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 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

مقدمة

يــرى الدكتــور ميشــيل شــيحة "أن� الدولــة القطريــة فــي الوطــن العربــي قــد صمــدت، ككيــان 
ســيايس معــ�ف بــه منــذ االســتقالل، رغــم عــدم توافــر العديــد مــن املُقومــات الطبيعيــة لهــذا 
ــَة  ــذِه الدول ــ�ورة أن� ه ــذا بال ــين ه ــم االجتماعــي وال يع ــا العل ــارف عليه ــيت تع ــود ال الصم
هــا  فــي صحــة جيــدة، فالواضــح أن� الدولــة القطريــة العربيــة تعيــش  ســتصمد مســتقبالً  أو أن�
ــك أن  ــة فــي الوقــت الحــا�، وليــس املقصــود بذل ــم تكــن أزمــات طاحن مشــكالت عــدة إن ل
كل الــدول القطريــة العربيــة علــى وشــك االنهيــار أو االنفجــار، وإن كان بعضهــا ال يحتمــل أن 
يفلــت مــن ذلــك خــالل العقــد األول أو الثانــي مــن القــرن الحــادي والع�يــن، كمــا ال يفهــم مــن 
ذلــك أن كل الــدول القطريــة قــد تعــ�ت تماًمــا، أو أن� إنجازاتهــا كانــت زهيــدة ُمنــذ االســتقالل، 
هــا ُتشــري إلــى أن� القــدرة علــى مزيــد مــن اإلنجــازات قــد وهنــت وتوشــك أن  ولكــن� الشــواهد ُكل�

تتوقــف تماًمــا، وقــد توقفــت بالفعــل فــي بعــض الحــاالت"(1). 

ــود مــن الســكون  ــوءة فــ�ة أكــ� مــن خمــس ســنوات، فبعــد عق ــى هــذه النب ــم تمــِض عل ل
ــورات شــعبية أســقطت  ــي ث ــد عرب ــن بل ــ� م ــي أك ــت ف ــع اندلع ــو متوق ــا ه ــود، وكم والجم
ــيايس  ــى ا�ســتوي� الّس ــداً عل ــا جدي ــت واقًع ــة أخــرى، وخلق ــة، وهــزت عــروش أنظم أنظم
له وعمــق تحوالتــه لتخطــر علــى بــال أكــ� ا�راقبــ�  ــم تكــن �عــة تشــك� واالجتماعــي،  ل
تفــاؤالً، ففــي أواخــر عــام (2010) ومطلــع عــام (2011) اندلعــت موجــة عارمــة مــن الثــورات 
واالحتجاجــات فــي  مختلــف أنحــاء الوطــن العربــي، بــدأت بـــ (محمــد البوعزيــزي) والثــورة 
التونســية الــيت أطلقــت وتــ�ة الــ�ارة فــي كثــ� مــن الــدول العربيــة وُعرِفَــْت تلــك الفــ�ة 
بثــورات الربيــع العربيــة(2)، وانتــ�ت هــذه االحتجاجــات ب�عــة كبــ�ة فــي أغلــب الــدول 
العربيــة، وتضمنــت احتــكاكات خشــنة  بــ�  قــوات األمــن وا�تظاهريــن، ووصلــت فــي بعض 
الــدول  إلــى وقــوع قتلــى مــن الطرفــ�، وتمــ�ت هــذه الثــورات بظهــور شــعار (الشــعب يريد 
إســقاط النظــام)، وأثبتــت أن� هــذه األنظمــة غايــة فــي الضعــف والهشاشــة، وأن� العقليــة 
البوليســية القمعيــة عاجــزة عــن ترويــض الشــعوب بشــكل دائــم فحركــة الشــارع فاقــت فــي 
قوتهــا وصالبتهــا وتجاوبهــا مــع األحــداث قــدرة األنظمــة واألجهــزة األمنيــة علــى مواجهتهــا 

َوَقْمِعهــا(3). 

(1) د. ميشــيل شــيحة: إشــكالية الدولــة القطريــة العربيــة ا�عــا�ة، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم االقتصاديــة والقانونية، 
ا�جلــد 22، العــدد األول 2000، ص 314.

(2) عبد الغىن سلمة: ع� الثورات العربية األسباب والتداعيات: متاح على ا�وقع االلك�وني 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=254317

(3) أحمد بن عبدالرحمن الصويان: زمان الفرد يا فرعون ولى، متاح على ا�وقع اإللك�وني
http://albayan.co.uk/article.aspx?id=656http://albayan.co.uk/article.aspx?id=656
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لقــد نجحــت الدولــة الُقطريــة العربيــة بَّعــد االســتقالل مــن الصمــود لعــدة عقــود، رُْغــَم 
أن� ُمعظــم األدلــة كانــت تُشــ� إلــى عكــس ذلــك عنــد والدتهــا القي�يــة أو ا�شــوهة، 
ونجحــت فــي أن تخلــق مؤسســاتها، وأن تُنجــز بهــا الــيشء غــ� القليــل فــي التعليــم والصحــة 
يــة علــى  يتهــا القطريــة، وتضفــي هــذه الُهو� واالقتصــاد، بــل نجحــت فــي أن تُكــّرس ُهو�
مواطنيهــا، وجعلتهــم يُْذِعنــون لهــا أو َيْقبلــوَن بهــا ويتحمســون لهــا، ويــرى الدكتــور شــيحة 
"إن أزمــة الدولــة القطریــة العربیــة الراھنــة، تكمــن فــي األســباب الھیكلیــة التــي أفــرزت التھدیــدات 
والمتمثلــة بالتفتیــت واالجتیــاح األجنبــي واإلفــالس، والتطــرف الدینــي، وفــي عجــز النُّخبــة الحاكمــة 
ق معھــا، وإن  ومؤسســاتھا عــن اســتیعاب تلــك األســباب الھیكلیــة وعــدم قدرتھــا علــى التعامــل الَخــالَّ
معظــم أنظمــة الحكــم العربیــة الحالیــة تبــدو مقبلــة علــى أزمــة طاحنــة، إذ تغیــر المجتمــع فــي كل 
دولــة قطریــة كًمــا وكیفـًـا، بأكثــر وأعمــق ممــا یمكــن لھــذه األنظمــة أن تســتوعبھ مــع عــدم  قدرتھــا 

وقــدرة مؤسســات الدولــة القطریــة القائمــة علــى التعامــل معھــا"(4).   

ــة  ــال االتصــاالت وتقني ــي مج ــم ف ــيت شــهدها العال ــربى ال ــوالت الك ــال التح ــن إغف وال يمك
ا�علومــات وتطبيقــات اإلن�نــت وأثرهــا البالــغ فــي نــ� وتعزيــز الوعــي الجماهــ�ي 
لت أحــداث الربيــع العربــي  بمفاهيــم التحــرر وا�ســاواة ووســائل انــ�اع الُحّقــوّق، وشــك�
ــْت مواصفــات  ــم تنتــه تداعياتهــا بعــد، هــذه األحــداث َحّمل تغيــ�ات كبــ�ة فــي ا�نطقــة ل
الثــورات فــي بعــض جوانبهــا مــن حيــث األســباب وا�ســببات، كمــا َحّملــْت مــن جهــة أخــرى 
ــط  ــي غــ� ا�ُّرتب ــا االرتجال ــث طابعه ــن حي ــة م ــة ا�تواصل ســمات االنتفاضــات االجتماعي
ــادات  ــا قي ــون له ــا تك ــورات وحســب تجــارب ا�ــايض عــادة م ــر وتُوجــه، فالث ــادات تُدي بقي
ــا  ــذا م ــل، وه ــى األق ــة عل ــدة أو متقارب ــة موح ــداف سياســية وفكري ــة ذات رؤى وأه منظم
ــا هائــالً  ــا جماه�ي� لــم تتمــ� بــه أحــداث الربيــع العربــي، حيــث اكتســبت التحــركات زخًم
حــدة(5) كمــا شــكلت الثــورات الشــعبية العربيــة الــيت شــارك بهــا  ولكــن مــن دون قيــادة ُمو�
مختلــف �ائــح ا�جتمــع وخاصــة مــن فئــة الشــباب، نقلــة نوعيــة فــي أســلوب وتكتيــكات 
الجماهــ� ا�طالبــة بحقوقهــا، وعلــى الرغــم مــن أن� مفهــوم الثــورة ارتبــط منــذ القــدم بالعنــف 
والــدم ســواء مــن جانــب الجمــوع الثائــرة، أم مــن جانــب الســلطة الحاكمــة، وباســتثناء 
مــن  ا�ضــاد  والعنــف  والعنــف  ا�ســلحة  الثــورات  اتخــذت شــكل  الــيت  وليبيــا  ســوريا 
الجماهــ� والســلطة، فقــد شــهدت االحتجاجــات العربيــة فــي بعــض الــدول مثــل األُردّن  
ــن  ــن، اليم ــ�، البحري ــل م ــي دول أخــرى مث ــ� ســلمية، وف ــا أك ــس طابًع ــرب  وتون وا�غ
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 
ــدرة  ــا الق ــا منحه ــة با�شــاركة السياســية مم ــى الســلطة دون ا�طالب ــة ا�واطــن عل اعتمادي

(4) د. ميشيل شيحة: ا�رجع السابق ص ص 316-315.
) منظمة ا�رأة العربية: ا�رأة العربية والديموقراطية، تحرير هيفاء أبو غزالة القاهرة (5) منظمة ا�رأة العربية: ا�رأة العربية والديموقراطية، تحرير هيفاء أبو غزالة القاهرة 2014 ص 14-13. )
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علــى اكتســاب الــوالءات. وتجاوبــت بعــض األنظمــة العربيــة مــع التغيــ�ات واســتمعت إلــى 
صــوت شــعوبها، و�عــت فــي تنفيــذ برامــج اإلصــالح كمــا هــو الحــال فــي ا�غــرب الــذي 
أدخــل تعديــالت دســتورية جديــدة تــ�ع بعــض صالحيــات ا�لــك  لتنقــل البــالد مــن ملكيــة 
ُمطلقــة إلــى ملكيــة دســتورية، واألُردّن  الــذي أدخــل تعديــالت دســتورية أحدثــت نقلــة 
ــلطات والتوســع  ــث الفصــل ا�ــرن بــ� الس� ــة مــن حي ــاة السياســية للدول ــي الحي ــة ف نوعي
ــة  ــة الدســتورية والهيئ فــي موضــوع الحريــات العامــة وحقــوق ا�واطنــ�، وإنشــاء ا�حكم
ا�ســتقلة لــإل�اف علــى االنتخابــات النيابيــة، وإقــرار القوانــ� الناظمــة للحيــاة السياســية 
مثــل قوانــ� األحــزاب السياســية واالنتخابــات وا�ركزيــة، ومجالــس الحكــم ا�حليــة، ورفــع 
الحصــص ا�خصصــة للنســاء (الكوتــا) فــي ا�جالــس الت�يعيــة واإلدارة ا�حليــة، وبهــذه 
التغيــ�ات التلقائيــة يكــون كلُ مــن األُردّن وا�غــرب قــد منحــا معــىن جديــًدا للربيــع العربــي 

يبتعــد عــن العنــف والتغيــ� الجــذرِي لألنظمــة(6).  

