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  �لجز� �لثاني 
  

  �لحر�ا� �لنسوية �لعربية
  بين �لطمو� ��لتحديا�
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   -85-

    �لحر�ا� �لنسوية ��لطمو� �لى �لتغيير-��ال
  

    تمھيد-�لف
  

.  يتنا�� �ذ� �لفصل بالتحليل �لتيا� �لنسو� �لذ� يشكل �حد� �لѧسما� �لبѧا��� فѧي �لمѧشھد �لنѧسائي �لجديѧد                    
ممѧا سѧيتيح �إلجابѧة      .   �لفكرية �تجلياته �لمجتمعية ��لسما� �لمميز� له      �سيرتكز �ذ� �لتحليل على �ظھا� مرجعياته     

على �لسؤ�� �لمر�ز� �لذ� طرحته مقدمѧة �ѧذ� �لتقريѧر� �ال ��ѧو �لѧى �� مѧد� شѧكل �ѧذ� �لتيѧا� حر�ѧة �جتماعيѧة                  
 مالمحѧѧه بѧѧالمفھو� �لѧѧذ� تѧѧم تحديѧѧده سѧѧابقا�� �مѧѧن ثѧѧم �سѧѧتجال� �مكانيѧѧة �لتغييѧѧر فѧѧي �لمجتمعѧѧا� �لعربيѧѧة ��ستѧѧشر��  

  .�لمستقبلية
  

لقد بѧر� �لتيѧا� �لنѧسو� فѧي �لمѧشھد �لنѧسائي �لعѧا� �معطѧى جديѧد �ثѧا� ���� فعѧل متناقѧضة تر��حѧت بѧين                                
�قѧد طѧو� �ѧذ�    .  �لشجب ��لتأييد� لما حمله من مقوال� نظرية جديد� �نجم عنه مѧن سѧلو�يا� �جتماعيѧة مѧستحدثة        

 �لتѧي تѧنجم عنھѧا� فѧاقتر� �سѧتر�تيجيا� مقا�مѧة� ��عتمѧد               �لتيا� طر�حѧا� فكريѧة حѧو� �ضѧطھا� �لنѧسا� ��آلليѧا�            
� لھمѧا                     صيغا� تنظيمية ��نماطا� نضالية لتغيير مو��ين �لقو� �لجنسية ��لتѧصد� لإلقѧصا� ��لتھمѧيش �للѧذين تتعѧر

  .�لنسا�
  

صحيح �� �ستقال� قضية �لنسا� �مسألة نظرية قائمة بذ�تھا� �عد� ��تھانھا بأية قضية �خر� مھما �انѧت                   
��ميتھا� شكل جو�ر �لمقوال� �لنسوية� �ال �� �لتعبير �لنظر� عن �ذه �لمسائل �ضѧافة �لѧى �لتجѧسيد�� �لتنظيميѧة            
��لنضالية �لمقترحة قѧد خѧضع لمعطيѧا� ثقافيѧة ��جتماعيѧة مختلفѧة �ملتھѧا ظѧر�� سياسѧية ��قتѧصا�ية ��جتماعيѧة                      

حيѧѧث عكѧѧست  .  �خѧѧتال� مѧѧسا��� �لناشѧѧطا� موضѧѧوعية ��� �� ننѧѧسى �لتنѧѧو� �لѧѧذ� تحفѧѧل بѧѧه �لبيئѧѧة �لعربيѧѧة �     
�لناشطا� �ذ� �لتعبير مما ما �عطى �ذ� �لتيا� تنوعا� �تعد��� فѧي طر�حاتѧه ��سѧتر�تيجياته مѧن منطقѧة �لѧى �خѧر��                        

  .بل ��حيانا ��خل �لقطر �لو�حد
  

                              ѧلتي�ر ѧي نظѧة فѧمي�أل�ة ѧي غايѧسألة فѧم ��رѧلنظ� �ستوѧلم�ى ѧعل ��اѧلخط��ة ѧي�لر� �اѧسألة بنѧتعتبر م� �ا
� حيѧث  "�لنقѧد �لحѧضا�� لو�قѧع �لمجتمѧع �لعربѧي �لمعاصѧر      "� فѧي �تابѧه   )127(�لنسو�� ��ѧو مѧا ��ѧده �ѧشا� شѧر�بي        

  .ير� �� �عطا� ��مية لبلو�� ��ية نظرية �و �لشر� �لضر��� لبنا� حر�ا� نسائية فاعلة �قا��� على �لتغيير
  

    �لتر��ما� �لفكرية ��لنظرية �لمؤسسة للر�ية ��لخطا�-با�
  

�ستند� �لحر�ا� �لنسائية في �شكالھا �نضاالتھا �أل�لى �لى �صيد فكر� ���� معرفي �نظر� ��ѧو��                 
  فѧѧѧѧي معظمѧѧѧѧه� فѧѧѧѧي حѧѧѧѧين تبنѧѧѧѧت �لحر�ѧѧѧѧا� �لنѧѧѧѧسوية مقѧѧѧѧوال� فكريѧѧѧѧة �طر�حѧѧѧѧا� نظريѧѧѧѧة بلو�تھѧѧѧѧا �عѧѧѧѧال�            

  .نسائية من �لمشر� ��لمغر�
  

     ѧѧس�لمما��ر ѧѧلفك�ل ѧѧة تكامѧѧنتيج �اѧѧلكتاب�� �اѧѧبي�أل�ذه ѧѧ� �رѧѧد ظھѧѧق�ة   ѧѧمي��ة ترѧѧن عمليѧѧت عѧѧا نجمѧѧم� �ة
  �جدليѧѧة لنѧѧضاال� �لنѧѧسا� �لميد�نيѧѧة مѧѧن �جѧѧل نѧѧصر� حقѧѧو� �لنѧѧسا� مѧѧن ناحيѧѧة� �سѧѧعيا� ���� محѧѧا�ال� نظريѧѧة             
لبنا� منظومة فكرية �بلو�� ��� �طر�حا� تكѧشف �لقنѧا� عѧن �لنظѧا� �ألبѧو� �لعربѧي فѧي تجلياتѧه �لخѧصوصية                        

  .�لمحلية ��إلقليمية من ناحية ثانية
  

                                                      
 .2000تلسون، ، منشورات دار "النقد الحضاري لواقع المجتمع العربي المعاصر" ھشام شرابي، ) 127(  
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كن �عتبا� �ل من نو�� �لسعد��� في مصر �فاطمة �لمرنيسي في �لمغر�� �آسيا جبѧا� فѧي �لجز�ئѧر                   �يم  
�لو� مغيز� في لبنا� �نا�يا حجا� في �أل��� �غير�ن من �لرمو� �لنسائية من ��ئد�� �ذه �لحر�ة �لفكريѧة� ال                    

  يѧѧѧѧѧѧة غالبѧѧѧѧѧѧا� بѧѧѧѧѧѧل �نھѧѧѧѧѧѧن مѧѧѧѧѧѧن �بѧѧѧѧѧѧر� �جѧѧѧѧѧѧوه �ѧѧѧѧѧѧذه �لموجѧѧѧѧѧѧة �لجديѧѧѧѧѧѧد� �لمؤسѧѧѧѧѧѧسة إليديولوجيѧѧѧѧѧѧة نѧѧѧѧѧѧسوية عرب   
  ".بالنسوية �لر��يكالية"ما نعتت 

  
�ليس من با� �لمبالغة �لقو� �� �ذه �لكتابا� �حدثت في مجملھا قطيعѧة مѧع �تابѧا� �لماضѧي� �لتѧي بقيѧت                

لمد� طويلة �سѧير� �مѧا للخطѧا� �لنمطѧي �لمعѧر�� ��لمكѧر� للثقافѧة �ألبويѧة �لѧسائد�� �� أليѧديولوجيا� �ألحѧز��                         
  .�لسياسية �بر�مجھا

  
صحيح �� �ذه �لكتابا� لم تستطع� �ما ير� �لبعض� �� تشكل في مجملھا خلفية فكريѧة شѧاملة ���ضѧحة                      

.  �لمعالم للعمل �لنѧسو�� �ال �نѧه قѧد يѧتم �عتما��ѧا لبلѧو�� ��ѧد�� عمليѧة قابلѧة للتحقيѧق علѧى �لمѧستو� �السѧتر�تيجي                            
مميѧز� فѧي �لعѧالم      " �ويѧة �فر�يѧة نѧسوية     "��  فھي مثلت بد�� شك نقطة �نطال� �تاحت بر�� ما يمكن �عتبا�ه بѧو�            

�لعربي من خال� �لوعي بالذ�� من جھة� ��لوعي بالعالقة �لتي تѧربط �لѧذ�� بѧاآلخر �بѧالمحيط مѧن جھѧة �خѧر��                        
  .��ي سما� �ساسية لكل حر�ة �جتماعية تصبو �لى �إلصال� ��لتغيير

  
في ���ئل �لسبعينيا� نقطة �نطال� �ѧذه   �لذ� صد� )128("�لمر�� ��لجنس"�قد شكل �تا� نو�� �لسعد���    

�لمسير� �النتقالية في �لفكر ��لمما�سة �لنسائيي�ن� حيث �ستطا� صو� بديل �� يصد� عاليѧا� مѧن �لѧساحة �لعربيѧة�         
�مѧѧا �نѧѧه شѧѧكل نقطѧѧة �لفѧѧصل بѧѧين قѧѧضايا  .  �جѧѧذ���ا فѧѧي �لمجتمعѧѧا� �لعربيѧѧة" �لذ�تيѧѧة �ألنثويѧѧة"عبѧѧر �لبحѧѧث عѧѧن 

  .تحرير �لمجتمع �لسائد� ضمن �لنظريا� �لشمولية �لتي ميز� فتر� �لستينيا�تحرير �لمر�� �قضايا 
  

�قد تقاطعت نو�� �لسعد���� في ��ثѧر مѧن مѧسألة� مѧع �لفكѧر �لر��يكѧالي �لѧسياسي� �ال �نھѧا تجا��تѧه فѧي                             
   ѧѧ�لحر�ه ѧѧا توقعتѧѧد ممѧѧبع�ت ѧѧب��� ���رѧѧلم�ضية ѧѧق �رѧѧي طѧѧة فѧѧي�جذ� ��رѧѧر جѧѧث��ت ѧѧفكان �ضاياѧѧلق�ن ѧѧر مѧѧبي� �دѧѧة ع

.  �� �لجѧنس  " بالمنѧاطق �لمحرمѧة   "�� �نھا �ختا�� �� تتطر� �لى �لموضو� مѧن ���يѧة مѧا عѧر�                .  �لنسائية آنذ�� 
                       � � (private-public)���د� بذلك على ضر��� �عѧا�� صѧياغة بعѧض �لمفѧا�يم �لتحليليѧة� مثѧل �لحيѧز �لعѧا� ��لخѧا

� ال بѧѧل �نѧѧه مѧѧن ��� "عѧѧا�"�" �جتمѧѧاعي" سѧѧو� مѧѧا �ѧѧو فѧѧي حقيقѧѧة �ألمѧѧر" خاصѧѧا�"�" فر�يѧѧا�"معلنѧѧة �� مѧѧا نعتبѧѧره 
�لقѧѧضايا �لѧѧسياسية ���ثر�ѧѧا �اللѧѧة علѧѧى �لتمييѧѧز ��لقھѧѧر ��نعѧѧد�� �لمو�طنѧѧة �لتѧѧي تعѧѧاني منھѧѧا �لنѧѧسا� فѧѧي �لمجتمعѧѧا�  

  .�لعربية
  

��نطالقا� من �لك� طالبت نو�� �لسعد��� بتوحيد مقاييس �لشر� �بإعطѧا� نفѧس �لحقѧو� للرجѧل ��لمѧر��                 
  .ا�سا� �الجتماعية �لمجحفة بحق �لمر��� �تعد� �لز�جا� �ختا� �إلنا� �غير�ا من �لمما�سا�����نت �لمم

  �علѧѧى �لѧѧرغم ممѧѧا تعرضѧѧت �ليѧѧه نѧѧو�� �لѧѧسعد��� مѧѧن �جمѧѧا� ��نتقѧѧا��� مѧѧن قبѧѧل �لنѧѧسويا� �نفѧѧسھن�           
ا �تاباتھѧѧا� حيѧѧث تكمѧѧن فѧѧي قيمتѧѧه �لعلميѧѧة� بقѧѧد� مѧѧا تكمѧѧن فѧѧي �لقيمѧѧة �لرمزيѧѧة �لتѧѧي حملتھѧѧ   فѧѧإ� ��ميѧѧة مѧѧا �تبتѧѧه ال

  .�ستطاعت نو�� �لسعد��� �سر جد�� �لصمت �لذ� �ا� يعز� صو� �لمر�� �لعربية عن بقية �لعالم
  

فاطمѧѧѧة "�جѧѧѧا�� �تѧѧѧب .  �قѧѧѧد �تѧѧѧسمت �ѧѧѧذه �لكتابѧѧѧا� بمعظمھѧѧѧا بالعقالنيѧѧѧة ��لتوجѧѧѧه �لعلمѧѧѧاني �لѧѧѧصريح    
� لتبشر بتيا� جديد� تѧم      )130("منسيا��لسلطانا� �ل " � )129("�لحريم �لسياسي "في �لمغر� �خاصة منھا     " �لمرنيسي

                                                      
ة         المجدراسات عن المرأة والرجل في      ،  "المرأة والجنس "،  ينوال السعداو  ) 128(   ـ سة العربي ـ ر، المؤس ـ ي المعاص ـ تمع العرب

 .1990للدراسات والنشر، 

ع     ترجمة عبد الھادي عباس وجميل معلى،       الحريم السياسي،   "فاطمة المرنيسي،   )  129(   ـ شر والتوزي ـ شق   دار الحصاد للن ـ ، دم
1994. 
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 تبنѧѧت فيѧѧه طموحѧѧا� مجموعѧѧا� ��سѧѧعة مѧѧن �لنѧѧسا�  (reformist feminism)" بالتيѧѧا� �لنѧѧسو� �إلصѧѧالحي"تعريفѧѧه 
�لعربيا�� �صاغت فيه تѧصو��� ���� جديѧد� ��ثѧر �نѧسجاما مѧع �لمجتمѧع �لعربѧي �إلسѧالمي� حيѧث نѧد�� فيѧه                          

��عѧت �لѧى �عѧا�� قѧر��� �لتѧا�يخ ��لحѧضا�� �إلسѧالمية              .  لوطة �لمنѧسوبة لѧه    بإسا�� تفسير �إلسال� ��لقر���� �لمغ    
  .من منظو� نسو� يعتمد �لسير� �لنبوية ��ذلك ��� �لنسا� �لمسلما� خال� تلك �لحقبة ��لذ� يتم �غفاله

  
�قد القت �تابا� فاطمѧة �لمرنيѧسي صѧد� �بيѧر�� فѧي ��سѧا� �لمثقفѧين ��لمثقفѧا� ��لناشѧطا� فѧي �لحر�ѧة                      

فھي �عمت مѧن خѧال� �تاباتھѧا �لѧك �التجѧاه �لѧذ� يѧدعو �لѧى                  .  نسائية في بلد�� �لمغر� ��لمشر� على حد سو��       �ل
�لتعامل مع �لدين تعامال� �جتھا�يا�� حيث يتم �عتما� �لعقل لѧربط �لماضѧي بالحاضѧر ��سѧتثما� �نѧو� �لتѧر�� �جعѧل         

�ال بد مѧن �إلشѧا�� �لѧى �� صѧد�� �ѧذه       .  ة �الجتماعية �لو�قع �لحالي �فضل تسو� فيه قيم �لمسا��� ��لحرية ��لعد�ل        
�لكتابا� تز�من مع تنامي مد �لتيا��� �إلسالموية ��ألطر�حا� �ألصولية �لتي �انت تعتمد �لدين مرجعѧا� لتكѧريس    
��نية �لمѧر�� فѧي �لمجتمѧع� �تѧشن �جمѧا� مѧضا�� للحر�ѧة �لنѧسوية �لر��يكاليѧة متھمѧة �يا�ѧا بالتغريѧب ��النحѧال�                  

  .قي ��إلباحية ��لتو�طؤ مع �إلمبريالية�لخل
  

�ضѧѧافة �لѧѧى مѧѧا سѧѧبق� بѧѧا�� عѧѧد� مѧѧن �لبѧѧاحثين ��لباحثѧѧا� �لنѧѧسويا� �لѧѧى �نتѧѧا� �لѧѧى مجموعѧѧا� بحѧѧث فѧѧي     
���تفع عѧد� �لد��سѧا� �الجتماعيѧة ��ألطر�حѧا� �لتѧي           .  �أل�سا� �لجامعية حو� قضايا �لمر�� ��لنو� �الجتماعي      

�مكانتھѧѧا فѧѧي " �ضѧѧع �لمѧѧر��"قѧѧة �لوثيقѧѧة �لتѧѧي تѧѧربط تطѧѧو� �لمجتمѧѧع بتطѧѧو�  �سѧѧتعا�� �فكѧѧا� �لنھѧѧضة حѧѧو� �لعال 
  .�لمجتمع� �نطالقا� من تحليل �نقد مستفيضين لألسس �ألبوية للمجتمع �لمكونا� �لثقافة �لمحلية

  
�قد ساعد علѧى �لѧك� تأسѧيس مر��ѧز للبحѧو� ��لد��سѧا� حѧو� �لمѧر�� فѧي عѧد� ��� عربيѧة �ضѧافة �لѧى                               

 مفھو� �لتنمية في بد�يѧة �لتѧسعينيا�� مѧع �صѧد�� �لتقريѧر �أل�� للتنميѧة �لبѧشرية للبرنѧامج �إلنمѧائي                   �عا�� �لنظر في  
لألمم �لمتحد� �لذ� �عتمد مقا�بѧة ترتكѧز علѧى �إلنѧسا� لتجعѧل منѧه محѧو� �لتنميѧة� �مѧا �ضѧع بنѧا� قѧد��� �لنѧسا�               

قت ��ته� تنامت �أل���� �لتحليليѧة ��ألطѧر        �في �لو .  �توسيع خيا��تھن �نيلھن حقوقھن في صلب �لعملية �لتنموية       
لѧد� �أل�سѧا� �أل�ا�يميѧة �لنѧسوية� ممѧا سѧاعد علѧى تطѧوير �لبحѧو�          " بمقا�بة �لنو� �الجتمѧاعي   "�لنظرية �لمتعلقة   

  .��لكتابا� حو� �لمر�� �تر�يجھا
  

    تجليا� �لحر�ا� �لنسوية-جيم
  

� �لو�قѧѧع ��لѧѧر�� �لتѧѧي    �بغيѧѧة �لتعمѧѧق بمكونѧѧا� �لحر�ѧѧة �لنѧѧسوية� سѧѧيتم تنѧѧا�� ��ѧѧم         تجلياتھѧѧا علѧѧى ��
طو�تھا� ��ألساليب �لنضالية �لتي �بتكرتھا� �ضافة �لى �أل�د�� �لتي �ستنفر� طاقاتھا من �جѧل تحقيقھѧا فѧي ���                   

  .�لمشر� ��لمغر� ��لخليج
  

  �لحر�ة �لنسوية في �لمشر� �لعربي  -1
  

 بعѧد غيابھѧا �لفعلѧي خѧال� �لحقبѧة �لناصѧرية�             ففي مصر� ��تبطت �لحر�ة �لنسوية �لجديد� في �لثمانينيا��         
جيھѧѧا� "� �لمѧѧسمى قѧѧانو� 1979��تباطѧا� �ثيقѧѧا� بالمعر�ѧѧة �لتѧي ���� حѧѧو� تعѧѧديل قѧانو� �ألحѧѧو�� �لشخѧѧصية سѧنة     

�قѧد تѧز�من بتنѧامي    . ��لذ� منح �لمر�� �لمصرية حقوقا� �ثير� �شكل قفز� نوعية مقا�نة بالقѧانو� �لѧسابق      " �لسا���
سالموية ���تفا� حد� �لمو�جھة معھا حѧو� تطبيѧق �لѧشريعة �إلسѧالمية � ممѧا �فѧع بنظѧا� �لѧرئيس                      مد �لجماعا� �إل  

                                                                                                                                                                                
  .1994، ترجمة محمد دبيات، دار الباحث، دمشق "السطانات المنسيات" فاطمة المرنيسي، ) 130(  
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�مѧا  ) خصوصا في ميد�� �ألحѧو�� �لشخѧصية      (مبا�� �لى سن قو�نين �صياغة سياسا� ��ثر محافظة تجاه �لمر��           
  .)131(تشريعية�ضطره �لى تقليص مستو� �لتمثيل �لسياسي للنسا� في مختلف �لھيئا� �لتنفيذية ��ل

  
�تمثلت �ѧذه �لحر�ѧة �لجديѧد� فѧي �نѧشا� مجموعѧة مѧن �لمنظمѧا� �لنѧسوية �لمطلبيѧة ��لدفاعيѧة �لتѧي تحمѧل                         

جمعيѧة  " في �لقا�ر�� �   )133("معا" �مر�ز ���سا� �لمر��     )132("�لمر�� �لجديد� "توجھا� علمانيا� �طابعا� مستقال� مثل      
� �تنمية �لمر��   � "مؤسسة نو� للبحو� ����سѧا� �لمѧر�� �لعربيѧة   "� �)135("�� �لعربية ��بطة �لمر "� � )134("�لنھو

 )138("جمعية �لمѧر�� ��لمجتمѧع    " � )137("�لمر�ز �لمصر� لحقو� �لمر��   "� � )136("مر�ز قضايا �لمر�� �لمصرية   "�
�)�   . في �لمنصو��) مجموعة بنت �أل�
  

                 ѧ�لحر�ى ѧل�سابقة ѧل�تھن ��اѧبانتم �اѧلمنظم�ذه ѧ� �ضاѧع� �قد تميز�         �اѧمنظم� �سبعينياѧل�ي ѧة فѧلطالبي�ة 
حقѧѧو� �إلنѧѧسا� ��ألحѧѧز�� �لѧѧسياسية �ليѧѧسا�ية� �تمѧѧتعن بمѧѧستو� تعلѧѧيم عѧѧا�� �قѧѧد�� فكريѧѧة �لغويѧѧة مكنѧѧتھن مѧѧن       
�لتنسيق مع �لمنظما� �لنسائية �لعربية ��لغربية �تبا�� �لتجا�� ��لخبر�� معھا ��لقيا� بأنѧشطة مѧشتر�ة� خاصѧة       

  .)139(لية� ��و ما �ا� له بالغ �ألثر على �لر�ية �ذه �لمنظما� �جد��� �عمالھالد� �نعقا� �لمؤتمر�� �لد�
  

�ما نѧشاطاتھا فقѧد تمحѧو�� علѧى �لحاجѧا� �إلسѧتر�تيجية للنѧسا� �لتѧي مѧن شѧأنھا تغييѧر ��ضѧاعھن بھѧد�                 
نظѧѧيم فѧѧشملت ت.   تھѧѧد� �لѧѧى �لѧѧك(advocacy)تحقيѧѧق �لمѧѧسا��� بѧѧين �لجنѧѧسين� مѧѧن خѧѧال� �نѧѧشطة مطلبيѧѧة �مناصѧѧر� 

حمѧѧال� لتغييѧѧر �لقѧѧو�نين ��لتنديѧѧد بѧѧالعنف �ألسѧѧر� �بختѧѧا� �إلنѧѧا� �غير�ѧѧا مѧѧن �لمما�سѧѧا� �لتѧѧي تنѧѧا� مѧѧن شѧѧأ�     
�قѧѧد لعبѧѧت �ѧѧذه �لجماعѧѧا�   .  �لنѧѧسا�� �ضѧѧافة �لѧѧى �لقيѧѧا� بѧѧالبحو� ��لد��سѧѧا� �تنظѧѧيم �لنѧѧد��� ���شѧѧا� �لعمѧѧل     

 �لقا�ر�� ����� فѧاعال� فѧي �حѧد�� نقلѧة نوعيѧة         �لنسوية �لتي تمر�ز� في مجملھا في �لمناطق �لحضرية �تحديد�� في         
في �لعمل �لنسائي �ما نجحت في �ستقطا� عد� �ا� من �لمثقفا� لالنضما� �لѧى �لحر�ѧة� خاصѧة خѧال� �لتحѧضير                     

�فѧѧي �لمقابѧѧل� بقѧѧي تو�صѧѧل �لحر�ѧѧة �لنѧѧسوية �لمѧѧصرية .  للمѧѧؤتمر�� �لد�ليѧѧة �لتѧѧي تعاقبѧѧت طѧѧو�� عقѧѧد �لتѧѧسعينيا�
�� لم تѧنجح �اتѧه �لمنظمѧا�� ال بѧل         .  ية ضعيفا� �تأثير�ا محد���� للغاية خا�� ��سا� �لمثقفا�       بنسا� �لطبقا� �لشعب  

�نھا لم تسع في �لو�قع� �لى �شر�� �لفئا� �لفقير� من �لنسا� ��ستقطابھا� بسبب عجز�ѧا عѧن بنѧا� قاعѧد� �جتماعيѧة                        
 �لنѧسائية �إلسѧالموية �لتѧي عرفѧت شѧعبية           جما�يرية ثابتة تدعم �ذه �لشر�ئح� ��لك على غر�� ما فعلتѧه �لجماعѧا�            

��نتشا��� �بيرين في �أل�سا� �لطالبية ��ألحيا� �لشعبية في �ذه �لفتر�� بسبب �لخدما� �الجتماعية �لمتنوعѧة �لتѧي                
  .�انت تقدمھا �ليھم� �توفير �لمو�صال� �لمجانية� ��لرعاية �لطبية� ��لدعم �لد��سي �غير�ا من �لخدما�

                                                      
سائية        من كتاب   " النسوية والمناظرات المعاصرة في مصر    "علي، فصل   ال نادية صادق    ) 131(   ـ ات الن ـ ساء، الجماع ـ يم الن ـ تنظ

 .231ص ، 2001، المدى، )تحرير نور الضحى الشطي وأنيكا رابو" (الرسمية وغير الرسمية في الشرق األوسط

  )132(  031026pr/nwf/egypt/net.hrinfo.www://http. 

