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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
مﻘدمة
ﻻ ﺷــﻚ أن اﻻهﺘمــام بمﻮقــﻊ ا�ــرأة ﻛﻨﺼــﻒ ا�ﺠﺘمــﻊ بــﺪأ بﺸــﻜﻞ أوﺿحﻔــﻲ الﺒــﻼد الﻌربيــة
ﻣﻨــﺬ اﻹﻋــﻼن ﻋــﻦ الﻌقــﺪ الﻌا�ــﻲ لﻠمــرأة ) (1985-1975وﺣــﱴ ﻣﺆﺗمــر بيﻜــ� )،(1995
ﻓالﺨﻄــاب ﺣــﻮل قﻀايــا ا�ــرأة ﻓــﻲ بﻠﺪاﻧﻨــا لــﻢ يﺘﻮقــﻒ لﻠحﻈــة واﺣــﺪة داﻋيــا إلــﻰ ﺗمﻜيﻨﻬــا ﻣﻦ
ا�ﺸــارﻛة الﻔاﻋﻠــة ﻓــﻲ الﺘﻨميــة ا�ســﺘﺪاﻣة ،وﻓــﻲ اﺗﺨــاذ القــرار ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﻨاﺣــﻲ الحيــاة
السياﺳــية واﻻقﺘﺼاديــة واﻻﺟﺘماﻋيــة والثقاﻓيــة ،وقــﺪ واﻛــﺐ هــﺬا اﻻهﺘمــام الﻌا�ــﻲ أيﻀــا
اهﺘماﻣــاً ﻛﺒــ�اً ﻣــﻦ ﻣﻨﻈماﺗا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ ﻋــربت ﻋﻨــﻪ الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ الﻬيﺌــات وا�ﻨﻈمــات ﻓــﻲ
الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ اﻷقﻄــار الﻌربيــة ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻋــﺪد ﻣــﻦ ا�ﺒــادرات والرباﻣــﺞ الﻄمﻮﺣــة ،وﻛــﺬا ﻋقــﺪ
ﺳﻠســﻠة ﻣــﻦ ا�ﺆﺗمــرات والﻨــﺪوات والﻠقــاءات الﺘحسيســية ...بﻬــﺪف ﺟﻌــﻞ ا�ــرأة ال�يــﻚ
الﻔﻌﻠــﻲ واﻷﺳــاﳼ ﻓــﻲ ﻛﻞ القﻀايــا الﺘﻨمﻮيــة الــﱵ ﺗﻬــﻢ ا�ﻨﻄقــة.
يﺼﻄــﺪم هــﺬا ا�ﻄمــﺢ ا�ــ�وع لﻠرقــﻲ بﺄوﺿــاع ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻌالــﻢ الﻌربــﻲ بمﻮﺟــة ﺟﺪيــﺪة
ﻣــﻦ الﺘﻄــرف وﻓﻜــر اﻹرهــاب ا�ﻨﻐﻠــﻖ ﺗماﻣــاً ،والــﺬي يﻌيﺪﻧــا إلــﻰ ﻧقﻄــة الﺼﻔــر ﻓــﻲ قﻀيــة
ﺗحــرر ا�ــرأة وﻃرﺣﻬــا ﻣــﻦ ﺟﺪيــﺪ لﻠﻨقــاش ا�ﺠﺘمﻌــﻲ ،ﺧاﺻــة أن هــﺬه اﻷﻓــﻜار اﻹرهابيــة
ا�ﻨحرﻓــة ﺗحــاول ﺟاهــﺪة ال�ﻛــ� ﻋﻠــﻰ ا�ــرأة ﻛﻬــﺪف ووﺳــيﻠة ﻓــﻲ اﻵن ذاﺗــﻪ ،ﻓﻬــﻲ هــﺪف
لﻬــﺬه اﻷﻓــﻜار ا�ﻨحرﻓــة الراﻣيــة إلــﻰ ﻃمــﺲ هﻮيﺘﻬــا ،وﺟﻌﻠﻬــا أداة ﻃيﻌــة ﻓــﻲ ﺧﺪﻣــة اﻹرهــاب
ورﺟاﻻﺗــﻪ ﺗحﺪيــﺪا ،ووﺳــيﻠة أيﻀــا لﻠﺘﻨﺸــﺌة ﻋﻠــﻰ هــﺬه اﻷﻓــﻜار ا�ﻨحرﻓــة ﻓــﻲ ﺻﻔــﻮف
الﻨاﺷــﺌة لﺰيــادة ﻋــﺪد ا�ﺘﻄرﻓــ� واﺳــﺘﺪاﻣة أﻓﻜارهــﻢ ا�ﻨحرﻓــة.

ﺗســﻌﻰ هــﺬه ا�ســاهمة إذن إلــﻰ ﺗســﻠيﻂ الﻀــﻮء ﻋﻠــﻰ واقــﻊ ا�ــرأة الﻌربيــة ورهاﻧــات ال�بية
والثقاﻓــة ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬــة ﺧﻄــاب الﺘﻄــرف واﻹرهــاب ﻓــﻲ ﻇــﻞ الﺘحــﻮﻻت اﻻﺟﺘماﻋيــة الــﱵ
ﺗﻌرﻓﻬــا ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة ،ﻧﻬــﺪف ﻣــﻦ ﺧﻼلﻬــا إلــﻰ ﻓﺘــﺢ ﻧقــاش ﻻ ﻧﻌﺘــربه ﺟﺪيــﺪا با�ﻄﻠــﻖ،
لﻜﻨــﻪ ﻧقــاش ﻣﻔﺘــﻮح وﻣﺘﻮاﺻــﻞ أُﺷــﺒﻊ درﺳــا وﺗحﻠيــﻼ ﻣــﻦ قﺒــﻞ ﻋــﺪد ﻣــﻦ الﺒاﺣثــ� ﻓــﻲ
الﻌالــﻢ الﻌربــﻲ ،وﺷــﻬﺪ الﻜثــ� ﻣــﻦ الﺠــﺪال الﻔﻜــري ا�ســﺘمر ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪار أﻛــ� ﻣــﻦ قــرن ﻣــﻦ
الﺰﻣــﻦ.
اﻷﻛيــﺪ هــﻮ أن الســياق ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺗماﻣــاً ،ﻓا�رﺣﻠــة الــﱵ ﺗمــر ﻓيﻬــا الﺒــﻼد الﻌربيــة اليــﻮم ﺗﻌﺘــرب،
بﻨﻈــر الﻜث�يــﻦ ،إﺣــﺪى ا�راﺣــﻞ الﺼﻌﺒــة ﻓــﻲ ﺗاريــﺦ ا�ﻨﻄقــة .وهــﺬا ﻣــا قــﺪ يﺪﻓــﻊ الﺒاﺣثــ�
وا�ﻨﻈمــات ا�ﻌﻨيــة إلــﻰ ﺷــحﺬ ﻛﻞ اﻹﻣﻜاﻧيــات والﻄاقــات ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻌميــﻖ ﻓﻬــﻢ ﻃﺒيﻌــة هــﺬه
الﺘحــﻮﻻت الــﱵ ﺗﻬــﺪد ﻓــﻲ ا�ﺠمــﻞ الســﻠﻢ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ �ﺠﺘمﻌــات ا�ﻨﻄقــة.

إﻧﻨــا ﻻ ﻧﺪﻋــﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل هــﺬه الﻮرقــة ﺗقﺪيــﻢ ﻛﻞ ﻋﻨــا� الﻔﻬــﻢ الﻼزﻣــة �ــا يﺠــري هﻨــا
وهﻨــاك ارﺗﺒاﻃــاً با�ﻮﺿــﻮع الــﺬي يﺸــ� إليــﻪ ﻋﻨــﻮان الﻮرقــة ،لﻜــﻦ هــﻲ ﻣﺠــرد ﻣحاولــة لﻔﺘــﺢ
بﻌــﺾ الﻨﻮاﻓــﺬ ﻛمﺪاﺧــﻞ ﻣمﻜﻨــة لقــراءة واقــﻊ يﻌــرف ﺗحــﻮﻻت ﻋميقــة ﻓــﻲ ﻣســﺘﻮى اﻷدوار
والﻌﻼقــات والقيــﻢ وا�مارﺳــات ،قــﺪ ﺗﻜــﻮن ﻏالﺒــا ﻣﺠــرد ﺗﻐــ�ات ﺿمــﻦ ﻧســﻖ اﻻﺳــﺘمرارية
وإﻋــادة اﻹﻧﺘــاج.
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 -1مالﺣﻈة اﺳتﻬاللية :اﳌرﺃﺓ وﺣﻘﻞ اﻷلغاﻡ الﺒﺤﺜية يف الﺒالد العربية
إن اﻻﺷــﺘﻐال ﻋﻠــﻰ قﻀايــا ا�ــرأة ﻋمﻮﻣــا ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة هــﻮ بمثابــة ﻧﺒــﺶ ﻓــﻲ
ﺣقــﻞ ﻣــﻦ اﻷلﻐــام ،ﻣــا إن ﺗﻄمــ� إلــﻰ ﻧمــﻮذج ﺗﻔســ�ي ﻣﻌــ� ﺣــﱴ يﻄالﻌــﻚ اﻵﺧــر ،ويﻔســﺪ
ﻧﺸــﻮﺗﻚ ليﺪﺧﻠــﻚ ﻓــﻲ ﻣﺘاهــات بحــﺚ ﺟﺪيــﺪة ﺗماﻣــاً ،ﺧاﺻــة ﻋﻨﺪﻣــا يﺘﻌﻠــﻖ اﻷﻣــر بمﻮاﺿيــﻊ
ﻣﻐرقــة ﻓــﻲ الﺘﺸــﻌﺐ وﺗﺸــﻬﺪ ديﻨاﻣيــة ﻣســﺘمرة ،ﻛمــا هــﻮ اﻷﻣــر بالﻨســﺒة لﻠمﻮﺿﻮﻋــات
ا�رﺗﺒﻄــة با�ــرأة� ،ــا يمثﻠــﻪ هــﺬا الﻔاﻋــﻞ )أي ا�ــرأة( ﻣــﻦ قــﻮة وديﻨاﻣيﻜيــة ﻓــﻲ ﻋمﻠيــة الﺒﻨــاء
والﺘﻐيــ� والﺘﺠﺪيــﺪ ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ،ﻛمــا أﻧﻬــا ﻣﺼــﺪر الﺘﻐيــ� الثقاﻓــﻲ واﻻﺟﺘماﻋــﻲ والســياﳼ
بﺼﻔــة ﻋاﻣــة ،باﻋﺘﺒــار أﻧﻬــا أولــﻲ ال�اﺋــﺢ اﻻﺟﺘماﻋيــة ا�ﻌﻨيــة بﺈﺳــقاط القيــﻢ الﺘقﻠيﺪيــة
ا�ﻌرقﻠــة لﻨمــﻮ ا�ﺠﺘمــﻊ وﺗقﺪﻣــﻪ وإﺣــﻼل قيــﻢ ﺟﺪيــﺪة .
وﻣــﻦ هﻨــا يمﻜــﻦ القــﻮل إن أولــﻰ ا�ﻼﺣﻈــات ﺗﻜمــﻦ ﻓــﻲ أﻧــﻪ ﻣــﻦ الــ�وري بــﺬل ﺟﻬــﺪ ﻋﻠمﻲ
وﻣﻌرﻓــﻲ ﻓــﻲ الﺒــﻼد الﻌربيــة ﻓــﻲ ﻣﺠــال ا�ــرأة إذ أن ﻣــا ﺗراﻛــﻢ ﻣــﻦ أبحــاث ودراﺳــات لحــﺪ
اﻵن لــﻢ يﻐــﻂ بﻌــﺪ ﻣﻨاﻃــﻖ الﻈــﻞ الﻜثــ�ة الــﱵ ﺗحيــﻂ با�ــرأة الﻌربيــة ،ﻣمــا يســﺘﻮﺟﺐ زيادة
ﻓــﻲ ﻋــﺪد وﻧﻮﻋيــة ا�راﻛــﺰ وﻣﺠمﻮﻋــات الﺒحــﺚ ا�ﺘﺨﺼﺼــة لﺪراﺳــة أوﺿــاع ا�ــرأة ﻣــﻦ أوﺟــﻪ
ﻣﺘﻌــﺪدة وبمقاربــات ﻣﻨﻬﺠيــة ﻣﺘﻨﻮﻋــة ،قﺼــﺪ ﺗســﻠيﻂ الﻀــﻮء ﻋمــا يقــﻒ ﺣاﺋ ـﻼً ﻓــﻲ وﺟــﻪ
ﻣســاهمة ا�ــرأة الﻔاﻋﻠــة ﻓــﻲ ﺗقــﺪم ﻣﺠﺘمﻌــات ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة.
وﻣــﻦ بــاب الﺘﺬﻛــ� هﻨــا ﻓقــﻂ ،ﻓــﺈن ﻣﻌالﺠــة قﻀايــا ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﺠﺘمﻌاﺗﻨــا ﻻ يمﻜــﻦ أن
ﺗﺘــﻢ بمﻌــﺰل ﻋــﻦ ﻣﺠمــﻞ الﺘﻐــ�ات ا�ﺠﺘمﻌيــة الــﱵ ﺗﻌرﻓﻬــا الﺒــﻼد الﻌربيــة ،وﻻ بمﻌــﺰل ﻋــﻦ
ﺳﻮﺳــيﻮلﻮﺟيا اﻷﺟيــال ،ﻓا�ــرأة ﻻﺳــيما ﺗﻠــﻚ الﻄاﻣحــة لﻠﺘﻐيــ� ،بــﺪأت ﻣﻨــﺬ ﺳــﺘيﻨيات القــرن
ا�ــاﴈ ﻓــﻲ الﺪﺧــﻮل ﻓــﻲ ﺗحــﻮﻻت قيميــة ﺟســﺪﺗﻬا الحــرﻛات الﻨســاﺋية ،و الحــرﻛات ا�ﻀــادة
لﻠثقاﻓــة الســاﺋﺪة ﻓــﻲ الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ ا�ﺠﺘمﻌــات ،ﻣﻌــربة ﻋــﻦ رﻓﻀﻬــا لﻠقيــﻢ "الﺘقﻠيﺪيــة"،
واﻷﻧســاق اﻻﺟﺘماﻋيــة الســاﺋﺪة ،وهــﺬا ﻣــا ﺳــيحﻔﺰ ﺳﻮﺳــيﻮلﻮﺟيا اﻷﺟيــال لﺪراﺳــة
الﻌﻼقــات ا�مﻜﻨــة بــ� أﺟيــال ا�ــرأة والﺘﻐــ� اﻻﺟﺘماﻋــﻲ .ولﻌــﻞ القــراءات وا�قاربــات الــﱵ
وﻇﻔﻬــا ﻋــﺪد ﻣــﻦ الﺒاﺣثــ�) ،(1وإن ﻛاﻧــﺖ ﻓــﻲ ﻣياديــﻦ وﺣقــﻮل ﻣﻌرﻓيــة ﺗﺒــﺪو ﻣﺘﺒاﻋــﺪة ،ﻓﺈﻧﻬــا
ﺣاولــﺖ ﻣﻼﻣســة قﻀايــا الﺘﻐــ� اﻻﺟﺘماﻋــﻲ والﺘحــﻮﻻت الــﱵ ﺷــﻬﺪﺗﻬا الﺒــﲎ اﻻﺟﺘماﻋيــة ﻛﻜﻞ
ﺧــﻼل الﻌقــﻮد اﻷﺧــ�ة  ،ﻓمــا ﺗراﻛــﻢ لﺪيﻨــا ﻣــﻦ دراﺳــات وأبحــاث ،يﺆﻛــﺪ ﻋﻠــﻰ أن ﻣﺠمــﻞ
هــﺬه الﺘحــﻮﻻت ﻣﺘﺪاﺧﻠــة وﻣﺘﺸــابﻜة ﺟــﺪاً ،اﺧﺘﻠــﻂ ﻓيﻬــا الﻌاﻣــﻞ الســياﳼ باﻻقﺘﺼــادي
ﺧﻄــﻰ ﺛابﺘــة وواﺿحــة يمﻜــﻦ
باﻻﺟﺘماﻋــﻲ بالثقاﻓــﻲ بالﺪيمﻐراﻓــﻲ ،ﻛمــا أﻧﻬــا ﻻ ﺗســ� ﻋﻠــﻰ ُ
الﺘﻨﺒــﺆ ﻋﻠميــاً بمســارها واﺗﺠاهاﺗﻬــا ،إذ ﻻ ﺗــﺰال هﻨــاك أﺷــياء ﻛثــ�ة ﻋﺼيــة ﻋﻠــﻰ الﺘﻨــاول
الﻌﻠمــﻲ.

ﺗســﺘﺪﻋﻲ إذن هــﺬه ا�ﻼﺣﻈــة ورش ﻋمــﻞ بحثيــة ﻛــربى بﻬــﺪف ﻣﺰيــﺪ ﻣــﻦ الﺘﻌمــﻖ ﻓــﻲ ﻓﻬــﻢ
الﻌﻮاﺋــﻖ والﺘحﺪيــات ا�ﻄروﺣــة أﻣــام ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻇــﻞ الﺘحــﻮﻻت اﻻﺟﺘماﻋيــة الــﱵ ﺗﻌرﻓﻬــا
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ا�ﻨﻄقــة .ولﻌﻼﻻﺷــﺘﻐال الﻌﻠمــﻲ والﺒحــﱻ ﺣــﻮل قﻀايــا ا�ــرأة ﻋمﻮﻣــا ﻣــا زال ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــة
اﻻﻛﺘﺸــاف ﻓــﻲ ﺗمــاه واﺿــﺢ ﻣــﻊ الﻨقــاش ا�ﺠﺘمﻌــﻲ الﻌــام ﻣمــا يﻄــرح أﻣــام الﺒاﺣثــ� الﻌــرب
ﺧﺼﻮﺻــا ﺗحﺪيــ� ﻛﺒ�يــﻦ:

 التحــدي اﻷول :يﺘمثــﻞ بــ�ورة ﺗﻮليــﺪ لحﻈــة ﺗاريﺨيــة ﻓاﺻﻠــة ﻓــﻲ اﻻهﺘمــام بقﻀايــاا�ــرأة ،وﺟﻌﻠﻬــا ﻋــادة بحثيــة أﻛاديميــة ﻣســﺘﺪيمة ﺗﻔــﴤ إلــﻰ ﺧﻠــﻖ ال�اﻛــﻢ الــ�وري ﺣــﻮل
قﻀايــا ا�ــرأة ،وﺗﺠــاوز ﻣﺨﻠﻔــات هــﺬا الﺘﻨــاول الﻈرﻓــﻲ الــﺬي ارﺗﺒــﻂ ﻓــﻲ الﻐالــﺐ بﻔــ�ات
الﺘــﺄزم والﺘﻮﺗــر اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ،ﺣيــﺚ ﺗﻜــ� الﻨــﺪوات واﻻﺳــﺘﻄﻼﻋات والﺘــﺪاول اﻹﻋﻼﻣــﻲ الــﺬي
ﺗمﻠيــﻪ اﻷﺣــﺪاث واﻷزﻣــات �ﻋــان ﻣــا يﻨﺘﻬــﻲ باﻧﺘﻬاﺋﻬــا.
 التحــدي الثاﻧــﻲ :يﺘمثــﻞ بــ�ورة إﻋمــال ﻣﻨاهــﺞ وﻃراﺋــﻖ بحثيــة ﻣــﻦ لــﺪن الﺒاﺣثــ�لﺪراﺳــة قﻀايــا ا�ــرأة والﺘحــﻮﻻت اﻻﺟﺘماﻋيــة ،ﻏــ� ﺗﻠــﻚ الــﱵ اﻋﺘﺪﻧاهــا ﻓــﻲ الﺒحــﻮث
اﻷﻛاديميــة ،ذلــﻚ أن بﻌــﺾ اﻷبحــاث والﺪراﺳــات الــﱵ ﺗﺘﻨــاول قﻀايــا ا�ــرأة هــﻲ ﻋﺒــارة
ﻋــﻦ ﺗماريــﻦ إﻧﺸــاﺋية أﻛاديميــة ﺗســﺪ الﻄريــﻖ إلــﻰ الﻮﺻــﻮل إلــﻰ اﻹﻧســان ،وﺗحــﻮل دون
ﻣﻮاﺟﻬــة ﻣﺸــﻜﻠة اﻏــ�اب الﻌﻠــﻮم اﻻﺟﺘماﻋيــة ﻋــﻦ الحــا� ،ويﻌمــﻖ أﻛــ� ﻣــﻦ الﻔﺠــﻮة الــﱵ
ﺗﻔﺼﻠﻨــا ﻋــﻦ رؤيــة ا�ﺠﺘمــﻊ.
 -2مساﻫﻤة اﳌرﺃﺓ والﺜﻘاﻓة الدﻳنية يف مﻮاﺟﻬة ﺧﻄاﺏ التﻄرﻑ
إن ﻣﻨاهﻀــة أي ﺧﻄــاب ﻣﺘﻄــرف ﺗﺘﻄﻠــﺐ ﻣــﻦ الﺒاﺣثــ� الﻮقــﻮف ﻋﻠــﻰ الثﻮابــﺖ واﻷﺳــﺲ
الــﱵ يﻨﻬــﻞ ﻣﻨﻬــا هــﺬا الﺨﻄــاب ،بمﻌــﲎ آﺧــر ﺟــﺬوره ا�مﺘــﺪة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ والراﺳــﺨة ﻓيــﻪ،
ا�ســﺘﻨﺪة ﺛقاﻓيــاً وﺗربﻮيــاً واﺟﺘماﻋيــاً .وﻣــﻦ ا�ﻬــﻢ هﻨــا "اﻻﻧﺘﺒاه إلــﻰ أن الﺘمثــﻼت اﻻﺟﺘماﻋية
الســاﺋﺪة ﺣــﻮل ا�ــرأة ﺗﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗقﺪيــﻢ الﻔــﻮارق اﻻﺟﺘماﻋيــة بــ� الرﺟــال والﻨســاء ﻋﻠــﻰ
أﺳــاس أﻧﻬــا ﻃﺒيﻌيــة وﻣحﻜﻮﻣــة بالﻔــﻮارق الﺒيﻮلﻮﺟيــة ،بــﻞ إﻧﻬــا ﺗﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗربيرهــا ﻋﻠــﻰ
أﻧﻬــا ﻣﻔروﺿــة أﻧﻄﻮلﻮﺟيــا ،والحــال أن ﺗﻠــﻚ الﻔــﻮارق ﻣﺒﻨيــة وﻣﺼﻨﻮﻋــة اﺟﺘماﻋيــاً").(2
وهــﺬا الﺒﻨــاء اﻻﺟﺘماﻋــﻲ بقــﺪر ﻣــا ﺗســﻬﻢ ﻓيــﻪ الثقاﻓــة الﺪيﻨيــة ،ﺗﻌــﺰزه أيﻀــا القــراءة ﻏــ�
الســﻠيمة لﻠــ�اث ولﻠمــﻮروث الثقاﻓــﻲ ،ذلــﻚ أن الﻨﻈــرة إلــﻰ ا�ــرأة والﺘﻔاﻋــﻞ ﻣﻌﻬــا ﺗحﻜمﻬــا
ﻓــﻲ ﺟاﻧــﺐ ﻣﻬــﻢ اﻷﻋــراف اﻻﺟﺘماﻋيــة وا�ﺰايــﺪات السياﺳــية والﺪيﻨيــة ،واﻧﺘﺸــار اﻷﻣيــة
الــﱵ ﺗﺒقــﻰ ﻋاﻣـﻼً ﻣﻬمــاً ﻓــﻲ ﺗثﺒيــﺖ ﻋــﺪد ﻣــﻦ الﻈﻮاهــر ا�ﺘﺨﻠﻔــة الــﱵ يﻌﺘقــﺪ أﻧﻬــا ﺟــﺰء ﻣــﻦ
ا�ﻜﻮﻧــات الﺪيﻨيــة ا�قﺪﺳــة ،وأن الﺨــروج ﻋﻨﻬــا هــﻮ ﺧــروج ﻋــﻦ الﺪيــﻦ اﻹﺳــﻼﻣﻲ.
إن الحــرﻛات ا�ﺘﻄرﻓــة الــﱵ ﺗﺘﺨــﺬ ﻣــﻦ الﺪيــﻦ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻏﻄــاء لﻬــا ﻓــﻲ الﻌالــﻢ الﻌربــﻲ
ﺗﻌــﻮد بﺸــﻜﻞ ﻛﺒــ� إلــﻰ اﺳــﺘﺨﺪام الــ�اث ﻓــﻲ ا�ﻌــارك السياﺳــية وا�ﻌرﻓيــة .ويﻌــﲏ ذلــﻚ
ﻣــﻦ ﺿمــﻦ ﻣــا يﻌﻨيــﻪ "أﻧﻨــا لــﻢ ﻧﺘﺨﻠــﺺ بﻌــﺪ ﻣــﻦ الﻨﻈــرة الﺠاﻣــﺪة إلــﻰ الــ�اث ،ولــﻢ ﻧﻨﺠــﺰ
ﻋمﻠيــة الﺘﺼالــﺢ اﻹيﺠابــﻲ ﻣــﻊ ﻣاﺿيﻨــا بــﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧاﺗــﻪ .ويســﺘﺪﻋﻲ الحﺪيــﺚ ﻋــﻦ ﻋﻼقــة
الــ�اث وا�ﻌرﻓــة ﻓــﻲ الﻔﻜــر الﻌربــﻲ ا�ﻌــا� أن ﻧﺸــ� إلــﻰ الحﻀــﻮر الﻮاﺳــﻊ الــﺬي أﻋــاد
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
لﻐــات ورﻣــﻮزاً ﺗراﺛيــة ﻣﻌيﻨــة إلــﻰ ا�ﻌرﻓــة وا�ﺠﺘمــﻊ الﻌربيــ� .وإن ﻛان اﺳــﺘحﻀار بﻌــﺾ
الرﻣــﻮز ال�اﺛيــة إيﺠابيــاً لﺘحﻔــ� الﺘﻌاﻣــﻞ ﻣــﻊ الﻮاقــﻊ والﺘقــﺪم ،إﻻ أن هــﺬه الﻌــﻮدة لــﻢ
ﺗﻜــﻦ ﻣقروﻧــة ﻓــﻲ الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ الحــاﻻت بقــراءة ﺗرﺳــﻢ لﻠــ�اث ﺣــﺪوده وآﻓاقــﻪ ﻓــﻲ ﻋﻼقﺘــﻪ
بالﺘاريــﺦ").(3
ﺗحﻔــﻞ الﻜثــ� ﻣــﻦ ا�ﻌــارك السياﺳــية والثقاﻓيــة والﻔﻜريــة أيﻀــا بــ� أﻃــراف الــ�اع ﻓــﻲ
ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة بﻨقاﺷــات ﺣــادة ﺣــﻮل الﺘﻮﻇيــﻒ الﻜثيــﻒ لﻠــ�اث الثقاﻓــﻲ والﺪيــﲏ،
ويمﺘــﺪ ذلــﻚ إلــﻰ ﺧــارج رقﻌــة الﻮﻃــﻦ الﻌربــﻲ وأﺛﻨــاء ﻣﻮاﺟﻬﺘﻨــا لﻶﺧريــﻦ ا�ﺨﺘﻠﻔــ� ﻋﻨــا
ﺛقاﻓيــاً وﻓﻜريــاً .وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻻ يﺠــﺐ أن يــ�ك ا�ﻜــﻮن ال�اﺛــﻲ ﺣﻜــرا ﻋﻠــﻰ قــراءات ﻏــ�
ﻣﺠﺘﻬــﺪة" ،بــﻞ يﻨﺒﻐــﻲ إﻃــﻼق ﻣﺸــاريﻊ ﻓــﻲ الﺒحــﺚ ،قــادرة ﻋﻠــﻰ إﻧﺠــاز ﻓﻬــﻢ يســﺘﺠيﺐ
ﻷﺳــﺌﻠة ﻋ�ﻧــا وﻣقﺘﻀيــات ﺗﺠاوبﻨــا اﻹيﺠابــﻲ ﻣــﻊ ﻣــا يﺠــري ﻓــﻲ الﻌالــﻢ .ﻓالــ�اث
اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻣثﻠــﻪ ﻓــﻲ ذلــﻚ ﻣثــﻞ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﻨﺘﺠــات الﺒــ� ﻓــﻲ الﺘاريــﺦ ،ﺣمــال أوﺟــﻪ ﻻ
ﺣــ� لﻬــا .وهــﻮ ﺧــﺰان قابــﻞ ﻷﻛــ� ﻣــﻦ ﺻيﻐــة ﻣــﻦ ﺻيــﻎ اﻻﺳــﺘثمار الﺨــﻼق وا�ﺒــﺪع .أﻣــا
أن يﻮاﺻــﻞ ﻓﻬــﻢ ﻧــﴢ ﻣﻐﻠــﻖ لﻠﻈﻮاهــر ال�اﺛيــة ﺣﻀــﻮره وهيمﻨﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ الﻌقــﻮل والﻀماﺋــر
ﻓــﻲ ﻣﺠﺘمﻌﻨــا ،ﻓــﺈن ﻓــﻲ ذلــﻚ ﻣــا يــربر ﺟﻮاﻧــﺐ ﻣــﻦ الﺼــﻮر الــﱵ ﻧﺼﻨﻌﻬــا ﻷﻧﻔســﻨا بﺄﻧﻔســﻨا،
ويرﺳــمﻬا اﻵﺧــرون ﻋﻨــا ﻓــﻲ زﻣــﻦ ﻻﺣــﻖ اﺳــﺘﻨاداً إلــﻰ ﻃﺒيﻌــة ا�ﻌرﻓــة الســاﺋﺪة بيﻨﻨــا").(4

