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 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

مقدمة
بعــد خمــس ســنوات مــن أحــداث مــا ســمى وقــت ذاك بالربيــع العربــي، والــذي تضمــن 
ثــورات وانتفاضــات شــعبية أســقطت عــدًدا مــن النظــم الحاكمــة، وشــمل أيًضــا مظاهــر 
عديــدة للحــراك الســيايس واالجتماعــي، فرضــت ضغوًطــا علــى حكومــات الــدول الــيت 
جــرت فيهــا، وكان مــن شــأنها تبــين مبــادرات عــدة لإلصــالح الســيايس. مــن ا�هــم بحــث 
ــى  ــرأة عل ــأن ا� ــا، وبش ــة عموًم ــراكات االجتماعي ــذه االنتفاضــات والح ــت ه ــاذا حقق م
وجــه الخصــوص. فكمــا تشــ� كل ا�صــادر فــإن ا�ــرأة العربيــة شــاركت باجتهــاد فــي 
تبــين مطالــب التغيــ� والدعــوة إلــى تحقيــق مســتقبل أفضــل لألوطــان، حــىت أن بعــض 
ــا  ــاركتها كًتف ــن مش ــرأة م ــت ا� ــاذا جن ــرأة"، فم ــع ا� ــا حــدث "بربي ــ� أســموا م الباحث
بكتــف مــع الرجــل فــي هــذه األحــداث، وإلــى أي مــدى كان مــن شــأن التغــ�ات ومبــادرات 
اإلصــالح الســيايس واالجتماعــي إحــداث تغيــ� موضوعــي فــي أحــوال ا�ــرأة العربيــة؟

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال، ينبغــي اإلقــرار بأنــه قــد حدثــت تغــ�ات فــي القواعــد 
ا�نظمــة لتمثيــل ا�ــرأة فــي ا�ؤسســات السياســية، ولكــن الصــورة العامــة لهــا -لألســف- 
ظلــت كمــا هــي عليــه دون تغيــ� محســوس. فقــد خلصــت باحثــة م�يــة فــي دراســة 
لهــا عــام 2012 إلــى أنــه "علــى الرغــم مــن أن النســاء كنــا موجــودات بكــ�ة فــي ا�يــدان 
بــل وقضــ� ليالــي فــي الخيــام، فقــد تــم تجاهــل دورهــن كانعــكاس للعقليــة الــيت تميــل 
إلــى تهميشــهن فــي ا�جتمــع"(1)، وخلــص اســتطالع للــرأي فــي 2013 أجرتــه مؤسســة 
ــدول الــيت شــهدت ثــورات  ــار عــن تراجــع حقــوق ا�ــرأة فــي ال تومســون رويــ�ز لألخب
وانتفاضــات شــعبية، وهــي النتيجــة الــيت تــم التوصــل إليهــا بنــاًء علــى اســتطالع رأي 
لعــدد 336 خبــ�ًا فــي حقــوق ا�ــرأة، ومــدى احــ�ام الحكومــات العربيــة لالل�امــات الــيت 

أشــارت إليهــا االتفاقيــات وا�واثيــق الدوليــة(2). 

ــ�ة 2016-2011  ــة خــالل الف ــرأة العربي ــى رصــد أوضــاع ا� ــة إل ــذه الورق ــدف ه وته
ــة  ــة بــ� التوقعــات واآلمــال مــن جه ــح ا�فارق ــا، وتوضي ــيت طــرأت عليه والتغــ�ات ال
وممارســات الواقــع مــن جهــة أخــرى، مستشــهدة فــي ذلــك بنصــوص مــن الخطــاب 
الرســمي العربــي، ومــا تحقــق مــن إجــراءات وتغيــ�ات، ثــم تبيــان األســباب الــيت دعــت 

ــة.  ــل ا�مكن ــع، واقــ�اح مجــاالت العم ــة بــ� التوقعــات والواق ــى هــذه ا�فارق إل

(1) هانيــة شــلقامي، «النســاء أيًضــا جــزء ال يتجــزأ مــن الثــورة»، فــي بهجــت قرنــي (محــرر)، الربيــع العربــي فــي 
مــ� الثــورة ومــا بعدهــا، (بــ�وت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2012)،  ص 25، وانظــر البحــث فــي ص ص 

 .216-191
Thomson Reuters Foundation News (2) نتائج االستطالع متاحة على موقع
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 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

: املرأة يف اخلطاب الرمسي العربي
ً
أوال

ازداد االهتمــام با�ــرأة و�ورة االرتقــاء بمشــاركتها فــي الحياة العامة في الخطاب الرســمي 
ــى  ــى حــدة أو عل ــة عل ــى مســتوى كل دول ــت 2011 ســواء عل ــيت تل ــ�ة ال ــي الف ــي ف العرب
مســتوى البيانــات الصــادرة عــن مؤتمــرات القمــة العربيــة، فأشــار إعــالن الدوحــة الصــادر 
عــن اجتمــاع القمــة العربيــة فــي مــارس 2013 إلــى أهميــة تحقيــق ا�ســاواة واإلنصــاف فــي 
ا�جتمــع مــن خــالل الت�يــع، وتضمــن اإلعــالن الــذي صــدر عــن قمــة الكويــت العربيــة - 
ــادرات  ــى دعــم االســ�اتيجيات وا�ب ــة فــي نوفمــرب 2013 إلــى االتفــاق عل ــة الثالث اإلفريقي
ــى التميــ� ضــد ا�ــرأة، وســن القوانــ� الالزمــة لحمايــة الشــباب  الراميــة إلــى القضــاء عل
وا�ــرأة. وأشــار بيــان القمــة العربيــة فــي �م الشــيخ- مــ� فــي  مــارس 2015 إلــى أهميــة 
ضمــان حقــوق ا�ــرأة، وأكــد بيــان قمــة نواكشــوط فــي يوليــو 2016 علــى �ورة توســيع 

فــرص مشــاركة ا�ــرأة فــي الحيــاة العامــة.

ونظمــت الجامعــة العربيــة فــي أغســطس 2015 ا�لتقــى األول للفتــاة العربيــة وفــي مــارس 
2016 اعتمــد مجلــس الجامعــة "إعــالن القاهــرة للمــرأة العربيــة" و"الخطــة االســ�اتيجية 

للنهــوض با�ــرأة العربيــة 2030-2015". 

: املشاركة السياسية
ً
ثانيا

تتعــدد صــور مشــاركة ا�ــرأة فــي الحيــاة السياســية، منهــا ا�شــاركة فــي االنتفاضــات 
الشــعبية والحــركات االجتماعيــة الداعيــة للتغيــ� وا�طالبــة بــه، وا�شــاركة فــي ا�ؤسســات 

ــوزارة. ــة وال ــس الت�يعي السياســية كا�جال

فعلــى مســتوى مشــاركة ا�ــرأة فــي االنتفاضــات الشــعبية وحــركات التغيــ�، شــاركت ا�ــرأة 
العربيــة بفاعليــة فــي أحــداث الحــراك الســيايس واالجتماعــي فــي مجتمعاتهــا، فقــد كانــت 
رافــًدا أساســًيا فــي التمهيــد لالنتفاضــات والتظاهــرات، وســاهمت فيهــا بشــىت الصــور(3)، كمــا 
قامــت ا�ــرأة بالتواصــل مــع وســائل اإلعــالم ا�ختلفــة لنقــل مطالــب ا�تظاهريــن وتوصيــل 
ــة  ــن. وبصف ــي ا�يادي ــن شــهيدات ف ــم(4)، وســقط منه ــى العال ــ� إل ــة بالتغي صــوت ا�طالب
عامــة، فــإن مشــاركة ا�ــرأة  لــم تكــن ذات طبــاع فئــوي أو نســوي ولــم تنصــب علــى ا�طالبــة 
بحقــوق ا�ــرأة، بــل انخرطــت ا�ــرأة فــي ا�جمــوع الشــعيب تحــت مظلــة مطالــب الديمقراطيــة 

والعدالــة االجتماعيــة والكرامــة اإلنســانية لــكل ا�واطنــ�(5).