  )133 ( news_arabic/org.amanjordan.www://http17524=ArtID?php.wmview/.  

  )134 ( 031026pr/nwf/egypt/net.hrinfo.www://http. 

  )135 ( shtml.2004mar/diary/net.hrinfo.www://http. 

  )136  (/org.cewla.www://http. 

  )137(  /ecwr/egypt/net.hrinfo://http.   

  )138(  031026pr/nwf/egypt/net.hrinfo.www://http. 

من   ،  "الحركة النسائية في مصر    ":الھادينادية عبد الوھاب العفيفي وأمال عبد        ) 139(   ـ ة ض ـ اب  مقال ـ ـ    "كت ة الن ـ   سائية الحرك
اھرة   الجديدة، مركز دراسات المرأة     ) تونس، فلسطين، مصر، السودان    : أربعة بلدان عربية   من أبحاث ومداخالت    مجموعة( ،"العربية ـ ، الق
 .193، ص 1995
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نظما� �لنسائية �لجديѧد� منѧذ نѧشأتھا� �لѧى �جمѧا� مز��جѧة مѧن قبѧل �لѧسلطة ��لحر�ѧا�                      �قد تعرضت �لم    

فوجد� ناشطا� �لحر�ة �نفسھن في �لصفو� �ألمامية لمو�جھة �لخطابѧا� �لمعا�يѧة            .  �إلسالموية على حد �لسو��   
ذه �لجمعيѧѧا� ففѧѧي حѧѧين ��� �لѧѧسلطة فѧѧي �ѧѧ.  ��لمѧѧصالح �لمتѧѧضا�بة للحكومѧѧة ��لقѧѧو� �لمحافظѧѧة فѧѧي �لوقѧѧت نفѧѧسه

تھديد�� لسيطرتھا �لمحكمة على �لحيا� �لعامة� �عامال� مخربا� لإلجما� �لشعبي حѧو� �أل�ѧد�� �لوطنيѧة لبنѧا� �لد�لѧة             
��تھمتھѧا بمعѧا��� �لѧدين      " للھويѧة �لعربيѧة �إلسѧالمية     "�لحديثة� ��� فيھا جماعا� �إلسѧال� �لѧسياسي تھديѧد�� خطيѧر��             

 مѧѧن خѧѧال� �سѧѧتير���ا لألفكѧѧا� ��لمما�سѧѧا� �ألجنبيѧѧة ��لѧѧسعي �لѧѧى تعميمھѧѧا فѧѧي  ��لتو�طѧѧؤ مѧѧع �إلمبرياليѧѧة �لغربيѧѧة
  .)140(�لمجتمع

  
�قѧѧد سѧѧا�مت �ѧѧذه �لعو�مѧѧل� ال سѧѧيما �لѧѧضغوطا� �لتѧѧي ما�سѧѧتھا �لحكومѧѧة عѧѧن طريѧѧق ����� �لѧѧشؤ��            

 �لѧى �لتوقѧف   ما �فѧع �لѧبعض   .  �الجتماعية� �لى �لحد من نشا� �ذه �لجمعيا� ��لى عرقلة مسيرتھا �تطو� �عمالھا           
لمو�جھѧة  " لجنة �لѧدفا� عѧن �لمѧر�� ��ألسѧر�        "� تشكلت   1985ففي عا�   .  عن �لعمل ��الختفا� من �لساحة �لنضالية     

  � ��لمطالبѧѧѧѧѧѧة بقѧѧѧѧѧѧانو� يѧѧѧѧѧѧضمن   )141(1974 لѧѧѧѧѧѧسنة 44مѧѧѧѧѧѧشا�ل �لغѧѧѧѧѧѧا� قѧѧѧѧѧѧانو� �ألحѧѧѧѧѧѧو�� �لشخѧѧѧѧѧѧصية �قѧѧѧѧѧѧم     
    � عمѧل بѧسبب �لمѧضايقا� �لتѧي تعرضѧت لھѧا          �ال �نھا سرعا� ما توقفت عѧن �ل       .  �لمسا��� �لنوعية في �لمجا� �لخا

  .من قبل جھا� �لد�لة
  

�مѧѧا فѧѧي �أل���� فقѧѧد �ѧѧا� للبنيѧѧة �لقبليѧѧة شѧѧديد� �لمحافظѧѧة للمجتمѧѧع �أل��نѧѧي بѧѧالغ �ألثѧѧر فѧѧي نѧѧشأ� �لحر�ѧѧة        
�نتيجة لذلك� تأخر ظھو� �لحر�ѧة �لنѧسوية مѧا يقѧا�� عقѧد�� مѧن       .  �لنسائية �تطو��ا� �ما تمت �إلشا�� �ليه �لبد�ية     

  .�لزمن مقا�نة بجا�تي�ھا �للبنانية ��لسو�ية
  

�ال .  فحتى منتصف �لسبعينيا�� لم يѧشھد �لعѧالم �لنѧسائي �لعلنѧي سѧو� صѧيغة �لعمѧل �الجتمѧاعي �لرعѧائي                      
 ��لمباشر� فѧي �لتحѧضير للمѧؤتمر �أل�� �لѧذ� عقѧد فѧي       )142( سنة عالمية للمر��1975�� �عال� �ألمم �لمتحد� سنة      

نفسھا� ��خل نوعا� من �النفѧر�� �لѧسياسي �لѧذ� سѧمح بإعѧا�� تأسѧيس بعѧض �لمنظمѧا� �لنѧسائية                   �لمكسيك في �لسنة    
فتعѧد�� �ѧذه �لمنظمѧا� فѧي     .  �ظھو� منظما� جديد� بمبا��� من مجموعة نسا� ينتمѧي�ن� للنخبѧة �لمثقفѧة ��لمسيѧسة          

 )143("�تحا� �لمѧر�� �أل��نيѧة    "تشكيل  �تم �عا��   .  شكل �تحا��� نسائية حاملة طابعا� مطلبيا� �مسيسا� في �لوقت نفسه         
� للحل ��ثر مѧن مѧر�� تحѧت �سѧم                "�ميلي بشا��� "برئاسة �لر�ئد� �لنسوية �لمحامية      جمعيѧة  "� بعد �� سبق �تعر

 �لѧѧسير ق�ѧѧد�ما� علѧѧى 1981-1975�قѧѧد �سѧѧتطا� �ѧѧذ� �التحѧѧا� فѧѧي �لفتѧѧر� �لممتѧѧد� بѧѧين ".  �التحѧѧا� �لنѧѧسائي فѧѧي �أل���
� �ѧѧا� �لجمعيѧѧة �لنѧѧسائية غيѧѧر �لحكوميѧѧة �لوحيѧѧد� �لممثلѧѧة للمѧѧر�� �أل��نيѧѧة ��لمعبѧѧر� عѧѧن     صѧѧعيد �لعمѧѧل �لنѧѧسائي� � 

  .)144(�مومھا �مطالبھا
  

                                                      
سائية        من كتاب   " النسوية والمناظرات المعاصرة في مصر    " نادية صادق العلي، فصل      ) 140(   ـ ات الن ـ ساء، الجماع ـ يم الن ـ تنظ
 .237ص ، 2001، المدى، )تحرير نور الضحى الشطي وأنيكا رابو" (غير الرسمية في الشرق األوسطالرسمية و

  )141(  htm.h/2004/eg/page/org.awfarab.www://http. 

  )142(  htm.44pap/events/arabic/org.un://http. 

  )143(  ar=lang&245=key&readOrgan/experts=p?asp.mainform/hdocs/org.arabwomenconnect.www://http. 

روت،      " مقدمات حول قضية المرأة والحركة النسائية في األردن       "لطي التل،    سھير س  ) 144(   ـ ، 1995المؤسسة العربية للنشر، بي
 .288ص 
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�مѧا �فتѧتح عѧد��� �بيѧر��        .  ��ستطا� �التحا� �ثبا� �جو�ه �تعميم �نشطته فѧي معظѧم �لواليѧا� ��لمحافظѧا�               
يѧѧث تنوعѧѧت خدماتѧѧه �الجتماعيѧѧة ��لقانونيѧѧة     مѧѧن �لمر��ѧѧز �لنѧѧسائية فѧѧي �لمخيمѧѧا� ��لقѧѧر� ��لمنѧѧاطق �لѧѧشعبية ح      

  .��لمھنية
  

� مر� ثالثة للحѧل سѧنة                     �قد تبو� �التحا� مكانة مرموقة ضمن �لحر�ة �لنسائية �لعربية ��لد�لية� لكنه تعر
  .   مѧѧѧѧن قبѧѧѧѧل ����� �لد�خليѧѧѧѧة عنѧѧѧѧدما �ѧѧѧѧا� فѧѧѧѧي ��� عطائѧѧѧѧه� ممѧѧѧѧا شѧѧѧѧكل ضѧѧѧѧربة قاسѧѧѧѧية للعمѧѧѧѧل �لنѧѧѧѧسو�  1981

 ترضخ لھذ� �لقر��� �قدمت طعنا في قانونيته� فѧصد� �ثѧره قѧر�� محكمѧة �لعѧد� �لعليѧا �لѧذ�        �ال �� قيا�� �التحا� لم 
  .�عا� شرعية عمل �التحا�

  
  . �قѧѧد بѧѧا� جليѧѧا� �� قѧѧر�� �لحكومѧѧة �أل��نيѧѧة بحѧѧل جمعيѧѧة �التحѧѧا� �لنѧѧسائي �ѧѧا� قѧѧر���� سياسѧѧيا باألسѧѧا�           

طرتھا على جميع مكونا� �لمجتمع نظر�� للخلفيѧة �لѧسياسية          �� �عتبر �ذ� �لتجمع �لنسائي تھديد�� للسلطة� �تحديا� لسي        
�قد �ا� يضم معظم �لنسا� �لمنخرطا� في �حز�� �لمعا�ضة �لقومية �� �ليѧسا�ية �� �لقريبѧة                .  �لتي يتمتع �التحا�  

  منھѧѧѧѧѧѧѧѧا� فѧѧѧѧѧѧѧѧضال� عѧѧѧѧѧѧѧѧن فѧѧѧѧѧѧѧѧر�� منظمѧѧѧѧѧѧѧѧا� �لمقا�مѧѧѧѧѧѧѧѧة �لفلѧѧѧѧѧѧѧѧسطينية �لتѧѧѧѧѧѧѧѧي شѧѧѧѧѧѧѧѧكلت نمطѧѧѧѧѧѧѧѧا� ثانيѧѧѧѧѧѧѧѧا� مѧѧѧѧѧѧѧѧن    
  . �أل��نية�لمعا�ضة �لسياسية للحكومة

  
�ق�د شكل �النتما� �لسياسي لقيا�� �التحا� �مناضالته مشكلة �نعكست سѧلبا� علѧى بنيتѧه �خطابѧه �بر�مجѧه�            

.  حيث تم نقل �لخالفا� ��إلنشقاقا� �لسياسية �لتي ميز� �حز�� �لمعا�ضة فѧي تلѧك �لفتѧر�� �لѧى صѧفو� �التحѧا�                
 1983شا� �التحѧا� لمѧد� سѧبع سѧنو�� متتاليѧة� �متѧد� مѧن         مما ��� �لى صر�عا� حا�� محتدمة نجم عنھا تجميد ن         

  .1989�لى 
  

��ا� البѧد مѧن �نتظѧا� بد�يѧة �لتѧسعينيا� �لتѧي شѧھد� نѧشاطا� نѧسائيا� مكثفѧا� علѧى �لѧصعيد �لѧد�لي ��نفر�جѧا�                               
�ثѧر  �� �سس عند�ا مرحلѧة جديѧد� تمثلѧت �       .  سياسيا� على �لمستو� �لمحلي� �ي يستعيد �التحا� �خم نشاطه �لسابق         

ما تمثلت في �عا�� تنظيم صفوفه �تطوير نظامه �لد�خلي �لو�ئحه �توسيع قاعد� عضويته� باإلضѧافة �لѧى تطѧوير                   
�حقѧق �التحѧا� �نجѧا���    .  خطابه �بر�مج عمله بما يتناسب مع متطلبا� �لمرحلѧة �يالئѧم �لبѧر�مج �لنѧسوية �لد�ليѧة              

ي لإل�شѧѧا� �لقѧѧانوني ��الجتمѧѧاعي ��عايѧѧة �طفѧѧا� مھمѧѧة �إنѧѧشا� مѧѧأ�� للنѧѧسا� ضѧѧحايا �لعنѧѧف �ألسѧѧر� �خѧѧط �ѧѧاتف 
  .�ألسر �لمفككة� فضال عن نشاطا� �خر� عديد�

  
��ستمر تأسيس �التحا��� ��لجمعيا� ��للجا� �لمھنية �لنѧسائية طѧو�� فتѧر� �لثمانينيѧا� فѧي ظѧل �النفѧر��                      

�جھѧا صѧعوبا� �مѧضايقا�      �لسياسي �لنسبي �لذ� شѧھدته �لѧساحة �أل��نيѧة� تر�فقھѧا مر�حѧل مѧد �جѧز� �ثيѧر� �تو                   
  .متعد�� �متنوعة

  
.  �من �بر� �ذه �لتجمعا�� مجموعة �للجا� ��لر�بطا� �لتابعة لألحز�� �لسياسية ��ليѧسا�ية منھѧا خاصѧة               

�قد لعبت ����� �بير�� �با� غيا� �لمنظمة �لنسائية �لعلنية بعد حل �التحѧا� �لنѧسائي� فѧي مجѧاال� �لتثقيѧف �لѧسياسي                       
�ما تمحو�� �نشطتھا �لسياسية حو� �لقضية �لفلѧسطينية �حѧصا� �لعѧر�� بѧصو��          .  و� �لنسا� �تعميم �لوعي بحق  

  .�ئيسية� �ضافة �لى ����� بعض �لبر�مج �لخاصة بالتأ�يل �لمھني
  

�للجنѧѧة �لنѧѧسائية  "�سѧѧعيا� لتنѧѧسيق �نѧѧشطتھا� لجѧѧأ� �ѧѧذه �لمنظمѧѧا� �لѧѧى تѧѧشكيل �يئѧѧة نѧѧسائية حملѧѧت �سѧѧم           
  .مثال� عن �ألحز�� �لسياسية مجموعة من ناشطا� �لحر�ة �لنسوية �لمستقلةضمت �ضافة �لى م" �لوطنية
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�مѧѧع بد�يѧѧة �لتѧѧسعينيا�� �خѧѧذ �ثѧѧر �ѧѧذه �للجѧѧا� ��لر�بطѧѧا� بѧѧالتر�جع� حتѧѧى �ضѧѧمحل تمامѧѧا�� نتيجѧѧة �أل�مѧѧة     
�ليѧة  �لخانقة �لتي شھد�ا �لعمل �لسياسي �لحزبي �أل��ني ��لتѧي تمثلѧت فѧي ضѧعف مو�جھѧة �أل�مѧا� �لѧسياسية �لد                     

  ��إلقليميѧѧѧѧѧة� بѧѧѧѧѧد��� بѧѧѧѧѧسقو� �التحѧѧѧѧѧا� �لѧѧѧѧѧسوفياتي� مѧѧѧѧѧر���� بتوقيѧѧѧѧѧع �تفاقيѧѧѧѧѧا� �لѧѧѧѧѧسال� مѧѧѧѧѧع �سѧѧѧѧѧر�ئيل� ��نتھѧѧѧѧѧا� 
  .�تز�من �ل تلك �ألحد�� مع تنامي تيا� �إلسال� �لسياسي.  بحر� �لخليج �لثالثة ��حتال� �لعر��

  
لقيѧѧا��� �لنѧѧسوية باالسѧѧتقال�  فبѧѧد�� �.  �فѧѧي �لوقѧѧت ��تѧѧه� تر�جѧѧع نѧѧز�� �لحر�ѧѧا� �لنѧѧسائية �لѧѧى �لتѧѧسييس    

��النسحا� تد�يجيا� من �ألحز�� �لسياسية لاللتفѧا� حѧو� قѧضايا متخصѧصة تمѧس مباشѧر� ��قѧع �لمѧر�� �أل��نيѧة                 
�مطالبھا �لملحة� �المسا��� �لقانونية �منھا تعديل قѧانو� �ألحѧو�� �لشخѧصية� �قѧانو� �لعقوبѧا�� �مكافحѧة �لعنѧف               

      ѧد بѧلتندي�� ��لنسا�ضد  ��لمما�           �الѧإلع�ائل ѧس��سلطة ѧل�ل ѧن قبѧا مѧيط بھѧلمح�صمت ѧل�� ��رѧلم�د ѧئم ض�ا  (الجرѧم
�ѧѧه بѧѧعلي ��اѧѧ"يتع�شرѧѧل�ئم �رѧѧضايا") جѧѧلق�ن ѧѧا مѧѧ�غير�ة .  ѧѧ�لحر� �طاѧѧن ناشѧѧى مѧѧلعظم�ة ѧѧلغالبي� ��رѧѧنخ�ى ѧѧت��

 تغييѧر   �لنسوية في �لعمل �لسياسي لفتر� طويلѧة مѧن �لѧزمن� علѧى حѧسا� �لبѧر�مج ��ألنѧشطة �لمطلبيѧة �لر�ميѧة �لѧى                        
�ما عملѧت �لمѧؤتمر�� �لد�ليѧة �لمتتاليѧة     .  �مما ال شك فيه �� �ال�تما� �لد�لي سا�م بتمكين �لمر��    .  ��ضا� �لنسا� 

خѧѧال� حقبѧѧة �لتѧѧسعينيا� علѧѧى تكѧѧريس �ѧѧذ� �لتوجѧѧه� ممѧѧا �فѧѧر� بد�يѧѧة تبلѧѧو� حر�ѧѧة �جتماعيѧѧة تѧѧضم مجموعѧѧة مѧѧن      
تنوعت �تجا�اتھا� تلتقي �لھا حو� �د� �سѧتر�تيجي ��حѧد          �لمنظما� �لنسوية �لمطلبية �لتي� �� تعد�� بر�مجھا �       

� بѧѧالمر�� �تحقيѧѧق �لمѧѧسا��� �لكاملѧѧة ��لالمѧѧشر�طة بѧѧين �لجنѧѧسين فھѧѧي تعتمѧѧد علѧѧى منھѧѧا� عمѧѧل .  �ال ��ѧѧو �لنھѧѧو
  بيجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧين ��التفاقيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة �لد�ليѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة للقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧضا� علѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى جميѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧع �شѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧكا� �لتمييѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧز ضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد 

  .�لمر�� �ونھما �لمرجع �لثابت لھا �ألنشطتھا
  

  ين� لقѧѧѧد شѧѧѧد� �لفѧѧѧصل �لѧѧѧسابق مѧѧѧن �ѧѧѧذ� �لتقريѧѧѧر علѧѧѧى �� تѧѧѧا�يخ �لحر�ѧѧѧا� �لنѧѧѧسائية فѧѧѧي فلѧѧѧسطين  فلѧѧѧسط  
ال ينفѧѧصل عѧѧن ��قѧѧع �الحѧѧتال� �إلسѧѧر�ئيلي حيѧѧث �ضѧѧعت مھمѧѧة �السѧѧتقال� �لѧѧوطني علѧѧى ��� جѧѧد�� �عمالѧѧه�         

تكѧѧو� �طرحѧѧت قѧѧضية �لمѧѧر�� �نѧѧضالھا مѧѧن �جѧѧل �لمѧѧسا��� ��لتحѧѧر� �ر�فѧѧد للѧѧسياسة �مھمѧѧة مѧѧن مھامѧѧه ��� ��     
  .مستقلة عنه

  
يمكن في �لوقت نفسه غض �لطر� عن نمѧو �لѧوعي �لتѧد�يجي للحر�ѧة �لنѧسوية بخѧصوصيتھا�                    بيد �نه ال    

حيѧث تعѧاظم �����ھѧا لقѧضايا�ا �مѧصالحھا �السѧتر�تيجية خѧصوصا عنѧدما� �جѧد�                  .  �بتد�� من ���خѧر �لѧسبعينيا�     
  .عيق حر�تھا �حرية �ختيا��ا �تحد من فاعليتھانفسھا �سير� �تلة من �لمعوقا� �لبنيوية ��لثقافية �لتي ت