ﻣــﻦ هﻨــا ﺗﺘﺒــﺪى لﻨــا بﻌــﺾ اﻷولﻮيــات الــﱵ ﺗســﺘﺪﻋﻲ ﻣــﻦ الﺒاﺣثــ� ا�ﺘﺨﺼﺼــ� الﻌمــﻞ
ﻋﻠــﻰ إﻧﺠــاز قــراءات ﻋ�يــة ﺟﺪيــﺪة لﻬــﺬا الــ�اث ،ﻓﺈلــﻰ أي ﺣــﺪ ﻣــﻦ ا�مﻜــﻦ اليــﻮم ﻓــﻲ
ﻣﺠﺘمﻌاﺗﻨــا ﺗقﺪيــﻢ قــراءات ﺗﻨﻮيريــة ﻣــﻦ داﺧــﻞ الــ�اث الﺪيــﲏ لقﻀايــا ا�ــرأة ،وهــﻞ يمﻜــﻦ
ﻓﻌ ـﻼً الحســﻢ ﻓــﻲ ﻣســﺄلة الســياق الﺰﻣــﲏ لﻌــﺪد ﻣــﻦ الﻨﺼــﻮص الﺪيﻨيــة؟
 1.2اإلمكان اﻷول :القراءات التنوﻳرﻳة للرتاث الدﻳﲏ

ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣــا ﺳــﺒﻖ بياﻧــﻪ يﺘﻀــﺢ أﻧــﻪ ﻋﻨﺪﻣــا يﺘﻌﻠــﻖ اﻷﻣــر بقﻀايــا ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�ﺠمــﻞ ،ﻻ
يمﻜــﻦ الحﺪيــﺚ ﻋــﻦ ﺧﻄــاب ديــﲏ واﺣــﺪ يســ� ﻓــﻲ اﺗﺠــاه ﺧﻄــﻲ ﺗﺼاﻋــﺪي أو أﻓقــﻲ ،لﻜﻨﻨــا
ﻧﺠــﺪ أﻧﻔســﻨا ﻛﺒاﺣثــ� أﻣــام ﺧﻄابــات ﻣﺘﻨﻮﻋــة ،وقــراءات ﻣﺘﻀــادة ﻓــﻲ بﻌــﺾ اﻷﺣيــان،
وبالﺘالــﻲ ﻓــﺈن الحﺪيــﺚ ﻋــﻦ وﺟــﻮد ﺧﻄــاب ﺗﻨﻮيــري ﺣﺪاﺛــﻲ ﻣــﻦ ﺧــارج ا�ﻨﻈﻮﻣــة الﺪيﻨيــة،
يﻌﺘــرب ﺗﻮﺻيﻔــاً ﻏــ� دقيــﻖ ،ويﺠاﻧــﺐ الﺒحــﺚ الﻌﻠمــﻲ الرﺻــ� ،وا�ﻼﺣﻈــة ا�ﻮﺿﻮﻋيــة،
ويﺪﻓــﻊ بﻨــا إلــﻰ ﻣﻌــارك ﺻﺪاﻣيــة قــﺪ ﻻ ﺗﻨﺘﻬــﻲ.

إن ا�ﺘﺄﻣــﻞ ﻓــﻲ بﻌــﺾ الﻨﺼــﻮص ال�اﺛيــة يﺘﺒــﺪى لﻨــا با�ﻠمــﻮس أن دﻋــﻮة ا�ســاواة بــ�
الﺠﻨســ� ﻛاﻧــﺖ ﺣــا�ة بقــﻮة ﻓــﻲ الــ�اث اﻷﻧﺪلــﴘ ﻣث ـﻼً ،وﺗــﻢ ﺗﻐاﻓﻠﻬــا وﺗﻐﻠيــﺐ ﻣﻨﻄــﻖ
الﻼﻣســاواة واﺳــﺘﻌﺒاد ا�ــرأة وﺗحﺠيﺒﻬــا وﺗرﻛﻬــا ﻓــﻲ الﺒيــﺖ.

يقــﻮل ابــﻦ رﺷــﺪ ﻓــﻲ هــﺬا الﻨــﺺ" :ﻓــﻲ ﻣﺪﻧﻨــا القاﺋمــة ،ﻓــﺈن قابﻠيــة الﻨســاء ليســﺖ واﺿحــة
ﻷن الﻨســاء ﻏالﺒــاً ﻣــا يﺆﺧــﺬن لﻺﻧﺠــاب .ولــﺬا ﻓﺈﻧﻬــﻦ يﻮﺿﻌــﻦ ﻓــﻲ ﺧﺪﻣــة أزواﺟﻬــﻦ .وﻣــا
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻠيﻬــﻦ إﻻ اﻹﻧﺠــاب والرﺿاﻋــة والﻌﻨايــة بالﻮلــﺪ .وإن ﻛان هــﺬا اﻷﻣــر يﻌﻄــﻞ أﻓﻌالﻬــﻦ
اﻷﺧــرى .والــﺬي يﺒــﺪو لﻠﻌيــان أن ﻧســاء ﻣﺪﻧﻨــا ﻻ يﺼﻠحــﻦ لﻔﻀيﻠــة ﻏــ� هــﺬه .وهــﻦ بﺬلــﻚ
يﺸــﺒﻬﻦ الﻨﺒاﺗــات .وﻛﻮﻧﻬــﻦ ﻋالــة ﻋﻠــﻰ الرﺟــال ﻓــﻲ هــﺬه ا�ــﺪن ﺟﻌﻠﻬــا ﻓقــ�ة.
إن ﻧســاء هــﺬه ا�ــﺪن يﻮﺟــﺪن بﺄﻛــ� ﻣــﻦ الرﺟــال بﻀﻌﻔــ� .وإن ﻛــﻦ ﻣﻌﻄــﻼت ﻋــﻦ أي ﻋمــﻞ
�وري ﺳــﻮى القﻠيــﻞ ﻣﻨــﻪ ،وهــﺬا القﻠيــﻞ ﻣﻠــﺰم لﻬــﻦ لســﺪ الحاﺟــة إلــﻰ ا�ــال ﻣثــﻞ الحياﻛــة
والﻨســيﺞ ،وهــﺬه ﺣﺠــة بيﻨــة بﻨﻔســﻬا.

إن اﻹﻧــاث يﺠــﺐ أن يﺸــارﻛﻦ الﺬﻛــﻮر ﻓــﻲ الحــرب والقﺘــال وﻣــا إلــﻰ ذلــﻚ ،وﻣــﻦ ا�ﻼﺋــﻢ لﻨــا
ﻓــﻲ اﺧﺘيارهــﻦ أن ﺗﻜــﻮن لﻬــﻦ الﺨﺼــال ذاﺗﻬــا الــﱵ لﻠرﺟــال .ولــﻦ يﺘــﻢ ذلــﻚ إﻻ إذا ﺗﻌﻠمــﻦ
ﺳــﻮياً ﻣــﻊ الرﺟــال ا�ﻮﺳــيقﻰ والرياﺿــة ﻃا�ــا أﻧﻬــﻦ ﻣﺘحﻠيــات بالﻔﻀيﻠــة").(5

يﻌﻜــﺲ هــﺬا الﻨــﺺ ا�ﻨﻈــﻮر ا�ﻨﻔﺘــﺢ �ــ�وع ابــﻦ رﺷــﺪ الﻔﻜــري و�ــﻦ ﺳــار ﻋﻠــﻰ ﻧﻬﺠــﻪ ،لقــﺪ
أدرك ابــﻦ رﺷــﺪ ،ﻣﻨــﺬ زﻣــﻦ بﻌيــﺪ ،أن أي ﺗﻨميــة ﻣﺠﺘمﻌيــة ﻻ يمﻜــﻦ أن ﺗﺘحقــﻖ دون ﻣﺸــارﻛة
ﻓﻌﻠيــة لﻠﻨســاء ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ وﺟــﺐ ﺗﻌﻠيمﻬــﻦ وإ�اﻛﻬــﻦ أﺳــﻮة بالرﺟــال .إﻧﻬــا دﻋــﻮة �يحــة
إلــﻰ اﻻرﺗقــاء با�ــرأة ﻣــﻦ "الﻄﺒيﻌــة" إلــﻰ "الثقاﻓــة" ﻋﻠــﻰ ﻧقيــﺾ الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ الﻨﺼــﻮص
الﻼﺣقــة .ﻻﺳــيما الــﱵ اﺳــﺘﻐرقﺖ ﻓــﻲ الﺘﻔاﻋــﻞ ﻣــﻊ الﺠﻮاﻧــﺐ الســﻠﺒية ا�ﺘﺨﻠﻔــة ﻓــﻲ الــ�اث
الﺪيــﲏ ،الــﱵ ﻻ ﻋﻼقــة بحقيقــة الﺪيــﻦ اﻹﺳــﻼﻣﻲ.
ولﻠﻮقــﻮف ﻋﻠــﻰ ﻣســار ﺗﻄــﻮر هــﺬا الﺨﻄــاب ا�ﺘﻌﻠــﻖ با�ــرأة ،يﻜﻔــﻲ الرﺟــﻮع إلــﻰ بﺪايــة القــرن
ا�ــاﴈ ،ودراﺳــة ﻣﻄالــﺐ الﺘﻨﻮيريــ� ،لﻨﻼﺣــﻆ أﻧﻬــا اليــﻮم ﺻــارت ﻣﺘﺠــاوزة ،وﺣﻠــﺖ ﻣحﻠﻬــا
ﻣﻄالــﺐ أﺧــرى أﻛــ� ﻃمﻮﺣــا .ولﻨﺄﺧــﺬ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒيﻞ ا�ثــال ﺗﺠربــة الراﺋــﺪ ﻓــﻲ ﻣﺠــال ﺗحريــر
ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻌالــﻢ الﻌربــﻲ ،قاﺳــﻢ أﻣــ�) (6وﻋﻨــﺪ اﻻﻃــﻼع ﻋﻠــﻰ هــﻮل الﻬﺠــﻮم الــﺬي ﺗﻌــرض
لــﻪ ،وﺣﺠــﻢ الحﺼــار والﻀﻐــﻂ الﻠــﺬان ﺟﻌــﻼه ي�اﺟــﻊ ﻋــﻦ بﻌــﺾ ﻣــا ﻛﺘــﺐ ،ﻧﺘﺼــﻮر أﻧــﻪ
ﻛان يﻨســﺞ ﺧﻄابــا ﺛﻮريــا ﺣــﱴ بمﻌايــ� ﻋ�ﻧــا ،وﻧﺼــﺪق أﺳــﻄﻮرة ﻣحاربﺘــﻪ لﻺﺳــﻼم
ولــﻸ�ة ا�ســﻠمة ،و قيادﺗــﻪ لﻬﺠمــة ﺗﻐريﺒيــة ﺗســﺘﻬﺪف ا�ــرأة والقيــﻢ ،ﻣثﻠمــا ﻛان وﻻ يــﺰال
يُــروج ﻋــﻦ الرﺟــﻞ.

لﻜــﻦ بقــراءة بســيﻄة لﻜﺘابــﻪ "ﺗحريــر ا�ــرأة" الــﺬي أﺛــار ﺿﺠــة ﻛﺒــ�ة إبــان ﺻــﺪوره ليــﺲ
ﻓقــﻂ بــ� أوﺳــاط ا�ثقﻔــ� ،ولﻜــﻦ أيﻀــا بــ� ﻋاﻣــة الﻨــاس ،بالﻨﻈــر إلــﻰ ﺗﻨــاول ﻣﻮﺿــﻮع
ا�ــرأة بﺼــﻮرة ﻏــ� ﻣﺄلﻮﻓــة �ــا درﺟــﺖ ﻋﻠيــﻪ اﻷدبيــات اﻻﺟﺘماﻋيــة ا��يــة الســاﺋﺪة ﻓــﻲ
ذلــﻚ الﻮقــﺖ ،ﺣيــﺚ ﺣــاول قاﺳــﻢ أﻣــ� ﻓــﻲ هــﺬا الﻜﺘــاب أن يﻠﻔــﺖ الﻨﻈــر إلــﻰ اﻷوﺿــاع
اﻻﺟﺘماﻋيــة والسياﺳــية والثقاﻓيــة الــﱵ ﺗﻌيﺸــﻬا ا�ــرأة ا��يــة والﻌربيــة آﻧــﺬاك ،إذ ﻛاﻧــﺖ
ﺗﻌاﻧــﻲ قﻬــرا اﺟﺘماﻋيــا ﻧابﻌــا ﻣــﻦ الﻌــادات والﺘقاليــﺪ ا�ﻮروﺛــة ا�رﺗﺒﻄــة ﻓــﻲ أﺣيــان ﻛثــ�ة
بالﻔﻬــﻢ الﺨاﻃــﺊ لﻠمــﻮروث الﺪيــﲏ والقﻮاﻋــﺪ اﻷﺧﻼقيــة الســﻠيمة ،وقــﺪ ﺗﻄــرق قاﺳــﻢ أﻣــ�
لﻬــﺬه اﻷوﺿــاع الــﱵ ﻓرﺿــﺖ قيــﻮدا ﻋﻠــﻰ ﺣرﻛــة ا�ــرأة داﺧــﻞ ﻣﺠﺘمﻌﻬــا ووﻃﻨﻬــا ،وﻣﻨﻌﺘﻬــا
ﻣــﻦ ﺗﺄديــة دورهــا الﺘﻨمــﻮي.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
إن ا�ﻌرﻛــة الــﱵ قادهــا قاﺳــﻢ أﻣــ� وآﺧــرون اﺻﻄﺪﻣــﺖ ﻓــﻲ الﻮاقــﻊ بالﺘﺄﺛــ� الﻼﻣحــﺪود
لﻠﺘﻔســ� الﺪيــﲏ ا�ﻨﻐﻠــﻖ ﻋﻠــﻰ ﻣﺠمــﻞ ﻣﻈاهــر الحيــاة اليﻮﻣيــة لﻸﻓــراد والﺠماﻋــات ﻓــﻲ
ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة ،ﻓاﻷﻓــراد يﺘماهــﻮن بســﻬﻮلة واﻧقيــاد أﻛــرب أﻣــام ﻛﻞ ﻣــا يﺄﺗــﻲ بــﻪ الﻨــﺺ
الﺪيــﲏ بالﻨﻈــر إلــﻰ ﺗﺠــﺪر الﺪيــﻦ ﻓــﻲ ﺣيــاة ا�ﺠﺘمﻌــات الﺘقﻠيﺪيــة الــﱵ ﺗﺘمــ� بﺘﻐﻠﻐــﻞ
وﺣﻀــﻮر أﻛــ� �ﻈاهــر الﺘﺪيــﻦ ﻷﻧــﻪ يﺸــﻜﻞ ﻣحــﻮراً ﻣرﻛﺰيــاً ﻓــﻲ ﺣيــاة الﻨــاس ﻋﻠــﻰ ﻋﻜــﺲ
ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌ�يــة .وا�ﻔارقــة أن ﻣﻈاهــر الﺘﺪيــﻦ ازدادت أﻛــ� ﻓــﻲ يﻮﻣﻨــا هــﺬا ﻓــﻲ
ﻣﺠﺘمﻌاﺗﻨــا الــﱵ ﺗﻌيــﺶ "زﻣــﻦ الحﺪاﺛــة" بﻨﻔــﺲ اﻷﺷــﻜال الــﱵ ﻛاﻧــﺖ لــﺪى اﻷﺳــﻼف ﺳــﻮاء
ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى الﺨﻄــاب أو ا�مارﺳــة .هــﺬا ﻣــا يﺰﻛــﻲ ﻓرﺿيــة اﻻﺷــﺘﻐال ﻋﻠــﻰ الﺪيــﻦ ﻣــﻦ
داﺧــﻞ الﺪيــﻦ ﻋــﻮض ﻣﻬاﺟمﺘــﻪ ﺟمﻠــة وﺗﻔﺼيــﻼ ،وذلــﻚ ﻻﺳــﺘحالة إﺣــﺪاث القﻄاﺋــﻊ الﻼزﻣــة
ﻣــﻊ الﺘﻔﻜــ� الﺪيــﲏ ﻓــﻲ الﻈــرف الراهــﻦ.
وﻋﻠــﻰ هــﺬا اﻷﺳــاس ﻓــﺈن ﻣحــاوﻻت اﻹﺻــﻼح ﻣــﻦ داﺧــﻞ الحقــﻞ الﺪيــﲏ اﺳــﺘمرت ﻣﻨــﺬ
اﻻﺟﺘﻬــادات الﺘﻨﻮيريــة ﻋﻨــﺪ الﺸــيﺦ ﻣحمــﺪ ﻋﺒــﺪه ورﻓاﻋــة الﻄﻬﻄــاوي وهــﺪى الﺸــﻌراوي
وﻧﻈــ�ة زيــﻦ الﺪيــﻦ وآﺧرون)،(7ﻣــرورا بﻌــﻼل الﻔــاﳼ والﻄاهــر بﻨﻌاﺷــﻮر وﻣﺼﻄﻔــﻰ ﻛمــال
والﻄاهــر ﺣــﺪاد ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى ا�ﻐاربــﻲ ،إلــﻰ بﻌــﺾ اﻷﻋمــال الــﱵ اﻧﺘــ�ت بﺸــﻜﻞ ﻛﺒــ�
ﻓــﻲ ﺻﻔــﻮف الﺸــﺒاب ا�ﺘﺪيــﻦ ﻓــﻲ أواﺳــﻂ الﺘســﻌيﻨيات ﻣــﻦ القــرن ا�ــاﴈ ،ﻛﻜﺘــاب "ﺗحريــر
ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻋــ� الرﺳــالة" لﻌﺒــﺪ الحﻠيــﻢ ﻣحمــﺪ أبــﻮ ﺷــقة ،الــﺬي ﺻــﺪر ﻋــام  1990ﻓــﻲ ﺳــﺘة
أﺟــﺰاء) ،(8وﺣــاول ﺗﺠميــﻊ ﻛﻞ اﻷﺣاديــﺚ واﻵيــات الــﱵ ﺗﺆﻃــر ﺣيــاة ا�ــرأة ا�ســﻠمة ،وﺗﻜﺸــﻒ
بﺸــﻜﻞ واﺿــﺢ واﺳــﺘﻨاداً إلــﻰ الﻨــﺺ أن بﻌــﺾ ا�قــﻮﻻت ﻣــﻦ قﺒيــﻞ "ﺻــﻮت ا�ــرأة ﻋــﻮرة"
وﻋمﻠﻬــا ﻻ يﺠــﻮز إﻻ لﻠــ�ورة ،وﺗﻌﻠيمﻬــا ﻻ يﻨﺒﻐــﻲ أن يﺘﺠــاوز ﻣــا يمﻜﻨﻬــا ﻣــﻦ قــراءة القــرآن
واﻻﻃــﻼع ﻋﻠــﻰ ﻓقــﻪ الحيــﺾ والﻨﻔاس،ﻛﻠﻬــا ﻣقــﻮﻻت ﺗرﺳــﺨﺖ بســﺒﺐ الﻌــادات والﺘقاليــﺪ وﻻ
ﻋﻼقــة لﻬــا بالﺪيــﻦ اﻹﺳــﻼﻣﻲ.
وﻃــﻮال هــﺬه ا�راﺣــﻞ الﺘاريﺨيــة ،الــﱵ ﻻ يﺘســﻊ ﻣﺠــال هــﺬه الﻮرقــة لﺒســﻂ أﻓــﻜار الﻌﺪيــﺪ
ﻣــﻦ رﺟاﻻﺗﻬــا ،ﺛــﻢ ﺧــﻮض ﻣﻌــارك ﻋســ�ة ﻣــﻊ ﺟﺒﻬــات الرﻓــﺾ ﻣــﻦ داﺧــﻞ ذات ا�ﻨﻈﻮﻣــة
اﻹﺳــﻼﻣية ،و بــﺪأ الحﺪيــﺚ ﻋــﻦ الﺘميــ� بــ� الﻌــادات والﺘقاليــﺪ الــﱵ أﺛــرت ﻋﻠــﻰ ﺷــﻜﻞ
الﺘﺪيــﻦ ،وﻋﻠــﻰ وﺿــﻊ ا�ــرأة ا�ســﻠمة وبــ� اﻹﺳــﻼم الحقيقــﻲ الــﺬي ﺗمثﻠــﻪ ﺻــﻮر ﻣ�قــة،
ﻋﻠــﻰ قﻠﺘﻬــا ،ﻣــﻦ الﺘاريــﺦ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،وبــﺪأ اﺳــﺘحﻀار ﺻــﻮر الﺼحابيــات ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ
الﻨﺒــﻮي الﻠﻮاﺗــﻲ اﺿﻄﻠﻌــﻦ بمﻬمــات داﺧــﻞ ا�ﺠﺘمــﻊ ،وﺧالﻄــﻦ الرﺟــال ،وﺷــارﻛﻦ ﻓــﻲ
ا�ﻌــارك ،وﻛان لﻬــﻦ ﻣﻮقــﻒ ورأي ﺳياﺳــي�.
لــﻢ يقﺘــ� الﺒحــﺚ ﻓــﻲ الﺒﻌــﺪ الﺘﻨﻮيــري لﻠــ�اث الﺪيــﲏ ﻋﻠــﻰ ا�ﻬﺘمــ� بالﻔﻜــر اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،بــﻞ
اﻣﺘــﺪ الﺒحــﺚ ﻓــﻲ هــﺬا ا�ﺠــال إلــﻰ ﻋﻠمــاء اﻻﺟﺘمــاع أيﻀــا ،إذ ﺷــﻜﻞ ﻛﺘــاب ﻓاﻃمــة ا�رﻧيــﴘ
"ﺳــﻠﻄاﻧات ﻣﻨســيات") (9أﺣــﺪ أهــﻢ ا�ﺸــاريﻊ الﻔﻜريــة الــﱵ أﻋــادت اﻻﻋﺘﺒــار لــﺪور ا�ــرأة
ﺗاريﺨيــاً ﻓــﻲ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻷﺣــﺪاث والﻮقاﺋــﻊ الﺘاريﺨيــة ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل الﺘﺄريــﺦ لﻨســاء ﻣارﺳــﻦ
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
الســﻠﻄة ﻓــﻲ الﺒــﻼد اﻹﺳــﻼﻣية ،باﻋﺘﺒارهــﻦ رﻣــﻮزاً ﻣﻀيﺌــة ﻓــﻲ الﺘاريــﺦ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻋمــﻞ
الﺘاريــﺦ الرﺳــمﻲ ا�مﺠــﺪ لﻠرﺟــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻐييﺒﻬــا وﻃمســﻬا  .ﻣمــا ﺟﻌــﻞ الﺒاﺣثــة ﺗﺆﻛــﺪ ﻓــﻲ هــﺬا
ا�ــ�وع الﻔﻜــري ﻋﻠــﻰ إﻋــادة ﻛﺘابــة ﺗاريــﺦ الﻨســاء ﻓــﻲ اﻹﺳــﻼم ﻣــﻦ وﺟﻬــة ﻧﻈــر ﻣﻨﺼﻔــة
لﻠمــرأة" ،ﻋﻠيﻨــا أن ﻧﺘﺠــاوز إﺳــﻼم الﺼــﻮر وﻧﺬهــﺐ أبﻌــﺪ ﻣــﻦ اﻷوﺻــاف الــﱵ أﺿيﻔــﺖ
ﻋﻠيﻬــا ﺻﺒﻐــة ﻣثاليــة بﺸــﺄن الﻔﺌــات الحاﻛمــة ،وأن ﻧﻔحــﺺ ا�قاوﻣــة ا�ﻀــادة وﻧــﺪرس
اﻻﺳــﺘثﻨاءات والحــاﻻت ا�ﻬمﺸــة ،وﻛﻞ ذلــﻚ لﻜــﻲ ﻧﻔﻬــﻢ ﺗاريــﺦ الﻨســاء ﻓــﻲ اﻹﺳــﻼم ،وهــﻮ
ﺗاريــﺦ ﻣحﻜــﻮم ﻋﻠيــﻪ أن يﻐيــﺐ ﻋــﻦ الﺨﻄــاب الرﺳــمﻲ ،ﺷــﺄﻧﻪ ﻓــﻲ ذلــﻚ ﺷــﺄن ﺗاريــﺦ
الﻔﻼﺣــ� أو الﻔقــراء").(10
إن ﻣﻬمــة ﻣراﺟﻌــة هــﺬا الﺘاريــﺦ رهــان يقــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻋاﺗــﻖ ﻣثقﻔــات الﻌالــﻢ الﻌربــﻲ اﻹﺳــﻼﻣﻲ
بحســﺐ ا�رﻧيــﴘ " ،ليــﺲ بﺈﻣــﻜان الﻨســاء ا�ســﻠمات ﻋاﻣــة ،والﻌربيــات ﺧاﺻــة ،اﻻﻋﺘمــاد
ﻋﻠــﻰ أﺣــﺪ لقــراءة ﺗاريﺨﻬــﻦ ،ﺳــﻮاء ﺗﻌﻠــﻖ اﻷﻣــر بﻌا ِلــﻢ أو ﻏــ� ﻋا ِلــﻢ ،بمــﻦ يﺘﺨــﺬ ﻣﻮقﻔــاً أو
بمحايــﺪ ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻓــﺈن هــﺬه القــراءة ﻣســﺌﻮليﺘﻬﻦ وواﺟﺒﻬــﻦ ،إن ﻣﻄالﺒﺘﻨــا بالﺘمﺘــﻊ الﻜاﻣــﻞ
بحقﻮقﻨــا اﻹﻧســاﻧية الﻜﻮﻧيــة هﻨــا ،وﻓــﻲ هــﺬا الﻮقــﺖ الراهــﻦ ،ﺳــﺘمر بالــ�ورة ﻋــرب بﻌــﺚ
ٍ
لﻠﺬاﻛــرة وإﻋــادة قــراءة الﺘاريــﺦ والــ�اث ،وإﻋــادة بﻨــاء
�اﺿﺈﺳــﻼﻣﻲ ﻣﺘســﻊ وﻣﻨﻔﺘــﺢ").(11
إن ﻣﻄﻠــﺐ ا�رﻧيــﴘ واﺿــﺢ ﺗماﻣــاً ،داﻓﻌــﺖ ﻋﻨــﻪ ﻓــﻲ ﻣﺠمــﻞ ﻛﺘاباﺗﻬــا ﻛمــا داﻓــﻊ ﻋﻨــﻪ آﺧــرون
وأﺧريــات ،ﻣﻄﻠــﺐ يﻬــﺪف ﻓــﻲ الﻌمــﻖ إلــﻰ ﻣحاربــة الﺠﻬــﻞ ا�ﺘﻌمــﺪ با�ــرأة ،بﺪورهــا الﺘاريﺨــﻲ
والحﻀــاري ﻓــﻲ بﻨــاء ا�ﺠﺘمﻌــات اﻹﻧســاﻧية ،وبالﺘالــﻲ ﺗﻨقيــة الــ�اث الثقاﻓــﻲ والﺪيــﲏ
ﺧاﺻــة ﻣــﻦ أﻧﺼــاف الحقاﺋــﻖ واﻷوهــام الــﱵ ﺗﻼزﻣــﻪ.

