
املراأة يف مفهوم وق�سايا اأمن الإن�سان

املنظور العربي والدويل

اأعمال امل�ؤمتر الثاين ملنظمة املراأة العربية

اأبو ظبي- دولة الإمارات العربية املتحدة، 11-13 نوفمرب/ت�شرين الثاين 2008م

سة ئا بر و ية  عا ر حتت 

ك ر مبا بنت  طمة  فا لشيخة  ا مسو 

املحررون

د. بهجت قرين

د. هانيا �شلقامي

د. مايا مر�شي

املجلد الثانى



�



�

املراأة يف مفهوم وق�سايا اأمن الإن�سان

املنظور العربي والدويل

اأعمال امل�ؤمتر الثاين ملنظمة املراأة العربية

اأبو ظبي- دولة الإمارات العربية املتحدة، 11-13 نوفمرب/ت�شرين الثاين 2008م

سة ئا بر و ية  عا ر حتت 

ك ر مبا بنت  طمة  فا لشيخة  ا مسو 

املحررون

د. بهجت قرين

د. هانيا �شلقامي

د. مايا مر�شي

املجلد الثانى



�

جميع حق�ق الطبع والن�شر والرتجمة حمف�ظة ملـنـظـمـة املــراأة الـعـربـيــة

25 �شارع رم�شي�س - الك�ربة - م�شر اجلديدة

القاهـــــــرة - جمه�ريـــة م�شــر العربيــة

تليف�ن: 3101 2418 - 3301 2418 )202+(

فـاكـ�س: 3110 2418 )202+(

info@arabwomenorg.net :الربيد الإلكرتوين

www.arabwomenorg.org :امل�قع الإلكرتوين

ل يج�ز طبع اأو ن�شر اأو ترجمة اأي جزء من اأجزاء هذا ال�شدار باأي �شكل من الأ�شكال لأغرا�س جتارية 

اأو غري جتارية دون ترخي�س من مـنـظـمـة املــراأة الـعـربـيــة

© جميع حق�ق الطبع والن�شر والرتجمة حمف�ظة 2010

طبع بجمه�ريـــة م�شــر العربيــة، الطبعة الأوىل 2010

Right Way Adv. التن�شيق وف�شل الأل�ان والطباعة: �شركة

رقم الإيداع: 2010/19810

977-17-9647-X :الرتقيم الدويل



�

الأوراق البحثية والتقييم النقدى



�



�

شكر وتقدير

مقدمة عامة

اجلزء الأول: من اأمن املراأة العربية اإىل اآمانها

مقدمة

الفصل األول: الـرؤى العامليـة لألمـن واألمــان: هـل تـم أخـذ املـرأة فـي االعتـبـار؟
ني قر هبجت   . د

الفصل الثاني: الزناعات املسلحة وأمن املرأة
خليل صم  عا  . د و ي    و با جر علي   . د

األوراق التعقيبية على اجلزء األول
حلر ا ر  هو ز  . أ

حيت صيف  نا  . د

ي ذ ير كسو أ يد  لو  . د

فيج د لو بن  و ر  . د

بيلي كو هيلني  ن  آ  . د

حيت صيف  نا  . د

لنقيب ا ن  و خلد  . د

ن ليفا سو ل  ير إ  . د

ز ر د ر ها سيليا   . د

مناقشة عامة وتوصيات

 

قائمة املحتويات

9

11

17

19

21

57

85

89

95

97

101

105

109

111

113

117

123

 



�

اجلزء الثاين: الأبعاد الجتماعية والقت�سادية للأمن

مقدمة

الفصل الثالث: أمـن املـرأة وأمـن اجملتمع:السيـاسـات االجتماعيـة 
ن ا حـمد ل  كما  . د

الفصل الرابع: التعليم: املدخل ألمن املرأة
ي  ملصر ا صف  ا و ر  منذ   . د

الفصل اخلامس: العوملة ووضع النساء يف الشرق األوسط: نعمة أم نقمة؟
على حسن   . د و مسي    لشا ا طمة  فا  . د

األوراق التعقيبية على اجلزء الثاني
ني حـمو لر ا ة  سعيد  . د

كي لرت ا يا  ثر  . د

م كها ال بن  و ر  . د

لر ند سا ن  ا جو  . أ

لقش ا م  كر أ حممد   . د

خليفة ل  آ حسن  بنت  يم  مر  . د

ن سو ر ند أ ا  ليز  . د

بنز و ر فيليب   . د

شد ا ر حـمن  لر ا عبد  م  بتسا ا  . د

ي صفد ئد  ا ر  . د

لند نسيس  ا فر  . د

يف مري ميا  إ  . د

مناقشة عامة وتوصيات

اجلزء الثالث: الأبعاد ال�سحية والبيئية للأمن

مقدمة

الفصل السادس: أمن املرأة وقضايا الصحة
ظ حفا ى  ند  . د

131

133

 139

163

191

229

233

241

247

251

257

261

265

267

271

275

283

287

291

303

305

307



�

الفصل السابع: النوع وتغري املناخ يف العامل العربي
لعشا ا ن  عثما بلقيس   . د

األوراق التعقيبية على اجلزء الثالث
د ا كد ة  نصري  . د

ن ما كا جيا يتا  ر  . د

سن غيتا   . د

ي د ر ا لبو ا حـمد  أ حممد    . د

لص خلا ا بنت  بة  بو  . د

ت ر با ر با جني        . د

مناقشة عامة وتوصيات

اجلزء الرابع: الُبعد الثقايف للأمن

مقدمة

الفصل الثامن: أمـن املرأة العربية: املنظور الثقايف
سي ما هر قي  لبا ا عبد  حممد   . د

األوراق التعقيبية على اجلزء الرابع
حـمد ف  نصا إ  . د

ر عصفو بر  جا  . د

بيلغني ر  بينا  . د

ن نيما نو د  غري  . د

مناقشة عامة وتوصيات

اخلامتة: إلزتاًما باألمن اإلنساني للمرأة العربية

املشاركون

برنامج املؤمتر

قائمة حمتويات اجمللد األول

329

353

357

363

367

373

377

383

387

393

395

397

421

425

433

437

439

443

449

459

483

495



�



�

يكن  ومل  اأع�ام،  ثالث  من  يقرب  ما  املجلدات،  هذه  باإعداد  قامت  والتي  للم�ؤمتر،  العلمية  اللجنة  عمل  ا�شتمر 

متعددة،  و�شخ�شيات  جهات  من  عليهما  ح�شلت  الذي  والدعم  التاأييد  دون  اللجنة  هذه  عمل  جناح  املمكن  من 

ب�شفة  التنفيذي، ون�شكر  العربية وجمل�شها  املراأة  اإيل منظمة  اأوًل  بال�شكر  لكل ه�ؤلء. ونت�جه  وال�شكر واجب 

اأب�  ُعال  الدكت�رة  والربامج  التخطيط  مديرة  وكذلك  بدران،  ودودة  الدكت�رة  للمنظمة  العامة  املديرة  خا�شة 

اأن تغلبنا مقت�شيات ال�شيا�شة  اأكادمييني يف بداية مهمتنا قد �شعرنا ببع�س القلق من  زيد. فنحن كمتخ�ش�شني 

احرتمت  ورئا�شتها  العربية  املراأة  منظمة  اأن  الق�ل  ي�شعدين  ولكن  وحتليالتنا.  عملنا  م��ش�عية  علي  وت�ؤثر 

تناق�س  هناك  لي�س  اأنه  ال�شل�ك  بهذا  املنظمة  وُتثبت  العلمية.  با�شتقاللياتنا  امل�شا�س  بعدم  وعدها  الحرتام  كل 

ي�شتطيع  العك�س  علي  بل  واملجتمع،  النا�س  ب�ش�ؤون  املبا�شر  والهتمام  العلمي  العمل  بني  ع�ش�ي  تعار�س  اأو 

اإيل  ثانًيا  بال�شكر  العربية. ونت�جه  تتكرر يف منطقتنا  اأن  اأرج�  الآخر. فهذه جتربة ناجحة  اأن يدعم  كل منهما 

زميالتنا وزمالئنا م�ؤلفي الأوراق الرئي�شية، الذين جتاوب�ا منذ البداية مع امل�شروع واأهدافه، واأنتج�ا اأبحاًثا 

علي  العلمية  اللجنة  “اإ�شرار”  حتمل�ا  ولقد  العاملية.  للمعايري  وطبًقا  والدقة  امل�شداقية  من  درجة  اأعلي  علي 

ي�شعرون  اأنهم جميًعا  �شك  ول  ال�شكر،  ولهم جزيل  فلهن  درا�شاتهم.  على  املرة  تل�  مرة  تعديالت  ادخال  طلبها 

الذين  والزميالت  الزمالء  اإىل  بال�شكر  نت�جه  اأن  يف�تنا  ول  من�ش�ًرا.  املتميز  الإنتاج  هذا  لروؤية  بالفخر  الآن 

اأن  يف  ثم  من  فاأ�شهم�ا  التعقيبات  هذه  اإىل  وعلمهم  خربتهم  من  واأ�شاف�ا  الأوراق،  هذه  علي  بالتعقيب  قام�ا 

تك�ن الأبحاث الرئي�شية اأكرث ثراًء. ال�شكر الأكرب يجب اأن نت�جه به اإىل �شخ�شني ميكن اأن ن�شميهما “اجلندي 

انعقاد  قبل  منذ  اأي  �شن�ات،  ثالث  مدار  على  دوؤوب  بعمل  منهما  كل  قام  فقد  العمل.  هذا  وراء  املجه�ل” 

الن�ر يف �ش�رة جملدين  اإيل  العمل  عملهما حتى ظه�ر هذا  وا�شتمر   2008 ن�فمرب  اأب� ظبي يف  امل�ؤمتر يف 

باإدارة  الباحثة  منيب،  اأمل  الأ�شتاذة  هي  الأول  املجه�ل  اجلندي  املهنية.  من  امل�شرف  امل�شت�ى  بهذا  يتمتعان 

املجه�د  بدون  اأيدينا  اإىل  العمل  هذا  و�ش�ل  املمكن  من  يكن  فلم  العربية.  املراأة  مبنظمة  والربامج  التخطيط 

املجلدات  تخرج  حتى  الطباعة  لأعمال  املتابعة  ثم  حتريرها،  وبعد  قبل  املادة  جتميع  فى  جانبها،  من  املثابر، 

منتدى  مدير  م�شاعدة  رجب،  �شيماء  الأ�شتاذة  فهي  الثاين  املجه�ل”  “اجلندي  اأما  امل�شرفة.  ال�ش�رة  بهذه 

امل�شاهمني  مع جميع  باملتابعة  وقامت  العلمية  اللجنة  اجتماعات  ركيزة  كانت  والتي  بالقاهرة  الأمريكية  اجلامعة 

بالقدرة والكيا�شة. الفرتة، ومتيز عملها هذا  وامل�شاهمات خالل هذه 

ني قر هبجت 

مي شلقا نيا  ها

سي مر يا  ما

�سكر وتقدير
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اأحرزت املراأة جناحات كبرية يف ن�شالها من اأجل احل�ش�ل على حق�قها؛ ف�شهدت ال�شن�ات املا�شية حت�ًل جذرًيا 

يف نظرة العامل اإىل الن�شاء واإىل حق�قهن. 

وقد بداأت م�شرية املراأة من اأجل حتقيق العدالة يف احلق�ق املدنية وال�شيا�شية منذ منت�شف القرن املا�شي، واأثمرت 

العديد من الإجنازات والعالمات الفا�شلة يف تاريخ العرب وحا�شرهم، فقد خرجت املراأة العربية اإىل العمل واإىل املجالت 

العامة، مثل ال�شيا�شة والعمل الأهلي واخلريي، كما اأثبتت املراأة قدرتها على اجلمع بني اأدوارها الأ�شرية والإجنابية من 

ناحية واأدوارها العملية من الناحية الأخرى. مل َيُحل خروج املراأة العربية اإىل العمل دون قيامها بدورها كزوجة واأم، بل 

اإنها ا�شطلعت باأدوار متعددة �شكلت يف بع�س الأحيان عبًئا على �شحتها و�شالمتها؛ وذلك حتى ل ترتك متعة الأم�مة 

و�شكينة احلياة الزوجية، وحتى ل تخذل اأ�شرتها واأهلها وحتى تعطى الرعاية وامل�شاندة من يحتاجهما.

لكل ما �شبق يجب م�شاندة املراأة، واإعطاوؤها جميع حق�قها، وتدبري حياتها، واإزالة الع�ائق التي ت�شادفها يف �شعيها 

اإىل اإثبات ذاتها يف املجالني العام واخلا�س.

اإن املدخل ال�شحيح حل�ش�ل املراأة على حق�قها العادلة ه� اإ�شراك املراأة يف حتقيق الأمن وحق�ق الإن�شان والتنمية، 

وهي الدعائم الثالث ملفه�م الأمن الإن�شاين. وقد �شاعد قرار جمل�س الأمن رقم 1325 لعام 2000م ح�ل املراأة والأمن 

وال�شالم الن�شاَء على التغلب على الكثري من ال�شعاب التي كانت حت�ل دون ا�شرتاكهن يف ق�شايا ال�شالم والأمن 

الإن�شاين. منذ �شدور هذا القرار التاريخي مت اتخاذ العديد من اخلط�ات التي تكفل تنفيذه يف جميع اأنحاء العامل. 

ا. ولكن رغم اجله�د احلك�مية وغري احلك�مية اإل اأن وعي العامل العربي ببن�د هذا القرار املهم ما زال ناق�شً

مرتبطة  ب��شفها  الق�شية  اإىل هذه  النظر  ي�شتدعى  الجتماعية  والعدالة  املراأة  ق�شايا  تناول  ب�شدد حت�ل يف  اإننا 

له مدل�ل  لي�س  اجتماعي  اختيار  اأو  �شاأن خا�س  الق�شية جمرد  فلي�شت هذه  بالتنمية وال�شتقرار؛  وثيًقا  ارتباًطا 

قومي اأو �شيا�شي.

وقد قدمت منظمة املراأة العربية مفه�م الأمن الإن�شاين كمدخل ومنهج ي�شاعد على حتقيق العدالة من اأجل الن�شاء 

كاأ�شا�س لتحقيق الأمن وال�شالم والنه�شة الق�مية والعربية. ودعت املنظمة اإىل م�ؤمتر علمي جمع عدًدا من العلماء 

ال�طنيني والدوليني، ومعهم نخبة من متخذي القرار والفاعلني ال�شيا�شيني والجتماعيني، وكذلك نخبة من ممثلي 

املنظمات الدولية والأهلية؛ لعر�س ق�شايا املراأة العربية من منطلق الأمن الإن�شاين، وبل�رة اأجندة عمل م�شتقبلية 

تت�اءم مع هذا املنظ�ر، وتعمل على حتقيق العدالة كاأ�شا�س ل�شمان اأمن الإن�شان والأمة. 

11-13 نوفمرب/ت�شرين  اأب� ظبي يف  الذي عقد يف  امل�ؤمتر  التي قدمت خالل  الأوراق  املجلد على  ويحت�ى هذا 

العربية املتحدة. ومعها مقدمة  ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ودولة الإمارات  2008م بدع�ة كرمية من �شم�  الثاين 

ب�شيطة ت�شرح اأهمية املداخالت وعالقتها مبفه�م الأمن؛ اإذ يجب علينا ا�شتيعاب هذا املفه�م وحتليله يف اإطار علمي 

ونظري واجتماعي �شليم حتى نعد القارئ لتقبل فكرة الربط بني الأمن الإن�شاين واأمن املراأة وو�شعها.

مقدمة عامة*

* ا�شتعان املحررون بالأوراق املقدمة من ال�شادة م�ؤلفي الأوراق واملعقبني ومقررو اجلل�شات لكتابة هذه املقدمة.
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م امل�ؤمتر تعريًفا ملفه�م الأمن، وه� اأنه -باخت�شار �شديد- “م�اجهة التهديدات”، �ش�اء يف ذلك التهديدات  لقد قدَّ

الع�شكرية وغري الع�شكرية. كما اأ�شار اإىل اأنه رغم هذا التعريف الب�شيط، فهناك ا�شتقطاب يف درا�شات الأمن بني 

مدر�شتني متقابلتني: 

التقليدية، وهي التي تركز على الناحية الع�شكرية، اأو ما ي�شمى “ع�شكرة الأمن”. وتق�م هذه  • املدر�سة 
املدر�شة على فكرة حماية الدولة. هذه املدر�شة املهمة واخلطرية ل يزال لها نف�ذ كبري، ومن اأبرز عي�بها اأنها 

تختزل الأمن يف الناحية الع�شكرية البحتة فقط. 

فه�  العاملي،  للنظام  م��شع  مفه�م  على  وترتكز  امل�ؤمتر.  م��ش�ع  وهي  الإن�ساين،  الأمان  مدر�سة   •
لي�س جمم�عة من الدول فقط، ولكنه ي�شم فاعلني دوليني اآخرين. يتمثل ه�ؤلء الفاعل�ن يف املنظمات غري 

احلك�مية، اأو ال�شركات متعددة اجلن�شية؛ وبالتايل فاإن مفه�م الأمن كذلك يت�شع لي�شمل م�اجهة التهديدات 

يف جمالت كثرية غري املجال الع�شكري، فهناك تهديدات غري ع�شكرية لالأمن كثرية ومت�شعبة ؛ لذلك ركزت 

هذه املدر�شة على التهديدات غري الع�شكرية. 

ومن هنا تربز اأهمية مفه�م الأمان الإن�شاين بعنا�شره ال�شبعة، وهى: الأمن القت�شادي، والثقايف، وال�شيا�شي، 

والجتماعي، والبيئي، وال�شحي، وال�شخ�شي. وكل عن�شر من هذه العنا�شر ت�اجهه تهديدات تتطلب منا م�اجهتها 

بح�شم. فبالن�شبة لالأمن القت�شادي جند اأن التهديد الأهم ه� الفقر، اأما بالن�شبة لالأمن الغذائي فالتهديد ه� اجل�ع، 

اأن�اعها، وبالن�شبة لالأمن البيئي ه� التل�ث والتغري املناخي  وبالن�شبة لالأمن ال�شحي ه� املر�س والأوبئة بجميع 

اأمن  اأما  التهديد يتمثل يف دروب العنف املختلفة،  العربية، وبالن�شبة لالأمن ال�شخ�شي فاإن  والت�شحر يف املنطقة 

اجلماعات، فالتهديدات التي ت�اجهه كثرية، �ش�اء لأ�شباب عرقية، اأو اأ�شباب دينية، اأو اأ�شباب اجتماعية.

ومثل هذه الروؤية تعمل على ت��شيع مفه�م التهديد وتعميقه. لكن هذا الت��شع اإذا مت الإفراط فيه ينتج عنه نقائ�س 

اأ�شا�شية. وقد اأجمع م�ؤلف� الأوراق على اأربع منها:

• النقي�سة الأوىل: تتعلق بتطبيق مفه�م الأمان الإن�شاين؛ حيث يعد مفه�ًما وا�شًعا ومت�شعًبا مقارنة باملفه�م 
التقليدي، ومن ثم ي�شعب تطبيقه. كما اأن دمج مفه�م الأمان الإن�شاين يف ن�عني من التحرر -هما التحرر 

من احلاجة والتحرر من التهديد-  ي�شعب حتقيقه دون تف�شيل اأحد الن�عني على الآخر. 

الثانية: وفًقا لهذا املفه�م اجلديد لالأمان الإن�شاين مت اإق�شاء املفه�م التقليدي لالأمن )الناحية  • النقي�سة 
الع�شكرية(، لي�س فقط من منطقتنا العربية، ولكن يف كثري من اأنحاء العامل. وهذا تطرف يف الجتاه املعاك�س؛ 

فنحن نحتاج لالأ�شف اإىل الأمن الع�شكري يف حياتنا للحفاظ على اأمن الدولة. 

الثالثة: وهي اأنه مت يف بع�س الأحيان اإ�شاءة ا�شتخدام مفه�م الأمان الإن�شاين كذريعة للتدخل  • النقي�سة 
يف ال�شئ�ن الداخلية للدول الأخرى بحجة حق�ق الإن�شان.

والأهم: هي اأن مفه�م الأمان الإن�شاين، رغم اأنه و�شع دائرة التهديدات وعمقها، اإل  الرابعة  • النقي�سة 
اأنه مل يخ�س املراأة باهتمامه، ولكنه اهتم بالإن�شان ب�شفة عامة.

وبينما ير�شد م�ؤمترنا هذا حت�ل يف مفه�م الأمن يتمركز ح�ل �شالح الإن�شان ورفاهيته، فاإنه من ناحية اأخرى 

يف�شل اأّل يف�شل بني اأمن الدولة واأمن ال�طن وامل�اطن. هذا املنهج يرف�س اأن يك�ن الأمن الق�مي ذريعة حلرمان 

الإن�شان اأو امتهانه، اأو مربًرا لفر�س اأغالل على حريته اأو نزع حق�قه. وقد راأينا م�ؤخًرا مثاًل �شارًخا لهذا املنطق 

ِخَذ الإرهاُب ذريعًة حلرمان امل�اطنني من بع�س حق�قهم املدنية وحرياتهم الأ�شا�شية.  املغل�ط عندما اتُّ
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الدفاع عن احلدود وامل�ارد. ولكن هل  اأهمية  اأهمية ل تقل عن  الدولة، وحريته وحق�قه ذات  الإن�شان ه� حم�ر 

ن�شتطيع اأن نتغا�شى عن الحتياجات واحلق�ق اخلا�شة باملراأة بحجة اأن املراأة اإن�شان، واأن مفه�م الأمن الإن�شاين 

اأمن الن�شاء والرجال ب�شكل مت�شاو ومت�از؟ لقد اأجاب الدكت�ر قرين ومعه جميع مقدمي الأوراق  كفيل ب�شمان 

بالنفي، بل اإن الأوراق كلها قدمت املربرات والرباهني على �شرورة تاأكيد خ�ش��شية املراأة عم�ًما واملراأة العربية 

ا يف هذا املفه�م؛ ل�شمان الأمن احلقيقي لالإن�شان العربي، ومل�اجهة الأعباء والتحديات التي ت�اجها املراأة  خ�ش��شً

يف املجتمعات العربية. 

اأهمية  اإن هذه الأوراق تقدم �ش�رة �شادقة ملفه�م الأمان الإن�شاين. لذلك يجب علينا قراءتها بعق�ل متفتحة تعي 

الأمن والأمان للجميع، ول تقف عند حد اإحداث تغيري مل�شلحة القلة، ول ت�شاوم على احلق�ق من اأجل مفه�م مغل�ط 

ملعنى ال�طن واأهمية التاريخ. اآن الأوان اأن نتعامل مع ال�اقع الذي تقدمه لنا هذه الأوراق، واأن نبني على الإجنازات 

ون�شيف اإليها، واأن نتعامل مع التهديدات والتحديات ب�شكل واٍع ومطلع على ما يحدث يف العامل ح�لنا.
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اجلزء األول

من اأمن املراأة العربية اإىل اآمانها

مة مقد

االعتـبـار؟ فـي  املـرأة  أخـذ  تـم  هـل  واألمــان:  لألمـن  العامليـة  الـرؤى  األول:  الفصل 
ني قر هبجت  . د

املرأة وأمن  املسلحة  الزناعات  الثاني:  الفصل 
خليل صم  عا  . د و  ي   و با جر علي   . د

التعقيبية األوراق 

وتوصيات عامة  مناقشة 
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تبدو درا�شتا بهجت قرين وعلي جرباوي خمتلفتني يف عدة ن�اٍح، �ش�اء فيما يتعلق بت�قيت عر�شهما اأثناء انعقاد 

امل�ؤمتر، اأو يف امل��ش�عات التي يركز عليها كل منهما. ويت�شح هذا الختالف فيما يلي:

التي  الأبحاث  اأحد  جرباوي  علي  ورقة  كانت  للم�ؤمتر،  الفتتاحية  ال�رقة  هي  قرين  بهجت  ورقة  كانت  • بينما 
األقيت يف نهاية امل�ؤمتر.

علي  ورقة  ركزت  املراأة،  و�شع  على  ذلك  واأثر  وتط�رها  الأمن  نظريات  على  قرين  بهجت  ورقة  ركزت  • بينما 
جرباوي على النزاعات واملراأة العربية ب�شفة اأ�شا�شية.

ومع ذلك ا�شرتكت هاتان الدرا�شتان يف عدة �شمات:

الأمن من مفه�م �شامل جامع ليك�ن  ل مفه�م  َح�َّ الق�مي  اأو  ال�طني  بالأمن  ُيعرف  اأن ما  الدرا�شتان  • قررت 
باأمن  اأو حتى  باأمن املجتمع  اأكرث من ارتباطه  النظام احلاكم  باأمن  التطبيقية مفه�ًما �شيًقا يرتبط  الناحية  من 

الدولة نف�شها. وهذا ه� املفه�م التقليدي لالأمن.

وخارجية،  داخلية  -�شراعات  وتن�عها  العربية  املنطقة  يف  ال�شراعات  تعدد  مع  اأنه  على  الدرا�شتان  تتفق   •
�شريحة و�شمنية- فاإنه ل ميكن القت�شار على مفه�م جزئي لالأمن، �ش�اء كان هذا املفه�م مفه�ًما ع�شكرًيا 

اإىل  ال�شبعينات  يف   )Johan Galtung( جالت�جن  ي�هان  الرنويجي  الجتماع  عامل  اأ�شار  وقد  جمتمعًيا.  اأو 

الطبيعة املت�شعبة لظاهرة العنف ال�شمني اأو الباطن )مثاًل احل�شار املفرو�س على الفل�شطينيني يف غزة حالًيا، 

اأو اإجراءات التع�شف املختلفة �شد الفل�شطينيني من جانب امل�شت�طنني اليه�د(.

ليكون   )Broadening and deepening( وتعميقه  الأمن  مفه�م  ت��شيع  اأهمية  على  الدرا�شتان  تتفق  كما   •
تتبني  هنا  ومن  واحد.  اآن  يف  واملجتمع  بالدولة  حتيق  التي  التهديدات  اأمناط  كل  يعك�س  جامًعا،  �شاماًل 

الدرا�شتان مفه�ًما كلًيا لالأمن والأمان، خا�شة اأن معظم الدرا�شات تركز على قطاعات حمددة، مثل: التعليم 

اأو ال�شحة اأو البيئة.

تط�ره من  ثم  الأمن،  ن�شاأة مفه�م  با�شتعرا�س  درا�شته  الأول من  بهجت قرين يف اجلزء  يق�م  ال�شدد  ويف هذا 

املفه�م الع�شكري ال�شيق اإىل املفه�م الإن�شاين الأ�شمل.

ويف تقييمه النقدي لهذا التط�ر يرى قرين اأن اخلالف بني املفه�مني يعك�س يف ال�اقع خالًفا فل�شفًيا اأعمق يرجع 

على  التقليدي  الع�شكري  املفه�م  يركز  بينما  فمثاًل  املختلفة.  وعنا�شره  الدويل  النظام  اإىل  منهما  كل  نظرة  اإىل 

الأمان  ُيركز مفه�م  الأمن”-  “ع�شكرة  ي�شميه قرين  الدول وجي��شها فقط -اأو ما  الدويل كعالقات بني  النظام 

اأن هذا  اأي  النظام الدويل، لي�س كعالقات بني دول وجي��س فقط، ولكن كعالقات بني جمتمعات،  الإن�شاين على 

ال�شبعة لالأمان، وهي  العنا�شر  ُي�شهب قرين يف ذكر  النظام الدويل ه� يف ج�هره جمتمع مدين عاملي؛ ولذلك 

العنا�شر القت�شادية، والبيئية، واملرتبطة باجلماعات وحق�ق الإن�شان...اإلخ.

ا اأن مفه�م الأمان الإن�شاين - رغم حداثته وتقدمه على املفه�م التقليدي ال�شيق- ل يزال  ولكن قرين يرى اأي�شً

ا فيما يتعلق مب��ش�ع امل�ؤمتر )و�شع املراأة العربية(؛ ولذلك يق�م بعر�س ثالثة تقييمات نقدية لهذا املفه�م  ناق�شً

مـقـدمـة
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احلديث، ثم يركز بعد ذلك على تقييم الدرا�شات العاملية اخلا�شة باملراأة العربية يف املراجع ودوائر املعارف الدولية 

ذاكًرا بع�س الإح�شائيات عن التمثيل املتدين للمراأة العربية يف املجال ال�شيا�شي، ذلك املجال الذي ميثل يف راأيه 

�شرًطا ل�شنع قرار �شحيح فيما يخ�س املراأة. ثم ينهي قرين ورقته بتقدمي �شبعة اقرتاحات للحد من الثقافة الذك�رية 

امل�شيطرة، والتي ت�شكل عقبه اأ�شا�شيه يف طريق متكني املراأة وتقدمها.

ويف هذا الإطار فاإن درا�شة جرباوي ُتركز على اأهمية عدم القت�شار على العنف ال�شريح اأو ال�ا�شح، والعمل على 

اإبراز العنف الجتماعي امل�جه �شد املراأة بجميع �ش�ره؛ وبالتايل تق�م الدرا�شة بت�شريح اأمناط النزاعات وُت�شنفها 

اإىل ثالثة اأن�اع: 

املتحاربة. وجي��شها  الدول  بني  م�شلح  • نزاع 
باملحارب. املدين  يختلط  حيث  الدول،  داخل  م�شلح  • نزاع 

ا  اأي�شً • النزاع الناجم عن الحتالل، كما ه� احلال يف ال�قت الراهن يف فل�شطني اأو العراق، حيث يختلط 
املحارب باملدين.

يف كل هذه احلالت تعاين املراأة ب�شفة خا�شة. ول تقت�شر تلك املعاناة على املعاناة اجل�شدية فقط، فقد تعاين املراأة 

من الفزع والقلق النف�شي من جراء ما يحدث للزوج اأو الأبناء اأو الأقارب، ويف حالة فقدها لهم فاإنها ت�شطر للنزوح 

اإىل اأماكن اأخرى فت�اجه الأخطار املرتتبة على ذلك، مثل الع�ز وال�حدة، اإ�شافة اإىل اإمكانية تعر�شها لالغت�شاب.

اأنه عند معاجلة اأوجه العنف امل�جه �شد املراأة ل يجب املبالغة يف الف�شل بني وقت  ويتفق جرباوي مع قرين يف 

النزاعات امل�شلحة ووقت ال�شلم؛ لأن العنف امل�جه �شد املراأة - ج�شدًيا كان اأو نف�شًيا - يبدو عملية م�شتمرة يف 

املجتمعات ذات الثقافة الذك�رية امل�شيطرة؛ ولذلك وجب الرتكيز على متكني املراأة يف وقت ال�شلم ويف وقت احلرب 

على ال�ش�اء. 

ورغم الثغرات التي ل تزال م�ج�دة يف القان�ن الدويل احلايل، فاإن قرارات املنظمات وامل�ؤمترات الدولية تذهب 

كلها الآن يف اجتاه متكني املراأة. هذا التمكني الذي يجب اأن يك�ن جزًءا ل يتجزاأ من التح�ل الدميقراطي، ومن 

م�شاعدة املجتمع باأ�شره على تطبيق مفه�م الأمان الإن�شاين.

هذه النظرة املتكاملة وال�شاملة من جانب الدرا�شتني تقدم املراأة كاأ�شا�س لتقدم املجتمع باأ�شره، وترتكز يف �شعيها 

هذا على اأن املراأة يف املنطقة العربية ل متثل ن�شف املجتمع وتق�م ب�لدة الن�شف الآخر وتربيته فح�شب، ولكنها 

ا “كل �شيء” كما قال قرين يف اقتبا�شه عن ال�شاعر الفل�شطيني حمم�د دروي�س: اأي�شً

�شيء” كل  �شاأ�شميك  امراأة،  اأ�شميك  “لن 
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األول الفصل 

؟ ر عتـبـا ال ا فـي  ة  أ ملـر ا خـذ  أ تـم  هـل   : ن مــا أل ا و مـن  لأل مليـة  لعا ا ى  ؤ لـر ا

ني قر هبجت   . د
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مـقـدمـة

يحتل قطاعان مهمان يف كل من التحليل وممار�شة ال�شيا�شات مكانة مركزية يف بداية القرن ال�احد والع�شرين: وهما قطاعا 

الأمن ومتكني املراأة، مما يطرح الأ�شئلة التالية: ما ه� بال�شبط م�شم�ن الأمن يف زمن الع�ملة املعقد ومت�شعب اجل�انب؟ وما ه� 

و�شع املراأة عربًيا وعاملًيا وما هى �شبل متكينها يف زمن التداخل املتزايد بني املجتمعات والثقافات؟

ورغم اأهمية هذين القطاعني، فلم تتم حماولة الربط بينهما عاملًيا وعربًيا، ومن هنا جاءت اأهمية امل�ؤمتر الثاين ملنظمة املراأة العربية 

والأوراق البحثية الثمانية التى قدمت للعر�س واملناق�شة ب�ا�شطة باحثني عرب.

الأمن والأمان احتياج اإن�شاين طبيعي ومتاأ�شل اجلذور مهما اختلف الزمان اأو املكان؛ ولهذا ال�شبب كان هذا امل��ش�ع على 

راأ�س اهتمامات ال�شا�شة، كما كرثت الكتابات عنه من جانب املفكرين والباحثني.

وفيما يتعلق با�شتعمال املفه�م يف هذه ال�رقة البحثية، فالتعريف املبدئى واملب�شط ه� اأن الأمن يهدف اإىل متكني الأفراد اأو 

اجلماعات من م�اجهة التهديدات الرئي�شية. عن�شر التهديد ه� اإذن العن�شر الأ�شا�شي يف تعريف الأمن وحماولة حتقيقه. 

الجتاه الغالب حتى فرتة قريبة ه� احلديث عن الأمن ال�طني national security، واملق�ش�د هنا متكني الدولة من �شد اأي 

عدوان ع�شكري خارجي، وتاأمني وحدة اأرا�شيها يف نظام دويل ت�ش�ده الف��شي. الهدف اإذن ه� حت�شني هذه الدولة حتي 

ت�شبح �شبه ثكنه ع�شكرية، لي�س فقط من اأجل حمايتها، ولكن ملنع الف��شى الدولية من النت�شار امل�شتمر. يف هذا املفه�م ت�شبح 

الدولة عامل ا�شتقرار، حتى اأن كتابات بع�س الفال�شفة امل�ؤثرين مثل الربيطاين ت�ما�س ه�بز )1588م - 1679م( اأو العربي 

اأنها متجيد لدور  1406م( قد تف�شر على  1332م- وت�يف يف القاهرة يف عام  عبد الرحمن بن خلدون )ولد يف ت�ن�س عام 

الدولة، ورمبا تف�شر كن�ع من التاأليه يف بع�س الأحيان. هذا التاأليه للدولة، وهذا الدفاع عن وحدة اأرا�شيها اأ�شبح الركيزة 

الأ�شا�شية ملفه�م الأمن ال�طني كما اأ�شبح ه� املفه�م الأ�شا�شى فى جمال الدرا�شات الإ�شرتاتيجية التى ت�شت�حي مفاهيمها 

الأ�شا�شية من اجلغرافيا ال�شيا�شية Geopolitics. ولذلك فاإن اجلزء الأول من هذه ال�رقة يقدم مفه�م الأمن ال�طني، ويق�م 

ب�شرح اأ�ش�شه بالتف�شيل، ثم ياأتي بعد ذلك لنقده وتقييمه.

يف م�اجهه مدر�شة الأمن ال�طني هذه التي تختزل التهديدات يف طابعها الع�شكري، بل وتختزل العالقات الدولية نف�شها يف 

العالقات بني احلك�مات فقط دون جمتمعاتها، وحتى دون الفاعلني الدوليني الآخرين، يق�م اجلزء الثاين من هذه ال�رقة بتقدمي 

الروؤية البديلة، واملعروفة حاليًا بالأمان الإن�شاين. يرتكز هذا املنظ�ر البديل على روؤية خمتلفة للعالقات الدولية ت�ؤكد الروابط 

املختلفة بني املجتمعات ولي�س فقط بني احلك�مات. كما اأنها تتق�شى ع�امل العتماد املتبادل بني وحدات النظام الدويل، وتفتح 

 complex( املتبادل  العتماد  منظ�ر  فاإن  احلقيقة  ويف  واحلرب  ال�شراع  عالقات  فقط  ولي�س  دويل،  تعاون  ل�ج�د  الباب 

interdependence( عالقات )transnational( تتعدى التفاعالت احلك�مية الر�شمية وت�شكل اللبنة الأوىل ملا نعرفه الآن 

با�شم منظ�ر الع�ملة. وت��شح ال�رقة عن طريق ر�شمني بيانيني وجدول )اجلدول رقم )1(، مع جداول اأخرى يف امللحق( التباين 

يف النظرة للعامل بني هاتني الروؤيتني: التقليدية واحلديثة. 

ومبا اأن نظرة هاتني الروؤيتني للعامل تختلف، فاإنها تختلف اأي�شًا وبالطبع يف تعريفهما لالأمن والأمان ون�عية التهديدات التي 

ت�اجه ال�حدات املختلفة. فبينما تركز املدر�شة الأوىل على التهديد الع�شكري اخلارجي، تركز مدر�شة الع�ملة والعتماد املتبادل 

على تعددية التهديدات وتن�عها، وهي تهديدات تعر�س املجتمعات للخطر )people-centered( ولي�س فقط احلك�مات؛ ولذلك 

يركز اجلزء الثاين من هذه ال�رقة على مفه�م التهديدات املت�شعبة ذات ال�شبغة غري الع�شكرية، والذي اأ�شبح الآن الركيزة 

بدون حماية  اأنه  الآن ه�  ال�شيت  ذائعة  املدر�شة  لهذه  الرئي�شية  امل�شلَّمة  الإن�شاين.  الأمان  لنظرية  املميزة  والعالمة  الأ�شا�شية 

ال�شع�ب نف�شها من هذه التهديدات غري الع�شكرية وحتقيق الأمن مبفه�مه ال�ا�شع واملتعمق، اأي الأمان، ي�شبح اأمن الدولة اأو 

الأمن ال�طني ما ه� اإل غطاء اأج�ف غاية يف اله�شا�شه. 
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وب�شبب مركزية هذه املدر�شة الفكرية حاليًا، فاإن اجلزء الثالث من هذه ال�رقة يتتبع جذورها، ويقدم منطلقاتها الأ�شا�شية بني 

الباحثني ويف وثائق الأمم املتحدة، ثم يركز على م�شكالت تطبيقها، ويتعر�س لقائمة م�ؤ�شراتها املتعددة )والتى مت اخت�شارها 

حاليًا من 156 م�ؤ �شرًا اإىل ح�ايل 36 فقط(. ولكن لت�شهيل املتابعة بالن�شبة للقارىء يتم الرتكيز على الدعامتني الأ�شا�شيتني 

لالأمان الإن�شاين: وهما التحرر من اخل�ف والتحرر من الع�ز واحلاجة، وهما يف ال�اقع م�ج�دان يف القراآن الكرمي، حيث 

قمنا باقتبا�س الآيات املنا�شبة من �ش�رتي قري�س والنحل لت��شيح هذا التماثل. 

 ورغم اأهمية هذه املدر�شة وت�افقها مع عامل الي�م، باملقارنة باملدر�شة التقليدية امل�ؤثرة، والتي تختزل التهديدات يف الناحية 

الع�شكرية فقط، فاإن ال�رقة تخ�شع مفه�م الأمان الإن�شاين للتقييم النقدي، وت�جه له ثالثة ماآخذ رئي�شية، من اأهمها بالن�شبة 

.)Gender-blindness(مل��ش�عنا عدم اأخذ و�شع املراأة يف العتبار

والدولية،  اجلماعية  البحثية  امل�شروعات  جرد  عملية  على  الدرا�شة  هذه  من  واخلام�س  الرابع  اجلزء  من  كل  يركز  ولذلك 

“م�شروع تقدم املراأة العربية”  اأمثلة بالتحديد:  والتي ركزت على املراأة العربية ب�شفة خا�شة. وتختار هذه الدرا�شة ثالثة 

من جانب �شندوق الأمم املتحدة لتنمية املراأة )2004م(، املجلد الرابع من تقرير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي عن التنمية 

الإن�شانية العربية، وه� اخلا�س “بنهو�س املراأة” )2005(، ثم دائرة املعارف الدولية عن “املراأة والثقافات الإ�شالمية” يف 

�شتة جملدات، والتى ل يزال العمل لتكملتها جارًيا )2003م(. ولذلك ت��شح ال�رقة يف تركيزها على نتائج هذه امل�شروعات 

والت�شريعات  ال�شيا�شات  بع�س  بف�شل  وخا�شة  العربية،  املراأة  و�شع  على  طراأ  الذي  التح�شن  رغم  اأنه  العاملية  البحثية 

ال��شيلة  اأن  ال�رقة  املراأة. وتعتقد  باأح�ال  للنه��س  بالن�شبة  الطريق ل يزال ط�ياًل  فاإن   ،state- feminism احلك�مية. 

اتخاذ  دوائر  يف  للمراأة  اأكرب  متثيل  مبعنى  ال�شيا�شي،  امل�شت�ى  على  الفاعلية  من  املزيد  هى  الهدف  لهذا  لل��ش�ل  الفعالة 

اأو غريها. لل�شيا�شات املختلفة: اجتماعية، بيئية، اقت�شادية  القرار 

�شبع  على  ال�شاد�س  اجلزء  يركز  للتنفيذ  قابلة  وخط�ات  نتائج  واإحراز  حمددة،  بن�د  نح�  املناق�شة  ت�جيه  يف  وللم�شاعده 

التفكري  واأمناط  املفرط  الذك�ري  الت�جه  م�اجهه  بني  ما  املجالت  هذه  ترتاوح  املراأة.  متكني  اأجل  من  للعمل  قابلة  جمالت 

اخلا�شة  املدين  املجتمع  حركات  وتدعيم  النتخابات  ل�ائح  اأو  والت�شريعات  الق�انني  واإ�شالح  املراأة  عن  ال�شائعة  ال�شلبية 

بتح�شني و�شع املراأة.

اأنها منهجًيا تبداأ  اإدراج جداولها الأحد ع�شر يف امللحق اخلا�س بها، كما  اأفكارهذه ال�رقة، فقد مت  ول�شمان �شه�لة عر�س 

بالعام من اأفكارها عن الأمن والآمان لتنتهي اإىل اخلا�س باأمان املراأة العربية حتديدًا. وهي قائمة على الفرتا�شية الأ�شا�شية 

اأنه لي�س يف الإمكان تدعيم �ش�رة العرب الدولية وحتقيق النه�شة العربية املرج�ة دون النه��س باملراأة نف�شها؛ حيث اإن املراأة 

متثل ن�شف املجتمع وتق�م بتن�شئة وت�شكيل الن�شف الآخر.

اأوًل: من البداية –وحتى الآن– الرتكيز على الدولة كدرع واٍق

كما قلنا يف املقدمة، ب�شبب مركزية الأمن كاحتياج اإن�شاين رئي�شي، فاإنه اأ�شبح حديث النا�س يف ال�شارع حمل اهتمام ال�شا�شة 

يف ك�الي�س الدبل�ما�شية ومراكز اتخاذ القرار، وكذلك بالطبع م��ش�ع التحليل يف جمالت العل�م املختلفة، من علم النف�س 

اإىل علم العالقات الدولية.

احلديث الدويل  النظام  أساس  الدولة  أ. 
1648م. فقد جاءت هذه املعاهده بعد حرب �شادت معظم  ي�ؤرخ عادة اإىل منط العالقات الدولية احلديثة مبعاهدة و�شتفاليا 

الكني�شة  يد  يف  هى  هل  ال�شيا�شية:  ال�شلطة  ه�ية  حتديد  احلرب  هذه  نتائج  من  وكان  عاًما.   30 حل�ايل  اأوروبا  اأنحاء 

وباب�يتها، اأم هى يف يد التجمعات الأ�شغر والتي �شكلت بذرة الدولة ال�طنية كما نعرفها الآن تقريًبا؟ وقد انت�شر مفه�م 
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هذه الدوله كتج�شيد ملفه�م اأ�شا�شي اآخر وه� الأمن ال�طني. وقد انت�شر مفه�م هذه الدولة من قبل ذلك مع بع�س الفال�شفة 

امل�ؤثرين، مثل الإجنليزي ت�ما�س ه�بز )1588م – 1679م( الذي ط�ر مفه�م الدولة كمنقذ من حالة الف��شى والدمار، 

اإىل تك�ين �شلطة  اإجنلرتا وانفعل كثريًا مبا راأه من تدمري ووح�شية؛ ولذلك نظر  بلده  فقد عا�شر ه�بز احلرب الأهلية يف 

�شيا�شية مركزية عن طريق الدولة على اأنه طريق الإنقاذ وال�شتقرار واخلروج من هذه الف��شي العارمة، وذلك عن طريق 

اجلماعات،  هذه  بني  اخلالفات  لت�ش�ية  املطل�ب؛  احلكم  تك�ن  �شيا�شية  �شلطة  اختيار  على  املختلفة  ال�شعب  جماعات  اتفاق 

باإنقاذهم من  العليا ف�ق كل اجلماعات والأفراد، وتق�م  اأي عقد اجتماعي يجعل �شلطة الدولة هي  القان�ن،  وتطبيق �شلطة 

ف��شى الختالف والتناحر وفر�س �شلطتها على اجلميع. ولت��شيح مفه�مه عن اأهميه ق�ة الدولة ك�شمان لال�شتقرار من 

الف��شي التي ت�ش�د يف غيابها، اأعطي ه�بز لكتابه عن�ان )Leviathan(، وه� وح�س بحري �شخم وكا�شر. الدولة اإذن 

هي �شلطة �شيا�شية وق�ية وحتي دكتات�رية، واإل فاإن البديل ه� الف��شى والتناحر واحلرب الأهلية امل�شتمرة. ويف ال�اقع 

فاإن بع�س منظري علم ال�شيا�شة يط�رون نظرية ه�بز حاليًا لينظروا للدولة كدرع واق من الف��شى، لي�س فقط من الناحية 

التاريخية وتط�ر ال�شلطة ال�شيا�شية وا�شتتبابها، ولكن من ناحية معا�شرة، مبعني اأنه يف حاله �شعف ووهن �شلطه الدوله 

لبع�س  بالن�شبة  حاليًا  يحدث  كما  الأهلية،  واحلرب  الف��شى  هي  النتيجة  تك�ن  احلا�شر،  ال�قت  يف  وحتى  تاأ�شي�شها  بعد 

حالت ما ي�شمي “الدول املنهارة اأو الفا�شلة” )collapsing or failing state(، مثل ال�ش�مال واأفغان�شتان. باخت�شار 

الدولة هي الدرع ال�اقي امل�ؤكد، �ش�اء تاريخًيا مع ه�بز، اأو يف ال�قت احلا�شر. وقد ميزت هذه النظرة الإيجابية للدولة 

بنح�  كتابات ه�بز  �شبقت  والتي  تنكر،  ل  التي  اإ�شهاماته  الغربية رغم  الكتابات  نظريته  على  تركز  ل  اآخر  فيل�ش�ف  اأعمال 

1406م. فقد  بالقاهرة يف  1332م وت�يف  بت�ن�س يف  الذي ولد  الرحمن بن خلدون،  العربي عبد  الفيل�ش�ف  قرنني، وه� 

ملراحلها  طبقًا  الدولة  “الع�شبية” ونظرية  عن طريق  ال�شيا�شية  ال�شلطة  )املقدمة(  الأ�شط�ري  م�ؤلفه  ابن خلدون يف  �ش�ر 

َ اأن �شعفها- خا�شة عندما ت�شيطر روح الله� والتمتع املفرط  ا على اأهمية ق�ة الدولة كدرٍع واٍق، وَبنيَّ املختلفة، واأكد اأي�شً

باأح�ال الدنيا على حاكميها- هي نذير�ش�ؤم وف��شى بالن�شبة للمجتمع.

“كعالقة  الدولة ك�شلطة �شيا�شية ق�ية وحتى دكتات�رية، تكلم ابن خلدون عن احلاكم والرعية  ولكن خالًفا ملفه�م ه�بز عن 

)Black, 2001: 180-182 تفاعل”، ولي�س عالقة فر�س �شلطة من اأعلى اإىل اأ�شفل فقط. )املقدمة: 152-153؛ كما يف

ويف ال�اقع فاإن كالم ابن خلدون عن العالقة بني احلاكم والرعية ذو مدل�ل خا�س بالن�شبة ملفه�م الأمن، حتى واإن مل يقم ابن 

خلدون بهذا الربط �شراحة؛ لأن الربط -كما �شرنى- ه� اأ�شا�س الختالف بني نظريات الأمن، �ش�اء كان هذا الأمن “وطنًيا” 

كما ه� معروف تقليديًا اأو كان “اأمًنا اإن�شانًيا”، كما ي�ؤكد املفه�م احلديث. ولنبداأ باملفه�م التقليدي لالأمن، اأعنى الأمن ال�طني 

واأمن الدولة.

الدولة” حلماية  العسكري  “التمكني  مبعنى  وطنًيا-   - األمن  ب. 
اأ�شا�شًا  هذا ه� ما مت التفاق عليه تقليديًا يف �شبه اإجماع منذ معاهده و�شتفاليا وبزوغ النظام الدويل احلديث، فالأمن ه� 

ال�شحفيني  �شيخ  1943م  عام  يف  ب��ش�ح  قالها  وكما  اخلارجي،  املعتدي  �شد  اأرا�شيها  ووحدة  الدولة  �شيادة  عن  الدفاع 

الأمريكيني ذو التاأثري العاملي والرت ليبمان:

�شد  احلرب  يف  والإنت�شار  معتٍد،  اأي  �شد  الأ�شا�شية  قيمها  عن  الدفاع  ا�شتطاعت  اإذا  اآمنة  الدولة  “تك�ن 
)Lippman, 1943: 51; Ayoub in korany, et al 1993: 31-55(.”جي��شه

وبعد ح�ايل 20 عامًا من كالم ليبمان كتب عامل �شيا�شي مرم�ق لي�ؤكد التفاق العام علي هذا التعريف، فقد قال اأرن�لد ولفرز:

“ما يحقق الأمن من عدمه ه� جناح الدولة اأو اإخفاقها يف اأي هج�م ع�شكري على اأرا�شيها، وهناك اتفاق 
)Wolfers,1962:150(.”عام على هذا التعريف لالأمن ال�طني
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وي�ؤكد التفاق العام على هذا التعريف الع�شكري الكال�شيكيات املعا�شرة يف علم الدرا�شات ال�شرتاتيجية، فمثاًل يف العمل 

املرجعي ال�شخم: “�شناع ال�شرتاجية احلديثة من ماكيافيلي اإىل الع�شر الن�وى”، ي��شح حمرره بيرت باريت ويف م�شتهل 

النه�شة يف  الع�شكريني واملدنيني منذ ع�شر  “اأفكار  اأن ال�شرتاتيجية احلديثة لالأمن ال�طني ت�شت�حي مفه�مها من  مرجعه 

فاعلية -حا�شرًا وم�شتقباًل-  ال��شائل  اأكرث  اأي  الع�شكرية،  املجتمع  م�ارد  تطبيق  ال��شائل يف  باأجنح  تتعلق  والتي  اأوروبا، 

)Paret,1976: 3-4(.”لتدعيم القدرة القتالية للدولة

كما اأن مرجًعا كال�شيكًيا اآخر، ه� “ال�شرتاتيجية املعا�شرة”، ي�ؤكد يف طبعته املنقحه اأن ال�شرتاتيجية ما هي اإل “علم القتل 

والقتل امل�شاد”، فيق�ل ج�ن جارنيت:

الع�شكرية  الق�ة  ا�شتعمال  وه�  األ  الإن�شانية:  الطبيعة  يف  وال�شرير  املظلم  باجلانب  ال�شرتاتيجية  “تتعلق 
من جانب الدول لتحقيق م�شاحلها. ومبا اأن الق�ة الع�شكرية تتعلق اأ�شا�شًا بالقدرة على الإجبار والإيذاء، 

والقدرة على القتل والتدمري، فاإن جدواها ل تعتمد على من ميلك احلق والدفاع عنه، ولكنها تعتمد على من 

)Garnett, 1992: 8(.”....ميلك الق�ة الع�شكرية الأكرب ويفر�س راأيه

فمثاًل  الأو�شط،  ال�شرق  منطقة  على  تطبيقاتهم  الأجانب يف  الأمن  دار�شي  من  الكثري  به  يعتقد  ما  ه�  الع�شكري  ال�شياج  هذا 

يع�د  اأنه  اإل  املفرط،  الع�شكري  تركيزه  واأحادية  التقليدي  الأمن  ملفه�م  امل�ج�دة  النتقادات  اإىل  ي�شري  اإدوارد هايل  اأن  رغم 

ليذكرنا باإ�شهامات اأب� ال�شرتاتيجية احلديثة كالوزفيت�س، وي�ؤكد بكل ال��ش�ح اأن ركيزة اأمن الدولة هي الناحية الع�شكرية. 

ال�شرق  بال�شرتاتيجية يف  الأدبيات اخلا�شة  مل�شح  املختلفة  الن�ش��س  اختيارهم  عند  مل�شاعديه  ي�شرحه  الذي  املعيار  هذا ه� 

الأو�شط، م��شًحا لهم اأنه يف حاله اأي عدم يقني يف اختيار هذه امل�شادر وتقييمها عن اأمن الدولة اأن يهتدوا باأفكار اأب معا�شر 

لال�شرتاتيجية وه� بازل ليدل هارت:

لتحقيق  الع�شكرية  ال��شائل  وتطبيق  تخطيط  فن  اأنها  على  الأمنية  لال�شرتاتيجية  تعريفه  هارت  “قّدم 
)Haley,1993: 211( .”.....الأهداف ال�شيا�شية

يبني هذا امل�شح املحدود اأن هناك اإجماعًا على الأ�شا�س الفكري يف التعريف التقليدي لالأمن ال�طني بني كل منظري ال�شيا�شة 

العاملية وبني من يكتب�ن عن منطقة ال�شرق الأو�شط يف الكتابات الكال�شيكية اأو املعا�شرة. فالتعريف ال�شائد للدفاع عن الأمن 

ال�طني ه� دفاع عن الدولة ووحدة اأرا�شيها �شد اأى تهديد ع�شكري ياأتي من خارج حدودها. واأ�شا�س هذا الت�جه ومرجعيته 

ال�حيده ه� جمال اجلغرافيا ال�شيا�شية Geopolitics واملدر�شة الفكرية القائمة عليه، األ وهي املدر�شة ال�اقعية اأو مدر�شة 

الق�ة يف العالقات الدولية. 

الوطين األمن  أساس   )Geopolitics( السياسية  اجلغرافيا  جـ. 
تاأ�ش�س مفه�م الأمن ال�طني على اأ�شا�س اجلغرافيا ال�شيا�شية، واأعمال اأبرز علمائه، مثل: الأمريكي األفريد ماهان )1840م 

الدولة،  البحار وق�ة  على  ال�شيطرة  بني  الأول  ربط  1947م(، حيث  )1861م-  ماكيندر  والربيطاين هارولد  1914م(،   -

حديثة  كتابات  فاإن  العام،  ال�شياق  وتغري  الع�ملة  ورغم  الأروبية.  القارة  قلب  على  ال�شيطرة  اأهمية  على  الثاين  اأكد  بينما 

ال�شيا�شية  اجلغرافيا  اأهمية  ت�ؤكد  لزالت  الأو�شط  ال�شرق  عن  حتى   )Kemp & Harkavy, 1997- Epp Haaglund, 1989(

اإجمالها يف ثالث عنا�شر رئي�شية:  ال�طني، والتي ميكن  كركيزة لالأمن 

الدولية. ومكانتها  الدولة  ق�ة  ت�شكيل  يف  ثابتة  ع�امل  هي  اجلغرافية  الع�امل  • اأن 
اأو عدم  الهجرة، وج�د  ال�شكان وكثافتهم، م�جات  تك�ين  باجلغرافيا، مثل:  ترتبط  فاإنها  التغري  • ولكن حتى ع�امل 

وج�د م�ارد طبيعية، خا�شة امل�ارد ال�شرتاتيجية مثل البرتول حالًيا.
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فك  ن�شتطيع  طريقها  عن  والتي  اجلغرافية،  املعادلت  هذه  ح�شيلة  اإل  هي  ما  وعملياته  العامل  تك�ين  فاإن  • وبالتايل 
طال�شم الكثري يف النظام الدويل، يف حا�شره وم�شتقبله.

وت�زيع   )Chaliand & Rageau,1988( ال�شرتاتيجي احلديث  الأطل�س  املختلفة يف  والتقديرات  الت�ش�رات  فاإن  احلقيقة  ويف 

الق�ة العاملية تق�م ح�شاباتها وا�شت�شرافها على اأ�شا�س اجلغرافيا ال�شيا�شية هذه.

ويف ال�اقع، ورغم اأهمية هذا العامل اجلغرايف، فاإن دللته �شتك�ن اأكرث اإفادة ل� مت تقدميها ب��شفها اأحد الع�امل امل�ؤثرة فى 

التاريخ ولي�شت التاريخ باأ�شره. هذا الت�جه الختزايل للتاريخ ي�ؤدي اإىل اإفقاره، ومن ناحية اأخرى ي�ؤدى اإىل نظرة ا�شتاتيكية 

اأ�شا�شية حاقت بنظرة هذه املدر�شة يف العالقات الدولية والتي تعرف با�شم  للعالقات الدولية على مر الع�ش�ر. وهي عي�ب 

املدر�شة ال�اقعية، اأو مدر�شة الق�ة يف العالقات الدولية، والتي تعتقد اأنها قائمة على م�روث فل�شفي �شخم من اأعمال اأعظم 

املفكرين واملمار�شيني من ه�بز اإىل ماكيافيللي. فاإن عامل الجتماع وال�شيا�شة الفرن�شي الأ�شهر رمي�ن اآرون يف تقدمي م�ؤلفه 

عن النظرية الدولية ي�شتلهم ه�بز لي�ؤكد اخلط الفا�شل بني جمال ال�شيا�شة الداخلية القائمة على وج�د احلك�مة وال�شتقرار، 

واملجال الدويل الذي تنق�شه هذه ال�شلطة ال�شيا�شية، وبالتايل يعي�س يف ف��شى عارمة ت�شبه “حاله الطبيعة” وقان�ن الغاب 

الذي قام بتحليله ه�بز، حيث الكل يف حرب مع الكل، وحيث الق�ة الع�شكرية هي الفي�شل. وبالتايل فاإن م�ش�ؤولية كل دولة اأن 

تزيد قدرتها الع�شكرية اإىل اأق�شي حد حتى تك�ن اآمنة. وحتى ل� قامت بهذا مع اآخرين عن طريق الأحالف، فاإنها يجب اأن تت�شم 

)Aron,1962/1967( .بال�اقعية فيما يتعلق باأهداف احللفاء، فالكل يف ال�اقع ذئاب ل يبغي اإل م�شلحته واأمنه ال�طني

النظام  اأهم معامل  فعاًل  تعك�س  تبدو وكاأنها  لأنها  وثانًيا  الإعالمية،  ب�شاطتها  ب�شبب  اأوًل  مقنعة،  تبدو  املب�شطة  الروؤية  هذه 

الدولية  العالقات  ج�هر  اإىل  القادة  وكذلك  ال�شارع  رجل  نظرة  ت�شكيل  يف  كبري  تاأثري  ذات  اأ�شبحت  وبالتايل  الدويل، 

�ش�اء  حد  على  واملعا�شرة  التاريخية  للحقيقة  املقنع  وامل�جز  مقد�شة  �شبه  الق�ة  مدر�شة  اأ�شبحت  بحيث  ال�طني،  والأمن 

)Morgenthau,1948; Vasquez, 1983(. ولذلك، وجب و�شعها حتت منظار دقيق لكت�شاف ما لها وما عليها.

الوطين لألمن  العسكري  للمفهوم  نقدي  تقييم  د. 
حتى بعد انتهاء احلرب الباردة ل يزال هذا املفه�م ه� ال�شائد والقائم على روؤية العالقات الدولية كعالقات بني احلك�مات فقط، 

حتى النظرة للمنظمات الدولية تك�ن على اأ�شا�س اأنها تابعة للدول وانعكا�س لإرادتها، كما يتبني من ال�شكل البياين التايل:

دولة ب دولة اأ

املنظمات الدولية

ال�شكل البياين رقم )1(
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وتختزل العالقات الدولية اإذن يف الدول كالفاعل ال�حيد، وهذه الدول هي بال�شرورة يف عالقات �شراع وحرب للدفاع عن 

اأمنها يف عامل الف��شى الدولية. 

ويف ال�اقع، ل ي�شتطيع اأي حملل من�شف اإنكار وج�د احلرب يف العالقات الدولية واأهمية ذلك، فقد كان عدد القتلي يف احلرب 

العاملية الأوىل مثال اأكرث من )8( ماليني، ثم ارتفع هذا العدد يف احلرب العاملية الثانية تقريًبا )150%( لي�شل اإىل )20( مليــــ�ن 

 – اإقليمية مثل احلرب العراقية/الإيرانية )1980م  اأرقام مه�له بالن�شبة لعدد ال�شكان يف تلك الآونة-، كما اأن حربًا  -وهي 

1988م( و�شل عدد قتالها اإىل امللي�ن تقريبًا )Hough, 2004:22(. ونتكلم هنا عن عدد القتلي، ول نتكلم عن اجلرحي ومظاهر 

الدمار الأخرى التي هي بالتاأكيد مه�له. كل هذا متفق عليه. ولكن هل هذا تربير كاف لختزال العالقات الدولية بكل ت�شعباتها 

وثرائها يف القرن )21( يف العالقات بني احلك�مات فقط والقت�شار على تفاعالتها ال�شراعية احلربية؟

اإن هذه الروؤية املفرطة يف الع�شكرية لي�شت ناق�شة فح�شب، ولكنها تك�ن م�شللة اأحياًنا ب�شب تب�شيطها املخل، فتعطينا اإح�شا�ًشا 

اأكرث تعقيًدا، واأبعاد العالقات  اأن احلقيقة  التب�شيط املخل رغم  اأ�شا�س هذا  للعمل على  الدولية، وتدفعنا  مزيًفا بفهم العالقات 

الدولية اأكرث ت�شعًبا. فقد نت�شائل مثال فيما يتعلق بالفاعلني الدوليني: هل ال�ش�مال اأكرث اأهمية وفاعلية يف النظام الدويل من 

�شركات متعدية اجلن�شية مثل: �شل اأو اإك�ش�ن اأو جرنال م�ت�رز؟

الهتمام بالفاعلني الدوليني الأخرين وتداخل العالقات بني املجتمعات نف�شها )Transnational relations( وهل تك�ن عن 

طريق الدولة وحدها اأم ل؟ قد يك�ن اأكرث دقة و�شدقًا يف ت�ش�ير حالة العالقات الدولية، خا�شة يف زمن الع�ملة. فمثاًل زادت 

الهجمات الإرهابية بني عامى 2003م و2004م من )175( حالة اإىل )651(، اأي بن�شبة بلغت اأكرث من )300%(، بينما ارتفع 

عدد قتالها لي�شل اإىل )9000( حالة.)الأمن الإن�شاين: التقرير ال�شن�ي، 44:2005(

ت�ؤثر هذه النظرة التي تاأخذ الفاعلني الدوليني الآخرين يف احل�شبان على اأهمية بن�د الأجندة العاملية وع�امل ت�شكيل ال�شيا�شات 

وح�شاباتها؛ فال يتم القت�شار على ح�شابات الق�ة الع�شكرية، بل يك�ن الهتمام اأكرب بن�شيب الدولة يف الأ�ش�اق العاملية، اأو 

فاعلية نظمها، وم�شاكل الهجرة التي قد تتعر�س لها -خروجًا اأو دخ�ًل على �شبيل املثال-، وبالتايل ل تك�ن الق�ة الع�شكرية 

هي املهمة يف هذا الإطار، بل تربز اأهمية التن�شيق والتعاون مع الفاعلني الدوليني الآخرين.

وتتفاقم م�شاكل روؤية العالقات الدولية كعالقات ع�شكرية بحتة ب�شبب الف�شل القطعي واملخل بني “ا�شتقرار الداخل”، و“فو�شي 

اخلارج”. فالداخل يف ال�ش�مال اأو العراق اأو اأفغان�شتان قد يك�ن اأكرث ف��ش�ية من اخلارج. فالتاريخ يبني لنا حالت كانت 

احلروب الداخلية فيها اأكرث �شرا�شة من بع�س احلروب بني الدول. اأمل يقتل املغ�ل بني عامى 1215م و1279م ح�ايل )18.5( 

ملي�ن من رعاياهم ال�شينني؟ واأمل يقتل النازي�ن بني عامي 1940م و1945م ح�ايل )10.5( ملي�ن من �شكان و�شط اأوروبا 

ال�اقعني حتت �شيطرتهم وامل�شئ�لني منهم؟ واأمل تقتل ال�شلطات ال�شينية بني عامى 1959م و2000م اأكرث من )1.6( ملي�ن 

تبتي؟ واأمل يقتل جي�س نيجرييا الفيدرايل يف )4( اأع�ام فقط بني عامى 1966م - 1970م ح�ايل ملي�ن نيجريي من �شكان 

بيافرا الذين كان�ا ي�دون النف�شال عن احلك�مة الفيدرالية؟ اأمل تكلف ث�رة تايبنج ال�شني بني عامى 1850م و1864م ح�ايل 

)20( ملي�ن ن�شمة واأن ت�ؤدي احلرب الأهلية بني عامى 1945م و1949م اإىل قتل )2.5( ملي�ن ن�شمه )Hough,2004:72(. اأين 

اإذن على مر التاريخ اأوجه “ال�شتقرار الداخلي” الذي يختلف جذريًا عن عامل “الف��شى الدولية”؟

ثم هل من “الواقعي” فيما ي�شمي “بالروؤية الواقعية” يف العالقات الدولية اأن يتم هذا الف�شل القطعي واجلائر بني “الداخل” 

“القرية  مثل  تعبري  من  يتبني  كما  مذهلة  وب�شرعة  ت�قف  دون  والأفكار  الأم�ال  تنتقل  الع�ملة، حيث  زمن  “اخلارج” يف  و 

املغلق يف حقبات  النمط  هذا  مثل  املمكن وج�د  املفاتيح، ومن  اأ�ش�د م��شد  كاأنها �شندوق  الدولة  ت�ش�ر  لقد مت  العاملية”؟ 

“داخل” الدولة  معينة من التاريخ، ولكنه بالتاأكيد اختفي حتى قبل ا�شتداد وترية الع�ملة احلالية. هذا التزايد املتداخل بني 

“وخارجها” يبني اأنه ل ميكن اختزال عالقات الدول كنتيجة �شفرية حتمية تق�م على اأ�شا�س املك�شب الكلي/ اأو اخل�شارة الكلية 
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)Zero/sum calculation(، دون احتمال ل�ج�د �شيغة و�شطية يك�شب فيها اجلميع، مبعنى اآخر اإن العالقات الدولية طبقًا 

لهذه الروؤية تنتفي منها حتمًا عالقات التعاون، بينما هناك تهديدات لالأمن ال�طني -كما �شرنى لحًقا، كالأمرا�س املعدية مثال، 

اأو جتارة املخدرات، اأو حتي الإرهاب- ل ميكن م�اجهتها دون تن�شيق وتعاون بني الدول.

ثانيًا: مع روؤية اأخرى للعامل، وت�سور خمتلف واأو�سع للتهديدات الأمنية: 

بذور العوملة والعتماد املتبادل واأهمية املجتمع ولي�س الدولة فقط

كما راأينا اأعاله فاإن هناك فاعلني دوليني اأهم بكثري من بع�س الدول. وعلى مر التاريخ راأينا النف�ذ ال�شخم لبع�س ال�شركات 

�شتينات  يف  والك�نغ�  كانتجا  يف  املا�س  �شركات  اأو  ع�شر،  ال�شابع  القرن  يف  ال�شرقية  الهند  �شركة  مثل  اجلن�شية،  متعدية 

القرن املا�شي، وبع�س هذه ال�شركات من الق�ة بحيث اإن لها جي��ًشا خا�شة- من املرتزقة اأو من املحليني- تتف�ق على جي�س 

الدولة تنظيمًا وت�شليحًا، وبالتايل اأ�شبح عدد ال�شراعات واحلروب داخل الدولة يف�ق عددها بني الدول، وانت�شرت امللي�شيات 

وامل�شالح اخلا�شة بحيث ن�شتطيع الكالم الآن عن خ�شخ�شة احلرب.

هدوئها  يف  الف��ش�ي  الدويل  النظام  نقي�س  على  ولي�شت  مغلقا،  �شندوقًا  لي�شت  رئي�شي-  دويل  كفاعل  اإذن-حتى  الدولة 

اأو خرًيا- كما تتفاعل مع املجتمعات الأخرى وحتاول التاأثري فيها.  و�شك�نها، ولكن هذه الدولة تتفاعل مع جمتمعها -�شًرا 

بالتفاعالت  خا�س  جزء  على  ت�شتمل  الدولية  العالقات  واأ�شبحت  الدولية،  التفاعالت  يف  حا�شرًا  املجتمع  اأ�شبح  باخت�شار 

املبا�شرة بني الأفراد، �ش�اء عن طريق ال�شياحة،اأو الدرا�شة اأو التجارة املبا�شرة اأو غري املبا�شرة، مبا فيها جتارة املخدرات، 

وحتى الجتار بالب�شر. قائمة الفاعلني الدوليني تتعدى الدول لت�شمل بالطبع الهيئات الدولية، حك�مية كانت اأو غري حك�مية، 

والتفاعالت بني املجتمعات، مبا�شرة كانت اأو غري مبا�شرة. يف هذه احلالة ت�شبح �شبكة العالقات الدولية اأكرث تعقيدًا بكثري، 

وقريبة ال�شبه من اخلي�ط املتعددة يف �شبكة العنكب�ت، كما نري يف الر�شم البياين التايل:

ال�شكل البياين رقم )2(: النمط العنكب�تي يف العالقات الدولية

دولة ب

املجتمع ب

دولة اأ

املجتمع اأ

الهيئات الدولية وال�سركات متعددة اجلن�سية واجلماعات ما فوق الدولة
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كما يبني اجلدول رقم )1( )يف امللحق( ب�ش�رة مقارنة الختالفات بني مدر�شة الق�ة اأو اجلغرافيا ال�شيا�شية والت�جة البديل 

القائم على الع�ملة والعتماد املتبادل، �ش�اء فيما يتعلق باأهداف الفاعليني الدوليني، وو�شائلهم ال�شيا�شية امل�شتعملة، واأجندتهم 

الدولية والعالقة التي تربط بني بن�دها املختلفة ثم اأخرًيا دور املنظمات الدولية.

العامل املهم يف كل هذا فيما يتعلق مب��ش�ع الأمن، ه� اأهمية تعدد التهديدات، وخا�شة غري الع�شكرية )ُقرين، 1986( -كما يبني 

اجلدول رقم )2(- والتي ت�ؤدي بالتايل اإىل التن�شيق والتعاون بني الدول بدًل من ال�شراع احلتمي والدائم- كما تق�ل مدر�شة 

الق�ة اأو اجلغرافيا ال�شيا�شية. ويف احلقيقة فبينما كان ي�شيطر على اأفكارنا اأول�ية التهديدات الع�شكرية لدرجة تعمي اأب�شارنا 

عن التهديدات الأخرى، كانت هذه الأخرية تتزايد، وتتزايد اآثارها. فمثاًل يف �شنة 2005م فقط اأدت الك�ارث الطبيعية اإىل وفاة 

)91900(، بينما �شهدت فرتة الـ17 �شهًرا، دي�شمرب 2004م: اإبريل 2006م، كارثة ت�ش�نامي، فارتفع هذا العدد اإىل )323.835( 

�شحية )قدري،2007(. وتبني اجلداول امللحقة بهذه الدرا�شة اأمثلة واإح�شائيات اإ�شافية عن اأهمية التهديدات غري الع�شكرية.

ثالثًا: و�سوح روؤية الأمان الإن�ساين وتاأكيدها على تو�سيع رقعة التهديدات وتعميقها

قد يك�ن من ال�شع�بة �شي�ع �شعبية روؤية الأمان الإن�شاين كثرًيا باملقارنة باملفه�م التقليدي املب�شط، وخا�شة القائمة الط�يلة 

للتهديدات التي حتاول هذه الروؤية الإ�شرار عليها مثل التهديدات القت�شادية، والجتماعية، والبيئية وال�شخ�شية...اإلخ.

العامل كما ه�  يت�جه لأح�ال  اأنه  املنظ�ر، وتبني  الإمنائي كيفية �شي�ع  املتحدة  الأمم  برنامج  اإحدى وثائق  ُتبني  ال�اقع  ويف 

بت�شعباته وتعقيداته املختلفه:

)500( �شركة متعدية اجلن�شية يف�ق دخلها  التناق�شات فعاًل. فهناك مثاًل  الي�م له� معقد وت�ش�ده  “اإن عامل 
اأن عامل الطب يق�م كل ي�م تقريبًا باخرتاعات باهرة، ومع ذلك  كل ميزانية الدول الأقل منً�ا جمتمعة، كما 

مي�ت كل ي�م ح�ايل )3( ملي�ن طفل من اأمرا�س ميكن ال�قاية منها. اإنه عامل يذهب اإىل فتح املزيد من املجالت 

اجلديدة، ومع ذلك ل ي�شتطيع ح�ايل )130( ملي�ن طفل الذهاب اإىل املدر�شة والنخراط يف �شلك التعليم. 

اإنه عامل يعج باملعاهدات وامل�اثيق الدولية، ومع ذلك يعي�س اأنا�س كثريون حتت وطاأة التهديدات املختلفة: من 

الإرهاب، و�شراعات اله�ية، والتغري املناخي، واجلري املحم�م لل�شيطرة على امل�ارد املختلفة”.)برنامج الأمم 

املتحدة الإمنائي، وثيقة املكتب القليمي: 7(

التهديدات غري العسكرية يف جمملها،  يقوم على مواجهه  أ. باختصار شديد فإن األمان اإلنساني هو مفهوم لألمن 
الدولة. مؤسسات  وليس  األول  املقام  يف  والشعوب  األفراد  محاية  على  للرتكزي  أساسًا  ويهدف 

الأمن  واإق�شاء مفه�م  ا�شتبعاد  اإىل  بال�شرورة  ي�ؤدي  اأن  الإن�شاين يجب  الأمان  اأن مفه�م  على  يف�شر هذا  اأن  ولكن ل يجب 

التقليدي؛ لأنه يهدف بالأ�شا�س اإىل ت��شيع رقعة التهديدات، والرتكيز على ما يحيق بالفرد اأو جمتمعه )Korany,2005(. ومن 

املنا�شب هنا الإ�شارة اإىل اأنه يف امل�ؤمتر الأول لقمة دول عدم النحياز املنعقد يف بلجراد يف 1961م، تكلم بع�س زعماء دول 

العامل الثالث مثل: نكروما رئي�س غانا، و�ش�كارن� رئي�س اإندون�شيا عن اأهمية النظر اإىل التهديدات غري الع�شكرية مثل الفقر 

اأو املر�س، قائلني: اإنه لي�س هناك فرق ل�شع�ب العامل الثالث بني اأن مت�ت من القنابل وال�شالح اأو مت�ت من املاآ�شي الجتماعية 

)Korany,1976: 191-194(.مثل: �شدة الفقر اأو املر�س، “فكله م�ت” على حد ق�لهم

غري اأن قائمة هذه التهديدات غري الع�شكرية الآن هي بالطبع اأكرث و�ش�ًحا، وكذلك اأ�شا�شها الفكري والفل�شفي، وذلك منذ تقدمي 

الفكرة ب��ش�ح يف تقرير التنمية الب�شرية يف عام 1994م ب�ا�شطة وزير مالية باك�شتان ال�شابق حمب�ب احلق وفريقه، والذي 

قدم �شبع عنا�شر يتك�ن منها مفه�م الأمان الإن�شاين:
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الفقر. ويهدده  القت�شادي،  • الأمن 
املجاعات. انت�شار  واحتمال  اجل�ع  ويهدده  الغذائي،  • الأمن 

والإيذاء. املر�س  م�اجهه  يف  ال�شحي  • الأمن 
الطبيعية. امل�ارد  وفناء  التل�ث  م�اجهه  يف  البيئي  • الأمن 

املختلفة. العنف  �شروب  م�اجهه  يف  ال�شخ�شي  • الأمن 
املتعددة. ال�شيا�شي  القمع  ل�شروب  املعر�س  ال�شيا�شي  • الأمن 

الجتماعي. ال�شتقرار  بعدم  املهددة  املختلفة  اجلماعات  • اأمن 

رغم مالئمتها للعالقات الدولية بعد نهاية احلرب الباردة، واجهت هذه القائمة ال�ا�شعة واملتعمقة من التهديدات بع�س امل�شكالت 

النظرية واملنهجية. فمثاًل ملاذا الع�دة اإىل كل هذه القائمة للرتكيز عليها يف اإطار الأمان الإن�شاين اإذا كان بع�شها يتم معاجلته 

فعاًل �شمن جمال �شيا�شات التنمية؟ ما ه� التربير الفل�شفي ملثل هذا التكرار املحتمل؟ األي�س هذا م�شيعة لل�قت واملجه�د؟ ويف 

احلقيقة فاإن هذا اعرتا�س وجيه، وقد اعرتفت به وثائق الأمم املتحدة ذاتها، ولكن من اأف�شل الإجابات ه� ما قالته جلنه الأمم 

املتحده لالأمان الإن�شاين عن املفه�م، فقد حددته لي�س فقط بهذه ال�شل�شله الط�يلة من التهديدات، ولكن اأ�شا�شًا ببعدها “احلرج 

واملنت�شر والذي من �شده عنف�انه وق�ش�ته يتعر�س جل�هر و�شميم حياة الفرد نف�شه” )جلنه الآمان الإن�شاين، 6:2003(. فال�شفة 

احلرجة لهذه التهديدات تاأتي من عمقها، وانت�شارها ياأتي ب�شبب ذي�عها على م�شت�ى وا�شع وتكرارها عرب الزمان واملكان 

لت�شبح ظاهرة عاملية ولي�شت حالة فردية. 

وبهذه الطريقة حاولت جلنة الأمم املتحدة لالأمان الإن�شاين اأن جتد حاًل و�شًطا ولكنه حل ت�افقي بني تعريف اأو�شع بكثري مما 

اإن  1994م وتعريف اأ�شيق حمدود، وهكذا ن�شتطيع اأن نق�ل بناء على درا�شتنا ل�ثائق الأمم املتحدة املختلفة  عر�شناه عام 

التعريف املتفق عليه الآن اأن الأمان الإن�شاين ه�: 

ال�شخ�شية  ال�شحية،  الغذائية،  القت�شادية،  البيئية،  التهديدات  من  الإن�شانية  احلياة  و�شميم  ج�هر  “حماية 
وال�شيا�شية ومنعها من النت�شار اأو ال��ش�ل اإىل م�شت�ي حرج”.)برنامج الأمم املتحدة الإمنائي: وثيقة املكتب الإقليمي: 5(

وبهذا التعريف ي�شكل مفه�م الأمان الإن�شاين البنية التحتية وخط الدفاع الذي تنطلق منه معركه التنمية، فالأمان الإن�شاين ه� 

يف هذه احلالة ال�شرط امل�شبق للتنمية، فعن طريق الت�شدي لهذه التهديدات املنت�شرة واحلرجة يخرج الإن�شان من حالة الياأ�س 

والب�ؤ�س التي قد ت�شيطر عليه، وتهيئه للت�شلح بالأمل لالنطالق يف معركة التنمية. العالقة بني الأمان الإن�شاين والتنمية هي 

عالقة تداخل وتكامل اأكرث منها عالقة تكرار، ولكن الأ�شا�س ه� حتقيق الأمان اأوًل حتي يتم ك�شب معركة التنمية امل�شتدامة.

ولت��شيح هذه العالقة التفاعلية، ت�ش�ق وثائق الأمم املتحدة حالة وج�د الأمية: 

زاوية  حجر  اإذن  م�اجهتها  وتك�ن  للتخلف،  اخلطرية  املثالب  كاإحدى  الأمية  اإىل  ننظر  اأن  على  تع�دنا  “لقد 
ا هي م�شدر رئي�س لعدم الأمان احلاد كما بني العامل القت�شادي  لالنطالق يف جمه�دات التنمية. ولكن الأمية اأي�شً

املرم�ق، اأمارتيا �شن )Amartia Sen(، فالأ�شخا�س الذين ل ي�شتطيع�ن القراءة اأو الكتابة ي�اجه�ن حالة اأكيدة 

من احلرمان والب�ؤ�س. حالة اأكيدة ولي�س فقط خماطرة اأو احتمال. فهم حمروم�ن من القدرة على جمرد الدخ�ل 

اإىل عامل وا�شع ي�ؤهلهم للخروج من براثن الفقر التي حتيق بهم وقد تخنقهم، فهم ل ي�شتطيع�ن ب�شبب اجلهل 

حتقيق اأي اأمن اقت�شادي. فال�شخ�س الأمي ل ي�شتطيع اأن يفهم اأو اأن يحتمي بحق�قه القان�نية، وبالتايل ي�شبح 

خارج حماية القان�ن. وو�شع املراأة الأمية ه� يف ال�اقع اأ�ش�اأ؛ لأن الرجال -حتي املتعلمني منهم- لي�ش�ا على 

ا�شتعداد لبذل اجلهد ال�شخم املطل�ب مل�شاعدتها. كما اأن الأميني غري م�ؤهلني للم�شاركة ال�شيا�شية الكاملة اأو للتعبري 

الة عن ال�شيم واملظامل التي يتعر�ش�ن لها؛ وبالتايل يتم ا�شتبعادهم من امل�شاركة يف اتخاذ القرارات  بطريقة فعَّ
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التي مت�شهم يف املقام الأول. والأ�شخا�س الأمي�ن قد ل ي�شتطيع�ن ال�شتفادة املبا�شرة من الإر�شادات ال�شحية 

كما ل ي�شتطيع�ن تقدير اأهميتها، مثلما ه� احلال فيما يتعلق بتحديد الن�شل. وهكذا يخ��س ه�ؤلء الأمي�ن حتديات 

احلياة وحتديات البقاء نف�شه جمردين من كثري من الإمكانيات الأ�شا�شية ومعر�شني للخطر يف كل حلظة، خطر 

دائم قد ي�ؤدي بهم لي�س فقط اإىل مزيد من التخلف ولكن اإىل النهيار نف�شه. وهكذا ب�شبب احلالة احلرجة لل�شعف 

وال�شتبعاد التي يعانون منها – خا�شة يف النظم القمعية- تتح�ل بع�س مظاهر التخلف مثل الأمية اإىل تهديد 

لالأمان الإن�شاين”.)برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، وثيقة املكتب الإقليمي: 6(

 ،)multiplier effect( امل�شاعف  مفه�م  ا�شتخدام  ن�شتطيع  فاإننا  الإن�شاين،  والأمان  التنمية  بني  التمييز  هذا  ولت��شيح 

فمثالب التخلف ت�شل اإيل درجة من الذي�ع واحلرج بحيث اإنها قد متنع الفرد من ول�ج معركة التنمية املطل�بة، وقد تزيد من 

تفاقم و�شعه وخط�رته، اإما ب�شبب عدم قدرته على الإح�شا�س بدرجة �ش�ء و�شعه اأو التمكن من اخلروج منه، وبالتايل يزداد 

و�شعه كل ي�م �ش�ءا على امل�شت�يات الأخرى، من اقت�شادية اأو �شيا�شية اأو اجتماعية حتي يحيق به الياأ�س والب�ؤ�س اللذان قد 

يق�شيان عليه اأو عليها.

مؤشراتها وحتديد  الظاهرة  قياس  مشاكل  التطبيق:  إىل  النظرية  من  اإلنساني  األمان  ب. 
كما نعرف، فاإن اأي مفه�م لكي يك�ن مفيًدا، فاإنه يجب تعريفه اإجرائًيا، اأي ت��شيح اخلط�ات املحددة لتطبيقه، كمًيا اأو كيفًيا. 

امل�ؤ�شرات  املفه�م ووج�د  قيا�س  اأ�شبح م��ش�ع  ال�اقع  ال�شدد. ويف  هذا  اإ�شثتناء يف  الإن�شاين  الأمان  مفه�م  ي�شكل  ول 

ال�ا�شحة واملالئمة لتطبيقه جزًءا من جمه�د.

اأنا مبا�شرة  اإح�شائي ذائع ال�شيت، بع�شه مرتبط باأهداف حمددة لبن�ك الفكر ومراكز البحث العاملية. ولقد قمت   واجتهاد 

مب�شح لبع�س هذه املجه�دات، ووجدت اأن قائمة امل�ؤ�شرات ت�شل اإىل )156( م�ؤ�شًرا.)ور�شة العمل امل�شرتكة بني الأمم املتحدة واجلامعة 

)Korany, 2006 ،الأمريكية ح�ل الأمان الإن�شاين

والكثري منا يعرف -بناء على التجربة- اأن مثل هذا العدد ال�شخم من امل�ؤ�شرات قد ي�شيب اأي م�شروع بال�شلل، وي�ؤدي به يف النهاية 

اإىل الت�قف. وبالتايل فالجتاه الأمثل حالًيا ه� التاأكيد على الفئات الأ�شا�شية لالأمان الإن�شاين، وقد مت اإدماجها يف اثنتني حالًيا: 

التحرر من اخل�ف، والتحرر من احلاجة والع�ز. فمثاًل ت�شتمل فئة التحرر من اخل�ف على ثالث فئات فرعية: الأمن ال�شخ�شي، 

واأمن اجلماعة والأمن من التهديدات ال�شيا�شية. اأما التحرر من احلاجة والع�ز، فتقرتب يف فئاتها الفرعية من العنا�شر املادية 

للتخلف، وميكن اخت�شارها يف اأربع هي: الأمن القت�شادي، الأمن الغذائي، الأمن البيئي، والأمن ال�شحي. وكل فئة فرعية لها 

م�ؤ�شراتها التي حتددها بدرجة اأكرب وت�شاعد على تطبيقها. فمثاًل م�ؤ�شرات الأمن الغذائي اأربعة: م�شت�ى اإنتاج ن�شيب الفرد من 

الغذاء، كمية املعرو�س و�شه�لة احل�ش�ل عليه، عدد ال�شعرات احلرارية املطل�بة كن�شبة من احتياجات الإن�شان الأ�شا�شية، ون�شبة 

الدولية/ ال�شراعات  اأ�شرة. وبالن�شبة لأمن اجلماعة، فهناك ثالثة م�ؤ�شرات:  لكل  الغذائي  الإ�شباع  التي ت�شرف على  امليزانية 

الإقليمية، ال�شراعات العرقية اأو املذهبية، التمييز �شد اجلماعات العرقية/الدينية والأقليات. وباإخت�شار �شديد، فاإن ترجمة فئتي 

الأمان الإن�شاين وعنا�شرها الفرعية ي�ؤدي بنا اإىل عدد م�ؤ�شرات كلي ي�شل اإىل )38( م�ؤ�شًرا، ورغم عدده الكبري ن�شبًيا، اإل اأنه 

بالطبع اأف�شل بكثري جًدا واأكرث واقعية يف اإمكانية تطبيقه من العدد ال�شابق الذي بلغ )156( م�ؤ�شًرا.

ول�شمان املرونة يف التطبيق، فاإين اأقرتح ترك العدد املحدد للم�ؤ�شرات واختيارها ح�شب الأهمية الن�شبية يف كل حالة تطبيقية، 

واأن يك�ن الت�جه العام املتفق عليه ه� اللتزام بالفئتني الأ�شا�شيتني: التحرر من احلاجة والع�ز، والتحرر من اخل�ف. ويف 

احلقيقة فاإن هاتني الفئتني متثالن ج�هر الأمان الإن�شاين كما جاء يف القراآن الكرمي:

ج�ع  من  اأطعمهم  الذي  البيت،  هذا  رب  فليعبدوا  ال�شيف،  و  ال�شتاء  رحلة  اإيالفهم  قري�س،  “لإيالف 
)4 - 1 واآمنهم من خ�ف” )قري�س 
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الله  فاأذاقها  الله  باأنعم  ياأتيها رزقها رغدًا من كل مكان فكفرت  اآمنة مطمئنة  الله مثاًل بقرية كانت  “و�شرب 
لبا�س اجل�ع واخل�ف مبا كان�ا ي�شنع�ن” )�ش�رة النحل، 112(.

اعرتاضات: ثالثة  اإلنساني:  األمان  ملفهوم  نقدي  تقييم  جـ. 
باملقارنة باملفه�م الع�شكري التقليدي، فاإن مفه�م الأمان الإن�شاين يعك�س بدون اأدين �شك عامل الي�م بت�شعبات تفاعالته، لي�س 

فقط بني الدول، ولكن بني املجتمعات والأفراد، كما اأن ت��شيع قائمة التهديدات وتعميقها يت�افق مع زمن الع�ملة. ومن ناحية 

اأخرى فاإن جناح منظري الأمان الإن�شاين يف الرتكيز على م�شاكل التعريف الإجرائي )operational definition( واختيار 

امل�ؤ�شرات املالئمة له� جمه�د �شخم ٌي�َشّهل تطبيق املفه�م. وبهذا يبدو اأن مفه�م الأمان الإن�شاين اأحرز اإجنازات �شخمة على 

كل من م�شت�ى التنظري والتطبيق، فه� مالئم يف روؤيته وه� منهجي دقيق يف ا�شتخدامه. هل اأ�شبح هذا املفه�م اإذن منتهي 

الكمال فيما يخ�س املراأة العربية؟ لإحراز النجاح يجب على املفه�م وا�شتعمالته م�اجهة ثالثة حتديات رئي�شية وحماولة تذليل 

عقباتها، والتي ل تزال ت�شكل حجر عرثة:

الإن�شاين،  الأمان  مفه�م  عن  والدفاع  الت��شيحات  بع�س  يف  الأمن.  تعريف  يف  الآخر  النقي�ض  اإىل  اأ-الذهاب 

البعد  فيه  اآخر، مبا  بعد  اأو  مفه�م  اأي  عن  ال�شتغناء  ب�ا�شطته ميكن  الذي  الأوحد  املفه�م  باأنه  الإح�شا�س  م�ؤيدوه  يعطي 

مقاديرها  من  كثري  على  ت�شيطر  تزال  ل  كمنطقتنا  منطقة  يف  ولكن  راأينا.  كما  التقليدي  املفه�م  به  متيز  الذي  الع�شكري 

امل�شلحة  ال�شراعات  هذه  بالطبع  ويت�شدر  ج�شيم.  خلطاأ  الع�شكرية  التهديدات  ا�شتبعاد  فاإن  املدمرة  امل�شلحة  ال�شراعات 

الإ�شرائيلي. العربي-  ال�شراع 

 والذي �شهد -خالل ال�شتني عاًما املا�شية- مال يقل عن �شتة حروب مدمرة، بجانب عدد من النتهاكات الع�شكرية الإ�شرائيلية ل 

ميكن ح�شرها )مثاًل ال�شربة اجل�ية �شد امل�قع الن�وي اأوزري�س يف العراق يف 1981م، وال�شربة اجل�ية بالقرب من دم�شق 

يف 2007م(، فقد بلغت تقديرات اخل�شائر الب�شرية لآخر حرب اإقليمية بني العرب واإ�شرائيل يف 1973م ما ل يقل عن 21 األف 

ن�شمة. وبالن�شبة لتدمري البيئة التحتية واملباين، فقد قدرت منظمة العف� الدولية بناء علي م�شادرها العربية اأن حرب 2006م 

بني اإ�شرائيل وحزب الله كانت نتيجتها خ�شائر لبنانية تقدر بـ)350( ملي�ن دولر.

 كما اأن منطقتنا ل تزال تقا�شي من بع�س مظاهر عدم دقة تر�شيم احلدود بني بع�س دولها، الأمر الذي ي�ؤدي اإىل نزاعات م�شلحة 

– 1988م( التي نتج عنها  ورمبا اأدى اإىل تعبئة اجلي��س واحلرب، كما كان احلال يف احلرب الإيرانية-العراقية )1980م 

ح�ايل )1( ملي�ن من القتلي، والتي تع�د جذورها -ظاهرًيا على الأقل- اإىل اخلالف ح�ل �شط العرب.

تر�شيم احلدود ه� بالطبع من اأهم مظاهر كين�نة الدولة و�شيادتها ال�طنية، وبالتايل الأمن ال�طني مبفه�مه التقليدي. وبالرغم 

من اأنه يف بع�س املناطق، اأ�شبح مفه�م حدود الدولة غري ذي معنى ب�شبب حماولت الإدماج والحتاد،-كما ه� احلال بني دول 

الحتاد الأوروبي اأو منطقة التجارة احلرة يف اأمريكا ال�شمالية )NAFTA(-اإل اأن مفاهيم الدولة وال�شيادة ال�طنية ل تزال 

مفاهيم معا�شرة جًدا يف منطقتنا -عاطفًيا و�شيا�شًيا- ت�شتجلب ال�شع�ر ال�طني العام وتعبىء اجله�د اجلبارة، ولننظر اإىل ما 

يفعله الفل�شطيني�ن اأو الإ�شرائلي�ن من اأجل الدفاع عن الدولة ال�ليدة اأو املاأم�لة.

الدولة اإذن يف منطقتنا ل تزال-على م�شت�ى معني- وعاء اله�ية لكثري من امل�اطنني، واإذا كان ملفه�م الآمان الإن�شاين التجدر 

يف هذا ال�شياق، فه� لي�س عن طريق ا�شتبعاد الدولة والتهديدات التقليدية لها، ولكن عن طريق “اأن�شنه” هذه الدولة لكي ل 

.)welfare and not warfare state( تك�ن فقط دولة حرب وط�اريء، ولكن دولة رعاية ورفاهيه اجتماعيه

واملجتمعات.  الدول  �سئون  يف  املبا�سر  غري  اأو  املبا�سر  للتدخل  الإن�ساين  الأمان  عن  بالدفاع  التذرع  ب- 

ورغم اأن املفه�م يف حد ذاته لي�س م�شئ�ًل عن �ش�ء ا�شتخدامه هذا، اإل اأن ت��شيع قائمة تهديداته وتركيزها على حماية الفرد 
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الدولة خ�شًما معلًنا مل�اطنيها؛ وبالتايل ي�شهل اختطاف مفه�م الأمان  امل�ؤ�ش�شات احلك�مية داخل  اأ�شا�ًشا، يجعل من بع�س 

الإن�شاين لإيجاد فر�شة للتدخل اخلارجي من جانب بع�س الدول ذات امل�شالح اخلا�شة.

ويف احلقيقة فاإن بع�س دوائر الأمم املتحدة بداأت تنتبه اإىل هذا اخلطر و�شل�كيات بع�س الدول التي تتنافى يف النهاية كلية 

مع مبادئ الأمان الإن�شاين وتطبيقاته، كما ه� احلال الآن يف الحتالل الع�شكري لكل من اأفغان�شتان والعراق. بل اإن ال��شع 

بعد الهج�م الإرهابي على كل من وا�شنطن وني�ي�رك يف �شبتمرب 2001م قد اأدى اإىل ا�شتخدام مثل هذه الأحداث للنيل من 

الأمان الإن�شاين عن طريق فر�س ق�انني الط�ارئ والل�ائح املقيدة للحريات، حتى داخل ال�ليات املتحدة نف�شها- وكل هذا 

با�شم حماية الأمن.

ولقد تنبه الكثريون فعاًل اإىل اإ�شاءة ا�شتخدام املفه�م، والتذرع باأهداف الأمان الإن�شاين النبيلة للهيمنة وال�شيطرة، وبداأوا 

يف تقدمي القرتاحات للدفاع عن ج�هر املفه�م، وف�شح �ش�ء ا�شتعماله )انظر ال�شرح املط�ل يف هذا ال�شدد يف وثيقة برنامج الأمم 

املتحدة الإمنائي: اإطار الأمان الإن�شاين،5:2007-6(. وعلى املنطقة العربية ومفكريها وممثليها يف الداخل واخلارج اأن ت�شرتك يف 

هذه اجله�د لتنقية املفه�م وف�شح �ش�ء ا�شتخدامه، بدًل من جتاهل النقا�س العاملي الدائر؛ مما يعر�شها ملخاطر ا�شتخدام 

العك�س  على  بل  ا�شت�شارة،  اأي  الدولية” دون  “ال�شرعية  با�شم  عليهم  وتطبيقها  العرب،  غياب  يف  خطرية  دولية  قرارات 

التده�ر  ل�قف  مثاًل  للفل�شطينيني  بالن�شبه  النزيه  بتطبيقه  واملطالبة  املفه�م  ج�هر  عن  الدفاع  العربية  املجم�عة  ت�شتطيع 

اأمانهم الإن�شاين. امل�شتمر يف 

جـ- اإهمال مو�سوع النوع. ويتعلق هذا النقد الثالث مب��ش�ع ذي اأهمية مبا�شرة مل�ؤمترنا، األ وه� م��ش�ع املراأة العربية 

الإن�شاف  قيم  والدولية وحتى  الإقليمية  املعايري  من  لكثري  والتي هي -طبًقا  الأقل،  على  العربي  املجتمع  ن�شف  ت�شكل  التي 

الأ�شا�شية- تعاين من الظلم واجل�ر.

ورغم اأن املتحم�شني ملفه�م الأمان الإن�شاين ي�شرون على اأن قائمة تهديداته ال�ا�شعة واملتعمقة جتعل له من املرونة ما ي�شمح له 

باأن ياأخذ م��ش�ع الن�ع وو�شعية املراأة يف احل�شبان.

بدرجة اأكرث بكثري جًدا من املفه�م التقليدي، اإل اأن التعر�س ل��شع املراأة اجلائر مل يتم اأخذه يف احل�شبان بطريقة حمددة اأو 

مبا�شرة بعد، كما ه� احلال مثاًل يف بع�س قرارات الأمم املتحدة واأن�شطتها اخلا�شة باملجتمع املدين. فمثاًل يف عام1979م قامت 

الأمم املتحدة بامل�افقة على وثيقة تطالب بالتخل�س من كل و�شائل التمييز �شد املراأة )ال�شيداو(، ثم جاء القرار رقم )1325( 

من جمل�س الأمن يف عام 2000م لتاأكيد هذا الت�جه اخلا�س باإ�شالح و�شع املراأة، ويف عام 2002م اأ�شدرت الأمم املتحدة 

باأن تك�ن امل�اثيق الدولية واعية ب��شع املراأة ومت�جهه مبا�شرة لتقليل  “املراأة، وال�شالم والأمن” لتطالب  تقريرها بعن�ان 

فج�ة الن�ع، كما قالها �شراحة الأمني العام ك�يف عنان يف بع�س وثائق املنظمة الدولية يف هذا ال�شدد.)برنامج الأمم املتحدة: اإطار 

الأمان الإن�شاين،6-5:2006(

ولذلك رغم مرونة مفه�م الأمان الإن�شاين -وبالتايل اإمكانية تقبله وتكيفه مع متطلبات العدالة اخلا�شة بالن�ع- فاإننا لزلنا 

ومتنع  املراأة  و�شع  تدعم  حمددة  م�ؤ�شرات  اقرتاح  الآن  حتي  يتم  ومل  الأ�شا�شية.  وثائقه  يف  العم�ميات  م�شت�ى  على  حالًيا 

تده�ره. ويف ال�اقع قد يك�ن هناك الآن مربر لن�ع من التمييز الإيجابي ل�شالح املراأة؛ حتى يتم حت�شني و�شعها و�شمان حد 

اأدنى من العدالة لها. 

رابعًا: من اأجل �سد النق�س: الرتكيز على و�سع املراأة العربية

املراأة  و�شع  درا�شة  يف  العجز  هذا  م�اجهة  اجلماعية  ال�شفة  ذات  الدولية  البحثية  امل�شروعات  بع�س  بالفعل  حاولت  لقد 

العمل. وقد اخرتنا ثالثة م�شروعات عاملية  بهذا  للقيام  املطل�بة  العربية والعاملية  املالية والكفاءات  امل�ارد  العربية، واأتاحت 
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اإليه من بيانات وحتليالت عن و�شع املراأة العربية لعل هذا ي�شاعدنا على اقرتاح بع�س احلل�ل  جادة جلرد ما مت الت��شل 

واملنا�شبة.  املطل�بة 

14 ملي�ن امراأة، “2004م”. ب�ا�شطة �شندوق الأمم  من  واأكرث  اأربعة جمالت  واحد،  ن�شق  العربية”:  املراأة  “تقدم 
املتحدة الإمنائي للمراأة )UNIFEM(، وخا�شة مكتبه الإقليمي للدول العربية.

العربية  باملراأة  بالنه��س  العربية اخلا�س  الإن�شانية  التنمية  لتقرير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ح�ل  الرابع  املجلد 

)2005م(، والذي اأ�شبحت اأبحاثه وحتليالته ذائعة ال�شيت منذ جملده الأول يف عام 2002م.

اأ�شل لبناين د. �شعاد ج�زيف -اأ�شتاذة  اإ�شراف الأمريكية من  دائرة املعارف عن املراأة والثقافات الإ�شالمية، حتت 

الأنرثوب�ل�جيا بجامعة كاليف�رنيا، ديفز- والتي ل يزال العمل جارًيا يف جملداتها ال�شت.

ولنعطي نبذه خمت�شره عن كل من هذه امل�شروعات البحثية العاملية:

)اليونيفيم( العربية  املرأة  تقدم  تقرير  أ. 
ا  يعد تقرير )الي�نيفيم( عماًل رائًدا، لي�س فقط لأنه اأول من واجه حتديات البحث العلمي عن و�شع املراأة العربية، ولكن اأي�شً

لإ�شهاماته ال�ا�شحه فيما يتعلق بتجميع املادة املنا�شبة والقيام بتحليلها. فقد اإلتقط هذا امل�شروع اخليط من املجلد الأول لتقرير 

التنمية الإن�شانية العربية لعام 2002م والذي تكلم عن ثالثة اأوجه للعجز اأو النق�س يف م�شرية التنمية العربية، وهى: النق�س 

يف احلرية، ويف املعرفة، ويف متكني املراأة. وفيما يتعلق بهذا النق�س الثالث فقد قدم التقرير �ش�رة عامة وم�جزة مع ال�عد 

بتخ�شي�س املجلد الرابع لهذا ال�شاأن)وه� ما حدث فعاًل كما �شرنى لحًقا(.

وقع على كاهل تقرير الي�نيفم اإذن اأن يك�ن ه� الأول يف م�اجهه هذا التحدي. ورغم اأنه ا�شت�حى اخلربه العاملية يف الأبحاث 

والبيانات يف جمال درا�شة الن�ع، اإل اأن املهمه الأ�شا�شية متح�رت بالطبع ح�ل جتميع البيانات الالزمة عن املراأة العربية والت��شل 

اإىل املفاهيم واملنهجية املنا�شبة ب�شفة اإبداعية. مل يكن الهدف من هذا املجه�د البحثي اأكادميًيا فقط، ولكن كان الهدف الأ�شا�شي 

م�شاعدة خمططي الربامج ومنفذي ال�شيا�شات على حتديد امل�شكالت امل�ج�دة على اأر�س ال�اقع مل�اجهتها بدقة وم��ش�عية، 

وهذا يتطلب مثاًل تك�ين املهارات الأ�شا�شية، واحت�شاب امليزانيات املطل�بة، وحتديد طريقة �شرفها يف الأوجه ال�شليمة.

يف البداية كان العن�ان املقرتح “من عقد اإىل اآخر: املا�شي واحلا�شر وخط�ات من اأجل م�شتقبل املراأة العربية” على اأن ين�شر 

يف عام 2005م. ومن اأهم اأهدافه الأ�شا�شية تق�ية �شبكات املعرفة وربطها بني الدول العربية املختلفة، واإر�شاء اأ�ش�س منهجية 

التنمية،  األفية  اأهداف  العربية، وحتديد �شبل م�اجهتها يف �ش�ء  املراأة  تقدم  ت�اجه  التي  التحديات  لتقييم  واإبداعية م�شرتكة 

واإبراز اجله�د التي حتققت يف قطاعات اأمن املراأة القت�شادي، وال�شيا�شي والجتماعي منذ م�ؤمتر بكني، ويف النهاية تط�ر 

عن�ان التقرير لي�شبح “تقدم املراأة العربية...”.

درا�شات  معهد  هى  م�شتقله  علمية  جهه  مع  الي�نيفم  تعاقد  رفيع  علمي  م�شت�ى  على  واملحافظة  املطلقة  امل��ش�عية  ول�شمان 

الن�ع باجلامعة الأمريكية بالقاهرة برئا�شة عميدته الأنرثوب�ل�جية ال�شهرية د. �شنثيا نيل�ش�ن؛ لتك�ين الفريق الذي يق�م باملهة 

املطل�بة. ولكن بعد ح�ايل عام، اعتذر املعهد عن القيام مبهمته )حيث ت�فيت د. نيل�ش�ن بعد ذلك بفرتة ب�شيطة من م�شاعفات 

�شرطان الدم(. وبالتايل مل يكن هناك بديل من اأن يق�م الي�نيفم بنف�شه باملهمه املطل�بة حتت القيادة امل�شتنرية للدكت�رة هيفاء 

اأب� غزالة و�شابه جمتهده تعد ر�شالة الدكت�راه يف امل��ش�ع وهي الأ�شتاذه مايا مر�شي، والتي كانت مقررة التقرير.

واحلماية  اجلن�شني،  بني  امل�شاواة  اأ�شا�س  عن:  ف�ش�ل  اأربعة  ليعدوا  متخ�ش�شني  خرباء  خم�شة  من  الرئي�س  الفريق  تك�نَّ 

الجتماعية للمراأة، واأمنها القت�شادي، واأخرًيا اأمنها ال�شيا�شي. كما كان هناك فريق اآخر من اخلرباء الإقليميني لقراءة هذه 
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البح�ث وتقييمها، بالإ�شافة اإىل فريق الي�نيفم وفريق اآخر يف مقر املنظمة يف ني�ي�رك. يف النهاية اعتمد التقرير على فريق 

كبري من اخلرباء واملعاونني الفنيني من م�شاعدي البحث اأو املرتجمني الذين بلغ عددهم )59( م�شارًكا. 

باملقارنة بالتقارير اجلماعية الأخرى، فاإن هذا التقرير ل يتميز فقط باأنه اأولها، اأوباأنه واجه كل م�شاعب جمع البيانات يف بيئة 

اإ�شهامه الأهم ه� يف الرتكيز على  اأ�شتاذه مايا مر�شي، ولكن  ل تتفهم اأهمية م��ش�ع متكني املراأة حق الفهم كما اأكدت يل 

امل��ش�ع الذي يهمنا، وه� من�ذج الأمان الإن�شاين. 

اجتماعات  عدة  وانعقدت  1994م.  لعام  املعروف  الدويل  البنك  تقرير  على  وبل�رتها  الفكرة  ت��شيح  التقرير يف  اعتمد  وقد 

لتطبيق املفه�م يف ال�شياق العربي، وا�شتعرا�س و�شع املنطقة العربية يف �ش�ء القرارات والت��شيات الدولية اخلا�شة باملراأة، 

وتذليل العقبات احلك�مية يف املجتمع املدين مل�اجهة حتدي متكني املراأة، واإبراز اأهمية تغيري الأفكار والبنى الذهنية، خا�شة 

يف جمال املعتقدات ال�شعبية، ولفت النظر اإىل العرثات املت�قعة يف �شبيل تنفيذ ال�شيا�شات املطل�بة.

ول �شك اأن القارئ املدقق يرى اأن طم�حات التقرير كانت يف بع�س الأجزاء اأكرب من اإجنازاته، كما اأن بع�س اأجزاء الف�ش�ل املختلفة 

تتباين يف م�شت�اها، ول يتم الربط بينها بالقدر الكايف لكي ي�شبح التقرير وحدة ع�ش�ية متكاملة، ولكن هذه جمرد نقائ�س �شغرية 

ل تقارن بالأجناز الأكرب، وه� ن�شر هذا التقرير مكتماًل ليك�ن اإحدى منارات البحث العربي فى جمال و�شع املراأة. 

ويقدم التقرير جرًدا للرثوة البحثية العربية اخلا�شة باملراأة، كما يقدم مر�شًدا لل�شيا�شات املطل�بة، وذلك من خالل )38( جدوًل، 

ا  و)24( اإطاًرا غنًيا باملعاين، و)25( �شكاًل. فه� مل يقدم ك�شف ح�شاب عن النق�س امل�ج�د وكيفية م�اجهته فقط، ولكنه اأي�شً

اأر�شى معايري عالية اجل�دة يف البحث واملناق�شة عن م��ش�ع متكني املراأة تفر�س على الآخرين الهتداء بها واللتزام بتطبيقها؛ 

ولهذا اأ�شبح هذا التقرير عند ن�شره �شباًقا ورائًدا على اأكرث من م�شت�ى.

اإلمنائي املتحدة  األمم  برنامج  تقرير  ب. 
وه� بعن�ان “نحو النهو�س باملراأة العربية” ويبداأ هذا املجلد الرابع من تقرير التنمية الإن�شانية العربية لعام 2005م بال��شع 

املتدين للمراأة الذي يجب م�اجهته وتغيريه. 

يطلق 
ُ
وجمل�س  واإقليمًيا-،  -دولًيا  املعاونة  ومنظماته  الإمنائي  املتحدة  الأمم  لربنامج  الكبري  التم�يل  من  التقرير  وي�شتفيد 

عليه و�شف “ال�شت�شاري” مكون من )25( ع�شً�ا، ولكنه يف ال�اقع -ب�شبب خربه اأع�شائه- اأكرث بكثري من جمرد جمل�س 

“ا�شت�شاري”، هذا اإىل جانب فريق التاأليف املركزي الذي يتك�ن من )7( اأع�شاء من كبار املتخ�ش�شني حتت رئا�شة القت�شادي 
امل�شري املعروف نادر الفرجاين.

بال�شافة اإىل هذا الهيكل امل�ؤ�ش�س من كبار اخلرباء، فقد اعتمد التقرير على )62( تقريًرا جزئًيا اأعدها خرباء عرب. ومل يتم 

طبع التقرير اإل بعد قراءته ومتحي�شه من قبل جلنه من القراء مك�نة من )24( ع�شً�ا، )13( للطبعة الإجنليزية و)11( للطبعة 

العربية. والنتيجة هي درا�شة علمية متميزة عن و�شع املراأة العربية يف جمالت خمتلفة من الأدب اإىل القت�شاد. كما اأن هذا 

املجلد يقدم بنًكا للمعل�مات ب�ا�شطة )34( جدوًل، اإ�شافة اإىل بيانات عن و�شع املراأة العربية م�شتقاه من امل�شح الذي مت يف اأربع 

دول عربية، هي: الأردن،واملغرب، ولبنان، وم�شر.

اإلسالمية والثقافة  باملرأة  اخلاصة  املعارف  دائرة  جـ. 
تتك�ن  )6( جملدات  لي�شمل  ت��شع  ولكنه  )3( جملدات،  كلمه يف  ملي�ن   )1.5( ن�شر ح�ايل  امل�شروع  مبدئًيا كان هدف هذا 

اأهل اخلربة  الُكتَّاب والكاتبات من  )907( من  تاأليفها  )2( ملي�ن كلمة، ا�شرتك يف  )1246( مقالة، يبلغ جمم�ع كلماتها  من 
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والخت�شا�س. ولكن بالإ�شافة اإىل ه�ؤلء امل�ؤلفني وامل�ؤلفات، فاإن دائرة املعارف تقدم دلياًل حل�ايل )3800( خبري يكتب�ن عن 

املراأة والإ�شالم، وهي بذلك من الإ�شهامات الفكرية النادرة التي تركز على العالقة بني املراأة والإ�شالم. 

وجدير بالذكر اأن دائرة املعارف ل تنظر لالإ�شالم على اأنه دين فقط، ولكنه اأوًل واأخرًيا ح�شارة؛ وبالتايل فاإنها تعالج يف هذا 

الإطار اجل�انب الثقافية وجمالت مثل الهند�شة املعمارية ول تقت�شرعلى الن�احى ال�شيا�شية فقط. ولهذا فقد قام فريق الت�شميم 

الإ�شالم كح�شارة  على  يركز  الذي  احلايل  العن�ان  الإ�شالم” اإىل  “املراأة يف  من  املقرتح  املبدئي  العن�ان  بتغيري  والتحرير 

ومعاي�شه، ويركز بالذات على العالقة �شبه الي�مية بني املراأة والثقافة الإ�شالمية )مقابلة مع د. �شعاد ج�زيف، القاهرة: 16 دي�شمرب/كانون 

الأول 2007م(.

وبالتايل فنحن اأمام م�شروع بحثي اأعده جمم�عة من امل�ؤلفني وامل�ؤلفات متعددي التخ�ش�شات العلمية واملنهجيات ولكن يف 

اإطار مقارن، حيث تك�نت جلنة التحرير نف�شها من )4( متخ�ش�شني يف الأنرثب�ل�جيا، وم�ؤرخ متخ�ش�س يف علم ال�شيا�شة، 

ومتخ�ش�س يف علم الأديان، ومتخ�ش�س يف الدرا�شات الأدبية. كما كان هناك تعدد يف الأقاليم املختلفة التي جاء منها ه�ؤلء 

اخلرباء: فمنهم من ينتمى اإىل ال�شرق الأو�شط طبًعا، ومنهم من ينتمى اإىل ال�ليات املتحدة، وجن�ب اآ�شيا.

وتق�ل د. ج�زيف اإن “الغالبية الكربى من ه�ؤلء امل�ؤلفني هم اأ�شاًل من البالد الإ�شالمية، ولكنهم ل يقطن�ن فيها بال�شرورة، 

فهم يف زمن الع�ملة هذا علماء متنقل�ن يف رحلة دائمة من التق�شي والكت�شاف” )مقابلة مع رئي�شة الفريق يف القاهرة، 16 دي�شمرب/

كان�ن الأول 2007م(. 

بح�شب  ترتيب  ه�  بل  التاريخي،  الرتتيب  اأو  الأبجدية  احلروف  ترتيب  يتبع  ل  املختلفة  املقالت  ترتيب  اأن  بالذكر  وجدير 

مبنهجية  اأ�شا�شي  اهتمام  املناطق” فهناك  “درا�شة  ي�شمي  فيما  املتبع  التقليدي  لالجتاه  وخالفًا   .”thematic“ املو�شوع

العل�م الجتماعية ونظرياتها. فمثاًل يقدم املجلد الأول نبذه عن الإ�شالم ون�شاأته وتط�ره حتى يف “غرب اأوروبا منذ نهاية 

الجتماعية  العل�م  علي  تعتمد  مقاًل   )22( التاريخي  العر�س  ذلك  اإىل  ي�شيف  ولكنه  الآن”.  وحتى  الثانية  العاملية  احلرب 

املتحدة  اأوروبا وال�ليات  العربية يف  املراأة  اإىل درا�شات عن  ال�شف�ي،  التاريخ  اإىل  املكان(  )اأوعلم  الدميغرافيا  املختلفة من 

واملقالت  والكتب  املراجع  من  )120( �شفحة  بقائمة مك�نة من ح�ايل  ينتهي  الأول  املجلد  هذا  فاإن  ال�اقع  الأمريكية. ويف 

املن�ش�رة يف اللغات الأوروبية عن املراأة والثقافات الإ�شالمية حتى عام 1993م. كل هذا اأدى اإىل اأن تك�ن دائرة املعارف هذه 

مكتبه متحركه، وح�شيله لالأبحاث اخلا�شة ب��شعية املراأة ب�شبب كرثة مقالتها وتعدد م�ؤلفيها. ولكن ب�شبب عدم اكتمالها، 

العربية-الي�نيفم(  املراأة  الآخرين:)تقدم  للم�شروعيني  بالن�شبة  اأما  عنها.  وحمددة  واحدة  نتيجة  اإىل  الت��شل  ال�شعب  فمن 

و)تقرير التنمية الإن�شانية العربية ح�ل النه��س باملراأة( فاإن م��ش�عهما واحد واأهدافهما ومنهجيتهما تت�شابه اإىل حٍد كبري، 

بل اإن عدًدا من امل�ؤلفني اأ�شهم�ا يف التقريرين.

خام�سًا:. ماذا نعرف اإًذا عن و�سع املراأة العربية من خلل كل هذه الرثوة البحثية؟

لالإجابة عن هذا ال�ش�ؤال، فاإننا نهتدي مبنهجية علم الطب يف البدء بالأعرا�س والت�شخي�س مت الجتهاد يف اقرتاح الدواء.

والتشخيص األعراض  أ. 
يعد تقرير التنمية الإن�شانية العربية مثاًل اأن ال��شع احلايل الظامل للمراأة العربية ما ه� اإل انعكا�س حلالة التخلف التي تعي�شها 

املنطقة العربية، �ش�اًء من الناحية ال�شيا�شية اأو الجتماعية اأو حتي الفكرية. ومبقارنة عام 2005م بعام 2002م عندما ظهر 

املجلد الأول من التقرير، فاإن هذا التقرير الأخري يعلن ما ي�شمي “باأف�ل ربيع التح�ل الدميقراطي، وتراجع ما مت الإعالن عنه 

من م�شروعات اإ�شالحات �شيا�شية جذرية )تقرير التنمية الإن�شانية العربية، 2:2005( وير�شد تزايد انتهاكات حق�ق الإن�شان، وكذلك 
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امل�شاحة امل�شم�ح بها للتعبري عن حرية الراأي يف املنطقة العربية ككل” )تقرير التنمية الإن�شانية العربية، 3:2005(. كما اأن اإزدياد ما 

ي�شمي باحلرب على الإرهاب اإ�شافة اإىل ويالت الحتالل امل�شتمر يف كل من فل�شطني والعراق زاد الطني بلة فيما يتعلق بالدفاع 

عن حق�ق الإن�شان. 

الجتماعية  احلياه  يف  وباإ�شهامهن  املتميزات  الن�شاء  من  كبري  عدد  بقدر  املجتمع  يعرتف  مل  بالغي�م  امللبد  اجل�  هذا  ويف 

والقت�شادية. ويقدم التقرير البيانات التي متيز ه�ؤلء الن�ش�ة يف الآداب والفن�ن )103-106( ويف العل�م الجتماعية، ويف 

العل�م الدقيقة )102(، ويف الألعاب الريا�شية )109(، ويف جمال الأعمال )110-111(. ومع ذلك فاإن هذا التميز الن�شائي مل 

ي�شع حًدا لعدم امل�شاواة والظلم امل�جهني �شد املراأة، كما ي�شرح.)تقرير تقدم املراأة العربية: الي�نيفم، 2:2004(

احلمل  اأثناء  وخا�شة  ال�فاة،  وحتى  ال�شحي  التده�ر  من  عالية  درجات  من  تعاين  املراأة  فاإن  والتهمي�س  الظلم  لهذا  ونتيجة 

والولدة: )تقرير التنمية الإن�شانية، 7:2005(. وكذلك فاإنه رغم انت�شار التعليم وزيادة م�شت�اه، فاإن البنات مازلن تعانني من نق�س 

الفر�س يف احل�ش�ل على ن�احي املعرفة، خا�شة ج�انبها احلديثة.)تقرير التنمية الإن�شانية، 6:2005(

ول يقت�شر هذا التمييز �شد املراأة على القطاعيني ال�شحي والتعليمي، بل يتعداهما لينت�شر يف ج�انب اأخرى من املجتمع، مثل: 

جمالت العمل والقت�شاد. “اإن ن�شبة م�شاركة املراأة العربية يف الق�ة العاملة ل يزال ه� احلد الأدنى باملقارنة باأقاليم العامل 

املختلفة، فمثاًل بينما كانت الن�شبة العاملية مل�شاركة املراأة يف عام 1996م هي )40%(، مل تزد يف املنطقة العربية عن )26%( من 

ق�ة العمل”.)تقدم املراأة العربية: ي�نيفم، 5:2004(

وي�شل تقرير التنمية الإن�شانية العربية اإىل نف�س النتيجة؛ ويرجع هذا اإىل انكما�س �ش�ق العمل مقارنة بالطلب عليه، بالإ�شافة 

اإىل التحيز للرجل؛ مما اأدى اإىل زيادة البطالة بني الن�شاء، حتى بني الن�شاء امل�ؤهالت؛ وبالتايل اأ�شبح عدد كبري من ه�ؤلء الن�شاء 

امل�ؤهالت يعانني من البطالة والتهمي�س، مبا لهما من اآثار اقت�شادية واجتماعية ونف�شية �شارة. 

الرحل  والن�شاء   ،)112:2005 الإن�شانية،  التنمية  )تقرير  الحتالل:  ظل  يف  الن�شاء  مثل  الن�ش�ة:  لبع�س  �ش�ًءا  ال��شع  يزداد  وقد 

)تقرير التنمية الإن�شانية، 118:2005-119(،واملغرتبات، واخلدم يف املنازل، و�شاكني  النائية:  اأو الالتي يع�شن يف املناطق الريفية 

الع�ش�ائيات، واملطلقات، والأرامل اأو املعيالت، وغريهن من الن�شاء الالتي يع�شن على هام�س املجتمع: )تقرير التنمية الإن�شانية، 

عائل يف  على  العتماد  معدل  فاإن  ال�اقع  اأبًدا. ويف  بالقليلة  لي�شت  احلالت  هذه  فاإن  ال�شائع،  عك�س  وعلى   .)121-120:2005

احلاجات الأ�شا�شية يف املنطقة العربية ه� من اأعلى املعدلت بني اأقاليم العامل؛ فكل عائل يع�ل اثنتني بدون عمل، بينما املعدل 

يف �شرق اآ�شيا ودول البا�شيفيك ه� اإعالة اأقل من فرد. وال�شبب الرئي�شي لهذا التفاوت املفرط بني املنطقة العربية وبلدان العامل 

ه� قلة م�شاركة الن�شاء يف ق�ة العمل. ويزداد امل�قف �ش�ًءا عندما تك�ن ن�شبة الإعالة هذه �شرورية لبقاء الأ�شرة يف ظل غياب 

برامج املعا�شات والتاأمينات احلك�مية ل�شد حاجة العاملني والعامالت: )تقرير التنمية الإن�شانية العربية ،8:2005(.

ملاذا هذا الإهدار امل�ؤمل حل�ايل )50%( من �شكان املجتمع؛ الأمر الذي ي�شر باملجتمع باأ�شره؟ تتفق ال�ثيقتان يف الإجابة، وهى 

و�شماًنا. ربًحا  اأكرث  الرجال  ت�ظيف  اأن  تعتقد  التى  الثقافة  تلك  املجتمع  الذك�رية” يف  الثقافة  “�شيطرة 

تزال  ل  امل�ج�دة  الأعراف  بع�س  فاإن  املراأة،  مل�شاعدة  والت�شريعات  الق�انني  تط�ير  العربية، مت  البلدان  بع�س  اأنه يف  ورغم 

متثل عائًقا اأمام املراأة يح�ل دون التمتع بحق امل�اطنة املت�شاوية: )تقرير تقدم املراأة العربية: الي�نيفم، 2:2004(، ومتنع ال�شتمرار يف 

حتديث الق�انني والت�شريعات، فاإن ل�ائح الق�انني ال�شخ�شية ل تزال جامدة وتقيم العراقيل يف طريق التغيري، حيث “يرتك 

الأمر للق�شاء وبع�س اأئمة الفقه، وهم يف جمملهم يحاول�ن احلفاظ على ال��شع الراهن بدًل من تغيريه”: )تقرير التنمية الإن�شانية، 

19:2005(. وجزئًيا ب�شبب بع�س الفقهاء املتحجرين، امتنع كثري من الدول العربية عن الت�شديق على التفاقات الدولية اخلا�شة 

ب��شع املراأة مثل ال�شيداو، وقرار جمل�س الأمن رقم )1325(.
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املرأة؟ لتمكني  فعالية  األكرث  السبيل  هو  والصحة  للتعليم  األولوية  إعطاء  هل  املأزق:  من  اخملرج  ب. 
بينما يتعر�س تقرير الي�نيفم بحنكة كبرية لأربع جمالت لتقدم املراأة تتعلق باملجتمع،والقت�شاد، وتخطيط ال�شيا�شات، وهيكل 

النظام ال�شيا�شي، فاإن تقرير التنمية الإن�شانية ي�د اأن يعطي الأول�ية يف متكني املراأة لقطاعي ال�شحة والتعليم؛ فه� يقر مثاًل 

اأن مت��شط معدل وفاة الأمهات ه� ح�ايل )270( امراأة لكل )10.000( م�ل�د، ولكن يرتفع هذا املعدل اإىل )1000( وفاة يف 

الدول العربية الفقرية، مثل ال�ش�مال وم�ريتانيا. 

اأما فيما يتعلق بالتعليم ونق�شه، فاإن امل�قف �شيء اأي�شًا، حيث تعاين املنطقة العربية من اأعلى معدلت الأمية عند الن�شاء )ح�ايل 

50%، بينما الن�شبة للذك�ر ترتاوح بني 30% و35%(: )تقرير التنمية الإن�شانية، 7:2005(. ويتفق تقرير الي�نيفم يف ت�شخي�شه 

لأح�ال �شحة الن�شاء العربيات وم�شاكل التعليم مع ما �شبق. فعند ال�لدة مثاًل يزداد العمر املت�قع للن�شاء مقارنة بالرجال 

بحوايل )3.4( عاًما يف الإمارات العربية املتحدة وعمان، وحتي )3.5( عاًما يف م�ريتانيا: )تقرير التنمية الإن�شانية، 42:2005(، ولكن 

تتقل�س هذه الزيادة وتنقلب يف بع�س الأحيان اإىل النقي�س مع مرور ال�قت، م�شرية بذلك اإىل الظلم ال�اقع على الن�شاء فيما 

يتعلق بالغذاء والعناية ال�شحية.

ويتكرر هذا ال��شع اجلائر يف جمال التعليم، فاإن عدم امل�شاواة يف اإتاحة فر�س التعليم بني الذك�ر والإناث من نف�س الفئة 

 ،)%12.5( )7.8%(، وفى اجلزائر  ال�ش�دان  )7%(، ويف  الريفية يف م�شر  املناطق  يتجاوز يف  قد  اأع�ام(   10-8( العمرية 

وي�شل يف اليمن اإىل )40.2%( )تقرير تقدم املراأة العربية: الي�نيفم، 45:2004-46(، ومل ت�شتطع اجله�د الدائبة من جانب احلك�مات 

الق�شاء على هذا الظلم الذي يع�ق احل�ش�ل على املعرفة.)تقرير التنمية الإن�شانية،49-47:2005(

ويف ال�اقع فاإن تقرير الي�نيفم يلفت النظر اإىل نقطة كيفية )qualitative( مهمة تتعدى دللة الأرقام؛ لأن التحليل الدقيق 

واملنا�شب يجب اأن يتعدى اجلداول والإح�شائيات، لينظر ويدقق فى م�شم�ن ما تتعلمه هذه الفتيات يف املدار�س، اأو ما تقمن 

بعمله يف ال�ظائف املن�طه بهن. هن يف املدار�س فعاًل، ولكن ماذا يتعلمن بالفعل عن اأنف�شهن وعن الآفاق املفت�حه اأمامهن؟ وهن 

يعملن، ولكن ما هي �شروط هذه ال�ظائف املطبقة عليهن؟ وما ه� م�شت�ى الأجر الذى يح�شلن عليه مقارنة بالذك�ر يف نف�س 

العمل؟.)تقرير تقدم املراأة العربية :الي�نيفم ،307:2004(

وعلى نف�س املن�ال، فاإن تقرير التنمية الإن�شانية بدوره يلفت النظر اإىل نقطه مماثله قد تخفيها الإح�شاءات الر�شمية. فمن ال�شائع 

ر على اأنه تقدم كبري، وقد يك�ن كذلك، ولكن املهم لي�س ه� العدد، بل الأهم ه�  يف�شَّ
ُ
اأن زيادة عدد الن�ش�ة يف الإعالم مثاًل قد 

تاأثري هذا العدد على الت�جه العام يف تخطيط الربامج، وتاأثري كل هذا على �ش�رة املراأة يف الإعالم ويف املجتمع ككل.)تقرير 

التنمية الإن�شانية، 14:2005(

من  للتحقق  الإح�شائيات  هذه  نتعدى  اأن  نحاول  بل  فقط،  الرقمية  الناحية  على  نقت�شر  اأن  يجب  ل  اإننا  اإًذا  الرئي�شية  النقطة 

مغزاها وتداعياتها فيما يتعلق بالهدف الرئي�شي وه� متكني املراأة؛ لأن امل�شكلة تبدو اأعمق من التح�شن )اأو التده�ر( يف بع�س 

القطاعات كل مبفرده، فامل�شكلة هي يف ال�اقع م�شكله املجتمع ككل، من هياكله اإىل اأفراده. ولذلك فاإن تقرير الي�نيفم حمق 

متاًما عندما يتكلم عن “البيئة امل�شاعدة”، �ش�اء كان هذا يف الهيكل القان�ين، اأو الرقابة الجتماعية لتنفيذ الق�انني والل�ائح 

وتر�شيد املمار�شات.)تقرير التنمية الإن�شانية، 66-60:2005(

وهكذا فاإنه بالإ�شافة اإىل الرتكيز على حت�شني فر�س التعليم، فمن ال�شروري عدم القت�شار على املدار�س نف�شها كاأبنية، بل يجب العمل 

على تغيري الأفكار، وبناء ت�جهات ترتكز على حق�ق الن�شاء:right-based perspective. )تقرير التنمية الإن�شانية، 70-69:2005(

ويذهب تقرير التنمية الإن�شانية يف نف�س الجتاه، ليثري اأهمية العقبات الناجتة عن بع�س الهياكل القان�نية يف جمالت العمل اأو 

ق�انني الأح�ال ال�شخ�شية.)تقرير التنمية الإن�شانية، 200-179:2005(
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ا بال�شياق الجتماعي؛ حيث تلعب بع�س الأمناط الثقافية ال�شائعة دوًرا مركزًيا )مثاًل �ش�رة  كما اأن تغيري الأفكار يرتبط اأي�شً

الهياكل  هناك  اأن  كما  التنمية الن�شانية العربية،159-143:2005(،  اأو الأفالم ال�شينمائية: تقرير  املراأة يف بع�س الأمثلة ال�شعبية، ويف الروايات 

الجتماعية املناوئة، مثل: بع�س التنظيمات القبلية، وبع�س املمار�شات ال�شلط�ية. )نف�س امل�شدر،176-163(

السياسي واألمان  املشاركة  أولوية  األهم؟  العالج  جـ. 
ل�شك فى اأن قطاع ال�شحة والتعليم ي�شكالن ركيزتني اأ�شا�شيتني لتمكني املراأة، فالتعليم �شرط مهم، خا�شة اإذا ارتبط مبعناه 

ال�شعبية،  واملعتقدات  الإعالم،  اأجهزة  يف  بل  الدرا�شية،  املناهج  يف  فقط  لي�س  الأفكار  و�شقل  التن�شئة،  اإعادة  من  ال�ا�شع 

والفتاوي، وخطب امل�شاجد. ولكن هذا البحث يعتقد اأن حتقيق كل هذا يعتمد على �شرط م�شبق؛ وه� العمل ال�شيا�شي، مبعنى 

امل�شاركة الفعلية للمراأة يف اتخاذ القرارات.

ويف ال�اقع فاإن البيانات ت��شح ب�شراحة اأن تاأخر املراأة يف التمثيل ال�شيا�شي �شارخ بحق، ويتفق كل من تقرير الي�نيفم 

والتنمية الإن�شانية العربية على دقة هذه املالحظه، بل اإنهما يقدمان املعل�مات لتاأكيدها. فتبني بيانات تقرير التنمية الإن�شانية 

امل�شح  فيها  التي مت  الأربع  الدول  العام يف  الراأي  بيانات  ت��شح  فمثاًل  ال�اقع،  اأر�س  على  ال��شع  فى  غريًبا  ا  تناق�شً مثال 

اأن تك�ن وزيرة، و)%55(  )79%( ي�افق�ن على  للمراأة:  ال�شيا�شية  للم�شاركة  تاأييًدا كبرًيا  املغرب، م�شر(  لبنان،  )الأردن، 

ي�افق�ن على اأن تك�ن رئي�شة وزارة، و)51%( على اأن تك�ن رئي�شة جمه�رية: )تقرير التنمية الإن�شانية،94:2005(، ورغم اأن هذا 

الرقم الأخري مت�ا�شع ن�شبيًا اإل اأنه ل يزال اأعلى من ن�شف الإجابات، بينما كانت درجة امل�افقة يف بلد مثل لبنان )80%(. بل 

اإن هذا الت�جه الإيجابي نح� امل�شاركة ال�شيا�شية للمراأة يدعمه راأي ن�شبة تبلغ )72%( من الإجابات التي تعتقد اأن قدرات املراأة 

من الناحية القيادية تت�شاوى تقريًبا مع الرجل، مع و�ش�ل هذه الن�شبة اإىل )80%( يف لبنان، وبتفاوت اأقل مع الدول الأخرى: 

املغرب )62%(،والأردن )60.5%(، وم�شر )59%(.)تقرير التنمية الإن�شانية، 97:2005(

ول �شك فى اأن فر�س املراأة يف بع�س قطاعات العمل ال�شيا�شي قد حت�شنت فعاًل. با�شتثناء دولة عربية واحدة، فالن�شاء لهن حق 

الت�ش�يت، ولهن احلق يف الرت�شح لالنتخابات فى كثري من هذه الدول.)تقرير التنمية الإن�شانية، 95:2005(

وحتى عام 2005م كانت ن�شبة متثيل املراأة يف الربملانات العربية كما يلي: )25%( يف العراق، )23%( يف ت�ن�س، )15%( يف 

ال�شودان، )12%( يف �ش�ريا، )5%( فقط يف لبنان، )3%( يف م�شر. بينما غاب التمثيل الن�شائي الربملاين يف دولة كالبحرين 

الرئي�شي  ال�شبب  اأو غيابه يف غريها ه�  الدول  ال�شيا�شي يف بع�س  التمثيل  قلة  99(. وقد تك�ن  )تقرير التنمية الإن�شانية العربية: 

فى اأن تك�ن مرتبة الدول العربية ككل يف اأ�شفل القائمة على امل�شت�ى الدويل: فهي اأقل من ن�شف الن�شبة يف اإفريقيا جن�ب 

ال�شحراء )8% مقارنة بـ 17%(، و)1/5( ما حت�زه املراأه يف دول �شمال اأوروبا )8% مقارنة بـ 40%( )تقرير التنمية الإن�شانية 

العربية، 95:2005(. وكما بينت النتخابات الت�شريعية الأخرية يف الك�يت هذا العام )حيث مل يتم انتخاب اأية امراأة(، فاإن معظم 

التمثيل النتخابي ل يزال بالتعيني.

State-( وقد تك�ن قرارات التعيني هذه من اأهم اإ�شهامات ما ن�شتطيع اأن ن�شميه الدعم للن�شاء من جانب ال�شلطة ال�شيا�شية

feminism(. وبف�شل هذا الدعم اأ�شبح ما كان بدعه يف املا�شي �شيًئا مقب�ًل بل روتينًيا الآن: مثل حتمل املراأة امل�ش�ؤلية 

بينما  ال�زارية ل تزال هام�شية،  امل�ش�ؤليات  فاإن معظم هذه  الت�شعينات. ومع ذلك  العربية يف  الدول  ال�زارية يف كثري من 

الداخلية  ال�شيا�شات  حتديد  اأو  مثاًل(  القت�شاد  اأو  املالية  )وزارة  امل�ارد  تخ�شي�س  يف  الة  الفعَّ ال�زارات  �شلطة  بقيت 

ال�شيا�شي  التمثيل  تهمي�س  وعملية   ،)203:2005 العربية،  الإن�شانية  التنمية  )تقرير  وحدهم:  الرجال  اأيدي  يف  واخلارجية 

الدعم  اأهمية  تربز  هنا  ومن  القاعدة.  هى  تزال  ل  ال�شيا�شية  الأحزاب  يف  وحتي  تخ�شهن  التي  الأم�ر  يف  حتي  الن�شائي 

الرئي�شي يف  العامل  يزال ه�  ل  لأن هذا  م�شت�ى؛  اأعلى  الدولة وعلى  �شيا�شات  ال�قت احلا�شر يف  للن�شاء يف  ال�شيا�شي 

حت�شن امل�قف. ويف ال�اقع بف�شل هذا الدعم ال�شيا�شي للن�شاء من الدولة )state-feminism( حت�شن و�شعهن يف كثري 
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املغرب  يف  الربملان  يف  متثيلهن  ارتفع  فمثاًل  اخلارجية(.  وزارات  يف  دبل�ما�شيات  تعيني  فى  ذلك  )ويتمثل  الأحيان،  من 

 ،)%400( الن�شبة  بلغت  م�ريتانيا  )1200%(، ويف  تبلغ  بن�شبة  اأي   ،)%12( اإىل   )%1( من  1995م و2003م  عامى  بني 

ويف الأردن )200%(،و)70%( يف ت�ن�س، و)50%( يف �ش�ريا، و)10%( فقط يف م�شر، )بينما مل يحدث اأي تغيري يف 

الن�شائي  التمثيل  فاإن  التعيني،  ا�شتثنينا  واليمن(.واإذا  اجلزائر  مثل  بالد  يف  للمراأة  ال�شيا�شي  التمثيل  تراجع  وقد  لبنان، 

يف الربملانات العربية ه� غاية يف الت�ا�شع، فمثاًل يف الأردن ازداد عدد املر�شحات من )3( فقط يف انتخابات عام 1993م 

لي�شل اإىل )54( يف عام 2003م )�شباغ، 71:2005-72(، اأي بزيادة قدرها )1800%(، ولكن مت انتخاب )6( فقط، اأي )1/9( 

من املر�شحات )و مع ذلك فقد ازداد عدد النائبات من )1( اإىل )6(، وه� و�شع اأف�شل من انتخابات 1997م، حيث مل تنتخب 

1993م  عامي  بني  املر�شحات  انخف�س عدد  اليمن، حيث  �ش�ًءا يف  اأكرث  ال��شع  كان  17 مر�شحة(.وقد  بني  امراأة من  اأية 

ال��شع  ا�شتمر  وكذلك  فقط.  واحدة  �شيدة  انتخاب  ومت  مر�شحة(،   )11( اإىل   )44( )من   )%75( بلغت  بن�شبة  و2003م 

يتم  )20( مر�شحة،و مل  2007م، كان هناك  ال�ش�رى يف عمان يف عام  الرت�شيحات ملجل�س  ال�شيئ يف دول اخلليج، ففي 

انتخاب اإحداهن، ويف النتخابات الت�شريعية لعام 2006م يف الإمارات بلغ عدد املر�شحات )128(، ومل يتم انتخاب �شيدة 

الت�شريعية  النتخابات  بالتزكية، كما حدث يف  املراأة الختيار  لتمثيل  املت�ا�شع  النمط  اإل واحدة فقط. ومل يخرج عن هذا 

البلدية  ال�شع�دية، فقد جرت النتخابات  اأما يف  2007م.  البلدية يف قطر عام  2006م، والنتخابات  البحرين يف عام  يف 

ال�ج�د  لهذا  �شيدة وكنتيجة  اأية  تنتخب  وبالتايل مل  ال�شيدات؛  من  اأية مر�شحة  هناك  تكن  عام2005م، ومل  لأول مرة يف 

اأ�شبحت الدول العربية يف و�شع متدن يف قائمة الحتاد الربملاين الدويل  الن�شائي املت�ا�شع للغاية يف املجال�س النيابية؛ 

ا جًدا يف املرتبة )15(، تاأتي ت�ن�س يف املرتبة )27(، و�شوريا  )اإح�شائيات عام 2005م(. فبينما يبدو ترتيب العراق خا�شً

)71(، وجيب�تي واملغرب يف املرتبة )78( )طبًقا لإح�شائيات عام 2002(، ال�ش�دان يف املرتبة )85( )لعام 2000م(، بينما 

2000م(، عمان  )لعام   )120( 2000م(، م�شر  )لعام   )105( املائة: اجلزائر  بعد  ما  اإىل  العربية  الدول  باقي  ترتيب  يتدين 

)121( )لعام 2003م(، وكذلك لبنان )لعام 2000م(. ورغم اأن هذه البيانات يجب حتديثها، اإل اأنها مفيدة كم�ؤ�شرات علي 

2008م يف الك�يت. التمثيل ال�شيا�شي املتدين للن�شاء، وه� ما اأكدته مرة اأخرى النتخابات الت�شريعية لعام 

الفل�شطينني لعام  اأعاله، ويف حالة  بينا يف حالة املغرب  التدخل احلك�مي، كما  ول تزال و�شيلة النقاذ لتح�شني امل�قف هى 

2006م، وخا�شة يف حالة الإمارات يف عام 2008م؛ حيث ارتفع متثيل املراأة اإىل )22.5%(، واأ�شبحت يف املرتبة الأوىل بني 

الدول العربية يف هذا ال�شدد.)عبد اخلالق: اآراء ح�ل اخلليج، فرباير عام 2008(

املراأة يف عدد من  النيابية ه� و�شع  املجال�س  الن�شائي يف  التمثيل  ت�ا�شع  ال�ش�رة من جراء  قتامة هذه  يقلل من  ما  ولكن 

املنظمات غري احلك�مية، فه� يف�ق -اأو على الأقل يت�شاوى مع- متثيل الرجال: مثاًل فاإن معدل متثيل املراأة يبلغ 2:3 يف كل من 

البحرين، وم�شر، واملغرب، وه� تقريًبا على قدم امل�شاواة مع الرجال يف فل�شطني )ح�ايل 90%( )تقرير تقدم املراأة العربية: الي�نيفم، 

280:2004(. ورغم اأن املجه�دات املبذولة لتح�شني التمثيل الن�شائي النيابي يجب اأن ت�شتمر وتق�ى، فاإنه يبدو اأن حتقيق التقدم 

اأ�شرع واأقل �شع�به ممكن عن طريق البدء بالقطاعات الفنيه، كما ه� احلال يف متثيل املراأة وم�شاركتها يف اأجهزة  ب��شيلة 

القرار يف بع�س اجلامعات ويف قطاع ال�شحة، وكذلك احلال يف بع�س قطاعات املجتمع املدين كقطاع الأعمال. فمثاًل تلقت 

وحدة التنمية القت�شادية يف دبي يف عام 2007م مال يقل عن )15( طلًبا من �شيدات الأعمال للح�ش�ل على تراخي�س اإن�شاء 

م�شروعات خا�شة بهن، كما اأن اإن�شاء جمال�س واحتادات �شيدات الأعمال تتزايد ب�شرعة ملح�ظة يف املنطقة العربية.

�ساد�سًا. من اأجل تفعيل الدواء ملواجهه الداء، بع�س القرتاحات التنفيذية

هناك فعال الإح�شا�س باأهمية العمل وجديته من اأجل متكني املراأة، وما ي�شجع على الأمل ه� اأن الطريق قد بداأ فعاًل، واأن بع�س 

الإجنازات قد حتققت، كما يقر بذلك تقرير التنمية الإن�شانية العربية لعام 2005م. فهناك التزام من بع�س اأجهزة الدولة بتح�شني 

و�شع املراأة، واتخاذ بع�س اخلط�ات التنفيذية الالزمة لذلك. كما ظهرت بع�س املنظمات غري احلك�مية تعمل بحما�س يف هذا 
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املجال، وكان هناك تن�شيق متزايد بني هذه املنظمات وامل�ؤ�ش�شات احلك�مية، بل اإنه على امل�شت�ي العربي العام اأن�شئت م�ؤ�ش�شات 

اإقليمية متخ�ش�شة مثل منظمة املراأة العربية للرتكيز على و�شع املراأة وتدعيمها.

البنية  اأن يك�ن جزًءا من  املفه�م نف�شه يجب  املراأة ل يزال ط�ياًل، واأن هذا  اأن طريق متكني  اأن نعرف  ال�اقعية  ولكن من 

من  واحد  قام  والع�شرين  ال�احد  القرن  بداية  مع  فمثاًل  بعد.  يبداأ  مل  اأنه  يبدو  الذي  الأمر  وه�  العربي،  لل�شارع  الذهنية 

العربية  النه�شة  اأ�ش�س  عن  جاد  م�شروع  بتد�شني  العربية،  ال�حدة  درا�شات  مركز  وه�  البحثية،  العربية  املراكز  اأف�شل 

ولكن  �شفحة،   )1167( من  �شخم  جملد  بن�شر  واأردفه  املغرب  ملك  بح�ش�ر  املغرب  يف  �شخم  م�ؤمتر  وعقد  ومتطلباتها، 

متت معاجلة م��ش�ع املراأة يف فقرتني )�س 110-111(. ومن بني الـ45 م�ؤلًفا من كبار الباحثني العرب، مل يكن هناك اإل 

�شيدتان، وطاملا اأنهما كانتا من املعقبني، فلم يظهر اأ�شماهما على غالف الكتاب الذي اقت�شر على امل�ؤلفني فقط، وكلهم من 

الذك�ر. )عبد الله بلقزيز: نح� نه�شة عربية: بريوت: مركز درا�شات ال�حدة العربية، 2001(

ولكن يجب اأن ن�شيف اأن الت�جه الذك�ري الغالب يتناق�س مع التغريات الإيجابية يف بع�س قطاعات الراأي العام. فطبًقا لبيانات 

م�شح ت�جهات الراأي العام التي قام بها يف اأربع دول عربية تقرير التنمية الإن�شانية العربية لعام 2005م، فهناك )88%( ممن 

اأجاب�ا على قائمة الأ�شئلة باأن بناء نه�شة عربية ل ميكن اأن يتحقق دون نه�شة ن�شائية م�شاحبة اإن مل تكن �شابقة.)تقرير التنمية 

بكل  الي�نيفم  تقرير  البحثية، وقد ذكره  امل�شروعات  عليه  تتفق  الذي  الراأى  ال�اقع  220:2005(، وهذا ه� يف  العربية،  الإن�شانية 

�شراحة وو�ش�ح، حيث ي�افق هذا التقرير مبدئًيا على اأن املنطقة العربية تعاين من �شراعات واأزمات يجب م�اجهتها وحلها، 

الأجنبية عن  الق�ات  الأهلية، وعدم جالء  ال�ش�دان من جراء احلروب  والدمار احلاد يف  فل�شطني،  الحتالل يف  ماآ�شي  مثل 

العراق، والتداعيات امل�ؤملة وعدم الأمان الناجت عن هذه الأو�شاع املاأ�شاوية، ومثل و�شع الكثريين الذين اأجربوا على الرتحال 

اأو اأر�س اأو ماأوي. ولكننا- مع  اأنا�ًشا اآخرين )لجئني مثاًل( اأجربوا على العي�س دون م�شدر رزق  اأن  بحًثا عن الرزق، كما 

ذلك- ل يجب اأن ننتظر حتى حتل كل هذه الأزمات لكي نعالج م�شكلة الظلم اجلائر ال�اقع على الن�شاء ون�شعى نح� متكني املراأة، 

بل اإن الأمرعلى العك�س متاًما، فقد حان ال�قت لتعبئة جه�د الن�شاء اأنف�شهن، وال�شتفادة من روؤيتهن وطاقتهن مل�اجهه �شيل 

الأزمات التي لزالت تع�شف باملنطقة العربية.)تقرير تقدم املراأة العربية: الي�نيفم، 308:2004(

ال الذى يرمى اإىل حتقيق امل�شاواة بني الرجل واملراأة، واأل  وبالتايل فاإننا يجب اأن نكثف اجله�د وندفع العمل املخل�س والفعَّ

ناأل� جهًدا فى العمل يف الجتاهات املختلفة، من اأ�شفل حيث غالبية املجتمع كما من اأعلى حيث ال�شلطة. وحتديًدا فاإننا نقرتح اأن 

تك�ن ركيزة هذا العمل متمثلة فى النقاط ال�شبع التالية:

املرأة جتاه  السلبية  التفكري  أمناط  وبعض  الذكورية  الثقافة  مواجهه  أ. 
حيث تتجذر كثري من هذه املعتقدات ال�شلبية يف وعي ال�شعب، من خالل الأفالم ال�شينمائية اأو الأمثلة ال�شعبية املتداولة. وقد 

يك�ن هذا �شبًبا فى بع�س املعار�شه لتعيني املراأة كقا�شيه مثاًل، اأو الإ�شرار على التم�شك بختان الن�شاء، اأو ممار�شة العنف 

املنزيل �شدهن، والقيام مبا ي�شمي “جرائم ال�شرف”. ومن هنا كانت احلاجة املا�شة ملقاومة اأمناط التفكري ال�شلبي، ويا حبذا 

اأن يك�ن هذا جزًءا من جه�د �شبغ “احلداثة واملعا�شرة” ب�شبغة عربية بدًل من تقليد اأمناط اخلارج دون وعي اأو متحي�س. 

ول�شك اأن التدقيق يف املناهج الدرا�شية، والتعاون مع القائمني على الإعالم خلري بداية يف هذا ال�شدد.

بالدين املتذرع  احملافظ  التفسري  تأثري  تهميش  ب. 
اإن القراآن الكرمي وال�شنة لهما قد�شيتهما، ويجب املحافظة على هذه القد�شية، ولكن ل قد�شية ملن يق�م�ن بتف�شري هذه الن�ش��س. 

مثاًل هل ل يزال جمال املراأة ه� املنزل فقط ويجب اأن حترم من العمل يف اخلارج؟ هل احرتام ممار�شة تعدد الزوجات يجب اأن ي�ش�د 

دون �شابط اأو حاكم؟ اإن تزايد ث�رة الت�شالت اأعطت لبع�س التقليديني الفر�شة لن�شر وت�ش�يق فت�اهم. ومل�اجهه بع�س مظاهر 

التجمد الفكري املت�شلح بقد�شية مزع�مة، فاإننا يجب اأن نفتح باب الجتهاد والذي كان اإحدى منارات الإ�شالم على مر التاريخ.
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واخلارج الداخل  يف  املرأة  عامل  بني  احلاجز  تقليل  جـ. 
يق�ل تقرير التنمية الإن�شانية العربية 173:2005 اإن اأي تنظيم حلركة املراأة يف املجتمع ل يجب اأن يجعل منها �شجينة، ول 

يجب اأن متر عمليات التحر�س يف ال�شارع دون عقاب، بل يجب تع�شيد القيم الجتماعية التي تعلي من �شاأن �شالمتها اجل�شدية 

يبني التقرير)�س177(، فاإنه يف كثري من الكتب املدر�شية ل تزال اله�ة وا�شعة حتى الآن بني 
ُ
والنف�شية خارج دارها. وكما 

الأفكار ال�شلبية ال�شائعة عن املراأة املت�شمنة يف هذه الكتب ومعدل تقدمها احلقيقي يف ال�اقع املعا�س. فمثاًل ح�ايل )%75( 

من ال�ش�ر امل�ج�دة يف هذه الكتب تعطي التميز الجتماعي للرجل، بينما مكان املراأة الطبيعي ال�حيد ه� املطبخ ! ولذلك يجب 

و�شع �ش�ر اأخرى، ون�شرها يف و�شائل الإعالم املختلفة عن املراأة الطبيبة، واملدر�شة واملهند�شة والفنانة والريا�شية املتميزة، 

وياحبذا ل� قام بهذا العمل بع�س الن�شاء والرجال مبا�شرة.

للمرأة املدعمة  الرئيسية  التوجهات  تقوية  د. 
الداخل  من  تنبع  اأن  يجب  العربية  املراأة  متكني  نح�  الرئي�شية  الت�جهات  فاإن  املراأة،  متكني  عن  غربى  ت�ش�ر  ي�جد  بينما 

م�شت�حية مع ذلك القرارات الدولية، مثل قرارات م�ؤمتر بكني مثاًل. ول يقت�شر الأمر على ال�شكليات يف املجتمع، مثل: عملية 

بع�س  ملكية  تك�ن  اأن  املقب�ل عامة  فمثاًل هل من  امل�شم�ن والتنفيذ.  اإىل  يهدف  اأن  بل يجب  الدميقراطي وخالفه،  التح�ل 

اأجهزة الإعالم من �شحف وف�شائيات ح�شن رجايل، رغم اأن اأغلبيه العاملني هم يف بع�س الأحيان من الن�شاء؟.)تقرير التنمية 

الإن�شانية العربية، 207:2005(

2004م  عام  ت�ن�س  يف  العربية  القمة  م�ؤمتر  قرر  فمثاًل  الظه�ر.  يف  بداأت  التي  املراأة  تدعيم  مظاهر  اأهمية  تنبع  هنا  ومن 

اإلزام الزعماء العرب “باإعالء �شاأن دور املراأة، وتدعيم حق�قها، وت�شجيع م�شاركتها يف التنمية، وتع�شيد دورها ال�شيا�شي 

والقت�شادي والجتماعي والثقايف”، ول �شك فى اأن هذه خط�ة رائدة؛ لأنها املرة الأوىل التي يتم فيها طرح دور املراأة يف 

قرارات القمة العربية )�شباغ، 55:2005(. ولربط متكني املراأة بال�شياق العربي وتعبئة اجله�د اأ�شا�ًشا من الداخل يجب الحتذاء 

بقرار القمة العربية هذا وتدعيمه وت�شجيع امل�ؤ�ش�شات الأخرى يف جماىل التعليم والإعالم على تتبع خطاه وتنفيذ بن�ده. 

القانوني اهليكل  إصالح  هـ. 
يهتدي به حتى واإن مل تنفذ. ولكن يف بع�س الأحيان تاأخذ الق�انني والل�ائح 

ُ
اإن الق�انني والل�ائح تقدم معياًرا لل�شل�ك الذي يجب اأن 

التي تعك�س الت�جهات املتط�رة للراأي العام بع�س ال�قت حتي يتم اإ�شدارها. وهذا ه� احلال فيما يتعلق ببع�س مظاهر و�شع املراأة 

العربية. فمثاًل يف م�شح الراأي العام الذي قام به تقرير التنمية الإن�شانية العربية لعام 2005م، وافقت ن�شبة تبلغ )68%( من عينة 

امل�شح باأن املراأة لها احلق يف طلب الطالق )تقرير التنمية الإن�شانية العربية لعام 192:2005(، وراأت ن�شبة تبلغ )69%( اأن لالأبناء احلق يف 

احل�ش�ل على جن�شية والدتهم )تقرير التنمية الإن�شانية العربية لعام 196:2005(، وراأت ن�شبة تبلغ )62%( اأن للمراأة احلق فى اأن ت�شبح 

قا�شية )تقرير التنمية الإن�شانية العربية لعام 199:2005(. ولكن الق�انني والل�ائح مل تعك�س هذه الآراء بعد، بل لي�س هناك تعريف قان�ين 

�شريح للتحر�س اجلن�شي وبالتايل لي�شت هناك عق�بات لهذه اجلرمية، وهي جنحة �شائعه يف كثري من الدول العربية. 

“الزاين  القراآن عن  الزنا، وه� عك�س ما يق�ل  الق�انني ل تزال متحيزة �شد املراأة، حتى يف جرائم  ال�اقع فاإن معظم  ويف 

والزانية....”، بل اإن معظم الدول العربية التي �شدقت على اتفاقية “ال�شيداو” وغريها من امل�اثيق الدولية اخلا�شة باملراأة 

اأرفقت ت�شديقاتها بتحفظات مت�س ج�هر متكني املراأة يف هذه امل�اثيق )تقرير التنمية الإن�شانية العربية، 179:2005-180(. ومع ذلك فاإن 

بع�س الدول حتاول الآن تعديل بع�س الق�انني املجحفة باملراأة، فهناك يف ت�ن�س قرار ا�شتثنائي باإلغاء تعدد الزوجات. وحتى اإذا 

مل ترغب معظم الدول العربية يف تر�شيخ هذه الدرجة من التغيرياملحلي والدويل، فاإن احلاجة ما�شة لتمحي�س الق�انني والل�ائح 

امل�ج�دة لتخفيف -اإن مل يكن اإلغاء- الظلم ال�اقع على املراأة.
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االنتخابية واملمارسات  القوانني  يف  املرأة  أجل  من  اإلجيابي”  “التميزي  سياسة  شأن  إعالء  و. 
كل البيانات والإح�شائيات ت�ؤكد خ�ف املراأة من خ��س التجربة النتخابية، و�شع�رها باأنها عر�شة للتحر�س ورمبا البلطجة 

باهظة  الآن  اأ�شبحت  النتخابية  اأن احلمالت  ونف�شًيا. ومبا  اإجراءات خا�شة حلمايتها ج�شدًيا  اتخاذ  ولذلك يجب  ال�شيا�شية. 

التكاليف، فيك�ن من املطل�ب اإتاحة ح�افز مالية ملعاونة املر�شحات على خ��س النتخابات. 

املرأة حلقوق  املساندة  االجتماعية  احلركات  تقوية  آخراً،  وليس  أخرياً  ز. 
اًل يف الكفاح من اأجل ال�شتقالل ال�طني، �ش�اء يف اجلزائر اأو فل�شطني اأو  اإن م�شح التاريخ العربي ي�ؤكد اأن املراأة لعبت دوًرا فعَّ

غريهما من الأقطار؛ ولذلك وجب تق�ية املنظمات الن�شائية العربية لكى ت�ا�شل هذه الفاعلية وتك�ن م�شتقلة، فيمكن العتماد عليها 

اًل  يف م�اجهة امل�شكالت التي تع�ق �شري التنمية القت�شادية والجتماعية، بل يجب اإتاحة الفر�شة لهذه املنظمات كي تلعب دوًرا فعَّ

يف اتخاذ القرارات وتنفيذها. فمثاًل يف اليمن هناك )87( منظمة ن�شائية، ولكن ن�شبة ا�شرتاك املراأة يف اأجهزة اتخاذ القرار ل تتعدى 

)6%( )تقرير التنمية الإن�شانية العربية، 36:2005(، وهذا و�شع جائر، خا�شة واأن عدًدا من هذه املنظمات اأثبتت كفاءتها يف عدد من الدول 

العربية، كما ه� احلال يف حتديث ق�انني الأ�شرة يف ت�ن�س 2004م، وحديًثا يف املغرب؛ ولذلك فاإن املجتمع العربي الذي ل يق�م 

بت�شجيع هذه احلركات الجتماعية الن�شائية يحرم نف�شه من فاعل ثقيل ال�زن قادر على معاونته يف م�شرية التنمية.
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خامته

كما قلنا يف املقدمة، ا�شتهدفت هذه الدرا�شة املبدئية عر�س اجلدال العاملي الدائر ح�ل م�شم�ن الأمن، وه� مطلب اأ�شا�شي 

لالأفراد وال�شع�ب على مر الزمان وفى خمتلف الأماكن. فحتى الآن مل يتم يف هذا النقا�س العاملي بل�رة اإ�شهام عربي حمكم 

ي�شت�حي �شياق هذه املنطقة ال�شرتاتيجية احل�شا�شة. مثاًل: هل ال�شتقطاب احلا�شر بني املفه�م التقليدي لأمن ال�طن واملفه�م 

امل��شع واملتعمق لالأمان الإن�شاين يفر�س على املفكرين وممار�شي ال�شيا�شة يف املنطقة العربية اختيار اأحد املفه�مني دون الآخر؟ 

وهل مفه�م “الأمن ال�طني” ومفه�م الأمان الإن�شاين نقي�شان ل ميكن اجلمع بينهما على م�شت�يي التحليل واملمار�شة؟.

تعتقد ال�رقة اأن هذا اجلمع يف ال�شياق العربي احلايل وفى ظل �شيطرة ال�شراعات الداخلية واخلارجية ممكن بل �شروري، 

فكل منهما يق�ي الآخر ويع�شده؛ وبالتايل ي�شبح هذا اجلمع اأف�شل ال�شبل لتحقيق الأمن والأمان ال�شامل. فالأمن ال�طني 

بدون اأمان امل�اطن -وخا�شه ن�شفه الن�شائي- يجعل من الأول غ�شاء اأج�ف ي�شهل الإطاحة به ب�شه�له، كما اأن اأمان املراأة ل 

يزال ي�شتفيد -حتى الآن- من تاأييد ال�شلطة ال�شيا�شية )state-feminism( ومن مبادرتها يف القطاعات املختلفة، مبا فيها 

القطاعات احل�شا�شة، مثل القطاع ال�شيا�شي )مثاًل �شيا�شات التعيني يف املجال�س املنتخبة(؛ ومن هنا تنبع اأهمية اأن يك�ن اأمان 

اأمن الدول واملجتمعات، واأن ي�شت�حي يف ربطه مبا يحدث يف الدرا�شات عن  النقا�س العاملي ح�ل  املراأة جزًءا ل يتجزاأ من 

و�شع املراأة؛ ولذلك ا�شتعر�شت الدرا�شة ثالثة م�شروعات بحثية عاملية جلرد مظاهر الظلم ال�اقع على املراأة العربية. م�شت�حية 

�شبع  طريق  عن  الدواء  لقرتاح  انتقلت  ثم  الداء،  لت�شخي�س  الأعرا�س  �شراحه  بكل  الدرا�شة  ناق�شت  حيث  الطبية،  املنهجية 

خط�ات تنفيذية لتمكني املراأة العربية كاإحدى الركائز املهمة لالأمان والنه�شة العربية ال�شاملة.
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Annexes

Table (�): Political Processes under Conditions of Geopolitical Power Politics and 
Complex Interdependence.

Geo Political Power Poli-
tics

Transnational Complex 
Independence

Goals of Actors Military security will be the 
dominant goal

Goals of states will vary by 
issue area. Transgovernmen-
tal politics will make goals 
difficult to define. Trans-
national actors will pursue 
their own goals.

Instruments of state policy Military force will be most 
effective, although economic 
and other instruments will 
also be used.

Power resources specific to 
issue areas will be most rel-
evant. Manipulation of in-
terdependence, international 
organizations, and transna-
tional actors will be major 
instruments.

Agenda formation Potential shifts in the bal-
ance of power and security 
threats will set the agenda in 
high politics and will strong-
ly influence other agendas.

Agenda will be affected by 
changes in the distribution 
of power resources within 
issue areas; the status of in-
ternational regimes; changes 
in the importance of transna-
tional actors; linkages from 
other issues and politiciza-
tion as a result of rising sen-
sitivity interdependence.

Linkages of issue Linkages will reducediffer-
ences in outcomes among 
issue areas and reinforce in-
ternational hierarchy

inkages by strong states will 
be more difficult to make 
since force will be ineffective. 
Linkages by weak states 
through international orga-
nizations will erode rather 
than reinforce hierarchy.

Roles of international orga-
nizations

Roles are minor limited by 
state power and the impor-
tance of military force.

Organizations will set agen-
das, induce coalition-forma-
tion, and act as arenas for po-
litical action by weak states. 
Ability to choose the organi-
zational forum of an issue and 
to mobilize votes will be an 
important political resource.

Source: Keohane and Nye, 1977: 37
As in Korany )1999(, “The Arab World and the New Balance of Power in the New Middle East,” in M. Hud-
son Middle East Dilemmas, Columbia, University Press.
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Table (�): The ten most significant global infectious disease threats

Disease Cause
Main areas

affected
Annual Deaths

1. Lower respiratory 
diseases

Influenza and pneu-
monia virus passed 
by coughing and 
sneezing

Global but most 
deadly in LCDs

3.9 million

2. AIDS Virus transmitted by 
bodily fluids

Global but princi-
pally Sub-Saharan 
Africa

2.9 million

3. Diarrhoeal Various diseases car-
ried by waterborne 
viruses, bacteria and 
parasites )e.g. chol-
era, dysentery, e.coli(

India, China, Sub-
Saharan Africa

2.1 million

4. Tuberculosis Bacterial infec-
tion transmitted by 
coughs and sneezes

LDCs, principally & 
SE Asia

1.7 million

5. Malaria Parasites transmit-
ted by mosquito

The ‘Tropics’ 1.1 million

6. Measles Virus affecting chil-
dren

Global 0.8 million

7. Hepatitis B Virus transmitted 
via blood )e.g. shar-
ing needles( causing 
liver diseases

Global but principal-
ly Africa and E Asia

0.6 million

8. Tetanus Bacterial infection 
affecting babies and 
mothers during birth 
due to unsanitary 
conditions

LDCs in Asia and 
Sub Saharan Africa

0.3 million

9. Pertussis )whop-
ping cough(

Bacterial infection of 
the lungs

Africa 0.3 million

10. Meningitis Bacterial infection 
transmitted by hu-
man contact

Global but most 
deadly in Sub-Saha-
ran Africa

0.2 million

Source: Figures from Hough 2004: 155.

؟
ر

بـا
تـ
ع

ل
ا
ي 

فـ
ة 

راأ
ملـ

ا
ذ 

خـ
اأ
م 

تـ
ل 

هـ
 :

ن
مــا

لأ
وا

ن 
مـ

الأ
ل
ة 

يـ
مل
عا

ل
ا
ى 

وؤ
ر

لـ
ا
 :

ل
و

لأ
ا
ل 

ش
�

ف
ل
ا



��

Table (�): Average annual death toll by types of natural disaster

1. Windstorms 20564

2. Floods 9775

3. Earthquakes 5925

4. Avalanches/landslides 955

5. Extreme temperatures 912

6. Tsunamis 426

7. Volcanic eruptions 94

8. Forest fires 63

Note: Figures derived from years 1991-2000.
Sources: Hough, 2004: 181.

Table (�): The world’s worst transport disasters

Place Date Type No. killed

1. Philippines 1987
Ferry crash )Dona 
Paz(

4386 b

2. Salang Tunnel, 
Afghanistan

1982 Fire in road tunnel 2000 a

3. Haiti 1993
Ferry sunk )Nep-
tune(

1800 a

4. Mississippi, USA 1865
Steamship exploded 
)Sultana(

1800 c

5. North Atlantic 1912
Ship sunk by iceberg 
)Titanic(

1500 b

6. Japan 1954 Ferry )Toya Maru( 1172 a

7. Canada 1914
Ship sunk )Empress 
of Ireland(

1014 b

8. New York, USA 1904
Ship fire (General 
Slocum(

1000 b

9. Philippines 1980
Ferry sunk )Don 
Juan(

1000 a

10. Baltic Sea 1994 Ferry sunk )Estonia( 909 a

Source: Hough, 2004:201



�0

Table (�): The world’s worst structural accidents

Place Date Type No. killed

1. Santiago, Chile 1863 Fire in a church 2000 c

2. Chungking, China 1949
Spread of dockside 
fire

1700 a,b

3. Canton, China 1845 Theatre fire 1670 a

4. Hakodate, Japan 1934
Urban fire caused by 
chimney collapse

1500 a

5. Mecca, Saudi 
Arabia

1990
Collapse of pedestri-
an tunnel

1426b

6. Shanghai 1871 Theatre fire 900 a

7. Vienna 1881 Theatre fire 850 a

8. St. Petersburg 1836 Fire at Circus 800 a

9. Antoung, China 1937  Cinema fire 658 a

10. Hong Komg 1918
Sports stadium col-
lapse and fire

604 a

Note: Excluded structural disasters instigated by natural phenomena.
Source: Hough, 2004: 201

Table (�): The world’s worst industrial disasters

Place Date Type No. killed

1. Bhopal, India 1984 Chemical Leak Approx. 2500

2. Hineiko, China 1942
Mining disaster )ex-
plosion(

1549 a,b

3. Nigeria 1998 Oil pipeline fire 1082 b

4. Courrieres, France 1906
Mining disaster )ex-
plosion(

1060 a,b

5. Chelyabinsk, 
USSR

1989
Gas pipeline explo-
sion

607 b

6. Oppau, Germany 1921
Chemical plant ex-
plosion

600 b

7. Texas, USA 1947
Ship carrying fertil-
izer exploded in port

561 b

8. Mexico City 1984
Petroleum gas plant 
explosion

540 b
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9. Cubatao, Brazil 1984 Petroleum fire plant 508 b

10. Lagumillas, Ven-
ezuela

1939 Oil refinery fire 500 a

Note: Excludes disasters instigated by natural phenomena, military strikes, or military accidents.
As examples of natural phenomena, lightning strikes caused explosions of arsenals in Rhodes, Greece in 1856 and 
in Brescia, Italy in 1769, claiming around 4000 and 3000 lives respectively )Ash, 2001:215(. Dambursts are also 
excluded. Notable examples of military accidents include the explosion at an ammunition dump in Lucknow, India 
in 1935 which killed 2000, the explosion of the ammunition ship Mont Blanc after collision near Halifax, Canada 
in 1917 which killed 1963, and the explosion of ammunition trucks in Cali, Colombia in 1956 which killed 1200. 
)Hough, 2004: 204(.

Table (�): The ten deadliest disease epidemics and pandemics of all time

Epidemic/pan-
demic

Location Date Death toll

1. Black Death World 1347-51 75 million

2. AIDS World 1981 23 million

3. Influenza World 1918-20 21.64 million

4. Plague India 1896-1948 12 million

5. Typhus Eastern Europe 1914-15 3 million

6. ‘Plague of Justin-
ian’

Eastern Mediterra-
nean

541-90 ‘millions’

7. Cholera World 1846-60 ‘millions’

8. Cholera Europe 1826-37 ‘millions’

9. Cholera World 1893-94 ‘millions’

10. Smallpox Mexico 1530-45 Up to 1 million

Source: Hough 2004: 151
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Table (�): The ten worst natural disasters in history

Place Date Type Fatalities

1. Huang Ho River, 
China

1931 Flood 3.7 million a,b

2. China 1959 Flood 2 million b

3. Upper Egypt and 
Syria

1201 Earthquake 1.1 million d

4. Huang Ho River, 
China

1887 Flood 900 000 c

5. Shaanxi, Shanxi 
and Henan, China

1556 Earthquake 830 000

6. Huang Ho River, 
China

1938 Flood 500 000 b

7. China 1939 Flood 500 000 b

8. Bangladesh 1970 Cyclone 300 000 b

9. Tong-shan, China 1976 Earthquake 242 000 a

10. Nan-shan, China 1927 Earthquake 200 000 a

Source: Hough, 2004: 180.

Table (�): The top causes of accidental death

Form of accident Annual deaths

Road traffic injuries 1 194 000

Drowning 403 000

Falls 385 000

Poisoning 343 000

Fires 309 000

Others ‘a’ 874 000

Note: ‘Others’ include exposure to animate and inanimate mechanical forces (including firearms); exposure to elec-
tric current, radiation and extreme ambient temperature and pressure, and to forces of nature; and contact with 
heat and hot substances, and venomous plants and animals )McGee, 2003(.
Source: WHO )2002b:190(.
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Table (�0): The top ten famines in history

Deaths Principal cause

1. China 1958-62 30 million
Political-forced urbanization and 
collectivization of agriculture

2. N. China 1876-78 12 million Natural-drought

3. Bengal 1770 10 million Natural-drought

4. C. India 1976-78 6 million Natural-drought

5. Ukraine 1932-33 5 million
Political- harsh USSR quotas on 
Ukranian grain collected centrally

6. N. Korea 1995- 2 million Natural- drought and floods

7. Bengal 1943-44 1.9 million
Political- supply and price of rice 
negatively affected by Second 
World War

8. Raiputana, India 1869 1.5 million Natural-drought

9. Orissa, India 1865-66 1 million
Natural- drought in 1865 followed 
by floods in 1866

9. India 1897 1 million Natural-drought

9. Ireland 1845-47 I million Natural-potato blight

Source: Hough, 2004: 86.
The idea of the presence of multiple threats and possible primacy of non-state and/or non-military ones is finally 
catching on.

Table (��): Fears of individuals living in the European Union in 2000 (%)

1. Organized crime 77

2. Nuclear power plant accident 75

3. Terrorism 74

4. Ethnic conflict 65

5. Spread of Weapons of Mass Destruction 62

6. Epidemics 57

7. Accidental launch of nuclear weapon 55

8. World War 45

9. Conventional war 45

10. Nuclear conflict 44

Note: 15,900 people across the 15 EU states in November and December 2000 were asked the following question: 
‘Here is a list of things that some people are afraid of. For each of these, please tell me if, personally, you are afraid 
of it or not’.
Source: Hough, 2004: 10.
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قائمة املراجع

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي-املكتب الإقليمي للدول العربية ومنظمة املراأة العربية وبرنامج اخلليج لدعم منظمات الأمم 

املتحدة )2006(. “تقرير التنمية الإن�شانية العربية للعام 2005: نح� نه��س املراأة يف ال�طن العربي”، ني�ي�رك: 

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي- املكتب الإقليمي للدول العربية.

العربية. ال�حدة  درا�شات  مركز  بريوت:  بلقزيز، عبد الله )واآخرون( )2001(. “نحو النه�شة العربية”، 

�شعيد، حممد قدري )2008(. “نح� فقه الك�ارث”، التقرير الإ�شرتاتيجي العربي 2007-2008، القاهرة: مركز الأهرام 

للدرا�شات ال�شيا�شية وال�شرتاتيجية.

للبح�ث. اخلليج  مركز  دبي:  عبد اخلالق، خالد )2008(. “املراأة يف املجال�س الت�شريعية لدول اخلليج”، 

.2008 فرباير  عبد اخلالق، خالد )2008(. “ن�شاء الإمارات والطريق اإيل متكينهن”، “جملة اآراء عن اخلليج”، 
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الثاني الفصل 

ة أ ملر ا من  أ و ملسلحة  ا ت  عا ا لنز ا

خليل صم  عا  . د و  ي   و با جر علي   . د
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مـقـدمـة

ُمثلها  دائمًا يف  الب�شرية  �شعت  ناحية،  من  وال�شر.  بني اخلري  يتنازعها �شراع جديل  الب�شرية  والعالقات  التاريخ  مطلع  منذ 

دون  املختلفة،  املجتمعات  وبني  جمتمعاتهم  داخل  الب�شر،  لكافة  وال�شتقرار  والأمان  والأمن  وامل�شاواة  العدل  لتحقيق  العليا 

تفرقة بني اإن�شان واآخر، اأو اإجحاف بحق اإن�شان مقابل اآخر. اجلميع �ش�ا�شية ي�شتحق�ن احلياة بكرامة، وب�ش�رة لئقة حتقق 

ا�شطدمت  العليا  املثل  فاإن  املتاحة-  امل�شادر  ملحدودية  -ونظًرا  اأخرى  ناحية  من  ولكن،  وال�افية.  الكاملة  الإن�شان  اإن�شانية 

الب�شر، داخل جمتمعاتهم وبينها وبني غريها من املجتمعات،  اأ�شبح دائمًا وم�شتمرًا بني  اأنتج �شراعًا  دائمًا مع احلاجة، مما 

لال�شتح�اذ على اأكرب قدٍر من هذه امل�شادر. وكانت النتيجة العملّية املُّرة لهذا ال�شراع اأن ُتق�ّشم الب�شر اإىل �شع�ب وطبقات 

الفر�س والإمكانيات؛ لأن بع�شها متّكن من ال�شتح�اذ على  التكاف�ؤ يف  وفئات وجمم�عات متناحرة ومتنازعة، تت�شم بعدم 

ن�شبة اأكرب من امل�شادر املحدودة من غريه. نتيجة لذلك - وع��شًا عن حتقيق العدل وامل�شاواة والأمن والأمان وال�شتقرار لكل 

الب�شر- فاإن ق�شمًا منهم حّقق ذلك على ح�شاب الآخر؛ مما اأدى اإىل تكري�س التباين والتمييز والفرقة وال�شتغالل بني بع�شهم 

البع�س. ف�شار هناك ق�شم ذو حظ�ٍة يقابله بال�شرورة ق�شم ه�ّس ومهّم�س.

وب�شبب هيمنة الطبيعة الذك�رية يف معظم حقب التاريخ، ولك�ن ال�شراع الناجم عن احلاجة، ولي�س ال�فاق الناجت عن املثل 

العليا، ه� ما يتحكم فعليًا يف طبيعة العالقات الب�شرية؛ فقد عانت املراأة تقليديًا كفئة من ه�شا�شة ال��شع والتهمي�س، مثلها مثل 

الأطفال وكبار ال�ّشن والفقراء من الرجال. واإن كانت هذه املعاناة قائمة يف وقت ال�شلم، فاإنها تتفاقم اأثناء النزاعات امل�شلحة 

وبعدها، داخلية كانت تلك النزاعات اأو بني الدول؛ ملا جتلبه هذه النزاعات من ويالت عامة، ت�شبح فيها الفئات اله�ّشة واملهم�شة 

هي الأكرث عر�شة للمعاناة وال�شتغالل، ول�شل�شلة ممتدة من النتهاكات.

النزاعات  انتهاكات، وخ�ش��شًا خالل  الأخرى( من  اله�ّشة  )والفئات  املراأة  له  تتعر�س  ما  بفداحة  الإن�شاين  ال�عي  مع تط�ر 

املعاناة،  اإيقاف هذه  الدويل ب�شرورة  الإعالم والت�شال، وازدياد الهتمام  الك�شف عن ذلك يف �شبل  امل�شلحة، وتقّدم �شبل 

�شهد القرن الع�شرين نقلة ن�عية يف جمال ال�شعي لتح�شني و�شعية حق�ق الإن�شان ب�شكل عام، وحق�ق املراأة ب�شكل خا�س. 

ا لُتحدث نقلة ن�عية على �شعيد الأول�يات  هذه النقلة مل تكن على �شعيد حتديد املفاهيم وت��شيحها فح�شب، واإمنا جاءت اأي�شً

واملعايري. فمن النطالق من فر�س قي�د اأثناء النزاعات امل�شلحة )حماية �شلبية للجماعات عن طريق المتناع عن القيام ببع�س 

الأفعال(، اإىل ال��ش�ل لت�شجيع الدول على اتخاذ اإجراءات اإيجابية يف وقت ال�شلم، كما يف احلرب )حماية اإيجابية عن طريق 

القيام باأفعال تعّزز التحرر من احلاجة واخل�ف، وبالتايل العي�س بكرامة(.* وُيالحظ امتداد هذه النقلة الن�عية لت�شمل و�شع 

املراأة، اإذ مل تعد م�شاألة الهتمام بها مقت�شرًة على حمايتها اأثناء النزاعات امل�شلحة فقط، بل بتعزيز دورها وتق�ية مكانتها يف 

ا  املجتمع اأثناء اأوقات ال�شلم؛ من اأجل احلفاظ على ال�شلم الأهلي وال�شتقرار املجتمعي كذلك. ويالحظ اأن هذه النقلة تعك�س اأي�شً

متتني العالقة بني القان�ن الدويل حلق�ق الإن�شان والقان�ن الدويل الإن�شاين، على اأ�شا�س اأن �شريان الأخري اأوقات النزاعات 

)Abresch, 2005: 2(.ا باأحكام القان�ن الدويل حلق�ق الإن�شان امل�شلحة ل يعفي الدول من التزاماتها اأي�شً

القان�ن الدويل  النزاعات امل�شلحة وبعدها، وكيفية تعامل  اأثناء  املراأة  اإىل ت�شليط ال�ش�ء على واقع و�شع  ال�رقة  تهدف هذه 

املراأة مل  اأمن  اأّن حتقيق  مهمة، هي  اإبراز حقيقة  على  ال�رقة  وترّكز  الإن�شاين.  الأمن  مفه�م  تط�ر  ال�اقع يف �ش�ء  هذا  مع 

يعد يقت�شر على م�شاألة ت�فري احلماية وامل�شاعدة لها فقط، بل اأ�شبح �شرطًا اأ�شا�شيًا و�شروريًا لتحقق اأمن املجتمع، وق�شية 

جمتمعية ودولية ُمّلحة تخدم ال�شلم وال�شتقرار على ال�شعيد الإن�شاين العام. وت�شل ال�رقة اإىل ال�شتنتاج الطبيعي باأن متكني 

املراأة وتفعيل دورها يعّزز من الأمن الق�مي لدولها؛ وذلك لأن حتقيق الأمن الإن�شاين �شروري لتحقيق الأمن الق�مي للدول، 

)Aoláin, 2006: 847(.ا ولإ�شعاع حالة ال�شلم وال�شتقرار والأمن على ال�شعيد الدويل اأي�شً

* وقد مت تت�يج هذه اجله�د بتبني اأول قرار �شادر عن جمل�س الأمن يف هذا اخل�ش��س، وه� القرار رقم )1325( لعام 2000م والذي �شيتم تناوله لحقًا 
يف هذه الدرا�شة.
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حول علقة الأمن القومي باأمن الدولة والأمن الإن�ساين*

النظام  مرتكز  ق�مية  كدولة  لت�شبح  لحقًا  وتطّ�رت  ع�شر،  ال�شابع  القرن  من  ابتداء  بالت�ّشكل  احلديثة  الدولة  بداأت  منذ 

الق�مي  الأمن  اأن  اللت�شاق  هذا  مفاد  الدولة.  باأمن  الق�مي  الأمن  مفه�م  الت�شق  الدولية،  العالقات  واأ�شا�س  الدويل 

اأهم  اأنها  اأ�شا�س  على  وا�شتقرارها  وكيانها  وج�دها  على  باحلفاظ  اأي  الدولة،  اأمن  بتحقق  يتحقق  )مبك�ناتها(  للدولة 

بالدولة  الأخرى(. ولكن يف عالقته  الدول  الفرد واملجتمع( واخلارجية )مع  الداخلية )بني  للعالقات  ُمنّظم  اأ�شا�شي  هيكل 

التباين يف  انطالقًا من  مت�شادين، وذلك  الأغلب  تط�ر يف منحيني خمتلفني، ويف  الق�مي  الأمن  مفه�م  اأن  اعتبار  ميكن 

خـالل  مـن  تنظيمها  وكيفيـة  الب�شريـة  الطبيعة  ح�ل  ول�ك  ه�بز  من  كل  روؤية  اختالف  ميثلها  التي  ال�شيا�شية  النظرية 

)Commission on Human Security, 2003: 2-19(.الدولــة

امل�شالح  على  اخلا�شة  م�شاحلهم  وتغليب  الأفراد،  اأنانية  –ب�شبب  الب�شر  بني  الط�عي  التعاون  حتقيق  باإمكانية  قناعته  لعدم 

العامة؛ مما ي�ؤدي اإىل �شراع قد ُيف�شي باملجتمع اإىل حالة من الف��شى العارمة، وبالتايل انعدام الأمن وال�شتقرار- بّرر ه�بز 

�شرورة اإن�شاء الدولة ومنحها حرية الت�شرف املطلق لتنظيم �شئ�ن املجتمع و�شئ�ن اأفراده. بالتايل نّظر ه�بز للدولة ال�شلط�ية 

التي يتحقق مرّبر وج�دها من خالل قيامها ب�اجبها املتمثل يف رعاية رعاياها الذين ينفرط عقدهم بزوالها اأو �شعفها. لذلك 

فاإن وج�د الدولة وق�تها عند ه�بز ه� الأ�شا�س، وحتقق اأمنها ه� الغاية؛ لك�ن ذلك ُيعّد املدخل الذي يحقق لالأفراد واملجتمع 

اأمنهم. من هذه النظرة ُي�شتخل�س اأن الأمن الق�مي يتحقق فقط ب�شمان اأمن الدولة من خالل ان�شياع الرعايا ملطالبها، وذلك من 

خالل اإقامة عالقة عم�دية تنطلق من اأعلى، من الدولة، لت�شل نزوًل اإىل اأ�شفل، وت�شتقر عند الفرد.** 

على العك�س من ه�بز، انطلق ل�ك يف نظريته ال�شيا�شية من واقعية حتقق التعاون بني الب�شر، ذلك التعاون النابع من الطيبة 

الفطرية املتاأ�شلة يف نف��شهم؛ مما ي�شري اإىل عدم وج�د تعار�س بال�شرورة بني حتقيق امل�شلحة اخلا�شة للفرد وامل�شلحة 

الأفراد  فاإن م�شالح  الأخرى،  املتاحة من اجلهة  امل�شادر  النا�س من جهة، وحمدودية  لزيادة عدد  للمجم�عة. ولكن  العامة 

قد تت�شارب؛ الأمر الذي يحتاج اإىل عملية تنظيم وتقنني. لذلك ت�جد الدولة التي ي�شتقطع لها امل�اطن�ن -ولي�س الرعايا- 

وتنظيمها.  �شئ�نهم  اإدارة  الأداء يف  بح�شن  امل�شروطة  بل مب�افقتهم  عليهم،  ت�شّلط  لتق�م دون  امل�شرّتدة  جزءًا من حق�قهم 

وبالتايل فاإن الأمن الق�مي عند ل�ك يتحقق بت�افر اأمن امل�اطنني الذين مينح�ن تف�ي�شًا للدولة كي حتكم باإرادتهم احلّرة 

فالأمن  ل�شيا�شاتها.  ودعمهم  اأدائها  عن  امل�اطنني  ر�شا  ا�شتمرار  من  ينبع  الدولة  اأمن  فاإن  املنطلق  هذا  ومن  وامل�شروطة. 

اأ�شفل، من عند امل�اطن، وينطلق �شع�دًا اإىل  الق�مي وفقًا لنظرية ل�ك امل�شتنبط منها الطبيعة الدميقراطية للدولة يبداأ من 

اأعلى لي�شتقر عند الدولة.***

بقيت وجهتا النظر املتعار�شتان تت�شارعان ملدة قرون عديدة ح�ل تف�شري �شرعية وج�د الدولة وتربير اأفعالها، وارتبط بذلك 

ا�شتمرار اخلالف على مفه�م الأمن الق�مي. فقد ا�شتقر منحى يرى اأن الأمن الق�مي يعني حماية الدولة، كم�ؤ�ش�شات ونظام 

من التهديدات اخلارجية ال�افدة عليها من الدول الأخرى، والتهديدات الداخلية ال�شادرة عن رعايا يحاول�ن تق�ي�س ركائزها 

حتقيقًا مل�شاحلهم اخلا�شة، وبح�شب هذا املفه�م لالأمن الق�مي فاإن عالقة الدولة باأفرادها تت�شم بالت�تر الدائم؛ مما ل ي�شمح 

بتط�ر اأمن اإن�شاين ذي مغزى اإيجابي. اأما املنحى الآخر فا�شتمر يرى اأن الأمن الق�مي ه� النتيجة احلتمية لتحقق اأمن امل�اطنني 

يف دولة حترتم حق�قهم وحرياتهم وتعاملهم جميعًا �ش�ا�شية دون متييز.

.)Jackson, 1957: 364-380; Raskin, 1976:189-220(:للمزيد ح�ل عالقة الأمن الق�مي بالأمن الإن�شاين، راجع  * 

ا: ** للمزيد ح�ل فل�شفة ت�ما�س ه�بز بخ�ش��س الدولة وطبيعتها: )الغايل، 1997: 78-79(،. وراجع اأي�شً

)Schedler, 1997: 165-170; Martel, 2000: 69-104; Martinich, 1996: 273-283(.

.)Schmidgen, 2007: 205-223( :ا *** للمزيد ح�ل فل�شفة ج�ن ل�ك بخ�ش��س الدولة وطبيعتها: )الغايل، 1997: 79-80(، راجع اأي�شً

ة
راأ

مل
ا
ن 

م
واأ

ة 
ح

شل
�
مل
ا
ت 

عا
زا

ن
ل
ا
 
 :

ين
ثا

ل
ا
 
ل 

ش
�

ف
ل
ا



��

مع مرور ال�قت مالت كفة امليزان باجتاه املنحى الدميقراطي على ح�شاب املنحى ال�شلط�ي، لت�شجل اخرتاقًا اأ�شا�شيًا يف نهاية 

القرن الع�شرين يتمثل يف انهيار الحتاد ال�ش�فياتي. واإ�شافة عن الرف�س املت�قع ل�شتمرار ت�شلط الدولة على اأفرادها، كان 

لنجاح هذا امل�شار اأ�شباب اأخرى، منها خروج الدولة خارج حدود اأوروبا عن نطاق الق�مية. فدول العامل اجلديد ت�شكّلت من 

ق�ميات مهاجرة عديدة، وا�شتطاعت ب�شبب طبيعتها املهاجرة اأن ُتعّزز مفه�م امل�اطنة واأن ُت�ّشكل مفه�م اأمنها الق�مي على هذا 

منها  الأ�شا�س. اأما دول حقبة ما بعد ال�شتعمار يف اآ�شيا واإفريقيا فقد اأّدت هند�شة حدودها وفقًا للم�شالح ال�شتعمارية اإىل ت�شّ

لق�ميات خمتلفة ومتن�عة. ومع اأن هذه الدول حاولت جاهدة خالل العق�د املا�شية �شبط اأو�شاعها بالت�شلط على اأفرادها، اإل 

اأّن حماولتها باءت يف معظمها بالف�شل. وكثري من هذه الدول يعاين حاليًا من �شراعات داخلية ونزاعات م�شلحة؛ ما يثبت اأن 

اأمنها الق�مي لن يتحقق اإل عند تعاملها مع اأفرادها كم�اطنني مت�شاوين رغم اختالف الأعراق والق�ميات.

اإيجابي  اأثر  متزايد،  لنقد  ت�شلطها  وتعّر�س  الدولة  ل�شيادة  تك�ّشف  من  ذلك  يعنيه  الع�ملة، مبا  مرحلة  العامل  لدخ�ل  كان  كما 

يكت�شب هذا  وبالطبع   )Commission on Human Security, 2003: 5( الإن�شاين.  بالأمن  للدولة  الق�مي  الأمن  تعزيز ربط  يف 

التعزيز اأهمية خا�شة الآن ب�شبب ازدياد النزاعات امل�ّشلحة، وحتّ�ل اأكرثها اإىل نزاعات داخلية، يك�ن املدني�ن فيها هم ال�شحية 

الأ�شهل. ومن هنا ياأتي تزايد الهتمام ب��شع املراأة يف النزاعات امل�ّشلحة، اإذ اإن معاناة الن�شاء )والفئات اله�ّشة الأخرى( ُتظهر 

اأن ا�شتمرار ربط مفه�م الأمن الق�مي باأمن الدولة مل يعد كافيًا ل�شمان حماية هذه الفئات.

امل�شئ�لية  الدويل ومفه�م  الدولية والقان�ن  املنظمات  اأداء  الق�مي تط�ر على م�شت�ى  الأمن  التّح�ل يف مفه�م  رافق هذا 

اجلنائية الدولية. فقد قامت منظمة الأمم املتحدة يف الت�شعينيات من القرن املا�شي بعمليات حفظ �شالم اأكرث من اأي حقبة 

اأ�شبح العامل يعاين  اأ�شهمت يف مفاو�شات عديدة لتبّني اتفاقيات دولية ل�قف بع�س التهديدات اجلديدة التي  م�شت. كما 

مع  )Commission on Human Security, 2003: 2( ومت  مل�اجهتها.  الإقليمي  امل�شت�ى  على  التعاون  بت�شجيع  وقامت  منها، 

الب�شريـة.  التي مت�ّس  النتهـاكـات واجلـرائـم  متابعة  لتعزيز  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اإن�شاء  والع�شرين  القرن احلادي  بداية 

)Mitchell, 2005: 219(; )Meier, 2004: 83(; )McCormack and Robertson, 1999: 635(

اأنه يجب عدم  اإل  ا ح�شل يف جمال حتّ�ل ربط مفه�م الأمن الق�مي من اأمن الدولة اإىل الأمن الإن�شاين،  اأّن تقّدًما مهمًّ ومع 

املبالغة، والعتقاد اأنه مل يعد هناك حاجة لتاأمني حق�ق الفئات املُهم�ّشة ومنع النتهاكات التي تتعر�س لها. فالنتهاكات م�شتمرة 

 .)Khalil, 2006: 303( اإن�شانية  حروب  اأنها  على  وُتقّدم  الإن�شان  حق�ق  با�شم  ُت�شّن  حروب  هناك  تزال  وما  كبرية،  واملعاناة 

وبالتايل فاإن اإيالء العنف الذي تتعر�س له املراأة اأثناء النزاعات امل�شّلحة وبعدها ي�شتحق الهتمام واملعاجلة.*

العنف �سد املراأة اأثناء النزاعات امل�سلحة وبعدها

ُتعرّب ظاهرة العنف ب�شكل عام عن ا�شتغالل اختالل عالقة الق�ة بني )طرفني اأو اأكرث(، ما ي�شمح للطرف القّ�ي باإيقاع الأذى 

هذا  ملنع ح�ش�ل  خارجيًا  تدخاًل  يتطلب  الذي  الأمر  الردع؛  اأو  الّرد  اإمكانية  من  دون وجل  ال�شعيف  الطرف  على  املتعمد 

الأذى من الأ�شا�س، واإيقافه يف حالة ح�ش�له. ولك�ن الن�شاء ي�شكّلن الفئة املهم�شة يف خمتلف املجتمعات لأ�شباب متعددة، 

حيث تتعر�س الن�شاء كجماعة، وتتعر�س املراأة كفرد يف هذه اجلماعة، اإىل �شن�ف خمتلفة من العنف الذي مُيار�س عليها، 

ا وبالأ�شا�س لأنها امراأة. اأي اأنها ُت�شتهدف بالعنف  لي�س فقط لك�نها ع�شً�ا يف فئة ه�ّشة، اأو لأن لها حاجات خا�شة، بل اأي�شً

الجتماعي،  الن�ع  على  القائم  “العنف  باأنه  العنف  من  الن�ع  هذا  وُيعرف  جلن�شها.  عليها  ال�اقع  التمييز  ب�شبب  والإيذاء 

ر ب�شحة املراأة وو�شعها القت�شادي،  وي�ؤدي اإىل اإحلاق الأذى اجل�شدي اأو النف�شي اأو اجلن�شي بالإناث، وي�شمل كل ما ي�شّ

* قد يتم ا�شتعمال م��ش�ع املراأة وحمايتها اأو “حتريرها” كحجة لإ�شفاء ن�ٍع من ال�شرعية على حروب قامت لتخدم اأهدافًا �شيا�شية. هذا ما ح�شل بعد 
اأحداث 11 �شبتمرب/ اأيل�ل 2001م، حيث قدمت اإدارة ب��س حترير الن�شاء كاأحد الأ�شباب التي تربر حربها واجتياحها لأفغان�شتان. راجع:

)Young, 2003: 17-18(
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ال�شلم كما يف وقت احلرب”.*  العامة واخلا�شة، يف وقت  امل�شاحتني  الأ�شا�شية يف  يّحد من حرياتها  اأو  يهدد كيانها،  اأو 

دد 
ّ
ومُيّثل هذا الن�ع من العنف ظاهرة منت�شرًة يف العامل؛ مما دفع بطر�س غايل حني كان اأمينًا عامًا لالأمم املتحـدة لأن ُي�شـ

يف كلمته اأمام امل�ؤمتر الدويل الرابع ح�ل الن�شاء يف بكني عـام 1995 عـلى “اأن العنـف �شـد النـ�شاء م�شكلـة عـامليـة؛ لـذلـك 

)Adams, 2007: 57(.”فهي حتتـاج اإىل اإدانـة عـامليـة

تتعر�س املراأة يف اأوقات ال�شلم لأن�اع عديدة من العنف املمار�س �شدها من م�شت�يات متعددة: عنف داخل العائلة )كال�شرب 

والغت�شاب(، ويف املجتمع )كالدعارة والعمالة الق�شرية(، ومن قبل الدولة التي اإما تق�م مبمار�شته )ت�شريعات متييزية(، اأو 

تتغا�شى عّمن ميار�شه )ما ي�شمى بجرائم “ال�شرف”(. ويعتقد الكثريون اأّن هذا العنف ميتد ويتفاقم خالل النزاعات امل�شّلحة 

)بني الدول اأو داخل الدولة( وبعدها لك�نها ُتنتج اأج�اًء واأمناطًا �شل�كية عدائية ناجمة عن انت�شار ثقافة ع�شكرية ت�شفي ال�شرعية 

على ا�شتباحة الكثري من القي�د الناظمة للحياة املجتمعية والدولية وقت ال�شلم )منظمة العف� الدولية- ب،2004: 5-6(. بالتايل، ت�شبح 

ني لهذه  الفئات املدنية اأكرث انك�شافًا وعر�شًة لنتهاكات اجلن�د وامل�شلحني. وعندما يح�شل ذلك فاإن الن�شاء يكّن اأول املتعر�شّ

ال�شتباحة واأكرث املعانني من ويالتها لي�س فقط لك�نهن مدنيات، واإمنا ب�شبب التمييز امل�شبق ال�اقع عليهن اأ�شاًل يف اأوقات 

ا. )Bennoune,2006/2007:368( وهذا ما دفع بك�يف عنان، الأمني العام ال�شابق لالأمم املتحدة، ليخاطب امل�ؤمتر الذي مّت  ال�شلم اأي�شً

بني وكالت الأمم املتحدة ح�ل “عامل خال من العنف �شد املراأة” يف ني�ي�رك )1999/3/8( بالق�ل: “العنف �شد املراأة انتهاك خمز 

حلق�ق الإن�شان الأ�شا�شية، يتجاوز احلدود اجلغرافية، والثقافية، والجتماعية، والقت�شادية. ولهذا فاإن ظاهرة العنف �شد املراأة، 

يف ال�شلم كما يف احلرب، يف امل�شاحة العامة كما يف امل�شاحة اخلا�شة، حتتاج اإىل الت�شدي بكل ال��شائل، خا�شة عن طريق الق�انني 

)Adams, 2007: 57( .”املّحلية والتفاقات الدولية، وتعزيز مفه�م امل�شئ�لية اجلنائية للجرائم التي ترتكب وقت النزاعات امل�شلحة

ا النتباه اإىل اأن ا�شتهداف الن�شاء كفئة ل يعني بال�شرورة الت�شرع با�شتنتاج اأن كل واحدة منهن تتعر�س دائمًا  ولكن يجب اأي�شً

لنف�س النتهاكات، ونف�س درجة العنف واملعاناة، حتى ل تاأتي املعاجلة مق�لبة وعامة. فخلفية الن�شاء، واأو�شاعهن، وقدراتهن، 

وجتاربهن، وما يقع عليهن من عنف، وما ينجم عنه من معاناة، كل ذلك يختلف تبعًا للحالة وللمراأة كفرد. هذا يعني �شرورة 

الهتمام بال��شعية الفردية لكل حالة امراأة معّنفة ومنتهكة، وعدم الت�شرع باإطالق التعميمات والتنميطات التي قد تخفي بني 

ثناياها اإمكانية التعرف على عمق وج�شامة ما ت�شببه هذه النتهاكات اجلماعية من معاناة فردية لكل امراأة، اإ�شافة اإىل املعاناة 

)ICRC, 2003: 13( .اجلماعية للن�شاء كجماعة عامة

مع اأن الغالبية العظمى من الن�شاء التي تتعر�س لنزاع م�شلح هّن من املدنيات، اإل اأن ن�شبة �شغرية منهن تنخرط فيه كمقاتالت، 

هذه  تك�ن  وقد  والدعم.  امل�شاندة  اأو  الحتياط،  اأو �شمن وحدات  مبا�شر،  ب�شكل  القتال  امل�شاركة يف  الق�ات  من  كجزء  اأي 

اأن ن�شبة النزاعات  اإجبارية**، خا�شة عندما يقع النزاع امل�شلح بني اأطراف متحاربة داخل الدولة. ومبا  اأو  اإرادية  امل�شاركة 

امل�شلحة داخل الدول اأ�شبحت تت�شاعد مقارنة باحلروب التقليدية بني الدول؛ فاإن التمييز بني الفئات املحاربة واملدنية اآخذ يف 

التقل�س. هذا يعني اأن الن�شاء اأ�شبحن منخرطات يف القتال الدائر يف النزاعات الداخلية باأعداد اأكرب، كما اأن تعر�س املدنيات 

)Lindsey, 2003: 11-12( .للعنف قد تزايد

 * ورد هذا التعريف ال�شم�يل للعنف �شد املراأة يف الإعالن العاملي للق�شاء على العنف �شد املراأة، والذي تبنته اجلمعية العامة يف دي�شمرب/كان�ن الأول عام 

1993م، ووافقت عليه جميع الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة. راجع: )اأب� القم�شان، 2008: 35(.

** بدا دور الن�شاء امل�شاركات يف النزاعات امل�شلحة جليًا يف احلرب العاملية الثانية كجزء من وحدات الحتياط ووحدات الدعم وامل�شاندة داخل الق�ات الأملانية 

ا �شمن ق�ات الحتاد ال�ش�فييتي بن�شبة عالية بلغت )8%( من عدد الق�ات امل�شاركة يف احلرب. منذ ذلك احلني بداأت املراأة  والربيطانية. وقد �شاركن اأي�شً

تلعب دوًرا متزايًدا يف الق�ات امل�شلحة. كما اأن الن�شاء ت�شاركن يف بع�س النزاعات التي تاأخذ طابعًا عرقيًا، حيث ت�شارك قبائل كاملة يف النزاعات امل�شلحة؛ 

اإلزام بع�شهن بذلك، بل واإجبارهن على ممار�شات جن�شية مع اجلن�د  مما يدفع ن�شاء القبيلة اإىل تقدمي م�شاعدات ودعم للم�شاركني يف القتال. وقد يتم 

لتلطيف ج� احلرب كما كان حال ما ي�شمى “بن�شاء املتعة” من الك�ريات وال�شينيات الل�اتي �شخّرهن اجلي�س الياباين اأثناء احلرب العاملية الثانية. ويف 

.)Holt, 2003: 29; Lindsey, 2003: 11-12(:ا. راجع الأرا�شي الفل�شطينية �شاركت الن�شاء يف املقاومة امل�شلحة اأي�شً
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ت�شري املعل�مات املت�افرة لدى املنظمات الدولية حلق�ق الإن�شان اإىل اأن املقاتالت من الن�شاء يخ�شعن لي�س فقط ملا يخ�شع له 

ا اإىل عنف واأذى خا�س بهن ب�شبب ك�نهن  اأي�شً الرجال املقاتل�ن من ظروف معي�شية ونف�شية قا�شية يفر�شها القتال، واإمنا 

اآ�شريهن الرجال،  اأو  اأو حتى من الزمالء.* فقد ُت�شتغل املقاتالت من قبل زمالئهن  ن�شاء، وذلك من قبل املقاتلني من الأعداء 

خا�شة يف النزاعات الداخلية، لتقدمي رزمة من اخلدمات الل�شيقة تقليديًا باملراأة، كتنظيف املع�شكر، وحت�شري الطعام، وت�فري 

اأدنى اعتبار لراأيهن  املياه وغ�شل املالب�س. وف�ق ذلك، قد ُت�شّخر املحاربات لتقدمي اخلدمات اجلن�شية له�ؤلء الرجال، دومنا 

ا.** وما يثري املزيد من القلق  يف ذلك؛ مما يعني فعليًا اأنهن ُيغت�شنب لي�س فقط من قبل اآ�شريهن، واإمنا من قبل زمالئهن اأي�شً

والأ�شى جتاه هذا العنف والأذى اأن هذه النتهاكات املعروفة وامل�ثقة ُيتجاوز عنها من قبل العديد من الأو�شاط داخل الدول 

ودوليًا ب��شفها اأمًرا ميكن اأن ُيغ�ّس الطرف عنه لك�نه ُي�شّكل جزًءا من “متاعب” و“م�شاعب” مهنة “جندية” الن�شاء!.

وعندما تقع املقاتالت يف الأ�شر فاإن ظروف العتقال غالبًا ما تك�ن قا�شية، وتعر�شهن اإىل الكثري من املعاناة. فمراكز العتقال 

وال�شج�ن خالل فرتات النزاعات امل�شلحة ُتعّد اأ�شا�شًا على افرتا�س اأنها للمعتقلني من الرجال دون اأخذ حاجات املعتقالت من 

اأق�شام �شّيقة تخ�ش�س لّهن اعتباطًا يف مراكز  اأنف�شهن حم�ش�رات يف  الن�شاء يف احل�شبان. ولذلك غالبًا ما جتد املعتقالت 

العتقال اأو ال�شج�ن املخ�ش�شة اأ�شاًل للرجال. وبالطبع، ل يت�افر يف هذه الأق�شام ال�شيقة، والتي تعاين يف معظم الأحيان من 

الكتظاظ، املتطلبات الفيزيائية املالئمة للحفاظ على كرامة وخ�ش��شية املراأة ومتطلباتها ال�شحية اخلا�شة، كاحلّمامات املالئمة 

واملنف�شلة عن حمامات الرجال. وقد ل يت�افر لهنَّ �شّجانات لالإ�شراف عليهن، في�شرف عليهن �شّجان�ن من الرجال. ويف الكثري 

من الأحيان ل يت�افر للمعتقالت املتطلبات ال�شرورية للحفاظ على نظافتهن اجل�شدية اأو حاجاتهن ال�شرورية اإن كن مر�شعات 

بحاجة  اأو  لهن  م�شاحبني  اأولد  لديهن  كان  حال  يف  اأم�متهن  حق�ق  احرتام  م�شتلزمات  ت�افر  عدم  عن  ناهيك  ح�امل،  اأو 

لزيارتهن ب�شكل م�شتمر. يجب اأن ل يغيب عن البال ما ميكن اأن تتعر�س له املعتقالت من �شغ�ط نف�شية �شديدة جّراء التهديد 

بالنتهاك اجلن�شي والغت�شاب، اأو ما يقع عليهن فعليًا من هذه النتهاكات اأثناء التحقيق معهن لإجبارهن على تقدمي العرتافات. 

باخت�شار، ميكن ب�شه�لة اأن تك�ن التجربة العتقالية للمقاتالت م�شنية من كافة الن�احي، اجل�شدية والعقلية والنف�شية.***

اأما بالن�شبة للن�شاء املدنيات فللنزاعات املُ�شّلحة اآثار �شلبية هائلة عليهن. ففي اأحيان كثرية يتم خالل هذه النزاعات التعر�س 

للمدنيني وقتلهم بطريقة متعمدة، اأو الت�شبب اأو ال�شماح بذلك.**** ووفقًا لالإح�شائيات املت�افرة فاإن الإ�شابات بني املدنيني 

   *  مع ذلك فالن�شاء املجندات اأو املحاربات ُي�شّكلن ال�شتثناء ولي�س القاعدة؛ اإذ اإنه ما زال ُينظر اإىل م�شاركة املراأة يف عمليات القتال الفعلي على اأنها غري 

مت�ائمة مع اأن�ثتها. وحتى اإن �شاركت املراأة يف اجلي�س بت�شجيع جمتمعي )يف اإ�شارة اإىل املجندات يف اجلي�س الإ�شرائيلي على �شبيل املثال( فاإن النظر 

.)Gardam and Jarvis, 2000: 40(:لها يك�ن ب��شفها ُملّطفة جل� اجلن�د البعيدين عن املنزل لفرتات ط�يلة. راجع

  **  ي�جد لدى منظمة العف� الدولية اأنباء م�ؤكدة ح�ل الأذى وال�شتغالل اجلن�شيني للمجندات ال�شغريات يف دول ت�شمل: اأنغ�ل، وب�روندي، وكمب�ديا، 

وليبرييا، وم�زمبيق، والبريو، ورواندا، و�شيريالي�ن، واأوغندا. راجع: )منظمة العف� الدولية-ب، 2004: 7(. 

 *** بح�شب تقرير �شادر عن وزارة �ش�ؤون الأ�شرى واملحررين الفل�شطينية بتاريخ 17اإبريل/ ني�شان 2008م، و�شل عدد الن�شاء الالتي مت اعتقالهن منذ 

قيام الحتالل اإىل اأكرث من )9750( فل�شطينية، ل تزال )97( منهن قابعات يف ال�شج�ن، اأي ما ن�شبته )1%( من الأ�شرى. وبح�شب تقرير �شادر عن 

م�ؤ�ش�شة احلق، تعاين الن�شاء من ظروف �شجن قا�شية وغري مالئمة حلاجاتهن ال�شحية، خا�شة ما اإذا قامت بال�لدة داخل ال�شجن، بالإ�شافة اإىل �ش�ء 

املعاملة والتهديد باإيذاء عائالتهن اإذ مل يتعاون مع �شلطة الحتالل، اأو حتى اإجراء التفتي�س اجل�شدي املهني لهن بح�ش�ر م�ظفي �شج�ن من الذك�ر. 

)Al-Haq, 2005: 230-232(:راجع

**** ت�شري بع�س التقارير اإىل مقتل 238 امراأة فل�شطينية )هذا العدد ل ي�شمل الفتيات دون �شن 15 �شنة(، وجرح مئات اأخريات على يد الق�ات الإ�شرائيلية 

نتيجة ا�شتعمال العنف ب�شكل ع�ش�ائي �شد املدنيني اأثناء النتفا�شة الثانية، راجع: )Holt, 2003: 28(. كما ت�شري بع�س التقارير اإىل اأن عددًا كبريًا 

املحتلة؛ مما عر�س حياتهن وحياة  الفل�شطينية  الأرا�شي  باملئات داخل  املت�اجدة  الإ�شرائيلية  اأطفالهن على احل�اجز  الفل�شطينيات ولدن  الن�شاء  من 

اأطفالهن للخطر. وبح�شب التقارير الر�شمية التي نقلت عن وزارة ال�شحة الفل�شطينية مل ت�شتطع اأكرث من )68( امراأة حامل ال��ش�ل اإىل امل�شت�شفيات 

للمزيد ح�ل هذا  اإجها�س.  )34( حالة  اإىل  بالإ�شافة  ن�شاء،  اأربع  اأ�شفر عن وفاة  الذي  الأمر  ال�لدة على احل�اجز؛  اإىل  اأدى  ب�شبب احل�اجز؛ مما 

)UNFPA, 2005: 10; OHCHR, 2005: 2; OCHA, 2007: 4( :امل��ش�ع، راجع
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تف�ق ال�شابات بني املقاتلني بت�شع مّرات )Benjamin, 2003: 169(. واأحيانًا يتم ا�شتهداف الن�شاء وقتلهن بطريقة متعمدة من 

بني املدنيني، لي�س من قبل ق�ات العدو فقط، بل من قبل “ق�ات �شديقة”، وذلك لقيام املراأة مبهام تعتربها هذه الق�ات خمالفة 

زيادة  اإىل  ي�ؤدي  املجتمع؛ مما  داخل  الجتماعية  البنى  تفتيت  اإىل  امل�شلحة  النزاعات  ت�ؤدي  وقد  املجتمعي.*  والتقليد  للعرف 

اإ�شعاف املراأة وتهمي�س مكانتها وتعميق عدم امل�شاواة التي تعاين منها اأ�شاًل. وقد يرتافق ذلك كله مع ازدياد العنف امل�جه 

�شد الن�شاء داخل العائلة ويف اأو�شاط املجتمع.**

ال�طاأة  �شديدة  تك�ن  جّراءه  لها  تتعر�س  اأن  املمكن  من  التي  املعاناة  فاإن  املُ�شّلح،  النزاع  خالل  للقتل  املراأة  تتعر�س  مل  اإن 

والق�ش�ة، وتاأتي ب�شكل ُمرّكب يط�لها من اأكرث من زاوية. املراأة هي التي حتافظ تقليديًا على كين�نة العائلة، وتق�م حالًيا يف 

املناطق التي تندلع فيها النزاعات املُ�شّلحة الداخلية بالأعمال التقليدية التي ترتكز ح�ل العتناء باأفراد العائلة، هذا يعني القيام 

يقع  للعائلة. وعندما  الأ�شا�شي  املعيل  الأغلب يك�ن ه�  الرجل فعلى  اأما  الزراعة غالبًا(.  املنزلية )يف  املنزلية وح�ل  بالأعمال 

النزاع املُ�شّلح فاإن الرجال اأول من ينخرط يف القتال. وعلى حني غّرة جتد املراأة نف�شها وحيدة وم�شئ�لة عن ت�شريف كامل 

�شئ�ن العائلة، دون املعيل واحلامي التقليدي، لي�س يف وقت �شلم ورخاء، بل يف فرتة �شّح ونزاع. وبالتايل تقع على املراأة فجاأة 

م�شئ�لية ج�شيمة ل تك�ن يف اأغلب الأحيان م�شتعدة لها، ولكن ت�شبح م�شطرة اإليها، وهي ت�فري الإعالة واحلماية لعائلتها يف 

ظروف ا�شتثنائية وم�شطربة.***

الزوج،  على  النف�شي  القلق  عبء  عليها  يقع  ناحية،  فمن  الثقيل.  اجلديد  العبء  هذا  جّراء  وج�شديًا  نف�شيًا  الن�شاء  ُترَهق 

تبقى  من  و�شالمة  �شالمتها  على  تقلق  اأن  ا  اأي�شً وعليها  اأخبارهم.  تعرف  اأن  دون  يختف�ن  اأو  يقاتل�ن  اأبناء  على  ورمبا 

ناحية  ومن  البالد.  كامل  ت�شمل  قد  الداخلية  املُ�شّلحة  النزاعات  يف  القتال  جبهة  واأن  خ�ش��شًا  العائلة،  اأفراد  من  لديها 

اإىل  ت�شطر  فقد  وخارجه.  املنزل  داخل  م�شاعفة،  باأعباء  القيام  عليها  لزامًا  ي�شبح  لأنه  ج�شديًا؛  املراأة  ُترَهق  اأخرى، 

الأعمال  تلك  كانت  هام�شية وم�شنية، ورمبا  باأعمال  الن�شاء-  من  الكثري  تاأهل  لعدم  والقيام -نظرًا  العمل،  �ش�ق  اقتحام 

لت�فري  بالدعارة  العمل  اأو  بالطعام،  اجلن�س  مبادلة  اإىل  ببع�شهن  احلال  ي�شل  فقد  الإن�شانية.  بالكرامة  وحاطة  مهينة 

ا�شتمرار احلياة.)Benjamin 2003: 154(، وي�ؤدي هذا الإرهاق مبجمله اإىل تراجع قدرة املراأة على العناية بنف�شها،  متطلبات 

ر لها خارجيًا �شبل الرعاية ال�شحية الالزمة مل�اجهة العديد من  فتتاأثر �شحتها �شلبيًا يف ظروف ل ت�شمح لها �شخ�شيًا اأو ُت�فِّ

الأمرا�س التي تنهكها وقد تفتك بها. 

  * ت�شري منظمة العف� الدولية اإىل اأن انعدام الأمن يف العراق اأدى اإىل ان�شحاب الكثري من الن�شاء من احلياة العامة. فقد مت ا�شتهداف الن�شاء من قبل اجلماعات 

ا بالتهديد امل�جه لنا�شطات يف حق�ق املراأة وزعيمات  امل�شلحة، �ش�اء ك�شحايا للعنف امل�جه �شد املدنيني اأو اخلطف اأو القتل. ولكن هذا العنف مرتبط اأي�شً

�شيا�شيات لأنهن ن�شاء اأو يدافعن عن حق�ق املراأة. راجع: )منظمة العفو الدولية، 2005: 26-24(.

 ** العنف �شد املراأة يف املنزل ظاهرة تعرفها املجتمعات املختلفة، للمزيد راجع: )Adams, 2007: 70-71(. اإل اأن بع�س الإح�شائيات ت�شري اإىل تزايد 

العنف �شد الن�شاء يف املجتمعات التي عا�شت -اأو تعي�س- حالة نزاع م�شلح. ففي الأرا�شي الفل�شطينية ت�شري اأحدث تقارير مركز الإح�شاء الفل�شطيني، 

اإىل اأن ن�شبة تبلغ )61.7%( من الن�شاء الل�اتي �شبق لهن الزواج اأفدن بتعر�شهن للعنف النف�شي، و)23.3%( تعر�شن للعنف اجل�شدي، و)%10.9( 

2006: 23-24(. وت�شري بع�س  )اجلهاز املركزي لالإح�شاء،  2005م.  تعر�شن للعنف اجلن�شي ول� ملرة واحدة على الأقل من قبل الزوج خالل العام 

اأ�شاليب التحقيق، وما ميار�شه ه�ؤلء الرجال يف  اإىل وج�د عالقة طردية بني العنف الذي يتعر�س له الرجال من قبل الحتالل خا�شة يف  الدرا�شات 

بي�تهم �شد ن�شائهن. كما اأن الإغالقات وتزايد ن�شبة البطالة اأدت اإىل ت�اجد اأط�ل لعدد اأكرب من الرجال يف البي�ت؛ مما اأدى اإىل زيادة وترية العنف �شد 

.)Rehn and Sirleaf, 2002:15( :الن�شاء. راجع

“اإّن  التايل:  باجل�اب  املراأة  هذه  من  ق�بلت  فل�شطينية  غّزية  امراأة  ل�شتقطاب  فاإن حماولتها  الإن�شان  العامالت يف جمال حق�ق  اإحدى  لرواية  وفقًا   ***

القان�نية  اأبدًا عن املجيء لكم للح�ش�ل على ال�شت�شارة  اأنقطع  50 دولًر فقط �شت�شاعدين على �شراء قف�س لالأرانب، و�شتحل م�شكالتي، وبعدئٍذ لن 

والنف�شية”. راجع: )تاأمالت من غزة، 2007: 15(. ووفقًا ل�ش�مالية تعاين من ويالت النزاع امل�شلح يف بلدها فاإن اأول�ياتها وا�شحة: “اأعلم اأن املنظمات 

الإن�شانية التي تعمل هنا تق�م بت�زيع امل�اد الغذائية. اأنا ل اأفكر يف امل�شتقبل بل يف احلا�شر فقط، يف الطعام الذي يجب اأن اأوفّره لأولدي غدًا. فالأمعاء 

اخلاوية ل تعرف الأمل”. )باركيه، 2008/2007: 24(.
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ي�ؤدي ذهاب الرجال اإىل القتال اإىل عدم ع�دة ق�شم منهم، اإما ب�شبب القتل اأو الختفاء. ويف كلتا احلالتني ت�شبح الأعباء الطارئة 

على كاهل املراأة اأعباًءا دائمة.* وُي�شاف على املراأة يف حالت اختفاء الرجال وغياب اأخبارهم معاناة نف�شية �شديدة مرّدها اإىل 

د جمريات احلياة على  حتّ�ل احلياة اإىل حالة تفتي�س م�شتمر وترقب دائم، اإ�شافة اإىل جملة من ال�شع�بات القان�نية التي ُتعقِّ

اأفراد العائلة.** 

ا من اأهم اأ�شباب النزوح الداخلي واللج�ء اخلارجي للمدنيني. وي�جد يف العامل حاليًا ما يزيد عن  تعد النزاعات املُ�شلحة اأي�شً

)40( ملي�ن نازح ولجئ داخل بلدانهم وخارجها، )80%( منهم من الن�شاء والأطفال، وهما الفئتان الأكرث ت�شرًرا جّراء ذلك. 

)منظمة العف� الدولية-ب، 2004: 14(

وتعاين املراأة ويالت النزوح واللج�ء باأ�شكال متعددة. فعليها حتّمل وطاأة القتالع وفقدان البيت واملمتلكات والأقارب وت�شتت 

العائلة.*** وتتعر�س الن�شاء ل�يالت كثرية اأثناء عملية الفرار من اأت�ن القتال حتى ت�شل اإىل منطقة اآمنة. وعدا عن اخل�ف 

اأو حتى حياتها.**** ول تقل رحلة الع�دة اإىل الديار بعد  والتعب والإرهاق، فاإن هذه العملية قد تكّلفها النتهاك اجلن�شي، 

انتهاء القتال ق�ش�ة عن عملية الفرار، بل قد تك�ن اأكرث وطاأة.***** 

يعي�س النازح�ن والالجئ�ن اأثناء هجرتهم يف اأو�شاع �شكنية ومعي�شية مزرية. ففي املخيمات اأو يف م�اقع ال�شكن امل�ؤقت، 

تتمثل املعاناة يف �شّدة الكتظاظ، و�ش�ء ت�افر اخلدمات واملرافق الأ�شا�شية؛ وبالتايل فقدان اخل�ش��شية الزوجية والعائلية. 

وتك�ن معاناة املراأة اأكرب لك�نها اأكرث املت�شررين من غياب هذه امل�شتلزمات الأ�شا�شية للحياة الكرمية. فاحلمامات اإن ت�افرت 

تك�ن قليلة العدد وعامة ال�شتخدام، واملاء النقي �شحيح، والكهرباء غري مت�افرة. وي�ش�ء ال��شع يف ف�شل ال�شتاء، حيث ي�شيل 

   *    تق�ل زوجة اأحد مفق�دي احلرب الإيرانيني: “اأراد زوجي اأن يذهب، مل ت�شمح له كرامته باأن يجل�س يف املنزل ويرتك ولده يذهب اإىل احلرب وحده. 

وهكذا ذهب اإىل اجلبهة، ومن حينها انقطعت عنا اأخباره، وا�شطررت اإىل تربية اأطفايل الأربعة وحدي” راجع: 

)ق�ش�س عن الأماكن ال�شاغرة امل�ؤملة، 2008/2007: 14(

   **   “ان�شغلت اأم فرا�س بالهم�م الي�مية. �شبعة اأطفال يف حاجة اإىل رعاية وعناية وم�شاريف ودرا�شة و...و...وهكذا بداأت رحلة معاناة اأ�شد مما مّر 

بها...اإذ اإن ما مّر ظل ذكريات، اأما ما تعي�شه ي�ميًا فه� ال�اقع املرير. املحنة الأ�شا�شية هي يف ا�شتخراج الأوراق الثب�تية؛ فاأغلب اأولدها ولدوا يف 

اخلارج دون اأية اأوراق..كانت حياة بدائية ل ت�ثيق فيها ول م�شتندات... والي�م اأبناوؤها لي�ش�ا من �شمن تعداد ال�شكان... بال ه�ية... تطرق الباب 

تل� الآخر... وكل باب له �شباك... وكل �شباك يطلب ورقة من �شباك اآخر... وهكذا دوامة ل تنتهي.” )املقه�ر، 2008/2007: 14(

 ***  وفقًا لتقرير عن احلالة العراقية فاإن “...الإن�شان العراقي فقد الأمن والأمان يف املاأكل وامل�شرب والن�م، ويف خمتلف تفا�شيل حياته الي�مية، 

حيث املجازر املتنقلة ت�شد العديد من الأرواح، وحيث يتزايد الفرز الطائفي لل�شكان بازدياد حركة النزوح والهجرة الق�شرية”. ويقّدر التقرير 

نزوح ح�ايل 100 األف عائلة داخل حدود العراق منذ فرباير/ �شباط 2006م. راجع: )نزوح يف الداخل، 2007: 6-9(. وبح�شب تقارير اأخرى 

2007م اأكرث من اأربعة ماليني �شخ�س معظمهم من الن�شاء والأطفال. للمزيد ح�ل النازحني  و�شل عدد النازحني العراقيني حتى اأغ�شط�س/اآب 

العراقيني، راجع:

)Women’s Commission for Refugee Women and Children, 2007: 3-10; Fagen, 2007: 4; IDP, 2008: 1(.

