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املؤمتر السادس ملنظمة املرأة العربية

”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
مﻘدمة
"أن الدولــة القطريــة فــي الوطــﻦ العربــي ﻗــد ﺻمــدت ،ﻛكيــان
يــرى الﺪﻛﺘــﻮر ﻣيﺸــيﻞ ﺷــيحة �
ســياﳼ معــ�ف بــﻪ منــﺬ اﻻســتقالل ،رﻏــم ﻋــدم توافــر العديــد مــﻦ املُقومــات الطﺒيعيــة لهــﺬا
أن ﻫــﺬ ِه الدولــ َة
الﺼمــود الــﱵ تعــارف ﻋليهــا العلــم اﻻجتماﻋــي وﻻ يعــﲏ ﻫــﺬا بالــ�ورة �

أن الدولــة القطريــة العربيــة تعيــﺶ
ســتﺼمد مســتقﺒالً أو أن� هــا فــي ﺻحــة جيــدة ،فالواﺿــﺢ �
مشــكالت ﻋــدة إن لــم تكــﻦ أزمــات طاحنــة فــي الوﻗــﺖ الحــا� ،وليــﺲ املقﺼــود بﺬلــﻚ أن
ﻛﻞ الــدول القطريــة العربيــة ﻋلــﻰ وشــﻚ اﻻنهيــار أو اﻻنفجــار ،وإن ﻛان بعضهــا ﻻ يحتمــﻞ أن

يفلــﺖ مــﻦ ذلــﻚ ﺧــالل العقــد األول أو الﺜانــي مــﻦ القــرن الحــادي والع�يــﻦ ،ﻛمــا ﻻ يفهــم مــﻦ

أن إنجازاتهــا ﻛانــﺖ زﻫيــدة ُمنــﺬ اﻻســتقالل،
ذلــﻚ أن ﻛﻞ الــدول القطريــة ﻗــد تعــ�ت
تمامــا ،أو �
ً
أن القــدرة ﻋلــﻰ مﺰيــد مــﻦ اﻹنجــازات ﻗــد وﻫنــﺖ وتوشــﻚ أن
ولكـ �ـﻦ الشــواﻫد ُﻛل� هــا تُشــري إلــﻰ �

تمامــا ،وﻗــد توﻗفــﺖ بالفعــﻞ فــي بعــﺾ الحــاﻻت").(1
تتوﻗــﻒ
ً

لــﻢ ﺗمـ ِ
ـﺾ ﻋﻠــﻰ هــﺬه الﻨﺒــﻮءة ﻓــ�ة أﻛــ� ﻣــﻦ ﺧمــﺲ ﺳــﻨﻮات ،ﻓﺒﻌــﺪ ﻋقــﻮد ﻣــﻦ الســﻜﻮن
والﺠمــﻮد ،وﻛمــا هــﻮ ﻣﺘﻮقــﻊ اﻧﺪلﻌــﺖ ﻓــﻲ أﻛــ� ﻣــﻦ بﻠــﺪ ﻋربــﻲ ﺛــﻮرات ﺷــﻌﺒية أﺳــقﻄﺖ
الســياﳼ
أﻧﻈمــة ،وهــﺰت ﻋــروش أﻧﻈمــة أﺧــرى ،وﺧﻠقــﺖ
واقﻌــا ﺟﺪيــﺪاً ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮي� ّ
ً
واﻻﺟﺘماﻋــﻲ ،لــﻢ ﺗﻜــﻦ �ﻋــة ﺗﺸـ �ـﻜﻠﻪ وﻋمــﻖ ﺗحﻮﻻﺗــﻪ لﺘﺨﻄــر ﻋﻠــﻰ بــال أﻛــ� ا�راقﺒــ�
ﺗﻔــاؤﻻً ،ﻓﻔــﻲ أواﺧــر ﻋــام ) (2010وﻣﻄﻠــﻊ ﻋــام ) (2011اﻧﺪلﻌــﺖ ﻣﻮﺟــة ﻋارﻣــة ﻣــﻦ الثــﻮرات
واﻻﺣﺘﺠاﺟــات ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ أﻧحــاء الﻮﻃــﻦ الﻌربــﻲ ،بــﺪأت بـــ )محمــد الﺒوﻋﺰيــﺰي( والثــﻮرة
ـﺖ ﺗﻠــﻚ الﻔــ�ة
وﻋرِﻓَـ ْ
الﺘﻮﻧســية الــﱵ أﻃﻠقــﺖ وﺗــ�ة الــ�ارة ﻓــﻲ ﻛثــ� ﻣــﻦ الــﺪول الﻌربيــة ُ
بثــﻮرات الربيــﻊ الﻌربيــة) ،(2واﻧﺘــ�ت هــﺬه اﻻﺣﺘﺠاﺟــات ب�ﻋــة ﻛﺒــ�ة ﻓــﻲ أﻏﻠــﺐ الــﺪول
الﻌربيــة ،وﺗﻀمﻨــﺖ اﺣﺘــﻜاﻛات ﺧﺸــﻨة بــ� قــﻮات اﻷﻣــﻦ وا�ﺘﻈاهريــﻦ ،ووﺻﻠــﺖ ﻓــﻲ بﻌﺾ
الــﺪول إلــﻰ وقــﻮع قﺘﻠــﻰ ﻣــﻦ الﻄرﻓــ� ،وﺗمــ�ت هــﺬه الثــﻮرات بﻈﻬــﻮر ﺷــﻌار )الشــعب يريد
وأن الﻌقﻠيــة
أن هــﺬه اﻷﻧﻈمــة ﻏايــة ﻓــﻲ الﻀﻌــﻒ والﻬﺸاﺷــة� ،
إســقاط النظــام( ،وأﺛﺒﺘــﺖ �
الﺒﻮليســية القمﻌيــة ﻋاﺟــﺰة ﻋــﻦ ﺗرويــﺾ الﺸــﻌﻮب بﺸــﻜﻞ داﺋــﻢ ﻓحرﻛــة الﺸــارع ﻓاقــﺖ ﻓــﻲ
قﻮﺗﻬــا وﺻﻼبﺘﻬــا وﺗﺠاوبﻬــا ﻣــﻊ اﻷﺣــﺪاث قــﺪرة اﻷﻧﻈمــة واﻷﺟﻬــﺰة اﻷﻣﻨيــة ﻋﻠــﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬــا
َو َق ْم ِﻌﻬــا).(3
) (1د .ﻣيﺸــيﻞ ﺷــيحة :إﺷــﻜالية الﺪولــة القﻄريــة الﻌربيــة ا�ﻌــا�ة ،ﻣﺠﻠــة ﺟاﻣﻌــة دﻣﺸــﻖ لﻠﻌﻠــﻮم اﻻقﺘﺼاديــة والقاﻧﻮﻧية،
ا�ﺠﻠــﺪ  ،22الﻌــﺪد اﻷول  ،2000ص .314
) (2ﻋﺒﺪ الﻐﲎ ﺳﻠمة :ﻋ� الثﻮرات الﻌربية اﻷﺳﺒاب والﺘﺪاﻋيات :ﻣﺘاح ﻋﻠﻰ ا�ﻮقﻊ اﻻلﻜ�وﻧﻲ
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=254317
) (3أﺣمﺪ بﻦ ﻋﺒﺪالرﺣمﻦ الﺼﻮيان :زﻣان الﻔرد يا ﻓرﻋﻮن ولﻰ ،ﻣﺘاح ﻋﻠﻰ ا�ﻮقﻊ اﻹلﻜ�وﻧﻲ
http://albayan.co.uk/article.aspx?id=656
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ــﻢ
لقــﺪ ﻧﺠحــﺖ الﺪولــة القُﻄريــة الﻌربيــة بَ ّﻌــﺪ اﻻﺳــﺘقﻼل ﻣــﻦ الﺼمــﻮد لﻌــﺪة ﻋقــﻮد ،رُﻏْ َ
أن ُﻣﻌﻈــﻢ اﻷدلــة ﻛاﻧــﺖ ﺗُﺸــ� إلــﻰ ﻋﻜــﺲ ذلــﻚ ﻋﻨــﺪ وﻻدﺗﻬــا القي�يــة أو ا�ﺸــﻮهة،
�
وﻧﺠحــﺖ ﻓــﻲ أن ﺗﺨﻠــﻖ ﻣﺆﺳســاﺗﻬا ،وأن ﺗُﻨﺠــﺰ بﻬــا الــﴚء ﻏــ� القﻠيــﻞ ﻓــﻲ الﺘﻌﻠيــﻢ والﺼحــة
الﻬ �ﻮيــة ﻋﻠــﻰ
ﻜــرس ُه �ﻮيﺘﻬــا القﻄريــة ،وﺗﻀﻔــﻲ هــﺬه ُ
واﻻقﺘﺼــاد ،بــﻞ ﻧﺠحــﺖ ﻓــﻲ أن ﺗُ ّ
ـﻮن بﻬــا ويﺘحمســﻮن لﻬــا ،ويــرى الﺪﻛﺘــﻮر ﺷــيحة
ﻣﻮاﻃﻨيﻬــا ،وﺟﻌﻠﺘﻬــﻢ يُ ْﺬ ِﻋﻨــﻮن لﻬــا أو َي ْقﺒﻠـ َ
"إن أزﻣــﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻘﻄﺮﯾــﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿــﺔ اﻟﺮاھﻨــﺔ ،ﺗﻜﻤــﻦ ﻓــﻲ اﻷﺳــﺒﺎب اﻟﮭﯿﻜﻠﯿــﺔ اﻟﺘــﻲ أﻓــﺮزت اﻟﺘﮭﺪﯾــﺪات
واﻟﻤﺘﻤﺜﻠــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﯿــﺖ واﻻﺟﺘﯿــﺎح اﻷﺟﻨﺒــﻲ واﻹﻓــﻼس ،واﻟﺘﻄــﺮف اﻟﺪﯾﻨــﻲ ،وﻓــﻲ ﻋﺠــﺰ اﻟﻨﱡﺨﺒــﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤــﺔ
وﻣﺆﺳﺴــﺎﺗﮭﺎ ﻋــﻦ اﺳــﺘﯿﻌﺎب ﺗﻠــﻚ اﻷﺳــﺒﺎب اﻟﮭﯿﻜﻠﯿــﺔ وﻋــﺪم ﻗﺪرﺗﮭــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ َ
اﻟﺨـ ﱠـﻼق ﻣﻌﮭــﺎ ،وإن
ﻣﻌﻈــﻢ أﻧﻈﻤــﺔ اﻟﺤﻜــﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿــﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿــﺔ ﺗﺒــﺪو ﻣﻘﺒﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ أزﻣــﺔ طﺎﺣﻨــﺔ ،إذ ﺗﻐﯿــﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻓــﻲ ﻛﻞ
دوﻟــﺔ ﻗﻄﺮﯾــﺔ ﻛ ًﻤــﺎ وﻛﯿﻔًــﺎ ،ﺑﺄﻛﺜــﺮ وأﻋﻤــﻖ ﻣﻤــﺎ ﯾﻤﻜــﻦ ﻟﮭــﺬه اﻷﻧﻈﻤــﺔ أن ﺗﺴــﺘﻮﻋﺒﮫ ﻣــﻊ ﻋــﺪم ﻗﺪرﺗﮭــﺎ
وﻗــﺪرة ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻘﻄﺮﯾــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻌﮭــﺎ").(4
وﻻ يمﻜــﻦ إﻏﻔــال الﺘحــﻮﻻت الﻜــربى الــﱵ ﺷــﻬﺪها الﻌالــﻢ ﻓــﻲ ﻣﺠــال اﻻﺗﺼــاﻻت وﺗقﻨيــة
ا�ﻌﻠﻮﻣــات وﺗﻄﺒيقــات اﻹﻧ�ﻧــﺖ وأﺛرهــا الﺒالــﻎ ﻓــﻲ ﻧــ� وﺗﻌﺰيــﺰ الﻮﻋــﻲ الﺠماهــ�ي
الح ّق ّ
وﺷــﻜﻠﺖ أﺣــﺪاث الربيــﻊ الﻌربــﻲ
ــﻮق،
�
بمﻔاهيــﻢ الﺘحــرر وا�ســاواة ووﺳــاﺋﻞ اﻧــ�اع ُ
ـﺖ ﻣﻮاﺻﻔــات
ﺣ ّمﻠـ ْ
ﺗﻐيــ�ات ﻛﺒــ�ة ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة لــﻢ ﺗﻨﺘــﻪ ﺗﺪاﻋياﺗﻬــا بﻌــﺪ ،هــﺬه اﻷﺣــﺪاث َ
ـﺖ ﻣــﻦ ﺟﻬــة أﺧــرى
ﺣ ّمﻠـ ْ
الثــﻮرات ﻓــﻲ بﻌــﺾ ﺟﻮاﻧﺒﻬــا ﻣــﻦ ﺣيــﺚ اﻷﺳــﺒاب وا�ســﺒﺒات ،ﻛمــا َ
ﺳــمات اﻻﻧﺘﻔاﺿــات اﻻﺟﺘماﻋيــة ا�ﺘﻮاﺻﻠــة ﻣــﻦ ﺣيــﺚ ﻃابﻌﻬــا اﻻرﺗﺠالــﻲ ﻏــ� ا� ُ ّرﺗﺒــﻂ
بقيــادات ﺗُﺪيــر وﺗُﻮﺟــﻪ ،ﻓالثــﻮرات وﺣســﺐ ﺗﺠــارب ا�ــاﴈ ﻋــادة ﻣــا ﺗﻜــﻮن لﻬــا قيــادات
ﻣﻨﻈمــة ذات رؤى وأهــﺪاف ﺳياﺳــية وﻓﻜريــة ﻣﻮﺣــﺪة أو ﻣﺘقاربــة ﻋﻠــﻰ اﻷقــﻞ ،وهــﺬا ﻣــا
زﺧمــا
لــﻢ ﺗﺘمــ� بــﻪ أﺣــﺪاث الربيــﻊ الﻌربــﻲ ،ﺣيــﺚ اﻛﺘســﺒﺖ الﺘحــرﻛات
�
ﺟماه�يــا هاﺋ ـﻼً
ً
ولﻜــﻦ ﻣــﻦ دون قيــادة ُﻣ �ﻮﺣــﺪة) (5ﻛمــا ﺷــﻜﻠﺖ الثــﻮرات الﺸــﻌﺒية الﻌربيــة الــﱵ ﺷــارك بﻬــا
ﻣﺨﺘﻠــﻒ �اﺋــﺢ ا�ﺠﺘمــﻊ وﺧاﺻــة ﻣــﻦ ﻓﺌــة الﺸــﺒاب ،ﻧقﻠــة ﻧﻮﻋيــة ﻓــﻲ أﺳــﻠﻮب وﺗﻜﺘيــﻜات
أن ﻣﻔﻬــﻮم الثــﻮرة ارﺗﺒــﻂ ﻣﻨــﺬ القــﺪم بالﻌﻨــﻒ
الﺠماهــ� ا�ﻄالﺒــة بحقﻮقﻬــا ،وﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ �
والــﺪم ﺳــﻮاء ﻣــﻦ ﺟاﻧــﺐ الﺠمــﻮع الثاﺋــرة ،أم ﻣــﻦ ﺟاﻧــﺐ الســﻠﻄة الحاﻛمــة ،وباﺳــﺘثﻨاء
ﺳــﻮريا وليﺒيــا الــﱵ اﺗﺨــﺬت ﺷــﻜﻞ الثــﻮرات ا�ســﻠحة والﻌﻨــﻒ والﻌﻨــﻒ ا�ﻀــاد ﻣــﻦ
ُردن
الﺠماهــ� والســﻠﻄة ،ﻓقــﺪ ﺷــﻬﺪت اﻻﺣﺘﺠاﺟــات الﻌربيــة ﻓــﻲ بﻌــﺾ الــﺪول ﻣثــﻞ اﻷ ّ
ﻃابﻌــا أﻛــ� ﺳــﻠمية ،وﻓــﻲ دول أﺧــرى ﻣثــﻞ ﻣــ� ،الﺒحريــﻦ ،اليمــﻦ
وا�ﻐــرب وﺗﻮﻧــﺲ
ً
ﺷــابﻬا بﻌــﺾ الﻌﻨــﻒ ،أﻣــا ﻓــﻲ الــﺪول الﻌربيــة الﻨﻔﻄيــة ﻓقــﺪ ﺗمﻜﻨــﺖ الﻨﻈــﻢ الحاﻛمــة ﻣــﻦ
ﺗﻨﻔيــﺬ براﻣــﺞ إﻧﻔــاق واﺳــﻌة دون ﻓــرض �اﺋــﺐ أو رﺳــﻮم ﻋﻠــﻰ ﻣﻮاﻃﻨيﻬــا ،لﺬلــﻚ ﺣالــﺖ
اﻋﺘماديــة ا�ﻮاﻃــﻦ ﻋﻠــﻰ الســﻠﻄة دون ا�ﻄالﺒــة با�ﺸــارﻛة السياﺳــية ﻣمــا ﻣﻨحﻬــا القــﺪرة
) (4د .ﻣيﺸيﻞ ﺷيحة :ا�رﺟﻊ السابﻖ ص ص .316-315
)) ((5ﻣﻨﻈمة ا�رأة الﻌربية :ا�رأة الﻌربية والﺪيمﻮقراﻃية ،ﺗحرير هيﻔاء أبﻮ ﻏﺰالة القاهرة  2014ص .14-13
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ﻋﻠــﻰ اﻛﺘســاب الــﻮﻻءات .وﺗﺠاوبــﺖ بﻌــﺾ اﻷﻧﻈمــة الﻌربيــة ﻣــﻊ الﺘﻐيــ�ات واﺳــﺘمﻌﺖ إلــﻰ
ﺻــﻮت ﺷــﻌﻮبﻬا ،و�ﻋــﺖ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔيــﺬ براﻣــﺞ اﻹﺻــﻼح ﻛمــا هــﻮ الحــال ﻓــﻲ ا�ﻐــرب الــﺬي
أدﺧــﻞ ﺗﻌﺪيــﻼت دﺳــﺘﻮرية ﺟﺪيــﺪة ﺗــ�ع بﻌــﺾ ﺻﻼﺣيــات ا�ﻠــﻚ لﺘﻨقــﻞ الﺒــﻼد ﻣــﻦ ﻣﻠﻜيــة
ُردن الــﺬي أدﺧــﻞ ﺗﻌﺪيــﻼت دﺳــﺘﻮرية أﺣﺪﺛــﺖ ﻧقﻠــة
ُﻣﻄﻠقــة إلــﻰ ﻣﻠﻜيــة دﺳــﺘﻮرية ،واﻷ ّ
الســﻠﻄات والﺘﻮﺳــﻊ
ﻧﻮﻋيــة ﻓــﻲ الحيــاة السياﺳــية لﻠﺪولــة ﻣــﻦ ﺣيــﺚ الﻔﺼــﻞ ا�ــرن بــ� �
ﻓــﻲ ﻣﻮﺿــﻮع الحريــات الﻌاﻣــة وﺣقــﻮق ا�ﻮاﻃﻨــ� ،وإﻧﺸــاء ا�حﻜمــة الﺪﺳــﺘﻮرية والﻬيﺌــة
ا�ســﺘقﻠة لــﻺ�اف ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﺘﺨابــات الﻨيابيــة ،وإقــرار القﻮاﻧــ� الﻨاﻇمــة لﻠحيــاة السياﺳــية
ﻣثــﻞ قﻮاﻧــ� اﻷﺣــﺰاب السياﺳــية واﻻﻧﺘﺨابــات وا�رﻛﺰيــة ،وﻣﺠالــﺲ الحﻜــﻢ ا�حﻠيــة ،ورﻓــﻊ
الحﺼــﺺ ا�ﺨﺼﺼــة لﻠﻨســاء )الكوتــا( ﻓــﻲ ا�ﺠالــﺲ الﺘ�يﻌيــة واﻹدارة ا�حﻠيــة ،وبﻬــﺬه
ُردن وا�ﻐــرب قــﺪ ﻣﻨحــا ﻣﻌــﲎ ﺟﺪيـ ًﺪا لﻠربيــﻊ الﻌربــﻲ
الﺘﻐيــ�ات الﺘﻠقاﺋيــة يﻜــﻮن ﻛﻞ ُ ﻣــﻦ اﻷ ّ
ـﺬري لﻸﻧﻈمــة).(6
يﺒﺘﻌــﺪ ﻋــﻦ الﻌﻨــﻒ والﺘﻐيــ� الﺠـ ِ
ً
ﺃوﻻ :مﺸارﻛة اﳌرﺃﺓ العربية يف ﺃﺣداﺙ الربيﻊ العربﻲ

ﻻ ﺗــﺰال ا�ﺸــارﻛة السياﺳــية لﻠمــرأة ﻓــﻲ الــﺪول الﻌربيــة ﻣﻨﺨﻔﻀــة قياﺳــاً بــﺪول الﻌالــﻢ
اﻷﺧــرى ،وﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ الﺘﻄــﻮر الﻮاﺿــﺢ ﻓــﻲ وﺿــﻊ ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ ﻣﺠالـ ّـﻲ الﺼحــة
ـﺲ هــﺬه ا�ﻜاﺳــﺐ ﻋﻠــﻰ ا�يــﺪان الســياﳼ ﻓحﺼــة ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�ﺸــارﻛة ﻓﻲ
والﺘﻌﻠيــﻢ ،لــﻢ ﺗﻨﻌﻜـ ْ
الحيــاة الﻌاﻣــة والسياﺳــية ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة هــﻲ ﺣﺼــة ﻣﺘﺪﻧيــة والﻔﺠــﻮة ﻛﺒــ�ة بــ�
واقــﻊ ﺗمﻜــ� ا�ــرأة الﻌربيــة ﺳياﺳــياً والﻮاقــﻊ الﺪولــﻲ ،إذ ﺗﻮاﺟــﻪ ا�ــرأة الﻌربيــة ﻣﺠمﻮﻋــة
ﻣــﻦ الﺘحﺪيــات الــﱵ أﻓقﺪﺗﻬــا قﺪرﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ القيــام بــﺪور ﻓاﻋــﻞ ﻓــﻲ الحيــاة الﻌاﻣــة إﻻ ﻓــﻲ
أﺿيــﻖ الحــﺪود ،ﻓاﻷرقــام ﺗﺸــ� إلــﻰ أن ﺗمثيــﻞ ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ ا�ﺠالــﺲ الﺘ�يﻌيــة
وا�ﻨاﺻــﺐ السياﺳــية وا�ﻮاقــﻊ الحﻜﻮﻣيــة القياديــة ﻣــا زال دون ا�ســﺘﻮى ا�ﻄﻠــﻮب ،ويرﺗﺒــﻂ
ذلــﻚ بــﺪور الرﺟــﻞ ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ،وبالﻔﻬــﻢ الﺨاﻃــﺊ لﻠ�يﻌــة اﻹﺳــﻼﻣية ،ولﻠﻌــادات والﺘقاليــﺪ
أن اﻷديــان الســماوية والﺪﺳــاﺗ�
الســاﺋﺪة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ الﻌربــﻲ ﻋمﻮﻣــاً ،ﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ �
وﺣ َق ّ ِ
ﻮقﻬــا.
الﻮﻃﻨيــة واﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة ﺟميﻌﻬــا قــﺪ ﺣﻔﻈـ ْ
ـﺖ لﻠمــرأة ﻣﻜاﻧﺘﻬــا ُ