بﻬــﺬا ﻓقــﻂ يمﻜــﻦ إﺧــراج ﻧﺼــﻮص الﺘﻄــرف ﻣــﻦ الﺒــاب الﻮاﺳــﻊ ،ﻻﺳــيما ﺗﻠــﻚ الــﱵ رﻛــﺰت
ﻋﻠــﻰ ا�ــرأة وﺳــﻠﺒﺘﻬا ﻛﻞ إﻣﻜاﻧيــة لﻠﻔﻌــﻞ ،وﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺻﻌــﻮد ا�ﻮﺟــة الحاليــة لﻠﺘﻄــرف الﺪيــﲏ
ا�ﻌﺘمــﺪ ﻋﻠــﻰ قــراءات اﻧﺘقاﺋيــة لﻠﻨﺼــﻮص الﺪيﻨية ،وﻋﻠــﻰ ﻓﻜر ﻣﻨﻐﻠﻖ ،وﻋﻠﻰ قيادات ﻧســاﺋية
ﻣﺘﻄرﻓــة ﺗســاهﻢ ﻓــﻲ ﺗثﺒيﺘــﻪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺛــﻮرة اﻻﺗﺼــاﻻت وﻣﻮاقــﻊ الﺘﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ.

إن القــراءة الﺘﻨﻮيريــة لﻠــ�اث الﺪيــﲏ ﺗﺘﻄﻠــﺐ ،إﺿاﻓــة إلــﻰ ﻛﻞ ﻣــا ﺳــﺒﻖ� ،ورة الﻌمــﻞ
ﻋﻠــﻰ ﻣﻮاﺟﻬــة بﻌــﺾ اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات الــﱵ ﺗﻮﻇﻔﻬــا الﺘيــارات الﺪيﻨيــة الســﻠﻔية ﻣﻨﻬــا ﺗحﺪيــﺪاً
ﻓــﻲ ﺧﻄاباﺗﻬــا ا�ﻨاهﻀــة "�ﻮاﻃﻨــة ﻣﺘســاوية لﻠمــرأة" ﻛمــا أوﺿحﺘﻬــا الﺒاﺣثــة هﺒــة رءوف
ﻋــﺰت ﻓــﻲ الﻮرقــة الﺨﻠﻔيــة ا�قﺪﻣــة إلــﻰ ﺗقريــر الﺘﻨميــة اﻹﻧســاﻧية الﻌربيــة لﻌــام " 2005ﻧحــﻮ
ﻧﻬــﻮض ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻮﻃــﻦ الﻌربــﻲ" ،وهــﻲ ﻛالﺘالــﻲ):(12
 .1اﺳــ�اﺗيﺠية ﻣﻔاهيميــة ﺗقــﻮم ﻋﻠــﻰ الﺨﻠــﻂ بــ� ﻣســﺘﻮيات ا�ﻔاهيــﻢ القرآﻧيــة ،وﺗقﺪيــﻢ
ﻣﻔﻬــﻮم القﻮاﻣــة ﻋﻠــﻰ ﻣﻔﻬــﻮم اﻻﺳــﺘﺨﻼف والﻮﻻيــة ،وهــﺬان ا�ﻔﻬﻮﻣــان همــا أﺳــاس
ﻣﻔﻬــﻮم ا�ﻮاﻃﻨــة ﻓــﻲ اﻹﺳــﻼم.

 .2اﺳــ�اﺗيﺠية ﺗﻮﻇــﻒ أﺻــﻮل الﻔقــﻪ بﺸــﻜﻞ ﻏــ� دقيــﻖ وﻏــ� ﻋــادل ،ﻓﺘﺘﺒــﲎ الﺘﻐﻠيــﺐ
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ﻓــﻲ الﺨﻄــاب القرآﻧــﻲ ،ويﺠﺘﻬــﺪ هــﺬا الﺨﻄــاب ﻓــﻲ ﻣﻨاقﻀــة ﺣﺠــﺞ الﺨﺼﻮم بالﺘمســﻚ
بقــراءة لﻠﻨــﺺ ال�ﻋــﻲ ﻣﻨاقﻀــة �ﻨﻬــﺞ أﺻــﻮل الﻔقــﻪ.

 .3اﺳــ�اﺗيﺠية ﺧﻄابيــة ﺟﺪليــة /اﺧ�اليــة ﻓــﻲ الﺘﻌاﻣــﻞ ﻣــﻊ الﺘاريــﺦ ﻣﺘﻨاقﻀــة ﻓــﻲ
قــراءة الﻮاقــﻊ والﺘاريــﺦ ،ﻓﻔــﻲ الﻮقــﺖ الــﺬي ﺗحﺘﻔــﻲ ﻓيــﻪ بالﺘﺠربــة الﻨﺒﻮيــة واﻧﺘقــال
ا�ــرأة ﻣــﻦ وﺿــﻊ الﺠاهﻠيــة إلــﻰ وﺿــﻊ ا�ﺠﺘمــﻊ اﻹﺳــﻼﻣﻲ وﺣرﻛﺘﻬــا ﻓــﻲ ﻣياديﻨــﻪ
ا�ﺨﺘﻠﻔــة ،ﻓﻬــﻲ ﻻ ﺗُﻔَ ّ ِﻌــﻞ هــﺬا الﺘﺼــﻮر ﻓــﻲ الﻮاقــﻊ الراهــﻦ.

 .4اﺳــ�اﺗيﺠية برﻏماﺗيــة :ﺗﻀــﻊ قﻀيــة ا�ــرأة ﺿمــﻦ أﺟﻨــﺪات ﺳياﺳــية ،إذ أﺻﺒحــﺖ
قﻀيــة ا�ــرأة ﻣحــﻜا لﻠــ�اع الســياﳼ وإﺛﺒــات ا�ﻔارقــة ا�ﺒﺪﺋيــة بــ� الﺘيــارات
الســﻠﻔية وﻏ�هــا.

 2-2السياق الﺰمﲏ للثقافة الدﻳنية فﻲ مواجهة خطاب التطرف

إن الثقاﻓــة الﺪيﻨيــة ﻓــﻲ ﻣﺠﺘمﻌاﺗﻨــا ﺗﺒــﺪو ﺟــﺪ ﻣﺘﻨاقﻀــة ،وﻣمــا يﻌــﻮق ﻣﻈاهــر الﺘﻜيــﻒ ﻣــﻊ
ا�ﺠﺘمــﻊ الحﺪيــﺚ الــﱵ ﺣــاول ﻋــﺪد ﻣــﻦ الﺒاﺣثــ� ﻓــﻲ الﺸــﺄن الﺪيــﲏ الﺘﺒﺸــ� بﻬــا ،وإقرارهــا،
وﻧ�هــا ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ هــﻮ ﻋــﺪم الحســﻢ ﻣــﻊ زﻣاﻧيــة الﻨــﺺ الﺪيــﲏ وارﺗﺒاﻃــﻪ بســياقات
زﻣﻨيــة وﻇرﻓيــة ﻣﻌيﻨــة.

يــرى الﻄاهــر ﺣــﺪاد أن أﺣــﻜام اﻹﺳــﻼم ﻋــﻦ ا�ــرأة ليســﺖ أﺣﻜاﻣــاً ﻧﻬاﺋيــة بــﻞ هــﻲ أﺣــﻜام
ﻧابﻌــة ﻣــﻦ وﺿﻌيــة ا�ﺠﺘمــﻊ الــﺬي أﻧﺰلــﺖ ﻓيــﻪ ،وهــﻮ ﻣﺠﺘمــﻊ ﻛاﻧــﺖ أﺣــﻮال ا�ــرأة ﻓيــﻪ أقــرب
إلــﻰ وﺿــﻊ الﻌﺒﻮديــة ﻣﻨــﻪ ﻋﻠــﻰ أي وﺿــﻊ آﺧــر" :ﻓــﻲ الحقيقــة أن اﻹﺳــﻼم لــﻢ يﻌﻄﻨــا ﺣﻜمــاً
ﺟازﻣــاً ﻋــﻦ ﺟﻮهــر ا�ــرأة ﻓــﻲ ذاﺗﻬــا .ذلــﻚ الحﻜــﻢ الــﺬي ﻻ يمﻜــﻦ أن يﺘﻨاولــﻪ الﺰﻣــﻦ وأﻃــﻮاره
بالﺘﻐيــ� .وليــﺲ ﻓــﻲ ﻧﺼﻮﺻــﻪ ﻣــا هــﻮ �يــﺢ ﻓــﻲ هــﺬا ا�ﻌــﲎ .إﻧمــا الــﺬي يﻮﺟــﺪ أﻧــﻪ
أبــان ﻋــﻦ ﺿﻌــﻒ ا�ــرأة وﺗﺄﺧرهــا ﻓــﻲ الحيــاة ﺗقريــرا لﻠحــال الﻮاقﻌــة ،ﻓﻔــرض ﻛﻔالﺘﻬــا ﻋﻠــﻰ
الرﺟــال ﻣــﻊ أﺣــﻜام أﺧــرى بﻨيــﺖ ﻋﻠــﻰ هــﺬا اﻻﻋﺘﺒــار").(13
ويﺬهــﺐ ﻋــﺪد ﻣــﻦ الﺒاﺣثــ� ا�ﻌا�يــﻦ ﻓــﻲ ذات اﻻﺗﺠــاه؛ إذ ﻻ يﻌﺘــربون أن الﻨــﺺ الﺪيــﲏ
الــﺬي أُﻧﺘــﺞ ﻓــﻲ ﻇــروف زﻣﻨيــة وﻣﻜاﻧيــة ﻣﻌيﻨــة ﺻالــﺢ �ــا ﺳــيﺄﺗﻲ بﻌــﺪه ﻻﺧﺘــﻼف أﺣــﻮال
الﻨــاس وﻇروﻓﻬــﻢ ،ولﻮﺟــﻮد ﻋــﺪد ﻣــﻦ ا�ﺘﻐــ�ات اﻷﺧــرى الــﱵ يﺠــﺐ أﺧﺬهــا بﻌــ� اﻻﻋﺘﺒــار.
"والقــﻮل إن ﻛﻞ ﻣــا ﺧاﻃــﺐ بــﻪ الﻨــﺺ الﺪيــﲏ إبــان ﺻــﺪوره ﻓــﻲ زﻣــﻦ الﻮﺣــﻲ هــﻮ ﻣﻮﺟــﻪ
ﻓــﻲ ﺷــﻜ ٍﻞ ﻣﺒــا� إلــﻰ ﻛﻞ الﺬيــﻦ يﺘﻠقﻮﻧــﻪ ﻓــﻲ اﻷزﻣﻨــة الﻼﺣقــة ،ﻣــﻊ قﻄــﻊ الﻨﻈــر ﻋــﻦ
ﻃريقــة الﺘﻠقــﻲ وﻛيﻔيﺘــﻪ ،لﻬــﻮ أﻣــر يحﺘــاج إلــﻰ ﻋﻨايــ ٍة زاﺋــﺪة ﻋﻠــﻰ ﻣــا يُســﺘﺪل بــﻪ ﻣــﻦ
الﻨﺼــﻮص الﺪيﻨيــة ا�ﻮﺣيــة بﺈﻃــﻼق الﺨﻄــاب ا�ﺒــا� لــﻜﻞ اﻷزﻣﻨــة .ﻓالﺨﻄــاب ا�ﺒــا� هــﻮ
ﺧﻄــاب ﺷــﻔاهﻲ يﻨحــ� ﻣﺠــال ا�ﺨاﻃﺒــ� ﻓيــﻪ بمﺠــال الﺨﻄــاب .الﺨﻄــاب ذاﺗــﻪ وﻣــﺪاه
الﺰﻣــﲏ الــﺬي ﻻ يﺘﻌــﺪى داﺋــرة اﻻﺷــﺘﻐال الﺘاريﺨيــة الــﱵ يﺘحــرك ﻓيﻬــا ،ﺣيــﺚ يمﻜــﻦ ﺿــﻢ
ا�ﻮﺟﻮديــﻦ ﺿمــﻦ ا�ــﺪى الﺰﻣــﲏ لﻠﺨﻄــاب ،ﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻋــﺪم ﺣﻀﻮرهــﻢ بﺬواﺗﻬــﻢ أﺛﻨــاء
ﺗﺒﻠيــﻎ الﺨﻄــاب ولﻜﻨﻬــﻢ ﻣﺪرﺟــﻮن ﺿمــﻦ ا�ﺨاﻃﺒــ� ﻧﻈــرا إلــﻰ ﺣﻀﻮرهــﻢ الﺰﻣــﲏ وا�ﻜاﻧــﻲ
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓــﻲ ﻣﺠالــﻪ وﻣــﺪاه .أﻣــا َﻣــﻦ هــﻢ ﺧــارج هــﺬا ا�ــﺪى ﻓﻬــﻢ ﺧارﺟــﻮن ﻋــﻦ داﺋــرة ا�ﺨاﻃﺒــ� ،ﻣــا
يﻌــﲏ أن الﻌﻼقــة بيﻨﻬــﻢ وبــ� الﻨــﺺ ﺳــﺘﺘﺨﺬ وﺿﻌيــة ﻣﺨﺘﻠﻔــة بالﻜاﻣــﻞ ،ﻓــﻲ ﻃﺒيﻌــة ا�ﻌــﲎ
ا�ﻔﻬــﻮم ﻣــﻦ الﻨــﺺ وﻣراﻣيــﻪ").(14
إن قــراءة الﻨــﺺ الﺪيــﲏ ﺗﺒقــﻰ أبــرز اﻹﺷــﻜاﻻت الﺪاﻋمــة لﺨﻄــاب الﺘﻄــرف ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمﻌــات
الﻌربيــة واﻹﺳــﻼﻣية ،لﻌــﺪم القــﺪرة ﻋﻠــﻰ ﻣﻮقﻌــة الﻨــﺺ ﺿمــﻦ الســياقات ا�ﺠﺘمﻌيــة
الﺠﺪيــﺪة ،إﻧﻬــا ﻣــﻦ أﺻﻌــﺐ القﻀايــا الــﱵ ﺗﻮاﺟــﻪ الﺪيــﻦ والﻔﻜــر الﺪيــﲏ ﻋمﻮﻣــا .وباﺳــﺘحﻀار
ﻣــا ﺗﻌــرض لــﻪ الﻔﻜــر ا�ســيحﻲ ﻣــﻦ ﻧقــﺪ قـ ٍ
ـاس لﻨﺼﻮﺻــﻪ الﺪيﻨيــة الــﻮاردة ﻓﻲ اﻹﻧﺠيــﻞ ،وﻛان
أهــﻢ ﻣــا واﺟﻬﺘــﻪ هــﻮ إﺧﻀاﻋﻬــا لﻠقــراءة الﺘاريﺨيــة وﻧــﺰع القﺪﺳــية ا�ﻄﻠقــة ﻋــﻦ ﻣحﺘﻮياﺗﻬــا
والﺘﻌاﻃــﻲ ﻣﻌﻬــا بﻮﺻﻔﻬــا ﻧﺼﻮﺻــاً ب�يــة ﺧاﺿﻌــة �ﻨﻄــﻖ الﺰﻣــان وا�ــﻜان والﺠﻐراﻓيــا.

لﻜــﻦ اﻷﻣــر ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺗماﻣــاً ﻋﻨﺪﻣــا يﺘﻌﻠــﻖ اﻷﻣــر بالﺪيــﻦ اﻹﺳــﻼﻣﻲ" ،ﻓالﻨــﺺ ا�قــﺪس
اﻷﺳــاﳼ أي القــرآن ،ﺟــرى الﺘﻌاﻃــﻲ ﻣﻌــﻪ بﺄﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻣﺠمﻠــﻪ يﺘﺠــاوز الﺰﻣــان وا�ــﻜان وﻻ
يﺨﻀــﻊ لﺘﻌﺪيــﻞ أو اﺟﺘﻬــاد .أدت ﻣقﻮلــة "الﻠــﻮح ا�حﻔــﻮظ" إلــﻰ قﻄــﻊ الﻄريــﻖ أﻣــام أي
ﻧقــاش يريــﺪ أن يﻈﻬــر الﺘﻔاﻋــﻞ الﻄﺒيﻌــﻲ بــ� الﻨــﺺ واﻻﺟﺘمــاع ،وﺗﻌيــ� أﺳــﺒاب الــ�ول
بﻜﻮﻧﻬــا ﻣﻈﻬــرا لﻬــﺬا الﺘﻔاﻋــﻞ .ﻓــﻲ الــ�اع ﻋﻠــﻰ ﻛيﻔيــة قــراءة الﻨــﺺ الﺪيــﲏ ،قــراءة ﺣرﻓيــة
أم قــراءة ﻋقﻼﻧيــة ﺗاريﺨيــة ﻣﻔﺘﻮﺣــة ،يقــﻮم ﺣــ� أﺳــاﳼ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪى اﻧﻔﺘــاح اﻹﺳــﻼم
ﻋﻠــﻰ الﺘﻄــﻮر وﻣﻮاﻛﺒــة الﻌــ� .وهــﺬه القــراءة ،الســﻠﺒية أم اﻹيﺠابيــة ،ﺗﺘﺪﺧــﻞ اليــﻮم ﻓــﻲ
ﺻــﻮغ أيﺪيﻮلﻮﺟيــا ﺗيــارات اﻹﺳــﻼم الســياﳼ وﻣمارﺳــاﺗﻪ ﻓــﻲ أﻛــ� ﻣــﻦ ﻣــﻜان ﻓــﻲ الﻌالــﻢ
اﻹﺳــﻼﻣﻲ).(15
ﺿمــﻦ هــﺬا الســياق الﻔﻜــري الــﺬي أهــﺪر الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ الﻔــرص الســاﻧحة لﺘﺠــاوز ﻣﻌﻮقــات
اﻻﺷــﺘﻐال ﻋﻠــﻰ الﻨــﺺ الﺪيــﲏ وقراءﺗــﻪ وﻓــﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒــات زﻣﻨﻨــا الحالــﻲ ،ﻇﻠــﺖ قﻀايــا ا�ــرأة
ﻛﻜﻞ القﻀايــا الحساﺳــة اﻷﺧــرى ﺧاﺿﻌــة �ﻨﻄــﻖ ﻻﻣحﺪوديــة الﺰﻣــان وا�ــﻜان وﺻﻼﺣيﺘﻬمــا
واﻣﺘﺪادهمــا �ــا ﺳــيﺄﺗﻲ بﻌــﺪ ذلــﻚ ،ﻣﻬمــا ﺣــﺪث ﻣــﻦ ﻣﺘﻐــ�ات وﻣســﺘﺠﺪات ،وقﻠيــﻞ ﻣــﻦ
الﺒاﺣثــ� ﻣــﻦ ﺗﺠــرأ وﺟاهــر برأيــﻪ ﻓﺘﻌــرض لﻠﺘﻀييــﻖ واﻻﺗﻬاﻣــات ا�ﻐرﺿــة .وﻣــﻦ هــﺆﻻء
ا�ﻔﻜريــﻦ ا�ﺠﺪديــﻦ ﻧﺠــﺪ ﻧــ� ﺣاﻣــﺪ أبــﻮ زيــﺪ الــﺬي أوﺿــﺢ ﻓــﻲ الﻜثــ� ﻣــﻦ ﻛﺘاباﺗــﻪ ﺗﻮقــﻒ
اﻻﺟﺘﻬــاد الﻔقﻬــﻲ ﻋﻨﺪﻣــا يﺘﻌﻠــﻖ اﻷﻣــر بقﻀايــا ا�ــرأة ،ﻣﺪاﻓﻌــا ﻋــﻦ �ورة إﻋمــال اﻻﺟﺘﻬــاد
ﻓــﻲ هــﺬا الﺒــاب أيﻀــا ،إذ ﻣــﻊ " ﺗﻐيــ� اﻷﺣــﻮال اﻻﺟﺘماﻋيــة ،وﺗحســﻦ وﺿــﻊ ا�ــرأة ﻓــﻲ
ا�ﺠﺘمــﻊ ،يمﻜــﻦ قــراءة الﻨﺼــﻮص الﺪيﻨيــة ﻓــﻲ دﻻلﺘﻬــا الﺘاريﺨيــة ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﺳــﺘﻨﺒاط
الﺠﻮهــري والثابــﺖ وراء الﻌــرﴈ وا�ﺘﻐــ� .إن القــراءة الحرﻓيــة وﺣﺪهــا هــﻲ الــﱵ ﺗقــﻒ
ﻋﻨــﺪ الﻌــرض ،ﻷﻧﻬــا قــراءة ﺗســﺘﺒﻌﺪ الســياق اﻻﺟﺘماﻋــﻲ لﻠﺘ�يــﻞ وﻣــﻦ ﺛــﻢ لﻸﺣــﻜام الــﱵ
يﺘﻀمﻨﻬــا ....وﺧﻄــﺄ ﻋﻠمــاء ا�ســﻠم� ﻓــﻲ ﻧﻈــر هــﺬا الﺨﻄــاب ﻧابــﻊ ﻣــﻦ الﻌﺠــﺰ ﻋــﻦ إدراك
هــﺬا الﻮﻋــﻲ ،وﺧﻄﺆهــﻢ ﻓــﻲ ﻣســﺄلة اﻷﺣــﻜام الﺨاﺻــة با�ــرأة ليــﺲ هــﻮ الﺨﻄــﺄ الﻮﺣيــﺪ .إﻧــﻪ
ﺧﻄــﺄ ﻓــﻲ ﻣســﺄلة واﺣــﺪة لﻜﻨــﻪ يمثــﻞ ﻧمﻮذﺟــاً لﻠﺨﻄــﺄ الﻌــام").(16
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
هﻜــﺬا ﺧﻠﺼــﺖ إذن هــﺬه اﻵراء الﻨقﺪيــة ،الــﱵ أﺧﻀﻌــﺖ الﻨــﺺ الﺪيــﲏ ا�قــﺪس لﻠمقاييــﺲ
الﻌﻠميــة ا�ﻌــا�ة ﻓــﻲ ﻋﻠــﻮم الﻠﻐــة والﺘﻔســ� ،بــﺄن هــﺬه الﻨﺼــﻮص هــﻲ بﻨــﺖ زﻣاﻧﻬــا
وﻣﻜاﻧﻬــا وﻻ يمﻜــﻦ أن ﺗﻨﻔﺼــﻞ ﻋــﻦ الﺒيﺌــة الﺰﻣاﻧيــة وا�ﻜاﻧيــة الــﱵ ﻇﻬــرت ﻓيﻬــا وﺣمﻠــﺖ
رﺳــالة ﺗﺘﻌﻠــﻖ بحــﻮادث ﻣﻌيﻨــة ،وﻣــﻦ هﻨــا ﻓالﻨﺼــﻮص الﺪيﻨيــة ليســﺖ ﻧﺼﻮﺻــاً ﻣﻔارقــة
لﺒﻨيــة الثقاﻓــة الــﱵ ﺗﺸــﻜﻠﺖ ﻓــﻲ إﻃارهــا بــﺄي ﺣــال ﻣــﻦ اﻷﺣــﻮال .وا�ﺼــﺪر اﻹلﻬــﻲ لﺘﻠــﻚ
الﻨﺼــﻮص ﻻ يﻠﻐــﻲ إﻃﻼقــاً ﺣقيقــة ﻛﻮﻧﻬــا ﻧﺼﻮﺻــاً لﻐﻮيــة بــﻜﻞ ﻣــا ﺗﻌﻨيــﻪ الﻠﻐــة ﻣــﻦ
ارﺗﺒــاط بالﺰﻣــان وا�ــﻜان الﺘاريﺨــﻲ واﻻﺟﺘماﻋــﻲ .ﻣــا هــﻮ ﺧــارج الﻠﻐــة وﺳــابﻖ ﻋﻠيﻬــا ــــــ
أي الــﻜﻼم اﻹلﻬــﻲ ﻓــﻲ إﻃﻼقيﺘــﻪ ــــــ ﻻ يمــﺖ لﻨــا ﻧحــﻦ الﺒــ� بﺼﻠــة ،باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ أﻧﻨــا ﻻ
ﻧمﺘﻠــﻚ اﻷدوات ا�ﻌرﻓيــة وﻻ اﻹﺟراﺋيــة ﻹﺧﻀاﻋــﻪ لﻠــﺪرس ،لﺬلــﻚ ﻻ يمﻜﻨﻨــا إﻧﺘــاج ﺧﻄــاب
ﻋﻠمــﻲ ﺣﻮلــﻪ ،وأي ﺣﺪيــﺚ ﻋــﻦ الــﻜﻼم اﻹلﻬــﻲ ﺧــارج الﻠﻐــة ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻪ أن يﺠﺬبﻨــا ﺷــﺌﻨا ذلــﻚ
أم أبيﻨــا إلــﻰ داﺋــرة الﺨراﻓــة واﻷﺳــﻄﻮرة").(17
 -3الﺜﻘاﻓة الﺬﻛﻮرﻳة ﺃﺳاﺱ داﻋﻢ ﳋﻄاﺏ التﻄرﻑ