  ففѧѧي ظѧѧѧل �لتغييѧѧر�� �لجذ�يѧѧѧة للمجتمѧѧع �لفلѧѧѧسطيني �لتѧѧي �فر��ѧѧѧا �الحѧѧتال� فѧѧѧي �لѧѧستينيا� بعѧѧѧد تѧѧѧدميره         
لبنيته �القتصا�ية ��لحا� �قتصا�ه بالسو� �إلسر�ئيلية� �مѧا ترتѧب عѧن �لѧك مѧن �نخѧر�� قѧسر� للنѧسا� فѧي سѧو�                    

 ��ستغال� لھن� �ا� من �لطبيعي �� تتبلو� قيѧا��� �مؤسѧسا� مѧن نѧو� جديѧد� قѧا���                    �لعمل �لمأجو�� �من تمييز   
�قѧد جѧا� تѧشكيل �ѧذه     .  على تعبئة �تنظيم فئا� عريضة من �لشبا� ��لعمѧا� ��لنѧسا� ��لطلبѧة لمو�جھѧة �لتحѧديا�        

د�لѧة �الجتماعيѧة مѧن    �ألطر على �سس فكرية جديد� تعتمد �لديمقر�طيѧة ��لعالقѧة �لجدليѧة بѧين �لتحѧر� �لѧوطني ��لع        
  ).1996�يلين �تا� (ناحية� ��لمسا��� بين �لجنسين من ناحية �خر� 

  
�قѧѧد ��� �لѧѧك �لѧѧى مبѧѧا��� عѧѧد� مѧѧن �لنѧѧسا� �لفلѧѧسطينيا� �للѧѧو�تي ينتمѧѧي�ن� �لѧѧى �ألحѧѧز�� �ليѧѧسا�ية بتأسѧѧيس     

 منظمѧѧة �لتحريѧѧر  بعѧѧض �لھيئѧѧا� ��ألطѧѧر �لنѧѧسوية شѧѧملت فيمѧѧا بعѧѧد �لتنظيمѧѧا� ��ألحѧѧز�� �لѧѧسياسية �لعاملѧѧة فѧѧي        
لتنظيم نѧشا� �لنѧسا� �لѧسياسي �للتعبيѧر عѧن شѧكل          " �ألطر �لنسوية "فجا� تشكيل   ).  1990ليز� تر��ي   (�لفلسطينية  

مѧѧن �شѧѧكا� �لѧѧصر�� بѧѧين �لجيѧѧل �لقѧѧديم للحر�ѧѧة �لنѧѧسائية ��لجيѧѧل �لجديѧѧد منھѧѧا� �لѧѧذ� لѧѧم يجѧѧد فرصѧѧته فѧѧي �ألطѧѧر        
  .)145()2000ال� جا� �ص(�لتنظيمية �لمألوفة  لنشا� �لمر�� �لسياسي 

                                                      
 .2003سكوا، إل، ا"إشكاليات وقضايا جدلية:  الفلسطينيةسائيةالنالحركة "، نداء أبو عواد ) 145(  
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لجنѧة  "� با�� عد� من نѧسا� ينتمѧي�ن� �لѧى مختلѧف �لتيѧا��� �لѧسياسية �لرئيѧسية �لѧى تѧشكيل                   1978�في سنة     

� �لتي عѧا� ��نقطѧع عملھѧا لفتѧر� طويلѧة� �� باشѧر �ѧل حѧز� �� تنظѧيم سياسѧي بتѧشكيل �طѧا�ه                            )146("�لعمل �لنسائي 
� لجا� نسائية �خر� شديد� �ال�تبا� بأحز�� سياسѧية ��ѧي لجنѧة      فتم تأسيس ثال  .  �برنامجه �لنسو� �لخاصين به   

.  )147(1982 �لجنѧة �لمѧر�� للعمѧل �الجتمѧاعي سѧنة            1981�لجنѧة �لمѧر�� �لفلѧسطينية سѧنة         1980�لمر�� �لعاملة سنة    
  �قѧѧѧѧѧѧد مثѧѧѧѧѧѧل نѧѧѧѧѧѧشا� �ѧѧѧѧѧѧذه �للجѧѧѧѧѧѧا� �منطلقاتھѧѧѧѧѧѧا �لفكريѧѧѧѧѧѧة منعطفѧѧѧѧѧѧا� �امѧѧѧѧѧѧا� مقا�نѧѧѧѧѧѧة بمѧѧѧѧѧѧا قدمتѧѧѧѧѧѧه �لجمعيѧѧѧѧѧѧا�     

.   حيث سعت �ذه �للجا� �لى تعمѧيم �لѧوعي �لنѧسو� ��لѧديمقر�طي لѧد� نѧسا� �لريѧف ��لمخيمѧا�         .ية�لنسائية �لخير 
�ال �نھا لم تنجح في تشكيل جبھة نѧسائية ��سѧعة �موحѧد�� بѧسبب �لفئويѧة ��لعѧصبوية �لѧسياسية �لتѧي �انѧت تخѧضع                           

  .�ما �نھا لم تستطع ترجمة �ذ� �لوعي �لى �ستر�تيجية عمل ��ضحة �مقنعة.  لھا
  

� ��لديبلوماسѧية                  مرحلѧة  (�مع تر�جع �النتفاضة �لجما�يرية في ���خر �لثمانينيا� �بد�ية عمليѧا� �لتفѧا�
فأصبحت عالقѧة �ألطѧر �لجما�يريѧة� بمѧا         .  � تجلت ��مة �ألحز�� �لسياسية عامة ��لحر�ة �لنسائية خاصة        )��سلو

�طيѧѧة تمثلѧѧت فѧѧي �لتر�جѧѧع عѧѧن تقѧѧديم خѧѧدما�  فيھѧѧا �لحر�ѧѧة �لنѧѧسوية مѧѧع �ألحѧѧز�� �لѧѧسياسية� مجѧѧر� عالقѧѧة بير�قر 
  .��سعة �انت �لنسا� يستفد�� منھا

  
  �مѧѧѧا شѧѧѧھد� �ѧѧѧذه �لمرحلѧѧѧة بѧѧѧر�� ثقافѧѧѧة محافظѧѧѧة تѧѧѧرفض �نخѧѧѧر�� �لمѧѧѧر�� فѧѧѧي �لثѧѧѧو�� �لوطنيѧѧѧة ��لحيѧѧѧا�   

  . �لعامة نتيجة تنامي �لحر�ا� �إلسالموية ��نتشا� �يديولوجياتھا �لسلفية
  

 �لѧѧسياسية ��لحر�ѧѧة �لفلѧѧسطينية �لعلمانيѧѧة بمختلѧѧف فѧѧصائلھا� لѧѧم تѧѧد��    �تجѧѧد� �إلشѧѧا�� �لѧѧى �� �ألحѧѧز��   
فسا�مت على حقو� �لنسا� �ألساسѧية� بحجѧة        .  خطو�� �ذه �لمرحلة �� تفا�� �لمو�جھة �لمفتوحة مع �إلسالمويين        

حقѧة ��لѧك   �لѧى مرحلѧة ال  " �لثانويѧة "�� �لمرحلة تقتضي توحيد �لجھو� لمو�جھة �لعد� �تأجيل �لتناقضا� �لد�خليѧة         
  .لمصلحة �لتناقض �لمحو�� ��ألساسي �لذ� يو�جھه �لشعب �لفلسطيني ��لمتمثل باالحتال� �إلسر�ئيلي

  
�مѧѧع تطبيѧѧق �تفѧѧا� ��سѧѧلو ��نطѧѧال� مرحلѧѧة �لحكѧѧم �لѧѧذ�تي� بѧѧر�� ��لѧѧى �لمنظمѧѧا� �لنѧѧسوية �لتنمويѧѧة               

�لخاصѧѧة بѧѧالمر�� �لفلѧѧسطينية   ��لمطلبيѧѧة �لمѧѧستقلة عѧѧن �ألحѧѧز�� �لѧѧسياسية ��خѧѧذ� علѧѧى عاتقھѧѧا طѧѧر� �لقѧѧضايا          
�حرصѧت  . �من ناحية �خر� سعت �لى تفعيل �لجد� ��لنقѧا� حѧو� �لديمقر�طيѧة ��لمѧسا�مة �لѧشعبية           .  �معالجتھا

�ذه �لمؤسسا� على �� تكو� لھا بر�مج عمل ���لويا� خاصة بھا� �ضافة �لى �� مѧصا�� تمويلھѧا �انѧت مѧستقلة         
�قѧد ��ѧز� جھو��ѧا بالد�جѧة �أل�لѧى علѧى �لمطالبѧة بѧسن قѧو�نين مدنيѧة                   .  عن بقية �لمنظما� ��ألحز�� �لسياسية    

��العتر�� بالحقو� �لمتسا�ية للجنسين في جميع �لمجاال� ��لمشا��ة في �لسلطة �لسياسية �مو�قѧع �تخѧا� �لقѧر��        
ألحѧز��  ��انت جميع �ذه  �لقضايا مھمشة من قبѧل �لحر�ѧة �لنѧسائية ��             .  �تغيير صو�� �لنسا� في �سائل �إلعال�     

مما �تا�  �لفرصة لنخبة من �لنسا� �لفلѧسطينيا� ليبلѧو���� جѧد��             .  �لسياسية في �لسابق� �� قبل توقيع �تفا� ��سلو       
� بھن� يأخذ بعين �العتبا� نوعا� من �لتو��� بين قضايا �لنسا� �قضايا �لتحر� �لوطني   .)148(�عما� نسو� خا

  

                                                      
  )146(  htm.503/5journal/org.rchrs.www://http. 

ر   "وراني،  غازي الص) 147(   ـ ديث والمعاص ـ ه الح ـ ر ا، "دور المرأة الفلسطينية، تاريخ ـ arabic/ps.gov.sis.www://http / :نظ

html.7page/21/roya. 

داخل           "،   ابراھيم مكاوي  ) 148(   ـ ي ال ـ سطينية ف ـ دد        "جدلية الوطني والنسوي في نضال المرأة الفل ـ ان، الع ـ ة كنع ـ ، 109، مجل
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د جسو� �لتعا�� ��لتو�صѧل مѧع �لباحثѧا� ��أل�ا�يميѧا�           �من جھة �خر�� عملت �ذه �لمنظما� جا�د� لم         
في محا�لة منھا لتحليل ��قع �لنسا� �لفلسطينيا� �لمعا� �فھمه� بھد� صياغة ��يѧة نѧسوية تѧسمح بتجديѧد �لѧسبل                   

  .�لكفيلة بتغييره �تتيح تلبية �لحاجا� �الستر�تيجية للنسا�
  

 ��ي �حد� �للجѧا� �لفنيѧة �لمتخصѧصة �لتѧي       )149("طاقم شؤ�� �لمر��  "� تم تشكيل    1992�في ���خر عا�      
تѧѧشكل �ѧѧذ� �لطѧѧاقم مѧѧن بعѧѧض ممѧѧثال� �ألطѧѧر �لنѧѧسائية �لمؤيѧѧد� لعمليѧѧة   .  تبلѧѧو�� �متѧѧد��� لمؤسѧѧسا� �لحكѧѧم �لѧѧذ�تي 

�قد تمثѧل عمѧل �ѧذه �لنخبѧة مѧن �لنѧسا� فѧي تحديѧد ��لويѧا� �لحر�ѧة �لنѧسوية بطريقѧة                         .  �لسال� �من نسا� مستقال�   
  . �لسياسية �تنسجم مع مرحلة ما بعد �الستقال� �بنا� �لد�لةتتماشى ��لمستجد��

  
�تمويѧل بر�مجѧه فѧي مجѧالي        " طاقم شؤ�� �لمر��  "�قد سا�مت �لمؤسسا� �لمانحة �ألجنبية في �عم عمل           

  .تعميم �لوعي �بنا� �لقد��� �لقائمي�ن على �صد �لنو� �الجتماعي �مفھومه
  

خصصة في �لبحو� �لنسوية ��الستشا��� �لقانونيѧة علѧى غѧر��    �ما تم في �لفتر� نفسھا تأسيس مر��ز مت       
 �لجنѧة ���سѧا� �لمѧر��    )151()1991(� �مر�ѧز �لمѧر�� لإل�شѧا� �لقѧانوني      )150(مر�ز �لد��سا� �لنѧسوية فѧي �لقѧد�       

.  )153( �معھѧѧد ���سѧѧا� �لمѧѧر�� فѧѧي جامعѧѧة بير�يѧѧت  )152(1990بمر�ѧѧز بيѧѧسا� للبحѧѧو� ��إلنمѧѧا� فѧѧي ��� �هللا عѧѧا�   
 �ذه �لمر��ز منطلقا� للد��سا� ��لنشاطا� �لبحثية �منبر�� لتنا�� �لقضايا �لنسوية ��الجتماعية �طرحھѧا              ��صبحت

بكѧѧل جѧѧر�� �بمختلѧѧف �بعا��ѧѧا �مѧѧن �ѧѧل ���يا�ѧѧا �ѧѧالعنف �لمѧѧسلط علѧѧى �لنѧѧسا� ��خѧѧل �ألسѧѧر� �ظѧѧا�ر� �لتѧѧسر�         
�ذ� �ضافة �لى مѧا تقدمѧه    . في �لمير�� �لمد�سي بين �لفتيا� ���� �لنسا� في �القتصا� غير �لرسمي� �حق �لنسا�            

  �ѧѧѧѧѧѧѧѧذه �لمر��ѧѧѧѧѧѧѧѧز مѧѧѧѧѧѧѧѧن بѧѧѧѧѧѧѧѧر�مج تد�يبيѧѧѧѧѧѧѧѧة ��نѧѧѧѧѧѧѧѧشطة ثقافيѧѧѧѧѧѧѧѧة لتمكѧѧѧѧѧѧѧѧين �لنѧѧѧѧѧѧѧѧسا� �تطѧѧѧѧѧѧѧѧوير قѧѧѧѧѧѧѧѧد��تھن�         
فѧي  " مھرجѧا� فѧيلم �لمѧر��   "مثل ��� �لعمل حو� �لكتابة ��إلبد�� ��لمھا��� �لبحثية ��نتѧا� �فѧال� فيѧديو �تنظѧيم           

  . �لقد� �غير�ا من �ألنشطة
  

لبѧѧاحثين فѧѧي تأسѧѧيس �ѧѧذه �لمر��ѧѧز �لبحثيѧѧة �فѧѧي توجھѧѧا� �طر�ѧѧا �بر�مجھѧѧا� نقطѧѧة      �قѧѧد ��� عѧѧد� مѧѧن �   
�النطѧѧال� �لحقيقيѧѧة لحر�ѧѧة فكريѧѧة نѧѧسوية مѧѧستقلة تقѧѧو� علѧѧى ��يѧѧة خاصѧѧة �تتبنѧѧى �يديولوجيѧѧة نѧѧسوية بعيѧѧد� عѧѧن       

� ��ѧѧي ال تѧѧستھد� تحريѧѧر �لنѧѧسا� �لفلѧѧسطينيا� مѧѧن �الحѧѧتال     .  �لعѧѧصبوية �لفئويѧѧة �سѧѧيطر� �ألحѧѧز�� �لѧѧسياسية    
�إلسر�ئيلي فحѧسب� بѧل تѧسعى �يѧضا �لѧى مقا�مѧة جميѧع �شѧكا� �لقھѧر ��لتمييѧز ضѧد �لنѧسا� ��ѧشف �لنظѧا� ��لقѧيم                               

�بالتالي� فقد سا�مت �ѧذه �لمؤسѧسا� فѧي بلѧو�� �لحѧس �لنѧسو� فѧي صѧفو� �لنѧسا� �يمѧا �سѧھا��                .  �ألبوية �لسائد� 
  .ة �لنسائية �بر�مجھا�ما �ا� لھا ��� في �ضع �لقضايا �لنسوية في سلم ��لويا� �لحر�

  
ففѧѧي �لوقѧѧت �لѧѧذ� ��ѧѧز� فيѧѧه �للجѧѧا� �لنѧѧسائية �لتѧѧي تѧѧشكلت عنѧѧد بѧѧد� مفا�ضѧѧا� �لѧѧسال� بѧѧين �لفلѧѧسطينيين    

��إلسѧѧر�ئيليين علѧѧى �ألنѧѧشطة �لѧѧسياسية مѧѧن تنظѧѧيم �لنѧѧسا� ��عѧѧم ����ѧѧن فѧѧي �لعمѧѧل �لѧѧسياسي ��سѧѧتقطابھن ضѧѧمن   
ا� �الجتماعيѧة �لتѧي تѧستھدفھن� سѧعت �لمر��ѧز �لبحثيѧة فѧي               �لحر�ة �لوطنية� �ضافة �لى �لبر�مج �لتنمويѧة ��لخѧدم        

عملھѧѧا �لѧѧى �لمحافظѧѧة علѧѧى �لطѧѧابع �لحѧѧر ��لمѧѧستقل لر���ѧѧا ��نѧѧشطتھا فنѧѧأ� عѧѧن �ѧѧل �لتنظيمѧѧا� ��ألطѧѧر �لѧѧسياسية 

                                                      
  )149 ( org.wac-pal.www://http. 

  )150 ( org.wamced.www://http. 

  )151 ( org.cwcla://phtt. 

  )152  (org.bisan.www://http. 

  )153(  127272=id_news?d-news/news/edu.birzeit.www://http. 
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متجنبѧѧة �لѧѧدخو� فѧѧي صѧѧر�عا� �لفѧѧصائل ��لخالفѧѧا� �لفئويѧѧة� �مѧѧا تفѧѧا�� �العتمѧѧا� فѧѧي تمويلھѧѧا علѧѧى �ألحѧѧز��          
  .ية �يمانا� منھا بأ� �ذ� �لتمويل سيؤ�� حتما� �لى �لسيطر� على بر�مج �ذه �لمر��ز ��ستر�تيجيتھا�لسياسية �لمحل

  
�في �لمقابل� �نا� من �عتبر �� �ذه �لمؤسسا�� ��� �ان�ت مفيد� في بشكل عا�� �ال �نھا �مѧع �لمباشѧر�                

        ѧѧѧѧي فѧѧѧѧل فѧѧѧѧبحت تعمѧѧѧѧص� �سطينيѧѧѧѧلفل�تي �ذѧѧѧѧل�م ѧѧѧѧلحك�ة ѧѧѧѧة مرحلѧѧѧѧي�بد�لو ѧѧѧѧس��ق �ѧѧѧѧبتطبي  �زѧѧѧѧي بمعѧѧѧѧسياس ��ر  
عن �لقضية �لوطنية� حيث �لتزمت �ذه �لمؤسسا� مقا�بة �لنو� �الجتماعي �لمسلو� من بعده �لѧسياس��ي� فكانѧت                  

�يمѧا حمѧامي ��يلѧين    (�لنتيجة فصل �لمسا��� �قضايا �لنو� �الجتماعي عѧن �لبيئѧة �لمحليѧة ��لنظѧا� �لѧسياسي �لقѧائم          
  ).1999�تا� 

  
 ��جه �الختال� ��لتكامل بين جميع �ذه �ألطر ��لمؤسسا� �لنسوية بھد� بلѧو��            �يبقى �لجد� قائما� حو�     

�بنا� حر�ة نسوية فلسطينية فاعلة �قا��� علѧى �النѧصھا� فѧي �لحر�ѧة �لتحر�يѧة� ��� تنѧا�� عѧن حقѧو� �لمѧر��                         
  .�لفلسطينية �لمشر�عة �توقھا �لى �لمسا��� ��لمو�طنة �لكاملة

  
ة �لثانيѧة �لتѧي عرفѧت تغييѧر�� جѧذ�يا� فѧي �لر�يѧة ��لخطѧا� �لنѧسائي مѧع �ضѧع                       فتبѧد� �لمرحلѧ   : �ما فѧي لبنѧا�      

  �لحѧѧѧر� �أل�ليѧѧѧة ������ѧѧѧا �بѧѧѧد� مرحلѧѧѧة �لѧѧѧسلم �أل�لѧѧѧي� �لѧѧѧك �� �لثمانينيѧѧѧا� �لتѧѧѧي شѧѧѧھد� تطѧѧѧو��� عميقѧѧѧة            
حѧر�  �تحوال� �ستر�تيجية �بير� في �لمستو� �لعالمي� لم يستفد منھا �للبنانيو� �لذين �انو� يعيѧشو� تحѧت �طѧأ�                   

  .��لية ��مية ��حتال� �سر�ئيلي مدمر
  

�على غر�� عديد من �لد�� �لعربية �ألخر�� �انت فتر� �لسبعينيا� قد تميز� بنشأ� عѧد� مѧن �لجمعيѧا�                     
��كѧѧ�ذ� .  �لنѧѧسائية �لتѧѧي �سѧѧتمد� �جو��ѧѧا �حر�تھѧѧا مѧѧن فعاليѧѧة �ألحѧѧز�� �لѧѧسياسية ��لحر�ѧѧا� �لطالبѧѧ�ية ��لنقابيѧѧة 

 مر�فقѧѧا� لالنѧѧشقا� �لѧѧذ� حѧѧصل ��خѧѧل �لحر�ѧѧة  1976 سѧѧنة )154(" �لنѧѧسائي �لѧѧديمقر�طي�لتجمѧѧع"ظھѧѧر �لѧѧى �لوجѧѧو� 
) 1980�تأسѧѧѧس عѧѧѧا� " (�التحѧѧѧا� �لنѧѧѧسائي �لتقѧѧѧدمي"�مѧѧѧا �بطѧѧѧت عالقѧѧѧة عѧѧѧضوية �ѧѧѧال مѧѧѧن .  �لѧѧѧشيوعية �للبنانيѧѧѧة

�لحѧѧѧѧز� �لѧѧѧѧسو�� �لقѧѧѧѧومي "�" جمعيѧѧѧѧة �لنھѧѧѧѧضة �لنѧѧѧѧسائية" مѧѧѧѧن جھѧѧѧѧة �)155("�لحѧѧѧѧز� �لتقѧѧѧѧدمي �الشѧѧѧѧتر��ي"�
� ��� )157(�سيكو� لھذه �لجمعيا� �ضافة �لى �لمنظما� �ألخر� �لجنѧة حقѧو� �لمѧر�� �للبنانيѧة       .  )156("ماعي�الجت

  .فعا� في تطوير �لحر�ة �لنسائية ��فع مستو� �لنسا� ثقافيا ��جتماعيا
  

وضѧوعي  �تجد� �إلشا�� �لى �� سѧيا� �لحر�ѧة �لنѧسائية �للبنانيѧة فѧي �لفتѧر� �لالحقѧة قѧد ��تѧبط بѧالو�قع �لم                      
�لذ� فرضته �لحر� �للبنانية �مѧا حملتѧه مѧن �ضѧطر�با� �مѧآ�� غيѧر� �جھѧة عمѧل �ѧذه �لمنظمѧا� ���لوياتھѧا�                          

بحѧѧت� خاصѧѧة بعѧѧد �جتيѧѧا� �سѧѧر�ئيل للبنѧѧا� " نѧѧسو�"حيѧѧث �ثѧѧر� تѧѧأثير� بالغѧѧا علѧѧى ����ѧѧا �فاعليتھѧѧا مѧѧن منظѧѧو� 
  .1982 �1978عامي� 

  
 �لبقѧا� ��لمѧساعد� فѧي تخفيѧف آال� آال� �ألسѧر ��لمنكѧوبين       ��ا� ال بد للحر�ة �لنسائية �� تسا�م في �عѧم     

مѧѧن خѧѧال� �لعѧѧو�� �لѧѧى �لوظѧѧائف ��لخѧѧدما� �الجتماعيѧѧة ��لرعائيѧѧة �لتѧѧي تقѧѧدمھا� بعѧѧد �انѧѧت قѧѧد بѧѧد�� تتخلѧѧى عنھѧѧا  
� معر�ة �لدفا� عن حقو� �لنسا� �تعزيز ����ن في �لتنمية� �في مر��ز صنع �لقر��              �لѧم يقتѧصر تѧأثير      . لتخو

                                                      
  )154(  htm.jensiah/tamyeez/Almaraa+Quadhya/arwg/com.tewaywomenga.www://http. 