ﺷــﻜﻞ ﻇﻬــﻮر ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﻮﺟــة اﺣﺘﺠاﺟــات ﻋــام ) (2011الــﱵ
وﻣــﻦ هــﺬا ا�ﻨﻄﻠــﻖ ﻓقــﺪ
ّ
هــﺰت الــ�ق اﻷوﺳــﻂ ﻧقﻄــة ﺗحــﻮل ،وﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ أﻧﻬــا ﻛاﻧــﺖ ﺗقــﻮم ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪى أﻋــﻮام
بح َق ّ ِ
السياﺳــة والحيــاة الﻌاﻣــة
ﻮقﻬــا لﻠﻮﺻــﻮل إلــﻰ ﻣﺸــارﻛة أﻛــرب ﻓــﻲ ّ
بح َمــﻼت لﻠمﻄالﺒــة ُ
َ
ﻓــﺈن ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ا�رﻛﺰيــة ﻓــﻲ اﻻﺣﺘﺠاﺟــات الﺸــﻌﺒية ،ﻛاﻧــﺖ بــارزة وﻻﻓﺘــة لﻠﻨﻈــر ﻓمﻦ ﺗﻮﻧﺲ
إلــﻰ الﺒحريــﻦ وﻣــﻦ ﻣــ� إلــﻰ اليمــﻦ ﻧﺰلــﺖ الﻨســاء إلــﻰ الﺸــﻮارع وا�ياديــﻦ الﻌاﻣــة يُﻄالــ�
بالح ّــﻖ ﻓــﻲ اﻧﺘﻬــاج الﺪيمقراﻃيــة ﻛﻨﻈــام لﻠحﻜــﻢ ،والﻌﺪالــة اﻻﺟﺘماﻋيــة
ﻛﺒاقــﻲ ا�ﻮاﻃﻨــ�
َ

) (6د .هيﻔــاء أبــﻮ ﻏﺰالــة» :ا�ــرأة والربيــﻊ الﻌربــﻲ« ،ﻓــﻲ »ا�ــرأة الﻌربيــة والﺪيمﻮقراﻃيــة« ،ﺗحريــر د .هيﻔــاء أبــﻮ ﻏﺰالــة
)ص ص  (121-81ﻣﻨﺸــﻮرات ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة ،القاهــرة  2014ص . 92
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
والحريــة وا�ســاواة  ،وﻛان لﻬــﻦ دور أﺳــاﳼ ﻓــﻲ هــﺬه الحــرﻛات ،وﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ ﺗﻔــاوت
ﺣ ّقﻮقﻬـ �ـﻦ
وﺿــﻊ الﻨســاء ﻓــﻲ الــﺪول الﻌربيــة ﻣــﻦ دولــة إلــﻰ أﺧــرى ،أﻻ �
أن ا�ﺨاﻃــر الــﱵ ﺗُﻬــﺪد ُ
اﻹﻧســاﻧية ﺗﺘﺸــابﻪ بﺸــﻜﻞ ﻛﺒــ� ،إذ ﺗﻮاﺟــﻪ ا�ــرأة الﻌربيــة ﻣحــاوﻻت ﻹقﺼاﺋﻬــا ﻣــﻦ الحيــاة
الﻌاﻣــة وأﻋمــال الﺘميــ� والﻌﻨــﻒ الــﱵ ﺗرﺗﻜﺒﻬــا ﻣﺠمﻮﻋــات ﻣﺘﻄرﻓــة ﻣــﻊ ﺗﻨاﻣــﻲ قــﻮة الﺘيــارات
ﺣ َق ّ
ﻮقﻬــا الﻜاﻣﻠــة ،ولــﺬا ﻓقــﺪ ﺷــارﻛﺖ الﻨســاء ﻓــﻲ ﺣــرﻛات
ا�حاﻓﻈــة الــﱵ ﺗﻌــارض ﻣﻨــﺢ ا�ــرأة ُ
اﻻﺣﺘﺠــاج الﻌربيــةُ ،ﻣﻄالﺒــات بالحريــة وا�ســاواة والﻌﺪالــة والﺪيمقراﻃيــة ،ﻓريــاح الﺘﻐيــ�
ـ�ت ا�ﺸــﻬﺪ الســياﳼ بﻜاﻣﻠــﻪ ﺷـ �ـﻜﻠﺖ ﻓرﺻــة ﺣقيقيــة لﻠمــرأة
الــﱵ هﺒــﺖ ﻋﻠــﻰ ا�ﻨﻄقــة وﻏـ ْ
ّ ِ )(7
ﺣ َقﻮقﻬــا .
لﺘﻀﻐــﻂ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻧــ�اع ُ

أن ا�ــرأة الﻌربيــة ﻛان لﻬــا ﻧﺼيــﺐ قــﻮي ﻓــﻲ هــﺬه اﻻﺣﺘﺠاﺟــات ،ﺳــﻮاء
والﻼﻓــﺖ لﻼﻧﺘﺒــاه �
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ ا�ﻈاهــرات واﻻﻋﺘﺼاﻣــات الﺠماه�يــة ،أو ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺳــﺘﺨﺪام
ﺗﻄﺒيقــات اﻹﻧ�ﻧــﺖ ووﺳــاﺋﻞ الﺘﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ لﺘﻌﺰيــﺰ الﻮﻋــﻲ بمﻔﻬــﻮم الحريــات
ﺣ َق ّ
ــﻮق الﻨســاء وﺣريــة الــرأي والﺘﻌﺒــ� ،والﺪﻋــﻮة إلــﻰ ا�ﺸــارﻛة
والﺘحــرر ،والﺪﻓــاع ﻋــﻦ ُ
ﻓــﻲ ﻣســ�ة الﺘحــﻮل الﺪيمقراﻃــﻲ باﻋﺘﺒارهــا الﻮﺳــيﻠة الرﺋيســة الــﱵ يمﻜــﻦ أن ﺗمثــﻞ ﻣﺼالــﺢ
ا�ــرأة ،والحﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﺠابات �يﻌــة وﺣقيقيــة ﻓــﻲ ﺗﻐيــ� السياﺳــات والﺒُــﲎ الﻮﻃﻨية
الرﺳــمية).(8
الرﺳــمية وﻏــ� �
�

ﺷـ �ـﻜﻠﺖ الثــﻮرة الﺘﻮﻧســية ﻧُقﻄــة اﻧﻄــﻼق لﻠربيــﻊ الﻌربــﻲ وﻛاﻧــﺖ لﻬــا آﺛــار ﻓﻲ ا�ﻨﻄقــة ﻛاﻣﻠة،
وقــﺪ ﺷــارﻛﺖ ا�ــرأة الﺘﻮﻧســية ﻣﻨــﺬ ) (2010/12/17بمﺨﺘﻠــﻒ ﻓﺌاﺗﻬــا الﻌمريــة بقــﻮة ﻓــﻲ
اﻻﺣﺘﺠاﺟــات وبقــﺪر ﻣســا ٍو لﻠرﺟــﻞ ،لﻠمﻄالﺒــة برﺣيــﻞ الﻨﻈــام وبالحريــة والﻜراﻣــة ،وﺧــﻼل
اﻻﺣﺘﺠاﺟــات ﺗﻌرﺿــﺖ الﻨســاء إلــﻰ الﻌﻨــﻒ ﻣــﻦ قﺒــﻞ رﺟــال ال�ﻃــة والﺘحــرش الﺠﻨــﴘ
وقــﺪ ﺗﻠقــﺖ الﺠمﻌيــة الﺘﻮﻧســية لﻠﻨســاء الﺪيمقراﻃيــات ﻓــﻲ )يناير/ﻛانون  (2011 /2ﺷــﻬادات
ﺗثﺒــﺖ هــﺬه ا�مارﺳــات الــﱵ بﻠــﻎ بﻌﻀﻬــا ﻣســﺘﻮى ﻏــ� ﻣســﺒﻮق ﻣــﻦ الﺒﺸــاﻋة) ،(9وﻣﻨــﺬ
اﻧﻄــﻼق الــ�ارة اﻷولــﻰ لﻠثــﻮرة ﻛاﻧــﺖ الﻨســاء ﻋﻠــﻰ اﺧﺘــﻼف اﻧﺘماءاﺗﻬـ ّـﻦ وأﻋمارهـ ّـﻦ ﻓــﻲ
الﺼﻔــﻮف اﻷﻣاﻣيــة ﻋﻠــﻰ أرض ا�يــﺪان دون ﻣﺒــاﻻة بالقمــﻊ والﻄﻐيــانُ ،ﻣﻨاديــات بالحريــة
والﻜراﻣــة والﻌﺪالــة ﺣــﱴ ﺳــقﻮط الﻨﻈــام الــﺬي هيمــﻦ ﻋﻠــﻰ الﺒــﻼد ﻣــﺪة ﺛﻼﺛــة وﻋ�يﻦ ﺳــﻨة،
ولــﻢ ﺗﺨــﻞ ﻣحﻄــة أو ﻣرﺣﻠــة ﻣــﻦ الثــﻮرة ﻣــﻦ الﻔﻌــﻞ الﻨســاﺋﻲ ،ﻓقــﺪ اﻧﺨرﻃــﺖ ا�ــرأة الﺘﻮﻧســية
بالﻔﻌــﻞ وبالﺼــﻮت ﻓــﻲ ا�ﻈاهــرات واﻻﻋﺘﺼاﻣــات ،وبالﻜﻠمــة والﺘﻌﺒﺌــة ﻋﻠــﻰ ﺻﻔحــات
ِ
ـﺠﻞ الﺘاريــﺦ الﺘﻮﻧــﴘ الحاﻓــﻞ
ﺷــﺒﻜات الﺘﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﺗارﻛــة بﺬلــﻚ بﺼماﺗﻬــا ﻓــﻲ ﺳـ ّ
بالﻨﻀــاﻻت الﻨســاﺋية).(10
) (7الﻔيﺪرالية الﺪولية لحقﻮق اﻹﻧسان :الثﻮرات الﻌربية أي ربيﻊ لﻠﻨساء ،باريﺲ  2012ص ص.9-8
) (8ﻣﻨﻈمة ا�رأة الﻌربية :ا�رﺟﻊ السابﻖ ص ص . 14-13
) (9الﻔيﺪرالية الﺪولية لحقﻮق اﻹﻧسان :ا�رﺟﻊ السابﻖ ص .9
) (10د .دلﻨــﺪة اﻷرقــﺶ» :دراﺳــة الحالــة الﺘﻮﻧســية » ،ﻓــﻲ » ا�ــرأة الﻌربيــة والﺪيمﻮقراﻃيــة ،ﺗحريــر د .هيﻔــاء أبــﻮ ﻏﺰالــة
)ص ص  (163-127ﻣﻨﺸــﻮرات ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة ،القاهــرة  2014ص . 150
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ـ� ﺷــارﻛﺖ الﻨســاء ﻣــﻦ ﺷــﱴ اﻷﻋمــار ،والﻨاﺷــﻄات ﻣــﻦ ﻛﻞ الحــرﻛات السياﺳــية ﻓــﻲ
وﻓــﻲ ِﻣـ ْ
ا�ﻈاهــرات وﻓــﻲ ا�ﻮاﺟﻬــات ﻣــﻊ قــﻮات اﻷﻣــﻦ ،وﻓــﻲ الﺘﻨﻈيــﻢ وﻛﺘابــة الﺸــﻌارات وﺷــارﻛﻦ
ﻓــﻲ اﻻﻋﺘﺼاﻣــات الــﱵ بﻠﻐــﺖ ذروﺗﻬــا باﺳــﺘقالة الرﺋيــﺲ ﺣســﲏ ﻣﺒــارك ﻓــﻲ ) 11شــﺒاط/
ف�اير.(11)(2011/
وبﻌــﺪ اﺳــﺘقالة الرﺋيــﺲ وﻧقــﻞ الســﻠﻄة لﻠمﺠﻠــﺲ الﻌســﻜري ،اﻧﺪلﻌــﺖ ا�ﻈاهــرات ﻓــﻲ ﺟميــﻊ
أﻧحــاء ﻣــ� ،وبــرزت قــﻮى ﺳياﺳــية ﻓاﻋﻠــة ،لــﻢ ﺗﻜــﻦ ﻓــﻲ ا�ﺸــﻬﺪ ﻣــﻦ قﺒــﻞ ،أبرزهــا ﺟماﻋــة
اﻹﺧــﻮان ا�ســﻠمﻮن والســﻠﻔيﻮن ،وﺗيــارات ﺛﻮريــة يســارية ،إلــﻰ ﺟاﻧــﺐ اﻧــﺪﻻع اﻋﺘﺼاﻣــات
وﻣﻈاهــرات ﻓﺌﻮيــة ﺗﻄالــﺐ بﺘحســ� أوﺿاﻋﻬــا اﻻقﺘﺼادية ..وﺧﻼل هﺬه اﻷﺣــﺪاث ا�ﺘﻼﺣقة،
ﺗﻌــرض ا�ﺘﻈاهــرون -وﻣﻨﻬــﻢ الﻨســاء -لﻠﻌﻨــﻒ والﺘﻬﺪيــﺪ وأﺣيا ًﻧــا الﺘحــرش الﺠﻨــﴘ ..وﻋﻠــﻰ
أﺛــر ذلــﻚ وﺗحﺪي ـ ًﺪا ﻓــﻲ ) (2011/12/20ﺷــارﻛﺖ آﻻف الﻨســاء ﻓــﻲ ﻣســ�ة ﻧســاﺋية وﺳــﻂ
اﺣﺘﺠاﺟــا ﻋﻠــﻰ أﻋمــال الﻌﻨــﻒ ،وأﺻــﺪر ا�ﺠﻠــﺲ الﻌســﻜري بيا ًﻧــا يﻌﺘــﺬر ﻓيــﻪ لﻨســاء
القاهــرة
ً
ﻣــ� ،ويﻌﻠــﻦ اﺗﺨــاذه ﺟميــﻊ اﻹﺟــراءات القاﻧﻮﻧيــة �حاﺳــﺒة ا�ســﺌﻮل� ﻋــﻦ الﺘﺠــاوزات.

ــ� بﻌــﺪ إﺳــقاط الﻨﻈــام ،وقادهــا ا�ﺠﻠــﺲ
إﻻ �
أن ا�رﺣﻠــة اﻻﻧﺘقاليــة الــﱵ بــﺪأت ﻓــﻲ ِﻣ ْ
الﻌســﻜري ﺳــادﺗﻬا ﺣالــة ﻣــﻦ اﻻﻧﻔــﻼت اﻷﻣــﲏ وﺗﺨﺒُــﻂ الــرؤى ،وبــﺪأت ﺣالــة ﻣﻦ اﻻﺳــﺘقﻄاب
الســياﳼ ﺣــﻮل �ــﻦ ﺗﻜــﻮن اﻷولﻮيــة لﻠﺪﺳــﺘﻮر أو لﻠرب�ــان ،وﺗﺸــﺘﺖ القــﻮى السياﺳــية
وﺗﺼارﻋــﺖ ﺣــﱴ داﺧــﻞ ا�ﻌســﻜر الﻮاﺣــﺪ )القــوى الﺜوريــة واللي�اليــة( ﻓــﻲ ﻣقابــﻞ ﻣﻌســﻜر
آﺧــر ﻣﻨﻈــﻢ وﺻاﻣــﺪ ﻣــﻦ القــﻮى ا�ﺘﺸــﺪدة بﺄﺟﻨحﺘﻬــا ا�ﺨﺘﻠﻔــة )اﻹﺧــﻮان والســﻠﻔيﻮن( ،وﻓــﻲ
ﺗﺪريﺠيــا،
إﻃــار الﺠــﺪل الﻮاﺳــﻊ والﺼﺪاﻣــات ا�ﺘﻜــررة والﺘحالﻔــات ﺧﻔــﺖ ﺻــﻮت الﻨســاء
�
وﺿاﻋــﺖ القﻀايــا وا�ﻄالــﺐ وبــﺪت أﻧّ ﻬــا الﻀحيــة" لﺠــﺪول أﻋمــال ﻣﺰدﺣــﻢ أﻣــام الحﻜﻮﻣــة
ﻣــﻦ ﺟﻬــة ،وﻣــﻦ ﺟاﻧــﺐ قــﻮى ﺳياﺳــية ديﻨيــة ﻣﺘﺸــﺪدة ﻣــﻦ ﺟﻬــة أﺧــرى").(12