(3) فاطمــة علــي الكبيــيس، «دور ا�ــرأة العربيــة فــي الثــورات واالنتقــال الــى الديمقراطيــة»، فــي (شــبيب ديــاب وآخــرون: 
محــررون)، االنتفاضــات العربيــة: مقاربــات سوســيولوجية ومقاربــات جغرافيــة (بــ�وت: دار الفارابــي، 2014)، ص 

ص125-123.
(4) من النماذج البارزة في هذا الشأن الفنانة السورية فداء سليمان.

129.(5) فاطمة علي الكبييس، «دور ا�رأة العربية في الثورات واالنتقال الى الديمقراطية»، مرجع سبق ذكره، ص 129.
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كانــت ا�ــرأة التونســية هــي الرائــدة فــي ا�شــاركة فــي أنشــطة االنتفاضــة الشــعبية، 
ــورة الــيت اندلعــت فــي تونــس فــي ديســمرب 2010، كانــت النســاء  ــى للث ــام األول ففــي األي
ــات، ويغطــ� األحــداث  ــ� ا�دون ــدن ا�ســ�ات، ويكت ــرات، يق ــوف ا�ظاه ــة صف ــي مقدم ف
كصحفيــات، ويشــاركن بحيويــة فــي الحــوارات فــي وســائل التواصــل االجتماعــي، ويخدمــن 
فــي ا�ستشــفيات ا�يدانيــة، ويعملــن علــى رعايــة ا�صابــ�. وعلــى مــر أيــام التظاهــرات لــم 
تتوقــف مشــاركة ا�ــرأة التونســية ليــس فقــط فــي العاصمــة، وإنمــا فــي كل أنحــاء الدولــة، 
ــ�  ــي م ــل فف ــورة. وبا�ث ــن حــىت انتصــار الث ــن وأعماره ــالف انتماءاته ــى اخت ــك عل وذل
كانــت امــرأة(6) أول مــن اســتخدم تعبــ� "ثــورة" لإلشــارة إلــى ا�ظاهــرات ا�توقعــة فــي 25 
ينايــر 2011 علــى شــبكة التواصــل االجتماعــي، وحثــت الشــباب علــى الخــروج وا�شــاركة. 
ــب  ــي قل ــدي ف ــف بلباســها التقلي ــرأة مــن أن تق ــة ا� ــد القبلي ــع التقالي ــم تمن ــن، ل ــي اليم وف
ــا باإلصــالح ليــس فقــط باســم ا�ــرأة، ولكــن مــن  الحشــود، وارتفــع صــوت ا�ــرأة(7) مطالبً

أجــل ا�جتمــع اليمــين ككل.

وإبــان هــذه األحــداث، تصاعــدت توقعــات ا�ــرأة العربيــة، وبــدا وكأن الصــورة النمطيــة لهــا 
وهــي صــورة ا�ــرأة الخاضعــة وا�طيعــة والتابعــة الــيت ال يعــول عليهــا فــي الحيــاة العامــة 
قــد ســقطت، ودعــم مــن ذلــك احتفــاء العالــم بالصــورة الجديــدة للمــرأة العربيــة، وتكريــم 

نمــاذج منهــن فــي ا�حافــل الدوليــة(8). 

ــرز  ــوق ا�ــرأة السياســية، هــي أب وكانــت الدســاتري والقوانــ� األساســية(9) الــيت تنظــم حق
ــي ا�ؤسســات  ــرأة ف ــل ا� ــي مجــال تمثي ــا ف ــ� وخصوًص ــا التغي ــق فيه ــيت تحق ا�جــاالت ال

الت�يعيــة والتنفيذيــة. 

ــة التعديــالت الدســتورية الــيت شــكلها  ــت لجن ــة فخل ففــي مــ�، كانــت البدايــة غــ� موفق
ا�جلــس األعلــى للقــوات ا�ســلحة فــي فربايــر 2011 مــن أي امــرأة، وألغــى اإلعــالن 
الدســتوري الــذي أصــدره ا�جلــس فــي 29 مــارس مــن نفــس العــام نظــام الكوتــا ا�عمــول 
ــا للتعديــالت الــيت أجريــت فــي  2007 علــى الدســتور ا�ــ�ي لعــام 1971 والــيت  بــه وفًق
ــم يتحســن الوضــع كثــ�ًا فــي  تبنــت نظــام الكوتــا وخصصــت عــدد 64 مقعــًدا للمــرأة، ول
مــواد دســتور 2012 الــذي صــدر فــي عهــد اإلخــوان، ثــم جــاء دســتور 2014 ليصحــح هــذا 
ا�وقــف، فأكــد علــى ا�ســاواة بــ� ا�ــرأة والرجــل فــي جميــع الحقــوق ا�دنيــة والسياســية 

(6) أسماء محفوظ.
(7) الصحفية توكل كرمان اليت حصلت على جائزة نوبل للسالم عام 2011. 

(8) باإلضافــة إلــى تــوكل كرمــان، حصلــت ا��يــة أســماء محفــوظ، والســورية رزان زيتونــة علــى جائــزة ســاخا روف 
لحريــة الفكــر ا�قدمــة مــن الرب�ــان األوروبــي. وفــازت صاحبــة مدونــة «عزيزتــي ياســم�» الســورية علــى جائــزة ا�واطــن 

اإللك�ونــي الــيت تمنحهــا منظمــة مراســلون بــال حــدود.
(9) انظــر: التقريــر الــذي صــدر عــن منظمــة ا�ــرأة العربيــة فــي فربايــر 2016 بعنــوان «ا�ــرأة فــي الدســات� العربيــة: بيــان 

با�ــواد الــيت تهــم ا�ــرأة فــي دســات� الــدول األعضــاء فــي منظمــة ا�ــرأة العربيــة».با�ــواد الــيت تهــم ا�ــرأة فــي دســات� الــدول األعضــاء فــي منظمــة ا�ــرأة العربيــة».
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واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وأضــاف نًصــا يشــجع فيــه الدولــة علــى اتخــاذ 
التدابــ� الكفيلــة بضمــان تمثيــل ا�ــرأة تمثيــالً مناســبًا فــي ا�جالــس النيابيــة (ا�ــادة 211)، 
وفــي ا�جالــس الشــعبية ا�حليــة (نســبة الربــع - ا�ــادة 180)، وفــي تولــي الوظائــف العامــة 
ووظائــف اإلدارة العليــا فــي الدولــة والتعيــ� فــي الجهــات والهيئــات القضائيــة دون تميــ� 
ــة  ــاء األم ا��ي ــى الجنســية ألبن ــع الدســتور حــق الحصــول عل ــادة 11)، ورف ضدهــن (م
مــن زوج أجنــيب، والــذي أقــره القانــون ا�ــ�ي منــذ ســنوات، إلــى مقــام النــص الدســتوري 

(ا�ــادة 6). 
ــوق السياســية  ــة الحق ــى ترقي ــل "عل ــة تعم ــام 2016 أن الدول ــري ع ــر الدســتور الجزائ وأق
للمــرأة وتوســيع حظــوظ تمثيلهــا فــي ا�جالــس ا�نتخبــة" (مــادة 31 مكــرر)، وأنهــا تعمــل 
ــة التناصــف بــ� الرجــال والنســاء فــي ســوق التشــغيل" (مــادة 31 مكــرر 2)  ــى ترقي "عل

ــة.   ــات واإلدارات العمومي وتعيــ� ا�ــرأة فــي مناصــب ا�ســئولية فــي الهيئ

وعلــى مســتوى قوانــ� االنتخــاب، نــص قانــون انتخابــات ا�جلــس التأســييس بتونــس علــى 
مبــدأ ا�ناصفــة والتنــاوب بــ� الرجــال والنســاء، وكان مــن شــأن ذلــك أن حصلــت ا�ــرأة 
ــا"  ــا "نظــام الكوت ــدول حصًص ــن مقاعــد ا�جلــس(10)، وخصصــت بعــض ال ــى (29%) م عل
ــا األردن الــذي نصــت تعديــالت قانــون انتخابــات البلديــات الصــادر فــي  للمــرأة، كان منه
ســبتمرب2011 علــى زيــادة نســبة تمثيــل النســاء فــي ا�جالــس البلديــة فيــه، ورفعهــا مــن 
ــر  ــي أكتوب ــواب ف ــس الن ــات مجل ــون انتخاب ــذي عــدل قان ــى (25%). وا�غــرب ال (20%) إل
2011، لينــص علــى �ورة أن تضــم قوائــم ال�شــيحات فــي دوائــر ا�ســتوى الوطــين 
ســت� ســيدة مــن أصــل 395 عضــًوا ينتخــ� وفًقــا لنظــام القوائــم وقواعــد التمثيــل النســيب.