  )155(  htm.index/ar/lb.org.psp.www://http. 

  )156  (/main/net.ssnp.www://http. 

  )157 ( htm.1work/2005/lb/page/org.awfarab.www://http. 
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 �قѧو�  )158("�لمجلѧس �لنѧسائي �للبنѧاني    "أل�لية على �لك� بل �� �النقساما� �لطائفية ��� �لى تعطيل عمѧل             �لحر� � 
فھكѧذ�  .  معنوية �تحا�ية قامت �ساسا� على مبد� �لتضامن ��لوحد� �للذين ��ست �عائمھما معر�ة �الستقال� �لوطني             

ثير�� بالدعو�� �لتي �طلقتھѧا �لمѧؤتمر�� �لعالميѧة �أل�لѧى        ���حت ��ية �لحر�ة �لنسائية �للبنانية مكانھا� �لم تتأثر �        
�� �ѧا� علѧى �لحر�ѧة �لنѧسائية �للبنانيѧة           ). 1985(�نير�بي  ) 1980(��وبنھاغن  ) 1975(للنسا� �مؤتمر مكسيكو    

�� تنتظر حلو� �لسال� �بد�ية �لتحضير لمѧؤتمر بيجѧين حتѧى تѧستعيد �لمبѧا��� ��لتفكيѧر فѧي جѧد�� عملھѧا ��شѧكا�                 
  .ھا �مرجعياتھاتنظيم

  
��سѧѧتطاعت �لتحѧѧضير�� �لتѧѧي ��فقѧѧت �ѧѧذ� �لمѧѧؤتمر �� تѧѧضع قѧѧضايا �لنѧѧسا� �خاصѧѧة قѧѧضايا �لمѧѧشا��ة         

��لتمكين في ��ئر� �لضو�� ��يأ� �لمنا� �لمناسب إلعا�� نظر جذ�ية في ��ية �لمѧر�� لѧذ�تھا �فѧي موقعھѧا ��خѧل               
  .لو� ��خل �لحر�ة �لنسائية�لمجتمع� �ما سا�مت في تطوير �شكا� �لتحالف �لتي بد�� تتب

  
� للѧشلل                    �قد يكو� مفيد�� �إلشا�� �نا �لى عو�� �لمجلس �لنسائي �لى �لعمل �لموحѧد� بعѧد �� �ѧا� قѧد تعѧر

�ما �� �عال� �لمجلس �لنسائي مبا��� تشكيل لجنة موسعة تѧضم �لѧى جانѧب               .  ��لتشر�� خال� فتر� �لحر� �أل�لية    
�للجنѧة �أل�ليѧة للتحѧضير ��لمѧشا��ة فѧي مѧؤتمر            " �لمجتمع �لمدني عرفت بѧ�       �لھيئا� �لنسائية� قطاعا� ��سعة من    

� سا�م في نقѧل قѧضايا �لنѧسا� مѧن ��خѧل �لѧد��ئر �لمغلقѧة �لتѧي �انѧت تѧشكلھا �لجمعيѧا�� �لѧى �لفѧضا� �لعѧا�                "بيجين
�نعكѧست �ѧذه    �قѧد   .  �ضѧافة �لѧى �لخبѧر�� ��لبѧاحثين       ) �حѧز�� �نقابѧا� �نѧو���     (�لذ� جمع منظما� �لمجتمع �لمدني      

�لخطѧѧو� �يجابѧѧا علѧѧى �لمنѧѧا� �لعѧѧا� �لمحѧѧيط بقѧѧضايا �لنѧѧسا�� �تجا�بѧѧت �لѧѧسلطة �لѧѧسياسية لمطالѧѧب �لحر�ѧѧة �لنѧѧسوية     
.  �لمدعومة من منظما� �ألمم �لمتحد� �جمعيا� ��لية �خر�� مدشنة بѧذلك مرحلѧة جديѧد� فѧي تѧا�يخ �ѧذه �لحر�ѧة                      

حكمѧة ���ليѧة �لمѧر�� �لمتز�جѧة لمما�سѧة �لتجѧا�� �حقھѧا فѧي         فشكل �ل من �العتر�� بأ�لية �لمر�� للشھا�� فѧي �لم       
عقو� �لتأمين على �لحيا�� �ضافة �لى مصا�قة �لحكومة على �تفاقية �لقضا� على جميع �شѧكا� �لتمييѧز ضѧد �لنѧسا�                    

(CEDAW)   قة          (1996 سنة�صاѧلم�ذه ѧ� ضمنتھاѧلتي ت� �لتحفظا�ل �) مع           ���رѧلم� ��شؤѧة لѧلوطني�ة ѧلھيئ� �شاѧن��
 تشير �لى �خم غير معھو� في �لحيا� �الجتماعية �للبنانية �نفѧس جديѧد فѧي �لحر�ѧة �لنѧسوية ��� �انѧت مѧا             خطو��

�ال �� �أل�م في �ذ� �لمجا� ��لية ��اللة في �ذ� �لصد�� �ѧي �لتغييѧر�� �ألساسѧية               .  ��لت ��� �لمستو� �لمطلو�   
 مѧѧسبو� بقѧѧضايا �لنѧѧو� �الجتمѧѧاعي تتجلѧѧى  �لتѧѧي طالѧѧت ��يѧѧة �لحر�ѧѧة �لنѧѧسوية �خطابھѧѧا �للѧѧذين �سѧѧسا لѧѧوعي غيѧѧر  

 �لتي تم تشكيلھا �آلية تطبيقيѧة       )159("�للجنة �لوطنية لشؤ�� �لمر��   "مالمحه في �الستر�تيجية �لوطنية �لتي صاغتھا       
�� تجѧѧا��� �ѧѧذه �السѧѧتر�تيجية .  إلعѧѧال� بيجѧѧين ��لتѧѧي جمعѧѧت عѧѧد��� �امѧѧا� مѧѧن �لمنظمѧѧا� �لنѧѧسائية غيѧѧر �لحكوميѧѧة

��نѧا� �ساسѧيا�    " �لتقد� ��لرقي بالمر��  "عية �لتا�يخية للحر�ة �لنسائية �للبنانية� �لتي جعلت من مفھو�          �لر�ية ��لمرج 
�أل�� مر� في تا�يخ �ذه �لحر�ة� تѧصبح �لمѧسا��� �لتامѧة بنѧد�� �ئيѧسيا� فѧي خطابھѧا        .  في عملية �لتغيير �الجتماعي   

فѧي  ) صية �قانو� �لجنѧسية �بعѧض مѧو�� قѧانو� �لعقوبѧا�     قانو� �ألحو�� �لشخ(�لى جانب �لمطالبة بتغيير �لقو�نين    
  .حين تصد� �لغا� �لتمييز ضد �لمر�� ��لوياتھا

  
�ما ستتجلى �يا� �لتغيير في �لعالقة �لجديد� �لتي نѧشأ� بѧين �لوسѧط �أل�ѧا�يمي ��لحر�ѧة �لنѧسوية �ضѧافة              

فقѧد تز�يѧد عѧد� �لمھتمѧين        .  في �لحر�ѧة  �لى جسو� �لتو�صل �لتي ستقا� بين �لباحثا� في علم �الجتما� ��لناشطا�            
بقضايا �لنسا� �خاصة ضمن �لنسا� �نفسھن� �ضافة �لى بعض �لباحثين �لرجا� �لѧذين �عѧا��� �العتبѧا� للد��سѧا�                   

�يعتبѧر  .  �تمكѧين �لنѧسا� ���مѧاجھن فѧي صѧلب عمليѧة �لتنميѧة             ) �لجنѧد� (�لنسوية ���تمو� بقضايا �لنو� �الجتماعي      
�يم �لجديد� �نجا��� بحد ��ته بعد �� �انت حتى �ألمس �لقريѧب بعيѧد� عѧن �لتѧد��� فѧي �لبحѧث       مجر� تنا�� �ذه �لمفا   

�ال �� تنامي �لخطا� �لجديد حو� �لنسا� ظѧل �امѧشيا� فѧي �إلجѧر���� ��خѧل �لبنѧى �لطائفيѧة �للبنانيѧة�               .  �الجتماعي

                                                      
  )158 ( htm.lib/2004/lb/page/org.awfarab.www://http. 
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فھѧي ��� حملѧت بعѧضا�       .  ير �الجتمѧاعي  حيث لم تستطع �لحر�ة �لنسائية �� تقو� بد���ا �لمنشو� في عمليا� �لتغي           
من عناصر �لحر�ا� �الجتماعية على مستو� �لتنظيم ��أل�د��� �ال �نھا ظلت تشكو مѧن عѧد� �لقѧد�� علѧى �لفعѧل         

  .��لتأثير �لجا� في ظل ظر�� محلية ��قليمية ال تتيح فرصا� �بير� للعمل �الجتماعي �لفعلي
  

 بجھѧا� �لد�لѧة� �ال �نѧه        )160(لرغم من �لحѧا� �التحѧا� �لعѧا� �لنѧسائي         �ما في �لجمھو�ية �لعربية �لسو�ية� فبا       
لم يح�ل ��� ظھو� مجموعا� ضاغطة من ��خلѧه� ��لѧك �فقѧا� لتر�يبѧة �لقيѧا��� �لمتعاقبѧة� �تطѧو� قѧضية �لمѧر��                        

  .على �لمستو� �لعالمي
  

� �لنѧسائي� حيѧث تѧم ��مѧا�         �قد لعبت مؤتمر�� �ألمم �لمتحد� ����� �يجابيا� في تطوير خطѧا� �التحѧا� �لعѧا                
�مѧا عمѧد� �لѧسلطا�    .  موضوعا� جديد� مثل مقا�مѧة �لعنѧف ضѧد �لنѧسا� ��لغѧا� �ѧل �شѧكا� �لتمييѧز ضѧد �لمѧر��               

   �لѧѧѧѧى �فѧѧѧѧع نѧѧѧѧسبة �شѧѧѧѧر�� �لنѧѧѧѧسا� فѧѧѧѧي مو�قѧѧѧѧع صѧѧѧѧنع        -تحѧѧѧѧت تѧѧѧѧأثير توصѧѧѧѧيا� مѧѧѧѧؤتمر بيجѧѧѧѧين    –�لعموميѧѧѧѧة 
كن� �بالرغم من �قѧد�� �التحѧا� �لعѧا� �لنѧسائي علѧى       �ل).  مجلس �لو���� ��لبرلما� مجالس �إل���� �لمحلية     (�لقر��  

�صد�� توصيا� عديد� خال� مؤتمر�ته �قيامه بѧإجر�� ���سѧا� تمخѧضت عنھѧا مقترحѧا� تحѧد مѧن �لتمييѧز علѧى                        
مѧѧستو� �ألحѧѧو�� �لشخѧѧصية ��لعالقѧѧا� �لز��عيѧѧة �قѧѧانو� �لعقوبѧѧا�� �ال �� �ѧѧذه �لمقترحѧѧا� لѧѧم تѧѧر �لنѧѧو� بحكѧѧم      

ي �التحѧѧا� عѧѧاجز�� عѧѧن تحقيѧѧق �� مكѧѧسب للنѧѧسا�� �خاصѧѧة بعѧѧد تبرير�تѧѧه للتحفظѧѧا�        �بقѧѧ.  �عتر�ضѧѧا� �لѧѧسلطة 
 بعѧد �� �ضѧخ للѧضغط �لرسѧمي     (CEDAW)�لحكومية على �تفاقية �لقضا� علѧى جميѧع �شѧكا� �لتمييѧز ضѧد �لنѧسا�              

  . على قيا�ته� مما �فقد �التحا� �لعا� �لنسائي ثقة �لنخب �لمثقفة من �لنسا� �لسو�يا�
  

 �لتѧي   )161("��بطة �لنسا� �لسو�يا� لحماية �ألمومѧة ��لطفولѧة       "� حد� �نشقا� في صلب      1986�في سنة     
ممѧѧا �فѧѧع �لجنѧѧا� �لѧѧذ� �نѧѧشق �لѧѧى �لعمѧѧل علѧѧى تطѧѧوير حر�ѧѧة  .  حافظѧѧت علѧѧى خطابھѧѧا �لѧѧسياسي �ليѧѧسا�� �لتقليѧѧد�

مѧن �سѧتقطا� عѧد�    نسوية مستقلة تتبنى خطابا� جديد�� نجح فѧي تجѧا�� �الصѧطفا� �لحزبѧي� �تمكѧن عبѧر نѧشاطاته                   
�بمѧو���� �ѧذه    ".  ��بطѧة �لنѧسا� �لѧسو�يا�     "�ا� مѧن �لمھتمѧا� ��لمھتمѧين بقѧضية �لنѧسا� ��طلѧق علѧى نفѧسه �سѧم                    

�لتحوال�� بر�� على �لساحة شخصيا� نسائية مستقلة تنشط بمثابر� ��فѧا�� �مѧن ضѧمنھا �لمحاميѧة حنѧا� نجمѧة               
  .ي �غير�نمية �لرحب. جو�جيت عطية ��لمحامية �غد موسى ��. ��
  

�بفضل �ذه �لنشاطا�� خرجت قضية �لنسا� �لى ��ئر� �لضو� مѧن جديѧد �باتѧت تѧستقطب �ال�تمѧا�� �مѧا                       
�ضѧѧافة �لѧѧى تكѧѧريس �لمنتѧѧديا� ��لملتقيѧѧا� جѧѧز��� مѧѧن ��تمامھѧѧا لقѧѧضايا  .  تعѧѧد�� �إلصѧѧد���� حѧѧو� قѧѧضايا �لنѧѧسا�

بطѧѧة �لنѧѧسا� �لѧѧسو�يا� ��لشخѧѧصيا�   �تѧѧشكلت تѧѧد�يجيا� ��ضѧѧية عمѧѧل مѧѧشتر�ة جمعѧѧت بѧѧين �ѧѧل مѧѧن ��    .  �لنѧѧسا�
�قѧѧد تكѧѧو� �حѧѧد� نتѧѧائج �ѧѧذ� �لѧѧزخم�  .  �لنѧѧسائية �لمѧѧستقلة ��نويѧѧة �لجمعيѧѧا� �لنѧѧسائية �جمعيѧѧة �لمبѧѧا��� �الجتماعيѧѧة 
  .�لتعديل �لطفيف �لذ� طا� قو�نين �ألحو�� �لشخصية بعد �نتظا� �طويل

  
نѧѧامي �لتيѧѧا� �ألصѧѧولي ��خѧѧل �لمجتمѧѧع   �ѧѧذ� مѧѧن جانѧѧب �لѧѧسلطة� �مѧѧا بالنѧѧسبة لѧѧر��� فعѧѧل �لمجتمѧѧع� فѧѧإ� ت      

�لѧѧسو��� �السѧѧيما بѧѧين �لѧѧذين ��للѧѧو�تي ينتمѧѧو� �لѧѧى �لجيѧѧل �ألصѧѧغر سѧѧنا�� ��نتѧѧشا� ظѧѧا�ر� �لحجѧѧا� خاصѧѧة بѧѧين     
�لعѧل ��ѧم مكѧسب     .  طالبا� �لجامعة على �لرغم من مھاجمة �لسلطة لذلك� أل�بر �ليѧل علѧى فѧشل سياسѧا� �لد�لѧة                  

اصب �لقضا� بنفس �لشر�� �لѧذ� يخѧضع لھѧا �لرجѧل� �شѧملت �ѧذه �لوظѧائف         تحقق للمر��� �و �لحق في تولي من      
  �مѧѧѧѧѧا تѧѧѧѧѧم تعيѧѧѧѧѧين عѧѧѧѧѧد� مѧѧѧѧѧن �لنѧѧѧѧѧسا� فѧѧѧѧѧي �ѧѧѧѧѧذه     .  مناصѧѧѧѧѧب �لقѧѧѧѧѧضا� ��لمѧѧѧѧѧدعين �لعѧѧѧѧѧامين ���ѧѧѧѧѧال� �لنيابѧѧѧѧѧة   

                                                      
  )160(  397=ArtID?php.wmview/studies_aman/org.amanjordan.www://http.  
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ي�ѧѧسمح بѧѧالز��� بثانيѧѧة �ال برضѧѧا �لز�جѧѧة �أل�لѧѧى �� بѧѧإ�� مѧѧن   �مѧѧا تѧѧم تحديѧѧد عѧѧد� �لز�جѧѧا� بحيѧѧث ال .  �لوظѧѧائف
  .�لمحكمة

  
فقѧѧد �ѧѧا� مѧѧن �لѧѧصعب �� تظھѧѧر �يѧѧة بѧѧا��� لحر�ѧѧة نѧѧسوية �� حر�ѧѧة �جتماعيѧѧة فѧѧي ظѧѧل     :  فѧѧي �لعѧѧر���مѧѧا  

�لحصا� ��لحر�� �لمتتالية �لتي عاشھا �لشعب �لعر�قي� ��لتي �انت سѧببا� ���يعѧة لتѧشويه مѧسا� �لتنميѧة ���بѧا�                  
  .�أل�لويا� �لوطنية ��عاقة �لمسير� �لنسائية

  
منا� با�ظا� لسياسة �لقمع ��الستبد�� �لتي �عتمد�ا �لحكم �لѧشمولي لحѧز� �لبعѧث      فلقد �فعت �لمر�� �لعر�قية ث      

  .)162(لمد� عقو�� ��لتي تر�فقت مع ثال� حر��� بمعد� حر� �ل عقد تقريبا
  

�قد تسبب �لك في توقف عملية �لتنمية �ليا�� �في تفاقم �أل�ما� �لسياسية ��القتصا�ية �تد�و� �أل�ضѧا�                   
  �عѧѧѧѧѧا� �لعѧѧѧѧѧر�� فѧѧѧѧѧي عѧѧѧѧѧد� �بيѧѧѧѧѧر مѧѧѧѧѧن مجѧѧѧѧѧاال� �لحيѧѧѧѧѧا� �لѧѧѧѧѧى مѧѧѧѧѧا قبѧѧѧѧѧل عѧѧѧѧѧصر �لثѧѧѧѧѧو��      �الجتماعيѧѧѧѧѧة� ممѧѧѧѧѧا 

���� �ا� �لشعب �لعر�قي بكل شر�ئحه قد عѧانى مѧن ��ѧو�� �ѧذه �لѧسياسة� فѧإ� �لنѧسا� �ѧن� ��� شѧك�                          .  �لصناعية
ر�نيѧة  �قد بد�� مأساتھن مع تد�و� ��ضاعھن بѧشكل سѧريع مѧع بد�يѧة �لحѧر� �لعر�قيѧة �إلي                  .  ��ثر �لضحايا معانا�  

فالتقѧѧد� �لѧѧذ� �انѧѧت حققتѧѧه �لنѧѧسا� فѧѧي مجѧѧاال� �لتعلѧѧيم ��لعمѧѧل ��لمѧѧشا��ة �لѧѧسياسية ��ألحѧѧو��      .  فѧѧي �لثمانينيѧѧا�
�لشخصية ��لحريا� على مد� ستين عاما� منذ مطلع عشرينيا� �لقر� �لماضي �لѧى غايѧة �لثمانينيѧا� قѧد جعلھѧن                     

�ال �نѧه عѧر� تر�جعѧا� تѧد�يجيا� منѧذ �لѧك �لتѧا�يخ        .  عربيѧا� في موقع متقد�� �� لѧم يكѧن �يا�يѧا� مقا�نѧة بѧشقيقاتھن �ل       
� للتد�و� ثم �النھيѧا�� فاال�تѧد�� �لكامѧل علѧى �لѧصعيدين �الجتمѧاعي ��لتѧشريعي                 �� لجѧأ �لحكѧم �لѧشمولي       .  �تعر

للѧѧرئيس صѧѧد�� حѧѧسين منѧѧذ مطلѧѧع تѧѧسعينيا� �لقѧѧر� �لماضѧѧي �لѧѧى �عتمѧѧا� �لخطѧѧا� �إلسѧѧالمي �سѧѧيلة لكѧѧسب �عѧѧم      
ينية ��لعشائرية �لمتنامية �تعاطفھا� متخليا� ��ثر فѧأ�ثر عѧن شѧعا��ته �لعلمانيѧة �لتѧي �فعھѧا عنѧدما جѧا�                 �لتيا��� �لد 

  .بھا �لى �لحكم في �لستينيا�
  

�ما �خطѧر مѧا �تخѧذ مѧن �جѧر���� فѧي حمѧى �ѧذ� �لѧنھج� فھѧي مجموعѧة �لتѧشريعا� ��لقѧو�نين ��لقѧر����                               
. ت حقѧوقھن �مكاسѧبھن �تر�جعѧت بھѧن قرنѧا �ѧامال� �لѧى �لѧو���                �لجديد� �لتي صد�� ضد �لنسا� �لعر�قيѧا� �نѧسف        

� �لحجا� علين ��عوتھن �لى �لبقا� في �لبيت   .�ضافة �لى فر
  

�من ضمن �ذه �لتشريعا�� نذ�ر قانو� قضى بمنع �لعر�قيا� من �لسفر بد�� محر� �قѧر�� غѧسل �لعѧا�                     
� شѧѧك �لرجѧѧل فيھѧѧا� ��لѧѧك ��� تعرضѧѧه للجѧѧز��   ��لقاضѧѧي بقتѧѧل �مѧѧر�� �لعائلѧѧة �� �لقبيلѧѧة فѧѧي حѧѧا  )163(1991عѧѧا� 

   �لѧѧѧѧѧذ� حѧѧѧѧѧو� �لمѧѧѧѧѧر�� �لѧѧѧѧى سѧѧѧѧѧلعة فѧѧѧѧѧي حѧѧѧѧا� نѧѧѧѧѧشب خѧѧѧѧѧصا� بѧѧѧѧѧين   1993�لقѧѧѧѧانوني� �قѧѧѧѧѧانو� �لعѧѧѧѧѧشائر سѧѧѧѧنة   
�قد جا�� �ذه �لتشريعا� لتكر� �لنھج �لمحافظ ��لنظر� �لد�نيѧة للمѧر�� �لتѧي تبنتھѧا �لحكومѧة �لعر�قيѧة                    .  �لعشائر