ﻻبــﺪ ﻣــﻦ اﻹﺷــارة ﻓــﻲ هــﺬا ا�حــﻮر أﻧﻨــا ﻋﻨﺪﻣــا ﻧﺘحــﺪث ﻋــﻦ الثقاﻓــة الﺬﻛﻮريــة ا�ﻬيمﻨــة ﻻ
ﻧقــﻒ لﺰاﻣــاً ﻋﻨــﺪ ﺣــﺪود ﺛقاﻓــة ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة ،بــﻞ إن اﻷﻣــر يﺘﺠــاوز هــﺬا ا�ــﺪى إلــﻰ
باقــﻲ ا�ﺠﺘمﻌــات اﻷﺧــرى ،ﻓﻜمــا أوﺿــﺢ ) Bourdieu (18أن الﻬيمﻨــة الﺬﻛﻮريــة ﻣﺘﺠــﺬرة
ﺟــﺪاً ﻓــﻲ ﻻ ﺷــﻌﻮرﻧا إلــﻰ درﺟــة أﻧﻨــا ﻻ ﻧﺘمﻜــﻦ ﻣــﻦ إدراﻛﻬــا ،وﻣﺘﻮاﻓقــة ﺟــﺪاً ﻣــﻊ ﺗﻮقﻌاﺗﻨــا
إلــﻰ درﺟــة يﺼﻌــﺐ ﻋﻠيﻨــا إﻋــادة الﻨﻈــر ﻓيﻬــا .وهــﺬا ﻣــا دﻓﻌــﻪ يﺘســاءل ﻓــﻲ ﺛﻨايــا هــﺬا
الﻜﺘــاب ﻋــﻦ ا�يﻜاﻧ�ﻣــات وا�ﺆﺳســات الــﱵ ﺗــﺆدي وﻇيﻔــة إﻋــادة إﻧﺘــاج "ا�ﺬﻛــر اﻷبــﺪي"،
و�ــاذا وﻛيــﻒ يﺘــﻢ ﺗحﻮيــﻞ اﻻﺧﺘﻼﻓــات الﺒيﻮلﻮﺟيــة إلــﻰ ﻋﻼقــات قــﻮة؟ و�ــاذا يﺘــﻢ ﺗﻜريــﺲ
الســيﻄرة الﺬﻛﻮريــة ﻛــﴚء ﻃﺒيﻌــﻲ يﺘحــرك ﻓيﻨــا ﻣــﻦ ﺗﻠقــاء ذاﺗــﻪ؟

إن الﻬيمﻨــة الﺬﻛﻮريــة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمﻌــات الحﺪيثــة ﻻ ﺗقــﻮم ﻋﻠــﻰ ﻋﻨــﻒ الﺒــﲎ ا�اديــة ،وإﻧمــا
ﻋﻨــﻒ الﺒــﲎ الرﻣﺰيــة ،ﻓﻬــﻲ ﺗقــﻮم ﻋﻠــﻰ قــﻮة الرﻣــﺰ وا�ﻌرﻓــة والثقاﻓــة والﺘﻮاﺻــﻞ ،إﻧﻬــا
هيمﻨــة رﻣﺰيــة بالﺪرﺟــة اﻷولــﻰ ﺣســﺐ ﺗﻌﺒــ� بﻮرديــﻮ ،إذ أن ﺗﺄﺛ�هــا "ﻻ يمــارس داﺧــﻞ
ا�ﻨﻄــﻖ الﺨالــﺺ لﻠﻮﻋــﻲ ،ولﻜــﻦ ﻋــرب ﺧﻄاﻃــات اﻹدراك والﺘقﺪيــر والﻔﻌــﻞ ا�ﻜﻮﻧــة لﻸبﺘيﺲ
) ،Habitus (19لﺬلــﻚ ﻓﻬــﻲ ﻻ ﺗﺘمﻈﻬــر ﻛســيﻄرة ذﻛﻮريــة قﺼﺪيــة وواﻋيــة بﺄهﺪاﻓﻬــا ،وإﻧمــا
ﻛســيﻄرة رﻣﺰيــة ﺗمــارس "ﻋﻨﻔــاً رﻣﺰيــاً " هادﺋــاً ﻏــ� ﻣحســﻮس وﻏــ� ﻣرﺋــﻲ بﻮاﺳــﻄة
الﻄــرق الرﻣﺰيــة الﺨالﺼــة لﻠﺘﻮاﺻــﻞ وا�ﻌرﻓــة والثقاﻓــة).(20

لﻜــﻦ ﻋﻨﺪﻣــا يﺘﻌﻠــﻖ اﻷﻣــر بمﺠﺘمﻌاﺗﻨــا قــﺪ ﻧﺠــﺪ هــﺬه الﻬيمﻨــة أﻛــ� اﺳــﺘﺒﺪاداً وﻣﻨﻐرﺳــة
بﺸــﻜﻞ ﻣﺆﺳســاﺗﻲ ،ﺗﺪﻋمﻬــا الﻨﺼــﻮص الﺪيﻨيــة ،وا�ــﻮروث الثقاﻓــﻲ ،وا�ﻨاهــﺞ الﺘﻌﻠيميــة
وال�بﻮيــة ،أي بمﻌــﲎ آﺧــر أن الثقاﻓــة اﻻﺟﺘماﻋيــة ﻣﺸــيﺪة ﻋﻠــﻰ هــﺬا ا�ﻌﻄــﻰ ،ﺣيــﺚ ﻻ
يﺘﻌﻠــﻖ اﻷﻣــر هﻨــا بالﻼﺷــﻌﻮر ،بــﻞ إﻧﻬــا ﻣﺒﻨيــة ﻋﻠــﻰ الﺸــﻌﻮر والقﺼــﺪ الﻮاﺿــﺢ ﺗماﻣــاً.
ويــﺰداد اﻷﻣــر ﺗﻌقيــﺪاً ﻓــﻲ اﻷوﺳــاط الﺸــﻌﺒية ،إذ ﺗﺒــﺪو الﻬيمﻨــة الﺬﻛﻮريــة ﻣﺒــا�ة وواﺿحــة
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
و�يحــة ،وبالﺘالــﻲ "ﺗســمﺢ بمﺼــادرة ﺗﻌارﺿــات ا�ﺒــﺪأ الﺬﻛــﻮري اﻷﻧثــﻮي .ﻓالﺬﻛــﻮرة
والرﺟﻮلــة ﺗﺸــﻜﻼن ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمﻌــات -الﺒﻌيــﺪة -ﻣﺒــﺪأ الﺘﻨﻈيــﻢ ا�ــادي والرﻣــﺰي ،ﺣيــﺚ ﻛﻞ
ﻣﻈاهــر الﻮﺟــﻮد اﻻﺟﺘماﻋــﻲ والروﺣــﻲ ﺗﺨﻀــﻊ لﻬــﺬا ا�ﺒــﺪأ )أﺳــاﻃ� ،أﺷــﻜال ﺗﻨﺸــﺌﻮية،
رﻣــﻮز ،ﻋﻼقــات اﺟﺘماﻋيــة وﺳياﺳــية( .هــﺬه ا�ﺠﺘمﻌــات ﺗقــﻮم ﻋﻠــﻰ ﺳــمﻮ وﻋﻠــﻮ ﺟﻨــﺲ
الﺬﻛــر ﻓــﻲ ﻣقابــﻞ دوﻧيــة وﺳــﻠﺒية اﻷﻧــﱺ ،بيﻨمــا ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمﻌــات الﻐربيــة ،وبﻔﻌــﻞ ﺟمﻠــة ﻣــﻦ
الﻌﻮاﻣــﻞ الﺘاريﺨيــة والﻔﻜريــة واﻻﺟﺘماﻋيــة ،ﻓــﺈن الســيﻄرة الﺬﻛﻮريــة ﺗﺒقــﻰ ﻣﻨﻐرﺳــة هــﻲ
اﻷﺧــرى ﻓــﻲ الﻨســيﺞ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ،لﻜﻨﻬــا ﺗﻀﻄــر إلــﻰ اﻻﺧﺘﺒــاء والﺘﻨﻜــر وراء ﻣقــﻮﻻت رﻣﺰيــة
وﻣﺆﺳســات لﻠﺘﻨﻈيــﻢ ﻋقﻼﻧيــة").(21

أيﻀــا ،ﻧﺠــﺪه ﺣــا�ًا ﻓــﻲ
ﻓــﻲ ﻣﺠﺘمﻌاﺗﻨــا ﺗﺘﺨــﺬ هــﺬه الﻬيمﻨــة الﺬﻛﻮريــة بﻌــ ًﺪا
ﺗســﻠﻄيا ً
ً
الﺨﻄــاب الﺪيــﲏ لــﺪى الﺠماﻋــات اﻹﺳــﻼﻣية بمﺨﺘﻠــﻒ ﺗﻼويﻨﻬــا ،ﺧﻄــاب ذﻛــﻮري ،يحﺘﻜــره
الرﺟــال وﺣﺪهــﻢ ،بــﻞ ﺣــﱴ وإن ﺗﻌﻠــﻖ اﻷﻣــر بﺄﺧــﺺ ﺧﺼﻮﺻيــات ا�رأة�ﻓا�ــرأة ﻓــﻲ
ﻣﻐيــﺐ باﺳــﺘمرار ،ﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ أن الحﺪيــﺚ ﻋﻨﻬــا ﻣســﺘمر ﻓــﻲ
الﺨﻄــاب الﺪيــﲏ ﻛاﺋــﻦ ّ
الﻔﺘــاوى والﻮﻋــﻆ ،إﻣــا لﻠﺘحﺬيــر ﻣﻨﻬــا وﻣــﻦ "�ورهــا" ،أو "ﺧﺸــية" ﻋﻠيﻬــا ﻓيُﻔــرض ﻋﻠيﻬــا
ﺣﺒســا اﺟﺘماﻋيــا يﻌﺰلﻬــا ﺗماﻣــا ﻋــﻦ الحيــاة اﻻﺟﺘماﻋيــة الﻌاديــة.
إن الثقاﻓــة الﺬﻛﻮريــة ا�ﻬيمﻨــة ﺗســﺘمﺪ قﻮﺗﻬــا أيﻀــاً ﻣــﻦ ﻧﻈــام أبــﻮي ﻣﺘســﻠﻂ داﺧــﻞ اﻷ�ة،
يمﺘــﺪ إلــﻰ الﻌﻼقــات اﻻﺟﺘماﻋيــة داﺧــﻞ ا�ﺠﺘمــﻊ برﻣﺘــﻪ ،ويﺘمﻈﻬــر ﻛمﻌﻄــﻰ ﺛقاﻓــﻲ ﻋــام.
لقــﺪ ﺣﻠــﻞ هﺸــام �ابــﻲ ﻓــﻲ ﻣقﺪﻣــة ﻛﺘابــﻪ "الﻨﻈــام اﻷبــﻮي وإﺷــﻜالية ﺗﺨﻠــﻒ ا�ﺠﺘمــﻊ
الﻌربــﻲ" ﻋﻼقــة اﻷبﻮيــة بالثقاﻓــة الﺬﻛﻮريــة بﻮﺿﻌيــة ا�ــرأة بقﻮلــﻪ "يقــﻮم ﺣﺠــر الﺰاويــة ﻓــﻲ
الﻨﻈــام اﻷبــﻮي )واﻷبــﻮي ا�ســﺘحﺪث( ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﻌﺒاد ا�ــرأة ،ﻣــﻦ هﻨــا ﻛان الﻌــﺪاء الﻌميــﻖ
وا�ســﺘمر ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ الﻌربــﻲ لﻠمــرأة وﻧﻔــﻲ وﺟﻮدهــا اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻛﺈﻧســان والﻮقــﻮف بﻮﺟــﻪ
ﻛﻞ ﻣحاولــة لﺘحريرهــا ،ﺣــﱴ ﻋﻨــﺪ رﻓــﻊ ﺷــﻌار ﺗحريــر ا�ــرأة .هــﺬا ا�ﺠﺘمــﻊ ﻻ يﻌــرف ﻛيــﻒ
يﻌــرف ذاﺗــﻪ إﻻ بﺼيﻐــة الﺬﻛﻮريــة وﺻﻔﺘﻬــا .إﻧــﻪ ﻣﺠﺘمــﻊ ذﻛــﻮري ﻻ وﻇيﻔــة ﻓيــﻪ لﻸﻧﻮﺛــة
إﻻ ﺗﺄﻛيــﺪ ﺗﻔــﻮق الﺬﻛــر وﺗثﺒيــﺖ هيمﻨﺘــﻪ .ﻣــﻦ هﻨــا ﻛاﻧــﺖ الﻌقﺒــة ا�رﻛﺰيــة ﻓــﻲ وﺟــﻪ الﺘﻐيــ�
الﺪيمقراﻃــﻲ الﺼحيــﺢ ﻓــﻲ هــﺬا ا�ﺠﺘمــﻊ").(22
وبﻬــﺬا ا�ﻌــﲎ ﻧﺠــﺪ الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ الﻨﺼــﻮص والقــراءات الــﱵ ﺗﺬهــﺐ ﻓــﻲ اﺗﺠــاه اﻋﺘﺒــار أن
ا�ﻮقــﻒ ﻣــﻦ ا�ــرأة وﺟــﺪ لــﻪ ﻣرﺗﻌــاً ﺧﺼﺒــاً ﻓــﻲ الثقاﻓــة الﻌربيــة ،وﺗرﺳــﺦ اﺟﺘماﻋيــاً ﻓــﻲ
وﺟــﺪان هــﺬه ا�ﺠﺘمﻌــات .ولﻌــﻞ أﺣــﺪ أبﻠــﻎ الﻨﺼــﻮص وﺻﻔاًلﻬــﺬا ا�ﻮقــﻒ ﻣــا ﺟــاء ﻋﻠــﻰ
لســان الﻜاﺗــﺐ والﺼحﻔــﻲ الســﻌﻮدي ﻣﺸــاري الﺬايــﺪي  -الــﺬي اﻧﺘمــﻰ ﻓــﻲ الســابﻖ لﻠﺘيــار
اﻷﺻﻮلــﻲ وقــام بمراﺟﻌــة ﻓﻜريــة ﺷــاﻣﻠة -بقﻮلــﻪ" :هﻨــاك ﺣساﺳــية ﻣرﺿيــة ﺗﺠــاه ا�ــرأة
وﺗﺠــاه أي ﻇﻬــﻮر لﻬــا ﻓــﻲ الحيــاة الﻌاﻣــة ،بــﻞ وﺗﺠــاه ﺣقﻮقﻬــا اﻷوليــة ،ﻓﻬــﻲ ﻛاﺋــﻦ ﻏــ�
ﻣرﺋــﻲ ﻓــﻲ السياﺳــة والﺘﻌﻠيــﻢ والﺼحاﻓــة والقﻀــاء ،وﻛﻞ ﻣﺠــاﻻت الحيــاة الﻌاﻣــة وا�ﺠﺘمــﻊ
يﻌيــﺶ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺟــﺪران ﻋاليــة ﻣــﻦ الﻔﺼــﻞ الﻌﻨــ�ي").(23
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ا�ــرأة ﻓــﻲ ﺛقاﻓــة ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة ﻋمﻮﻣــا ﻛاﺋــﻦ ُﻣــﺪان ﺣــﱴ وإن ﻛاﻧــﺖ هــﻲ الﻀحيــة.
ﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺒيﻞ ا�ثــال ﻻ الحــ� ،ﻋﻨﺪﻣــا ﺗﺘﻌــرض ا�ــرأة لﻼﻏﺘﺼــاب أو الﺘحــرش الﺠﻨــﴘ
يقــﻊ الﻠــﻮم ﻓــﻲ ا�قــام اﻷول ﻋﻠيﻬــا ،ﻓﻬــﻲ الــﱵ "أﻏــﻮت" الرﺟــﻞ ولــﻢ ﺗســ� ﻧﻔســﻬا بالﺸــﻜﻞ
ا�ﻄﻠــﻮب ،ﻷﻧــﻪ )الرﺟــﻞ( لــﻢ يســﺘﻄﻊ ﻣقاوﻣــة اﻹﻏــراء ،وقــﺪ ﺷــﺒﻪ ﻣﻔــﱵ أﺳــ�اليا ا�ﻌــﺰول،
ا�ــرأة بالﻠحــﻢ ا�ﻜﺸــﻮف الــﺬي يﻐــري القﻄــﻂ بالﺘﻬاﻣــﻪ وقــال" :هــﻞ ﻧﻠــﻮم القﻄــﻂ؟!" .وﻋﻠــﻰ
ذات الﺪرﺟــة ﻣــﻦ الحــﺪة اﻧﺘقــﺪ أﺷــﻬر اﻷﺋمــة با�ﻐــرب ﻋمــر القﺰابــري إﻣــام ﻣســﺠﺪ الحســﻦ
الثاﻧــﻲ لﺒــاس الﻨســاء ﻓــﻲ الﺼيــﻒ ﻣﻌﺘــربًا هــﺬه الﻈاهــرة بقﻮلــة "ﺟــرأة ﻏريﺒــة ﻋﻠــﻰ الﻠــﻪ
وﺗحﺪيــا ﺳــاﻓرًا لﻠﻨــاس").(24
ً

ا�ــرأة ﻓــﻲ ﺛقاﻓــة ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة ،ﻛاﺋــﻦ ﻋاﻃﻔــﻲ ﻻ يحســﻦ الﺘــ�ف والﺘﺪبــ� ،ﻓﻬــﻲ
بحاﺟــة إلــﻰ وﺻايــة الرﺟــﻞ )الﻮلــﻲ( الــﺬي يﻀﺒــﻂ ﻛﻞ ﺗ�ﻓاﺗﻬــا وﺳــﻠﻮﻛاﺗﻬا وقراراﺗﻬــا
بحﻜــﻢ أﻧــﻪ "الﻌاقــﻞ وا�ﺘﺒــ� الــﺬي يﻜﺒــﺢ ﺟماﺣﻬــا واﻧقيادهــا إلــﻰ ﻋاﻃﻔﺘﻬــا .وهــﻲ ﻛﺬلــﻚ
ﻓــﻲ هــﺬا ا�ــﻮروث الثقاﻓــﻲ "ﻋــﻮرة" اﻧســﺠاﻣاً ﻣــﻊ القــﻮل ا�ﺄﺛــﻮر "لﻠمــرأة ﻋــ� ﻋــﻮرات ،ﻓــﺈذا
ﺗﺰوﺟــﺖ ﺳــ� الــﺰوج ﻋــﻮرة واﺣــﺪة وبقيــﺖ الﻌــﻮرات الﺘســﻊ ،ﺣــﱴ إذا ﻣاﺗــﺖ ﺳــ� القــرب
ﻋﻮراﺗﻬــا الﺒاقيــات".

