.. لحزب�ا/عارضة�التقدمية

كل�ما�شاب�العملية�rنتخابية�من�تدخTت�إدارية�وشراء�أصوات�وعنف�اتفق�ا/راقبون�أlmـا�كانـت�جميعـا��ونساء�رغم

  .غ|<�مسبوقة

وقبــل�بضــعة�شــهور�كــان�ملــك�ا/غــرب�قــد�أســند�أربعــة�مناصــب�وزاريــة�ــي�الحكومــة�rنتقاليــة�لنســاء�ذوات�كفــاءة�وغ|ــ<�

  .حزبيات

لفيصل�بعد�معركة�انتخابية�قوية�عن�rحتفاظ�بمقعـدها�الـذي�كانـت�قـد�وي��ردن�عجزت�النائبة�ا/ستقلة�توجان�ا

قـــــد�أعلنـــــت�بوضــــوح�موقفهـــــا�ضـــــد�قــــانون�rنتخابـــــات�الجديـــــد�وقـــــانون�" توجــــان"وكانـــــت�. فــــازت�بـــــه�ـــــي�الــــدورة�الســـــابقة

ي��ردن�ا/طبوعات،�وكTهما�يقيد�العملية�الديمقراطية،�وبرزت�دZئل�قوية�عـن�تـدخTت�وتزويـر�حكـومي�Ñن�الحكـم�ـ

مرشــحة�" إمي�ــي�نفــاع"كــذلك�أدارت�. ــي�الــدورة�الســابقة" لتوجــان"لــم�يكــن�راضــيا�عــن��داء�الجــرئ�الواضــح�وا/عــارض�

الحزب�الشيو�ي��ردني�معركة�سياسية�من�طراز�رفع�ي�دائرlyا�كان�محورها�اlmيار�مسـتوى�معيشـة�الكـادح|ن�ورفـض�

  . بي�lا�وب|ن�الفائز�بضع�عشرات�التطبيع�مع�إسرائيل�ولم�يتجاوز�فارق��صوات

وكان�قد�قدر�-ي�أن�أشهد�بنف�n�Äاستقبال�الجمهور�®مي�ي�ي�عمـان�وـي�دائـرة�غ|ـ<�دائرlyـا�rنتخابيـة�كزعيمـة�حقيقيـة�

  . ع�ى�ا/ستوى�القومي

مطيـــة�بنــت�محمـــد�"وــي�ســلطنة�عمـــان�جــرى�انتخـــاب�امــرأت|ن�ــي�مجلـــس�الشــورى�همـــا�شــكور�بنــت�محمـــد�القمــاوي،�و�

ا/عو-ي�ي�دوائر�العاصمة�مسقط�و·ي�وخطة�تنويرية�وتقدميه�قياسا�إ-ى��وضاع�ي�بلدان�الخليج�ال�noمازالت�جميعـا�

باســـتثناء�ســـلطنة�عمـــان�تمنـــع�ا/ـــرأة�مـــن�الL<شـــيح�وrنتخـــاب،�بـــل�ولـــيس�ـــي�غالبيـــة�هـــذه�البلـــدان�أي�نـــوع�مـــن�ا/جـــالس�

  .القرار�الذي�بقى�محصورا�ي�القبيلة�و�سرة�ا/الكة�هنا�وهناكالتمثيلية�تتيح�قدرا�من�ا/شاركة�الشعبية�ي�صنع�

وترشـــيح�النســـاء�وانتخـــا©lن�خاصـــة�ـــي�بلـــدان�لـــم�يســـبق�لهـــا�أن�عرفـــت�ا/شـــاركة�السياســـية�للنســـاء�ع�ـــى�هـــذا�ا/ســـتوى�

ا/جتمـــع�ـــي�نظـــرة��–ظـــاهرة�إيجابيـــة��Zشـــك�فlºـــا،�وشـــهادة�عـــن�تطـــور�مكانـــة�النســـاء�وقـــدراlyن�وإشـــارة�لتغ|ـــ<�ولـــو�بطيئـــا�

  .للمرأة�تأثرا�با/تغ|<ات�الداخلية�من�جهة�وباZهتمام�العالم�nبوضع�النساء�من�جهة�أخرى 

لكننـا�لــو�وضــعنا�هـذه�الوقــائع�ا/بشــرة�ـي�الســياق�العــام�لتطـور�وتقــدم�ا/جتمعــات�العربيـة�ســوف�نجــد�أlmـا��Zتــزال�ع�ــى�

نتقال�هذه�ا/جتمعات�من�حالة�لحالـة�أر�ـى،�وهـو�جزئية�وذات�طابع�رمزي،�وبعيدة�عن�أن�تكون�مؤشرات�Z �–أهميlvا�

الn�Òء�الذي�ترفض�النظرة�النسوية�التقليدية�رؤيته�ع�ى�حقيقته،�Ñن�النسوية�التقليدية�·ي�نخبوية�كما�أlmا�تفصـل�

  .فص�Tتعسفيا�ب|ن�قضايا�ا/رأة�وقضايا�ا/جتمع،�وتصور�كفاح�ا/رأة�من�أجل�تحررها�باعتباره�صراعا�ضد�الرجال

 Tتحكمهــا�بــدرجات�متفاوتــة�نظــم�طبقيــة��فــ�nــoــي�البلــدان�العربيــة�التــزال�ا/شــاركة�السياســية�للجمــاه|<�عامــة�محــدودة�

  . أبوية�رأسمالية�وما�قبل�رأسمالية�تتحكم�فlºا،�باZستبداد�وlyيمن�أمريكا�ع�ى�مقدراlyا
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ظوظـة�مـن�الطبقـات�موضـوعيا�ع?ـ<�وي�ميدان�الL<شيح�بصفة�خاصة��Zتزال�هذه�ا/شاركة�مقصورة�ع�ـى�الفئـات�ا/ح

اختياراlyــــا�السياســــية�rقتصــــادية�rجتماعيــــة�ا/نحــــازة�للكــــادح|ن�والعــــامل|ن�بــــأجر،�و·ــــي�rختيــــارات�الoــــ�nتL<جمهــــا�إ-ــــى�

وضـع�برامجهـا�موضـع��–برامج�وتخوض�rنتخابات�ع�ى�أساس�م�lا،�ح��oإذا�ما�صوت�أغلبية�لها�يكون�بوسعها�نظريا�

ي�البلـــــدان�ا/تقدمـــــة�الoـــــ�nنضـــــجت�فlºـــــا�التجربـــــة�الديمقراطيـــــة�وجـــــرى�الفصـــــل�الحقيقـــــي�بـــــ|ن�التنفيـــــذ،�كمـــــا�يحـــــدث�ـــــ

  .السلطات�وأصبح�صندوق�rقL<اع�قادرا�ع�ى�تغي|<�السياسات�تغي|<ا�فعليا�ع?<�تداول�السلطة

ر�النظـــري�لكــن�الواقـــع�الفع�ـــي�ـــي�غالبيتــه�لـــم�يكـــن�ـــي�كــل�البلـــدان�العربيـــة�يقـــع�ع�ــى�مســـافة�بعيـــدة�جـــدا�مــن�هـــذا��طـــا

  . حيث�يبقى�تداول�السلطة�مستحي�Tأو�شبه�مستحيل

وـــــي�ا/غـــــرب�ســـــوف�نجـــــد�أن�الصـــــTحيات�الدســـــتورية�الواســـــعة�جـــــدا�ا/منوحـــــة�للملـــــك�تحـــــد�مـــــن�قـــــدرة��حـــــزاب�حoـــــ��

التقدميــة�م�lـــا�ع�ـــى�إجـــراء�تغي|ـــ<ات�جذريـــة�ــي�وقـــت�تشـــعر�فيـــه�كـــل�القـــوى�بحاجــة�ملحـــة�لهـــذا�التغي|ـــ<�إذ�تحتـــل�ا/غـــرب�

دولــــة�ــــي�التنميــــة�البشــــرية،�وقــــد�وصــــف�أحــــد�قــــادة��حــــزاب�مــــا�يحــــدث�ــــي�الــــبTد�بأنــــه��١٧٤مــــن�مجمــــوع��١٢٣ة�ا/رتبــــ

  ".الس|<ورة�الخط|<ة�ال�noتدفع�ا/جتمع�إ-ى�rنحTل"

وي��ردن�الخارج�قبل�عام�من�انتفاضة�الخ?�،�والذي�أصدر�ملكة�قانونا�جديدا�للمطبوعات�مقيدا�للحريات�ي�غيبة�

تتفـق�القـوى�السياسـية�يمينـا�ويسـارا�ع�ـى�أن�ال?</ـان�الثالـث�عشـر�هـو�أسـوأ�مـا�عرفتـه��ردن�منـذ�بـدء�التجربـة��ال?</ان

  .النيابية�فيه

الoـــــ�nدخلـــــت�شـــــأlmا�شـــــأن�الـــــدول�العربيـــــة�جميعـــــا�مرحلـــــة�الخصخصـــــة�وrنفتـــــاح�وقبـــــول�برنـــــامج�" عمـــــان"وـــــي�ســـــلطنة�

لـــــس�الشــــورى�محـــــدودة�للغايــــة�ومحكومــــة�ـــــي�ال�lايــــة�بـــــإرادة�صــــندوق�النقــــد�الـــــدو-ي�والبنــــك�الـــــدو-ي�فــــإن�صــــTحيات�مج

الســلطان،�فضــ�Tعــن�أن�ا/جلــس�يمثــل��عيــان�وشــيوخ�القبائــل�وكبــار�ا/ثقفــ|ن،�حيــث�تــزداد�فــرص�الفئــات�الoــ�nتملــك�

. .حضـورا�ماليــا�أو�قبليــا�ــي�الــبTد�بينمــا�تعجــز�ا/ــدارس�والجامعــات�عــن�اســتيعاب�الطــTب�الــراغب|ن�ــي�مواصــلة�التعلــيم

كــذلك�فــإن�وجــود�النســاء�ــي�هــذه�ا/ؤسســات�لــيس�دلــي�Tع�ــى�أن�أوضــاع�النســاء�ككــل�قــد�تغ|ــ<ت�مــع�هــذا�التغي|ــ<�. الــخ

السيا�ــــــ��nالــــــذي�هــــــو�مســــــتوى�مختلــــــف�عــــــن�التغي|ــــــ<�rقتصــــــادي�rجتمــــــا�ي،�فــــــالتغ|<�السيا�ــــــ��nإذا�لــــــم�يقLــــــ<ن�بتغي|ــــــ<�

rجتمــا�ي��–وتحكــم،�لكــن�التغي|ــ<�rقتصــادي��اقتصــادي�اجتمــا�ي�عميــق�يظــل�تــأث|<ه�محصــورا�ــي�الطبقــة�الoــ�nتملــك

الــذي�يL<تــب�عليــه�إعــادة�توزيــع�ال§ــ<وة�Zبــد�أن�يقLــ<ن�بتغ|ــ<�سيا�ــ��nيع?ــ<�عــن�صــمود�الطبقــات�الشــعبية�فيكــون�جــذريا�

ويكون�للوجود�النسائي�ي�ا/جالس�التمثيلية�ي�ذلك�الح|ن�مع���أعمق؛�Ñن��فق�ينفتح�أمام�التحوZت�الجوهرية�ـي�

  .ع�الجماه|<�عامة�من�بي�lا�النساء�ع�ى�كل�ا/ستوياتأوضا

ومؤخرا�أمسـكت�بعـض�النسـاء�الفق|ـ<ات�ـي�بعـض�أحيـاء�القـاهرة�بجـوهر�هـذه�الحكمـة�الشـعبية�حـ|ن�أنشـأن�منظمـات�

عـــن�rســتجابة�للـــدعوة�ا/حمومــة�الoـــ�nتطلقهـــا��–صــغ|<ة�عفويـــة�فيمــا�بيـــ�lن�بعــد�أن�عجـــزن�بســبب�حـــاجlvن�Ñجــورهن�

ندها�فlºـــا�بعـــض�الجماعـــات�الدينيـــة�حoـــ��تLـــ<ك�ا/ـــرأة�عملهـــا�وتعـــود�إ-ـــى�البيـــت�لتـــنعم�بمبـــاهج��مومـــة�الســـلطات�وتســـا

وإن�كـان��–أخـذت�النسـاء�يـنظمن�فيمـا�بيـ�lن�عمليـات�رعايـة�أطفـال��مهـات�العـامTت�. وتصبح�ملكـة�متوجـة�ع�ـى�بيlvـا

باستضــــافة��–اعيــــة��Zتتــــوافر�ــــي�كــــل��حيــــاء�ع�ــــى�نطــــاق�محــــدود�Ñن�دور�الحضــــانة�الoــــ�nأنشــــأlyا�وزارة�الشــــئون�rجتم