: مشاركة املرأة العربية يف أحداث الربيع العربي
ً
أوال

ــم  ــدول العال ــاً ب ــة منخفضــة قياس ــدول العربي ــي ال ــرأة ف ــاركة السياســية للم ــزال ا�ش ال ت
األخــرى، وعلــى الرغــم مــن التطــور الواضــح فــي وضــع ا�ــرأة العربيــة فــي مجالــّي الصحــة 
والتعليــم، لــم تنعكــْس هــذه ا�كاســب علــى ا�يــدان الســيايس فحصــة ا�ــرأة فــي ا�شــاركة في 
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 
ــاة العامــة إال فــي  ــدور فاعــل فــي الحي ــام ب ــى القي ــا عل ــا قدرته ــيت أفقدته ــات ال مــن التحدي
ــة  ــة فــي ا�جالــس الت�يعي ــل ا�ــرأة العربي ــى أن تمثي ــام تشــ� إل ــق الحــدود، فاألرق أضي
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 اإلســالمية، وللعــادات والتقاليــد 
الســائدة فــي ا�جتمــع العربــي عمومــاً، علــى الرغــم مــن أن� األديــان الســماوية والدســات� 

هــا. الوطنيــة واالتفاقيــات الدوليــة جميعهــا قــد حفظــْت للمــرأة مكانتهــا وُحَقوّقِ

ومــن هــذا ا�نطلــق فقــد شــّكل ظهــور ا�ــرأة فــي موجــة احتجاجــات عــام (2011) الــيت 
هــزت الــ�ق األوســط نقطــة تحــول، وعلــى الرغــم مــن أنهــا كانــت تقــوم علــى مــدى أعــوام 
بَحَمــالت للمطالبــة بُحَقوّقِهــا للوصــول إلــى  مشــاركة أكــرب فــي الّسياســة والحيــاة العامــة 
فــإن مشــاركتها ا�ركزيــة فــي االحتجاجــات الشــعبية، كانــت بــارزة والفتــة للنظــر فمن تونس 
إلــى البحريــن ومــن مــ� إلــى اليمــن نزلــت النســاء إلــى الشــوارع وا�ياديــن العامــة يُطالــ� 
ــة  ــة االجتماعي ــم، والعدال ــة كنظــام للحك ــاج الديمقراطي ــي انته ــّق ف ــ� بالَح ــي ا�واطن كباق

(6) د. هيفــاء أبــو غزالــة: «ا�ــرأة والربيــع العربــي»، فــي «ا�ــرأة العربيــة والديموقراطيــة»، تحريــر د. هيفــاء أبــو غزالــة 
(ص ص 81-121) منشــورات منظمــة ا�ــرأة العربيــة، القاهــرة 2014 ص 92 .
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والحريــة وا�ســاواة ، وكان لهــن  دور أســايس فــي هــذه الحــركات، وعلــى الرغــم مــن تفــاوت 
وضــع النســاء فــي الــدول العربيــة مــن دولــة إلــى أخــرى، أال أن� ا�خاطــر الــيت تُهــدد ُحّقوقهــن� 
اإلنســانية تتشــابه بشــكل كبــ�، إذ تواجــه ا�ــرأة العربيــة محــاوالت إلقصائهــا مــن الحيــاة 
العامــة وأعمــال التميــ� والعنــف الــيت ترتكبهــا مجموعــات متطرفــة مــع تنامــي قــوة التيــارات 
ا�حافظــة الــيت تعــارض منــح ا�ــرأة ُحَقوّقهــا الكاملــة، ولــذا فقــد شــاركت النســاء فــي حــركات 
االحتجــاج العربيــة، ُمطالبــات بالحريــة وا�ســاواة والعدالــة والديمقراطيــة، فريــاح التغيــ� 
لت فرصــة حقيقيــة للمــرأة  الــيت هبــت علــى ا�نطقــة وغــ�ْت ا�شــهد الســيايس بكاملــه شــك�

هــا(7). لتضغــط مــن أجــل انــ�اع  ُحَقوّقِ

 والالفــت لالنتبــاه أن� ا�ــرأة العربيــة كان لهــا نصيــب قــوي فــي هــذه االحتجاجــات، ســواء 
مــن خــالل مشــاركتها فــي ا�ظاهــرات واالعتصامــات الجماه�يــة، أو مــن خــالل اســتخدام 
الحريــات  الوعــي بمفهــوم  لتعزيــز  التواصــل االجتماعــي  تطبيقــات اإلن�نــت ووســائل 
ــى ا�شــاركة  ــ�، والدعــوة إل ــرأي والتعب ــة ال ــوّق النســاء وحري ــاع عــن ُحَق والتحــرر، والدف
فــي مســ�ة التحــول الديمقراطــي باعتبارهــا الوســيلة الرئيســة الــيت يمكــن أن تمثــل مصالــح 
ا�ــرأة، والحصــول علــى اســتجابات �يعــة وحقيقيــة فــي تغيــ� السياســات والبـُـىن الوطنية 

ســمية(8). ســمية وغــ� الر� الر�

لت الثــورة التونســية نُقطــة انطــالق للربيــع العربــي وكانــت لهــا آثــار في ا�نطقــة كاملة،  شــك�
ــي  ــوة ف ــة بق ــا العمري ــف فئاته ــذ (2010/12/17) بمختل ــية من ــرأة التونس ــاركت ا� ــد ش وق
االحتجاجــات وبقــدر مســاٍو للرجــل، للمطالبــة برحيــل النظــام وبالحريــة والكرامــة، وخــالل 
االحتجاجــات تعرضــت النســاء إلــى العنــف مــن قبــل رجــال ال�طــة والتحــرش الجنــيس 
وقــد تلقــت الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات فــي (يناير/كانون 2/ 2011) شــهادات 
ــذ  ــن البشــاعة(9)، ومن ــ� مســبوق م ــا مســتوى غ ــغ بعضه ــيت بل ــذه ا�مارســات ال ــت ه تثب
انطــالق الــ�ارة األولــى للثــورة كانــت النســاء علــى اختــالف انتماءاتهــّن وأعمارهــّن فــي 
الصفــوف األماميــة علــى أرض ا�يــدان دون مبــاالة بالقمــع والطغيــان، ُمناديــات بالحريــة 
والكرامــة والعدالــة حــىت ســقوط النظــام الــذي هيمــن علــى البــالد مــدة ثالثــة وع�ين ســنة، 
ولــم تخــل محطــة أو مرحلــة مــن الثــورة مــن الفعــل النســائي، فقــد انخرطــت ا�ــرأة التونســية 
بالفعــل وبالصــوت فــي ا�ظاهــرات واالعتصامــات، وبالكلمــة والتعبئــة علــى صفحــات 
شــبكات التواصــل االجتماعــي تاركــة بذلــك بصماتهــا فــي ِســجّل التاريــخ التونــيس الحافــل 

بالنضــاالت النســائية(10).  

(7) الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان: الثورات العربية أي ربيع للنساء، باريس 2012 ص ص9-8. 
(8) منظمة ا�رأة العربية: ا�رجع السابق ص ص 14-13 .

(9) الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان: ا�رجع السابق ص 9.
(10) د. دلنــدة األرقــش:  «دراســة الحالــة التونســية «، فــي « ا�ــرأة العربيــة والديموقراطيــة، تحريــر د. هيفــاء أبــو غزالــة 

(ص ص (ص ص 127-163) منشــورات منظمــة ا�ــرأة العربيــة، القاهــرة 2014 ص 150 .
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وفــي ِمــْ� شــاركت النســاء مــن شــىت األعمــار، والناشــطات مــن كل الحــركات السياســية فــي 
ا�ظاهــرات وفــي ا�واجهــات مــع قــوات األمــن، وفــي التنظيــم وكتابــة الشــعارات وشــاركن 
فــي االعتصامــات الــيت بلغــت ذروتهــا باســتقالة الرئيــس حســين مبــارك فــي (11 شــباط/

ف�اير/2011)(11).

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 
اإلخــوان ا�ســلمون والســلفيون، وتيــارات ثوريــة يســارية، إلــى جانــب انــدالع اعتصامــات 
ومظاهــرات فئويــة تطالــب بتحســ� أوضاعهــا االقتصادية.. وخالل هذه األحــداث ا�تالحقة، 
تعــرض ا�تظاهــرون- ومنهــم النســاء- للعنــف والتهديــد وأحياًنــا التحــرش الجنــيس.. وعلــى 
أثــر ذلــك وتحديــًدا فــي (2011/12/20) شــاركت آالف النســاء فــي مســ�ة نســائية وســط 
القاهــرة احتجاًجــا علــى أعمــال العنــف، وأصــدر ا�جلــس العســكري بياًنــا يعتــذر فيــه لنســاء 

مــ�، ويعلــن اتخــاذه جميــع اإلجــراءات القانونيــة �حاســبة ا�ســئول� عــن التجــاوزات. 

ــس  ــا ا�جل ــام، وقاده ــد إســقاط النظ ــْ� بع ــي ِم ــدأت ف ــيت ب ــة ال ــة االنتقالي  إال أن� ا�رحل
العســكري ســادتها حالــة مــن االنفــالت األمــين وتخبـُـط الــرؤى، وبــدأت حالــة من االســتقطاب 
الســيايس حــول �ــن تكــون األولويــة للدســتور أو للرب�ــان، وتشــتت القــوى السياســية 
وتصارعــت حــىت داخــل ا�عســكر الواحــد (القــوى الثوريــة واللي�اليــة) فــي مقابــل معســكر 
آخــر منظــم وصامــد مــن القــوى ا�تشــددة بأجنحتهــا ا�ختلفــة (اإلخــوان والســلفيون)، وفــي 
ــا،  ــاء تدريجي� ــت صــوت النس ــات خف ــررة والتحالف ــات ا�تك ــدل الواســع والصدام ــار الج إط
وضاعــت القضايــا وا�طالــب وبــدت أّنهــا الضحيــة" لجــدول أعمــال مزدحــم أمــام الحكومــة 

مــن جهــة، ومــن جانــب قــوى سياســية دينيــة متشــددة مــن جهــة أخــرى"(12).  

ــة ا�طــاف  ــي نهاي ــى ف ــذي انته ــ�اع ال ــي ال ــوة ف ــد شــاركت النســاء بق ــا فق ــي ليبي ــا ف أم
ــل الرجــال  ــات وأخــوات وأرام ــت أمه ــي (2011/2/15) تجمع ــي فف ــام القذاف باإلطاحــة بنظ
ــازي  ــي بنغ ــدل ف ــة الع ــام محكم ــليم أم ــو س ــي ســجن أب ــام (1996) ف ــي ع ــوا ف ــن قتُل الذي
لالحتجــاج علــى تقاعــس الســلطات فــي التحقيــق فــي تلــك الوفيــات، وجوبهــت التظاهــرة 
بقمــع عنيــف، وفــي األيــام التاليــة اندلعــت احتجاجــات حاشــدة فــي عــدة مــدن ليبيــة، بمــا 
فــي ذلــك طرابُلــس مناديــة بنهايــة ُحكــم (معمــر القذافــي) الــذي اســتمر نحــو (42 عامــاً) 
وخــالل الــ�اع الــذي أعقــب ذلــك، وحــ� تحولــت االحتجاجــات �يعــاً إلــى ثــورة مســلحة، 
ــة  ــات العام ــل الخدم ــى عم ــت عل ــة الســالح وســاعدت النازحــ�، وأبق ــرأة الليبي ــت ا� حمل
عندمــا انســحبت الدولــة، وزودت ا�قاتلــ� بالغــذاء والــدواء، وقامــت بجمــع ا�ــال، ونقلــْت 
رســائل �يــة، وشــاركت فــي الجهــود الراميــة إلــى قلــب نظــام الحكــم، وفــي نقــل ا�علومــات 