 بقѧانو�   1959 لعѧا�    188تعديل �لقانو� �قѧم     (� على قانو� �ألحو�� �لشخصية      منذ �لستينيا� عندما ��خلت تعديال    
� بالمѧѧسا��� فѧѧي �إل�� بѧѧين �لѧѧذ�و� ��إلنѧѧا�   1963 لѧѧسنة 11�قѧѧم   �غير�ѧѧا مѧѧن )164()بھѧѧد� �لغѧѧا� �لѧѧنص �لخѧѧا

  . �لمكاسب ��لحقو� �لتي حصلت عليھا �لمر�� �لعر�قية في منتصف �لقر� �لماضي
  

                                                      
 شن النظام العراقي حرباً ضد الكويت أدت إلى فرض حصار اقتصادي            1990 نشبت حرب مع إيران، وعام       1980 عام   ) 162(  

 .حرب األميركية البريطانية ضد العراق ال2003ق لمدة ثالثة عشر عاماً، وأخيراً عام على العرادولي 
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سية ��لمجحفة بحق �لنѧسا�� �ѧا� مѧن �لѧصعب �� تعلѧو �صѧو�� �لنѧسا� لبلѧو��                 �في ظل �ذه �لظر�� �لقا      
مطالѧѧب خاصѧѧة بھѧѧن� ��� تظھѧѧر �لѧѧى �لوجѧѧو� �� مبѧѧا��� شѧѧعبية السѧѧيما حѧѧو� موضѧѧوعا� بѧѧد� جزئيѧѧة �ثانويѧѧة     
للغايѧѧة� مقا�نѧѧة بالحاجيѧѧا� �ألساسѧѧية ��لحياتيѧѧة �لѧѧذ� �ѧѧا� يفتقѧѧر �ليھѧѧا �لѧѧشعب �لعر�قѧѧي بمختلѧѧف فئاتѧѧه مѧѧن جѧѧر��      

  .لحر� ��لحصا��
  

�قد سا�مت �لسياسة �لقيصرية لحكومة صد�� حسين فѧي �سѧتبعا� �قمѧع �ѧل حر�ѧة مطلبيѧة �� نقديѧة �فѧي                          
  .تغييب �ل �لموضوعا� �الجتماعية �لمحد�� لصالح �لموضوعا� �لسياسية ��لتعبئة �لدفاعية �عسكر� �لمجتمع

  
انيѧة لتѧشكل �لمجتمѧع �لمѧدني �تطѧو�ه� بمѧا فѧي        فكانت �لنتيجة �� �قفلت �لحر� با� �لتنمية �معھѧا �ѧل �مك       

� بالنسا�   .�لك قضية �لنھو
  

�ما سا�م �لحصا� �صعوبا� �النتقا� من �لعر�� ��ليه� �ضافة �لى عزلة �لنظا� �لد�ليѧة فѧي �لغيѧا� شѧبه              
                     ѧألم�دتھا ѧي عقѧلت�ة ѧلعالمي� ��ؤتمرѧلم��م ѧلقم�سلة ѧن سلѧلسلطة ع�عن  �لمستقال� �قيا�لعر� �لكلي للنسا�   �دѧلمتح�م 

فلم تستفد �لعر�قيا� من فعالية �لحر�ية �لنسوية �لعالمية �لم يستطعن� �النفتا� علѧى �لتجѧا��       .  في فتر� �لتسعينيا�  
  .�لعربية �ألخر� ��الطال� على �لر�� �لجديد� �لتي بد�� تتبلو� حو� قضايا �ساسية للنسا�

لنѧѧسا� �لعر�قيѧѧا� ال تѧѧستطيع �� تنمѧѧو ���   �فѧѧي �ѧѧل �لحѧѧاال�� فالحر�ѧѧة �لمجتمعيѧѧة �لتغييريѧѧة أل�ضѧѧا� �      
  .تتطو� �ال في ظل سيا�� �لبلد ��ستقر��ه ��ستقالله �في نطا� من �لحرية ��لديمقر�طية ��لمشا��ة �لشعبية

  
�سѧترجا� �لѧسيا�� �لوطنيѧة    : �ما �� �عا�� بنѧا� �لعѧر�� عمليѧة متكاملѧة تقѧو� علѧى ثالثѧة مرتكѧز�� �ساسѧية                  

عѧѧا�� بنѧѧا� �القتѧѧصا�� �تبنѧѧي �لمѧѧسا��� �لكاملѧѧة بѧѧين �لرجѧѧا� ��لنѧѧسا� علѧѧى مختلѧѧف           ���سѧѧا� نظѧѧا� �يمقر�طѧѧي� �  
  .�لمستويا� �في �ل �لميا�ين

  
  �لحر�ة �لنسوية في �لمغر� �لعربي  -2

  
شكلت �لثمانينيا� فتر� حاسمة في تحو� �لحر�ة �لنسائية �بلوغھا مرحلѧة �لنѧضج� حيѧث ظھѧر� �لبѧو���                      

  .ستقلة تنظيميا� ��يديولوجيا� عن بقية �لتنظيما� �لسياسية �لرسمية �غير �لرسمية�أل�لى �لمؤسسة لحر�ة نسوية م
  

�ا� لأل�مة �الجتماعية ��لسياسية �لحا�� �لتي عرفتھا �لѧبال�� ال سѧيما علѧى �ثѧر تѧوتر �لعالقѧة                    : ففي تونس   
 ��سѧѧعة لمعا�ضѧѧة بѧѧين �التحѧѧا� �لعѧѧا� �لتونѧѧسي للѧѧشغل ��لѧѧسلطة� نتѧѧائج �امѧѧة سѧѧا�مت فѧѧي خلѧѧق ��ضѧѧية �جتماعيѧѧة  

  .�لخيا��� �لرسمية
  

  �قѧѧѧد طالѧѧѧت �ѧѧѧذه �لتطѧѧѧو��� �لمجѧѧѧا� �لنѧѧѧسائي �لѧѧѧذ� يعتبѧѧѧر حكѧѧѧر�� للѧѧѧسلطة �تحديѧѧѧد�� للѧѧѧرئيس بو�قيبѧѧѧة�        
  .���� من با�� بإخر�جھا من ظلما� �لقھر ��لتمييز" محر��� للمر�� �لتونسية"بوصفه 

  
�لتي ��� �لى تأسيس منظما� نسائية جديѧد��        �شھد �لنصف �لثاني من �لسبعينيا� بد�ية �لتحر�ا� �أل�لى           

نѧѧا�� �لطѧѧا�ر "حيѧѧث بѧѧد� �لتفكيѧѧر فѧѧي �لقѧѧضايا �لخاصѧѧة بالنѧѧسا� مѧѧن خѧѧال� �نѧѧشا� �لنѧѧا�� �لثقѧѧافي �لمعѧѧر�� باسѧѧم     
�قѧد جѧا� تأسѧيس �لنѧا�� ���     .   بمبا��� من مجموعѧة مѧن �لطالبѧا� ��� �لتوجѧه �ليѧسا��             1978 سنة   )165("�لحد��

 للقѧѧضايا �لنѧѧسائية �تعبيѧѧر�� عѧѧن �فѧѧض �لنѧѧسا� الحتكѧѧا� �لد�لѧѧة لھѧѧذه �لقѧѧضية �توظيفھѧѧا      فعѧѧل علѧѧى �حا�يѧѧة �لنظѧѧر� 

                                                      
  )165(  170=article_id?3articlephp/org.albadil://http. 
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فبالرغم من �لمكاسب �لتي حققتھا �لمر�� �لتونسية خاصة على مѧستو� �لتѧشريعا� ��لقѧو�نين�               .  لمصلحتھا �لضيقة 
�� تلѧك �لفجѧو� حѧد� بѧسبب     �قѧد ���� .  فقد ظلت �نا� فجو� بѧين �ѧذه �لقѧو�نين ��لو�قѧع �ليѧومي �لتѧي تعيѧشه �لنѧسا�                 

� �لѧѧرئيس بو�قيبѧة� �ضѧافة �لѧѧى           �أل�مѧة �لعامѧة للنظѧا� علѧѧى صѧعيد�� �لقيѧا�� �لѧѧسياسية ��إل���� �القتѧصا�ية �مѧر
تنѧѧامي �لحر�ѧѧة �إلسѧѧالموية �لتѧѧي بѧѧد�� تحѧѧتج علѧѧى �لحريѧѧة �لممنوحѧѧة للنѧѧسا� �تنѧѧد� بالتوجھѧѧا� �لعلمانيѧѧة للنظѧѧا�         

  قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد تѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧضمنت �لنقاشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا� �لتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي ���� فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي    �.  ��لحر�ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا� �لنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسوية علѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى حѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد �لѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسو��   
مجموعة من �لمحا�� ��مھا �صو� �لبطرير�ية �قصو� مجلѧة �ألحѧو�� �لشخѧصية           " نا�� ���سا� قضايا �لمر��   "

  .)166(��لعنف �لمسلط على �لنسا� ��لقضايا �لجنسية ��لعالقة بالسلطة� �غير�ا من �لمو�ضيع
  

لنѧا��� فѧي �طѧال� �ѧذ� �لخطѧا� �لر��يكѧالي �لجديѧد              �لتي �صѧد�تھا مناضѧال� �     " نسا�"�قد سا�مت مجلة    
  �تميѧѧѧز� �ѧѧѧذه �لمجلѧѧѧة بجѧѧѧر�� غيѧѧѧر معھѧѧѧو�� فѧѧѧي طѧѧѧر� �لمو�ضѧѧѧيع �لنѧѧѧسائية  .  �تر�يجѧѧѧه �سѧѧѧط �لنخبѧѧѧة �لتونѧѧѧسية

  .بر�ية نقدية لمجموعة من �لثو�بت ��لمما�سا� �لمجحفة بحقو� �لنسا�
  

    ѧѧى تنظѧѧل�سعى ѧѧت �رѧѧألخ� ��وѧѧلخط�ن ѧѧة مѧѧمجموع ���اѧѧلب�ذه ѧѧ� تѧѧتل�ص ѧѧسائية نخѧѧلن�ة ѧѧ�لحر� �فوѧѧيم ص
  :بالذ�ر منھا

  
 بمبѧѧا��� مѧѧن مجموعѧѧة مѧѧن  1987 سѧѧنة )167(�نѧѧشا� جمعيѧѧة �لنѧѧسا� �لتونѧѧسيا� للبحѧѧث حѧѧو� �لتنميѧѧة    )�(  

�لنسا� �أل�ا�يميا� يتحد�� �ما من �حز�� يѧسا�ية �� نقابѧا� �� منظمѧا� طالبيѧة بھѧد� �عѧم �لبحѧو� �تѧشجيعھا                 
  من منظو� نسو��

  
� �لتѧѧي ضѧѧمت �ѧѧل �لر�غبѧѧا� فѧѧي �لنѧѧضا�     1989 سѧѧنة )168(عيѧѧة �لنѧѧسا� �لѧѧديمقر�طيا�  تأسѧѧيس جم  )�(  

نѧا��  "��انѧت تجربتѧا   .  �لميد�ني ��لنشا� �لمنظم من �جل �سما� صѧو� �لنѧسا� ��لغѧا� �ѧل �شѧكا� �لتمييѧز ضѧد�ا         
ر��� �للجѧو� �لѧى     قد بينتا محد��ية �لعمل �لنسائي غير �لمنظم �معوقاته ��ثبتتا ضѧ          " نسا�"�مجلة  " �لطا�ر �لحد�� 

�قѧد جѧا��   .  �طا� قانوني يعز� �لعمل �لنسائي �لمستقل �يتيح تعبئѧة �لѧر�� �لعѧا� حѧو� �لقѧضايا �لمѧصيرية للنѧسا�              
لتؤ�ѧѧد �لطѧѧابع �لمѧѧستقل لقيا�تھѧѧا� �تبѧѧين �لفѧѧر� بينھѧѧا �بѧѧين بقѧѧ�ية     " جمعيѧѧة �لنѧѧسا� �لѧѧديمقر�طيا� "تѧѧسمية �لجمعيѧѧة  

�مѧѧا �انѧѧت .  �لحѧѧز� �لحѧѧا�م ��لمعر�فѧѧة بالمنظمѧѧا� �لنѧѧسائية �لرسѧѧمية  �لجمعيѧѧا� �لنѧѧسائية �لمنѧѧضوية تحѧѧت ��يѧѧة   
�لتѧѧسمية نتيجѧѧة �يمѧѧا� �عѧѧضائھا �لر�سѧѧخ بѧѧأ� �الستقѧѧ�اللية ��لديمقر�طيѧѧة �جھѧѧا� لعملѧѧة ��حѧѧد�� ��نھمѧѧا غيѧѧر قѧѧابلين   

لويѧѧا� �مѧѧا ��.  )169(�قѧѧد تعاملѧѧت �لجمعيѧѧة مѧѧع �ѧѧذين �ألمѧѧرين بѧѧشكل متѧѧو��� منѧѧذ نѧѧشأتھا.  للفѧѧصل مѧѧن ناحيѧѧة �خѧѧر�
  :عملھا فقد تمحو�� حو� مجموعة من �لقضايا �لجو�رية ��لمتصلة �ساسا� ب�

  
�لسير بالمجتمع قدما� نحو �لديمقر�طية �تكريس حرية �لتعبيѧر ��لتنظѧيم �حقѧو� �إلنѧسا� بمѧا                   )1(    

  في �لك �لحقو� غير �لمشر�طة للنسا��
  

  � �قѧѧѧѧد �عتمѧѧѧѧد� �لجمعيѧѧѧѧة  �لعلمانيѧѧѧѧة ��لѧѧѧѧدعو� �لѧѧѧѧصريحة �لѧѧѧѧى فѧѧѧѧصل �لѧѧѧѧدين عѧѧѧѧن �لد�لѧѧѧѧة    )2(    
  �مبد� من مبا�ئھا فضمنته في ميثاقھا�" �لعلمانية"

                                                      
 .)باللغة الفرنسية( 1993، إنتاج دار نشر سيراس، تونس، "عشرينلحركة النساء التونسيات في القرن ا" إلھام مرزوقي، ) 166(  

  )167(  htm.1aa/2004/t/page/org.awfarab.www://http. 

  )168(  html.associations/femmes/com.tunisie://http. 

دان    من أبحاث ومداخالت    مجموعة( ،"الحركة النسائية العربية   "كتاب  ضمن مقالة،  "تونسالحركة النسائية في    " ) 169(   ـ  أربعة بل
 .28، 27، 26 ، ص1995، القاھرة الجديدة، مركز دراسات المرأة ) تونس، فلسطين، مصر، السودان:عربية
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  منا�ضة �لخطا� �إلسالمو� ��لتصد� للحر�ة �ألصولية�  )3(    

  
�العتر�� بالمو�طنة �لكاملة للنسا� ��لغا� �افة �شكا� �لتمييز ضد�ن برفع جميع �لتحفظѧا�               )4(    

  .(CEDAW)يز ضد �لنسا� على �تفاقية �لقضا� على جميع �شكا� �لتمي
  

شѧѧھد� �لقѧѧضية �لنѧѧسائية ����ѧѧا��� فѧѧي �لثمانينيѧѧا� ����ئѧѧل �لتѧѧسعينيا� مѧѧع تتѧѧالي تأسѧѧيس      : �فѧѧي �لمغѧѧر�   
� ثѧم  1985سѧنة  ) حز� �لتقد� ��الشѧتر��ية " (�لجمعية �لديمقر�طية لنسا� �لمغر� "�لجمعيا� �لنسائية � �ا� ��لھا      

فѧѧي " فمنظمѧѧة �لمѧѧر�� �السѧѧتقاللية  "� 1985سѧѧنة ) مقر�طي �لѧѧشعبيمنظمѧѧة �لعمѧѧل �لѧѧدي  " (�تخѧѧا� �لعمѧѧل �لنѧѧسائي  "
  .)170(1987فبر�ير /شبا�

عند نھاية �لثمانينا�� عرفت �لكتابة �لنسائية �خما� حقيقيا� تجلѧى فѧي تنѧو� �أل�بيѧا� �لتѧي عالجѧت قѧضايا                      �  
�لنѧسا� فѧي �لمغѧر� عѧا�         شكلت �طر�حة �لد�لة �لتي تقد� بھا عبد �لر��� موال� �شيد حو� �ضعية              �قد.  �لنسا�
خاصة �لبحو� �لقانونيѧة حѧو�     ( قطيعة حقيقية مع �تابا� �لماضي فاتحا� بذلك �لطريق �ما� �لبحث �لجامعي             1985

�تجѧѧد� �إلشѧѧا�� �لѧѧى �� �لكتابѧѧة �لنѧѧسوية حتѧѧى فتѧѧر� مѧѧا بعѧѧد �السѧѧتقال� ��لتѧѧي تمѧѧت باألسѧѧا�            ).  �ضѧѧع �لنѧѧسا� 
��ذ� �لتحѧو�   .  ر سنو�� �ألخير� ��لك مع تنامي �لكتابة باللغة �لعربية        بالفرنسية� عرفت تحوال� �ساسيا� خال� �لعش     

��� �� ننѧسى    .  سيكو� له �ألثر �لكبير على �نفتا� �لتفكير �لنسو� �لمغربي على �لشر� �أل�سط ��لعكس صѧحيح              
�ѧذ� �لتوجѧه �ѧن    ممѧثال�  � ��آلثا� �لتي ستترتب في �لمد� �لمتوسط على �ألجيا� �لصاعد� �لتي تلقت تعليما� معربا�        

  .فريد� بناني ��ينب معا�� �فاطمة �لز�ر�� ��يو�
  

�فѧي سѧنة   ".  �لمѧة "�" �نѧو�� " �)171(" مѧا�� 8"����ر� �لѧصحف ��لمجѧال� �لنѧسائية مثѧل جريѧد�         �ما    
� �عѧѧت �لجمعيѧѧة �لديمقر�طيѧѧة لنѧѧسا� �لمغѧѧر�� جمعيѧѧا� مѧѧن �ѧѧل مѧѧن تѧѧونس ��لجز�ئѧѧر ��لمغѧѧر� �قѧѧر��     1995

 بھѧد� �لتنѧسيق ��إلعѧد�� للمѧؤتمر �لعѧالمي �لر�بѧع للمѧر��               )172("غا�بية من �جѧل �لمѧسا���      �لم 95مجموعة  "تأسيس  
مائѧة  "��عد� �لمجموعة قانونا� ينظم �لعالقѧا� �ألسѧرية قائمѧا� علѧى مبѧد� �لمѧسا��� �يحمѧل عنѧو��                     ) 1995بيجين  (

 �جѧل �لمѧسا��� فѧي �ألسѧر�     �ليѧل مѧن  ) "2003مايو /�يا�(�ما نشر� �لمجموعة ��تھا مؤخر�� ".  �جر�� �مقتضيا� 
  .سوسيولوجية� قانونية� حقو� �نسانية� �فقھية:  بنا� على بر�نة �باعية)173("�لمغا�بية

  
�تمحو�� �لمطالب �لمرفوعة من قبل �ذه �لمنظما� في عمومھا حو� تعѧديل قѧانو� �ألحѧو�� �لشخѧصية                    

ھا في مر��ѧز صѧنع �لقѧر�� ��لھيئѧا� �الستѧشا�ية           لتمثيل) �وتا(��عم �لمشا��ة �لسياسية للمر�� �تحديد نسبة مئوية        
�ما نا�� من ناحية �خر� بإنشا� ����� خاصة تعنى بشؤ�� �لمر�� ��ضѧع ميثѧا� �طنѧي          .  ��لمؤسسا� �لمنتخبة 

  .يلز� جميع �ألطر�� باحتر�� حقوقھا
  

                                                      
د  :  لتحقيقھا انون األحوال الشخصية ومسار السعي    مطالب المنظمات النسائية لتعديل ق    "خديحة الميساوي،     )170(   ـ ، "عرض ونق
ة/المناضل  .article_id??3php.article/info.a-mounadhil-al.www://http=40 نظرا، 2004 نوفمبر/، تشرين الثاني2،العدد ـ

  )171 ( 170=article_id?3articlephp/org.albadil://http. 