هﻜــﺬا إذن ،ﺗــ� هــﺬه الثقاﻓــة ﻋﻠــﻰ أن ﺗــرى ﻓــﻲ ا�ــرأة أﺷــياء ﻣﺘﻨاقﻀــة "ﻓﻬــﻲ لﻐــﺰ وﻛاﺋــﻦ
ﻋﺠيــﺐ ،ورﻣــﺰ لﻠﻐﻮايــة واﻹﻏــراء ،إﻧﻬــا ﻋــﻮرة ،والﻌــﻮرة ﳾء ﻣقــﺪس ،وهــﻲ رﻣــﺰاً لﻠــ�ف
والﻌــرض ،وﺗﻠــﻚ قيــﻢ ﻓﻮق-زﻣاﻧيــة وﻓﻮق-ﻣﻜاﻧيــة .و�ــا ﻛاﻧــﺖ ا�ــرأة رﻣـ ًﺰا لــ�ف الﺠماﻋــة،
ﻓــﺈن الرﺟــال يحرﺳــﻮن الســﻠﻮك اﻷﺧﻼقــﻲ لﻠﻨســاء ،ويﺨﻀﻌﻮﻧــﻪ لرقابﺘﻬــﻢ .ﻓﻬــﻲ ﺧاﺿﻌــة
لﻠﻮﺻايــة الﺬﻛﻮريــة اﻷبﺪيــة ،ﻻ ﺗﺒﻠــﻎ ﺳــﻦ الرﺷــﺪ ﻣﻬمــا بﻠــﻎ ﻋمرهــا").(25
ﺣرﻣــﺖ ا�ــرأة ﻋمﻠيــاً
ﻓــﻲ ﻇــﻞ هــﺬه الثقاﻓــة الــﱵ ﺗﻜــرس دوﻧيــة ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﺠﺘمﻌاﺗﻨــاُ ،
وقاﻧﻮﻧيــاً ﻣــﻦ الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ الحقــﻮق الــﱵ ﻇﻠــﺖ ﺣﻜــراً ﻋﻠــﻰ الرﺟــال ﻓــﻲ الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ الﺒــﻼد
الﻌربيــة ،وﺧﻨﻌــﺖ ﻋــرب ﺗاريــﺦ ﻃﻮيــﻞ لﻬــﺬا اﻻﺳــﺘﺒﺪاد الــﺬي لــﻢ يﺘﻮقــﻒ قﻄــاره بﻌــﺪ " ،ﻓحــ�
ﺗﺨﻀــﻊ ا�ﺠﺘمﻌــات إلــﻰ ﻓــ�ة ﻃﻮيﻠــة ﻣــﻦ ﺣياﺗﻬــا لﻼﺳــﺘﺒﺪاد وﻣﻔاهيمــﻪ ،ﺗﺼــاب بالﺨﻨــﻮع
والقﻨــﻮط وﺗسﺘســﻠﻢ لقﺪرهــا ،ويﺼﻌــﺐ ﻋﻠيﻬــا الﺘميــ� بــ� أوﺟــﻪ الﻈﻠــﻢ وأوﺟــﻪ الﻌﺪالــة.
وﻣــﻊ ﺗﺘابــﻊ اﻷﺟيــال وﺗﻨاﺳــﻞ اﻻﺳــﺘﺒﺪاد وﺗﻮﺟﻬاﺗــﻪ ﺗــﺆ� ا�ﺠﺘمﻌــات ﻓــﻲ ﻻ وﻋيﻬــا لﺘﻌــﺪ
ﻧمــﻂ ﺣياﺗﻬــا ﺣالــة ﻃﺒيﻌيــة ،ﻻ ﺗســﻌﻰ إلــﻰ ﺗﻐيــ�ه وإﻧمــا ﺗﺪاﻓــﻊ ﻋﻨــﻪ دون أن ﺗﻌــﻲ ا�ﺠــال
اﻵﺧــر ﻣــﻦ الحيــاة الــﺬي ﺗســﻮده الحقــﻮق والﻮاﺟﺒــات .ولﻌﻞ الﻨســاء أﻛــ� الﻔﺌــات اﻻﺟﺘماﻋية
ﺗﻌرﺿــا لﻠﺘﻐييــﺐ والﻈﻠــﻢ الــﺬي يســﺘمﺪ ﺗﻮﺟﻬاﺗــﻪ ﻣــﻦ ا�ــﻮروث الثقاﻓــﻲ واﻷﻋــراف والقيــﻢ
اﻻﺟﺘماﻋيــة والﺪيﻨيــة ا�ﻀﻠﻠــة ،وأﺻﺒحــﻦ ﻻ يمــ�ن بــ� الحقــﻮق والﻮاﺟﺒــات .هــﺬا ا�ــﻮروث
الثقاﻓــﻲ ا��اﻛــﻢ ﻋــرب اﻷﺟيــال لــﻢ يمﻨــﺢ ا�ﺠﺘمــﻊ الﺬﻛــﻮري ﺣقﻮقــاً ﻣﻜﺘســﺒة ،بــﻞ اﻋــ�اف
ﻧســﻮي بﺘﻠــﻚ الحقــﻮق !").(26
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وبﺼﻔــة ﻋاﻣــة يمﻜــﻦ القــﻮل أن ﺧﻄــاب الﺘﻄــرف اﺳــﺘﻐﻞ إلــﻰ ﺣــﺪ ﻛﺒــ� هــﺬا ا�ﻌﻄــﻰ الثقاﻓــﻲ
ا�ســﺘ�ي ﻓــﻲ الﺒــﻼد الﻌربيــة ليﺘماهــﻲ ﻣﻌــﻪ ،ﺣيــﺚ يﺪﻋــﻢ الراﻓــﺪ الﻮاﺣــﺪ ﻣﻨﻬمــا اﻵﺧــر،
ﻓﻜﻼهمــا يﺘﻮﺟســان ﻣــﻦ ﻛﻞ ﻣــا يمﻜﻨــﻪ أن يﻜــﻮن ﻓــﻲ ﺻالــﺢ ﺗﻨميــة وﺗحريــر ا�ــرأة .ﻓا�ﺸــﻜﻠة
ليســﺖ ﻣﺸــﻜﻠة ﺧﻄــاب ديــﲏ ﻣﺘﻄــرف يﻀــﻊ الﻌراقيــﻞ ﺗﻠــﻮ اﻷﺧــرى ﻓــﻲ ﻃريــﻖ ﺗحــرر ا�ــرأة،
ولﻜﻨﻬــا ﻣﺸــﻜﻠة بيﺌــة ﺛقاﻓيــة ﻣﻨاهﻀــة لحقــﻮق ا�ــرأة وﺗﺘﻮﺟــﺲ ﻣــﻦ ﻛﻞ أﺷــﻜال الﺘحــرر الــﱵ
يمﻜــﻦ أن ﺗﻄالﻬــا.
 -4الﱰبية والتعﻠيﻢ اﳌدﺧﻞ اﻷﺳاﺳﻲ ﳌﻮاﺟﻬة ﺧﻄاﺏ التﻄرﻑ
إن الﺘســاؤل الــﺬي يﺠــﺐ أن ﻧﻄرﺣــﻪ هﻨــا قﺒــﻞ الﺨــﻮض ﻓــﻲ أﺛــر ا�ﺪرﺳــة الﻌربيــة ﻓــﻲ ﻣقاوﻣة
الﻌﻨــﻒ والﺘﻄــرف هــﻮ هــﻞ ا�ﺪرﺳــة ﻣﻌــﺪة ﻓﻌـﻼً ﻷداء هــﺬا الﻌمــﻞ؟ وبمﻌــﲎ آﺧــر هــﻞ ا�ﺪرﺳــة
الﻌربيــة اﻵن ﻓــﻲ وﺿﻌﻬــا الراهــﻦ يمﻜﻨﻬــا أن ﺗــﺆدي أﺛــراً ﻓﻌــاﻻ ً ﻓــﻲ ﺗﻨﻔيــﺬ اﺳــ�اﺗيﺠية
ﺗقﺰيــﻢ اﻹرادة الﺘﻄرﻓيــة لــﺪى اﻷﻓــراد؟
يــرى إيميــﻞ دورﻛﻬايــﻢ أن ا�ﺠﺘمــﻊ يســﺘﻄيﻊ الﺒقــاء ﻓقــﻂ إذا ﻛان ﻣــﻦ بــ� أﻋﻀاﺋــﻪ درﺟــة
ﻣــﻦ الﺘﺠاﻧــﺲ والﺘﻜاﻣــﻞ ،والﻨﻈــام ال�بــﻮي ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ﻣﺘمث ـﻼً ﻓــﻲ ا�ﺪرﺳــة يﻌــﺪ إﺣــﺪي
الرﻛاﺋــﺰ ا�ﻬمــة ﻓــﻲ دﻋــﻢ واﺳــﺘقرار ﻣثــﻞ هــﺬا الﺘﺠاﻧﺲ ،وذلﻚ بﻐرﺳــﻪ ﻓــﻲ الﻄﻔﻞ ﻣﻨــﺬ الﺒﺪاية
اﻷولــﻰ لﻠمﺪرﺳــة ﻛقيــﻢ وﻣﻌايــ� ا�ﺠﺘمــﻊ ال�وريــة ﻹﺣــﺪاث ﻋمﻠيــة الﺘﻜاﻣــﻞ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ
داﺧــﻞ الﺒﻨــاء اﻻﺟﺘماﻋــﻲ .ويــرى دورﻛﻬايــﻢ أن ﻣﻬمــة الﻨﻈــام ال�بــﻮي ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ هــﻲ
دﻣــﺞ اﻷﻓــراد ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ،وهــﻮ ﻣــا يﻄﻠــﻖ ﻋﻠيــﻪ ﻣﻔﻬــﻮم "الﺘﻀاﻣــﻦ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ" ،وﺣســﺐ
ﻣﻔﻬــﻮم دورﻛﻬايــﻢ لﻠﺘﻀاﻣــﻦ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل الﻌمﻠيــة ال�بﻮيــة ﻓــﺈن أﻓــراد
ا�ﺠﺘمــﻊ يﺘ�بــﻮن القيــﻢ اﻻﺟﺘماﻋيــة اﻹيﺠابيــة الــﱵ ﺗﻐــرس ﻓــﻲ ﻧﻔﻮﺳــﻬﻢ قيــﻢ اﻻﻧﺘمــاء
الﻮﻃــﲏ وﻣﺸــاﻋر الﻮﺣــﺪة الﻮﻃﻨيــة الــﱵ ﺗﺨﻠــﻖ الﺘماﺛــﻞ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ الــ�وري لﻠمحاﻓﻈــة
ﻋﻠــﻰ بقــاء اﻷﻣــﻦ واﻻﺳــﺘقرار ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ) .(27ﻓﻬــﺪف ال�بيــة ﺣســﺐ ﻛاﻧــﻂ ،هــﻮ ﺗﻨميــة
الﻜمــال ا�ﻨاﺳــﺐ لــﻜﻞ ﻓــرد ﻣــﻦ أﻓــراد ا�ﺠﺘمــﻊ ،بالﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗربيــة اﻷﻃﻔــال ﻻ وﻓــﻖ الحالــة
الراهﻨــة لﻠﻨــﻮع اﻹﻧســاﻧﻲ ،بــﻞ وﻓــﻖ ﺣالﺘــﻪ ا�ســﺘقﺒﻠية ،ا�مﻜﻨــة واﻷﻓﻀــﻞ ،أي ﻓــﻲ ﺗــﻼؤم
ﻣــﻊ ﻓﻜــرة اﻹﻧســاﻧية وﻣﺼ�هــا الﺸــاﻣﻞ).(28
لﻜــﻦ وبﻨــاء ﻋﻠــﻰ ﻣــا اﺳــﺘﻌرﺿﻨاه ﺳــابقا ،هــﻞ ﺗمــﺖ ﺗﻨميــة ا�ــرأة ﻛمــا يﻨﺒﻐــﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﻧﻈاﻣﻨــا ال�بــﻮي؟ ألــﻢ يﻜــرس هــﺬا الﻨﻈــام الﻔــﻮارق ا�ﻮﺟــﻮدة أﺻـﻼً ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ؟ وبالﺘالــﻲ
ألــﻢ يﺼﺒــﺢ أداة ﻓــﻲ يــﺪ الثقاﻓــة الﺬﻛﻮريــة لﻠﺘﺸــﻜيﻚ ﻓــﻲ قيــﻢ الحﺪاﺛــة والﺘحﺪيــﺚ ﻓــﻲ
ﻣﺠﺘمﻌاﺗﻨــا؟ ألــﻢ يســاهﻢ ﻧﻈاﻣﻨــا الﺘﻌﻠيمــﻲ ﻓــﻲ ال�ويــﺞ بﺸــﻜﻞ أو بﺂﺧــر لﺨﻄــاب ﻣﻨﻐﻠــﻖ
وﻣ�ﻣــﺖ ﺗﺠــاه ا�ــرأة؟
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
قﺒــﻞ أن ﻧﺘﻄــرق بﺈيﺠــاز ﻃﺒﻌــاً لﻬــﺬه الﺘســاؤﻻت ،وﺣــﱴ ﻻ ﻧﻜــﻮن ﻋﺪﻣيــ� ﻧﻮﻋــاً ﻣــا ﻓــﻲ
ﺗﻨــاول اﻷوﺿــاع ال�بﻮيــة لﻠمــرأة ﻓــﻲ الﺒــﻼد الﻌربيــة ،وﻣــﻦ بــاب الﺘﺬﻛــ� أيﻀــاً وﺟــﺐ
القــﻮل ،إن وﺿﻌيــة ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻈــرف الراهــﻦ قــﺪ ﺗحســﻨﺖ ﻛثــ�اً با�قارﻧــة ﻣــﻊ ا�راﺣــﻞ
الســابقة .ﻓا�ــﺆ�ات اﻷﺧــ�ة لﻠﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ ا�ﻨﻈمــات الﺪوليــة ﺗﺆﻛــﺪ هــﺬا ا�ﻌﻄــﻰ ،إذ ﺗﺸــ�
ﻣﻌﻄيــات الﺒﻨــﻚ الﺪولــﻲ) (29الﺼــادرة ﺳــﻨة  2014ﻓيمــا يﺘﻌﻠــﻖ بالﺘﻌﻠيــﻢ ﻓــﻲ  21دولــة
ﻋربيــة إلــﻰ زيــادة ﻣﻌــﺪل ﺗمــﺪرس اﻹﻧــاث ﻓــﻲ ﻣســﺘﻮيات الﺘﻌﻠيــﻢ اﻻبﺘﺪاﺋــﻲ ) (%28ﻣﻨــﺬ
ﺳــﻨة  1990إلــﻰ ﺳــﻨة  ،2012وهــﻲ أﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﻧســﺒة الﺬﻛــﻮر الــﱵ لــﻢ ﺗﺘﺠــاوز ) (%21ﺧــﻼل
ﻧﻔــﺲ ا�ــﺪة ا�رﺟﻌيــة .ﻛمــا ارﺗﻔــﻊ أيﻀــا ﻣﻌــﺪل اﻻلﺘحــاق بالﺘﻌﻠيــﻢ الثاﻧــﻮي ليﺼــﻞ إلــﻰ
زيــادة ﺗقــﺪر بـــ ) (%63لــﺪى اﻹﻧــاث ﻓــﻲ ﻣقابــﻞ ) (%32لــﺪى الﺬﻛــﻮر.
أﻣــا ا�ﻌــﺪل الﻌــام ﻹﺟمالــﻲ ﻧســﺒة ا�ســﺠﻠ� ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــة الﺘﻌﻠيــﻢ الﻌالــﻲ إلﻰ ﻣﺠمﻮع الســﻜان
ﻓــﻲ ﺗﻠــﻚ ا�رﺣﻠــة ﻣــﻦ الﺘﻌﻠيــﻢ ،ﻓﻜاﻧــﺖ ﻣﻨﺨﻔﻀــة ﻋمﻮﻣــاً بالﻨســﺒة لﻠﺠﻨســ� ﻣﻌــاً ،ﻓﺒﻌﺪﻣــا
ﻛاﻧــﺖ ﻓقــﻂ ) (%12ﺳــﻨة  1990بالﻨســﺒة لﻠﺬﻛــﻮر بﻠﻐــﺖ ) (%25ﺳــﻨة  ،2012و)(%31
لــﺪى اﻹﻧــاث .وﺗﺸــ� هــﺬه ا�ﻌﻄيــات إلــﻰ ﺗﺰايــﺪ إقﺒــال ا�ــرأة الﻌربيــة ﻋﻠــﻰ الﺘﻌﻠيــﻢ الﻌالــﻲ
وﺣﻀﻮرهــا ﻓــﻲ ﻣراﺣﻠــﻪ اﻷولــﻰ أﻛــ� ﻣــﻦ الرﺟــﻞ.
إن الﺘقــﺪم الﻜﺒــ� الــﺬي ﻋرﻓﺘــﻪ وﺿﻌيــة ا�ــرأة الﻌربيــة ،واﻹﻧﺠــازات الــﱵ ﺗحققــﺖ ﻓــﻲ
ﻋــﺪد ﻣــﻦ ا�ﺠــاﻻت ،ﺧاﺻــة بﻌــﺪ إقــرار ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻹﺻﻼﺣــات لﺪﻋــﻢ الﻨســاء وﺗﺄهيﻠﻬــﻦ
لﻠقيــام بﺄدوارهــﻦ ﻛاﻣﻠــة ﻓــﻲ الﻨســيﺞ ا�ﺠﺘمﻌــﻲ ،وﻛــﺬا ﻣﻮاﻛﺒــة ﻛﻞ الﺨﻄــﻮات الــﱵ قــام بﻬــا
ا�ﺠﺘمــﻊ الﺪولــﻲ لﻠﻨﻬــﻮض بﺄوﺿــاع الﻨســاء ،ﻣﻜــﻦ ا�ــرأة ﺧــﻼل الﻌ�يــﻦ ﺳــﻨة ا�اﺿيــة
ﻣــﻦ ﺣﻀــﻮر قــﻮي ﻛمــاً وﻧﻮﻋــاً ﻓــﻲ ﻋــﺪد ﻣــﻦ القﻄاﻋــات اﻻقﺘﺼاديــة واﻻﺟﺘماﻋيــة ،وﻓــﻲ
ا�ﺆﺳســات الﺘ�يﻌيــة ،وﻛﺬلــﻚ ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى هيﺌــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ .ﺧاﺻــة بﻌــﺪ ﺻــﺪور
بﻌــﺾ القﻮاﻧــ� ﻓــﻲ بﻌــﺾ اﻷقﻄــار الﻌربيــة الﺪاﻋمــة لحﻀــﻮر ا�ــرأة ﻓــﻲ الحيــاة الﻌاﻣــة
ﺗماﺷــيا ﻣــﻊ ﻣــا أقرﺗــﻪ ا�ﻮاﺛيــﻖ الﺪوليــة الﺼــادرة ﻓــﻲ هــﺬا الﺸــﺄن.
وﻋمﻮﻣــاً ﻓﻬﻨــاك ﺟمﻠــة ﻣــﻦ الﻌﻮاﻣــﻞ اﻻقﺘﺼاديــة والسياﺳــية والثقاﻓيــة الــﱵ أدت إلــﻰ ﺗﻄــﻮر
اﻷوﺿــاع الﺘﻌﻠيميــة ﻓــﻲ الﺒﻠــﺪان الﻌربيــة ،إذ ارﺗﻔــﻊ اﻹﻧﻔــاق الﻌــام ﻋﻠــﻰ الﺘﻌﻠيــﻢ ،وﺻــﺪرت
قﻮاﻧــ� وﻃﻨيــة بﺸــﺄن إلﺰاﻣيﺘــﻪ وﻣﺠاﻧيﺘــﻪ ،وبﺬلــﺖ ﺟﻬــﻮد لﺘﻌميــﻢ الﺘﻌﻠيــﻢ اﻷﺳــاﳼ وﻣحــﻮ
اﻷﻣيــة ،ﻓــﺰادت ﻣﻌــﺪﻻت اﻻلﺘحــاق اﻹﻧــاث بالﺘﻌﻠيــﻢ ،ﺗمﻜﻨــﺖ ﺧﻼلﻬــا بﻌــﺾ الــﺪول ﻣــﻦ
ﺗقﻠيــﺺ الﻔﺠــﻮة بــ� ﺗﻌﻠيــﻢ الﺬﻛــﻮر وﺗﻌﻠيــﻢ اﻹﻧــاث.
إﻻ أن ﻛﻞ هــﺬه اﻹﺟــراءات لــﻢ ﺗﺼــﻞ بﻌــﺪ إلــﻰ درﺟــة ﺗمﻜــ� ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﺠــاﻻت ﻣحــﺪدة ،لقــﺪ
بيﻨــﺖ ا�ﻌﻄيــات ا�ﺘﻮاﻓــرة اليــﻮم) (30ﻋــﻦ واقــﻊ الﻔــﻮارق ا�ﻮﺟــﻮدة بــ� الﻔﺌــات اﻻﺟﺘماﻋيــة
الــﱵ ﻏالﺒــاً ﻣــا ﺗــﺰداد ﺣــﺪة وﻋمقــاً ﻧﺘيﺠــة الﻼﻣســاواة ا�ﻮﺟــﻮدة بــ� الﺠﻨســ� ،وﻋﻠــﻰ
الرﻏــﻢ ﻣمــا ﺗحقــﻖ لﻔاﺋــﺪة ا�ــرأة ﻓــﻲ الســﻨﻮات اﻷﺧــ�ة ،ﻓﺈﻧﻬــا ﻻ ﺗــﺰال ﺗﻌاﻧــﻲ ﻣــﻦ ﻋــﺪد ﻣــﻦ
ا�ﺸــﻜﻼت).(31
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 قرابــة ﻧﺼــﻒ الﻨســاء الﻌربيــات ﻻيﺰلــﻦ أﻣيــات وأن ﻣﻌــﺪل وﻓيــات اﻷﻣﻬــات أﺛﻨــاء ﻓــ�ةالــﻮﻻدة ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة هــﻮ ﺿﻌــﻒ ﻣﻌﺪلﻬــا ﻓــﻲ أﻣريــﻜا الﻼﺗيﻨيــة والﻜاريــﱯ ،وأربﻌــة
أﺿﻌــاف ﻣﻌﺪلﻬــا ﻓــﻲ �ق آﺳــيا.
 ﺗﻌاﻧــﻲ الﻨســاء ﻓــﻲ بﻌــﺾ الﺒﻠــﺪان الﻌربيــة ﻣــﻦ ﻋــﺪم ا�ســاواة ﻓــﻲ الحقــﻮق والﺘﻄﺒيقــاتالقاﻧﻮﻧيــة الــﱵ ﻏالﺒــاً ﻣــا ﺗﺘﺠﻠــﻲ ﻓــﻲ ﺣرﻣاﻧﻬــا ﻣــﻦ ﺣقﻬــا ﻓــﻲ الﺘﺼﻮيــﺖ واﻻﻧﺘﺨــاب ،وﻻﺗــﺰال
اﻻﺳــﺘﻔادة ﻣــﻦ قــﺪرات ا�ــرأة الﻌربيــة ﻣــﻦ ﺧــﻼل ا�ﺸــارﻛة السياﺳــية واﻻقﺘﺼاديــة هــﻲ
اﻷقــﻞ ﻓــﻲ الﻌالــﻢ ،ﻛمــا يﺘﻀــﺢ ﻣــﻦ الﻨســﺒة ا�ﻨﺨﻔﻀــة لﺘمثيــﻞ ا�رأة ﻓــﻲ ا�ﺠالــﺲ الﺘ�يﻌية
وﻣﺠالــﺲ الــﻮزراء وﻓــﻲ اليــﺪ الﻌاﻣﻠــة.
 ﺗﻌاﻧــﻲ ا�ــرأة الﻌربيــة أيﻀــاً ﻣــﻦ ﻋــﺪم ا�ســاواة ﻓــﻲ الﻔــرص ،وهــﻮ ﻣــا يﺘﻀــﺢ ﻣــﻦ الﻮﺿــﻊالﻮﻇيﻔــﻲ واﻷﺟــﻮر ،وﻣــﻦ الﺘميــ� الﻮﻇيﻔــﻲ القاﺋــﻢ ﺿــﺪ ا�ــرأة.
 ﻻ يــﺰال الﺘميــ� القاﺋــﻢ ﻋﻠــﻰ أﺳــاس الﺠﻨــﺲ ﻓــﻲ الﺘﻌﻠيــﻢ لــﻪ اﻧﻌﻜاﺳــات ﺳــﻠﺒية أﻣــامﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة رﺳــمياً ﻓــﻲ ﻋمﻠيــة اﺗﺨــاذ وﺻﻨــﻊ القــرار وا�ﺸــارﻛة ﻓــﻲ الســﻠﻄة.