 ****  تروي ال�ش�مالية جميلة ق�شتها مع “رحلة امل�ت” املاأ�شاوية التي يتكبدها ال�ش�مالي�ن عرب البحر اإىل اليمن للهرب من احلرب فتق�ل: “اإن لدى املهّربني 

رحمًا حديديًا مدبب الراأ�س يق�م�ن باإدخاله يف اأح�شاء اأي امراأة حتاول التذمر من ال��شع اأو رف�س الأوامر” وتتابع “ل اأ�شتطيع ن�شيان امل�شهد 

املاأ�شاوي لغت�شاب اأختي اأ�شماء )20 عامًا( من قبل اثنني من املهربني و�شط ذه�لنا واأمام اأعيننا جميعًا، وعندما تذّمرنا بالبكاء اأدخل�ا الرمح احلديدي 

يف اأح�شائها ثم األق�ا بها يف البحر”. وت�شيف جميلة: “كنت مع اأمي التي انهارت واأغمي عليها من ه�ل امل�شهد؛ فاأختي اأ�شماء كانت قبل اغت�شابها 

ت�شتكي من اجل�ع، ف�جدت نف�شها اأمام وح��س ب�شرية اأفقدوها عذريتها وحياتها اأمام اأعيننا جميعًا”. )ال�شرعبي، 2008: 31(

***** اأثناء رحلة ع�دتهم اإىل ديارهم يف غرب بحر الغزال يف ال�ش�دان بعد اأن و�شعت احلرب اأوزارها يف اجلن�ب، دفع 5 اآلف نازح فات�رة ال�شالم يف 

“رحلة نا�شل�ا يف طريقهم بها �شد الألغام، والبع��س، والدودة الغينية، وذباب الت�شي �شي، وامل�شتنقعات، واحلي�انات املفرت�شة، كما ا�شطروا 
للتفاو�س مع امللي�شيات املتمردة... واأن يبحث�ا عن الطعام عندما تتاأخر الإمدادات... لقد كانت الرحلة منهكة ذهنيًا وبدنيًا لكل العائدين، واأغلبهم 

من ربّات املنازل.... الرحلة التي كان قد ُخطط لها اأن ت�شتغرق ثالثني ي�مًا ا�شتغرقت ثالثة اأ�شهر ون�شف ال�شهر، لقي خاللها �شتة و�شت�ن �شخ�شًا 

م�شرعهم، ومّتت ولدة اأربعة وثالثني طفاًل”. )ب�شري،2006: 20-19(
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الن�شاء  بني  الأمرا�س، وخا�شة  تف�شي  اإىل  الظروف  وت�ؤدي هذه  الفّعالة.  التدفئة  اإىل و�شائل  تفتقر  التي  داخل اخليام  املطر 

�س  الل�اتي يحتجن اإىل العناية ب�شحتهن عناية خا�شة ل تك�ن يف اأغلب الأحيان مت�افرة.* فما يت�افر من خدمات �شحية ُيخ�شَ

اأوًل للرجال لك�نهم الأكرث حظ�ة، اأما الن�شاء فيقدمن اأولدهن على اأنف�شهن، مما يعني اأنهن يكن اآخر من يح�شل على الرعاية 

ال�شحية. وكذلك احلال بالن�شبة للطعام، فنظرًا ملحدوديته للنازحني والالجئني، فاإنه ي�شبح “�شلعة” ي�شتخدمها م�زع� الطعام 

يف املخيمات، وجّلهم من الرجال، لبتزاز الن�شاء وا�شتغاللهن جن�شيًا. )القا�شي، 2008: 43( وعندما ت�شطر الن�شاء للخروج من 

املخيمات بحثًا عن املاء اأو الطعام اأو احلطب، فاإنهن يقعن يف اأحيان كثرية يف حق�ل األغام اإما اأن تق�شي عليهن اأو على اأطرافهن، 

)Benjamin, 2003: 151( واإن تخطني ذلك فمن املمكن اأن يتعر�شن لالغت�شاب.** وبعد انتهاء النزاع فاإن اآخر من ميكن للدول 

)Gardam and Charlesworth, 2000: 148-166( .اأن تطالب له بتع�ي�شات عن املعانـاة هـّن الن�شاء

يبدو وا�شحًا اأن عامل الإيذاء امل�شرتك يف جميع الأح�ال القا�شية التي جتد املراأة نف�شها تعاين منها اأثناء النزاعات املُ�شّلحة 

وبعدها ه� العتداء اجلن�شي، وه� ينتهك اإن�شانيتها وخ�ش��شيتها وج�شدها ونف�شيتها. هذا العنف القائم على الن�ع الجتماعي 

والزواج  اجلن�شية،  والعب�دية  اجلن�شي،  العنف  وت�ش�ير  الإباحية،  واملن�ش�رات  الغت�شاب،  ت�شمل  متعددة  اأ�شكاًل  يتخذ 

الإجباري، والعتقالت ذات الطابع اجلن�شي، والجتار بالن�شاء، والإجبار على ممار�شة الدعارة، وت�ش�يه الأع�شاء التنا�شلية، 

والختبارات الطبية على الأع�شاء التنا�شلية، وتعقيدات احلمل وت�ش�هات ال�لدة، والعقم ب�شبب ا�شتعمال اأ�شلحة حتت�ي على 

م�اد �شامة من�عة، والتلقيح اأو احلمل اأو الإجها�س اأو العقم الإجباري، والنقل املتعمد ملر�س نق�س املناعة )الإيدز(، والإجبار 

على التعري يف الأماكن العامة، والإذلل اجلن�شي. هذا العنف اجلن�شي -اأو العنف ذو الطبيعة اجلن�شية- املّ�جه �شد الن�شاء 

ميكن اأن يحدث يف اأماكن متن�عة وظروف متعددة. فقد يحدث يف املنزل وحتى اأمام اأفراد العائلة، اأو يف الأماكن العامة، اأو 

على احل�اجز الع�شكرية، اأو يف ال�شج�ن ومع�شكرات العتقال، اأو عند عب�ر احلدود، اأو يف خميمات الالجئني. ومع اأن ق�ات 

العدو هي الأكرث ت�رطًا يف هذا الن�ع من العنف، اإل اأّن للق�ات احلك�مية امل�الية والق�ات امل�شلحة غري النظامية والع�شابات 

امل�شلحة باًعا يف هذا املجال. كما ت�جد اإثباتات على ت�رط اأفراد من ق�ات دولية حلفظ ال�شالم يف مناطق النزاع، وعمال اإغاثة 

دوليني يف خميمات الالجئني يف هذا العنف.***

ا باعتداءات جن�شية �شد الن�شاء خالل فرتة النزاعات امل�شلحة،  يجب اأن ل يتم اإغفال ذكر املدنيني من الرجال الذين يق�م�ن اأي�شً

مبا يف ذلك اأفراد من نف�س العائلة. كما تتعر�س ن�شاء كثريات اإىل عنف جن�شي ي�شتمر اإىل فرتات ممتدة من قبل اأزواجهن بعد 

ع�دة ه�ؤلء من �شاحات القتال. ومما يزيد الأمر ق�شاوة ما ميار�شه اأفراد العائلة واملجتمع ب�شكل عام من �شغ�ط على املراأة 

املّعنفة لتحّمل ما ميار�شه زوجها عليها من عنف ج�شدي، وذلك من اأجل احلفاظ على م�شلحة اأطفالها. 

اجلن�شية  الرغبات  لإ�شباع  ُت�شتهدف  فالن�شاء  امل�شلحة.  النزاعات  اأثناء  جن�شيًا  املراأة  فيها  ُت�شتهدف  التي  الأ�شباب  عديدة هي 

للرجال من املقاتلني واملدنيني على ال�ش�اء يف ظروف احلرب امل�شطربة جمتمعًيا؛ مما يتيح للرجال، خا�شة امل�شلحني منهم، 

عند  ال�شائد  العتقاد  ه�  الظاهرة  هذه  ي�شيع  وما  ال�شالح.  تهديد  حتت  واغت�شابهن  ن�شاء  من  اأمامهم  يجدونه  من  ا�شتغالل 

ا ل�شكناهم بالآتي:    *  ي�شف جمال ج�اد، مدير مدر�شة تابعة لالأونروا، و�شع النازحني الفل�شطينيني من خميم نهر البارد الذين اتخذوا من مدر�شته مقرًّ

24 ف�شاًل، وبالتايل ُيكّد�س �شت�ن �شخ�شًا يف بع�س الأحيان يف غرفة واحدة، والظروف  950 �شخ�شًا يتقا�شم�ن  160 عائلة، اأي ما ي�شاوي  “ثمة 
الإن�شانية التي يعي�ش�ن يف ظلها �شعبة للغاية وحمزنة...نحن نق�م مبتابعة دائمة ملعاجلة اأية اأمرا�س �شحية معدية، مثل: اجلرب والقمل، حيث ميكن اأن 

تظهر الأوبئة ب�شه�لة يف ظل تكد�س هذا العدد الهائل من الأ�شخا�س يف مكان واحد”. )القا�شي، 2007: 6(. اأما نيك�ل وايد�شامي فت�شف معاناة ن�شاء 

دارف�ر كالآتي: “لقد جلبت احلرب معاناة �شديدة كان على ن�شاء دارف�رد حتّمل وطاأتها، ول زلن حتى الآن يتحملنها. ولقد وجدت �شحايا العنف اأنف�شهن 

م�شئ�لت عن اأ�شر ممزقة جريحة، يف ال�قت الذي �شرن فيه مع�زات فقريات ب�شبب النزوح والعنف”. )وايد�شامي، 2008: 27(

 **  ُتغت�شب الن�شاء يف دارف�ر وهن خارج املخيمات يبحثن عن املاء اأو يعملن بالزراعة. راجع: )هي�من رايت�س ووت�س، 2008: 13(. 

*** ملزيد من املعل�مات ح�ل العنف ذي الطبيعة اجلن�شية امل�جه �شد املراأة اأثناء النزاعات امل�شلحة، وح�ل ت�ّرط جهات خمتلفة فيه، ومنها الق�ات الدولية، 

.)Bennoune 2006/2007: 368; Gardam and Jarvis, 2000: 63-64( :راجع
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مرتكبيها اأنها ممار�شة “مربّرة” �شمن حالة ف��شى احلرب والنزاع امل�شلح؛ وبالتايل ميكن التغا�شي عنها بحيث مّتر دون 

اإيقاع عقاب قا�ٍس على مرتكبها )هذا يف حال وقع العقاب اأ�شاًل(. ب�شيغة اأخرى، فاإن مرتكبي هذا العنف يعتقدون بي�شر القيام 

ا  به وعدم التعر�س للعقاب ب�شببه. كما ُت�شتهدف املراأة جن�شيًا من قبل رجال الأعداء لي�س فقط لال�شتمتاع اجلن�شي، واإمنا اأي�شً

لإر�شال ر�شالة تتمثل بازدرائها وازدراء ق�مها وثقافتها، اإذ اإّن تلطيخ �شرف املراأة يعني ملعظم املجتمعات تلطيخ �شرف العائلة 

والق�م وال�طن. وبالتايل فاإن اغت�شاب ن�شاء العدو يعد يف ثقافة احلروب، خ�ش��شًا الأهلية منها، “انت�شاًرا” واإنزال اإهانة 

قبل  من  ن�شائهم  على  اعتداء مماثل  على  انتقامي  فعل  كرّد  العدو  قبل رجال  من  الن�شاء جن�شيًا  ُت�شتغل  وقد  بالأعداء.  كربى 

اأعدائهم، اأي النتقام “لل�شرف املُلّطخ”؛ وبالتايل ت�شبح اأج�شاد الن�شاء �شاحات حرب وجمال ق�شف متبادل ما بني املع�شكرين 

املتحاربني.* ومن ناحية ثالثة، ُت�شتخدم النتهاكات اجلن�شية للن�شاء ك��شيلة للتعذيب وا�شتخراج معل�مات منهن عن عائالتهن 

وجمتمعاتهن. ومن ناحية رابعة، ميكن اأن ُت�شتهدف الن�شاء بالعتداءات اجلن�شية اإما لتحقيق التطهري العرقي عن طريق اإجبار 

النا�س على تفريغ منطقة والهروب منها، اأو لفر�س تغيري امل�ازين الدميغرافية، خ�ش��شًا يف احلروب الأهلية التي تقع بني 

جماعات عرقية اأو اأثنية اأو دينية خمتلفة. )Lindsey, 2000: 13( حينئذ يك�ن الهدف من هذه العتداءات “اإنتاج اأطفال املعتدي” 

من اغت�شاب ن�شاء الطرف املقابل. يف احلالتني الأخريتني ُي�شبح ا�شتغالل الن�شاء جن�شيًا عبارة عن �شيا�شة اأو تقنية ع�شكرية 

ت�شتهدف اإخ�شاع العدو واإحلاق الهزمية به والنتقا�س من عزميته،** وبالتايل تتم يف اأحيان كثرية ب�ج�د م�افقة �شمنية 

من قبل القيادات الع�شكرية. )Campanaro, 2001: 2559( ويف الأغلب ت�شتمر معاناة ه�ؤلء الن�شاء املُ�شتغالت جن�شيًا من قبل 

عائالتهن وجمتمعاتهن بعد انتهاء النزاعات امل�شّلحة، على اعتبار اأنهن اأحلقن العار بهذه العائالت واملجتمعات. يف هذه الأح�ال 

واملجتمع. الأهل  قبل  من  اأخرى  ومّرة  العدو،  قبل  من  مّرة  مرتني:  “تقتل” املراأة 

تدّعي بع�س الآراء اأن ما مّتر به املراأة من جتارب قا�شية جّراء الظروف ال�شتثنائية خالل النزاعات امل�شّلحة وبعدها ي�ؤدي اإىل فتح 

الآفاق اأمامها ومتكينها؛ مما يغرّي جمرى حياتها ايجابيًا. يق�ل اأ�شحاب هذه الآراء اأن مرور املراأة بهذه التجارب وحيدة ب�شبب 

غياب الرجال يفر�س عليها حتّمل امل�شئ�لية، ويجربها على ال�شتقاللية يف اتخاذ القرار، وهذا بالتايل يحّرر الن�شاء من الهيمنة 

 )Gardam and Jarvis, 2000: 30(.الذك�رية، وي�شعها يف مركز القيادة وال�شيطرة داخل عائلتها، ومن ثم يف املجتمع املحيط بها

فخروج املراأة من امل�شاحة اخلا�شة التي كانت حم�ش�رة بها يف ظل الرجل، وال�ل�ج اإىل ال�شاحة العامة بحثًا عن م�شادر العي�س 

لها ولعائلتها، مينحها حرية مكت�شبة يف جمال اتخاذ القرار اخلا�س بعائلتها، وقد ي�شمح لها بالتدريج يف امل�شاركة يف اتخاذ 

قرارات عامة. ومع اأن هذا الناجت ل يرّبر اإطالقًا ما متّر به املراأة من اأمل ومعاناة اأثناء النزاعات امل�شّلحة وبعدها، ولي�شت هذه نّية 

اأ�شحاب الراأي املذك�ر اإطالًقا، اإل اأنهم يعتقدون اأنه يبقى ناجتًا ميكن البناء عليه لتح�شني و�شعية املراأة م�شتقباًل.

مع اأن ن�ايا اأ�شحاب هذا الراأي طّيبة، اإل اأن ا�شتنتاجهم يبدو مت�شرعًا. فلي�س هناك ما يثبت حت�ّشن و�شعية املراأة بعد مرورها 

بالتجارب القا�شية لنزاع م�شّلح. بل على العك�س، فتقارير ودرا�شات عديدة ت�شري اإىل اأن ظاهرة متكني املراأة خالل فرتة النزاعات 

  *  ترافقت ظاهرة الغت�شاب مع النزاعات امل�شلحة منذ القدم. والأعداد اخليالية للن�شاء املغت�شبات اأثناء النزاعات امل�شلحة يجعل من ق�شية الغت�شاب ق�شية 

مركزية يف اأي نزاع م�شلح. ففي ال�ليات املتحدة قبل احلرب الأهلية واأثناءها كان اغت�شاب الن�شاء العبيد من قبل اأ�شيادهن البي�س ظاهرة منت�شرة. وعند 

احتالل اليابانيني ملدينة نانكنغ ال�شينية مت اغت�شاب اأكرث من )20( األف امراأة وتعذيبهن وقتلهن. ومت يف عام 1945م اغت�شاب ما بني )120( و)900( 

األف امراأة يف منطقة برلني الكربى. واأثناء احلرب العاملية الثانية ُو�شعت ما بني )100( و)200( األف امراأة ك�رية يف مع�شكرات اجلي�س الياباين حيث 

مت اغت�شابهن وتعذيبهن. وقامت الق�ات الرو�شية باغت�شاب اأكرث من ملي�ين امراأة اأملانية انتقامًا ملا قامت به الق�ات الأملانية يف رو�شيا. ومت ت�جيه )86( 

تهمة اغت�شاب جلن�د اأمريكيني خالل حرب فيتنام واأدين منهم خم�ش�ن جنديًا. كما مت اغت�شاب )200( اإىل )400( األف امراأة بنغالد�شية من قبل الق�ات 

)Nebesar, 1998: 149-150( :األف حالة حمل. راجع )الباك�شتانية عام 1971م؛ مما اأدى اإىل )25

 **  قامت منظمة العف� الدولية بتجميع �شهادات )250( امراأة اغت�شبت خالل النـزاع. تبني اأن الغت�شاب وغريه من اأ�شكال العنف اجلن�شي وا�شع النت�شار، 

اإل اأنه لي�س جمرد نتيجة للنـزاع، اأو نتيجة ل�شل�ك جن�د غري من�شبطني، فال�شهادات التي جمعتها منظمة العف� الدولية ت�شري اإىل ا�شتخدام الغت�شاب 

وغريه من اأ�شكال العنف اجلن�شي ك�شالح يف احلرب الدائرة يف دارف�ر لإذلل الن�شاء وجمتمعاتهن، ومعاقبتهم وبث الرعب يف �شف�فهم وتهجريهم. 

للمزيد، راجع: )منظمة العفو الدولية - اأ، 2004: 1(
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امل�شلحة غالبًا ما تك�ن ظرفية وق�شرية تنق�شي بانق�شاء تلك الفرتة، ليع�د و�شعها اإىل التهمي�س املعتاد �شابقًا، وخا�شة بعد 

الأدوار  لأداء  الع�دة  املراأة  على  لتفر�س  القدمية  النمطية  تع�د  املُ�شّلح  النزاع  ينتهي  فحاملا  القتال.  �شاحة  من  الرجال  ع�دة 

التقليدية، وذلك با�شتثنائها تلقائيًا من عملية اتخاذ القرار فيما يخ�ّس ق�شايا امل�شاعدات، واإعادة الإعمار، وحتقيق ال�شالم، 

واإعادة بناء املجتمعات التي فرقتها احلرب. )Benjamin, 2003: 167-168( ولذلك ي�جد الكثري من املطالبات ب�شرورة اإ�شراك 

املراأة يف جميع ما ينجم عن النزاعات امل�شّلحة من ق�شايا.* 

والأ�ش�اأ من ع�دة و�شع املراأة اإىل النمطية التقليدية ه� اإمكانية تراجع و�شعها يف مرحلة ما بعد النزاع امل�شلح عما كان قبله، 

ولي�س فقط خالله. فالعنف والإق�شاء الذي من املمكن اأن مُياَر�س عليها من ِقَبل الرجال العائدين من �شاحات القتال قد يك�ن اأق�شى 

مّما كانت تتعر�س له قبل اندلع القتال. وال�شبب يف ذلك يع�د اإىل تعّ�د الرجال على من�ش�ب مرتفع من العنف خالل فرتة القتال، 

)Rehn and Sirleaf, 2002: 15(.وملا قد يحمل�نه داخلهم من خمزون عاٍل من ال�شطرابات النف�شية ب�شبب احلرب

القانون الدويل واملراأة يف النزاعات امل�سلحة

اأدى تغرّي طبيعة النزاعات امل�شلحة يف الع�شر احلديث، وكيفية ا�شتغالل الدولة الق�مية ملفه�م الأمن الق�مي، اإىل التفريق 

الدول  وبني  الدول،  بني  امل�شلحة  والنزاعات  الدولة  داخل  امل�شّلحة  النزاعات  وبني  الدول،  بني  وال�شلم  احلرب  حالتي  بني 

والفاعلني من غري الدول، وبني مفه�م املحارب وغري املحارب، وبني املناطق والفرتات التي جتري فيها نزاعات وتلك التي 

ل جتري فيها نزاعات. ومع اأن اأ�ش�ل القان�ن الدويل ومنطلقاته واأهدافه تنبثق من روؤية واحدة، وُت�شّكل كالًّ ُيفرت�س اأن 

اأّن هذا القان�ن، اأثناء مراحل تط�ره، فرّق بني فرتات احلرب وال�شلم، وحالت الط�ارئ والظروف العادية،  ل يتجزاأ، اإل 

وبني ما ه� اأجنبي اأو خارجي وما ه� داخلي )Brooks, 2004: 676(. وقد يرجع ال�شبب يف هذا التفريق اإىل اختالف من�ش�ب 

ما تتعّر�س له الب�شرية ب�شكل عام، وبع�س من فئاتها ب�شكل خا�س، من عنف وانتهاكات بني فرتة واأخرى، وحالة واأخرى؛ 

الإطالق  على  يعني  ل  هذا  معها.  وتتعامل  الفروقات  لهذه  تنتبه  القان�ن  هذا  يف  متخ�ش�شة  مكّ�نات  اإفراد  اقت�شى  مما 

ن�شقًا  لتنتج  ا  اأنها متكاملة يدعم بع�شها بع�شً ُيفرت�س  املك�نات  تفتيت مك�ناته، فهذه  الدويل من خالل  القان�ن  خ�شخ�شة 

تغرّي  النظر عن  بغ�ّس  بالأحرى  اأو  الأح�ال والأوقات،  الإن�شان وحماية حق�قه يف خمتلف  اإىل �ش�ن كرامة  كاماًل يهدف 

الأح�ال والأوقات.

ُيعد القان�ن الدويل حلق�ق الإن�شان الإطار القان�ين اجلامع لأ�ش�س �ش�ن كرامة الإن�شان وحماية حق�قه ال�شارية يف خمتلف 

الأح�ال والأوقات. اأما القان�ن الدويل الإن�شاين فيعالج حالت النزاعات امل�شلحة والحتالل الع�شكري، وي�شري خاللها فقط. 

ويف حني ي�يل القان�ن الدويل لالجئني اهتمامه -ملا ي�ؤدي اإليه نزوح وجل�ء املدنيني من معاناة وعنف وانتهاكات- فاإنه يخت�س 

مبقا�شاة املتهمني بارتكاب جرائم دولية، كجرائم احلرب، واجلرائم املرتكبة �شد الإن�شانية، والإبادة اجلماعية.

الأغلب  يف  ُي�شّكل  امل�شّلحة  النزاعات  فرتات  اأثناء  املراأة  �شد  املُ�ّجه  العنف  اأن  اإىل  ي�شري  احلديثة  الدلئل  من  الكثري  اأن  مع 

امتداًدا ملا تتعر�س له يف اأوقات ال�شلم، اإل اأّن اهتمام املجتمع الدويل مبعاجلة هذا امل��ش�ع بداأ من خالل التكاء على القان�ن 

الدويل الإن�شاين ثم ات�شّع لحقًا، وبالتحديد منذ ت�شعينيات القرن املن�شرم، لينطلق باجتاه العتماد على القان�ن الدويل حلق�ق 

ا، وحتى على القان�ن الدويل لالجئني، والقان�ن اجلنائي الدويل. هذا الت�جه يعك�س نقلة ن�عية يف اإدراك املجتمع  الإن�شان اأي�شً

الدويل اأن م��ش�ع العنف �شد املراأة لي�س مقت�شًرا فقط على اأوقات النزاعات امل�شلحة، ولي�س معزوًل وفق ال��شعيات التي 

  *  تطالب نيك�ل وايد�شامي، على �شبيل املثال، مبنح املراأة حق اختيار طريقة امل�شاعدة التي تعتقد اأنها الأف�شل لتمكينها: “اإن ت�افر برامج متن�عة اأمام الن�شاء 

ا ت�شمن ح�ش�ل الن�شاء -الالتي جعلتهن  يف اأوقات الط�ارئ ل مّيكن الن�شاء ويقّدم لهن فر�شة الختيار والكرامة فح�شب، بل اإنه �شرورة ميدانية اأي�شً

احلرب عائالت لأ�شرهن ورائدات يف املجتمع بحكم ال�اقع- على اخلدمات التي يطلبنها لال�شطالع بدورهن اجلديد، ورعاية اأ�شرهن باأف�شل وجه ممكن، 

واأن ي�شبحن طرفًا م�شهمًا يف املجتمع، وعن�شًرا لبناء ال�شالم وا�شتعادة الأو�شاع يف البالد”. )وايد�شامي، 2008: 28(
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ميكن للمراأة اأن جتد نف�شها فيها، كحالة عادية يف وقت ال�شلم، اأو كمقاتلة اأو مدنية يف وقت احلرب، اأو كنازحة اأو لجئة. لقد 

اأ�شبح فهم املجتمع الدويل اأعمق، حيث بداأ ينظر للعنف املمار�س على املراأة كظاهرة ا�شتهدافية عامة وم�شتمرة، جتد لنف�شها 

انعكا�شات خا�شة بال��شعيات التي متّر بها املراأة خالل حياتها. 

اإلنساني* الدويل  القانون 
ُيعد القان�ن الدويل الإن�شاين من اأهم الإجنازات القان�نية التي تعرّب عن اإجماع دويل ح�ل �شرورة تقييد اأفعال الدول اأثناء 

به  اأن تق�م  البداية على تقييد ما ميكن  القان�ن يف  الناجمة عنها. وقد ركّز هذا  النزاعات امل�شّلحة لتخفيف املعاناة الإن�شانية 

1949م والربوت�ك�لني الإ�شافيني لعام  و�شائل القتال )ما ي�شمى بقان�ن لهاي(، ثم حتّ�ل يف اتفاقيات جنيف الأربع لعام 

1977م )ما ي�شمى بقان�ن جنيف( لريكز على حماية �شحايا النزاعات امل�شلحة، خا�شة “اجلماعات املحمّية”، ومنها املدنيني 

غري امل�شاركني يف العمليات القتالية واحلربية. لكن تغري طبيعة النزاعات امل�شّلحة املعا�شرة، من حروب نظامية بني الدول اإىل 

حروب اأهلية بني جمم�عات داخل الدولة، جعل التمييز بني املقاتلني واملدنيني يتقّل�س ب�شكل كبري؛ مما يعني ترك املدنيني دون 

ت�فري كامل احلماية التي يكفلها هذا القان�ن. 

اإيرادها يف  على  الإن�شاين  الدويل  القان�ن  يركز  “ال�شخ�س” التي  ملفردة  النتقاء احلري�س  ُيالحظ من  فاإنه  كٍل حاٍل  على 

اأحكامه، اأّنه ل ُيفّرق فيما ي�شتمل عليه عم�ًما بني الرجال والن�شاء، بل ُيلزم الدول الأع�شاء بعدم التمييز ب�شبب اجلن�س. فاملادة 

يق�م على...اجلن�س...”  اأي متييز �شار  “دون  الإن�شانية  باملعاملة  الدول  ُتلزم  الأربع،  اتفاقيات جنيف  امل�شرتكة يف  الثالثة 

ومت تاأكيد هذا املبداأ يف م�اد عديدة اأخرى يف التفاقيات الأربع، وخ�ش��شًا يف التفاقية الرابعة ب�شاأن حماية الأ�شخا�س 

96(. وبالإ�شافة اإىل ذلك، ُيّقّر هذا القان�ن �شرورة منح الن�شاء حماية خا�شة   ،27  ،15 املدنيني يف وقت احلرب )املواد 13، 

ب�شبب احتياجاتهن اخلا�شة. ومن �شمن 560 مادة مكّ�نة لـ “قان�ن جنيف” فاإن ح�ايل )Krill, 1985: 359( )40( اإىل )50( 

مادة )Amnesty International, 2005: 48( تق�م باحل�ّس على عدم التمييز �شد الن�شاء، اأو ب�شرورة ت�فري حماية خا�شة لهّن. 

قان�ن  يرف�شها  التي  التمييز  اأن�اع  “متييز جمحف” ليعرّب عن جميع  تبّنيا م�شطلح  الإ�شافيني  الربوت�ك�لني  اأن  ويالحظ 

جنيف، مما يعني اأن التمييز غري املجحف )اأو الإيجابي( م�شم�ح به، خا�شة اإذا كان ُيحقق م�شلحة للمجم�عة امل�شتهدفة، مثل 

الن�شاء اأو الأطفال.

اأو املعتقالت الإداريات، وذلك ل�شمان  “قان�ن جنيف” بع�س امل�اد اخلا�شة ببع�س الفئات من الن�شاء، كال�شجينات  يفرد 

العتبار  بعني  وال�شحية،  اجل�شدية  اخلا�شة،  حاجاتهن  واأخذ  اجلن�شي(  النتهاك  ذلك  يف  )مبا  للتعذيب  تعر�شهن  عدم 

املر�شى  مع  التعامل  بكيفية  �شبيهة  بطريقة  والأمهات  احل�امل  مع  القان�ن  هذا  ويتعامل  احتجازهن.  اأماكن  ت�شميم  عند 

واجلرحى. كما يت�شمن بن�ًدا خا�شة بحماية الن�شاء من انتهاكات ُمعّينة، كالغت�شاب والتعّديات اجلن�شية، مثل: املادة رقم 

)27( من اتفاقية جنيف الرابعة التي تن�س على ما يلي: “ويجب حماية الن�شاء ب�شفة خا�شة �شد اأي اعتداء على �شرفهن، 

ول �شيما �شد الغت�شاب، والإكراه على الدعارة، واأي هتك حلرمتهن”. وقد حّ�ل الربوت�ك�لن الإ�شافيان الأثر الناجم 

اإىل جمال احلط  والعائلة واجلماعة  املراأة  �شرف  على  ال�شلبي  التاأثري  اجلن�شية من جمال  الطبيعة  ذات  النتهاكات  هذه  عن 

من كرامة املراأة كاإن�شانة. 

لعام  الإ�شافيني  الربوت�ك�لني  اإىل  بالإ�شافة  1949م،  لعام  الأربع  اتفاقيات جنيف  ي�شمل  قان�ن جنيف، وه�  اإىل  التعر�س فقط يف هذا اجلزء   *  �شيتم 

1977م، دون التعر�س اإىل باقي مك�ناته، �ش�اء اخلا�س باملعاهدات اأو العرف، ذات الطابع الك�ين اأو الإقليمي. كما لن يتم التعر�س لالإعالنات وال�ثائق 

الدولية غري امللزمة. للمزيد ح�ل كيفية تعامل القان�ن الدويل الإن�شاين مع ظاهرة العنف �شد املراأة اأثناء النزاعات امل�شلحة، راجع:

)Amnesty International, 2005: 8-21; Bennoune, 2006/2007: 370-384; Lindsey, 2003: 11-18(
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اإلنسان حلقوق  الدويل  القانون 
املراأة، ويعمل على منع  العنف �شد  الإن�شان م�شاألة  الدويل حلق�ق  القان�ن  يعالج  الإن�شاين،  الدويل  للقان�ن  بطريقة م�ازية 

التمييز ب�شبب اجلن�س. فانتهاك حق�ق املراأة مل َيُعد �شاأنًا خا�شًا بالدول التي اأ�شبحت مطالبًة ب�شرورة اإزالة التمييز �شد املراأة 

�شري منه، وحما�شبة من يق�م بذلك. 
ُ
وو�شع الق�انني ال�شامنة لذلك، اإ�شافة اإىل �شرورة حماية املراأة من العنف، وحتى الأ

وينطلق مفه�م حق�ق الإن�شان بهذا ال�شاأن من حقيقة اأخالقية مفادها اأن جميع الب�شر، ن�شاًء ورجاًل، يتحّل�ن بكرامة اإن�شانية 

ل يجب التعّدي عليها، اإ�شافة اإىل متتعهم باحلق الذي ل ميكن التنازل عنه، وه� احلق يف امل�شاواة اأمام القان�ن، والتحرر من 

اخل�ف واحلاجة.* 

ولكن رغم وج�د دع�ة اإىل �شرورة حماية حق�ق الإن�شان وحرياته العامة من قبل الدول دون متييز ب�شبب اجلن�س - كما ورد 

 ،2 )املواد  1948م  76(، ويف الإعالن العاملي حلق�ق الإن�شان لعام   ،55  ،13  ،1 )املواد  1945م  يف ميثاق الأمم املتحدة لعام 

23(- فاإن حما�شبة القان�ن الدويل حلق�ق الإن�شان للدول التي ل تتخذ اإجراءات جتاه انتهاك حق�ق الإن�شان -ومنها   ،16  ،7

التمييز والعنف املّ�جه �شد املراأة- جاءت متاأخرة ن�شبيًا اإذا ما ق�رنت مع القان�ن الدويل الإن�شاين.** 

يكت�شب “العهد الدويل اخلا�س باحلق�ق املدنية وال�شيا�شية لعام 1966م”، والذي دخل حّيز التنفيذ عام 1967م، اأهمية خا�شة 

لك�نه ُيلزم الدول الأع�شاء بتبني ت�شريعات تكفل احرتام حق�ق الإن�شان وتطبيقها، ومنها ما يتعلق مبنع التمييز وحما�شبة من 

ا ال�شتثنائية،  ميار�س العنف �شد املراأة. فعلى هذه الدول اللتزام يف اأوقات ال�شلم كما يف احلرب، واأثناء الظروف العادية واأي�شً

باحرتام احلق باحلياة )م6(، ومنع التعذيب واملعاملة القا�شية اأو العق�بة القا�شية اأو غري الإن�شانية اأو احلاطة بالكرامة: )م7(، 

ومنع الرق والعب�دية: )م8، الفقرة رقم 1 و 2(، والعرتاف بال�شخ�شية القان�نية لكل اإن�شان: )م16(، و�شمان حّرية الفكر 

وال�جدان والدين. اأما باقي اللتزامات ال�اردة يف هذا العهد فيمكن للدول الأع�شاء اأن تعفي نف�شها من التقّيد بها يف ظروف 

ا�شتثنائية و�شمن قي�د حمددة، �شريطة اأّل يتعار�س ذلك مع التزامات اأخرى مرتتبة على هذه الدول مب�جب القان�ن الدويل، 

واأل ينجم عن هذا الإعفاء متييز على اأ�شا�س العرق، اأو الل�ن، اأو اجلن�س، اأو اللغة، اأوالدين، اأو الأ�شل الجتماعي. 

اأما “اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة لعام 1979م”، والتي دخلت حّيز التنفيذ عام 1981، فربغم عدم 

اأو تقييد يتم  اأو ا�شتبعاد،  “اأي تفرقة،  باأنه  تعّر�شها ب�شكل مبا�شر للعنف �شد املراأة، فاإنها ُتعّرف التمييز �شد املراأة: )م1( 

على اأ�شا�س اجلن�س، ويك�ن من اآثاره اأو اأغرا�شه ت�هني اأو اإحباط العرتاف للمراأة بحق�ق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية يف 

اإحباط متتعها بهذه  اأو  اأو ت�هني  اآخر،  اأي ميدان  اأو يف  امليادين ال�شيا�شية، والقت�شادية، والجتماعية، والثقافية، واملدنية، 

اإىل  وبالإ�شافة  الرجل”.  وبني  بينها  امل�شاواة  اأ�شا�س  وعلى  الزوجية،  حالتها  عن  النظر  ب�شرف  لها،  ممار�شتها  اأو  احلق�ق 

  *  �شنكتفي يف هذا اجلزء بالإ�شارة اإىل بع�س املعاهدات الدولية، ولن نتعر�س اإىل م�اثيق اأخرى ذات اأهمية بالغة ولكنها تفتقر اإىل الإلزام املعاهداتي. ومن 

هذه امل�اثيق الدولية على �شبيل املثال ل احل�شر: اإعالن ب�شاأن الق�شاء على العنف �شد املراأة، اعتمد ون�شر على املالأ مب�جب قرار اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة رقم )104/48(، امل�ؤرخ يف 20 كان�ن الأول/دي�شمرب 1993م. اإعالن ب�شاأن حماية الن�شاء والأطفال يف حالت الط�ارئ واملنازعات امل�شلحة، 

اعتمد ون�شر على املالأ مب�جب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 3318 )د-29( امل�ؤرخ يف 14 كان�ن الأول/دي�شمرب 1974. اإعالن ب�شاأن م�شاركة 

املراأة يف تعزيز ال�شلم والتعاون الدوليني، اعتمد ون�شر على املالأ مب�جب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم )37/63(، امل�ؤرخ يف 3 كان�ن الأول/

دي�شمرب 1982م.  اإعالن ومنهاج عمل بكني اللذان اعتمدا يف اجلل�شة العامة رقم )16( للم�ؤمتر العاملي الرابع املعني باملراأة، والذي انعقد خالل الفرتة من 

ا بع�س املبادرات ل��شع ا�شرتاجتيات من�ذجية وتدابري عملية للق�شاء على العنف �شد املراأة يف جمال منع  4 اإىل 15 اأيل�ل/�شبتمرب 1995م. وهنالك اأي�شً

ول/ دي�شمرب1997م، اأو  اجلرمية والعدالة اجلنائية ، اعتمدت من قبل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة مب�جب قرارها رقم )52/86( امل�ؤرخ يف 12  كان�ن الأ

حتى الإطار املقدم اإىل الدورة الثانية واخلم�شني للجنة حق�ق الإن�شان بالأمم املتحدة من قبل ال�شيدة راديكا ك�مارا�ش�امي، املقررة اخلا�شة املعنية مب�شاألة 

ن�شان رقم )1995/85(. ملراجعة هذه  العنف �شد املراأة، اأ�شبابه وع�اقبه، اخلا�س بت�شريع من�ذجي ب�شاأن العنف املنزيل؛ وذلك عمال بقرار جلنة حق�ق الإ

http://www1.umn.edu/humanrts/ :امل�اثيق ميكن زيارة مكتبة حق�ق الإن�شان يف جامعة ميني�ش�تا

.)Adams, 2007:  103-122; Amnesty International, 2005: 11-45( :ملزيد من املعل�مات ح�ل القان�ن الدويل حلق�ق الإن�شان، راجع **
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التمييز من قبل  ا ب�شمان عدم ممار�شة مثل هذا  اأي�شً الدول  ُتلزم  املراأة، فاإن هذه التفاقية  التمييز �شد  للدول بعدم  اإلزامها 

الأ�شخا�س اأو املنظمات اأو اجلماعات )م2(، وتطالبها ب��شع الت�شريعات ال�شرورية، والعمل على اإنهاء التحيّزات املبنّية على 

عادات عرفية وممار�شات تكّر�س الت�جهات النمطّية )م5(. 

ومتنع “اتفاقية مناه�شة التعذيب وغريه من �شروب املعاملة اأو العق�بة القا�شية اأو غري الإن�شانية اأو املهينة”، والتي دخلت حّيز 

التنفيذ عام 1987م، التعذيب الذي ُتعّرفه يف املادة رقم )1( باأنه “اأي عمل ينتج عنه اأمل اأو عذاب �شديد، ج�شديًا كان اأم عقليًا، 

يلحق عمدًا ب�شخ�س ما بق�شد احل�ش�ل من هذا ال�شخ�س، اأو من �شخ�س ثالث، على معل�مات اأو على اعرتافات، اأو معاقبته 

على عمل ارتكبه اأو ي�شتبه يف اأنه ارتكبه ه� اأو �شخ�س ثالث، اأو اإرغامه اأو تخ�يفه ه� اأو اأي �شخ�س ثالث، اأو عندما يلحق 

مثل هذا الأمل اأو العذاب لأي �شبب من الأ�شباب يق�م على التمييز اأّيا كان ن�عه، اأو ُيحّر�س عليه، اأو ي�افق عليه، اأو ي�شكت عنه 

م�ظف ر�شمي اأو اأي �شخ�س اآخر يت�شرف ب�شفته الر�شمية...”. وُتلَزم الدول مب�جب هذه التفاقية )م2( باتخاذ الإجراءات 

الت�شريعية والإدارية والق�شائية الفّعالة الالزمة ملنع التعذيب يف اأي اإقليم يخ�شع لخت�شا�شها الق�شائي، ومُتنع من التذرع 

بالظروف ال�شتثنائية لعدم تطبيق هذا اللتزام الدويل. وهناك من يعد بع�س اأن�اع العنف امل�ّجه �شد املراأة يف اأوقات ال�شلم 

واحلرب -�ش�اء كان يف ال�شاحة اخلا�شة )املنزل العائلي( اأو العامة- داخاًل �شمن تعريف التعذيب الذي تقدمه هذه التفاقية. 

بالتايل ت�شبح الدول مطالبة مب�جب هذه التفاقية مبنع هذا العنف. 

لالجئني الدويل  القانون 
الدويل  بالقان�ن  وثيقة  ب�ش�رة  وترتبط  الإن�شان،  حلق�ق  الدويل  القان�ن  �شمن  بالالجئني  اخلا�شة  الدولية  الق�اعد  تدخل 

الإن�شاين؛ لك�ن اللج�ء مرتبًطا ب�شكل اأ�شا�شي بالنزاعات امل�شلحة. ومبا اأن الأكرثية العظمى من الالجئني هم من املدنيني، ومبا 

اأن الأكرثية العظمى من املدنيني وقت النزاعات هم من الن�شاء والأطفال، يكت�شب القان�ن الدويل لالجئني، واملتمثل يف اتفاقية 

ها بالذكر.  جنيف حلماية الالجئني لعام 1951م، اأهمية خا�شة يف ت�فري احلماية للمراأة دون اأن يخ�شّ

ولكن يجدر النتباه اإىل اأن اأكرث من )75 - 80%( من النازحني من مناطقهم حاليًا-بح�شب املف��س الأ�شمى حلق�ق الالجئني- 

هم من امل�شردين داخلًيا، )Amnesty International, 2005: 64( ولي�ش�ا من الالجئني، لك�نهم مل يعربوا حدودًا دولية. ولت�فري 

)املجل�س  الداخلي  الت�شريد  ب�شاأن  ت�جيهية  مبادئ  باإعداد  العام،  الأمني  ممثل  دينج،  فران�شي�س  قام  النازحني  له�ؤلء  احلماية 

القت�شادي والجتماعي- جلنة حق�ق الإن�شان، 2001: 5 - 16( وبعك�س اتفاقية حماية الالجئني، فقد كّر�شت هذه ال�ثيقة مبداأ عدم التمييز 

ب��ش�ح، واأ�شارت يف اأكرث من مبداأ للمراأة وحاجاتها )املبارك، 2006: 30 - 33(. فقد ن�س املبداأ الرابع على اأنه “تطبق هذه املبادئ 

دون متييز من اأي ن�ع �ش�اء ب�شبب العرق، اأو الل�ن، اأو اجلن�س، اأو... )اإلخ(” ولكن املبداأ نف�شه ي�شمح مبنح بع�س املجم�عات 

�شرًا- حمايًة وم�شاعدًة خا�شة تتطلبها 
ُ
-ومنها: الأمهات احل�امل، والأمهات امل�شح�بات باأطفال �شغار، والإناث الالئي َيُعْلَن اأ

اأح�الهم، ومعاملة تقت�شيها احتياجاتهم اخلا�شة.

وبح�شب هذه ال�ثيقة فاإن على الدول اإ�شراك املت�شررين، وخا�شة من الن�شاء، يف عمليات اإعادة الت�طني:)املبداأ رقم 7(، وبذل 

جه�د خا�شة ل�شمان امل�شاركة الكاملة للمراأة يف تخطيط الل�ازم الأ�شا�شية وت�زيعها، مثل: الأغذية الأ�شا�شية، واملياه ال�شاحلة 

لل�شرب، واملاأوى الأ�شا�شي وامل�شكن، املالب�س املالئمة، واخلدمات الطبية، واملرافق ال�شحية الأ�شا�شية: )املبداأ رقم 18(. كما 

ا ببذل اجله�د الالزمة ل�شمان م�شاركة الن�شاء والفتيات م�شاركة كاملة وعلى قدم امل�شاواة مع الرجال، يف  ُتلَزم الدول اأي�شً

الربامج التعليمية، و�شمان املرافق التعليمية لهن: )املبداأ رقم 23(. وعند معاجلة اجلرحى واملر�شى، ُتلَزم الدول باإيالء اهتمام 

ا  خا�س لالحتياجات ال�شحية للن�شاء ومنح الإر�شادات ل�شحايا العتداءات اجلن�شية )املبداأ رقم 19(. كما وُتلَزم الدول اأي�شً

ب�شرورة احرتام ال�شخ�شية القان�نية لكل اإن�شان، يف حني اأكّد املبداأ رقم )20(  الفقرة رقم )3( اأن “للن�شاء والرجال، على قدم 

امل�شاواة، احلق يف ا�شتخراج ال�ثائق الالزمة، ومن حقهم اأن ت�شدر هذه ال�ثائق باأ�شمائهم”.
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الدويل* اجلنائي  القانون 
ُيعنى القان�ن اجلنائي الدويل بتحديد ماهية اجلرائم التي ُتعد جرائم دولية واإن ارتكبت من قبل اأفراد ووجهت �شد اأفراد، 

وهذا ُيعد نقلة ن�عية يف القان�ن الدويل مبفه�مه التقليدي الذي ينظم العالقة بني الدول. وهذا القان�ن حديث ن�شبيًا، ابتداأ من 

حماكمات ن�رمربغ وط�كي� التي �شّكلتها الدول املنت�شرة بعد احلرب العاملية الثانية ملحا�شبة املهزومني وفقًا ملبداأ عدالة املنت�شر؛ 

وبالتايل من ال�شعب و�شف هذه املحاكم باحليادية. ثم مت يف الت�شعينيات ت�شكيل املحاكم الدولية اخلا�شة بي�غ�شالفيا ال�شابقة 

ورواندا لتحقيق عدالة ميكن اعتبارها انتقائية وحمدودة وم�ؤقتة. وو�شل الأمر اأخرًيا اإىل اإن�شاء املحكمة اجلنائية الدولية وفقًا 

لتفاقية روما لعام 1998م، والتي دخلت حّيز التنفيذ عام 2002م، وهي حمكمة دولية جنائية دائمة. 

ف�شلت حماكمة ن�رمربغ يف اإدماج اجلرائم ذات الطبيعة اجلن�شية -وخا�شة الغت�شاب- �شمن لئحة التهم امل�جهة ملن مّتت 

حماكمتهم، مع اأن القان�ن الدويل الإن�شاين مل يخل من م�اد ُتعنى بهذه اجلرائم، ولكنه خال حينها من اآليات لتنفيذه. وبقي هذا 

ال��شع على حاله حتى اعترب نظام املحكمة اجلنائية الدولية لي�غ�شالفيا ال�شابقة )م5( الغت�شاب جرمية من اجلرائم امل�جهة 

�شد الإن�شانية.* ومع اأن ميثاق هذه املحكمة مل يعد النتهاكات اجلن�شية الأخرى التي تتعر�س لها املراأة اأثناء النزاعات امل�شلحة 

من بني املخالفات اجل�شيمة للقان�ن ال�شاري زمن احلرب، اإل اأن اإجراءات املحاكمة وما نتج عن اأعمال الإدعاء العام فيها اأ�شهم 

يف ت��شيع الهتمام الدويل بالعنف املّ�جه �شد املراأة وتط�يره. وميكن اعتبار اأن الإ�شهام الرئي�س لهذه املحكمة كانت ب�شدور 

قرارات خلقت �ش�ابق ق�شائية متثلت يف التعامل مع العتداءات اجلن�شية امل�جهة �شد املراأة بطريقة �شم�لية واأكرث من جمرد 

اإىل املحاكمني، ولي�س  التي ن�شبت  مّنت هذه العتداءات �شمن لئحة من اجلرائم  اإىل الغت�شاب، حتى واإن �شُ الإ�شارة فقط 

ب��شفها جرمية منفردة. ومن اأهمية اأثر هذه املحاكم اأن التهم مل ت�جه ب�شبب اعتداءات مّتت بال�شرورة من قبل املتهمني اأنف�شهم، 

بل ب�شبب اعتداءات متت بعلمهم وباإذنهم ممن هم حتت اإمرتهم يف الق�ات امل�ّشلحة.

وقد تاأثرت املحكمة اجلنائية الدولية اخلا�شة بروندا باملحكمة اخلا�شة بي�غ�شالفيا ال�شابقة، ولكنها اختلفت عنها يف اأنها مل 

تتعامل مع جرائم مت اقرتافها يف نزاع ذي طبيعة دولية، ولكن يف نزاع داخلي. ويف لئحة التهام امل�جهة اإىل املتهمني يف هذه 

املحكمة مل تكن هناك تهمة متعلقة بالعتداءات اجلن�شية. ولكن ال�شهادات التي مت جتميعها ح�ل هذه العتداءات، وال�شغ�طات 

التي مار�شتها جمعيات حق�ق الإن�شان، اأدت اإىل اإ�شافة العتداءات اجلن�شية يف ل�ائح التهام. وتبّنت بع�س قرارات املحكمة 

تعريفات وا�شعة لهذه العتداءات يف دللة على رغبة املحكمة مبالحقة مرتكبيها اأو الذين �شمح�ا بها.

اإ�شهاًما كبرًيا يف جمال تط�ير مفه�م اجلرائم الدولية ذات الطبيعة  اأن حمكمتي ي�غ�شالفيا ال�شابقة ورواندا قدمتا  ومع 

امل�جه  العنف  مع  التعامل  كيفية  يف  الدول  لباقي  ملزمة  مبادئ  يخلق  مل  منهما  ا  اأيًّ اأّن  اإل  املراأة،  �شد  امل�جهة  اجلن�شية 

ولأول  اعرتف  املقابل،  يف  الدولية،  اجلنائية  املحكمة  اأن�شاأ  الذي  روما  نظام  ولكن  امل�ّشلحة.  النزاعات  اأثناء  املراأة  �شد 

النتهاكات  �شمن  ت�شنيفها  يف  ف�شل  ولكنه  حرب،  كجرائم  اجلن�شية  العتداءات  من  الأخرى  والأن�اع  بالغت�شاب  مّرة 

ال�شتعباد  اأو  الغت�شاب،  الإن�شانية، فيذكر  امل�جهة �شد  يتم حتديد اجلرائم  امليثاق  )7( من  املادة رقم  اخلطرية. فح�شب 

الدرجة  هذه  مثل  على  اجلن�شي  العنف  اأ�شكال  من  �شكل  اأي  اأو  الق�شري،  احلمل  اأو  البغاء،  على  الإكراه  اأو  اجلن�شي، 

)م8(  روما  نظام  فيعتربها  ا،  اأي�شً الداخلية  امل�شلحة  النزاعات  يف  يتم  ما  ت�شمل  والتي  احلرب،  جرائم  اأما  اخلط�رة.  من 

اأو ال�شتعباد  “الغت�شاب،  اإىل  ال�شخ�س، وبخا�شة العتداء املهني احلاط من الكرامة”، بالإ�شافة  “العتداء على كرامة 
اجلن�شي، اأو الإكراه على البغاء، اأو احلمل الق�شري...، اأو التعقيم الق�شري، اأو اأي �شكل اآخر من اأ�شكال العنف اجلن�شي 

لتفاقيات جنيف”. انتهاكًا خطريًا  ا  اأي�شً ُي�ّشكل 

)Campanaro, 2001: 2572-2586( :للمزيد ح�ل القان�ن اجلنائي الدويل، راجع  *  

http://www1.umn.edu/humanrts/icty/statute.html :ملعاينة هذا النظام ** 
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قدرة القانون الدويل على توفري احلماية للمراأة اأثناء النزاعات امل�سلحة

منذ فرتة يدور جدل ب�شاأن قدرة القان�ن الدويل على منع العنف املّ�جه �شد املراأة خالل النزاعات امل�شلحة وبعدها. هناك راأي 

يعتقد باأن القان�ن الدويل الإن�شاين غري مالئم اأو غري كاٍف للقيام بهذه املهمة؛ وذلك لالأ�شباب التالية: اأوًل، لأن بن�ده تعك�س 

ق�الب منطية جن�شانية تعمل على ا�شتمرار التمييز �شد املراأة وهي حتاول تقدمي احلماية لها. وثانًيا، لأن هذا القان�ن اإن ُطّبق 

خالل النزاعات امل�شلحة فاإنه يف الأغلب ُيطّبق بانف�شال عن مك�نات القان�ن الدويل الأخرى، وخا�شة القان�ن الدويل حلق�ق 

الإن�شان؛ مما يجعله مبت�رًا وناق�شًا يف جمال منع العنف امل�جه للمراأة. وثالًثا، لأن هذا القان�ن ل ُيعنى ب��شع املراأة بعد انق�شاء 

النزاع امل�شلح وهي الفرتة التي ت�شتمر فيها معاناة املراأة. بناء على ذلك، يطالب اأ�شحاب هذا الراأي ب�شرورة اإحداث تغيريات 

جذرية يف القان�ن الدويل، وخا�شة يف القان�ن الدويل الإن�شاين؛ ل�شمان م�اجهة التط�رات الناجمة عن النزاعات امل�شلحة يف 

ع�شرنا احلايل. على اأي حال، ترتكز النتقادات امل�جهة للقان�ن الدويل الإن�شاين يف هذا ال�شياق على الأ�ش�س التالية:* 

اأوًل: انتقادات موجهة �سد مغزى القانون: يق�ل املنتقدون اإن القان�ن الدويل الإن�شاين اأ�شري زمانه، متحيز )حتى واإن 

مل يكن عن ق�شد( �شد املراأة، لأنه يتعامل معها لي�س لكيانها، واإمنا ب��شفها كائًنا “�شعيًفا”، اأو على اأنها متّثل “ال�شرف”، 

اأو من خالل ربطها باإجناب الأطفال. فحني يخ�شها بالذكر فاإن ذلك ياأتي من منطلق تقدمي “احلماية” لها، ولي�س لـ“منع” اأو 

“حظر” ما تتعر�س له من انتهاكات خالل النزاعات املُ�شلحة. فتعر�شها لالعتداء اجلن�شي، مثاًل، ُيعد تعّديًا على �شرفها، ولي�س 
على كرامتها الإن�شانية الفردية. وت�ؤدي مثل هذه العتبارات اإىل نتائج خطرية من حيث ا�شتمرار التمييز �شد املراأة، والتعامل 

معها بطريقة غري م�شاوية، على اأ�شا�س اأنها حتتاج اإىل حماية ذك�رية م�شتمرة. 

ثانُيا: انتقادات موجهة �سد ا�ستثناء اجلرائم التي اأ�سا�سها النوع الجتماعي من املخالفات اجل�سمية: يق�ّشم قان�ن 

جنيف املخالفات لتفاقياته اإىل خمالفات ج�شمية واأخرى غري ج�شمية. تتعهد الأطراف ال�شامية املتعاقدة “باأن تتخذ اأي اإجراء 

املخالفات اجل�شيمة  اإحدى  باقرتاف  ياأمرون  اأو  يقرتف�ن  الذين  الأ�شخا�س  على  فّعالة  لفر�س عق�بات جزائية  يلزم  ت�شريعي 

لهذه التفاقية”. كما تلتزم هذه الأطراف “مبالحقة املتهمني باقرتاف هذه املخالفات اجل�شمية اأو بالأمر باقرتافها، وبتقدميهم 

اإىل حماكمة، اأّيا كانت جن�شيتهم”، اأو بت�شليمهم اإىل طرف متعاقد اآخر ملحاكمتهم” ما دامت تت�افر لدى الطرف املذك�ر اأدّلة 

اتهام كافية �شد ه�ؤلء الأ�شخا�س”. اأما بالن�شبة للمخالفات غري اجل�شمية، فاإن التفاقيات ُتلزم الأطراف املتعاقدة “اأن تتخذ 

التدابري الالزمة ل�قف جميع الأفعال التي تتعار�س مع اأحكام هذه التفاقية”. وبالطبع، ُتعد هذه ال�شيغة خمّففة، ول ت�شمن 

لي�شت مذك�رة يف  اأ�شا�س اجلن�س  املرتكبة على  اأن اجلرائم والنتهاكات  الأمر  املهم يف  املخالفات غري اجل�شمية.  وقف هذه 

القان�ن �شمن املخالفات اجل�شمية؛ مما يعني للمنتقدين اأنها ل حتظى بالعناية الكافية.

ثالًثا: انتقادات موجهة �سد نق�ض احلماية يف النزاعات امل�ّسلحة: ي�جد اعتقاد عند منتقدي القان�ن الدويل الإن�شاين اأّن 

حماية املراأة يف النزاعات امل�شلحة تنح�شر فيما يتعلق بالعنف اجلن�شي واحلمل الإجباري فقط، ول متتد لت�شمل جميع اأن�اع العنف 

املمكنة التي تعاين منها الن�شاء ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر. هذا احل�شر ي�ؤدي اإىل عدم اإيالء اأن�اع العنف الأخرى الأهمية الالزمة 

ا. التي ت�شمن العمل على اإيقافها. فالعنف املُ�ّجه �شد الن�شاء يف�ق املجال اجلن�شي لي�شمل البعدين اجل�شدي والنف�شي اأي�شً

رابًعا: عدم الربط بني العنف املوجه للمراأة وقت احلرب والتمييز �سدها زمن ال�سلم: عالوة على اأن العنف املمار�س 

على املراأة يف وقت ال�شلم يعد اأ�شا�شًا ُيبنى عليه العنف �شدها وقت احلرب، فاإن مراحل ما بعد النزاعات امل�شلحة ت�شهد -يف 

اأغلب الأحيان- ا�شتمراًرا للعنف �شد املراأة دون وج�د اآليات حماية منا�شبة وفّعالة. ويف اأحيان كثرية ل يتم يف مراحل ما بعد 

  * ملزيد من املعل�مات ح�ل الإنتقادات امل�جهة للقان�ن الدويل الإن�شاين والقان�ن الدويل حلق�ق الإن�شان خا�شة من قبل اأتباع املدر�شة الن�ش�ية والآراء 

امل�ؤيدة والراف�شة، راجع:

)Bennoune, 2006/2007: 384-385; Aoláin, 2006: 831-846; Copelon, 1994: 243-266; Durham, 2002: 655-659; Byrne, 

2002: 31-34(
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النزاعات اإعطاء الهتمام الالزم لق�شية التمييز �شد املراأة من جهة، والنتهاكات امل�شتمرة �شدها واملبنّية على الن�ع الجتماعي 

من جهة اأخرى؛ وذلك لأن هذه الق�شايا ل ُتعد ذات اأهمية يف عملية امل�شاحلة. ويف�ّشر املنتقدون قّلة الهتمام امل�شار اإليها ب�شيطرة 

النزعة الذك�رية على عملية املفاو�شات، واإق�شاء املراأة عن ال�شرتاك بها، ولعب دور فاعل يف جمال اإر�شاء ق�اعد ال�شلم يف 

ا،  مرحلة ما بعد النزاع امل�شلح. )Aoláin, 2006: 830( هذا الإق�شاء ال�شيا�شي ميتد اإىل امل�شاحات الجتماعية والقت�شادية اأي�شً

وي�ؤدي اإىل الإجحاف بحق�ق املراأة، وُيقّل�س مناعتها وقدرتها وقدرة املجتمع معها على الت�شدي للعنف املّ�جه �شدها.

بناء على كل ما �شبق، يطالب منتقدو �شعف ما يتيحه القان�ن الدويل الإن�شاين، ب�شفة خا�شة، من حماية للمراأة خالل النزاعات 

عليه كي  ال�شرورية  التعديالت  اإدخال  لهم ه�  بالن�شبة  ذلك  العام. والهدف من  للنقا�س  امل��ش�ع  بفتح هذا  املُ�شلحة وبعدها 

ي�شبح مالئمًا لالأو�شاع احلالية وقادًرا على ت�فري احلماية الالزمة للمراأة. 

مع اأن هذه النتقادات ج�هرية، اإل اأن راأيًا مقاباًل ملتبنيها، ي�شم خرباء من منظمة ال�شليب الأحمر الدولية احلامية لتفاقيات 

جنيف، يق�ل: اإن الق�شية الأ�شا�شية يف ا�شتمرار العنف �شد املراأة خالل النزاعات املُ�شلحة وبعدها ل تكمن يف �شعف القان�ن 

الدويل الإن�شاين خا�شة، اأو القان�ن الدويل ب�شكل عام، بل على العك�س من ذلك، فهم يعتقدون اأن امل�اد القان�نية ال�شامنة 

حلق�ق املراأة مت�افرة، واأن العالقة بني مك�ّنات القان�ن الدويل اأ�شبحت اأكرث ترابطًا واإحكامًا، ولكن امل�شكلة الأ�شا�شية بالن�شبة 

له�ؤلء تتمثل يف �شعف، ورمبا عدم اللتزام بتطبيق هذه امل�اد من فرقاء النزاعات امل�شلحة. )Lindsey, 2003: 18( علمًا باأن معظم 

هذه النزاعات اأ�شبحت داخلية، وجتري يف دول تك�ن النظرة للمراأة فيها تقليدية ودونية، واحرتام القان�ن فيها �شعيف اأ�شاًل 

�ش�اء يف ذلك القان�ن اخلا�س بالدولة والقان�ن الدويل العام. 

ا�شُتنزفا حتى مت  اأن وقتًا وجهدًا كبريين  للنقا�س، وذلك من منطلق  الإن�شاين  القان�ن الدويل  الراأي فتح  يرف�س متبن� هذا 

الت��شل اإىل قناعة م�شرتكة لدول وجهات عديدة؛ مما اأدى اإىل اإبرام التفاقيات امل�شم�لة �شمن هذا القان�ن. وفتح هذا القان�ن 

للنقا�س الآن قد ي�ؤدي اإىل بزوغ رغبة كامنة عند اأطراٍف للرتاجع عن بن�د ايجابية متحققة حالًيا فيه؛ مما يعني ارتداًدا اإىل 

اإيجـابيـات،  “العبـث” بـالقـانـ�ن؛ للمحافظـة عـلى مـا حتقـق فيـه مـن  لـعدم  لـذلك يـدعـ� هـ�ؤلء  ا عن التقدم لالأمام.  ال�راء ع��شً

منـاٍح  واإ�شـافـة  عـلى متتينـه  تعمل  واتفـاقيـات خـا�شـة جـديـدة  معـاهـدات  لتـط�يـره يف  ال�شعي  عـدم  ذلـك  يعنـي  اأن  ولكـن دون 

جديدة عليه. )Amnesty International, 2005: 67( ولكن ما ي�ازي هذا الراأي يف الأهمية، بل قد يف�قه، ه� �شرورة العمل اجلاد 

لتح�شني اآليات تطبيق هذا القان�ن. ويجد ه�ؤلء يف ال�شتعانة بالأدوات والآليات التي اأ�شبحت مت�افرة يف القان�ن اجلنائي 

الدويل مدخاًل مالئمًا لتحقيق ذلك. 

البناء  وبعدها، ميكن  امل�شلحة  النزاعات  ا خالل  للمراأة، خ�ش��شً اأف�شل  بتحقيق حماية  املتمثل  ال�شامي  الهدف  اإىل  لل��ش�ل 

ب�ش�رة تكاملية على الع�امل الإيجابية يف وجهتي النظر املختلفتني. وبالتايل النطالق من قاعدة املحافظة على املتحقق حالًيا 

يف القان�ن الدويل الإن�شاين جتاه �ش�ن حق�ق املراأة، وتط�يره باإحدى و�شيلتني. الأوىل: تبني معاهدة دولية جديدة ملزمة، قد 

تك�ن على �شكل بروت�ك�ل اإ�شايف ثالث لتفاقيات جنيف، اأو عن طريق تبني معاهدة دولية خا�شة بالعنف �شد املراأة، متتاز 

عن �شابقتها بك�نها �شارية زمن ال�شلم واحلرب، لتغطي الثغرات امل�ج�دة بني القان�ن الدويل الإن�شاين والقان�ن الدويل حلق�ق 

الإن�شان، وتعالج النتهاكات املرتبطة بالن�ع الجتماعي ب�ش�رة تكاملية و�شاملة. اأما ال��شيلة الثانية: فتك�ن بالت�جه نح� اإقرار 

مبادئ اأو معايري دولية، اإما بقرار �شادر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، اأو اإ�شدار وثيقة مبادئ اإر�شادية ملنع النتهاكات 

امل�جهة �شد املراأة ب�شكل عام، وخالل النزاعات امل�شلحة وبعدها ب�شكل خا�س، كما جرى احلال يف معاجلة ق�شية النازحني 

داخلًيا لك�نهم غري م�شم�لني بقان�ن حماية الالجئني. 

اأو  التفاقيات  من  عدد  اإ�شدار  مت  فقد  ال��شيلتني.  كال  وت�ظف  عديدة،  الجتاه  هذا  يف  املبادرات  فاإن  احلال  واقع  ويف 

حيز  دخلت  والتي  1952م،  لعام  للمراأة  ال�شيا�شية  باحلق�ق  اخلا�شة  التفاقية  مثل:  الدويل،  الطابع  ذات  الربوت�ك�لت 

التنفيذ عام  1979م، والتي دخلت حيز  لعام  املراأة  التمييز �شد  اأ�شكال  الق�شاء على جميع  واتفاقية  1954م،  عام  التنفيذ 
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1999م، والذي دخل  1981م، والربت�ك�ل الختياري امللحق باتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة  لعام 

حيز التنفيذ عام 2000م. كما اأن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة تبّنت عدًدا من الإعالنات، مثل: اإعالن الق�شاء على التمييز 

�شد املراأة لعام 1967م، والإعالن اخلا�س بحماية الن�شاء والأطفال يف حالت الط�ارئ واملنازعات امل�شلحة لعام 1974م، 

والإعالن اخلا�س مب�شاركة املراأة يف تعزيز ال�شلم والتعاون الدوليني لعام 1982م، والإعالن اخلا�س بالق�شاء على العنف 

�شد املراأة لعام 1993م.* 

 وا�شرت�شاًل لهذا اخل�شم من احلراك الدويل املعني بق�شية العنف �شد املراأة، جاء القرار رقم )1325( الذي �شدر عن جمل�س 

الأمن الدويل يف جل�شته رقم )4213(، والتي انعقدت بتاريخ 31 اأكت�بر/ت�شرين الأول عام2000م.** وقد جاء هذا القرار 

الأول من ن�عه ملجل�س الأمن ليتّ�ج م�شرية دامت عّدة عق�د من العمل الدوؤوب ملنظمات وحركات ن�ش�ية وحق�ق اإن�شانية حملّية 

ودولية، ويقر مركزية مكانة املراأة وو�شعها لل�شلم والأمن الدوليني، ويعرّب عن وعي املجتمع الدويل بخط�رة ظاهرة العنف 

امل�ّجه �شد املراأة، وعن الرغبة اجلدية يف العمل على ا�شتئ�شالها جذرًيا. 

اأو�شع للمراأة و�شرورته يف التفاو�س على اتفاقيات ال�شالم، والتخطيط ملخيمات  اإ�شراك  اأهمية تاأمني  وقد ن�ّس القرار على 

الالجئني، وت�زيع امل�شاعدات، وعمليات حفظ ال�شالم، واإعادة بناء املجتمعات التي فرقتها النزاعات امل�شلحة. وحّث هذا القرار 

الدول الأع�شاء على �شمان زيادة متثيل املراأة على جميع م�شت�يات �شنع القرار يف امل�ؤ�ش�شات والآليات ال�طنية والإقليمية 

اأن حتقيق  ي�ؤكد  الذي  1995م،  لعام  بيكني  م�ؤمتر  ت�جه  مع  يتفق  املطلب  وهذا  وحلها.  واإدارتها  ال�شراعات  ملنع  والدولية؛ 

)Otto, 2006: 126( .”واملراأة الرجل  بني  امل�شاواة  عن  ينف�شل  اأن  ميكنه  ل  “ال�شالم 

و�شجع جمل�س الأمن الأمني العام لالأمم املتحدة على تنفيذ خطة عمله الإ�شرتاتيجية الداعية اإىل زيادة م�شاركة املراأة يف جميع 

ومبع�ثات  كممثالت  الن�شاء  من  املزيد  تعيني  على  وحّثه  ال�شالم،  واإحالل  النزاعات  حل  عمليات  يف  القرار  �شنع  م�شت�يات 

خا�شات للقيام بامل�شاعي احلميدة با�شمه. وطلب جمل�س الأمن من الأمني العام اأن يكفل احت�اء جميع العمليات امليدانية على 

ال�شالم  اتفاقات  على  التفاو�س  عند  املعّنية،  الفاعلة  الأطراف  “جميع  طالب  اأنه  كما  منا�شًبا.  ذلك  كان  حيثما  ن�شائي  متثيل 

وتنفيذها، الأخذ مبنظ�ر جن�شاين، ي�شمل: مراعاة الحتياجات اخلا�شة باملراأة اأثناء الإعادة اإىل ال�طن واإعادة الت�طني، وما 

تدعم  تدابري  اتخاذ  اإىل  بالإ�شافة  ال�شراع،  انتهاء  بعد  والتعمري  الإدماج  واإعادة  التاأهيل  باإعادة  الحتياجات  هذه  من  يتعلق 

مبادرات ال�شالم املحلية للمراأة والعمليات التي يق�م بها ال�شكان الأ�شلي�ن حلل ال�شراعات، وتدابري ت�شرك املراأة يف جميع 

اآليات تنفيذ اتفاقات ال�شالم”. 

ا  �شّكل اإ�شدار قرار جمل�س الأمن رقم )1325( نقطة م�شيئة ومتقدمة يف ال�شعي نح� اإنهاء العنف املّ�جه للمراأة، وخ�ش��شً

من زاوية روؤيته املحفّزة لت��شيع اإ�شراكها يف جمالت متعددة متكنها من الإ�شهام يف وقف النتهاكات املمار�شة �شد الن�شاء. 

ويت�شمن هذا القرار اإمكانيات هائلة من �شاأن تطبيقها اأن ي�شهم ب�شكل اأ�شا�شي يف و�شع حّد للكثري من النتهاكات واملمار�شات 

ال�شلبية �شد املراأة. ولكن ذلك يحتاج اإىل جّدية من قبل الدول الأع�شاء يف التعامل مع هذا القرار وتطبيق بن�ده، وه� اأمر مل 

يتم بال�شكل املطل�ب حتى الآن.*** 

  * جميع هذه التفاقيات متاحة يف مكتبة حق�ق الإن�شان الإلكرتونية يف جامعة مني�ش�تا على ال�شفحة التالية:

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/subdoc.html

 **  ميكن معاينة الن�ّس باللغة العربية على ال�شفحة اللكرتونية التالية:

http://www.un.org/arabic/docs/scouncil/sc_Res/s_Res_1325.pdf

*** للمزيد ح�ل هذا امل��ش�ع، راجع:

)de la Vega and Nelson, 2006: 437-464; Cahn, 2005: 217-291; Barrett and Little, 2003: 30-85(
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الآفاق امل�ستقبلية

مما �شبق ميكن الق�ل اأن الجنازات التي حتققت على ال�شعيد الدويل خالل العق�د املا�شية كثرية فيما يتعلق بالهتمام بتح�شني 

و�شع املراأة، ووقف العنف والنتهاكات املمار�شة �شدها، خا�شة اأثناء النزاعات امل�شلحة. ولكن يجب الق�ل اأي�شًا اإن الإخفاقات 

التي وقعت خالل العق�د املا�شية يف هذا املجال كثرية، ول يتذكرها العامل اإل كلما وقع نزاع م�شلح جنم عنه الكثري من ال�شحايا 

والعديد من النتهاكات امل�جهة �شد الفئات اله�شة، ومنها الن�شاء. وي�ش�ء ال��شع عندما يك�ن النزاع امل�شلح داخليا، تت�شارع 

فيه فئات متحاربة داخل الدولة، دون اأدنى اعتبار للحفاظ على القيم املثلى، اأو تطبيق بن�د القان�ن الدويل، اأو الهتمام باحرتام 

حق�ق الإن�شان. عندئذ تك�ن معاناة الن�شاء يف اأعلى م�شت�ياتها، وت�شتمر هذه املعاناة حتى بعد اأن ت�شع احلرب اأوزارها.

تخب� ذاكرة العامل بني حرب وحرب، وبني اإبادة جماعية واأخرى، فتن�شى ما يحدث من تهجري ق�شري، ونزوح جماعي، واغت�شاب 

للن�شاء، وجت�يع لالأطفال. �شحيح اأن ما مت اإجنازه كبري، ولكنه مع ذلك ل يكفي لإنهاء كل هذه الأن�اع من املعاناة؛ ولذلك هناك 

الكثري مما يجب عمله، لي�س على �شعيد واحد فقط، بل على عدة �شعد مت�شابكة، ومن ذلك ما يلي:

املمار�س �شدهن. والعمل على هذا  العنف  الن�شاء؛ لإيقاف  اأجل ن�شرة  الدويل من  ال�شعيد  العمل على  ا�شتمرار  اأوًل: يجب 

ال�شعيد يجب اأن يتكثف داخل جميع املحافل الدولية واملنابر الإقليمية؛ بهدف متتني الق�انني الدولية ذات العالقة بامل��ش�ع 

تنفيذ هذه  اآليات  املطالبات ب��شع  تت�شاعد حملة  اأن  املجرّدة، يجب  القان�نية  الأطر  الأمر عند حّد  وتط�يرها. ولكي ل يقف 

الق�انني م��شع التطبيق الفعلي، وخا�شة من خالل ا�شتخدام املحكمة اجلنائية الدولية التي يقع عليها دور م�شتقبلي مركزي 

يف و�شع حٍد للعنف املمار�س على املراأة على �شعيد العامل. 

ثانًيا: يجب اأن يت�قف التفريق بني ما مُيار�س على املراأة من عنف وانتهاكات خالل النزاعات امل�شلحة، وما يتم قبل ذلك وبعده. 

فعملية البرت امليكانيكي بني املراحل تبدو وكاأنها ت�شتهدف تقلي�س هذا العنف وح�شره يف فرتة النزاع امل�شلح فقط. لي�س هذا 

وح�شب، بل ي�ؤدي هذا البرت اإىل ف�شل ق�شري، قد يك�ن متعمًدا، للعنف عن جذوره املجتمعية، وذلك عن طريق اإرجاع �شبب 

اإىل  امل�شلح تع�د  النزاع  املراأة خالل فرتة  العنف املت�شاعد �شد  اأ�ش�ل  اأن  اأ�شبح مثبًتا  لقد  امل�شلح فقط.  النزاع  اإىل  حدوثه 

املرحلة ال�شابقة لذلك، فهي تع�د اإىل عنف متاأ�شل داخل املجتمع مُياَر�س على املراأة باأ�شكال خمتلفة يف وقت ال�شلم ال�شابق 

املمار�س �شدها �شرا�شة و�ش�ءًا. كما  العنف  املراأة، ويزداد  اأو�شاع  تتفاقم  النزاع  يقع هذا  امل�شلح، وعندما  النزاع  لندلع 

يح�شل نف�س الأمر بعد انتهاء النزاع امل�شلح، اإذ ي�شتمر هذا العنف يف الفرتة الالحقة. باخت�شار، ي�شّكل العنف املمار�س على 

الأمر �شروري  بهذا  واأثناءه وبعده. وال�عي  امل�شلح  النزاع  قبل  املراأة حلقة متكاملة وم�شتمرة متر يف مراحل وم�شت�يات، 

ل�شتمرار العمل على اإيجاد الروابط لتط�ير منظ�مة ق�انني دولية متكاملة، ولي�س جمم�عة من الق�انني املفتتة، ملنع العنف �شد 

املراأة يف خمتلف احلالت. ولكن ا�شتمرار تركيز اجلهد على ال�شعيد الدويل وحده مل يعد كافيًا رغم اأهميته.

ا على م�شت�ى الدول؛ من اأجل رفع م�شت�ى الإدراك  ثالًثا: مع ا�شتمرار العمل على امل�شت�ى الدويل، يجدر تركيز العمل اأي�شً

واللتزام باتخاذ كل ما يلزم من تدابري داخلية )ت�شريعية وتنفيذية وق�شائية( لإيقاف العنف املماَر�س على الن�شاء. فالقان�ن 

الدويل، اإذا مل ُيرافق بعق�بات لعدم تطبيقه، لن يتمكن من اخرتاق حدود الدول اإىل داخلها ويفر�س عليها تطبيقه. لذلك ما 

يجب الت�شديد عليه ه� �شرورة اأن تق�م الدول مب�اءمة ق�انينها وتكييفها لتن�شجم مع اأحكام القان�ن الدويل يف كل اجل�انب 

املتعلقة مب��ش�ع العنف املمار�س على املراأة؛ بالتايل ي�شبح �شمان تخلي�س املراأة من هذا العنف لي�س م�شئ�لية دولية حتاول 

اأن تخرتق حدود الدولة فح�شب، واإمنا م�شئ�لية الدولة مدعّمة بالقان�ن الدويل الذي ي�شند ق�انينها ويّ�فر لها اآليات تطبيق 

خارجية اإ�شافية. اإن مل يحدث هذا الأمر وبقيت ق�انني الدول اأقل من امل�شت�ى املطل�ب ل�قف العنف املمار�س �شد املراأة ومعاقبة 

مرتكبيه، لي�س وقت النزاعات امل�شلحة فقط، واإمنا يف وقت ال�شلم اأ�شا�شًا، اأي قبل اندلع النزاعات وبعد انتهائها، فاإن القان�ن 

الدويل لن ي�شعف كثريًا يف وقف حلقة هذا العنف الذي �شي�شتمر على الأرجح. من الأهمية مبكان اإذًا اأن تت�جه ال�شغ�ط على 

الدول املختلفة ملطالبتها مب�اءمة ت�شريعاتها ال�شارية اأو اإ�شدار الت�شريعات اجلديدة الالزمة ملعاجلة هذا امل��ش�ع، ول�شمان 
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اتخاذها كافة الإجراءات الكفيلة ب��شع هذا الت�شريعات م��شع التنفيذ الفعلي. فالدولة التي تكفل لن�شائها يف وقت ال�شلم عدم 

التهاون مطلًقا مع م��ش�ع العنف املمار�س �شّدهن، تك�ن مر�شحة اأكرث من غريها لاللتزام بذلك، واحرتام الق�انني الدولية 

يف اأوقات احلرب.

واأخرًيا، فاإن العمل على حت�شني البنية القان�نية الداخلية للدول وو�شعها م��شع التنفيذ �شروري لإيقاف العنف املمار�س �شد 

املراأة، ولكنه لي�س كافًيا وحده لإحداث النقلة املطل�بة. فاملطل�ب اأو�شع من ذلك، ويتمثل، من ناحية، يف �شرورة اإحداث حتّ�ل 

جذري يف الثقافة املجتمعية ال�شائدة يف تلك الدول باجتاه تغيري النظرة النمطية ال�شلبية جتاه املراأة؛ فالعنف �شد الن�شاء يجد 

مرتكًزا ومرتعًا يف هذه النظرة التي حتابي الرجل على املراأة، ومتنحه اأف�شلية عليها، مبا يف ذلك متكينه من التحكم فيها؛ مما 

يعني �شرعية تبعيتها له يف املنظ�ر الثقايف املتداول، وهذا بدوره ي�ؤدي اإىل الرتاخي املجتمعي، اإن مل يكن القب�ل املجتمعي، 

بتعنيف الرجل للمراأة )الأب، الأخ، الزوج، وحتى الإبن( وانتهاك حق�قها. ما مل تتغري هذه النظرة فاإن العنف �شد املراأة �شيبقى 

يجد لنف�شه جذوًرا يف ثقافات العديد من املجتمعات. ولإحداث التح�ل فاإن التثقيف امل�شتمر بقيم امل�شاواة بني اجلن�شني واحرتام 

حق�ق الإن�شان ي�شبح �شرورة ق�ش�ى.

اأما الناحية الأخرى فتتلخ�س يف �شرورة اإحداث حتّ�ل جذري يف الثقافة ال�شيا�شية امل�شتهدفة، خا�شة تلك التي تعاين من 

نزاعات م�شلحة داخلية، ومعظمها دول جن�بية. فهذه الدول �شلط�ية بالأ�شا�س، يق�م نظامها ال�شيا�شي على احتكار ال�شلطة 

وال�شتئثار باحلكم، وتعامل لذلك اأبناء وبنات �شع�بها ب��شفهم رعايا عليهم واجب ال�شتجابة لرغباتها وتنفيذ طلباتها، ولي�س 

كم�اطنني لهم حق امل�شاركة وامل�شاءلة واملحا�شبة؛ لذلك ت�ؤمن هذه الدول، بدرجات متفاوتة اأن اأمنها الق�مي مرتبط بتحقيق اأمن 

الدولة، ولي�س الأمن الإن�شاين مل�اطنيها؛ وبالتايل فاإن �شمة القمع -واإن كانت يف بع�س الأحيان م�شترتة- متاأ�شلة يف مثل هذه 

الدول، تنتقل من الدولة اإىل املجتمع، ومن املجتمع اإىل الأفراد، ومن الرجل اإىل املراأة التي تقبع يف قاع ال�شلم، وُيطلب منها 

دائًما اأن تتلقى وتقبل ما ينهال عليها من حتّيزات وانتهاكات.

ل ميكن حتقيق اأمن املراأة اإل يف جمتمع اآمن، ول ميكن حتقيق املجتمع الآمن يف غياب النظام ال�شيا�شي الدميقراطي. ول ميكن 

للن�شاء والرجال على ال�ش�اء، ودون  حتقيق هذا الن�ع من النظام ال�شيا�شي دون �شمان حق�ق امل�اطنة املت�شاوية املتكافئة 

النطالق من قاعدة اأ�شا�شية مفادها اأن الأمن الق�مي للدولة ل يتحقق ب�شمان اأمن الدولة، بل بتحقق الأمن الإن�شاين مل�اطنيها. 

ويجب التاأكيد على اأن الأمن الإن�شاين -�ش�اء كان داخل الدولة اأو على ال�شعيد الدويل- ل ميكن اأن يتحقق اإل ب�شمان الأمن 

للمراأة، لي�س لك�نها اأ�شا�س املجتمع وركيزة ا�شتمراريته فقط، بل لأنها بالأ�شا�س كائن ب�شري له احلق الإن�شاين املكف�ل يف 

العي�س الكرمي.
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الأ�ستاذة/ زهور احلر

من امل�ؤكد اأن ق�شية الأمن وال�شلم العامليني اأ�شبحت ترتبط ب�شكل اأكرب مبدى حتقيق جمم�عة من احلق�ق الجتماعية والقت�شادية 

لتحقيقه، �ش�اء على  اأ�شبحت غري كافية  الإن�شاين  لل�شلم  التقليدية  النظرة  واأن  امل�اطنني داخل جمتمعاتهم،  لكل  وال�شيا�شية 

امل�شت�ى ال�طني اأو الدويل. و�شار من ال�شروري النتباه اإىل اأن بناء ال�شلم الجتماعي داخل جمتمع ما رهني ب��شع العديد 

من الآليات واملكانيزمات لبناء العالقات على اأ�شا�س من العدل الجتماعي، وامل�شاواة، وامل�شاركة، والإن�شاف، واحلكمة اجليدة. 

ويف هذا ال�شدد تاأتي اأهمية اإ�شراك ن�شف املجتمع يف كل ور�س البناء والإ�شالح.

لقد ظلت جمتمعاتنا العربية ردًحا من الزمن مت�شبثة بالنظرة الدونية للمراأة، ودورها الثان�ي، وتق�قعها داخل جمال �شيق 

العربي  وواقعنا  جمتمعاتنا  ت�اجه  التي  الكبرية  التحديات  م�اجهة  ويف  البناء،  يف  الإ�شهام  ومن  امل�شاركة،  من  يحرمها 

والإ�شالمي؛ وه� ما اأ�شهم يف تخلفنا عن ركب التقدم والتنمية التي يعرفها العامل الي�م. ومن هنا كان من ال�شروري و�شع 

اإ�شرتاتيجية عربية للنه��س باملراأة العربية، واإدماجها يف م�شل�شل التنمية امل�شتدامة، واإ�شراكها يف �شنع القرارات على كل 

ينعك�شان  واللذان  املن�ش�دين،  الجتماعيني  وال�شلم  الأمن  خلق  اأجل  من  والجتماعية؛  والقت�شادية،  ال�شيا�شية،  امل�شت�يات: 

ا على ال�شلم والأمن يف العامل باأ�شره. اإيجابيًّ

عمليات  كل  يف  اأ�شا�شية  رافعة  واعتبارها  املراأة  اأو�شاع  تط�ير  يف  املغربية  التجربة  عن  احلديث  ميكن  الإطار  هذا  ويف 

والتغيري. الإ�شالح 

ومن خالل هذه التجربة ميكن عر�س بع�س القرتاحات والتجارب التي �شاعدت على ت�فري مناخ اأكرث مالءمة لتمكني املراأة 

داخل جمتمع كان يرى فيها جمرد كائن تابع حتت ال��شاية واحلجر يف كل اأم�ره مبا فيها اختيار �شريكها يف احلياة.

مب�شار  وثيًقا  ارتباًطا  ترتبط  والقان�نية  وال�شيا�شية  والقت�شادية  الجتماعية  الن�شاء  اأو�شاع  اأن  اإليه  الإ�شارة  ينبغي  ومما 

الدميقراطية وحق�ق الإن�شان؛ اإذ اإن هناك عالقة جدلية قائمة بني املراكز التي و�شلت اإليها الن�شاء وبني م�شاحة الدميقراطية 

وحق�ق الإن�شان واحلكامة اجليدة املتاحة يف كل بلد، �ش�اء على م�شت�ى الفكر اأو املمار�شة.

فاملعاجلة يجب اأن تتم على م�شت�ى �شم�يل باإحداث الآليات وامل�ؤ�ش�شات الالزمة لدعم م�شار حق�ق الإن�شان، وخلق دولة احلق 

ثقافة حق�ق  ن�شر  ل�شمان  ال�طني؛  الت�شريع  عليها يف  امل�شادقة  التي متت  الدولية  التفاقيات  واإدماج  وامل�شاواة،  والقان�ن 

الإن�شان وال�شلم الجتماعي والأمن احلق�قي والقت�شادي.

ففي املغرب مثاًل ثم اإن�شاء بع�س امل�ؤ�ش�شات التي اأ�شهمت يف بل�رة العديد من املفاهيم اجلديدة التي �شاعدت الن�شاء على التقدم 

واحل�ش�ل على العديد من املكت�شبات، نذكر منها ما يلي:

• تاأ�شي�س وزارة مكلفة حلق�ق الإن�شان )والتي اأ�شبحت الآن مركًزا للدرا�شات والأبحاث حلق�ق الإن�شان(.
• اإحداث املجل�س ال�شت�شاري حلق�ق الإن�شان وجتديد هيكلته.

• اإحداث املجل�س ال�شت�شاري للح�ار الجتماعي لإقرار �شلم اجتماعي بني نقابات اأرباب العمل ونقابات العمال.
• اإن�شاء املحاكم الإدارية التي متكن امل�اطن من مقا�شاة الإدارة للح�ش�ل على حق�قه.

• اإن�شاء م�ؤ�ش�شة ولية املظامل، التي تق�م بدور )ال��شيط( حلماية حق�ق امل�اطنني.
• اإن�شاء هيئة الإن�شاف وامل�شاحلة؛ لت�ش�ية ملفات املعتقلني ال�شيا�شيني بعد ال�شتماع لهم، والنظر يف ق�شايا الختفاء الق�شري 
والتع�شفات التي تعر�س لها معتقل� الراأي، والتع�ي�س عن الأ�شرار؛ وذلك من اأجل امل�شاحلة مع املا�شي وطي �شفحاته.

• حترير احلقل ال�شمعي والب�شري ودعم حرية التعبري.
• �شفافية القرتاعات.
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اأو  اأجل حماية �شيادة القان�ن، واإقرار امل�شاواة بني كل امل�اطنني ن�شاًء كان�ا  وغري ذلك من امل�ؤ�ش�شات التي مت تك�ينها من 

رجاًل عرب املرور بالعديد من قن�ات احل�ار، وال�شتماع اإىل راأي الفاعلني يف كل املجالت؛ لبتكار اأ�شاليب منا�شبة ملعاجلة 

تهمي�س املراأة داخل املجتمع وتفتيت �شيطرة الفكر الذك�ري الذي يت�شلح يف كثري من الأحيان مبقاومة الإ�شالحات التي من 

�شاأنها اإقرار امل�شاواة بني اجلن�شني يف احلق�ق وال�اجبات ومعاملة املراأة كم�اطنة كاملة امل�اطنة، عرب ن�شر العديد من املق�لت 

ون�شبتها اإىل الدين وال�شريعة الإ�شالمية لإ�شفاء طابع القد�شية عليها؛ مما يجعل عملية التحديث والتغيري على جانب من التعقيد 

اأنها ل تعدو اأن تك�ن جمرد تقاليد وعادات وامتيازات نابعة من م�روث ثقايف وممار�شات مت تكري�شها عرب  وال�شع�بة مع 

الع�ش�ر؛ نظًرا للتف�شري ال�شائد لبع�س الن�ش��س الدينية من جهة، ونظًرا للت�شييق على الجتهاد وحركيته، والقت�شار على 

التقليد دون التجديد، والنقل دون العقل من اجلهة الأخرى؛ لأن ال�شريعة الإ�شالمية الغراء يف منبعها ال�شحيح كانت من اأوىل 

ال�شرائع التي اأعادت للمراأة كرامتها، كما اأن احل�شارة الإ�شالمية كانت من اأوىل احل�شارات التي �شححت النظرة املعاقة التي 

كانت �شائدة بالن�شبة للمراأة؛ حيث اأكدت على اإن�شانيتها واعتبارها كائًنا م�شاوًيا للرجل من حيث امل�شئ�لية واجلزاء ووحدة 

اخللق، واأكدت اأنها ذات �شخ�شية وكيان م�شتقلَّني واأنها لي�شت تابعة للرجل.

لقد ركزت ال�رقة املعرو�شة يف امل�ؤمتر على اأهمية متكني الن�شاء يف كل املجالت لإقرار �شلم اجتماعي، واإقامة عالقات �شليمة 

ومت�ازنة قائمة على الإن�شاف وامل�شاواة، وهي العالقات الالزمة لإر�شاء دعائم التنمية ال�شاملة. وهذا ل يتاأتى اإل باإعادة النظر 

يف الكثري من اأم�ر جمتمعاتنا العربية والإ�شالمية، ويف مقدمتها العقليات والذهنيات التي تع�دت على الكثري من ال�شل�كيات 

التي تتنافى وكرامة الإن�شان ومبداأ امل�شاواة؛ فال ميكن ملجتمع ن�شفه م�شل�ل اأن يخط� خط�ات �شليمة نح� التنمية والتقدم، 

ول ميكن هدر طاقات ن�شف املجتمع ونحن يف الألفية الثالثة، كما ل ميكن اإقرار التغيري دون و�شع اآليات واإ�شرتاتيجية عملية 

لتجاوز هذه املع�قات، واأن تك�ن م�شاحبة باإجراءات عملية وميدانية.

دعامتني  على  يق�م  اأن  بد  ل  الن�شائية  للق�شية  بالن�شبة  والتحديث  التغيري  اإن جناح  الق�ل  املغربية ميكن  التجربة  ومن خالل 

اأ�شا�شيتني:

اأوًل: وج�د اإرادة �شيا�شية ق�ية وحا�شرة با�شتمرار وق�ة للدفع ب�اقع املراأة اإىل الأمام عن طريق اتخاذ القرارات من اأعلى 

م�شت�ى يف البلد يف اجتاه امل�شاواة وامل�شاركة.

ثانًيا: وج�د حركية جمتمع مدين فاعل ي�شكل ق�ة اقرتاحيه لها تاأثري وقادرة على املرافعة من اأجل التغيري، من اأحزاب وطنية 

ومنظمات حق�قية وجمعيات ن�شائية وتنم�ية تطالب بالإ�شالحات وت�اكب تطبيقها.

وه� ما �شاعد على حتقيق الكثري من املكا�شب يف ق�شية املراأة يف العديد من املجالت وامل�شت�يات الجتماعية، والقت�شادية، 

وال�شيا�شية، والقان�نية. ويتجلى ذلك يف اإدماج الن�شاء يف الكثري من م�اقع امل�شئ�لية والقرار عن طريق:

• تعيني الن�شاء يف قطاعات وجمالت كانت مق�ش�رة على الرجال فقط )من مهنة �شاعي الربيد اإىل حمافظ املدينة وم�شئ�ل 
يف ال�شلطة عن طريق التخرج من املدر�شة الإدارية لتك�ين الأطر التي تتحمل امل�شئ�ليات يف وزارة الداخلية.....(.

• تعيني �شبع وزيرات يف احلك�مة احلالية منذ �شنة 2007م.
• اعتماد نظام الك�تا يف التمثيل الربملاين والالئحة ال�طنية يف النتخابات تت�شدرها ن�شاء.

• واملطالبة باإقرار ن�شبة 30 يف املائة من التمثيل داخل الربملان ويف اجتاه املنا�شفة.
اأعمال،  �شيدات  تديرها  ن�شائية  مقاولة   )6000( عن  يزيد  ما  وهناك  املقاولت.  واإن�شاء  العمل  على  الن�شاء  ت�شجيع   •
واأكرث من 30 يف املائة من اليد العاملة الن�شيطة يف املدن، وما يزيد عن )40( يف املائة يف القرى، وهناك العديد من 

امل�شروعات املت��شطة وال�شغرى املدرة للدخل ي�شرف عليها ن�شاء يف املدن والقرى، اإىل جانب العمل على ال��ش�ل اإىل 

التاأثري يف القرار القت�شادي.
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بني  الفروق  العتبار  بعني  تاأخذ  �شيا�شة  للمراأة يف  وتعليمي  ثقايف  م�شت�ى  لتحقيق  والتك�ين؛  التعليم  من  التمكني   •
اجلن�شني، وذلك عن طريق اإجبارية التعليم وتعميمه، خا�شة بالن�شبة للفتاة يف العامل القروي، واإدماج بعد امل�شاواة بني 

اجلن�شني يف الربامج الرتب�ية واملناهج التعليمية، مع اإقرار برامج ملحاربة الأمية والرتبية غري النظامية.

• تغيري ال�ش�رة النمطية التمييزية ال�اردة يف و�شائل الإعالم عن املراأة ودورها يف املجتمع، عن طريق اإ�شدار امليثاق 
ال�طني لتح�شني �ش�رة املراأة يف الإعالم.

الق�انني والت�شريعات ال�طنية ومالءمتها لالتفاقيات الدولية التي متت امل�شادقة عليها؛ حتقيًقا  مراجعة �شاملة لكل   •
للم�شاواة ورفع كل اأ�شكال التمييز والتفريق يف كل احلق�ق وال�اجبات.

كما اأن برنامج املبادرة ال�طنية للتنمية الب�شرية الذي مت اإقراره منذ 18 مايو/اأيار 2005م عمل ب�شكل وا�شح -عن طريق 

اعتماد �شيا�شة القرب، واإ�شراك كل الفاعلني من جمعيات الأحياء واملنتخبني وال�شلطة املحلية- يف �شراكة تهدف اإىل رفع املعاناة 

بالن�شبة  واله�شا�شة، خا�شة  الفقر  اأن�اع  كل  ملحاربة  واقت�شادية  معرفية  قدرات  من  والفقرية، ومتكينها  املهم�شة  الفئات  عن 

للن�شاء وال�شباب والأطفال.

ويف هذا الإطار مت و�شع اإ�شرتاتيجية وطنية من اأجل الإن�شاف وامل�شاواة بني اجلن�شني باإدماج مقاربة الن�ع الجتماعي يف 

ال�شيا�شات احلك�مية والربامج التنم�ية ويف امليزانية، ذلك الإدماج الذي �شكل اآلية ممتازة ملحاربة الف�ارق، وحتقيق امل�شاواة. 

وترمي تلك الإ�شرتاتيجية اإىل حتقيق هدفني:

الأول: م�شاركة الن�شاء والرجال ب�شكل من�شف ومت�شاٍو يف اإعداد ال�شيا�شات احلك�مية والربامج التنم�ية وت�جيهها 

والتاأثري فيها.

الثاين: ا�شتفادة اجلن�شني من ثمار هذه امل�شاركة ب�شكل مت�شاٍو.

من  ال�شتفادة  مع  والنقابية،  ال�شيا�شية  والهيئات  واجلمعيات  احلك�مية  القطاعات  الإ�شرتاتيجية  هذه  اإعداد  يف  �شارك  وقد 

ا�شت�شارة بع�س املنظمات الدولية؛ وذلك للت�شدي للعديد من ال�شلبيات، ويف مقدمتها �شعف امل�شاركة ال�شيا�شية للن�شاء على 

م�شت�ى انتخابات اجلماعات املحلية.

ويف ظل العقلية الذك�رية ال�شائدة، وواقع الن�شاء يف جمتمعاتنا العربية والإ�شالمية، ومن اأجل تغيري الذهنيات والكثري من 

ال�شل�كيات وتط�ير املفاهيم املجتمعية وحتديثها نح� حتقيق العدالة والإن�شاف؛ اأعتقد اأن للت�شريع وللمنظ�مة القان�نية دوًرا 

ا يف اإقرار العديد من املبادئ والقيم وامل�شاواة، وميكن ت�ظيفه يف دعم ق�اعد العدل والإن�شاف داخل املجتمع، وداخل  اأ�شا�شيًّ

الأ�شرة؛ فالقان�ن عن طريق ما ي�شنه من ق�اعد يف خمتلف املجالت له دور كبري يف تنظيم العالقات و�شبطها، واإر�شاء دعائم 

ا  ا�شرتاتيجيًّ الإن�شاين، وتعد خياًرا  املجتمع  التي هي قاعدة  الأ�شرة  املجتمع وداخل  ال�شتقرار والأمن، وحماية احلق داخل 

لتحقيق التنمية، ولتمرير عمليات الإ�شالح الكربى املراد اإدخالها اإىل املجتمع.

التغيري  لإحداث  الة  فعَّ واآلية  الأم�ر،  من  الكثري  لإ�شالح  ا  اأ�شا�شيًّ ومدخاًل  كربى  ب�ابة  يعد  القان�نية  املنظ�مة  اإ�شالح  اإن 

الة يف تدبري ال�شاأن  نها من الإ�شهام يف بناء امل�ؤ�ش�شات الدميقراطية، وامل�شاركة الفعَّ ا ميكِّ والتحديث، واإعطاء املراأة مركًزا قان�نيًّ

نها من لعب دورها  العام، والت�اجد يف م�اقع القرار للم�شاركة يف اإقامة دعائم دولة احلق والقان�ن واحلكامة اجليدة، ومتكِّ

كم�اطنة كاملة امل�اطنة؛ لتحقيق التنمية بكل اأبعادها الإن�شانية، وامل�شاركة يف ور�س البناء والإ�شالح، وهذا الإ�شهام ه� التي 

�شيمكن جمتمعاتنا من م�اجهة الكثري من التحديات املطروحة، وك�شب العديد من الرهانات، �ش�اء على امل�شت�ى ال�طني اأو 

الدويل، تلك الرهانات التي اأ�شبحت مفرو�شة علينا، وتتطلب منا ن�اة �شلبة لبناء جمتمع ق�ي متما�شك برجاله ون�شائه، يتمتع 

بح�شانة ومناعة يف ظل املتغريات والتح�لت الكربى التي يعرفها العامل يف منظ�مة قيمه ومبادئه، والتي �شكلت ما اأ�شبح 

متعارًفا عليه باأزمة القيم واإ�شكاليتها يف �شياق هذه التح�لت املعا�شرة.
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املدنية واجلنائية  القان�نية يف ج�انبها  الرت�شانة  التي �شملت  املغربية، واحلركة احلق�قية  التجربة  ا عن  اأي�شً وميكن احلديث 

والإدارية، ومالءمتها لق�اعد العدل والإن�شاف وامل�شاواة عن طريق مزاوجة خالقة بني خ�ش��شيتنا وه�يتنا الإ�شالمية وبني 

ني ح�ل قيم العدل والإن�شاف وامل�شاواة والت�ازن بني احلق وال�اجب، وهي ق�ا�شم  املرجعية الدولية يف ان�شجام وتن�شيق تامَّ

م�شرتكة بني كل احل�شارات.

وقد مت ذلك باعتماد قراءة متفتحة للن�س الديني، وباإعمال مقا�شد ال�شرع وقاعدة اأن احلكم يدور مع العلة وج�ًدا وعدًما، واأن 

الجتهاد والتف�شري يجب اأن يك�ن بعينني اثنتني، عني على الن�س ودللته، وعني على ال�اقع وحت�لته؛ وه� ما حقق اإ�شالًحا 

على و�شع  وت�شاعد  ت�شعف  دامت  ما  الفقهية  والآراء  املذاهب  كل  والأخذ من  الإ�شالمية،  ال�شريعة  واأ�شل  م�شتمًدا من عمق 

احلل�ل املنا�شبة ملعاجلة ق�شايا الع�شر، وباعتبار اأن الت�شريع الإ�شالمي اإذا كان قد ح�شم يف اأم�ر قطعية فاإنه قد ترك هام�ًشا 

ا ومنطقة عف� وا�شعة لأويل الأمر، يت�ل�ن اأمرها ح�شب زمانهم ومكانهم )حتديد �شن الزوج مثاًل(. مهمًّ

لقد �شكل قان�ن الأ�شرة ال�شادر يف 5 فرباير/�شباط 2004م ث�رة هادئة داخل املجتمع املغربي، واأعاد ترتيب الأم�ر يف العالقات 

داخل املجتمع والأ�شرة من تراتبية عم�دية اإىل عالقات تخ�شع لرتتيب اأفقي، واأحدث اأعمق اإ�شالح جذري يف املجتمع املغربي 

ا يف م�شرية  منذ ح�ش�له على ال�شتقالل، اأي منذ ما يزيد عن 50 �شنة، وزعزع الكثري من امل�شلمات التي كانت ت�شكل عائًقا حقيقيَّ

ا للمراأة يف عالقاتها الأ�شرية، يق�م على مبداأ امل�شاواة وامل�شئ�لية امل�شرتكة يف تدبري �شئ�ن  امل�شاواة، وذلك باإقراره مركًزا قان�نيًّ

ا،  الأ�شرة باحل�ار والت�شاور والتفاق وامل�شاركة، بدًل من الت�شلط والنفراد يف اتخاذ القرارات، وجعل عقد الزواج عقًدا ر�شائيًّ

ا للطرفني حتت مراقبة الق�شاء، مع حماية  ا دون اإلزامية ال�يل، وجعل اإنهاء العالقة الزوجية حقًّ حُترتم فيه اإرادة الطرفني �شخ�شيًّ

حق�ق الأطفال، و�شمان حق�ق الزوجات فيما اأ�شهمن به من مال اأو جمه�د يف تك�ين الرثوة خالل الزواج.

الع�شري  املخا�س  رغم  بقراراته  ويلتزم  مقت�شياته،  على  اإيقاعه  ي�شبط  املغربي  املجتمع  يجعل  اأن  من  القان�ن  هذا  وقد متكن 

الذي عرفه “م�شروع اخلطة ال�طنية لإدماج املراأة يف التنمية”، وما تال ذلك من نقا�س غزير وح�ار �شاخن و�شل اإىل درجة 

الحتقان، واإىل خروج اأكرب تظاهرتني، اإحداهما بالدار البي�شاء، والأخرى بالرباط بني امل�ؤيدين لالإ�شالح وبني املحافظني، وه� 

الحتقان الذي مت احت�اوؤه بحكمة وتب�شر عن طريق تك�ين جلنة ملكية ا�شت�شارية للنظر يف اإ�شالح قان�ن الأح�ال ال�شخ�شية، 

واعتماد منهجية جديدة وطريقة حديثة يف التغيري والإ�شالح، مكنت الكل من ال�شتماع اإىل راأيه وحماورته لإعداد م�شروع 

جمتمعي ذي اأبعاد فل�شفية ترمي اإىل حتقيق امل�شاواة، ون�شر ثقافة احلق وال�اجب واحل�ار؛ لإحالل الأمن وال�شلم داخل خلية 

الأ�شرة. وقد متت �شياغته يف �شكل قان�ن متت مناق�شته اأمام الربملان الذي �شادق عليه، لتبداأ بعد ذلك معركة اأخرى هي معركة 

وال�شلم  احلقيقي  الأمن  اإقرار  اأجل  من  تنظيمية؛  وتدابري  م�شطرية  واإجراءات  قان�نية  باآليات  لكن  العقليات،  وتغيري  التطبيق 

الجتماعي يف العالقات الأ�شرية وداخل خلية الأ�شرة التي هي قاعدة املجتمع الإن�شاين كما �شبق الق�ل.

وهكذا �شكل اإ�شالح قان�ن الأ�شرة انطالقة لتحقيق العديد من املكا�شب للن�شاء، منها ما يلي:

املراأة بكل  العنف �شد  تعالج  قان�نية  الن�شاء يف ظل و�شع ن�ش��س  العنف �شد  اإ�شرتاتيجية وطنية ملحاربة  و�شع   •
ا على جترمي التحر�س اجلن�شي. اأن�اعه، ويف كل الأماكن داخل البيت اأو خارجه. كما مت الن�س قان�نيًّ

• و�شع امليثاق ال�طني لتح�شني �ش�رة املراأة، وتعيني املراأة يف منا�شب اتخاذ القرار يف هذا املجال.
• اإ�شالح قان�ن اجلن�شية يف عام 2007م بتخ�يل الأم حق منح جن�شيتها لأبنائها من اأب اأجنبي.

• وعي متزايد باأهمية حت�شني اأو�شاع الن�شاء للنه��س بال��شعية العامة للبالد.
امل�شاواة،  اأجل حتقيق  ال�شيا�شات احلك�مية وامليزانية؛ من  الن�ع الجتماعي يف  اإ�شرتاتيجية لإدماج مقاربة  اإعداد   •

وحماربة الف�ارق بني اجلن�شني.

• رفع التحفظات التي كانت واردة على التفاقية الدولية ملناه�شة اأ�شكال التمييز �شد الن�شاء اأو ا�شتبدالها بت�شريح ت��شيحي؛ 
فبعد �شدور قان�ن الأ�شرة اأ�شبح الكثري من التحفظات التي �شبق و�شعها �شنة 1993م متجاوزة وبدون اأ�شا�س.
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اإل اأنه رغم حتقيق الكثري من هذه املكا�شب فال زال طريق امل�شاواة وحتقيق الت�ازن لإقرار الأمن وال�شلم الجتماعيني ط�ياًل، 

ويتطلب تعبئة كل اجله�د ملاأ�ش�شة مبداأ امل�شاواة وتكاف�ؤ الفر�س، وامل�شاركة ال�شيا�شية يف اتخاذ القرارات، والت�شدي جلي�ب 

املتط�رة  ال�طنية  مرجعيتنا  من  نابعة  وباآليات  ومندجمة،  �شم�لية  بروؤية  والإقناع  احل�ار  عرب  والتحديث  الإ�شالح  مقاومة 

واملنفتحة على املجتمع الدويل.

اأو�شاع  املقدمة لتح�شني  امل�ؤمتر، خا�شة ح�ل القرتاحات  التاأكيد على ما ورد يف ورقة  التعقيب  لقد حاولت من خالل هذا 

فكرة  تبني  اإن  والتدابري.  الإجراءات  من  الكثري  الدولة واحلك�مات عرب  تدخل  اأهمية  واإبراز  العربية،  الن�شاء يف جمتمعاتنا 

القرار، مع حتديث  اإىل م�اقع  ال�شيا�شي وال��ش�ل  التمكني  الف�ارق بني اجلن�شني، والرتكيز على  لتدارك  الإيجابي  التمييز 

املنظ�مة القان�نية، وتفعيل دور املجتمع املدين؛ كل ذلك من �شاأنه اأن يغري الكثري من اأمناط التفكري وال�شل�ك جتاه املراأة يف 

هذه املجتمعات.
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الدكتور/ نا�سيف حتي

اإن درا�شة الدكتور بهجت قرين بعنوان “الروؤى العاملية لالأمن والأمان: هل مت اأخذ املراأة يف العتبار؟” تطرح العديد من الأ�شئلة 

والت�شاوؤلت ح�ل املفاهيم، اإن مل يكن ح�ل املفاهيم الأ�شا�شية واملف�شلية يف علم العالقات الدولية؛ بغية التعرف على التغري الذي 

طراأ على هذه املفاهيم وعلى م�شامينها، وه� اأمر �شروري لفهم حركة ال�شيا�شة الدولية. يف ال�شياق ذاته تلقي الدرا�شة ال�ش�ء 

-من خالل اأمثلة متن�عة ومتكاملة من الأبحاث- على و�شع املراأة و�شبل متكينها يف ظل التح�لت العاملية وتاأثرياتها على الثقافات 

ا و�شيًقا ح�ل اأ�ش�س النظام العاملي ومفاتيح فهمه، ذلك  ا غنيًّ ا ومنهجيًّ واملجتمعات املختلفة. تقدم الدرا�شة دون �شك اإ�شهاًما نظريًّ

النظام الذي ما زال يت�شكل يف مرحلة انتقالية مفت�حة و�شبابية يف بع�س اأوجهها. ول عجب يف ذلك طاملا اأن الكاتب ه� الدكت�ر 

قرين �شاحب الإ�شهامات الكثرية على م�شت�ى النظرية يف العالقات الدولية وال�شيا�شية اخلارجية املقارنة.

ولكن ا�شمح�ا يل ببع�س املالحظات يف ال�شق املفاهيمي وكذلك يف ال�شق املتعلق باملراأة؛ بغية تقدمي بع�س الإ�شافات التي اآمل 

اأن تغني احل�ار.

اأوًل: ح�ل تعريف مفه�م الأمن: وه� متلك عنا�شر الق�ة وتعظيمها، عنا�شر الق�ة ال�شلبة واللينة والذكية )التي هي مزيج 

جممل  واملتزايدة.  واملت�شعبة  املختلفة  والتحديات  التهديدات  مع  بفاعلية  اأو  بنجاح  التعامل  بهدف  وذلك  الثنني(؛  من  مركب 

املفاهيم التي تناولتها الدرا�شة تدل على �شيء اأ�شا�شي، وه� التح�ل يف م�شامني هذه املفاهيم عرب الزمان وعرب املكان.

ثانًيا: هناك اأن�اع خمتلفة من الأمن متكاملة ومرتابطة ومتجددة. نبداأ بالأمن ال�شخ�شي اأو الفردي الذي ه� حتقيق �شع�ر 

جمتمعه  يف  مطمئًنا  يعي�س  جتعله  ونف�شية  وقان�نية  واقت�شادية  واجتماعية  وتعليمية  �شحية  اأمان  �شبكة  بتملك  امل�اطن  عند 

ا يف دولته. ثم هناك الأمن ال�طني الذي حتدده الدولة يف ث�ابت م�شتقرة، وُيعرب عنه يف الق�شايا احلي�ية مبنطق الدولة  وحمميًّ

)raison d’Etat(. وقد ن�شاأ اأ�شا�ًشا تعبرًيا عن م�شلحة احلاكم ثم اجلماعة واملجم�عة باأن�اعهما املختلفة، لي�شتقر يف الدولة 

ال�طنية احلديثة عرب ث�ابت تعرب عنها امل�ؤ�ش�شات، وهي ح�شيلة تراكم الإجماعات والت�افقات ال�طنية، ومنها حتديد اأول�يات 

املخاطر والتهديدات. ثم هناك الأمن املجتمعي، ويتحقق عندما ت�شعر كافة مك�نات املجتمع ب�شرعية العقد القائم بينها باعتبار اأنه 

ي�ش�نها ويحميها، وكذلك ب�شرعية العقد القائم بني املجتمع والدولة الذي يفرت�س اأن يحافظ على الأهداف وامل�شالح الأ�شا�شية 

واحلي�ية للمجتمع. وهناك الأمن الإقليمي. والإقليمية �شارت مفه�ًما مفت�ًحا مرًنا بالن�شبة للع�ش�ية وللت�ا�شل اجلغرايف، 

وميكن اأن تنظم �شمن هند�شات واأ�شكال خمتلفة. وقد تك�ن البنية الأمنية الإقليمية ذات �شكل م�ؤ�ش�شي ر�شمي، اأو قد تك�ن عرب 

ن�شق اأو جمم�عة اأن�شاق من التفاهمات والق�اعد اأو مدونة �شل�ك غري مكت�بة، ولكنها ت�شكل مبجم�عها قاعدًة واإطاًرا جلماعة 

اإقليمية ناظمة لل�شل�كيات بني اأطرافها. وقد يك�ن الأمن الإقليمي مت�افًرا -ول� ب�شكل غري م�شتقر وقابل لال�شطراب بني فرتة 

واأخرى- على اأ�شا�س ت�ازن ق�ى، وقد ي�ؤدي اأي اختالل يف اأحد عنا�شر الق�ة اأو اأحد اأطراف الت�ازن اإىل اختالل الت�ازن 

احلافظ لال�شتقرار وال�شامن لالأمن. ثم هناك الأمن الدويل الذي ي�فره مزيج من الق�اعد ال�شل�كية التي قد ت�شتقر مع ال�قت 

حمددة “لعبة الق�ى”. وقد يحدد هذا الأمن هيكل ت�زيع الق�ى الذي يخلق ت�ازنات معينة. وقد ي�شهم يف حتديده على م�شت�ى 

معني قدرة الردع املتبادل الذي يخلق ا�شتقراًرا قائًما على انك�شاف وخ�ف متبادلني. ثم هناك اأخرًيا ل اآخًرا الأمن الإن�شاين، 

حيث برزت ق�شايا وتهديدات يف القرية الك�نية تعك�س الرتابط والتداخل والعتماد املتبادل بني خمتلف �شكان هذه القرية 

الك�نية. ق�شايا متثل م�شلحة جماعية م�شرتكة، وتفر�س التعاون، اأو على الأقل حتتاج للحد املمكن منه والالزم للتعامل الناجح 

معها؛ باعتبار اأن الكل كا�شب اأو الكل خا�شر �شمن هذه املقاربة، مثل: ق�شايا التغري املناخي، والتل�ث، والهجرات، والأمرا�س، 

وغريها. اإن حتقيق الأمن الإن�شاين ي�شتدعي التعاون بني خمتلف الأطراف الفاعلة يف النظام العاملي الذي يت�شكل.

ثالًثا: هناك جملة من املفاهيم والتحديات التي يجب الت�قف عندها باعتبار اأنها حتديات مف�شلية يف حركة ال�شيا�شة العاملية، 

املحافظة  الث�رة  نهاية  بعد  املتقدمة  املجتمعات  بني  وجمالتها  العائدة  الدولة  حجم  حتديد  وبالتايل  الدولة،  ع�دة  حتدي  منها 

دور  ق�تها �شد  ا�شتمدت  كلها  القت�شادية.  الني�ليربالية  نهاية  ب�شكل خا�س  ومعها  عليها،  اأتت  التي  الدولية  املالية  والأزمة 
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الدولة بالأم�س، ومع “تر�شيق” هذا الدور مع نهاية احلرب الباردة وانت�شار النم�ذج الغربي ويف اأوج حلظة الزه� بـ“نهاية 

التاريخ”، ع�دة دور الدولة الناظم وال�شامن وامل�ازن يف املجتمع. وهناك انت�شار ظاهرة الدولة الفا�شلة، التي ت�شكل م�شدر 

خطر وتهديد على �شعبها، وم�شدًرا للت�تر وانعدام الأمن ورمبا احلروب يف حميطها اخلارجي. الدولة الفا�شلة �شارت متالزمة 

مع املاآ�شي الب�شرية، و�شارت منتجة ق�ية ملاآ�شي ال�شعفاء من الن�شاء والأطفال والطبقات الفقرية واملناطق املعدمة. وهناك ظاهرة 

وج�د عدد من الدول التي ميكن و�شفها بالدول املر�شحة لدخ�ل نادي الدول الفا�شلة، وهذه احلالت بحاجة ملعاجلة جتمع بني 

ا ث�رة اإحياء اله�ية، وما حتمله اله�ية املركبة من تاأثريات وا�شطفافات ت�شامنية  الإ�شرتاتيجية وال�ش��شي�ل�جي. وهناك اأي�شً

وت�ترية �شمن الدولة وعرب الدولة وبني الدول. والتحدي يكمن يف كيفية التعامل مع هذه ال�شمة الأ�شا�شية يف ع�شرنا. ثم 

ا احلاجة لإعادة تعريف حق التدخل الإن�شاين؛ فاإ�شاءة ا�شتعماله لتغطية اأهداف وم�شالح اإ�شرتاتيجية معينة ل تلغي  هناك اأي�شً

اأهميته اأو ت�شمح باإ�شقاطه، فه� يبقى حاجة �شرورية يف حالت معينة. وحتى يك�ن اللج�ء اإىل حق التدخل الإن�شاين م�شروًعا 

الأ�شا�شي  والطرف  والقان�نية.  الأخالقية  مرجعياته  لتفعيله وحتديد  وا�شحة  معايري  من و�شع  فالبد  م�شداقية  وذا  وفاعاًل 

امل�شئ�ل عن القيام بذلك لبد اأن يك�ن ه� الأمم املتحدة بالطبع؛ وذلك تالفًيا للعبة الكيل مبكيالني، ولل�شيا�شات التي تق�م على 

الأخالقية النتقائية.

و�شرعة  الإجنازات  اختلفت  واإن  عديدة،  الذي ح�شل يف جمالت  التقدم  -ورغم  العربية  املراأة  ب��شع  يتعلق  ما  رابًعا: يف 

حتقيقها بني حالة واأخرى- ما زال املطل�ب عمل الكثري، كما تدل الدرا�شات املختلفة والتي تناولت م�شاألة املراأة العربية من 

منطلقات ومقاربات متعددة. علينا اأن نطرح الأ�شئلة بجراأة وروح نقدية و�شجاعة فكرية ك�شرط اأ�شا�شي ملحاولة اإيجاد الأج�بة 

ال�شرورية عن هذه الأ�شئلة. من هذه الأ�شئلة: هل هناك تاأخر يف حالة ال�عي ب�شاأن املراأة؟ وهل هناك قي�د و�ش�ابط متنع 

ا ن�ع من  التفكري اأو حتده يف حالة الالوعي عند البع�س ب�شبب امل�روث الثقايف وثقل التقاليد؟ وب�شراحة �شديدة هناك اأي�شً

القابلية عند املراأة للتخلي عن بع�س حق�قها اأو لعدم الت�شديد على مطالب معينة؛ وذلك لأ�شباب تع�د اإىل الثقافة التقليدية ول� 

ا لتفعيل هذا  بدرجات خمتلفة. فاإذا كان القان�ن �شرورًيا حلماية حق وحت�شيل حق اآخر فاإن املجتمع وتقدمه �شروري اأي�شً

القان�ن بعد تبل�ر القناعة بهذه احلق�ق.

خام�ًسا: علينا اأن نتذكر اأن التنمية الإن�شانية ال�شاملة مفه�م ل يتجزاأ، واأن الإن�شان، رجاًل كان اأو امراأة، ه� رافعة التنمية 

وهدفها الأول، واأن هناك فج�ة بني�ية فا�شحة بني و�شع التنمية الإن�شانية ال�شاملة يف جمتمعاتنا النامية ول� بدرجات خمتلفة 

من النم� من جهة وبني الهتمام وال�شتثمار يف متكني املراأة يف كافة املجالت املعنية من �شيا�شية واقت�شادية واجتماعية من 

امل�شاواة  ثقافة  ن�شر  الفج�ة من خالل  املهتمني ملعاجلة هذه  ين�شط جميع  اأن  الأمر ه�  نهاية  املطل�ب يف  واأن  الأخرى.  اجلهة 

وامل�اطنة؛ فتمكني املراأة عرب �شيا�شة تق�م على الت�عية والتعليم والتمييز الإيجابي يف مراحل وجمالت معينة اأكرث من �شروري 

ا لل��ش�ل اإىل بناء جمتمع املعرفة  للنه��س املجتمعي؛ فالتحدي يف نهاية الأمر يتعدى متكني املراأة الذي يبقى �شرًطا �شروريًّ

والتنمية الإن�شانية ال�شاملة.
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الدكتور/ لويد اأك�سويرذي

على مدار العق�د الأخرية من القرن املا�شي، ومع انتهاء حقبة احلرب الباردة، وبعد اإدراكنا عدم قدرة نظم بع�س الدول على 

ت�فري امل�ارد الالزمة لل�فاء مبتطلبات الع�ملة، بداأ ظه�ر مفه�م اأمن الإن�شان مبا ت�شمنه من حت�ل هائل يف ال�شيا�شات العلمية. 

ومع الإ�شرار على و�شع الفرد يف مقدمة احل�شابات والعتبارات الأمنية وب�ؤرتها، ظهر مفه�م الأمن اجلديد، الذي ي�شع الفرد 

على راأ�س الأوليات ال�شرورية لتحقيق ال�شالم والأمن الدوليني.

كتبه اخلبري  ما  على  رئي�ًشا  اعتماًدا  1994م  عام  الب�شرية يف  للتنمية  املتحدة  الأمم  برنامج  ال�شادر عن  التقرير  اعتمد  ولقد 

الب�شرية والأمن  التنمية  القائم بني  ي�ؤكد فيه الرتباط  الإن�شاين،  الذي و�شع تعريًفا وافًيا لالأمن  القت�شادي حمب�ب احلق، 

والبيئية  وال�شحية  والغذائية  القت�شادية  الحتياجات  اإىل  النظر  دون  كاماًل  يك�ن  لن  الرتباط  هذا  اأن  وي��شح  الب�شري، 

الع�ملة -مثل  ب�شبب  النا�شئة  التهديدات  تنامي  اأن  املجتمع، كما  الفرد يف  يحتاجها  التي  وال�شيا�شية  وال�شخ�شية  واملجتمعية 

تغري املناخ، وعدم ت�افر الأمن الغذائي، وانت�شار اجلرمية الدولية، والأزمات ال�شحية على م�شت�ى العامل، وعدم ال�شتقرار 

القت�شادي- يتطلب بال�شرورة مثل هذا التعريف اجلديد ملفه�م الأمن. ومن هذا املنطلق، جاءت مبادرات الأمم املتحدة لتحقيق 

هذا الهدف، بدعم من وجهة النظر التي تبنتها احلك�مة الكندية يف هذا اخل�ش��س.

ويف اأعقاب عمليات الإبادة اجلماعية التي وقعت يف رواندا على وجه اخل�ش��س بداأنا يف كندا ندرك مدى خط�رة عدم قدرة 

النظام الدويل على التعامل مع الق�شايا املتعلقة بعمليات العنف اجلماعي. وبينما كنت اأعمل وزيًرا لل�شئ�ن اخلارجية بكندا عام 

1996م كانت كندا تتبنى ق�شيه الأمن الإن�شاين ب��شفها اأحد املبادئ الأ�شا�شية التي يتم على اأ�شا�شها اتخاذ القرارات اخلا�شة 

بال�شيا�شة اخلارجية. ودون اأن نخ��س يف احلديث عن تعريف الأمن الإن�شاين الذي قدمه برنامج التنمية التابع لالأمم املتحدة 

)UNDP( جند اأنه من الأجدى الرتكيز يف املقام الأول على حماية ال�شع�ب من �شبح احلروب وال�شراعات التي باتت تهددها 

وتزعزع اأمنها. 

قمنا  فقد  الأر�شية.  الألغام  م�شكلة  م�اجهة  لالإن�شان،  والأمان  الأمن  ت�فري  يخ�س  فيما  كندا  بها  قامت  التي  املبادرات  ومن 

بالتعاون مع عدد من احلك�مات التي تتبنى نف�س الفكر بتك�ين حتالف ق�ي ي�شم جماعات اإن�شانية مهمتها الرتكيز على املخاطر 

التي ت�شكلها الألغام الأر�شية على الإن�شان؛ لذلك فقد تغريت لغة احل�ار من ك�نها لغة ر�شميه يغلب عليها الطابع الع�شكري 

ال�شارم اإىل لغة حتذيرية تركز على الآثار املدمرة لهذه الألغام على حياة امل�اطنني الأبرياء. وقد ا�شتطعنا من خالل تك�ين هذا 

التحالف وبالأعمال واملفاو�شات املكثفة احل�ش�ل على م�افقة )122( دولة على القيام بالت�قيع على اتفاقية منع ا�شتخدام اأية 

األغام اأر�شية اأو تخزينها اأو اإنتاجها اأو نقلها؛ ملا ت�شببه من دمار وخراب هائل؛ ومن ثم فاإن اإنتاج الألغام الأر�شية وا�شتخدامها 

يف ع�شرنا احلايل بداأ يتقل�س ب�شكل ملم��س يف خمتلف اأنحاء العامل.

ا يف تط�ير وابتكار اأفكار جديدة فيما يتعلق بق�شية الأمن  لقد كان لنجاح املبادرة اخلا�شة مب��ش�ع الألغام الأر�شية دوًرا مهمًّ

الإن�شاين. وقد كانت تلك هي البداية لظه�ر هيكل دائم لالأمن الإن�شاين الدويل. وبعد جناح هذه املبادرة يف تناول تهديدات 

العنف عملت كندا على تعزيز الأمن الإن�شاين العاملي من خالل القيام بعدد من املبادرات، مثل مبادرة تاأ�شي�س املحكمة اجلنائية 

الدولية، وو�شع بروت�ك�ل حلماية �شغار ال�شن من اجلن�د.

ومن منطلق تعرفنا على الأخطار اجل�شيمة التي تتعر�س لها العديد من الن�شاء والفتيات نتيجة ظروف ال�شراعات املحتدمة؛ فقد 

ان�شب عملنا يف جمل�س الأمن على حماية حق�ق املراأة يف اأفغان�شتان، كما اأكدنا ت�شمني م�شاألة الغت�شاب - ب��شفه اأحد اأ�شلحة 

احلرب امل�شتخدمة- يف القان�ن التنفيذي املنظم للمحكمة اجلنائية الدولية الذي مت ت�قيعه يف روما، هذا اإىل جانب التعاون مع 

الهيئات الإمنائية بالن�شبة لتقدمي الدعم والتم�يل الالزمني لتنفيذ برنامج العمل املعني باأمن الفرد، ل�شيما فيما يخ�س الق�شايا 

اجل�هرية اخلا�شة باأمن املراأة، مثل التعليم وال�شحة. 
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احلماية مسئولية 
لقد اأثبت النجاح الذي حققته املبادرات املعنية باأمن الفرد اأنه من املمكن ت�جيه ال�شيا�شات الدولية بال�شكل الذي نركز فيه 

لل�شلطة  التقليدية  للمفاهيم  اإىل وج�د حتٍد معياريٍّ  ي�ؤدي  اأن  الطبيعي  الفرد؛ وهذا من  اأمن  اإطار  النا�س داخل  على حماية 

للبالد. الق�مية 

ا ح�ل “متى واأين وكيف يهب املجتمع الدويل لت�يل م�شئ�لية  لقد اأثارت اجلرائم التي ارتكبت �شد الإن�شانية ح�اًرا عري�شً

م�شاعدة الذين يتعر�ش�ن للبط�س؟ وما �شبيل الت�شدي لق�ى القهر والظلم التي تت�شرت وراء ال�شيادة ال�طنية”؟ اإن مثل هذه 

اجلماعي،  القتل  جلرائم  املتعددة  احل�ادث  وق�ع  اأعقاب  يف  وخا�شة  القرار،  �شناع  بذاكرة  تعلق  تزال  ل  امل�ؤ�شفة  الأحداث 

واملذابح اجلماعية، وعمليات الإبادة اجلماعية والتطهري العرقي التي انت�شرت يف نهاية القرن املا�شي، واجله�د الإن�شانية التي 

بذلت للتخفيف من وطاأة هذه احل�ادث يف العديد من املناطق، مثل: البلقان، ورواندا، وتيم�ر ال�شرقية، واأماكن اأخرى من 

العامل، ثم جاءت اأزمة ك��ش�ف� التي ل تزال اآثارها يف الأذهان. 

دار ح�ار  )ICISS(، حيث  الدولة  و�شلطة  للتدخل  الدولية  اللجنة  برعاية  1999م  عام  الكندية يف  احلك�مة  قامت  وقد  هذا 

اأمن الإن�شان  دويل وا�شع النطاق �شارك فيه جمم�عة من اخلرباء وخمطط� ال�شيا�شة، دار احل�ار ح�ل كيفية تفعيل مفه�م 

وحمايته خالل ال�شراعات الداخلية، وهذا من �شاأنه اأن يتم من خالل ال�فاق بني �شيادة ال�شلطة والتدخل حلماية ال�شعب من 

اأعمال البط�س التي يتعر�س لها. وقد و�شعت اللجنة الدولية للتدخل و�شلطه الدولة تعريًفا لل�شلطة ل يرتكز على المتيازات 

التي متتلكها الدولة، ولكن على امل�شئ�لية الرئي�شة التي تقع على عاتق الدولة يف حماية م�اطنيها؛ ومن ثم ترتبط �شيادة الدولة 

الة على حماية م�اطنيها. ويف حالة ف�شل �شلطة الدولة يف ت�فري هذه احلماية الالزمة مل�اطنيها وت�فري الأمن لهم،  بالقدرة الفعَّ

هنا يتعني على املجتمع الدويل ت�يل م�شئ�لية حماية ه�ؤلء امل�اطنني. 

ويف هذا ال�شدد، وافق قادة العامل وروؤ�شاوؤه بالإجماع يف �شياق م�ؤمتر القمة الدويل الذي عقدته هيئة الأمم املتحدة يف عام 

2003 م على التعريف الذي و�شعته اللجنة الدولية ملفه�م التدخل و�شلطة الدولة �شابقة الذكر حتت رقم )R2P(، واعتبار ذلك 

جزًءا من حزمة الإ�شالح، ف�شاًل عن الإ�شادة بالت�جه نح� حماية اأمن الإن�شان من خالل انتهاج عدد من الأ�شاليب اجل�هرية. 

هذا وقد مت تركيز الهتمام الدويل على اأكرث الأم�ر اإحلاًحا، األ وه� حماية ال�شحايا. كما ركز امل�ؤمتر على امل�شئ�ليات امللقاة 

على عاتق �شلطة الدولة اأكرث مما متنحه هذه ال�شلطة من امتيازات للم�شئ�لني. ووفًقا ملا ورد يف تعريف اللجنة الدولية �شابق 

الذكر، مل تعد الدول ت�شتطيع اأن ت�شبب اأي اأذى مل�اطنيها مبا لها من ح�شانة �شيادية، واإذا مل تكن الدولة قادرة على حماية 

م�اطنيها، اأو تعزف عن القيام بهذه امل�شئ�لية، مهما كانت الأ�شباب، تنتقل هذه امل�شئ�لية للمجتمع الدويل. 

ا  ومن ال�ا�شح اأنه منذ غزو العراق بقيادة ال�ليات املتحدة عام 2003م، اأ�شبح التدخل الدويل حلماية ال�شحايا اأمًرا بغي�شً

ي�شتاء منه الكثريون، ل�شيما يف الطرف اجلن�بي من العامل؛ وبالتايل فقد واجهت اجله�د الدولية حلماية املدنيني يف العراق 

)وفًقا ملفه�م اللجنة الدولية برقم R2P ال�شابق ذكره( معار�شة �شديدة، كما يبدو اأنه مل تتم قراءة اأهداف هذه احلماية القراءة 

ال�شحيحة. ومما ه� جدير بالذكر اأن هذا املفه�م ي�شع يف مقدمته معايري �شارمة و�شديدة لبد من ت�افرها قبل تربير جل�ء 

ق�ات التدخل لل��شائل الع�شكرية؛ ومن ثم فاإنه يتعني على الدول ا�شتنفاذ جميع ال��شائل ال�شلمية مل�اجهة اأية اأعمال عنف، وهذه 

م�شئ�لية اأ�شا�شية تقع على عاتق هذه الدول، وهي ل تقت�شر على ذلك فقط، بل متتد لت�شمل منع حدوث اأية اأعمال وح�شية، 

وامل�شي قدًما يف اأعمال اإعادة البناء ف�ر انتهاء ال�شراعات. وهذه امل�شئ�لية ذات اجل�انب الثالثة تعمل على تعزيز مك�نات اأية 

اإ�شرتاتيجية تتناول الت�شدي للتهديدات التي ت�شكلها اأعمال العنف اجلماعي. 

هذا وقد اأو�شح التقرير الذي اأعدته اللجنة الدولية للتدخل و�شلطة الدولة )ICISS( �شرورة العرتاف باأن عدم امل�شاواة بني 

طبقات املجتمع، واحلرمان القت�شادي، وخلل اأ�شاليب احلماية القان�نية، ف�شاًل عن اأوجه الق�ش�ر ال�شيا�شي، وخلل ال��شع 
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الأمني، كلها اأ�شباب جذرية وراء ن�ش�ب ال�شراعات؛ وبالتايل لبد من حماية املجتمع منها. كما اأنه من الأهمية مبكان اإعطاء 

املزيد من الهتمام لق�شية امل�شاواة بني اجلن�شني؛ لتدعيم الإطار العام ملفه�م )R2P( ال�شابق ذكره*. بيد اأن التقرير الأ�شلي 

للجنة الدولية للتدخل و�شلطة الدولة )ICISS( مل ياأخذ يف اعتباره جتربة املعاناة الفريدة التي متر بها الن�شاء والفتيات يف 

حالة ن�ش�ب �شراعات. كما اأن عبارة “الن�ع الجتماعي” مل ترد على الإطالق يف �شفحات التقرير. ومع هذا فاجلميع يعلم 

اأنحاء العامل. لذا ينبغي  الناجمة عن ال�شراعات يف خمتلف  املاآ�شي الإن�شانية  اأكرث ال�شحايا ت�شرًرا يف كافة  الن�شاء هن  اأن 

اأن يرتكز بناء  اأن ي�شبح هذا ال�اقع ه� البعد الرئي�شي اجلديد ملفه�م احلماية ال�شالف الذكر. فعلى امل�شت�ى ال�قائي يجب 

الروؤى اخلا�شة باملراأة على حتليالت “الإنذار املبكر” لت�خي احلذر من حدوث ال�شراعات. وتت�شمن هذه التحليالت عمليات 

دقيقة لتجميع البيانات واملعل�مات ال�شرورية. اأما على م�شت�ى رد الفعل فيجب تدريب القائمني على حفظ ال�شالم على اأ�شاليب 

التعامل مع الإناث. كما اأنه يجب ت�شجيع م�شاركة الن�شاء يف حال التدخل واأثناء عمليات الغ�ث. وهذا يتم من خالل تعيني ن�شاء 

املجم�عات  اأفراد  الع�شكرية و�شمن  وال�شرطة  املدنية  ال�شرطة  املراأة يف  ف�شاًل عن متثيل  واملبع�ثني،  املندوبني  للقيام مبهام 

ا يف مبادرات ن�شر  املكلفة بتقدمي امل�شاعدات الإن�شانية. اأما على م�شت�ى عمليات اإعادة بناء الثقة، فقد ثبت اأن للمراأة دوًرا حي�يًّ

ال�شالم وحل ال�شراعات املحلية؛ ومن ثم فهناك مزيد من الإجماع على اأن متكني املراأة من اأداء دورها له اآثار الإيجابية على 

مناه�شة اأعمال العنف واحلد منها، ف�شاًل عن تعبئة الق�ى الدميقراطية والقت�شادية يف البالد وخلق ثقافة �شيا�شية تهدف اإىل 

 )ICISS( حتقيق ال�شتقرار. وهذه هي النقاط التي مل ترد يف التقرير الأ�شلي الذي اأعدته اللجنة الدولية للتدخل و�شلطة الدولة

ويجب اأن ناأخذها بعني العتبار. 

القانوني التمكني 
وكبار  املفكرين  من  نخبة خمتارة  ت�شم  والتي  للفقراء،  القان�ين  التمكني  بلجنة  كع�ش�  حالًيا  اأعمل  اأنني  اإىل  الإ�شارة  اأود 

اللجنة  قامت  وقد  امل�شكلة.  هذه  مناق�شة  اإىل  ت�شعى  والتي  والق�شاة،  الأكادمييني  ال�شابقني واخلرباء  امل�شئ�لني احلك�ميني 

باملراأة  منها  كل  يهتم  رئي�شة  دعائم  اأربع  من  الربنامج  هذا  ويتك�ن  للمراأة.  القان�ين  للتمكني  �شامل  عمل  اإطار  بتط�ير 

العمل،  وحق�ق  امللكية،  وحق�ق  القان�ن،  و�شيادة  للعدالة  ال��ش�ل  يف  احلق  يف:  الدعائم  هذه  وتتمثل  ا،  خا�شًّ اهتماًما 

وحق�ق اإدارة امل�شروعات اخلا�شة.

اإن جدول الأعمال اخلا�س بالتمكني القان�ين للمراأة ب�شدد اإطالق الطاقات الب�شرية. فما من �شك يف اأن ت�فري احلماية القان�نية 

اإدارة  العمل، وحق�ق  الأمن والأمان، ف�شاًل عن حق�ق  ي�ش�ده  امللكية واحليازة يف ج�  تتمثل يف حق�ق  للفقراء، وهي  حق 

امل�شروعات اخلا�شة. كل هذه اأم�ر من �شاأنها اإتاحة الفر�شة للطبقات الفقرية يف املجتمع لتحقيق اأكرب عائد من العمل والهروب 

من �شبح الفقر. هذا وقد وجدت اللجنة العديد من الأمثلة يف جميع اأنحاء العامل تثبت مبا ل يدع جمال لل�شك اأن تطبيق مبداأ 

مب�شت�اهن  والنه��س  الذات  على  لالعتماد  دفعتهن  التي  النطالق  نقطة  مبثابة  كان  الن�شاء  من  الفقراء  على  القان�ن  �شيادة 

الجتماعي ودفعهن لالأمام.

يحتاج العامل بعد اأحداث احلادي ع�شر من �شبتمرب اإىل ن�ع من الفكر الإبداعي لفهم ما ميكن اأن يحدث ل� مت ت�فري من�ذج 

لالأمن والأمان يطبق على الب�شر اأجمعني -مع الرتكيز على حماية امل�شت�شعفني يف الأر�س- وتعميم �شيادة القان�ن والعدل يف 

التعامل بني الب�شر. وباخت�شار فاإن هذا النم�ذج ميثل دع�ة �شاملة للم�اطنة العاملية. والآن ونحن من�شي قدًما يف مبادرات 

حتقيق اأمن الإن�شان، يتعني علينا بذل املزيد من اجلهد من اأجل حتقيق الأهداف التي ن�شب� اإليها.

  * انظر: 
Jennifer Bond and Laurel Sherret )2006(, “A Sight for Sore Eyes: Bringing Gender Vision to the Responsibility 

to Protect Framework”, INSTRAW, March
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الدكتورة/ روبن لودفيج*

لقد ظلت املناق�شات املتعلقة بتغيري مفاهيم الأمن املا�شية مثاًرا للجدل واحل�ار خالل الثالثني عاًما من خالل املناظرات التي 

تتناول تنمية مكانة املراأة وتغيري دورها يف املجتمع. وقد دارت العديد من هذه املناق�شات يف مقر الأمم املتحدة اأو حتت رعايتها، 

حيث عقد اأول م�ؤمتر عاملي للمراأة حتت رعاية الأمم املتحدة يف مدينة املك�شيك عام 1975م. هذا وقد حظيت ق�شيتا تنمية مكانة 

املراأة وتغيري دورها يف املجتمع بالهتمام الدويل امل�شتمر، �ش�اء على ال�شعيد الدويل اأو الإقليمي، بل وعلى كافة امل�شت�يات 

اأو خطة عمل  اأن لكل منطقة ظروفها اخلا�شة بها، والتي قد ل تتفق مع نظرية بعينها  ا. ومع هذا جند  اأي�شً الق�مية واملحلية 

حمددة. وتت�شم ال�رقة املقدمة بالربط بني ما ه� نظري وما ه� حتليلي، مع طرح القرتاحات العملية للتحرك يف امل�شتقبل. 

ويف �شياق مناق�شة نظرية الأمن الإن�شاين واملفاهيم ال�شابق طرحها ب�شاأنه، تطرح ال�رقة مفه�ًما ل يختلف كثرًيا عما نحن 

ب�شدده، وت��شي باأن يظل الأمن العام التقليدي للدولة يف ب�ؤرة الهتمام الدائم، وربط هذا الأمن باأمن الفرد داخل املجتمع، اأي 

الأمن الإن�شاين. وهذا الربط بني مفه�م اأمن الدولة والأمن الإن�شاين يجعلنا ن�شع التعريفات القدمية لالأمن واملفاهيم اجلديدة 

لهذا الأمن على حد �ش�اء ن�شب اأعيننا.

اإن مفه�م الأمن العام التقليدي للدولة -اأو ما يطلق عليه جماًزا “ال�شندوق الأ�ش�د”- ل يت�شمن تقدمي حل�ل لبع�س امل�شكالت 

التي يعاين منها العامل يف ال�قت الراهن، مثل: ظاهرة الحتبا�س احلراري، اأو بع�س الأمرا�س والأوبئة، مثل: مر�س نق�س 

املناعة املكت�شبة )الإيدز(، اأو فريو�س الكبد ال�بائي، اأو مر�س اأنفل�نزا الطي�ر. وه� يقف يف ذلك على النقي�س من نظرية الأمن 

الإن�شاين التي ل تنظر اإىل احلك�مات، بل ت�يل عظيم اهتمامها لالأفراد واجلماعات، التي قد تعرب احلدود وتتكاتف وت�حد 

جه�دها على خمتلف امل�شت�يات والأ�شعدة مل�اجهة كافة التهديدات التي حتدق بها.

ال�شيا�شية  ال�شئ�ن  مثل  حالًيا  القائمة  امل�شطلحات  مفاهيم  بع�س  ارتباط  مدى  ح�ل  الت�شاوؤلت  بع�س  تطرح  ال�رقة  اأن  كما 

“العليا” و“الدنيا”، بينما حتذر ال�رقة من مغبة قب�ل اأطر العمل اجلديدة، ومنها “م�شئ�لية احلماية”. وقد ميزت ال�رقة بني 
مفه�م الأمن الإن�شاين ومفه�م التنمية الب�شرية، وهناك ارتباط وثيق بني املفه�مني، وغالًبا ما يتم اخللط بينهما. اإن نظرية الأمن 

الإن�شاين ل تت�شم بالدقة والت��شيح التي متتاز بها نظرية “الواقعية” مثاًل، اأو نظريات الأمن التقليدية الأخرى، بيد اأن هذه 

النظرية ت�شلح لأن تك�ن اإطار عمل ونافذة ن�شتطيع من خاللها م�اجهة التحديات التي ت�اجهنا يف ال�قت الراهن. 

ومن منطلق املفاهيم، تطرح ال�رقة عدًدا من العتبارات اجل�هرية ذات اجلانب النظري والعملي، وتتعلق بالقائمني على حتقيق 

الأمن اأو امل�شاهمني فيه. فطاملا اأن م�شئ�لية الأمن الإن�شاين تقع على عاتق الأفراد يف املقام الأول ول تتمح�ر ب�شفة رئي�شة يف 

اأجهزة الدولة؛ ل ي�شعنا اإل اأن نفرت�س اأن تك�ن م�شئ�لية هذا الأمن م�شئ�لية م�شرتكة يتحملها كل من الرجل واملراأة على حد 

�ش�اء. واإذا ما نظرنا اإىل الن�شبة املئ�ية لعدد الن�شاء من بني �شكان العامل، جند اأن اأعدادهن تربر، مبا ل يدع املجال لأي �شك، اأن 

يك�ن لهن ن�شيب عادل يف حتمل م�شئ�لية وج�دهن يف ج� ي�ش�ده الأمن والأمان؛ ومن ثم ت�ؤكد نظرية الأمن الإن�شاين اأهمية 

اإ�شهام كافة اأفراد املجتمع يف حتمل هذه امل�شئ�لية دون متييز بني اإ�شهامات الرجل واملراأة.  

ومن املنطلق القيا�شي، جند اأن مفاهيم الأمن الإن�شاين ودور املراأة النامي يف املجتمع، يطرح بع�س الت�شاوؤلت اأمام اأ�شحاب 

النظريات. فقد قامت جلنة الأمن الإن�شاين التابعة لالأمم املتحدة بطرح تعريف �شامل لالأمن الإن�شاين يرتكز على ثالث ركائز 

رئي�شة، هي: التحرر من اخل�ف، والتحرر من الع�ز، والتحرر من العي�س بال كرامة. بيد اأن هذا اجلانب الأخري من الكرامة 

بالذات ي�شعب تعريفه اأو قيا�س اأبعاده؛ ومن ثم فقد قام العديد من اأ�شحاب النظريات -ومن بينهم عدد من الباحثني التابعني 

للبنك الدويل وم�شروع تقرير الأمن الإن�شاين يف فرانك�فر بكندا- بانتهاج منهج �شيق املحت�ى يركز فقط على جانب التحرر 

من اخل�ف؛ ملا له من اأهمية خا�شة يف كل اأمريكا ال�شمالية واأوروبا.

  * الآراء املطروحة يف هذه ال�رقة تعرب عن �شاحبها، ول تعك�س بال�شرورة اآراء الأمم املتحدة.
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وقد طرح ه�ؤلء الباحث�ن عدًدا من عنا�شر القيا�س املتن�عة. اأما الرتكيز يف هذه ال�رقة املقدمة فيدور ح�ل التحرر من اخل�ف 

ال�رقة  وتت�شم  للجانبني.  املت�افرة  الر�شمية  الدولية  البيانات  على  والعتماد  ال�شم�ل  طابع  ياأخذ  وه�  الع�ز،  من  والتحرر 

املقدمة باملالحق املرفقة بها، والتي تربز ب�شكل وا�شح اأهم الثغرات امل�ج�دة يف الفكر التقليدي ملفه�م الأمن ويف ال�عي العام 

بالتهديدات غري التقليدية التي باتت تهدد ال�ج�د الب�شري. وما تطرحه هذه ال�رقة من مالحق تعد يف حد ذاتها حجة ق�ية 

ملفه�م الأمن الإن�شاين.

ورغم اأن النتائج التي ت��شلت اإليها هذه ال�رقة فيما يتعلق باملراأة العربية والأمن الإن�شاين ترتكز يف املقام الأول على ثالث 

درا�شات اأجريت حديًثا، اإل اأنها تغطي العديد من النقاط اجل�هرية، منها “احلاجة اإىل اإجراء تغيري فكري يف الإطار املجتمعي”. 

وفيما يبدو فاإن تقدمي تعريف لذلك ت�ش�به بع�س ال�شع�بة، اإل اأن الأمر جد مهم بالن�شبة للمفاهيم الثقافية والتاريخية، واملعايري 

املجتمعية الرا�شخة. 

وهناك نقطة التقاء اأخرى تتمثل يف اأنه قد ثبت اأن الراأي العام ي�ؤيد ب�شفة عامة م�شاواة الرجل واملراأة يف احلق�ق رغم ال��شع 

اأمامها املزيد من  للمراأة يف املجالت الأكادميية والطبية بات حقيقة جلية يفتح  اإن النجاح ال�ا�شح  القائم يف املجتمع حالًيا. 

الآفاق الأخرى املهياأة لالعرتاف مبا تق�م به املراأة من اإ�شهامات يف املجتمع؛ وبالتايل قب�ل انخراطها عما قريب يف قطاعات 

العمل الأخرى. وياأتي يف املقام الأول يف هذا ال�شياق الدور الذي يجب اأن تلعبه املراأة يف املجال ال�شيا�شي ويف عملية �شنع 

القرار. ومن ال�ا�شح اأن املراأة قد تخلفت عن الركب يف هذا املجال احلي�ي، وهذا ما يدع�نا لقرتاح فكرة تنظيم م�ؤمتر اأو 

ور�شة عمل لتناول هذه الق�شية بالبحث. 

ويف �ش�ء الدرا�شات الثالث التي اأجريت م�ؤخًرا -والتي �شبقت الإ�شارة اإليها- نطرح عدًدا من الت�شاوؤلت من بينها ما يلي:

• ما القطاعات املهياأة اأكرث من غريها لزيادة اإ�شهامات املراأة بها؟ 
• وما ال�شبيل الأمثل لتحقيق “التغري الفكري يف الإطار املجتمعي” والذي �شبقت الإ�شارة اإليه؟

• وما ال��شائل املثلى التي تكفل الإ�شراع بعجلة متكني املراأة داخل املجتمع العربي؟ 
 وبعد اأن اأبرزت ال�رقة احلاجة اإىل اإتباع نهج فكري جديد ملفه�م الأمن، وقامت بتمحي�س الأبحاث والدرا�شات املتاحة والتي 

تناولت الن�ع الجتماعي وال��شع احلايل للمراأة العربية والطاقات الكامنة فيها، اختتمت ورقة الدرا�شة التي تناولتها بطرح 

خطة عمل تتك�ن من �شبع نقاط �شكلت مبا حتمله يف طياتها من تفاوؤل اجلزء الأخري من هذه ال�رقة. هذا وقد ارتكزت خطة 

العمل امل��ش�عة على املناق�شة والتحليل النظري الذي �شبقها؛ وبالتايل فهي تعر�س مثاًل نادًرا ن�ًعا ما لكيفية ترجمة النظرية 

ا اأن العديد من النقاط التي ت�شملها خطة العمل املطروحة  والتحليل اإىل جانب تطبيقي. ومما يرثي هذا اجلانب من ال�رقة اأي�شً

مت�س املراأة خارج منطقة ال�شرق الأو�شط كذلك. 

ومن جانب اآخر، فقد ت��شل م�ؤمتر املائدة امل�شتديرة الذي عقد يف العا�شمة الأردنية عمان عام 2004م حتت �شعار “الأمن 

الإن�شاين يف ال�شرق الأو�شط” اإىل اأنه “من املمكن حتقيق مطالبة قطاع عري�س من دول ال�شرق الأو�شط بربط الروؤى املحلية 

واجلغرافية الإ�شرتاتيجية مب�شاألة الأمن الإن�شاين”. “بيد اأن مبادرات الإ�شالح يجب اأن تنبع من املنطقة نف�شها وتك�ن ملًكا 

ا لها؛ حتى تتالءم مع الظروف اخلا�شة بكل منطقة على حدة وحتظى بقدر اأكرب من ال�شرعية”. ويف ال�قت ذاته  ا خا�شًّ حمليًّ

فمن ال�ا�شح اأن هناك العديد من النقاط التي ت�شمنتها خطة العمل -مثل: “م�اجهة الهيمنة الذك�رية وامل�روثات الثقافية”، 

و“اإعادة ت�جيه دفة احل�ار ال�شلط�ية”- تتطلب بذل اجله�د النابعة من داخل املجتمعات العربية. 

وهنا نرى اأن الت�شالت وامل�شاعدات الدولية قد تك�ن جمدية يف متابعة تنفيذ القرتاحات املطروحة، نذكر منها على �شبيل املثال 

ل احل�شر: قيام الأمم املتحدة والعديد من املنظمات الإقليمية بتقدمي الدعم واإ�شداء الن�شح يف الأم�ر املتعلقة بعملية النتخاب. 

كما ميكن للمراأة يف ال�شرق الأو�شط ال�شتفادة من اخلربات والتجارب التي مرت بها الن�شاء يف البلدان اأو املناطق الأخرى يف 
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جمال النتخابات، �ش�اء اأكان ذلك بالن�شبة للم�شاركة يف عملية الت�ش�يت و/اأو الرت�شح للمنا�شب واملقاعد ال�شيا�شية، والعك�س 

الإقليمية يف و�شع بع�س  املتحدة واملنظمات  الأمم  العديد من احلك�مات مبا تقدمه  ا�شتعانت  �شحيح. وف�شاًل عن ذلك، فقد 

املعايري القان�نية املتعلقة بحق�ق الفرد وحرياته، بالإ�شافة اإىل و�شع العديد من الق�اعد والق�انني الأخرى التي تت�شم باملزيد 

اأف�شل املمار�شات يف �شتى املجالت، مبا يف ذلك جمالت حفظ ال�شالم، وحق�ق الإن�شان، وقان�ن  من التخ�ش�شية، وتقدمي 

العمل. ويف ال�قت ذاته، ي�شتطيع املجتمع املدين، من خالل الت�شال باملنظمات الدولية والإقليمية، تعزيز اجله�د املبذولة يف 

م�شرية التغيري، مع اكت�شاب املزيد من اخلربات، وال�شتفادة بالن�شح والدعم املت�افرين فعاًل داخل املجتمع الدويل. 

“اإىل اأي مدى مت اأخذ املراأة بعني العتبار من  ويف اخلتام، قد يك�ن من املجدي الع�دة اإىل عن�ان هذه ال�رقة، األ وه�: 

“مل تذهب بها بعيًدا”. ومع هذا  ا:  الت�شاوؤل حتى وقت قريب ن�شبيًّ الرد على هذا  العاملية لالأمن؟” وقد كان  الروؤى  خالل 

اأخطار جديدة جتاوزت احلدود الق�مية وباتت تهدد الأمن،  فمع التغيريات التي �شهدها العامل ول يزال ي�شهدها، وظه�ر 

املت�افرة  البيانات  وت�شري  بعد.  منه  ال�شتفادة  تتم  مل  ا  خفيًّ م�رًدا  ب��شفها  املراأة  ف  َتعرُّ الإن�شاين يف  الأمن  مفه�م  �شاعد 

العمل  اإطار  ال�رقة يدها على  ال�اقع. وقد و�شعت هذه  اأر�س  بداأ يتنامى على  املراأة  اأن دعم اجله�د املبذولة لتمكني  لدينا 

النظري، وقدمت البيانات التي ت�شري اإىل مدى الدعم الذي حظيت به، كما طرحت خطة عمل تعمل على زيادة اإ�شهامات املراأة 

يف تعزيز الأمن والأمان واملحافظة عليهما.

ويف �ش�ء ما �شبق ذكره، هناك �ش�ؤال مهم يطرح نف�شه هنا، األ وه� “ما اخلط�ات القادمة للمراأة حتى ت�شتطيع اأن تتب�اأ املكانة 

التي ت�شتحقها وتق�م بدورها يف خلق عامل اأكرث اأمًنا و�شالًما؟”.

كما اأن هناك العديد من الق�شايا املرتبطة بهذه ال�رقة قد يك�ن من املجدي طرحها للمزيد من املناق�شة، األ وهي:

منح اأول�ية مل�شاركة املراأة يف العملية ال�شيا�شية، وخا�شة فيما يتعلق بالنتخابات �شمن خطة العمل.

ال�شراع بني مفه�م الأمن الإن�شاين ومفه�م الأمن التقليدي يف الأمم املتحدة، واأهم اخلط�ات العملية التي 

تتخذها الأمم املتحدة جتاه ق�شية املفاهيم ال�شائدة ب�شاأن الن�ع الجتماعي.

تبادل املعل�مات والتعاون امل�شرتك من خالل: التحالفات الدولية، و�شبكة الأمن الإن�شاين، والدرا�شات املقارنة، 

وامل�شروعات الت�شامنية.
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الدكتورة/ اآن هيلني كوبيلي

ف جلنة الأمم املتحدة اأمن الإن�شان باأنه حماية للج�هر احلي�ي يف ج�انب حياة كل اإن�شان مبا يعزز حريات  ُتعرِّ

هذا الإن�شان وال�فاء مبتطلباته الأمنية. وهذا الأمر ل يقت�شر فقط على جمرد غياب ال�شراعات امل�شلحة، بل 

ا حق�ق الإن�شان يف ظل حك�مة ر�شيدة ت�فر تكاف�ؤ الفر�س القت�شادية لكل فرد يف املجتمع،  ميتد لي�شمل اأي�شً

ف�شاًل عن الهتمام بالتعليم وبالرعاية ال�شحية. كما اأن مفه�م اأمن الإن�شان يت�شم ب�شم�ليته يف تناول كافة 

اإىل  يهدف  عمل  اإطار  على  ذلك  يف  ويعتمد  الفقر”،  من  اخل�ف” “والتحرر  من  “بالتحرر  املتعلقة  الأم�ر 

تر�شيخ مفه�مي “احلماية” و“التمكني” للم�اطن.*

التنمية  عن  امل�شئ�لني  جانب  من  ال�اجب  بالهتمام  حتظ  مل  التي  الأم�ر  من  الإن�شاين  بالأمن  اجلن�س  ن�ع  عالقة  وتعد  هذا 

ت��شيح هذا  بهجت قرين يف  الدكت�ر  اأ�شهمت ورقة  فقد  ثم  والر�شمي. ومن  امل�شت�يني احلك�مي  على  الإن�شانية  واجل�انب 

اجلانب وبناء ج�ش�ر مهمة بني درا�شة هذه العالقة والدور الذي يق�م به امل�شئ�ل�ن يف احلك�مة من اأجل متكني املراأة من اأداء 

الدور املن�ط بها، خا�شة يف منطقة ال�شرق الأو�شط. 

“لأمن امل�اطن” فرتكز ورقة الدكت�ر  “لأمن الدولة” واملفه�م اجلديد  اأما فيما يخ�س درا�شة العالقة بني املفاهيم التقليدية 

بهجت قرين على ثالث درا�شات حديثة تتمح�ر ح�ل اأهمية متكني املراأة من اأداء دورها، ب��شف هذا الدور من الأم�ر الأ�شا�شية 

الالزمة لتعزيز الأمن الإقليمي وحتقيق التنمية. ومن هذا املنطلق، يطرح الدكت�ر قرين يف ورقته �شبعة اإجراءات مهمة ينبغي 

اتخاذها من اأجل زيادة متكني املراأة ودعم م�شاركتها يف �شنع القرارات ال�شيا�شية.

وبناًء على حتليل التعريف التقليدي “لأمن الدولة” يف العالقات الدولية، يحدد الدكت�ر قرين نقطتي نقد مهمتني فيما يتعلق 

بالنظرة التقليدية ال�اقعية لأمن الدولة: النقطة الأوىل هي اأن الأزمات الداخلية تهدد اأمن الدولة �شاأنها يف ذلك �شاأن الأزمات 

اخلارجية، ول �شيما فيما يخ�س ال�شراعات اأو الك�ارث التي ت�ؤثر على ن�شبة كبرية من ال�شكان. اأما النقطة الثانية فهي تعتمد 

على تقدمي من�ذج يعك�س ال�شراع يف العالقات الدولية، والذي ي�ؤدى بدوره اإىل زعزعة ال�شالم والأمن على امل�شت�ى الدويل. 

اأ�شبح النظام  مع تقدمي من�ذج عام للدولة الأوروبية التقليدية، والتي مل تاأخذ يف العتبار تلك ال�شع�بات والتعقيدات التي 

الدويل يت�شم بها حالًيا، حيث اأ�شبح التعاون بني الدول يحظى بنف�س الأهمية التي حتظى بها ال�شراعات التي حتتد بينهم.

اإن التعريف التقليدي “لأمن الدولة” كما اأو�شحه الدكت�ر بهجت قرين باقتدار يعك�س مفه�مه اجليد لظروف الدولة من خالل 

اأكرث املعايري التقليدية امل�شب�غة بالهيمنة الذك�رية. فمثاًل بالن�شبة لت�ما�س ه�بز وحديثه عن “و�شع الدولة” فه� يرى اأن هناك 

ا بني الإن�شان واأخيه الإن�شان، فيما يدخل الرجال يف اإطار اندماج اجتماعي، يف ظل �شلطة القان�ن حتت مظلة  �شراًعا م�شتمرًّ

ا اأن هذا التعريف “للقان�ن الطبيعي” يعك�س العالقات الهرمية بني الدولة والأ�شرة ب��شفها  �شيادة الدولة. ويرى ت�ما�س اأي�شً

العن�شر الرئي�س ل�شتقرار الدولة. لذا ُتفهم عالقة املراأة مع الرجل داخل الإطار الجتماعي على اأنها مبثابة عالقة الرجل ب�شلطة 

الدولة، اأو بالأحرى عن�شر من عنا�شر الهيكل الجتماعي للمجتمع. وكما ه� احلال بالن�شبة لأمن الدولة الذي ي�يل اهتماًما 

ن�ع  م�شاألة  فاإن  للدولة(  الدنيا  ال�شيا�شة  العليا دون  بال�شيا�شة  يعرف  )فيما  الداخلية  بالق�شايا  مقارنة  الدولية  للق�شايا  اأكرب 

اجلن�س قد اأ�شبحت ترتبط باملراأة والأ�شرة؛ وبالتايل تدخل يف اإطار الهتمامات الداخلية الثان�ية للدولة. 

وحتى يف اإطار هذه العتبارات، فاإن ق�شية حتقيق الأمن الداخلي للدولة على ال�جه الأكمل لها عالقة مبا�شرة بال��شع الجتماعي 

املنا�شب لكل من الرجل واملراأة على حد �ش�اء. فاإذا ما كانت قدرة الدولة تتمثل يف اإظهار ق�تها خارج حدودها على ال�شاحة 

الدولية، كما ترتبط ببع�س الع�امل مثل: الق�ة القت�شادية، ووفرة الق�ى العاملة املدربة تدريًبا جيًدا، ووج�د قاعدة اجتماعية 

و�شيا�شية م�شتقرة وما اإىل ذلك، فاإن الأدوار التي تق�م بها املراأة يف القطاعني العام واخلا�س قد اأ�شبحت مهمة للغاية. وحتى 

ن�شتطيع ت�فري الأمن الجتماعي؛ يتعني على املجتمع اأن ي�اجه جميع اأبعاد هذه امل�شكلة، وي�شع دور املراأة اإىل جانب الرجل 

  * امل�قع الإلكرتوين اخلا�س ب�شندوق الأمم املتحدة لالأمن الإن�شاين: ما ه� الأمن الإن�شاين؟
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�شمن العتبارات الأخرى التي ت��شع يف احل�شبان، ف�شاًل عن الت�جه املبا�شر لإزالة اأية عقبات حت�ل دون حتقيق ذلك؛ حتى 

تت�افر بيئة اإن�شانية �شحية للجن�شني على حد �ش�اء- تت�افر بيئة خالية من “اخل�ف” و “احلاجة”، بيئة تت�افر فيها احلماية 

حلياة اأبناء البالد، وت�ؤمن �شبل العي�س الكرمي لهم. فاإذا ما تعر�س ال�شتقرار الداخلي لأية اأزمات تهدد اأمن البالد، تك�ن ق�شية 

ن�ع اجلن�س وو�شع املراأة حني حتتدم هذه الأزمات مبثابة ق�شية ج�هرية لبد واأن ت�ؤخذ بعني العتبار. 

وبناًء على ما �شبق فقد طرح الدكت�ر قرين يف ال�رقة التي قدمها تقريًرا مف�شاًل يركز فيه على مدى اأهمية م�شاركة املراأة يف 

م�ؤ�ش�شات �شنع القرار ب��شفها من الأوليات الإقليمية املهمة. وقد ت�شمن هذا التقرير اأربع نقاط رئي�شة، األ وهى ما يلي:

يعد اأمن الإن�شان من امل�شائل اجل�هرية متاأ�شلة اجلذور يف العديد من التقاليد الفكرية العاملية، مبا يف ذلك التقاليد اخلا�شة 

بالفكر العربي الإ�شالمي. لكن هذه ال�رقة املقدمة تعمل على التعقيب النقدي ملفه�م اأمن الفرد ب��شفه فكرة نبعت يف املقام 

الأول مما يطلق عليه التقاليد الفكرية الغربية. وكما ذكر الدكت�ر قرين فاإن ابن خلدون قد حتدث ب��ش�ح عن “نظام احلكم 

ب��شفه عالقة بني احلاكم واملحك�م”، وكان هذا يف مقدمة ابن خلدون )�شفحة  152-153(، وه� ما جاء بعد ذلك يف كتاب 

)Black( عام 2001م )�شفحة 180-182(. ومن ال�ا�شح اأن هذا يرجع اإىل اأهمية “ العالقة بني احلاكم واملحك�م” يف 

و�شع مفاهيم وا�شحة لالأمن: “الأمن الق�مي” التقليدي اإزاء املفه�م اجلديد “لأمن الإن�شان”. وقد اأ�شار الدكت�ر قرين 

ا اإىل املق�مات الأ�شا�شية لأمن الفرد -وهي التحرر من الع�ز واخل�ف- وهذا ما ن�س عليه القراآن الكرمي. اأي�شً

متثل التهديدات ال�شائعة خطًرا متنامًيا على النظام الدويل وعلى الب�شرية اأجمع؛ مما يعزز احلاجة اإىل فهم جيد لق�شية 

الأمن الإن�شاين يك�ن مبثابة نافذة ن�شتطيع من خاللها م�اجهة كافة العالقات الإن�شانية وامل�ؤ�ش�شية املعقدة ومتعددة 

اجل�انب، ور�شد ما يكتنفها من اأخطار. ومع التزايد امل�شطرد يف اأعداد املت�شررين من الك�ارث الطبيعية وتغري املناخ 

وال�شراعات الإقليمية وانت�شار الأوبئة...اإلخ، واإدراك هذا الأمر بال�عي املطل�ب على ال�شعيد الدويل، وكذا امل�شت�يات 

الق�مية والإقليمية، فاإن ذلك �شي�ؤدى اإىل مزيد من الهتمام بتعزيز اأمن الإن�شان.

يعد ن�ع اجلن�س مبثابة البقعة العمياء بالن�شبة ملمار�شة حماية اأمن الإن�شان، ل�شيما فيما يتعلق بتنمية التخطيط الن�عي، 

وكذا اإعداد الربامج وم�ؤ�شرات الإجناز الق�مي. وقد بداأ م�ؤخًرا اإدراك مدى اأهمية قيام املراأة بدورها يف م�شاألة ن�شر 

ال�شالم واملراحل النتقالية يف حل ال�شراعات القائمة، وهناك القليل من الكتابات الن�عية التي تتناول اأهمية العالقة 

ا للن�شاء والفتيات.  بني اأمن الفرد ب�شكل عام والربامج امل�جهة خ�شي�شً

كما ت��شح املالحظات التي جاءت يف التقرير اخلا�س بالتنمية الب�شرية العربية -والذي قدمه برنامج التنمية التابع 

املنطقة  يف  بدورها  القيام  من  املراأة  لتمكني  الالزمة  الأوليات  مقدمة  يف  ياأتيان  والتعليم  ال�شحة  اأن  املتحدة-  لالأمم 

العربية. وفيما يخ�س الإجراءات التي ينبغي اتخاذها يف املنطقة من اأجل حتقيق التغيري الالزم الكفيل بخلق بيئة مالئمة 

ت�شاعد على تفعيل هذين املجالني احلي�يني، يقرتح الدكت�ر قرين �شرورة امل�شاركة الكاملة للمراأة ل�شيما يف املجال 

ال�شيا�شي وعملية �شنع القرار.

هذا وقد طرح الدكت�ر بهجت قرين يف ورقته بع�س الأ�شئلة املهمة نعر�شها فيما يلي:

• اأمن الإن�شان كمفه�م يتمح�ر ب�شكل مبا�شر ح�ل متكني الأفراد واملجتمعات من ال�شيطرة الكاملة على اختياراتهم. فهل 
الة  تعتقد الدولة اأحياًنا اأن ذلك يتعار�س مع م�شاحلها اخلا�شة؟ واإذا كان الأمر كذلك فكيف ميكن للمراأة مب�شاركتها الفعَّ

يف املنظمات غري احلك�مية وتنامي م�شاركتها يف م�ؤ�ش�شات �شنع القرار اأن تعمل على تبديد مثل هذه املخاوف؟

الة للمراأة يف عدد من منظمات املجتمع املدين، فهل هناك من �شبل وا�شحة ميكن من خاللها تط�ير  • رغم امل�شاركة الفعَّ
و�شع املراأة يف قطاع املنظمات الأهلية اإىل جانب الأجهزة الق�مية والإقليمية املعنية بعملية �شنع القرار؟

الة للمراأة  • وكيف ميكن حتقيق الإجراءات ال�شبعة التي وردت يف هذه ال�رقة ب��شفها �شرورية لزيادة امل�شاركة الفعَّ
يف املجتمع؛ وبالتايل تعزيز اأمن الفرد يف املنطقة؟ وهل من املمكن اأن تك�ن املنظمات غري احلك�مية والأكادميية نقطة 

الة يف احل�ار الدائر  بداية النطالق امل�ؤ�ش�شية لتحقيق ذلك؟ وكيف ميكن تفعيل دع�ة الدكت�ر قرين مل�شاركة عربية فعَّ

ح�ل ق�شية العالقة بني دور املراأة واأمن الفرد؟
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الثانى الفصل 

العرب اخلرباء  تعقيبات 
حيت صيف  نا  . د

لنقيب ا ن  و خلد  . د

األجانب اخلرباء  تعقيبات 
ن ليفا سو ل  ير إ  . د

ز ر د ر ها سيليا   . د
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الدكتور/ نا�سيف حتي

بداية اأود اأن اأعرب عن تقديري لهذه الدرا�شة القيمة للدكت�ر علي جرباوي والدكت�ر عا�شم خليل ح�ل النزاعات امل�شلحة واأمن 

املراأة؛ فهي درا�شة تت�شم باملقارنة وال�شم�لية يف املقاربة من خالل التقييم التحليلي ل��شع املراأة يف حالت النزاع امل�شلح، 

الدويل عرب خمتلف  القان�ن  املراأة يف  امل�شلحة. وهي درا�شة تقدم قراءة نقدية ل��شع  النزاعات  بعد  وو�شعها يف مرحلة ما 

الإعالنات واملعاهدات؛ الأمر الذي ُيفرت�س اأن يحمي املراأة، ويعزز و�شعها، ويزيد من متكينها مقارنة ب��شع املراأة يف ال�اقع 

املعا�س على ال�شعيدين الدويل وال�طني مع اختالف احلالت يف ال�شاأن الأخري. وال�ش�ؤال الذي ُيطرح باإحلاح ه� كيف ميكن 

ردم الفج�ة بني القان�ن وال�اقع املعا�س؟

ا�شمح�ا يل اأن اأ�شيف بع�س املالحظات لإثراء احل�ار ح�ل هذا امل��ش�ع:

اأوًل: على ال�شعيد النظري وما له من تداعيات وحتديات على ال�شعيد ال�اقعي؛ حيث اإنه من ال�شروري التمييز بني حالت اأربع 

يف مرحلة ما بعد النزاعات )Post conflict period(، هي:

 اأ.  مرحلة الن�شيان وعدم الهتمام بعد خف�ت النزاع امل�شلح وهدوئه؛ وبالتايل التجاهل الكلي من اخلارج لل��شع اجلديد 

وا�شتمرار الرتدي والهرتاء.

الدولة، حيث يك�ن هناك متا�شك  بناء  اإعادة  اأو   ،)Institution reconstruction( امل�ؤ�ش�شي  البناء  اإعادة  مرحلة  ب. 

على �شعيد الن�شيج املجتمعي، وه�ية وطنية م�شتقرة وق�ية وجامعة، اإ�شافة اإىل وج�د م�ؤ�ش�شات جمتمعية غري ر�شمية 

ولكنها فاعلة؛ ففي هذه احلالة تتم عملية اإعادة بناء الدولة بغية اإعادة تفعيل وظائفها الأ�شا�شية ال�شاملة؛ لأن احلرب 

تك�ن قد ق�شت على تلك امل�ؤ�ش�شات اأو اأ�شعفتها.

جـ. مرحلة اإعادة البناء ال�طني)National reconstruction( : حيث اإن احلرب الداخلية اأو اخلارجية قد دمرت البنية 

املجتمعية ال�طنية التي كانت ه�شة اأ�شا�ًشا وغري متما�شكة، وكر�شت انق�شامات عميقة قائمة يف املجتمع على اأ�شا�س 

ت�شكل �شرًطا  بناء ه�ية جامعة م�حدة  اإعادة  ال�طني. واملطل�ب يف هذه احلالة  امل�شرتك  يغلب  الذي  الأويل  النتماء 

ا للنجاح يف اإعادة بناء امل�ؤ�ش�شات، فاملطل�ب اإذن ه� الت��شل اإىل عقد وطني جديد بني مك�نات املجتمع، ولي�س  اأ�شا�شيًّ

ا بني الدولة واملجتمع. فقط عقًدا اجتماعيًّ

مرحلة البناء ال�طني)National construction( : وقد �شار عدد من علماء الجتماع وال�شيا�شة يتحدث�ن عن هذه  د. 

احلالة متييًزا لها عن حالة اإعادة البناء؛ باعتبار اأن التف�شخ الكامل وغياب امل�شرتك كان �شائًدا قبل احلرب، واأنه مل 

ا من قبل  ا كليًّ ي�جد من قبل جمتمع وطني متفق يف احلد الأدنى امل�شرتك، بل اإن ال�شتقرار متى وجد كان مفرو�شً

القيادة، وهذه احلالة هي الأ�شعب بني احلالت الأربع.

ثانًيا: يف كافة حالت النزاعات الداخلية واخلارجية اأو احلالت اخلا�شة، حيث يختلط اخلارجي بالداخلي، وقد يق�ى اأو يطغى 

ا  ا واجتماعيًّ ا واقت�شاديًّ عن�شر على اآخر يف مرحلة معينة من مراحل تط�ر النزاع، من الطبيعي تاأكيد اأن الأطراف ال�شعيفة ماديًّ

وكذلك الأطراف املهم�شة تعاين اأكرث من غريها. واملفارقة اأنه يف حلظة ازدياد معاناة املراأة تزداد م�شئ�لياتها العائلية التي اأهمها 

حماية العائلة، واملحافظة على متا�شكها وعلى الت�ازن الأخالقي والنف�شي عند اأفرادها. كما اأن امل�روث والتقاليد امل�شتقرة يف 

جمتمعات معينة يف احلرب وال�شلم تفرز نزًعا اإىل العنف البني�ي �شد املراأة. العنف الذي يعيد اإنتاج نف�شه باأ�شكال وو�شائل 

خمتلفة، ويزداد بالطبع يف اأو�شاع الأزمات احلادة ب�شبب املخاوف وال�شغ�طات التي ت�لدها هذه الأزمات على الفرد.

ثالًثا: يف النزاعات الداخلية، حيث يك�ن املجتمع بكامله ه� هدف النزاع ومادته؛ وبالتايل فاإنه يك�ن منخرًطا بق�ة يف ال�اقع 

النزاعي ب�شبب اأهداف الإلغاء اأو الإق�شاء الكلي لالآخر التي حتملها النزاعات الداخلية. يف تلك النزاعات تزداد املخاطر على 

ا، على اأمنها اجل�شدي والنف�شي والقت�شادي والجتماعي. ولنتذكر يف هذا ال�شدد اأن انت�شار القالقل وال�شراعات  املراأة اأي�شً
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واحلروب الداخلية وكافة اأ�شكال التطهري العرقي، ول� ب�ترية خمتلفة بني حالة واأخرى، �شار من �شمات عامل ما بعد احلرب 

ا اأن املراأة التي تك�ن حجم معاناتها  الباردة؛ مما زاد من املخاطر والتهديدات التي ت�اجه املراأة. ومن املفارقة املاأ�شاوية اأي�شً

تغيري  املرحلة من  النزاعات وما حتمله هذه  بعد  البناء  اإعادة  التهمي�س يف مرحلة  ا�شتمرار  من  تعاين  النزاعات  كبرية خالل 

اإيجابي؛ ويك�ن هذا التهمي�س ب�شبب البيئة الثقافية املحافظة عادة، ومنظ�مة التقاليد الرا�شخة التي عادة ما متيز يف ن�احي 

عديدة �شد املراأة. 

رابًعا: م�شكلة النزوح اأو ما ي�شميه البع�س الهجرة الداخلية الق�شرية لأ�شباب خمتلفة: وهي م�شكلة تزداد حجًما وثقاًل �شاغًطا 

على ال�شعفاء، وحتديًدا على املراأة والطفل. وتدل اإح�شاءات لالأمم املتحدة اأن هناك ح�ايل )77( ملي�ن نازح ب�شبب احلروب 

اأو ب�شبب النم� العمراين امل�ش�ه. ه�ؤلء النازح�ن ل تهتم بهم امل�ؤ�ش�شات الدولية  والك�ارث الطبيعية واحلاجة القت�شادية، 

اأقل من ماأ�شاة  لي�شت  اأن ماأ�شاتهم  اأنهم مل يغادروا بالدهم؛ وبالتايل ل ميكن ت�شنيفهم كالجئني، وذلك رغم  باعتبار  عادة؛ 

الق�شري  التمزق الذي يحدثه الرتحال  اأكرث من يعاين من  بلده يف حالت عديدة، واملراأة والطفل هما  جرب على مغادرة 
ُ
اأ من 

ومن تكلفته، كما اأن الهجرة - وخا�شة الهجرة غري ال�شرعية، والتي هي يف ازدياد ب�شبب الظروف الطاردة يف عدد من دول 

ا اأحد اأهم التحديات التي تعاين منها املراأة على الأ�شعدة النف�شية واملادية والجتماعية. ويف هذا ال�شياق  اجلن�ب - حتمل اأي�شً

تربز ماأ�شاة ظاهرة الرق، اأو جتارة الب�شر، التي عادت باأ�شكال جديدة. واأكرث ما تظهر يف قطاع العمالة الب�شيطة عند الن�شاء 

والأطفال، ويف الإكراه الذين يتعر�ش�ن له يف ما يعرف بال�ش�ق ال�ش�داء للعمالة.

خام�ًسا: اأكرث ما ُيربز املاأ�شاة التي تعي�شها املراأة ه� ال��شع ال�شحي؛ حيث تبدو ال�لدة كاأحد املخاطر الأ�شا�شية التي تتعر�س 

لها الن�شاء يف ظروف اجتماعية واقت�شادية بائ�شة، وب�شبب انعدام ال�عي ال�شحي واخلدمات الطبية يف احلد الأدنى ال�شروري 

واملطل�ب؛ فال اأرخ�س من هذه اخلدمات اأحياًنا اإل حياة املراأة كما ي�شري تقرير ملنظمة ال�شحة العاملية )2005م( فالولدة التي 

هي اأحد اأكرث الأم�ر الطبيعية يف حياة املراأة تك�ن واحدة من اأخطرها. فح�شب التقرير ت�دي ال�لدة بحياة اأكرث من ن�شف 

ا. ومبقارنة ن�شب ال�فاة عند ال�لدة بني الدول املتقدمة والدول الأقل منً�ا تظهر املاأ�شاة يف حجمها احلقيقي  ملي�ن امراأة �شن�يًّ

)حالة وفاة يف كل 2400 ولدة يف اأوروبا مقابل حالة وفاة يف 20 ولدة يف اإفريقيا(.

ا، فرغم اأهمية اإعطائها هذا احلق  ا ولي�س نظريًّ �ساد�ًسا: ما العمل؟ يف تقديري اإن املطل�ب بل�رة اأف�شل ال��شائل لتمكني املراأة فعليًّ

يف القان�ن، اإل اأن الأهم ه� تخطي احل�اجز املجتمعية التي تقف عائًقا دون الأخذ بروح الإعالنات واملعاهدات وم�شامينها. 

التطبيق، اأو ردم الفج�ة بني القان�ن متى وجد وال�اقع يك�ن من خالل زيادة متكني املراأة يف املنزل ويف العمل ويف احلياة 

ال�شيا�شية على ال�شعيدين ال�طني واملحلي، ولالأخري اأهمية خا�شة نظًرا لتاأثريه اخلطري واملبا�شر على و�شع املراأة يف ال�اقع 

العمل على مراجعة الإعالنات واملعاهدات  القان�ين يبقى من ال�شروري دائًما ال�شتمرار يف  املعا�س. وعلى ال�شعيد الدويل 

الدولية لتتالءم مع التط�رات وامل�شتجدات، ولإعطائها ق�ة معن�ية ورمزية فاعلة على الأ�شعدة ال�طنية طاملا لي�س من املمكن 

ا. ومن املهم ملنظمة مثل منظمة املراأة العربية اأن تك�ن فاعلة يف اإطار �شبكة تنظيمات وهيئات على ال�شعيد  اإعطاوؤها طابًعا اإكراهيًّ

العاملي من جهة، واأن تك�ن حا�شنة ودافعة وم�شجعة لهيئات وطنية وحملية تعنى بق�شية املراأة على ال�شعيد العربي من اجلهة 

الأخرى؛ من اأجل خلق مزيد من الت�عية على ال�شعيدين العربي والعاملي؛ لتمكني املراأة يف م�اجهة املخاطر اجلديدة واملتجددة 

ا العمل على خلق ف�شاءات تعاون وت�شامن؛ حلماية حق�ق املراأة وتعزيزها يف كافة  التي تعرت�س م�شريتها. ومن مهامها اأي�شً

 )Micro Crédits( القطاعات. وعلى ال�شعيد القت�شادي يبدو من “درا�شة حالت” عديدة اأن �شيا�شة القرو�س ال�شغرية

ا؛ وبالتايل  اقت�شاديًّ املراأة  اأ�شا�شي يف متكني  ب�شكل  اأ�شهمت وت�شهم  اأطلقها القت�شادي حممد ي�ن�س-  التي  ال�شيا�شة  -تلك 

ا يف احلد من خماطر النزوح الداخلي الذي عادة ما  ا يف الأرياف ويف الأطراف. كما اأن هذه ال�شيا�شة ت�شهم اأي�شً اجتماعيًّ

ي�شكل الأر�شية اخل�شبة للهجرة يف ظروف اقت�شادية واجتماعية �شعبة.

هذه كانت بع�س املالحظات والأفكار التي اأرج� اأن ت�شهم يف اإغناء احل�ار و�شكًرا.
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الدكتور/ خلدون ح�سن النقيب

يبداأ الكاتبان ورقتهما يف )املقدمة( بتعميمني تاريخيني:

التعميم الأول اأن هناك منذ مطلع التاريخ �شراًعا بني اخلري وال�شر. وكان الأوىل يف تقديري ويف �شياق ال�رقة اأن يقال اإن 

هناك �شراًعا م�شتدمًيا بني اجلن�س وممار�شة الق�ة )Sex and Power(، وه� عن�ان كتاب “غ�ران ثرب�رن” الأخري.

والتعميم الأخر ه� اأن الطبيعة الذك�رية جعلت املراأة الطرف الأ�شعف الذي يعاين من “ه�شا�شة” و�شعه و�شعفه. ويف هذا 

ا. فقد كانت املراأة يف فرتات ط�يلة من التاريخ املحاربة وامل�شاركة يف ت�فري الأمن والغذاء لأ�شرتها، كما  مبالغة مل تثبت تاريخيًّ

اأو�شحت “باربرا اهرنرايخ” يف كتابها “طق��س الدم”. وكثرًيا ما ت�شتعمل تعميمات من هذا الن�ع للرتويج خلرافة الرجل 

ال�شياد )Man The Hunter( واملراأة القابعة يف املنزل كقالب منطي لتربير الطبيعة الذك�رية.

بالطبع اأنا ل اأتهم امل�ؤلفني بهذا الرتويج، ولكنها تعميمات تنط�ي على خطر الرتويج لهذا القالب النمطي.

ط�ال م�شرية التاريخ الب�شري كان العنف �شد املراأة ميار�س ب�شكل م�شتمر قبل النزاعات امل�شلحة وخاللها وبعدها، ومل تتنبه 

امل�ؤ�ش�شات الدولية اأو الدول املهيمنة اإىل ل اأخالقية العنف امل�جه �شد الن�شاء اأو اإىل طبيعته الإجرامية اإل عام 2000م )بعد احلقبة 

امل�شرتكة( بقرار جمل�س الأمن رقم )1325(. ال�ش�ؤال ه� ملاذا الآن؟ لأن الب�شرية احتاجت ع�شرة اآلف �شنة على الأقل لل��ش�ل اإىل 

اإجماع دويل ح�ل جترمي ممار�شة العنف �شد املراأة، ال�ش�ؤال الثاين، ه� بعد اأن ت��شلنا اإىل اإجماع دويل، هل هناك اإلزام و�شمانات 

كافية لتطبيق الت�شريعات التي ت��شلت اإليها الدول املهيمنة؟ اجل�اب بالنفي ا�شتناًدا اإىل احلالت التي �ش�ف اأذكرها بعد قليل.

الت�ش�ر  املراأة،  �شد  العنف  جترمي  ح�ل  دويل  اإجماع  عن  البحث  قادا  اللذان  الكاتبان  يذكرهما  فل�شفيان  ت�ش�ران  هناك 

“اله�بزي” الذي يق�ل اإن الطبيعة ال�شريرة للب�شر حتتم تدخل الدولة ل�قف عدوان الب�شر بع�شهم على بع�س، وت�ش�ر “ل�ك” 
ط�اعية.  الأمن  يتحقق  وبذلك  اخلا�شة،  م�شاحلهم  على  العامة  امل�شلحة  يغلِّب�ن  الب�شر  جتعل  الفطرية  التعاونية  الطبيعة  باأن 

وحقيقة الأمر اأن الدول املهيمنة اآمنت بت�ش�ر “ل�ك” وب�شرت به، ولكنها مار�شت ت�ش�ر “ه�بز” وطبقته على نف�شها وعلى 

الآخرين، وي�شهد على ذلك ما مار�شته الدول املهيمنة على الدول امل�شتعَمرة يف احلقبة ال�شتعمارية.

اأثناء النزاعات امل�شلحة وبعدها، واأن ي�شرحا كيفية تعامل القان�ن الدويل مع هذا  لقد حاول الكاتبان اأن يدر�شا واقع املراأة 

ال�اقع. وقد جنحا يف امل��ش�ع الثاين، ولكنهما اكتفيا با�شتعرا�س ما تعانيه املراأة من ممار�شة العنف �شدها دون �شرح واف. 

واأح�شب اأن هذا اأمر طبيعي بحكم تخ�ش�س الكاتبني اأو بحكم اهتماماتهما البحثية.

قا ت�ثيًقا جيًدا م�شرية  يف امل��ش�ع الثاين يتحدث امل�ؤلفان عن القان�ن الدويل وو�شع املراأة يف النزاعات امل�شلحة، وقد وثَّ

الت�شريع حلماية املراأة، والذي يربطان فيه بني القان�ن الدويل الإن�شاين )اتفاقيات جنيف ل�شنة 1949م( والقان�ن الدويل حلق�ق 

1979م،  التمييز �شد املراأة لعام  اأ�شكال  اتفاقية الق�شاء على جميع  اإىل  العاملي حلق�ق الإن�شان(، و�ش�ًل  الإن�شان )الإعالن 

والتي دخلت حيز التنفيذ �شنة 1981م، واأخرًيا نظام املحكمة اجلنائية الدولية لي�غ�شالفيا ال�شابقة، الذي عد الغت�شاب جرمية 

من اجلرائم امل�جهة �شد الإن�شانية.

وهما يف كل هذا يعر�شان لتقييم هذه الت�شريعات، وذكر اأهم النتقادات التي وجهت لهذه الت�شريعات. ومن اأهم هذه النتقادات 

اأن هذه الت�شريعات تنط�ي على ق�الب منطية �شد املراأة )ك�نها متثل ال�شرف(، واأنها تطبق مبعزل عن بن�د القان�ن الدويل، 

واأنها ل ُتعنى ب��شع املراأة بعد انق�شاء النزاع امل�شلح.

 وميكن تلخي�س اأهم هذه النتقادات يف التايل:

• وج�د قالب منطي متحيز يعد املراأة العن�شر الأ�شعف ولي�س م�اطًنا مكتمل احلق�ق.
• تنطلق الت�شريعات الدولية من منطلق احلماية ولي�س املنع واحلظر.



���

• التميز ب�شكل غري مربر بني املخالفات اجل�شيمة وغري اجل�شيمة، دون الن�س على التدابري الالزمة ل�قف جميع الأفعال 
املخالفة لالتفاقية )1981م(.

• ح�شر املخالفات اجل�شيمة يف العنف اجلن�شي فقط.
التزام كثري من اجلهات بتطبيق م�اد التفاقية. واأ�ش�اأ مثال على ذلك  فاإن العرتا�س الأكرب ه� على عدم  واأخرًيا   •

املخالفات التي ارتكبت يف العراق املحتل، ومل تتحرك اجلهات امل�شئ�لة اإل بعد اأن افُت�شح اأمرها.

يف  املراأة  معاناة  وه�  الأول،  امل��ش�ع  يف  ت�غال  قد  الكاتبني  اأن  ل�  اأود  كنت  اجتماعي  نف�شي  �ش��شي�ل�جي  منطلق  ومن 

النزاعات امل�شلحة؛ حيث ا�شتعر�شا ج�انب من هذه املعاناة، على �شبيل املثال ل احل�شر:

العنف �شد املراأة يف اأوقات ال�شلم، وتفاقم العنف �شدها خالل النزاعات امل�شلحة، كانت�شار الثقافة الع�شكريتارية التي ت�شفي 

عر�شة  فيه  يكنَّ  و�شع  يف  واحلروب  النزاعات  زمن  يف  الن�شاء  من  املقاتالت  وو�شع  املراأة،  حق�ق  ا�شتباحة  على  ال�شرعية 

لالعتداء من الزمالء والأعداء، وحتمل املراأة اأعباء احلياة املعي�شية يف حالة الهجرة الق�شرية اأو الط�عية )يف حالة غياب الرجل(، 

وا�شطرارها للدخ�ل يف �ش�ق العمل واأحياًنا ممار�شة الدعارة لك�شب الرزق، ودور الرجال من املدنيني الذين يق�م�ن بالعتداء 

اجلن�شي يف زمن النزاعات امل�شلحة، واأخرًيا ا�شتهداف املراأة لإ�شباع الرغبات اجلن�شية للرجال املقاتلني.

كل واحد من هذه امل��ش�عات ي�شلح اأن يك�ن م��ش�ًعا لربامج بحثية ميدانية ت�شع خطًطا وت��شيات ملعاجلة �شحايا العنف 

اجل�شدي واملعن�ي الرمزي اأثناء ال�شراعات وبعد ت�قفها. ومنظمة املراأة العربية هي اجلهة الأوىل املر�شحة لتبني هذه الربامج 

البحثية. واأود يف عجالة اأن اأ�شرب اأمثلة على ما ميكن لبع�س هذه الربامج البحثية اأن تتناوله كدرا�شات حالة:

• حالة “ن�شاء الراحة” اأثناء الحتالل الياباين لك�ريا. فهذه احلالة لي�شت حم�ش�رة يف ك�ريا، اإمنا عندما تتجمع اأعداد 
كبرية من املحاربني ت�شبح املراأة جماًل للتنفي�س والرتويح عن املقاتلني. وتن�شاأ الدعارة التي تتتبع خطى املقاتلني عن 

هذا ال��شع، وهذه الدعارة مت�شلة بالفقر الإجباري يف الدول الفقرية التي حتت�شن الق�اعد واملع�شكرات. فاإذا كان 

ا تك�ن الدعارة اإجبارية كذلك، خا�شة اإذا كان املقاتل�ن من الأجانب. الفقر اإجباريًّ

• حالة الب��شنة حالة لي�شت فريدة يف الع�شر احلديث، فحالت الغت�شاب اجلماعي حتدث يف النزاعات امل�شلحة الطائفية 
ا بني الإثنيات. ول اأعلم ما اإذا كانت هناك درا�شات ميدانية م�ثقة  ا اأو وقتيًّ والعرقية، وتدل على احلقد املتاأ�شل تاريخيًّ

ملا ح�شل للن�شاء املعتَدى عليهن وملا ح�شل ملن اعتدى عليهن اأم ل.

• حالت الغت�شاب التي حدثت يف العراق من قبل جن�د الحتالل، والتي هي اأ�شهل ت�ثيًقا، والتي مل ُيك�شف عنها اأو 
مل ُيبلغ عنها. ولكن هناك حالة فريدة تك�ن فيها املراأة معتدية، كما ح�شل يف اأبي غريب. ول اأظن اأن من ارتكب جرمية 

اأبي غريب بدًءا من “ليندي انغالند” ت�شل�شاًل اإىل قادتها قد نال�ا عقاًبا منا�شًبا. وهذا ي�ؤكد النتقاد الأهم، األ وه� اأن 

الق�انني التي حتمي املراأة لن حتميها ما مل تكن هناك جهة م�شئ�لة جادة يف تطبيق هذه الق�انني.

“دارفور”، فقد داأبت اأجهزة الإعالم وال�شا�شة الغربي�ن يف احلديث عن الإبادة  وحالة اأخرى هي و�شع املراأة يف   •
اجلماعية ل�شعب دارف�ر، والعنف �شد املراأة يف دارف�ر، ولكننا مع ذلك ل نعلم حقيقة ال��شع هناك؛ فاأجهزة الإعالم 

الغربية �شديدة التحيز �شد ال�شع�ب غري الغربية، وهي اأ�شبه باأجهزة الدعاية )الربوبغندا( التي روجت لأ�شلحة الدمار 

ال�شامل يف العراق. وحري بنا اأ�شحاب ال�شاأن اأن نتحقق مما يدعيه الغرب، بدًل من اأن نرتكه ل��شائل الإعالم الغربية 

التي فقدت الكثري من م�شداقيتها يف زمن احلرب على الإرهاب.
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الدكتور/ اإيرل �سوليفان

تت�شم ال�رقة املقدمة من كل من الدكت�ر علي جرباوي والدكت�ر عا�شم خليل -والتي جاءت حتت عنـــ�ان “النزاعات امل�شلحة واأثرها 

على اأمن املراأة”- بج�دة التن�شيق وال�شياغة والت�ثيق. فهي تتناول العديد من الق�شايا اجل�هرية املتعلقة بامل�شكالت والتهديدات 

التي باتت ت�اجه املراأة اإبان النزاعات امل�شلحة. واأرج� عند قراءة هذه ال�رقة، اأن ن�يل عناية خا�شة لله�ام�س العديدة التي جاءت بها؛ 

ا على معل�مات مهمة قد تفيد القارئ. لأن الكثري منها لي�س جمرد ذكر للمراجع امل�شتخدمة فح�شب، ولكنها حتت�ي اأي�شً

الدميوقراطية ومركزية  ولوك  هوبز  الفالسفة 
لقد ا�شتند الفكر املطروح يف هذه ال�رقة على النظريات التي �شبق واأن طرحها كل من الفيل�ش�ف الإجنليزي ت�ما�س ه�بز 

)Thomas Hobbes( والفيل�ش�ف الإجنليزي ج�ن ل�ك )John Locke(. حيث يري الأول اأن ا�شتخدام الق�ة يجب 

اأن يك�ن حكًرا على الدولة مب�جب الت�شريعات القان�نية املطبقة فيها، والتي بها ت�شتطيع فر�س النظام وت�فري الأمن والأمان 

لكافة امل�اطنني داخل حدود البالد.

ا اأنه اإذا مل تنعم الدولة بالأمن والأمان داخل اأرا�شيها، ف�ش�ف تعم الف��شى وت�ش�د حالة من عدم الن�شباط  كما يرى ه�بز اأي�شً

بني امل�اطنني. كما اأن ا�شتقرار احلياة ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية يف البالد، وكذا ا�شتقرار اأمن م�اطنيها، 

يت�قف على مدى قدرة الدولة املمثلة يف احلك�مة على فر�س النظام وت�فري الأمن والأمان مل�اطنيها. 

ا اأن النظام الدويل يتك�ن من جمم�ع الدول امل�شتقلة يف العامل، التي ت�ش�د العالقات  كما يرى الفيل�ش�ف الإجنليزي ه�بز اأي�شً

بينها حالة من الف��شى نتيجة ت�شارب امل�شالح، وقيام كل دولة بالعمل على حتقيق م�شاحلها اخلا�شة، والتي قد تتعار�س 

مع م�شالح الدول الأخرى؛ ومن ثم ففي ظل غياب حك�مة عاملية، قد تعكف الدول على و�شع الق�انني الكفيلة بتنظيم العالقات 

بينها، مبا يف ذلك الق�انني املعنية باحلروب. وترتكز جميع الق�انني الدولية على م�افقة الدول الأع�شاء يف هذا النظام الدويل. 

ويف هذا ال�شياق، نرى اأن القان�ن الدويل م�ج�د فعاًل، بيد اأن تطبيقه بات �شعيًفا ويكيل الأم�ر مبكيالني. 

وعلى اجلانب الآخر يتبنى الفيل�ش�ف الإجنليزي ج�ن ل�ك نظرة اأكرث تفاوؤًل. ويرى مقدما ال�رقة )ح�شب نظرية ل�ك( اأن الدول 

“اأمن الدولة ينبع من مدى  ال�شرعية تتبنى النظام الدميقراطي، وتعتمد حك�ماتها على م�افقة ال�شع�ب فيها. كما يريان اأن 

اأداء احلك�مة، ومن دعمهم لل�شيا�شات التي تتبناها هذه احلك�مة”. وهذا املنظ�ر ماأخ�ذ من  قناعة م�اطنيها ور�شاهم عن 

قراءة مقدمي ال�رقة لآراء الفيل�ش�ف الإجنليزي ج�ن ل�ك التي تتفق مع ما جاء يف هذه ال�رقة.

ويركز ل�ك يف معر�س كتاباته على النظام الداخلي للدولة، بينما يذكر القليل عن العالقات الدولية اأو الق�شايا الأخرى، مثل تلك 

التي تتعلق باحلروب. كما يتناول العديد من اأ�شحاب النظريات مناق�شة العالقة بني الدميقراطية ومثل هذه الق�شايا. 

اإل اأن ال�رقة املقدمة قد اأغفلت املفاهيم ال�اردة يف هذه املناق�شات التي كان من املمكن اأن ترثي ما جاء بها من اأفكار. وعلى �شبيل املثال 

فقد �شاغ الفيل�ش�ف الأملاين اإميان�يل كانت )Emanuel Kant( بع�س الأفكار التي ت�شتمل على اأ�ش�س التط�ر يف امل�شتقبل، 

وهي نف�س الأفكار التي وردت يف الإطار النظري الذي جاء يف ال�رقة املقدمة. حيث يت�ش�ر “كانت” العامل كله ككيان واحد يتاألف 

من دول دميقراطية عديدة تعمل على ت�فيق م�شاحلها والتعاون فيما بينها، بدًل من التناحر واللج�ء اإىل احلروب لتحقيق م�شاحلها 

اخلا�شة؛ وبالتايل يت�قع “كانت” قيام مدينة فا�شلة حقيقية ي�ش�دها ج� من ال�شالم الدائم يف عامل حتكمه النظم الدميقراطية. وقد 

�شار على نف�س نهج “كانت” بع�س املعا�شرين من اأ�شحاب النظريات احلديثة يف روؤيتهم اأن العامل الذي ت�ش�ده النظم الدميقراطية 

�شيعمل على خلق ج� من ال�شالم الدميقراطي ت�ش�ده درجة اأعلى من الأمن الإن�شاين يتعذر حتقيقه باأي �شبيل اآخر.*

  * انظر: 
Immanuel Kant, Perpetual Peace, New York: Columbia University Press, 1939; Paul Huth and Todd L. Allee, 

The Democratic Peace and Territorial Conflict in the Twentieth Century, Cambridge and New York: Cambridge 

University Press, 2002.
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ورغم اأن اأية دولة دميقراطية –تدور يف فلك نظام عاملي يتاألف من دول دميقراطية– من املفرو�س اأن ت�يل عناية فائقة مل�شالح 

املراأة و�شئ�نها ب��شفها اأحد عنا�شر املجتمع، اإل اأن النظريات التي طرحها الفال�شفة “ه�بز” و “ل�ك” و “كانت” - الوارد 

ا لق�شايا املراأة التي  ذكرهم فيما �شبق- مل تتناول التمييز يف التعامل مع الن�ع الجتماعي، اأي اأنهم مل ي�ل�ا اهتماًما خا�شًّ

ترتبط على نح� مبا�شر بت�فري الأمن والرعاية الالزمة لها. وهنا ل ي�شعنا اإل اأن ن�شيد بهذه ال�رقة املقدمة، التي حر�س مقدماها 

على الرتكيز على امل�شكالت اخلا�شة ذات الأثر املبا�شر على اأمن املراأة، حيث اإن ذلك مبثابة جزء ل يتجزاأ من الأمن الإن�شاين 

ككل، �ش�اء اأكان ذلك اإبان احلرب اأو يف اأعقابها. 

املتعلقة  الق�شايا  الرتكيز على خمتلف  الإن�شاين، مع  الق�مي والأمن  الأمن  بني  العالقة  د. جرباوي ود. خليل  وتناق�س ورقة 

بالعنف الذي قد تتعر�س له املراأة، �ش�اء قبل ن�ش�ب ال�شراعات امل�شلحة اأو اأثناءها اأو يف اأعقابها. وقد جاء تركيز ال�رقة جامًعا 

�شاماًل لكافة اأ�شكال احلروب بني الدول وغريها من اأ�شكال العنف وال�شراعات املدنية. 

النظرية  على  ال�رقة  ركزت  فقد  عام،  ب�شكل  الدولة  لأمن  حم�شلة  اإل  ه�  ما  املراأة  اأمن  باأن  اخلا�س  اجلدل  عن  وبعيًدا 

جاء يف  املعنية”، حيث  الدول  الق�مي يف  الأمن  على حتقيق  يعمل  املجتمع  مكانتها يف  وتعزيز  املراأة  “متكني  اإن  القائلة 

ختام هذه ال�رقة تلك الكلمات اجلريئة: “ل ميكن حتقيق اأمن املراأة اإل يف ظل جمتمع ي�ش�ده الأمن والأمان.....، وهذا 

�شمان  بدون  ال�اقع  اأر�س  على  يتحقق  لن  ا  اأي�شً وهذا  عادل.  دميقراطي  �شيا�شي  نظام  غياب  يف  حتقيقه  يتعذر  هدف 

ت�شليط  بنا  يجدر  وهنا  امل�شاواة......،  قدم  على  والرجل  املراأة  من  بكل  اخلا�شة  امل�اطنة  حق�ق  منح  يف  العدالة  ت�فري 

ال�ش�ء على اأن الأمن الإن�شاين، �ش�اء على ال�شعيد املحلي اأو على امل�شت�ى الدويل، لن يك�ن واقًعا ملم��ًشا على اأر�س 

املراأة......”. اأمن  ال�اقع بدون حماية 

الإن�شان، والقان�ن  الإن�شاين، والقان�ن الدويل حلق�ق  القان�ن الدويل  الق�انني -مبا يف ذلك  لقد عنيت الدميقراطية وكافة 

النزاعات  اإبان  اأكان ذلك  للمراأة، �ش�اء  املقام الأول بت�فري احلماية الالزمة  الدويل لالجئني، والقان�ن الدويل اجلنائي- يف 

امل�شلحة اأو يف اأعقابها. 

املرأة أمن  على  وأثره  الدويل  القانون 
اإن ورقة “النزاعات امل�شلحة واأثرها على اأمن املراأة” ت�يل عناية كبرية ملختلف الق�شايا التي تتناول ممار�شة العنف �شد املراأة 

ا اهتماًما كبرًيا للدور املن�ط بالقان�ن الدويل حلماية اأمن املراأة.  �ش�اء خالل العمليات احلربية اأو يف اأعقابها. كما ت�يل اأي�شً

ا �شاماًل لل�شبل املتاحة للقان�ن الدويل ب�شاأن الق�شايا اخلا�شة باأمن املراأة، وهذا قد يك�ن من اأهم  هذا وتت�شمن ال�رقة عر�شً

اجل�انب التي تناولتها ال�رقة املعرو�شة. ولي�س هناك ما يدع� لتكرار ما جاء يف ال�رقة املقدمة، اأو اجلدل ح�ل بع�س النقاط 

الفرعية التي جاءت فيها؛ تقديًرا للمجه�د املبذول من جانب مقدمي ال�رقة يف عر�س الق�شايا الرئي�شة. ول ي�شعني اإل اأن اأتفق 

مع معظم ما ورد يف ال�رقة من اأفكار. ومع هذا اأجدين حمبًذا للتعقيب على بع�س حدود النهج املتبع من جانب مقدمي ال�رقة 

يف �شياق القيام بتحليل ج�انب هذا امل��ش�ع املعقد، ول�شيما فيما يخ�س احلدود املتاحة للقان�ن الدويل. 

يدرك مقدما هذه ال�رقة اأن هناك حدوًدا لقدرة القان�ن الدويل على ت�فري احلماية للمراأة يف اأوقات ن�ش�ب النزاعات امل�شلحة، 

ا. وهذا اأمر ل يدع� اإىل الده�شة، بيد اأنه  كما اأ�شابا يف ق�لهم اإن املراأة قد تتعر�س ملختلف اأ�شكال العنف يف اأوقات ال�شلم اأي�شً

من امللح�ظ اأن تعر�س املراأة ملختلف اأ�شكال العنف يزيد بدرجة كبرية اإبان احلروب وال�شطرابات املدنية. 

ويرى مقدما ال�رقة اأننا اإذا ما اأردنا حماية املراأة من العنف املمار�س �شدها من جراء ن�ش�ب ال�شراعات امل�شلحة؛ فيتعني على 

كل جمتمع اأن يبداأ يف املقام الأول بت�فري املزيد من احلق�ق القان�نية واحلماية الالزمة للمراأة يف وقت ال�شلم؛ ذلك لأن احلرب 

ا لأخطار احلروب،  يف حد ذاتها تعد من الأوقات الع�شيبة جلميع اأفراد اأي جمتمع، بيد اأن الن�شاء والفتيات يكن اأكرث تعر�شً
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مبا يف ذلك جرمية الغت�شاب وغريها من اأ�شكال العنف التي تخ�س الن�ع الجتماعي. ومما يدع� لالأ�شف، كما ت�شري ال�رقة، 

اأن هناك اأوجه ق�ش�ر ت�ش�ب القان�ن الإن�شاين الدويل ب�شاأن تناوله لهذه الق�شية املح�رية. وت�شري ال�شجالت التاريخية اإىل اأن 

جرمية الغت�شاب وكافة اأ�شكال العنف اجلن�شية الأخرى باتت ت�شكل خطًرا �شائًعا اإبان ن�ش�ب احلروب ويف اأعقابها. بل لقد 

اأ�شبح الغت�شاب يف ال�قت الراهن �شالًحا من اأ�شلحة احلرب احلديثة: حيث تتعر�س الإناث من بني �شكان العدو لالغت�شاب 

اأن جرمية الغت�شاب ُتعرف  اأو ال�شيا�شة الع�شكرية املنتهجة يف هذا ال�شاأن. فرغم  ب�شكل منظم مب�جب التعليمات احلك�مية 

-وفًقا للقان�ن الدويل احلايل- باأنها اإحدى جرائم احلرب، وذلك يرجع لعدة اأ�شباب وردت يف ال�رقة، اإل اأن تطبيق ذلك على 

اأر�س ال�اقع وت�قيع العق�بة عليه ل يزال اأمًرا نادر احلدوث. فرغم وج�د الق�انني املعنية بهذا الأمر، اإل اأنها ل تفعل اإل القليل 

حلماية �شحايا هذه النتهاكات. اأما الذين ينتهك�ن القان�ن فينعم�ن بح�شانة ق�ية حتميهم من امل�شاءلة القان�نية، وجتعلهم 

يفلت�ن من العقاب؛ ومن ثم فهناك حاجة ملحة لإجراء بع�س التعديالت القان�نية للتغلب على اأوجه الق�ش�ر امل�ج�دة يف القان�ن 

الدويل احلايل. 

والتوظيف التعليم  املرأة:  بأمن  املتعلقة  اإلضافية  العوامل 
لقد ركز م�ؤلفا هذه ال�رقة على مدى اأهمية الدميقراطية كاأحد ال��شائل املتاحة لتحقيق اأمن الدولة واأمن م�اطنيها. فاإذا كان 

ت�فري الأمن الإن�شاين لكافة امل�اطنني ل يتحقق بدون اإر�شاء ق�اعد الدميقراطية ال�شليمة يف املجتمع، نرى اأنه ل يزال اأمامنا 

�ش�ط ط�يل حتى ن�شتطيع ت�فري درجة الأمن الكايف للم�اطن. فاإذا ما ا�شتعر�شتا ال��شع الراهن يف العامل العربي، نرى اأن 

الدميقراطية هي ال�شتثناء القائم ولي�شت القاعدة التي يرتكز عليها نظام احلكم. بيد اأن ذلك ل يعني بال�شرورة اأن نقف مكت�يف 

الأيدي يف انتظار حتقيق الدميقراطية الكاملة التي ت�ؤدي بدورها اإىل حتقيق الأمن الإن�شاين. وبعيًدا عن هدف حتقيق هذه 

الدميقراطية غري املنق��شة، هناك العديد من اخلط�ات التي ميكن اتخاذها من اأجل حت�شني ال��شع الأمني يف املجتمع، ول�شيما 

اأمن املراأة، وهذا لن يتحقق اإل من خالل بع�س الإجراءات، منها: اإجراء الإ�شالحات القان�نية الالزمة، وتط�ير التعليم، وت�فري 

املزيد واملزيد من فر�س العمل. 

اإن جمرد الرتكيز على احلق�ق القان�نية وحمايتها لن يك�ن كافًيا من اأجل ت�فري درجة عالية من الأمن الإن�شاين لكافة امل�اطنني 

-من الرجال والن�شاء على حد �ش�اء- هذا الأمن الذي ي�شعى كل من الدكت�ر جرباوي والدكت�ر خليل لتحقيقه. اإن الق�انني التي 

تتناول ق�شية اأمن املراأة على وجه اخل�ش��س يجب اأن ت�شتمل على بع�س الن�ش��س ال�شرورية من اأجل حتقيق هذه الأهداف، 

الإجراءات  بع�س  اتخاذ  مبكان  ال�شرورة  من  ي�شبح  ثم  ومن  الأهداف؛  هذه  لتحقيق  كافية  بال�شرورة  تك�ن  ل  قد  اأنها  اإل 

ال يف احلياة القت�شادية يف بلدها. الة الكفيلة بت�فري التعليم للمراأة، و�شمان قيامها بدور فعَّ الإيجابية الفعَّ

ومن بني امل�شكالت املتعلقة باحلق�ق واملزايا القان�نية القائمة حالًيا اأن هذه احلق�ق واملزايا ل تتم ممار�شتها اأو العمل بها على 

ال�جه الأكمل. حيث اإن هذه احلق�ق واملزايا القان�نية تت�اجد ب�شكل نظري اأو �ش�ري فقط يف العديد من الدول، ول�شيما يف 

وقت احلـرب ومـا بعدها. وحتى ميكـن تفعيـل ممار�شـة هذه احلق�ق وتطبيقها على اأر�س ال�اقع فاإن امل�اطنني -وخا�شة الفئات 

امل�شت�شعفة مثل الن�شاء- بحاجة اإىل التعرف على حق�قهم وكيفية احل�ش�ل عليها؛ ففي معظم املجتمعات الإن�شانية -وخا�شة 

الن�شاء  ل� علمت  القان�نية. وحتى  الن�شاء بحق�قهن  ي�شيع جهل  الن�شاء-  الأمية والفقر بني  ن�شبة  فيها  ترتفع  التي  املجتمعات 

ن�س الق�انني القائمة وما متنحه لهن من حق�ق، فاإنهن قد يفتقرن اإىل امل�ارد املالية والأدوات الأخرى الالزمة لتمكينهن من 

احل�ش�ل على هذه احلق�ق والتمتع باحلماية التي تكفلها لهن هذه الق�انني؛ ومن ثم تك�ن املراأة املتعلمة والعاملة اأكرث قدرة على 

فهم حق�قها و�شمان احل�ش�ل عليها، حتى يف اأوقات احلرب. هذا على عك�س املراأة التي تعتمد على الآخرين يف ت�فري الرعاية 

واملتطلبات الرئي�شة لها. وف�شاًل عن ذلك، يت�شمن تعزيز و�شع املراأة دعم م�شاركتها يف العمليات ال�شيا�شية يف بلدها؛ ذلك لأننا 

جند اأن املراأة يف الأغلب الأعم غري مهياأة على ال�جه ال�شحيح لالإ�شهام يف احلياة ال�شيا�شية والقت�شادية يف بلدها، كما ت�اجه 

ا يف العديد من البلدان ع�ائق ثقافية وقان�نية حت�ل دون تفعيل مثل هذه امل�شاركة.  املراأة اأي�شً
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ا يف بع�س الدول، مثل  وقد �شهدت العديد من الدول العربية والإ�شالمية تط�ًرا ملح�ًظا يف جمال التعليم. وهذا ما يظهر جليًّ

الإمارات العربية املتحدة، حيث جند اأن الن�شاء الآن ي�شكلن اأكرث من ن�شف عدد الطالب على امل�شت�ى اجلامعي. ومع هذا جند 

اأن ن�شبة الن�شاء العامالت خارج املنزل يف العامل العربي ل تتفق مع امل�شت�يات التعليمية التي يح�شلن عليها؛ حيث نرى اأن معدل 

ا على التنمية القت�شادية والقدرة الإنتاجية  م�شاركة املراأة يف الق�ى العاملة متدٍن، خا�شة يف الدول العربية؛ مما يرتك اأثًرا �شلبيًّ

وعلى الأمن الإن�شاين ب�شكل عام. وحتى يف الدول التي ل تعتمد ب�شكل كبري على العمالة الأجنبية، فاإن احلياة القت�شادية 

وت�شتطيع  الإنتاجية.  العمل  فر�س  من  املزيد  العربية-  الدول  يف  -خا�شة  للمراأة  اأتيح  ما  اإذا  ون�شاًطا  حي�ية  اأكرث  �شتك�ن 

العديد من الن�شاء -بالإ�شافة اإىل م�شاركتهن يف العمل بال�شركات اخلا�شة والقطاع العام- القيام مب�شروعات �شغرية خا�شة، 

والإ�شهام يف ال�شناعات متناهية ال�شغر، خا�شة اإذا ما ت�افرت لهن امل�ارد املالية الالزمة للبدء يف هذه امل�شروعات. 

اأن ي�شهم يف تنمية  العمل من �شانه  املراأة، فاإن زيادة معدل م�شاركتها يف �ش�ق  القطاع الذي تعمل فيه  النظر عن  وبغ�س 

اقت�شاد البالد، وما يرتتب على ذلك من ت�فري �شبل العي�س الكرمي للم�اطنني عامة، ف�شاًل عن دعم الأمن الإن�شاين لكافة 

املجتمع. ط�ائف 

ومع هذا جند اأنه ما من عمل بعينه ي�شمن قدًرا من الأمن الكايف للمراأة يتكافاأ على الأقل مع ما يت�فر من اأمن للرجل؛ ذلك لأن 

هناك ع�امل عديدة تعمل على حتقيق هذا الأمن، منها تطبيق الدميقراطية الكاملة، وت�فري احلق�ق القان�نية يف اأوقات ال�شلم 

واحلرب على حد �ش�اء، ورفع معدلت التعليم جلميع فئات املجتمع، وزيادة ن�شبة م�شاركة املراأة يف �ش�ق العمل...اإلخ. كل هذه 

الع�امل ت�شهم يف حتقيق الأهداف التي ت�شب� اإليها ال�رقة املقدمة من الدكت�ر جرباوي والدكت�ر خليل. ورغم عدم كفاية هذه 

ا م�شتقاًل بذاته يجب  الع�امل اأو اأحدها لتحقيق امل�شت�ى املطل�ب من الأمن الإن�شاين املن�ش�د، اإل اأن لكل منها دوًرا �شروريًّ

اأن يتم لتحقيق الأمن الإن�شاين. وحتى يف ظل غياب الدميقراطية الكاملة، ميكننا و�شع ركيزة للحق�ق القان�نية والعمل على 

تفعليها على اأر�س ال�اقع، هذا مع ت�فري فر�س التعليم جلميع امل�اطنني، بالإ�شافة اإىل ت�فري فر�س عمل جمدية يك�ن للمراأة 

فيها الن�شيب العادل. وما من �شك يف اإن اإحراز تقدم على هذه اجلبهات كافة من �شاأنه اأن ي�ؤدي يف نهاية املطاف اإىل ت�فري قدر 

كبري من الأمن الإن�شاين الذي ي�ش�د املجتمع باأ�شره يف اأوقات احلرب وال�شلم على حد �ش�اء.

ب
ن
جا

لأ
ا
ء 

ربا
خل

ا
ت 

با
ي
ق
ع
ت

 :
ى

ن
ثا

ل
ا
ل 

ش
�

ف
ل
ا



���

الدكتورة/ �سيليا هاردرز

ت��شح هذه ال�رقة الدور املهم الذي ميكن اأن يلعبه كل من القان�ن الدويل، وقان�ن حق�ق الإن�شان، والقان�ن الإن�شاين الدويل 

ا ح�ل كيفية ا�شتغالل  من اأجل حتقيق اأمن املراأة وتعزيز الأمن الإن�شاين على نطاق وا�شع؛ لذا يطرح مقدما ال�رقة ت�شاوؤًل مهمًّ

حزمة الق�انني الدولية ال�شابق الإ�شارة اإليها يف “التحرر من اخل�ف” ب��شفه اأحد الأبعاد الرئي�شة لالأمن الإن�شاين.

هذا وتبداأ ال�رقة مبناق�شة العالقات القائمة بني كل من الأمن الق�مي واأمن الدولة والأمن الإن�شاين، ثم تتناول ال�رقة با�شتفا�شة 

املمار�س �شد  الأ�شرى، والعنف  العنف  املراأة، والذي ي�شمل:  العنف �شد  املتعددة ملمار�شة  بالأبعاد  الدولية اخلا�شة  الق�شية 

ا ق�شية الغت�شاب اجلماعي ب��شفها  املجندات و�شد املعتقالت )�ش�اء من القطاع املدين اأو الع�شكري(، كما تتناول ال�رقة اأي�شً

ا الأعباء وامل�شئ�ليات اجلديدة امللقاة على عاتق الأ�شرة، واأو�شاع الالجئني من  اإحدى جرائم احلرب. كما تتناول ال�رقة اأي�شً

الن�شاء والأطفال، ف�شاًل عن مناق�شة و�شع الن�شاء الالتي تع�شن يف ظل ظروف اجتماعية واقت�شادية و�شيا�شية قا�شية، �ش�اء 

اأكان ذلك يف مع�شكرات الإي�اء امل�ؤقت اأو يف املنفى. 

وت�ا�شل ال�رقة عر�س الأبعاد املختلفة للقان�ن الدويل املعني بالق�شايا املتعلقة باملراأة اإبان احلروب والنزاعات املحتدمة، مثل 

القان�ن الإن�شاين الدويل، والقان�ن الدويل حلق�ق الإن�شان، والقان�ن الدويل لالجئني، والقان�ن اجلنائي الدويل. ويف اخلتام 

التط�رات  على  التعقيب  مع  امل�جة �شدها  العنف  من  املراأة  اإزاء حماية  الدويل  القان�ن  فاعلية  بتقييم مدى  ال�رقة  م�ؤلفا  قام 

امل�شتقبلية املحتملة يف ال��شع الراهن للمراأة. وهنا يركز م�ؤلفا ال�رقة على خم�س نقاط تبدو يف راأيي مهمة، األ وهي ما يلي: 

1. دعم اجله�د املبذولة ملنا�شرة املراأة ومناه�شة العنف القائم على الن�ع الجتماعي بال�شتعانة مبحكمة اجلنايات الدولية 

يف هذا اخل�ش��س. 

2. اإ�شقاط اأية فروق قائمة بني اأن�اع العنف املمار�س �شد املراأة �ش�اء قبل النزاعات امل�شلحة اأو اأثناءها اأو بعدها.

3. تعديل ق�انني الدولة املعنية بالت�شدي ملمار�شة العنف �شد املراأة وتعزيزها.

4. تغيري ثقافات العنف ال�شائدة يف املجتمعات املعنية.

5. ا�شتيعاب مدى العالقة بني نظم ال�شيا�شة ال�شلط�ية والقمعية من جانب وممار�شة العنف �شد املراأة من اجلانب الآخر.

ويف �ش�ء ما �شبقت الإ�شارة اإليه، اأود اأن اأعقب باإ�شهاب على ثالث نقاط مهمة يف هذه ال�رقة. مع التعقيب على البحث اخلا�س 

بامل�شاواة بني الرجل واملراأة، ويف هذا ال�شياق، �ش�ف اأبداأ بنف�س النقاط التي بداأ بها مقدما ال�رقة، ولكن مع حماولة التعرف 

على الت�شاربات واملتناق�شات امل�ج�دة بني القان�ن الدويل وق�شايا الأمن الق�مي، والحتمالت التي يتم من خاللها تقييم مدى 

جناح القان�ن الدويل، والأبعاد الق�مية والجتماعية الأخرى يف جمال وقف ممار�شة العنف �شد املراأة.

اإلنساني واألمن  القومي  واألمن  الدولة  أمن 
ا  لقد ذكر م�ؤلفا ال�رقة اأن هناك تغرًيا وا�شًحا قد طراأ على مفه�م اأمن الدولة، فبعد اأن كان مفه�م هذا الأمن يرتكز ح�شريًّ

على اإجراءات الأمن ال�شارمة، اأ�شبح هذا املفه�م ياأخذ حق�ق امل�اطنني وم�شاركتهم بعني العتبار، واعتبار ذلك جزًءا ل يتجزاأ 

من الأمن الق�مي للبالد. وهذا الأمر يعد من املطالب الأ�شا�شية القدمية للحركات الن�شائية املناه�شة للدولة. اإل اأن مبداأ “�شيادة 

احلق” يف الدولة احلديثة مل يتم تطبيقه تطبيًقا كاماًل حتى الآن، بل وا�شتعي�س عنه مببداأ “�شيادة الق�ة” الذي ين�شبه خرباء 

العالقات الدولية املتخ�ش�شني اإىل ال�اقع الدويل “الف��ش�ي”، وه� نف�س املبداأ الذي امتد لي�شمل الأ�شرة وما يدور داخل 

)Ticker, 1992 : 58(.منازلها من تغلب �شط�ة الق�ة على �شيادة احلق

وهذا ما يدع�نا اإىل مطالبة الدولة ب�شرورة التدخل ل��شع حد لق�شايا انتهاك حق�ق املراأة و�ش�ء املعاملة الذي تتعر�س له 

ب�شبب “طبيعتها البي�ل�جية اخلا�شة”)Enlo, 2000(، واإذا ما تقاع�شت الدولة عن القيام بهذا الدور املهم، فاإن ا�شتمرار ظاهرة 
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العنف الأ�شرى �شد املراأة وانت�شارها من �شاأنه اأن يعمل على زعزعة اأمن الدولة، وهذا ما يجعلنا ننظر اإىل ق�شية الأمن من 

منظ�ر وا�شع النطاق؛ ذلك لأن ال�شالم الجتماعي والعدالة القت�شادية وا�شتمرار العالقات الإن�شانية ال�ش�ية، كلها اأهداف ل 

تتحقق دون التغلب على العالقات الجتماعية التي تت�شم بالهيمنة واخل�ش�ع؛ حيث اإن حتقيق الأمن احلقيقي ل يقت�شر على 

ا لي�شمل الق�شاء على كافة العالقات الجتماعية اجلائرة، مبا يف ذلك العالقات التي  جمرد وقف احلروب فح�شب، لكنه ميتد اأي�شً

)Ticker, 1992: 128(.تت�شم بعدم امل�شاواة بني الرجل واملراأة

ومع اإنني اأعتقد اأن هذا املنظ�ر قد حظي ببع�س الك�شب املعياري، فاإنني اأرى اأنه من الناحية التطبيقية ل تزال العالقات الداخلية 

والدولية يف الدول التي تقع يف الطرفني ال�شمايل واجلن�بي من العامل ي�شيطر عليها بع�س الت�تر امل�ش�ب بالقلق، واملتمثل يف 

الإجراءات الأمنية ال�شارمة، خا�شة بعد اأحداث 11 �شبتمرب/اأيل�ل، حيث �شهدنا تغليف ال�شيا�شات بالطابع الأمني والع�شكري. 