أﻣــا ﻓــﻲ ليﺒيــا ﻓقــﺪ ﺷــارﻛﺖ الﻨســاء بقــﻮة ﻓــﻲ الــ�اع الــﺬي اﻧﺘﻬــﻰ ﻓــﻲ ﻧﻬايــة ا�ﻄــاف
باﻹﻃاﺣــة بﻨﻈــام القﺬاﻓــﻲ ﻓﻔــﻲ ) (2011/2/15ﺗﺠمﻌــﺖ أﻣﻬــات وأﺧــﻮات وأراﻣــﻞ الرﺟــال
الﺬيــﻦ قﺘُﻠــﻮا ﻓــﻲ ﻋــام ) (1996ﻓــﻲ ﺳــﺠﻦ أبــﻮ ﺳــﻠيﻢ أﻣــام ﻣحﻜمــة الﻌــﺪل ﻓــﻲ بﻨﻐــازي
لﻼﺣﺘﺠــاج ﻋﻠــﻰ ﺗقاﻋــﺲ الســﻠﻄات ﻓــﻲ الﺘحقيــﻖ ﻓــﻲ ﺗﻠــﻚ الﻮﻓيــات ،وﺟﻮبﻬــﺖ الﺘﻈاهــرة
بقمــﻊ ﻋﻨيــﻒ ،وﻓــﻲ اﻷيــام الﺘاليــة اﻧﺪلﻌــﺖ اﺣﺘﺠاﺟــات ﺣاﺷــﺪة ﻓــﻲ ﻋــﺪة ﻣــﺪن ليﺒيــة ،بمــا
ﺣﻜــﻢ )معمــر القﺬافــي( الــﺬي اﺳــﺘمر ﻧحــﻮ ) 42ﻋام ـاً(
ﻓــﻲ ذلــﻚ ﻃرابُﻠــﺲ ﻣﻨاديــة بﻨﻬايــة ُ
وﺧــﻼل الــ�اع الــﺬي أﻋقــﺐ ذلــﻚ ،وﺣــ� ﺗحﻮلــﺖ اﻻﺣﺘﺠاﺟــات �يﻌــاً إلــﻰ ﺛــﻮرة ﻣســﻠحة،
ﺣمﻠــﺖ ا�ــرأة الﻠيﺒيــة الســﻼح وﺳــاﻋﺪت الﻨازﺣــ� ،وأبقــﺖ ﻋﻠــﻰ ﻋمــﻞ الﺨﺪﻣــات الﻌاﻣــة
ـﺖ
ﻋﻨﺪﻣــا اﻧســحﺒﺖ الﺪولــة ،وزودت ا�قاﺗﻠــ� بالﻐــﺬاء والــﺪواء ،وقاﻣــﺖ بﺠمــﻊ ا�ــال ،وﻧقﻠـ ْ
رﺳــاﺋﻞ �يــة ،وﺷــارﻛﺖ ﻓــﻲ الﺠﻬــﻮد الراﻣيــة إلــﻰ قﻠــﺐ ﻧﻈــام الحﻜــﻢ ،وﻓــﻲ ﻧقــﻞ ا�ﻌﻠﻮﻣــات
) (11الﻔيﺪرالية الﺪولية لحقﻮق اﻹﻧسان :ا�رﺟﻊ السابﻖ ص.17
) (12د .أﻣاﻧــﻲ قﻨﺪيــﻞ :دراﺳــة الحالــة ا��يــة ،ﻓــﻲ »ا�ــرأة الﻌربيــة والﺪيمﻮقراﻃيــة ،ﺗحريــر د .هيﻔــاء أبــﻮ ﻏﺰالــة )ص
ص  (247-211ﻣﻨﺸــﻮرات ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة ،القاهــرة  2014ص .243
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣــﻦ ﻣﺪيﻨــة إلــﻰ أﺧــرى ،وﻓــﻲ ﺗﻬريــﺐ اﻷﺳــﻠحة ،وﻣﻨــﺬ بﺪايــة الــ�اع وردت أﺧﺒــار ﻋــﻦ
ﺣــﺪوث الﻜثــ� ﻣــﻦ ﺣــاﻻت اﻻﻏﺘﺼــاب ﻋﻠــﻰ أيــﺪي رﺟــال ﻣســﻠح� ،وﻻ يــﺰال ﺗﻮﺛيــﻖ ﺗﻠــﻚ
الﺠراﺋــﻢ ﻓــﻲ ﻏايــة الﺼﻌﻮبــة ﻧﺘيﺠــة لﻮﺻــﻢ الﻀحايــا وا�ﺨاﻃــر الــﱵ يﺘﻌرﺿــﻦ لﻬــا ﻋﻨــﺪ
اﻹبــﻼغ ﻋــﻦ ﺗﻠــﻚ الﺠراﺋــﻢ ،وﺗســﺒﺐ الﺨــﻮف ﻣــﻦ اﻻﻏﺘﺼــاب ﻓــﻲ ﻓــرار الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ الﻨســاء
ﻣــﻦ الﺒــﻼد أﺛﻨــاء الــ�اع وﻓــﻲ ﺷــﻬر ) (11/2011ﺷــارﻛﺖ ﺣﻮالــﻰ ﺳــﺘ� ﺳــيﺪة ليﺒيــة ﻓــﻲ
ﻣســ�ة ﺻاﻣﺘــة بﻄرابﻠــﺲ لﻠمﻄالﺒــة بمﺰيــﺪ ﻣــﻦ الﺪﻋــﻢ ﻣــﻦ الحﻜﻮﻣــة الﺠﺪيــﺪة لﻀحايــا
اﻻﻏﺘﺼــاب ،وﺳــارت ا�ﺘﻈاهــرات ُﻣﻜممــات اﻷﻓــﻮاه ب�يــﻂ ﻻﺻــﻖ ﺣــﱴ ﻣﻜﺘــﺐ رﺋيــﺲ
الــﻮزراء ،ﻣﻄالﺒــات بﺘﻮقيــﻊ ﻋقﻮبــات أﻛــ� �اﻣــة ﻋﻠــﻰ أولﺌــﻚ الﺬيــﻦ يرﺗﻜﺒــﻮن ﺟراﺋــﻢ
اﻻﻏﺘﺼــاب وبﺪﻋــﻢ لﻠمﻨﻈمــات ﻏــ� الحﻜﻮﻣيــة الــﱵ ﺗقــﺪم ا�ســاﻋﺪة لﻠﻀحايــا).(13
أن ا�ــرأة الﻠيﺒيــة ﻛاﻧــﺖ الﺪاﻋــﻢ وا�ﻨــا� لﻠثــﻮرة ،إﻻ أﻧــﻪ وبﻌــﺪ ﻧﺠــاح
وﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ ّ
الثــﻮرة واﻧﻬيــار الﻨﻈــام الســابﻖ ﻇﻬــرت ﺗﻜﺘــﻼت وﺗيــارات ﻣﻨﻈمــة ،وﺗﺼــﺪرت ا�ﺸــﻬﺪ
ﻧﻔســﻬا برﻏــﻢ
بالﻜاﻣــﻞ ،لﺘﺒــﺪأ ﻣــﻦ ﺟﺪيــﺪ ﻣحاولــة إقﺼــاء دور ا�ــرأة وﺗﻬميﺸــﻬا ﺣيــﺚ وﺟـ ْ
ـﺪت َ
ﻛﻞ ﻣــا قﺪﻣﺘــﻪ ﻣــﻦ أدوار ﺳياﺳــية ،واﺟﺘماﻋيــة ،واقﺘﺼاديــة ﺗﻨاﺿــﻞ ﻣــﻦ ﺟﺪيــﺪ ﻻﻧــ�اع
ﺣ ّق ّ
ﻮقﻬــا بﻌــﺪ أن ﺷــﻌرت بمحاولــة إقﺼاﺋﻬــا ﻣــﻦ ﺟﺪيــﺪ ،وﺣــﱴ هــﺬه الﻠحﻈــة ﻣــا زالــﺖ
ُ
ا�ــرأة الﻠيﺒيــة ﺗﻌاﻧــﻲ بــﻞ وﺗﺸــﻌر با�ــرارة بﻌــﺪ ﻛﻞ ﻣــا قﺪﻣﺘــﻪ ﻣــﻦ ﺗﻀحيــات ،ﻓالسياﺳــات
الح ّقـ ّ
ـﻮق اﻹﻧســاﻧية الﺨاﺻــة بالﻨســاء وا�ســاواة ﻏــ� واﺿحــة،
الﻌمﻮﻣيــة واﺳــ�اﺗيﺠيات ُ
ويﻈــﻞ ا�ﺸــﻬﺪ الﻌــام لﻠمــرأة الﻠيﺒيــة ﻏــ� واﺿــﺢ إلــﻰ ﺣــ� اﺳــﺘقرار الﻮﺿــﻊ ﻓــﻲ الﺒــﻼد).(14
وﻓــﻲ اليمــﻦ ﺣيــﺚ ا�ﺠﺘمــﻊ الــﺬي ﺗــﻢ ﺗﺼﻮيــره ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ َقﺒَﻠـ ّـﻲ وذو ﺛقاﻓــة ﺗقﻠيﺪيــة ﻣحاﻓﻈــة،
اﻧﺪلﻌــﺖ ا�ﻈاهــرات ﻓــﻲ ﻣﻄﻠــﻊ ﻋــام ) (2011ﻓــﻲ أﻋقــاب ُﻣقــ�ح لﻠحــﺰب الحاﻛــﻢ بﺘﻌﺪيــﻞ
ـﻮي ﻓــﻲ إﻃــار هــﺬه الحرﻛــة ،بــﻞ إن بﻌــﺾ الﻨســاء لﻌــ�
ﺣﻀــﻮر قـ ّ
الﺪﺳــﺘﻮر ،وﻛان لﻠمــرأة ُ
دور الريــادة ﻓحــ�ت الﻨســاء إلــﻰ ﺳــاﺣات الﺘﻐيــ� وﺷــارﻛﻦ الرﺟــال ﻓــﻲ ا�ســ�ات
واﻻﺣﺘﺠاﺟــات ،و ُﻛـ �ـﻦ ﻣــﻦ أواﺋــﻞ الﺸــﻬﺪاء الﺬيــﻦ ﺗﻠقــﻮا رﺻــاص الحﻜﻮﻣــة ،وﻛان لﻬـ ّـﻦ وﻻ
يــﺰال ﺻــﻮت وﺣﻀــﻮر قــﻮي أﻇﻬــر رﻏﺒــة ﻓــﻲ ﺗﻐيــ� اﻷدوار ،وﺗﻐيــ� الﺼــﻮرة الﻨمﻄيــة الــﱵ
ـﺲ ا�ــرأة اليمﻨيــة ﻓيﻬــا زﻣﻨــاً ﻃﻮيـﻼً) ،(15وﻓــﻲ ) (2011/1/22ﺗــﻢ ﺗﻮقيــﻒ الﺼحاﻓيــة
َﺗـ �ـﻢ ﺣﺒـ ُ
ـﺖ بﺈﺛــارة الﻔــﻮﴇ وزﻋﺰﻋــة اﻻﺳــﺘقرار وﺗﻨﻈيــﻢ ﻣﻈاهــرات وﻣســ�ات
)ﺗــﻮﻛﻞ ﻛرﻣــان( وأﺗ� ِﻬمـ ْ
دون ﺗرﺧيــﺺ ،وبﻌــﺪ إﻃــﻼق �اﺣﻬــا بﺄربﻌــة أيــام ﺗﻠقــﺖ ﺗﻬﺪيــﺪات بالقﺘــﻞ ﻣــﻦ ﻃــرف
الســﻠﻄات وﻓــﻲ) (2011/10/10ﺷــارﻛﺖ ﻋــ�ات الﻨســاء ﻓــﻲ ﻣﻈاهــرات ﺳــﻠمية ﻓــﻲ َﺗﻌــ ْﺰ
لﻼﺣﺘﻔــال بحﺼــﻮل )ﺗــﻮﻛﻞ ﻛرﻣــان( ﻋﻠــﻰ ﺟاﺋــﺰة ﻧﻮبــﻞ لﻠســﻼم أُﺻيــﺐ الﺒﻌــﺾ ﻣﻨﻬــﻦ
) (13الﻔيﺪرالية الﺪولية لحقﻮق اﻹﻧسان :ا�رﺟﻊ السابﻖ ص ص .28-27
) (14د .هﻨيــة ﻣﻔﺘــاح القماﻃــﻲ :دراﺳــة الحالــة الﻠيﺒيــة ،ﻓــﻲ » ا�ــرأة الﻌربيــة والﺪيمﻮقراﻃيــة ،ﺗحريــر د .هيﻔــاء أبــﻮ ﻏﺰالــة
)ص ص  (208-165ﻣﻨﺸــﻮرات ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة ،القاهــرة  2014ص ص. 184-170
) (15د .ﻓــﺆاد الﺼﻼﺣــﻲ :دراﺳــة الحالــة اليمﻨيــة ،ﻓــﻲ »ا�ــرأة الﻌربيــة والﺪيمﻮقراﻃيــة ،ﺗحريــر د .هيﻔــاء أبــﻮ ﻏﺰالــة )ص
ص  (302-249ﻣﻨﺸــﻮرات ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة ،القاهــرة  2014ص .251
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
بﺠــروح بﻌــﺪ أن ألقــﻰ ﻋﻠيﻬــﻦ رﺟــال يﻨﺘمــﻮن إلــﻰ ﺟماﻋــات ﻣﻨــا�ة لﻠحﻜﻮﻣــة الحﺠــارة).(16

وﻓــﻲ الﺒحريــﻦ ﺷــارﻛﺖ ا�ــرأة بﻜثاﻓــة ﻓــﻲ اﻻﺣﺘﺠاﺟــات الــﱵ اﻧﺪلﻌــﺖ ﻓــﻲ )شــﺒاط/ف�اير
 (2011ا�ﻄالﺒــة بﺈﺻﻼﺣــات ﺳياﺳــية واﺟﺘماﻋيــة ،والــﱵ اﺳــﺘمرت ﺣــﱴ ﻋــام )(2012
وقــﺪد ﻧﺒﻬــﺖ الﺼحاﻓيــات والﻨاﺷــﻄات ا�ﺠﺘمــﻊ الﺪولـ ّـﻲ ﻋﻠــﻰ القمــﻊ ا�ﺘﻮاﺻــﻞ لﻠمﻈاهــرات
أﻣــا ﻓــﻲ ﺳــﻮريا ﻓمﻨــﺬ بﺪايــة اﻷﺣــﺪاث ﻛاﻧــﺖ الﻨســاء ﻓــﻲ ﻃﻠيﻌــة الحــرﻛات
الســﻠميةّ ،
اﻻﺣﺘﺠاﺟيــة واﻹ�ابــات وا�ســ�ات الﻨســاﺋية لﻠﺘﻀاﻣــﻦ ﻣــﻊ الﻀحايــا ،وﺗــﻢ ﺗﻮقيــﻒ
ـادرت الﻨســاء إلــﻰ
ا�ﺘﻈاهــرات واﺣﺘﺠازهــﻦ لــﺪى قــﻮات اﻷﻣــﻦ ،وبﻌــﺪ أن ﺗﻔاقــﻢ الﻌﻨــﻒ بـ
ْ
الﺘﻄــﻮع ﻓــﻲ ﻣسﺘﺸــﻔيات ﻣيﺪاﻧيــة أقيمــﺖ ﻓــﻲ ا�ســاﺟﺪ وا�ﻨــازل لﺘقﺪيــﻢ الﻌــﻼج لﻠﺠرﺣــﻰ
وا�ﺼابــ� ،ﻛمــا لﺠــﺄت الﻨســاء إلــﻰ ﻣﻮاقــﻊ الﺘﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ لﻨــ� ﺗســﺠيﻼت الﻔيﺪيــﻮ
أن اﻷﺣــﺪاث
ﻋﻠــﻰ اﻹﻧ�ﻧــﺖ ،والــﱵ ﺗﺒــ� اﻷوﺿــاع الحقيقيــة الــﱵ ﺗﺠــري ﻓــﻲ ﺳــﻮريا) ،(17إﻻ �
ﻓــﻲ ﺳــﻮريا �ﻋــان ﻣــا ﺗﻔاقمــﺖ ،واﺗﺨــﺬت الثــﻮرة ﺷــﻜﻞ الحــرب اﻷهﻠيــة الــﱵ ﺣﺼــﺪت آﻻف
الﻀحايــا ﻣــﻦ الســﻮري� ﻏالﺒيﺘﻬــﻢ ﻣــﻦ الﻨســاء واﻷﻃﻔــال.
وﻓــﻲ ا�ﻐــرب ﻛان لﻠﺘﻄــﻮرات الــﱵ َﺷـ ِﻬ َﺪﺗْﻬا د ُول ُ ا�ﻨﻄقــة أﺛــر بالــﻎ ﻓــﻲ ا�ﻐــرب ﻓقــﺪ ﺗﻌــﺰزت
بﻌــﺾ الحــرﻛات اﻻﺣﺘﺠاﺟيــة الــﱵ ﻛاﻧــﺖ قــﺪ بــﺪأت قﺒــﻞ ﺳــﻨﻮات ﻓــﻲ إﻃــار ا�ﻄالﺒــة
بﺈﺻﻼﺣــات ديمقراﻃيــة ،وأﻣــام ﺿﻐــﻮط ا�ﺘﻈاهريــﻦ أﻋﻠــﻦ )ا�ﻠــﻚ ﻣحمــﺪ الســادس( ﺟمﻠــة
ﻣــﻦ اﻹﺻﻼﺣــات وﻻﺳــيما اﻋﺘمــاد دﺳــﺘﻮر ﺟﺪيــﺪ وﺗﻨﻈيــﻢ اﻧﺘﺨابــات ﺗ�يﻌيــة ﻣﺒﻜــرة ،وقــﺪ
ﺣ ّقـ ّ
ـﻮق ا�ــرأة هــﺬه الﻔرﺻــة وﺣﺼﻠــﺖ ﻋﻠــﻰ بﻌــﺾ
اﻏﺘﻨمــﺖ ا�ﻨﻈمــات ا�ﻐربيــة ا�ﺪاﻓﻌــة ﻋــﻦ ُ
الﻨﺘاﺋــﺞ إذ رﻓﻌــﺖ ا�ﻐــرب َﺗحﻔُﻈ ِاﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ اﺗﻔاقيــة )ﺳــيﺪاو( ﻓﺄﺻﺒــﺢ الﺪﺳــﺘﻮر ُ الﺠﺪيــﺪ
الح ّقـ ّ
ـﻮق بــ� الرﺟــﻞ وا�ــرأة ،إﺿاﻓــة إلــﻰ ﻣــﻮاد ﺗﻬــﺪف إلــﻰ
يُﻜـ ّ
ـرس ﻣﺒــﺪأ ا�ســاواة ﻓــﻲ ُ
)(18
ﺗﻌﺰيــﺰ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ هيﺌــات ﺻ ْﻨـ ِ
ـﻊ القــرار .
ُ
ُردن ﻓﻠــﻢ يﺸــﻬﺪ ﺛــﻮرة ﻣﺠﺘمﻌيــة ﻛمــا ﺣــﺪث ﻓــﻲ بﻌــﺾ الــﺪول الﻌربيــة ،لﻜﻨــﻪ ﺷــﻬﺪ
أﻣــا اﻷ ّ
ِﺣــراﻛات ﺷــﻌﺒية واﺳــﻌة اﻋﺘﺒــاراً ﻣــﻦ ﻧﻬايــة ﻋــام ) ،(2010ﺗرﻛــﺰت ﻣﻄالﺒﻬــا ﻋﻠــﻰ القﻀايــا
ا�ﻌيﺸــية واﻻقﺘﺼاديــة وﻣحاربــة الﻔســاد وا�ﻄالﺒــة بﺈﺟــراء إﺻﻼﺣــات ﺳياﺳــية ،وﻛاﻧــﺖ
ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة اﻷُردﻧّ يــة ﻣحــﺪودة ﻓــﻲ ِ
الحــراﻛات السياﺳــية ا�ﻄالﺒــة بﺘﻌﺪيــﻞ الﺪﺳــﺘﻮر
وقاﻧــﻮن اﻻﻧﺘﺨابــات ،لﻜﻨﻬــا ﻛاﻧــﺖ واﺳــﻌة ﻓــﻲ ا�ﻄالــﺐ الﺨاﺻــة بالﻨســاء ،وﺧاﺻــة ﺗﻠــﻚ
بحـ ّـﻖ اﻷُردﻧّ يــة ا��وﺟــة ﻣــﻦ أﺟﻨــﱯ ﻓــﻲ إﻋﻄــاء ﺟﻨســيﺘﻬا ﻷبﻨاﺋﻬــا أو ا�ﺘﻌﻠقــة
ا�ﺘﻌﻠقــة َ
بﺘﻌﺪيــﻞ بﻌــﺾ الﻨﺼــﻮص ﻓــﻲ قاﻧــﻮن الﻌقﻮبــات والــﱵ ﻛاﻧــﺖ ﺗــرى ﻓيﻬــا ا�ﻨﻈمــات الﻨســاﺋية
أﻧﻬــا ﺗﺘﻀمــﻦ ﺗميــ�اً ﺿــﺪ ا�ــرأة).(19

) (16الﻔيﺪرالية الﺪولية لحقﻮق اﻹﻧسان :ا�رﺟﻊ السابﻖ ص .40
) (17الﻔيﺪرالية الﺪولية لحقﻮق اﻹﻧسان :ا�رﺟﻊ السابﻖ ص ص .54-47
) (18الﻔيﺪرالية الﺪولية لحقﻮق اﻹﻧسان :ا�رﺟﻊ السابﻖ ص .70
) (19ﻋﺒﻠــة أبــﻮ ﻋﻠﺒــة :ا�ــرأة والحــراك اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻓــﻲ اﻷردن ﻓــﻲ ﻣﻨاﺧــات الربيــﻊ الﻌربــﻲ ،ورقــة ﻋمــﻞ ﻣقﺪﻣــة ﻓــﻲ ا�ﺆﺗمــر
اﻹقﻠيمــﻲ ا�ــرأة والربيــﻊ الﻌربــﻲ ،ﻣﻨﺸــﻮرات ﻣرﻛــﺰ القﺪس لﻠﺪراﺳــات السياﺳــية ،ﻋمــان  2015ص .59
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ً
ﺛاﻧيــا :اﻧعﻜاﺳــات مﺸــارﻛة اﳌــرﺃﺓ وﺗﻔاﻋالﺗﻬــا مــﻊ اﳍيــاﻛﻞ السياﺳــية ومــدﻯ ادمــاﺝ
مﻄالــﺐ اﳌــرﺃﺓ يف الســياﻕ اﳉدﻳــد واﻷبنيــة اﳌﺆﺳســية الرﲰيــة وﻏــري الرﲰيــة