د  : مطالب المنظمات النسائية لتعديل قانون األحوال الشخصية ومسار السعي لتحقيقھا         "خديحة الميساوي،     )172(   ـ ، "عرض ونق
ة/المناضل  .article_id?3php.article/info.a-mounadhil-al.www://http=40 نظرا، 2004 نوفمبر/، تشرين الثاني2،العدد ـ

  )173 ( htm.5m/2004/mor/page/org.awfarab.www://http. 
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 فيھا �لبرلمѧانيين     �لتي ناشد�  )174("حملة �لمليو� توقيع  "�من ��م �لمبا���� �لتي قامت بھا �ذه �لجمعيا�           
��ألحز�� �لسياسية ��لنقابا� ��لر�� �لعا� �لمغربي بدعم مطالبھѧا مѧن �جѧل تعѧديل قѧانو� �ألحѧو�� �لشخѧصية بمѧا                
ينصف �لنسا� �يحمي حقوقھن� بما يشمل �لك من �لغا� تعد� �لز�جا� ��ضѧع �لطѧال� بيѧد �لقѧضا� �حѧق �لمѧر��                       

لز�جية في حالة �لطال�� ���سا� مبد� �لشر��ة بين �لمѧر�� ��لرجѧل   في حضانة �ألبنا� ��لبنا� ��الحتفا� بمسكن � 
  . سنة21في تسيير شؤ�� �ألسر�� �ضافة �لى �فع �لوالية على ���� �لبنت �تحديد سن �لرشد ب� 

  
حدثا� تا�يخيا� في مسير� �لحر�ة �لنسائية �لمغربية حيث تتالѧت �لتجمعѧا�            " حملة �لمليو� توقيع  "�قد مثلت     
�لمختلطة في �لمد� �لكبر� �تم تو�يع �لعر�ئض ��صد�� �لند���� في �لصحف ��لمجال� �تكوين لجѧا�               �لتعبوية  

  .)175(في �ألقاليم ��ألحيا�
�قد �ثا�� �ذه �لحملة �سѧتنكا� �لتيѧا��� �إلسѧالمية �لتѧي بѧد�� تھѧاجم �لمناضѧال� �لنѧسائيا� عبѧر جر�ئѧد               

�على �لرغم من �لك� فقد بلѧغ       .    �ما �صد�� فتا�� في حقھن      .�تنعتھن باإللحا� " �لصحو�"�" �لر�ية"�" �لنو�"
  .عد� �لتو�قيع على �لعريضة مليو� توقيع من �ال �لجنسين في بضعة �شھر فقط

  
��العتصاما� �لد�عية �لى تعديل �لمد�نة باعتبѧا� �� �لتعѧديال� �لѧذ�         ��لحمال�  تو�لت �لند���   بعد �لك�     

� �ثر تشكيله للجنѧة مѧن �لعلمѧا�� �انѧت شѧكلية �لѧم تѧدخل �� تغييѧر جѧذ��                      1992��� بھا �لملك �لحسن �لثاني سنة       
  .على قانو� �ألسر�

  
 �ستر�تيجيا�  حا�� فيھا حصر �لنقا� ضѧمن نطѧا� �لقѧيم ��لثقافѧة               �لمو�جھة �لك� تبنى �إلسال� �لسياسي      

�لتمييز ضد �لنѧسا� �غير�ѧا   �معا�ضة �لغر� ��لعولمة �بيجين ��ألمم �لمتحد� ��تفاقية �لقضا� على جميع �شكا�            
�ال �� �عѧي  .  من �لمسائل �لمثير� للجد�� حتى يتسنى لѧه تطويѧق �لحر�ѧة �لنѧسائية ضѧمن حѧد�� �لھويѧة �لعѧشائرية             

ناشطا� �لحر�ة �لنسوية �ستطعن �ستعما� حجѧج �إلسѧالميين حѧو� مفھѧو� بخѧصوصية �لمجتمѧع �لمغربѧي �تبنينѧه              
 �يجѧا� �سѧتر�تيجيا� تتكيѧف حينѧا� �تو�جѧه �حيانѧا� �خѧر�� مѧن �جѧل                  �ضѧطر� �لحر�ѧة �لنѧسوية     ��كѧذ��   .  لصالحھن

ضѧѧمن �ѧѧذ� �إلطѧѧا�� عالجѧѧت   �.�نتѧѧز�� مكاسѧѧب ملموسѧѧة لѧѧصالح �لنѧѧسا� فѧѧي منѧѧا� يتميѧѧز بالѧѧصر�� ��السѧѧتقطا�    
�لمناضال� �لنسويا� مسألة �ثبا� �لمسا��� �نطالقا� من سѧؤ�� �ساسѧي يتمثѧل فѧي �يفيѧة تقريѧب مطѧالبھن مѧن �افѧة                         

  ��� �مكѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧائر �لمجتمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧع� ��يفيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة مو�جھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة �لمحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧافظين ���لئѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧك     �لنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسا� 
  �لذين يستغلو� �لدين�

  
                   � لإلجابة على �ذه �لتسا�ال� لجأ� مجموعا� �منظما� �شخصيا� �لى �لعمѧق بعمليѧة تأ�يѧل �لنѧصو

  �بلѧѧѧѧѧѧو�� بمѧѧѧѧѧѧساعد� �لعديѧѧѧѧѧѧد مѧѧѧѧѧѧن �لبѧѧѧѧѧѧاحثين ��لمتخصѧѧѧѧѧѧصين      .�لدينيѧѧѧѧѧѧة �لمؤسѧѧѧѧѧѧسة �� �لقѧѧѧѧѧѧرآ� ��لحѧѧѧѧѧѧديث  
�ألبѧѧو� ��لمطالبѧѧة -بالنظѧѧا� �لبطرير�ѧѧي نѧѧسا�� قѧѧر��� تا�يخيѧѧة �سѧѧتھدفت �ضѧѧفا� �لمѧѧشر�عية علѧѧى �لتنديѧѧد �جѧѧاال� �

�قѧѧد عمѧѧل علѧѧى تطѧوير �ѧѧذه �لمقا�بѧѧة �ѧѧل مѧѧن فѧي �لمغѧѧر� �ѧѧل مѧѧن فاطمѧة �لمرنيѧѧسي ثѧѧم عبѧѧد �لѧѧر���    .  بالمѧسا��� 
يѧة فѧي مѧسير� �لѧدعو� �لѧى فѧتح            �قد �نخرطت �لحر�ѧة �لنѧسوية �لمغرب      .  موال� �شيد� �فريد� بناني ��ينب معا��     

  .�بو�� �الجتھا�� مسا�مة بھذ� في تكسير �حتكا� �لرجا� للشأ� �لديني
  

لقѧѧد شѧѧكل �لطريѧѧق �لѧѧذ� �ختا�تѧѧه �لمغربيѧѧا� �ال يѧѧزلن� موضѧѧو� نقاشѧѧا� مستفيѧѧضة مѧѧع بقيѧѧة �لمنظمѧѧا�     
لعلمانيѧة �مرجѧع لتѧأطير      خاصة �لمنظما� �لتونسية �لتي �خѧذ� خѧال� �لѧسنين �ألخيѧر�� تطѧر� قѧضية �                �  �لمغا�بية

                                                      
د  : المنظمات النسائية لتعديل قانون األحوال الشخصية ومسار السعي لتحقيقھا        مطالب  "  خديحة الميساوي،     )174(   ـ ، "عرض ونق
ة/المناضل  .clearti_id?3php.article/info.a-mounadhil-al.www://http=40 نظرا، 2004 نوفمبر/، تشرين الثاني2،العدد ـ

 . المصدر السابق) 175(  



   -102-

تعتبѧر �لنѧسويا� �لتونѧسيا� �� �إلسѧال� �ѧدين للد�لѧة يѧستحيل �� يتѧيح �لمѧسا���                  �في �ذ� �لصد�      .تفكير�ا �عملھا 
�ما تحد��ا �ألطر �لمرجعية لألمم �لمتحد�� �خاصة �إلعال� �لعالمي لحقو� �إلنسا� ��تفاقيѧة �لقѧضا� علѧى جميѧع           

 ��قع �ألمر� فإ� �لمغا�بيا� ال يختلفن حѧو� �لعمѧق بѧل حѧو� �سѧتر�تيجيا� �لفعѧل          �في.  �شكا� �لتمييز ضد �لمر��   
  .��لتأثير

  
 قامت حكومة �لتنا��� بإيعا� من �لبنѧك �لѧد�لي بوضѧع خطѧة              ���خر �لعقد �ألخير من �لقر� �لعشرين�     في    

  :ضين�بصد���ا �نقسم �لمجتمع �لمغربي �لى قسمين متناق.  �طنية إل�ما� �لمر�� في �لتنمية
  

جبھѧة  شѧبكة �  �لجمعيا� �لنسائية ��ألحز�� �لمسما� تقدمية مد�فعة عن �لخطة من جھة� �قد �سست               )�(  
  لدعمھا�

  
�لتيѧѧا��� �إلسѧѧالمية ��لفقھѧѧا� مѧѧد�فعين عѧѧن �لنظѧѧا� �لبطرير�ѧѧي مѧѧن جھѧѧة �خѧѧر�� باسѧѧم �لѧѧدفا� عѧѧن     )�(  
  .�لدين

  
 12ظمھѧѧا �ѧѧل مѧѧن �لمѧѧد�فعين عѧѧن �لخطѧѧة� فѧѧي   قѧѧد بѧѧا� �ѧѧذ� �النقѧѧسا� جليѧѧا� فѧѧي �لمѧѧسير�� �لمѧѧضا�� �لتѧѧي ن     

  . بالربا�� �معا�ضيھا في �لد�� �لبيضا� في �ليو� نفسه2000مايو /�يا�
  

.  ��ستمر نضا� �لجمعيا� �لنسائية بتنظيم �لمسير�� ��لتظا�ر�� �ما� �لمحا�م بعد� مد� في �لوقѧ�ت نفѧسه          
� عندما �علن عن تأسيس لجنة ملكيѧة �ستѧشا�ية     2001فكا� ال بد للملك محمد �لسا�� �� يتدخل لفض �لنز�� سنة            

  .على غر�� �للجنة �لسابقة في عھد �لحسن �لثاني
  

� )�� قѧانو� �ألحѧو�� �لشخѧصية       ()176(� �علن �لملك عن تعديل مد�نة �ألسر�      2003��توبر  / تشرين �أل��  10�في  
  .�بعد�ا تمت �لمصا�قة عليھا من قبل مجلسي �لنو�� ��لمستشا�ين

  
لمد�نة �لجديد� ترحابا� ��سعا� ��جماعا� �طنيا� السيما في صفو� �لجمعيا� �لنѧسائية �لتѧي �عتبرتھѧا        �لقيت �   

خطو� تا�يخية على طريق �لمسا��� بين �لجنسين �ما �جد� فيھا �ستجابة لمطالبھѧا �لمѧشر�عة �نѧضالھا �لمѧستمر            
  .منذ ��ثر من عشرين سنة

  
 تعѧديل   )177("�لعد�لѧة ��لتنميѧة   "�" �لعѧد� ��إلحѧسا�   "مثѧا�   ��يد� بعض �ألحز�� ��لجماعѧا� �إلسѧالمية �         

 باعتبا� �� مѧا جѧا�� بѧه لѧيس سѧو� قѧر��� جديѧد� للمѧذ�ب �لمѧالكي� معتمѧد� فѧي              )178("مد�نة �ألحو�� �لشخصية  "
�لتѧѧي �عتمѧѧد� مرجعيѧѧة غربيѧѧة " �لخطѧѧة �لوطنيѧѧة إل�مѧѧا� �لمѧѧر�� فѧѧي �لتنميѧѧة "�لѧѧك �لمرجعيѧѧة �لدينيѧѧة� علѧѧى عكѧѧس  

  . قبل �لبنك �لد�لي�مفر�ضة من
  

في �لجز�ئѧر� علѧى �ثѧر �لتمѧر� �لѧشعبي ضѧد �يمنѧة �لحѧز� �لو�حѧد �سѧيطر� جبھѧة �لتحريѧر �لѧوطني سѧنة                       
� با��� مجموعة من �لنسا� �لمنخرطا� فѧي �حѧز�� �ليѧسا� مѧن �التجѧاه �لتر�تѧسكي� �غيѧر�ن ��لنقابѧا�                      1988

� بتنظѧѧيم �لجمعيѧѧا� سѧѧنة   �قѧѧد سѧѧاعد �لѧѧك �صѧѧد�� قѧѧانو�    .  بتأسѧѧيس جمعيѧѧا� نѧѧسوية مѧѧستقلة   �مѧѧن . 1989خѧѧا
                                                      

  )176(  htm.morf/2004/mor/page/org.awfarab.www://http. 

  )177(  2003/01/05=dte&1026ara=code?asp.newsara/com.esspanapr.www://http. 

  )178(  htm.4m/2004/mor/page/org.awfarab.www://http. 
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" �لجمعية مѧن �جѧل �لمѧسا��� بѧين �لرجѧا� ��لنѧسا� �مѧا� �لقѧانو�                "�لجمعيا� �لنسوية �لر�ئد� نذ�ر على سبيل �لمثا�        
�لجمعيѧة مѧن �جѧل �لترقيѧة     "�" جمعيѧة �لنѧسا� مѧن �جѧل �لمѧسا��� ��لمو�طنѧة      "�" �لجمعية من �جѧل تحѧر� �لنѧسا�      "�

  ".���لدفا� عن حقو� �لنسا
  

�قѧد ��خلѧت �ѧذه �لجمعيѧا� نѧѧشاطا� غيѧر مѧسبو� علѧى �لحر�ѧѧة �لنѧسائية �لجز�ئريѧة� ��� �لѧى �لمظѧѧا�ر��             
�لعا�مة في مختلف �نحا� �لبال� للمطالبة بإلغا� �� تعديل مجلة �ألسر� في �تجاه �لمسا��� بѧين �لجنѧسين مѧن ناحيѧة�                    

 تѧѧستولي علѧѧى �لحكѧѧم� ��لتѧѧي جعلѧѧت مѧѧن �لمѧѧر��  �للتѧѧصد� للمѧѧد �إلسѧѧالمو� ��لجمعيѧѧا� �ألصѧѧولية �لتѧѧي �ѧѧا�� �� 
  ".�لھوية �لعربية �إلسالمية"محو� نضاالتھا �خط �لدفا� �أل�� ��ألخير عن 

  
  

  �لحر�ة �لنسوية في �لخليج �لعربي  -3
  

�مѧѧا فѧѧي ��� �لخلѧѧيج �لعربѧѧي� فقѧѧد شѧѧھد� �لحر�ѧѧة �لنѧѧسائية خѧѧال� مرحلѧѧة �لتѧѧسعينيا� �خمѧѧا� �بيѧѧر�� علѧѧى        
حيث قامت �لجمعيا� �لنѧسائية بѧد�� �بيѧر فѧي تطѧوير �لعمѧل �أل�لѧي �لنѧسائي �فѧي                     .   ��إلقليمي �لمستويين �لوطني 

�لѧѧشبيك ��لتنѧѧسيق بѧѧين مختلѧѧف مكونѧѧا� �لحر�ѧѧة �لنѧѧسائية �لخليجيѧѧة� السѧѧيما مѧѧن خѧѧال� تأسѧѧيس لجنѧѧة تنѧѧسيق �لعمѧѧل  
� �لنѧسائية �لخليجيѧة للتالقѧي    �لنسائي في �لخليج ��لجزيѧر� �لعربيѧة بعѧد مѧؤتمر بيجѧين� �لتѧي �تاحѧت فرصѧة للقيѧا��               

� 1992�ما �� نشا� �لحر�ة �لنسائية في تلك �لمرحلة� �خاصة �بتد�� مѧن             .  ��لتو�صل �تبا�� �لتجا�� ��لتنسيق   
قѧѧد �تѧѧسم بنѧѧضا� شѧѧر�ئح عريѧѧضة مѧѧن �لمجتمѧѧع �لمѧѧدني� مѧѧن �جѧѧل �حѧѧال� �لديمقر�طيѧѧة ��لحѧѧد مѧѧن �لفѧѧسا� ��لتѧѧسلط   

  .��لمشا��ة �لسياسية للنسا�
  

 فѧѧي �لتوقيѧع علѧى عريѧѧضة ��سѧلت �لѧѧى    1994شѧѧا��ت آال� مѧن �لنѧسا� �لبحرينيѧѧا� سѧنة    : �لبحѧرين ففѧي    
�ألمير للمطالبة باإلسر�� في �إلصالحا� �لسياسية �محا�بѧة �لفѧسا� ��طѧال� سѧر�� �لѧسجنا� �لѧسياسيين ���جѧا�                     

�لعريѧضة  " �طلѧق عليھѧا      �مѧا تѧضمنت �ѧذه �لعريѧضة �لتѧي         .  �لمبعدين �لى �لوطن ��عѧا�� �لمفѧصولين �لѧى �عمѧالھم          
فقر� تنا�� بإنصا� �لمر�� �ضر��� مشا��تھا �لسياسية� فضال� عن تعزيѧز ����ѧا فѧي �لتنميѧة بѧصو��                   " �لشعبية

�قد �ضيفت �لفقر� �لمتعلقة بالمر�� بعد جد�� طويل� �� تعرضت لرفض �جا� �لدين �لѧذين �ѧانو�                 .  مسا�ية للرجل 
عتبѧѧر �ѧѧذه �لو�قعѧѧة عالمѧѧة فا�قѧѧة فѧѧي نѧѧضا� �لمѧѧر�� �لبحرينيѧѧة لنيѧѧل  �ت.  ضѧѧمن مجموعѧѧة �لمѧѧوقعين علѧѧى �لعريѧѧضة

حقوقھا �املة �ما �نھا تشكل محطة با��� في تطو� �لحر�ة �لنسائية في �لبحѧرين �نѧضجھا� خاصѧة بعѧد �� القѧت                 
 �ذه �لعريضة تجا�بѧا� �بيѧر�� �تعاطفѧا� مѧن قبѧل جماعѧا� نѧسائية �برلمانيѧة �حقوقيѧة خѧا�� حѧد�� �لبحѧرين� �ونھѧا                           

  .شملت مطالب تخص �لمر��
  

� با��� مجموعة من �لنسا� �لمھنيا� ��لقيا��� �لنسائية بإ�سѧا� عريѧضة ثانيѧة              1995�بريل  /�في نيسا�   
�لى �ألمير يطالبن فيھا بإ�سا� �لمسا��� بين �لجنسين ��شر�� �لمر�� في �لحيا� �لبرلمانية �ضافة �لى مجموعѧة مѧن                

� فعل �لحكومة �ذه �لمر� �ا� صا�ما�� �� خيѧر� �لѧسلطا� �لنѧسا� �لموقعѧا�                �لكن � .  �لمطالب �لسياسية �ألخر�  
 �مѧر��� بѧين �تابѧة �سѧالة �عتѧذ�� عمѧا قمѧن        92على �لعريضة� �خاصة �لموظفا� �لحكوميا� منھن �بلغ عѧد��ن     

ال� فاضѧطر� غالبيѧة �لموقعѧا� �لѧى �تابѧة �سѧالة �عتѧذ��� باسѧتثنا� ثѧ         .  به من �عما� �بين طѧر��ن مѧن �لوظيفѧة         
  .سيد�� تم فصلھن عن �لعمل �� تعرضن للتوقيف ألجل غير مسمى

  
� �خѧذ�   1991�في �عقا� حر� �لخليج �لثانية �تحرير �لكويت من �الحتال� �لعر�قي عѧا�             : �في �لكويت   

�صو�� �لنسا� تتعѧالى مطالبѧة بحقѧوقھن �لمدنيѧة ��لѧسياسية ��حقيѧتھن فѧي �لمѧسا��� بعѧد �� تѧم تھميѧشھن فѧي فتѧر�                             
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 ��لثانيѧة سѧنة   1972�أل�لѧى سѧنة     (�� �� �لمحا�لتين �للتين قѧا� بھѧا �عѧضا� فѧي مجلѧس �ألمѧة �لكѧويتي                   .  انينيا��لثم
  .لتعديل �لما�� �أل�لى من قانو� �النتخابا� ��العتر�� للمر�� �لكويتية بحقوقھا �النتخابية� با�تا بالفشل) 1982

  
 �لفئا� ��ألعمѧا� �حتجاجѧا علѧى حرمѧا� �لمѧر��            � تظا�ر� ��ثر من مائة �مر�� من جميع       1992�في سنة     

من حقھѧا فѧي �النتخѧا� ��لترشѧيح� ��سѧتند� فѧي �لѧك �لѧى بنѧو� �لدسѧتو� �لتѧي �قѧر� مبѧد� �القتѧر�� �لعѧا� �لѧذ� ال                                  
يعتѧѧر� بالتفرقѧѧة بѧѧين �لجنѧѧسين فѧѧي مجѧѧا� �لحقѧѧو� �النتخابيѧѧة� ��لѧѧى �لمو�ثيѧѧق �لد�ليѧѧة �لتѧѧي �قعѧѧت عليھѧѧا �لد�لѧѧة        

�مѧا �سѧتند� �لѧى �لѧد��     .  1979نھѧا �تفاقيѧة �لقѧضا� علѧى جميѧع �شѧكا� �لتمييѧز ضѧد �لمѧر�� سѧنة                     ��لتزمت بھا� �م  
� �لعديد منھن �لى �لمو� ��لتعذيب فѧي                  �لمشر� �لذ� لعبته �لنسا� �با� �الحتال� �مشا��تھن في �لمقا�مة �تعر

  .معسكر�� �العتقا� �لعر�قية
 مرسوما� �ميريا� يمѧنح �لمѧر�� حѧق �لترشѧيح           1999في سنة   ��انت �لمحا�لة �لثالثة حين �حبط مجلس �ألمة          

  ��النتخѧѧѧѧѧا�� �� تحѧѧѧѧѧالف �إلسѧѧѧѧѧالميو� ��لقبليѧѧѧѧѧو� علѧѧѧѧѧى معا�ضѧѧѧѧѧة �ѧѧѧѧѧذ� �لمرسѧѧѧѧѧو� مѧѧѧѧѧستندين �لѧѧѧѧѧى فتѧѧѧѧѧو�           
  .�لتي ال يجو� المر�� توليھا �فقا� لبعض �لفقھا�" �لوالية �لعامة"شرعية تعتبر عضوية مجلس �ألمة نوعا� من 

  
يѧѧا� مѧѧن �جѧѧل حقѧѧوقھن بѧѧين برلمѧѧا� يھѧѧيمن عليѧѧه �التجѧѧاه �لمحѧѧافظ �لѧѧذ� يѧѧر� ��   �يتو�صѧѧل نѧѧضا� �لكويت  

�تѧرفض  " �لخطو� خطѧو� "�خو� �لمر�� �لمعتر� �النتخابي ال يتناسب مع �لعا��� ��لتقاليد� �حكومة تتبع سياسية    
 شѧر�  �لمو�جھة �لصريحة مع �إلسالميين �تخشى �لحسم �لنھائي في موضو� �صبح من �لمѧسلما� �حѧق ��� ��         

  .�� قيد في جل ��� �لمعمو��
  

�ما شѧھد� �لفتѧر� نفѧسھا تطѧو��� نوعيѧة فѧي �لعمѧل �أل�لѧي �لنѧسائي� تمثلѧت فѧي �لتحѧر� �لمѧنظم للنѧسا�                               
  .�لكويتيا� �لمتز�جا� من غير �لكويتيين للمطالبة بحق ����جھن في �لحصو� على �إلقامة �لد�ئمة �على �لعمل

  
�ذه �لقضية مما �ضا� قيو�� علѧى �نѧشطتھا ��سѧتقاللھا           " جتماعية �لنسائية �لجمعية �لثقافية ��ال  "�قد تبنت     
  . �لتنظيمي

  
�ما في بقية ��� �لخليج� �خاصة �إلما��� �لعربية �لمتحد� �قطر �سѧلطنة عمѧا� فѧال توجѧد فѧي �لمرحلѧة                        

لقطѧا� �أل�لѧي    �تѧشير �لبيانѧا� عمومѧا �لѧى ضѧعف �          .  �لحالية مظا�ر حر�ة نѧسائية مطلبيѧة �منظمѧة يمكѧن ��ر�ѧا            
�لنسائي �محد��ية مشا��ته �تأثيره على �لساحة �لمحلية� �ضѧافة �لѧى �قتѧصا�ه علѧى �ألنѧشطة �لخيريѧة �لتطوعيѧة                   

  .�تر�يزه على �لخدما� �الجتماعية �الفقر ��لبطالة ��لطفولة ��لصحة �غير�ا من �لخدما�
  

بيا مقا�نѧѧة بغير�ѧѧا مѧѧن ��� �لخلѧѧيج  �قѧѧد �انѧѧت بد�يѧѧة �لعمѧѧل �أل�لѧѧي �لنѧѧسائي فѧѧي �ѧѧذه �لѧѧد��� متѧѧأخر� نѧѧس     
�ألخر�� بسبب تأخر �لعملية �لتحديثية �لتنموية من ناحية� �بسبب �لقبضة �لرسمية �لمحكمة على �لمجتمѧع �لمѧدني                 

�قد تكو� �لوفر� �القتصا�ية �لتي ينعم بھا سكا� �لمنطقѧة قѧد سѧا�مت فѧي عѧد� �ال�تمѧا� بالعمѧل                      .  من ناحية �خر�  
  .� حر� مجتمعا� خليجية �خر� �قل �فر� �غنى� �البحرين�لسياسي ��أل�لي �لذ

  
�مѧѧا فѧѧي �لمملكѧѧة �لعربيѧѧة �لѧѧسعو�ية� �علѧѧى �لѧѧرغم مѧѧن �لرقابѧѧة �لѧѧصا�مة ��لѧѧضغوطا� �لتѧѧي يخѧѧضع لھѧѧا       