ويف ظل هذه الظروف ال�شعبة، هل من املمكن اأن نق�م بت��شيع مفه�م الأمن ول�شيما الأمن الإن�شاين اإىل ما ل نهاية ؟ وهل من 

الأف�شل لنا احلديث عن ال�شالم الجتماعي وال�شالم الدويل بدًل من احلديث عن الأمن عند و�شع �شيناري�هات امل�شتقبل؟

ويف ال�قت ذاته نرى اأن الدول قد وهنت واأ�شبحت منهكة الق�ى اإزاء م�شل�شل العنف الط�يل الذي جعل بع�س الدول عاجزة عن 

م�ا�شلة الت�شدي ال�شرعي لهذا العنف؛ وبالتايل فهي عاجزة عن حتقيق القدر املطل�ب من الأمن والأمان يف رب�ع البالد. وهذا 

من �شاأنه اأن يعر�س اأمن املراأة للخطر امل�شتمر. ومن اأمثلة ذلك ما يحدث يف بع�س البلدان، مثل ال�ش�مال والب��شنة والعراق؛ 

ومن ثم يجب تعزيز �شلطة الدولة ودعم قدراتها الأمنية ال�شارمة، وهذا من �شاأنه اأن ي�ؤدى اإىل حتقيق املزيد من الأمن العام، اإل 

اأنه يف ال�قت ذاته قد ي�ؤدى اإىل انتهاك حق�ق الإن�شان وقمع امل�اطنني. وهنا اأود اأن اأطرح الت�شاوؤل التايل: ما حجم اإجراءات 

الأمن املطل�بة لتحقيق اأمن امل�اطن داخل البالد، وما مدى �شدتها؟ وهل نحن يف غنى عن و�شع مفاهيم اأخرى جديدة ومتن�عة 

لالأمن، اأو من الأف�شل لنا ابتكار اأفكار جديدة ح�ل مدى �شيادة الدولة يف ع�شر الع�ملة والتحديات الذي نعي�س فيه؟

الدويل القانون  جناح  تقييم 
يرى م�ؤلفا ال�رقة اأن القان�ن الدويل ه� ال�شبيل املنا�شب فعاًل لدعم اأمن املراأة وتعزيزه؛ وبالتايل حتقيق الأمن الإن�شاين ب�شكل 

ا مناق�شة امل�شكالت املتعلقة بتقييم مدى جناح ن�ش��س القان�ن الدويل يف حتقيق الأمن املطل�ب؛ ومن ثم  عام، واأنه من املهم حقًّ

فاإين اأرى اأن اأكرث الأهداف طم�ًحا واأهمية يتمثل يف وقف ممار�شة العنف الذي يعد قيا�س معايريه من الأم�ر بالغة ال�شع�بة، 

فمهما ُبذل من جهد ل�قف هذا العنف، لن يك�ن جمدًيا اإذا ما غ�ش�شنا الطرف عن ال�شراعات املحتدمة بني الأطراف املت�شارعة. 

اأما بالن�شبة لأحداث العنف الأ�شري، ن�شتطيع من خالل الإح�شائيات الإطالع على هذه الأحداث ومعرفة اإذا ما كانت تتجه نح� 

ا قيا�س مدى اإمكانية حتقيق العدالة ل�شحايا اأعمال العنف من خالل اللج�ء ملحكمة  ال�شع�د اأو الهب�ط. كما اأنه من املمكن اأي�شً

اجلنايات الدولية، بيد اأن الأبعاد والع�امل الجتماعية املحيطة ب�شحايا العنف اجلن�شي تعد من الأم�ر الأكرث تعقيًدا، مما يجعل 

حمكمة اجلنايات الدولية عاجزة عن اخل��س فيها. 

ومن هذا املنطلق، ن�شتطيع تقييم ما اإذا كان القان�ن الدويل على دراية بظروف املراأة وقادًرا على التعامل معها وحماية حق�قها 

اأم ل!! وهنا ل ن�شتطيع تقدمي اإجابة وا�شحة على هذا الت�شاوؤل. ومن جانب اآخر فاإن القرار رقم )1325( ال�شادر عن جمل�س 

الأمن التابع لالأمم املتحدة يربز القان�ن الدويل اجلديد الذي يتناول العديد من الأم�ر ب�شكل م�شتفي�س. بيد اأنه من ال�شعب 

ا، وهذا ما بدا وا�شًحا خالل الأع�ام الثمانية املا�شية لالأن�شطة التي قامت بها بع�س  على املحكمة الدولية حما�شبة الدول قان�نيًّ

الدول واملنظمات غري احلك�مية بعد �شدور قرار جمل�س الأمن ال�شابق الإ�شارة اإليه. هذا وقد و�شعت املحاكم اخلا�شة برواندا 

وجمه�رية ي�غ�شالفيا )ال�شابقة( معايري جديدة لأ�شل�ب التعامل مع جرائم الغت�شاب التي ارتكبت يف البلدين ب��شفها من 

جرائم احلرب وجرائم �شد الب�شرية، بيد اأن الالئحة التنفيذية ملحكمة اجلنايات الدولية التي مت الت�قيع عليها يف روما، مل ت�شل 

اإىل هذه الدرجة من الق�ة. 
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ومن جانب اآخر، فقد وافق العديد من الدول على بع�س اأجزاء الق�انني التي متت مناق�شتها يف ال�رقة، ولكن مع اإبداء بع�س 

التحفظات عليها. فهناك العديد من الدول العربية التي اأعربت عن حتفظها على معاهدة الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة 

)CEDAW �شيداو(، بينما امتنعت ال�ليات املتحدة الأمريكية عن الت�قيع على الالئحة التنفيذية لقان�ن روما ملحكمة اجلنايات 

ال�ا�شعة والتناق�شات  بالفج�ات  تاأثًرا كبرًيا  تاأثر  املحلية  تلك  اأو  الدولية  الق�انني  اإن كاًل من  الق�ل  الدولية...اإلخ. وخال�شة 

ال�شا�شعة بني ن�ش��س هذه الق�انني من جانب، وممار�شات الدول والأفراد من جانب اآخر؛ ومن ثم مل يعد لدينا اإل �شبيل واحد، 

األ وه� النظر اإىل الدور الذي يلعبه القان�ن الدويل من منظ�ر قدرته على دعم التغيري الجتماعي وتعزيزه، مبا لهذا القان�ن 

من اإطار �شرعي يف الربط بني ال��شع القائم بالدول واملظامل الناجمة عن هذا ال��شع. وهنا اعتقد اأن القان�ن الدويل بدًءا من 

معاهدات جنيف حتى الإعالن العاملي حلق�ق الإن�شان قد حقق جناًحا �شخًما على ال�شعيدين الدويل واملحلي مًعا. 

االجتماعي والتغيري  العنف 
وفيما يخ�س مدى العالقة بني العنف والتغري الذي يطراأ على املجتمع، اأرى اأن ال�رقة املقدمة كانت حمقة يف تاأكيدها اأن هذه 

الق�انني ال�شرعية �شتك�ن هزيلة ما مل ي�شاحبها التغري الجتماعي ال�شروري؛ ومن ثم ل بد من م�اجهة املفاهيم واملمار�شات 

اجلائرة �شد الن�ع الجتماعي فيما يخ�س الرجال والن�شاء. ولكن مع الأ�شف مل تتناول ال�رقة “ق�شية الرجال”. 

 بادئ ذي بدء، من الأهمية مبكان اأن ن�ؤكد اأن العنف ظاهرة اجتماعية، فهي متاأ�شلة يف العالقات الجتماعية القائمة املتمثلة يف 

العالقات الأ�شرية والعالقات املجتمعية، وال�شط�ة الذك�رية. حينئذ ميكن اأن ندرك اأن احلرب عملية متعلقة بالن�ع الجتماعي 

مبا يف ذلك ت�شعيد حدة العنف اجلماعي داخل الهياكل امل�ؤ�ش�شية )�ش�اء ال�شيا�شية اأو القت�شادية اأو الثقافية(. كما اأنه من 

ا جزًءا من ثقافة العنف وما ينتج عنه من دمار. وهنا اأ�شري اإىل الفقرة التالية:  ا اأن ن�ؤكد اأن املراأة ت�شكل هي اأي�شً املهم اأي�شً

“تعد احلروب هي املالذ ال�شرعي الأخري حلل اأي �شراع على ال�شعيدين الدويل واملحلي على حد �ش�اء. ومن جانب اآخر فاإن 
املجتمعات الق�مية بكل ما لديها من معايري ومبادئ وق�انني تعتمد يف بنائها وتعريفها على الأفراد، �ش�اء اأكان ه�ؤلء الأفراد 

من الرجال اأو من الن�شاء -على الرغم من التفاوت الكبري بني الرجل واملراأة فيما يخ�س فر�س ت�يل املنا�شب املهمة بالدولة 

والأدوار الجتماعية الأخرى- )Wasmuht, 2002: 88(. ومن ثم يت�شح اأن الرجال والن�شاء على حد �ش�اء قد يك�ن�ا �شحايا 

ا ال�شبب فيها. لهذه احلروب، وقد يك�ن�ا اأي�شً

ومع هذا ل يزال الرجال يف الأغلب الأعم هم الذين يرتكب�ن اأعمال العنف الع�شكري يف احلروب، ول يزال معظم �شحاياهم 

من الن�شاء املدنيني. وهذا يرجع اإىل “التق�شيم الن�عي للعنف” الذي ينظم كال من الرجال والن�شاء يف اإطار عالقات خمتلفة 

)Cockburn, 2001: 10(. وهذا الت�زيع الن�عي الذي مييز بني اجلن�شني، ه� ال�شبب وراء عدم م�شاركة املراأة  بالن�شبة للعنف 

يف امل�ؤ�ش�شات املجتمعية التنفيذية التي تت�شم بطابع العنف يف الدول احلديثة الآن، على �شبيل املثال ال�شرطة الع�شكرية وغالبا 

ا للعنف وقت احلروب وال�شراعات؛ وبالتايل تعد املراأة �شحية للعنف  ا؛ وهذا ما يجعل املراأة اأكرث تعر�شً ال�شرطة املدنية اأي�شً

اإل نتاج التمييز الن�عي بني اجلن�شني، ولي�س نتاًجا  اأكرث من ك�نها مرتكبة لهذا العنف وقت احلروب. وهذا ال��شع ما ه� 

للطبيعة ال�شلمية للمراأة. ويبدو هذا التمييز الن�عي وا�شًحا اإذا ما األقينا نظرة فاح�شة على مفاهيم الذك�رة والأن�ثة متاأ�شلة 

اجلذور يف املجتمع فيما يخ�س احلرب والعنف ومدى عالقة اجلن�شني بهما. فاإذا كانت احلروب واأعمال العنف من الظ�اهر 

وعلى  بل  فح�شب،  الرجل  كاهل  على  تقع  ل  تغيريه  اأو  الجتماعي  ال��شع  هذا  ا�شتمرار  م�شئ�لية  فاإن  ال�شائدة،  الجتماعية 

ا؛ ومن ثم يحمل اجلن�شان الرجال والن�شاء اله�ية املدنية والع�شكرية املرتبطة بح�ش�ل كل منهم على احلق�ق  كاهل املراأة اأي�شً

للمراأة  ليك�ن  الع�شكرية  الأمنية  للثقافات  الهيكلي  املنظ�ر  منا تط�ير  يتطلب  بينهم. وهذا  ال�شيا�شية والجتماعية دون متييز 

دور فيه. كما اأنه من املعروف اأن عملية جتنيد امل�اطنني ترتبط بالذك�رة لك�ن الرجال اأكرث قدرة ورغبة يف القتال والت�شحية 

بحياتهم من اأجل ال�طن. وهذا ما جعل التاريخ يقف اإىل جانب الرجال ومينحهم كافة حق�ق امل�اطنة. 
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وبناء على ما �شبق فاإن الرجل واملراأة ي�شاركان على حد �ش�اء يف حتمل م�شئ�لية احلفاظ على العملية الجتماعية اأو القيام 

ال�شيا�شية  حق�قه  على  منهم  كل  بح�ش�ل  وثيًقا  ارتباًطا  ترتبط  وع�شكرية  مدنية  ه�ية  من  واملراأة  للرجل  ملا  ذلك  بتغيريها؛ 

والجتماعية. وهنا يظهر عامالن مكمالن واأ�شا�شيان من اأجل تط�ير ثقافات الأمن الع�شكري: اإن فكرة جتنيد امل�اطنني ترتبط 

بقدرة الرجال ورغبتهم يف القتال وامل�ت دفاًعا عن وطنهم؛ ومن ثم فقد جاءت مكافاأة التاريخ لهم على ذلك مبنحهم كافة احلق�ق 

امل�شتحقة لهم. بينما ُحرمت املراأة من هذه احلق�ق ال�اجب حمايتها ب��شفها “اجلن�س اللطيف ذا الروح الرقيقة”، بنف�س قدر 

حماية حق�ق الرجال من خمتلف الطبقات والأ�ش�ل العرقية. 

اإن الروح الع�شكرية املكملة لطبيعة املراأة ت�شبه َجَلد وب�شالة “اأم اإ�شبارطة” )Elstain, 1995( حيث قاتلت املراأة ب�شجاعة ووقفت 

ا يف اأعمال العنف. ومن اأمثلة ذلك م�شاركة  الة اأي�شً جنًبا اإىل جنب مع رفقاء ال�شالح من الرجال. كما كان للن�شاء م�شاركة فعَّ

ا  اأي�شً وهناك   )Zdunnek, 2002( الن�شاء يف عمليات الإبادة اجلماعية التي وقعت يف رواندا. كما جاء يف كتاب  القائدات من 

.)Kretzer, 2002( جمرمات احلرب اإبان النازية الأملانية كما جاء يف كتاب

ا؛ لأن ذلك بعيد كل البعد  بيد اأن ت�رط الن�شاء يف احلروب وارتكاب اأعمال العنف يعد من الأم�ر الغريبة وغري املاأل�فة اأي�شً

عن الطبيعة البي�ل�جية للمراأة، فهي املعروفة بالرقة وامليل اإىل ال�شلم على عك�س طبيعة اجلن�س الآخر من الرجال، التي تت�شم 

بامليل نح� ال�شدة والعنف. ومع هذا لي�س من الطبيعي التمييز بني الروح الع�شكرية الذك�رية والأنث�ية. وهذا ما يجعلنا نهتم 

بامل�شاركة الإيجابية للمراأة يف ال�شئ�ن الع�شكرية للبالد. ولطاملا كانت للمراأة اأدواٌر معروفة يف الق�شايا الق�مية والإيدي�ل�جيات 

الأ�ش�لية امل�شيحية والإ�شالمية مًعا، وميكننا الرج�ع يف ذلك اإىل )Moghadam, 1994(؛ ذلك لأن التمييز بني الأدوار املن�طة 

الة يف املجالت الع�شكرية وال�شرطية، هي من اأهم اأ�شباب ا�شتبعادها  بكل من الرجال والن�شاء، وحرمان املراأة من امل�شاركة الفعَّ

من بع�س املجالت احلي�ية يف البالد، وتعر�شها لأعمال القمع، وعدم �شع�رها بالأمن والأمان الع�شكري. 

واأرى اأن مثل هذه النماذج من التمييز الن�عي ل يقت�شر �شاأنها على جمرد اإ�شفاء ال�شفة ال�شرعية على اأي حرب اأو اأعمال عنف، 

ا لتنعك�س على تعليم اأبنائنا، وبث روح التمييز بني اجلن�شني فيهم. ووفًقا للنتائج التي ت��شلت اإليها جماعات  ولكنها متتد اأي�شً

ن�شائية، فاإن اأف�شل بداية لتغيري املفاهيم القائمة يف املجتمع، والت�شدي ملفه�م الهيمنة الع�شكرية الذك�رية يف املجتمع تبداأ من 

مرحلة الطف�لة. )Goldstein, 2001: 251( وياأتي هذا من خالل بث روح الت�شدد �شد اجلن�س الآخر لدى الأولد منذ ال�شغر؛ 

ومن ثم التقليل من �شاأن املراأة؛ ولذا فحتى ن�شتطيع التعامل مع العنف �شد املراأة علينا اأن نتحدث عن الرجال ومفه�م �شط�ة 

الذك�رية لديهم وال�شبيل اإىل تغيري املفاهيم القائمة. وهنا قد تظهر لنا عراقيل جديدة تكمن يف اأن تغيري مفاهيم التمييز الن�عي 

ا.  متاأ�شلة اجلذور يف املجتمع قد ل يعرت�شها من اآن لآخر ال�شراع فح�شب، بل والعنف اأي�شً
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نقاط مثارة من املعقبني العرب والأجانب واحل�سور على الف�سل الأول

ركز بع�س املعقبني واملعقبات العرب على اأهمية و�شع اآليات عملية لتنفيذ ال�شيا�شات املر�ش�مة، واأن تك�ن ال�شيا�شات حمل التنفيذ 

اأكرث تعبرًيا عن العدالة الجتماعية وامل�شاواة بني اجلن�شني؛ حيث اإن العدالة الجتماعية هي املدخل ال�شحيح لتمكني املراأة؛ فقد 

راأى البع�س اأن هناك ارتباًطا وثيًقا بني م�شاحة الدميقراطية املتاحة ومكانة حق�ق الإن�شان يف املجتمع ب�شفة عامة وبني التقدم 

الذي يتم حتقيقه بالن�شبة لأو�شاع الن�شاء؛ فاملطل�ب اإَذا ه� العمل على ن�شر ثقافة امل�اطنة وامل�شاواة ومتكني املراأة؛ ويجب اأن 

تك�ن املعاجلة بروؤية �شاملة ومندجمة يف م�شروع جمتمعي ي�شهم فيه اجلميع لدعم ن�شر ثقافة احلق وال�اجب واحل�كمة اجليدة.

واأكدت اإحدى املعقبات العربيات �شرورة اإعادة النظر يف الكثري من ال�شل�كيات واملفاهيم التي تتنافى وقيم العدل والإن�شاف 

فت�شكل عائًقا اأمام م�شرية الإ�شالح، ومن ذلك ن�شر العديد من املق�لت التي ترجع يف حقيقتها اإىل تقاليد وعادات وامتيازات 

اأومن ممار�شات مت تكري�شها عرب الع�ش�ر ون�شبتها اإىل الدين وال�شريعة الإ�شالمية لإ�شفاء الطابع  نابعة من م�روث ثقايف 

القد�شي عليها؛ وه� ما يجعل عملية التغيري والتحديث على قدر من ال�شع�بة والتعقيد.

وقد نتجت تلك الأفكار اخلاطئة عن التف�شري ال�شائد لبع�س الن�ش��س الدينية من جهة، وعن الت�شييق على الجتهاد وحركته، 

والقت�شار على التقليد دون جتديد ودون ا�شتخدام العقل من اجلهة الأخرى، مع اأن ال�شريعة الإ�شالمية ال�شمحة يف منبعها 

الأ�شيل كانت من اأول ال�شرائع التي اأعادت للمراأة كرامتها، ومن اأول احل�شارات التي �شححت النظرة ال�شلبية للمراأة، حيث 

اأكدت على اإن�شانياتها وعدتها كائًنا م�شاوًيا للرجل من حيث امل�شئ�لية واجلزاء واخللق.

وقالت املعقبة كذلك: اإن التغيري والتحديث كي ينجح لبد اأن يرتكز على اخل�ش��شية واله�ية، ولبد كذلك اأن ينفتح على القيم 

امل�شرتكة، واأن يق�م على دعامتني اأ�شا�شيتني، هما:

اإرادة �شيا�شية ق�ية وحا�شرة با�شتمرار تدفع واقع املراأة لالأمام عن طريق اتخاذ القرارات يف اجتاه  اأوًل: وج�د   •
امل�شاركة وامل�شاواة.

• ثانًيا: وج�د حركة جمتمعية مدنية فاعلة، ت�شكل ق�ة دافعة وقادرة على الكفاح من اأجل التغيري. وتتمثل تلك احلركات 
يف الأحزاب ال�طنية، واملنظمات احلق�قية الن�شائية والتنم�ية التي تطالب بالإ�شالحات وتراقب تطبيقها.

واأ�شارت اأخرًيا اإىل اعتقادها باأن للت�شريع وللمنظ�مة الأ�شا�شية دوًرا اأ�شا�شًيا يف تفتيت العقليات والأذهان اجلامدة؛ حيث اإن اآلية 

الة من �شاأنها تغيري ال�شل�كيات وتط�ير املفاهيم وحتديدها يف اجتاه حتقيق العدالة وقيام امل�شاواة. وميكن ت�ظيف القان�ن كاآلية  فعَّ

لدعم ق�اعد الإن�شاف، وو�شع املراأة يف مركز قان�ين ي�فر لها احلماية داخل املجتمع وداخل الأ�شرة عن طريق ما ي�شنه من ق�اعد 

يف خمتلف املجالت، لتنظيم العالقات و�شبطها، واإر�شاء الدعم وال�شتقرار والأمن، وحماية احلق�ق داخل املجتمع وداخل الأ�شرة 

التي تعد قاعدة املجتمع الإن�شاين، وتعد كذلك خياًرا ا�شرتاتيجًيا لتمرير عمليات الإ�شالح املراد اإدخالها اإىل املجتمع.

وجاءت م�شاركة املعقبني واملعقبات من اخلرباء الأجانب لترثى اجلل�شة مبزيد من الأفكار التي كان من بينها ما يلي:

• اأهمية خلق احلك�مات للج� املنا�شب لتمكني امل�اطن.
• انتقاد التفاوت يف عدد امل�ظفني من اجلن�شني يف خمتلف امل�شالح والهيئات على امل�شت�ى العام اأو اخلا�س، ومثال ذلك 

هيئات الأمم املتحدة نف�شها التي تعانى من هذه امل�شكلة.

امل�شت�ى  املراأة على  التي تع�ق م�شاركة  الفج�ات  به منظمات املجتمع املدين يف �شد  الذي تق�م  الدور  اأهمية  تاأكيد   •
ال�شيا�شي على وجه التحديد. ويف هذا الإطار مت ت��شيح العقبات التي ت�اجه املراأة �ش�اء كمر�شحة اأو كم�اطنة ترغب 

يف الإدلء ب�ش�تها يف العملية النتخابية. وهنا متت الإ�شارة اإىل ما يعرف بنظام “الكوتة” اأو “احل�شة”، ذلك النظام 

الذي بداأت بع�س برملانات العامل تتجه اإليه، وكذلك بع�س الدول العربية؛ ل�شمان وج�د عدد معني من املقاعد املخ�ش�شة 

للن�شاء داخل الربملان.
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• واأ�شار املعقب�ن كذلك اإىل اأن ق�شية الن�ع الجتماعي تعد اإحدى الق�شايا التي يجب اأن ت�شتح�ذ على اهتمام الدولة. 
كما اأكد البع�س اأن ما حتققه الدول من تقدم ب�شفة عامة يقا�س مبا حتققه من تقدم بالن�شبة لق�شايا الن�ع الجتماعي. 

واأو�شح بع�س امل�شاركني حقيقة مهمة، األ وهى اأنه يف بع�س الدول - لبنان على �شبيل املثال- هناك ت�جه عام داعم 

للمراأة يعطيها احلق يف الرت�شح لأرفع املنا�شب، مبا يف ذلك من�شب رئي�س الدولة، ولكن ال�اقع على العك�س متاًما، 

ومتثيل املراأة يكاد يك�ن منعدًما يف احلياة ال�شيا�شية يف ال�قت احلايل. ويف هذا الإطار اأ�شار البع�س اإىل اأهمية دور 

ال لتحقيق هذه املعادلة من خالل العمل ب�ش�رة ن�شطة داخل  منظمات املجتمع املدين، التي يجب عليها القيام بدور فعَّ

املجتمع، والتاأثري على احلك�مات يف بالدها لعالج هذا التناق�س.

• كما اأ�شاروا اإىل مفه�م الأمن الإن�شاين، وه� فكرة تنادي بامل�شاواة يف احل�ش�ل على الفر�س القت�شادية املت�افرة 
�ش�اء بالن�شبة للرجال اأو الن�شاء. 

وقد اأ�شهب املعقب�ن يف احلديث عن مفه�م الأمن الإن�شاين وارتباطه بق�شايا الن�ع الجتماعي؛ فالعالقة بني الن�ع الجتماعي 

والأمن الإن�شاين ذات نطاق وا�شع، كما اأنها م�شئ�لية الدولة والأفراد على حد �ش�اء. 

وقال�ا اإن مفه�م الأمن الإن�شاين ل يعني الق�شاء على الختالفات فح�شب، ولكن العرتاف باأن و�شع املراأة اأكرث ه�شا�شة من 

و�شع الرجل يف كثري من احلالت، مثل حالت ال�شراعات والفقر وعدم امل�شاواة يف تطبيق الق�انني؛ ومن َثم فاإنه يجب على 

الدولة اأن تعمل على ت�فري امل�شاواة يف الفر�س املتاحة للجن�شني.

ويف هذا الإطار طرحت اإحدى املعقبات الأجنبيات ت�شاوؤًل جد خطري اأمام احل�ش�ر، فقالت: “هل ميكن اأن يك�ن متكني الفرد 

اأمًرا يف غري �شالح احلك�مات؟ واإذا كان الأمر خالف ذلك، فكيف ميكننا التخل�س من مثل هذه الأفكار اخلاطئة، ول�شيما يف 

ال من جانب الن�شاء؟” وقالت: “اإن املفكرين الذين �شاغ�ا فكرة العقد الجتماعي و�شع�ا  هذه املنطقة التي ي�جد بها ن�شاط فعَّ

بع�س املعايري والق�انني اخلا�شة مب�شاركة الفرد يف املجتمع، واأو�شح�ا اأن عالقة الرجل باملراأة يف اإطار الأ�شرة هي مفه�م 

م�شغر ملا يحدث على م�شت�ى الدولة ب�ش�رة عامة، كما اأن عالقة الرجل باملراأة ميكن اأن نفهم من خاللها عالقة الرجل بال�شلطة، 

وه� املفه�م الذي مت التاأكيد عليه من خالل نظرية العقد الجتماعي.

الداخلي.  اأمن الرجال والن�شاء، وم�شئ�لية حمايته يف املجتمع  للمعقبة- يتناول  الدولة -طبقا  اإن مفه�م الأمن على م�شت�ى 

وحيث اإن الن�شاء يلعنب دوًرا مهًما للغاية يف القطاعني العام واخلا�س؛ فاإنه يجب على الدولة اإذا ما اأرادت حتقيق ال�شتقرار 

على امل�شت�يني ال�شيا�شي والقت�شادي اأن تنظر اإىل هذه الق�شية بعني العتبار. ويجب على الدولة اأن تتعامل مع م�شكلة الن�ع 

الجتماعي، وتعالج هذه امل�شكلة من خالل ت�فري بيئة جيدة ينعم فيها اجلميع بالتحرر من اخل�ف والتحرر من الع�ز.

واأ�شارت اإىل اأنه يف حالة تعر�س ال�شتقرار الداخلي للدولة لأية اأزمات اأو �شراعات على امل�شت�ى الداخلي تربز اأهمية معاجلة 

م�شكلة الن�ع الجتماعي، وتفعيل دور الن�شاء يف ت�ش�ية هذه النزاعات وال�شراعات على امل�شت�يني الق�مي واملحلي، وكذلك 

يف حماية الن�شاء يف اأوقات ال�شراعات. واأ�شارت كذلك اإىل بروز اأهمية م�شاركة الن�شاء يف بناء ال�شالم واملراحل النتقالية يف 

ال�شن�ات الأخرية؛ حيث اإن تناول املراأة لهذه الق�شية من خالل التن�شيق والتفاهم ميكن اأن يلعب دوًرا رائًدا. 

ولفتت اإحدى املعقبات انتباه احل�ش�ر اإىل غياب اأمن املراأة، ول�شيما تلك التي تعي�س يف كنف الحتالل، �ش�اء يف فل�شطني 

والعراق؛ حيث تتعر�س ل�شغ�ط نف�شية هائلة جتعلها تفقد ال�شع�ر بالأمن والأمان. 

واأخرًيا، نذكر اأن الكثري من احل�ش�ر راأوا اأن متكني املراأة وحتقيق الأمن لها ل ميكن اأن ينجح اإل بت�شافر الإرادة ال�شيا�شية 

ال. وراأوا اأن عملية التمكني يجب اأن تتم من  والإرادة ال�شعبية، واأن الإرادة ال�شعبية اإمنا ي�شكلها جمتمع مدين ديناميكي وفعَّ

امل�شت�ى الأدنى اإىل امل�شت�ى الأعلى، وذلك من خالل تنمية القدرات واملهارات اخلا�شة بكافة الفئات يف املجتمع، من الن�شاء 

والرجال والفتيات والفتيان على م�شت�ى كافة الطبقات الجتماعية؛ وذلك حتى ي�شتطيع�ا امل�شاركة يف اتخاذ القرارات اخلا�شة 

بحياتهم. وراأوا كذلك اأن عملية احلماية تقع على عاتق احلك�مات وامل�ؤ�ش�شات التابعة لها، وذلك من خالل و�شع الإجراءات 

وال�شيا�شات الالزمة للقيام بذلك.
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ومناقشاتها الورقة  عروض  من  مستخلصة  توصيات 
 1. الأهمية الق�ش�ى مل�شاركة املراأة يف عملية �شنع القرار بكافة م�شت�ياته كمقدمة اأ�شا�شية لتمتعها بالأمن والأمان.

 2. �شرورة الق�شاء على الع�ائق التي حت�ل دون خروج املراأة وم�شاركتها يف حركة املجتمع، من خالل ت�فري بيئة اآمنة 

تتمتع املراأة فيها باأمانها اجل�شدي خارج نطاق منزلها.

 3. اأهمية اتخاذ كل ال�شبل املمكنة لتهمي�س التف�شريات اخلاطئة للكتب ال�شماوية، تلك التف�شريات التي تنبع من العادات 

والتقاليد وامل�روثات ال�شعبية، والتي تنتج مفاهيم و�شل�كيات تتنافى مع قيم العدل والإن�شاف.

 4. �شرورة وج�د اإرادة �شيا�شية ق�ية تدفع نح� متتع املراأة باأمنها، وذلك من خالل و�شع تدابري متييز اإيجابي يتم تبنيها 

مبنتهى احل�شم كلما اقت�شت احلاجة. 

 5. اأهمية وج�د جمتمع مدين متحرك وفاعل، يعرف مع�قات اأمن املراأة، وي�شغط من اأجل الق�شاء عليها.

 6. اأهمية �شع�د اإرادة �شعبية تتبني ق�شية اأمن املراأة ب��شفها جزًءا ل يتجزاأ من ق�شية اأمن املجتمع كله.

 7. الإ�شالح الت�شريعي مدخل رئي�س واأداة فاعلة يف م�اجهة التحديات التي تهدد اأمن املراأة.

 8. تط�ير اآليات تعمل على ردم اله�ة بني الن�س القان�ين املن�شف للمراأة وواقع تطبيقه.

 9. �شرورة حترك الأمم املتحدة بجدية لتفعيل القان�ن الإن�شاين الدويل.

10. �شرورة ن�شر ثقافة امل�اطنة وامل�شاواة من خالل الرتبية على قيم الدميقراطية.
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نقاط مثارة من املعقبني العرب والأجانب واحل�سور على الف�سل الثاين

راأ�شها  على  ياأتي  والتي  اجتماعًيا واقت�شادًيا،  املهم�شة  الفئات  لدعم  ا�شتباقية  �شيا�شات  اأهمية و�شع  اإىل  املعقبني  اأحد  اأ�شار 

الن�شاء والأطفال.

كما اأ�شارت اإحدى املعقبات اإىل �شرورة الهتمام بالن�شاء ال�اقعات حتت نري ال�شراع، وبالأخ�س يف العراق الذي تعانى املراأة 

فيه من العنف والع�ز والت�شرد والفقر.

وانتقدت اإحدى املعقبات من ال�ش�دان التدخل الأجنبي يف �شئ�ن الدول بدع�ى حماية حق�ق الإن�شان واملراأة، كما ه� احلال 

يف دارف�ر. كما انتقدت عملية ت�شخيم الأم�ر من جانب الإعالم الغربي.

تاأييد ال�شراعات  للت�قف عن دعم جتار احلرب وال�شالح، والت�قف عن  العامل  املعقبات بع�س الأطراف يف  اإحدى  ونا�شدت 

داخل الدول، م��شحة اأنه ميكن للن�شاء القيام بدور مهم يف اإحالل ال�شالم يف مناطق ال�شراع.

واأ�شار اأحد املعقبني الأجانب اأن القان�ن الدويل يف معظم البن�د التي تتعلق باحلروب اأو فرتة ما بعد انتهاء احلروب يركز على 

ا  الرجال، رغم اأن ال�شحايا احلقيقيني خالل فرتة احلروب وفرتة ما بعد انتهاء احلروب هم من الن�شاء والأطفال. واأ�شار اأي�شً

اإىل جل�ء بع�س الأطراف املتنازعة اإىل اأعمال عنف، ومنها اغت�شاب الن�شاء، وهي اأم�ر اأ�شبحت ت�شتخدم ك�شالح يف مثل هذه 

امل�اجهات. واأ�شار اإىل اأن التفكري يف عالج مثل هذه الأم�ر اأف�شل من انتظار �شي�ع قيم الدميقراطية التي قد ل تاأتى.

واأكد اأحد املعقبني الأجانب اأهمية تعريف املراأة بحق�قها القان�نية، ثم اأو�شح اأن الن�شبة العالية للتعليم بني الفتيات ل تنعك�س يف 

�ش�ق العمل، واأبدى ده�شته من هذا التناق�س الغريب.

اأر�س ال�اقع من قبل  اأهمية ت�افر الق�انني الداعمة حلق�ق الن�شاء وتطبيقها على  ا  اأي�شً اإحدى املعقبات الغربيات  واأو�شحت 

الهيئات الت�شريعية والتنفيذية، م�شرية اإىل اإمكانية التحدث عن ال�شالم الجتماعي والدويل ك��شيلة لتعديل ال��شع بدًل من 

الإ�شراف يف احلديث عن العنف. واأ�شارت اإىل اأهمية تعليم الأطفال قيمة امل�شاواة بني اجلن�شني، وعدم غر�س مفاهيم وت�ش�رات 

خاطئة يف عق�لهم. 

اأو الغربي؛ فقد  وقد �شغلت ق�شية ارتكاب جرائم الغت�شاب جانًبا كبرًيا من احلديث يف اجلل�شة، �ش�اء من اجلانب العربي 

اأمام  ُي�شاءل�ن  ل  الأمريكية(  املتحدة  ال�ليات  )مثل  الكربى  الدول  بع�س  جن�د  اأن  اإىل  العربيات  امل�شاركات  اإحدى  اأ�شارت 

املحكمة اجلنائية حتى يف حالة ارتكابهم جلرائم فظيعة؛ الأمر الذي يعطيهم ح�شانة وحرية لفعل ما ي�شاءون. وهذا ي��شح 

�شيا�شة الكيل مبكيالني. وهذا ما اأكده اأحد املعقبني الغربيني، حيث قال اإن ال�شبب وراء كرثة جرائم الغت�شاب ه� اأن الفاعل 

يعرف متاًما اأنه �شينج� بفعلته، ول� عرف اأنه �شيحاكم ملا قام بذلك. وهنا اأ�شار اإىل اأهمية زيادة وعي الرجال ب�شرورة البتعاد 

عن مثل هذه اجلرائم. واأكد اأهمية حماكمة اأي فرد تتم اإدانته بجرمية الغت�شاب اأمام اأية حمكمة، متاًما كما ه� احلال بالن�شبة 

جلرائم القر�شنة. 

ع ال�ليات املتحدة الأمريكية وبع�س  وطرح املعقب�ن ت�شاوؤل مهًما، فقال�ا: “هل اتفاقية �شيداو حرب على ورقّ؟ وملاذا مل ت�قِّ

عت على املعاهدة الكثري من التحفظات حيالها؟”. الدول العربية على املعاهدة؟ وملاذا تبدي بع�س الدول العربية التي وقَّ
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ومناقشاتها الورقة  عروض  من  مستخلصة  توصيات 
1. �شرورة جتنب النزلق نح� تنميط العنف، واعتباره م�قًفا ميار�س �شد املراأة ب�شبب جن�شها، حيث اإن هذا يفقد كل 

حالة خ�ش��شيتها، يف حني اأن كل حالة معنفة ت�شتحق كل الهتمام كحالة فردية قائمة بذاتها.

فالنزاعات  باملراأة.  عالقتها  واحدة، خا�شة يف  امل�شلحة وحدة  النزاعات  اإن  القائل:  اخلاطئ  الفرتا�س  اأهمية جتنب   .2

امل�شلحة داخل الدولة ال�احدة بني جماعات متقاتلة هي الأكرث �شي�ًعا يف املنطقة العربية، وهي الأق�شى على املراأة، حيث 

تك�ن التفرقة بني املحاربني واملدنيني �شعبة، واأحياًنا تك�ن غري ذات معنى. 

3. تاأكيد اأن العنف ال�اقع على املراأة وقت النزاع ل ميكن ف�شله عن العنف املمار�س �شدها وقت ال�شلم، بل ه� امتداد طبيعي 

م ا�شتخدام العنف �شد املراأة. له، ومقاومة الثنني تتطلب تغيري الثقافة املجتمعية، واإحداث اإ�شالح ت�شريعي يجرِّ

4. العنف اجلن�شي �شد املراأة - رغم فظاعته - ه� �شكل واحد من اأ�شكال العنف املماَر�س �شدها، ول يج�ز اأن ي�ؤدي 

الهتمام به اإىل ال�شتخفاف باأن�اع العنف اجل�شدي والنف�شي الأخرى التي تتعر�س لها.

5. �شرورة لفت النتباه اإىل خط�رة مق�لة “اإن امل�شئ�ليات والأعباء اجل�شام الطارئة التي تتعر�س لها املراأة يف حالت 

النزاع جيدة؛ لأنها ت�ؤدي اإىل متكينها”؛ لأن هذه املق�لة من �شاأنها تثبيت ال��شع القائم.

6. �شرورة ال�شعي اجلاد حتى يك�ن للمراأة العربية �ش�ت يف طريقة اإنهاء النزاع القائم، ويف مرحلة اإعادة بناء املجتمع.

7. �شرورة ال�شعي لإيجاد اآليات عملية لتفعيل القان�ن الدويل الذي يحمي املراأة.

8. �شرورة التعامل مع جرمية الغت�شاب اأثناء النزاعات الأهلية ب��شفها جرمية دولية.

9. حث الدول على �شرورة التعامل مع ق�شية العنف الأ�شري، وعدم الن�شحاب من التعامل معها ب��شفها اأمًرا �شخ�شًيا، 

وحثها كذلك على ت�شخري م�ؤ�ش�شاتها العدلية للتعامل الإيجابي مع هذه الق�شية.
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الثاني اجلزء 

الأبعاد الجتماعية والقت�سادية للأمن

مة مقد

االجتماعيـة  اجملتمع:السيـاسـات  وأمـن  املـرأة  أمـن  الثالث:  الفصل 
ن ا حـمد ل  كما  . د

املرأة ألمن  املدخل  التعليم:  الرابع:  الفصل 
ي  ملصر ا صف  ا و ر  منذ   . د

نقمة؟ أم  نعمة  األوسط:  الشرق  يف  النساء  ووضع  العوملة  اخلامس:  الفصل 
على حسن   . د و مسي    لشا ا طمة  فا  . د

التعقيبية األوراق 

وتوصيات عامة  مناقشة 
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تتبّنى درا�شة “اأمـن املـراأة واأمـن املجتمع: ال�شيـا�شـات الجتماعيـة” مفه�م احلماية الجتماعية كمقاربة �شاملة، يف 

الفقر  من  احلّد  اإىل  تهدف  التي  والربامج  ال�شيا�شات  و�شع  على  تقت�شر  الجتماعية  احلماية  اأّن  يرى  من  مقابل 

واله�شا�شة عرب تعزيز فاعلية اأ�ش�اق العمل، والتخفيف من اإمكانية تعّر�س الأفراد للمخاطر، وتعزيز قدراتهم على 

حماية اأنف�شــهم من انقطاع الدخل اأو خ�شارته.

اإن هذه الدرا�شة ترى اأّن مفه�م احلماية ينبغي اأن تك�ن اأكرث �شم�ًل، في�شّم احلماية �شّد النزاعات والعنف )مبا يف ذلك 

احلماية القان�نية(، بالإ�شافة اإىل احلماية الجتماعية التي تت�شمن ت�فري الأمن الجتماعي والرعاية الجتماعية. فاحلماية 

ال ل�شمان احرتام احلق�ق الإن�شانية لالأفراد. جزء ل يتجزاأ من الأمن الإن�شاين، وينبغي ممار�شتها ب�شكٍل ناجٍع وفعَّ

ويف اإطار هذا املفه�م ال�شامل لالأمن الجتماعي مت ت�شليط ال�ش�ء على عدد من الق�شايا، من ذلك ما يلي:

اأبرز اأوجه انعدام الأمن الإن�ساين التي تواجه الن�ساء العربيات

يف هذا اخل�ش��س مت لفت النظر اإىل �شرورة تقييم بع�س تلك الأوجه، ومناق�شة اأ�شاليب احلماية ال�شائدة، وبيان 

دور الدولة وامل�ؤ�ش�شات الأهلية يف �شمان اأمن الن�شاء. هذا بالإ�شافة اإىل اإبراز مظاهر انعدام الأمن الإن�شاين التي 

ت�ؤّثر يف حياة  التي تنتج عنها ديناميكيات �شيا�شية واقت�شادية وجمتمعية حمّددة  اأو تلك  الن�شاء مبا�شرة،  تط�ل 

الن�شاء، فاملراأة العربية ت�اجه ثالثة من اأ�شكال انعدام الأمن الإن�شاين، هي: 

• انعدام الأمن املرتبط بالنزاعات.
• انعدام الأمن املرتبط بالعنف الفردي.

• انعدام الأمن املت�شل به�شا�شة الأو�شاع القت�شادية والجتماعية للمراأة.

ويتفاوت حجم هذه الأ�شكال ون�عها بح�شب التفاوت بني املجم�عات التي تنتمي اإليها البلدان العربية املختلفة؛ حيث 

تت�زع تلك البلدان على جمم�عات ثالث، هي:

• جمم�عة غنية بامل�ارد وفقرية بال�شكان. 
• جمم�عة غنية بامل�ارد وكثيفة ال�شكان. 

• جمم�عة فقرية يف امل�ارد وكثيفة ال�شكان. 

“الالعبني” من  بتن�ع  ترتبط  الإن�شاين  الأمن  انعدام  م�اجهة  احلماية يف  ت�فري  م�شئ�لية  اأن  الدرا�شة  بّينت  لقد 

القطاعني احلك�مي وغري احلك�مي. وتقع امل�شئ�لية الأوىل يف بل�رة تلك احلماية وتنفيذها على عاتق الدولة. ومع 

ذلك ي�شطلع املجتمع املدين، والفاعل�ن غري احلك�ميني، والقطاع اخلا�س، اإ�شافة اإىل املنظمات الدولية واملحلية، 

بدور حم�ري يف حت�شني النا�س من التهديدات التي حتيط بهم. وقد جرى ت�شنيف اجلهات امل�شئ�لة عن ت�فري 

احلماية اإىل ثالث فئات، هي:

مـقـدمـة
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التاأمني  اأنظمة  التي تق�د برامج احلماية واملبادرات احلمائية، مبا يف ذلك  النظامية  اأو  اجلهات احلك�مية   •
الجتماعي وغريها من برامج احلماية الجتماعية.

• اجلهات غري احلك�مية، كاملنظمات الدولية، واجلمعيات الأهلية، وهيئات املجتمع املدين...اإلخ.
�شرية و�شبكات القربى.

ُ
• اجلهات غري النظامية املتمّثلة يف العالقات الأ

علقة مفهوم الأمن الإن�ساين بتعليم املراأة

“التعليم: املدخل لأمـن املـراأة” اإىل مدى انعكا�س تعليم املراأة يف املجتمعات العربية على  حيث تطرقت درا�شة 

خا�س.  ب�شكل  املختلفة  العمل  جمالت  يف  والت�شغيل  بالعمل  يتعلق  ما  وعلى  عام،  ب�شكل  القت�شادي  اأمنها 

اآن  يف  وخمرجاته  نتائجه  واأحد  الأ�شا�شية  ومدخالته  الإن�شاين  الأمن  م�شببات  اأحد  املراأة  تعليم  ي�شّكل  حيث 

اإن تعميم تعليم املراأة على قدم امل�شاواة مع الرجل ي�شهم يف ت�فري الأمن الإن�شاين لها ب�شكل خا�س،  واحد. 

م�شاركتها  زيادة  طريق  عن  وذلك  عام،  ب�شكل  املجتمع  يف  الإن�شاين  الأمن  ت�فري  يف  بالتايل  ي�شهم  كما 

املعق�ل  احلد  ت�افر  فاإن  كذلك  الجتماعية.  مبكانتها  والرتقاء  القت�شادي،  الن�شاط  ويف  العامة  احلياة  يف 

ال�شيا�شية  بالبيئة  منه  يتعلق  ما  ذلك  يف  -�ش�اء  املجتمع  يف  وال�شامل  العام  مبفه�مه  الإن�شاين  الأمن  من 

وتكاف�ؤ  القت�شادية  الأو�شاع  اأو  الإيجابية،  املجتمعية  واملمار�شات  الجتماعية  العدالة  اأو  العاّمة،  واحلريات 

اأو غري ذلك- ي�ؤدي ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر اإىل تعميم اخلدمات والت�شهيالت التعليمية، وت�فري  الفر�س، 

تطرقت  الإطار  هذا  ويف  والت�شهيالت.  اخلدمات  هذه  من  لال�شتفادة  املجتمع  اأفراد  جلميع  املتكافئة  الفر�س 

التالية: النقاط  اإىل  الدرا�شة 

العربية املرأة  تعليم  تواجه  اليت  التحديات  أ. 

وي�اجه تعليم املراأة العربية عدًدا من التحديات، منها: تق�شري احلك�مات يف ت�فري اخلدمات وامل�ارد، والع�ائق 

املجتمعية، والنظرة ال�شائدة يف الت�شريعات للمراأة كزوجة وربة بيت اأكرث من ك�نها عاملة اأو منتجة، و�شعف دور 

م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين، وغري ذلك.

واملراأة العربية تعاين كذلك من الفقر املعريف )الأمية(، وي�ؤدي ذلك اإىل ه�شا�شة ال��شع القت�شادي للمراأة اأكرث 

من الرجل. وكل ذلك يتبني من خالل مقارنات حقيقية مع الرجل؛ لأن الرجل واملراأة يف كثري من الأقطار العربية 

يك�ن�ن يف و�شع غري منا�شب من الناحية التعليمية، لكن عند املقارنة بينهما يت�شح اأن و�شع املراأة ه� الأ�ش�اأ.

التعليم  باأهمية  اأن ت�شمل قناعتها  النف�شي- يجب  بالن�شبة لأمنها  بعًدا مهًما  التي متثل  املراأة -  فاإن قناعات  كذلك 

والأمن ومتطلباتهما. وتعليم املراأة يتطلب اإعدادها باملهارات احلياتية املختلفة، لي�س مبعنى املعل�مات والتخ�ش�س 

الأمن  ن�احي  يف  التعليم  ا�شتثمار  كيفية  ومنها  تكت�شبها،  اأن  ينبغي  حياتية  مهارات  هناك  واإمنا  فقط،  املنا�شب 

الإن�شاين املختلفة.

والأمر ل يقت�شر على تلك التحديات فح�شب، بل اإن هناك بع�س التحديات التي حت�ل دون اإفادة املراأة من التعليم، 

وهناك بع�س الإح�شائيات التي ت��شح وج�د تط�ر ل باأ�س به من الناحية الكمية فقط. وميكن اإجمال تلك التحديات 

يف النقطتني التاليتني:
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• الثقافة املجتمعية، حيث تلعب دوًرا يف احلد من انعكا�س تعليم املراأة على اأمنها الإن�شاين؛ ذلك اأن هذه الثقافة 
املجتمعية  الثقافة  تراكمت هذه  الأ�شيلة، وقد  الثقافية  تن�شجم مع اجلذور  ثقافية ل  ت�شتمل على م�روثات 

عرب قرون من التخّلف؛ ولهذا فاإن التط�ر الذي حتقق يف جمال تعليم املراأة العربية مل ينعك�س على معدل 

م�شاركتها يف ق�ة العمل، وبخا�شة يف القطاع اخلا�س، رغم اأن ت�شريعات العمل تقّر مبداأ الفر�س املتكافئة؛ 

وذلك لأن التقيّد مب�شم�ن هذه الت�شريعات غري كاٍف. ومن اجلدير بالذكر اأن املعاهدات والتفاقيات وامل�اثيق 

العربية والدولية تزخر بتاأكيد امل�شاواة وتكاف�ؤ الفر�س بني الذك�ر والإناث. 

• كذلك فهناك ع�امل ت�ؤثر �شلًبا على ال��شع القت�شادي للمراأة؛ فتحد بالتايل من اإفادة املراأة من التعليم، 
تلك هي التاأثريات الناجتة عن بطء النم� القت�شادي وارتفاع معدلت النم� ال�شكاين. وذلك لأن التاأثريات 

ال�شلبية عادة ما تط�ل املراأة اأكرث من الرجل.

التعليمي النظام  يف  االجتماعي  النوع  قضايا  لتقييم  معايري  وضع  ب. 

املناهج،  وم�شم�ن  والن�عية،  الكمية  اخل�شائ�س  ذلك  يف  مبا   - املجتمع  يف  التعليم  لأو�شاع  تقييم  اأي  اإن 

ومتطلباته  ومكّ�ناته  الإن�شاين  الأمن  ملفاهيم  املناهج  ت�شمن  مدى  يتناول  اأن  لبد  ذلك  وغري  التعليم،  واأ�شاليب 

ومهاراته. وي�شمل ذلك فيما يتعلق باملراأة �ش�َرَتها يف املناهج والكتب املدر�شية، واإعدادها للعمل وللحياة العامة 

الأ�شرية. واحلياة 

اجملال هذا  يف  اجملتمعية  والثقافة  الثقافية  اجلذور  بني  االنفصام  أو  االرتباط  مدى  بيان  جـ. 

فالثقافة املجتمعية ال�شائدة هي مزيج من اجلذور الثقافية الأ�شيلة وم�روثات ثقافية تراكم بع�شها عرب قرون من 

التخلف، اأي اأنها مزيج غريب من م�روث الثقافة الأ�شيلة - التي ينبع كثري منها من التعاليم الإ�شالمية - وامل�روثات 

الثقافية التي تعج بالكثري من ال�شلبيات.

التعليم  أنواع  ويف  التشريعات،  يف  العربية  األقطار  يف  املرأة  بتعليم  املتعلقة  والسمات  األوضاع  تقييم  د. 
املتاحة واملعلومات  البيانات  ضوء  يف  اخملتلفة  ومراحله 

اأ�شارت الدرا�شة اإىل ثالثة اأن�اع من معايري تقييم التعليم فيما يتعلق ب��شع املراأة:

التعليمية  باملراحل  اللتحاق  حجم  خا�شة  التعليم،  يف  الكمية  بالأبعاد  يتعلق  ومعظمها  الكمية:  املعايري   •
املختلفة، وقد اأو�شح م�ؤلف ال�رقة اأنه كان هناك تقدم ل باأ�س به يف هذا املجال.

• املعايري النوعية: وت�شمل النهج امل�شتخدم يف معاجلة ق�شايا الن�ع الجتماعي، و�ش�رة املراأة يف املناهج 
والكتب املدر�شية، وطبيعة الن�شاطات املدر�شية. وقد كان التط�ر حمدوًدا يف هذا اجلانب.

التخطيط  اإ�شهامها يف  وال�شيا�شات، ومدى  الت�شريعات  املراأة يف  ب��شع  تتعلق  التي  املنظمة:  املعايري   •
ا. والإدارات العليا. وكان التقدم يف هذا املجال حمدوًدا اأي�شً

وعم�ًما اأ�شارت الدرا�شة اإىل بع�س املالحظات، وهي ما يلي:

• هناك تفاوت بني املناطق احل�شرية والريفية يف جه�د تعليم املراأة.
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• هناك �شعف يف معاجلة ق�شايا الن�ع الجتماعي يف املناهج والكتب. ورمبا كانت معاجلة هذا الن�ع من 
الق�شايا معاجلة �شلبية ت�ؤدى اإىل مفه�م �شلبي.

• هناك حمدودية يف التخ�ش�شات التي تلتحق بها الإناث، خا�شة يف التعليم اجلامعي. 
• هناك �شعف يف م�شاركة م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين التعليمية اخلا�شة.

• ت��شح امل�ؤ�شرات الرئي�شة بع�س النجاحات وال�شلبيات فيما يتعلق بالأمية:
- فن�شبة الأمية بني الإناث اأكرث من �شعف ن�شبتها بني الذك�ر على م�شت�ى ال�طن العربي.

- كما اأن الإجراءات ال�قائية بن�شر التعليم اأكرث فاعلية من الإجراءات العالجية املتمثلة يف حم� اأمية 

تعميم  تقدًما يف  لكنهم حقق�ا  الأمية،  مكافحة  العربية يف  الأقطار  معظم  ف�شلت  فقد  ال�شن؛  كبار 

الأ�شا�شي. التعليم 

- وهناك تفاوت ملم��س بني الأقطار العربية يف حجم اأمية الإناث رغم اأن امل�شت�ى العام ه� اأن ن�شبة 

دون  الذك�ر  بني  التعليم  ه�  املدر�شي  قبل  فالتعليم  الذك�ر؛  بني  ن�شبتها  �شعفا  الإناث  بني  الأمية 

القطاع  معظمه  ويت�ىل  اإلزامي،  غري  املدر�شي  قبل  التعليم  اأن  اإىل  ذلك  يعزى  اأن  وميكن  الإناث؛ 

اخلا�س، ويلتحق به اأبناء املي�ش�رين وبناتهم، اأما مت��شط� احلال والفقراء فاإنهم يعط�ن الأول�ية 

للذك�ر دون الإناث.

هذا بالإ�سافة اإىل اإبراز التاأثريات القائمة للعوملة وتقنيات املعلومات 

وو�سائل الت�سال احلديثة على التعليم، وبخا�سة تعليم املراأة

تتناول درا�شة “الع�ملة وو�شع الن�شاء فى ال�شرق الأو�شط: نعمة اأم نقمة” اأثر الع�ملة على املراأة، ومدى اإ�شهام املراأة 

يف النفتاح القت�شادي الذي �شهده العامل، واأثر ذلك يف دعم الأمن القت�شادي للمراأة وتعزيزه، فما زال هناك 

فريق يرى اأن الع�ملة اأتاحت العديد من فر�س العمل اأمام املراأة، بينما يرى فريق اآخر اأن الع�ملة كانت لها ع�اقب 

�شلبية على املراأة، وذلك من منطلق اأن مهارات الن�شاء اأقل من مهارات الرجال؛ وبالتايل فاإن فر�شهن يف ظل ظاهرة 

الع�ملة - مبا تنط�ي عليه من مناف�شة م�شتعرة - لن تك�ن كبرية على الإطالق.

ا اإىل وج�د تباين وا�شح بني دخل املراأة ودخل الرجل رغم اأن الق�انني والت�شريعات يف كثري   واأ�شارت ال�رقة اأي�شً

من الدول العربية ت�شاوي بني دخل املراأة ودخل الرجل. هذا بالإ�شافة اإىل ال�شع�بات والعراقيل التي ت�اجهها املراأة 

يف ال��ش�ل اإىل �ش�ق العمل. 

ورغم كل ما �شبق فاإن الأمناط اجلديدة من العمل، التي تعززها تقنيات املعل�مات والت�شال وق�ى الع�ملة �شتدعم 

عمل املراأة. وهنا يظل ال�ش�ؤال قائًما: هل الع�ملة نعمة اأم نقمة بالن�شبة ل��شع الن�شاء يف ال�شرق الأو�شط؟.

ال�شيا�شات  و�شع  عند  احل�شبان  يف  الجتماعي  البعد  و�شع  اأهمية  اإىل  كذلك  الدرا�شة  اأ�شارت  الإطار  هذا  ويف 

املراأة  على  الكلية  القت�شادية  ال�شيا�شات  تاأثري  على  الن�ش�ي  القت�شاد  درا�شات  معظم  ركزت  القت�شادية؛ حيث 

َدة على  وق�شايا املراأة، وكيف اأن هذه ال�شيا�شات الكلية وامل�ازنات القت�شادية لي�شت دائًما يف �شالح املراأة، م�شدِّ

اأنه يجب اأن ُيراَعى بعٌد اآخر عند و�شع مثل هذه ال�شيا�شات القت�شادية و�شياغتها، األ وه� البعد الجتماعي؛ فرغم 

اأن املراأة العربية حققت اإجنازات ملح�ظة فيما يتعلق بالتعليم والرعاية ال�شحية، اإل اأنها ما زالت تعاين من فج�ة 

الن�ع الجتماعي، والذي يرتجم يف �ش�رة معدلت عالية من الأمية، ومتثيل متدٍن يف الأن�شطة القت�شادية.

ة
مـ

د
قـ

مـ
 :

ين
ثا

ل
ا
ء 

ز
جل

ا



���

للمرأة واالقتصادي  االجتماعي  احلراك  تعوق  اليت  اجملتمعية  العوائق 
رمبا كان هناك تقدم للمراأة يف جمال معني، لكن هناك ع�ائق جمتمعية حت�ل دون احلراك الجتماعي والقت�شادي 

للمراأة يف جمالت اأخرى، كالدرا�شة يف اخلارج على �شبيل املثال. 

وفيما يخ�س الت�شريعات، فهي متيل اإىل التعامل مع امل�اطن ب�شفة عامة. لكن من يدخل يف �شلب الت�شريعات يجد 

اأنه عندما يرد ذكر املراأة فاإنها غالًبا ما ُتذكر كزوجة واأم وربة بيت اأكرث من ك�نها عاملة ومنتجة.

وهناك �شعٌف يف الت�شريعات امل�شاندة للمراأة يف جمال العمل، وعلى وجه اخل�ش��س يف جمال العمل يف القطاع 

اخلا�س؛ حيث ي�جد متييز كبري يف القطاع اخلا�س، وهذا ينعك�س بالطبع على التعليم، وعلى �شع�ر املراأة باأهميته. 

اأما يف القطاع العام فرمبا ل ي�جد متييز اأو ي�جد القليل منه. 

اإن درا�شة الأمن القت�شادي للمراأة لها هدفان رئي�شان حتاول تناولهما:

• الهدف الأول: ي�شعى اإىل تقدمي حتليل و�شفي ل��شع املراأة العربية مقارنة بالرجل من حيث: اإملامها بالقراءة 
والكتابة، ومعدل التحاقها بالتعليم يف مراحله املختلفة، وم�شت�ى م�شاركتها يف الن�شاط القت�شادي، ومدى 

حتقق الأهداف التنم�ية لالألفية.

الثاين: فه� ال�شعي - يف حدود القي�د - على ت�فري البيانات يف العامل العربي، وتقدمي درا�شة  • الهدف 
تطبيقية على تاأثري الع�ملة والنفتاح القت�شادي على و�شع الن�شاء يف املنطقة العربية. 

اأكدت نتائج الدرا�شة التطبيقية با�شتخدام النماذج الإح�شائية اأن النم� والنفتاح القت�شادي الذي ت�شهده املنطقة 

العربية، رغم اأنه زاد من ح�شة الفرد يف الناجت املحلي الإجمايل، اإل اأنه مل يرتجم اإىل نتائج اإيجابية ل�شالح املراأة، 

ومل ي�شهم يف زيادة م�شاركتها يف الأن�شطة القت�شادية. 

كما اأكدت ت��شيات الدرا�شة اأنه بالإ�شافة اإىل الدور التقليدي الذي يجب اأن تلعبه احلك�مة يف احلد من فج�ة الن�ع 

الجتماعي والتمايز بني اجلن�شني، يجب اأن تت�شافر اجله�د - مبا يف ذلك جه�د القطاع اخلا�س - من اأجل تع�شيد 

عملية امل�شاواة بني اجلن�شني وتعزيزها، وذلك من خالل ما يلي:

1. ت�حيد �شلم الأج�ر واملزايا.

خلق بيئة عمل �شديقة للمراأة تراعى فيها املرونة يف �شاعات الدوام الر�شمي مبا مينح املراأة الفر�شة يف   .2

الرتقي والتدرج ال�ظيفي اأ�ش�ة بالرجل.

يف  ا  خ�ش��شً والإدارية،  العملية  وخرباتها  مهاراتها  تط�ير  اأجل  من  لها  املنا�شبة  التدريب  فر�س  ت�فري   .3

املجالت التي تتطلب ا�شتخدام التقنية املتط�رة.

التقليدية، واأن  ا ال�شابات منهن- يف القطاعات غري  البلدان العربية - خ�ش��شً اأن تدخل الإناث يف  يجب   .4

حت�شلن على تعليم وتدريب يف املجالت التي حتتاج اإىل مهارة عالية ويف املجالت الأكرث تط�ًرا.

اإقامة  يف  البدء  وعلى  القت�شادي،  التنظيم  جمال  يف  قدراتهن  بناء  على  الن�شاء  ت�شجع  اأن  يجب  كما   .5

اخلا�شة. م�شروعاتهن 

اأن تعزز ثقة املراأة بنف�شها وبقدراتها؛ بحيث ل تتهيب من ن�ع العمل الذي كان يف  والأهم من ذلك يجب   .6

ال�شابق مق�ش�ًرا على الرجال، واأن تفر�س مهاراتها وتعليمها على �ش�ق العمل، واأن ل تدع ال�ش�ق تفر�س 
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الثان�ية والهام�شية. ولذلك يجب الهتمام بالربامج التعليمية والثقافية والجتماعية امل�جهة  عليها املراكز 

اإىل الفتيات ال�شابات واملراهقات، وت�فري الدعم الالزم لهن من اأجل ترويج قيم العمل املنتج، ون�شر اأهمية 

امل�شاركة القت�شادية لدى الفتيات.

7. اإبراز اأهمية ا�شرتاك الن�شاء يف �ش�ق العمل يف دعم عملية النم� والتقدم ودفعها اإىل الأمام. 

8. �شرورة ت�فري قاعدة بيانات دقيقة وم�ثقة عن ال��شع القت�شادي للمراأة؛ حيث اإن ندرة البيانات يف العامل 

ويع�ق  وت�ثيقه،  للمراأة  القت�شادي  ال��شع  درا�شة  �شبيل  يف  اأ�شا�شًيا  عائًقا  ي�شكل  دقتها  وعدم  العربي 

اإجراء املقارنات ال�شرورية بني خمتلف الدول العربية وغريها من الدول الأخرى؛ فغياب مثل هذه البيانات 

للم�شكالت، واقرتاح  اإىل حتديد دقيق  الت��شل  اأجل  القائم وحتليله من  ال��شع  اأمام درا�شة  ي�شكل عائًقا 

احلل�ل واملعاجلات املطل�بة. 
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الثالث الفصل 

عيـة  جتما ال ا ت  سـا لسيـا ا : جملتمع ا مـن  أ و ة  أ ملـر ا مـن  أ

ن ا حـمد ل  كما  . د
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مـقـدمـة

تهدف هذه ال�رقة اإىل التعريف باملظاهر الرئي�شة لنعدام الأمن الإن�شاين التي ت�اجهها املراأة العربية يف ال�قت الراهن. وهي 

ت�شعى اإىل تقييم بع�س هذه املظاهر ومناق�شة اأ�شاليب احلماية، ودور امل�ؤ�ش�شات احلك�مية وغري احلك�مية يف ت�فريها مبا 

يحّقق اأمن الن�شاء. 

وترّكز هذه ال�رقة على مظاهر انعدام الأمن الإن�شاين التي ت�شتهدف املراأة مبا�شرة، اأو تلك التي تفرز ديناميات اقت�شادية 

انعدام  من  رئي�شة  اأ�شكال  ثالثة  ت�اجه  العربية  املراأة  اأّن  ال�رقة  وتعد  الن�شاء.  حياة  ت�ؤّثرعلى  حمّددة  وجمتمعية  و�شيا�شية 

الأمن الإن�شاين:

• انعدام الأمن املرتبط بالنزاعات.
• انعدام الأمن املرتبط بالعنف الفردي.

• انعدام الأمن املت�شل به�شا�شة الأو�شاع القت�شادية والجتماعية للمراأة.

وي�شتند تناول هذه الأ�شكال الثالثة اإىل املرتكزين الأ�شا�شيني لالأمن الإن�شاين: “التحرر من الع�ز )احلاجة(” و“التحرر 

من اخل�ف”. 

واحل�كمة  الإن�شان،  “حق�ق  لي�شمل  بالعنف  املتميّزة  النزاعات  وج�د  عدم  جمّرد  يتجاوز  الأمن  مفه�م  اأّن  ال�رقة  وت�ؤّكد 

ذك�ًرا  املجتمع-  اأفراد  من  فرد  كّل  اأمام  واخليارات  الفر�س  وت�فري  ال�شحية،  والرعاية  التعليم  على  واحل�ش�ل  ال�شاحلة، 

�شحية  بيئة  يف  املقبلة  الأجيال  حق  وجت�شيد  اخل�ف،  من  والتحرر  الع�ز،  من  التحرر  اإىل  اإ�شافة  قدراته،  لتحقيق  واإناًثا- 

)Annan, 2000(  .”و�شليمة

مرتكزين  اإىل  ي�شتند  والذي  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  طرحه  الذي  الإن�شان  لأمن  ال�ا�شع  املفه�م  ال�رقة  وتتبّنى 

هما: اأ�شا�شيني، 

اأوًل: “احلماية من خمتلف اأ�شكال املخاطر والتهديدات املزمنة، مثل: اجل�ع واملر�س والقمع”.

اأو  العمل،  اأو  املنزل،  يف  �ش�اء  الي�مية-  احلياة  اأمناط  يف  وامل�ؤذية  املفاجئة  الختاللت  من  ثانًيا: “احلماية 

1994(. وتطرح ال�رقة مفه�م احلماية من حيث ه� مقاربة  داخل اجلماعات” )برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 

التي  والتهديدات  املخاطر  من  احلماية  ت�شمل  لكي  والدعم  الجتماعي  الأمن  ت�فري  تتجاوز جمّرد  �شاملة 

واجل�شدية. والبيئية  والقت�شادية  والجتماعية  ال�شيا�شية  ال�شعد  على  املراأة  ت�اجه  قد 

الورقة حماور 

يتناول الق�شم الثاين من ال�رقة حتديد مفه�م الأمن الإن�شاين للن�شاء. وه� يطرح مظاهر انعدام الأمن التي ت�اجهها املراأة 

الأمن. ويلقي  انعدام  املراأة يف م�اجهة  اإطاًرا حلماية  املظاهر. كما يطرح  الت�شابك والتقاطع بني هذه  عامة، وير�شم معامل 

اأمثلة ودرا�شات  الراهن، ويقّدم  ال�قت  املراأة يف  ت�اجهها  التي  الإن�شان  اأمن  انعدام  عامة على مظاهر  نظرة  الثالث  الق�شم 

ال�رقة  اخلام�س  الق�شم  ويختتم  العربي،  العامل  يف  املراأة  حماية  طرق  فيطرح  الرابع  الق�شم  اأّما  العربية.  البلدان  من  حالة 

الت��شيات. بطرح بع�س 
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اأوًل: حتديد مفهوم انعدام الأمن الإن�ساين لدى الن�ساء

�شهد مفه�م الأمن تطّ�ًرا ملح�ًظا خالل العقدين املن�شرمني، اإذ انتقل من مفه�م يتعّلق اأ�شا�ًشا باأمن الدولة، وبالرتكيز على 

والقت�شادية.  وال�شيا�شية،  والجتماعية،  والبيئية،  الإن�شانية،  الأبعاد:  خمتلف  تت�شّمن  �شم�ًل،  اأكرث  مقاربة  اإىل  ال�شيادة 

فاملخاطر والتهديدات التي تط�ل اأمن الإن�شان عاملية الطابع. ورغم الطابع العاملي لالأمن الإن�شاين، فاإّن املراأة معّر�شة لأ�شكال 

خا�شة- ويف اأحيان كثرية تك�ن اأ�شكاًل حادة– من انعدام الأمن الإن�شاين.

للتعنيف  لك�نهّن م�شتهدفات ومعّر�شات  لأمنهّن؛ وذلك  مبا�شرة  تهديدات  الن�شاء  ت�اجه  قد  النزاعات واحلروب،  ويف ظّل 

اجلن�شية  النتهاكات  فيها  -مبا  النتهاكات  درجة  على  النزاع  مناطق  يف  ال�قائع  وت�شهد  املقاتلني.  قبل  من  والعتداء 

ت�شهد  حيث  النزاع،  انتهاء  بعد  حتى  املراأة  �شّد  التمييز  وي�شتمر   .)1996 )الي�ني�شف،  الن�شاء  منها  تعاين  التي  واجل�شدية- 

بالن�شاء،  والتحّر�س  املبكر،  التزويج  اأو  الزواج،  على  والإكره  والغت�شاب،  الأ�شري،  العنف  من  عّدة  حالت  املرحلة  هذه 

والجتار بهّن )قرار جمل�س الأمن، 2000(.

البشرية التنمية  مقابل  يف  اإلنساني  األمن 
ينبغي التمييز بني مفه�مي “الأمن الإن�شاين” و“التنمية الب�شرية”. فهذه الأخرية ترّكز على بناء القدرات واملهارات 

والهدف  املاكرو-اقت�شادي.  امل�شت�ى  على  اإمنائي  ت�ّجه  ذات  وبرامج  ا�شرتاتيجيات  تنفيذ  عرب  لالأفراد  الب�شرية 

واله�شا�شة.  الفقر  من  والتخل�س  معي�شتهم،  م�شت�ى  حت�شني  على  الأفراد  م�شاعدة  ه�  القدرات  لبناء  الأ�شا�شي 

وبالتايل فاإن مفه�م التنمية الب�شرية يحيل اإىل عملية تفاعل بني الدولة وامل�اطن، يتّم تنفيذها يف اجتاهني متالزمني: 

من اأعلى اإىل اأ�شفل، ومن اأ�شفل اإىل اأعلى. اأما الأمن الإن�شاين فه� يرّكز على مفه�م “احلماية”، الذي يعك�س مقاربة 

من اأعلى اإىل اأ�شفل، حيث تتحّمل احلك�مة واإداراتها املختلفة اجلزء الأكرب من م�ش�ؤولية حماية الأفراد من خماطر 

الفقر واله�شا�شة والإق�شاء. 

وت�اجه املراأة العنف الفردي القائم على اأ�شا�س التمييز اجلندري دون اأن يك�ن بال�شرورة مرتبًطا بالنزاعات. وبح�شب التعريف 

)CEDAW( فاإّن العنف �شّد  اأ�شكال التمييز �شّد املراأة  اإلغاء كّل  )BPFA( ويف اتفاقية  املعتمد يف خطة عمل م�ؤمتر بكني 

الن�شاء ه� كّل فعل ينط�ي على عنف اأو اعتداء اأو �شل�ك ينجم عنه، اأو يحتمل اأن ينجم عنه، �شرر نف�شي اأو جن�شي اأو ج�شدي 

للمراأة، اأو ي�شبب لها اأّي �شكٍل من اأ�شكال املعاناة، مبا يف ذلك التهديد مبثل تلك الأفعال، واحلرمان من احلرية ق�شًرا اأو تع�شًفا، 

2008(. وي�شّكل العنف اجل�شدي والنف�شي  �ش�اء حدث ذلك يف اإطار احلياة العامة، اأو يف اطار احلياة اخلا�شة )بان كي مون، 

�شري- التهديد الرئي�س والأكرب الذي ت�اجهه املراأة؛ لك�نه يحّد من حرية حركتها، ومن قابليتها للح�ش�ل 
ُ
-ما فيه العنف الأ

على حياة منتجة ومفعمة بالن�شاط. 

اإبقائها يف حالة من انعدام الأمن.  اأو�شاع املراأة على امل�شت�يني القت�شادي والجتماعي ب�شكل رئي�س يف  وت�شهم ه�شا�شة 

والجتماعي،  القت�شادي،  الأمن  انعدام  ت�شمل  الأمن  انعدام  مظاهر  من  جمم�عة  )1994م(  الب�شرية  التنمية  تقرير  ويربز 

والغذائي، وال�شحي، والبيئي )برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 1994(. ويكاد يك�ن من الثابت اأّن الن�شاء املعر�شات لنعدام الأمن 

هّن يف الغالب من الل�اتي حرمن من متكني قدراتهّن التي ت�شمح لهّن بالتغّلب على واقعهّن وت�شاعدهن على م�اجهة خماطر 

“حرمان الإن�شان من قدراته الفردية يكاد يرتبط ب�شكٍل  اأّن   Sen Amartya ”اأمارتيا �شن“ النزلق نح� الفقر. وي�ؤّكد 

للج�ع  لالأمية واملر�س، وكذلك  رئي�ًشا  �شبًبا  يك�ن  قد  الدخل  تديّن   )1( اثنني:  باجتاهني  يت�شل  الدخل، وذلك  بتدين  وثيق 

و�ش�ء التغذية، )2( ويف املقابل اإّن احل�ش�ل على م�شت�ى اأف�شل من خدمات ال�شّحة والتعليم يتيح حتقيق م�شت�ى اأعلى من 

)Nussbaum, 2007( .”الدخل
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احلماية وأشكال  النساء  لدى  األمن  انعدام  لفهم  إطار 
تتبّنى ال�رقة مفه�م احلماية الجتماعية من حيث هي مقاربة �شاملة. ففي حني يرى البع�س اأّن احلماية الجتماعية تقت�شر على 

و�شع ال�شيا�شات والربامج التي تهدف اإىل احلّد من الفقر واله�شا�شة عرب تعزيز فاعلية اأ�ش�اق العمل، والتخفيف من اإمكانية 

 ،)Asian Development Bank, 2008( تعّر�س الأفراد للمخاطر، وتعزيز قدراتهم على حماية اأنف�شهم  من انقطاع/ اأو خ�شارة الدخل

القان�نية(،  فيها احلماية  النزاعات والعنف )مبا  لت�شّم احلماية �شّد  اأكرث �شم�ًل،  اأن تك�ن  ينبغي  اأّن احلماية  ال�رقة  ترى 

يتجزاأ  ل  جزء  هي  فاحلماية  الجتماعية.  والرعاية  الجتماعي  الأمن  ت�فري  تت�شمن  التي  الجتماعية  احلماية  اإىل  بالإ�شافة 

من الأمن الإن�شاين وينبغي ممار�شتها ب�شكٍل ناجٍع وفّعال ل�شمان احرتام احلق�ق الإن�شانية لالأفراد. ويف اإطار هذا الفهم 

اأي  واملتفاعلة،  العر�شية؛  غري  اأي  املماأ�ش�شة،  احلماية  ت�فري  على  امل�ؤ�ش�شات  “حتّث  الإن�شاين  الأمن  مقاربة  فاإّن  للحماية، 

الأفراد من م�اجهة النعكا�شات  الطريقة، يتمّكن  الفعل فقط. وبهذه  املرتدية طابع رّدات  اأي غري  غري اجلامدة، وال�قائية، 

)Alkire, 2003( .”احلتمية “املتعّلقة بالأمن

الرسم البياني رقم )1(: انعدام األمن اإلنساني لدى النساء، وآليات الحماية
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لقد بّينت ال�رقة اأن م�شئ�لية ت�فري احلماية يف م�اجهة انعدام الأمن الإن�شاين ترتبط بتن�ع “الالعبني” من القطاعني احلك�مي 

وغري احلك�مي. “وتقع امل�شئ�لية الأوىل يف بل�رة هذه احلماية على عاتق الدولة؛ ومع ذلك ت�شطلع املنظمات الدولية واملحلية 

واملجتمع املدين والفاعلني غري احلك�ميني، اإ�شافة اإىل القطاع اخلا�س، بدور حم�ري يف حت�شني النا�س من التهديدات التي 

حتيط بهم” )الأمم املتحدة، 2003(. وقد جرى ت�شنيف اجلهات التي يناط بها ت�فري احلماية �شمن ثالث فئات: 

التاأمني الجتماعي  اأنظمة  التي تق�د برامج احلماية واملبادرات احلمائية، مبا يف ذلك  النظامية  اأو  اجلهات احلك�مية 

وغريها من برامج احلماية الجتماعية.

اجلهات غري احلك�مية، كاملنظمات الدولية، واجلمعيات الأهلية، وهيئات املجتمع املدين، وما �شابه.

�شرية و�شبكات القربى.
ُ
اجلهات غري النظامية املتمّثلة يف العالقات الأ

يف �شياق اإطار العمل املقرتح، ينبغي اأن ل تقت�شر حماية الن�شاء على دورهّن كمتلقيات �شلبيات للخدمات املتاحة. بل ينبغي 

النظر اإىل الن�شاء ب��شفهّن “قادرات على حتقيق تغيري اإيجابي” )Anderlini and El-Bushra, 2000( فاإ�شراك الن�شاء يف و�شع 

اآليات �شيا�شة احلماية الجتماعية غدا اأمًرا اأ�شا�شًيا لبناء اأف�شل برامج احلماية. كما تربز �شرورة ال�شتماع اإىل وجهة نظر 

•

•
•
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الن�شاء اأنف�شهن ب�شاأن ن�عية برامج احلماية واملبادرات كلما كان ذلك ممكًنا. فامل�شاركة لها -قبل ذلك- قيمة ج�هرية متعلقة 

ا ل�شالح الآخرين من اأفراد املجتمع،  بن�عية احلياة، بالنظر اإىل اأّن القدرة على العمل لي�شت فقط ل�شالح الذات، بل هي اأي�شً

 )Dreze and Sen, 1995( .وت�شّكل وجًها من وج�ه احلرية التي يحق لالأفراد التمّتع به

ثانًيا: انعدام الأمن الإن�ساين لدى الن�ساء العربيات

تنظر ال�رقة اإىل انعدام الأمن الإن�شاين لدى الن�شاء انطالًقا من ثالثة اأبعاد تتقاطع مع ركيزتي الأمن الإن�شاين: التحرر من 

الع�ز، والتحرر من اخل�ف. وتت�شّمن هذه الأبعاد الثالثة ما يلي:

انعدام الأمن الإن�شاين املرتبط بالنزاعات.   اأ. 

 ب. انعدام الأمن الإن�شاين املرتبط بالعنف الفردي.

 جـ. انعدام الأمن الإن�شاين املرتبط بالأو�شاع القت�شادية والجتماعية.

بالزناعات املرتبط  اإلنساني  األمن  انعدام  أ. 
ي�شهد العامل العربي يف ال�قت احلا�شر ثالثة من اأكرث النزاعات امل�شّلحة �شخ�نة يف العامل: العراق، وفل�شطني، وال�ش�دان*. 

وقد اأنتجت هذه النزاعات قدًرا هائاًل من انعدام الأمن الإن�شاين الذي انعك�س على م�اطني هذه البلدان الثالثة وكافة املقيمني 

ا من تلك الآثار يف كّل  فيها. واأّثرت هذه النعكا�شات ب�ش�رة حادة على اأمن الن�شاء الإن�شاين. وتتناول ال�رقة بالتحديد بع�شً

من فل�شطني والعراق، وتقّيم حالة انعدام الأمن الإن�شاين الذي ت�اجهه الن�شاء يف هذين البلدين. 

العراق

ت�شّكل الن�شاء العراقيات الفئة الأكرث تاأثًرا باحلرب القائمة على اأرا�شيهّن. قبل اجتياح العراق، كانت املراأة العراقية من الن�شاء 

الأكرث تعليًما يف املنطقة، كما كانت نا�شطة اقت�شادًيا على نطاق وا�شع يف كّل من القطاعني العام واخلا�س. وبعد خم�س �شن�ات 

على الجتياح، ل يزال الأمن اجل�شدي للن�شاء العراقيات ي�شّكل م�شاألة يف غاية اجلّدية. ومتتنع الن�شاء العراقيات ب�شكل عام 

عن اخلروج من منازلهّن بدافع اخل�ف، والإح�شا�س الكبري بعدم الأمان. فتكاثر عمليات ال�شط� امل�شح�بة بالعنف، وانت�شار 

الق�ات  وقنا�شي  املقاومة  عمليات  اإىل  اإ�شافة  والغت�شاب،  اجلن�شي  العنف  وتزايد  لياًل،  املدن  املافي�ية يف  �شبه  الع�شابات 

)Al-Ali, 2005: 739-758( .الأمريكية،... كّلها ع�امل ت�شافرت لتدفع الن�شاء العراقيات اإىل مالزمة بي�تهّن

فل�سطني

ل يزال الفل�شطيني�ن على مدى عق�د ط�يلة من الحتالل يعان�ن من النتهاكات املمار�شة عليهم من قبل اجلي�س الإ�شرائيلي. ويكاد 

نحو )95%( من ال�شعب الفل�شطيني يك�ن مقّيد احلركة اأوحمتجًزا �شمن قراه وبلداته ومدنه )Ricks, 2005: 88-103(. والن�شاء 

عن  الذك�ر  غياب  ب�شبب  اأ�شرهّن  اأعباء  ا  اأي�شً يتحملن  وهّن  العنف.  باأحداث  مبا�شرة  ب�ش�رة  م�شتهدفات  الفل�شطينيات 

اأو التعّطل عن العمل. وتعاين الن�شاء من نق�س الرعاية ال�شحية؛ مما ينعك�س  اأو ب�شبب الأ�شر،  اإّما ب�شبب امل�ت،  الأ�شرة، 

�ش�ًءا على اأو�شاعهّن ال�شحية. وبح�شب درا�شة اأجرتها منظمة ال�شحة العاملية، يعاين نح� )70%( من الأمهات اجلدد من 

فقر يف الدّم. وقد انخف�س معّدل امل�اظبة على ح�ش�ر الفتيات واملعلمات اإىل املدار�س رغم ارتفاع معدلت اللتحاق عم�ًما. 

)Ricks, 2005: 88-103(

  *  يعاين كّل من ال�ش�دان وال�ش�مال من نزاعات م�شّلحة منذ اأمٍد ط�يل، ولكن نظًرا اإىل غياب املعطيات الإح�شائية؛ �ش�ف نعمد اإىل ا�شتثنائهما من ال�رقة. 

ونظًرا اإىل اأّن اأحداث العنف ال�شيا�شي يف كّل من لبنان واجلزائر تعد غري بالغة ال�شدة؛ ف�ش�ف لن تتناولها ال�رقة يف هذا الق�شم.
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الزناعات( إطار  )خارج  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  ب. 
العديد  امللم��س وج�د  ال�اقع  يتبنّي يف  الإن�شان، ولالأ�شف  اأ�ش�س حق�ق  اأحد  العنف اجل�شدي والنف�شي  ت�شّكل احلماية من 

من احلالت التي يغت�شب فيها هذا احلّق الأ�شا�شي للمراأة داخل اأ�شرتها. وجمّرد مناق�شة م�شاألة العنف ت�اجه معار�شة حاّدة 

و�شر�شة يف املجتمعات العربية؛ ولذلك فاإّن اخلط�ة الأهّم التي ينبغي القيام بها يف م�اجهة كّل اأ�شكال العنف �شّد املراأة تتمّثل 

يف ك�شر جدار ال�شمت ح�ل هذه امل�شاألة، ويف الت�شّدي للكتمان والتربير. 

ويتدّرج العنف الأ�شري من العتداء اجلن�شي وال�شرب الذي يط�ل الزوجة، اإىل اغت�شاب الفتيات من قبل اأقربائهّن من الذك�ر. 

ورغم اأّن هذه املمار�شات ل يقت�شر وج�دها على البلدان العربية، فاإّن ال�اقع املقلق يكمن يف رف�س العديد من هذه البلدان 

الإقرار ب�ج�د مثل هذه املمار�شات، ناهيك عن الإقرار ب�شرورة حماية �شحايا العنف. فقان�ن العق�بات املطبق حالًيا يف العديد 

 The World(”من البلدان العربية ل مينح الن�شاء احلماية املالئمة من اجلرائم امل��ش�فة بجرائم “ال�شرف والعتداء اجلن�شي

Bank, 2007(. وينعك�س هذا ال��شع من خالل ق�انني العق�بات عرب عدم الإقرار بالغت�شاب اجلن�شي للزوجة. وتعليق الأحكام 

 )Consultation & Research Institute and UNDP, 2006(  املتعّلقة بالختطاف يف حال وافق املعتدي على الزواج من ال�شحية

)م�شر ولبنان(.

معاجلة امل�سائل املتعّلقة بجرائم ال�سرف والعنف الأ�سري يف البلدان العربية تبدو مرتاخية وغري �سارمة:

اأفراد الأ�شرة من الذك�ر )الأب، الأخ،  اأحد  ل يزال العديد من بلدان املنطقة ت�شهد حالت قتل للن�شاء، حيث يك�ن اجلاين 

من  اآذار/مار�س  و�شهر  2004م  عام  اأيار/ماي�  �شهر  بني  �شّجل  وقد  “�شرف” العائلة.  عن  الدفاع  بحّجة  البن(  الزوج، 

مت��شط  الأردن  يف  وي�شّجل  غّزة.  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  قتل  حماولة  و)15(  �شرف  جرمية   )20( نح�  م  عام2005 

�شن�ي لعدد حالت جرائم ال�شرف ي�شل اإىل نح� )20( حالة )املكتب الإقليمي لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي للبلدان العربية، 2006(. 

احلالت  معظم  يف  الإناث  من  ال�شحايا  و�شفت  لبنان،  يف  املحاكم  �شجالت  يف  املدّونة  ال�شرف  جرائم  ح�ل  درا�شة  ويف 

بك�نهّن اقرتفن �شل�ًكا م�شيًنا ومنحرًفا ومنافًيا للق�اعد والأدوار املفرو�شة عليهّن من قبل البيئة العائلية واملجتمعية التي 

اإليها.)بي�شون،2008( ينت�شنب 

وقد جرى يف ال�شن�ات الأخرية تعديل قان�ن العق�بات يف العديد من البلدان العربية كاجلزائر، والأردن، ولبنان، واملغرب 

ق�انني  معظم  فاإّن  ذلك،  ومع  القان�ن.  عليها  يعاقب  التي  اجلرائم  �شمن  من  ال�شرف”  “بجرائم  امل�ش�فة  اجلرائم  لعتبار 

 Consultation & Research Institute and( العق�بات ل تزال تدع� اإىل النظر يف “الأ�شباب التخفيفية” لهذا الن�ع من اجلرائم

 Consultation & Research( ول يزال الق�شاة ي�شتخدم�ن هذه الت�ّجهات لفر�س اأحكام تخفيفية على اجلناة ،)UNDP,2006

تخفيفًيا  اأّن حكًما  م   2007 لعام  الإن�شان  الدولية ح�ل حق�ق  العف�  تقرير منظمة  Institute and UNDP, 2006(. ويك�شف 

 Amnesty(.”بال�شجن ملدة �شتة اأ�شهر قد �شدر يف الأردن ملعاقبة رجل قام بقتل اأخته احلامل خارج زواج “يف ن�بة من الغ�شب

)International, 2008

واالجتماعية االقتصادية  اهلشاشة  جـ. 
قبل ال�شروع يف تناول اأو�شاع جمم�عات الن�شاء العربيات ذوات الأو�شاع اله�شة، من ال�شروري اإبراز بع�س ال�شمات العامة 

التي ينماز بها الإطار العام املاكرو-اقت�شادي العربي حالًيا، والتي ت�ؤّثر يف تلك الأو�شاع. وبداية ن�شري اإىل وج�د تفاوتات 

كبرية يف معدلت من� جمم�عات البلدان العربية املختلفة، ويف م�شت�ى دخلها ال�شن�ي ال��شطي، وكذلك يف بنياتها وهياكلها 

القت�شادية والجتماعية عم�ًما. وبح�شب اأحدث الت�شنيفات املعتمدة من جانب املنظمات الدولية ومراكز الأبحاث املتخ�ش�شة، 

يجري تق�شيم بلدان املنطقة اإىل ثالث فئات رئي�شة: 
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• البلدان الغنية بامل�ارد )ل �شيما الطبيعية منها( وامل�شت�ردة للعمالة. 
• البلدان الغنية بامل�ارد كثيفة ال�شكان. 

• البلدان املفتقرة اإىل امل�ارد وذات الكثافة ال�شكانية العالية. 

ورغم اأّن الختالفات بني البلدان العربية على م�شت�ى الثقافة والتقاليد والعادات الجتماعية ل تبدو كبرية جدا، اإّل اأّن �شخامة 

التفاوتات القت�شادية والجتماعية بني هذه البلدان جتعل من ال�شع�بة مبكان اعتماد و�شفات منطية لدى القيام بتحليل مقارن 

لأو�شاع تلك البلدان. وينطبق هذا ب�شكل خا�س على حتديد امل�شكالت الأ�شا�شية التي ت�اجه الأمن الإن�شاين للن�شاء العربيات، 

اأو على حتديد ن�ع الإ�شالحات ال�شرورية يف هذا املجال وحجمها. واأبرز مثال على وج�د تباينات على م�شت�ى القت�شاد 

الكلي ه� التفاوت الكبري يف مت��شط دخل الفرد بني بلدان الفئة الأوىل )دول اخلليج( وباقي بلدان املنطقة العربية. ورغم ارتفاع 

م�شت�ى الدخل الفردي العربي يف ال�شن�ات الأخرية، فاإّن م�شت�يات الفقر واله�شا�شة قد �شجلت ارتفاًعا ملح�ًظا خا�شة يف 

بلدان الفئة الثالثة وحتديًدا بعد عام 2005م، بح�شب ما ي�شري الر�شم البياين رقم )2( اأدناه. وبناًء عليه، تربز اجتاهات خمتلفة 

هياكل  يف  بارزة  تباينات  الجتاهات  هذه  وتعك�س  املختلفة،  العربية  البلدان  جمم�عات  بني  واأمناطها  املعي�شة  م�شت�يات  يف 

اقت�شادات هذه املجم�عات وبنياتها املجتمعية. ومن الطبيعي اأن يخّلف مثل هذه التفاوتات تاأثريات عميقة على اأو�شاع املراأة 

يف هذه البلدان. 

الرسم البياني رقم )2(: مستويات الفقر المقارنة بحسب بعض البلدان العربية المختارة )2005-2008م(

 

Source: UNDP-League of Arab States, “Food Security and Poverty in Arab Countries: Facts, Challenges and Policy 
Considerations”, June 2008 .)Draft(

ويف هذا الإطار ل ينبغي مقاربة م�شاألة الفقر من زاوية الدخل فقط، اإذ اإن الفقر كظاهرة ذات اأبعاد متعددة ه� انعكا�س ل�شعف 

القدرات الفردية للنا�س. ورغم اأن م�شاألة الفقر لي�شت بال�شرورة مرتبطة بالن�ع الجتماعي )املكتب الإقليمي لربنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي للبلدان العربية،2006(، فاإننا جند اأن الن�شاء العربيات هّن اأكرث عر�شة ن�شبًيا لتاأثري التغريات القت�شادية والجتماعية، 

وخل�شارة م�رد الرزق، مع ما ينط�ي عليه ذلك من اإعاقة لعملية اكت�شاب حق�قهّن الجتماعية ومتكني قدراتهّن. وتندرج يف 

عداد الفئات الن�شائية اله�ّشة الن�شاء رّبات الأ�شر، واملتعطالت عن العمل، والعامالت يف الن�شاطات القت�شادية غري النظامية، 

واملتقدمات يف ال�شن. وتفتقر هذه املجم�عات من الن�شاء اإىل اآلية نظامية حلمايتهن من انعدام الأمن على الأ�شعدة الجتماعية 

والقت�شادية وال�شحية والبيئية. 
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الن�ساء ربات الأ�سر* 

حتتّل املراأة م�قع رّب الأ�شرة عندما يغيب الرجل عن اأ�شرته لأّي �شبب من الأ�شباب، كالنف�شال، اأو الهجر، اأو احلاجة للعمل 

يف اخلارج. وت�شري الدرا�شات اإىل اأّن بني كّل ت�شع اأ�شر ثّمة واحدة ترتاأ�شها امراأة يف كّل من اجلزائر، وم�شر، وال�ش�دان، 

وت�ن�س، واليمن. كما ت�شري هذه الدرا�شات اإىل وج�د تباينات بني هذه البلدان جلهة الطابع املدين اأو الريفي لتلك الأ�شر، فنجد 

اأّن هذه الظاهرة – ربات الأ�شر من الن�شاء- هي ظاهرة يف غالبيتها مدنية يف كّل من م�شر واجلزائر، يف حني تنماز بطابع 

ريفي يف كّل من ال�ش�دان واليمن  )UNIFEM, 2004(. اأما يف لبنان، فتظهر الدرا�شات اأّن ن�شبة تبلغ )14.2%(  من جمم�ع 

الأ�شر ترتاأ�شها امراأة، واأن مت��شط الدخل ال�شن�ي لهذه الأ�شر يقّل عن )60%( من مت��شط دخل الأ�شرة ال�شن�ي على امل�شت�ى 

تبلغ  ن�شبة  اأّن  2002م  عام  اأجريت   UNIFEM للي�نيفام  درا�شة  اأظهرت  م�شر،  )UNDP & MOSA, 2004(. ويف  ال�طني 

)87%( من جممل الن�شاء ربات الأ�شر هّن اأميات اأو �شبه اأميات. 

ا كبرًيا من العقبات البني�ية والثقافية التي ت�شهم يف افتقارهن لالأمن الجتماعي. وي�شّكل اإثبات  وت�اجه الن�شاء ربات الأ�شر كمًّ

لة ملجم�عة من الع�امل الثقافية والقان�نية، غالًبا  ال��شاية على الأولد اإحدى اأبرز العقبات التي ت�اجهها ه�ؤلء الن�شاء. وكمح�شّ

ما تنط�ي هذه امل�شاألة على حمن قا�شية بالن�شبة اإىل ربة الأ�شرة. ويف ال�شياق نف�شه ت�اجه ربات الأ�شر �شع�بات جّمة يف �شبيل 

)UNIFEM, 2004(.احل�ش�ل على حقهّن يف التمّلك والن�شمام اإىل برامج التاأمني والت�شليف

املتعطالت عن العمل والعامالت يف القطاع غري النظامي

ارتفع اإ�شهام املراأة العربية يف الق�ى العاملة خالل العق�د اخلم�شة املا�شية مبا ي�ازي )World Bank 2004( )%50(. ومع ذلك، 

فاإّن ن�شبة م�شاركتها يف �ش�ق العمل ل تزال هي الأدنى حالًيا يف املقارنات الدولية. ففي البلدان العربية ال�اقعة يف �شمال 

اإفريقيا تنخف�س ن�شبة العامالت من الن�شاء اإىل نح� )14.7%(، بينما تت�شع الفج�ة بني معّدل عمل الن�شاء ومعّدل عمل الرجال 

اإىل م�شت�يات بالغة الرتفاع. اأما يف البلدان العربية ال�شرق- اأو�شطية، فرتتفع ن�شبة م�شاركة املراأة اإىل نح� )33.3%(؛ مما 

العاملة -  الق�ى  الل�اتي ي�شكلن جزًءا من  البلدان- حتى  الن�شاء يف هذه  العامل. وت�اجه  املرتبة قبل الأخرية يف  ي�شعها يف 

�شع�بات جدية يف احل�ش�ل على فر�شة عمل والحتفاظ بها. 

وتعك�س امل�شت�يات املتدنية لعمالة املراأة العربية واقع ك�نها ل تزال ت�شّكل م�رًدا اقت�شادًيا غري م�شتثمر، الأمر الذي ينط�ي 

الأ�شر نح�  انزلق  العربية، ويفاقم من خطر  البلدان  القت�شادية والجتماعية يف  التنمية  على عقبات جّدية يف طريق عملية 

الفقر. ويف بلدان اخلليج امل�شدرة للنفط حتديًدا ت�شّجل معدلت عمالة جّد متدنية بني الن�شاء )مراجعة الر�شم رقم 3(؛ اإذ متيل 

م�شت�يات الدخل �شديدة الرتفاع ن�شبًيا نح� اإ�شعاف ح�افز العمل لدى الن�شاء، كما ت�شغط يف اجتاه خلق ت�ش�يهات يف اآليات 

العر�س والطلب على العمالة ال�طنية عم�ًما. وترتفع ن�شب اإ�شهام املراأة يف العمل يف البلدان �شعيفة امل�ارد؛ حيث تعتمد هذه 

البلدان؛ اإىل حٍد كبري على ن�شاطات اقت�شادية كثيفة العمالة. 

  *  ينبغي الإقرار بالإفراط يف الرتكيز على ربات الأ�شر يف اأدبيات الفقر الذي له �شلة بالن�ع الجتماعي رغم اأن هذه الفئة قد ل تك�ن هي الأكرث عر�شة 

للتهمي�س. و�ش�ف نرتكز اإىل اقرتاح  Chantباعتماد التمييز بني اأرباب الأ�شر، ويف ال�قت ذاته “التفريق بني ربات الأ�شر، وفًقا مل�قعهن يف دورة 

)Chant, 2006:201-220(.”احلياة، وو�شعهن الزواجي، ومعّدل اخل�ش�بة



���

الرسم البياني رقم )3(: حصة المرأة من مجمل القوى العاملة

امل�شدر: البنك الدويل )اإح�شاءات 2005( ومنظمة العمل الدولية/KILM 2007 )اإح�شاءات 2006(

تنماز اأن�شاق اإ�شهام املراأة يف �ش�ق العمل بخيارات مهنية مرتبطة بالن�ع الجتماعي. فاجلزء الأكرب من الن�شاء العامالت يرتّكز 

يف قطاع اخلدمات وقطاع الزراعة )الر�شم البياين رقم 4( حيث ترتدي العمالة يف الغالب طابع العمل غري النظامي. وتظهر 

درا�شة منظمة العمل الدولية ح�ل و�شع املراأة العاملة اأّن الن�شاء العامالت يف البلدان العربية ال�شرق-اأو�شطية هّن يف الغالب 

.)International Labor Organization, 2008( عامالت �شمن الإطار العائلي اأكرث من ك�نهن عامالت باأجر

الرسم البياني رقم )4(: نسب النساء من إجمالي النساء العامالت في القطاعات االقتصادية المختلفة

امل�شدر: البنك الدويل )اإح�شاءات 2001 - 2003(

اأن  ونظًرا للم�شاركة ال�شعيفة للمراأة العربية يف �ش�ق العمل -ل �شّيما يف القطاعني العام واخلا�س النظاميني- فمن النادر 

للعاملني  فقط  مُتنح  املنافع  هذه  اإّن  اإذ  املتاحة؛  العامة  �شبه  اأو  العامة  الجتماعية  التاأمينات  مبنافع  كامل  ب�شكٍل  املراأة  تتمّتع 

حّدة  وتفاقم  اأو�شاعها،  ه�شا�شة 
ّ
بزيادة  يتعّلق  فيما  تداعيات جدية  للمراأة  القت�شادية  التبعية  عن  وتنتج  الدائمني.  النظاميني 

افتقادها اإىل الأمن الإن�شاين وما ينجم عن ذلك من تاأثريات عليها. وجتدر الإ�شارة اإىل اأّن بع�س البلدان تقّدم الرعاية ال�شحية 

هذه  على  احل�ش�ل  �شه�لة  مدى  فاإن  ذلك،  ومع  العمل  يف  اأو�شاعهم  اأو  م�قعهم  عن  النظر  بغ�س  م�اطنيها  لكافة  املجانية 

اخلدمات ال�شحية ف�شاًل عن ن�عيتها يبقى يف الغالب اأدنى م�شت�ى من تلك اخلدمات التي ت�فرها برامج التاأمينات الجتماعية 

حمددة ال�شتهدافات.
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الن�ساء امل�ّسنات

ا يف ارتفاع. وت�اجه الن�شاء  رغم ن�شبة الفتّ�ة العالية ل�شكان العامل العربي، فاإّن عدد امل�شنني عم�ًما والن�شاء امل�شنات خ�ش��شً

ونظًرا  واآلياتها.  النظامية  احلماية  م�ؤ�ش�شات  غياب  عن  الناجم  الجتماعي  الأمن  انعدام  من  جدية  اأ�شكاًل  امل�شنات  العربيات 

التاأمينات الجتماعية ل ب�شفتها اخلا�شة حتديًدا،  فاإنها ت�شتفيد من نظم  النظامية،  العاملة  الق�ى  املراأة يف  ل�شعف م�شاركة 

الغالب غري مالئمة.  ال�شحية هي يف  املنافع  اأّن  العلم  قيد احلياة، هذا مع  الباقية على  الزوجة  لك�نها  الأوىل  الدرجة  بل يف 

العربي. ففي م�شر -ذات  العامل  الدخل املتدين يف  البلدان ذات  اإليها غالًبا  اإىل رعاية �شحية خا�شة تفتقر  فامل�شنات بحاجة 

ال�زن الدمي�غرايف �شديد الرتفاع- ي�شف نح� )13.1%( من ال�شكان ممن هم ف�ق عمر ال�شتني اأو�شاعهم ال�شحية بك�نها 

.)UNIFEM, 2004(.رديئة

ملعدلت  خالًفا  املتزوجات،  الن�شاء  معدلت  اأّن  اإّل  ن�شبًيا،  مرتفعة  الزواج  معدلت  تبقى  حني  يف  اأّنه  اإىل  الدرا�شات  وت�شري 

الرجال املتزوجني، متيل نح� النخفا�س، وقد زادت يف ال�شن�ات الأخرية اأعداد الن�شاء الل�اتي مل يخ�شن جتربة الزواج على 

الإطالق )Olmsted, 2005:53-78( هذا بالإ�شافة اإىل اأّن الأمل يف احلياة اأعلى لدى الن�شاء؛ ولذلك، ولأ�شباب اأخرى متعددة، 

متيل املراأة نح� عدم الزواج اأكرث من الرجل، وبالتايل فاإنها متيل للعي�س وحدها؛ مما يجعلها عر�شة للتهمي�س القت�شادي 

)Olmsted, 2005:53-78(. وهكذا جند على �شبيل املثال اإّن الن�شاء ممن هّن ف�ق �شن ال�شتني يف كّل من الأردن وقطر واململكة 

العربية ال�شع�دية اأكرث عر�شة للطالق اأو النف�شال مبا ي�ازي ثالثة اأ�شعاف الرجال يف الفئة العمرية ذاتها. وهذا التفاوت 

يربز ب�ش�رة اأكرث حّدة يف فل�شطني )راجع اجلدول رقم 1(.

الجدول رقم )1(: نسب المطلقين أو المنفصلين بين المسنين في بعض البلدان العربية المختارة

املطلقون/املنف�سلون من الرجال

)العمر 60 فاأكرث(

%

املطلقات/املنف�سالت من الن�ساء

)العمر 60 فاأكرث(

%

0.51.4الأردن

0.21.7فل�شطني املحتلة

1.23.6قطر

1.13.5اململكة العربية ال�شع�دية

Gender Info Database, 2007 )2004 امل�شدر: )اإح�شاءات

ثالًثا: حماية املراأة من انعدام الأمن الإن�ساين

ا�شتناًدا اإىل التعريف الأو�شع الذي اعتمدناه لالأمن الإن�شاين -والذي يت�شمن الأمن اجل�شدي، والجتماعي، والقت�شادي، 

املرتبط  العنف  من  املراأة  حماية  ي�شمل  ب�شفته  احلماية  مفه�م  اإىل  النظر  ينبغي  فاإنه  وال�شيا�شي-  والبيئي،  وال�شحي، 

الأبعاد  هذه  ت�فري  ويتّم  ومنهجي.  حثيث  ب�شكل  وذلك  القت�شادي-الجتماعي  والتهمي�س  الأ�شري  والعنف  بالنزاعات 

الدينية، وكذلك  الدينية وغري  الأهلية  امل�ؤ�ش�شات احلك�مية وغري احلك�مية مثل: اجلمعيات، والهيئات  للحماية عرب  الثالثة 

عرب الآليات املرتبطة بعالقات القربى. ويتناول هذا الق�شم من التقرير هذه الأمناط الثالثة للحماية، ودور الدولة والفاعلني 

غري احلك�ميني يف ت�فريها.
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بالزناعات املرتبط  العنف  من  احلماية  أ. 
من امل�ؤّكد اأّنه خالل احلروب والنزاعات امل�شّلحة يعاين جممل ال�شكان املدنيني من اأعمال العنف والقتل و�ش�ء املعاملة ...اإلخ. 

هذه  مبمار�شة  والتهديد  واجلن�شي،  اجل�شدي  العنف  ت�شمل:  العنف،  من  ملم��شة  اأ�شكاًل  خا�س  ب�شكل  ت�اجه  املراأة  اأّن  اإّل 

الأ�شكال من العنف عليها، والإكراه، وحرمانها من مقّ�مات اأخرى خا�شة بحقها يف احلرية. وقد مّت تناول هذه احلالت من 

العنف يف البند رقم )19( من ت��شيات جلنة مكافحة العنف �شّد املراأة )CEDAW(، التي تعّرف العنف القائم على اأ�شا�س 

الن�ع الجتماعي بك�نه “عنًفا ميار�س على املراأة من حيث ك�نها امراأة، اأو بك�نه ينال منها ب�ش�رة غري متكافئة مع الرجل” 

)جلنة مكافحة العنف �شّد املراأة: CEDAW, 1992(. ويناق�س هذا الق�شم تاأثري العنف املرتبط بالن�ع الجتماعي يف ظّل النزاعات، 

التخفيف من  املختلفة يف  النظامية  ال�شبكات غري  اإىل  اإ�شافة  الأهلية غري احلك�مية،  امل�ؤ�ش�شات احلك�مية واملنظمات  ودور 

وطاأة هذه التاأثريات. 

اإّن غياب احلك�مات والآليات امل�ؤ�ش�شية يف البلدان املنخرطة يف النزاعات، كفل�شطني والعراق، يع�ق تنفيذ القان�ن وحماية 

اأو  املراأة من العنف والتهمي�س القت�شادي والجتماعي. وعلى �شبيل املثال، ل ت�شتطيع ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية الت�قيع 

الت�شديق على التفاقيات الدولية حلق�ق الإن�شان لك�نها ل تتمّتع ب�شفة الدولة ال�شيادية؛ ومع ذلك فاإنها األزمت نف�شها باحرتام 

القان�ن يف  تنفيذ  بها  يناط  التي  امل�ؤ�ش�شات  غياب  فان  اأخرى،  )Amnesty International, 2005(. ومن جهة  الدويل  القان�ن 

فل�شطني قد عّزز �شعبية وم�شداقية اجلماعات امل�شّلحة وال�شلطات التقليدية والدينية والع�شائرية بني ال�شكان. وهذا الأمر ال�اقع 

اأ�شهم يف تعزيز عدم امل�شاواة اجلندرية، واأرغم املراأة على اخل�ش�ع للمعايري التقليدية. 

الفل�شطينية دوًرا حا�شًما يف تعزيز حق�ق املراأة وحمايتها. وتقّدم  الن�شاء املنخرطات يف الدفاع عن حق�ق املراأة  وقد لعبت 

املنظمات الن�شائية والنا�شطات يف جمال حق�ق الإن�شان الإر�شادات القان�نية والرعاية ال�شحية واخلدمات ال�شت�شارية للن�شاء 

املعر�شات للمخاطر. وتتعاون م�ؤ�ش�شات ال�شلطة الفل�شطينية اإىل حّد ما مع هذه املنظمات، وخا�شة وزارة ال�شئ�ن الجتماعية. 

الفل�شطينية.  ال�شلطة  م�ؤ�ش�شات  واإدراج حق�قهن �شمن  الن�شاء،  بهدف حماية  املراأة  ل�شئ�ن  2003م وزارة  عام  وا�شتحدثت 

)Amnesty International, 2005(

وتن�شط هيئات املجتمع املدين يف الت�عية بحق�ق املراأة عرب تنظيم الندوات، وامل�ؤمترات، وحلقات العمل، والتدريب، ف�شاًل عن 

قيامها بالأبحاث والدرا�شات. اإّل اأّن اجله�د املبذولة يف هذا املجال ت�شاءلت منذ انتفا�شة عام 2000م، ب�شبب تزايد الت�ترات، 

وترّدي الأو�شاع ال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية. 

اأنها  اعتبار  على  اجلن�شي  والعتداء  الغت�شاب  حالت  جتاوز  يجري  والقتل،  والتفجري  التدمري  عمليات  ا�شتمرار  ظّل  ويف 

بالن�شبة  اأو  العتداءات،  هذه  مثل  بالتحقيق يف  عادة  املكلفة  الأمنية  وال�شلطات  لل�شرطة  بالن�شبة  بالأول�ية  تت�شف  ل  م�شائل 

للم�شت�شفيات واملراكز الطبية التي تفتقر اإىل امل�ارد والت�شهيالت الكافية. وتظهر ال�قائع يف العراق اأّن عدد حالت الغت�شاب 

والختطاف قد ارتفع منذ بداية احلرب. ومن �شاأن ذلك اأن يحّد من حرية حركة الن�شاء، واأن يفاقم اأو�شاعهّن اله�ّشة. وي�شري 

تقرير “هي�من رايت�س وات�س” Human Rights Watch اإىل اأّن العديد من الن�شاء والفتيات الل�اتي كّن �شحايا العنف 

اجلن�شي والختطاف جلاأن اإىل امل�شت�شفيات طلًبا للم�شاعدة الطبية، ولكّن طلبهّن ق�بل بالرف�س، �ش�اء لأّن بع�س اأفراد الطاقم 

الطبي يعد اأّن معاجلة �شحايا العنف اجلن�شي ل تندرج �شمن م�شئ�لياته، اأو لأّن البع�س الآخر ل ي�يل هذا الن�ع من الرعاية 

اإجراء  اأّن  ف�شاًل عن  )Human Rights Watch, 2003: 8(. هذا  ال�شئيلة يف ظّل ظروف احلرب  الطبية  مل�ارده  نظًرا  الأول�ية 

الفح�س الطبي ال�شرعي ي�شتدعي الإحالة من ال�شرطة التي تقلل من اأهمية ق�شايا الغت�شاب والعنف اجلن�شي، وت�يل اهتماًما 

اأكرب للجرائم الأخرى، مثل: ال�شرقات، و�شلب ال�شيارات، والقتل. ولدى مقابلة بع�س القيمني يف مراكز ال�شرطة، اأفاد العديد 

 .)Human Rights Watch, 2003: 8( منهم اأّن مثل هذه امل�شائل ل تندرج �شمن نطاق م�شئ�لياتهم بل تعالج �شمن النطاق العائلي
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ا اإىل اأّن وحدات ال�شرطة الع�شكرية الأمريكية حتتفظ ب�شجالت ح�ل هذه احلالت، اإل اأّنها حتيل حالت  وي�شري التقرير اأي�شً

العتداء بني العراقيني اإىل حمققي ال�شرطة العراقية. وتبًعا لذلك، يجري يف اأغلب الأحيان اإهمال التقارير املحالة اإىل امل�ؤ�ش�شات 

العراقية املخت�شة. 

الزناعات( إطار  )خارج  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  من  احلماية  ب. 
العنف  من  والفتيات  الن�شاء  بحماية  تلزمها  التي  الدولية  والتفاقيات  املعاهدات  من  العديد  على  العربية  احلك�مات  وّقعت 

التي   )CEDAW( املراأة  �شّد  التمييز  اأ�شكال  كّل  على  الق�شاء  اتفاقية  فيها  مبا  الجتماعي،  بالن�ع  املرتبطني  والتمييز 

التعامل  يف  ف�شلها  حال  يف  اخلا�شة  واملمار�شات  الأفعال  م�شئ�لية  تتحّمل  قد  الأطراف  الدول  حك�مات  اأن  على  تن�ّس 

ومبعاقبة  املالئمة  بالتحقيقات  قيامها  لعدم  اأو  احلق�ق،  انتهاك  دون  للحيل�لة  الكافية  اجله�د  بذلها  لعدم  الأفعال  هذه  مع 

املرتكبني )جلنة الق�شاء على كّل اأ�شكال العنف �شّد املراأة، 1992(. كما �شادقت هذه احلك�مات على التفاقية الدولية للحق�ق املدنية 

على  التمييز  فيه  اأّي متييز، مبا  والأمن دون  الأفراد يف احلياة  ب�شمان حق�ق جميع  تلزمها  التي   )ICCPR( وال�شيا�شية 

)Human Rights Watch, 2004: 1-37( .اأ�شا�س الن�ع الجتماعي

لكن معظم احلك�مات العربية مل ت�شّجل جناحات كبرية وملم��شة حلماية م�اطنيها من الإناث، وبخا�شة لدى تعّر�شهّن لتهديدات 

التمييز �شّد املراأة تلزم كافة الدول  اأ�شكال  اتفاقية الق�شاء على كّل  اأّن  اإليها. ورغم  التي ينتمني  من قبل اجلماعات اخلا�شة 

امل�ّقعة عليها ب�شمان تنفيذ الق�انني املتعّلقة بالعنف �شّد املراأة ل�شالح ت�فري احلماية املالئمة لكافة الن�شاء )جلنة الق�شاء على كّل 

اأ�شكال العنف �شّد املراأة، 1992(، فاإن النظم القان�نية يف العديد من البلدان العربية ل تزال متار�س التمييز ل�شالح مرتكبي جرائم 

العنف �شّد الن�شاء والفتيات عرب �شماحها با�شتخدام “الأ�شباب التخفيفية” يف الأحكام، حتى يف احلالت التي يك�ن فيها فعل 

ا عن حتميله للمرتكب.  الزنى جمّرد ا�شتباه، وبالتايل تبيح هذه الق�انني حتميل ال�شحية عبء الإثبات ع��شً

وقد جرت يف الأردن عدّة حماولت لإبطال املادة رقم )340( من قان�ن العق�بات التي جتيز ا�شتخدام العذر املخفف للجرمية 

اأن كّل هذه املحاولت باءت بالف�شل، ومل حترز  اإّل  التي يقرتفها رجل بحّق اإحدى قريباته ملمار�شتها عالقات خارج الزواج، 

امل�شروعات املقدمة اإىل املجل�س الت�شريعي ن�شبة اأ�ش�ات كافية. هذا اإىل جانب اأّن املادة رقم )98( من قان�ن العق�بات جتيز 

تخفي�س الأحكام يف حال تنازلت اأ�شرة ال�شحية عن حّقها يف الّدعاء، وه� ما يح�شل غالًبا يف حالة جرائم “ال�شرف”؛ حيث 

تك�ن الأ�شرة مت�اطئة يف اجلرم.)هي�من رايت�س وات�س، 2004: 37-1(

رغم اأّن بع�س البلدان العربية عّدلت الق�انني املتعلقة بهذه امل�شاألة، كما ح�شل يف لبنان م�ؤّخًرا، فاإّن رجال ال�شرطة والق�شاة 

قانون  من   )17( رقم  املادة  فاإّن  املثال،  �شبيل  وعلى  الأحيان.  بع�س  يف  ا�شتثنائي  ب�شكٍل  التمييز  ممار�شة  عمليا  ي�ا�شل�ن 

العق�بات امل�شري جتيز للق�شاة تخفيف الأحكام اإىل ما ل يتعّدى ال�شتة اأ�شهر حني يرون اأن ظروف اجلرمية ت�شتدعي مثل هذا 

)Khafagy, 2005(.الإجراء

وتلزم اتفاقية الق�شاء على كّل اأ�شكال العنف �شّد املراأة احلك�مات بت�فري - اأو دعم - خدمات امل�شاندة املالئمة ل�شحايا العنف 

الأ�شري، والغت�شاب، والعتداء اجلن�شي، وكافة اأ�شكال العنف الأخرى القائمة على التمييز بني اجلن�شني، مبا ي�شمل تاأمني 

املاأوى للن�شاء املعّنفات، والعاملني ال�شحيني املدربني، واإعادة التاأهيل، وال�شت�شارات. )جلنة الق�شاء على كّل اأ�شكال العنف �شّد املراأة، 

الأ�شري وجرائم  العنف  الن�شاء من  اإي�اء حلماية  باإن�شاء مراكز  الآن  اإىل  العربية  البلدان  العديد من  تقم  1992(. ومع ذلك مل 

فيه  عّدة  ل�شن�ات  يبقني  بهدف حمايتهن، وقد  ال�شجن  اأقاربهن يف  املهددات من جانب  الن�شاء  ت��شع  الأردن،  ففي  ال�شرف. 

)هي�من رايت�س وات�س، 2004: 37-1(
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احلماية من العنف الفردي عرب الهيئات غري احلكومية

لعبت امل�ؤ�ش�شات غري احلك�مية -مبا فيها منظمات حق�ق الإن�شان املحلية والدولية، وجمم�عات الدفاع عن املراأة- دوًرا حم�رًيا يف 

ن�شر الت�عية بالعنف الأ�شري، ويف ك�شر جدار ال�شمت امل�شّيج ح�ل هذه امل�شاألة يف املجتمعات العربية. ويف اأوا�شط الت�شعينات، 

حّفز م�ؤمتر بكني ت�شكيل العديد من الهيئات التي ترتّكز مهمتها على ت�شجيع جمتمعاتها على النخراط يف ح�ار مفت�ح ح�ل 

العنف �شّد املراأة، وعلى ممار�شة ال�شغ�ط لتغيري الق�انني التي متّيز بني اجلن�شني ل�شالح املعتدي، وعلى تعزيز امل�شاندة للن�شاء، 

مبا ي�شمل ت�فري خدمات اخلط ال�شاخن، واملالجيء، وال�شت�شارات القان�نية، وغري ذلك من الإجراءات احلمائية. ويف لبنان ،على 

�شبيل املثال، ت�شّكل الهيئة اللبنانية ملناه�شة العنف �شّد املراأة اإحدى هذه الهيئات التي تدع� الدولة اإىل لعب دور احلكم العادل 

)Beydoun, 2002:56-61( .ا على ال�شعيد القان�ين وال�شلطة الأخرية يف حماية الن�شاء، خ�ش��شً

ا لتغيري املفاهيم اخلاطئة ح�ل املراأة، والتي ل تزال �شائدة يف املجتمع. وقد قطعت الهيئة �ش�ًطا بعيًدا  كما َتْن�َشط الهيئة اأي�شً

يف اإن�شاء اخلط ال�شاخن، ويف ت�شنيف خمتلف اأ�شكال العنف التي تعاين منها الن�شاء، ويف النخراط علًنا يف معارك الدفاع 

عن “الن�شاء املعنفات”، ويف تنظيم حمالت للق�شاء على “الأمّية القان�نية”، ويف حّث احلك�مات املتعاقبة على تعديل الق�انني 

التمييزية املجحفة بحّق املراأة، وتفعيل الق�انني التي حتمي املراأة من العنف، وت�شاف اإىل ذلك ال�شت�شارة القان�نية التي ت�ّفرها 

)Beydoun, 2002:56-61(.الهيئة للن�شاء املعنفات

وعلى نح� مماثل، اأن�شاأ احتاد الن�شاء الأردنيات يف عام 1994م خًطا �شاخًنا لتلقي �شكاوى العنف املنزيل ومركز اإي�اء يف 

عّمان يّت�شع ل�شتة �شرائر. ونّظم الحتاد عام 1999م حملة وا�شعة �شّد جرائم ال�شرف ت�شتند اإىل الد�شت�ر الأردين وال�شرع 

)Human Rights Watch, 2004: 1-37( .الإ�شالمي وحق�ق الإن�شان

املدن ذوات  لن�شاء  القان�ين  الدعم  ت�فري  1995م. وهدفها  عام   )CEWLA( القان�نية  امل�شاندة  اأن�شئت جمعية  ويف م�شر، 

ا على مكافحة العنف  اأي�شً الدخل املنخف�س من اأجل ا�شتعادة حق�قهّن يف جمال قان�ن الأح�ال ال�شخ�شية. وتعمل اجلمعية 

1997م حملة �شّد جرائم ال�شرف هي اأوىل احلمالت املنظمة يف م�شر يف هذا املجال. وت�شّمنت  اأطلقت عام  الأ�شري. وقد 

احلملة جتميع املعطيات ح�ل جرائم ال�شرف وحتليلها- مبا فيها املعل�مات اخلا�شة بقرارات املحاكم واأحكامها- وتنظيم ندوات 

وح�ارات مع امل�شرعني وو�شائل الإعالم بهدف ن�شر ال�عي ح�ل هذه امل�شاألة. كما ت�شّمنت اإعداد م�ش�ّدة م�شروعات تعديل 

للق�انني التمييزية، واإن�شاء �شبكة وطنية ت�شّم العديد من الهيئات الأهلية غري احلك�مية، وغايتها الق�شاء على العنف امل�جه �شّد 

)Khafagy, 2005(.املراأة

احلماية من العنف الفردي عرب املجتمع

واعتداء  �شرف،  جرائم  من  ي�شمله  مبا  الأ�شري،  العنف  من  اإليه  املنت�شبات  الن�شاء  حماية  يف  البطريركي  القرابة  نظام  ف�شل 

احلالت  من  العديد  يف  ي�شكالن  بها  املحيطة  والبيئة  العائلة  اأن  ه�  �ش�ًءا  والأكرث  ...وخالفه.  زوجي  واغت�شاب  بال�شرب، 

م�شت�شار  اإىل  وا�شتناًدا  عامة.  واإعالنات  مفاهيم  تعبري عن  تك�ن و�شيلة  ما  غالًبا  ال�شرف  للعنف. فجرائم  الفعليني  املرتكبني 

هي�من رايت�س وات�س، فاإّن قرار تنفيذ اجلرمية لي�س قراًرا فردًيا، بل ه� قرار العائلة باأ�شرها. وهذا ما ي�ّفر للقاتل ال�شع�ر 

ي�نيفام  منظمة  اأجرتها  �ش�ريا  الأ�شري يف  العنف  درا�شة ح�ل  وُتظهر   .)Human Rights Watch, 2004: 1-37( باأّنه مدع�م 

UNIFEM, 2005( UNIFEM( اأّن ن�شبة تبلغ )71.8%( من الن�شاء املعّنفات قام بالعتداء عليهن اأحد اأفراد العائلة، ون�شبة تبلغ 

)12.4%( قام بالعتداء عليها اأحد املعارف، ون�شبة تبلغ )7.6%( فقط قام بالعتداء عليها �شخ�س جمه�ل. كما ت�شري الدرا�شة 

اإىل اأّنه يف ن�شبة تبلغ )62%( من حالت التعنيف اجل�شدي ُيلقى بالل�م على املراأة نف�شها لت�شببها بالعتداء. ورغم اأّن العنف 

املنزيل ي�شّكل ظاهرة عاملية النت�شار، ول تقت�شر على البلدان العربية، اإّل اأن ال�شمت ل يزال يكتنفها يف هذا اجلزء من العامل، 

ومل يجر اإخراجها اإىل العلن اإّل م�ؤخًرا، وذلك بفعل اجله�د املبذولة يف هذا املجال. 
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اهلّشة واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  من  احلماية  جـ. 
تندرج بع�س املجم�عات اخلا�شة من الن�شاء �شمن الفئات الجتماعية الأكرث ه�شا�شة يف معظم البلدان العربية؛ حيث اإّن الطالق 

والنف�شال، اأو م�ت الزوج، ف�شاًل عن العجز اأو التعّطل عن العمل، هذا كله يعّر�س الزوجة اإىل خماطر النزلق اإىل ما دون 

الل�اتي  الن�شاء غري املتزوجات، واملطلقات، والأرامل، والن�شاء  خّط الفقر. ويف م�شر،غالًبا ما ينت�شر الفقر ب�شكٍل بارز بني 

)Loewe, 2004: 3-14( .شر يع�شن حتت خّط الفقر�
ُ
هجرهن اأزواجهّن. ويف ال�اقع، اإن اأكرث من ثلث الن�شاء ربات الأ

ورغم ندرة امل�ارد وتنّ�ع امل�شاعب القت�شادية التي ت�اجهها العديد من البلدان العربية، فاإن احلك�مات واملجتمعات العربية 

مطالبة بتحّمل م�شئ�لية ت�فري احلّد الأدنى من الأمن الجتماعي مل�اطنيها مبا يقيهم من الع�ز والفقر. ويعّرف “�شليم ن�شر” 

احلماية الجتماعية ب��شفها “ ال�شمة الأ�شا�شية واملح�رية للعقد الجتماعي الذي تربمه اأّي دولة مع م�اطنيها، والذي من خالله 

)Nasr, 2001( .ينظّم ه�ؤلء عالقتهم فيما بينهم

حمايات الدولة

تن�شط معظم البلدان العربية يف جمال ت�فري احلماية الجتماعية-القت�شادية رغم النق�س يف اخلدمات التي ت�شتهدف فئات 

الن�شاء املهّم�شات ب�شكٍل خا�س. وتتاأمن حماية الدولة عرب نظامني رئي�شني: 

اأنظمة التاأمني الجتماعي اأو ال�شمان الجتماعي، التي متّ�ل عرب اإ�شهامات امل�شرتكني من اأفراد اأو اأ�شر بهدف حماية 

اأنف�شهم من اأّية خماطر م�شتقبلية. 

املجتمع.  يف  واملع�زة  املهّم�شة  الفئات  اإىل  امل�شاعدات  ت�ّرد  التي  الأمان  �شبكات  اأو  الجتماعية  امل�شاعدة  نظم 

)Nasr, 2001(

التاأمني  اأنظمة  ت�شتهدف  العربية،  البلدان  معظم  ففي  الأفراد.  من  خمتلفة  فئات  احلماية  من  الن�عان  هذان  وي�شتهدف 

يف  العاملني  الجتماعية  امل�شاعدة  برامج  ت�شتهدف  حني  يف  املحدود،  الدخل  وفئات  باأجر  والعاملني  امل�ظفني  الجتماعي 

 )Nasr, 2001( القطاع غري النظامي، وامل�شاعدين العائليني، والعاملني حل�شابهم، واملتعطلني عن العمل، والفقراء من ال�شّكان

�شريحة  يف  وترّكًزا  ح�ش�ًرا  الأكرث  فاإنها  الأجر،  �شاحبة  النظامية  العاملة  الق�ى  يف  للمراأة  املتدنية  امل�شاركة  اإىل  ونظًرا 

امل�شتفيدين من �شبكات الأمان. 

ال�سمان الجتماعي

ت�ّجه النتقادات الكثرية لأنظمة التاأمني الجتماعي القائمة يف البلدان العربية وبراجمه لك�نها جمّزاأة اإىل حّد كبري، ولأنها ل 

ت�فر احلماية الكاملة �شد املخاطر الجتماعية، ثّم اإنها ل تغطي �ش�ى جزء �شئيل من ال�شّكان، ف�شاًل عن عدم فاعلية اإدارة هذه 

الربامج وتلك الأنظمة. وبح�شب الت�شنيف الإجمايل لربامج التاأمني الجتماعي ال�طنية  )Dixon, 2000: 109-122( حتتّل ت�ن�س 

وتختلف  املرتبة الأوىل بني البلدان العربية “املرتبة )30( يف العامل، تليها اجلزائر يف املرتبة )51(، ثم ليبيا يف املرتبة )54(”. 

املنافع من نظم التاأمينات ب�شكٍل ج�هري بني بلدان املنطقة العربية. فعلى �شبيل املثال، حتدد اإجازة الأم�مة يف لبنان ب�شبعة 

اأ�شابيع، يف حني ت�شل يف املغرب اإىل �شنة كاملة )راجع اجلدول اأدناه(.

وترتكز اأنظمة التقاعد يف معظمها على ال�شرية العملية للفرد، وتقت�شر على العاملني يف القطاع النظامي. وينجم عن ارتفاع 

معّدل املتعطلني عن العمل تدين ن�شبة امل�شتفيدين من التغطية للذك�ر والإناث على حّد �ش�اء. اإّل اأّن ال��شع بالن�شبة لالإناث -

)Olmsted, 2005: 53-78( .الل�اتي ي�شّكلن اجلزء الأكرب ن�شبًيا من العمالة غري النظامية– اأكرث �ش�ًءا

.1

.2
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وجتدر الإ�شارة اإىل اأّن الن�شبة املعلنة للن�شاء الل�اتي يعملن يف القطاع غري النظامي قد تك�ن اأقّل مما هي يف ال�اقع؛ لأّن الن�شاء 

يف هذه الفئة ل ينظرن اإىل اأنف�شهّن يف اأحيان كثرية ب��شفهن ن�شاء عامالت. ويتدّرج ت�شنيف العمل غري النظامي من البائعات 

يف ال�ش�ارع، مروًرا بالعامالت يف بي�تهّن )اأ�شغال يدوية، طبخ...اإلخ(، و�ش�ًل اإىل املتعاقدات من الباطن )وذلك يف جمالت 

كمجال امللب��شات، واملنت�جات اجللدية...اإلخ(. )Esim and Kuttab, 2002( وهكذا متيل الن�شاء اإىل ال�شتفادة من نظم التقاعد 

)Olmsted, 2005: 53-78( .ب�شكل اأ�شا�شي ب��شفهن اأرامل

الجدول رقم )2(: أنظمة التأمين االجتماعي بحسب بعض البلدان العربية المختارة
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كالكالنعم: اأرباب العمل ي�شهم�ن-45  ي�منعمنعمنعمالبحرين

جزئيكالنعم: اأرباب العمل ي�شهم�ننعم50 ي�منعمنعمنعمم�شر

كالكالنعم: اأرباب العمل ي�شهم�ننعم10اأ�شابيعنعمنعمنعمالأردن

كالكالكال--نعمنعمنعمالكويت

نعم7 اأ�شابيعنعمنعمجزئيلبنان

للعمال املتعاقدين من خالل 

عقد عمل

كالنعم

كال�شنةنعمنعمنعماملغرب

للعمال املتعاقدين من خالل 

عقد عمل

كالنعم

كالكالنعم: اأرباب العمل ي�شهم�ن--نعمنعمنعمعمان

كالكالنعم: اأرباب العمل ي�شهم�ننعم10 اأ�شابيعنعمنعمنعمال�شعودية

كالكالنعم: اأرباب العمل ي�شهم�ننعم105ي�منعمنعمنعم�شوريا

امل�شدر: اأنظمة التاأمني يف العامل : اآ�شيا ودول البا�شفيك )SSPTW(، 2006،  والبنك الدويل، 2004.

�سبكات الأمان

متتلك دول اخلليج ذات امل�ارد املالية ال�شخمة برامج للدعم الجتماعي هي الأكرث �شم�ًل باملقارنة مع �شائر البلدان العربية. ول 

تخل� هذه الأخرية، يف معظمها، من برامج دعم ت�شتهدف الأرامل واليتامى ب�شفة اأ�شا�شية، ولكّن حجم م�شاعداتها املالية يبقى 

)Olmsted, 2005:53-78( .شئياًل يف العادة�
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وت�شّكل امل�شاعدات النقدية �شكل الدعم الأكرث �شي�ًعا بني اأن�اع امل�شاعدات التي متّر عرب �شبكات الأمان التي ترعاها احلك�مات 

العربية. فعلى �شبيل املثال، تدير وزارة ال�شئ�ن الجتماعية يف م�شر ثالثة �شناديق دعم اجتماعية رئي�شة، هي:

• �شندوق الإعانة الدائمة اخلا�س بفئات اليتامى، والأرامل، واملطلقات، واأ�شحاب الإعاقة الدائمة، وغري املتزوجات من 
الن�شاء، واأ�شر ال�شجناء ....الخ.

والك�ارث  والط�ارئ،  الدفن،  ومرا�شم  اجلزئية،  الإعاقة  واأ�شحاب  باحل�امل،  اخلا�س  امل�ؤقتة  الإعانات  �شندوق   •
الطبيعية، واحل�ادث. 

لتغطية م�شاريف  املايل  الدعم  اإىل  التي حتتاج  املحدود،  الدخل  العام ذوي  القطاع  اأ�شر م�ظفي  م�شاعدة  �شندوق   •
)Nasr, 2001( .املر�س اأو التعليم اأو الزواج

�شر.  
ُ
الأ ربات  والن�شاء  العمل،  عن  املتعطلني  الفقراء، وزوجات  كالعاملني  عّدة،  اجتماعية  فئات  الربنامج  هذا  من  وت�شتثنى 

)Bibars, 2000(

املحتاجة  للفئات  والإ�شكانية  الغذائية  امل�شاعدات  على  م�ازنتها  من   )%13( نح�  الجتماعية  ال�شئ�ن  وزارة  تنفق  لبنان،  يف 

كاليتامى، واملعّ�قني، واملت�شردين. كما تنفق نح� )26%( على خم�ش�شات التدريب املهني والتعليم للفئات نف�شها، بالإ�شافة 

�شر 
ُ
الأ ربات  الن�شاء  بدعم  الجتماعية  العمل  وت��شي خطة   )Nasr, 2001( الفقرية   املناطق  جًدا يف  املتدين  الدخل  ذوي  اإىل 

)Republic of Lebanon, 2007(  الفقريات �شن�ًيا مببلغ ي�شل اإىل نح� 600 دولر اأمريكي

الدعم  هذا  ويهدف  املجّفف.  واحلليب  وال�شّكر  كاخلبز  الأ�شا�شية  امل�اد  بع�س  اأ�شعار  دعم  ا  اأي�شً العربية  احلك�مات  وتت�ىّل 

�شر عرب تخفي�س اأ�شعار امل�اد الغذائية الأ�شا�شية التي ت�شتح�ذ على 
ُ
الجتماعي غري املبا�شر اإىل رفع الدخل الفعلي لأرباب الأ

جزء كبري من ميزانية هذه الأ�شر  )Nasr, 2001( ورغم اأّن هذا ال�شكل من الدعم ي�شهم اإىل حّد ما يف حت�شني الظروف املعي�شية 

للفقراء، اإّل اأّنه يبقى اأقّل اإن�شاًفا وفاعلية من الدعم املايل املبا�شر. 

احلماية القت�سادية-الجتماعية عرب الهيئات غري احلكومية

اخلدمة  جمالت  بع�س  يف  تدخالتها  تقلي�س  ونح�  لقت�شاداتها،  التدريجي  التحرير  نح�  تتجه  العربية  الدول  اأّن  اإىل  نظًرا 

لعبت  عّدة،  قرون  مدى  وعلى  املجالت.  هذه  احلك�مية يف  والهيئات غري  املنظمات  اإ�شهامات  تزايد  ي�شّجل  فاإنه  الجتماعية، 

ا�شتمّرت  ال�اقع  ويف  املهّم�شة.  للفئات  الجتماعية  اخلدمات  ت�فري  يف  كبرًيا  دوًرا  تزال،  ول  الدينية،  اخلريية  امل�ؤ�ش�شات 

املقّدمة عرب املنظمات والهيئات غري  التقدميات  )80%( و)85%( ومن جممل  امل�ؤ�ش�شات متّثل ما بني  الفئة من  تقدميات هذه 

)Nasr, 2001(.احلك�مية

تعتمد احلك�مات ب�شكٍل متزايد على الهيئات غري احلك�مية لإي�شال اخلدمة الجتماعية للمحتاجني. فعلى �شبيل املثال، اأن�شاأت 

وزارة ال�شئ�ن الجتماعية يف لبنان �شراكات مع عدٍد من املنظمات الأهلية غري احلك�مية التي تعتمد ب�شكٍل جزئي على الأم�ال 

العامة، وتنّفذ الربامج الجتماعية بالتعاون مع الإدارات احلك�مية، وحتت اإ�شرافها يف اأغلب الأحيان.

)NSB( برامج امل�شاعدات والقرو�س التي تديرها اللجان املحلية التابعة ل�شندوق  ويف م�شر، ميّ�ل بنك نا�شر الجتماعي 

تعاد  ذلك  بعد  البنك.  يف  ال�شندوق  ح�شاب  اإىل  وحتّ�لها  املحليني  ال�اهبني  من  التربعات  بجمع  تق�م  اللجان  وهذه  الزكاة. 

للح�ش�ل  املطلقات  للن�شاء  كدعم  اأو  العمل،  عن  واملتعطلني  للفقراء  كهبات  وت�شتخدم  الطلب  ح�شب  اللجان  اإىل  الأم�ال  هذه 

على حق�قهّن من اأزواجهّن ال�شابقني. ويت�شف هذا الربنامج بفاعليته؛ رمبا لك�نه يدار من قبل جلان حملية مّطلعة متاًما على 

)Loewe, 2004: 3-14(.احلاجات الفعلية جلماعاتها
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اأّن الدولة تلزم الغري مبا ميكن اعتباره اإحدى وظائفها الأ�شا�شية.  ورغم النجاحات املحققة على هذا ال�شعيد، هناك من يرى 

وَيطرح “حترر” احلك�مات من التزاماتها اإزاء اإي�شال اخلدمة الجتماعية عرب م�ؤ�ش�شاتها، ثالث م�شائل اأ�شا�شية: 

1. م��ش�ع امل�شاءلة واملحا�شبة املالية للفاعليات غري احلك�مية مبا فيها املنظمات الأهلية. 

2. م��ش�ع درجة �شم�ل اخلدمات الجتماعية لكافة الفئات اله�ّشة، والتّحقق من عدم ت�زيع هذه اخلدمات وفًقا لعتبارات 

�شيا�شية اأو دينية اأو ما �شابه. 

3. م�شاألة تغري مفه�م اخلدمة الجتماعية من حيث ه� حق لكّل م�اطن حمتاج اإليه؛ حيث ه� هبة م�شدرها الإح�شان. 

و�شمن هذا ال�شياق تربز م�شاألة اأخرى تتعلق مبدى قدرة الن�شاء – الل�اتي ين�شطن يف جمال العمل على تغيري القيم البطريركية 

ال�شائدة – على ال�شطالع بدورهن هذا، يف ما هن يعتمدن على خدمات ودعم الهيئات الأهلية والدينية التي متيل نح� تعزيز 

اأ�شا�شيا يف ت�فري اخلدمات الجتماعية  اأوىل، تلعب هذه الهيئات غري احلك�مية دورا  هذه القيم واملعايري بالذات. فمن جهة 

اأهداف مثل متكني  التي قد ل تتقاطع مع  باأجندتها واأهدافها اخلا�شة،  الهيئات  و�شبكات الأمان؛ ومن جهة ثانية، متتلك تلك 

املراأة، وتعزيز امل�شاواة عرب تعديل الق�انني ال�شائدة، ومنح املراأة حق�قها املدنية....الخ. وهكذا تبدو الأم�ر كاأنها تدور يف 

التي  الجتماعية  للخدمات  اأ�شا�شي  بدوره كم�ّرد  ي�شطلع  ق�ي،  غياب جهاز حك�مي  منها يف  ي�شعب اخلروج  مفرغة  حلقة 

ت�شتهدف الأ�شر الفقرية واملهّم�شة. 

الآليات غري النظامية للحماية القت�سادية-الجتماعية

اإذا كانت �شبكات الأمان النظامية ت�ّفر جزًءا من التقدميات الجتماعية لفئات م�شّنفة كفئات بني الأكرث فقًرا وحاجة، فال بّد 

من الإقرار باأن فج�ات عميقة ت�شتمر قائمة يف بنية هذه ال�شبكات. وتبقى العائلة هي املالذ الفعلي وامل�رد الأ�شا�شي للدعم، 

)Olmsted, 2005: 53-78(.ا عندما يتعّلق الأمر بفئة الن�شاء امل�شّنات خ�ش��شً

العامل�ن يف  يلجاأ  العربية،  املجتمعات  من  وا�شعة  اأجزاء  على  يهيمن  الذي  والعائلي  واملحلي  البطريركي*  الطابع  اإىل  ونظًرا 

القطاع غري النظامي والعامل�ن يف القطاع النظامي، والأفراد املهّم�ش�ن، والأ�شر الفقرية اإىل اقرتا�س املال وطلب امل�شاعدة 

)Nasr, 2001( .من العائلة، واملجتمع املحّلي، وم�ؤ�ش�شات التعا�شد غري النظامية، واجلمعيات اخلريية املحلية

معظم  فاإّن  العربية،  املجتمعات  يف  القائم  البطريركي”  “العقد  ا�شم  اأومل�شتد”  “جنيفر  عليه  اأطلقت  ما  اإىل  وا�شتناًدا 

رمّبا  الأخري  املطاف  ويف  الأزواج،  لحقا  ثّم  الأول،  املقام  يف  الآباء  ي�ّفره  الذي  القت�شادي  الدعم  على  يعتمدن  الن�شاء 

وقد  واملعي�شية،  القت�شادية  ال�شع�بات  وجه  يف  لهن  املحققة  باحلماية  امل�شنات  الن�شاء  معظم  ن  تتح�شّ وعم�ًما  الأبناء. 

والقربى  الن�شب  �شالت  البطريركي”  “العقد  ويحّدد  عمرهن.  زاد  كلما  ال�شلطة  من  مزيد  اكت�شاب  نح�  اأحياًنا  تتجهن 

اأقاربهن  من  امل�شاعدة  يتلقني  ما  غالًبا  ينجنب،  مل  الل�اتي  اأو  املتزوجات،  غري  الن�شاء  حتى  اأّنه  مبعنى  الأو�شع،  مداها  يف 

والتحّ�لت  العربية  املجتمعات  على  الطارئة  التغريات  اأن  غري  والأخ�ات.  الإخ�ة  اأبناء  اأو  اخلال،  اأو  كالعّم،  الذك�ر  من 

– جعلت فاعلية العقد البطريركي تتجه نح� الرتاجع.  اأ�شرة ن�اة  اأ�شرة ممتدة اإىل  احلا�شلة يف بنية الأ�شرة- املنتقلة من 

العقد  على  ب�شّدة  ت�شغط  بداأت  العمل،  عن  التعّطل  معدلت  وارتفاع  ال�شعبة  القت�شادية  الأو�شاع  اأّن  ذلك  اإىل  وي�شاف 

القان�ن  التي يكفل فيها  الإناث حّتى يف احلالت  اأقربائهم من  اأ�شبح من ال�شعب على الرجال م�شاعدة  البطريركي. وقد 

م�شئ�لياته  الزوج  حتّمل  اإلزامية  على  ب��ش�ح  تن�س  والتي  الزواج،  ترعى  التي  الق�انني  مثل  املالية،  امل�شاعدات  تاأمني 

يف  هم  الذين  الق�شاة  ح�شافة  ملدى  مرتوكة  الق�انني  بهذه  اللتزام  درجة  باتت  وقد  واأولده.  زوجته  اإزاء  القت�شادية 

)Olmsted, 2005: 53-78( .معظمهم من الرجال

)Beechey, 1979: 66-82( :ح�ل مناق�شة مفه�م البطريركية، انظر  *  
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اأو غري راغبني يف تقدمي  اأقرباءهّن غري قادرين  اأّن  اأو  الأقرباء  قّلة من  اإّل  لديهن  لي�س  الل�اتي  الن�شاء  فاإّن  لهذا كّله،  ونتيجة 

امل�شاعدة لهّن، ي�شبحن يف عداد الفئات املهّم�شة اقت�شادًيا. وقد ت�شاعفت م�ؤّخًرا مثل هذه احلالت نظًرا للتغرّيات الدميغرافية 

من  الن�شاء  حماية  على  قدراته  وتناق�س  البطريركي،  الجتماعي  العقد  تف�ّشخ  رغم  ولكن  العربية.  املجتمعات  يف  احلا�شلة 

ا  ا امل�شنات بقيت هي اأي�شً ال�شع�بات القت�شادية، فاإّن قابلية القطاع العام لت�فري �شبكات الأمان الجتماعي للن�شاء خ�ش��شً

حمدودة جًدا. 

وي�شتنتج مما �شبق اأّن خلق �شبكات اأمان ذات فاعلية عرب الدولة من �شاأنه ت��شيع اخليارات اأمام الن�شاء، واحلّد من اإقبالهن 

ال�شغ�طات  التخفيف من حّدة  ا  اأي�شً ذلك  �شاأن  القت�شادي. ومن  م�شتقبلهّن  ملجّرد �شمان  اأ�شرة  تك�ين  الزواج وعلى  على 

القت�شادية والجتماعية على ال�شباب الذك�ر اأنف�شهم الذين ترتفع معدلت تعّطلهم عن العمل اإىل درجة ق�ش�ى، مما يجعلهم 

)Olmsted, 2005: 53-78( .غري قادرين على اللتزام بتنفيذ متطلبات العقد البطريركي يف معناه ال�ا�شع

رابًعا: اخلل�سة والتو�سيات

اأ�شاءت هذه ال�رقة ج�انب عّدة من ظاهرة انعدام الأمن الإن�شاين التي ت�اجهها املراأة العربية. وهي تناولت ثالثة اأ�شكال رئي�شة 

من انعدام الأمن هي: 

 اأ.  انعدام الأمن املرتبط بالنزاع. 

ب. انعدام الأمن املرتبط بالعنف الفردي. 

جـ. اله�شا�شة القت�شادية والجتماعية. 

اإىل تقييم دور الدولة ودور الفاعلني غري احلك�ميني يف ت�فري احلماية، مع تاأكيدها على �شرورة اعتماد  كما �شعت ال�رقة 

مقاربة �شاملة ملفه�م احلماية تتجاوز جمّرد ت�فري احلماية وامل�شاعدة الجتماعية. ومل تدع ال�رقة ا�شطالعها مبهّمة تقييم كافة 

برامج احلماية يف العامل العربي، بل راأت اإلقاء ال�ش�ء على بع�س احلالت بهدف اإغناء النقا�س ح�ل انعدام الأمن لدى الن�شاء 

وح�ل اإجراءات احلماية الأكرث فاعلية. 

ويف �ش�ء هذا الهدف، تقرتح هذه ال�رقة عدًدا من الت��شيات تتعّلق باخلط�ات التي ينبغي على احلك�مات واملجتمع املدين 

اتخاذها. 

احلكومات إىل  التوصيات 
• ل تزال ق�انني العق�بات اجلزائية ت�شّكل الأر�شية اخل�شبة ملقاربة متييزية حلالت جرائم ال�شرف والعنف الأ�شري. 

وينبغي على امل�شرعني بذل جه�د خا�شة جلعل هذه الق�انني اأكرث حيادية اإزاء الن�ع الجتماعي.

• ل ت�شمن ق�انني العق�بات وحدها احليادية اإزاء الن�ع الجتماعي يف حالت العنف القائم على الن�ع الجتماعي. ولذلك 
ينبغي العمل على تدريب الق�شاة واملحققني العامني على التعامل مع هذه احلالت مب�شئ�لية وعلى متابعتها بفاعلية.

• رغم اأّن ق�انني العمل يف معظم البلدان العربية ل تنط�ي على متييز اإزاء الن�ع الجتماعي، فاإّن املراأة العربية ل تزال 
ت�اجه �شع�بات يف النخراط يف �ش�ق العمل؛ وبالتايل، فاإّن احلك�مات مطالبة بت�فري احلماية يف حال وج�د متييز 

تتعّر�س له املراأة. كذلك ينبغي ت�شجيع هذه احلك�مات – كّلما اأمكن ت�فري املتطلبات املالية- على تط�ير اإجراءات من 

�شاأنها تعزيز م�شاركة املراأة يف �ش�ق العمل، مثل مت�يل اإن�شاء ح�شانات لالأطفال. 

• متكني املراأة عرب اآليات م�شبقة الإعداد مثل: حت�شني اإمكانية ح�ش�لها على تعليم وخدمات �شحية ذات ن�عية اأف�شل، 
وعلى ق�انني اإرث وطالق اأكرث عدالة؛ مما يحّد من ه�شا�شة اأو�شاعها اإزاء املخاطر الجتماعية. 
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• القيام بحمالت ت�عية لتغيري الأفكار العامة ال�شائدة فيما يتعّلق بحق املراأة يف الأمان على امل�شت�ى ال�شخ�شي. 
• ت�قيع واإطالق عملية تنفيذ القرار ال�شادر عن جمل�س الأمن )القرار 1820( الذي يعترب العنف اجلن�شي مبثابة جرمية 

حرب، والذي يدع� اإىل اإ�شراك ق�ات الط�ارئ الدولية يف حماية املدنيني من العنف اجلن�شي.

• بناء القدرات احلك�مية الكفيلة باإطالق وماأ�ش�شة الت�جهات -على م�شت�ى امل�ازنة- التي من �شاأنها اأن تعّزز اجلانب 
للمراأة، واإن�شاء  الإن�شاين  الأمن  اإىل حت�شني  الرامية  اإىل زيادة املخ�ش�شات  بالن�ع الجتماعي، بحيث ي�شار  املتعلق 

ات للعنف  برامج خا�شة بالن�شاء املعر�شّ

• اإ�شراك الن�شاء على ال�شعيدين املحلي وال�طني يف الت�شريع ويف عملية اتخاذ القرار، على نح� يكّر�س و�شع م��ش�ع 
اأجندة  على   – امل�ازنة  على  وانعكا�شاتها  الجتماعي  بالن�ع  املرتبطة  الأخرى  وامل�شائل   – للمراأة  الإن�شاين  الأمن 

ال�شيا�شات العامة. 

املدني واجملتمع  احلكومية  غري  اهليئات  إىل  التوصيات   
تنماز الدول التي �شهدت نزاعات عادة ب�شعف حك�ماتها غري القادرة ب�ش�رة عامة على حماية م�اطنيها، وبكثافة   •
ال�شغط على م�ؤ�ش�شاتها العامة )امل�شت�شفيات، مراكز ال�شرطة..اإلخ(. ويف مثل هذه الظروف ل تعد م�شاألة العنف القائم 

على الن�ع الجتماعي ذات اأول�ية. وا�شتطراًدا ت�شبح اجلمعيات الأهلية والإقليمية والدولية مطالبة بالتدخل عرب ت�فري 

منظ�مة دعم ت�شمل �شمن ما ت�شمل: اخلط ال�شاخن، ومراكز الإي�اء وامل�شاندة الأ�شا�شية للمراأة املعنفة. 

• تربز يف البلدان العربية كافة فج�ة اإعالمية وا�شعة ب�شاأن طريقة عمل الأنظمة الجتماعية، وب�شاأن حق�ق املراأة بالن�شبة 
تنّظم حمالت ت�عية، وم�ؤمترات  اأن  الهيئات غري احلك�مية  النظم. وانطالًقا من ذلك، ينبغي على  لكّل نظام من هذه 

وطنية، وور�س عمل لتعريف الن�شاء حق�قهّن ولإر�شادهن اإىل �شبل حتقيقها. 

• ُتظهر الن�شاء العربيات غالًبا بع�س الرتّدد اإزاء طلب معاجلات قان�نية مل�شكالتهن. ففي ظّل ثقافة “تفرت�س” اأن يتّم 
اإدارة امل�شكالت العائلية )الطالق، الإرث، ال��شاية...الخ( ومعاجلتها من داخل العائلة، تربز حاجة ما�شة اإىل برامج 

ت�ّفر للن�شاء ال�شت�شارة القان�نية، وت�شجعهّن على طلب التع�ي�س القان�ين، ومتّثلهّن يف الدعاوى الق�شائية.
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قائمة املراجع

وثائق:
الأّول/ ت�شرين   31 بتاريخ  املجل�س  جل�شة   ،)2000( والأمن  وال�شالم  املراأة  ح�ل   1325 رقم  الأمن  جمل�س  قرار 

اأكتوبر2000.
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الرابع الفصل 

ة أ ملـــر ا مـــن  أل خــل  ملـد ا  : لتعــليـم ا

ي  ملصر ا صف  ا و ر  منذ   . د
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مـقـدمـة

يقرر امل�ؤمتر العاملي حلق�ق الإن�شان الذي عقد يف عام 1948م حق كل فرد يف التعليم. ولكن يبدو وا�شًحا اأن هذا احلق 

بقي حتى الآن، وبعد مرور �شتة عق�د على اعتماده، اأمنية وهدًفا مل يتحقق باأبعاده ال�شاملة، الكمية والن�عية، وبانعكا�شاته 

يع�د  مبا  واإمكاناتها  قدراتها  وا�شتثمار  مبكانتها،  النه��س  و�شمان  املراأة،  بتعليم  يتعلق  فيما  وبخا�شة  املجتمع،  على 

بالفائدة عليها وعلى املجتمع. ولهذا الغر�س متت معاجلة عدٍد من املفاهيم وامل��ش�عات ذات العالقة مبفه�م الأمن الإن�شاين 

من حيث: عالقته بتعليم املراأة، ومعايري التقييم لق�شايا الن�ع الجتماعي يف النظام التعليمي، ومدى الرتباط اأو النف�شام 

بني اجلذور الثقافية والثقافة املجتمعية يف هذا املجال. كما جرى تقييم الأو�شاع وال�شمات املتعلقة بتعليم املراأة يف الأقطار 

العربية يف الت�شريعات ويف اأن�اع التعليم ومراحله املختلفة يف �ش�ء البيانات واملعل�مات املتاحة.

التعليم،  على  والت�شال  للمعل�مات  احلديثة  والتقنيات  للع�ملة  القائمة  التاأثريات  اإىل  ال�رقة  تطرقت  ذلك  اإىل  وبالإ�شافة 

اأمنها القت�شادي ب�شكل عام،  اإىل مدى انعكا�س تعليم املراأة يف املجتمعات العربية على  وبخا�شة تعليم املراأة. كما تطرقت 

وما يتعلق بالعمل والت�شغيل يف جمالت العمل املختلفة ب�شكل خا�س.

البعد  اإبراز  مع  بالتعليم،  العالقة  ذات  والدولية  العربية  وامل�اثيق  والبيانات  املعاهدات  من  مناذج  ال�رقة  عر�شت  واأخرًيا 

املتعلق بتعليم املراأة واأمنها الإن�شاين.

املراأة والتعليم والأمن الإن�ساين

كله  ذلك  اإل مبقدار عالقة  الإن�شاين  لالأمن  املختلفة  واملتطلبات  والأبعاد  املفاهيم  اخل��س يف  ال�رقة  هذه  اأهداف  من  لي�س 

املجتمع.  الأمن يف  اأن�اع من  اأربعة  يت�شمن  الإن�شاين  الأمن  اإن  باإيجاز  الق�ل  الغر�س ميكن  وتاأهيلها. ولهذا  املراأة  بتعليم 

وهذه الأن�اع هي:

• الأمن ال�شيا�شي، وي�شمل متطلبات الدميقراطية، واحلريات العامة، و�شيادة القان�ن.
• الأمن القت�شادي، وي�شمل ت�زيع الرثوة، وتكاف�ؤ فر�س العمل، وم�شت�يات الدخل.

• الأمن الجتماعي، وي�شمل املمار�شات الجتماعية والكيانات الأ�شرية، واخلدمات التعليمية وال�شحّية والإعالمية.
• الأمن النف�شي، وي�شمل ال�ش�رة واملكانة املجتمعية للمراأة، وتقييم املراأة لذاتها وثقتها بنف�شها. ومع اأنه من املمكن عد هذا 
الن�ع من الأمن كجزء من الأمن الجتماعي، اإل اأن ورقة العمل هذه اعتمدته كن�ع م�شتقل؛ نظًرا لأهميته وخ�شائ�شه 

ب�شكل عام، ويف املجتمعات العربية ب�شكل خا�س، حيث يتاأثر بالأن�اع الأخرى لالأمن الإن�شاين وي�ؤثر بها.

ويبني ال�شكل الآتي الأبعاد املختلفة لالأمن الإن�شاين وعالقتها بالتعليم ب�شكل عام، وتعليم املراأة ب�شكل خا�س.
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مكّونات الأمن الإن�ساين وتعليم املراأة.

وتتبّنى هذه ال�رقة الراأي القائل اإن العالقة بني التعليم والأمن الإن�شاين ب�شكل عام، وما يتعلق باملراأة ب�شكل خا�س، هي يف 

ال�قت، واحت�ائية  له يف ذات  الآخر ونتيجة  ال�احد منهما �شبب يف  اأن  تبادلية من ناحية، مبعنى  ال�قت نف�شه عالقة �شببّية 

اندماجية من ناحية اأخرى، مبعنى اأن ال�احد منهما يت�شمن الآخر ويحت�يه. 

ولإلقاء ال�ش�ء على مفه�م هذه العالقة ومكّ�ناتها، ميكن تناول الأبعاد الأربعة التالية لها، حيث تت�شح العالقة ال�شببية التبادلية 

يف البعدين الأول والثاين، كما تت�شح العالقة الحت�ائية الندماجية يف البعدين الثالث والرابع:

اأوًل: اإن تعميم التعليم للمراأة على قدم امل�شاواة مع الرجل ي�شهم يف ت�فري الأمن الإن�شاين لها ب�شكل خا�س، كما ي�شهم بالتايل 

الن�شاط  العامة ويف  احلياة  م�شاركتها يف  زيادة  عن طريق  وذلك  عام،  ب�شكل  املجتمع  الإن�شاين يف  الأمن  ت�فري  يف 

القت�شادي، والرتقاء مبكانتها الجتماعية.

تعليم املراأة ي�شهم يف ت�فري الأمن الإن�شاين لها، ويعّزز الأمن الإن�شاين يف املجتمع.

ثانًيا: اإن ت�افر احلد املعق�ل من الأمن الإن�شاين مبفه�مه العام وال�شامل يف املجتمع - �ش�اء ما يتعلق منه بالبيئة ال�شيا�شية 

واحلريات العاّمة اأو العدالة الجتماعية واملمار�شات املجتمعية الإيجابية، اأو الأو�شاع القت�شادية وتكاف�ؤ الفر�س، وغري 

ذلك - ي�ؤدي ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر اإىل تعميم اخلدمات والت�شهيالت التعليمية، وت�فري الفر�س املتكافئة جلميع 

اأفراد املجتمع لال�شتفادة من هذه اخلدمات والت�شهيالت.

الأمن النف�سي:

للمراأة املجتمعية  • ال�ش�رة 
للمراأة املجتمعية  • املكانة 

لذاتها املراأة  • تقييم 

الأمن الجتماعي:

الجتماعية • املمار�شات 
الأ�شرية • الكيانات 
ال�شحية • اخلدمات 

الإعالمية • اخلدمات 

تعليم

املراأة

تعليم

املراأة

الأمن القت�سادي:

الرثوة • ت�زيع 
العمل فر�س  • تكاف�ؤ 

الدخل • م�شت�يات 

الأمن ال�سيا�سي:

• الدميقراطية
العامة • احلريات 
القان�ن • �شيادة 

الأمن 

الن�ساين
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ت�افر متطلبات وعنا�شر الأمن الإن�شاين يف املجتمع ي�ؤدي اإىل اإيالء تعليم املراأة الهتمام الالزم.

اأي تقييم لأو�شاع الأمن الإن�شاين يف املجتمع يتناول يف العادة اأو�شاع املكّ�نات املختلفة التي ت�شّكل مبجم�عها  ثالًثا: اإن 

التعليم  ويربز  وغريها.  والثقافية  والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  املجالت  يف  الإن�شاين  لالأمن  ال�شامل  املفه�م 

ب�شكل عام، وتعليم املراأة ب�شكل خا�س اأحد هذه املكّ�نات.

الإن�شاين  الأمن  اأو�شاع  تقييم  مب�جبها  يتم  التي  املكّ�نات  اأحد  املراأة،  تعليم  وخا�شة  التعليم،  ي�شّكل 

املجتمع. يف 

املناهج، واأ�شاليب  الكمية والن�عية، وم�شم�ن  التعليم يف املجتمع - مبا يف ذلك اخل�شائ�س  تقييم لأو�شاع  اأي  اإن  رابًعا: 

التعليم، وغري ذلك - يتناول يف العادة مدى ت�شمينه مفاهيم الأمن الإن�شاين ومكّ�ناته ومتطلباته ومهاراته. وي�شمل ذلك 

فيما يتعلق باملراأة: �ش�رتها يف املناهج والكتب املدر�شية، واإعدادها للعمل وللحياة العامة واحلياة الأ�شرية.

اأحد  الجتماعي،  الن�ع  بق�شايا  يتعلق  ما  ومنها  املختلفة،  وعنا�شره  مبتطلباته  الإن�شاين،  الأمن  ي�شّكل 

املكّ�نات التي يتم مب�جبها تقييم اأو�شاع التعليم ون�عيته يف املجتمع.

وميكن تلخي�س العالقة ال�شببّية التبادلية من ناحية والحت�ائية الندماجية من ناحية اأخرى بني تعليم املراأة والأمن الإن�شاين 

بالفقرة الآتية:

ي�شّكل تعليم املراأة اأحد م�شببات الأمن الإن�شاين ومدخالته، واأحد نتائجه وخمرجاته يف اآن واحد، كما 

ي�شـّكل الأمن الإن�شاين اأحد م�شببات تعليم املراأة ومدخالته، واأحد نتائجه وخمرجاته يف اآن واحد. ومن 

الإن�شاين  الأمن  ي�شّكل  كما  الإن�شاين وم�شامينه،  الأمن  مك�نات  اأحد  املراأة  تعليم  ي�شـكّل  اأخرى  ناحية 

وما يت�شمنه من ق�شايا الن�ع الجتماعي اأحد مكّ�نات النظام التعليمي يف املجتمع.

ومما يلفت النظر يف الأقطار العربية يف هذا اخل�ش��س، اأنه رغم التطّ�ر امللم��س الذي حتّقق يف تعليم املراأة لدرجة امل�شاواة 

الكمّية يف عدد من الأقطار، فاإّن هذا الإجناز ال�ا�شح الذي حتقق للمراأة يف جمال التعليم مل يرافقه اإجناز م�شابه يف حتقيق 

اجلانب القت�شادي من الأمن الإن�شاين، ذلك اجلانب املتمثل يف العمل، حيث ت�شري البيانات املتاحة اأن اإ�شهام املراأة يف ق�ة 

العمل ل تتجاوز ن�شبته )20%(، بل تقل ن�شبته يف عدد من الأقطار العربية عن )%10(.

ونتيجة لكل ما تقدم، ويف �ش�ء ما حتقق من اإجنازات يف جمال تعليم املراأة هنا وهناك، والتفاوت الكبري يف هذا املجال بني 

قطر واآخر، ويف �ش�ء العالقات املتبادلة بني تعليم املراأة واأمنها الإن�شاين، ميكن ا�شتخال�س الأم�ر الآتية:

املجالت  يف  لها  الإن�شاين  الأمن  اأن�اع  يف  مماثل  تط�ر  يرافقه  مل  ذلك  حققت  التي  الأقطار  يف  املراأة  تعليم  تط�ر  اإن   •
الأمن  على  التعليم  اآثار  لظه�ر  اأط�ل  وزمًنا  اأكرب  جهًدا  ي�شتدعي  مما  والنف�شّية؛  والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية 

الإن�شاين للمراأة يف املجتمعات العربية، وخا�شة اأن ذلك يرتبط بت�افر القناعات لدى الأ�شرة واملجتمع ب�شكل عام، ولدى 

الذك�ر والإناث �ش�اء ب�ش�اء.
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• كان البعد الكّمي غالًبا على تط�ر تعليم املراأة يف الأقطار التي حققت اإجنازا وا�شًحا يف هذا املجال من حيث ن�شب اللتحاق 
مبراحل التعليم املختلفة. اأما البعد الن�عي الذي يتعلق مبعاجلة ق�شايا الن�ع الجتماعي يف النظام التعليمي فما زال بحاجة 

اإىل معاجلات اأف�شل.

• اأّدى النم� ال�شّكاين الكبري ن�شبًيا، وبطء النم� القت�شادي وما رافقه من حمدودية فر�س العمل املتاحة اإىل ارتفاع ن�شبة 
الع�امل  ب�شبب  الرجل كما ه� مت�قع  تاأثريه على  اأكرب من  املراأة  تاأثري ذلك على  العربية. وكان  الأقطار  البطالة يف معظم 

املجتمعية املختلفة.

• ما زال هناك حتّفظ جمتمعي وا�شح ح�ل عمل املراأة يف كثري من قطاعات العمل، حتى ول� كانت م�ؤهلة لها.
• اإن درجة ت�افر الأمن الإن�شاين للذك�ر يف الأقطار العربية اأف�شل منه لالإناث؛ وذلك لأ�شباب كثرية: منها ارتفاع امل�شت�ى 
التعليمي للذك�ر باملقارنة مع الإناث، ومنها النظرة املجتمعّية والأ�شرية غري املت�ازنة، ومنها مفه�م الإعالة املتحّيز للرجل، 

بالإ�شافة اإىل اأن الأمن النف�شي للرجل من حيث فهمه لذاته وقناعته باإمكاناته ودوره يف املجتمع يف�ق الأمن النف�شي للمراأة 

من حيث فهمها لذاتها وقناعتها باإمكاناتها ودورها يف املجتمع. وينعك�س ذلك بطبيعة احلال على اأداء كل من الرجل واملراأة، 

لهما، وهي  الأخرى  الأمن  اأن�اع  ينعك�س على  املختلفة. كما  الن�شاطات احلياتية  املجتمع، واإقبالهما على  وممار�شاتهما يف 

الأمن ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي؛ لذلك فاإن اأي جهد مبذول لتعليم املراأة يف �ش�ء العالقة التبادلية والحت�ائية 

بني التعليم والأبعاد املختلفة لالأمن الإن�شاين، ي�شهم يف حتقيق اأمنها الإن�شاين، وكذلك يف حتقيق الأمن الإن�شاين لالأ�شرة 

واملجتمع ب�شكل عام، اأكرث من اإ�شهام اجلهد امل�شابه املبذول يف تعليم الرجل. اأما اإذا كانت البيئة املجتمعية غري �شديقة للمراأة 

يف جمال ا�شتثمار تعليمها لتح�شني اأمنها الإن�شاين، واإذا مل يكن هناك جه�د م�جهة وهادفة للمعاجلة عن طريق اجله�د 

اأكرث مما  اإىل بقاء الفر�س متاحة للرجل  الر�شمية والأهلية؛ وعن طريق اخلدمات الإعالمية والثقافية، فاإن هذا كله ي�ؤدي 

هي للمراأة لال�شتفادة مما يت�افر من خدمات، وت�شهيالت، وفر�س اقت�شادية واجتماعية و�شيا�شية، وبقاء الرجل كم�شتثمر 

رئي�س لها، وبقاء املراأة على هام�س هذه املبادرة وهذا ال�شتثمار.

امل�شافة  القيمة  تف�ق  املراأة  لتعليم  اأي جهد مبذول  الناجمة عن  العربي  املجتمع  امل�شافة يف  القيمة  اإن 

الناجمة عن جهد مماثل مبذول لتعليم الرجل؛ مما يزيد من اأهمية تعليم املراأة.

• اأ�شبح من امل�شّلم به -كما ت�شري كثري من الدرا�شات- اأن هناك عالقة طردية بني م�شت�ى التعليم الذي يح�شل عليه الفرد وبني 
دخله املادي الذي ي�شّكل م�شت�ى املعي�شة اأحد مظاهره الرئي�شة. واحلقيقة اأن العالقة بني الفقر املعريف والفقر املادي عالقة 

تبادلية، اإذ اإن ال�احد منهما يعّزز الآخر وي�شهم يف تغذيته. ومبا اأن املراأة يف الأقطار العربية تعاين من الفقر املعريف اأكرث 

من الرجل؛ فهي معّر�شه لأن تعاين من ه�شا�شة ال��شع القت�شادي اأكرث من الرجل. وينطبق ذلك ب�شكل اأكرث و�ش�ًحا عندما 

تك�ن املراأة هي العائل ال�حيد للعائلة، اأو عندما تك�ن م�شتقّلة عن العائلة.

• من املالحظ اأن املجتمعات التي تعاين من تفاوت ملم��س يف الفر�س التعليمية بني الذك�ر والإناث، كما تعاين من �شعف 
القناعات املجتمعية باأهمية تكاف�ؤ الفر�س، وه�شا�شة الت�جهات نح� متكني املراأة وتعزيز دورها يف املجتمع ل يقت�شر ال�شعف 

ا؛ لذلك فاإن �شعف قناعة  فيها على القناعات والت�جهات الذك�رية، بل يتعدى ذلك لي�شمل القناعات والت�جهات الأنث�ية اأي�شً

املراأة، حتى املراأة املتعلمة، بقدراتها ودورها املجتمعي املتكامل، ي�شعف من اإمكانية اإ�شهام تعليمها يف حتقيق الأمن الإن�شاين 

لها ولالأ�شرة وللمجتمع.

• اإن مفه�م امل�اءمة بني التعليم ومتطلبات �ش�ق العمل ي�شمل بعًدا اإ�شافًيا اآخر للمراأة باملقارنة مع الرجل. فمتطلبات العمل 
بالن�شبة للمراأة ت�شتدعي مراعاة حاجات �ش�ق العمل التقليدي من ناحية، وحاجات “�ش�ق العمل الأ�شري والجتماعي”، اإذا 

�شّح التعبري، من الناحية الأخرى. واإذا كان ذلك ينطبق على الرجل واملراأة، اإّل اأنه ذو بعد اأعمق واأو�شع بالن�شبة للمراأة.
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اإن ت��شيع املفه�م القت�شادي ال�شائع ل�ش�ق العمل لي�شمل البعد الجتماعي والأ�شري ومتطلبات احلياة 

ب�شكل عام، ي�شهم يف تاأكيد احلاجة لتعليم املراأة. فهل �شياأتي الي�م الذي نتكّلم فيه عن “�ش�ق احلياة” 

ومهارات احلياة بدًل من “�ش�ق العمل” ومهارات العمل؟

اجلذور الثقافية والثقافة املجتمعية

تعاين الثنائية املكّ�نة من اجلذور الثقافية والثقافة املجتمعية من انف�شام وا�شح يف بع�س القن�ات التي ت�شل بينهما، علًما باأن 

هذه ال�رقة معنّية بانعكا�شات هذا النف�شام على الثالثّية املتعّلقة باملراأة والتعليم والأمن الإن�شاين. فاجلذور الثقافية التي ينبع جزء 

كبري منها من التعاليم الدينّية الإ�شالمّية ت�شّجع على طلب العلم مدى احلياة، من املهد اإىل اللحد، للرجل واملراأة دون تفرقة.

وتعك�س الت�شريعات ال�طنية، القدمية منها واحلديثة، يف الأقطار العربية مثل هذه الت�جهات اإىل حد كبري. ومن ناحية اأخرى، 

ينعك�س ذلك على جتاوب الأقطار العربية مع امل�اثيق والتفاقيات الدولية املتعلقة بالتعليم، اإذ قلما يك�ن هناك حتفظ على بن�د 

هذه امل�اثيق والتفاقّيات، وذلك ب�شبب ان�شجامها مع اجلذور الثقافية ال�طنية. وذلك عك�س احلال يف م�اثيق واتفاقيات اأخرى 

غري تلك املتعلقة بالتعليم؛ حيث ترد يف كثري من الأحيان حتفظات على بع�س بن�دها من جانب الأقطار العربية. ولدى احلديث 

عن الأبعاد الجتماعية والثقافية يف املجتمعات العربية، وانعكا�شاتها على تعليم املراأة من ناحية، واأمنها الإن�شاين من الناحية 

الأ�شيلة من ناحية  الثقافية  التي ت�شتمل على مزيج من اجلذور  الثقافة املجتمعية  ا�شتخدام تعبري  ال�رقة  تبّنت هذه  الأخرى، 

الأمن  عند احلديث عن حمددات  الأخرى، وذلك  الناحية  التخّلف من  قروٍن من  بع�شها عرب  تراكم  التي  الثقافية  وامل�روثات 

الإن�شاين التي تقف عائًقا يف املجتمعات العربّية اأمام انعكا�س التط�ر يف تعليم املراأة على اأمنها الإن�شاين ب�شكل كاٍف. 

ومن الأمثلة البارزة على ذلك بع�س اجل�انب املتعلقة بالأمن القت�شادي، فاجلذور الثقافية النابعة من ق�اعد ال�شريعة الإ�شالمية تقّر 

ال�شتقاللية القت�شادية للمراأة، ذلك اأن للمراأة احلق يف اقتناء اأي ممتلكات واإدارتها دون قيد اأو �شرط، ولها اإدارة اأم�الها ب�شكل 

م�شتقل عن زوجها وعن اأي فرد من اأفراد عائلتها ودون م�افقتهم، ولها الت�قيع على العق�د بنف�شها، وغري ذلك من م�ؤ�شرات 

ال�شتقالل القت�شادي الذي ي�شّكل عن�شًرا رئي�ًشا من عنا�شر الأمن الإن�شاين للمراأة. وتاأتي املمار�شات والثقافة املجتمعية يف 

كثري من الأحيان لتقف حائاًل اأمام هذه احلق�ق، مما ينعك�س �شلًبا على القناعة باأهمية تعليم املراأة ما دام هذا التعليم ل ي�شمن 

الأمن القت�شادي لها من ناحية، ويحد من قدرة التعليم على حتقيق الأمن القت�شادي للمراأة من ناحية اأخرى.

النوع الجتماعي والتعليم: معايري التقييم

اإن احلكم على ق�شايا الن�ع الجتماعي يف التعليم، ومدى ما حتقق من تط�ر يف الأو�شاع التعليمية للمراأة باملقارنة مع الرجل، 

دون اخل��س يف انعكا�شات ذلك على ق�شايا الأمن الإن�شاين، ي�شتدعي اعتماد ثالث جمم�عات من املعايري التقييمّية لالإ�شهام 

يف اإعطاء �ش�رة متكاملة لهذه الق�شايا. هي: املعايري الكمّية، واملعايري الن�عية، واملعايري النظمّية.

الكمية املعايري  أواًل: 
ومعظمها يتعلق بالأبعاد الكمية يف التعليم، ومنها مدى حتقيق التعليم الأ�شا�شي الإلزامي املجاين يف النظام التعليمي، ومدة هذا 

التعليم، ون�شب اللتحاق مبراحل التعليم املختلفة الثان�ية والعالية، ومدى ت�فري اخلدمات التعليمية يف املناطق اجلغرافية على 

امل�شت�ى ال�طني. وميكن تلخي�س املعايري الكمية باأنها تلك املعايري التي تقي�س مدى حتقيق تكاف�ؤ الفر�س بني الذك�ر والإناث 

اأو القت�شادي للفرد حائاًل دون ذلك،  يف املجتمع باللتحاق والرتقاء يف ال�شلم التعليمي بحيث ل يقف ال��شع الجتماعي 

وبحيث ي�شل الإن�شان مب�شت�ى تعليمه ون�عه اإىل اأق�شى ما ت�ؤهله اإليه قدراته وا�شتعداداته. 
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النوعية املعايري  ثانًيا: 
وت�شمل النهج امل�شتخدم يف معاجلة ق�شايا الن�ع الجتماعي، و�ش�رة املراأة يف املناهج والكتب املدر�شية، وطبيعة الن�شاطات 

املدر�شية ومدى تكري�شها للنظرة الإيجابية لق�شايا الن�ع الجتماعي. كما ت�شمل العناية بامل�ه�بني وذوي الحتياجات اخلا�شة 

داخل  وطبيعتها  وال�ظيفي  واملهني  الرتب�ي  والإر�شاد  الت�جيه  خدمات  حجم  ا  اأي�شً الن�عية  املعايري  ومن  واإناًثا.  ذك�ًرا 

امل�ؤ�ش�شات التعليمية اأو خارجها.

النظمّية املعايري  ثالًثا: 
وهي تلك املعايري التي تتعلق ب��شع املراأة، وامل�شاواة، وتكاف�ؤ الفر�س يف ق�شايا الن�ع الجتماعي يف الت�شريعات، وال�شيا�شات، 

ا و�شع املراأة، ومدى اإ�شهامها يف التخطيط وو�شع ال�شيا�شات،  وال�شرتاتيجيات الرتب�ية الر�شمية. وت�شمل هذه املعايري اأي�شً

من خالل الع�ش�ية يف املجال�س والهيئات واللجان ذات العالقة، ودورها يف الن�احي الإدارية والإ�شرافية يف النظام التعليمي، 

كع�ش�ة وقيادية على امل�شت�ى امل�ؤ�ش�شي )املدر�شي( واملحّلي )املناطق اجلغرافية( واملركزي )ال�زارة املعنية(. ومن هذه املعايري 

ا مدى اإ�شهام املراأة يف التجّمعات املهنية كع�ش�ة وقيادية يف النقابات املهنية للمعلمني والحتادات الطالبية وغري ذلك. اأي�شً

ومما جتدر الإ�شارة اإليه اأن ما مت اإحرازه من تقّدم يف الأو�شاع التعليمية ب�شكل عام، واأو�شاع املراأة ب�شكل خا�س، يف الأقطار 

العربية، مع التفاوت الكبري بني قطر واآخر، كان يرتبط بالن�ع الأول من املعايري، وهي املعايري الكمية التي ي�شهل ر�شدها 

واإبرازها يف التقارير، كما �شيت�شح لحًقا يف هذه ال�رقة. واإذا ا�شتثنينا بع�س اجل�انب املتعلقة باملعايري الن�عية - كالعناية 

بامل�ه�بني وذوي الحتياجات اخلا�شة، وتلك املتعلقة باملعايري النظمية كالت�شريعات - فاإن ر�شد التطّ�ر وتقييم التغيري اأمر غري 

�شائع خارج نطاق املعايري الكمية، واإن كان يربز اأحياًنا عن طريق الدرا�شات والبح�ث اخلا�شة التي ت�شري اإىل بطء التط�ر 

والتغيري املطل�بني.

ومن ناحية اأخرى، ميكن معاجلة معايري التقييم للن�ع الجتماعي يف التعليم من زاوية اأخرى تتعلق مبفه�م دمي�قراطية التعليم 

التي تعك�س اإىل حد ما اأو�شاع الدمي�قراطية ب�شكل عام يف املجتمع. هذا وميكن احلكم على نظام تعليمي باأنه دمي�قراطي اإذا 

ت�افرت فيه اخل�شائ�س الآتية:

 اأ. ت�فري الفر�س املتكافئة للفئات املختلفة يف املجتمع، مبا يف ذلك الذك�ر والإناث وامل�ه�بني وبطيئي التعّلم واملهّم�شني 

اجتماعيًا، وغري ذلك.

ب. تط�ير احلاكمية والتنظيم والإدارة با�شتثمار املبادئ والآليات الدمي�قراطية التي ترّكز على م�شاركة الذك�ر والإناث 

ومتّكن املدر�شة ب�شفتها ال�حدة الأ�شا�شية واخللية الفاعلة يف النظام التعليمي.

اإتاحة املعارف واملعل�مات واملهارات والجتاهات املنا�شبة للمتعلم، مبا يف ذلك الق�شايا املتعلقة بالن�ع الجتماعي،  جـ. 

والتي تتعلق بالنظم والنماذج واملبادئ الدمي�قراطية من خالل املادة التعليمية والن�شاطات ال�شفّية والال�شفّية.

وبالنظر اإىل هذه املعايري يت�شح اأن ما مت اإحرازه من تقدم يف الأو�شاع التعليمية يف جمال ت�فري الفر�س املتكافئة امل�شار اإليها 

يف ) اأ ( اأعاله ل ي�شاهيها التقدم يف املجالني الآخرين. ويت�شح ذلك يف اأن حاكمية النظام التعليمي وتنظيمه واإدارته وم�شم�نه 

تنق�شها املقاربات واملبادئ والعمليات الدمي�قراطية.

املعاهدات والتفاقيات واملواثيق العربية والدولية

بتاأكيد امل�شاواة وتكاف�ؤ الفر�س بني  اأن املعاهدات والتفاقيات وامل�اثيق، القطرية منها والعربية والدولية، تزخر  من املعل�م 

اإزالة الفج�ة يف الأو�شاع وامل�شت�يات  اأو  اإىل تقلي�س  اآخر، وتدع�  الذك�ر والإناث بن�ش��س �شمنّية حيًنا و�شريحة حيًنا 
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التعليمية املتعلقة بالن�ع الجتماعي، وت�ؤّكد اأهمية التعليم للفرد واملجتمع، وتتناول يف كثري من الأحيان اخل�شائ�س املرغ�بة 

يف التعليم، والتي ت�شتمل على كثري من عنا�شر حق�ق الإن�شان واأبعاد الأمن الإن�شاين. ولكن قلما تتناول العالقات التبادلية 

اأو الندماجية بني التعليم والأمن الإن�شاين.

ومن ناحية اأخرى، كان التعليم اأحد املحاور الرئي�شة التي اهتمت بها كثري من امل�ؤمترات العاملية، فمنذ م�ؤمتر مك�شيك� �شيتي 

يف عام 1975م ومروًرا مب�ؤمتر ك�بنهاجن يف عام 1980م، وم�ؤمتر نريوبي يف عام 1985م، وو�ش�ًل اإىل امل�ؤمتر العاملي 

الرابع للمراأة يف بيجني يف عام 1995م، كانت املحاور املتعلقة بامل�شاواة، والتنمية، وال�شالم، والتعليم، والعمل، وال�شحة ترد 

با�شتمرار كمطالب رئي�شة للنه��س باأو�شاع املراأة ومكانتها يف املجتمع. اأما فيما يتعلق باجله�د العربية بعد بيجني، فقد كان 

حم�ر املراأة والتعليم يرد با�شتمرار يف امل�ؤمترات واملنتديات. وعلى م�شت�ى الأمم املتحدة، كانت ال�شيغة املتكررة التي ترد يف 

ال�ثائق ال�شادرة تتعلق ب�شرورة اإزالة كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة، مع الإ�شارة اإىل التعليم اأحياًنا ب�شكل خا�س. وقد مت 

تطبيق ذلك اعتباًرا من ميثاق الأمم املتحدة يف عام 1945م الذي اأكد على ت�شاوي احلق�ق بني الرجل واملراأة، وما تلى ذلك من 

اإعالنات وم�ؤمترات عاملية وم�اثيق ومعاهدات دولية.

وفيما يلي عر�س م�جز لنماذج منتقاة من املعاهدات والتفاقيات وامل�اثيق والإعالنات العربية والدولية:

عربية مناذج  أواًل: 
الأ�سرة حلقوق  العربي  • البيان 

�شدر هذا البيان عن الأمانة العامة جلامعة الدول العربية يف اللقاء الذي مّت يف الفرتة 2-5 مايو/اأيار 1994م، انطالًقا من 

قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم )32/44( القا�شي باعتبار عام 1994م عاًما دولًيا لالأ�شرة. وكما ه� مت�قع، فقد تناول 

البيان العربي املذك�ر �شئ�ن املراأة ب�شكل مبا�شر و�شمني، ومن خالل اأبعاد واأطر خمتلفة تت�افق مع مفه�م الأمن الإن�شاين. 

ومّما ورد يف البند الثالث من الأهداف ال�اردة يف البيان ما يلي: “ال�شعي جلعل النظام التعليمي اإلزامًيا يف مراحله الأ�شا�شية، 

وجمانًيا يف جميع مراحله للقادرين على م�ا�شلته من مرحلة ما قبل الدرا�شة وحتى التعليم العايل، دون متييز ب�شبب القدرة 

ال�شاد�س من  البند  اأخرى، ورد يف  ناحية  ...”. ومن  اأو اجلن�س  ال�شيا�شي،  الراأي  اأو  امل�شت�ى الجتماعي،  اأو  القت�شادية، 

املبادئ التي يرتكز عليها البيان الن�س الآتي: “ت�شحيح نظرة املجتمع اإىل املراأة، وتط�ير الت�شريعات والقيم الأ�شرية مبا ي�ؤكد 

دور املراأة يف الأ�شرة واملجتمع، من حيث اأهميته يف التنمية، و�شمان حقها يف التعليم والثقافة والعمل، وممار�شتها للن�شاط 

الجتماعي والقت�شادي الإيجابي باأ�شكاله املختلفة يف احلياة العامة، واتخاذ الإجراءات الالزمة لتي�شري مهام املراأة العاملة، 

بت�فري اأكرب عدد من الإمكانات واخلدمات الأ�شرية اجليدة”. كما ورد يف البند اخلام�س من و�شائل تنفيذ البيان ومتطلباته ما 

�شة يف جمال رعاية الأ�شرة والأم والطفل، وقيادات التنظيمات  ياأتي: “الهتمام بالتدريب الذي ي�شمل القيادات املهنية املتخ�شّ

ا يف املجتمع؛ فان البيان العربي حلق�ق الأ�شرة ذو اأثر اأكرب على حق�ق  ال�شعبية...”. ونظًرا لأن املراأة هي اجلانب الأقل حظًّ

املراأة من منطلقني: اأولهما منطلق الأ�شرة كخلّية اأ�شا�شية يف املجتمع، وثانيهما منطلق اأفراد الأ�شرة وحاجاتهم اخلا�شة.

العربي الوطن  يف  العلمي  والبحث  العايل  والتعليم  الرتبية  تطوير  • خطة 

اأعّدت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعل�م )األك�ش�( خطة تط�ير الرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي يف ال�طن العربي 

ال�شتثنائي  امل�ؤمتر  يف  اخلطة  اعتماد  ومت  العربية.  املنظمة  عمل  وخطة  العربية،  الدول  جلامعة  العام  الأمني  تقرير  �ش�ء  يف 

للمنظمة الذي عقد يف ت�ن�س يف مت�ز/ي�لية عام 2007م. وتت�شمن ال�ثيقة خطًطا لتط�ير املنظ�مة الرتب�ية يف جمالت ما 

قبل املدر�شة، والتعليم الأ�شا�شي، وبرامج حم� الأمية وتعليم الكبار، والتعليم الفني واملهني، والتعليم الثان�ي العام، والتعليم 

العايل، والبحث العلمي. وكما ه� مت�قع كان لتعليم املراأة باأبعاده الكمية والن�عية ن�شيب وا�شح يف اخلطة.
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امل�ستدامة للتنمية  جّدة  • تعهّدات 

13-2006/12/15م  الفرتة  يف  ال�شع�دية  العربية  اململكة  يف  انعقد  الذي  البيئة  ل�زراء  الثاين  الإ�شالمي  امل�ؤمتر  اعتمد 

للتنمية  ومتكاملة  م�شرتكة  اإ�شالمية  ا�شرتاتيجية  �شياغة  على  التعهّدات  وا�شتملت  امل�شتدامة.  للتنمية  تعهدات جدة  م�شروع 

امل�شتدامة، وحماربة الأمية والفقر والبطالة، وتط�ير اخلدمات الرتب�ية، ودعم م�شاركة املراأة وال�شباب واملجتمع املدين يف 

التنمية امل�شتدامة. ومن ال�ا�شح اأن جزًءا كبرًيا من عنا�شر تعليم املراأة واأمنها الإن�شاين تندرج حتت هذه التعهّدات.

دولية مناذج  ثانًيا: 
1948م الإن�سان  حلقوق  العاملي  • الإعالن 

تبّنت الأمم املتحدة الإعالن العاملي حلق�ق الإن�شان يف 10 كان�ن الأول/دي�شمرب 1948م. وتناولت املادة رقم )26( من الإعالن 

الت�جهات الآتية:

حّق كل فرد يف التعليم.

جمانية التعليم يف املراحل البتدائية والأ�شا�شية على الأقل.

اإلزامية التعليم البتدائي.

ت�فري خدمات التعليم املهني والتقني.

ت�فري التعليم العايل للجميع على اأ�شا�س القدرة وال�شتحقاق.

ت�جيه التعليم لأغرا�س التنمية املتكاملة ل�شخ�شية الإن�شان، وتعزيز الحرتام حلق�ق الإن�شان واحلرّيات الأ�شا�شية.

الدينية والإثنّية، ودعم ن�شاطات الأمم املتحدة يف  ال�شع�ب واجلماعات  التفاهم وال�شداقة بني  التعليم لتعزيز  ت�جيه 

املحافظة على ال�شالم.

حق ال�الدين يف اختيار ن�ع التعليم الذي يعطى لأطفالهم.

ويت�شح من هذه الت�جهات الرتباط بني حق التعليم جلميع اأفراد املجتمع وبني كثري من الأبعاد ذات العالقة بالأمن الإن�شاين، 

�ش�اء فيما يتعلق بالبعد الفردي املتعلق بالتنمية املتكاملة ل�شخ�شية املتعلم، اأو البعد الأ�شري املتعلق بحق ال�الدين يف اختيار 

ن�ع التعليم لأطفالهم، اأو بالبعد املجتمعي املتعلق باحرتام حق�ق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية، اأو بالبعد العاملي املتعّلق بال�شالم 

وال�شداقة بني ال�شع�ب. 

امل�ستدامة التنمية  اأجل  من  للرتبية  املتحدة  الأمم  • عقد 

مت اإطالق عقد الأمم املتحدة للرتبية من اأجل التنمية امل�شتدامة )2005-2014م( الذي اأقرته اجلمعية العم�مية لالأمم املتحدة 

يف 20 كان�ن الأول/دي�شمرب 2002م بقرارها رقم )57 /254( بعد انعقاد قمة الأر�س يف ج�هان�شربغ يف جن�ب اإفريقيا 

التعليم جلميع  على  العقد  فعاليات  لها. وركزت  �شعاًرا وهدًفا  امل�شتدامة  التنمية  اتخذت  التي  القّمة  2002م، وهي  عام  يف 

فئات املجتمع كمدخل رئي�س للتنمية امل�شتدامة باأبعادها املختلفة: الجتماعية والقت�شادية والبيئية. واعتمد اخلرباء املعني�ن 

ه�  امل�شتدامة،  التنمية  اأجل  من  للرتبية  خمت�شًرا  تعريًفا  العقد  لفاعليات  الأوىل  املرحلة  يف  والتدريب  والتعليم  بالرتبية 

للتنمية وممار�شتها،  ت�ازًنا بني اجل�انب الجتماعية والقت�شادية والبيئية  التي حتّقق  املعرفة والقيم واملهارات  “اكت�شاب 
ومراعاة النم� والتقّدم للفرد واملجتمع يف احلياة”.
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التعليم والت�سريعات واملمار�سات الجتماعية

اإن اأي نظرة �شاملة فاح�شة للت�شريعات العربية، مبا يف ذلك الد�شاتري والق�انني والأنظمة، تظهر ب��ش�ح النهج املبني على 

بالتعليم ترد  الت�شريعية املتعلقة  التعليم. وب�شكل عام، كانت الأحكام  امل�شاواة وتكاف�ؤ الفر�س بني الذك�ر والإناث يف جمال 

دون اإ�شارة اإىل الن�ع الجتماعي، واإن كانت هناك ن�ش��س ترد يف بع�س الأحيان لتاأكيد امل�شاواة بني اجلن�شني كا�شتخدام 

تعبري “البنني والبنات” اأو “الذك�ر والإناث”، ون�ش��س اأخرى ت�ؤكد حق الأنثى ب�شكل خا�س. وينطبق ذلك ب�شكل عام على 

جمالت التعليم ومراحله املختلفة واأن�اعه النظامية وغري النظامية. وهذا يدل على اأن البعد الت�شريعي ل يقف عائًقا اأمام املراأة 

يف جمال التعليم، بل على العك�س من ذلك فاإنه يقف حافًزا لها وللمجتمع لتحقيق اأعلى امل�شت�يات التعليمية امل�ائمة لها على قدم 

امل�شاواة مع الرجل، دون اأن يقت�شر ذلك على التعليم الإلزامي. ومع ذلك، فاإن ت�افر الت�شريعات التعليمية امل�ائمة ي�شّكل يف 

العادة وجًها واحًدا من وجهي العملة. اأما ال�جه الآخر فيتعلق مبدى تطبيق هذه الت�شريعات، واأثرها على املكّ�نات والعنا�شر 

املختلفة لالأمن الإن�شاين للمراأة.

وميكن من ذلك ا�شتنتاج اأن التحديات واملع�قات املتعلقة بتعليم املراأة يف الأقطار العربية ذات امتدادات اجتماعية واقت�شادية 

وتزداد  واآخر،  قطر  بني  ملم��ًشا  تفاوًتا  تتفاوت  واملع�قات  التحديات  هذه  باأن  علًما  اأدناه،  املبينة  بالأم�ر  تلخي�شها  ميكن 

اللتحاق  بن�شب  املتمثل  البعد  امل�شاواة، وه�  الكّمي يف  البعد  الأدنى من  التي مل حتقق احلد  الأقطار  واأهمّيتها يف  �شّدتها 

املختلفة: التعليم  مبراحل 

املادية والب�شرية  التعليمية، وامل�ارد  الت�شهيالت واخلدمات  اإمكاناتها يف جمال ت�فري  اأو �شعف  تق�شري احلك�مات   .1

الالزمة لتطبيق الت�شريعات، كاإلزامية التعليم على �شبيل املثال.

2. وق�ف الع�ائق واملمار�شات الجتماعية حائاًل اأمام احلركية الجتماعية والقت�شادية للمراأة يف بع�س الأحيان، ب�شبب 

ال�ش�رة النمطية ال�شلبية والنظرة املتحّيزة �شدها، والتي ت�شعف من قدرتها على ال�شتفادة من الأحكام الت�شريعية 

املتعلقة بالتعليم والعمل وغري ذلك.

والقت�شادية  الجتماعية  املجالت  يف  الأخرى  الت�شريعات  من  كثرًيا  فاإن  بالتعليم،  املتعلقة  الت�شريعات  ا�شتثنينا  اإذا   .3

ت�شتمل على ع�ائق اأمام املراأة ومكانتها وحت�ل دون قيامها بدورها املتكامل يف املجتمع. ورغم اأن هذه الت�شريعات 

تبدو غري معنية بالتعليم، اإل اأن انعكا�شاتها غري املبا�شرة تك�ن �شلبّية فيما يتعلق بجّدية النظرة املجتمعية لتعليم املراأة، 

والنف�شية، ودون  ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية  لها مبك�ناته  الإن�شاين  الأمن  التعليم يف حتقيق  اأثر  و�شعف 

اخل��س يف تفا�شيل نقاط ال�شعف يف هذه الت�شريعات، يكفي الإ�شارة هنا اإىل نقطة �شعف عاّمة، وهي غلبة النظرة 

النمطية اإىل املراأة، والتعامل الت�شريعي معها على اأّنها زوجة واأم وربة بيت، دون اأن يرافق ذلك ب�شكل كاف النظر اإليها 

كعاملة ومنتجة.

4. كثرًيا ما يتم اللتزام بتطبيق اأحكام الت�شريعات ذات العالقة باملراأة يف م�ؤ�ش�شات القطاع العام واحلك�مي دون اأن ميتد 

مثل هذا اللتزام اإىل م�ؤ�ش�شات القطاع اخلا�س واملجتمع املدين، وبخا�شة اإذا �شاب هذه الت�شريعات بع�س الغم��س. 

وخري مثال على ذلك الت�شريعات املتعلقة بالأج�ر يف ت�شريعات العمل.

الأمية  ن�شبة  املت�ا�شل يف  العربية، والنخفا�س  الأقطار  الإناث يف  بني  الأمية  ن�شبة حم�  امل�شتمر يف  التح�ّشن  رغم   .5

بينهن، اإل اأن هذا التح�ّشن يرافقه الثغرات الآتية:

• هناك تفاوت كبري يف ن�شب حم� الأمية لدى الإناث بني املناطق احل�شرية والريفية.
• ما زال عدد الأميات كبرًيا بالأعداد املطلقة، رغم انخفا�س ن�شبتهن يف املجتمع، حتى يف الأقطار التي تدّنت 

فيها ن�شبة الأمية تدنًيا كبرًيا.
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• رغم اجله�د املبذولة يف تعميم التعليم الأ�شا�شي، ما زالت منابع الأمية غري م�شدودة بالكامل. ومن ظ�اهر ذلك 
عدم اللتحاق بالتعليم اأو الت�شّرب املبّكر منه. ويف كثري من الأحيان فاإن اإلزامية التعليم التي ترد اأحكامها يف 

الت�شريعات يتم تطبيقها من ناحية عملية باإلزام الدولة بقب�ل الراغبني يف الإلتحاق بالتعليم، وت�فري الت�شهيالت 

لأن  ذلك  املتاحة؛  بالت�شهيالت  اأطفالها  لإحلاق  لالأ�شرة  حقيقي  اإلزام  دون  ل�شتيعابهم،  الالزمة  واخلدمات 

الت�شريعات ل ت�شتمل على عق�بات يتحملها ويل الأمر الذي ل يلتحق اأطفاله باملدر�شة.

6. هناك حاجة ملعاجلٍة اأف�شل لق�شايا الن�ع الجتماعي وال�ش�رة النمطّية للمراأة يف املناهج والكتب املدر�شية. ومما ه� 

جدير بالذكر اأن هذه ال�ش�رة النمطّية تعّزز التمييز الن�عي بني اجلن�شني رغم تقلي�س اأو حتى زوال التمييز الكّمي يف 

التعليم. ول يخفى اأن ذلك ي�شعف من اأثر تعليم املراأة على اأمنها الإن�شاين مبكّ�ناته املختلفة: ال�شيا�شية، والقت�شادية، 

والجتماعية، والنف�شّية.

7. رغم التح�ّشن الكبري يف التحاق الإناث بالتعليم اجلامعي، اإّل اأن الت�جه الرئي�س لهن مازال م�ش�ًبا نح� التخ�ش�شات 

املرتبطة بالعل�م الإن�شانية والجتماعية، مع انخفا�س كبري يف ن�شب التحاقهن بالعل�م التطبيقية؛ مما يقلل فر�س العمل 

اأمامهن بعد التخّرج، ويقّلل بالتايل من الأثر الإيجابي للتعليم على اأمنهن الإن�شاين، وبخا�شة يف بعده القت�شادي.

8. من املعل�م اأن م�شاركة م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين يف اجله�د امل�جهة للنه��س بتعليم املراأة حمدودة و�شعيفة؛ ويع�د 

اأوكلت هذه  التي  الت�شريعية والتنظيمية  الهياكل  امل�ؤ�ش�شات من ناحية، واإىل طبيعة  اإىل �شعف هذه  ال�شبب يف ذلك 

اجله�د اإىل القطاع احلك�مي ب�شكل رئي�س من الناحية الأخرى، علًما باأنه ميكن ملثل هذه امل�شاركة اأن يك�ن لها دور 

فاعل يف دعم ق�شايا تعليم املراأة وامتداداته املتعلقة باأمنها الإن�شاين. ومن اأمثلة الأن�شطة التي ميكن للمراأة اأن ت�شارك 

تعليم  يف  الأ�شرية  الت�جهات  وتر�شيد  املدر�شية،  والكتب  املناهج  يف  الجتماعي  الن�ع  وق�شايا  الأمية،  حم�  فيها: 

اأبنائها، والعمل كجماعات �شغط يف ق�شايا الأمن الإن�شاين للمراأة.

اإذا كانت هناك ف�ارق يف التعليم بني الذك�ر والإناث، فهي يف العادة ل تع�د اإىل الت�جهات اأو  9. وخال�شة الأمر اأنه 

الت�شريعات املتعلقة بامل�شاواة وتكاف�ؤ الفر�س، بل تع�د اإىل بع�س اجل�انب الن�عية يف النظام التعليمي، والت�جهات 

واملمار�شات الجتماعية والأ�شرية، وانعكا�شات بع�س الت�شريعات املعنية باملجالت غري التعليمية. ومن الأمثلة على ذلك، 

عالوة على ما �شبق ذكره، مفه�م ويل اأمر الطالب/الطالبة، وه� املفه�م املتحّيز للرجل.

10.واأخرًيا ميكن طرح الت�شاوؤلت التالية لتقييم البعد الن�عي املتعلق بق�شايا الن�ع الجتماعي يف التعليم حتى يف الأقطار 

التي حققت تكاف�ؤ الفر�س والأبعاد الكمية من امل�شاواة.

• ما ال�ش�رة التي تعك�شها املناهج والكتب املدر�شية للمراأة، وبخا�شة فيما يتعلق بدورها يف املجتمع؟
• ما القناعات واحتمالت التحّيز التي ينطلق منها املعلم/املعلمة يف طرح ق�شايا الن�ع الجتماعي يف التدري�س والتفاعل داخل 

الغرفة ال�شفية وخارجها؟

• اإىل اأي مدى تعّزز الأن�شطة الرتب�ية غري ال�شفية وغري املدر�شية ال�ش�رة النمطية للمراأة يف املجتمع اأو ت�شعى لتح�شينها 
وتط�يرها.

التعليم اخلا�س والنوع الجتماعي

يتفاوت حجم التعليم اخلا�س، الربحي منه وغري الربحي، تفاوًتا كبرًيا من قطر عربي لآخر. واإن كانت البيانات والدلئل ت�شري 

املفت�ح  التعليم  العايل، ويف جمال  التعليم  املا�شيني، وبخا�شة يف مرحلة  العقدين  الذي طراأ عليه خالل  الكبري  الت��شع  اإىل 

العربية،  الأقطار  التعليم اخلا�س يف  اأو الفرتا�شي. وميكن تلخي�س خ�شائ�س  الإلكرتوين  التعليم  املختلفة، ومنها  باأ�شكاله 

وانعكا�س هذه اخل�شائ�س على تعليم املراأة، وبالتايل على اأمنها الإن�شاين، يف الأم�ر الآتية:
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والعايل.  والثان�ي  والبتدائي  املدر�شي  قبل  التعليم  ذلك  وي�شمل  التعليمية،  املراحل  جميع  اخلا�س  التعليم  يتناول   

ومييل اإىل الت��ّشع يف مراحل التعليم غري الإلزامية، كالتعليم قبل املدر�شي يف ريا�س الأطفال، والتعليم العايل.

 الغالبية العظمى من م�ؤ�ش�شات التعليم اخلا�س م�ؤ�ش�شات ربحية ت�شت�يف ر�ش�ًما عالية من امللتحقني بها. وحتى يف 

امل�ؤ�ش�شات غري الربحية فاإن الر�ش�م امل�شت�فاة تك�ن عالية ن�شبًيا لتغطية كلفة الت�شغيل. ويف ذلك بع�س النعكا�شات 

اأبنائها  تعليم  يف  ال�شتثمار  اإىل  متيل  املت�ا�شعة  املادية  الإمكانات  ذات  الأ�شرة  اأن  ذلك  الفتيات،  تعليم  على  ال�شلبية 

الذك�ر واإعطائهم الأول�ية يف ذلك، بينما تت�انى عن تعليم الإناث ب�شبب الأعباء املادية.

نظًرا للكلفة العالية خلدمات امل�ؤ�ش�شات التعليمية اخلا�شة، وبخا�شة الربحية منها، فاإن الر�شالة الجتماعية لها تك�ن يف 

الغالب قا�شرًة عن تقدمي اخلدمات يف احلالت غري املجدية اقت�شادًيا، كخدمة املناطق النائية، اأو خدمة الفئات املجتمعية 

ا. وكمثال على النعكا�شات ال�شلبية لذلك على تعليم املراأة، فاإن عدم ت�افر بع�س اخلدمات التعليمية، كالتعليم  الأقل حظًّ

ا  الثان�ي اأو العايل، يف منطقة نائية اأو ريفية بعيدة عن م�قع امل�ؤ�ش�شة التعليمية املن�ش�دة؛ مما ي�شتدعي جهًدا خا�شً

الإناث؛ لأن احلركية  اأكرث من  الذك�ر من هذه اخلدمات  ا�شتفادة  احتمال  اإىل  ي�ؤدي  اإليها،  لل��ش�ل  اإ�شافية  وكلفة 

الجتماعية للذك�ر تف�ق مثيلتها لدى الإناث ب�شكل ملم��س. ويف هذا ال�شياق، ورد يف ملخ�س تقرير التنمية الإن�شانية 

العربية الن�س الآتي: “يف ظل ال�شياق امل�ؤ�ش�شي الراهن، ي�شعب اأن ي�فر حافز الربح اأ�شا�ًشا لل�فاء بحاجات الفئات 

الفئات  تعليم  بدورها يف �شمان  الدولة  تقم  اإذا مل  منه  يزداد حرمانها  اأن  ويت�قع  التعليم،  من  ال�شعيفة  الجتماعية 

الجتماعية الأ�شعف”. )ملخ�س تقرير التنمية الإن�شانية العربية 29:2002(

اإن ما ورد يف البند رقم )3( اأعاله ينطبق ب�شكل خا�س على امل�ؤ�ش�شات التعليمية التقليدية التي ت�شتدعي وج�د املتعلم 

التعليمية  امل�ؤ�ش�شات  على  تنطبق  التعليمية، ول  العملية  تطبيق  اأثناء  التعليمية يف  امل�ؤ�ش�شة  داخل  ل�جه  واملعلم وجًها 

املفت�حة، وبخا�شة تلك التي ت�شتخدم التقنيات احلديثة للمعل�مات والت�شال �شمن ما اأ�شبح ي�شّمى بالتعليم الإلكرتوين 

اأو الفرتا�شي، الذي �شيتم معاجلته وبيان انعكا�شاته على تعليم املراأة يف م�قع اآخر من هذه ال�رقة.

 اإن القب�ل مببداأ التعليم اخلا�س بل وت�شجيعه من ناحية، وتقلي�س بع�س انعكا�شاته الجتماعية ال�شلبية املمتثلة بالنخب�ية 

البطاقات  ا�شتخدام نظام  املنا�شبة، ومنها  الر�شمية  ال�شيا�شات والت�شريعات  ت�افرت  اإذا  الأخرى، ممكن  الناحية  من 

التعليمية الذي ي�شلح ب�شكل خا�س يف التعليم الأ�شا�شي والثان�ي، والذي ت�شّدد مب�جبه احلك�مة الأق�شاط املدر�شية 

بالنيابة عن حامل البطاقة يف امل�ؤ�ش�شة التعليمية اخلا�شة بقدر الكلفة املقّدرة يف امل�ؤ�ش�شات التعليمية احلك�مية، بينما 

فئات جمتمعّية  قب�ل  ي�شمن  الذي  الجتماعية  نظام احل�ش�س  ومنها  اإذا وجد،  الفرق  الطالب/الطالبة  اأ�شرة  تتحمل 

خمتلفة يف امل�ؤ�ش�شات التعليمية اخلا�شة مع وج�د ح�افز متعددة لها يتم مب�جبها دعمها مادًيا �شريطة الربط بني قيمة 

اإذا مل يت�افر نظام  اأن تطبيق هذه ال�شيا�شات من ال�شع�بة مبكان  الر�شم املدر�شي ودخل الأ�شرة. وغني عن الق�ل 

�شيا�شي واإداري منا�شب على امل�شت�ى ال�طني ي�شمن الكفاءة والفاعلية وال�شفافية.

والثان�ي  العايل  كالتعليم  الإلزامية،  غري  التعليم  مراحل  يف  -وبخا�شة  اخلا�س  التعليم  اأن  عام  ب�شكل  الق�ل  ميكن  وبذلك 

وقبل املدر�شي- يعّزز النخب�ية يف النظام التعليمي، ويفاقم الطبقية الجتماعية، الراأ�شية منها املتعلقة بدخل الفرد وو�شعه 

القت�شادي، والأفقية املتعلقة بالتمييز والتحّيز يف ق�شايا الن�ع الجتماعي. وهكذا فاإذا كنا نقر ب�ج�د النخب�ية يف التعليم 

احلك�مي الر�شمي، املجاين منه اأو قليل الكلفة -رغم ال�شيا�شات املعلنة لتقلي�س هذه النخب�ية اأو اإزالتها يف كثري من الأقطار 

اخلا�س  التعليم  يف  واأثرها  حجمها  يف  تزداد  النخب�ية  هذه  مثل  فاإن  والقت�شادية-  الجتماعية  امل�ؤثرات  ب�شبب  العربية، 

ب�شبب م�ؤثرات اإ�شافية تتعلق بالكلفة العالية التي تقف عائًقا اأمام قدرات الفئات ذات الدخل املتدين يف �شبيل تعليم اأبنائها، 

وبخا�شة الإناث.
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الأّمية والفقر املعريف

ويتفاوت  الإجراءات.  من  جمم�عتني  ي�شتدعي  املجتمع  يف  ومكافحتها  منها  احلد  بهدف  الأمية  مع  التعامل  اأن  املعروف  من 

الرتكيز على كل واحدة منهما من جمتمع لآخر. وهاتان املجم�عتان هما:

اأوًل: الإجراءات ال�قائية: وهي الإجراءات التي تتطلب �شد منابع الأمية عن طريق: تعميم التعليم الأ�شا�شي، وتطبيق الزاميته، 

وحتقيق تكاف�ؤ الفر�س، وامل�شاواة يف البعد املتعلق بالن�ع الجتماعي يف هذا امل�شت�ى من التعليم.

ثانًيا: الإجراءات العالجّية: وهي الإجراءات التي ت�شتدعي ن�شر برامج حم� الأمية وتفعيلها، تلك الربامج امل�جهة يف العادة 

اأنهم  اأو  اأنهم ت�شّرب�ا من املدر�شة يف مراحل مبكرة،  اأو  للكبار ممن مل تتح لهم فر�س اللتحاق بالتعليم يف ال�شابق، 

ارتّدوا لالأمية رغم اإنهائهم عدًدا من ال�شن�ات يف املدر�شة ) 4 - 6 �شن�ات مثاًل(، وذلك ب�شبب ظروف وبيئات اجتماعية 

واقت�شادية غري مواتية.

ومن اجلدير بالذكر اأن تفعيل هاتني املجم�عتني من الإجراءات، وبخا�شة الإجراءات العالجية امل�جهة للكبار يتطلب ن�عني من 

اجله�د، يتعلق الن�ع الأول باحلاجة لت�فري الت�شهيالت واخلدمات الالزمة كامل�اقع املنا�شبة، واملدّر�شني، والإمكانات املادية، 

بينما يتعلق الن�ع الثاين من اجله�د بت�افر احل�افز وامل�شّجعات الجتماعية والقت�شادية لإقناع الفئات امل�شتهدفة با�شتخدام ما 

يت�افر من ت�شهيالت وا�شتثمار ما يتاح من خدمات. وهكذا فاإن ت�افر الت�شهيالت واخلدمات لي�س كافًيا لبع�س �شرائح الفئات 

القناعات  ت�افر  اأو عدم  ال�ّشن،  تقّدم  ب�شبب  اأو  الجتماعية،  الأ�شرية واملحددات  الع�ائق  ب�شبب  الإناث؛  امل�شتهدفة، وبخا�شة 

بجدوى حم� الأمية وانعكا�شاتها يف احلياة العملية، اأو ب�شبب �شع�بة التفّرغ للدرا�شة نظًرا لأعباء احلياة والفقر.

وهكذا فاإن تفعيل اإجراءات مكافحة الأمية وتط�يرها، وبخا�شة الإجراءات العالجية، ي�شتدعي اإ�شهاًما فاعاًل وم�شاركة من قبل 

م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين وامل�ؤ�ش�شات الإعالمية بالإ�شافة اإىل اجله�د الر�شمية.

من  ا�شتخال�شه  جرى  والذي  العربية  الأقطار  يف  الأمية  حم�  ب��شع  املتعلقة  للم�ؤ�شرات  ا  ملخ�شً  )1( رقم  ال�شندوق  ويبني 

البيانات ال�اردة يف امل�شدر امل�شار اإليه.

ال�سندوق رقم )1(: بع�ض موؤ�سرات حمو الأمية يف الأقطار العربية

• يرتاوح معدل حم� اأمية الكبار )15 �شنة فاأكرث( )1995 - 2004م( للذك�ر: بني )60%( و)%95(.
• يرتاوح معدل حم� اأمية الكبار )15 �شنة فاأكرث( )1995 - 2004م( لالإناث: بني )35%( و)%91(.

• يرتاوح معدل حم� اأمية الكبار )15 �شنة فاأكرث( )1995 - 2004م( لل�شكان: بني )51%( و)%93(.
• ترتاوح الن�شبة املت�قعة لالإناث الأميات مقارنة مبجم�ع الأميني بحل�ل عام 2015م: بني )31%( و)%81(.

امل�شدر: اليون�شكو 2007، التقرير العاملي لر�شد التعليم للجميع: 252.

ويت�شح من البيانات ال�اردة يف ال�شندوق رقم )1( ما ياأتي:

• هناك تفاوت كبري بني الأقطار العربية فيما يتعلق بن�شبة حم� الأمية.
• هناك هّ�ة ملم��شة يف حجم حم� الأمية بني الذك�ر والإناث ل�شالح الذك�ر.

• اإن اله�ة بني الذك�ر والإناث يف جمال حم� الأمية تف�ق اله�ة يف جمال اللتحاق بالتعليم البتدائي كما ه� مبنّي لحًقا؛ 
مما يدل على اأن اجله�د املبذولة يف الأقطار العربية ترتكز على الإجراءات ال�قائية املتمثلة بتعميم التعليم الأ�شا�شي، 

بينما كانت اجله�د املبذولة يف جمال الإجراءات العالجية املتمثّلة بربامج حم� الأمية مت�ا�شعة.
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ومن املعل�م اأن البيانات الداّلة على معّدلت الأمية تخفى التفاوت الذي قد يك�ن كبرًيا بني املناطق اجلغرافية كاحل�شر والّريف، 

اأو بني الفئات ال�شّكانية يف املجتمع كالفقراء واملي�ش�رين، وب�شكل عام تخفي �ش�ء ت�زيع “الرثوة املعرفية”، وه� اأمر ل يقل 

�ش�ًءا عن �ش�ء ت�زيع الرثوة )املادية( يف املجتمع. وم�جز الق�ل اإن حت�شني القرائية ومكافحة الأمية ت�شتدعي اجله�د الآتية:

التعليم  اإلزامية  اأهمية  وتربز  فيه.  والن�عية  اجل�دة  مبتطلبات  العناية  مع  وتعميمه،  التعليم  اإلزامية  تطبيق  اإحكام   •
الأ�شا�شي، اأو على الأقل التعليم البتدائي، ملدة ل تقل عن )5 - 6( �شن�ات اأن الت�شّرب من املدر�شة قبل هذا احلد الأدنى 

من ال�شن�ات ي�ؤدي اإىل احتمالت الرتداد لالأمّية. ولي�س غريًبا اأن تزداد خط�رة هذه الحتمالت يف حالة الإناث ب�شبب 

م�ؤثرات وحمددات اجتماعية اإ�شافية.

التعليمية  واملادة  امل�ؤهلني،  واملعلمني  املنا�شبة،  امل�اقع  ت�فري  حيث  من  وتعميمها،  الفّعالة  الأمّية  حم�  خدمات  ت�فري   •
املنا�شبة، والإدارة الكف�ؤ، والت�شريعات الداعمة، وامل�ارد املادية الالزمة.

• تعزيز ق�ى الطلب على الت�شهيالت واخلدمات املت�افرة ب�شكل عام، وللمراأة ب�شكل خا�س، عن طريق العمل الجتماعي 
واملجه�د الإعالمي اللذين يعززان القناعات لدى الفئات امل�شتهدفة بجدوى حم� الأمية واأهميتها.

التعليم قبل املدر�سي )قبل البتدائي(

الدرا�شية  املراحل  كما يف  الطفل  �شخ�شية  لتنمية  الهادفة  ر�شالته  من  فقط  لي�س  املدر�شي  قبل  للتعليم  اخلا�شة  الأهمية  تنبع 

ا من طبيعة املرحلة العمرية التي يعنى بها، والتي تغّطي الفئة العمرية )3 - 6( �شن�ات، حيث اإن اجلانب  الأخرى، واإمنا اأي�شً

الأكرب من خ�شائ�س �شخ�شية الفرد تتبل�ر وتتحدد معاملها قبل دخ�ل املدر�شة الذي يتم يف العادة يف �شن ال�شاد�شة. ول تخفى 

النعكا�شات امل�شتقبلية لذلك على متطلبات الأمن الإن�شاين. ومما يلفت النظر اأن تقرير التنمية الإن�شانية العربية لعام 2002م قد 

اأكد اأهمية مرحلة الطف�لة املبكرة يف زرع بذور متطلبات الأمن الإن�شاين املتعلقة بالن�ع الجتماعي لدى الطفل.

يف ع�شر املعرفة، يتعنّي اأن يك�ن معنى الأمان للفرد واملجتمع على حد �ش�اء، ه� تاأمني الفر�شة لبزوغ امل�اهب يف �شن 

ة الطف�لة املبكرة. الطف�لة، خا�شّ

ملخ�س تقرير التنمية الإن�شانية العربية، 32:2002

ا للم�ؤ�شرات املتعلقة بالتعليم قبل املدر�شي )يف ريا�س الأطفال( يف الأقطار العربية، والتي  ويبني ال�شندوق رقم )2( ملخ�شً

جرى ا�شتخال�شها من البيانات ال�اردة يف امل�شدر امل�شار اإليه.

الصندوق رقم )2(: بعض مؤشرات التعليم قبل المدرسي في األقطار العربية

• ترتاوح فرتة التعليم قبل املدر�شي بني �شنتني وثالث �شن�ات قبل �شن ال�شاد�شة.
• ترتاوح ن�شبة الإناث يف التعليم قبل املدر�شي يف عام 2005م مقارنة بن�شبة جملة امللتحقني:

بني )39%( و)%51(

• يرتاوح القيد يف امل�ؤ�ش�شات اخلا�شة كن�شبة مئ�ية من اإجمايل القيد يف عام 2005م:
بني )31%( و)%100(

• ترتاوح ن�شبة القيد الإجمالية يف التعليم قبل املدر�شي يف عام 2005م:
بني )1%( و)74%(، وكانت للذك�ر بني )1%( و)75%(، ولالإناث بني )1%( و)%74(

امل�شدر: اليون�شكو 2007، التقرير العاملي لر�شد التعليم للجميع: 269-268.



���

ويت�شح من البيانات ال�اردة يف ال�شندوق رقم )2( ومن امل�شدر امل�شار اإليه ما ياأتي:

• اأن اله�ة املتعلقة بالن�ع الجتماعي يف التعليم قبل املدر�شي تقل كثرًيا عن مثيلتها يف برامج حم� الأمية ويف التعليم 
الأ�شا�شي، وتكاد هذه الهّ�ة اأن تختفي يف كثري من الأقطار العربية. وميكن تف�شري ذلك باأن الفئات امل�شتفيدة من التعليم 

قبل املدر�شي يغلب عليها اأن تك�ن ذات دخل عاٍل ن�شبًيا حتى تتحمل الكلفة املطل�بة، حيث اإن هذا التعليم غري اإلزامي 

ويتم جانب كبري منه يف م�ؤ�ش�شات خا�شة.

• يربز دور امل�ؤ�ش�شات اخلا�شة يف التعليم قبل املدر�شي ب�شكل اأكرب منه يف التعليم الأ�شا�شي؛ وذلك نظًرا لأن التعليم 
قبل املدر�شي غري اإلزامي.

• تبقى ن�شبة القيد الإجمالية للذك�ر والإناث يف التعليم قبل املدر�شي منخف�شة جًدا يف غالبية الأقطار العربية، حيث مل 
ُيعط هذا امل�شت�ى من التعليم الأول�ّية املتاحة للتعليم الأ�شا�شي.

التعليم الأ�سا�سي الإلزامي

ت�شري البيانات واملعل�مات املت�افرة عن اأو�شاع الإناث يف مرحلة التعليم الأ�شا�شي الإلزامي يف الأقطار العربية اإىل تفاوت 

كبري ن�شبًيا بني قطر واآخر. فهناك اأقطار حققت م�شاواة كاملة يف ن�شب التحاق الإناث والذك�ر يف هذه املرحلة التعليمية، كما 

اأقطاًرا اأخرى حققت تقدًما ملم��ًشا يف ت�شيق الفج�ة التعليمية املتعلقة بالن�ع الجتماعي، بينما بقيت هذه الفج�ة  اأن هناك 

)3(، والتي جرى ا�شتخال�شها من  اأقطار اأخرى. ويت�شح ذلك كله من البيانات ال�اردة يف ال�شندوق رقم  كبرية ن�شبًيا يف 

البيانات ال�اردة يف امل�شدر امل�شار اإليه.

الصندوق رقم )3(: بعض مؤشرات التعليم االبتدائي واألساسي اإللزامي في األقطار العربية في عام 2005م

• �شن اللتحاق بالتعليم البتدائي يف جميع الأقطار: �شت �شن�ات.
• ترتاوح مدة التعليم الأ�شا�شي الإلزامي بني 5 و10 �شنوات.

• ال�شمان القان�ين ملجانية التعليم البتدائي مت�افر يف جميع الأقطار.
• الن�شبة الإجمالية للتالميذ امل�شتجدين يف التعليم البتدائي كالتايل:

للجميعلالإناثللذكور

بني )43%( و)121%(بني )40%( و)119%(بني )45%( و)%123(

م�ؤ�شر التكاف�ؤ بني اجلن�شني )اإناث: ذك�ر(: بني 0.8 و1.05.

• الن�شب ال�شافية للتالميذ امل�شتجدين يف التعليم البتدائي كالتايل:

للجميعلالإناثللذكور

بني )30%( و)92%(بني )28%( و)91%(بني )33%( و)%92(

م�ؤ�شر التكاف�ؤ بني اجلن�شني )اإناث: ذك�ر(: بني )0.85( و)1.04(.

• ترتاوح ن�شبة الإناث اإىل جمم�ع امللتحقني بالتعليم البتدائي بني )35%( و)%49(.
• ن�شب القيد الإجمالية يف التعليم البتدائي كالتايل:
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للجميعلالإناثللذكور

بني )40%( و)124%(بني )36%( و)121%(بني )44%( و)%127(

م�ؤ�شر التكاف�ؤ بني اجلن�شني: بني )0.74( و)1.01(.

• ن�شب القيد ال�شافية يف التعليم البتدائي كالتايل:

للجميعلالإناثللذكور

بني )33%( و)97%(بني )30%( و)97%(بني )37%( و)%98(

م�ؤ�شر تكاف�ؤ بني اجلن�شني: بني )0.73( و)1.02(.

• ن�شب الر�ش�ب يف �شف�ف مرحلة التعليم البتدائي كالتايل:

للجميعلالإناثللذكور

بني )0.6%( و)12.7%(بني )0.7%( و)10.4%(بني )0.4%( و)%14.7(

• ن�شب البقاء يف التعليم حتى ال�شف الأخري من املرحلة البتدائية )2004م( كالتايل:

للجميعلالإناثللذكور

بني )39%( و)99%(بني )41%( و)99%(بني )38%( و)%100(

امل�شدر: اليوني�شكو 2007، التقرير العاملي لر�شد التعليم للجميع: 277-276 ، 285-284 ، 293-292 ، 301-300.

يت�شح من املعل�مات ال�اردة يف ال�شندوق رقم )3( ما ياأتي:

• هناك تفاوت ملم��س بني الأقطار العربية يف عدد �شن�ات التعليم البتدائي والأ�شا�شي الإلزامي.
• ما زال هناك هّ�ة بني الذك�ر والإناث، فيما يتعلق بالن�شبة الإجمالية والن�شبة ال�شافية للملتحقني بالتعليم البتدائي ولكنها 

�شعيفة. وينعك�س ذلك على م�ؤ�شر التكاف�ؤ بني اجلن�شني، اأي الن�شبة بني اأعداد الإناث واأعداد الذك�ر امللتحقني.

• اإن الهّ�ة املتعلقة بالن�ع الجتماعي يف التعليم البتدائي تقل كثرًيا عن مثيلتها يف برامج حم� الأمية. وتكاد هذه اله�ة 
تختفي يف كثري من الأقطار العربية.