بﺸــﻜﻞ ﻋــام يمﻜــﻦ القــﻮل بــﺄن ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــة ﻣــا بﻌــﺪ ﺗﺄﺳــيﺲ الﺪولــة الﻮﻃﻨيــة
ﺣققــﺖ الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ اﻹﻧﺠــازات قياﺳــاً ﻋﻠــﻰ ﻣــا ﻛاﻧــﺖ ﻋﻠيــﻪ ﻓــﻲ الﻌقــﻮد الســابقة ﻓقــﺪ دﺧﻠــﺖ
ﺷــﱴ ﻣﺠــاﻻت الﺘﻌﻠيــﻢ ،وﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ الﺘﺨﺼﺼــات والﺘحقــﺖ بالﻮﻇاﺋﻒ ا�ﺪﻧية والﻌســﻜرية،
وﺷــارﻛﺖ ﻓــﻲ الحﻜﻮﻣــات وﻋمﻠــﺖ ﻓــﻲ ا�ﻬــﻦ ا�ﺨﺘﻠﻔــة إﻻ أﻧ� ﻬــا لــﻢ ﺗحﺼــﻞ بﺸــﻜﻞ ﻛاﻣــﻞ ﻋﻠــﻰ
ﺣ ّق ّ
ﻮقﻬــا اﻹﻧســاﻧية وبﺸــﻜﻞ ﻣﺘســا ٍو ﻣــﻊ الرﺟــﻞ ﻛمــا هــﻮ الحــال ﻓــﻲ باقــﻲ ُدول الﻌالــﻢ،
ُ
وﺟــاء الﺘ� حــﻮل الﻜﺒــ� لــﺪور ا�ــرأة الســياﳼ ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة ﻓــﻲ ﻋــام ) (2011بﻌــﺪ أن ﺗﺼــﺪرت
الﻨســاء ﺣــرﻛات اﻻﺣﺘﺠــاج الﻌربيــة وأﻃﻠقــﺖ الثــﻮرات الﻌﻨــان أيﻀــا لﻠ ِقـﻮُى ا�حاﻓﻈــة الــﱵ
ﺗﻌرﺿــﺖ لﻠقمــﻊ ﻃيﻠــة ﻓــ�ات أﻧﻈمــة الحﻜــﻢ الســابقة وهــﻮ ﻣــا أدى إلــﻰ ﺗــﺂﻛﻞ ا�ﻜاﺳــﺐ
الــﱵ ﺣققﺘﻬــا الحرﻛــة الﻨســاﺋية الﻌربيــة ﺧــﻼل الﻌقــﻮد ا�اﺿيــة) ،(20ﻓﻔــﻲ بﻌــﺾ الــﺪول وبﻌــﺪ
أن ﺗحﺼــﻞ
ﺳــﻨﻮات ﻃﻮيﻠــة ﻣــﻦ ﻧﻀــال ا�ــرأة ﻣــﻊ أﻧﻈمــة الحﻜــﻢ الــﱵ أُﻃيــﺢ بﻬــا ﻣــﻦ أﺟــﻞ ْ
ﺣ ّق ّ
ﻮقﻬــا وبﻌــﺪ ﺟــﻼء ا�ﺸــﻬﺪ ﻋــﻦ ﻋمﻠيــات الﺘﻐيــ� ﻻﺣﻈﻨــا ﻋمﻠيــة
ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ بﻌــﺾ ﻣــﻦ ُ
ﻧﻜــﻮص وإﺣﺒــاط ﻻﻓﺘــة لﻠﻨﻈــر ﻓــﻲ واقــﻊ ا�ــرأة ﻣــﻦ ﺣيــﺚ ﺗســﻠﻂ ﺗيــارات ﻏــ� ﺗﻨﻮيريــة
أﻋــادت ا�ﺸــﻬﺪ ا�ﺠﺘمﻌـ ّـﻲ إلــﻰ الــﻮراء ﻻﺳــيما ﻣــﻊ ﻣحــاوﻻت هــﺬه القــﻮى الﻨﻈــر إلــﻰ ا�ــرأة
ﻓــﻲ الﻐالــﺐ ﻧﻈــرة دوﻧيــة واقﺘﺼــار دورهــا ﻋﻠــﻰ الﻌمــﻞ اﻷ�ي ،وإيقــاف ﻛﻞ ﻣحــاوﻻت
الســ� إلــﻰ اﻷﻣــام وﻣمارﺳــة الﻌﻨــﻒ واﻻﺿﻄﻬــاد ﺿﺪهــا أﺛﻨــاء ﻋمﻠيــات الﺘﻐيــ� ﻓــﻲ ﺗﻠــﻚ
ا�ﺠﺘمﻌــات ،وباﺗــﺖ ا�ــرأة هﻨــاك ﺗﺸــﻬﺪ ﻧﻮﻋــا ﻣــﻦ الحﺼــار الﻔﻜــري والﺘقﻬقــر الســياﳼ
ــياﳼ واﻷيﺪيﻮلﻮﺟــﻲ
واﻻﺣﺘــﻜام
ّ
الس ّ
اﻷبــﻮي ﻓــﻲ ﻣﺠﺘمﻌــات ﻣــا زالــﺖ ﺗﺘﻠمــﺲ ﻃريقﻬــا ّ
أن يســﺘمر ويﻄــﻮل لســﻨﻮات) ،(21ووﻓقــاً ﻷﺣــﺪث ﻃﺒﻌــة ﻣــﻦ ﺗقريــر الﻔﺠــﻮة بــ�
الــﺬي يمﻜــﻦ ْ
ره ا�ﻨﺘــﺪى اﻻقﺘﺼــادي الﻌا�ــﻲ ،ﺟــاءت ﻣﻨﻄقــة الــ�ق
الﺠﻨســ� ) (2015الــﺬي يُ ْﺼــ ِﺪ ُ
اﻷوﺳــﻂ وﺷــمال إﻓريقيــا ﻓــﻲ ال�ﺗيــﺐ اﻷﺧــ� ﻣــﻦ ﺣيــﺚ ﻣــﺆ�ات ﺗمﻜــ� ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة
ﺳياﺳـ ًـيا ،ﻓا�ــرأة ﻻ ﺗﺸــﻐﻞ ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة ﺳــﻮى ) (%13ﻣــﻦ ﻣقاﻋــﺪ الرب�اﻧــات ،وﻣــا زالــﺖ
الحﻮاﺟــﺰ الﻬيﻜﻠيــة ﻣثــﻞ القﻮاﻧــ� وا�ﺆﺳســات الﺘمي�يــة ﻓــﻲ ﻣﻌﻈــﻢ الﺒﻠــﺪان ﺗُقيــﺪ ﺧيــارات
ا�ــرأة لﻠمﺸــارﻛة ﻓــﻲ الحيــاة السياﺳــية أو ال�ﺷــيﺢ لﺸــﻐﻞ ﻣﻨاﺻــﺐ رﺳــمية).(22
) (20ابﺘسام ﻋﻠﻮي ،ﺧريﻒ ا�رأة الﻌربية ،ﻣﺘاح ﻋﻠﻰ ا�ﻮقﻊ اﻹلﻜ�وﻧﻲ:
http://blogs.worldbank.org/arabvoices/ar/arab-women-s-autumn-what-was-there-women-after-arab-spring
) (21د ﻣﻔﯿﺪة اﻟﺰﺑﯿﺪي :اﻟﻤﺮأة واﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻮﯾﺮي ،ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
http://www.middle-east-online.com/?id=138022.
) (22ابﺘسام ﻋﻠﻮي :ﺧريﻒ ا�رأة الﻌربية ،ا�رﺟﻊ السابﻖ .
) (
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ـ� َ ﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ الــﺪور الرﺋيــﴘ الــﺬي لﻌﺒﺘــﻪ ا�ــرأة ﻃيﻠــة أﺣــﺪاث الثــﻮرة إﻻ
ﻓﻔــﻲ ِﻣـ ْ
ﺣ ّق ّ
ــﻮق
أن أﺣــﺪاث ﻣــا بﻌــﺪ الثــﻮرة ،ﺗ� ّ
رﻛ ْ
ــﺖ ﻧﻮﻋــاً ﻣــﻦ القﻠــﻖ لــﺪى الﻨاﺷــﻄات ﻓــﻲ ﻣﺠــال ُ
الح ّق ّ
ــﻮق ا�ﻜﺘســﺒة ﻣــا قﺒــﻞ الثــﻮرة ﺣيــﺚ ﺗــﻢ اﺳــﺘﺒﻌاد الﻨســاء
ا�ــرأة ﺧﻮﻓــاً ﻣــﻦ ﻓقــﺪان ُ
ﻣــﻦ ﺻياﻏــة اﻹﻋــﻼن الﺪﺳــﺘﻮري الﺼــادر ﻣــﻦ قﺒــﻞ ا�ﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠــﻰ لﻠقــﻮات ا�ســﻠحة ﻓــﻲ
ـﺄن ا�ــرأة قــﺪ ﺗﺒقــﻰ ﻣســﺘﺒﻌﺪة ﻋــﻦ ا�ﺸــارﻛة
) ،(2011/3/30والــﺬي أوﺣــﺖ بﻌــﺾ أﺣﻜاﻣــﻪ بـ �
ﻓــﻲ الحيــاة الﻌاﻣــة ،ﻛمــا ﺗــﻢ اﺳــﺘﺒﻌادها ﻣــﻦ الحﻜﻮﻣــة الﺠﺪيــﺪة الــﱵ ﺷــﻜﻠﻬا )ﻋﺼــام �ف(
اﺟﺘماﻋــا ﻓــﻲ )حﺰيــران /يونيــو/
بﻌــﺪ الثــﻮرة ،وﻧﺘيﺠــة لﺬلــﻚ ﻋقــﺪت رابﻄــة ا�ــرأة الﻌربيــة
ً
 (2011ﺷــارك ﻓيــﻪ أﻛــ� ﻣــﻦ ) (3000اﻣــرأة ِﻣ ْ�يــة ،وﺗﺒﻠــﻮر ﻋــﻦ هــﺬا اﻻﺟﺘمــاع )ميﺜــاق
املــرأة امل�يــة( الــﺬي اﻧﺘقــﺪ وﺿــﻊ ا�ــرأة ﻣــا بﻌــﺪ الثــﻮرة ،وﻃــرح ﺣﻠــﻮل ﻣق�ﺣــة �ﻮاﺟﻬــة
ﻣﺸــﻜﻼت الﺘمثيــﻞ الســياﳼ لﻠمــرأة ﻓــﻲ ا�ﺆﺳســات الرﺳــمية وﻓــﻲ الﺘ�يﻌــات والقﻮاﻧــ�،
ﺣ ّق ّ
ــﻮق ا�ــرأة ﻓــﻲ ﺟميــﻊ اﻷﻃــر وا�ﺆﺳســات وﺗﻀمــﻦ ا�يثــاق ﻋــﺪة ﻣﻄالــﺐ ﻣــﻦ
ودﻣــﺞ ُ
ــيﻌ ْﻬﺪ لﻬــا بﺼياﻏــة الﺪﺳــﺘﻮر الﺠﺪيــﺪ،
بيﻨﻬــا أن ﺗﻜــﻮن ا�ــرأة ﻣمثﻠــة ﻓــﻲ الﻠﺠﻨــة الــﱵ َﺳ ُ
وﻓــﻲ ﻛﻞ الﻠﺠــان الﺘ�يﻌيــة وﻣﻨﺘﺪيــات الحــﻮار الــﱵ ﺗﻨاقــﺶ قﻀايــا وﻃﻨيــة ،وأن ﺗمﻨــﺢ
ﺣﺼــة ﻻ ﺗقــﻞ ﻋــﻦ ) (%40ﻣــﻦ ا�ﻨاﺻــﺐ الﻮزاريــة ،وأﻻ ﺗقــﻞ ﻧســﺒة ﺗمثيﻠﻬــا ﻓــﻲ قﻮاﺋــﻢ
ـﺺ ﻓــﻲ الﺪﺳــﺘﻮر الﺠﺪيــﺪ ﻋﻠــﻰ ﻣســاواة ﻛاﻣﻠــة
اﻻﻧﺘﺨابــات الرب�اﻧيــة ﻋــﻦ) (%30وأن يُﻨَـ �
وأن ﺗﺘــﻢ ﻣراﺟﻌــة الﺘ�يﻌــات الــﱵ ﺗمــ� ﺿــﺪ
بــ� ا�ــرأة والرﺟــﻞ ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣﻨاﺣــﻲ الحيــاةْ ،
ا�ــرأة بﺼﻔــﻪ ﺧاﺻــة) ،(23وقــﺪ ﺗمــﺖ ﻣراﻋــاة بﻌــﺾ هــﺬه ا�ﻄالــﺐ ﻓــﻲ الﺪﺳــﺘﻮر الﺼــادر
ﻋــام ) (2012إ ْذ ﻧﺼــﺖ الﻔقــرة الثالثــة ﻣــﻦ ا�ــادة رقــﻢ ) (68ﻋﻠــﻰ "الــ�ام الﺪولــة باﺗﺨــاذ
ﺟميــﻊ الﺘﺪابــ� الﻼزﻣــة ل�ﺳــيﺦ ﻣســاواة ا�ــرأة بالرﺟــﻞ ﻓــﻲ ﻣﺠــاﻻت الحيــاة السياﺳــية
أن هــﺬا الﺪﺳــﺘﻮر
واﻻﺟﺘماﻋيــة واﻻقﺘﺼاديــة دون إﺧــﻼل بﺄﺣــﻜام ال�يﻌــة اﻹﺳــﻼﻣية" إﻻ �
ّ
ّ
)الحقــوق الغاﺋﺒــة
قُﻮبــﻞ بالرﻓــﺾ ﻣــﻦ ا�ﺠﻠــﺲ القﻮﻣــﻲ لﻠمــرأة الــﺬي أﺻــﺪر ﺗقريــراً بﻌﻨــﻮان
ُ
الح ّقـ ّ
ـﻮق الﻮاﺟﺒــة ﻓــﻲ
للمــرأة فــي دســتور  (2012ﺟــاء ﻓيــﻪ أن الﺪﺳــﺘﻮر أهمــﻞ الﻜثــ� ﻣــﻦ ُ
ﺣ ّــﻖ ا�ــرأة ،وﻣﻨﻬــا الــ�ام الﺪولــة باﺣــ�ام اﻻﺗﻔاقــات وا�ﻌاهــﺪات الﺪوليــة الــﱵ ﺻادقــﺖ
َ
ﻋﻠيﻬــا ،والﻨــﺺ ﻋﻠــﻰ الــ�ام الﺪولــة بﺈﻧﺸــاء آليــة وﻃﻨيــة �راقﺒــة ﻋــﺪم الﺘميــ� ،والﻨــﺺ ﻋﻠــﻰ
الــ�ام الﺪولــة بمحاربــة ا�ﻮروﺛــات الثقاﻓيــة والﻌــادات والﺘقاليــﺪ الﻀــارة بالﻨســاء ،والﻨــﺺ
ﻋﻠــﻰ الــ�ام الﺪولــة بﻮﺿــﻊ إﺟــراءات ُﻣ ْﻠﺰِﻣــة لﺘمثيــﻞ ا�ــرأة ﻓــﻲ الحيــاة السياﺳــية ﺗمثي ـﻼً
ﻣﺘﻮازيــاً ﻣــﻊ ﻛﻮﻧﻬــا ﻧﺼــﻒ ا�ﺠﺘمــﻊ ﻋــﺪداً ،واﺷــ�اط ﻧســﺒة ﻣﻌيﻨــة لﻠمــرأة ﻓــﻲ ﺗﺸــﻜيﻞ
القﻮاﺋــﻢ الحﺰبيــة ،و�ورة ﺗمثيــﻞ الﻨســاء ﻓــﻲ ا�ﺠالــﺲ الﺘ�يﻌيــة وا�حﻠيــة بﻨســﺒة ﻻ ﺗقــﻞ
ﻋــﻦ ) (%40وﺣقﻬــا ﻓــﻲ ﺗﻮلــﻲ ا�ﻨاﺻــﺐ القياديــة).(24
) (23ﻣ� ﻣا بﻌﺪ الثﻮرة :ﻣﻮقﻊ ا�ساواة اﻵن ،ﻣﺘاح ﻋﻠﻰ ا�ﻮقﻊ:
http://www.equalitynow.org/ar/take_action/action381
) (24ا�ﺠﻠﺲ القﻮﻣﻲ لﻠمرأة :ﺣقﻮق ا�رأة الﻐاﺋﺒة ﻓﻲ ﻣ�وع الﺪﺳﺘﻮر  ،2012ﻣﺘاح ﻋﻠﻰ ا�ﻮقﻊ:
http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/media-centre/ncw-news/540-2012-12-09-17-12-28
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺛــﻢ ﺟــاء اﻧــﺪﻻع ا�ﻈاهــرات ﺿــﺪ ﺣﻜــﻢ اﻹﺧــﻮان ا�ســﻠمﻮن بﻌــﺪ ﻋــام واﺣــﺪ ،ﻓــﻲ ﺛــﻮرة 30
يﻮﻧيــﻮ  ،2013ليﺸــارك الرﺟــال إلــﻰ ﺟاﻧــﺐ الﻨســاء ،ﻓــﻲ اﻻﺣﺘﺠــاج ﻋﻠــﻰ ال�اﺟــﻊ ﻓــﻲ ﻓﺘــﺢ
الﺒــاب �ﺸــارﻛة ﻓاﻋﻠــة ﻣــﻦ ﺟاﻧــﺐ الﺠميــﻊ ،وﺳــيﻄرة اﻹﺧــﻮان والﺘيــارات الســﻠﻔية ﻋﻠــﻰ
ﻣقاليــﺪ اﻷﻣــﻮر ﻓــﻲ الﺒــﻼد ..واﻧﺘقﻠــﺖ ﻣــ� ﻣــرة أﺧــرى إلــﻰ ﺣﻜــﻢ اﻧﺘقالــﻲ �ــﺪة ﻋــام ﺗحــﺖ
رﺋاﺳــة ا�سﺘﺸــار /ﻋﺪلــﻲ ﻣﻨﺼــﻮر رﺋيــﺲ ا�حﻜمــة الﺪﺳــﺘﻮرية الﻌﻠيــا آﻧــﺬاك.

ﺣ ّقـ ّ
ـادة رقــﻢ
ـﻮق ا�ــرأة ،وﻣــﻦ أهمﻬــا ا�ـ ّ
ﺛــﻢ ﺻــﺪر دﺳــﺘﻮر ) ،(2014الــﺬي ﺗﻀمــﻦ ﻣــﻮاد ﺗُﻌــﺰّ ز ُ
الﺨاﺻــة با�ســاواة
ـادة رقــﻢ )(11
)(6
ِحـ ّـﻖ ا��يــة بمﻨــﺢ ﺟﻨســيﺘﻬا ﻷبﻨاﺋﻬــا وا�ـ ّ
ّ
ّ
الﺨاﺻــة ب َ
الح ّق ّ
واﻻقﺘﺼاديــة واﻻﺟﺘماﻋيــة
والسياﺳــية
ا�ﺪﻧيــة
ــﻮق
ّ
ّ
ّ
ﻛﻞ ُ
بــ� الرﺟــﻞ وا�ــرأة ﻓــﻲ ّ
والثقاﻓيــة") ،(25وﻛاﻧــﺖ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ الحيــاة السياﺳــية واﺿحــة ﺳــﻮاء ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ّ
وإن ﻛاﻧــﺖ
ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ الﻠﺠــان الﺨاﺻــة بﺈﻋــﺪاد الﺪﺳــﺘﻮر أو ﻓــﻲ الحﻜﻮﻣــات ا�ﺸــﻜﻠةْ ،
الﻨســﺒة ﺗﺘﻔــاوت ﻣــﻦ ﺣﻜﻮﻣــة إلــﻰ أﺧــرى  ،ﻛمــا زادت ﻧســﺒة ﺗمثيﻠﻬــا ﻓــﻲ قﻮاﺋــﻢ ال�ﺷــيﺢ
لﻠرب�ــان وﻣﺠالــﺲ الحﻜــﻢ ا�حﻠــﻲ ،وﻛان الﻼﻓــﺖ لﻠﻨﻈــر ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻛﻨاﺧﺒــة وﻣرﺷــحة
ﻓــﻲ ا�راﺣــﻞ الثــﻼث ﻻﻧﺘﺨابــات ﻣﺠﻠــﺲ الﺸــﻌﺐ بﺸــﻜﻞ ﻛﺒــ� ،ﻛمــا ﺗﺄﺳــﺲ بﻌــﺪ الثــﻮرة ﻋــﺪد
ﻣــﻦ اﻷﺣــﺰاب السياﺳــية الﻨســاﺋية الﻬادﻓــة لﺪﻋــﻢ قﻀايــا ا�ــرأة وﺗرأﺳــﺘﻬا ﻧســاء.
أﻣــا ﻓــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ ﻓقــﺪ ﺷــﻬﺪت وﺿﻌيــة ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــة ﻣــا بﻌــﺪ الثــﻮرة ﺟــﺪﻻ ً واﺳــﻌاً ﺣــﻮل
الح ّقـ ّ
ـﻮق والحريــات بﻌــﺪ ﺻﻌــﻮد اﻷﺣــﺰاب الﺪيﻨيــة لﻠحﻜــﻢ إﺛــر اﻧﺘﺨابــات ﻋــام ) (2011وﻣــﻊ
ُ
ّ
الحقـ ّ
ـﻮق وا�ﻜﺘســﺒات وا�ﻄالﺒــة
ذلــﻚ ﻓــﺈن ا�ــرأة الﺘﻮﻧســية ،واﺻﻠــﺖ الﻜﻔــاح لﻠحﻔــاظ ﻋﻠــﻰ ُ
با�ســاواة ﺗ�يﻌيــاً وواقﻌيــاً ﻓــﻲ ﻣﺠــال ا�ﺸــارﻛة السياﺳــية ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل ا�ﻄالﺒــة بــﺄن
ﺗﻜــﻮن ا�ــرأة ﻓــﻲ ﺻــﺪارة القﻮاﺋــﻢ اﻻﻧﺘﺨابيــة ،وأن ﺗمــارس الﻔﻌــﻞ الســياﳼ ﻋــرب ﺗقﻠــﺪ
الﺪولــة ،وﻧﺘيﺠــة لﺘﻠــﻚ الﺘحــرﻛات َﺗ �ﺒــﲎ ا�ﺠﻠــﺲ الﻮﻃــﲏ
ﻣﻨاﺻــﺐ وﻣســﺌﻮليات ﻋﻠيــا ﻓــﻲ ّ
الﺘﺄﺳــيﴘ ﻓــﻲ )آيار/مايــو  (2011قاﻋــﺪة الﺘﻨاﺻــﻒ والﺘﻨــاوب ﻓــﻲ القﻮاﺋــﻢ اﻻﻧﺘﺨابيــة،
ورﻏــﻢ أﻧّ ﻬـ �ـﻦ ﺳــاهمﻦ بﺸــﻜﻞ ﻛﺒــ� ﻓــﻲ ﺻياﻏــة الﺪﺳــﺘﻮر الﺠﺪيــﺪ لﻠﺒــﻼد ،ورﻏــﻢ إقــرار ﻣﺒــﺪأ
ا�ســاواة بــ� الﺠﻨســ� ﻓــﻲ الﺪﺳــﺘﻮر ،والﻨــﺺ ﻓيــﻪ ﻋﻠــﻰ أن "تلــ�م الدولــة بحمايــة
الح ّقـ ّ
ـوق املكتســﺒة للمــرأة وتدﻋــم مكاســﺒها وتعمــﻞ ﻋلــﻰ تطويرﻫــا ،وتضمــﻦ تكافــؤ
ُ
ـئوليات وفــي جميــع املجــاﻻت"
الفــرص بــني الرجــﻞ واملــرأة فــي
تحمــﻞ مختلــﻒ املسـ ّ
ّ
ﺣﻀــﻮر ا�ــرأة الﺘﻮﻧســية ﻓــﻲ الســاﺣة السياﺳــية دون ا�ســﺘﻮى ا�ﻄﻠــﻮب وﺗحﺪيـ ًﺪا
ﻓقــﺪ بقــﻲ ُ
ﻓــﻲ قﻮاﺋــﻢ ال�ﺷــيﺢ لﻼﻧﺘﺨابــات الرب�اﻧيــة ،ﻓﻔــﻲ اﻧﺘﺨابــات ) (2014بﻠﻐــﺖ ﻧســﺒة الﻨّ ســاء
الرﻏــﻢ ﻣــﻦ أﻧّ ﻬــﻦ يمثﻠــﻦ
ا�ســﺠﻼت ﻛمرﺷــحات ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨابــات أﻛــ� ﻣــﻦ ) ،(%50وﻋﻠــﻰ ّ
ﻧســﺒة ) (%47ﻣــﻦ الﻨاﺧﺒــ� ا�ســﺠﻠ� إﻻ أﻧّ ﻬــﻦ اﺳــﺘﺒﻌﺪن ﻣــﻦ رﺋاﺳــة القﻮاﺋــﻢ اﻻﻧﺘﺨابيــة،
) (25ﻋمرو ﻋﺒﺪ الﻌاﻃﻲ :أوﺿاع ا�رأة ا��ية ﻓﻲ ﻋﻬﺪ السيﴘ ،ﻣﺘاح ﻋﻠﻰ ا�ﻮقﻊ:
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2015/02/egypt-women-status-sisi-rule-muslim-brotherhood.html#ixzz4NB0HVLY9
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
أن هﻨــاك ﻋمﻠيــة
ـﻦ ﻋﻨﻬــا يُﻼﺣــﻆ �
وا�ﺘابــﻊ لﻠﻌمﻠيــة اﻻﻧﺘﺨابيــة والقﻮاﺋــﻢ اﻻﻧﺘﺨابيــة الــﱵ أﻋﻠـ َ
ـﻮاء ﻣــﻦ قﺒــﻞ اﻷﺣــﺰاب الــﱵ ﻃا�ــا ﻧــادت
إقﺼــاء لﻠمــرأة الﺘﻮﻧســية ﻣــﻦ ا�ﻌرﻛــة السياﺳــية ،ﺳـ ً
بمﺒــﺪأ ا�ﻨاﺻﻔــة أو ﻣــﻦ قﺒــﻞ الﺠماﻋــات الراﻓﻀــة لﺘﻮاﺟــﺪ ا�ــرأة ،وﻋﻠــﻰ ﺻﻌيــﺪ الحﻜﻮﻣــة
ـﻞ ا�ــرأة الﺘﻮﻧســية ا�رﺗﺒــة اﻷولــﻰ ﻓــﻲ
ﺗقﻠــﺪت ا�ــرأة ﺛماﻧــﻲ ﺣقاﺋــﺐ وزاريــة ،وبﺬلــﻚ َﺗ ّحﺘـ �
ﺗﺸــﻜيﻼت الحﻜﻮﻣــات ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى الﻌالــﻢ الﻌربــﻲ).(26
ﻛمــا ﺣققــﺖ ا�ــرأة الﺘﻮﻧســية ﻣﻮاقــﻊ ﻣﻜﺘســﺒة بﻌــﺪ الثــﻮرة ﻓــﻲ هيــاﻛﻞ ا�ﺠﺘمــﻊ وﻣﺆﺳســاﺗﻪ
وهيﺌاﺗــﻪ ا�ﺨﺘﻠﻔــة ،وا�ﻼﺣــﻆ أن الحﻀــﻮر الﻨســاﺋﻲ ا�يﺪاﻧــﻲ ﻓــﻲ هيﺌــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ
قــﺪ ارﺗﻔــﻊ بﺼــﻮرة ﻛﺒــ�ة ،إذ ارﺗﻔــﻊ ﻋــﺪد الﺠمﻌيــات الﻨســاﺋية ،ﻛمــا ارﺗﻔــﻊ الحﻀــﻮر
الﻔﻌﻠــﻲ لﻠمــرأة ﻓــﻲ إدارة هــﺬه الﺠمﻌيــات وﺗﻨﺸــيﻄﻬا ،ﻛمــا ارﺗﻔﻌــﺖ ﻧســﺒة ﺗمثيــﻞ ا�ــرأة
داﺧــﻞ ا�ﺠﻠــﺲ الﺘﺄﺳــيﴘ ﻧﺘيﺠــة إقــرار ﻣﺒــﺪأ ا�ﻨاﺻﻔــة ﻓــﻲ ﺗقﺪيــﻢ القﻮاﺋــﻢ اﻻﻧﺘﺨابيــة ،ﻏــ�
أن اﻻﺻﻄﻔــاف الحﺰبــﻲ واﻷيﺪيﻮلﻮﺟــﻲ الــﺬي يﺸــﻖ الﻨﺨــﺐ الﻨســاﺋية ذاﺗﻬــا ،ﻻﺳــيما ﻓــﻲ
�
ا�ﺆﺳســات الﺘمثيﻠيــة أو ﻓــﻲ ﻣﻜﻮﻧــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ أو بــ� اﻷﺣــﺰاب ،يُ �مثــﻞ ُ ﻋاﺋ ًقــا يحــﻮل
دون بﻠــﻮرة ﺣـ ّـﺪ أدﻧــﻰ ﻣﺸــ�ك بــ� ﻛﻞ هــﺬه الﻨﺨــﺐ الﻨســاﺋية ا�ﺆﺛــرة ﺣــﱴ ﺗــربز ا�ــرأة
الح ّقـ ّ
ـﻮق وا�ﻜﺘســﺒات) ،(27ﺣيــﺚ
بثقﻠﻬــا ﻛاﻣ ـﻼً وﺗُ ّ
حيــﺪ بﺼــﻮرة ﻧﻬاﺋيــة دﻋــاة ال�اﺟــﻊ ﻋــﻦ ُ
أﻇﻬــرت إﻓــرازات ﻣــا بﻌــﺪ الثــﻮرة ﺣالــة ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘقﻄاب الســياﳼ الثﻨاﺋــﻲ بــ� ﺗيــارات
أن الثــﻮرة هــﻲ قﻄيﻌــة ﻣــﻊ ا�ــاﴈ بﺈرﺛــﻪ الﺘحﺪيــﱻ ،وأن الﺒﺪيــﻞ يﺠــﺐ أن يﺒــﲎ ﻋﻠــﻰ
ﺗﻌﺘقــﺪ �
أﺳــاس الﻬﻮيــة اﻹﺳــﻼﻣية ا�ســﻠﻮبة ،ﻓﻄرﺣــﺖ ﻋﻠــﻰ ﻧﻔســﻬا ﻣســاءلة الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ ا�قﻮﻣــات
ﺣ ّق ّ
ــﻮق ا�ــرأة واﺧﺘــارت ال�اﺟــﻊ ﻋﻨﻬــا ،وﻓــﻲ ﻣقابــﻞ ﺗيــارات
الﺘحﺪيثيــة ،وﻋﻠــﻰ رأﺳــﻬا ُ
ﺣ ّقـ ّ
ـﻮق ا�ــرأة وﻧــ�ة ﺗمﻜيﻨﻬــا وا�ســاواة بــ� الﺠﻨســ� ﻣــﻦ بــ�
إﺻﻼﺣيــة ﺗقﺪﻣيــة ﺗﻀــﻊ ُ
اهﺘماﻣاﺗﻬــا ا�رﻛﺰيــة ﻻﺳــﺘﻜمال اﺳــﺘحقاقات الثــﻮرة ،وهــﻲ ﻓــﻲ ذلــﻚ ﺗﻨﻄﻠــﻖ ﻣــﻦ ﺗﺠﺪيــﺪ
اﻹرث الﺘحﺪيــﱻ واﻹﺻﻼﺣــﻲ و�ورة اﺳــﺘﻜمالﻪ بﺈرﺳــاء الﺪيمقراﻃيــة الــﱵ ﺗﻌﻄﻠــﺖ ﻋﻠــﻰ
ﻣـ ّـر الﻌقــﻮد).(28
الح ّ
ــﻖ ﻓــﻲ
ّ
أﻣــا ﻓــﻲ ليﺒيــا ﻓمﻨــﺬ ﺳــﺘيﻨيات القــرن ا�ــاﴈ ﺣﺼﻠــﺖ ا�ــرأة الﻠيﺒيــة ﻋﻠــﻰ َ
الﺘﺼﻮيــﺖ وا�ﺸــارﻛة ﻓــﻲ الحيــاة السياﺳــية ،ولــﻢ ﺗﻜــﻦ هﻨالــﻚ قيــﻮد رﺳــمية ﺗمﻨــﻊ ا�ــرأة
ﺣ ّق ّ
ــﻮق وواﺟﺒــات ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ
ﻣــﻦ ﺗقﻠــﺪ ﻣﻨاﺻــﺐ ﺻﻨــﻊ القــرار ،وﻛﻔــﻞ ﻣيثــاق ُ
الح ّــﻖ ﻓــﻲ ا�ﺸــارﻛة ﻓــﻲ ا�ﺆﺳســات السياﺳــية ﻓــﻲ الﺒــﻼد ،وﻧﺘيﺠــة
الﻌربــﻲ الﻠيــﱯ لﻬــا َ
أن الﺘقاليــﺪ ا�ﺘﺄﺻﻠــة
لﺬلــﻚ ﺣﺼﻠــﺖ ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ ﻓــرص ﻣ�ايــﺪة لﻠﺘﻌﻠيــﻢ ولﻠﻌمــﻞ ،إﻻ �
والثقاﻓــة القﺒﻠيــة واﻷﻋــراف اﻻﺟﺘماﻋيــة ا�حاﻓﻈــة ﻛاﻧــﺖ ﺗمﻨــﻊ ا�ــرأة ﻣــﻦ ا�ﺸــارﻛة ﻓــﻲ
) (26ﻣريﻢ الﻨا�ي :واقﻊ ا�رأة ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ بﻌﺪ الثﻮرة ،ﻣﺘاح ﻋﻠﻰ ا�ﻮقﻊ:
:http://www.detarabiskeinitiativ.dk/ar/reportage/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D
8%A9) (27د�دلﻨﺪة اﻷرقﺶ” :دراﺳة الحالة الﺘﻮﻧسية" ،ا�رﺟﻊ السابﻖ ص. 154 .
) (28د�دلﻨﺪة اﻷرقﺶ" :دراﺳة الحالة الﺘﻮﻧسية" ،ا�رﺟﻊ السابﻖ ص ص.159-158