ــل ا�ــرأة  ــادة تمثي ــى زي ــر 2012 نــص عل ــات فــي يناي ــا لالنتخاب ــر قانوًن وأصــدرت الجزائ
فــي ا�جالــس النيابيــة بنســبة تــ�اوح بــ� (20%) و (50%) وذلــك فــي انتخابــات مجلــس 
النــواب، وبــ� (30%) و (35%) فــي انتخابــات ا�جالــس الشــعبية فــي الواليــات، و (%30) 
فــي انتخابــات ا�جالــس البلديــة، وقــ� الحصــة األخــ�ة علــى بلديــات عواصــم الواليــات، 

وتلــك الــيت يزيــد عــدد ســكانها علــى 20 ألــف نســمة(11). 

وفــي ليبيــا تراوحــت نســبة تمثيــل ا�ــرأة تبًعــا لشــكل النظــام االنتخابــي، ففــي انتخابــات 
ا�ؤتمــر الوطــين العــام فــي 2012، وصلــت نســبة تمثيــل ا�ــرأة إلــى (15%) بواقــع 31 
ــة  ــدأ ا�ناصف ــى مب ــون عل ــى اشــ�اط القان ــك إل ــن أصــل 200 عضــو، ويرجــع ذل ــرأة م ام
والتنــاوب فــي القوائــم االنتخابيــة، ويؤكــد ذلــك أنــه بالنســبة للمقاعــد الفرديــة فــي نفــس 
(10) هيفــاء أبــو غزالــة، «ا�ــرأة والربيــع العربــي»، فــي هيفــاء أبــو غزالــة (محــرر): ا�ــرأة العربيــة والديمقراطيــة، (القاهرة: 

منظمــة ا�ــرأة العربية، 2014)، ص 157.
(11) تعــرض هــذا القانــون للنقــد باعتبــاره يمــس بمبــدأ ا�ســاواة ا�نصــوص عليهــا فــي الدســتور، ألنــه يمــ� بــ� النســاء 

الجزائريــات علــى أســاس االنتمــاء إلــى مناطــق جغرافيــة مختلفــة.
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االنتخابــات فإنــه لــم تفــز ســوى امــرأة مــن أصــل 84 مرشــحة فــي نفــس االنتخابــات، وتكــرر 
نفــس ا�شــهد فــي انتخابــات ا�جلــس ا�حلــي لبــين غــازي عــام 2013، فمــع أن هــذه ا�دينــة 
كانــت مهــد الثــورة إال أنــه لــم يفــز فــي االنتخابــات ســوى امــرأة واحــدة مــن أصــل 18 امــرأة 
مرشــحة، وجديــر بالذكــر أن الفائــزة حصلــت علــى (80%) مــن أصــوات الناخبــ� محققــة 
ــي مقاعــده  ــس مــن إجمال ــي ا�جل ــدة ف ــرأة الوحي ــوز، وأصبحــت ا� ــى نســبة للف ــك أعل بذل
البالــغ عددهــا 41 مقعــًدا12. وفــي الســعودية تــم الســماح للمــرأة بحــق االقــ�اع وال�شــح 

فــي االنتخابــات البلديــة فــي 2015.

أمــا بشــأن قوانــ� تكويــن األحــزاب، فقــد نــص القانــون فــي كل مــن ا�غــرب واألردن علــى 
مزايــا للمــرأة، ففــرض قانــون األحــزاب السياســية فــي ا�غــرب الصــادر فــي أكتوبــر 2011 
ال�اًمــا علــى األحــزاب بمشــاركة النســاء والشــباب فــي األجهــزة القياديــة لهــا بنســبة الثلــث، 
واشــ�ط قانــون األحــزاب السياســية األردنــي الصــادر فــي يونيــو 2012 أال يقــل عــدد 
األعضــاء ا�ؤسســ� للحــزب عــن 5000 شــخص مــن ســبع محافظــات، وعلــى أال تقــل نســبة 

عــدد النســاء بينهــم عــن (%10).

ــة  ــات الرب�اني ــي االنتخاب ــاس ف ــرأة بحم ــاركت ا� ــتوى املمارســة السياســية ش ــى مس وعل
وا�حليــة، ففــي الســعودية أجريــت انتخابــات ا�جالــس البلديــة فــي ديســمرب 2015، ويبلــغ 
عــدد هــذه ا�جالــس (284) مجلًســا علــى مســتوى ا�ملكــة، وبلــغ عــدد ا�رشــحات فــي هــذه 

االنتخابــات 979 مــن أصــل 7200 مرشــح بنســبة (14%) فــازت منهــن 20 مرشــحة. 

وفــي مــ�، وكنتيجــة الزديــاد تأثــ� أحــزاب اإلســالم الســيايس، فــإن نســبة تمثيــل ا�ــرأة 
فــي بر�ــان 2011  لــم تتعــد (2%)، والــذي يعتــرب مــن أدنــى مســتويات تمثيــل ا�ــرأة فــي 
الرب�انــات العربيــة، وعلــى خــالف ذلــك نجحــت ا�ــرأة فــي الحصــول علــى (75 مقعــًدا) فــي 

انتخابــات مجلــس النــواب الــيت أجريــت نهايــة عــام 2015.

وعلــى الرغــم مــن إقــرار القوانــ� لحقــوق ا�ــرأة السياســية فقــد قيــدت التقاليــد والعــادات 
مــن تنفيذهــا فــي بعــض الــدول كاإلمــارات وســلطنة ُعمــان، ويتضــح ذلــك مــن مقارنــة عــدد 
ــارات، ترشــحت 74  ــي اإلم ــزات. فف ــدد الفائ ــة وع ــس الت�يعي ــة ا�جال ا�رشــحات لعضوي
امــرأة النتخابــات ا�جلــس الوطــين االتحــادي فــي أكتوبــر 2015 بنســبة (22.4%) مــن عــدد 
ا�رشــح� الــذي بلــغ (330) مرشــًحا فــازت منهــن مرشــحة واحــدة، وهــو نفــس مــا حــدث فــي 
انتخابــات عامــي 2006 و2011. وفــي انتخابــات مجلــس الشــورى 2015 فــي ســلطنة ُعمــان 
بلــغ عــدد ا�رشــحات 20 امــرأة مــن إجمالــي (590) مرشــًحا(13)، فــازت منهــن مرشــحة واحــدة 

عــن واليــة الســيب بمحافظــة مســقط، وكانــت قــد فــازت أيًضــا فــي الــدورة الســابقة(14). 

(12) هنية مفتاح القماطي، «دراسة الحالة الليبية»، في هيفاء أبو غزالة، مرجع سبق ذكره، ص 183.
(13) يالحــظ تراجــع عــدد ا�رشــحات فــي هــذه االنتخابــات مقارنــة بانتخابــات 2011، حيــث بلــغ عــدد ا�رشــحات 77 

امــرأة مــن أصــل 1300 مرشــح.
) السيدة نعمة البوسعيدية.(14) السيدة نعمة البوسعيدية. )
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وتــربز مفارقــة أخــرى بــ� نســبة نجــاح ا�ــرأة فــي االنتخابــات ووزنهــا النســيب فــي كشــوف 
الناخبــ�، ففــي انتخابــات ا�جلــس الوطــين االتحــادي بدولــة اإلمــارات شــكلت النســاء نســبة 
(38.94%) مــن الناخبــ�، ونســبة (48%) فــي الهيئــات االنتخابيــة لإلمــارات الســبع، وهــو 
مــا لــم ينعكــس فــي نتائــج االنتخابــات بســبب عــدم ممارســة ا�ــرأة لحقهــا فــي التصويــت. 
أمــا بالنســبة لســلطنة ُعمــان والــيت بلغــت فيهــا نســبة تصويــت ا�ــرأة (56.66%) مــن إجمالــي 
ا�ســجالت فــي الكشــوف االنتخابيــة، فــإن ذلــك يشــ� إلــى أن نســبة كبــ�ة مــن ا�ــرأة أعطــت 

أصواتهــا �رشــح� رجــال، وهــو مــا يمكــن أن ينطبــق أيًضــا  علــى حالــة اإلمــارات. 