• اإن ن�شب الر�ش�ب يف �شف�ف املرحلة البتدائية ون�شب الت�شّرب من هذه ال�شف�ف - وهي الن�شب التي تعك�س الكفاءة 
الداخلية للتعليم يف هذه املرحلة- اأقل يف حالة الإناث منها يف حالة الذك�ر. ويف ذلك م�ؤ�شر على اأنه رغم اأن ن�شبة 

حتى  التعليم  يف  البقاء  ن�شبة  اأن  اإل  الذك�ر،  من  قلياًل  اأقل  البتدائي  بالتعليم  امللتحقات  امل�شتجدات  الإناث  الطالبات 

ال�شف الأخري من هذه املرحلة لدى الإناث اأف�شل منها لدى الذك�ر.

وميكن الق�ل ب�شكل عام اأن مفه�م اإلزامية التعليم يف الأقطار العربية التي حققت اجنازات ملم��شة يف هذا املجال يجري تطبيقه 

من ناحية عملية ليعني اإلزام الدولة على ت�فري الت�شهيالت واخلدمات ذات العالقة، ولي�س ليعني اإلزام الفرد املتعلم وعائلته على 

ال�شتفادة من هذه الت�شهيالت واخلدمات. ويبدو ذلك وا�شحًا من معطيات الت�شريعات التعليمية التي مل ت�شر اإىل اأي اإجراءات 

قان�نية اأو عق�بات �شد اأولياء الأم�ر الذين يت�شرب اأبناوؤهم من املدار�س قبل اإنهاء مرحلة التعليم الأ�شا�شي الإلزامي.
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ومما يزيد من ن�احي ال�شعف يف اأو�شاع التعليم الأ�شا�شي الإلزامي يف عدد من الأقطار العربية اأن الفئات الأقل حًظا يف 

ي�شتدعي جه�ًدا  بالن�ع الجتماعي، مما  املتعلقة  التعليمية  بالفج�ة  تاأثًرا  الأكرث  الفقرية هي  الريف والفئات  املجتمع ك�شّكان 

خا�شة ت�شتهدف هذه الفئات.

اأن حتقيق الإلزامية وتكاف�ؤ الفر�س والتعادل يف ن�شب اللتحاق يف التعليم الأ�شا�شي يحقق البعد  اإليه  ومّما جتدر الإ�شارة 

الكّمي من امل�شاواة املتعلقة بالن�ع الجتماعي. وتبقى احلاجة قائمة لتحقيق البعد الن�عي من امل�شاواة من حيث م�شم�ن املناهج، 

واأ�شاليب تعاملها مع ق�شايا الن�ع الجتماعي، ومن حيث دور املراأة يف ممار�شة مهنة التعليم، ويف التخطيط والإدارة والتنظيم 

للنظام التعليمي على امل�شت�ى املركزي واملحّلي واملدر�شي.

التعليم الثانوي

ت�شري البيانات واملعل�مات املت�افرة عن اأو�شاع الإناث يف مرحلة التعليم الثان�ي يف الأقطار العربية - كما ه� احلال يف مرحلة 

التعليم البتدائي والأ�شا�شي الإلزامي- اإىل تفاوت كبري ن�شبًيا بني قطر واآخر، �ش�اء يف ن�شبة النتقال من التعليم البتدائي 

اإىل التعليم الثان�ي، اأو يف ن�شبة القيد يف التعليم الثان�ي. ويبنّي ال�شندوق رقم )4( امل�ؤ�شرات اخلا�شة بامل�شاركة يف التعليم 

الثان�ي، والتي جرى ا�شتخال�شها من البيانات ال�اردة يف امل�شدر امل�شار اإليه.

الصندوق رقم )4(: بعض مؤشرات التعليم الثانوي في األقطار العربية في عام 2005م

• ن�شب النتقال من التعليم البتدائي اإىل التعليم الثان�ي العام يف العام الدرا�شي املنتهي يف 2004 كما ياأتي )%(:

للجميعلالإناثللذكور

100-48.399.7-43.499.9-45.9

• ترتاوح ن�شبة الإناث اإىل جممل امل�شجلني يف التعليم الثان�ي بني )32%( و)%54(.

• ن�شب القيد الإجمالية يف اإجمايل التعليم الثان�ي كما ياأتي )%(:

للجميعلالإناثللذكور

101-22115-19105-21

• يرتاوح م�ؤ�شر التكاف�ؤ بني اجلن�شني يف القيد الإجمايل يف التعليم الثان�ي )اإناث: ذك�ر( بني )0.49( و)1.21(.

• ن�شب القيد ال�شافية يف اإجمايل التعليم الثان�ي كما ياأتي )%(:

للجميعلالإناثللذكور

92-1798-1495-15 

• يرتاوح م�ؤ�شر التكاف�ؤ بني اجلن�شني يف القيد ال�شايف يف التعليم الثان�ي )اإناث: ذك�ر( بني )0.66( و)1.09(.

• ترتاوح ن�شبة الإناث اإىل جممل امل�شجلني يف التعليم التقني واملهني بني )0%( و)%46(.

امل�شدر: اليون�شكو 2007، التقرير العاملي لر�شد التعليم للجميع: 309-308.
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ومما يلفت النظر اأنه بالرج�ع اإىل امل�شدر امل�شار اإليه يف ال�شندوق رقم )4( يتبني اأن ن�شبة انتقال الإناث من التعليم البتدائي 

اإىل التعليم الثان�ي العام تف�ق مثيلتها عند الذك�ر يف اأكرث من ن�شف الأقطار العربية. اأّما فيما يتعلق بن�شبة القيد الإجمالية اأو 

ال�شافية يف مرحلة التعليم الثان�ي، فاإن ن�شبة الإناث تف�ق مثيلتها عند الذك�ر يف ُثلث الأقطار العربية فقط؛ مما ي�شري اإىل اأن 

اإمتام هذه املرحلة من قبل الذك�ر اأكرث من الإناث. وقد يعزى ذلك جزئًيا اإىل الزواج املبكر لالإناث، وبخا�شة يف املرحلة العليا 

من التعليم الثان�ي.

ويت�شح من املعل�مات ال�اردة يف ال�شندوق رقم )4( اأنه ما زال هناك ه�ة بني الذك�ر والإناث ولكنها �شيقة فيما يتعلق بن�شب 

القيد الإجمالية وال�شافية يف التعليم الثان�ي، وكذلك ن�شبة النتقال من التعليم البتدائي اإىل التعليم الثان�ي. وينعك�س ذلك على 

م�ؤ�شر التكاف�ؤ بني اجلن�شني، اأي الن�شبة بني اأعداد الإناث واأعداد الذك�ر امللتحقني. وب�شكل عام يبدو و�شع الإناث يف التعليم 

الثان�ي م�شابًها اإىل حد ملم��س ل��شعهن يف التعليم البتدائي والأ�شا�شي الإلزامي.

التعليم املهني واملراأة

اإذا كان هناك عدد من املحّددات التي تع�ق امل�شرية التعليمية للمراأة ب�شكل عام يف املجتمعات العربية -�ش�اء كانت هذه املحددات 

ذات انعكا�شات كمّية اأو ن�عية، و�ش�اء كانت ذات طبيعة اجتماعية اأم اقت�شادية- فاإنها تزداد حمّدًدا اإ�شافًيا واحًدا على الأقل 

فيما يتعلق بالتعليم املهني الذي يهدف اإىل اإعداد العمالة املاهرة يف م�شت�يات العمل الأ�شا�شية. ويف هذا املجال ميكن الق�ل: 

اإنه حتى يف الأقطار التي حققت م�شاواة كاملة بني الذك�ر والإناث يف ن�شب اللتحاق مبراحل التعليم املختلفة، فاإن مثل هذه 

بالتعليم  والإناث  الذك�ر  التحاق  ن�شب  بني  الذك�ر  ل�شالح  ملم��شة  ف�ارق  العادة  يف  طياتها  يف  “الكمّية” تخفي  امل�شاواة 

ا تتدخل ع�امل النظرة الجتماعية غري املت�ازنة لق�شايا الن�ع الجتماعي واملمار�شات املجتمعية املتحّيزة �شد  املهني. وهنا اأي�شً

املراأة، حيث ميكن تف�شري حمددات التحاق الفتاة بالتعليم املهني بالأم�ر الآتية:

يتم اللتحاق بالتعليم املهني يف العادة بعد اإنهاء مرحلة التعليم الأ�شا�شي الإلزامي، ويك�ن ذلك يف كثري من الأحيان 

يف �شن اخلام�شة ع�شرة اأو قبل ذلك، وملدة �شنتني اأو ثالث �شن�ات. وهي �شن تعدها العائلة �شًنا مبكرة للفتاة لالنخراط 

يف �ش�ق العمل النظامي يف كثري من الأحيان.

مفه�م  ال�شّيق، وه�  التقليدي  العمل مبفه�مه  ل�ش�ق  الغالب  ت�شلح يف  واأعمال  ملهن  به  امللتحقني  املهني  التعليم  ُيِعدُّ 

متحّيز للذك�ر، فقلما تك�ن برامج هذا الن�ع من التعليم م�جهًة نح� متطلبات ال�شناعات املنزلية، اأو الت�شغيل الذاتي، 

اأو امل�ؤ�ش�شات ال�شغرية، اأو امليكروية )متناهية ال�شغر(.

يتطلب هذا الن�ع من التعليم يف كثري من الأحيان ات�شاًل مبا�شًرا مع م�اقع العمل لأغرا�س التدريب واخلربة، �ش�اء 

كان هذا الت�شال تكميلًيا اأو اأ�شا�شًيا كما يف برامج التلمذة املهنية، وه� اأمر غري مرغ�ب للفتاة لدى الأ�شرة العربية 

املحافظة للفئات العمرية ذات العالقة.

ومما جتدر الإ�شارة اإليه يف هذا اخل�ش��س اأن التعليم املهني بطبيعته يعد امللتحقني به ملمار�شة العمل، فه� لذلك يحمل يف طّياته 

العن�شرين املتعلقني بالبعد القت�شادي والبعد النف�شي لالأمن الإن�شاين، وه� اأمر تقف املحددات الجتماعية والع�ائق الأ�شرية 

اأمام ا�شتثمار املراأة له وا�شتفادتها منه.

التعليم العايل

ت�شري البيانات واملعل�مات املت�افرة اإىل اأن اأو�شاع الإناث بالن�شبة للذك�ر يف مرحلة التعليم العايل يف الأقطار العربية اأف�شل 

منها يف مرحلتي التعليم الثان�ي والبتدائي، علًما باأن التفاوت كبري ن�شبًيا بني قطر واآخر كما ه� احلال يف املرحلتني الأخريني. 

.1

.2

.3
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ويبنّي ال�شندوق رقم )5( امل�ؤ�شرات اخلا�شة بامل�شاركة يف التعليم العايل، والتي جرى ا�شتخال�شها من البيانات ال�اردة يف 

امل�شدر امل�شار اإليه.

الصندوق رقم )5(: بعض مؤشرات التعليم العالي في األقطار العربية في عام 2005

• ترتاوح ن�شبة الإناث اإىل جممل امللتحقني يف التعليم العايل بني )25%( و)%68(.

• ن�شب القيد الإجمالية يف التعليم العايل كما ياأتي )%(:

للمجموعلالإناثللذكور

54-359-256-2

• يرتاوح م�ؤ�شر التكاف�ؤ بني اجلن�شني يف القيد الإجمايل يف التعليم العايل )اإناث: ذك�ر( بني )0.33( و)3.45(.

• ترتاوح ن�شبة الإناث اإىل جممل اأعداد امللتحقني يف املجالت املختلفة كما ياأتي:

.)%89( – )%17( − الرتبية: 
وكانت الن�شبة اأكرث من )50%( يف اأغلب الأقطار العربية.

.)%87( – )%24( والآداب:  الإن�شانية  − العل�م 
وكانت الن�شبة اأكرث من )50%( يف اأغلب الأقطار العربية.

.)%69( – )%26( واحلق�ق:  الأعمال  واإدارة  الجتماعية  − العل�م 
وكانت الن�شبة اأكرث من )50%( يف ن�شف عدد الأقطار العربية.

.)%75( – )%8( − العل�م: 
وكانت الن�شبة اأكرث من )50%( يف ن�شف عدد الأقطار العربية.

.)%50( – )%15( والبناء:  وال�شناعة  − الهند�شة 

.)%54( – )%0( − الزراعة: 

.)%100( – )%41( ال�شحية:  والرعاية  − ال�شحة 
وكانت الن�شبة تف�ق )50%( يف اأغلب الأقطار العربية.

.)%71( – )%15( − اخلدمات: 

امل�شدر: اليون�شكو 2007، التقرير العاملي لر�شد التعليم للجميع: 325-324.

وبالرج�ع اإىل امل�شدر امل�شار اإليه يف ال�شندوق رقم )5(، يتبني اأن ن�شبة القيد الإجمالية يف التعليم العايل لالإناث تف�ق مثيلتها 

للذك�ر يف اأكرث من ثلثي الأقطار العربية. وينعك�س ذلك على م�ؤ�شر التكاف�ؤ بني اجلن�شني ل�شالح الإناث يف هذه الأقطار. ومن 

الإن�شانية،  العل�م  ب�شكل وا�شح يف جمالت  يزداد  الإناث  اإقبال  اأن  اإىل  املذك�ر  ال�شندوق  البيانات يف  ت�شري  اأخرى  ناحية 

والآداب، والرتبية، وال�شحة، والرعاية ال�شحية، كما اأنه ي�شابه اإقبال الذك�ر يف العل�م واخلدمات، بينما يقل ب�شكل ملم��س 

عن اإقبال الذك�ر يف الهند�شة، وال�شناعة، والبناء، والزراعة. وكما ه� احلال يف املراحل التعليمية الأخرى، فاإن هناك تفاوًتا 

كبرًيا يف م�شاركة الإناث يف التعليم العايل بني قطر واآخر. ولكن مّما يلفت النظر اأن م�شاركة الإناث يف التعليم العايل اأف�شل 

من م�شاركتهن يف املراحل التعليمية الأخرى مقارنة بالذك�ر.

ة
راأ

مل
ا
ن 

م
لأ

ل 
خ

د
مل
ا
 :

م
ي
عل

ت
ل
ا
 :

ع
بـ
را

ل
ا
 
ل 

ش
�

ف
ل
ا



���

متو�سط طول احلياة املدر�سية )عدد �سنوات التمدر�س(

يبني اجلدول التايل رقم )1( مت��شط ط�ل احلياة املدر�شية، اأي عدد ال�شن�ات املت�قع ق�شاوؤها يف التعليم النظامي ابتداًء من 

املرحلة البتدائية اإىل مرحلة التعليم العايل يف الأقطار العربية عام 2005م.

ويت�شح من البيانات ال�اردة يف اجلدول رقم )1( اأن هناك تفاوًتا كبرًيا بني الأقطار العربية يف مت��شط ط�ل احلياة املدر�شية 

ب�شكل عام، واإن كان هذا املت��شط يتجاوز ع�شر �شن�ات يف معظم الأقطار. ومن ناحية اأخرى يبدو اأن اله�ة املتعلقة بالن�ع 

الجتماعي يف مت��شط ط�ل احلياة املدر�شية اختفت اأو كادت يف اأغلب الأقطار العربية، بل اإنها انعك�شت ل�شالح الإناث يف 

عدد منها. وكما �شبقت الإ�شارة، فاإن هذا التط�ر الإيجابي مل يرافقه تط�ر مماثل يف انعكا�شات تعليم املراأة على متطلبات اأمنها 

الإن�شاين، ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والنف�شية؛ ب�شبب املحددات والبيئات املجتمعية والأ�شرية. هذا بالإ�شافة اإىل 

اأن ال�ش�رة الإيجابية التي تعك�شها البيانات املبينة يف اجلدول تخفي �ش�رة اأقل اإيجابية ح�ل م�شم�ن املناهج التعليمية فيما 

يتعلق مبعاجلتها لق�شايا الن�ع الجتماعي.

الجدول رقم )1(: متوسط طول الحياة المدرسية للعام الدراسي المنتهي في 2005م

اإناثذكوراملجموعالقطر العربي

131313اجلزائر

141415البحرين

454جيب�تي

13000000م�شر

10118العراق

131313الأردن

131213الكويت

141415لبنان

161617اجلماهريية العربية الليبية

887موريتانيا

10119املغرب

111111عمان

131314اأرا�شي احلكم الذاتي الفل�شطينية

131314قطر

131313اململكة العربية ال�شع�دية

000000000ال�شودان

000000000اجلمهورية العربية ال�شورية

141414تون�س

101011الإمارات العربية املتحدة

9117اليمن

امل�شدر: اليون�شكو 2007، التقرير العاملي لر�شد التعليم للجميع:277.
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امل�ساركة يف هيئات التدري�س

يبنّي ال�شندوق رقم )6( و�شع املراأة من حيث م�شاركتها يف الهيئات التدري�شية يف املراحل التعليمية املختلفة يف عام 2005م، 

وكما ه� احلال فيما يتعلق بامل�شاركة باملراحل التعليمية نف�شها، فاإنه يبدو وا�شًحا التفاوت الكبري بني الأقطار العربية يف جمال 

امل�شاركة يف الهيئات التدري�شية.

الصندوق رقم )6(: مشاركة اإلناث في الهيئات التدريسية في مراحل التعليم المختلفة في األقطار العربية في عام 2005م

ترتاوح ن�شبة الإناث يف هيئات التدري�س يف التعليم قبل البتدائي بني )47%( و)100%(، وتزيد هذه الن�شبة عن   •
)90%( يف اأغلب الأقطار.

• ترتاوح ن�شبة الإناث يف هيئات التدري�س يف التعليم البتدائي بني )27%( و)86%(، وتزيد هذه الن�شبة عن )%50( 
يف اأغلب الأقطار.

• ترتاوح ن�شبة الإناث يف هيئات التدري�س يف التعليم الثان�ي بني )21%( و)77%( وتزيد هذه الن�شبة عن )50%( يف 
اأكرث من ن�شف الأقطار العربية.

ترتاوح ن�شبة الإناث يف هيئات التدري�س يف التعليم العايل بني )4%( و)41%( وتقل هذه الن�شبة عن )35%( يف   •
معظم الأقطار العربية.

امل�شدر: اليون�شكو2007، التقرير العاملي لر�شد التعليم للجميع: 333-332، 341-340.

ويت�شح من البيانات ال�اردة يف ال�شندوق رقم )6( اأن هناك ثالثة اأمناط من حيث مدى م�شاركة الإناث يف الهيئات التدري�شية، 

اأولها: ارتفاع هذه امل�شاركة ب�شكل يف�ق حجم م�شاركة الإناث يف التعليم، كما ه� احلال يف التعليم قبل البتدائي والتعليم 

بالهيئات  امل�شاركة  ن�شبة  بني  التقارب  وثانيها:  التدري�شية.  الهيئات  وتاأنيث  املدار�س  يف  الختالط  ي�شيع  حيث  البتدائي، 

التدري�شية ون�شبة امل�شاركة يف التعليم، كما ه� احلال يف التعليم الثان�ي، حيث ي�شيع الف�شل بني مدار�س الذك�ر ومدار�س 

الإناث. اأما النمط الثالث: فه� انخفا�س م�شاركة الإناث يف الهيئات التدري�شية عن م�شاركتهن يف التعليم ب�شكل كبري ن�شبًيا، 

كما ه� احلال يف التعليم العايل.

املراأة والتعليم والبحث العلمي

العربية -وهي  الأقطار  املختلفة يف  باأن�اعه وجمالته  العلمي  البحث  واأحكام ح�ل �شعف جه�د  اأق�ال  من  يرتدد  ما  رغم 

اجل�انب  تلك  ه�  يهمنا  ما  فاإن  العايل-  التعليم  م�ؤ�ش�شات  وبخا�شة  منها،  رئي�ًشا  جانًبا  امل�ؤ�ش�شات  تت�ىل  التي  اجله�د 

الن�ع  بق�شايا  املتعلق  البعد  ذلك  اأولهما:  رئي�شني:  بعدين  من  الإن�شاين  والأمن  والتعليم  باملراأة  تتعلق  التي  ال�شعف  من 

تعليم  والنظمّية يف  والن�عية  الكمية  املعايري  وتقييم مدى حتقيق  التعليمية،  النظم  املراأة و�ش�رتها يف  الجتماعي، ومكانة 

املراأة وحتليله، وهي تلك املعايري التي �شبقت الإ�شارة اإليها. وثانيهما: ذلك البعد املتعلق بالآثار التي جنمت عن التط�ر يف 

والتحديات  ناحية،  من  والنف�شية  والقت�شادية،  والجتماعية،  ال�شيا�شية،  الأربعة  باأبعاده  الإن�شاين  اأمنها  على  املراأة  تعليم 

وال�شع�بات التي تزخر بها هذه الأبعاد فتع�ق قيام ن�اجت النظام التعليمي ب�ظائفها املرجّ�ة خري قيام من الناحية الثانية. 

ومما يزيد من التحديات وال�شع�بات يف هذا املجال ما ياأتي:

النخفا�س  هذا  يك�ن  وقد  املختلفة.  الجتماعي  الن�ع  ق�شايا  للخ��س يف  للباحثني  املتاحة  احلرية  �شقف  انخفا�س 

ا ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر من ال�شلطات الر�شمية، كما قد يك�ن نتيجة البيئة املجتمعية ال�شاغطة والتي ت�ّلد  مفرو�شً

رقابة ذاتية لدى الباحثني. ويف احلالتني يتفادى كثري من الباحثني التعر�س للم�شاءلة الر�شمية اأو امل�شاءلة املجتمعية 

التي قد ل تك�ن ل�شاحلهم.

•

ة
راأ

مل
ا
ن 

م
لأ

ل 
خ

د
مل
ا
 :

م
ي
عل

ت
ل
ا
 :

ع
بـ
را

ل
ا
 
ل 

ش
�

ف
ل
ا



���

اأ�ش�ل خارجية، غربية يف معظمها. ول  تنطلق من  العلمية  واملبادرات  البحثّية  النظريات والخرتاقات  كثرًيا من  اإن 

ا على البح�ث يف املجالت الإن�شانية والجتماعية،  يقت�شر ذلك على جمالت العل�م البحتة والتطبيقية، واإمنا ينطبق اأي�شً

مما يفقدها بع�س قيمتها التطبيقية وم�اءمتها املجتمعية والثقافية. فقلما جتد يف البح�ث الرتب�ية اإ�شارة اإىل كتابات 

الفال�شفة والعلماء العرب وامل�شلمني، بينما تزخر هذه البح�ث بالإ�شارة اإىل علماء الغرب وفال�شفته. وهكذا تتاأثر هذه 

البح�ث بالتاأثريات اخلارجية وتاأثريات الثقافة املجتمعّية اأكرث من تاأّثرها باجلذور الثقافية.

اإ�شهام املراأة نف�شها يف جه�د البحث العلمي يف املجال الرتب�ي والجتماعي، ويف ق�شايا الن�ع الجتماعي  اإن 

بالإ�شافة  ال�شخ�شية،  وامل�شاعر  باملمار�شات  اخلا�شة  النكهة  يفقدها  مما  مت�ا�شعة؛  تبقى  بالتعليم،  وارتباطاتها 

على  منها  الباحثة  املراأة  على  اأكرب  تاأثري  ذات  باأنها  تت�شم  والتي  اأعاله،  اإليها  امل�شار  والتحديات  املحددات  اإىل 

الباحث. الرجل 

املراأة والتعليم والعوملة والتقنيات احلديثة

التهمي�س  اإىل  جتاهلها  ي�ؤدي  وقد  جمتمع،  كل  يف  باآخر  اأو  ب�شكل  وامتداداتها  اآثارها  تبدو  ظاهرة  اأو  حركة  الع�ملة 

والنعزال؛ ولذلك ل منا�س من التعامل مع حتدياتها ب�اقعية وعقالنية لتعظيم مكا�شبها وتقليل خ�شائرها. ول �شك يف اأن 

التعليم ذي الن�عية اجليدة باأن�اعه وم�شت�ياته املختلفة، النظامي منها وغري النظامي، عن�شر مهم يف التعامل مع حتديات 

والت�شال  املعل�مات  وتقنيات  التكن�ل�جية  التط�رات  وتعّد  �شلبياتها.  وتفادي  واإيجابياتها  اإمكانياتها  وا�شتثمار  الع�ملة 

البارزة املرافقة للع�ملة، ومن الق�ى املحركة لها، وهي من بع�س ن�اجتها يف ال�قت نف�شه. ويف هذا املجال،  من الظ�اهر 

تبدو التحّديات وامل�شئ�ليات التي ت�اجه النظم التعليمية وا�شحة يف الدول النامية يف �ش�ء الهّ�ة العلمية والتقنّية متنامية 

اأ�شبحت  التي  اله�ة  تلك  املعل�مات والت�شال،  الهّ�ة يف جمال تقنيات  املتقدمة، وب�شكل خا�س  الّدول  بينها وبني  الت�شاع 

العربية،  الأقطار  ومنها  النامية،  والدول  املتقّدمة  الدول  بني  الهّ�ة  تلك  اإىل  وبالإ�شافة  الرقمّية.  الفج�ة  اأو  باله�ة  تعرف 

فهناك ه�ة بني الأقطار العربية نف�شها، وكذلك بني الفئات املجتمعية يف القطر ال�احد. ويهمّنا هنا مدى تاأثري اأو�شاع املراأة 

العربية على تلك الهّ�ة وتاأثرها بها.

اإن انخفا�س ن�شبة حم� الأمية لدى املراأة العربية ب�شكل عام، وانخفا�س م�شاركتها يف املراحل التعليمية املختلفة يف عدد من 

وكذلك  التعليم،  يف  الجتماعي  بالن�ع  املتعلقة  تلك  وبخا�شة  الن�عية،  اجل�انب  لتط�ير  ال�ا�شحة  واحلاجة  العربية،  الأقطار 

تط�ير امل�شاركة النظمّية للمراأة التي �شبقت الإ�شارة اإليها، بالإ�شافة اإىل �شعف اجل�انب املتعلقة بالأمن الإن�شاين للمراأة، كل 

ذلك قد ي�ؤثر على زيادة اله�ة الرقمية، وكذلك اله�ة املتعلقة بالأمن الإن�شاين، يف ق�شايا الن�ع الجتماعي. ولكن هذه ال�ش�رة 

اأو�شاع املراأة التعليمية واأمنها الإن�شاين ل  غري امل�شّجعة ح�ل احتمالت النعكا�شات ال�شلبية للع�ملة والتقنيات احلديثة على 

حتجب عن الأنظار وجًها اآخر للعملة و�شمات كامنة م�شرقة اأخرى ميكن ال�شتفادة منها اإذا اأح�شن ا�شتثمارها فانت�شار ال�عي 

والدع�ات لبناء املجتمع الدميقراطي واحرتام حق�ق الإن�شان، وتاأثري جماعات ال�شغط ال�طنية واملنظمات الإقليمية والدولية، 

النظم  يف  والت�شال  املعل�مات  تقنيات  ا�شتثمار  وانت�شار  املختلفة،  التعليمية  باملراحل  الإناث  م�شاركة  يف  امللم��س  والتط�ر 

اله�ة  مع  الر�شيد  للتعامل  م�شاعيها  اجلاّدة يف  النامية  للمجتمعات  م�شراعيه  على  مفت�ًحا  الباب  �شيبقي  ذلك  كل  التعليمية، 

الرقمية، واله�ة املتعلقة بالأمن الإن�شاين للمراأة، وذلك عن طريق ا�شتثمار خ�شائ�س هذه التقنيات احلديثة يف خدمات التعليم 

املفت�ح والتعليم عن بعد، والذي ي�شّكل التعليم الإلكرتوين )الفرتا�شي( اأحد اأمناطه البارزة.

ثمار  اأحد  الإلكرتوين  بالتعّلم  ب�شببها  ي�شمى  اأ�شبح  التي  بالأ�شاليب والتقنيات احلديثة  بعد  املفت�ح والتعّلم عن  التعليم  ويعد 

التط�رات املذهلة لتقنيات املعل�مات والت�شال. وميكن تلخي�س انعكا�شات التعّلم الإلكرتوين على تعليم املراأة واأمنها الإن�شاين 

وق�شايا الن�ع الجتماعي يف التعليم ب�شكل عام بالأم�ر الرئي�شة الآتية:

•

•
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يت�شم التعّلم الإلكرتوين، كاأحد اأمناط التعّلم عن بعد، باإمكانية تقدمي اخلدمات التعليمية اإىل فئات جمتمعّية اأكرث تن�ًعا 

اأو  الجتماعية  ظروفها  تقف  التي  واملراأة  البي�ت،  ربات  الفئات  هذه  ومن  التقليدية.  التعليمية  امل�ؤ�ش�شات  تتيحه  مما 

ا، كما ه� مت�ّقع، �شكان املناطق  املكانّية حائاًل يح�ل دون التحاقها مب�ؤ�ش�شات التعليم التقليدية. ومن هذه الفئات اأي�شً

ة. النائية، والعامل�ن املمار�ش�ن لأعمالهم ومهنهم، وكثري من فئات ذوي الحتياجات اخلا�شّ

من  وا�شعة  بقاعدة  ات�شالهم  يعزز  كما  الدار�شني،  لدى  واملبادرة  الذاتي  التعّلم  قدرات  الإلكرتوين  التعّلم  يعّزز 

بق�شايا  املتعلقة  واجل�انب  عام،  ب�شكل  الن�عية  اجل�انب  حت�شني  يف  ذلك  ي�شهم  اأن  املت�قع  ومن  املعرفة.  م�شادر 

يف  لتط�يرها  حاجة  وج�د  اإىل  الإ�شارة  �شبقت  التي  اجل�انب  وهي  التعليم،  يف  خا�س  ب�شكل  الجتماعي،  الن�ع 

العربية. التعليم  نظم 

يدعم التعّلم الإلكرتوين نظم التعليم النظامي وغري النظامي، ويفتح بذلك اآفاًقا جديدة غري مقّيدة بالزمان واملكان للتعليم 

ومن  املختلفة.  املجتمع  لفئات  خدماته  واإتاحة  ا�شتثماره  ح�شن 
ُ
اأ اإذا  احلياة  مدى  والتعلم  امل�شتدمية  والرتبية  امل�شتمر 

املت�قع اأن تك�ن القيمة امل�شافة لذلك يف حالة املراأة اأكرث منها يف حالة الرجل؛ ب�شبب اأن قي�د الزمان واملكان كانت 

تعمل �شد �شالح املراأة اأكرث من الرجل.

املراأة والتعليم والعمل

�شبقت الإ�شارة يف هذه ال�رقة اإىل اأن التط�ر الذي حتقق يف تعليم املراأة مل ينعك�س ب�شكل كاف على اأمنها الإن�شاين، �ش�اء فيما 

يتعلق بالبعد القت�شادي لهذا الأمن اأو بالأبعاد الجتماعية وال�شيا�شية والنف�شية. ويهمنا هنا ذلك اجلانب من البعد القت�شادي 

املتعلق بالعمل؛ حيث اإن معدل م�شاركة املراأة يف ق�ة العمل يف الأقطار العربية ل تتجاوز )20%(، وتقل عن )10%( يف عدد من 

الأقطار، وذلك رغم اأن ت�شريعات العمل -كما ه� احلال يف ت�شريعات التعليم- تقّر يف العادة الفر�س املتكافئة يف الت�شغيل يف 

اأحكامها الرئي�شة كحق العمل، وامل�شاواة يف الأج�ر للعمل املت�شابه، وغري ذلك. ويختلف ال��شع هنا عّما ه� احلال يف قطاع 

التعليم، حيث اإن اجل�انب املتعلقة بامل�شاواة وتكاف�ؤ الفر�س تبدو اأقل تطبيًقا يف قطاع العمل منها يف قطاع التعليم، وبخا�شة 

يف القطاع اخلا�س. ومن ناحية اأخرى فاإن ت�شريعات العمل ت�شري يف العادة اإىل حظر عمل املراأة يف بع�س الأعمال، كالأعمال 

حًيا بها اأو باجلنني، والأعمال حتت �شطح الأر�س. كما اأن هناك بع�س املحددات املتعلقة بعمل  اّرة �شّ اخلطرة اأو ال�شاّقة اأو ال�شّ

املراأة كالعمل الليلي، وعدد �شاعات العمل. وينعك�س كل ذلك كما ه� مت�قع على جمالت التعليم التي تت�جه اإليها املراأة بعد 

مرحلة التعليم الأ�شا�شي.

ومن الق�شايا ذات العالقة هنا ق�شية الفقر التي ترتبط كما ه� مت�قع بالدخل املنخف�س اأو البطالة. ويف كلتا احلالتني، تتعر�س 

الإناث لآثار الفقر اأكرث من الذك�ر. ومن املالحظ اأن معظم اجله�د امل�جهة ملحاربة الفقر تعنى بالإجراءات العالجية كاملع�نات 

املادية املبا�شرة، اأو منح القرو�س لإن�شاء امل�شاريع الإنتاجية، اأو ت�فري اخلدمات التدريبية والتاأهيلية التي تتجاوب مع حاجات 

�ش�ق العمل. اأّما الإجراءات ال�قائية ملحاربة الفقر فقّلما تك�ن ذات فاعلية واآثار كافية، ومنها الهياكل ال�شريبية، والت�شريعات، 

وحماربة الف�شاد. ومن املعل�م اأن للتعليم دوًرا ملم��ًشا يف جه�د حماربة الفقر عن طريق حتقيق امل�اءمة بني ن�اجته وخمرجاته 

من ناحية وبني احلاجات التنم�ية ومتطلبات �ش�ق العمل من ناحية ثانية، وعن طريق الت��شع يف خدمات التعليم غري النظامي 

وتعليم الكبار التي ت�ؤدي اإىل متكني الفقراء وتزيد من تاأهيلهم للعمل.

البعد  على  وبالتايل  العمل،  العامة و�ش�ق  واإ�شهامها يف احلياة  على دورها  وانعكا�شاته  املراأة  لتعليم  م�شتقبلّية  نظرة  اأي  اإن 

القت�شادي من اأمنها الإن�شاين، تعطي م�ؤ�شرات اإيجابية مت�ّقعة يف م�شارين رئي�شني. يتعلق امل�شار الأّول بالتاأثري التدريجي 

للتطّ�ر امللم��س يف تعليم املراأة على اأمنها الإن�شاين يف جمال ممار�شة العمل والإ�شهام يف القت�شاد ال�طني، وبخا�شة مع 

تقنيات  يرافقها من  الع�ملة وما  اإليه ق�ى  �شت�ؤدي  فيتعلق مبا  الثاين  امل�شار  اأما  اأخرى يف هذا الجتاه.  وج�د ق�ى �شاغطة 
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العمل،  اأفاًقا جديدة لها يف جمالت  املراأة، و�شتفتح  الت�شغيل �شتنعك�س على عمل  اأمناط جديدة من  املعل�مات والت�شال من 

وبخا�شة اإذا مت ال�شتعداد لها وا�شتثمارها بالتعليم والتاأهيل املنا�شبني. وميكن ت�شنيف التط�رات يف اأمناط العمل يف هذا 

املجال اإىل �شنفني رئي�شني:

 اأ. اأمناط من العمل كانت �شائعة، و�شيزيد �شي�عها يف �ش�ء التط�رات القت�شادية والجتماعية. ومنها العمل بدوام 

املكانية والزمانية  القي�د  التي تخفّف من  الأعمال  الباطن، وغري ذلك من  جزئي، وا�شتعارة اخلدمات، والعمل من 

يف العمل. 

اأو العمل  ب. اأمناط جديدة من العمل عززتها ق�ى الع�ملة وتقنيات املعل�مات والت�شال احلديثة، وه� العمل عن ُبعد، 

الفرد  التعّلم اللكرتوين. حيث ي�شتطيع  اأو  بعد،  التعّلم عن  اأمناط  اإليه من  الإ�شارة  الفرتا�شي على غرار ما �شبق 

اأو مكتبه اخلا�س.  العمل وه� يف م�شكنه  يزاول م�شئ�ليات  بل  العمل،  اأن ي�شطر لاللتحاق مب�قع  يعمل دون  اأن 

العمل  التقنيات احلديثة، �ش�اء كان �شاحب  با�شتخدام  العمل  بينه وبني �شاحب  املعل�مات  الت�ا�شل وتبادل  ويتم 

حملًيا اأو خارجًيا. 

ومن ال�ا�شح اأن التطّ�ر يف اأمناط العمل يعمل ل�شالح املراأة ب�شكل عام، وبخا�شة ملن حت�ل ظروفها دون التفّرغ للعمل بعيًدا 

اأو الل�اتي حت�ل اأو�شاعهن الجتماعية  عن ال�شكن كربات البي�ت، والن�شاء يف الأماكن البعيدة عن الن�شاطات القت�شادية، 

اأو ال�شحّية دون النتقال والتنّقل، اأو بع�س الفئات من ذوي الحتياجات اخلا�شة. وهكذا فاإن التطّ�ر يف اأمناط العمل ي�شاعد 

املراأة ب�شكل خا�س على اجلمع بني م�شئ�ليات العمل من ناحية وبني م�شئ�لياتها الأخرى ومتطلبات البيئة الجتماعية من الناحية 

الأخرى. لكن القدرة على ا�شتثمار هذه الفر�س والأمناط يف العمل، تلك القدرة التي عّززتها ق�ى الع�ملة وحملتها على اأجنحة 

تقنيات املعل�مات والت�شال احلديثة، ت�شتدعي تط�يًرا م�ازًيا يف اخلدمات واملهارات التي تقدمها النظم التعليمية. وفيما ياأتي 

اأهم هذه اخلدمات واملهارات:

• التاأهيل العلمي وامل�شلكي املنا�شب.
• ا�شتخدام تقنيات املعل�مات والت�شال احلديثة بكفاءة.

• امتالك قدرات لغ�ية ذات م�شت�ى مالئم، وي�شمل ذلك اللغة الأم واللغة الأجنبّية.
• التعّلم امل�شتمر مل�اكبة التط�رات العلمّية والتقنّية.

• التعّلم الذاتي.
• التخطيط ال�شليم للجمع بني متطلبات العمل باأمناطه اجلديدة غري التقليدية، وبني متطلبات احلياة الأخرى.

وبالإ�شافة اإىل ذلك كله، فاإن عملية التغيري املن�ش�دة نتيجة التطّ�ر امللم��س يف تعليم املراأة ت�شتدعي قيادة ي�شرتك بها الرجل 

واملراأة. اأّما واقع احلال في�شري اإىل اأن وج�د املراأة يف امل�اقع القيادية يف املجتمعات العربية ما زال حمدوًدا، �ش�اء يف ال�شلطة 

الت�شريعية اأو التنفيذية اأو الق�شائية، اأو حّتى يف ال�شلطة الرابعة الإعالمية. ومثل هذا ال��شع ي�ؤثر ب�شكل �شلبي على الثقافة 

املجتمعية، بالإ�شافة اإىل اأنه اأحد ن�اجتها.

واأخرًيا، اإن اإتاحة الفر�س لتعليم املراأة على قدم امل�شاواة مع الرجل يف املراحل التعليمية املختلفة اأمر �شروري، ولكنه غري 

كاف لكي ينعك�س ذلك على اأمنها الإن�شاين باأبعاده املختلفة. ولذلك ل بد من العمل يف خمتلف املجالت على ا�شتثمار راأ�س املال 

املعريف والرثوة املعرفية الناجمة عن ارتفاع امل�شت�ى التعليمي للمراأة، وتعظيم القيمة امل�شافة للمجتمع نتيجة هذا الرتفاع يف 

امل�شت�ى. وهكذا فالطريق ط�يل والتحديات كثرية، ومع ذلك ناأمل يف اأن يك�ن ن�شف الكاأ�س على الأقل ممل�ًءا.
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اخلامس الفصل 
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���



���

مقدمة

التعريف  الدرا�شة �شنعتمد  اأننا يف هذه  اإل  �شيا�شية وثقافية وجغرافية،  اأبعاد  تعريفه من خالل  الع�ملة م�شطلح مركب ميكن 

القت�شادي املتفق عليه. وه� اأن الع�ملة هي العملية التي اتخذت فيها حرية تدفق ال�شلع ورءو�س الأم�ال واخلدمات والأفكار 

والب�شر ك�شيغة عاملية اأو انتقالية. بهذا ال��شف ميكن تف�شري الع�ملة على مدى التاريخ، على �شبيل املثال الفرتة )1870-1914م(، 

تلك الفرتة جيدة الت�ثيق. اإل اأن العتقاد احلايل ه� اأن التجارة الدولية وحركة راأ�س املال والتقدم التكن�ل�جي والتح�يالت 

)Moghadam, 1999(.اأ�شبحت اأكرث كثافة وات�شاًعا من اأي فرتة �شابقة منذ �شبعينات القرن الع�شرين

جرى الرتحيب بالع�ملة، من جانب بع�س القت�شاديني اأ�شهرهم )Bhagwati, 2004( الذي اأرجع اإىل الع�ملة الف�شل يف تن�شيط 

التكن�ل�جيا  اإىل  النامية، و�شّهل و�ش�لها  البلدان  قلل من عزلة  ال�شادرات؛ مما  ات�شاع حجم  القت�شادية من خالل  التنمية 

احلديثة واملعل�مات اجلديدة. كما اأ�شهمت حركة ال�ش�ق العاملية يف تدفق التم�يل الدويل اإىل البلدان النامية؛ مما ولد مزايا 

التي  التجارة احلرة  اأن  ,Stiglitz( يرى   2002( اأبرزهم  الب�شر. على اجلانب الآخر هناك بع�س القت�شاديني  كثرية ملاليني 

ي�شفها بـ “ت�افق وا�شنطن” اأنتجت م�شت�يات مرتفعة من البطالة يف القطاعات التي تاأثرت بها. وبينما ت�افر الدعم واحلماية 

للمنتجات الزراعية يف البلدان املتقدمة كان ُيطلب من البلدان النامية اأن تفتح اأ�ش�اقها على ح�شاب البطالة الظاهرة اأو املقّنعة يف 

حركة تناق�س وا�شحة من البلدان املتقدمة.

وعند احلديث عن تاأثري الع�ملة على الن�شاء، يتكرر اخلالف نف�شه، فخ�ش�م الع�ملة يتهم�ن املناطق احلرة وال�شركات متعددة 

اجلن�شية بالتفرقة على اأ�شا�س الن�ع الجتماعي )اجلندر( وا�شتغالل الن�شاء والفتيات ال�شغريات، بحيث اأ�شبحت �ش�ر الن�شاء 

الل�اتي يعملن يف بيئة غري �شحية ومزدحمة متطابقة مع تدفق ال�شتثمارالأجنبي املبا�شراإىل البلدان الأقل منً�ا. كما اأن تزايد 

فقر الن�شاء وانت�شار الدعارة كان نتاجا جانبًيا للع�ملة. من الناحية الأخرى، ي�شرح اأن�شار الع�ملة اأن املناف�شة على نطاق العامل 

جتعل التف�ق اأعلى كلفة، بحيث ي�شعب املحافظة عليه. ي�شري Bhagwati اإىل العديد من الدرا�شات التي اأكدت على اأنه رغم 

اخلالف القائم ح�ل مناطق الإنتاج من اأجل الت�شدير يف الدول الأقل منً�ا، اإل اأن �شروط العمل وو�شع الن�شاء العامالت يف 

هذه املناطق اأف�شل بكثري من الل�اتي يعملن خارجها. وعليه فاإن املقارنة املالئمة، ح�شب راأيه، لدرا�شة تاأثري الع�ملة هي ال�شروط 

املحلية يف غياب تاأثريال�ش�ق العاملية ولي�س معايري البلدان املتقدمة. 

ب�شفة عامة فاإن هناك اتفاًقا بني القت�شاديني على اأن متكني الن�شاء ه� حمرك مهم للتنمية، واأن ت�فري عمل لئق للمراأة ه� 

يف  حي�يان  �شرطان  لئق  عمل  واإىل  ال�ش�ق  اإىل  فال��ش�ل  الفقر.  دائرة  من  للخروج  لال�شتمرار  القابلة  ال�حيدة  الطريقة 

الت�جه نح� حت�شني امل�شاواة بني الرجال والن�شاء )منظمة العمل الدولية، 2008: 1(. وقد اأثبتت الدرا�شات العملية اأن الدول النامية 

امل�شاواة  اأن  التاأكيد على  لقد مت  الفقر.  فيها معدلت  الجتماعيني ترتاجع  الن�عني  امل�شاواة بني  اأكرب من  بدرجة  تتمتع  التي 

بني الن�عني الجتماعيني ميثل م�شدًرا مهما لإنعا�س النم� القت�شادي وحتفيز التط�ر والتنمية الجتماعية. ي�شح هذا على 

وجه خا�س بالن�شبة للبلدان الأقل منً�ا؛ حيث حُتَرم الن�شاء منهجًيا من ال��ش�ل املت�شاوي اإىل اخلدمات الجتماعية واحلماية 

وراأ�س املال العيني والجتماعي. كذلك يح�شر عمل الن�شاء يف هذه الدول يف اأقل القطاعات اإنتاجية، ويف اأمناط الت�ظيف 

ما  كثرًيا  لذلك،  نتيجة  الالئق.  العمل  التي متيز  اخل�ا�س  مع  الت�افق  تقل�س  احتمال  مع  الأعلى،  القت�شادية  املخاطر  ذات 

تك�شب الن�شاء اأقل من الرجال. من هنا، فاإن متكني الن�شاء وحت�شني ظروف عملهن قد يك�ن املفتاح املهم للتنمية املطردة على 

)IPC, 2008(.املدى الط�يل

ا، لي�س ا�شتثناًء. حيث اإن تاأثري الع�ملة على و�شع الن�شاء يف  اإن ال��شع يف ال�شرق الأو�شط عم�مًا، والبلدان العريية خ�ش��شً

املجتمع لي�س وا�شًحا و�شاماًل. فاملنطقة ُت�شّنف يف امل�شت�يات الأدنى يف العامل من حيث م�شاركة الإناث يف الق�ى العاملة، 

رغم اأن معدلت البطالة بني الن�شاء قد حت�شنت قلياًل يف ال�شن�ات الع�شر الأخرية كما ي�شري ال�شكل رقم )1(. يف حني اأنه يف 

الفرتة نف�شها )1993م - 2003م( مل ت�شهد بقية مناطق العامل تغيرًيا كبرًيا، اأو رمبا �شهدت تغيرًيا طفيًفا يف معدلت ت�ظيف 
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الن�شاء. وت�شري البيانات املت�افرة اإىل اأنه يف عام 2007م و�شل معدل عمل الإناث يف ال�شرق الأو�شط اإىل )33.3%(. ولكن 

ت�قف عدد الن�شاء املتعطالت عند )15.6%(، باملقارنة مع )2.7%( يف �شرق اآ�شيا، و)6.7%( يف البلدان املتقدمة يف ال�شنة 

نف�شها. وي�ؤكد تقرير منظمة العمل الدولية على اأنه “يف ال�شرق الأو�شط، فاإن ال��شع بالن�شبة للن�شاء �شعب”. لأنه بينما ت�جد 

)61( ملي�ن امراأة و)67( ملي�ن رجل يف �شن العمل، فاإن )17( ملي�ن امراأة لديهن وظائف باملقارنة مع )47( ملي�ن رجل. 

)منظمة العمل الدولية، 2006: 11(

اإن اجتذاب املزيد من الن�شاء اإىل الق�ى العاملة يتطلب كخط�ة اأوىل ح�ش�ل املراأة على ن�شيب من التعليم مت�شاٍو مع ن�شيب 

اأن  ُتظهر  البيانات  اأن  العمل. ورغم  �ش�ق  للتناف�س يف  ال�شرورية  املهارات  اكت�شاب  التكاف�ؤ يف فر�س  يتطلب  الرجل، كما 

مزيًدا من الن�شاء حت�شلن على فر�س اأف�شل للتعليم يف البلدان العربية، اإل اأن امل�شاواة يف التعليم ما زالت بعيدة عن ال�اقع 

ال�شرق  العمل يف  الن�شاء يف �ش�ق  الأ�شا�شي لتح�شني م�شاركة  ال�شرط  اإن   .)3 :2008 الدولية،  العمل  )منظمة  البلدان  يف بع�س 

للمراأة،  اقت�شادية جديدة  اأدوار  قب�ل  املجتمع على  قدرة  يت�قف كذلك على  واإمنا  فقط،  يت�قف على احل�افز  “لن  الأو�شط 

واإزالة احل�اجز التي متنع اندماجها القت�شادي”.)منظمة العمل الدولية، 2006: 3(

الشكل رقم )1(: معدل البطالة للنساء حسب اإلقليم خالل الفترة 1993 - 2003م

 

.GET 2004, Technical note :ا امل�شدر:GET, 2003، انظر اأي�شً

اإن الهدف الأ�شا�شي لهذه الدرا�شة يق�م على حم�رين. املح�ر الأول يهدف اإىل تقدمي حتليل و�شفي لل��شع احلايل للن�شاء 

العربيات باملقارنة بالرجال يف جمالت معدلت الإملام بالقراءة والكتابة، ومعدلت اللتحاق بالتعليم الر�شمي، وحجم م�شاركتهن 

القت�شادية يف �ش�ق العمل، ومدى حتقق الأهداف التنم�ية لالألفية من حيث م�شاواة اجلن�شني الجتماعيني. اأما املح�ر الثاين، 

الع�ملة على و�شع  تاأثري  اإىل تقدمي درا�شة تطبيقية عن  فاإنه يرمي  العربي،  العامل  البيانات يف  القي�د على ت�افر  ويف حدود 

�شل�شلة  العربية عرب  البلدان  امل�ؤ�شرات يف  لبع�س  بيانات جممعة  ُت�شتخدم  ففي هذا اجلزء �ش�ف  العربية.  املنطقة  الن�شاء يف 

يف  ال�طنية  القت�شادات  لندماج  نتيجة  العاملة  الق�ى  يف  املراأة  م�شاركة  حت�شنت  هل  التايل:  ال�ش�ؤال  عن  لالإجابة  زمنية، 

وانتقال  الأجل،  ق�شرية  الراأ�شمالية  والتدفقات  املبا�شر،  الأجنبي  وال�شثتمار  الدولية،  التجارة  خالل  من  الدويل  القت�شاد 
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م ال�رقة اإىل خم�شة اأق�شام: الق�شم الأول وي�شمل املقدمة. والق�شم الثاين �شيحت�ي على مراجعة  العمالة والتكن�ل�جيا؟ و�شتق�شًّ

خمت�شرة لالأدبيات النظرية التي تناولت م��ش�ع عدم امل�شاواة بني الن�عني الجتماعيني )اجلندرة( يف البلدان الأقل منً�ا. اأما 

ا مف�شاًل لل��شع الراهن للن�شاء العربيات من حيث معدل الإملام بالقراءة والكتابة، ومعدل اللتحاق  الق�شم الثالث ف�شيقدم عر�شً

ر وتقارن اجتاهات هذه املعدلت وم�شت�ياتها يف البلدان  بالتعليم الر�شمي، وم�شت�ى امل�شاركة يف الق�ى العاملة. و�ش�ف تف�شَّ

العربية مع املناطق الأخرى، كما �شتتم مقارنة البالد العربية بع�شها ببع�س. ويف الق�شم الرابع �ش�ف يتم �شرح املنهجية التي 

�شيتم اعتمادها يف الدرا�شة التطبيقية، و�شُتقدم ال�شيغة الإح�شائية امل�شتخدمة لتقدير تاأثري الع�ملة على م�شاركة الن�شاء يف 

النتائج  وتقدمي  امل�شتخدمة،  الإح�شائية  واملتغريات  البيانات  م�شادر  تف�شيل  على  الق�شم  هذا  �شي�شتمل  كما  العاملة.  الق�ى 

الختبارية و�شرحها. واأخرًيا، يف الق�شم اخلام�س، �شتختتم ال�رقة بالت��شيات وال�شيا�شيات املقرتحة للتعامل مع العقبات، 

واقرتاح ال�شرتاتيجيات الكفيلة برت�شيخ امل�شاواة الفعالة بني الن�عني الجتماعيني ومتكني الن�شاء يف العامل العربي.

اأوًل: مراجعة الأدبيات النظرية

رغم اأن م��ش�ع عدم امل�شاواة بني الن�عني الجتماعيني والتفرقة �شد الن�شاء يف مكان العمل م��ش�ع �شاخن عاجله الكثري 

على  ركزت  الأدبية  الدرا�شات  من  جديدة  م�جة  اأن  اإل  بالق�شرية،  لي�شت  فرتة  مند  العامل  دول  من  العديد  يف  الباحثني  من 

اأهمية ال�شيا�شات امل�ؤ�ش�شية، مبا فيها الإ�شالحات الد�شت�رية، ومراجعة الق�انني كاأدوات فعالة يف �شبيل دعم و�شع الن�شاء 

وحت�شينه، وت�شهيل ح�ش�لهن على فر�س العمل املنا�شبة، و�شمان اأمنهن القت�شادي.

بل اإن العديد من الدرا�شات اأكدت اأن حتقيق امل�شاواة بني الن�عني الجتماعيني يعد من العنا�شر الرئي�شة لدفع عملية التنمية 

ا غاية مطل�بة من منظ�ر  اأي�شً الب�شرية اإىل الأمام. فامل�شاواة بني الن�عني الجتماعيني لي�شت هدًفا م�شروًعا فح�شب، بل هي 

الكفاءة القت�شادية. لقد تناول الباحث�ن واملتخ�ش�ش�ن يف التنمية م��ش�ع امل�شاواة بني الن�عني الجتماعيني ومتكني الن�شاء 

ودوره يف خف�س الفقر وحتفيز النم� القت�شادي ب�شيء من التف�شيل، واأكدوا اأن زيادة الفر�س اأمام الن�شاء تق�د حتًما اإىل 

حت�شني ح�شيلة التنمية الب�شرية، وخف�س الفقر، وحتقيق معدلت مرتفعة من النم� القت�شادي.)البنك الدويل، 2007(

اأما الدرا�شات التطبيقية فقد ت��شلت اإىل اأن زيادة معدلت التحاق الن�شاء بالتعليم، وانخراطهن يف العمل، مع حت�ّشن دخ�لهن 

واأج�رهن �شي�شهم اإيجاًبا يف ح�شيلة التنمية الب�شرية؛ لأنه �شيزيد من وعي املراأة، ويدعم قدرتها على اتخاد ال��شائل الفعالة 

التي ت�شمن بقاء الأطفال على قيد احلياة، والهتمام ب�شحتهم وتعليمهم*. كما اأن Morrison واآخرين )2007م( قدموا اأدلة 

تطبيقية على دور دخ�ل الن�شاء يف �ش�ق العمل وامتالكهن �شلطة اتخاد القرار داخل البيت يف خف�س معدلت الفقر، وحت�شني 

الإنتاجية على م�شت�ى الفرد والعائلة.

الن�عني  بني  امل�شاواة  تر�شيخ  بها يف  يعتد  التي  املهمة  الركائز  من  تعد  امل�ؤ�ش�شاتية  الإ�شالحات  اأن  ا  اأي�شً الدرا�شات  اأثبتت 

الجتماعيني، ومتكني الإناث، واإجناز واحد من اأهم الأهداف التنم�ية لالألفية. فالتحيز للن�ع الجتماعي امل�شت�شري يف العديد 

املتعمقة  البحثية  بالدرا�شات  يحظ  مل  والذي  العديدة،  القت�شادية  والأن�شطة  ال�ش�ق  تفاعالت  يف  والظاهر  امل�ؤ�ش�شات،  من 

ال�شيا�شات  خالل  من  اخللل  ت�شحيح  اأجل  من  الكلي  القت�شاد  م�شت�ى  على  ال�شيا�شات  وا�شعي  جانب  من  تدخال  يفر�س 

القت�شادية.** وال�شرتاتيجيات 

ت�يل امل�ؤ�ش�شات الدولية، مثل البنك الدويل، اهتماًما كبرًيا بق�شايا الن�ع الجتماعي، فقد طرحت �شيا�شات عملية ح�ل اأبعاد 

الن�ع الجتماعي وتط�ره يف عام 1995م، وجرى تقييم هذه الدرا�شة ونتائجها وفح�شها يف عام 2005م. ويف عام2001م، 

اختربت عملًيا درا�شة للبنك العالقة بني ال�شيا�شة العامة للن�ع الجتماعي وخمرجات التنمية، واأكدت �شرورة تطبيق منظ�ر 

.)World Bank 2001; Schultz 2002; Thomas and Strauss 1991; Klasen 1993( :انظر على �شبيل املثال *  

.)Kabeer 1995; Bakker 1998; Elson 1991( :مزيد من املعل�مات انظر **
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الن�ع الجتماعي عند ر�شم �شيا�شات التنمية وتخطيطها. وتقرتح الدرا�شة لتعزيز م�شاواة الن�ع الجتماعي ا�شرتاتيجية من 

للن�شاء والرجال، وعلى  املت�شاوية  اأ�ش�س من احلق�ق  املبنية على  امل�ؤ�ش�شاتية،  الإ�شالحات  اإجراء  ت�ؤكد �شرورة  اأجزاء  ثالثة 

�شيا�شات للتنمية القت�شادية املطردة، واإجراءات فعالة لت�شحيح ما ه� قائم من عدم م�شاواة الن�ع الجتماعي. 

من املهم هنا الإ�شارة اإىل الختالف القائم بني تناول البنك الدويل مل�شاألة الن�ع الجتماعي -الذي يربط بني التاأثريين القت�شادي 

feminist economics approach الذي يركز  والجتماعي لل�شيا�شة القت�شادية الكلية- وبني طرح القت�شاد الن�ش�ي 

ب�ش�رة اأكرب على التاأثري الجتماعي ل�شيا�شات القت�شاد الكلي )Elson and Cagatay, 2000(. فمنظ�ر كل من البنك الدويل 

النفاق  على  يرتتب  ما  عن  النظر  بغ�س  العامة  امل�ازنات  عجز  وتقل�س  امل�ازنة  ت�ازن  اأهمية  ي�ؤكد  الدويل  النقد  و�شندوق 

الجتماعي؛ بينما مينح التناول القت�شادي الن�ش�ي اهتماًما اأكرب للمخرجات الت�زيعية والعدل الجتماعي الذي قد ل ينتجه 

للعائل  “النحياز  ت�ازن امل�ازنات العامة. كما تتهم القت�شاديات الن�ش�ية تناول البنك الدويل وال�شندوق باإنتاج ما ي�شمى 

الن�ع من حيث حمل  اإنتاج  اإعادة  الن�شاء يف  ياأخذ يف العتبار م�شئ�ليات  الذكر male breadwinner bias” والذي ل 

ا، ميتد النقد نف�شه اإىل ما ه� من�ش�ر  الأطفال وتربيتهم، والعمل املنزيل، والعناية باملر�شى وامل�شنني )Durano, 2002(. اأي�شً

)Pearson, 2004(.ح�ل عمل الن�شاء يف قطاع الت�شدير يف القت�شاد املع�مل يف الزمن الراهن

لقد اأثبتت التجارب الدولية اأن التاأييد لدور اأق�ى للن�شاء يف املجتمع ي�شهم يف النم� القت�شادي؛ ولذلك فقد تناول البنك الدويل 

)2003م( م�شاألة عدم امل�شاواة بني الن�عني الجتماعيني بالن�شبة لبلدان ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا من حيث ك�نه �شرورة 

الن�شاء يف تنمية املنطقة، وحددت  اأعظم من جانب  اإ�شهام اقت�شادي  اإمكانات  اقت�شادية. فقدمت الدرا�شة حتلياًل علمًيا ح�ل 

القي�د  اإىل  اأ�شارت  الدرا�شة  اأن  كما  القت�شادي.  والن�شاط  العاملة  الق�ى  للمراأة يف  املتدين  الإ�شهام  على  املرتتبة  التكاليف 

القت�شادية والجتماعية املفرو�شة على م�شاركة الن�شاء يف ق�ة العمل، وقدمت اإطاًرا ل��شع برنامج عمل لإحداث التغري يف 

ا اأن م�شاواة الن�ع الجتماعي من حيث ال��ش�ل اإىل الفر�س واحل�ش�ل على الأمان  املجتمعات العربية. واأكدت الدرا�شة اأي�شً

لها ارتباط وثيق باحلكم ال�شالح. واأ�شارت اإىل اأنه يجب اإدماج برنامج عمل جديد للتغيري من ناحية احتياجات الن�ع الجتماعي 

يف النم�ذج التنم�ي اجلديد لكي ن�شمن الكفاءة القت�شادية للمنطقة وامل�شاواة الجتماعية. 

وهناك درا�شات اأخرى تناولت ق�شية التمثيل املنخف�س للن�شاء يف بع�س املهن ب��شفه اأحد اأ�شكال التمييز. وهذا يك�ن اأكرث 

 Greenhaus و�ش�ًحا عندما يعتقد املجتمع اأن اأن�اعا معينة من ال�ظائف حمج�زة للرجال ول ت�شلح للن�شاء. فح�شب راأي

واآخرين )1990م(، قد يتخذ انخفا�س التمثيل �شكلني: التمييز يف الدخ�ل والتمييز يف املعاملة. ويك�ن التمييز يف الدخ�ل 

من خالل احلد من عدد الن�شاء الالئي يدخلن املهنة اأو يبقني فيها، بينما مييل التمييز يف املعاملة اإىل احلد من عدد الن�شاء الالئي 

ي�شعدن اإىل املراكز الإدارية.

وهناك م�جة جديدة من الدرا�شات البحثية بداأت يف العقد املا�شي تناولت العالقة بني العمل والأ�شرة. وركز الباحث�ن على 

حمددات م�شاركة الن�شاء املتزوجات وامل�شئ�لت عن تربية الأطفال يف الق�ى العاملة. كما تناولت هذه الدرا�شات ال�شيا�شات 

ا على دور احلك�مة يف التاأثري على قرارات الق�ى العاملة من خالل ق�اعد  والأمناط ال�شل�كية وم�شائل العمل، وا�شتملت اأي�شً

وتنظيمات حتكم العالقة بني امل�ظفني واأرباب العمل. فقد وجدت Kristin Smith و Amara Bachu )1990م( اأن م�شاركة 

ا ل�شناع ال�شيا�شة، واأهم من  الن�شاء يف الق�ى العاملة وم�شائل اإجازة الأم�مة لها اأهمية ق�ش�ى لي�س فقط للعائالت، لكن اأي�شً

ذلك لأرباب العمل.

كما اأن  Hofferth )1996م( بنيَّ اأن مرونة ال�ظيفة، وت�افر فر�س عمل جلزء من ال�قت من الع�امل املهمة يف تقرير ع�دة 

ا اأن ت�افر اإجازة غري مدف�عة وح�شاب اإنفاق مرن، وال�شماح بالعمل من  املراأة اإىل العمل بعد ال�لدة. ووجد Hofferth اأي�شً

املنزل مع ت�افر رعاية الأطفال يف مكان العمل هي اإح�شائًيا اأدوات تنب�ؤ ذات مغزى يت�شل باإمكانية ع�دة الأم اإىل العمل بعد 

اإجازة ال��شع. يف املقابل اأظهر Glass and Rily )1998م( اأن مدة الإجازة، والقدرة على جتنب �شاعات العمل الإ�شافية، 
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اأما  العمل.  رب  زاوية  من  ال�ظائف  على  الإبقاء  كبرية يف  دللة  ذات  متغريات  العمل هي  امل�شرفني وزمالء  من  دعم  ووج�د 

Waldfogel )1997م( فقد بّينت اأن الن�شاء الالئي ي�لني الأول�ية لالحتفاظ بال�ظيفة على ح�شاب اإجناب الأطفال تزيد اإمكانية 

ح�ش�لهن على اأجر جمٍز حني ي�شلن اإىل عمر الـثالثني واأكرث من الن�شاء الالئي تركن الق�ى العاملة بعد ال�لدة وتفرغن لرتبية 

اإجازة و�شع  الن�شاء الالئي ت�شمح �شيا�شات ت�ظيفهن بح�ش�لهن على  اأن  اإىل  اأ�شارت  الأطفال خالل �شن�ات احل�شانة. كما 

واأم�مة تزيد اإمكانية ع�دتهن اإىل وظيفتهن الأ�شلية، ويحافظن على امتيازاتهن مبا يف ذلك الأجر الأعلى.

ثانًيا: و�سع الن�ساء العربيات

ولكي  لئق.  عمل  فر�شة  على  وبح�ش�لهن  العمل،  �ش�ق  يف  امل�شاركة  على  بقدرتهن  للن�شاء  القت�شادي  التمكني  يت�شل 

جلعلهن  مطل�بة  متقدمة  ومهارات  منا�شب،  تعليم  على  احل�ش�ل  اإىل  حتتجن  والتنمية،  النم�  يف  الإ�شهام  الن�شاء  ت�شتطيع 

اأ�ش�اق العمل. ومن ثم فاإن التعليم يعد الأداة املهمة يف عملية تاأمني الفر�س ال�ظيفية الالئقة،  اأكرث فاعلية يف  م�شاركات 

ويف حتقيق امل�شاواة بهذا ال�شاأن. مبعنى اآخر فاإن التعليم ي�ؤثر على فر�س العمل والأجر لكل من الرجال والن�شاء، وه� 

واخل�ش�بة  والزواج  بال�شحة  املتعلقة  والقت�شادية  الجتماعية  الظروف  على  وت�ؤثر  الت�ظف،  اأب�اب  �شتفتح  التي  الأداة 

والإجناب. وبالتايل فاخلط�ة الأوىل لزيادة معدل م�شاركة الن�شاء يف الأن�شطة القت�شادية هي خف�س ن�شبة عدم الت�شاوي 

بني الأولد والبنات يف معدل اللتحاق بالتعليم، وت�شهيل دخ�ل الناث اإىل جميع م�شت�يات التعليم. فح�شب اإعالن الألفية 

غري  باملدر�شة  اللتحاق  عمر  يف  طفل  ملي�ن   )113( جمم�عه  ما  هناك  كان  2000م،  عام  يف  املتحدة  الأمم  عن  ال�شادر 

لي�س  العربي  العامل  يف  وال��شع  الإناث.  من  منهم   )%60( بح�ايل  تقدر  ن�شبة  وكانت  البتدائي  التعليم  يف  م�شجلني 

العربية؛  البلدان  التي ت�اجه  امل�شكالت الكربى  بالتعليم واحد من  ال�شبيان والبنات يف اللتحاق  ا�شتثناًءا. فالتفاوت بني 

والجتماعية  القت�شادية  )اللجنة  لالإ�شك�ا  تقرير  ذكر  2002م  عام  يجب حتقيقه. يف  الكثري مما  هناك  زال  ما  فاإنه  لذلك 

لغرب اآ�شيا( اأن عدد الأميني يف املنطقة العربية يبلغ ح�ايل 68 ملي�ن، وقدر عدد الأطفال غري امللتحقني باملدار�س بح�ايل 

2:2002(. والت�شاوؤل الذي يطرح نف�شه ه� كم عدد الناث  اآ�شيا،  )الأمم املتحدة: اللجنة القت�شادية والجتماعية لغرب  )11( ملي�ًنا 

مراجعة  التالية  القليلة  ال�شفحات  يف  وُترَبز  �شُتعر�س  عليه.  ال�ش�ء  اإلقاء  الق�شم  هذا  �شيحاول  ما  ه�  هذا  ه�ؤلء؟  بني 

الن�ع الجتماعي. التفاوت يف  العربي وتقدمه، وكذلك م�شاألة  العامل  الن�شاء يف  تعليم  مل�شت�ى 

والكتابة بالقراءة  العربيات  النساء  إملام  درجة  أ. 
هذه  والن�شاء.  الرجال  بني  التعليم  على  احل�ش�ل  يف  الت�شاوي  معايري  هي   )GPI(الجتماعي الن�ع  م�شاواة  م�ؤ�شرات  اإن 

امل�ؤ�شرات بالن�شبة لبع�س البلدان العربية تك�شف عن تفاوت وعدم م�شاواة بني اجلن�شني. وتبني الإح�شاءات اأن الن�شاء العربيات 

اإملاًما بالقراءة والكتابة بدرجة كبرية. فم�ؤ�شر م�شاواة الن�ع الجتماعي لإملام الكبار بالقراءة والكتابة لعمر  اأقل من الرجال 

ال�احد ال�شحيح؛ مما ينط�ي على عدم  اأقل من  ـ  املتحدة  العربية  با�شتثناء قطر والإمارات  ـ  2003م  لعام  فاأكرث  15 عاًما  الـ 

اإملام ال�شباب بالقراءة والكتابة يف البلدان العربية جميًعا با�شتثناء  ا انعدام للت�شاوي فيما يتعلق مبعدل  اأي�شً الت�شاوي. هناك 

العربية  للبلدان  الجتماعي  الن�ع  م�شاواة  م�ؤ�شر  اأن  البتدائي  بالتعليم  اللتحاق  معدل  يظهر  الأخرى،  الناحية  من  فل�شطني. 

1.01(؛ مما ي�ؤكد اأن ثمة ت�شاوًيا يف اللتحاق بالتعليم البتدائي للعام الدرا�شي 2001 /2002م يف اأربعة  تراوح بني )0.66 ـ 

عدد  اأن  نف�شه  للعام  الثان�ي  للتعليم  الت�شجيل  �شايف  وي��شح  وفل�شطني(.  وعمان،  والأردن،  البحرين،   ( فقط  عربية  بلدان 

املتحدة  العربية  باإ�شافة اجلزائر والك�يت وقطر وت�ن�س والإمارات   ( ت�شعة  اإىل  يرتفع  امل�شاواة  التي حققت  العربية  البلدان 

اإىل القائمة ال�شابقة التي ت�شم اأربعة بلدان(. كذلك، يك�شف معدل اللتحاق بالتعليم العايل للعام الدرا�شي 2001 /2002م اأن 

م�ؤ�شرات الن�ع الجتماعي يف �شتة بلدان عربية ) البحرين، والك�يت، ولبنان، وقطر، وعمان، والعربية ال�شع�دية( ت�شري اإىل 

عدم امل�شاواة بني الن�عني ل�شالح املراأة. ويف بقية البلدان العربية ينط�ي م�ؤ�شر م�شاواة الن�ع الجتماعي على عدم م�شاواة 

ل�شالح الرجال يف امل�شت�يات جميًعا. )انظر ال�شكل رقم 2(. 
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الشكل رقم )2(: مؤشرات مساواة النوع االجتماعي لإللمام بالقراءة والكتابة، ومستويات االلتحاق في بلدان عربية 
مختارة، السنة األخيرة.

حُت�َشب م�ؤ�شرات م�شاواة الن�ع الجتماعي باأنها ن�شبة الرجال اإىل الن�شاء. القيمة التي تقل عن 1 تعني عدم م�شاواة ل�شالح الرجال، والقيمة التي 

تزيد عن 1 تعني عدم م�شاواة ل�شالح الن�شاء والقيمة 1 تعني امل�شاواة.

امل�شدر: قاعدة معل�مات معهد الي�ن�شك� لالإح�شاء وقاعدة اإح�شاءات الإ�شك�ا 2003.

الرجال؛  بني  منه  بكثري  اأقل  البالغات  العربيات  الن�شاء  بني  والكتابة  بالقراءة  الإملام  معدل  اأن  على  الإ�شك�ا  بيانات  وت�ؤكد 

)51%( و)73%( على الت�ايل. ت�شدرت اليمن قائمة الدول العربية من حيث فج�ة الإملام بالقراءة والكتابة بني  حيث يبلغ 

الن�عني الجتماعيني، حيث ُوجد اإن ن�شبة تبلغ )30.1%( من الن�شاء على اإملام بالقراءة والكتابة باملقارنة مع )70.5%( من 

الرجال. من الناحية الأخرى متيل الن�شاء يف قطر نح� زيادة طفيفة عن الرجال يف الإملام بالقراءة والكتابة، بن�شب مقابلة 

تبلغ )85%( و)81.4%(، ويف الإمارات العربية املتحدة بلغت الن�شبة )81.5%( و)76%(. ول�حظت يف الأردن اأعلى ن�شبة 

ملعرفة القراءة والكتابة بني الن�شاء، حيث تبلغ )86.6%(، تقابلها ن�شبة )95.8%( بني الرجال. على النقي�س من هذا وجدت 

)55.9%( بني  )24.4%( تقابلها ن�شبة  اأدنى ن�شبة لإملام الن�شاء العربيات بالقراءة والكتابة يف العراق والتي تقف عند حد 

الرجال. انظر ال�شكل رقم )3(.

اأمية الكبار

+15

ر
ئ
زا

جل
ا

ن
ي
ر
ح

ب
ل
ا

ر
م

ق
ل
 ا
ر
ز
ج

ى
ت
و
ب
ي
ج

رص
�

م

ق
را

ع
ل
ا

ن
د

ر
ال

ا

ت
ي
و
ك

ل
ا

ن
ا
ن
ب
ل

ا
ي
ب
ي
ل

س
�
�س

ي
ر
و
م

ب
ر
غ

مل
ا

ن
ا
م

ع

ني
ط

�س
فل

ر
ط

ق

ة
ي
د

و
ع

�س
ل
ا

ن
دا

و
�س

ل
ا

ا
ي
ر
و
�س

س
�
ن
و
ت

ت
را

ا
م

ال
ا

ن
م

ي
ل
ا

اأمية ال�صباب

15-24

�صافى االلتحاق 

بالتعليم االبتدائي

�صافى االلتحاق 

بالتعليم الثانوي

�صافى االلتحاق 

بالتعليم اجلامعي
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الشكل رقم )3(: معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة بين النساء والرجال في بلدان عربية مختارة في 2003م )%(

 

امل�شادر: معهد التنمية العاملي، واللجنة القت�شادية لغرب اآ�شيا، وكتاب حقائق العامل، واملخابرات املركزية الأمريكية 2008.

البيانات  بالقراءة والكتابة. فح�شب  الن�شاء  اإملام  املا�شية �شهدت تط�ًرا ملح�ًظا يف معدلت  القليلة  ال�شن�ات  اأن  ال�ا�شح  من 

املتاحة، كان التقدم دراماتيكًيا يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي كلها تقريًبا مثلما يف الأردن، حيث زادت ن�شبة الإملام بالقراءة 

والكتابة يف البحرين من اأقل من )40%( يف عام 1970م اإىل )85%( يف عام 2002م. ويف ُعمان زادت ن�شبة اإملام الن�شاء 

الن�شاء  اإملام  2002م. ويف �ش�ريا و�شلت ن�شبة  )65%( يف عام  اإىل  1970م  )10%( يف عام  اأقل من  بالقراءة والكتابة من 

بالقراءة والكتابة اإىل )75%( يف عام 2002م من )20%( يف عام 1970م. وما زالت ن�شبة اإملام الإناث يف املغرب بالقراءة 

والكتابة منخف�شة )اأقل من 40% يف عام 2002م(. )انظر ال�شكل رقم4(. 

الشكل رقم )4(: نسبة اإللمام بالقراءة والكتابة، اإلناث البالغات )%من اإلناث في أعمار 15 فأكثر( في بلدان عربية مختارة
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امل�شدر: امل�ؤ�شر العاملي للتنمية

اتخذت معدلت الإملام بالقراءة والكتابة بني ال�شباب يف الفئة العمرية بني )15-24( الجتاه ال�شاعد نف�شه مثلها بني الكبار، حيث 

زادت خالل العق�د الثالثة املا�شية من )38%( يف عام 1970م اإىل )79%( يف عام 2002م. على امل�شت�ى ال�طني، تراوحت 

معدلت اإملام ال�شباب بالقراءة والكتابة يف عام 2002م بني )60%( اأو اأقل يف املغرب اإىل )95%( اأو اأكرث يف البحرين والأردن 

البحرين م�رص االردن الكويت ليبيا املغرب ُعمان قطر ال�سعودية ال�سودان �سوريا تون�س
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وعمان، )انظر ال�شكل رقم 5(. وي�شري ال�شكل رقم )6( اإىل فج�ة الن�ع الجتماعي يف ن�شبة اإملام ال�شباب بالقراءة والكتابة، 

ويظهر التفاوت يف معظم البلدان العربية عدا البحرين والأردن وعمان. التفاوت اأكرث و�ش�ًحا يف م�شر واملغرب حيث كان 

معدل اإملام الإناث بالقراءة والكتابة يدور ح�ل )60%( يف كل من البلدين يف عام 2003م. 

الشكل رقم )5(: نسبة اإللمام بالقراءة والكتابة، إناث شابات )% من اإلناث في أعمار بين 15-24( لبلدان عربية مختارة

امل�شدر: البنك الدويل م�ؤ�شرات التنمية العاملية 2007.

 امل�شدر: البنك الدويل م�ؤ�شرات التنمية العاملية 2007.

24( للنساء والرجال في بلدان عربية مختارة في  الشكل رقم )6(: معدالت إلمام الشباب بالقراءة والكتابة )15ـ 
2003م )%(

البحرين م�رص االردن الكويت ليبيا املغرب عمان قطر ال�سعودية ال�سودان �سوريا تون�س
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املتساوي واألجر  التعليم  نوع  العربيات:  النساء  ب. 
لي�س التعليم وحده، بل ن�ع التعليم الذي يتم حت�شيله ه� ما ي�ؤثر يف فر�س العمل لل�شخ�س املتعلم. هذا اأمر ملح�ظ على نطاق 

العامل، حيث دائًما ما ي�جد “حتيز وا�شح للمهارات التقنية”. اإن التعليم ون�ع التخ�ش�س )الهند�شة يف مقابل الأدب( غالًبا ما 

ا تاأثري مبا�شر  ُيحِدث اختالًفا يف احل�ش�ل على وظيفة ذات عائد جمٍز. كما اأن الختالف يف املهارات التكن�ل�جية يك�ن لها اأي�شً

على فر�س العمل املتاحة. تلك الختالفات يالحظها اأرباب العمل، ويكافئها �ش�ق العمل. على �شبيل املثال، ميكن مقارنة اثنني 

من خريجي اجلامعات يف الآداب اأحدهما ميلك القدرة على ا�شتخدام تقنيات احلا�شب الآيل يف جمع وحتليل البيانات، وه� ما 

ي�ؤهله اأن يحظى بفر�شة وظيفية اأف�شل واأ�شرع من الآخر الذي ل ميلك مثل هذه املهارات. باملقابل قد يحظى م�ظف يف وظيفة 

كتابية ويحمل م�ؤهاًل علمًيا ل يتعدى �شهادة الثان�ية ولكنه ي�شتطيع ا�شتخدام احلا�شب الآيل بكفاءة على ترقيات ل�ظائف عالية 

وبدخل جمٍز على عك�س زميل يف العمل يرَهب التكن�ل�جيا. وحيث اإنه ل ت�جد بيانات ح�ل تباين املهارات بينما ت�جد بع�س 

البيانات ح�ل اختيار التعليم، فاإننا �شرنكز يف هذا اجلزء على اأمناط التعليم املكت�شبة يف العامل العربي.

اإن ما يلفت النظر بالن�شبة للن�شاء العربيات ميلهن الكبري لدرا�شة التخ�ش�شات الأدبية كالتعليم، والفن�ن، والعل�م الإن�شانية 

اأكرث من الهند�شة وعل�م احلا�شب وغريهما من العل�م الطبيعية. فكما ي�شري ال�شكل رقم )7(، فاإن اأغلب طالبات اجلامعة يلتحقن 

بالتخ�ش�شات الأدبية، باملقارنة مع عدد اأقل من الن�شاء يلتحقن بتخ�ش�س الهند�شة وغريها من الدرا�شات العلمية. وي�ؤدي هذا 

اإىل مزيد من التفاوت يف فر�س الت�ظيف والدخل املكت�شب بني اجلن�شني، انظر اجلدول رقم )1( .

الشكل رقم )7(: مجاالت دراسة اإلناث في بلدان عربية مختارة

 

امل�شدر: التقرير العربي للتنمية الب�شرية، 2000.

على اجلانب الآخر فاإن الأجر غري املت�شاوي بني اجلن�شني يعد مظهًرا اآخر لعدم م�شاواة الن�ع الجتماعي. ومع اأنه ل ت�جد 

بيانات كاملة ح�ل اختالف الدخل والأج�ر بني اجلن�شني ويف البلدان العربية جميًعا، اإل اأن البيانات املتاحة ت�ؤكد عدم امل�شاواة. 

اجلدول رقم )1( وال�شكل رقم )8( ي��شحان فج�ة الدخل بناًء على الن�ع الجتماعي يف بع�س البلدان العربية. وجتدر الإ�شارة 

هنا اإىل اأن دخل الن�شاء كن�شبة مئ�ية مقارًنا بدخل الرجال يتباين بني البلدان العربية. هذه الن�شبة اأقل ما تك�ن يف جيب�تي 

)83%(، ويف م�ريتانيا )50%(. اأما يف بقية البلدان العربية فقد تراوحت هذه الن�شبة بني )23 و35%( )انظر ال�شكل رقم 

8(. ومما يزيد من تفاوت الدخ�ل بني اجلن�شني يف هذه الدول التفرقة يف ن�شب اللتحاق بالتعليم ويف احل�ش�ل على املهارات 

املكت�شبة بني الن�عني الجتماعني.
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الجدول رقم )1(: تقدير قيمة الدخل المتحصل لإلناث والذكور في بعض الدول العربية في 2005م ومعدله

املعدل الذكور الإناث الدولة

0.35 36403 12623 الكويت

0.25 37774 9211 قطر

0.25 33555 8329 الإمارات

0.35 29796 10496 البحرين

0.30 13460 4054 ليبيا

0.19 23880 4516 عمان

0.16 25678 4031 ال�سعودية

0.31 8585 2701 لبنان

0.29 12924 3748 تون�ض

0.31 8270 2566 الأردن

0.34 10515 3546 اجلزائر

0.34 �سوريا

0.23 7024 1635 م�سر

0.25 7297 1846 املغرب

0.50 2996 1422 موريتانيا

0.25 3317 832 ال�سودان

0.83 2935 1422 جيبوتي

0.30 1422 424 اليمن

Sources: Human Development Report 2007/2008. 
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الشكل رقم )8(: نسبة دخل اإلناث إلى دخل الذكور في 2005م في بلدان عربية مختارة

 

امل�شدر: تقرير التنمية الب�شرية العربية 2008/2007.

العاملة القوى  يف  العربيات  النساء  مشاركة  جـ. 
اإن �شه�لة الدخ�ل اإىل �ش�ق العمل واحل�ش�ل على ال�ظيفة املنا�شبة تعد من اجل�انب املهمة يف حتقيق م�شاواة الن�ع الجتماعي؛ 

حيث اإنها تعد الآلية املفتاح التي ميكن من خاللها ت�زيع مزايا النم� على طبقات املجتمع املختلفة مبا فيها الطبقات املت��شطة 

والفقرية. على ذلك، يتزايد تاأكيد املجتمع الدويل على اأن ت�فري العمل الالئق ه� الطريقة املثلى القابلة لال�شتمرار، والكفيلة 

بك�شر دائرة الفقر. وقد اأ�شيف م�ؤخًرا هدف جديد اإىل الأهداف التنم�ية لالألفية يدع� اإىل “ت�ظيف كامل ومنتج وعمل لئق 

للجميع”. واأكد كل من اإعالن بكني وبرنامج عمل ك�بنهاجن على �شمان م�شاركة الن�شاء يف الن�شاط القت�شادي، و�شرورة 

م�شاواتهن بالرجل يف مكان العمل. اأما يف البلدان العربية، فقد عرّب م�ؤمتر عقد يف عّمان عن التفاق اجلماعي على اأهمية العمل 

املحدد من جانب احلك�مات ال�طنية ل�شمان امل�شاواة والتكاف�ؤ يف الفر�س للن�شاء يف �ش�ق العمل. كما اأن هناك اعرتاًفا متنامًيا 

باأن العمل الالئق للن�شاء �شرط م�شبق للتنمية القت�شادية؛ لأن “القت�شادات ل ت�شتطيع حتمل كلفة جتاهل امل�شدر الذي مل 

ُي�شتغل، والذي ميكن اأن يقدمه عمل الإناث” )منظمة العمل الدولية، 2008(.

على امل�شت�ى العاملي، ت�شري البيانات اإىل اأنه اأثناء ال�شن�ات الع�شر املا�شية زادت با�شتمرار م�شت�يات تعليم الن�شاء على نطاق 

العامل، واأخذت فج�ات الن�ع الجتماعي مل�ؤ�شرات معينة يف �ش�ق العمل تتناق�س يف بلدان كثرية. من هنا، زاد عدد الن�شاء 

يف الق�ى العاملة بن�شبة تبلغ )18.4%( مبا يقارب )1.2( بلي�ن اأمراأة يف عام 2007م. مع ذلك، ما زالت الن�شاء تعانني ن�شبة 

اأعلى من البطالة باملقارنة مع الرجال. وعلى وجه التحديد، زاد عدد الن�شاء العاطالت من )70.2( ملي�ن اإىل )81.6( ملي�ن يف 

الفرتة نف�شها. وبلغت ن�شبة بطالة الن�شاء )6.4%( باملقارنة مع )5.7%( للرجال على نطاق العامل. اإ�شافة اإىل ذلك، تك�شب الن�شاء 

اأقل من الرجال؛ لأنهن حم�ش�رات يف العمل يف قطاعات من القت�شاد اأقل اإنتاًجا، ويف اأن�شطة اإنتاجية ذات خماطر اقت�شادية 

اأعلى ودرجة اأقل يف احتمال اأن تفي باخل�ا�س التي متيز العمل الالئق، مبا يف ذلك احل�ش�ل على احلماية الجتماعية واحلق�ق 

الأ�شا�شية وعلى �ش�ت يف مكان العمل”. )منظمة العمل الدولية، 2008(

ورغم اأن الأدلة ت�شري اإىل اأن ح�شة الن�شاء من اإجمايل الق�ى العاملة يف العامل العربي زادت يف ال�شن�ات القليلة املا�شية، فما 

زال هناك تفاوت كبري بني م�شاركة الإناث والذك�ر باملقارنة مع مناطق العامل الأخرى. فالن�شاء العربيات اأقل ظه�ًرا اقت�شادًيا، 

والن�شاطات  العائالت  داخل  احل�ش�س  ت�شاوي  رغم  اإمكاناتهن،  من  تقلل  التي  والعقبات  ال�شع�بات  من  الكثري  وي�اجهن 

اأو  العمل  الرجال يف ظروف  بامل�شاواة مع  الن�شاء  تتمتع  “ل  العربي  العامل  اأنه يف  ُذكر  العائلية. وقد  الأخرى خارج احلياة 
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يف فر�س الرتقي اإىل قمة دَرج اتخاذ القرار يف امل�شروعات العامة اأو اخلا�شة” )تقرير التنمية الب�شرية العربية، 2005: 88(. ومن 

الإناث. فهذه  اأقل بني  اإىل بطالة  الإناث ل ترتجم بال�شرورة  لتعليم  اأن امل�شت�يات الأعلى  العربية  املفارقات املهمة يف املنطقة 

تعليم  املمكن لال�شتثمار يف  العائد  املنطقة تتخلى عن كثري من  اأن  تعني  العاملة  الق�ى  الن�شاء يف  املنخف�شة مل�شاركة  الن�شبة 

الن�شاء.)البنك الدويل، 2007: 6(

حتى يف ال�قت الراهن، فاإن ال��شع بالن�شبة للن�شاء �شعب، وميكن روؤية هذا يف مقارنة بني اأرقام ال�شكان والت�ظف بالن�شبة 

للرجال والن�شاء. ت�شري البيانات املتاحة اإىل اأنه يف عام 2003م كان اإجمايل ال�شكان يف املنطقة العربية يقّدر بـ )307( ملي�ن 

ن�شمة، بينهم ح�ايل )50%( من الن�شاء. وت�شري بيانات عام 2007م اإىل اأن بلدان ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا، ت�شم 128 

ملي�ن امراأة يف �شن العمل، و)132( ملي�ن رجل، لكن هناك فقط 32 ملي�ن )25%( من الن�شاء لديهن وظيفة باملقارنة مع 93 

ملي�ن رجل )70%(. رغم الزيادة الكبرية يف ن�شبة ت�ظيف الإناث بالن�شبة اإىل تعدادهن، تبقى البلدان العربية هي الأدنى يف 

العامل )49% من املت��شط العاملي(. فهن ميثلن فقط )28%( يف بلدان ال�شرق الأو�شط، و)21%( يف بلدان �شمال اإفريقيا. بينما 

كانت ن�شبة الذك�ر العرب بني )69-70%( يف املنطقتني. بل اإن ال��شع اأ�ش�اأ بالن�شبة لالإناث ال�شابات؛ حيث اإن ن�شبة ت�ظيفهن 

اإىل ال�شكان هي )19.5%( يف بلدان ال�شرق الأو�شط، و)14.7( يف بلدان �شمال اإفريقيا )انظر اجلدول رقم )1( يف امللحق(. 

يف املنطقة العربية هناك م�ؤ�شر على زيادة يف معدلت م�شاركة الإناث يف الق�ى العاملة. بني عامي 1997م و2007م زادت 

الن�شبة بـ )7.7( نقط مئ�ية يف بلدان ال�شرق الأو�شط. مع ذلك، وباملقارنة مع بقية دول العامل حيث تراوحت م�شاركة الن�شاء 

بني )42 - 70%(، كانت ن�شبة م�شاركة الن�شاء العربيات تعادل )33.3%( يف بلدان ال�شرق الأو�شط، و)23.8%( يف �شمال 

اإفريقيا، باملقارنة مع )53%( على نطاق العامل، و)67%( يف بلدان �شرق اآ�شيا )انظر اجلدول رقم )2( يف امللحق(. اإجماًل، ل 

تزيد م�شاركة الن�شاء العربيات على )42%( من م�شاركة الرجال. وهي اأدنى الن�شب على نطاق العامل، بينما تبلغ الن�شبة يف 

�شرق اآ�شيا والبا�شيفيكي )83%( ويف اإفريقيا جن�ب ال�شحراء )73%(.)تقرير التنمية الب�شرية العربية، 2005(

الشكل رقم )9(: عدد اإلناث الناشطات اقتصادًيا بالنسبة إلى كل 100 ذكر ناشط

 

امل�شدر: اجلدول رقم )1(

فـجــوة الـنــــوع

العامل

الدول املتقدمة

دول �رشق اأ�صيا

دول ال�رشق االأو�صط

دول �صمال اأفريقيا
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القطاعي والتوظيف  العربيات  النساء  بطالة  معدالت  د. 
بالن�شبة   )%10( مقابل   )%16( اإىل  ي�شل  حيث  بالرجال،  مقارنة  العربيات  الن�شاء  بني  البطالة  معدل  ارتفاع  البيانات  ت�ؤكد 

للذك�ر. وميكن اإرجاع هذه الن�شبة العالية من البطالة اإىل تزايد معدل الدخ�ل واخلروج اإىل �ش�ق العمل بالن�شبة للن�شاء. وكما 

ي��شح اجلدول رقم )3( فاإن الن�شاء ال�شابات ت�اجهن حتديات اأكرب تتمثل يف ط�ل انتظارهن لل�ظيفة. فبطالة ال�شباب ،عند 

املقارنة مع بطالة البالغني، اأعلى يف املنطقة العربية عن بقية دول العامل؛ حيث اإن ن�شبة بطالة ال�شابات يف عام 2007م، بلغت 

)32%( باملقارنة مع )21%( لل�شباب الذك�ر. )انظر اجلدول رقم )3( يف امللحق(.

 اأما بالن�شبة للت�زيع القطاعي لت�ظيف الن�شاء يف البلدان العربية، فقد اأظهر قدًرا �شئياًل من التغيري على مدى ال�شن�ات الع�شر 

املا�شية. فم�شاركة الن�شاء العربيات يف ال�شناعات غري الزراعية اأقل بكثري من البلدان النامية الأخرى، كما اأن اأكرث من ن�شف 

الن�شاء العامالت يف العامل العربي تعملن يف قطاع اخلدمات. وعلى نقي�س الجتاه العاملي، زادت ح�شة الن�شاء يف الزراعة من 

ح�ايل )28%( يف عام 1997م اإىل )32%( يف عام 2007م يف بلدان ال�شرق الأو�شط، ومن )31%( اإىل )33%( يف �شمال 

اإفريقيا. وهذا اجتاه مقلق حيث اأثبتت التجارب اأن فر�شة احل�ش�ل على عمل لئق وبراتب جمٍز تك�ن عادة اأكرب خارج القطاع 

الزراعي. كذلك ُيظهر اجلدول رقم )4( يف امللحق، تراجًعا يف ح�شة الن�شاء يف ال�شناعة، يف كل من ال�شرق الأو�شط و�شمال 

اإفريقيا يف ال�شن�ات الع�شر الأخرية. يف حني اأن هناك حت�ًل قطاعًيا وا�شًحا يف عمالة الذك�ر. فقد انخف�س عمل الذك�ر يف 

الزراعة 7 نقط مئ�ية وو�شل اإىل )12.5%( يف ال�شرق الأو�شط، وبن�شبة )4%( يف �شمال اإفريقيا يف عام 2007م. وانتقل 

اأغلب الرجال اإىل وظائف يف قطاع اخلدمات، وزادت ح�شتهم يف اخلدمات من )53.3%( اإىل )59.4%( يف ال�شرق الأو�شط، 

ومن )43%( اإىل )45%( يف �شمال اإفريقيا.

فيما يتعلق بن�عية ال�ظائف التي تتجه الن�شاء اإليها، فقد اأوردت الإح�شاءات الرقمية اأن هناك زيادة كبرية يف ح�شة الن�شاء يف 

ال�ظائف مدف�عة الأجر ويف العمل براتب على مدى ال�شن�ات الع�شر املا�شية، حتى بلغت ح�شتهن الآن )55%( يف بلدان ال�شرق 

الأو�شط، و)58%( يف دول �شمال اإفريقيا، وه� ما يكاد يقارب ح�شة الرجال، والتي بلغت )60 و65%( تقريًبا يف املنطقتني يف 

ا اىل اأن ح�شة الن�شاء من العمل املاأج�ر والعمل  عام 2007م كما ت��شح بيانات اجلدول رقم )5( يف امللحق. وي�شري اجلدول اأي�شً

براتب كانت يف عام 1997م تعادل )44 و49.3%( باملقارنة مع ح�شة الذك�ر التي كانت )57.1 و59%( للمنطقتني. وقد زادت 

ب�ش�رة ملح�ظة يف عام 2007م. وتعد هذه احل�شة اجلديدة عالية اأو على الأقل اأعلى من املت��شط العاملي، حيث تبلغ )%46( 

باملقارنة مع )42%( عاملًيا. وقد يع�د هذا التغري جزئًيا اإىل ال�شتثمار الكثيف يف تعليم الإناث يف ال�شن�ات الأخرية. اإل اأنه من 

املالحظ اأن هناك �ش�اهد على حتيز يف جمال الن�ع الجتماعي يف البلدان العربية بالنظر لن�ع ال�ظيفة واأهميتها.

ح�شة  من  بكثري  اأكرب   )vulnerable employment( الثابت  غري  الت�ظيف  يف  الن�شاء  ح�شة  اأن  ا  اأي�شً ت�ؤكد  ال�ش�اهد 

الرجال، والتي تبلغ )38 و43.2%( للن�شاء يف املنطقتني العربيتني باملقارنة مع )28.2%( للرجال يف عام 2007م كما ت��شح 

بيانات اجلدول رقم )5( يف امللحق. ولكن باملقارنة مع مناطق اأخرى، تبدو ح�شة املراأة العربية من العمل غري الثابت منخف�شة 

ن�شبًيا؛ ورمبا يك�ن ال�شبب يف ذلك ه� زيادة ت�ظيف الن�شاء يف القطاع العام، حيث اإن وظائف القطاع العام يف العامل العربي 

م�شم�نة، وي�شهل احل�ش�ل عليها ن�شبًيا، ومزاياها عادة ما تك�ن اأكرث جذًبا، وذات درجة عالية من الأمن ال�ظيفي: )منظمة 

العمل الدولية، 2008: 11(. ولكن هذه الظاهرة عادة ما ت�ؤدي اإىل ح�ش�ل قلة من الن�شاء على ت�ظيف لئق، بينما اأغلب الإناث 

يف �شن العمل -)66.7%(ـ يبقني ن�شبًيا غري نا�شطات اقت�شادًيا وخارج نطاق �ش�ق العمل. وت��شح البيانات الإح�شائية يف 

ا اأن املراأة العربية اأكرب اإ�شهاًما يف اإعالة الأ�شرة من الرجل، حيث ت�شل ن�شبة الن�شاء امل�شهمات يف اإعالة  اجلدول املذك�ر اأي�شً

)5.2%( و)12%( بالن�شبة للرجل يف  اإفريقيا باملقارنة مع  )25.3%( يف ال�شرق الأو�شط، و)36%( يف �شمال  اإىل  اأ�شرهن 

املنطقتني على الت�ايل. اأما بالن�شبة للمراأة كربة عمل، فاإن البيانات ت�شري اإىل اأن ح�شتها مت�ا�شعة باملقارنة بالرجل، فهي ل 

تتعدى )1.5%( يف دول ال�شرق الأو�شط، و)3.2%( يف �شمال اإفريقيا يف عام 2007م، يف حني اأن ح�شة الرجل بلغت )6.7 

و11.9%( يف املنطقتني على الت�ايل.
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خمتلفة عربية  بلدان  يف  للنساء  املقارن  الوضع  هـ. 
لي�س من ال�شه�لة مبكان اإجراء مقارنة بني بلدان العامل العربي، وذلك ب�شبب �شع�بة البيانات الإح�شائية ونق�شها بالن�شبة لعدد 

غري قليل من هذه البلدان. ولكن اعتماًدا على بع�س البيانات املتاحة من البنك الدويل فاإن امل�ؤ�شرات ت�ؤكد اأن املغرب ت�شتح�ذ 

على الن�شبة الأعلى مل�شاركة الإناث يف الق�ى العاملة، حيث ت�شل م�شاركة الن�شاء اإىل )35%( من جممل الق�ى العاملة، تليها 

تون�س بن�شبة )33%(. وبلغت م�شاركة الن�شاء يف م�شر )31%( يف عام 2003م. و�شجل كل من لبنان وال�ش�دان )30%( يف 

ال�شنة نف�شها، وو�شل ت�ظيف الإناث يف الأردن اإىل )26%(، ويف ليبيا )25%(، اأي اأنها دون )30%(، رغم اأن الن�شبة زادت 

)10((. من الناحية الأخرى، فاإن  1990م و2003م )انظر ال�شكل رقم  )50%( خالل الفرتة بني عامي  يف الأردن باأكرث من 

الدول ذات الناجت املحلي الإجمايل الأعلى للفرد تتدنى فيها ح�شة الن�شاء يف الق�ى العاملة. وت�شري البيانات من دول جمل�س 

)17%( يف قطر، و)23%( يف الك�يت والبحرين. وو�شل املعدل يف  اإىل  اأن معدلت امل�شاركة ت�شل  اإىل  التعاون اخلليجي 

عمان واململكة العربية ال�شع�دية اإىل )20%( يف عام 2003م. ولكن بيانات دول املجل�س هذه قد ل تعك�س ال�ش�رة احلقيقية 

ا العامالت ال�افدات. خارج دول جمل�س التعاون اخلليجي ترتكز  اأي�شً لإ�شهام املراأة اخلليجية يف �ش�ق العمل؛ لأنها ت�شمل 

الرجل واملراأة  امل�شاركة القت�شادية بني  الفج�ة يف  الزراعي، وتت�شع  الأن�شطة اخلدمية والقطاع  العامالت يف قطاع  الن�شاء 

يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة؛ حيث ل تزيد م�شاركة الن�شاء عن )14%( كما ي�ؤكد تقرير التنمية الب�شرية العربية يف عام 

2005م. الأرجح اأن �شبب هذه الن�شب املنخف�شة ه� نق�س فر�س العمل لكل من الذك�ر والإناث، وخطر �شغل وظائف حتت 

ظروف الحتالل. 

الشكل رقم )10(: االتجاهات في مشاركة النساء في القوى العاملة لبلدان عربية مختارة

 

امل�شدر: البنك الدويل، م�ؤ�شرات التنمية العاملية 2005.

اإن البطالة كن�شبة مئ�ية من اإجمايل م�شاركة الن�شاء يف الق�ى العاملة ح�شب البيانات املتاحة لبع�س الدول العربية يف ال�شكل 

رقم )11( ترتاوح ما بني )18%( و)24%( يف م�شر، وما بني )32%( و)13%( يف املغرب خالل الفرتة من 1990م- 2002م. 

ويف الأردن التي تت�افر فيها بيانات لثالثة اأع�ام فقط فاإن معدل البطالة بلغ اأق�شاه يف عام 1999م، حيث و�شل اإىل )%31(. 

ويف ال�شع�دية تراوحت الن�شبة بني )8 و9%( خالل 2000م2003-م. اأما اأدنى معدل بطالة، فقد مت ت�شجيله يف الك�يت؛ حيث 

مل تتجاوز ن�شبتها )1.3%( خالل نف�س الفرتة. اأما معدل البطالة يف �ش�ريا فقد و�شل اإىل )24%( يف عام 2002م. 
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الشكل رقم )11(: اتجاه بطالة النساء كنسبة من إجمالي قوة العمل النسوية في بعض البلدان العربية 

 

.World Bank CD ،امل�شدر: البنك الدويل

اأنه ح�شب  اإل  فيما يخ�س الت�زيع القطاعي ل�ظائف الن�شاء يف البلدان العربية، ل ي�جد من البيانات ما يكفي لعقد مقارنة. 

بيانات تقرير التنمية الب�شرية العربية التي تت�افر بالن�شبة خلم�س بلدان عربية ويظهر ثالثة قطاعات فقط، يت�شح اأن اأغلب الن�شاء 

يف الإمارات العربية املتحدة تعملن يف قطاع اخلدمات الذي ي�ظف ما ن�شبته )86%( من عمالة الن�شاء، باملقارنة مع )55%( من 

ت�ظيف الذك�ر. من الناحية الأخرى، تعمل اأغلب الن�شاء اليمنيات يف القطاع الزراعي بن�شبة تبلغ )88%(، يف مقابل )%9( 

تبلغ  ن�شبة  فاإن  املغرب  اأما يف  الإناث يف قطاع اخلدمات.  )54%( من  تعمل  يف قطاع اخلدمات. يف كل من م�شر واملغرب 

)40%( من الإناث يعملن يف قطاع ال�شناعة، و)6%( يف الزراعة. بينما يف م�شر تعمل )39%( يف الزراعة، و)7%( فقط يف 

ال�شناعة. ويف فل�شطني تعمل معظم الن�شاء يف قطاع اخلدمات بن�شبة تبلغ )62%(، و)26%( يف الزراعة، و)11%( فقط يف 

ال�شناعة. وباملقارنة ب�ظائف الذك�ر فاإن تركز الت�ظيف القطاعي للرجال غالًبا ما يك�ن يف قطاع اخلدمات، كما اأن ح�شتهم 

من الت�ظيف يف قطاع ال�شناعة مرتفعة ن�شبًيا، بينما تتدنى تلك احل�شة يف وظائف القطاع الزراعي.

اإىل  تتجه  اأنها  بل  العربية  البلدان  معظم  يف  منخف�شة  الزراعة  قطاع  خارج  ال�ظائف  يف  الأجر  من  الن�شاء  ح�شة  زالت  ما 

النخفا�س يف كثري من هذه البلدان عرب الزمن. ففي عام 2002م انخف�شت هذه احل�شة يف معظم الدول كالردن، والك�يت، 

وقطر، واململكة العربية ال�شع�دية، وال�ش�دان، والإمارات العربية املتحدة، واليمن. وقد زادت فقط يف كل من البحرين، وعمان، 

و�ش�ريا. ويف العام نف�شة حققت املغرب احل�شة الأكرب من اأجر الن�شاء خارج الزراعة تلتها عمان )انظر ال�شكل رقم 12(.

م�رص االردن الكويت لبنان ال�سعودية املغرب�سوريا
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الشكل رقم )12(: اتجاه حصة توظيف النساء في غير الزراعة لعامي 1990م و2002م في بلدان عربية مختارة

 

  * يقي�س م�ؤ�شر التنمية الب�شرية اإجناز الدول يف ثالث ق�شايا رئي�شة ت�شمل معدل البقاء على قيد احلياة، واملعرفة، وم�شت�ى املعي�شة. ويقا�س معدل البقاء 

بت�قع احلياة عند ال�لدة، اأما املعرفة فتقا�س مبعدل الإملام بالقراءة والكتابة، ومعدل اللتحاق مب�شت�يات التعليم املختلفة. اأما م�شت�ى املعي�شة فيقا�س 

بن�شيب الفرد يف الدخل الق�مي مق�ًما بق�ته ال�شرائية.

فيما يتعلق بال��شع ال�ظيفي للمراأة يف البلدان العربية منفردة، جند اأن هناك تفاوًتا كبرًيا يف طبيعة الأعمال غري مدف�عة الأجر 

بني الرجل واملراة. فمعظم الرجال العرب اإما اأنهم يعمل�ن بدون اأجر حل�شابهم اخلا�س اأو اأنهم يعمل�ن باأجر لدى الآخرين، بينما 

العدد الأكرب من الن�شاء يف هذه الفئة ي�شتغلن يف القطاع غري الر�شمي “وظائف عائلية غري مدف�عة الأجر”. وي�شل عدد الن�شاء 

يف هذه الفئة اإىل )20%( يف م�شر، و)52%( يف املغرب، و)33%( يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة. بينما ت�شل ن�شبة الرجال 

يف الأعمال نف�شها ويف الدول ذاتها اإىل )8%( و)22%( و)7%( على الت�ايل. هذه الفج�ة التي تبدو لل�هلة الأوىل اأنها ل�شالح 

املراأة هي يف احلقيقة ت�شكل عبئًا ي�شاف اإىل م�شئ�ليات املراأة الي�مية.)تقرير التنمية الب�شرية العربية، 2005: 89(

عند مقارنة البلدان العربية )على اأ�شا�س البيانات املتاحة( با�شتخدام اثنني من اأهم م�ؤ�شرات الن�ع الجتماعي، وهما: م�ؤ�شر 

التنمية املتعلق بالن�ع الجتماعي )GDI(، ومقيا�س متكني الن�ع الجتماعي )GEM(*. فاإن امل�ؤ�شر الأول يقي�س الإجناز يف 

)HDI(، لكنه ياأخذ يف احل�شبان عدم امل�شاواة يف الإجناز بني  القدرات الأ�شا�شية ذاتها مثلما يفعل م�ؤ�شر التنمية الب�شرية 

الن�شاء والرجال. كلما عظم تفاوت الن�ع الجتماعي يف القدرات الأ�شا�شية، كلما انخف�س م�ؤ�شر متكني الن�شاء للبلد مقارنة مع 

م�ؤ�شر التنمية الب�شرية. اإن م�ؤ�شر تنمية الن�ع الجتماعي ه� بب�شاطة م�ؤ�شر التنمية الب�شرية خم�ش�ًما منه، اأو معدل باجتاه 

النزول، ب�شبب عدم م�شاواة الن�ع الجتماعي. من الناحية الأخرى، اإن مقيا�س متكني الن�ع الجتماعي ه� مقيا�س التفاوتات 

القرار وامل�شاركة  اتخاذ  امل�شاواة يف ثالثة جمالت: �شلطة  اإنه يجمع عنا�شر عدم  بلد معني.  الرجال والن�شاء يف  بني فر�س 

ال�شيا�شية، وامل�شاركة القت�شادية، وملكية امل�ارد القت�شادية.

تطبيق م�ؤ�شر متكني الن�ع الجتماعي )GEM( وم�ؤ�شر تنمية الن�ع الجتماعي )GDI( على الدول العربية يظهر فج�ة وا�شعة 

بني هذه البلدان ويف داخلها. ويقدم اجلدول رقم )2( م�ؤ�شر تنمية الن�ع الجتماعي )GDI( بالن�شبة لبع�س الدول العربية. 

اإنه يظهر اأن اأربعة من بلدان جمل�س التعاون اخلليجي حتتل اأعلى م�ؤ�شر تنمية للن�ع الجتماعي �شمن املجم�عة التي ترتاوح 

قيمها بني )0.884( و)0.885(، يليها البلدان الآخران من جمل�س التعاون اخلليجي بالإ�شافة اإىل ليبيا. وتراوحت قيم م�ؤ�شر 

تنمية الن�ع الجتماعي )GDI( بالن�شبة لبقية البلدان العربية بني الدنيا عند )0.472( لليمن، والق�ش�ى عند )0.760( لالأردن. 

اأما ن�شبة اإملام الكبار بالقراءة والكتابة فاإنها تبدو اأدنى ما تك�ن يف اليمن، حيث تك�ن الن�شبة )35%( فقط من الإناث يف عمر 

15 عاًما فاأكرث ملمات بالقراءة والكتابة باملقارنة مع )91%( يف الك�يت. اأما بالن�شبة ل��شع اإجمايل التحاق الإناث بالتعليم 

البتدائي والثان�ي واجلامعي يف عام 2005م فتاأتي ليبيا يف املقدمة بن�شبة تبلغ )97%(، تليها البحرين بن�شبة تبلغ )%90(. 

و�شجلت جيب�تي اأدنى املعدلت بن�شبة تبلغ )22%(. ويظهر معدل الدخل املكت�شب تفاوًتا كبرًيا بني الرجال والن�شاء يف الدول 

العربية جميعها )انظر اجلدول رقم )2( اأدناه(. 
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G( لبلدان عربية مختارة
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عند مقارنة الدول العربية با�شتخدام مقيا�س تنمية الن�ع الجتماعي ميكن ا�شتخال�س الآتي با�شتخدام بيانات اجلدول رقم 

)3(: ت�شري البيانات املتاحة اأن الإمارات العربية املتحدة تاأتي يف املرتبة الأوىل من مراتب متكني الن�ع الجتماعي )GEM( عند 

)29( وبقيمة )0.652(. و�شغلت اليمن املركز الأخري، وكانت مرتبتها )93( بقيمة )0.129(. كما ت�شري البيانات الإح�شائية اأن 

�ش�ريا ت�شتح�ذ على الن�شبة املئ�ية العليا من الن�شاء املهنيات وامل�شتغالت بالتكن�ل�جيا، والتي ت�شل اإىل )40%(. ويف املقابل 

تاأتي اململكة العربية ال�شع�دية يف املرتبة الدنيا بن�شبة )6%(. اإل اأن ال�شع�دية ت�شتح�ذ على اأعلى ن�شبة من الن�شاء كم�شرعات 

وم�ظفات يف مراكز اإدارية عالية.

الجدول رقم )3(: مقياس تمكين النوع االجتماعي )GEM( لبلدان عربية مختارة

HDIالدول

GEM
املراأة 

واملقاعد 

الربملانية %

املراأة 

كم�سرعة 

وموظفة 

يف وظيفة 

اإدارية عليا 

%

املراأة يف 

الوظائف 

املهنية 

والتقنية %

معدل 

الدخل 

املقدر

القيمةالت�سنيف

0.35....0....الكويت33

840.37408240.24قطر35

290.65222.58250.25الإمارات39

0.35....13.8....البحرين41

0.30....3.3....ليبيا56

800.3917.89330.19عمان58

920.25403160.16ال�شعودية61

0.31....7.9....الأردن86

0.31....4.7....لبنان88

0.29....19.3....تون�س91

320.34..6.2....اجلزائر104

..1135......فل�شطني106

400.34..12....�شوريا108

910.2633.89300.23م�شر112

880.3256.412350.25املغرب126

0.51....3.0....جزر القمر134

0.50....17.6....موريتانيا137

0.25....16.4....ال�شودان147

0.48....10.8....جيب�تي149

930.1290.74150.30اليمن153

امل�شدر: تقرير التنمية الب�شرية 2007 /2008.
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ثالًثا: الدرا�سة التطبيقية

 لدرا�شة تاأثري الع�ملة على املراأة العربية مت بناء من�ذج قيا�شي ل�شتنتاج العالقة ال�شببية بني كل من الع�ملة وبع�س املتغريات 

اأن  الإح�شائية، كم�شاركة الإناث يف الق�ى العاملة، والنم� يف الناجت املحلي الإجمايل وح�شة الفرد منه. من املت�قع نظرًيا 

تزيد من  اأن  الع�ملة ميكن فعاًل  اأن  يعني  اأو �شلبية. مما  اإيجابية  العاملة  الق�ى  الن�شاء يف  الع�ملة وم�شاركة  العالقة بني  تك�ن 

م�شاركة الن�شاء يف الق�ى العاملة، وذلك اإذا اأدى انفتاح اأ�ش�اق العمل ال�طنية على الأ�ش�اق الدولية اإىل زيادة حجم ال�شادرات 

ا اإذا كانت الن�شاء  ال�طنية وزيادة فر�س العمل املت�افرة للعمالة املحلية؛ ما يعني ت�فري فر�س ت�شغيلية اأكرب للن�شاء، خ�ش��شً

بع�س  اأكدت  فقد  التجميع(.  ومنط  الغذائية  امل�اد  جتهيز  املن�ش�جات،  )�شناعات  الت�شدير  قطاع  يف  الغالبة  العمل  ق�ة  هن 

الدرا�شات التطبيقية يف كل من تايالند والهند اأن عدم امل�شاواة بني الن�عني الجتماعيني يف الأج�ر حفز النم� يف القطاعات 

�شبه ال�شناعية. فقد اأدى ال�شغط من اأجل اأ�شعار اأقل اإىل زيادة يف ت�ظيف الن�شاء نتيجة تدين اأج�رهن مقارنة بالرجال؛ ما 

ي�ؤكد �شمنا اأن النم� الذي قاده الت�شدير حتقق على ح�شاب الن�شاء )Seguino, 2000(. وعلى اجلانب الآخر قد ي�ؤدي النفتاح 

اخلارجي اإىل تاأثري معاك�س يف حالة زيادة الطلب على العمل الأف�شل تعليًما اأو اأح�شن مهارة، ويقل اإىل حد ما الطلب على العمل 

الأقل تعليًما ومهارة؛ وبالتايل فلن ت�شتفيد الن�شاء يف هذه احلالة. 

مما �شبق ميكن الق�ل اإن الع�ملة، مقا�شة بزيادة التجارة اأو زيادة ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر، ميكن اأن ت�ؤدي اإىل زيادة م�شاركة 

الن�شاء يف الق�ى العاملة اأو نق�شها؛ لذلك فال�ش�ؤال الذي يطرح نف�شه هنا ه�: كيف �شيك�ن حظ الن�شاء العربيات يف لعبة الع�ملة 

هذه؟ وهل �شاعدت الع�ملة على حتفيز م�شاركتهن يف اأ�ش�اق العمل اأم على العك�س من ذلك؟ و�شيحاول هذا اجلزء من الدرا�شة 

اأن يتحقق من ذلك. 

�شيجري يف هذا الق�شم اختبار تاأثري ثالثة متغريات على م�شاركة الن�شاء يف الق�ى العاملة. املتغري الأول: ه� النفتاح التجاري 

ُمقا�ًشا مبعدل ال�شترياد اإىل الناجت املحلي الإجمايل، ويرمز له بالرمز )GLOB 1(، املتغري الثاين: النفتاح الراأ�شمايل، ُمقا�ًشا 

بن�شبة ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر اإىل الناجت املحلي الإجمايل، ويرمز له بالرمز )GLOB2(، اأما املتغري الثالث: فهو يعني 

بانفتاح �ش�ق الأوراق املالية، ب��شفه الن�شبة املئ�ية التي ميلكها الأجانب من قيمة �ش�ق الأوراق املالية، اإىل التقييم الكلي ل�ش�ق 

الأوراق املالية ويرمز له بالرمز )GLOB3(، بالإ�شافة اإىل معدل من� الناجت املحلي الإجمايل، وح�شة الفرد من الناجت املحلي 

الإجمايل. كما اأن النم�ذج �شي�شمل متغريات الع�ملة ومعدل النم� يف الناجت املحلي الإجمايل لالأع�ام ال�شابقة )Lagged( والتي 

�شيحدد عددها الأ�شل�ب القيا�شي امل�شتخدم كمتغريات �شابطة Control Variables. وبالتايل فاإن هذا النم�ذج �شيخترب تاأثري 

الع�ملة والظروف القت�شادية على م�شاركة الن�شاء يف العامل العربي يف الق�ى العاملة وفًقا للمعادلة الريا�شية التالية:

Ln )FLFP( = α + β1 ln )GDP growth( + β2 ln )GDP per capita( + 

+ β3 ln )GLOB1( + β4 ln )GLOB2( + β6 ln )GLOB3( + β7 ln )GLOB1(-1 + β8 ln )GDP growth(-1 + ε )1(

�شيتم تقدير النم�ذج لكل دولة عربية بقدر مات�شمح به البيانات املتاحة ـ ثم �شيجري جتميع �شال�شل زمنية وبيانات جتميعية 

يف �شكل م�شف�فة اإح�شائية للح�ش�ل على م�ؤ�شرات تاأثري الع�ملة على الن�شاء العربيات عم�ًما. من املت�قع اأن ي�شاعد النم�ذج 

يف الإجابة على الأ�شئلة الرئي�شة للدرا�شة، وي�فر بع�س الت��شيات والت�جهات ال�شرتاتيجية فيما يتعلق بخف�س فج�ة الن�ع 

الجتماعي، وحت�شني م�شاركة الإناث يف الق�ى العاملة يف البلدان العربية.

�شيتم تقدير املتغريات الإح�شائية با�شتخدام طريقة املربعات ال�شغرى )OLS(، والذي من �شاأنه اأن ي�فر تقديًرا للمرونة يف 

م�شاركة الإناث يف الق�ى العاملة )FLFP( بالن�شبة للمتغريات امل�شتقلة املذك�رة يف النم�ذج ح�شب املعادلة رقم )1(. يف مرحلة 

اإىل الق�ى العاملة  )*Logit( التي تف�شرالحتمالت امل�شروطة لالن�شمام  ثانية �شيقدر النم�ذج با�شتخدام ال�شيغة الل�جيت 

مبعرفة قيم املتغريات امل�شتقلة. 

  * �شيغة اإح�شائية ت�شتخدم لتف�شري احتمال حدوث تاأثري مبا�شر على املتغري التابع نتيجة بع�س الظروف واخل�ا�س الناجتة من تاثري املتغريات امل�شتقلة. 
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اإىل متغريات  اأن ي�شاف  املفرت�س  الإناث، والذي كان من  تعليم  التقدير متغري  دالة  اأ�شقطنا من  اأننا  الذكر هنا  ي�شتحق  ما   

�شِقط ب�شبب نق�س البيانات ه� انفتاح 
ُ
التحكم؛ وذلك ب�شبب نق�س البيانات بالن�شبة ملعظم البلدان العربية. واملتغري الآخر الذي اأ

 .)GLOB 3( ش�ق الأوراق املالية )الن�شبة املئ�ية التي ميلكها الأجانب اإىل اإجمايل تقييم �ش�ق الأوراق املالية�

تقدم اجلداول التالية نتائج تقدير النم�ذج اأعاله ل�شبعة بلدان عربية فقط، وهي: م�شر، والأردن، وت�ن�س، ولبنان، واملغرب، 

والك�يت، واجلزائر. تلك البلدان هي التي ت�افرت فيها البيانات على نح� معق�ل ملعظم املتغريات املطل�بة. متثل البلدان اأ�ش�اق 

العمل ممثلة  فيها ق�ة  تندر  التي  بامل�ارد  الغنية  التعاون اخلليجي  فبلدان جمل�س  العربي جميًعا.  العامل  واأقاليم  العمل جميًعا 

بالك�يت. والفقرية اإىل امل�ارد، مع وفرة ق�ة العمل ممثلة مب�شر وت�ن�س واجلزائر واملغرب. والفقرية اإىل امل�ارد ذات �ش�ق 

العمل ال�شغرية ممثلة بالأردن ولبنان.

م�سر

R-squareالقيمة -FPالقيمة -TPالعوامل امل�ساعدةعنا�سر التنبوؤ

1.86210.640.000)ثابت(

63.5< 0.005% 90.1

0.0042.400.023من� الناجت املحلي الإجمايل

ln)0.22712.210.000)الناجت املحلي الإجمايل للفرد

ln)GLOB2(-0.012-3.510.002

ln)GLOB1(-1-0.043-1.960.060

)n =33(

الأردن

R-squareالقيمة -FPالقيمة -TPالعوامل امل�ساعدةعنا�سر التنبوؤ

11.914.770.005)ثابت(

7.710.001% 50.1
Ln )2.450.022-0.67-)الناجت املحلي الإجمايل للفرد

ln)GLOB1(-0.92-4.270.005

ln)GLOB2(0.072.180.040

)n = 27(

تون�ض

R-squareالقيمة -FPالقيمة -TPالعوامل امل�ساعدةعنا�سر التنبوؤ

1.15619.420.005)ثابت(

692.5< 0.005% 99

3.230.003-0.002-من� الناجت املحلي الإجمايل

Ln)0.26421.390.005)الناجت املحلي الإجمايل للفرد

 ln)GLOB1(0.0562.970.006

ln)GLOB1(-10.0241.810.080

)n = 34(
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لبنان

R-squareالقيمة -FPالقيمة -TPالعوامل امل�ساعدةعنا�سر التنبوؤ

3.15614.040.005)ثابت(

135.1< 0.005% 96.1 Ln )0.0672.840.016)الناجت املحلي الإجمايل للفرد

ln)GLOB1(-1-0.087-8.540.005

)n = 14(

املغرب

R-squareالقيمة -FPالقيمة -TPالعوامل امل�ساعدةعنا�سر التنبوؤ

2.44349.120.005)ثابت(

202.6< 0.005% 96
5.990.005-0.001-من� الناجت املحلي الإجمايل

1-)الناجت املحلي الإجمايل(
-0.001-2.860.008

Ln)0.15722.160.005)الناجت املحلي الإجمايل للفرد

)n = 29(

الكويت

R-squareالقيمة -FPالقيمة -TPالعوامل امل�ساعدةعنا�سر التنبوؤ

9.0216.630.005)ثابت(

15.5< 0.005% 60.8 Ln)4.550.005-0.632-)الناجت املحلي الإجمايل للفرد

ln)GLOB2(0.0972.570.018

)n = 23(

اجلزائر

R-squareالقيمة -FPالقيمة -TPالعوامل امل�ساعدةعنا�سر التنبوؤ

5.13413.670.005)ثابت(

25.2< 0.005% 86.3

0.0193.200.006من� الناجت املحلي الإجمايل

ln)GLOB1(-0.400-2.980.009

ln)GLOB2(0.0357.030.005

ln)GLOB1(-1-0.204-1.860.081

     )n = 21(

لقد مت اأعاله عر�س التقديرات ذات الدللت الإح�شائية اجليدة فقط، وقد بدت النتائج خمتلطة ومتباينة فيما بني الدول املختلفة. 

ب�ش�رة عامة يقدم النم�ذج دللة وقدرة اإح�شائية على تف�شري تاأثرياملتغريات امل�شتقلة على املتغري التابع )م�شاركة الإناث يف 
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اأ�ش�اأ  اأما  للنم�ذج وجد يف كل من م�شر، ولبنان، واملغرب، واجلزائر.  اأف�شل تف�شري  للبلدان جميًعا. ولكن  العاملة(  الق�ى 

تف�شري وتاأثري للمتغريات فقد وجد يف كل من الأردن والك�يت.

من املثري لالهتمام كذلك الإ�شارة اإىل وج�د تناق�س بني كل من تاأثري النم� يف الناجت املحلي الإجمايل والتغريات يف ح�شة 

م�شر  من  كل  اإيجابًيا يف  التاأثري  هذا  يبدو  العاملة. حيث  الق�ى  الإناث يف  م�شاركة  على  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  الفرد 

التاأثري  واجلزائر، و�شلبًيا يف كل من ت�ن�س واملغرب، وغري ذي دللة اإح�شائية بالن�شبة لبقية البلدان الأخرى. قد ل يحتاج 

الإيجابي ملتغريات الع�ملة على م�شاركة املراأة يف الن�شاط القت�شادي اإىل تف�شري، طاملا اأن املعدل املرتفع للنم� يعني مزيًدا من 

فر�س العمل املتاحة، مع ارتفاع يف الأج�ر من �شاأنه اأن يحفز معدلت اأعلى من امل�شاركة يف الق�ى العاملة. ولكن على اجلانب 

الآخرقد يحتاج التاأثري ال�شلبي اإىل مزيد من التف�شري. فمع تزايد الدخل مع النم� يقل اإ�شهام املراأة يف الأن�شطة القت�شادية*، 

امل�شاركة يف  املراأة يف  النقدي لالأ�شرة؛ مما يقلل من رغبة  الدخل  الإ�شهام يف  اأجل  املراأة من  حيث ل يك�ن هناك عبء على 

الأن�شطة القت�شادية. ولكن ميكن اأن تتعافى معدلت م�شاركة الإناث يف الق�ى العاملة عندما ينخف�س الإ�شهام الن�شبي للدخل 

الإ�شايف يف رفاهة الأ�شرة مع زيادة ح�شة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل.

كما ميكن اأن تزيد م�شاركة الإناث ب�شبب ارتفاع الأج�ر نتيجة ما ي�شمى تكلفة الفر�شة ال�شائعة، وذلك حني ي�شبح البقاء يف 

اأكرث كلفة من عدمه**؛ مما ي�شجع الن�شاء على امل�شاركة يف الق�ى العاملة. وبدًل من ذلك، فقد ُت�شِعف زيادة الدخل  املنزل 

م�شاركة الإناث يف الق�ى العاملة كما جرى �شرحه اأعاله. بالتايل، ومبا اأن كال التاأثريين معق�ل مفه�مًيا، فاجل�اب يك�ن يف 

النتائج الختبارية. من هنا، ت�شف النتائج اأعاله التاأثريات الإيجابية حل�شة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف كل من م�شر 

وت�ن�س ولبنان واملغرب، بينما يف الأردن والك�يت فقط تك�ن ح�شة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل ذات تاأثري �شلبي.

املتغريان اللذان ي�شكالن م��شع اهتمام رئي�س لهذا امل�شروع البحثي ويعك�شان الع�ملة هما تاأثري التجارة املقا�س بن�شبة اإجمايل 

ال�شترياد اإىل الناجت املحلي الإجمايل )GLOB1(، وانفتاح راأ�س املال املقا�س بن�شبة ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر اإىل الناجت 

املحلي الإجمايل )GLOB2(. ح�شب املفه�م النظري ميكن اأن يك�ن تاأثريهذين املتغريين يف اأي من الجتاهني، مبعنى زيادة 

م�شاركة الإناث يف الق�ى العاملة اأو اإنقا�شها كما جرى �شرحه من قبل. اإل اأن الدرا�شة التطبيقية اأظهرت اأن النفتاح اخلارجي 

من خالل التجارة )GLOB1( قد اأنتج تاأثرًيا اإيجابًيا على م�شاركة الإناث يف الق�ى العاملة يف ت�ن�س فقط، بينما كان ذا تاأثري 

�شلبي يف م�شر، والأردن، ولبنان، واجلزائر بالن�شبة للمتغريات احلالية وال�شابقة. اأما يف بقية البلدان العربية فاإن املتغريات 

جميعها لي�شت ذات دللة اإح�شائية. اأما فيما يتعلق مبتغري الع�ملة الثاين )GLOB2(، فالتاأثري اإيجابي يف الأردن، والك�يت، 

واجلزائر، و�شلبي يف م�شر وحدها، ولي�س له دللة اإح�شائية تذكر بالن�شبة لبقية الدول الأخرى. 

ب�شبب  وذلك  الجتماعيني؛  الن�عني  من  كل  على  خمتلًفا  تاأثرًيا  التجارية  لل�شيا�شات  اأن  نذكر  اأن  يجب  النتائج  تلك  ولتف�شري 

الجتماعيني  الن�عني  على  التجارة  تاأثري  يختلف  قد  ا،  اأي�شً عليها.  وال�شيطرة  القت�شادية  امل�ارد  اإىل  ال��ش�ل  يف  التفاوت 

ي�شتخدم�ن يف  املجتمع، فهم عادة  اأدواًرا خمتلفة داخل  يلعب�ن  فالرجال والن�شاء  القرار.  اتخاذ  نتيجة الختالف يف عملية 

قطاعات متباينة تختلف يف درجة انفتاحها على العامل اخلارجي وحجم التجارة يف اقت�شادها. حتى واإن ُوجد اجلن�شان يف 

نف�س القطاع فاإن هناك تبايًنا يف امل�شئ�ليات وال�اجبات امل�شندة اإىل كل منهما؛ مما يخلق يف العادة اأن�شطة “متمايزة ن�عًيا” 

ا يف  للن�شاء، خ�ش��شً العمل  اإىل زيادة يف فر�س  التجارة  ي�ؤدي حترير  تنتج مكافاآت ومزايا وتكاليف متباينة. وهكذا، قد 

القطاعات الت�شديرية، مثل املن�ش�جات كما احلال يف ت�ن�س. على اجلانب الآخر، قد ي�ؤدي حترير التجارة اإىل البطالة، واإعادة 

هيكلة اأ�ش�اق العمل. وه� و�شع مييل اإىل التاأثري على املجم�عات الفقرية واملهم�شة من الن�شاء اأكرث من الرجال. وهذا قد يف�شر 

ال��شع يف كل من م�شر والأردن ولبنان واجلزائر. 

.“income effect”ي�شار اإىل ذلك بتاأثري الدخل *  

.“substitution effect” ي�شار اإىل ذلك بتاأثري الإحالل **
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اإيجابي  بتاأثري  واجلزائر  والك�يت  الأردن  تتمتع  بينما  م�شر،  يف  �شلبًيا  تاأثريه  زال  ما  الثاين،  الع�ملة  مبتغري  يتعلق  فيما 

لال�شتثمار الأجنبي املبا�شر. ال�ش�رة يف م�شر ميكن تف�شريها اأكرث باحلاجة اإىل الت��شع يف وظائف القطاع غري الر�شمي، 

والذي متثل الن�شاء ن�شبة كبرية منه؛ وذلك كي ي�شتجيب للتغريات يف قطاع ال�شترياد والت�شدير. وهذا ما قد يف�شر التاأثري 

ب�شبب  العاملة  الق�ى  الإناث يف  م�شاركة  على  �شلبًيا  تاأثرًيا  �شهدت  والتي  اخلا�شة مب�شر،  البيانات  ت��شحه  الذي  ال�شلبي 

الع�ملة، واملقا�شة بكل من ن�شبة ال�شترياد اإىل الناجت املحلي الإجمايل، ون�شبة ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر اإىل الناجت املحلي 

الإجمايل. اأما بالن�شبة للتاأثري على اأغلب البلدان العربية الأخرى فه� اإما اإيجابي ن�شبًيا اأو غري م�ج�د اإطالًقا.

لكي نخترب تاأثري الع�ملة على م�شاركة الإناث يف الق�ى العاملة يف املنطقة ككل، مت جتميع البيانات الإح�شائية عرب �شل�شلة زمنية 

للبلدان العربية التي تت�افر فيها بيانات فقط، وهي نف�س الدول ال�شبع املذك�رة يف النم�ذج اأعاله. وقد ت�افقت نتائج التحليل 

يف هذا اجلزء مع النتائج ال�شابقة التي ح�شلنا عليها عند درا�شة كل دولة على حدة. حيث بينت النتائج ملجم�عة الدول اأن من� 

الناجت املحلي الإجمايل والع�ملة لهما تاأثري �شلبي على م�شاركة الإناث يف الق�ى العاملة يف املنطقة العربية ككل. بينما ح�شة 

الفرد من الناجت املحلي الإجمايل لها تاأثري اإيجابي. ومل تتغري النتائج عند ا�شتخدام املتغريات للفرتات الزمنية ال�شابقة، لكن كل 

م�ؤ�شرات الع�ملة الأخرى مل تكن لها اأية دللة اإح�شائية تذكر. تف�شري النتائج يف حالة البلد املنفرد تتعزز جدا بنتائج التحليل 

التجميعي للبيانات. وعليه فاإننا نقرتح اإيالء النتباه يف الأبحاث امل�شتقبلية للتاأثري يف كل بلد على حدة؛ الأمر الذي ميكن اأن 

يف�شر مثل هذه النتائج املثرية لالهتمام واملحرية.

تقديرات منوذج املربعات ال�سغرى ـ OLS ـ للمتغريات التجميعية

القيمة -FPالقيمة -TPالعوامل امل�ساعدةعنا�سر التنبوؤ
Adj. R-
square

5.540.0000***2.93)ثابت(

98.970.0000% 0.87

2.390.0186-**0.0045-من� الناجت املحلي الإجمايل

1-)من� الناجت املحلي الإجمايل(
-0.0044**-2.330.0216

ln)GLOB1(-0.130**-2.060.0414

ln)GLOB2(0.0101.080.2819

ln)2.180.0314**0.122)ح�شة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل

(n = 116), *** and ** indicates significance at (%99) and (%95) level of confidence 

تقديرات منوذج املربعات ال�سغرى ـ OLS ـ للمتغريات التجميعية با�ستخدام بيانات لعام واحد �سابق مع 

املتغري الثابت

القيمة -FPالقيمة -TPالعوامل امل�ساعدةعنا�سر التنبوؤ
Adj. R-
square

5.530.0000***2.93)ثابت(

87.140.0000% 0.87

2.280.0242-**0.0045-من� الناجت املحلي الإجمايل

1-)من� الناجت املحلي الإجمايل(
-0.0044**-2.320.0222

ln)GLOB1(-0.1272-1.320.1874

ln)GLOB1(-1-0.0043-0.050.9624

ln)GLOB2(0.01061.070.2868

ln)2.160.0328**0.122)ح�شة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل

(n = 116), *** and ** indicates significance at(%99) and (%95) level of confidence 
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رابًعا: اخلل�سة والتو�سيات

اأظهر التحليل يف هذا البحث اأن تقدًما ملح�ًظا حتقق يف املنطقة منذ عام 1990م بالن�شبة ل�شحة الن�شاء وتعليمهن. مع ذلك، 

ا حقيقة اأن البلدان العربية ما زالت تعاين من التحيز املبني على اأ�شا�س الن�ع الجتماعي، وتدين مركز الن�شاء.  يربز البحث اأي�شً

ينعك�س هذا يف الن�شب املرتفعة ملعدلت الأمية بني الن�شاء. وميكن ت�شبيه الأمية بال�شرطان الذي يلتهم تقدير الن�شاء لأنف�شهن 

ولقدراتهن الذاتية )Digby Swift, 2003(. اإن الأمية ل ت�شكل �شبًبا للفقر فح�شب، لكنها حتد من قدرة الفرد على حت�شني و�شعه 

كذلك؛ ولذلك اأ�شبح من الأهمية مبكان ا�شتئ�شال م�شكلة الأمية؛ من اأجل حتقيق معدلت من� اأف�شل وم�شت�يات تنمية اأعلى، 

واإجماًل م�شت�يات معي�شة اأرقى له�ؤلء امل�اطنني. وعليه فاإن اجله�د اجلادة للحك�مات العربية يجب اأن تنبع من خالل الربامج 

اعتبارة من  الن�شاء، والذي ميكن  اأمية  ا�شتئ�شال  اإىل  للح�افز يهدف  العامة، وتتبني نظاًما  املدرو�شة، وال�شيا�شات اخلدمية 

اخلط�ات املهمة التي تتخذها احلك�مة للتعامل مع م�شاألتي فقر الن�شاء، والتحيز املبني على الن�ع الجتماعي.

ال�شن�ات  خالل  املراأة  ل�شالح  بالتعليم  يتعلق  فيما  الجتماعي  الن�ع  فج�ة  يف  ملح�ًظا  انح�شاًرا  العربية  املنطقة  �شهدت  لقد 

القليلة املا�شية، حيث ت�شري البيانات املتاحة اأن الن�شاء يف بع�س البلدان العربية حظني بن�شب اأكرب من التعليم، وخا�شة التعليم 

اجلامعي الذي حققن فيه يف بع�س الدول ن�شًبا اأعلى من معدلت التحاق الرجال. ورغم ذلك فاإن هناك تفاوًتا وا�شًحا بني معدل 

بطالة الذك�ر والإناث؛ مما يدل على وج�د ع�امل كثرية م�شئ�لة عن هذا التفاوت، اأهمها �شيادة العقلية التقليدية التى حتابي 

الرجال ب��شفهم اأن�شب ل�ظائف معينة واأوىل بك�شب الرزق. كذلك الرتدد يف ت�ظيف الن�شاء ب�شبب التكاليف الإ�شافية مثل 

اإجازة الأم�مة. اأما بالن�شبة للبلدان العربية الأكرث رخاًء، مثل بلدان جمل�س التعاون اخلليجي، فيمكن اعتبارارتفاع م�شت�يات 

اإمكانية م�شاركة الن�شاء يف الق�ى  الأج�ر مع تعاظم معدلت الت�شخم الذي ت�شهده املنطقة م�خًرا مدخاًل مهما قد يزيد من 

العاملة؛ ب�شبب احلاجة اإىل ت�افر م�شدرين للدخل يف الأ�شرة. 

 ورغم اأهمية ال�شيا�شات احلك�مية يف دعم تعليم الإناث، وم�شاواة الأج�ر بني اجلن�شني يف ال�ظيفة نف�شها. اإل اأن ا�شتئ�شال 

التفاوت املرتتب على الن�ع الجتماعي يف التعليم والدخل املكت�شب يف العامل العربي يتطلب جه�د املجتمع اجلماعية، وبالأخ�س 

�شركات القطاع اخلا�س، التي يجب اأن ت�ؤدي دورها يف دعم مثل هذا الت�جه مب�شاواة الأج�ر، وال�شماح باأوقات عمل اأكرث 

مرونة، وتقدمي فر�س للرتقي والتقدم، وت�فري الدورات التدريبية لالإناث ال�شابات اأثناء العمل وبعد الع�دة من اإجازة ال��شع. 

اجلديدة  ال�ظائف  على  للح�ش�ل  امل�شاواة  قدم  على  الجتماعيني  الن�عني  لكال  والدوافع  احل�افز  منح  اإىل �شمان  بالإ�شافة 

الأكرث طلًبا من الناحية التكن�ل�جية.

ا ال�شابات، يف القطاعات غري التقليدية، واأن حت�شلن على تعليم وتدريب  ويجب اأن تقحم الإناث يف البلدان العربية، خ�ش��شً

يف املجالت التي حتتاج اإىل مهارة عالية، ويف املجالت الأكرث تط�ًرا. كمايجب اأن ت�شجع الن�شاء على بناء قدراتهن يف جمال 

التنظيم القت�شادي، وعلى بدء م�شروعاتهن اخلا�شة. والأهم من ذلك يجب اأن تعزز ثقة الإناث باأنف�شهن وبقدراتهن؛ بحيث ل 

يتهينب من ن�ع العمل الذي كان يف ال�شابق مق�ش�ًرا على الرجال، ويفر�شن مهاراتهن وتعليمهن على �ش�ق العمل، ول يدعن 

الفتيات  اإىل  امل�جهة  والجتماعية  والثقافية  التعليمية  الربامج  فاإن  وعليه  والهام�شية.  الثان�ية  املراكز  عليهن  يفر�س  ال�ش�ق 

ال�شابات واملراهقات، بالإ�شافة اإىل دعم الإعالم عن طريق ترويج تلك املجم�عات اجلديدة من القيم يف الفتيات وتق�يتها، كل 

ذلك �شروري يف �شبيل التحرك اإىل الأمام.

مل تكن املقارنة بني الدول املنفردة يف املنطقة العربية �شهلة؛ نظًرا لنق�س البيانات بالن�شبة لعدد كبري من البلدان العربية. لذلك 

فاإنه من املهم -لل��ش�ل اإىل فهم فعال مل�شائل التمييز على اأ�شا�س الن�ع الجتماعي وانعكا�شاتها- الرتكيز على وج�د ق�اعد 

للبيانات الإح�شائية؛ نظًرا ملا لها من اأهمية كبرية. كما اأن الر�شد املنتظم للتقدم والتط�ر وقيا�شهما يعد اأمًرا حي�ًيا. اإن ت�افر 

لتحقيق  امل�ارد  تخ�شي�س  على  ا  اأي�شً للم�شاعدة  لكن  البلد،  على  تاأثريها  وقيا�س  امل�شكلة  لفهم  فقط  لي�س  البيانات �شروري 

املحيط  الثقايف  ال��شع  وفهم  امل�شاكل،  هذه  اأبعاد  وا�شت�شراف  والق�ش�ر،  ال�شعف  م�اطن  وا�شتك�شاف  امل�شاواة،  اأهداف 
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باأ�شبابها من اأجل اقرتاح احلل�ل، وتنفيذ اخلطط والت��شيات ل�شتئ�شالها. كل ما تقدم يحتاج اإىل بيانات دقيقة. اإن هذا القدر 

من نق�س البيانات الإح�شائية يف بع�س الدول العربية ه� ال�شبب الرئي�س يف غياب التعامل مع امل�شائل الأ�شا�شية؛ لعدم امل�شاوة 

على قاعدة الن�ع الجتماعي ور�شد التقدم )اأو غيابه(. 

يبني التحليل يف هذا البحث اأن م�شاركة الن�شاء يف العامل العربي يف القت�شاد اأدنى بكثري من املت��شط العاملي؛ مما يجعل 

اأولئك الن�ش�ة معتمدات اقت�شادًيا على الرجال. ومن ثم يجب اأن تك�ن الأول�ية هي اإدماج مزيد من الن�شاء يف الق�ى العاملة، 

وحت�شني فر�شهن يف احل�ش�ل على وظائف لئقة. يجب اأن متنح الن�شاء ذوات التعليم اجليد والنا�شطات اقت�شادًيا فر�شة عادلة 

لالإ�شهام يف العملية التنم�ية يف املنطقة. ل تت�قف زيادة م�شاركة الن�شاء على ح�افزهن، واإزالة احل�اجز من طريق الندماج 

القت�شادي، وميكن ذكر عاملني لهما مغزى لك�نهما م�شئ�لني عن امل�شت�ى املنخف�س مل�شاركة الن�شاء يف العامل العربي اإىل 

جانب عدم امل�شاواة يف الأجر على اأ�شا�س الن�ع الجتماعي كما اأثبت هذا البحث العامل الأول له �شلة بالعائلة. والعامل الثاين 

له �شلة باآفاق الت�ظيف املحدودة ب�شبب نق�س التعليم اأو التدريب الالزمني ل�ظائف بعينها. فالتهمي�س القت�شادي للمراأة يف 

العامل العربي يرجع اإىل التنميط التقليدي لالأدوار التي يق�م بها كل من اجلن�شني. وقد راأينا من البيانات التي عر�شها هذا 

البحث احل�شة املرتفعة للن�شاء يف ال�ظائف غري الثابتة، وح�شة الت�ظيف املنخف�شة يف العمل غري الزراعي املاأج�ر، والتمثيل 

الزائد للن�شاء يف امل�اقع ذات الأجر املنخف�س والتي ل تنط�ي على اتخاذ قرار. 

كما اأن غياب بيئة العمل ال�شديقة لالأ�شرة والداعمة للمراأة الأم ي�شكل عائًقا مهًما اأمام اإ�شهام املراأة يف �ش�ق العمل؛ ف�شاعات 

اأو عدم وج�دها، حتدان من امل�شاركة القت�شادية  العمل غري املرنة لالأمهات املر�شعات، واحلد من اإجازة الأم�مة املدف�عة، 

للن�شاء، اإن مثل هذه امل�شكالت يجب التعامل معهما يف كل من القطاعني العام واخلا�س.

النتائج املثرية لالهتمام واملحرية التي يبني اجلزء الختباري من هذا البحث مغزاها، لها �شلة بالع�ملة وتاأثريها على م�شاركة الن�شاء 

يف الق�ى العاملة يف العامل العربي. يبدو كاأن ع�امل الع�ملة )واأهمها زيادة التجارة وال�شتثمار الأجنبي املبا�شر( رمبا تك�ن م�شئ�لة 

عن تزايد عدم امل�شاواة والتفاوتات القائمة على اأ�شا�س الن�ع الجتماعي. اإذا اأخذنا بتناول �شديد احلذر يف تف�شري نتائج الدرا�شة، 

فقد نق�ل اإن تاأثري الع�ملة على م�شاألة التفاوتات املبنية على الن�ع الجتماعي يف العامل العربي كانت حمايدة اإىل حٍد ما واأكرث اإبهاًما 

مما يجعلها ع�شية على التف�شري. على اأية حال، ميكن تقدمي تف�شري معق�ل للتاأثري ال�شلبي للع�ملة على النح� التايل: قد ت�ؤثر الع�ملة 

املتزايدة لأ�ش�اق العمل يف العامل العربي يف عدم امل�شاواة من خالل التجارة، التي اأدت اإىل زيادة كبرية يف كل من ال�اردات 

وال�شادرات كح�شة من الناجت املحلي الإجمايل يف معظم تلك البلدان. وملا كانت البلدان العربية متيل اإىل ت�شدير �شلع كثيفة امل�ارد 

)نفط ومنتجات اأولية( وا�شترياد �شلع ت�شتخدم العمل بكثافة، فاإن التجارة التي زادت، اأدت يف النهاية اإىل تقليل الطلب على املنتجات 

الأقل اعتماًدا على كثافة العمل والعمل الأقل مهارة. وزاد الطلب على العمال املهرة والأكرث متكًنا من التكن�ل�جيا. وملا كانت الن�شاء 

ا، يف املجتمعات  مركزات يف ال�شناعات التي تتطلب مهارة منخف�شة و�شعف التكن�ل�جيا، فهن اأول من ي�شعر بتاأثري الع�ملة. اأي�شً

العربية الأكرث تقليدية حيث ت�ظف الن�شاء يف القطاع الهام�شي وغري الر�شمي، فهن ي�شتخدمن عملًيا كعازل لتجنب زيادة بطالة 

الرجال. وعندما ينخف�س الطلب على العمل يف القطاع الأكرث حداثة ي�شبح على الرجال النتقال اإىل القطاع الهام�شي وغري الر�شمي 

وه� ما ياأتي يف الغالب على ح�شاب الن�شاء امل�شتخدمات اأو الن�شاء ال�شاعيات اإىل العمل يف ذلك القطاع.

من  الكثري  يف�شر  الت�شالت؛ مما  تكن�ل�جيا  ا  التكن�ل�جي، خ�ش��شً التقدم  مع  متزاوجة  الع�ملة  اإن  الق�ل  �شبق ميكن  مما 

من  على  الطلب  الع�ملة  ح�ّشنت  الأعلى،  امل�شت�ى  على  الأج�ر.  يف  التفاوت  وكذلك  الجتماعي،  الن�ع  على  القائمة  التفاوتات 

ميتازون مبهارات الإدارة والتعامل مع الظروف العاملية املتغرية )رجال(، وعلى النقي�س، مل تزد الطلب على ال�ظائف التي تقع 

يف امل�شت�ى الأدنى من ت�زيع الأج�ر، والتي عادة ما ت�شغلها الن�شاء، بل اإنها اأدت اإىل تخفي�س اأج�ر تلك ال�ظائف اإىل حد 

ما. وعليه فمن املهم للتعامل مع م�شاألة تفاوتات الن�ع الجتماعي يف العامل العربي اأن ت�ؤخذ يف العتبار الع�امل املذك�رة هنا 

جميعها، بالإ�شافة اإىل التغريات يف التكن�ل�جيا والع�ملة املتنامية.
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ملحـق

الجدول رقم )1(: معدالت توظيف الذكور واإلناث إلى السكان، اإلجمالي والشباب

ال�سبان ال�سابات جممل الذكور جممل الإناث

2007 1997 2007 1997 2007 1997 2007 1997

55.1 58.3 40.1 42.5 74.3 75.7 49.1 49.5 العامل

45.6 48 42.8 42.1 64 65.9 49.1 47.2 القت�سادات املتقدمة

61.6 66.8 64.5 69.8 78.4 80.9 65.2 68.7 �سرق اآ�سيا

44.3 42.3 19.5 15.3 70.3 68.7 28.1 20.8 ال�سرق الأو�سط

39.8 42.1 14.7 15.4 69.1 67.8 21.9 19.9 �سمال اإفريقيا

امل�شدر: منظمة العمل الدولية 2008، الجتاهات العاملية لت�ظيف الن�شاء، جنيف: مار�س/اآذار 2008.

الجدول رقم )2(: معدالت مشاركة الذكور واإلناث في القوى العاملة وفجوة النوع االجتماعي في اإلناث الناشطات 
اقتصادًيا مقابل كل 100 ذكر

م�ساركة الإناث يف القوى 

العاملة % 

م�ساركة الذكور يف القوى 

العاملة %

فجوة النوع 

الجتماعي*

19972007199720072007

52.952.580.478.866.9العامل

51.352.770.868.282.0القت�سادات املتقدمة

70.967.184.581.478.9�سرق اآ�سيا

25.633.377.578.338.7ال�سرق الأو�سط

23.826.175.575.934.8�سمال اإفريقيا

*عدد الإناث النا�شطات اقت�شادًيا مقابل كل 100 ذكر نا�شط اقت�شادًيا.

امل�شدر: منظمة العمل الدويل 2008، الجتاهات العاملية لت�ظيف الن�شاء، جنيف: مار�س/اآذار 2008.
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الجدول رقم )3(: معدل بطالة الذكور واإلناث اإلجمالي والشباب 1997 و2007م

�سبان �سابات اإجمايل الذكور اإجمايل الإناث

2007 1997 2007 1997 2007 1997 2007 1997

12.2 12 12.5 12.3 5.7 5.8 6.4 6.5 العامل

13.8 14.4 12.5 15 6.2 6.9 6.7 8.1 القت�سادات املتقدمة

7.9 8.7 5.8 6.3 3.8 4.2 2.7 3.1 �سرق اآ�سيا

21.1 23.3 29.5 33.5 10.3 11.5 15.6 18.6 ال�سرق الأو�سط

21.2 22.2 32.3 30.3 9.0 10.1 16.2 16.5 �سمال اإفريقيا

امل�شدر: منظمة العمل الدولية 2008، الجتاهات العاملية لت�ظيف الن�شاء، جنيف: مار�س/اآذار 2008.

الجدول رقم )4(: توظيف الذكور واإلناث حسب القطاعات، )كحصة من إجمالي التوظيف(

اخلدمات ال�سناعة الزراعة

2007 1997 2007 1997 2007 1997

M F M F M F M F M F M F

40.4 46.3 36.1 34.6 25.6 17.6 24 16.8 34 36.1 40 43.5 العامل

61.1 84.3 56.1 78.1 34.3 12.5 37.1 16.7 4.6 3.2 6.7 5.3 القت�سادات املتقدمة

35.7 33.5 29.8 25.3 28 25.5 25.6 22.8 36.3 41 44.6 51.9 �سرق اآ�سيا

59.4 50.2 53.3 51.6 28 18.8 27.1 20 12.5 31 19.6 28.4 ال�سرق الأو�سط

44.8 52.2 43.3 49.7 22.3 15.2 20.1 19.1 32.9 32.6 36.6 31.2 �سمال اإفريقيا

امل�شدر: منظمة العمل الدولية 2008، الجتاهات العاملية لت�ظيف الن�شاء، جنيف: مار�س/اآذار 2008.
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الجدول رقم )6(: تقييم توافر البيانات في البلدان العربية لترويج مساواة النوع االجتماعي وتمكين النساء
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 ن�شبة املقاعد

 التي ت�شغلها

 الن�شاء يف

 الربملانات
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Source: UN, ESCWA )2007(, “Gender in the Millennium Development Goals: Information Guide for Arab Millennium 

Development Goal Reports”.

امل�شدر: الأمم املتحدة، اللجنة القت�شادية لغرب اآ�شيا )اإ�شك�ا( 2007، دليل معل�ماتي لتقارير اأهداف التنمية العربية لالألفية.
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الدكتورة/ �سعيدة الرحموين

اأود يف البداية اأن اأتقدم بال�شكر اجلزيل اإىل الأ�شتاذ كمال حمدان، رئي�س الق�شم القت�شادي مب�ؤ�ش�شة البح�ث وال�شت�شارات، 

على ال�رقة القّيمة التي قدمها، والتي تناولت خمتلف اجل�انب املتعلقة باأمن املراأة واأمن املجتمع باعتماده مقاربة تاأليفية مكنت 

من ت�شخي�س حالت انعدام الأمن الإن�شاين التي ت�اجهها املراأة العربية: انعدام الأمن املرتبط بالنزاع، وانعدام الأمن املرتبط 

ال��شع من خالل  هذا  لتجاوز  ا�شت�شرايف  ت�جه  ت�خي  على  القت�شادية والجتماعية، وحر�شه  واله�شا�شة  الفردي  بالعنف 

تاأكيده على دور الفاعلني الجتماعيني يف �شمان ا�شتمرارية ال�شتقرار والأمن الجتماعيني، كالتكامل بني دور الدولة ودور 

الفاعل يف م�شرية  املراأة و�شمان دورها  لأمن  اأ�شا�شية  الجتماعي ك�شرورة  الأمن  اأجل حتقيق  املدين من  املجتمع  منظمات 

التنمية والتحديث.

م�شائل مهمة تناولتها ال�رقة بالدر�س املعّمق. واأنا متفقة مع الباحث يف الكثري مما اأورده، اإل اأنني مل اأت�ّقف عند الإ�شكاليات التي 

طرحها، ولكنني �شاأحاول اأن اأجتاوزها واأن اأ�شيف اإليها ب�شكل ي�شاعد على اإثراءها، وي��شع جمال احل�ار والنقا�س ح�ل م�شم�نها، 

وذلك من خالل تناويل مل�شاألتني متكاملتي الأبعاد، مع احلر�س على اإثراء البعد العملي من خالل تقدمي الت��شيات واملقرتحات.

وأمنها املرأة  حقوق  لضمان  يؤسس  بناء  العربي:  الوطن  يف  واجملتمع  الدولة  أواًل. 
اإن التطرق مل�شاألة اأمن املراأة واأمن املجتمع يف ال�طن العربي ه� م�شاألة تنقلنا اإىل الق�شية املح�رية يف حياتنا املعا�شرة، ونعني 

بها م�شاألة حق�ق الإن�شان والدميقراطية كبناء جمتمعي ينظم عالقة الدولة باملجتمع، وي�شمح مب�شاركة حقيقية وفعلية ملختلف 

اأبعادها وجتلياتها. عالقة مبنية على  ال�شاملة وامل�شتدمية يف خمتلف  التنمية  الأفراد رجاًل ون�شاًء على حٍد �ش�اء يف حتقيق 

مبداأ التعاقد ال�شيا�شي والجتماعي، �شبيلها يف ذلك حرية امل�شاركة وحرية الختيار، وهدفها ت�زيع عادل لل�شلطة مبفه�مها 

ال�ش��شي�ل�جي ال�ا�شع بني الدولة واملجتمع. 

 فاإىل اأي حد ت�شمن هذه العالقة حق�ق املراأة واأمنها ب��شفها م�اطنة كاملة احلق�ق وال�اجبات؟ من اأجل حتقيق جمتمع يطمح 

اإىل املمار�شة الدميقراطية يف اأعمق معانيها، ويحرتم حق�ق املراأة، ويت�شدر مبداأ امل�شاواة وال�شراكة بني اجلن�شني فيه اأول�يات 

الفعل ال�شيا�شي والفعل املجتمعي.

اإن م�شاألة حق�ق املراأة وحريتها واأمنها و�شمان م�شاركتها واإدماج دورها يف خمتلف بنى املجتمع ال�شيا�شية والقت�شادية 

حتقيق  بني  الع�ش�ية  العالقة  �ش�ء  يف  وذلك  للدولة،  املتن�عة  ال�شيا�شات  �شلب  اأهميتها  تتحدد  اإمنا  والثقافية  والجتماعية 

الدميقراطية والأمن وال�شلم وحترير املراأة والنه��س باأو�شاعها.)�شليم، 1999( 

العمل  ا يف  ا و�شروريًّ اأ�شا�شيًّ ت�شكل عاماًل  التنمية والتحديث  الرجل يف م�شرية  مثلها مثل  املراأة  اأن م�شاركة  واأ�شا�س ذلك 

الدميقراطي احلقيقي. وما مل تتم م�شاركة املراأة م�شاركة كاملة ومت�شاوية مع الرجل فاإن النقلة احل�شارية واملتمثلة يف بناء 

جمتمع دميقراطي لن تت�افر لها اإمكانيات النجاح املاأم�ل؛ لأن املحافظة على و�شع املراأة وبقائها يف حالة من التبعية للرجل 

�شيقف حتًما يف وجه كل تغيري جذري يف املجتمع.

فال�اقع العربي مازال يحمل يف طياته مزيًجا من التناق�شات واملفارقات. وي�شرتك الرجل واملراأة يف حتّمل هذه ال�شغ�طات 

املراأة  اأن  اأخرى  ال�اقع يبني مرة  اأن  اإل  اأف�شل.  اإىل و�شع  اإرادة اخلروج من هذا ال��شع  الجتماعية. وي�شرتكان كذلك يف 

تبقى هي الأكرث عر�شة ملختلف ال�شغ�طات؛ فاإىل جانب ال�شغط الجتماعي ال�اقع عليها مبا�شرة جندها تتحمل انعكا�شات 

الثقافة  اأعماق  يف  جذورها  لها  كامراأة  بها  خا�شة  حتديات  ت�اجهها  كما  ا،  اأي�شً الرجل  على  ال�اقعة  الجتماعية  ال�شغ�طات 

ال�شائدة، وترتبط بالبناء الجتماعي وبالرتاث والعادات والتقاليد التي مازالت حية اإىل ي�منا هذا، وكذلك يف عدم الت��شل اإىل 

اء بني الأ�شالة واحلداثة، والت�ق اإىل التغيري والتقدم والرقي. اإيجاد ترابط بنَّ
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ت�شاوؤلت تدفعنا اإىل معرفة مدى م�شاركة املراأة العربية يف خمتلف جمالت التنمية ال�شيا�شية والجتماعية، واإىل اأي حد ت�شمن 

املجتمعات العربية م�شاركة فعلية وحقيقية للمراأة؟

امل�شاواة بني اجلن�شني يف احلق�ق ويف  اأجل حتقيق  والتمكني من  الجتماعي  الن�ع  مقاربات كمقاربة  مثاًل  تعتمد  اأنها  وهل 

الإمكانات املتاحة وفر�س النجاح؟

ت�ؤدي  اأن  للمراأة  ميكن  ول  الآخر،  حتقيق  دون  اأحدهما  حتقيق  ميكن  ل  ومرتابطان،  متالزمان  املجتمع  واأمن  املراأة  اأمن  اإن 

ر�شالتها ودورها بال�ش�رة والكيفية املنتظرة دون ت�افر اأمن اجتماعي ميثل ال�عي املجتمعي الذي يعطي للمراأة ق�ة واإرادة 

تدفع بقدراتها وم�ؤهالتها اإىل الأمام.

وي�ؤكد هذا التالزم ال�شكل الدميقراطي للدولة. ويلقي ال�ش�ء على دورها الرئي�س يف كل التح�لت التي ي�شهدها املجتمع. فمن 

اإًذا ت�شّ�ر دولة يلتف ح�لها الأفراد دون وج�د جمتمع مدين ي�شاندها، ودون وج�د قطاع خا�س ي�شهم يف خلق  ال�شعب 

الرثوات، ويدفع ال�شتثمار ويعزز املبادرة اخلا�شة.

املجتمع  ومنظمات  م�ؤ�ش�شات  من  باملجتمع  الفاعلة  الق�ى  خمتلف  بني  احلا�شل  التجاوب  مدى  يف  تكمن  الدولة  ف�شرعية 

املدين والقطاع اخلا�س يف حتقيق اأهداف التنمية ال�شيا�شية والتنمية الجتماعية مبا يعزز �شع�ر الت�شامن الجتماعي لدى 

الأفراد.)العل�ي، 1992(

التنمية  م�شرية  يف  وفاعل  كامل  ك�شريك  ودورها  املراأة  حق�ق  فيه  وتتفاوت  اآخر،  اإىل  عربي  جمتمع  من  يختلف  ال�اقع  اإن 

والتحديث وفق اختالف البنى ال�شيا�شية والجتماعية لكل جمتمع.

فت�ن�س مثاًل حر�شت منذ ح�ش�لها على ال�شتقالل يف 20 مار�س/اآذار 1956م على النه��س ب��شع املراأة واإيالئها املكانة 

التي ت�شتحقها. وعملت على �شمان اإدماجها يف املجتمع ودعم دورها كعن�شر فاعل يف التنمية ال�شاملة. ول متثل جملة الأح�ال 

ال�شخ�شية ال�شادرة يف 13 اأوت/اأغ�شط�س/اآب 1956م )مركز الدرا�شات القان�نية والق�شائية، 2008( بعد اأ�شهر قليلة من ال�شتقالل 

ا للمراأة الت�ن�شية وحدها، واإمنا كذلك لفائدة الأ�شرة واملجتمع ب�شكل عام. وتعد املجلة بف�شل ما اأدخل عليها من  مك�شًبا قان�نيًّ

تعديالت متتالية وثيقة قان�نية مرجعية، واأداة لتحقيق الأمن الجتماعي، واإر�شاء لدعائم املجتمع الت�ن�شي احلديث.

وقد �شعى امل�شّرع اإىل جعل املنظ�مة القان�نية، وخا�شة املتعلقة منها باملراأة، م�اكبة با�شتمرار لتط�ر القيم الجتماعية. وعمل 

على اإلغاء الأحكام التي ل ت�اكب روح الع�شر اأو تعديلها، واإ�شدار ن�ش��س جديدة تتما�شى والتح�لت الجتماعية، مكر�ًشا 

بذلك النهج الإ�شالحي الذي ميز ت�ن�س وتاأ�شل يف �شعبها ويت�ا�شل بثبات يف ظل القيادة احلكيمة للرئي�س زين العابدين بن 

علي وخياراته احل�شارية؛ حيث اأكد منذ ت�ليه احلكم اأن “جملة الأح�ال ال�شخ�شية مك�شب ح�شاري نحن اأوفياء له وملتزم�ن 

به، نعتز ونفاخر به، فال تراجع يف ما حققته ت�ن�س لفائدة املراأة والأ�شرة ول تفريط فيه”.

وظلت ال�شيا�شة الت�ن�شية متعلقة بتدعيم املكا�شب القان�نية والجتماعية للمراأة والأ�شرة وتط�يرها، وحتري مالءمتها حلاجيات 

ا على امل�ارد الب�شرية  املجتمع، وتكري�س مبداأ امل�شاواة بني اجلن�شني يف احلق�ق وال�اجبات. وجت�شد هذه املقاربة رهاًنا حقيقيًّ

وتدعيمها؛ لإ�شهامها يف التنمية التي ل متييز فيها بني املراأة والرجل.

اإنه واقع عربي يتميز بالتن�ع والختالف والرثاء، وه� ما يدع�نا اإىل تقدمي الت��شيات التالية: 

اإطار منظ�مة متكاملة الأبعاد تعتمد امل�شاواة بني  اأن تتبنى الدول العربية امل�شائل املتعلقة بحق�ق املراأة يف  �شرورة   •
اجلن�شني كمنطلق اأ�شا�شي لها، ومن ذلك ما يلي: احلق يف التعليم، واحلق يف ال�شحة، واحلق يف ال�شغل، واحلق يف 

امل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية، وحق ال��ش�ل اإىل م�اقع امل�شئ�لية واأخذ القرار، واأن تعمل على دمج كل حق�ق املراأة 

ا(. ا وحمليًّ ا وجه�يًّ يف خمتلف براجمها و�شيا�شاتها التنم�ية )وطنيًّ
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تكر�س حق�ق  التي  للق�انني  اأمنها من خالل و�شعها  املراأة و�ش�ن  اإىل �ش�ن حق�ق  العربية  الدول  م�ا�شلة �شعي   •
املراأة يف خمتلف املجالت، والعمل على مراجعتها وتنقيحها وفق التط�ر احلا�شل باملجتمعات العربية يف اجتاه ي�ش�ي 

احلق�ق بني اجلن�شني.

• �شرورة م�شاركة املجتمع املدين العربي يف تغيري ال�اقع املجتمعي نح� الأف�شل، ويف جت�شيد الدميقراطية الت�شاركية 
باإف�شاح املجال اأمام م�شاركة امل�اطنني رجاًل ون�شاًء يف خمتلف جمالت اهتمامهم .

• العمل على تفعيل دور القطاع اخلا�س يف دفع ال�شتثمار وخلق الرثوات وحتقيق النم� ه� عن�ان كل تقدم وتط�ر 
ورفاهة باعتماد تالزم البعدين القت�شادي والجتماعي للتنمية.

• �شبط �شيا�شات اجتماعية يف جمالت كالتعليم وال�شحة واحلماية الجتماعية والعناية بالفئات ذات الحتياجات 
العنف  ظاهرة  من  واحلد  �شند،  بدون  والأ�شر  الدخل،  حمدودة  والأ�شر  واملع�قني،  كامل�شنني،  اخل�ش��شية، 

البطالة. وظاهرة 

اأفراده رجاًل  اأجل جمتمع ي�شعر كل  الإ�شالحي الجتهادي كم�شار مت�ا�شل ل يت�قف من  الت�جه  �شرورة ت�خي   •
ون�شاًء بالأمن والأمان وال�شتقرار وه� ما ي�شتدعي: 

اإرادة �شيا�شية ق�ية تدفع بامل�شار الإ�شالحي نح� التط�ر والتقدم.

ال�شعي اإىل فتح باب الجتهاد امل�شتنري يف خمتلف امل�شائل الدينية م�اكبًة للتط�رات احلا�شلة باملجتمع؛ مبا ي�شاعد 

على تغيري العقليات نح� فكر يتقبل حق�ق املراأة.

اجملتمع وأمن  املرأة  أمن  أجل  من  إصالحي  مسار  والتمكني:  املساواة  ثانيًا. 
فح�شب  والإيدي�ل�جية.  والعرقية  اجلن�شية  اختالفاتهم  عن  النظر  بغ�س  الب�شر،  بني  العدل  اأ�شا�س  الأفراد  بني  امل�شاواة  تعد 

واجتماعية  قان�نية  مكانة  على  احل�ش�ل  من حق  العامل  املجتمعات يف  من  العديد  الن�شاء يف  اأنها حرمت  والق�انني  التقاليد 

م�شتقلة؛ الأمر الذي و�شع املراأة فرتة ط�يلة حتت و�شاية الرجل و�شلطة الأب والعائلة. ومل يقف ال��شع عند هذا احلد بل كانت 

عر�شة لكل دروب التمييز، وبقيت تتعر�س لأ�شكال خمتلفة من العنف. 

اأحدث  وقد  الإن�شان.  يتجزاأ من حق�ق  ل  ب��شفها جزًءا  املراأة  لق�شايا  ا  اهتماًما خا�شًّ ي�يل  الدويل  املجتمع  اإنه و�شع جعل 

اإىل  اأف�شت  الدولية*  وامل�ؤمترات  امللتقيات  من  العديد  لتنظيم  ومنطلًقا  العامل،  �شهده  ا  تاريخيًّ حت�ًل  املراأة  بحق�ق  العرتاف 

اإعالنات ومناهج عمل تهدف اإىل النه��س باأو�شاع املراأة يف العامل، واإىل ت�شكيل جلان خمت�شة لر�شد اأو�شاعها، واإىل اإن�شاء 

والثقافية  الجتماعية  العراقيل  املراأة واحلد من  املتحدة حلق�ق  الأمم  الأع�شاء يف  الدول  تطبيق  متابعة مدى  اأجل  من  اآليات 

والقان�نية وال�شيا�شية التي حت�ل دون متكينها من كامل حق�قها مثلها مثل الرجل. وقد ركزت املجم�عة الدولية من خالل 

امل�ؤمترات العاملية على جملة من املحاور واأقرت العديد من الإجراءات والآليات ل�شمان احلرية يف التفكري والفعل والت�شرف 

وامل�شاواة بني اجلن�شني.

ا، م�ؤكًدا يف وقت مبكر على اأهمية العمل الدويل من اأجل الق�شاء على  وعد ميثاق الأمم املتحدة امل�شاواة بني اجلن�شني هدًفا اأ�شا�شيًّ

جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة. وقد ت�الت امل�اثيق الدولية** التي ت�ؤكد على حق�ق املراأة، حيث ورد املبداأ العام بعدم التمييز 

على اأ�شا�س اجلن�س يف جميع اتفاقيات حق�ق الإن�شان، و�شددت ال�شرعية الدولية حلق�ق الإن�شان على امل�شاواة يف احلق�ق بني 

اجلن�شني، وعلى �شرورة �شمان متتع املراأة باحلماية القان�نية املن�ش��س عليها يف ال�شرعية الدولية حلق�ق الإن�شان.

¯

¯

  * موؤمتر مك�شيكو 1975م، م�ؤمتر ك�بنهاجن 1980م، م�ؤمتر نريوبي 1985م، م�ؤمتر بيجني 1995م.

املدنية  باحلق�ق  اخلا�س  الدويل  العهد  والثقافية،  والجتماعية  القت�شادية  باحلق�ق  اخلا�س  الدويل  العهد  1948م،  الإن�شان  حلق�ق  العاملي  الإعالن   **

وال�شيا�شية 1966م.
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لقد وّقعت اأغلب الدول العربية على املعاهدات الدولية املتعلقة بحق�ق الإن�شان وبحق�ق املراأة، خا�شة من خالل م�شادقتها 

ملتزمة  اأ�شبحت  وبذلك  املراأة،  �شد  التمييز  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  اتفاقية  على   )2005 العربية،  الإن�شانية  التنمية  )تقرير 

منظ�متها  الأممية يف  املنظ�مة  مبادئ  لتبني خمتلف  ت�شعى  الدولية. وهي  املجم�عة  اأمام  عليه  ما حتفظت  اإل  بن�ش��شها* 

القان�نية ال�طنية، واإدراج مفاهيمها يف براجمها وخمططاتها الإ�شرتاتيجية، ومنها اعتماد خمتلف املقاربات املنهجية التي 

و�شعتها منظمة الأمم املتحدة من اأجل تغيري واقع الن�شاء يف العامل، ونذكر منها مقاربة الن�ع الجتماعي والتمكني كم�شار 

منهجي ومفاهيمي يطمح اإىل تغيري ال�اقع املجتمعي اإىل واقع يعرتف بحق�ق املراأة ومكانتها.

فاإىل اأي حد ا�شتنطبت البنى الجتماعية والثقافية يف املجتمعات العربية مقاربة الن�ع الجتماعي؟ وكيف تقبلتها كمفه�م واأداة 

تطمح اإىل تغيري ال�اقع ال�شائد، من واقع يقبل ال�شيطرة الذك�رية اإىل واقع يطمح اإىل ت�زيع ال�شلطة وتقا�شمها بني اجلن�شني؟

ف املجتمعات العربية باأنها جمتمعات متيل اإىل الإقرار بال�شلطة الذك�رية )Bourdieu, 1998( يف خمتلف بنى املجتمع. وتق�م  ُتَعرَّ

هذه ال�شلطة على التق�شيم اجلن�شي للعمل وللف�شاءات ولالأدوار: ف�شاء عام ه� ف�شاء طبيعي حل�ش�ر الرجل، ويرتبط بال�شلطة 

املنزلية،  بال�شئ�ن  تتعلق  اأدوار  من  يت�شمنه  ما  والأ�شرة وكل  املنزل  ف�شاء  داخلي ه�  الآخر، وف�شاء  مع  والتعامل  والقرار 

)Durkeim, 2004(.كالطبخ، والتنظيف، والعناية برتبية الأبناء

اإنه واقع مازال يقر بالتناق�س القائم بني الف�شاء العام الذك�ري والف�شاء اخلا�س الأنث�ي، اأدوار غري متكافئة ت�حي باأن فعل 

التهمي�س مياَر�س ب��شفه من طبيعة الأم�ر يف ال�شل�كات ال�شائدة، ثقافة تعيد اإنتاج ال�شيطرة الذك�رية وتدعم ال�شيطرة الرمزية.

البنى  يف  تغلغل  الذي  التق�شيم  لهذا  �شحايا  هم  الن�شاء  �شاأن  �شاأنهم  كذلك  الرجال  اأن  ا  اأي�شً العربي  املجتمعي  ال�اقع  ويقر 

الجتماعية والثقافية؛ فنجد الرجال يجتهدون يف اإ�شفاء طابع الذك�رة على خمتلف اأدوارهم باملجتمع؛ مما يزيد من تعميق 

اله�ة والتفاوت بني اجلن�شني، ويعمل على تر�شيخ ال�شيطرة الذك�رية يف املخيال اجلماعي. 

تراكمات ثقافية واجتماعية �شكلت على مر الع�ش�ر ح�اجز ق�ية يف �شكل العالقات الجتماعية بني اجلن�شني وبنائها يف كل 

د عملية انتقال املجتمعات العربية من جمتمعات متاأثرة بالثقافة التقليدية الذك�رية  املجالت، وعلى جميع امل�شت�يات؛ وه� ما عقَّ

اإىل جمتمعات حداثية تبادر وجتتهد يف اإحداث التغيري املن�ش�د باعتماد امل�شاواة وال�شراكة بني اجلن�شني كمبداأ �شروري لكل 

اأ�شكال العالقات الجتماعية بني اجلن�شني.

ولتجاوز هذا ال�اقع اأ�شبح من ال�شروري تبني خمتلف املقاربات امل�شاعدة على العرتاف مبكانة مت�شاوية للمراأة وبكل ما تق�م 

به من اأدوار يف عملية التنمية. وتعد مقاربة الن�ع الجتماعي والتمكني من بني اأهم هذه املقاربات. ويالحظ اأنها حديثة العهد 

ا يف املجتمعات العربية من حيث اعتمادها يف و�شع ال�شرتاتيجيات التنم�ية وتنفيذها، وكذلك من حيث التطبيق املنهجي  ن�شبيًّ

يف جمايل البح�ث والدرا�شات.

وتهدف املقاربة بالأ�شا�س اإىل جتاوز التق�شيم الجتماعي لالأدوار وللف�شاءات. وهي مقاربة ت�شاعد على فهم ال�اقع املجتمعي 

للجن�شني وحتليله مبا ميكن من اإيجاد واقع جديد يق�م على امل�شاواة وتكاف�ؤ الفر�س، ويتيح فر�س النجاح ب�ش�رة متكافئة 

والت�زيع  والتمكني،  والقدرة،  واملعرفة،  التعليم،  يف  اأمامهما  مت�شاوية  منطلقات  ت�افر  �شرورة  من  انطالًقا  اجلن�شني  بني 

العادل للم�ارد، وامل�شاركة يف خمتلف جمالت التنمية، وال��ش�ل اإىل م�اقع القرار وامل�شئ�لية.)معهد الأمم املتحدة لبح�ث التنمية 

الجتماعية، 2006م( 

اعُتمد   
ٍّ

 م��ش�عي
ٍّ

وذلك �شمن مت�ٍسّ حتليلي القطاعات،  الجتماعي يف خمتلف  الن�ع  مقاربة  اإدراج  اإىل  ت�ن�س  ت��شلت  لقد 

البح�ث  )مركز  اجلن�س  ح�شب  امل�شنفة  امل�ؤ�شرات  حتليل  على  و�شاعد  اجلن�شني،  بني  املقارنة  الدرا�شات  دعم  من  ن  مكَّ كمنهج 

  * لقد ان�شمت ت�ن�س اإىل الربوتك�ل الختياري لتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة مب�جب القان�ن عدد )35( ل�شنة 2008م، امل�ؤرخ يف 

9 ج�ان/ي�نية/حزيران 2008م.
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اإرادتها وت�شميمها  2007م(. وميثل ح�ش�ر املراأة الت�ن�شية م�ؤ�شًرا دالًّ على ق�ة  والدرا�شات والت�ثيق والإعالم ح�ل املراأة، ت�ن�س، 

على اأخذ م�قعها عن جدارة يف خمتلف املجالت؛ فاأ�شبحت الي�م متثل )22.7%( يف جمل�س الن�اب، و)15.2%( يف جمل�س 

امل�شت�شارين، و)37.9%( يف اللجنة املركزية للتجمع الد�شت�ري الدميقراطي، و)30%( من الق�شاة واملحامني، و)72%( من 

مهن ال�شيدلة، و)40%( من مدر�شي التعليم العايل، و)48.4%( من مدر�شي التعليم الثان�ي، و)51.2%( من مدر�شي التعليم 

الأ�شا�شي، و)26.6%( من النا�شطني، و)59%( من طلبة التعليم العايل.

اإنها م�ؤ�شرات تدل على مراهنة ت�ن�س منذ ال�شتقالل على م�اردها الب�شرية رجاًل ون�شاًء، وال�شتثمار يف الذكاء الب�شري من 

خالل اعتماد ت�جه ذكي يق�م على دميقراطية الرتبية والتعليم واملعرفة لكل اأفراد املجتمع وفئاته؛ مما و�شع من م�شت�يات العمل 

والعناية بالإن�شان ب��شفه م�شدر التنمية وغايتها.

لقد مكنت هذه املقاربة من �شبط برامج خ�ش��شية �شاعدت على النه��س بقدرات املراأة، وتنمية مهاراتها يف عدة جمالت: 

لتحقيق  اإ�شرتاتيجية  جمالت  ب��شفها  العامة،  احلياة  يف  وامل�شاركة  والت�شغيل،  وال�شكان،  وال�شحة،  والتك�ين،  كالتعليم، 

الظروف  الفر�س بني اجلن�شني، وفهم  التفاوت وتكاف�ؤ  اإىل درا�شة خمتلف م�شت�يات  بالإ�شافة  ال�شاملة وامل�شتدمية،  التنمية 

املحيطة بذلك. 

ا لتدعيم قدرات املراأة ومهاراتها يف خمتلف املعارف، والرتقاء باأدائها اإىل درجة مت�شاوية  ويعد م�شار التمكني م�شاًرا �شروريًّ

مع الرجل، واإ�شفاء مزيد من احلركية على اإ�شهامها يف احلياة العامة، وتثبيت حق�قها الأ�شا�شية )مركز البح�ث والدرا�شات والت�ثيق 

والإعالم ح�ل املراأة، ت�ن�س، 2005م(. اإنه م�شار ي�شاعد املراأة على ت�شخي�س ق�تها بذاتها، ومعرفة كيفية رفع التحديات وتغيري ظروف 

حياتها، وت�شخي�س الع�امل الجتماعية والقت�شادية التي اأدت اإىل متكينها يف م�شت�ى الأ�شرة واملجتمع مبا ي�شمح لها بك�شب 

عي�شها مبجه�دها اخلا�س )مركز البح�ث والدرا�شات والت�ثيق والإعالم ح�ل املراأة، ت�ن�س، 2008م(، والقدرة على الت�شرف ب�شجاعة يف 

احلياة العامة، واأخذ القرار داخل الأ�شرة ويف اإطار حياتها املهنية، وتعميق �شع�رها بالثقة.

اإن دعم مكانة املراأة يعد من ال��شائل ال�شرورية لتاأكيد ح�ش�رها الفاعل يف حركية التنمية، واإ�شهامها يف احلفاظ على الأمن 

الجتماعي وتر�شيخ مق�مات امل�اطنة. ومتثل هذه الت�جهات اأهم املبادئ التي تعزز حق�ق املراأة، وترتقي مبنزلتها، وت��شع 

من دائرة م�شاركتها. 

ومن اأجل ذلك نقدم الت��شيات التالية:

• �شرورة ت��شيع دائرة احل�ار ال�شيا�شي والجتماعي ح�ل و�شع املراأة ودورها ك�شريك فاعل يف التنمية. 
فر�س  وا�شتنباط  التنمية  ن�شق  ا�شتحثاث  يف  املراأة  دور  تثمن  ومناهج  خطط  واعتماد  املتداولة،  املفاهيم  مراجعة   •

للعمل. جديدة 

• زيادة بعث الهياكل امل�ؤ�ش�شاتية، وو�شع خطط عمل لفائدة املراأة، وخا�شة يف ال��شط الريفي.
• �شياغة برامج هادفة ت�شمن و�ش�ل املراأة اإىل خمتلف م�اقع امل�شئ�لية والقرار.

• جت�شيد مبداأ ال�شراكة بني اجلن�شني، وتثمني دور املراأة العاملة يف ت�ازن الأ�شرة.
• ت�شهيل ح�ش�ل املراأة على امل�ارد والتم�يالت والت�شرف امل�شتقل فيها. 

• الت�شجيع على اإجناز البح�ث والدرا�شات املقارنة ح�ل املراأة العربية وم�شاركتها يف امل�شار التنم�ي وفق مقاربات 
العربية،  املراأة  اإجنازها منظمة  تن�شق مراحل  اأن  للتنمية ميكن  الن�ع الجتماعي والتمكني، بح�ث ودرا�شات م�ظفة 

والعمل على ال�شتفادة من النتائج املت��شل اإليها باعتمادها يف �شبط الربامج واملخططات التنم�ية. 

• العمل على و�شع اإ�شرتاتيجية اإعالمية عربية تعتمد مقاربة الن�ع الجتماعي ت�شهم يف تر�شيخ قيم امل�شاواة وال�شراكة 
بني اجلن�شني، ويف التعريف بحق�ق املراأة العربية ومبكا�شبها واإجنازاتها يف خمتلف املجالت.
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ول بد يف خامتة كلمتي من الق�ل ب�شرورة تكثيف اللقاءات الفكرية ح�ل خمتلف امل�شائل املتعلقة بدور املراأة العربية وم�شاركتها 

ال�اعية وامل�شئ�لة على قدم امل�شاواة مع الرجل يف اإحداث التغيري املن�ش�د بهدف تقدم املجتمعات العربية ورقيها وتط�رها اإىل 

الأف�شل، وه� ما يتطلب حت�يل كل الق�شايا املرتبطة باملراأة من اهتمام ن�شائي اإىل اهتمام �شيا�شي واجتماعي �شامل يتبناه 

الأفراد  تهمي�س، جمتمع يعك�س حرية  اأو  اإق�شاء  للجميع دون  اأجل حتقيق جمتمع  الدرجة؛ من  مًعا وبنف�س  الن�شاء والرجال 

اأمًنا  واأكرث  بني اجلن�شني،  م�شاواة  اأكرث  م�شتقبل  ل�شمان  اإىل جنب  مًعا جنًبا  العمل  م�ا�شلة  ال�اعية يف  واإرادتهم  ورغبتهم 

وا�شتقراًرا لالأجيال القادمة. 
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الدكتورة/ ثريا الرتكي

ُيذكر لهذه الدرا�شة القيمة ح�ل الأمن الإن�شاين للن�شاء العربيات نظرتها املتعمقة لأبعاد الأمن الإن�شاين؛ حيث تبداأ بت��شيع 

املفه�م ليت�شمن حماور مهمة من حياة الإن�شان وهي النزاعات، والعنف الفردي، والتهمي�س القت�شادي والجتماعي. وهي 

اإذ تفعل هذا تذكرنا مبا حدث ملفه�م التنمية يف عقد الت�شعينيات؛ اإذ ات�شع معناه “القت�شادي” “املادي” اإىل مفه�م التنمية 

ا التعليم  اأي�شً ال�شاملة وامل�شتمرة، والتي تهتم بالبعد الجتماعي يف تفاعله مع البعد القت�شادي يف عملية التنمية، وتت�شمن 

وال�شحة واحلق�ق ال�شيا�شية.

اأركز مناق�شتي هنا على اأربع نقاط اأ�شا�شية، هي:

اأوًل: مفه�م الأمن الإن�شاين مقارنة مبفه�م التنمية ال�شاملة. بداية نذكر اأن مفه�م الأمن الإن�شاين ي�ش�به الغم��س من حيث 

مك�ناته، ومن حيث و�شائل قيا�س هذه املك�نات. ت�شرد الأدبيات ع�شرات التعريفات لالأمن الإن�شاين ويخل�س البع�س اأنه على 

 )Chen,2004( “الأمن الإن�شاين” كاإطار مفيد لبناء ال�شيا�شات مل تنتق�س.  الرغم من هذه الكرثة امل�ش��شة، فاإن قيمة مفه�م 

ويقبل الأغلبية تعريف برنامج الأمم املتحدة للتنمية )UNDP( لالأمن الإن�شاين باأنه “احلرية من الع�ز، واحلرية من اخل�ف”. 

)Caballero-Anthony,Mely, 2004(

من هذا املنطلق نرى اأن ن��شح الفروق املهمة بني مفه�م التنمية ال�شاملة كما طرح يف الت�شعينيات ومفه�م الأمن الإن�شاين 

كما يطرح الي�م. ويبدو الفرق الأهم ه� اأن مفه�م التنمية يرتكز على تنمية القدرات واملهارات عند الفرد )�شمن عدة اإ�شافات 

Mac-( فرغم اأن عملية التنمية تنطلق من القمة يف م�شار تط�ير ال�شيا�شات والربامج التي تعمل على ال�شعيد الأو�ش .)عاأخرى

القت�شادي  التهمي�س  التحرر من  لتمكينه من  الفرد وقدراته  مهارات  اإىل حت�شني  التنم�ية يف ج�هرها  العملية  ت�شعي   ،)ro

والجتماعي. )Thomas, 2001( يف هذا النم�ذج جند التفاعل بني الدولة والفرد، بني القمة والقاعدة.

اأما مفه�م الأمن الإن�شاين فه� يرجح كفة “احلماية”، وه� يعك�س ت�ش�ر للتغيري انطالًقا من القمة اإيل القاعدة. وعلى الرغم 

من اأهمية “احلماية” اإل اأن اخلطر قائم يف اأن ينتج من هذه احلماية تكري�س -واإن كان غري مق�ش�د- لت�ازن الق�ى الراهن 

يف الأ�شرة ويف املجتمع.

ونخل�س من هذا العر�س اإىل اأهمية ربط مفه�م الأمن الإن�شاين مبفه�م احلماية والتنمية ال�شاملة ب�شكل وا�شح ومف�شل، وه� 

ما افتقدناه يف هذه ال�رقة.

ننتقل الآن اإىل م�شاألة القيا�س )measurement(، واأق�شد به كيف نحدد ونقي�س ما ي�شكل الأمن الإن�شاين؟ وكيف لنا اأن 

نقارن منطقة بالأخرى، خا�شة يف حالة التغريات اجلذرية التي متر بها البالد العربية؟ قد يك�ن اأننا يف هذه الأو�شاع ل نتحدث 

عن نقلة ن�عية، بل على درجات مثاًل من العنف الفردي اأو التهمي�س القت�شادي والجتماعي. لناأخذ مثاًل من واقع ال�رقة، هل 

تك�ن املراأة يف فل�شطني اأقل اأو اأكرث اأمًنا من املراأة يف العراق؟ هل اأثَّر غزو العراق فقل�شت احلرب املدمرة اأمن املراأة والرجل 

على حد �ش�اء؟ وكيف نقي�س هذا؟.

الن�شاء  على  اأثرها  العربي من حيث  العامل  لنتائج احلروب يف  ت�ثيق كاف ومف�شل  لدينا  فهل  بالت�ثيق.  يت�شل  القيا�س  اإن 

بالذات؟ هناك درا�شات عن املراأة الفل�شطينية وعن املراأة اللبنانية خالل الجتياح واحلرب، ولكنها يف الغالب تقارير من جهات 

دولية لي�س من ال�شهل احل�ش�ل عليها وتداولها. 

اإن الت�ثيق وت�فري املعل�مات ي�شمح لنا ب�شياغة ال�شيا�شات والربامج التي من �شاأنها معاجلة الأمن الإن�شاين على اأ�ش�س علمية 

وواقعية �شلبة.
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ثانًيا: اأنتقل الآن اإىل ما ذكرته ال�رقة من انعدام الأمن املرتبط بالنزاعات، وانعدام الأمن املرتبط بالعنف الفردي. مما ل �شك 

فيه اأننا جند هذه الظ�اهر بدرجات خمتلفة يف �شتي اأنحاء العامل. وال�ش�ؤال املهم ه� ما يفرقنا عن املجتمعات الأخرى يف هاتني 

ا مرتبطان. الظاهرتني، ويف راأيي هما اأي�شً

القت�شادي  ال��شع  ت�شمل  لها خ�ش��شيتها، والتي  العربية  املنطقة  اأن  فما من �شك يف  املتكررة،  بظاهرة احلروب  بداأنا  اإذا 

)التابع(؛ ومن ثم القدرة على التعامل مع نتائج هذه احلروب من دمار وك�شاد. كذلك يلعب النظام ال�شيا�شي العاملي والق�ى 

الكربى دوًرا يف خلق هذه احلروب ويف ا�شتمرارها لت�شبح مزمنة يف املنطقة.

ولكن يف  والن�شاء،  الرجال  دمارها  ت�شمل يف  احلرب  لفرتة ط�يلة؟  احلروب  هذه  والفردي ل�شتمرارية  البني�ي  التاأثري  ما 

م�قفنا هذا نرى اأن احلرب هددت كيان الأ�شرة يف فل�شطني والعراق ولبنان وال�ش�دان، ودمرت اإىل حد بعيد �شبكة اخلدمات 

واأطفالها-  بكبارها  اأ�شبحت -برجالها ون�شائها  التي  الأ�شرة  اإىل  الإن�شاين  الأمن  نعيد  لأفرادها. كيف  الأ�شرة  تقدمها  التي 

مهددة بال�شتات وبالفقر وبالعنف وبالتعديات والإهانات )مثاًل التعدي على الرجال يف �شج�ن العراق...اإلخ(؟.

والن�شاء.  الرجال  منهم  وي�شمل  الفقراء،  عند  ي�شكن  كان  واإن  الطبقات،  كل  مي�س  هنا  الإن�شاين  الأمان  عدم  اإن  بالتاأكيد 

فالعنف  ال�رقة،  لها  اأ�شارت  التي  ال�شرف  املراأة، وظاهرة جرائم  له  تتعر�س  الذي  الفردي  العنف  مبداأ  تقبل  ورغم �شع�بة 

الظاهرة  لهذه  واخللفية  املبا�شرة  املحددات  نتفهم  اأن  وعلينا  نف�شها.  اإىل  املراأة  ونظرة  للمراأة  املجتمع  بنظرة  يرتبط  الفردي 

)cultural factors(، وكذلك الع�امل  اأهمية درا�شة الع�امل الثقافية  تاأتي  يف جمتمعاتنا يف حماولة ملعاجلتها. ومن هنا 

املرتبطة بالإحباط الناجت عن احلروب وعن ال��شع القت�شادي والجتماعي ال�شعب يف دولنا العربية. هذه الع�امل هي التي 

تفرز العنف عند بع�س الرجال، وتدفع الن�شاء اإىل التعاي�س مع هذا ال��شع والتهاون، بل قب�ل هذا العنف. وعلينا اأن نعي 

اأن هذه الع�امل تتخطى احل�اجز الطبقية يف املجتمع؛ فاملراأة مي�ش�رة احلال تتعر�س اإىل حد بعيد لهذا العنف الفردي مثلها 

يف ذلك مثل املراأة الفقرية.

نع�د ون�شدد على اأن بع�س هذا العنف الفردي يف جمتمعنا لبد اأنه ناجت عن ع�امل ثقافية اإ�شافة اإىل الإحباط العام املت�لد من 

احلالة الأمنية وال�شيا�شية والقت�شادية يف البالد، خا�شة يف البالد التي حت�لت فيها احلروب اإىل حالة مزمنة. علينا اأن نعي 

كل هذا عندما ن�شع ال�شيا�شات التي من �شاأنها اأن ت�اجه العنف الفردي ب�شكل �شم�يل وعميق وواقعي.

ثالًثا: ننتقل الآن اإىل املك�ن الثالث من مك�نات الأمن الإن�شاين كما ذكرته ال�رقة، وه� الأمن القت�شادي والجتماعي.

ا الأمن من النزاعات، وهي حمددات مهمة  ركزت ال�رقة على البعد القت�شادي ب�شكل واف؛ لذلك لن اأتعر�س له. وتناولت اأي�شً

“لالأمن الإن�شاين”. من ينكر اأن العمل والأمان من احلروب عامالن حم�ريان لالإن�شان؟ ولكن لكي نفهم اآثار الفقر واحلروب 
ا يف واقع الأ�شرة يف العامل العربي )مع  ووقعها على الن�شاء علينا اأن نفهم البعد الجتماعي الذي مل ت�فيه ال�رقة حقه، خ�ش��شً

اإدراكي للف�ارق الطبقية والإثنية... اإلخ لالأ�شرة( اإل اأننا يف هذا امل�قع من النقا�س نتحدث عن امل�شت�ى العام لالأ�شرة.

اأن الأمن الجتماعي يحتاج اإىل وقفة ط�يلة عند “الأ�شرة” من حيث ت�فريها الأمن لأفرادها، ومن حيث اإنها يف نف�س ال�قت 

لزوجها  تابعة  القيمي-  امل�شت�ى  -على  وجتعلها  اخلا�شة،  لقدراتها  تنميتها  من  حتد  قد  ووظائف  ب�اجبات  املراأة  على  تثقل 

ومل�شلحة العائلة ككل.

ت�شنف الدرا�شات الجتماعية “الأ�شرة العربية”، من حيث عالقات الق�ى بداخلها، باأنها تقارب مما ي�شمى بالنم�ذج البطريركي الذي 

 )Abu-Lughod, 1998; Hopkins, 1997; Altorki, 1999( .يحابي الرجل على ح�شاب املراأة، ويتحيز لكبار ال�شن على ح�شاب ال�شغار

ويرى الكثريون اأن هذا النم�ذج يجحف باملراأة اإىل اأن يجعلها تابعة للرجل يف الأ�شرة )sharabi, 1988; Barakat, 1993( واإن كان 

يف اأ�شكال ودرجات خمتلفة، كما اأنه يقل�س من اأمنها �شمن اأ�شرة ق�ية متما�شكة.
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الأمن  اإن  العربية.  البالد  يف  حتديًدا  الظاهرة  هذه  نفهم  اأن  اإىل  نحتاج  مازلنا  الدرا�شات،  وج�د  من  الرغم  وعلى  ولكننا، 

فائدة هذا وذاك يف ظل  تنق�س  قد  عنه. ولكن  اأ�شكالها ل غنى  بكافة  الجتماعية  ال�شمانات  للغاية، وتقدمي  القت�شادي مهم 

ا�شتمرار هرمية ال�شلطة التي تركز القرار والنف�ذ يف يد الرجل دون امل�شاركة “التامة” للمراأة.

ا اإىل اأن ال�ش�اد الأعظم من الأ�شر يف العامل العربي مل يعد يع�لها الرجل مبفرده )وهذا يت�شمن الطبقة  ت�شري الدرا�شات اأي�شً

املت��شطة وما دونها(. ولكن علينا اأن ن�شاأل: هل ترجم اإ�شهام املراأة يف ميزانية الأ�شرة اإىل اأمن املراأة، وهل حقق ذلك فعاًل 

اأمًنا للمراأة؟

قد ن�شرتك مع بالد كثرية يف م�شكلة ت�زيع الق�ى داخل الأ�شرة ولكن ما قد ننفرد به ه� اأننا نقنن هذا الت�زيع لل�شلطة وندعمه 

اأ�شا�س املجتمع، واأن الرجل راأ�شها ورئي�شها؛ فتحابيه بالإرث،  بق�انني الأح�ال ال�شخ�شية التي تتعامل مع العائلة على اأنها 

الأ�شرة. وقد  للغاية �شمن  املراأة يف مكانة ه�شة  اأخرى ت�شع  اأ�شياء  اإىل  اإ�شافة  الطالق،  واإمكانية  الأطفال،  وبال��شاية على 

ت�شتمر هذه اله�شا�شة من بعد اأن تتعلم املراأة وتخرج اإىل عامل العمل.

رابًعا: تتحدث ال�رقة عن دور اجلمعيات غري احلك�مية يف ت�فري �شبكة من اخلدمات من �شاأنها اأن تخفف من تهمي�س الن�شاء، 

وترفع مهارتهن، وحت�شن اخلدمات ال�شحية...الخ. وهذا الأمر جد مهم، لأنه ي�شد حاجة ما�شة عند فئات كبرية يف املجتمع. 

واإذا متعنا يف اأمر هذه اجلمعيات نرى اأن كثرًيا منها دينية، اأو طائفية، اأو ت�شتند اإىل مت�يل خارجي؛ ومن ثم فكل منها له 

اأجندة خا�شة باأهدافه تنعك�س يف ت�قع ال�لء ال�شيا�شي اأو املجتمعي. وكاأننا بذلك نكر�س الف�ارق الطائفية والدينية، كما يف 

لبنان والعراق على �شبيل املثال.

غري معروف اإن كنا ن�شتطيع ال�شتغناء عن هذه امل�ارد اأم ل؟ ولكن من املهم اأن نعي هذه النتائج عند و�شع ال�شيا�شات والربامج 

التنموية.

اأخرًيا: فاإن لنا مالحظة يف الت��شيات:

نبداأ بال��شع احلق�قي القان�ين. لبد من تعديل الق�انني املجحفة باملراأة )مثل الق�انني التي حتدثت عنها ال�رقة، وهي الق�انني 

اجلزائية وق�انني الإرث والطالق، ون�شيف اإليها قان�ن اجلن�شية( بحيث تتما�شى مع واقع التغيري يف العامل العربي، خا�شة 

مع ت�شاعد ن�شب تعليم املراأة، وم�شاركتها يف العمل املاأج�ر، واإ�شهامها يف ميزانية الأ�شرة )وقد بداأ بالفعل هذا املجه�د يف 

املغرب العربي(. ولكن كيف يك�ن ذلك؟

قد نبداأ باأن ن�شاأل: من ي�ش�غ هذه الق�انني؟ ومن يف�شرها؟ من يعدلها ومن ينفذها؟ لن اأخ��س يف التك�ين الطبقي ل�ا�شعي 

الق�انني وارتباطهم بالق�ي ال�شيا�شية، ولكن هذا املجال ينح�شر كلية يف الرجال؛ وبالتايل تهيمن القراءة الذك�رية على و�شع 

القان�ن وعلى تف�شريه وعلى تطبيقه. وقد يك�ن من املفيد تدريب الق�شاة وت��شيع مداركهم كما ذكرت ال�رقة، ولكن قد تختلف 

الأم�ر اإىل حٍد بعيد اإذا اأمكن للمراأة العربية اأن تدخل جمال القان�ن كفاعلة م�ؤثرة يف مراحل ال�شياغة والتطبيق. كما حدث 

يف املغرب، وكما حدث يف بالد م�شلمة اأخرى -مثل اإيران- حيث متكنت الن�شاء فيها من التاأثري يف تغيري القراءات الراهنة 

لتع�ي�س املراأة املّطلقة. وقد اأ�شيف هنا اأنها قراءات تخطت حتى تع�ي�س املراأة املطلقة يف البالد الغربية.

ول يكفي اأن تدخل املراأة جمال القان�ن كفاعلة، بل لبد من تغيري �ش�رة املراأة يف جمتمعاتنا العربية من اإن�شانة تابعة اإىل اإن�شانة 

م�شاركة للرجل.

قد يك�ن تعديل الق�انني -على �شع�بته- اأي�شر من تعديل الروؤى التي تفرز هذه الق�انني حيث اإن هذه النظرة اإىل العائلة تنبع 

من قيم ثقافية ت�شرب جذورها عرب الطبقات والإثنيات املختلفة يف بالدنا. 
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تعديل هذه الروؤى ياأتي من قن�ات خمتلفة، منها الت�عية والتعليم والإعالم. فقد نبداأ مثاًل بالنظر اإىل الكتب املدر�شية والربامج 

التليفزي�نية لتحديد وجه الق�ش�ر ومن ثم كيفية العالج.

تكمن يف  الروؤى  هذه  وقدراتها.  “لطبيعة” املراأة و�شفاتها  الثقافية  والت�ش�رات  الجتماعية  القيم  بالروؤى جمم�عة  اأق�شد 

قد  الذي  التحدي  الهني، وه� جمال  بالأمر  لي�س  والت�ش�رات  القيم  تعديل هذه  اإن  لها.  املجتمع  لنف�شها ونظرة  املراأة  نظرة 

يخ�س الدولة وكذلك اجلهات غري احلك�مية. واإين اأرى فيه مبعث الأمل الأ�شا�شي يف حت�شني و�شع انعدام الأمن عند املراأة 

يف بالدنا العربية.
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الدكتور/ روبن لكهام

الأمن  انعدام  حالت  لتناول  كمدخل  الإن�شاين  لالأمن  العام  الإطار  البحث  ودقة  بال�شم�لية  تتميز  التي  ال�رقة  هذه  ت�شتخدم 

املختلفة التي ت�اجه املراأة العربية، والتي من بينها ما يلي: 

• انعدام الأمن ب�شبب ال�شراعات.

• انعدام الأمن ب�شبب العنف ال�شخ�شي امل�جه �شد املراأة.

• انعدام الأمن الناجت عن الظروف الجتماعية والقت�شادية اله�شة للن�شاء.

وا�شتناًدا اإىل هذا التحليل، تناق�س ال�رقة بع�س ال��شائل التي حاولت من خاللها بع�س احلك�مات العربية ومنظمات املجتمع 

املدين اأن ت�شع اآليات للحماية. وتنتهي ال�رقة بعدد من الت��شيات ح�ل كيفية حت�شني الأح�ال القائمة بالن�شبة للمراأة. 

ا لأنني ل�شت  واأود اأن اأعرتف اأمامكم باأنني اأ�شعر بالت�ج�س واأنا اأعلق على هذه ال�رقة. لي�س فقط لك�ين رجاًل، ولكن اأي�شً

اأو اأدعى اأن لدي معرفة  اأ�شهم يف التعبري عن ق�شايا املراأة ب�ش�رة متعمقة،  اأ�شتطيع اأن  اأنني  ا؛ ومن ثم فاإنني ل اأدعى  عربيًّ

اأن ن�شع  اأقرتح  فاإنني  التحديد؛ ولذا،  الأم�ر على وجه  اأن تعذروين بجهلي بهذه  اأمتنى  ثم  العربي؛ ومن  بالعامل  م�شتفي�شة 

ال�رقة يف �شياق نقا�س الق�شية العامة، األ وهى الأمن الإن�شاين. 

واتفق مع ما اأ�شار اإليه د. حمدان من حدوث تغري وا�شح بالن�شبة لفكرة الدولة كم�شدر لالأمن التي حت�لت اإىل فكرة ك�ن الأمن 

ه� اأحد احلق�ق والث�ابت التي يجب اأن تك�ن مكف�لة لكافة الب�شر. ولكن اإىل اأي مدى اأدى ذلك اإىل فارق يف املمار�شة بالن�شبة 

لأمن املراأة وحق�قها على اأر�س ال�اقع يف العامل العربي، ول�شيما الن�شاء الالتي تعانني من ظروف ه�شة؟ وهل مت الرتكيز على 

اأهمية اإعطاء مزيد من الهتمام لالرتقاء بقدرات الن�شاء والعمل على معاجلة اأو�شاعهن اله�شة، مبا يف ذلك مقدرتهن على تنظيم 

�شف�فهن يف اإطار املجتمع املدين وممار�شة �شغ�ط على احلك�مات؟

وبدًل من اأن اأحاول الإجابة بنف�شي على هذه الت�شاوؤلت، فاإنني اأقرتح اإثارة عدة نقاط للمناق�شة؛ وذلك حتى ن�شتفيد جميًعا من 

خربات امل�شاركني واقرتاحاتهم، وهذه النقاط هي ما يلي: 

1. كيف ميكن و�شع اخلربات اخلا�شة بالن�شاء العربيات على وجه اخل�ش��س يف العتبار عند مناق�شة الأمن الإن�شاين؟

جند يف هذا ال�شدد اأن ال�رقة ت�شري مبزيد من التف�شيل اإىل اأن الن�شاء لديهن ج�انب �شعف ترتبط بالن�ع الجتماعي اأكرث من 

الرجال. وال�ش�ؤال هنا ه�: هل هناك تعريف حمدد لدى الن�شاء ملفه�م الأمن الإن�شاين، وهل لدى الن�شاء اأول�يات معينة يجب 

على وا�شعي ال�شيا�شات اأن ياأخذوها بعني العتبار حتى تك�ن ال�شيا�شات م�شتجيبة لهذه الق�شايا؟

2. كيف ميكن للن�شاء العربيات اأن يقمن ببناء قدراتهن والبناء عليها وتط�يرها؟

ترى ال�رقة اأن الأمن الب�شرى يت�شمن ما ه� اأكرث من جمرد حماية الن�شاء من العنف والفقر، حيث يجب على الن�شاء اأنف�شهن اأن 

يكن قادرات على خلق تغيري اإيجابي. ولكن يف ال�قت الذي تتعامل فيه ال�رقة بعمق مع الآليات املختلفة للحماية، �ش�اء التي تق�م 

بها احلك�مات اأو املنظمات غري احلك�مية، فاإنها ل تفرد �ش�ى القليل من ال�شفحات ملناق�شة ما ميكن اأن حتققه الن�شاء اأنف�شهن 

والدور الذي ميكن اأن يقمن به. كيف ميكن للن�شاء اأن ي�شمن وج�د م�شاءلة بالن�شبة للعنف الذي يرتكب �شدهن والنتهاكات 

التي ترتكب �شد حق�قهن وكرامتهن؟ وكيف ميكن لهن اأن ي�ؤثرن يف ال�شيا�شات الجتماعية ب�ش�رة جتعل هذه ال�شيا�شات 

اأكرث ا�شتجابة لحتياجاتهن اخلا�شة؟
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فيها  تنت�شر  التي  البيئات  يف  ول�شيما  البع�س،  بع�شها  يف  املختلفة  الأمان  عدم  م�شادر  وت�ؤثر  تتفاعل  اأن  ميكن  كيف   .3

من  وغريه  الفقر  على  العنف  ي�ؤثر  وكيف  الن�شاء؟  �شد  الأ�شري  والعنف  ال�شيا�شي  العنف  بني  العالقة  وما  ال�شراعات؟ 

الأ�شباب التي جتعل و�شعية الن�شاء ه�شة وتعمل على تهمي�شهن؟

لقد �شعر املرء بال�شدمة من خالل ما ورد يف ال�شكل رقم )3(؛ حيث ت�شري اإىل اأن اأقل ن�شبة للن�شاء يف �ش�ق العمل على م�شت�ى 

ا )رغم امل�شاركة  كافة الدول العربية ت�جد يف فل�شطني، وباملثل فاإن م�شاركة الن�شاء يف ق�ة العمل يف العراق تعد متدنية ن�شبيًّ

ا ن�شيب من ال�شراعات العنيفة( قد جنحت يف اأن حتافظ على ن�شبة  الكبرية(. ويف املقابل، جند اأن لبنان )والتي كان لها اأي�شً

عالية من م�شاركة الن�شاء يف �ش�ق العمل. ولكن ملاذا هذا الختالف بني معدلت م�شاركة الن�شاء يف ق�ة العمل؟

4. ما دور التاريخ والثقافة والدين يف ت�شكيل حالة عدم الأمان التي تتعر�س لها الن�شاء؟ وما ردود اأفعالهن حيال ذلك؟ ما 

الفروق بني اأو�شاع الن�شاء يف الدول العربية، وبني اأو�شاع الن�شاء يف املنطقة العربية واأو�شاعهن يف املناطق الأخرى 

من العامل؟

الهيكل  بتحليل الختالفات يف  ال�رقة  قامت  لقد  العربية.  الدول  القائم بني  التن�ع  يدرك�ن  املجال ل  العاملني خارج هذا  اإن 

القت�شادي م�شتخدمة يف ذلك �شرح وتف�شري الختالفات فيما يتعلق باأمن املراأة. فعلى �شبيل املثال، ترى ال�رقة اأن الدخ�ل 

املرتفعة يف الدول الغنية بامل�ارد الطبيعية الفقرية يف العمالة - كما ه� احلال يف اخلليج العربي- تقلل من م�شاركة الن�شاء 

يف ق�ة العمل نتيجة العر�س والطلب بالن�شبة للعمالة ال�طنية، ولكن هذا الفرتا�س ي�شري اإىل اأن هذا الرتاجع يف امل�شاركة 

ت�شتح�ذ عليه العمالة املهاجرة، بالإ�شافة اإىل اأن هذا الفرتا�س يغفل الثقافة اأو الطبقة الجتماعية. ف�شاًل عن اأن هناك دول 

ا للن�شاء يف ق�ة العمل. واإيجاًزا  غنية مب�اردها الطبيعية وفقرية يف العمالة مثل ليبيا والك�يت تتمتع مب�شاركة مرتفعة ن�شبيًّ

للق�ل، فاإن الختالفات القت�شادية ما هى اإل جزء واحد فقط من الق�شة؛ ومن ثم فاإنه يجب اأن يتم ت�جيه املزيد من الهتمام 

اإىل الختالفات الأخرى بني الدول العربية. 

5. كيف ميكن للهجرة الدولية )مبا يف ذلك الهجرة املدف�عة بال�شراعات( اأن ت�ؤثر على و�شعية املراأة وحق�قها؟

الأمر الذي يدع� للتعجب ه� اأن ال�رقة قد اأ�شقطت هذا الن�ع من الهجرة، حيث اإننا جند اأن كالًّ من الفقر والعنف عامالن 

العربية  الدول  من  وغريها  والعراق  ولبنان  فل�شطني  يف  حدث  ما  مثل  بالدهن،  من  للهجرة  ا(  اأي�شً )والرجل  املراأة  يدفعان 

الأخرى ويف اأماكن اأخرى من العامل. كما جند اأن و�شعية العامالت من املهاجرات اأكرث ه�شا�شة؛ حيث اإنهن عر�شة لال�شتغالل 

و�ش�ء املعاملة والعتداء اجلن�شي، ول يك�ن لديهن ال��شائل التي قد متكنهن من اإثبات حق�قهن. واملثال على ذلك ما يحدث 

يف دول اخلليج.

6. كيف ميكن للن�شاء اأن تتحدى �شيا�شيات الأمن التي حم�رها الدولة واأن ت�شر على اأن يك�ن هناك قدر اأكرب من امل�شاءلة 

والتاأكيد على اأن اآليات احلماية التي ت�فرها الدولة م�شتجيبة ب�شكل اأكرب لحتياجات الأمن اخلا�شة بالن�شاء؟

هنا جند اأن ال�رقة ت�شف التقدم املحدود الذي مت اإحرازه بالن�شبة لتنفيذ الأعراف الدولية التي قامت الدول العربية بالت�شديق 

م العنف �شد الن�شاء. وت�شف كذلك اأن�اع احلماية املت�افرة للن�شاء يف اإطار احلماية الجتماعية التي تكفلها  عليها، والتي جُترِّ

الدولة و�شبكات الأمان. ولكن من ال�ا�شح اأن الق�شايا املح�رية تتعلق بالتنفيذ وال�شفافية وامل�شاءلة ولي�س جمرد وج�د خطط 

اأمن اجتماعية تقدمها الدولة. وال�ش�ؤال هنا ه� كيف ميكن للن�شاء اأن ي�ؤكدن حق�قهن واأنهن لبد اأن يتمتعن باحلماية يف اإطار 

ال�شيا�شات التي تك�ن فيها احلك�مة يف اأف�شل الأح�ال غري عابئة ويف اأ�ش�اأ الأح�ال معادية مل�شاركة املراأة.

اإننا نرى اأن قدرة الن�شاء على تاأكيد حق�قهن ل ميكن اأن تنف�شل عن الق�شايا الأخرى الأ�شمل مثل اإ�شالح ال�شيا�شات. فدائًما 

جند اأن احلك�مات العربية يف املمار�شة ت�شع اأمن الدولة التقليدي على راأ�س اهتماماتها. وهذا الن�ع من الأمن دائًما ما يك�ن 
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حم�ر اأي �شراع �ش�اء على امل�شت�ى العاملي اأو الإقليمي. وتعمل هذه احلك�مات يف �شرية، وترف�س امل�شاءلة، ول�شيما فيما 

اأن  اأو  بتغيريها  ُي�شمح  الرجال ب�ش�رة كبرية، ول  عليها  يهيمن  الأم�ر  اأن هذه  ال�شيا�شية احل�شا�شة. وجند  بالق�شايا  يتعلق 

اأن تزيد من  تتنافى مع امل�شالح العامة يف املجتمعات التي تغلب عليها ال�شيطرة الأب�ية؛ لذا، فاإن كل هذه الأم�ر من �شاأنها 

حالة عدم الأمن بالن�شبة للمراأة، واأن ت�شع ع�ائق كبرية يف طريق كفاح الن�شاء. ولعل هذه الأخرية ترتبط بال�شرورة باملنظ�مة 

ال�شيا�شية العامة املرتبطة بالتغيري الدميقراطي يف العامل العربي.

7. كيف ميكن للن�شاء العربيات اأن تتحدن حل�شد �شف�فهن من اأجل التحكم مب�شائرهن واأمنهن، ول�شيما يف �ش�ء الطبيعة 

الذك�رية يف معظم قطاعات املجتمع املدين والتاأثري الهائل للمنظمات الدينية؟

تر�شد ال�رقة درا�شة حالة للمنظمات غري احلك�مية التي تق�م مب�شاعدة ن�شاء يف حاجة حقيقية للم�شاعدة، مثل الن�شاء �شحايا 

العنف الأ�شرى وامل�شنات واملطلقات. ويف ال�قت نف�شه، جند اأن املنظمات الدينية ل تزال متثل اجلزء الأكرب )ح�ايل من 80 اإىل 

85%( من كافة املنظمات غري احلك�مية التي تقدم امل�شاعدات واملع�نات يف املنطقة، وبداأت احلك�مات يف املنطقة تعتمد على تلك 

املنظمات ل�شد الفج�ات ال�ا�شعة بالن�شبة لعملية تقدمي امل�شاعدات الجتماعية من جانب الدولة. وهذا الأمر يحتاج اإىل املزيد من 

املناق�شات ولي�س جمرد ذكره ب�ش�رة عابرة يف ال�رقة. 

وينبغي عدم التقليل من اأهمية الهيئات الدينية، حيث اإنها من املمكن اأن ت�شهم -بالتعاون مع �شبكات العمل املحلية والهياكل 

الأ�شرية- يف دعم رفاهية الن�شاء وت�فري الأمن لعدد كبري منهن، ويف �شياغة الت�جهات الجتماعية. ولكنها جتعل النا�شطات 

ت�اجهن م�شكالت يف عملهن. اإًذا، كيف ميكن اأن تعمل النا�شطات مع املنظمات الدينية ومنظمات املجتمع املدين من اأجل م�شاعدة 

الن�شاء �شاحبات الأو�شاع اله�شة دون اأن تعمل على تنفيذ معتقداتهم التي تغلب عليها املفاهيم الذك�رية، والتي من اأهمها اأن 

تك�ن الن�شاء دائًما معتمدات على اأقاربهن من الذك�ر؟ ما املجال املتاح اأمام الن�شاء لتتحدى القيم الذك�رية دون اأن يعر�شن 

اأنف�شهن للخطر، اأو يتعر�شن للتاأثري ال�شلبي على م�شرية ق�شيتهن؟ واإىل اأي مدى ميكن للمنظمات الدينية اأن تتقبل الآراء واأن 

تعلب اأدواًرا اإيجابية يف عملية ت��شيع حق�ق الن�شاء وم�شاركتهن؟

ولالأ�شف، فاإنني ل اأملك الإجابة على اأي من هذه الأ�شئلة التي اأثرتها، ولكنني اأمتنى اأن ت�شهم هذه الأ�شئلة يف اإثراء املناق�شة.
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الأ�ستاذة/ جوان �ساندلر 

ا�شمح�ا يل يف البداية اأن اأت�جه بخال�س ال�شكر والمتنان للدكت�ر كمال حمدان الذي طرح يف ورقته ت�شاوؤًل �شعًبا كان حمل 

الكثري من اجلدل، األ وه�: كيف ميكن تط�ير اأمن الفرد، وخا�شة الأمن الإن�شاين للمراأة، على امل�شت�يات الق�مية والإقليمية 

وعلى ال�شعيد العاملي؟ اإن حتقيق هذا الهدف يتطلب تعميق مفه�منا لالأمن الإن�شاين ب�جه عام، مع تعميق مفه�منا لأبعاد الأمن 

ا ذلك التقدم امللح�ظ الذي حتقق يف �شبيل حتقيق  الإن�شاين املتعلقة بالن�ع الجتماعي ب�جه خا�س، وا�شعني يف العتبار اأي�شً

هذه الأهداف، وال�شبيل اإىل �شد الثغرات املتبقية، ف�شاًل عن م�اجهة كافة التحديات اجلديدة التي جنمت عن كل من الع�ملة 

والتحديث وخمتلف ال�شراعات الأخرى التي باتت تهدد الأمن الإن�شاين. وقد بذل الدكت�ر حمدان جهًدا كبرًيا يف �شياق تغطيته 

لهذه الق�شايا املهمة. 

وتتمثل مهمتي يف التعليق على ما جاء يف ورقة الدكت�ر حمدان من ق�شايا، وذلك من املنظ�ر الدويل. و�ش�ف اأبداأ بالرتكيز على 

الأبعاد الدولية املهمة للمفاهيم التي تف�شل بطرحها الدكت�ر حمدان على ب�شاط البحث، وبعدها �ش�ف اأتطرق لأحدث التط�رات 

التي �شهدتها التفاقيات الدولية املتعلقة بهذه الق�شايا، ويف النهاية �شاأختتم حديثي بتقدمي بع�س الت��شيات املهمة اإ�شافة اإىل 

تلك التي ذكرها الدكت�ر حمدان من اأجل اخلروج مبفه�م الأمن الإن�شاين بعيًدا عن نطاق مفه�م الن�ع الجتماعي. 

هذا وقد تطرق الدكت�ر حمدان لق�شية الأمن الإن�شاين من منظ�ر حالت زعزعة الأمن الناجمة عن ال�شراعات امل�شتعلة، وتلك 

الناجتة عن العنف ال�شخ�شي، وكذلك املتعلقة بالع�امل الجتماعية والقت�شادية املرتدية التي تتعر�س لها املراأة. ومن اجلدير 

بالذكر يف هذا ال�شياق اأن مناق�شة هذه الأم�ر �ش�ف تغطي جميع الفئات العمرية من الن�شاء، مبا يف ذلك كبار ال�شن، وعائالت 

الإن�شاين،  الأمن  ق�شية  يف  دقة  الأم�ر  لأكرث  فهمنا  تعميق  على  يعمل  اأن  �شاأنه  من  وهذا  الأخرى.  العمرية  والفئات  الأ�شر، 

وتعريفنا حق�ق كل فئة من هذه الفئات وحتليلها واإيجاد ال�شبيل حلمايتها.

لي�س ب��شفها جمرد متلقية �شلبية  املراأة،  تلعبه  الذي  الدور  اأهمية  ال�رقة  املراأة، تربز  ويف �شياق ق�شية احلفاظ على حق�ق 

للخدمات ال�قائية املت�افرة لديها، ولكن ب��شفها عن�شًرا فاعاًل يف املجتمع، قادًرا على تفعيل العديد من التغريات الإيجابية 

الالزمة، ف�شاًل عن ك�نها حُماوًرا رئي�ًشا يف احل�ار الدائر ح�ل حتديد اأن�اع احلماية الجتماعية ال�شرورية واإدارتها. 

ا اأن ال�رقة تتناول ق�شية ممار�شة العنف �شد املراأة ب��شفها من الأم�ر املهمة يف هذا ال�شياق، والتي  ومن اجلدير بالذكر اأي�شً

تت�شمن انعقاد امل�ؤمتر الثاين ملنظمة املراأة العربية يف غ�ش�ن امل�عد املحدد لأجراء احل�ار ال�شن�ي املفت�ح الذي ينظمه جمل�س 

الأمن التابع لالأمم املتحدة – ملناق�شة القرار رقم )1325( اخلا�س بق�شايا املراأة وال�شالم والأمن - وه� التاريخ املحدد للتقاء 

منا�شري حق�ق املراأة من جميع اأنحاء العامل لت�شليط ال�ش�ء على ال�شراعات التي ت�اجه املراأة يف املجتمع نتيجة حالة عدم 

ا�شتقرار الأمن، ف�شاًل عن �شن حملة ا�شتمرت 16 ي�ًما بدًءا من 25 ن�فمرب/ت�شرين الثاين حتى 10 دي�شمرب/كان�ن الأول 

تهدف اإىل وقف ممار�شة العنف �شد املراأة. واإبان هذه الفرتة تكاتف الآلف بل واملاليني من الن�شاء وعدد كبري من الرجال على 

كافة امل�شت�يات من اأجل ن�شر ال�عي ح�ل املظاهر املختلفة للعنف الذي ت�اجهه املراأة يف كافة املجتمعات. 

وقد ذكرت ذلك خ�شي�شا لكي اأو�شح مدى اأهمية التقدم ال�شريع الذي حدث اإزاء اإدراج مثل هذه الق�شايا احلي�ية �شمن اأجندة 

ال�شيا�شة الدولية، فمنذ خم�شة ع�شر عاًما كان املجتمع الدويل ينظر لق�شية العنف �شد املراأة -وخا�شة العنف الأ�شري- كق�شية 

�شخ�شية اأو ق�شية خا�شة ل يحق للراأي العام التدخل فيها اأو اأن يك�ن له رد فعل جتاهها. اأما الآن فقد اأ�شبح لدينا درا�شة على 

م�شت�ى العامل ح�ل ممار�شة العنف �شد املراأة يتبناها الأمني العام لالأمم املتحدة منذ عام 2006م. 

وبالتايل فقد بداأت اجلمعية العامة باإ�شدار قرارات �شن�ية منذ عام 2006م بهدف تكثيف الإجراءات الالزمة ل�قف ممار�شة 

العنف �شد املراأة، كما قامت الأمانة العامة يف عام 2008م ب�شن حملة دولية ملناه�شة العنف �شد املراأة. وهذه الأمثلة ما هي اإل 

ا ينبغي حما�شرته وا�شتئ�شاله.  دليل على اأن املجتمع الدويل قد اأدرك جيًدا اأن العنف �شد املراأة قد اأ�شبح وباًء عامليًّ
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هذا وقد مت اإدراج هذه امل��ش�عات �شمن اأجندة العمل الدولية، مع مزيد من الهتمام بها يف اأطر برامج العمل على ال�شعيدين 

ال�شيا�شي،  القرار  و�شناع  املراأة،  حلق�ق  امل�ؤيدة  الق�ى  وكذا  الأكادمييني،  اخلرباء  جه�د  تكاتفت  حيث  والدويل،  الإقليمي 

والن�شطاء من الن�شاء لإثبات مدى قدرتهم على الدفاع عن حق�ق املراأة، من خالل اإعداد اأطر العمل وال�شرتاتيجيات ال�شرورية 

هذا  �شياق  يف  اجلارية  وامل�شاورات  املداولت  اأهمية  تاأتي  ثم  ومن  الق�شية؛  مب�اجهة  املعنية  الأطراف  كافة  التزام  ل�شمان 

وامل�شت�يني  الإقليمي  ال�شعيد  على  الالزمة  الإجراءات  واتخاذ  الق�شايا،  ملثل هذه  النتباه  املزيد من  اأجل جذب  الجتماع من 

الق�مي واملحلي. 

