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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“

ﲤﻬيد
ﻣحﻮريــا ﻓــﻰ
ﺗﺸــﻜﻞ الثقاﻓــة ﻣﻜﻮ ًﻧــا
ﻣحﻮريــا ﻓــﻰ بﻨــاء ا�ﺠﺘمــﻊ ،وهــﻰ الــﱴ ﺗﻠﻌــﺐ دوراً
ً
ً
ﺗﺸــﻜيﻞ الﻌقــﻞ الﺠمﻌــﻰ والــرأى الﻌــام ا�ﻨﺒثــﻖ ﻋﻨــﻪ ،إﺿاﻓــة إلــﻰ أﻧﻬــا الــﱴ ﺗﻨﻈــﻢ الﺘﻔاﻋــﻞ
اﻻﺟﺘماﻋــﻰ وﺗﻮﺟــﻪ ﺳــﻠﻮﻛيات الﺒــ� ﻓــﻰ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ا�ﺠــاﻻت� ﻓــﻜﺄن الثقاﻓــة بﺬلــﻚ ﺗﺸــﻜﻞ
ﺟميﻌــا ،وهــﻰ الــﱴ ﺗﻄــﻮر الﺘﻮﺟﻬــات ا�ﻌياريــة
ﻋقــﻞ ا�ﺠﺘمــﻊ الــﺬى يﺨــ�ن الﺨــربات
ً
الــﱴ يﺘﻔاﻋــﻞ أﻓــراد ا�ﺠﺘمــﻊ ويﻮﺟﻬــﻮن ﺳــﻠﻮﻛياﺗﻬﻢ وﻓ ًقــا لﻬــا� وﻓــﻰ الﻌــادة ﺗﺘﺄﺛــر الثقاﻓــة
بﺒﻌﺪيــﻦ أﺳاﺳــي� ،اﻷول بُﻌــﺪ ﺧارﺟــﻰ ،ﻓــﻰ إﻃــاره ﺗرﺗﺒــﻂ الثقاﻓــة ﻋــادة بســياق اﺟﺘماﻋــﻰ
ﻣﻌــ� ،ﻓالســياقات اﻻﺟﺘماﻋيــة الﺘقﻠيﺪيــة ﺗﻜــﻮن ﺛقاﻓﺘﻬــا ﻓــﻰ الﻐالــﺐ ذات ﻃﺒيﻌــة ﺗقﻠيﺪيــة،
والســياقات اﻻﻧﺘقاليــة لﻬــا ﺛقاﻓﺘﻬــا اﻻﻧﺘقاليــة الــﱴ ﺗﻀــﻢ بﻌــﺾ القيــﻢ الﺘقﻠيﺪيــة وبﻌــﺾ
القيــﻢ الحﺪيثــة ،ﻓــﻰ ﺣــ� أن الثقاﻓــة الحﺪيثــة هــﻰ ﻓــﻰ ذات الﻮقــﺖ الــﱴ ﺗﻀﺒــﻂ إيقــاع
الﺘﻔاﻋــﻞ ﻓــﻰ ا�ﺠﺘمــﻊ الحﺪيــﺚ�
وﻣــﻦ الﻄﺒيﻌــﻰ أن يﻜــﻮن لﻠثقاﻓــة ﻣﻮقــﻒ واﺿــﺢ ﻣــﻦ ا�ــرأة باﻋﺘﺒارهــا ﺗﺸــﻜﻞ ﻧﺼــﻒ أﻋﻀــاء
ا�ﺠﺘمــﻊ ،وأن ﺟمﻠــة أدوارهــا أﺻﺒحــﺖ ﺗﺘﺠــاوز ﺟمﻠــة أدوار الرﺟــال� ﻓﻬــﻰ اﻵن ربــة أ�ة،
وهــﻰ الــﱴ ﺗقــﻮم بﻌمﻠيــة الﺘﻨﺸــﺌة اﻻﺟﺘماﻋيــة لﻸبﻨــاء ،وقــﺪ ﺗﻜــﻮن ا�ــرأة ﻋاﻣﻠــة ،أو ﺗســاﻋﺪ
الرﺟــﻞ ﻓــﻰ ﻋمﻠــﻪ إن ﻛاﻧــﺖ ﺗﻨﺘمــﻰ إلــﻰ الســياق الريﻔــﻰ والحــ�ى� وإذا ﻛاﻧــﺖ الثقاﻓــة
الﺘقﻠيﺪيــة ا�ﻨحــﺪرة إليﻨــا ﻣــﻦ القﺒيﻠــة الﻌربيــة قــﺪ ﻓرﺿــﺖ قيــﻮداً ﻛثــ�ة أﻋاقــﺖ ﺣرﻛــة
ا�ــرأة ،بحيــﺚ اقﺘــ� إﺳــﻬاﻣﻬا ﻋﻠــﻰ ا�ﺠــال الﺨــاص ،دون إﺗاﺣــة الﻔرﺻــة أﻣاﻣﻬــا �ﺸــارﻛﺘﻬا
ﻓــﻰ ا�ﺠــال الﻌــام ،الــﺬى ﺗﺘﺼــﻞ ﻣﻀاﻣيﻨــﻪ اﻷﺳاﺳــية بمــا يحــﺪث ﻓــﻰ ا�ﺠﺘمــﻊ� ﻋﻠــﻰ ﺧــﻼف
ذلــﻚ أﻛــﺪت الثقاﻓــة اﻹﺳــﻼﻣية أن ﻣــﻦ ﺣــﻖ ا�ــرأة أن ﺗﺸــارك ﻓــﻰ ا�ﺠــال الﻌــام ،الــﺬى يﻌــﲎ
ا�ﺸــارﻛة الﺸــاﻣﻠة والﻜاﻣﻠــة ﻓــﻰ ﻛﻞ ﺷــﺌﻮن ا�ﺠﺘمــﻊ ،ﺣــﱴ ا�ﺸــارﻛة ﻓــﻰ إﺻــﺪار القــرار
ا�ﺘﻌﻠــﻖ بمﺨﺘﻠــﻒ ا�ﺸــﻜﻼت والقﻀايــا الــﱴ ﺗﻄــرح ﻋﻠــﻰ ﺳــاﺣة ا�ﺠﺘمــﻊ�
ويمﻜــﻦ القــﻮل بــﺄن الثقاﻓــة الحﺪيثــة الــﱴ اﺧ�قــﺖ ﻓﻀاءﻧــا ﻓــﻰ الﻔــ�ة ا�مﺘــﺪة ﻣــﻦ ﻧﻬايــة
الحــرب الﻌا�يــة الثاﻧيــة ،وﺣــﱴ ﻣﻮﺟــات الﻌﻮ�ــة القﻮيــة وا�ﺘﺘابﻌــة ﻓــﻰ الﻌقــﺪ اﻷﺧــ� ﻣــﻦ
اﻷلﻔيــة الثاﻧيــة والﻌقــﺪ اﻷول ﻣــﻦ اﻷلﻔيــة الثالثــة قــﺪ أﺳــقﻄﺖ ﻛﻞ القيــﻮد الــﱴ قــﺪ ﺗﻌــﻮق
ا�ﺸــارﻛة الﻜاﻣﻠــة لﻠمــرأة ﻓــﻰ ﻣﻨاقﺸــة ﺷــﺌﻮن ا�ﺠﺘمــﻊ واﻻهﺘمــام بقﻀايــاه ا�حﻮريــة� ﻣــﺆ�
ذلــﻚ الحﻀــﻮر الﻔاﻋــﻞ وا�ﺆﺛــر لﻠمــرأة ﻓــﻰ ﻛﻞ الثــﻮرات الﻌربيــة ﻓــﻰ الﻔــ�ة اﻷﺧــ�ة�
والﻀﻐــﻮط الــﱴ ﺗمارﺳــﻬا ا�ــرأة بمﺸــارﻛﺘﻬا لﻠﺘﺄﻛيــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺣقﻮقﻬــا ا�ﺘﻀاﻓــرة ﻣــﻊ الﺘحــﻮل
الﺪيمﻮقراﻃــﻰ لﻠمﺠﺘمــﻊ ،وهــﻮ ﻣــا ﻧﻌالﺠــﻪ ﻓــﻰ الﺼﻔحــات الﺘاليــة�
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ً
ﺃوﻻ :الﺜﻘاﻓة ﻛﻤرﺟعية ﳌﺸارﻛة اﳌرﺃﺓ ﻓﻰ اﺠﻤﻟتﻤﻊ
ﻣحﻮريــا ﻓــﻰ بﻨــاء ا�ﺠﺘمــﻊ ،لﻜﻮﻧﻬــا ا�ﻜــﻮن ا�حــﻮرى الﻀابــﻂ
يﻌــﺪ الﺒﻌــﺪ الثقاﻓــﻰ ﻣﻜﻮ ًﻧــا
ً
لﻠﺘﻔاﻋــﻼت الحادﺛــة با�ﺠﺘمــﻊ ،وا�ﻮﺟﻬــة لســﻠﻮﻛيات الﺒــ� ﻓــﻰ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺠــاﻻت الﻮاقــﻊ
اﻻﺟﺘماﻋــﻰ .وقــﺪ أﻛــﺪ ﻋﻠــﻰ ذلــﻚ بﻌــﺾ الﻌﻠمــاء ،ﻧﺬﻛــر ﻣــﻦ أبرزهــﻢ ﻋالــﻢ اﻻﺟﺘمــاع الﺸــﻬ�
ﺗالﻜــﻮت بارﺳــﻮﻧﺰ الــﺬى يﻌﻄــﻰ الثقاﻓــة ا�ﻜاﻧــة ا�حﻮريــة ﻓــﻰ بﻨــاء ا�ﺠﺘمــﻊ) .(1ﻋﻠــﻰ ﺧــﻼف
ذلــﻚ ﻧﺠــﺪ ﻋﻠمــاء آﺧريــﻦ ﻣثــﻞ ﻋالــﻢ اﻻﺟﺘمــاع إﻣيــﻞ دورﻛيــﻢ الــﺬى يﺆﻛــﺪ أﻧــﻪ لﻜــﻰ ﻧﻀمــﻦ
اﺳــﺘقرار واﺳــﺘمرار ا�ﺠﺘمــﻊ .ﻣــﻦ الــ�ورى أن يﺘحقــﻖ ﺣــﻮل ﻣﺠمﻮﻋــة ﻣــﻦ القيــﻢ اﻷﺳاﺳــية،
يﻀمــﻦ اﺳــﺘقرار ا�ﺠﺘمــﻊ وﺗماﺳــﻜﻪ ،وبﻐــﺾ الﻨﻈــر ﻋــﻦ ا�رﺣﻠــة الــﱴ يمــر بﻬــا ا�ﺠﺘمــﻊ،
ﻓــﺈن ﻛﻞ ﻣرﺣﻠــة ﻣــﻦ ﻣراﺣــﻞ ا�ﺠﺘمــﻊ ،ﻣــﻦ الــ�ورى أن ﺗﺘﻮلــﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣــة ﻣــﻦ القيــﻢ ﺿﺒﻄﻬــا
وﺗﻨﻈيــﻢ الﺘﻔاﻋــﻞ ﻓــﻰ إﻃارهــا .ﻓالثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة ﻣث ـﻼً هــﻰ الــﱴ ﺗﻨﻈــﻢ أوﺿــاع ا�ﺠﺘمــﻊ
الﺘقﻠيــﺪى وﺗﻮﺟــﻪ ﺳــﻠﻮﻛيات اﻷﻓــراد ﻓــﻰ إﻃــاره ،وﺗﻀﺒــﻂ ﺗﻔاﻋــﻞ الﺒــ�).(2
ﻓــﺈذا ﺗﻄــﻮر ا�ﺠﺘمــﻊ ودﺧــﻞ ﻣرﺣﻠــة الﺘحﺪيــﺚ ،ﻓــﺈن هــﺬا الﺘحﺪيــﺚ يﻜــﻮن ﻋــادة ﻣــﻦ ﻣﺪﺧــﻞ
الثقاﻓــة .ﻋﻠــﻰ هــﺬا الﻨحــﻮ ﺗﺼﺒــﺢ الثقاﻓــة هــﻰ الﻄاقــة الــﱴ ﺗﺪﻓــﻊ ﻃاقــة الﺘﻐــ� ﻓــﻰ ﻣﺨﺘﻠــﻒ
ا�ﺠﺘمﻌــات ،قــﺪ يحــﺪث ذلــﻚ ﻋــﻦ ﻃريــﻖ ا�ﻜــﻮن القيمــﻰ ﻓــﻰ بﻨــاء الثقاﻓــة .وﻓــﻰ هــﺬا الﺼــﺪد
ﻓﺈﻧﻨــا ﻧﺠــﺪ أن ﻋالــﻢ اﻻﺟﺘمــاع ﻣاﻛــﺲ ﻓيــرب هــﻮ الــﺬى أﻛــﺪ ﻋﻠــﻰ أن الثقاﻓــة وبﺨاﺻــة القيــﻢ
الربوﺗســﺘاﻧﺘية هــﻰ الــﱴ لﻌﺒــﺖ دوراً ﻣحﻮريــاً ﻓــﻰ ﺗﺄﺳــيﺲ الﻨﻈــام الرأﺳــمالﻰ الحﺪيــﺚ.
وﻓــﻰ الﻐالــﺐ يﺸــﻜﻞ ﺗراﻛــﻢ الﻌﻠــﻢ وا�ﻌرﻓــة والﺨــربة ا�ﻜــﻮن الثقاﻓــﻰ الــﺬى يﺸــﻜﻞ ﻃاقــة
الﺘﻐــ� اﻻﺟﺘماﻋــﻰ ،ﻛمــا هــﻮ الحــال بالﻨســﺒة لﻐالــﺐ ا�ﺠﺘمﻌــات الــﱴ ﺧاﺿــﺖ ﺗﺠربــة
الﺘحﺪيــﺚ .إذ ﻧﺠــﺪ ﻏالــﺐ هــﺬه ا�ﺠﺘمﻌــات قــﺪ ﻋمــﺪ إلــﻰ ﺗﻄﻮيــر ا�ﻌرﻓــة والﻌﻠــﻢ ،أو ﺣــﱴ
ﻧقﻠﻬــا ﻣــﻦ الﺨــارج – ﻛمــا ﺣــﺪث ﻓــﻰ ﻏالــﺐ الﺘﺠــارب الﺘﻨمﻮيــة الﻌا�يــة الــﱴ أﺳســﻬا ﻛثــ� ﻣــﻦ
ا�ﺠﺘمﻌــات ﻓــﻰ القــرن الﺘاﺳــﻊ ﻋــ� والقــرن الﻌ�يــﻦ .أو قــﺪ يﻜــﻮن ﻛﺄﺣــﺪ ﻣﻜﻮﻧــات الثقاﻓــة
هــﻮ الﺪاﻓــﻊ ﻋﻠــﻰ ﺗﻐــ� ا�ﺠﺘمــﻊ وﻧقﻠــﻪ ﻣــﻦ ﻣرﺣﻠــة إلــﻰ أﺧــرى .وﻧحــﻦ إذا ﺗﺄﻣﻠﻨــا ﺟمﻠــة
اﻷديــان الســماوية ،لﻮﺟﺪﻧاهــا ﺗحﺘــﻮى ﻋﻠــﻰ ﻣﺠمﻮﻋــة ﻣــﻦ ا�ﺒــادئ والقيــﻢ واﻷﻓــﻜار الــﱴ
أوﺣــﻰ بﻬــا ،والــﱴ وﺟﻬــﺖ ﺳــﻠﻮﻛيات الﺒــ� وﺗﻔاﻋﻠــﺖ ﻧحــﻮ إﺣــﺪاث الﺘﻐيــ� ﻓــﻰ ﻣﺨﺘﻠــﻒ
ﻣﺠــاﻻت الﻮاقــﻊ اﻻﺟﺘماﻋــﻰ ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﺗﻐيــ� ا�ﺠﺘمــﻊ ﻓــﻰ ﻛﻠيﺘــﻪ .لﺬلــﻚ ﻛاﻧــﺖ الﺪﻋــﻮة
داﺋمــاً إلــﻰ الﺘﺠﺪيــﺪ الﺪيــﲎ داﺋمــاً ،ﻷن ﻓــﻰ ﺗﺠﺪيــﺪ الﺪيــﻦ ﺗﺠﺪيــﺪ لﺒﻨــاء ا�ﺠﺘمــﻊ والﺘﻔاﻋــﻼت
الحادﺛــة ﻓــﻰ إﻃــاره) .(3باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ ذلــﻚ ﺗﺸــﻜﻞ اﻷيﺪيﻮلﻮﺟيــا وهــﻰ أﺣــﺪ ﻣﻜﻮﻧــات
الثقاﻓــة ،باﻋﺘﺒــار أن اﻷيﺪيﻮلﻮﺟيــا ﻓــﻰ ﺗﻌريﻔﻬــا اﻷﺳــاﳻ ﺗﺘﺸــﻜﻞ ﻣــﻦ ﻣﺠمﻮﻋــة اﻷﻓــﻜار
وا�ﺒــادئ ا�ﻮﺟﻬــة لســﻠﻮﻛيات الﺒــ� ﻓــﻰ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺠــاﻻت ا�ﺠﺘمــﻊ .ﺛــﻢ أن اﻷيﺪيﻮلﻮﺟيــا
هــﻰ الــﱴ ﺗﺸــﻜﻞ الﺒﻮﺻﻠــة ا�ﺸــﻜﻠة لﻠمﺠﺘمــﻊ ولﻨﻈاﻣــﻪ الســياﳻ ﻋﻠــﻰ ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻷﺻﻌــﺪة
الﺪاﺧﻠيــة أو اﻹقﻠيميــة أو الﻌا�يــة .ﺗﺆﻛــﺪ ذلــﻚ ﻋا�ــة اﻻقﺘﺼــاد الســياﳻ "إيســيا برلــ�"،
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
أن ﺗﻐــ� الﺒﻨــاء الﺘحــﱴ اﻻقﺘﺼــادى الــﺬى ﺗحــﺪث ﻋﻨــﻪ ﻛارل ﻣارﻛــﺲ ليــﺲ هــﻮ الــﺬى ﻓﺠــر
الثــﻮرات الﺸــيﻮﻋية ،ابﺘــﺪاء ﻣــﻦ الثــﻮرة الروﺳــية وﺣــﱴ الثــﻮرة الﻜﻮبيــة ،ﺣيــﺚ ﻧﺠــﺪ أن ﻛﻞ
هــﺬه الثــﻮرات قــﺪ ألﻬمــﺖ باﻷيﺪيﻮلﻮﺟيــا ا�ســﺘﻨﺪة إلــﻰ الﻨﻈريــة ا�ارﻛســية).(4
ذلــﻚ يﻌــﲎ أن بالثقاﻓــة ا�ﻔاﺗيــﺢ اﻷﺳاﺳــية لﺒﻨــاء ا�ﺠﺘمــﻊ ،وهــﻰ ﻛمــا أﻛــﺪ أﺣــﺪ الﻌﻠمــاء
"الﻄﺒﻌــة الﻜربﻮﻧيــة الﺰرقــاء" لﻠمﺠﺘمــﻊ ،ﺣيــﺚ ﺗﻨﻌﻜــﺲ ﻋﻠــﻰ بﻨــاء ا�ﺠﺘمــﻊ ،ﻓﺘﻌمــﻞ
ﻣﻀاﻣيﻨﻬاﻋﻠــﻰ ﺗﺸــﻜيﻞ "ﻋقﻠــﻪ الﺠمﻌــﻰ" ،وبــﺪوره ﻓــﺈن الﻌقــﻞ الﺠمﻌــﻰ هــﻮ الــﺬى يﺸــﻜﻞ
الــرأى الﻌــام لﻠﺠماﻋــة أو ا�ﺠﺘمــﻊ .ولﻔﻬــﻢ دور الﺒﻌــﺪ الثقاﻓــﻰ ﻓــﻰ دﻋــﻢ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻰ
ﻣﺨﺘﻠــﻒ ا�ﺠــاﻻت ،وﻓــرض قﺒــﻮل ا�ﺠﺘمــﻊ واﻷﻓــراد الﺬيــﻦ يﺸــﻜﻠﻮن أﻋﻀــاءه وﻣﻮاﻃﻨيــﻪ لﻬﺬه
ا�ﺸــارﻛة ،بــﻞ والﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ دﻋمﻬــا ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــﻦ الــ�ورى أن ﻧﻌــرض �ﺠمﻮﻋــة ﻣــﻦ الحقاﺋــﻖ