13

ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أن الﺪولــة الﻠيﺒيــة ﻓــﻲ ﻋﻬــﺪ القﺬاﻓــﻲ ﻛاﻧــﺖ ﺗُــﺪار ُ بمﻮﺟــﺐ
الحيــاة الﻌاﻣــة والسياﺳــية ،وبمــا �
ﻣﺠمﻮﻋــة ﻣــﻦ القﻮاﻧــ� واﻹﻋﻼﻧــات ا�ﺆﺳســة ،لﻌــﺪم وﺟــﻮد دﺳــﺘﻮر لﻠﺪولــة ،ﻓﺒﻌــﺪ ﺳــقﻮط
الﻨﻈــام اﻋﺘمــﺪ ا�ﺠﻠــﺲ الﻮﻃــﲏ اﻻﻧﺘقالــﻲ ﻓــﻲ ﺷــﻬر )آب /أﻏســطﺲ (2011/ﻣــ�وع ا�يثــاق
الﺪﺳــﺘﻮري لﻠمرﺣﻠــة اﻻﻧﺘقاليــة ﻛمــا اﻋﺘمــﺪ قاﻧﻮﻧــاً اﻧﺘﺨابيــاً ﺟﺪيــﺪاً ،ﻧــﺺ ﻋﻠــﻰ أن ﺗﻜــﻮن
ﺣﺼــة ا�ــرأة ﻓــﻲ ﺗرﺷــيحات الﺠمﻌيــات السياﺳــية ) (%50ﻣــﻦ ا�رﺷــح� ،ﻛمــا ﺗﺄﺳســﺖ
وﻣﻨحﻬــﻦ ا�ﺰيــﺪ ﻣــﻦ
الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ ا�ﻨﻈمــات الﻨســاﺋية الــﱵ ﻃالﺒــﺖ بﺘﻔﻌيــﻞ أدوار الﻨســاء
�
الح ّقـ ّ
أن ﺛــﻮرة ) 17ف�اير/شــﺒاط( أﺗاﺣــﺖ ﻣســاﺣة
ـﻮق السياﺳــية واﻻﺟﺘماﻋيــة) ،(29وﻻﺷــﻚ �
ُ
ﻣــﻦ الحريــة لــﻢ ﺗﻌﻬﺪهــا ا�ــرأة الﻠيﺒيــة ﻣــﻦ قﺒــﻞ ،إذ أﺻﺒــﺢ لﺪيﻬــا القــﺪرة ﻋﻠــﻰ الﺘﻌﺒــ� ﻋــﻦ
بح ّــﻖ ا�ــرأة ﻓــﻲ
أﻓﻜارهــا واﺗﺠاهاﺗﻬــا بــﻜﻞ ﺣريــة ،وﻇﻬــر ﺗحســﻦ واﺿــﺢ ﻓــﻲ اﻻﻋــ�اف َ
الرﻏــﻢ ﻣــﻦ أﻧ� ــﻪ لــﻢ يﺼــﻞ إلــﻰ
الﻮﺻــﻮل إلــﻰ ا�ﻨاﺻــﺐ السياﺳــية والقياديــة الﻌﻠيــا ،ﻋﻠــﻰ �
وﺣـ ّـﻖ
ﺣـ ّـﻖ اﻻﻧﺘﺨــاب َ
ﺗﻄﺒيــﻖ ﻓﻌﻠــﻲ ﻋﻠــﻰ أرض الﻮاقــﻊ إﻻ بﺸــﻜﻞ ﺟﺰﺋــﻲ ﺗمثــﻞ ﻓــﻲ ﻣﻨحﻬــا َ
ال�ﺷــﺢ ﻓــﻲ ا�ﺠالــﺲ ا�حﻠيــة وﻓــﻲ ا�ﺆﺗمــر الﻮﻃــﲏ الﻌــام ،ﺳــﻮاء بﺼﻔــة ﻣســﺘقﻠة أو ﺿمــﻦ
ﻛيــان ﺳــياﳼ ،ﻓﻌﻠــﻰ ﺻﻌيــﺪ ا�ﺸــارﻛة ﻓــﻲ الﻌمﻠيــة اﻻﻧﺘﺨابيــة ،ﺷــارﻛﺖ ا�ــرأة الﻠيﺒيــة
بﻔاﻋﻠيــة ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣراﺣــﻞ الﻌمﻠيــة اﻻﻧﺘﺨابيــة ،ﻓﻜاﻧــﺖ ﻧاﺧﺒــة وﻣرﺷــحة وﻣراقﺒــة وﻣ�ﻓــة،
أن الﺪولــة ﻣــا زالــﺖ ﺗمــر بمرﺣﻠــة اﻧﺘقاليــة ،ﻛمــا وأﺳــﻬمﺖ ﻣﺆﺳســات
الرﻏــﻢ ﻣــﻦ �
ﻋﻠــﻰ �
ـﻢ ﺣﺪاﺛﺘﻬــا -ﻣــﻊ ا�ﻨﻈمــات الﺪوليــة وا�راﻛــﺰ ا�ﺨﺘﺼــة بﺘﻨﻈيــﻢ
ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ ا�حﻠيــة -رُﻏْ ـ َ
ﺣ ّقـ ّ
ـﻮق ا�ــرأة ﻓــﻲ الﺘﺼﻮيــﺖ وال�ﺷــﺢ وﻋمﻠيــة اﻻقــ�اع ،وﻣــﻊ ذلــﻚ
ﺣمــﻼت ﺗﻮﻋيــة لــ�ح ُ
أن الﻮﻇيﻔــة
ﺗــﺰداد ﻣﺨــاوف ا�ــرأة الﻠيﺒيــة ﻣــﻦ ﻇﻬــﻮر بﻌــﺾ الﺘيــارات ا�ﺘﺸــﺪدة الــﱵ ﺗــرى �
أن ﻋــﺪم اﺳــﺘقرار
اﻷﺳاﺳــية لﻠمــرأة ﺗﻜمــﻦ ﻓــﻲ أداء دورهــا وواﺟﺒاﺗﻬــا اﻷ�يــة) ،(30ﻛمــا �
اﻷوﺿــاع السياﺳــية ﻓــﻲ ليﺒيــا والﻠﺠــﻮء إلــﻰ الســﻼح وﺗﻌــﺪد الﺠماﻋــات ا�ﺘﺼارﻋــة وﻇﻬــﻮر
ﺟماﻋــات ﻣﺘﺸــﺪدة ﺗُ ْسـ ِ
ـيﻄر ُ ﻋﻠــﻰ ﻣســاﺣة ﻣﻬمــة ﻣــﻦ اﻷراﴈ الﻠيﺒيــة يﺠﻌــﻞ ﻣــﻦ الﺼﻌﻮبــة
الحﻜــﻢ ﻋﻠــﻰ ﻣســار اﻷوﺿــاع ا�ســﺘقﺒﻠية أو قــﺪرة ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ ا�ﺸــارﻛة الﻔﻌﻠيــة ﻓــﻲ الحيــاة
اﻻﺟﺘماﻋيــة والسياﺳــية أو ا�ﺸــارﻛة ﻓــﻲ ﻋمﻠيــات الﺘﻐيــ�.
الرﻏــﻢ ﻣــﻦ إيﺠابيــة الﺨﻄــاب الســياﳼ لﻠﺪولــة ﺗﺠــاه ا�ــرأة ،وﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ
وﻓــﻲ اليمــﻦ وﻋﻠــﻰ �
ﻣــﻦ الﻨــﺺ ﻓــﻲ ﺟميــﻊ الﺪﺳــاﺗ� الﺼــادرة ﻣﻨــﺬ ﻋــام ) (1962ﻋﻠــﻰ ا�ســاواة بــ� الرﺟــﻞ
الح ّقـ ّ
ـياﳼ وﻣــا ﻛان يســﺘﻨﺪ ﻋﻠيــﻪ ﻣــﻦ
ـاب السـ �
ـﻪ الﺨﻄـ ُ
ﺟﻮ ِبـ َ
وا�ــرأة ﻓــﻲ ُ
ـﻮق والﻮاﺟﺒــات ،ﻓقــﺪ ُ
ﻧﺼــﻮص دﺳــﺘﻮرية وقاﻧﻮﻧيــة داﻋمــة لﻠمــرأة بقــﻮة ا�ــﻮروث اﻻﺟﺘماﻋــﻲ والثقاﻓــﻲ وقﺪرﺗــﻪ
الﺘﻨميﻄيــة لﻠمــرأة والرﺟــﻞ ،ﻓــﻲ ﻓــرض ﺛقاﻓــة ذﻛﻮريــة ﺗثﺒــﺖ دوﻧيــة ا�ــرأة ،ﻣمــا ﺟﻌــﻞ ا�ــرأة
ـﺶ ﻓــﻲ ﺳــياق� اﺟﺘماﻋيــ� ﻣﺘﻀاديــﻦ ،اﻷول ﺳــياق ﺗقﻠيــﺪي يﻌﺘمـ ُﺪ ا�ــﻮروث
اليمﻨيــة ﺗﻌيـ ُ
اﻻﺟﺘماﻋــﻲ والثقاﻓــﻲ ،والثاﻧــﻲ ﺳــياق ﺣﺪيــﺚ أو بﺼــﺪد الﺘحــﻮل إلــﻰ الحﺪاﺛــة ،يﺪﻋــﻮ إلــﻰ
) (29الﻔيﺪرالية الﺪولية لحقﻮق اﻹﻧسان :الثﻮرات الﻌربية أي ربيﻊ لﻠﻨساء ،ﻣرﺟﻊ ﺳابﻖ ص ص .33-29
)) ((30د .هﻨية ﻣﻔﺘاح القماﻃﻲ :دراﺳة الحالة الﻠيﺒية ،ا�رﺟﻊ السابﻖ ،ص ص . 175-174
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ا�ســاواة بــ� الﺠﻨســ� ﺳياﺳــياً وﻓــﻲ إﻃــار بﻨيــة اﺟﺘماﻋيــة ﺗقﻠيﺪيــة ﺗﻨﻜــر وﺟــﻮد ا�ــرأة
ﻓــﻲ ا�ﺠــال الﻌــام َي ْح ّــﺪ ُ
ث ﺗﻬميﺸــاً ﻷدوارهــا ﺳياﺳــياً ،وﺗﺒﺨــﺲ قيمــة أدوارهــا اقﺘﺼاديــاً
ﻓــﺈن ا�ﺸــارﻛة السياﺳــية وا�ﺠﺘمﻌيــة لﻠمــرأة ﻓــﻲ إدارة الﺸــﺄن
واﺟﺘماﻋيــاً) (31وﻣــﻦ هﻨــا
�
الﻌــام يرﺗﺒــﻂ بﻄﺒيﻌــة الســياق الﻌــام ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ وبﻄﺒيﻌــة الــ�اع القاﺋــﻢ ،وﻣــا ﺳــيﺆدي
إليــﻪ ﻣــﻦ ﻧﺘاﺋــﺞ ﻻ ﺗﺒــﺪو إيﺠابيــة ﻷن ﻣراﻛــﺰ القــﻮى الﺘقﻠيﺪيــة ﺗﻀﻐــﻂ بقــﻮة ﻋﻠــﻰ ﻣســار
أن واقــﻊ الﺪولــة وا�ﺠﺘمــﻊ ﻓــﻲ
الﺘﻐيــ� ،بــﻞ وﺗﻨحــرف بــﻪ ﻧحــﻮ ﻣســارات ﻓرﻋيــة) ،(32ﻛمــا �
اليمــﻦ يﻌﻜــﺲ أزﻣــة بﻨيﻮيــة ﺣــادة ﻓــﻲ ﻃﺒيﻌــة السياﺳــات والســﻠﻮك الســياﳼ ،وﻓــﻲ ﺿﻌﻒ
ﻣﺆﺳســة الﺪولــة وﺗﻐييــﺐ ﻣرﺗﻜﺰاﺗﻬــا وآلياﺗﻬــا القاﻧﻮﻧيــة لﺼالــﺢ ﻣ�وﻋــات ﺟﻬﻮيــة دأبــﺖ
ﺻﻨــﻊ القــرار ،والﺘﻌﺒــ� ﻋــﻦ ﺟﻬﻮيﺘﻬــا وﻣﺼالحﻬــا بالﺘﻄابــﻖ
ﻋﻠــﻰ الســيﻄرة ﻋﻠــﻰ دواﺋــر ُ
ﻣــﻊ ﻣﺼالــﺢ الﺪولــة والﻮﻃــﻦ ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻻبــﺪ ﻣــﻦ إﻋــادة اﻻﻋﺘﺒــار �ﻔﻬــﻮم الﺪولــة والحﻜﻮﻣــة،
وﺗﻔﻌيــﻞ ﻣﺆﺳســاﺗﻬا وآلياﺗﻬــا القاﻧﻮﻧيــة لﺘﻜــﻮن دولــة الﺠميــﻊ).(33
وﺧــﻼل ﻓــ�ة اﻻﺣﺘﺠاﺟــات الﺸــﻌﺒية ﻛان لﻠمــرأة اليمﻨيــة ﺣﻀــﻮر ﻓاﻋــﻞ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻷﺣــﺰاب
والﺘﻜﺘــﻼت ا�ﺪﻧيــة ا�ســﺘقﻠة ،الــﱵ ﻋمﻠــﺖ ﻋﻠــﻰ ﺣﺸــﺪ أﻋــﺪاد ﻛﺒــ�ة ﻣــﻦ الﻨســاء ،وﻛان
لﻬــﻦ ﺣﻀــﻮر ﻓــﻲ ا�ﻈاهــرات واﻻﺣﺘﺠاﺟــات وﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻷﻧﺸــﻄة اﻻﺟﺘماﻋيــة الﺘﻄﻮﻋيــة
أن اليمــﻦ ُﻣﺠﺘمــﻊ ﺗقﻠيــﺪي
ﻷن الســاﺋﺪ لﺪيﻬــﻢ ّ
والثقاﻓيــة واﻹﻋﻼﻣيــة ،أدهﺸــﺖ ا�راقﺒــ� �
ﺗســيﻄر ﻓيــﻪ القﺒيﻠــة ﻋﻠــﻰ ُﻣ َحــ ِﺪدات اﻷ�ة وا�ــرأة و َﺗ ْﻌﺰِلُﻬــا ﻋــﻦ الســياق الﻌــام ،ﻓــﻜان
ﻋاليــا لﻠمﻄالﺒــة
ﺣﻀﻮرهــا ﻓــﻲ الســاﺣات وﻧﺸــاﻃﻬا ﻓــﻲ ا�ﺠــاﻻت ا�ﺘﻌــﺪدة ورﻓــﻊ ﺻﻮﺗﻬــا
ً
بالﺘﻐيــ� ،أﻇﻬــر ﻓاﻋﻠيــة ﻏــ� ﻣســﺒﻮقة لﻠمــرأة وﺟﻌــﻞ ﺣقﻬــا ﻓــﻲ ا�ﺸــارﻛة أﻣــراً ﻻ يمﻜــﻦ
ﺗﺠاهﻠــﻪ) ،(34وهﻨــاك ﻣﻜﺘســﺒات ﻣﻬمــة ﺣققﺘﻬــا ا�ــرأة اليمﻨيــة ،وﻣــﻦ الــ�وري الحﻔــاظ
ﻋﻠيﻬــا ودﻋمﻬــا بــﻞ وزيادﺗﻬــا ﻓــﻲ ﻣﺠــال ا�ﺸــارﻛة السياﺳــية ،ﻓا�ــرأة ﻧاﺧﺒــة وﻣرﺷــحة ﻓــﻲ
اﻻﻧﺘﺨابــات الرب�اﻧيــة وا�حﻠيــة والرﺋاﺳــية ،وا�ــرأة ﻧاﺷــﻄة ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻷﺣــﺰاب ،ولﻬــا
ﺗﻮاﺟــﺪ ﻓــﻲ الﻬيﺌــات القياديــة لﻸﺣــﺰاب ،وإن ﻛان ذلــﻚ بﺸــﻜﻞ أقــﻞ ﻣــﻦ الرﺟــال ،ﻛمــا أﻧﻬــا
ﺣــا�ة ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻷﻧﺸــﻄة اﻻقﺘﺼاديــة الﺘقﻠيﺪيــة والحﺪيثــة ،وﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺆﺳســات
الﺘﻌﻠيــﻢ الﺠاﻣﻌــﻲ واﻷﺳــاﳼ ،ولﻜــﻦ هــﺬه ا�ﻜﺘســﺒات ﺗﺘﻄﻠــﺐ ﻣﺰيــﺪاً ﻣــﻦ الﺪﻋــﻢ وا�ﻨــا�ة
وﺗﻮﺳــيﻊ ﻣﺸــارﻛﺘﻬا السياﺳــية ﻣــﻦ ﺧــﻼل الﻨــﺺ ﻓــﻲ قاﻧــﻮن اﻻﻧﺘﺨــاب ﻋﻠــﻰ إﻋﻄــاء ﺣﺼﺺ
ﻣحــﺪدة ﻓــﻲ ﻣقاﻋــﺪ ا�ﺠالــﺲ الﺘ�يﻌيــة بﻬــﺪف اﻹﺳــﻬام ﻓــﻲ زيــادة ﻣﺸــارﻛة الﻨســاء ﻓــﻲ
الرب�ــان).(35
) (31ﻓﺆاد الﺼﻼﺣﻲ :دراﺳة الحالة اليمﻨية ،ا�رﺟﻊ السابﻖ ،ص ص .255-254
) (32الﻔيﺪرالية الﺪولية لحقﻮق الﻨساء :ا�رﺟﻊ السابﻖ :ص ص .41-40
) (33ﻓﺆاد الﺼﻼﺣﻲ :دراﺳة الحالة اليمﻨية ،ا�رﺟﻊ السابﻖ ص .255
) (34الﻔيﺪرالية الﺪولية لحقﻮق الﻨساء :ا�رﺟﻊ السابﻖ :ص ص .41-40
) (35ﻓﺆاد الﺼﻼﺣﻲ :دراﺳة الحالة اليمﻨية ،ا�رﺟﻊ السابﻖ ص ص ..287-186