ﻻ ﺷــﻚ أن الﻜثــ� ﻣــﻦ الﻌﻮاﺋــﻖ هﻨــا ﺗقــﻒ ﻓــﻲ وﺟــﻪ ﺗﻌﻠيــﻢ ا�ــرأة بالﺸــﻜﻞ ا�ﻄﻠــﻮب ﻓــﻲ
الﻌالــﻢ الﻌربــﻲ ،ﺣيــﺚ ﺗﻮاﺟــﻪ الــﺪول الﻌربيــة ﻓــﻲ الﻮقــﺖ الحــا� الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ الﺘحﺪيــات
والﻌراقيــﻞ الثقاﻓيــة الــﱵ ﺗحــﻮل بيﻨﻬــا وبــ� ﺗحقيــﻖ ﻃمﻮﺣﻬــا ،ولﻌــﻞ أبرزهــا ﺗﻠــﻚ ا�رﺗﺒﻄــة
بالﻌــادات والﺘقاليــﺪ ،وارﺗﻔــاع ﻧســﺒة اﻷﻣيــة ﻓــﻲ أوﺳــاط اﻹﻧــاث ،والﺘﺪﻧــﻲ الﻨﻮﻋــﻲ ﻓــﻲ
الﻌمﻠيــة الﺘﻌﻠيميــة ،ﻧاهيــﻚ ﻋــﻦ الثــﻮرات اﻷﺧــ�ة الــﱵ اﺟﺘاﺣــﺖ بﻌــﺾ الﺒﻠــﺪان الﻌربيــة،
وباﻋــﺪت بﺸــﻜﻞ أﻛــرب بــ� ا�ــرأة والﻔﺼــﻮل الﺪراﺳــية.
وإﺟمــاﻻ ً يمﻜــﻦ الﺘﻄــرق ﻷهــﻢ هــﺬه ا�ﻌﻮقــات والﺘحﺪيــات ﻓيمــا ﺳــيﺄﺗﻲ ،ﻋﻠمــا بﺄﻧﻨــا ﻻ
ﻧﺪﻋــﻲ أﻧﻬــا ﺗﻨســحﺐ ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ اﻷقﻄــار الﻌربيــة ،ذلــﻚ أﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻏيــاب دراﺳــات ﺷــمﻮلية
ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى الﻌربــﻲ ﺗﺸــﺨﺺ بالﺪقــة الﻌﻠميــة الﻜاﻓيــة واقــﻊ ﺗﻌﻠيــﻢ ا�ــرأة الﻌربيــة ،ﻓﺈﻧﻨــا
ﻧﻌــرض بﻌــﺾ ا�حــﺪدات الــﱵ ﺗرﺗﺒــﻂ أﻛــ� بالســياق ا�ﻐربــﻲ بﻨــاء ﻋﻠــﻰ ﻣــا ﺗﻮاﻓــر لﺪيﻨــا
)(32
ﻣــﻦ ﺧﻼﺻــات �ﺠمﻮﻋــة ﻣــﻦ الﺪراﺳــات ا�رﺗﺒﻄــة بﻬــﺬا الســياق  .وبالﺘالــﻲ ،وﺗﻮﺧيــاً
لﻠحــﺬر ،ﻻ يمﻜــﻦ بــﺄي ﺣــال ﻣــﻦ اﻷﺣــﻮل ﺗﻌميمﻬــا ﻋﻠــﻰ ﺳــياقات ﻣﺠﺘمﻌيــة أﺧــرى.
 1.4التحدﻳات ذات الطبيعة الرتبوﻳة
وﻧقﺼــﺪ بــﻪ ﻛﻞ ﺗﻠــﻚ ا�ﺸــﻜﻼت ا�رﺗﺒﻄــة بﻨﻈــام الﺘﻌﻠيــﻢ ﻓــﻲ بﻠﺪاﻧﻨــا ،وآليــات اﺷــﺘﻐالﻪ،
وبﻨياﺗــﻪ ،وهياﻛﻠــﻪ ،وارﺗﺒاﻃــﻪ با�حيــﻂ السﻮﺳــيﻮ اقﺘﺼــادي ،وأﺳاﺳــاً ﻋﻼقــة ﻛﻞ ذلــﻚ
بالﻌﻮاﺋــﻖ الــﱵ ﺗقــﻒ دون ﺗمﻜــ� ا�ــرأة ﺗﻌﻠيميــاً.
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 ﻧﻮﻋية وﻃﺒيﻌة الﻌرض الﺘﻌﻠيمﻲيﺘســﻢ هــﺬا الﻌــرض بالﻜثــ� ﻣــﻦ ﺳــمات الﺘﺸــﺘﺖ واﻻﺧﺘــﻼف ،إذ ﺗﻌــرف الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ
ا�ﻨاﻃــﻖ الﻌربيــة بﻀﻌــﻒ واﺿــﺢ ﻓــﻲ ﺗﻐﻄيــة ﺣاﺟــة ا�ﻨاﻃــﻖ الريﻔيــة والﺸــﻌﺒية لﻠمــﺪارس
اﻻبﺘﺪاﺋيــة والثاﻧﻮيــة ،وﻧقــﺺ ﻛﺒــ� ﻓــﻲ الﺨﺪﻣــات ال�بﻮيــة ا�ﻮازيــة الــﱵ ﺗﻮﻓرهــا هــﺬه
ا�ــﺪارس ،ﻛقﻠــة ا�ﻄاﻋــﻢ ا�ﺪرﺳــية ،وﻋــﺪم ﺗﻮاﻓــر ﻣﻌﻈمﻬــا ﻋﻠــﻰ الــ�وط الﻐﺬاﺋيــة والﺼحيــة
ال�وريــة ،وقﻠــة الﺪاﺧﻠيــات )بيــﻮت إيــﻮاء الﻄﻠﺒــة( ﻓــﻲ ﺟــﻞ ﻣســﺘﻮيات الﺘﻌﻠيــﻢ ،وﻋــﺪم
وﺟــﻮد قاﻋــات وﻓﻀــاءات ﺧاﺻــة بالراﺣــة ،ﺧاﺻــة أن أﻏﻠــﺐ الﺘﻼﻣيــﺬ ،ﻻ يســﺘﻄيﻌﻮن ،ﻧﻈــراً
لﻌاﻣــﻞ الﺒﻌــﺪ ،الﻌــﻮدة إلــﻰ ﻣﻨازلﻬــﻢ ﻓيمــا بــ� ﻓ�ﺗــﻲ الﺼﺒــاح وا�ســاء ،ﺿﻌــﻒ الﺘﺠﻬــ�ات
اﻷﺳاﺳــية الــﱵ يﺘﻄﻠﺒﻬــا الســ� الﻌــادي لﻠﻌمــﻞ ال�بــﻮي بﻬــﺬه ا�ــﺪارس ﻛا�ــاء والﻜﻬربــاء
والﺘﺪﻓﺌــة وا�راﺣيــﺾ ....ﻛﻠﻬــا ﻋﻮاﻣــﻞ ﺗحــرم الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ اﻷﻃﻔــال )ﻻﺳــيما الﻔﺘيــات( ﻣــﻦ
ولــﻮج ا�ــﺪارس أو اﺳــﺘﻜمال دراﺳــﺘﻬﻢ بﻬــا ﻣــﻊ ﻛــ�ة ﻓــﻲ اﻻﻧقﻄــاع ا�ﺒﻜــر ﻋــﻦ الﺪراﺳــة
والﻬــﺪر الــﺪراﳼ....
 الﺒﻨية الﺒيﺪاﻏﻮﺟية وا�ﻨاخ ا�ﺪرﳼ:ﺗﻌــرف هــﺬه الﺒﻨيــة الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ الﻨﻮاقــﺺ الــﱵ ﺗﻌــﻮق ﺗمــﺪرس اﻷﻃﻔــال بﺼﻔــة ﻋاﻣــة ﻓــﻲ
ﻇــروف ﻣﻼﺋمــة ،إذ ﺳــﺠﻠﺖ هــﺬه الﺪراﺳــات) (33ﻋــﺪم ﺗﻮاﻓــر الﺘﺠﻬــ�ات وا�ﻌــﺪات الﻼزﻣــة

لﺘﻌﻠيــﻢ اﻷﻃﻔــال ،قﻠــة ﻓــﻲ ﻋــﺪد اﻷﺳــاﺗﺬة ﻻﺳــيما ﻓــﻲ ا�ﻨاﻃــﻖ الﻨاﺋيــة ﻣمــا ي�ﺗــﺐ ﻋــﻦ
ذلــﻚ ﺷــيﻮع ﻇاهــرة الﻔﺼــﻮل ا�ﺸــ�ﻛة لﻠﻄــﻼب ،ﻣــﻊ ﻋــﺪم ﻣﻼءﻣــة الﺘﻮقيــﺖ واﺳــﺘﻌماﻻت
الﺰﻣــﻦ ا�ــﺪرﳼ لﺨﺼﻮﺻيــات الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ ا�ﻨاﻃــﻖ الﺒﻌيــﺪة ...ﻣمــا يﺠﻌــﻞ اﻹقﺒــال ﻋﻠــﻰ هــﺬا
الﻌــرض ال�بــﻮي ﻣحــﺪوداً ﺟــﺪاً ﻓــﻲ ﻇــﻞ هــﺬه الﻈــروف.

ﻛمــا أن ا�ﻨــاخ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ الســاﺋﺪ ﻓــﻲ ﻧﻈــﻢ الﺘﻌﻠيــﻢ الﻌربيــة داﺧــﻞ ا�ــﺪارس ،وبــ� ﻋﻨــا�
الﻌمﻠيــة الﺘﻌﻠيميــة :ا�ﺪرﺳــ� والﺘﻼﻣيــﺬ واﻹدارة ا�ﺪرﺳــية "ﺗﻌــﻮزه الﺪيمقراﻃيــة ﻓــﻲ ﻛثــ�
ﻣــﻦ ﻧﻮاﺣيــﻪ ،ويﺘســﻢ ﻣﺠمﻠــﻪ بﺘسﻠســﻞ الســﻠﻄة وﺗمرﻛﺰهــا واﻻﻋﺘمــاد ﻋﻠــﻰ قﻮاﻋــﺪ وقﻮاﻧــ�
ﺷــﻜﻠية .ويﺘﻌﻠــﻢ الﻨــﺶء الﻌربــﻲ ﻛثــ�اً ﻣــﻦ ا�ﻌايــ� والقيــﻢ واﻻﺗﺠاهــات ﻏــ� ديمقراﻃيــة
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻌايﺸــة هــﺬا ا�ﻨــاخ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ بﻌﻼقاﺗــﻪ الﺒ�وقراﻃيــة ا��ﻣﺘــة داﺧــﻞ ا�ﺪرﺳــة.
ﻓيﺘﻮلــﺪ لﺪيﻬــﻢ الﺸــﻌﻮر بالﻌﺠــﺰ واﻻﻏــ�اب ﻋــﻦ إﻣﻜاﻧاﺗﻬــﻢ وﻃاقاﺗﻬــﻢ وقﺪراﺗﻬــﻢ اﻹﻧســاﻧية.
إﻧﻬــا ﻋﻼقــات ﺗﻬــ� الﻈــروف ا�ﻮﺿﻮﻋيــة ا�ﻮلــﺪة لــﻜﻞ ﻣﺸــاﻋر اﻻﻏــ�اب لــﺪى الﻨــﺶء

الﻌربــﻲ"

)(34
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 ا�ﻨاهﺞ وا�قررات الﺪراﺳية:ﺗﺸــﻜﻞ ﻣﻀاﻣــ� الﻜﺘــاب ا�ــﺪرﳼ أﺣــﺪ أﻛــرب الﻌﻮاﺋــﻖ أﻣــام اﻻﻧﺨــراط الﻔﻌﻠــﻲ لﻠمــرأة
ﻓــﻲ الحيــاة الﻌاﻣــة ،لقــﺪ أباﻧــﺖ ﻧﺘاﺋــﺞ بﻌــﺾ الﺪراﺳــات ﻋﻠــﻰ "أن الﻜﺘــﺐ ا�ﺪرﺳــية قــﺪ
ﺣاﻓﻈــﺖ ﻋﻠــﻰ الﺼــﻮرة الﻨمﻄيــة الﺘقﻠيﺪيــة لﻠمــرأة ،وﺗﺠاهﻠــﺖ قﺪراﺗﻬــا الحقيقيــة وﺗراﺛﻬــا
الﻌﻠمــﻲ واﻷدبــﻲ والﻨﻀالــﻲ والﺒﻄﻮلــﻲ ،وﺗﻨاولــﺖ قﻀيــة ا�ــرأة بﺸــﻜﻞ ﺳــﻄحﻲ ،وربﻄــﺖ
ﻋﻮاﻣــﻞ ﺗقــﺪم ا�ﺠﺘمــﻊ بالرﺟــﻞ") .(35وبﻬــﺬا ا�ﻌــﲎ ﺗﺘﻀمــﻦ هــﺬه ا�قــررات الﺪراﺳــية ﺛقاﻓــة
ﻣﺪرﺳــية لــﻢ ﺗحســﻢ بﺸــﻜﻞ ٍ
ﻛاف ﻣــﻊ ﺳــيادة الثقاﻓــة الﺬﻛﻮريــة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة.
ﻓا�ﻨﻬــاج الﺸــاﺋﻊ ﻓــﻲ ﺗﻌﻠيمﻨــا ا�ــﺪرﳼ يﺘمحــﻮر ﺣــﻮل "ﻧمــﻮذج ا�ﻌيــار الﺬﻛــﻮري" الــﺬي ﻣــﻦ
ﺧﺼاﺋﺼــﻪ الــ�وع إلــﻰ الﺘقﻠيــﺪ الــﺬي يﻌﻜــﺲ ﺛقاﻓــة ﺗﻐمرهــا قيــﻢ اﻷبﻮيــة .وهﻜــﺬا يﺒــﺪو "أن
رﺻــﺪاً ﻣﺘﻨﺒﻬــا لﻠمﻨﻬــاج وﻋﻠــﻰ اﻷﺧــﺺ الﻜﺘــﺐ ا�ﺪرﺳــية ،إن ﻛان ﻣســﻠحا بﺸــﺒﻜة لﻠقــراءة
ﻣحﻮرهــا ﺣﻀــﻮر الﻔﺘــاة وا�ــرأة ،يﻜﻔــﻲ لﺠﻌﻠﻨــا ﻧــﺪرك أن ﺗمثيﻠﻬــا ﺟــﺪ ﻣﺠحــﻒ ﻓــﻲ ا�ــﻮاد
الﺪراﺳــية .ﻓا�ــرأة ﻋــادة ﻣــا ﺗﻜــﻮن ﻏــ� ﻣرﺋيــة أو بﻌﺒــارة واﺣــﺪة "ﻣحﺠﺒــة" .والحﺪيــﺚ
ﻋﻨﻬــا يﺘــﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل لﻐــة ﺟﻨســﻮية ﻣﻔﻌمــة با�ســﺒقات الﺬﻛﻮريــة .وإن اﺗﻔــﻖ أن ﻛاﻧــﺖ
ﺣــا�ة ﻓــﻲ الﻜﺘــﺐ ا�ﺪرﺳــية ،ﻓــﺈن ﺗمثيﻠﻬــا يُﻌــرض ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺻــﻮر ﻧمﻄيــة ﺗﻌيــﺪ إﻧﺘــاج
الﺘقســيﻢ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ لﻠﻌمــﻞ ﺣســﺐ الﻨــﻮع").(36
ﻓا�ﺪرﺳــة بﻨــﺖ بيﺌﺘﻬــا الثقاﻓيــة وﺗســاهﻢ بﺸــﻜﻞ رﺋيــﴘ ﻓــﻲ إﻋــادة إﻧﺘــاج ذات الثقاﻓــة
اﻻﺟﺘماﻋيــة ،وذلــﻚ ﻛمــا يﺸــ�  Bourdieuوهــﻮ يﺘحــﺪث ﻋــﻦ ا�ﺪرﺳــة بقﻮلــﻪ "ﻻبــﺪ أن
ﻧﻌــ�ف أن هﻨــاك ﺿﻐﻄــاً بمﻨﺘﻬــﻰ القــﻮة يﺪﻓــﻊ باﺗﺠــاه إﻋــادة إﻧﺘــاج "الﺘﻌســﻒ الثقاﻓــﻲ"
الــﺬي يﺘمﺘــﻊ بﺄﻋﻠــﻰ قيمــة بﺼﻔﺘــﻪ رأﺳــمال ﺛقاﻓــﻲ .وهﻜــﺬا ﺗحاﻓــﻆ إﻋــادة اﻹﻧﺘــاج الثقاﻓــﻲ
ﻋﻠــﻰ ﻧﻈــام ﻣﻌــ� وﺗﺼﻮﻧــﻪ ،هــﻮ الﻨﻈــام الــﺬي ﺗﺠــﺪ ﻓيــﻪ الﺼﻔــﻮة أن ﻣــﻦ أﺳــﻬﻞ اﻷﻣــﻮر
ﻋﻠيﻬــا إﻋﻄــاء ﻧﻔســﻬا ﺻﻔــة الﺪيمﻮﻣــة").(37

إن ﻣﻮاﺟﻬــة هــﺬا الﻨــﻮع ﻣــﻦ الﺘحﺪيــات ال�بﻮيــة يﺘﻄﻠــﺐ ،باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ الﺘﻐﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ
الﺼﻌﻮبــات والﻌراقيــﻞ اﻵﻧﻔــة الﺬﻛــر ،وﺿــﻊ ا�ــرأة ﻓــﻲ ﺻﻠــﺐ الرباﻣــﺞ الﺘﻌﻠيميــة ،وﺗﻄﻮيــر
هــﺬه اﻷﺧــ�ة ﻓــﻲ ﺟميــﻊ ﻣســﺘﻮيات الﺘﻌﻠيــﻢ لﻼﺳــﺘﺠابة لــﻜﻞ الﺘحﺪيــات ا�ﻄروﺣــة ﻋﻠــﻰ
ا�ــرأة الﻌربيــة ،وﻓﺘــﺢ آﻓــاق ولــﻮج ﻣﺠﺘمــﻊ ا�ﻌرﻓــة أﻣاﻣﻬــا بمــا يﺠﻌﻠﻬــا قــادرة ﻋﻠــﻰ ﻓﻬــﻢ
ﻣﺘﻐــ�ات الﻌ�ﻣــﻦ ﺟﻬــة ،وﻣــﻦ دﻣﺠــﻪ بالﺸــﻜﻞ ا�ﻄﻠــﻮب ﻓــﻲ ا�حيــﻂ السﻮﺳــيﻮاقﺘﺼادي
الﻌا�ــﻲ ﻣــﻦ ﺟﻬــة ﺛاﻧيــة.
ﻻ ﺷــﻚ أن الــﺪروس ا�ســﺘﺨﻠﺼة ﻣــﻦ ﺗاريــﺦ ا�ﺠﺘمﻌــات الحﺪيثــة وا�ﻌــا�ة ،والــﱵ ﺣققــﺖ
ﻣقــﺪاراً ﻣﻬمــا ﻣــﻦ الﻨمــﻮ والﺘقــﺪم ،ﺗــربز أن ﺗﻔﻌيــﻞ أﻧﻈمــة ال�بيــة والﺘﻜﻮيــﻦ والﺘﻌﻠيــﻢ
وﻣﻮاﺻﻠــة ﺗﺠﺪيﺪهــا وﺗﻄﻮيرهــا لﻀمــان الﺠــﻮدة والﺘﻜاﻣــﻞ بــ� اﻷهــﺪاف وا�قاﺻــﺪ
والﺘﻮﺟﻬــات ،ﺷــﻜﻠﺖ ﻣﻨﻄﻠقــاً �ســ�ة ﺗﻨمﻮيــة وﺗحﺪيثيــة قــادرة ﻋﻠــﻰ ﻣﻮاﺟﻬــة الﺘحﺪيــات
ﻻﺳــيما ﻋﻨﺪﻣــا يﺘــﻢ إ�اك ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ قــﺪم ا�ســاواة ﻣــﻊ الرﺟــﻞ.
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إن أﺻﻌــﺐ الﺘحﺪيــات أﻣــام الرهاﻧــات ال�بﻮيــة لﺘمﻜــ� ا�ــرأة هــﻲ ﺗﻠــﻚ الحﻮاﺟــﺰ
الﻼﺷــﻌﻮرية الــﱵ ﺗقــﻒ ﺳــﺪاً ﻣﻨيﻌــاً ﻓــﻲ وﺟــﻪ ﻛﻞ ﻣــا ﺗحمﻠــﻪ ال�بيــة الحﺪيثــة ﻣــﻦ ﻓﻜــر
وقيــﻢ ﺟﺪيــﺪة ﺗﻌــارض ﻓــﻲ ا�قــام اﻷول ﺗﻠــﻚ الــﱵ ﺷــﺐ ﻋﻠيﻬــا الﻔــرد ﻓــﻲ ﻣﺠﺘمﻌاﺗﻨــا،
وﺗﺸــﻜﻞ اﻻﺗﺠاهــات وا�ﻌﺘقــﺪات ﻋﻨــﺪه ﻋﻠــﻰ اﻣﺘــﺪاد ﺣياﺗــﻪ ،و"ﻓﻀــﻼ ﻋــﻦ ذلــﻚ ﻓــﺈن إ�ار
ال�بيــة الحﺪيثــة ﻋﻠــﻰ ﺗرﺟمــة ا�ﻌرﻓــة إلــﻰ ﻣمارﺳــة وﻋمــﻞ ،وبحثﻬــا الــﺬي ﻻ يﻬــﺪأ ﻣــﻦ أﺟــﻞ
الحقيقــة الﺘﺠريﺒيــة ،وﺗﺄﻛيﺪهــا ﻋﻠــﻰ إﻋمــال الﻔﻜــر ،واﺳــﺘﺨﺪام الــﺬﻛاء ،وﻣﻨاقﺸــة اﻷﻓــﻜار
ﻣﻨاقﺸــة ﻋﻠميــة قﺒــﻞ ﺗقﺒﻠﻬــا ،واﻹيمــان بالﻌقــﻞ اﻹﻧســاﻧﻲ ،وأﻧــﻪ قــادر ﻋﻠــﻰ ﺗحقيــﻖ ﻃمــﻮح
الﻔــرد وﺗﻐيــ� ﺣــا�ه ،ورﺳــﻢ ﺻــﻮرة أﻓﻀــﻞ �ســﺘقﺒﻠﻪ ...ﻛﻞ هــﺬا يﻀــﻊ ا�ﻌﺘقــﺪات والقيــﻢ
الﺘقﻠيﺪيــة وﻧمــاذج الحيــاة ﻣﻮﺿــﻊ ﺗســاؤل ﻣــ�وع").(38
ﺗســﺘﻨﺪ هــﺬه ا�قاوﻣــة ﻋﻠــﻰ الﻨﻈــرة اﻻﺟﺘماﻋيــة الﺘقﻠيﺪيــة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة وبﺨاﺻــة
ﻓــﻲ الﺒــﻮادي وا�ﻨاﻃــﻖ الﺸــﻌﺒية وﻓــﻲ ا�ﻨاﻃــﻖ الﻨاﺋيــة وا�ﻬمﺸــة الــﱵ ﺗﻌﺘــرب أن الﻮﺿــﻊ
الﻄﺒيﻌــﻲ لﻠمــرأة هــﻮ الــﺰواج وﺣيــاة الﺒيــﺖ ،وﺗُقســﻢ اﻷدواربﻨاءﻋﻠــﻰ هــﺬا الﺘميــ� .ﻣمــا
يﻌــﻮق الﻔﺘــاة ﻓــﻲ اﺳــﺘﻜمال ﻣســ�ﺗﻬا الﺘﻌﻠيميــة الــﱵ �ﻋــان ﻣــا ﺗﺘﻮقــﻒ ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــة
ﻣﻌيﻨــة ،ﻣــا دام دورهــا اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻣحــﺪداً ﺳــﻠﻔاً ،وأﻧﻬــا ﻻ ﺗحﺘــاج ﻷداء "دورهــا" ﻷﻛــ�
ﻣــﻦ ذلــﻚ ،ﻓالﺘﻌﻠيــﻢ ﻓــﻲ ﻣﻨﻈــﻮر هــﺬه الثقاﻓــة اﻻﺟﺘماﻋيــة الﺘقﻠيﺪيــة ﳾء ﺛاﻧــﻮي يرﺗﺒــﻂ
بمرﺣﻠــة ﻋمريــة ﻣحــﺪدة لﻠمــرأة ،ﺣــﱴ ﺗســﺘﻄيﻊ ﺗحمــﻞ ﻣســﺌﻮلياﺗﻬا .وﺗﺼﺒــﺢ بﻌــﺾ ﻋﻨــا�
هــﺬه الثقاﻓــة ﺣاﺳــمة أيﻀــا ﻓــﻲ ﺗحﺪيــﺪ ﻣﺼــ� الﻔﺘــاة وإﻧﻬــاء ﺣﻠمﻬــا ﻓــﻲ ﻣﺘابﻌــة الﺪراﺳــة،
ﻛا�ﻮقــﻒ ﻣــﻦ اﻻﺧﺘــﻼط بــ� الﺠﻨســ� ،ا�ﻮقــﻒ ﻣــﻦ ا�ﺪرﺳــ� الﺬﻛــﻮر) ،(39ا�ﻮقــﻒ ﻣــﻦ
الﻠﺒــاس ا�ﻮﺣــﺪ أو لﺒــاس بﻌــﺾ الﻔﺘيــات اﻷﺧريــات ،ا�ﻮقــﻒ ﻣــﻦ بﻌــﺾ ا�ــﻮاد الﺪراﺳــية
ا�ﺨﻠﺨﻠــة لﻠقيــﻢ ا�حاﻓﻈــة...
والحــال أن الثقاﻓــة الســاﺋﺪة ﻓــﻲ ﻣﺠﺘمﻌاﺗﻨــا وﻣــا يرﺗﺒــﻂ بﻬــا ﻣــﻦ ﻋــادات وﺗقاليــﺪ ﺗمثــﻞ ﺛقـﻼً
ﺣقيقيــاً يثقــﻞ ﻛاهــﻞ ا�ــرأة " ،وﻣــﻦ ا�حﺘمــﻞ أيﻀــاً أن ﻓﻜــرة ﺗﻌﻠيــﻢ ا�ــرأة وﺣقﻬــا ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﻔاع
بالﺘﻌﻠيــﻢ ﺗُﻮاﺟــﻪ ﻣــﻦ ا�قاوﻣــة أﻛــ� ﻣمــا يﻮاﺟﻬــﻪ أي ﺟاﻧــﺐ آﺧــر يﺘﻌﻠــﻖ بقﻀايــا ا�ــرأة،
ذلــﻚ أن الﻌــادات والﺘقاليــﺪ ولــﺪت ﻣﻔاهيــﻢ ﺧاﻃﺌــة لــﺪى الرﺟــال ﺗﺠﻌﻠﻬــﻢ يﻌﺘقــﺪون بــﺄن
ﺗﻌﻠــﻢ الﻨســاء ﺳــيﻮلﺪ ﻣﺸــاﻛﻞ لــﻸ�ة ،ﺣيــﺚ ﺳــﺘﺘﻮق ا�ــرأة إلــﻰ اﻻﻧﻌﺘــاق ﻣــﻦ الســيﻄرة
الﺬﻛﻮريــة ،بــﻞ يُﺨــﴙ ﻓــﻲ هــﺬه الحالــة أن يســﻬﻢ ﺗﻌﻠيــﻢ الﻨســاء بﻄريقــة أو بﺄﺧــرى ﻓــﻲ
ﺧﻠﺨﻠــة اﻷوا� داﺧــﻞ اﻷ�ة والﻌﻼقــات اﻻﺟﺘماﻋيــة بﻜاﻣﻠﻬــا").(40
إن اﺧــ�اق ﺟــﺪار هــﺬه الثقاﻓــة ا�ﺸــيﺪة ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪار اﻷزﻣﻨــة ﻣﻬمــة بالﻐــة الﺘﻌقيــﺪ ﻻ يمﻜــﻦ أن
ﺗﻀﻄﻠــﻊ بﻬــا ال�بيــة الحﺪيثــة لﻮﺣﺪهــا ،ذلــﻚ أﻧــﻪ ﻣــﻦ ﻣﻨﻈــﻮر ﺳﻮﺳــيﻮلﻮﺟﻲ ،ﺗﻌــﺪ الﺒﻨيــات
الﻔﻮقيــة )الثقاﻓــة اﻻﺟﺘماﻋيــة ﻣﻜﻮﻧــاً أﺳاﺳــياًﻓﻲ هــﺬه الﺒيﻨــة( ﻓــﻲ أي ﻣﺠﺘمــﻊ أبﻄــﺄ ﺗﻐــ�ا
وأﻛــ� قــﺪرة ﻋﻠــﻰ ﻣقاوﻣــة الﻌﻨــا� الﺠﺪيــﺪة ﻣــﻦ الﺒﻨيــات الﺘحﺘيــة الــﱵ ﺗرﺗﺒــﻂ بالﺠﻮاﻧــﺐ
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ا�اديــة ﻓــﻲ الحيــاة اﻻﺟﺘماﻋيــة ا�ﺘســمة بقابﻠيﺘﻬــا لﻠﺘﻐــ� والﺘﺒــﺪل ال�يﻌــ� ،وذلــﻚ بالﻨﻈر
إلــﻰ ﻛــﻮن ﻋﻨــا� الثقاﻓــة اﻻﺟﺘماﻋيــة هــﻲ أﻛــ� ﺗﺠــﺬرا ﻓــﻲ الﻨســيﺞ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ،وﺗمﺘﻠــﻚ
ﻣــﻦ اﻵليــات ﻣــا يﺠﻌﻠﻬــا قــادرة ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺘمرار والﺘﺠــﺪد الﺬاﺗــﻲ وإﻋــادة اﻹﻧﺘــاج وا�قاوﻣــة
الﻌﻨيﻔــة أﺣياﻧــا ،لــﻜﻞ ﻣــا يﻬــﺪد بقاءهــا وﻛيﻨﻮﻧﺘﻬــا.
يﺘﻌــ� إذن �ﻮاﺟﻬــة هــﺬه الﺘحﺪيــات ا�رﺗﺒﻄــة با�ﻌﻮقــات السﻮﺳــيﻮﺛقاﻓية أن ﺗﺘحمــﻞ الــﺪول
والحﻜﻮﻣــات الﻌربيــة ﻣســﺌﻮليﺘﻬا الﻜاﻣﻠــة ﻓــﻲ ﻓــرض إلﺰاﻣيــة الﺘﻌﻠيــﻢ ﻋﻠــﻰ ﺟميــﻊ ﻣــﻦ هــﻢ
ﻓــﻲ ﺳــﻦ الﺘمــﺪرس دون أي ﺗميــ� بــ� الﺬﻛــﻮر واﻹﻧــاث ،والحــﺪ ﻣــﻦ ﺗــ�ب الﻔﺘيــات ﻣــﻦ
ا�ــﺪارس ،وﻓــرض قﻮاﻧــ� ﺻارﻣــة لﻠحــﺪ ﻣــﻦ زواج الﻔﺘيــات ا�ﺒﻜــر .ﻛمــا أن هﻨــاك ﻋمــﻼً
ﻛﺒ�اًيﻨﺘﻈــر ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ� ،ــا ﺗﺘمﺘــﻊ بــﻪ الﺠمﻌيــات ﻓــﻲ الﻈــرف الراهــﻦ ﻣــﻦ ﻣﻜاﻧــة ﻣﻬمــة
ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة ،ﻛمﺠــال ﺣــر وﻣحايــﺪ ﺳياﺳــيا ،ولــﻮ ﻓــﻲ ﺣــﺪود ﻧســﺒية ،وأيﻀــا
باﻋﺘﺒارهــا ﻓﻀــاء ديﻨاﻣيــاً لﻠﺘثقيــﻒ والﺘﻮﻋيــة والﺘﻌﺒﺌــة اﻻﺟﺘماﻋيــة والسياﺳــية ،ولﺘحريــﻚ
وﺗﺄﻃــ� الﻨســاء والﺸــﺒاب واﻷﻃﻔــال ،وﺗﻮﺟيــﻪ الحــﺲ الﺠماهــ�ي ﻧحــﻮ اﻻهﺘمــام بقﻀايــا
وﻣﺸــﻜﻼت الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ،وال�بيــة ﻋﻠــﻰ قيــﻢ ا�ســاواة والﻌﺪالــة اﻻﺟﺘماﻋيــة.
 3-4التحدﻳات السوسيواﻗتﺼادﻳة
ﺗﺘﻌﻠــﻖ هــﺬه الﺘحﺪيــات بالﻮﺿﻌيــة اﻻقﺘﺼاديــة ا�ﺘﺪهــﻮرة لﻠﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ اﻷ� الﻌربيــة ،ﺣيــﺚ
أﺷــارت الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ الﺘقاريــر إلــﻰ الحالــة ﻏــ� ا�ســﺘقرة الــﱵ باﺗــﺖ ﺗﻌرﻓﻬــا اﻷ�ة ﻓــﻲ
ﻣﺠﺘمﻌاﺗﻨــا ﻣــﻦ ﺟــراء ﺗﻔاقــﻢ اﻷوﺿــاع اﻻقﺘﺼاديــة) ،(41ﻓالثابــﺖ ﻓــﻲ الســﻨﻮات اﻷﺧــ�ة هــﻮ
الﻌﺠــﺰ الﻮاﺿــﺢ لﺒﻌــﺾ الــﺪول الﻌربيــة ﻓــﻲ ﻣقاربــة اﻷوﺿــاع اﻻﺟﺘماﻋيــة واﻻقﺘﺼاديــة
لﻮاقــﻊ اﻷ�ة ،هــﺬا الﻌﺠــﺰ الــﺬي ﺗﻔاقــﻢ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻷزﻣــة اﻻقﺘﺼاديــة الــﱵ ﻋرﻓﻬــا الﻌالــﻢ
ﻓــﻲ الســﻨﻮات اﻷﺧــ�ة) .(42ﻓﻌﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى بﻌــﺾ الــﺪول ﻛا�ﻐــرب ﻣث ـﻼً ،ﺗســﺠﻞ ا�ــﺆ�ات
السﻮﺳــيﻮاقﺘﺼادية ﺳــﻨﻮياً ارﺗﻔاﻋــاً ﻣﻀﻄــرداً ،إذ بﻠــﻎ ا�ــﺆ� الﻌــام لﻠمﻌيﺸــة) 198 (43ﺳــﻨة
 2015ﻓــﻲ ﺣــ� لــﻢ يﺘﻌــﺪ 187ﺳــﻨة  2009و 107ﻓقــﻂ ﺳــﻨة  ،1990ﻣمــا يﻄــرح ﺗحﺪيــات
ﺣقيقيــة أﻣــام اﻷ�ة ا�ﻐربيــة ﺧاﺻــة ﻓــﻲ ﻇــﻞ ارﺗﻔــاع ﻣﺼاريــﻒ الﺘمــﺪرس ﻓﻲ ا�ﻐــرب ﺧﻼل
الﺨمــﺲ ﺳــﻨﻮات اﻷﺧــ�ة ،ﻛمــا بيﻨــﺖ ذلــﻚ دراﺳــة ﺣﺪيثــة لﻠمﻨﺪوبيــة الســاﻣية لﻠﺘﺨﻄيــﻂ،
بمﻌــﺪل ﺳــﻨﻮي قــﺪره ) .(%1,8ويرﺟــﻊ هــﺬا الﺘﻄــﻮر إلــﻰ زيــادة ﺳــﻨﻮية قﺪرهــا )(%0,4
بالﻨســﺒة ﻷﺛمــان الﻠــﻮازم ا�ﺪرﺳــية و) (%3,2ﻓــﻲ ﻧﻔقــات الﺪراﺳــة ،و) (%1,4ﻓــﻲ ﻣﺼاريــﻒ
الســﻜﻦ الﺪاﺧﻠــﻲ الﺨــاص بالﺘﻌﻠيــﻢ).(44
وﺗﺒقــﻰ الﻜﻠﻔــة ا�رﺗﻔﻌــة لﻠﺘمــﺪرس بالﻨســﺒة ﻷﻏﻠــﺐ الﻔﺌــات اﻻﺟﺘماﻋيــة ﻋقﺒــة ﺣقيقيــة ،ﻓﻬــﻲ
ﺗمثــﻞ ﻓــﻲ بﻌــﺾ الﺪراﺳــات ) (%84,5ﻣــﻦ ﻋﻮاﺋــﻖ الﺘمــﺪرس و) (%81,5بالﻨســﺒة ﻷﺳــﺒاب
اﻻﻧقﻄــاع الــﺪراﳼ ،ﻣحﺘﻠــة بﺬلــﻚ الرﺗﺒــة اﻷولــﻰ ﻓــﻲ الحالﺘــ� ،والرﺗﺒــة اﻷولــﻰ أيﻀــاً ﺿمــﻦ
ﻋﻮاﻣــﻞ اﻻلﺘحــاق الﻀﻌيــﻒ ) (Faible Accèsبا�ﺪرﺳــة ﻓﻲ ا�ﻨاﻃﻖ الﱵ ﺷــمﻠﺘﻬا الﺪراﺳــة).(45
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ويمﺘــﺪ ﺗﺄﺛــ� الﻌاﻣــﻞ اﻻقﺘﺼــادي ليﺸــمﻞ ﺣاﺟــة اﻷ� إلــﻰ ﺗﺸــﻐيﻞ أبﻨاﺋﻬــا واﺳــﺘثمارهﻢ
ﻛرأﺳــمال بــ�ي ﻓــﻲ ﻋمﻠيــات اﻹﻧﺘــاج ا�ﺒــا� ،إﻣــا ﻓــﻲ الﺒيــﺖ لﻠمســاﻋﺪة ﻓــﻲ اﻷﺷــﻐال
ا��ليــة وﺗربيــة اﻷﻃﻔــال بالﻨســﺒة لﻺﻧــاث ،أو ﻓــﻲ أﻋمــال الحقــﻮل والﻔﻼﺣــة أو الﻮرﺷــات
والﻮﺣــﺪات اﻹﻧﺘاﺟيــة بالﻨســﺒة لﻠﺬﻛــﻮر.
ﻓــﻲ ﻇــﻞ هــﺬه الﻈــروف ﺗــﺰداد وﺿﻌيــة اﻷﻃﻔــال ﺳــﻮءاً ﻻﺳــيما اﻹﻧــاث ﻣﻨﻬــﻢ ،وﺗســﺘﻔحﻞ
ﻇاهــرة ﺗﺸــﻐيﻠﻬﻦ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺗﺪهــﻮر ا�ﻜاﻧــة اﻻﺟﺘماﻋيــة واﻻقﺘﺼاديــة لﻠمﺪرﺳــة ،إذ لــﻢ يﻌــﺪ
الﺘﻌﻠيــﻢ "ﻣﺠﺪيــاً " بالﻨســﺒة لﻠﻜثــ� ﻣــﻦ اﻷ� ﻣــﻦ ﺟــراء ﻋــﺪم قﺪرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺘمرار ،ﻛمــا
ﻓــﻲ الســابﻖ ،ﻛﺄداة لﻠحرﻛيــة وال�قــﻲ اﻻﺟﺘماﻋيــ� .وهــﺬا ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻪ ﺗﻜريــﺲ وﺿﻌيــة
الﻬﺸاﺷــة أﻛــ� ﻓــﻲ ﺻﻔــﻮف الﻨســاء ﻧﺘيﺠــة ﻻﻧﺨﻔــاض ﻣســﺘﻮيات الﺘﻌﻠيــﻢ لﺪيﻬــﻦ با�قارﻧــة
ﻣــﻊ الرﺟــال.