اﻷﺳاﺳــية الــﱴ ﺗﻌالــﺞ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺟﻮاﻧــﺐ الﺒﻌــﺪ أو ا�ﺘﻐــ� الثقاﻓــﻰ).(5
وﺗﺘمثــﻞ الحقيقــة ﻓــﻰ أن الثقاﻓــة ﺗﺘﺸــﻜﻞ ﻓــﻰ الﻌــادة ﻣــﻦ ﻣﻜﻮﻧــات ﻓرﻋيــة ﻣﺘﺒايﻨــة وربمــا
ذات أﺻــﻮل ﻣﺨﺘﻠﻔــة .ﻓــﻰ هــﺬا اﻹﻃــار ﺗﺘﺸــﻜﻞ ﺛقاﻓــة ا�ﺠﺘمــﻊ ﻣــﻦ الﺪيــﻦ الــﺬى يﺸــﻜﻞ قاﻋــﺪة
الثقاﻓــة ﻓــﻰ أﻏﻠــﺐ الحﻀــارات .ﻓالحــﻼل والحــرام الﺪيــﲎ ،يﺸــﻜﻞ قاﻋــﺪة الﺼــﻮاب والﺨﻄــﺄ
الثقاﻓــﻰ .ﺣقيقــة الﺪيــﻦ ﻓــﻰ ﻣﺒادﺋــﻪ وقيمــﻪ وأﻓــﻜاره اﻷﺳاﺳــية ﺟــاءت إلــﻰ هــﺬا الﻌالــﻢ الــﺬى
ﻧﻌيــﺶ ﻓيــﻪ ﻣــﻦ ﺧارﺟــﻪ ،ﻓقــﺪ أوﺣــﻰ بالﺪياﻧــات الﻜﺘابيــة ﻣــﻦ الﻠــﻪ ،إﺿاﻓــة إلــﻰ أن أﻏﻠــﺐ
الﺸــﻌﻮب هــﻰ الــﱴ أبﺪﻋــﺖ دياﻧاﺗﻬــا اﻷﺳاﺳــية .وﺗﺸــﻜﻞ الثقاﻓــة ا�ﺘﺪﻓقــة ﻣــﻦ الﺘاريــﺦ
ا�ﺘﺘابــﻊ ا�راﺣــﻞ أﺣــﺪ ا�ﻜﻮﻧــات ا�حﻮريــة ﻓــﻰ بﻨــاء ﺛقاﻓــة الحــا� .ﺣقيقــة أن الثقاﻓــة هــﻰ
ﻣــﻦ إبــﺪاع اﻷﺟيــال الســابقة ،ﺣيــﺚ ﻛان ﻛﻞ ﺟيــﻞ يﻌيــﺪ إﻧﺘــاج الثقاﻓــة ،ﺣاز ًﻓــا ﻣﻨﻬــا بﻌــﺾ
القيــﻢ وا�ﻌاﻧــﻰ والقﻮاﻋــﺪ ،وﻣﻀيﻔــا إليﻬــا ﻣﺒــادئ وقيــﻢ وﻣﻌاﻧــﻰ أﺧــرى .بحيــﺚ إﻧﻨــا إذا قمﻨــا
بﺘحﻠيــﻞ أرﻛيﻮلﻮﺟيــا ﺛقاﻓــة ا�ﺠﺘمــﻊ ،لﻮﺟﺪﻧــا أن ﻛﻞ ﻃﺒقــة ﻣــﻦ ﻃﺒقــات أرﻛيﻮلﻮﺟيــا الثقاﻓــة
ﺷــاهﺪة ﻋﻠــﻰ ﻋ�هــا ،أﺣيا ًﻧــا ﺗﻜــﻮن ﻃﺒقــات الثقاﻓــة ﻣﺘﺠاﻧســة وأﺣياﻧــا ﺗﻔﺘقــﺪ ﻃﺒقــات
الثقاﻓــة هــﺬا الﺘﺠاﻧــﺲ) .(6وﺗﺸــﻜﻞ اﻷيﺪيﻮلﻮﺟيــا الــﱴ ﺗمثــﻞ اﺧﺘيــار الﻨﻈــام الســياﳻ،
أﺣــﺪ ا�ﻜﻮﻧــات اﻷﺳاﺳــية لﻠثقاﻓــة ،وهﻨــاك ﺛــﻼث ﺣــاﻻت ﻻﺧﺘيــار الﻨﻈــام الســياﳻ
ﻷيﺪيﻮلﻮﺟيﺘــﻪ .اﻻﺧﺘيــار اﻷول أن ﺗﻮلــﺪ أيﺪيﻮلﻮﺟيــا الﻨﻈــام الســياﳻ ﻣــﻦ ﺛقاﻓــة ا�ﺠﺘمــﻊ
وﺗاريﺨيــة ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒيﻞ ا�ثــال ،ﻓﺈﻧﻨــا ﻧﺠــﺪ أيﺪيﻮلﻮﺟيــات الﺘحﺪيــﺚ الﻐربيــة ﺗﻄــﻮرت ﻣــﻦ
ﺧــﻼل رﺣــﻢ ا�ﺠﺘمــﻊ ،وﻓــﻰ هــﺬه الحالــة ﻧﻼﺣــﻆ اﻧســﺠام اﻷيﺪيﻮلﻮﺟيــا ﻣــﻊ ﺛقاﻓــة ا�ﺠﺘمــﻊ
ﻷن ﻛﻠيﻬمــا ﻧﺘــﺞ ﻋــﻦ ﺟــﺬر واﺣــﺪ أو ﻋــﻦ ﻣرﺟﻌيــة واﺣــﺪة .وﻓــﻰ الحالــة الثاﻧيــة ﻧﺠــﺪ أن
الﻨﻈــام الســياﳻ يﺨﺘــار أيﺪيﻮلﻮﺟيﺘــﻪ ﻣــﻦ بــ� اﻷيﺪيﻮلﻮﺟيــات الﻌا�يــة ،ﻛاﻷيﺪيﻮلﻮﺟيــا
الﻠيرباليــة ،أو الﻠيرباليــة الﺠﺪيــﺪة أو اﻷيﺪيﻮلﻮﺟيــا اﻻﺷــ�اﻛية .وﻓــﻰ الحالــة الثالثــة ﻓقــﺪ
ﻋا�يــا ،ﺛــﻢ يﺆلــﻒ
يقــﻮم الﻨﻈــام الســياﳻ باﻧﺘقــاء أﻓﻀــﻞ ﻋﻨــا� اﻷيﺪيﻮلﻮﺟيــات القاﺋمــة
ً
بيﻨﻬــا ،ﻓــﻰ بﻨيــة أيﺪيﻮلﻮﺟيــة ﻣﺘماﺳــﻜة هــﻰ الــﱴ ﺗﺘﻮلــﻰ ﺗﻮﺟيــﻪ ا�ﺠﺘمــﻊ .ﻓــﻰ الحالــة
اﻷولــﻰ ﺗﻜــﻮن اﻷيﺪيﻮلﻮﺟيــا ﻋﻠــﻰ اﺗســاق ﻣــﻊ ﻏالــﺐ ﻣﻜﻮﻧــات الثقاﻓــة –ﻛمــا أ�ت– بيﻨمــا قــﺪ
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
يحــﺪث ﻧــﻮع ﻣــﻦ الﺘﻨاﻓــر ﻓــﻰ الحالﺘــ� الثاﻧيــة والثالثــة بــ� أيﺪيﻮلﻮﺟيــا الﻨﻈــام الســياﳻ
وﺛقاﻓــة ا�ﺠﺘمــﻊ ،وﻓــﻰ هــﺬه الحــاﻻت ﺗﻨﺘــﺞ ﻣﺸــﻜﻼت ﻋﺪيــﺪة .وﺗﺸــﻜﻞ قيــﻢ وﻣﻌاﻧــﻰ وقﻮاﻋــﺪ
الثقاﻓــة الﻨاﺗﺠــة ﻋــﻦ الﺘﻔاﻋــﻞ اﻻﺟﺘماﻋــﻰ ا�ﻜــﻮن الرابــﻊ ﻓــﻰ بﻨيــة الثقاﻓــة ،ﺣيــﺚ ﻧﺠــﺪ أن
الﺘﻔاﻋــﻞ الــﺬى يقــﻊ بــ� الﺒــ� يﻨﺘــﺞ ﻛثــ�ًا ﻣــﻦ القيــﻢ وا�ﻌاﻧــﻰ والقﻮاﻋــﺪ الــﱴ ﺗﻨﺘــﺞ ﻋــﻦ
الﺘﻔاﻋــﻞ ،وﻓــﻰ هــﺬه الحالــة يﻌمــﻞ ا�ﺠﺘمــﻊ ﻹﻋــادة إﻧﺘــاج الثقاﻓــة بحيــﺚ يﺘﻮلــﻰ الﺘﻔاﻋــﻞ
اﻻﺟﺘماﻋــﻰ الحــادث إﺿاﻓــة أو ﺣــﺬف بﻌــﺾ ا�ﻀاﻣــ� وا�ﻌاﻧــﻰ والقﻮاﻋــﺪ الثقاﻓيــة،
وإﺣــﻼل ﻣﻀاﻣــ� وﻣﻌــانٍ ﺟﺪيــﺪة ﻣحﻠﻬــا .وﺗﺸــﻜﻞ قيــﻢ وﻣﻌاﻧــﻰ الثقاﻓــات اﻷﺟﻨﺒيــة الــﱴ
ﺗﺨــ�ق الﻔﻀــاء الثقاﻓــﻰ لﻠمﺠﺘمــﻊ ،وهــﻮ ﻣــا ﻧﻄﻠــﻖ ﻋﻠيــﻪ قيــﻢ وﺛقاﻓــة الﻌﻮ�ــة ،وقــﺪ لﻌﺒــﺖ
الﻈــروف الﻌا�يــة دوراً بــارزاً لحــﺪوث ﻣثــﻞ هــﺬا اﻻﺧــ�اق ،ﻧﺬﻛــر ﻣﻨﻬــا ﺳــﻬﻮلة اﻧﺘقــال اﻷﻓــراد
بــ� ا�ﺠﺘمﻌــات ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى الﻌالــﻢ ،إﺿاﻓــة إلــﻰ الــﺪور الــﺬى ﺗﻠﻌﺒــﻪ ﺗﻜﻨﻮلﻮﺟيــا اﻻﺗﺼــال
وﺷــﺒﻜة ا�ﻌﻠﻮﻣــات .ﺣيــﺚ ﻧﺠــﺪ أن هــﺬه القيــﻢ ا�ﺨ�قــة إﻣــا ﺗقــﻮى وﺗﺪﻋــﻢ بﻨيــة الثقاﻓــة أو
قــﺪ ﺗمــﺰق الﻨســيﺞ الثقاﻓــﻰ لﻠمﺠﺘمــﻊ ،وﺗﺘســﺒﺐ ﻓــﻰ ﺗﺸــﻜيﻞ ﺣالــة اﻷﻧﻮﻣــﻰ).(7
وﺗﺘمثــﻞ الحقيقــة الثاﻧيــة ﻓــﻰ ﻏيــاب الﺘﺠاﻧــﺲ ﻋــادة ﻋــﻦ الثقاﻓــة القﻮﻣيــة ،وذلــﻚ يرﺟــﻊ
إلــﻰ ﺗﻨــﻮع ا�ﺼــادر والســياقات اﻻﺟﺘماﻋيــة لﻠثقاﻓــة .لﺬلــﻚ ﻧﺠــﺪ أن ﻛﻞ ﺛقاﻓــة ﺗحﺘــﻮى
ﻋﻠــﻰ ﻋﺪيــﺪ ﻣــﻦ الثقاﻓــات الﻔرﻋيــة ،الــﱴ ﺗﺸــ�ك ﺟميﻌﻬــا ﻓــﻰ ﻛﻮﻧﻬــا ﻣﺸــﺘقة ﻣــﻦ ا�رﺟﻌيــة
الثقاﻓيــة لﻠمﺠﺘمــﻊ ،إﺿاﻓــة إلــﻰ أﻧﻬــا ﺗرﺗﺒــﻂ ﻓــﻰ ذات الﻮقــﺖ بﺒﻌــﺾ الســياقات ا�حﻠيــة
ا�ﺘﺒايﻨــة– ﻛالريــﻒ والحــ� – أو بﺒﻌــﺾ الﻔﺌــات اﻻﺟﺘماﻋيــة ،ﻛالﺸــﺒاب وا�ــرأة ،والﻄﺒقــة
الﻌاﻣﻠــة .ﻋﻠــﻰ هــﺬا الﻨحــﻮ ﻓﺈﻧﻨــا ﻧﺠــﺪ أن ﺛقاﻓــة ا�ﺠﺘمــﻊ ﺗﻮﺟــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺛــﻼث ﺣــاﻻت .ﻓــﻰ
الحالــة اﻷولــﻰ ﺗﺘمــ� الثقاﻓــة بﺪرﺟــة ﻋاليــة ﻣــﻦ الﺘﺠاﻧــﺲ ،ويﻮﺟــﺪ اﺗﻔــاق اﺟﺘماﻋــﻰ ﺣــﻮل
ﺗقريﺒــا.
ﻋﻨا�هــا وﻣﻨﻈﻮﻣــات قيمﻬــا اﻷﺳاﺳــية ،ﻏــ� أن هــﺬه الحالــة لــﻢ يﻌــﺪ لﻬــا وﺟــﻮد
ً
ﺣيــﺚ اﻧســحﺒﺖ ﻣــﻦ ﻋﻠــﻰ ﻣــ�ح الحيــاة اﻻﺟﺘماﻋيــة الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة باﻧقــراض ا�ﺠﺘمﻌات
الﺒﺪاﺋيــة واﻷوليــة الــﱴ ﻛان لﻬــا وﺟــﻮد ﻓــﻰ ا�ــاﴇ ،والــﱴ ﻛان يﻮﺟــﺪ بﻬــا اﺗﻔــاق ﺛقاﻓــﻰ بــ�
أﻓــراد ا�ﺠﺘمــﻊ ا�حﻠــﻰ الﺼﻐــ�) .(8وﻓــﻰ الحالــة الثاﻧيــة ﺗﻮﺟــﺪ الثقاﻓــة باﻋﺘﺒارهــا ﺗﺘﺸــﻜﻞ
ﻣــﻦ ﻣﺠمﻮﻋــة ﻣــﻦ ا�ﻜﻮﻧــات ا�ﺘﺒايﻨــة ،ﻏــ� أﻧﻬــا ﺗﺸــﻜﻞ ﻓــﻰ الﻨﻬايــة ﻛﻼً ،يســﻮده قــﺪر ﻛﺒــ�
ﻣــﻦ اﻻﻧســﺠام واﻻﺗســاق بــ� ﻣﻜﻮﻧاﺗﻬــا .وﺗﻈــﻞ الثقاﻓــة ﻣﺘماﺳــﻜة ﻃا�ــا أن ا�ﺠﺘمــﻊ يمﺘﻠــﻚ
قــﺪراً ﻣــﻦ الﺼحــة والﻌاﻓيــة اﻻﺟﺘماﻋيــة .وﻓــﻰ الحالــة الثالثــة يــربز الﺘﻨاقــﺾ بــ� ﻋﻨــا�
الثقاﻓــة بــﻞ وﺗســﻮدها ﺣالــة اﻷﻧﻮﻣــﻰ ،وﺗمــر ﻓــﻰ هــﺬه الحالــة بﻌــﺪة ﺗحــﻮﻻت داﺧﻠيــة ،ﻣــﻦ
الثقاﻓــة ا�ﺘماﺳــﻜة إلــﻰ الثقاﻓــة الــﱴ ﺗحﺘــﻮى ﻋﻠــﻰ ﻋﺪيــﺪ ﻣــﻦ الثقاﻓــات الﻔرﻋيــة ،إلــﻰ الثقاﻓــة
ا�ﻔﻜﻜــة ،والــﱴ ﺗحﺘــﻮى ﻋﻠــﻰ ﻛثــ� ﻣــﻦ الثقاﻓــات ا�ﺘﻀــادة ،وﻓــﻰ هــﺬه الحالــة ﻧﻜــﻮن أﻣــام
أﺣــﺪ أﺷــﻜال ﺣالــة اﻷﻧﻮﻣــﻰ الثقاﻓيــة الــﱴ ﺗﻜــﻮن لﻬــا اﻧﻌﻜاﺳــاﺗﻬا ﻋﻠــﻰ الﺘﻔاﻋــﻞ اﻻﺟﺘماﻋــﻰ،
ﺣيــﺚ ﺗﻜــﻮن ﻋاﺟــﺰة ﻋــﻦ ﺿﺒﻄــﻪ).(9
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باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ ذلــﻚ ﺗﺸــ� الحقيقــة الثالثــة إلــﻰ ﺿﺒــﻂ الثقاﻓــة لﻠﺘﻔاﻋــﻞ اﻻﺟﺘماﻋــﻰ ﻣــﻦ
ﺧــﻼل ﻋــﺪة ﺟﻮاﻧــﺐ أو أبﻌــاد .ﻣــﻦ ﺧــﻼل الﺒﻌــﺪ اﻷول ﺗﻮﺟــﺪ الثقاﻓــة ﻓــﻰ ا�ﺠﺘمــﻊ ﻋﻠــﻰ هيﺌــة
ﻣﺠمﻮﻋــة ﻣــﻦ الرﻣــﻮز الــﱴ يراﻋيﻬــا اﻷﻓــراد ﻓــﻰ ﺗﻔاﻋﻠﻬــﻢ ﻣــﻊ بﻌﻀﻬــﻢ الﺒﻌــﺾ .ﻓمــﻦ ا�ﺘﻔــﻖ
ﻋﻠيــﻪ أن ﻛﻞ ﻣﺠﺘمــﻊ يحﺘــﻮى ﻋﻠــﻰ ﻣﺠمﻮﻋــة ﻣــﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣــات القيــﻢ الــﱴ ﺗﺸــﻜﻞ الﺘﻮﺟيﻬــات
الﻌاﻣــة الﻀابﻄــة لســﻠﻮﻛيات أﻓــراد ا�ﺠﺘمــﻊ .وﻓــﻰ هــﺬه الحالــة ﻓﺈﻧﻨــا أﻣــام ﺛــﻼث ﻣﻨﻈﻮﻣــات
ﻣــﻦ القيــﻢ ﺗــﺆدى دورهــا ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى الرﻣــﺰى .ا�ﻨﻈﻮﻣــة اﻷولــﻰ هــﻰ القيــﻢ اﻹدراﻛيــة،
وﺗﻀــﻢ ﻣﺠمﻮﻋــة القيــﻢ ذات الﻄﺒيﻌــة ا�ﻌرﻓيــة ،الــﱴ ﺗســاﻋﺪﻧا ﻓــﻰ إدراك ا�ﻮﺿﻮﻋــات
ﻋاﻃﻔيــا بمﻮﺿﻮﻋــات ﻣﻌيﻨــة إﺿاﻓــة
ا�حيﻄــة بﻨــا إلــﻰ ﺟاﻧــﺐ القيــﻢ الﻮﺟﺪاﻧيــة الــﱴ ﺗربﻄﻨــا
ً
إلــﻰ القيــﻢ الﺘﻔﻀيﻠيــة الــﱴ ﺗﻔاﺿــﻞ ﻋﻠــﻰ أﺳاﺳــﻬا بــ� ا�ﻮﺿﻮﻋــات .بيﻨمــا يﺘﺸــﻜﻞ الﺠاﻧــﺐ
الثاﻧــﻰ لﻮﺟــﻮد الثقاﻓــة ﻓــﻰ ا�ﺠﺘمــﻊ ﻣــﻦ الﺘقاليــﺪ والﻌــادات واﻷﻋــراف الســاﺋﺪة ﻓــﻰ ا�ﺠﺘمﻊ،
وهــﻰ ﻓــﻰ الﻌــادة ﻣﺸــﺘقة ﻣــﻦ قيــﻢ الثقاﻓــة ذات الﻄﺒيﻌــة الرﻣﺰيــة .بحيــﺚ ﻧﺠــﺪ أن الﺘقاليــﺪ
واﻷﻋــراف هــﻰ ﺗراقــﺐ وﺗﻮﺟــﻪ ﺳــﻠﻮﻛيات اﻷﻓــراد ﻓــﻰ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ا�ﺠــاﻻت اﻻﺟﺘماﻋيــة ﻓﻬــﻰ
ﺗﻠﻌــﺐ دور الرقيــﺐ وا�ﻮﺟــﻪ ا�ﻌيــارى لســﻠﻮﻛيات اﻷﻓــراد .وﻣــﻦ ﺧــﻼل الﺠاﻧــﺐ الثالﺚ ﺗﺘســﻠﻞ
الثقاﻓــة بــﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧاﺗﻬــا – القيــﻢ والﺘقاليــﺪ والﻌــادات واﻷﻋــراف – إلــﻰ داﺧــﻞ اﻷﻓــراد ﻣــﻦ