وهنا يبدو لنا اأن العمل اجلاد ه� كلمة ال�شر يف هذا ال�شياق؛ حيث ات�شح اأن اجلهد العظيم الذي ُبذل من اأجل تط�ير اأمن املراأة 

املراأة  بتاأييد حق�ق  التزامهم  ل�شمان مدى  ال�شيا�شي؛  القرار  ب�شناع  الت�شال  تفعيل  كيفية  قد ركز على  ومنا�شرة حق�قها 

ومنا�شرتها. بيد اأننا يف حاجة اإىل بذل املزيد من اجلهد؛ فعلى �شبيل املثال، مل يتم اإدراج ق�شية وقف ممار�شة العنف �شد املراأة 

�شمن اأهداف التنمية الألفية حتى الآن، رغم العرتاف الدويل باأن العنف �شد املراأة بات وباًء يتف�شى يف العامل اأجمع. وما من 

�شك يف اأن �شمان اإدراج ق�شية املراأة واأمنها �شمن اأهداف التنمية الألفية )MDGs( �شي�ؤدي قطًعا لتخاذ العديد من الإجراءات 

ور�شد امل�ارد الالزمة مل�اجهة مثل هذا العنف والت�شدي له. 

ومن جانب اآخر، فاإنه من املت�قع اأن يناق�س املجتمع الدويل �شمن فاعليات م�ؤمتر مت�يل التنمية املزمع عقده يف الدوحة يف 

وقت لحق من هذا ال�شهر م�شاألة تدبري التم�يل الالزم لل�فاء باللتزامات التي مت التفاق عليها، خا�شة يف ظل الأزمة املالية 

العاملية؛ حيث بات مت�يل اللتزامات اخلا�شة بحماية اأمن املراأة وحق�قها على حمك اخلطر؛ وذلك لعدم اإدراجه �شمن الأجندة 

الدولية. وقد تتعر�س عملية التم�يل ملزيد من التهديد ب�شبب الأزمة املالية العاملية؛ ومن ثم فهناك حاجة ملحة اإىل املزيد من 

التاأييد للق�شية ومراقبة ال��شع الراهن. وكما اأ�شار الدكت�ر حمدان فاإنه ل يزال هناك العديد من الدول العربية التي تفتقر 

امل�شتقرة،  وغري  ا  اأمنيًّ امل�شتقرة  �ش�اء  الدول،  كافة  يف  املراأة  �شد  العنف  ممار�شة  ل�قف  الالزمة  والت�شريعات  الق�انني  اإىل 

بحيث تك�ن تلك الق�انني متفقة مع معايري حق�ق الإن�شان املتفق عليها. ولتحقيق ذلك ل نزال يف حاجة ما�شة اإىل ال�شعي نح� 

احل�ش�ل على التاأييد الالزم؛ ل�شمان التزام امل�شئ�لني عن و�شع ال�شيا�شات الق�مية للبالد ب�شد الثغرات امل�ج�دة يف الق�انني 

والت�شريعات امل�ج�دة. 

ويف ال�قت ذاته، يتعني علينا اأن نطرق جميع الأب�اب املتاحة يف �شياق حتركنا. فرغم �شدور قرار جمل�س الأمن رقم )1325( 

اإل اأن الدرا�شات التي اأجراها �شندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمراأة ح�ل حجم م�شاركة املراأة يف مفاو�شات ال�شالم على �شبيل 

املثال ت��شح اأنه بعد مرور ثمانية اأع�ام على التفاقية حتى �شدور القرار رقم )1325( فاإن معدل م�شاركة املراأة يف مفاو�شات 

املعدل  عن  كثرًيا  تقل  الن�شبة  وهذه  املتاحة.  املعل�مات  ح�شب  �شالم،  مفاو�شات  خم�س  �شياق  يف   )%7( يتجاوز  مل  ال�شالم 

امل�شتهدف لأ�ش�ات املراأة يف مفاو�شات ال�شالم، وه� )30%(؛ ليك�ن لها �ش�ت م�شم�ع يف هذا ال�شاأن املهم.

ما  هناك  فاإن  لالأمهات،  املتاحة  ال�شحية  الرعاية  خدمات  بتط�ير  ورغم اأن من “اأهداف التنمية الألفية )MDGs(” اللتزام 

ا، اإما اأثناء فرتة احلمل، اأو اأثناء عملية ال��شع. ومن امل�ؤ�شف اأننا ن�شتطيع  يرب� على ملي�ن ون�شف ملي�ن امراأة مت�ت �شن�يًّ

اأن مننع ما يرب� على )90%( من هذه ال�فيات يف الدول النامية متى ت�افرت الرعاية ال�شحية الالزمة يف هذه الدول؛ ومن ثم 

يعد  الأمر  وهذا   .”)MDGs( فاإن م�شاألة الرعاية ال�شحية للمراأة لبد واأن تاأتي يف مقدمة اهتمامات “اأهداف التنمية الألفية

“اأنب�ب اختبار” اأو بالأحرى ه� املعيار احلقيقي ملعرفة مدى ا�شتعداد كل من املجتمع الدويل والدول املعنية لإظهار  مبثابة 

مدى قدرتهم على حتمل م�شئ�لية املحافظة على اأمن املراأة وحماية حق�قها. 

لقد بات ال�قت منا�شًبا لدفع اجله�د املبذولة وتن�شيقها يف �شبيل ال�فاء باللتزامات التي اأخذنا على عاتقنا تنفيذها من اأجل 

تط�ير الأمن الإن�شاين للمراأة وحماية حق�قها. وكلها التزامات متثل حلقات يف �شل�شلة واحدة ل تتجزاأ.
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وهنا جتدر الإ�شارة اإىل قيام �شندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمراأة )UNIFEM( م�ؤخًرا باإ�شدار الطبعة الرابعة من الكتاب 

الذي ي�شدره كل عامني حتت عن�ان “التقدم الذي اأحرزته املراأة يف العامل”، والذي يركز على تناول ق�شية الن�ع الجتماعي، 

ا، األ وه�: من امل�شئ�ل عن املراأة؟ هذا ول يقت�شر اهتمام  ومدى حما�شبة القائمني على حماية املراأة. ويطرح الكتاب ت�شاوؤًل مهمًّ

هذا الكتاب على تناول منطقة بعينها، بل ميتد لي�شمل ما ه� قائم يف كافة املناطق. وجند اأنه فيما يبدو فاإن اللتزامات املتعلقة 

باحلق�ق الإن�شانية والأمن الإن�شاين للمراأة عميقة و�شعبة املنال، بدًءا من برنامج عمل بكني، ومعاهدة الق�شاء على كافة اأ�شكال 

التمييز �شد املراأة، والتي تعرف با�شم )CEDAW(، وكذا قراري جمل�س الأمن ال�شادرين حتت رقمي )1325( و)1820(، 

الإقليمي  امل�شت�يني  تعد ول حت�شى على  التي ل  اللتزامات  الهائل من  )MDGs(، والكم  الألفية  التنمية  اأهداف  اإىل  و�ش�ًل 

ا اأن امل�شاءلة اخلا�شة مبدى حتمل م�شئ�لية النتقال من الق�ل اإىل الفعل مل تكن كافية.  والق�مي. كما جند اأي�شً

وكما نرى فاإن عملية امل�شاءلة لها ُبعدان: يتمثل البعد الأول يف قيام امل�شئ�لني بتحديد ما مت تنفيذه فعاًل وبالتف�شيل على اأر�س 

ال�اقع؛ لتاأكيد مدى وفائهم بالتزاماتهم، اأما البعد الثاين فيتمثل يف اتخاذ ما يلزم من اإجراءات ملحا�شبة ه�ؤلء امل�شئ�لني على 

تن�شلهم من ال�فاء بالتزاماتهم. 

وهنا اأود اأن اأ�شيف ثالث نقاط رئي�شة للت��شيات التي طرحها الدكت�ر حمدان يف اإطار خطة العمل امل��ش�عة: 

النقطة الأوىل: اأرى اأنه مل يتم اإعطاء ق�شية العنف اجلن�شي الهتمام ال�اجب، ب��شف هذا الن�ع من العنف اأحد تكتيكات 

احلرب. وهذا قد بدا وا�شًحا يف ورقة الدكت�ر حمدان ويف جميع الأوراق الأخرى للم�ؤمتر التي تتناول ال�شراع وق�شايا 

الأمن. وهذا يرجع اإىل اأن امل�افقة على القرار رقم )1820( ال�شادر عن جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة فيما يتعلق بق�شية 

العنف اجلن�شي ب��شفه اأحد تكتيكات احلرب قد جاءت م�ؤخًرا وبالتحديد يف ي�نية/حزيران 2008م. 

واأهم ما جاء يف هذا القرار -الذي يعد جزًءا مكماًل ملا جاء يف القرار رقم )1325(- ه� الإقرار باأنه لبد من اأن ترتبط اجله�د 

املبذولة ل�قف ممار�شة العنف اجلن�شي �شد املراأة، ب��شفه اأحد تكتيكات احلرب، باجله�د الدولية املبذولة من اأجل املحافظة 

على ال�شالم والأمن الدوليني. وهذا الأمر له املردود الأمني الذي يتمثل يف اعتبار العنف اجلن�شي املماَر�س �شد املراأة من جرائم 

احلرب؛ الأمر الذي من �شاأنه اأن يلقي على عاتق ق�ات حفظ ال�شالم التابعة لالأمم املتحدة م�شئ�لية حماية املدنيني من الن�شاء من 

التعر�س للعنف اجلن�شي.

ومن هذا املنطلق، اأمتنى بذل املزيد من اجلهد لتنفيذ القرار رقم )1820(، وخا�شة يف فل�شطني والعراق وال�ش�دان، بل ويف 

ا اأن يتم اإدراج هذا القرار �شمن جدول اأعمال منظمة املراأة  جميع املناطق الأخرى التي يحتدم فيها ال�شراع. كما اأمتنى اأي�شً

العربية؛ نظًرا لأهمية تنفيذ هذا القرار لتعزيز جه�د ت�فري احلماية للمراأة، واإعادة تعريف مفه�م الأمن من املنظ�ر الن�عي 

حلق�ق املراأة. 

اأما النقطة الثانية: التي اأود اإ�شافتها، فهي تتعلق بالأو�شاع الأمنية املرتدية من جراء اأحداث العنف والظروف الجتماعية 

والقت�شادية ال�شعبة يف املنطقة، واحلاجة امللحة ل��شع ال�شيا�شات واتخاذ الإجراءات ال�قائية التي ترتكز على حماية احلق�ق 

بت�شخري  املدين  املجتمع  ومنظمات  املعنية  للحك�مات  ت��شية  رفع  املجدي  من  يك�ن  قد  اأنه  ونرى  الن�عي.  التمييز  وم�اجهة 

الطاقات املتاحة لديها لبناء ال�حدات امل�ؤ�ش�شية الكفيلة مب�اجهة ممار�شات التمييز الن�عي، مع تدبري التم�يل الالزم لتفعيل 

ذلك على اأر�س ال�اقع؛ ذلك لأن حتمل م�شئ�لية الأمن الإن�شاين للمراأة وامل�شاءلة عليها يتطلب ر�شد امليزانيات الالزمة والكفيلة 

بت�فري اخلدمات الن�عية ال�شرورية حلماية املراأة )GRP(. ومن ذلك على �شبيل املثال ت�فري اأماكن ت�شتطيع الن�شاء الالتي اأفلنت 

اإليها عند احلاجة؛ لإعادة تاأهيلهن واأعادتهن للحياة من جديد، ف�شاًل عن تقدمي الدعم القان�ين  من ممار�شات العنف اللج�ء 

الالزم لهن، وت�فري برامج ت�شاعدهن على اإيجاد ال�شبيل لك�شب العي�س الكرمي، وغري ذلك من اخلدمات.
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وهنا اأود اأن اأن�ه اإىل اأن برامج امليزانيات اخلا�شة مب�اجهة ق�شايا املراأة املعنية بالتمييز الن�عي)GRP( -تلك الربامج التي 

املغربية  واحلك�مة  امل�شرية  احلك�مة  من  كل  مع  يدعمها �شندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمراأة “UNIFEM” بال�شرتاك 

وغريها من احلك�مات و�شركاء اآخرين من املجتمع املدين يف املنطقة، والتي نرغب يف ت�طيد عالقات التعاون معها- قد اأظهرت 

فعاًل مدى ما ميكن اأن يتحقق من زيادة بن�د امليزانية املخ�ش�شة لل�شرف على برامج دعم اأمن املراأة وحماية حق�قها، نتيجة 

امل�شاركة وتكاتف جه�د م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين والأجهزة الر�شمية وعلى راأ�شها وزارة املالية. 

ويف اخلتام اأعاود احلديث عن كتاب “التقدم الذي اأحرزته املراأة يف العامل”، حيث ت��شح الأبحاث التي جاءت فيه اأنه كلما 

زادت م�شاركة املراأة يف الهيئات املحلية والأجهزة الق�مية املعنية ب�شنع القرار واملجال�س الت�شريعية؛ كلما كان من الأ�شهل اأن 

جتد الق�شايا املتعلقة بالأمن الإن�شاين للمراأة طريقها اإىل املناق�شات الدائرة ح�ل امليزانية والق�شايا ال�شيا�شية الأخرى. 

وقد اأو�شحت الأبحاث التي اأجريت يف كل من الرنويج والهند وغريها من الدول الأخرى اأنه كلما زادت م�شاركة املراأة يف 

ا يف الهند عندما ن�س  اإثارة املناق�شات املعنية بق�شايا الأمن الإن�شاين للمراأة. وهذا ما ظهر جليًّ املجال�س املحلية؛ كلما زادت 

التعديل الد�شت�ري ال�شادر عام 1992م على تخ�شي�س ثلث عدد املقاعد باملجال�س املحلية للمراأة، وما نتج عن ذلك من تغيري 

التالية ل�شدور هذا  ال�شن�ات  الأع�شاء. وقد ظهرت نتيجة ذلك يف  املناف�شة بني  املجال�س، وا�شتعال روح  هيكل ت�شكيل هذه 

التي  )60%( يف املناطق  النقية قد �شهدت زيادة بلغت ن�شبتها  اأن م�شروعات مياه ال�شرب  اأو�شحت الأبحاث  التعديل، حيث 

يك�ن متثيل املراأة يف املجال�س املحلية فيها يف�ق متثيل الرجل. وهذا ما يجعلنا ننظر اإىل احلجم املتدين احلايل لتمثيل املراأة 

يف املجال�س املحلية واأجهزة �شنع القرار على م�شت�ى العامل العربي )والإقرار باأن هذا يتطلب اتخاذ اإجراءات معينة من �شاأنها 

تخ�شي�س ن�شبة حمددة لتمثيل املراأة يف املجال�س امل�شار اإليها، واعتبار ذلك اأكرث الإجراءات فاعلية لزيادة اأعداد متثيل املراأة(. 

هذا ف�شاًل عن رفع الت��شيات اخلا�شة ب�شرورة مناق�شة �شبل تنفيذ الإجراءات الكفيلة بزيادة م�شاركة املراأة يف الأجهزة املعنية 

ب�شنع القرار على ال�شعيد الإقليمي؛ ملا ينتج عن ذلك من مردود اإيجابي. 

ول تزال اجله�د املبذولة من جانب �شندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمراأة “UNIFEM” يف املنطقة العربية تت�ا�شل من اأجل 

ت�جيه عناية الأجهزة املعنية اإىل اأهمية احلر�س على بحث امل�شائل اخلا�شة بتمكني املراأة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكينها من 

القيام بدورها يف املجتمع وحماية اأمنها. ومن جانب اآخر، اأبرزت ورقة اأخرى قدمها الدكت�ر بهجت قرين يف �شياق هذا امل�ؤمتر 

الدور الكبري الذي قام به مكتب هذا ال�شندوق يف عمان برئا�شة الدكت�رة هيفاء اأب� غزالة والدكت�رة مايا مر�شي، واأ�شادت 

ب�شدور اأول املطب�عات الدولية/الإقليمية ال�شادرة عن املنظمة الدولية، التي ركزت جه�دها ب�شفة اأ�شا�شية على ق�شية متكني 

املراأة العربية والأمن الإن�شاين، وه� الأمر الذي مازالت اآثاره وا�شحة يف املنطقة. 

ومع  العربية،  املراأة  منظمة  مثل  املهمة،  العمل  �شبكات  مع  بالتعاون  ملتزًما  للمراأة  الإمنائي  املتحدة  الأمم  �شندوق  يزال  ول 

الباحثني واخلرباء الأكادمييني والقادة، وكذا مع خمتلف املنظمات املعنية بق�شايا اأمن املراأة واحلفاظ على حق�قها، وهي نف�س 

املنظمات امل�شاركة يف هذا امل�ؤمتر. وذلك من اأجل م�ا�شلة دعم اجله�د الكفيلة بك�شف الأدلة وعر�س الأفكار وحث الإرادة 

ال�شعيد  على  املراأة  ا  واأي�شً بل  فح�شب،  العربية  املراأة  منظ�ر حت�شني و�شع  من  لي�س  الأهمية،  بالغة  اأم�ر  وكلها  ال�شيا�شية، 

العاملي، وما ينتج عن ذلك من دفع لعجلة التقدم جلميع الدول وال�شع�ب. 

وهنا جتدر الإ�شارة اإىل اأحد ال�شعارات املهمة التي يتبناها �شندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمراأة، وه�:“اإن تقدم املراأة تقدٌم 

للمجتمع باأ�شره”.
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الدكتور/ حممد اأكرم الق�س

اأن حتيط  ا�شتطاعت  التي  املميزة  البحثية  ال�رقة  امل�شري على  املهند�س منذر وا�شف  للدكت�ر  ال�شكر  ت�جيه  بد من  بداية ل 

مبختلف اجل�انب الأ�شا�شية للم��ش�ع املطروح بلغة اأكادميية جذابة و�شيقة.

ترى ال�رقة البحثية اأن التعليم اأو العملية التعليمية فيما اإذا �شارت باأبعادها الثالثة املتكاملة واملتداخلة �شت�شكل حتًما مدخاًل 

قدراته  وا�شتثمار  ب�اقعه  النه��س  من  الفرد  ميّكن  فالتعليم  منهم؛  الن�شاء  ا  وخ�ش��شً املجتمع،  اأفراد  اأمن  لتحقيق  ا  اأ�شا�شيًّ

واإمكاناته مبا يع�د بالفائدة عليه وعلى جمتمعه، فيحقق بذلك اأمنه النف�شي والجتماعي والقت�شادي وال�شيا�شي، اأي يحقق اأمنه 

الإن�شاين بكامل اأبعاده.

ا معمًقا ووافًيا ومدعًما بالبيانات الإح�شائية احلديثة ل�اقع الأمية والتعليم مب�شت�ياته املختلفة يف  لذلك تقدم ال�رقة ت�شخي�شً

ا  تعليميًّ العربية  البلدان  بلد عربي واآخر، واإىل متيُّز مدن معظم  اإىل وج�د فروق وا�شحة بني  العربي، م�شرية  ال�طن  اأقطار 

بالقيا�س لأريافها.

وت��شح ال�رقة البحثية منذ البداية اأنه على الرغم من م�شي �شتة عق�د على اإقرار امل�ؤمتر العاملي حلق�ق الإن�شان عام 1948م 

على  وبانعكا�شاته  والن�عية،  الكمية  املتكاملة  باأبعاده  بعد  العربية  املراأة  تكت�شبه  مل  احلق  هذا  اأن  اإل  التعليم،  يف  الفرد  بحق 

ا  املجتمع. ولتبيان ذلك وقفت ال�رقة مط�ًل، ويف اأكرث من م��شع، عند الفج�ة اجلندرية القائمة بني اجلن�شني يف التعليم )كميًّ

ا(، وبينت اأن انت�شار التعليم بني الذك�ر اأعلى من انت�شاره بني الإناث، كما اأن ما ه� متاح للذكر من اأن�اع اأو  ا ووظيفيًّ ون�عيًّ

تخ�ش�شات اأو جمالت تعليمية ه� اأف�شل بكثري مما ه� متاح لالأنثى؛ وعليه فاإن اإمكانية ا�شتفادة الذك�ر مما تعلم�ه واكت�شب�ه 

�شتك�ن اأكرب، �ش�اء كان ذلك على امل�شت�ى الفردي ال�شخ�شي اأو الجتماعي اأو القت�شادي اأو ال�شيا�شي، مما يعني اأن فر�شة 

الرجل اأو اإمكاناته اأو قدرته على حتقيق اأمنه الإن�شاين باأبعاده الأربعة )النف�شية والجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية( اأكرب 

بكثري من قدرة املراأة على ذلك.

اأو يف املدن،  اأفراد املجتمع كافة ذك�ًرا واإناًثا، واأينما وجدوا يف الريف  اإن ن�شر التعليم، كما تبني ال�رقة البحثية، لي�شمل 

وحت�شني ن�عيته )من حيث املناهج واملفردات واأ�شاليب التدري�س وطرائقه(، وعدم التمييز اجلندري بحجب جمالت معرفية عن 

الن�شاء بحجة اأن بع�س اأن�اع التعليم ل ت�شلح اإل للذك�ر، وجعل التعليم والتخ�ش�س املهني والكفاءات العلمية اأ�شا�ًشا للحراك 

املهني وال�ظيفي، كل ذلك ه� املدخل الأ�شا�شي لتحقيق الأمن الإن�شاين باأبعاده املتكاملة )النف�شية والجتماعية والقت�شادية 

وال�شيا�شة(، والعك�س بالعك�س، فالعالقة بني التعليم والأمن الإن�شاين ب�شكل عام، وفيما يتعلق باملراأة ب�شكل خا�س، هي من 

جهة عالقة �شببية تبادلية، مبعنى اأن كاًل منهما �شبب لالآخر ونتيجة له، ومن جهة ثانية هي عالقة احت�ائية اندماجية، مبعنى اأن 

ال�احد منهما يت�شمن الآخر ويحت�يه. ف�شيادة القان�ن، واملناخ الدمي�قراطي احلر، ومتتع اأفراد املجتمع باحلريات العامة، 

وت�زيع الرثوة ب�شكل عادل، و�شيادة مبداأ تكاف�ؤ الفر�س، كم�ؤ�شرات اأ�شا�شية لبعدي الأمن الإن�شاين ال�شيا�شي والقت�شادي، 

الأمن  يعزز حتقق  بدوره  املتكاملة؛ وهذا  باأبعاده  التعليم  ت�فري  وبالتايل  والنف�شي؛  الجتماعي  الآخرين  بعديه  بتحقيق  كفيلة 

الإن�شاين بكافة اأبعاده.

ل�شك يف اأن التعليم كمتغري تنم�ي عامل اأ�شا�شي ورافعة حقيقة للنه��س بال�اقع الجتماعي لالأفراد وملجتمعاتهم؛ وبالتايل 

حتقيق اأمنهم النف�شي والجتماعي والقت�شادي وال�شيا�شي. لكن بع�س الأ�شئلة التقريرية تفر�س نف�شها يف هذا املجال: 

وما  التعليم؟  وظيفة  وما  التعليم؟  منظ�مة  �شتعمل  ومعيارية  جمتمعية  بيئة  اأية  و�شمن  نق�شد؟  تعليم  “اأي 
م�قع الفكر العلمي ال��شعي والتفكري العلمي يف حياة الأفراد وامل�ؤ�ش�شات الجتماعية والقت�شادية والثقافية 

وال�شيا�شية؟ واأين تاأتي قيمة العلم ال��شعي واملتعلمني يف �شلم القيم الجتماعية ال�شائدة؟ وهل يتم احلراك 

الجتماعي وال�شيا�شي والثقايف يف جمتمعاتنا وفق متغري العلم والتعليم؟”
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وكمحاولة لالإجابة، نعتقد اأن اإ�شكالية اعتبار التعليم مدخاًل لتحقيق الأمن لأفراد املجتمع ذك�ًرا واإناًثا تت�شل:

• اأوًل: بعملية اإنتاج املعرفة العلمية وتط�يرها وا�شتخداماتها. ونحن يف ال�طن العربي ما زلنا م�شتهلكني للمعارف العلمية 
وا�شتخداماتها اأكرث من ك�ننا منتجني اأو مط�رين لها. واإذا كان املنتج يقرر ما ينتجه وما ي�شدره فاإن خيارات امل�شتهلك 

حمك�مة مبا يعر�شه املنتج يف �ش�ق املعرفة.

• وثانًيا: بقيمة العلم ذاته ووظيفته ودوره يف احلياة الفردية واحلياة املجتمعية على ال�ش�اء، فقيمة التعليم والعلم ال��شعي مل 
تتب�اأ بعد مكان ال�شدارة يف �شلم القيم الجتماعية يف جمتمعاتنا العربية.

الع�امل املكت�شبة )تعليم وخربة وكفاءة( وم�قعها  وثالًثا: بطبيعة احلراك الجتماعي واملهني وال�ظيفي واآليته، ودور   •
اأو  النف�ذ،  اأو  الرثوة،  اأو  القبلي،  اأو  الأ�شري  بالنتماء  املت�شلة  الأخرى  بالع�امل  مقارنة  الجتماعي  احلراك  هذا  يف 

ال�شلطة...الخ.

يبقى  العربية،  للمجتمعات  البيئة الجتماعية احلالية  فاإنه يف ظل  املراأة حتديًدا،  اأمن  التعليم يف حتقيق  اأّما فيما يت�شل بدور 

اإ�شهام تعليم املراأة العربية )بغ�س النظر عن بع�س ال�شتثناءات النادرة( حمدوًدا جًدا يف حتقيق الأمن لها باأبعاده املتكاملة؛ 

فالتعليم، حتى مبفه�مه املتكامل، �شرط �شروري لكنه غري كاٍف لتحقيق الأمن للمراأة. واملراأة العربية كفرد، مبا يف ذلك املراأة 

املتعلمة، هي اأبعد ال�شرائح الجتماعية عن ال�شع�ر بالأمن مبعناه ال�شامل )النف�شي والجتماعي والقت�شادي وال�شيا�شي(؛ اإذ قد 

تتمكن املراأة، واملراأة املتعلمة حتديًدا، من حتقيق ُبعد اأو اأكرث من اأبعاد اأمنها الإن�شاين، لكنها - يف ظل الظروف احلالية امل�شبعة 

بالقيم الذك�رية والعادات والتقاليد التي ت�ؤطرها باأدوارها النمطية - جتد �شع�بة بالغة يف بل�غ كامل اأبعاد اأمنها الإن�شاين 

كامراأة تنتمي اإىل الثقافة ال�شائدة.

اإن تعليم املراأة يتم يف بيئة جمتمعية قيمية اأو معيارية )ثقافية( ذات حمددات اجتماعية اأهمها ما يلي )الق�س، 2007(: 

• اأن النظر اإىل الإن�شان يف جمتمعنا يتم اأوًل من خالل ك�نه ذكًرا اأو اأنثى؛ وبناء على ذلك ُت�شقط عن هذا الإن�شان خ�شائ�س 
)واإن كانت فيه(، وت�شاف اإليه اأخرى )واإن كانت معدومة لديه(؛ فريث خ�شائ�س الرجـ�لة اأو الأن�ثة ومزاياهما واأدوارهما 

ومكانتهما باملعنى الجتماعـي للكلمة ولي�س باملعنى البي�ل�جي. وهذا ي�لد اإ�شفاء �شفة اجل�هرية على العامل “اجلندري” 

لأفراد املجتمع، و�شفة الثان�ية على اخل�شائ�س الأخرى كافة، مبا فيها التعليم واملهارات والقدرات والتخ�ش�س...الخ.

• اأن هناك خلاًل يف منظ�مة احلق�ق وال�اجبات، فاملجتمع -ونظـًرا لعدم م�شاواته يف املكـانة بني اجلن�شني- يعرتف بحق�ق 
معينة للمراأة وينكر عليها حق�ًقا اأخرى مبا فيها ن�ع تعليم معني، اأو ال�شتفادة من تعليمها املتخ�ش�س يف ممار�شة العمل 

املهني...الخ. يف حـني يـطالبـها بكافة ال�اجبات التي ُيعلمها القيام بها منذ ال�شغر كاأنثى.

• اأنه ي�جد “عدم تطابق ما بني دور الفرد ومكانته”، ب�شكل ي�شل معـه احلـال يف بع�س الأحيان اإىل مرحلة التناق�س ال�شارخ بني 
الدور الذي يق�م به الفرد يف املجتمع واملكانة الجتماعية املمن�حة له، ل �شيما يف احلالت ال�شلبية ال�شارخة لدى الن�ش�ة الالتي 

ل يحظني باملكانة الجتماعية املنا�شبة قيا�ًشا باأدوارهن الجتماعية املتن�عة واملتعددة، مبا يف ذلك املتعلمات والعامالت.

• اأن تط�ر الأدوار الجتماعية وتغريها مل يكن على م�شت�ى واحد اأو عـلى وترية مت�شقة فـي كافة املناحي اأو امل�ا�شع الجتماعية، 
كما اأنه مل ي�شمل �شرائح املجتمع كافة بنف�س الدرجة؛ حيث فر�س على ن�شف املجتمع )الن�شاء( املحافظة على دوره التقليدي، 

يف ظل ممار�شته لأدوار ع�شرية جديدة، يف حني رف�س الن�شف الآخر )الرجال( اإعادة هيكلة الأدوار الجتماعية التقليدية 

وامل�شاركة فيها كما ه� احلال بالن�شبة لالأدوار العـ�شريـة التي اأ�شبح ميار�شها الن�شف الأول )الن�شاء( بامل�شاركة معه؛ الأمر 

الذي اأدى اإىل عملية زيادة الأدوار وتعددها بالن�شبة للن�شف الأول من املجتمع، ولي�س اإىل تعديل يف هذه الأدوار اأو جتديدها 

اأو اإعادة ت�زيعها بالن�شبة للن�شف الثاين. 
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• اأن هناك فج�ة بني التغري املادي والثقايف-املجتمعي، حيث جتد معظم الق�انني والت�شريعات ت�شاوي بني املراأة والرجل من 
ا على واقع املراأة، فق�ة العادات والتقاليد والأعراف الجتماعية ال�شائدة  حيث احلق�ق وال�اجبات، لكن ذلك ل ينعك�س فعليًّ

و�شط�تها ت�شرب عر�س احلائط بالكثري من الق�انني والت�شريعات، وت�شفي على هذه العادات والتقاليد �شبغة القد�شية لتحل 

اللعنة الجتماعية على كل من مي�شها.

اإن الإ�شكالية احلقيقة التي تعرت�س بع�س املهتمني بق�شايا املراأة تكمن يف التعامل مع ق�شاياها بطريقة جتزيئية، ومبعزل عن 

البنيان الجتماعي ال�شائد، مبا ي�شمله من حمددات ثقافية وقيمية ت�ؤطر عالقات الأفراد فيما بينهم، وت�شبط �شل�كهم وحتكم 

عليه. وركيزة البنية الجتماعية الأ�شا�شية يف املجتمعات العربية ما زالت هي الأ�شرة ولي�شت الفرد ذكًرا كان اأو اأنثى، ورغم 

انتقال العديد من وظائف الأ�شرة التقليدية )املمتدة( اإىل م�ؤ�ش�شات اجتماعية ع�شرية، اإل اأن ال�ظائف الأ�شا�شية ول�شيما النف�شية 

والبي�ل�جية وجزء كبري من ال�ظيفة القت�شادية وحتى ال�شيا�شية مازالت من اخت�شا�س الأ�شرة حتى يف �شكلها الن�اتي.

ويف اإطار الأ�شرة العربية هناك اأدوار منطية ووظائف حمددة لكل من الرجل واملراأة، وهناك جمال حي�ي ومكاين ملمار�شة كل 

منهما لدوره، لدرجة اأن عمل اأحدهما يف املجال احلي�ي لالآخر ي�شمى م�شاعدة له، فعندما تعمل املراأة خارج املنزل لقاء اأجر مادي 

فهي يف العرف الجتماعي اإمنا تق�م بذلك مل�شاعدة الرجل يف دوره الأ�شا�شي )العائل واملنفق(، والعك�س �شحيح، فاإن ت�شدي 

الرجل لبع�س الأعمال املنزلية ل يخرج عن اإطار م�شاعدة الزوجة فيما يجب عليها القيام به وفق منظ�مة تق�شيم العمل ال�شائدة.

ويف ظل هذه املنظ�مة ال�شائدة يحتل تعليم املراأة وا�شتفادتها من تعليمها يف احلياة العملية اأو املهنية مراتب متاأخرة، وت�شبقه �شفات 

اأخرى )مثل: �شغر ال�شن، والأن�ثة، واجلمال، واخل�ش�بة، واخلربة يف الطهي والتدبري املنزيل...الخ( هي يف عرف النظام الأ�شري 

ا داخل املنزل. وقد يك�ن  اأهم واأنفع واأجدى من التعليم مهما كان ن�عه؛ وذلك حتى تتمكن املراأة من القيام بدورها املطل�ب منها فعليًّ

تعليم املراأة من �شمن مكمالت ال�شفات املرغ�بة بالأنثى، لكنه ل يعد من �شمن ال�شفات اجل�هرية اإل يف حالت حمدودة بالن�شبة 

للراغبني يف الزواج من امراأة عاملة “ت�شاعدهم” يف الإنفاق الأ�شري. وباملقابل فاإن تعليم الرجل وا�شتفادته من تعليمه ياأتي يف 

املراتب الأوىل. كما اأن ن�عية التعليم وم�شامينه وتق�شيمات تخ�ش�شاته اجلندرية تتاأثر اإىل حد بعيد بالبيئة الجتماعية ال�شائدة؛ 

�شة للدور النمطي للمراأة بدًل من اأن يك�ن عاماًل م�شاعًدا على تغيريه. لي�شبح التعليم مبفرداته واأمثلته اأحد الع�امل املكرِّ

اإن عالقة الأ�شرة مع حميطها اخلارجي تتم عرب الذك�ر ومن خاللهم، كما اأن املحيط الجتماعي ل يدخل اإىل الأ�شرة اإل من ب�ابة 

الذك�ر ومن خاللهم. ويف ظل هذا ال��شع ياأتي اهتمام املراأة بال�شاأن العام ال�شيا�شي والقت�شادي والثقايف عرب الرجل ومن 

خالله؛ وبذلك تتكر�س اجتاهات الراأي والثقافة الذك�رية ليتجدد ر�شم الدائرة املغلقة التي ير�شمها املجتمع حلركة املراأة ون�شاطاتها 

ال�شيا�شية واملهنية والقت�شادية والثقافية والجتماعية. فخيارات الرجل يف التعليم والعمل وامل�شاركة ال�شيا�شية والجتماعية اأو�شع 

بكثري مما ه� متاح للمراأة، ي�شهم يف ذلك لي�س نظرة املجتمع الذك�ري للمراأة وح�شب، بل نظرتها هي ذاتها لنف�شها وجلن�شها، 

تلك النظرة التي يكر�شها املجتمع ويجدد تكري�شها با�شتمرار. وبذلك فاإن اأمنها باأ�شكاله واأبعاده املختلفة ل يتحقق اإل من خالل 

اأ�شرتها وحتديًدا من خالل ذك�ر الأ�شرة الذين تقع على عاتقهم بح�شب الأعراف والتقاليد الجتماعية م�شئ�لية ت�فري الأمن النف�شي 

والجتماعي والقت�شادي وال�شيا�شي جلميع اأفرادها مبا يف ذلك الن�شاء. فالنظام الأ�شري ال�شائد يجعل اأمن الفرد وم�شدره مره�ن 

باأمن الأ�شرة؛ وعليه فاإن امل�شئ�ل الأول عن حتقيق هذا الأمن على ال�شعيد الفردي هم الذك�ر، الأب لأبنائه وبناته، والأخ لأخ�اته، 

والزوج لزوجته والأمثال ال�شعبية املدللة على ذلك كثرية. ول تتحمل املراأة م�شئ�لية ذلك يف الأغلب الأعم اإل عند غياب الذكر.

وعليه ل وج�د للفرد، ل �شيما املراأة، باملعنى الجتماعي خارج اإطار اأ�شرته ال�الدية اأو الزواجية؛ ومن هنا ل ميكنه اخلروج 

ال�شائدة؛  التقاليد والأعراف والقيم الجتماعية  انحراًفا وخروًجا عن  اعترب ذلك  واإل  له واملت�قعة منه  املر�ش�مة  الأدوار  عن 

الجتماعي  ال�شل�ك  من  جديد  منط  تاأ�شي�س  اأو  له  مر�ش�م  ه�  ملا  الع�دة  اإما  نتيجته  �شتك�ن  اجتماعي  �شغط  عليه  وم�ر�س 

يت�قف �شي�عه وانت�شاره على ت�افر ظروف م��ش�عية داعمة له ياأتي التعليم واملعرفة ووج�د م�ؤ�ش�شات ع�شرية يف مقدمتها، 

ليمار�س التعليم، عندها، دوره يف تعزيز الأمناط ال�شل�كية اجلديدة، وخلق بيئة اجتماعية م�اتية لتعديل التق�شيم الثقايف لأدوار 

اجلن�شني يف املجتمع؛ لتتمكن املراأة بعدها من حتقيق اأمنها الإن�شاين باأبعاده كافة.
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قائمة املراجع

درعا،  حمافظة  يف  جندرية  درا�شة  للمراأة:  الجتماعية  واملكانة  الدور  يف  واملتغري  الثابت   .)2007( اأكرم  حممد  الق�س، 

دم�شق: الهيئة ال�ش�رية ل�شئ�ن الأ�شرة.
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الدكتورة/ مرمي بنت ح�سن اآل خليفة

واإعداد  العمل،  وور�س  والندوات  امل�ؤمترات  عقد  على  العمل  عاتقها  على  اأخذت  املراأة  جتاه  مل�شئ�لياتها  املنظمة  من  اإدراًكا   

اإن�شائها؛ ولهذا جاء هذا امل�ؤمتر ليكمل امل�شرية،  الدرا�شات والبح�ث التي ت�شب يف حتقيق الأهداف التي ت�شمنتها اتفاقية 

فاأناطت بالدكت�ر منذر امل�شري البحث يف دور التعليم كمدخل لت�فري الأمن للمراأة.

اإن نظرة متاأنية على ما قدمه الدكت�ر منذر امل�شري تظهر لنا اجلهد الكبري الذي بذله يف اإعداد البحث، من حيث ت�فري املعل�مات 

والإح�شائيات، ومن حيث �شم�لية العر�س والتحليل، والعمل على معاجلة م�شكلة العالقة بني التعليم والأمن الإن�شاين للمراأة 

يف اإطار علمي م��ش�عي، حاول بقدر معق�ل األَّ يرتك ثغرات اأ�شا�شية يف هذه املعاجلة العلمية.

وقام البحث يف هذا ال�شياق على ثالثة ع�امل: العامل الت�شريعي، والعامل الجتماعي، والعامل ال�اقعي.

بداأ الباحث بتحديد النتائج التي ترتتب على العامل الت�شريعي املتمثل يف الإعالن العاملي حلق�ق الإن�شان ال�شادر عن الأمم 

املتحدة عام 1948م، والذي ت�شمن )حق كل فرد يف التعليم(، فاأبان اأن تلك النتائج ذات اأبعاد �شاملة، تتمثل يف البعد الكمي 

والبعد الن�عي، واأخرًيا انعكا�س ت�فر ذلك احلق باأبعاده ال�شاملة على �شمان النه��س مبكانة املراأة وا�شتثمار قدراتها واإمكاناتها 

لتحقيق التنمية ال�شاملة للمجتمع. 

الثقافية  ال�ش�ء على دور اجلذور  األقى  قد  البحث  فاإن منهج  املراأة،  باأمن  التعليم وعالقته  بدور  اخت�س  قد  البحث  واإذا كان 

والثقافة املجتمعية، ومدى الرتباط اأو النف�شام بينها وبني دور التعليم يف حتقيق اأمن املراأة. كما األقى ال�ش�ء على تاأثري كل 

من التعليم ون�عه، �ش�اء من حيث ذاته اأو من حيث نتائجه العملية.

ويف تناول البحث للبعد الكمي كانت هناك اإ�شادة بامل�شاواة يف احلق يف التعليم، وتكاف�ؤ الفر�س املتمثلة يف العامل الت�شريعي 

كما ورد يف التفاقيات الدولية اأو الإقليمية، اأو الق�انني ال�طنية، اأو يف جه�د الأمم املتحدة وم�ؤمتراتها املتعددة املعنية باأو�شاع 

املراأة ب�شكل عام.

ومع ت�شليم البحث باأنه من الناحية الكمية هناك م�شاواة يف فر�س احل�ش�ل على تعليم جيد للمراأة، اإلَّ اأنها اأبانت اأن ذلك ه� 

ا، بينما املع�قات امل�ج�دة يف املجتمع من عادات وتقاليد وم�شئ�ليات حت�ل دون جعل تلك امل�شاواة الكمية ذات  ما يبدو ظاهريًّ

اأثر منتج يف حتقيق امل�شاواة الن�عية. ولعل اأبلغ اأثر لعدم فاعلية تلك امل�شاواة الكمية على املدى البعيد ه� تغلغل الأمية املعرفية 

التي تغرق فيها الن�شاء مقارنة بالرجال.

وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه: كيف يحقق التعليم الأمن للمراأة؟

لقد ا�شتعر�س الباحث دور اجلانب الت�شريعي يف ت�فري امل�شاواة وتكاف�ؤ الفر�س يف التعليم، وبنيَّ اجله�د الدولية، �ش�اء يف 

التفاقيات اأو يف نتائج م�ؤمترات الأمم املتحدة، وا�شتعر�س اجله�د الإقليمية العربية يف هذا ال�شدد بالإ�شافة اإىل الق�انني 

ال�طنية، كما اأنه مل يغفل دور ال�شريعة الإ�شالمية التي جعلت احلق يف التعليم للمراأة جزًءا ل يتجزاأ من حق�ق الإن�شان كما ورد 

يف القراآن وال�شنة النب�ية ال�شريفة.

للمراأة  التعليم املتاحة  الثقافة املجتمعية كان لها الدور امل�ؤثر يف جعل فر�س  اأن  اإلَّ  ومع كل تلك الأ�ش�ل ال�ا�شحة وامللزمة 

عاجزة عن حتقيق الأمن لها.

من هنا جند اأن الباحث مل يطرح حل�ًل للتخل�س من م�شيدة الثقافة املجتمعية، اأو على الأقل بيان كيفية اإ�شعاف تاأثريها ال�شلبي 

على اأمن املراأة؛ وه� ما اأدى بالبحث اإىل الطريق امل�شدود الذي و�شل اإليه؛ فت�قف عند دور الت�شخي�س دون اأن ي�شع ت��شيات 

قد ت�شهم يف الت��شل اإىل جعل التعليم مدخاًل لأمن املراأة. 
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لقد اعرتف الباحث منذ الفقرة الأوىل يف بحثه باأنه بعد مرور �شتة عق�د على اعتماد حق كل فرد يف التعليم دون متييز مل 

ينعك�س هذا احلق على املجتمع باأبعاده ال�شاملة الكمية والن�عية، وخا�شة فيما يتعلق بتعليم املراأة و�شمان النه��س مبكانتها 

وا�شتثمار قدراتها... وهذا العرتاف ال�ا�شح الذي يطلقه الباحث يف �شدر بحثه مل يدفعه اإىل بحث امل�شكلة اجل�هرية املتمثلة 

يف املفارقة امل�شتع�شية بني اإقرار حق تعليم املراأة يف امل�اثيق الدولية وامل�ؤمترات الدولية والإقليمية واملحلية وبني عدم ال�شتجابة 

املجتمعية لهذا احلق، ووق�ف الثقافة املجتمعية عائًقا اأمام ما �شماه الباحث باجلذور الثقافية التي اأقرت احلق�ق كاملة للمراأة 

ولأمنها الإن�شاين.

م�شاحة  الباحث يف معظم  ال�شميم اجته  املراأة يف  اأمن  لها  يتعر�س  التي  ال�شعبة  املفارقة  الغ��س يف ج�هر هذه  من  وبدًل 

بحثه اإىل عر�س احلال الراهنة لتعليم املراأة، فاأو�شح مفه�م الأمن يف اأبعاده ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والنف�شية، 

واجتهد يف �شياغة اإطار ملك�نات الأمن الإن�شاين وتعليم املراأة، و�شاغ له فر�شية مهمة بالفعل تق�شي باأن العالقة بني التعليم 

والأمن الإن�شاين -وخا�شة اأمن املراأة- عالقة �شببية تبادلية )مبعنى اأن ال�احد منهما �شبب لالآخر ونتيجة له(، وعالقة احت�ائية 

اندماجية )مبعنى اأن ال�احد منهما يت�شمن الآخر ويحت�يه(. وقد �شرح الباحث هذه العالقة ب�شكل نظري جيد ووا�شح، منتهًيا 

اإىل اأن تعليم املراأة ه� اأحد م�شببات الأمن الإن�شاين ومدخالته، وه� كذلك اأحد نتائجه، فه� - اأي تعليم املراأة- ِمف�شل ج�هري 

يف حتقيق مفه�م الأمن يف املجتمع باأ�شره.

ول اأختلف مع هذه املقدمة النظرية ال�ا�شحة، ولكني ف�جئت باأن البحث مل يخل�س لهذا امل��ش�ع النظري، ول اأبالغ اإذا قلت 

اإن الباحث عندما و�شع يده على ثقافة ال�اقع من ت�شريعات وجتليات كمية ون�عية خا�شة بالتعليم، وعندما متثلت له �ش�رة 

حقيقة  اأمام  نف�شه  وجد  اإلخ،  اجلديدة...  الإلكرتوين  التعليم  وتقنيات  العمل  �ش�ق  اأمناط  تط�ر  مع  للتعليم  املمكنة  التط�رات 

تنتك�س مبقدماته النظرية التي اأ�شرت اإليها، ورمبا تناق�س فر�شيته ح�ل العالقة التبادلية ال�شببية اأو الحت�ائية الندماجية، 

اأن البعد الكمي ه� البعد الغالب على تط�ر تعليم املراأة يف الأقطار العربية يف جميع  فقد ذهبت �شفحات البحث فاأو�شحت 

مراحل التعليم، وعر�س لإح�شائيات من م�شدر واحد فقط ه� )التقرير العاملي لر�شد التعليم للجميع، الي�ن�شك�، 2007م( 

ت��شح يف خال�شتها اأن و�شع التعليم يف معظم البالد العربية متط�ر، وحظ املراأة منه متكافئ مع حظ الرجل، بل اإنه يف بع�س 

امل�شت�يات متف�ق.

ا( على اأن يتجاوب الباحث فقط مع املعايري الكمية التي عر�س لها حتت عن�ان  وقد �شاعدت الإح�شائيات الكمية املت�افرة )عامليًّ

)الت�شريعات  الُنُظمية  الجتماعي( واملعايري  الن�ع  )ق�شايا  الن�عية  املعايري  اأما  التقييم(.  الجتماعي والتعليم ومعايري  )الن�ع 

وال�شيا�شات( فقد اأهملها الباحث ومل ياأت باأية تطبيقات عملية لها يف املجتمعات العربية. وقد نعذره يف ذلك حيث ت�جد حالة 

م�شتع�شية يف هذا املجال؛ اإذ ل ت�جد درا�شات لكيفية عمل الت�شريعات اأو تطبيقها، ولكن ق�شايا الن�ع الجتماعي ميكن لها اأن 

ت�شعف الباحث كما اأ�شعفته الإح�شائيات اخلا�شة بالتط�ر الكمي للتعليم يف البالد العربية.

اإن ال�ش�رة ال�اقعية لتط�ر التعليم ب�شكل عام، وتعليم املراأة ب�شكل خا�س، دفعت اإىل تاأ�شي�س �ش�رة متناق�شة بني ما ه� نظري 

يف هذه الدرا�شة )فر�شية العالقة التبادلية الحت�ائية( وما ه� واقعي، كما اأو�شحت ذلك املعايري الكمية وال�شبطية والن�عية؛ 

واأن حجم  للرجل،  املتاحة  الفر�س  مع  ا  ن�شبيًّ متكافئة  للمراأة  التي حتققت  التعليم  فر�س  اأن  املطاف  نهاية  ات�شح يل يف  فقد 

ا ويقر حق املراأة ويحافظ على اأمنها يف كل املجالت: ال�شيا�شية،  الت�شريعات وال�شيا�شات الدولية والإقليمية واملحلية جيد ن�شبيًّ

اأمر مل يت�فر عليه البحث كممار�شة  اأما فيما يت�شل بكيفية معاجلة ق�شايا الن�ع الجتماعي فه�  والجتماعية والقت�شادية، 

وتطبيق، واإن كان قد اأ�شار اإليه كت�جهات عامة و�شرورية لختبار مدى حتقق الأمن الإن�شاين للمراأة. هذه امل�شارات الكمية 

وال�شبطية والن�عية كلها ا�شطدمت يف اآخر املطاف بالثقافة املجتمعية؛ فقد اأ�شار الباحث مراًرا اإىل وج�د ثغرات كبرية تتعلق 

بتدين فر�س العمل اأمام املراأة، وكذلك فر�س متكينها من م�اقع �شنع القرار، وم�اءمة �ش�ق العمل لدورها الزدواجي يف 

املجتمع بني العمل والأ�شرة، ف�شاًل عن ثغرات الفقر املعريف، خا�شة يف جمال الأمية والفج�ة الرقمية واله�ة القرائية.
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واإذن فاإن �ش�رة ال�اقع اخلا�س بتعليم املراأة تتناق�س مع العالقة ال�شببية التبادلية التي افرت�شها البحث؛ فقد كانت مدخالت 

التعليم يف ال�طن العربي خالل ال�شن�ات الأخرية متقدمة، وحتقق معدلت تناف�شية على ال�شعيد العاملي، ولكن املخرجات مل 

تاأت مت�ائمة ومن�شجمة مع تلك املعدلت؛ فال تزال اأو�شاع املراأة متخلفة يف الكثري من جمالت التمكني التي تطرحها ال�شيا�شات 

والت�شريعات وامل�اثيق. وقد عرب الباحث عن خيبة اأمله يف اأكرث من م��شع اإزاء هذه ال�ش�رة؛ مما يعني اأن العالقة ال�شببية 

التبادلية التي افرت�شها يف مقدمة البحث لي�شت دقيقة، وحتتاج اإىل مراجعة فعاًل.

املراأة  باأمن  امل�ؤمتر اخلا�س  مل��ش�ع هذا  زاوية مهمة  ا من  اإيجابيًّ البحث  الذي حدث يف هذا  التناق�س  اأعترب  اأن  وميكن يل 

واعتبار التعليم مدخاًل لهذا الأمن؛ لأن هذا التناق�س - يف تقديري- ك�شف لنا اأن التعليم وحده لي�س ه� املدخل احلقيقي لأمن 

املراأة، واأن بحث ق�شايا الأمن الإن�شاين للمراأة يبداأ اأول ما يبداأ من الثقافة املجتمعية باأمناطها واأن�شاقها املختلفة، ومب�روثها 

املرتاكم عرب �شنني ط�يلة، ومبتغرياتها وحت�لتها الكبرية التي ت�شاحب احلروب والك�ارث والتغريات الثقافية والعلمية الهائلة 

التي تت�شارع منذ نهاية القرن املا�شي وحتى الآن.

ا لأمن املراأة، والتعليم يف نهاية الأمر ما ه� اإلَّ �شياق داخل هذه الثقافة. وقد  الثقافة املجتمعية هي املدخل الأكرث خط�رة وحتديًّ

اإدخاله اخلدمات  الباحث ح�ل حتديده ملفه�م الأمن، وت�شنيفه لالأمن القت�شادي والجتماعي والنف�شي، وح�ل  اأختلف مع 

لهذا  ال�شروري  من  كان  ولذا  كله؛  ذلك  الي�م حتت�ي  املجتمعية  الثقافة  اإن  ال�شياق.  هذا  والإعالمية يف  وال�شحية  التعليمية 

امل�ؤمتر اأن يخل�س اإىل و�شع خط�ط عري�شة لكيفية درا�شة اآثار الثقافة املجتمعية على اأمن املراأة اأوًل، واأن يدخل من خالل هذه 

الثقافة اإىل ق�شية التعليم.

الثقافة املجتمعية ل تتحدى اأمن املراأة فقط، واإمنا تتحدى الأمن الإن�شاين باأ�شره، لكنها تاأتي على املراأة بالأمن و�شده يف اآن 

واحد؛ فالثقافة العربية والإ�شالمية عرب الأ�ش�ل الثقافية الأ�شا�شية يف القراآن وال�شنة واآثار الأئمة والعلماء تنط�ي على ت�جهات 

ن  ق�ية نح� �شمان اأمن املراأة، لكن امل�شكلة تكمن يف اأن هذا الإرث الثقايف يختلط الي�م مع املعتقدات والعادات والتقاليد، ويك�ِّ

حياة عري�شة لثقافة ل يحدها ن�س ول يقيدها مرجع، لدرجٍة قد جند فيها اأن العرف ال�شائد الذي يتك�ن من تقاليد قدمية اأق�ى 

من اأحكام القان�ن وال�شريعة اأحياًنا.

قدرة  وعدم  املجتمعية،  الثقافة  �شغ�ط  الأول  منبعها  الت�شريعات،  وتفعيل  الق�انني  اإقرار  اأمام  الي�م  كبرية  م�شكلة  هناك  اإن 

الدول العربية على تطبيق الق�انني وحتقيق مبادئ العدالة وامل�شاواة وتكاف�ؤ الفر�س بعيًدا عن �شغ�ط الثقافة املجتمعية؛ ولذا 

اأي جمتمع يختل فيه تطبيق  اإليها بحث )التعليم: املدخل لأمن املراأة(؛ لأن التعليم يف  ل ن�شتغرب النتائج املحبطة التي انتهى 

القان�ن، وتتعر�س الت�شريعات وال�شيا�شات لالإهمال بدًل من اأن يك�ن عن�شرا حلماية اأمن املراأة والرجل على ال�ش�اء، ينتهي 

اأنظمة �شيا�شية قادرة على حت�يل اخلطط وامل�شروعات  ا دون  اأي�شً اأمام الثقافة املجتمعية. والتعليم  بال�شرورة اإىل النك�شار 

والق�انني اإىل حياة منتجة وم�شرتكة ل قيمة له؛ ذلك اأن الأ�شا�س الإن�شاين الأول للتعليم -وتعليم املراأة بالذات- ه� اأن يجري 

ا�شتثماره يف ال�ج�د احلقيقي للدولة وامل�اطن مًعا.

من اأجل ذلك اأقرتح املزيد من البحث والدرا�شة لثالثة م�شارات قد حترك ق�شية اأمن املراأة اإىل الأمام، وهي:

 الأول: درا�شة اجل�انب امل�ؤثرة يف اأمن املراأة يف الثقافة املجتمعية، والعمل على م�اجهتها بتفعيل الق�انني، واإجراء الدرا�شات 

العلمية لآثارها.

الثاين: درا�شة ق�شايا الن�ع الجتماعي يف النظام التعليمي باأ�شره، من خطط وبرامج واأنظمة وق�انني ومعايري... الخ.

الثالث: درا�شة اأو�شاع تنفيذ الق�انني والت�شريعات وامل�اثيق، واإجراء درا�شات مقارنة للم�اقع الإدارية والقان�نية احلاكمة 

وكيفية عملها وممار�شاتها؛ من اأجل تط�ير اأدواتها القان�نية.

وال�شالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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الدكتورة/ ليزا اأندر�سون 

ال�زارات  جانب  من  مفيًدا  عليها  الطالع  يك�ن  ثرية،  وحتليالت  معل�مات  امل�شري  وا�شف  منذر  الدكت�ر  ورقة  تت�شمن 

املعنية واإدارات املدار�س يف كافة اأنحاء العامل العربي. ويقدم الدكت�ر منذر امل�شري يف ورقته روؤى متعمقة للتعليم على كافة 

م�شت�ياته، بداية من مرحلة ما قبل اللتحاق باملدر�شة وو�ش�ًل اإىل التعليم اجلامعي على م�شت�ى املنطقة العربية باأكملها. كما 

تناق�س ال�رقة كيفية تقييم عملية التغيري العام الذي يطراأ يف هذا املجال م��شحة اأن املكا�شب الكمية بالن�شبة لأعداد الفتيات 

امل�شجلني باملدار�س ون�شب تعليمهن ل ت�ؤدى بال�شرورة اإىل دعم الأمن الإن�شاين بالن�شبة للمراأة؛ وهذا ب�شبب اأوجه الق�ش�ر 

ال�ا�شحة امل�ج�دة يف مناهج التعليم من ناحية، ومن ناحية اأخرى لأن التعليم ما ه� اإل اأحد ع�امل عديدة من �شاأنها اأن ت�شهم 

يف ت�فري اأمن الإن�شان. 

ورغم وج�د العديد من النقاط يف هذه ال�رقة التي ميكن تناولها بالبحث، اإل اأنني �ش�ف اأركز يف حديثي على عدد قليل من الق�شايا.

ي�شري الدكت�ر منذر امل�شري يف ورقته اإىل ن�ع من التناق�س اجلدير فعاًل باملالحظة بني اأمناط تعليم الفتيات يف العامل العربي. 

فرغم اأن الفتيات ل يت�اجدن باأعداد منا�شبة يف مرحلة التعليم الثان�ي يف العديد من دول العامل العربي )هذا ما ه� واقع فعاًل 

على م�شت�ى العامل العربي(، فاإن اأعداد الطالبات يف مرحلة التعليم اجلامعي يف�ق اأعداد نظرائهن من الذك�ر. وت�شتمر بعد ذلك 

الفج�ة بني اجلن�شني بعد التخرج يف جمال �ش�ق العمل، ولكن ب�ش�رة عك�شية. فما ال�شبب وراء ذلك؟ والأهم من ذلك الت�شاوؤل 

عن اأثر ذلك على الأمن الب�شرى.

جند يف معظم دول العامل العربي اأن القرار املتعلق باإحلاق الأطفال باملدار�س ه� قرار تتخذه الأ�شرة دون غريها، واأن ح�شابات 

هذا القرار يختلف بالن�شبة لالأولد من الذك�ر والإناث. ففي ال�قت الذي كانت تنظر فيه العائالت اإىل م�شاألة اإر�شال الأطفال 

من الذك�ر اإىل املدر�شة لتلقي التعليم الر�شمي مهما كانت التكلفة املالية ك�شيء مهم، كانت هذه العائالت ترى حتى وقت قريب 

اأن ذهاب الفتيات اإىل املدر�شة وح�ش�لهن على م�شت�ى عال من التعليم قد ي�ؤثر �شلًبا على فر�شهن يف الزواج؛ حيث اإن ارتفاع 

م�شت�ى تعليمهن يزودهن مبهارات ومعارف متكنهن من اخلروج من منزل الأ�شرة ودخ�ل �ش�ق العمل؛ ومن ثم، فاإن العديد 

من الأ�شر كانت ل ترغب يف خ��س هذه املخاطرة. بيد اأن الأمر قد تغري خالل العق�د الأخرية املا�شية، حيث وجدنا اأن العديد 

من العائالت قد غريت هذا املفه�م، ومل تكتف باإر�شال بناتهن اإىل مدار�س التعليم الأ�شا�شي والثان�ي فقط ولكنهم حر�ش�ا 

ا على م�ا�شلتهن للتعليم اجلامعي. اأي�شً

ولكن يبدو اأنه ل ت�جد �ش�ى اأبحاث قليلة للغاية عما تت�قعه الفتيات وعائالتهن بالن�شبة حلياتهن امل�شتقبلية بعد ا�شتكمال التعليم 

اجلامعي. فهل �شتعمل ه�ؤلء الفتيات يف اأعمال خارج املنزل؟ وهل فر�شهن يف الزواج ازدادت اأم ت�شاءلت عقب ح�ش�لهن 

على قدر عال من التعليم لك�نهن اأ�شبحن على م�شت�ى اأعلى من التعليم مقارنة باأزواج امل�شتقبل؟ وما املردود الذي يع�د على 

احلك�مة وعلى الأ�شر من جراء تعليم الفتيات وح�ش�لهن على قدر عال من التعليم؟

األ وهى  امل�شري،  منذر  الدكت�ر  اأبرزها  التي  الأخرى  التعليم  اأحد ج�انب  تكمن يف  الت�شاوؤلت  هذه  على  الإجابة  اأن  اأعتقد 

التط�ر التقني الذي طراأ على حقل التعليم و�ش�ق العمل؛ فقد �شممت نظم التعليم احلديثة يف القرن التا�شع ع�شر على اأ�شا�س 

تخريج الق�ى العاملة التي تفي مبتطلبات القت�شاديات ال�شناعية النامية اآنذاك؛ وبالتايل مل يكن الطالب اآنذاك يتعلم�ن املبادئ 

الأ�شا�شية للقراءة والكتابة واحل�شاب فح�شب، بل كان يتم تدريبهم يف ال�قت نف�شه على العديد من املهارات احلياتية الأخرى 

العمل. فعلى �شبيل  بيئة  ال�قت والتكيف مع  اأهمية ا�شتغالل  املثال  ال�شناعية، منها على �شبيل  امل�ؤ�ش�شات  للعمل يف  الالزمة 

املثال كان الف�شل الدرا�شي واأجرا�س بداية ونهاية احل�ش�س الدرا�شية والي�م الدرا�شي، وط�ابري التجمع ال�شباحية وطريقة 

ت�شفيف املقاعد ب�شكل منظم داخل الف�ش�ل ت�شبه اإىل حد كبري اجل� ال�شائد يف امل�شانع، مبا يف ذلك �شفرة م�اعيد بداية 

ونهاية ن�بات العمل يف هذه امل�شانع.
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وعلى وجه العم�م، جند اأن الث�رة ال�شناعية كانت لها اأثارها ال�شلبية على املراأة على عك�س احلياة الزراعية التي كانت ت�فر 

لأفراد الأ�شرة العمل يف اأن�شطة خمتلفة متقاربة. اأما بالن�شبة للن�شاط ال�شناعي، فقد جعل الرجل يعمل بعيًدا عن املنزل؛ مما 

اأبعده عن الإيقاع الي�مي حلياة الأ�شرة؛ وبالتايل اقت�شر دور املراأة يف املنزل على حتمل م�شئ�لية الأ�شرة ولكن دون النخراط 

احلقيقي يف �ش�ق العمل. ويف ظل هذه الظروف مل يكن يت�افر للمراأة اإل القدر الي�شري من التعليم الأ�شا�شي الذي يكفي لرتبية 

جيل جديد من العمال واملدراء للعمل يف الأن�شطة ال�شناعية.

ويف ظل هذه الظروف ال�شائدة اآنذاك، انح�شر تعليم املراأة يف اأواخر القرن التا�شع ع�شر والقرن الع�شرين على اإدارة منزل 

الأ�شرة ورعاية الأطفال بكفاءة؛ ومن ثم حت�لت املراأة اإىل هيكل �شناعي اآخر لتفريخ الأجيال القادمة. ومل تدخل املراأة اإل م�ؤخًرا 

�ش�ق العمل احلقيقي، وهذا مل يحدث اإل بعد انت�شار التعليم الأ�شا�شي على نطاق وا�شع؛ ومن ثم �شنحت الفر�شة للمراأة ملغادرة 

منزل الأ�شرة واخلروج اإىل �ش�ق العمل اأثناء فرتة ت�اجد اأبنائها يف املدار�س. 

ولكن الأمر املثري لالهتمام ه� اأن الث�رة التكن�ل�جية التي حدثت يف اأواخر القرن الع�شرين والقرن احلادي والع�شرين كانت 

اأثار خمتلفة متاًما على كل من الرجل املراأة يف العامل العربي على غرار ما حدث على م�شت�ى العامل اأجمع. فقد اأحدثت  لها 

بف�شل ع�شر  املكاين؛ وذلك  والبعد  الزمن  بعاملي  الب�شر  تغيرًيا يف عالقة  والت�شالت احلديثة  املعل�مات  اأنظمة  تكن�ل�جيا 

ن كاًل من الرجل واملراأة على حد �ش�اء من العمل يف اأي وقت، بل ويف  املعل�مات و�شبكات الت�شال عن بعد؛ الأمر الذي مكَّ

اأي مكان على مدار الي�م وط�ال اأيام الأ�شب�ع. وهذا الأمر مل ي�ؤد فقط اإىل اإعادة �شياغة �شكل التعليم اأو العمل، بل وطبيعة 

ا.  العالقات داخل الأ�شرة اأي�شً

وقد ن�شت�شعر الأثر الإيجابي للتط�ر التكن�ل�جي ب�ش�رة خمتلفة على املراأة التي ت�شتطيع الآن مزاولة العمل من املنزل اأو من 

اأي مكان اآخر، لي�س فقط لإنتاج امل�شغ�لت اليدوية، ولكن للقيام مبختلف الأعمال الأخرى، بداية من القيام بعملية الت�ش�يق عرب 

الهاتف وو�ش�ًل اإىل اإدارة امل�شروعات الكربى من خالل متابعة كل �شغرية وكبرية با�شتخدام �شبكة الإنرتنت. ومن ال�ا�شح اأن 

املرونة التي وفرها التط�ر التكن�ل�جي ت�شاعد على عمل املراأة مع احلفاظ يف ال�قت ذاته على الأعراف واملمار�شات الجتماعية 

ا على دعم التن�ع الثقايف على امل�شت�ى العاملي؛ مما ي�شهم يف  والثقافية والأ�شرية املختلفة، كما اأن هذا من �شاأنه اأن ي�شاعد اأي�شً

فتح اآفاق جديدة اأمام املراأة. وهذا قد يجعلها يف مقدمة الأطراف التي تكيف نف�شها مع املق�مات اجلديدة للتعليم التي ل تكرتث 

كثرًيا بعملية الت�ثيق التعليمي، ولكنها تنفتح على مناذج التعليم املفت�ح املرتبط بثقل املهارات على مدى احلياة. ولكن الأهم من 

ذلك ه� اأن التكن�ل�جيات احلديثة قد ت�شهم يف احلفاظ على الأ�شرة اأو اإعادة هيكلتها ب��شفها ال�حدة القت�شادية والجتماعية 

الأ�شا�شية بعد اأن تال�شى احلاجز املكاين بني العمل واملنزل. 

وبعد كل ما ذكرنا، اأعتقد اأننا يف حاجة اإىل التفكري يف الدور الذي يلعبه التعليم يف ت�فري الأمن للجميع، ول�شيما بالن�شبة 

للمراأة، بطريقة تعك�س اأثر التط�ر التكن�ل�جي. كما �شيك�ن للتكن�ل�جيات احلديثة اآثارها املختلفة يف الأطر الثقافية املتن�عة: 

وفيما يخ�س العامل العربي هناك عن�شران بارزان هما: الرغبة يف تعليم الفتيات وال�شابات من الن�شاء باأعداد كبرية مع م�ا�شلة 

ا بالن�شبة للمراأة والأ�شرة التي ترعاها،  الهتمام بالأ�شرة؛ وه� ما يعنى اأن ا�شتيعاب التقنيات احلديثة قد يك�ن �شريًعا واإيجابيًّ

ا يف مدى انت�شار رقعة ا�شتخدام الهاتف املحم�ل وات�شاعها على �شبيل املثال ل احل�شر.  وهذا يبدو جليًّ

واأخرًيا، اأود اأن اأعرب عن �شع�ري بالتقدير والعرفان للدكت�ر منذر امل�شري على ورقته التي تعد مبثابة مقدمة مهمة ت�شجع على 

مزيد من البحث يف مثل هذه الق�شايا احلي�ية.
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الدكتور/ فيليب روبنز

بال�شلطة  وثيًقا  ارتباًطا  ترتبط  اإنها  الذك�رية؛ حيث  بالهيمنة  تت�شم  مازالت  الأمن  اأجريت ح�ل م��ش�ع  التي  الدرا�شات  اإن 

وامل�ؤ�ش�شات التابعة لها، مثل: وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية املختلفة. وقد جاءت ال�شراعات الإقليمية لت�ؤكد ذلك، خا�شة يف 

اأعقاب انتهاء احلرب الباردة. كما اأن كالًّ من حرب العراق وال�شراع القائم بني رو�شيا وج�رجيا ح�ل احلدود القائمة بينهما 

ا من هذه ال�شراعات الإقليمية. وقد كان ذلك ال�شراع الأخري الذي حتدثنا عنه يعر�س قارة  اأ�شا�شيًّ ا ي�شكل جزًءا  اأي�شً كان 

اأوربا باأكملها للخطر. 

وعلى النقي�س من ذلك فاإن جدول الأعمال اجلديد اخلا�س بالأمن- والذي مت و�شعه يف الت�شعينيات- مل يف ب�ع�ده. فه� 

كم�شروع كان ي�شم جمم�عة من الأفكار املتناثرة اأو جمم�عة من الق�شايا والهتمامات املتفاوتة، والتي تفتقر اإىل الرتابط 

الجتماعي  بالن�ع  املتعلقة  الدرا�شات  ومازالت  بالبيئة.  يتعلق  فيما  خا�شة  لالآمال،  خميبة  النتائج  جاءت  ثم  ومن  املنطقي؛ 

ركز  فقد  بالب�شر؛  الجتار  مكافحة  الرغبة يف  اأو  ال�شع�ر  لزيادة  ونظًرا  اجلديد.  النظام  هذا  مهم�ًشا يف ظل  والأمن جزًءا 

ما  ذاته  ال�قت  ويف  الأمن.  مب�شاألة  املتعلقة  الدرا�شات  اإجراء  على  املا�شيني  العقدين  خالل  باملراأة  اخلا�س  الأعمال  جدول 

زال العنف اجلن�شي ي�شكل جزًءا وا�شًحا من ال�شراع املدين اأو الداخلي، ومثال ذلك من ال�شراعات الداخلية املروعة التي 

ن�شبت يف الك�نغ�. 

املرأة وضع  على  وأثره  االستقرار  عدم 
�شعًيا وراء حتقيق الأمن الإن�شاين ت�اجه املراأة العربية العديد من امل�شكالت ال�شعبة نتيجة حالة عدم ال�شتقرار التي تعاين 

ثم  امل�شت�ى،  رفيع  الت�شلح  من  اأمناط  انت�شار  ي�ؤججها  التي  ال�شراعات  بن�ش�ب  املتكررة  التهديدات  من  بدًءا  املنطقة،  منها 

تاأتي التقلبات التي ي�شهدها �ش�ق املال، واملناف�شات امل�شتعلة بني الأجيال اليافعة من اأجل احل�ش�ل على ال�ظائف النادرة. 

ت�ؤثر  التي  ال�شلط�ية  النظم  وطاأة  من  للتخفيف  املبذولة  اجله�د  على  وا�شح  ب�شكل  �شت�ؤثر  الأمنية  ال�شطرابات  هذه  مثل 

�شلًبا على و�شع املراأة يف املجتمع، �ش�اء يف ذلك اجله�د الط�عية والتفاو�شية. ويبدو اأن فر�س حت�شني و�شع املراأة تكاد 

تك�ن حمدودة و�شعبة املنال. حتى اأن نتائج احلرب وما تبعها من م�شاواة بني الرجل واملراأة يف �ش�ق العمل الأوربي اإبان 

القرن الع�شرين قد اأثبتت اأنها قابلة لالنقالب والتغري ب�شه�لة. والدليل على ذلك ما حدث للن�شاء العراقيات يف �ش�ق العمل 

منذ عام 1988م. 

ول�شيما  الأمرا�س،  من  خاٍل  �شليم  �شحي  جمتمع  وخلق  البالد  لتط�ير  املبذولة  اجله�د  يف  رئي�ًشا  دوًرا  الن�شاء  تلعب 

التي  البالغة  املراأة  )اأي  الأ�شرة  عن  امل�شئ�لة  ال�اعية  املراأة  اأن  وجند  املجتمع.  يف  مهمة  منا�شب  يت�لني  الالتي  الن�شاء 

اأجنبت اأطفاًل والتي حتظى بالحرتام الجتماعي ال�اجب( التي يت�افر لديها ال�عي الكايف مببادئ ال�شحة العامة وطرق 

له دور مهم  املراأة  تعليم  فاإن  ثم  بالأمرا�س اخلطرية؛ ومن  الإ�شابة  اأ�شرتها من  اأكرث قدرة على حماية  الأمرا�س  مكافحة 

للغاية يف تك�ين اأ�شرة ُتقدر قيمة التعليم وتاأخذه ماأخذ اجلد؛ وبالتايل تك�ن املراأة املتعلمة اأكرث قدرة على حت�شني و�شعها 

يف �ش�ق العمل. 

وتتمثل نقطة البداية يف الإملام بالقراءة والكتابة، والتي تعد و�شيلة لتاأمني م�شتقبل الأ�شرة. فاإذا ت�فى رب الأ�شرة فجاأة ومل يكن 

لديه اأبناء بالغ�ن يع�ل�ن الأ�شرة من بعده، حينئذ ي�شبح اإملام املراأة بالقراءة والكتابة ه� باب الرزق، وم�شدر الدخل ال�حيد 

ا ه� املفتاح الرئي�س لكت�شاب  الذي تلجاأ اإليه لتعي�س هي واأطفالها من خالله يف ظل غياب عائل الأ�شرة. كما اأن التعليم اأي�شً

جميع اأن�اع املهارات من خالل التدريب. ونظًرا للظروف القت�شادية والجتماعية الراهنة ي�شبح التعليم ه� ال��شيلة الرئي�شة 

للتط�ير يف املجتمع العربي. 
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الذكوري النظام  مع  التعامل  أسلوب 
اإن كافة ال�شرتاتيجيات املتعلقة باأمن املراأة تت�شاءل عن كيفية التعامل مع النظام الذك�ري. وهذا اأمر مهم للغاية نظًرا للطبيعة 

املت�شددة واملحافظة للنظام الذك�ري، ل�شيما يف منطقة ال�شرق الأو�شط؛ حيث يك�ن العتماد على جمم�عة من القيم الثقافية 

لتربير الرتبع الذك�ري على راأ�س الهرم الجتماعي. وميكن ت�ش�ير هذا ال��شع ب�شل�شلة ي�جد يف اأحد طرفيها �شراع، اأما 

يف الطرف الآخر في�جد القب�ل والإذعان لل��شع القائم. ومن هنا يك�ن ال�شبيل الأمثل مل�اجهة هذا ال��شع ه� حت�ش�س نقاط 

ال�شعف يف هذا الهيكل الذك�ري والرتكيز على الإ�شراع بالك�شف عنها. وهذا من الطبيعي اأن ينتج عنه من وقت لآخر رد فعل 

ذك�ري، يتطلب �شرورة الدخ�ل يف مناو�شات معهم. ولكننا نحاول جتنب خ��س معركة مفت�حة معهم. 

وكما اأو�شح الدكت�ر منذر امل�شري فاإن اأمن املراأة ل يخل� من نقاط الق�ة؛ حيث اإن ن�شبة الن�شاء امللتحقات بالتعليم النظامي، 

خا�شة يف املراحل البتدائية واجلامعية، ت�ؤكد اأن الن�شاء العربيات ل�شن اأغبياء اأو منعدمي الطم�ح كما ي�شفهم البع�س. وهنا 

ا األ وه�: كيف نح�شن اختيار خط�تنا التالية؟ وهذا يعني للدكت�ر منذر امل�شري ما يلي:  اأود اأن اأطرح �ش�ؤاًل مهمًّ

مب�شكلة  تت�شل  التي  العقبات  كل  املثال  �شبيل  على  اأنه  جند  العمل  �ش�ق  متطلبات  اإىل  دقيقة  ب�ش�رة  النظر  عند 

البطالة يتم تناولها باأ�شل�ب اجتماعي مقب�ل؛ حيث يجب اأن ينظر اإىل التعليم ب��شفه “مهارات حياتية” اأو “�ش�ق 

حياتية” لل�فاء مبتطلبات �ش�ق العمل.

الت��شع يف التعليم الأويل. )فاإذا كان خروج الفتاة للتعليم الب�شيط، اأي امل�شت�ى الثالث من التعليم ه� اأكرب مع�شلة 

اأمًرا يتعار�س مع �شمعة الأ�شرة؛ فاإن نقل هذا التعليم ملنزل الأ�شرة قد يك�ن خمرًجا جيًدا  ت�اجه ال�شابات، وتعد 

العقبة(. لهذه 

عليه  يح�شل  الذي  ال�شئيل  لالأجر  نظًرا  ذلك؛  يف  اأ�شك  اأنني  )رغم  ال�قت،  بع�س  للعمل  فر�س  خلق  يف  الت��شع 

العامالت لبع�س ال�قت، ف�شاًل عن عدم ح�ش�لهن على حق�قهن كاملة، وهذا ما يحدث حتى يف الدول الغنية(.

طوياًل أمامنا  الطريق  مازال 
من ال�ا�شح اأن الطريق مازال ط�ياًل اأمام ق�شايا اأمن املراأة وتعليمها؛ وهذا يرجع من جانب اإىل التدين الن�عي للتعليم. وهذا 

التدين امللح�ظ ل يقت�شر فقط على تعليم الإناث، بل ميتد لي�شمل اأجندة التعليم الإقليمية ب�شفة عامة. ويف هذا ال�شياق، ومع 

زيادة امل�ارد النفطية يف ال�قت الراهن، لبد واأن يدور ح�ار مثمر ح�ل اأكرث املجالت الأوىل بالرعاية والتط�ير، ومن اأهمها 

جمال التعليم. وال�ش�ؤال الذي نطرحه هنا ه�: ملاذا يعد التعليم العايل ه� املفتاح الرئي�س للتط�ر الإقليمي والق�شاء على م�شكلة 

الفقر؟ اإن امل��شة ال�شائدة حالًيا هي تاأ�شي�س قرى ذكية اأو مدن للمعل�مات، مبا تتطلبه هذه امل�شروعات من م�ارد يف املنطقة 

اأنه من الأجدى ا�شتخدام هذه امل�ارد يف  اأ�شبحت تهدد ن�شاط القطاعات الأخرى املناف�شة. وي��شح الدكت�ر منذر امل�شري 

النه��س بقطاع التدريب املهني، وم�اجهة م�شكلة اأمية الإناث املتف�شية يف الريف.

وهنا ياأتي الدور الأكادميي يف درا�شة ال��شع الراهن واإجراء املزيد من الأبحاث امل�شتفي�شة التي تتناول طرح حل�ل منا�شبة 

للعقبات امل�ج�دة من منظ�ر ال�شيا�شة العامة للدولة، وهذا جانب - مع الأ�شف ال�شديد- تفتقر اإليه املنطقة العربية، وخا�شة بعد 

وفاة نزيه اأي�بي منذ اأكرث من عقد م�شى. مع الأخذ يف العتبار “�شقف احلرية” املحدود، وعملية اتخاذ القرار التي قد تع�ق 

اإجراء بحث واٍع عن و�شع املراأة يف املجتمع.

واأري اأنه من النقاط املهمة التي تربزها هذه ال�رقة ه� اأنه لي�س هناك جماٌل للت�شاوؤم يف ال�قت الراهن؛ لأن هذا الت�شاوؤم لن 

يجدينا الآن، ولن ي�شع لنا احلل�ل التي ن�شب� اإليها.
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اخلامس الفصل 

العرب اخلرباء  تعقيبات 
شد ا ر حـمن  لر ا عبد  م  بتسا ا  . د

ي صفد ئد  ا ر  . د

األجانب اخلرباء  تعقيبات 
لند نسيس  ا فر  . د

يف مري ميا  إ  . د



��0



���

الدكتورة/ ابت�سام عبد الرحمن را�سد

تدل الدرا�شة من عن�انها اأنها تدور ح�ل ال��شع الراهن للمراأة العربية، وتاأثري الع�ملة على اأمن املراأة القت�شادي يف ظل هذا 

ال��شع، وذلك من خالل طرح ت�شاوؤل: هل الع�ملة نعمة اأم نقمة؟ اأو مبعنى اآخر هل الع�ملة عززت اأمن املراأة القت�شادي من خالل 

حت�شني م�شاركتها يف الق�ى العاملة، اأم اأنها زادت الأم�ر �ش�ءًا؟ لذلك فاإن الدرا�شة تناولت حم�رين رئي�شني هما:

الأول: و�شف لل��شع الذي تعي�شه املراأة يف املنطقة العربية مقارنة بالرجل، من حيث درجة اإملام الن�شاء بالقراءة  • املحور 
اأو�شحت  وقد  املراأة.  اإليه  تتجه  الذي  التعليمي  التخ�ش�س  ون�ع  املختلفة،  التعليم  مبراحل  اللتحاق  ومعدل  والكتابة، 

الدرا�شة اأن �شعف القدرات التعليمية والتدريبية والتاأهيلية للن�شاء، وكذا �شيادة العقلية التقليدية التي ترى اأن الن�شاء اأقل 

قدرة وكفاءة يف �شغل ال�ظائف حتى ل� كن يتمتعن مب�ؤهالت ومهارات عالية؛ كل ذلك كان له تاأثري �شلبي يف ح�ش�لهن 

على فر�س عمل لئقة وباأج�ر منا�شبة. لكن هذا املح�ر اأغفل تتبع معدلت النم� املتحققة يف املنطقة العربية؛ لذلك مل تكتمل 

ال�ش�رة ُمظهرًة ال�شبب وراء ارتفاع معدلت البطالة بني الن�شاء ب�شكل متزايد مبرور ال�شن�ات رغم ارتفاع ن�شبة املتعلمات 

يف ال�شن�ات الأخرية.

املح�ر هناك  العاملة. وح�ل هذا  الق�ى  املراأة يف  الع�ملة على م�شاركة  تاأثري  لقيا�س  التطبيقية  الدرا�شة  الثاين:  املحور   •
مالحظة تتمثل يف الآتي:

اإن اإجراء الدرا�شة التطبيقية من خالل من�ذج اإح�شائي لقيا�س تاأثري الع�ملة على م�شاركة الن�شاء يف الق�ى العاملة، واقت�شارها 

على عدد حمدود من الدول، وبناء من�ذج قيا�شي يعتمد على بع�س املتغريات نتيجة نق�س البيانات؛ كل ذلك يجعلنا نتحفظ على 

نتائجه. فمثاًل، اإ�شقاط متغري مهم كتعليم املراأة من النم�ذج القيا�شي - مبعنى اآخر ا�شتبعاد الرابط الق�ي بني تعليم املراأة وتاأثري 

الع�ملة - يعطينا بالطبع نتائج ل ميكن الرك�ن اإليها؛ حيث اإنها تغفل عن�شر القدرات واملهارات، ذلك العن�شر الذي له دور رئي�س 

يف تق�ية مركز املراأة يف �ش�ق العمل اأو اإ�شعافه، يف ظل ع�ملة ل تعرتف اإّل ب�ج�د العامل ذي املهارة العالية، وُتق�شي العامل 

غري امل�ؤهل وتهم�شه. كما جتب الإ�شارة اإىل اأن النتائج املتناق�شة واملحرية لهذا النم�ذج - �ش�اء فيما يتعلق بنم� الناجت املحلي 

الإجمايل وعالقته مب�شاركة املراأة يف الق�ى العاملة، اأو تاأثري متغريات الع�ملة )التجارة، ال�شتثمار الأجنبي( على م�شاركة املراأة 

يف الق�ى العاملة - جعلت من غري املمكن ال��ش�ل اإىل اإجابة قاطعة عن الت�شاوؤل اخلا�س مب��ش�ع الدرا�شة، هل الع�ملة نعمة 

اأم نقمة؟ اأو مبعنى اآخر هل عززت الع�ملة الأمن القت�شادي للمراأة العربية؟ كل ما حاولت الدرا�شة ت��شيحه يف هذا اجلزء ه� 

�شرح مقت�شب ملا ميكن اأن يك�ن ال�شبب وراء هذه النتائج، بدون اخل��س فيها من كل اجل�انب، وخا�شة ربط هذه النتائج 

بالأداء القت�شادي لقت�شاديات هذه الدول، وو�شع املراأة فيها، ودرجة انفتاح اقت�شاديات هذه الدول على القت�شاد العاملي...

الإجمايل  املحلي  الناجت  التناق�س يف عالقة من�  فاإن  املثال  �شبيل  فعلى  وا�شحة.  مبهمة وغري  النتائج  تف�شري  الخ؛ مما جعل 

ح ب�شبب اإغفال مناق�شة معدلت النم� يف هذه الدول. فهل معدلت النم� يف هذه الدول  مب�شاركة املراأة يف الق�ى العاملة مل ي��شَّ

كانت مرتفعة اأم منخف�شة؟ فاإذا كان معدل النم� مرتفًعا فاإن النتائج الإيجابية مل�شاركة املراأة �ش�ف تف�شر نف�شها، اأما اإذا كان 

ا فاإن الأمر يحتاج ملعرفة القطاعات القت�شادية التي حتقق فيها النم�، ودرجة انفتاحها على الأ�ش�اق اخلارجية. اأما اإذا  �شلبيًّ

ا اآخر ل يخلق فر�س عمل؟ ا يخلق فر�س عمل ومنً�ّ ا اقت�شاديًّ كانت حمايدة، فهل كان ال�شبب اأن هناك منً�ّ

هنا لبد من الإ�شارة اإىل اأين �ش�ف اأحاول الإجابة على ت�شاوؤل م��ش�ع الدرا�شة، وه�: هل الع�ملة عززت الأمن القت�شادي 

للمراأة العربية اأم اأنها زادت الأم�ر تده�ًرا؟

و�ش�ف يعتمد الطرح يف هذا امل��ش�ع على البيانات املتاحة ح�ل ال��شع الراهن للمراأة العربية يف كل اجل�انب التي تناولتها 

الدرا�شة يف املح�ر الأول، بالإ�شافة اإىل ما ن�شر من تقارير ح�ل تاأثري الع�ملة على اقت�شاديات العامل الثالث الذي يعد ال�طن 

العربي جزًءا منه. 
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اإن كل الدول الي�م قد تاأثرت ب�شكل عام بالع�ملة �شلًبا اأو اإيجاًبا، ومل ت�شتطع اأية دولة عزل اقت�شادها عن التاأثر بالع�ملة. فبعد 

اأكرث من ثالثة عق�د وحتى ي�منا هذا مازال معدل النم� القت�شادي يف معظم الدول النامية، ومنها منطقتنا العربية، متدٍن 

ودون امل�شت�ى القادر على حتقيق معدل من� اقت�شادي حقيقي مطرد يعزز التمكني القت�شادي للنا�س، وخا�شة بني ال�شرائح 

املهم�شة وال�شعيفة كالن�شاء.

اإن التقارير املن�ش�رة ح�ل معدلت النم� القت�شادي يف العديد من دول املنطقة العربية ت�شري اإىل اأن معدلت النم� املتحققة منذ 

بداية ت�شعينيات القرن املا�شي تف�ق املت��شط العام؛ اإذ ترتاوح الن�شبة بني )3.2%( و)5.5%(، ومع ذلك فمعدلت البطالة يف 

ارتفاع م�شتمر، خا�شة بني الن�شاء، واأ�شبح الفقر مرتبًطا بهذه ال�شريحة؛ لذلك فاإن الدول العربية حتتاج اإىل زيادة ال�شتثمار 

مبعدلت تف�ق املعدلت ال�شابقة حتى تتمكن من حتقيق من� اقت�شادي مرتفع يتجاوز املعدلت املتحققة، وي�شمح لها بخلق فر�س 

عمل تتنا�شب مع معدل من� العمالة اجلديدة الداخلة اإىل �ش�ق العمل، وامت�شا�س البطالة املتزايدة بني �شرائح املجتمع، خا�شة 

بني ال�شباب من اجلن�شني.

تاأثري الع�ملة على الن�شاء يف املنطقة العربية اأكرث �ش�ًءا مقارنة ب��شع الن�شاء يف مناطق خمتلفة من دول العامل الثالث؛ وذلك 

ب�شبب الظروف التي تعي�شها اقت�شاديات املنطقة، والتي ترجع يف جزٍء منها اإىل �شعف البنية الهيكلية لالقت�شاد، ويف جزء اآخر 

لل�شيا�شات املتبعة، والتي ت�شكل عملية الع�ملة، بالإ�شافة اإىل خ�ش��شية ال��شع املعقد الذي تعي�شه املراأة العربية. فالع�ملة اأدت 

اإىل زيادة تدين م�شاركة املراأة يف الن�شاط القت�شادي؛ وبالتايل تده�ر اأمنها القت�شادي اأكرث مما ه� متده�ر. وميكن اإيجاز 

التاأثريات ال�شلبية للع�ملة على و�شع املراأة القت�شادي كما يلي: 

 اأ.  �شيادة النظام القت�شادي احلر -املتمثل يف حترير التجارة وت��شيع ال�شتثمار املبا�شر وغري املبا�شر فيما ي�شمى بالع�ملة 

من  التنمية  وحتقيق  القت�شادي،  النم�  معدل  ارتفاع  اإىل  ي�ؤدي  اأن  القت�شادي  املنطق  ح�شب  يجب  كان  القت�شادية- 

خالل زيادة ال�شادرات ومعدلت ال�شتثمار؛ وبالتايل خلق فر�س عمل يك�ن للمراأة ن�شيب فيها؛ مما يح�شن من م�شت�ى 

به املنطق القت�شادي. فالع�ملة القت�شادية مل حتقق تنمية  تنباأ  ال�اقع مغاير ملا  الن�شاط القت�شادي. لكن  م�شاركتها يف 

ا للنم�، ولكنه قد يك�ن منً�ا بال وظائف، وذلك بالرتكيز على حت�شني  حقيقية للمنطقة العربية؛ حيث ميكن لها اأن ت�فر فر�شً

ال�شيا�شات القت�شادية، والعتماد على التقنية املتط�رة، والرتكيز على العمالة املاهرة. 

ب.  اأقرت العديد من الدول العربية منذ بداية ت�شعينيات القرن املا�شي برامج التعديل الهيكلي لقت�شاداتها على اأ�شا�س حترير 

التجارة، واخل�شخ�شة، وتعزيز دور القطاع اخلا�س، كمبادئ اأ�شا�شية لتعزيز اقت�شاد ال�ش�ق؛ بهدف حتقيق معدل من� 

اقت�شادي مرتفع. والذي ح�شل ه� تاأثري عك�شي متمثل يف انح�شار القطاع العام وان�شحاب الدولة من الن�شاط القت�شادي 

التنمية ب�شبب نق�س  القيام بقيادة عملية  القطاع اخلا�س عن  القطاع اخلا�س. ويف نف�س ال�قت عجز  واخلدمي حل�شاب 

اخلربة من ناحية، والجتاه نح� ال�شتثمارات ق�شرية الأجل يف امل�شروعات التي حتقق الربح ال�شريع من الناحية الأخرى؛ 

لذلك فقد فقدت املراأة فر�س العمل يف القطاع العام واحلك�مي، ومل جتد بدياًل عنه يف القطاع اخلا�س يف نف�س ال�قت؛ 

لأنه ل يف�شل ت�شغيل الن�شاء لعتقاده باأن ت�ظيف الن�شاء اأعلى كلفة من ت�ظيف الرجال، كما ُينظر اإىل املراأة على اأنها اأقل 

كفاءة من الرجل؛ مما ت�شبب يف ارتفاع معدلت البطالة بني الن�شاء بن�شبة اأعلى من معدلتها بني الرجال.

اإن معدلت البطالة بني الإناث يف منطقتي ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا -ح�شب ما ن�شرته منظمة العمل الدولية يف مار�س/

اآذار 2008 م- كانت )18.6%(، )16.5%( يف عام 1997م على الت�ايل، مقابل )11.5%(، )10.1%( للذك�ر يف نف�س العام، 

يف حني اأن هذه املعدلت مل ترتاجع كثرًيا يف عام 2007م. فقد تراوحت معدلت البطالة بني الإناث بني )%15.5(، )%16.2( 

مقابل )10.3%(، )9%( للذك�ر. اأما بالن�شبة ملعدلت البطالة بني الإناث ال�شابات فقد تراوحت بني )33.5%(، )30.3%( يف 

منطقتي ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا يف عام 1997م، مقابل )23.3%(، )22.2%( للذك�ر لنف�س العام. يف حني اأن هذه 

املعدلت كانت ما تزال مرتفعة يف عام 2007 م، فقد تراوحت بني )29.5%(، )32.3%( لل�شابات مقابل )%21.1(، )%21.2( 
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لل�شباب. فهذه املعدلت املرتفعة يف ن�شبة العاطالت عن العمل، �ش�اء بني الإناث ب�شكل عام اأو بني ال�شابات مقارنة بالذك�ر، 

تك�شف العديد من احلقائق التي جتعل املراأة اأكرث فقًرا من الرجل، وهي: اأوًل، اأن فر�س العمل املتاحة اأمام الإناث اأ�شبحت 

ا يف القطاع العام واحلك�مي. ثانًيا، �شعف القدرات واملهارات املكت�شبة حدت  حمدودة يف ظل التغريات القت�شادية خ�ش��شً

من الطلب على عمالة املراأة يف �ش�ق العمل الذي ل يعرتف اإل بالعمالة ذات املهارة العالية. ثالًثا، التمييز الذي ميار�شه العديد 

من اأرباب العمل �شد املراأة يف الت�شغيل وحماباة الرجل يف احل�ش�ل على ال�ظيفة. 

لالأمن  خطري  تده�ر  عن  يك�شف  اآخر  جانب  ه�  القت�شادية  القطاعات  من  حمدود  عدد  يف  الن�ش�ية  العمل  ق�ة  ت�زيع  جـ. 

اإىل ارتفاع ن�شبة البطالة، حيث يرتكز عمل املراأة يف القطاعات التالية: الزراعة - القت�شادي للمراأة العربية، بالإ�شافة 

ال�شناعة- اخلدمات. ون�شبة ت�اجد الن�شاء من اإجمايل الق�ة العاملة الن�ش�ية يف هذه القطاعات الثالثة يف منطقتي ال�شرق 

الأو�شط و�شمال اإفريقيا ح�شب تقرير منظمة العمل الدولية ال�شادر يف مار�س/اآذار 2008 م هي كالتايل:

• القطاع الزراعي )28.4%(، )31.2%( يف عام 1997م، يف حني اأن هذه الن�شبة ارتفعت يف عام 2007م اإىل )%31(، 
 .)%32.6(

• القطاع ال�شناعي )20%(،)19.1%( يف عام 1997م، يف حني اأن هذه الن�شبة انخف�شت اإىل )%18.8(، )%15.2( 
يف عام 2007 م.

• القطاع اخلدمي )51.6%(،)49.7%( يف عام 1997م، يف حني اأن هذه الن�شبة تراوحت بني )50.2%(،)52.2%( يف 
عام 2007 م.

تك�شف هذه الأرقام التايل: 

ارتفاع ن�شبة الن�شاء العامالت يف القطاع الزراعي بني عام 1997م وعام 2007م يعني تده�ًرا خطرًيا يف و�شع املراأة يف 

�ش�ق العمل مبرور ال�شن�ات؛ ب�شبب قلة فر�س العمل املتاحة اأمامها يف القطاعات الأخرى من ناحية، ومن الناحية الأخرى 

فاإن هذا القطاع الذي ل يتطلب مهارات عالية �ش�ف يك�ن ه� القطاع امل�شتقطب للن�شاء يف ال�شن�ات القادمة اإذا مل ت�ؤهل 

املراأة ومُتكن من حت�شني فر�س العمل اأمامها. كما اأن وج�د املراأة يف هذا القطاع وبن�شبة عالية ت�شل اإىل اأكرث من ثلثي الق�ة 

العاملة الن�ش�ية -خا�شة يف بع�س الدول العربية كاليمن- ي�ؤدي اإىل زيادة معدلت الفقر بني الن�شاء ب�شبب الإنتاجية القليلة 

والع�ائد املتدنية يف هذا القطاع. 

الن�ش�ية.  العمل  الأكرب من ق�ة  بالن�شبة  ي�شتاأثر  الن�شاء؛ حيث  بت�ظيف  يتعلق  فيما  اأظهر حت�شًنا طفيًفا  قطاع اخلدمات: 

للمراأة  القت�شادي  الأمن  تعزيز  عدم  يعني  مما  العربية؛  الدول  معظم  يف  متدٍن  وعائد  قليلة  اإنتاجية  ذو  القطاع  وهذا 

العاملة يف هذا القطاع. 

القطاع ال�شناعي: جند اأن ن�شبة ت�اجد املراأة كق�ة عاملة فيه �شعيف. فالأرقام املن�ش�رة تظهر تراجع ح�شة الن�شاء يف هذا 

القطاع، خا�شة واأنه من القطاعات الأكرث اندماًجا وانفتاًحا على الأ�ش�اق العاملية؛ وبالتايل فاإنه ي�شتخدم التقنية احلديثة 

التي حتل حمل العمالة غري املاهرة، ويف نف�س ال�قت يزداد الطلب على العمالة الذك�رية ذات املهارة العالية. هذا الرتاجع 

يك�شف عن ا�شتمرار تدين القدرات واملهارات، و�شعف التاأهيل والتدريب بني الن�شاء، وعدم وج�د حت�ل يف ن�ع التعليم 

الذي تتح�شل عليه الإناث؛ مما يجعل ت�اجد املراأة يف هذا القطاع يرتاجع با�شتمرار، خا�شة واأنه لن يت�قف عن م�اكبة 

اأحدث ال��شائل التقنية يف الإنتاج لكي يظل قادًرا على املناف�شة يف الأ�ش�اق العاملية. 

د. ال��شع ال�ظيفي للن�شاء العامالت يف املنطقة العربية - كما ن�شرته منظمة العمل الدولية يف مار�س/اآذار 2008م- يبني اأن 

1997م و2007م؛ حيث قارب  ن�شيب الن�شاء من اإجمايل الت�ظيف �شهد ارتفاًعا يف ال�ظائف مدف�عة الأجر بني عامي 

ن�شيب الرجال. لكن هذا ل يعني ت�شييق فج�ة الن�ع الجتماعي بتقارب ن�شب ال�ظائف مدف�عة الأجر املمن�حة للجن�شني؛ 

وذلك اإذا اأخذنا يف العتبار ن�ع ال�ظيفة واأهميتها، والأج�ر املدف�عة املتعلقة بهذه ال�ظائف. ح�شب تقديرات البنك الدويل 
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التاأهيل  ال�شلم ال�ظيفي ب�شبب الأمية و�شعف  اأدنى  العربيات ي�شغلن وظائف يف  الن�شاء  )80%( من  هناك ما يقرب من 

والتدريب، واأنهن ي�شغلن تلك ال�ظائف باأج�ر متدنية؛ مما يعني تده�ر اأمنهن القت�شادي. اأما فيما يتعلق بن�شيب الن�شاء 

يف ال�ظائف غري الثابته املفتقرة اإىل الأمان، فهي مرتفعة مقارنة بالرجال ب�شبب حمدودية فر�س العمل املتاحة اأمامهن؛ 

حيث اإن ن�شبة كبرية من الن�شاء يعملن يف القطاع غري الر�شمي.

اإنها ت�شافرت مع اجل�انب  اأن الع�ملة مل حتقق للمراأة اأي حت�شن يف و�شعها القت�شادي املتده�ر، بل  املح�شلة النهائية هي 

املت�شلة ب�شعف القدرات التعليمية والتدريبية والتاأهيلية للمراأة م�ؤدية اإىل مزيد من التده�ر يف و�شعها القت�شادي. 
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الدكتور/ رائد �سفدي

إليها املوجهة  التهم  من  بريئة  العوملة 
اإزاء ما  اأحمد وه� رجل عادي و�شاألت عائ�شة وهي �شيدة عادية يف اجلزيرة العربية عن وجهة نظر كل منهما  اإذا ما �شاألت 

طراأ على ق�شية متكني املراأة العربية خالل العقد املا�شي. فقد جند اأنف�شنا اأمام وجهتي نظر متباينتني. فمن امل�ؤكد اأن اأحمد 

�شيبداأ فيما يبدو “بال�شك�ى” من اأن النفتاح على العامل والتقدم الكبري الذي طراأ على تكن�ل�جيا املعل�مات والت�شالت قد 

اأعطيا دفعة كبرية لق�شايا املراأة يف جميع اأرجاء العامل العربي، و�ش�ف ي�شتدل على ذلك باحلريات املتن�عة التي ح�شلت عليها 

املراأة، �ش�اء احلريات القان�نية اأو ال�شيا�شية اأو القت�شادية. ومن جانب اآخر، نرى عائ�شة تخالفه الراأي، بل وتندب حظها هي 

اأو يف  القان�ن،  اأمام  امل�شاواة بني الرجل واملراأة �ش�اء  الن�شاء؛ وبالتايل �ش�ف ت�شتدل على ذلك مبظاهر عدم  واأخ�اتها من 

الفر�س املتاحة للم�شاركة يف الأن�شطة القت�شادية، وكذا يف فر�س التعبري عن الراأي. هل ميكن اأن يك�ن كل منهما على �ش�اب 

فيما اأبدى من راأي؟ واإذا ما كان كليهما على �ش�اب، فمن امل�شئ�ل؟ اأو ما ال�شبب الذي اأدى اإىل ال�شلبيات امل�شتمرة التي تعرب 

عنها عائ�شة، اأو التي يعرب عنها اأحمد؟ وعلى من تقع الالئمة؟ هذه الت�شاوؤلت هي م�جز ما طرحته ال�رقة الرائعة املقدمة من 

الدكت�رة/فاطمة ال�شام�شي والدكت�ر/ ح�شن علي، وفيما يلي تعليقي على ما جاء فيها. 

 )Freedom House http://freedomhouse.org/( ”ل�شتيعاب الآراء املتباينة لكل من اأحمد وعائ�شة، قام مركز “دار احلرية

باإجراء بحث ا�شتبياين ح�ل خم�شة جمالت متعلقة بحق�ق املراأة العربية. واأعطت الدرجات �ش�رة وا�شحة عن العقبات الرئي�شة التي 

ت�اجه املراأة يف دولة معينة وميكن ا�شتخدامها كدليل عند �شياغة �شيا�شات تعزيز امل�شاواة. وت�شمل هذه امل�شت�يات ما يلي:

عدم التمييز وحتقيق العدل.

ال�شتقالل الذاتي والأمن واحلرية ال�شخ�شية.

احلق�ق القت�شادية وتكاف�ؤ الفر�س.

احلق�ق ال�شيا�شية وحق امل�اطنة يف التعبري عن الراأي.

احلق�ق الجتماعية والثقافية. 

ا على الإعالن العاملي  ويف معر�س تقييم اأداء كل دولة، اعتمد “مركز دار احلرية” على معايري املقارنة العاملية التي ترتكز جزئيًّ

اخلم�س  احلريات  على  ح�ش�لها  ملدى  بالن�شبة  وال�اقعي  ال�شرعي  اجلانب  من  املراأة  و�شع  البحث  ويقي�س  الإن�شان.  حلق�ق 

املذك�رة اأعاله. وترتاوح درجات التقدير من 1 اإىل 5، مبعني اأن م�ؤ�شر )1( يك�ن احلد الأدنى، اأي اأن الأداء فيما يخ�س املراأة 

. يف و�شع يرثى له، وبالتايل يك�ن امل�ؤ�شر )5( ه� احلد الأق�شى، مبعنى اأن الأداء فيما يخ�س و�شع املراأة ق�يٌّ

 )1( التايل رقم  2003م. وي��شح اجلدول  املراأة حتى نهاية عام  التط�ر الذي طراأ على و�شع  هذا ويغطي هذا البحث مدى 

النتائج التي ت��شل اإليها هذا امل�شح. 
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الجدول رقم )1(: المرأة العربية ومدى المساواة في الحقوق التي تحصل عليها

ا�سم الدولــة

عدم التمييز 

واحلقوق 

القانونية

ال�ستقالل 

الذاتي 

واحلرية 

ال�سخ�سية

احلقوق 

القت�سادية 

وتكافوؤ 

الفر�ض

احلقوق 

ال�سيا�سية 

وحق املواطنة

احلقوق 

الجتماعية 

والثقافية

3.02.42.83.02.9اجلزائر

2.22.32.92.12.8البحـرين

3.02.82.72.72.4م�شــر

2.72.62.82.22.1العـراق

2.42.42.82.82.5الأردن

1.92.22.91.42.8الكـويت

2.82.92.82.92.9لبنـان

2.32.12.31.21.8ليبـيـا

3.23.23.13.03.0املـغرب

2.02.12.71.22.1عمــان

2.62.72.82.62.9فل�شـطني

2.02.12.81.72.5قطـــر

1.21.11.41.01.6ال�شعودية

2.72.22.82.22.3�شـوريا

3.63.43.12.83.3تونـ�س

1.72.12.81.22.3الإمارات العربية املتحدة

2.42.32.32.62.1اليمــن

http://freedom house.org/Results :امل�شدر

اأنه قلَّما جند من الدول العربية ال�اردة فيه دولة ح�شلت على ثالث   ،)1( ومن ال�ا�شح من النتائج املدرجة يف اجلدول رقم 

درجات يف اأي من احلق�ق اخلم�شة املدرجة باجلدول. وهذا التقييم الن�شبي يعك�س مدى عدم التزام هذه الدول مبعايري احلق�ق 

التقييم، وه� نقطة واحدة  الأدنى من نقاط  الدول قد ح�شلت على احلد  اأن بع�س  للمراأة. حيث نرى  ا  املقب�لة عامليًّ الإن�شانية 

)1.0(. وقد ح�شلت دولتان على اأعلى درجات التقييم، وهما: ت�ن�س واملغرب. بينما ح�شلت ت�ن�س على القليل من النقاط فيما 

يخ�س احلق�ق ال�شيا�شية وحق�ق التعبري عن امل�اطنة. اأما فيما يخ�س احلق�ق الأخرى للمراأة، فقد ح�شلت ت�ن�س على اأعلى 

ا اململكة العربية ال�شع�دية فهي الدولة العربية ال�حيدة التي ح�شلت على اأقل عدد من الدرجات يف  النقاط يف املنطقة العربية. اأمَّ

جميع املجالت املدرجة باجلدول املذك�ر. 

ويف �ش�ء ما �شبق، يبدو اأن عائ�شة كانت على حق فيما ذكرت من عدم امل�شاواة بني الرجل واملراأة، وبهذا يك�ن اأحمد قد جانبه 

ال�ش�اب يف �شك�اه. 
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ومن ال�ا�شح اأن هناك تطابًقا بني النتائج التي جاءت يف ال�رقة املقدمة من الدكت�رة فاطمة ال�شم�شي والدكت�ر. ح�شن علي، 

ا مقنًعا ي��شح مدى  ا وكميًّ والنتائج املدرجة يف جدول “دار احلرية” )Freedom House(. حيث تقدم ورقتهما دلياًل ن�عيًّ

ا�شتفادة املراأة العربية من ال�شتثمارات العامة يف جمايل التعليم وال�شحة، وهذا ما ينعك�س يف ارتفاع معدلت الإملام بالقراءة 

والكتابة ومت��شط عمر املراأة، مع تدين معدلت اخل�ش�بة. بيد اأن هذه ال�شتثمارات مل تتم ترجمتها اإىل مزايا اقت�شادية ل�شالح 

املراأة واملجتمع، وهذا ينعك�س يف انخفا�س معدل م�شاركة املراأة يف الق�ى العاملة. 

وي�شري البنك الدويل يف هذا اخل�ش��س اإىل اأنه ل� كانت ن�شبة م�شاركة املراأة يف �ش�ق العمل قد و�شلت اإىل امل�شت�يات املت�قعة 

)على اأ�شا�س هيكل امل�شت�يات احلالية من التعليم الن�شائي، ومعدل اخل�ش�بة، ومت��شط العمر(؛ لكان معدل من� اأجمايل الناجت 

ا بدًل من )1.9%( )طبًقا لإح�شائيات  املحلي بالن�شبة للفرد يف العامل العربي خالل الت�شعينيات قد و�شل اإىل )2.6%( �شن�يًّ

منظ�ر  من  العربي  العامل  واملراأة يف  الرجل  بني  امل�شاواة  ق�شايا  درا�شة  يتم  اأنه  ا جند  وتقليديًّ 2004م(.  لعام  الدويل  البنك 

من  مرتفعة  اقت�شادية  تكلفة  تنتزع  الق�شايا  فاإن هذه  املنظ�ر،  لهذا  بالإ�شافة  اأنه  ويت�شح  �شيا�شي.  اأو  اإن�شاين  اأو  اجتماعي 

اقت�شاديات املنطقة العربية. 

ويبدو اأن مقدما ال�رقة: الدكت�رة فاطمة ال�شام�شي والدكت�ر ح�شن علي، قد اأعطيا دون ق�شد احلجج التي ت�ؤيد وجهة نظر 

اأحمد باأن عملية الع�ملة قد فتحت الأب�اب اأمام تطلعات املراأة لتحتل املكانة التي ت�شتحقها يف املجتمع. بيد اأننا نرى -مما ذكرته 

عائ�شة واأخ�اتها من الن�شاء- اأن الع�ملة مل ترتجم اإىل اإجنازات ملم��شة –على اأدنى تقدير– يف املجال القت�شادي؛ لأن املراأة 

العربية ل تزال ت�اجه النف�ر من �ش�ق العمل. فهل لنا اأن نلقي بالالئمة على عملية الع�ملة يف هذا النف�ر؟ هنا يجيء رد الدكت�رة 

فاطمة والدكت�ر ح�شن بالإيجاب. ومن ثم اأرى اأنه بينما ربط مقدما ال�رقة بني عملية الع�ملة وامل�شاواة بني اجلن�شني، فاإنهما مل 

يحددا ال�شبب يف ذلك؛ وبالتايل ف�ش�ف اأركز على هذا اجلانب املهم فيما تبقى من تعليقي على هذه ال�رقة.

لقد مر العامل بالعديد من التح�لت ال�شيا�شية والقت�شادية ال�شخمة خالل العق�د الثالثة املا�شية. وجند اأن م�شطلح “العوملة” 

وا�شع النت�شار ي�شف الق�ى التي حققت منً�ا �شريًعا يف جمال التجارة العاملية )الذي يبلغ �شعف معدل الإنتاج العاملي(، مع 

زيادة حجم الت��شع يف ال�شتثمارات الأجنبية املبا�شرة، والندماج يف الأ�ش�اق املالية العاملية، ف�شاًل عن الإ�شراع ال�ا�شح يف 

عجلة انت�شار التقنيات احلديثة. وت�شتطيع هذه الق�ى القت�شادية حتقيق مكا�شب كبرية من خالل انتهاجها �شيا�شات اإيجابية، 

الق�ى  اأن هذه  اإل  الت��شع يف ال�شتثمارات.  النم� القت�شادي مع  املتاحة، وزيادة معدل  للم�ارد  منها: ال�شتخدام الأف�شل 

القت�شادية تعتمد يف جناحها بدرجة كبرية على ال�شيا�شات الداخلية التي تنتهجها كل حك�مة على حدة. 

ومن جانب اآخر نرى اأن م�شرية الندماج العاملي قد خطت خط�ات وا�شعة يف نهاية القرن التا�شع ع�شر وبداية القرن الع�شرين؛ 

فقد تغريت �ش�رة العامل بعد التغريات املهمة التي �شهدها خالل هذه الفرتة، وكان لها الأثر البالغ على القت�شاد العاملي. فهناك 

على �شبيل املثال ال�شفن البخارية والتلغراف اللذان اأعطيا دفعة ق�ية اإىل اخلط�ات الأوىل يف هذه امل�شرية. ثم جاءت الث�رة 

التكن�ل�جية التي كانت لها ب�شمتها الكبرية على جمالت عدة، منها النقل والت�شالت ومعاجلة املعل�مات؛ ومن ثم جند اأن 

انتقال العمال غري املهرة قد يك�ن اأقل مما كان عليه منذ قرن م�شى، هذا على عك�س ما حدث بالن�شبة لنتقال الك�ادر الإدارية 

واملهنية املتخ�ش�شة التي زادت بدرجة كبرية. كما اأن انتقال روؤو�س الأم�ال قد و�شل اإىل م�شت�يات منقطعة النظري بف�شل اإزالة 

الع�ائق التي كانت تعرقل انتقالها يف �ش�ق املال العاملي. هذا ف�شاًل عن اإدخال تقنيات احلا�شب الآيل يف املعامالت املالية على 

م�شت�ى العامل والعديد من الآليات املالية اجلديدة؛ ومن ثم جند الهيئات وامل�ؤ�ش�شات متعددة اجلن�شيات قد فر�شت وج�دها 

على نطاق عاملي وا�شع، واأقامت ج�ش�ًرا جتارية لعب�ر اأن�شطتها القت�شادية، وهذا بال �شك قد عمل على زيادة عدد الدول التي 

تعمل على اأرا�شيها �شركات وم�ؤ�ش�شات متعددة اجلن�شيات بدرجة كبرية. 

ومن هذا املنطلق، دخل لعب�ن جدد على اأر�س امل�شرح القت�شادي، وهناك اآخرون يعدون العدة للدخ�ل؛ ومن ثم مل تعد مزايا 

الع�ملة مق�ش�رة على حفنة من الق�ى القت�شادية ال�شخمة اأو جمم�عة الق�ى الع�شكرية العظمى، ولكنها اأ�شبحت، من ناحية 
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ا، من ناحية املبداأ، للن�شاء على قدم امل�شاواة مع الرجال،  املبداأ، متاحة لكل دول العامل؛ وبالتايل فاإن مزايا الع�ملة متاحة اأي�شً

�ش�اء كن من املاهرات اأو غري املاهرات. بيد اأن الع�ملة قد اأدت اإىل ظه�ر م�شاعر قلق حقيقية بخ�ش��س مدى �شرعة التغريات 

القت�شادية والجتماعية التي اأحدثتها الع�ملة يف اأعقاب تفعيلها على ال�شعيد العاملي وكذلك بخ�ش��س عمق تلك التغيريات؛ 

ومن ثم فمن الأهمية مبكان اأن نعمل على ت�شخي�س الأ�شباب اجلذرية التي اأدت اإىل هذه التغيريات على نح� �شليم؛ ذلك لأن 

الع�ملة ل تتحمل م�شئ�لية العديد من التغريات التي طراأت على املجالت القت�شادية والجتماعية والبيئية فح�شب، ولكن تقع 

ا م�شئ�لية ما طراأ من تغيري على �شعيد الن�ع الجتماعي، كما اأو�شحت ال�رقة املقدمة من ال�شام�شي وعلي.  على عاتقها اأي�شً

الع�ملة  عملية  نتيجة  العامل  على  التي طراأت  التغيريات  وراء  الأ�شباب اجلذرية  ت�شخي�س  م�شكلة  فقد خلقت  اآخر،  ومن جانب 

الآخر  ال�شق  اأما  التغيريات،  هذه  اآثار  مع  للتعامل  منا�شبة  غري  �شيا�شية  اآليات  و�شع  ه�  الأول  ال�شق  �شقني:  ذات  خماطرة 

فه� خلق م�شكالت جديدة نتيجة الف�شل يف م�اجهة جذور هذه الأ�شباب؛ ومن ثم جند اأن كبح جماح الع�ملة عن طريق اتخاذ 

الة للمراأة اأو تعزيز مكانتها يف العامل العربي ودعمها.  اإجراءات احلماية مل يكن قط ه� ال�شبيل الأف�شل لتحقيق امل�شاواة الفعَّ

ولكنها قد ُتلحق املزيد من ال�شرر بها. 

واإذا كان الأمر يعني الفر�س القت�شادية اجلديدة التي خلقتها الع�ملة للمراأة، ف�شيك�ن من ال�شه�لة مبكان – كما ي��شح مقدما 

ٍد: األ وه� اأن بع�س الن�شاء �ش�ف ي�شتفيد من عملية الع�ملة، والبع�س الآخر �ش�ف يت�شرر  ال�رقة بجالء – طرح افرتا�س جُمْ

منها؛ لأن ظروفهن �ش�ف ت�شهد بع�س التح�شن يف بع�س املجالت دون املجالت الأخرى؛ ومن ثم كان يتعني على مقدمي ال�رقة 

اإجراء املزيد من الدرا�شة التحليلية لنتائج هذا اجلانب القت�شادي؛ لإثراء ما جاء يف البحث املقدم. 

وعلى �شعيد اآخر، هناك عدد من الدرا�شات قد ت��شلت اإىل اأن الع�ملة القت�شادية كان لها اأثر �شلبي على املراأة ب�شبب ما جلبته 

هذه العملية من اأ�شرار تتمثل يف الأجر املنخف�س، واملكانة املتدنية، وغالبا الأعمال اجلزئية )التي ت�شتغرق جزًءا من ي�م العمل 

اأو جزًءا من اأ�شب�ع العمل فقط(؛ مما ي�ؤدي اإىل تعر�شها للمزيد من التبعية واملهانة يف عملها. )انظر املثال على ذلك يف املراجع الآتية: 

)Moghadam, 1999; Sassen, 1989; Enloe, 1990; Pettman, 1996

والرخي�شة  املرنة  العمالة  عن  تبحث  التي  اجلن�شيات  متعددة  ال�شركات  م�شروعات  يف  يتمثل  هنا  الرئي�س  املذنب  اأن  ويبدو 

ل�شغل ال�ظائف والأعمال متدنية الأج�ر يف امل�شروعات التي تق�م بتنفيذها يف اخلارج. وهذا نتج عن ا�شتبعاد املراأة من ت�يل 

املناف�شة مع  اأن  اإىل  ا  اأي�شً البحث  الثقيلة. كما ت��شل  ال�شناعة  ا�شتقراًرا، خا�شة يف جمال  الأجر والأكرث  ال�ظائف مرتفعة 

ال�شركات الأجنبية قد ق��شت اجله�د املبذولة للمراأة يف جمال اإن�شاء امل�شروعات ال�شغرية داخل البالد. وما يزيد الأمر �ش�ًءا 

اأنه يبدو اأن �شيا�شات الت�فيق والتحرر القت�شادي التي �شاقتها عملية الع�ملة كان لها اأثر اأكرب على املراأة؛ وهذا يرجع اإىل اأن 

هذه ال�شيا�شات غالًبا ما اأدت يف املراحل الأوىل من تفعيلها اإىل تخفي�س الإنفاق العام، وما يرتتب عليه من انخفا�س يف عدد 

فر�س العمل املتاحة يف القطاع العام التي حت�شل فيه املراأة على ن�شيب م�ف�ر، ناهيك عن احلد من الربامج الجتماعية التي 

تع�د بالفائدة على املراأة. 

ومن جانب اآخر، ركزت الدرا�شات التي تتناول الأثر الإيجابي لعملية الع�ملة على املراأة على تعزيز فر�س الدخ�ل غري الأ�شرية. 

بيد اأن هذا الأمر قد ثبت اأنه �شالح ذو حدين؛ لأنه من ناحية يعد الن�شاء طبقة من الق�ى العاملة اخلفية وم�شل�بة احلق�ق. ومن 

اجلانب الآخر فاإن احل�ش�ل على الأج�ر واملرتبات )حتى واإن كانت متدنية(، وزيادة فر�س العمل املتاحة للمراأة، وزيادة فر�س 

قيام امل�شروعات ال�شغرية اخلا�شة بها.... كل هذه الأم�ر من �شاأنها تغيري مكانة املراأة التي وجدت نف�شها فيها �شمن الهرم 

 )Sassen, 1996: 26( .الجتماعي

ا اأحد الأبعاد املهمة يف معر�س مناق�شة مدى تاأثري عملية الع�ملة على مكانة املراأة؛ حيث غاب  هذا وقد اأغفل مقدما ال�رقة اأي�شً

اأهمية هذه  التجارة وال�شتثمار )رغم  اآفاق جديدة يف جمالت  الع�ملة ل تقت�شر على جمرد فتح  اأن عملية  التحليل املقدم  عن 

ب
ر

ع
ل
ا
ء 

ربا
خل

ا
ت 

با
ي
ق
ع
ت

 :
س

�
م

خلا
ا
ل 

ش
�

ف
ل
ا



���

املجالت(، ولكنها متتد لت�شمل حرية انتقال الأفكار والنماذج عرب احلدود الدولية. وهنا يكمن اأهم جانب من ج�انب الع�ملة يف 

راأيي؛ فه� ل مي�س املراأة فح�شب، بل ميتد اأثره ليلقي بظله على جميع طبقات املجتمع؛ حيث وفرت الع�ملة بيئة اأكرث خ�ش�بة تعمل 

على تفعيل عملية تبادل املعل�مات وانتقال الثقافات؛ وهذا من �شاأنه اأن يعمل على تعزيز مكانة املراأة يف املجتمع، واإخراجها من 

العزلة والق�قعة التي تعي�س فيها. 

وتعد عملية احل�ش�ل على املعل�مات هي اأوىل اخلط�ات يف م�شرية اخليارات والفر�س املتاحة، ف�شاًل عن اإ�شعال فتيل املطالبة 

ا. ففي واقع الأمر- وكما ورد يف )Inglehart and Norris, 2003( - يعد النم� القت�شادي  بالتغيري املطل�ب، بل وتغذيته اأي�شً

اأمًرا �شرورًيا، رغم ك�نه غري كاٍف لتعزيز و�شع املراأة يف املجتمع؛ ذلك لأن هذا اأمر يتطلب اإحداث تغيريات عميقة وم�شتدمية 

يف املعايري الجتماعية، وكذا املعتقدات والقيم ال�شائدة يف املجتمع. وهذه اأم�ر مهمة لدعم الأدوار التي تلعبها املراأة يف املجتمع 

ويف خمتلف املجالت ال�شيا�شية. كما وجد )Inglehart( و)Norris( اأن الدول ال�شناعية وتلك التي خطت خط�ات ملم��شة 

نح� ال�شناعة اأكرث قدرة من الدول الزراعية على دعم امل�شاواة بني اجلن�شني. 

وهنا نت�شاءل عما اإذا كانت الدول العربية تفتح اأب�ابها فعاًل للمعل�مات املتاحة. وهنا نق�ل اإن احلرية ال�شيا�شية وحرية ال�شحافة 

اأن ي�شع  اأمر من �شاأنه  العربية، ناهيك عن الرقابة املفرو�شة على �شبكة املعل�مات*. وهذا  اأغلب الدول  ل تزال حمدودة يف 

ا لي�شمل  اأي�شً الن�عي الذي تقدمه هذه ال�رقة فح�شب، ولكنه ميتد  التحليل  التحليل، وه� ل يقت�شر على  اأمام هذا  العراقيل 

الت�افق املطل�ب يف النم�ذج التجريبي املعرو�س من قبل م�ؤلفي ال�رقة بنف�س القدر. فاإذا ما كانت املعل�مات من الأبعاد املهمة 

يف عملية الع�ملة - ف�شاًل عن ك�نها من الع�امل اجل�هرية يف تفعيل التغيري ال�شل�كي يف املجتمع- فاإن تغييب دور الإعالم يف 

هذا البحث ينط�ي من امل�ؤكد على تق�ي�س للم�شار الطبيعي للنتائج يف اجتاه معني. 

دعنا نفرت�س الآن اأن ال�شد الذي يح�ل دون تدفق �شري املعل�مات يف العامل العربي قد تهاوى، فهل هذا �شيخدم اجلهد املبذول يف 

�شبيل اإيجاد حل لق�شية عدم امل�شاواة بني الرجل واملراأة يف املنطقة العربية؟ يكمن جزء من حل هذا الت�شاوؤل يف مدى قدرة “دورة 

ت�فيق” اأو�شاع القت�شاديات واملجتمعات و�شرعتها حتى ميكنها التفاعل مع الأفكار والنماذج ال�اردة من اخلارج، وهذا ه� 

ا على حد �ش�اء. التحدي الذي ل تقت�شر م�اجهته على احلك�مات املعنية فح�شب، بل ميتد لي�شمل امل�ؤ�ش�شات بل والأفراد اأي�شً

اإحداث  لت�شجيع  العمل  �ش�ق  ال�شادرة عن  املبادرات  تكفي  �ش�ف  يلي: هل  ما  منها  الت�شاوؤلت،  من  املزيد  يطرح  اأمر  وهذا 

اأو اأن الأمر يتطلب تدخل احلك�مة؟ واإذا حتقق ذلك، فما �شكل التدخل  التغيريات الالزمة يف الت�جهات احلالية نح� املراأة، 

اأن  العمل والأج�ر  الع�ملة على فر�س  تاأثري عملية  بالبحث مدى  تناولت  التي  الدرا�شات  املثال، وجدت  �شبيل  فعلى  املطل�ب؟ 

زيادة واردات الدول النامية ت�شع �شغ�ًطا تنازلية على م�شت�يات اأج�ر عمال الدول ال�شناعية. وتتفق هذه الدرا�شات على اأن 

التط�رات ال�شلبية التي طراأت على �ش�ق العمل واأثرت على العمال من ذوي املهارات املتدنية يف الدول ال�شناعية ترجع يف 

املقام الأول اإىل التغيريات التقنية التي طراأت على الهياكل التنظيمية لل�شركات، فهي لي�شت نتيجة املناف�شة بينها وبني واردات 

الدول النامية. وهذه ظاهرة يطلق عليها علماء القت�شاد “التغري التكن�ل�جي املنحاز للجانب املهاري للعمال”. وهذا ي�شف 

مدى التغري الذي طراأ على �ش�ق العمل الذي �شهد زيادة الطلب على العمال املهرة مبا يف�ق الطلب على العمال العاديني.

وقد اأ�شفر هذا التح�ل يف متطلبات �ش�ق العمل عن زيادة فج�ة عدم امل�شاواة بني اأج�ر العمال يف بع�س الدول، ل�شيما تلك 

الدول  العاديني يف بع�س  العمال  البطالة بني  ن�شبة  ارتفاع  اإىل  ا  اأي�شً اأدى هذا  العمل. كما  اأ�ش�اق  تت�شم مبرونة  التي  الدول 

الأخرى، خا�شة الدول التي متتاز ب�شرامة الق�انني التي حتكم �ش�ق العمل.

وهنا نت�شاءل عما اإذا كانت هناك يف الدول العربية ق�ى مماثلة لها اأدوار تلعبها فت�ؤثر �شلًبا على املراأة. وهل نعاين من م�شكلة 

للعمال”؟ املهاري  للجانب  املنحاز  التكن�ل�جي  “التغري 

  * من امل�ؤكد اأن هناك تبايًنا بني الدول العربية بالن�شبة ل�شيا�شات تقييد احل�ش�ل على املعل�مات، فهذا اأمر تختلف درجته من دولة لأخرى.
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وماذا عن الدور الذي تلعبه امل�ؤ�ش�شات الجتماعية العربية ب�شاأن املعايري والتقاليد وق�انني الأ�شرة - مبا يف ذلك الق�انني 

التي حتكم اأم�ر الزواج والطالق واحلق يف ح�شانة الأطفال واملرياث- لتحقيق امل�شاواة بني الرجل واملراأة، وجتنب الآثار 

للع�ملة؟. ال�شلبية 

ا  هنا جند اأن ممار�شات التمييز الن�عي داخل امل�ؤ�ش�شات الجتماعية غالًبا ما تك�ن م�شترتة، بيد اأنها مع ذلك تك�ن �شبًبا مهمًّ

وراء عدم امل�شاواة بني اجلن�شني، ل�شيما يف الدول املعروفة ب�ج�د م�ؤ�ش�شات حك�مية وهياكل تنظيمية �شعيفة فيها، وهذه 

م�شكلة تعاين منها معظم الدول العربية. ومن ح�شن الطالع، اأننا ن�شتطيع اأن نتلم�س بع�س التقدم يف عدد من الدول العربية. 

فعلى �شبيل املثال، هناك جه�د تبذل يف ت�ن�س حالًيا لتغيري الأطر امل�ؤ�ش�شية التي حتد من فر�س العمل املتاحة للمراأة اأو التي 

حت�ل دون اكت�شابها للمهارات املطل�بة ل�ش�ق العمل، وبالتايل دعم اإ�شهام املراأة الت�ن�شية يف برامج التنمية. وهذه اجله�د بداأت 

ت�ؤتي ثمارها، والدليل على ذلك اأننا جند اأن ن�شبة تبلغ )30-40%( من الق�شاة والأطباء واملعلمني من الن�شاء الت�ن�شيات. 

وبعد تناويل لهذا اجلانب من البحث الذي تعر�شه ال�رقة املقدمة، �شاأنتقل الآن لتناول التقنيات القت�شادية التي ا�شتخدمتها 

ال�رقة للتدليل على مدى العداء الذي تبديه عملية الع�ملة جله�د متكني املراأة. وهنا اأركز ب�شفة رئي�شة على اجل�انب التالية:

املتغريات الغائبة عن ال�رقة )وهي النفتاح على عامل املعل�مات، واملعايري، وامل�ؤ�ش�شات الجتماعية اآنفة الذكر(.

بع�س امل�شكالت التي ت�شمنها تف�شري املتغريات التي تناولها م�ؤلفا ال�رقة بالبحث، وهي: النفتاح التجاري، )وي�شار اإليه 

فيما يلي بالع�ملة 1( النفتاح يف حرية انتقال روؤو�س الأم�ال، )وي�شار اإليه فيما يلي بالع�ملة 2(- والنفتاح يف �ش�ق 

الأوراق املالية، )وي�شار اإليه فيما يلي بالع�ملة 3(. 

كما نرى فاإن الإجراءات اآنفة الذكر التي �شحبت الع�ملة ) العوملة 1( و)العوملة 2( و)العوملة 3( -واملتمثلة يف النفتاح الذي �شهدته 

جمالت التجارة وانتقال روؤو�س الأم�ال واأ�ش�اق املال التي اأوردها م�ؤلفا ال�رقة للتدليل على مظاهر الع�ملة- تقي�س النتائج 

املرتتبة على هذه املظاهر بعيًدا عن ال�شيا�شة. وهناك م�شكلة معروفة يف اإجراءات النفتاح التي ل يقت�شر اعتمادها يف كل دولة 

على الظروف الكامنة يف الأن�شطة التجارية لديها، وكذا �شيا�شات ال�شتثمار والرقابة على راأ�س املال املطبقة فيها فح�شب، بل 

ال�شكانية والقت�شادات  الكثافة  اأن الدول ذات  البلد. ونرى  ال�شمات اجلغرافية والقت�شادية لهذا  ميتد هذا العتماد لي�شمل 

املتن�عة يك�ن ن�شاطها التجاري اأقل )بالتنا�شب مع اإجمايل الناجت الق�مي(، فتعمل على جذب املزيد من ال�شتثمارات الأجنبية 

املبا�شرة، وتدفق راأ�س املال اأكرث من الدول ال�شغرية. وبعبارة اأخرى، فاإن ال�شيا�شة املتبعة يف اأية دولة، وحجم هذه الدولة )اأي 

عدد �شكنها وم�شاحتها(، اأو م�قعها اجلغرايف على اخلريطة العاملية، كلها ع�امل قد ت�ؤثر ب�شكل كبري على مدى ال�شتفادة من 

النتائج املرتتبة على عملية الع�ملة؛ ومن ثم يتمثل اأحد احلل�ل املطروحة يف عمل قيا�س حقيقي لل�شيا�شة املتبعة يف كل جانب من 

اجل�انب املذك�رة اأعاله. ففي جمال التجارة مثاًل يتعني ا�شتبدال )ع�ملة 1( مبعدل التعريفات اجلمركية وعدد املنافذ املعفاة من 

هذه التعريفات يف كل دولة.

هذا وُتبذل جه�د دولية يف ال�قت الراهن ملناق�شة ال�شيا�شات التنظيمية التي حتد من حجم ال�شتثمارات الأجنبية املبا�شرة. 

اأحدث  با�شتخدام  املبا�شرة  الأجنبية  ال�شتثمارات  هذه  حجم  وتق�م منظمة التعاون القت�شادي والتنمية “OECD” بقيا�س 

تقنيات القيا�س القت�شادي الن�عي. وحتى ت�شتطيع هذه اجله�د اأن ت�ؤتي ثمارها؛ يحتاج م�ؤلفا ال�رقة اإىل اإعادة النظر يف 

الطرق امل�شتخدمة يف قيا�س امل�ؤ�شرات اخلا�شة بكل بلد. 

وحتى ن�شتطيع اإحراز التقدم املن�ش�د، نحتاج اإىل املزيد من حمالت الت�عية باأهمية التعليم العام؛ حتى ن�ؤكد اأن مبداأ امل�شاواة 

اأفراد الأ�شرة، ف�شاًل عن دفع عجلة النم� القت�شادي،  بني اجلن�شني ل ي�شتهدف املراأة فقط، ولكنه ينعك�س على حياة جميع 

امل�ؤ�ش�شات والق�انني والل�ائح  النظر يف و�شع  ا لإعادة  اأي�شً اأفراد املجتمع. وهناك حاجة  ل�شائر  وحتقيق الزدهار والتقدم 

التي كانت ال�شبب وراء تر�شيخ ممار�شة التمييز �شد املراأة يف العامل العربي. وهذا يتطلب و�شع الت�شريعات الالزمة ل�ش�ق 
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العمل لتك�ن كفيلة بح�ش�ل املراأة على ن�شيب عادل يف �ش�ق العمل. كما اأن جه�د م�اجهة م�شكلة التمييز �شد املراأة يجب اأن 

يك�ن للرجال فيها دور اأكرب مما ه� قائم الآن. هذا ومن امل�ؤكد اأن املراأة �ش�ف ت�شتفيد بدرجة اأكرب اإذا ما ن�شت الد�شاتري اأو 

الت�شريعات الق�مية الأخرى على �شمانات تكفل لها احل�ش�ل على حق�ق متكافئة )كما ه� م�ج�د يف معظم الدول العربية(. بيد 

اأن هذه ال�شمانات امل�ج�دة فعاًل ل يتم تنفيذها من قبل �شلطات الدولة على اأر�س ال�اقع بالفاعلية املطل�بة. 

لقد باءت العديد من برامج الإ�شالح بالف�شل ب�شبب تركيزها على احتياجات املراأة، مع غ�س الطرف عن حقيقة اأن املجتمعات التي 

متعن يف اإ�شرارها على التمييز بني اجلن�شني تخلق مزايا ل ي�شتطيع الرجال التفريط فيها ب�شه�لة؛ ومن ثم فمن الأهمية مبكان 

م�شاركة الرجال يف احل�ار الدائر لإ�شالح و�شع املراأة يف العامل العربي، وت�شجعيهم على هذه امل�شاركة. ومثل هذا احل�ار 

يجري الآن يف كينيا يف �شياق تعديل ق�انني املرياث التي متيز بني اجلن�شني، فلماذا ل يحدث هذا يف اجلزيرة العربية؟

علينا اأن نك�ن على يقظة دائمة ل�شمان التعامل مع ممار�شات التمييز �شد املراأة يف �ش�ق العمل من خالل امل�ؤ�ش�شات وال�شيا�شات 

ا مهماًل، حتى ل نف�ت  املنا�شبة، مع ت�خي احلر�س يف ت�شخي�شنا ال�شليم للم�شاكل القائمة، وجتنب النظر للمراأة ب��شفها كمًّ

الفر�شة على اأنف�شنا ون�شتطيع اللحاق بركب التقدم. 

اأمتنى اأن اأك�ن قد وفقت يف اإقناعكم اأن كالًّ من اأحمد وعائ�شة كان على �ش�اب فيما اأبداه من راأي ح�ل مكانة املراأة يف العامل 

العربي.
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الدكتورة/ فران�سي�س لند

تتناول ال�رقة املقدمة من قبل كل من الدكت�رة فاطمة ال�شام�شي والدكت�ر ح�شن علي الن�احي القت�شادية املرتبطة بالأمن 

الإن�شاين للمراأة. ويعر�س اجلزء الأول من هذه ال�رقة نظرة عامة عن عملية الع�ملة، مع طرح ج�انب خمتلفة للح�ار ح�ل 

اأن معدلت  ال�رقة  اأنها ت�شر مب�شاحلها. وت�ؤكد مقدمة هذه  اأو  للمراأة  القت�شادي  ال��شع  تعزز  الع�ملة  اإذا كانت هذه  ما 

بينما   .)Chen et al, 2005( العامل  من  اأخرى  مبناطق  قيا�ًشا  منخف�شة  العربية  املنطقة  يف  العمل  �ش�ق  يف  املراأة  م�شاركة 

املتاحة يف م�اقع  التي تتناول عدم امل�شاواة بني الرجل واملراأة يف الفر�س  املفيدة  الكتابات  بع�س  اجلزء الثاين  يعر�س 

ال من اأجل معاجلة عدم امل�شاواة بني الرجل واملراأة. العمل، م��شًحا �شرورة اإتباع نهج م�ؤ�ش�شي فعَّ

ويتناول اجلزء الثالث من التقرير و�شع املراأة يف عدد من الدول العربية م��شًحا عدم امل�شاواة التي تعانى منها املراأة يف 

ا �شغار ال�شن  جمال التعليم وعلى م�شت�ى اللتحاق باملراحل املختلفة من التعليم، والذي ي�شمل جميع الرجال والن�شاء واأي�شً

منهم. وي�شري التقرير اأن هذا ال��شع قد ي�شهد حت�شًنا ملم��ًشا مبرور ال�قت، مع وج�د تفاوت عميق يف معدلت هذا التح�شن 

بني الدول. كما ت��شح ال�رقة اأن معدل التحاق الإناث يف مرحلة التعليم العايل اأعلى منها يف الذك�ر، ول�شيما يف جمالت 

التخ�ش�شات الدرا�شية التي قد تدر اأجًرا متدنًيا. كما اأن هناك فعاًل تفاوًتا كبرًيا بني الدخ�ل التي يح�شل عليها كل من الذك�ر 

والإناث. وبالطبع ي�جد تفاوت كبري يف ذلك الأمر بني الدول العربية، فمثاًل جند اأن ن�شبة الن�شاء الالتي تتقا�شني اأج�ًرا يف 

اململكة العربية ال�شع�دية ت�شكل )0.16%( فقط، وحت�شلن على ن�شبة قدرها )16%( من الأجر الذي يح�شل عليه الذك�ر، بينما 

تزداد ن�شبة الن�شاء الالتي تتقا�شني اأجًرا يف جيب�تي مثاًل لت�شل اإىل )0.83%(، حت�شلن على اأربعة اأخما�س ما يح�شل عليه 

الرجال، بينما ترتاوح هذه الن�شب يف معظم الدول الأخرى ما بني )0.25%( اإىل )%0.35(. 

ا بيانات عن معدلت البطالة وامل�شاركة يف خمتلف القطاعات القت�شادية، م��شًحا  كما يقدم اجلزء الثالث من هذه ال�رقة اأي�شً

اأن النقطة الأكرث اأهمية هي اأن م�شاركة املراأة يف الأن�شطة غري الزراعية متدنية، ولكنها مرتفعة يف الأعمال التي تق�م بها املراأة 

جماًنا بدون اأجر، مثل امل�شاركة يف العمل الزراعي يف نطاق الأ�شرة. كما يعد القطاع العام من قطاعات العمل املهمة والآمنة 

لعدد كبري ومتزايد من الن�شاء )معظمهن من خريجات التعليم العايل( يف عدد من الدول العربية املعنية بهذه ال�رقة. 

واإنني اأرى اأن اجلزء الثالث من ال�رقة املقدمة قد اأغفل نقطتني مهمتني كان من املمكن اأن تدعما ما ورد فيه من بيانات. النقطة 

الأوىل التي مل ترد بهذه ال�رقة هي الأ�شباب وراء الختالفات الكبرية القائمة بني الدول املعنية يف هذا اخل�ش��س، وكنت يف 

حاجة للتعرف على هذه الأ�شباب حتى تت�شح يل ال�ش�رة كاملة. اأما النقطة الثانية، فهي اأنه جاء يف مقدمة هذه ال�رقة اأننا ب�شدد 

الإطالع على مدى التط�ر الذي حدث يف جمال �شحة املراأة منذ عام 1990م، وه� ما مل يرد يف ال�رقة فيما عدا اأحد م�ؤ�شرات 

ال�شحة خالل عام واحد، األ وه� مت��شط عمر املراأة خالل عام 2005م يف اجلدول رقم )2(. 

اأما اجلزء الرابع من ال�رقة فقد ا�شتخدم الأ�شاليب القت�شادية للقيا�س يف حماولة لتقييم العالقة بني الع�ملة ومدى م�شاركة 

وقد متت  تقلي�شها.  اأو  للمراأة  املتاحة  العمل  فر�س  زيادة  على  تعمل  قد  الع�ملة  م�شاألة  اأن  واأو�شح  العاملة.  الق�ى  املراأة يف 

ال�شتعانة يف ذلك مبعايري التجارة احلرة، وحرية انتقال راأ�س املال، ومعدلت من� اإجمايل الناجت املحلى، ون�شيب الفرد من 

اإجمايل هذا الناجت املحلى. 

ونظًرا لأنني مل اأ�شعر بالرتياح اإزاء البيانات التي وردت يف هذا اجلزء من هذه ال�رقة، فقد طلبت بع�س الع�ن من اأحد الزمالء، 

وه� جيم�س هينتز، وه� خبري يف هذا املجال؛ حيث كان يعمل م�ؤخًرا يف درا�شة بيانات العمالة والت�ظيف يف الدول العربية 

وحتليلها. ووجدت اأن هناك م�شكالت مهمة يف التحليل املقدم من مقدمي هذه ال�رقة، وتلك امل�شكالت هي ما يلي:

ا يتناول معدلت تعليم املراأة، ولكنهما مل يتمكنا  • حذف املتغريات: كان مقدما ال�رقة ياأمالن يف اأن يدرجا م�ؤ�شًرا خا�شًّ
ا ت�شمني ال�رقة بع�س  اأي�شً القيام بهذه الدرا�شة. وقد حاول  البيانات املت�افرة لديهما خالل  من ذلك ب�شبب ق�ش�ر 
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البيانات اخلا�شة بت�زيع الفئات العمرية ومعدلت اخل�ش�بة يف املراأة، لأن مثل هذه الأم�ر قد تك�ن من الع�امل التي 

حتدد حجم م�شاركة املراأة �شمن الق�ى العاملة يف �ش�ق العمل.

• مل يذكر م�ؤلفا ال�رقة اإل عدًدا قلياًل من املالحظات عن بع�س الدول ال�شبع التي �شملتها ال�رقة، وهذا يعد ق�ش�ًرا يف 
البيانات الالزمة للرج�ع اإليها؛ الأمر الذي يفقدها املرجعية املطل�بة. 

• يف اجلزء التجميعي للبيانات، تعامل مقدما ال�رقة مع جميع الدول العربية ال�شبع املعنية بالبحث على قدم امل�شاواة، 
وهذا يتناق�س مع ما ورد يف اجلزء الثالث، الذي جاء فيه اأن هناك اختالًفا كبرًيا بني الدول ال�شبعة املعنية فيما يخ�س 

بني  تناق�س  ل�ج�د  املرجعية  املعنية  الدول  واقع  عن  ال�اردة  البيانات  يفقد  ما  وهذا  القائمة؛  املتغريات  مع  التفاعل 

املعل�مات ال�اردة يف ال�رقة. 

اأعتقد اأن هناك اأجزاًء من هذه ال�رقة اأق�ى بكثري مما ورد يف اجلزء الثالث منها على وجه التحديد. واأرى اأنه كان من الأجدى 

الرتكيز على حتليل اأكرث تف�شياًل عن املجالت التي مت طرحها يف اجلزء ال�شابق، مثل: م�شاركة املراأة يف القطاعات القت�شادية 

املختلفة، والفج�ات الأخرى التي �شاأو�شحها يف النقاط التالية. 

اخللل  لإ�شالح  املقرتحة  التدخالت  املتبعة، وحزمة  ال�شيا�شة  باإ�شالح  املتعلقة  التعقيدات  اإىل  ال�رقة  من  الأخري  اجلزء  ي�شري 

امل�ج�د، كما يربز لنا هذا اجلزء نقاًطا غاية يف الأهمية. و�ش�ف اأحاول اأن اأدمج تعليقاتي على هذه اجلزئية مع حتليلي العام 

لل�رقة فيما يلي:

ا به من واقع متعلق بالق�ش�ر ال�ا�شح يف م�شادر البيانات  اأقرَّ اأوًل: لقد بذل مقدما ال�رقة ما يف و�شعهما للتعامل مع ما 

واملعل�مات املتاحة. واأرى اأن م�اجهة ق�شايا مثل عمالة املراأة وت�فري الأمن الالزم لها يف جمال العمل -�ش�اء اأكان ذلك على 

م�شت�ى العامل اأجمع اأو يف الدول العربية على وجه اخل�ش��س- يتطلب ممار�شة مزيد من ال�شغط للح�ش�ل على اإح�شائيات 

ر�شمية دقيقة اأف�شل من املت�افرة حالًيا، ب��شف ذلك من الأم�ر امللحة. كما يجب اأن تك�ن البيانات واملعل�مات اخلا�شة بعمل 

املراأة والتفاوت امل�ج�د بني اجلن�شني اأكرث و�ش�ًحا و�شم�ًل؛ فقد اأ�شارت منظمة املراأة )WIEGO’s( من خالل اخلربات التي 

ا�شتقتها من امل�شاركة يف اأعمال تط�ير الإح�شائيات املتعلقة بعمل املراأة اإىل اأن املطالبة بت�فري بيانات اأف�شل يتعني اأن تاأتي من 

اجلماعات امل�شتفيدة من هذه البيانات وجماعات ال�شغط الأخرى. 

الطريق  على  واملراأة خط�ة جيدة  الرجل  بني  امل�ج�د  التفاوت  ت��شيح  املت�افرة من خالل  البيانات  عملية حتليل  تعد  ثانًيا: 

ا الختالفات القائمة بني الطبقات الجتماعية املختلفة التي تنتمي اإليها الن�شاء  ال�شحيح. ولكن يجب اأن ناأخذ يف احل�شبان اأي�شً

املنخرطات يف �ش�ق العمل. فمن املعروف ب�شفة عامة اأن الع�ملة وغريها من التغريات الجتماعية التي طراأت على املجتمعات يف 

الفرتة الأخرية قد خلقت فر�س عمل جديدة لأعداد كبرية من �شف�ة الن�شاء الرثيات الالتي ينتمني للطبقات الجتماعية الراقية، 

ا اأخرى للعديد من الن�شاء من الطبقات الفقرية، التي يتعني عليها العمل بكد وداأب مدى احلياة  كما اأتاحت يف ال�قت ذاته فر�شً

يف فر�س العمل املتاحة لهم. ورغم ذلك ت�شتمر معاناتهن من الفقر ب�شبب ظروف العمل القا�شية التي يعملن يف كنفها؛ ومن 

ثم، فاإننا نرى اأن الع�ملة ل هي نعمة ول هي نقمة، ولكنها ظاهرة ذات تاأثريات خمتلفة ومتباينة على الن�شاء باختالف دياناتهن 

وتن�ع املجتمعات التي تع�شن فيها والطبقات الجتماعية التي تنتمني اإليها؛ وبالتايل، فاإننا يف حاجة اإىل اإلقاء نظرة اأكرث دقة على 

الة يف �ش�ق العمل وعلى ن�عية العمل املت�افر لها. ون�د هنا اأن نتعمق يف حتليل  ن املراأة من امل�شاركة الفعَّ الظروف التي متكِّ

هذه النقاط ب�ش�رة اأكرب، وذلك فيما يلي: 

• �شرورة ت�فري اجل� املالئم لنخراط املراأة يف �ش�ق العمل، مع زيادة فر�س العمل املتاحة لها، وت�فري مزيد من الأمن 
وحرية احلركة لها )كما اقرتح  Heintz يف عام 2008م(. 
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• الت�شدي لدخ�ل املراأة اإىل �ش�ق العمل يف ظل ظروف غري م�شجعة، مثل: العمل مبقابل مادي زهيد مع عدم ت�افر 
اأية اإمكانية لتح�شني الأو�شاع اأو فر�س للرتقي يف العمل؛ حيث اإن هذه الظروف هي التي تعر�س �شحة املراأة وكذا 

اأطفالها لالأخطار. 

• دخ�ل املراأة اإىل �ش�ق العمل على ح�شاب ن�شاء اأخريات، حيث يعتمد عمل املراأة على اللج�ء مل�شاعدة ن�شاء اأخريات باأجر 
زهيد، وهذا ما يحدث بالن�شبة خلادمات املنازل وجلي�شات الأطفال.

الذي يطرح نف�شه يف هذا اخل�ش��س ه�:  املراأة. وال�ش�ؤال  تعليم  التي �شهدتها عملية  التط�رات  اأهم  ال�رقة  ثالًثا: ت��شح 

كيف ميكننا ترجمة حت�شن و�شع املراأة يف جمال التعليم اإىل ت�فري ن�شيب عادل من فر�س العمل لها يف �ش�ق العمل؟ وما 

املع�قات التي تقف حائاًل دون حتقيق ذلك؟ وقد قدم مقدما ال�رقة بع�س الأفكار اجليدة عن الطريقة التي ميكن من خاللها 

للقائمني على �ش�ق العمل التدخل لعالج هذا اخللل. اأما الت�شاوؤل الآخر فه�: هل هناك ع�ائق اأخرى ترتبط بالأ�شرة واملجتمع 

بالن�شبة  الأ�شرة  التي ت�شعها  القي�د واملع�قات  ال�رقة  لقد �شردت  التي حت�ل دون حتقيق ذلك؟  الثقافية والدينية  واملعايري 

للغاية. واإذا كانت هذه املع�قات م�ج�دة فعاًل، فما ال�شبيل مل�اجهتها والتغلب  لعمل املراأة، ولكن كان ذلك ب�ش�رة م�جزة 

عليها؟ وما الدور الذي من املمكن اأن تلعبه احلك�مة للم�شاعدة يف الت�فيق بني حاجة املراأة للعمل ورغبتها يف ال�قت ذاته يف 

رعاية اأطفالها واأ�شرتها؟

اأما فيما يخ�س الأدوار التي يق�م بها كل من القطاع احلك�مي والقطاع اخلا�س: فال�ش�ؤال املطروح ه�: كيف ميكن اأن يك�ن 

باإزالة  املنا�شبة والكفيلة  العمل  �شيا�شات �ش�ق  الأمر، من خالل و�شع  فعال يف هذا  العام واخلا�س دور  القطاعني  لكل من 

على  الن�شاء  من  اأكرب  �شريحة  ثم متكني  العمل؛ ومن  �ش�ق  للمراأة يف  الإيجابية  امل�شاركة  التي حت�ل دون  والقي�د  املع�قات 

العمل، ول�شيما الالتي يرغنب يف القيام مب�شروعات خا�شة كما جاء يف الت��شيات التي جاءت بال�رقة؟ واإذا ما قامت الهياكل 

ال�شيا�شية يف الدولة والأطراف الأخرى الفاعلة يف املجتمع برعاية مثل هذه امل�شروعات ال�شغرية للن�شاء ودعمها، فهذا بال �شك 

.)Destremau, 2007 الة يف املجتمع. )وهذا ما اقرتحه يك�ن من �شاأنه حت�شني و�شع املراأة ودعم م�شاركتها الفعَّ

املنظمات  دعم  اأهمية  العامل  م�شت�ى  على  املراأة  بعمل  املعنية  الأخرى  الن�شائية  واملنظمات   )WIEGO( ويجو  منظمة  وتوؤكد 

ا اأهمية حت�شني م�شت�ى البيانات واملعل�مات املتاحة عن و�شع املراأة، ومعدلت م�شاركة املراأة يف الق�ى العاملة  الن�شائية، واأي�شً

مقارنة بالرجل. وهذا من �شاأنه ت��شيح الأم�ر ب�شكل اأف�شل، ورفع �ش�ت املراأة عالًيا لي�شمعه اجلميع. 

ويف النهاية، اأود اأن اأعرب عن امتناين لإتاحة هذه الفر�شة يل كي اأو�شح هذه التعليقات ح�ل هذه ال�رقة التي تثري جمم�عة 

مهمة من الق�شايا. واأمتنى اأن تك�ن هذه التعليقات مفيدة.
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الدكتورة/ اإميا مرييف 

تعر�س هذه ال�رقة املميزة �ش�رة قامتة اإىل حد ما عن مدي تاأثري الع�ملة على و�شع املراأة يف العامل العربي، ولكن لهذا ما 

ا  يربره. وهناك يف راأيي مغزى مهم جلملة وردت يف ختام ال�رقة امل�شار اإليها، جاء فيها ما يلي”........ كما يربز التحليل اأي�شً

حقيقة اأن الدول العربية ل تزال تعاين من التمييز �شد املراأة وال��شع املتدين لها”. وما تعر�شه هذه ال�رقة ب��ش�ح ه� اأن 

التمييز الذي تعاين منه املراأة يف الدول العربية يقل�س بدرجة كبرية من فر�س جناح اجله�د امل�شرتكة املبذولة من قبل الن�شاء 

من اأجل امل�شاركة يف اإحداث عمليات التغيري الكبرية التي تتطلبها الع�ملة، ناهيك عن اجله�د الأخرى املبذولة من اأجل حتقيق 

املزيد من الأهداف التنم�ية التقليدية الأخرى.

ا يح�شر دور املراأة كاأحد امل�ارد القت�شادية  ويف ال�قت الذي ل اأرغب فيه يف تكرار الت�جه الراأ�شمايل ب��شفه نظاًما اقت�شاديًّ

املتاحة للدولة، فاإنني اأتفق مع الراأي القائل اإنه مل يتم فعاًل ال�شتفادة ال�اجبة من طاقات املراأة ب��شفها اأحد املك�نات الرئي�شة 

للجه�د الق�مية والإقليمية املبذولة من اأجل حتقيق املزيد من الرخاء والأمن جلميع اأفراد املجتمع. وف�شاًل عن ذلك، ت�شري ال�رقة 

اإىل اأنه يف ع�شر الع�ملة الذي نعي�س فيه الآن، مل يكن هناك احتياج لال�شتفادة الكاملة من طاقات املراأة داخل الأ�شرة، على 

ال�شعيدين املجتمعي والق�مي ب�شكل عام اأكرب؛ وهذا من �شاأنه اأن يتطلب اإعادة النظر يف �شيا�شة التعليم، واأ�شاليب تدريب املراأة 

وت�شغيلها ودعمها اجلاري تطبيقها يف ال�قت الراهن. 

دخاًل  تخلق  منا�شبة  عمل  فر�شة  اإيجاد  من  املراأة  التعليم يف متكني  يلعبه  الذي  الدور  اأهمية  يذكر يف  �شك  من  هناك  ولي�س 

لالأ�شرة؛ وبالتايل ي�شهم يف دعم النم� الق�مي. وب�شفتي اأحد امل�شتغلني يف حقل التعليم، فلي�س بالأمر امل�شتغرب اأن جتدين 

اأهتم بامل�شاكل التعليمية املحرية التي يعاين منها العامل العربي.

ويف هذا اخل�ش��س، اأ�شري اإىل التقرير الذي �شدر عن البنك الدويل يف الفرتة املا�شية حتت عن�ان “الطريق غري املطروق...

املراأة يف  بتعليم  املت�شلة  للم�شكالت  ال�شحيح  الفهم  اأن  التقرير  واإفريقيا”، وي�شري هذا  الأو�شط  ال�شرق  التعليم يف  اإ�شالح 

العامل العربي يتطلب م�اجهة الف�شل وا�شع النطاق يف م�شاألة اإقامة عالقات اإيجابية بني التعليم والنم� القت�شادي من جانب، 

وبني التعليم ومتطلبات �ش�ق العمل من جانب اآخر. والأهم من ذلك ه� مدى ج�دة ن�عية التعليم املتاح. ففي خالل الأربعني 

عاًما املا�شية، جند اأن معدل ما مت اإنفاقه على قطاع التعليم يف العامل العربي قد بلغ )5%( تقريًبا من اإجمايل الناجت املحلي، 

و)20%( من اإجمايل الإنفاق احلك�مي. وهذا ي�شكل �شعف ما تنفقه ال�شني على التعليم، بينما تعد ماليزيا هي الدولة ال�حيدة 

من بني جمم�عة الدول التي ُيطلق عليها “النم�ر الآ�شي�ية” التي تتجاوز هذه الن�شبة من الإنفاق على قطاع التعليم. ومع هذا 

ل تبدو هناك يف الأفق م�ؤ�شرات جدوى اقت�شادية مماثلة تتعلق ب�ج�د ق�ة عمل متعلمة. وي�شري التقرير ب�ش�رة مقنعة اإىل اأن 

هذا الق�ش�ر الذي يعاين منه قطاع التعليم ل يرجع اإىل نق�س ال�شتثمارات امل�شتخدمة، ولكن اإىل الف�شل يف تقدمي تعليم مميز 

يف املراحل الأوىل من التعليم، ول�شيما يف املرحلة الثان�ية، والتي حتبذ امل�اد الدرا�شية الأدبية والعل�م الإن�شانية والجتماعية 

ا اإىل الإ�شهام غري املت�شاوي وغري املنتظم لقطاع التعليم اخلا�س، ف�شاًل عن  على العل�م التطبيقية. كما يرجع هذا الق�ش�ر اأي�شً

عدم تكاف�ؤ الفر�س املتاحة يف التعليم. 

ومن جانب اآخر فاإن عملية متكني املراأة من حقها يف احل�ش�ل على م�شت�يات التعليم املنا�شبة -والذي يعمل بدوره على دعم 

ال يف النم� القت�شادي للبالد- تتطلب اإ�شالح نظم التعليم يف جميع مراحله؛ ليك�ن له روؤية جديدة تاأخذ يف  اإ�شهامها الفعَّ

اعتبارها متطلبات املجتمع. وهذا اأمر ي�شكل حتدًيا �شخًما اأمام ال�شيا�شة العامة للدولة واملجتمع باأ�شره. 

وتطرح هذه الروؤية عدًدا من الت�شاوؤلت املتعلقة باملردود الجتماعي لتعليم املراأة. وكما ذكرنا �شلًفا، فاإن ال�رقة تناولت ب�شكل 

الق�ى  لتعليم  نتيجة  الأ�شرة  اأو زيادة دخل  الق�مي  القت�شاد  تع�د �ش�اء على م�شت�ى  التي  امل�شافة  القت�شادية  القيمة  جيد 

العاملة من الن�شاء، ول�شيما يف ال�قت الراهن الذي يدرك الكثري منا فيه اأهمية هذا الإ�شهام يف زيادة دخل الأ�شرة يف وقت 
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تزداد فيه نفقات العي�شة ب�شكل م�شطرد يف جميع اأرجاء العامل. وت��شح لنا تقارير التنمية الب�شرية يف املنطقة العربية -التي 

اأ�شارت اإليها مقدمة ال�رقة- بع�س املفاهيم اخلا�شة بعملية التعليم ب��شفه و�شيلة لت�شجيع البتكار والإبداع يف �شتى جمالت 

التنظيم الجتماعي وال�شيا�شي للبالد ولي�س مثبًطا لهذا الإبداع، ف�شاًل عن ك�نه و�شيلة لتمكني الأفراد واملجتمع ب�شكل عام.

اإن مناق�شة هذه النقاط املثرية للجدل واملتعلقة بتعليم املراأة قد تك�ن من الأم�ر ال�شعبة، ولكننا ن�شتطيع الق�ل اإن طرح مثل 

هذه الت�شاوؤلت على ب�شاط البحث، ه� ال�شبيل ال�حيد املتاح اأمامنا لتاأ�شيل مبداأ ت�فري فر�س تعليم عادلة ومنا�شبة للمراأة 

يف املنطقة. اإنني اأرى اأن الهدف من وراء اإتاحة فر�س التعليم املنا�شبة للمراأة لي�س جمرد �شرورة لدفع النم� القت�شادي يف 

الع�شر الراهن كما ت�شري ال�رقة، ولكن تاأتي اأهمية اإتاحة فر�س التعليم املنا�شبة للمراأة نظًرا لأهمية الدور الذي يلعبه التعليم يف 

دفع النم� الجتماعي، والتقدم احل�شاري، وغري ذلك. ومن جانب اآخر فاإن التكيف مع متطلبات الع�ملة وال�شتفادة من ثمارها 

ل يعني التبعية الجتماعية الكلية للثقافات الراأ�شمالية، ولكن الأمر يتطلب التكيف الثقايف والبتكار والتجديد. ومل يكن هذا 

الأمر مهًما مثلما ه� الي�م؛ حيث اإن للع�ملة �شمات ومتطلبات. 

وتختتم ال�رقة عر�شها للم��ش�ع بنقطة رمبا ت�ؤكد على اأهم عن�شر من عنا�شر م�شتقبل التعليم والت�شغيل بالن�شبة يل ولأبنائي، 

كما ه� احلال متاًما بالن�شبة للمراأة العربية. فمن املعروف اأن ع�شر الع�ملة الذي نعي�س فيه الآن ت�ش�قه ث�رة املعل�مات وتهيمن 

عليه، مبا حملته من من� هائل يف جمال الت�شالت، ونظًرا اإىل قدرتها على اخت�شار الزمان واملكان، واإذابة املحلية يف العاملية 

من جانب، والعاملية يف املحلية من اجلانب الآخر يف نطاق ال�قت احلقيقي الذي نعي�س فيه؛ مما زاد ب�شكل وا�شع الدور الذي 

الأمر  بداية  يف  العربي  العامل  كان  وقد  القت�شادي.  النم�  ن�شاط  حم�ر  ه�  اإليها  ال��ش�ل  اإن  حيث  املعل�مات؛  جيل  يلعبه 

متلكًئا يف اإتباعه لهذه الث�رة التكن�ل�جية، وهذا ل يرجع اإىل التقنيات ذاتها، ولكن يرجع اإىل اأن ال�شركات التي تبتكر هذه 

التكن�ل�جيات وتنتجها كانت تقع يف مناطق بعيدة عن حدود العامل العربي. بيد اأن هذه الفج�ة الرقمية قد تقل�شت مبعدلت 

�شريعة خالل ال�شن�ات الأخرية. 

العاملية  املعل�مات  �شبكة  على  يقت�شر  ل  )وهذا  ا  �شبكيًّ تفاوًتا  احلايل  وقتنا  حتى  العربي  العامل  يف  هناك  يزال  ل  هذا  ومع 

“الإنرتنت” فح�شب، ولكن على امل�شت�ى ال�شامل للتقنيات املتقدمة التي تعمل على تدعيم القت�شادات القائمة على املعرفة(. 
وحتى البالد العربية التي ر�شدت ا�شتثمارات �شخمة لدعم ا�شرتاتيجيات التنمية القائمة على تكن�ل�جيا املعل�مات )مثل الأردن 

وم�شر والك�يت( اأو الدول التي ا�شتطاعت �شركات الت�شالت اخلا�شة فيها اأن تلعب اأدواًرا رائدة )مثل دولة الإمارات العربية 

املتحدة واململكة العربية ال�شع�دية(، ل يزال فيها هناك م�شكالت اأ�شا�شية متعلقة بالبنية الأ�شا�شية التي ي�ش�بها الق�ش�ر، مع 

عدم التاأكد من ت�قعات ردود الفعل الثقافية، هذا مع وج�د اأمناط غري �ش�ية يف عملية الفر�س املتاحة لل��ش�ل للمعل�مات، 

والأهم من ذلك كله العتماد على التكن�ل�جيات التي ظهرت يف اأماكن اأخرى من العامل. ومما ل �شك فيه اأن مثل هذه التقنيات 

ا هائلة للمراأة العربية، وت�شاعدها على التغلب على العديد من امل�شكالت التي ت�اجهها حالًيا فيما يخ�س  اجلديدة ت�فر فر�شً

فر�س التعليم والعمل. 

املحاولت  كانت  واإن  الدرب،  على هذا  بالًءا ح�شًنا  تبلي  اأن  العربية  الدول  بع�س  ا�شتطاعت يف  املراأة  فاإن  الأمر،  واقع  ويف 

من  ال�شع�ديات  الأعمال  �شيدات  بع�س  متكنت  املثال،  �شبيل  فعلى  والأمل.  التفاوؤل  اإىل  تدع�  لكنها  الرتدد  بع�س  ي�ش�بها 

ا�شتخدام �شبكات الإنرتنت لإن�شاء �شركات حمدودة التم�يل. كما ا�شتفادت املراأة الفل�شطينية من خدمات الإنرتنت للح�ش�ل 

نت املراأة من عر�س الق�شايا وامل�شكالت اخلا�شة بها  على م�ؤهالت علمية. هذا ف�شال عن قن�ات التليفزي�ن الف�شائية التي مكَّ

وت��شيل �ش�تها لي�شمعه اجلميع. بينما حملت الت�شالت الال�شلكية املحم�لة الأخرى التعليم والثقافة والت�شهيالت يف �شبل 

العمل وك�شب العي�س اإىل املناطق النائية اأو الريفية اأو املناطق املعزولة؛ ف��شلت للمراأة يف املناطق التي ل ي�جد بها و�شائل نقل 

اأو خط�ط ات�شالت اأر�شية ودعمت جه�دها يف �شبيل احل�ش�ل على دخل ي�شاعد على اإعالة الأ�شرة. 
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ومع هذا فما يت�افر لنا حالًيا من معل�مات عن مدى ا�شتفادة املراأة العربية من هذه التقنيات احلديثة ل يزال حمدوًدا؛ ومن 

ثم، فهناك حاجة ملحة ملعرفة املزيد عن مدى اإمكانية قيام هذه التكن�ل�جيات اجلديدة باإحداث تغيري يف حياة املراأة على وجه 

اخل�ش��س، مع معرفة الع�ائق التي قد حت�ل دون حتقيق ذلك، وكذا ال��شائل املتاحة الكفيلة بدعم ت�شافر ال�شيا�شات العامة 

والقطاع اخلا�س والهيئات الأهلية من اأجل تفعيل ذلك.

هذا وقد اأ�شعدين اأن ال�رقة قد اختتمت درا�شتها للع�ملة ومدى تاأثريها على املراأة العربية، بالتفاوؤل باإبراز املراأة كمحرك فاعل 

العربية  املراأة  برهنت  عليها. وقد  املفرو�شة  الجتماعية  ل�شيا�شة احلك�مة والقي�د  �شلبي  املجتمع، ولي�س جمرد م�شتقبل  يف 

مراًرا وتكراًرا على �شالبتها وقدرتها على التكيف مع ظروف املجتمع، وعلى ما حتمله من طم�حات وعزمية خلدمة هذا املجتمع 

واإحداث تغيري اإيجابي به. ومن هذا املنطلق، وكذلك من منطلق اإدراك الذات- يتعني على املراأة العربية م�اجهة حتديات الع�ملة، 

وما من �شك يف اأنها ت�شتطيع ذلك. اإن ال�شند الأكرب للمراأة العربية الي�م ه� ال�عي والثقة يف اأن التحديات التي ت�شكلها الع�ملة 

ل يجب العمل على م�اجهتها فقط، بل اإنه بالإمكان التغلب عليها.
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مناق�سة عامة وتو�سيات
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نقاط مثارة من املعقبني العرب والأجانب واحل�سور على الف�سل الثالث

اأكد اأحد املعقبني الأجانب امل�شاركني اأن م�شكلة املجتمع الذك�ري لي�شت م�شكلة مرتبطة بالعامل العربي فقط، ولكنها ظاهرة 

ول�شيما  امل�ؤ�ش�شات،  هذه  يف  وا�شحة  الذك�رية  الهيمنة  اإن  حيث  ا،  اأي�شً الغرب  يف  الأجنبية  امل�ؤ�ش�شات  يف  مت�اجدة 

الع�شكرية. املوؤ�ش�شات 

العتبار  العربيات، وو�شعها يف  الن�شاء  ال�شتفادة من خربة  اإمكانية  ت�شاوؤًل مهًما ح�ل مدى  الأجانب  املعقبني  اأحد  واأثار 

ِقَبل احلك�مات عند �شياغة ال�شيا�شات الجتماعية والقت�شادية املختلفة. من 

التالية النقاط  يف  إمجاهلا  ميكن  القضايا،  من  مجلة  إىل  املعقبون  أشار  وقد 
اأهمية الأمن القت�شادي.

اأهمية تغيري �ش�رة املراأة يف املجتمعات العربية من اإن�شانة تابعة اإىل اإن�شانة م�شاركة للرجل، من خالل تعديل امل�روثات 

الثقافية والجتماعية.

اإليهن  للن�شاء كمتلقيات �شلبيات للخدمات فقط، ولكن ينظر  اأهمية الرتكيز على منهج يراعي حق�ق املراأة، ول ينظر 

كم�شاركات يف عملية اتخاذ القرارات كذلك. 

اأهمية عالج م�شاألة العنف الأ�شرى التي مل يكن ينظر لها على اأنها ق�شية ت�شتحق اأي رد فعل بزعم اأنها من امل�شائل 

اخلا�شة املحرم تداولها على املالأ. 

اأهمية وج�د اآلية ملتابعة الإجراءات املتخذة للحد من ظاهرة التفاوت بني اأعداد الن�شاء واأعداد الرجال يف جمالت العمل 

وتقييم النتائج يف النهاية. واأو�شح املعقب�ن اأن م�شاألة التفاوت بني اأعداد الن�شاء واأعداد الرجال يف جمالت العمل 

ل تقت�شر على العامل العربي وحده، ولكنها متتد على امل�شت�يني الإقليمي والدويل، وحتى داخل الأمم املتحدة نف�شها. 

ووحدات حفظ ال�شالم. 

اتفق�ا على ما ذكره د. كمال حمدان بخ�ش��س اأهمية تدريب الق�شاة وت��شيع مداركهم بالن�شبة للق�شايا اخلا�شة باملراأة.

اتفق�ا كذلك على اأن التنمية الب�شرية ي�شعب حتقيقها يف ظل اإغفال م�شاركة ن�شف املجتمع - اأعني الن�شاء- يف اتخاذ 

القرارات و�شياغة ال�شيا�شات. 

من اأجل حتقيق التنمية امل�شتدمية يجب اتخاذ بع�س التدابري، منها ما يلي:

• الهتمام بال�شحة والتعليم.
• الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة. 

• القراءة امل�شتنرية للدين. 
• عدم عزل الن�شاء عن احلياة القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية.

اختلف البع�س مع ما جاء يف ال�رقة ح�ل اأن املراأة اإذا كانت قد ظلمت يف التاريخ فاإنها هي التي ظلمت نف�شها ب�شبب 

لها للمنظ�مة الأ�شرية التي و�شعتها يف هذه املكانة. تقبُّ

املطالبة بتعديل الق�انني والت�شريعات من اأجل اإعطاء املراأة حق�قها، وتعزيز فر�شها مقارنة بالرجال. 

خل�س البع�س اإىل اأن الأمن الجتماعي ي��شل اإىل التمكني القت�شادي، ثم اإىل التمكني ال�شيا�شي.

�شرورة العتناء بالعامالت من الن�شاء يف قطاع العمل غري الر�شمي، ول�شيما الفقريات منهن. 

ال املن�ط بها. اأهمية اأن تتب�اأ املراأة مكانتها بني متخذي القرار على كافة الأ�شعدة لتلعب الدور الفعَّ

منطقة  اأن  اإىل  ت�شري  الدرا�شات  اإن  املعقبات  اإحدى  قالت  العربية،  املنطقة  يف  الإمنائية  الألفية  اأهداف  حتقيق  ح�ل 

اخلليج العربي �ش�ف حتقق الكثري من اأهداف الألفية الإمنائية بحل�ل عام 2015م، ماعدا ما يتعلق منها بق�شية الن�ع 

الجتماعي و�شئ�ن البيئة، بينما لن ت�شتطيع بع�س الدول الأخرى يف املنطقة العربية حتقيق اأي هدف من هذه الأهداف 

يف امل�عد املحدد.
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ومناقشاتها الورقة  عروض  من  مستخلصة  توصيات 
يجب قيا�س ن�عية التعليم، وعدم الكتفاء مبعدلت اللتحاق.

ربط ال�شيا�شات الجتماعية بال�شيا�شات القت�شادية.

العمل على ت�فري �شمان اجتماعي �شامل للمراأة على مدار عمرها، مع ت�جيه عناية خا�شة للمراأة امل�شنة واملراأة املعيلة.

يجب اأن ت�شتمر الدولة يف ت�فري اخلدمات ال�شحية والتعليمية كدور اأ�شا�شي لها.

تبنى املنظ�ر احلق�قي يف حتليل ال�شيا�شات الجتماعية.

تنقية الق�انني واإعادة �شياغتها مبا ي�ؤكد حق�ق املراأة.

العمل على ت��شيع م�شاركة القطاع اخلا�س يف تنفيذ ال�شيا�شات الجتماعية. 

ال�شعي اإىل فتح باب الجتهاد امل�شتنري اأمام املخت�شني يف تف�شري الن�ش��س الدينية. 

العمل على الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة، وتاأكيد اأهمية ذلك. 

تبني التمييز الإيجابي ل�شالح املراأة ك�شيا�شة داعمة. 

اإن�شاء جلنة املراأة العربية للقان�ن الدويل الإن�شاين )ت�ن�س(. 

الدع�ة اإىل تبنى املقاربة احلق�قية، ومقاربة الن�ع الجتماعي، واملقاربة الت�شاركية؛ لل��ش�ل اإىل �شيا�شات اجتماعية 

تراعي م�شالح املراأة. 

العمل على اإعداد درا�شات لربط مفه�م الأمن الإن�شاين مبنظ�ر الن�ع الجتماعي.

�شرورة ت��شيع احل�ار ال�شيا�شي والجتماعي ح�ل دور املراأة. 

اعتبار م�شار امل�شاواة والتمكني كم�شار اإ�شالحي. 

اإجراء البح�ث والدرا�شات وفًقا ملقاربة الن�ع الجتماعي. 

درا�شة املحددات املبا�شرة للعنف �شد املراأة. 

درا�شة واقع املراأة يف الأ�شرة يف ال�طن العربي.

تدريب الق�شاة وت�عيتهم، مع العمل على دمج املراأة يف املجال القان�ين. 

مطالبة املراأة باأن تنظر اإىل نف�شها بثقة وعزمية ق�ية. 

درا�شة اأول�يات ال�شيا�شات الجتماعية، والعمل على م�شاندة جه�د املراأة يف �شبيل ال��ش�ل اإىل امل�ارد واخلدمات 

ال�شحية والتعليمية، وكذلك ال��ش�ل اإىل م�اقع اتخاذ القرار.

التطرق اإىل املراأة العربية املهاجرة، ودرا�شة و�شع املراأة املهاجرة العاملة. 

حث الدول على تبنى مقاربة مت�ازنة ت�شتجيب للن�ع الجتماعي. 

الأهداف  مثل  الدولية،  بالأطر  ربطها  على  والعمل  وتقييمها،  الجتماعية  ال�شيا�شات  ملتابعة  اإطار  تبنى 

لالألفية. التنم�ية 

درا�شة اآثار اخل�شخ�شة على ال�شيا�شات الجتماعية للمراأة. 

العمل على درا�شة املراأة يف القطاع غري الر�شمي والقطاع الزراعي حتى يت�شنى و�شع �شيا�شات اجتماعية منا�شبة.

العمل على تدريب املراأة على ا�شتعمال التكن�ل�جيات وو�شائل الت�شال احلديثة. 

العمل على تغيري اإيجابي ل�ش�رة املراأة يف الإعالم. 
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وخا�شة  التنم�ية،  الأهداف  اإىل  ال��ش�ل  يف  التعاون  جمل�س  دول  م�شاندة  اإىل  تهدف  اجتماعية  �شيا�شات  تبنى 

الهدف رقم )3( والهدف اخلا�س بالبيئة، وم�شاعدة الدول مت��شطة الدخل على عمل اإطار لتنفيذ الأهداف التنم�ية 

يف ال�قت املحدد.

عمل درا�شة مف�شلة تف�شل بني املراأة التي تفتقر اإىل الحتياجات الأ�شا�شية واملراأة التي حتتاج خط�ات للتمكني؛ للعمل 

على و�شع م�ؤ�شرات تعر�س املطالب اخلا�شة بكل فئة. 

العمل على و�شع ا�شرتاتيجية وا�شحة مع احلك�مات، وتبنى مقاربة الن�ع الجتماعي، ومتكني املراأة ودعمها. 

تاأكيد دور م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين ك�شريك اأ�شا�شي يف عملية التنمية ومتكني املراأة.

م�شاندة املراأة يف احل�ش�ل على حق�قها املختلفة التي ن�شت عليها الد�شاتري والتفاقيات الدولية والق�انني اخلا�شة 

بكل بلد، مع احلفاظ على اله�ية املحلية والإقليمية اخلا�شة بالدول العربية الإ�شالمية. 
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نقاط مثارة من املعقبني العرب والأجانب واحل�سور على الف�سل الرابع

التعليمية، وميكن تلخي�شها يف  بالعملية  الن�ع الجتماعي فيما يتعلق  التي ت�شادف مفه�م  اإىل الإ�شكاليات  اأ�شار املعقب�ن 

التالية: النقاط 

• زيادة النظرة الأب�ية يف املجتمع. 
• اخللل يف منظ�مة احلق�ق وال�اجبات.

• عدم التطابق بني الدور واملكانة الجتماعية.
• عدم ا�شتجابة املجتمع للمتغريات املادية احلديثة.

• عدم تعديل الت�شريعات مبا ميكن املراأة من احل�ش�ل على حق�قها الإن�شانية. 

وترى بع�س التعقيبات اأنه لبد من جتديد منظ�مة التعليم وتط�يرها مبا يح�شن �ش�رتها؛ حيث اإن التعليم يف جمتمعاتنا العربية 

العلمي  بالبحث  التعليم وتط�يرها، والهتمام  بتجديد منظ�مة  القيام  لبد من  لذلك كان  بالأ�شا�شيات.  يهتم  اًبا، ول  لي�س جذَّ

و�شناعة املعرفة، وتعديل �شيا�شات القب�ل املدر�شي واجلامعي بحيث تك�ن هناك �شيا�شات متييزية ل�شالح املراأة، والعمل على 

اإحلاق املراأة ببع�س التخ�ش�شات ال�شرورية التي داأب املجتمع على ق�شرها على الذك�ر، والعمل على حتليل م�شم�ن املناهج 

واإزالة كافة اأ�شكال التمييز بها؛ من اأجل اإعادة هيكلة الأدوار الجتماعية.

بينما اأكدت اإحدى املعقبات اأنه يجب الرتكيز يف البداية على الثقافة املجتمعية؛ حيث اإنها هي املدخل الأكرث خط�رة وحتدًيا 

من  كان  اأنه  اإىل  واأ�شارت  الثقافة.  هذه  مك�نات  من  واحد  مك�ن  �شياق  اإل  ه�  اإن  الأمر  نهاية  يف  والتعليم  املراأة،  لأمن 

ال�شروري لهذا امل�ؤمتر اأن يخل�س اإىل خط�ط عري�شة ت��شح كيفية درا�شة اآثار الثقافة املجتمعية على اأمن املراأة، على اأن 

يدخل اإىل ق�شية التعليم من خالل الثقافة. وقد اقرتحت القيام باملزيد من البحث والدرا�شة لثالثة م�شارات قد حترك ق�شية 

اأمن املراأة اإىل الأمام، وهي:

الأول: درا�شة ج�انب الثقافة املجتمعية امل�ؤثرة �شلًبا يف اأمن املراأة، والعمل على م�اجهتها عن طريق تفعيل الق�انني واإجراء 

الدرا�شات العلمية لآثارها. 

باأ�شره، مبا يف ذلك اخلطط، والربامج، والأنظمة، والق�انني،  التعليمي  النظام  الن�ع الجتماعي يف  الثاين: درا�شة ق�شايا 

واملعايري، وغري ذلك.

الثالث: درا�شة اأو�شاع تنفيذ الق�انني والت�شريعات وامل�اثيق، واإجراء درا�شات مقارنة للم�اقع الإدارية والقان�نية احلاكمة 

ولكيفية عملها وممار�شتها؛ من اأجل تط�ير اأدواتها القان�نية.

واأ�شارت اإحدى املعقبات الغربيات اإىل اأن ارتفاع ن�شبة التعليم بني الن�شاء وما مت حتقيقه من مكا�شب يف هذا املجال مل يتمخ�س 

عن جديد فيما يتعلق بدعم الأمن الإن�شاين للمراأة؛ وذلك ب�شبب الق�ش�ر ال�ا�شح يف مناهج التعليم من ناحية، ولأن التعليم ما 

ه� اإل عن�شر واحد من عدة عنا�شر تتاألف منها امل�شكلة اخلا�شة بالأمن الإن�شاين من الناحية الأخرى.

واأو�شحت اأن تكن�ل�جيا اأنظمة املعل�مات والت�شالت احلديثة اأحدثت تغيرًيا يف عالقة النا�س بعاملي الزمان واملكان؛ الأمر 

ن الرجال والن�شاء على حد �ش�اء من العمل وقتما ي�شاءون واأينما ي�شاءون. وهذا الأمر مل يت�شبب يف اإعادة �شياغة  الذي مكَّ

�شكل التعليم اأو العمل فح�شب، بل ت�شبب كذلك يف اإعادة �شياغة العالقات داخل الأ�شرة. اإن الأثر الإيجابي للتقدم التكن�ل�جي 

ب�شنع  قيامهن  الأمر على  يقت�شر  اآخر، ومل  اأي مكان  اأو يف  العمل �ش�اء من منازلهن  قادرات على  الن�شاء جعلهن  يف حياة 

منتجات احلرف اليدوية يف املنزل، ولكنه جتاوز ذلك اإىل القيام باأعمال اأخرى، مثل: الت�ش�يق عرب الهاتف، واإدارة م�شروعات 

�شخمة عرب الإنرتنت. وانعك�شت هذه املرونة التي وفرتها التكن�ل�جيا يف بيئة العمل على الأعراف واملمار�شات الجتماعية 



���

ا على فتح اآفاق جديدة  والثقافية والأ�شرية؛ الأمر الذي مل ينتج عنه ت�شريع التن�ع الثقايف العاملي فح�شب، ولكنه �شاعد اأي�شً

اأمام املراأة؛ حيث ت�شتطيع املراأة الآن النفتاح على برامج التعلم مدى احلياة، كما ت�شتطيع ا�شتغالل تكن�ل�جيا الت�شال يف 

دعم مهارتها واكت�شاب مهارات جديدة. 

وركز اأحد املعقبني الأجانب يف تعقيبه على عدة اأم�ر، هي:

• اأهمية زيادة املخ�ش�شات وامل�ارد املتاحة للتعليم على كافة م�شت�ياته. 
ا اإىل املزايا التي حُترم منها الن�شاء الالتي يعملن يف قطاع العمل غري الر�شمي مقارنة بتلك التي حت�شل عليها  • اأ�شار اأي�شً

نظرياتهن من العامالت يف القطاع الر�شمي. 

• واأ�شار كذلك اإىل �شرورة اأن تتبع الدول �شيا�شة جديدة تتمثل يف و�شع اخلطط وتطبيقها، ثم العمل يف النهاية على 
تقييمها ملعرفة مدى حتقيقها لالأهداف املن�ش�دة.

واأخرًيا، اأكد اأحد املعقبني على نقطة اأثريت يف العديد من اجلل�شات، األ وهي اأن الهتمام ل يجب اأن ين�شب على التعليم من حيث 

الكم -اأي اأعداد املتعلمني- فح�شب، ولكن يجب الهتمام بن�عية التعليم املقدم ومدى ج�دته وحتقيقه لالأهداف امل��ش�عة.

ومناقشاتها الورقة  عروض  من  مستخلصة  توصيات 
اًبا للطالب والطالبة، واأن يك�ن متجدًدا ولي�س جامًدا.  لبد اأن يك�ن التعليم جذَّ

�شرورة انتهاج �شيا�شة التمييز الإيجابي ل�شالح املراأة؛ مبا ي�شمن ت�ظيف الكفاءات وتدريبها.

حتقيق التكاف�ؤ بني الرجل واملراأة يف جمال التعليم. 

معاجلة �شلبيات الثقافة املجتمعية التي حت�ل بني املراأة وبني الإفادة من التعليم يف جمال العمل، بحيث يك�ن التعليم 

و�شيلة لتمكني املراأة بح�شب كفاءتها. 

حماولة الت�شدي للثقافة املجتمعية ال�شائدة التي جتعل املراأة غري مهتمة بالتعليم، وذلك عن طريق تغيري مفاهيم املراأة 

بهذا ال�شاأن. 

�شمان التعليم الأ�شا�شي والبتدائي للجميع.

لبد من العناية بالتعليم كحق من حق�ق الإن�شان دون تفرقة بني جن�س واآخر.

الهتمام بالتعليم والعناية به، خا�شة يف اأثناء النزاعات امل�شلحة. 

التعمق يف م�شم�ن التعليم ون�عيته عن طريق ا�شتخدام م�ؤ�شرات كيفية وحتليلية. 

العام، وم�قعها يف  باملراأة، ودورها  يتعلق  ال�شائدة، خا�شة فيما  العقلية املجتمعية  اإىل تط�ير  اأن يت�جه  التعليم  على 

الق�ى الب�شرية، واإ�شهامها يف التنمية. وعليه كذلك اأن ينتقل بهذه العقلية اإىل احلداثة ال�شرورية للتقدم والتط�ير، واأن 

يعمل على تط�ير اأدوار امل�اطنني، وينظر اإىل الق�ى الب�شرية العاقلة ح�شب الكفاءة.

املراأة املتعلمة يجب اأن تتحمل جزًءا اأكرب من م�شئ�لية التح�ل املطل�ب، �ش�اء يف تربية اأولدها، اأو يف دورها الجتماعي، 

اأو يف جمالها املهني.

على العل�م الجتماعية اأن حتدث تط�يًرا جذرًيا يف مناهجها، وخا�شة منهج الرتبية ال�طنية، فتتطرق لأهمية امل�اطنة، 

وامل�شئ�لية املت�شاوية للم�اطنني، وامل�شئ�لية الجتماعية، والقت�شادية، والثقافية، والتنم�ية ب�شفة عامة.

لبد من اإدماج مفه�م اأمن املراأة املعاقة وامل�شنة يف جمالت التعليم والتدريب املختلفة، وتاأكيد حقها يف احلياة الكرمية.
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نقاط مثارة من املعقبني العرب والأجانب واحل�سور على الف�سل اخلام�س

تناولت التعقيبات عدة ق�شايا، هي:

املرأة على  وأثرها  العوملة 
اأ�شار اأحد التعقيبات اإىل اأن الع�ملة هي اأحد مظاهر التغري الذي طراأ على العامل. وقد يك�ن التغيري يف بع�س الأحيان مزعًجا 

يف بدايته، ولكن الدول التي اأخذت باأ�شباب الع�ملة واأعدت العدة ب�ش�رة جيدة ا�شتفادت منها كثرًيا؛ فقد وجدنا اأن ن�شبة النم� 

ارتفعت بهذه الدول، وكذلك انخف�شت بها ن�شبة البطالة؛ وبالتايل ن�شبة البطالة بني الن�شاء.

وراأت اإحدى املعقبات الأجنبيات اأن للع�ملة بع�س الآثار ال�شلبية التي اأثرت على اقت�شاد بع�س الدول يف املنطقة؛ حيث اإن التحرر 

القت�شادي وفتح الأ�ش�اق اأمام الب�شائع اأدى اإىل غلق العديد من امل�شانع؛ وبالتايل اأثر ذلك على عمالة الن�شاء اإىل حد ما. 

ولكنها راأت اأن الن�شاء يف املنطقة بداأن يف التغلب على هذا الأمر، واأن من بينهن مهند�شات وطبيبات كثريات، مما ي��شح اأن 

الن�شاء يف هذه املنطقة ي�شرن على الدرب ال�شحيح.

الث�رة  اأن  اإىل  الأجانب  املداخلني  بع�س  اأ�شار  العربية،  املراأة  على  نقمة  كانت  الع�ملة  اأن  ترى  التي  الآراء  بع�س  عك�س  وعلى 

امل�شكالت،  العديد من  على  التغلب  ت�شتطيع  كثرًيا؛ حيث جعلتها  العربية  املراأة  �شاعدت  الع�ملة  اأتت يف كنف  التي  املعل�ماتية 

ومكنتها من اإدارة م�شروعاتها من خالل �شبكة الإنرتنت دون اأن تربح منزلها. 

ويف تعقيب اأخري خالل اجلل�شة اأ�شار البع�س اإىل اأنه يجب اأن يتفق اجلميع على اأن الع�ملة مل تكن كلها جيدة اأو كلها �شيئة، واأنه 

على الدول اأن تعمل على اإيجاد الت�ليفة املنا�شبة - كل ح�شب ظروفه - من اأجل حتقيق النم� والتقدم يف ظل ظاهرة الع�ملة، التي 

اأ�شبحت من الأم�ر الثابتة التي يجب اأن يتعامل معها اجلميع على اأنها اأمر واقع يجب التكيف معه. 

املرأة ضد  التمزيية  السياسات  وقف  على  العمل  ضرورة 
اأو�شح بع�س املعقبني اأن املراأة يف الدول ال�شناعية املتقدمة يف الغرب ل تزال تعانى من وج�د بع�س ال�شيا�شات التمييزية. 

واأ�شار كذلك اإىل اأهمية حتديد مكمن امل�شكلة، والعمل على و�شع ال�شيا�شات املنا�شبة لتحقيق الهدف املن�ش�د، األ وه� امل�شاواة 

بني اجلن�شني. 

واأ�شارت بع�س املداخالت من قبل م�شاركات وم�شاركني غربيني اأنه ل ت�جد حتى الآن معل�مات اأو بيانات دقيقة ح�ل ن�شبة 

ح اأن ن�شبتهن كبرية للغاية، ولكن حق�قهن ل ت�ؤخذ يف احل�شبان؛ ولعل هذا ه�  الن�شاء العامالت يف القطاع غري الر�شمي. وُيَرجَّ

اأحد اأ�شباب ت�شغليهن بكثافة يف هذا القطاع الذي ل يعري حق�ق العاملني اأي اهتمام، مبا يف ذلك احلق�ق التاأمينية التي جتعل 

من يعمل�ن به ي�شعرون بقدر من الأمن والأمان القت�شادي. 

وذكر اأحد التعقيبات ت�ظيف الن�شاء اأن عملية التحرر القت�شادي قادت الن�شاء اإىل العمل يف ال�ظائف الدنيا، اأو ال�ظائف ذات 

الأج�ر الزهيدة؛ الأمر الذي اأدى اإىل زيادة تهمي�س املراأة بدًل من متكينها. 

“امل�شاواة يف دفع  اأن ت�شن الدولة بع�س الق�اعد والأطر لدعم عمل الن�شاء، ومنها مبداأ  اأهمية  واأ�شارت اإحدى املعقبات اإىل 

نف�س املقابل لنف�س العمل”، وبع�س احلق�ق الأخرى اخلا�شة بالن�ع الجتماعي، اإ�شافة اإىل اإدخال بن�د تتعلق برعاية الطفل 

يف ق�انني العمل. واأ�شارت كذلك اإىل �شع�بة امل�شاألة املتعلقة بق�انني رعاية الطفل يف الدول التي يتاألف قطاع كبري من الق�ى 

العاملة بها من الن�شاء. وت�شاءلت: كيف ميكن العناية بالطفل وحق�قه بدرجة اأكرب دون اأن يك�ن لذلك تاأثري �شلبي على دخ�ل 

املراأة ل�ش�ق العمل؟ وكيف ميكن متكني الرجال كي يلعب�ا دوًرا اأكرب يف رعاية الأطفال �شريطة اأن يتم كل ذلك دون امل�شا�س 
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بتما�شك الأ�شرة ك�حدة اجتماعية؟ واأكدت املعقبة اأن الإجابة عن هذه الأ�شئلة ميثل �شع�بة؛ ومن َثم يجب اأن يعمل املجتمع باأ�شره 

على اإيجاد اأج�بة منا�شبة لها، وكذلك يجب اإن�شاء ح�ار بني املجتمع والدولة بهدف الت��شل لهذه احلل�ل.

واأو�شح فريق من املعقبني اأهمية ت�فري بيئة �شديقة للمراأة من اأجل الدخ�ل اإىل �ش�ق العمل وحل املعادلة ال�شعبة التي ت�اجه 

العديد من الن�شاء، والتي تتمثل يف كيفية احلفاظ على الأ�شرة ورعايتها بال�شكل املنا�شب، ويف نف�س ال�قت الدخ�ل يف �ش�ق 

العمل من اأجل ك�شب الق�ت، والإ�شهام يف احلياة القت�شادية ب�شكل اأكرث فاعلية. 

واأخذ البع�س على ال�رقة عدم تناولها للن�شبة التي ت�شهم بها الن�شاء العامالت يف الدخل الق�مي للبالد.

كما ت�شاءل البع�س عن الكيفية التي ميكن من خاللها ت�حيد �شلم الأج�ر واملزايا بني الرجال والن�شاء.

صغرية مبشروعات  القيام  على  النساء  تشجيع  ضرورة 
وطرح بع�س امل�شاركني فكرة �شحذ همم الن�شاء وت�شجيعهن على القيام مب�شروعات �شغرية خا�شة بهن للتغلب على امل�شكالت 

التي ي�شادفنها عند دخ�لهن اإىل �ش�ق العمل، وكذلك من اأجل تعزيز ثقتهن باأنف�شهن.

ا اأهمية حا�شنات الأعمال كعامل م�شاعد للن�شاء يف اإطار النه��س بامل�شروعات الن�شائية، حيث اإنها ن�اة  كما اأبرز املعقب�ن اأي�شً

لتفريخ جيل من �شيدات الأعمال العربيات.

كما مت التاأكيد على اأهمية عمل دار�شات لتقييم امل�شروعات ال�شغرية التي تق�م بها بع�س ال�شيدات، وبيان ما اإذا كانت قد اأتت 

بالثمار املرج�ة منها، اأم اأن الن�شاء لزلن يف حاجة اإىل املزيد من �شقل مهارتهن يف اإدارة امل�شروعات.

اأهمية العتناء بج�دة التعليم املقدم للن�شاء، واأن بع�س الدول العربية تبلى بالًء  واأو�شح هذا الفريق من امل�شاركني الأجانب 

ح�شًنا يف هذا الأمر، يف حني اأن بع�شها الآخر لي�س على نف�س القدر. 

املراأة، وكانت مبثابة  الإن�شات لآراء  التي مكنت اجلميع من  الف�شائية  القن�ات  اإىل ف�شل  ا  اأي�شً الأجنبيات  املعقبات  واأ�شارت 

النافذة التي اأطلت املراأة من خاللها على العامل ليتعرف على م�شكالتها وما تعانيه من �شلب حلق�قها وحرياتها.

وراأى البع�س اأهمية الرتكيز على الن�شاء يف الريف ويف املناطق النائية؛ حيث اإنهن اأكرث فئات الن�شاء احتياًجا لالهتمام بهن 

وبظروفهن وبامل�شكالت التي ت�اجههن. 

ا اأن عقد مثل هذا امل�ؤمتر من قبل منظمة املراأة العربية اإمنا ي�ؤكد اأن ال�ش�رة بالن�شبة للمراأة العربية لي�شت  كما اأو�شح�ا اأي�شً

قامتة للدرجة التي يحاول البع�س اأن ي�ش�رها.

ومناقشاتها الورقة  عروض  من  مستخلصة  توصيات 
تاأكيد اأهمية انتهاج �شيا�شات اإ�شالحية ود�شت�رية بهدف حت�شني ال��شع القت�شادي للمراأة ودعمه. 

التاأكيد على اأن زيادة معدلت اإلتحاق الن�شاء بالتعليم ومعدلت انخراطهن يف العمل مع حت�شني دخ�لهن واأج�رهن 

�شي�شهم اإيجابًيا يف ح�شيلة التنمية الب�شرية. 

درا�شة تاأثري دخ�ل املراأة اإىل �ش�ق العمل يف قدرتها على اتخاذ القرار داخل املنزل. 

طرح �شيا�شات بديلة لدور الدولة بعد ان�شحابها من القطاع القت�شادي؛ لدعم فر�س ت�شغيل املراأة.

اإيجاد عالقة بني م�شتخدمي الإح�شائيات ومنتجيها.
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م�شاندة املراأة العاملة، والعمل على ت�فري بيئة �شديقة داخل جمال العمل.

درا�شة اأ�شباب ان�شحاب املراأة من �ش�ق العمل، واقرتاح حل�ل اأو �شيا�شات م�شاندة. 

ربط ال�شيا�شات الجتماعية بال�شيا�شات القت�شادية؛ للتاأكيد على عالقة الأمن القت�شادي للمراأة بالأمن الجتماعي.

ربط جمالت التعليم مبتطلبات �ش�ق العمل. 

يف  باملراأة  خا�شة  �شيا�شات  وو�شع  وال�شلبيات،  املزايا  يربز  للع�ملة   )balance sheet( تقييم  و�شع  على  العمل 

هذا املجال.

التطرق يف الدرا�شات والبح�ث لعمل املراأة يف القطاع غري الر�شمي، وللدور القت�شادي للمراأة يف جمال الزراعة. 

التطرق يف درا�شة القت�شاد الرعائى اإىل تقييم الدور القت�شادي للمراأة. 

هذه  مثل  ت�شتخدم  الق�مي؛ حيث  بالناجت  وتربطه  اأجر  بدون  املراأة  به  تق�م  الذي  العمل  قيمة  ت��شح  درا�شات  تبنى 

الدرا�شات كاأداة للدع�ة والتاأثري. 

عمل درا�شات لتقييم امل�شروعات ال�شغرية، وتقييم اأثرها على الأمن القت�شادي للمراأة العربية. 

درا�شة دور حا�شنات الأعمال واأثرها على دخ�ل املراأة اإىل �ش�ق العمل كم�شتثمرة �شغرية.

تبنى درا�شات خا�شة باحتياجات املراأة البدوية واملراأة الريفية. 

العمل على خروج النم�ذج )model(، واإ�شافة متغري تعليم املراأة واختباره للتاأكد من النتائج.

درا�شة العالقة بني ارتفاع ن�شبة تعليم املراأة وانخفا�س ن�شبة ت�اجدها يف �ش�ق العمل. 

العمل على اإيجاد اآلية لت�حيد �شلم الأج�ر بني الن�شاء والرجال.

العمل على حم� اأمية الن�شاء على نطاق وا�شع.
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الثالث اجلزء 

الأبعاد ال�سحية والبيئية للأمن

مة مقد

الصحة وقضايا  املرأة  أمن  السادس:  الفصل 
ظ حفا ى  ند  . د

العربي العامل  يف  املناخ  وتغري  النوع  السابع:  الفصل 
لعشا ا ن  عثما بلقيس   . د

التعقيبية األوراق 

وتوصيات عامة  مناقشة 
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لل�شيا�شات  الأ�شا�شية  الركيزة  ب��شفه  الإن�شاين  الأمن  مفه�م  اإىل  العربية  الدول  تنظر  اأن  ال�شروري  من  اأ�شبح 

التنم�ية، مبا يف ذلك ال�شيا�شات ال�شحية. ويجب اأن يقا�س مدى تط�ر الدول مبا حتققه يف جمال �شحة الإن�شان 

ب��شفه حًقا من حق�ق الإن�شان الرئي�شة التي تكفل له البقاء واحلياة. 

اإىل تفاوت م�شت�يات  التفاوت  العربية يف املجال ال�شحي، ويرجع هذا  اأن هناك تفاوًتا بني الدول  ال�ا�شح  ومن 

التنمية بني تلك الدول، حيث �شتتمكن بع�س الدول العربية دون بع�شها الآخر من حتقيق اأغلب الأهداف ال�شحية 

لالألفية بحل�ل عام 2015م. 

اأن الدول العربية ل تتخذ يف �شيا�شاتها ال�شحية منظ�ر الأمن الإن�شاين مبنهج  وبدرا�شة ال��شع الراهن، يتبني 

علمي وا�شح ذي م�ؤ�شرات ودللت ميكن ر�شدها وتقييمها. ومع ذلك، حتاول العديد من احلك�مات العربية تطبيق 

مبداأ العدالة وامل�شاواة. 

وي�شكل ال�شغط على اخلدمات ال�شحية م�شكلة رئي�شة ت�ؤثر �شلًبا يف ج�دة اخلدمات ال�شحية ومعدلت التغطية. 

واأ�شباب ال�شغط على اخلدمات ال�شحية هي: 

• ارتفاع معدل النم� ال�شكاين.
• ارتفاع ن�شبة الفئات الأكرث عر�شة للخطر.

• ظه�ر الأمرا�س املرتبطة بالعمر.
• تف�شي اأمناط و�شل�كيات غري �شليمة متثل ع�امل خطر، وت�ؤدي اإىل الإ�شابة بالأمرا�س املزمنة. 

اأكرب يف امل�شتقبل  اأن ت�شهد ارتفاًعا  ومع ارتفاع تكلفة الرعاية ال�شحية على امل�شت�ى العاملي -والتي من املت�قع 

مع ت�شخم التكلفة الطبية- بات لزاًما على الدول العربية تقييم اأنظمتها ال�شحية، وو�شع م�شروع وطني لإ�شالح 

اأنظمتها واإعادة هيكلتها مل�اجهة هذه التحديات، هذا بالإ�شافة اإىل و�شع ال�شحة يف �شدر قائمة الربامج التنم�ية 

ذات الأول�ية يف الدول العربية، ورفع معدل الإنفاق على ال�شحة والتعليم. 

اأكدت درا�شة “اأمن املراأة وق�شايا ال�شحة” على �شرورة اإ�شالح الأنظمة ال�شحية واإعادة هيكلتها لتط�ير �شحة 

املجتمع، وذلك من خالل ما يلي:

• درا�شة جتارب دول العامل التي حققت م�ؤ�شرات �شحية متط�رة.
• ت�زيع الأدوار التي تق�م بها الأنظمة ال�شحية احلك�مية العربية حالًيا على م�ؤ�ش�شات وهيئات خمتلفة يتم 

اإن�شاوؤها لهذا الغر�س، مثل اإن�شاء هيئة م�شتقلة للرقابة على ج�دة اخلدمات ال�شحية وتنظيمها.

• اأن تركز وزارات ال�شحة، اأو الأجهزة احلك�مية املعنية، على و�شع ال�شيا�شات ال�شحية، والتاأكد من حتقيق 
التنمية ال�شحية امل�شتدامة، واحلفاظ على مبداأ العدالة الجتماعية وامل�شاواة، وتغطية الفئات الفقرية واملهم�شة 

والأكرث عر�شة للخطر من الن�شاء والرجال.

مـقـدمـة
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يف  احلروب  تبعات  وتفاقم  ال�شيا�شية،  والنزاعات  الع�شكري،  والإنفاق  اخلارجية،  املدي�نية  معدلت  تزايد  ومع 

املنطقة، اأ�شبحت قدرة الدول العربية على اإحراز مكت�شبات اإ�شافية يف املجال ال�شحي م�شدًرا للقلق. فن�شبة الإنفاق 

املتزايدة  الحتياجات  اأمام  قا�شرة  تبدو  اأنها  كما  الع�شكري،  بالإنفاق  مقارنتها  عند  مت�ا�شعة  تبدو  ال�شحة  على 

والتزام الدول بتحقيق اأهداف ال�شحة للجميع التي و�شعتها ملنظمة ال�شحة العاملية، ورفع معدلت تغطية اخلدمات 

ال�شحية ذات الن�عية اجليدة. 

وقد اأثبتت الدرا�شات املختلفة الرتباط املبا�شر بني تط�ر �شحة املجتمع وكل من معدل النم� القت�شادي، ومعدل 

الإنفاق على اخلدمات ال�شحية. واأكدت الدرا�شة اأهمية تطبيق اأنظمة �شحية، وت�فري م�ازنات اأكرث ا�شتجابة للن�ع 

الجتماعي ل�شد الفج�ة، وي�شمل ذلك الربامج ال�شحية التي تراعي احتياجات املراأة يف دورة حياتها.

املناخ  وتغري  املراأة،  وق�شايا  الجتماعي،  الن�ع  اإىل  تطرقت  فقد  العربى  العامل  فى  املناخ  وتغري  الن�ع  درا�شة  اأما 

الأعا�شري،  مثل:  ح�لهن،  من  البيئة  على  تطراأ  التي  املناخية  بالتغريات  يتاأثرن  الن�شاء  اأن  واأو�شحت  العامل.  يف 

والفي�شانات، واجلفاف، والأمطار، واحلرارة ال�شديدة؛ حيث اإن العديد من الن�شاء ينخرطن يف العمل يف املجال 

الزراعي واحلي�اين، وبالتايل فهن من اأكرث الفئات تفاعاًل مع الطبيعة ومتغرياتها؛ ويعزى ذلك اإىل اأن تغري املناخ غالًبا 

ما ي�ؤثر يف قطاعات املعي�شة والنظم التي تقع حتت امل�شئ�لية املبا�شرة للن�شاء، مثل اإمدادات املياه والغذاء وال�ق�د.

وتختلف درجة التاأثر والتفاعل بني دولة عربية واأخرى؛ وذلك نتيجة لالختالفات اجلغرافية والقت�شادية والجتماعية 

وال�شيا�شية الكثرية التي متيز كل دولة من الدول العربية عن غريها. 

اإن املنطقة العربية ب�ش�رة عامة ميكن اعتبارها من اأكرث املناطق قابلية للتاأثر بتغري املناخ. وما مل يتم التعامل مع ذلك 

بفاعلية ف�ش�ف يك�ن لتغري املناخ تاأثري خطري على البيئة وعلى التنمية القت�شادية والجتماعية يف املنطقة. اإن هناك 

ع�امل عديدة جتعل كثرًيا من دول املنطقة يف حالة من ال�شعف جتاه تغري املناخ، منها: تدين التنمية القت�شادية، 

والفقر، وعدم القدرة على التكيف. 

تعالج  التي  الإجراءات  من  بعدد  القيام  يتطلب  التكيف  على  املنطقة  قدرات  رفع  اأن  اإىل  ا  اأي�شً ال�رقة  كما خل�شت 

القطاعات الرئي�شة، مثل: املياه، وال�شحة، والتن�ع البيئي. ومن ال�شروري و�شع م�شاألة الن�ع يف احل�شبان يف 

كل اجله�د التي تعالج تغري املناخ يف تلك القطاعات. 

تفي  التي  الإجراءات  ا�شتعجال  ال�شروري  من  كان  لهذا  املناخية؛  بالتغريات  للتاأثر  عر�شة  اأكرث  املراأة  كانت  وملا 

بتحقيق امل�شاواة، وت�شمن اإدخال الن�ع يف �شيا�شات التنمية وبراجمها يف املنطقة العربية؛ حتى ل يت�شبب تغري 

املناخ يف املزيد من الفقر للن�شاء.

اإن الر�شالة املهمة التي ت�جه للحك�مات وامل�ؤ�ش�شات العربية هي دع�تها لتح�شني فر�س الن�شاء يف ال�شتفادة من 

امل�ارد الطبيعية، من خالل الإ�شالحات الت�شريعية والقان�نية التي تكفل حماية امل�ارد البيئية، وح�ش�ل الن�شاء على 

حق�قهن يف امل�ارد الطبيعية، ورفع قدرات الن�شاء واجلماعات الفقرية على حتمل تغريات املناخ. 

كذلك فاإنه من ال�شروري حت�شني فر�س التعليم والتدريب يف الن�احي ذات ال�شلة بتغري املناخ، خا�شة يف جمالت 

تط�ير املهارات، ورفع القدرات، ونقل التقنيات احلديثة.
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السادس الفصل 

لصـحـة ا يــا  قــضــا و ة  أ ملــر ا مــن  أ

ظ حفا ى  ند  . د
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اأوًل: الأمن وال�سحة

الأمن وال�شحة عامالن رئي�شان ل�شتمرار الب�شرية وتنميتها. ومفه�م الأمن الإن�شاين وفق تقرير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

للتنمية الب�شرية لعام 1994م ه� “�شمان احلرية ) التحرر( من الع�ز )احلاجة(، والتحرر من اخل�ف، والعي�س يف كرامة”. 

والأمن الن�شاين بهذا املفه�م يعد حتدًيا كبرًيا للدول مب�ؤ�ش�شاتها املختلفة احلك�مية والأهلية؛ لرتكازها على مبادئ واأ�ش�س حق�ق 

الإن�شان التي تختلف الدول يف م�شت�ى تطبيقها على اأر�س ال�اقع رغم تاأكيد جميع الأديان دون ا�شتثناء على هذه املبادئ، وت�شديق 

الدول العربية على معظم التفاقيات واملعاهدات وامل�اثيق الدولية اخلا�شة بحق�ق الإن�شان واإلغاء التمييز. بل تاأتي معظم الن�ش��س 

الد�شت�رية والت�شريعات ال�طنية م�ؤكدة على ذلك احلق، ولكن تبقى امل�شكلة الرئي�شة هي الفج�ة بني الن�س والتطبيق.

وي�شكل ال�شتقرار ال�شيا�شي والأمني عاملني رئي�شني لتحقيق الرفاهة القت�شادية التي اإذا ما مت ت�شخريها للربامج التنم�ية 

التنمية  اأهداف  حتققت  املدقع-  الفقر  على  والق�شاء  العمل،  فر�س  واإيجاد  والإ�شكان،  وال�شحة،  التعليم،  –مثل:  ال�طنية 

الب�شرية، وحتققت الرفاهة الجتماعية والعي�س الكرمي.

وقد يك�ن من ال�شعب ا�شتبعاد اأهمية تط�ير الأمن الق�مي مبفه�مه التقليدي يف ظل ما متر به بع�س بلدان املنطقة من تهديدات 

اأمنية، و�شراعات طائفية، وحروب اأهلية، ويف ظل الأو�شاع ال�شيا�شية الراهنة، وعبء احلروب احلا�شلة، والحتالل؛ وذلك 

لك�ن الأمن الق�مي ميثل الركيزة الأ�شا�شية للبقاء واحلياة، واأي تده�ر يف هذا اجلانب من �شاأنه اأن ي�ؤدي اإىل زعزعة احلالة 

القت�شادية؛ مما قد ي�شرع يف ازدياد ن�شبة الفقر ب�شكل غري مت�قع، تلك الزيادة التي تتاأثر بها املراأة اأكرث من الرجل.

ثانًيا: الو�سع ال�سحي للمراأة العربية

ُتعد احلق�ق ال�شحية للمراأة جزًءا ل يتجزاأ من حق�ق الإن�شان. كما اأن اللتزام ببن�د اتفاقية الق�شاء على التمييز بكافة اأ�شكاله �شد 

املراأة )اتفاقية �شيداو( يعزز التزام الدول ب��شع التدابري املنا�شبة للق�شاء على التمييز �شد املراأة يف جمال الرعاية ال�شحية.

وبالإ�شارة اإىل تعريف منظمة ال�شحة العاملية ملفه�م ال�شحة )حالة من الرفاهة الكاملة، بدنًيا وعقلًيا واجتماعًيا، ولي�شت هي 

جمرد ال�شالمة من املر�س اأو الإعاقة( جند اأن حتقيق الرفاهة ال�شحية مرتبط ارتباًطا وثيًقا بالرفاهة الجتماعية؛ مما �شكل 

وحتديد  املعلنة،  ال�طنية  ال�شحية  ال�شرتاتيجيات  ب��شع  واألزمها  خا�شة،  العربية  وللدول  عامة،  العامل  لدول  كبرًيا  حتدًيا 

امل�ازنات الالزمة لتحقيقها، مع و�شع اأنظمة حمددة ملتابعة الر�شد والتقييم .

1978م يف الحتاد ال�ش�فيتي مل�ؤمتر منظمة ال�شحة العاملية، فقد مت و�شع عدد من الأهداف  اإعالن )اأملاآتا( يف عام  وح�شب 

ال�شحية لتحقيقها بحل�ل عام األفني. ومت التفاق على تبني ا�شرتاتيجية الرعاية ال�شحية الأولية وال�شحة ال�قائية كمنهاج رئي�س 

لتحقيق هذه الأهداف، ومن ثم جتديد التزام الدول، ومراجعة الأهداف بحل�ل عام 2020م، وذلك وفق التعريف ال�شامل لل�شحة 

الذي ارتكز على عدد من امل�ؤ�شرات الن�عية ال�شحية والجتماعية، ومنها: معدل وفيات الأمهات والأطفال، ومعدل ا�شتخدام 

م�انع احلمل، وال�لدة الآمنة، ومعدلت الأمرا�س، و�شه�لة احل�ش�ل على اخلدمات ال�شحية، وج�دة الرعاية املقدمة، وكفاءة 

مقدمي اخلدمات ال�شحية، وال�شتخدام الأمثل للم�ارد املالية والب�شرية من خالل ت�فري الرعاية ال�قائية والعالجية، ومراعاة 

الفئات املهّم�شة واملعر�شة للخطر، والك�شف املبكر لالأمرا�س والإعاقات، و�شمان احل�ش�ل على اخلدمات ال�شحية بغ�س النظر 

عن امل�شت�ى القت�شادي.

ويف �شبتمرب/اأيل�ل عام 2000م عقدت الأمم املتحدة م�ؤمتًرا عاملًيا �شارك فيه )147( رئي�س دولة وحك�مة، و�شدر عنه اإعالن 

الأمم املتحدة ب�شاأن الألفية الثالثة، الذي ت�شمن ثمانية اأهداف عرفت بالأهداف الإمنائية لالألفية. وحدد لكل هدف بع�س الغايات 

املكملة والتي املفرت�س حتقيقها بحل�ل عام 2015م. وو�شع لكل غاية عدد من امل�ؤ�شرات لقيا�س التقدم املحرز يف حتقيقها. 

وت�شمنت هذه الأهداف ثالثة اأهداف �شحّية هي:
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خف�س معدل وفيات الأطفال.

حت�شني ال�شحة النف�شية.

مكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�شرية / الإيدز، واملالريا، وغريهما من الأمرا�س.

وبالإ�شارة اإىل التقارير الدورية التي ت�شدرها الدول العربية عن الإجنازات والتحديات التي ت�اجهها يف �شعيها اإىل حتقيق هذه 

الأهداف، يتبني اأن معظم الدول بذلت جه�ًدا خا�شة يف جمال وفيات الأطفال وال�شحة النف�شية باعتماد ال�شيا�شات اخلا�شة التي 

تتعلق ب�شحة الأم والطفل، وتعميم برامج الت�عية وحمالت التح�شني وخدمات ال�شحة الإجنابية وتكثيفها منذ الت�شعينيات. وقد 

اأتاحت هذه اجله�د لتلك البلدان با�شتثناء بع�شهاـ �ذلك ب�شبب الأو�شاع ال�شيا�شية والأمنية والظروف القت�شادية والجتماعيةـ 

اأن التفاوت ال�شائد بني بلدان املنطقة يرجع اإىل تفاوت  اأهداف الألفية. ومن ال�ا�شح  حتقيق م�شت�يات جيدة ت�ؤهلها لتحقيق 

م�شت�يات التنمية، بحيث �شيتمكن البع�س منها من حتقيق غالبية الأهداف، بينما لن يتمكن البع�س الآخر من حتقيق اأي منها 

تقدمها. ففي حني تنخف�س معدلت وفيات  اإىل جمم�عات تختلف يف مدى  العربية  الدول  تنق�شم  2015م، حيث  بحل�ل عام 

الأمهات ب�شبب احلمل والإجناب يف عدد من الدول العربية اإىل اأقل من )23( لكل مائة األف م�ل�د حي، يرتفع هذا املعدل اإىل 

اأكرث من )500( يف دول اأخرى، بل ي�شل اإىل )650( يف جيب�تي. وبالن�شبة ملعدل وفيات الأطفال دون اخلام�شة، فه� اأقل من 

)11( لكل األف م�ل�د حي يف بع�س الدول، بينما يرتفع اإىل اأكرث من مائة يف دول اأخرى، وي�شل اإىل )145( يف ال�ش�مال.

الجدول رقم )1(: معدل وفيات األمهات حول الوالدة لكل 100.000 مولود حي في بعض الدول العربية

ال�سنة املعدل الدولة

2005 4 الكويت

2005 12 قطر

2005 18 ال�شعودية

2005 150 لبنان

2005 450 ال�شودان

2005 650 جيب�تي

امل�شدر: اإح�شاءات منظمة ال�شحة العاملية 2008.

الجدول رقم )2(: معدل وفيات األطفال دون الخامسة لكل 1000 مولود حي في بعض الدول العربية حسب الجنس

ال�سنة الذكور الإناث املعدل الدولة

2006 10 11 10 البحرين

2006 18 18 18 ليبيا

2006 25 20 23 تون�س

2006 50 43 47 العراق

2006 103 97 100 اليمن

2006 144 147 145 ال�ش�مال

امل�شدر: اإح�شاءات منظمة ال�شحة العاملية 2008.
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اأقل حدة يف  اجلن�شي  الت�شال  عن طريق  تنتقل  التي  الأخرى  والأمرا�س  املكت�شبة  املناعة  نق�س  مكافحة فريو�س  وت�شكل 

البلدان العربية منها يف �شائر بلدان العامل. ومن املعروف اأن املراأة ب�ش�رة عامة هي النقطة الأ�شعف، ففي معظم احلالت 

ينقل الزوج لها املر�س ول تبدو الأعرا�س املر�شية وا�شحة لديها اإّل يف مراحل متاأخرة؛ مما يفاقم من حدة الإ�شابة، وي�ؤدي 

اإىل العديد من امل�شاعفات وال�فيات، اإىل جانب عدم قدرتها على فر�س �شبل ال�قاية، هذا اإذا ت�افرت املعرفة الكافية لديها 

باملر�س واأخطاره.

الجدول رقم )3(: معدل انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة بين الفئة العمرية 15 سنة فأكثر لكل 100.000 من 
السكان في بعض الدول العربية

ال�سنة املعدل الدولة

2005 88 املغرب

2005 100 م�شر

2005 114 لبنان

2005 115 تون�س

2005 870 ال�ش�مال

2005 1454 ال�شودان

2005 3017 جيب�تي

امل�شدر: اإح�شاءات منظمة ال�شحة العاملية 2008.

وقد �شهدت املالريا تراجًعا ملح�ًظا يف كافة الدول العربية با�شتثناء اليمن، حيث ل تزال اأكرث الأمرا�س املعدية انت�شاًرا واأحد 

الأ�شباب الرئي�شة لل�فاة. اأما عن مر�س ال�شل، فال يزال ه� الأكرث انت�شاًرا مقارنة بالأمرا�س املعدية الأخرى. ومن املعروف 

نهائية  اإجنازات  ت�شكل  ل  ال�شل،  مكافحة  املحرز يف  والتقدم  املالريا،  وباء  الإيدز، وحما�شرة  انت�شار مر�س  اأن حمدودية 

بع�امل طبيعية واقت�شادية  نتيجة لرتباطها  نطاق وا�شع  الأمرا�س على  احتمال لنت�شار هذه  فهناك  الع�دة عنها.  ل ميكن 

واجتماعية متقلبة.

وح�شب الدرا�شات وامل�ؤ�شرات املتاحة، تختلف اأن�اع اخلدمات املقدمة للمراأة يف جمال ال�شحة العالجية وال�قائية باختالف 

تط�ر النظام ال�شحي يف كل بلد من بلدان املنطقة. ففي حني تعاين بع�س بلدان املنطقة من �شعف حاد يف البنى التحتية لنظام 

الرعاية ال�شحية )اليمن، وال�ش�دان، والعراق، وال�ش�مال(، تتمتع دول اأخرى بنظام رعاية �شحية متط�ر ن�شبًيا واأكرث جتاوًبا 

ومالءمة ملتطلبات �شحة املراأة .

وعلى مدى العق�د ال�شابقة، حققت الدول العربية ب�ش�رة عامة نتائج اإيجابية يف املجال ال�شحي؛ وذلك عرب تط�ير اخلدمات 

 )12.2( اإىل  ال�شبعينيات  األف �شخ�س يف  )16.6( لكل  ال�فاة من  ال�شحية، والق�شاء على امل�ت اجلماعي، وخف�س معدلت 

األف  لكل   )8.9( ليبلغ  النخفا�س  َل  وَت�ا�شَ الت�شعينيات،  يف  �شخ�س  األف  لكل  و)9.2(  الثمانينيات،  يف  �شخ�س  األف  لكل 

�شخ�س يف عام 1988م، ومن املت�قع اأن ي�ا�شل تراجعه اإىل )7.1( لكل األف �شخ�س مع نهاية العقد الأول من القرن احلادي 

والع�شرين. اأما عن مت��شط ت�قع احلياة عند ال�لدة يف البالد العربية حالًيا، فقد تراوحت بني اأعلى م�شت�ياتها )76.4( عاًما 

ا )51.6( عاًما للرجال و)54( للن�شاء يف جيب�تي، و)51.1( عاًما  للرجال و)80.8( عاًما للن�شاء يف الإمارات، واأكرثها انخفا�شً

للرجال، و)54.3( عاًما للن�شاء يف م�ريتانيا. 
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الجدول رقم )4(: نماذج من متوسط توقع الحياة الصحية عند الوالدة ) HALE( في بعض الدول العربية
حسب الجنس

ال�سنةالذكورالإناثاملعدل العامالدولة

5960582003م�شر

6162602003الأردن

6464642003الإمارات

3738362003ال�ش�مال

6061592003املغرب

4951482003اليمن

امل�شدر: اإح�شاءات منظمة ال�شحة العاملية 2008.

الجدول رقم )5(: نماذج لمتوسط توقع الحياة عند الوالدة في بعض الدول العربية حسب الجنس

ال�سنةالذكورالإناثاملعدل العامالدولة

6870662006م�شر

7174692006الأردن

7880772006الإمارات

5556542006ال�ش�مال

7274702006املغرب

6162592006اليمن

امل�شدر: اإح�شاءات منظمة ال�شحة العاملية 2008.

وقد اأدى التح�شن يف الأح�ال ال�شحية للمراأة اإىل بع�س الزيادة يف اخل�ش�بة التي كانت مرتفعة اأ�شاًل؛ مما اأدى اإىل زيادة 

)2.7%( للفرتة  1950-1975م لت�شل اإىل  )2.5%( بالن�شبة للفرتة  اإ�شافية يف معدلت النم� ال�شكاين، حيث ازدادت من 

ا طفيًفا  انخفا�شً العربية يف خف�س معدلت اخل�ش�بة  الدول  الناجحة يف عدد من  املبادرات  اأ�شهمت  1975-2000م. وقد 

)2.4%(، وذلك من خالل تطبيق برامج تنظيم الأ�شرة، واإ�شراك الزوج والزوجة وال�شباب يف مفاهيم ال�شحة  لي�شل اإىل 

ن�شبة  ازدياد  مع  متفاوتة  ب�شرعات  العربية  الدول  يف  اخل�ش�بة  معدل  يف  النخفا�س  ي�شتمر  اأن  املت�قع  ومن  الإجنابية. 

النهاية  لت�شل يف  التدريجي ملن هم دون �شن اخلام�شة ع�شرة،  العمل، والتناق�س  املراأة يف �ش�ق  التعليم ون�شبة م�شاركة 

اإىل ربع ال�شكان. وقد ح�شل تط�ر مهم يف نظرة الدول العربية اإىل اخل�ش�بة على مدى العق�د ال�شابقة، وغريت معظمها 

م�قفها من تلك املعدلت، واأ�شبحت تعتربها اأعلى من الالزم اأو مر�شية، علًما باأن عدًدا قلياًل جًدا من الدول العربية مازال 

ي�شجع زيادة النم� ال�شكاين الطبيعي بني امل�اطنني لإ�شالح الرتكيبة ال�شكانية فيها.