جماعــــات�مــــن�النســــاء�غ|ــــ<�العــــامTت�أطفــــا�Zأثنــــاء�غيــــاب�أمهــــاlyن�ــــي�العمــــل�نظ|ــــ<�أجــــر�يتناســــب�مــــع�دخــــل��م�العاملــــة�

و�ســرة�بصــفة�عامــة،�فيتبــادل�الجميــع�ا/نــافع،�تكســب�ا/ــرأة�غ|ــ<�العاملــة�وتطمــ�ن��م�العاملــة�لنــوع�الرعايــة�ا/قدمــة�

  . ا�لدى�ج|<اlmا�ا/قرب|نÑطفاله
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وهـــو�شـــكل�جني�ـــ�nوأو-ـــي�لنظـــام�شـــع�nðللتعـــاون،�وأهـــم�مـــن�ذلـــك�أنـــه�رد�مختلـــف�تقدمـــه�النســـاء�العـــامTت�ع�ـــى�الحملـــة�

  . ا/غرضة�®عادlyن�إ-ى�البيت�أو�إخراجهن�من�العمل�عن�طريق�ا/عاش�ا/بكر

حــده،�وتقودهــا�الشــركات�عــابرة�القــارات�ممثلــة�وبا/ناســبة�فــإن�هــذه�الحملــة�تتخــذ�طابعــا�عا/يــا،�و�Zتخــص�مجتمعنــا�و 

  . للنظام�الرأسما-ي�العالم�nالذي�يواجه�أزمة�شديدة�تعد�البطالة�الواسعة�أخطر�مظاهرها

�nي�سوق�العمل�العالموقد�تفتق�عن�ذهن�العقول�ا/ركزية�ال�noتخطط�لهذا�النظام�عن�التضحية�بالقوى�الضعيفة�

يتجنــــب�مخــــاطر�الثــــورة�rجتماعيــــة�ا/حتملــــة،�فــــإذا�عــــادت�النســــاء،�إ-ــــى�البيــــت�و·ــــي�النســــاء،�بحيــــث�يمكــــن�للنظــــام�أن�

  .راضيات�وكأن�العودة�·ي�خيارهن�الشخ���nيمكن�حل�أزمة�البطالة�جزئيا

ولعلنــــا�نتــــذكر�ــــي�هــــذا�الصــــدد�تلــــك�الحملــــة�العا/يــــة�. وتتفــــÜن�أجهــــزة��عــــTم�والدعايــــة�ــــي�تصــــوير�مبــــاهج�هــــذا�rختيــــار

ت�لعدة�شعور،�وما�زالت�أخبارها�حول�قضية�ا/مرضة��نجل|�ية�ال�noاlyمت�بقتل�طفل�أمريكـي�ا/سعورة�ال�noتواصل

كانــت�ترعــاه�أثنــاء�غيــاب�أمــه�الطبيبــة�ــي�عملهــا،�وحــدث�هجــوم�كاســح�ع�ــى��م��نانيــة�الoــ�nتركــت�طفلهــا�®مــراة�غريبــة�

  . من�أجل�العمل

إن�: "إ-ى�التصريح�قائلـة. إن.إن.ا/لياردير�صاحب�محطات�تليفزيون�الn�Äا/مثلة�الشه|<ة�وزوجة�" ج|ن�فوندا"وسارعت�

ي�البيت�nتيد�ت|<نر�يحتاج�."  

  أطفال�الشوارع�ظاهرة�تجتاح�العالم�

  . وتذهب�النساء�إ-ى�العمل�كحاجة�حياة�ليتحققن�كآدميات�أو��Zحتياج�أسرهن�/ا�يكسبنه�وغالبا�للسبب|ن�معا

ولنــا�أن�نتصــور�%.. ٣٠إ-ــى��٢٢.٥وارتفعــت�نســبة�النســاء�العــائTت�Ñســرهن�ــي�مصــر�مــن��وي�Lايــد�عــدد�النســاء�العــامTت

  . عودlyن�إ-ى�البيت�لتتفكك��سرة�تماما�ويزيد�عدد�أطفال�الشوارع

ارتفعت�نسبة�النساء�العامTت��١٩٩٥ – ١٩٧٠وت�Lايد�النساء�الباحثات�عن�عمل�ي�مصر�عددا�ونسبة�وي�الفL<ة�من�

ســنة�وتشــكل�ا/ــرأة�هنــاك�زهــاء�نصــف�العــامل|ن�الجــدد��٥٤ – ٢٥مــن�الفئــة�العمريــة�بــ|ن�% ٧٦إ-ــى�% ٥٠ــي�أمريكــا�مــن�

  .الداخل|ن�إ-ى�سوق�العمل

ليست�حركة�التاريخ�وحدها�إذن�·ي�ال�noتس|<�عكـس�مـا�تشـت�nÇسـفن�الرأسـمالية�ا/أزومـة�ـي�بTدنـا�وـي�العـالم،�وإنمـا�

امTت،�وغ|ـ<�العــامTت�عفويـة�أو�منظمـة�بفعــل�rحتيـاج�الــواق¸ي�جنبـا�إ-ــى�تسـ|<�أيضـا�ــي�هـذا�rتجــاه�حركـة�النسـاء�العــ

  . جنب�الو�ي�الجديد�تحمله�وتبشر�به�منظمات�نسائية�وديمقراطية�ت�Lايد�عددا�ونفوذا

وتحتــــاج�أشــــكال�التعــــاون�الفطــــري�الoــــ�nخلقlvــــا�النســــاء�إ-ــــى�التطــــوير�والتوســــع�والتوعيــــة�والــــتعلم�مــــن�خ?ــــ<ات�الشــــعوب�

عامـــــة�خاصـــــة�وقـــــد�أخــــذ�قـــــانون�العمـــــل�ا/وحـــــد�الجديـــــد�يضــــيق�ع�ـــــى�النســـــاء�العـــــامTت�ويســـــل»lن�بعـــــض�لتصــــبح�حالـــــة�

الحقــــوق،�وقــــد�تحايــــل�أصــــحاب�العمــــل�ــــي�ظــــل�القــــانون�القــــديم�ع�ــــى�الــــنص�الــــذي�يلــــزم�أصــــحاب�العمــــل�بإنشــــاء�دور�

الســائد�Õن�لـدعم�ا/شــروع��للحضـانة�ورعايـة��طفــال�ـي�ا/نشــآت�الoـ�nتعمـل�©lــا�مائـة�امــرأة�أو�أك§ـ<�فضـ�Tعــن�rتجـاه

الصغ|<�وا/نتج�الصغ|<�وا/الك�الصغ|<�وهو�الوضع�الـذي�يحـول�دون�تطبيـق�هـذا�الـنص،�بينمـا�يتوسـع�أصـحاب�العمـل�

ي�نظام�العقود�ا/ؤقتة�ال�noتقبل�©lا�العامTت�ع�ى�نطاق�واسع�تحت�ضغط�الحاجة�ومن�ثم��ZيL<تب�لهن�حقوق  .  

لنقابـــات�رفـــع�الحـــد��دنـــى�®نشـــاء�النقابـــة�مـــن�خمســـ|ن�عضـــوا�إ-ـــى�مـــائت|ن�وخمســـ|ن،�كـــذلك�فـــإن�التعـــديل�ـــي�قـــانون�ا

Tي�هذه�ا/شروعات�الصغ|<ة�مستحي  .فأصبح�إنشاء�النقابات�
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  طريق�Eلف�ميل�

يحتـــاج�تطـــوير�هـــذا�الشـــكل�البســـيط�للتعـــاون�عمـــ�Tدءوبـــا�ومثـــابرا�وطويـــل�ا/ـــدى�والـــنفس�تقـــوم�بـــه�ا/نظمـــات�النســـائية�

  .لديمقراطية�والنقابات�ع�ى�عدة�مستوياتو�حزاب�ا

ع�ـــى�مســـتوى�الـــو�ي�بحيـــث�يتســـع�مفهـــوم��بـــوة�و�مومـــة�ليشـــمل�كـــل��طفـــال،�فضـــ�Tعـــن�اشـــL<اك�الرجـــال�الفع�ـــي�ـــي�

  . هم�الذين�أنجبناهم�فقط" أطفالنا"رعايlvم،�فليس�

يـة�الخاصـة�والـدعوة�لهـا�مـع�جنـون�خاصة�أن�هذا�ا/فهوم��خ|<�ا/حـدود�والضـيق�يـروج�ويتعمـق�ـي�لفـظ�تقـديس�ا/لك

  . الخصخصة�الذي�يجتاح�البTد�وما�يصاحبه�من�ثقافة�تشوه�كل�ماله�عTقة�با/لكية�العامة�وبالتعاون�ب|ن�الناس

ويجــد�مثــل�هــذا�الــو�ي�الجديــد�لنفســه�أرضــية�خصــبة�ــي�الحيــاة�الشــعبية�وــي�الوســائل�الoــ�nيبتــدعها�الكــادحون�عامــة�

ا/صــلحة�هــم�أصــحابه�ــي�الواقــع�بــد�Zمــن�ا/ــوظف|ن�الب|<وقــراطي|ن�الــذين�بــ�Tقلــوب�و��Z/واصــلة�العــيش�بــ|ن�أصــحاب

  .أحTم�للمجتمع

وع�ى�مستوى�نظام��دارة�ا/حلية�هناك�حاجة�ماسة�ZسL<جاع�صTحيات�أعضائه�كحكام�مجلس�منتج|ن�دون�تزوير�

لكنــــا�تعلمنــــا�أن�طريــــق��لــــف�ميــــل�يبــــدأ�. طويــــل.. ®رادة�النــــاخب|ن�و�Zفســــاد�و�Zإثــــراء�مــــن�ا/ــــال�العــــام،�إنــــه�درب�طويــــل

  .بخطوة�وقد�بدأlyا�فع�Tبعض�النساء�ح|ن�رفضن�العودة�إ-ى�البيت
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  الحضور��ي�النقابات

  

  

للتعـــرف�ع�ـــى�أوضـــاع�النســـاء�وأدوارهـــن�وعTقـــاlyن�داخـــل�النقابـــات�ا/هنيـــة�Zبـــد�مـــن��حاطـــة�الســـريعة�بحالـــة�الحريـــات�

rد�والبيئــة�Tــي�الــبقتصــادية�rجتماعيـــة�الoــ�nتعمــل�ــي�ظلهــا�النقابـــات،�والقــانون�الــذي�يحكــم�عمــل�النقابـــات�العامــة�

  .مباشرة

تواجه�الحريات�العامـة�ـي�مصـر�قيـودا�وعقبـات�كث|ـ<ة�أهمهـا�ع�ـى��طـTق�تلـك�ا/نظومـة�مـن�القـوان|ن�ا/قيـدة�للحريـات�

ح��oهذه�اللحظة�وبعـد�أن�كـان�يجـري�تجديـدها��١٩٨١ال�noتبدأ�بحالة�الطوارئ�ا/فروضة�ع�ى�البTد�منذ�أكتوبر�عام�

�Zث�سـنوات�دفعـة�واحـدة،�وتمـر�بقـوان|ن��حـزاب�وا/طبوعـات�والعقوبـات�والصـحافة�وTكل�سنة�أصبحت�تجدد�كل�ثـ

ويضـاف�قــانون��حـوال�الشخصــية�إ-ـى�القـوان|ن�ا/قيــدة�لحريـات�النسـاء�وهــو�مـا�يتعلــق�. تنتÇـ�nبقـانو�الجمعيــات��هليـة

وضوعنا�هذا،�ول�سف�فإن�منظمات�حقوق��نسان�ال�noترصد�القوان|ن�ا/قيدة�للحريات�وتعمل�ضدها��Zمباشرة�بم

  . تضع�قانون��حوال�الشخصية�ضمن�هذه�القوان|ن�حÕ��oن

rجتماعيـــة�فـــإن�أبـــرز�مـــا�تتســـم�بـــه�فيمـــا�يتعلـــق�بموضـــوعنا�هـــذا�هـــو�اlmيـــار�الطبقـــة�الوســـطى��–أمـــا�البيئـــة�rقتصـــادية�

ع�حيــث�تصـعد�شــرائح�محـدودة�م�lــا�إ-ـى�مصــاف�كبـار�ا/ــTك،�بينمـا�تتآكــل�أجـور�ودخــول�ومسـ��oمعيشــة�القســم�ا/تسـار 

�عظم�م�lا،�والطبقة�الوسـطى�الoـ�n·ـي�ـي�نظـر�البـاحث|ن�rقتصـادي|ن�وعلمـاء�rجتمـاع�تمثـل�عTمـة�إيجابيـة�ورصـيدا�

كمــا�يــرى�.. "القــدر�الــذي�ينمــو�ويتطــور�بــه�هــذا�ا/جتمــعمهمــا�للتطــور،�وإنــه�بالقــدر�الــذي�تنمــو�وتتقــدم�بــه�هــذه�الطبقــة،�ب

  ".وداعا�للطبقة�الوسطى"رمزي�زكي�ي�كتابه�ا/هم�. ا/فكر�الراحل�د

مـــــع�ظهـــــور�اللي?<اليـــــة�الجديـــــدة�ذات�ال�Üعـــــة�اليمينيــــــة�ا/حافظـــــة،�فـــــإن�أوضـــــاع�تلـــــك�الطبقـــــة�تعرضـــــت�لTهLــــــ�از�"ولكـــــن�

  ..".الشديد

الـــدفاع�"جديـــدة�الoـــ�nيســـمlºا�الباحـــث�بالطائشـــة،�وـــي�مصـــطلح�آخـــر�ا/توحشـــة�هـــو�والهـــدف�الرئيÄـــ��nلهـــذه�اللي?<اليـــة�ال

�عم��عن�مصالح�أصحاب�رؤوس��موال�إ-ى�الحد�الذي�دفع�بعض�أنصـارها�للقـول�بـأن�حـق�ا/لكيـة�لـه��ولويـة�ع�ـى�

  ".أية�حقوق�عامة�أخرى،�بما�فlºا�حق�الحياة

عليـــا�ووســـطى�ودنيـــا،�والعليـــا�·ــي��قـــل�عـــددا،�والـــدنيا�·ـــي��ك§ـــ<��وتنقســم�هـــذه�الطبقـــة�وفقـــا�للباحـــث�إ-ـــى�ثــTث�شـــرائح

  . عددا،�والعليا�غالبا�ما�تفرز�الكتاب�والفنان|ن�والزعماء�والسياسي|ن�وتحتل�مواقع�مهمة�ي�أجهزة�الدولة

  .أما�الشريحة�الوسطى�ف�nÇال�noتعيش�ي�الظروف�العادية�حالة�مستورة

أمــــا��خ|ــــ<ة�فÇــــ�nغالبــــا�أقــــرب�إ-ــــى�حالــــة�الطبقــــة�العاملــــة�تضــــم�جيــــوش�ا/ــــوظف|ن�الصــــغار�والكتبــــة�وأصــــحاب�ا/شــــاريع�

  ). ١(الصغ|<ة�جدا�وجمهور�ا/هني|ن�ومعدZت�إدخارها�ضئيلة

نيـــون�رمـــزي�زكــي�الL<كيبـــة�العامـــة�للطبقـــة�الوســـطى�الoـــ�nينتمـــ��لهـــا�ا/ه. تبــ|ن�لنـــا�هـــذه�ا/قتطفـــات�الرئيســـية�مـــن�كتـــاب�د

وبيــ�lم�النســاء�والTتــي�ســوف�نجــد�بعــد�القــراءة�ا/تأنيــة�لنوعيــة�ونســب�تواجــدهن�ــي�ســاحة�العمــل�ا/þــ�nوعضــويlvن�ــي�

النقابـــات�أن�حـــالهن�يتـــدهور�حيـــث�يســـري�علـــlºن�القـــانون�العـــام�الـــذي�تتســـلخ�بمقتضـــاه�شـــرائح�محـــدودة�مـــن�الطبقـــة�
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وتنحدر�الغالبية�ي�ظل�الخصخصـة�وحريـة�السـوق�وروشـتة�فL<تفع�إ-ى�أع�ى�وتبقى�شرائح�محدودة�أخرى�ي�ا/نتصف�

صـــندوق�النقـــد�الـــدو-ي�والبنـــك�الـــدو-ي�الoـــ�nبنيـــت�علlºـــا�سياســـات�انكماشـــية�أدت�إ-ـــى�بطالـــة�واســـعة�وإ-ـــى�انخفـــاض�ـــي�

جـة��جور�الحقيقية�مع�زيادة�ي��عباء�ا/اليـة�الoـ�nتتحملهـا�هـذه�الطبقـة�الoـ�nيحتـاج�وجودهـا�rجتمـا�ي�وصـورlyا�لدر 

و·ـي�الخـدمات�الoـ�nجـرى�خصخصـlvا�مثـل�التعلـيم�والصـحة�فقفـزت�.. معينة�من��نفاق�ع�ى�مظهرها�ونوعية�خـدماlyا

أسعارها�قفزات�هائلة�وأصبح�ا/ستورون�عرضة�لTنكشاف،�وقد�ازدادت�علlºا��عباء�الضريبية�بعد�أن�انحـازت�دولـة�

مــن��عبــاء�الضــريبية�الoــ�nتــدفعها�الطبقــة�الوســطى�والطبقــة��اللي?<اليــة�الجديــدة�لرجــال��عمــال�ضــد�العــامل|ن�وزادت

العاملة�و·ي�أوضاع�يL<تب�علlºا�مباشرة�شـعور�عميـق�بـالخوف�مـن�ا/سـتقبل�والعـزوف�عـن�العمـل�العـام�واللهـاث�وراء�

حلـــول�فرديـــة�وrنفصـــال�عـــن�ا/جتمـــع�بمـــا�فيـــه�منظماتـــه�ا/دنيـــة�مـــن�نقابـــات�وجمعيـــات�وروابـــط�وأحـــزاب،�وتتضـــاعف�

  . ه�العوامل�مرات�بالنسبة�للمرأة�ا/هنية�بسبب�تعدد�أدوارهاهذ

أمــا�العنصــر��يجــابي�الــذي�نجــم�عــن�هــذا�التــدهور،�طبقــا�لرمــزي�زكــي�مــرة�أخــرى�فهــو�بــروز�التضــامن�الطبقــي�وأشــكال�

وســوف�) ٢(ةالعمـل�ا/شـL<ك�بـ|ن�العمـال�وا/هنيـ|ن�مـن�أبنـاء�الطبقـة�الوسـطى�بعـد�أن�بـرز�مـا�يسـميه�بال?<وليتاريـا�ا/هنيـ

  . تب|ن�لنا��حصائيات�أن�النسبة�الغالبة�من�هذه�ال?<وليتاريا�ا/هنية�·ي�من�النساء

ي�صورة�جنينيـة�وخاصـة��Zدنا،�اللهم�إTي�بوبطبيعة�الحال�لم�ي?<ز�مثل�هذا�التضامن�الطبقي�ب|ن�العمال�وا/هني|ن�

ركــة�طويلــة�ضــد�عمليــة�الخصخصــة�شــارك�فlºــا�عنــدما�خــاض�العــاملون�والعــامTت�ــي�شــركة�مصــر�ل�ســواق�الحــرة�مع

العــــاملون�والعــــامTت�مــــن�ا/هنيــــ|ن�والعمــــال�ع�ــــى�حــــد�ســــواء،�أو�عنــــدما�تضــــامن�العمــــال�ــــي�ا/طــــابع�رمزيــــا�مــــع�إضــــراب�

احتجاجــــــا�ع�ــــــى�القــــــانون�الــــــذي�أطلقــــــوا�عليــــــه�وصــــــف�قــــــانون�اغيتــــــال�حريــــــة��١٩٩٥الصــــــحفي|ن�ــــــي�العاشــــــر�مــــــن�يونيــــــه�

  .١٩٩٥لسنة��٩٣الصحافة�

  .فإن�التنظيم�النقابي�يفصل�ب|ن�ا/هني|ن�والعمال،�حيث�لكل�فريق�نقابته�الخاصة�به�بمعزل�عن�Õخركذلك�

  ١٠٠القانون�

بشــأن�ضـــامنات��١٩٩٣لســنة��١٠٠أمــا��طــار�القــانوني�ا/باشــر�الــذي�تعمـــل�ــي�ظلــه�النقابــات�ا/هنيــة�فهـــو�القــانون�رقــم�

  . ديمقراطية�التنظيمات�النقابية�ا/هنية

وقـــد�صـــدر�هـــذا�القـــانون�ـــي�ظـــل�منافســـة�شرســـة�بـــ|ن�الحـــزب�الـــوط��nالـــديمقراطي�الحـــاكم�مـــن�جهـــة�وجماعـــة��خـــوان�

ا/ســلم|ن�مــن�جهــة�أخــرى،�غــذ�أن�الجماعــة�الoــ�nلــم�تــنجح�ــي�الحصــول�ع�ــى�تــرخيص�بالعمــل�السيا�ــ��nاتجهــت�للعمــل�

رعت�®صــدار�هــذا�القــانون�الــذي�اعت?<تـــه�داخــل�النقابــات�ا/هنيــة�وحققــت�قــدرا�كب|ــ<ا�مــن�النجــاح�أزعــج�الحكومــة�فســا

  . �حزاب�السياسية�والنقابات�ومنظمات�حقوق��نسان�إضافة�لL<سانة�القوان|ن�ا/قيدة�للحريات

ولكـــن�جماعـــة��خـــوان�ا/ســـلم|ن�اســـتطاعت�أن�تعمـــل�ـــي�ظـــل�هـــذا�القـــانون�وتســـتو-ي�ع�ـــى�مجـــالس�عـــدد�مـــن�النقابـــات�

  .ا/هنية�ففرضت�علlºا�الحكومة�الحراسة

�،Tا�فعlكسبت�قضية�رفع�الحراسة�فرفعت�ع��noي�أول�حديث�له�بعد�انتخابه�نقيبا�للمحام|ن�و·ي�أو-ى�النقابات�الو

سوف�نح���دور�لجنة�التنسيق�ب|ن�النقابات�ا/دنية�وستكون�أو-ـى�مهامنـا�إسـقاط�قـانون�: "قائT" سامح�عاشور "صرح�

  ).٣"(Ñنه�غ|<�دستوري�١٠٠انتخابات�النقابات�

ن�القانون�قد�صدر�بطريقة�مباغتـة�فبعـد�أن�أد-ـى�الـرئيس�مبـارك�بتصـريحات�يؤكـد�فlºـا�أن�تعـديل�قـانون�النقابـات�وكا

ي�مجلس�الشعب�ا/Tي|ن�من�أعضاء�النقابات�ا/هنيـة�بعـرض�وسـلق��nأمر�يخص�أعضاءها�فاجأت�كتلة�الحزب�الوط�
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لقــانون��–هــا�ودون�استشــارة�جمعياlyــا�العموميــة�يخضــع�النقابــات،�ع�ــى�اختTف�١٩٩٣مشــروع�قــانون�موحــد�ــي�ف?<ايــر�

ي�ا/رة�الثانيـة�ثـم�يعـ|ن�% ٣٣ي�ا/رة��و-ى�ثم�% ٥٠موحد�يرفع�نسبة�الحضور�ي�الجمعيات�العمومية�rنتخابية�إ-ى�

�لها�مجالس�تديرها�/دة�ستة�أشهر�ي�حالة�عدم�اكتمال�النصاب�خTل�ثTثة�أشهر�مما�يعـد�تـدخ�Tإداريـا�سـافرا�سـبق

ويحظــر��١٩٨١أن�رفضــه�ا/هنيــون�عنــدما�حــل�الســادات�مجــالس�إدارة�كــل�مــن�نقابــة�الصــحفي|ن�ونقابــة�ا/حــام|ن�عــام�

القانون�إجراء�rنتخابات�ي�أيام�العطTت�الرسمية�لتجري�rنتخابات�ي�أيام�العمل�حيث�يتـاح�ِلـòدارة�قـدرات�أوسـع�

مبدأ�التجديد�النصفي�الذي�كـان�إجـراء�ديمقراطيـا�يوسـع�قاعـدة��ع�ى�تعبئة�الكتل�ا/ناصرة�للحكومة،�ثم�ألæي�ا/شرع

  .ا/شاركة�ويفتح�ا/جال�أمام�أعداد�أك?<�للوصول�إ-ى�ا/واقع�النقابية�العليا

وكان�القـانون�خطـوة�إ-ـى�الخلـف�مقارنـة�بالقـانون�السـابق�عليـه�الـذي�كانـت�تتـوفر�فيـه�بعـض�شـروط�أفضـل�للمشـاركة�

ن،�وأصــبح�العمــل�النقــابي�بمقتâــ���هــذا�القــانون�خاضــعا�للقبضــة��داريــة�والتشــريعية،�الديمقراطيــة�مــن�قبــل�العــامل|

وقد�كانت�سطوة��دارة�ع�ى�نقابة�ا/علم|ن،�تلك��دارة�الoـ�nلـم�تلتفـت�إ-ـى�مطـال»lم�الحيويـة�·ـي�السـبب�ا/باشـر�فيمـا�

لســــطوة��دارة�وضـــيق�هــــامش��بعـــد�طــــول�تخـــاذل�مــــن�النقابـــة�العامــــة�الخاضـــعة�١٩٩٣ســـم�nبانتفاضــــة�ا/علمـــ|ن�عــــام�

  . الحريات�العامة�ومصادرة�حق�التعدد�النقابي

وشــهدت�معظــم�النقابــات�ا/هنيــة�حركــة�احتجــاج�واســعة�ضــد�القــانون�الــذي�رفضــته�كــل��حــزاب�السياســية�ا/مثلــة�ــي�

ا�م�Lايــدا�و·ـــي�مجلــس�الشــعب،�وكانــت�أقــوى�هــذه�rحتجاجـــات�ــي�النقابــات�الoــ�nلعــب�فlºـــا�تيــار��خــوان�ا/ســلم|ن�دور 

كمــا�وجــه�ا/ــؤتمر�العــام�الطــارئ�للنقابــات�. ا/هندســ|ن�و�طبــاء�والصــيادلة�وا/حــام|ن�حيــث�شــهدت�مقاراlyــا�اعتصــامات

ف?<اير�وهو�يـوم�إصـدار�القـانون�الـدعوة�إ-ـى�أربعـة�مTيـ|ن�مþـ�nومهنيـة�إ-ـى�إضـراب��١٨ا/هنية�الذي�عقد�مساء�الخميس�

نيــة�منفــردة�إ-ــى�أشــكال�مختلفــة�لTحتجــاج�واجتماعــات�طارئــة�لجمعياlyــا�العموميــة،�كمــا�دعــت�النقابــات�ا/ه. احتجــاÓي

بينمــــا�طرحــــت�نقابــــة�ا/هندســــ|ن�شــــعار�إجــــراء�rنتخابــــات�طبقــــا�. كمــــا�توجــــه�ا/ــــؤتمر�العــــام�للنقابــــات�إ-ــــى�قصــــر�عابــــدين

  . للقانون�القديم�ثم�عادت�وأجلت�rنتخابات�إ-ى�أن�يحسم�القضاء�ال�Üاع

ــات�ا/هنيــــة�الحاليــــة�غ|ــــ<�مع?ــــ<ة�عــــن�ودافــــع�الحــــزب�ا لــــوط��nوالحكومــــة�عــــن�القــــانون�الجديــــد�بــــدعوى�أن�مجــــالس�النقابــ

�غلبيــة�الحقيقيــة�لعضــويlvا�lmÑــا�انتخبــت�ــي�ظــل�انحســار�rهتمــام�النقــابي�لــدى�معظــم�ا/هنيــ|ن،�وانصــراف�أغلبيــlvم�

ات�العموميــة�لTنتخابــات�أوحoــ��/ناقشــة�عــن�ا/شــاركة�الحقيقيــة�ــي�أعمــال�تلــك�النقابــات�ســواء�بعــدم�حضــور�الجمعيــ

شــئون�ا/هنــة،�الــدليل�ع�ــى�ذلــك�أن�الجمعيــات�العموميــة�الoــ�Z�nيكــون�بــ|ن�جــدول�أعمالهــا�إجــراء�rنتخابــات��Zتكتمــل�

  ). ٤.. (lmائيا�ي�بعض�النقابات،�ومن�هنا�تجري�معظم�النقابات�rنتخابات�بأعداد�هزيلة

أع�ــى�نســبة�وصــلت�غلlºــا�مشــاركة�النــاخب|ن�ــي�انتخابــات�مجلــس�الشــعب�حoــ���وقــد�نÄــ���أحمــد�يح�ــ��عبــد�الفتــاح�أن

٥ي�أحسن�الحاZت،�بل�ووصلت�ي�بعض�ا/دن�إ-ى�% ٢٠ذلك�الح|ن�لم�تتجاوز�.%  

  ا3رأة��ي�سوق�العمل�والنقابة�

�١٩٩٦ومـة�عـام�وفقا�لبيانات�ا/رأة�والطفل�ي�مصر�حسب��طلس�البياني�الصـادر�عـن�ا/جلـس�القـومي�للطفولـة�و�م

�٣مـــ�lن�أي�مـــا�يزيـــد�ع�ـــى�% ٢٠يشـــاركن�ـــي�ســـوق�العمـــل�بنســـبة��١٩٩٥مليونومائـــة�ألـــف�ـــي�عـــام��٢٩بلـــغ�عـــدد�النســـاء�

ألف�مدرسة،��٣٠٠مليون�عامل،�ومن�ب|ن�قوة�العمل�هذه�هناك��١٦مTي|ن�امرأة�من�إجما-ي�القوى�العاملة�ال�noتبلغ�

بينمــــا�تبلــــغ�نســــبة�النســــاء�ــــي�نقابــــة�الصــــحفي|ن�% ٢٩.٢نقابــــة��طبــــاء�وتبلــــغ�نســــبة�الطبيبــــات�مــــن�إجمــــا-ي�ا/قيــــدين�ــــي�

  . هند�نوفل�١٨٩٤،�مع�مTحظة�أن�أول�صحيفة�نسائية�تؤسسها�وترأسها�امرأة�أصدرlyا�ي�مصر�عام�)٥%(٢٧
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قـع�Ñن�قضية�تواجد�ا/رأة�ونشاطها�ي�النقابات�ليست�من�ضمن�ا/شاغل�النقابيـة�مـن�وا�–وي�إحصاء�أجريته�يدويا�

تبــ|ن�-ــي�أن�عــدد�أعضــاء�الجمعيــة�العموميــة�هــو��٢٠٠١دفــاتر�عضــوية�الجمعيــة�العموميــة�لنقابــة�الصــحفي|ن�ــي�مــارس�

إ-ــى�عــام��١٩٩٥بمع�ــ��أن�تمثيــل�الصــحفيات�قــد�زاد�مــن�عــام�% ٢٨.٥٥صــحيفة�أي�بنســبة��١٠٥٤عضــوا�بيــ�lم��٣٦٩١

  %.١.٥٥بنسبة��٢٠٠١

بعــد�ذلــك�إ-ــى�نســبة�تمثيــل�ا/ــرأة�ــي�مجــالس�النقابــة�ا/تواليــة�ونجــد��وهــذه��رقــام�تكتســب�دZلlvــا�الفعليــة�حــ|ن�نصــل

أنفســــنا�أمــــام�فجــــوة�كب|ــــ<ة�جــــدا�بــــ|ن�حجــــم�تمثيــــل�النســــاء�ــــي�الجمعيــــة�العموميــــة�وهــــو�ي�Lايــــد�كمــــا�رأينــــا�وبــــ|ن�تنــــاقض�

  .تمثيلهن�ي�ا/جالس�ا/نتخبة�رغم�عدم�تناسبه�أص�Tمع�عددهن�ي�الجمعية�العمومية

لم�تفرز�الدورات�rنتخابية�خTل��١٩٩٥ح��oعام��١٩٥٥مجالس�إدارة�نقابة�الصحفي|ن�منذ�عام��وبتحليل�تشكيTت

كانــــت�النقابيـــــة��١٩٥٥تلــــك�الفLــــ<ة�أك§ــــ<�مـــــن�نقابــــة�واحــــدة�ـــــي�بعــــض�الــــدورات�أو�نقــــابت|ن�ـــــي�الــــبعض�Õخــــر�ففـــــي�عــــام�

النقابيـــة�الوحيـــدة�أيضـــا�·ـــي��كانـــت�١٩٦٦وـــي�عـــام�) عضـــو�مجلـــس�نقابـــة( ١٩٦٦الوحيـــدة�·ـــي�أمينـــة�الســـعيد�حoـــ��عـــام�

�١٩٩٥تحــددت�مــدة�الــدورة�النقابيــة�بعــام|ن،�وابتــداء�مــن�هــذا�التــاريخ�حoــ��عــام��١٩٧١نــوال�مــدكور،�وابتــداء�مــن�عــام�

لــم�تــنجح�خــTل�تلــك�الفLــ<ة�ــي�الوصــول�إ-ــى�عضـــوية�مجلــس�النقابــة�ســوى�خمــس�نقابيــات�هــن�أمينــة�شــفيق،�فاطمـــة�

  ).٦(يكار�الطويلةسعيد،�©l|<ة�مختار،�سناء�البيn�Ä،�شو 

مع�مTحظـة�أن�نسـبة�تمثيـل�النسـاء�ـي�مجلـس�نقابـة�الصـحفي|ن�·ـي�ع�ـى�ضـآلlvا�وعـدم�تناسـ»lا�مـع�العضـوية�النسـائية�

·ي�أفضل�أشكال�التمثيل�ي�النقابات�ا/هنية�كافة�باستثناء�ثTث�نقابـات�اسـتطاعت�نسـاء�الوصـول�إ-ـى�موقـع�النقيـب�

،�"نـــاز-ي�قابيـــل"ونقابـــة�ا/مرضـــ|ن�" لي�ـــى�قنـــديل"ونقابـــة�ا/رشـــدين�الســـياحي|ن�" بنـــةثريـــا�ل"فlºـــا�و·ـــي�نقابـــة�rجتمـــاعي|ن�

مـــن�% ٦٤.٤وتتشــكل�غالبيــة�عضــوية�النقابــة��خ|ــ<ة�مــن�النســاء،�بينمـــا�تبلــغ�نســبة�النســاء�العــامTت�ــي�وزارة�الصــحة�

  .قوة�العمل�بسبب�احتكارهن�مهنة�التمريض

|ن�اثنتــــ|ن�وعشـــرين�نقابــــة�مهنيـــة�ــــي�الـــبTد�تعمــــل�كلهـــا�ــــي�البيئــــة�وليســـت�نقابــــة�الصـــحفي|ن�ســــوى�نمـــوذج�واحــــد�مـــن�بــــ

القانونيــة�السياســية�وrقتصــادية�وrجتماعيــة�ذاlyــا�والoــ�nأدت�إ-ــى�غيــاب�الصــحفيات�تمامــا�عــن�ا/جلــس��خ|ــ<�الــذي�

  .١٩٩٩جرت�rنتخابات�له�

ي�التعليم�والعمل�وحصـلت�ع�ـى�حقـوق��وهنا�سوف�ي?<ز�التساؤل�إذا�كانت�ا/رأة�قد�استطاعت�ع?<�rنخراط�الواسع

ا/شاركة�السياسية�أن�تشكل�قوة��Zيسlvان�©lا�ب|ن�ا/هني|ن�فما�·ي�العوامل�ال�noجعلـت�تمثيلهـا�ـي�مجـالس�النقابـات�

  .ا/هنية�إما�منعدما�أو�موجودا�بشكل�رمزي 

افظ�ــي�كــل�دورتــه�ع�ــى�وجــود�نجــد�أن�اتحــاد�الكتــاب�قــد�حــ�١٩٧٥وــي�واحــدة�مــن�النقابــات�ا/هنيــة�الoــ�nأنشــئت�ســنة�

كاتبــة�واحــدة�ــي�مجلــس�إدارتــه�مــن�بـــ|ن�اث�ــ��عشــر�عضــوا�وــي�rنتخابــات��خ|ـــ<ة�الoــ�nجــرت�ــي�الثالــث�والعشــرين�مـــن�

ي�الوصول�إ-ى�مجلس�إدارة�اتحاد�الكتاب" فوزية�مهران"مارس�هذا�العام�نجحت�الروائية�والناقدة� .  