ﺧــﻼل ﻋمﻠيــة الﺘﻨﺸــﺌة اﻻﺟﺘماﻋيــة لﺘﺸــﻜﻞ ﺿماﺋرهــﻢ الﺪاﺧﻠيــة ،الــﱴ ﺗﻀﺒــﻂ ﺳــﻠﻮﻛياﺗﻬﻢ
وﺗﻮﺟﻬﻬــا ﻓــﻰ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ا�ﺠــاﻻت اﻻﺟﺘماﻋيــة .وﻋﻠــﻰ هــﺬا الﻨحــﻮ ﻧﺠــﺪ أن القيــﻢ والﺘقاليــﺪ
واﻷﻋــراف ﺗحﻜــﻢ ﺳــﻠﻮﻛيات اﻷﻓــراد ﻣــﻦ الﺨــارج ،بيﻨمــا ﺗحﻜمﻬــﻢ ﺿماﺋرهــﻢ الﺪاﺧﻠيــة ﻣــﻦ
داﺧﻠﻬــﻢ ،وﻣــﻦ الﻄﺒيﻌــﻰ أن ﺗﻜــﻮن ﻣﻀاﻣــ� هــﺬه الﻀماﺋــر ﻣﺘســقة ﻣــﻊ ا�ﻀاﻣــ� الرﻣﺰيــة
وﻣﻀاﻣــ� القيــﻢ واﻷﻋــراف والﺘقاليــﺪ .ﺛــﻢ ﺗﺄﺗــﻰ الﺼــﻮرة الرابﻌــة لﻮﺟــﻮد الثقاﻓــة ﻓــﻰ
ا�ﺠﺘمــﻊ ،وﺗﺘمثــﻞ ﻓــﻰ ﺻيﻐــة الﺘﻮقﻌــات ا�ﺘﺒادلــة ،وهــﻰ الﺼيﻐــة الــﱴ ﺗﻈﻬــر باﻋﺘﺒــار أن
الثقاﻓــة ﺗﺸــﻜﻞ بــﻜﻞ ﺗﻜﻮيﻨاﺗﻬــا ﻣرﺟﻌيــة ﻣﺘﻔ ًقــا ﻋﻠيﻬــا بــ� اﻷﻧــا واﻵﺧــر ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻓﻔــﻰ أى
ﻣــﻦ ﻣﻮاقــﻒ الﺘﻔاﻋــﻞ اﻻﺟﺘماﻋــﻰ ﻧﺠــﺪ أن اﻷﻧــا يﺘﻮقــﻊ ﻣــﻦ اﻵﺧــر أن يســﻠﻚ ﺳــﻠﻮ ًﻛا ﻣﻌيﻨًــا،
ﺗﻨــﺺ ﻋﻠيــﻪ الثقاﻓــة ا�ﺘﻔــﻖ ﻋﻠيﻬــا ،ﻛمــا أن اﻵﺧــر يﺘﻮقــﻊ ﻧﻔــﺲ اﻷﻣــر ﻣــﻦ ،ﻓــﻜﺄن ﻛﻠيﻬمــا
ﻣحﻜــﻮم بﺘﻮقــﻊ اﻵﺧــر).(10
ارﺗﺒاﻃــا بﺬلــﻚ ﻓﺈﻧﻨــا إذا ﺗﺄﻣﻠﻨــا الثقاﻓــات القاﺋمــة ﻓــﻰ ا�ﺠﺘمــﻊ الﻌربــﻰ ﻓيما يﺘﻌﻠﻖ بمﺸــارﻛة
ً
ا�ــرأة ،ﻓســﻮف ﻧﺠــﺪ أﻧﻔســﻨا أﻣــام ﺛــﻼث ﺛقاﻓــات .إﺣﺪاهــا ﻣﻌﻮقــة �ﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻛالثقاﻓــة
الﺘقﻠيﺪيــة ﻓــﻰ ﻣقابــﻞ الثقاﻓــة اﻹﺳــﻼﻣية والثقاﻓــة الحﺪيثــة الــﱴ ﺗﺪﻋــﻢ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻰ
ا�ﺠــال الﻌــام .وﺳــﻮف ﻧﻌــرض �ﻮقــﻒ ﻛﻞ ﻣــﻦ هــﺬه الثقاﻓــات ﻣــﻦ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ً
ﺛاﻧيا:رﻓﺾ الﺜﻘاﻓة العربية التﻘﻠيدﻳة ﳌﺸارﻛة اﳌرﺃﺓ ﻓﻰ اﺠﻤﻟال العاﻡ
أﺳاﺳــيا ﻣــﻦ ﻣﻜﻮﻧــات الﻔﻀــاء الثقاﻓــﻰ لﻠمﺠﺘمــﻊ الﻌربــﻰ،
ﺗﻌــﺪ الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة ﻣﻜﻮ ًﻧــا
ً
وهــﻰ ﺛقاﻓــة ﻣﺘﺠــﺬرة ﻓــﻰ القــﺪم ﺣــﱴ الﻌــ� الﺠاهﻠــﻰ .وقــﺪ اﺳــﺘﻨﺪت الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة
إلــﻰ ﺛــﻼث قﻨاﻋــات ﺗــربر ﻋــﺪم قﺒﻮلﻬــا �ﺸــارﻛة ا�ــرأة ،القﻨاﻋــة اﻷولــﻰ ﺗﺪﻓقــﺖ ﻣــﻦ ﻣـ ٍ
ـاض
إلــﻰ ﺣــا� ا�ﺠﺘمــﻊ الﻌربــﻰ ﻣــﻦ الﻌــ� الﺠاهﻠــﻰ ،ﺣيــﺚ ﻛاﻧــﺖ القﺒيﻠــة الﻌربيــة هــﻰ وﺣﺪة
الﺘﺠمــﻊ الﻌربــﻰ ،ﺣيﻨﺌــﺬ ،بﺨاﺻــة ﻓــﻰ ﻣﺠﺘمﻌــات الﺠﺰيــرة الﻌربيــة .وﻧﻈــراً لﻔقــر الﺒيﺌــة،
ﻓاﻵبــار ﻣحــﺪودة الــﱴ يمﻜــﻦ أن ﺗحــاط بالﻮاﺣــات ،ﻓــﺈن ذلــﻚ ﻛان يﻌــﲎ أن "الﻔﻄــ�ة"
ا�ﺘاﺣــة ﻹﺷــﺒاع ﺣاﺟــات الﺒــ� ﻣحــﺪودة .لﺬلــﻚ ﻛان الــ�اع هــﻮ الــﺬى يحﻜــﻢ الﻌﻼقــات
بــ� القﺒاﺋــﻞ الﻌربيــة القﺪيمــة ،لﻠحﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ أﻛــرب قــﺪر ﻣــﻦ "الﻔﻄــ�ة ا�ﺘاﺣــة" ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ
اﻧﺘــ�ت اﻹﻏــارة والحــروب بــ� القﺒاﺋــﻞ .وﻓــﻰ هــﺬه الحــاﻻت ال�اﻋيــة ﻛان أ� ا�ــرأة
يقــﻊ أﺣيا ًﻧــا ،وهــﻮ ﻣــا يﻌــرف "بالســﱮ" ﺣيــﺚ ﻛاﻧــﺖ بﻌــﺾ القﺒاﺋــﻞ ا�ﻐــ�ة وا�ﻨﺘــ�ة
ﺗقــﻮم بســﱮ الﻨســاء ،وذلــﻚ لﺒيﻌﻬــﻦ أو �ﻌايــرة القﺒيﻠــة الــﱴ هﺰﻣــﺖ بســﺒﺒﻬﻦ .وﺣــﱴ ﺗﺘﺨﻔــﻒ
القﺒاﺋــﻞ ا�ﺘحاربــة ﻣــﻦ اﺣﺘماليــة ﺳــﱮ الﻨســاء وا�ﻌايــرة بﻬــﻦ بــرزت ﻇاهــرة الــﻮأد ،ﺣيــﺚ
ﻛان الﻌربــﻰ يقﺘــﻞ ابﻨﺘــﻪ ،بــﻞ إﻧﻨــا ﻧﺠــﺪه ﻣﻨــﺬ وﻻدة اﻷﻧــﱺ ،يﺘــﻮارى ﻣــﻦ القــﻮم ﺧﺠـﻼً ﻣــﻦ
ﺳــﻮء ﻣــا بــ� بــﻪ .وﻓــﻰ هــﺬا اﻹﻃــار ﻛان الــﻮأد قاﺳـ ًـيا يﺘــﻢ بحﻔــر ﺣﻔــرة وإلقــاء الﻄﻔﻠــة
ﻓيﻬــا ،ﺛــﻢ يﻬيــﻞ ﻋﻠيﻬــا الــ�اب ،ولــﻢ ﺗﻜــﻦ هــﺬه الﻌــادة ﻣﺬﻣﻮﻣــة ﻋﻨــﺪ الﻌــرب ﻓــﻰ الﺠاهﻠيــة
ﺣــﱴ ﺟــاء اﻹﺳــﻼم وﺣــرم هــﺬه الﻌــادة ،ﺣــﱴ أن الﺼحابــﻰ ﻋمــر بــﻦ الﺨﻄــاب قــﺪ وأد إﺣــﺪى
بﻨاﺗــﻪ ﻓــﻰ الﺠاهﻠيــة).(11
وﻣــﻦ ﻧاﺣيــة ﺛاﻧيــة ،ﻓﺈﻧــﻪ بســﺒﺐ هــﺬه الحالــة ال�اﻋيــة ،ﻛان الﺬﻛــﻮر ﺣيﻨمــا يﻜــربون هــﻢ
ﻓرﺳــان القﺒيﻠــة ،ﻓﻬــﻢ أدواﺗﻬــا ﻓــﻰ اﻹﻏــارة ﻋﻠــﻰ القﺒاﺋــﻞ اﻷﺧــرى ،أى ﻓرﺳــاﻧﻬا .ولﺬلــﻚ ﻛان
ﺗﻔﻀيــﻞ القﺒيﻠــة الﻌربيــة ﻹﻧﺠــاب الﺬﻛــﻮر .ﻷﻧﻬــﻢ ﻓــﻰ هــﺬه الحالــة يﺸــﻜﻠﻮن القــﻮة الحقيقيــة
لﻠقﺒيﻠــة ،أى قيمــة ﻣﻀاﻓــة لﻬــا ،بيﻨمــا ا�ــرأة ﻣــﻦ ا�حﺘمــﻞ أن ﺗﻜــﻮن قيمــة ﻣﻨﺘقﺼــة .بــﻞ إﻧﻨــا
ﻧﺠــﺪ أن أﺣــﺪ أبﻌــاد ﺗحﺪيــﺪ ﻣﻜاﻧــة ا�ــرأة ﺗﺘمثــﻞ ﻓــﻰ قﺪرﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﺠــاب ،ﺣيــﺚ ﻛاﻧــﺖ
ا�ــرأة الــﱴ ﺗﻨﺠــﺐ ﻋــ�ة أبﻨــاء ﺗســمﻰ با�ــرأة "الﻜاﻣﻠــة" ويﻨﻈــر إليﻬــا بﻨــﻮع ﻣــﻦ الﺘﺒﺠيــﻞ.
وارﺗﺒاﻃــا بﻬــﺬه الﻨﻈــرة ا�ﺘﺪﻧيــة لﻠمــرأة ﻓقــﺪ أبــرزت الثقاﻓــة الﻌربيــة ﺗقســيما ﺟاﺋــرا لﻠﻌمــﻞ،
ً
ﺣيــﺚ ﻛاﻧــﺖ ا�ــرأة ﻣﺨﺘﺼــة باﻷﻋمــال ذات الﻄﺒيﻌــة ا�ﺘﺪﻧيــة ،ﻛاﻷﻋمــال ا��ليــة ﺟميﻌﻬــا.
إﺿاﻓــة إلــﻰ رﻋــﻰ اﻷﻏﻨــام أو اﻹبــﻞ ورﻋايﺘﻬــا ،إﺿاﻓــة إلــﻰ ذلــﻚ بﻄﺒيﻌــة الحــال إلــﻰ
ﺧﺪﻣــة الﺬﻛــﻮر ،والﻮقــﻮف ﻋﻠــﻰ راﺣﺘﻬــﻢ .بيﻨمــا ﻛان ا�ﺠــال الﻌــام بــﻜﻞ ﻧﻄاقاﺗــﻪ ﻣﺘاﺣــاً أﻣــام
الﺬﻛــﻮر ،ﺳــﻮاء ﻓــﻰ الﻨﻄــاق اﻻقﺘﺼــادى ،أو الســياﳻ أو ﻧﻄــاق الﻌﻼقــات اﻻﺟﺘماﻋيــة،
واﻻهﺘمــام بقﻀايــا الﺸــﺄن الﻌــام .وقــﺪ اﺳــﺘمرت الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة ﻓــﻰ ﻏالــﺐ ا�ﺠﺘمﻌــات
الﻌربيــة ﺣيــﺚ ا�ــرأة رهيﻨــة ا�ﺠــال الﺨــاص ،دون أن ﺗســمﺢ لــﻪ الﺪﺧــﻮل لﻠمﺸــارﻛة ﻓــﻰ
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ا�ﺠــال الﻌــام ،وبﺨاﺻــة ﻓــﻰ الســياقات الريﻔيــة والﺒﺪويــة) .(12وإذا ﻛان اﻹﺳــﻼم قــﺪ أﻋﻄــﻰ
ا�ــرأة اﻹﺳــﻼم ﻛثــ�ًا ﻣــﻦ الحقــﻮق ،ﻓﺈﻧﻨــا ﻧﺠــﺪ أن الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة قــﺪ أﻋــادت إﻧﺘــاج بﻌــﺾ
ﻋﻨــا� الثقاﻓــة الﺠاهﻠيــة .ﻛحرﻣــان ا�ــرأة ﻣــﻦ ا�ــ�اث ،أو ﺗﻌﻮيﻀﻬــا ﻋــﻦ ا�ــ�اث بﺒﺪيــﻞ
ﻧقــﺪى ،ﺣــﱴ ﻻ ﺗﻨﺘقــﻞ ﺛــروة القﺒيﻠــة أو الﻌاﺋﻠــة ،أو الﻨﻈــر إلــﻰ أبﻨاﺋﻬــا باﻋﺘﺒارهــﻢ أﺣﻔــا ًدا
ﻣــﻦ الﺪرﺟــة الثاﻧيــة ،بﺨــﻼف ذريــة اﻷبﻨــاء الﺬﻛــﻮر .إﺿاﻓــة إلــﻰ ﻓــرض بﻌــﺾ القيــﻮد ﻋﻠــﻰ
الحرﻛــة والﺘﻔاﻋــﻞ اﻻﺟﺘماﻋــﻰ بالﻨســﺒة لﻠمــرأة ،ﻛالﺰيــارة والــ�اور ﻣثــﻼ ،أو الســﻔر وﺣﺪهــا
"ﻇاهــرة ا�حــرم" وﺟميﻌﻬــا ﻣــﺆ�ات ﺗﺸــ� إلــﻰ ﺗﺪﻧــﻰ وﺿــﻊ ا�ــرأة ﻓــﻰ الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة.
وﺗﺘحــﺪد القﻨاﻋــة الثاﻧيــة أو الراﻓــﺪ الثاﻧــﻰ لﻠثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة ﻓــﻰ اﻻﻋﺘقــاد ﻓــﻰ الﺘﺒايــﻦ
الﺒيﻮلﻮﺟــﻰ بــ� الرﺟــﻞ وا�ــرأة ،وهــﻮ الﺘﺒايــﻦ الــﺬى ﺷــﻜﻞ قاﻋــﺪة لﻨﺸــﺄة ﻣﺠمﻮﻋــة ﻣــﻦ
اﻻﺳــﺘﻌﺪادات والقابﻠيــات لــﻜﻞ ﻣــﻦ الرﺟــﻞ وا�ــرأة لﻠقيــام بﺄﻋمــال ووﻇاﺋــﻒ ﻣﻌيﻨــة دون
أﺧــرى .وذلــﻚ يرﺟــﻊ إلــﻰ أن الﺘﻜﻮيــﻦ الﺠســﺪى والﻌﻀﻠــﻰ لﻠمــرأة يﺨﺘﻠــﻒ ﻋــﻦ الرﺟــﻞ،
اﻷﻣــر الــﺬى يﺸــﻜﻞ ﻣــﻦ ﻧاﺣيــة أهﻠيﺘﻬــا لﻠقيــام بﻮﻇاﺋــﻒ أو أﻋمــال ﻣﻌيﻨــة دون أﺧــرى ،ﻛمــا
يرﺗــﺐ ﻋﻠــﻰ بﻨيــة ﺳــيﻜﻮلﻮﺟية ،ﺗﺠﻌﻠﻬــا أقــﺪر ﻋﻠــﻰ القيــام بﺄﻋمــال ﻣﻌيﻨــة دون أﺧــرى .بــﻞ
إﻧﻨــا ﻧﺠــﺪ أن هﻨــاك بﻌــﺾ الﻨﻈريــات الحﺪيثــة الــﱴ قالــﺖ بمثــﻞ هــﺬه اﻷﻓــﻜار ،ورﺗﺒــﺖ ﻋﻠــﻰ
ذلــﻚ ﺗﺒﻠــﻮر أو ﺗﻄــﻮر بﻨيــة ﺳــيﻜﻮلﻮﺟية أﻛــﺪت ﻣيــﻞ ا�ــرأة واﺳــﺘﻌﺪادها لﻠقيــام بﺄﻋمــال
ﻣﻌيﻨــة دون أﺧــرى .وبالﺘالــﻰ ﻓقــﺪ ﺷــﻜﻠﺖ الﺘﺒايﻨــات الﺒيﻮلﻮﺟيــة والســيﻜﻮلﻮﺟية بــ� الرﺟــﻞ
أﺳاﺳــا لثقاﻓــة اﺟﺘماﻋيــة ﺗحﻜــﻢ ﺗﻔاﻋــﻞ ا�ــرأة ﻣــﻊ اﻵﺧريــﻦ ﻓــﻰ ا�ﺠﺘمــﻊ ،وهــﻮ
وا�ــرأة،
ً
الﺘﻔاﻋــﻞ الــﺬى يﻮﺳــﻊ ﻣــﻦ آﻓــاق الحريــة أﻣــام الرﺟــﻞ ﻓــﻰ ﻣقابــﻞ ﻓرﺿــﻪ لﻜثــ� ﻣــﻦ القيــﻮد
ﻋﻠــﻰ ا�ــرأة) .(13ولﺘﻮاﺗــر وﺗﻜــرار وقــﻮع ﻋﻨــا� هــﺬه الثقاﻓــة ،ﻧﺠﺪهــا قــﺪ ﺗرﺳــﺨﺖ باﻋﺘﺒارهــا
ﺛقاﻓــة ا�ﺠﺘمــﻊ ،ﻣــﻊ أن اﻷﻣــر ليــﺲ ﻛﺬلــﻚ ،ﻷن الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة هــﻰ ﺛقاﻓــة ﻣﺘحــ�ة ﻧحــﻮ
الﺬﻛــﻮر ،ﺣيــﺚ اﻧﺘقــﻞ ﺗح�الثقاﻓــة الﺠاهﻠيــة لﻠرﺟــال ليﺸــﻜﻞ ﻣﻀاﻣــ� الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة
ا�ﺘحــ�ة لﻠﺬﻛــﻮر ﻓــﻰ الﻮقــﺖ الحــا�.