وعلــى مســتوى تولــي ا�ــرأة �نصــب الــوزارة(15)، يالحــظ بصفــة عامــة تدنــي نســبة تمثيــل 
ا�ــرأة العربيــة لتقــل عــن خمــس وزيــرات فــي جميــع الــدول العربيــة، وعلــى ســبيل ا�ثــال، 
ففــي تونــس كان عــدد النســاء الــيت شــاركت فــي أول وزارة بعــد الثــورة 3 ســيدات، وزيرتــان 
وكاتبــة دولــة. وفــي مــ� كان الوضــع أســوأ ولــم تضــم الــوزارة األولــى بعــد الثــورة ســوى 

وزيــرة واحــدة(16).

وتمثــل جيبوتــي االســتثناء البــارز لهــذا الوضــع، حيــث تشــغل ا�ــرأة (20%) مــن ا�قاعــد 
ــا، حيــث بلغــت نســبة تمثيــل ا�ــرأة فــي  الوزاريــة، كمــا حققــت دولــة اإلمــارات إنجــازًا مهًم
التشــكيل الــوزاري فــي فربايــر 2016 ثمانــي وزيــرات مــن إجمالــي 29 وزيــرًا أي مــا يقــرب 
مــن الثلــث منهــن خمســة دخلــن الــوزارة ألول مــرة، ومتوســط أعمارهــن (38) ســنة، وثالثــة 

تــم التجديــد لهــن مــن الــوزارة الســابقة(17).

: التمكني االقتصادي 
ً
ثالثا

يــ�دد فــي الخطــاب اإلعالمــي ألغلــب الــدول العربيــة أنــه قــد حــدث توســع كبــ� فــي تعليــم 
ا�ــرأة علــى كل ا�ســتويات بمــا فــي ذلــك التعليــم الجامعــي، وأن ا�ــرأة أثبتــت وجودهــا فــي 
كل مجــاالت العمــل فــكان منهــن العامــالت فــي الجهــاز اإلداري، والطبيبــات، واإلعالميــات 
الشــه�ات بــل وإن ا�ــرأة شــغلت منصــب القضــاء فــي بعــض الــدول، وأنهــا اقتحمــت مجــال 
العمــل الخــاص فتكونــت عديــد مــن جمعيــات ســيدات األعمــال. وفــي ســياق متصــل، أشــار 

التقريــر االقتصــادي ا�وحــد لعــام 2015 إلــى ازديــاد االتجــاه نحــو تشــغيل ا�ــرأة. 

(15) جديــر بالذكــر أن الســيدة نزيهــة الدليمــي كانــت أول امــرأة تشــغل منصــب الــوزارة فــي البــالد العربيــة، حيــث تــم 
تعيينهــا بعــد ثــورة 1958 فــي العــراق.

(16) السيدة فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولي وهو ا�نصب الذي كانت تشغله في الوزارة السابقة.
(17) تضمنــت هــذه التعيينــات اختيــار عهــود الرومــي وزيــرة للســعادة، ولبــىن بنــت خالــد القاســمي وزيــرة دولة للتســامح، 
والــيت كانــت أول امــرأة تفتــح بــاب تقلــد النســاء للمناصــب الوزاريــة فــي اإلمــارات فــي 2004، فيمــا تــم اختيــار ابنــة الـــ22 
ربيعــاً شــما ا�زروعــي كوزيــرة دولــة لشــؤون الشــباب لتكــون أصغــر وزيــرة فــي ا�نطقــة العربيــة، ومــن النمــاذج الرائعــة 
لــدور ا�ــرأة العربيــة فــي اإلمــارات مشــاركة الرائــد مريــم ا�نصــوري فــي قيــادة �ب الطائــرات الحربيــة الــذي قــام بــأول 

طلعــة جويــة ضــد مواقــع تنظيــم داعــش اإلرهابــي فــي ســوريا والعــراق فــي ســبتمرب 2014. 
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إال أن ذلــك يقــدم جانبـًـا واحــًدا مــن صــورة ا�شــاركة االقتصاديــة للمــرأة العربيــة، إذ يشــ� 
تقريــر البنــك الدولــي فــي مــارس 2013 بعنــوان "فتــح األبــواب: ا�ســاواة بــ� الجنســ� 
فــي منطقــة الــ�ق األوســط وشــمال إفريقيــا" إلــى عــدم تجــاوز مســاهمة ا�ــرأة العربيــة 
فــي ســوق العمــل نســبة (23%) ممــا يجعلهــا األدنــى فــي العالــم مقارنــة بنســب (65%) فــي 
�ق آســيا و(59%) فــي دول منظمــة التعــاون االقتصــادي. وأوضــح التقريــر أن مشــاركة 
ا�ــرأة فــي قــوة العمــل زادت خــالل الســنوات الثالثــ� ا�اضيــة بمعــدالت ال تتجــاوز (%1) 
ســنوًيا، وأنــه إذا اســتمر النمــو علــى هــذه الوتــ�ة الهزيلــة، فمــن ا�توقــع لكــي تصــل ا�ــرأة 
العربيــة إلــى ا�ســتوى الــذي تتمتــع بــه نظ�تهــا فــي الغــرب أن ذلــك يســتغرق نحــو 150 

عاًمــا. 

وأشــارت بيانــات التقريــر العربــي ا�وحــد لعــام 2015، أن نســبة مشــاركة ا�ــرأة العربيــة 
فــي ســوق العمــل بلغــت (22.3%)، وأنــه توجــد تفاوتــات بــ� الــدول العربيــة فيهــا حيــث 
تصــل إلــى (11.6%) فــي قطــر بينمــا ترتفــع إلــى (29%) فــي ليبيــا والســودان، و(27%) في 
موريتانيــا وا�غــرب وتونــس. وعلــى الرغــم ممــا يبــدو مــن ارتفــاع هــذه النســب فــإن معدلهــا 

يبقــى دون نصــف ا�عــدل العا�ــي.

وأكــد علــى ذلــك الجهــاز ا�ركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء فــي مــ�، فبمناســبة االحتفــال 
بيــوم العمــال فــي 1 مايــو 2016، أصــدر تقريــرًا أشــار فيــه إلــى انخفــاض مســاهمة ا�ــرأة فــي 
النشــاط االقتصــادي لتســجل (22.5%) مقابــل (70.5%) للذكــور، وهــى تقريبـًـا نفــس نســبة 
ا�توســط العــام فــي الــدول العربيــة. وأرجــع التقريــر ذلــك ألســباب تشــمل عــدم قــدرة ســوق 
ــي األجــور،  ــة النســائية، وتدن ــوى العامل ــن الق ــى اســتيعاب العــرض م ــل ا�ــ�ي عل العم
وانخــراط النســاء فــي العمالــة ا�همشــة، ودخــول ا�ــرأة إلــى ســوق العمــل فــي ســن متأخــرة, 

ومحدوديــة ا�هــن واألنشــطة االقتصاديــة الــيت تتنافــس ا�ــرأة عليهــا.

إن أهميــة عمــل ا�ــرأة ال يعــود فقــط إلــى أنــه حــق طبيعــي لــكل إنســان، وإنمــا يرجــع أيًضــا 
للتأثــ�ات االقتصاديــة واالجتماعيــة اإليجابيــة لــه علــى ا�جتمــع ككل، فقــد أثبتــت البحــوث 
أن ارتفــاع دخــل ا�ــرأة يســهم بشــكل رئيــيس فــي تحســ� أوضــاع أ�تهــا وأبنائهــا، 
خصوًصــا فيمــا يتعلــق بالتغذيــة الســليمة والصحــة والتعليــم. وتشــ� خــربات كل مــن 
بنجالديــش والربازيــل وجنــوب إفريقيــا إلــى أن ارتفــاع درجــة إدارة ا�ــرأة �ــوارد األ�ة، 
إمــا مــن خــالل حصولهــا علــى دخــل مــن عملهــا، أو بســبب ا�ســاعدات ا�اليــة ضمــن برامــج 
ــى  ــدول، فــإن ذلــك يزيــد مــن قــدرة األ�ة عل ــا بعــض ال الضمــان االجتماعــي الــيت تقدمه

الوفــاء باحتياجاتهــا األساســية ويدعــم مــن تضامنهــا وتماســكها(18).  