لكــل�شــعب�) ٧(١٩٩١قيــب�وأعضــاء�مجلــس�نقابــة�ا/هندســ|ن�ــي�انتخابــات�وبــإط�Tي�ع�ــى�أســماء�ا/رشــح|ن�/نصــب�الن

ـــي�شـــعبة�الغـــزل�والنســـيج�" نشـــوى�عبـــد�هللا"و�" زينـــب�عفيفـــي"النقابـــة،�لـــم�أجـــد�بـــ|ن�ا/رشـــح|ن�ســـوى�ثـــTث�مهندســـات�

الكهربائيـة�ي�الشعبة�" م|<فت�السعدني"وتاريخيا�كانت�ا/رأة�تشكل�قوة�العمل�الرئيسية�ي�صناعة�الغزل�والنسيج،�و�

  . من�ا/رشح|ن�ولم�تنجح�مرشحة�واحدة�ي�الوصول�إ-ى�ا/جلس% ١.٤٧أي�بنسبة��٢٠٤من�عدد�مرشح|ن�وصل�إ-ى�

وي�صورة�كب|<ة�للجمعية�العمومية�منشورة�ي�نفس�العدد�لم�أ/ح�وجه�مهندسة�واحدة،�وبعد�مراجعة�Ñعداد�مجلة�

ن�موضــوع�أو�مقــال�أو�إحصــاء�فيــه�نســبة�تواجــد�ا/هندســات�ــي�بحثــا�عــ�١٩٩١ – ١٩٨٨ا/هندســ|ن�ــي�الســنوات�مــا�بــ|ن�
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تحـرر�" هـدى�السـمري "وبعـد�بحـث�مضـن�وجـدت�اسـم�.. ا/هنـة�وـي�النقابـة�أو�تحقيقـا�عـن�مشـكlyTن�النوعيـة�فلـم�أجـد

�بابــا�عــن�ا/هندســات�مــرة�باســم�ا/هندســات�ومــرة�باســم�ا/ــرأة�ومــرة�باســم�أبنــاء�ا/هندســ|ن�فــإذا�بــي�أمــام�صــفحة�نســائية

" وجبــــة�لل?ــــ<د"تقليديــــة�تمامــــا�ويوجــــد�مثلهــــا�ــــي�غالبيــــة�الصــــحف�وا/جــــTت�ففــــي�العــــدد��ول�وجــــدت�العنــــاوين�التاليــــة�

يتضمن�lyكما�شديدا�ع�ى�ا/رأة�مثل�الزوج�آخر�من�يعرف�" قالوا"ومجموعة�أخبار�عادية�عن�ا/رأة�وباب�تحت�عنوان�

مــع�دفــاع�حــار�ــي�كلمــة�rفتتــاح�عــن�"للتقــدم�لخطبlvــا�.. ل�للتقــدموا/ــرأة�·ــي�الoــ�nتــدفع�الرجــ.. "والزوجــة�آخــر�مــن�يعLــ<ف

  ".الحجاب

ومــــادة�أخــــرى�عــــن�النباتــــات�الطبيــــة�" كيــــف�تختــــارين�حــــذاءك"وــــي�عــــدد�آخــــر�قــــدمت�ا/حــــررة�كلمــــة�افتتاحيــــة�بعنــــوان�

عملــــك�هـــل�تعت?ـــ<ين�: ،�واستضـــافت�مهندســـة�قـــدمlvا�باعتبارهـــا�ناجحـــة�ـــي�عملهـــا�لكـــن�ســـؤ�rوجـــه�لهـــا�يقـــول "البصـــل"

  مناسبا�لك�كامرأة؟

ـــي�رأيـــك�هـــل�العمـــل�مجـــز�بالنســـبة�للمـــرأة؟�وهـــل�يعوضـــها�عـــن�تغي»lـــا�عـــن�بيlvـــا�لســـاعات�: وســـؤال�/هندســـة�أخـــرى�يقـــول 

  طوال؟�

و�Zأعرف�إن�كانت�·ي�ا/صادفة�أم�شعور�جماعة��خـوان�ا/سـلم|ن�ا/سـيطرة�ع�ـى�النقابـة�بخطـر�هـذه�السـيطرة�وراء�

ى�معهما�الحوار�مسيحيتان،�وبصرف�النظر�عن�ديانlvما�فقد�تعاملت�معهما�ا/حـررة�كنسـاء�أن�ا/هندست|ن�اللت|ن�أجر 

  .فقط�وليس�كمهنيات�لهن�قضايا�تخص�ا/هن�والنقابة�والعمل�العام�با®ضافة�للقضايا�الخاصة�وربما�قبلها

النقابـات�وعTقـة�ذلـك��وفيما�بعد�سوف�تتب|ن�لنا�طبيعة�الدور�الذي�لعبته�قوى��سـTم�السيا�ـ��nحـ|ن�سـيطرت�ع�ـى

وأخـذ�مجـال�سـيطرlyم��١٩٨٤بوضع�ا/رأة�ا/هنية�كنقابية�منذ�نجح��خوان�ا/سلمون�ي�انتخابات�نقابة��طباء�سـنة�

يتســـع�ـــي�نقابـــات�ا/حـــام|ن�وا/هندســـ|ن�والصـــيادلة�إ-ـــى�أن�حصـــلت�قـــائمlvم�ع�ـــى�أغلبيـــة�مطلقـــة�ـــي�rنتخابـــات��خ|ـــ<ة�

  . لنقابة�ا/حام|ن

ألــــف�عضــــو�بيــــ�lم،�كمــــا�ســــبقت��٧٥٠تب|ن�لنــــا�أثــــر�ســــيطرة�الحكــــم�ع�ــــى�نقابــــة�ا/هـــن�التعليميــــة�الoــــ�nتضــــمن�كـــذلك�ســــي

  . من�عضوية�النقابة% ٤٠ألف�مدرسة�أي�بنسبة���٣٠٠شارة�

  الحضور�والغياب�

وظيــف�رغــم�الحضــور�ا/تنــامي�للنســاء�ــي�عضــوية�النقابــات�ا/هنيــة�نتيجــة�لسياســات�التعلــيم�ا/جــاني�وحــق�العمــل�والت

للجميــــع�الoـــــ�nانتهجlvــــا�ثـــــورة�يوليــــو�فـــــإن�ا/ــــرأة�غابـــــت�عــــن�ا/واقـــــع�القياديــــة�ـــــي�هــــذه�النقابـــــات�أو�وجــــدت�بشـــــكل�رمـــــزي�

  . وموسم�nكما�اتضح�لنا�ي�العينات�السابقة

رف�وإذا�كنا�قد�سقنا��سباب�العامة�ا/تعلقة�بالبيئة�القانون�السياسية�والبيئة�rقتصادية�rجتماعية�فTبد�أن�نتع

ع�ـى�أوضــاع�النســاء�أنفســهن�والتناقضــات�الoــ�nيقعــن�فlºــا�بسـبب�تعــدد��دوار�بــ|ن�رعايــة��ســرة�حيــث��Zيــزال�ا/جتمــع�

بـل�وا/ــرأة�نفسـها�أحيانــا�تـرى�أن�هــذه�مهمlvـا�وحــدها�مـن�جهــة�وبـ|ن�العمــل�ـي�ا/هنــة�الoـZ�nبــد�أن�تبـذل�جهــدا�مضــاعفا�

لــذلك�ـي�موضـوعنا�هـذا�العمـل�النقـابي�الـذي�يتطلـب�جهـدا�بــل��فlºـا�لكـي�تحصـل�ع�ـى�حقوقهـا�مـن�جهـة�أخـرى�ويضـاف

وتفرغا�ووقتـا�تعجـز�النسـاء�ـي�الغالـب��عـم�عـن�تـوف|<ه�إ�Zبعـد�أن�تصـل�لسـن�كب|ـ<ة�نسـبيا�إذ�يكـون�أبناؤهـا�قـد�ك?ـ<وا�

  .وخفت�مسئولياlyا�إزاءهم

الكب|ـ<ة�Ñن�النجـاح�ـي�النقابـة�يحتـاج��وتواجـه�ا/ـرأة�صـعوبات�إضـافية�إذا�مـا�تقـدمت�للL<شـيح�ـي�نقابlvـا�ـي�هـذه�السـن

تراكمــا�طــوي�Tمــن�العمــل�الــدؤوب�ــي�أوســاط��عضــاء�والتعــرف�ع�ــى�احتياجــاlyم�وتب�ــ�nمطــال»lم�وتقــديم�خــدمات�لهــم،�
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ي�عمله�وغالبا�ما��Zتستطيع�النساء��nþ/ا�اlºيصل�إل�noي�أوساط�ا/هني|ن�با/كانة�الو�Zيندر�أن�ترتبط�هذه�الخدمات�

مجمل�هذه�الظروف�الوصول�ي�الصحافة�مث�Tإ-ى�موقع�رئيس�التحرير،�أو�تكـون�صـاحبة�مكتـب�هند�ـ��nكب|ـ<��بسبب

  .أو�مكتب�محاماة�أو�مكتب�محاسبة�أو�عيادة�كب|<ة�وهناك�بطبيعة�الحال�استثناءات�تؤكد�القاعدة

بيــة�وتصــبح�جــزءا�مــن�الســ|<ة�الoــ�nوممــا��Zشــك�فيــه�أن�مكنــة�ا/رشــح�rجتمــا�ي�تلعــب�دورا�مــؤثرا�ــي�rنتخابــات�النقا

تزكيه�لدى�الناخب|ن�خاصة�ي�ظل�أوضاع�غ|ـ<�ديمقراطيـة�تتسـم�بـالفوارق�الطبقيـة�الحـادة،�ومـؤخرا�أصـبحت��مـوال�

تلعــب�دورا�حاســما��Zفحســب�ــي�rنتخابــات�التشــريعية�وا/حليــة�وإنمــا�أيضــا�ــي�انتخابــات�النقابــات�وأخــذت�الصــحف�

هـذه�rنتخابـات،�وإمكانيـة�النسـاء�ـي�الوصـول�إ-ـى�مراكمـة�ثـروات�كب|ـ<ة�·ـي�أقـل�كث|ـ<ا�مـن�تتحدث�عن�مTيـ|ن�تتفـق�ـي�

إمكانـــات�زمlïTـــن�مـــن�الرجـــال�الـــذين�يمكـــ�lم�أن�يســـتخدموا�هـــذه��مـــوال�ـــي�rنتخابـــات�والوصـــول�إ-ـــى�مقاعـــد�النقبـــاء�

ــــي�حــــدود�ضــــيقة�للغايــــة. وأعضــــاء�مجــــالس�النقابــــات�Zــــتم�النقابــــات�ا/هنيــــة�إly�Zا��وlyبتقــــديم�خــــدمات�نوعيــــة�لعضــــوا

  . /ساعدlyن�ع�ى�تأدية��دوار�ا/ختلفة�مثل�إنشاء�دور�للحضانة�ورياض��طفال�أوتقديم�دورات�تدريب�لهن

كذلك�أدى�استبداد�الصور�النمطية�القديمة�عن�ا/رأة�با/جتمع�إ-ى�النظر�باستخفاف�إ-ى�دورها�بل�أدوارها�واعتبارها�

  . التمزق�الذي�تعيشه�·ي�ا/سئولة�وحدها�عن

وع�ى�العكس�من�ا/ناخ�الذي�كان�شائعا�ي�الستينيات�والسبعينيات�والنسق�القيم�nالذي�م|�ه�احL<ام�العمل�واحL<ام�

ا/ــرأة،�أدت�الثقافــة�التجاريــة�rســTlvكية�ا/رتبطـــة�بحريــة�الســوق�والخصخصــة�وإطــTق�أيـــدي�رجــال��عمــال�إ-ــى�بـــروز�

كـــل�م�lمـــا�وجـــه�ل�خـــرى،�أوZهمـــا�ا/ـــرأة�الســـلعة�ـــي��عTنـــات�والـــدراما�والســـينما،�وثانيlvمـــا�صـــورت|ن�متناقضـــت|ن�للمـــرأة�

ا/رأة�العورة�ي�أدبيات��سTم�السيا��n،�حيث�تراجعت�قيمة�العمل�الذي�قيل�عنه�ي�الستينيات�إنه�شرف�وواجب�

  .بل�وأخذت�تيارات��سTم�السيا���nتدعو�لعودة�ا/رأة�إ-ى�البيت

وÑن�منظمــات�الحركــة�النســائية�الجديــدة��Zتــزال�ضــعيفة�فإlmــا�عجــزت�عــن�تــرويج�فكــرة�التمي|ــ���يجــابي�ــي�النقابــات�

بحيث�يمكن�لهذه�النقابات�طبقا�للفكرة�ا/عمول�©lا�ي�كث|<�من�ا/نظمات�ي�العـالم�تخصـيص�دورات�تدريبيـة�خاصـة�

lyن�ا/تعـــددة��Zلكـــي�يلحقـــن�بالنقـــابي|ن�الرجـــال�وإنمـــا�لكـــي�للنســـاء�عضـــوات�النقابـــات�ترا�ـــي�ظـــروفهن�وتحLـــ<م�مســـئوليا

يصــبحن�قــوة�مضــافة�لتطــوير�العمــل�النقــابي�ودفعــه�ل�مــام�وتوســيع�قاعدتــه�خاصــة�وأن�ا/هنيــات،�كمــا�ســبقت��شــارة�

�قـل�يقعن�ي�الغالب��عم�ضمن�الجماه|<�العريضة�من�الطبقة�الوسطى�ال�noتأتي�ي�شريحlvا�الثالثة�الفق|<ة�lmÑن�

تـدريبا�وفرصـا�ـي�الL<�ـي�و�فقـر�بــالرغم�مـن�أlmـا�أي�ا/هنيـة�·ـي�ا/حظوظـة�ضــمن�النسـاء�العـامlmÑ�Tـا�تنخـرط�ـي�العمــل�

ا/ــنظم��ZالهامÒــ��nوتنضــم�لنقابــة�أي�يلعــب�النشــاط�العم�ــي�رغــم�كــل�ا/عوقــات�دورا�كب|ــ<ا�ــي�تــراكم�معارفهــا�وخ?<اlyــا�

  . ع�ى�طريق�تحرير�ا/رأة�وفقا�/بدأي�العدل�وا/ساواةمما�يشكل�خطوة�كب|<ة�جدا�إ-ى��مام�

وع�ــى�الصــعيد�السيا�ــ��nتتبــادل�الســيطرة�ع�ــى�النقابــات�ا/هنيــة�قوتــان�همــا�الحــزب�الــوط��nالــديمقراطي�الحــاكم�وتيــار�

�ســTمي�السيا�ــ��nمــع�بعــض�التنويعــات�والظــTل�مــن�قــوى�أخــرى�ديمقراطيــة�تنتمــ�nللتجمــع�والحــزب�الناصــر�أو�التيــار�

الديمقراطي�العام�لك�lا�ليست�حاسمة�ي�تقرير�مص|<�النقابات�وإن�كانت�تملك�رؤية�أك§<�تقدما�وعقTنية�فيما�يتعلـق�

. بقضية�تحرير�ا/رأة�وكون�وجودها�ا/�Lايد�والفعال�ي�النقابات�ا/هنية�هو�عTمة�إيجابية�ع�ى�توجهات�التنمية�وآفاقها

ســـبة�للمـــِرأة�ا/هنيـــة�ســـلبية،�وحـــ|ن�ســـيطروا�ع�ـــى�مجلـــس�نقابـــة�ا/حـــام|ن�ـــي�وقـــد�كانـــت�ممارســـة��ســـTم�السيا�ـــ��nبالن

مــــن�ا/شــــاركة�ــــي�معســــكر�كانــــت�تعــــد�فيــــه�دورات��–�ZلÒــــ�nء�إlmÑ�Zــــن�نســــاء��–بدايــــة�التســــعينيات�منعــــوا�ا/حاميــــات�

  .تدريبية�وذلك�ح�Z��oيختلطن�بالرجال
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ة�ع�ــى�عمــل�هــو�بطبيعتــه�Zبــد�أن�يكــون�ديمقراطيــا�فقــد�أمــا�ا/مارســة�الحكوميــة�فقــد�اتســمت�باشــتداد�القبضــة��داريــ

�١٩٥٥كان�من�نتائج�هذه�الهيمنة�أن�نقابة�ا/علم|ن�ال�noتو-ي�منصب�النقيب�فlºا�دائما�وزير�التعليم�منـذ�نشـأlyا�عـام�

�واحتفظ�النقيب��خ|<�برئاسته�لها�بعد�أن�أصبح�رئيسا�/جلس�الشورى�فقد�عجـزت�النسـاء�عـن�الوصـول�إ-ـى�مقاعـد

بل�وأدت�القيود��دارية�إ-ى�بروز�دور�م�Lايد�لجماعة��خوان�ا/سلم|ن�ي�ا/دارس�حيث�تركت�النقابة�. مجلس�النقابة

الب|<وقراطيــــة�فراغــــا�كب|ــــ<ا�وأخــــذوا�يحــــاولون�إرغــــام�ا/درســــات�والطالبــــات�ع�ــــى�ارتــــداء�الحجــــاب،�حيــــث�تنشــــط��قليــــة�

  . ية�صامتة��Zمبالية�أو�خائفةا/نظمة�ا/دربة�نشاطا�ملموسا�ي�ظل�وجود�أغلب

وإذا�كان�هذا�الغياب�ي�القمة�رغم�الحضور�ي�القاعدة�النقابيـة�بكـل�مسـبباته�ومTبسـاته�يث|ـ<�قلقنـا�فعلينـا�أن�نتوقـع�

أن�تقل�بالتدريج�أعداد�ونسب�التواجد�النسوي�ي�القاعدة�ا/هنيـة�خـTل�العقـود�القادمـة�Ñن�النسـاء�سـوف�يحصـدن�

سياسات�السوق�الحر�ب�Tضوابط،�والخصخصة�الoـ�nتطـردهن�مـن�العمـل�أو�تحـيلهن�إ-ـى�ا/عـاش�ا/بكـر،�النتائج�ا/رة�ل

وانســحاب�الدولــة�مــن�ميــدان�الخــدمات�rجتماعيــة�خاصــة�التعلــيم�والصــحة؛�إذ�يتنــاقص�عــدد�البنــات�الTتــي�تلــتحقن�

إذ�يبـ|ن�جــدول�. نســاء�منـذ�أك§ــ<�مـن�قــرن بـالتعليم�كـل�عــام�بسـبب�الفقــر،�والتعلـيم�هــو�أسـاس�ا/هــن�الoـ�nاشــتغلت�©lـا�ال

أن�معـــــدل�قيـــــد��نـــــاث�ـــــي�التعلـــــيم�الثـــــانوي��١٩٩٧الفقـــــر�البشـــــري�للنســـــاء�و�طفـــــال�ـــــي�تقريـــــر�التنميـــــة�البشـــــرية�لعـــــام�

  . معظمهم�من�الفتيات% ١٨وأن��طفال�غ|<�ا/قيدين�ي�ا/دارس�rبتدائية�يصلون�إ-ى�% ٨٦بالنسبة�للذكور�هو�

خطـــورة�ظـــاهرة�الفســـاد�ـــي�بعـــض�النقابـــات�ا/هنيــــة��١٩٩٤الســـنوي�الخـــامس�للنقابـــات�ا/هنيـــة�عـــام��وقـــد�أدرك�ا/ـــؤتمر 

  : فقال�ي�توصيته�الرابعة

النقابــات�ا/هنيــة�لهــا�دور�كب|ــ<�ــي�إطــار�ا/جتمــع�والدولــة�وعلlºــا�أن�تبــادر�بإصــTح�شــئوlmا�الداخليــة�بصــورة�ديمقراطيــة�"

مـــن�الدســـتور��٥٦رســـم�السياســـات�كـــل�ـــي�مجـــال�اختصاصــه�ـــي�إطـــار�ا/ـــادة�لكــي�تســـاهم�بفاعليـــة�ـــي�القضـــايا�العامــة�و 

  ). ٩.. (خاصة�ا/شاكل�ا/لحة�مثل�البطالة�والتحدي�القادم�ي�ا/ستقبل

إن�التحــــدي�القـــــادم�ــــي�ا/ســـــتقبل�الــــذي�تتحـــــدث�عنــــه�التوصـــــية�بعــــد�تطبيـــــق�شــــروط�الجـــــات�يحمــــل�مخـــــاطر�جســـــيمة�

Ñم�بشـــكل�خـــاص�lللمهنيـــ|ن�عامـــة�وللنســـاء�مـــ��nـــðجن��nـــþ/ـــي�ا/نافســـة�أمـــام�اlmـــن��قـــل�تـــدريبا�وتعليمـــا�ولـــن�يصـــمدن�

ولعـــل�هـــذا�. ولـــذا�Zبـــد�مـــن�تـــدري»lن�ا/تواصـــل, الـــذي�ســـوف�ينفـــتح�أمامـــه�الســـوق�ا/ح�ـــي�دون�أيـــة�قيـــود�طبقـــا�لTتفاقيـــة

لoــ�nتفصــل�بــ|ن�ا/þــ�nالتحــدي�الــذي�ســتكون�البطالــة�الواســعة�أو-ــى�نتائجــه�يــدعونا�®عــادة�النظــر�ــي�قــوان|ن�النقابــات�ا

والعما-ي�فتحرم�كل�م�lما�من�قوة�Õخـر�ومسـاندته،�ـي�حـ|ن�أن�العنصـر�ا/شـL<ك�بي�lمـا�وهـو�العمـل�ا/ـأجور�هـو�أسـاس�

  .توحيد�/صالح�ا/هني|ن�والعمال�ا/شL<كة�بالرغم�من�التفاوتات�ي��جور�ونظمها

بلجنــة�ا/ـرأة�والطفـل�ــي�rتحـاد�العــام�للعمـال�لتتــابع��وسـوف�يكـون�مفيــدا�أن�تنشـأ�لجــان�للمـرأة�داخـل�النقابــات�أسـوة

أوضـــاع�ا/هنيـــات�وتشـــجعهن�ع�ـــى�ممارســـة�العمـــل�النقـــابي�وتتعـــرف�بشـــكل�ملمـــوس�ع�ـــى�احيتاجـــاlyن�وتعظـــم�مـــن�شـــأن�

فرفـــع�شـــأن�ا/ـــرأة�ـــي�أي�موقـــع�ذو�مـــردود�إيجـــابي�ع�ـــى�الـــوطن�كمـــا�يؤكـــد�العلـــم�. مســـاهماlyن�ـــي�العمـــل�العـــام�والتنميـــة

  .لتجربةوتقول�ا
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  الهوامش

،�وا/قتطفــــات�مـــن�عــــرض�نقـــدي�للكتــــاب�١٩٩٦وداعــــا�للطبقـــة�الوســــطى،�دار�ا/ســـتقبل�العربـــي�.. رمـــزي�زكـــي. د -١

 .قدمته�الكاتبة�ي�راديو�لندن�ي�نفس�العام

 . مصدر�سابق.. رمزي�زكي -٢

 .٩،�من�حوار�أجراه�ثروت�شل�nðمع�سامح�عاشور�ص١٤/٣/٢٠٠١جريدة��ها-ي� -٣

ف?<اير�" اليسار"الفتاح،�عضو�اللجنة�التشريعية�بالحزب�الوط��nمن�حوار�معه�أجرته�مجلة�أحمد�يح���عبد� -٤

 .٢٨ص��١٩٩٣

 .١٩٩٦ديسم?<��–أطلس�بياني�صادر�عن�ا/جلس�القومي�ِل�مومة�والطفولة� -٥

�مجموعــة�باحثـان،�سـامية�سـعيد،�ا/ــرأة�ا/صـرية�ـي�النقابــات�–ا/ـرأة�ا/صـرية�والعمـل�العــام�رؤيـة�مسـتقبلية� -٦

 . جامعة�القاهرة�–،�مركز�البحوث�والدراسات�السياسية�٧٤واتحاد�العمال�ص�

 . تصدرها�نقابة�ا/هندس|ن�– ١٩٩١مجلة�ا/هندس|ن،�مارس� -٧

،�٢٠٧النقابات�ا/هنية�وقضايا�ا/جتمع�ا/صري،�نقابـة�ا/هندسـ|ن�ا/صـرية،�لجنـة�التنسـيق�بـ|ن�النقابـات�ص� -٨

١٩٩٥. 
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  "سهيلة"

  

  

  . لقد�تخلصت�من�جميع�أسلحno،�أو�باÑحرى�فقدlyا،�لن�أقاوم�رغب�noالقوية�باZستسTم،�إن��nأتعرض�®هانات�دائمة

بعــد�أن�حكمــت�علlºـــا�" أحمــد"مــن�ســج�lا�ــي�أ/انيــا�إ-ــى�زوجهــا�" ســهيلة�أنــدراوس"هــذه�بعــض�كلمــات�مــن�رســالة�كتبlvــا�

يـــــة�بlvمـــــة�كانـــــت�قـــــد�ســـــجنت�بســـــب»lا�قبـــــل�عشـــــرين�عامـــــا�ـــــي�ا/حكمـــــة�بالســـــجن�أث�ـــــ��عشـــــر�عامـــــا�إثـــــر�محاكمlvـــــا�مـــــرة�ثان

  . الصومال

وســهيلة��Zتتم�ــ��Õن�إ�Zا/ــوت،�هكــذا�قالــت�محاميlvــا،�وهكــذا�أعلنــت�·ــي�حــ|ن�طلبــت�إ-ــى�زوجهــا�أن�يبــذل�كــل�جهــده�"

قــدرها�" ويجالÜــ<"كمــا�حملــت�إ-ــى�" لي�ــى�الســايح"الoــ�nحملــت�اســم�جــدlyا�الكاتبــة�الفلســطينية�" لي�ــى"حoــ��تنســاها�ابنlvــا�

  ". الفلسطي��nو·ي�لم�تخرج�بعد�من�طفولlvا

�طفال�قـادرون�أك§ـ<�م�ـ�nع�ـى�التطبـع�والنسـيان،�بـالطبع��Zيخلـو��مـر�مـن�ألـم،�ولكـن��لـم�سـيكون�أشـد�إن�لـم�تبـدأ�"

  قدره؟من�يعرف�.. وربما�أبدا.. وأنت�منذ�Õن�تقبل�حقيقة�أنه�لن�يكون�-ي�وجود�ي�حياتكما�سنوات�طويلة" لي�ى"

  . ثم�تضيف�سهيلة.. بل�وثقها.. �Zتقطع�عTقتك�بالوطن�العربي

ثـم�.. ثـم�ألـم.. ألـم.. مهما�فعلنا�فقدرها�مثل�قدرنا�الفلسـطي�n.. لي�ى�ستجد�طريقها�سواء�كان�مليئا�باÑشواك�أو�بالزهور 