ويﺘحــﺪد الراﻓــﺪ الثالــﺚ لﻠثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة الــﱴ ﺗﻔــرض ﻛثــ�اً ﻣــﻦ القيــﻮد ﻋﻠــﻰ ا�ــرأة ﻓــﻰ
قيــام الﺘﻜﻮيﻨــات اﻻﺟﺘماﻋيــة لﻠمﺠﺘمــﻊ الﺘقﻠيــﺪى بﺈﻋــادة إﻧﺘــاج هــﺬه الثقاﻓــة ،واﻹﺿاﻓــة
قﻄاﻋــا
إليﻬــا بمــا يﺆﻛــﺪ ﺗقﻠيﺪيﺘﻬــا .وﻧحــﻦ إذا ﺗﺄﻣﻠﻨــا واقــﻊ ا�ﺠﺘمــﻊ الﻌربــﻰ ،لﻮﺟﺪﻧــا أن
ً
ﻛﺒــ�ًا ﻣــﻦ واقﻌــﻪ ﻣــا زال لــﻪ ﻃابﻌــﻪ الﺘقﻠيــﺪى ،ﺣيــﺚ ﻧﺠــﺪ أن الﻌاﺋﻠــة ا�مﺘــﺪة  -والــﱴ
ﺗﺨﻀــﻊ اﻵن لحالــة ﻣــﻦ الﺘﻔﻜيــﻚ  -ﻣــا زالــﺖ قاﺋمــة  -ولﻬــا ﻓاﻋﻠيﺘﻬــا .يﻀــاف إلــﻰ ذلــﻚ أن
رﻋﻮيــا ﻓــﻰ
ﻧمــﻂ اﻻﻧﺘــاج ﻣــا زال ﻓــﻰ ﻏالﺒــﻪ زراﻋيــا ﻓــﻰ ا�ﺠﺘمﻌــات الريﻔيــة ،أو ﻣــا زال
ً
ا�ﺠﺘمــﻊ الﺒــﺪوى ،ﻷن القﻄــاع الﺼﻨاﻋــﻰ وهــﻮ القﻄــاع ا�ﻨﺘــﺞ لﻠﻌاﺋﻠــة الﻨﻮويــة الحﺪيثــة
ﻣــا زال ﺿﻌي ًﻔــا .إﺿاﻓــة إلــﻰ الﻌﻼقــات القرابيــة وﻋﻼقــات الﺠــ�ة ﻣــا زالــﺖ قﻮيــة  -بحيــﺚ
ﻧســﺘﻄيﻊ القــﻮل بﻮﺟــﻮد الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة ﻓــﻰ ﺳــياقاﺗﻪ اﻻﺟﺘماﻋيــة بﻨســﺐ ﻣﺘﻔاوﺗــة.
وأﺛﻨــاء ﻋمﻠيــة إﻧﺘاﺟﻬــا ﻓﻬــﻰ قــﺪ ﺗســﺘﻮﻋﺐ بﻌــﺾ قيــﻢ الثقاﻓــة اﻻﺳــﻼﻣية الســاﺋﺪة ،أو بﻌــﺾ
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
قيــﻢ الثقاﻓــة الحﺪيثــة ،ﻓﺘقــﻮى بﻬــا بﻨيﺘﻬــا .وﻧﺘيﺠــة لﺬلــﻚ ،ﻓﺈﻧﻨــا ﻧﺠــﺪ أﻧــﻪ برﻏــﻢ الﺘﻨاقــﺾ
بــ� ﻣﻀاﻣــ� الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة والثقاﻓــة اﻹﺳــﻼﻣية ﻣــﻦ ﻧاﺣيــة ،وبــ� ﻣﻀاﻣــ� الثقاﻓــة
الﺘقﻠيﺪيــة والثقاﻓــة الحﺪيثــة ﻣــﻦ ﻧاﺣيــة ﺛاﻧيــة ،ﻓــﺈن الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة ﻣــا زالــﺖ باقيــة،
برﻏــﻢ الﺘﻔﻜيــﻚ الــﺬى أﺻــاب بﻌــﺾ ﺟﻮاﻧﺒﻬــا وﻣﺘﻀمﻨاﺗﻬــا).(14
ﻓــﺈذا أردﻧــا الﺘﻌــرف ﻋﻠــﻰ الــﺪور الــﺬى ﺗﻠﻌﺒــﻪ الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة ﻓــﻰ ﻓــرض القيــﻮد الــﱴ
ﺗحــﺪد ﻣــﻦ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻰ ا�ﺠــال الﻌــام بﻨﻄاقاﺗــﻪ ا�ﺨﺘﻠﻔــة ،ﻓﺈﻧﻨــا ﺳــﻮف ﻧﺠــﺪ أﻧــﻪ
ﻓــﻰ الﻨﻈــام الﻌاﺋﻠــﻰ ﺗميــ� ﻋﻠــﻰ أﺳــاس الﻨــﻮع يﻜــﻮن أوﺿــﺢ ﻣــا يﻜــﻮن ﻓــﻰ الســياقات
الريﻔيــة والﺒﺪويــة ،وأﺣياﻧــا ﻓــﻰ ا�ﻨاﻃــﻖ الﺸــﻌﺒية بالســياقات الح�يــة .ﻓمث ـﻼً ﻣــا زال
ـﺘثﻨاﺋيا بالﻨســﺒة لﻺﻧــاث .ﻓــﺈذا
الﺘﻌﻠيــﻢ ﻓــﻰ الﺒيﺌــة الريﻔيــة والﺒﺪويــة ﻣﺘاﺣــاً لﻠﺬﻛــﻮر ،واﺳـ
ً
ﺟــاءت ﻓرﺻــة الــﺰواج ﻣثــﻼ ﻹﺣــﺪى اﻹﻧــاث ﻓﺈﻧﻬــا ﺗﺠــرب ﻋﻠــﻰ ﺗــرك الﺘﻌﻠيــﻢ لﺘﻠﺘحــﻖ
بﻌالــﻢ الــﺰواج .ورﻏــﻢ أن الﺨﺘــان ليــﺲ ﻋــادة إﺳــﻼﻣية ،ﻓــﺈن ﻛثــ�اً ﻣــﻦ الســياقات الريﻔيــة
ﺗﻔرﺿــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻹﻧــاث ،وﻓــﻰ اﻻﺧﺘيــار الﺰواﺟــﻰ ،ﻧﺠــﺪ أﻧــﻪ ﻣــﻦ ﺣــﻖ الﺬﻛــﻮر أﺳاﺳــا وﻓيمــا
يﺘﻌﻠــﻖ بﻜثــ� ﻣــﻦ الﻈﻮاهــر الســﻠﺒية الﻌاﺋﻠيــة ،ﻧﺠــﺪ أن ا�ســﺌﻮلية ﺗﻠقــﻰ ﻋﻠــﻰ ا�ــرأة،
ـﻮرا ﻓا�ــرأة هــﻰ ا�ســﺌﻮلة
ﻓــﺈذا لــﻢ ﺗﻨﺠــﺐ اﻷ�ة أبﻨــاء ،أو أﻧﺠﺒــﺖ إﻧاﺛًــا ولــﻢ ﺗﻨﺠــﺐ ذﻛـ ً
ﻋــﻦ ذلــﻚ وليــﺲ الرﺟــﻞ) .(15وأﺣيا ًﻧــا يﺸــﻜﻞ ذلــﻚ أﺳــﺒاب ﺗﻌــﺪد الﺰوﺟــات دون ﻣحاولــة
الﺘحقــﻖ ﻣــﻦ اﺣﺘماليــة أن يﻜــﻮن الرﺟــﻞ هــﻮ ا�ســﺌﻮل ﻋــﻦ ذلــﻚ.
وﻓــﻰ ا�ﺠــال اﻻقﺘﺼــادى ،ﻓﺈﻧﻨــا ا�ﺠﺘمــﻊ ا�حﻠــﻰ -الريــﻒ والﺒــﺪوى -بﻔــرض بﻌــﺾ القيــﻮد
ﻋﻠــﻰ ا�ــرأة ،ﻣثــال ﻋﻠــﻰ ذلــﻚ أﻧﻨــا ﻧﺠــﺪ بﻌــﺾ ا�ﺠﺘمﻌــات القﺒﻠيــة والﻌاﺋﻠيــة ﻓــﻰ الﻌالــﻢ
الﻌربــﻰ ،قــﺪ ﻻ ﺗﻌﻄــﻰ ا�ــ�اث لﻠمــرأة ،وأن أﻋﻄﺘﻬــا ﻓﺒﺼــﻮرة ﻇاهريــة أو أﺳــمية .وﻓــﻰ
أﺣياﻧــا ﻛثــ�ة -ﻛمــا أ�ت -يســﺘﺒﺪل ا�ــ�اث ا�ــادى لﻠمــرأة بقيمﺘــﻪ الﻨقﺪيــة ﺣــﱴ ﻻ ﺗﻨﺘقــﻞ
أى ﻣــﻦ اﻷﺻــﻮل ا�اديــة واﻻقﺘﺼاديــة لــﻸ�ة إلــﻰ الــﺰوج .باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ ذلــﻚ ﻓﺈﻧﻬــا إذا
ﻛاﻧــﺖ ذات ﺛــروة ورأﺳــمال ،ﻓــﺈن الﺘــ�ف ﻓيﻬــا باﻹﻧابــة ،ﻓــﺈذا ﻋمﻠــﺖ بالﺘﺠــارة أو الﺼﻨاﻋــة
ﻓــﺈن ا�ﺘابــﻊ لﻬــﺬا الﻨﺸــاط يﻜــﻮن أﺣــﺪ إﺧﻮﺗﻬــا أو زوﺟﻬــا ،أو أﺣــﺪ أبﻨاﺋﻬــا) .(16وإذا ﻋمﻠــﺖ
ا�ــرأة ﻓــﻰ الﻮﻇاﺋــﻒ الحﻜﻮﻣيــة أو القﻄــاع الﺨــاص ﻓــﻰ الحــ� ،ﻓــﺈن الﻌاﺋــﺪ ﻣــﻦ ﻋمﻠﻬــا
يﺬهــﺐ لﺼالــﺢ اﻷ�ة ،أو ﻋﻠــﻰ اﻷقــﻞ يﺼﺒــﺢ ﻣﻮﺿــﻊ ﺟــﺪل وﺧﺼﻮﻣــة .برﻏــﻢ أن القاﻋــﺪة
ـﻜا .ﻓــﻰ ﻣقابــﻞ أن ا�ــرأة ﻓــﻰ الســياقات الريﻔيــة والﺒﺪويــة ﺗﻌمــﻞ لســاﻋات ﻃﻮيﻠــة
أن يﻜــﻮن ﻣﻠـ ً
لﺼالــﺢ اﻷ�ة ،وأﺣيا ًﻧــا ﺗﺸــارك زوﺟﻬــا ﻓــﻰ الﻌمــﻞ الﺰراﻋــﻰ أو الرﻋــﻮى دون ﻣقابــﻞ .برﻏــﻢ
أن الﻌمــﻞ لــﻪ قيمﺘــﻪ اﻻقﺘﺼاديــة الﻜﺒــ�ة الــﱴ يســﺘﻨﺪ إليﻬــا اﻻقﺘﺼــاد الريﻔــﻰ أو الﺒــﺪوى.
إﺿاﻓــة إلــﻰ اﺧــ�ال ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻰ ا�ﺠــال الﻌــام ،ﺗﺄﻛيــﺪاً لﺬلــﻚ أن ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ،ﻛســيﺪة
وﻏالﺒــا ﻣــا ﺗﻜــﻮن ا��وﻋــات الــﱴ
أﻋمــال ﻓــﻰ ﻋالــﻢ ا�قــاوﻻت والﻌمــال ﻣحــﺪود لﻠﻐايــة،
ً
ﺗمﺘﻠﻜﻬــا ﻣحــﺪودة).(17
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ﻓــﺈذا ﺗﺄﻣﻠﻨــا ا�ﺠــال الســياﳻ ،ﻓﺈﻧﻨــا ﺳــﻮف ﻧﺠــﺪ أن ﻣﺸــارﻛة ﻓــﻰ هــﺬا الﻔﻀــاء الﻌــام ﻣــا
زالــﺖ ﻣحــﺪودة لﻠﻐايــة .وأن ﻣﺸــارﻛة بﻜثاﻓــة ﻓــﻰ الﻔﻀــاء الســياﳻ لﻠمﺠــال الﻌــام ﺗﻜــﻮن
ﻓــﻰ الﻌــادة ﻣقﺼــﻮرة ﻋﻠــﻰ الســياق الحــ�ى ،وﺗﻜــﻮن ﻓــﻰ الﻐالــﺐ ﻣحــﺪودة ،وبقــرار ﻣــﻦ
ﺳــﻠﻄة ذات ﻃﺒيﻌــة ذﻛﻮريــة .أﻣــا ﻓــﻰ الســياقات الريﻔيــة والﺒﺪويــة ﻓــﺈن هــﺬه ا�ﺸــارﻛة
ﺗﻜــﻮن ﻣحــﺪودة ﻓــﻰ الﻐالــﺐ .ﺣيــﺚ لــﻢ يﻨﻀــﺞ الﻌقــﻞ الﺠمﻌــﻰ ﻓــﻰ هــﺬه الســياقات ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ
الــرأى الﻌــام ،وﻧﺘيﺠــة قــﻞ وﺟــﻮد ا�ــرأة ﻓــﻰ ا�ﺠالــﺲ ا�ﺨﺘﻠﻔــة ﺗﺄﻛي ـ ًﺪا لﺬلــﻚ أن ﻣﺸــارﻛة
ا�ــرأة ﻓــﻰ الرب�ــان ا�ــ�ى ﻋــام  1957ﻛان بســيﺪﺗ� ﻓقــﻂ ،إﺿاﻓــة ﻋﻠــﻰ ﻏيابﻬــا بﻌــﺾ
الرب�اﻧــات الﻌربيــة الــﱴ ﻛاﻧــﺖ ﻣﻮﺟــﻮدة ﺣيﻨﺌــﺬ ،ﺣيــﺚ ﻛاﻧــﺖ الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة هــﻰ الثقاﻓــة
ا�ســيﻄرة) .(18باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ ذلــﻚ ﻓﺈﻧــﻪ وإن قاﻣــﺖ ﻋﺪيــﺪ ﻣــﻦ اﻷقﻄــار الﻌربيــة بﺘﻌيــ�
ا�ــرأة ﻛﻮزيــرة ،ﻓــﺈن ذلــﻚ ﻓــﻰ الﻐالــﺐ لــﻢ يﻜــﻦ ﻓــﻰ الــﻮزارات اﻷﺳاﺳــية ،أو أن ﺗﻌييﻨﻬــا ﻓــﻰ
بﻌــﺾ الرب�اﻧــات وﻣﺠالــﺲ الﺸــﻮرى الﻌربيــة ،ﺗــﻢ ﻛﻨــﻮع ﻣــﻦ الﺘﺠمــﻞ أﻣــام الﻌالــﻢ ،وﻛمــﺆ�
ﻷن الﺪولــة الﻌربيــة أﺻﺒحــﺖ دولــة ﺣﺪيثــة) .(19ﺗﺄﻛيــﺪاً لﺬلــﻚ أن الﻮﻇاﺋــﻒ الــﱴ ﻻ ﺗﻌﺘمــﺪ
ﻋﻠــﻰ قﺒــﻮل الﻌقــﻞ الﺠمﻌــﻰ أو ا�ــرأة ،ﺗﻔﻮقــﺖ ا�ــرأة ﻓــﻰ وﺟﻮدهــا وربمــا ﻓــﻰ ﻛﻔاءﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ
الﺬﻛــﻮر ،ﻣثــال واﺿــﺢ لﺬلــﻚ أن أﻏﻠــﺐ أﻋﻀــاء هيﺌــة الﺘﺪريــﺲ بالﺠاﻣﻌــات -باﻋﺘﺒــار أن
ﺷــﻐﻞ اﻷدوار ﻓــﻰ الﺠاﻣﻌــات يﺘــﻢ وﻓــﻖ ﻣﻌايــ� ﻣﻮﺿﻮﻋيــة -هــﻢ ﻣــﻦ الﻨســاء.
ﻏــ� أﻧﻨــا ﻧﺠــﺪ أن هــﺬه الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة ا�ﻌاديــة لﻠمــرأة أﺧــﺬت ﻓــﻰ اﻻﻧســحاب ﻣــﻦ ﻋﻠــﻰ
ﻣــ�ح الﺘﻔاﻋــﻞ اﻻﺟﺘماﻋــﻰ ،وذلــﻚ بﻔاﻋﻠيــة ﻣﺘﻐــ�ات ﻋﺪيــﺪة .ويﺘمثــﻞ ا�ﺘﻐــ� اﻷول الــﺬى
أدى إلــﻰ اﻧســحاب الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة ﻓــﻰ ﻋمﻠيــة الﺘحﺪيــﺚ الــﱴ ﻃــرأت ﻋﻠــﻰ ا�ﺠﺘمﻌــات
بﺨاﺻــة ﻓــﻰ أﻋقــاب الحــرب الﻌا�يــة الثاﻧيــة .وهــﻰ الﻌمﻠيــة الــﱴ ﻧﺘﺠــﺖ ﻋــﻦ ﻛثاﻓــة
اﻻﺗﺼــاﻻت وا�ﻮاﺻــﻼت الﻌا�يــة ﺣيﻨﺌــﺬ .ﻓﻔــﻰ أﻋقــاب الحــرب الﻌا�يــة اﻷولــﻰ والثاﻧيــة
بــﺪأ الﺠﻨــﻮد ا�ﺸــارﻛﻮن ﻓــﻰ هــﺬه الحــروب ،يﻌــﻮدون �ﺠﺘمﻌاﺗﻬــﻢ ،ويﻨــ�ون القﺼــﺺ
والحﻜايــات ﻋــﻦ اﻷﺣــﺪاث الــﱴ رأوهــا .ﺗحــﺪث ﺟﻨــﻮد الﻐــرب ﻋــﻦ ا�ﺠﺘمﻌــات الــﱴ ﺣاربــﻮا
ﻋﻠــﻰ ﺳــاﺣﺘﻬا ،وﻃﺒيﻌــة الثقاﻓــات الﺘقﻠيﺪيــة وا�ﺘﺨﻠﻔــة الــﱴ ﺷــاهﺪوها .وهــﻮ اﻷﻣــر الــﺬى
دﻓــﻊ ا�ﻔﻜريــﻦ الﻐــرب إلــﻰ اﻻهﺘمــام بالﻌالــﻢ الثالــﺚ وأهميــة ﺗﻌميــﻖ اﻻﺗﺼــاﻻت ﻣﻌــﻪ �ــا
بــﻪ ﻣــﻦ ﺛــروات وﺧاﻣــات يمﻜــﻦ الحﺼــﻮل ﻋﻠيﻬــا لﺪﻓــﻊ ﻋﺠﻠــة الﺼﻨاﻋــة ﻓــﻰ ا�ﺠﺘمﻌــات
اﻷوروبيــة الﺼﻨاﻋيــة ،وهــﻰ الﻈــروف الــﱴ أدت إلــﻰ ﺗﻜثيــﻒ اﻻﺗﺼــال والﺘﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ هــﺬه
ا�ﺠﺘمﻌــات ،والــﱴ لﻌﺒــﺖ دوراً ﻓــﻰ ﺗﻔﻜيــﻚ الﻄﺒيﻌــة الﺠماﻋيــة لﻬــﺬه ا�ﺠﺘمﻌــات ،وﻓرﺿــﺖ
ﺗــﺂﻛﻞ الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة).(20
ويﺘحــﺪد ا�ﺘﻐــ� الثاﻧــﻰ ﻓــﻰ ﺣﺼــﻮل ﻛثــ� ﻣــﻦ ﻣﺠﺘمﻌــات الﻌالــﻢ الثالــﺚ ﻓــﻰ أﻋقــاب الحــرب
الﻌا�يــة الثالثــة ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘقﻼلﻬا ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻓقــﺪ �ﻋــﺖ ﻓــﻰ ﻋمﻠيــة الﺘﻨميــة والﺘحﺪيــﺚ
والــﱴ ﺗمــﺖ ﻓــﻰ الﻐالــﺐ ﺣســﺐ أيﺪيﻮلﻮﺟيــات ﻏربيــة "ليرباليــة أو اﺷــ�اﻛية".وﻣﻦ ﺛــﻢ
ﻛان الﺘحﺪيــﺚ الﻐربــﻰ هــﻮ الﻨمــﻮذج الــﺬى اقﺘــﺪت بــﻪ هــﺬه الﺘﺠــارب الﺘﻨمﻮيــة والﺘحﺪيثيــة،
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
بحيــﺚ أدت هــﺬه الﺘﺠــارب الﺘﻨمﻮيــة إلــﻰ ﺗﻔﻜيــﻚ الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة .ويﺘﺼــﻞ بﺬلــﻚ ا�ﺘﻐــ�
الرابــﻊ الــﺬى لﻌــﺐ دوراً أﺳاﺳــياً ﻓــﻰ ﺗــﺂﻛﻞ الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة لﺘحــﻞ ﻣحﻠﻬــا الثقاﻓــة الحﺪيثــة.