وﺗﺸــ� الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ الﺘقاريــر وا�ﺆﺗمــرات الﻌربيــة إلــﻰ ﻇاهــرة "ﺗﺄﻧيــﺖ الﻔقر") (46لﻌــﺪم وﺟﻮد
ﻣســاواة ﻓﻌﻠيــة ﻓــﻲ الﺘﻌﻠيــﻢ ،وبالﺘالــﻲ الحﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻓــرص الﻌمــﻞ ا�ﻨاﺳــﺒة ،ﻣمــا لــﻪ أﺛــر
ﻣﺒــا� ﻋﻠــﻰ اﻷﺟــر الــﺬي يﻜــﻮن ﻓــﻲ الﻐالــﺐ أقــﻞ ﻣــﻦ ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻷﺟــر لــﺪى الﺬﻛــﻮر ،ﻧاهيــﻚ
ﻋــﻦ اﺳــﺘمرار ﺛقاﻓــة اقﺘﺼاديــة ﺗحﺒــﺬ إﻋﻄــاء ﻓــرص الﻌمــﻞ أﻛــ� لﻠﺬﻛــﻮر ،اﻷﻣــر الــﺬي يســاهﻢ
ﻓــﻲ اﺗســاع الﻔﺠــﻮة ﻓــﻲ ﺣﺠــﻢ الﺒﻄالــة لــﺪى الﻨســاء با�قارﻧــة ﻣــﻊ الرﺟــال ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمﻌــات
الﻌربية.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺧاﲤة
ﻣمــا ﻻ ﺷــﻚ ﻓيــﻪ ،أﻧــﻪ ﻻ يمﻜــﻦ ﻓــﻲ ورقــة ﻣثــﻞ هــﺬه اﻹﺣاﻃــة بمﺠمــﻞ القﻀايــا واﻹﺷــﻜاﻻت
ا�رﺗﺒﻄــة بقﻀايــا ا�ــرأة ﻓــﻲ ارﺗﺒاﻃاﺗﻬــا الﺸــاﺋﻜة وا�ﻌقــﺪة بالﺘﻄــرف ﻣــﻦ ﺟﻬــة وبالﺘحــﻮﻻت
اﻻﺟﺘماﻋيــة ﻣــﻦ ﺟﻬــة ﺛاﻧيــة .لقــﺪ أدرﻛﻨــا ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻛﻞ ﻣــا ﺳــﺒﻖ بياﻧــﻪ أن الﺘﻨاقــﺾ هــﻮ
الســمة الﻄاﻏيــة ﻋﻠــﻰ الﺨﻄــاب ﺣــﻮل ا�ــرأة ،وأن ﻣﺠمــﻞ الﺘحــﻮﻻت اﻻﺟﺘماﻋيــة الــﱵ هﺒــﺖ
ﻋﻠــﻰ ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة لــﻢ ﺗﻐــ� ﻣــﻦ واقــﻊ ا�ــرأة الــﴚء الﻜثــ� ،لﻜﻨﻬــا ﻓــﻲ ا�قابــﻞ أﻓــرزت
لﻨــا الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ أﺷــﻜال الﺘﻨاقــﺾ ،ﺗﻨاقــﺾ ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى الﺨﻄــاب ،وﺗﻨاقــﺾ آﺧــر ﻓــﻲ
ﻣســﺘﻮى ا�مارﺳــة.
وإذا ﻛان ﻣــﻦ الــ�وري ﻓــﻲ هــﺬه ا�رﺣﻠــة الﺘاريﺨيــة ﺗقﻠيــﺺ الﻬــﻮة بــ� هــﺬه الﺘﻨاقﻀــات
ا�ﻮﺟــﻮدة بمــا يســمﺢ لﻠمــرأة بممارﺳــة ﺣقﻮقﻬــا ﻛاﻣﻠــة وباﻻﻧﺨــراط ﻛﻠيــة ﻓــﻲ بﻨــاء ا�ﺠﺘمــﻊ
الحﺪاﺛــﻲ الﺪيمقراﻃــﻲ ا�ﻜــرس لقيــﻢ ا�ســاواة والﻌﺪالــة اﻻﺟﺘماﻋيــة ،ﻓــﺈن لــﻦ يﺘحقــﻖ دون
ا�ســاهمة الﻔاﻋﻠــة لـ:

 -1ا�ــرأة أوﻻ ً وأﺧــ�اً ،وذلــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﻋــادة الﻨﻈــر ﻓــﻲ بﻌــﺾ اﻷﺳــاليﺐ ا�ﻨﺘﻬﺠــة ﻣــﻦ
قﺒــﻞ ا�ــرأة ذاﺗﻬــا والــﱵ لــﻢ ﺗﻌــﻂ أﻛﻠﻬــا ،وﺳــاهمﺖ بﺸــﻜﻞ أﺳــاﳼ ﻓــﻲ ﺗﺪﻧــﻲ وﺿﻌيﺘﻬــا
أﻛــ� ﻓﺄﻛــ� ،ﻓالرهــان ﻋﻠــﻰ بﻌــﺾ الﻜياﻧــات الحﺰبيــة والــرﴇ بﻨﻈــام "الﻜﻮﺗــا" ﻓــﻲ بﻌــﺾ
الﺘﺠــارب الﻌربيــة لﺘﺒــﻮؤ ﻣراﻛــﺰ قياديــة ﻓــﻲ ﻣﻨﻈمــات ﺳياﺳــية أو ﻣﺠالــﺲ ﻣﻨﺘﺨﺒــة لــﻢ يﻐــ�
ﻛثــ�ا ﻣــﻦ واقــﻊ ﺣــال ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ هــﺬه اﻷقﻄــار ،إذ "اﺳــﺘﻐﻠﺖ الﻜياﻧــات الحﺰبيــة
ﺣالــة ﻋــﺪم الثقــة بالﻨﻔــﺲ وﻣــا ﺗﻌاﻧــﻲ ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﺠﺘمﻌــات الﻌيــﺐ ،وﺣﻮلــﺖ الﺨﻄــاب
الﻨســﻮي ا�ﻄالــﺐ بالحقــﻮق ا�ﺘســاوية ﻣــﻊ الرﺟــﻞ إلــﻰ ﺧﻄــاب ﺷــﻌاراﺗﻲ ﻓــارغ ا�حﺘــﻮى
ﺧﺪﻣـ ًة ﻷﻏراﺿﻬــا الحﺰبيــة ليــﺲ إﻻ ! وارﺗﻀــﺖ الﻜثــ� ﻣــﻦ الﻨســاء الﻨاﺷــﻄات ﻓــﻲ ا�ﺠــال
الﻨســﻮي بﻬــﺬه الﺸــﻌارات الﻔارﻏــة وبــاﻷدوار الﻬاﻣﺸــية ،ﻓﺘحــﻮل الﺨﻄــاب ﻣــﻦ ﺧﻄــاب ﺳــاع
�ﻌالﺠــة أزﻣــة اﺟﺘماﻋيــة ﺗﻨﺨــر ذات ا�ﺠﺘمــﻊ إلــﻰ ﺧﻄــاب ﻣــﻦ الﺸــﻌارات السياﺳــية الﻔارﻏــة
ﺗﺘﺒﻨــاه الﻜياﻧــات الحﺰبيــة لﺘﻀﻔــﻲ ﺻﻔــة الﺘحــ� ﻋﻠــﻰ ذاﺗﻬــا ،ولﺘســ� ﻋريﻬــا ﻓــﻲ الﻬيمﻨــة
)(47
الﺬﻛﻮريــة ﻋﻠــﻰ القيــادة الحﺰبيــة !"