  ..!! و·ي�ليست�ِأغ�ى�من�أطفال�فلسط|ن.. �Zمفر.. ألم

ســهيلة�مــع�مجموعــة�مــن�أعضــاء�الج»lــة�الشــعبية�لتحريــر�فلســط|ن�ــي�خطــف��حــ|ن�شــاركت�١٩٧٧بــدأت�القصــة�عــام�

طــائرة�لوفlvــانزا�©lــدف�الضــغط�ع�ــى�حكومــة�أ/انيــا�ZطــTق�ســراح�ا/عتقلــ|ن�الفلســطيني|ن�لــدlØا،�ولفــت�نظرهــا�لجــرائم�

ضــغط�أيضــا�إســرائيل�ضــد�الشــعب�الفلســطي��nحoــ��تعيــد�النظــر�ــي�ا/عونــات�العســكرية�الضــخمة�الoــ�nتقــدمها�لهــا،�وال

  .لòفراج�عن�فلسطيني|ن�مسجون|ن�ي�إسرائيل

ولم�يكن�ي�مخطط�العملية�قتل�أي�من�الركاب�أو�أفراد�طاقم�الطـائرة،�ولكـن�مTبسـات�ـي�عمليـة�إنـزال�الطـائرة�أدت�

با/صـــافدة�بعـــد�أن�كـــان�أحـــد�الضـــباط�ال?<يطـــاني|ن�قـــد�صـــوب�" ســـهيلة"/قتـــل�قائـــدها�وقتـــل�الخـــاطف|ن�جميعـــا،�ونجـــت�

  . ه�نحو�رأسها�فمنعه�ضابط�صوما-ي�وأصيبت�بعشر�رصاصات�ي�كل�أجزاء�جسدهامسدس

حكم�ع�ى�سهيلة�بالسجن�لعشرين�عاما،�قضت�م�lا�عاما�ونصف�العام�وأفرج�ع�lا�الرئيس�الصوما-ي�Ñسباب�صـحية�

  .ثم�تلقت�عTجا�ي�بعض�البلدان�rشL<اكية�آنذاك

بلــــد�ا/لجــــأ�الــــذي�Üحت�إليــــه�أســــرlyا�بعــــد�طردهــــا�مــــن�" ب|ــــ<وت"ل|ــــ�ي�ــــي�Zســــتكمال�دراســــlvا�ِلــــ�دب��نج" ســــهيلة"عــــادت�

وجـاءت�لي�ـى�واسـتقروا�أخ|ـ<ا�كTجئـ|ن�" أحمد�أبو�مطر"وتزوجت�من�الكاتب�والشاعر�الفلسطي�١٩٤٨��nفلسط|ن�عام�

سياســـــــي|ن�ـــــــي�الÜـــــــ<ويج�بعـــــــد�ترحـــــــال�متصـــــــل�إ-ـــــــى�عواصـــــــم�عربيـــــــة�وغ|ـــــــ<�عربيـــــــة�طـــــــردlyم�جميعـــــــا�مثلمـــــــا�يحـــــــدث�كث|ـــــــ<ا�

  . سطيني|نللفل

/حاكمlvــا،�ورفضــت�محكمــة�نرويجيــة�تســليمها�" ســهيلة"طالبــت�أ/انيــا�حكومــة�الÜــ<ويج�بتســليم��١٩٩٤وفجــأة�وــي�عــام�

ع�ــى�أســاس�أنــه�عمــل�غ|ــ<�شــر�ي�و�Zيتفــق�مــع�القــانون�الــدو-ي�إذ��Zيجــوز�محاكمــة�ا/ــlvم�مــرت|ن�بــنفس�الlvمــة،�كـــذلك�
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قضـــت�محكمـــة�rســـتئناف�تســـليم�ا/واطنـــة�الÜ<ويجيـــة�لـــنفس��ســـباب،�لكـــن�وزيـــرة�الÜ<ويجيـــة�عرضـــت�القضـــية�ع�ـــى�

محكمـــة�أخـــرى�أصــــدرت�حكمهـــا�بســــرعة،�وتـــم�التســــليم�رغـــم�احتجاجـــات�منظمــــات�حقـــوق��نســــان�وأســـاتذة�القــــانون�

  . لتسليمالذين�وضع�أحدهم�كتابا�يب|ن�ا/خالفات�الجسيمة�للقانون�الدو-ي�ي�عملية�ا

الoــ�nاشــتغلت�بالL<جمــة�ــي�الÜــ<ويج�أlmــا�والج»lــة�الشــعبية�لتحريــر�فلســط|ن�قــد�انتقــدا�" ســهيلة"وكــان�واضــحا�Ñصــدقاء�

أســــلوبا�ينتمــــ�n/رحلــــة�مضــــت�وكانــــت�خســــائره�أك?ــــ<�مــــن��–فيمــــا�بعــــد�عمليــــات�خطــــف�الطــــائرات�باعتبــــاره�أي�الخطــــف�

نائمــــة�ووضـــع�القضـــية�الفلســـطينية�ع�ــــى�جـــدول�أعمـــال�العــــالم�فوائـــده��عTميـــة�ا/نشـــودة�الoــــ�nاســـlvدفت�الضـــمائر�ال

  . الذي�تضلله�الدعاية�الصهيونية�الجبارة�الكاذبة

حوصـــرت�ســـهيلة�مـــن�كـــل�الجهـــات،�و·ـــي�·ـــي�ا/ـــرأة�الباســـلة�الoـــ�nمنحـــت�عمرهـــا�لقضـــيlvا�وكانـــت�مشـــروع�شـــهيدة�تعلـــن�

  : فشلها

�nكرامـة،�وأعـرف�هـذه�صـدمة�لكـل�مـن�يثـق�بـي،�بقـوتي�ولـيكن�مـا�يكـون�أعلـن�فشـ�ي�باختيـاري،�وهـذا�يع�ـ.. أعلـن�فشـ�ي"

إن�ــ�Z�nأســقط�أو�أتســاقط،�العــدل�ــي�هــذا�العــالم�. وقــدرتي�ع�ــى�ا/قاومــة،�أعــرف�أن�ــ�nبــذلك�سأســقط�ــي�عيــون�كث|ــ<ين

  ".هو�الذي�يتساقط

يتعـرض�Zلنlvــاك،�وأن�أlØـا�القـارئ�إذا�قـرأتم�هـذا�ا/قـال�وأيقنـتم�أن�العـدل�يتسـاقط�ـي�هـذا�العـالم�و .. فيـا�أيlvـا�القارئـة

العــالم�الغربــي�ا/نــافق�الــذي�يكيــل�بمكيــال|ن�حــ|ن�يتحــدث�عــن�حقــوق��نســان�يقــوم�هــو�نفســه�صــراحة�©lــذا�rنlvــاك�

وإذا�ما�شعرتم�بوطأة�الظلم�ح��oلو�لـم�يقـع�علـيكم�شخصـيا�فـ�Tتسـكتوا�أو�تتخـذوا�موقـف�الTمبـاZة�مـن�محمـة�امـرأة�

طليِق،�من�الظا/|ن�Ñن�هؤZء��خ|<ين�يعتمدون�ع�ى�صمت�و�ZمباZة��ول|ن،�·ي�صوت�شع»lا�ا/لخص�بينما�جTدها�

  .بادروا�®رسال�تضامنكم�لسهيلة�ي�سج�lا�لنساعدها�ع�ى�الخروج�من�اليأس

ع?ــ<�الســفارة��/انيــة�ليســقط�تحفظــات�الحكومــة��/انيــة�الoــ�nوضــعlvا�شــرطا�لتســليم�" هلمــوت�كــول "خــاطبوا�الــرئيس�

  . لÜ<ويج�ويوافق�ع�ى��فراج�ع�lا�بسبب�ظروفها�الصحيةسهيلة�إ-ى�ا

وحيــدة�ــي�ســج�lا�البــارد�وحoــ��" ســهيلة"اكتبــوا�/حاميlvــا�الoــ�nننشــر�لكــم�هنــا�عنواlmــا�واســألوها�مــاذا�نفعــل�حoــ���Zتبقــى�

  . ننجح�ي��فراج�ع�lا�ف�Tيسقط�العدل�ونحن�صامتون 

Heidi Bache- wig p.b. 7194 Homansbye, 0307 Oslo Parkveien 25, inng. Hegdehaugsveien Tel: 47 22 60 
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  قائمة�مطبوعات

  مركز�القاهرة�لدراسات�حقوق��نسان

cمناظرات�حقوق��نسان: أو:  

nي�ظل�الحكم�الذاتي�الفلسطي�منال�لطفـي،�خضـر�شـق|<ات،�راÓـي�الصـوراني،�فـاتح�عـزام،�: ضمانات�حقوق��نسان�

 ).بالعربية�و�نجل|�ية(السيد�سعيد��محمد

محمـــد�خالـــد��زعـــر،�أحمـــد�صـــد�ي�الـــدجاني،�عبـــد�: الديمقراطيـــة�وحقـــوق��نســـان�–الثقافـــة�السياســـية�الفســـلطينية�

 .القادر�ياس|ن،�عزمي�بشارة،�محمود�شق|<ات

ســــعيد،�مجــــدي�عــــTء�قــــاعود،�محمــــد�الســــيد�: ١٩٩٤ – ١٩٨٩حالــــة�الســــودان��–الشــــمولية�الدينيــــة�وحقــــوق��نســــان�

 .حس|ن،�أحمد�البش|<،�عبد�هللا�النعيم،�أم|ن�مكي�مدني

محمـد�خالـد��زعــر،�سـليم�تمــاري،�صـTح�الــدين�: ضـمانات�حقـوق�الTجئــ|ن�الفلسـطيني|ن�والتســوية�السياسـية�الراهنــة

 . عامر،�عباس�شبTق،�عبد�العليم�محمد،�عبد�القادر�ياس|ن

جمال�عبد�الجواد،�أبو�الع�Tماn�ç،�عبد�الغفار�شـكر،�منصـف�ا/رزو�ـي،��:التحول�الديمقراطي�ا/تع§<�ي�مصر�وتونس

 . وحيد�عبد�ا/جيد

nم�السيا�ــ�Tي�منصــور،�محمــد�عبــد�الجبــار،�غــانم�: حقــوق�ا/ــرأة�بــ|ن�ا/واثيــق�الدوليــة�و�ســüعمــر�القــراي،�أحمــد�صــب

 .جواد،�محمد�عبد�ا/لك�ا/توكل،�هبة�رؤوف�عزت،�فريدة�النقاش،�الباقر�العفيف

البـــاقر�العفيـــف،�أحمـــد�صـــبüي�منصـــور،�غـــانم�جـــواد،�ســـيف�الـــدين�عبـــد�الفتـــاح،�: حقـــوق��نســـان�ـــي�فكـــر��ســـTمي|ن

n�ôح�الدين�الجورTهاني�نس|<ة،�وحيد�عبد�ا/جيد،�غيث�نايس،�هيثم�مناع،�ص . 