(11) الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان: ا�رجع السابق ص17.
(12) د. أمانــي قنديــل: دراســة الحالــة ا��يــة، فــي «ا�ــرأة العربيــة والديموقراطيــة، تحريــر د. هيفــاء أبــو غزالــة (ص 

ص 211-247) منشــورات منظمــة ا�ــرأة العربيــة، القاهــرة 2014 ص 243.
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ــار عــن  ــ�اع وردت أخب ــة ال ــذ بداي ــب األســلحة، ومن ــي تهري ــى أخــرى، وف ــة إل ــن مدين م
حــدوث الكثــ� مــن حــاالت االغتصــاب علــى أيــدي رجــال مســلح�، وال يــزال توثيــق تلــك 
الجرائــم فــي غايــة الصعوبــة نتيجــة لوصــم الضحايــا وا�خاطــر الــيت يتعرضــن لهــا عنــد 
اإلبــالغ عــن تلــك الجرائــم، وتســبب الخــوف مــن االغتصــاب فــي فــرار العديــد مــن النســاء 
مــن البــالد أثنــاء الــ�اع وفــي شــهر (11/2011) شــاركت حوالــى ســت� ســيدة ليبيــة فــي 
ــا  ــدة لضحاي ــة الجدي ــن الحكوم ــم م ــن الدع ــد م ــة بمزي ــس للمطالب ــة بطرابل مســ�ة صامت
االغتصــاب، وســارت ا�تظاهــرات ُمكممــات األفــواه ب�يــط الصــق حــىت مكتــب رئيــس 
ــم  ــون جرائ ــن يرتكب ــك الذي ــى أولئ ــة عل ــ� �ام ــات أك ــع عقوب ــات بتوقي ــوزراء، مطالب ال

ــا(13). ــدم ا�ســاعدة للضحاي ــة الــيت تق االغتصــاب وبدعــم للمنظمــات غــ� الحكومي

وعلــى الرغــم مــن أّن ا�ــرأة الليبيــة كانــت الداعــم وا�نــا� للثــورة، إال أنــه وبعــد نجــاح 
الثــورة وانهيــار النظــام الســابق ظهــرت تكتــالت وتيــارات منظمــة، وتصــدرت ا�شــهد 
بالكامــل، لتبــدأ مــن جديــد محاولــة إقصــاء دور ا�ــرأة وتهميشــها حيــث وجــدْت نفَســها برغــم 
ــ�اع  ــد الن ــن جدي ــة تناضــل م ــة، واقتصادي ــن أدوار سياســية، واجتماعي ــه م ــا قدمت كل م
ُحّقوّقهــا بعــد أن شــعرت بمحاولــة إقصائهــا مــن جديــد، وحــىت هــذه اللحظــة مــا زالــت 
ا�ــرأة الليبيــة تعانــي بــل وتشــعر با�ــرارة بعــد كل مــا قدمتــه مــن تضحيــات، فالسياســات 
العموميــة واســ�اتيجيات الُحّقــوّق اإلنســانية الخاصــة بالنســاء وا�ســاواة غــ� واضحــة، 
ويظــل ا�شــهد العــام للمــرأة الليبيــة غــ� واضــح إلــى حــ� اســتقرار الوضــع فــي البــالد(14).    

وفــي اليمــن حيــث ا�جتمــع الــذي تــم تصويــره علــى أنــه َقبَلــّي وذو ثقافــة تقليديــة محافظــة، 
ــع عــام (2011) فــي أعقــاب ُمقــ�ح للحــزب الحاكــم بتعديــل  اندلعــت ا�ظاهــرات فــي مطل
الدســتور، وكان للمــرأة ُحضــور قــوّي فــي إطــار هــذه الحركــة، بــل إن بعــض النســاء لعــ� 
دور الريــادة فحــ�ت النســاء إلــى ســاحات التغيــ� وشــاركن الرجــال فــي ا�ســ�ات 
ــّن وال  ــوا رصــاص الحكومــة، وكان له ــل الشــهداء الذيــن تلق ــن� مــن أوائ واالحتجاجــات، وُك
يــزال صــوت وحضــور قــوي أظهــر رغبــة فــي تغيــ� األدوار، وتغيــ� الصــورة النمطيــة الــيت 
َتــم� حبــُس ا�ــرأة اليمنيــة فيهــا زمنــاً طويــالً(15)، وفــي (2011/1/22) تــم توقيــف الصحافيــة 
ِهمــْت بإثــارة الفــوىض وزعزعــة االســتقرار وتنظيــم مظاهــرات ومســ�ات  (تــوكل كرمــان) وأت�
دون ترخيــص، وبعــد إطــالق �احهــا بأربعــة أيــام تلقــت تهديــدات بالقتــل مــن طــرف 
ــْز  ــي َتع ــي مظاهــرات ســلمية ف الســلطات وفــي(2011/10/10) شــاركت عــ�ات النســاء ف
لالحتفــال بحصــول (تــوكل كرمــان) علــى جائــزة نوبــل للســالم أُصيــب البعــض منهــن 

(13) الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان: ا�رجع السابق ص ص 28-27.
(14) د. هنيــة مفتــاح القماطــي:  دراســة الحالــة الليبيــة، فــي « ا�ــرأة العربيــة والديموقراطيــة، تحريــر د. هيفــاء أبــو غزالــة 

(ص ص 165-208) منشــورات منظمــة ا�ــرأة العربيــة، القاهــرة 2014 ص ص184-170 .
(15) د. فــؤاد الصالحــي: دراســة الحالــة اليمنيــة، فــي «ا�ــرأة العربيــة والديموقراطيــة، تحريــر د. هيفــاء أبــو غزالــة (ص 

ص ص 249-302) منشــورات منظمــة ا�ــرأة العربيــة، القاهــرة 2014 ص 251.

8



 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

بجــروح بعــد أن ألقــى عليهــن رجــال ينتمــون إلــى جماعــات منــا�ة للحكومــة الحجــارة(16). 

وفــي البحريــن شــاركت ا�ــرأة بكثافــة فــي االحتجاجــات الــيت اندلعــت فــي (شــباط/ف�اير 
2011) ا�طالبــة بإصالحــات سياســية واجتماعيــة، والــيت اســتمرت حــىت عــام (2012) 
وقــدد نبهــت الصحافيــات والناشــطات ا�جتمــع الدولــّي علــى القمــع ا�تواصــل للمظاهــرات 
الســلمية، أمــّا فــي ســوريا فمنــذ بدايــة األحــداث كانــت النســاء فــي طليعــة الحــركات 
االحتجاجيــة واإل�ابــات وا�ســ�ات النســائية للتضامــن مــع الضحايــا، وتــم توقيــف 
ا�تظاهــرات واحتجازهــن لــدى قــوات األمــن، وبعــد أن تفاقــم العنــف بــادرْت النســاء إلــى 
التطــوع فــي مستشــفيات ميدانيــة أقيمــت فــي ا�ســاجد وا�نــازل لتقديــم العــالج للجرحــى 
وا�صابــ�، كمــا لجــأت النســاء إلــى مواقــع التواصــل االجتماعــي  لنــ� تســجيالت الفيديــو 
علــى اإلن�نــت، والــيت تبــ� األوضــاع الحقيقيــة الــيت تجــري فــي ســوريا(17)، إال أن� األحــداث 
فــي ســوريا �عــان مــا تفاقمــت، واتخــذت الثــورة شــكل الحــرب األهليــة الــيت حصــدت آالف 

الضحايــا مــن الســوري� غالبيتهــم مــن النســاء واألطفــال. 

وفــي ا�غــرب كان للتطــورات الــيت َشــِهَدْتها دُولُ ا�نطقــة أثــر بالــغ فــي ا�غــرب فقــد تعــززت 
بعــض الحــركات االحتجاجيــة الــيت كانــت قــد بــدأت قبــل ســنوات فــي إطــار ا�طالبــة 
بإصالحــات ديمقراطيــة، وأمــام ضغــوط ا�تظاهريــن أعلــن (ا�لــك محمــد الســادس) جملــة 
مــن اإلصالحــات والســيما اعتمــاد دســتور جديــد وتنظيــم انتخابــات ت�يعيــة مبكــرة، وقــد 
اغتنمــت ا�نظمــات ا�غربيــة ا�دافعــة عــن ُحّقــوّق ا�ــرأة هــذه الفرصــة وحصلــت علــى بعــض 
ــة (ســيداو) فأصبــح الدســتورُ الجديــد  ــى اتفاقي ــا عل ــت ا�غــرب َتحفُظِاته النتائــج إذ رفع
ــوّق  بــ� الرجــل وا�ــرأة،  إضافــة إلــى مــواد تهــدف إلــى  ــدأ ا�ســاواة فــي الُحّق ــرّس مب يُك

ــِع القــرار(18).    تعزيــز مشــاركة ا�ــرأة فــي هيئــات ُصْن

أمــا األُردّن  فلــم يشــهد ثــورة مجتمعيــة كمــا حــدث فــي بعــض الــدول العربيــة،  لكنــه شــهد 
ِحــراكات شــعبية واســعة اعتبــاراً مــن نهايــة عــام (2010)، تركــزت مطالبهــا علــى القضايــا 
ا�عيشــية واالقتصاديــة ومحاربــة الفســاد وا�طالبــة بإجــراء إصالحــات سياســية، وكانــت 
ــتور  ــل الدس ــة بتعدي ــية ا�طالب ــراكات السياس ــي الِح ــدودة ف ــة مح ــرأة األُردّني ــاركة ا� مش
وقانــون االنتخابــات، لكنهــا كانــت واســعة فــي ا�طالــب الخاصــة بالنســاء، وخاصــة تلــك 
ــا أو ا�تعلقــة  ــة ا��وجــة مــن أجنــيب فــي إعطــاء جنســيتها ألبنائه ــّق األُردّني ــة بَح ا�تعلق
بتعديــل بعــض النصــوص فــي قانــون العقوبــات والــيت كانــت تــرى فيهــا ا�نظمــات النســائية 

أنهــا تتضمــن تميــ�اً ضــد ا�ــرأة(19).

(16) الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان: ا�رجع السابق ص 40.
(17) الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان: ا�رجع السابق ص ص 54-47.