وتبني  وحديثة.  دورية  ب�ش�رة  متاحة  ـ  جميعها  لي�شت  ـ  العربي  ال�طن  يف  الأ�شرة  تنظيم  و�شائل  ا�شتخدام  معدلت  وُتعد 

الإح�شائيات املتاحة لع�شرين دولة اأن )14( دولـة لديها معـدلت ا�شـتخدام بن�شبة تبلغ )30%( اأو اأكرث جلميع ال��شائل، ومن 

�شمنها ع�شر دول تبلغ ن�شبة ا�شتخدامها لل��شائل احلديثة )30%( اأو اأكرث، و)9( دول تبـلغ ن�شبة ال�شتـخدام فيـها )%50( 
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اإىل خ�ش�بة مب�شت�ى  ولل��ش�ل  اأكرث.  اأو   )%50( بن�شبة  ال��شائل احلديثة  ت�شتخدم  منها  واأربع دول  لأية و�شيلة،  اأكرث  اأو 

الإحالل ال�شكاين، وه� )2.1( طفل لكل امراأة، فاإننا نحتاج ل�شتخدام و�شائل تنظيم الأ�شرة احلديثة بن�شبة تبلغ )60%(. ول 

يعني حتقيق هذا الهدف ت�قف النم� ال�شكاين لي�شبح �شفًرا. فب�شبب الت�شخم ال�شكاين �شي�ا�شل النم� ال�شكاين تزايده على 

مدى قرن قادم حتى يحقق ت�ازًنا وا�شتقراًرا وثباًتا لل�شكان.

الجدول رقم )6(: المعدل الكلي للخصوبة لدى المرأة في بعض من الدول العربية

ال�سنة املعدل الدولة

2006 1.9 تون�س

2006 2.2 لبنان

2006 2.3 الإمارات

2006 3 م�شر

2006 3.2 �شوريا

2006 4.4 ال�شودان

2006 5.6 اليمن

امل�شدر: اإح�شاءات منظمة ال�شحة العاملية 2008.

الجدول رقم )7(: معدل النمو السكاني في عدد من الدول العربية

ال�سنة املعدل الدولة

2006 %1.1 تون�س

2006 %1.2 املغرب

2006 %1.6 عمان

2006 %2.4  ال�شعودية

2006 %2.7 �شوريا

2006 %3.1 قطر

2006 %3.3 الأردن

امل�شدر: اإح�شاءات منظمة ال�شحة العاملية 2008.

)20%(، بداأ ارتفاع هذه  اأكرث من  اإىل  ويف ال�قت الذي ارتفعت فيه ن�شبة كبار ال�شن يف الدول املتقدمة لت�شل يف بع�شها 

)25%( بحل�ل عام  )5%( يف بع�شها، ويت�قع ال�شتمرار يف هذا الرتفاع لي�شل اإىل  الن�شبة يف الدول العربية لي�شل اإىل 

الأمر �شيخلق  اأن  اإّل  البالد،  ال�شحية والجتماعية يف  اإيجابي ويعك�س مدى تط�ر اخلدمات  امل�ؤ�شر  اأن هذا  2050م. ورغم 

م�شكلة م�شتقبلية يف الدول العربية اإذا مل يتم الإعداد له، خا�شة اأن تكلفة رعاية امل�شن ت�شاوي ثالثة اأ�شعاف تكلفة رعاية من هم 

اأ�شغر �شًنا. واملراأة بطبيعتها تعمر اأكرث من الرجل، ولذا فهي يف حاجة لإعدادها يف مراحل العمر املبكرة لهذه الرحلة املتقدمة 

من عمرها، وت�فري اخلدمات امل�شاندة لها ولأ�شرتها.
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وقد بداأ عدد من الدول العربية بالهتمام بالفئة العمرية ـ �شت�ن �شنة فاأكرث ـ بت�شكيل جلان وطنية، وتط�ير الت�شريعات ال�طنية 

حلمايتهم، والن�شمام لالتفاقيات واملعاهدات الدولية للم�شنني. وقد مت يف اجلانب ال�شحي ت�فري اخلدمات ال�قائية والعالجية 

هذه  ورغم  املطل�ب.  امل�شت�ى  دون  مازال  تغطيتها  ومدى  اخلدمات  م�شت�ى  اأن  اإّل  الدورية.  والفح��شات  املنزلية  والرعاية 

اإّل اأن هناك تبايًنا يف م�شت�ى الإجنازات يف جمال ن�عية احلياة  الإجنازات العامة يف جمال ال�فيات واإطالة عمر الإن�شان، 

الق�شايا  �شمن  املختلفة  العمرية  املراحل  يف  املراأة  �شحة  ق�شايا  وتاأتي  املزمنة.  والأمرا�س  الإعاقات  من  وخل�ها  وج�دتها 

ال�شحية التي مازالت متثل حتدًيا رئي�ًشا يف عدد من الدول العربية، وذلك وفق امل�ؤ�شرات ال�شحية املعلنة التي قد ل تعك�س 

ال�اقع يف بع�س الدول؛ وذلك ل�شعف اأنظمة ر�شد البيانات فيها. 

وي�شم ال�طن العربي معدلت زواج مرتفعة، وزواًجا مبكًرا، يليه حمل مبا�شر وغري متباعد، مما يزيد من ارتفاع معدلت الزيادة 

ال�شكانية ومعدلت ال�شباب الأمر الذي ي�ؤدي اإىل زيادة الأعباء والتبعية والتكال، و�شي�ع الأمية، وخا�شة بني الن�شاء. 

الجدول رقم )8(: معدل الخصوبة بين المراهقين في بعض من الدول العربية

ال�سنة املعدل الدولة

2003 %11 عمان

2000 %14 البحرين

2004 %15 ال�شعودية

2001 %18 لبنان

2000 %27 جيب�تي

2003 %48 م�شر

2002 %83 اليمن

امل�شدر: اإح�شاءات منظمة ال�شحة العاملية 2008.

1954م، والأمم املتحدة تهتم بالعالقة بني النم� ال�شكاين وبطء عملية التنمية وازدياد الفقر على ال�شعيد العاملي.  ومنذ عام 

وبداأت الدول العربية يف الهتمام بربامج ال�شحة الإجنابية، وتنظيم الأ�شرة، وبرامج ال�شكان، واعتبار ال�شباب الفئة الأكرث 

اأول�ية والتي حتتاج اإىل اهتمام خا�س، مع الرتكيز على احلق�ق املتعلقة بال�شحة اجلن�شية والإجنابية من حيث: احل�ش�ل على 

املعل�مات، وت�فري اخلدمات املالئمة ذات اجل�دة وامل�ش�رة اخلا�شة لهذه الفئة العمرية، خا�شة مع انت�شار الأمرا�س املنق�لة 

جن�شًيا، ومن �شمنها الإيدز، وتزايد معدلت الإ�شابة بني ال�شباب والبالغني يف الفئة العمرية ) 20-40 �شنة(.

وا�شتناًدا اإىل نتائج درا�شة عبء الأمرا�س العاملي  )Global Burden of Diseases( لعام 1990م، ت�شكل اأمرا�س ال�شحة 

الإجنابية ن�شبة تبلغ )22%( من جممل عبء الأمرا�س لدى الن�شاء يف عمر الإجناب )15-44 �شنة( على ال�شعيد العاملي. يف 

حني ل تتعدى هذه الن�شبة )3%( لدى الن�شاء يف نف�س الفئة العمرية يف عدد من الدول العربية، بينما بلغت هذه الن�شبة )%25( 

يف باقي دول املنطقة.

ومع دخ�ل املراأة اإىل �ش�ق العمل، وا�شهامها يف دفع عجلة التنمية يف بلدها، اأ�شبحت تتعر�س اإىل املخاطر ال�شحية يف بيئة 

العمل، واأ�شبحت ت�اجه حتدي الت�فيق بني عملها ودورها يف تربية اأطفالها؛ مما ي�شكل �شغًطا اجتماعًيا واأ�شرًيا عليها، ويحتم 

على امل�ؤ�ش�شات الت�شريعية �شن الق�انني ال�طنية الالزمة حلماية حق�ق الأمهات العامالت.

ومبقارنة بيانات منظمة ال�شحة العاملية ـ مكتب ال�شرق الأو�شط ـ عن الأ�شباب الع�شرة الرئي�شة امل�ؤدية لل�فاة بني دول ال�شرق 

اأنه بينما تك�ن الأ�شباب الرئي�شة الأوىل لل�فاة يف الدول ذات  الأو�شط ودول العامل وعالقتها بالدخل الق�مي للدولة، يتبني 
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الدخل الأعلى يف املنطقة: اأمرا�س القلب، اجللطات الدماغية، والكتئاب، ومر�س الزهامير، و�شرطان الرئة واجلهاز التنف�شي، 

وفقدان ال�شمع، واأمرا�س الرئة املزمنة، وال�شكري، فاإن الأ�شباب الرئي�شة لل�فيات يف الدول ذات الدخل املت��شط وال�شعيف 

احلمل  اأثناء  ال�شحية  الرعاية  خدمات  ل�ش�ء  انعكا�س  وذلك  ال�لدة،  اأثناء  والك�ش�ر  املبت�شرة،  وال�لدة  ال�زن،  نق�س  هي: 

وال�لدة يف هذه الدول .

بالت�قعات  اخلا�شة  الدرا�شة  اإىل  وبالإ�شارة  العامل،  دول  من  العديد  يف  الن�شاء  بني  والأمرا�س  ال�فيات  اأمناط  تغري  ومع 

والإ�شقاطات حتى عام 2030م على امل�شت�ى العاملي، تعد الأمرا�س املزمنة -مثل: القلب، وال�شكري، وال�شرطان، والأمرا�س 

النف�شية والعقلية، وال�شيخ�خة، والإعاقات- هي التحديات ال�شحية امل�شتقبلية. وقد بداأت العديد من الدول بتغيري �شيا�شاتها 

وخططها ال�شحية امل�جهة للمراأة؛ بهدف حتقيق حياة ذات ن�عية جيدة وم�شت�ى �شحي �شليم تعي�شه املراأة يف دورة حياتها، 

حيث مت الرتكيز على مبادئ ومفاهيم تعزيز ال�شحة وتعزيز ال�شل�كيات ال�شحية ال�شليمة، مع حتديد ع�امل اخلطر، وتكثيف 

برامج الك�شف املبكر لالأمرا�س، وت�فري التدخالت ال�شريعة

الجدول رقم )9(: معدل انتشار التدخين بين الفئة العمرية 15 سنة فأكثر حسب الجنس في بعض الدول العربية

ال�سنة الذكور الإناث املعدل العام الدولة

2005 %24.7 %1.3 %13.1 عمان

2005 %29.5 %3 %15 املغرب

2005 %25.6 %3.6 %14.7 ال�شعودية

2005 %29.1 %7 %18.1 لبنان

2005 %51 %1.9 %26.6 تون�س

2005 %62.7 %9.8 %36.5 الأردن

امل�شدر: اإح�شاءات منظمة ال�شحة العاملية 2008.

وتعد ال�شمنة حتدًيا عاملًيا، كما تعد من اأكرث الأمرا�س انت�شاًرا، وذات عالقة ب�شل�كيات الفرد واملجتمع، و�شبًبا رئي�ًشا لالإ�شابة 

بالأمرا�س املزمنة. ومن هنا جاءت اأهمية برامج تعزيز ال�شحة، والتاأكيد على دور الفرد جتاه �شحته من خالل متكينه باملعل�مات 

واملهارات احلياتية الالزمة. وقد جنح القليل من دول العامل يف خف�س معدلت ال�شمنة حتى الآن. وبداأ الت�جه م�ؤخًرا ب�ش�رة 

اأكرث تنظيًما للفئات العمرية الأ�شغر كمحاولة ملنع الإ�شابة بال�شمنة من الطف�لة.

وبالن�شبة للمراأة و�شحتها النف�شية يف الدول العربية، هناك نق�س كبري يف الدرا�شات والأبحاث، وع�ائق متعددة تع�ق ح�ش�ل 

املراأة العربية على العالج املنا�شب يف ال�قت املنا�شب، ومنها احتياجها يف بع�س املناطق ـ خا�شة املناطق الريفية ـ اإىل الإذن من 

اأ�شرتها للذهاب اإىل الطبيب، واعتبار املر�س النف�شي و�شمة عار لالأ�شرة. ومازالت بع�س الن�شاء ُترجعن مر�شهن للم�س واجلن 

واحل�شد، فتلجاأن اإىل امل�شع�ذين والدجالني، وخا�شة يف غياب اخلدمات النف�شية املتخ�ش�شة والكافية. 

الطرفان يف  بينما ي�شرتك  العقم  ل�شبب  الرئي�شة  امل�شئ�لية الجتماعية  العاقر  املراأة  العربية، تتحمل  ويف كثري من املجتمعات 

الأ�شباب؛ مما يزيد من العبء النف�شي عليها.

ثالًثا: الإنفاق على ال�سحة مقارنة بالإنفاق على الت�سلح يف الدول العربية

مع تزايد معدلت املدي�نية اخلارجية، والإنفاق الع�شكري، والنزاعات ال�شيا�شية، وتبعات احلروب يف املنطقة، اأ�شبحت قدرة 

الدول العربية على اإحراز مكت�شبات اإ�شافية يف املجال ال�شحي م�شدًرا للقلق. فن�شبة الإنفاق على ال�شحة تبدو مت�ا�شعة عند 
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مقارنتها بالإنفاق الع�شكري، كما اأنها تبدو قا�شرة اأمام الحتياجات املتزايدة لتحقيق اأهداف ال�شحة للجميع ملنظمة ال�شحة 

العاملية، ورفع معدلت تغطية اخلدمات ال�شحية ذات الن�عية اجليدة. وقد اأثبتت الدرا�شات املختلفة، الرتباط املبا�شر بني تط�ر 

�شحة املجتمع وكل من معدل النم� القت�شادي، ومعدل الإنفاق على اخلدمات ال�شحية.

حمب�ب  كتب  وفيه  الب�شرية.  التنمية  عن  الأول  ال�شن�ي  تقريره  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  اأ�شدر  1990م،  عام  ويف 

بال�شحة  خاللها  ينعم�ن  ط�يلة  بحياة  النا�س  فيها  يتمتع  م�اتية  بيئة  اإيجاد  ه�  للتنمية  الأ�شا�شي  الهدف  “اإن  احلق: 

والقدرة على الإبداع”. 

ومن هذا املنظ�ر، تقراأ تقارير التنمية الب�شرية ال�اقع القت�شادي الجتماعي يف العامل ويف كل بلد على حدة، وح�شب م�قع 

كل بلد يف امل�ؤ�شر. وقد �شهدت التقارير الدورية تط�ًرا ملم��ًشا يف عدد من الدول العربية.

وبتحليل اأ�شباب التط�ر احلا�شل يف جانب التنمية الب�شرية يف الدول العربية التي تب�اأت مراكز متقدمة يف تقارير التنمية 

الب�شرية الدورية، يتبني اأن ذلك حدث لرتفاع الدخل الق�مي، وحتقيق هذه الدول حالة من ال�شتقرار ال�شيا�شي، والت�جه نح� 

�شيا�شات اجتماعية اأف�شل.

مقارنة  الت�شلح  على  لالإنفاق  اأكرب  اهتماًما  ت�يل  التعاون  جمل�س  دول  اأن  2006م  لعام  الب�شرية  التنمية  تقرير  اأو�شح  وقد 

باإنفاقها على ال�شحة والتعليم؛ حيث جتاوزت ن�شبة الإنفاق على الت�شلح يف جميع دول جمل�س التعاون ما اأنفق على التعليم 

وال�شحة بح�شب اأرقام عام 2004. ورغم اأن هذه الدول ال�شت خف�شت ن�شبة ما اأنفقته على الت�شلح اإىل الناجت املحلي الإجمايل 

يف الفرتة ما بني عامي1990م و2004م، اإّل اأنه ل يزال اأعلى من اإنفاقها على ال�شحة والتعليم. فقد خف�شت اململكة العربية 

ال�شع�دية التي جاءت يف املرتبة الأخرية خليجًيا واملرتبة رقم )76( عاملًيا يف هذا التقرير ن�شبة اإنفاقها على الت�شلح اإىل الناجت 

)3%(، ومل تت�افر  2004م، ومل يزد ما خ�ش�شته لل�شحة عن  )8.3%( يف عام  1990م اإىل  )15.6%( يف عام  املحلي من 

)5.8%( من  التعليم  1991م على  اأنفقته يف عام  2004م، ولكن بلغت ن�شبة ما  التعليم يف عام  اإنفاقها على  اأرقام عن ن�شبة 

الناجت املحلي الإجمايل.

وبالن�شبة للك�يت -التي تب�اأت املرتبة الأوىل عربًيا وخليجًيا يف هذا التقرير، واملرتبة رقم )33( عاملًيا- فقد بلغت ن�شبة اإنفاقها 

الإنفاق يف عام  ارتفاع  1990م. ويعزى  )48.5%( يف عام  بن�شبة  الإجمايل مقارنة  املحلي  الناجت  )7.9%( من  الت�شلح  على 

2004م، ومل  )8.2%( يف عام  )4.8%( اإىل  اإنفاقها على التعليم من  1990م اإىل الغزو العراقي للك�يت. ويف املقابل رفعت 

تتجاوز ن�شبة اإنفاقها على ال�شحة )2.7%( من الناجت املحلي الإجمايل.

وبلغت ن�شبة النفاق على الت�شلح يف عمان -التي احتلت املرتبة اخلام�شة خليجًيا واملرتبة رقم )56( عاملًيا يف ت�شنيف التنمية 

الب�شرية يف عام 2004م ـ نح� )12%( من الناجت الإجمايل مقارنة بن�شبة )2%( و)3.5%( على ال�شحة والتعليم على الت�ايل.

كما جتاوزت ن�شبة اإنفاق البحرين -التي ح�شلت على املرتبة الثانية خليجًيا واملرتبة رقم )39( عاملًيا- على الت�شلح ما اأنفقته على 

ال�شحة والتعليم، اإذ بلغت الن�شبة )4.4%( يف عام 2004م، منخف�شة من )5.1%( يف عام 1990م، بينما بلغت ن�شبة الإنفاق 

على ال�شحة والتعليم )2.8%( و)3.9%( من الناجت الإجمايل على الت�ايل.

الت�شلح من  اإنفاقها على  ن�شبة  )49( عاملًيا-  الرابعة خليجًيا واملرتبة رقم  املرتبة  الإمارات -التي ح�شلت على  وخف�شت دولة 

)6.2%( اإىل )2.6%( من الناجت الإجمايل يف عامي املقارنة، اإّل اأن الأرقام اأو�شحت اأن اإنفاقها على ال�شحة والتعليم مل يتجاوز 

)2.5%( و)1.6%( على الت�ايل. 

اإنفاقها  اأرقاًما عن  الب�شرية-  التنمية  )46( عاملًيا يف  الثالثة خليجًيا واملرتبة رقم  املرتبة  ومل ت�فر قطر -التي ح�شلت على 

2004م ما يعادل )2%( من  على الت�شلح والتعليم )3.5% على التعليم يف عام1990م( ولكنها اأنفقت على ال�شحة يف عام 

الناجت الإجمايل.
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وعلى ال�شعيد العربي، اأو�شح التقرير اأن اأول�يات الدول العربية التي تناولها التقرير، تفاوتت بالن�شبة لالإنفاق على التنمية 

بالناجت  مقارنة  اأعلى  ن�شبة  التعليم  على  اأنفقت  الب�شرية-  التنمية  )87( يف  رقم  املرتبة  على  -التي ح�شلت  فت�ن�س  والت�شلح. 

ا اأنفقت  الإجمايل بلغت )8.1%( و)2.5%( على ال�شحة يف مقابل )1.5%( على الت�شلح. واملغرب -ومرتبتها رقم )123(- اأي�شً

)4.5%( على الت�شلح. وبالن�شبة اإىل ليبيا  )1.7%( و)6.3%( من الناجت الإجمايل على ال�شحة والتعليم يف مقابل  ما ن�شبته 

-التي جاءت يف املرتبة رقم )64(- مل ت�فر ن�شب اإنفاقها على التعليم، ولكنها اأنفقت ما ن�شبته )2%( من الناجت الإجمايل على 

الت�شلح مقابل )2.6%( على ال�شحة. ويف املقابل اأنفقت اجلزائر -ومرتبتها رقم )102(- نحو )3.3%( من الناجت الإجمايل على 

ال�شحة، و)3.4%( على الت�شلح. فيما اأنفقت م�شر على الت�شلح ما ن�شبته )2.8%( من الناجت الإجمايل يف مقابل )2.5%( على 

ال�شحة. اأما اليمن التي مل ت�فر اأرقام اإنفاقها على التعليم، فقد جتاوز اإنفاقها على الت�شلح ون�شبته )6.3%( من الناجت املحلي 

الإجمايل ن�شبة ما اأنفقته على ال�شحة، والذي بلغ )2.2%( من الناجت الإجمايل، مع العلم اأن اليمن ح�شلت على الرتتيب الأخري 

عربًيا يف التنمية الب�شرية، وهي الدولة العربية ال�حيدة التي �شنفت يف فئة الدول الأقل يف التنمية الب�شرية.

وباملقارنة بني الدول التي حظيت باملراتب الأوىل يف التنمية الب�شرية، اأو�شحت الأرقام اأن ال�شحة والتعليم يف هذه الدول -على 

عك�س الدول النامية والأقل منً�ا- يف اأول�يات اإنفاقها، اإذ اأنفقت على ال�شحة والتعليم اأكرث من �شعف ما اأنفقته على الت�شلح. 

فاأنفقت الرنويج -التي جاءت يف املرتبة الأوىل يف التنمية الب�شرية- )8.6%( و)7.7%( على ال�شحة والتعليم على الت�ايل يف 

مقابل )2%( على الت�شلح، ومثلها اأي�شلندا ـ وهي الثانية يف التنمية الب�شرية. التي اأنفقت ما ن�شبته )8.8%( و)8%( من الناجت 

الإجمايل على ال�شحة والتعليم على الت�ايل يف مقابل ل �شيء للت�شلح. كما اأنفقت اأ�شرتاليا ـ وهي الثالثة يف التنمية الب�شرية. 

)6.4%( و)4.9%( من الناجت الإجمايل على ال�شحة والتعليم يف مقابل )1.9%( على الت�شلح.

ومما تبني اأعاله، فاإن الت�شلح يف�ق ال�شحة والتعليم يف اأول�يات الإنفاق احلك�مي يف اأغلب الدول العربية.

ومعظم الدول العربية مل يتحقق لها املردود املطل�ب يف معدلت النم� القت�شادي والجتماعي ويف ن�عية احلياة ال�شكانية، 

املعي�شية، وتده�ر  التكاليف  ارتفعت  الن�شاء. كما  بني  �شيما  ل  الرتفاع،  البطالة  بل وا�شلت  الفقرية،  الفئات  عند  وبالأخ�س 

الدخل احلقيقي للفرد، وانخف�س الإنفاق على اخلدمات ال�شحية.

ومما ل �شك فيه، اأنه ل ميكن حتقيق هدف رفع معدلت النم� القت�شادي مبا يحقق هدف الرتكيز على مفه�م الأمن الإن�شاين 

ال�شامل دون حتقيق ال�شتقرار ال�شيا�شي، وا�شتكمال امل�ؤ�ش�شات الدميقراطية والرقابية ب�ش�رة فعلية )التنفيذية، والت�شريعية، 

والق�شائية(، مع دعم حراك م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين؛ وذلك للتاأكد من ت�جيه النم� القت�شادي ال�جهة التنم�ية ال�شحيحة، 

وحتقيق العدالة يف ت�زيع الرثوات، وال�شفافية، والق�شاء على الف�شاد، وحتديد احلق�ق وال�اجبات، وكل هذا �شروري لتحقيق 

الأمن الإن�شاين ال�شامل؛ واإل اأ�شبح النم� القت�شادي بعيًدا كل البعد عن الربامج التنم�ية.
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الجدول رقم )10(: اإلنفاق على الصحة والتعليم مقارنة باإلنفاق العسكري في بعض الدول العربية

 ن�سبة الإنفاق الع�سكري اإىل

الناجت املحلي الإجمايل

 ن�سبة الإنفاق على التعليم اإىل

الناجت املحلي الإجمايل

 ن�سبة الإنفاق

 على ال�سحة

 اإىل الناجت

 املحلي

الإجمايل

الت�سنيف الدولة

2004 1990 2004-2002 1991 2004-2003

7.9 48.5 8.2 4.8 2.7 33 الكويت

4.4 5.1 - 3.9 2.8 39 البحرين

- - - 3.5 2 46 قطر

2.4 6.2 1.6 1.9 2.5 49 الإمارات

12 16.5 4.6 3.4 2.7 56 عمان

8.3 15.6 - 5.8 3 76 ال�شعودية

2 - - - 2.6 64 ليبيا

3.8 7.6 2.6 - 3 78 لبنان

1.5 2 8.1 6 2.5 87 تون�س

3.4 1.5 - 5.1 3.3 102 اجلزائر

2.8 4.5 - 3.9 2.5 111 م�شر

4.5 4.1 6.3 5 1.7 123 املغرب

6.3 7.9 - - 2.2 150 اليمن

امل�شدر: تقرير التنمية الب�شرية 2006.

رابًعا: املحددات الجتماعية والقت�سادية واأثرها على �سحة املراأة يف الدول العربية

تتناول وثيقة منظمة ال�شحة العاملية )1999b( التي ت�شمنت ا�شرتاتيجية الأربعة بن�د املقرتحة لل�شحة والفقر من املدير العام 

البند  الإمنائية، ويتناول  ال�شيا�شات  التاأثري على  ال�شحية عن طريق  امل�ؤ�شرات  الأول تط�ير  بندها  ت�شمل يف  للمنظمة: وهي 

اخلدمات  يتعدى  -والذي  العامة  ال�شحة  ملفه�م  نطاًقا  الأو�شع  النهج  تطبيق  خالل  من  ال�شحية  املخاطر  من  التقليل  الثاين 

واملخاطر  العنف،  اأعمال  من  احلد  لي�شمل  ال�شحي،  وال�شرف  النظيفة،  واملياه  والآمن،  الكايف  والغذاء  الأ�شا�شية،  ال�شحية 

البيئية، وال�شراعات، والك�ارث الطبيعية- اأما البندان الأخريان فيتطرقان اإىل الرتكيز على امل�شاكل ال�شحية لفئات حمددة، 

مثل: الفقراء، والأكرث عر�شة للخطر. و�شمان اأن تخدم النظم ال�شحية الفقراء على نح� يت�شم بفاعلية اأكرب لتحقيق العدالة 

وامل�شاواة يف فر�س الرعاية ال�شحية.

ومن املعروف اأن معدلت الإ�شابة بالأمرا�س عامة والأمرا�س املعدية خا�شة، ترتفع بني الفئات الفقرية ب�شبب الظروف املعي�شية، 

اأمرا�س �ش�ء التغذية، وانخفا�س ن�شبة التعليم. وتكرث ع�ائق احل�ش�ل على اخلدمات  مثل: امل�شكن، وبيئة العمل، وانت�شار 

ال�شحية لهذه الفئة يف املراحل املبكرة لالإ�شابة بالأمرا�س بني الن�شاء مقارنة بالرجال.
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وي�شري تقرير التنمية الب�شرية لعام 2005م ال�شادر عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي عن تباين وا�شح يف اأو�شاع املراأة يف 

الدول العربية يف اجل�انب القت�شادية، حيث يك�شف التقرير عن تفاوت يف ن�شب دخل الإناث اإىل الذك�ر؛ الأمر الذي يعك�س 

مدى متثيلهن يف �ش�ق العمل ومتكينهن اقت�شادًيا. ويعد دخل الفرد يف الإمارات العربية املتحدة ه� الأعلى يف الدول العربية 

)22.420 دولًرا يف ال�شنة ح�شب مفه�م الق�ة ال�شرائية( يليه الفرد يف قطر )19.844 دولًرا( ثم الك�يت )18.047 دولًرا(. 

وا�شتناًدا للمعل�مات املتاحة، فاإن الأنثى يف الك�يت حت�شل على اأعلى دخل بني الدول العربية )8448 دولًرا يف ال�شنة( تليها 

الأنثى يف البحرين )7685 دولًرا(، وبعد ذلك الأنثى يف ال�شع�دية )4440 دولًرا(، ثم يف لبنان )2430 دولًرا( ويف م�شر 

)1614 دولًرا( فال�شودان )918 دولًرا(، واليمن )413 دولًرا(. اأما عاملًيا، فتح�شل الأنثى يف لك�شمب�رج على اأعلى دخل يف 

العامل، اإذ ي�شل اإىل )34.890 دولًرا يف ال�شنة(. 

واإذا ما قارنا دخل الأنثى مبت��شط ت�قع احلياة، ف�شنجد اأنه الأعلى يف الإمارات )81 �شنة( ثم الك�يت )80 �شنة( ثم ليبيا 

)76 �شنة(. وعاملًيا حتتل اليابان املرتبة الأوىل، اإذ يبلغ مت��شط ت�قع احلياة لالأنثى اأكرث من 85 �شنة.

اأما بالن�شبة ملعدل دخل الإناث اإىل الذك�ر يف الدول العربية، فيالحظ اأن اأف�شل النتائج من ن�شيب الإناث يف كل من م�ريتانيا 

وجزر القمر واملغرب، اإذ يح�شلن على )56 و55 و40%( من ن�شيب دخل الذك�ر على الت�ايل، وا�شعني يف العتبار انخفا�س 

دخل الفرد ب�ش�رة عامة يف هذه الدول. 

ورغم اأن ارتفاع ن�شبة التعليم يعترب م�ؤ�شًرا مهًما مل�شت�ى �شحة الفرد؛ حيث اإنه كلما ارتفع معدل التعليم ارتفع مت��شط ت�قع 

2005م لربنامج الأمم  الب�شرية لعام  التنمية  العربية يف تقرير  البيانات املت�افرة للدول  اأنه بتحليل  اإّل  احلياة ب�ش�رة عامة، 

املتحدة الإمنائي، يتبني اأن هذه العالقة تنطبق على اأغلب الدول العربية با�شتثناء بع�شها، اإذ ي�شري التقرير اإىل ارتفاع مت��شط 

ت�قع احلياة لدى الإناث يف م�شر اإىل )72.1( �شنة رغم انخفا�س ن�شبة التعليم بينهن اإىل )43.6%(، وارتفاع مت��شط ت�قع 

)38.3%( وي�شل مت��شط ت�قع احلياة لدى  اإىل  التعليم  )71.9( �شنة بني الإناث يف املغرب رغم انخفا�س ن�شبة  اإىل  احلياة 

الإناث يف اليمن اإىل )61.9( �شنة، بينما ل تتعدى ن�شبة التعليم بينهن )%28.5(.

وينطبق ذلك املفه�م ب�ش�رة عامة على مت��شط دخل الأنثى. فمن املفرت�س اأنه كلما ارتفع دخل املراأة، ومت متكينها اقت�شادًيا، 

تتح�شن م�ؤ�شراتها ال�شحية. ولكن رغم ت�افق هذا املفه�م يف اأغلب الدول العربية، اإّل اأنه يف بع�شها ل يتنا�شب دخل الأنثى مع 

مت��شط ت�قع احلياة لديها، حيث ينخف�س دخل الأنثى يف اليمن اإىل 413 دولًرا يف ال�شنة بينما ي�شل مت��شط ت�قع احلياة 

لديها اإىل )61.9( �شنة، وي�شل دخل الأنثى يف م�ريتانيا اإىل 1269 دولًرا يف ال�شنة بينما ينخف�س مت��شط ت�قع احلياة لديها 

اإىل )54.3( �شنة.

وتعد الع�امل وامل�روثات الجتماعية حمددات مهمة ت�ؤثر على �شحة املراأة. ففي عدد من الدول العربية ـ وخا�شة بني الفئات 

ناهيك عن  الأدوار الجتماعية،  ب�شبب حتديد  التقاليد وامل�روثات عبًئا مزدوًجا  ب�شبب بع�س هذه  املراأة  تعليًماـ تتحمل  الأقل 

ال�شحية  على اخلدمات  ي�ؤثر على ح�ش�لها  الذي  التمييز  ذلك  املراأة،  والأ�شري �شد  الجتماعي  التمييز  املختلفة من  الأمناط 

يف ال�قت املنا�شب، وعلى قرارها بخ�ش��س عدد مرات الإجناب، وا�شتخدام و�شائل املباعدة بني ال�لدات، وتفرغها لرعاية 

�شحتها، اإىل جانب �شحة اأ�شرتها. هذه الأدوار الجتماعية ت�شغل الن�شاء عن الهتمام ب�شحتهن، وقد ي�شل اأحياًنا اإىل درجة 

ال�شع�ر بالذنب لدى بع�س الن�شاء اإذا ما قمن بالهتمام ب�شحتهن.

ومن جهة اأخرى، فاإن بع�س املمار�شات امل�ؤذية ـ مثل “ختان الإناث” لها م�شاعفات ج�شيمة على ال�شحة اجلن�شية والإجنابية، 

وتعاين منها الن�شاء يف عدد من بلدان املنطقة مثل: م�شر، وجيب�تي، وال�ش�مال، وال�ش�دان، واليمن، وم�ريتانيا، حيث ي�شل 

اخلتان اأحياًنا اإىل )99%( من جمم�ع الن�شاء يف بع�س تلك الدول. ومن امللفت، اأن بع�س الن�شاء ي�شاعدن على ا�شتمرار هذه 

املمار�شات امل�ؤذية. وهناك اأغلبية �شاحقة من الرجال مت��شطي العمر، واأكرث من )85%( من الن�شاء يف نف�س هذه ال�شريحة، 
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واإيقاع  الت�شريعات  �شن  من خالل  الإناث  ختان  الدول جترمي  هذه  من  بع�س  الإناث �شروري. وحتاول  ختان  باأن  ي�ؤمن�ن 

العق�بات الرادعة ـ مثل م�شرـ رغم معار�شة البع�س ملثل هذه الت�شريعات.

ومن املعروف من الناحية الطبية اأن لعملية اخلتان م�شاعفات عّدة قد ت�شبب ال�فاة نتيجة النزيف، وحتدث اأملًا �شديًدا اأثناء اإجراء 

العملية قد ي�ؤدي اإىل �شدمة ع�شبية. وهناك م�شاعفات م�ؤجلة مثل التهاب اجلرح نتيجة غياب التعقيم، اأو الت�شمم الدم�ي، اأو 

التيتان��س، اأو التهاب الكبد ال�بائي، اأو مر�س نق�س املناعة.

وقد اأثبتت الدرا�شات يف م�شر اأن من بني الع�امل التي ت�شهم يف انت�شار اخلتان بني الإناث الفقر، و�شعف امل�شت�ى التعليمي، 

وال�شكن يف الريف، وامل�روثات واملعتقدات الجتماعية، حيث تعتقد ثماٍن من كل ع�شر ن�شاء يف الريف اأن الرجل يف�شل ذلك، 

ول يتجاوز هذا املعدل يف املدن اأربع ن�شاء من ع�شر، وه� ميار�س بني امل�شيحيني كما امل�شلمني ولكن بن�شب اأقل. 

وتعد ال�شمنة اإحدى نتائج امل�روثات الجتماعية وال�شل�كيات الفردية ال�شلبية، ومن اأكرث امل�شاكل ال�شحية اخلطرة انت�شاًرا، 

حيث ي�شل معدل الإ�شابة بني الإناث يف الفئة العمرية ع�شرين �شنة فاأكرث اإىل اأكرث من )60%( يف بع�س الدول العربية. ومن 

املعروف ارتباط ال�شمنة مبر�س ال�شكري ـ الذي ي�شل اإىل )15%( يف بع�س الدول اخلليجيةـ واأمرا�س �شرايني القلب والدماغ 

وال�فاة املبكرة؛ مما ي�شكل حتدًيا �شحًيا كبرًيا.

وقد اأدت احلروب املتكررة يف املنطقة خالل العق�د املا�شية اإىل نزوح ال�شكان وهجرتهم باأعداد كبرية يف عدة بلدان؛ مما اأدى 

اإىل العي�س يف جمتمعات تختلف يف معتقداتها و�شل�كياتها -وخا�شة بني ال�شباب- واأدى كذلك اإىل زيادة الأمرا�س اجلن�شية، 

وا�شتخدام املخدرات، والتعر�س لل�شغ�ط النف�شية.

البيانات احلجم احلقيقي  تعك�س  املجتمعات، ول  املراأة ظاهرة متار�س يف جميع  العنف �شد  اأن  املختلفة،  الدرا�شات  واأثبتت 

للم�شكلة. ويقدر اأن ما بني )10–69%( من الن�شاء يف العامل يتعر�شن للعنف باأ�شكاله املختلفة، وميار�س يف الدول ال�شناعية 

والنامية على ال�ش�اء. واأكرث احلالت تتعر�س للعنف من الأقارب واملعارف الذين ترتبط بهم الن�شاء املعنفات بروابط الثقة؛ مما 

ي�شكل هاج�ًشا اجتماعًيا ذا عالقة باأم�ر كثرية ومت�شعبة. وقد اأجرت العديد من الدول العربية الدرا�شات والبح�ث لتحديد حجم 

العنف الأ�شري واأ�شبابه بدعم من املنظمات وامل�ؤ�ش�شات العاملية والإقليمية وال�طنية.

ويف عام 1996م، �شنفت منظمة ال�شحة العاملية العنف �شمن امل�شاكل ال�شحية التي يجب و�شع اخلطط خلف�شها ومعاجلتها. 

وقد اأقرت املنظمة يف تقريرها ح�ل العنف وال�شحة يف عام 2002م باأن العنف ق�شية عاملية من ق�شايا ال�شحة العامة، واأن 

الن�شاء املعنفات اأكرث عر�شة للم�شاكل ال�شحية، مثل: الأمرا�س النف�شية )الكتئاب( واجل�شدية والإعاقات. اأما الطفلة املعنفة 

والقلق،  والكتئاب،  الت�ا�شل،  يف  وال�شطرابات  الالاإرادي،  والتب�ل  النم�،  يف  للف�شل  تتعر�س  فهي  املعنف(  الطفل  )كما 

وارتفاع احتمال ا�شتخدام املخدرات يف مرحلة املراهقة، وحماولت النتحار، وغري ذلك من امل�شاكل ال�شحية والجتماعية .

وتعد الإعاقة م�شكلة �شحية ت�شتدعي الدعم الجتماعي وامل�ؤ�ش�شي. وقد بداأت معظم الدول العربية بالهتمام بفئة املعاقني يف 

املجتمع ب�ش�رة معلنة، وو�شع بع�شها ا�شرتاتيجيات وطنية ت�شمل الربامج الت�ع�ية، وت�فري اخلدمات الإر�شادية والقان�نية. 

وتعدى قليل من الدول العربية و�شع ال�شرتاتيجيات، وذلك ب�شن الق�انني التي جترم العنف الأ�شري والتحر�س اجلن�شي يف 

م�اقع العمل، مثل: املغرب وت�ن�س. 

ومن املالحظ اأن بع�س الدول العربية ي�شتخدم منهجيات خمتلفة يف اإجراء امل�ش�ح ال�طنية لتحديد مدى انت�شار ظاهرة العنف؛ مما 

يع�ق اإجراء درا�شة مقارنة. وت�شري البيانات املتاحة عن ن�شبة الن�شاء العربيات الالتي تعر�شن للعنف اإىل اأنها ت�شل اإىل )%34( 

يف م�شر، و)47%( يف الأردن. وتتاأثر �شحة املراأة يف الدول العربية التي تعاين من احلروب وعدم ال�شتقرار تاأثًرا م�شاعًفا. 

ففي درا�شة ح�ل العنف الأ�شري اأعدتها جامعة بريزيت يف فل�شطني و�شدرت يف عام 2006م، تبني اأن ن�شبة تبلغ )23.3%( من 

الن�شاء املتزوجات تعر�شن للعنف اجل�شدي، و)61.7%( تعر�شن للعنف النف�شي، و)10.5%( تعر�شن للعنف اجلن�شي.
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ورغم التط�ر يف نظرة املجتمع لالإعاقة، مازالت املراأة املعاقة تعاين من اأم�ر كثرية تتعلق باخلدمات الجتماعية وال�شحية 

املتعلمة  املعاقة  للمراأة  املتاحة  العمل  اأن فر�س  الفئة من املجتمع مت�ا�شعة. كما  لهذه  الداعمة  امل�ازنات  والت�شريعات. وتعد 

قليلة جًدا.

وياأتي م�ؤ�شر متكني املراأة كاأحد الركائز الأ�شا�شية التي ت�شهم يف الرتقاء ب�شحتها. ويعد تب�وؤها ملراكز �شنع القرارـ  �ش�اء يف 

ال�شلطة التنفيذية، اأو الت�شريعية، اأو الق�شائية، اأو يف م�ؤ�ش�شات القطاع اخلا�س وم�ؤ�ش�شات املجتمع املدين ـ ذا اأثر كبري على 

القرارات املهمة وامل�شروعات والت�شريعات ال�شحية ذات العالقة باملراأة.

الأو�شط  ال�شرق  اأن دول  العاملي، تبني  املنتدى القت�شادي  ال�شادر من  2007م  لعام  الفج�ة اجلندرية  اإىل تقرير  وبالإ�شارة 

الفج�ة  )58%( من حجم  غلق  اإّل من  تتمكن  املراأة(؛ حيث مل  الفج�ة اجلندرية )متكني  اأدنى خانات  �شجلت  اإفريقيا  و�شمال 

اجلندرية لديها.

ورغم عدم متّكن اأي دولة يف العامل من حتقيق امل�شاواة اجلندرية التامة، اإّل اأن هناك فروقات مطردة بني الدول يف ذلك ال�شاأن؛ 

مما يعد حتدًيا رئي�ًشا من حتديات حق�ق الإن�شان، عالوة على ك�نه حتدًيا اقت�شادًيا. وقد تطرق التقرير اإىل جانب مهم وه� 

اإنتاجية الفرد، فعدها �شمن املحددات الرئي�شة لإنتاجية اأية دولة، مبا يف ذلك املهارات الإن�شانية والتعليم. وهنا لبد من الإ�شارة 

اإىل اأن اإنتاجية الفرد لها عالقة مبا�شرة ب�شحته اجل�شدية، والعقلية، والجتماعية، كما ترتبط بانتاجية الدولة، وبتمكني ن�شف 

املجتمع الآخر، األ وه� املراأة.

للمراأة، والتمكني  املمن�حة  القت�شادية  )امل�شاركة والفر�س  الرئي�شة  الأربعة  امل�ؤ�شرات  كاأحد  ال�شحة  التقرير مب�ؤ�شر  وياأخذ 

الن�شاء مقارنة  لدى  ب�شكل �شحي  ت�قع احلياة  اأهمها:  ال�شحة عدة ع�امل،  م�ؤ�شر  والتعليم، وال�شحة(. وي�شمل  ال�شيا�شي، 

املعدل  احت�شاب  عند  احل�شبان  يف  ي�ؤخذ  حيث  �شحي-  ب�شكل  الإن�شان  يعي�شها  التي  ال�شن�ات  عدد  ذلك  -ويعني  بالرجال 

مبعدلت الإ�شابة بالأمرا�س والعنف وغري ذلك من امل�ؤ�شرات ال�شحية املهمة. وهناك م�ؤ�شر اآخر، وه� ن�شبة الإناث مقارنة 

بالذك�ر عند ال�لدة، وه� امل�ؤ�شر الذي اأبدت الدول الإ�شالمية حتفظها عليه، حيث ل ت�شمح الأنظمة والق�انني بالإجها�س اإذا 

عرف جن�س امل�ل�د .

ولبد من الإ�شارة هنا اإىل اأهمية حتديد م�ؤ�شرات �شحية ذات عالقة بالن�ع الجتماعي خا�شة بالدول العربية؛ وذلك لت�حيد 

هذه امل�ؤ�شرات، ومتابعة مدى التط�ر يف هذا املجال ور�شده.

ولأهمية ت�فري امل�ارد الالزمة لت�فري امل�ازنات الأكرث ا�شتجابة للن�ع الجتماعي -الذي ي�شمل م�ازنة اخلدمات ال�شحية- يجب 

انتهاج مبداأ الالمركزية يف التخطيط وفق الحتياجات اخلا�شة للمراأة والرجل يف املناطق املختلفة، ووفق ال��شع الجتماعي 

الثماين  ال�شن�ات  الي�نيفيم يف  املجال، قامت منظمة  للخطر. ويف هذا  الأكرث عر�شة  الفئات  اأي الرتكيز على  والقت�شادي، 

املا�شية بدعم ثالثني دولة من دول العامل من حيث بناء القدرات، والتدريب، واإ�شدار اأدلة واإر�شادات ل��شع م�ازنات وطنية 

ت�شتجيب للن�ع الجتماعي. وقد بداأت بع�س الدول العربية باخلط�ات العملية ل��شع مثل هذه امل�ازنات، ومنها: م�شر، والأردن، 

وت�ن�س، واملغرب، والإمارات العربية املتحدة، بينما يخطط عدد اآخر من الدول للبدء يف و�شع اأ�ش�س هذه امل�ازنات.

وجتدر الإ�شارة هنا اإىل تقرير جلنة املحددات الجتماعية لل�شحة ال�شادر من منظمة ال�شحة العاملية يف �شبتمرب عام 2008، 

وما ذكره ال�شري مايكل مارم�نت باأنه “وفق الرباهني العلمية، ل ي�جد �شبب بي�ل�جي لنخفا�س مت��شط ت�قع احلياة للمراأة 

هي  واملجتمعات  الأفراد  ل�شحة  الرئي�شة  “امل�ؤ�شرات  باأن  واأ�شاف  اليابانية”  للمراأة  املعدل  هذا  ارتفاع  مقابل  البت�ش�انية 

الظروف التي ي�لدون فيها ويكربون ويعي�ش�ن ويعمل�ن وي�شيخ�ن وهي ظروف تتاأثر جميعها بالبيئة الجتماعية بل هي من 

م�شببات الأمرا�س املبكرة واملعاناة غري ال�شرورية، لهذا فاإننا ن�ؤكد باأن �شعف ال�شيا�شات الجتماعية و�ش�ء ال��شع ال�شيا�شي 

يف الدول وعدم تطبيق العدالة القت�شادية تعترب من امل�ؤثرات الهامة لل�شحة ولالإ�شابة بالأمرا�س”. 
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خام�ًسا: تطويرالأنظمة ال�سحية يف الدول العربية

الراهنة العربية  الصحية  األنظمة  حتديات  أ. 
بالإ�شارة اإىل ال�شيا�شات ال�شحية الراهنة للدول العربية، فهي ل تتخذ منظ�ر الأمن الإن�شاين مبنهج علمي وا�شح ذي م�ؤ�شرات 

املجتمع  بني  وامل�شاواة  العدالة  مبداأ  اتخاذ  العربية  العديد من احلك�مات  ذلك، حاول  ودللت ميكن ر�شدها وتقييمها. ومع 

اأهدافها بال�ش�رة املرج�ة، بدليل ما مت حتقيقه حتى  اأغلبها مل حتقق  انطالًقا من ال�شريعة الإ�شالمية ود�شت�ر الدولة، ولكن 

تاريخه مقارنة بدول العامل املتقدم يف املجال ال�شحي ب�ش�رة عامة.

وت�اجه بع�س الدول العربية عدًدا من التحديات التي ت�شمل: الحتالل، وتقييد احلريات، و�شعف اإدارة احلكم، و�شعف النم� 

القت�شادي، و�شعف الإنتاجية. ويبقى ال�ش�ؤال املطروح ه�: هل ميكن اأن يك�ن تط�ير النظام ال�شحي عاماًل حمفًزا لتحقيق 

تط�ير النظام ال�شيا�شي والجتماعي يف الدول العربية؟ وما مدى انعكا�س ذلك على الأمن ال�شحي للمراأة؟

احلديث  التط�ير  ينلها  مل  اأنظمة  مازالت  جميعها،  يكن  مل  اإن  معظمها،  اأن  جند  الراهنة،  العربية  ال�شحية  الأنظمة  ومبقارنة 

والإ�شالح الهيكلي ال�شامل، اإّل بن�شب مت�ا�شعة يف بع�شها، وهي ب�ش�رة عامة تت�شم بال�شعف يف النظام الإداري واحل�كمة، 

ناهيك عن انخفا�س الإنفاق ال�شحي كن�شبة من الناجت املحلي الإجمايل كما �شبقت الإ�شارة.

رغم ت�افر امل�ارد يف العديد من الدول العربية، فجميعها ي�اجه عدًدا من التحديات ال�شحية والجتماعية الرئي�شة بن�شب متفاوتة، 

مثل: الفقر، وعدم امل�شاواة، وعبء الأمرا�س املعدية، والأمرا�س املزمنة غري املعدية، واأمرا�س الأم�مة والطف�لة، واحل�ادث.

وي�شكل ال�شغط على اخلدمات ال�شحية م�شكلة رئي�شة تتاأثر بها �شلًبا ج�دة اخلدمات ال�شحية ومعدلت التغطية؛ وذلك ب�شبب 

ارتفاع عدد ال�شكان، ون�شبة الفئات الأكرث عر�شة للخطر، وكذلك ظه�ر الأمرا�س املرتبطة بالعمر واأمناط احلياة و�شل�كياتها 

غري ال�شليمة التي متثل ع�امل الإ�شابة بالأمرا�س املزمنة. وتعد امل�روثات الجتماعية ـ ال�شلبية منهاـ و�شعف الثقافة ال�شحية 

ال�شليمة  غري  ال�شحية  وال�شل�كيات  احلياة  اأمناط  تفاقم  اإىل  وامل�ؤدية  ال�شحي،  التط�ير  لربامج  املعرقلة  املهمة  الع�امل  من 

وانت�شارها، تلك ال�شل�كيات التي اأثبتت الدرا�شات باأنها تتعدى املعرفة؛ فرغم معرفة امل�اطن العربي واملراأة العربية باملخاطر 

ال�شحية، فاإن ال�شل�كيات غري ال�شليمة مل تتغري.

ومع ارتفاع تكلفة الرعاية ال�شحية -والتي ُيت�قع اأن ت�شهد ارتفاًعا اأكرب يف امل�شتقبل مع ت�شخم التكلفة الطبية- بات لزاًما على 

الدول العربية تقييم اأنظمتها ال�شحية، وو�شع م�شروع وطني لإ�شالح اأنظمتها واإعادة هيكلتها حتى تك�ن قادرة على م�اجهة 

هذه التحديات.

ومع ت�جه معظم احلك�مات العربية حالًيا لتحرير �ش�ق القت�شاد لتحقيق معدلت اأكرب من النم� القت�شادي ومن ثم الجتماعي، 

فمن املت�قع انبثاق م�شكلة جديدة يف املجال ال�شحي يجب النتباه اإليها من البداية لتفادي امل�شكالت امل�شاحبة التي تعاين منها 

الدول الراأ�شمالية حالًيا، األ وهي التاأكد من العدالة الجتماعية ال�شحية وعدم تعر�س الفئات الأكرث عر�شة للخطر للمزيد من 

الأخطار واحلرمان من الرعاية ال�شحية املدع�مة من الدولة.

فعلى �شبيل  املجتمعية.  ال�شحية  تتم مراعاة اجل�انب  اأن  العاملية، يجب  القت�شادية والتجارية  التفاقيات  اإىل  الن�شمام  ومع 

املثال: رغم ان�شمام العديد من الدول العربية اإىل الإطارية الدولية ملنظمة ال�شحة العاملية ملكافحة التدخني، يبنى يف بع�س هذه 

الدول م�شانع لإنتاج التبغ.

وعندما تناق�س الق�شايا ال�شحية، يتم الرتكيز على اجلانب العالجي بدًل من مناق�شة م�شاكل ال�شحة العامة. وقد يك�ن ان�شغال 

املجتمع بالحتياجات املعي�شية الرئي�شة، واملطالبة باملزيد من احلريات وال�شتقرار ال�شيا�شي يبعد املفكرين وال�شيا�شيني عن 
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ي�شتخدم�ن  الذين  العرب ب�ش�رة عامة  الربملانيني  ي�شمل  للمجتمع. وهذا  اأف�شل  ال�شحيح جتاه هدف حتقيق �شحة  الطريق 

ال�شحة ك�رقة �شغط لل��ش�ل اإىل �ش�ت الناخب؛ فتاأتي الأطروحات واملقرتحات ال�شحية غري مدرو�شة وغري علمية، بل قد 

ت�ؤدي اإىل تزايد الفج�ة يف املجال ال�شحي على املدى البعيد. 

ال�شحية  ال�شيا�شات  للمجتمع يف و�شع  الفعلي  الإ�شراك  وه� �شعف  عامة،  العربية  ال�شحية  لالأنظمة  م�شرتك  عامل  وهناك 

وتنفيذها واإقرار امل�ازنات ال�شحية الالزمة وفق الأول�يات املجتمعية والعلمية.

الإعالمي  الت�جه  اأن  اإّل  م�ؤخًرا،  العربية  الدول  من  عدد  يف  ال�شحفية  واحلريات  التعبري  حرية  هام�س  ارتفاع  ورغم 

ال�شحية، وم�شئ�لية  اإىل احلق�ق  املبا�شرة، ول يرتقي  ال�شحية  العربي يظل مقت�شًرا على ق�شايا حمددة، مثل اخلدمات 

باخلدمات  لالرتقاء  املطل�بة  امليزانيات  واحت�شاب  العامة،  ال�شحية  ال�شيا�شات  وحتليل  �شحتهم،  جتاه  واملجتمع  الفرد 

مل  املهنية  وم�ؤ�ش�شاتهم  ال�شحيني  العاملني  اأن  جانب  اإىل  هذا  ال�شحية.  اأنظمتها  يف  املتط�رة  بالدول  اأ�ش�ة  ال�شحية 

ال�طنية  وامل�ازنات  الربامج  اأول�ية  يف  خا�شة  املراأة  و�شحة  عامة،  ال�شحة  ب��شع  القرار  �شانعي  اإقناع  من  يتمكن�ا 

وعلمي. مدرو�س  ب�شكل 

ال�شحة  اأمن  بناء  يف  وتط�يرها  ال�شحية  النظم  تعزيز  اأهمية  على  2006م  لعام  العاملية  ال�شحة  منظمة  تقرير  �شدد  وقد 

العم�مية على امل�شت�ى العاملي؛ وذلك ل�شعف البنية التحتية ال�شحية يف عدد من الدول، وقلة ال�شتثمار يف النظم ال�شحية. 

الل�ائح  وتطبيق  وغريها-  و�شار�س،  وال�شل،  الإيدز،  مثل:   - املعدية  الأمرا�س  ومكافحة  الرت�شد  اأنظمة  ي�شمل  وهذا 

ال�شحية الدولية )2005م(، حيث اأ�شار التقرير اإىل اأن ما ل يقل عن )57( دولة من دول العامل ت�شتد فيها اأوجه النق�س يف 

الأنظمة ال�شحية ال�طنية لدرجة اأنه من امل�شتبعد جًدا اأن تك�ن قادرة يف امل�شتقبل القريب على رفع معدلت تغطية اخلدمات 

ا يقدر بنح� )2.4( ملي�ن من الأطباء واملمر�شني والقابالت يف جميع اأرجاء  ال�شحية الأ�شا�شية ل�شكانها. وهذا ي�شمل نق�شً

ال�طني ومن  امل�شت�ى  على  العامة  ال�شحة  اأمن  عليها  يت�قف  التي  التقنيات  اأحدث  ت�شتخدم  اأن  الدول  لهذه  فكيف  العامل. 

وخا�شة  باأ�شره،  املجتمع  �شحة  على  �شلًبا  وت�ؤثر  العاملي،  العم�مية  ال�شحة  اأمن  تهدد  التي  الأمرا�س  ومكافحة  العاملي  ثم 

والأطفال؟ الن�شاء 

وقد و�شع �شندوق النقد الدويل اإطاًرا عاًما للت�جه للفئات الفقرية واملهّم�شة يف دول العامل )1999–2000م(. ويف املجال 

ال�شحي )الف�شل اخلا�س بال�شحة والتغذية وال�شكان( اأكد الإطار العام على ثالثة حماور رئي�شة للتاأثري على النتائج ال�شحية 

التي يجب الرتكيز عليها، وهي تتعلق بالأ�شرة، واملجتمعات املحلية، والنظام ال�شحي، وال�شيا�شات والإجراءات احلك�مية يف 

القطاع ال�شحي والقطاعات الأخرى ذات العالقة.

وإصالحها العربية  الصحية  األنظمة  هيكلة  إعادة  ب. 
كفاءتها  لرفع  ال�شحية  لالأنظمة  الهيكلي  الإ�شالح  التم�يل، وتطبيق  بدائل  اإيجاد  اأ�شبح  ال�شحية،  التكلفة  ارتفاع  مع حتدي 

واإنتاجيتها يعد منهاًجا رئي�ًشا مل�اجهة التحديات ال�شحية الراهنة وامل�شتقبلية.

واأملانيا،  �شنغاف�رة،  )مثل  ال�شحية  اأنظمته  وتط�يًرا يف  تغيرًيا  الدول  من  عدد  �شهد  فقد  املتقدمة،  الدول  على جتارب  وبناء 

واململكة املتحدة، والرنويج( مبا حقق خط�ات اإيجابية يف �شبيل الرتقاء ب�شحة املجتمع عامة و�شحة املراأة والفئات املعر�شة 

للخطر خا�شة. فقد قامت هذه الدول بتغيري الأدوار املناط بها للجهات احلك�مية، وت�زيع الأدوار على جهات خمتلفة متخ�ش�شة 

يف املجال وذات كفاءة اأعلى. يف حني مازالت معظم الأنظمة ال�شحية العربية احلك�مية الراهنة تت�ىل كل الأدوار، مثل و�شع 

التكاليف، وتقدمي اخلدمات؛ مما ي�شكل عبًئا كبرًيا عليها وبالتايل يعرقل  ال�شحية، والتنظيم، والرقابة، و�شداد  ال�شيا�شات 

عملية التط�ير. 
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وإصالحها: العربية  الدول  يف  الصحية  األنظمة  لتطوير  املقرتح  العام  اإلطار 
• جعل حق املري�س يف اختيار مقدمي اخلدمات ال�شحية وزيادة خياراته حم�ًرا رئي�ًشا يف امل�شروع التط�يري للنظام ال�شحي، 
ال�شتجابة  على  وقادر  اجل�دة،  عايل  �شحية  رعاية  نظام  على  للح�ش�ل  �شرورية  الختيار  على  املر�شى  قدرة  تعد  حيث 

للمتطلبات؛ الأمر الذي يزيد من م�شت�ى ر�شاهم، ويعمل على رفع ج�دة اخلدمات ال�شحية.

• ت�زيع املهام التي تق�م بها حالًيا وزارات ال�شحة اأو الهيئات ال�شحية احلك�مية، بحيث تت�ىل هذه ال�زارات احلك�مية مهمة 
و�شع ال�شيا�شات ال�شحية ال�طنية، وتق�م باإن�شاء اأجهزة رقابية وتنظيمية اأخرى، وت�شع معايري ج�دة حمددة للم�ؤ�ش�شات 

ال�شحية وللعاملني ال�شحيني يف القطاعني العام واخلا�س، بحيث تك�ن اأجهزة م�شتقلة ل�شمان حتقيق ال�شفافية وامل�شئ�لية، 

وبناء ثقة املجتمع يف اخلدمات ال�شحية املقدمة.

ال�شحية وغريها(، وذلك  )امل�شت�شفيات واملراكز  العامة  ال�شحية  للم�ؤ�ش�شات  الالمركزية وال�شتقاللية  العمل على حتقيق   •
تعاقد  ق�اعد و�شروط  كفاءتها، وذلك �شمن  لرفع  امل�ؤ�ش�شات  اإدارة هذه  واملالية، وخ�شخ�شة  الإدارية  من حيث اجل�انب 

تكفل حتقيق الأهداف وال�شيا�شات ال�شحية ال�طنية، واإ�شراك القطاع ال�شحي اخلا�س يف ا�شتيعاب ال�شغط يف اخلدمات 

ال�شحية العامة من خالل تطبيق نظام �شراء اخلدمات، واتباع نظام مت�يل خمتلف يتبع املر�شى، وت�شجيع القطاع اخلا�س 

على ال�شتثمار يف القطاع ال�شحي من خالل ت�فري الت�شريعات والأنظمة الداعمة.

• اأما من جانب التم�يل ال�شحي، فقد اأ�شبح من ال�شروري تطبيق نظام اإجباري متط�ر و�شامل لل�شمان والتاأمني ال�شحي على 
اجلميع، بحيث تتكفل احلك�مات بتغطية جميع امل�اطنني، ويتكفل اأ�شحاب العمل يف القطاع اخلا�س بغري امل�اطنني مع و�شع 

اأنظمة لإ�شهام الأفراد يف مت�يل ذلك بن�شب مقب�لة، وح�شب م�شت�ى الدخل، مع مراعاة اإ�شتثناء ذوي الدخل املحدود.

• يجب اأن ترتكز ال�شيا�شات ال�شحية على ال�شحة العامة، والرعاية ال�شحية الأولية، والربامج ال�قائية والت�ع�ية، وبرامج 
تعزيز ال�شحة، مع اإ�شراك املجتمع يف و�شع هذه الربامج واخلطط الهادفة اإىل تغيري ال�شل�كيات ال�شحية غري ال�شليمة.

• ومن اأجل تط�ير الرعاية ال�شحية املقدمة للمراأة على وجه التحديد وحتقيق اأمنها ال�شحي باتت م�شاركتها ك�شريك رئي�س 
يف و�شع اأنظمة �شحية ت�شتجيب لحتياجاتها اأمًرا �شرورًيا. وي�شمل ذلك امل�شاركة يف التخطيط، ويف و�شع ال�شيا�شات 

تقدمي  تدريبها يف جمال  الن�شائية من خالل  ال�شحية  العاملة  الق�ى  ت�فري  التنفيذ، ويف  ال�شحية، ويف  وال�شرتاتيجيات 

اخلدمات ال�شحية، واإدارة امل�ؤ�ش�شات ال�شحية على امل�شت�يات املختلفة.

قيادة �شيا�شات  الدول يف  ال�شحية الجتماعية، واأل ترتاجع  العدالة  اأن ي�اكب كل ذلك حتقيق  التاأكيد على  وتبقى �شرورة 

التنمية وال��ش�ل اإىل الفئات املهم�شة والأكرث عر�شة للخطر.

�ساد�ًسا: ال�ستنتاجات والتو�سيات

• يعد مفه�م الأمن الإن�شاين مفه�ًما متط�ًرا وبات لزاًما على الدول العربية جعله الركيزة الأ�شا�شية لل�شيا�شات التنم�ية، مبا 
فيها ال�شيا�شات ال�شحية. ويجب اأن يقا�س مدى تط�ر الدول مبا حتققه يف جمال �شحة الإن�شان ـ املراأة والرجل ـ ب��شفه 

حًقا من احلق�ق الرئي�شة لالإن�شان من اأجل البقاء واحلياة. ورغم اأن مت��شط ت�قع احلياة لدى املراأة العربية اأط�ل من الرجل 

اأ�ش�ة بدول العامل ولأ�شباب ف�شي�ل�جية، اإّل اأنها تعي�س مب�شاكل �شحية عديدة تقلل من ج�دة حياتها. فلم يعد كافًيا حتقيق 

م�ؤ�شر اإطالة عمر الإن�شان مع معاناته من اأعباء مر�شية عديدة. 

• املراأة العربية تتحمل عبء الأو�شاع الجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية يف الدولة اأكرث من الرجل. وهي تعاين بطبيعتها 
وف�شي�ل�جيتها عبًئا �شحًيا اإ�شافًيا زائًدا على اأعباء الرجل. وقد ي�ؤدي هذا العبء اإىل العديد من امل�شاعفات التي تتفاقم مع 

تقدم العمر.
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• ال�شالم ركيزة اأ�شا�شية للتنمية املجتمعية، ودون حتقيق ال�شتقرار الأمني وال�شيا�شي ل ميكن اأن يتحقق ال�شتقرار والرفاهة 
الجتماعية، مبا يف ذلك الرفاهة ال�شحية.

• و�شع ال�شحة يف اأول�ية الربامج التنم�ية يف الدول العربية، ورفع معدل الإنفاق على ال�شحة والتعليم.
التي  العامل  دول  جتارب  درا�شة  خالل  من  وذلك  املجتمع،  �شحة  تط�ير  بهدف  هيكلتها  واإعادة  ال�شحية  الأنظمة  اإ�شالح   •
العربية على م�ؤ�ش�شات  التي تق�م بها حالًيا الأنظمة ال�شحية احلك�مية  حققت م�ؤ�شرات �شحية متط�رة، وت�زيع الأدوار 

وهيئات خمتلفة يتم اإن�شاوؤها لهذا الغر�س، مثل: اإن�شاء هيئة م�شتقلة لتنظيم ج�دة اخلدمات ال�شحية والرقابة عليها، على 

اأن تركز وزارات ال�شحة، اأو الأجهزة احلك�مية املعنية على و�شع ال�شيا�شات ال�شحية، والتاأكد من حتقيق التنمية ال�شحية 

للخطر من  والأكرث عر�شة  واملهم�شة  الفقرية  الفئات  وامل�شاواة، وتغطية  الجتماعية  العدالة  مبداأ  على  امل�شتدامة، واحلفاظ 

الن�شاء والرجال.

• تخفيف العبء على احلك�مات، واإيجاد بدائل لتم�يل ال�شحة من خالل ال�شراكة مع القطاع اخلا�س، وتطبيق نظام ال�شمان 
والتاأمني ال�شحي، وزيادة خيارات املر�شى يف اختيار مقدمي اخلدمات ال�شحية من القطاعني العام واخلا�س، وذلك من 

خالل تطبيق نظام �شراء اخلدمات من امل�ؤ�ش�شات ال�شحية العامة واخلا�شة.

• ت�شجيع ال�شتثمار يف القطاع ال�شحي �شمن �ش�ابط و�شروط للتنظيم.
• ت�فري الق�ى العاملة ال�شحية ال�طنية املدربة وفق املعدلت العاملية، من خالل ت�فري الربامج التدريبية الن�عية، وتط�ير بيئة 

العمل، وو�شع الأنظمة التي تكفل احلماية من اأخطار العمل، ودفع رواتب وعالوات جمزية. 

حتديد م�ؤ�شرات �شحية م�حدة ذات عالقة بالن�ع الجتماعي للدول العربية، وو�شع نظم للر�شد والتقييم الدوري ملدى   •
التط�ر يف هذا املجال.

تطبيق اأنظمة �شحية، وت�فري م�ازنات اأكرث ا�شتجابة للن�ع الجتماعي ل�شد الفج�ة، وي�شمل ذلك الربامج ال�شحية وفق   •
احتياجات املراأة يف دورة حياتها.

ال�شليمة،  ال�شحية  وال�شل�كيات  ال�شحة  تعزيز  مفاهيم  ون�شر  الأولية،  ال�شحية  والرعاية  ال�قائية  اخلدمات  على  الرتكيز   •
وو�شع �شيا�شات وطنية، وذلك مب�شاركة م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين واأفراد من املجتمع املحلي.

• ت��شعة نطاق تغطية اخلدمات ال�شحية، وت�شهيل ح�ش�ل املجتمع على اخلدمات، ورفع ج�دتها وكفاءتها.
• و�شع اأول�يات لل�شيا�شات واخلطط والربامج ال�شحية وفق امل�ارد املتاحة، والرتكيز على املراأة الأكرث عر�شة للخطر.

• متكني املراأة �شحًيا واإ�شراكها يف و�شع ال�شيا�شات ال�شحية والتخطيط لها وتنفيذها.
• مراجعة الت�شريعات القائمة يف الدول العربية، وتعديل الق�انني التي تكر�س التمييز وعدم امل�شاواة.

• اإدماج الن�ع يف ال�شيا�شات والربامج ال�طنية، وو�شع اآليات ملاأ�ش�شة الن�ع الجتماعي وال�شحة.
• تعزيز املناهج الدرا�شية والربامج الإعالمية وتط�يرها يف جمال احلق�ق املت�شلة ب�شحة املراأة.

• ت�شجيع البحث الطبي والجتماعي، وزيادة الإنفاق عليهما يف جمال �شحة املراأة واأمنها.
اإن�شاء �شبكة معل�مات لتبادل اخلربات بني الدول العربية، وال�شتفادة من منهجية اإ�شالح الأنظمة ال�شحية وامل�شروعات   •

الناجحة التي حتقق الأهداف امل��ش�عة.

• خلق اخلربات ال�طنية يف جمال التحليل الإح�شائي للمحددات الجتماعية والدميغرافية لل�شحة لت�فري قاعدة بيانات علمية 
ت�شاهم يف ر�شم ال�شيا�شات واملخططات ال�طنية.
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قائمة املراجع

 17-16 م�ؤمتر العنف الأ�شري الأ�شباب واحلل�ل  “واقع العنف الأ�شري: التجربة العربية”.   .)2008( ب�راوي، �شكينة 

2008، فرباير، جمعية رعاية الطفل والأم�مة- مركز معل�مات املراأة والطفل، مملكة البحرين.

�شندوق الأمم املتحدة لل�شكان، تقرير ال�شكان يف ال�طن العربي.

منظمة ال�شحة العاملية )2008(. تقرير جلنة املحددات الجتماعية لل�شحة. جنيف: منظمة ال�شحة العاملية.
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السابع الفصل 

بي لعر ا مل  لعا ا يف  خ  ملنا ا تغري  و ع  لنو ا
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مقدمة

واجلفاف،  املياه،  م�ارد  وتل�ث  الأرا�شي،  وتده�ر  والت�شحر،  للمناخ،  الطبيعية  التقلبات  -خا�شة  البيئية  للم�شاكل  ميكن   

والفي�شانات- اأن تهدد اأمن و�شالمة الب�شر. اإن تغري املناخ من امل�شكالت البيئية متعددة الأوجه التي ميكن اأن ت�شاعف تاأثري 

غريها من املخاطر البيئية وتعمق من تاأثريها ال�شلبي. هناك حاجة ما�شة لتح�شني م�شت�ى املعارف ح�ل تغري املناخ من اأجل 

التاأثريات امللم��شة لالنحبا�س احلراري -مثل ارتفاع م�شت�يات البحار،  اإن  الفهم ال�شحيح لهذه امل�شكلة الدولية وع�اقبها. 

القت�شادي، وت�شبب  بالبنيات الجتماعية والن�شاط  اأ�شراًرا  املاحلة- قد حتدث  املياه  النهار، وازدياد ت�غل  وغمر م�شبات 

اأ�شد ال�شرر ل�شرتاتيجيات املعي�شة امل�شتدامة. ومن املت�قع اأن يحدث تغري املناخ زيادة يف وترية الظروف املناخية الق�ش�ى 

والع�ا�شف  والأعا�شري،  والفي�شانات،  اجلفاف،  مثل:  اخلطرية،  الأحداث  من  للمزيد  ي�ؤدي  مما  لها؛  امل�شاحبة  والك�ارث 

الرتابية، وتعري�س حياة النا�س للمخاطر. ومبا اأن املخاطر الطبيعية والت�شحر وتل�ث البيئة قد وجدت الكثري من الهتمام يف 

ا للم�شائل املتعلقة بتغري املناخ من زاوية الن�ع. وهي ت�شعى ملعاجلة  املنطقة العربية؛ فاإن هذه ال�رقة �ش�ف ت�يل اهتماًما خا�شً

التاأثريات املتفاوتة لتغري املناخ على الن�ع يف املنطقة العربية وا�شتق�شاء ا�شرتاتيجيات التكيف.

العامل،  م�شت�ى  على  النا�س  من  الكثري  تاأثرياتها  من  عانى  وقد  الب�شرية.  ت�اجه  التي  التحديات  اأخطر  من  املناخ  تغري  يعد 

حيث تهدد اأمنهم، وتلحق ال�شرر بقاعدة امل�ارد التي يعتمدون عليها يف مهامهم ال�شرورية واملعي�شية. وقد جاء يف تقرير 

ا، وهم من يقا�ش�ن من التاأثريات املناخية الأكرث عنًفا،  التقييم الدويل لتغري املناخ اأن املجم�عات الهام�شية هي الأكرث تعر�شً

و�ش�ف ي�شبح�ن يف اأ�شد احلاجة للتكيف. وي�ا�شل التقرير من�ًها اإىل اأن اجلماعات الأكرث قابلية هي اجلماعات الأقل قدرة 

على التكيف. اإن الن�شاء يف الأقطار النامية خا�شة ي�شكلن اأعلى ن�شبة يف املجم�عات الأكرث قابلية على نطاق العامل. كما اأن 

اإنتاج واإعداد الطعام و�شرورات املعي�شة ي�ؤهلهن لأداء دور مماثل يف احلفاظ على امل�ارد  الدور العظيم الذي يقمن به يف 

القطاعات  اأكرث  يكّن  اأن  املت�قع  فمن  التحمل-  على  قدراتهن  ملحدودية  -ونظًرا  اأخرى  ناحية  ومن  البيئية.  والنظم  الطبيعية 

تاثًرا بالتغريات املناخية حمتملة احلدوث. وهناك ع�امل كثرية �شاعدت يف جعلهن الأكرث قابلية والأقل قدرة على التحمل، 

ومن هذه الع�امل: حمدودية املهارات، والقي�د الجتماعية، والأمية، و�شعف املعرفة التقنية. اإذا اأخذنا يف العتبار الأعباء 

اله�ه  اأن تت�شع  املت�قع  الرخاء الجتماعي والقت�شادي لالأ�شرة فمن  املعي�شة وبل�غ  الن�شاء لتح�شني  بها  التي تق�م  الكبرية 

لتبتلع الأ�شر وكافة قطاعات املجتمع. ويف �ش�ء ذلك تربز �شرورة و�شع منهج يتعاطف مع الن�ع لتقييم خمتلف تاأثريات 

تغري املناخ. هذا ل يتطلب جمم�عة من الإح�شائيات التي ت��شح اأن لتغري املناخ تاأثريات خمتلفة على الن�شاء والرجال فقط، 

بل تتطلب كذلك الفهم ال�شحيح للتفرقة ال�شائدة الآن بني الن�شاء والرجال، وربط احلل�ل والروؤى املعتمدة على الن�ع.

اأوًل: النوع واملخاطر البيئية

 باأنه “ترقية اأو�شاع الن�شاء”. بينما تعرفه منظمة الزراعة والأغذية العاملية )الفاو( باأنه 
ً
يعرف الن�ع يف بع�س الأحيان خطاأ

“العالقة بني الرجال والن�شاء”. وهذا التعريف ل ي�شتند على ال�شفات احلياتية من مالمح اجلن�س يف الرجال والن�شاء، بل 
ي�شتند على اأ�ش�س اجتماعية، اإنه روؤية اجتماعية حم�رية، ويتحكم يف عمليات الإنتاج والتنا�شل وال�شتهالك والت�زيع. وميكن 

ا تعريف الن�ع باأنه “الختالفات بني الن�شاء والرجال يف الأ�شرة ال�احدة، وبني الثقافات التي تن�شاأ وتتبدل مع الزمن”.  اأي�شً

حرية  وكفالة  القرار،  واتخاذ  امل�شئ�ليات،  ناحية  من  والن�شاء  الرجال  مهام  اختالف  يف  الختالفات  هذه  روؤية  ا  اأي�شً ميكن 

احل�ش�ل على الأرا�شي وامل�ارد الطبيعية، والفر�س املتاحة، والحتياجات وغري ذلك. وبهذا فاإن الن�ع لي�س من املرادفات 

اخلا�شة بالن�شاء، ولكنه يعني الرجال والن�شاء مًعا يف عالقاتهما التكافلية.

ويهتم تقييم الن�ع بالعالقات بني الرجال والن�شاء ومهامها، والتحكم يف امل�ارد، وت�زيع الخت�شا�شات يف العمل والهتمامات 

والحتياجات. ودائًما ما ت�ؤثر عالقات الن�ع على �شالمة ورفاهة الأ�شرة وتدبري معي�شتها واإنتاجها وغري ذلك من مطالب احلياة. 
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يقابل منهج الن�ع الفهم ال�شحيح للتط�ر النظامي الجتماعي–ال�شيا�شي، ويعني باملهام املختلفة املن�طة بالرجال والن�شاء يف 

املجتمع، وهي تنعك�س على تخ�شي�س املهام املرتبطة بالن�ع واأعباء العمل، وعدم امل�شاواة يف ال�شتفادة من امل�ارد، واختالف 

الفر�س من اأجل التاأثري على الن�احي الجتماعية وال�شيا�شية.

ثانًيا: الت�سحر وتدهور الأرا�سي-روؤية نوعية

 يعرف الت�شحر كما ورد يف الف�شل الثاين ع�شر من الأجندة )21( يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�شحر باأنه “تده�ر 

الأرا�شي يف املناطق القاحلة و�شبه القاحلة و�شبه الرطبة حتت تاأثري تغري املناخ والن�شاط الب�شري”. ي�شاحب الت�شحر تدٍن يف 

الإمكانيات الطبيعية لالأرا�شي، وا�شتنزاف للم�ارد املائية؛ مما ي�ؤثر �شلًبا على ظروف احلياة والتنمية الجتماعية. اإن تده�ر 

الأرا�شي يعني من الناحية الأخرى تدنًيا اأو فقداًنا يف طبيعية الأرا�شي املطرية واملروية واملراعي والغابات يف املناطق القاحلة 

و�شبه القاحلة من جراء ا�شتخدامات الإن�شان يف الزراعة و الرعي والإ�شكان.

ميكن ت��شيح عدد من الع�امل الطبيعية التي ت�شهم يف ت�شريع عملية الت�شحر الطبيعية يف املنطقة العربية مبا فيها اجلفاف 

يف  الع�امل  هذه  تت�شافر  الرتبة.  خ�ش�بة  وا�شتنزاف  الرعي،  و�شغ�ط  الغابات،  واإزالة  الرتبة،  واجنراف   ،)4 رقم  )مرفق 

اإطار امل�شم�ن القت�شادي الجتماعي، والنم� ال�شكاين، وغم��س حيازة الأرا�شي، والت�زيع غري العادل للرثوة، و�شعف 

البنية التحتيه، و�شع�بة الت�ش�يق، و�شح املعل�مات والأبحاث ح�ل الت�شحر وع�اقبه، وف�شل ال�ش�ق، وعدم وج�د اآلية لتقييم 

اخلدمات البيئية. اإ�شافة لكل هذه الع�امل فمن املت�قع اأن يجعل تغري املناخ م�شكلة الت�شحر اأكرث تعقيًدا. فقد اأ�شبح اجلفاف 

وا�شًحا يف مناطق ال�شاحل والبحر الأبي�س )مرفق رقم 4( وجن�ب اإفريقيا وجن�ب اآ�شيا مع حدوث جفاف اأكرث عنًفا واأط�ل 

مدة يف م�شاحات �شا�شعة منذ بداية عام 1970م، حيث انت�شر عرب املناطق املدارية و�شبه املدارية. يربط التقرير الدويل لتغري 

املناخ هذه الزيادة بارتفاع درجات احلرارة، وتدين هط�ل الأمطار، والتح�لت يف درجة حرارة اأ�شطح البحار، وحركة الرياح، 

وذوبان اجلليد. ومن املت�قع اأن حتدث التقلبات املناخية وما ينجم عنها من فقر �شيناري� من ال�شقاء وانفراط عقد الأمن يف 

الأرا�شي القاحلة يف اإفريقيا واآ�شيا. وت�رد التفاقية الدولية ملكافحة الت�شحر اأن )250( ملي�ن من الب�شر قد تاأثروا بالت�شحر 

الذي يهدد )750( ملي�ن اآخرين.

تك�شف الح�شائيات املت�افرة ح�ل الت�شحر يف املنطقة العربية عن �ش�رة قامتة ت��شح اأن معظم امل�ارد الأر�شية اإما مت�شحرة 

ارتفاع  اإن  املنطقة.  م�شاحة  اإجمايل  من   )%87( ت�شكل  مربع،  كيل�مرت  ملي�ن  ع�شرة  بح�ايل  هذه  وتقدر  للت�شحر.  قابلة  اأو 

درجات احلرارة �ش�ف يزيد معدلت التبخر والنتح؛ م�ؤدًيا ملزيد من اجلفاف. وذلك ال�شيناري� �شيت�شبب يف حدوث ت�ترات 

مائية عنيفة يف اأقطار عديدة يف املنطقة الأمر الذي �شتنتج عنه تبعات م�ؤثرة على اإنتاج املحا�شيل والأمن الغذائي.

من منظ�ر الن�ع ونظًرا لختالف املهام الإنتاجية لكل ن�ع؛ فاإن تاأثري الت�شحر وتده�ر الأرا�شي يختلف فيما بني الرجال 

لعتماد  ونظًرا  الأ�شرة،  معي�شة  اأم�ر  وتدبري  الطبيعية  امل�ارد  ا�شتخدام  يف  الريف  لن�شاء  احلي�ي  للدور  ونظًرا  والن�شاء. 

املجتمعات الريفية الكامل على امل�ارد الطبيعية؛ فاإن اأي نق�س يف وفرة هذه امل�ارد يعني زيادة الأعباء على عاتق الن�شاء؛ فهن 

م�شئ�لت عن ت�فري املاء واحلطب، وي�شحني يف �شبيل ذلك بال�شري مل�شافات بعيدة حتت ظروف �شعبة وغري اآمنة. وقد اأو�شحت 

درا�شة بحثية عن اآثار تغري املناخ يف دارف�ر بغرب ال�ش�دان اأن الن�شاء يتحملن العبء الأكرب يف الزراعة واحل�شاد، ورغم ذلك 

فاإن الرجال هم الذين ميلك�ن القرار ب�شاأن ا�شتخدام الأر�س واإدارة �شئ�ن املزرعة.

ثالًثا: النوع يف م�سمون الكوارث واملخاطر

تعرف الكارثة باأنها “خلل خطري يف وظائف املجتمع، يحدث خ�شائر ب�شرية ومادية وبيئية جمة تف�ق قدرة النا�س على م�اجهتها 

مب�اردهم املتاحة”. اإن الكارثة وفق التعريف اأعاله قد حُتدث تاأثريات ق�ية على معي�شة النا�س عامة. اإل اأن التفرقة واملع�قات 
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النابعة من الن�ع قد تت�شاعف بتاأثري ع�امل مثل: امل�شت�ى، وامل�قع الجتماعي، والعرق، والعمر؛ مما يحدث اختالفات وا�شعة 

يف قدرة الن�شاء على م�اجهة الك�ارث. ومن املت�قع اأن تك�ن التاأثريات اأكرث �شدة على الن�شاء الفقريات اأو العاطالت. وت�شمل 

ا ارتفاع م�شت�ى �ش�ء التغذية، والأمية، و�شعف املهارات والتدريب، اإ�شافة  الع�امل التي تزيد من قابلية الن�شاء للك�ارث اأي�شً

للقي�د التقليدية على حرية احلركة. وهذه كلها ع�امل حتد من قدرة الن�شاء على التكيف مع الظروف املناخية والك�ارث. 

اإن التعامل الر�شيد مع امل�ارد الطبيعية وال�شيا�شات ال�شليمة الالزمة لتخفيف املخاطر اأو الت�شدي للك�ارث الطبيعية يتطلبان 

التفرقة  هذه  مثل  ويدعم  يطيل  الأم�ر  بهذه  اجلهل  اأن  الن�ع، يف حني  على  امل�ؤ�ش�شة  والف�ارق  لالختالفات  ال�شليم  الإدراك 

والختالفات وغريها من ن�احي ال�شعف يف املجتمع.

رابًعا: تغري املناخ وعلقات النوع

مهام خمتلفة وم�شئ�ليات  والرجال  للن�شاء  لأن  املناخ؛  تغري  الن�ع يف م�شم�ن  ب�شبب  امل�شاواة  عدم  معاجلة  ال�شروري  من 

و�شلطات يف اتخاذ القرار فيما يخ�س معي�شة الأ�شرة واملجتمع، عالوة على ذلك تتباين فر�س احل�ش�ل على امل�ارد واخلدمات 

وال�شتخدام. اإن ال��شع الجتماعي للن�شاء يف البالد النامية - مبا فيها البالد العربية- يقيدهن ويحد من ن�شاطهن يف املهام 

القي�د واملهام  القرار يف املجتمع. ولكن رغم هذه  الأ�شرية فقط؛ وبالتايل يبعدهن عن احلياة الجتماعية، وعن عملية اتخاذ 

الأ�شرية الكثرية امللقاة على عاتق الن�شاء، فقد ا�شتطاعت الكثريات منهن القيام بدور ن�شط يف العديد من جمالت ك�شب العي�س 

وممار�شة اأن�شطة اقت�شادية رائدة، خا�شة يف الريف.

اأ�شبح من ال�ا�شح فيما يخ�س ن�احي ال�شعف والتفاعل مع تغريات املناخ وج�د اختالفات ن�عية ل ينبغي جتاهلها اإن كانت 

احلل�ل املت�ازنة هي الغاية. وينبغى يف مثل هذه احلالة معاجلة الختالفات وفق منهج ذو اإح�شا�س بالن�ع. كما ينبغي اإبراز 

هذه الختالفات يف كل اجله�د الرامية لتخفي�س القابلية للتعر�س وحت�شني قدرات التكيف. وقد حاولت العديد من اجلماعات 

الن�ش�ية لفت الأنظار نح� الرتباط بني الن�ع وتغري املناخ واحلاجة لدمج الن�ع يف �شيا�شات تغري املناخ وا�شرتاتيجياته، وقد 

ا�شتطاعت حلد ما جذب النتباه له.

ملثل هذه املبادرات اأهميتها بالن�شبة لكل البالد النامية ملعاجلة الختالف والتباين وعدم امل�شاواة ب�شبب الن�ع يف خطط التنمية 

امل�شتقبلية وال�شيا�شات القطاعية. ومن ال�شروري عند معاجلة تغري املناخ من وجهة نظر الن�ع البحث عن اإجابات لأ�شئلة مهمة 

مثل: ما الختالفات الن�عية ال�شائدة فيما يخ�س التاأثريات والتفاعل اإزاء تغري املناخ، ومن امل�شئ�ل عن الأفعال التي ت�ؤدي لتغري 

املناخ؟ وما هذه الأفعال؟ ومن الذي يعاين اأكرث من غريه ب�شبب تغري املناخ؟ وهل هنالك اأي اختالفات ن�عية جتب رعايتها عند 

اتخاذ الحتياطات حيالها )�شيا�شات، خطط(؟ وما دور الن�شاء يف جه�د التكيف مع تغري املناخ؟

ي�ؤثر تغري املناخ يف بع�س الأحيان بالت�شاوي على الرجال والن�شاء، وله تاأثري خمتلف اأحياًنا اأخرى. فمثاًل الن�شاء اأكرث قابلية 

لتاأثريات ترتبط بتغري ن�عية املياه وكميتها من جراء حدوث كارثة طبيعية مثل الفي�شانات اأو اجلفاف، لأنهن يجلنب املاء لالأ�شرة 

ويتعر�شن لالأمرا�س املنق�له به. اإن تاأثري تغري املناخ على م�شاواة الن�ع ل يقت�شر على التاأثرياأت املبا�شرة، بل اإنها قد ت�ؤدي 

لتغريات متتالية يف العالقات الن�عية. وقد جنم عن نزوح الرجال اإبان الك�ارث التي حدثت يف احلقب املا�شية للبحث عن فر�س 

للعمل قيام الن�شاء مب�شئ�ليات اإ�شافية واأعباء م�شافة وما اإىل ذلك من �شنك يف املعي�شة؛ مما ت�شبب - يف معظم الأح�ال - يف 

حدوث تاأثريات �شحية ج�شدية ونف�شية.

ان�شغال الن�شاء بدورهن التنا�شلي والرتب�ي فقط يفقدهن اأحياًنا فر�شة امل�شاركة يف الأن�شطة املختلفة التي ترفع من م�شت�ى 

فانغما�شهن يف خمتلف  املناخ. عالوة على ذلك  لظاهرة تغري  املحتملة  التاأثريات  للتعامل مع  التي يحتجنها  املهارة واخلربات 

الأن�شطة الأ�شرية والعناية بالأطفال قد يقيدهن باملنزل، ويحد من م�شاركتهن يف الأن�شطة اجلماعية، ومن حرية حركتهن. وقد 
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اأو�شحت درا�شة يف ال�ش�دان اأن الن�شاء غالًبا ما ميكثن يف القرى وامل�اقع املتاأثرة بالك�ارث، وي�اجهن ما يرتتب عليها من 

تاأثريات، بينما ينزح الرجال للمدن املجاورة والبعيدة. وقد اأبرزت نف�س الدرا�شة اأمثلة عديدة ل�شم�د الن�شاء واإ�شهامهن يف 

حماية اأ�شرهن �شد تقلبات املناخ من خالل عملهن يف عملية الإنتاج وبيع اخل�شروات واملحا�شيل.

خام�ًسا: الإقليم العربي

تبلغ م�شاحة الإقليم العربي ح�ايل )14( ملي�ن كيل�مرت مربع، تعادل ن�شبة تبلغ )10%( من م�شاحة العامل. وتغطي املنطقة العربية 

)21( قطًرا تنت�شر من العراق يف ال�شمال اإىل ال�ش�مال يف اجلن�ب، ومن م�ريتانيا يف الغرب اإىل عمان يف ال�شرق. وتقع بني 

خطي الط�ل )17( درجة غرًبا اإىل )60( درجة �شرًقا وخطي العر�س )11( اإىل )37( درجة �شماًل )مرفق رقم 1(. وحتت�ي هذه 

املنطقة ال�شا�شعة على ت�شاري�س من ال�شه�ل واله�شاب والأودية اجلافة والقليل من الأرا�شي املرتفعة واجلبال. واملناخ يف هذه 

املنطقة غاية يف التن�ع. وتعد ن�شبة تبلغ )90%( من م�شاحتها من الأرا�شي القاحلة واجلافة �شبه الرطبة. وتت�شم املنطقة عامة 

مبناخ غاية يف التقلب فيما يخ�س الأمطار امل��شمية وال�شن�ية، وذلك ه� النمط ال�شائد يف النظم الالأيك�ل�جية اجلافة. كما تتفاوت 

درجات احلرارة من م�شت�ى درجة التجمد اإىل اأكرث من )50( درجة مئ�ية تبًعا للم��شم وامل�قع. تعد الأمطار اأكرث الع�امل املناخية 

تاأثرًيا، ويقدر اإيراد املنطقة من مياه الأمطار بح�ايل )205( مليار مرت مكعب يف ال�شنة مياه �شطحية، و)35( مليار مرت مكعب يف 

ال�شنة مياه ج�فية. هذه الأرقام تعك�س اعتماًدا كاماًل على م�رد الأمطار املتقلب؛ مما يعك�س �شعف املنطقة جتاه تاأثري تغري املناخ 

على امل�ارد املائية. كما يختلف ت�زيع الأمطار من قطر لآخر من حيث املنطقة، حيث يقل هط�ل الأمطار ال�شن�ية عن )100( مليمرت 

يف )52%( من املنطقة، و)100-300( مليمرت يف )15%( من املنطقة، واأكرث من )300( مليمرت يف )18%( من املنطقة. وترتفع 

كمية الأمطار اإىل )1500( مليمرت يف بع�س اأجزاء املنطقة، مثل: مرتفعات لبنان، و�ش�ريا، و�شمال اإفريقيا، وعلى ال�ش�احل، 

املناطق  واأكرث اخل�شائر حتدث يف  ال�شطحي  وال�شيل  بالتبخر  ي�شيع  الأمطار  مياه  اأن جزًءا كبرًيا من  اإل  ال�ش�دان.  وجن�ب 

ال�شحراوية و�شبه ال�شحراوية. ب�ش�رة عامة جند اأن القح�له هي ال�شمة املناخية الرئي�شة للمنطقة العربية.

ت�ش�د الظروف �شبه القاحلة والقاحلة على ن�شبة تبلغ )89%( من املنطقة، بينما يعد ما تبقى �شبه جاف والقليل منه �شبه رطب 

وذلك يف الأرا�شي املرتفعة. وتقدر منظمة الفاو اأن م�شاحة تبلغ )161( ملي�ن هكتار من املنطقة العربية متاأثرة باجنراف الرتبة 

الأحمر والبحر  العربي والبحر  التي تطل على اخلليج  ال�شا�شعة  ال�شاحلية  املنطقة مب�شاحاتها  اأقطار  الرياح. ومتتاز  ب�ا�شطة 

 )%3( 2000م، ومبعدل من�  )288( ملي�ن ن�شمة يف عام  الأبي�س املت��شط واملحيط الأطلنطي. وقدر �شكان املنطقة بح�ايل 

خالل )1990م–1995م(. ويت�قع زيادة ال�شكان لأكرث من )290( ملي�ن بحل�ل عام 2010م. ومتثل الن�شاء ن�شبة تبلغ )%50( 

تقريًبا من اإجمايل ال�شكان. وت�شع الزيادة ال�شكانية �شغ�ًطا �شديدة على امل�ارد الطبيعية وامل�ارد املائية ال�شحيحة على وجه 

اخل�ش��س. وتعك�س الع�امل التي ورد ذكرها التن�ع يف ال�شمات املناخية ومايتبعها من تاأثري على نظم ا�شتخدامات الأرا�شي، 

خا�شة املراعي والزراعة املطرية ويف ال�ش�احل.

العربي اإلقليم  يف  املناخ  تغري  أ. 
حرارًة،  اأكرث  الأر�س  مناخ  �شار  حيث  حقيقة،  اأ�شبح  احلراري  الحتبا�س  اأن  املناخ  لتغري  احلك�مية  اللجنة  تقارير  اأوردت 

واأ�شبحت الزيادة يف درجات حرارة الأر�س واملحيطات وا�شحة، ومن املت�قع اأن تزيد مبعدل )1 اإىل 6( درجات مئ�ية بنهاية 

القرن. كما انت�شر ذوبان اجلليد والثلج م�ؤدًيا لرتفاع م�شت�ى البحار واملحيطات مبعدل )15-95( �شم خالل القرن املا�شي. 

وقد اأو�شح التقرير اأن مناطق ال�شاحل والبحر الأبي�س املت��شط وجن�ب اإفريقيا وبع�س ن�احي جن�ب اآ�شيا قد اأ�شبحت اأكرث 

جفاًفا؛ مما ي�شع املزيد من ال�شغ�ط على م�ارد املياه. كما ي�شري التقرير للزيادة املت�قعة يف ق�ش�ة املناخ )الزوابع والأمطار 

واجلفاف(، واإىل اأن الأعا�شري املدارية �شتك�ن اأكرث عنًفا مع ازدياد �شرعة الرياح، مع حدوث اأمطار عنيفة وارتفاع حرارة 

البحار املدارية، اإ�شافة للتغريات التالية:
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• احتمال زيادة هط�ل الأمطار يف خط�ط العر�س العليا والنق�شان يف معظم املناطق �شبه املدارية مثل م�شر.

• احتمال ا�شتمرار درجات احلرارة الق�ش�ى وامل�جات احلرارية والأمطار الغزيرة، بينما تط�ل فرتات اجلفاف، وت�شبح اأكرث 
ا ارتفاع  حدة، مثل تلك التي اجتاحت م�شاحات �شا�شعة منذ �شبعينات القرن املا�شي يف املناطق املدارية و�شبه املدارية. اأي�شً

م�شت�ى املحيطات والبحار، مما ي�ؤدي لغمر م�شاحات �شا�شعة من �ش�احل املنطقة العربية؛ مما ي�ؤدي بدوره لتدين الإنتاجية، 

و�شح املياه، وفقدان التن�ع الأحيائي يف الأرا�شي الرطبة، وفقد املياه اجل�فية، والنزوح.

ومبا اأن تقرير التقييم قد اعتمد على تقييم اإقليمي؛ لذا ميكن احل�ش�ل على معل�مات ح�ل الأقطار العربية من �شمال اإفريقيا 

وجن�ب غرب اآ�شيا فقط، اأي من منطقة ال�شرق الأو�شط )املغرب وت�ن�س وليبيا واجلزائر وم�شر وم�ريتانيا ولبنان و�ش�ريا 

)اأي من  ال�شحراء  اإفريقيا جن�ب  1( ومن  رقم  )احلا�شية  والك�يت(  والبحرين  العربية وقطر  والإمارات  والأردن  وفل�شطني 

ال�ش�دان وال�ش�مال وجيب�تي على �شبيل املثال( )احلا�شية رقم 2(.

• يعد تقرير الأمم املتحدة للتنمية الب�شرية منطقة ال�شرق الأو�شط كاأكرث مناطق العامل تاأثًرا بنق�س املياه. ومن املت�قع م�شتقباًل 
يف  الندرة  خط  حتت  يقع  املتاحة  املياه  من  الفرد  ن�شيب  مت��شط  اإن  ال�شغ�ط.  وزيادة  املياه  م�ارد  نق�شان  يت�ا�شل  اأن 

ا يف هط�ل  نق�شً وفل�شطني  ولبنان  والأردن  مثل: م�شر  اأقطار  ت�شهد  اأن  املت�قع  قطًرا. ومن  ع�شر  اأربعة  من  اأقطار  ت�شعة 

الأمطار. ويف نف�س ال�قت �ش�ف ي�ؤثر اإرتفاع درجات احلرارة والتح�لت يف جماري املياه على في�شان الأنهار التي تعتمد 

ال�شرق  املياه يف  فيما يخ�س  منفردة  املناخ  تغري  ل�شيناري�هات  النظر  اإنه ل ميكن  بالق�ل  التقرير  البالد. وي�ا�شل  عليها 

الأو�شط؛ لأن النم� ال�شكاين ال�شريع والتط�ر ال�شناعي والعمران مع ازدياد الطلب على مياه الري �ش�ف ت�شع املزيد من 

ال�شغ�ط على م�ارد املياه. ولطاملا ارتبطت مثل هذه ال�شغ�ط املائية بال�شراعات والنزاعات ال�شيا�شية على امل�شت�يني الق�مي 

والإقليمي يف مناطق عديدة من العامل.

احلا�سية رقم )1(: تاأثريات تغري املناخ يف �سمال اإفريقيا وجنوب �سرق اآ�سيا

تاأثري املناخ على مناطق عربية خمتلفة

�سمال اإفريقيا وجنوب غرب اآ�سيا )ال�سرق الأو�سط(

اأ�شكال  معظم  تالئم  ل  التي  العامل حرارة  اأكرث �شحاري  على  الأو�شط  ال�شرق  يحت�ي  الأيكولوجية:  النظم   •
احلياة. ومن املت�قع اأن تظل �شحاري الإقليم �شديدة احلرارة ح�شب �شيناري�هات تغري املناخ. كما اأن تغري املناخ 

قد ي�شع �شغ�ًطا على املناطق املالئمة للحياة، مثل: ح��س البحر الأبي�س املت��شط.

• اإمدادات املياه: يعد عدم وج�د املاء من اأخطر امل�شكالت يف املنطقة. وقد تزداد امل�شكلة حدة يف ظروف الحتبا�س 
احلراري العاملية ومع ارتفاع درجات احلرارة والتبخر؛ الأمر الذي قد يتط�ر لنزاع بني الأمم.

• الأمن: اإن ال�شرق الأو�شط �شرارة للعديد من النزاعات يف العامل، واإن ال�شغ�ط البيئية - وخا�شة تلك املرتبطة 
باملياه - قد تزيد م�شاعر العداء يف املنطقة.

ال�ساحلية: يعد ارتفاع م�شت�ى البحر م�شكلة ملعظم اأقطار الإقليم العربي، وخا�شة مل�شر؛ وذلك لأن  • التعرية 
اأرا�شي الدلتا الزراعية اخل�شبة منخف�شة ن�شبًيا؛ لذا فاإن اأي زيادة يف م�شت�ى البحر تهدد �شالمة الأمة.

ال�فيات ب�شبب احلرارة املرتفعة وزيادة م�شت�ى الرط�بة، خا�شة مع ارتفاع  املت�قع زيادة عدد  ال�سحة: من   •
درجات احلرارة يف ال�شرق الأو�شط.
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احلا�سية رقم )2(: تاأثريات تغري املناخ يف اإفريقيا جنوب ال�سحراء

اإن اإفريقيا جن�ب ال�شحراء من اأكرث املناطق عر�شة لأخطار التغريات البيئية الناجمة عن الحتبا�س احلراري العاملي؛ لأن 

هذه املنطقة تاأوي اأكرث �شع�ب العامل فقًرا؛ لذلك فهم لن يتحمل�ا تكاليف ا�شرتاتيجيات التكيف.

التاأثريات املحتلمة ت�سمل:

• الت�سحر: اإن ال�شه�ل الرع�ية املمتدة يف �شكل حزام عرب القارة جن�ب ال�شحراء قد بداأت يف النح�شار. ومن 
املت�قع حدوث ارتفاع يف درجات احلرارة وتدن يف هط�ل الأمطار حتت ظروف الحتبا�س احلراري العاملي، ومن 

املت�قع ازدياد وترية الت�شحر وفقدان الأرا�شي املنتجة.

الغذائي: ل زالت اقت�شاديات العديد من هذه البالد تعتمد على الزراعة الإعا�شية؛ لذا فاإن اأي زيادة يف  • الأمن 
معدلت حدوث اجلفاف والفي�شانات قد ت�ؤدي لنق�س يف الغذاء واملجاعات.

• ال�سحة: من املت�قع اأن ي��شع ارتفاع احلرارة انت�شار احل�شرات حاملة املالريا واحلمى ال�شفراء وغريها .

• املياه: اإن عدم وفرة مياه ال�شرب م�شكلة تعاين منها بالد عديدة يف هذا الإقليم، ومع قلة الأمطار �ش�ف يك�ن 
�شح املياه اأكرث خط�رة.

• النازحون: اإن املدد املتناق�س يف الغذاء واملياه قد ي�ؤدي للنزاعات بني الدول؛ مما يفرز نزوًحا بيئًيا يف اأرجاء الإقليم.

العربي اإلقليم  يف  النوع  اعتبارات  ب. 
اأثبت تقرير تقييم تغري املناخ الرابع )2007م( اأن تغري املناخ حقيقة ملم��شة، واأن تاأثرياته قد اأ�شبحت حم�ش��شه يف كل اأنحاء 

املياه، وزيادة يف  الغذائي، والت�شحر، و�شح  الأمن  املناخ يف عدم  اأ�شهم تغري  قابلية. وقد  الأكرث  املناطق  العامل، خا�شة يف 

الع�ا�شف املدمرة، والفي�شانات. 

اإن الن�شاء - خا�شة يف البالد النامية - هم اأكرث الفئات قابلية للتاأثر بتغري املناخ. وقد ورد يف تقرير للفاو ح�ل الن�ع وتغري 

املناخ اأن الن�شاء اأ�شد تاأثًرا بتغري املناخ والك�ارث الطبيعية ب�شبب مهامهن الجتماعية والتمييز والفقر. كما اأو�شح العديد من 

التنمية،  القرارات ح�ل ق�شايا  امل�شاركة يف و�شع  قلة  املناخ، ومنها:  التي ت�شهم يف تعميق �شعفهن حيال تغريات  الع�امل 

و�شعف مهاراتهن، خا�شة يف املجالت التي تتطلب التعامل مع التقنيات احلديثة. ي�جد القليل جًدا من الدرا�شات التي تعالج 

امل�شائل املرتبطة بالن�ع اأو تقدم معل�مات ح�ل تاأثريات التغريات البيئية على الن�شاء يف املنطقة العربية.

اإن البالد العربية، رغم التقارب فيما بينها، اإل اأنها خمتلفة جًدا. ويراها كثريون كياًنا ممتاًزا؛ اإذ تربطهم اللغة العربية امل�شرتكة 

القت�شادية  النظم  ن�احي  يف  الختالفات  من  الكثري  ت�جد  ذلك  رغم  م�شرتك.  ح�شاري  اإرث  ما  حد  واإىل  الإ�شالمي،  والدين 

واحلاكمية وم�شت�يات الدخل. هذه الفروقات تت�شمن اختالفات وتاأثريات ن�عية كبرية، مثل: البيئة احلياتية للن�شاء، وجمالت 

العمل وال�شتخدام، وامل�شاركة يف �شنع القرار. وقد ورد يف تقرير التنمية الب�شرية العربية اأن التمييز �شد الن�شاء يربز كعقبه رئي�شـة 

ت�اجه التنمية يف املنطقة العربية. ومن ناحية اأخرى يربز تقرير لحق ح�ل نه�شة املراأة يف املنطقة العربية اأن اجله�د املبذولة لرتقية 

حق�ق الن�شاء ل تزال حمدودة ومل حتقق �ش�ى القليل من النجاح. �شغلت الن�شاء ن�شبة تبلغ )9%( من املقاعد الربملانية الإقليمية يف 

عام 2007م، وه� رقم �شئيل وفق املعايري الدولية. ويالحظ تقرير تنمية املراأة العربية وج�د اجتاهات ثقافية اجتماعية تدفع الن�شاء 

لالن�شحاب من الق�ى العاملة، وي�شمل ذلك الن�شاء الالتي يحملن م�ؤهالت علمية ولديهن مهارات متكنهن من امل�شاركة الفاعلة يف 

التنمية القت�شادية والجتماعية. ويدع� التقرير لتق�ية امل�شاواة الن�عية يف نظم التم�يل والأعمال عالية التقانة والربامج التعليمية.
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�ساد�ًسا: النوع وتغري املناخ واأهداف الألفية التنموية

فيما يخ�س حتقيق  الدول  اإقليمية حادة بني  التنم�ية، ت�جد ف�ارق  الألفية  اأهداف  لتحقيق  العربية  البالد  ت�شعى جميع  بينما 

الأهداف. اإ�شافة لهذا فمن املت�قع اأن ي�شبح تغري املناخ -ملا له من تاأثري على القطاعات القت�شادية والجتماعية- عائًقا يف 

�شبيل اجله�د الرامية لتحقيق اأهداف الألفية التنم�ية.

يعد متكني الن�شاء عن�شًرا اأ�شا�شًيا لأهداف الألفية التنم�ية الثمانية، اإ�شافة للم�شاواة يف الن�ع كعامل مكمل للتنمية امل�شتدامة. 

يربز امل�شح القت�شادي لل�شرق الأو�شط لعام 2006م اأهمية و�شع احتياطات اإ�شافية باملنطقة ت�شتجيب لأهداف تخفيف الفقر، 

وامل�شاواة الن�عية، وال�شتدامة البيئية، وكذلك و�شع �شيا�شات اقت�شادية واجتماعية فاعلة فيما يخ�س حتقيق الهدف الثالث 

الراهن  امل�شت�ى  املنطقة على  اأرجاء  اإذا حافظت كل  اإل  الن�شاء. ولن يك�ن ذلك ممكًنا  الن�ع، ومتكني  بامل�شاواة يف  اخلا�س 

لالأداء، وعندئذ �ش�ف تنجح املنطقة يف حتقيق امل�شاواة الن�عية على كل امل�شت�يات التعليمية بحل�ل عام 2015م. 

يالحظ اأن هذه روؤية متفائلة وغري واقعية؛ اإذ من املت�قع اأن تع�ق تاأثريات تغري املناخ حتقيق الأهداف. كما اأن حتقيق ال�شتدامة 

البيئية يتطلب جه�ًدا اأكرث تن�شيًقا يف معاجلة �شئ�ن تغري املناخ وحماية امل�ارد الطبيعية و�شيانتها، خا�شة م�شادر الطاقة، 

واملياه، والرتبة، والتن�ع القت�شادي.

�سابًعا: النوع وتغري املناخ والنزاعات

من املحتمل اأن يفاقم تغري املناخ الك�ارث الطبيعية والنزاعات املحتمله ح�ل امل�ارد الطبيعية. وت�شري بع�س الدرا�شات اإىل اأن 

التناف�س على امل�ارد الطبيعية املتناق�شة قد يثري النزاع بني خمتلف امل�شتفيدين. وقد اأعرب املجتمع�ن يف اجتماع القمة العاملي 

2002م و2005م عن تقديرهم للدور املهم الذي تلعبه الن�شاء يف جمال التنمية امل�شتدامة.  ح�ل التنمية امل�شتدامة يف عامي 

كما اأكدت اجلمعية العم�مية يف اأعقاب برنامج بكني للعمل على اأهمية اإ�شراك الن�شاء بفاعلية يف عملية �شنع القرار اخلا�س 

بالبيئة على كل امل�شت�يات، وا�شتيعاب التطلعات والروؤى الن�عية يف برامج التنمية امل�شتدامة و�شيا�شاتها. وقد اهتمت جلنة 

اأو�شاع الن�شاء يف دورتها ال�شاد�شة والأربعني عام 2002م بق�شايا تغري املناخ عند تداول م�شاألة اإدارة البيئة وتخفيف اآثارها 

لدى  الراهنة  البح�ث  يف  الن�ع  روؤى  ل�شتيعاب  اللجنة-  اأقرتها  -والتي  عليها  املتفق  القرارات  وتدع�  الطبيعية.  والك�ارث 

اجلهات الأكادميية وغريها ح�ل تاأثري تغري املناخ واأ�شبابه وال�شتفادة من تلك البح�ث يف �شياغة الربامج وال�شيا�شات. 

للن�شاء يف املنطقة العربية دور فريد يف احلفاظ على متا�شك الأ�شرة والعمل الجتماعي يف منطقة تت�شم يف كل اأنحائها بحالة 

م�شتمرة من العراك وعدم ال�شتقرار. اإن الن�شاء اأكرث عر�شة للعديد من التحديات املاثلة، والتي ميكن اأن تتفاقم ب�شبب تغري املناخ، 

مثل احلروب والنزاعات ح�ل امل�ارد، وما ينجم عنها من ع�اقب مثل ازهاق الأرواح، ونهب املممتلكات، وهجرة الذك�ر، واخفاق 

التنمية. يظهر ذلك جلًيا يف العراق، وفل�شطني، وال�ش�مال، وال�ش�دان، حيث يهدد انفراط الأمن وعدم ال�شتقرار من جراء احلرب 

والنزاع حياة اأعداد هائلة من الأ�شر، وي�شع املزيد من الأعباء على كاهل الن�شاء، خا�شة الن�شاء القائمات مب�شئ�لية الأ�شرة.

ثامًنا: النوع وتغري املناخ والأمن

البيئي وتدين خ�ش�بة الرتبة ومايتبع  بالتده�ر  العامل  العديد من ن�احي  اأمد بعيد يف  الريفية منذ  تاأثرت معي�شة املجتمعات 

ذلك من تدين الإنتاجية. اأما تغري املناخ فلي�س �ش�ى عبء اإ�شايف يتفاعل مع عدد من ال�شغ�ط مل�شاعفة معاناة �شعاف النا�س، 

خا�شة الن�شاء. 

تق�م الن�شاء يف كل اأنحاء العامل مبهام متعددة كاأمهات، وعمالة زراعية، وم�شاركات يف الأن�شطة املدرة للدخل. ومن املت�قع اأن 

ت�ؤدي تاأثريات املخاطر املرتبطة بتغري املناخ اإىل حرمان الن�شاء من اإيرادات الزراعة وامل�شغ�لت اليدي�ية وغريها. 
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يف راأي التقرير العاملي الرابع لتغري املناخ اأن تاأثريات تغري املناخ تختلف يف انت�شارها بني اإقليم واآخر، وبني املجتمعات املختلفة، 

وح�شب مراحل العمر والدخل وطبيعية العمل والن�ع. يعد عدم امل�شاواة يف الن�ع من الع�امل الرئي�شة التي تزيد من حالة 

ال�شعف لدى الن�شاء اإزاء احلالت املناخية الق�ش�ى، مبا يف ذلك م�جات احلر والفي�شانات واجلفاف، تلك احلالت التي تزداد 

عنًفا حتت تاأثري تغري املناخ. وتتحدث التقارير احلديثة ال�شادرة عن الحتاد الدويل ل�شيانة الطبيعة ومنظمة تنمية البيئة الن�ش�ية 

لعام 2007م عن احتمال زيادة معدل وفاة الن�شاء والأطفال اإبان الك�ارث يزيد عن معدل وفاة الرجال باأربع ع�شرة مرة. ت�شكل 

الن�شاء اأغلبية الفقراء يف املجتمعات املعتمدة يف معي�شتها على امل�ارد الطبيعية ويتنا�شب �شعفهن حيال تقلبات املناخ وحالته 

الق�ش�ى مع م�شت�ى الفقر الذي يع�شنه. ومع ازدياد التاأثريات املحتملة لالحتبا�س احلراري واجلفاف والفي�شانات والت�شحر 

واجنراف الرتبة �ش�ف يك�ن على الن�شاء بذل املزيد من اجلهد يف العمل من اأجل تاأمني امل�ارد ال�شرورية. هذا ال��شع يقلل 

من ال�قت املخ�ش�س للعناية بالأ�شرة اأو اكت�شاب املهارات والتعليم )املرفق رقم 2(. ومن املعروف اأن امل�شت�يات التعليمية الدنيا 

تقلل من قدرات الن�شاء يف اكت�شاب املعل�مات، خا�شة عن الإح�شائيات واملعل�مات ال�رادة عن الإنذار املبكر، اأو اإدارة امل�ارد 

املالية، اأو جعل اأ�ش�اتهن م�شم�عة. كما اأن احلرية املحدودة للن�شاء يف احل�ش�ل على امل�ارد وامل�شاركه يف عملية اتخاذ القرار 

تزيد من �شعفهن حيال تغري املناخ. هذه احلالة من عدم امل�شاواة يف الن�ع تتفاقم يف اأعقاب الك�ارث؛ اإذ اأن الرجال عادة ما 

يهاجرون عندما يفقدون مقتنياتهم تاركني الن�شاء والأطفال. وقد كان ذلك وا�شًحا اإبان جفاف عام 1984م يف ال�ش�دان؛ اإذ 

بداأ الرجال يف الهجرة للبحث عن خيارات بديلة للمعي�شة؛ ولهذا فقد زادت اأعباء العمل امللقاة على عاتق الن�شاء مع ازدياد حالة 

ال�شعف وانفراط الأمن. ومن املت�قع ازدياد اأعداد النازحني حتت تاأثري التغريات املناخية املقبلة. ويقدر تقرير الع�ن امل�شيحي 

اأن عدد النازحني �ش�ف ي�شل اإىل مليار بحل�ل عام 2050م واأن تغري املناخ �ش�ف يفاقم من حتديات النزوح الراهنة، خا�شة 

يف حالة النزوح الق�شري.

تفيد تقارير الفاو باأن الن�شاء والبنات ي�شكلن ثلثي الأميني البالغ عددهم مليار يف العامل. كما تفيد البيانات املتاحة باأن )%5( 

فقط من خدمات الإر�شاد تت�جه للن�شاء الريفيات، بينما ل تزيد ن�شبة الن�شاء العامالت يف جمال الر�شاد عن )15%(. و فيما 

ا اأن الن�شاء لينلن �ش�ى القليل من ف�ائد الأبحاث وامل�شتجدات. عالوة على ذلك فقد ت�اجه  يخ�س الأبحاث ت��شح البيانات اأي�شً

مطالب الن�شاء واحتياجاتهن بالتجاهل والإهمال ال�شديدين. رغم ذلك فالن�شاء هن املنتج الرئي�س للغذاء يف معظم البالد النامية. 

وي�شكل تغري املناخ عبًئا اإ�شافًيا وحتدًيا جديًدا يتطلب اإعانتهن، وت�شجيع م�شاعيهن للتجديد والتن�يع يف منط معي�شتهن. 

تا�سًعا: النوع وتغري املناخ - الهجرة والنزوح

يذكر تقرير اللجنة احلك�مية لتغري املناخ عام 2007م اأن تغري املناخ قد يزيد من هجرة الب�شر. و�ش�ف ي�شبح )150( ملي�ًنا 

من الب�شر بدون ماأوى ب�شبب الغمر ال�شاحلي، وانهيار الزراعة، وتعرية ال�ش�اطئ. ونظًرا لأن الن�شاء هن العن�شر الأ�شا�شي 

والتفكك  ال�شطراب  من  كثرًيا  حتدث  قد  املحتملة  والبيئة  املناخية  التاأثريات  هذه  فاإن  الأ�شري؛  التما�شك  على  يحافظ  الذي 

الأ�شري. كما اأن الهجرة والتغريات البيئية ميكن اأن حتدث حالة من عدم ال�شتقرار القت�شادي والجتماعي. وقد كان للت�شحر 

الأثر الأعظم على الأن�شطة الزراعية، خا�شة يف منطقة ال�شاحل، حيث جند الآن الن�شاء يعملن اأكرث من الرجال يف القطاع غري 

الر�شمي والأعمال ال�شغرية؛ وذلك بعد اأن فقدن مزارعهن وم�شدر عي�شهن جراء الك�ارث. وعلى �ش�ء ذلك فقد اأ�شبح من 

التحمل.  على  قدراتهن  ب�شبب �شعف  الفقريات  الن�شاء  على  تنا�شب  تقع يف غري  املناخ  لتغري  ال�شلبية  التاأثريات  اأن  ال�ا�شح 

وت�شكل الن�شاء يف ال�قت الراهن ن�شبة تبلغ )80%( من الالجئني والنازحني يف العامل. 

يعي�س البدو -خا�شة الن�شاء- يف بع�س املناطق الريفية يف عزلة عن م�شادر املعل�مات ذات ال�شلة باملناخ، ولي�س لديهم �ش�ى 

خيارات قليلة للمعي�شة. ويذكر تقرير للفاو عام 2005م اأن للن�شاء يف اإفريقيا جن�ب ال�شحراء وال�شرق الأدنى دور رئي�س يف 

الإنتاج احلي�اين املنزيل؛ اإذ يتحملن م�شئ�لية رعاية احلي�انات ال�شغرية واملجرتة، والعتناء باحلي�انات الكبرية، والرعي، 

وجلب املاء والعلف، ونظافة احلظائر، وحلب اللنب. كما اأن للن�شاء يف معظم نظم الإنتاج احلي�اين دور بارز يف اإعداد املنتجات 
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تنم�ية لتح�شني قدرة  امل�شئ�لت عن ت�ش�يقها. هذه احلقيقة تتطلب تدخالت  الألبان، وهن عم�ًما  احلي�انية، خا�شة منتجات 

املجتمعات الريفية على حتمل تغريات املناخ، على اأن تراعي الحتياجات اخلا�شة بالن�شاء من اأجل حت�شني دورهن يف تاأمني 

الغذاء لالأ�شرة. ومبا اأن الن�شاء هن امل�شئ�لت عن اإح�شار املاء وال�ق�د الالزم للطبخ والتدفئة؛ فان ح�ش�لهن على اأن�اع ال�ق�د 

احلديثة �ش�ف يقلل ال�شغ�ط على الأرا�شي والغابات. كما اأن خدمات الطاقة املح�شنة تقلل من تل�ث اله�اء.

اجلدير بالذكر اأن ن�شاء الريف تاريخًيا قد ا�شتخدمن اآليات تقليدية �شاعدتهن على اجتياز املراحل احلرجة يف الظروف املناخية 

القا�شية يف بيئتهن ال�شحراوية، ولكن مبا اأن التغريات املناخية حتدث ب�ش�رة مفاجئة وبعنف فاإن قدرات التحمل املحلية هذه 

قد تك�ن غري جمدية يف الظروف املناخية القادمة. اإن احلالت الق�ش�ى املتكررة قد ت�شعف قدرة الن�شاء على التكيف. واإن مل 

تتخذ يف مثل هذه احلالت الحتياطات ال�شرورية فعندئذ لن يك�ن اأمام الن�شاء من خيار �ش�ى الهجرة تاركني الديار والأمن 

و�شبل املعي�شة. 

ومن املعروف اأن تغري املناخ يزيد اأعداد النازحني داخلًيا، كما يزيد من اأعداد الب�شر الذين يعي�ش�ن يف م�شت�طنات تت��شع 

النظامية  غري  امل�شت�طنات  هذه  مثل  لأن  الريفية؛  و  احل�شرية  البيئة  على  ع�اقب  لذلك  اأن  ا  اأي�شً املعروف  ومن  املدن،  ح�ل 

تفتقر اإىل اخلدمات الأ�شا�شية، مثل: املياه النظيفة، وال�ق�د، وال�شحة. ول ت�جد لدى احلك�مات العربية بيانات ح�ل ال�شكن 

الع�ش�ائي وحالة ال�شكان، اإل اأن بع�س الدرا�شات امليدانية قد ك�شفت عن الأو�شاع الجتماعية املتدنية لل�شكان، كما ك�شفت عن 

تدين امل�شت�يات التعليمية، و�شعف امل�شاعدات املالية والفنية، وقلة جمالت العمل. وعم�ًما تت�شم هذه امل�شت�طنات غري النظامية 

بن�شبة عالية من الن�شاء ربات البي�ت الالئي يتحملن اأعباء ثقيلة من امل�شاكل النابعة من الأو�شاع القت�شادية والبيئة ال�شعبة. 

لن ي�شتطيع ال�شكان العاطلني عن العمل احل�ش�ل على املعي�شة الالئقة اأو ال�شكن املريح. كل هذه العنا�شر ت�ؤثر �شلًبا على اأ�شر 

املهجرين والنازحني وجتعل الرتبية ال�شليمة لالأطفال �شعبة.

عا�سًرا: النوع وتغري املناخ والفقر

تعريف الفقر لي�س �شهاًل اإل اأنه ميكن تقديره مب�ؤ�شرات مثل: دخل الفرد، واحل�ش�ل على القرو�س واملقتنيات، وحيازة الأر�س، 

ومت��شط العمر، والتعليم وهى غالًبا ماتعك�س تدين و�شع الن�شاء عن �شقائقهن من الرجال. اإن هذه الع�امل هي م�شدر �شعف 

الن�شاء، اإ�شافة اإىل اختالف و�شعهن ودورهن الجتماعي والقت�شادي. ولعل الأهم من ذلك كله ه� حيازة الأر�س؛ اإذ اإنها 

من ن�احي ال�شعف حيال املخاطر بالن�شبة لربات الأ�شر من الن�شاء. من املت�قع اأن يزيد تغري املناخ اله�ة بني الأغنياء والفقراء 

ات�شاًعا علًما باأن الن�شاء يف العامل الثالث هن اأكرث املجم�عات فقًرا واأقلها حًظا. ويع�د ذلك اإىل اأن الن�شاء ي�شكلن غالبية ذوي 

الدخل املتدين. اإن ن�شبة تبلغ )70%( من �شكان العامل حتت خط الفقر. واأكرث الفئات قابلية للمخاطر البيئية هن الن�شاء. كما 

اأن )85%( من الذين مي�ت�ن من الك�ارث املناخية هن من الن�شاء. لذلك فمن ال�شروري يف �شبيل التنمية القت�شادية م�شاعدة 

النامية احل�ش�ل على القرو�س؛ وذلك لي�س لأنهن  اأنحاء البالد  الن�شاء يف معظم  الن�شاء يف مكافحة الفقر. لي�س يف مقدرة 

حمرومات من احلق، بل ب�شبب ارتفاع اأ�شعار الفائدة ومتطلبات ال�شمان؛ مما يحرم الن�شاء الفقريات من ال�شتفادة من خدمات 

القرو�س وال�شلفيات. ويف راأي الفاو اأن كثرًيا من الع�امل ت�شهم يف تقليل فر�س الن�شاء يف احل�ش�ل على القرو�س، مبا يف 

ذلك الت�شريعات الق�مية والأعراف املحلية، التي ل تبيح لهن تقا�شم حق�ق امللكية مع اأزواجهن، اأو لأن ربات البي�ت من الن�شاء 

حمرومات من نظم حيازة الأر�س؛ مما يحرمهن من ال�شمانات الالزمة للح�ش�ل على القرو�س. 

ت�شهم الن�شاء يف اإفريقيا جن�ب ال�شحراء يف اإنتاج )60%(-)80%( من الغذاء الالزم لال�شتهالك املنزيل اأو الجتار. وب�ش�رة 

عامة تنتج الن�شاء اأكرث من )50%( من الإنتاج الغذائي يف العامل، ويختلف دورهن يف العمل الزراعي بني بلد واآخر وبني اإقليم 

واآخر. ولكن غالًبا ما تتكامل مهام الرجال والن�شاء يف �شكل م�شاركة اأو تقا�شم لالخت�شا�شات يف الزراعة، ورعاية احلي�ان، 

و�شيد الأ�شماك، والحتطاب. ويف حالت اأخرى للن�شاء مهام وم�شئ�ليات خمتلفة متاًما عن الرجال ح�شب ن�ع املح�ش�ل اأو 
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احلي�ان. فمثاًل يقت�شر العمل يف املناطق الزراعية احلديثة -وبالأخ�س الآلية- على الرجال، بينما تظل الن�شاء م�شئ�لت عن 

اخلدمات الأ�شرية مثل اإعداد الطعام والأعمال الزراعية الب�شيطة لإنتاج املحا�شيل النقدية. 

 اإن الدخل الذي تك�شبه الن�شاء مقابل العمل يف الزراعة اأو غريها من املجالت له اأهمية خا�شة، حيث ميكن اأن ي�شهم يف متكني 

الن�شاء وحتقيق قدر من ال�شتقاللية لهن .اأو�شحت درا�شات حديثة اأن للن�شاء اإ�شهاًما ج�هرًيا يف العمالة امل��شمية اأو العمل 

بدون اأجر. تبلغ الن�شبة املئ�ية لإ�شهام الن�شاء يف العمل الزراعي غري مدف�ع الأجر )53%( يف مراك�س، و)51%( يف م�شر، 

و)41%( يف لبنان، و)35%( يف ال�ش�دان، و)31%( يف العراق، و)28%( يف م�ريتانيا. تق�م الن�شاء باأكرث الأعمال ال�شاقة 

يف اإنتاج املحا�شيل ورعاية احلي�ان، مثل: البذر، والت�شميد، واحل�س، واحل�شاد، والرتحيل، والطحن، والنظافة، والفرز، 

والت�شنيف، والتعبئة. وتتم هذه الأعمال يدوًيا اأو مب�شاعدة معدات ب�شيطة. ورغم اأن الن�شاء هن دعامة العمل الزراعي الب�شيط 

والعمالة الزراعية والأعمال املنزلية، اإل اأن ال�شع�بات التي ت�اجههن اأكرث مما ي�اجه الرجال، خا�شة يف احل�ش�ل على امل�ارد، 

مثل: الأر�س، والقرو�س، واملدخالت التي ت�شاعد يف حت�شني اخلدمات.

احلادى ع�سر: تاأثريات تغري املناخ على قطاعات رئي�سة

لقد ت�شببت تقلبات املناخ يف اإحداث اأ�شرار مل تكن مت�قعة؛ مما جعل �شعاف النا�س -مبا فيهم الن�شاء- اأكرث �شعًفا. ت�ؤثر 

املع�قات الجتماعية والقت�شادية والثقافية الراهنة على الن�شاء بطريقة غري متنا�شبة. غالًبا ماتكت�شب الن�شاء براعة يف التكيف، 

اإل اأن طبيعة ومدى ال�شغ�ط البيئية ومداها قد تربك قدرات الن�شاء يف امل�شاركة الفاعلة يف التنمية الجتماعية القت�شادية. 

و�ش�ف تلقى الفقرات القادمة ال�ش�ء على العالقات بني الن�ع وتغري املناخ والقطاعات الجتماعية القت�شادية الرئي�شة.

والزراعة املناخ  وتغري  النوع  أ. 
تق�م الن�شاء بدور رئي�س يف اإدارة امل�ارد الطبيعية والأمن الغذائي؛ اإذ ي�شهمن يف زراعة الغذاء واإعداده وت�ش�يقه. كما يتعهدن 

برعاية احلي�انات ال�شغرية، والعناية مبزارع اخل�شروات، وجلب احلطب واملاء. ت�شهم الن�شاء باإنتاج )30%( من املحا�شيل 

الغذائية يف ال�ش�دان، تقابلها )80%( يف الك�نغ�، بينما ي�شهمن يف العمالة الزراعية املنتجة بن�شبة )48%( يف ب�ركينافا�ش�، 

و)73%( يف الك�نغ�، و)80%( يف ال�ش�دان. وقد ل�حظ يف العديد من املناطق والبالد تزايد التف�ق العددي للن�شاء، والنق�س 

يف اأعداد الرجال؛ مما اأدى لظه�ر م�شطلح جديد ي�شمى تاأنيث الزراعة. هذا ال��شع اجلديد ي�شتدعي املزيد من العمل لتح�شني 

قدرات الن�شاء لأداء املهام الزراعية بجدارة. وقد تزامن هذا الجتاه مع زيادة يف اأعداد الن�شاء ربات الأ�شر يف كل اأنحاء العامل. 

وتعزى هذه التط�رات لهجرة الرجال من الريف اإىل املدن، والتح�ل من الزراعة اإىل اأعمال اأكرث ربًحا. اأ�شبح هذا ال��شع اأكرث 

و�ش�ًحا يف اإفريقيا حيث حت�لت الزراعة اإىل قطاع ت�ش�ده الن�شاء. اإن تاأنيث الزراعة اأقل و�ش�ًحا يف ال�شرق الأدنى، حيث عدد 

الن�شاء ربات الأ�شر يقل عن بقية الأقاليم، حيث تبلغ ن�شبتهن )16%( يف م�شر ومراك�س وت�ن�س ولبنان و�ش�ريا، و)%20( 

يف ال�ش�دان. عم�ًما فاإن هذه الن�شبة يف ازدياد مع تزايد هجرة الذك�ر بحًثا عن العمل اأو تفادًيا للنزاعات. غالًبا ل ي��شع 

اإ�شهام الن�شاء يف العمل الزراعي يف احل�شبان يف ال�شرق الأدين، لأن معظم عمل الن�شاء يك�ن يف اأر�س الأ�شرة وغري مدف�ع 

الأجر. ونظًرا ملحدودية م�اردهن املالية ومهاراتهن وقدرتهن على ا�شتخدام التقنية؛ فمن املت�قع اأن تتاأثر اأعمالهن بال�شغ�طات 

املناخية، خا�شة يف املناطق التي يهددها اجلفاف، مثل: ال�ش�دان وال�ش�مال. وقد اأو�شحت درا�شة حديثة يف ال�ش�دان اأن 

الن�شاء قد اكت�شنب براعة يف جمابهة اجلفاف؛ مما ي�شاعدهن يف الإ�شهام يف ت�فري املعي�شة لأ�شرهن وا�شتدامتها.

املياه وموارد  املناخ  وتغري  النوع  ب. 
اإن املاء �شرورة لكل اأ�شكال احلياة، ولغنى عنه للتنمية الب�شرية. وتقع على عاتق الن�شاء م�شئ�لية البحث عن املاء لأغرا�س 

ال�شرب، واإعداد الطعام، والغ�شيل، وري احلديقة املنزلية، وتربية احلي�انات ال�شغرية، بينما ي�شتخدمه الرجال للري ورعي 
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احلي�انات وال�شناعة. تذكر منظمة الفاو اأن ما يزيد عن )230( ملي�ًنا من الب�شر يف )26( قطًرا يعان�ن من نق�س املياه، واأن 

)11( من هذه الأقطار يف اإفريقيا. ومن املت�قع اأن يعاين ثلثا �شكان العامل من اأزمة املياه بحل�ل عام 2025م، و�ش�ف يك�ن 

ال��شع اأكرث ق�ش�ة بالن�شبة ملليار من الب�شر.

اإن مياه ال�شرب عزيزة و�شحيحة يف العديد من الأقطار العربية. يعد ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا من اأكرث املناطق قابلية 

ا ذات اأعلى م�شت�ى يف ندرة املياه على م�شت�ى العامل. ت��شح  لتاأثري تغري املناخ على امل�ارد املائية )املرفق رقم 3( كما اأنها اأي�شً

اأحدث تقديرات م�ارد املياه يف املنطقة اأن كمية املياه الطبيعية املتاحة تبلغ )263( مليار مرت مكعب يف ال�شنة، تتك�ن من )227( 

)11.875( مليار مرت مكعب من املياه اجل�فية غري املتجددة.  من املياه ال�شطحية، و)36( من املياه اجل�فية، هذا اإ�شافة اإىل 

ت�جد العديد من الع�امل التي ت�شهم يف ندرة املياه يف الإقليم، مثل: النم� ال�شكاين والت��شع احل�شري ال�شريعني؛ مما قلل 

من ن�شيب الفرد من املاء. ومن املت�قع اأن ينق�س مبقدار )50%( بحل�ل عام 2025م. اعتماًدا على هذه التقديرات من املت�قع 

زيادة العجز من )28( مليار مرت مكعب عام 2000م اإىل )74( ملياًرا عام 2030م. ونتيجة لع�امل خمتلفة مناخية وغري مناخية، 

�ش�ف ت�شطر الن�شاء والأطفال اإىل قطع م�شافات اأط�ل بحًثا عن املاء.

ل ت�جد اأي اعتبارات فيما يخ�س الن�ع و�شيانة م�ارد املياه واإدارتها. اإل اأن هناك وعًيا متنامًيا ح�ل اأهمية التطرق مل��ش�ع 

اإمدادات املياه وق�شايا اإداراتها. وت��شي بع�س التجارب باتخاذ بع�س الإجراءات الب�شيطة التي تزيد من القدرة على التحمل، 

وقد ت�شهم يف تخفيف العبء عن كاهل الن�شاء، وتتيح ف�شحة من ال�قت للعناية باأم�ر اأخرى. من التجارب الناجحة يف هذا 

امل�شمار م�شروع البنك الدويل لت�فري املياه وال�شرف ال�شحي يف مراك�س. لقد خفف امل�شروع من اأعباء البنات يف جلب املاء؛ 

مما اأدى لرتفاع م�شت�ى انتظام البنات يف الدرا�شة بن�شبة )%20(.

األحيائي والتنوع  املناخ  وتغري  النوع  جـ. 
للتن�ع الأحيائي دور مهم يف وظائف النظام البيئي الذي يدعم اإنتاجية النظم البيئية واخلدمات الثقافية ال�شرورية لرفاهية 

الإن�شان. فالنا�س يعتمدون على التن�ع الأحيائي يف الغذاء، والدواء، وامل�اد اخلام، وماجت�د به النظم البيئية من مياه، ودورة 

امل�اد الغذائية، ومعاجلة النفايات، والتل�ث. والتن�ع الأحيائي م�رد اأ�شا�شي للمعي�شة للعديد من الن�شاء؛ فقد يعتمد بقاوؤهن 

اأو نبته معينة. ويقدم التن�ع الأحيائي -اإ�شافة لف�ائده البيئية- خدمات مثل ت�فري امل�اد اخلام  على قيد احلياة على �شجرة 

التي ت�شتخدمها الن�شاء يف اإنتاج عدد من ال�شلع التي تباع. وقد ا�شتهرت الن�شاء يف املناطق اجلافة مبهارات يف حفظ الأطعمة 

امل�شتمدة من النباتات والثمار الربية. ومتتد قدرات الن�شاء هذه لت�شمل مهارات يف التدبري واملحافظة على الطاقة يف اإعداد الطعام 

والإنارة. ويف العديد من املناطق الزراعية اجلافة يف العامل -مبا يف ذلك معظم اأنحاء اإفريقيا- تق�م الن�شاء بزراعة الأغذية 

وغريها من امل�ارد الطبيعية واإعداها وت�ش�يقها. لدى املجتمعات املحلية -خا�شة الن�شاء يف غرب ال�ش�دان- عالقات مبا�شرة 

مع امل�ارد الطبيعية؛ فهن يقمن بزراعة الأ�شجار وتربية احلي�انات ال�شغرية والدواجن، والأعمال اليدوية التي ت�شتخدم م�اد 

طبيعية، مثل: الطني، والق�شب، وغريهما. ومن اأعمال الن�شاء وثيقة ال�شلة بالتن�ع الأحيائي ح�شاد النباتات الع�شبية والطبية 

التي ت�شتخدم يف عالج الأمرا�س واأغرا�س الزينة. 

وقد ك�شفت درا�شة من زامبيا اأن ال�شغ�ط الب�شرية والإ�شراف يف قطع الأ�شجار لالأغرا�س الدوائية قد يك�ن خطًرا ماثاًل على 

التن�ع الأحيائي. فالإ�شراف يف ح�شاد النباتات الطبية يقلل من التن�ع الأحيائي يف الغابات؛ اإذ اإن و�شائل احل�شاد يف معظم 

الأح�ال غري �شليمة، وتعمد اإىل قلع الأ�شجار من جذورها.

تتنباأ درا�شة علمية حديثة عام 2005م ح�ل تاأثريات تغري املناخ على النباتات الإفريقية جن�ب ال�شحراء باأن تغري املناخ �ش�ف 

يت�شبب يف هجرة النباتات وتقلي�س امل�ائل. فمن �شمن )5000( ن�ع من النباتات التي خ�شعت للدرا�شة يف مناذج احلا�ش�ب 

يت�قع اأن تنكم�س اأو تنتقل م�شاحة امل�ائل املنا�شبة لن�شبة تبلغ )81-97%( من هذه الأن�اع حتت تاأثري تغري املناخ. وتختتم 
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الدرا�شة ببيان اأن تاأثرًيا �شلبًيا قد ي�شيب الف�ائد البيئية امل�شتمدة من التن�ع الأحيائي، مبا فيها م�شادر الأغذية املحلية والأدوية 

)25-45%( من م�ائل  2085م اختفاء ما بني  املت�قع بحل�ل عام  ال�اعدة. ومن  املحلية وامل�شتجلبة  النباتات  امل�شتخل�شة من 

الأدوية والأغذية،  نق�شان  يعني  الذي  الأحيائي  التن�ع  يتاأثرن ب�شياع  الن�شاء �ش�ف  اأن  البدهي  ال�ج�د. ومن  النباتات من 

وزيادة حالة ال�شعف حيال الك�ارث الطبيعية.

والصحة املناخ  وتغري  النوع  د. 
من املت�قع اأن حُتدث الكثري من التاأثريات النابعة من تغري املناخ تاأثرًيا مبا�شًرا اأو غري مبا�شر على �شحة الإن�شان، ومثال ذلك 

امل�جات احلرارية العنيفة والع�ا�شف الرتابية التي قد تزيد من حالة ال�فيات الناجمة عن �شدة احلر اأو الأمرا�س التنف�شية. وقد 

ت�شبب الفي�شانات واجلفاف يف زيادة الأمرا�س املحم�لة باملياه. ومن ع�اقب تغري املناخ الأخرى اأمرا�س �ش�ء التغذية، والأمرا�س 

املنق�لة باحل�شرات، واملالريا، والك�لريا، والتهاب ال�شحايا، والإ�شهال. �شيك�ن الأطفال وكبار ال�شن �شحايا لالأمرا�س املرتبطة 

ب�شحة البيئة. اإن التفرقة الن�عية يف ت�زيع امل�ارد قد تزيد ال��شع �ش�ًءا بالن�شبة لبع�س املجم�عات. اإن اأكرث املجم�عات الن�ش�ية 

ح�شا�شية جتاه املناخ هن الن�شاء احل�امل وكبار ال�شن واملع�قات. ومن املعل�م اأن الن�شاء يف البالد العربية خا�شة البالد الأقل 

منً�ا يعانني من املخاطر املرتبطة باحلمل وال�لدة نظًرا للمعدلت املرتفعة من املر�س وال�فاة. تقدر ن�شبة وفيات الأمهات بح�ايل 

)270( من كل 100.000 حالة ولدة. وترتفع هذه الن�شبة يف اأكرث البالد فقًرا، وتزيد عن 1000 حالة يف م�ريتانيا وال�ش�مال 

وتنخف�س اإىل )7( يف قطر. وقد ت�شع تاأثريات تغري املناخ �شغ�ًطا ا�شافية على �شعاف الن�شاء م�شببة م�شاكل �شعبة ومر�شية 

كثرية. عندما ي�ؤثر تغري املناخ على �شحة النا�س يربز دور الن�شاء يف العناية باملر�شى من الأطفال وكبار ال�شن. كما اأن زيادة مثل 

هذه الأعباء على الن�شاء جتعلهن اأقل قدرة على م�ا�شلة املهام الأ�شرية اإ�شافة اإىل املهام الأخرى املدرة للدخل.

االقتصادية والتنمية  املناخ  وتغري  النوع  هـ. 
تختلف تاأثريات تغري املناخ وتقلباته بني بلد واآخر واإقليم واآخر، بل اإنها تختلف داخل نف�س املجتمع؛ هذا لأن حالة ال�شعف 

اإن الفقراء واملجم�عات الهام�شية هم  ترتبط بحجم الأخطار وتكرارها، واملقدرة على التكيف التي تختلف داخل املجتمعات. 

يخ�س  فيما  والتفرقة  الجتماعية  مهامهم  اختالف  من  نابع  والن�شاء  الرجال  بني  اختالف  هناك  يك�ن  قد  كما  الأكرث �شعًفا. 

ال�شتفادة من امل�ارد، وامل�شاركة فى عملية اإ�شدار القرار. اإن م�شاركة الن�شاء فى الق�ى العاملة فى املنطقة العربية هى الأقل 

فى العامل. ومع اأن الفرتة من عام 1990م اإىل عام 2003م قد �شهدت زيادة كبرية فى ن�شيب الن�شاء فى الن�شاط القت�شادى، 

اإل اأنه -ورغم ذلك- ل تظل امل�شاركة الإقت�شادية للن�شاء العربيات هي الأقل فى العامل، اإذ تبلغ )33%( من الن�شاء ف�ق �شن 

اخلام�شة ع�شرة، مقابل )56%( على نطاق العامل؛ وذلك لأن الحتالل الع�شكرى لفل�شطني والعراق و�ش�ريا قد ت�شبب فى زيادة 

م�شت�يات الفقر وقّ��س عملية التنمية فى هذه البالد. يذكر تقرير لربنامج الأمم املتحدة الإمنائى عن عام 2007م اأن الن�شاء 

ي�شكلن )40%( من الق�ة العاملة فى العامل، بينما مل تزد هذه الن�شبة عن )26%( فى ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا. وي�رد 

التقرير اأن معظم العمالة العربية تنح�شر فى قطاع اخلدمات؛ وذلك ل�شخامة القطاع العام، وقلة العائد وبهذا يح�شلن على اأقل 

العائدات؛ مما ي�ؤثر �شلًبا على معي�شتهن. اإن الك�ارث وال�شدمات املرتبطة بتغري املناخ لها تاأثريات عنيفة على القطاعات غري 

النظامية يف الدول النامية على وجه اخل�ش��س، حيث البنية التحتية �شعيفة. وتلك الع�امل ت�شاعف من حالة ال�شعف لدى 

الن�شاء، وتقّ��س قدراتهن على حتمل احلالت غري املت�قعة، اأو التكيف مع التغريات املناخية املقبلة.

�شكلت الن�شاء يف عام 2004م ن�شبة تبلغ )18%( فقط من اإجمايل ال�ظائف يف القطاع ال�شناعي والقطاعات املماثلة يف املنطقة 

العربية. غالًبا ما ينظر الرجال )خا�شة الأزواج( للن�شاء كم�شدر للعمالة الرخي�شة اأو بدون اأجر يف القت�شاديات التي ت�ش�د 

فيها قطاع الزراعة مثل ال�ش�دان واليمن. ومن الغريب اأن اأعلى ن�شبة للعمالة الن�شائية تتحقق يف البالد الأقل منً�ا مثل اليمن، 

وتنخف�س يف البالد الأكرث تقدًما مثل: البحرين، وقطر، والإمارات العربية. ويخل�س التقرير اإىل الق�ل باأن الن�شاء العربيات 
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ي�اجهن العديد من ال�شع�بات التي تقلل من فر�شهن يف العمل، مثل: �شع�بة ح�ش�لهن على التدريب، واملعارف الإدارية، 

ا يف عملية التخطيط التنم�ي. اإن الفر�س املت�شاوية تتيح للن�شاء  واملعل�مات، والقرو�س؛ مما يتطلب اإيالء الن�ع اهتماًما خا�شً

تدبري مقتنيات الأ�شرة وم�اردها بطريقة �شليمة، كما اأن ترقية م�شاركة الن�شاء يف عملية اتخاذ القرار ورفع وعيهن باملخاطر 

واحتياطات ال�شتعداد للك�ارث �ش�ف تدعم قدراتهن على التحمل، وتزيد مقاومة املجتمع للك�ارث. وقد ك�شف تقرير للجنة 

الجتماعية القت�شادية لغرب اآ�شيا ح�ل الأ�شر التي تع�لها ن�شاء يف مناطق نزاع خمتارة عن وج�د اختالف وا�شح يف ا�شهام 

الن�شاء يف دخل الأ�شرة. ففي بع�س البالد مثل الأردن يبلغ ا�شهام املراأة العاملة يف القطاع العام )48%( من دخل الأ�شرة، بينما 

ل تزيد عن )34( للعامالت يف القطاع اخلا�س. كما اأو�شح اأن اأعداًدا غفرية من املطلقات يعملن يف مهن فنية اأو اأولية وهن غالًبا 

ميثلن ربات الأ�شر اأو العائل الأ�شا�شي لها. كما اأو�شحت درا�شة مت اإجراوؤها يف ال�ش�دان اأن معظم الن�شاء النازحات يعملن 

وميار�شن اأعماًل �شاقة؛ وذلك للظروف القا�شية التي اجربتهن على هجر قراهن والعي�س يف هام�س املدن.

القرار صنع  عملية  يف  النوع  و. 
من ال�شروري اإعطاء العتبار للن�ع فيما يخ�س عملية �شنع القرار يف التخطيط؛ ملعاجلة الآثار املرتبطة بظاهرة تغري املناخ على 

امل�شت�يات املختلفة، خا�شة امل�شت�ى املحلي. وميكن من خالل عملية الت�شاور ال��ش�ل لأكرث القرارات واخلطط فعالية. 

ومن املرجح دائًما عزل الن�شاء من عملية �شنع القرار، اإما لعظم م�شئ�لياتهن يف املهام الأ�شرية التي ل تتيح لهن مت�شًعا من ال�قت 

للم�شاركة، اأو لأن م�شاركتهن غري مرغ�بة. ومازال ينظر اإىل دور الن�شاء التقليدي املحدود يف عملية �شنع القرار على م�شت�ى 

الأ�شرة والقرية وامل�شت�ى الق�مي يف معظم الثقافات؛ مما ت�شبب يف اإغفال ت�شمني احتياجاتهن واهتماماتهن وم�شاعبهن يف 

ال�شيا�شات والق�انني ال�شرورية لتخفيف الفقر والأمن الغذائي و�شالمة البيئة. كما ل تزال الن�شاء العربيات غري م�شاركات يف �شنع 

القرار على امل�شت�ى املحلي، وي�شبح هذا وا�شًحا عند النظر اإىل اإ�شهامهن يف �شنع القرار يف جمالت مثل القرارات ال�شيا�شية؛ 

مما جعل الكثري من ال�شيا�شات والقرارات خالية من الإح�شا�س بالن�ع. من ال�شروري الرتكيز على ت�شجيع الن�شاء العربيات على 

امل�شاركة يف عمليات �شنع القرار ح�ل م�شائل تغري املناخ ل�شمان تنا�شق ال�شيا�شات مع احتياجات اأكرث املجم�عات �شعًفا.

املناخ تغري  مع  والتكيف  النوع  ز. 
ورغم الروؤية ال�شائدة للتكيف ب��شفه �شرورًيا حلماية النا�س �شد تاأثريات تقلبات وتغريات املناخ، اإل اأن الإح�شائيات تك�شف 

عن تدين القدرة على التكيف، وما جنم عن ذلك من عمق التاأثري يف البالد النامية والقطاعات ال�شكانية الأقل حًظا. 

تق�م الن�شاء بدور ن�شط يف دمي�مة اقت�شاد الأ�شرة من خالل جه�دهن يف الزراعة واملحافظة على املياه، ولكنهن غالًبا غري 

ممثالت يف القرارات اخلا�شة بالتكيف. وقد ت��شلت درا�شات مبادرة تقييم التاأثريات والتكيف مع تغري املناخ يف بالد نامية 

اأن تك�ن  التكيف لبد  اأنه ويف �شبيل جناح جه�د  اإىل  العربية )م�شر وال�ش�دان وت�ن�س(  املنطقة  الأقطار يف  �شملت بع�س 

ال�شيا�شات والتدابري مراعية للن�ع. وقد ك�شفت درا�شات يف ال�ش�دان على م�شت�ى الأ�شر اأن القدرة على التكيف مع تغريات 

املناخ تعتمد على التحكم يف رءو�س اأم�ال املعي�شة، وهي: الطبيعي، واملايل، واملادي، والب�شري، والجتماعي. ولكي تك�ن 

التدابري ذات فاعلية وم�شتدامة اأو�شحت الدرا�شة اأنه من ال�شروري اعتبار العدالة يف التخطيط والتنفيذ، خا�شة فيما يتعلق 

بالن�شاء. اإن م�شاركة الرجال والن�شاء بالت�شاوي يف التخطيط للتكيف اأمر غاية يف الأهمية، لي�س من اأجل �شمان فائدة التدابري 

للذين ينفذونها فح�شب، بل ل�شمان �شم�ل التخطيط للمعارف امل�شتمدة من الرجال والن�شاء.

ا اأن الن�شاء يقمن بدور رئي�س يف وقاية الأ�شرة من ال�شدمات املناخية غري املت�قعة كما اأن معرفتهن بغريهن  وقد ات�شح اأي�شً

ي�شاعد  ال�شبكات واملنظمات الجتماعية، كل ذلك  اإ�شافة لنخراطهن يف  املحيطة، ومهاراتهن، وقدرتهن،  الن�شاء والبيئة  من 

املجتمعات على تخفيف الظروف والأحداث اخلطرة وال�شتجابة بفاعلية للك�ارث عند حدوثها.
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والقت�شادية  البيئية  والك�ارث  احلروب  اأثناء  احلياة  على  احلفاظ  اأجل  من  نا�شلن  قد  الن�شاء  اأن  تاريخًيا  املعروف  ومن 

تلك  اأثر  تخفيف  يف  رئي�شة  اأ�شباب  والك�ارث  املخاطر  م�اجهة  يف  ومعارفهن  مهاراتهن  وكانت  الجتماعية.  وال�شطرابات 

الك�ارث. اإن الن�شاء -من منطلق م�قعهن يف خدمة الأ�شرة وكمزارعات منتجات للغذاء- كن دائًما قادرات على جعل اأ�شرهن 

ت�فري  على  ال�شغرية  واملزرعة  الدار  حديقة  يف  عملهن  �شاعد  وقد  الطبيعية.  والك�ارث  املخاطر  حيال  �شعًفا  اأقل  واملجتمع 

ا قادرات على تن�يع م�شادر دخل الأ�شرة من ال�شناعات  الكثري من الأطعمة املغذية، وحقق الكتفاء الذاتي. كما اأن الن�شاء اأي�شً

اليدوية، والدواجن، والعمالة املحلية؛ مما ي�شمن احلماية �شد اخل�شائر يف املح�ش�ل، ويح�شن من املقدرة على التحمل. وقد 

التكيف  الأ�شرة على  ال�ش�دان  ال�شابقة يف  اإبان فرتة اجلفاف  الن�شاء  انتهجتها  التي  للتحمل  املحلية  ال�شرتاتيجيات  �شاعدت 

اأعماًل تهدف للمحافظة والقت�شاد يف ا�شتخدام امل�ارد الطبيعية املتناق�شة وت�فري الغذاء. ومن  ب�ش�رة فاعلة، فقد انتهجن 

الأمثلة لهذه الأعمال احلدائق املنزلية )اجلرباكة(، والدواجن، والتح�ل لأن�اع الأطعمة التي ت�شتغرق زمًنا ق�شرًيا يف الطبخ، 

واإعداد الأغذية وتخزينها.

الثانى ع�سر: اأداء التكيف/ ا�سرتاتيجيات املعي�سة امل�ستدامة–مثال ال�سودان

يحت�ي هذا اجلزء على مثال من درا�شة حالة متت يف ال�ش�دان يف اإطار برنامج تقييم التاأثريات والتكيف مع تغري املناخ، وقد 

متت تلك الدرا�شة حتت اإدارة النظام الدويل للتحليل والأبحاث والتدريب، واأكادميية العامل الثالث للعل�م، وبرنامج الأمم املتحدة 

للبيئة، بتم�يل من املرفق الدويل للبيئة. وقد اهتمت الدرا�شة بدور الن�شاء يف تخفي�س ن�احي ال�شعف يف الأ�شرة يف واحدة 

من اأكرث مناطق ال�ش�دان ت�شرًرا باجلفاف. كما اأن الدرا�شة ت�ؤكد على اأهمية م�شاركة الن�شاء يف كل املبادرات التنم�ية بهدف 

حت�شني مهارات التحمل لدي �شكان املنطقة، وم�شاعدتهم يف كفاحهم حلماية بيئتهم اله�شة يف م�اجهة املخاطر والك�ارث.

أربعات خور  استصالح  برنامج  أ. 
تقع منطقة الدرا�شة يف ولية البحر الأحمر ب�شمال �شرق ال�ش�دان على بعد ح�ايل )50( كيل�مرًتا �شمال ب�رت�ش�دان عا�شمة 

ال�لية. ويت�شم الإقليم عم�ًما بالعزلة ووع�رة اأرا�شيه، كما اأن اأمطاره متقلبة ويتعر�س للجفاف املتكرر. وينتمي �شكان الريف 

اإىل قبيلة البجا التي متار�س نظًما زراعية رع�ية يف منطقة �شبه قاحلة على جانبي واٍد ملجرى ماء م��شمي ي�شمى خ�ر اأربعات. 

اإن التباين يف هط�ل الأمطار وت�زيعها يف هذا الإقليم فريد يف ن�عه، اإذ يرتواح بني ثالثني اإىل خم�شني يف املائة.

اأمًرا معتاًدا خالل القرن الع�شرين. وقد انتهى التناوب  حدوث م�جات اجلاف واملجاعة املتكررة يف تالل البحر الأحمر كان 

التقليدي املعتاد بني الفرتات الق�شرية من اجلفاف والرط�بة اإىل غري رجعة اإثر فرتة اجلفاف الط�يلة واملجاعة ال�شهرية يف ال�شهل 

الإفريقي خالل الثمانينات. ومل تعد الأم�ر اإىل �شابق عهدها. لقد جاء م�شروع ا�شت�شالح خ�ر اأربعات ب�ا�شطة منظمة ال�شاحل 

الدولية كرد فعل للجفاف الذي �شرب منطقة ال�شاحل خالل الثمانينات، حيث وقع الختيار على دلتا خ�ر اأربعات لقيام امل�شروع 

فيها؛ لأنها ذات اإمكانيات واعدة، اإذ ميكن للمنطقة بعد ا�شت�شالح نظامها الزراعي املتده�ر اأن تفيد املجتمع املحلي بالعديد من 

الف�ائد. وقد اأو�شحت الدرا�شة اأن اإدارة املياه، واإنتاج املحا�شيل الغذائية، وتن�يع م�شادر الدخل قد كانت جمدية يف حت�شني 

ظروف املعي�شة يف منطقة خ�ر اأربعات ويف رفع قدرات امل�اطنني على مقاومة الظروف املناخية ال�شعبة )اجلفاف(.

اإن ا�شرتاك �شكان املنطقة -مبا فيهم الن�شاء- يف عملية الإنتاج با�شتخدام التقنيات احلديثة، ويف ت�ش�يق اخل�شروات واملحا�شيل 

اأك�شبهم مقدرة تنظيمية اأكرب، وقلل من تاأثرهم بتقلبات املناخ. اإن اأهم الق�ى التي �شاركت يف تنفيذ واجبات معينة مثل اإدارة 

الريفي.  الإر�شاد  و�شباط  الن�شائية،  اللجان  مثل:  القاعدية،  اجلمعيات  كانت  املنزلية  واحلدائق  املحا�شيل،  وتن�يع  املياه، 

واأ�شبح من املمكن لهذه املجم�عة اأن تق�م بالكثري من الأعمال املدرة للدخل مبهارة عالية م�شتقباًل. اإن القدرات املطل�بة لتنفيذ 

تدابري التكيف وا�شتمرارها متتد من التدريب و املعارف الإر�شادية الأ�شا�شية، اإىل املهارات الإدارية الراقية، والقدرات الفنية 
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التي  املال الجتماعي والب�شري  الناجتة من راأ�س  للف�ائد  التقدير  القيادية. وينظر املجتمع بقدر من  املتخ�ش�شة، واخل�ا�س 

ت�شمل ات�شاع ال�عي والقدرات الفنية املكت�شبة، وخدمات التعليم والر�شاد، واملهارات التي تط�رت على خمتلف امل�شت�يات. 

وقد عرب املجتمع عن عميق تقديره لال�شتقرار والأمان الذي �شاد املنطقة، خا�شة عند مقارنة اأو�شاعهم الراهنة مع املجم�عات 

القبلية الأخرى. اجلدير بالذكر اأن التح�شن الذي طراأ على م�شاركة الن�شاء )�شنع القرار، وامل�شاركة اجلماعية، والأعمال املدرة 

للدخل( يف منطقة تعاين فيها الن�شاء تقليدًيا من التهمي�س يعد من اأعظم جناحات امل�شروع، كما يعد عن�شًرا مهًما يف حت�شني 

القدرة على التكيف.

الثالث ع�سر: دمج ق�سايا النوع يف �سيا�سة املناخ/اعتبارات النوع فيما 

يخ�س التفاقيات والربوتوكولت الدولية

مل جتد ق�شايا الن�ع العتبار املطل�ب يف مداولت ومبادرات تغري املناخ، اإذ اإن اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية لتغري املناخ مل 

تعتمد روؤية ن�عية ومل تنظر للن�شاء والرجال ك�شركاء اأ�شا�شيني يف التفاقية. وقد ركز الهتمام الدويل على ظاهرة تغري املناخ 

كما ركز بت��شع اأكرب على اإجراءت تخفيف النبعاثات )التقليل من غازات الدفئية(، واأوىل اهتماًما اأقل لن�احي ا�شرتاتيجيات 

التكيف )تقدمي امل�شاعدة للتكيف مع التاأثريات ال�شلبية على الغذاء واملعي�شة والأمن(. كما اأنها مل تلق باًل للع�اقب الجتماعية 

التي يفرزها تغري املناخ، وتهديده للفقراء من الن�شاء والرجال، اأو تاأثري البيئة ال�شيا�شية والقت�شادية على قدرة النا�س يف 

م�اجهة حتديات تغري املناخ. 

لي�س يف مقدور الن�شاء حتمل التغري الدائم للمناخ مامل ي�شمن لهن حرية الإدارة وال�شتفادة من امل�ارد الطبيعية. اإن امل�شاواة 

يف حق�ق امللكية تتيح للن�شاء -من م�قعهن كاأ�شحاب حق اأ�شا�شي- اإدارة امل�ارد الطبيعية باأ�شل�ب م�شتدام. ويخل�س تقرير 

التنمية الب�شرية )2007م – 2008م( اإىل اأن تغري املناخ يهدد م�شار التنمية والتقدم نح� اأهداف الألفية لالأمم املتحدة 2000م. 

و�ش�ف يع�ق اأي تط�رات تتعلق مب�ؤ�شر التنمية الب�شرية يف بالد عديدة. ويركز هذا التحليل على الأبعاد ال�شيا�شية والقت�شادية 

لتغري املناخ، ويعيدها اإىل لب ق�شايا التنمية امل�شتدامة. اإن التاأثريات املحتملة لتغري املناخ التي يربزها التقرير الدويل لتغري 

املناخ ل تع�ق التنمية امل�شتدامة فح�شب، بل اإنها تهدد الأمن واملعي�شة. رغم تاأثري تغري املناخ على جميع الب�شر، اإل اأن تاأثريه 

على الن�ع يختلف. اإ�شافة لذلك فقد ي�شاعف من عدم امل�شاواة الراهنة، ويعمق الفروق بني الن�شاء والرجال يف حالت ال�شعف 

والقدرة على حتمل تغري املناخ.

ا ما ت�شتحقه من اعتبار يف التفاقيات البيئية متعددة الأطراف، مثل اتفاق التن�ع الأحيائي، حيث  مل جتد ق�شايا الن�ع اأي�شً

ورد ذكر الن�شاء -ولي�س الن�ع- يف املقدمة م�ؤكًدا على اأهمية العرتاف بدور الن�شاء يف حماية التن�ع الأحيائي وا�شتدامة 

ال�شتفادة منه.

التفاقية ال�حيدة التي ت�شمنت مفه�م اجلندر هي اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�شحر، التي تعرتف بدور الن�شاء يف �شمانة 

يف  تراٍخ  ي�جد  ل  اأنه  اإذن  ال�ا�شح  من  القدرات.  بناء  يف  الرجال  مع  املت�شاوية  امل�شاركة  على  وت�شجعهن  الريفية،  املعي�شة 

ا�شتيعاب منظ�ر الن�ع، ولكن ي�جد افتقار يف املعارف واملناهج الالزمني لذلك. 

الرابع ع�سر: النوع يف �سنع القرار

من املت�قع اأن تت�شبب اخلالفات والتفرقة املعتمدتني على الن�ع يف و�شع الن�شاء يف م�ا�شع اأكرث �شع�بة باملقارنة مع الرجال. 

ومن ال�شروري فهم اأدوار الن�شاء والرجال واإ�شهام كل منهما ومعارفه فيما يخ�س اإدارة امل�ارد الطبيعية، وتقدير املخاطر 

على ال�جه ال�شحيح. وينبغي اأن تت�جه القرارات ح�ل التكيف نح� الن�شاء والرجال مع الأخذ يف العتبار اأن م�شاركة الن�شاء 

يف عملية �شنع القرار غاية يف الأهمية من اأجل تخفيف تاأثري الك�ارث. تقدمت هيئة اأو�شاع الن�شاء لالأمم املتحدة يف دورتها 
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ال�شابعة والأربعني عام 2002م مبجم�عة ت��شيات ح�ل ال�شيا�شات الدولية الالزمة لتمكني الن�شاء وحتقيق امل�شاواة يف حالت 

تقرير  يناق�س  الن�ع.  م�شاواة  �شبيل حتقيق  جًدا يف  وعاجل  مهم  التنفيذ  قيد  الت��شيات  هذه  اإن و�شع  الطبيعية.  الك�ارث 

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي لعام 2007م بعن�ان “نح� النه�شة الن�ش�ية يف العامل العربي” ال��شع ال�شلبي للن�شاء العربيات، 

لي�س فقط ب��شفه م�شكلة تخ�س ن�شف ال�شكان، بل ب��شفه عائًقا للتقدم والرفاهية يف املجتمعات العربية جمعاء. وي�ا�شل اأنه 

رغم ال��شع املت�شاوي اأمام القان�ن الدويل اإل اأن الكثريات من الن�شاء ليجدن الت�شجيع الالزم لتط�ير قدراتهن وا�شتخدامها 

اأنه  اإل  اأن التقرير يلقي ال�ش�ء على بع�س املنجزات التي حتققت يف معظم البالد العربية،  بنف�س القدر املتاح للرجال. ورغم 

ينا�شد الإ�شالحات ال�شيا�شية على كل امل�شت�يات اأن تتجاوز الق�الب اجلاهزة قائال: اإن القررات احلقيقية يف العامل العربي 

لتزال يف اأيدي الرجال.
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خامتة

الفعل  البيئية وردود  التاأثريات  العتبار عند درا�شة  ي�ؤخذ يف  اأن  ينبغي  ُبعد ن�عي  بالبيئة هناك  املرتبطة  الأعمال  يف كل   •
من الن�شاء والرجال نح�ها؛ لأن ذلك ميكن اأن تنتج عنه �شيا�شات وتدابري بيئية �شليمة. ومن ال�شروري ت�شمني الن�ع يف 

ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات الإقليمية والق�مية الهادفة للت�شدي للتحديات البيئية.

• لقد اأ�شبح الت�شدى للتهديد الراهن من تغري املناخ اأول�ية دولية. واملنطقة العربية من اأكرث املناطق قابلية لتاأثرياته املحتملة. 
ومامل ي�اجه بفاعلية ف�ش�ف تك�ن تاأثرياته ماأ�شاوية على البيئة والتنمية الجتماعية والقت�شادية. اإن �شعف الإقليم ينبع من 

عنا�شر عديدة، منها �شعف املقدرة على التكيف. اإن حت�شني القدرة على التكيف يف املنطقة العربية يتطلب منظ�مة من الأعمال 

التي ت�شتهدف القطاعات الرئي�شة، مثل: املياه، والزراعة، وال�شحة، والتن�ع الأحيائي. وينبغي و�شع اعتبار الن�ع يف كل 

اجله�د جتاه تغري املناخ يف هذه القطاعات.

• �ش�ف ت�شعر الن�شاء يف املنطقة العربية بالتاأثريات اخلطرية لتغري املناخ نظًرا لدورهن يف اإدارة امل�ارد الطبيعية الالزمة لتلبية 
احتياجات الأ�شرة؛ وعليه فمن ال�شروري و�شع الرتتيبات الالزمة للتكيف ب�ش�رة عاجلة الآن؛ حتى ل تعاين الن�شاء املزيد 

من الفقر م�شتقباًل.

• اإن تقلبات وتغري املناخ قد تخلق حالة من ندرة امل�ارد، وحتد من وج�د فر�س ال�شتخدام املثمر لها؛ مما قد ي�ؤدي لهجرة 
الن�شاء  لدى  ال�شعف  حالة  تخفي�س  �شبيل  الأ�شرة. ويف  الزراعة ورعاية  اإ�شافية يف  اأعباء  يتحملن  الن�شاء  وترك  الرجال 

من ال�شروري التقليل من اعتمادهن على بيئة ه�شة وم�اد طبيعية �شحيحة، وال�شعي ل�شتيعابهن يف الن�شاط القت�شادي، 

وتن�يع �شبل املعي�شة لهن.

• اإن التفرقة الجتماعية القت�شادية ال�شائدة يف املنطقة العربية جتعل الن�شاء اأكرث قابلية ملدى وا�شع من التاأثريات املناخية 
الرجل، كما يجب  مت�شاٍو مع  بقدر  القرار  الن�شاء يف عملية �شنع  ا�شراك  ال�شروري  لهذا من  والجتماعية والقت�شادية؛ 

ا�شراكهن يف اجله�د الق�مية والإقليمية الرامية لتخفيف انت�شار الفقر، ودعم النم� القت�شادي، وحتقيق العدالة يف ت�زيع 

الرثوة. ومن امل�ؤكد اأن حت�شني م�شاركة الن�شاء يف عملية �شنع القرار واإدراكهن لحتمالت الك�ارث �ش�ف ت�شاعد على تق�ية 

تدابريهن التقليدية وترفع من قدرة املجتمع على املقاومة.

ال�شيا�شية. هذا ي�شمل رفع  القرارات  للم�شاركة يف كل  للن�شاء  البيئة املالئمة  تهيئة  العدالة الجتماعية يتطلب  اإن اكت�شاب   •
امل�شت�ى التعليمي للن�شاء، وتن�يع مهاراتهن، وت�فري ال�شحة والأمن الجتماعي، وت��شيع خيارات املعي�شة لهن.

القرو�س  ت�فري  ذلك  يف  -مبا  العمل  �ش�ق  يف  الن�شاء  ا�شتيعاب  جمالت  وت��شيع  للدخل  املدرة  الأعمال  ترقية  �شرورة   •
الإ�شكان-  فيها  مبا  وامللكية  الأر�س  -خا�شة  امل�ارد  من  ا�شتفادتهن  و�شمان  التم�يلية-  الآليات  من  وغريها  ال�شغرية 

وم�شاعدة الن�شاء لي�شبحن منتجات وم�ش�قات؛ وذلك لرفع قدراتهن على التكيف وجمابهة الك�ارث.

• لقد اأ�شبح تغري املناخ عائًقا اأمام حتقيق اأهداف الألفية التنم�ية، وب�شكل خا�س يف البالد الفقرية. ومن املت�قع اأن يع�ق كل 
اجله�د الرامية لتحقيقها من خالل تاأثريه على خمتلف القطاعات القت�شادية والجتماعية. اإن متكني الن�شاء مكّ�ن �شروري 

لكل الأهداف الثمانية واعتبار م�شاواة الن�ع مكّمل اأ�شا�شي للتنمية امل�شتدامة. وهناك حاجة للمزيد من التدابري على م�شت�ى 

املنطقة العربية من اأجل حتقيق الأهداف الرامية لتخفيف الفقر، وم�شاواة الن�ع، وال�شتدامة البيئية.
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التو�سيات

• مبا اأن امل�شكالت البيئية يف املنطقة العربية ت�ؤثر على الن�شاء ب�شكل غري متنا�شب؛ فعلى احلك�مات اإجراء الدرا�شات، 
الت�شحر، والتل�ث، والفي�شانات، واجلفاف، وم�جات  الالزمة مل�اجهة  بالن�ع واحلل�ل  املرتبطة  التاأثريات  وحتديد 

احلر، والأمرا�س، وغري ذلك من ك�ارث التغريات البيئية. اإ�شافة لذلك ينبغي و�شع ال�شرتاتيجيات الرامية لتقليل 

معدلت ال�فيات و�شط الن�شاء نتيجة للك�ارث البيئية وحت�لت املعي�شة.

• من املهام العاجلة على النطاق الإقليمي والق�مي اإجراء الدرا�شات والبح�ث ح�ل تاأثريات التغريات املناخية العاملية، 
والهتمام بالختالفات يف مقدرة اجلن�شني على التعاي�س مع تغريات املناخ. كما ينبغي على احلك�مات على امل�شت�يني 

الق�مي واملحلي و�شع ال�شرتاتيجيات ال�شرورية لت�فري املعل�مات العلمية والبحثية التي ت�جه عملية �شنع القرار.

الر�شيدة من  الن�شاء يف ال�شتفادة  العمل على حت�شني م�شت�ى م�شاركة  العربية  ينبغي على احلك�مات وامل�ؤ�ش�شات   •
امل�ارد الطبيعية، من خالل اإ�شالح الت�شريعات والق�انني من اأجل التقليل من الفقر، وحماية امل�ارد الطبيعية؛ ل�شمان 

ا بذل اجله�د الق�مية الالزمة  مقدرة الن�شاء واملجتمعات الفقرية على التعاي�س مع التغريات املناخية. كما ينبغي اأي�شً

ل�شمان احلق�ق امل�شتدامة للن�شاء يف امل�ارد الطبيعية. وباملثل يف الأهمية حت�شني فر�س التعليم والتدريب يف ن�احي 

تغري املناخ وعلى الأخ�س ترقية املهارات، وبناء القدرات، ونقل التقانة.

• ينبغي تق�ية ا�شرتاك الن�شاء العربيات يف الندوات وعمليات التخطيط املرتبطة بتغري املناخ؛ وذلك من اأجل رفع قدراتهن، 
وحت�شني فر�شهن يف التاأثري على �شانعي القرار.

• اإتاحة املعل�مات ونظم الإنذار املبكر للن�شاء، وا�شراكهن يف اتخاذ الإجراءات املنا�شبة بالطريقة املنا�شبة؛ مما ي�شمن 
ا�شتعدادهن، وقدرتهن على م�اجهة الأحداث الطارئة. كما اأنه من ال�شروري التعرف وال�شتفادة من املعارف التقليدية 

والتجارب املحلية الناجحة يف و�شع اخلطط والربامج التي تهدف للتكيف مع التغريات البيئية.
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ملحق

المرفق رقم )1(: خريطة العالم العربي

المرفق رقم)2(: معدالت التعليم بين النساء كنسبة مئوية لتعليم الرجال عام 2003م

Source: UNDP, 2005.
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المرفق رقم )3(: وفرة المياه في الشرق األوسط – سيناريو لعام 2050م

المرفق رقم )4(: مؤشر بالمر للجفاف في الشرق األوسط )1990م - 2002م(

Source: Milly et al )2005(, published in Nature.

Source: IPCC Fourth Assessment Report, 2007.

Water availability will decrease in the MENA region

Run-off is projected to drop by 20 to 30% in most of MENA by 2050

Drought frequency is already increasing in MENA

Palmer Drought Severity Index (PDSI) for 1990 to 2002
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العرب اخلرباء  تعقيبات 
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ن ما كا جيا يتا  ر  . د
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الدكتورة/ ن�سرية كداد

تطرقت ف�شيلة الدكت�رة ندى حفاظ يف ورقتها اإىل مفه�م تاأمني املراأة، وبالأخ�س من اجلانب ال�شحي، واإىل درا�شة وا�شعة 

و�شاملة للع�امل امل�شهمة يف هذا املجال، ومنها الع�امل الجتماعية وال�شيا�شية وال�شحية.

ا اإ�شكالية ترقية املراأة، ل�شيما على م�شت�ى  واإنه ل�شرف عظيم اأن تتاح يل الفر�شة لأعقب على هذه ال�رقة القيمة التي طرحت حًقّ

البلدان العربية، كما اأو�شحت ارتباطها ال�ثيق مبك�نات التنمية الب�شرية امل�شتدامة. كما اأحلت على �شرورة تط�ير الهيئات 

ا يف  وال�شيا�شات، وحت�شني املنظ�مات ال�شحية ب�شفة عقالنية، وكذا حت�شني ال�شل�كيات، وترقية احلكم الرا�شد؛ كي ت�شهم فعليًّ

تخفي�س التفاوتات على امل�شت�يات الجتماعية والقت�شادية وال�شحية، وكذا التفاوتات بني اجلن�شني الناجمة عن ال�شل�كيات 

الجتماعية ال�شلبية امل�روثة.

يربز من خالل التحليل الذي تف�شلت به الدكت�رة ندى حفاظ يف ورقتها الرئي�شية اأن تاأمني ق�شايا املراأة من العنا�شر الأ�شا�شية 

الإ�شهام يف بناء اآفاق التنمية امل�شتدامة وطم�حاتها، كما ت��شح يف نف�س ال�قت مدى تاأثري الظروف الجتماعية والقت�شادية 

ا  وو�شعية املراأة وامل�شاواة ال�شحية يف التنمية الب�شرية، كما ه� احلال يف البلدان املتقدمة. وهذه املعادلة املعقدة ت�شكل حتديًّ

لالأمة العربية يف اأغلب الدول.

ون�شتخل�س من ال�رقة -ومن خالل بع�س امل�ؤ�شرات التي تطرقت لها على م�شت�ى العامل العربي ومقارنتها مب�ؤ�شرات بع�س 

الدول املتقدمة )البنية العمرية، اخل�ش�بة، الأمل يف احلياة، م�شاركة املراأة يف الن�شاط القت�شادي...الخ(- ت�شخي�س ال��شعية 

اأول�يات  �شمن  خا�شة  املراأة  و�شحة  عامة  ال�شحة  تاأمني  و�شع  ح�ل  ت�جيهات  وكذا  العربي،  للعامل  والجتماعية  ال�شكانية 

ال�شيا�شات والربامج ال�طنية. كما ت��شي الدكت�رة ندى حفاظ بتكثيف املجه�دات على م�شت�يات احلك�مات باإ�شراك املجتمع 

ا على جمع البيانات الإح�شائية التي ت�شمح بتقييم م��ش�عي وعلمي لل��شعية ال�شحية، واأخذ الإجراءات  املدين. كما تلح اأي�شً

والتدابري الالزمة ومتابعتها. 

واأ�شت�شمحكم يف اأن تتيح�ا يل الفر�شة لتقدمي بع�س القرتاحات؛ كي ت�ؤخذ كتكملة لبع�س الأفكار وامليادين التي كانت من 

مك�نات ال�رقة الرئي�شة:

املحور الأول: تاأمني �سحة املراأة وعلقته بال�سيا�سات ال�سكانية والتنموية

ا للزوجني، وخا�شة املراأة، كمك�ن من مك�نات  منذ انعقاد م�ؤمتر القاهرة عام 1994م اأ�شبح احلق يف ال�شحة الإجنابية يعد حقًّ

حق�ق الإن�شان الأ�شا�شية، وذلك من خالل احل�ش�ل على العالم واخلدمات يف هذا امليدان. 

مع العلم اأن اإ�شكالية ال�شحة الإجنابية من اأع��س الإ�شكاليات ال�شحية التي تتعر�س لها جمم�ع الدول العربية حالًيا؛ نظًرا لتعقد 

هذا امليدان وح�شا�شيته الناجمة عن الع�امل الفردية، ال�شل�كية والجتماعية والقت�شادية، والع�امل التنم�ية ب�شفة عامة.

1994م وامل�شادقة عليها تعد بحق مرحلًة ج�هريًة ون�عيًة؛ حيث اعرتفت ب�شرورة الربط بني ال�شيا�شات  اإن قاعدة القاهرة 

ال�شكانية والتنم�ية وبني متكني املراأة يف احلياة القت�شادية، اإ�شافة لدورها يف الإجناب، وتبنت هذا الت�جه.

وميتاز هذا امل�ؤمتر الدويل الثالث واملهم لل�شكان والتنمية يف ن�عه مقارنة بالندوات ال�شابقة )ب�خار�شت 1974م، ومك�شيك� 

بعني  ياأخذ  �شامل  مفه�م  اإىل  ال�شكان،  تزايد  ن�شبة  وتخفي�س  العائلي  بالتنظيم  اخلا�س  الأرقام  مفه�م  جتاوز  اأنه  1984م( 

العتبار حق الإن�شان اأو املراأة يف ال�شحة الإجنابية، وذلك ح�شب دورة احلياة.
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ومبا اأن املك�نات الأ�شا�شية لل�شحة الإجنابية معروفة ح�شب ت�شنيف املنظمة العاملية لل�شحة )التنظيم العائلي، الأم�مة الآمنة، 

فيبقى  الياأ�س...(  �شن  العقم،  والإيدز،  املكت�شبة  املناعة  نق�س  التنا�شلي،  اجلهاز  التهابات  املراأة،  �شد  العنف  الطفل،  �شحة 

ت�شخي�شها راجًعا اإىل كل بلد ح�شب خ�ش��شياته، وكذا الأول�يات واحلاجيات امل�شجلة.

يجب اأن ُيدرج تعميم خدمات التنظيم العائلي ومتكني املراأة يف احل�شبان عند اأخذ القرار �شمن الأول�يات ال�طنية على م�شت�ى 

معظم بلدان العامل العربي والإفريقي؛ ب��شفها ع�امل اأ�شا�شية ل�شمان حق�ق الزوجني يف حرية حتديد عدد ال�لدات وتباعدها، 

كما ي�شهم التنظيم العائلي �شمن ال�شيا�شات ال�طنية التنم�ية يف حتقيق الت�ازن الدمي�غرايف، وحت�شني القت�شاد والظروف 

املعي�شية، وتقلي�س الفقر، وكذا حت�شني ن�عية احلياة العائلية.

اأ�شارت ف�شيلة الدكت�رة ندى حفاظ،  العائلي بني الأزواج يف �شن الإجناب - كما  التنظيم  بالرغم من ارتفاع ن�شبة ممار�شة 

54.8%، ح�شب بيانات اآخر م�شح  53.1%، املغرب  52%، تون�س  خا�شة على م�شت�ى بع�س بلدان املغرب العربي )اجلزائر 

ا، فعلى �شبيل املثال متثل  مل�شروع جامعة الدول العربية ح�ل �شحة العائلة(- تبقى ن�شبة “احلاجيات غري امللباة” معتربة ن�شبيًّ

هذه الن�شبة )10%( باجلزائر عام 2006م.

اإن معرفة هذه احلاجيات غري امللباة جّد مهمة لتقلي�س ن�شبة “احلمل غري املرغ�ب فيه” يف وقت ما، اأو يف حالة �شحية معينة ل 

ت�شمح بذلك؛ نظًرا لرتفاع ن�شبة احتمالت تعر�س هذا احلمل مل�شاعفات ال�لدة املتعلقة مب�شكالت ال�لدة والإجها�س. وح�شب 

الدرا�شات، يت�شح اأن برامج التنظيم العائلي ت�شهم بن�شبة تبلغ )30%( يف تقلي�س وفيات الأمهات.

وعلى �شبيل التذكري، فاإن هناك اأربعة اأهداف لالألفية تتعلق مبا�شرة بقاعدة عمل القاهرة، وتبقى اأغلب الأهداف الأخرى متعلقة 

مب��ش�ع تاأمني ال�شحة. وقد مت التاأكيد اأخرًيا خالل تقييم الأمم املتحدة لأهداف الألفية عام 2006م اأن قاعدة القاهرة تبقى جّد 

مرتبطة بتحقيق هذه الأهداف، كما مت التاأكيد على �شرورة اإدماج الهدف العام لندوة القاهرة املتعلق “ب�شمان احل�ش�ل على 

خدمات ال�شحة الإجنابية جلميع الأفراد بحل�ل عام 2015م” �شمن ا�شرتاجتيات الربامج امل�شطرة لتحقيق اأهداف الألفية.

املحور الثاين: اأمومة اآمنة

اإن مبادرة حتقيق اأم�مة اآمنة انطلقت بنريوبي عام 1987م بهدف تقلي�س وفيات الأمهات اإىل الن�شف قبل حل�ل عام 2000م. 

العاملية من تخفي�س وفيات  ال�شحة  املتحدة ومنظمة  الأمم  امل�شجل، جعلت وكالت  التط�ر  ل�شعف  ال�قت؛ ونظًرا  ذلك  ومنذ 

ا للتنمية. الأمهات هدًفا دوليًّ

كان هدف تقلي�س وفاة الأم�مة اإىل ثالثة اأرباع م�شت�ياتها امل�شجلة يف عام 1990م بحل�ل عام 2015م من بني اأحد الأهداف 

الرئي�شة لت�شريح الألفية التي ُت�جت مب�شادقة ل مثيل لها من قبل )189( رئي�س دول وحك�مة يف �شبتمرب/اأيل�ل 2000م.

تبقى �شحة الأم�مة يف البلدان الفقرية متده�رة؛ حيث ت�شجل وفاة امراأة يف كل دقيقة ب�شبب م�شاعفات احلمل اأو ال�لدة، اأي 

ا يف العامل تقريًبا، )99%( منها يف الدول النامية. )1600( وفاة يف الي�م، وه� ما يعادل )600.000( وفاة �شن�يًّ

يت�شاعف خطر وفاة الأم خالل حملها كلما ازداد عدد مرات احلمل خالل حياتها التنا�شلية )ن�شبة اخل�ش�بة(، وه� يختلف 

ب�شدة ح�شب امل�شت�ى الجتماعي القت�شادي، وم�شت�ى تط�ر الدول. على �شبيل املثال فاإن هذا اخلطر يهدد 2800/1 امراأة 

يف اأية دولة متط�رة، بينما يقدر بـ )16/1( امراأة يف القارة �شبه ال�شحراوية با�شتثناء �شريالي�ن واأفغان�شتان فت�شجل معدلت 

مرتفعة، حيث يقدر خطر وفاة اأم حامل بـ )6/1(. 

ا ل�شحة الن�شاء؛ ومن ثم دلياًل على التنمية الب�شرية ب��شفه كا�شًفا عن مدى احل�ش�ل على  وهكذا يعد معدل وفاة الأم�مة م�ؤ�شًرا مهمًّ

اخلدمات الت�ليدية الأ�شا�شية ون�عيتها وكيفية ا�شتعمالها )امل�شت�ى الأول وامل�شت�ى الثاين ح�شب ت�شنيف منظمة ال�شحة العاملية(.
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يف  بنق�س  مرتبطة  جد  تك�ن  التي  اأ�شبابها  تفادي  ميكن  احلالت  معظم  يف  لأنه  حادثة؛  الأم�مة  وفاة  اعتبار  يجب  بالفعل 

العالجات خالل مرحلة ما قبل ال�لدة اأو اأثنائها، اأو �ش�ء التكفل بالأمرا�س التي قد ت�شكل خط�رة على ال�لدة )م�شاعفات 

خطرية وت�ليدية(.

ا ُتطرح م�شكلة احل�ش�ل على اخلدمات الت�ليدية مرتبطًة بنق�س امل�ارد وعجز املنظ�مة ال�شحية اأو �شعفها، وبالأخ�س على  عمليًّ

م�شت�ى الدول الفقرية. جند على م�شت�ى دول املغرب العربي -التي تعرف معدًل مت��شًطا ل�فاة الأم�مة- اأن م�شكلة احل�ش�ل على 

اخلدمات ل متثل النقطة احل�شا�شة؛ حيث يبقى نق�س الأطباء املخت�شني يف اأمرا�س الن�شاء والت�ليد، خا�شة يف بع�س اجلهات، 

ا. وقلة اإ�شراك الأطباء العامني هي فعاًل الأ�شباب الرئي�شة؛ وهذا ما يف�شر ب�شفة كبرية معدلت وفاة الأم�مة املرتفعة ن�شبيًّ

لقد تبث �شراحة اأن وفيات الأمهات ميكن تفاديها بن�شبة تبلغ )88-98%( من احلالت، وذلك حتى يف تلك الظروف التي متيز 

جممل الدول النامية. 

بني  ومن  الرئي�شة.  الأ�شباب  هي  وال�لدة  باحلمل  التكفل  ب�شروط  املرتبطة  املبا�شرة  الت�ليدية  الأ�شباب  اإن  بالفعل 

)25%(، وه� املت�شبب يف وفيات الأمهات، التعفنات بن�شبة  م�شاعفات الت�ليد الأكرث �شي�ًعا جند: نزيف ال�لدة بن�شبة 

وارتفاع  القلب،  مر�س  )مثل:  املزمنة  الأمرا�س  بع�س  تت�شبب  كما   . Eclampsia )%8( ، Distocy )%8(،)%15(

عن  الناجمة  الأمهات  وفيات  ن�شبة  وتقدر   .)%10( تبلغ  بن�شبة  الأمهات  وفيات  يف  ال�شكري(  ومر�س  الدم�ي،  ال�شغط 

لل�شحة. العاملية  املنظمة  اأرقام  ح�شب   )%13( بح�ايل  اخلطر  الإجها�س 

ا من ع�امل خطر الأم�مة التي ت�ؤدي اإىل زيادة ن�شبة  ون�شتخل�س مما مت ذكره �شالًفا اأن “مر�شية الأمومة” تعد عاماًل مهمًّ

وفيات الأمهات. وي�شبح من املفيد جًدا تقدير ن�شبتها بالرغم من �شع�بة احل�ش�ل على البيانات التي ت�شمح بذلك. وتقدر هذه 

الن�شبة باأخذ عدد ال�لدات احلية كمقام وعدد الأمرا�س املن�ش�بة اإىل اأ�شباب الت�ليد املبا�شرة خالل احلمل اأو خالل 42 ي�ًما 

بعد ال�لدة كب�شط. وه� من اأبرز امل�ؤ�شرات لتحديد اخلطر على �شحة الأم. ح�شب درا�شة معمقة مت حتقيقها يف اجلزائر من 

خالل بيانات امل�شح اجلزائري ح�ل �شحة الأم 2002م، ات�شح اأن ن�شبة مر�شية الأم�مة تبلغ )22%( من ال�لدات احلية. بينما 

كانت ن�شبة مر�شية الأم�مة تقدر بـ )%5(. 

األمومة برامج  تقييم  خيص  فيما 
اأ�شبح من ال�شعب تقييم تط�ر برامج الأم�مة الآمنة؛ نظًرا ل�شع�بة قيا�س وفيات الأمهات ذاتها. ويدمج التعريف ال�شادر يف 

املراجعة العا�شرة للت�شنيف الإح�شائي الدويل لالأمرا�س وم�شاكل ال�شحة ارتباط ال�فيات الناجمة عن اأ�شباب مبا�شرة للت�ليد 

بالأمرا�س املتاأزمة عن احلمل اأو ال�لدة.

يت�افر لدى القليل من الدول نظام اإح�شائي ي�شمح بت�شجيل اأ�شباب ال�فيات على م�شت�ى احلالة املدنية. ومن ال�شعب كذلك 

تقدير ن�شبة مر�شية الأم�مة نظًرا لغياب ا�شتعمال قاعدة م�ؤ�شرات لن�عية اخلدمات اأو نق�س ا�شتعمالها على م�شت�ى م�شالح 

الت�ليد. كما اأن العالجات الت�ليدية ل تغطي جميع فئات الن�شاء يف بع�س الأحيان. 

وانعكاساتها االنتقالية  املرحلة 
اإن معرفة الع�امل واملحددات الدمي�غرافية وحتليلها �شروريان ل��شع �شيا�شات وبرامج تتنا�شب مع خمتلف حاجيات الفئات 

ا  ال�شكانية يف املجال ال�شحي ب�شفة خا�شة والتنم�ي ب�شفة عامة. وت�شجل حالًيا اأغلب بلدان العامل العربي تط�ًرا دمي�غرافيًّ

ملح�ًظا ميتاز بانخفا�س وترية النم� ال�شكاين نتيجة تفاعل النخفا�س املهم للخ�ش�بة وال�فيات العامة، مع العلم اأن ال�فيات 

العامة جّد مرتبطة مب�شت�يات �شحة الأم والطفل. 
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كما نلفت النتباه اإىل اأن معظم هذه البلدان تعي�س مرحلة متقدمة لالنتقال الدمي�غرايف ت�شببت يف اإحداث تغريات مهمة يف هرم 

ا. وُتعرف هذه املرحلة بالهبة الدمي�غرافية.  الأعمار ت�شبب يف تقل�س فئة ال�شباب ب�شفة خا�شة، وارتفاع فئة النا�شطني اقت�شاديًّ

وهي فر�شة ل تتاح اإل مرة واحدة يف حياة كل اأمة؛ لذا يجب م�شاندتها بال�شيا�شات التنم�ية )الت�شغيل، ال�شكن، احلفاظ على 

البيئة...اإلخ(، وال�شيا�شات الب�شرية امل�شتدامة )التعليم، ن�عيه التمدر�س والتك�ين، ال�شحة ول �شميا ال�شحة الإجنابية التي 

ت�شتهدف ال�شباب واملراهقني والأزواج يف �شن الإجناب...اإلخ(. 

ا، وهي متتاز  اآخر. وت�شجل بلدان املغرب معدلت مت��شطة ن�شبيًّ اإىل  اأن حمددات هذا التط�ر تختلف من بلد  جتدر الإ�شارة 

بتح�ل دمي�غرايف متقدم، مع انعكا�شات هيكلية لهرم الأعمار. ويرجع انخفا�س ن�شبة النم� الطبيعي لل�شكان يف منطقة الدول 

الفقرية )ال�ش�مال، وچيب�تي( اإىل احلجم املرتفع لل�لدات وال�فيات. بينما يف دول اخلليج، فاإن انخفا�س ن�شبة النم� الطبيعي 

لل�شكان تع�د اإىل ن�شبة ال�شكان املهاجرين ل�شيما من الرجال.

ر مت��شط معدل النم� الطبيعي يف العامل العربي بـ )2.1%( عام 2003م، حيث �شجلت چيب�تي اأ�شعف ن�شبة )لالعتبارات  ُقدِّ

�شالفة الذكر(، بينما �شجلت فل�شطني اأعلى ن�شبة )4.2%(، و�شجلت اجلزائر ن�شبة بلغت )%1.8( عام 2006م.

تراوح معدل ال�لدات يف العامل العربي عام 2003م من )16( ولدة حية /1000 بقطر اإىل )42( ولدة حية /1000 مب�ريتانيا. 

وتنتمي اجلزائر اإىل املجم�عة الأوىل )بن�شبة اأقل من 1000/25 مع باقي دول املغرب وكذلك دول الإمارات العربية املتحدة، 

الك�يت وقطر(.

1000 م�اطن )ال�ش�مال،  )18( وفاة لكل  فيما يخ�س معدل ال�فيات ت�شجل الدول الفقرية م�شت�يات مرتفعة قد ت�شل اإىل 

وچيب�تي(، بينما ت�شجل اأ�شعف ن�شبة بدولة قطر. اأما دول اخلليج وال�شرق الأو�شط واملغرب فهي اأكرث تقدًما؛ اإذ ت�شجل ن�شب 

منخف�شة مبعدلت تف�ق )6( وفاة لكل 1000 م�اطن )اجلزائر 4.43 /1000 يف عام 2006م(. وتبقى هذه املعدلت جد مرتبطة 

بالبنية العمرية.

�شجلت  )حيث  امراأة  لكل  )2.7( طفل  بـ  يقدر  الذي  العاملي  املت��شط  مرتفًعا عن  املنطقة  للخ�ش�بة يف  الرتكيبي  امل�ؤ�شر  يبقى 

امل�ؤ�شر  يقدر  اإذ  الأوىل؛  املجم�عة  والإمارات والك�يت يف  تتمركز اجلزائر واملغرب  بينما   ،)6.2( واليمن   ،)7.3( ال�ش�مال 

الرتكيبي للخ�ش�بة بح�ايل 2.0 )ت�ن�س(، 2.9 )الإمارات( و)2.3( اجلزائر(.

فيما يخ�س م�شاركة املراأة، ول�شيما يف ميدان الن�شاط القت�شادي، تطرقت الدكت�رة م�ؤلفة ال�رقة اإىل ت�شخي�س ال��شعية 

التنم�ية يف البلدان العربية بال�شتناد اإىل م�ؤ�شر التنمية الب�شرية ل�شندوق الأمم املتحدة للتنمية. وتلفت النتباه يف هذا الإطار 

اإىل بع�س التباينات امل�شجلة بني البلدان ُمقاِرنة بني اأمل احلياة ون�شبة التعليم لدى الإناث، وكذا تاأثريها على م�ؤ�شر التنمية 

ا  الب�شرية. كما ت�شري اإىل بع�س التناق�شات، حيث تالحظ يف بع�س البلدان )م�شر، املغرب واليمن( بني م�شت�يات مرتفعة ن�شبيًّ

يف اأمل احلياة مقابل م�شت�يات منخف�شة لن�شبة تعليم الإناث. 

يف هذا املجال، جتدر الإ�شارة اإىل اأن م�ؤ�شر التنمية الب�شرية )IDH( ه� م�ؤ�شر تركيبي، ي�شم الناجت املحلي الإجمايل، وم�ؤ�شر 

اأمل احلياة، وم�ؤ�شر ن�شبة القراءة والكتابة عند الكبار، ون�شبة التمدر�س عند الأطفال، دون اللتفات اإىل الفروق بني اجلن�شني. 

 )IPF( وكذا م�ؤ�شر م�شاركة املراأة )ISDH( ُيحبذ ل� يتم الت�شخي�س من خالل امل�ؤ�شر املخ�ش�س باجلن�س للتنمية الب�شرية

لإعطاء �ش�ره �شاملة للع�امل الأكرث تاأثرًيا على امل�شت�يات امل�شجلة )اتخاذ القرار يف كل من امليدان ال�شيا�شي والقت�شادي، 

م�شاركة املراأة يف الن�شاط القت�شادي...(. اإل اأن اإ�شافة هذه امل�ؤ�شرات لي�شت دقيقة يف جميع البلدان، كما ي�شعب احل�ش�ل 

عليها يف اأغلب الأحيان.
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املحور الثالث: ال�سيخوخة على امل�ستوى العاملي والعربي وانعكا�ساتها 

على تاأمني �سحة املراأة

لأ�شباب عديدة فاإن تاأنيث ال�شيخ�خة لها انعكا�شات مهمة يف كل بلدان العامل. لقد تطرقت ال�رقة اإىل هذا اجلانب املهم، حيث 

طرحت ارتفاع اأمل احلياة يف معظم بلدان العامل العربي، ل �شيما يف جمم�عة �شغرية، هي: اليمن وچيب�تي وال�ش�مال؛ وهذا 

نتيجة لتح�شن ظروف املعي�شة وال�شحة والظروف القت�شادية.

بالفعل يالحظ اأن الفرق بني معدل اأمل احلياة عند الن�شاء مقارنة مبعدل اأمل احلياة عند الرجال يف جمم�ع البلدان العربية يقدر 

ب�شنتني لفائدة الن�شاء. بينما يتجاوز ثماين )8( �شن�ات يف بلدان العامل املتط�ر. وعليه نلفت النظر اإىل هذا التفاوت ال�شخم، 

والفئات  الدول  بني  احلياة  اأمل  معدل  يف  امل�شجلة  التفاوتات  على  للق�شاء  كبرية  جمه�دات  بذل  �شرورة  على  ن�ؤكد  وكذلك 

ا ب�شفة خا�شة. ا ب�شفة عامة وعربيًّ ا دوليًّ ال�شكانية يف كل جهات العامل واأقطاره، وعد ذلك هدًفا تنم�يًّ

نتيجة للمرحلة النتقالية الدمي�غرافية امل�شجلة يف معظم بلدان العامل العربي وانعكا�شاتها على الهرم ال�شكاين يف تلك البلدان؛ 

فاإن معدل ازدياد الأ�شخا�س امل�شنني )60 �شنة فاأكرث(، وكذا الن�شاء امل�شنات، يت�شاعف ب�شرعة تف�ق ن�شبة ال�شباب )على �شبيل 

املثال فاإن معدل ازدياد الفئة العمرية )60( �شنة فاأكرث يف اجلزائر يقدر بـ )3.01( مقابل )1.03( بالن�شبة لفئة ال�شباب اأقل من 

20 �شنة خالل الع�شرية الأخرية(.

اإن الن�شاء امل�شنات تكدن اأن ت�شغلن ن�شبة معتربة من ال�شكان يف جمم�ع بلدان العامل، وح�شب اإح�شاءات ال�ليات املتحدة فاإن 

عددهن �شريتفع من )336( ملي�ًنا يف عام 2000م اإىل )1( بلي�ن يف 2050م. يف نف�س الفرتة �شيرتاوح معدل الرجال/معدل 

الن�شاء من )123( امراأة/100 رجل اإىل )189( امراأة/100 رجل يف املجم�عة العمرية )80 �شنة فاأكرث( حيث �شيبلغ ذروته. 

ف�شاًل عن التمييز املتعلق ب�شنهن، فاإن ه�ؤلء الن�شاء تتعر�شن اإىل التمييز املرتبط بالن�ع الجتماعي اأكرث من الأجيال ال�شابة. 

لكن لدينا روؤية �شعيفة يف هذا املجال نظًرا لغياب املعل�مات الإح�شائية ح�ل التمييز ح�شب ال�شن واجلن�س اأو عدم كفاءتها.

الع�امل الجتماعية  البحث عن  اإىل  ال�شيدا والعنف مل تتطرق  الدرا�شات والأبحاث ح�ل مر�س  اأغلب  فاإن  املثال  على �شبيل 

لل�شحة، وكذا الختالفات املت�اجدة بني الن�شاء والرجال. ونف�س املالحظة ُتطرح بالن�شبة لالأمرا�س املزمنة )كمر�س ال�شكر 

وال�شغط الدم�ي( التي تخ�س الن�شاء امل�شنات اأكرث من الرجال. 

من املعترب اأن الن�شاء امل�شنات ت�شهمن بدور مهم يف احلياة الجتماعية والقت�شادية: )تربية الأحفاد، نقل الثقافات اإىل الأجيال...

اإلخ(؛ لذلك يجب تقدير م�شاركتهن وتثمينها. ومن اأهم الأهداف ل�شمان �شحتهن وفاعليتهن، و�شع �شيا�شات وبرامج من�شجمة 

تراعي ُبعد الن�ع الجتماعي )اجلندر(، �شيا�شات وبرامج ت�شمن حق�ق امل�شنني وحاجياتهم، وباخل�ش��س الن�شاء امل�شابات 

باأمرا�س مزمنة، والالتي تع�شن يف مناطق ريفية، وذوات امل�شت�ى الجتماعي والقت�شادي ال�شعيف. 

هي:  اأ�شا�شية،  ركائز  ثالث  يت�شمن   ”Active Ageing“ نا�شطة  �شيخ�خة  مفه�م  فاإن  املتحدة،  الأمم  هيئة  لئحة  ح�شب 

ال�شتقاللية والكتفاء الذاتي، والعالج، والكرامة.



���

الجدول رقم )1(: معدل أمل الحياة عند الوالدة لدى النساء وعند )60( سنة - حسب البلدان لعام 2006م

 عند

 عمر

60 

�سنة

 عند

الولدة

 عند

 عمر

60 

�سنة

 عند

الولدة

 عند

 عمر

60 

�سنة

 عند

الولدة

18 63 الهند 20 76 بلغاريا 16 46 م�زمبيق

18 69 اإندوني�شيا 19 72 رو�شيا الفيدرالية 17 57 ال�شينغال

21 77 �شرييالنكا 26 83 �شوي�شرا 14 40 �شرياليون

20 74 ال�شني 20 75 البحرين 22 74 الربازيل

27 86 اليابان 18 70 م�شر 25 83 كندا

14 61 غينيا اجلديدة 17 63 باك�شتان 17 56 هاييتي

امل�شدر: املنظمة ال�شحة العاملية.

تـو�سيات

التي  الأخرى  القرتاحات  بع�س  تقدمي  من  باأ�س  ل  حفاظ،  ندى  الدكت�رة  ا�شتخل�شتها  التي  الرثية  الت��شيات  اإىل  اإ�شافة 

تتمثل فيما يلي:

العربية ح�ل �شحة  الدول  اأخذ م�شروع جامعة  الدول، مع  اإن�شاء نظام معل�ماتي واإح�شائي، وتبادل اخلربات بني   •
العائل كقاعدة بيانات، وا�شتعمالها يف ر�شم الربامج وحت�شني اجل�دة.

• تدعيم القدرات ال�طنية للتقييم امل�شتمر لالأن�شطة والربامج، ل�شيما برامج �شحة الأم�مة والطف�لة. 

خلق اخلربات يف جمال التحليل وتن�شيطها، ل�شيما التحليل الإح�شائي واملحددات الجتماعية والدمي�غرافية التي   •
ت�شمح بت�فري قاعدة علمية لر�شم ال�شيا�شات واملخططات ال�طنية للتنمية.

• تثمني دور املراأة على امل�شت�ى العائلي والقت�شادي، واإدماجه يف املخططات ال�طنية للتنمية، مع الأخذ بعني العتبار 
التفاوتات والفروق بني اجلن�شني. 

• تعميم برامج ال�شحة الإجنابية )�شحة املراهقني وال�شباب، حماربة الآفات الجتماعية، حماربة العنف �شد املراأة، التكفل 
بالن�شاء يف �شن الياأ�س والأمرا�س الناجمة عنه، التكفل بال�شيخ�خة( وتدعيمها من اجلانب الإعالمي ون�عية اخلدمات.

• تكثيف ن�شاطات جلب الراأي جتاه اأ�شحاب القرار لتجنيد امل�ارد الالزمة لفائدة ال�شحة والربامج املفيدة يف هذا امليدان 
)التمدر�س، مكافحة الأمية، التنمية الريفية...اإلخ(.

• الأعالم والت�عية وتك�ين الفئات امل�شاعدة )املجتمع املدين، رجال الدين وال�شحافة...الخ( لرتقية ال�شل�كيات وتط�ير 
الذهنيات ملحاربة الأفكار ال�شلبية.
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الدكتورة/ ريتا جياكامان

بادئ ذي بدء، ا�شمح�ا يل اأن اأت�جه بال�شكر اإىل الدكت�رة ندى حفاظ لقيامها باإعداد هذه ال�رقة، وتركيزها على �شحة املراأة 

يف العامل العربي باعتبار ذلك اأحد حق�قها اجل�هرية، ومن ثم فاإن م�شئ�لية حماية هذا احلق تقع على عاتق احلك�مة. لي�س هذا 

ا على قيامها بت�فري كافة البيانات الالزمة التي تربهن على مدى التباين يف الأو�شاع ال�شحية للمراأة  فح�شب بل اأ�شكرها اأي�شً

بني خمتلف الدول العربية. ويبدو هذا التفاوت وا�شًحا يف معدل وفيات الأمهات، والذي يبلغ 100.000/4 امراأة يف الك�يت، 

بينما يقفز هذا املعدل لي�شل اإىل 100,000/450 امراأة يف ال�ش�دان، و100,000/650 يف جيب�تي. وهذا التفاوت احلاد يف 

معدلت ال�فاة يتطلب و�شعه يف �شياق الظروف والأ�شباب املجتمعية التي تقف وراء ارتفاع معدل ال�فيات يف هذه البلدان، 

)مثل احلروب، وانت�شار الفقر والبطالة، ووج�د بيئة غري �شليمة يف ظل �شيا�شات اجتماعية و�شحية عقيمة وغري جمدية(. وحني 

ن�شع اأيدينا على الأ�شباب احلقيقية وراء ارتفاع هذه املعدلت، التي ل ميكن غ�س الطرف عنها، تبدو لنا الروؤية اأكرث و�ش�ًحا؛ 

وبالتايل ن�شتطيع التعامل مع هذا التفاوت يف معدلت ال�فاة. 

 Chen and( اإن اإطار العمل اخلا�س باأمن الإن�شان يت�شمن عنا�شر ج�هرية تهدف اإىل حتقيق التنمية الب�شرية وال�شحية للفرد

Narasimhan, 2004: 183(، وتعد �شحة الإن�شان هي ج�هر هذه التنمية يف خ�شم التهديدات والأخطار التي تتعر�س لها من جراء 

تدمري البنية الأ�شا�شية، وعدم ت�افر الأمن الغذائي وفر�س العمل الكافية، ناهيك عن نق�س اخلدمات ال�شحية وتعذر احل�ش�ل 

عليها، وتدين ن�عية الرعاية ال�شحية ب�شكل عام )Caballero, 2004: 240- 242(. ومثل هذه الع�امل من �شاأنها اأن تبل�ر فهمنا للق�شايا 

ال�شحية، ومتكننا من معرفة الأ�شباب احلقيقية وراء انت�شار املر�س؛ ومن ثم ارتفاع معدلت ال�فاة يف بع�س البلدان. ومن منطلق 

هذه املعل�مات، ن�شتطيع ال�شتفادة من الإجراءات ال�شحية اجلديدة والتعرف على اأ�شباب انخفا�س م�شت�ى الرعاية ال�شحية؛ ومن 

ثم اخلروج من دائرة جمرد العتماد على امل�ؤ�شرات التقليدية لل�فيات ومعدلت الإ�شابة باملر�س اإىل نطاق اأو�شع يت�شمن اتخاذ 

اإجراءات م��ش�عية، مثل: ر�شد خمتلف اأن�اع التهديدات والأزمات التي تهدد ال��شع الأمني وت�ؤثر على ن�عية احلياة املت�افرة 

للب�شر، ومدى ت�افر خدمات الرعاية الجتماعية املتاحة، وف�شاًل عن ذلك، فاإن هذا ي�شاعدنا على اإعداد م�ؤ�شرات حقيقية لر�شد 

احلالة ال�شحية اأ�ش�ة مبا يتم يف جميع اأرجاء العامل*؛ ومن ثم فمع انتهاج �شبل جديدة ميكننا من خاللها ر�شد احلالة ال�شحية 

وتقييمها التقييم ال�شحيح، ن�شتطيع يف هذا الإطار فهم الأم�ر على حقيقتها؛ ومن ثم و�شع ال�شيا�شات الكفيلة بالت�شدي للمر�س 

وحت�شني الأو�شاع ال�شحية والتدخل املنا�شب خارج نطاق دائرة النظام ال�شحي للدولة. وهذا يعني التحرك من خالل اإطار عمل 

بديل للتدخل حلماية اأكرث املت�شررين من تردي الأو�شاع الجتماعية )Leaning etd., 2004: 5- 30(، خا�شة املراأة. 

اإىل  الجتماعية  واملعاناة  والتهديدات،  الأمن،  انعدام  ت�ؤدي حالة  ندرك كيف  يجعلنا  الت�جه اجلديد  اأن هذا  وما من �شك يف 

الزيادة الكبرية يف معدلت وفيات الأمهات يف كل من ال�ش�دان وجيب�تي على وجه اخل�ش��س. وال�ش�ؤال الذي يطرح نف�شه 

الآن ه�: ملاذا ي�شل معدل وفيات امل�اليد -الذي يقل مت��شطه عن )5( لكل 100.000م�ل�د- اإىل )145( لكل 100.000 يف 

العمر املت�قع يف  البحرين مثاًل وملاذا يبلغ مت��شط  100.000 يف مملكة  بينما يبلغ نف�س املعدل )10( فقط لكل  ال�ش�مال، 

ال�ش�مال 37 عاًما، بينما يبلغ مت��شط العمر املت�قع يف دولة الإمارات العربية املتحدة مثاًل 64 عاًما وملاذا تعد معدلت امل�اليد 

يف الدول الأكرث فقًرا اأعلى منها يف الدول املتقدمة؟

*انظر:

Torsheim T, Currie C, Boyce W, Kalnins I, Overpeck M, Haughland S )2004(, “Material deprivation and self-rated 
health: a multilevel study of adolescents from 22 European and North American countries,” Social Science and Medi-
cine, 59, pp. 1-12; Byrne DG, Davenport SC, Mazanov J (2007), “Profiles of adolescent stress: the development of 
the adolescent stress questionnaire,” Journal of Adolescence, 30 )3(, pp. 393-416; Werngren-Elgstrom M, Carlsson, G, 
Iwarsson S (2008), “A 10-year follow-up study on subjective well-being and relationships to person-environment fit and 
activity of daily living dependence of older Swedish adults,” Archives of Gerontology and Geriatrics )in press(; Chen 
DR, Chang LY, Yang ML (2008), “Gender-specific responses to social determinants associated with self-perceived 
health in Taiwan: a multilevel approach,” Social Science and Medicine 67, pp. 1630-1640; Giacaman R, Mataria 
A, Nguyen-Gilham V, Abu Safieh R, Stefanini A, Chatterji S (2007), “Quality of life in the Palestinian context: an 
inquiry in war-like conditions,” Health Policy 81, pp. 68-84.
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ورغم اأن الرد على بع�س هذه الت�شاوؤلت قد يتعلق باملخ�ش�شات املالية التي تر�شدها احلك�مات لالإنفاق على ت�فري اخلدمات 

ال�شحية والعالج مل�اطنيها، بيد اأنه رغم ذلك فاإن هناك مربرات اأخرى ترتبط ب�شيا�شة تنظيم القطاع ال�شحي التي تت�شمن على 

�شبيل املثال عملية تنظيم الفئات امل�شتحقة خلدمات الرعاية ال�شحية، وتي�شري ح�ش�لهم على هذه اخلدمات دون غريهم، كما 

ا نظام ت�زيع مرافق اخلدمات ال�شحية، ون�عية الرعاية ال�شحية املقدمة للمراأة، ناهيك عن املفاهيم الثقافية املتاأ�شلة  ت�شمل اأي�شً

باخلدمات  املرتبطة  املربرات  تت�شمن  ال�شحي. كما  النظام  اإطار  املراأة يف  امل�شتمر على �شحة  فيما يخ�س �شرورة احلر�س 

ال�شحية ال�اردة كذلك مدى تاأثري الأو�شاع الجتماعية والقت�شادية للمراأة العربية على �شحتها، كما ت�شري هذه ال�رقة. 

ا املزيد من الت�شاوؤلت عند قراءة هذه ال�رقة، ومن بني هذه الت�شاوؤلت ما يلي:  ويتبادر اإىل الذهن اأي�شً

• ملاذا تك�ن املراأة دائًما اأقل تعليًما واأكرث فقًرا من الرجل؟

• وهل هذه امل�شكالت تنجم عن ع�امل بي�ل�جية اأم هي نتيجة تهمي�س املراأة وحالة انعدام الأمن التي ت�ش�د املنطقة فتك�ن 
الأخطار التي تتعر�س لها املراأة من جراء هذه الأو�شاع املرتدية؟

• وهل ترتبط امل�شكالت ال�شحية التي تعانى منها املراأة العربية ب��شعها الجتماعي وعملية ت�زيع املنا�شب ال�شلط�ية 
بني الرجال والن�شاء؟

• وهل هذه امل�شكالت تتعلق بالثقافة الرا�شخة يف املجتمع؟

• واإىل اأي مدى ا�شتطاعت ال�شيا�شات الجتماعية للحك�مات املعنية م�اجهة هذه امل�شكالت اأو غ�س الطرف عنها؟

• وهل تقت�شر مهمة حت�شني ال��شع ال�شحي للمراأة والهتمام به على وزارات ال�شحة فقط، اأو ميتد هذا الهتمام لي�شمل 
احلك�مة بكامل اأجهزتها؟

امل�شاركة  يتطلب  املجتمع  اأفراد  ال�شحية جلميع  العدالة  اأن حتقيق مبداأ  اإىل  العاملية م�ؤخًرا  ال�شحة  اأ�شارت منظمة  هذا وقد 

من  ذلك  اإن  حيث  املجتمع.  يف  ال�شاملة  والقت�شادية  الجتماعية  التنمية  حتقيق  اأجل  من  الدولة  اأجهزة  جميع  من  الة  الفعَّ

ال�شحة  وتدين  للمر�س  الرئي�س  ال�شبب  اأن  اإىل  يرجع  وهذا  ال�شحية.  العدالة  مبداأ  لتحقيق  الالزمة  اجل�هرية  الأ�ش�س 

يكمن يف املجتمع على نطاق وا�شع، وكذا الظروف الجتماعية والقت�شادية امل�شاحبة لرتدي هذه الأو�شاع ال�شحية فيه. 

اأنها  اإل  ال�شيا�شات الجتماعية،  اإىل حتقيقه جميع  الذي ت�شعى  الهدف  املراأة قد ل تك�ن هي  اأن �شحة  اأنه رغم  وهذا يعني 

تاأتي كنتيجة رئي�شة لهذه ال�شيا�شات؛ وبالتايل يتعني على وزارات ال�شحة املعنية مراقبة هذه ال�شيا�شات وتقييمها ل�شمان 

 .)Commission on Social Determinants of Health, 2004( حتقيق الغر�س منها

ا بانعدام الأمن ال�شحي داخل الدول العربية؛ ومن ثم تظهر احلاجة اإىل  اأي�شً ومن جانب اآخر، نرى اأن مبداأ العدالة يرتبط 

املتنامي  التباين  ذلك  البلدان. ومثال  بلد من هذه  داخل كل  امل�ج�د  التفاوت  ت��شح مدى  التي  واملعل�مات  البيانات  ت�فري 

املحتدمة  وال�شراعات  احلروب  اأن  �شك يف  من  وما  غزة.  وقطاع  الغربية  ال�شفة  من  كل  للمراأة يف  ال�شحية  الأو�شاع  بني 

اأثارها ال�شلبية على ال�شحة،  –مثل: العراق وال�ش�دان والأرا�شي الفل�شطينية املحتلة- لها  داخل العديد من الدول العربية 

التهديدات  ال�شلبية الأخرى، ناهيك عن  الآثار  الأوبئة والأمرا�س، وغري ذلك من  ال�فيات، وانت�شار  من حيث ارتفاع معدل 

التي ت�شكلها هذه ال�شراعات على حياة الآمنني من امل�اطنني، وما ت�شفر عنه من تردي الأو�شاع ال�شحية و�ش�ء الظروف 

املزمنة وانخفا�س  ل�شغ�ط احلياة  نتيجة طبيعية  اإل  ما هي  ال�شحية  امل�شكالت  اإن  للمراأة. حيث  بالن�شبة  املعي�شية، ول�شيما 

م�شت�ى املعي�شة )Watts etd., 2007(، ناهيك عن ال�شغ�ط الناجمة عن زيادة عدد اأفراد الأ�شرة مع قلة الفر�س املتاحة للتعليم، 

ا ال�شغ�ط الناجمة عن احلرمان من احلق العادل يف امل�شاركة الكاملة يف املجالت  وتردي �شبل العي�س الكرمي. ثم هناك اأي�شً

الجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية يف املجتمع.
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لدرا�شة  2008م  �شبتمرب/اأيل�ل  يف  العاملية  ال�شحة  منظمة  قبل  من  امل�شكلة  اللجنة  عن  ال�شادر  الأخري  التقرير  �شياق  ويف 

دليل  اأي  ي�جد  “ل  اأنه:  اإىل  مارم�ت  مايكل  ال�شيد  اأ�شار  املجتمع  يف  ال�شحية  الأو�شاع  على  امل�ؤثرة  الجتماعية  الع�امل 

عمر  ومت��شط  �شنة   43 البالغ  ب�ت�ش�انا  يف  املراأة  عمر  مت��شط  بني  احلاد  التباين  يف�شر  بي�ل�جي  �شبب  اأي  ل�ج�د  علمي 

الأمهات يف  وفيات  معدل  بل�غ  يف�شر  بي�ل�جي  �شبب  اأي  ي�جد  ل  نف�شه،  ال�شياق  �شنة”. ويف   86 البالغ  اليابان  املراأة يف 

ال�شيد مايكل مام�رت يف هذا  العدد. وقد ن�ه  لنف�س  )4( فقط  الك�يت  بينما جنده يف دولة مثل   ،100,000/650 جيب�تي 

التي  الأفراد وال�شكان ب�شكل عام تت�قف على الظروف  التي حتدد م�شت�ى �شحة  الرئي�شة  الع�امل  “اإن  قائاًل:  اخل�ش��س 

ي�لدون وين�شئ�ن ويعي�ش�ن ويعمل�ن يف كنفها. كما تتاأثر هذه الظروف بالبيئة الجتماعية والقت�شادية املحيطة بهم. ومن 

ال�ا�شح اأن تردي هذه الظروف من �شاأنه اأن يعمل على انت�شار الأمرا�س وزيادة املعاناة وال�فاة املبكرة؛ لذلك فاإن هذا املزيج 

ال�شام من الهياكل الجتماعية ال�شيئة وال�شيا�شات القت�شادية اجلائرة يعمل ب�شكل كبري على تردي ال��شع ال�شحي وانت�شار 

 .)Marmot, 2008( الأمرا�س يف البالد

ويف اخلتام، ل ي�شعني اإل اأن اأكرر تهنئتي مل�ؤلفة ال�رقة، واأمتنى اأن تدر�س فكرة ن�شرها يف اإحدى املجالت اأو الدوريات العلمية 

الدولية، بعد اأن تق�م بدعم الأدلة البيانية التي قامت بجمعها، ومنها ما يلي: 

• عر�س املزيد من الدعم البحثي لإطار عمل اأمن الإن�شان، ومدى ارتباط التهديدات التي تعمل على زعزعة اأمن املجتمع 
على ال�شحة العامة. 

• الرتكيز على ت��شيع نطاق مدى ارتباط الع�امل امل�ؤثرة على ال�شحة )مثل: الفقر، واحلروب، والبطالة، وامل�شت�يات 
التعليمية املتدنية، وغريها من الع�امل الأخرى( على ال��شع ال�شحي العام للمجتمع، مع عر�س حتليل لالأ�شاليب املتبعة 

لتنظيم املجتمع، واإلقاء املزيد من ال�ش�ء على العالقات القائمة بني اجلن�شني. 

• عمل حتليل لل�شيا�شة الجتماعية التي ت�شعها احلك�مة، ومدى تاأثريها على �شحة املراأة، ب��شفها م�شئ�لية تقع على 
عاتق اأجهزة احلك�مة باأكملها ول تقت�شر فقط على وزارة ال�شحة. 

• اإ�شافة جزء اآخر اإىل هذه ال�رقة، وتزويده بكافة البيانات امل�ثقة اخلا�شة مبعدل تف�شي الأمرا�س غري املعدية، والتي تعد 
من الأ�شباب الرئي�شة وراء ارتفاع معدل ال�فيات وانت�شار الأمرا�س بني الرجال والن�شاء يف العديد من الدول العربية.

• تزويد ال�رقة باحل�ا�شي واله�ام�س واملقتطفات املنق�لة، مع اإ�شافة اأ�شماء املراجع امل�شتخدمة لدعم البيانات ال�اردة 
بال�رقة للرج�ع اإليها والتثبت من م�شم�نها.
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الدكتورة/ غيتا �سن

تكمن اأهمية هذه ال�رقة يف ا�شتعرا�شها ملجمل الق�شايا املتعلقة ب�شحة املراأة يف املنطقة العربية، بدًءا من بع�س الق�شايا الكربى 

مثل الإنفاق على جمال ال�شحة ومقارنته بالإنفاق على املجالت الع�شكرية يف خمتلف الدول، ثم ا�شتعرا�س خمتلف م�شت�يات 

عن  ف�شاًل  ال�شمنة،  مر�س  اإىل  ت�ؤدي  التي  ال�شارة  ال�شحية  ال�شل�كيات  م�شت�ى  اإىل  و�ش�ًل  الأ�شا�شية،  ال�شحية  اخلدمات 

تناول بع�س املمار�شات اخلاطئة الأخرى مثل ختان الإناث. كما ت�شتعر�س ال�رقة، مبا ت�شمنته من ت�ثيق، التفاوت ال�شا�شع يف 

امل�ؤ�شرات والأو�شاع ال�شحية والختالفات القائمة امللح�ظة بني الدول املعنية، والتي تعزى يف جزء منها، على اأقل تقدير، اإىل 

الفروق القت�شادية ال�شا�شعة بني هذه الدول.

لها  الأجدى  من  كان  اأنه  اأرى  الق�شية؛  هذه  من  عري�شة  م�شاحة  بتغطية  ال�رقة  م�ؤلفة  لقيام  ونظًرا  ال�شياق،  هذا  ويف 

املعنية  اخلا�شة  اللجنة  ب��شعه  قامت  الذي  العمل  اإطار  مثل  و�شم�ًل،  تنظيًما  والأكرث  املتاحة  العمل  اأطر  من  ال�شتفادة 

بتحديد الع�امل الجتماعية امل�ؤثرة على ال�شحة )CSDH, 2008( التابعة ملنظمة ال�شحة العاملية )WHO(، مع الرج�ع ملا 

 .)Sen edt., 2007( )WGEKN( تت�شمنه �شبكة املعل�مات التابعة لهذه اللجنة، واملعنية باملراأة وامل�شاواة بني اجلن�شني 

ويركز اإطار العمل هذا على خمتلف اأ�شكال عدم امل�شاواة بني اجلن�شني، �ش�اء اأكان ذلك بني الدول املختلفة اأو داخل هذه 

نف�شها.  الدول 

ويف �شياق ما عر�شته اللجنة اخلا�شة املعنية بتحديد الع�امل الجتماعية امل�ؤثرة على ال�شحة )CSDH( من ت�ثيق لأ�شكال عدم 

امل�شاواة بني اجلن�شني، طرحت ثالث ت��شيات مهمة، هي: حت�شني اأح�ال املعي�شة الي�مية لكافة فئات امل�اطنني، ومعاجلة اأ�شكال 

عدم امل�شاواة يف ت�زيع ال�شلطة والرثوة وامل�ارد بني اأفراد املجتمع، والعمل اجلاد على قيا�س امل�شكلة وفهم اأبعادها، ف�شاًل عن 

القيام بتقييم نتائج اخلط�ات املتبعة حلل هذه امل�شكلة. 

اإطار عمل   )CSDH( ال�شحة  على  امل�ؤثرة  الجتماعية  الع�امل  بتحديد  املعنية  اللجنة اخلا�شة  الذي عر�شته  التقرير  ويطرح 

يهدف اإىل التعرف على الآثار ال�شلبية الناجمة عن التمييز بني اجلن�شني والعالقات غري ال�ش�ية بينهم ومدى تاأثري ذلك على �شحة 

الرجل واملراأة على حد �ش�اء. 
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ال�سكل رقم )1(: اإطار العمل الذي ي��شح دور الن�ع الجتماعي ب��شفه اأحد الع�امل الجتماعية امل�ؤثرة يف ال�شحة

العوامل الهيكلية املرتبطة بالنوع الجتماعى

العمليات الهيكلية          املطابقة الجتماعية/الن�عية

النتائج ال�شحية
النتائج الجتماعية 

والقت�شادية

اأ�شكال التمييز فى النظم 

ال�شحية )ج(

القيم والأعراف

واملمار�شات وال�شل�كيات

التمييزية بني الن�عني )اأ(

اأ�شكال التمييز فى جمال 

البحث ال�شحي )د(

تباين ظروف التعر�س

لالأمرا�س واأمناط الإعاقة

والإ�شابات )ب(

الأ�سباب الهيكلية

العوامل الثانوية

النتائج

ملح�ظة: اخلط�ط والأ�شهم ت�شري اإىل الآثار املرتتبة على الع�امل املذك�رة.