دين�الجورôـ�n،�نصـر�غـانم�جـواد،�البـاقر�العفيـف،�صـTح�الـ: وثائق�حقوق��نسان�ي�الثقافة��سـTمية�–الحق�قديم�

 .حامد�أبو�زيد

  :مبادرات�فكرية: ثانيا

 ).لبنان(فيوليت�داغر�: الطائفية�وحقوق��نسان

 ). سوريا(هيثم�مناع�: الضحية�والجTد

 ).بالعربية�و�نجل|�ية) (فلسط|ن(فاتح�عزام�: ضمانات�الحقوق�ا/دنية�والسياسية�ي�الدسات|<�العربية

 ).بالعربية�و�نجل|�ية(هيثم�مناع�: عربية�و�سTميةحقوق��نسان�ي�الثقافة�ال

 . أحمد�عبد�هللا. د: حقوق��نسان�وحق�ا/شاركة�وواجب�الحوار

 ).تونس(منصف�ا/رزو�ي�: الرؤيا�الجديدة�–حقوق��نسان�

 ).والفرنسيةبالعربية�و�نجل|�ية�(ب�nÇالدين�حسن�: تقديم�وتحرير: تحديات�الحركة�العربية�لحقوق��نسان

 . أحمد�عبد�الحفيظ: ودعوة�لدستور�جديد�١٩٧١نقد�دستور�

 . عTء�قاعود،�عبد�الرحمن�عبد�الخالق،�نادرة�عبد�القدوس: �طفال�والحرب�حالة�اليمن
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 ).بالعربية�و�نجل|�ية(هيثم�مناع�. د: ا/واطنة�ي�التاريخ�العربي��سTمي

 ).فلسط|ن(محمد�حافظ�يعقوب�. د: ان�ضد��بار�تايدالTجئون�الفلسطينيون�وعملية�السTم�بي

 . عبد�ا/عطي�بيومي. محمد�يونس،�تقديم�د: التكف|<�ب|ن�الدين�والسياسة

 . هيثم�مناع. د: �صوليات��سTمية�وحقوق��نسان

 . عبد�هللا�خليل،�تقديم�عبد�الغفار�شكر: أزمة�نقابة�ا/حام|ن

 . يثم�مناعه. د: مزاعم�دولة�القانون�ي�تونس

 . صTح�الدين�الجورn�ô. �سTميون�التقدميون 

 . هيثم�مناع. حقوق�ا/رأة�ي��سTم�د

 . صTح�عي��Ä،�تقديم�ا/ستشار�عوض�ا/ر. دستور�ي�صندوق�القمامة

 . محمد�حسن|ن�هيكل: مروان�بشارة،�تقديم: سTم�أم�نظام�عنصري : إسرائيل/ فلسط|ن

 . أحمد�يوسف�القر�ي. د: ول دروس�العام�� : انتفاضة��ق���

 . محمود�الورداني: ع�ى�هامش�ا/عارك�الفكرية�وrجتماعية�ي�التاريخ�ا/صري�الحديث�–ثمن�الحرية�

  :كراسات�ابن�رشد: ثالثا

 . ب�nÇالدين�حسن: تحرير�–محمد�السيد�سعيد�: حرية�الصحافة�من�منظور�حقوق��نسان�تقديم

ي�إطار��nوالقومي�تقديم�–الديمقراطية�وحقوق��نسان�تجديد�الفكر�السيا���n�Äمي�وا/اركTمحمد�سيد�: التيار��س

 ).بالعربية�و�نجل|�ية(عصام�محمد�حسن�: تحرير�–أحمد�

بالعربيـة�. (جمال�عبد�الجواد: تحرير�–عبد�ا/نعم�سعيد�: تقديم: الديمقراطية�وحقوق��نسان�–التسوية�السياسية�

 ). و�نجل|�ية

 . إبراهيم�عوض�وآخرون. د: قوق��نسان�ي�الجزائرأزمة�ح

 .عصام�الدين�محمد�حسن: تقديم�وتحرير. ب|ن�حرمة�الوطن�وكرامة�ا/واطن�–" الكشح"أزمة�

 . عصام�الدين�محمد�حسن: إعداد�وتقديم. دفاعا�عن�حق�تقرير�ا/ص|<�للشعب�الفلسطي�n: يوميات�انتفاضة��ق���

   :تعليم�حقوق��نسان: رابعا

�–تحـت�إشـراف�ا/ركـز��–ملف�يضم�البحوث�ال�noأعدها�الدارسـون�(كيف�يفكر�طTب�الجامعات�ي�حقوق��نسان؟�

 ). للتعليم�ع�ى�البحث�ي�مجال�حقوق��نسان�١٩٩٤ي�الدورة�التدريبية��و-ى�

البحــوث�الoــ�nأعــدها�ملــف�يضــم�(أوراق�ا/ــؤتمر��ول�لشــباب�البــاحث|ن�ع�ــى�البحــث�ا/عرــي�ــي�مجــال�حقــوق��نســان�

 ).للتعليم�ع�ى�البحث�ي�مجال�حقوق��نسان�١٩٩٥ي�الدورة�التدريبية�الثانية��–تحت�إشراف�ا/ركز��–الدارسون�

 . محمد�السيد�سعيد: مقدمة�لفهم�منظومة�حقوق��نسان

 .محمد�أم|ن�ا/يداني: اللجان�الدولية�و�قليمية�لحماية�حقوق��نسان
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  :جامعية�لحقوق��نسانأطروحات�: خامسا

. محمــد�مرغ�ــ�nخ|ـــ<ي . هشـــام�محمــد�فــوزي،�تقـــديم�د. د: دراســة�مقارنــة�بـــ|ن�أمريكــا�ومصــر�–رقابــة�دســتورية�القـــوان|ن�

 ).طبعة�أو-ى�وثانية(

�nي�مصر�–التسامح�السيا�� .هويدا�عد-ي. د: ا/قومات�الثقافية�للمجتمع�ا/دني�

  : مبادرات�نسائية: سادسا

 ).بالعربية�و�نجل|�ية(سهام�عبد�السTم�/ آمال�عبد�الهادي: ختان��ناثموقف��طباء�من�

 ).بالعربية�و�نجل|�ية(آمال�عبد�الهادي�: كفاح�قرية�مصرية�للقضاء�ع�ى�ختان��ناث�–�Zتراجع�

 ).٤٨فلسط|ن�(جنان�عبده�: جريمة�شرف�العائلة

  : دراسات�حقوق��نسان: سابعا

 . أحمد�ا/سلماني: حدود�التغي|< –حقوق��نسان�ي�ليبيا�

 . أحمد�lyامي: العربية�–التكلفة��نسانية�للصراعات�العربية�

أنـور�مغيـث،�حسـن|ن�كشـك،�ع�ـى�م?ـ<وك،�م�ـ��: دراسات�ي�الفكر�العربـي�الوسـيط�–ال�Üعة��نسانية�ي�الفكر�العربي�

 .عاطف�أحمد: طلبة،�تحرير

اسحق�عبيد،�حامد�عبد�الـرحيم،�حسـن�طلـب،�حلمـ�nسـالم،�عبـد�ا/ـنعم��أحمد�أبو�زيد،�أحمد�زايد،: حكمة�ا/صري|ن

 .محمد�السيد�سعيد: تليمة،�قاسم�عبده�قاسم،�رؤوف�عباس،�تقديم�وتحرير

 . عبد�الوهاب�بكر: أحوال��من�ي�مصر�ا/عاصرة

 . عبد�هللا�خليل: موسوعة�تشريعات�الصحافة�العربية

 . نبيل�عبد�الفتاح: عTء�قاعود،�تقديم: نموذجا�التعليم��زهري : نحو�إصTح�علوم�الدين

 .محمد�السيد�سعيد. د: الديمقراطية�وحقوق��نسان: رجال��عمال

 .ع�ي�م?<وك: والخطاب�التاري�ي�ي�علم�العقائد: عن��مامة�والسياسة

  :حقوق��نسان�ي�الفنون�وÕداب: ثامنا

 .و�عوفعبد�الرحمن�أب: القمع�ي�الخطاب�الروائي�العربي

 . حلم�nسالم: الشعر�العربي�ا/عاصر�وحقوق��نسان�–الحداثة�أخت�التسامح�

 . عز�الدين�نجيب): الفن�التشكي�ي�وحقوق��نسان(فنانون�وشهداء�

 . نورا�أم|ن: ا/سرح�ا/صري�ا/عاصر�وحقوق��نسان�–فن�ا/طالبة�بالحق�

 . هاشم�النحاس�وآخرون: السينما�وحقوق�الناس

 . أحمد�مر��n. د: سيد�إسماعيل،�تقديم: الفولكلور�وحقوق��نسان�–Õخر�ي�الثقافة�الشعبية�

 .سحر�سامي: تنوع�ا/صادر�الدينية�ي�شعر�محمود�درويش�–أك§<�من�سماء�
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 .حسن�طلب. د: rختTف�والتماثل�ب|ن�الدين�والفن�–ا/قدس�والجميل�

  مطبوعات�غ|<�دورية�: تاسعا

 ] عددا�٤٤صدر�م�lا�) [العربية�و�نجل|�ية(نشرة�دورية�باللغت|ن�": سواسية"

 ] عددا�٢٦صدر�م�lا�) [العربية�و�نجل|�ية(دورية�بحثية�باللغت|ن�: رواق�عربي

 ] عددا�١١صدر�م�lا�[ MERIPمجلة�غ|<�دورية�بالتعاون�مع�مجلة�: رؤي�مغايرة

 ] أعداد�٣صدر�م�lا�[ Reproductive Health Mattersلتعاون�مع�مجلة�مجلة�غ|<�دورية�با: قضايا�الصحة��نجابية

  : قضايا�حركية: عاشرا

 ).باللغات�العربية�و�نجل|�ية�والفرنسية(ب�nÇالدين�حسن�: تقديم�وتحرير. وظلم�الخارج.. العرب�ب|ن�قمع�الداخل

 . مجدي�النعيم: إعداد. تمك|ن�ا/ستضعف

صادر�عن�ا/ؤتمر�الدو-ي��ول�للحركة�العربية�لحقوق��نسان،�. ربية�لحقوق��نسانإعTن�الدار�البيضاء�للحركة�الع

 .١٩٩٩أبريل��٢٥ – ٢٣الدار�البيضاء�

جـدول�: صادر�عـن�مـؤتمر�قضـايا�تعلـيم�ونشـر�ثقافـة�حقـوق��نسـان. إعTن�القاهرة�لتعليم�ونشر�ثقافة�حقوق��نسان

 .٢٠٠٠أكتوبر��١٦ – ١٣أعمال�للقرن�الحادي�والعشرين،�القاهرة�

إعTن�الرباط�لحقوق�الTجئ|ن�الفلسطيني|ن�صادر�عن�ا/ؤتمر�الدو-ي�الثالث�لحركة�حقوق��نسان�ي�العالم�العربـي،�

 .٢٠٠١ف?<اير��١٢ – ١٠الرباط�

nمم�ا/تحـــــــدة�: مـــــــذكرة�حـــــــول�حقـــــــوق�الشـــــــعب�الفلســـــــطي�Ñبـــــــاللغت|ن�العربيـــــــة�(مقدمـــــــة�إ-ـــــــى�لجنـــــــة�حقـــــــوق��نســـــــان�بـــــــا

 ). و�نجل|�ية

 . إعداد�محمد�السيد: نحن�سفاحون�وعنصريون �–اعL<افات�إسرائيلية�

 ).باللغت|ن�العربية�و�نجل|�ية(ِ◌إعTن�القاهرة�/ناهضة�العنصرية�

أحمــد�شــو�ي�بنيــوب،�عبــد�الــرحمن�بــن�عمــرو،�عبــد�. مــع�مقارنــة�بمصــر�وا/غــرب: قضــايا�التحــول�الــديمقراطي�ــي�ا/غــرب

 . محمد�السيد�سعيد. د: ر،�محمد�الصديقي،�محمد�ا/دني،�هاني�الحوراني،�تقديمالعزيز�بناني،�عبد�الغفار�شك

 . تقديم�وتحرير�عصام�الدين�محمد�حسن: حقوق�الTجئ|ن�الفلسطيني|ن�ي�ظل�مسارات�التسوية�–جسر�العودة�

  : إصدارات�مشL<كة: حادي�عشر

  : بالتعاون�مع�اللجنة�القومية�للمنظمات�غ|<�الحكومية) أ

  . سهام�عبد�السTم. د: أوهام�وحقائق�–) الختان(شويه�الجن�n�Äلòناث�الت�-١

  . آمال�عبد�الهادي: ختان��ناث�-٢

  ) مواطن(بالتعاون�مع�ا/ؤسسة�الفلسطينية�لدراسة�الديمقراطية�) ب

  ). سط|نفل(عزمي�بشارة�. محمد�السيد�سعيد،�د. د: تحرير. إشكاليات�تع§<�التحول�الديمقراطي�ي�الوطن�العربي�-
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  بالتعاون�مع�جماعة�تنمية�الديمقراطية�وا/نظمة�ا/صرية�لحقوق��نسان�) ج

  . مشروع�قانون�بشأن�الجمعيات�وا/ؤسسات�الخاصة: من�أجل�تحرير�ا/جتمع�ا/دني�-

  بالتعاون�مع�اليونسكو�) د

  ). نسخة�تمهيدية(دليل�تعليم�حقوق��نسان�للتعليم��سا���nوالثانوي��-

  عاون�مع�الشبكة��ورومتوسطية�لحقوق��نسان�بالت) هـ

 . خميس�شماري،�وكارول|ن�ستاي�n. ا/توسطية�–دليل�حقوق��نسان�ي�الشراكة��وروبية�

  العدالة�/ بالتعاون�مع�منظمة�أفريقيا) و

يــوانس�أجــاوين�وألــيكس�: تحريــر. موعــد�مــع�ثــالوث�الديمقراطيــة�والتنميــة�والســلم�ــي�الســودان�–عنــدما�يحــل�الســTم��-

  . دوفال

  تحت��عداد

 . نحو�آفاق�جديدة�لتطور�الحركة�العربية�لحقوق��نسان

 . �صTح�السيا���nوحقوق��نسان

 . آفاق�التحول�الديمقراطي�ي�العالم�العربي

 . يم�حقوق�ا/رآةدليل�تعل

 . إشكالية�الفكر�القومي�العربي�وحقوق��نسان

 .قضايا�حقوق��نسان�والحريات�الديمقراطية�ي�تونس

nضمانات�حقوق��نسان�ع�ى�ا/ستوى��قليم . 

  .العو/ة�وحقوق��نسان

  

  