15

ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻓــﻲ ا�ﻐــرب ﻛان لﻠﺘﻄــﻮرات ﻓــﻲ دول ا�ﻨﻄقــة ﻓــﻲ ﻋــام ) (2011ﺗﺄﺛــ� ﻛﺒــ� ﻋﻠــﻰ واقــﻊ
ـﺾ الحــرﻛات اﻻﺣﺘﺠاﺟيــة الــﱵ ﻛاﻧــﺖ قــﺪ
ـﺰزت بﻌـ ُ
الحيــاة السياﺳــية ﻓــﻲ ذلــﻚ الﺒﻠــﺪ ﻓقــﺪ ﺗﻌـ ْ
ـﺪأت قﺒــﻞ ﺳــﻨﻮات ﻓــﻲ إﻃــار ا�ﻄالﺒــة بﺈﺻﻼﺣــات ديمقراﻃيــة ،وأﻣــام ﺿﻐــﻮط ا�ﺘﻈاهريــﻦ
بـ ْ
أﻋﻠــﻦ ا�ﻠــﻚ )ﻣحمــﺪ الســادس( ﺟمﻠــة ﻣــﻦ اﻹﺻﻼﺣــات ﻣــﻦ بيﻨﻬــا اﻋﺘمــاد دﺳــﺘﻮر ﺟﺪيــﺪ
ﺣ ّقـ ّ
ـﻮق
وﺗﻨﻈيــﻢ اﻧﺘﺨابــات ﺗ�يﻌيــة ﻣﺒﻜــرة ،وقــﺪ اقﺘﻨﺼــﺖ ا�ﻨﻈمــات ا�ﻐربيــة ا�ﺪاﻓﻌــة ﻋــﻦ ُ
ا�ــرأة هــﺬه الﻔرﺻــة وﺣﺼﻠــﺖ ﻋﻠــﻰ بﻌــﺾ الﻨﺘاﺋــﺞ ﻣــﻦ أهمﻬــا قيــام الحﻜﻮﻣــة ا�ﻐربيــة
برﻓــﻊ ﺗحﻔﻈاﺗﻬــا ﻋــﻦ اﺗﻔاقيــة القﻀــاء ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ أﺷــﻜال الﺘميــ� ﺿــﺪ ا�ــرأة )الســيﺪاو( ﻛمــا
الح ّق ّ
ــﻮق بــ� الرﺟــﻞ وا�ــرأة وﺗﻀمــﻦ ﻣــﻮاد
ﻛــرس الﺪﺳــﺘﻮر الﺠﺪيــﺪ ﻣﺒــﺪأ ا�ســاواة ﻓــﻲ ُ
ﺗﻬــﺪف إلــﻰ ﺗﻌﺰيــﺰ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ هيﺌــات ﺻﻨــﻊ القــرار ،ﻛمــا ﺗــﻢ ﺗﺨﺼيــﺺ ﻣــا ﻧســﺒﺘﻪ
) (%15ﻣــﻦ ﻣقاﻋــﺪ ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب لﻠﻨســاء) ،(36وﻓــﻲ هــﺬا الســياق ﺷــﻜﻞ دﺳــﺘﻮر )(2011
ﻧقﻠــة ﻧﻮﻋيــة ﻓيمــا يﺘﻌﻠــﻖ بالﻌﻼقــة بــ� القاﻧــﻮن الﺪولــﻲ والقاﻧــﻮن الﺪاﺧﻠــﻲ ،ﺣيــﺚ ﻧــﺺ
ﺣ ّقـ ّ
ـﻮق اﻹﻧســان والﻨﻬــﻮض بﻬــا واﻹﺳــﻬام ﻓــﻲ ﺗﻄﻮيرهــا،
ﻋﻠــﻰ اﻻلــ�ام بحمايــة ﻣﻨﻈﻮﻣــة ُ
وﻣراﻋــاة ﻃابﻌﻬــا الﺪولــﻲ ،وﺣﻈــر وﻣﻜاﻓحــة ﻛﻞ أﺷــﻜال الﺘميــ� ،بســﺒﺐ الﺠﻨــﺲ أو الﻠــﻮن
أو ا�ﻌﺘقــﺪ أو الثقاﻓــة أو اﻻﻧﺘمــاء اﻻﺟﺘماﻋــﻲ أو الﺠﻬــﻮي أو الﻠﻐــة أو اﻹﻋاقــة أو أي وﺿــﻊ
ﺷــﺨﴢ ،وﺟﻌــﻞ اﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة الــﱵ ﺻــادق ﻋﻠيﻬــا ا�ﻐــرب ،وﻓــﻲ ﻧﻄــاق أﺣــﻜام
الﺪﺳــﺘﻮر وقﻮاﻧــ� ا�مﻠﻜــة ﺗســمﻮ ﻓــﻮر ﻧ�هــا ﻋﻠــﻰ الﺘ�يﻌــات الﻮﻃﻨيــة ،ودﻋــا إلــﻰ الﻌمــﻞ
ﻋﻠــﻰ ﻣﻼءﻣــة هــﺬه الﺘ�يﻌــات ﻣــﻊ ﻣــا ﺗﺘﻄﻠﺒــﻪ ﺗﻠــﻚ ا�ﺼادقــة).(37

ﺣ ّــﻖ ا�ﺸــارﻛة ﻓــﻲ
وﻓــﻲ الﺒحريــﻦ يﻨــﺺ الﺪﺳــﺘﻮر ﻋﻠــﻰ �
أن لﻠمﻮاﻃﻨــ� ،رﺟــاﻻ ً
ً
وﻧســاءَ ،
بالح ّق ّ
ّ
ﺣــﻖ اﻻﻧﺘﺨــاب وال�ﺷــيﺢ ،
الﺸــﺌﻮن الﻌاﻣــة والﺘمﺘــﻊ
ُ
ــﻮق السياﺳــية بمــا ﻓيﻬــا َ
الحـ ّـﻖ بﺼﻔــة ﻋاﻣــة ﻓــﻲ الحﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ الﺘﻌﻠيــﻢ وﻓــﻲ الﻌمــﻞ ،وﻋﻠــﻰ
ﻛمــا �
وأن ا�ــرأة لﻬــا َ
الرﻏــﻢ ﻣــﻦ ذلــﻚ ﻓــﺈن الﺘمثيــﻞ الﻨســاﺋﻲ ﻓــﻲ الحﻜﻮﻣــة والرب�ــان وﻣﺠــال القﻀــاء واﻷﺣــﺰاب
أن ا�ــرأة ﺣﺼﻠــﺖ ﻋﻠــﻰ
السياﺳــية وا�ﺠــال الســياﳼ ﻻ يــﺰال ﺿﻌي ًﻔــا بﺸــﻜﻞ ﻛﺒــ� ،وﻣــﻊ �
أن ﺣﻈــﻮظ ا�رﺷــحات ﻓــﻲ
الحـ ّـﻖ ﻓــﻲ الﺘﺼﻮيــﺖ وال�ﺷــﺢ ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨابــات ﻋــام ) (2002إﻻ �
َ
الﻔــﻮز ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨابــات ﻣحــﺪودة ﺟــﺪاً ﻧﻈــراً لﻌــﺪم وﺟــﻮد دﻋــﻢ ﺳــياﳼ ﻣــﻦ ﺟﻬــة ولﻠمﻔاهيــﻢ
اﻻﺟﺘماﻋيــة الســﻠﺒية والقﻮاﻧــ� الﺘمي�يــة الســارية ﻣــﻦ ﺟﻬــة أﺧــرى ،وﻓــﻲ ﻋــام )(2006
ﺗــﻢ اﻧﺘﺨــاب ﺳــيﺪة واﺣــﺪة لﻌﻀﻮيــة ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب وبال�ﻛيــة ،لﺘﻜــﻮن بﺬلــﻚ أول بر�اﻧيــة
ﻣﻨﺘﺨﺒــة ﻓــﻲ دول الﺨﻠيــﺞ الﻌربــﻲ ،وﺣاليــا ً ﺗﺸــﻐﻞ الﻨســاء ﻣــا ﻧســﺒﺘﻪ ) (%10ﻣــﻦ ﻣقاﻋــﺪ
الرب�ــان ا�ﻜــﻮن ﻣــﻦ ) (40ﻣقﻌــﺪاً و) (%27ﻣــﻦ ﻣقاﻋــﺪ ﻣﺠﻠــﺲ الﺸــﻮرى ا�ﻌــ� ﻣــﻦ قﺒــﻞ
ا�ﻠــﻚ ﺣيــﺚ ﺗﺸــﻐﻞ ا�ــرأة ) (11ﻣقﻌــﺪاً ﻣــﻦ أﺻــﻞ ) (40ﻣقﻌــﺪاً).(38

) (36الﻔيﺪرالية الﺪولية لحقﻮق اﻹﻧسان :ا�رﺟﻊ السابﻖ :ص.70
) (37ﺣســ� الﺨﻄابــﻲ :ﻣﻼءﻣــة الﺘ�يﻌــات ا�ﻐربيــة ﻣــﻊ اﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة ا�ﺘﻌﻠقــة بالﻬﺠــرة ،ﻣﺘــاح ﻋﻠــﻰ ا�ﻮقــﻊ
اﻹلﻜ�وﻧــﻲ:
http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/61450/%25D9%2585%25D9%2584%25D
8%25A7%2
)) . ((38الﻔيﺪرالية الﺪولية لحقﻮق اﻹﻧسان ،ا�رﺟﻊ السابﻖ :ص .51
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
وﻓــﻲ ﺳــﻮريا يﻌــﻮق ا�ﻨــاخ القمﻌــﻲ الﻌــام ا�ﺸــارﻛة السياﺳــية لﺠميــﻊ ا�ﻮاﻃﻨــ� ،وهــﻮ
ﻣﻨــاخ يﺘســﻢ بﻔــرض قيــﻮد ﻛﺒــ�ة ﻋﻠــﻰ ﺣريــة الﺘﻌﺒــ� وﺣريــة إﻧﺸــاء الﺠمﻌيــات ،وبمراقﺒــة
ﺣ ّقـ ّ
ـاء،
واﺿﻄﻬــاد ﻛﻞ ﻣــﻦ ا�ﻌارﺿــ� وا�ﺪاﻓﻌــ� ﻋــﻦ ُ
ـﻮق اﻹﻧســان والﺼحﻔيــ� رﺟــاﻻ ً وﻧسـ ً
ﻓﺈن
وﻧﺘيﺠــة لﻸﺣــﺪاث الﻌﻨيﻔــة الــﱵ ﺗﺸــﻬﺪها الﺪولــة الســﻮرية ﻣﻨــﺬ ﻋــام ) (2011وﺣــﱴ اﻵن �
الح ّقـ ّ
ـﻮق أﺻﺒحــﺖ ﻣﻬــﺪورة ،وﻻ ﺻــﻮت إﻻ ﺻــﻮت الرﺻــاص ويﺘﻌــرض الرﺟــال والﻨســاء
ُ
الﺬيــﻦ يﻨﺘقــﺪون الحﻜﻮﻣــة ويﻨــادون باﻹﺻﻼﺣــات إلــﻰ الﺘﻮقيــﻒ واﻻﺣﺘﺠــاز الﺘﻌســﻔﻲ
والﺘﻌﺬيــﺐ والقﺘــﻞ) (39ﻣمــا أﺟــرب ﻣﻼيــ� الســﻮري� وﺧاﺻــة ﻣــﻦ الﻨســاء واﻷﻃﻔــال إلــﻰ
الﺒحــﺚ ﻋــﻦ ﻣــﻼذات آﻣﻨــة والﻠﺠــﻮء الــﻰ دول الﺠــﻮار ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ إلــﻰ ﻣﺨﺘﻠــﻒ دول الﻌالــﻢ.
وﻓــﻲ ﻣﻼﺣﻈاﺗﻬــا الﺨﺘاﻣيــة بﺸــﺄن الﺘقريــر الــﺪوري الثاﻧــﻲ لﻠﺠمﻬﻮريــة الﻌربيــة الســﻮرية
الﺼــادرة ﻋــام ) (2014ﻋــربت الﻠﺠــة ا�ﻌﻨيــة بالقﻀــاء ﻋﻠــﻰ الﺘميــ� ﺿــﺪ ا�ــرأة ﻓــﻲ اﻷﻣــﻢ
ا�ﺘحــﺪة ﻋــﻦ قﻠقﻬــا ﻣــﻦ آﺛــار الــ�اع ا�ســﻠﺢ ا�ســﺘمر ﻋﻠــﻰ الﻨســاء والﻔﺘيــات وﻣــﻦ الﻬﺠمــات
الــﱵ ﺗُ َﺸــﻦ ﻋﻠــﻰ ا�ﺪﻧيــ� ،واﺳــﺘﺨﺪام القﺼــﻒ الﺠــﻮي ،والرباﻣيــﻞ ا�ﺘﻔﺠــرة ،والحرﻣــان ﻣــﻦ
ا�ﻌﻮﻧــة اﻹﻧســاﻧية والرﻋايــة الﻄﺒيــة لﻠمﻨاﻃــﻖ ا�حــا�ة ،إﺿاﻓــة إلــﻰ ﺟمﻠــة أﻣــﻮر ،ﺗﺸــمﻞ
الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ وزواج اﻷﻃﻔــال والــﺰواج القــ�ي ،والﺘﻌﺬيــﺐ ،وﺣاﻻت اﻻﺣﺘﺠاز الﺘﻌســﻔﻲ،
وﺣــاﻻت اﺧﺘﻄــاف الﻨســاء والﻔﺘيــات ﻣــﻦ ﺟاﻧــﺐ ﺟميــﻊ أﻃــراف الــ�اع ،و بيﻨــﺖ الﻠﺠﻨــة إلــﻰ
أن هﻨــاك ﺗقاريــر ﻣســﺘمرة إلــﻰ �
�
أن الﻨســاء والﻔﺘيــات الســﻮريات ا�ــ�دات داﺧﻠيــاً وﺧارﺟيــاً
ﻣﻌرﺿــات بﺸــﺪة �ﺨاﻃــر الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ واﻻﺳــﺘﻐﻼل الﺠﻨــﴘ ولــﺰواج اﻷﻃﻔــال والــﺰواج
القــ�ي أو يﺘﻌرﺿــﻦ ﻓﻌﻠيــاً لــﻜﻞ ذلــﻚ ،ﻛمــا أﻋربــﺖ الﻠﺠﻨــة ﻋــﻦ قﻠقﻬــا الﺸــﺪيﺪ إزاء ا�ﺨاﻃــر
ﺣ ّقـ ّ
ـﻮق اﻹﻧســان ا�قــررة لﻠمــرأة والﻨســاء ا�ﺸــﺘﻐﻼت
الــﱵ ﻇﻠــﺖ ﺗﺘﻌــرض لﻬــا ا�ﺪاﻓﻌــات ﻋــﻦ ُ
ﺗﻌرﺿﻬــﻦ لﻼﺣﺘﺠــاز الﺘﻌســﻔﻲ،
بﺘقﺪيــﻢ ا�ﻌﻮﻧــة اﻹﻧســاﻧية ﻣﻨــﺬ ﻧﺸــﻮب الــ�اع ،ﻣــﻦ ﺣيــﺚ ّ
واﻹيــﺬاء الﺒﺪﻧــﻲ ،والﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ ﻣــﻦ ﺟاﻧــﺐ القــﻮات الحﻜﻮﻣيــة وا�يﻠيﺸــيات ا�ﻨﺘســﺒة
لﻬــا بســﺒﺐ ﻣﺸــارﻛﺘﻬﻦ ﻓــﻲ اﻷﻧﺸــﻄة الســﻠمية ،وﺗقﺪيــﻢ الرﻋايــة الﻄﺒيــة ﻷﻓــراد الﺠماﻋــات
ا�ســﻠحة ﻏــ� الحﻜﻮﻣيــة ،وﺗقﺪيــﻢ ا�ﻌﻮﻧــة اﻹﻧســاﻧية لﻠمﺪﻧيــ�).(40
ُردن َﺷـ ِﻬ �ﺪ ا�ُﺠﺘمــﻊ اﻷُردﻧّ ــﻲ ﺗﻄــﻮرات اﺟﺘماﻋيــة واقﺘﺼاديــة ﻣﺘســارﻋة ﺧــﻼل الﻌقــﻮد
ﻓــﻲ اﻷ ّ
اﻷربﻌــة ا�اﺿيــة وﺳــاهمﺖ براﻣــﺞ الﺘﻨميــة اﻻﺟﺘماﻋيــة واﻻقﺘﺼادية ﻓﻲ ﺗحســ� ا�ســﺘﻮي�
الﺘﻌﻠيمــﻲ والﺼحــﻲ لﻠمﻮاﻃﻨــ� ،وﺣققــﺖ ا�ــرأة إﻧﺠــازات ﻛﺒــ�ة ﺧاﺻــة ﻓــﻲ ﻣﺠالــﻲ
الﺘﻌﻠيــﻢ والﺼحــة ،وﻋﻠــﻰ ال� رﻏــﻢ ﻣــﻦ ارﺗﻔــاع ا�ســﺘﻮى الﺘﻌﻠيمــﻲ واﻧﺨﻔــاض ﻧســﺒة اﻷﻣيــة
) (39الﻔيﺪرالية الﺪولية لحقﻮق اﻹﻧسان ،ا�رﺟﻊ السابﻖ :ص .57
) (40اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ا�ﻼﺣﻈــات الﺨﺘاﻣيــة لﻠﺠﻨــة ا�ﻌﻨيــة لﻠقﻀــاء ﻋﻠــﻰ ﺟميــﻊ أﺷــﻜال الﺘميــ� ﺿــﺪ ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ ﺗقريــر
الﺠمﻬﻮريــة الﻌربيــة الســﻮرية ﺣــﻮل اﺗﻔاقيــة القﻀــاء ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ أﺷــﻜال الﺘميــ� ﺿــﺪ ا�ــرأة ) (2014ﻣﺘــاح ﻋﻠــﻰ ا�ﻮقــﻊ
الﺘالــﻲ:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/SYR/
CO/2&Lang=En
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻣﺘﺪﻧيــة ﻓــﻲ الﻨﺸــاط اﻻقﺘﺼــادي
بــ� ا�ﻮاﻃﻨــ� )ذﻛــوراً وإناﺛ ـاً( ﻻ ﺗــﺰال ُ
الرﻏــﻢ ﻣــﻦ الﺨﻄــﻮات الــﱵ اﺗﺨﺬﺗﻬــا ا�مﻠﻜــة
وﻣﺘﺪﻧيــة ﺟــﺪاً ﻓــﻲ ا�ﺸــارﻛة السياﺳــية ،وﻋﻠــﻰ �
ﻓــﻲ ﻣﺠــال إلﻐــاء الﺘميــ� ﺿــﺪ ا�ــرأة ﻣــﻦ ﺣيــﺚ إﺟــراء الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ الﺘﻌﺪيــﻼت الﺘ�يﻌيــة
ﺣ ّق ّ
أن واقــﻊ ا�ــرأة الــﺬي ﺗﻌيﺸــﻪ
ــﻮق اﻹﻧســان ،ﻏــ� �
وا�ﺼادقــة ﻋﻠــﻰ ﻏالﺒيــة اﺗﻔاقيــات ُ
ُﻣﻨـ ِ
ّ
ا�ﻮقــﻊ ﻋﻠيﻬــا ،إذ ﺗﺘﻌــرض ا�ــرأة ﻻﻧﺘﻬــاﻛات قاﻧﻮﻧيــة ﻋﺪيــﺪة ﻓــﻲ ﻣﺨالﻔــة
ـاف لﻼﺗﻔاقيــات
ﺣ ّقـ ّ
ـﻮق
�يحــة لﺪﺳــﺘﻮر الﺒــﻼد إذ ﺟــاءت بﻌــﺾ ا�ــﻮاد القاﻧﻮﻧيــة ﺗمي�يــة ﻓيمــا يﺨــﺺ ُ
أن الﻔقــرة اﻷولــﻰ ﻣــﻦ ا�ــادة السادﺳــة ﻣــﻦ الﺪﺳــﺘﻮر اﻷُردﻧّ ــﻲ ﺗﻨُــﺺ ﻋﻠــﻰ
الﺠﻨســ� ،ﻣــﻊ �
الح ّقـ ّ
ـوق والواجﺒــات وإن اﺧتلفــوا
ّ
أن "األُردنّ يــني أمــام القانــون ســواء ﻻ تميــ� بينهــم فــي ُ
ﺣ ّق ّ
ﻮقﻬــا
فــي العــرق أو اللغــة أو الديــﻦ" وﻣــﻦ اﻷﻣثﻠــة الﻮاﺿحــة ﻋﻠــﻰ ذلــﻚ ﺗﺠريﺪهــا ﻣــﻦ ُ
ﺣ ّ
ــﻖ ﻣﻨــﺢ أبﻨاﺋﻬــا الﺠﻨســية ،رﻏــﻢ
ا�ﺪﻧيــة ﻓــﻲ ﻣســاواﺗﻬا لﻠرﺟــﻞ وذلــﻚ بحرﻣاﻧﻬــا ﻣــﻦ َ
الح ّــﻖ ،ليﺘــﻢ ﻣﺆﺧــراً وبﻌــﺪ
ُﻣﻄالﺒــات ﻣﻨﻈمــات ﻣﺠﺘمﻌيــة وﻧاﺷــﻄ� وﻧــﻮاب بمﻨحﻬــا هــﺬا َ
ﺟــﺪل ﺷــﻬﺪﺗﻪ الســاﺣة اﻷُردﻧّ يــة الﺘﻮﺟــﻪ ﻧحــﻮ ﻣﻨــﺢ اﻷُردﻧّ يــات ا��وﺟــات ﻣــﻦ ﻏــ� أردﻧــﻲ
"مﺰايــا ﺧدماتيــة" يﺒــﺪو أﻧّ ﻬــا زادت هــﺬا اﻹﺷــﻜال ﺗﻌقيــﺪاً.