(18) انظــر بصفــة عامــة، األوراق ا�قدمــة إلــى نــدوة «التمكــ� االقتصــادي للمــرأة العربيــة: الفــرص والتحديــات» الــيت 
نظمتهــا منظمــة ا�ــرأة العربيــة ومنظمــة العمــل العربيــة. �م الشــيخ، مــ�: نظمتهــا منظمــة ا�ــرأة العربيــة ومنظمــة العمــل العربيــة. �م الشــيخ، مــ�: 1-3 مــارس 2015.
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: التهميش االجتماعي
ً
رابعا

تعتــرب ا�ــرأة ا�همشــة إحــدى الصــور الرئيســية فــي الواقــع العربــي، ويمكــن التدليــل 
ــن  ــالم. وم ــف واإلع ــم والتوظي ــاالت التعلي ــي مج ــرأة ف ــى وضــع ا� ــر إل ــك بالنظ ــى ذل عل
ــدول  ــة ال ــق غالبي ــم ا�ــرأة أبرزهــا تحقي ــق بتعلي ــة تتعل ــاك مــؤ�ات إيجابي ا�ؤكــد أن هن
العربيــة لهــدف التعليــم االبتدائــي اإللزامــي فــي 2015 باســتثناء أربــع دول هــي الصومــال 
(33%)، وجيبوتــي (68%)، والســودان (70%) وســوريا (74%)، وتســاوى معــدالت القيــد 
بــ� الفتيــات والبنــ� فــي مرحلــة التعليــم الثانــوي فــي الــدول العربيــة مــا عــدا جيبوتــي 
والصومــال والعــراق وا�غــرب وموريتانيــا واليمــن. وتوجــد فجــوة كبــ�ة لصالــح الفتيــات 
ــي فــي جميــع دول مجلــس التعــاون مــا عــدا ســلطنة ُعمــان،  ــم العال ــد فــي التعلي فــي القي

ــان. ــر والســودان وســوريا وفلســط� ولبن ــي األردن وتونــس والجزائ ــك ف وكذل

إال أن هــذا التطــور اإليجابــي ال يغــ� مــن الصــورة ا�أســاوية للمــرأة العربيــة فــي مجــال 
التعليــم، إذ يشــ� التقريــر العربــي ا�وحــد لعــام 2015 إلــى ارتفــاع نســبة األميــة بــ� اإلناث 
البالغــات وخاصــة فــي الــدول العربيــة األقــل نمــًوا أو ذات الكثافــة الســكانية ا�رتفعــة، ف�يد 
علــى (48%) فــي اليمــن وموريتانيــا وا�غــرب، وهــو مــا اعتــربه التقريــر العائــق الرئيــيس 
أمــام تحقيــق التنميــة وزيــادة اإلنتاجيــة. ووفًقــا لبيانــات نفــس التقريــر لعــام 2014 بلغــت 
نســبة األميــة بــ� النســاء البالغــات (15 ســنة فأكــ�) (32%)، وتــزداد هــذه النســبة مــع 
ــزداد  ــي ســن (15-24 ســنة)، ت ــات ف ــ� الفتي ــغ (13%) ب ــا تبل ــرأة، فبينم ــاع ســن ا� ارتف
فــي ال�ائــح الســنية األكــرب، فتصــل إلــى نســب تــ�اوح بــ� (36.8%) و (51.5%) فــي 

الســودان ومــ� وجيبوتــي وا�غــرب واليمــن.

ويمكــن مالحظــة هــذا التهميــش أيًضــا فــي قطــاع التوظيــف، فإلــى جانــب تدنــي مشــاركة 
ــي ســوق  ــرأة ف ــاركة ا� ــبة مش ــض نس ــه، تنخف ــا إلي ــذي أ�ن ــل ال ــي ســوق العم ــرأة ف ا�
العمــل مقارنــة بإجمالــي  عــدد النســاء، فتصــل هــذه النســبة أقصاهــا فــي كل مــن اإلمــارات 
العربيــة ا�تحــدة (43.2%) وقطــر (51.3%) والكويــت (43.4%)، وأدناهــا فــي كل مــن 
الجزائــر (15.2%) وســوريا (13.3%) وفلســط� (15.4%)، وذلــك مقارنــة بنســبة الرجــال 
فــي القــوة العاملــة إلــى إجمالــي عــدد الرجــال. إذ تزيــد هــذه النســبة علــى (70%) فــي 14 
دولــة عربيــة، وتــ�اوح بــ� (60%) وأقــل مــن (70%) فــي ثــالث دول هــي األردن والعــراق 

وفلســط�.

ــا  ــل ا�ــرأة فــي القطاعــات الرســمية فــي الحكومــة والقطــاع الخــاص فإنه ــى جانــب عم وإل
تعمــل أيًضــا وبأعــداد كبــ�ة فــي القطــاع غــ� الرســمي. فســجلت ا�نطقــة العربيــة أدنــى 
ــة عــادة بــ� إجــازة  ــة، وتــ�اوح هــذه الحماي ــة ا�ــرأة العامل ا�ســتويات فــي مجــال حماي
ــى ســوق  ــرأة إل ــيت تســهل دخــول ا� ــة ال ــل ا�رن ــات العم ــر وترتيب ــة األج ــة ا�دفوع ــى ســوق األموم ــرأة إل ــيت تســهل دخــول ا� ــة ال ــل ا�رن ــات العم ــر وترتيب ــة األج ــة ا�دفوع األموم
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العمــل وبقائهــا فيــه وتمكــ� ا�ــرأة مــن تحقيــق التــوازن بــ� مســئولياتها االجتماعيــة 
ومســئولياتها ا�هنيــة. أضــف إلــى ذلــك العوائــق االجتماعيــة ا�رتبطــة بالتنشــئة وا�عايــ� 
الثقافيــة الــيت كانــت وال تــزال تحــث الرجــل علــى أداء األدوار ا�نتجــة، وتحــ� ا�ــرأة فــي 

ــي. ــدور اإلنجاب ال

ويشــ� تقريــر التنميــة اإلنســانية الصــادر فــي 2014، إلــى دور وســائل اإلعــالم فــي تأكيــد 
الصــورة النمطيــة للمــرأة، فرغــم بــروز صــورة ا�ــرأة اإلعالميــة ومشــاركتها فــي الربامــج 
ــيت تحــول دون ترســيخ هــذه الصــورة،  ــات ال ــد اســتمرت ا�عوق ــة، فق ــة واإلخباري الحواري
فوفًقــا لتقريــر أصــدره صنــدوق األمــم ا�تحــدة اإلنمائــي للمــرأة عــام 2006 أن (%49) 
مــن القصــص اإلخباريــة تشــ� إلــى الــدور التقليــدي للمــرأة. وأورد تقريــر مــ�وع مراقبــة 
اإلعــالم العا�ــي أن غالبيــة األخبــار فــي أجهــزة إعــالم منطقــة الــ�ق األوســط تعــزز الصــور 
النمطيــة للنســاء، وفــي تقريــر آخــر لنفــس ا�ــ�وع عــام 2010 غطــى دول مــ� واإلمــارات 
وتونــس ولبنــان واألردن أشــار إلــى أن (16%) فقــط مــن موضوعــات األخبــار تشــ� إلــى 
ــة،  ــار ال�فيهي ــة، واألخب ــائية والخفيف ــج النس ــي الربام ــز ف ــرأة ي�ك ــور ا� ــرأة، وأن ظه ا�
ــاز أن  ــذا االنحي ــد ه ــع الســيايس واالقتصــادي. ويؤك ــادة ذات الطاب ــج الج ــة بالربام مقارن
ــرد  ــة ت ــار الدولي ــة و(13%) مــن نــ�ات األخب ــار الداخلي ــط مــن نــ�ات األخب (16%) فق

علــى ألســنة مذيعــات(19).  