 -2الﺒاﺣثــﻮن ﻓــﻲ الﻌﻠــﻮم اﻻﺟﺘماﻋيــة ﻣــﻦ ﺧــﻼل دراﺳــﺘﻬﻢ �ﻨﻈﻮﻣــة القيــﻢ واﻷﻋــراف
اﻻﺟﺘماﻋيــة وﺗﺄﺛ�هــا ﻓــﻲ ﺣيــاة اﻷﻓــراد )ﻧســاء ورﺟــاﻻً( ،وﻛيﻔيــة اﺳــﺘثمارها ﻓــﻲ ﺗقﻮيــﻢ
ﺳــﻠﻮﻛﻬﻢ وﺗ�ﻓاﺗﻬــﻢ داﺧــﻞ ا�ﺠﺘمــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻧحــﻮ يﻌــﺰز قيــﻢ الﺘﻀاﻣــﻦ والســﻠﻢ اﻻﺟﺘماﻋيــ�،
ويﻌــﺰز بالﺘالــﻲ هﻮيــة ا�ﺠﺘمﻌــات ويﺠﻌﻠﻬــا ﺗﻔﺨــر بماﺿيﻬــا ،وﺗﻜــﻮن أﻛــ� اﻧســﺠاﻣاً ﻣــﻊ
ﺣا�هــا ،وﺗﺨﻄــﻮ بثﺒــات وﺛقــة ﻧحــﻮ ا�ســﺘقﺒﻞ .ويﻨﺒﻐــﻲ هﻨــا أن يســﺘﻨﺪ دور هــﺬه الﻨﺨﺒــة
ﻣــﻦ الﺒاﺣثــ� ﻋﻠــﻰ الﻮﻇيﻔــة الﺘاريﺨيــة الــﱵ ﻋرﻓــﺖ بﻬــا ﻛﻌﻨــ� ﺣاﺳــﻢ ﻓــﻲ ﺗﻮﻋيــة ا�ﺠﺘمــﻊ
ﻋــﻦ ﻃريــﻖ ﺗﻔﻌيــﻞ أدوات الﻔﻌــﻞ لــﺪى الﻔــرد اﺟﺘماﻋيــاً وﺳياﺳــياً وأﺧﻼقيــاً ﺣــﱴ يﻜــﻮن
قــادراً ﻋﻠــﻰ ﻣﻮاﺟﻬــة و ﻣقاوﻣــة ﻛﻞ أﺷــﻜال اﻻﺧــ�اق الثقاﻓــﻲ الﺪاﺧﻠيــة والﺨارﺟيــة ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ
اﻻﺳــﺘمرار ﻓــﻲ بﻨــاء دﻋاﺋــﻢ ا�ﺠﺘمــﻊ الحﻀــاري.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
 -3الﻔاﻋــﻞ ال�بــﻮي ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﻋــﺪاد براﻣــﺞ ﺗربﻮيــة ﺗﻐــرس ﻣﺒــادئ الﻌﺪالــة وا�ســاواة
ﻓــﻲ ذهﻨيــة الﺠيــﻞ الﻔــﱵ وإﺳــقاط دﻻﻻت ا�ــﻮروث ﻣــﻦ أﻋــراف وقيــﻢ باليــة ﺗحــﻂ ﻣــﻦ قــﺪر
وﺷــﺄن ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ .وال�ﻛــ� ﻋﻠــﻰ ﻣــا يﺘــﻢ ﺗﺪريســﻪ لﻸﺟيــال الﺠﺪيــﺪة بالﻌمــﻞ
ﻋﻠــﻰ ﺗﺨﻠيــﺺ الرباﻣــﺞ الﺘﻌﻠيميــة ﻣــﻦ الﺘﻨاقــﺾ وﻣــﻦ الﺘﻄــرف ،والﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ردم الﻬــﻮة
الســحيقة الــﱵ ﺗﻔﺼــﻞ ﻧﻈاﻣﻨــا ال�بــﻮي ﻋــﻦ الﻮاقــﻊ ا�ﺄﻣــﻮل لﻠمﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة لﻮلــﻮج
ﻣﺠﺘمــﻊ ا�ﻌرﻓــة ،ذلــﻚ أن "رﻓــﻊ الﺘﻨاقــﺾ الــﺬي ﺗﻨﻄــﻮي ﻋﻠيــﻪ إﺷــﻜالية الﻌﻼقــة بــ�
الﺘﻌﻠيــﻢ وبﻨــاء الرأﺳــمال الﺒــ�ي ﺿمــﻦ اﻹﻃــار الﻌــام ﻹﻋــﺪاد الﻨــﺶء �ﺠﺘمــﻊ ا�ﻌرﻓــة ،إﻧمــا
يﻜمــﻦ ﻓــﻲ �ورة ﺗﺒــﲏ ﺳياﺳــات ﻣﺘﻜاﻣﻠــة ﻓــﻲ اﻹﺻــﻼح ال�بــﻮي والﺘﻨميــة اﻻقﺘﺼاديــة
واﻻﺟﺘماﻋيــة ،وأن ﺗﺼﺒــﺢ ﺧﻄــﻂ اﻹﺻــﻼح ال�بــﻮي ﺟــﺰءاً ﻻ يﺘﺠــﺰأ ﻣــﻦ ﺧﻄــﻂ الﺘﻨميــة
الﺸــاﻣﻠة ،ﺗقﻮدهــا إرادة ﺳياﺳــية قﻮيــة ،وﺗﺪﻋمﻬــا إرادة ﻣﺠﺘمﻌيــة ﻓاﻋﻠــة").(48
 -4الﻔاﻋــﻞ اﻹﻋﻼﻣــﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣراﺟﻌــة ﺻــﻮرة ا�ــرأة إﻋﻼﻣيــاً الــﱵ ﺗــ�رت ﻛثــ�اً ﻓــﻲ
الﻔــ�ات الســابقة ،ﻻﺳــيما بﻌــﺪ ﺳــيﻄرة ﺧﻄــاب الﺘﻄــرف ﻋﻠــﻰ ا�ﺸــﻬﺪ اﻹﻋﻼﻣــﻲ ﻓــﻲ الﻌﺪيــﺪ
ﻣــﻦ القﻨــﻮات الﻌربيــة ووﺳــاﺋﻂ اﻻﺗﺼــال اﻷﺧــرى .إذ يســﺘﻌمﻞ القاﺋــﻢ باﻻﺗﺼــال آليــات
الﺘﻨميــﻂ والﺘﺄﻃــ� ويقــﺪم الﺨــرب وﻓــﻖ قﻨاﻋــات وأﻓــﻜار وقيــﻢ ﺗرﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ زوايــا ﻣحــﺪدة
ﺗﺼــﺐ ﻓــﻲ قﻨاﻋاﺗــﻪ أوﻻً ،ﺛــﻢ قﻨاﻋــات ا�ﺆﺳســة اﻹﻋﻼﻣيــة والﺠمﻬــﻮر والثقاﻓــة الســاﺋﺪة
ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ يﺠــﺐ الﺘﺼــﺪي باﺳــﺘمرار إلــﻰ ا�ﻮاقــﻒ الــﱵ ﺗﻌﻜــﺲ ﻓــﻲ الﻌمــﻖ
"ﻣﻮقــﻒ اﻹﻋــﻼم ﻣــﻦ قﻀيــة ﺗحريــر ا�ــرأة أو آليــة ﺗﻌاﻃــﻲ اﻹﻋــﻼم ﻣــﻊ قﻀايــا ا�ــرأة وﻛيﻔيــة
ﺗﺼﻮيرهــا ﻣــﻦ ﺧــﻼل واقﻌﻬــا القاﺋــﻢ ،وهــﻞ يقــﻮم بــﺪور إيﺠابــﻲ ﻓــﻲ دﻓــﻊ قﻀايــا ا�ــرأة إلــﻰ
اﻷﻣــام أم يﻜﺘﻔــﻲ برﺻــﺪ واقﻌﻬــا الراهــﻦ بســﻠﺒياﺗﻪ وإيﺠابياﺗــﻪ أم يســﻌﻰ –ﻣﺘﻌمــﺪاً -إلــﻰ
ﺗﻜريــﺲ أدوارهــا الﺘقﻠيﺪيــة ﻣﺘﺠاهـﻼً إﻧﺠــازات بﻌــﺾ الﻨســاء ﻓــﻲ ﻣﺠــاﻻت الﺘﻌﻠيــﻢ والﻌمــﻞ
)(49
واﻹبــﺪاع الﻔﻜــري والﻔــﲏ"
 -5الﻔاﻋــﻞ ا�ﺪﻧيالــﺬي ﻋﻠيــﻪ ﻓــﻲ هــﺬا الﻈــرف بالــﺬات أن يﺘســﻠﺢ ﻧﻀاليــا برؤيــة ﺣﺪاﺛيــة
ﺣــﻮل ا�ــرأة ،وأن يﻨﺘقــﻞ ﻣــﻦ الﺨﻄــاب الﺘﻮﻇيﻔــﻲ لقﻀايــا ا�ــرأة إلــﻰ ﻣﻨﻄــﻖ الﺘﻔﻌيــﻞ،
والﺘمﻜــﻦ ﻣــﻦ ﻓﻬــﻢ ﻋﻼقــة الﻨﻀــال الﻨســاﺋﻲ ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ بالﻨﻀــال الﻔﻜــري ،ﻓالﻨﻀــال
ا�ﺪﻧــﻲ ﻋﻨﺪﻣــا يســﻌﻰ إلــﻰ إﺣــﺪاث ﺗﻐيــ� ﻓــﻲ القﻮاﻧــ� ا�ﺠحﻔــة ﻓــﻲ ﺣــﻖ ا�ــرأة ،أو ﺗحقيــﻖ
ﻣﻜﺘســﺒات ﺳياﺳــية ﻣﻌيﻨــة ،ﻻ يﻌــﲏ بالــ�ورة أﻧالﺘﻐيــ� قــﺪ ﺣــﺪث ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى القيــﻢ
ا�ﺠﺘمﻌيــة الــﱵ ﺗﺆﻃــر ﻋﻼقــة اﻷﻓــراد بﺒﻌﻀﻬــﻢ الﺒﻌــﺾ ،وﻣﻜاﻧــة ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ .إن
اﻷولﻮيــات ا�ﻄروﺣــة ﻋﻠــﻰ الﻔاﻋــﻞ ا�ﺪﻧــﻲ ليــﺲ ﻓقــﻂ ﺗحﺼــ� ا�ﻜﺘســﺒات الــﱵ ﺣققﺘﻬــا
هــﺬه ا�ﻨﻈمــات ﻓــﻲ اﻻﺷــﺘﻐال ﻋﻠــﻰ قﻀايــا ا�ــرأة ﻣﻨــﺬ ﺳــﻨﻮات ﺧاﺻــة أﻣــام زﺣــﻒ ا�ــﺪ
اﻷﺻﻮلــﻲ ا�ﺘﻄــرف ،بــﻞ الﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗحقيــﻖ ﻣﺰيــﺪ ﻣــﻦ اﻹﻧﺼــاف وا�ســاواة بــ� الﺠﻨســ�،
وإدﻣــاج ﻣقاربــة الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻓــﻲ السياﺳــات والرباﻣــﺞ الﺘﻨمﻮيــة وﻛﻞ ﻣــا لــﻪ ﻋﻼقــة
بﻨﻬﻀــة ا�ﺠﺘمــﻊ.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
اﳍﻮامﺶ واإلﺣاﻻت
) (1ﻧﺘحــﺪث ﻓــﻲ هــﺬا ا�قــام ﻋــﻦ ﻋــﺪد هاﺋــﻞ ﻣــﻦ الﺒاﺣثــ� الﻌــرب الﺬيــﻦ اﺷــﺘﻐﻠﻮا ﻋﻠــﻰ
ﻣﻮﺿﻮﻋــات ﺗﺘﻌﻠــﻖ با�ــرأة ﻣﻨــﺬ قاﺳــﻢ أﻣــ� إلــﻰ يﻮﻣﻨــا هــﺬا ﻓــﻲ ﺣقــﻮل ﻣﻌرﻓيــة ﻣﺨﺘﻠﻔــة ﻓــﻲ
الﺪيــﻦ والسياﺳــة واﻻﺟﺘمــاع والقاﻧــﻮن وال�بيــة واﻻقﺘﺼــاد....
) (2الﻌربــﻲ واﻓــﻲ .(2008) .ﻣقاربــة الﻨــﻮع والﺘﻨميــة .ﻣﻨﺸــﻮرات ا�ﻌرﻓــة لﻠﺠميــﻊ ،الﺒيﻀــاء:
ﻣﻄﺒﻌــة دار الﻨﺠــاح الﺠﺪيــﺪة ،ص.11.
) (3برﻧاﻣــﺞ اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة اﻹﻧماﺋــﻲ .ﺗقريــر ا�ﻌرﻓــة الﻌربــﻲ لﻠﻌــام  :2009ﻧحــﻮ ﺗﻮاﺻــﻞ
ﻣﻌرﻓــﻲ ﻣﻨﺘــﺞ ،دبــﻲ اﻹﻣــارات الﻌربيــة ا�ﺘحــﺪة ،ص.14.
) (4ا�رﺟﻊ السابﻖ ،ص.15.
) (5ابــﻦ رﺷــﺪ ،ﺗﻠﺨيــﺺ السياﺳــة ،ﺗقﺪيــﻢ ﺣســﻦ ﻋﺒﺪا�ﺠيــﺪ لﻌﺒيــﺪي وﻓاﻃمــة ﻛاﻇــﻢ الﺬهــﱯ
) ،(1998بــ�وت :دار الﻄﻠيﻌــة ،ص.126 .
) (6ويﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣر هﻨا بﻜﺘابيﻪ الﺸﻬ�يﻦ:
 "ﺗحرير ا�رأة" الﺼادر ﺳﻨة 1899 "ا�رأة الﺠﺪيﺪة" الﺼادر ﺳﻨة .1901) (7ﻻ يﺘســﻊ ا�قــام هﻨــا لﺬﻛــر ﻛﻞ رواد الﻨﻬﻀــة الﻌربيــة الﺬيــﻦ ﺗﻨاولــﻮا ﻓــﻲ الــ�اث الﻔﻜــري
الــﺬي ﺗرﻛــﻮه لﻨــا الﻜثــ� ﻣــﻦ اﻻﺟﺘﻬــادات ﻓــﻲ هــﺬا الﺒــاب.
) (8ﻋﺒﺪ الحﻠيﻢ أبﻮ ﺷقة .(1990) .ﺗحرير ا�رأة ﻓﻲ ﻋ� الرﺳالة ،الﻜﻮيﺖ :دار القﻠﻢ.
) (9ﻓاﻃمة ا�رﻧيﴘ
) (10ا�رﺟﻊ السابﻖ ،ص.127.
) (11ﻓاﻃمة ا�رﻧيﴘ ،ا�رﺟﻊ السابﻖ ،ص.175 .
) (12هﺒــة رءوف ﻋــﺰت ،ﺣــﻮل ﻣﻮاقــﻒ القــﻮى السياﺳــية ﺧاﺻــة الحــرﻛات اﻹﺳــﻼﻣية
والحــرﻛات الﺪيﻨيــة ﻣــﻦ ﺗمﻜــ� الﻨســاء ﻓــﻲ الﺒﻠــﺪان الﻌربيــة ،ﻣﺘﻮاﻓــرة ﻋﻠــﻰ اﻷﻧ�ﻧيــﺖ ﻋﻠــﻰ
الرابــﻂ:
http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/papers/2005/raouf.pdf.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
) (13ﻧــ� ﺣاﻣــﺪ أبــﻮ زيــﺪ .(2004) .دواﺋــر الﺨــﻮف :قــراءة ﻓــﻲ ﺧﻄــاب ا�ــرأة ،بــ�وت:
ا�رﻛــﺰ الثقاﻓــﻲ الﻌربــﻲ ،ص.67.
) (14ﻣحمــﺪ ﻋﺒﺪالﻔﺘــاح الــ�وري ،الﻨــﺺ الﺪيــﲏ ﻓــﻲ اﻹﺳــﻼم ﻣــﻦ الﺘﻔســ� إلــﻰ الﺘﻠقــﻲ ﻣــﻦ
ﻣﻮقــﻊ  -ﺟريــﺪة الحيــاة الﺪوليــة ﻋﻠــﻰ الرابــﻂ:
http://www.alhayat.com/Articles/12264221.
) (15ﻋﺒــﺪ الﺠــﻮاد ياﺳــ� .(2012) .الﺪيــﻦ والﺘﺪيــﻦ :الﺘ�يــﻊ والﻨــﺺ واﻻﺟﺘمــاع ،بــ�وت:
الﺘﻨﻮيــر لﻠﻄﺒاﻋــة والﻨــ� والﺘﻮزيــﻊ .ص.18 .
) (16ﻧــ� ﺣاﻣــﺪ أبــﻮ زيــﺪ .(2004).دواﺋــر الﺨــﻮف :قــراءة ﻓــﻲ ﺧﻄــاب ا�ــرأة ،بــ�وت:
ا�رﻛــﺰ الثقاﻓــﻲ الﻌربــﻲ ،ص.72 .
) (17ﻧــ� ﺣاﻣــﺪ أبــﻮ زيــﺪ .(1995) .الﻨــﺺ ،الســﻠﻄة ،الحقيقــة :الﻔﻜــر الﺪيــﲏ بــ� إرادة
ا�ﻌرﻓــة وإرادة الﻬيمﻨــة .الــﺪار الﺒيﻀــاء :ا�رﻛــﺰ الثقاﻓــﻲ الﻌربــﻲ ،ص.92 .
(18) Pierre Bourdieu. (1998). La domination masculine. Paris : Seuil, coll.
Liber.
) (19يﻌﺘــرب ﻣﻔﻬــﻮم اﻷبﺘيــﺲ بمثابــة ﺣﺠــر الﺰاويــة الــﱵ ﺗقــﻮم ﻋﻠيﻬــا ﺳﻮﺳــيﻮلﻮﺟيا بﻮرديــﻮ،
لﻜﻮﻧــﻪ يحﺘــﻞ ﻣﻜاﻧــة ﻣرﻛﺰيــة ﺧــﻼل ﻣ�وﻋــﻪ الﻔﻜــري برﻣﺘــﻪ ،ولــﻢ ﺗﻮﺿــﺢ ﻣﻌالــﻢ هــﺬا
ا�ﻔﻬــﻮم إﻻ ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼــﻒ الثماﻧيﻨيــات ﻣــﻊ بﻮرديــﻮ ﻓــﻲ ﻛﺘابــﻪ ”الحــﺲ الﻌمﻠــﻲ“.
 ويمﻜــﻦ ﺗﻌريــﻒ اﻷبﺘيــﺲ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻧســﻖ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﻌﺪادات ا�ﻜﺘســﺒة الــﱵ ﺗحــﺪد ﺳــﻠﻮكالﻔــرد وﻧﻈرﺗــﻪ إلــﻰ ﻧﻔســﻪ وإلــﻰ الﻌالــﻢ الــﺬي يﻜﺘﻨﻔــﻪ ،وهــﻮ أﺷــﺒﻪ ﻣــا يﻜــﻮن بﻄﺒــﻊ الﻔــرد أو
بالﻌقﻠيــة الــﱵ ﺗســﻮد ﻓــﻲ الﺠماﻋــة لﺘﺸــﻜﻞ ﻣﻨﻄــﻖ رؤيﺘﻬــا لﻠﻜــﻮن والﻌالــﻢ.
 ويﺘﻮﺳــﻂ اﻷبﺘيــﺲ الﻌﻼقــات ا�ﻮﺿﻮﻋيــة و الســﻠﻮﻛات الﻔرديــة باﻋﺘﺒــاره ﻣﺠمﻮﻋــة ﻣــﻦاﻻﺳــﺘﻌﺪادات ا�ﻜﺘســﺒة "بــ� ﻧســﻖ الﻀﻮابــﻂ ا�ﻮﺿﻮﻋيــة وﻧســﻖ الﺘ�ﻓــات القابﻠــة
لﻠمﻼﺣﻈــة ا�ﺒــا�ة يﺘﺪﺧــﻞ داﺋمــا ﻃــرف آﺧــر ﻛﻮﺳــيﻂ ،أﻻ وهــﻮ اﻷبﺘيــﺲ ﻣرﻛــﺰ اﻻلﺘقــاء
الﻬﻨــﺪﳼ لﻠحيثيــات وﺗحﺪيــﺪ اﻻﺣﺘمــاﻻت والﺨﻄــﻮط ا�ﻌيﺸــة ،لﻠمســﺘقﺒﻞ ا�ﻮﺿﻮﻋــﻲ
وا�ــ�وع الﺬاﺗــﻲ الﻄابــﻊ".
(20) Pierre Bourdieu, Op.cit. P.53.
) (21ﻋﺼــام ﻋﺪوﻧــﻲ .(2014) .الﻌﻨــﻒ والﺘميــ� ﺿــﺪ ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�ﻐــرب –ﻣقاربــة
ﺳﻮﺳــيﻮلﻮﺟية .ﺿمــﻦ ﻛﺘــاب ا�ــرأة الﻌربيــة :ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ والﺘميــ� إلــﻰ ا�ﺸــارﻛة السياﺳــية،
ﻣرﻛــﺰ دراﺳــات الﻮﺣــﺪة الﻌربيــة .بــ�وت ،يﻨايــر  .2014ص�ص.36-15 .
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) (22هﺸــام �ابــﻲ.(1991) .الﻨﻈــام اﻷبــﻮي وإﺷــﻜالية ﺗﺨﻠــﻒ ا�ﺠﺘمــﻊ الﻌربﻲ ،دار ﻧﻠســﻦ،
ﺗرﺟمــة ﻣحمــﻮد �يﺢ.
) (23ﻣﺸــار الﺬايــﺪي ،الﺪﻓــاع ﻋــﻦ ا�ﺪاﻧــة ،ﻣقالــة ﻣﻨﺸــﻮرة بﺠريــﺪة الــ�ق اﻷوﺳــﻂ بﺘاريــﺦ
 20ﺳــﺒﺘمرب  ،2007ﻋــﺪد .10523
) (24أﺷــار إلــﻰ ذلــﻚ ﻓــﻲ ﺗﺪويﻨــة لــﻪ ﻋﻠــﻰ الﻔايســﺒﻮك ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼــﻒ ﺷــﻬر ﻏﺸــﺖ ﻣــﻦ هــﺬه
الســﻨة ﺗحــﺖ ﻋﻨــﻮان" :الﺘــربي ﻣــﻦ الﺘﻌــري".
) (25ﻋﺒﺪالقــادر ﻋرابــﻲ .(2004) .ا�ــرأة بــ� الﺘقﻠيــﺪ والﺘﺠﺪيــﺪ .ﺿمــﻦ ﻛﺘاب :ا�ــرأة الﻌربية
بــ� ﺛقــﻞ الﻮاقــﻊ وﺗﻄﻠﻌــات الﺘحــرر ،بــ�وت :ﻣرﻛــﺰ دراﺳــات الﻮﺣﺪة الﻌربيــة  ،ص.39.
) (26ﺻاﺣــﺐ الربيﻌــﻲ.(2010) .ا�ــرأة وا�ــﻮروث ﻓــﻲ ﻣﺠﺘمﻌــات الﻌيــﺐ .دﻣﺸــﻖ :دار
الﻨــ� ﺻﻔحــات .ص.79 .
(27) Émile Durkheim. (1922). Éducation et sociologie, L'Année Sociologique,
Paris :PUF.
) (28يمﻜــﻦ الرﺟــﻮع بالﺨﺼــﻮص إلــﻰ :إيماﻧﻮيــﻞ ﻛاﻧــﻂ ،ﺗﺄﻣــﻼت ﻓــﻲ ال�بيــة ،ﻣــا هــﻲ
اﻷﻧــﻮار؟ ﻣــا الﺘﻮﺟــﻪ ﻓــﻲ الﺘﻔﻜــ�؟ ﺗرﺟمــة ﻣحمــﻮد بــﻦ ﺟماﻋــة ،ﺻﻔاقــﺲ :دار ﻣحمــﺪ ﻋﻠــﻲ
لﻠﻨــ�.2005 ،
(29) La Banque Mondiale (2014), L’éducation au Moyen-Orient et Afrique
du Nord, disponible sur le site web : http://www.banquemondiale.org/fr/region/mena/brief/education-in-mena
) (30ﺗﻨﺒﻐــﻲ اﻹﺷــارة هﻨــا أن ا�ﻌﻄيــات ا�ﻮﺟــﻮدة هــﻲ ﻋاﻣــة وﻻ ﺗســمﺢ بﺘقﺪيــﻢ ﺻــﻮرة
واﻓيــة ﻋــﻦ واقــﻊ ﺗﻌﻠيــﻢ ا�ــرأة الﻌربيــة بالﺘﺪقيــﻖ ﻷن ذلــﻚ يحﺘــاج إلــﻰ القيــام بﺘحﻠيــﻞ
ﻣﻌمــﻖ لحالــة ﻛﻞ قﻄــر ﻋربــﻲ والﻨﻔــاذ إلــﻰ ﻋمــﻖ أوﺿاﻋــﻪ الﺘﻌﻠيميــة ،والﺘﻌــرف ﻋﻠــﻰ
اﻵليــات اﻻﺟﺘماﻋيــة والثقاﻓيــة واﻻقﺘﺼاديــة الــﱵ ﺗﻮﺿــﺢ بﺸــﻜﻞ ٍ
ﻛاف وﺗــ�ة وﻛيﻔيــة
اﺷــﺘﻐال هــﺬه اﻷوﺿــاع ﻓــﻲ الســياقات القﻄريــة ا�ﺘمايــﺰة.
) (31يراﺟــﻊ ﻓــﻲ هــﺬا الﺸــﺄن :ﺗقريــر ﺗﻨميــة ا�ــرأة الﻌربيــة  2015ﺣــﻮل ا�ــرأة الﻌربيــة
والﺘ�يﻌــات ،الﺼــادر ﻋــﻦ ﻣرﻛــﺰ ا�ــرأة الﻌربيــة لﻠﺘﺪريــﺐ والﺒحــﻮث –ﻛﻮﺛــر -ﺗﻮﻧــﺲ .2015
) (32ﻧﺨﺺ بالﺬﻛر الﺪراﺳات واﻷبحاث الﺘالية:
 ﻣﺼﻄﻔــﻰ ﻣحســﻦ .(2000) .قﻀيــة ا�ــرأة وﺗحﺪيــات الﺘﻌﻠيــﻢ والﺘﻨميــة الﺒ�يــة .ﻣﻨﺸــﻮراترﻣســيﺲ – ﺳﻠســﻠة ا�ﻌرﻓــة لﻠﺠميــﻊ .الﺪارالﺒيﻀــاء :ﻣﻄﺒﻌــة الﻨﺠــاح الﺠﺪيــﺪة.
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- Haut-Commissariat au Plan (HCP). (201 3). La Femme marocaine sous le
regard de son environnement social, Enquête dans le cadre de la réﬂexion
prospective sur le Maroc 2030.
- Hayat Zirari.(2010). Droits des femmes au Maroc : bilan et perspectives, in
« Société et culture » N :45. PP.285-293.
) (33ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣحسﻦ ،ﻣرﺟﻊ ﻣﺬﻛﻮر ،ص�ص.87-86 .
) (34برﻧاﻣــﺞ اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة اﻹﻧماﺋــﻲ ،ﺗقريــر ا�ﻌرﻓــة الﻌربــﻲ لﻌــام  2011-2010ﺣــﻮل
إﻋــﺪاد اﻷﺟيــال الﻨاﺷــﺌة �ﺠﺘمــﻊ ا�ﻌرﻓــة  ،ص.34.
) (35ﺳــﻬام ال�ابــﻲ .(2010) .ﺻــﻮرة ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻜﺘــﺐ ا�ﺪرﺳــية اﻷردﻧيــة .ﻣﺠﻠــة ﺟاﻣﻌــة
دﻣﺸــﻖ  ،ا�ﺠﻠــﺪ  ، 26الﻌــﺪد  .1-2ص�ص .496-463
) (36الﻌربﻲ واﻓﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﻣﺬﻛﻮر ص.22 .
(37) Pierre Bourdieu & Jean Claude Passeron. (1980). la reproduction, éléments pour une théorie du système d’enseignement. Edition de minuit. P.151.
) (38ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣحسﻦ ،ﻣرﺟﻊ ﻣﺬﻛﻮر ،ص.92.
) (39ﻓــﻲ بﻌــﺾ الﺒــﻮادي ا�ﻐربيــة بــات يﺸــ�ط اﻵبــاء ﻋﻠــﻰ وزارة ال�بيــة الﻮﻃﻨيــة
إيﻔــاد ا�ﺪرﺳــات ﻓقــﻂ ﻹرﺳــال بﻨاﺗﻬــﻢ إلــﻰ ا�ــﺪارس ،ﺧاﺻــة أﻣــام ﺗﻜــرار بﻌــﺾ ﺣــاﻻت
اﻻﺳــﺘﻐﻼل الﺠﻨــﴘ لﻠﺘﻠميــﺬات ﻣــﻦ ﻃــرف ا�ﺪرﺳــ�.
) (40الﻌربﻲ واﻓﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﻣﺬﻛﻮر ،ص�ص .107-106
) (41يراﺟــﻊ ﻓــﻲ هــﺬا الﺸــﺄن الﺘقريــر الســﻨﻮي الحــادي ﻋــ� لﻠﺸــﺒﻜة الﻌربيــة لﻠمﻨﻈمــات
اﻷهﻠيــة بﻌﻨــﻮان :ا�ﻨﻈمــات اﻷهﻠيــة ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬــة ا�ﺨاﻃــر الــﱵ ﺗﺘﻌــرض لﻬــا اﻷ�ة الﻌربيــة
الﺼــادر ﺳــﻨة  2013بــﺈ�اف د .أﻣاﻧــﻲ قﻨﺪيــﻞ.
) (42ﺧالــﺪ ﻋﺒــﺪ الﻮهــاب الﺒﻨــﺪاري .(2009) .ﺗﺄﺛــ� اﻷزﻣــة اﻻقﺘﺼاديــة الﻌا�يــة ﻋﻠــﻰ
اﻷوﺿــاع اﻻقﺘﺼاديــة واﻻﺟﺘماﻋيــة لﻠــﺪول الﻌربيــة
ﺟاﻣﻌــة ﻣــ� لﻠﻌﻠــﻮم والﺘﻜﻨﻮلﻮﺟيا-ﺟمﻬﻮريــة ﻣــ� الﻌربيــة بحــﺚ ﻓاﺋــﺰ بﺠاﺋــﺰة الﺸــيﺦ
ﺧﻠيﻔــة بــﻦ ﺳــﻠمان بــﻦ ﻣحمــﺪ آل ﺧﻠيﻔــة الﻌﻠميــة لﻌــام .2009
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) (43ﻣــﺆ� ﺗﻨﻀــﻮي ﺗحﺘــﻪ ﻛﻞ ا�ــﺆ�ات الﻔرﻋيــة اﻷﺧــرى ا�ﺘﻌﻠقــة بالﺘﻐﺬيــة والﻠﺒــاس
والســﻜﻦ والﻨقــﻞ والﺨﺪﻣــات اﻷﺧــرى.
(44) Haut-Commissariat au Plan : Le niveau et l'évolution des dépenses de
scolarisation des ménages marocains, octobre 2014.
(45) ONU-FEMMES & le Comité de Soutien à la Scolarisation des Filles
Rurales.(2013). Etude descriptive sur la scolarisation des ﬁlles dans le rural.
Disponible sur le site web : http://comitessf.org/wp-content/uploads/2015/03/
Etude-CSSF-ONU-Web-format.pdf.
) (46يراﺟــﻊ ﻓــﻲ هــﺬا الﺸــﺄن وﺛاﺋــﻖ ﻣﺆﺗمــر ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ اﻷﺟﻨــﺪة الﺘﻨمﻮيــة 2030-
 2015ا�ﻨﻈــﻢ ﻣــﻦ ﻃــرف ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ القاهــرة  29ﻧﻮﻓمــرب  -1ديســمرب 2015
بالقاهــرة ،ﻻﺳــيما الﺠــﺰء ا�ﺘﻌﻠــﻖ بالﻔﺠــﻮة ﻓــﻲ الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ.
) (47ﺻاﺣﺐ الربيﻌﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﻣﺬﻛﻮر ،ص.54 .
) (48برﻧاﻣــﺞ اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة اﻹﻧماﺋــﻲ ،ﺗقريــر ا�ﻌرﻓــة الﻌربــﻲ لﻌــام  2011-2010ﺣــﻮل
إﻋــﺪاد اﻷﺟيــال الﻨاﺷــﺌة �ﺠﺘمــﻊ ا�ﻌرﻓــة  ،ص.21.
) (49ﻣرﻛــﺰ الﺪوﺣــة لحريــة اﻹﻋــﻼم ،ﺻــﻮرة ا�ــرأة ﻓــﻲ وﺳــاﺋﻞ اﻹﻋــﻼم الﻌربيــة ..الﻮاقــﻊ
وا�ﺘﻐــ� ،ﻣﺄﺧــﻮذ ﻣــﻦ ﻣﻮقــﻊ ا�رﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ الﺼﻔحــة:
http://www.dc4mf.org/ar/content/6783.
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