ﺣيــﺚ يحﺘــﻮى هــﺬا ا�ﺘﻐــ� ﻋﻠــﻰ ﻣﺠمﻮﻋــة ا�ﺘﻐــ�ات الــﱴ ﻛان ﺿمــﻦ ﻓﻌاليﺘﻬــا ﺗﻔﻜيــﻚ
الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة ،ﻣــﻦ هــﺬه ا�ﺘﻐــ�ات الﺘﻌﻠيــﻢ الــﺬى بــﺪأ اﻧﺘﺸــاره ﻓــﻰ ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة،
والــﺬى ﻛان ﻣﺼــﺪراً لﻀــﺦ ﻛثــ� ﻣــﻦ ا�ﻌــارف ﻓــﻰ الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة لﻠمﺠﺘمــﻊ ،ﻣمــا أدى إلــﻰ
ﺗﻔﻜيــﻚ بﻨيﺘﻬــا واﺳــﺘﺒﺪال ﻣﻨﻈﻮﻣاﺗﻬــا القيميــة بمﻨﻈﻮﻣــة قيــﻢ ﺣﺪيثــة) ،(21ﻛﺬلــﻚ الﻬﺠــرة ﻣــﻦ
الريــﻒ إلــﻰ الحــ� ،اﻷﻣــر الــﺬى أدى إلــﻰ ﺗﻔﻜيــﻚ الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة ﻓــﻰ ﻣﻌاقﻠﻬــا الرﺋيســية.
هــﺬا إلــﻰ ﺟاﻧــﺐ اﻧﺘﺸــار الثقاﻓــة الح�يــة ،ﻣــﻦ ا�راﻛــﺰ الح�يــة إلــﻰ الريــﻒ اﻷﻣــر الــﺬى
أدى إلــﻰ ﻣﺰيــﺪ ﻣــﻦ ﺗﻔﻜيــﻚ وﺗــﺂﻛﻞ الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة.
ويﺘﺼــﻞ ا�ﺘﻐــ� الثالــﺚ بﺘﻜثيــﻒ اﻻﺗﺼــال والﺘﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ ا�ﺠﺘمﻌــات الﻐربيــة الحﺪيثــة ،ﻣــﻦ
ﺧــﻼل إرﺳــال الﺒﻌثــات لﻠﺘﻌﻠيــﻢ وﻧقــﻞ ا�ﻌرﻓــة والﻌﻠــﻢ والﺘﻜﻨﻮلﻮﺟيــا الحﺪيثــة ،وهــﻮ اﻻﺗﺼال
الــﺬى لﻌــﺐ دوراً أﺳاﺳـ ًـيا ﻓــﻰ ﺗحﺪيــﺚ ﺛقاﻓــة هــﺬه ا�ﺠﺘمﻌــات .والــﺬى بﻠــﻎ ذروﺗــﻪ ﻣــﻊ زيــادة
ﻓﻌاليــة الﻌﻮ�ــة ﻣــﻊ ﻧﻬايــة الﻌقــﺪ اﻷﺧــ� لﻸلﻔيــة الثاﻧيــة ،ﺣيــﺚ ﺗﺰايــﺪات ﻣﻮﺟــات الﻌﻮ�ــة
وأﺻﺒحــﺖ أﻛــ� ﻓﻌاليــة ،بﻔﻌــﻞ اﻹﻋــﻼم وﺗﻜﻨﻮلﻮﺟيــا ا�ﻌﻠﻮﻣــات الــﱴ ﻣﺰقــﺖ الﻔﻀــاء الثقاﻓــﻰ
إربــا .بحيــﺚ ﺗﺪﻓقــﺖ الثقاﻓــة الحﺪيثــة ﻣــﻦ الﺨــارج ،أو ﻋمﻠــﺖ الثقاﻓــات الﺘقﻠيﺪيــة
الﺘقﻠيــﺪى ً
)(22
ﻋﻠــﻰ ﺗﺠﺪيــﺪ ﻣﻨﻈﻮﻣاﺗﻬــا القيميــة  ،وهــﻰ الحالــة الــﱴ رﻓﻌــﺖ ا�ﻄالﺒــات بــ�ورة ﺗمﻜــ�
ا�ــرأة وإﻋــادة إدﻣاﺟﻬــا ،بــﻞ ﺗحرﻛــﺖ ا�ــرأة ذاﺗﻬــا إلــﻰ إﻋــادة إدﻣــاج ذاﺗﻬــا ﻓــﻰ ﺣرﻛــة
ا�ﺠﺘمــﻊ ،رﻏــﻢ أﻧــﻒ ﻛﻞ القــﻮى الثقاﻓيــة الﺘقﻠيﺪيــة الﻌﺪاﺋيــة وا�ﻌﻮقــة ،وهــﻮ ﻣــا ﺗحقــﻖ ﻓــﻰ
ﻏالــﺐ ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة اﻵن.
ً
ﺛالﺜا :ﺗﺄﻛيد الﺜﻘاﻓة اإلﺳالمية ﻋﻠﻰ مﺸارﻛة اﳌرﺃﺓ ﻓﻰ اﺠﻤﻟال العاﻡ

والســﻨة ا��ﻓة ،إلﻰ
ﺗﺸــ� ا�ﻀاﻣــ� اﻷﺳاﺳــية لﻮﺛاﺋــﻖ اﻻﺳــﻼم ا�ﺘمثﻠــة ﻓﻰ القــرآن الﻜريﻢ
ُ
ﻓﺘــﺢ اﻹﺳــﻼم أبــﻮاب ا�ﺸــارﻛة أﻣــام ا�ــرأة ﻓــﻰ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ا�ﺠــاﻻت اﻻﺟﺘماﻋيــة واﻻقﺘﺼاديــة
والسياﺳــية والثقاﻓيــة ﻋﻠــﻰ قــﺪم ا�ســاواة ﻣــﻊ الرﺟــﻞ ،بمــا يســاﻋﺪ ﻋﻠــﻰ ﺗﻄﻮيــر ﻣﻠﻜاﺗﻬــا،
وارﺗﺒاﻃــا بﺬلــﻚ أﺗاﺣــﺖ الثقاﻓــة اﻹﺳــﻼﻣية ﻣﺸــارﻛة
واﻹﺳــﻬام ﻓــﻰ ﺗﻄﻮيــر أوﺿــاع ا�ﺠﺘمــﻊ.
ً
ا�ــرأة ﻓــﻰ الحيــاة الﻌاﻣــة لﻠمﺠﺘمــﻊ ،أو ﻣــا يﻌــرف اﻵن با�ﺠــال الﻌام،ﻓــﻰ هــﺬا اﻹﻃــار
ﻓﺈﻧﻨــا ﻧﺬﻛــر ﻣﺒــادئ أو ﺣقاﺋــﻖ أﺳاﺳــية ﺷــﻜﻠﺖ ﻧﻈــرة الثقاﻓــة اﻹﺳــﻼﻣية إلــﻰ ا�ــرأة .ﺣيــﺚ
ﺗﺘحــﺪد الحقيقــة اﻷولــﻰ ﻓــﻰ الﺘﺄﻛيــﺪ ﻋﻠــﻰ ا�ســاواة بــ� الرﺟــﻞ وا�ــرأة ،وهــﻮ ﻣــا يﻌــﲎ
ا�ﺸــارﻛة ﻓــﻰ الحيــاة السياﺳــية لﻠمﺠﺘمــﻊ الﻌــام وا�ﺠﺘمــﻊ ا�حﻠــﻰ .يﻀــاف إلــﻰ ذلــﻚ ﺗﺄﻛيــﺪ
الثقاﻓــة اﻹﺳــﻼﻣية ﻋﻠــﻰ اﻷهﻠيــة اﻻقﺘﺼاديــة لﻠمــرأة ،وهــﻰ اﻷهﻠيــة الــﱴ ﺗيــ� لﻬــا القيــام
با��وﻋــات اﻻقﺘﺼاديــة لﺼالــﺢ ا�ﺠﺘمــﻊ .وهــﺬه ا�ســاواة ﺗســﺘﻨﺪ إلــﻰ ﻣﺒــادئ ﺛقاﻓــة
إﺳــﻼﻣية راﺳــﺨة ،ﺣيــﺚ قــال ﺗﻌالــﻰ "لقــﺪ ﻛرﻣﻨــا بــﲎ آدم" دون ﺗﻔرقــة ﻋﻠــﻰ أﺳــاس الﻨــﻮع.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
وﻓــﻰ ﻣﻮﺿــﻊ آﺧــر قــال ﺗﻌالــﻰ" :يــا أ يﻬــا الﻨــاس إﻧــا ﺧﻠقﻨاﻛــﻢ ﻣــﻦ ذﻛــر وأﻧــﱺ وﺟﻌﻠﻨاﻛــﻢ
ﺷــﻌﻮبا وقﺒاﺋــﻞ لﺘﻌارﻓــﻮا إن أﻛرﻣﻜــﻢ ﻋﻨــﺪ الﻠــﻪ أﺗقاﻛــﻢ إن الﻠــﻪ ﻋﻠيــﻢ ﺧﺒــ�" )الحﺠــرات
ً
 ."(13ﻛمــا قــال ﺗﻌالــﻰ" :يــا أيﻬــا الﻨــاس اﺗقــﻮا ربﻜــﻢ الــﺬى ﺧﻠقﻜــﻢ ﻣــﻦ ﻧﻔــﺲ واﺣــﺪة وﺧﻠــﻖ
ـاء واﺗقــﻮا الﻠــﻪ الــﺬي ﺗســاءلﻮن بــﻪ واﻷرﺣــام إن
ﻣﻨﻬــا زوﺟﻬــا ،وبــﺚ ﻣﻨﻬمــا رﺟــاﻻ ً ﻛثــ�اً وﻧسـ ً
الﻠــﻪ ﻛان ﻋﻠيﻜــﻢ رقيﺒــا" )الﻨســاء .(23)(1 -
وﺗﺘمثــﻞ الحقيقــة الثقاﻓيــة الثاﻧيــة ﻓــﻰ الﺘﺄﻛيــﺪ ﻋﻠــﻰ ا�ســاواة بــ� الرﺟــﻞ وا�ــرأة ﻓــﻰ
ا�ســﺌﻮلية ،الــﱴ ﺗﻌــﺪ الﻮﺟــﻪ اﻵﺧــر لﻠحريــة .ﺣيــﺚ قــال ﺗﻌالــﻰ" :وقﻠﻨــا يــا آدم اﺳــﻜﻦ أﻧــﺖ
وزوﺟــﻚ الﺠﻨــة وﻛﻼ ﻣﻨﻬــا رﻏــﺪاً ﺣيــﺚ ﺷــﺌﺘما وﻻ ﺗقربــا هــﺬه الﺸــﺠرة ﻓﺘﻜﻮﻧــا ﻣــﻦ الﻈا�ــ�"
)الﺒقــرة  (35 -ﺛــﻢ قــال ﺗﻌالــﻰ "ألــﻢ أﻧﻬﻜمــا ﻋــﻦ ﺗﻠﻜمــا الﺸــﺠرة" )اﻷﻋــراف  (22 -ﺛــﻢ قــال
ﺟميﻌــا بﻌﻀﻜــﻢ لﺒﻌــﺾ ﻋــﺪو ﻓﺈﻣــا يﺄﺗيﻨﻜــﻢ ﻣــﲎ هــﺪى ﻓمــﻦ اﺗﺒــﻊ
ﺗﻌالــﻰ "قــال اهﺒﻄــا ﻣﻨﻬــا
ً
هــﺪاى ﻓــﻼ يﻀــﻞ وﻻ يﺸــقﻰ" )ﻃــﻪ  .(123 -ﻓــﻰ ﺣــ� ﺗﺸــ� الحقيقــة الثقاﻓيــة الثالثــة إلــﻰ
ا�ســاواة بــ� الرﺟــﻞ وا�ــرأة ﻓــﻰ الﺠــﺰاء ،ﻓــﻰ ذلــﻚ قــال ﺗﻌالــﻰ "ﻓاﺳــﺘﺠاب لﻬــﻢ ربﻬــﻢ أﻧــﻰ ﻻ
أﺿيــﻊ ﻋمــﻞ ﻋاﻣــﻞ ﻣﻨﻜــﻢ ﻣــﻦ ذﻛــر أو أﻧــﱺ بﻌﻀﻜــﻢ ﻣــﻦ بﻌــﺾ" )آل ﻋمــران  .(195 -واﺳــﺘﻨا ًدا
إلــﻰ الحقاﺋــﻖ الســابقة ،يﺘﻀــﺢ أن الثقاﻓــة اﻹﺳــﻼﻣية ﺗﺆﻛــﺪ ﻋﻠــﻰ ا�ســاواة بﺼــﻮرة ﻻ لﺒــﺲ
ﻓيﻬــا بــ� الرﺟــﻞ وا�ــرأة .يﺒقــﻰ بﻌــﺪ ذلــﻚ أن ﺗﻮﺿــﺢ ﻣــﺪى قﺒــﻮل الثقاﻓــة اﻹﺳــﻼﻣية �ﺸــارﻛة
ا�ــرأة ﻓــﻰ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻧﻄاقــات ا�ﺠــال الﻌــام.
أ -ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻰ ا�ﺠــال اﻻقﺘﺼادى�قﺪﻣــﺖ الثقاﻓــة اﻹﺳــﻼﻣية رؤيــة ﻣﺘﻮازﻧــة �ﺸــارﻛة
ا�ــرأة ﻓــﻰ ا�ﺠــال اﻻقﺘﺼــادى .ﻓﻔــﻰ ﺣــ� أن ا�ــرأة ﺗــرث ﻧﺼــﻒ الرﺟــﻞ ،ﻓﺈﻧﻨــا ﻧﺠــﺪ أن
هــﺬه الثقاﻓــة أﻛــﺪت ﻓــﻰ ا�قابــﻞ بــﺄن ﺟﻌــﻞ ﻧﻔقــة الﺰوﺟــة واﺟﺒــة ﻋﻠــﻰ الرﺟــﻞ ،ﻛمــا ﺗﻠﺰﻣــﻪ
بﺪﻓــﻊ ا�ﻬــر لﻬــا .يﻀــاف إلــﻰ ذلــﻚ أﻧﻬــا ﺗمــارس ﻛاﻣــﻞ إرادﺗﻬــا ﻓــﻰ إدارة أﻣﻮالﻬــا بﻌيــﺪة
ﻋــﻦ زوﺟﻬــا ،ﻛمــا أباﺣــﺖ ﻣﺒــادئ الثقاﻓــة اﻹﺳــﻼﻣية لﻠمــرأة ﺣــﻖ الﺘمﻠــﻚ ﻋﻠــﻰ قــﺪم ا�ســاواة
ﻣــﻊ الرﺟــﻞ ،قــال ﺗﻌالــﻰ "لﻠرﺟــال ﻧﺼيــﺐ ﻣمــا ﺗــرك الﻮالــﺪان واﻷقربــﻮن ولﻠﻨســاء ﻧﺼيــﺐ
ﻣﻔروﺿــا" )الﻨســاء  .(7 -ﻛمــا
ﻧﺼيﺒــا
ﻣمــا ﺗــرك الﻮالــﺪان واﻷقربــﻮن ﻣمــا قــﻞ ﻣﻨــﻪ أو ﻛــ�
ً
ً
�ع الﻮﺻيــة لﻬــﻦ ﻣثــﻞ الرﺟــال ﻛمــا ﺳــﻮى بــ� الرﺟــﻞ وا�ــرأة أﻣــام القاﻧــﻮن ،وﺣــﻖ الﺒيــﻊ
والــ�اء والﺼﺪقــة واﻹﺟــارة .وﻛﺬلــﻚ الﺘمﻠــﻚ والﺘــ�ف ﻓــﻰ ا�مﺘﻠــﻜات ،وإﻧﻔــاذ الﻌقــﻮد
والﻌﻼقــات اﻻقﺘﺼاديــة وﻧحﻮهــا دون وﺻايــة ﻣــﻦ أﺣــﺪ).(24
ﻛمــا ﺳــاوت ﻣﺒــادئ الثقاﻓــة اﻹﺳــﻼﻣية بــ� الرﺟــﻞ وا�ــرأة ﻓــﻰ اﻷﺟــر ﻋــﻦ الﻌمــﻞ ،ﻓــﻰ ﻣقابــﻞ
ذلــﻚ ﺗقــﻮل الﻜاﺗﺒــة الﻔرﻧســية ﻓراﻧــﺲ ﻛــ�ى "إن ا�ــرأة الﻐربيــة ﺗﻔقــﺪ ﺣــﻖ ا�ســاواة ا�ﻬﻨيــة،
وﺣــﻖ الﻜراﻣــة الﺰوﺟيــة أو ا��ليــة .ﻓمــﻊ ﺗســاوى ا�ﺆهــﻼت ﻓــﺈن ا�ــرأة ﻻ ﺗﺠــﺪ ﻧﻔســﻬا إﻻ
ﻓــﻰ وﺿﻌيــة ﺟاﺋــرة ﺗﺘمثــﻞ ﻓــﻰ أﻋمــال أﻛــ� رﺗابــة وﺳــﻠﻄات أقــﻞ وأﺟــر أدﻧــﻰ "ﻋﻠــﻰ ﺧــﻼف
ذلــﻚ أباﺣــﺖ الثقاﻓــة اﻹﺳــﻼﻣية لﻠرﺟــال والﻨســاء اﻣﺘﻬــان ﻛﻞ اﻷﻋمــال ﻣــا داﻣــﺖ ﻣ�وﻋــة.
ﻏــ� أﻧــﻪ ﻧﻈــراً ل�اﺣــﻢ أﻋمــال ا�ــرأة بحﻜــﻢ الﺘقاﻃــﻊ بــ� ﻣﺘﻄﻠﺒــات الﻌمــﻞ واﻷ�ة ،ﻓــﻼ
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻨــاص ﻋﻨﺪﺋــﺬ ﻣــﻦ اﺗﺒــاع ﻣــا يقﺘﻀيــﻪ ﺳــﻠﻢ اﻷولﻮيــات ،ﺣيــﺚ ﺗﻔﻀيــﻞ اﻷهــﻢ ﻓمــا دوﻧــﻪ وﻣــا
دوﻧــﻪ ،ﻓــﻰ إﻃــار رﻋايــة ال�وريــات ﺛــﻢ الحاﺟيــات ﺛــﻢ الﺘحســيﻨات ﻣــﻦ ﻣﺼالــﺢ ا�ﺠﺘمــﻊ.