ا: غياب األمن: النزوح واللجوء
ً
خامس

عانــت ا�ــرأة فــي الســنوات األخــ�ة مــن عــدد كبــ� مــن مصــادر التهديــد الشــخيص واأل�ي 
والــيت فرضــت ضغوًطــا كبــ�ة عليهــا أجربتهــا علــى الــ�وح داخــل الوطــن أو اللجــوء إلــى 
ــات ا�ســلحة  ــاني. فبســبب ال�اع ــا اإلنس ــى أمنه ــا�ًا عل ــرًا مب ــل خط ــا مّث دول أخــرى مم
والحــروب األهليــة فــي  ســوريا والعــراق وليبيــا واليمــن والصومــال والســودان وفلســط� 
ارتفــع عــدد النازحــ� والالجئــ� فــي ا�نطقــة العربيــة إلــى أعــداد غــ� مســبوقة، وتعتــرب 
نســبتهم هــي األعلــى فــي العالــم مقارنــة با�ناطــق األخــرى(20). وفــي مثــل هــذه الظــروف 
تتعمــق بنيــة عــدم ا�ســاواة فتصبــح ا�ــرأة أكــ� تعرًضــا لالنتهــاك البدنــي والنفــيس وأكــ� 
عرضــة للعنــف واالســتغالل والتميــ�، وهــذا فــي الوقــت الــذي تــزداد فيــه مســئولياتها، ففــي 
كثــ� مــن الحــاالت تكــون ا�ــرأة هــي العائــل الوحيــد لــأل�ة وتضطــر لبــذل مزيــد مــن الجهــد 

لتوفــ� الحمايــة وأســباب ا�عيشــة ألفــراد أ�هــن.

(19) بهجــت قرنــي (محــرر)، التنميــة اإلنســانية العربيــة فــي القــرن الحــادي والع�يــن أولويــة التمكــ�، (بــ�وت: مركــز 
دراســات الوحــدة العربيــة، ومنتــدى الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة، 2014)، ص ص 203-200. 

(20) انظــر: تأصيــًال نظرًيــا ونقدًيــا مقارًنــا ألوضــاع ا�ــرأة فــي مناطــق الحــروب وال�اعــات ا�ســلحة فــي جــ� ســعيد 
ا�قــديس، ورفيــف رضــا صيــداوي، ونهــى بيومــي، (محــررات) النســوية العربيــة رؤيــة نقديــة، (بــ�وت: مركــز دراســات 

الوحــدة العربيــة، الوحــدة العربيــة، 2012)، ص ص 254-243.

12



 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

ــاب األمــن  ــادة الشــعور بغي ــي هــذا الجــزء هــو زي ــا ف ــيت ينبغــي ال�كــ� عليه والنقطــة ال
والخــوف واإلحســاس بالضعــف تجــاه مصــادر التهديــد واالعتــداء وغيــاب الســياجات 
االجتماعيــة والقانونيــة الــيت تحــول دون ذلــك. وســاهم كل مــن الجريمــة والعنــف ا�وجــه 
ضــد ا�ــرأة واالنتشــار الواســع لألســلحة فــي إيجــاد هذا الشــعور. ففــي اليمن أضحــى الحرب 
والعنــف الشــاغل الرئيــيس للنســاء فــي العديــد مــن ا�ــدن والقــرى، وكانــت هــذه ا�خــاوف 
مرتبطــة بانتشــار الســالح، والــذي تزايــد بشــكل درامــي بعــد منتصــف 2011، حيــث أعربــت 
النســاء فــي اســتطالعات الــرأي عــن شــعورهن بالخــوف مــن مغــادرة منازلهــن. وفــي ليبيــا 
زاد انتشــار األســلحة مــن تصاعــد ال�اعــات مــا بــ� ا�ــدن والقبائــل وا�يليشــيات ا�ســلحة 
ــل ذلــك  مــن أجــل الســيطرة علــى األرض وا�ــوارد، واالســ�ادة مــن النفــوذ الســيايس، ومث�

مصــدًرا رئيســًيا للخــوف والشــعور بعــدم األمــان لــدى ا�ــرأة.

ــن  ــا واليم ــي ليبي ــا حــدث ف ــو م ــى نح ــلًحا عل ــا مس ــهد نزاًع ــم تش ــا ل ــ�، فإنه ــي م ــا ف أم
ــداء  ــن االعت ــوف م ــن والخ ــاب األم ــة بغي ــرأة ا��ي ــد شــعرت ا� ــك فق ــع ذل وســوريا، وم
البدنــي بهــدف ال�قــة. ووفقــاً لبيانــات وزارة الداخليــة فــي مــ�، فقــد تزايــدت ال�قــات 
بمعــدل 12 مــرة مــا بــ� 2011 و2012، وهــو مــا يؤكــد شــعور ا�ــرأة بالخــوف وعــدم األمــن. 
أضــف إلــى ذلــك، أن ا�ــرأة فــي مــ� وعديــد مــن الــدول العربيــة تعانــي مــن العنــف األ�ي 
والتهديــدات العلنيــة كالتحــرش والهجــوم علــى أشــخاصهن وأجســادهن والتشــه� بهــن(21). 

وتشــ� بيانــات ا�فوضيــة الســامية لألمــم ا�تحــدة لشــئون الالجئــ� إلــى أن النســاء 
والفتيــات يشــكلن حوالــي (50%) مــن أي مجموعــة مــن الالجئــ� أو النازحــ�، وأن هــذه 
ــن  ــن منازله ــا له ــيت تؤمنه ــة ال ــن للحماي ــا، نظــرًا لفقدانه ــن أشــد ا�جموعــات ضعًف ــة م الفئ
وحكومتهــن، وهياكلهــن األ�يــة. وتواجــه النســاء والفتيــات ا�شــقة علــى طــول الرحــالت 
ــداءات الجنســية -  ــات واالعت ــ�وح واللجــوء ويتعرضــن للمضايق ــى مقاصــد ال ــة إل الطويل
ــي  ــيت تعان ــم ا�شــكالت ال ــل أه ــر. وتتمث ــي الظاه ــن ف ــكان آم ــى م ــن إل ــد وصوله حــىت بع
منهــا الالجئــات فــي نقــص ا�ــال وصعوبــة الحصــول علــى فرصــة العمــل وانعــدام الشــعور 
ــن شــعورهن  ــالت ع ــن مقاب ــت معه ــي أجري ــن النســاء الالت ــث عــرب (60%) م ــن، حي باألم
بغيــاب األمــن، وأعربــت امــرأة مــن بــ� ثــالث نســاء عــن خوفهــا الشــديد أو عجزهــا حــىت 

ــداءات. ــات واالعت ــس ا�شــاكل وا�ضايق ــادرة ا�ــ�ل، وتتعــرض النازحــات لنف عــن مغ

ــن  ــو 2014 ع ــي يولي ــن" صــادر ف ــاء بمفرده ــوان "نس ــة بعن ــر للمفوضي ــا كشــف تقري كم
ــراق واألردن  ــان، والع ــي مــ�، ولبن ــة ف ــة ســورية الجئ ــن 145.000 عائل ــ� م وجــود أك
تديرهــا نســاء يخضــن بمفردهــن كفاًحــا مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة. ويذكــر تقريــر 
فــي  2015 للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، أن إجمالــي عــدد النازحــ� والالجئــ� 

5.835.000 منهــم (35%) مــن النســاء، و(50%) مــن األطفــال. 