(18) الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان: ا�رجع السابق ص 70.
(19) عبلــة أبــو علبــة: ا�ــرأة والحــراك االجتماعــي فــي األردن فــي مناخــات الربيــع العربــي، ورقــة عمــل مقدمــة فــي ا�ؤتمــر 

اإلقليمــي ا�ــرأة والربيــع العربــي، منشــورات مركــز القدس للدراســات السياســية، عمــان 2015 ص 59.
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ــا: انعكاســات مشــاركة املــرأة وتفاعالتهــا مــع اهليــاكل السياســية ومــدى ادمــاج 
ً
ثاني

مطالــب املــرأة يف الســياق اجلديــد واألبنيــة املؤسســية الرمسيــة وغــري الرمسيــة 

بشــكل عــام يمكــن القــول بــأن ا�ــرأة العربيــة فــي مرحلــة مــا بعــد تأســيس الدولــة الوطنيــة 
حققــت العديــد مــن اإلنجــازات قياســاً علــى مــا كانــت عليــه فــي العقــود الســابقة فقــد دخلــت 
شــىت مجــاالت التعليــم، وفــي مختلــف التخصصــات والتحقــت بالوظائف ا�دنية والعســكرية، 
هــا لــم تحصــل بشــكل كامــل علــى  وشــاركت فــي الحكومــات وعملــت فــي ا�هــن ا�ختلفــة إال أن�
ُحّقوّقهــا اإلنســانية وبشــكل متســاٍو مــع الرجــل كمــا هــو الحــال فــي باقــي ُدول العالــم، 
حــول الكبــ� لــدور ا�ــرأة الســيايس فــي ا�نطقــة فــي عــام (2011) بعــد أن تصــدرت  وجــاء الت�
النســاء حــركات االحتجــاج العربيــة وأطلقــت الثــورات العنــان أيضــا للِقــوُى ا�حافظــة الــيت 
ــة فــ�ات أنظمــة الحكــم الســابقة وهــو مــا أدى إلــى تــآكل ا�كاســب  تعرضــت للقمــع  طيل
الــيت حققتهــا الحركــة النســائية العربيــة خــالل العقــود ا�اضيــة(20)، ففــي بعــض الــدول وبعــد 
ســنوات طويلــة مــن نضــال ا�ــرأة مــع أنظمــة الحكــم الــيت أُطيــح بهــا مــن أجــل أْن تحصــل 
ا�ــرأة علــى بعــض مــن ُحّقوّقهــا وبعــد جــالء ا�شــهد عــن عمليــات التغيــ� الحظنــا عمليــة 
ــارات غــ� تنويريــة  ــة للنظــر فــي واقــع ا�ــرأة مــن حيــث تســلط تي ــاط الفت نكــوص وإحب
أعــادت ا�شــهد ا�جتمعــّي إلــى الــوراء الســيما مــع محــاوالت هــذه القــوى النظــر إلــى ا�ــرأة 
ــاوالت  ــاف كل مح ــل األ�ي، وإيق ــى العم ــا عل ــة واقتصــار دوره ــرة دوني ــب نظ ــي الغال ف
الســ� إلــى األمــام وممارســة العنــف واالضطهــاد ضدهــا أثنــاء عمليــات التغيــ� فــي تلــك 
ــيايس  ــر الس ــري والتقهق ــن الحصــار الفك ــا م ــهد نوع ــاك تش ــرأة هن ــت ا� ــات، وبات ا�جتمع
واالحتــكام األبــوّي فــي مجتمعــات مــا زالــت تتلمــس طريقهــا الّســياّيس واأليديولوجــي 
الــذي يمكــن أْن يســتمر ويطــول لســنوات(21)، ووفقــاً ألحــدث طبعــة مــن تقريــر الفجــوة بــ� 
الجنســ� (2015) الــذي يُْصــِدرُه ا�نتــدى االقتصــادي العا�ــي، جــاءت منطقــة الــ�ق 
األوســط وشــمال إفريقيــا فــي ال�تيــب األخــ� مــن حيــث مــؤ�ات تمكــ� مشــاركة ا�ــرأة 
سياســًيا، فا�ــرأة ال تشــغل فــي ا�نطقــة ســوى (13%) مــن 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).

(20) ابتسام علوي، خريف ا�رأة العربية، متاح على ا�وقع اإللك�وني:
http://blogs.worldbank.org/arabvoices/ar/arab-women-s-autumn-what-was-there-women-after-arab-spring

(21)  د مفیدة الزبیدي: المرأة والتغییر العربي من منظور تنویري، متاح على الموقع اإللكتروني:
http://www.middle-east-online.com/?id=138022.

) ابتسام علوي: خريف ا�رأة العربية، ا�رجع السابق .(22) ابتسام علوي: خريف ا�رأة العربية، ا�رجع السابق . )
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ــة أحــداث الثــورة إال  ــْ�َ علــى الرغــم مــن الــدور الرئيــيس الــذي لعبتــه ا�ــرأة طيل ففــي ِم
ــوّق  ــال ُحّق ــي مج ــدى الناشــطات ف ــق ل ــن القل ــاً م ــْت نوع رّك ــورة، ت� ــد الث ــا بع أن أحــداث م
ــاء  ــم اســتبعاد النس ــث ت ــورة حي ــل الث ــا قب ــوّق  ا�كتســبة م ــدان الُحّق ــن فق ــاً م ــرأة خوف ا�
مــن صياغــة اإلعــالن الدســتوري الصــادر مــن قبــل ا�جلــس األعلــى للقــوات ا�ســلحة فــي 
(2011/3/30)، والــذي أوحــت بعــض أحكامــه بــأن� ا�ــرأة قــد تبقــى مســتبعدة عــن ا�شــاركة 
فــي الحيــاة العامــة، كمــا تــم اســتبعادها مــن الحكومــة الجديــدة الــيت شــكلها (عصــام �ف) 
بعــد الثــورة، ونتيجــة لذلــك عقــدت رابطــة ا�ــرأة العربيــة اجتماًعــا فــي (حزيــران /يونيــو/ 
2011) شــارك فيــه أكــ� مــن (3000) امــرأة ِمْ�يــة، وتبلــور عــن هــذا االجتمــاع (ميثــاق 
املــرأة امل�يــة) الــذي انتقــد وضــع ا�ــرأة مــا بعــد الثــورة، وطــرح حلــول مق�حــة �واجهــة 
مشــكالت التمثيــل الســيايس للمــرأة فــي ا�ؤسســات الرســمية وفــي الت�يعــات والقوانــ�، 
ــن  ــب م ــدة مطال ــاق ع ــن ا�يث ــات وتضم ــر وا�ؤسس ــع األط ــي جمي ــرأة ف ــوّق ا� ــج ُحّق ودم
ــد،  ــة الدســتور الجدي ــا بصياغ ــيُعْهد له ــيت َس ــة ال ــي اللجن ــة ف ــرأة ممثل ــون ا� ــا أن تك بينه
ــح  ــة، وأن تمن ــا وطني ــيت تناقــش قضاي ــات الحــوار ال ــة ومنتدي ــي كل اللجــان الت�يعي وف
ــم  ــي قوائ ــا ف ــل نســبة تمثيله ــة، وأال تق ــن ا�ناصــب الوزاري ــن (40%) م ــل ع حصــة ال تق
ــة  االنتخابــات الرب�انيــة عــن(30%) وأن يُنَــص� فــي الدســتور الجديــد علــى مســاواة كامل
بــ� ا�ــرأة والرجــل فــي كل مناحــي الحيــاة، وأْن تتــم مراجعــة الت�يعــات الــيت تمــ� ضــد 
ــي الدســتور الصــادر  ــب ف ــت مراعــاة بعــض هــذه ا�طال ــد تم ــه خاصــة(23)، وق ــرأة بصف ا�
عــام (2012)  إْذ نصــت الفقــرة الثالثــة مــن ا�ــادة رقــم (68) علــى "الــ�ام الدولــة باتخــاذ 
جميــع التدابــ� الالزمــة ل�ســيخ مســاواة ا�ــرأة بالرجــل فــي مجــاالت الحيــاة السياســية 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة دون إخــالل بأحــكام ال�يعــة اإلســالمية" إال أن� هــذا الدســتور 
ُقوبــل بالرفــض مــن ا�جلــس القومــي للمــرأة الــذي أصــدر تقريــراً بعنــوان (الُحّقــوّق الغائبــة 
للمــرأة فــي دســتور 2012) جــاء فيــه أن الدســتور أهمــل الكثــ� مــن الُحّقــوّق الواجبــة فــي 
ــت  ــيت صادق ــة ال ــات وا�عاهــدات الدولي ــة باحــ�ام االتفاق ــ�ام الدول ــا ال ــرأة، ومنه ــّق ا� َح
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 ُمْلزِمــة لتمثيــل ا�ــرأة فــي الحيــاة السياســية تمثيــالً 
ــي تشــكيل  ــرأة ف ــة للم ــدداً، واشــ�اط نســبة معين ــع ع ــا نصــف ا�جتم ــع كونه ــاً م متوازي
القوائــم الحزبيــة، و�ورة تمثيــل النســاء فــي ا�جالــس الت�يعيــة وا�حليــة بنســبة ال تقــل 

عــن (40%) وحقهــا فــي تولــي ا�ناصــب القياديــة(24).

(23) م� ما بعد الثورة: موقع ا�ساواة اآلن، متاح على ا�وقع:
http://www.equalitynow.org/ar/take_action/action381

(24) ا�جلس القومي للمرأة: حقوق ا�رأة الغائبة في م�وع الدستور 2012، متاح على ا�وقع:
http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/media-centre/ncw-news/540-2012-12-09-17-12-28http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/media-centre/ncw-news/540-2012-12-09-17-12-28
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ثــم جــاء انــدالع ا�ظاهــرات ضــد حكــم اإلخــوان ا�ســلمون بعــد عــام واحــد، فــي ثــورة 30 
يونيــو 2013، ليشــارك الرجــال إلــى جانــب النســاء، فــي االحتجــاج علــى ال�اجــع فــي فتــح 
ــى  ــارات الســلفية عل ــع، وســيطرة اإلخــوان والتي ــب الجمي ــن جان ــة م ــاب �شــاركة فاعل الب
مقاليــد األمــور فــي البــالد.. وانتقلــت مــ� مــرة أخــرى إلــى حكــم انتقالــي �ــدة عــام تحــت 

رئاســة ا�ستشــار/ عدلــي منصــور رئيــس ا�حكمــة الدســتورية العليــا آنــذاك.    

ثــم صــدر دســتور (2014)، الــذي تضمــن مــواد تُعــّزز ُحّقــوّق ا�ــرأة، ومــن أهمهــا ا�ــاّدة رقــم 
(6) الخاّصــة ِبَحــّق ا��يــة بمنــح جنســيتها ألبنائهــا وا�ــاّدة رقــم (11) الخاّصــة با�ســاواة 
والسياســّية واالقتصادّيــة واالجتماعيــة  ا�دنّيــة  الُحّقــوّق  كّل  فــي  وا�ــرأة  الرجــل  بــ� 
ــاة السياســية واضحــة ســواء مــن خــالل  ــي الحي ــرأة ف ــت مشــاركة ا� ــة"(25)، وكان والثقافّي
ــت  ــات ا�شــكلة، وإْن كان ــي الحكوم ــي اللجــان الخاصــة بإعــداد الدســتور أو ف مشــاركتها ف
النســبة تتفــاوت مــن حكومــة إلــى أخــرى ، كمــا زادت نســبة تمثيلهــا فــي قوائــم ال�شــيح 
للرب�ــان ومجالــس الحكــم ا�حلــي، وكان الالفــت للنظــر مشــاركة ا�ــرأة كناخبــة ومرشــحة 
فــي ا�راحــل الثــالث النتخابــات مجلــس الشــعب بشــكل كبــ�، كمــا تأســس بعــد الثــورة عــدد 

مــن األحــزاب السياســية النســائية الهادفــة لدعــم قضايــا ا�ــرأة وترأســتها نســاء. 