وهــﻮ ﻣــا يﻌــﲎ أن اﺧﺘيــار القيــام بالﻌمــﻞ وﻃﺒيﻌــة الﻌمــﻞ بمــا يﺘﻔــﻖ وا�ﺘﻄﻠﺒــات أو ا�رﺟﻌيــة
اﻷ�ية).(25
ب -ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻰ ا�ﺠــال الســياﳻ :أﺛــ� ﺟــﺪل ﻓــﻰ ﻋا�ﻨــا الﻌربــﻰ ﺣــﻮل ﻣﺸــارﻛة
ا�ــرأة ﻓــﻰ ا�ﺠــال الســياﳻ ،وﻣــﻦ الﻮاﺿــﺢ أن ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻰ ا�ﺠــال الﻌــام وإن بــﺪأت
ﻣــﻊ بﺪايــة اﻹﺳــﻼم ،إﻻ أﻧﻬــا اﺳــﺘمرت ﺣــﱴ اﻵن .ﺗ�اﺟــﻊ أﺣيا ًﻧــا ،ﺣيﻨمــا ﺗﻐﻠــﺐ قيــﻢ الثقاﻓــة
الﻌربيــة الﺘقﻠيﺪيــة ،وﺗﺘقــﺪم وﺗﺰدهــر ﺣيﻨمــا ﺗقــﺪم ﺗﻔســ�ات ﻣســﺘﻨ�ة وﻣﺘﺠــﺪدة لﻠمﻀاﻣــ�
اﻹﺳــﻼﻣية .ﻓــﻰ هــﺬا اﻹﻃــار ﻓﺈﻧﻨــا ﻧﺠــﺪ أن الثقاﻓــة اﻹﺳــﻼﻣية دﻓﻌــﺖ إلــﻰ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻣــﻦ
ﺟﻮاﻧــﺐ ﻋﺪيــﺪة .بﺪايــة ﺗﺆﻛــﺪ الثقاﻓــة اﻹﺳــﻼﻣية ﻋﻠــﻰ الحقــﻮق السياﺳــية الﻜاﻣﻠــة لﻠمــرأة
بمــا ﻓــﻰ ذلــﻚ رﺋاﺳــة الﺪولــة ،اﺳــﺘﻨا ًدا إلــﻰ قﻮلــﻪ ﺗﻌالــﻰ "وا�ﺆﻣﻨــﻮن وا�ﺆﻣﻨــات بﻌﻀﻬــﻢ
أوليــاء بﻌــﺾ يﺄﻣــرون با�ﻌــروف ويﻨﻬــﻮن ﻋــﻦ ا�ﻨﻜــر ويقيمــﻮن الﺼــﻼة ويﺆﺗــﻮن الــﺰﻛاة
ويﻄيﻌــﻮن الﻠــﻪ ورﺳــﻮلﻪ" )الﺘﻮبــة  (71 -وهــﻮ ﻣــا يﻌــﲎ أن الرﺟــال والﻨســاء �ﻛاء ﻓــﻰ
ﺳياﺳــة ا�ﺠﺘمــﻊ .وﺣﺪيــﺚ القــرآن ﻋــﻦ ا�ﻠﻜــة بﻠقيــﺲ وهــﻰ ﺗسﺘﺸــ� رﺟالﻬــا ﻓــﻰ قﻮلــﻪ
ﻛﻨــﺖ قاﻃﻌــة أﻣــراً ﺣــﱴ ﺗﺸــﻬﺪون"
ﺗﻌالــﻰ "قالــﺖ يــا أيﻬــا ا�ــﻸ أﻓﺘﻮﻧــﻰ ﻓــﻰ أﻣــرى ﻣــا
ُ
)الﻨمــﻞ  .(32 -وقــﺪ وﺻﻔﻬــا القــرآن برﺟاﺣــة الﻌقــﻞ ﻓــﻰ ﻃﻠــﺐ الــرأى وا�ﺸــﻮرة ولــﻢ ﺗﻠﺠــﺄ
إلــﻰ القــﻮة ،وﻓﻜــرت بــﺬﻛاء ﺣــاد ﻓــﻰ إﻧقــاذ ﺷــﻌﺒﻬا ﻣــﻦ ﺟــﻮر ا�ﻠــﻮك .وإذا ﻛاﻧــﺖ الﺒيﻌــة ﻣــﻦ
اﻷﻣــﻮر ا�ﻬمــة الــﱴ بــﲎ ﻋﻠيﻬــا الحﻜــﻢ اﻹﺳــﻼﻣﻰ ،ﻓقــﺪ ﺣــ�ت "أم ﻋمــارة" ﻧســيﺒة بﻨــﺖ
ـﻜا ﻓــﻰ ﺣــﻞ ال�اﻋــات السياﺳــية
ﻛﻌــﺐ ا�ازﻧــﻰ ﻣمــﻦ بايﻌــﻦ الرﺳــﻮل .ﻛمــا ﻛاﻧــﺖ ا�ــرأة �يـ ً
ﻓــﻰ ﻋــ�ه ﻣثــال ﻋﻠــﻰ ذلــﻚ أن أم ﺳــﻠمة هﻨــﺪ بﻨــﺖ أبــﻰ أﻣيــة ﻣسﺘﺸــارﺗﻪ يــﻮم الحﺪيﺒيــة.
ﻓﺒﻌــﺪ أن ﻋقــﺪ الﺼﻠــﺢ ﻣــﻊ قريــﺶ أﻣــر ﺻحابﺘــﻪ أن يﻨحــروا الﻬــﺪى وﻛــرر ذلــﻚ ﺛــﻼث
ﻣرات،ﻓمــا قــام ﻣﻨﻬــﻢ أﺣــﺪ ﻣﻌﻠﻨــ� الﻌﺼيــان .ﻓﺪﺧــﻞ الرﺳــﻮل "ﺻﻠــﻰ الﻠــﻪ ﻋﻠيــﻪ وﺳــﻠﻢ"
إلــﻰ أم ﺳــﻠمة يسﺘﺸــ�ها ،ﻓقالــﺖ لــﻪ "يــا رﺳــﻮل الﻠــﻪ أﺗحــﺐ ذلــﻚ؟ اﺧــرج وﻻ ﺗﻜﻠــﻢ أﺣ ـ ًﺪا
ﺣــﱴ ﺗﻨحــر بﺪﻧــﻚ ،وﺗﺪﻋــﻮ ﺣالقــا ﻓيحﻠقــﻚ .ﻓﺨــرج ﻓﻠــﻢ يﻜﻠــﻢ أﺣـ ًﺪا ﻣﻨﻬــﻢ ﺣــﱴ ﻓﻌــﻞ ذلــﻚ،
ﻓﻠمــا رأى الﻨــاس ذلــﻚ قاﻣــﻮا ﻓﻨحــروا ،ﻓاﻧﻔرﺟــﺖ بﺬلــﻚ أزﻣــة ﻛادت ﺗﻬــﺪد ا�ســﻠم� بﺄوﺧــﻢ
الﻌﻮاقــﺐ ،ويرﺟــﻊ الﻔﻀــﻞ ﻓــﻰ ذلــﻚ إلــﻰ أم ﺳــﻠمة ذات الﻌقــﻞ الﻨاﻓــﺬ وا�ﺸــﻮرة الﺼاﺋﺒــة ).(26
ﻛمــا ﺗﻮاﻓــﻖ الثقاﻓــة اﻹﺳــﻼﻣية ﻋﻠــﻰ إﺳــﻨاد وﻇيﻔــة القﻀــاء إلــﻰ ا�ــرأة ،ﻓقــﺪ ذهــﺐ بــﻦ ﺟريــر
ـﺘﺪﻻ بــﺄن القﻀــاء ﻣثــﻞ
الﻄــربى إلــﻰ ﺟــﻮاز إﺳــﻨاد وﻇيﻔــة القﻀــاء إلــﻰ ا�ــرأة ﻣﻄﻠقــا ،ﻣسـ ً
الﻔﺘــﻮى .و�ــا ﻛان إﺳــﻨاد وﻇيﻔــة الﻔﺘــﻮى إلــﻰ ا�ــرأة باﻻﻧﻔــاق ،ﻓقــﺪ اقﺘــﴣ ذلــﻚ أن يﻜــﻮن
إﺳــﻨاد القﻀــاء إليﻬــا ﺟاﺋ ـ ًﺰا ،وأن يﻜــﻮن ﺣﻜمﻬــا ﻓــﻰ ﺷــﺌﻮن القﻀــاء ﻧاﻓ ـﺬًا .وقــﺪ ﻧقــﻞ ابــﻦ
أيﻀــا بﺠــﻮاز إﺳــﻨاد ﻣﻬــام
ﺣﺠــر ﻓــﻰ ﻓﺘــﺢ الﺒــارى ﻋــﻦ بﻌــﺾ ا�الﻜيــة أﻧﻬــﻢ أﻃﻠقــﻮا الحﻜــﻢ ً
القﻀــاء إلــﻰ ا�ــرأة ،أى ﻓــﻰ قﻀايــا الﺠﻨايــات وﻏ�هــا) .(27باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ ذلــﻚ ﻓقــﺪ أقــرت
الثقاﻓــة اﻹﺳــﻼﻣية ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻰ ا�ﺠــال الﻌــام ﻣــﻦ ﺧــﻼل قياﻣﻬــا باﻷﻧﺸــﻄة الﻌﻠميــة
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
والثقاﻓيــة ،ﺣيــﺚ ﻛاﻧــﺖ ا�ــرأة ﺗســابﻖ الرﺟــال إلــﻰ ﻣﺠالــﺲ الﻌﻠــﻢ ﻓــﻰ ﻋﻬــﺪ رﺳــﻮل الﻠــﻪ
"ﺻﻠــﻰ الﻠــﻪ ﻋﻠيــﻪ وﺳــﻠﻢ" .ﻛمــا أقــرت الثقاﻓــة اﻹﺳــﻼﻣية ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻰ ا�ﺠــال الﻌــام
ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺷــ�اﻛﻬا ﻓــﻰ الﻠقــاءات والحﻔــﻼت والﻮﻻﺋــﻢ .ﻓقــﺪ ﻛاﻧــﺖ ا�ــرأة ﻓــﻰ ﻋــ� الﻨﺒــﻮة
إلــﻰ ﺟاﻧــﺐ ﺗقيﺪهــا بــﺪأب اﻹﺳــﻼم وﺿﻮابﻄــﻪ ا�ﻌرﻓــة ،ﺗﻈﻬــر ﻣــﻊ الرﺟــال ﻓــﻰ ا�ﺠﺘمﻌــات
وا�حاﻓــﻞ وا�ﻨاﺳــﺒات .ﻛمــا ﻛاﻧــﺖ ﺗح�الﻐــﺰوات ﻣﻌﻬــﻢ ،وقــﺪ ﺷــارﻛﺖ إﺣــﺪى الﻨســاء ﻣــﻊ
زوﺟﻬــا ﻓــﻰ ﺳــﺖ ﻏــﺰوات).(28

ً
رابعا :دﻋﻢ الﺜﻘاﻓة اﳊدﻳﺜة ﳌﺸارﻛة اﳌرﺃﺓ ﻓﻰ اﺠﻤﻟال العاﻡ

بــﺪأ الﺘحﺪيــﺚ اﻷوروبــﻰ ﻣــﻊ ﻓﻜــر الﺘﻨﻮيــر الــﺬى أﺳــﻠﻢ إلــﻰ قيــام الثــﻮرة الﺼﻨاﻋيــة ﻓــﻰ
إﻧﺠﻠــ�ا والسياﺳــية ﻓــﻰ ﻓرﻧســا ،ﺣيــﺚ ﻛان لﻠمــرأة ﻓــﻰ إﻃــار هــﺬه الثــﻮرات دور بــارز .ﻓقــﺪ
ﻛاﻧــﺖ ا�ــرأة أﺣــﺪ الﻔﻮاﻋــﻞ اﻷﺳاﺳــية ﻓــﻰ الثــﻮرة الثاﻧيــة ،وإن ﻛاﻧــﺖ ا�ﻌاﻧــاة قــﺪ ﻓرﺿــﺖ
ﻓــﻰ ﻧﻄــاق الثــﻮرة اﻷولــﻰ .ﺣيــﺚ ﻋمﻠــﺖ ا�ــرأى ﻓــﻰ ﻇــﻞ ا�ﺠﺘمــﻊ الﺼﻨاﻋــﻰ اﻷول ﻓــﻰ ﻇــﻞ
ﻇــروف اﺟﺘماﻋيــة قاﺳــية لﻠﻐايــة ،دﻓﻌﺘﻬــا إلــﻰ الﻨﻀا�ــﻦ أﺟــﻞ ﺷــﻐﻞ ا�ﻜاﻧــة الﻼﺋقــة بﻬــا.
ﺟاﻧﺒــا ﻛﺒــ�اً ﻣــﻦ ﺗحﺪيــﺚ
لﺬلــﻚ ﻧﺠــﺪ أن ا�ــرأة ﻓــﻰ ﻣرﺣﻠــة الﺘحﺪيــﺚ الﻐربــﻰ ،ﺗحمﻠــﺖ
ً
ا�ﺠﺘمــﻊ ﻏــ� أﻧﻬــا ﻋمﻠــﺖ باﻻﻋﺘمــاد ﻋﻠــﻰ ذاﺗﻬــا ﻓــﻰ ﺗمﻜــ� ﻧﻔســﻬا والﺘﺪﻓــﻖ إلــﻰ ا�ﺠــرى
الرﺋيــﴗ لﻠمﺠﺘمــﻊ ،ﺣــﱴ ﺷــﻐﻠﺖ ﻛﻞ ا�ﻜاﻧــات ﻛالرﺟــﻞ ،وﺣﺼﻠــﺖ ﻋﻠــﻰ ذات الﻔــرص ﻓــﻰ
ا�ﺠــاﻻت اﻻﺟﺘماﻋيــة واﻻقﺘﺼاديــة والسياﺳــية والثقاﻓيــة .ﻓــﻰ هــﺬا اﻹﻃــار ﻓﺈﻧﻨــا ﻧﺠــﺪ أن
ـﻌا ،ﻓﺒﻌــﺪ ﻛﻮﻧﻬــا قــﺪ ﻓرﺿــﺖ ﻋﻠيﻬــا أن ﺗﻌمــﻞ بﻨﺼــﻒ أﺟــر الرﺟــﻞ
ا�ــرأة أﻧﺠــﺰت ﺣــرا ًﻛا واﺳـ ً
إبــان الثــﻮرة الﺼﻨاﻋيــة ،ﺣــﱴ أﺻﺒحــﺖ وزيــرة ورﺋيســة لﻠﺪولــة ﺣــﱴ قيــادة وزارة الحــرب
والﺪﻓــاع وهــﻰ ﻣــﻦ الــﻮزارات الســيادية الﺨﺸــﻨة).(29
وﻧحــﻦ إذا ﺗﺄﻣﻠﻨــا الﻈــروف الــﱴ وﺿﻌــﺖ ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ ﺳــاﺣة الحﺪاﺛــة الﻐربيــة ،ﻓســﻮف
ﻧﺠــﺪ أن ﺛمــة ﻇرو ًﻓــا وقﻌــﺖ ﺳــاﻋﺪت ا�ــرأة ﻓــﻰ ﺷــﻐﻞ �ﻜاﻧﺘﻬــا ﻛاﻣﻠــة .ويﺘمثــﻞ أول هــﺬه
الﻈــروف ﻓــﻰ أن الثــﻮرة الﺼﻨاﻋيــة والسياﺳــية ﺳــاﻋﺪت ﻋﻠــﻰ ﺗمﺰيــﻖ الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة
وارﺗﺒاﻃــا بﺬلــﻚ ﺳــاﻋﺪت ﻋﻠــﻰ اﻧﻬيــار الﺘﻜﻮيﻨــات اﻻﺟﺘماﻋيــة
إربــا،
ً
لﻠمﺠﺘمــﻊ اﻷوروبــﻰ ً
لﻠمﺠﺘمــﻊ الﺘقﻠيــﺪى .وﻧﺘيﺠــة لﺬلــﻚ ﺗــﻮارت القيــﻢ الﺘقﻠيﺪيــة والﺘﻜﻮيﻨــات الﺠماﻋيــة ،وﺣﻠــﺖ
ﻣحﻠﻬــا الﻔرديــة ،ﺣيــﺚ أﺻﺒحــﺖ القيــﻢ الﻔرديــة هــﻰ ا�رﺟﻌيــة ،وأﺻﺒــﺢ ﻛﻞ ﺷــﺨﺺ لــﻪ
ﻓرديﺘــﻪ إﺿاﻓــة إلــﻰ اﻻﺣﺘــﻜام إلــﻰ قاﻧــﻮن ا�ماﺛﻠــة وا�ســاواة .وهــﻰ ﻓرديــة ﺗمﺘﻌــﺖ بﻬــا
ا�ــرأة ﻛالرﺟــﻞ ﻋﻠــﻰ الســﻮاء ،بحيــﺚ ألﻐيــﺖ ﻓــﻰ إﻃــار هــﺬه القيــﻢ أيــة ﺗميــ�ات بــ� الرﺟــﻞ
وا�ــرأة ،بحيــﺚ ﻧﺠــﺪ أن هﻨــاك ﺗﻀاﻓــرًا بــ� الﻔرديــة وا�ﺼالــﺢ الﻔرديــة ،ﺣيــﺚ يســﻌﻰ ﻛﻞ
ﻓــرد لﺘحقيــﻖ ﻣﺼالحــة  -الرﺟــﻞ وا�ــرأة ﻋﻠــﻰ الســﻮاء .لﺬلــﻚ ﻧﺠــﺪ أن ا�ــرأة ﻓــﻰ الحﺪاﺛــة
الﻐربيــة ﺗحمﻠــﺖ ﻋــﺐء ﺗمﻜــ� ذاﺗﻬــا ،وﺷــﻐﻞ ﻣﻜاﻧﺘﻬــا ﻓــﻰ ا�ﺠﺘمــﻊ بﻐــﺾ الﻨﻈــر ﻋــﻦ أيــة
قــﻮى ﻣﻌارﺿــة أو ﻣﻌﻮقــة).(30
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ويﺘﺼــﻞ الﻈــرف الثاﻧــﻰ الــﺬى ﺳــاﻋﺪ ﻓــﻰ ﺗمﻜــ� ا�ــرأة الﻐربيــة وﻣســاواﺗﻬا بالرﺟــﻞ بال�اﻛﻢ
ا�ــادى الــﺬى بــﺪأ يحــﺪث بﻔﻌــﻞ اﺗﺠــاه ا�ﺠﺘمــﻊ إلــﻰ ﺗحقيــﻖ الﻨﻀــﺞ ا�رﺗﺒــﻂ بﺰيــادة ال�اﻛــﻢ
ا�الــﻰ .بﺨاﺻــة أﺛﻨــاء اﻻﻧﺘقــال ﻣــﻦ ا�ﺠﺘمــﻊ الﺼﻨاﻋــﻰ إلــﻰ ا�ﺠﺘمــﻊ الﺘﻜﻨﻮلﻮﺟــﻰ ،ﺣيــﺚ