(21) تقرير «حواجز األمن أمام ا�شاركة العامة للمرأة في م� وليبيا واليمن»، أكتوبر 2013، على الرابط التالي: 
   www.saferworld.org.uk
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ــد  ــا وف ــام به ــة ق ــج جول ــى نتائ ــرأة - اســتناًدا إل ــم ا�تحــدة للم ــة األم ــر منظم وأشــار تقري
ــدول ا�ضيفــة لالجئــات فــي شــهر ســبتمرب 2015، فضــالً عــن عمــل  ــا فــي عــدد مــن ال منه
مجموعــة مــن الفــرق البحثيــة فــي دول لبنــان والعــراق واألردن ومــ�- إلــى أن أهــم 
مشــكالت الالجئــات تمثلــت فــي: مشــكالت قانونيــة كصعوبــة اســتصدار تصاريــح اإلقامــة 
القانونيــة، وفقــدان األوراق الثبوتيــة، وعــدم إمكانيــة تســجيل ا�واليــد، ومشــكالت اجتماعيــة 
كاالفتقــاد لألمــن واالضطــرار إلــى القبــول بأعمــال تقــل رواتبهــا عــن الحــد األدنــى لألجــور، 
وبســكن غــ� مناســب صحًيــا، ونقــص فــي الغــذاء، وضعــف فــي خدمــات الصحــة والتعليــم، 
واالضطــرار للــزواج ا�بكــر، ومواجهــة العنــف ضــد ا�ــرأة لــكل صــوره، وانحــراف األبنــاء 
وانخراطهــم فــي تعاطــي ا�خــدرات وأفــكار التطــرف. أضــف إلــى ذلك تشــتت األ�ة الواحدة 
ــه  ــك كل ــى ذل ــا. يضــاف إل ــ� أفراده ــة ب ــط االجتماعي ــكك الرواب ــد، وتف ــن بل ــ� م ــ� أك ب
الحساســيات والتوتــرات الناشــئة بــ� الالجئــ� وبيئاتهــم ا�ضيفــة، خاصــة فــي الــدول الــيت 
يمثــل وجودهــم فيهــا عبًئــا اقتصادًيــا ثقيــالً عليهــا. وقــد خلــص التقريــر إلــى عــدة توصيــات، 
لعــل أهمهــا �ورة تحســ� الخدمــات الطبيــة الخاصــة با�ــرأة واألطفــال، وتصميــم برامــج 
خاصــة إلعــادة التأهيــل النفــيس والصحــي للنســاء الالتــي تعرضــن للعنــف واالختطــاف 

واالغتصــاب(22).

: ثم ماذا بعد؟
ً
سادسا

هنــاك اتفــاق علــى أن التوقعــات واآلمــال الــيت عقدتهــا ا�ــرأة العربيــة إبــان فــ�ة الثــورات 
واالنتفاضــات الشــعبية والحــراك االجتماعــي ال�يــع فاقــت بكثــ� مــا تحقــق مــن مكاســب 

وإنجــازات علــى أرض الواقــع، ويمكــن تفســ� ذلــك بثالثــة أســباب: 

1. الســقوط ال�يــع لبعــض األنظمــة، كالحــال فــي تونــس ومــ� أوجــد فراًغــا سياســًيا 
لــم تكــن قــوى التغيــ� -مــن رجــال ونســاء- مؤهلــة �لئــه، وســمحت للقــوى األكــ� تنظيًمــا 
وتمويــالً، وهــي تنظيمــات اإلســالم الســيايس بــأن تتصــدر الصفــوف، وأن تحتــل موقًعــا ال 
عالقــة لــه بدورهــا فــي إحــداث التغيــ� والــ�ول إلــى الشــارع للمطالبــة بــه. فبينمــا كانــت 
قــوى التغيــ� تمثــل عديــًدا مــن الحــركات والقــوى الشــبابية والنســوية الــيت جمعهــا هــدف 
ــا مشــ�كة �ــا بعــد التغيــ� ولــم  ــا أو أهداًف إســقاط النظــم الســلطوية ولــم تمتلــك برنامًج
يكــن لهــا قيــادة أو تنظيــم موحــد، اســتغلت أحــزاب وقــوى اإلســالم الســيايس هــذا ا�وقــف 

ليكــون لهــا صــوت مســموع فــي إدارة شــئون البــالد. 

(22) مشــكلة الالجئــ� فــي ا�نطقــة العربيــة: أكــرب مأســاة إنســانية منــذ الحــرب العا�يــة الثانيــة، تقريــر عــن أعمــال مؤتمــر 
«قضايــا الالجئــات والنازحــات فــي ا�نطقــة العربيــة: الواقــع وا�ســتقبل» الــذي نظمتــه منظمــة ا�ــرأة العربيــة فــي القاهــرة، 

فــي الفــ�ة مــن فــي الفــ�ة مــن 5-3 مايــو 2016. ص ص 53-52.
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ففــي مــ� حصــل أنصــار هــذا التيــار علــى أغلبيــة مقاعــد الرب�ــان، ونجــح مرشــحه لرئاســة 
الجمهوريــة فــي انتخابــات الرئاســة مايــو 2012. وأدى ذلــك إلــى ردة فعــل شــعبية معارضــة 
لتوجهــات هــذا التيــار تمثلــت فــي انتفاضــة شــعبية عارمــة فــي يونيــو 2013 أســقطت هــذا 
الوضــع، وفتحــت البــاب أمــام نظــام حكــم مدنــي جديــد. وفــي تونــس نجــح حــزب النهضــة 
ــرات  ــى سلســلة مــن التوت ــك إل ــة األخــرى، وأدى ذل ــوى ا�دني ــى الق ــي إحــراز الســبق عل ف
السياســية بــ� أنصــار تيــار اإلســالم الســيايس الــذي لجـــأ إلــى انتهــاج أســلوب االغتيــاالت 
لبعــض القيــادات الليرباليــة واليســارية وكان مــن شــأن ذلــك تراجــع شــعبية هــذا التيــار. 
وبســبب قــدرة قيــادة حــزب النهضــة علــى التكيــف واالعتــدال تمكنــت مــن اســتمرار دورهــا 

فــي ا�شــهد الســيايس.

لقــد واجهــت ا�ــرأة التونســية موقًفــا صادًمــا عندمــا رفعــت ا�ظاهــرات الــيت نظمتهــا أنصــار 
الجمعيــات الدينيــة ا�تشــددة شــعارات بال�اجــع عــن الــدور العــام للمــرأة وال�كــ� علــى 
ــ�  ــين الكب ــزب الدي ــو الح ــة وه ــن إعــالن حــزب النهض ــى الرغــم م ــدي. وعل ــا التقلي دوره
ــه  ــدم رغبت ــتقالل وع ــد االس ــرأة بع ــا ا� ــت عليه ــيت حصل ــوق ال ــه بالحق ــالد ال�ام ــي الب ف
فــي تغي�هــا، فــإن مهادنتــه وعــدم إدانتــه �مارســات هــذه الجمعيــات أثــارت ا�خــاوف 
بشــأن موقفــه الحقيقــي تجــاه حقــوق ا�ــرأة. وترافــق ذلــك مــع بــروز اســتقطاب أيديولوجــي 
وســيايس بشــأن ا�ــرأة وأدوارهــا وحريتهــا العامــة، فمــن ناحيــة، اســتمرت الجمعيــات 
والتنظيمــات النســائية وا�دنيــة فــي الدفــاع عــن مكتســبات ا�ــرأة التونســية وربطهــا بمبــادئ 
ا�واطنــة والحريــة وا�ســاواة، ومــن ناحيــة أخــرى، ارتفعــت دعــوات تعــادي هــذا االتجــاه 
وتــروج لالنتقــاص مــن حقــوق ا�ــرأة وتدعــو لل�اجــع عــن تلــك ا�كتســبات وذلــك اســتناًدا 

إلــى مرجعيــة دينيــة(23).

وترتــب علــى ازديــاد وزن تيــار اإلســالم الســيايس وبــروز خطابــه التميــ�ي، تأجيــل مطالــب 
ا�ــرأة با�ســاواة وحقــوق ا�واطنــة بــل حــدث تراجــع فــي الــ�ام الدولــة بحقوقهــا، كمــا بــرز 
ــد هــذا  ــد اإلخــوان. ويمكــن أن يمت ــذي صــدر فــي عه فــي الدســتور ا�ــ�ي لعــام 2012 ال
التفســ� إلــى وضــع ا�ــرأة فــي عــدد مــن الــدول العربيــة األخــرى الــيت مــارس فيهــا تيــار 
اإلســالم الســيايس وتيــارات الغلــو والتشــدد تأثــ�ًا فــي الحيــاة السياســية واالجتماعيــة. 