أمــا فــي تونــس فقــد شــهدت وضعيــة ا�ــرأة فــي مرحلــة مــا بعــد الثــورة جــدالً واســعاً حــول 
الُحّقــوّق والحريــات بعــد صعــود األحــزاب الدينيــة للحكــم إثــر انتخابــات عــام (2011) ومــع 
ذلــك فــإن ا�ــرأة التونســية، واصلــت الكفــاح للحفــاظ علــى الُحّقــوّق وا�كتســبات وا�طالبــة 
با�ســاواة ت�يعيــاً وواقعيــاً فــي مجــال ا�شــاركة السياســية، مــن خــالل ا�طالبــة بــأن 
ــد  ــرب تقل ــيايس ع ــل الس ــارس الفع ــة، وأن تم ــم االنتخابي ــي صــدارة القوائ ــرأة ف ــون ا� تك
ــىن ا�جلــس الوطــين  ــة، ونتيجــة لتلــك التحــركات َتب� ــا فــي الّدول مناصــب ومســئوليات علي
ــة،  ــم االنتخابي ــي القوائ ــاوب ف ــدة التناصــف والتن ــو 2011) قاع ــي (آيار/ماي التأســييس ف
ورغــم أّنهــن� ســاهمن بشــكل كبــ� فــي صياغــة الدســتور الجديــد للبــالد، ورغــم إقــرار مبــدأ 
ــة  ــة بحماي ــ�م الدول ــى أن "تل ــه عل ــص في ــتور، والن ــي الدس ــ� الجنســ� ف ــاواة ب ا�س
الُحّقــوّق  املكتســبة للمــرأة وتدعــم مكاســبها وتعمــل علــى تطويرهــا، وتضمــن تكافــؤ 
الفــرص بــني الرجــل واملــرأة فــي تحّمــل مختلــف املســئولّيات وفــي جميــع املجــاالت" 
فقــد بقــي ُحضــور ا�ــرأة التونســية فــي الســاحة السياســية دون ا�ســتوى ا�طلــوب وتحديــًدا 
فــي قوائــم ال�شــيح لالنتخابــات الرب�انيــة، ففــي انتخابــات (2014) بلغــت نســبة الّنســاء 
ا�ســجالت كمرشــحات فــي االنتخابــات أكــ� مــن (50%)، وعلــى الّرغــم مــن أّنهــن يمثلــن 
نســبة (47%) مــن الناخبــ� ا�ســجل� إال أّنهــن اســتبعدن مــن رئاســة القوائــم االنتخابيــة، 

(25) عمرو عبد العاطي: أوضاع ا�رأة ا��ية في عهد السييس، متاح على ا�وقع:
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2015/02/egypt-women-status-sisi-rule-muslim-brother-
hood.html#ixzz4NB0HVLY9

12



 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

وا�تابــع للعمليــة االنتخابيــة والقوائــم االنتخابيــة الــيت أعلــَن عنهــا يُالحــظ أن� هنــاك عمليــة 
إقصــاء للمــرأة التونســية مــن ا�عركــة السياســية، ســواًء مــن قبــل األحــزاب الــيت طا�ــا نــادت 
ــد الحكومــة  ــل الجماعــات الرافضــة لتواجــد ا�ــرأة، وعلــى صعي ــة أو مــن قب ــدأ ا�ناصف بمب
تقلــدت ا�ــرأة ثمانــي حقائــب وزاريــة، وبذلــك َتّحتــل� ا�ــرأة التونســية ا�رتبــة األولــى فــي 

تشــكيالت الحكومــات علــى مســتوى العالــم العربــي(26).  

كمــا حققــت ا�ــرأة التونســية مواقــع مكتســبة بعــد الثــورة فــي هيــاكل ا�جتمــع ومؤسســاته 
وهيئاتــه ا�ختلفــة، وا�الحــظ أن الحضــور النســائي ا�يدانــي فــي هيئــات ا�جتمــع ا�دنــي 
قــد ارتفــع بصــورة كبــ�ة، إذ ارتفــع عــدد الجمعيــات النســائية، كمــا ارتفــع الحضــور 
ــرأة  ــل ا� ــا ارتفعــت نســبة تمثي ــات وتنشــيطها، كم ــي إدارة هــذه الجمعي ــرأة ف ــي للم الفعل
داخــل ا�جلــس التأســييس نتيجــة إقــرار مبــدأ ا�ناصفــة فــي تقديــم القوائــم االنتخابيــة، غــ� 
ــا، الســيما فــي  ــذي يشــق النخــب النســائية ذاته ــاف الحزبــي واأليديولوجــي ال أن� االصطف
ثــلُ عائًقــا يحــول  ا�ؤسســات التمثيليــة أو فــي مكونــات ا�جتمــع ا�دنــي أو بــ� األحــزاب، يُم�
دون بلــورة حــّد أدنــى مشــ�ك بــ� كل هــذه النخــب النســائية ا�ؤثــرة حــىت تــربز ا�ــرأة 
بثقلهــا كامــالً وتُحّيــد بصــورة نهائيــة دعــاة ال�اجــع عــن الُحّقــوّق  وا�كتســبات(27)، حيــث 
ــارات  ــ� تي ــي ب ــن االســتقطاب الســيايس الثنائ ــة م ــورة حال ــد الث ــا بع ــرازات م ــرت إف أظه
تعتقــد أن� الثــورة هــي قطيعــة مــع ا�ــايض بإرثــه التحديــيث، وأن البديــل يجــب أن يبــىن علــى 
أســاس الهويــة اإلســالمية ا�ســلوبة، فطرحــت علــى نفســها مســاءلة العديــد مــن ا�قومــات 
ــارات  ــل تي ــي مقاب ــا، وف ــع عنه ــارت ال�اج ــرأة واخت ــوّق ا� ــها ُحّق ــى رأس ــة، وعل التحديثي
إصالحيــة تقدميــة تضــع ُحّقــوّق ا�ــرأة ونــ�ة تمكينهــا وا�ســاواة بــ� الجنســ� مــن بــ� 
ــد  ــن تجدي ــق م ــك تنطل ــي ذل ــورة، وهــي ف ــة الســتكمال اســتحقاقات الث ــا ا�ركزي اهتماماته
اإلرث التحديــيث واإلصالحــي و�ورة اســتكماله بإرســاء الديمقراطيــة الــيت تعطلــت علــى 

مــّر العقــود(28).

أمــّا فــي ليبيــا فمنــذ ســتينيات القــرن ا�ــايض حصلــت ا�ــرأة الليبيــة علــى الَحــّق فــي 
التصويــت وا�شــاركة فــي الحيــاة السياســية، ولــم تكــن هنالــك قيــود رســمية تمنــع ا�ــرأة 
مــن تقلــد مناصــب صنــع القــرار، وكفــل ميثــاق ُحّقــوّق وواجبــات ا�ــرأة فــي ا�جتمــع 
ــالد، ونتيجــة  ــي الب ــي ا�ؤسســات السياســية ف ــي ا�شــاركة ف ــّق ف ــا الَح ــيب له ــي اللي العرب
لذلــك حصلــت ا�ــرأة علــى فــرص م�ايــدة للتعليــم وللعمــل، إال أن� التقاليــد ا�تأصلــة 
ــي  ــن ا�شــاركة ف ــرأة م ــع ا� ــت تمن ــة ا�حافظــة كان ــة واألعــراف االجتماعي ــة القبلي والثقاف

(26) مريم 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-

(27) د�دلندة األرقش: ”دراسة الحالة التونسية"، ا�رجع السابق ص. 154 .
(28) د�دلندة األرقش: "دراسة الحالة التونسية"، ا�رجع السابق ص ص159-158.
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الحيــاة العامــة والسياســية، وبمــا أن� الدولــة الليبيــة فــي عهــد القذافــي  كانــت تـُـدارُ بموجــب 
مجموعــة مــن القوانــ� واإلعالنــات ا�ؤسســة، لعــدم وجــود دســتور للدولــة، فبعــد ســقوط 
النظــام اعتمــد ا�جلــس الوطــين االنتقالــي فــي شــهر (آب /أغســطس/2011) مــ�وع ا�يثــاق 
ــاً جديــداً، نــص علــى أن تكــون  ــاً انتخابي ــة االنتقاليــة كمــا اعتمــد قانون الدســتوري للمرحل
ــا تأسســت  ــات السياســية (50%) مــن ا�رشــح�، كم حصــة ا�ــرأة فــي ترشــيحات الجمعي
ــن  ــد م ــن� ا�زي ــل أدوار النســاء ومنحه ــت بتفعي ــيت طالب ــات النســائية ال ــن ا�نظم ــد م العدي
الُحّقــوّق السياســية واالجتماعيــة(29)، والشــك أن� ثــورة (17 ف�اير/شــباط) أتاحــت مســاحة 
مــن الحريــة لــم تعهدهــا ا�ــرأة الليبيــة مــن قبــل، إذ أصبــح لديهــا القــدرة علــى التعبــ� عــن 
ــي  ــرأة ف ــّق ا� ــي االعــ�اف بَح ــر تحســن واضــح ف ــة، وظه ــكل حري ــا ب أفكارهــا واتجاهاته
ــه لــم يصــل إلــى  غــم مــن أن� الوصــول إلــى ا�ناصــب السياســية والقياديــة العليــا، علــى الر�
تطبيــق فعلــي علــى أرض الواقــع إال بشــكل جزئــي تمثــل فــي منحهــا َحــّق االنتخــاب وَحــّق 
ال�شــح فــي ا�جالــس ا�حليــة وفــي ا�ؤتمــر الوطــين العــام، ســواء بصفــة مســتقلة أو ضمــن 
ــة  ــرأة الليبي ــة، شــاركت ا� ــة االنتخابي ــي العملي ــد ا�شــاركة ف ــى صعي ــان ســيايس، فعل كي
بفاعليــة فــي كل مراحــل العمليــة االنتخابيــة، فكانــت ناخبــة ومرشــحة ومراقبــة وم�فــة، 
غــم مــن أن� الدولــة مــا زالــت تمــر بمرحلــة انتقاليــة، كمــا وأســهمت مؤسســات  علــى الر�
ا�جتمــع ا�دنــي ا�حليــة -رُْغــَم حداثتهــا- مــع ا�نظمــات الدوليــة وا�راكــز ا�ختصــة بتنظيــم 
حمــالت توعيــة لــ�ح ُحّقــوّق ا�ــرأة فــي التصويــت وال�شــح وعمليــة االقــ�اع، ومــع ذلــك 
تــزداد مخــاوف ا�ــرأة الليبيــة مــن ظهــور بعــض التيــارات ا�تشــددة الــيت تــرى أن� الوظيفــة 
ــتقرار  ــدم اس ــا أن� ع ــة(30)، كم ــا األ�ي ــا وواجباته ــي أداء دوره ــن ف ــرأة تكم ــية للم األساس
األوضــاع السياســية فــي ليبيــا واللجــوء إلــى الســالح وتعــدد الجماعــات ا�تصارعــة وظهــور 
جماعــات متشــددة تُْســيِطرُ علــى مســاحة مهمــة مــن األرايض الليبيــة يجعــل مــن الصعوبــة 
الحكــم علــى مســار األوضــاع ا�ســتقبلية أو قــدرة ا�ــرأة علــى ا�شــاركة الفعليــة فــي الحيــاة 

ــات التغيــ�.  ــة والسياســية أو ا�شــاركة فــي عملي االجتماعي

غــم مــن إيجابيــة الخطــاب الســيايس للدولــة تجــاه ا�ــرأة، وعلــى الرغــم  وفــي اليمــن وعلــى الر�
مــن النــص فــي  جميــع الدســات� الصــادرة منــذ عــام (1962) علــى ا�ســاواة بــ� الرجــل 
وا�ــرأة فــي الُحّقــوّق  والواجبــات، فقــد ُجوِبــَه الخطــاُب الســيايس� ومــا كان يســتند عليــه مــن 
نصــوص دســتورية وقانونيــة داعمــة للمــرأة بقــوة ا�ــوروث االجتماعــي والثقافــي وقدرتــه 
التنميطيــة للمــرأة والرجــل، فــي فــرض ثقافــة ذكوريــة تثبــت دونيــة ا�ــرأة، ممــا جعــل ا�ــرأة 
اليمنيــة تعيــُش فــي ســياق� اجتماعيــ� متضاديــن، األول ســياق تقليــدي يعتمــُد ا�ــوروث 
االجتماعــي  والثقافــي، والثانــي ســياق حديــث أو بصــدد التحــول إلــى الحداثــة، يدعــو إلــى 