ﺳــاﻋﺪت هــﺬه الﻮﻓــرة إلــﻰ بﺪايــة ﺗحقــﻖ دولــة الرﻓاهيــة ،الــﱴ ﻓاﺿــﺖ ﻓــﻰ إﻃارهــا ﻓــرص
الحيــاة ا�ﺨﺘﻠﻔــة ﻓــﻰ ﻛﻞ اﺗﺠــاه ،بحيــﺚ ﻓاﺿــﺖ ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ ا�ﻮاﻃﻨــ� دون ﺗميــ� ﻋﻠــﻰ أﺳــاس
الﻨــﻮع ،ﻓــﻰ هــﺬا اﻹﻃــار ﺣﺼﻠــﺖ ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ ﺣﺰﻣــة ﻛﺒــ�ة ﻣــﻦ هــﺬه الﻔــرص الــﱴ ﺷــﻜﻠﺖ
ﺣقﻮ ًقــا لﻬــا .وﻣﻨﻬــا الحﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﺣــﻖ الﺘﻌﻠيــﻢ ﻛالرﺟــﻞ ،وﺣــﻖ الﻌمــﻞ بﺄﺟــر ﻛاﻣــﻞ ﻛالرﺟــﻞ،
ﺛــﻢ بــﺪأت ﺣقﻮقﻬــا ﺗﺘﺪﻓــﻖ ﻋﻠــﻰ ﺳــاﺣﺘﻬا ﻛاﻣﻠــة ﻛحــﻖ ﺷــﻐﻞ ﻛﻞ الﻮﻇاﺋــﻒ ﻓــﻰ ا�ﺠﺘمــﻊ
دون ﺗميــ� ،وأﺧــ�ًا ﺣــﻖ ا�ﺸــارﻛة بﻔاﻋﻠيــة ﻓــﻰ ا�ﺠــال الﻌــام .وقــﺪ ﺗﺄﻛــﺪت ﺣقــﻮق ا�ــرأة،
ﺣيﻨمــا ﻣارﺳــﺖ أدوارهــا بﻔاﻋﻠيــة وﺟــﺪارة اﻋــ�ف بﻬــا ا�ﺠﺘمــﻊ ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﺳــقﻄﺖ ﻛﻞ القيــﻮد
الﺘاريﺨيــة الــﱴ ﻛاﻧــﺖ ﺗﻌــﻮق ﺗحقــﻖ ا�ســاواة بــ� الرﺟــﻞ وا�ــرأة .ﺛــﻢ بــﺪأ هــﺬا الﺘقــﺪم
ا��اﻛــﻢ لﺼالــﺢ ا�ــرأة يﺸــﻜﻞ ﺟــﺰءاً ﻣــﻦ الثقاﻓــة الﻐربيــة الــﱴ اﺧ�قــﺖ الﻔﻀــاءات الثقاﻓيــة
�ﺠﺘمﻌــات الﺠﻨــﻮب وﻣﻨﻬــا ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة).(31
ذلــﻚ يﻌــﲎ أن ﺣﺼــﻮل ا�ــرأة ﻓــﻰ ا�ﺠﺘمﻌــات الﻐربيــة ﻛان ﺿمــﻦ ﺣقــﻮق الﺸــﻌﺐ بﻜاﻣﻠــﻪ
ﻋﻠــﻰ ذات الحقــﻮق ،ﻓﻨﺘيﺠــة لﻠــ�اع الﻄﻮيــﻞ ﻓــﻰ بريﻄاﻧيــا بــ� الﺸــﻌﺐ والحﻜﻮﻣــة ﺗحقــﻖ
ﺣﺼــﻮل الﺸــﻌﺐ ﻋﻠــﻰ بﻌــﺾ الحقــﻮق اﻻﺟﺘماﻋيــة والسياﺳــية ﻋــام  .1688وﻓــﻰ ﻋــام 1778
ﻋقــﺪ ﻓــﻰ ﻓيﻼدلﻔيــا بالﻮﻻيــات ا�ﺘحــﺪة ﻣﺆﺗمــر ﺣــﻮل ﺣقــﻮق اﻹﻧســان ﺟــاء ﻓيــﻪ "أن ﻛﻞ
الﻨــاس ﻣﺘســاوون ﻓــﻰ الﺨﻠــﻖ ،وقــﺪ ﻓــﻮض لــﻜﻞ ﻣﺨﻠــﻮق ﺣقﻮقــاً ﺛابﺘــة ﻻ ﺗﺘﻐــ� ،ﻛحــﻖ
الحيــاة وﺣــﻖ الحريــة .ﻛمــا أن الﻐايــة ﻣــﻦ ﺗﺸــﻜيﻞ الحﻜﻮﻣــات هــﻰ ﺣﻔــﻆ هــﺬه الحقــﻮق ،وأن
قــﻮة الحﻜﻮﻣــة وﻧﻔــﻮذ ﻛﻠمﺘﻬــا ﻣﻨــﻮط برﺿــا الﺸــﻌﺐ" ،وﻓــﻰ ﻣﻄﻠــﻊ القــرن ﻃــرح ﻷول ﻣــرة
ﺷــﻌار "ﺣقــﻮق ا�ــرأة" ﺣــﱴ أﻧــﻪ لــﻢ ﺗقــر ﺣقــﻮق ا�ــرأة ا�ﺘســاوية ﻣــﻊ الرﺟــﻞ إﻻ ﻓــﻰ ﻣﻄﻠــﻊ
القــرن الﻌ�يــﻦ .وبرﻏــﻢ اﻋــ�اف الﻮﻻيــات ا�ﺘحــﺪة بحقــﻮق اﻹﻧســان ﻋﻨــﺪ إﻋــﻼن اﺳــﺘقﻼلﻬا
ﻓــﻰ القــرن الثاﻣــﻦ ﻋــ� إﻻ أﻧﻬــا لــﻢ ﺗﺼــادق ﻋﻠــﻰ ﻣســاواة ا�ــرأة لﻠرﺟــﻞ ﻓــﻰ الحقــﻮق
ﻣحﻮريــا ﻓــﻰ
دورا
السياﺳــية إﻻ ﻓــﻰ ﻋــام  1920وهــﻮ ﻣــا يﻌــﲎ أن الحﻜﻮﻣــات الﻐربيــة لﻌﺒــﺖ
ً
ً
ﺗﺄﻛيــﺪ الثقاﻓــة والقيــﻢ الــﱴ ﺗمﻨــﺢ ا�ــرأة ﺣقﻬــا ﻓــﻰ ا�ﺸــارﻛة ﻓــﻰ ا�ﺠــال الﻌــام).(32
باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ ذلــﻚ ﻓقــﺪ لﻌﺒــﺖ ا�ﻌرﻓــة والثقاﻓــة الــﱴ بثﺘﻬــا الﻔﻠســﻔات الﻨســﻮية دوراً
أﺳاﺳــياً ﻓــﻰ ﺗﺄﻛيــﺪ ﻣﻜاﻧــة ا�ــرأة ﻓــﻰ ا�ﺠﺘمــﻊ ،وﺣقﻬــا ﻓــﻰ ا�ﺸــارﻛة ﻋﻠــﻰ قــﺪم ا�ســاواة ﻣــﻊ
الرﺟــﻞ ﻓــﻰ ﻛﻞ ﻧﻄاقــات ا�ﺠــال الﻌــام بمــا ﻓــﻰ ذلــﻚ ا�ﺠــال الســياﳻ ،وهــﻰ ا�ســاواة الــﱴ
يﺠســﺪها ﻣﻔﻬــﻮم "الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻰ").(33
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ً
ﺧامسا :اﻷبعاد الﺜﻘاﻓية ﳌﺸارﻛة اﳌرﺃﺓ العربية
وقﻌــﺖ ﻇــروف داﺧﻠيــة ﻋمﻠــﺖ ﻋﻠــﻰ ﺗحﺪيــﺚ ا�ﺠﺘمــﻊ الﻌربــﻰ ،وﺗحﺪيــﺚ ﻣﻜاﻧــة وأدوار ا�ــرأة
الﻌربيــة ،وﺳــﻮف ﺗﻌــرض لﻬــﺬا الﺘحﺪيــﺚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗحﺪيــﺪ الﻈــروف الــﱴ ﻋمﻠــﺖ ﻋﻠــﻰ
ﺗحﺪيــﺚ ﻣﻜاﻧــة وأدوار ا�ــرأة الﻌربيــة ،بحيــﺚ أﺳــقﻄﺖ ﻏالــﺐ القيــﻮد ا�ﻔروﺿــة ﺗقريﺒــا ،وﻣــﻦ
ﺛــﻢ ﻓقــﺪ اﻣﺘﻠﻜــﺖ الﻜﻔــاءة والﻔﻌاليــة لﻠمﺸــارﻛة ﻓــﻰ ا�ﺠــال الﻌــام .ويﺘمثــﻞ أول هــﺬه الﻈــروف
ﻓــﻰ ﺣﺼــﻮل ﻏالﺒيــة ا�ﺠﺘمﻌــات ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘقﻼلﻬا ،وﺣــﱴ يمﻜــﻦ الحﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺘقﻼل
ﻣرﻏﻮبــا ﻓيــﻪ ﻛان ﻣــﻦ الــ�ورى ﻣقاوﻣــة القــﻮى ا�ســﺘﻌمرة .وبســﺒﺐ ﻣﺸــارﻛة
الــﺬى ﻛان
ً
ا�ــرأة ﻓــﻰ ا�قاوﻣــة ﻣــﻦ ﻧاﺣيــة ،وﺗﺄﺛــ� الﺘحﺪيــﺚ الــﺬى ﺗﺨﻠــﻒ ﻋــﻦ الﻮﺟــﻮد اﻻﺳــﺘﻌمارى،
ﺗﻌــرف الــرأى الﻌــام وأقــر الﻌقــﻞ الﺠمﻌــﻰ بقــﺪرة ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ ا�ﺸــارﻛة الﻔﻌالــة ﻓــﻰ ا�ﺠــال
الﻌــام لﻠمﺠﺘمــﻊ.
ويﺘمثــﻞ الﻈــرف الثاﻧــﻰ ﻓــﻰ ﻓﺘــﺢ ﺛــﻮرة يﻮليــﻮ وﻣــا بﻌﺪهــا أبــﻮاب الﺘﻌﻠيــﻢ والﻌمــﻞ واﺳــﻌة
أﻣــام اﻹﻧــاث والﺬﻛــﻮر لﻠمﺸــارﻛة ﻓــﻰ ﺗحﺪيــﺚ ا�ﺠﺘمﻊ،وﺗﺪﻓــﻖ اﻹﻧــاث والﺬﻛــﻮر ﻓــﻰ ﻣﺨﺘﻠــﻒ
ﻣراﺣــﻞ الﺘﻌﻠيــﻢ ،وﺗﻔﻮقــﺖ اﻹﻧــاث ﻋﻠــﻰ الﺬﻛــﻮر أﺣيا ًﻧــا بســﺒﺐ أﺷــﻮاقﻬﻦ إلــﻰ الﺘﻌﻠيــﻢ
وا�ﻌرﻓــة الحﺪيثــة .وﻣــﻦ ﺿمــﻦ ذلــﻚ ﺣيﻨمــا أرﺳــﻠﺖ الﺒﻌثــات إلــﻰ الﺨــارج أرﺳــﻠﺖ اﻷﻧــاث
واﺿحــا ﻣــﻦ الﺘقــﺪم وﺣــﺪث ﻣــا يماﺛــﻞ
ـﺪرا
ً
ﺿمــﻦ هــﺬه الﺒﻌثــات إلــﻰ الﺨــارج ،وﺣققــﺖ قـ ً
هــﺬه الﻨﻬﻀــة ﻓــﻰ ﻏالــﺐ ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة .بحيــﺚ ﻛان ذلــﻚ هــﻮ الﺘحﺪيــﺚ اﻷول الــﺬى
ﻛ�ﻋﻈــام الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة الــﱴ ﻓرﺿــﺖ القيــﻮد ﻋﻠــﻰ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة .وبﻌــﺪ أن ﺗﻌﻠمــﺖ،
بــﺪأت ا�ﻮﺟــة الثاﻧيــة لﺪﻓــﻊ ا�ــرأة إلــﻰ ا�ﺸــارﻛة ﻓــﻰ ا�ﺠــال الﻌــام ،ﺣيــﺚ ﻓﺘحــﺖ اﻷبــﻮاب
اﻻقﺘﺼاديــة والسياﺳــية أﻣــام ا�ــرأة بــﺄى قــﺪر وﻓــﻰ أى اﺗﺠــاه .ﻓــﻰ هــﺬه ا�رﺣﻠــة ﺷــارﻛﺖ
ا�ــرأة بﻔاﻋﻠيــة ﻓــﻰ ا�ﺠــال اﻻقﺘﺼــادى ،ﻓﺸــﻐﻠﺖ ﻛﻞ ﻓــرص اﻷﻋمــال ا�ﻬﻨيــة ﻛﺄن ﺗﻌمــﻞ
ﻣﻌﻠمــة أو ﻣﻬﻨﺪﺳــة أو ﻃﺒيﺒــة ،ﺣــﱴ ﺷــارﻛﺖ ﻓــﻰ ﻣﺠﻠــﺲ إدارات الــ�ﻛات الــﱴ ﺗﻌمــﻞ
ﻓيﻬــا) .(34وﻓــﻰ ا�ﺠــال الســياﳻ ﺷــارﻛﺖ ا�ــرأة بﻔاﻋﻠيــة واﻣﺘــﺪاد ﻓــﻰ ﻛﻞ الﺘﻨﻈيمــات
السياﺳــية الــﱴ أﻧﺸــﺌﺖ بﻌــﺪ الثــﻮرة ،ﻛاﻻﺗحــاد القﻮﻣــﻰ ،والحــرس الﻮﻃــﲎ واﻻﺗحــاد
اﻻﺷــ�اﻛﻰ ،وﺗﻌرﻓــﺖ ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ ﺣــﻖ اﻻﻧﺘﺨــاب وال�ﺷــﺢ ،ﺣــﱴ وﺻﻠــﺖ بﻌﻀﻬــﻢ إلــﻰ
رﺋاﺳــة بﻌــﺾ لﺠــان اﻻﺗحــاد القﻮﻣــﻰ واﻻﺗحــاد اﻻﺷــ�اﻛﻰ ،بــﻞ ودﺧﻠــﺖ ا�ــرأة ا�ﺠــال
الﻌســﻜرى ﻣــﻦ ﺧــﻼل ال�بيــة الﻌســﻜرية ،وﺗﻮﺟــﺖ ا�ﻮﺟــة لﺘحﺪيــﺚ أوﺿــاع ا�ــرأة بﺘﻌيــ�
أول وزيــرة ﻓــﻰ الﺘاريــﺦ ا�ــ�ى الحﺪيــﺚ) (35وقــﺪ وقﻌــﺖ ﻣثــﻞ هــﺬه الﺘﻄــﻮرات ﻓــﻰ لﺒﻨــان
وﺗﻮﻧــﺲ وا�مﻠﻜــة ا�ﻐربيــة والســﻮدان.
ﺛــﻢ ﺟــاءت ا�ﻮﺟــة الثالثــة لﺘحﺪيــﺚ أوﺿــاع ا�ــرأة ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗحﺪيــﺚ أوﺿــاع ا�ﺠﺘمــﻊ
الﻌربــﻰ ﻋمﻮﻣاوا�ــ�ى ﺧاﺻــة ﺧــﻼل الﺘﺠربــة الﻨا�يــة ،ﺣيــﺚ ﺗﺄﺳــيﺲ ا��وﻋــات
ﻣﻨﻄقيــا أن يﻌمــﻞ ذلــﻚ
الﺼﻨاﻋيــة واﺳــﺘﺼﻠحﺖ اﻷراﴇ ،وﺛــﻢ الﺘﻮﺳــﻊ ﻓــﻰ الﺨﺪﻣــات ،وﻛان
ً

17

ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
باﺗﺠــاه وﺗحﺪيــﺚ الﻌقــﻞ الﺠمﻌــﻰ والثقاﻓــة وﻣﻨﻈﻮﻣــات القيــﻢ ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﺗحﺪيــﺚ الــرأى الﻌــام
وإﺳــقاط قيــﻮد الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة وﻣﺰيــﺪ ﻣــﻦ ﺗﻜســ� ﻋﻈاﻣﻬــا ،وبﺬلــﻚ بــﺪأ ا�ﺠﺘمــﻊ ﻧﻔســﻪ
وليــﺲ الﻨﻈــام الســياﳻ ﻓقــﻂ ،الﺪﻓــﻊ باﺗﺠــاه ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة بﻔﻌاليــة ﻓــﻰ ا�ﺸــارﻛة ﻣﺨﺘﻠــﻒ
ﻧﻄاقــات ا�ﺠــال الﻌــام) .(36وقــﺪ وقــﻊ ﻣــا يﺸــﺒﻪ هــﺬه الﺘﻄــﻮرات ﻓــﻰ ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة
الﺒ�وليــة الــﱴ ﻓﺘحــﺖ أبﻮابﻬــا واﺳــﻌة أﻣــام ﺗحﺪيــﺚ ا�ﺠﺘمــﻊ.