Sen, Ostlin and George )2007: 11( :امل�شدر

ارتباط  ن�شتطيع مالحظة مدى  اأعاله،  ال�ارد  العمل  اإطار  بينة يف �ش�ء  ال�رقة من  ملا عر�شته هذه  ا�شتعرا�شنا  �شياق  ويف 

الق�شايا املختلفة باملنظ�ر الن�عي، والتعرف على الفج�ات الكامنة فيه. فعلى �شبيل املثال، هناك بع�س الق�شايا - مثل: الع�امل 

يف  الغذائية  العادات  تغري  وكذا  ال�شحة،  لقطاع  املر�ش�دة  وامليزانيات  الع�شكري،  النفاق  وجمالت  العري�شة،  القت�شادية 

املجتمع - تندرج �شمن القطاع العري�س لالأ�شباب اأو الع�امل الهيكلية. ومن جانب اآخر، فاإن املعتقدات التي حتد من الفر�س 

املتاحة  ال�شعي لال�شتفادة من اخلدمات  اأو  العي�س واحل�ش�ل على دخل،  للمراأة كما حتد من قدرتها على ك�شب  القت�شادية 

واملمار�شات  والأعراف  القيم  دائرة  يف  تندرج  ع�امل  كلها  الإناث،  ختان  وعادة  املبكر،  الزواج  عن  ف�شاًل  الأ�شرة،  لتنظيم 

التمييزية بني اجلن�شني. 

ا مبا يحت�يه من حتديد للفج�ات امل�ج�دة بالبيانات املتعلقة باختالف الع�امل الن�عية  كما اأن اإطار العمل املذك�ر يفيدنا اأي�شً

املجال  البحث يف  باأعمال  ال�شحية والقيام  تقدمي اخلدمات  التمييز يف  واأ�شكال  بها،  الإ�شابة  اأو  لالأمرا�س  للتعر�س  امل�ؤدية 

ال�شحي، وكذا الع�اقب ال�شحية املرتتبة على اختالف الأعراف يف التعامل مع اجلن�شني. 

واأود اأن اأ�شري اإىل اأن ال�شتعانة املنظمة باإطار العمل املذك�ر �شتعمل على اإحكام ال�شلة بني ت��شيات ال�شيا�شة املقرتحة التي 

طرحتها ال�رقة والبينة ال�اردة فيها. ومن اأهم هذه الت��شيات التح�ل نح� القطاع اخلا�س لت�فري اخلدمات ال�شحية الالزمة. 

بيد اأن البينة التي وردت بال�رقة مل تعط ما يربر هذه الت��شية ومدى جدواها. ويف واقع الأمر، كلنا ندرك اأوجه الق�ش�ر 

امل�ج�دة يف النظم ال�شحية التي تعتمد على القطاع اخلا�س اأكرث من اعتمادها على اخلدمات ال�شحية التي ت�فرها احلك�مة 

لعامة اجلمه�ر. وفيما يخ�س ال��شع ال�شحي لالإناث من الفتيات والن�شاء، وكذا الحتياجات ال�شحية الالزمة لفئات املجتمع 
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الأخرى، ن�شتطيع اأن ندرك اأن القطاع ال�شحي اخلا�س، لن يتمكن من الإن�شاف يف تقدمي اخلدمات الطبية الالزمة. حيث اأثبتت 

ا اأن  التجارب اأنه من ال�شع�بة مبكان تنظيم النظم ال�شحية اخلا�شة بالأ�شل�ب الأمثل الذي يحقق الغر�س منها. وقد تبني اأي�شً

هذه النظم ال�شحية اخلا�شة قد اأ�شفرت عن خلق اأوجه تباين �شا�شعة متتد لأبعاد مل يقت�شر اأثرها على التمييز الن�عي فح�شب، 

بل ت�شمل كافة فئات املجتمع. 

هذا وقد طرحت ال�رقة خم�شة اأ�شعدة ميكن التحرك من خاللها يف اإطار الت��شيات املقرتحة واملرتكزة على قاعدة بيانات نح� 

ال�شيا�شات ال�اجب انتهاجها لتحقيق الهدف املن�ش�د. 

يتمثل اجلانب الأول من هذه الأ�شعدة يف تعزيز عملية جمع البيانات، من خالل دعم اأعمال البحث املنظم يف اأ�شباب التباين 

التي  التغريات  درا�شة  ف�شاًل عن  القرار،  والدخ�ل، وعملية �شنع  القت�شادية،  الأ�ش�ل  على  ال�شيطرة  وراء  الكامن  الن�عي 

ال�شحية،  على اخلدمات  ال�شحية ويف طرق احل�ش�ل  ال�شل�كيات  واأثرت يف  ال�شكانية والقت�شادية  الرتكيبات  على  طراأت 

والأ�شل�ب املتبع من جانب الأ�شر لت�زيع امل�ارد ال�شحية املتاحة بني اأفرادها. 

اأما اجلانب الثاين فيتمثل يف احلاجة لإجراء املزيد من التحليل وتنمية ال�شيا�شات املتبعة للتعرف على مدى تاأثري املمار�شات 

والقيم والأعراف القائمة على التمييز الن�عي على �شحة اجلن�شني على حد �ش�اء. ومن املعروف اأن مثل هذه املمار�شات املجحفة 

ا، من خالل ممار�شة بع�س  �شد املراأة لها ع�اقب �شحية خطرية، ل يقت�شر اأثرها على املراأة فح�شب، بل ميتد لي�شمل الرجل اأي�شً

ال�شل�كيات التي تت�شم بالته�ر والعنف النابع من الأعراف الذك�رية العدوانية امل�جهة �شد املراأة. 

اإجراء املزيد من البحث ح�ل التباين بني ظروف احلياة الي�مية التي  اإىل  اجلانب الثالث، فه� ي�شري اإىل احلاجة  اأما عن 

يتعر�س لها كل من الرجل واملراأة، وما ينتج عنها من اأخطار �شحية ت�شيب اجلن�شني. )وهذا البحث ل يقت�شر على ال�شحة 

اجلن�شية وال�شحة الإجنابية فح�شب، بل ميتد لي�شمل جمالت اأخرى، مثل ال�شحة املهنية والبيئية والعقلية، وهذا على �شبيل 

املثال ل احل�شر(. 

ثم ناأتي للجانب الرابع، وه� من الأم�ر املهمة، ويتمح�ر يف انتهاج اأ�شل�ب اأكرث تنظيًما للتعرف على القي�د التي تعرقل عملية 

اأن العديد من  اأن�ه اإىل  الة. وهنا  البحث العلمي يف املجال ال�شحي، ومدى تاأثري ذلك على عملية و�شع برامج و�شيا�شات فعَّ

مناطق العامل، مبا فيها املنطقة العربية، تفتقر اإىل البيانات ال�شاملة للجن�شني كل على حدة، وهذا ما يجعل عملية ر�شد ومراقبة 

الآثار الن�عية الناجمة عن تطبيق ال�شيا�شات والربامج من الأم�ر امل�شتحيلة من املنظ�ر العملي. 

واأخرًيا ن�شل اإىل اجلانب اخلام�س الذي يتمثل يف تعرف الأ�شباب الكامنة وراء عدم قدرة النظم ال�شحية على تعرف الحتياجات 

ال�شحية للن�شاء والفتيات، وكذا العرتاف بهذه الحتياجات. فعلى �شبيل املثال، ت�شري ال�رقة املقدمة اإىل زيادة الإ�شابة مبر�س 

نق�س املناعة املكت�شبة املعروف )بالإيدز( بني الفئات العمرية ال�شغرية. وهذا ما يجعلنا نت�شاءل عن كيفية تفاعل الأنظمة ال�شحية 

امل�ج�دة يف املنطقة، فيما يخ�س اتخاذ الإجراءات ال�قائية الالزمة وت�فري اخلدمات ال�شحية !!! 

وختاًما، اأرى اأننا ن�شتطيع من خالل التحرك املنظم على هذه الأ�شعدة اإعداد قاعدة بيانات ق�ية ومدرو�شة، �شتك�ن لها دون 

�شك قيمتها عند و�شع ال�شيا�شات وبرامج التنمية يف املنطقة العربية.
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الدكتور/ حممد اأحمد البواردي

تناولت الدرا�شة م��ش�ًعا بالغ الأهمية بالن�شبة للحفاظ على البيئة الك�نية، واتزان الأنظمة الإيك�ل�جية املك�نة لها، ودور 

اأ�شبابه  من  احلد  ب�شاأن  القرار  �شنع  يف  وم�شاركتها  املناخ،  تغري  ظاهرة  مع  التعامل  يف  املراأة-  الأخ�س  -وعلى  الإن�شان 

والتكيف مع اآثاره.

العامة،  وال�شحة  الإحيائي  والتن�ع  والت�شحر  والزراعة  املائية  بامل�ارد  املناخ  تغري  لعالقة  بالن�شبة  وافًيا  ال�شرح  جاء  وقد 

كما غطت ال�رقة دور املراأة يف املجتمع الريفي يف فهم ق�شية تغري املناخ وتاأثرياته على احلياة الي�مية واأ�شاليب العي�س يف 

املجتمعات الزراعية. ورغم الأعباء الي�مية و�شظف العي�س الذي تعاين منه املراأة العربية يف الريف، وعلى الأخ�س بالن�شبة 

للتعليم والرعاية ال�شحية، اإل اأن ذلك ل ينق�س من دورها يف احلفاظ على البيئة متى ما اتيحت لها الفر�شة. ويف هذا اجلانب 

يجب و�شع العتبارات الآتية عند التعر�س لتاأثري املناخ على املراأة:

• تغري املناخ ه� من اأكرث التحديات التي تتعر�س لها الب�شرية اإحلاًحا و�شع�بة، وتاأثرياته ي�شعر بها اجلميع بغ�س النظر عن 
الن�ع، و�ش�ف تتفاقم مع ال�قت فت�ؤثر على الأجيال احلالية واملقبلة، كما �ش�ف ت�ؤثر ب�شكل حاد على منط احلياة يف جميع 

بلدان العامل.

• التحدي الذي يفر�شه تغري املناخ عاملي، فالغالف اجل�ي املحيط بالأر�س ل يفرق يف غازات الدفيئة وفًقا لبلد املن�شاأ. 

• تغري املناخ يتحدى جميع قطاعات املجتمع )املراأة والرجل على ال�ش�اء(، فعندما تت�شبب الأح�ال اجل�ية القا�شية - والتي 
يزيد تغري املناخ من حدتها- يف في�شانات كا�شحة، يلقى النا�س حتفهم –رجاًل ون�شاًء- وكذلك عند حالة اجلفاف ب�شبب 

ا اإىل حروب اأهلية يف املناطق الريفية؛ فيتقاتل الرعاة واملزارع�ن على ما تبقى  تغري املناخ. ورمبا ت�ؤدي تلك التغريات اأي�شً

من اأرا�س مروية. 

• وبهذا املنطق فاإن تغري املناخ يعر�س منظ�مة احل�شارة الإن�شانية للخطر، ورمبا تك�ن املراأة يف ريف بع�س الأقطار العربية 
عر�شة اأكرث من الرجل، ولكن يجب اأن ننظر اإىل هذه التهديدات من املنظ�ر الإن�شاين ل الن�عي.

يف  اأختها  مع  الجتماعية  الن�احي  من  العديد  يف  ت�شابه  واإن  و�شعها  فاإن  العربي،  اخلليج  دول  يف  للمراأة  بالن�شبة  اأما   •
املجتمعات الريفية العربية، اإل اأنها تنتمي اإىل جمتمع ح�شري يغلب عليه النمط ال�شتهالكي، وهي ت�اجه حتديات املجتمع 

احل�شري واأعباءه الجتماعية، والتي تتمثل يف عدم ت�افر ال�قت الكايف لالأ�شرة وتربية الأطفال.

املحاور الرئي�سة لدور املراأة

هنالك ن�شبة عالية من الن�شاء نلن حًظا اأوفر من التعليم، وميار�شن احلياة العملية �شاأنهن �شاأن الرجال؛ وبالتايل فاإن دورهن يف 

احلد من اأ�شباب تغري املناخ وانعكا�شاته يختلف عن نظرياتهن يف املجتمع الزراعي. وبالتايل فاإن دور املراأة ميكن اأن يتمركز 

ح�ل املحاور التالية:

 اأ. اإدراك اأهمية احلفاظ على الت�ازن البيئي وامل�ارد الطبيعية.

ب. حتمل امل�شئ�لية الجتماعية يف الرعاية املبا�شرة للن�سء وتغيري اأمناط ال�شتهالك للم�ارد الطبيعية.

جـ. امل�شاركة على قدم امل�شاواة مع الرجل يف و�شع ال�شيا�شة العامة للتعامل مع الق�شايا الك�نية ومتابعتها، وال�شعي نح� 

حتقيق التنمية امل�شتدامة.
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وفيما يلي بع�س املالحظات بالن�شبة لدور املراأة يف التعامل مع هذه املحاور:

البيئي التوازن  على  احلفاظ  أهمية  إدراك  أ. 
اإن على املراأة –كاأم ومعلمة اأوىل للطفل– اأن تكت�شب املعرفة الالزمة بالبيئة املحيطة ومك�ناتها، والت�ازن الدقيق الذي اأوجده 

م�ارد  من  حتت�يه  ما  على  وم�ؤمتن  الأر�س  يف  خليفة  الإن�شان  اأن  مفه�م  تعميق  على  تعمل  واأن  الأر�س،  هذه  على  اخلالق 

وكائنات، واأن الت�ازن يحكمه ميزان دقيق على الإن�شان احرتامه؛ لذا فاإن معرفة الق�شايا الك�نية التي تهدد البيئة كق�شية 

املناخ هي م�شئ�لية تقع على كافة فئات املجتمع.

اإدراك العالقة ما بني م�شكلة تغري املناخ وانبعاث غازات الدفيئة، وتاأثري التغريات املحتملة على  اأن على املراأة احل�شرية  كما 

م�ارد املياه )الأمطار( والبيئة ال�شاحلية وم�ارد الغذاء و�شحة الإن�شان كما جاء يف هذه ال�رقة القيمة.

النشء رعاية  يف  املباشرة  املسئولية  حتمل  ب. 
اإن تغري الرتكيبة الجتماعية يف الدول اخلليجية والتحاق املراأة بالتعليم و�ش�ق العمل قد جعل ن�شبة عالية من ربات البي�ت 

العامالت تعتمد على املربيات واخلادمات لت�شيري ال�شئ�ن الي�مية لالأ�شرة. ولك�ن معظم العمالة يف هذا املجال من خلفيات 

اجتماعية خمتلفة، فقد اأثر ذلك على معدلت ا�شتهالك امل�ارد الطبيعية يف املنزل )وعلى الأخ�س: املياه والطاقة( وت�شبب يف 

الإ�شراف وازدياد معدلت ت�لد النفايات املنزلية. 

كما اأن بقاء الأطفال مع املربيات لفرتات ط�يلة يحرم الأم العاملة من فر�شة متابعة تعليم اأطفالها وتن�شئتهم على مبادئ الإ�شالم 

اأنه قد ي�شعب عليها  اإل  اأهمية الت�شدي مل�شكلة تغري املناخ،  يف التعامل مع امل�ارد الطبيعية؛ وبالتايل، واإن كانت الأم تدرك 

اإي�شال هذه املعرفة لأطفالها.

والواجبات احلقوق  يف  املساواة  جـ. 
لقد نالت املراأة يف املجتمعات اخلليجية حًظا اأكرب يف احل�ش�ل على حق�قها الجتماعية، فهي ت�شاوت مع الرجل يف التعليم 

على  التكال  تخليها عن  بال�شرورة  يعني  وتنفيذها ومتابعتها؛ وذلك  للدولة  العامة  ال�شيا�شات  والعمل، و�شاركت يف و�شع 

الرجل وحتملها مل�شئ�لية امل�شاركة يف اإدارة املجتمع. وقد يك�ن دورها يف معاجلة ق�شية تغري املناخ اأهم من دور الرجل؛ فهي 

باإدارتها ل�شئ�ن منزلها باأ�شل�ب يبتعد عن الإ�شراف ويحد من ا�شتهالك امل�ارد وت�ليد النفايات، مع العمل على تغيري اأمناط 

ا، اإمنا ت�شهم  ا، وعلى الأخ�س عادات التغذية ال�شليمة ن�ًعا وكمًّ ال�شل�ك وال�شتهالك لدى اأطفالها، وتبني العادات ال�شليمة بيئيًّ

بذلك، لي�س فقط يف الت�شدي لتغري املناخ، واإمنا يف تربية جيل يعي اأهمية احلفاظ على البيئة، ويتمتع باملعرفة واجل�شم ال�شليم 

والفطرة النقية.

اإن هذه اجل�انب هي جزء من مفه�م التنمية امل�شتدامة التي ت�شتند اإىل ثالثة اأعمدة، هي: التنمية القت�شادية املت�ازنة، والتنمية 

ال  الجتماعية ال�شليمة، وحتمل امل�شئ�لية عن البيئة، والأم هي خري مدر�شة لتحقيق التنمية الجتماعية ال�شليمة، والإ�شهام الفعَّ

يف العتبارات القت�شادية والبيئية للتنمية امل�شتدامة. 
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التو�سيات

انطالًقا من مفه�م اأن تغري املناخ من اأكرث التحديات التي تتعر�س لها الب�شرية، فاإن الت��شيات لبد اأن تك�ن اأكرث �شم�لية، بدًل 

من ح�شرها يف الن�ع؛ ولذلك اقرتح - اإ�شافة اإىل ما مت ذكره يف ال�رقة املقدمة- الت��شيات الآتية:

• جمع البيانات: هناك حاجة ملحة جلمع البيانات البيئية امل�ث�قة ذات العالقة بالتغري املناخي، وهذه غري مت�افرة يف العامل 
العربي؛ وذلك لغياب البني التحتية املنا�شبة، وتعدد الدوائر التي تت�ىل جمع املعل�مات، مع غياب منهجية عمل م�حدة واأطر 

تعاون بينها، هذا اإىل جانب ال�شعف العام يف مراقبة و�شع البيئة. ومن اأجل ت�فري معل�مات معتمدة، هناك حاجة اإىل ما يلي:

ال�شتثمار املايل والتقني والب�شري يف جمع املعل�مات البيئية.

اقة يف هذا املجال حني اأطلقت  اإقامة اأنظمة مراقبة بيئية جلمع املعل�مات. وقد كانت دولة الإمارات العربية املتحدة �شبَّ

مبادرة اأب�ظبي العاملية للبيانات البيئية.

اعتماد املعايري العاملية جلمع املعل�مات.

• الت�جه اإىل و�شع ال�شيا�شات الت�قعية وال�قائية بدًل من العالجية.

• �شمان م�شاركة املجتمع -وبالأخ�س املراأة- يف جميع عمليات �شنع القرار وتنفيذ اخلطط التنم�ية.

املجتمع  امل�شئ�ليات حلماية  املدين يف حتمل  املجتمع  اإ�شراك منظمات  املنظمات غري احلك�مية: وذلك من خالل  دعم دور   •
املدين، ويف حتمل امل�شئ�ليات حلماية البيئة، اإ�شافة اإىل اإ�شراكها يف اخلطط والربامج البيئية.

اأن  رفع فاعلية الإعالم البيئي: وذلك من خالل الدورات والربامج يف و�شائل الإعالم املختلفة وامل�اقع الإلكرتونية، على   •
ت�شمم برامج خم�ش�شة للمراأة يف الريف.

• للجهات احلك�مية املخت�شة ومنظمات املجتمع املدين اخلا�شة باملراأة والبيئة دور يف ا�شتقطاب الن�شاء منذ مراحل التعليم 
على دخ�ل معرتك احلياة  قادرات  واأمهات  يكن م�اطنات �شاحلات  اأن  على  التعليم اجلامعي، وم�شاعدتهن  الأوىل وحتى 

ا. ا وبيئيًّ العملية، واأخذ دور الريادة يف اأ�شرتها بالن�شبة لرتبية الن�سء الرتبية ال�شاحلة اجتماعيًّ

العام  النفع  اإحدى جمعيات  فقيام  وتبنيها؛  تعميمها  يجب  املدن  العربي ويف  الريف  عديدة يف  ومبادرات  وهناك جتارب   •
با�شتغالل امل�شاجد لتنفيذ برامج حم� الأمية لدى ن�شاء القرى واإعطاء دورات يف اخلياطة والرعاية ال�شحية يف املغرب قد 

�شاعدت يف رفع ال�عي البيئي يف تلك املناطق، كما اأن ن�شاأة جمعيات املراأة املعنية بالبيئة يف العديد من دول جمل�س التعاون 

ويف املدن الكربى كالقاهرة وعمان هي خط�ات جيدة بحاجة اإىل دعم ورعاية لت�شبح �شريًكا مع امل�ؤ�ش�شات احلك�مية يف 

و�شع �شيا�شات حماية البيئة و�ش�ن الطبيعة وتغيري اأمناط ال�شل�ك ال�شتهالكية املبذرة للم�ارد وامل�لدة للنفايات، وكذلك 

يف تنفيذ تلك ال�شيا�شات.

• ل يحق لهذا اجليل اأن يعر�س م�شالح الأجيال القادمة للخطر - بغ�س النظر عن الن�ع – عرب الإ�شراف يف ا�شتغالل م�ارد 
هذا الك�كب؛ فالبد من تاأمني ال�شتدامة البيئية باخلطط التنم�ية على كل الأ�شعدة وتقليل الب�شمة البيئية.

¯

¯

¯



���



���

الدكتورة/ بوبة بنت اخلال�س

ت�شكل هذه ال�رقة م�شاركة يف اإثراء املناق�شة الرئي�شة ح�ل اأمن املراأة وق�شايا البيئة. هذه الق�شايا التي ميكن احلديث عنها من 

خالل عن�انني رئي�شني هما: )1( التغري املناخي، و)2( التل�ث البيئي.

بالن�شبة للعن�ان الأول املتعلق بالتغري املناخي، فقد تناولت ال�رقة الرئي�شة اأهم الق�شايا املندرجة حتته خا�شة ما يتعلق منها 

كما  احلية.  الكائنات  بع�س  وانقرا�س  احلراري،  والنحبا�س  واجلفاف،  احلرارة،  درجات  وارتفاع  والت�شحر،  بالك�ارث، 

تناولت تاأثري هذا التغري على اأمن الإن�شان و�شحته، وعلى امل�اد الطبيعية التي تعد املراأة من اأكرث امل�شتخدمني لها، خا�شة يف 

الدول النامية.

اأما بالن�شبة للعن�ان الثاين املتعلق بالتل�ث البيئي، ف�شي�شكل العن�شر الأ�شا�شي يف هذه ال�رقة التعقيبية، وذلك نظًرا ملحدودية 

تطرق ال�رقة الأ�شا�شية له.

التلوث البيئي

ي�شكل التل�ث البيئي اأكرب التحديات التي ي�اجهها الإن�شان يف ع�شرنا احلايل. ويعريف التل�ث البيئي على اأنه اإ�شافة اأي م�اد 

اأو جزيئات عن طريق الأن�شطة الب�شرية عمًدا اأو خطاأ ب�شفة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة ت�شبب اختالًل يف ت�ازن البيئة اأو فقًدا 

لبع�س خ�شائ�شها الطبيعية.

امللوثات أ. 
للتل�ث عدة م�شادر من اأهمها: املركبات الكيميائية والع�ش�ية والعنا�شر الإ�شعاعية. 

1. امللوثات الكيميائية

تعد امل�اد الكيميائية من اأخطر اأن�اع امل�اد املل�ثة للبيئة واأكرثها انت�شاًرا يف ع�شرنا احلا�شر. ففي �شنة 1986 مت اإح�شاء 

ا يتم اكت�شاف اآلف املركبات الكيميائية و�شناعتها، وهي كثرًيا ما تنزل  اأكرث من خم�شة ماليني )5.000.000( منتج. و�شن�يًّ

اإىل الأ�ش�اق دون اخل�ش�ع لدرا�شات معمقة ح�ل خ�شائ�شها ال�شامة. ويف ال�ليات املتحدة الأمريكية اأظهرت نتائج م�شح 

للمركبات الكيميائية اأقيم بها اأن من �شمن )65.252( منتج مت ت�ش�يقه هناك )30%( فقط تت�افر معل�مات وافية ح�ل تاأثريها 

على �شحة البيئة. بالإ�شافة اإىل هذه املركبات فاإن نفايات م�شانع اإنتاجها تعد اأكرث خط�رة واأكرب كمية؛ ففي فرن�شا وحدها 

ا.  تقدر نفايات امل�شانع الكيميائية بثالثني ملي�ن )30.000.000( طن �شن�يًّ

2. امللوثات الع�سوية

ا مل�ثات ع�ش�ية، مثل: الده�ن، والآم�نياك، والبكترييا،  بالإ�شافة اإىل املل�ثات الكيميائية - مبا فيها الع�ش�ي منها - ت�جد اأي�شً

والفريو�شات، والفطريات. 

يتم تل�يث البيئة بهذه املل�ثات عن طريق نفايات امل�شت�شفيات، وف�شالت امل�ا�شي، والزراعة، ومياه ال�شرف ال�شحي، ومياه 

م�شانع امل�اد الغذائية.

3. امللوثات الإ�سعاعية

تعد العنا�شر امل�شعة من اأخطر اأن�اع املل�ثات. ويتم تل�يث البيئة بهذه العنا�شر عن طريق عدة م�شادر، منها ما ه� طبيعي، 

ا من خالل التجارب الن�وية )وهنا جتدر الإ�شارة  مثل الرادون، اأو �شناعي مثل م�شانع الطاقة الن�وية، اأو ع�شكري خ�ش��شً
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اإىل اأن بع�س الدول ال�شناعية قد تتخذ من اأرا�شي الدول النامية مكاًنا لإجراء جتاربها، كما حدث يف �شحراء اجلزائر ما بني 

عامي 1960 و1966(، اأو طبي؛ فال�شتعمال الطبي للم�اد امل�شعة يف فح��س طبية )مثل امل�شح ال�ش�ئي( ميكن اأن يل�ث املياه 

عن طريق ب�ل املر�شى، اأوعر�شي، مثل احلادث الن�وية. 

ي�شرتك تل�يث البيئة بامل�اد الكيميائية والع�ش�ية والعنا�شر الإ�شعاعية بالثار ال�شلبية على �شحة الإن�شان حيث ميكن لهذه 

املل�ثات اأن تط�ل يف تل�يثها جميع عنا�شر البيئة التي يعي�س فيها من ه�اء وماء وتربة، بالإل�شافة اإىل اإمكانية التل�ث بهذه 

امل�اد باللم�س مبا�شرة عن طريق ال�شتخدام )مبيدات، اأ�شمدة، م�اد تنظيف، م�اد جتميل...( اأو عن طريق امل�شانع )الن�وية 

اأو الكيميائية...(.

التلوث أنواع  ب. 
اإن التل�ث الأكرث �شرًرا على الب�شرية ه� ما اأ�شاب اله�اء اأو املاء اأو الرتبة.

1. التلوث الهوائي

ه� عبارة عن تده�ر اخل�شائ�س الطبيعية لله�اء الذي نتنف�شه عن طريق وج�د م�اد مل�ثة. وتنق�شم م�شادر التل�ث اله�ائي 

اإىل م�شدرين: )1( م�شدر طبيعي ناجت عن غبار الأتربة واحلمم والرباكني، )2( م�شدر �شناعي ناجت عن م�شادر �شناعية، وه� 

الأكرث انت�شاًرا والأكرث خط�رة. وه� ما �شنتناوله بالتف�شيل.

للهواء امللوثة  • العنا�سر 

 ،)Dioxins( ودي�ك�شني ،)CO2(وثاين اأك�شيد الكرب�ن ،)CO(من اأكرث العنا�شر تل�يًثا لله�اء الأتربة، واأحادى اأك�شيد الكرب�ن

اأك�شيد اآزرت )NO, NO2(، املركبات الع�ش�ية الطائرة )COV(، املعادن الثقيلة، الأوزون )O3(، دخان ال�شجائر.

التلوث الهوائي  • اأق�سام 

ينق�شم التل�ث اله�ائي اإىل ق�شمني، هما: 

تل�ًثا من حميطها  اأكرث  تك�ن  اأن  الأماكن  لهذه  فيمكن  الدرا�شة.  ف�ش�ل  اأو  املكتب  اأو  املنزل  داخل  اأي  داخلي:  تلوث   .1

احل�شرية...(،  امل�شادات  التنظيف،  )م�اد  الكيميائية  املركبات  من  الكثري  جند  اأن  ميكن  املنازل  داخل  فمثاًل  اخلارجي، 

ا فاإن اأجهزة التدفئة تر�شل انبعاثات حتت�ي على اأحادي اأك�شيد الكرب�ن، والغاز امل�شتخدم يف الطهي، ومن م�شادر  اأي�شً

التل�ث كذلك ال�شجاد )حيث ينظر اإىل ال�شجاد داخل الأماكن املغلقة على اأنه خزان لالأحياء الدقيقة من فطريات وبكرتيا(، 

مادة   4000 على  يحت�ي  حيث  ال�شجائر؛  ودخان  املنزيل،  ال�ق�د  لإنتاج  اأو  الطعام  لإعداد  واحلطب  الفحم  وا�شتخدام 

كيميائية من بينها اأك�شيد الآزوت، واأحادي اأك�شيد الكرب�ن، ومعادن ثقيلة؛ ولذلك يعد دخان ال�شجائر ه� اأخطر اأن�اع 

التل�ث داخل البيئات املغلقة. 

تلوث خارجي: ت�شكل املحروقات - خا�شة حمروقات و�شائل النقل، وانبعاثات امل�شانع، والعنا�شر الع�ش�ية الطائرة،   .2

والعنا�شر امل�شعة - امل�شدر الأ�شا�شي للتل�ث اخلارجي. وذلك لت�شاع اتن�شارها؛ حيث ميكن لبع�س هذه امل�اد اأن ميتد تل�يثها 

اإىل م�شاحات �شا�شعة وبعيدة جًدا من مركز التل�ث. ويعد ه�اء املدن ال�شناعية الكربى يف جميع اأنحاء العامل ه� الأكرث تل�ًثا.

الهوائي التلوث  • اأ�سرار 

ا. ما يقارب )90%( من هذه ال�فيات يف الدول النامية. ويحتل  يت�شبب التل�ث اله�ائي يف وفاة ثالثة ماليني �شخ�س �شن�يًّ

باأحادي  اله�ائي  التل�ث  اأ�شرار  من  اإن  ا.  �شن�يًّ وفاة  ملي�نا  له ح�ايل  ُيعزى  ال�شدارة؛ حيث  املنازل  داخل  اله�ائي  التل�ث 
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اأك�شيد الكرب�ن على الإن�شان اأنه يحل حمل الأك�شجني فى الدم؛ مما ي�شبب نق�شه يف اجلهاز الع�شبي والقلب. ومن اأعرا�س 

ا الإ�شابة بالتهابات اجلهاز التنف�شي، واأمرا�س ال�شدر املزمنة، والتهاب العي�ن، وح�شا�شية اجللد،  هذا الن�ع من التل�ث اأي�شً

الإجمالية  الكمية  كانت  ول�  حتى  امل�شعة  بالعنا�شر  التل�ث  ال�شرطانات.  من  عديدة  اأن�اع  اإىل  بالإ�شافة  بالداور،  وال�شع�ر 

ا فاإن له تاأثري �شلبي على اخل�شائ�س اجلينية لالإن�شان؛ مما ميكن اأن ميتد تاأثريه لأجيال عديدة.  لالإ�شعاع منخف�شة ن�شبيًّ

2. التلوث املائي

تل�ث املاء ه� عبارة عن تده�ر خ�شائ�شه الطبيعية عن طريق مل�ثات كيميائية، اأو ع�ش�ية، اأو اإ�شعاعية متت اإ�شافتها له ب�شفة 

مبا�شرة اأو غري مبا�شرة عن طريق الن�شاطات الب�شرية.

للماء امللوثة  • العنا�سر 

تتل�ث مياه الأنهار واملياه اجل�فية عن طريق املركبات الع�ش�ية والكيميائية والعنا�شر امل�شعة، والتي ميكن اأن ت�شل اإليها عن طريق 

امل�شانع ونفاياتها، ومياه ال�شرف ال�شحي، وال�شناعات ال�شتخراجية، واحل�ادث الن�وية، والن�شاطات الزراعية بكافة اأ�شكالها.

ا فاإن ح�ادث ال�شفن املحملة بالبرتول اخلام، وكذلك ا�شتغالل البرتول يف املحيطات، ون�شاطات ال�شيد )ال�شفن وامل�شانع(،  اأي�شً

وم�شانع تكرير البرتول على ال�ش�اطئ، كل هذه اأم�ر تت�شبب يف تل�ث البيئة البحرية. 

التلوث املائي • اأ�سرار 

امل�اد الع�ش�ية العالقة ت�ؤثر على �شفافية املاء، كما تت�شبب يف ا�شتهالك مفرط لالأك�شجني؛ مما ينتج عنه انخفا�س حاد يف ن�شبة 

الأك�شجني يف املاء. اأما اجلزيات فُتحدث خلاًل بت�ازنه وبظروفه الإحيائية؛ مما ي�ؤثر �شلًبا على م�شتخدميه. 

3. تلوث الرتبة

ا اأو مت�قًعا على  ح�شب وزارة الإك�ل�جيا والتنمية امل�شتدامة الفرن�شية فاإن الرتبة تعد مل�ثة اإذا كانت ت�شكل خطًرا دائًما حقيقيًّ

�شحة الإن�شان اأو البيئة نتيجة تل�ث حا�شر اأو قدمي.

للرتبة امللوثة  • العنا�سر 

تعد الرتبة عر�شة مل�شادر متعددة من التل�ث، من اأهمها النيرتات، والف��شفات، واملعادن الثقيلة، واجلزيئات امل�شتمرة، وامل�اد 

الهيدروكرب�نية، والقطران، والأحما�س، والكائنات الدقيقة. وتعد املل�ثات الإ�شعاعية من اأخطر اأن�اع مل�ثات الرتبة؛ حيث 

ميكن اأن ي�شتمر تاأثريها ع�ش�ًرا عديدة.

اإن امل�شانع الن�وية والكيميائية والزراعة وال�شناعات ال�شتخراجية - خا�شة البرتول والذهب - وتخزين امل�اد الهيدروكرب�نية 

والذخرية هي اأهم الأن�شطة التي تل�ث الرتبة. 

الرتبة تلوث  • اأ�سرار 

تل�ث الرتبة ي�ؤدي اإىل فقدانها خل�شائ�شها الطبيعية؛ مما ي�ؤثر �شلًبا على اإنتاجيتها وي�شكل خطًرا على �شالمة ما ينم� ف�قها. 

بع�س املل�ثات كاجلزيئات الإ�شعاعية واملعادن الثقيلة تخرتق الرتبة لت�شل اإىل املياه اجل�فية امل�شتخدمة عادة على نطاق وا�شع 

للحياة على وجه الأر�س؛ مما ي�شبب انتقال املل�ثات ب�شفة مبا�شرة عن طريق ال�شرب اأو ال�شتحمام، اأو بطريقة غري مبا�شرة 

عن طريق النباتات اأو احلي�انات. 

4. التلوث ال�سمعي

تعد ال�ش��شاء م�شدر تل�ث �شمعي، وذلك عن طريق اإ�شدار اأ�ش�ات ذات ا�شتمرارية غري مرغ�ب فيها.
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ال�سمعي التلوث  • م�سادر 

املنازل  و�ش��شاء  طائرات...(،  قطارات،  حافالت،  )�شيارات،  النقل  و�شائل  �ش��شاء  منها:  م�شادر،  عدة  ال�شمعي  للتل�ث 

يف  ل�شتمراريته  اأوًل  نظًرا  الأخطر؛  ه�  الن�ع  وهذا  امل�شانع  و�ش��شاء  الأليفة،  واحلي�انات  املنزلية  الأن�شطة  عن  الناجتة 

الزمان، وثانًيا حلدته مقارنة مع امل�شادر الأخرى. 

ال�سمعي التلوث  • اأ�سرار 

واملطارات،  احلديدية،  لل�شكك  املجاورة  ال�شكنية  الأحياء  بالأ�شا�س  تزعج  م�شكلة  عام  ب�شكل  التل�ث  من  الن�ع  هذا  ي�شكل 

�شي�ًعا  الأكرث  الأ�شرار  والأرق من  بال�شيق  وال�شع�ر  الراأ�س  واآلم  الع�شبي  الت�تر  ويعد  ال�شناعية.  والأماكن  والطرق، 

لهذا الن�ع من التل�ث.

5. اأنواع اأخرى من التلوث

غري  الإ�شاءة  اإىل  ينظر  حيث  الإ�شائيي؛  كالتل�ث  التل�ث،  من  جديدة  اأن�اع  عن  احلديث  بداأ  الع�شرين  القرن  نهاية  يف 

الطبيعية املرتتبة عن الإنارة ال�شطناعية الليلية على اأنها م�شدر اإزعاج للنظم البيئية، وي�شتبه الباحث�ن يف اإمكانية تاأثريها 

على �شحة الإن�شان. 

ا ي�شريون اإىل اأنه من �شمن النتائج ال�شلبية للتط�ر التكن�ل�جي يف جمال الإعالم واملعل�ماتية اأن الإن�شان اأ�شبح يتلقى من  اأي�شً

املعل�مات اأكرث مما ميكن اأن ي�شت�عب، خا�شة ما يتعلق منها باحلروب والنزاعات والك�ارث الطبيعية، وه� ما ي�شمي بالتل�ث 

الإخباري؛ فقد اأ�شبح باإمكان �شخ�س الي�م اأن يتلقي يف ن�شرة اإخبارية واحدة اأكرث مما مل يكن باأمكان اآخر يف القرن ال�شابع 

ع�شر اأن يتلقاه طيلة فرتة حياته.

واأخرًيا بداأ احلديث عن التل�ث املغناطي�شي الناجت عن الأقمار ال�شناعية واله�اتف املحم�لة والذبذبات ب�شتى اأ�شكالها.

اأمن املراأة وق�سايا التلوث البيئي

تقع املراأة يف مقدمة املتاأثرين بالعنا�شر املل�ثة للبيئة حيث اأكدت الدرا�شات التي اأجريت حتى الآن العالقة ال�ثيقة ما بني التل�ث 

البيئي والأمرا�س الن�شائية التالية:

العقم، الإجها�س، م�ت الأجنه اأو ت�ش�هها، �شرطان الرحم واملبي�س والثدي، ظه�ر اأعرا�س بل�غ مبكر عند البنات، التاأخر 

فى النم�.

اأن�اع املل�ثات على الإن�شان ب�شفة عامة، وعلى املراأة ب�شفة خا�شة؛ لك�نها  اأخطر  اأنها من  فاملل�ثات الكيميائية ت�شنف على 

تتعر�س لهذه املركبات ب�شفة مبا�شرة عن طريق املبيدات، واملنظفات، وم�اد التجميل، وب�شفة غري مبا�شرة عن طريق اله�اء 

واملاء والرتبة.

اأن الن�شاء احل�امل الالتي يقطن قرب   )Caroline du Nord( اأجرتها اجلامعة الأمريكية  اأكدت درا�شة  2001م  ففي �شنة 

مناطق زراعية تتم معاجلتها مببيدات ح�شرية تعانني من خطر م�شاعف بفقدان اأجنتهن، خا�شة اإذا ما مت التعر�س لهذا الن�ع 

من التل�ث يف الأ�شهر الثالثة الأوىل من احلمل.

جريت �شنة 1996م درا�شة على الن�شاء الالتي يتناولن �شمًكا م�شطاًدا فى مياه البحريات الكربى التي ت�جد فيها 
ُ
ويف كندا اأ

ن�شبة كبرية من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكل�ر )PCB(، وهي مركبات ع�ش�ية، وقد اأظهرت هذه الدرا�شة اأن لدى م�اليد 

ه�ؤلء الن�شاء م�شاكل تاأخر يف النم� وانخفا�س يف معدلت الذكاء مقارنة مع اأطفال عاديني. وي�شار اإىل اأن هذا الن�ع من امل�اد 

ذو انت�شار وا�شع يف العامل، خا�شة يف الدول النامية.
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وتظهر الن�شاء يف �شن الياأ�س معدلت تزيد بن�شبة )25%( اإىل )30%( من الر�شا�س )Plomb( مقارنة مبعدله قبل �شن الياأ�س. 

وميكن اأن ُيعزى هذا الرتفاع اإىل ك�ن هذ املعدن من املل�ثات التي ترتاكم يف اجل�شم. 

ت�شنف التهابات اجلهاز التنف�شي على اأنها �شبب رئي�س من اأ�شباب وفيات الن�شاء يف مرحلة احلمل وعند ال�لدة. كذلك اأظهرت 

الدرا�شات التي اأجريت على بع�س الن�شاء الرتباط ال�ا�شح ما بني انخفا�س وزن الأجنة والتل�ث اله�ائي؛ وعلية فاإن هذ الن�ع 

ا له، خا�شة داخل املنازل. ا على اأمن املراأة؛ وذلك لك�نها الأكرث تعر�شً من التل�ث ي�شكل خطًرا اأ�شا�شيًّ

كذلك بينت درا�شات اأجريت على املناطق املحيطة بامل�شنع الإ�شعاعي )الت�شرين�بيل( يف اأوكرانيا املخلفات الكارثية على املراة 

للتل�ث الإ�شعاعي. فقد اأظهرت هذه الدرا�شات وج�د حالت كثرية من ا�شطرابات اجلهاز التنا�شلي، ول�حظت زيادة كبرية يف 

حالت العقم، وكذالك يف الأجنة امل�ش�هة، فقد ارتفعت هذه الن�شبة )الأجنة امل�ش�هة( لت�شل اإىل اأعلى حد لها، اأي ن�شبة )%83( 

يف املناطق الأكرث تل�ًثا مقارنة مع املعدل العادي قبل حدوث الكارثة. 

حتى امل�شيمة ولنب الأم مل يع�دا �شمام اأمان لالأجنة والر�شع؛ حيث اإنهما مل ي�شلما من هذه املل�ثات التي لها اأن تخرتق هذه 

العامل. ونتيجة لهده الدرا�شة وبع�س  )32( دولة يف  اإىل   )29( اأجريت على ن�شاء من  احلماية الطبيعية، وذلك ح�شب درا�شة 

الدرا�شات الأخرى، فاإن املنظمة ال�شحة العاملية طلبت من دول العامل اتخاد اإجراءات حا�شمة من اأجل مراقبة م�شت�ى التل�ث 

يف البيئة وخف�شه.

اخلل�سة

ن�شتخل�س من خمتلف املعل�مات التي مت احل�ش�ل عليها اأن التل�ث من اأخطر ما يهدد اأمن املراأة؛ وذلك نظًرا لرتباطه باأمنها 

القت�شادي والجتماعي وال�شحي. ففي املجال القت�شادي جند اأن تل�ث الرتبة واملاء يهددان الزراعة وتربية امل�ا�شي اللتان 

اإجناب  املراأة ه�  الأكرث وقًعا على  فالتاأثري  امل�شت�ى الجتماعي  الريف. وعلى  للمراأة، خا�شة يف  تعدان م�شدر عي�س رئي�س 

طرف  من  ا�شتخداماتها  وتعدد  والع�ش�ية،  الكيميائية  امل�اد  انت�شار  كرثة  فاإن  ال�شحي  امل�شت�ى  على  اأما  م�ش�هني.  اأطفال 

املراأة )يف الزراعة، والأعمال املنزلية، والتجميل(، وانعدام الت�عية ال�شحية ح�ل خماطر �ش�ء ا�شتخدامها وطرق معاجلتها 

وتخزينها، بالإ�شافة اإىل انخفا�س امل�شت�يات التعليمية لدى الن�شاء، خا�شة يف الدول النامية، كلها اأم�ر جتعل الأمن ال�شحي 

للمراأة مهدًدا يف ع�شرنا احلا�شر.

اإن ارتفاع ن�شبة الأمرا�س الن�شائية وتعدد اأ�شكالها ت�شكل تهديًدا لأمن املراأة؛ فنجد مثاًل التهابات اجلهاز التنف�شي، والعقم، 

البنات...اإلخ، وتلك  البل�غ عند  اأعرا�س  الرحم واملبي�س والثدي، وتعجيل  ب�شرطان  الإ�شابة  والإجها�س، وارتفاع معدلت 

اأمثلة حية على خماطر التل�ث.

نتيجة لهذا ال�اقع فاإن اأمن املراأة يبقي يف خطر، خا�شة يف الدول النامية، ما مل ُتتخذ جملة من الإجراءات ال�شارمة حلمايتها 

من اآثار التل�ث البيئي، وما مل تعتمد برامج تنم�ية ت�شتهدف بالأ�شا�س النه��س ب�اقعها املعي�شي.

وت�شكل الت��شيات الالحقة اإ�شهاًما يف حتديد بع�س معامل هذه الإجراءات:

• و�شع �شيا�شات دولية ملحاربة التل�ث واحلد من انت�شاره، بحيث تك�ن هذه ال�شيا�شات ذات طابع اإجمايل، وتاأخذ يف العتبار 
جميع مك�نات البيئة. 

• و�شع ق�انني �شارمة حلماية البيئة، خا�شة يف العامل العربي، بحيث تاأخذ يف العتبار خ�ش��شية املراأة والطفل ب��شفهما 
املتاأثر الأول. 

• ت�عية الن�شاء ح�ل الآثار ال�شلبية لال�شتخدامات اخلاطئة للم�اد الكيميائية والع�ش�ية، و�شرورة المتثال لطرق ا�شتخدامها 
وظروف تخزينها املبينة على ن�شراتها. 
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• الت�شهيل وامل�شاركة يف الدرا�شات والإح�شائيات التي تق�م بها اجلامعات ومراكز البحث يف العامل ح�ل تاأثري التل�ث البيئي 
على �شحة املراأة واأمنها، حيث تعد م�شكلة التل�ث البيئي م�شكلة عاملية يجب الت�شدي لها بتكاتف جميع اجله�د.

• حظر املركبات الكيميائية اأو الع�ش�ية التي اأثبتت بع�س الدرا�شات خط�رتها على �شحة البيئة واأمن الإن�شان ومت حظرها يف 
اإحدى دول العامل واأمن مثل بع�س املبيدات احل�شرية اأو بع�س امل�اد امل�شتخدمة يف ال�شناعات ال�شتخراجية... اإلخ.

رمي  واأماكن  امل�شتنقعات  يف  اللعب  من  الأطفال  وحماية  التل�ث،  اأماكن  عن  البتعاد  على  ال�شكان  اإرغام  حتى  اأو  حث،   •
القمامة.

اإ�شراك املراأة يف و�شع ال�شيا�شات واإعداد الربامج واتخاذ القرارات امل�جهة ملكافحة التل�ث وعالج الآثار املرتتبة عليه،   •
ب��شفها متثل ن�شف املجتمع، واملت�شرر الأول من هذه املخلفات الكارثية.

من  ومتكينهن  املل�ثة،  للم�اد  املفرط  ال�شتخدام  عن  املرتتبة  باملخاطر  لديهن  ال�عي  م�شت�ى  وتعزيز  البدو  ن�شاء  تاأطري   •
ال�شتفادة من التقنيات احلديثة يف املجال الزراعي، وح�ش�لهن على الآلت املتط�رة الأكرث مالءمة ل�شالمة البيئة.

• تخ�شي�س اإمكانات مادية من طرف الدول العربية لتم�يل، اأو الإ�شهام يف مت�يل، البح�ث والدرا�شات امل�جه نح� اأمن املراأة 
من منظ�ر بيئي، وكذلك اإقامة برامج حت�شي�شية ت�شتهدف بالأ�شا�س املراأة وكيفية حمايتها مما يحيط بها من تل�ث خارجي 

وداخلي.
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الدكتورة/ جني باربارت

تعر�س ورقة الدكت�رة بلقي�س عثمان الع�شا حتلياًل دقيًقا لأحد امل��ش�عات احلي�ية املهمة يف ال�قت الراهن، األ وه� “النوع 

الجتماعي وق�شية تغري املناخ يف املنطقة العربية”. وقد اأ�شارت ال�رقة اأن هناك عدًدا قلياًل للغاية من الكتابات الالتي تناولن 

م��ش�ع الن�ع الجتماعي ومدى ارتباطه بق�شية تغري املناخ يف العامل ب�شفة عامة واملنطقة العربية ب�شفة خا�شة؛ ومن ثم فاإن 

هذه ال�رقة تعد من الإ�شهامات املهمة يف هذه الق�شية امل�شريية التي ل يقت�شر اأثرها على املنطقة العربية فح�شب، بل ميتد لي�شمل 

العامل باأ�شره. لقد قامت م�ؤلفة ال�رقة بت��شيح الق�شايا الرئي�شة التي ت�اجهها املنطقة العربية، والتي ترتبط بظاهرة تغري املناخ، 

اإىل  بالإ�شافة  الأرا�شي،  املياه، وارتفاع درجات احلرارة، والفي�شانات، وتده�ر ج�دة  الت�شحر، وندرة  بينها ق�شايا  ومن 

الآثار ال�شلبية على الن�شاط الزراعي، والتن�ع البي�ل�جي، وامل�شائل العامة الأخرى، مثل: ق�شايا التنمية القت�شادية وال�شحة. 

وقد طرحت الباحثة الت�شاوؤل التايل: “اإىل اأي مدى يختلف تاأثري هذه التحديات على كل من الرجل واملراأة؟” وكيف ي�ؤثر تغري 

املناخ على �شبل العي�س لكل من الرجل واملراأة وكذلك الأولد والبنات؟ كما عر�شت الباحثة يف ال�رقة دلياًل م�ثًقا ح�ل مدى 

ارتباط تاأثري املخاطر البيئية على الن�ع الجتماعي يف ظل النظام البيئي احلايل اله�س يف املنطقة العربية.

ويف �شياق عر�س م�ؤلفة ال�رقة لتحليلها من منظ�ر الن�ع الجتماعي، قدمت تعريًفا �شاماًل ملفه�م الن�ع الجتماعي، م��شحة 

ا اإىل العالقات املتج�شدة يف م�شم�ن هذا املفه�م بني الرجل واملراأة؛  اأن هذا املفه�م ل ي�شري فقط اإىل املراأة، ولكنه ي�شري اأي�شً

ومن ثم، فاإن تناول ق�شية تغري املناخ من منظ�ر الن�ع الجتماعي ل يقت�شر على جمرد معرفة الدور الذي تق�م به املراأة اأو 

طبيعة البيئة التي تق�م فيها بهذا الدور، بل ميتد لي�شمل حماولة الت��شل اإىل كيفية �شياغة املفاهيم املتعلقة بالذك�رة والأن�ثة، 

ومعرفة طبيعة الدور الذي يق�م به كل من الرجل واملراأة ومدى تاأثري تغيري املناخ على هذا الدور، ومدى وقع تغيري املناخ على 

كل من الرجل واملراأة. وهنا ن�ؤكد اأن العالقة بني الرجل واملراأة هي اأمر بالغ الأهمية؛ حيث اإن العديد من املقالت التي تتناول 

ق�شايا البيئة وتغري املناخ تركز على املراأة، متجاهلة جانب العالقات بني اجلن�شني.

وكنت اأود اأن اأرى يف ال�رقة املزيد من ال�شتفادة من الكتابات احلديثة التي ت�ؤيد ق�شايا املراأة وتتناول بالبحث م�شاألة الن�ع 

الجتماعي والعالقات القائمة بني الرجل واملراأة، هذا مع ت�جيه مزيد من النتباه اإىل اأهمية �شياغة املفاهيم الجتماعية اخلا�شة 

يف  امل�ج�دة  الختالفات  مدى  ال�رقة  �شياق  يف  اأدركنا  فقد  ذلك،  عن  وف�شاًل  و�شل�س.  وا�شح  باأ�شل�ب  والأن�ثة  بالذك�رة 

الطبيعة اجلغرافية وال�شكانية يف املنطقة العربية، بيد اأن هذه املعل�مات كانت �شتك�ن اأكرث جدوى ل� دعمت بخريطة عامة ت�شمل 

الن�ع  املعنية والقائمة على  العربية  باملنطقة  الثقافية امل�ج�دة  الفروق  التي يق�م بها كل من اجلن�شني، ومدى  الأعمال  ت�زيع 

الجتماعي، واأرى اأن ت�فري مثل هذه اخلريطة قد ي�شاعد على حتديد مدى الأثر الذي يع�د على كل من الرجل واملراأة من جراء 

ظاهرة تغري املناخ والظروف الأخرى ال�شائدة باملنطقة. 

ا - من خالل حتليلها لظاهرة الت�شحر وتده�ر الرتبة الزراعية من منظ�ر الن�ع الجتماعي- اإىل  هذا وقد اأ�شارت ال�رقة اأي�شً

الدور الرئي�س الذي تق�م به املراأة يف جمال اإدارة امل�ارد الطبيعية واملحافظة على م�شدر دخل الأ�شرة ومدى اعتماد املراأة 

الريفية على امل�ارد املتاحة يف املجتمع املحلي. وهذا يعني اأن مثل هذه الأم�ر �شيك�ن لها اأثر بالغ على حياة املراأة وم�شدر 

دخلها. وما يحدث يف منطقة دارف�ر يف ال�ش�دان ما ه� اإل دليل �شارخ على ذلك كما ذكرت ال�رقة. بيد اأنه كان من الأجدى اأن 

تعر�س امل�ؤلفة املزيد من الأمثلة من اأماكن اأخرى من املنطقة العربية؛ لإعطاء �ش�رة عامة اأكرث �شم�ًل ملدى املعاناة التي تتحملها 

املراأة يف ظل هذه الظروف. 

ومن جانب اآخر، تناق�س ال�رقة - من خالل مفه�م الن�ع الجتماعي- اأثر م�شكلة تغري املناخ على الأدوار املختلفة التي تق�م 

بها الن�شاء يف جمالت الزراعة، وم�ارد املياه، والتن�ع احلي�ي، وال�شحة، والتنمية القت�شادية. ومعظم املعل�مات والبيانات 

التي وردت يف هذه اجلزئية جاءت من اأكرث الدول يف املنطقة العربية فقًرا، والتي تعتمد ب�ش�رة اأ�شا�شية على الن�شاط الزراعي. 
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وياأتي الرتكيز يف هذا اجلانب على الأدوار وامل�شئ�ليات امللقاة على عاتق الن�شاء املنخرطات يف الأن�شطة الزراعية والتحديات 

ا اإىل الأدوار التي يق�م بها اجلن�س الآخر من الرجال. وهنا اأرى اأن هذه اجلزئية  التي ي�اجهنها. كما اأ�شارت م�ؤلفة ال�رقة اأي�شً

من ال�رقة كانت يف حاجة اإىل املزيد من الإي�شاح والتف�شيل، ول �شيما فيما يتعلق مبدى وج�د )اأو انعدام( اإمكانية للتفاهم من 

اأجل التغلب على امل�شكالت التي تهدد العالقات بني اجلن�شني. 

وت�ؤكد اجلزئية اخلا�شة بالك�ارث واملخاطر وال�شراعات الناجمة عن ظاهرة تغري املناخ مدى اختالف اآثار مثل هذه الأخطار 

على اجلن�شني؛ حيث جند اأن مثل هذه الك�ارث الطبيعية تدفع املرء اإىل الهجرة. ولكن يبدو اأن الهجرة يف املنطقة العربية هي 

قرار ياأتي ب�شكل كبري من جانب الرجال الذين يهاجرون �شعًيا وراء لقمة العي�س تاركني ن�شاءهم يف الديار، مبا لذلك من ع�اقب 

وخيمة. بيد اأن هذا الأمر يختلف يف العديد من اأجزاء العامل الأخرى، حيث جند اأن معدلت هجرة الن�شاء تف�ق تلك اخلا�شة 

بالرجال يف اأغلب الأحيان. 

وفيما يخ�س هذه اجلزئية، اأعتقد اأنه كان ينبغي تقدمي بع�س املقارنات التي تر�شد الفروق الفعلية بني الأدوار التي يلعبها كل من 

الرجل واملراأة يف املنطقة العربية، مع حتديد الطرف الذي ي�شتطيع الهجرة اأو يعجز عنها، والطرف الذي يبقى يف الديار ويقع 

على كاهله حتمل م�شئ�لية رعاية الأ�شرة. ومن جانب اآخر، فاإن ظاهرة تغري املناخ تت�شبب يف اندلع ال�شراعات وظه�ر العديد 

ال�شراعات  اأن هذه  الأعم. كما  الأغلب  تاأثريها على اجلن�شني يف  الإن�شان، والتي يختلف مدى  اأمن  التي تهدد  التحديات  من 

غالًبا ما تعمل على دعم �شلطة الدولة من جانب، وتعزيز الهيمنة الذك�رية من اجلانب الآخر، ف�شاًل عن زيادة حدة وترية العنف 

الن�عي. وهنا تتحمل املراأة يف خ�شم �شاحات هذه النزاعات عبًئا ثقياًل، مبا يف ذلك م�اجهة حتديات نق�س اإنتاج امل�اد الغذائية 

نتيجة التاأثريات ال�شلبية لظاهرة تغري املناخ على البيئة، ناهيك عن التهديدات ال�شخ�شية الأخرى التي تتعر�س لها املراأة، مثل: 

الغت�شاب، والتعذيب، والعنف الأ�شرى. 

هذا وقد اأو�شحت م�ؤلفة ال�رقة امل�اقف املختلفة التي تتعر�س لها املراأة يف ظل هذه الظروف ال�شعبة. اإل اأنه كان من الأجدى 

لها اأن تلقى مزيًدا من ال�ش�ء على اجلانب الذك�ري يف هذه الظروف، بالإ�شافة اإىل العالقات بني اجلن�شني، ول �شيما على 

امل�شت�ى الإقليمي، مع ت��شيح ما اإذا كانت ال�ش�رة دائًما قامتة بهذه الدرجة، اأم اأن العالقات بني اجلن�شني قد ت�شهد بع�س 

التح�شن اأحياًنا يف وقت الأزمات؟

وبينما ذكرت م�ؤلفة ال�رقة اأن املناطق احل�شرية تعد من الأماكن التي يهاجر اإليها الذك�ر هرًبا من تداعيات ظاهرة تغري املناخ، 

ا بها اأن تتناول مدى تاأثري ظاهرة تغري املناخ على املدن، ومدى اختالف هذا التاأثري على اجلن�شني. فعلى �شبيل املثال  كان حرًيّ

جند اأن تدين م�شت�ى الرتبة ي�ؤثر على انخفا�س اإمدادات امل�اد الغذائية التي ت�شل اإىل املدن؛ الأمر الذي ي�ؤدي اإىل تبعات جد 

خطرية تتحملها املراأة امل�شئ�لة عن ت�فري الطعام لأ�شرتها. والت�شاوؤل الذي يح�شرين الآن ه�: هل تغريت وترية العالقات بني 

اجلن�شني يف املدينة حتت �شغط التح�شر وتغري املناخ؟

ومن ناحية اأخرى، يت�شح اأن م�ؤلفة ال�رقة تركز ب�ش�رة كبرية على الن�شاء امل�شت�شعفات يف املناطق الريفية. واأرى اأنه كان 

من الأجدى لنا التعرف على و�شع الفقريات من الن�شاء يف املناطق احل�شرية، ومدى تاأثرهن بظاهرة تغري املناخ. وهناك حقيقة 

مهمة هنا يجب اأن ت�ؤخذ بعني العتبار، األ وهى اأنه لي�س من املعق�ل تعميم فاقة الفقر و�شيق �شبل العي�س على كافة الن�شاء؛ 

ذلك لأن هناك �شريحة من الن�شاء قد ح�شلت على قدر م�ف�ر من التعليم، وتعي�س يف رغد من العي�س، بيد اأن هذه ال�شريحة من 

ا ر�شد املكانة  ا يف عامل يق�م على التمييز القائم على اأ�شا�س الن�ع الجتماعي. ومن ثم، يجب اأن يتم اأي�شً الن�شاء تعي�س اأي�شً

التي تتب�اأها هذه ال�شريحة يف املنطقة العربية، وكذا ردود اأفعالها جتاه ظاهرة تغري املناخ والإمكانيات املتاحة لها مل�اجهة اآثار 

اأة لال�شتفادة من الت��شيات ال�اردة  هذه الظاهرة. وهنا جتدر الإ�شارة اإىل اأن هذه ال�شريحة من الن�شاء هي اأكرث ال�شرائح املهيَّ

يف هذه ال�رقة، واخلا�شة مب�شاركة املراأة ب�ش�رة اأكرب يف عملية �شنع القرار وال�شيطرة على امل�ارد الطبيعية للبالد.
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ويف اخلتام، اأرى اأن ق�شية “الن�ع الجتماعي وظاهرة تغري املناخ يف املنطقة العربية” تطرح العديد من الت�شاوؤلت املهمة التي 

طاملا غ�ش�شنا الطرف عنها. واإنني اأتفق مع ما اأكدته كاتبة ال�رقة من اأن ظاهرة تغري املناخ تنط�ي على اأثار �شلبية تتفاوت بني 

اجلن�شني. وهذا ما يجب اأن تاأخذه احلل�ل املطروحة للت�شدي لهذه الظاهرة بعني العتبار؛ ومن ثم تعد هذه ال�رقة من اأوىل 

اخلط�ات على هذا الدرب. وبينما ن�شتطيع الإ�شهاب يف الكالم عما جاء بال�رقة بخ�ش��س �شط�ة الذك�رة، وما يكتنف ذلك 

من ممار�شات �شد املراأة داخل البلدان املعنية باملنطقة العربية، اإل اأنه من املهم هنا اأن ن�شري اإىل اأن امل�ؤلفة قد طرحت العديد 

اءة التي ت�شتحق الهتمام ال�اجب من ِقَبل �شناع ال�شيا�شات واملفكرين  من الت�شاوؤلت املهمة وقدمت العديد من الت��شيات البنَّ

وكافة الن�شطاء يف املنطقة العربية. 
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مناق�سة عامة وتو�سيات
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نقاط مثارة من املعقبني العرب والأجانب واحل�سور على الف�سل ال�ساد�س

اأ�شارت بع�س املعقبات اإىل �شرورة الهتمام مب�شائل تنظيم الأ�شرة وال�شحة الإجنابية و�شحة الأم، وهي اأم�ر ت�شب يف النهاية 

يف ال�شالح العام، وت�ؤثر اإيجابًيا على �شحة املراأة وعلى تنمية املجتمع ب�ش�رة غري مبا�شرة. 

واأكد التعقيب اأهمية تاأمني �شحة املراأة وربطها بال�شيا�شات ال�شكانية والتنم�ية. وقد اأو�شحت املعقبة اأهمية النظر اإىل ال�شحة 

والع�امل  والقت�شادية،  الجتماعية  ال�شل�كيات  مثل:  الفردية،  الع�امل  على  وتاأثريه  الأمر  هذا  ح�شا�شية  ومدى  الإجنابية 

التنم�ية ب�شفة عامة. 

ثم اأكدت على �شرورة الربط بني ال�شيا�شات ال�شكانية والتنم�ية من ناحية وم�شاألة متكني املراأة يف احلياة القت�شادية من 

جميع  يف  كربى  م�شكلة  تعد  التي  الأمهات  وفيات  ن�شبة  تقلي�س  يف  ي�شهم  الأ�شرة  تنظيم  اأن  واأو�شحت  الأخرى.  الناحية 

العربية. البلدان 

واملح�ر الثاين الذي حتدثت عنه املعقبة تعلق بالأم�مة الآمنة، حيث اإنها ترى اأن �شحة الأم يف البلدان الفقرية متده�رة. وقد 

اأ�شارت يف هذا ال�شدد اإىل عدم وج�د قاعدة بيانات للم�ؤ�شرات الن�عية للخدمات ميكن للمنظمات ال�شحية اأن تفيد منها يف 

تقييم ال��شع.

وعندما جاء دور املعقبات الغربيات ذكرت اإحداهن اأن حت�شني احلالة ال�شحية للم�اطنني ب�ش�رة عامة لي�شت م�شئ�لية قطاع 

ال�شحة وحده، بل هناك اأم�ر اأخرى يجب و�شعها يف احل�شبان، مثل: العمل على ت�فري مياه نقية �شاحلة لل�شرب، واتخاذ 

التدابري الالزمة ملنع ح�ادث املرور. وهي بالفعل اأم�ر خارجة عن نطاق عمل قطاع ال�شحة؛ ومن ثم فاإنه من املهم اأن ننظر خارج 

قطاع ال�شحة بنف�س الطريقة التي ننظر بها داخل قطاع ال�شحة من اأجل حت�شني ظروف احلياة الي�مية للم�اطنني. واأكدت نف�س 

املعقبة اأن امل�شكلة تكمن يف الطريقة التي نفكر بها، حيث نح�شر امل�شكلة يف خماطر تعر�س الفرد لالإ�شابة بالأمرا�س ب�ش�رة 

حمدودة للغاية ت�شتند اإىل الرتكيب اجليني للفرد اأو �شل�كياته ال�شخ�شية ب�شفة عامة.

واأكد التعقيب على �شرورة العمل على معاجلة التمييز يف ت�زيع ال�شلطة واملال وامل�ارد، وعلى قيا�س امل�شكلة وفهمها ب�ش�رة 

جيدة، وتقييم اأثر خطة العمل املتبعة. 

كما اأ�شارت اإىل بع�س امل�شكالت املتعلقة باملراأة، وكلها اأم�ر �شلبية يجب اأن ت�ؤخذ بعني العتبار، ومنها ما يلي: 

• قلة الفر�س القت�شادية املتاحة اأمام الن�شاء؛ وبالتايل عدم القدرة على الك�شب، وعدم القدرة على احل�ش�ل على خدمات 
تنظيم الأ�شرة.

• الزواج املبكر.
• ختان الإناث.

• القيم والأعراف واملمار�شات التمييزية. 

ومناقشاتها الورقة  عروض  من  مستخلصة  توصيات 
• �شرورة ت�فري بيانات �شحية وبيئية تراعي الن�ع الجتماعي؛ حتى ميكن ال�ق�ف على امل�شكالت والع�ائق وج�انب النق�س، 
وه� ما ميثل اأ�شا�ًشا �شلًبا لعمليات التخطيط ور�شم ال�شيا�شات املعنية ب�شحة امل�اطنني - من الرجال والن�شاء على ال�ش�اء 

- وباأمنهم البيئي.

• اأهمية الإ�شالح ال�شامل لالأنظمة ال�شحية يف الدول العربية مبا يت�شمن رفع درجة ال�شفافية واملحا�شبة، وت�زيع املهام بني 
القطاعني اخلا�س والعام عرب اإقامة �شراكات فاعلة.
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• �شرورة العمل على رفع درجة املهنية لدى مقدمي اخلدمة ال�شحية، وو�شع معايري وم�ؤ�شرات ن�عية يتم اللتزام بها يف 
عمليات التقييم العلمي ال�شامل الدقيق جل�دة اخلدمة ال�شحية.

• يجب على الدول اأن تراعي يف �شيا�شتها العامة النظر للق�شايا ال�شحية للمراأة ب��شفها “بناًء جمتمعًيا”، ولذلك يجب عليها 
اأن تراعي الأبعاد الجتماعية والثقافية والقت�شادية وال�شيا�شية التي ت�ؤثر يف ال��شع ال�شحي للمراأة العربية.

اأو�شاع �شحية �شلبية وا�شتثنائية، ل ميكن احلديث عن معاجلتها ب�شكل  �شرورة مراعاة ظرف الحتالل واأثره يف خلق   •
منف�شل عن مطلب حتقيق ال�شالم العادل واإ�شاعة الأمن وال�شتقرار.
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نقاط مثارة من املعقبني العرب والأجانب واحل�سور على الف�سل ال�سابع

تناولت التعقيبات عدة ق�سايا، هي ما يلي:

• املراأة يف مقدمة املتاأثرين بالعنا�شر البيئية؛ حيث تت�شبب يف اإ�شابتها بالعديد من الأمرا�س، مثل: العقم، والإجها�س، وم�ت 
الأجنة وت�ش�هها، و�شرطان الرحم، وغري ذلك من الأمرا�س اخلطرية الأخرى. اإن تل�ث الرتبة واملياه يهدد م�شدر عي�س 

املراأة، خا�شة يف الدول النامية التي تعتمد على هذه امل�شادر كم�شدر اأ�شا�شي للعي�س. 

• الدول تقدم اخلدمات ال�شحية ولكنها تفتقر اإىل مفه�م ال�قاية من الأمرا�س.
• انتهى البع�س اإىل حقيقة مفادها اأن “ال�شحة لي�شت يف و�شع �شحي” مبعنى اأن هذا القطاع ل يلقى الهتمام الذي ي�شتحقه.

• اأهمية و�شع ا�شرتاتيجيات يف جمال البيئة تاأخذ م�شاألة الن�ع الجتماعي بعني العتبار. 
• واأملح البع�س اإىل اأهمية اأن تركز الدولة يف دعمها لقطاع ال�شحة على الفئات الفقرية يف املجتمع، من�هني اأن الدولة ل ميكن 
اأن تق�م بهذه الأم�ر وحدها، ولكن يجب اأن يتكاتف معها بع�س امل�ؤ�ش�شات غري احلك�مية الأخرى خللق زخم جمتمعي ق�ي 

قادر على معاجلة مثل هذه ال�شلبيات، لكن يجب على هذه اجله�د اأن تاأخذ يف احل�شبان الك�شف املبكر عن الأمرا�س ول 

تكتفي مبكافحتها عند ظه�رها.

وهنا اأو�ست الدكتورة ندى حفاظ موؤلفة ورقة اأمن املراأة وق�سايا ال�سحة، مبا يلي:

• �شرورة و�شع ال�شيا�شات، ومراقبة تطبيقها، ومتابعة التم�يل، وت�فري اخلدمات. 
ال�قاية من الأمرا�س  بالن�شبة لذوي الدخل املحدود، وي�شمل ذلك  اأن تغطي تكلفة اخلدمات ال�شحية  يتعني على احلك�مة   •

والك�شف املبكر عنها. 

• يجب و�شع ا�شرتاتيجية لتعزيز ال�شحة بال�شرتاك مع املجتمع نف�شه.
• كما يجب الهتمام بالت�عية ال�شحية، وو�شع اآليات ملعاجلة العنف الأ�شري.

اأما الدكتورة بلقي�ض الع�سا فقد علقت على النقاط التي اأثريت حول ورقة النوع و تغري املناخ فى العامل العربى، 

واأو�ست مبا يلي: 

تلك  تك�ن  واأن  بالن�ع،  املناخ  تغري  بيانات ودرا�شات ح�ل عالقة  ت�فري  على �شرورة  الرتكيز  اأوجب  الذي  الطرح  تاأييد   •
البيانات جزًءا من برنامج التنمية امل�شتدامة.

• و ت�جيه الدع�ة لإجراء املزيد من البح�ث امل�شتفي�شة ح�ل هذا الأمر، ودرا�شة اآثار تغري املناخ وربطها بالن�ع والق�شايا 
البيئية املختلفة.

وقد اأو�ست اإحدى املعقبات الأجنبيات مبا يلي:

املالديف  اأن �شكان  النظر يف هذه م�شاألة  اأهمية  اأو�شحت يف حماولتها لإبراز  املناخ. وقد  �شرورة الهتمام بق�شية تغري   •
يعمل�ن حالًيا على �شراء اأرا�ٍس يف اأماكن مرتفعة قريبة منهم، وذلك بعد اأن علم�ا اأنه طبًقا لقيا�شات الطبيعة املت�قعة فاإن 

املالديف �شتغمرها مياه املحيط متاًما بعد ع�شرين عاًما من الآن. كما اأو�شحت اأن هذه الق�شية مهمة للغاية بالن�شبة للمنطقة 

العربية والعامل اأجمع؛ حيث اإن م�شاألة تغري املناخ �ش�ف ت�شعل املناف�شة بني الدول على امل�ارد. 

• واأ�شارت نف�س املعقبة اإىل اأهمية اإعادة النظر يف امل�ارد املخ�ش�شة. 
• واأكدت اأهمية دور الدولة يف و�شع حد نهائي للممار�شات التمييزية �شد الن�شاء.

• و اأكدت اأهمية و�شع حد للعنف القائم على اأ�شا�س الن�ع الجتماعي.
• كما اأكدت اأن التغيري يجب اأن يبداأ من امل�شت�ى الأدنى اإىل امل�شت�ى الأعلى.
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ومناقشاتها الورقة  عروض  من  مستخلصة  توصيات 
• تعزيز الدرا�شات والأبحاث العلمية يف م��ش�ع العالقة بني الن�ع الجتماعي وظاهرتي التغري املناخي والتل�ث البيئي.

• العمل على رفع قدرة املراأة على التكيف مع التغريات البيئية، وذلك عرب تزويدها بالتعليم واملهارات؛ من اأجل ت��شيع 
خياراتها القت�شادية، وتن�يع م�شادر دخلها.

كذلك  الطبيعية،  امل�ارد  من  ال�شتفادة  يف  املراأة  فر�س  حت�شن  وقان�نية  ت�شريعية  اأطر  تط�ير  على  العمل  �شرورة   •
�شرورة و�شع ق�انني �شارمة حلماية البيئة تاأخذ املراأة والطفل بعني العتبار.

والأطر  الي�مية  بال�شل�كيات  املرتبطة  املخاطر  ة  املختلفة، وخا�شَّ البيئية  باملخاطر  الن�شاء  ت�عية  على  العمل  �شرورة   •
الثقافية ال�شائدة.

• �شرورة الهتمام بالجئي البيئة، وو�شع ال�شيا�شات والآليات التي تهتم باإ�شالح اأح�الهم.

• اأهمية لفت النظر للفقر وعالقته بالأمن ال�شحي والبيئي للمراأة.

• �شرورة النتقال من حالة و�شف العنف الأ�شري وت�شخي�شه اإىل حالة و�شع اآليات فاعلة لعالجه.

• ت�شجيع الأبحاث العلمية اجلادة التي ت�اجه امل�شكالت ال�شحية التي تخ�س بالدنا العربية.

اإىل منهج تعزيز ال�شحة، الذي ي�شرك  اأ�شفل  اإىل  اأعلى  �شرورة النتقال من منهج الت�عية ال�شحية الذي ي�شري من   •
امل�اطنني يف ن�شر ال�شل�كيات ال�شحية ال�شليمة.

• العمل على ت�حيد كل من املفاهيم البيئية وامل�ؤ�شرات اخلا�شة بجمع البيانات البيئية ور�شدها فيما بني الدول العربية.

• و�شع قان�ن �شارم حلماية البيئة، خا�شة يف العامل العربي، يراعي خ�ش��شية املراأة والطفل ب��شفهما اأكرث الفئات 
تاأثًرا بالعنا�شر البيئية.

• حتذير الن�شاء من ال�شتخدامات اخلاطئة للم�اد الكيميائية والع�ش�ية. 

• حظر املركبات الكيميائية وامل�اد الع�ش�ية التي اأثبتت بع�س الدرا�شات خط�رتها؛ فتم حترميها يف الدول ال�شناعية، 
ولكنها ما زالت ت�شدر اإىل الدول العربية. 

• اإ�شراك املراأة يف و�شع ال�شيا�شات، واإعداد الربامج، واتخاذ القرارات امل�جهة ملكافحة التل�ث وعالج الآثار املرتتبة عليه.

• تخ�شي�س اإمكانات مادية من طرف الدول العربية لتم�يل - اأو الإ�شهام يف مت�يل - البح�ث والدرا�شات امل�جهة نح� 
اأمن املراأة من منظ�ر بيئي. ت
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الرابع اجلزء 

الُبعد الثقايف للأمن

مة مقد

الثقايف املنظور  العربية:  املرأة  أمـن  الثامن:  الفصل 
سي ما هر قي  لبا ا عبد  حممد   . د

التعقيبية األوراق 

وتوصيات عامة  مناقشة 
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مهمة،  مزايا  بثالث  متتاز  ورقة  وهي  العربي،  العامل  يف  املراأة  واأمن  الثقافة  عن  ورقة  هريما�شي  الدكت�ر  قدم 

وهي ما يلي:

اإنها ورقة جريئة و�شادقة، ل تت�اين عن التعر�س لبع�س النقاط التي يعدها البع�س ح�شا�شة.

اإنها ورقة مطلعة على تاريخ الثقافات العاملية؛ فقد و�شع الكاتب اإطاره التحليلي يف �ش�ء علم الأنرثوب�ل�جيا 

الذي يتعامل مع الثقافات املختلفة.

اإنها ورقة حمددة فيما تدع� له من تغيري.

يربط الدكت�ر هريما�شي بني واقع املراأة وبني و�شعها يف الأ�شرة، ذلك ال��شع الذي يعد املراأة تابعة للرجل.

كما يربز اأن م�شاألة �شراع الثقافات اأدت اإىل ت�شارب وتناق�س يف حتليل اأمناط احلياة العائلية، فهناك حتليل ميجد 

�شكل الأ�شرة الأب�ية؛ لأنها اأ�شرة غربية، يف مقابل حتليل اآخر ميجد الأ�شرة املمتدة، وه� النمط الذي كان �شائًدا يف 

ال�شرق. وبذلك يرى الكاتب اأن و�شع املراأة يحدده التاريخ والتحليل الثقايف، ولي�س النظر ال�اقعي امل��ش�عي؛ مما 

ى �شراع الثقافات يف بع�س الأحيان اإىل امل�اجهة الع�شكرية التي تتذرع بحماية املراأة. يع�ق التط�ر. ورمبا اأدَّ

وقال اإن عملية حجب الن�شاء لي�شت مرتبطة باملجتمعات العربية الإ�شالمية وحدها، ولكنها كانت منت�شرة يف العديد 

الهيمنة  اأجل  التي ت�شتغل مثل هذه الأم�ر من  الق�ى  اأن هناك بع�س  اإىل  القدمية. واأ�شار  من املجتمعات الأوربية 

الراهنة ل تعاين  العربية  الأ�شرة  اأن  يعني بطبيعة احلال  اإن هذا ل  قائاًل:  ا�شتدرك  العربية. ولكنه  املجتمعات  على 

من �شلبيات حتتاج اإىل معاجلة. بع�س هذه ال�شلبيات يع�د اإىل تقاليد بالية، وبع�شها خمالف للقان�ن كاملمار�شات 

اخلا�شة بال�شرف. 

ويرى الدكت�ر هريما�شي اأنه رمبا لهذه الأ�شباب جاءت املقاربة اجلديدة التي تعد حماولة لتجاوز كالٍّ من امل�شت�شرقني 

الثقايف  امل�روث  اأن  ترى  التي  املقاربة  تلك  الجتماعي،  الن�ع  مقاربة  وهي  الداخل،  يف  واملحافظني  اخلارج  يف 

اخلا�س بالرجل واملراأة بالن�شبة للمكانة وال�شلطة لي�شت اأم�ًرا اأبدية اأو مقد�شة، واإمنا هي اإنتاج تاريخي ميكن اإعادة 

�شياغته باأ�شكال خمتلفة. 

اأن هناك  نتذكر  اأن  بد  العربية، فال  للمراأة  الثقايف  ال��شع  الأ�ش�لية وال�شت�شراق كالهما يهدد  اأن  واإذا اعتربنا 

جمم�عة من الأ�شباب ميكن اأن ت�ؤدي اإىل انحراف املراأة وتعري�شها لأب�شع اأن�اع ال�شتغالل اجل�شدي وال�شتعباد 

املعن�ي. يف مقدمة هذه الأ�شباب ما يلي:

• ال��شع القت�شادي.
• الق�ش�ر يف و�شائل التثقيف، والتي يق�شد بها التعليم والإعالم وغريهما من و�شائل الثقافة.

• ت�شلط الدولة، حيث تقمع احلريات، وتلجاأ اإىل التحالف مع تيارات دينية حمافظة اأو متطرفة حماية لنف�شها؛ 
الأمر الذي ينعك�س �شلًبا على اأمن امل�اطن ب�شفة عامة واملراأة ب�شفة خا�شة. 

•
•

•

مـقـدمـة
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وذكر اأنه من املمكن حتقيق نقلة ن�عية يف الن�شال الن�شائي يف العامل العربي من خالل تهيئة مناخ ت�شتطيع املراأة يف 

كنفه حتقيق امل�شاواة مع الرجل، واإلغاء كافة مظاهر التمييز، وذلك من خالل التنظيم الذاتي. 

واأ�شار اإىل اأن ال�رقة تناولت دور احلركات الإ�شالحية باقت�شاب، وكذلك م�شاألة )اجلندر(. غري اأنه ذكر اأن احلركات 

الأ�ش�لية تتم�شك بعزل املراأة عن املجتمع وو�شعها يف منزلة متدنية. وذكر اأن حل هذه امل�شكلة على وجه التحديد 

يكمن يف اأن تلعب الدولة واأطراف اأخرى دوًرا رائًدا وقيادًيا لدعم اآراء النخب امل�ؤمنة بالتن�ير والتغيري، م�شرًيا اإىل 

وج�د �شراع بني اأطراف خمتلفة ح�ل حتديد ثقافة املراأة وه�يتها.

وقد اأو�شح الكاتب اأن هناك فارًقا كبرًيا بني درجة ال�عي الجتماعي وبني النظام ال�شيا�شي، م�شرًيا اإىل اأن ال�عي 

اأن يتخذ  الجتماعي قد يك�ن متخلًفا جًدا بالقيا�س اإىل وعي النظام ال�شيا�شي؛ لذلك يجب على النظام ال�شيا�شي 

اأن ي�شتمر  اأنه من املهم جًدا  خط�ات عملية لكي يرتفع بال�عي الجتماعي، ويجربه على قب�ل الإ�شالحات. واأكد 

النظام ال�شيا�شي يف �شن ت�شريعات متكن املراأة من ممار�شة دورها ب�شكل مت�شاٍو مع الرجل.

ومع ذلك علينا اأن نتذكر اأن و�شع املراأة يف املجتمعات العربية خمتلف عن و�شعها يف البالد الغربية؛ حيث اإن الِبنى 

الثقافية التي ت�شكل مكانة املراأة وحتدد و�شعها يف املجتمعات العربية ل تعي�س يف ع�شر ما قبل احلداثة فح�شب، 

بل اإنها تعربِّ عن حالة ما ي�شمى “رف�س احلداثة”، حيث تنظر اإىل املراأة ككائن قا�شر ناق�س العقل مُتتهن كرامته 

ب��شفه و�شيلة لالإجناب واملتعة واخلدمة.
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الثامن الفصل 

يف لثقا ا ر  ملنظو ا  : بية لعر ا ة  أ ملر ا مـن  أ

سي ما هر قي  لبا ا عبد  حممد   . د
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مقدمة

يف مهب رياح الإ�شالم�ف�بيا يتم حالًيا ا�شتثمار كل ال�ش�ر النمطية املتعلقة بالإ�شالم وحتريكها يف طريق املزيد من الرتويع منه؛ 

لذلك يعاد اكت�شاف “ال�شتثناءات” التي يخت�س بها الإ�شالم وحده. ولعل “ال�شتثناء” الأكرث قدرة على التعبئة و“ال�شتنفار” 

�شد الإ�شالم ه� ما “اخت�س به من تعاليم واأحكام عّطلت اإ�شهام املراأة يف احلياة الجتماعية، وجعلتها حتت �شلطة الرجل اأًبا 

كان اأو زوًجا، واأحكمت حب�شها يف البيت لتك�ن اأداة متعة واإجناب وخدمة”. )ال�شريف: 232–233(. ق�ة هذه ال�ش�رة النمطية 

وعنف�انها ل ي�شتمدان من الإ�شالم�ف�بيا فح�شب، بل من اأمرين تزامنا ب�شكل دارماتيكي ومثري: 

ال�شن�ات الأخرية لكنها عادت  العربية يف  اأن خفت �ش�تها داخل املجتمعات  بعد  الن�ش�ية  الأمر الأول: ه� ع�دة احلركات 

بخطاب حاد متتاز مفرداته بالقطيعة مع الرتاث الن�ش�ي املرتاكم خالل اأكرث من قرن.

اأما الأمر الثاين: فه� ت�شاعد النزعات الإ�شالمية املتطرفة التي تذهب اإىل حد تكفري كل راأي خمالف، حتى ول� كان يعلن 

اأن  اأ�شبحت تتخيل  اإ�شالمية خمتلفة. لقد تنامي لدى هذه احلركات ما ي�شبه الإح�شا�س الهذياين، حّتى  انطالقه من مرجعية 

الإ�شالم حمل م�ؤامرة عاملية كربى ي�شارك فيها “اأبناء الإ�شالم” ممن باع�ا �شمائرهم وت�اطئ�ا مع “اأعداء الإ�شالم”. و�شمن 

هذا ال�شع�ر املتنامي مت اإدراج جل احلركات الن�ش�ية ودعاة حترير املراأة �شمن من ا�شطف وراء مدبري هذه امل�ؤامرة. 

وبني مطرقة الأ�ش�لية و�شندان الأطروحات ال�شت�شراقية ال�شطحية تقف املراأة العربية مهددة؛ لذلك فاإن اأمنها يحتاج -كما 

اأن ي�شكل  �شنبني لحًقا- اإىل املزيد من دعم الأ�ش�س الثقافية. فرت�شيخ القيم التحررية وتثبيتها من �شاأنه -ح�شب اعتقادنا- 

�شمام الأمان لكل امل�شارات الناه�شة باملراأة، ويح�شنها من كافة النعكا�شات املحتملة.

لذلك فاإننا �شنعمد خالل هذه املداخلة -وحتى ل ننقطع عما راكمته التجارب الريادية يف العامل العربي فيما يخ�س حترير املراأة- 

اإىل ال�شتهالل بتحليل اخلطاب الإ�شالحي والنه�ش�ي عم�ًما فيما يخ�ّس م�قفه من ق�شّية حترير املراأة، وهذا ال�شتهالل ل يعّد 

- ح�شب اعتقادنا - من باب العرفان لرم�ز حترير املراأة اأو رّد اجلميل اإليهم -واإن كان ذلك يعّد واجًبا اأخالقًيا وفكرًيا- بل 

من باب تثمني ما انتهى اإليه هذا الفكر من مكا�شب كانت ول يزال العديد منها ريادّيا وقاباًل لأن يك�ن قاعدة ميكن البناء عليها. 

ولكن النظرّيات التي تعاقبت بعده قد طم�شت متاًما هذا الرتاث الإ�شالحي.

ثم نخّل�س بعد ذلك اإىل بيان خ�ش��شيّات اخلطاب ال�شت�شراقي ح�ل املراأة يف العامل العربي وال�شالمي، والذي تتبناه العديد 

من التنظيمات الن�شائية العربية. فلقد بدا هذا اخلطاب اأكرث من اأي وقت م�شى، بعيًدا عن الر�شانة العلمّية املفرت�شة، لينحدر 

اأحياًنا اإىل خطاب اإيدي�ل�جي مت�ّتر تعّب�ؤه ا�شرتاتيجية غري علمية باملّرة، تك�ن نابعة يف الغالب من م�شالح �شيا�شية ا�شرتاتيجية 

وظرفية، اأو عدائية ح�شارية دينية، اأو غري ذلك. ولعّل ما كتبه اإدوارد �شعيد يف هذا الغر�س عميق ومفيد يف الآن ذاته. ولقد 

حاولنا قدر الإمكان تفكيك هذا اخلطاب، وتفنيد مق�لته، اأو على الأقل تن�شيبها، وذلك ا�شتنادا اإىل احلقل النظري لهذا اخلطاب 

اأوًل، واإىل معطيات ال�اقع الجتماعي للمراأة العربية ثانًيا.

وانتهينا يف ختام ورقتنا اإىل تر�شيح الّدولة حّتى تك�ن �شامًنا رئي�ًشا لأمن املراأة. ذلك اأن الدولة - ح�شب اعتقادنا - مهّياأة اأكرث 

من اأّي فاعل اجتماعي اآخر ل�ش�ن اأمن املراأة، والجتاه بها اإىل ط�ر احلداثة. فكما بينت التجارب الراهنة فاإن الدولة الفا�شلة 

ت�ؤدي باملراأة اإىل و�شعّية تك�ن فيها اأكرث من يدفع “فاتورة” ذلك ال�شق�ط املخيف. فالكلفة ال�شيا�شية والجتماعية لهذا الف�شل 

تك�ن دوًما على ح�شابها.

اأوًل: املراأة يف الفكر الإ�سلحي العربي الإ�سلمي

لل�هلة الأوىل يقف املتابع لطرح م�شاألة املراأة يف ال�قت الراهن على اأمرين يف غاية اخلط�رة: الأمر الأول: يتعلق برواج 

خطاب عدمي ينكر على املراأة العربية اأن تك�ن حققت اأي مك�شب، وي�شرب عر�س احلائط باملكا�شب التي بات ح�لها اإجماع 
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بتحرير  واملتعلق  العربية  النه�شة  راكمته  الذي  الرتاث  بتجاهل  الثاين:  الأمر  يتعلق  حني  يف  العمل(.  ال�شحة،  )التعليم، 

املراأة. حيث يتم القفز على ما يرب� على القرن من التنظري والكفاح من اأجل حترير املراأة وتقدمها. ويحظى هذان اخلطابان 

بدعم ا�شتثنائي يف و�شائل الإعالم.

والتحرير التعليم  مطالب  أ. 
لأ�شباب ذكرناها �شابًقا �شنح�شر نظرنا عند مفكري النه�شة وروادها الذين انطلق�ا من مرجعية “الإ�شالم”، اأو ما ت�ش�روه 

اأمني، والطاهر احلداد وغريهم.  الطهطاوي، وحممد عبده، وقا�شم  اأمثال  الع�شر من  مل�اكبة  عليه  الأقل، وع�ل�ا  كذلك على 

ا فيما يتعلق بق�شية املراأة؛ ولذلك �شنكتفي  فالق�ا�شم امل�شرتكة التي جتمع بني ه�ؤلء كانت يف هذا ال�شياق عديدة، وخ�ش��شً

بعر�س البع�س منها:

• الإملام الدقيق عادة بالرتاث الإ�شالمي و�شعة اطالعهم على “العل�م ال�شرعية”، وذلك على خالف املنظرين “الإ�شالميني” 
اإيدي�ل�جية  مبق�لت  يكتف�ن  ما  عادة  فهم  و�شطحية.  �شئيلة  ال�شرعية  معارفهم  تبدو  حيث  لحًقا،  ظهروا  الذين 

“اأمهات” كتب الرتاث، ناهيك عن ت�ظيفاتهم  ذات تعبئة عالية. وقد ل نغايل حني نق�ل: اإن عدًدا كبرًيا منهم يجهل 

الإيدي�ل�جية، وانتقائيتهم للن�ش��س، وتفكك مرجعياتهم.

• النظرة الإيجابية للعل�م والآداب الع�شرية، اإذ ذهب اأغلب ه�ؤلء الرواد اإىل جعلها �شبًبا للتقدم ورقي الآداب العامة، 
ا مع املنظرين “الإ�شالميني” الذين ي�ؤثم�ن تلك العل�م  ومل تكن حتفظاتهم اإل على جزئيات طفيفة، وبذلك يختلف�ن اأي�شً

والآداب، ويرونها �شبًبا يف خراب العامل الإ�شالمي وتقهقره. وقد ل ينزع هذا الراأي اإىل ا�شتعداء هذه العل�م والآداب 

فح�شب، بل ي�شل الأمر بالعديد منهم اإىل حترميها.

ا على ق�شية رئي�شة، هي تعليم املراأة. ومل يكن هذا يف اعتقادنا جمرد اختيار   كان تفكري اجليل الأول من رواد النه�شة من�شبًّ

اعتباطي، بل كان اختياًرا نابًعا من “روؤية” يتبن�نها. فالعلم والرتبية عند هذا اجليل كانا �شرط ول�ج احلداثة، ول ميكن يف 

اعتقادهم تدارك التاأخر الكبري اإل اإذا مت على هذا النح�. اإن “اللحاق” بركب الأمم املتقدمة يقت�شي اأن ي�شمل املجتمع ن�شاءه 

)الن�شف الآخر( بالآداب ال�شرعية واملعارف الع�شرية. على هذا النح� كان النظر اإىل “مو�شوع” املراأة يتم غالبا يف اإطار 

�شامل ه� املجتمع برمته، فالتقدم اأمر ل يدَرك اإل اإذا مت ذلك بالت�ازي مع ذلك النه��س باملراأة. واأي ا�شتثناء �شي�ؤدي ل حمالة 

اإىل تاأبيد هذا التاأخر.

اإن الرهان على التعليم ك�شرط لّلحاق بالأمم الع�شرية، يقت�شي بدوره العناية بتعليم املراأة. وتلك هي علًّة احلر�س على جعل 

الرتبية والتعليم مطلًبا تكاد تخت�س به املراأة. ولي�س من باب ال�شدفة يف �شيء اأن تك�ن كتابات الطهطاوي حاملة يف عناوينها 

مثل هذا الإحلاح. ومل يكن هذا الإحلاح على �شرورة تعليم الن�شاء وال�شتدلل عليه ب�شتى احلجج النقلية اأو العقلية اأمًرا اأملته 

اعتبارات عاطفية اأو ذاتية، واإمنا ه� من متطلبات الظروف امل�شتجدة املت�لدة عن الت�شال بالغرب احلديث، فتعليم الفتاة من 

�شاأنه اأن يلنّي البنية املجتمعية التقليدية، وي�ؤدي تدريجًيا اإىل تغيري �شلم القيم امل�روثة حتى يتمكن امل�شلم�ن من جماراة الغرب 

يف حت�شره املادي. “ولعل الطهطاوي وعبده مل يك�نا واعني كل ال�عي بتلك النتائج البعيدة املنجزة عن تعليم املراأة، بال�شفة 

التي نقررها هاهنا، بل نكاد جنزم باأنهما مل يك�نا ي�شتطيعان تقدير هذه النتائج”.)ال�شريف، 1991: 232–233(

اأما اجليل الثاين من رواد النه�شة ف�شيذهب اإىل اأبعد من ذلك يف تاأكيده �شرورة حترير املراأة، فلم يعد الأمر متعلًقا بتعليم 

املراأة يف اإطار نه��س عام باملجتمع، بل اأ�شبح الأمر يتعلق بتحرير املراأة من ذات املجتمع. لقد بداأت اإدانة املجتمع تربز يف هذا 

اخلطاب ب��شفه ثقافة وروؤى وممار�شات حت�ل دون تقدم املراأة. فتعليم املراأة وتربيتها لي�شا مطلبني يف حد ذاتهما اإل بالقدر 

الذي ي�شهم يف حترّرها من جمتمع ظل يعطلها ويح�ل دون تقدمها امل�شتحق. كان هذا التعطيل عادة يتم با�شم “ال�شريعة” 

و“الأعراف” وغريها من الالفتات التي يتح�شن وراءها دعاة مق�لة “الدونية”. لذلك كان�ا يحيط�ن اأنف�شهم دوما بهالة من 
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ا عندما احتكروا لأنف�شهم احلديث با�شم الدين. فالفقهاء وهم يربرون تلك الدونية كان�ا يعمدون اإىل  الرهبة واحلذر، خ�ش��شً

ا منهم اأنهم بذلك بعيدون عن النقد. اإلبا�س قراءاتهم تلك لبا�ًشا دينًيا ظنًّ

فاأراد هذا اجليل الثاين من فكر النه�شة- فيما يتعلق بق�شية املراأة- “اقتحام” معاقل مناه�شي املراأة من فقهاء وبنى اجتماعية 

تقليدية وتق�ي�شها من الداخل؛ لذلك كان مردودها و�شيظل يف اعتقادنا اأكرث اقتداًرا، وذلك على خالف ما �شنعر�س لحًقا، 

حني �شتتم الدع�ة اإىل “حترير املراأة” من الإ�شالم ذاته، اأي ا�شرتاط القطيعة معه اإن مل نقل معاداته، وحني ذلك �شينظر اإليه 

كدين معاٍد للمراأة، ومناه�س لها ملا به من “ذك�رية” فائ�شة يتم تعزيزها بقدا�شة قامعة. وذلك اأحد اأبعاد مق�لة “اخل�ش��شية 

ا عند بع�س غالة منظري “اجلندر” من ذوي  الإ�شالمية” كما �شتط�رها الأدبيات الن�ش�ية الالحقة )اجليل الثالث( وخ�ش��شً

.)Todd, 2002:75( .Todd الت�جهات “الراديكالية” على حد تعبري ت�د

 لقد اأ�شاف اجليل الثاين، املذك�ر �شابًقا، اإىل جانب مبداأ مطلب تعليم املراأة مبداأ اآخر لزالت املجتمعات ت�شعى بدرجات متفاوتة 

اإىل حتقيقه. اإنه ول �شك مبداأ امل�شاواة. فالتحرير ي�شرتط منطقًيا امل�شاواة. واإذا كان التعليم كمطلب يراد به كمال املراأة، اأي 

�شعيها للتمكن مما يفرت�س اأن تك�ن عليه، فاإن امل�شاواة كمطلب جتعلها على قاعدة “الندية” املبا�شرة مع الرجل. اإن امل�شافة 

التي قطعها اجليل الثاين مقارنة باجليل الأول من مفكري النه�شة هي امل�شافة ال�اقعة ما بني “ كمال املراأة” وم�شاواتها وذلك 

ه� معنى التحرر. واإذا كانت قيمة امل�شاواة حديثة وتعك�س جملة ال�شراعات الجتماعية وال�شيا�شية التي خا�شتها املجتمعات 

اأو  اأ�شا�س املعتقد  اأو املجم�عات ت�ش�غها على  احلديثة للتخل�س من هيمنة الإقطاع والكني�شة، وهي ت�ش�رات جعلت الفئات 

الرثوة اأو غريهما من املقايي�س الأخرى، فال اأحد ينكر اأ�شالة هذا املبداأ يف التاريخ الإ�شالمي. ولعل ذلك بالذات ما جعل هذا 

اجليل يت��شل بهذه املفردات، حتى ل تثري حتفًظا لدى املتلقي. ورمبا لهذه الأ�شباب املتعلقة ببيداغ�جية التلقي حازت هذه الرم�ز 

ا على التم�شك باملرجعية “الإ�شالمية”.  الفكرية والن�شالية ومازال�ا يح�زون على التقدير حتى من قبل ال�شرائح الأكرث حر�شً

نعم، اإن هذه القيمة حديثة. واإذا اعتربنا �شي�عها يف ال�عي العام، وارتباطها بحركات الق�شاء على الإقطاع وعلى العب�دية، 

لها يف تاريخ الب�شرية ويف التاريخ الإ�شالمي ب�جه  وبالّتايل مبقت�شيات احل�شارة ال�شناعية احلديثة، فاإن ذلك ل ينفي تاأ�شّ

خا�س. ولذلك مل يجد املفكرون العرب �شع�بة ُتذكر يف العث�ر على اأدلة من الرتاث يثبت�ن بها انحراف واقعهم وواقع ع�ش�ر 

الإنحطاط عن املثل العليا التي جتعل “امل�شلمني مت�شاوين كاأ�شنان امل�شط ي�شعى بذمتهم اأدناهم. اإل اأنهم حاول�ا الذهاب بهذا 

املبداأ اإىل نتائجه املنطقية، وطالب�ا بردم اله�ة ال�شحيقة التي تف�شل املمار�شة عن النظرية”.)ال�شريف، 1991: 81(

النهضة فكر  يف  املرأة  حترير  مسارات  ب. 
اإن حترير املراأة، ا�شتناًدا اإىل تراث هذين اجليلني يقت�شي م�شاًرا مزدوًجا، ولكنه مع ذلك �شديد الرتباط:

الأول • امل�سار 

يعنى بردم اله�ة ما بني ُمُثل الإ�شالم العليا وال�اقع املعا�س فيما يخ�س و�شع املراأة بالذات. وه� ما ل يدرك اإل اإذا ا�شتطعنا 

حتديد مقا�شد الإ�شالم احلقيقية الكامنة وراء املق�لت العامة، وذلك ما ي�شتدعي قطع ال�شلة مع املناهج “ال�شرحية” وال�شطحية 

املكتفية بتكرير املق�لت الفقهية القدمية بزعم اأنها اأكرث تطابًقا مع حقيقة الإ�شالم.

الثاين • امل�سار 

العلم  بطلب  اإل  ينال  ل  ما  الإ�شالمية، وذلك  واملجتمعات  املتقدمة  املجتمعات  بني  الفا�شلة  ال�شحيقة  اله�ة  ا ردم  اأي�شً يقت�شي   

اإن  اأما يف ق�شية املراأة بالذات فاإنه ل ميكن للمجتمعات الإ�شالمية ردم هذه اله�ة يف غيبة املراأة عن هذا املجال.  واملعارف. 

التدارك يغدو اأكرث قابلية لالإجناز اإذا ما و�شعت املراأة على “اأجندة” الفاعلني اجلدد ال�شاعني لطلب هذه املعارف والآداب وما 

جاورها من خربات وكفاءات وقدرات .اإنها جديرة بذلك، والأمر لي�س منة، بل ه� حق ن�شت عليه ال�شرائع ومعارف الع�شر 
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ح�شب هذه املق�لت. ولكن قد ل ُيدَرك هذا احلق اإذا مل نخّل�س الن�س من احتكار مف�شريه، وذلك عرب تبني تاأويل يطلب املقا�شد، 

ويزهد عمًدا يف اإثبات ما يت�هم اأنه قطعيات ثابتة اأزلية حتى ول� زالت علتها. 

ين�س على ذلك  الإرث كما  امل�شاواة يف  بعدم  القرون مرتبطة  املراأة ظلت منذ ع�شرات  الدالة على دونية  ال�شلبة  الن�اة  ولعل 

“الإ�شالم”. ولكن �شمن هذا املنظ�ر التحرري ملقا�شد الإ�شالم، ذهب احلداد منذ اأكرث من ثلثي قرن يف معر�س تفنيده ملثل 
هذه القراءات اإىل ما يلي:” الإ�شالم مل يقرر نزول مرياث املراأة عن الرجل كاأ�شل من اأ�ش�له التي يتخطاها، فقد �ش�اها به 

يف م�شائل...وفيما اأرى اأن الإ�شالم يف ج�هره ل ميانع يف تقرير هذه امل�شاواة من كامل وج�هها متى انتهت اأ�شباب التف�ق، 

وت�فرت ال��شائل امل�جبة له”.)احلداد، 151:1998(

تاأٍن حتى ل حترق  به املرحلية فح�شب وما تقت�شيه من  اإىل املرجعية الإ�شالمية يف تربير هذه املطالب ل يق�شد  اإن ال�شتناد 

املراحل فتك�ن النتائج على عك�س ما يراد منها، بل يق�شد به جتنب ا�شتثارة ال�شمري الديني املعزز جلي�ب املمانعة. وذلك ما 

عنينا به �شابًقا باملرونة البيداغ�جية التي ت�شمن ملردودية اخلطاب كفاءته. “اإن اأن�شار حترير املراأة مل يك�ن�ا يرّوج�ن اأفكارهم 

من منظ�ر غربي، واإمنا كان الغرب حافًزا لهم على اإعادة النظر يف املنظ�مة الدينية امل�روثة بق�شد حتديدها من الداخل مع 

ال�فاء بج�هرها”.)ال�شريف، 1991: 246(

اإن “اإدراك روح ال�شريعة ومراميها” على حد مق�لة الطاهر احلداد يجعلنا ونحن نطالب مب�شاواة املراأة بالرجل نطالب بنف�س 

العدل الإلهي بني كائنني هما اأ�شمى ما خلق. فال يحق اأن حتل بينهما وهما اأرفع ما خلق علل القهر والغ�شب وعدم امل�شاواة.

ا فيما يتعلق باملراأة بالذات يكاد يك�ن يف جانب منه �شدى  اإن ما يجرى حالًيا على �شعيد احلياة الفكرية بالأ�شا�س، وخ�ش��شً

لذلك اجلدل الذي انبثق منذ اأكرث من قرن ون�شف، وه� جدل يحتدم اأحياًنا ويهداأ اأحياًنا اأخرى، ولكنه ي�شطر يف �شياقات عديدة 

لرتداء حلل لغ�ية متبدلة، واآليات دفاع اأو تربير جديدة ا�شتناًدا اإىل ما يتاح من م�ارد بني احلني والآخر: مذاهب، م�اثيق، عل�م 

ومعارف حديثة. ومع ذلك ظلت الق�شايا تكاد تدور يف املربط ذاته: هل يف الإ�شالم ما يناق�س حرية املراأة وم�شاواتها مع الرجل، 

واإىل اأي حد يك�ن الذهاب باجتاه هذه القيم ذهاًبا يف ال�قت ذاته باجتاه روح الإ�شالم اأو البتعاد عنها؟

قد يك�ن من املفيد الإ�شارة اإىل اأن اجليلني الذين وقفنا عندهما باخت�شار نرج� األ يك�ن خماًل مازال قائمني حتى الآن رغم 

حداثتها  ودرجة  العربية  املجتمعات  اإىل  النظر  خ�ش��شية  بح�شب  بهما  والتاأثر  عليهما  الإقبال  ن�شب  وترتاوح  تراجعهما. 

الجتماعية بالذات. فاإذا كان للطاهر احلداد اأو قا�شم اأمني مثال عظيم الأثر يف جمتمعات مثل: ت�ن�س واملغرب وتركيا بدرجات 

متفاوته فاإن اآراء الطهطاوي وه� من اجليل الأول لزالت جتد حتفًظا يف بع�س املجتمعات الأخرى، حيث ل يزال تعليم املراأة 

التمييز  اأ�شكال عديدة من  فاإنه �شرعان ما يتم اللتفاف عليهما �شمن  القب�ل بهما  ا �شديًدا، واإن مت  يلقيان اعرتا�شً وعملها 

ُت�شّ�غ عادة حتت عباءة “منع اآفة الختالط وجتنب الف�شاد” وال�ش�ر امل�ش�هة عن عمل املراأة والأم�مة وغريها.

ا اإىل اأن اجليل الثالث، وه� اجليل احلايل من املفكرين واملفكرات املن�شغلني بق�شية املراأة، مل  ومع ذلك ل بد من الإ�شارة اأي�شً

يقم على قاعدة القطيعة مع املرجعية الثقافية التقليدية فح�شب، بل مع هذا الرتاث التحرري املتعلق باملراأة ) كتابات اجليل الأول 

واجليل الثاين( كذلك. وعلى هذه القاعدة يت�زع ه�ؤلء اإىل جناحني:

الذي  النح�  اإ�شالم، على  الثنائية: حداثة-  املراأة على قاعدة  اأن طرح ق�شية  واملفكرات: يرون  املفكرين  من  • جناح 
جرى يف اجليلني ال�شابقني من مفكري النه�شة كان طرًحا مغل�ًطا يف الأ�شل؛ لأن هذا املبحث ه� يف الأ�شل مبحث 

“الإ�شالم” اإمنا  اإىل  ل�شحبه  حماولة  وكل  والإيتيقية،  الأب�شتيمية  م�شتلزماته  قاعدة  على  اإل  فيه  ُيخا�س  ل  حديث 

هذا  يف  احل�شم  �شرعة  اإىل  املفكرين  من  اجليل  هذا  يدع�  لذلك  املرج�ة.  ونتائجه  ل�ع�ده  اإهدار  الأ�شل  يف  هي 

النه�شة  راكمته  الذي  الرتاث  كل  اأن  معتربين  للمراأة،  احلقيقية  “املغالطة” للق�شية  �شفحته  املغل�ط، وطي  اجلدل 

يف هذا املبحث اإمنا ه� جمرد اإثارة للق�شية �شرعان ما عطلت املطالب احلقيقية للمراأة وتطلعاتها، وهي ل تدرك اإل 
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يك�ن ه�شام  قد  املراأة.و  الرجالية ودونية  والهيمنة  للذك�رية  ال�شلبة  الن�اة  اإنه  التقليدي،  الرتاث  تخل�شنا من  اإذا 

�شرابي اأول من ذهب يف هذا الجتاه: “كان الإ�شالحي�ن واملحافظ�ن على حد �ش�اء يف�شح�ن يف كتاباتهم عن 

المتيازات  اإىل ح�شر  الرجل، وتنزع  اإىل  نظرة مت�شلبة ومنحازة  بالطبع  البطريكي احلديث، وهي  املجتمع  نظرة 

والق�ة فيه؛ مما جعل املراأة ترزح حتت قي�د قان�نية واجتماعية �شلتها”. )�شرابي، 1987: 49-43(

الن�شائية العامالت يف اجلمعيات والن�ادي  )Activist(: وي�شمل منا�شالت احلركات  حركيات  من  يتاألف  • جناح 
ا  وهياكل املجتمع املدين. وهن واإن كن اأقل قدرة على التنظري واإنتاج املق�لت الفكرية، فاإنهن اأكرث تاأثرًيا، خ�ش��شً

يف الأو�شاط ال�شعبية وال��شطى. فه�ؤلء رغم ميلهن للعمل امليداين والت�شال املبا�شر مع جم�ع الن�شاء العامالت 

اأو حتى “ربات البيوت” فاإن مردودية خطابهن حتى الآن �شئيلة، بعك�س حركيات اجليل الثاين الل�اتي كن يتميزن 

اأحياًنا  ونزاعي  مبا�شر  خطاب  على  واعتمادهن  اأحياًنا  الإيدي�ل�جي  ت�ترهن  اأن  غري  التعبئة.  على  كبرية  بكفاءة 

خ�ش�مهن  به  يتميز  ما  ا�شتح�شرنا  ما  اإذا  ا  خ�ش��شً والتحفظ،  لل�شّد  عر�شة  كثرية  م�اقع  يف  جعلهن  قد  اأخرى 

تراثية،  بل وعلى حتريكهن عرب مفردات  الن�شاء فح�شب،  الأن�شار من ذات  تعبئة  لي�س على  ا،  اأي�شً فائقة  من قدرة 

ازدادت قدرتها على التحري�س وال�شتقطاب يف حقل مت�تر حت�ل اإىل �شراع لي�س بني نخب املجتمع العربي ذاته، 

بل بني هذه النخب و“نخب خارجية” ذات ت�جهات وم�شالح معقدة ومتباينة. 

تغذيها  ذاتها،  الإ�شالمية  املجتمعات  نخب  داخل  حاد  ا�شتقطاب  اإىل  دفعت  قد  �شابًقا-  اإليها  اأ�شرنا  -التي  الإ�شالم�ف�بيا  اإن 

اأفكار واإمكانيات وم�شالح. واإذا كان البع�س يعتقد اأن البلدان العربية املحافظة والتقليدية قد ظلت ل�شن�ات تدعم باإمكانياتها 

ال�شخمة الأطروحات املناه�شة للمراأة، فاإنه ل يخفى على اأحد اأن املنظمات الدولية وغري احلك�مية هي من يدعم حالًيا العديد 

من احلركات الن�شائية يف العامل العربي .

وبغ�س النظر عن حجم التاأثرياحلا�شل والرهانات التي حتركه، فاإنه ل بد من الإ�شارة اإىل ما يلي:

• اقتحام اخلطاب الن�ش�ي الراهن مناطق ظلت -اإىل وقت غري بعيد- م�شك�ًتا عنها. فاإذا كان رواد النه�شة قد �شكت�ا 
عن “احلرية اجلن�شية”، اأو امل�شاواة يف الإرث، وغري ذلك، فاإن هذه امل��ش�عات اجلديدة قد غدت حا�شرة ل على قائمة 

مطالب بع�س احلركات الن�شائية فح�شب، بل على الأجندة الفكرية لهذا اجليل احلايل.*

• ا�شتثمار اخلطاب الن�ش�ي مناهج ومفردات جديدة كل اجلدة، حيث يتم عادة ال�شتناد اإىل العل�م الإن�شانية ومباحثها 
الراهنة ومفرداتها: علم النف�س، الأنرثب�ل�جيا، الأل�شنية، ال�شيميائيات، اإلخ...

• الت�شبيك املتنامي للحركات الن�شائية على امل�شت�ى العاملي، فع�ملة ق�شية املراأة اأ�شبحت واقًعا ل ميكن نكرانه، وذلك ما 
ع�ّشر اإيجاد ت�ش�ية تق�م يف جمملها على م�ارد وم�اد اأولية تع�د عم�ًما اإىل جمتمع حملي. هذا الت�شبيك املع�مل اأعاد 

خلط املق�لت والأبنية الدللية اإىل حد الغم��س واللتبا�س اأحيانا.

• تنامي النزعات املناه�شة حلرية املراأة، وال�شادرة عن الجتاهات الأ�ش�لية الإ�شالمية بالأ�شا�س يف مناخ فكري يت�شم 
“هجمات”  التيارات يف تزامن خطري مع  برتاجع الأطروحات احلداثية والتحررية ب�شفة عامة. وقد ا�شت�شرت هذه 

مادية ومعن�ية ل ميكن جتاهلها نابعة من تيارات حمافظة كاملحافظني اجلدد واليمني ال�شيا�شي الغربي ب�شفة عامة؛ 

مما �ش�ر الأمر اأحياًنا وكاأنه حرب بني الأديان. وه� ما دعم القراءات التي تتبنى مق�لة “امل�ؤامرة ال�شليبية”؛ لذلك 

فاإن اخلطاب الأ�ش�يل وجد نف�شه معنًيا باإعداد ما ت�ش�ر اأنه معاركه احلا�شمة؛ لذا فقد �شارع فيما يتعلق باملراأة اإىل 

ا�شتثمار مق�لتني نرى من املفيد التعر�س اإليهما:

  * انظر مثاًل الفكار ال�اردة عم�ما يف املرجعني: حداد وا�شب�زيت� )2003(؛ ايلكانكار، بينار )2004(.
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• الأ�سالة

تبنى الأ�شالة يف هذا اخلطاب على اأ�شا�س نفي املتح�ل، فالأ�شيل �شرمدي، وما التح�ل اإّل حدوث مثري وم�شّ�ه. نفي احلدوث 

كفيل بالعث�ر عما ه� اأ�شيل فينا، وذلك ج�هر اله�ية. ه�ية ت�شاوى ذاتها، منكفئة على نف�شها، زاهدة يف الآخر، ل تراه اأو ل 

ترى فيه �شرورة لأنه ت�ش�يه.

تتخذ الأ�شالة معنى بي�ل�جًيا فيما يخ�س املراأة، ج�شد الأ�شالة ه� عامل الرجل، وكل ق�ل خارج ذلك اإمنا ه� ت�ش�يه لله�ية. 

ه�ية ذك�رية مهيمنة كا�شحة للف�شاء والتاريخ. “يرتجل” العامل ليغدو بال ن�شاء، اأو بالأحرى تغدو الن�شاء ظالًل لرجال لهم 

حكمة يف ت�زيع الن�شاء على امل�اقع واملكانات والأدوار الّتي هن جديرات بها.

• الهويـة

للمراأة،  “�شكاًل”، ملحمًيا من�ذجًيا  لنا هذا اخلطاب  يقدم  لذلك  داًل عليها،  املراأة عن�اًنا مهًما  نقية متعالية، وتظّل  اإنها ه�ية 

ولكن بال مالمح ول وجه، كتلة هالمية على هام�س عامل الرجال، ولكن مع ذلك تظل واقفة على ثغرة من ثغرات اله�ية تلك. 

وذهب البع�س اإىل جعل اله�ية مرادًفا للعرق. فاإن البع�س يختزلها يف ن�اة مغلقة ت�شم داخلها ثال�ًثا مازال اخلالف حاًدا ح�ل 

ترتيب اأركانه واأف�شليتها: اللغة ،الدين والتاريخ. النظر اإىل م�شاألة املراأة �شيك�ن من هذه الزوايا .اإنها اإحدى امل�ارد املهمة التي 

ا وقد تنامت اأطروحات “�شراع احل�شارات” وغريها، تلك الأطروحات  بالإمكان اأن تعّباأ لدعم تلك اله�ية اأو اإرباكها، خ�ش��شً

القائلة ب�شرورة ت�شفية بقايا املعارك اخلالدة مع الإ�شالم. ولعل اأهم تلك املق�لت هي مق�لة اخل�ش��شية امل��ش�مة بال�شلبية 

�شياغة. ولقد وجدت هذه املق�لت الأنرثوب�ل�جية امل�شقطة واملنتزعة اأحياًنا من �شياقاتها املعرفية والتاريخية رواًجا منقطع 

النظري حتى يف بع�س الأو�شاط الأكادميية. ف�ش�رة املراأة كما تر�شمها هذه الأطروحة قامتة وم�ؤملة: اإمراأة معّنفة وم�شطهدة، 

اأنثى تفي�س �شه�ة ومتعة، يتمتع بها الرجل يف دائرة مغلقة. وهي �ش�رة كاريكات�رية اأفلح فن الكاريكات�ر يف التقاط ق�شماتها 

وت�شخيمها، فهذا تاأبيد ال�ش�رة وجعلها تتجاوز املكان والزمان حتى تعتلي الأبدية والأزلية. 

ثانًيا: ال�ست�سراق: الأنرثوبولوجيا واملراأة يف الإ�سلم

مل يكن اخلطاب العدمي ح�ل املراأة وكذلك اخلطاب املتنكر للرتاث التحريري املرتاكم ح�ل املراأة ليجدا ذلك النت�شار ل� مل 

تقابلها،  لال�شت�شراق  مب�شطة  اأطروحات  ت�ش�د  حيث  الإ�شالمي،  العربي  العامل  به  مير  اخل�ش��شية  �شديد  �شياق  من  يتغذيا 

لهذه  التاأ�شي�شية  املق�لت  اإىل  نع�د  اأن  علينا  لزاًما  لذلك نرى  النتكا�شية؛  الأ�ش�لية  اأطروحات احلركات  ال�شطحية،  وبنف�س 

اخلطابات حتى نفهم منطق ا�شتغالها واملعق�لية التي تنبني عليها.

على قلة اهتماماته بالإ�شالم، فاإن ال�شفحات القليلة التي خ�شها كل�د ليفي �شرتو�س* يف كتابه Tristes Tropiques تقت�شي 

ا، اإنها تكاد باملعنى الأنرثوب�ل�جي تك�ن قاعدة ملق�لة اخل�ش��شية التي ذاع ا�شتعمالها حالًيا اإىل حد اله��س.  منا ت�قًفا خا�شً

يق�ل يف هذا ال�شاأن:

الرباطات  واأن  والأ�شرحة/القب�ر.  املعابد  �ش�ى  الهند  يف  ي�شّيدوا  مل  امل�شلمني  فاإن  الرباطات،  “با�شتثناء 
كانت ق�ش�ًرا ماأه�لة، يف حني كانت الأ�شرحة واملعابد خالية. وي�شعر من يريد فهم العزلة يف الإ�شالم مبع�شلة. 

فاحلياة بالن�شبة اإىل هذا الدين هي اجلماعة، واأما امليت فاإنه ي�شتقر دوًما يف اإطار جماعة دون امل�شاركني...”

  * يعّد كل�د ليفي �شرتو�س اأحد م�ؤ�ش�شي البني�ية يف العل�م الإن�شانية والأنرثوب�ل�جيا ب�شكل خا�س. اإّن هدف البني�ية ل يكمن يف و�شف املجتمعات اأي الكتفاء بجمع املعطيات عرب 

املالحظة وت�شنيفها فيما بعد، بل يكمن- وهذا ما تطمح اإليه، يف تف�شري تلك املجتمعات وذلك عرب الذهاب وراء مظاهر احلقيقة املعقّدة، حتى يدرك يف النهاية املبداأ امل�حد القادر على 

التف�شري. وراء تلك املظاهر، جتّد البني�ية يف اكت�شاف البنية الاّلواعية )املخفّية( وا�شتخال�شها من ال�اقع العيني والتعبري عنها على �شاكلة مناذج قابلة للربهنة. ولقد طبّقت هذه املقاربة 

ب�شكل لفت لالنتباه يف جمالت وظ�اهر عّدة، لعّل اأهّمها الأ�شاطري واللغة و “تبادل الن�شاء” يف املجتمعات “البدائية”.
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ويق�ل يف مقطع اآخر: “اإذا كان �شلك من الع�ش�س باإمكانه اأن يك�ن متديًنا، فاإن الإ�شالم يربز دينه الأمثل: املالحظة الدقيقة 

ا  اأي�شً الروحية، كما ه�  بالنظافة جتعلنا نقر بهيمنة رجالية على احلياة  بالتفا�شيل، والعتناء  للق�اعد كال�شل�ات، والعتناء 

اإىل عامل الن�شاء،  اأغلق منافذ الدخ�ل  للن�شاء، فاإن الإ�شالم قد  للن�شاء...فبح�شره  اأداء ال�ظائف الدينية يف غياب  احلال يف 

فالرجل قد خلق عاملًا مغلًقا. وبهذا الأ�شل�ب، ودون ميثاق كان ياأمل يف الف�ز، ولكن حني ينال ذلك فاإنه يك�ن بال�شرورة على 

قاعدة الإق�شاء: اإق�شاء الن�شاء خارج احلياة الجتماعية، واإق�شاء غري امل�ؤمنني خارج اجلماعة”.

الرئي�شة  املالمح  اخلا�س  منظ�رها  من  ال�شت�شراق  اأنرثوب�ل�جيا  “تر�شم”  الأ�شطر  وبهذه  ال�ش�اهد،  هذه  �ش�ء  يف 

وهي  الأخرى.  واحل�شارات  الديانات  خالف  على  الإ�شالم  ابتكرها  ثقافية  خ�ش��شيات  اإنها  الإ�شالمية،  للح�شارة 

املمن�حة  بالأولية  الأمر  تعلق  و�ش�اء  الأزمنة.  كافة  اخرتقت  الديانة  هذه  اعتنقت  التي  لل�شع�ب  مميزة  ه�ية  منحت  التي 

اجلن�شني،  بني  للف�ارق  احلاد  الت�شعيد  اأو  والعزلة،  ال�حدة  م�شاعر  ا�شتيعاب  بع�شر  اأو  الفرد،  ح�شاب  على  للجماعة 

اأنه و�شع  قد ت�ش�ر  ليفي �شرتو�س  فاإن كل�د  اأخرى،  اأمناط حياة  اأو  الرعب من م�اجهة ح�شارات  يكن  اإن مل  القلق  اأو 

اأو �ش�ابه العلمي،  اإ�شبعه على بع�س ال�شمات احلا�شمة يف النظام الإ�شالمي. وبغ�س النظر عن متا�شك هذا الت�شخي�س 

ه� جمرد و�شف  الأمر  اأن  اأم  لالإ�شالم  القاعدي  النم�ذج  على  ي�شري  �شرتو�س  لفي  كل�د  قاله  ما  كان  اإن  نعلم  ل  فاإننا 

عاي�شها. اإ�شالمية  جمتمعات 

ومع اأين اأميل اإىل ترجيح الفر�شية الأوىل، اأي اأن الرجل كان يق�شد على الأرجح معيارية الإ�شالم، ذلك اأن ما كان يهف� له يف 

مقام اأول ه� اإدراك غايات ثقافية، ومل يكن نظره اإىل الإ�شالم املعا�شر اإل اأمًرا ثان�ًيا. ومرد هذا الرتجيح اأن ليفي �شرتو�س 

كان يف�شل دوًما درا�شة املجتمعات امل��ش�فة بالتاريخية. ورغم الت�شابه الكبري بني الإ�شالم )غرب ال�شرق( والعامل الأوروبي، 

فاإن ال�شتنتاج كان خطرًيا: “كان علي اأن األتقي بالإ�شالم حتى اأقي�س اخلطر الذي يهدد احل�ش�ر الفرن�شي. لن اأت�شامح اأول 

الأمر يف متّثل �ش�رتنا، مما ا�شطرين اإىل ا�شتنتاج مدى اإقبال فرن�شا على اأن ت�شبح م�شلمة”.

يف امل�اقع كلها، ن�شتنتج اأن ما يعر�س من اآراء وم�اقف كان نابًعا من نف�س امل�قف ال�شت�شراقي. اإنه فكر ط�باوي قائم على 

ثنائية: عقالنية و�شكلية، فتبدو لذلك يف معظم الأحيان �شطحية ومفتعلة مقارنة بال�قائع املعا�شة.

ملا دفع هذه  العر�شي لالإ�شالم  تناوله  اإىل ذلك يف معر�س  لقد �شبقه  ليفي �شرتو�س كثرًيا، بل  ومل يختلف ماك�س فيرب عن 

الأطروحة اإىل اأق�شاها حينما “نظر اإىل الإ�شالم ب��شفه ديًنا يتعار�س مع املذهب الطهري، الذي يق�م على الف�شيلة. فالإ�شالم، 

كما يق�ل، دين يحرتم التمتع مبباهج احلياة ومتعها ويجعلها هدًفا له يف احلياة الدنيا، وب�ش�رة خا�شة الن�شاء وامللكية اخلا�شة. 

ومعنى هذا عدم وج�د اأخالق تن�شكية يف الإ�شالم”.

تختزل هذه ال�ش�رة الإ�شالم يف مذهب متعي يتخذ من ج�شد املراأة حقل ا�شتثمار رغبات الرجل. يبدو يف نهاية املطاف تاريخ 

الإ�شالم مناًخا م�شبًعا باأج�اء مفعمة بعبق الإثارة اجلن�شية. وُيخت�شر التاريخ -مبا فيه من تناق�شات، و�شراعات، وت��شع، 

وابتكارات، واإخفاقات- يف جمتمع حرميي كائناته قيان وج�اري يحركن العامل وفق “فتنتهن” ط�ًرا وكيدهن ط�ًرا اآخر. 

ثقافة  العربي/الإ�شالمي يف  املجتمع  الأدبي- حقيقة  الأثر  فت�شبح -وهي  املتخيل؛  املجتمع  هذا  ليلة” �ش�رة  “األف  تختزل 

املجتمعات الغربية. ومل تنج هذه ال�ش�رة من حتريفات خطرية يتبناها املجتمع العلمي اأحياًنا. اإن الكاريكات�رات احلالية ل تعرب 

عن خيال فني نعتقد اأن من حقه الذهاب بعيًدا، بل تعرب عن �ش�ر منطية جاهزة حل�شارة كاملة ُتختزل يف �ش�رة ثابتة تاأبى اأن 

تغري مالحمها واأل�انها.

اإن اأب�ية العرب–الإ�شالم كما تبدو يف هذه الكتابات هي “اأبوية متعية” جاحمة؛ اإذ ل يكتفي الرجل ال�شرقي بالتمتع باملراأة، بل 

اإنه عادة ما يعمد اإىل التلذذ با�شطهادها فيما ي�شبه الدائرة.)غ�ش�ب،1991: 11–15(
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األبوي النظام  أ. 
تتيح مق�لة النظام الأب�ي حني يتم اعتمادها يف مقاربة م�شاألة املراأة اأن نفهم املجتمع ب��شفه جملة من البنى املت�شفة “بعالقات 

ونف�ذه  قّ�ته  واأما  الرئي�شة،  القمع  و�شيلة  فه�  البطريكية  للبنية  الأ�شا�شي  ،النم�ذج  الأب  ...اأما  والتبعية  والهيمنة  ال�شلطة 

فريتكزان على العقاب اأ�شا�ًشا. اإن النظام البطريكي العائلي ه� اأ�شا�س ل�شيطرة مزدوجة: �شيطرة الأب على الأفراد، و�شيطرة 

الثقافية  وحتى  وال�شيا�شية  والقت�شادية  الجتماعية  احلياة  �شئ�ن  على  فامل�شيطرون   .)35 املراأة” )�شرابي1987:  على  الرجل 

هم الرجال ولي�س الن�شاء. اإن املراأة �شحية املجتمع الأب�ي- الذك�ري الذي قنن قيًما واأعراًفا ومفاهيم حتط من قيمة املراأة، 

وجتعلها يف مكانة اأدنى من الرجل درجة. وحتى الآن مل تتح فر�شة كافية اأمام املراأة للقيام بدورها املفرو�س اأن تق�م به كنّد 

للرجل”.)احليدري، 2003: 12(

اإن النظام الأب�ي ل يكتفي بالهيمنة على مفا�شل احلياة الجتماعية وهند�شتها وفق تراتيب قائمة على تق�شيم اجتماعي/ جن�شي 

للعمل، بل ي�شطر يف �شبيل ذلك اإىل الت��شل بالعنف كي ُيحكم ا�شطهاد املراأة الذي عادة ما يتخذ ثالثة اأ�شكال:

• ال�شطهاد الن�عي الذي يعني �شي�ع تف�ق الرجل على املراأة و�شيادته عليها.
• ال�شطهاد الأب�ي–الذك�ري )البطريكي( الذي يظهر يف �شيطرة الذكر على الأنثى يف العائلة واملجتمع وال�شلطة، ويتم 
التعبري عن هذه ال�شيطرة بت�شلط الأب على العائلة ت�شلًطا غري عقالين ي�جب خ�ش�ع الأم والأولد وطاعتهم له طاعة 

عمياء. كما تظهر يف �شيطرة البن على البنت، حتى ول� كانت اأكرب منه �شًنا واأرجح منه عقاًل. 

• ال�شطهاد القان�ين الذي ينبثق من ال�شطهاد الأب�ي، وه� ما ينعك�س يف الق�انني ال��شعية والعرفية التي ت�شطهد 
بدورها املراأة يف حق�قها الجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية.

عن  بالأ�شا�س  ناجتة  ذك�رية  قيم  منظ�مة  �شي�ع/�شيادة  عن  بالأ�شا�س  ناجم  الأطروحة  هذه  ح�شب  املراأة  ا�شطهاد  اإن 

لهذا  احلقيقي  امل�شدر  ه�  لإرادته  واإخ�شاعها  وت�ظيفها  ال�شلطة  على  ال�شتح�اذ  اإن  الهيمنة.  يف  الرجل  “م�شالح” 
وتل�نها  البطريكية  منابع  تغذي  ثان�ية  اإل م�شادر  والعرف  والبي�ل�جيا،  كالدين،  الأخرى:  الع�امل  بقية  وما  ال�شطهاد، 

بانتظام، اأو -اإن �شح التعبري- ت�شبغ عليها �شرعية وم�شروعية.)وردت مثل هذه الأفكار يف كتاب بي�ش�ن2007(

اإن “ت�شغيل” مق�لة الأ�شرة الأب�ية الت�شلطية بدون �شبط اأو تن�شيب جعلها ن�شًخا ملق�لت ا�شت�شراقية جتد رواجها حالًيا، ولكن 

�شمن معركة ذات خ�ش��شية كنا اأملحنا اإليها �شابًقا.

اخلصوصية أم   / االستثناء  ب. 
ذلك:  دون  ما  حتى  اأو  العام  �شكلها  يف  �ش�اء  املراأة،  مب�شاألة  يتعلق  فيما  ا  وخ�ش��شً العربية،  الثقافة  مت�شددان  تياران  ي�شق 

التيارالأول: يجعل من املراأة حممية الأ�شالة وعن�ان اله�ية، فهي احلار�س الأبدي ال�يف لكل ما ه� اأ�شيل وج�هري و�شرمدي: 

العفة وال�شرف والطهارة، فلذلك ل بد من حت�شينها من الطارئ واملتح�ل، وه� ما ل يدرك اإل بتكثيف حجة العزل عن عامل التح�ل 

امل�شار اإليه. واأما التيار الثاين: فانه ل يقل حدة عن الأول، ويدعي بدوره اأن املراأة هي العن�ان الأوحد للحداثة؛ لذلك ل بّد من دفعها 

اإىل التمرد على ما ه� تقليدي وم�روث، وباأ�شكال عنيفة قد ت�شل حد ال�شتفزاز. ولن يتاح لها ذلك اإل اإذا اتخذت من “الرجل” 

خ�شًما لها، فه� عامل الذك�رة القادم من عمق املا�شي، والذي ل ميكن اإل قتله عرب رميه جثة هامدة يف جماري احلداثة. ما بني 

هذين التيارين العنيفني تنت�شر عدة اأ�ش�ات متلعثمة وروؤى مبعرثة، عجزت عن بناء نف�شها. فال�شتقطاب احلاد ال�اقع حالًيا يف 

مناخ من الت�تر الفكري يدفع اإىل ال�شطفاف وراء اخلطني وه� يح�ل دون بل�رة خطاب عقالين وواقعي ح�ل املراأة.

لأنها  املراأة”،  “متييع  ي�شميه  عّما  بالأ�شا�س  ناجت  الإ�شالمي  العربي  العامل  منه  يعاين  الذي  التخلف  اأن  يرى  الأول  فاخلطاب 

العامل  اإليه و�شع  اآل  ملا  تف�شريًيا  املراأة من�ذًجا  ت�شبح  ال�شياق  هذا  الأ�شلية. ويف  قيمنا  ي�شميه  ما  اأي  اجل�هر،  عن  ابتعدت 
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العربي والإ�شالمي من تخلف. فيبداأ تاريخ النحطاط العربي والإ�شالمي وفق هذا املنظ�ر حني خلعت املراأة حياءها وتخلت 

عن اأ�شالتها. يفلح هذا اخلطاب يف بناء معق�ليته الداخلية، فيقراأ التاريخ قراءة خا�شة، وينتقي الأحداث وال�قائع واملعطيات 

ليربهن على اأن تخلف املجتمعات قد حل عندما خالفت املراأة الأ�شيل من قيمنا. وهي اأ�شالة مت�همة لن ت�شتعاد اإل اإذا ا�شتعادت 

املراأة ه�يتها كما حددها لها هذا اخلطاب. وهي ه�ية الزوجة اأو الأم التي تربي النا�شئة يف حماية رب اأ�شرتها، وعليها اأن تزهد 

فيما دون ذلك. ول معنى للف�شاء العام يف هذا الت�ش�ر؛ لأنه عامل الف�شاد والنحراف. واإذا احتاجت اإليه من باب ال�شرورة 

الق�ش�ى كان على الرجل اأن ي�شمن لها اأق�شى درجات ال�شالمة.

يعبِّئ هذا اخلطاب م�ارد عديدة ترتاوح من الأ�شط�ري اإىل البي�ل�جي: حكايات، واأمثلة، وق�ش�س معا�شرة. ين�شط اخليال 

فيكت�شف فيما يتداول من رم�ز �ش�ًرا ومعاين واأمارات دالة على �شحة ما يذهب اإليه.

 احلداثة، وهي ور�شتها املمتازة. وكل بحث خارج هذه 
ّ
اأما اخلطاب الثاين كما اأ�شرنا �شابًقا فاإنه يجعل بدوره من املراأة نبي

ال�ر�شة اإمنا ه� م�شاندة لأعداء املراأة : اإقطاع، اأو اأنظمة م�شتبدة، اأو اأ�ش�لية مكفرة.

اأية  تقّر  اأخرى ل  التيارين يلتهم �شراعات  اأ�شاًل. فال�شراع احلاد بني  ال�اقع املختزل  اأو ذاك تختزل املراأة  يف هذا اخلطاب 

فح�شب،  الثنائي  هذا  خلف  الكامنة  اخلفّية  ال�شراعات  يخفي  ل  التنايف  هذا  فاإن  احلقيقة  ويف  التفاعل.  اأو  للح�ار  اإمكانية 

اأو جمتمع بال   ،)Société sans femmes( اأن يك�ن عليه املجتمع املن�ش�د. جمتمع بال ن�شاء  بل يخفي ت�ش�رات ملا ميكن 

رجال )société sans hommes(. فالأحادية القائمة -وهي النتيجة التي ينتهي اإليها اخلطابان املتنافيان- واحدة، واملجتمع 

املن�ش�د يكاد يك�ن ه� نف�شه، اإنها اأحادية تطم�س التن�ع الثقايف.

ت�شميه  ما  بيان  يف  الداخل(-  )ا�شت�شراقيات  فيها  -مبا  ال�شت�شراقية  الأطروحات  من  العديد  تن�شط  الثقايف  املناخ  هذا  يف 

باخل�ش��شية الإ�شالمية، وهي ح�شب اعتقادها خ�ش��شية �شاملة ذات اأبعاد متعددة. ولعل اأبلغها تلك املتعلقة بـ “منزلة املراأة يف 

املجتمعات الإ�شالمية عم�ًما واملجتمعات العربية على وجه اخل�ش��س، وهي تلك املنزلة املت�شمة بالدونية اأ�شا�ًشا”.

 اإننا قد ل نحتاج اإىل عناء علمي كبري حتى نتبني م�اقع ال�هن الكثرية التي تنهك هذا “الدعاء”. وهي اأوهان تكمن علتها يف 

مق�لة “اخل�ش��شية الإ�شالمية” ذاتها:

املجتمعات  رافقت جل  كانت ظاهرة  فلقد  الإ�شالم،  بها  بها، ظاهرة مل يخت�س  الت�شليم  افرتا�س  على  “دونية” املراأة،  اإن   •
الإن�شانية مبا فيها “الأمومية”، ويندر اأن ت�جد جمتمعات ت�شتاأثر فيها الن�شاء بال�شلطة والرثوة املطلقة على ح�شاب الرجل. 

لقد وجدت تق�شيمات خمتلفة للعمل ظل فيها عامل “اجلن�س” على ن�شبيته حمدًدا، وهي تق�شيمات �شحبت من الرجل اأحياًنا 

اأن�شطة واأحالتها اإىل املراأة، وقد يحدث العك�س، ولكن يندر اأن يك�ن الرجل يف منزلة “دونية” تامة.

• ل يختلف الإ�شالم عن الديانات ال�شماوية و”حتى ال��شعية”منها يف امل�قف جتاه املراأة، بل اإنه كان يف عدة جمالت اأكرث 
حتررية من بع�س الأديان الأخرى )املرياث، الطالق، اإلخ...(، وهي م�اقف ل ميكن اأن تربز للعيان اإل اإذا اأزحنا جانًبا الرتاث 

الفقهي الذي تراكم ط�ال ما يناهز خم�شة ع�شر قرنًا ليربر يف جممله دونية املراأة، ويندر اأن جند فيه ما ين�شفها.

 فهذه املنظ�رات الفقهية، واأ�شا�شًا املتعلقة باملراأة، ل تعرب �شرورة عن حقيقة الإ�شالم وروحه، اإمنا عرّبت ول زالت تعرب عن 

م�شالح اجتماعية و�شيا�شية وثقافية.

• اإن فك الرتباط بني “الفقه املعادي” للمراأة وبني الإ�شالم من �شاأنه اأن ي�شحب من هذا الفقه حق النطق با�شم الإ�شالم. لقد 
اإنها حماولت اجتهادية  ال�شاأن.  اأمني، وعلي عبد الرزاق، والطاهر احلداد وغريهم، وا�شحة يف هذا  كانت كتابات قا�شم 

عميقة واأ�شيلة، تتم�شك بحقها يف اأن تك�ن �شادرة عن روح الإ�شالم، وتعاليمه ومقا�شده دون اأن تّدعي مطلًقا باأنها ناطقة 

با�شمه؛ ولهذا ال�شبب فاإنها تختلف عن املحاولت الالحقة التي �شت�شرتط لتحريراملراأة القطيعة مع الإ�شالم، وال�ق�ف خارج 

املراأة. حترر  دون  يح�ل  عائًقا  “اأر�شه” ب��شفه 
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• اإن تاريخ املجتمعات ل ميكن يف اعتقادنا اأن يك�ن حمدًدا بالن�س، مهما كانت قدا�شة هذا الأخري وق�ته؛ فاملجتمعات يف 
حت�لتها التاريخية واقعة ل حمالة حتت تاأثري جملة من الع�امل الأخرى ل ميكن اإنكارها: القت�شاد، ال�شيا�شة، اإلخ. اإن 

التطابق املزع�م بني احل�شارة الإ�شالمية ون�س “القراآن” مبالغ فيه مهما كان جتذر هذا الكتاب يف مفا�شل و�شرايني 

الي�مية. احلياة 

• اإن “منزلة” املراأة يف املجتمعات الإ�شالمية حددها يف الكثري من الأحيان الرتاث الجتماعي ال�شابق عن الإ�شالم، وذلك ما 
يدفعنا اإىل الق�ل اإن هذه املنزلة قد تل�نت باأل�ان ما قبل اإ�شالمها. فالإ�شالم الأنرثوب�ل�جي حافل باخل�ش��شيات النابعة يف 

العديد من الأحيان من ذلك التاريخ ولي�س من “ج�هر الإ�شالم املتعايل”. اإن منزلة املراأة يف الإ�شالم الإفريقي مثاًل، )اإفريقيا 

ال�ش�داء على وجه اخل�ش��س(، خمتلف عن ذات املنزلة التي تتب�وؤها املراأة يف الإ�شالم الآ�شي�ي اأو الإ�شالم العربي. فلقرون 

ط�يلة ظلت الب�ادي واجلزر يف اإ�شالمها معزولة عن “الإ�شالم الجتماعي” كما عرفه العرب مثاًل. لقد انح�شر دوره يف 

تعاليم روحية و�شعائر تعبريية عامة ظلت مبناأى عن تنظيم احلياة الي�مية. ومع ذلك فاإن كل تلك ال�ش�اهد والع�امل ل جتعلنا 

ننفي ما ذهب اإليه الفقهاء من اعتبار منزلة املراأة دون منزلة الرجل؛ ولذلك �شيك�ن من باب احل�شافة امل��ش�عية والعلمية اأن 

نن�شب اأوًل ذلك الأمر اإىل اأ�شحابه، ول جنعله ثانًيا �شادًرا بال�شرورة وب�شكل ح�شري عن الإ�شالم.

ترى ما هي مزايا ال�شياق الذي يتقابل فيه هذان التياران؟

ثالثًا: ال�سياق احلايل لطرح ق�سية املراأة

لقد اأعطت احلرب على اأفغان�شتان، �شرارة انطالق خطاب “حرب ثقافية” �ش�قت با�شم النت�شار ل��شعية املراأة هناك، م�شددة 

النزعات  تقذف  وكاأنها  حرفًيا   )Todd( يق�ل  كما   -52 بـ  القاذفات  لنا  �ش�رت  لقد  والعادات.  الآداب  تغيري  �شرورة  على 

 .)Antiféminisme islamique( الإ�شالمية املناه�شة للمراأة

تربير احلرب على هذا النح� مثري لال�شمئزاز و�شخيف -كما يق�ل هذا املفكر- خا�شة عندما ت�شن باإ�شم قيم ثقافية؛ ذلك اأنه 

عندما تقاد حرٌب ب�شكل حديث واأعمى فاإن ذلك لن ي�ؤدي يف نهاية املطاف اإل اإىل كبح الديناميات الداخلية والأ�شيلة للتط�ر يف 

هذا العامل بالذات وتعطيلها.

الأجنل��شك�ش�ين  العامل  بني  النزاع  اإن  املربرات عم�ًما على حالها.  بعد، وظلت  فيما  العربي من هذه احلملة  العامل  ينج  ومل 

والعامل العربي الإ�شالمي عميق. وقد تك�ن امل�اقف التي تبنتها ال�شيدة ب��س اأو بلري فيما يتعلق باملراأة يف هذا الف�شاء هي من 

بني تلك املربرات. غري اأّن النتائج كانت وخيمة: عداء ي�شت�شري بني العاملني، و�ش�رة م�ش�هة حل�شارة ل اأحد ينكر عظمتها. 

 .)Dégénérescence( التحلل  من  �شيًئا  تبدي  حالًيا  ال�شائدة  الأجنل��شك�ش�نية  والثقافية  الجتماعية  الأنرثوب�ل�جيا  اإن 

فعلى اأنقا�س اجلهد الكبري املبذول من قبل )Evans-Pritchard( اأو )Meyer Fortes( من اأجل فهم جمم�عات حتيا يف 

اأن�شاق خمتلفة، تعاقبت اإدانات لهيمنة الرجال يف املجتمعات املكت�شفة �شادرة اآنذاك عن املدافعات عن حق املراأة الربيطانية يف 

الت�ش�يت. يف حني اأبدى ه�ؤلء اإعجاًبا �شمنًيا بالأنظمة الأم�مية على �ش�احل تنزانيا اأو امل�زمبيق ذات الأغلبية امل�شلمة. اإًذا اإن 

كان العلم قد اأعطى نف�شه احلق يف ت�زيع نقاط �شيئة واأخرى ح�شنة على ال�شع�ب واحل�شارات بهذا ال�شكل، فكيف لنا اأن ننتظر 

)Todd, 2002: 13-23( .النزاهة من قبل احلك�مات اأو اجلي��س؟ مل تعد تعني الك�نية اأي �شي كما اأنها افتقدت معنى الت�شامح

ا من هم من اأ�ش�ل مغاربية- يفعل�ن ذلك لأن مكانة املراأة  اإن الفرن�شيني مثاًل -وهم الآن اأكرث قابلية لكره الأجانب، وخ�ش��شً

تتناق�س مع ن�شقهم الأخالقي اخلا�س.

غري اأن ردود اأفعال من هذا القبيل تكاد تك�ن �شبه غريزية فاقدة لأي عمق فكري. اإنها حم�س �شكلية اإيدي�ل�جية تعجز حتى 

عن اإدراك مرتبة الأحكام العامة املتعلقة بالن�شق الأنرثوب�ل�جي العربي العام.
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اإدانات �شمنية لهذا  اإىل  اإل  النهاية  اأنها لن ت�ؤدي يف  اأن تك�ن عمياء. كما  اإل  الف�ارق ل ميكن  التي ل تب�شر  اإن الك�نية، 

الن�شق اأو ذاك.

اإن احلرب على “الإرهاب” كانت لالأ�شف الفر�شة النادرة ل�شدور اأحكام نهائية وبال مربر على الن�شق الأنرثوب�ل�جي العربي 

والإ�شالمي عم�ًما، حيث يتم انتقاء بع�س الأحداث الطارئة والظ�اهر املتفردة ويتم تعميمها على ذلك الن�شق العام يف خمالفة 

ا امل�شاواة بني املراأة والرجل لي�س اإل اإحدى تلك التجاوزات  وا�شحة للق�اعد العلمية. اإن احلكم على هذا الن�شق ب��شفه راف�شً

العلمية اخلطرية.

الأنرثوب�ل�جيا  يف  للك�نية  مريع  تراجع  ولكنه  املهازل،  مرتبة  اإىل  اأحيانًا  ت�شل  قد  ن�ادر  جمرد  لي�س  هنا  نالحظه  ما  اإن 

الأجنل��شك�ش�نية؛ وه� ما من �شاأنه اأن يحرم هذا العامل والكثري من املثقفني فيه من بناء روؤية م��ش�عية ح�ل العامل العربي، 

واإقامة عالقات من�شفة معه، وذلك ما يح�ل دون املعاجلة الر�شينة لق�شاياه ال�شرتاتيجية.

العربية النسائية  احلركات  على  األجنلوساكسونية  النسوية  أثر  أ. 
ا، اإىل اأن تك�ن غري مت�شاحمة مع العامل العربي. ومب�جب  تتجه ال�ليات املتحدة الأمريكية، على امل�شت�ى الثقايف خ�ش��شً

اإثارة وغرابة ه� اعتباره خ�شم املراأة  هذا التع�شب تر�شم �ش�ًرا ملتب�شة �شديدة التناق�س لهذا العامل. واأكرث تلك ال�ش�ر 

الأ�شر�س. وعدوها 

هذا التعار�س م�غل يف العمق ،كثيف الإ�شقاطات، بدائي يف اأنرثوب�ل�جيته - كما يق�ل ت�د )Todd(- حيث يتم ا�شتبدال 

الت�شاد الديني الذي ي�شتند اإليه هنتنغت�ن )Huntington( فيلقي مبقت�شاه العامل الإ�شالمي خارج دائرة احل�شارة الغربية 

برمتها، بت�شاد اأنرثب�ل�جي يجعل الن�شق الأجنل��شاك�ش�ين يف اأخالقه يقف على الطرف املناق�س لأخالق الن�شق العربي، ذلك 

ا جتاه املراأة، كما تدعي بع�س هذه الأطروحات. الن�شق الذي ي��شف باأنه عدمي الأخالق، خ�ش��شً

ح�شب هذا الت�شاد تبدو العائلة الأمريكية ن�وية، فردية، �شامنة مكانة عليا للمراأة، يف حني تقف العائلة العربية على نقي�س ذلك 

فهي ممتدة، اأب�ية ،ت�شع املراأة يف و�شعية تبعية ق�ش�ى. اإن الزواج بني اأبناء العم ه� ب�شكل خا�س يكاد يك�ن “تابو” )حمرًما( 

يف العامل الأجنل��شك�ش�ين، يف حني يظل هذا الزواج بالذات -على خالف ذلك- ه� الزواج املف�شل يف العامل العربي. حيث 

غدت الن�شوية )Féminisme( يف ال�شن�ات القليلة املا�شية يف العامل الأجنل��شاك�ش�ين دوغمائية، واأكرث عدوانية، وحيث قيم 

الت�شامح والختالف يف تراجع م�شتمر على ال�شعيد العاملي. ويبدو كاأن هذه الن�ش�انية بالذات قد متت تهيئتها م�شبقا حتى 

تلقي باملزيد من الزيت يف نار النزاع مع العامل العربي والإ�شالمي عم�ًما، وه� الف�شاء الذي ي�شّم عادة الباك�شتان، واإيران، 

وب�شفة اأقل تركيا مع ا�شتبعاد اأندوني�شيا، وماليزيا وال�شع�ب التي تقع يف ال�جهة الإفريقية املطلة على املحيط الهندي حيث 

منزلة املراأة اأرفع.

اإن ال�شدام بني اأمريكا والعامل العربي الإ�شالمي يتخذ حالًيا �شبغة نزاع بني قيم هي يف الأ�شل غري قابلة للربهنة.

الثقايف  النزاع  اتخذ  لقد  الدولية.  للعالقات  مهيكاًل  عاماًل  بعد  فيما  غدا  الذي  البعد  هذا  اإنه  �شيء حمرّي،  ثمة  اعتقادنا  “يف 
 comédie de boulevard من جن�س ك�ميديا ال�شارع املع�مل ،théatral منذ 11 �شبتمرب/اأيل�ل منحى �شاخًرا، م�شرحًيا

اأمام جلنة  الأ�شبق  رئي�شها  َمُثل  )castatrices(، حيث  الن�شاء اخلا�شيات  بلد  اأمريكا  فمن جهة  )كاراك�ز(.   mondialisé

بخ�ش��س م�ظفة مرتب�شة، ومن جهة اأخرى، ابن لدن اإرهابي متعدد الزوجات “بع�شهن ن�شف اأخ�اته. نحن هنا، يف م�اجهة 

لن�شائح من اأمريكا حتى يتح�ل يف م�شت�ى اأخالقه” )Todd, 2002: 29(. اإن الرتكيز على هذا اجل�ار املت�تر با�شتمرار بني 

الإ�شالم والغرب مل يكن له من اأثر �ش�ى ت�ش�يه اله�ية، والدفع اإىل ف�ارق واختالفات اأكرثها وهمي.
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بالختالف  اآمّن  الل�اتي  والأنرثوب�ل�جيات  املثقفات  -اإحدى   )Germaine Tillon( تي�ن  اأكدت  الت�جه  هذا  خالف  على 

الثقايف- اأن هناك “بنية مت��شطية للعائلة” تف�شل الزواج الداخلي، ومتيل اإىل حجب الن�شاء. وهي ا�شرتاتيجية تخفي رغبة 

Neo-(  جاحمة يف الت��شع الذي ل يتاأتى اإل عرب �شيادة الرجال. واأما الأ�شباب التاريخية العميقة فتع�د اإىل الث�رة الني�ل�تية

lithique( التي عرفتها هذه املنطقة بالذات، حيث اكت�شف الإن�شان الزراعة، وعمد اإىل تاأهيل احلي�ان وتربيته، واأ�ش�س املدن، 

وانتظم بالتايل �شيا�شًيا. اإن ذلك ه� م�شدر التغريات ال�شل�كية الطارئة فيما بعد. هذه الثقافة �شتحد من تبادل الن�شاء، وتع�د 

اإىل”املحرم”، وتعدد الزوجات، وبع�س من العن�شرية )متجيد العرق(، والعب�دية، واله��س الكبري بالعذرية.

ا اأن الإ�شالم  اإن البنية املت��شطية ل عالقة لها مطلقًا بعرف اأو لغة اأو دين. وهي يف كل احلالت لي�شت خا�شية عربية خ�ش��شً

مل َيْدُع �شراحة اإىل بع�س تلك امل�ا�شفات )الزواج داخل املجم�عة(.

اإن هذه البنية املت��شطية لي�شت ف�ق التاريخ، اإمنا هي متغرية ومتحركة. فالتحليل الدميغرايف على وجه اخل�ش��س يربهن 

بدوره على تباينات عديدة واختالفات عميقة ل��شع املراأة يف عامل الإ�شالم. اإذ كل امل�ؤ�شرات الدميغرافية تدل على اأن العامل 

العربي–الإ�شالمي قد دخل بعد “الث�رة الدميغرافية”، والثقافية والذهنية وهي ذاتها التي اأتاحت لعدة مناطق يف العامل اأن 

تك�ن من اأكرث املناطق تط�ًرا وتقدًما يف الع�شر احلايل. ي�شري العامل الإ�شالمي بطريقة منفردة نح� اللتقاء بتاريخ ك�ين، اإن 

الت�ش�رات اخلطية للتاريخ ت�شيق بت�اريخ اأخرى قد ل ت�شري بنف�س ال�ترية وبنف�س النمط مع “التاريخ” الغربي، ولكنها مع 

ذلك تظل �شائرة اإىل نف�س ال�جهة. اإن التاريخ الذي ل يت�شع للتعددية �شيك�ن �شحًقا لت�اريخ اأخرى، ويتم الت�شريع لذلك با�شم 

نهاية التاريخ حتى يتي�شر له اإلقاء جمتمعات كثرية خارجه. 

تق�ل جرمان تي�ن يف كتاب جديد مل ي�شدر اإل م�ؤخًرا، خ�ش�شته لدرا�شة البنيات الجتماعية والثقافية للمجتمع اجلزائري: 

“ل ي�جد عامل عربي خمتلف، ولكن ت�جد ثقافة مت��شطية، ثقافة اإغريقية قدمية م�شرتكة، تهيكل هذه املجتمعات هنا وهناك 
منذ اآلف ال�شنني، وهي ت�حدنا اأكرث مما ت�شّتتنا”. هذا ما ت�ؤيده الأنرثوب�ل�جيا. وحتى ت�ؤكد ذلك قامت هذه العاملة بدرا�شة 

مقارنة در�شت فيها جمتمعات الإ�شكيم� والباب�، والأنكا وعدة �شع�ب اأخرى بعيدة. اإن درا�شة البنى القان�نية، وق�اعد الزواج، 

والإرث، وباخت�شار ما يعرف باحلياة الجتماعية تربهن على اأن ما بني الأوروبيني والعرب املغاربة هي اأوا�شر قرابة وثيقة. اإننا 

باملعنى الأنرثوب�ل�جي اأبناء عم اأكرث من ك�ننا خمتلفني.

اإن الهيمنة على الن�شاء لي�شت خا�شية عربية اأو �شرقية، فذلك كان حال املجتمعات الغربية اإىل منت�شف القرن الفارط وباأ�شكال 

ودرجات خمتلفة ومتفاوتة.

اإن ح�شر امل�شاألة يف الدين الإ�شالمي بالذات ل يراد منه �ش�ى تعزيز املخاوف من الإ�شالم ب��شفه ديًنا يهدد املدنية الغربية. 

وه� يف اعتقادي اأمر بالغ اخلط�رة، ول ي�ؤدي يف النهاية اإل اإىل تعزيز جي�ب املمانعة لكل تغيري ثقايف واجتماعي حتى ول� 

كان ب�شيًطا. بل قد يحدث اأن تتخاذل النخب املتن�رة عن تلك املكا�شب، ويتم الرتاجع عنها، والأمثلة على ذلك كثرية.

علينا اأن نتجاوز املنظ�رات الأحادية واخلطية للتاريخ التي حجزت للمتاأخرين عربات ت�شري وفق ن�شق مربمج لت�شل يف النهاية 

اإىل حمطات حمددة م�شبًقا.

اإن املراكز والتخ�م ل  بالإ�شهام فيه.  التاريخ. وغري معنّية  الثالث معنّية ح�شًرا بتدارك  العامل  الت�ش�ر يجعل جمتمعات  هذا 

تتابع يف الزمن، ولكنها تت�اجد يف ذات الف�شاء، وهي منخرطة يف تفاعالت ونزاعات. اأما احلديث عن امل�شري فاإن ذلك مرتهن 

باملجم�عات الجتماعية التي لها م�شالح مادية وفكرية متباينة. فاملجتمعات الإ�شالمية قد تغريت كثرًيا من حيث البنية الذهنية 

ا فيما  اأو املادية. هناك ما ي�شبه الإجماع العلمي الي�م على اأن هذه املجتمعات قد خ�شعت لتح�لت حقيقية وج�هرية، خ�ش��شً

يتعلق ب�ظائف العائلة وبنيتها، ناهيك عن و�شع املراأة ومكانتها. فم�ؤ�ش�شة العائلة تتجه يف العامل الإ�شالمي اإىل اأن تك�ن ن�وية، 

اإنها ب�شدد التمح�ر ح�ل الطفل، وذلك ما يعده )Philippe Aries( مثاًل عالمة اأ�شا�شية على العائلة احلديثة. 
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اإن هذه التح�لت ل حتدث بال�شرورة على اأنقا�س الروابط العائلية التقليدية كما ه� احلال يف املجتمعات الغربية، بل �شيظل 

الزوجان مرتبطني ب�شبكة من العالقات القرابية البعيدة اأو القريبة.

اإن النعكا�شات الثقافية لهذه العادات الثقافية العربية املتعلقة بتف�شيل الزواج الداخلي وغريه قد اأ�شهمت يف اأمن املراأة. فهذا 

اأوردها  اإن امل�ن�غرافيا التي  الن�شق” املغلق” مفعم باحلرارة الإن�شانية، وه� ل يزال قائًما على خالف ما ت�قع له البع�س. 

ي��شف ك�رباج واإميان�يل ت�د )Todd( ت�شف بعناية احلياة وامل�شاعر املتغلغلة يف جتمعات وقرى واأحمال، فتربهن على اأن 

)Courbage and Todd, 2007:31-55(.ل ميار�س بالإكراه )هذا الزواج )الداخلي

الزواج  ن�شق  ا  اأي�شً اأب�ي  �شاليل  خط  ذات  وا�شعة  جمم�عات  وهي  وال�شينية،  الرو�شية  العائالت  تف�شل  ذلك  خالف  وعلى 

اخلارجي، فتبدو العالقات بني الآباء والأبناء وبني الأزواج وكاأنها تدور يف مناخ من العنف النف�شي الدائم. اإن النفجار ال�شريع 

اأمناط حياتها  بالذات عن  العائالت  تتبناها هذه  التي  الت�ش�رات  ل �شك عن  ناجم  التحديث  العائلية يف مرحلة  الأن�شاق  لهذه 

ب��شفها اجتثاًثا من الن�شق القرابي. 

اأما يف العائلة العربية فاإننا ل جند �شدى لذلك. فالزواج الداخلي يلطف العالقات ال�شخ�شية املعقدة وميدها يف ن�شق عائلي 

مرتامي الأطراف. لن تك�ن زوجة البن مطلًقا اأجنبية اأو �شحية حماتها )كما يف جميع اأنظمة الزواج اخلارجي(. كما لن تك�ن 

ا تلك التي يغت�شبها حم�ها كما يف النم�ذج الرو�شي، اإنها على خالف ذلك تبداأ حياتها الزوجية وهي مبثابة الإبنة لأهل  اأي�شً

زوجها )وهم اأعمامها عادة(.

الأن�شقة  يف  ت�اتًرا  الأكرث  العيب  اإن  للن�شاء.  حمائًيا  دوًرا  الداخلي  الزواج  يلعب  البع�س،  يتخيله  اأن  ميكن  ما  خالف  وعلى 

الزواجية اخلارجية وذات اخلط الذك�ري ه� ظاهرة قتل الر�شيعات. فهذا الن�شق يبنى من خالل التخل�س من الفتيات ب��شفهن 

عبًئا ثقياًل. اإن م�شريهن مرتبط بالنتقال اإىل اخلارج و“الإجناب” لفائدة جمم�عات اأخرى، هي جمم�عات اأزواجهن. لذلك 

كان امل�شري املحدق بالعديد منهن يف مناطق كثرية من العامل ه� التخل�س منهن، وقد ي�شل الأمر اإىل حد القتل كما كان يحدث 

يف عق�د قريبة يف ال�شني اأو الهند.

يف العامل العربي، تظل الن�شاء دوًما يف ح�شن جمم�عاتهن القرابية مادمن �شيتزوجن بابن العم اأو غريه من الأقارب. حيث 

يتمتعن بدرجات عالية من حماية اأعمامهن اأو غريهم. لقد حّدت هذه ال��شعية اإن مل نقل األغت عادة قتل الأطفال الر�شع يف 

ا يف م�شاألة تباين ال�فيات اأو  العامل العربي. ومع ذلك ما زال ينتج عن ظاهرة تبجيل الذك�ر ظ�اهر عر�شية وطارئة، خ�ش��شً

غريها امل�شجلة بني اجلن�شني. ولكن تظل نتائج هذا التبجيل خمتلفة متام الختالف مع نتائج الظاهرة يف ال�شني اأو الهند لأم�ر 

تعر�شنا اإليها �شابًقا”. ففي هذين املجتمعني تظل للتحديث الدميغرايف نتائج جّد وخيمة فاقمت ل حمالة من ظاهرة ال�فيات عند 

الفتيات. اأما يف العامل الإ�شالمي عم�ًما فاإن الزواج التقليدي الداخلي كانت له اآثار معدلة، لي�س على تلك املمار�شات فح�شب، 

بل على ظاهرة انتحار الن�شاء كذلك، حيث تت�شم ن�شبه بالرتفاع ال�شديد يف ال�شني على �شبيل املثال. اإنه البلد ال�حيد يف العامل 

الأب�ي، وحيث  الأب�ي/النت�شابي  ال�شاليل  اخلط  ذات  الإ�شالمية  املجتمعات  ففي  الرجال.  من  اأكرث  الن�شاء  فيه  تنتحر  الذي 

العائلية  البنى  اإن  الن�شاء.  املنخف�شة لنتحار  الن�شب  بالذات وراء  الع�امل  تك�ن هذه  الداخلي كما ه� معل�م  الزواج  ينت�شر 

ا الن�شاء. باملعنى الأنرثوب�ل�جي للكلمة هي التي تت�ىل اإدماج الأفراد وحمايتهم وخ�ش��شً

اإذا اأردنا فهم الع�اطف املميزة التي يبديها �شكان العامل العربي لأن�شاقهم القرابية اخلا�شة -وهي التي تتباين اإىل حد كبري 

مع امل�شاعر التي يبديها ال�شيني�ن اأو الرو�س مثاًل- علينا اأن نفهم معنى ال�شلطة الأب�ية ب�شكل دقيق وخارج الأفكار امل�شبقة 

ق�اعد  ت�شيري  على  ي�شهر  اأمني  مت�شرف  �ش�ى  النهاية  يف  لي�س  الداخلي  الزواجي  الن�شق  يف  فالأب  النمطية.  ال�ش�ر  اأو 

الزواج الداخلي بل ان الأعراف جتعله اأحياًنا جمرّد مراقب وم�شرف. اإن هذا الزواج م�ك�ل يف احلقيقة اإىل الن�شاء، حيث 

ي�شتح�ذن على الق�شط الأكرب من �شياغة ال�شرتاتيجيات الزواجية عامة. لكم تبدو اأحياًنا ال�شلطة الأب�ية وكاأنها “حم�س 
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خيال )Beaudelo et Establet, 2006:40–48(. وعلى افرتا�س قب�لنا بهذه ال�شلطة فاإنها، مع ذلك، تختلف كلًيا عما هي عليه يف 

املجتمع الرو�شي اأو ال�شيني، ذلك اأن قيم الت�شامن والتاآزر التي تنت�شر بني الإخ�ة واأبناء العم يف �شكل اأفقي، تدعمها اأعراف 

وحكم وماأث�رات بليغة من �شاأنها األ جتعل هذه ال�شلطة كا�شحة و�شاحقة كما ه� احلال يف املجتمعني الآخرين.

اأخرى.  اأب�ية  جمتمعات  عن  خمتلفة  كانت  “الأب�ي”-  �شكله  يف  -حتى  العربي  املجتمع  واأعراف  التقليدية  الثقافة  اإن 

لي�شت  اأخرى  مبجتمعات  مقارنة  وذلك  للمراأة،  الأنرثوب�ل�جية  “احلماية”  من  منًطا  ت�شكل  واملعايري  القيم  كانت  لقد 

بال�شرورة. اأوروبية 

لن نحتاج اإىل التذكري باأن احلداثة والتحديث قد كان لهما الأثر العميق يف م�شاألة حماية الفرد كما حددتها البنيات التقليدية 

ال�شابقة. اإننا نالحظ اأن التمدر�س وما اأحدثه من حراك اجتماعي وحتى جغرايف قد قّل�س ب�شكل ملح�ظ ن�شب الزواج الداخلي. 

ففي الأردن مثاًل تراجعت ن�شب الزواج بني اأبناء العم املبا�شرين من )26%( �شنة 1990م اإىل ن�شبة )13%( �شنة 2002م. يف 

حني بلغت الن�شبة يف م�شر )17.5%( بينما كانت )25%( يف الفرتة ذاتها. اأما اجلزائر فاإن الن�شبة قد انتقلت فيها من )%29( 

اإىل )22%(. ومع ذلك �شتظل عدة �شمات مت�ا�شلة يف م�شت�ى البنى الذهنّية والقيم الثقافية املعا�شة. 

اإن التحديث -حتى يف �شكله التكن�ل�جي البحت- عادة ما يحدث تغيريات يف جميع املجالت الجتماعية الأخرى القت�شادية 

اأمناط  تبني  عن  ناجمة  عميقة  لتغريات  قد خ�شعا  الياباين  املجتمع  اأو  ال�شيني،  املجتمع  مثل  فاإن جمتمًعا  لذلك  وال�شيا�شية؛ 

اقت�شادية جديدة.

اإن الدميغرافيني على �شبيل املثال ي�شهدون على اأن اخل�ش�بة يف العامل الإ�شالمي ترتاجع منذ ح�ايل 30 �شنة، فمن )%6.8( 

طفل للمراأة ال�احدة انخف�شت هذه الن�شبة لت�شل اإىل )3.7%( �شنة 2005م. اإن م�ؤ�شر اخل�ش�بة يف ت�ن�س ه� ذاته يف فرن�شا. 

اإن لهذا الرتاجع اأ�شباًبا ثقافية واجتماعية عميقة، وه� دليل على انهيار الت�ازنات التقليدية الذي ظلت متحكمة يف املجتمع، 

هذا التغيري الكلي قد ق��س ول �شك عالقات الهيمنة، والبنى العائلية، واملرجعيات الإيدي�ل�جية، والنظام ال�شيا�شي القدمي. اإن 

الرتاجع الدميغرايف الذي مييز الق�شم الأكرب من البلدان الإ�شالمية يفرت�س يف حد ذاته حت�شًنا يف مكانة املراأة؛ لأنه يقت�شي 

بامل�ازاة مع ذلك ارتفاًعا يف م�شت�ى تعليم املراأة. ويف بلد مثل اإيران مثاًل حيث ن�شبة اخل�ش�بة تعد )2.1( طفل للمراأة ال�احدة 

ل ميكن اإل اأن يحت�ي على عدد متنام من العائالت التي بدت اأميل اإىل القطيعة التدريجية مع التقليد الأب�ي. ويف م�شر وهي 

اإحدى البلدان النادرة التي منلك ح�لها عدة بح�ث متتالية ح�ل الزواج بني اأبناء العم، فاإننا نالحظ اأن هذه الن�شبة هي ب�شدد 

الرتاجع املت�شارع، حيث تراجعت الن�شبة من )25%( �شنة 1992 اإىل )17.5%( �شنة 2000م.

هذا التحكم يف الإجناب، اإ�شافة اإىل تراجع الزواج الداخلي ل يعّدان جمرد م�ؤ�شر اإح�شائي، بل ميثالن -يف اعتقادنا- دلياًل 

فهي  وحده،  الإ�شالمي  العامل  بها  يخت�س  ل  وديناميكية،  عميقة  اأنرثوب�ل�جية  على حت�لت  ال�قت  ذات  حا�شًما يف  وعاماًل 

ت�شمل منذ مدة عدة مناطق اأخرى من العامل. لقد بداأت تفر�س نف�شها ب��شفها اأحد اأ�ش�س تاريخ ك�ين مل يعد ي�شمح بت�ش�رات 

ومتثالت ج�هرية ترى العامل جزًرا وحمميات معزولة تنظمها ديانات وثقافات متعالية.

الفكرية  اخلط�ط  بني  ومعمًقا  هادًئا  ح�اًرا  تتيح  التي  هي  كلفة  والأقل  وكفاءة  مردودية  الأكرث  التحديث  جتارب  اأن  يبدو 

املتباينة، مبا فيها التباين ح�ل املراأة، بعيًدا عن الإق�شاء والتطرف والإلغاء. اإن الرغبة يف طي الزمن، وفر�س “اإجماع” 

متعجل لن يحل امل�شكلة.

واجلندر التمكني  ب. 
يتم وفقها ت�زيع  ثقافية واجتماعية  املراأة والرجل هي جمرد حدود  اعتبار احلدود بني  الن�ع الجتماعي من  تنطلق مقاربة   

الأدوار واملكانات بني “اجلن�شني”؛ لذلك فاإن “الهويات” املميزة للرجل واملراأة واملنتجة لهذا التباين لي�شت يف النهاية �ش�ى 
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جمرد اأحد نتاجات الثقافة التي بالإمكان اإعادة �شياغتها على األف ت�شكل ممكن*. فاله�ية اجلندرية هي اليقني ال�شخ�شي، بل 

هي امليل الذاتي الذي يختزنه الفرد لأن يك�ن ذكًرا اأو اأنثى. واأما ما ي�ش�د يف املجتمعات من ت�شنيفات تق�م على الأ�شا�س 

القت�شادية  الق�ة  عنا�شر  ت�زيع  عم�ًما  فاإنه  التمكني  اأما  جاهزة.  منطّية  و�ش�ر  تر�شيمات  فهي  الثقايف  وحتى  البي�ل�جي 

ن�ؤطره يف نطاق  اأن  التمكني  نتحدث عن  اإىل �شمان حق الختيار. وعلينا حني  بالإ�شافة  والجتماعية والثقافية وال�شيا�شية 

وا�شع يهم جميع الفئات الجتماعية اله�شة واملهددة بالتهمي�س والإق�شاء.

ولقد ا�شتخدم هذا املفه�م يف ارتباط وثيق “بالدرا�شات الن�شوية”، واأ�شا�ًشا مبفه�م الن�ع الجتماعي كما تبل�ر يف الأدبيات 

الن�ش�ية الأجنل��شاك�ش�نية التي اأ�شرنا اإليها �شابًقا، وبداأت املقاربة اجلندرية تع��س املقاربة البطريكية �شيًئا ف�شيًئا.

 ولقد راجت هذه املقاربة خا�شة لدى منظمات املجتمع املدين، وخ�ش��شًا املنظمات الن�شائية نتيجة التغريات التي حلقت مبفه�م 

التنمية وم�شامينه املعرفية يف نهاية القرن املا�شي. وقد �شكلت مقاربة املراأة يف التنمية )Wid( واملراأة والتنمية )Wad( بداية 

التفكري يف الكيفيات التي تتيح اإدماج ب��شفها و�شيلة لتحقيق هدف النم� القت�شادي”.)�شرف الدين،2007: 276-263(

ولقد وجدت هذه املقاربة يف بع�س املجتمعات العربية ذات الرتاث الن�ش�ي الن�شايل )لبنان، ت�ن�س( قب�ًل، ثم ما لبث اأن انت�شرت 

ا اأن املنظمات الدولية قد اعتمدته مقاربة “ر�شمية” و�شرًطا للدعم والتم�يل، وذلك  يف جل البلدان العربية الأخرى، خ�ش��شً

التقارير  يف  اعتمادها  ولعل  الدولية.  املنظمات  فاعليات  وبقية  العربي  املدين  املجتمع  بني  املتنامي  ال�شبكي  العمل  نطاق  يف 

العربية ح�ل التنمية الب�شرية قد دفع بها اإىل �شدارة املقاربات املتداولة. ففي �شنة 2002م و�شع التقرير الأول ح�ل التنمية 

الب�شرية مثاًل “نق�س” ا�شتقاللية الن�شاء من �شمن العراقيل الثالث الكربى التي تع�ق املجتمعات العربية عن اإدراك املراتب 

العاملية الأوىل يف ما يخ�س التبادل، والرتبية والثقافة. فالتقرير العربي ح�ل التنمية الب�شرية، قد اأكد على اأن النه��س باملراأة 

العربية يقت�شي قبل كل �شيء ما يلي:

• احرتام حق�ق امل�اطنة لكل الن�شاء العربيات.
• حماية حق�ق الن�شاء يف جمال احلياة اخلا�شة والعالقات الأ�شرية.

• �شمان احلماية الكاملة حلق�ق املراأة وحريتها ال�شخ�شية.

القراءات على  تلك  ا�شت�شراق داخلي. تنه�س  تاأثري  املنطلقات وكاأنها كانت واقعة حتت  ال�شروط، بدت  تلك  النظر عن  وبغ�س 

�ش�ر منطية واأحكام قطعية ونهائية ح�ل املجتمع العربي، ت�شتند كلها اإىل مق�لة الرك�د واجلم�د، فكل �شيء ثابت ل يتحرك. 

وقد ذهب البع�س اإىل حد تبني مق�لة “ال�شخ�شية العربية” ذات اجل�هر الثابت الذي يت�شم باجلم�د والنغالق، وافتقاد ملكة 

التحليل، وامليل الغريزي اإىل ال�شه�ة، وتف�شيل الراحة على العمل، والتبذير على الدخار اإلخ...

هكذا تطمح مقاربة اجلندر اأن تك�ن نقلة ن�عية يف الن�شال الن�شائي يف العامل العربي من خالل مت�شكها بتهيئة مناخ ُم�اٍت تقدر 

فيه املراأة من خالل التنظم الذاتي على حتقيق امل�شاواة الكاملة مع الرجل، واإلغاء كافة مظاهر التمييز، بل قلب هذا التمييز حتى 

يك�ن متييًزا اإيجابًيا لفائدة املراأة.

ورغم احلجم الهائل للدعم املعن�ي واملادي فاإن هذه املقاربة ظلت حتى الآن حمدودة. وتع�د العراقيل ح�شب اعتقادنا اإىل 

ثالثة ع�امل:

نخب�ية هذه املقاربة، فعلى خالف احلركات الن�شائية التي �شبقتها، والتي كانت لها امتدادت لدى خمتلف فئات الن�شاء، 

فاإن هذه املقاربة ظلت حم�ش�رة لدى ن�شاء احللقات الفكرية العالية؛ مما جعل تاأثريها حمدوًدا.

.1

  * انظر يف هذا ال�شدد العمل املتميز الذي األفته اآمال القرامي )2007(، والذي ي�شبح فيه اجلندر قراءة يف تاريخ احل�شارة: الختالف يف الثقافة العربية الإ�شالمية : درا�شة جندرية، 

بريوت: داراملدار الإ�شالمي.
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“نظرية املوؤامرة”  “وافًدا” يغزو العامل العربي والإ�شالمي؛ وذلك وفق  ت�شدي التيارات الأ�ش�لية لها، واعتبارها 

التي تتبناها تلك التيارات كما اأ�شرنا �شابًقا.

افتقاد هذه املقاربة لرم�ز فكرية وثقافية داخلية وه� العامل الأهم. فعلى خالف احلركات الن�شائية التي �شادت خالل كامل 

القرن الفارط، والتي كانت ت�شندها زعامات فكرية اإ�شالحية عربية )الطهطاوي، قا�شم اأمني، الطاهر احلداد، اإلخ(.

لقد ظلت مقاربة اجلندر مرتهنة -على امل�شت�ى الفكري- ملق�لت ومرجعيات ل “جذور لها”. وقد يك�ن ذلك ناجًما عن ع�ملة 

املق�لت ذاتها. هذا ال�شبب جعل اجلندر-رغم طم�حات مطالبه- يعاين من مع�شلة امل�شروعية الثقافية... اإنها مقاربة بال رم�ز 

ا اأن احلركات الجتماعية الأخرى، قد خففت من  ول اأ�شماء حتيل اإىل الديناميكية الداخلية للفكر الإ�شالحي العربي، خ�ش��شً

دعمها وم�شاندتها للحركات الن�شائية حتت وطاأة النكفاء على خ�ش��شياتها القطاعية، فبدت هذه املقاربة اأحياًنا وكاأنها معزولة 

ل جتمعها مع بقية مك�نات املجتمع املدين ق�ا�شم م�شرتكة.

هذا املنظ�ر اجلديد )genre( مل يظهر اإل يف اأواخر ال�شبعينات بال�ليات املتحدة الأمريكية، ولكن مل تعرفه املجتمعات العربية 

اإل يف بداية الت�شعينات حينما مت اعتماده يف جل امل�ؤ�ش�شات الأممية، بل اإن العديد من النخب يرى فيه ا�شتجابة لأجنده اأجنبية 

تفتقد الرتابط الع�ش�ي مع املجتمع الأ�شلي.

رابًعا: الدولة: �سامن حلرية املراأة

لقد تناولت احلركات الإ�شالحية مكانة املراأة ودورها كما بينا �شابًقا، وخا�شت لأجل ذلك �شراعات مريرة مع خ�ش�مها )ق�ى 

فكرية واجتماعية(، كما وا�شل املنادون باجلندر هذا امل�شعى واإن كان ذلك يتم على ق�اعد مغايرة. غري اأن امل�شتجد الأبرز يف 

هذا املجال ه� احتالل احلركات الأ�ش�لية ال�شدارة منذ اأكرث من عقدين، حيث اأبدت ت�شبثًا يكاد يك�ن مر�شًيا مبنزلة املراأة 

الدونية، ولبا�شها، وعزلها عن املجتمع وجمرى التط�ر العام. واأمام هذا ال�شتقطاب الذي يكاد ي�شل كل مبادرة للتغيري فاإننا ل 

نرى لذلك خمرًجا اأو حاًل �ش�ى اأن تلعب الدولة دوًرا قيادًيا ت�شاندها يف ذلك النخب امل�ؤمنة بالتن�ير والتغيري املتجذر. 

ا  بني ق�ى التقدم وق�ى ال�شد، تظل الدولة هي الهيئة ال�حيدة التي حت�شم يف تلك النزاعات. اإنها هيئة التحكيم بامتياز، خ�ش��شً

اأن ت�ش�ًرا جديًدا للدولة كان من بني اأهم ما طالبت به حركات الإ�شالح وعملت فيما بعد على جت�شيده.

هذه الدولة لي�شت حار�ًشا �شلبًيا ي�شاهد جمتمًعا يحيى قيمه اخلا�شة: قيم القبيلة اأو الأعراف والتقاليد، ولكنها دولة القان�ن. 

اإ�شالح املجتمع ب�ا�شطة الدولة. ذلك ه� �شعار الكلمة املفتاح التي ظل دعاة الإ�شالح يرددونها. اإن تاأثري الدولة على املجتمع 

باأكمله لن يك�ن ذا بال اإل اإذا اأ�ش�س على قاعدة من الت�شريعات التحررية لفائدة العائلة واملراأة مًعا.

لقد جتلى هذا الأمر ب�شكل مثري يف ب�اكري ال�شتقالل، عندما كان الزعماء املفعم�ن بقدر هائل من ال�شرعية يعتزم�ن بناء دولهم 

وكاأنهم اآباء م�ؤ�ش�ش�ن لأمم، لقد اقتن�ش�ا تلك اللحظة لأن تف�يتها �شيبدد كل الآمال. �شيبدو تبني جملة الأح�ال ال�شخ�شية 

يف 13 اأوت/اأغ�شط�س/اآب 1956م يف ت�ن�س مثاًل وكاأنه جتديد جذري حتى بدت هي ال�حيدة من ن�عها يف العامل العربي. 

لقد األغت املجلة تعدد الزوجات والزواج املكره )Forcé(، واأباحت الطالق للزوجني على قاعدة الق�انني املدنية. اإنها بع�س من 

مكا�شب جعلت من املراأة يف ت�ن�س هي ال�شتثناء النادر يف ال�طن العربي.

وبعد عقد من الزمن على تبني املجلة املذك�رة، �شددت الق�انني يف ت�ن�س، على �شرورة مراعاة م�شلحة الطفل عند الطالق، 

وكان ذلك �شنة 1966م، ويف �شنة 1973م مت اإلغاء “حترمي” الإجها�س. كل هذه املكا�شب على اأهميتها �شيتم تعزيزها من 

خالل التعديالت الالحقة على تلك الق�انني، ثم حت�لت مكا�شب جملة الأح�ال ال�شخ�شية �شنة 1993م لت�شبح جزًءا ل يتجزاأ 

من د�شت�ر البالد الت�ن�شية.
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القان�ن  من  ا�شت�حى  قد  املقارنة-  �شبيل  على  وذلك  عم�ًما  والعائلة  املراأة  جمال  -يف  اأتات�رك  اإ�شالحات  اأن  جيًدا  نعلم 

ال�ش�ي�شري، حتى انقطع عن منظ�مة القيم ال�شائدة يف الدول الإ�شالمية.

يف حني اأن حترير املراأة يف ت�ن�س لئن مت با�شم املعا�شرة والدخ�ل يف الزمن احلديث، فاإنه مل يناأ يف ذات ال�قت عن الن�ش��س 

امل�ؤ�ش�شة لالإ�شالم.

اإن هذه الن�ش��س قابلة لأن تقراأ على نح� ما يجعلها قابلة للم�اءمة مع منطق احلداثة. لقد �شارع اأحمد امل�شتريي وزير العدل 

اآنذاك، يف تربيره لإلغاء تعدد الزوجات اإىل ال�شت�شهاد بالآية الكرمية :

َفَ�اِحَدًة” ) الن�شاء: 3(. َتْعِدُل�ْا  اأَلَّ  ِخْفُتْم  “َفاإِْن 

كانت النخبة ال�طنية �شديدة احلر�س يف كل ما اأتته من اإ�شالحات على تاأكيد عدم القطيعة مع الرتاث، واأنها تعتمد يف اإدخال 

الإ�شالحات على قراءة جديدة وم�شتنرية وذلك حفاظا على �شرعّية ال�شالح.

ُتْم” )الن�شاء: 129(. َحَر�شْ َوَلْ�  �َشاء  النِّ َبنْيَ  َتْعِدُل�ْا  اأَن  َت�ْشَتِطيُع�ْا  “َوَلن 

الدينية  املرجعيات  اأن  العامة، كما  الفئات  قبل  اأفعال تذكر من  ت�ن�س ردود  الإ�شالحي يف  التيار  ي�اجه  النح�، مل  على هذا 

التقليدية )علماء الزيت�نة( لزمت ال�شمت على الرغم مما يبدو اأنه حتفظ اأحياًنا ويف بع�س الأحيان الأخرى معار�شة �شامتة. 

ولكن مما ل�شك فيه اأن تاأثري تلك املعار�شة كان حمدوًدا.

اأما يف الثمانينات من القرن املا�شي فاإننا �شن�شجل ولأول مرة ردود فعل الإ�شالميني، وذلك يف اإطار �شعيهم لتعبئة جملة من 

الرم�ز وامل�ارد الثقافية التقليدية �شد ما اأ�شم�ه “مغالة احلمالت التحديثية الب�رقيبية”.

اإن اجلدل املندلع يف تلك الع�شرية �شي�شع الإ�شالميني ال�شاعني اإىل ال�شلطة، وجملة الق�ى امل�شاندة للنظام اجلماعي القدمي من 

رم�ز علماء الزيت�نية، وغريهم ممن يعتربون اأن “جملة الأح�ال ال�شخ�شية لي�شت جزًءا من الكتب ال�شماوية” من جهة وزعماء 

الأحزاب ال�شيا�شية واجلمعيات الن�شائية من اجلهة الثانية يف تقابل مل يخل من خط�رة وجتاوزات.

على خلفية هذا النقا�س وهذه الإ�شاعات �شيعمد الرئي�س ابن علي اإىل ح�شم الأمر بكل و�ش�ح وحزم. ففي خطاب مار�س/اآذار 

عام 1988م، اأعلن اأن جّملة الأح�ال ال�شخ�شية ومكانة املراأة هي جزء من مكا�شب املجتمع الت�ن�شي التي ل يج�ز باأي حال 

و�شعها م��شع ت�شاوؤل اأو �شك.

اإنه انت�شار م�شاعف للحداثة فاأّول : كل قان�ن ل ميكن اأن يك�ن اإّل نتاج جهد قان�ين و�شعي ت�شعه الدولة، وثانًيا فاإن حمت�ى 

الإ�شالحات اأ�شبح غري قابل للم�شاومة.

اأما على ال�شعيد العربي فاإنه من امل�ؤ�شف اأن يت�قف التحديث الليربايل على منط ال�شنه�ري يف اخلم�شينات. فالأنظمة امل��ش�فة 

بالث�رية مل ت�شع جاهدة اإىل حت�شني و�شع العائلة ومكانة املراأة. فالبعث العراقي مثاًل، والذي اأ�شادت بالئكيته و�شائل الإعالم 

الغربية اآنذاك، قد تراجع عن عمد �شنة 1978م، وذهب اإىل اإباحة اجلرائم “التي ترتكب با�شم ال�شرف” )جرائم ال�شرف(، وذلك 

يف امتثال تام لالأعراف القبلية العتيقة.

اأ�شافت  قد  1984م  �شنة  مب�شقة  اجلزائرية  التحرير  جبهة  اأجنزتها  الذي  بالأ�شرة  املتعلقة  الت�شريعات  فاإن  اجلزائر  يف  اأما 

للمجلة الفرن�شية العربية ل�شنة 1959م اإباحة التطليق )Répudiation( التقليدي بجانب الفرتاق القان�ين. ولكن ظلت جممل 

الن�ش��س حمافظة ومت�شددة يف العديد من امل�اقع الأخرى غري من�شفة للمراأة. ولعله من املهم التذكري يف هذا ال�شدد باأن 

ا لكل تغيري اجتماعي، مف�شاًل تغيري الق�اعد القت�شادية. فاملجالت الأخرى  الرئي�س ه�اري ب�مدين كان منذ البداية مناه�شً

ح�شب اعتقاده -ومن بينها املجالت العائلة- �شتنقاد اآلًيا اإىل التغيري، ولكن انتهت الأم�ر على خالف ما ت�قع.
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وحدث ال�شيء نف�شه تقريًبا مع م�شر جمال عبد النا�شر، الذي مل يفعل �ش�ى ت�حيد الت�شريعات حني األغى املحاكم ال�شرعية 

�شنة 1955م، فالنظم ال�شرعية الإ�شالمية والقبطية ظلت �شارية، ولكن يف املحاكم ال�شرعية ومن قبل “ق�شاة �شرعيني” يف 

وق�انني  1929م،  جملة  على  تقريًبا  حافظ�ا  لقد  الكثري،  ال�شيء  بعده  من  ال�شلطة  على  تعاقب  من  يفعل  ومل  ال�اقع.  الأمر 

1946م، واملجلة املدنية ل�شنة 1948م، ومل يعدل�ا منها اإل ال�شيء القليل. وقد يك�ن ال�شتثناء ال�حيد ه� بع�س ال�شمانات التي 

اأبناء املراأة امل�شرّية  منحت للمراأة املطلقة يف �شنة 1979م و1984م وكذلك حّق اخللع، وبع�س املكا�شب الأخرى، كاكت�شاب 

جلن�شّية والدتهم عند الزواج بغري امل�شري. 

اأن  البرتويل  لريعها  اأمكن  فقد  ال�قت،  ذات  التحديث يف  الإ�شالم وقطب  فاتيكان  تك�ن  اأن  الراغبة يف  العربية  اأما اجلزيرة 

يجلب لها التحديث فعاًل، ولكنها ظلت تبث خطاًبا مزدوًجا: خطابا حمافًظا ويريد يف ال�قت ذاته اأن يك�ن حتديثًيا على ال�شاكلة 

اأنف�شهم حم�ش�رين بني  اإن ال�شالحيني هناك وجدوا  التاأثريات على ا�شتقاللية املراأة حمدودة جًدا.  الغربية. ومع ذلك ظلت 

يق�ل  لل�شريعة.  احلريف  التطبيق  يف  غريبة  مفارقة  يف  الراغبني  و“املعا�شرين” اجلدد  احل�شينة  التقليدي  املجتمع  مناطق 

الدكت�ر غازي الق�شيبي وزير العمل ال�شع�دي ملمًحا اإىل هذا ال�شتع�شاء “ل�شت م�شتعًدا اأن اأدخل معهم يف معارك فكرية 

اأو فقهية، ول اأهدف لتحرير املراأة، بل لت�ظيفها ...148 األف �شيدة �شع�دية تبحث عن عمل، ولكن تقف العادات الجتماعية 

والثقافة العرفية القبلية عائقا يح�ل دون ذلك؛ اإذ ي�شرتط م�افقة ويل الأمر حتى حت�شل املراأة على عمل”.

حني نك�ن يف هيكلة اجتماعية تت�شم بالتقليد، فاإننا نك�ن يف واقع الأمر يف م�اجهة النزعة القبلية، الع�شبية، اأي يف منظ�مات 

�شل�كية حتتكم اإىل اأعراف ع�شائرية بالدرجة الأوىل. لن يك�ن لالإ�شالم اأو القان�ن ال��شعي اإل مكانة �شعيفة. اإن العرف القبلي 

مل يكن اأبًدا من�شًفا للمراأة/ للن�شاء فلقد حرمهن من الإرث، واأخ�شعهن لق�ش�ة تلك احلقيقة.

للمراأة  ال�شيا�شية  امل�شاركة  م��ش�ع  يف  تقّدًما  اأكرث  الر�شمية  وال�شلطات  احلك�مات  اأن  على  اآخر  دلياًل  الك�يت  وميّثل 

على  املراأة  ح�ش�ل  اأجل  من  �شن�ات  منذ  املبادرة  هي  كانت  الك�يتية  فاحلك�مة  الفاعلة.  وق�اه  نف�شه  املجتمع  حركة  من 

تقريًبا  الناخبني  ن�شف  من  اأكرث  فيها  متّثل  كانت  املراأة  اأّن  ورغم  الأخرية،  النتخابات  يف  اأّنه  اإّل  ال�شيا�شية.  حق�قها 

الت�ّجه  عليه  غلب  الذي  الربملان اجلديد  �شيدة واحدة يف  اإدخال  تتح  “مل  الن�شف هذه  ن�شبة  فاإّن  املعلنة،  الأرقام  ح�شب 

)1  :2008 املحافظ”.)اإبراهيم، 

تها يف �ش�ق العمل  ويالحظ “على اإبراهيم” اأن العامل العربي حقّق تقّدًما كبرًيا خالل العق�د الأخرية يف م�شاركة املراأة وح�شّ

الفكري وحتى  اأو  املجتمعي  �ش�اء  العام،  العمل  برزن يف  نا�شطات كثريات  الجتماعّية. وهناك  الأن�شطة  والتعليم وحّتى يف 

ال�شيا�شي يف الكثري من الدول العربّية، اإ�شافة اإىل وج�د ن�شبة حمرتمة كن�شاء اأعمال. واملفارقة اأّن هناك وج�ًدا ن�شًطا للمراأة 

و�شط التيارات ال�شيا�شية الإ�شالمية التي يرف�س بع�شها وج�دها يف م�اقع امل�شئ�لية اأو العمل العام. ورغم ذلك “فمازالت 

�شناديق القرتاع تخ�ن املراأة”. 

اأمام هذا ال��شع ل بّد من ت�شريع مراحل التط�ّر، وتع�يد املجتمع على روؤية ن�شاط ومتثيل ن�شائي حي�ي يف جمال�شه املنتخبة. 

ة اإلزامية للمراأة يف هذه املجال�س، ومّرة اأخرى فالدولة وحدها لها الإدارة والقدرة على  وهذا ل يت�ّفر دون تخ�شي�س ح�شّ

جمابهة التقاليد وامل�شالح، وفر�س اأمن املراأة ومتثيلها مبا يعك�س متثيل املجتمع ب�شكل مت�ازن.

ا اأن هذا الغرب بالذات ه� من ظل يحدد  واأخرًيا فال ميكن اأن منّر دون اأن نثري م�شري العرب امل�شلمني يف اأوروبا، خ�ش��شً

اجلدل حتى يف �شلب القيم التي ت�شكل متثاّلت الإ�شالم املعا�شر.

فلناأخذ مثاًل ما ُعرف مب�شالة الفتيات واحلجاب التي ذاعت يف ال�شنني الأخرية. اإن اأول ما ميكن مالحظته يف هذا ال�شاأن اأن 

احلجاب ل ياأخذ معنى م�حًدا لدى كافة الفتيات، فبع�شهن قد اأرغمهن اأولياوؤهن على ارتدائه.وبع�شهن الآخر قد ارتدينه عن 

للتعاليم  المتثال  دينًيا ل ميكن اختزاله يف جمرد  تعبرًيا  ا  اأي�شً به. وقد يك�ن احلجاب  البع�س منهن قد طالنب  اإن  بل  قناعة 
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الدينية. اإن رد الفعل جتاه احلجاب جتلى ب�شكل وا�شح يف ذلك الرف�س الذي اأبدته جاليات كبرية ظنت اأن اإقامتها م�ؤقتة يف 

دول املهجر ولكن تبني فيما بعد اأنها �شكلت الديانة الثانية يف بلد مثل فرن�شا.

حني تعرف املتحجبات ب��شفهن �شحايا، فاإنه لن ُيرتك لهن من خيار يف التحرر �ش�ى القطيعة مع العائلة، وذلك ما ل يتمناه اإل 

القليالت منهن )اإن امل�شاكل الجتماعية يف �ش�احي باري�س مثاًل ناجمة ب�شكل كبري عن تفكك العائلة وحتطمها، اأكرث من ثقل 

�شغط العائلة...(.

اإن اجلدل املثار ح�ل زواج بنات اجلاليات امل�شلمة م�ؤ�شر على �ش�ء التفاهم، ذلك اأّن الإعالم الغربي يتحدث با�شتمرار عن عدد 

الزيجات التي متت بالإكره، يف حني اأن معظمها هي “م�شّ�اة” )Arrangés(، فالفتاة تقبل به عم�ًما لتنفذ فيما بعد اإىل ع�امل 

اأخرى تت�ق اإليها.

اإن الإ�شرار على اختزال كل هذه العالقات الزواجية املعقدة واملركبة يف �ش�رة خ�ش�ع ل ينم -ح�شب اعتقادنا- عن رغبة 

البع�س يف فر�س ت�ش�ر ما “للحرية” يف تغافل مطلق لتعقد ال�شياق، وجتاهل حلقائق ال�اقع، ولعل اأهم تلك احلقائق تلك 

املتعلقة بالروابط العاطفية مبا فيها النزاع والت�تر القائمة بني الأبناء والآباء، وكذلك حر�س الأبناء والبنات على النخراط يف 

انت�شاب عائلي، ولعل ذلك ه� ما يف�شر �شع�بة -اإن مل نقل هلع- تغيري الأ�شماء والألقاب لدى اأبناء هذه اجلاليات على خالف 

جل اجلاليات املهاجرة الأخرى.

اإن خطاب حترير املراأة ي�اجه، يف هذا ال�شياق بالذات، واقًعا تعي�شه ه�ؤلء الفتيات، وه� واقع ل ميكن اأن يك�ن بال�شرورة 

اإن  تعقيًدا.  اأكرث  بالإ�شالم والعرب، واملراأة تخفي حقائق  املتعلقة،  التجريدات  فاإن  باخل�ش�ع والمتثال دوًما. وفعاًل  مت�شًما 

التعبريات املنمقة عن اله�ّية حتيل على “�شورياليتها” ه�ؤلء الفاعلني اإىل ه�يات ج�هرية متعالية، يف حني اأنهم واقع�ن يف 

ديناميكية حية للبحث عن الذات.

ارتداء  يف  حقهن  الن�شاء  على  منكرة  والإ�شالمي  العربي  العامل  يف  الإ�شالمية  احلركات  فيه  تن�شط  الذي  ال�قت  يف 

ج�هرية  ت�ش�رات  نتيجة  باهًظا  الثمن  الن�شاء  فيه  يدفع  الذي  ذاته  ال�قت  ويف  يبتغني،  كما  والت�شرف  يحبذن،  ما 

الجتماع  علماء  من  اثنان  ذلك  اإىل  انتهى  كما  ت�ش�راتنا،  “اإن  مت�شرعة.  �شهلة  اإجابات  تبني  عن  نناأى  اأن  علينا  للثقافة، 

ارتداء احلجاب يف فرن�شا حني  الدفاع عن حرية  اإىل  املرم�قني.)Gaspard, and Farhad Khorohavar, 1995: 29(. تدفعنا 

ا عن حرية من ل يرتدين احلجاب يف املجتمع ذي الغالبية امل�شلمة اإذا ما كانت تلك  ترغب الن�شاء يف ذلك، كما علينا الدفاع اأي�شً

رغبتهن. اإن ما تعاين منه الكثري من الن�شاء يف اجلزائر مثاًل، ويف اإيران، اأو بع�س املجتمعات الإ�شالمية الأخرى لي�س احلجاب 

يف ذاته بل ه� عدم ت�شامح. حني تك�ن الن�شاء قادرات على اإقرار الأمناط اللبا�شية التي تخرتنها يف اإطار امل�شاواة التامة بني 

اجلن�شني، �شي�شبح احلجاب اآنذاك م�شاألة تع�د بال �شك اإىل دائرة ال�شاأن اخلا�س فح�شب.

اآفاق: التن�سيب والواقعية

حني يهاجم بع�س الغربيني و�شع املراأة يف العامل الإ�شالمي يتجاهل�ن اأن املراأة املحرتمة ما كان يت�شع لها مقهى يف اإحدى 

�ش�ارع باري�س يف بداية القرن املا�شي واأّن حرمة البكارة يف هذه املجتمعات مل يتم التخل�س منها اإل خالل ال�شتينات، حني 

جتراأت عليه النتفا�شات ال�شبابية اآنذاك مدع�مة بن�شال احلركات الن�شائية، واأن حب�ب منع احلمل مل يتم ال�شماح القان�ين 

بتناولها اإل �شنة 1973. 

ا اأن الفتيات الل�اتي يحملن خارج اإطار الزواج كن عر�شة لل��شم والإدانة، وذلك حتى عق�د قريبة خلت،  ويتنا�شى ه�ؤلء اأي�شً

ولعل يف نعتهن بالفتيات الأمهات، وجتنب احلديث عن عائلة اأحادية القريب )monoparentale( كما نق�ل الي�م، لدليل اإىل ما 

ذهبنا اإليه. فاملراأة الأوروبية مل تكن قادرة على ك�شف �شاقيها اإل يف اأوا�شط القرن املا�شي، حتى اأن اإحدى النا�شطات قد طردت 
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من التلفزة الفرن�شية خالل ال�شتينات حني ك�شفت عن �شاقيها. كما اأن ال�ش�ر الأوىل ملاي�هات ال�شباحة قد ووجهت بال�شتنكار، 

فالرجال ظل�ا يعتقدون اأنهم هم وحدهم املخ�ل لهم الك�شف عن اأج�شادهم كما يحدث حالًيا يف �ش�اطئ بع�س البلدان العربية 

امل�شرقية اأو املغربية. علينا اأن ن�شتخل�س من كل ذلك الدر�س الأهم، األ وه� در�س الن�شبية. اإن التغيري الجتماعي والثقايف يقع 

على مراحل، ول ميكن اأن يك�ن فجائًيا. 

يف ذات ال�قت كان علينا لزاًما يف هذا الن�س اأن ن�شع املق�لت النقدية ال�شت�شراقية واملق�لت الأ�ش�لية م��شع الت�شاوؤل. 

ا حق�ق  فهاتان “مدر�شتان” لهما م�قف ج�هري من الثقافة العربية الإ�شالمية يجعلهما معاديتان حلق�ق الإن�شان، وخ�ش��شً

املراأة. علينا اأن نتخطى هذا الت�شطيح، واأن نت�غل اأبعد من ذلك يف التبا�شات ال�شياق وتعقد ال�اقع حتى ندرك اأن العلمنة قد 

م�شت العديد من املجتمعات الإ�شالمية، واأن و�شع املراأة قد حت�شن ب�شكل لفت. ومع ذلك �شيظل هذا املجال بالذات -على عك�س 

ا اإىل مزيد من الطرح والت�شاوؤل من قبل خمتلف النخب. التحرير القت�شادي مثاًل- يحتاج اإىل تدخل الدولة، ويحتاج اأي�شً

ولئن كانت النزعة العقلية داخل الفكر الإ�شالمي ما تزال ه�ّشة، فال �شيء يف تعاليم الإ�شالم مينع من ا�شتئناف ذلك اخليار، 

ا اأن الأزمنة احلديثة قد بينت �شم�ر هذا البعد واإمكانية اإغنائه يف ال�قت ذاته. خ�ش��شً

اإن تط�ير مناهج التاأويل والرتقاء بها اإىل اأق�شى درجات الكفاءة والعمق بعيًدا عن التربيرات ال�شطحية اأو النزعة الربجماتية 

التلفيقية باتت م�شائل ملحة و�شرورية .اإن تط�ر فكر عربي متن�ر يك�ن جمدًدا وكف�ؤًا وقادًرا على جعل املراأة كائنًا له جميع 

الذي  الداخلي  التط�ر  على  دليل جناح  �شيك�ن  امل�شاواة،  قاعدة  على  مقرًرا مل�شريه  ذاته،  متحكًما يف  والإمكانات،  احلق�ق 

بالإمكان اأن تخ��شه الثقافة العربية. وه� اأمر لن تقدم عليه النخب الفكرية ال�طنية، ولن حتت�شنه الأو�شاط الن�شائية املختلفة 

اإل اإذا �شمنت الدولة مبداأ احلرية وجعلتها اأمًرا مي�شًرا: حرية املعتقد، وحرية اللبا�س، وحرية التعبري، وكذلك ت��شيع دائرة 

احلريات العامة. من �شاأن كل ذلك اأن ي�شحب ذريعة مهمة من ق�ى التطرف الإ�شالمي والعلماين على حٍد �ش�اء. فاملنع -مهما 

كان م��ش�عه- لن يخلق اإل قائمة من املطالب التي ي�شتطيع النا�س اأن مي�ت�ا من اأجلها، واأن يرتكب�ا اأ�شد اجلرائم با�شمها، 

حتى ول� كانت ب�شيطة وغري ذات معنى. اإن اأمن املراأة لن يك�ن را�شًخا اإل اإذا ا�شتند يف �شياغته اإىل منظ�مة ثقافية جتعل من 

املراأة كائًنا حًرا، فتغدو بذلك متمكنة وقادرة على اأن تختار ما تراه جديًرا بها.
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الدكتورة/ اإن�ساف حمد

كان على هذا التعقيب اأن ي�اجه منذ البداية م�شقة تقدمي اإ�شافات جديدة؛ نظًرا ملا �شمته ورقة د.هرما�شي من تن�ع وغنى يف 

الأفكار، ومن اإحاطة بج�انب امل��ش�ع مبنهجية علمية ر�شينة. هذا الرثاء ه� الذي فتح لنا باب ت��شيع النقا�س ح�ل بع�س 

ننا من الختالف مع ق�شايا حمددة، وذلك بكل ما حتفل به العل�م الإن�شانية من اإمكانات  الروؤى املطروحة، ويف ال�قت ذاته مكَّ

تن�ع يف مناذجها الإر�شادية املتاآينة، والتي جتعل من ال�شع�بة مبكان ح�ش�ل “اإجماع” علمي ح�ل “بارادمي” واحد. ولبد 

من التن�يه اإىل اأن كاًل من ال�رقة والتعقيب ي�شرتكان يف “ن�اة �شلبة”، واأن الختالف يظل يف حدود “احلزام ال�اقي” الذي 

يحيط بهذه الن�اة. 

تتجلى مفارقة و�شعية املراأة يف املجتمعات العربية يف ك�نها تنتمي اإىل منظ�مة ثقافية، هي منظ�مة “ما قبل حداثية”، بينما 

تتغلل ِبنى احلداثة يف املنظ�مات القت�شادية وال�شيا�شية والتقنية والعلمية...اإلخ. فاإذا كانت احلداثة )ابن �شالمة، 2005: 143-142( 

خروًجا عن و�شعية �شابقة، وعزوًفا عن الرتهان للما�شي، وتعاماًل مع الإن�شان ب��شفه قيمة بحد ذاته، بغ�س النظر عن جن�شه 

ا قب�ل للمختلف،  اأو دينه اأو ل�نه اأو معتقده، اأي مبا ه� كائن عاقل، ت�شتدعي كرامته اأن ُيعامل كغاية ل ك��شيلة، وهي اأي�شً

وا�شتعمال للعقل يف نقد امل�شلمات لبناء ن�شق منطقي وم��ش�عي عن العامل، فاإن البنى الثقافية املنتجة ملكانة املراأة واملحددة 

ل��شعيتها يف املجتمعات العربية، ل تعي�س يف ع�شر “ما قبل احلداثة” فح�شب، بل تعرب عن حالة “ رف�س احلداثة” من حيث 

ارتهان حا�شرها مبنظ�مة ما�ش�ية، تتعامل مع املراأة كم��ش�ع، ل كذات لها قيمة يف حد ذاتها، وتنظر اإليها ككائن قا�شر 

ناق�س العقل، متتهن كرامته ب��شفه و�شيلة )لالإجناب واملتعة واخلدمة(، وحيث كل ما �شبق م�شلمات ت�شكل اأ�شط�رة تاأطريية 

ملكانة املراأة ظلت تعامل كبديهيات ل تخرتق، جتابه كل حماولة لنقدها اأو اإعادة النظر فيها ب��شفها افتئاًتا على املقد�س.

واإذا ما كانت احلال كذلك، فاإننا نعتقد اأن اأمن املراأة خمرتق بفعل تلك املنظ�مة الثقافية التي متار�س التمييز �شدها، وجتعل من 

املمكن ا�شتمرار �شكل جديد لل�اأد ه� “واأد العقل” )حمد(، واأد اأكرث خط�رة ودهاء مبا ل يقا�س من واأد اجل�شد الذي ا�شتمر 

ه� الآخر بت�شميات خمتلفة. 

اإن عملية واأد القدرات العقلية عرب الرتوي�س والتدجني، تلك العملية امل�شتمرة منذ عه�د ط�يلة، ت�شتهدف حت�يل املراأة اإىل كائن 

ذي بعد واحد )اجل�شد( بعد �شم�ر بعدها الإن�شاين )العقل(، ليتم اتخاذ ذلك ذريعة و�شبًبا ملزيد من ال�شتمرار يف الفعل ذاته؛ 

الأمر الذي قد يف�شر ف�شل جممل التغريات التي طراأت على و�شعية املراأة )التعليم - العمل( يف اإحداث تغيري ن�عي يف تلك 

ال��شعية، فبدًل من اأن حت�شر املراأة روًحا وج�شًدا يف الف�شاء العام، ح�شرت ج�شًدا، وبقيت عقاًل اأ�شرية ف�شائها اخلا�س، 

مما جعلها ع�شية على النفتاح متاًما على عاملها اجلديد والندماج فيه طاملا بقيت اأدوارها التقليدية ت�شدها نح� النكفاء، وتبقي 

على م�شروعها الأول والأخري )الزواج والإجناب(، اأما امل�شروعات الأخرى )التعليم والعمل( فتبقى حمطات عابرة يتم الت�شحية 

بها عند اأول مفرتق، اأو يتم ا�شتثمارها ل�شالح امل�شروع الأ�شا�شي. اإن وعيها لذاتها وللعامل زائف وم�شروط مبنظ�مة من القيم 

والأفكار والعادات والتف�شريات الفقهية املت�شددة، التي ت�ش�غ هذا ال�عي وتل�نه باأل�انها. هذه املنظ�مة التي مل تتغري ب�شكل 

التغريات يف  املجتمعات  تقبل  تن�شاأ عندما  التي   ،)187 )زيادة،  الثقافية  الأزمة  عليه  يطلق  ت�شي مبا  املجتمع،  تغري  مت�شاوق مع 

ميادين وترف�شها يف اأخرى بفعل مقاومة داخلية من ق�ى قد تفقدها هذه التغريات نف�ذها ومكانها؛ فت�شعى لإبطاء التغري اأو 

اإيقافه اأو حت�يله مل�شلحتها. 

تت�شمن املنظ�مة الثقافية املحددة ل��شعية املراأة اأبعاًدا خمتلفة ومرتابطة، منها ما يع�د اإىل امل�روث الثقايف العربي قبل الإ�شالم 

مع  العربية  الثقافة  تفاعل  اإىل  يع�د  ما  والقت�شادية، ومنها  الجتماعية  الت�شكل ومك�ناتها  الآخذة يف  الأب�ية  بالبنية  املتاأثر 

ثقافات اأخرى جماورة لها اخللفية الأب�ية ذاتها، ومنها ما يع�د اإىل امل�روث الإ�شالمي من ن�ش��س وفقه )اجلابري: 7-8(. اإل اأن 

عنا�شر هذه املنظ�مة لي�شت مت�شاوية التاأثري، فعلى العك�س مما يظهر اأو يتم اإظهاره، فاإن تاأثري العامل الجتماعي وما يكمن 

خلفه اأكرث ق�ة وح�ش�ًرا من الع�امل الأخرى. 
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تربز املكانة امللتب�شة للمراأة يف املنظ�مة الثقافية كعقبة اأوىل يف م�شرية الت��شل اإىل فهم علمي وا�شح ودقيق، فهذه املكانة 

اأفراد املجتمع عر�شة لبخ�س قيمتها، على  اأكرث  )حجازي، 1980: 209(، الأول ه� بخ�س قيمتها؛ حيث املراأة  تت�زع بني قطبني 

�شعيد العقل، الإنتاج، اجلن�س، اجل�شد؛ وذلك ب��شفها ع�رة ورمز لل�شعف والعيب، وقا�شر...اإلخ. والثاين ه� اإخ�شاعها اإىل 

مثلنة تبجيلية من حيث اإعالء �شاأن وظائف اجل�شد املت�شلة بالأم�مة، وما يرتبط بها من طيبة وحمبة وحنان وت�شحية واإيثار، 

وبالطريقة ذاتها يتم الرفع الأ�شط�ري للمراأة كم��ش�ع للجن�س لتتح�ل اإىل كائن ثمني ورمز لل�شرف. 

امل�شرح به يف هذه ال�ش�رة، ويف اخلطاب املرتبط بها، ي�شمح با�شتنباط نقائ�شي لعل� مكانة املراأة وتدنيها يف ال�قت نف�شه؛ 

َء املراأة مكانة عليا م�شروط  الأمر الذي ي�فر للمحاججني من كال الطرفني مادة خ�شبة، اأما امل�شمر يف هذا اخلطاب فه� اأن تب�ُّ

بالتزامها الأدوار املن�طة بها )الزوجة - الأم(، وتاأديتها ال�ظائف املطل�بة )الإجناب - الإمتاع - اخلدمة(؛ يف حماولة لتاأبيد 

هذه ال��شعية ب��شفها ناجمة عن طبيعة ج�هرية للمراأة وعن ه�ية را�شخة لها. 

اإن حتميل املنظ�مة الثقافية وزر ذلك ل يعدو اأن يك�ن عملية تف�شري جمتزاأة؛ فهي لي�شت اإل حلقة مت��شطة ظاهرة تقبع خلفها 

بنى اجتماعية حمددة واأمناط عمل معتمدة وت�زيع لالأدوار وفًقا لها )بركات: 52-55(. وهي تعد يف ال�شل�شلة ال�شببية نتيجة لهذه 

الع�امل، تق�م ب�ظيفة امل�ش�غ الذي يك�شبها ال�شرعية ال�شرورية. ول يقت�شر الأمر على العامل الثقايف من عادات وتقاليد 

البنية  “طبيعية” مل�اقعهم يف  نتيجة منطقية و  لالأفراد ب��شفها  النف�شية  ال�شمات  اإىل  يتعداه  بل  واأعراف وتف�شريات فقهية، 

الجتماعية، واأدوارهم املن�طة بهم، والعالقات التي يرتبط�ن بها، ولعملية التن�شئة الجتماعية التي تكيفهم وفًقا لذلك. 

ففي اأمناط املعي�شة املختلفة اعُتمد ت�زيٌع للعمل يعطي املراأة دوًرا حمدًدا مرتبًطا ب�ظيفتها الإجنابية وتبعاتها؛ حيث يلحق بها 

تربية الأطفال، وخدمة الأ�شرة التي اأنيطت بها ب��شفها دورها ال�حيد ودورها ل�حدها، وه� دور احتل مرتبة هام�شية يف �شلم 

الإنتاج؛ ومن ثم اأ�شحى غري منظ�ر، وغري ذي قيمة مادية؛ لأنه غري ماأج�ر؛ وبناء على ذلك فقد تدنت مكانتها، واعُتربت بدون 

م�شئ�ليات. اإذن هي مل حترم من امل�شئ�ليات ب�شبب �شعف اإمكاناتها، بل اأ�شحت اإمكاناتها اأقل لأنها حرمت من امل�شئ�ليات 

ومن تقييم ناجت عملها مادًيا. 

هذا النظام ال�شائد يف الأ�شرة جزء من نظام ت�زيع العمل وتقييمه يف املجتمع، والعالقات ال�شائدة هي نف�س العالقات، عالقات 

�غة  عم�دية يتحكم فيها الق�ي بال�شعيف وال�شغري بالكبري والرجل باملراأة، نظام اأب�ي هرمي حتكمه عالقات �شلط�ية وم�شَّ

مبعتقدات عامة لتغييب اأ�شا�شه القت�شادي وي�شتبطن العنف باأ�شكاله كافة ل�شمان ا�شتقراره وا�شتمراريته، حيث ت�شكل هذه 

ا، لأ�شباب غيبية اأو طبيعية، وت�ش�غ �شلطة الرجل  العالقات اإيدي�ل�جية متكاملة تربر التحكم عم�ًما، والتحكم باملراأة خ�ش��شً

على املراأة ب�شلة اتهامات باطلة. ويف منط عالقات كهذا تتح�ل املراأة اإىل كائن تتحدد ه�يته بغريه ل بذاته )ال�شايغ: 102(، فهي 

اأم لفالن وزوجة لفالن واأخت لفالن وابنه لفالن...اإلخ. 

نعتقد اأن تف�شرًيا كهذا ما يزال �شاحًلا؛ اإذ على الرغم من التغيريات التي طراأت على اأمناط العمل وت�زيعه -والتي حتمت خروج 

املراأة اإىل الف�شاء العام بعد تعلمها وقيامها باأدوار كانت تقليدًيا خم�ش�شة للرجل- اإلَّ اأن تغرًيا م�ازًيا يف مكانتها مل يح�شل؛ 

لأن ذلك يتطلب اإحداث تغيري يف املنظ�مات الثقافية ال�شائدة، وه� اأمر لي�س ب�شه�لة التغريات التي حدثت يف املجالت الأخرى، 

خا�شة عندما تقاوم التغيري ق�ى تريد حت�يله ل�شاحلها كما ه� حا�شل ويح�شل دائًما )الرجال بكل مالهم من امتيازات يف 

اأب�ي  نظام  اإنتاج  على  �شاعدت  التي  هي  املقاومة  تلك  با�شمها(.  ينطق�ن  التي  املقد�س  �شلطة  بكل  الدين  ورجال  كهذا،  نظام 

م�شتحدث هجني، حداثي يف ال�شكل وتقليدي يف امل�شم�ن. 

هكذا يتبني لنا اأن مق�لة النظام الأب�ي هي من اأكرث الأدوات التف�شريية جناعة يف هذا املقام، ب��شفها مق�لة عابرة لالأديان 

واملجتمعات؛ مما يجعل و�شمها بال�شت�شراقية ابتعاًدا عن امل��ش�عية العلمية، حيث اإنها تعرب عن واقع اجتماعي فعلي معا�س، 

ما�شًيا وحا�شًرا، وتنظر له. 
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وللتدليل على �شحة ما ذهبنا اإليه، ميكن النظر اإىل و�شعية املراأة يف الإ�شالم؛ حيث ح�شلت على حق�قها التي اأعادت لها �شروط 

اإن�شانيتها، ومنها حق احلياة، واحلق�ق القت�شادية، وكذا احلق يف ا�شتئذانها يف زواجها )والذي مت تقييده لحًقا عرب اإعطاء 

اإ�شباع حاجاتها  للمراأة بحقها يف  الأ�شرة(، ومت العرتاف  ال�شيطرة على  الأب�ي يف  للتقليد  البكر ا�شتجابة  الأب حق تزويج 

للكرامة كزواج  املهدرة  الدعارية  الزيجات �شبه  اأن�اع  )الع�شل(، كما حرم العرتاف بكل  الزواج  املنع من  اجل�شدية، وحرم 

الرهط وال�شتب�شاع. والإ�شالم يف �شياق كل ذلك كان يحاول الرفع من �شاأن الأنثى وو�شع اجلنة حتت اأقدام الأمهات، جاهًدا 

بذلك اأن يرو�س جمتمًعا يحتقرها ويكرهها اإىل حد ال�اأد خ�ًفا من عار ال�شبي، وه� عار للرج�لة وحتّد لها، وه� �شاأن كل 

املجتمعات التي �شاد فيها النظام الأب�ي اآنذاك )كالي�نان والرومان و�شع�ب ال�شرق القدمية( )العل�ي: 10-13(، وكان العرتاف 

ا منه.  بحقها يف املرياث تغرًيا جذرًيا يف جمتمعات ذك�رية كانت حترمها كلًيّ

اإل اأن احلال مل ي�شتمر، ومل تثمر هذه التغريات نتائجها املنطقية؛ فما قدمه الإ�شالم من حق�ق للمراأة مت تعليق ق�شم منه، وما طبق 

د بتف�شريات مت�شددة حافظت على المتيازات الذك�رية؛ مما اأفقد احلق م�شم�نه الفعلي. ومع تاآكل مكت�شبات املراأة احلق�قية  منها ُقيِّ

ا ا�شتعادت املجتمعات امل�شلمة تقاليد ال�شع�ر بالعار من ح�ش�ر املراأة يف الف�شاءات العامة )املرني�شي، 1990: 10-13( م�ؤذنة  تدريجًيّ

بانطالق عملية واأد جديدة لكن ب�شيغة رمزية. 

ال�شيا�شي  ج�هرها  يف  القائمة  الدولة  ن�ش�ء  مع  امل�شيطرة  الذك�رية  الأب�ية  نح�  العربي  املجتمع  تط�ر  اكتمال  فمع 

عديدة،  قي�ًدا  احلرية  من  وا�شع  بهام�س  تتمتع  كانت  التي  املراأة  على  ُفر�شت  اخلا�شة،  امللكية  اقت�شاد  على  والت�شريعي 

حا�شرة  كانت  الإ�شالم  �شدر  يف  اأنها  رغم  العامة،  الف�شاءات  عن  لعزلها  حمددة  ف�شاءات  �شمن  حركتها  تقييد  جتلت 

ا بامتياز.  فيها بق�ة وباإذن �شرعي )لمتنع�ا اإماء الله م�شاجد الله(، وامل�شجد هنا ب�ظائفه املتعددة كان يج�شد ف�شاًء عاًمّ

عليها  واللتفاف  الن�ش��س  على  التجروؤ  هذا  النب�ي،  احلديث  اأباحه  قد  ما  بتحرمي  كالغزايل  الأئمة  بع�س  اأفتى  وقد 

فيه من عدم  اأظهر حت�ش�ًشا ذك�رًيا �شد الختالط، وتخ�ًفا مبالًغا  باإذن زوجها(  املراأة  )تربط حركة  بتف�شريات مت�شددة 

تعني  ب��شفها  اعُتمدت  املنع-  لهذا  املف�شرة  املق�لة  -وهي  هنا  والق�امة  الذاتي.  ال�شبط  على  املراأة  قدرة  على  التع�يل 

مظاهر  يف  وتت��شع  ال�شرعية،  بالتكاليف  الطبيعية  ال�شفات  تدمج  منهجية  عرب  �شيء  كل  يف  الأنثى  على  الذكر  تف�ق 

اأحاديث م�شك�ك فيها  اإثر  اأهلية املراأة لكثري من الأعمال  اأدق التفا�شيل، وكان من ل�ازمها عدم  اإىل  الق�امة حتى ت�شل 

)UNDP، 2005: 136( الكرمي.  للر�ش�ل  من�ش�بة 

الهيمنة  مبفاعيل  الدين-  يف  الغل�  لعدم  مالزم  حم�ري  مفه�م  -وه�  الت�شريع  يف  وامل�شاواة  العدل  مفه�م  ا�شطدم  لقد 

الذك�رية وما يرتبط بها من بنى وعالقات اجتماعية اقت�شادية؛ الأمر الذي خفف من ح�ش�ره على �شعيـد املراأة حني اعتبـر 

والآلية  اجتماعية.  دني�ية  اأبًدا  ولي�شت  روحية  دينية-  هي  القراآنية  الآيات  يف  عليها  املن�ش��س  امل�شاواة  اأن  املت�شدد  الفقه 

التي اعتمدت يف ذلك هي اخللط بني الثابت واملتغري يف )اأب� زيد، 1991: 241( امل�روث الديني، بني ال�شريعة اأي املبادئ الكلية 

والتغيري  اخلطاأ  اإمكانية  من  ما حتتمله  بكل  الأزمنة  امل�شلمني يف جميع  لعلماء  الب�شرية  الجتهادات  اأي  والفقه  بها،  امل�َحى 

باختالف الزمان واملكان، فقد تال�شى هذا التمييز عند التطبيق حل�شاب الفقه باأ�ش�له وفروعه اأقي�شته وح�ا�شيه و�شروحه 

ليغدو من ثم �شريعة واجبة التطبيق.