ــن  ــل ســوريا واليم ــي دول مث ــة، فف ــى �اعــات مســلحة وحــروب داخلي ــزالق إل 2. االن
وليبيــا -إضافــة إلــى العــراق مــن قبــل، فــإن االنتفاضــات الشــعبية- وألســباب مختلفــة أدت 
ــة  ــراف إقليمي ــل أط ــلحة، وتدخ ــيات ا�س ــاد دور ا�يليش ــة وازدي ــروب أهلي ــوب ح ــى نش إل
ودوليــة با�ــال والســالح لدعــم هــذا الطــرف أو ذاك، وكان مــن شــأن اســتمرار هــذه ال�اعــات 
ا�ســلحة واســتفحالها نشــوء كــوارث إنســانية كانــت ا�ــرأة والفتــاة والطفلــة أبــرز ضحاياهــا، 
(23) دلنــدة األرقــش، «دراســة الحالــة التونســية»، فــي هيفــاء أبــو غزالــة، (محــرر) ا�ــرأة العربيــة والديمقراطيــة، مرجــع 

ســبق ذكــره،  ص ص 153-150.
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ــرأة ضــد  ــان ا� ــة كي ــح حماي ــث أصب ــا، وبحي ــد خامًس ــي البن ــة ف ــه الورق ــا تناولت ــو م وه
االعتــداء واالســتباحة هــو ا�طلــب العاجــل وليــس الحقــوق ا�دنيــة والسياســية الــيت كافحــت 
مــن أجلهــا مــن قبــل. وزاد مــن تدهــور وضــع ا�ــرأة أن تنظيمــات اإلســالم الســيايس وجــدت 
ــالل  ــن احت ــا -داعــش- م ــت إحداه ــاخ، وتمكن ــذا ا�ن ــي ه ــة ف ــا خصب ــا وأرًض لنفســها مرتًع
مســاحات واســعة مــن األرايض الســورية والعراقيــة وفــرض نظــام حكــم وحــيش كانــت ا�ــرأة 

ا�ســلمة منهــا وغــ� ا�ســلمة هدًفــا لتجاوزاتــه واعتداءاتــه. 

3. اســتمرار عقليــة الهيمنــة الذكوريــة، وهــي تســتند إلــى تــراث قديــم مــن العــادات 
ــى ا�ــرأة فــي دورهــا  ــد والتفســ�ات ا�غلوطــة للديــن وجوهرهــا تركــ� النظــرة إل والتقالي
كزوجــة وأم واعتبــار أن األدوار االجتماعيــة األخــرى لهــا تشــغل مكانــة هامشــية أو أنهــا غــ� 
�وريــة، ورغــم خــروج ا�ــرأة إلــى ميــدان العمــل وتنــوع أشــكال مشــاركتها فــي األنشــطة 
ــات  ــا بــ� الفئ ــة وخصوًص ــد اســتمرت هــذه العقلي ــة، فق ــة والثقافي السياســية واالقتصادي

ــا ودخــالً والــيت تمثــل قطاعــات واســعة فــي الــدول العربيــة.  األقــل تعليًم

لقــد خاضــت ا�ــرأة نضــاالت دســتورية وت�يعيــة لتغيــ� أوضاعهــا كان أحدثهــا ا�شــاركة 
فــي الثــورات واالنتفاضــات ومظاهــر الحــراك االجتماعــي األخــرى الــيت شــهدتها الــدول 
العربيــة فــي الســنوات الخمــس األخــ�ة، ومــن ا�ؤكــد أن هــذه الخــربة الجماعيــة قــد غــ�ت 
مــن وعــي قطــاع مــن النســاء ألنفســهن وألدوارهــن، كمــا غــ�ت نظــرة قطــاع مــن الرجــال 
لهــن، وجــاء هــذا التغــ� نتيجــة ممارســة حســية ميدانيــة أثبتت فيها ا�ــرأة جدارتهــا، وعندما 
يكــون التغيــ� نتيجــة لخــربة واقعيــة، فإنــه مــن الصعــب  للغايــة تجاهلــه أو التقليــل منــه.

وفــي هــذا الســياق، فإنــه مــن ا�مكــن للهيئــات وا�نظمــات والجمعيــات ا�عنيــة بشــئون ا�ــرأة 
أن تبحــث فــي عــدد مــن األمــور، وهــي علــى النحــو التالــي: 

- طــرح قضايــا املــرأة فــي عالقتهــا بتحقيــق مبــدأ املواطنــة، وهــو ا�بــدأ الــذي تنــص 
عليــه دســات� الغالبيــة العظمــى مــن الــدول العربيــة، والــذي يشــ� إلــى ا�ســاواة بــ� 
كل ا�واطنــ� فــي الحقــوق والحريــات والواجبــات العامــة، ويدخــل ضمــن ذلــك بالتأكيــد 
ــة  ــى �عي ــرأة إل ــب ا� ــتند مطال ــة تس ــذه الحال ــي ه ــرأة. فف ــ� الرجــل وا� ــاواة ب ا�س

دســتورية، وتضــع الداعــ� إلــى عــدم ا�ســاواة فــي موقــع مخالفــة الدســتور. 

ــة  ــوق االجتماعي ــة، والحق ــن ناحي ــوق السياســية م ــ� الحق ــة ب - إدراك الفجــوة القائم
واالقتصاديــة مــن ناحيــة أخــرى فــي الحالــة العربيــة، فبينمــا اســتجابت أغلــب الحكومــات 
العربيــة بمطالــب ا�شــاركة السياســية للمــرأة وضمــان تمثيلهــا فــي ا�جالــس الت�يعيــة 
- رغــم اختــالف ذلــك مــن دولــة إلــى أخــرى -، فإنــه لــم يحــدث تطــور مماثــل فــي الحقــوق 
االجتماعيــة واالقتصاديــة، وربمــا يعــود ذلــك إلــى أن الثانيــة ترتبــط بأبنيــة وهيــاكل 

أقــل مرونــة ممــا يجعــل تغي�هــا يتــم ببــطء وعلــى مــدى أطــول. أقــل مرونــة ممــا يجعــل تغي�هــا يتــم ببــطء وعلــى مــدى أطــول. 
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ومــؤدى إدراك هــذه الفجــوة �ورة توظيــف التقــدم فــي مجــال الحقــوق السياســية 
ــة، إذ ال ينبغــي أن يكــون  لتحقيــق تطــور مماثــل فــي الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعي
ــا ينبغــي  ــة، وإنم ــي ا�جــال الســيايس مســألة شــكلية أو إجرائي ــرأة ف ــل ا� ــادة تمثي زي

ــق هــذه الفجــوة.  ــي تضيي ــا يســهم ف ــام بم ــاخ الع ــ� ا�ن ــي تغي اســتثمارها ف

- الحفــاظ علــى كتلــة متماســكة للمــرأة، فالحقيقــة أن ا�ــرأة من الناحية السوســيولوجية 
تمثــل كياًنــا متنوًعــا يتضمــن ا�ــرأة الحضاريــة والريفيــة والبدويــة، ويشــمل ا�ــرأة األميــة 
ونصــف ا�تعلمــة، وا�تعلمــة تعليًمــا عالًيــا، ويضــم ا�ــرأة الفقــ�ة وا�توســطة وال�يــة، 
إضافــة إلــى تنــوع األجيــال وتبايــن االتجاهــات السياســية والفكريــة بــ� النســاء، إلــى 
ــورة  ــ�ات ث ــى تأث ــي هــذا الشــأن، وبالنظــر إل ــم ف ــن ا�ه ــارات، وم ــن اعتب ــك م غــ� ذل
ا�علومــات واالتصــاالت وتداعيــات العو�ــة علــى األجيــال الناشــئة، التأكيــد علــى أهميــة 
التواصــل والحــوار مــع الفتيــات والشــابات العربيــات، وهــو األمــر الــذي يتطلــب العمــل 
الدائــر علــى إيجــاد القواســم ا�شــ�كة الــيت يمكــن �ختلــف النســاء أن يتوافقــن عليهــا، 

وأن تكــون بمثابــة خطــة عمــل مشــ�كة لهــن.   

- املــرأة فــي تصــور املســتقبل، ويقصــد بذلــك وضــع ا�ــرأة فــي التصــورات ا�ســتقبلية 
ــل  ــت دول مث ــد أعلن ــات وسياســات وبرامــج، فق ــا تشــمله مــن توجه ــة بم ــدول العربي لل
الســعودية ومــ� واإلمــارات وا�غــرب صــورة ا�ســتقبل الــذي تســتهدفه حــىت عــام 
2030، ومــن ا�هــم دراســة مكــون ا�ــرأة فــي هــذه التصــورات ودورهــا للتأكــد مــن وجــوده 

ومــن اســتجابته لتطلعــات ا�ــرأة العربيــة.   
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