(29) الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان: الثورات العربية أي ربيع للنساء، مرجع سابق  ص ص 33-29.
) د. هنية مفتاح القماطي: دراسة الحالة الليبية، ا�رجع السابق، ص ص (30) د. هنية مفتاح القماطي: دراسة الحالة الليبية، ا�رجع السابق، ص ص 175-174 . )
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ا�ســاواة بــ� الجنســ� سياســياً وفــي إطــار بنيــة اجتماعيــة تقليديــة تنكــر وجــود ا�ــرأة 
ــاً  ــة أدوارهــا اقتصادي ــّدُث تهميشــاً ألدوارهــا سياســياً، وتبخــس قيم ــام َيْح ــي ا�جــال الع ف
ــأن  ــي إدارة الش ــرأة ف ــة للم ــية وا�جتمعي ــاركة السياس ــإن� ا�ش ــا ف ــن هن ــاً(31) وم واجتماعي
العــام يرتبــط بطبيعــة الســياق العــام فــي ا�جتمــع وبطبيعــة الــ�اع القائــم، ومــا ســيؤدي 
إليــه مــن نتائــج ال تبــدو إيجابيــة ألن مراكــز القــوى التقليديــة تضغــط بقــوة علــى مســار 
ــة وا�جتمــع فــي  التغيــ�، بــل وتنحــرف بــه نحــو مســارات فرعيــة(32)، كمــا أن� واقــع الدول
اليمــن يعكــس أزمــة بنيويــة حــادة فــي طبيعــة السياســات والســلوك الســيايس، وفــي ضعف 
مؤسســة الدولــة وتغييــب مرتكزاتهــا وآلياتهــا القانونيــة لصالــح م�وعــات جهويــة دأبــت 
ــا بالتطابــق  ــا ومصالحه ــرار، والتعبــ� عــن جهويته ــى دوائــر ُصنــع الق ــى الســيطرة عل عل
مــع مصالــح الدولــة والوطــن، ومــن ثــم البــد مــن إعــادة االعتبــار �فهــوم الدولــة والحكومــة، 

وتفعيــل مؤسســاتها وآلياتهــا القانونيــة لتكــون دولــة الجميــع(33).

وخــالل فــ�ة االحتجاجــات الشــعبية كان للمــرأة اليمنيــة حضــور فاعــل مــن خــالل األحــزاب 
والتكتــالت ا�دنيــة ا�ســتقلة، الــيت عملــت علــى حشــد أعــداد كبــ�ة مــن النســاء، وكان 
لهــن حضــور فــي ا�ظاهــرات واالحتجاجــات وفــي مختلــف األنشــطة االجتماعيــة التطوعيــة 
والثقافيــة واإلعالميــة، أدهشــت ا�راقبــ� ألن� الســائد لديهــم أّن اليمــن ُمجتمــع تقليــدي 
ــكان  ــام، ف ــياق الع ــن الس ــا ع ــرأة وَتْعزِلُه ــِددات األ�ة وا� ــى ُمَح ــة عل ــه القبيل ــيطر في تس
حضورهــا فــي الســاحات ونشــاطها فــي ا�جــاالت ا�تعــددة ورفــع صوتهــا عالًيــا للمطالبــة 
ــراً ال يمكــن  ــي ا�شــاركة أم ــا ف ــرأة وجعــل حقه ــة غــ� مســبوقة للم ــر فاعلي ــ�، أظه بالتغي
تجاهلــه(34)، وهنــاك مكتســبات مهمــة حققتهــا ا�ــرأة اليمنيــة، ومــن الــ�وري الحفــاظ 
عليهــا ودعمهــا بــل وزيادتهــا فــي مجــال ا�شــاركة السياســية، فا�ــرأة ناخبــة ومرشــحة فــي 
االنتخابــات الرب�انيــة وا�حليــة والرئاســية، وا�ــرأة ناشــطة فــي مختلــف األحــزاب، ولهــا 
تواجــد فــي الهيئــات القياديــة لألحــزاب، وإن كان ذلــك بشــكل أقــل مــن الرجــال، كمــا أنهــا 
حــا�ة فــي مختلــف األنشــطة االقتصاديــة التقليديــة والحديثــة، وفــي مختلــف مؤسســات 
التعليــم الجامعــي واألســايس، ولكــن هــذه ا�كتســبات تتطلــب مزيــداً مــن الدعــم وا�نــا�ة 
وتوســيع مشــاركتها السياســية مــن خــالل النــص فــي قانــون االنتخــاب علــى إعطــاء حصص 
محــددة فــي مقاعــد ا�جالــس الت�يعيــة بهــدف اإلســهام فــي زيــادة مشــاركة النســاء فــي 

الرب�ــان(35). 

(31) فؤاد الصالحي: دراسة الحالة اليمنية، ا�رجع السابق، ص ص 255-254.
(32) الفيدرالية الدولية لحقوق النساء: ا�رجع السابق: ص ص 41-40.

(33) فؤاد الصالحي: دراسة الحالة اليمنية، ا�رجع السابق ص 255.
(34) الفيدرالية الدولية لحقوق النساء: ا�رجع السابق: ص ص 41-40.

(35) فؤاد الصالحي: دراسة الحالة اليمنية، ا�رجع السابق ص ص 287-186..
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وفــي ا�غــرب كان للتطــورات فــي دول ا�نطقــة فــي عــام (2011) تأثــ� كبــ� علــى واقــع 
الحيــاة السياســية فــي ذلــك البلــد فقــد تعــززْت بعــُض الحــركات االحتجاجيــة الــيت كانــت قــد 
بــدأْت قبــل ســنوات فــي إطــار ا�طالبــة بإصالحــات  ديمقراطيــة، وأمــام ضغــوط ا�تظاهريــن 
ــد  ــاد دســتور جدي ــا اعتم ــن بينه ــن اإلصالحــات م ــة م ــد الســادس) جمل ــك (محم ــن ا�ل أعل
وتنظيــم انتخابــات ت�يعيــة مبكــرة، وقــد اقتنصــت ا�نظمــات ا�غربيــة ا�دافعــة عــن ُحّقــوّق 
ــة  ــة ا�غربي ــام الحكوم ــا قي ــن أهمه ــج م ــى بعــض النتائ ــت عل ــرأة هــذه الفرصــة وحصل ا�
برفــع تحفظاتهــا عــن اتفاقيــة القضــاء علــى كل أشــكال التميــ� ضــد ا�ــرأة (الســيداو) كمــا 
ــواد  ــن م ــرأة وتضم ــ� الرجــل وا� ــوّق ب ــي الُحّق ــاواة ف ــدأ ا�س ــد مب ــرس الدســتور الجدي ك
تهــدف إلــى تعزيــز مشــاركة ا�ــرأة فــي هيئــات صنــع القــرار، كمــا تــم تخصيــص مــا نســبته 
(15%) مــن مقاعــد مجلــس النــواب للنســاء(36)، وفــي هــذا الســياق شــكل دســتور (2011) 
نقلــة نوعيــة فيمــا يتعلــق بالعالقــة بــ� القانــون الدولــي والقانــون الداخلــي، حيــث نــص 
ــوّق اإلنســان والنهــوض بهــا واإلســهام فــي تطويرهــا،  علــى االلــ�ام بحمايــة منظومــة ُحّق
ومراعــاة طابعهــا الدولــي، وحظــر ومكافحــة كل أشــكال التميــ�، بســبب الجنــس أو اللــون 
أو ا�عتقــد أو الثقافــة أو االنتمــاء االجتماعــي أو الجهــوي أو اللغــة أو اإلعاقــة أو أي وضــع 
شــخيص، وجعــل االتفاقيــات الدوليــة الــيت صــادق عليهــا ا�غــرب، وفــي نطــاق أحــكام 
الدســتور وقوانــ� ا�ملكــة تســمو فــور ن�هــا علــى الت�يعــات الوطنيــة، ودعــا إلــى العمــل 

علــى مالءمــة هــذه الت�يعــات مــع مــا تتطلبــه تلــك ا�صادقــة(37).

ــي  ــاركة ف ــّق ا�ش ــاًء، َح ــاالً ونس ــ�، رج ــى أن� للمواطن ــص الدســتور عل ــن ين ــي البحري وف
الشــئون العامــة والتمتــع بالُحّقــوّق  السياســية بمــا فيهــا َحــّق االنتخــاب وال�شــيح ، 
ــّق بصفــة عامــة فــي الحصــول علــى التعليــم وفــي العمــل، وعلــى  ــا الَح كمــا وأن� ا�ــرأة له
الرغــم مــن ذلــك فــإن التمثيــل النســائي فــي الحكومــة والرب�ــان ومجــال القضــاء واألحــزاب 
السياســية وا�جــال الســيايس ال يــزال ضعيًفــا بشــكل كبــ�، ومــع أن� ا�ــرأة حصلــت علــى 
الَحــّق فــي التصويــت وال�شــح فــي االنتخابــات عــام (2002) إال أن� حظــوظ ا�رشــحات فــي 
الفــوز فــي االنتخابــات محــدودة جــداً نظــراً لعــدم وجــود دعــم ســيايس مــن جهــة وللمفاهيــم 
ــة أخــرى، وفــي عــام (2006)  ــة الســارية مــن جه ــة الســلبية والقوانــ� التمي�ي االجتماعي
تــم انتخــاب ســيدة واحــدة لعضويــة مجلــس النــواب وبال�كيــة، لتكــون بذلــك أول بر�انيــة 
منتخبــة فــي دول الخليــج العربــي، وحاليــا ً تشــغل النســاء مــا نســبته (10%) مــن مقاعــد 
ــل  ــس الشــورى ا�عــ� مــن قب الرب�ــان ا�كــون مــن (40) مقعــداً و(27%) مــن مقاعــد مجل

ا�لــك حيــث تشــغل ا�ــرأة (11) مقعــداً مــن أصــل (40) مقعــداً(38).

(36) الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان: ا�رجع السابق: ص70.
ــع  ــى ا�وق ــاح عل ــرة، مت ــة بالهج ــة ا�تعلق ــات الدولي ــع االتفاقي ــة م ــات ا�غربي ــة الت�يع ــي: مالءم (37) حســ� الخطاب

اإللك�ونــي:
http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/61450/%25D9%2585%25D9%2584%25D
8%25A7%2

)   . الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، ا�رجع السابق: ص (38)   . الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، ا�رجع السابق: ص 51. )
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ــو  ــ�، وه ــع ا�واطن ــاركة السياســية لجمي ــام ا�ش ــي الع ــاخ القمع ــوق ا�ن ــي ســوريا يع وف
منــاخ يتســم بفــرض قيــود كبــ�ة علــى حريــة التعبــ� وحريــة إنشــاء الجمعيــات، وبمراقبــة 
واضطهــاد كل مــن ا�عارضــ� وا�دافعــ� عــن ُحّقــوّق اإلنســان والصحفيــ� رجــاالً ونســاًء، 
ونتيجــة لألحــداث العنيفــة الــيت تشــهدها الدولــة الســورية منــذ عــام (2011) وحــىت اآلن فإن� 
ــدورة، وال صــوت إال صــوت الرصــاص ويتعــرض الرجــال والنســاء  ــوّق أصبحــت مه الُحّق
الذيــن ينتقــدون الحكومــة وينــادون باإلصالحــات إلــى التوقيــف واالحتجــاز التعســفي 
ــى  ــال إل ــن النســاء واألطف ــ� الســوري� وخاصــة م ــا أجــرب مالي ــل(39) مم ــب والقت والتعذي
البحــث عــن مــالذات آمنــة واللجــوء الــى دول الجــوار، ومــن ثــم إلــى مختلــف دول العالــم.