ُردن ﺧــﻼل ﻓــ�ة الربيــﻊ الﻌربــﻲ إﻻ
وﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻛثاﻓــة الحــراك ا�ﺠﺘمﻌــﻲ ﻓــﻲ اﻷ ّ
بح ّق ّ
ﻮقﻬـ ّـﻦ السياﺳــية وا�ﺪﻧيــة ،وقــﺪ
أن ﺻــﻮت الﻨســاء ﻛان ﺧاﻓ ًﺘــا وﺧﺠـ ً
ـﻮﻻ ﻓــﻲ ا�ﻄالﺒــة ُ
ﺗﺠاوبــﺖ الحﻜﻮﻣــة اﻷُردﻧّ يــة بسﻼﺳــة ﻣــﻊ ا�ﻄالــﺐ الﺸــﻌﺒية وﺗــﻢ إﺟــراء ﺗﻌﺪيــﻼت ﻋﻠــﻰ
الﺪﺳــﺘﻮر اﻷُردﻧّ ــﻲ ﺷــﻜﻠﺖ ﻧقﻠــة ﻧﻮﻋيــة ﻓــﻲ الحيــاة السياﺳــية لﻠﺪولــة ﻣــﻦ ﺣيــﺚ الﻔﺼــﻞ
وﺣ ّقـ ّ
ـﻮق ا�ﻮاﻃﻨــ� ،وإﻧﺸــاء
ا�ــرن بــ� الســﻠﻄات والﺘﻮﺳــﻊ ﻓــﻲ ﻣﻮﺿــﻮع الحريــات الﻌاﻣــة ُ
ا�حﻜمــة الﺪﺳــﺘﻮرية والﻬيﺌــة ا�ســﺘقﻠة لــﻺ�اف ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﺘﺨابــات الﻨيابيــة وإقــرار قﻮاﻧــ�
لﻼﻧﺘﺨابــات ولﻠمﺠالــﺲ ا�حﻠيــة ﺗﻀمﻨــﺖ ﺣﺼــﺺ لﻠﻨســاء بﻠﻐــﺖ ) (%15ﻓــﻲ ﻣﺠﻠــﺲ
الﻨــﻮاب وﻣثﻠﻬــا ﻓــﻲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻋيــان و) (%25ﻣــﻦ ﻋﻀﻮيــة ا�ﺠالــﺲ ا�حﻠيــة ،ﻛمــا وﺗﻀــﻢ
الحﻜﻮﻣــات اﻷُردﻧّ يــة ﻓــﻲ ﺗﺸــﻜيﻼﺗﻬا ا�ﺘﻌاقﺒــة وباﺳــﺘمرار ﻋﻨــا� ﻧســاﺋية.
إن الﻐيــاب الﻨســﱯ لﻠمﺸــارﻛة السياﺳــية لﻠمــرأة اﻷُردﻧّ يــة ﻻ يﻌــﻮد إلــﻰ ﻋقﺒــات قاﻧﻮﻧيــة،
وإﻧمــا إلــﻰ ﻋقﺒــات بﻨاﺋيــة وﺛقاﻓيــة ﺗمﻨــﻊ ﺗحقيــﻖ ا�ســاواة بــ� الرﺟــال والﻨســاء ،ﻓﻌﻠــﻰ
الرﻏــﻢ ﻣــﻦ اﻹﺻﻼﺣــات والﺘحــﻮﻻت السياﺳــية الــﱵ ﺟــرت ﻓــﻲ الﺒــﻼد ﻇﻠــﺖ الﻔــرص
السياﺳــية ا�ﺘاﺣــة لﻠمــرأة ﻣحــﺪودة ﺟــﺪاً ،ﻓﻔﺸــﻠﺖ ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�ﻨاﻓســة الحــرة ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨابيــة
الﻨيابيــة والﺒﻠﺪيــة ،وهــﺬه إﺷــارة واﺿحــة إلــﻰ ﻋــﺪم ﺛقــة ا�ﺠﺘمــﻊ اﻷُردﻧّ ــﻲ بقــﺪرة ا�ــرأة
ﻋﻠــﻰ الﻌمــﻞ الســياﳼ و�ﻮاﺟﻬــة هــﺬا الﻮاقــﻊ اﺳــﺘﺨﺪﻣﺖ الﺪولــة اﻷُردﻧّ يــة بﻌــﺾ أﺳــاليﺐ
الﺘميــ� اﻹيﺠابــﻲ لﻠﺘﻌﻮيــﺾ ﻋــﻦ هــﺬا الﻔﺸــﻞ لﻠمــرأة اﻷُردﻧّ يــة ﻓــﻲ ا�ﺸــارﻛة السياﺳــية،
وذلــﻚ ﻋــﻦ ﻃريــﻖ الﺘمثيــﻞ الﻨســﱯ لﻠﻨســاء ﻓــﻲ الرب�ــان )الكوتــا( أو ﺗﻌييﻨﻬـ �ـﻦ ﻓــﻲ ا�ﺠالــﺲ
أن إﺟــراءات الﺘميــ� اﻹيﺠابﻲ
الﺒﻠﺪيــة وبﻌــﺾ ا�راﻛــﺰ السياﺳــية والقياديــة ،والــﴚء ا�ﺆﻛــﺪ �
لﺼالــﺢ الﻨســاء ﻻ يﻌــﲏ بالــ�ورة اﻣﺘــﻼك الﻨســاء لﻠقــﻮة والســﻠﻄة السياﺳــيﺘ� ،وذلــﻚ
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بســﺒﺐ اﻓﺘقارهــﻦ لﻠقﻮاﻋــﺪ الﺸــﻌﺒية ودﻋــﻢ الــرأي الﻌــام ودﻋــﻢ القيــادات السياﺳــية ﻏــ�
الرﺳــمية ا�ﺆﺛــرة ﻓــﻲ ﻋمﻠيــات ا�ﺸــارﻛة السياﺳــية) ،(41وﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨابــات الﻨيابيــة اﻷﺧــ�ة
الــﱵ أُ
ﺟريــﺖ ﻓــﻲ ﺷــﻬر أيﻠــﻮل ﻣــﻦ ﻋــام ) (2016ﺗمﻜﻨــﺖ ﺛــﻼث ﻣرﺷــحات ﻣــﻦ الﻔــﻮز ﻋــﻦ
ْ
وﺣﺼـ ّـﺪن
ﻃريــﻖ ا�ﻨاﻓســة باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ ا�قاﻋــﺪ ا�ﺨﺼﺼــة لﻠﻨســاء ﻋﻠــﻰ ﻧﻈــام )الكوتــا( َ
أﻋﻠــﻰ اﻷﺻــﻮات ﻓــﻲ قﻮاﺋمﻬـ ّـﻦ اﻻﻧﺘﺨابيــة ،وبﺬلــﻚ أﺻﺒــﺢ ﻋــﺪد أﻋﻀــاء ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب ﻣــﻦ
الﻨســاء ) (18ﺳــيﺪة إﺿاﻓــة إلــﻰ ) (11ﺳــيﺪة دﺧﻠــﻦ ﻓــﻲ ﺗﺸــﻜيﻠة ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻋيــان ا�ﻌــ� ﻣــﻦ
قﺒــﻞ ا�ﻠــﻚ ﻓــﻲ ﺗﺸــﻜيﻠﺘﻪ اﻷﺧــ�ة.
أﻣــا ﻓــﻲ الــﺪول الﻌربيــة الــﱵ لــﻢ ﺗﻼﻣســﻬا ريــاح الﺘﻐيــ� ﻓــﻼ ﺗــﺰال ﺧﻄــﻮات الﺘﻐيــ� ﻓيﻬــا
بﻄيﺌــة ﺗحﺘــاج إلــﻰ ﺿﻐــﻮط ا�ﺠﺘمــﻊ اﻷهﻠــﻲ ﻋﻠــﻰ الحﻜﻮﻣــات وﻣﺆﺳســات ﺻﻨــﻊ القــرار ﻣــﻦ
أﺟــﻞ الﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗمﻜــ� ا�ــرأة الﻌربيــة ﻣــﻦ ا�ﺸــارﻛة الﻔﻌﻠيــة وا�ســاواة والحﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ
الح ّقـ ّ
ـﻮق وا�ســاهمة بالﺒﻨــاء والﺘﻨميــة ،واﻻﻧﺘقــال إلــﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻓاﻋﻠة ﻓــﻲ ﻋمﻠية بﻨاء اﻷ�ة
ُ
)(42
ـة
ـ
ﻋمﻠي
وإدارة
ﺻﻨــﻊ القــرار وبﻨــاء ا�ﺠﺘمــﻊ والﺪولــة  ،ﻓﻔــﻲ بﻠــﺪان الﺨﻠيــﺞ ،وﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ
ُ
ـﺈن الحيــاة السياﺳــية قــﺪ ﺷــﻬﺪت بﻌــﺾ الﺘﻄــﻮرات
ﻣــﻦ أن ﺗمثيــﻞ الﻨســاء ﻣــا زال هاﻣﺸــياً ،ﻓـ �
اﻹيﺠابيــة ،ﻓــﻲ دولــة اﻹﻣــارات الﻌربيــة ا�ﺘحــﺪة ﺣــرص الﺪﺳــﺘﻮر اﻹﻣاراﺗــﻲ بﻮﺿــﻮح ﻋﻠــﻰ
ا�ســاواة بــ� ا�ﻮاﻃﻨــ� وﺗﻜاﻓــﺆ الﻔــرص بيﻨﻬــﻢ وﺗحقيــﻖ الﻌﺪالــة اﻻﺟﺘماﻋيــة واﻋﺘربهــا ﻣــﻦ
الح ّقـ ّ
ـﻮق
رﻛاﺋــﺰ ا�ﺠﺘمــﻊ وأرﻛاﻧــﻪ اﻷﺳاﺳــية ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻓﺈﻧــﻪ ﺳــاوى بــ� ا�ــرأة والرﺟــﻞ ﻓــﻲ ُ
والﻮاﺟﺒــات وﻓﺘــﺢ أﻣــام ا�ــرأة بــاب ا�ﺸــارﻛة ﻓــﻲ ﺻﻨــﻊ السياﺳــات الﻌمﻮﻣيــة ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ
ا�ســﺘﻮيات وﻓﺘــﺢ ا�ﺠــال أﻣاﻣﻬــا لﻼﻧﺨــراط ﻓــﻲ الﻌمﻠيــة الﺘﻨمﻮيــة دون أي قيــﻮد ،وﺗﺘمﺘــﻊ
ا�ــرأة اﻹﻣاراﺗيــة بﻔــرص ﻣﺘســاوية ﻓــﻲ الﺘﻮﻇيــﻒ ،الرﻋايــة الﺼحيــة وا�ﺰايــا اﻷﺧــرى الــﱵ
ﺗﻜﻔــﻞ ﺣمايــة ورﻓاهيــة اﻷ�ة ،وﺗﺸــﻐﻞ ا�ــرأة اﻹﻣاراﺗيــة ﺣاليــاً ﻧحــﻮ ) (%66ﻣــﻦ وﻇاﺋــﻒ
القﻄــاع الحﻜﻮﻣــﻲ ﻣــﻦ بيﻨﻬــا ) (%30ﻓــﻲ الﻮﻇاﺋــﻒ القياديــة ا�ﺆﺛــرة وﻓــﻲ ﻣﻮاقــﻊ اﺗﺨــاذ
القــرار ،وﻓــﻲ إﻧﺠــاز ﺟﺪيــﺪ لﻠمــرأة أﺻــﺪر ﻣﺠﻠــﺲ الــﻮزراء اﻹﻣاراﺗــﻲ ﻓــﻲ ) (2012/12/9قــراراً
يقــﴤ بﺈلﺰاﻣيــة ﺗمثيــﻞ الﻌﻨــ� الﻨســاﺋﻲ ﻓــﻲ ﻣﺠالــﺲ إدارات ﺟميــﻊ الﻬيﺌــات والــ�ﻛات
ﻌــﺪ ﺣﻀــﻮر ا�ــرأة اﻹﻣاراﺗيــة ﻓــﻲ ا�ﺠﻠــﺲ الﻮﻃــﲏ اﻻﺗحــادي
الحﻜﻮﻣيــة ﻓــﻲ الﺪولــة ،ويُ �
قﻔــﺰة ﻧﻮﻋيــة ﻓــﻲ الﻌمــﻞ الرب�اﻧــﻲ ورﺳــالة واﺿحــة ﺣــﻮل أهميــة وﻓﻌاليــة ﺣﻀﻮرهــا ﻋﻠــﻰ
ﺳــاﺣة الﻌمــﻞ الســياﳼ ،وﺗﺸــﻐﻞ ا�ــرأة ﻣــا ﻧســﺒﺘﻪ ) (%17.5ﻣــﻦ ﻣقاﻋــﺪ ا�ﺠﻠــﺲ الﻮﻃــﲏ
اﻻﺗحــادي ﻓــﻲ دورﺗــﻪ الحاليــة بﻮﺟــﻮد ) (7ﻣــﻦ الﻨســاء أﻋﻀــاء ﻓيــﻪ ،وﻓــﻲ ﻋــام )(2015
رﺋيســا لﻠمﺠﻠــﺲ ﻓــﻲ ﻓﺼﻠــﻪ الﺘ�يﻌــﻲ
اﻧﺘﺨــﺐ ا�ﺠﻠــﺲ الﺪﻛﺘــﻮرة )أمــﻞ ﻋﺒــد اللــﻪ القﺒيــﴘ(
ً
الســادس ﻋــ� لﺘﻜــﻮن بﺬلــﻚ أول اﻣــرأة إﻣاراﺗيــة وﻋربيــة ﺗــ�أس ﻣﺆﺳســة بر�اﻧيــة ،أﻣــا
) (41د .ﺣســ� الﻌثمــان :ﻣﻌﻮقــات ا�ﺸــارﻛة السياﺳــية لﻠمــرأة اﻷردﻧيــة وﺟﻬــة ﻧﻈــر ﺳﻮﺳــيﻮلﻮﺟية :ﻣﺘــاح ﻋﻠــﻰ ا�ﻮقــﻊ
اﻹلﻜ�وﻧــﻲhttp://www.women.jo/ar/documents.php :
) (42د .ﻣﻔيﺪة الﺰبيﺪي :ا�رﺟﻊ السابﻖ ،ﻣﺘاح ﻋﻠﻰ ا�ﻮقﻊ اﻻلﻜ�وﻧﻲ:
http://www.middle-east-online.com/?id=138022
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ﻣــﻦ ﺣيــﺚ ﻣﺸــارﻛة الﻨســاء ﻓــﻲ الحﻜﻮﻣــة اﻻﺗحاديــة ﻓﻔــﻲ الﺘﺸــﻜيﻞ الــﻮزاري الﺠﺪيــﺪ بﺘاريــﺦ
) (2016/2/10أُ
ﻋﻄيــﺖ الﻨســاء )ﺛمانــي( ﺣقاﺋــﺐ وزاريــة ﻣــﻦ ﻣﺠمــﻮع الحقاﺋــﺐ الﻮزاريــة
ّ
الﺒالﻐــة ) (29ﺣقيﺒــة وﺗُ �ﻌـ �ـﺪ )شــما املﺰروﻋــي( الﺸــابة اﻹﻣاراﺗيــة الــﱵ وقــﻊ ﻋﻠيﻬــا اﻻﺧﺘيــار
ﻻﺳــﺘﻼم ﺣقيﺒــة ﺷــﺌﻮن الﺸــﺒاب أﺻﻐــر وزيــرة ﻓــﻲ الﻌالــﻢ).(43

ﺣ ّق ّ
ﻮقﻬــا السياﺳــية ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨــاب
وﻓــﻲ دولــة الﻜﻮيــﺖ ﺣﺼﻠــﺖ ا�ــرأة الﻜﻮيﺘيــة ﻋﻠــﻰ ُ
أن هﻨــاك قﻠ ًقــا ﻣــﻦ ﺗﺪﻧــﻲ ﻧســﺒة ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻮﻇاﺋــﻒ
وال�ﺷــيﺢ ﻋــام ) (2005إﻻ �
القياديــة ﻓــﻲ الحﻜﻮﻣــة ،ﺣيــﺚ إن الﻌــﺪد لــﻢ يﺘﺠــاوز أﻛــ� ﻣــﻦ وزيــرة أو وزيرﺗــ� ﻣﻨــﺬ دﺧــﻮل
أن ﺗمثيﻠﻬــا الرب�اﻧــﻲ أقــﻞ ﻣــﻦ ذلــﻚ،
ا�ــرأة أول ﻣــرة بالﺘﺸــﻜيﻞ الــﻮزاري ﻋــام ) (2005ﻛمــا �
ﻓﻔــﻲ الﻮقــﺖ الحالــﻲ ﻻ يﻮﺟــﺪ ﺗمثيــﻞ لﻠمــرأة ﻓــﻲ الرب�ــان الﻜﻮيــﱵ والﺒالــﻎ ﻋــﺪد أﻋﻀاﺋــﻪ
أن الﻨاﺋﺒــة الﻮﺣيــﺪة الــﱵ ﻛاﻧــﺖ بمﺠﻠــﺲ اﻷﻣــة )ﺻفــاء الهاشــم( قﺪﻣــﺖ
) (50ﻋﻀــﻮاً ،إذ �
ﺗقريﺒــا ،ورﻏــﻢ أن الﺪﺳــﺘﻮر الﻜﻮيــﱵ قــﺪ ﻧــﺺ ﻓــﻲ ا�ــادة ) (29ﻣﻨــﻪ ﻋﻠــﻰ
اﺳــﺘقالﺘﻬا ﻣﻨــﺬ ﻋــام
ً
الح ّق ّ
ــوق
أن )النــاس سواســية فــي الكرامــة اﻹنســانية ،وﻫــم متســاوون لــدى القانــون فــي ُ
والواجﺒــات العامــة ،ﻻ تميــ� بينهــم فــي ذلــﻚ بســﺒب الجنــﺲ أو األﺻــﻞ أو اللغــة أو الديــﻦ(

أن الﻮاقــﻊ يﻌﻜــﺲ ﻏــ� ذلــﻚ ﻓــﻲ ﻇــﻞ وﺟــﻮد قﻮاﻧــ� ﺳــﻨﻬا ا�ــ�ع الﻜﻮيــﱵ ﻣــ�ت بــ�
إﻻ �
الرﺟــﻞ وا�ــرأة ﻋﻠــﻰ أﺳــاس الﺠﻨــﺲ وﻣﻨﻬــا قاﻧــﻮن الﺠﻨســية الــﺬي اﺳــﺘﺒﻌﺪ ا�ــرأة الﻜﻮيﺘيــة
ﻣــﻦ ﻣﻨــﺢ ﺟﻨســيﺘﻬا ﻻ بﻨاﺋﻬــا أﺳــﻮة بالرﺟــﻞ).(44
وﻓــﻲ الســﻌﻮدية ،وﻓــﻲ قــرار ﺗاريﺨــﻲ أﺻــﺪره الﻌاهــﻞ الســﻌﻮدي الراﺣــﻞ )امللــﻚ ﻋﺒداللــﻪ بــﻦ

ﻋﺒدالعﺰيــﺰ( ﻋــام ) (2013ﺗــﻢ ﺗﻌيــ�) (30ﺳــيﺪة ﻓــﻲ ﻣﺠﻠــﺲ الﺸــﻮرى ﻷول ﻣــرة ﻓــﻲ ﺗاريــﺦ
ا�مﻠﻜــة ،ﺣيــﺚ ﺗــﻢ ﺗﺨﺼيــﺺ ) (%20ﻣــﻦ ﻣقاﻋــﺪ ا�ﺠﻠــﺲ لﻠﻨســاء ،ﻛمــا ﺷــارﻛﺖ الﻨســاء
ﻓــﻲ ديســمرب/ﻛاﻧﻮن اﻷول ) (2016لﻠمــرة اﻷولــﻰ ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨابــات الﺒﻠﺪيــة وﻓــاز ﻋــﺪد ﻣﻨﻬــﻦ
بمقاﻋــﺪ ﻓــﻲ ا�ﺠالــﺲ الﺒﻠﺪيــة.