وﺣيﻨمــا ﺣﻠــﺖ الﺘﺠربــة الﻠيرباليــة اﺳــﺘمرت ﺣرﻛــة ﺗحﺪيــﺚ ا�ــرأة بﻨﻔــﺲ الﻮﺗــ�ة ،يﻀــاف
إلــﻰ ذلــﻚ بﺪايــة اﻧﺘﺸــار ﺗﺄﺳــيﺲ ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻰ الﻌربــﻰ ،وﺷــارﻛﺖ ا�ــرأة ﻣــﻦ ﺧــﻼل
اﺳــﺘيﻌابﻬا لثقاﻓﺘــﻪ ﻓــﻰ ﺗﻨﻈيماﺗــﻪ بقــﻮة ،ﻛا�ﺸــارﻛة ﻓــﻰ اﻷﺣــﺰاب والﻨقابــات واﻻﻋــﻼم
بﺨاﺻــة ا�ﻨﻈمــات ﻏــ� الحﻜﻮﻣيــة .ﺣيــﺚ اﺳــﺘﻮﻋﺒﺖ ا�ــرأة ﺛقاﻓــة الﺘﻄــﻮع ،وﺗﺠــاوزت قــﺪرة
الﺬﻛــﻮر ﻣــﻦ ﺣيــﺚ ﻋﻀﻮيــة وﺗﺄﺳــيﺲ وإدارة ا�ﻨﻈمــات ﻏــ� الحﻜﻮﻣيــة ،ﻣــﻊ اﺳــﺘمرار ﺗﺪﻓــﻖ
ا�ــرأة ﻓــﻰ قﻨــﻮات الﺘحﺪيــﺚ الــﱴ بــﺪأت ﻓــﻰ ا�رﺣﻠــة الﻨا�يــة).(37
وقــﺪ ﻓﺘحــﺖ اﻷبــﻮاب ﻋﻠــﻰ ﻣ�اﻋيﻬــا ﻓــﻰ ﻋــ� الرﺋيــﺲ ﻣﺒــارك ،ﺣيــﺚ ﻋمﻠــﺖ ﺳــيﺪة ﻣــ�
اﻷولــﻰ ،ﺣيﻨﺌــﺬ ،ﺗﺄﺳــﺲ ﺛقاﻓــة ورأى ﻋــام يﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﺸــﺠيﻊ ﻛﻞ ﻣــا يﺘﻌﻠــﻖ بﻮﺟــﻮد ا�ــرأة،
وﻣــﻦ بــ� ذلــﻚ ﺗﺄﺳــيﺲ ا�ﺠﻠــﺲ القﻮﻣــﻰ لﻠمــرأة .الــﺬى أﻧﺸــﺌﺖ ﻋﻠــﻰ ﻏــرارة ﻣﺆﺳســات
ﺗﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ دﻋــﻢ ﺣرﻛــة ا�ــرأة ﻓــﻰ ﻛﻞ ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة بــﻼ اﺳــﺘثﻨاء .ﺣيــﺚ ﺷــارﻛﺖ
ﻛثــ� ﻣــﻦ ا�ﻠــﻜات واﻷﻣــ�ات والســيﺪات اﻷولــﻰ ﻓــﻰ ﻛﻞ ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة لﻠﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ
ﻧــ� الﻮﻋــﻰ بــ�ورة ﻓﺘــﺢ اﻷبــﻮاب أﻣــام ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة بﻜثاﻓــة وبﻔاﻋﻠيــة ﻓــﻰ ا�ﺠــال الﻌام
وأﺳــقﻄﺖ ﻛﻞ القيــﻮد الــﱴ ﺗقــﻒ ﻋــ�ة أﻣــام ذلــﻚ .بحيــﺚ ﺗﻮﺟــﺖ هــﺬه الﺠﻬــﻮد بﺘﺄﺳــيﺲ
ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة ،الــﱴ ﺗﻮلــﺖ ﻣﺘابﻌــة ﻧــ� الﻮﻋــﻰ الــﺬى يﺪﻋــﻢ ﺟﻬــﻮد ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة
ﻓــﻰ ا�ﺠــال الﻌــام وإﻧﺘــاج الثقاﻓــة والــرأى الﻌــام الــﺬى يﺪﻋــﻢ ذلــﻚ ،وإذا ﻛاﻧــﺖ ا�راﺣــﻞ
الســابقة ﻓــﻰ ﺗحﺪيــﺚ ا�ﺠﺘمــﻊ الﻌربــﻰ قــﺪ أﻧﺘﺠــﺖ ﺗﺄﺛــ�ًا أﺳاﺳـ ًـيا ﻓــﻰ الســياقات الح�يــة،
ـﺒيا ﻓــﻰ الســياقات الريﻔيــة والﺒﺪويــة ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﻧﺘــاج قيــادات ريﻔيــة
وأﺣﺪﺛــﺖ ﺗﺄﺛــ�ًا ﻧسـ ً
وبﺪويــة ﺳــاهمﺖ بﻨــ� ﺛقاﻓــة دﻋــﻢ ا�ــرأة ﻓــﻰ ﻛﻞ ﻧﻄاقــات ا�ﺠﺘمــﻊ ،وأهــﻢ ا�ﺸــارﻛة بﻔاﻋﻠية
ﻓــﻰ ﻣﻨاقﺸــة الﻔﻀــاء الﻌــام) .(38ﻓــﻰ هــﺬه ا�رﺣﻠــة ﺗﻮﺳــﻌﺖ ﻣﺠﺘمﻌــات الﺨﻠيــﺞ ﻓــﻰ ﻋمﻠيــة
الﺘحﺪيــﺚ بﺼــﻮرة ﺷــاﻣﻠة ،وهــﻰ الﻌمﻠيــة الــﱴ ﻓﺘحــﺖ ﻓيﻬــا أبــﻮاب الﺘﻌﻠيــﻢ والﻌمــﻞ واﺳــﻌة
أﻣــام اﻹﻧــاث ،وﺗحققــﺖ ﻧﻔــﺲ الﻨﺘيﺠــة ﻓــﻰ ا�ﺠﺘمﻌــات اﻷﺧــرى ﻧﺘيﺠــة لﻜثاﻓــة اﺗﺼالﻬــا
با�ﺠﺘمﻌــات اﻷوروبيــة ،بﺨاﺻــة ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة ﻓــﻰ ا�ﻐــرب الﻌربــﻰ).(39
وقــﺪ ﻛان �ﻮﺟــات الﻌﻮ�ــة ﺗﺄﺛــ� ﻛثــ� ﻋﻠــﻰ ﺗحﺪيــﺚ أوﺿــاع ا�ــرأة ﻓــﻰ ﻏالــﺐ ا�ﺠﺘمﻌــات
الﻌربيــة ،وﻷﻏــراض ﻛثــ�ة ،بﻌﻀﻬــا إيﺠابــﻰ وبﻌﻀﻬــا ﺳــﻠﱮ ،ﻋمﻠــﺖ قــﻮى الﻌﻮ�ــة باﺗﺠــاه
ﺗحﺪيــﺚ ا�ــرأة ﻓــﻰ ﻏالــﺐ ﻣﺠﺘمﻌــات الﺠﻨــﻮب وﻣــﻦ بيﻨﻬــا ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة ذات اﻷهميــة
بالﻨســﺒة لﻬــﺬه القــﻮى بســﺒﺐ الــ�وة الﻨﻔﻄيــة ﻣــﻦ ﻧاﺣيــة ،وﻣﻮقﻌﻬــا الﺠﻐراﻓــﻰ ﻣــﻦ ﻧاﺣيــة
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ﺛاﻧيــة .ﺣيــﺚ لﺠــﺄت قــﻮى الﻌﻮ�ــة إلــﻰ آليــات ﻛثــ�ة لﺘحقيــﻖ هــﺬا الﻬــﺪف ،أولﻬــا اﻻﺳــﺘﻔادة
ﻣــﻦ ﻓاﻋﻠيــة ﺗﻜﻨﻮلﻮﺟيــا اﻹﻋــﻼم وا�ﻌﻠﻮﻣــات ،الــﱴ أﺻﺒحــﺖ ﺗﺨــ�ق ﻓﻀــاء الﺪولــة القﻮﻣيــة
دون إذن ﻣﻨﻬــا .وﺗمثﻠــﺖ اﻵليــات الثاﻧيــة ﻓــﻰ ا�ســاﻋﺪات والﺪﻋــﻢ ،ﺳــﻮاء ﻛان ﻣاديــة أو
ﻣﻌﻨﻮيــة يمﻨــﺢ لﻠمﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة ،لﻔﺘــﺢ اﻷبــﻮاب واﺳــﻌة أﻣــام ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻰ
ا�ﺠــال الﻌــام وﻣﻨاقﺸــة ﻣﺨﺘﻠــﻒ القﻀايــا الــﱴ ﺗثــار ﻋﻠــﻰ الســاﺣة .ﻓــﻰ ﺣــ� اﺗﺼﻠــﺖ اﻵليــة
بالﻀﻐــﻂ بمســﺄلة ﺣقــﻮق اﻹﻧســان بﺨاﺻــة ﺣقــﻮق ا�ــرأة واﻷقﻠيــات ،بحيــﺚ ﻧســﺘﻄيﻊ أن
دورا ﺳــاﻋﺪ ﻓــﻰ دﻋــﻢ ﺣرﻛــة ا�ــرأة ﻓــﻰ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ا�ﺠــاﻻت
ﻧﺆﻛــﺪ أن ﻣﻮﺟــات الﻌﻮ�ــة لﻌﺒــﺖ
ً
وﻣــﻦ بيﻨﻬــا ا�ﺠــال الﻌــام .ﺣــﱴ ﺗﺄﺳــﺲ بســﺒﺐ ﻛﻞ الﻈــروف الســابقة ﻋقــﻞ ﺟمﻌــﻰ وﺛقاﻓــة
ﻋاﻣــة ﻓــﻰ ا�ﺠﺘمــﻊ ،ﺗﺪﻋــﻢ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة بﻔاﻋﻠيــة وﻛثاﻓــة ﻓــﻰ ا�ﺠــاﻻت الﻌاﻣــة الﻌربيــة،
ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ ﺳــاﺣة ﻛﻞ ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة).(40
وﻧﺘيﺠــة لﻬــﺬه ا�ســ�ة الﺘاريﺨيــة ﺷــارﻛﺖ ا�ــرأة الﻌربيــة بﻔاﻋﻠيــة ﻓــﻰ ﻣﺨﺘﻠــﻒ الثــﻮرات
ﻣحﻮريــا ﻓــﻰ ﻧﺠــاح الثــﻮرة الﻌربيــة ﻓــﻰ ﺗﻮﻧــﺲ ،الــﱴ ﺷــﻜﻠﺖ
دورا
الﻌربيــة ﺣيــﺚ لﻌﺒــﺖ
ً
ً
الســاﺣة الــﱴ اﻧﻄﻠقــﺖ ﻣﻨﻬــا الثــﻮرة .لﺘﺘﻠقﻔﻬــا الســاﺣة ا��يــة الــﱴ ﻛاﻧــﺖ ﻓــﻰ ﺷــﻮق ووﻋــﺪ
ﻣﻌﻬــا ،ﺣيــﺚ ﺷــارﻛﺖ ﻧﺨﺒــة ا�ــرأة وا�ــرأة الﺸــﻌﺒية ﻓــﻰ ﻛﻞ ﺳــاﺣات ﻣــ� ،ﺳــﻮاء ﻓــﻰ 25
يﻨايــر أو ﻓــﻰ  30يﻮﻧيــﻮ ،بــﻞ إﻧﻨــا ﻧﺠــﺪ أن وﻋــﻰ ا�ــرأة قــﺪ ﻧﻀــﺞ بمــا يﻜﻔــﻰ بحيــﺚ أﺻﺒحــﺖ
ﺗﻬﺘــﻢ بالقﻀايــا الﻌاﻣــة دون اﻻهﺘمــام بالﺘﻔاﻋــﻼت اليﻮﻣيــة ،الﺼﻐــ�ة برﻏــﻢ أهميﺘﻬــا
بالﻨســﺒة لﻠمــرأة ﻛمســﺄلة ﻏــﻼء اﻷﺳــﻌار الــﱴ ﺗســﺒﺒﺖ ﺗﻈاهراﺗﻬــا ﻓــﻰ  ،1977وﺗﻈاهــرات
ا�ــرأة لﻠســماح لﻬــا بقيــادة الســيارات ﻓــﻰ بﻌــﺾ ﻣﺠﺘمﻌــات دول ﻣﺠﻠــﺲ الﺘﻌــاون الﺨﻠيﺠــﻰ.
لقــﺪ ﺗقــﺪم وﻋــﻰ ا�ــرأة  -ﻛمــا ﻧﺘابﻌــﻪ ﻓــﻰ اﻷﺣاديــﺚ والﻠقــاءات الﻌاﻣــة أو ﺷاﺷــات اﻹﻋــﻼم،
بحيــﺚ ﺗــﻜاد ﻧقــﻮل إﻧــﻪ ﺳــﺒﻖ وﻋــﻰ الرﺟــﻞ ﻛثــ�اً ،ﺳــﻮاء ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣســاهمﺘﻬا القﻮيــة
والﻔاﻋﻠــة ﻓــﻰ أﺣــﺪاث الثــﻮرة أو ﻓــﻰ الﺘﻌاﻣــﻞ الــﺬى ﺗﻠــﻰ ﻧﺠــاح الثــﻮرة .ويﺘﻀاﻓــر ﻣــﻊ ذلــﻚ
أن قاﻣــﺖ ا�ــرأة ﻓــﻰ ﻣﺠﺘمﻌــات ﻋربيــة أﺧــرى بﺘﻈاهــرات ﺗﻄالــﺐ بﺒﻌــﺾ الحقــﻮق ،ﻛان ﻣــﻦ
ﻧﺘيﺠﺘﻬــا أن ﺷــارﻛﺖ ا�ــرأة ﻓــﻰ ﻧﻄاقﻬــا ﻓــﻰ ا�ﺠــال الﻌــام وﻧاقﺸــﺖ قﻀايــاه .الربهﻨــة ﻋﻠــﻰ
ذلــﻚ أن ﻏالــﺐ ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة ﺷــﻬﺪت وﺟــﻮد ا�ــرأة ﻓــﻰ الرب�اﻧــات وﻣﺠالــﺲ الﺸــﻮرى
الﻌربيــة ،وﺗــﻮج اﻷﻣــر ﻓــﻰ ﺗﻌيــ� وزيــرة ﻋﻠــﻰ اﻷقــﻞ ﻓــﻰ ﻛﻞ ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة ،وﻓــﻰ
ﻣــ� ودولــة اﻹﻣــارات الﻌربيــة ﻋيﻨــﺖ ﺛــﻼث وزيــرات ﻓــﻰ وزارات ذات أهميــة ﻓــﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬــا.
والﺘحــﻖ بالرب�ــان ا�ــ�ى  597ﺳــيﺪة بﻨســﺒة ) (%15ﻣــﻦ ﻋــﺪد أﻋﻀــاء بر�ــان  ،2015بﻌــﺪ
أن ﻛاﻧــﺖ ﺳــيﺪﺗ� ﻓقــﻂ ﻓــﻰ بر�ــان .(41)1957
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ً
ﺳادﺳا :ﺃبرﺯ ﻧتاﺋﺞ الﺒﺤﺚ
بﻌــﺪ أن ﺗﻌرﺿﻨــا �ﻮقــﻒ الثقاﻓــة الﻌربيــة ﻣرﺟﻌياﺗﻬــا ا�ﺘﺒايﻨــة �ﺸــارﻛة ا�ــرأة الﻌربيــة
ﻓــﻰ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻧﻄاقــات ا�ﺠــال الﻌــام ،ﻓﺈﻧﻨــا ﻧﻮﺟــﺰ اﺳــﺘﺨﻼﺻا ﻣــﻦ ذلــﻚ الﻨﺘاﺋــﺞ اﻷﺳاﺳــية
الﺘاليــة:
 -1أن الثقاﻓــة الﻌربيــة الﺘقﻠيﺪيــة الــﱴ اﻧحــﺪرت بﻬــا القﺒيﻠــة الﻌربيــة وﻣــا زالــﺖ لﻬــا
بقاياهــا ﻓــﻰ الحــا� ،ﺗﺸــﻜﻞ ﻣﻌﻮقــاً أﺳاﺳــياً أﻣــام ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة الﻌربيــة .إﺿاﻓــة إلــﻰ
ﻧﻈراﺗﻬــا ا�ﺘﺪﻧيــة لﻬــا وﺗحﺪيــﺪ أدوارهــا با�ﺠــال الﺨــاص .ﻓــﻰ هــﺬا اﻹﻃــار يﻨﺒﻐــﻰ أن
ﺗﺒــﺬل ﻣﺆﺳســات الﺘﻨﺸــﺌة اﻻﺟﺘماﻋيــة ﻛاﻷ�ة ،وا�ﺪرﺳــة والﻨﻈــام الﺘﻌﻠيمــﻰ واﻹﻋــﻼم
ﻓــﻰ ﻧقــﺪ الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة ،وﺗﻮﺿيــﺢ ﻣــﺪى ﺗح�هــا ا�ﻀــاد لﻠمــرأة ،وأﺛــر ذلــﻚ ﻋﻠــﻰ
ﺗﻔاﻋــﻞ ا�ــرأة الﻌربيــة وﺗقــﺪم ا�ﺠﺘمــﻊ.
 -2إﻧﻨــا يﻨﺒﻐــﻰ أن ﻧــربز وﻧﻄــﻮر القيــﻢ الﻌﻈيمــة الــﱴ ﺟــاء بﻬــا اﻹﺳــﻼم ﻓيمــا يﺘﻌﻠــﻖ
بمﻜاﻧــة ا�ــرأة وأدوارهــا ،وﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻰ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻧﻄاقــات ا�ﺠــال الﻌــام ،ﻋﻠــﻰ أن ﻧﻌمــﻞ
ﻋﻠــﻰ ﺗﺠﺪيــﺪ هــﺬه القيــﻢ وا�ﺒــادئ ،بمــا يﺘــﻮاءم وﻣﺘﻄﻠﺒــات وأوﺿــاع ﻣﺠﺘمﻌﻨــا الﻌربــﻰ
ا�ﻌــا�.
 -3إﻧﻨــا يﻨﺒﻐــﻰ أن ﻧﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻣﺰيــﺪ ﻣــﻦ ﺗحﺪيــﺚ الثقاﻓــة الﻌربيــة ،ﺣيــﺚ يمﻜــﻦ اﻧﻄــﻼق
هــﺬا الﺘحﺪيــﺚ ﻣــﻦ ﺗﺠﺪيــﺪ القيــﻢ اﻹﺳــﻼﻣية ،أو اﻻﻧﺘقــاء ﻣــﻦ الثقاﻓــات الحﺪيثــة بمــا ﻻ
يﺘﻨاقــﺾ ﻣــﻊ ﺗراﺛﻨــا وهﻮيﺘﻨــا الثقاﻓيــة.
 -4إن ﻋﻠــﻰ ا�ﺠﺘمــﻊ أن يﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗمﻜــ� ا�ــرأة الﻌربيــة وإدﻣاﺟﻬــا ﻓﻰ ا�ﺠــرى الرﺋيﴗ
لﻠمﺠﺘمــﻊ لﺘﻜــﻮن ﻋﻠــﻰ ﻧﻔــﺲ قــﺪم ا�ســاواة ﻣــﻊ الرﺟــﻞ ،بحيــﺚ ﺗﻮﺟــﻪ ﺳــﻠﻮﻛياﺗﻬﻢ
وﻣﺸــارﻛﺘﻬﻢ ﻓــﻰ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻧﻄاقــات ا�ﺠــال الﻌــام بــﺬات القيــﻢ وذات الثقاﻓــة دون ﺗحــ�
أو ﺗمــ� بيﻨﻬــﻢ .وﻓــﻰ هــﺬا اﻹﻃــار يﻨﺒﻐــﻰ أن يﻠﻌــﺐ اﻹﻋــﻼم والﺘﻌﻠيــﻢ دوراً أﺳاﺳــياً ﻓــﻰ
هــﺬا الﺼــﺪد.
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ً
ﺳابعا :ﺃﻫﻢ التﻮصيات اﳌستندﺓ ﺇﱃ معﻄيات الﺒﺤﺚ
اﺳــﺘﻨا ًدا إلــﻰ الحقاﺋــﻖ الــﱴ ﻋرﺿﻨــا لﻬــا أﺛﻨــاء الﺒحــﺚ وﻧﺘاﺋﺠــﻪ ،ﻓﺈﻧﻨــا ﻧﻄالــﺐ بسياﺳــة
اﺟﺘماﻋيــة ﺗﻀمــﻦ بﻌــﺾ الﺘﻮﺻيــات الﺘاليــة:
 -1يﻨﺒﻐــﻰ أن يﻌمــﻞ الﻨﻈــام الﺘﻌﻠيمــﻰ باﺗﺠــاه اقــ�اح بﻌــﺾ الــﺪروس ﻓــﻰ ﻣﺨﺘﻠــﻒ
ا�قــررات الﺪراﺳــية لﻠمراﺣــﻞ الﺘﻌﻠيميــة ا�ﺘﺘابﻌــة ﺗﻨﺘقــﺪ الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة ،وﺗــربز أهميــة
ورقــﻰ الثقاﻓــة اﻹﺳــﻼﻣية ﻓــﻰ ﻣﻮقﻔﻬــا ﻣــﻦ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻰ ا�ﺠــال الﻌــام لﻠمﺠﺘمــﻊ،
وﻛﺬلــﻚ الثقاﻓــة الحﺪيثــة.
 -2يﻨﺒﻐــﻰ أن يﻠﻌــﺐ اﻹﻋــﻼم ،باﻋﺘﺒــاره أﺣــﺪ الﻔﻮاﻋــﻞ اﻷﺳاﺳــية ،ا�ســﺌﻮلة ﻋــﻦ ﺗﺸــﻜيﻞ
دورا أﺳاﺳـ ًـيا ﻓــﻰ إبــراز أهميــة ﺗﺒــﲎ قيــﻢ الثقاﻓــة اﻹﺳــﻼﻣية
الﻌقــﻞ الﺠمﻌــﻰ لﻠمﺠﺘمــﻊ،
ً
والثقاﻓــة الحﺪيثــة ،ﻓيمــا يﺘﻌﻠــﻖ بمﺸــارﻛة ا�ــرأة الﻌربيــة واﻧﻌــﻜاس ذلــﻚ ﻋﻠــﻰ اﻷ�ة
الﻌربيــة وﺗقــﺪم ا�ﺠﺘمــﻊ الﻌربــﻰ.
دورا أﺳاﺳـ ًـيا ﻓــﻰ ﻧــ� الﻮﻋــﻰ الﻌام الــﺬى يﺪيﻦ الثقاﻓة
 -3يﻨﺒﻐــﻰ أن ﺗﻠﻌــﺐ دور الﻌﺒــادة ً
الﺘقﻠيﺪيــة ﻓيمــا يﺘﻌﻠــﻖ بمﺸــارﻛة ا�ــرأة الﻌربيــة ،ويــربز القيــﻢ وا�ﺒــادئ اﻹﺳــﻼﻣية الــﱴ
ﺗﺪﻋــﻢ ﻣﻜاﻧــة ا�ــرأة الﻌربيــة وأدوارهــا وﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻰ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻧﻄاقــات ا�ﺠــال الﻌام.
 -4يﻨﺒﻐــﻰ أن ﺗﻌمــﻞ الﺪولــة الﻌربيــة ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ اﻹﺟــراءات الﻼزﻣــة ،ﺳــﻮاء ا�ﺘﻌﻠقــة
بالﺘﻌﻠيــﻢ أو الﻌمــﻞ أو القﻮاﻧــ� ا�ﻨﻈمــة لﻠمﺸــارﻛة اﻻﺟﺘماﻋيــة بمﻌﻨاهــا الﺸــاﻣﻞ ،بحيــﺚ
ﺗﻀمــﻦ دﻋــﻢ الثقاﻓــة الــﱴ ﺗﺪﻋــﻢ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻰ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻧﻄاقــات ا�ﺠــال
الﻌــام ،بحيــﺚ ﺗﺸــﻜﻞ هــﺬه ا�ﺸــارﻛة قيمــة ﻣﻀاﻓــة ﺗﺰيــﺪ ﻣــﻦ قــﺪرة ا�ﺠﺘمــﻊ ﻋﻠــﻰ الﺘقــﺪم.
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