 وفــي مالحظاتهــا الختاميــة بشــأن التقريــر الــدوري الثانــي للجمهوريــة العربيــة الســورية 
الصــادرة عــام (2014) عــربت اللجــة ا�عنيــة بالقضــاء علــى التميــ� ضــد ا�ــرأة فــي األمــم 
ا�تحــدة عــن قلقهــا مــن آثــار الــ�اع ا�ســلح ا�ســتمر علــى  النســاء والفتيــات ومــن  الهجمــات 
الــيت تَُشــن علــى ا�دنيــ�، واســتخدام القصــف الجــوي، والرباميــل ا�تفجــرة، والحرمــان مــن 
ا�عونــة اإلنســانية والرعايــة الطبيــة للمناطــق ا�حــا�ة، إضافــة إلــى جملــة أمــور، تشــمل 
العنــف الجنــيس وزواج األطفــال والــزواج القــ�ي، والتعذيــب، وحاالت االحتجاز التعســفي، 
وحــاالت 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 الجنــيس واالســتغالل الجنــيس ولــزواج األطفــال والــزواج 
القــ�ي أو يتعرضــن فعليــاً لــكل ذلــك، كمــا أعربــت  اللجنــة عــن قلقهــا الشــديد إزاء ا�خاطــر 
الــيت ظلــت تتعــرض لهــا ا�دافعــات عــن ُحّقــوّق اإلنســان ا�قــررة للمــرأة والنســاء ا�شــتغالت 
بتقديــم ا�عونــة اإلنســانية منــذ نشــوب الــ�اع، مــن حيــث تعّرضهــن لالحتجــاز التعســفي، 
ــة وا�يليشــيات ا�نتســبة  ــوات الحكومي ــب الق ــف الجنــيس مــن جان ــي، والعن ــذاء البدن واإلي
لهــا بســبب مشــاركتهن فــي األنشــطة الســلمية، وتقديــم الرعايــة الطبيــة ألفــراد الجماعــات 

ا�ســلحة غــ� الحكوميــة، وتقديــم ا�عونــة اإلنســانية للمدنيــ�(40).

فــي األُردّن َشــِهد� ا�ُجتمــع األُردّنــي تطــورات اجتماعيــة واقتصاديــة متســارعة خــالل العقــود 
األربعــة ا�اضيــة وســاهمت برامــج التنميــة االجتماعيــة واالقتصادية في تحســ� ا�ســتوي� 
التعليمــي والصحــي للمواطنــ�، وحققــت ا�ــرأة إنجــازات كبــ�ة خاصــة فــي مجالــي 
رغــم مــن ارتفــاع ا�ســتوى التعليمــي وانخفــاض نســبة األميــة  التعليــم والصحــة، وعلــى ال�

(39) الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، ا�رجع السابق: ص 57.
(40) األمــم ا�تحــدة ا�الحظــات الختاميــة للجنــة ا�عنيــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التميــ� ضــد ا�ــرأة علــى تقريــر 
ــى ا�وقــع  ــاح عل ــى كل أشــكال التميــ� ضــد ا�ــرأة (2014)  مت ــة القضــاء عل ــة الســورية حــول اتفاقي الجمهوريــة العربي

التالــي:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/SYR/
CO/2&Lang=EnCO/2&Lang=En
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بــ� ا�واطنــ� (ذكــوراً وإناثــاً) ال تــزال مُشــاركة ا�ــرأة متدنيــة فــي النشــاط االقتصــادي 
غــم مــن الخطــوات الــيت اتخذتهــا ا�ملكــة  ومتدنيــة جــداً فــي ا�شــاركة السياســية، وعلــى الر�
فــي مجــال إلغــاء التميــ� ضــد ا�ــرأة مــن حيــث إجــراء العديــد مــن التعديــالت الت�يعيــة 
ــه  ــذي تعيش ــرأة ال ــع ا� ــ� أن� واق ــان، غ ــوّق اإلنس ــات ُحّق ــة اتفاقي ــى غالبي ــة عل وا�صادق
ُمنــاِف لالتفاقيــات ا�وّقــع عليهــا، إذ تتعــرض ا�ــرأة النتهــاكات قانونيــة عديــدة فــي مخالفــة 
ــوّق  ــا يخــص ُحّق ــة فيم ــة تمي�ي ــالد إذ جــاءت بعــض ا�ــواد القانوني �يحــة لدســتور الب
الجنســ�، مــع أن� الفقــرة األولــى مــن ا�ــادة السادســة مــن الدســتور األُردّنــي تنـُـص علــى 
ــوّق  والواجبــات وإن اختلفــوا  أّن "األُردّنيــني أمــام القانــون ســواء ال تميــ� بينهــم فــي الُحّق
فــي العــرق أو اللغــة أو الديــن" ومــن األمثلــة الواضحــة علــى ذلــك تجريدهــا مــن ُحّقوّقهــا 
ا�دنيــة فــي مســاواتها للرجــل وذلــك بحرمانهــا مــن َحــّق منــح أبنائهــا الجنســية، رغــم 
ــد  ــم مؤخــراً وبع ــّق، ليت ــا هــذا الَح ــواب بمنحه ــة وناشــط� ون ــات مجتمعي ــات منظم ُمطالب
جــدل شــهدته الســاحة األُردّنيــة التوجــه نحــو منــح األُردّنيــات ا��وجــات مــن غــ� أردنــي 

"مزايــا خدماتيــة" يبــدو أّنهــا زادت هــذا اإلشــكال تعقيــداً.  

ــي إال  ــع العرب ــ�ة الربي ــي األُردّن خــالل ف ــي ف ــراك ا�جتمع ــة الح ــن كثاف ــم م ــى الرغ وعل
أن صــوت النســاء كان خافًتــا   وخجــوًال فــي ا�طالبــة بُحّقوّقهــّن السياســية وا�دنيــة، وقــد 
ــى  ــم إجــراء تعديــالت عل ــب الشــعبية وت ــة بسالســة مــع ا�طال تجاوبــت الحكومــة األُردّني
ــث الفصــل  ــة مــن حي ــاة السياســية للدول ــي الحي ــة ف ــة نوعي ــي شــكلت نقل الدســتور األُردّن
ا�ــرن بــ� الســلطات والتوســع فــي موضــوع الحريــات العامــة وُحّقــوّق ا�واطنــ�، وإنشــاء 
ا�حكمــة الدســتورية والهيئــة ا�ســتقلة لــإل�اف علــى االنتخابــات النيابيــة وإقــرار قوانــ� 
لالنتخابــات وللمجالــس ا�حليــة تضمنــت حصــص للنســاء بلغــت (15%) فــي مجلــس 
النــواب ومثلهــا فــي مجلــس األعيــان و(25%) مــن عضويــة ا�جالــس ا�حليــة، كمــا وتضــم 

ــة وباســتمرار عنــا� نســائية. ــة فــي تشــكيالتها ا�تعاقب الحكومــات األُردّني

إن الغيــاب النســيب للمشــاركة السياســية للمــرأة األُردّنيــة ال يعــود إلــى عقبــات قانونيــة، 
وإنمــا إلــى عقبــات بنائيــة وثقافيــة تمنــع تحقيــق ا�ســاواة بــ� الرجــال والنســاء، فعلــى 
الرغــم مــن اإلصالحــات والتحــوالت السياســية الــيت جــرت فــي البــالد ظلــت الفــرص 
السياســية ا�تاحــة للمــرأة محــدودة جــداً، ففشــلت ا�ــرأة فــي ا�نافســة الحــرة فــي االنتخابيــة 
ــي بقــدرة ا�ــرأة  النيابيــة والبلديــة، وهــذه إشــارة واضحــة إلــى عــدم ثقــة ا�جتمــع األُردّن
علــى العمــل الســيايس و�واجهــة هــذا الواقــع اســتخدمت الدولــة األُردّنيــة بعــض أســاليب 
ــة فــي ا�شــاركة السياســية،  التميــ� اإليجابــي للتعويــض عــن هــذا الفشــل للمــرأة األُردّني
وذلــك عــن طريــق التمثيــل النســيب للنســاء فــي الرب�ــان (الكوتــا) أو تعيينهــن� فــي ا�جالــس 
البلديــة وبعــض ا�راكــز السياســية والقياديــة، والــيشء ا�ؤكــد أن� إجــراءات التميــ� اإليجابي 
لصالــح النســاء ال يعــين بالــ�ورة امتــالك النســاء للقــوة والســلطة السياســيت�، وذلــك لصالــح النســاء ال يعــين بالــ�ورة امتــالك النســاء للقــوة والســلطة السياســيت�، وذلــك 
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ــادات السياســية غــ�  ــام ودعــم القي ــرأي الع بســبب افتقارهــن للقواعــد الشــعبية ودعــم ال
الرســمية ا�ؤثــرة فــي عمليــات ا�شــاركة السياســية(41)، وفــي االنتخابــات النيابيــة األخــ�ة 
ــن  ــوز ع ــن الف ــالث مرشــحات م ــت ث ــام (2016) تمكن ــن ع ــول م ــي شــهر أيل ــْت ف ــيت أُجري ال
طريــق ا�نافســة باإلضافــة إلــى ا�قاعــد ا�خصصــة للنســاء علــى نظــام (الكوتــا) وَحصــّدن 
أعلــى األصــوات فــي قوائمهــّن االنتخابيــة، وبذلــك أصبــح عــدد أعضــاء مجلــس النــواب مــن 
النســاء (18) ســيدة إضافــة إلــى (11) ســيدة دخلــن فــي تشــكيلة مجلــس األعيــان ا�عــ� مــن 

قبــل ا�لــك فــي تشــكيلته األخــ�ة. 

أمــا فــي الــدول العربيــة الــيت لــم تالمســها ريــاح التغيــ� فــال تــزال خطــوات التغيــ� فيهــا 
بطيئــة تحتــاج إلــى ضغــوط ا�جتمــع األهلــي علــى الحكومــات ومؤسســات صنــع القــرار مــن 
أجــل العمــل علــى تمكــ� ا�ــرأة العربيــة مــن ا�شــاركة الفعليــة وا�ســاواة والحصــول علــى 
الُحّقــوّق وا�ســاهمة بالبنــاء والتنميــة، واالنتقــال إلــى أن تكون فاعلة فــي عملية بناء األ�ة 
وإدارة عمليــة ُصنــع القــرار وبنــاء ا�جتمــع والدولــة(42)، ففــي بلــدان الخليــج، وعلــى الرغــم 
مــن أن تمثيــل النســاء مــا زال هامشــياً، فــإن� الحيــاة السياســية قــد شــهدت بعــض التطــورات 
اإليجابيــة، فــي دولــة اإلمــارات العربيــة ا�تحــدة حــرص الدســتور اإلماراتــي بوضــوح علــى 
ا�ســاواة بــ� ا�واطنــ� وتكافــؤ الفــرص بينهــم وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة واعتربهــا مــن 
ركائــز ا�جتمــع وأركانــه األساســية، ومــن ثــم فإنــه ســاوى بــ� ا�ــرأة والرجــل فــي الُحّقــوّق 
ــى كل  ــة عل ــع السياســات العمومي ــي صن ــاب ا�شــاركة ف ــرأة ب ــام ا� ــح أم ــات وفت والواجب
ا�ســتويات وفتــح ا�جــال أمامهــا لالنخــراط فــي العمليــة التنمويــة دون أي قيــود، وتتمتــع 
ا�ــرأة اإلماراتيــة بفــرص متســاوية فــي التوظيــف، الرعايــة الصحيــة وا�زايــا األخــرى الــيت 
تكفــل حمايــة ورفاهيــة األ�ة، وتشــغل ا�ــرأة اإلماراتيــة حاليــاً نحــو (66%) مــن وظائــف 
القطــاع الحكومــي مــن بينهــا (30%) فــي الوظائــف القياديــة ا�ؤثــرة  وفــي مواقــع اتخــاذ 
القــرار، وفــي إنجــاز جديــد للمــرأة أصــدر مجلــس الــوزراء اإلماراتــي فــي (2012/12/9) قــراراً 
يقــيض بإلزاميــة تمثيــل العنــ� النســائي فــي مجالــس إدارات جميــع الهيئــات والــ�كات 
ــادي  ــين االتح ــس الوط ــي ا�جل ــة ف ــرأة اإلماراتي ــور ا� ــد� حض ــة، ويُع ــي الدول ــة ف الحكومي
قفــزة نوعيــة فــي العمــل الرب�انــي ورســالة واضحــة حــول أهميــة وفعاليــة حضورهــا علــى 
ســاحة العمــل الســيايس، وتشــغل ا�ــرأة مــا نســبته (17.5%) مــن مقاعــد ا�جلــس الوطــين 
ــام (2015)  ــي ع ــه، وف ــاء أعضــاء في ــن النس ــة بوجــود (7) م ــه الحالي ــي دورت ــادي ف االتح
انتخــب ا�جلــس الدكتــورة (أمــل عبــد اللــه القبيــيس) رئيًســا للمجلــس فــي فصلــه الت�يعــي 
الســادس عــ� لتكــون بذلــك أول امــرأة إماراتيــة وعربيــة تــ�أس مؤسســة بر�انيــة، أمــا 