) (43ا�رأة ﻓﻲ اﻹﻣارات :ﻣﺘاح ﻋﻠﻰ ﻣﻮقﻊ وﻛيﺒيﺪيا ﻋﻠﻰ الرابﻂ الﺘالﻲ:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D9%81
%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%
A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%
) (44الﺠمﻌيــة الﻜﻮيﺘيــة لحقــﻮق اﻹﻧســان :ﺗقريــر ﺣــﻮل ﺣقــﻮق ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻜﻮيــﺖ ،ﻣقــﺪم إلــﻰ الﻠحﻨــة ا�ﻌﻨيــة بالقﻀــاء
ﻋﻠــﻰ الﺘميــ� ﺿــﺪ ا�ــرأة )) ،(2015ﻣﺘــاح ﻋﻠــﻰ ا�ﻮقــﻊhttp://www.kuwaithr.org/activities/a/reports.html :
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اﳋاﲤة
ـﻬ ُﺪها الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ الــﺪول الﻌربيــة
ﻓــﻲ ﻣســار الﺘ� حــﻮﻻت الﻜــربى الــﱵ َﺷ ـ ِﻬﺪﺗْﻬا وﻻ ﺗــﺰال َﺗﺸـ َ
ﻛان لﻠمــرأة ﺣﻀــﻮر ﻻﻓــﺖ وﺟﻮهــري ﻓــﻲ ﻣﺸــﻬﺪ هــﺬه الﺘحــﻮﻻت ،ﺣيــﺚ ﺷــارﻛﺖ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ
ﻣراﺣــﻞ الثــﻮرة وﻣــا أﻋقﺒﻬــا ﻣــﻦ ﺗحــﻮﻻت ﻓــﻲ ﺳــﺒيﻞ بﻨــاء الﺪولــة الحﺪيثــة ﻋﻠــﻰ أﺳــﺲ
ديمقراﻃيــة يســﻮد ﻓيﻬــا القاﻧــﻮن والﻌــﺪل والحرية وا�ســاواة ،ﺣيﺚ ﺷــارﻛﺖ ﻓــﻲ اﻻﻋﺘﺼاﻣات
وا�ﻈاهــرات ،وﻓــﻲ اﻹﻋــﻼم وﻋــرب ﻣﻮاقــﻊ الﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘماﻋﻲ ،واﺳــﺘﻄاﻋﺖ ﻓﻀﺢ ا�مارﺳــات
ﻣمــا ﺣققﺘــﻪ ا�ــرأة الﻌربيــة
الرﻏــﻢ ّ
القمﻌيــة وﻧقــﻞ أﺧﺒــار الثــﻮرة والﺘﺸــﺠيﻊ ﻋﻠيﻬــا ،وﻋﻠــﻰ �
الﺼﻌــﺪ ﻛاﻓــة،
ﻣــﻦ إﻧﺠــازات ﻓــﻲ ﻃريــﻖ ﻧﻀالﻬــا الﻄﻮيــﻞ لﺘمﻜــ� ﻧﻔســﻬا ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ﻋﻠــﻰ �
ـﺈن هــﺬه اﻹﻧﺠــازات والﺠﻬــﻮد ﻻ ﺗــﺰال
با�قارﻧــة ﻣــﻊ أوﺿاﻋﻬــا الســابقة القريﺒــة والﺒﻌيــﺪة ،ﻓـ ّ
ﺗﻮاﺟــﻪ ﺗحﺪيــات ﺗســﺘﻨﺪ إلــﻰ اﻋﺘﺒــارات ﺛقاﻓيــة اﺟﺘماﻋيــة وباﻷﺧــﺺ اﻻﻋﺘﺒــارات الﺪيﻨيــة
ﺣ ّق ّ
ـارس ﺗحــﺖ ﻣﻈﻠــة
لﺘحــﺪ ﻣــﻦ ﻣﻨحﻬــا أبســﻂ ُ
ﻮقﻬــا ،ويﺘﻔاقــﻢ الﻈﻠــﻢ الﻮاقــﻊ ﻋﻠيﻬــا ﻋﻨﺪﻣــا يُمـ ُ
القاﻧــﻮن الــﺬي يســاير ﻓــﻲ ﻛثــ� ﻣــﻦ ﻣــﻮاده ا�ﻌﻨيــة بﻬــا ا�ﻨﻈﻮﻣــة اﻻﺟﺘماﻋيــة والسياﺳــية
الســاﺋﺪة ﻓيﺘﺸــابﻚ القاﻧﻮﻧــﻲ والســياﳼ واﻻﺟﺘماﻋــﻲ والﺪيــﲏ ليُحــا� ا�ــرأة ويﻨﺘﻬــﻚ
ﺣ ّق ّ
ﻮقﻬــا ويقﻠــﺺ ﻣــﻦ دورهــا ﻓــﻲ ﻣســ�ة ا�ﺠﺘمــﻊ.
أبســﻂ ُ
إن ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة الﻀﻌيﻔــة ﻓــﻲ الحيــاة السياﺳــية واﻻﺟﺘماﻋيــة ﻓــﻲ الــﺪول الﻌربيــة،
�
ﺟ ْﻬــﺪاً أﻛــرب لﺘﻐيــ� ﻋقﻠيــة الﻨــاس ﺗﺠــاه دور ا�ــرأة ﻓــﻲ الحيــاة ،وﻏــرس بــﺬور ﺛقاﻓــة
يﺘﻄﻠـ ُ
ـﺐ ُ
أن أﺳــاس أي ﺗﻐيــ� ﻓــﻲ واقــﻊ ا�ــرأة الﻌربيــة
ا�ســاواة ﻓــﻲ ا�ــﺪارس واﻹﻋــﻼم والرب�ــان إﻻ �
يﻜمــﻦ ﻓــﻲ ﺗﻐيــ� ﻋقﻠيــة الرﺟــﻞ ﺗﻠــﻚ الﻌقﻠيــة القﺒﻠيــة الــﱵ ﺗرﺳــﺒﺖ بﻬــا إرهاﺻــات ﺗاريﺨيــة
وﻣﺠﺘمﻌيــة لــﻢ َﺗ ُﻌــ ْﺪ ﺗﻮاﻛــﺐ ﺣرﻛــة الﺘﻐيــ� الﻜﺒــ�ة وال�يﻌــة ﻓــﻲ ا�حيــﻂ اﻹقﻠيمــﻲ أو
الﻌا�ــﻲ اليــﻮم.

21

ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﳌراﺟﻊ العامة
 الســيﺪ يســ� :ﺣــﻮار الحﻀارات-الﻐــرب الﻜﻮﻧــﻲ والــ�ق ا�ﺘﻔــرد ،القاهــرة ،ﻣﻜﺘﺒــة اﻷ�ة.2002
 د .أﻣاﻧــﻲ قﻨﺪيــﻞ دراﺳــة الحالــة ا��يــة ،ﻓــﻲ " ا�ــرأة الﻌربيــة والﺪيمﻮقراﻃيــة ،ﺗحريــرد .هيﻔــاء أبــﻮ ﻏﺰالــة )ص ص  (211-247ﻣﻨﺸــﻮرات ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة القاهــرة .2014
 برﻧاﻣــﺞ اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة اﻹﻧماﺋــﻲ :ﺗقريــر الﺘﻨميــة اﻹﻧســاﻧية الﻌربية لﻠﻌام  2002ﻣﻨﺸــﻮراتا�ﻜﺘــﺐ اﻹقﻠيمــﻲ لﻠــﺪول الﻌربية.
 برﻧاﻣــﺞ اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة اﻹﻧماﺋــﻲ :ﺗقريــر الﺘﻨميــة اﻹﻧســاﻧية الﻌربية لﻠﻌام  2004ﻣﻨﺸــﻮراتا�ﻜﺘــﺐ اﻹقﻠيمــﻲ لﻠــﺪول الﻌربية.
 ﺣسﲏ ﻧﺼار :ﺗ�يﻌات ﺣماية الﻄﻔﻮلة ،اﻹﺳﻜﻨﺪرية ﻣﻨﺸﺄة ا�ﻌارف )د ت( ﺧميــﺲ ﺣــﺰام والــﻲ :إﺷــﻜالية ال�ﻋيــة ﻓــﻲ اﻷﻧﻈمــة السياﺳــية الﻌربيــة ﻣــﻊ إﺷــارةإلــﻰ ﺗﺠربــة الﺠﺰاﺋــر ،ﺳﻠســﻠة أﻃروﺣــات الﺪﻛﺘــﻮراه ) (44بــ�وت ،ﻣرﻛــﺰ دراﺳــات الﻮﺣــﺪة
الﻌربيــة .2003
 ﺧﻠــﺪون ﺣســﻦ الﻨقيــﺐ :الﺨﻠيــﺞ إلــﻰ أيــﻦ؟ ﻓــﻲ ﻣﺠمﻮﻋــة ﻣﺆلﻔــ� :الﻌــرب وﺟﻮارهــﻢ...إلــﻰ أيــﻦ؟ ﺳﻠســﻠة ﻛﺘــﺐ ا�ســﺘقﺒﻞ الﻌربــﻲ )) 20بــ�وت ،ﻣرﻛــﺰ دراﺳــات الﻮﺣــﺪة الﻌربيــة،
.2000
 ﺳــﻠيمان رﺷــيﺪ ﺳــﻠمان :ﻣــﺆ�ات ا�ســﺘقﺒﻞ وواقــﻊ اﻷﻣــة الﻌربيــة ﻣﺠﻠــة ا�ســﺘقﺒﻞ الﻌربﻲ:ﻣرﻛــﺰ دراﺳــات الﻮﺣــﺪة الﻌربيــة ،بــ�وت ،الســﻨة  ، 25الﻌــﺪد  ، 282آب . 2002
 الﺪﻛﺘــﻮر ﺻابــر بﻠــﻮل :الﺘمﻜــ� الســياﳼ لﻠمــرأة الﻌربيــة بــ� القــرارات والﺘﻮﺟﻬــاتالﺪوليــة والﻮاقــﻊ ،ﻣﺠﻠــة ﺟاﻣﻌــة دﻣﺸــﻖ لﻠﻌﻠــﻮم اﻻقﺘﺼاديــة والقاﻧﻮﻧيــة  -ا�ﺠﻠــﺪ - 25الﻌــﺪد
الثاﻧــﻲ) -2009ص ص .(686-645
 د .ﻋﺒــﺪ الﻠــﻪ ﻋﻄــﻮي :الســﻜان والﺘﻨميــة الﺒ�يــة ،دار الﻨﻬﻀــة الﻌربيــة ،بــ�وت ،ط ،1)د ت(.
ُردن ﻓــﻲ ﻣﻨاﺧــات الربيــﻊ الﻌربــﻲ،
 ﻋﺒﻠــة أبــﻮ ﻋﻠﺒــة :ا�ــرأة والحــراك اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻓــﻲ اﻷ ّورقــة ﻋمــﻞ ﻣقﺪﻣــة ﻓــﻲ ا�ﺆﺗمــر اﻹقﻠيمــﻲ ا�ــرأة والربيــﻊ الﻌربــﻲ ،ﻣﻨﺸــﻮرات ﻣرﻛــﺰ القــﺪس
لﻠﺪراﺳــات السياﺳــية ،ﻋمــان . 2015
 -ﻋﻠياء ﺷﻜري وآﺧرون :ﻋﻠﻢ اﺟﺘماع ا�رأة ،ﻣﻜﺘﺒة زهراء ال�ق . 2001
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 د .ﻓــﺆاد الﺼﻼﺣــﻲ :دراﺳــة الحالــة اليمﻨيــة ،ﻓــﻲ " ا�ــرأة الﻌربيــة والﺪيمﻮقراﻃيــة ،ﺗحريــرد .هيﻔــاء أبــﻮ ﻏﺰالــة )ص ص  ،(302-249ﻣﻨﺸــﻮرات ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة القاهــرة .2014
 الﻔيﺪرالية الﺪولية لحقﻮق اﻹﻧسان :الثﻮرات الﻌربية أي ربيﻊ لﻠﻨساء ،باريﺲ .2012 د .دلﻨــﺪة اﻷرقــﺶ" :دراﺳــة الحالــة الﺘﻮﻧســية " ،ﻓــﻲ " ا�ــرأة الﻌربيــة والﺪيمﻮقراﻃيــة،ﺗحريــر د .هيﻔــاء أبــﻮ ﻏﺰالــة )ص ص  ،(163-127ﻣﻨﺸــﻮرات ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة ،القاهرة
.2014
 ﻣحســﻦ اﺣمــﺪ الﺨﻀــ�ي :الﻌﻮ�ــة ﻣقﺪﻣــة ﻓــﻲ ﻓﻜــر واقﺘﺼــاد وإدارة ﻋــ� الﻼدولــة،القاهــرة ﻣﺠمﻮﻋــة الﻨيــﻞ)د ت(.
 ﻣحمــﻮد ﻋﺒــﺪ الرﺷــيﺪ بــﺪران :ﻋﻠــﻢ اﻻﺟﺘمــاع ودراﺳــات ا�ــرأة ،ﻣﻄﺒﻮﻋــات ﻣرﻛــﺰ الﺒحــﻮثوالﺪراﺳــات اﻻﺟﺘماﻋيــة )د ت(.
 ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة :ا�ــرأة الﻌربيــة والﺪيمﻮقراﻃيــة ،ﺗحريــر هيﻔــاء أبــﻮ ﻏﺰالــة القاهــرة.2014
 ﻣﺆﺳســة ﻓريــﺪم هــاوس :ﺣقــﻮق ا�ــرأة ﻓــﻲ الــ�ق اﻷوﺳــﻂ وﺷــمال أﻓريقيــا ،ﻣﻨﺸــﻮراتﻓريــﺪم هــاوس الﻮﻻيــات ا�ﺘحــﺪة .2005
 ﻣيﺸــيﻞ ﺷــيحة :إﺷــﻜالية الﺪولــة القﻄريــة الﻌربيــة ا�ﻌــا�ة ،ﻣﺠﻠــة ﺟاﻣﻌــة دﻣﺸــﻖلﻠﻌﻠــﻮم اﻻقﺘﺼاديــة والقاﻧﻮﻧيــة -ا�ﺠﻠــﺪ  - 22الﻌــﺪد اﻷول ) 2006 -ص ص .(343-311
 هﻨيــة ﻣﻔﺘــاح القماﻃــﻲ :دراﺳــة الحالــة الﻠيﺒيــة ،ﻓــﻲ " ا�ــرأة الﻌربيــة والﺪيمﻮقراﻃيــة،ﺗحريــر د .هيﻔــاء أبــﻮ ﻏﺰالــة )ص ص  ،(208-105ﻣﻨﺸــﻮرات ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة،
القاهــرة .2014
 د .هيﻔــاء أبــﻮ ﻏﺰالــة "ا�ــرأة والربيــﻊ الﻌربــﻲ" ،ﻓــﻲ " ا�ــرأة الﻌربيــة والﺪيمقراﻃيــة،ﺗحريــر د .هيﻔــاء أبــﻮ ﻏﺰالــة )ص ص  ،(121-81ﻣﻨﺸــﻮرات ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة ،القاهــرة
.2014
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مراجع ﻋلﻰ الشﺒكة
 أﺣمــﺪ بــﻦ ﻋﺒــﺪ الرﺣمــﻦ الﺼﻮيــان :زﻣــان الﻔــرد يــا ﻓرﻋــﻮن ولــﻰ ،ﻣﺘــاح ﻋﻠــﻰ ا�ﻮقــﻊhttp://albayan.co.uk/article.aspx?id=656
اﻻلﻜ�وﻧــﻲ:
 اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ،ا�ﻼﺣﻈــات الﺨﺘاﻣيــة لﻠﺠﻨــة ا�ﻌﻨيــة لﻠقﻀــاء ﻋﻠــﻰ ﺟميــﻊ أﺷــﻜال الﺘميــ�ﺿــﺪ ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ ﺗقريــر الﺠمﻬﻮريــة الﻌربيــة الســﻮرية ﺣــﻮل اﺗﻔاقيــة القﻀــاء ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ اﺷــﻜال
الﺘميــ� ﺿــﺪ ا�ــرأة ) ،(2014ﻣﺘــاح ﻋﻠــﻰ ا�ﻮقــﻊ:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolnCEDAW/C/SYR/CO/2&Lang=En
 الﺠمﻌيــة الﻜﻮيﺘيــة لحقــﻮق اﻹﻧســان :ﺗقريــر ﺣــﻮل ﺣقــﻮق ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻜﻮيــﺖ ،ﻣقــﺪم إلــﻰالﻠﺠﻨــة ا�ﻌﻨيــة بالقﻀــاء ﻋﻠــﻰ الﺘميــ� ﺿــﺪ ا�ــرأة ) ،(2015ﻣﺘــاح ﻋﻠــﻰ ا�ﻮقــﻊ:
http://www.kuwaithr.org/activities/a/reports.html
 ﺣســ� الﺨﻄابــﻲ :ﻣﻼءﻣــة الﺘ�يﻌــات ا�ﻐربيــة ﻣــﻊ اﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة ا�ﺘﻌﻠقــة بالﻬﺠرة،ﻣﺘــاح ﻋﻠــﻰ ا�ﻮقﻊ:
http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/61450/%25D9%
2585%25D9%2584%25D8%25A7%2
 د .ﺣســ� الﻌثمــان :ﻣﻌﻮقــات ا�ﺸــارﻛة السياﺳــية لﻠمــرأة اﻷُردﻧّ يــة وﺟﻬــة ﻧﻈــرﺳﻮﺳــيﻮلﻮﺟية :ﻣﺘــاح ﻋﻠــﻰ ا�ﻮقــﻊ اﻹلﻜ�وﻧــﻲ:
http://www.women.jo/ar/documents.php
 الحرﻛة الﻨساﺋية الﻌا�ية :ﻣﺘاح ﻋﻠﻰ ا�ﻮقﻊ اﻹلﻜ�وﻧﻲhttps://ar.wikipedia.or : ﻋﺒــﺪ الﻐــﲎ ﺳــﻠمة :ﻋــ� الثــﻮرات الﻌربيــة اﻷﺳــﺒاب والﺘﺪاﻋيــات ،ﻣﺘــاح ﻋﻠــﻰ ا�ﻮقــﻊاﻹلﻜ�وﻧــﻲhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=254317 :
 د .ﻋﻠﻮي :ﺧريﻒ ا�رأة الﻌربية ،ﻣﺘاح ﻋﻠﻰ ا�ﻮقﻊ اﻹلﻜ�وﻧﻲ:http://blogs.worldbank.org/arabvoices/ar/arab-women-s-autumn-what-wasthere-women-after-arab-spring
 ﺳــارة ﻣحمــﻮد ﺧﻠيــﻞ :ا�ــرأة وا�ﺠــال الﻌــام بﻌــﺪ ﺛــﻮرة  25يﻨايــر ،ﻣﺘــاح ﻋﻠــﻰ ا�ﻮقــﻊاﻹلﻜ�وﻧــﻲ:
http://democracy.ahram.org.eg/News/577/%D8%A7%D9%84%D9%85%D
8%B1%D8%A3%D8%A9-
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 ﻋمــرو ﻋﺒــﺪ الﻌاﻃــﻲ :أوﺿــاع ا�ــرأة ا��يــة ﻓــﻲ ﻋﻬــﺪ الســيﴘ ،ﻣﺘــاح ﻋﻠــﻰ ا�ﻮقــﻊاﻹلﻜ�وﻧــﻲ:
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2015/02/egypt-women-status-sisi-rule-muslim-brotherhood.html#ixzz4NB0HVLY9
 ا�ﺠﻠــﺲ القﻮﻣــﻲ لﻠمــرأة :ﺣقــﻮق ا�ــرأة الﻐاﺋﺒــة ﻓــﻲ ﻣــ�وع الﺪﺳــﺘﻮر  ،2012ﻣﺘــاح ﻋﻠــﻰا�ﻮقــﻊ اﻹلﻜ�وﻧــﻲ:
 h t t p : / / w w w. n c w e g y p t . c o m / i n d e x . p h p / a r / m e d i a - c e n t r e / n c wnews/540-2012-12-09-17-12-28
 ﻣ� ﻣا بﻌﺪ الثﻮرة ،ﻣﻮقﻊ ا�ساواة اﻵن ﻣﺘاح ﻋﻠﻰ ا�ﻮقﻊ اﻹلﻜ�وﻧﻲ:http://www.equalitynow.org/ar/take_action/action38
 ﻣريﻢ الﻨا�ي :واقﻊ ا�رأة ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ بﻌﺪ الثﻮرة  ،ﻣﺘاح ﻋﻠﻰ ا�ﻮقﻊ اﻹلﻜ�وﻧﻲ:http://www.detarabiskeinitiativ.dk/ar/reportage/%D8%A7%D9%84%D9%8
5%D8%B1%D8%A3%D8%A9 د .ﻣﻔيــﺪة الﺰبيــﺪي :ا�ــرأة والﺘﻐيــ� الﻌربــﻲ ﻣــﻦ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻨﻮيــري ،ﻣﺘــاح ﻋﻠــﻰ ا�ﻮقــﻊاﻹلﻜ�وﻧــﻲhttp://www.middle-east-online.com/?id=138022 :
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