ال�شريعة )كاحلدود(،  اأحكام  الفقهية اعُتمـدت حيال تعليق كثري من الدول الإ�شالمية لبع�س  اأن �شيا�شة ال�شمت  ويف حني 

ا لأحكام الأح�ال ال�شخ�شية، خا�شة تلك املت�شلة  واعتماد ق�انني و�شعية لي�شت م�شتمدة من ال�شريعة، جند اأن تطبيًقا حرفًيّ

الجتماعي  للم�روث  ال�شاغط  التاأثري  على  يدلل  مما  اعتماده؛  يتم  بحقها،  واإجحاًفا  ت�شدًدا  التف�شريات  اأكرث  يف  باملراأة، 

ال�شلطة  اأوا�شر  تدعيم  ل�شالح  به  اأفتى  ما  كل  ه�  املراأة  به يف جمال  وامل�شرح  ال�شائد  اإن  الديني.  على  وتقدمه  الذك�ري 

الأب�ية الذك�رية، واملغيب اأو امل�شك�ت عنه ه� كل التف�شريات اأو التاأويالت التي تتعار�س مع ذلك، والتي �شكلت اخرتاقات 

مهمة لهذا اخلط. 
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اإن الفقه املنت�شر وال�شائد وامل�ش�ق عرب ف�شائيات وكتب مدع�مة يقدم ل�ًنا واحًدا من الفقه ح�ل املراأة، ون�ًعا حمدًدا من 

عليه  ل  “من�ذًجا” يع�َّ ومقدمة  امل�شتنري*،  الفكر  ذلك  مغيبة  لالإ�شالم  �ش�رة ظالمية  طياتها  الجتماعية حتمل يف  ال�شلطة 

وترابطاتها،  التاريخية  �شياقاتها  عن  حمددة  و�شعية  يف�شل  ميتافيزيقي  منهج  يف  حماربته  بهدف  حمدد  اإ�شالم  لتنميط 

ويق�م بتعميمها وتاأييدها على ح�شاب التعتيم على �ش�رة املراأة يف العهد الإ�شالمي الأول؛ حيث ا�شتفادت املراأة من كل ما 

قدم لها الإ�شالم من حق�ق وم�شاواة.

الأب�ي على  ا و�شافًيا على ح�ش�ر الجتماع  اإ�شافًيّ دلياًل  اأحكام الختالط والإرث  الريف واملدينة يف  الفروق بني  لنا  تقدم 

بعرف  الأر�س  لرتباط  الأر�س؛  اإرث  من  �شراحة  بغري  اأو  ب�شراحة  حمرومة  الريف  يف  فالأنثى  الدينية؛  الأحكام  ح�شاب 

اجتماعي يح�شر ملكيتها يف الذك�ر. كما ن�شادف ت�شاهاًل يف اأحكام الختالط يف الريف على ح�شاب الت�شدد يف املدن وفًقا 

ملا تفر�شه طبيعة العمل الزراعي من ح�ش�ر املراأة والرجل يف ف�شاء واحد. 

ويف جرائم ال�شرف تتجلى املخالفة ال�شريحة لأحكام الدين التي ت�شاوي بني املراأة والرجل يف عق�بة الزنا، فالقيمة هنا ذك�رية 

ا، يلغي  حم�شة ل تت�شاوق مع هذا امل�شاواة، وتت�اطاأ الق�انني ال��شعية مع العتبارات الجتماعية لت�شرع للذكر حًقا ح�شرًيّ

م�ؤ�ش�شة الق�شاء، يف القت�شا�س ممن يتعر�س )للعر�س(، وذلك كله يجري يف ظل �شك�ت وقب�ل من الفقهاء؛ لأن الأمر يتعلق 

هنا بعملية �شبط اجتماعي مطل�ب للمحافظة على ا�شتقرار الن�شق الأب�ي. 

امل�شكلة تزداد عمًقا عندما جند اأن الثقافة ال�شعبية-الدينية يف املجتمعات العربية ل حتيل اإىل الن�ش��س املقد�شة بقدر ما حتيل 

اإىل تاأويل تلك الن�ش��س وتف�شرياتها املنجزة يف و�شعية تاريخية حمددة تر�شخت فيها تقاليد واأعراف ذلك النظام، واأ�شحت 

عبًئا ثقياًل يغيب ج�هر الأ�شل. وهي و�شعية ميكن تفكيكها والعمل على جتاوزها بال�شتناد اإىل املبادئ ذاتها )م�شلحة الأمة 

واجلماعة(. وتزداد امل�شاألة تعقيًدا عندما نكت�شف دهاء وتعقيد اآلية اإلبا�س كل ما يدخل يف دائرة “العيب” الجتماعي لبا�س 

“احلرام” املقد�س وتطبيقه على كل ما يتعلق باملراأة، حيث تتداخل املعتقدات وامل�روثات ال�شعبية مع املعايري الدينية. وحتت 
ل�شمان  ت�اجدها  مطل�ب  حمددة  نف�شية  �شمات  وتنمية  تفا�شيلها،  اأدق  يف  احلركة  ور�شم  احلرية،  �شلب  يتم  احلماية  �شعار 

خ�ش�عها وقب�لها لعزلها؛ حيث تتجاوز الق�شية م�شاألة احلماية اإىل ن�ع من ال�شبط املت�شدد امل�شك�ن بخ�ف وذعر مما ميكن 

اإىل املراأة ب��شفها تفتقد القدرة على ال�شبط لق�ش�ر العقل ونق�س  اأن يهدد ال�شلطة الأب�ية. والتربير املقدم لذلك ه� النظر 

الدين. ول حاجة لالإ�شارة اإىل اأن تطبيق املعايري املت�شددة يختلف باختالف املجتمعات والفئات والأعمار، لكنها جميعها ت�شرتك 

يف العمل على ت�شكيل منط معني من الن�شاء تتم ق�لبته وفًقا لحتياجات النظام العام. 

ج عن طبيعة معينة لالأنثى ل يعدو ك�نه اأ�شط�رة نابعة من الت�شريط امل�شتمر واملنظم )حجازي، 2003( الذي تخ�شع له  اإن ما يروَّ

منذ ولدتها عرب القمع الدائم لتعبرياتها احلركية واجل�شدية؛ مما يجعل طاقاتها ترتد اإىل الداخل على �شكل ف�ران انفعايل 

مفرط. ف�شماتها النف�شية املزع�مة لي�شت اإل نتيجة ملا تعر�شت له من اإ�شكات وواأد فكري حرماها من تنمية ملكاتها الذهنية، 

ومن �شيادة العقالنية واملنطق على تفكريها، وذلك ب�شلب اإرادتها وحقها يف ممار�شة حرية الختيار بدع�ى ال��شاية والق�امة؛ 

مما اأف�شى اإىل و�شعها يف م��شع الفاقدة لل�شيطرة على م�شريها واملهددة دائًما. 

ومبا اأنها ا�شتبطنت �شعفها املغرو�س فيها مقابل ق�ة الرجل احلامي العائل و�شجاعتة -وهي �ش�ر ملا يجب اأن يك�ن ولي�س اأبًدا 

ملا ه� كائن- فاإن ا�شطالعها باأدوار جديدة، مع ا�شتمرار اأدوارها التقليدية مل ينتج عنه تغري يف و�شعيتها، بل بقيت اأ�شرية 

قي�د التنميط التي تكبلها من الداخل، والتي ت�شدها اإىل الأدوار املحددة واملر�ش�مة لها. وهذا قد يقدم تف�شرًيا لنكفائها عن 

الإقدام على حتمل م�شئ�لية م�شريها بعد اأن متت اإحاطتها ب�شيل هائل من املخاوف القارة فيها؛ لإبقاءها تابعة را�شية بذريعة 

  *  بدءًا من نقد اأبي احل�شن الب�شري لتعدد الزوجات وتبنى بع�س الفرق الإ�شالمية لذلك، و�ش�ًل اإىل ابن عربي ونظرته للمراأة، الأمر الذي مهد لت�شكل ثقافة مقاومة لهيمنة الروؤية الذك�رية 

ا حتى الآن، لإمكانية جتاوزها فيما بعد على يد حممد عبده وعبد احلليم اأب� �شفة وحممد مهدي �شم�س الدين وغريهم، انظر )تقرير التنمية الإن�شانية العربية:  جم�شدة م�شروًعا، جمه�شً

نهو�س املراأة، 136(.
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اأول حتٍد، جم�شدًة حالة من ع�شر  التقليدية عند  اإىل م�اقعها  تن�شحب  ما  لذا جندها �شرعان  لها؛  تاأمني احلماية وال�شتقرار 

الن�شالخ عن الأطر التقليدية، وع�شر ال�ل�ج يف منظ�مة احلداثة، وهي حالة تنطبق اإىل حد بعيد على ما تعي�شه جمتمعاتنا من 

تغري اجتماعي منق��س)النجار، 48(. 

ول يقت�شر متثل املراأة وامتثالها لختزالها اإىل ج�شد على املن�ش�يات يف اإطار املنظ�مات التقليدية، بل يتج�شد عند من ينتمني 

)ظاهرًيا( اإىل منظ�مات حداثية بعد تعلمهن وخروجهن للعمل. ويتجلى ذلك يف النغما�س يف اأن�ثة غاوية تلهث وراء امل��شة 

وعر�س مفاتن اجل�شد؛ فه� راأ�شمالها الذي جتهد لإطالة عمره بجميع ال��شائل املمكنة. اإنها اأنثى تقليدية بكل ما يف الكلمة من 

معنى، الرجل ه� كل عاملها، واإر�شاوؤه هدفها وغايتها.

نعتقد اأن عقبات اإب�شتم�ل�جية عديدة تقف يف وجه حماولة فهم الحتفاء الذي ت�شمنته ال�رقة بنمط الزواج الداخلي )زواج 

باحلرارة  مفعًما  ن�شًقا  ي�شكل  وباأنه  اإكراًها،  يعا�س  ل  باأنه  الق�ل  عرب  جمتمعاتنا  يف  املراأة  اأمن  ع�امل  اأحد  وعده  الأقارب( 

على  دليل  الزيجات  من  النمط  هذا  ا�شتمرار  اإن جمرد  اإذ  ومنحاز؛  م�ؤيد  م�قف  العلمية  دقته  على  يغلب  ق�ل  اإنه  الإن�شانية. 

ا؛ مما يخلق �شع�بات تكيف لدى الأ�شر التي تعي�س  ا�شتمرار الأمناط التقليدية للعائلة يف اجل�هر، واإن اكت�شت �شكاًل حداثًيّ

الزمنيني مًعا، ف�شاًل عن كل املحاذير الطبية التي تكتنفه.

واإذا ما �شلمنا جدًل مبق�لة اإ�شهامه يف اأمن املراأة، فاإن هذا يعني اأن اأمن )75%( من الن�شاء الالتي انخرطن يف زواج خارجي 

مهدد طاملًا اأن اأقل من )25%( فقط من الزيجات تتم �شمن اإطار الن�شق القرابي. 

اإن الذهاب اإىل الت�كيد املطمئن باأن املراأة يف مثل هذا الزواج لن تك�ن �شحية لأهل زوجها )احلماة املت�شلطة واحلم� املعتدي( 

يت�شمن حماذير عدة تفر�شها �شرورات التدقيق املنهجي؛ فامل�شك�ت عنه يف جمتمعاتنا -كما ه� معروف- اأو�شع بكثري من 

حيز امل�شرح به، والق�ش�س “املروية” عن و�شع املراأة يف هذا الزواج تبني اأنها لي�شت اأف�شل حاًل من غريها، اإ�شافة اإىل اأن 

ال�شياق التاريخي يخربنا اأن هذا النمط من الزواج يرتبط بعالقة عك�شية مع انت�شار التعليم، واأنه يرتاجع مع ازدياد تعليم املراأة؛ 

مما يجعل من املفارقة اعتبارهما مًعا عامالن ي�شهمان يف اأمن املراأة.

اأما م�شاألة اأنه “ل يعا�س اإكراًها” فلها ق�شة اأخرى، حيث ت�شعفنا هنا مق�لة ب�ردي� )ابن �شالمة، 104( عن “العنف الرمزي” يف 

الت�شنيفية،  واملق�لت  العامل  عن  الت�ش�رات  ذات  يف  ا�شرتاكهما  عرب  مًعا  واجلالد  ال�شحية  يتفق  اأن  ميكن  كيف  ت��شيح 

ا؛ ولأنه ل  فهما مًعا يعتربان بنى الهيمنة من الث�ابت وامل�شلمات. اإن اأ�شد اأن�اع العنف ه� ذلك العنف الثقايف الذي يبدو بديهًيّ

يعرف نف�شه باأنه عنف، فه� ل يحتاج اإىل تربيرات. اإنه عنف هادئ بني�ي م�ؤ�ش�شي يجعل املراأة تتبنى كل ما ن�شج ح�لها من 

اأوهام واأ�شاطري، وتقبل به على اأنه قدرها وطبيعتها، بل اإنها تقاوم اأي حماولة لتغيريه. 

اأكرث  الأرجح  على  لأنها  التدقيق؛  من  مزيد  اإىل  م�شاألة حتتاج  اخلارجي  الزواج  بنمط  الر�شيعات  قتل  ظاهرة  ربط  ولعل 

الزواج  تلم�شه يف منطي  والذي ميكن  الذكر،  تف�شيل  فيه  ي�ش�د  الذي  الأب�ي  النظام  من  م�شتمد  اآخر  قيمي  بن�شق  �شلة 

كليهما.  واخلارجي  الداخلي 

فاإننا  عم�ًما،  املراأة  و�شع  خطاب  واإىل  احلايل،  اجليل  من  الن�ش�ية  احلركات  اإىل  امل�جهة  بالنتقادات  يتعلق  وفيما 

خا�شة  املراأة  حترير  اإىل  للدع�ة  املع�ملة  الدولية  املقاربة  اعتماد  اأن  اإليه  ون�شيف  ال�رقة،  ت�شمنته  مما  الكثري  مع  نتفق 

املكاين  اإنتاجهما  اإ�شار  من  خرجا  علميان  م�شطلحان  وهما  املراأة”،  ومتكني  الجتماعي،  “الن�ع  م�شطلحي  تناول  عند 

ا�شتدعى  اجلندر”  “ماأ�ش�شة  ظل  يف  خا�شة  املذك�رة  املقاربة  اعتماد  اإن  اإذ  واأو�شع؛  اأرحب  جمالت  اإىل  والزماين 

والهيمنة  بال�شتعمار  ارتبط  لطاملا  الذي  اخلارجي”  “التدخل  طابع  عليها  ي�شفي  لأنه  عنها؛  النف�شا�س  من  مزيًدا 

وبع�ش�ر الظلم والإباحة التي عادت لتح�شر جمدًدا وبق�ة عرب التط�رات الأخرية منذ )11( اأيل�ل/�شبتمرب؛ مما يذكرنا 

اأنه  مب�شادرة مطالب الإ�شالح والدميقراطية من ال�شع�ب العربية عندما طرحتها الق�ى املهيمنة على العامل. ونعتقد هنا 



��0

الدول  د�شاتري  واإىل  واملغيب،  امل�شتنري  الرتاث  اإىل  والعدل  كامل�شاواة  املراأة  حترير  دع�ات  م�شم�ن  تن�شيب  املمكن  من 

املعتمدة  مداخلها  يف  النظر  واإعادة  وتبيئتها  مرجعياتها  ت�طني  الن�ش�ية  احلركات  من  ي�شتدعي  وهذا  عليها،  تن�س  التي 

املراأة. اأو�شاع  لتغيري 

ل الدولة اأ�شا�شي وج�هري لإحداث تغيري حقيقي يف اأو�شاع املراأة  اأخرًيا، يظل من ال�شحيح، ورمبا من ال�شروري، اأن تدخُّ

مبا يجعل اأمنها متحقًقا ومتج�شًدا يف جعلها تعي�س مبناأى عن احلاجة، ومبناأى عن اخل�ف. اإل اأن التجارب ال�شابقة الناجحة 

متت يف حلظات تاريخية فا�شلة وحا�شمة قد يك�ن من ال�شع�بة اأن تتكرر، خا�شة يف ظل تراجع دور الدولة الأب�ي الرعائي؛ 

مما يقل�س م�شاحة نف�ذها وقدرتها على اإحداث التغيري املن�ش�د. 

ومع اأن الق�شية تتعلق مب�ؤ�ش�شات عندما يك�ن احلديث عن دور الدولة، اإل اأنه من احل�شافة مبكان النتباه اإىل دور الأ�شخا�س 

الذين ي�شغل�ن م�اقع القرار يف هذه امل�ؤ�ش�شات يف ظل هيمنة “ال�شخ�شنة” و�شعف الأداء امل�ؤ�ش�شي عم�ًما. ولعلنا نحتاج 

اإىل اأن نذكر اأن اأكرث التفاقيات الدولية التي حتفظت عليها الدول العربية هي اتفاقية ال�شيداو!

�شاماًل  تغيرًيا  نحدث  اأن  دون  الثقايف  املنظ�ر  من  املراأة  اأمن  نحقق  اأن  ميكن  هل  ه�:  مطروًحا  يبقى  الذي  ال�ش�ؤال  ولعل 

ي�ؤ�ش�س لت�فري العدالة التي تفتقد اإليها جمتمعاتنا مبناحيها الثالثة: العدالة يف ت�زيع املعرفة، والعدالة يف ت�زيع ال�شلطة، 

والعدالة يف ت�زيع الرثوة.
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الدكتور/ جابر ع�سفور 

اأ�شتاًذا مرم�ًقا يف علم الجتماع يف  الذي عرفته  الباقي هريما�شي  الدكت�ر عبد  لل�شديق  املمتع  البحث  اأ�شعدتنى قراءة هذا 

اجلامعة الت�ن�شية، وذلك قبل وبعد ت�ليه من�شبي وزير الثقافة ثم وزير اخلارجية يف احلك�مة الت�ن�شية. ومل يفاجئنى ما مل�شته 

يف البحث من دقة يف التحليل، وعمق يف الروؤية، وقدرة على الغ��س يف امل��ش�عات احلي�ية، وو�شع اليد على الأ�شباب املتعددة 

ملا يراه مهدًدا “اأمن املراأة” من املنظ�ر الثقافى الذي يتحكم فيه جن�حه اإىل التحليل الأنرثوب�ل�چى بحكم تخ�ش�شه العلمى 

من ناحية، وخربته العملية التي اكت�شبها يف العمل احلك�مي على اأعلى م�شت�ى من الناحية الأخرى. وابتداًء، فاإننى اأبداأ بتاأكيد 

مالحظتني بدهيتني ل نلتفت اإليهما عادة؛ رمبا لت�شليمنا الالواعي بهما. اأما املالحظة الأوىل فهي اأن اأمن املراأة متعدد ون�شبي؛ 

فهناك الأمن الجتماعي، والأمن القت�شادي، والأمن ال�شيا�شي...اإلخ. وبالقدر نف�شه، تختلف اأن�اع الأمن وتتباين من قطر عربى 

اإىل اآخر، فيمكن اأن يتحقق الأمن القت�شادى يف قطر، ول يتحقق غريه من اأن�اع الأمن، اأو تغيب هذه الأن�اع، بع�شها اأو كلها، 

يف هذا القطر اأو ذاك، ح�شب ال�شروط التاريخية املقرونة مبجم�عة من الع�امل املتباينة التي متايز ما بني الأقطار العربية املتفاوتة 

ا  يف الرثاء اأو الرتكيبة الجتماعية وال�شيا�شية والعرقية والثقافية. اأما املالحظة الثانية فتت�شل مبفه�م “الأمن” نف�شه، خ�ش��شً

من حيث ه� و�شع متعدد، �ش�اء يف ماديته التي تت�شل مبمار�شة القمع اجل�شدي املبا�شر على املراأة، وم�ازياته ول�ازمه التي قد 

تنتهي بالقتل، اأو يف معن�يته التي تبداأ من ممار�شة العنف اللغ�ي، اأو اأ�شكال ال�شتحقاق اأو الزراية املعن�ية.

وبعد تاأكيد املالحظتني ال�شابقتني ل�شرورتهما ال�شتهاللية اأبداأ تعقيبي على بحث الدكت�ر هريما�شي بتاأكيد م�افقتي على الكثري 

من النتائج التي ت��شل اإليها، واملقا�شد التي هدف اإليها. واإن كنت اأختلف معه يف بع�س الق�شايا، فاإن اختالف الراأى ل يف�شد 

ا اإىل تقدميه. والبحث ب�جه عام يف �شفحاته التي  لل�د ق�شية، بل ي�شيف ما يكمل املنظ�ر الذي ي�شعى البحث جاهًدا خمل�شً

ترب� على الثالثني، يق�م على عدد من الأطروحات، اأهمها ثالث، اأذكرها برتتيب اأهميتها على النح� التاىل: 

اأوًل: اإن اأمن املراأة العربية مهدد ما بني مطرقة الأ�ش�لية و�شندان الأطروحات ال�شت�شراقية ال�شطحية.

ثانًيا: اإن اخلطاب ال�شت�شراقي ح�ل املراأة العربية يف العامل العربي والإ�شالمي يتبناه العديد من الفاعليات الن�شائية العربية، 

ا من باحثات اجليل اجلديد الذي جاء بعد الأجيال التي �شاغت اخلطاب النه�ش�ي والإ�شالحي. خ�ش��شً

ا؛ للتعجيل بتقدم املراأة العربية و�شمان اأمنها. ثالًثا: اإن تدخل الدولة اأ�شبح الي�م اأ�شا�شيًّ

املراأة  نناق�س خطاب حترير  كنا  ل�  ما  حٍد  اإىل  وتكفي  عليها،  غبار  ل  الثالث  الأطروحات  هذه  اأن  عام،  ب�جه  تقديري،  وفى 

-ولي�س اأمن املراأة عم�ًما- من منظ�ر ثقايف حمدود ومعزول عن الع�امل التي اأّدت اإليه، والتى تتفاعل معه بقدر ما يتفاعل 

ا اخلطاب املرتبط باأمن املراأة، والذى يعنى حتقق احلد الأدنى من احلياة  معها. واأت�ش�ر اأن حتليل اأى خطاب ثقايف -خ�ش��شً

اإىل  ي�ؤدى  ا،  نقي�شً ا  ثقافيًّ خطاًبا  وتخلق  الأمن،  هذا  تهدد  التي  بالأ�شباب  و�شله  غري  من  تعمقه  ميكن  ل  العادلة-  الإن�شانية 

ا اأو  قمع املراأة وجعلها �شحية للعنف الذي يربر نف�شه بهذا اخلطاب النقي�س، ذلك القمع الذي َيعمل اخلطاب النقي�س )ثقافيًّ

ا( على تثبيته وتربيره وا�شتمراره يف اآن واحد. ول يقت�شر الأمر على ذلك، بل اأ�شيف اإىل الآثار ال�شلبية )والكارثية(  اإيدي�ل�چيًّ

لهذا اخلطاب النقي�س )وه� خطاب تخلف حتديًدا( ما يجعل طائفة غري قليلة من الن�شاء حامالت خلطاب التخلف وداعيات له 

وممار�شات للقمع والعنف الذي يدع� اإليه، والذى ميار�شه، من خاللهن، على غريهن من ال�شحايا، يف و�شع اأ�شبه بال��شع 

الذي اأ�شار اإليه ال�شاعر �شالح عبد ال�شب�ر، عندما حتدث عن تراچيديا املقت�لني القتلة، اأو املقم�عات الالئي يتح�لن بفعل هذا 

اخلطاب اإىل قامعات لبنات جن�شهن. ولنتذكر، على �شبيل املثال، الدور الذي متار�شه الن�شاء يف اإ�شقاط مثيالتهن من الن�شاء 

يف النتخابات مب�شت�ياتها املتعددة، وفى احل�س على جرائم ال�شرف، وجرائم الثاأر...اإلخ. ويرتتب على ذلك تف�شيلي املدخل 

ال�ش��شي� ثقافى ل�شياغة منظ�ر ثقافى لتحقيق “اأمن املراأة”، اأو مدخل ثقافى يت�شع اأفقه لي�شع امل�ؤثرات املتعددة ملا يهدد “اأمن 

املراأة” من خطاب تنتجه ع�امل متعددة متبادلة التاأثر والتاأثري، ت�ؤدي اإىل ت�شكله، ويعمل ه� على تخديرها يف ال�اقع الذي 

تعي�س فيه املراأة مهددة يف اأمنها. ومن هذا املنطلق تت�اىل مالحظاتى على الأطروحة الأوىل.
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ا اأن ا�شطالح “الأ�ش�لية” واإن كان ي�شري  • كنت اأمتنى حتديد ما ي�شمى “مطرقة الأ�ش�لية” وحتريرها وحتليلها، خ�ش��شً
غالًبا هذه الأيام اإىل التطرف الدينى الذي ي�ؤدى اإىل القمع، اإّل اأن الأ�ش�لية -ب��شفها ت�شلًبا يف اتِّباع جامد غري قابل للم�شاءلة، 

اأو ال�شك، اأو التط�ير، اأو التجديد، اأو حتى التاأويل العقالين املفت�ح واملتجدد ملبادئ اأو معتقدات اأو اأفكار �شابقة- تنطبق على 

جمالت متعددة، جتعلنا ميكن اأن نتحدث عن اأ�ش�ليات �شيا�شية واجتماعية واأدبية وفكرية، ولي�س عن اأ�ش�لية باملعنى الديني 

وحده، ف�شاًل عن الأ�ش�لية الدينية التي اأ�شبحت يف م��شع ال�شدارة. لكن الأ�ش�لية واإن كانت عالمة على جمتمع بطريركي، 

ونظام �شيا�شي ت�شلطي، واأدب تقليدي، وفكر بالغ املحافظة والثبات، فهي نتيجة لكل ذلك يف ال�قت نف�شه.

• اأت�ش�ر اأنه عند احلديث عن الإ�شالم�ف�بيا اأو الأ�ش�لية الدينية من ال�شرورى الإ�شارة اإىل اأن الرتاث الإ�شالمي نف�شه متعدد 
وخمتلف باختالف ع�ش�ره والتيارات ال�شائدة يف كل ع�شر؛ ولذلك فه� ينط�ى على �ش�رتني مت�شادتني، على الأقل بالن�شبة 

للمراأة. الأوىل اإيجابية، هي الأ�شل الذي اأ�شبح اخلطاب النه�ش�ي امتداًدا له واإ�شافة له. والثانية �شلبية، هي الأ�شل املقابل الذي 

ي�شيعه خطاب الأ�ش�لية الدينية املعا�شرة بكل ما يالزمها من تع�شب وتطرف وعنف واإرهاب، وغري ذلك من عنا�شر امل�شهد الذي 

ت�شتغله الأطراف املعادية للعرب وامل�شلمني يف الغرب كى جتعل الإ�شالم م��ش�ًما بالإرهاب، ي�شتحق �شخرية بع�س املنخدعني من 

ر�شامي الكاريكاتري اأو �شّناع الأفالم. اأما �شندان “الأطروحات ال�شت�شراقية” فكان يحتاج اإىل تدقيق بدوره؛ فال�شت�شراق، 

حتى احلاىل، اأ�شبح بقايا عقليات غربية ا�شتعمارية متعالية. وقد فقد �شط�ته بعد الهج�م العلمى عليه، �ش�اء من اإدوارد �شعيد 

والذين جاءوا قبله اأو بعده؛ ولذلك تخلت الأو�شاط الأكادميية يف الكثري من البلدان الغربية عن ا�شطالح ال�شت�شراق وا�شتبدلت به 

م�شطلح ال�شتعراب. واأعرف الكثري من الدار�شني الغربيني الذين ي�شرون على اأنهم م�شتعرب�ن ولي�ش�ا م�شت�شرقني. وقد اأ�شاف 

اإىل ذلك التغيري بالإيجاب اأن كثرًيا من القائمني بالدر�س والتاأليف يف الأكادمييات الغربية اأ�شبح�ا من العرب الذين ي�شع�ن مع 

غريهم من العارفني بف�شل العرب اإ�شاعة ال�ش�رة الإيجابية عن املراأة العربية. واأذكر، على �شبيل املثال، كتاب “ليلى اأحمد” عن 

 ،)Divinity School( هارفارد  جامعة  يف  الاله�ت  كلية  “الچندر” يف  درا�شات  اأ�شتاذة  وهي  الإ�شالم”،  يف  “الچندر 
وِق�س عليها منى ميخائيل يف جامعة ني�ي�رك، ومارج� بدران، وليلى اأب� الفدا، وغريهن من املهتمات بالن�ش�يات العربية. وهناك 

اأ�شباههن من غري العرب الذين مت التعريف بهم يف م�ؤمترات املجل�س الأعلى للثقافة يف م�شر عن املراأة العربية ب�جه عام.

اأما الأطروحة الثانية فيبداأ تعقيبي عليها مبا ت�ؤكده من اأن اخلطاب ال�شت�شراقي ح�ل املراأة العربية يتبناه العديد من الفاعليات 

الن�شائية العربية. وفى تقديرى اأن هذه الفاعليات تعمل يف دوائر هام�شية معزولة غري م�ؤثرة؛ ومن ثم فهي ل متثل اأى تهديد على 

“اأمن املراأة” بحال من الأح�ال. ومن التناق�س اأن ن�شع “الأطروحات ال�شت�شراقية ال�شطحية” م�ازية اأو م�شاوية لالأ�ش�لية 
يف تهديد “اأمن املراأة العربية”؛ حيث اإن ن�شبة تزيد عن )90%( من هذه الكتابات ل تعرفها املراأة العربية اأ�شاًل ول تقراأ لها؛ 

ومن الظلم، والأمر كذلك، و�شف العديد من الفاعليات الن�شائية العربية باأنها تتبنى اخلطاب ال�شت�شراقى ح�ل املراأة.

اأما املالحظة الأخرية اخلا�شة بالأطروحة الثالثة، فم�ؤداها اأننى اأتفق فيها متاًما مع دكت�ر هريما�شي، واأوؤكد معه �شرورة تدخل 

ا. ومن املهم اأن اأذكر، دعًما ل�شياق امل�افقة،  ا، وتثقيفيًّ ا، وتعليميًّ ا وقان�نيًّ الدولة للتعجيل بتقدم املراأة و�شمان اأمنها، ت�شريعيًّ

اأنه يحدث كثرًيا اأن يك�ن ال�عي الجتماعي اأكرث تخلًفا من وعي النظام ال�شيا�شي للدولة؛ ولذلك يغدو التدخل ال�شيا�شي اأكرث 

اإحلاًحا حتى ل� �شدم ال�عي التقليدي للمجتمع املحافظ؛ حيث ل �شبيل اإىل التقدم، يف هذه احلالة، اإل بقرارات ف�قية، وترك تلك 

القرارات لترتك تاأثريها الإيجابي مع مرور ال�قت، ومع امل�شي ُقُدًما يف تغيري ال�عي الجتماعي ب��شائل عديدة، على راأ�شها 

التعليم والإعالم وعمليات التثقيف املنا�شبة. ومثال ذلك ما اأ�شار اإليه البحث من اأن احلك�مة الك�يتية اأخذت بزمام املبادرة منذ 

�شن�ات من اأجل ح�ش�ل املراأة على حق�قها ال�شيا�شية، وقامت بتنفيذ ذلك فعاًل، لكن النتخابات الأخرية اأكدت ف�شل املراأة متاًما 

يف دخ�ل الربملان رغم اأن اأكرث من ن�شف الأ�ش�ات كان من الن�شاء ح�شب الأرقام املعلنة، فيما ي�ؤكد البحث، وحالت الظروف 

دون اأى امراأة ودخ�ل الربملان الذي ي�شيطر عليه الآن خطاب ديني حمافظ اإىل درجة ملح�ظة. وهذا ل يدل على تخلف ال�عي 

الجتماعي بالقيا�س اإىل ت�جه النظام ال�شيا�شي فح�شب، بل على اأدجلة عق�ل الن�شاء مبا جعل منهن معاديات لرت�شيح من ميكن 

اأن ميثلهن ويدافع عن حق�قهن من جن�شهن.
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اأن  البحث، عن حق، من  اإليه  نف�شه وملح�ظ. ومثاله ما ي�شري  ال�قت  ال�شابقة �شحيح يف  نقي�س املالحظة  فاإن  املقابل،  وفى 

ا لكل تغيري اجتماعى يف البداية، مف�شاًل تغيري الق�اعد القت�شادية التي ت�شهم، على نح�  الرئي�س ه�اري ب�مدين كان مناه�شً

تلقائي، يف تغيري ال�عى الجتماعى. وكانت النتيجة -ف�شاًل عن خطاأ ت�جه النظام ال�شيا�شي لذلك ال�عي يف ق�شايا اأخرى- 

جتذر اخلطاب الأ�ش�يل الديني وتزايده بالقدر الذي اأدى اإىل ما �شمعنا وقراأنا عنه من مذابح لكل دعاة ال�شتنارة والعقالنية، 

وانت�شار فتاوى دينية ل عالقة لها بالإ�شالم، بل كانت معادية لالإ�شالم يف ت�شاحمه واحرتامه لإن�شانية الإن�شان، ومنها الفت�ى 

التي تبيح قتل اأطفال من راأتهم جماعات التطرف الدينية خارجني على الإ�شالم كما اأ�شبح�ا يفهم�نهم؛ حجتهم يف ذلك اأن 

اأطفال اخلارجني على الإ�شالم لبد اأن يك�ن�ا مثل اآبائهم.

وي�ؤدي بنا هذا كله، يف النهاية، اإىل طرح منظ�ر م�اٍز ميكن اأن يتكامل مع منظ�ر دكت�ر هريما�شي. وميكن اإجمال هذا املنظ�ر 

يف اأن اأمن املراأة العربية يظل مهدًدا مع وج�د ع�امل ثالثة، هي:

• الفقر وال��شع القت�شادى الذي ميكن اأن ي�ؤدي اإىل انحراف املراأة وتعر�شها لأب�شع اأن�اع ال�شتغالل اجل�شدي وال�شتعباد 
املعن�ي.

• البنية الجتماعية ذات الطبيعة البطريركية بكل ل�ازمها، التي ميكن اأن اأذكر منها: تف�شيل الذكر على الأنثى مطلًقا، الزواج 
الق�شري، جرائم ال�شرف، جتارة الرقيق الأبي�س، حرمان املراأة من حق�قها يف املرياث خمالفة لل�شرع كما يحدث يف بع�س 

مناطق ال�شعيد يف م�شر.

• الدولة الت�شلطية التي حترم اأبناءها وبناتها من �شفة امل�اطنة وحق�قها، ول تنجح يف تط�ير دولة مدنية حديثة، يلزم عنها 
نظام تعليمي ديني ومدين متط�ر ومتجدد، واأجهزة اإعالم تفتح اأفق وعي امل�اطنني على العامل، وت�شهم يف ح�ار ح�شاراته. 

ونتيجة هذه الع�امل )التى يرتتب عليها غريها( هي �شي�ع خطاب ثقايف يعمل على زيادة اأو�شاع التخلف ويربر ا�شتمرارها، 

ا، يف م�ازاة اخلطابات الأ�ش�لية على امل�شت�ى  ا اأ�ش�ليًّ منتًجا -باأ�شكال مبا�شرة وغري مبا�شرة- يف مدى التخلف خطاًبا دينيًّ

ال�شيا�شي والجتماعي والثقايف، وذلك على نح� ي�ؤدي، عرب طرائق مبا�شرة وغري مبا�شرة، اإىل تهديد اأمن املراأة وحرمانها 

ا، عنف يبداأ من التمييز  ا ومعن�يًّ من احلياة الإن�شانية الكرمية، وذلك على نح� ي�ؤدي اإىل ممار�شة عنف قمعي عليها، ماديًّ

املعن�ي واملادي، وينتهي اإىل ال�شتئ�شال والقتل.

والبداية يف ذلك هي تاأويالت دينية خاطئة، �شاعت يف اأزمنة النحدار والتخلف، منها الإحلاح على اأن املراأة ناق�شة عقل ودين 

وع�رة، ومنها احلديث املكذوب: “ل ت�شكن�هن الأعاىل ول تعلم�هن الكتابة”. واأ�شيف اإىل ذلك ت�ش�ر املراأة ب��شفها حبالة 

ال�شيطان التي تلقى �شباكها على الرجال اأو ت�قعهم يف �شراكها. ومن ذلك ما ن�شب�ه اإىل ال�شيطان من ق�له: “�شهمي الذي اإذا 

رميت به مل اأخطئ: الن�شاء”، وما اإىل ذلك اأقاويل ماأث�رة، ت�ؤكد اأن “الن�شاء �شر كلهن” و“ل تثق بامراأة”، و“من اأطاع عر�شه 

فقد اأ�شاع نف�شه”، “ذل من اأ�شند اأمره اإىل امراأة”، “من اقرتاب ال�شاعة طاعة الن�شاء”، و“اإياك وم�شاورة الن�شاء”، و“ل 

تطلع�ا الن�شاء على حال ول تاأمن�هن على مال”. ومنها ما ن�شب اإىل �شاعر بلغه اأن امراأة تكتب ال�شعر، فقال: “اإذا زقت الدجاجة 

زقاق الديك فاذبح�ها”. ولذلك رويت الأبيات التي تت�شدر “األف ليلة” كاأنها حتذير للقراء الذك�ر من الن�شاء:

الن�شــــــــــــاء اإىل  تاأمنـــــــــن  بعهــــــــــ�دهــنل  تثــــــــــــق  ول 

ــا
ً
كاذبـــــــــــــ ودا  والغـــــــــدر ح�شـــــ� ثيــــابـــهـنيبديـــــــــــــن 

كيــــــــــــــــــدهــنبحــــــديث يـــــــ��شـف فاعتــبــــر مــن  متحــدًرا 

اأجــلهـناأو ما ترى اإبليـــــــــ�س اأخـــــــــــ مــن  اآدًمـــا  ـــــــــــــــرج 
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ولي�س من الغريب، والأمر كذلك، اأن نقراأ تف�شري البع�س لالآية “يهب ملن ي�شاء اإناًثا ويهب ملن ي�شاء الذك�ر” )ال�ش�رى:49( اأن 

الله �شبحانه وتعاىل ذكر الإناث ب�شيغة التنكري، والذك�ر ب�شيغة التعريف، تاأكيًدا لتدنى مرتبة املراأة بالقيا�س اإىل مرتبة الرجل 

الأعلى دائًما، وفى كل املجالت.

ولالأ�شف قد �شاعت هذه التاأويالت الفا�شدة، والأقاويل الذك�رية املتخلفة يف ع�ش�ر ال�شعف والنحالل، حني ه�جم التيار 

هزمية  جاءت  اأن  اإىل  �شائًدا  ظل  جامد،  اتِّباعي  نقلي  تيار  حل�شاب  عليه  والق�شاء  تهمي�شه  ومت  العربية،  الثقافة  يف  العقالنى 

1967م، وفتحت الباب لتيار نقي�س، اأ�شبح ه� التيار الأ�ش�يل املعا�شر الذي اأحيا اأ�شباهه القدمية يف الرتاث، واأ�شاف اإليها 

ما يجعل واقع املراأة العربية اأ�شد قتامة واأكرث مدعاة للقلق.
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الدكتورة/ بينار بيلغني

تعر�س ال�رقة املقدمة من الدكت�ر عبد الباقي هرما�شي حتت عن�ان “اأمن املراأة: منظ�ر ثقايف” حتلياًل ل��شع اأمن املراأة يف 

العامل الإ�شالمي، مع الرتكيز ب�شفة خا�شة على الدول العربية. وقد ا�شتهل مقدم ال�رقة بحثه بتقدمي حتليل م�شهب عن التيارات 

الق�مية املختلفة وال�شراعات املحتدمة يف العامل العربي ح�ل ق�شية مكانة املراأة يف املجتمع، ثم اختتم ورقته بق�ل اإن الدولة 

مبا لها من �شلطة هي الطرف الأكرث قدرة على ت�فري الأمن ل�شع�ب العامل العربي ب�شكل عام، ول �شيما بالن�شبة للمراأة ب��شفها 

من الع�امل الرئي�شة التي ت�شاعد على حتقيق الأمن يف العامل العربي. 

وهناك الكثري من الأفكار التي نالت اإعجابي الكبري يف ال�رقة املقدمة؛ حيث ا�شتعر�س الكاتب يف ورقته التيارات وال�شراعات 

املختلفة التي احتدمت يف العامل العربي يف املا�شي واحلا�شر فيما يتعلق بق�شية الأمن. وتناول امل�شاألة يف اإطار اأو�شع من 

خالل عر�شه ل��شع اأمن املراأة يف العامل الإ�شالمي، وما يدور من �شراعات من اأجل حتقيق هذا الأمن على ال�شعيد العاملي. 

وهذا بالطبع يجعل م�ؤلف ال�رقة يتجنب احلديث عن ال�شتثناءات امل�ج�دة يف العاملني العربي والإ�شالمي. ورمبا الأهم من 

ذلك ه� اأن احلديث عن مكانة املراأة العربية يف اإطار تاريخي واجتماعي و�شيا�شي ودويل ي�شمح للكاتب اأن ي�شتعر�س ال��شع 

ا يف التقرير العربي للتنمية  الراهن املرتدي لأمن املراأة يف املنطقة العربية، م�شتعيًنا يف ذلك بعبارات منطقية. وهذا ما جاء اأي�شً

اأن ما ت�شعى املراأة العربية اإىل حتقيقه الآن ه� نف�س ما حتقق م�ؤخًرا يف مناطق اأخرى من  2005م. ويت�شح  الب�شرية لعام 

العامل. وهذا ما يدع�نا اإىل الأخذ بعني العتبار ت�شاوؤم النخبة املثقفة جنًبا اإىل جنب مع التفاوؤل املرتبط بق�ة الإرادة على اإحداث 

التغيري املطل�ب.

واأود اأن ا�شتهل احلديث مبا ورد يف ورقة الدكت�ر هرما�شي، حيث حمل احلك�مات العربية م�شئ�لية حترير املراأة، وهذا ل 

يرجع لعتقادي اأن هذه امل�شئ�لية ت�شكل عبًئا كبرًيا على هذه احلك�مات. كما اأنه من ال�ا�شح اأن هناك بع�س احلك�مات اأبرزت 

اأن لديها القدرة والإرادة لدعم حترير املراأة، والدليل على ذلك ما ذكره الكاتب يف ورقته من املكا�شب العديدة التي ح�شلت 

عليها املراأة يف ت�ن�س. وميكن اأن ن�شيف اإىل ذلك املكا�شب التي ح�شلت عليها املراأة يف تركيا خالل احلكم اجلمه�ري. وهنا 

يجدر بنا الإ�شارة اإىل اأن النظر اإىل الدولة ب��شفها العامل امل�ؤثر يف اإحداث التغيري فيما يتعلق بالق�شايا اخلا�شة باأمن املراأة 

الأمنية  الق�شايا  تهمي�س  عنه  ينتج  قد  املختلفة؛ مما  الأمنية  الق�شايا  لأول�يتها يف  الدولة  ترتيب  بعملية  وثيًقا  ارتباًطا  يرتبط 

اخلا�شة باملراأة. ويبدو اأن الكاتب يبالغ يف مدى قدرة الدولة يف هذه اجلزئية الأمنية للمراأة، يف ال�قت الذي مل يكن فيه ن�شال 

ال�شط�ة  اأو  الدينية  و/اأو  الإيدي�ل�جية  املعتقدات  اإىل  م�جها  وجن�به-  �شماله  وغربه،  -�شرقه  العامل  اأنحاء  جميع  املراأة يف 

الذك�رية يف املجتمع فح�شب، بل لقد امتد هذا الكفاح �شد الدول التي ا�شتفادت من هياكل ال��شع الراهن لديها و/اأو تلك 

الدول التي مل يكن لديها الرغبة يف اإحداث تغيري لالأو�شاع القائمة لديها.

التيارات وحركات  ت�شم مناذج  على خريطة  فاح�شة  نظرة  اإلقاء  النقطة من خالل  هذه  على  بالتاأكيد  ت�شمح�ا يل  اأن  واأرج� 

الن�شال العربية من اأجل حترير املراأة التي اأو�شحها الدكت�ر هرما�شي يف ورقته. وبا�شتعرا�س هذه اخلريطة جند اأن اجليل 

الأول من املنا�شلني لتحرير املراأة قد �شعى اإىل حتقيق تقدم املراأة ب��شف ذلك جزًءا ل يتجزاأ من تقدم املجتمع. بينما جند اأن 

اجليل الثاين قد و�شع املراأة يف مقدمة اأول�يات املجتمع؛ ومن ثم كان ي�شعى نح� تخلي�س املراأة من قب�شة هذا املجتمع. اأما 

اجليل الثالث فريى اأن امل�شكلة لي�شت م�شكلة التحديث اأو العادات املحافظة للمجتمع والتعلل بالتعاليم الإ�شالمية، ولكنه ربط 

هذا الأمر ب�شط�ة املجتمع الذك�ري الذي مييز بني �شل�كيات الذك�ر والإناث. وقد قام الدكت�ر هرما�شي بتقدمي روؤية حتليلية 

لفكر هذه الأجيال الثالثة وكفاحها. وهذه الروؤية من جانب مقدم ال�رقة لفكر هذه الأجيال ون�شالها يف �شبيل دعم و�شع املراأة 

وتعزيزه هي التي جعلته يدع� الدولة لأن يك�ن لها دور اإزاء حت�شني ال��شع الأمني للمراأة. 

ويف �ش�ء ما �شبق ذكره، يت�شح اأن الدولة لن تعمل وحدها على تعزيز اأمن املراأة. واإنني اأتفق يف الراأي مع ما اأكد عليه مقدم 

ال�رقة من اأن اجليلني الأول والثاين ال�شابق الإ�شارة اإليهما قد اأ�شهما اإ�شهامات كبرية يف �شبيل حترير املراأة رغم اأن جه�دهم 
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قد �شابها بع�س الق�ش�ر، اأما اجليل الثالث فقد و�شع الق�شية يف �شياق اآخر ه� ال�شياق العاملي، وهذا بدوره اأ�شفر عن املزيد 

من ا�شتقطاب املجتمع واإثارة حفيظة الدولة �شد املجتمع )ناهيك عن ال�شدام بني الأ�ش�ليني الإ�شالميني من جانب والتقدميني 

من اجلانب الآخر(. بيد اأن ذلك ل يقلل من اأهمية اجله�د التي بذلها اجليالن الأول والثاين اأو ي�ؤدي اإىل ال�شتهانة بطاقات 

ا. ولعل هذا  اجليل الثالث. فلقد اأ�شهم اجليل الأول يف تعزيز اأمن املراأة، بينما كانت له اأول�يات اأخرى خا�شة ب�شئ�ن املراأة اأي�شً

ه� ال�شبب وراء حمدودية التقدم الذي اأحرزته املراأة يف معظم البلدان الإ�شالمية. فعندما نادى اجليل الأول بتعليم املراأة، كان 

ينظر لق�شايا املراأة على اأنها ق�شايا ثان�ية قيا�ًشا على الق�شايا الأخرى للمجتمع. اأو مبعنى اأخر، مل يكن هناك اأي اهتمام اأو 

اإثارة لق�شايا املراأة ما مل تكن هذه الق�شايا جزًءا من الق�شايا الكلية التي ت�ؤرق املجتمع. وهناك العديد من الأمثلة التي ميكن اأن 

ن�ش�قها يف هذا ال�شدد، بيد اأن التجربة التي مرت بها ق�شية حترير املراأة يف اجلمه�رية الرتكية هي خري �شاهد على ما قامت 

به الدولة من دور لتعزيز اأمن املراأة ب��شفه جزًءا ل يتجزاأ من الأمن العام للدولة.

وميكننا ت�جيه نف�س النقد اإىل اجليل الثاين الذي �شعى اإىل حترير املراأة من قب�شة العادات التي �شاقها البع�س بزعم التم�شك 

بتعاليم الدين الإ�شالمى. وقد جلاأ هذا اجليل للمبادئ اجل�هرية للدين الإ�شالمي لتربير احلق�ق التي تطالب بها املراأة. بيد اأن 

هذا اجليل يبدو اأنه قد ف�ت على نف�شه فر�شة، األ وهى: اإثارة ت�شاوؤل عن مدى العالقة بني ال�شلطة واملعرفة يف اإطار الإ�شالم، 

وتربير احلاجة اإىل اإ�شالح و�شع املراأة ا�شتناًدا ملا ه� قائم يف الرتاث الإ�شالمي. وهذا ل يعنى اللج�ء لتف�شريات امل�شت�شرقني 

للمكانة التي كانت عليها املراأة يف الإ�شالم، بل على العك�س، يتعني علينا م�اجهة كتابات امل�شت�شرقني باحلجج ال�شرورية حتى 

واإن كان ه�ؤلء امل�شت�شرق�ن يثن�ن على منزلة املراأة يف الإ�شالم؛ وذلك لأن هذا الثناء اأو المتداح غالًبا ما يثري منازلة بني كل 

من العقلية الغربية والروحانية ال�شرقية )وهذه املنازلة دائًما ما جتد �شداها يف كل من ال�شت�شراقية والأ�ش�لية الإ�شالمية(. 

وكنتيجة لذلك، جند هناك �شراعات �شيا�شية حقيقية تنزع منها ال�شبغة ال�شيا�شية لتاأخذ منحى اآخر )وهذه امل�شاألة يتناولها 

ا عند مناق�شته لق�شية احلجاب/ غطاء الراأ�س(. مقدم ال�رقة اأي�شً

ويف �ش�ء ما �شبق ذكره، فاإن اأكرث ما يجعلني اأ�شيد باجليل الثالث واأثني على جه�ده، ه� اأن هذا اجليل يعمل على تعزيز اأمن 

املراأة من اأجل املراأة ذاتها، رغم العقبات التي تعرت�س م�شريتهم من اآن لآخر. وهنا جتدر الإ�شارة اإىل اأن هذا العامل الذي تهيمن 

عليه الع�ملة، ل تزال فيه الدولة هي املحرك الأ�شا�شي لأي تغيري. بيد اأن برامج عمل الدولة ل بد واأن تخ�شع للرقابة من جانب 

ممثلني غري حك�ميني، يك�ن�ن مبثابة ق�ى بديلة لإحداث هذا التغيري. وبينما ي�شعى اجلميع لتحقيق ماآربهم اخلا�شة، يتعني على 

هذه الق�ى املخل�شة من اجليل الثالث التي ت�شعى اإىل النه��س ب��شع املراأة ب��شف ذلك هدًفا يف حد ذاته – يتعني عليها القيام 

بالدور املهم املن�ط بها لتحقيق الهدف املن�ش�د، م�شتعينني يف ذلك بالت�جهات العاملية. 
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الدكتور/ غريد نونيمان

لقد اأجاد مقدم ال�رقة د. عبد الباقى هريما�شي يف اإيجاز ثالث مراحل عري�شة - اأو اأجيال- يف معر�س التفكري اأو الكتابة عن 

مكانة املراأة ودورها يف العامل العربي الإ�شالمي. وهذه املراحل هي: 

تعليم املراأة ب��شفه جزًءا ل يتجزاأ من م�شرية التط�ر العام للمجتمع.

حترير املراأة من الهياكل املجتمعية )غري الدينية( التي حت�ل دون تقدمها.

حترير املراأة من “الإ�شالم”. 

هذا وقد اظهر �شيادته اأن هذه املراحل لي�شت جمرد مراحل مرتبة ح�شب ت�شل�شل حدوثها الزمني فح�شب - رغم ت�شل�شلها 

العديد  اأن  ا  اأي�شً �شيادته  اأبرز  كما  الراهن.  وقتنا  يف  واأبعاده  وج�ده  منها  لكل  مت�شابكة  مراحل  ا  اأي�شً ولكنها  الزمني- 

الإ�شالمية  املبادئ  ببع�س  حججهم  معر�س  يف  يتذرع�ن  والإ�شالمية  العربية  املجتمعات  يف  بالتعليق  املراأة  يتناول�ن  ممن 

الثابتة التي خ�شعت للعديد من التف�شريات املغل�طة ال�شادرة من بع�س الأفراد واجلماعات التي تعي�س يف ظروف اجتماعية 

معينة. و�شيا�شية 

وقد يك�ن اأكرث ما ه� لفت للنظر يف ال�رقة املقدمة اأن �شيادته يرى �شرورة تنحية “الفقه الإ�شالمي” جانًبا، بحجة اأن املبادئ 

العامة لهذا الفقه غالًبا ما تك�ن قد خ�شعت لتف�شريات مرتبطة بالزمن الذي �شدرت فيه، وحت�لت اإىل جمم�عة من الق�اعد 

ال�شرعية و�شعها اأفراد من الب�شر، وقد تتنا�شب هذه الق�اعد اأو ل تتنا�شب مع الزمان اأو املكان الذي نعي�س فيه، بيد اأنها ظلت 

حمل خالف خطري. ومما يزيد الأمر �ش�ًءا اأنها اأ�شبحت حقائق من املفرو�س اأن يك�ن قد عفا عليها الزمن. 

ويف ال�قت ذاته يبدو اأن �شيادته يقيم احلجة باأن هناك العديد من املبادئ الإ�شالمية ال�شمحة التي حتمل بني ثناياها العري�شة 

ا لي�شمل  الكثري من احلق�ق اخلا�شة باملراأة والأدوار املن�طة بها يف املجتمع. وهذا ل يقت�شر فقط على هذه املبادئ، بل ميتد اأي�شً

ج�انب من الثقافة العربية -خا�شة بالن�شبة لثقافة الزواج من الأقارب- التي ل تقت�شر حمايتها للمراأة على حمايتها من مظاهر 

ا قدًرا معق�ًل من احلماية من وطاأة ال�شغط والعزلة والقتل.... اإلخ.  القهر اأو الظلم فح�شب، ولكنها ت�فر لها اأي�شً

وكنت اأود اأن يق�م �شيادته بعر�س املزيد من الإي�شاحات لبع�س ج�انب احلجج املقدمة يف هذا اخل�ش��س، ف�شاًل عن ج�انب 

اأخرى قد نرغب يف طرحها للمناق�شة. ومع هذا اأجدين اأتفق معه يف الراأي ب�شرورة جتنب و�شع ق�الب اأو مناذج معينة لأي 

ا املمار�شات املتعلقة باملراأة يف العامل العربي.  ثقافة اأو عقيدة بعينها، مبا يف ذلك اأي�شً

ويف واقع الأمر فاإن الإ�شالم �شاأنه يف ذلك �شاأن الديانات الأخرى، يت�شمن اأطًرا �شرعية تندرج يف اإطارها جمم�عة من الق�اعد 

ال�شل�كية والجتماعية، ومبادئ اأ�ش�لية خ�شعت لتدخالت ب�شرية قامت بتط�عيها حتى تتنا�شب مع الظروف والع�ش�ر التي 

اجتازت  للعقيدة وهيبتها. وقد  الأ�شلية  املبادئ اجل�هرية  تاأخذ �شكل  املعينة  الق�اعد  واإن كانت مثل هذه  فيها، حتى  وردت 

مثل هذه التف�شريات مراحل عديدة تنقلت خاللها حتى اأخذت الإطار القان�ين اأو الثقايف املنا�شب لها. وهذه مهمة كان يق�م 

بها ب�شكل رئي�س اأول�ا الأمر يف جمالت ال�شلطة الجتماعية اأو القت�شادية اأو ال�شيا�شية يف البالد. ويف اأغلب الأحيان يك�ن 

الرجال يف جميع املجتمعات هم الذين يق�م�ن بعملية تف�شري ال�شرائع الدينية با�شتثناء بع�س احلالت النادرة من جانب بع�س 

العقائد  الإ�شالم فح�شب، بل ي�شمل  اأمر ل يقت�شر على  التف�شري، وهذا  التي جتلت م�هبتها يف جمال  الن�شائية  ال�شخ�شيات 

ا.  والثقافات الأخرى اأي�شً

ا على الدور الذي تق�م به الق�ة ال�شلط�ية اأو رجال  وهذه املالحظة الأخرية -مبا حتمله من و�ش�ح- تقدم لأول وهلة دلياًل ماديًّ

الدين يف هذا اخل�ش��س ح�شبما جاء يف ال�رقة املقدمة. 
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واأنا اتفق مع مقدم ال�رقة متاًما يف اإ�شارته للظروف والبيئات ال�شائدة يف كل من ال�شرق والغرب، والتي اأثرت مبا فيها 

ال�اقع  هناك يف  يك�ن  ما  فبقدر  العربي.  العامل  املراأة يف  دور  دارت ح�ل  التي  على طبيعة احل�ارات  مادية  مق�مات  من 

واملبادئ  التعاليم  هذه  بع�س  تطغى  ما  وبقدر  الدينية،  والتعاليم  للمبادئ  معينة  تف�شريات  باإ�شدار  تق�م  معينة  جماعات 

ال�شرق  من  كل  يف  ل�شفحاته  التاريخ  وت�شطري  ال�شيا�شات  �شياغة  تك�ن  املجتمعات،  بع�س  يف  اأخرى  اأم�ر  على  الأول�ية 

والغرب، بعيًدا عن اأي تاأثري متبادل لكل منهما على الآخر. وهذا كان له تاأثري كبري يف حديث كل منهما عن الآخر، وكذا 

بالتاأكيد  اأعقبه  ثم  “ال�شت�شراق”،  ال�ج�د ما يطلق عليه  اإىل  ال�اقع. وهنا ظهر  اأر�س  الثقافية لكل منهما على  املمار�شات 

مل  واحل�ارات  املفاهيم  هذه  مثل  فاإن  وبالتايل  املميزة(.  �شماتها  اأو  الغربية  ال�شع�ب  ثقافة  )اأي  “ال�شتغراب”  م�شطلح 

اأفراد من�شق�ن من بني املجتمعات  اأنهم  اإزاء الآخر فح�شب، بل امتد لي�شمل ما ُيعتقد  يقت�شر تاأثريها على �شل�ك كل منهما 

والغربية. ال�شرقية 

وما يثري اجلدل هنا، اأن تبني اأي مظهر من مظاهر الثقافة الغربية قد يجلب اخلزي والعار لأي �شخ�س قد ت�ش�ل له نف�شه ذلك 

يف العامل العربي، حيث تزعم خمتلف جماعات ما يطلق عليهم “الأ�ش�لي�ن” اأنه قد ارمتى يف اأح�شان الثقافات الغربية؛ ومن 

ثم، فاإن اأي فكر اأو ح�ار يتناول املراأة - �ش�اء داخل اإطار املجتمعات العربية اأو خارجها - غالًبا ما ي�اجه بالعداء، وي��شف 

باأنه ذو دوافع �شيا�شية، بل وينط�ي على �ش�ء تاأويل ومفاهيم خاطئة. 

هذا  ال�شلط�ية يف  الق�ى  تلعبه  الذي  الدور  باإي�شاح  الكفيلة  احلجج  بعر�س  الربوفي�ش�ر هريما�شي  يق�م  اأن  اأود  هذا  ومع 

ال�شاأن. واأنا غري متيقن من م�افقته على هذه “النظرية”؛ فه� يطرح الفكرة الرئي�شة ب��ش�ح، ولكن يبدو اأنه على غري م�قن 

ا اأنني مل اأجد ما يجعلني اأناق�س هذه  بها، وهذا ما تعك�شه، على اأقل تقدير، بع�س املالحظات التي اأوردها. واأنا اأقر �شخ�شيًّ

الفكرة. ومع ذلك فهناك العديد من العادات والتقاليد الرا�شخة يف املجتمع كانت و�شتظل حتت �شيطرة الرجال، خا�شة اإذا كان 

هذا الأمر يت�شل بتف�شري الق�اعد الجتماعية والثقافية والتعاليم الدينية املهمة. ويف راأيي اأن الرجل ل يزال ميلك زمام الأم�ر، 

�ش�اء اأكان ذلك يف العامل العربي اأو الإ�شالمي اأو يف �شائر بقاع العامل. واأنا مع الراأي القائل اإن النظام ال�شلط�ي الذي هيمن 

على امل�قف لأمد ط�يل يف العديد من بقاع العامل ل يزال ميلك زمام الأم�ر بدرجة كبرية فيما يخ�س الأم�ر التف�شريية، مع 

عدم ا�شتبعاد الع�امل الأخرى التي ت�ؤثر يف اأحجية التف�شري برمتها. وبعبارة اأخرى فمن املمكن قب�ل الدور الذي تلعبه الع�امل 

الأخرى قب�ًل كاماًل على اأن ن�شع ن�شب اأعيننا اأهمية الدور الذي يلعبه النظام ال�شلط�ي يف البالد. 

وهنا اأكرر م�افقتي وب�شدة على اأهمية جتنب و�شع ق�الب اأو مناذج حمددة حتى ل ينعك�س تاأثري ذلك على حتليل اأو�شاع املراأة، 

�ش�اء اأكان ذلك يف العامل العربي اأو يف جميع اأنحاء العامل. 

وبينما قد نقر اأن حقيقة ال��شع املتدين للمراأة لي�س بغريب على الإ�شالم، رغم ك�نه غري متاأ�شل فيه على الإطالق، وبينما قد نقر 

ا بحقيقة اأن هذا ال��شع لي�س بعيًدا عن املجتمع العربي كذلك، لبد لنا اأن ن�ؤكد اأن نف�س هذا ال��شع م�ج�د ب�ش�ر خمتلفة  اأي�شً

يف العديد من دول العامل. ومع هذا لبد اأن ن�ؤكد حقيقة اأن ال�ش�اد الأعظم من هذه الدول من املجتمعات الإ�شالمية -ل�شيما 

العربية منها- التي ي�ش�د فيها ال��شع املتدين للمراأة مقارنة مبنظ�ر و�شع املراأة العام يف �شتى رب�ع العامل. مع وج�د بع�س 

ال�شتثناءات التي ل يجب اأن نغ�س الطرف عنها يف هذا املجال. وكلنا على دراية باأن هناك من الن�شاء املمتازات الالتي حققن 

اإجنازات كبرية يف اأجزاء خمتلفة من العامل العربي، البع�س منهن ميثلن قطاعات من �شف�ة املجتمع، بعد اأن ا�شتطعن تاأكيد 

الة يف املجالت الثقافية والتجارية يف بلدانهن، ناهيك عن الن�شاء الالتي يلعنب اأدواًرا بارزة يف جمال  تف�قهن وم�شاركتهن الفعَّ

العمل الر�شمي واحلقل الدبل�ما�شي. ومع هذا ل يجب اأن جنعل مثل هذه الإجنازات املحدودة التي حققتها املراأة تلقي بظاللها 

على الظلم الذي ل تزال تعاين منه املراأة حتى وقتنا هذا؛ حتى ن�شع الأم�ر يف ن�شابها ال�اقعي، وحتى ل نغ�س الطرف عن 

امل�شكالت اخلطرية التي ل تزال تعاين منها املراأة- وهي امل�شكالت التي يعاين منها ال�ش�اد الأعظم من الن�شاء، وت�شكل الإطار 

العام ل��شع املراأة يف العامل العربي. 
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ومن اجل�انب التي اأود اأن اأطرح بع�س الت�شاوؤلت ح�لها يف معر�س احلجج املقدمة من الربوفي�ش�ر هريما�شي ما يتعلق منها 

-ح�شب فهمي على الأقل- بثقافة الزواج من الأقارب اأو الزواج من غري الأقارب. وت��شيته بتف�شيل زواج الأقارب مبا فيه من 

تعقيدات؛ ملا فيه من ج�انب اإيجابية بالن�شبة للمراأة. فه� يرى اأن ثقافة الزواج من الأقارب التي يراها �شائدة يف العامل العربي 

ت�فر املزيد من احلماية للمراأة من العنف والعزلة وواأد الأطفال مقارنة بالزواج من غري الأقارب. ويبدو هنا اأن امل�شكلة تكمن 

يف و�شع املراأة العربية يف عامل نرى فيه الرجل ه� املهيمن على املجتمع الذي ت�ش�د فيه ثقافة الزواج من الأقارب مبا حتمله من 

تعقيدات عادة ما ي��شى بتجنبها. 

وهذا ال��شع يعطي �ش�رة حتتمل النقِا�س واجلدل من جانبني، هما:

اأوًل: اأرى اأنه من اخلطاأ مبكان احلديث عن “ثقافات الزواج من الأقارب” اأو املجتمعات التي ت�ش�د فيها هذه الثقافات؛ ذلك 

لأن هذا الن�ع من الزواج ل ميكن له اأن يعطي تعريًفا وا�شًحا للمجتمع اأجمع اأو لثقافته، حتى واإن كان هذا النمط من الزواج 

مياَر�س بدرجة اأكرب اأو اأقل يف بع�س اأجزاء العامل العربي. 

ثانًيا: اأخ�شى اأن تت�شم �ش�رة الزواج من الأقارب بالتفاوؤل املفرط على ح�شاب الزواج من غري الأقارب التي قد تت�شم بالت�شاوؤم 

املفرط. فقد جند فعاًل اأن هناك بع�س الظروف قد تعمل على ظه�ر اآثار بع�س ج�انب هذه الظاهرة التي اأ�شار اإليها الربوفي�ش�ر 

اأكرث  الأقارب  من غري  الزواج  املراأة  فيها  تف�شل  التي  الأخرى  الظروف  بع�س  هناك  اأن  ا  اأي�شً احلقيقي  من  لكن  هريما�شي، 

ال�شراع  التي تعاين من  املحتلة  الأرا�شي  املناطق احل�شرية يف  ال�شائد يف  اأن هذا ه�  الأقارب )واأعتقد  من تف�شيلها زواج 

ا  وحمدودية احلركة(، بيد اأن هذا ل يعني اأننا ن�شتطيع تعميم هذه الظاهرة على كافة رب�ع العامل العربي. كما اأنه ل ميكننا اأي�شً

اأن ن�شمن اأن درجة “احلماية” التي ي�فرها الزواج من الأقارب تتفق مع معايري احلماية الالزمة للمراأة. 

ومن جانب اآخر، هناك �شبل اأخرى كثرية ميكن من خاللها ت�فري املزيد من احلماية والرعاية للمراأة يف العامل العربي - التي 

الأقل  املراأة على  ن�شتطيع �شمان ت�فري احلماية حلياة  الرو�شي- حتى  اأو  ال�شيني  املجتمع  اإنها متتاز عن مثيالتها يف  يقال 

بالن�شبة جلرمية ال�شرف. 

اإن الأ�شل�ب الذي ا�شتخدمته ال�رقة يف ر�شم مقارنة بني و�شع املراأة يف العامل العربي وما يدور يف املجتمعات الرو�شية وال�شينية 

مثاًل- حيث يق�م الآباء باغت�شاب زوجات اأبنائهم من الغريبات عن الأ�شرة )كما يحدث يف زواج غري الأقارب(- يجعلنا ن�شل 

ال�شبيل لتعار�شه مع ما �شبق اأن مت التفاق عليه من جتنب حتديد مناذج اأو اأمناط معينة يف معر�س تناولنا لهذه الق�شية. 

ويف ختام هذا التعليق، اأود التن�يه اإىل ثالث مالحظات:

املالحظة الأوىل تتمثل يف اأنني ل ميكن اأن اأت�ش�ر مناق�شة ق�شية و�شع املراأة يف العامل العربي والدور الذي تلعبه فيه، �ش�اء 

املناطق  و�شائر  ككل  العربي  العامل  بني  تباين  ب�ج�د  العرتاف  دون  اجل�انب،  من  اأو غريه  الثقايف  اجلانب  من  ذلك  اأكان 

الأخرى فيما يخ�س حق�ق املراأة، وذلك يف الأم�ر املتعلقة بالثقافة، والرثوة، والتعليم، والأدوار القت�شادية، مع وج�د نف�س 

التباين بني دولة عربية واأخرى، وهذا ما تظهره معدلت التغيري ال�اردة حتى الآن. 

اأما املالحظة الثانية التي اأود الإ�شارة اإليها فهي الدع�ة لإجراء املزيد من املناق�شة والبحث والتفكري يف ال�شيا�شات الالزمة 

لتناول ق�شايا التعليم وم�شاركة املراأة يف املجال القت�شادي؛ نظًرا لأهمية مثل هذه الق�شايا وما حتت�يه من ج�انب ثقافية 

مهمة بالن�شبة للمراأة. ومن اجلدير بالذكر يف هذا املجال اأن ن�ؤكد بالن�شبة للتعليم وامل�شاركة القت�شادية اأن الأمر ل يقت�شر 

على الرتكيز على عن�شر الكم اأو احلجم، ولكن من الأهمية مبكان الرتكيز على طبيعة التعليم املتاح للمراأة وج�دته، وكيف 

ت�شري عملية هذا التعليم ومن يق�م بها، وكذا ن�ع الن�شاط القت�شادي الذي تق�م به املراأة، ف�شاًل عن البيئة الثقافية والقان�نية 

املنا�شبة التي ت�شتطيع اأو ل ت�شتطيع من خاللها حتقيق الهدف املطل�ب. 
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اأن احلاجة اإىل املزيد من م�شاركة املراأة يف جمايل القت�شاد والتعليم، وكذا احلاجة اإىل حت�شني ن�عية اخلدمات املقدمة يف هذا 

ال�شاأن تبدو حتديات ل بد من م�اجهتها. ويف هذا املجال، جتدر الإ�شارة اإىل اأن “اجليل الأول من املفكرين املعنيني بتحرير 

املراأة” الذي ذكره الربوفي�ش�ر هريما�شي كان يتبنى نف�س الأفكار احلالية متاًما، ومع هذا جند اأن التقدم الذي مت اإحرازه 

اأخذنا دول  ما  فاإذا  ب�شيطة.  لتحقيق ذلك كانت  التي كانت م�شتخدمة  ال�شبل  اأن  بيد  يزال حمدوًدا.  املراأة ل  يف جمال تط�ر 

اخلليج كمثال، جند اأن معدلت التنمية املرتفعة هناك قد ربطت حتقيق الرفاهية ال�شخية ل�شع�بها بتنمية البنية التحتية ال�شخمة، 

والت��شع يف قطاع اخلدمات، ف�شاًل عن الت��شع يف جمال التعليم، مبا يف ذلك تعليم املراأة، يف ال�قت الذي تعتمد فيه هذه 

الدول بدرجة كبرية على ك�ادر من العمالة الأجنبية. وهذه اأم�ر كلها مت�شابكة. 

واإذا ما عدنا مرة اأخرى اإىل م�شاألة التعليم وامل�شاركة القت�شادية للمراأة يف دول اخلليج العربية، جند اأن ن�شبة تعلم الن�شاء 

قد �شهدت زيادة كبرية، واأن اأغلب الطلبة املتف�قني يف اجلامعات اخلليجية من الفتيات الالتي يتف�قن على نظرائهن من الطلبة 

الذك�ر. ولكن تظل هناك ت�شاوؤلت تدور ح�ل ن�عية خدمات التعليم املت�افرة، ومدى ج�دته يف جميع قطاعاته. وهذا يرجع 

من جانب اإىل العجز امل�ج�د يف املعلمني ال�طنيني، و�شغل هذا النق�س بالتعاقد مع مدر�شني دون امل�شت�ى من بلدان عربية 

اأخرى، يق�م�ن بدورهم با�شتقدام ثقافاتهم وت�جهاتهم معهم. واأود كذلك التن�يه يف هذا اجلانب اإىل القي�د الثقافية )واأحياًنا 

القان�نية( التي ل تزال م�ج�دة، والتي حت�ل دون ا�شتفادة احلا�شالت على م�ؤهالت عليا من خريجات اجلامعات من املهارات 

التي اكت�شبنها خالل مرحلة التعليم اجلامعي فتذبل تلك املهارات، وهذا و�شع من �شاأنه اأن ي�شعف طم�حهن وحما�شهن. 

ا يف معظم اقت�شادات دول اخلليج- له تعقيداته  اإن ال�شتقدام وا�شع النطاق للعمالة الأجنبية - التي باتت ت�شكل عن�شًرا اأ�شا�شيًّ

باأعمال املنزل ورعاية  اأجنبيات من اخلارج للقيام  ا. ون�شرب مثاًل واحًدا على ذلك يتمثل يف ا�شتقدام مربيات  اأي�شً الثقافية 

الأطفال، هذا ف�شاًل عن ا�شتقدام اخلدم والطباخني وال�شائقني الأجانب؛ مما ي�ؤدي بدوره اإىل ن�شاأة جيل جديد ينم� ويرتعرع 

من  املزيد  ُتطرح  وهنا  املحلية.  البيئة  ح�شاب  على  ياأتي  كله  وهذا  اأجنبية،  ولغ�ية  ثقافية  بيئة  عليه  تغلب  اأ�شري  ج�  ظل  يف 

الت�شاوؤلت بني م�اطني هذه الدول اخلليجية عن اله�ية ال�طنية. 

اأما املالحظة الثالثة والأخرية التي اأود الإ�شارة اإليها فتخرج عن نطاق الهتمام باملراأة. حتى اإذا كانت اجلل�شة احلالية تركز 

ر اأنف�شنا اأنه يف اأية ا�شرتاتيجية ت�شتهدف متكني املراأة )مهما بلغ تعريفها( �ش�ف  على اجلانب الثقايف، فاإنه يجدر بنا اأن ُنذكِّ

وهذا  وتعزيزها.  �ش�اء  على حد  امل�اطنني  كافة  قدرات  بدون متكني  املطاف  نهاية  ثمارها يف  تكتيكية  اأية حتركات  ت�ؤتي  لن 

اأن يطرح العديد من الت�شاوؤلت املعقدة ح�ل العالقة بني املبداأ والتطبيق، وو�شع الأوليات ال�شرورية -يف  و�شع من �شاأنه 

خ�شم التناف�س على اإ�شدار التف�شريات- حلماية جميع اأن�اع احلق�ق التي ل تتجزاأ، األ وهي: حق�ق املراأة، وحق�ق الإن�شان، 

واحلق�ق ال�شيا�شية.

ب
ن
جا

لأ
ا
ء 

ربا
خل

ا
ت 

با
ي
ق
ع
ت

 :
ن

م
ثا

ل
ا
ل 

ش
�

ف
ل
ا



���

مناق�سة عامة وتو�سيات
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نقاط مثارة من املعقبني العرب والأجانب واحل�سور علىالف�سل الثامن

جاءت تعقيبات املعقبني العرب لت�ؤكد عدة م�شائل، هي ما يلي:

• اتفق املعقب�ن العرب يف م�شاألة اإمكانية تخلف ال�عي الجتماعي قيا�ًشا بالنظام ال�شيا�شي، واأ�شاروا اإىل اأن حل هذه امل�شاألة 
قد يك�ن يف �شن املزيد من الت�شريعات التي تعطى املراأة احلق يف ممار�شة دورها ب�شكل مت�شاٍو مع الرجل، والقيام بالعديد 

من الإ�شالحات لرفع ال�عي الجتماعي.

• واأ�شار املعقب�ن اإىل اأن اأهم ما يهدد اأمن املراأة العربية يتلخ�س يف الآتي:

ال��شع القت�شادي املتدين.

غلبة الفكرالذك�ري يف املجتمع.

ق�ش�ر التعليم.

قمع احلريات.

• ومن اأهم النقاط التي مت تناولها يف هذه اجلل�شة م�شاألة التفريق بني م�شادر الت�شريع الثابتة - وهي القراآن وال�شنة، ول جدال 
فيهما- وبني ما يعرف “باخلطاب الديني”، وه� الذي ميكن اأن يخ�شع للتاأويل، لأنه يدور يف فلك الفتاوى الب�شرية التي قد 

ُب�ن، ويف هذا ال�شياق ت�شاءل املعقب�ن فقال�ا: ما الآليات التي ميكن اأن  تختلف باختالف الع�ش�ر والظروف. وت�شاءل املَُعقِّ

يتم و�شعها للتغلب على الأ�شكال الأ�ش�لية املت�شددة من اخلطاب الديني؟

• وقد اأبرز املعقب�ن دور املراأة يف �شدر الإ�شالم، وكيف اأنها �شاركت يف مهام خمتلفة يف الغزوات، بالإ�شافة اإىل الأدوار 
الرائدة التي لعبها عدد من ال�شخ�شيات الن�شائية الإ�شالمية الرائدة، كاأمهات امل�ؤمنني وغريهن. مما ي�ؤكد اأن الإ�شالم يعمل 

منذ البداية على النه��س مبكانة املراأة وعلى حت�شني اأو�شاعها، ولي�س العك�س كما يحاول ذوو العق�ل ال�شيقة ترويجه على 

امل�شت�ى العام.

• واختلف بع�س املعقبني مع د.هريما�شى يف راأيه ح�ل زواج الأقارب، اأو الزواج داخل الأ�شرة. حيث راأوا اأنه ل ميثل- كما 
ا يف م�شاألة دور الدولة، التي راأوا اأنها ل تق�م  يرى الدكت�ر هريما�شى- �شياج احلماية بالن�شبة للمراأة. واختلف�ا معه اأي�شً

بالدور املن�ش�د، مدللني على ذلك بالتحفظات التي تبديها احلك�مات العربية جتاه التفاقيات الدولية اخلا�شة بحق�ق املراأة، 

وعلى راأ�شها اتفاقية “ال�شيداو”. 

• وجاءت بع�س املداخالت لتطلب من منظمة املراأة العربية العمل على م�ا�شلة دعم املراأة يف الدول التي تعانى من احلروب 
والأزمات والحتالل، مثل: فل�شطني والعراق وال�ش�مال. واأكدت كلمات املعقبني اأهمية اخلروج من دائرة احلديث امل�شرت�شل 

اآليات لتنفيذ هذه املبادئ التي اأ�شبحت م�شتهلكة من كرثة  اإيجاد  عن اأمن املراأة واأهمية حتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني اإىل 

احلديث عنها دون تنفيذ حقيقي لها على اأر�س ال�اقع.

واأ�شار بع�س املعقبني اإىل اأهمية اأن ت�شعر املراأة بالأمن ال�شخ�شي والثقة بنف�شها حتى ت�شتطيع اأن ت�شعر بعد ذلك بالأمن   •
الجتماعي. وذكروا اأن هناك اأربعة ع�امل مهمة ميكن اأن ت�شهم يف تعزيز ثقة الن�شاء باأنف�شهن وعلى راأ�شها ما يلي:

اأوًل: حت�شني �ش�رة املراأة يف الإعالم. 

ثانًيا: حت�شني �ش�رة املراأة يف مناهج التعليم، بالإ�شافة اإىل دعم تعليم املراأة ب�ش�رة اأكرب.
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 ثالًثا: تعديل بع�س ق�انني الأح�ال ال�شخ�شية من اأجل اإعطاء املراأة مزيًدا من حق�قها. 

رابًعا: العمل على حتديث النظام الجتماعي والثقايف وال�شيا�شي للدولة من اأجل التخل�س من امل�روثات التي تع�ق تقدم املراأة 

يف خمتلف امليادين، وتق��س حريتها، وحتد من الفر�س املتاحة اأمامها.

• وذكر البع�س اأن امل�شكلة لي�شت يف �شن الت�شريعات اأو التعديالت، ولكنها قد تك�ن يف تقبل املجتمعات لتلك الت�شريعات. 

• واأكد البع�س على نقطة غاية يف اخلط�رة يجب اأن يتم النظر اإليها بعني العتبار، كما يجب التحقق من �شحتها، األ وهي اأن 
غياب الت�شال والت�ا�شل ب�ش�رة مبا�شرة بني النخبة املثقفة امل�شتنرية واملجتمع ه� الذي اأعطى الفر�شة لق�ى اأخرى م�شللة 

كي تهيمن على ت�جهات امل�اطنني واأفكارهم، فامل�شكلة احلقيقية التي يجب التغلب عليها تتمثل يف �شياع حلقة ال��شل بني 

املجتمع ونظريات هذه الفئة امل�شتنرية املثقفة. وح�ل هذه امل�شكلة، اأ�شار البع�س اإىل اأهمية اإيجاد اآليات منا�شبة للعمل على 

�شد هذه الفج�ة ال�ا�شحة بني النخبة والثقافة اجلماهريية، وعلى دعم الت�شال املبا�شر باجلماهري.

وجاءت املداخالت الأجنبية لت�ؤكد بع�س امل�شائل، هي:

• اأهمية دور الدولة اإىل جانب دور الن�شاء الذي تتحمل م�شئ�ليته املنظمات الن�شائية. 

• ال��شع املتدين للمراأة يف املنطقة العربية ل يرجع اإىل الإ�شالم، ولكن هناك بع�س اجلماعات التي تغايل وتت�شدد يف اخلطاب 
الديني؛ الأمر الذي يعطى التيارات الأ�ش�لية الفر�شة لفر�س مفه�مها املغل�ط يف املجتمع مثلما حدث يف اأفغان�شتان.

• واأ�شاروا اإىل الإجنازات التي بداأت املراأة العربية يف حتقيقها يف العديد من امليادين املختلفة. 

ا اإىل اأن هناك اختالفات بني الدول العربية فيما يتعلق مبكانة املراأة. وهذا اإمنا يرجع اإىل  • و اأ�شار بع�س ه�ؤلء املعقبني اأي�شً
عدة اأ�شباب، اأهمها ال��شع القت�شادي والتعليم والثقافة. واأكدوا اأهمية ق�شيتي التعليم وامل�شاركة القت�شادية للمراأة، داعني 

ال يف ق�شايا متكني املراأة. الباحثني اإىل مزيد من العمل على ال�شيا�شات املرتبطة بهاتني الق�شيتني ملا لهما من دور م�ؤثر وفعَّ

• كما اأ�شاروا اإىل عدم اتفاقهم مع الدكت�ر هريما�شي يف اأن املجتمعات القائمة على امل�شاهرة بني اأفراد الأ�شرة والقبيلة اأف�شل 
من تلك التي تعتمد على الزواج من خارج الأ�شرة، حيث اعتربوا ذلك اإ�شارة اإىل اأف�شلية املجتمعات العربية على املجتمعات 

الغربية بالن�شبة مل�شاألة حماية املراأة.

• كما اأو�شح بع�س املعقبني الغربيني امل�شاركني يف اجلل�شة التناق�س الناجم عن التفاوت بني عدد الفتيات يف مراحل التعليم 
اأن  اإل  الذك�ر،  اأقرانهن من  تف�ق  العايل واجلامعي  التعليم  الفتيات يف مراحل  ن�شبة  اإن  العمل، حيث  وعددهن يف �ش�ق 

مردود ذلك يف �ش�ق العمل وامل�شاركة يف التدري�س تكاد تك�ن غائبة. وهنا اأ�شاروا اإىل العراقيل التي ت�شادف هذه الك�ادر 

الن�شائية ال�شابة عند تخرجهن وا�شطدامهن بالأعراف الجتماعية. واأملح�ا اإىل اأن متكني املراأة يجب اأن ياأتي يف اإطار عام 

يتمثل يف متكني كافة امل�اطنني، واأنه يجب على الدولة العمل على حتقيق هذا الأمر وعدم تعطيله ل�شبب اأو لآخر.

واأنهى الدكت�ر هريما�شى هذه اجلل�شة مبالحظة جد خطرية، األ وهي اأن النخب ت�شري يف اجتاه الدولة، بينما ق�ى التطرف 

والأ�ش�لية ت�شري باجتاه املجتمع واجلماهري؛ وه� ما ي�ؤدي يف النهاية اإىل ظه�ر العديد من امل�شكالت التي يعانى منها املجتمع 

بني  الت�ا�شل  يخ�س  فيما  املعقبني  بع�س  اإليها  اأ�شار  التي  ال�ا�شحة  الفج�ة  هي  وتلك  امل�شللني.  له�ؤلء  ال�شاحة  لرتك  نتيجة 

اجلماهري والنخبة. 
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ومناقشاتها  الورقة  عروض  من  مستخلصة  توصيات 
• اإن اخلطاب الديني متعدد، ول ميكن اختزال الدين اأو الثقافة يف فكر واحد.

• اأن كل الأديان اجتمعت على فكرة نه�شة املراأة. وعلينا اأن جندد خطاب التمكني، واأل نعزل املراأة نتيجة ثقافة بديلة ل 
ترتبط بال�اقع.

والفكر  الأ�ش�يل  الفكر  به  مت�شك  زائف،  �شكلي  تناق�س  ه�  ال�شرقية  والروحانية  الغربية  العقالنية  بني  التناق�س   •
ال�شت�شراقي على حد �ش�اء. ونحن الآن نحتاج اإىل جتاوز تلك امل�اقف و�ش�ًل اإىل فكر عقالين عربي اأ�شيل.

قب�ل  على  ال�عي  هذا  ويجرب  الجتماعي،  بال�عي  يرتفع  لكي  عملية  خط�ات  ال�شيا�شي  النظام  يتخذ  اأن  لبد   •
الإ�شالحات.

• ج�هر الأمن يتحقق ب�شل�ك املجتمع. 

• لبد من الرتكيز على الأمن الفعلي.

• يجب �شمان م�شاركة املراأة يف الت�شريعات والقرارات.

• اأمن املراأة يت�قف على حتقيق اأمنها ال�شخ�شي والنف�شي يف املقام الأول.

• املجالت املقرتحة لتعزيز ثقة املراأة بنف�شها واإ�شالح نظرة املجتمع لها هي:
حت�شني �ش�رة املراأة يف الإعالم وامل�شل�شالت التليفزي�نية ومناهج التعليم.

اإ�شالح ق�انني الأح�ال ال�شخ�شية.

حماية املراأة من العنف والإهمال.

• جميع التغريات الثقافية والجتماعية الكربى هي نتاج حتالف جمتمعي. ولكي تنجح الدولة لبد اأن ت�شتقطب النخب 
والعامة مًعا ل�شالح املراأة. وهنا تربز عدة ت�شاوؤلت، هي:

كيف تك�ن الدولة هي ال�شامن حلرية املراأة واأمنها؟.

هل متلك الدولة اخلطاب امل�شتنري الذي ميكن اأن يتعامل مع ق�شايا املراأة بعيًدا عن الإيدي�ل�جيات ال�شيا�شية؟

هل متلك الدولة الآليات الكفيلة بتحقيق التن�ير؟.
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اخلامتة

التزاًما بالأمن الإن�ساين للمراأة العربية
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اتفقت الأوراق املقدمة يف هذا امل�ؤمتر على عدة نقاط، هي:

• قدمت اأوراق هذا امل�ؤمتر حتلياًل �شادًقا وواقعًيا لأح�ال املراأة العربية، ومدى تقدمها، والعقبات وال�شعاب التي تع�ق 
م�شرية املراأة نحو العدالة والتنمية.

• تناولت الأوراق املحاور املختلفة لفكرة الأمن الإن�شاين ومفه�مه، وهي حماور تبدو كاأنها مداخل خمتلفة، لكنها تق�ل 
ر�شالة واحدة عن �شرورة اإحداث تغيري يف حياة الن�شاء.

• اتفقت الأوراق املقدمة على ثالث نقاط كا�شفة خل�ش��شية و�شع املراأة يف املجتمعات العربية، هي: 
التباين ال�ا�شح بني املراأة والرجل فيما يخ�س احلق�ق وامل�ارد.

اأهمية دور الدولة يف رفع املعاناة الناجمة عن التمييز �شد املراأة. 

اأهمية ال�شحة والتعليم كمدخلني اأ�شا�شيني لتلبية احتياجات املراأة و�شمان اأمنها الإن�شاين.

• اأهمية امل�شاركة ال�شيا�شية للمراأة، وعدم الكتفاء مبجرد املطالبة بحقها يف اخلدمات ل�شمان العدالة والأمن، ولكن لبد 
اأن ت�شارك املراأة يف اتخاذ القرارات ور�شم ال�شيا�شات. 

بالأمان  املراأة  تتمتع  اأن  يجب  حيث  املجتمع،  اإىل  املراأة  خروج  دون  حت�ل  التي  الع�ائق  اإزالة  على  العمل  �شرورة   •
اجل�شدي والنف�شي يف ال�شارع، ويجب اأن نقاوم كل مظاهر التحر�س اجلن�شي بها يف ال�شارع؛ حتى ل تك�ن املراأة 

�شجينة داخل املنزل.

اإن حتقيق الأمن والأمان وطنًيا ودولًيا �شار يتطلب و�شع العديد من الآليات العملية وامليدانية لبناء العالقات على   •
اأ�شا�س من العدالة الجتماعية وامل�شاواة واحل�كمة اجليدة، ويتطلب كذلك اإ�شراك املراأة - التي متثل ن�شف املجتمع 

- يف م�شاعي البناء والإ�شالح؛ لتمكني الن�شاء واإك�شابهن القدرات الالزمة للعي�س بكرامة واأمان.

العوامل امل�ساندة لتحقيق الأمن الإن�ساين للن�ساء

الدميقراطية أواًل: 
على  بلد  كل  املتاحة يف  الإن�شان  وثقافة حق�ق  الدميقراطية  م�شاحة  وبني  الن�شاء  اإليها  و�شلت  التي  املراكز  بني  عالقة  هناك 

م�شت�ى الفكر اأو على م�شت�ى املمار�شة. اإن معاجلة ق�شايا املراأة يجب اأن تك�ن بروؤية �شاملة مدجمة يف م�شروع جمتمعي ي�شهم 

فيه اجلميع لدعم ن�شر ثقافة احلق وال�اجب واحل�كمة اجليدة، وعن طريق خلق العديد من املفاهيم اجلديدة التي ت�شاعد املراأة 

على التقدم وال�شتفادة من املكت�شبات لتحقيق الت�ازن داخل املجتمع. 

دعامتني  على  يق�م  اأن  لبد  امل�شرتكة  القيم  على  املنفتحة  واله�ية  اخل�ش��شية  على  املرتكز  والتحديث  التغيري  جناح  اإن 

هما: اأ�شا�شيتني، 

اجتاه  يف  القرارات  اتخاذ  طريق  عن  لالأمام،  املراأة  واقع  تدفع  با�شتمرار  وحا�شرة  ق�ية  �شيا�شية  اإرادة  وج�د  اأوًل: 

وامل�شاواة.  امل�شاركة 
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¯

¯

  * تعتمد هذه اخلامتة على النتائج التي ت��شلت اإليها اأوراق العمل وم�شاهمات اأع�شاء احللقة النقا�شية.

اخلامتة: التزاًما بالأمن الإن�ساين للمراأة العربية*
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ثانًيا: وج�د حركة جمتمع مدين فاعلة ت�شكل ق�ة وقدرة على الن�شال من اأجل التغيري واملطالبة بالإ�شالحات والإ�شراف على 

تطبيقها، وتتمثل تلك احلركة يف الأحزاب ال�طنية واملنظمات احلق�قية الن�شائية والتنم�ية. 

الة لتغيري ال�شل�كيات وتط�ير  اإن للت�شريع ومنظ�مته الأ�شا�شية دوًرا اأ�شا�شًيا يف تن�ير العقليات والأذهان اجلامدة؛ فه� اآلية فعَّ

املراأة  الإن�شاف، وو�شع  ق�اعد  لدعم  كاآلية  القان�ن  ت�ظيف  وامل�شاواة. وميكن  العدالة  املفاهيم وحتديدها يف اجتاه حتقيق 

يف مركز قان�ين ي�فر لها احلماية داخل املجتمع وداخل الأ�شرة عن طريق ما ي�شنه من ق�اعد يف خمتلف املجالت، وتنظيم 

العالقات و�شبطها، واإر�شاء الدعم وال�شتقرار والأمن، وحماية احلق�ق داخل املجتمع وداخل الأ�شرة التي تعد قاعدة املجتمع 

الإن�شاين، وتعد كذلك خياًرا ا�شرتاتيجًيا لتمرير عمليات الإ�شالح املراد اإدخالها اإىل املجتمع.

وجتدر الإ�شارة اإىل ال�شع�بة التي ت�اجهها الن�شاء يف امل�شاركة النيابية واحلزبية، حتى اإذا �شمنت الدولة ن�شبة متثيل للن�شاء 

فاإننا جند اأن الأحزاب ال�شيا�شية تتعامل مع هذا ال��شع ب�شكل انتهازي بحت، دون الهتمام بامل�شاركة احلقيقية للمراأة. ولكن 

جتب الإ�شارة هنا اإىل الن�شر العظيم الذي حققته املراأة الك�يتية يف النتخابات النيابية الأخرية، حيث فازت الن�شاء فيها بتف�ق؛ 

فدخلن املجل�س النيابي بعدد هائل من الأ�ش�ات.

الدولة ودور  الدويل  اجملتمع  مسئولية  ثانًيا: 
اإن الأمن ال�شخ�شي اأو الفردي ه� حتقيق �شع�ر عند امل�اطن بتملك �شبكة اأمان �شحية، وتعليمية، واجتماعية، واقت�شادية، 

ا يف بلده. وجتدر الإ�شارة اإىل اأن هناك ن�عني الأمن، هما: وقان�نية، ونف�شية، جتعله مطمئًنا يف جمتمعه حمميًّ

• الأمن ال�طني الذي ن�شاأ عرب مراحل عديدة لي�شل اإىل مفه�م الدولة ال�طنية احلديثة.

اإىل ما ي�شمى فعاًل  بعد  التقليدية. ولكننا لالأ�شف مل ن�شل  ال�شل�كية  الق�اعد  الذي ي�فره مزيج من  الدويل  والأمن   •
جمتمًعا دولًيا؛ حيث يرى البع�س اأزمة فيما يخ�س الت��شل اإىل ق�اعد حاكمة وناظمة ملجتمع دويل. 

وهذا الأمر يطرح جملة من التحديات، منها على �شبيل املثال ما يلي:

• كيفية م�اجهة الهجرات والأمرا�س والك�ارث الطبيعية وغريها. 

• كيفية م�اجهة ال��شع املرتتب على ظاهرة الدولة الفا�شلة التي ت�شكل م�شدر خطر وتهديد على �شعبها وعلى حميطها. 
وهذا املثال يظهر املخاطر واملاآ�شي الكبرية التي تتعر�س لها الفئات الأ�شعف يف املجتمع من الن�شاء والأطفال والطبقات 

الفقرية. كما يظهر ال�شرورة امللحة لتخاذ تدابري وقائية حت�ل دون ذلك الف�شل؛ حيث اإن هناك دوًل مر�شحة للف�شل؛ 

وهذا ي�شت�جب ا�شرتاتيجية ا�شتباقية لتفادي دخ�لها يف هذه املرحلة. 

اإًذا فاإن �شكل الدولة وفاعليتها وطبيعتها و�شرعيتها عامل مهم من ع�امل حتقيق الأمن الإن�شاين للن�شاء والرجال مًعا. ول ميكن 

التغا�شي عن مدخل حق�ق الإن�شان وامل�اطن كاأ�شا�س لفكرة الأمن الإن�شاين. 

ع عادل، اأو كمقدم للخدمات، اأو �شامن لالأمن اأو  اإن الدولة اإذا حتاملت على م�اطنيها، اأو ميزت بينهم، اأو اأغفلت دورها كم�شرِّ

ا اإىل  ال�شتقرار، اأو راٍع للحق�ق وحار�س للم�روثات وامل�ارد؛ فلن تك�ن اأبًدا دولة اآمنة. وي�شري مدخل الأمن الإن�شاين اأي�شً

اأول�ية ال�شعفاء واأحقيتهم يف اخلدمات، وكذلك اأول�ية فكرة �شمان احلق�ق الأ�شا�شية للجميع.

اخلا�شة  واملهارات  القدرات  تنمية  من خالل  وذلك  الأعلى،  امل�شت�ى  اإىل  الأدنى  امل�شت�ى  من  تتم  اأن  يجب  التمكني  عملية  اإن 

بكافة الفئات يف املجتمع من الن�شاء والرجال والفتيات والفتيان على م�شت�ى كافة الطبقات الجتماعية؛ وذلك حتى ي�شتطيع�ا 

امل�شاركة يف اتخاذ القرارات اخلا�شة بحياتهم. 
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الأدبيات  يف  الفكرة  تلك  ظهرت  وقد  بالدولة،  الفرد  عالقة  يخ�س  فيما  الجتماعي  العقد  فكرة  اأهمية  املدخل  هذا  يطرح  كما 

منذ قرون بعيدة، وهي تعد نقلة ن�عية فيما يخ�س تنظيم عالقة الفرد بالدولة. والعقد الجتماعي ميثل عالقة حق�قية �شحية 

تفر�س على الدولة دوًرا اإيجابًيا يف حياة الإن�شان، وتفر�س على الإن�شان احرتام الدولة واملجتمع، واحلر�س على �شالمتهما، 

الة يف اتخاذ القرارات الجتماعية وال�شيا�شية؛ وبذلك تبتعد بنا تلك الفكرة عن ع�ش�ر كانت الدولة فيها هي  وامل�شاركة الفعَّ

�شاحبة ال�شلطة املطلقة.

املجتمع،  يف  الفرد  مب�شاركة  اخلا�شة  والق�انني  املعايري  بع�س  و�شع�ا  الجتماعي  العقد  فكرة  �شاغ�ا  الذين  املفكرين  اإن 

واأو�شح�ا اأن عالقة الرجل باملراأة يف اإطار الأ�شرة �ش�رة م�شغرة للعالقة بني الفرد والدولة، وه� املفه�م الذي مت التاأكيد 

عليه من خالل نظرية العقد الجتماعي.

األمن  حتقيق  إىل  الرامية  السياسات  يف  املواطنة  وحقوق  االجتماعي  النوع  فكرة  تضمني  ثالًثا: 
للنساء اإلنساني 

اإن مفه�م الأمن الإن�شاين يتطلب امل�شاواة يف احل�ش�ل على الفر�س املتكافئة القت�شادية، وال�شحية، والتعليمية، وال�شيا�شية، 

�ش�اء بالن�شبة للرجال اأو الن�شاء. ول يعني ذلك الق�شاء على الختالفات بني اجلن�شني فقط، بل يعني كذلك العرتاف باأن و�شع 

املراأة اأكرث ه�شا�شة من و�شع الرجل يف كثري من احلالت، بداية من ال�شراعات والفقر، وو�ش�ًل اإىل عدم امل�شاواة يف تطبيق 

الق�انني؛ ومن ثم فاإنه يجب على الدولة اأن تعمل على ت�فري امل�شاواة يف الفر�س املتاحة للجن�شني. 

اإن الن�شاء يلعنب دوًرا مهًما للغاية يف القطاعني العام واخلا�س؛ وبالتايل يجب على الدولة اإذا ما اأرادت حتقيق ال�شتقرار على 

امل�شت�ى ال�شيا�شي والقت�شادي واملدين اأن تنظر اإىل هذه الق�شية بعني العتبار. ويجب على الدولة اأن تتعامل مع م�شكلة الن�ع 

الجتماعي، وتعالج هذه امل�شكلة من خالل ت�فري بيئة جيدة ينعم فيها اجلميع بالتحرر من اخل�ف والَعَ�ز. 

ويف حالة تعر�س ال�شتقرار الداخلي للدولة لأية اأزمات اأو �شراعات على امل�شت�ى الداخلي تربز اأهمية معاجلة م�شكلة الن�ع 

الجتماعي، ول�شيما دور الن�شاء يف ت�ش�ية هذه النزاعات وال�شراعات على امل�شت�يني الق�مي واملحلي، وحماية الن�شاء يف 

اأوقات ال�شراعات؛ حيث اإن الن�شاء من اأكرث الطبقات ه�شا�شة يف املجتمع. 

اإن ما حتققه الدول من تقدم بالن�شبة لق�شية الن�ع الجتماعي يعد م�ؤ�شًرا ملا حتققه الدولة من تقدم ب�ش�رة عامة. وهنا جتدر 

الإ�شارة اإىل بروز اأهمية م�شاركة الن�شاء يف بناء ال�شالم واملراحل النتقالية يف ال�شن�ات الأخرية. اإن املراأة ميكن اأن تلعب دوًرا 

رائًدا يف اإيجاد اآلية لت�شييق هذه الفج�ة من خالل التن�شيق والتفاهم. 

نحو اأجندة عمل للم�ستقبل

ل ميكن لبالد اأن تزدهر دون م�اطنيها. ول ميكن اأن نتخيل غياب ن�شف املجتمع عن ال�شاحة املدنية وال�شيا�شية واحلق�قية. 

وفيما يلي �شنجد الرباهني التي تثبت مدى احتياجنا لجتاه جديد يتمح�ر ح�ل مفه�م الأمن الإن�شاين كاأول�ية للعمل العام، 

وكهدف اأ�شا�شي لل�شيا�شات والربامج، كما �شنجد يف كل ورقة عدة اقرتاحات تعد يف جمملها اأجندة عمل م�شتقبلية؛ فلكل ورقة 

ا من الناحية املنهجية.  ت�جيه من الناحية العملية واأي�شً

ومن ناحية املفه�م نف�شه علينا اأن نقف كثرًيا عند فكرة تقدمي الأمن الق�مي كذريعة لإهمال احتياجات امل�اطن وحق�قه، وعلينا 

اءة لتاأمني الدولة يف الداخل عن طريق بناء قدرات م�اطنيها وتاأمينها، ورف�س الفكر الذي  كذلك اأن نعمل على تزكية فكرة بنَّ

ينحاز لفئة اأو جماعة على ح�شاب الأخرى؛ لأن التحيز والتمييز هما بابان للفتنة والتخلف. 

وقد بينت ال�رقة املقدمة من الدكت�ر بهجت قرين مدى احتياج جميع الدول العربية اإىل هذا الفكر، واإىل بناء قدرات جميع 

م�اطنيها بالت�شاوي دون متييز.
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اإن التفاوت يف اأو�شاع الن�شاء بني الدول العربية املختلفة لفت للنظر، ولكن هذا التفاوت ميثل فر�شة للتعليم والتغيري ونقل 

التجارب من قطر اإىل اآخر. ت�جد الآن حركة على امل�شت�ى الدويل تطالب بتحقيق مبداأ الأمن يف ال�شيا�شة والتنمية. وعلينا اأن 

نك�ن اأع�شاء فاعلني يف هذه احلركة. 

ومع ذلك يجب اأن ل يك�ن مفه�م الأمان الإن�شاين بدياًل عن مفه�م الأمن الق�مي، بل يجب اأن يتم النظر ب�شم�لية للمفه�م؛ حيث 

اإن مفه�مي اأمن الدولة واأمن املجتمع لي�شا نقي�شني؛ فهناك حاجة اإىل الثنني يف نف�س ال�قت.

الدول  اإن هناك بع�س  الدولية حيث  املنظمات  الذي تطرحه  املفه�م  الأمن، ذلك  ا�شتخدام مفه�م  اإىل �ش�ء  الإ�شارة  وجتدر 

ن�شارك يف  اأن  الأقليات. ويجب  واإنقاذ  الإن�شانية  با�شم  اأجل م�شاحلها اخلا�شة، مثل �شن احلروب  املفه�م من  تط�ع هذا 

تعديل هذا الأمر، فننقل هذه الروؤية من خالل علمائنا و�شفرائنا، ونلفت النظر لالأخطار امل�ج�دة يف هذا املفه�م. 

اإن هذا املفه�م يطرح عدة تغريات يف لغة اخلطاب اخلا�س باملراأة يف العامل العربي، ومن ذلك ما يلي.

دولية لغة  اإلنساني  األمن  أواًل:مفهوم 
وكل  احلق�ق  كل  منلك  كلنا  الق�مي.  اأو  العرقي  الفكر  عن  معزل  يف  الإن�شان  حق�ق  فكرة  يفرد  الإن�شاين  الأمن  مدخل  اإن 

الحتياجات دون تفرقة اأو متييز. ويعد هذا املدخل بدياًل عن املفه�م ال�شيق للم�اطنة، ذلك املفه�م الذي يق�م على فكرة تف�شيل 

عرف اأو دين اأو جن�س على الآخر.

وبغ�س النظر عن مدى اعتزازنا بق�ميتنا كعرب، فاإننا لبد اأن نلتفت لفكرة الق�مية اجلامعة التي تقبل الختالف والتعددية، 

واأن نناأى عن املفه�م ال�شيق للق�مية الذي ي�شتخدمها كذريعة لقمع الآخرين وقهرهم، وال�شتيالء على م�اردهم، ويتمثل هذا 

الن�ع من الق�مية يف من�ذج دولة اإ�شرائيل.

املتوسطات تقبل  ال  لغة  اإلنساني  األمن  مفهوم  ثانًيا: 
اإن مفه�م الأمن الإن�شاين ل يتعامل مع املت��شطات احل�شابية، على العك�س من اأهداف الألفية )MDGs( التي تنظر اإىل التقدم 

والتنمية من منظ�ر املت��شطات. اإن مدخل الأمن الإن�شاين يعنى اأن تك�ن ن�شبة التحاق الن�شاء بالتعليم يف ازدياد؛ لأن هذا 

املدخل يراعى ت�زيع خدمات التعليم وال�شحة على اجلميع دون تفرقة.

اأن  جند  فمثاًل  اقتحامها،  يف  و�شيا�شاتها  التنمية  خطط  ف�شلت  التي  امل�شاحات  اقتحام  على  كذلك  ي�شاعد  املدخل  هذا 

يف  فقرية  ومناطق  حمرومة  جماعات  بها  ولكن  غنية  دولة  جند  وقد  بعينها،  ومناطق  جماعات  يف  يرتكز  املدقع  الفقر 

لأن  احلق�ق؛  ت�زيع  يف  اجل�ر  ويرف�س  املت��شطات،  رف�س  اإىل  الإن�شاين  الأمن  مفه�م  يق�دنا  وامل�ارد.  اخلدمات 

رعاية  اأو  احلق�ق،  ببع�س  مبنح  الكتفاء  ميكن  ل  لذلك  الإن�شان؛  �شالمة  تهديد  اإىل  ي�ؤديان  وحرمان  ا�شطهاد  ذلك  يف 

الأغلبية. م�شلحة 

املشاركة لغة  اإلنساني  األمن  مفهوم  ثالًثا: 
الراأي  واإبداء  امل�شاركة  اإن  امل�شئ�ليات.  اقت�شام  فكرة  ويعزز  املجتمعية،  امل�شاركة  يفر�س  الإن�شاين  الأمن  مدخل  اإن 

امل�شاركة  ولكن  الأمان،  اإىل  ي�ؤدى  ل  وجمه�داتهم  الآخرين  ف�شل  على  العتماد  اإن  الأمن.  ملفه�م  اأ�شا�شيان  عن�شران 

املجتمعية،  امل�شاركة  املفه�م  هذا  ي�شتدعى  لذلك  وا�شتمراريته؛  الأمن  �شمان  اإىل  ت�ؤدى  التي  هي  ال�اعية  الفاعلة 

الأمنية  املنظ�مة  اختالل  وعدم  الأمن  ثبات  ن�شمن  حتى  والنا�س؛  الدولة  بني  الجتماعي  العقد  فكرة  اإحياء  اإىل  ويدع� 

للدولة.  والإن�شانية 
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اآليات حتقيق الأمن الإن�ساين للمراأة العربية

السياسي األمن  جمال  أواًل: يف 
العربية  احلك�مات  اإ�شراع  �شرورة  يفر�س  الذي  الأمر  الإن�شاين؛  الأمن  ركائز  اأهم  اأحد  للمراأة  ال�شيا�شي  الأمن  يعد 

ممار�شة  على  قدرتها  ثم  ومن  للمراأة؛  ال�شيا�شية  للحق�ق  ك�شمان  الدميقراطي  والتح�ل  ال�شيا�شي  الإ�شالح  عملية  يف 

املراأة من ممار�شة حقها يف  العمل على متكني  التمييز. كذلك يجب  اأو  التعذيب  اأو  العتقال  هذه احلق�ق دون خ�ف من 

وفهمها  املراأة  وعي  زيادة  بهدف  �شيا�شي  تثقيف  دورات  عقد  على  العمل  مع  النيابية،  املجال�س  يف  والنتخاب  الرت�شح 

وحرية  اللبا�س،  وحرية  املعتقد،  وحرية  احلرية،  مبادئ  �شيادة  ت�شمن  التي  الآليات  وو�شع  ال�شيا�شي،  العمل  لطبيعة 

التعبري.  وحرية  الفكر، 

االقتصادي األمن  جمال  يف  ثانًيا: 
اإعداد  خالل  من  وذلك  ال�شغرية،  الإنتاجية  امل�شروعات  يف  امل�شاركة  على  املراأة  ت�شجيع  على  تعمل  �شيا�شات  تبني  يجب 

بهن،  للنه��س  الالزمة  امل�شاعدات  على  وح�ش�لهن  العمل  اإىل  خروجهن  وت�شهيل  العمل،  ملمار�شات  وفنًيا  اإدارًيا  الن�شاء 

الداخلي  ال�شتثمار  يف  والت��شع  التجارية،  الغرف  يف  بفاعلية  امل�شاركة  على  الأعمال  �شيدات  م�شاعدة  نف�شه  ال�قت  ويف 

واخلارجي، وتقدمي امل�ش�رة لهن مل�اجهة التحديات الناجتة عن ال�شيا�شات النقدية وخماطر الت�شخم واأ�شعار ال�شرف يف 

ظل ت�افر ال�شفافية يف التعامل ويف التداول ويف تداول البيانات.

الثقايف األمن  جمال  يف  ثالًثا: 
يجب ت�شريع عملية تط�ير مناهج التاأويل، والرتقاء باملراأة بعيًدا عن التربيرات ال�شطحية اأو النزعة الربجماتية التلفيقية، 

ويجب اأن يك�ن هناك فكر عربي متط�ر قادر على جعل املراأة كائًنا له جميع احلق�ق متحكًما يف ذاته، مقرًرا مل�شريه على 

املراأة  حفاظ  ي�شمن  مبا  والإعالمية  الثقافية  املنظ�مة  املراأة يف  باأمن  الهتمام  يتم  اأن  يجب  كما  الرجل،  مع  امل�شاواة  قدم 

التعليمية  املراحل  الرجل يف  امل�شاواة مع  قدم  املراأة على  لتعليم  الفر�شة  اإتاحة  على ه�يتها وثقافتها وحق�قها، كما يجب 

قيمة  تعظيم  للمراأة يف  التعليمي  امل�شت�ى  ارتفاع  الناجمة عن  املعرفية  الرثوة  وا�شتثمار  التعليم،  وال�شتثمار يف  املختلفة، 

ال�شيا�شة  على  العتماد  و�شرورة  التعليم،  قيمة  تربز  هنا  ومن  املراأة؛  لأمن  ال�اقعي  املدخل  التعليم  اأ�شبح  حيث  املراأة؛ 

املراأة. اأمن  تدعيم  التعليمية يف 

االجتماعي األمن  جمال  يف  رابًعا: 
ل�شمان الأمن الجتماعي للمراأة يلزم ا�شتئ�شال م�شكلة الأمية من اأجل حتقيق معدلت من� اأف�شل وم�شت�يات تنمية اأعلى؛ ولذلك 

نظاًما  العربية  تتبنى احلك�مات  واأن  عامة،  برامج مدرو�شة و�شيا�شات خدمية  العربية من  تنطلق جه�د احلك�مات  اأن  يجب 

للح�افز يهدف اإىل ا�شتئ�شال اأمية الن�شاء. 

بع�س  اتخاذ  القطاع اخلا�س، وذلك عن طريق  الجتماعي، خا�شة يف �شركات  الن�ع  على  املرتتب  التفاوت  كما يجب عالج 

التدابري، مثل: الت�جه اإىل الت�ش�ية بني الرجال والن�شاء يف الأج�ر، وال�شماح باأوقات عمل اأكرث مرونة، واإتاحة الفر�شة للرتقي 

والتقدم، وت�فري الدورات التدريبية لل�شابات اأثناء العمل وبعد الع�دة من اإجازة ال��شع.

ناع القرار تقدمي الت��شيات املالئمة للنه��س  وهناك كذلك حاجة ملحة اإىل ت�فري البيانات الدقيقة ح�ل املراأة حتى ميكن ل�شُ

بها. ويجب اأن مُتنح الن�شاء ذوات التعليم اجليد والن�شاطات القت�شادية اجليدة فر�شة عادلة لالإ�شهام يف العملية التنم�ية. 
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كما تربز يف كافة الدول العربية فج�ة اإعالمية وا�شعة فيما يتعلق بطريقة عمل الأنظمة الجتماعية وحق�ق املراأة. وانطالًقا من 

اأن تنظم حمالت ت�عية، وم�ؤمترات وطنية، وور�س عمل؛ لتعريف الن�شاء بحق�قهن،  ذلك ينبغي على الهيئات غري احلك�مية 

واإر�شادهن اإىل �شبل احل�ش�ل عليها. 

الغذائي األمن  جمال  يف  خامًسا: 
يجب األ تغفل الدول ال�شيا�شات الجتماعية الكفيلة بت�فري حياة معي�شية كرمية للمراأة تك�ن فيها اآمنه من اجل�ع والفقر، خا�شة 

املطلقات والأرامل والأيتام.

الصحي األمن  جمال  يف  سادًسا: 
ا؛ فرغم اأن مت��شط العمر املت�قع  يجب اأن يقا�س مدى تط�ر الدول مبا حتققه يف جمال �شحة الإن�شان عم�ًما واملراأة خ�ش��شً

للمراأة العربية عند ال�لدة يف�ق نظريه لدى الرجل لأ�شباب ف�شي�ل�جية، فاإن املراأة تعاين م�شكالت �شحية عديدة تقلل من ج�دة 

حياتها؛ لذلك فاإن ال�اقع ال�شحي احلايل للمراأة العربية يفر�س �شرورة و�شع ال�شحة �شمن الربامج التنم�ية ذات الأولية يف 

الدول العربية، ورفع معدلت الإنفاق على ال�شحة والتعليم، مع العمل على دعم املنظ�مة ال�شحية واإعادة هيكلتها، وال�شعي لإيجاد 

بدائل للتم�يل ال�شحي من خالل ال�شراكة مع القطاع اخلا�س، وتطبيق نظام التاأمني ال�شحي. ومن املهام العاجلة على النطاق 

الإقليمي والق�مي اإجراء الدرا�شات والبح�ث ح�ل التغريات املناخية العاملية وتاأثرياتها، والهتمام بالختالفات بني اجلن�شني يف 

قدرة كل منهما على التاأقلم مع تغريات املناخ. كما ينبغي على احلك�مات و�شع ال�شرتاتيجيات ال�شرورية على امل�شت�يني الإقليمي 

واملحلي لت�فري املعل�مات العلمية والبحثية التي ت�جه علمية �شنع القرار فيما يتعلق باحلالة ال�شحية للمراأة. 

الشخصية والسالمة  األمن  جمال  يف  سابًعا: 
ا متييزية، مثل الن�ش��س  ة؛ حيث اإن بها ن�ش��شً ينبغي على امل�شرعني بذل اجله�د لعالج ق�انني العق�بات اجلزائية ب�شفة خا�شَّ

اخلا�شة بجرائم ال�شرف والعنف الأ�شري. 

كذلك يجب العمل على تدريب املحققني على كيفية التعامل مع هذه احلالت، وعلى متابعة فاعلية الق�انني يف مكافحة تلك اجلرائم، 

ال�شائدة فيما يتعلق بحق املراأة يف الأمان على امل�شت�ى ال�شخ�شي؛ حيث ُتظهر  العامة  والقيام بحمالت ت�عية لتغيري الأفكار 

ال�شيدات العربيات بع�س الرتدد اإذا تطلب الأمر معاجلة قان�نية مل�شكالتهن. ففي ظل الثقافة ال�شائدة ُيفرت�س اأن يتم اإدارة امل�شكالت 

ة اإىل الربامج والآليات التي  العائلية ومعاجلتها مثل الطالق والإرث وال��شاية داخل العائلة؛ وه� الأمر الذي يربز احلاجة املا�شَّ

ت�فر للن�شاء ال�شت�شارة القان�نية، وت�شجعهن على طلب احلماية القان�نية، ومتثلهن يف الدعاوى الق�شائية. ويجب ا�شتمرار العمل 

على ال�شعيد الدويل ملعاجلة م�شكلة تعر�س الن�شاء للعنف داخل اأ�شرهن، وذلك بالعمل داخل جميع املحافل الإقليمية بهدف متتني 

الق�انني الدولية ذات العالقة بامل��ش�ع وتط�يرها. ولكي ل يقف الأمن عند حد الأطر القان�نية املجردة يجب اأن تت�شاعد حملة 

املطالبة بتفعيل اآليات تنفيذ هذه الق�انني عن طريق التطبيق الفعلي، خا�شة من خالل ا�شتخدام املحكمة اجلنائية الدولية التي 

يقع عليها دور م�شتقبلي مركزي يف و�شع حد للعنف املمار�س على املراأة على ال�شعيد العام؛ فنحن يف حاجة ما�شة اإىل حت�شني 

البنية الداخلية داخل الدول وو�شعها و�شع التنفيذ لإيقاف العنف املمار�س �شد املراأة، مع �شرورة اإيجاد حل جذري لرتدي 

الثقافة املجتمعية ال�شائدة يف تلك الدول، والعمل على تغيري النظرة النمطية ال�شلبية جتاه املراأة. فيجب األ يجد العنف �شد املراأة 

مرتكًزا ومرتًعا يف النظرة التي متيز الرجال على الن�شاء؛ ويك�ن ذلك بالعمل على اإحداث حت�ل جذري يف الثقافة ال�شيا�شية 

للدول امل�شتهدفة، خا�شة تلك التي تعاين من النزاعات املحلية، ومعظمها دول جن�بية �شلط�ية، يق�م نظامها ال�شيا�شي على احتكار 

ال�شلطة وال�شتئثار باحلكم؛ ولذلك فاإن اأنظمة تلك الدول ل تعامل �شع�بها كم�اطنني لهم حق امل�شاركة وامل�شاءلة واملحا�شبة؛ 

وبالتايل فهي ت�ؤمن بدرجات متفاوتة باأن اأمنها الق�مي مرتبط بتحقيق اأمن الدولة ولي�س الأمن الإن�شاين مل�اطنيها.
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وقد اأكد الدكت�ر جمال ال�ش�يدي اأن اأمن املراأة ل يتحقق �ش�ى يف جمتمع اآمن، ول ميكن حتقيق املجتمع الآمن يف غياب النظام 

ال�شيا�شي الدميقراطي، ول ميكن حتقيق هذا النظام دون �شمان احلق�ق املت�شاوية املتكافئة للم�اطنني من الن�شاء والرجال 

على حٍد �ش�اء.

كما يجب األ نن�شى ال�شركاء الذين �شيق�م�ن بالتطبيق؛ لأننا عندما ن�شع اخلطط نغفل دور ال�شركاء احلقيقيني يف التنفيذ يف 

كثري من الأحيان. ويعطل هذا حتقيق الأهداف املاأم�لة.

كما يجب األ نن�شى م�شاألة امل�ارد املالية. فلن ن�شتطيع حتقيق الأهداف بدون م�ارد مالية؛ لذلك يجب اأن نعمل - كن�شاء ورجال 

داعمني لدور املراأة يف املجتمع العربي - على حتقيق م�ارد مالية ت�شاعد على حتقيق الأهداف املرج�ة؛ حيث اإن احلك�مات لن 

تتمكن من ت�فري كل الدعم املطل�ب لتحقيق هذه الأهداف؛ فيجب ت�شكيل جلان متخ�ش�شة، اأو ت�شكيل فريق من رجال الأعمال 

املهتمني بهذا ال�شاأن بهدف ت�فري امل�ارد املالية الالزمة، اأما اآليات التنفيذ فتختلف بح�شب ترتيب الأول�يات يف الدول العربية. 

بالإ�شافة اإىل ذلك هناك عامل مهم يجب اأن ي��شع يف العتبار، األ وه� عامل ال�قت؛ حيث ل ي�جد وقت حمدد يف خططنا 

)Data Line( خم�ش�س لإجناز الأعمال املطل�بة اأو الأهداف. ولن ن�شتطيع اأن نقيم الإجناز الذي حتقق بدون اأن ن�شع جدوًل 

زمنًيا وا�شًحا وحمدًدا؛ فاإحراز النجاح ه� اإجناز العمل ب�شكل �شحيح يف ال�قت املحدد. ل �شك يف اأن الأبحاث لها دور كبري، 

ولكن الأهم ه� و�شع النتائج اخلا�شة بالأبحاث م��شع التنفيذ، والعمل على تطبيقها باأق�شى طاقة ممكنة؛ وذلك حتى نقل�س 

الزمن املطل�ب لالإجناز اإىل اأق�شى حٍد ممكن. كما يجب تبادل اخلربات بني الدول العربية، ونقل التجارب الناجحة؛ حيث اإن 

بع�س الدول العربية متلك خربات ل ميلكها البع�س الآخر.
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اأوًل: الفريق العلمي واملحررون

العلمي الفريق  رئيس  قرني،  بهجت  الدكتور/ 

ملنتدى  بالقاهرة، ومديًرا  الأمريكية  ال�شيا�شي يف اجلامعة  الدولية والقت�شاد  للعالقات  اأ�شتاًذا  بهجت قرين  الدكت�ر  يعمل 

وم�ؤ�ش�س  الكندية،  امللكية  اجلمعية  يف  منتخب  وزميل  م�نرتيال،  جامعة  يف  بح�ث  اأ�شتاذ  ا  اأي�شً وه�  الأمريكية،  اجلامعة 

م�شارك ومدير اأول يف احتاد اجلامعات للدرا�شات ال�شرق اأو�شطية بكندا.

عمل الدكت�ر بهجت قرين لدى الأمم املتحدة يف املكتب الأوروبي )1970-1974(، كما عمل اأ�شتاًذا زائًرا يف جامعات عدة، 

منها: اجلزائر، وداكار، وكارلت�ن، وهارفارد، وماكجيل، واأك�شف�رد، واإيك�س- مار�شيليا، وباري�س.

وقد ت�ىل من�شب رئي�س جمل�س الإدارة يف جمل�س العالقات الكندية- العربية ال�طني باأوتاوا )1994-1996(،  ومن�شب نائب 

رئي�س جمل�س احتاد العلماء امل�شريني يف كندا، ومقره يف م�نرتيال )1990-1999(. وه� ع�ش� م�ؤ�ش�س للمنظمة الدولية 

للتعاون اجلن�بي- اجلن�بي ببكني، كما اأنه ي�شغل ع�ش�ية هيئات حترير لدوريات اأجنبية عريقة.

كتب الدكت�ر بهجت قرين عدة مقالت �شحفية، واأجرى عدة لقاءات اإذاعية وتلفزي�نية، كما �شارك باأكرث من )125( ورقة 

عمل يف امل�ؤمترات، واأ�شدر )4( درا�شات و)8( كتب، واأ�شهم يف تاأليف ف�ش�ل يف نح� )23( كتاًبا اآخر، ون�شر نح� )53( 

ه�ت�شمان  بجائزة  الدويل”  وال�شل�ك  والكاريزما  الجتماعي  “التغري  الأول  كتابه  وفاز  عديدة.  اأجنبية  دوريات  يف  مقاًل 

لعام 1976م.

مرسي مايا  الدكتورة/ 

الدكت�رة مايا مر�شي هي من�شقة �شندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمراأة يف م�شر.

والبح�ث  للدرا�شات  الإقليمي  املعهد  من  للمراأة  الإن�شاين  الأمن  جمال  يف  العامة  ال�شيا�شات  يف  الدكت�راه  على  ح�شلت 

اإدارة الأعمال من جامعة �شيتي يف  ا على درجتي املاج�شتري يف الإدارة العامة واملاج�شتري يف  اأي�شً العربية. وهي حا�شلة 

وا�شنط�ن بال�ليات املتحدة. كما ح�شلت الدكت�رة مايا مر�شي على درجة البكال�ري��س يف العل�م ال�شيا�شية من اجلامعة 

بالقاهرة. الأمريكية 

وهي خبرية يف درا�شات وجمالت عدة ت�شمل: التفاقات الدولية، معاهدات واتفاقيات حق�ق الإن�شان، متكني املراأة والعدالة 

للمراأة والتفاقيات  الإن�شانية  اإىل احلق�ق  بالإ�شافة  العامة، هذا  التخطيط وامل�ازنات  الن�ع الجتماعي يف  اإدماج  الن�عية، 

ذات ال�شلة. 

املراأة  �شد  التمييز  اأ�شكال  كافة  على  الق�شاء  اتفاقية  على  والتدريبات  العمل  ور�س  من  العديد  مر�شي  مايا  الدكت�رة  اأجرت 

)ال�شيداو(، واحلق�ق الإن�شانية للمراأة، وم�ازنات الن�ع والطفل، والدع�ة، والتاأثري وبناء التحالفات. 

الدولية”.  واملوؤمترات  “املراأة  بعن�ان  بحث  ورقة  تاأليف  يف  مر�شي  مايا  الدكت�رة  �شاركت  البحثية  خربتها  اإطار  ويف 

2004م”، ال�شادر عن �شندوق الأمم املتحدة الإمنائي. و�شاركت يف اإعداد  “تقدم املراأة العربية  وكانت املن�شق لتقرير 

الن�ع  يف  “امل�شاواة  كتاب  يف  �شاركت  كما  املراأة،  �شد  التمييز  اأ�شكال  كافة  على  الق�شاء  لتفاقية  املعرفية  احلقيبة 

الدميقراطية”.  تخلق  الجتماعي 
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شلقامي هانيا  الدكتورة/ 

يف  متخ�ش�شة  وهي  بالقاهرة.  الأمريكية  باجلامعة  الجتماعية  البح�ث  مبركز  م�شاركة  اأ�شتاذة  �شلقامي  هانيا  الدكت�رة 

ال�ش�دان  يف  واملراأة  وال�شكان،  ال�شحة  جمال  يف  ميدانية  باأبحاث  وقامت  �شبق  وقد   ،)Anthropology( الأجنا�س  علم 

“م�شارات” من اأجل العدالة لالأ�شرة واملراأة. وتق�م حالًيا بدرا�شة  والعراق وم�شر. وهي حالًيا املن�شق الإقليمي مل�شروع 

و�شع املراأة فيما يتعلق بق�شايا الفقر والعمالة والتمكني.

لديها عدة م�ؤلفات باللغتني الإجنليزية والعربية يف دوريات خمتلفة.

ن
و

كــ
ر

شا
�
ملــــــ

ا



���

ثانًيا: موؤلفو الأوراق

العشا عثمان  احلسن  حممد  بلقيس  الدكتورة/ 

هي باحث اأول باملجل�س الأعلى للبيئة وامل�ارد الطبيعية. وحائزة على جائزة اأبطال الأر�س لعام 2008م املقدمة من برنامج الأمم 

املتحدة للبيئة ل�شبعة اأ�شخا�س حقق�ا منجزات بيئية كبرية. وقد اختريت �شمن فريق الكتاب بالهيئة احلك�مية لتغري املناخ 

باأو�شل�. 2007م  لل�شالم  ن�بل  جائزة  ت�شليم  احتفال  يف  للم�شاركة 

ال�شهادات العلمية

دكت�راه يف عل�م الغابات – جامعة اخلرط�م. 

ماج�شتري يف العل�م البيئية – جامعة اخلرط�م. 

بكال�ري��س درجة ال�شرف – عل�م الغابات – جامعة اخلرط�م. 

 الأوراق العلمية وامل�شاركات

اإعداد عدد من الدرا�شات ال�شت�شارية والفنية، وكتابة العديد من الأوراق العلمية والبح�ث املن�ش�رة يف دوريات 

عاملية وحملية.

امل�شاركة قي اأكرث من )65( م�ؤمتًرا علمًيا يف اأكرث من )45( دولة ح�ل العامل.

كاتبة يف تقرير التقييم الرابع للهيئة احلك�مية لتغري املناخ. 

كاتبة ومن�شقة يف تقرير الهيئة احلك�مية اخلا�س بح�شاد ثاين اأك�شيد الكرب�ن وتخزينه. 

كاتبة ومن�شقة يف تقرير البنك الدويل اخلا�س بالتقييم العاملي لدور العل�م الزراعية والتكن�ل�جيا يف التنمية.

كاتبة يف تقرير الهيئة احلك�مية اخلا�س مب�جهات ح�شر غازات الدفيئة / قطاع الطاقة. 

كاتبة يف ال�رقة الفنية للهيئة احلك�مية اخلا�شة بتغري املناخ واملياه. 

قامت باإعداد درا�شة ح�ل منهجيات درا�شات تقييم الآثار والتكيف مع ظاهرة تغري املناخ بالتعاون مع معهد �شت�كه�مل 

للبيئة- بب��شطن.

امل�شاركة ب�رقه علمية ح�ل منهجيات التكيف مع تغري املناخ باإفريقيا يف منتدى الطاقة بجامعة �شتانف�رد – اأمريكا. 

امل�شاركة ب�رقه علمية ح�ل اأول�يات البحث العلمي يف جمالت تغري املناخ باإفريقيا باملعهد العاملي لأبحاث التنمية – كندا.

ع�ش�ية املجال�س العلمية

ع�ش� الهيئة ال�شت�شارية ملجل�س ال�زراء عن قطاع البيئة.

ل من املعهد  اإفريقيا اخلا�س باأبحاث التكيف فيها، واملم�َّ نائب رئي�س املجل�س ال�شت�شاري للم�شروع الإقليمي لقارة 

العاملي لأبحاث التنمية بكندا واإدارة التنمية العاملية باململكة املتحدة. 

ع�ش� املجم�عة ال�شت�شارية للمتغريات البيئية والأمن الغذائي بجامعة اأك�شف�رد-اململكة املتحدة.

ع�ش� فريق اخلرباء املخت�س بتكيف الغابات مع تغري املناخ. 

ع�ش� اللجنة العلمية للربنامج العاملي للبعد الإن�شاين للمتغريات البيئية. 

ع�ش� اللجنة العلمية والفنية لالآلية ال�طنية للرقابة البيئية – مركز ال�شاحل وال�شحراء. 

اأ�شتاذ متعاون بجامعة الزعيم الأزهري ق�شم الدرا�شات البيئية 
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قرني بهجت  الدكتور/ 

)انظر ال�شرية الذاتية ال�اردة يف ق�شم الفريق العلمي واملحررين(

على حسن  الدكتور/ 

حا�شل على درجة الدكت�راه فى القت�شاد- جامعة جن�ب اإلين�ي - دي�شمرب -1986 وماج�شتري عل�م اقت�شاد- جامعة جن�ب 

اإلين�ي - اأغ�شط�س 1982.

املنا�شب واخلربات الأكادميية:

اأ�شتاذ القت�شاد فى جامعة ولية اأوهاي�، اأغ�شط�س 2008.

اأ�شتاذ م�شارك فى ق�شم القت�شاد بجامعة ولية اأوهاي�.

اأ�شتاذ م�شارك مبركز درا�شات ال�شرق الأو�شط، و معهد ج�ن جلني لل�شيا�شة العامة- جامعة ولية اأوهاي�.

اأ�شتاذ القت�شاد- بكلية الأعمال- جامعة ال�شيخ زايد- )2005-2002(.

اأ�شتاذ زائر )درجة باحث كبري من م�ؤ�ش�شة ف�لربايت(- جامعة الإمارات العربية املتحدة- ربيع عام 2000.

اأ�شتاذ زائر- جامعة عني �شم�س- م�شر- اإبريل 1999. 

اأ�شتاذ زائر م�شرتك- جامعة الك�يت- دولة الك�يت- �شبتمرب 1993 �شبتمرب 1994.

اأ�شتاذ م�شاعد- جامعة ولية اأوهاي�-  �شبتمرب 1989 �شبتمرب 1996.

اأ�شتاذ م�شاعد زائر- جامعة جن�ب اإلين�ي- اأغ�شط�س 1988 مايو 1989.

باحث م�شارك- جامعة جن�ب اإلين�ى- فرباير 1988 اأغ�شط�س 1988.

حما�شر فى علم القت�شاد-جامعة الأ�شكندرية - يناير 1987 مايو 1989.

حما�شر م�شاعد علم القت�شاد-جامعة الأ�شكندرية - اأغ�شط�س 1982 - 1986.

مدر�س علم القت�شاد- جامعة الأ�شكندرية - اأكت�بر 1977 اأغ�شط�س 1982.

خليل عاصم  الدكتور/ 

حا�شل على درجة الدكت�راه فى القان�ن العام - جامعة فريب�رج )�ش�ي�شرا(، وكان عن�ان الر�شالة: “اإر�شاء �شلطة تاأ�شي�شية 

فى العامل العربى: احلالة الفل�شطينية”، امل�شرف الأول: الربوفي�ش�ر ت�ما�س فلينري- مدير املعهد الحتادي- 2006.

الأن�شطة: 

اأ�شتاذ م�شاعد يف دائرة القان�ن - فل�شطني، فرباير 2007. 

اأ�شتاذ زائر- برنامج الدميقراطية و حق�ق الإن�شان- جامعة بريزيت- فرباير 2007 

اأ�شتاذ زائر- برنامج التعاون الدوىل و التنمية- جامعة بيت حلم- 2007/2006، عن�ان الدورة: “درا�شات ال�شالم و 

ا�شرتاتيجيات حل ال�شراعات”

http://www.freewebs.com/pscrs

الدوىل  املركز  فل�شطني” من مت�يل  الدميقراطية فى  و  الدولة  بناء  و  القان�نى  “الإ�شالح  البحثي  امل�شروع  م�شرف 

لأبحاث التنمية - كندا- معهد القان�ن- 2008-2006.

الأوروبية  اجلامعة  معهد  الدولية-  الهجرة  التطبيقى ح�ل  للبحث  الي�رومت��شطية  املجم�عة   - قان�نى  مرا�شل  عمل 
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بـ  اخت�شارا  املعروف  الأوروبي  لالحتاد  التابع  امل�شاحبة  الإجراءات  وبرنامج  الأوروبية.  اللجنة  مت�يل  -فل�رن�س- 

MEDA   فى مار�س 2006 

http://www.carim.org/

جرباوي علي  الدكتور/ 

اأ�شتاذ العل�م ال�شيا�شية والإدارة العامة يف جامعة بريزيت منذ عام 1981م. وه� متخ�ش�س يف ال�شئ�ن الفل�شطينية والتنم�ية. 

اإ�شافة اإىل ذلك عمل ما بني عامي 1998م - 2000م مديًرا عاًما للهيئة الفل�شطينية امل�شتقلة حلق�ق امل�اطن، وخبرًيا يف حق�ق 

الإن�شان مع وكالة “غ�ث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني” )الأونروا( عام 2000م - 2001م، واأميًنا عاًما ومديًرا تنفيذًيا 

للجنة النتخابات املركزية الفل�شطينية ما بني عامي 2002م  - 2004م، وعميًدا لكلية احلق�ق والإدارة العامة يف جامعة بريزيت 

ما بني عامي 2005م- 2008م، ورئي�ًشا للفريق ال�طني لإعداد خطة الإ�شالح والتنمية الفل�شطينية )2008م - 2011م( يف 

عام 2007م/2008م.

الشامسي فاطمة  الدكتورة/ 

والقت�شاد  الإدارة  كلية  يف  القت�شاد  ق�شم  يف  التدري�س  هيئة  وع�ش�  املتحدة،  العربية  الإمارات  جلامعة  العام  الأمني  هي 

بجامعة الإمارات. حا�شلة على دكت�راه يف القت�شاد من جامعة اإك�شرت يف اململكة املتحدة، وماج�شتري يف القت�شاد من جامعة 

ال�شيا�شية  والعل�م  القت�شاد  كلية  من  القت�شاد  يف  وبكال�ري��س  الأمريكية،  املتحدة  بال�ليات  مريلند  ولية  يف  بالتيم�ر 

بجامعة القاهرة.

تقلدت العديد من املنا�شب الأكادميية والإدارية، منها على �شبيل املثال: من�شب رئي�س ق�شم القت�شاد، م�شاعد العميد ل�شئ�ن الطلبة، 

رئي�س وحدة التدريب والتاأهيل ال�ظيفي، قائم باأعمال عميد كلية الإدارة والقت�شاد بجامعة الإمارات ووكيل الكلية. عملت م�شت�شاًرا 

لهيئة تنمية وت�ظيف امل�ارد الب�شرية يف دولة الإمارات، وراأ�شت وحدة التاأهيل ال�ظيفي.

اأ�شهمت بالعديد من الأبحاث املن�ش�رة يف املجالت العلمية املحكمة والدوريات ومن�ش�رات امل�ؤمترات العلمية التي تعنى بق�شايا 

مثل: التنمية والنم� القت�شادي، التعاون والتن�شيق القت�شادي، القطاع اخلا�س ودوره يف التنمية يف دول جمل�س التعاون، 

�شيا�شات وفاعلية ال�شتثمار الأجنبي يف دول جمل�س التعاون، تن�ع م�شادر الدخل الق�مي واأهميته لقت�شاديات دول جمل�س 

التعاون، املراأة ودورها القت�شادي، فاعلية القطاع امل�شريف يف دولة الإمارات. 

�شاركت يف العديد من امل�ؤمترات والندوات وحلقات النقا�س وور�س العمل العلمية التي تتناول خمتلف الق�شايا القت�شادية 

والجتماعية. �شاركت يف ور�س عمل ناق�شت ق�شايا املراأة، مثل: “املراأة ك�شريك يف القرار ال�شيا�شي”، و“املراأة �شريك يف 

القت�شاد و�شريك يف مراكز اتخاذ القرار” وغريها. 

�شاركت يف ع�ش�ية العديد من اللجان العلمية والجتماعية على م�شت�ى الدولة، مثل جلنة منظمة التجارة العاملية. ومثلت الدولة 

يف م�ؤمتر املنظمة يف الدوحة. وهي ع�ش� م�ؤ�ش�س يف مركز اخلليج لالأبحاث يف �ش�ي�شرا، وع�ش� م�ؤ�ش�س يف جمعية حق�ق 

الإن�شان يف دولة الإمارات، وع�ش� يف فريق العمل اخلا�س باإعداد �شيا�شة التعليم العايل يف اإمارة اأب� ظبي. وع�ش� م�شارك 

يف جلنة اإعداد تقرير“اأهداف الألفية لدولة الإمارات لعام 2007م” الذي اأعدته وزارة القت�شاد. 
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محدان كمال  الدكتور/ 

رئي�س الق�شم القت�شادي يف م�ؤ�ش�شة البح�ث وال�شت�شارات، وهي م�ؤ�ش�شة خا�شة تعمل يف بريوت منذ عام 1977م.

ع�ش� يف عدة “جلان خرباء” �شبق اأن �شكلها جمل�س ال�زراء ح�ل م��ش�عات اقت�شادية حمددة، من بينها: حجم القطاع 

لل�شمان  ال�طني  ال�شندوق  واإ�شالح  اخل�شخ�شة،  وبرنامج  القت�شادي،  والنه��س  الط�ارئ  وبرنامج  ووظائفه،  العام 

الجتماعي، واملخطط الت�جيهي ل�شتخدام الأرا�شي اللبنانية، وا�شرتاتيجية التنمية املدنية.

والأ�شعار  امل�ؤ�ش�شات،  تناف�شية  بينها:  من  عدة،  م��ش�عات  ح�ل  املتعاقبني،  القت�شاد  وزراء  من  لعدد  �شابق  م�شت�شار 

والأج�ر، وحماية امل�شتهلك، ومكافحة الحتكار، وتط�ير امل�ؤ�ش�شات ال�شغرية وامليكروية.

 ،)UNDP( املتحدة  لالأمم  الإمنائي  كالربنامج  الدولية  املنظمات  من  العديد  مع  ا�شت�شارية  مهمات  يف  ط�يلة  لفرتات  عمل 

والبنك الدويل، والي�ني�شف، والأ�شك�ا، ومنظمة العمل الدولية، والأونريزد )UNRISD(، اإ�شافة اإىل الحتاد الأوروبي.

تط�ير  تخ�س  م��ش�عات  ح�ل  الدرا�شات  ع�شرات  على  امل�ؤ�ش�شة  يف  القت�شادي  للق�شم  رئا�شته  خالل  من  اأ�شرف 

ا�شرتاتيجيات التنمية، والتنمية املحلية، وتقييم الأو�شاع القت�شادية واملالية يف فرتات خمتارة، ودرا�شة �ش�ق العمل وم�قع 

املراأة فيه، اإ�شافة اإىل م��ش�عات مثل: الفقر، والت�شخم، والبطالة، واقت�شاد الأ�شرة، واقت�شاد ال�شحة والتعليم، وغريها 

من امل��ش�عات. وقد احتل م��ش�ع الن�ع الجتماعي )اجلندر( ركًنا اأ�شا�شًيا يف معظم هذه الدرا�شات التي �شملت عدًدا من 

البلدان العربية وبلدان ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا اإ�شافة اإىل لبنان.

باري�س  املن�ش�رة يف دوريات عربية وفرن�شية واإجنليزية، ومن �شمنها كتاب �شدر يف  امل�ؤلفات والإ�شهامات  العديد من  له 

)باللغة الفرن�شية( حتت عن�ان: “ احلرب اللبنانية :الط�ائف والطبقات الجتماعية واله�ية ال�طنية”.

يف  وع�ش�   ،)ERF( القاهرة  يف  القت�شادية  البح�ث  منتدى  يف  م�ؤ�ش�س  وع�ش�  لالقت�شاديني،  اللبنانية  اجلمعية  ع�ش� 

اجلمعية العربية للبح�ث القت�شادية )م�شر(.

حا�شل على دبل�م اخت�شا�س من معهد النفط الفرن�شي بباري�س )1973م(، وعلى دبل�م درا�شات عليا من كلية القت�شاد يف 

جامعة القدي�س ي��شف )USJ( ببريوت )1971م(.

هرماسي الباقي  عبد  حممد  الدكتور/ 

ه� جامعي ووزير ت�ن�شي �شابق.

ح�شل على الإجازة يف الفل�شفة بجامعة ال�ش�رب�ن عام 1962م، وعلى �شهادة املرحلة الثالثة يف علم الجتماع بباري�س عام 

1966م، ثم نال درجة الدكت�راه يف علم الجتماع من جامعة كاليف�رنيا �شنة 1971م.

دّر�س علم الجتماع يف جامعتي ت�ن�س وكاليف�رنيا )ال�ليات املتحدة الأمريكية( من 1971م اإىل 1992م تاريخ تعيينه �شفرًيا 

للجمه�رية الت�ن�شية لدى الي�ن�شك�.

تقّلد م�شئ�لية وزير الثقافة يف اجلمه�رية الت�ن�شية من 1996م اإىل 2004م قبل اأن يعنيَّ وزيًرا لل�شئ�ن اخلارجية.

ال بخربة ط�يلة وبطاقة متجّددة لي�شغل  ثم انتقل الدكت�ر عبد الباقي هرما�شي عام 2006م اإىل الإمارات العربية املتحّدة حممَّ

من�شب م�شت�شار لدى مركز الدرا�شات ال�شرتاتيجية يف اأب� ظبي.

الأعلى لالت�شال،  للمجل�س  رئي�ًشا  الت�ن�شية  رئي�س اجلمه�رية  �شيادة  قبل  تعيينه من  بعد  ت�ن�س  اإىل  عاد  2008م،  عام  ويف 

امل�ؤ�ش�شة ال�شت�شارية العليا يف جمال الإعالم والت�شال.
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املــن�شـورات

احلركة  منها:  عديدة  م�ؤلفات  اإىل  اإ�شافة  والثقافة،  ال�شيا�شة  �ش��شي�ل�جية  درا�شات يف  هرما�شي  الباقي  عبد  للدكت�ر 

ال�شغلية يف ت�ن�س، الدولة واملجتمع يف املغرب العربي، نظرة جديدة على العامل الثالث، املـغرب العربي يف م�اجـهة التح�لت 

ًدا. كما اأ�شهم يف تاأليف عّدة اإ�شدارات، منها: اأزمة الدميقراطية يف العامل العربي، التغيريات  الدولية، العامل الثالث جمدَّ

ال�شيا�شية يف املغرب العربي، دميقراطية بدون دميقراطيني: جتديد ال�شيا�شات يف العامل الإ�شالمي.

الأن�شطة اجلمعياتية

امتاز الدكت�ر عبد الباقي هرما�شي باأن�شطته واإ�شهاماته القيِّمة يف حركة املجتمع املدين؛ فه� م�ؤ�ش�س اجلمعية الت�ن�شية 

الّلجنة  يف  ع�ش�  وه�  ال�شيا�شية.  والعل�م  الجتماع  علم  جمال  يف  دولية  جمعيات  ة  عدَّ يف  وع�ش�  ال�شيا�شية،  للعل�م 

ال�شت�شارية للمنظمة العاملية للملكية الفكريَّة، ويف منتدى الفكر العربي. وقـد نظم حتـت رعـاية الي�ن�شـك� الندوة املـت��شطية 

لبيداغ�جية الت�شـامح )اإبريل/ني�شان 1995م(.

وقد حظي الدكت�ر عبد الباقي هرما�شي بال�شنف الأّول مـن و�شـام اجلـمه�ريـة الت�ن�شية، وباأو�شمة ا�شتحقاق يف اململكة 

املغربية واإيطاليا ومالطا.

املصري واصف  منذر  املهندس/  الدكتور 

ولد الدكت�ر املهند�س منذر وا�شف امل�شري يف مدينة نابل�س يف فل�شطني عام 1935م، تلقى تعليمه العام يف مدار�س نابل�س قبل 

اأن يلتحق باجلامعات الربيطانية لإكمال درا�شته العليا، حيث ح�شل على �شهادات جامعية يف الهند�شة الكهربائية والريا�شيات 

والتعليم التقني، بداأ حياته العملية معلًما ومدرًبا مهنًيا، ثم مديًرا يف مدر�شة ثان�ية �شناعية، ثم مديًرا لدائرة الكهرباء يف بلدية 

للتعليم املهني يف وزارة الرتبية والتعليم الأردنية، ثم مديًرا عاًما  اإىل مدينة عّمان حيث عمل مديًرا  نابل�س. وانتقل بعد ذلك 

مل�ؤ�ش�شة التدريب املهني، ثم اأميًنا عاًما ل�زارة الرتبية والتعليم.

ل�شم�  م�شت�شاًرا  ذلك  بعد  وعمل  1998م.  1996اإىل  من  الفرتة  يف  العايل  للتعليم  ووزيًرا  والتعليم  للرتبية  وزيًرا  اأ�شبح 

الأمري احل�شن بن طالل، واأميًنا عاًما للمجل�س الأعلى للعل�م والتكن�ل�جيا، ورئي�ًشا للمركز ال�طني لتنمية امل�ارد الب�شرية 

حتى الآن.

عمل م�شت�شاًرا مع عدة منظمات اإقليمية ودولية، منها: منظمة العمل العربية، واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعل�م، واملنظمة 

الأملانية  واملنظمة  الأوروبية،  التدريب  وهيئة  الدويل،  والبنك  والي�ني�شيف،  والي�ن�شك�،  والثقافة،  والعلم  للرتبية  الإ�شالمية 

للتنمية، وجامعة ب�ن، وغريها.

اأم��س  جان  وميدالية  الأردنية،  واملعلم  وال�شتقالل،  الك�كب،  اأو�شمة  منها:  والأجنبية،  املحلية  الأو�شمة  من  عدًدا  يحمل 

كومينيو�س من اليون�شكو.

�شارك يف عدد كبري من املجال�س يف املجالت القت�شادية والجتماعية والرتب�ية.

واملر�شدات،  للك�شافة  الأردنية  للجمعية  عاًما  واأميًنا  بعد،  والتعليم عن  املفت�ح  للتعليم  العربية  لل�شبكة  عاًما  اأميًنا  يعمل حالًيا 

ال�طني  املجل�س  اأمناء  رئي�س جمل�س  رانيا،  امللكة  ونائًبا جلاللة  العليا،  للدرا�شات  العربية  اأمناء جامعة عمان  ملجل�س  ورئي�ًشا 

ل�شئ�ن الأ�شرة، وع�شً�ا يف جمل�س الرتبية والتعليم، وع�شً�ا يف جمل�س الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني، وع�شً�ا 

يف جمل�س اإدارة املطب�عات يف م�ؤ�ش�شة التدريب الأوروبية.



���
ن

و
كــ

ر
شا

�
ملــــــ

ا

ن�شر اأكرث من ثمانني بحًثا ودرا�شة يف جمالت وم�ؤمترات حملية وعربية ودولية، األَّف و�شارك يف تاأليف اأكرث من خم�شني 

والنفجار  “املعل�ماتية  م�ؤلفاته:  ومن  املهني.  والتدريب  والتعليم  والرتبية  والتنمية  الكهرباء  تكن�ل�جيا  جمالت  يف  كتاًبا 

املهني  والتدريب  التعليم  و“اقت�شاديات  )2003م(”،  الب�شرية  امل�ارد  وتنمية  و“الع�ملة  )2004م(”،  وال�شباب  املعريف 

“القد�س: مدينة  دي�ان �شعر بعن�ان  وله   .”Vocational Education: The Way Ahead )1994(“و ”)2002م(

ال�شالم الدامي”.

حفاظ عباس  ندى  الدكتورة/ 

هي طبيبة ا�شت�شارية يف طب العائلة. ت�شغل حالًيا من�شب ع�ش� جمل�س ال�ش�رى يف املجل�س الت�شريعي يف مملكة البحرين منذ 

عام 2007م، وع�ش� املجل�س الأعلى للمراأة منذ عام 2002م. 

العائلة من  التخ�ش�س يف طب  القاهرة، وعلى �شهادة  1979م من جامعة  حا�شلة على بكال�ري��س الطب واجلراحة يف عام 

جامعة بريوت الأمريكية، و�شهادة طب الأطفال ال�قائي من جامعة اأدنربه باأ�شكتالندا، ودبل�م اإدارة الرعاية ال�شحية من الكلية 

امللكية للجراحني باأيرلندا.

مت تعيينها وزيرة لل�شحة يف الفرتة 2004-2007م. حققت خاللها عدة اإجنازات، اأهمها و�شع روؤية لتط�ير النظام ال�شحي يف 

مملكة البحرين بهدف حت�شني ج�دة اخلدمات ال�شحية، وزيادة خيارات املر�شى، ود�شنت عدًدا من املبادرات التط�يرية، �شملت 

و�شع ا�شرتاتيجية تعزيز ال�شحة، وتط�ير اخلدمات الطبية يف الرعاية الأولية والثان�ية، وتط�ير الك�ادر الب�شرية وتدريبها، 

وم�شاعفة قدرة ا�شتيعاب كلية العل�م ال�شحية لفئتي التمري�س والفنيني ال�شحيني، وم�شروع اإن�شاء هيئة وطنية م�شتقلة لتنظيم 

املهن واخلدمات ال�شحية. وخالل فرتة وزارتها تراأ�شت اللجنة ال�طنية لل�شكان واللجنة ال�طنية ملكافحة التدخني.

عملت كمن�شقة خلدمات الأم�مة والطف�لة يف الفرتة 1986-2002م يف الرعاية ال�شحية الأولية، وو�شعت اخلطة ال�شرتاتيجية 

لالرتقاء ب�شحة الأم والطفل، واأ�ش�شت خالل فرتة اإدارتها عدًدا من اخلدمات ال�قائية والعالجية لالأم والطفل، �شملت: الفح�س 

وعنق  الثدي  ل�شرطان  املبكر  لالكت�شاف  للمراأة  الدوري  والفح�س  للطفل،  ال�شديقة  امل�شت�شفيات  وم�شروع  للطفل،  الدوري 

الرحم، الفح�س قبل الزواج، وغري ذلك. 

قدمت العديد من اخلدمات الفنية ال�شت�شارية لدول املنطقة يف جمال �شحة الأم والطفل والرعاية ال�شحية الأولية من خالل 

املنظمات الدولية، مثل: منظمة ال�شحة العاملية، ومنظمة الأمم املتحدة للطف�لة )الي�ني�شيف(.

واأ�شتاذة  العربي،  اخلليج  بجامعة  الطب  بكلية  م�شاعدة  اأ�شتاذة  تعيينها  مت  حيث  والتدريب،  التعليم  يف  اإ�شهامات  لديها 

الطبية  واملنتديات  امل�ؤمترات  يف  العلمية  الأوراق  من  العديد  وقدمت  ال�شحة.  ب�زارة  العائلة  طب  برنامج  يف  ة  ا�شت�شاريًّ

من  التط�عي  العمل  يف  عدة  اإ�شهامات  كذلك  ولديها  العلمية،  البح�ث  جمال  يف  اإ�شهامات  عدة  ولديها  والعاملية.  الإقليمية 

خالل ع�ش�يتها يف اجلمعيات الأهلية مثل: جمعية ال�شحة الإجنابية، وجمعية تنمية الطف�لة، وجمل�س اأمناء مركز معل�مات 

املراأة والطفل، وجمعية املنتدى.
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ثالًثا: املعقبون العرب

اهلويدى راشد  الرمحن  عبد  ابتسام  الدكتورة/ 

اأ�شتاذة م�شاعدة بق�شم التاأمني بكلية التجارة والقت�شاد – جامعة �شنعاء – اليمن.

محد إنصاف  الدكتورة/ 

ال�ش�رية  الهيئة  اإدارة يف  الفل�شفة، وع�ش� جمل�س  الإيب�شتيم�ل�جيا واملنطق يف جامعة دم�شق ، كلية الآداب ، ق�شم  اأ�شتاذة 

ل�شئ�ن الأ�شرة، وم�شت�شارة يف جمل�س ال�شعب، وخبرية يف �شندوق الأمم املتحدة لل�شكان على مك�ن اجلندر.

عملت �شابًقا رئي�شة حترير ملجلة املعرفة ال�ش�رية، ومديرة لثقافة الطفل يف وزارة الثقافة، وهي اأ�شتاذة حما�شرة يف جامعات 

حلب وت�شرين واملعهد ال�طني لالإدارة العامة وجامعة اإيرلنغن يف اأملانيا.

باأوراق عمل يف م�ؤمترات  املراأة، و�شاركت  الأكادميي ويف جمال  التخ�ش�س  الدرا�شات والأبحاث يف جمال  العديد من  لها 

عربية ودولية وحملية ح�ل املراأة والطفل.

اخلالص بنت  بوبة  الدكتورة/ 

هي م�ريتانية اجلن�شية.

حا�شلة على درجة املاج�شتري يف ت�شيري البيئة البحرية من جامعة كيبك - برمك�شي الكندية.

لها خربة �شبعة ع�شر عاًما، منها اأحد ع�شر عاًما من اخلربة يف جمال البحث العلمي، حيث عملت باحثة يف املعهد ال�طني لبح�ث 

املحيطات وال�شيد، ثم رئي�شة ملخترب البيئة والأحياء املائية قبل اأن تَعنيَّ يف مار�س/اآذار 2007م رئي�شة مل�شلحة عل�م البحار 

ب�زارة ال�شيد والقت�شاد البحري، وهي امل�شلحة املكلفة مبتابعة امل�شروعات والن�شاطات وتقييمها من حيث تاأثريها على البيئة 

البحرية )ا�شتغالل برتول، ن�شاطات �شيد...اإلخ(.

الرتكي ثريا  الدكتورة/ 

عملت الدكت�رة ثريا الرتكي اأ�شتاذة يف علم الأنرثوب�ل�جيا باجلامعة الأمريكية بالقاهرة. يف الفرتة من 1989-1991م. كانت 

الدكت�رة ثريا الرتكي رئي�شة ق�شم علم الجتماع والأنرثوب�ل�جيا يف نف�س اجلامعة.

�شع�د، وهارڤارد،  اآل  العزيز  عبد  امللك  مثل: جامعة  والعربية،  الدولية  اجلامعات  الرتكي يف كثري من  ثريا  الدكت�رة  عملت 

وبن�شلـڤانيا، وج�رج تاون.

اإىل  بالإ�شافة  الأديان،  الن�ع ومقارنة  الأ�شرة، ودرا�شات  اأكرث من خم�شة كتب يف جمالت  الرتكي  ثريا  الدكت�رة  اأ�شدرت 

العديد من الأبحاث امليدانية.
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عصفور جابر  الدكتور/ 

للرتجمة،  الق�مي  املركز  ومدير  القاهرة،  بجامعة  العربية  اللغة  ق�شم  يف  الأدبي  النقد  اأ�شتاذ  ه�  ع�شف�ر  جابر  الدكت�ر 

منذ  للمراأة  الق�مي  باملجل�س  التنفيذي  املجل�س  وع�ش�  والإعالم،  الثقافة  جلنة  ومقرر  للمراأة،  الق�مي  املجل�س  وع�ش� 

الي�م. اإىل  تاأ�شي�شه 

هارڤارد  جامعتي  مثل  العملية،  حياته  من  خمتلفة  اأوقات  يف  الدولية  اجلامعات  من  كثري  مع  ع�شف�ر  جابر  الدكت�ر  عمل 

وو�شك�ن�شن بال�ليات املتحدة الأمريكية، وجامعة اأ�شتكه�مل بال�ش�يد.

ح�شل على كثري من اجل�ائز، من اأهمها: جائزة الإبداع العربي يف جمال الأدب من م�ؤ�ش�شة الفكر العربي عام 2007م، وجائزة 

التميز من جامعة القاهرة عام 2008م. 

اأ�شدر الدكت�ر جابر ع�شف�ر )31( كتاًبا، واألَّف )87( بحًثا لندوات وم�ؤمترات حملية ودولية.

النقيب حسن  خلدون  الدكتور/ 

يعمل الدكت�ر خلدون النقيب اأ�شتاذ م�شارك يف علم الجتماع وعلم النف�س الجتماعي بكلية العل�م الجتماعية - جامعة الك�يت، 

وع�ش� عامل يف اأكادميية ني�ي�رك للعل�م، وع�ش� اللجنة الك�يتية للرتبية والعل�م والثقافة، وع�ش� املجل�س التنفيذي للجمعية 

الدولية لعلم الجتماع.

الأو�شاع  العامة، وواقع  الجتماعية، واخلدمات  امل�شكالت  بحًثا من�ش�ًرا يف دوريات خمتلفة يف جمال   )20( اأكرث من  لديه 

الجتماعية وم�شتقبلها يف دول اخلليج العربي، والع�ملة.

ويعترب كتابه عن “الدولة واملجتمع يف اخلليج العربي” من الكال�شيكيات عن هذه املنطقة.

صفدي رائد  الدكتور/ 

دكت�ر رائد �شفدي كبري اخلرباء القت�شاديني يف دائرة التنمية القت�شادية يف دبي، رئي�س اإدارة التنمية القت�شادية بجامعة 

اأنت�يرب، وباحث يف منتدى البح�ث القت�شادية.

واملنظمات  العربية  للعديد من احلك�مات  اقت�شادي  عمله كم�شت�شار  اإىل  بالإ�شافة  الدويل،  البنك  اقت�شادي يف  عمل كخبري 

الدولية يف الفرتة من 1988م اإىل1993م، وعمل دكت�ر رائد �شفدي رئي�ًشا لإدارة التنمية يف “منظمة التعاون القت�شادي 

والتنمية”)OECD: Organization for Economic Co-operation and Development( يف الفرتة من 1998م 

اإىل 2008م.

األَّف )50( مقاًل وكتًبا عديدة يف جمالت الرتتيبات التجارية الإقليمية، واحل�اجز غري اجلمركية، والتجارة والتنمية، والتجارة 

والبيئة، والنظام التجاري العاملي.
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جياكامان ريتا  الدكتورة/ 

الدكت�رة ريتا جياكامان تعمل اأ�شتاذة وباحثة ومن�شقة برامج يف معهد املجتمع وال�شحة العامة بجامعة بريزيت. 

تقلدت الكت�رة جياكامان عدة منا�شب يف نف�س اجلامعة يف الفرتة من 1978م اإىل2003م، من ذلك عملها كاأ�شتاذة م�شاعدة 

يف ق�شم الأحياء. وهي كذلك م�ؤ�ش�شة اإدارة وحدة ال�شحة املجتمعية ورئي�شتها.

اأ�شدرت الدكت�رة جياكامان )28( كتاًبا يف الفرتة من 1979م اإىل2000م، ون�شرت )28( مقاًل يف جمالت علمية دولية يف 

الفرتة من 2001م اإىل 2008م.

احلر زهور  األستاذة/ 

قا�شية منذ عام 1977م.

حالًيا هي رئي�شة غرفة باملجل�س الأعلى يف مادة الأح�ال ال�شخ�شية، واأ�شتاذة باملعهد العايل للق�شاء. 

�شغلت من�شب رئي�شة حمكمة ابتدائية بالدار البي�شاء من 2002م اإىل 2006م. عملت رئي�شة لق�شم ق�شاء الأ�شرة بنف�س املدينة.

اأ�شهمت كخبرية يف اإ�شالح مدونة الأ�شرة، حيث كانت ع�ش�ة يف اللجنة امللكية ال�شت�شارية التي ت�لت و�شع م�شروع مدونة 

الأ�شرة اجلديد. 

�شغلت من�شب م�شت�شارة ب�زارة حق�ق الإن�شان �شابًقا. فاعلة جمع�ية، وترتاأ�س اجلمعية املغربية مل�شاندة الأ�شرة. �شاركت يف 

عدة م�ؤمترات ونـدوات على امل�شت�يني ال�طني والدويل.

مت ت��شيمها مرتني من طرف ملك املغرب حممد ال�شاد�س، ومت تكرميها �شمن ال�شيدات العربيات املتميزات يف امل�ؤمتر الأول 

ملنظمة املراأة العربية مبملكة البحرين يف ن�فمرب/ت�شرين الثاين 2006م. 

الرمحوني سعيدة  الدكتورة/ 

تون�شية اجلن�شية.

كلية  من  ال�ّشيا�شي  الجتماع  علم  يف  وبالتحديد  الجتماع  علم  يف  جّدا  م�شّرف  مبالحظة  الدكت�راه  �شهادة  على  حا�شلة 

“املراأة وامل�شاركة الجتماعية، درا�شة ح�ل املراأة باجلمعيات  1996م ح�ل م��ش�ع:  الآداب والعل�م الإن�شانية بت�ن�س عام 

الجتماعية”.

با�شرت التدري�س اجلامعي بكلية الآداب والعل�م الإن�شانية ب�شفاق�س، ودّر�شت امل�اد العلمية التالية:

مناهج البحث يف علم الجتماع.

النظريات يف علم الجتماع. 

علم الجتماع ال�شيا�شي.

علم اجتماع الن�ع

بادرت باإدراج مادة علم اجتماع الن�ع كمادة تدر�س يف ق�شم علم الجتماع. 

البح�ث  ت�شجيع  بهدف  والتحديث؛  التنمية  م�شرية  يف  م�شاركتها  ومدى  املراأة  ح�ل  بدرا�شات  تتعّلق  جامعية  بح�ًثا  اأّطرت 

†

†

†

†
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اجلامعية ح�ل املراأة، والإ�شهام يف تفتح اجلامعة على ق�شايا املراأة والتنمية. ن�شرت العديد من املقالت العلمية بعدة جمالت.

ة ملركز البح�ث والدرا�شات والت�ثيق والإعالم ح�ل املراأة.  ت�شغل الآن من�شب مديرة عامَّ

البواردي أمحد  حممد  الدكتور/  معايل 

ي�شغل معايل الدكت�ر حممد اأحمد الب�اردي عددًا من املنا�شب احلي�ية واملهمة يف القطاعني العام واخلا�س يف اإمارة اأب�ظبي 

ل�كالة  العام  واملدير  اأب�ظبي،  لإمارة  التفيذي  للمجل�س  العام  الأمني  من�شب  معاليه  ويت�ىل  املتحدة.  العربية  الإمارات  ودولة 

اأب�ظبي للبيئة وجهاز اأب�ظبي للرقابة الغذائية، كما يراأ�س معاليه جائزة اأب�ظبي لالأداء احلك�مي املتميز.

النباتات واحلي�نات  الدويل يف  املتحدة لتفاقية الجتار  العربية  الإمارات  دولة  تطبيق  اأجل  العمل من  وملعاليه دور مهم يف 

املهددة - �شايت�س. وقد قام بدور اأ�شا�شي على �شعيد �شياغة وت�جيه عمليات تنفيذ العديد من املبادرات البيئية الفريدة مثل 

ال�شرتاتيجية البيئية لإمارة اأب�ظبي.

)ي�شغل  الفطرية  للحياة  الإمارات  البيئي، ومنها: جمعية  بال�شاأن  تعنى  التى  امل�ؤ�ش�شات  اإطالق جمم�عة من  معاليه جه�د  قاد 

من�شب رئي�س جمل�س الإدارة(، هيئة البيئة - اأب�ظبي، املركز ال�طني لبح�ث الطي�ر، مركز الإمارات لتنمية احلياة الفطرية 

يف املغرب.

 تخرج معاليه يف كلية ل�ي�س اآند كالرك بال�ليات املتحدة المريكية يف عام 1981، حيث ح�شل على �شهادة البكال�ري��س فى 

العل�م ال�شيا�شية والتاريخية.

القش أكرم  حممد  الدكتور/ 

ح�شل على الدكت�راه يف العل�م الجتماعية والقت�شادية من اأملانيا عام 1988م.

وه� ي�شغل حالًيا من�شب اأمني املجل�س الأعلى لرعاية الفن�ن والآداب والعل�م الجتماعية يف وزارة التعليم العايل ال�ش�رية، 

اأ�شتاذ م�شاعد )م�شارك( يف جامعة دم�شق، ق�شم علم الجتماع، ورئي�س وحدة الدرا�شات الجتماعية والقت�شادية يف  وه� 

مركز الدرا�شات والبح�ث ال�شرتاتيجية بجامعة دم�شق، وع�ش� جمل�س اإدارة الهيئة ال�ش�رية ل�شئ�ن الأ�شرة.

�س يف جامعة ت�شرين وعدد من املعاهد العليا واملت��شطة يف �ش�رية، وعمل ملدة ثالثة اأع�ام يف ق�شم العل�م الجتماعية بكلية  درَّ

الآداب بجامعة البحرين، وملدة اأربعة اأع�ام يف جامعة اجلبل الغربي يف ليبيا. 

له العديد من الدرا�شات والبح�ث امليدانية ح�ل الطف�لة، وال�شباب، واملراأة، وامل�شنني، وق�شايا اجتماعية اأخرى، بالتعاون مع 

منظمات دولية وعربية وهيئات ومراكز بحث عربية و�ش�رية. 

خليفة آل  حسن  بنت  مريم  الشيخة/  الدكتورة 

نائبة رئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة – مملكة البحرين.

حا�شلة على الدكت�راه يف القان�ن الدويل العام.

-

-
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اأ�شتاذ م�شارك يف كلية احلق�ق جامعة البحرين.

رئي�شة مركز الدرا�شات الد�شت�رية والقان�نية، كلية احلق�ق- جامعة البحرين.

.)The Chartered Institute of Arbitrators-UK( ع�ش�ة م�شاركة يف املجمع الفقهي للق�شاة–اململكة املتحدة

.)GCCC( حمكمة يف مركز التحكيم التجاري لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي- البحرين

ع�ش�ة يف اجلمعية امل�شرية للقان�ن الدويل – جمه�رية م�شر العربية.

.)International Alliance of Women - UK( ع�ش�ة يف الحتاد الدويل للمراأة–اململكة املتحدة

ع�ش�ة يف الهيئة ال�شت�شارية للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربي.

حيت ناصيف  الدكتور/ 

يعمل الدكت�ر نا�شيف حتي منذ عام 2000م رئي�س بعثة جامعة الدول العربية يف باري�س، ومراقًبا دائًما يف منظمة 

اليون�شكو.

عمل بالعديد من املنظمات يف الفرتة من 1975م اإىل2000م، مثل اجلامعة العربية.

وجامعة  بالقاهرة،  الأمريكية  اجلامعة  مثل  اأكادميية،  مب�ؤ�ش�شات  اأو�شطية  وال�شرق  الدولية  للعالقات  كاأ�شتاذ  عمل 

اجلزائر، وجامعة جن�ب كاليف�رنيا، واجلامعة الأمريكية ببريوت.

اأ�شدر الدكت�ر نا�شيف حتي خم�شة كتب، واألقي العديد من املحا�شرات يف العاملني العربي والدويل.

كداد نصرية  الدكتورة/ 

ال�شيدة ن�شرية كداد طبيبة خمت�شة.

مديرة ال�شكان ب�زارة ال�شحة وال�شكان وا�شالح امل�شت�شفيات باجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية. 

ع�ش� يف اللجنة ال�طنية للمراأة.

تفرغت مند الثمانينات لل�شحة العم�مية، ل�شيما �شحة الأم.

تكفلت يف ال�شن�ات الأخرية بربامج: ال�شكان، والتنمية، وال�شحة الإجنابية، والن�ع الجتماعي.

من اإجنازاتها ما يلي: 

ت��شيع خدمات التنظيم العائلي.

و�شع ال�شرتاجتية ال�طنية للك�شف املبكر عن �شرطان الرحم.

تن�شيق البح�ث ال�طنية.

الإ�شهام يف ترقية النظام املعل�ماتي ال�شحي وتقييم الربامج. 

ت�شرف حالًيا على اللجنة ال�طنية لل�شكان التي نالت جائزة الأمم املتحدة عام 2007م.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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رابًعا: املعقبون الأجانب

كوبيلي هيلني  آن  الدكتورة/ 

الدكت�رة اآن هيلني ك�بيلي تعمل مديرة لإدارة تنمية البح�ث والدرا�شات يف منظمة الأمم املتحدة بال�ليات املتحدة 

الأمريكية. منذ عام 2007م.

عملت يف العديد من امل�ؤ�ش�شات الدولية والأكادميية، كعملها مدر�ًشا م�شاعًدا يف جامعتي ج�رج تاون وبن�شيلـڤانيا، 

وذلك قبل عملها يف الأمم املتحدة.

ا بالكثري من الأبحاث يف العديد من  األفت الكثري من املقالت التي مت ن�شرها يف دوريات اأجنبية عديدة واأ�شهمت اأي�شً

املوؤمترات الدولية.

سوليفان إيرل  الدكتور/ 

الدكت�ر اإيرل �ش�ليفان ه� املدير الأكادميي الفخري للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وه� اأ�شتاذ العل�م ال�شيا�شية بنف�س 

اجلامعة.

وكاليف�رنيا  ي�تاه  جامعات:  منها  1998م،  اإىل  1973م  من  الفرتة  يف  الدولية  اجلامعات  من  العديد  يف  عمل 

وب�رتالند.

اأ�شدر �شتة كتب، كان اآخرها كتابه اخلا�س باملمار�شة الدبل�ما�شية متعددة الأطراف يف منظمة الأمم املتحدة ال�شادر 

يف عام 1999م. كما األف د. �ش�ليفان اأكرث من )15( مقالة يف دوريات دولية اأجنبية، واأ�شهم بالكثري من الأوراق 

البحثية يف م�ؤمترات دولية.

مرييف إميا  الدكتورة/ 

الدكت�رة اإميا مرييف تعمل اأ�شتاذة لالقت�شاد ال�شيا�شي بكلية الإدارة احلك�مية وال�شئ�ن الدولية بجامعة درهام يف 

بريطانيا.

تراأ�س معهد الدرا�شات الإ�شالمية وال�شرق اأو�شطية منذ عام 2005م.

اأ�شدرت اأكرث من )40( مقاًل يف دوريات اأجنبية اأكادميية خمتلفة، كما اأ�شدرت كتاًبا عن التغري القت�شادي وال�شيا�شي 

يف ت�ن�س، و�شاركت عدًدا كبرًيا من امل�ؤلفني الدوليني يف اإ�شدار عدة كتب عن القت�شاد ال�شيا�شي.

بيلغني بينار  الدكتورة/ 

تعمل الدكت�رة بينار بيلغني اأ�شتاذة م�شاركة للعالقات الدولية يف جامعة بيلكنت يف تركيا. 

ال�شيا�شية،  للعل�م  الأمريكية  والرابطة  الدولية،  الدرا�شات  ورابطة  الدولية،  للدرا�شات  الربيطانية  الرابطة  ع�ش� يف 

والرابطة الربيطانية لدرا�شات ال�شرق الأو�شط.

اأ�شدرت كتاًبا يف 2005م عن الأمن الإقليمي يف ال�شرق، بالإ�شافة اإىل ذلك فقد األَّفت اأكرث من )5( ف�ش�ل يف كتب 

اأخرى، و)13( مقاًل يف دوريات اأجنبية خمتلفة.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ساندلر جوان  األستاذة/ 
قد  )ي�نيفيم(. و  للمراأة  الإمنائى  املتحدة  الأمم  التنفيذى لربامج �شندوق  املدير  نائب  الأ�شتاذة ج�ان �شاندلر من�شب  ت�شغل 

عملت لدى العديد من الهيئات و املنظمات الدولية و اجلماعات الن�شائية على مدى ال�شتة و ع�شرين عاما املا�شية مع الرتكيز 

على املنظمات التى تعمل فى جمالت التنمية و التخطيط الإ�شرتاتيجي و العدالة القت�شادية. و �شغلت ع�ش�ية جمال�س اإدارات 

 Association( و رابطة حق�ق املراأة فى التنمية )Breakthrough( العديد من املنظمات الدولية و املحلية من بينها منظمة

 .)Gender at Work( و الن�ع الجتماعى فى العمل )for Women’s Rights in  Development

و تق�د الأ�شتاذة ج�ان �شاندلر اجله�د التى يق�م بها �شندوق الي�نيفيم من اأجل تنفيذ الربامج التى ت�شتهدف ح�ش�ل املراأة 

على حق�قها و نتيجة ذلك فى اإطار دعم متكني املراأة و منا�شرة حق�قها فى مناطق اأفريقيا و املنطقة الآ�شي�ية املطلة على املحيط 

الهادى و اأمريكا الالتينية و منطقة الكاريبى و و�شط و �شرق اأوروبا و دول الك�من�لث امل�شتقلة. 

و قبل التحاقها للعمل ب�شندوق الي�نيفيم، عملت كم�شت�شارة للعديدة من منظمات حق�ق املراأة الدولية التى تتخذ من ال�ليات 

املتحدة الأمريكية مقًرا لها مبا فى ذلك العديد من املنظمات التابعة لالأمم املتحدة مثل: ال�شندوق العاملى للمراأة واملجل�س الق�مى 

لالأبحاث اخلا�شة باملراأة. كما عملت اأي�شا ملدة اإحدى ع�شر عاًما ل�شالح املركز الدوىل لتحكيم املراأة مع الرتكيز على م�شروعات 

حمددة و اإعداد كتيبات التدريب و ور�س العمل املتعلقة مب��ش�عات مثل الت�ش�يق و التنمية القت�شادية و العدالة القت�شادية 

و طرق جمع التربعات بالن�شبة للمنظمات الن�شائية.

باربارت جني  الدكتورة/ 

الدكت�رة جني باربارت تعمل اأ�شتاذة زائرة يف مركز درا�شات التنمية والن�ع بجامعة و�شت اإنديز برتينيداد و ت�باغ�، 

ا اأ�شتاذة يف جامعة األب�رج يف الدمنارك. وهي اأي�شً

ت�شارك يف ور�س عمل كثرية عن تنمية املراأة يف عدة بالد، اأهمها: لندن، و�شنغاف�رة، وم�زنبيق، ونيجرييا.

املراأة والعمل، والتغري  )60( مقاًل يف جمالت خمتلفة، منها: عالقة  اأكرث من  )16( كتاًبا، واأ�شدرت  اأكرث من  األفت 

بالعالقات  والعنف  الن�ع واجلن�س  2008م عن عالقة  عام  م�ؤلفاتها كتاب �شدر يف  واأحدث  والتح�شر.  الجتماعي 

الدولية.

الكهام روبـــــن  الدكتور/ 

الدكت�ر روبـن لكهام باحث م�شارك متقاعد يف معهد الدرا�شات الإمنائية يف جامعة �شا�شك�س يف بريطانيا.

لديه اأكرث من اأربعني عاًما من اخلربة العملية يف جمال التنمية الإمنائية يف امل�ؤ�ش�شات التي عمل بها يف نيجرييا، وغانا، 

وجامعة هارفارد يف ال�ليات املتحدة الأمريكية، واأ�شرتاليا.

1999م  من  الفرتة  يف  �شا�شك�س  جامعة  يف  الإمنائية  الدرا�شات  ملعهد  التابعة  البحثية  الربامج  من  الكثري  تراأ�س 

اإىل2003م والتي تخ�ش�شت يف مناق�شه احلكم الدميقراطي يف املجتمعات التي مزقتها ال�شراعات.

اأ�شدر اأكرث من ت�شعة كتب، وله م�ؤلفات عديدة يف دوريات اأجنبية خمتلفة.
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لودفيج روبـــــن  الدكتورة/ 

تعمل الدكت�رة روبـن ل�دفيج منذ عام 1976م رئي�ًشا لإدارة ال�شئ�ن ال�شيا�شية ورئي�ًشا ل�حدة البح�ث وال�شيا�شات 

يف الأمانة العامة لالأمم املتحدة يف مقرها الرئي�س يف ال�ليات املتحدة الأمريكية.

املتحدة  الأمم  م�شروعات  تط�ر  كما  والنتخابات.  وال��شاطة،  املبكر،  بالإنذار  املتعلقة  الأبحاث  �شري  على  ُت�شرف 

للم�شاعدات النتخابية وتطبقها يف اإفريقيا واآ�شيا واأوروبا.

األقت العديد من املحا�شرات الأكادميية يف جامعة الأمم املتحدة، وجامعتي هنرت وميت�شيجان يف الفرتة من 1981م 

اإىل2005م.

اأ�شدرت العديد من امل�ؤلفات يف دوريات اأجنبية خمتلفة.

هاردرز سيليا  الدكتورة/ 

تعمل الدكت�رة �شيليا هاردرز اأ�شتاذة للعل�م ال�شيا�شية بجامعة برلني احلرة، ومديرة ملركز �شيا�شات ال�شرق الأو�شط 

و�شمال اإفريقيا بنف�س اجلامعة.

عملت اأ�شتاذة م�شاعدة للعل�م ال�شيا�شية وعلم الن�ع. كما عملت باحثة وحما�شرة يف عدة جامعات، منها: جامعة ب��شم، 

ومن�شرت، وهامب�رج. وذلك يف الفرتة من 1995م اإىل2007م.

1992م يف م�شر بال�شرتاك مع اجلامعة الأمريكية بالقاهرة ومركز الأبحاث  تخ�ش�شت يف عمل الأبحاث منذ عام 

الفرن�شي. 

قامت بعمل الكثري من الرحالت والأبحاث امليدانية يف الأردن و�ش�ريا ولبنان واملغرب.

سن غيتا  الدكتورة/ 

الهند لالإدارة يف باجنالدور، واأ�شتاذة م�شاعدة لل�شحة  العامة يف معهد  لل�شيا�شة  اأ�شتاذة  الدكت�رة غيتا �شن  تعمل 

العامة والدولية يف جامعة هارفارد بال�ليات املتحدة الأمريكية.

ترتكز اأعمالها يف الأبحاث التي تدع� اإىل تغيري ال�شيا�شة العامة يف جمايل: بعد الن�ع يف ال�شيا�شات ال�شكانية، واأبعاد 

العدالة ال�شحية للمراأة.

ح�شلت على الدكت�راه ال�شرفية يف الطب من معهد كارولين�شكا يف ال�ش�يد عام 2003م.

تتمتع بالئحة ط�يلة من امل�ؤلفات والكتب، كان اآخرها كتابها ال�شادر عام 2008م عن انعدام امل�شاواة يف جمال ال�شحة، 

واأ�شباب هذه الظاهرة، وكيفية معاجلتها.

نونيمان غريد  الدكتور/ 

الدكت�ر غريد ن�نيمان مدير معهد الدرا�شات العربية والإ�شالمية بجامعة اإك�شرت بربيطانيا، وزميل م�شارك يف برنامج 

ال�شرق الأو�شط يف املعهد امللكي للدرا�شات الدولية يف لندن.

عمل اأ�شتاًذا يف العالقات الدولية و�شيا�شات ال�شرق الأو�شط يف جامعة لنك�شرت يف بريطانيا يف الفرتة من 1993م 

اإىل2007م.
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ا للجمعية الربيطانية لدرا�شات ال�شرق الأو�شط يف الفرتة من 1998م اإىل2002م. عمل مديًرا تنفيذيًّ

لديه العديد من املقالت الدولية والكتب املتخ�ش�شة يف العالقات الدولية و�شيا�شة ال�شرق الأو�شط.

لند فرانسيس  الدكتورة/ 

تعمل الدكت�رة فران�شي�س لند اأ�شتاذة م�شاركة يف كلية درا�شات التنمية بجامعة ك�ازول� بجن�ب اإفريقيا.

هي الرئي�س الدويل لربنامج اأبحاث احلماية الجتماعية ملنظمة

“Women in Informal Employment: Globalising and Organising :WEIGO”

وهي باحثة م�شاركة يف اإدارة ال�شيا�شات الجتماعية والعمل الجتماعي يف جامعة اأك�شف�رد.

اأ�شدرت خم�شة كتب واأكرث من )10( مقالت، بالإ�شافة اإىل تخ�ش�شها يف الأبحاث امليدانية.

روبزن فيليب  الدكتور/ 

الدكت�ر فيليب روبنز اأ�شتاذ العل�م ال�شيا�شية، وخبري يف �شيا�شات ال�شرق الأو�شط بجامعة اأك�شف�رد.

اأم�شى ثمانية اأع�ام كرئي�س لربنامج ال�شرق الأو�شط يف املعهد امللكي للعالقات الدولية يف �شاثام هاو�س يف لندن، 

وذلك قبل العمل يف اأك�شف�رد.

ا الكثري  اأحدث اإ�شدارات كتاب عن تاريخ الأردن، واآخر عن العالقات اخلارجية لرتكيا منذ احلرب الباردة. لديه اأي�شً

من امل�ؤلفات يف جمالت اأكادميية دوليه يف جمالت ال�شيا�شة والعالقات الدولية يف منطقة ال�شرق الأو�شط.

أكسويرذي لويد  الدكتور/ 

�شعادة الدكت�ر ل�يد اأك�ش�يرذي-�شاحب ع�ش�ية جمل�س امللكة اخلا�س فى كندا- حا�شل على و�شام كندا من الدرجة الرفيعة 

- حا�شل على و�شام مانيت�با من الدرجة الرفيعة.

رئي�س و نائب رئي�س جامعة وينيبج - تخرج فى اجلامعة فى عام 1961 بعد ح�ش�له على درجة البكال�ري��س من الكلية املتحدة 

)املعروفة حاليا با�شم جامعة و ينيبج(، و بعد ذلك ح�شل على درجة املاج�شتري ثم الدكت�راه من جامعة برين�شت�ن فى عامى 

1963 و 1972 على الرتتيب. 

ومتتد م�شريته فى عامل ال�شيا�شة ح�اىل 27 عاًما، عمل خالل �شت �شن�ات منها فى املجل�س الت�شريعى ملدينة مانيت�با، و 21 

عاًما فى الربملان الفيدراىل. 

�شغل الدكت�ر ل�يد اأك�ش�يرذي العديد من املنا�شب ال�زارية اأهمها وزير الت�ظيف و الهجرة و وزير م�شئ�ل عن و�شع املراأة 

و وزير النقل و وزير تنمية امل�ارد الب�شرية، و وزير ال�شئ�ن اخلارجية خالل الفرتة من 2000-1996. 

و خالل فرتة ت�ليه وزارة ال�شئ�ن اخلارجية، ا�شتهر على ال�شعيد الدوىل باأفكاره املتعلقة بدعم الأمن الإن�شانى وخ�ش��شا فيما 

يتعلق مبعاهدة اأوتاوا و هى اتفاقية عاملية تاريخية حتظر ا�شتخدام الألغام الأر�شية امل�شادة لالأفراد. و نظًرا لدوره القيادى فى 

امل�شائل املتعلقة مبكافحة الألغام الأر�شية، فقد مت تر�شيحه للح�ش�ل على جائزة ن�بل. و مت منحه جائزة ال�شمال و اجلن�ب من 

املجل�س الأوروبى تقديًرا جله�ده فى اإر�شاء املحكمة اجلنائية الدولية و الربوت�ك�ل اخلا�س مبكافحة ظاهرة الأطفال اجلن�د. 
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كما ح�شل على جائزة �شينات�ر باتريك جيه. ليهى تقديًرا جله�ده على امل�شت�ى الدوىل من اأجل حظر الألغام الأر�شية و حظر 

ا�شتخدام الأطفال كجن�د و تقدمي جمرمى احلرب للمحاكمة. 

ا فى جلنة التمكني القان�نى للفقراء التابعة للربنامج الإمنائى لالأمم املتحدة، و الذى ن�شر فى عام 2008 التقرير  و عمل اأي�شً

الذى قام باإعداده حتت عن�ان “جعل القان�ن اآلية تعمل من اأجل �شالح اجلميع”.

و يعمل حالًيا كمف��س فى معهد م�ؤ�ش�شة اأ�شنب للح�ار، و ع�ش� فى جلنة تغري املناخ القطبى. و ي�شغل من�شب ع�ش� جمل�س 

اإدارة م�ؤ�ش�شة ماك اأرثر و منظمة مراقبة حق�ق الإن�شان و معهد ال�شيا�شة التعليمية و جامعة اأركتيك و غريها من امل�ؤ�ش�شات 

و الهيئات الأخرى.

أندرسون لزيا  الدكتورة/ 

الدكت�رة ليزا اأندر�ش�ن هي املدير الأكادميي للجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ عام 2008م.

هي خبرية يف �شيا�شات ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا.

قبل عام 2008م عملت اأ�شتاذة ثم مديرة اإدارة، فعميد )رئي�س ق�شم( للعالقات الدولية يف جامعة ك�ل�مبيا، بالإ�شافة 

م�شاعد  كمدر�س  هارفارد  جامعة  يف  ا  اأي�شً عملت  اأو�شطية.  ال�شرق  للدرا�شات  ك�ل�مبيا  ملعهد  كرئي�شة  عملها  اإىل 

للدرا�شات الجتماعية.

اأ�شدرت )4( كتب واأكرث من )54( مقاًل يف دوريات اأجنبية عديدة، بالإ�شافة اإىل املقالت ال�شحفية واأوراق العمل يف 

املوؤمترات الدولية.
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خام�ًسا: اأع�ساء احللقة النقا�سية

قرقاش حممــد  أنور  الدكتور/  معايل 

وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س ال�طني الإحتادي - دولة الإمارات العربية املتحدة.

حا�شل على درجة البكال�ري��س يف العل�م ال�شيا�شية من جامعة ج�رج وا�شنطن يف ال�ليات املتحدة الأمريكيـة عام 1981م ، 

اإىل جانب درجة املاج�شتري يف العل�م ال�شيا�شية من اجلامعة ذاتها عام 1984، ونال درجة الدكت�راه من كلية كنغز يف جامعة 

كامربدج يف بريطانيا عام 1990م . 

�شدر املر�ش�م الإحتادي بتعيينه وزيرًا للدولة ل�ش�ؤون املجل�س ال�طني الإحتادي يف عــام 2006م ومت تكليف معاليه برتاأ�س 

اللجنة ال�طنية لإنتخابات املجــل�س ال�طني الإحتادي  2006 والتي قامت بالإ�شراف على العملية الإنتخابية الأوىل من ن�عها يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة .  

كما ي�شغل من�شب وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية اإىل جانب من�شبه ك�زير للدولة ل�ش�ؤون املجل�س ال�طني ،و يرتاأ�س معاليـــه 

اللجنة ال�طنية ملكافحة الإجتار بالب�شر .

قرني بهجت  الدكتور/ 

)انظر ال�شرية الذاتية ال�اردة يف ق�شم الفريق العلمي واملحررين(

السويدي سند  مجال   / الدكتور 

ح�شل الدكت�ر جمال �شند ال�ش�يدي على درجة الدكت�راه من جامعة وي�شك�ن�شن، يف ال�ليات املتحدة الأمريكية. وي�شغل 

حاليا من�شب املدير العام ملركز الإمارات للدرا�شات والبح�ث ال�شرتاتيجية. كما اأنه اأ�شتاذ العل�م ال�شيا�شية بجامعة الإمارات 

العربية املتحدة، وقد �شبق له اأن قام بتدري�س م�شاقات عدة؛ منها: منهجية البحث العلمي، والثقافة ال�شيا�شية، والنظم ال�شيا�شية 

املقارنة، والعالقات الدولية، وذلك يف كل من جامعة الإمارات، وجامعة وي�شك�ن�شن، بال�ليات املتحدة الأمريكية.

وقد عني رئي�ًشا للجنة اإيفاد الطلبة املتميزين علمًيا، التابعة ملكتب �شاحب ال�شم� رئي�س الدولة عام 1999، واأ�شبح ع�ش�ًا يف 

جمل�س اإدارة معهد الإمارات الدبل�ما�شي يف عام 2001. واإ�شافة اإىل اأنه رئي�س جمل�س اإدارة مدر�شة الإمارات ال�طنية، فقد 

�شغل ع�ش�ية جمل�س جامعة زايد لعدة �شن�ات. ويف ي�لي�/مت�ز 2006 عني ع�ش�ًا يف املجل�س ال�طني لالإعالم الذي ت�شكل 

برئا�شة �شم� ال�شيخ عبدالله بن زايد اآل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية املتحدة. وه� ع�ش� يف املجل�س ال�شت�شاري 

لكلية ال�شيا�شة وال�ش�ؤون الدولية يف جامعة مني بال�ليات املتحدة، 2007.

العالقات  تط�ير  يف  املتميزة  جله�ده  تقديرًا  الأوىل،  الدرجة  من  الفرن�شي  ال�شتحقاق  و�شام  على  ح�شل   ،2002 عام  ويف 

الثنائية بني دولتي الإمارات وفرن�شا. كما منح جائزة ال�شخ�شية التنفيذية للقيادات ال�شابة من معهد جائزة ال�شرق الأو�شط 

للتميز عام 2006، ومنح كذلك الأ�شتاذية الفخرية من اجلامعة الدولية يف فيينا عام 2008. وقد مت تكرميه من قبل �شاحب 

ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة مبنا�شبة ف�زه بجائزة الإمارات التقديرية للعل�م 

والفن�ن والآداب يف دورتها الثالثة للعام 2008، وذلك يف فرع الدرا�شات والأبحاث/الدرا�شات ال�شيا�شية، تقديرًا حل�ش�ره 

الفكري وجه�ده البارزة لدى �شانع القرار ال�شيا�شي يف الإمارات.
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ومفاهيم  العربي،  اخلليج  منطقة  اأمن  منها:  امل��ش�عات؛  من  الكثري  ح�ل  البحثية  واملقالت  الدرا�شات  من  بالعديد  �شارك 

الدميقراطية يف املجتمعات العربية والغربية. وله العديد من امل�شاهمات يف تاأليف واإعداد وحترير الكتب والإ�شدارات منها:

 “الدميقراطية واحلرب وال�شالم فى ال�شرق الأو�شط”،  “النفط واملاء: التعاون الأمني يف اخلليج”.

سن غيتا  الدكتورة/ 

)انظر ال�شرية الذاتية ال�اردة يف ق�شم املعقبني الأجانب(

براهيمي خلضر  السيد/  معايل 

خل�شر براهيمي ه� وكيل الأمني العام ال�شابق لالأمم املتحدة، وال�زير ال�شابق لل�ش�ؤون اخلارجية يف اجلزائر. كما �شغل من�شب 

�شفري اجلزائر لدى اململكة املتحدة وم�شر وال�ش�دان، وعمل يف معهد الدرا�شات املتقدمة يف برين�شت�ن، ني� جري�شي. 

2005، �شغل من�شب امل�شت�شار اخلا�س لالأمني العام لالأمم املتحدة. وخالل تلك الفرتة )فرباير/  2004 اإىل نهاية  من يناير 

يونيو 2004( مت ار�شاله اىل بغداد كمبع�ث خا�س للم�شاعدة يف ت�شكيل احلك�مة العراقية لت�يل ال�شلطة. بعد م�ؤمتر ب�ن ح�ل 

اإىل كاب�ل كممثل خا�س لالأمني العام لالأمم املتحدة ورئي�س بعثة الأمم املتحدة  2001( ت�جه  افغان�شتان )ن�فمرب/ دي�شمرب 

مل�شاعدة اأفغان�شتان. وقبل ذلك ، كان مبع�ث الأمني العام اخلا�س لأفغان�شتان يف الفرتة من ي�لي� 1997 اإىل اأكت�بر 1999. 

ا ، يف عام 2000 ، جلنة م�شتقلة اأن�شاأها الأمني العام لالأمم املتحدة ك�يف عنان ملراجعة عمليات حفظ ال�شالم  وقد تراأ�س اأي�شً

اأفريقيا  البلدان يف  من  عدد  اإىل  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  عن  نيابة  اخلا�شة  البعثات  من  العديد  تراأ�س  كما  املتحدة.  لالأمم 

وال�شرق الأو�شط.

عمل معايل ال�شيد خل�شر براهيمي مقرًرا مل�ؤمتر الأمم املتحدة عام 1992 عن البيئة والتنمية ، املعروف با�شم “قمة الأر�س”. 

ومن 1984-1991 عمل وكياًل لالأمني العام جلامعة الدول العربية ، ومن 1989-1991 ، �شغل من�شب املبع�ث اخلا�س للجنة 

الثالثية العربية يف لبنان ، وه� اأي�شا ع�ش� املجل�س ال�شت�شاري الدويل للجامعة الأمريكية يف بريوت.

وه� ع�ش� يف جماعة  “ال�شي�خ” وت�شم جمم�عة من كبار ال�شا�شة وال�شخ�شيات العامة، مت اإن�شاوؤها يف 2007 مببادرة من 

نيل�ش�ن مانديال والتي يراأ�شها رئي�س الأ�شاقفة ديزم�ند ت�ت�.

أندرسون لزيا  الدكتورة/ 

)انظر ال�شرية الذاتية ال�اردة يف ق�شم املعقبني الأجانب(

الشامسى سامل  ميثاء  الدكتورة/ 

وزيرة دولة، بحك�مة دولة الإمارات العربية املتحدة، ورئي�شة جمل�س اإدارة �شندوق الزواج فى اأب�ظبي. وهي م�شت�شارة رئي�شة 

املجل�س الأعلى مل�ؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية وع�ش� جمل�س اإدارة جامعة ال�شرب�ن- اأب�ظبي.
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م�شاعدة نائب مدير جامعة الإمارات العربية املتحدة ل�ش�ؤون البحث العلمي ورئي�شة جمل�س البحث العلمي باجلامعة.

والتكن�ل�جيا  العلم  فريق خرباء  العلمي، ع�ش�  والبحث  بالتعليم  املعنية  العربية  للدول  للي�ن�شك�  العلمية  اللجنة  ع�ش�  وهي 

لالإ�شك�ا، ع�ش� باللجنة ال�شت�شارية لكلية هارفارد الطبية مبركز دبي للدرا�شات العليا والبح�ث، ع�ش� اللجنة ال�شت�شارية 

باملعهد ال�ش�يدي بال�شكندرية.

املراأة  بق�شايا  خا�شة  اهتمامات  ولها  والدولية،  القليمية  املنتديات  من  العديد  يف  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  مثلت  وقد 

وال�شكان والق�ى العاملة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي. كما األفت العديد من الكتب عن املراأة، العائلة واملجتمع.

العامل  املتميزة يف  الإدارية  العربية  “املراأة  2003 عن  العربية  لالإدارة  اآل مكت�م  بن را�شد  ال�شيخ حممد  بجائزة �شم�  فازت 

العربي”.

حا�شلة على دكت�راه يف علم الجتماع، جامعة عني �شم�س، 1992، وماج�شتري يف علم الجتماع، جامعة الإ�شكندرية، جمه�رية 

م�شر العربيه، 1988، بكال�ري��س يف علم الجتماع، جامعة امللك �شع�د، اململكة العربية ال�شع�دية، 1980.

جعفر  سعدية  نوارة   / الوزيرة  معايل 

اجلزائرية  والتلفزة  ال�طنية  بالإذاعة  عملت  ال�شحافة،  معهد  خريجة  و  املراأة  وق�شايا  بالأ�شرة  املكلفة  املنتدبة  ال�زيرة  هي 

منتجة  و  خمت�شة  حترير  ورئي�شة  كبرية  حمققة  ثم  ق�شم  رئي�شة  اإىل  اأخبار  ومقدمة  حمررة  من  امل�ش�ؤوليات  يف  وتدرجت 

ومقدمة عدة برامج وح�ش�س حتى عام 1997 حيث مت انتخابها باملجل�س ال�شعبي ال�طني لعهدتني و�شغلت عدة منا�شب منها 

نائب رئي�س جلنة الثقافة والت�شال وال�شياحة وع�ش� جلنة التن�شيق بالحتاد الربملاين الدويل ممثلة للمجم�عة العربية، كما 

تراأ�شت جلنة �ش�ؤون املراأة بالحتاد الربملاين العربي .

وهي ع�ش� باللجنة ال�طنية لرتقية وحماية حق�ق الإن�شان وع�ش� م�ؤ�ش�س ورئي�شة اجلمعية ال�طنية”نادي تطلعات”، وع�ش� 

اإقليمية  ندوات  ، كما �شاركت يف عدة  ال�شعبية  الدميقراطية  العربية عن اجلمه�رية اجلزائرية  املراأة  ملنظمة  التنفيذي  املجل�س 

ودولية ح�ل �ش�ؤون الأ�شرة واملراأة والطف�لة.

مت تعيينها وزيرة منتدبة مكلفة بالأ�شرة و ق�شايا املراأة عام 2003.
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�ساد�ًسا: مقررو اجلل�سات

زيد  أبو  ُعال  الدكتورة/ 

الدكت�رة ُعال اأب� زيد اأ�شتاذة الفكر ال�شيا�شي والنظرية ال�شيا�شية، بكلية القت�شاد والعل�م ال�شيا�شية، جامعة القاهرة. 

حا�شلة على ماج�شتري العل�م ال�شيا�شية من جامعة القاهر ة ودكت�راه الفل�شفة من جامعة ت�رونت� بكندا. 

ور�شالتها للدكت�راه ح�شلت على جائزة الـ MESA ، )جمعية درا�شات ال�شرق الأو�شط( كاأف�شل ر�شالة دكت�راه يف اأمريكا 

ال�شمالية )ال�ليات املتحدة  وكندا( لعام1987. 

املتحدة  وال�ليات  ون�رث�مربيا(  )مان�ش�شرت  اجنلرتا  جامعات  اإىل  البحثية  املهمات  من  العديد  ع�ش�  زيد  اأب�  ُعال  الدكت�رة 

)ك�ل�مبيا( يف م��ش�عات حق�ق الإن�شان واجلندر. واهتماماتها البحثية تطال م��ش�عات امل�شاركة ال�شيا�شية للمراأة والعدالة 

اجلندرية، وم�قع املراأة يف مدار�س الفكر ال�شيا�شي احلديث. 

�شاركت الدكت�رة ُعال اأب� زيد، كمتحدثة وكمن�شقة، يف العديد من امل�ؤمترات واملنتديات املحلية والإقليمية والدولية ذات ال�شلة 

باهتماماتها البحثية. كما قامت بدور املدرب /املن�شق للعديد من الدورات يف جمال حق�ق الإن�شان ويف جمال اجلندر. 

�شغلت الدكت�رة ُعال اأب� زيد م�اقع عدة منها: نائب مدير مركز البح�ث والدرا�شات ال�شيا�شية بجامعة القاهرة، ع�ش� اللجنة 

ال�شت�شارية لربنامج الدرا�شات احل�شارية بجامعة القاهرة، ع�ش� جلنة العالقات الدولية باملجل�س الق�مي للمراأة مب�شر؛ وحاليًا 

هي مديرة التخطيط والربامج مبنظمة املراأة العربية.

مرسي مايا 

)انظر ال�شرية الذاتية ال�اردة يف ق�شم الفريق العلمي واملحررين(

شلقامي هانيا 

)انظر ال�شرية الذاتية ال�اردة يف ق�شم الفريق العلمي واملحررين(
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برنامج املوؤمتر
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األول اليوم 
2008م الثاني(  )تشرين  نوفمرب   11 املوافق   1429 القعدة  ذي   13 الثالثاء 

التعاون( جملس  )قاعة  املؤمتر  افتتاح 

بدء اجلل�شة الفتتاحية11:00 �شباًحا

القراآن الكرمي11:00 �شباًحا

الفتتاحية11:05 �شباًحا الكلمات 

بنت مبارك رئي�شة امل�ؤمتر ورئي�شة منظمة املراأة العربية. ال�شيخة فاطمة  كلمة �شم� 

اإبراهيم اآل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين  كلمة �شاحبة ال�شم� امللكي الأمرية �شبيكة بنت 

والرئي�شة ال�شابقة ملنظمة املراأة العربية.

ول.
ُ
كلمات �شاحبات اجلاللة وال�شم� والفخامة ال�شيدات الأ

كلمة الدكتورة ودودة بدران املديرة العامة ملنظمة املراأة العربية.

1:00 ظهًرا
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة منظمة املراأة العربية باإطالق “الإ�شرتاتيجية  تتف�شل �شم� 

الإعالمية للمراأة العربية”.

1:10 ظهًرا
املراأة  “�شبكة  باإطالق  العربية  املراأة  منظمة  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شم�  تتف�شل 

العربية يف بالد املهجر”.

1:20 ظهًرا
باملنح  الفائزات  بتكرمي  العربية  املراأة  مبارك رئي�شة منظمة  بنت  فاطمة  ال�شيخة  تتف�شل �شم� 

البحثية للمنظمة وبجائزة املراأة العربية يف العل�م والتكن�ل�جيا من اأجل التنمية.

انتهاء اجلل�شة.1:30 ظهًرا

غداء1:30 - 3:00 ع�شًرا

3:00 - 4:00 ع�شًرا 

قاعة الحتاد )1(

املرأة” لتنمية  دبي  مؤسسة  ومشاريع  “إسرتاتيجية  املؤمتر:  هامش  على  جلسة 

ال�شام�شيرئي�س اجلل�شة �شيف  �شيخة  �شابقًا، الدكت�رة/  امل�شاعد  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل 

رئي�س مركز امل�اطنة والتنمية.

املتحدث�ن
ال�ش�يدي خليفة  عائ�شة  مديرة اإدارة تط�ير القيادات الن�شائية.الأ�شتاذة/ 

�شالح حممد  �شم�شة  والتخطيط الأ�شتاذة/  الإ�شرتاتيجية  اإدارة  مديرة 

املوؤ�ش�شي.

النقي حممد  ماجدة  مديرة اإدارة ال�شيا�شة والتميز.الأ�شتاذة/ 
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الثاني اليوم 
2008م الثاني(  )تشرين  نوفمرب   12 املوافق   1429 القعدة  ذي   14 األربعاء 

10:00 - 12:00 ظهًرا 

قاعة الحتاد )1(

االعتبار؟” يف  املرأة  أخذ  مت  هل  األمن،  ملفهوم  جديد  “طرح  األوىل:  العمل  جلسة 

غزالةرئي�س اجلل�شة اأب�  هيفاء  الدكت�رة/  الأ�شـرة عط�فة  ل�ش�ؤون  ال�طني  للمجل�س  العام  الأمني 

العربية  املراأة  مبنظمة  التنفيذي  املجل�س  وع�ش� 

الها�شمية. الأردنية  – اململكة 

قريناملتحــدث بهجت  رئي�س الفريق العلمي للم�ؤمتر - اأ�شتاذ العالقات الدكتور/ 

اأ�شتاذ  بالقاهرة،  الأمريكية  باجلامعة  الدولية 

منتدى  مدير  بكندا،  م�نرتيال  بجامعة  البح�ث 

اجلامعة الأمريكية بالقاهرة.

الأ�شتاذة / زه�ر احلراملناق�شون
الأح�ال  يف  الأعلى  باملجل�س  غرفة  رئي�شة 

للق�شاء-  العايل  باملعهد  والأ�شتاذة  ال�شخ�شية 

اململكة املغربية.

حتي نا�شيف  رئي�س بعثة جامعة الدول العربية يف باري�س.الدكت�ر/ 

اأك�ش�يرذي ل�يد  كندا الدكت�ر/  خارجية  ووزير  وينبيغ،  جامعة  رئي�س 

ال�شابق.

ل�دفيج روبن  وحدة الدكت�رة/  رئي�س  ال�شيا�شية،  ال�ش�ؤون  ادارة  رئي�س 

البح�ث وال�شيا�شات – الأمم املتحدة.

ك�بيلي هيلني  اآن  الدكت�رة/ 
ال�ش�ؤون  تن�شيق  مكتب  ال�شيا�شات،  م�شئ�لة 

الإن�شانية- الأمم املتحدة.

زيدمقرر اجلل�شة اأب�  العزيز  عبد  ُعال  مديرة التخطيط والربامج مبنظمة املراأة العربية الدكت�رة/ 

القت�شاد  بكلية  ال�شيا�شي  الفكر  واأ�شتاذة 

والعل�م ال�شيا�شية - جامعة القاهرة.

ا�شرتاحة12:00 - 12:30 ظهًرا
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املتوازية العمل  ورش 

12:30 - 2:30 ظهًرا

قاعة الحتاد رقم )1(

الثقايف” املنظور  املرأة:  “أمن  الثانية:  العمل  جلسة 

كنفاينرئي�س اجلل�شة ب�شرى  الدكت�رة/  وع�ش� �شعادة  اخلارجية  ب�زارة  الإعالم  اإدارة  مديرة 

العربية-  املراأة  مبنظمة  التنفيذي  املجل�س 

اجلمهورية العربية ال�شورية.

هرما�شياملتحدث الباقي  عبد  حممد  اأ�شتاذ الدكت�ر/  لالت�شال-  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

وجامعة  الت�ن�شية  باجلامعات  الجتماع  علم 

الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  كاليفورنيا 

باجلمه�رية  ال�شابق  والثقافة  اخلارجية  وزير 

التون�شية.

حمداملناق�شون اإن�شاف  ق�شم الدكت�رة/  يف  واملنطق  اليب�شتيم�ل�جيا  اأ�شتاذة 

 - دم�شق  جامعة   - الآداب  كلية  الفل�شفة، 

اجلمهورية العربية ال�شورية.

ع�شف�ر جابر  القاهرة، الدكت�ر/  بجامعة  العربي  والنقد  الأدب  اأ�شتاذ 

وجامعات �شنعاء والك�يت وال�ش�يد وبجامعات 

املتحدة  بال�ليات  وهارفارد  وي�شك�ن�شن 

الأمريكية، املدير احلايل للمركز الق�مي للرتجمة 

بالقاهرة.

بيلغني بينار  اأ�شتاذة م�شاركة، ق�شم العالقات الدولية، جامعة الدكت�رة/ 

بيلكنت- تركيا.

نونيمان غريد  والإ�شالمية، الدكتور/  العربية  الدرا�شات  معهد  مدير 

جامعة اإك�شرت- اململكة املتحدة.

�شلقاميمقرر اجلل�شة هانيا  - الدكت�رة/  الجتماعية  البح�ث  مبركز  م�شاركة  اأ�شتاذة 

اجلامعة الأمريكية بالقاهرة.

12:30 - 2:30 ظهًرا

قاعة الحتاد رقم )2(

؟” للمرأة  االقتصادي  األمن  عززت  هل  االقتصاد:  “عوملة  الثالثة:  العمل  جلسة 

كي�انرئي�س اجلل�شة فاديا  الدكت�رة/  الأ�شتاذة  اللبنانية �شعادة  املراأة  ل�ش�ؤون  ال�طنية  الهيئة  ع�ش� 

العربية،  املراأة  التنفيذي مبنظمة  املجل�س  وع�ش� 

اجلمه�رية اللبنانية.

ال�شام�شياملتحدث �شعيد  فاطمة  اأمني عام جامعة الإمارات، دولة الإمارات العربية الدكت�رة/ 

املتحدة.
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اله�يدياملناق�شون را�شد  ابت�شام  التجارة الدكت�رة/  كلية  يف  امل�شاعدة  التاأمني  اأ�شتاذة 

اجلمه�رية  �شنعاء،  جامعة   - والقت�شاد 

اليمنية.

�شفدي رائد  – دائرة التنمية القت�شادية الدكت�ر/  كبري القت�شاديني 

دبي. – حك�مة 

لند فران�شي�س  - الدكتورة/  ناتال  ك�ازول�،  جامعة  م�شاركة،  اأ�شتاذة 

جن�ب اأفريقيا.

مرييف اإميا  الإدارة الدكت�رة/  كلية  ال�شيا�شي،  القت�شاد  اأ�شتاذة 

 - درهام  جامعة  الدولية،  وال�ش�ؤون  احلك�مية 

اململكة املتحدة.

مر�شيمقرر اجلل�شة مايا  باحثة متخ�ش�شة يف م��ش�ع اأمن املراأة.الدكتورة/ 

12:30 - 3:00 ظهًرا

قاعة الحتاد رقم )3(

والبيئة” الصحة  وقضايا  املرأة  “أمن  الرابعة:  العمل  جلسة 

اجلرايةرئي�س اجلل�شة كان�ن  �شارة  ال�زيرة/  وزيرة �ش�ؤون املراأة والأ�شرة والطف�لة وامل�شنني معايل 

العربية  املراأة  مبنظمة  التنفيذي  املجل�س  وع�ش� 

- اجلمهورية التون�شية.

حفاظاملتحدثان ندى  وزيرة الدكت�رة/  اخلليج  بجامعة  الطب  كلية  حما�شرة يف 

ال�شحة ال�شابقة - مملكة البحرين.

الصحة” وقضايا  املرأة  “أمن 

الع�شا عثمان  بلقي�س  وامل�ارد الدكت�رة/  للبيئة  الأعلى  باملجل�س  اأول  باحث 

الطبيعية جمه�رية ال�ش�دان.

العربي” العامل  يف  املناخ  وتغري  “النوع 
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الب�اردياملناق�شون اأحمد  حممد  ظبي- الدكت�ر/  اأب�  التنفيذي،  للمجل�س  العام  الأمني 

الإمارات العربية املتحدة.

كداد ن�شرية  واإ�شالح الدكتورة/  وال�شكان  ال�شحة  ب�زارة  مديرة 

امل�شت�شفيات، اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية 

ال�شعبية.

اخلال�س بنت  ب�بة  ال�شيد الدكت�رة/  ب�زارة  البحار  عل�م  م�شلحة  رئي�شة 

الإ�شالمية  اجلمه�رية  البحري،  والقت�شاد 

املوريتانية.

�شـن غيتا  اأ�شتاذة يف معهد الهند لالإدارة، الهندالدكتورة/ 

باربارت جني  اأ�شتاذة يف جامعة وي�شت اإنديز، مركز درا�شات الدكت�رة/ 

التنمية والنوع - ترينيداد وتوباغو.

جياكامان ريتا  معهد الدكت�رة/  والربامج،  البح�ث  ومن�شقة  اأ�شتاذة 

دولة  بريزيت،  جامعة  العامة،  وال�شحة  املجتمع 

فل�شطني.

اأب� زيدمقرر اجلل�شة العزيز  عبد  ُعال  مديرة التخطيط والربامج مبنظمة املراأة العربية الدكت�رة/ 

القت�شاد  بكلية  ال�شيا�شي  الفكر  واأ�شتاذة 

والعل�م ال�شيا�شية - جامعة القاهرة.

غداء3:00 - 4:00 ع�شرًا

4:00 - 5:30 م�شاًءا

قاعة الحتاد رقم )1(

حول  العربية  اجلامعات  شباب  من  قطاع  رأي  استطالع  املؤمتر:  هامش  على  جلسة 
اإلنسان. وأمن  املرأة  قضايا 

اجلباررئي�س اجلل�شة عبد  �شاملة  الدكت�رة/  املجل�س معايل  وع�ش�  الفاحت  بجامعة  الفل�شفة  اأ�شتاذة 

اجلماهريية  العربية،  املراأة  مبنظمة  التنفيذي 

العربية الليبية ال�شعبية ال�شرتاكية العظمى.

الفتاحاملتحدث عبد  بالله  معتز  اأ�شتاذ العل�م ال�شيا�شية امل�شاعد، بكلية القت�شاد الدكت�ر/ 

وجامعة  القاهرة  جامعة   - ال�شيا�شية  والعل�م 

و�شط ميت�شجان بال�ليات املتحدة الأمريكية.

ال�شل�ىاملناق�ش�ن من ال�شباب الرحيم  عبد  اأحالم  اجلمهورية اليمنية.الأ�شتاذة/ 

الأفغاين الدين  جمال  ايفا  دولة فل�شطني.الأ�شتاذة/ 

�شلطان  ابن  اأحمد  بنت  �شم�شة  الأ�شتاذة/ 

احل��شني

�شلطنة عمان.

زيد اأب�  فيليب  اجلمه�رية اللبنانية.الأ�شتاذ/ 
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2008م الثاني(  )تشرين  نوفمرب   13 املوافق   1429 القعدة  ذي   15 اخلميس  الثالث:  اليوم 
املتوازية العمل  ورش 

9:30 - 11:30 �شباًحا

قاعة الحتاد رقم )1(

املرأة” ألمن  املدخل  “التعليم:  اخلامسة:  العمل  جلسة 

اأمني عام املجل�س الق�مي للمراأة وع�ش� املجل�س �شعادة الأ�شتاذة الدكت�رة/ فرخندة ح�شنرئي�س اجلل�شة

جمه�رية   - العربية  املراأة  مبنظمة  التنفيذي 

العربية. م�شر 

امل�شرياملتحدث وا�شف  منذر  الب�شرية - الدكت�ر/  امل�ارد  لتنمية  ال�طني  املركز  رئي�س 

اململكة الأردنية الها�شمية.

الق�ساملناق�شون اأكرم  حممد  والآداب الدكت�ر/  الفن�ن  لرعاية  الأعلى  املجل�س  اأمني 

العربية  اجلمه�رية   - الجتماعية  والعل�م 

ال�شورية.

خليفة اآل  ح�شن  بنت  مرمي  مبملكة الدكت�رة/  للمراأة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  نائبة 

الد�شت�رية  الدرا�شات  مركز  ورئي�شة  البحرين 

والقان�نية بجامعة البحرين.

اأندر�ش�ن ليزا  الأكادميي الدكت�رة/  املدير  الدولية،  العالقات  اأ�شتاذة 

)رئي�س  وعميدة  بالقاهرة،  الأمريكية  للجامعة 

 - ك�ل�مبيا  بجامعة  الدولية  العالقات  ق�شم( 

الوليات املتحدة.

روبنز فيليب  جامعي الدكت�ر/  حما�شر   ، ال�شيا�شية  العل�م  اأ�شتاذ 

ل�شيا�شات ال�شرق الأو�شط، جامعة اأك�شف�رد - 

اململكة املتحدة.

�شلقاميمقرر اجلل�شة هانيا  - الدكت�رة/  الجتماعية  البح�ث  مبركز  م�شاركة  اأ�شتاذة 

اجلامعة الأمريكية بالقاهرة.

9:30 - 11:30 �شباًحا

قاعة الحتاد رقم )2(

االجتماعية” السياسات  اجملتمع:  وأمن  املرأة  “أمن  السادسة:  العمل  جلسة 

ال�شقلــي رئي�س اجلل�شة الدكت�رة/ نزهــة  ال�زيرة  وزيرة التنمية الجتماعية والأ�شرة والت�شامن، معايل 

التنفيذي ملنظمة املراأة العربية. ع�ش� املجل�س 

حمداناملتحدث كمال  رئي�س الق�شم القت�شادي يف م�ؤ�ش�شة البح�ث الدكت�ر/ 

اللبنانية. وال�شت�شارات ببريوت - اجلمه�رية 
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الرحم�يناملناق�شون �شعيدة  والدرا�شات الدكت�رة/  البح�ث  ملركز  العامة  املديرة 

اجلمه�رية  املراأة،  ح�ل  والإعالم  والت�ثيق 

التون�شية.

الرتكي ثريا  الجتماع الدكت�رة/  بق�شم  الأنرثوب�ل�جيا  علم  اأ�شتاذة 

والأنرثوب�ل�جيا باجلامعة الأمريكية بالقاهرة.

لكهام روبن  باحث م�شارك متقاعد، معهد الدرا�شات الإمنائية، الدكت�ر/ 

جامعة �شا�شك�س - اململكة املتحدة.

�شاندلر ج�ان  املتحدة الأ�شتاذة/  الأمم  ل�شندوق  التنفيذي  املدير  نائبة 

الإمنائي للمراأة - الأمم املتحدة.

مر�شيمقرر اجلل�شة مايا  باحثة متخ�ش�شة يف م��ش�ع اأمن املراأة.الدكتورة/ 

9:30 - 11:30 �شباًحا

قاعة الحتاد رقم )3(

املرأة” وأمن  املسلحة  والزناعات  “احلروب  السابعة:  العمل  جلسة 

قرقا�سرئي�س اجلل�شة حممد  اأن�ر  الدكت�ر/  وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية - دولة الإمارات معايل 

العربية املتحدة.

جرباوياملتحدث علي  اأ�شتاذ العل�م ال�شيا�شية بجامعة بريزيت - دولة الدكت�ر/ 

فل�شطني.

حتياملناق�شون نا�شيف  رئي�س بعثة جامعة الدول العربية يف باري�س.الدكت�ر/ 

النقيب خلدون  جامعة الدكت�ر/   – الجتماع  علم  يف  م�شاعد  اأ�شتاذ 

الكويت.

�ش�ليفان اإيرل  الكادميي الدكت�ر/  املدير  و  ال�شيا�شية  العل�م  اأ�شتاذ 

الفخري باجلامعة الأمريكية بالقاهرة.

هاردرز �شيليا  مركز الدكت�رة/  ومديرة  ال�شيا�شية،  العل�م  اأ�شتاذة 

اأفريقيا،  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  �شيا�شات 

جامعة برلني احلرة – اأملانيا.

زيدمقرر اجلل�شة اأب�  العزيز  عبد  ُعال  مديرة التخطيط والربامج مبنظمة املراأة العربية الدكت�رة/ 

القت�شاد  بكلية  ال�شيا�شي  الفكر  واأ�شتاذة 

والعل�م ال�شيا�شية - جامعة القاهرة.

ا�شرتاحة11:30 - 12:00 ظهًرا
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12:00 - 2:00 ظهًرا

قاعة الحتاد رقم )1(
نقاشية حلقة 

قرينرئي�س اجلل�شة بهجت  العالقات الدكتور/  اأ�شتاذ  للم�ؤمتر  العلمي  الفريق  رئي�س 

اأ�شتاذ  بالقاهرة،  الأمريكية  باجلامعة  الدولية 

منتدى  ومدير  بكندا  م�نرتيال  بجامعة  البح�ث 

اجلامعة الأمريكية بالقاهرة.

ال�ش�يدياملتحدث�ن �شند  جمال  املدير العام ملركز الإمارات للدرا�شات والبح�ث الدكت�ر/ 

الإ�شرتاتيجية - دولة الإمارات العربية املتحدة.

�شـن غيتا  اأ�شتاذة يف معهد الهند لالإدارة - الهند.الدكتورة/ 

براهيمي خل�شر  ال�شيد/  وامل�شت�شار معايل  الأ�شبق،  اجلزائري  اخلارجية  وزير 

ال�شابق لأمني عام الأمم املتحدة.

ال�شام�شي �شامل  ميثاء  التنمية الدكت�رة/  مل�ؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�س  م�شت�شارة 

العربية  الإمارات  دولة   - دولة  وزيرة  الأ�شرية، 

املتحدة.

جعفر �شعدية  ن�ارة  ال�زيرة/  والأ�شرة معايل  الت�شامن  وزير  لدى  املنتدبة  ال�زيرة 

بالأ�شرة  املكلفة  باخلارج  اجلزائرية  واجلالية 

ملنظمة  التنفيذي  املجل�س  ع�ش�  املراأة،  وق�شايا 

املراأة العربية - اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية 

ال�شعبية.

زيدمقررو اجلل�شة اأب�  العزيز  عبد  ُعال  مديرة التخطيط والربامج مبنظمة املراأة العربية الدكت�رة/ 

القت�شاد  بكلية  ال�شيا�شي  الفكر  واأ�شتاذة 

والعل�م ال�شيا�شية – جامعة القاهرة.

�شلقامي هانيا  - الدكت�رة/  الجتماعية  البح�ث  مبركز  م�شاركة  اأ�شتاذة 

اجلامعة الأمريكية بالقاهرة.

مر�شي مايا  باحثة متخ�ش�شة يف م��ش�ع اأمن املراأة.الدكتورة/ 

2:00 - 3:00 ع�شًرا

قاعة الحتاد رقم )2(

ر” م  “ت  الريفية  املرأة  تشغيل  مبشروع  تعريفية  جلسة 
العربية املرأة  منظمة  العربية/  العمل  منظمة 

حممدرئي�س اجلل�شة اأحمد  �شامية  ال�زيرة/  رئي�شة معايل  الجتماعية،  والتنمية  الرعاية  وزيرة 

املجل�س التنفيذي مبنظمة املراأة العربية.

لقماناملتحدثان اأحمد  الدكت�ر/  مدير منظمة العمل العربية.�شعادة 

اخلالق عبد  اأ�شامة  معد وثيقة امل�شروع - منظمة العمل العربية.الدكت�ر/ 

غداء3:00 - 4:00 ع�شًرا
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اخلتامية اجللسة 

ت�اجد امل�شاركني واملدع�ين للجل�شة اخلتامية بقاعة جمل�س التعاون بق�شر الإمارات4:00 ع�شرًا

وال�شعادة 4:00 ع�شًرا املعايل  و�شاحبات  ول 
ُ
الأ ال�شيدات  والفخامة  وال�شم�  اجلاللة  �شاحبات  تتف�شل 

رئي�شات ال�ف�د بالت�اجد يف قاعة جمل�س التعاون بق�شر الإمارات

وال�شعادة 4:10 ع�شًرا املعايل  و�شاحبات  ول 
ُ
الأ ال�شيدات  والفخامة  وال�شم�  اجلاللة  �شاحبات  تتف�شل 

رئي�شات ال�ف�د بالدخ�ل اإىل قاعة جمل�س التعاون بق�شر الإمارات

دخ�ل امل�ش�رين اإىل القاعة4:20 ع�شًرا

البيان اخلتامي للم�ؤمتر4:25 ع�شًرا
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قائمة حمتويات املجلد الأول

مة مقد

ك ر مبا بنت  طمة  فا لشيخة  ا مسو  كلمة 
املؤمتر رئيسة 

املتحدة العربية  اإلمارات  دولة 

هلل ا لعبد  ا نيا  ا ر مللكة  ا لة  جلال ا حبة  صا كلمة 
اهلامشية األردنية  اململكة 

خليفة ل  آ هيم  ا بر إ بنت  سبيكة  ة  مري أل ا مللكي  ا لسمو  ا حبة  صا كلمة 
البحرين مملكة 

على بن  ليلى  ضلة  لفا ا ة  لسيد ا كلمة 
التونسية اجلمهورية 

بكر با د  ا د و ضلة  لفا ا ة  لسيد ا كلمة 
السودان مجهورية 

سد أل ا ء  مسا أ ضلة  لفا ا ة  لسيد ا كلمة 
السورية العربية  اجلمهورية 

س عبا مينة  أ ضلة  لفا ا ة  لسيد ا كلمة 
فلسطني دولة 

ن سليما ء  فا و ضلة  لفا ا ة  لسيد ا كلمة 
اللبنانية اجلمهورية 

ك ر مبا ن  ا ز سو ضلة  لفا ا ة  لسيد ا كلمة
العربية مصر  مجهورية 

حـمد أ بنت  تكرب  ضلة  لفا ا ة  لسيد ا كلمة 
املوريتانية اإلسالمية  اجلمهورية 

سـى مـو و  عمـــر لسيـد  ا يل  معا كلمة 
العربية الدول  جلامعة  العام  األمني 

ن ا ر بد ة  د و د و ة  ر كتو لد ا ة  ذ ستا أل ا كلمة 
العربية املرأة  ملنظمة  العامة  املديرة 

نى لثا ا جمللد  ا ت  يا حمتو ئمة  قا
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مـنـظـمـة املــراأة الـعـربـيــة

 25 �صارع رم�صي�س - الكوربة - م�صر اجلديدة

القاهـــــــرة - جمهوريـــة م�صــر العربيــة

تليفون: 3101 2418 - 3301 2418 )202+(

فـاكـ�س: 3110 2418 )202+(

info@arabwomenorg.net :الربيد الإلكرتوين

www.arabwomenorg.org :املوقع الإلكرتوين