(41) د. حســ� العثمــان: معوقــات ا�شــاركة السياســية للمــرأة األردنيــة وجهــة نظــر سوســيولوجية:  متــاح علــى ا�وقــع 
http://www.women.jo/ar/documents.php :ــي اإللك�ون

(42) د. مفيدة الزبيدي: ا�رجع السابق، متاح على ا�وقع االلك�وني:
http://www.middle-east-online.com/?id=138022http://www.middle-east-online.com/?id=138022
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مــن حيــث مشــاركة النســاء فــي الحكومــة االتحاديــة ففــي التشــكيل الــوزاري الجديــد بتاريــخ 
(2016/2/10) أُعطيــّت النســاء (ثمانــي) حقائــب وزاريــة مــن مجمــوع الحقائــب الوزاريــة 
ــد� (شــما املزروعــي) الشــابة اإلماراتيــة الــيت وقــع عليهــا االختيــار  البالغــة (29) حقيبــة وتُع�

الســتالم حقيبــة شــئون الشــباب أصغــر وزيــرة فــي العالــم(43).

وفــي دولــة الكويــت حصلــت ا�ــرأة الكويتيــة علــى ُحّقوّقهــا السياســية فــي االنتخــاب 
وال�شــيح عــام (2005) إال أن� هنــاك قلًقــا مــن تدنــي نســبة مشــاركة ا�ــرأة فــي الوظائــف 
القياديــة فــي الحكومــة، حيــث إن العــدد لــم يتجــاوز أكــ� مــن وزيــرة أو وزيرتــ� منــذ دخــول 
ا�ــرأة أول مــرة بالتشــكيل الــوزاري عــام (2005) كمــا أن� تمثيلهــا الرب�انــي أقــل مــن ذلــك، 
ففــي الوقــت الحالــي ال يوجــد تمثيــل للمــرأة فــي الرب�ــان الكويــيت والبالــغ عــدد أعضائــه 
ــدة الــيت كانــت بمجلــس األمــة (صفــاء الهاشــم) قدمــت  ــة الوحي (50) عضــواً، إذ أن� النائب
اســتقالتها منــذ عــام تقريبـًـا، ورغــم أن الدســتور الكويــيت قــد نــص فــي ا�ــادة (29) منــه علــى 
ــوّق   ــي الُحّق ــون ف ــدى القان ــم متســاوون ل ــة اإلنســانية، وه ــي الكرام ــاس سواســية ف أن (الن
والواجبــات العامــة، ال تميــ� بينهــم فــي ذلــك بســبب الجنــس أو األصــل أو اللغــة أو الديــن)  
إال أن� الواقــع يعكــس غــ� ذلــك فــي ظــل وجــود قوانــ� ســنها ا�ــ�ع الكويــيت مــ�ت بــ� 
الرجــل وا�ــرأة علــى أســاس الجنــس ومنهــا قانــون الجنســية الــذي اســتبعد ا�ــرأة الكويتيــة 

مــن منــح جنســيتها ال بنائهــا أســوة بالرجــل(44).

وفــي الســعودية، وفــي قــرار تاريخــي أصــدره العاهــل الســعودي الراحــل (امللــك عبداللــه بــن 
عبدالعزيــز) عــام (2013) تــم تعيــ�(30) ســيدة فــي مجلــس الشــورى ألول مــرة فــي تاريــخ 
ــا شــاركت النســاء  ــس للنســاء، كم ــن مقاعــد ا�جل ــص (20%) م ــم تخصي ــث ت ــة، حي ا�ملك
فــي ديســمرب/كانون األول (2016) للمــرة األولــى فــي االنتخابــات البلديــة وفــاز عــدد منهــن 

بمقاعــد فــي ا�جالــس البلديــة.

(43) ا�رأة في اإلمارات:  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%

(44) الجمعيــة الكويتيــة لحقــوق اإلنســان: تقريــر حــول حقــوق ا�ــرأة فــي الكويــت، مقــدم إلــى اللحنــة ا�عنيــة بالقضــاء 
http://www.kuwaithr.org/activities/a/reports.html :ــع ــى ا�وق ــاح عل ــرأة (2015)، مت ــ� ضــد ا� ــى التمي ــرأة (عل ــ� ضــد ا� ــى التمي عل
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اخلامتة 

حــوالت الكــربى الــيت َشــِهدْتها وال تــزال َتشــَهُدها العديــد مــن الــدول العربيــة  فــي مســار الت�
كان للمــرأة حضــور الفــت وجوهــري فــي مشــهد هــذه التحــوالت، حيــث شــاركت فــي مختلــف 
ــى أســس  ــة عل ــة الحديث ــاء الدول ــي ســبيل بن ــن تحــوالت ف ــا م ــا أعقبه ــورة وم مراحــل الث
ديمقراطيــة يســود فيهــا القانــون والعــدل والحرية وا�ســاواة، حيث شــاركت فــي االعتصامات 
وا�ظاهــرات، وفــي اإلعــالم وعــرب مواقــع التواصل االجتماعي، واســتطاعت فضح ا�مارســات 
غــم مّمــا حققتــه ا�ــرأة العربيــة  القمعيــة ونقــل أخبــار الثــورة والتشــجيع عليهــا، وعلــى الر�
عــد كافــة،  مــن إنجــازات فــي طريــق نضالهــا الطويــل لتمكــ� نفســها فــي ا�جتمــع علــى الص�
با�قارنــة مــع أوضاعهــا الســابقة القريبــة والبعيــدة، فــإّن هــذه اإلنجــازات والجهــود ال تــزال 
تواجــه تحديــات تســتند إلــى اعتبــارات ثقافيــة اجتماعيــة وباألخــص االعتبــارات الدينيــة 
لتحــد مــن منحهــا أبســط ُحّقوّقهــا، ويتفاقــم الظلــم الواقــع عليهــا عندمــا يُمــارُس تحــت مظلــة 
القانــون الــذي يســاير فــي كثــ� مــن مــواده ا�عنيــة بهــا ا�نظومــة االجتماعيــة والسياســية 
الســائدة فيتشــابك القانونــي والســيايس واالجتماعــي والديــين ليُحــا� ا�ــرأة وينتهــك 

أبســط ُحّقوّقهــا ويقلــص مــن دورهــا فــي مســ�ة ا�جتمــع.

إن� مشــاركة ا�ــرأة الضعيفــة فــي الحيــاة السياســية واالجتماعيــة فــي الــدول العربيــة، 
يتطلــُب ُجْهــداً أكــرب لتغيــ� عقليــة النــاس تجــاه دور ا�ــرأة فــي الحيــاة، وغــرس بــذور ثقافــة 
ا�ســاواة فــي ا�ــدارس واإلعــالم والرب�ــان إال أن� أســاس أي تغيــ� فــي واقــع ا�ــرأة العربيــة 
يكمــن فــي تغيــ� عقليــة الرجــل تلــك العقليــة القبليــة الــيت ترســبت بهــا إرهاصــات تاريخيــة 
ــي أو  ــط اإلقليم ــي ا�حي ــة ف ــ�ة وال�يع ــ� الكب ــة التغي ــب حرك ــْد تواك ــم َتُع ــة ل ومجتمعي

العا�ــي اليــوم.
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http://www.kuwaithr.org/activities/a/reports.html

- حســ� الخطابــي: مالءمــة الت�يعــات ا�غربيــة مــع االتفاقيــات الدوليــة ا�تعلقــة بالهجرة، 
متــاح علــى ا�وقع:

http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/61450/%25D9%
2585%25D9%2584%25D8%25A7%2

نظــر  وجهــة  األُردّنيــة  للمــرأة  السياســية  ا�شــاركة  معوقــات  العثمــان:  حســ�  د.   -
اإللك�ونــي: ا�وقــع  علــى  متــاح  سوســيولوجية:  

 http://www.women.jo/ar/documents.php

https://ar.wikipedia.or :الحركة النسائية العا�ية: متاح على ا�وقع اإللك�وني -

ــع  ــى ا�وق ــاح عل ــات، مت ــة األســباب والتداعي ــورات العربي ــىن ســلمة: عــ� الث ــد الغ - عب
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=254317 اإللك�ونــي: 

- د. علوي: خريف ا�رأة العربية، متاح على ا�وقع اإللك�وني:
http://blogs.worldbank.org/arabvoices/ar/arab-women-s-autumn-what-was-
there-women-after-arab-spring

ــع  ــى ا�وق ــاح عل ــر، مت ــورة 25 يناي ــد ث ــام بع ــرأة وا�جــال الع ــل: ا� ــود خلي - ســارة  محم
اإللك�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 الســييس، متــاح علــى ا�وقــع 
اإللك�ونــي:

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2015/02/egypt-women-sta-
tus-sisi-rule-muslim-brotherhood.html#ixzz4NB0HVLY9  

- ا�جلــس القومــي للمــرأة: حقــوق ا�ــرأة الغائبــة فــي مــ�وع الدســتور 2012، متــاح علــى 
ا�وقــع اإللك�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 w -
n e w s / 5 4 0 - 2 0 1 2 - 1 2 - 0 9 - 1 7 - 1 2 - 2 8

- م� ما بعد الثورة، موقع ا�ساواة اآلن متاح على ا�وقع اإللك�وني:
http://www.equalitynow.org/ar/take_action/action38

- مريم النا�ي: واقع ا�رأة في تونس بعد الثورة ، متاح على ا�وقع اإللك�وني:
http://www.detarabiskeinitiativ.dk/ar/reportage/%D8%A7%D9%84%D9%8
5%D8%B1%D8%A3%D8%A9-

ــع  ــى ا�وق ــاح عل ــري،  مت ــي مــن منظــور تنوي ــ� العرب ــرأة والتغي ــدي: ا� ــدة الزبي - د. مفي
 http://www.middle-east-online.com/?id=138022 اإللك�ونــي: 
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