�لقطѧѧا� �أل�لѧѧي مѧѧن قبѧѧل �جھѧѧز� �لد�لѧѧة� فقѧѧد شѧѧھد �ѧѧذ� �لقطѧѧا� منѧѧذ بد�يѧѧة �لتѧѧسعينيا� نقلѧѧة نوعيѧѧة علѧѧى مختلѧѧف           
خاصѧѧة فيمѧѧا يتعلѧѧق بتفعيѧѧل ���ه فѧѧي �القتѧѧصا� �لѧѧوطني �تعѧѧاظم مكانتѧѧه �وسѧѧيلة ضѧѧغط        �لمѧѧستويا� ��ألصѧѧعد��  

�ذ� �ضافة �لى تحوال� ��خلية مѧست باألسѧا� توجھاتѧه باتجѧاه �لمقا�بѧة �لتنمويѧة                 .  إلحد�� �لتغيير�� �الجتماعية  
  .ا� �لتنظيم�لحديثة �مما �فع �لقطا� �أل�لي �لى �عا�� ترتيب ��لوياته طبقا لمقتضيا� �لساعة ��شك
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�قد �ا� لالنفتا� على �لتجѧا�� �لخا�جيѧة �لعربيѧة منھѧا ��لغربيѧة� ��لتѧي سѧمحت بھѧا �لثѧو�� �لمعلوماتيѧة                 
��سѧѧائل �التѧѧصا� �لحديثѧѧة� �ضѧѧافة �لѧѧى مѧѧا تѧѧم ��تѧѧسابه مѧѧن خبѧѧر�� متنوعѧѧة فѧѧي مجѧѧاال� �لعمѧѧل �الجتمѧѧاعي علѧѧى  

� �عطى �فعة للعمل �أل�لي عمومѧا� ��لنѧسائي علѧى �جѧه             �لمستو� �لمحلي� �ألثر �لبالغ في �حد�� �ذ� �لتغيير �لذ        
� .  �لقد تز�من �ذ� �لتغيير في �لبنى ��لتوجھا� مع ���يا� �بير في عد� �لمنظمѧا� ��لجمعيѧا� �أل�ليѧة                 .  �لخصو

�تز�يѧد� �عѧد�� �لجمعيѧا� �لنѧسائية بѧشكل      .  ��انت �لجمعيا� �لنسائية من ���ئل �لجمعيا� �لتي تم تسجيلھا �سѧميا   
���تѧسب �لعمѧل �أل�لѧي ��ميѧة     .  و�صل خاصة في عقد �لثمانينيѧا� حيѧث تأسѧست عѧشر جمعيѧا� نѧسائية �خѧر�                 مت

��بر بعد صد�� �لخطة �لخماسية �لسابعة �لتي نصت علѧى ضѧر��� تفعيѧل ��� �لمѧر�� فѧي �لقطѧا� �أل�لѧي بھѧد�                         
     ѧѧѧѧѧѧѧل� �صاѧѧѧѧѧѧѧالقت�ي ѧѧѧѧѧѧѧمتھا ف�ساѧѧѧѧѧѧѧز مѧѧѧѧѧѧѧتعزي� �ةѧѧѧѧѧѧѧلتنمي�ي ѧѧѧѧѧѧѧا ف���دѧѧѧѧѧѧѧب �   . وطنيتنميѧѧѧѧѧѧѧة قѧѧѧѧѧѧѧد��تھا ��لنھѧѧѧѧѧѧѧو

�ال �� �ѧѧذ� �ال�تمѧѧا� �لجديѧѧد بѧѧالمنظو� �لتنمѧѧو� مѧѧن قبѧѧل �لجمعيѧѧا� �أل�ليѧѧة �لنѧѧسائية لѧѧم يقابلѧѧه �لѧѧم تو��بѧѧه تحѧѧوال�  
جذ�يѧѧة فѧѧي �لر�يѧѧة ��لخطѧѧا� ��لفعѧѧل تجѧѧاه �لقѧѧضايا �ألساسѧѧية ��السѧѧتر�تيجية ��لمعانѧѧا� �ليوميѧѧة للمѧѧر�� �لѧѧسعو�ية�   

  .نتيجة حرمانھا من ��نى �لحقو�
  

 �لنѧѧسا� �لѧѧسعو�يا� لѧѧم تثѧѧر� بعѧѧد مѧѧن خѧѧال� حر�ѧѧا� �حتجاجيѧѧة    -�مѧѧا تѧѧز��–تѧѧي حرمѧѧت منھѧѧا  فѧѧالحقو� �ل  
عريѧѧضة� ��ѧѧي تѧѧشمل حقوقѧѧا� بديھيѧѧة �ѧѧالتمتع بحقوقھѧѧا �لѧѧسياسية ��لمدنيѧѧة �حقھѧѧا فѧѧي �لѧѧسفر ��� �قيѧѧب �قيѧѧا��         

فعنا �لى �لقو� �� �لطريѧق      مما يد .  ال بل �نھا غابت �ليا� من بر�مج �لجمعيا� ��لمنظما� �أل�لية �لنسائية          .  �لسيا��
.  فѧي تفكير�ѧا ����ئھѧا     " نѧسوية "ما ��� طويال� �شاقا� �ما� �ذه �لجمعيا� �لنسائية� علѧى �مѧل �� تتحѧو� �لѧى حر�ѧة                    

�ال بد �� تقطع شوطا� بعيد�� قبل �� يكو� لھا ��� �ئيسي في نقل �مو� �لمر�� �لسعو�ية �مطالبھا �قبѧل �� تѧصبح         
يѧѧة مجѧѧر� �لتغيѧѧر�� ��ألحѧѧد�� فѧѧي �لمجتمѧѧع �لخليجѧѧي عمومѧѧا�� �فѧѧي �لمجتمѧѧع �لѧѧسعو��    قѧѧا��� علѧѧى �لتѧѧأثير بفعال

  .تحديد�
  

�قد تكو� عملية �إلصال� �لتي تناقش حاليا في �لمملكة �لعربية �لسعو�ية �مѧشا��ة �لمѧر�� �لمحتѧشمة فѧي                     
فѧѧر�� للمѧѧر�� �لѧѧسعو�ية �لحѧѧو�� �لقѧѧائم حѧѧو� �ѧѧذ� �لموضѧѧو�� �ضѧѧافة �لѧѧى �نѧѧشا� لجنѧѧة �طنيѧѧة حѧѧو� �لمѧѧر��� بد�يѧѧة �ن 

��� �ѧѧا� جѧѧل �ѧѧذه �لخطѧѧو�� مرتبطѧѧا�     .  ��لѧѧيال علѧѧى نيѧѧة إلعѧѧا�� �العتبѧѧا� لھѧѧا ��العتѧѧر�� بحقوقھѧѧا �مطالبھѧѧا        
  .بالضغوطا� �لد�لية

  
    �لسما� �لمميز� للحر�ة �لنسوية-���

  
عربѧي� ���� ��    ��� �� نتجا�ل تنو� �لتنظيما� �أل�لية �لمكونѧة للحر�ѧا� �لنѧسائية �لجديѧد� فѧي �لعѧالم �ل                    

نغفل ��� �لتا�يخ في بلو�� شخصية �ѧذه �لحر�ѧا� �مѧسا��ا� ���� �� نفѧصلھا عѧن محيطھѧا �لعѧا�� يمكننѧا� فѧي              
ضѧѧو� مѧѧا تقѧѧد�� �سѧѧتنبا� �لخѧѧصائص �ألساسѧѧية �لمѧѧشتر�ة لھѧѧذه �لحر�ѧѧا� ��سѧѧم بعѧѧض �لѧѧسما� �لمميѧѧز� لفكر�ѧѧا     

  .����ئھا
  

  : � �لتالية�تتمثل �ذه �لخصائص ��لسما�� بإيجا�� في �لنقا  
  

  �لبعد �لتقدمي  -1
  

 �حر�ѧا� �لمعا�ضѧة     -على �ألقل فѧي مر�حلھѧا �أل�لѧى       –�يتجلى �لك في �ال�تبا� �لوثيق بين �ذه �لحر�ة           
�� �تحديѧѧد�� تو�صѧѧلھا مѧѧع �لفكѧѧر �الشѧѧتر��ي ��إليديولوجيѧѧة          ��لتيѧѧا��� �لقوميѧѧة �لليبر�ليѧѧة ��ليѧѧسا�ية بѧѧشكل خѧѧا

  .�لما��سية �أ��تين للتغيير
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� عѧѧد� ال يѧѧѧستھا� بѧѧѧه مѧѧѧن ��ئѧѧد�� �لحر�ѧѧѧة �لنѧѧѧسوية �لر��يكاليѧѧѧة �قيا��تھѧѧا� �ضѧѧѧافة �لѧѧѧى �لعديѧѧѧد مѧѧѧن    �� �  
مناضѧѧالتھا فѧѧي مѧѧصر �لبنѧѧا� ��لمغѧѧر� ��لجز�ئѧѧر �تѧѧونس ��لѧѧسو��� �نحѧѧد�� مѧѧن مختلѧѧف مكونѧѧا� �لحر�ѧѧة             

�� �ترعѧرعن فѧي �لمد�سѧة       �الحتجاجية �لطالبية ��لعمالية �لتي شھدتھا �ذه �لبلد�� في �لستينيا� ����ئل �لسبعينيا          
  ناضѧѧѧѧѧلن فѧѧѧѧѧي ���� فاعليѧѧѧѧѧة �ѧѧѧѧѧذه    .  �لقوميѧѧѧѧѧة �لليبر�ليѧѧѧѧѧة �فѧѧѧѧѧي �ألحѧѧѧѧѧز�� ��لتنظيمѧѧѧѧѧا� �لѧѧѧѧѧسياسية ��لنقابيѧѧѧѧѧة      

  .�ألطر ���� حماسھا من �جل �حال� �لديمقر�طية ��لمشا��ة �لسياسية �لعا�لة ��حتر�� حقو� �إلنسا�
  شѧѧا�� �ليѧѧه سѧѧابقا� بخيبѧѧة �مѧѧل مريѧѧر� فѧѧي  صѧѧحيح �� �ѧѧذه �لمجموعѧѧا� �لنѧѧسائية قѧѧد �صѧѧيبت� �مѧѧا تمѧѧت �إل   

ما بعد� نتيجة �لمنطق �لتبسيطي �الختز�لي لقѧضية �لمѧر�� �لѧسائد آنѧذ�� ��خѧل �ألحѧز�� �الشѧتر��ية� �عѧد� �����                       
�ذه �ألحز�� لجو�ر مطالب �لنسا� في �لتحѧر� ��النعتѧا� �بالتѧالي لخѧصوصية �لعمѧل �لنѧسائي� �ال �� �لمرجعيѧة                   

ة ��لثقافة �لديمقر�طية ما ��لت سѧائد� غالبѧا� فѧي خطابھѧا �بر�مجھѧا ��نѧشطتھا� مѧع �ѧل مѧا تحملѧه                         �لسياسية �لليبر�لي 
  .�لمة �لديمقر�طية من معا�� تتعلق بالحريا�� �ضما� �لحقو� �لسياسية ��لمدنية ��الجتماعية

  
 حيѧث تطغѧى عليھѧا    �قد با� �لك جليا منذ �لبد�ية في �لتسميا� �لتي �ختا�تھا �ذه �لمنظما� عنѧد تأسيѧسھا�            

�جمعية �لنسا� �لديمقر�طيا�� ���بطѧة �لمѧر�� �لتقدميѧة ��لجمعيѧة �لديمقر�طيѧة             (�إلشا�� �لى �لديمقر�طية ��لتقدمية     
��ѧѧل �لѧѧك يѧѧشير �لѧѧى �� �لعناصѧѧر �لتѧѧي قامѧѧت ) لنѧѧسا� �لمغѧѧر�� �منظمѧѧة �لمѧѧر�� �السѧѧتقاللية غير�ѧѧا مѧѧن �لتѧѧسميا�

  .�انت مرتبطة في فتر�� سابقة بأنشطة ��تجا�ا� �لقو� �لسياسيةعليھا عملية تأسيس بعض �ذه �لمنظما�� 
  

�ما تنا�لت �ذه �لجمعيا�� في �طا� عملھا� موضوعا� ��� ��ضية حقوقيѧة �سياسѧية مثѧل حريѧة �لفكѧر              
�شѧا��ت ناشѧطاتھا فѧي      .  ��العتقا� �حقو� �لمو�طنة �مكافحة �افة �شكا� �لتعذيب ��النتھا�ا� ��لعنѧف �غير�ѧا           

� ��العتصاما� �لمند�� بالسياسة �لعد��نية للواليا� �لمتحѧد� ��سѧر�ئيل ��لمناصѧر� للѧشعبين �لفلѧسطيني        �لمظا�ر�
  .��لعر�قي ��لمسير�� �لمنا�ضة للحر� �غير�ا من �لقضايا �لساخنة على �لساحة �لعربية

  
ا�ضѧѧة� �مѧѧا �� �ѧѧذه �لمنظمѧѧا� لѧѧم تتѧѧأخر فѧѧي �لتحѧѧالف �� �لتѧѧضامن مѧѧع بعѧѧض �ألحѧѧز�� �لѧѧسياسية �لمع         

�لمعر�فѧѧة بالتقدميѧѧة� �مѧѧع �لمنظمѧѧا� غيѧѧر �لحكوميѧѧة �لحقوقيѧѧة ��لمطلبيѧѧة� �لمѧѧا �قتѧѧضت �لحاجѧѧة �عنѧѧد �شѧѧتد��           
�أل�مѧѧا�� �مѧѧا للتѧѧصد� للتيѧѧا��� �لѧѧسلفية �نѧѧصر� قѧѧضايا �لنѧѧسا�� �� لѧѧدعم �لتيѧѧا� �لفكѧѧر� �لѧѧديمقر�طي ��لتنديѧѧد         

  .باالستبد�� ��لھيمنة
  

 �لجمعيا� �لنѧسوية بѧالحقو� �لديمقر�طيѧة� لѧم تѧشكل فѧي حقيقѧة �ألمѧر                  ��لجدير بالمالحظة� �� مطالبة �ذه      
  �ѧѧѧدفا� فѧѧѧي حѧѧѧد ��تѧѧѧه� بѧѧѧل �نھѧѧѧا جѧѧѧا�� فѧѧѧي سѧѧѧيا� نѧѧѧضالھا مѧѧѧن �جѧѧѧل ��ѧѧѧد�فھا �لخاصѧѧѧة �لمتمثلѧѧѧة فѧѧѧي �لحقѧѧѧو�             
�لالمѧѧشر�طة للنѧѧسا�� �تѧѧصاعد� �مѧѧا� المبѧѧاال� �لحكومѧѧا� �لعربيѧѧة ���� �ѧѧذه �لمطالѧѧب� خاصѧѧة ��� �انѧѧت مطالѧѧب  

  .ة سياسيةمرفقة بر�ي
  

  ��جمѧѧاال�� يمكننѧѧا �لقѧѧو� �نѧѧه علѧѧى �متѧѧد�� �لعقѧѧو� �ألخيѧѧر� حا�لѧѧت �ѧѧذه �لجمعيѧѧا� بلѧѧو�� خطѧѧا� ليبر�لѧѧي          
من نو� جديد� يربط بين �فا� �لمر�� من �جل �لمو�طنة ��لمѧسا���� ��فѧا� بقيѧة قѧو� �لمجتمѧع مѧن �جѧل �لحريѧا�                

  .املة �متضامنة�لسياسية ��لمدنية ��الجتماعية ��القتصا�ية� ضمن ��ية ش
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تتمثѧѧѧل فѧѧѧي �لѧѧѧسعي �لمتو�صѧѧѧل للحفѧѧѧا� علѧѧѧى �ѧѧѧامش مѧѧѧن �السѧѧѧتقاللية ���� �لد�لѧѧѧة ��ألحѧѧѧز�� �لѧѧѧسياسية      
نѧѧسائي� مثلمѧѧا  " غيتѧѧو"�ال نѧѧضمر بھѧѧذ� �لقѧѧو�� نزعѧѧة �نفѧѧصالية �تقوقعѧѧا� علѧѧى �لѧѧذ�� ضѧѧمن   .  ��السѧѧتقو�� بالѧѧذ��

بل نعني باالستقال� �لصالحية في تحديد �لمشكال� �لخاصة ��لفعليѧة          يحصل �حيانا عند بعض �لمنظما� �لنسوية�       
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�من ثم �بطھا بمشكال� �لمجتمع �لكبر�� �محا�لة حلھѧا �فقѧا لمѧصلحة �لنѧسا�� �لѧيس                 .  للنسا�� ��� �ية �صاية   
  .بو�م مصلحة �� طر� ثا� على حسابھن

  
ياسية فѧѧي بѧѧد�يتھا� ���جѧѧه �الخѧѧتال�  �قѧѧد ��رنѧѧا سѧѧابقا� جѧѧذ�� �لحر�ѧѧة �لنѧѧسوية ���تباطھѧѧا بѧѧاألحز�� �لѧѧس    

بينھمѧѧا� �لتѧѧي ��� �لѧѧى �النفѧѧصا� �لتѧѧد�يجي لأل�لѧѧى عѧѧن �لثانيѧѧة� فѧѧي سѧѧيا� �لتѧѧشكل �لمѧѧستقل للمنظمѧѧا� �أل�ليѧѧة         
  .�لنسوية

  
�قѧѧد ��� �ѧѧذ� �لھѧѧاجس� �لѧѧى تѧѧوتر �لعالقѧѧة �لتѧѧي تѧѧربط �ѧѧذه �لمنظمѧѧا� بالѧѧسلطة �لѧѧسياسية مѧѧن ناحيѧѧة�                

  . ��إلسالموية من ناحية �خر��بالمنظما� �لنسائية �لرسمية
  

فالمحلѧѧل لمѧѧسا��� تطѧѧو� �ѧѧذه �لتنظيمѧѧا� يالحѧѧظ �لخѧѧال� �لقѧѧائم بينھѧѧا �بѧѧين �لѧѧسلطة �لرسѧѧمية فѧѧي �غلبيѧѧة    
�مѧا ال  .  �ألقطا� �لعربية� نتيجة �غبة �ذه �لسلطة في �لھيمنة على �لحر�ة ��لتدخل في شѧؤ�نھا �عرقلѧة �نѧشطتھا               

سلبي لھذ� �لتدخل على نمو �ذه �لحر�ة �على فاعليتھا� �ضѧافة �لѧى �غبѧة �لѧسلطة                 بد �� ينتبه �لى �ألثر �لعميق ��ل      
  .في �حتكا� قضية �لمر�� في �ثير من �لحاال� �سعيھا �لى توظيفھا لتلميع صو�تھا في �لد�خل �في �لخا��

  
� بѧѧالمر��"�مѧѧا يالحѧѧظ �فѧѧض �ѧѧذه �لمجموعѧѧا� لѧѧسياسا�    �لتѧѧي جѧѧا�� بھѧѧا �لحكومѧѧا� " �لترقيѧѧة ��لنھѧѧو

��ألحز�� �لسياسية العتقا��ن �� �ѧذه �لѧسياسيا� لѧم تعѧد تفѧي بالحاجѧة مѧن ناحيѧة� �غѧم مѧا ��خلتѧه مѧن تغييѧر��                              
على ��ضا� �لمر��� �ال تنبع من ����� سياسة ��ضѧحة لوضѧع حѧد للتمييѧز ضѧد �لنѧسا� �لتحقيѧق �لمѧسا��� �لكاملѧة                   

  .بين �لجنسين من ناحية �خر�
  

� عالقѧѧة �ѧѧذه �لمجموعѧѧا�       مѧѧع �لمنظمѧѧا� �لنѧѧسائية �لتابعѧѧة بѧѧشكل �سѧѧمي �� شѧѧبه �سѧѧمي       �مѧѧا بخѧѧصو
لألحز�� �لحا�مة� فتكمن مالمѧح �لѧتحفظ لѧديھا فѧي �قتنѧا� �لنѧسويا� بѧا� �نخѧر�� �ѧذه �لمنظمѧا� فѧي عالقѧة �ال�                          
��بونية مع �لسلطة� ال تنبѧع مѧن �غبѧة فѧي �لѧدفا� عѧن مѧصالح �لنѧسا� بѧل مѧن �غبѧة فѧي �لحѧصو� علѧى مكاسѧب                    

ھѧن� �بالتѧالي �فتقا��ѧѧا للحѧس �لنѧسو� �لѧال�� ��لمѧشر�عية �لكافيѧѧة للتعبيѧر عѧن مطالѧب �لنѧѧسا�          �مناصѧب خاصѧة ب  
�مѧѧا �نھѧѧا تكѧѧر� فѧѧي ��يھѧѧن �لخطѧѧا� �لنѧѧسائي �لرسѧѧمي �تѧѧستخد� �لمفѧѧر��� �لدينيѧѧة مر�ѧѧز� علѧѧى          .  �تطلعѧѧاتھن

 تتѧصد� فѧѧي �حيѧا� �ثيѧѧر�   �لخѧصوصية �لثقافيѧة للنѧѧسا� �لعربيѧا�� مؤ�ѧѧد� علѧى �اللتѧز�� بѧѧالقيم ��لتقاليѧد� حتѧѧى �نھѧا       
للمطالѧѧب �لمѧѧشر�عة للمجموعѧѧا� �لنѧѧسوية لتقѧѧف حجѧѧر� عثѧѧر� �مامھѧѧا� جنبѧѧا� �لѧѧى جنبѧѧا� مѧѧع �جھѧѧز� �لѧѧسلطة ��لقѧѧو� 

�مѧѧا تعمѧѧل �ѧѧذه �لمنظمѧѧا� علѧѧى منافѧѧسة ����حѧѧة �لحر�ѧѧة �لنѧѧسوية علѧѧى �لمѧѧستو� �لѧѧد�لي ��إلقليمѧѧي       .  �لمحافظѧѧة
  .��لمحلي في �حتكا��ا تمثيل �لنسا�

  
  ѧѧ� لѧѧلك�ع   ѧѧم ���زѧѧلم�ا ѧѧختالفھ� �وѧѧض�� �شدѧѧتعلن بѧѧل �دѧѧلجدي�سائية ѧѧلن� �اѧѧ�لحر� ��اѧѧج ����اѧѧالعتب�ذه 

�لسلطة �لسياسية ��لمنظما� �لنسائية �لتابعѧة لھѧا� �لتѧسجل �غبتھѧا فѧي �لمحافظѧة علѧى �سѧتقاللھا �لѧذ�تي ��فѧضھا                       
  .لھيمنة �� طر� سياسي �ا�� على ����ا �مصالحھا

  
  �لر�ية �الستر�تيجية  -3

  
�� �� �لبѧѧا�� فѧѧي تحديѧѧد �ويѧѧة �ѧѧذه �لحر�ѧѧا�     .  تتعلѧѧق بالبعѧѧد �السѧѧتر�تيجي للر�يѧѧة ��لخطѧѧا� �لنѧѧسويين      

�الحتياجѧا� �السѧتر�تيجية    "�شعو��ا بالحد �لفاصل بينھا �بين بقية �ألطر �لنسائية� �ѧو �لموقѧع �لѧذ� بѧد�� تحتلѧه                   
 تباعѧѧا� عѧѧن قѧѧانو� �ألحѧѧو�� �لشخѧѧصية    حيѧѧث �بتѧѧد� �لكѧѧال�  .  فѧѧي سѧѧلم ��لويѧѧا� �ѧѧذه �لحر�ѧѧا� �بر�مجھѧѧا    " للنѧѧسا�

                   � ��لمسا��� في �إل�� �حق �لمر�� في �لمشا��ة �لسياسية ������ �لѧشأ� �لعѧا� �حقوقھѧا �إلنجابيѧة �تѧسا�� �لفѧر
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�مسألة �لعنف �لمسلط على �لنسا� �جر�ئم �لشر� �غير�ا من �لمسائل �لتي �ا� مجر� �ثا�تھѧا �مѧر�� محظѧو��� ��                     
س �لقريب� ��لتي �صبحت من �لمفر��� �لضر��ية في خطا� �لجمعيا� �لنѧسوية� �حتѧى        مسكوتا� عنھا حتى �ألم   

  .في خطا� بعض �لمنظما� �لحقوقية ��ألحز�� �لسياسية �لقريبة منھا �يديولوجيا
  

�يمكن �لقو� �� �لخطا� تحو� من خطا� قائم على حق �لنسا� في �لتعليم ��لعمل ��لصحة� �لѧى خطѧا�                     
األحر� �حقيتھن في �لمو�طنѧة �لكاملѧة ��لمѧسا���� �� مѧن خطѧا� �الحتياجѧا� �لعمليѧة للنѧسا�                    قائم على حقھن �� ب    

Caroline Moser�مѧѧا تقѧѧو� �ѧѧا��لين مѧѧو��    
� �لѧѧى خطѧѧا� �الحتياجѧѧا� �السѧѧتر�تيجية �لتѧѧي تتعلѧѧق بالمكانѧѧة      )179(

  .��لحقو� ��لد��
  

 �ضѧѧع �لنѧѧسا� �تغييѧѧر مكѧѧانتھن فѧѧي  �يتمتѧѧع �لتمييѧѧز بѧѧين �ѧѧذين �لمѧѧستويين بأ�ميѧѧة �بѧѧر� ��ثѧѧر بѧѧالغ علѧѧى     
  .�لمجتمع

  
� غالبѧا�                         فاالحتياجا� �لعملية� �فقا� لكا��لين مو�� تѧستجيب للمѧصالح �آلنيѧة للنѧسا�� تلѧك �لتѧي ال تتعѧا�

مع �لنظا� �لسائد ��لسيا� �لمجتمعي� �توفير �لتعليم ��لرعاية �لѧصحية ��ألنѧشطة �لمѧد�� للѧدخل �إلضѧافي لألسѧر�                  
  .طة�غير�ا من �ألنش

  
�ال �� �ذه �الحتياجا� �لعملية على ��ميتھا� ال تؤ�� بالضر��� �لى �عا�� �لنظر في تو�يع �أل���� علѧى              

�سا� �لجنس ��خل �لمجتمع� �ال �لѧى �لغѧا� �لقѧو�نين �لمجحفѧة بحѧق �لنѧسا�� �ال حتѧى �لѧى تعزيѧز مѧشا��تھن فѧي                            
ن �لحѧѧاال� تكѧѧر� �أل���� �لتقليديѧѧة للجنѧѧسين ��خѧѧل  ال بѧѧل �نھѧѧا فѧѧي �ثيѧѧر مѧѧ .  �لѧѧسلطة �لѧѧسياسية �لمحليѧѧة ��لوطنيѧѧة 

  .�لمجتمع �منظومة �لقيم �لثقافية �لسائد�
  

�مѧѧا �الحتياجѧѧا� �السѧѧتر�تيجية فھѧѧي تلѧѧك �لتѧѧي تѧѧساعد علѧѧى �صѧѧال� �لخلѧѧل �لقѧѧائم بѧѧين �لنѧѧسا� ��لرجѧѧا� فѧѧي   
� بين �لج             ��ѧي بѧذلك تھѧد� �لѧى        .  نسين�لمجتمع� �تسعى �لى تقليص �لھو� بينھما في �تجاه �لمسا��� �تكافؤ �لفر

  .تمكين �لمر�� ��عم قد�تھا ��ستقالليتھا لتحقيق ��تھا �خيا��تھا �مشا��تھا �لكاملة في �لعملية �لتنموية
  

�غني عن �لقو� �� �الحتياجا� �لعملية للنسا� شكلت �ال تز�� تشكل �لر�ن �ألساسي في ��ية �لحر�ѧا�                   
ر �متد�� لر�� �مطالب قاسم �مين ��فاعѧة �لطھطѧا�� ��لطѧا�ر �لحѧد��     �لنسائية �لعربية �خطابھا� ��ي بشكل آخ    

  .في ���ئل �لقر� �لماضي� في �من �تسم بتحوال� تكنولوجية ��قتصا�ية �مجتمعية مذ�لة
  

  �لمرجعية �لعلمانية ��لكونية  -4
  

ية لھѧѧذه ��ѧѧو يѧѧشكل ��� شѧѧك �حѧѧد� �لѧѧسما� �لرئيѧѧس .  �تتعلѧѧق بالتوجѧѧه �لعلمѧѧاني لѧѧد� �لحر�ѧѧا� �لنѧѧسوية   
  .�لحر�ة �ما �نه نقطة �لفصل بينھا �بين بقية �لتجمعا� �لنسائية� �لرسمية �غير �لرسمية

  

                                                      
اھيمي    "ومات عنه حول التعلم عن النوع االجتماعي واستقاء المعل       الوحدة األولى في المادة اإللكترونية       نظرا  )179(   ـ اإلطار المف

وب     نظر موقع منظمة العمل الدولية، الفريق االستشاري        ا،  "للتحليل والتخطيط القائمين على النوع االجتماعي      ـ متعدد االختصاصات في جن
 .htm.exgneeds/1unit/training/mdtmanila/asro/region/glishen/public/or.ilo://httpالھادئ، شرق آسيا والمحيط 
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  �تѧѧѧѧشير �لعلمانيѧѧѧѧة فѧѧѧѧي �لخطѧѧѧѧا� �لنѧѧѧѧسو� �لѧѧѧѧى ضѧѧѧѧر��� فѧѧѧѧصل �لѧѧѧѧدين عѧѧѧѧن �لد�لѧѧѧѧة� �لكنھѧѧѧѧا ال تعنѧѧѧѧي    
عة �إلسѧالمية مѧصد���     فالنسا� �لعلمانيا� يرفضن �عتما� �لѧشري     .  بالضر��� معا��� �لدين �� �تخا� موقف مضا� له       

  .للتشريع �يطالبن بسن قو�نين مدنية تعتمد �لمو�ثيق �لد�لية �لتي جا�� بھا �ألمم �لمتحد� �أطر مرجعية لذلك
  

�لمѧѧѧر�� " علنѧѧѧا�� �منھѧѧѧا )180("شѧѧѧبكة عائѧѧѧشة"�قѧѧѧد �ثѧѧѧا�� �لجمعيѧѧѧا� �لنѧѧѧسوية �لعربيѧѧѧة �لمنѧѧѧضوية تحѧѧѧت     
 فѧѧي تѧѧونس� �غير�ѧѧا مѧѧن �لمنظمѧѧا� �ألخѧѧر��       )182("يا�جمعيѧѧة �لنѧѧسا� �لѧѧديمقر�ط  " فѧѧي مѧѧصر � )181("�لجديѧѧد�

ضر��� �لد�لة �لعلمانية �حصر �إلسال� في �طا� �لعقيد� �لفر�ية ��لقيم �لر�حية ��ألخالقية �لذ�تية� ��فѧضة �عѧم    
  .�إلسالمويين بأ� �لعلمانية حالة �ستثنائية مرتبطة بالتجربة �أل���بية ��� غير�ا

  
حѧѧو� �لعديѧѧѧد مѧѧن �لمناقѧѧѧشا� �لѧѧساخنة ��لمنѧѧاظر�� فѧѧѧي ��سѧѧا� �لمثقفѧѧѧين      بعѧѧد �� شѧѧكلت �ѧѧѧذه �لقѧѧضية م     

��لمثقفѧѧا� �لعѧѧر� خѧѧال� �لعقѧѧد �لماضѧѧي ال�تباطھѧѧا بالحريѧѧة �لفر�يѧѧة �حقѧѧو� �ألقليѧѧا� �غير�ѧѧا مѧѧن �لمو�ضѧѧيع          
�لحѧساسة �ألخѧر�� �ال �نھѧѧا غѧد� منѧذ بѧѧضع سѧنو�� قѧضية صѧѧامتة �سѧرية� بѧسبب شѧѧيو� �لخطابѧا� �إلسѧѧالموية          

ال بѧل �نھѧا خبѧت تمامѧا�     .  للحر�ا� �لر��يكاليѧة� �� �تھمتھѧا باإللحѧا� ��لتغريѧب ��لتعѧاطف مѧع �إلمبرياليѧة             �لتكفيرية  
� �غيѧره مѧن     1992� �لكاتѧب �لعلمѧاني �لناشѧط فѧي مجѧا� حقѧو� �إلنѧسا� فѧي مѧصر سѧنة                      "فѧر� فѧو�ه   "بعد �غتيا�   

  .�لمفكرين من قبل �لجماعا� �إلسالموية �لمتطرفة
  

عيا� �لنѧسوية فѧي �لمѧشر� ��لمغѧر� فѧي �لعمѧق� �جمعѧت حѧو� جѧو�ر �لموضѧو�                صحيح �� معظم �لجم     
��تفقѧѧت علѧѧى ضѧѧر��� �يجѧѧا� صѧѧيغ لفѧѧصل �لѧѧدين عѧѧن �لد�لѧѧة� �ال �نھѧѧا �ختلفѧѧت فѧѧي �ثيѧѧر مѧѧن �لحѧѧاال� حѧѧو�                

  .�ستر�تيجيا� �لعمل ��يفية �لتأثير في �ذ� �التجاه� في منا� يتسم بالصر�� ��الستقطا� �إليديولوجي
  

فѧѧي مѧѧصر �لѧѧى �عتمѧѧا�  " �لمѧѧر�� �لجديѧѧد�"فѧѧي تѧѧونس �" جمعيѧѧة �لنѧѧسا� �لѧѧديمقر�طيا� "عѧѧت علنѧѧا� فبينمѧѧا �  
�لعلمانية ��لكونية مرجعا� لنضالھا� �ضطر� بعض �لجمعيا� ��لفعاليا� �لنسوية �ألخѧر� فѧي �لمغѧر� �فلѧسطين                 

لمتѧشجنة� فعمѧد� �لѧى �لمنѧا���     ��أل��� ��لخليج� �لى �يجا� �ستر�تيجيا� تتال�� ��ثر مѧع �لو�قѧع �لمتѧوتر ��لقѧو� �     
� �لقرآنية ��لحديث               ��لѧك  .  بفتح با� �الجتھا� من جديد لد� معالجة قضية �لمر�� ��عتما� قر��� مستنير� للنصو

بھد� بلو�� خطا� نسو� جديد حو� �لمسا���� ينبع من �عما� �لتر�� �لعربي �إلسالمي �يستند �لى قѧر��� بديلѧة                   
مѧن  " مѧن �لѧد�خل   "محا�لة لمنا�ضة �لتيا��� �إلسالموية �لمھيمنѧة �تطويѧق خطابھѧا           فشكلت خطوتھا تلك    . للتا�يخ

ناحية� �� �نھا تسعى �لى �ضѧفا� مزيѧد مѧن �لمѧشر�عية علѧى مطالبھѧا ��ѧسب تعѧاطف �لنѧسا� �فئѧا� عريѧضة مѧن                    
  .�لمجتمع مع قضايا�ا من ناحية �خر�

  
             ѧألط�ى ѧل�فھو يحيل حتما  �لنسو� �لكوني للخطا�لتوجه �ما �سوية           ѧلن�ة ѧ�لحر�دتھا ѧعتم�ي ѧلت�ة ѧلمرجعي�ر 

  .لبنا� خطابھا ��ستر�تيجيا� عملھا ��لى مجموعة �لرمو� �لمحد�� لھويتھا
  

فالمعر�ة �لمحتدمة حو� �لعلمانية ��الجتھا� ��ألصѧالة ��لمعاصѧر� ��لكونيѧة ��لخѧصوصية �لثقافيѧة� بѧين                   
حر�ѧا� �لنѧسوية �عѧد� آخѧر مѧن �إلسѧالمويين� تѧشمل              عد� من �لمثقفين ��لمثقفا�� �على ��سѧھم �لناشѧطا� فѧي �ل           

ففي حين شا� �بѧط �ألصѧالة بتطبيѧق �لѧشريعة           .  ضمنيا� جدال حا�� حو� �لمرجعية �لفكرية للحر�ة �لنسوية �لعربية        
�لقѧضا�  �إلسالمية لد� �إلسѧالمويين� عمѧد� �لجمعيѧا� �لنѧسوية �لѧى تبنѧي �لمو�ثيѧق �لد�ليѧة �خاصѧة منھѧا �تفاقيѧة                         

                                                      
  )180(  htm.ara_links/arabic/tn.org.aihr.www://http. 

  )181(  nwf/egypt/net.hrinfo.www://http. 

  )182(  511=article_id?3php.article/org.dilalba.www://http. 
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� ��إلعال� �لعالمي لحقو� �إلنسا� مر�جع لعملھا� �مѧستلھمة منھѧا    CEDAWعلى جميع �شكا� �لتمييز ضد �لنسا�       
لتؤ�ѧد بѧذلك علѧى �لطѧابع �لكѧوني ��لعѧالمي �لمميѧز لقѧضية �لمѧر�� �للحر�ѧا� �لنѧسوية� �حر�ѧا� عѧابر�                          .  خطابھا

  �لحѧѧѧѧѧѧѧѧѧد�� �لز�ئفѧѧѧѧѧѧѧѧѧة ��لتفѧѧѧѧѧѧѧѧѧسير�� للقوميѧѧѧѧѧѧѧѧѧا� ��أل�يѧѧѧѧѧѧѧѧѧا� ��لطبقѧѧѧѧѧѧѧѧѧا� �الجتماعيѧѧѧѧѧѧѧѧѧة� محا�لѧѧѧѧѧѧѧѧѧة تجѧѧѧѧѧѧѧѧѧا��  
�لخاطئѧѧة للѧѧدين ��لѧѧشريعة �لتѧѧي �ضѧѧعتھا �لجماعѧѧا� �إلسѧѧالموية إلسѧѧكا� صѧѧو� �لنѧѧسا� علѧѧى �لѧѧصعيدين �لѧѧوطني   

  .��إلقليمي
  

�فѧي �ѧذ� �لѧصد�     .  �تثير مسألة �لمرجعيا�� قѧضية �خѧر� ��ѧي قѧضية �لھويѧة �لوطنيѧة ��لھويѧة �لعالميѧة                    
� مѧع تمثيلھѧا                  تجد� �إلشا�� �لى �� �عتبا� �لحر�ة       �لنسوية �لمحلية جز��� من �لحر�ѧة �لنѧسوية �لعالميѧة� ال يتعѧا�

ال بѧѧل �� �ويتھѧѧا �لوطنيѧѧة �ѧѧي �لتѧѧي تѧѧضفي عليھѧѧا صѧѧفة �لنديѧѧة فѧѧي تفاعلھѧѧا مѧѧع      .  لھويتھѧѧا �لوطنيѧѧة �تمѧѧسكھا بھѧѧا 
في نقل نمѧا�� مѧن خѧا��        �لحر�ا� �لعالمية� �� �نھا تشكل �لعامل �ألساسي إلمكانية تجا�� �لتبعية �لعميا� �لمتمثلة             

  .�لتفاعال� �لد�خلية� �محا�لة توليفھا مع �لو�قع �لمحلي
  

  �لنخبوية  -5
  

تتجسد �لسمة �ألخير� للحر�ا� �لنسوية في طابعھا �لنخبو�� حيث �نھا عمل مجموعا� ضيقة من �لنѧسا�                  
        ѧѧѧ�لمتمر�ا ѧѧѧلعلي�ئحھا �رѧѧѧش�طى ѧѧѧلوس�ة ѧѧѧلطبق�ى ѧѧѧل�ين ѧѧѧا ينتمѧѧѧا مѧѧѧتي غالب�وѧѧѧلل� �اѧѧѧلمثقف�   ��دѧѧѧتحدي� �دѧѧѧلم�ي ѧѧѧف �ز  

  .في �لعو�صم �لعربية
  

�قد تز�منت نشأ� �ذه �لحر�ا� في ���ئل �لثمانينيا�� �ما سبق ��شرنا� مع ظھو� جيѧل جديѧد مѧن �لنѧسا�                    
  .�لحامال� للشھا��� �لعليا ��لمتخرجا� من �لجامعا� �ألجنبية ��لعربية

  
�لقاعديѧة فѧي مو�جھѧة عѧد� �لمѧسا��� بѧين �لجنѧسين�              �في سيا� تقييم قد�� �لمنظما� �لنѧسائية علѧى �لتعبئѧة              

تجد� �إلشا�� �لى �� معظѧم �عѧضا� �قيѧا��� �ѧذه �لمنظمѧا� �ѧن مѧن �لنѧسا� �لجامعيѧا� �للѧو�تي يتمѧتعن بѧالوعي                            
�لسياسي �ممن ساعدتھن �فا��تھن �لفكرية �تمكѧنھن مѧن �للغѧا� �ألجنبيѧة علѧى �لتو�صѧل ��لتفاعѧل مѧع �لمنظمѧا�                     

�نتيجѧة لѧذلك� تѧأثر� جѧد���        .   �لد�لية �مع �لو�اال� �لخا�جية �لمانحة للتمويѧل ��لمѧساعد� �لفنيѧة           �أل�لية �لنسائية 
�عما� �ذه �لمنظما� بالبر�مج ��لر�� �لنسوية �لعالمية� �لكنھا لم تستطع �� تجمع حولھѧا سѧو� شѧريحة صѧغير�              

عربيѧة فѧي معظمھѧا حر�ѧة فكريѧة نخبويѧة            ��خل �لمجتمع �لمدني� ��و ما يѧدفعنا �لѧى �لقѧو� بѧأ� �لحر�ѧة �لنѧسوية �ل                 
�� بقѧѧي �تѧѧصا� �ѧѧذه �لمنظمѧѧا� بنѧѧسا� �لطبقѧѧا� �لѧѧشعبية السѧѧيما �لѧѧدنيا منھѧѧا     .  باألسѧѧا� �ليѧѧست حر�ѧѧة جما�يريѧѧة 

مѧع �� معظѧم �ѧذه �لجمعيѧا� تلتѧز� �يѧديولوجيا مبѧا�� �لعد�لѧة                 .  محد����� �لم يتجا�� غالبا� مستو� �لتضامن معھѧا       
تالي بشد� مع مشا�ل نسا� �لطبقا� �لشعبية� �ال �نھا لم تنجح في �شر�� �ѧؤال� �لنѧسو� ��                  �الجتماعية �تتعاطف بال  

  .�ستقطابھن �لى صفوفھا �عناصر فاعلة في عمليا� �لتغيير �الجتماعي
  

�عموما� �في ظل �لظر�� �لتي تمت �إلشا�� �ليھا سابقا ��لمضايقا� �لتѧي عانѧت �مѧا ��لѧت تعѧاني منھѧا             
ة �لمستقلة� لم يكن باستطاعة �ذه �لمنظمѧا� �لتحѧو� �لѧى قѧو� جما�يريѧة قѧا��� علѧى تعبئѧة فئѧا�                        �لمنظما� �لنسائي 

  .عريضة من �لمجتمع� نسا�� ��جاال�� حو� مطالبھا
  

�عليѧѧه فكѧѧا� مѧѧن بѧѧا� �لو�قعيѧѧة� �� تر�ѧѧز �ѧѧذه �لمنظمѧѧا� عملھѧѧا علѧѧى تعمѧѧيم �لѧѧوعي ��لعمѧѧل �لمطلبѧѧي            
�تھد� عملية �لمر�فعѧة بالد�جѧة �أل�لѧى �لѧى          .  ھا ��عوتھا �لى �لمسا���   ��لضغط �لمحلي ��إلقليمي� لتمرير خطاب    

�إلقنا� ��لضغط على صانعي �لقر�� ��ألحز�� �لسياسية ��لنقابا� ��لمنظما� �لمھنية� لتغيير مѧو�قفھم مѧن جملѧة       
  .من �لقضايا ��سب مساندتھم للمطالب �لنسائية
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        ѧلن� �الѧلمج��لصحف � ��صد�شكل  �إلطا� �ذ�في �      �يرѧلمناش�ع ѧي�تو�ئض �رѧلع�ع ѧتوقي �الѧحم�سائية 

 ��ѧم  - متѧى �ѧا� �لѧك ممكنѧا�     -�ضافة �لى تنظيم �لمسير�� ��العتѧصاما� ��فѧع �لѧشعا��� فѧي �ألمѧا�ن �لعموميѧة                 
  .�لطر� ��لوسائل لتعبئة �لر�� �لعا� ��لتعريف بمطالب �لنسا�

  
�ألحيѧا� �لѧى قѧو� تقѧد� �القتر�حѧا� حيѧث            �لم تكتف �ذه �لمنظما� بالتنديد ��لرفض بل تحولت في بعѧض              

  .�ثفت �للقا��� بالبرلمانيين ��لمسؤ�لين �لسياسيين القتر�� �لبد�ئل ��لتغيير�� على ��ضا� �لنسا�
  

�في �ل �لحاال� �بالرجو� �لى شعبية �� نخبويѧة �لحر�ѧة �لنѧسوية� فѧال بѧد مѧن �إلشѧا�� �لѧى �� �لنخبويѧة                      
ية� �حيث يѧضيق �لمجѧا� �مѧا� �لحر�ѧا� �لѧشعبية فѧي �لمنطقѧة �لعربيѧة� فѧإ�          �ي �حد� تجليا� �لحر�ا� �الجتماع    

�نѧѧا� ضѧѧر��� لفھѧѧم جدليѧѧة �لعالقѧѧة �لتѧѧي تѧѧربط �ѧѧاتين �لحѧѧر�تين �إلبѧѧر�� ��� �لنخبѧѧة فѧѧي بلѧѧو�� �السѧѧتر�تيجيا�     
  .�لر�مية �لى �لتغيير �في تحريك �لقو� �لجما�يرية

  
               ѧ�لحر�ز ѧي تميѧلت�ية ѧألساس� �سماѧل�ض ѧبع ���ذه �      �دѧلجدي�ة ѧلعربي�سائية ѧلن� �.  ا       �ماѧت سѧان� ��ي ѧ��

عامة �مشتر�ة بين مختلف فصائل �ذه �لحر�ا�� فال يعني بالضر��� �نھѧا تتѧوفر بѧنفس �لقѧد� �تأخѧذ نفѧس �لبعѧد              
بѧل �� �ѧذه �ألبعѧا� تبѧر� �تتجلѧى بوضѧو� عنѧد �لѧبعض منھѧا� �تخبѧو �تختفѧي عنѧد               .  في �ѧل فѧصيل مѧن فѧصائلھا        

ا على سبيل �لمثا� من يشد� علѧى �لطѧابع �لعلمѧاني ��لكѧوني �يѧضعه فѧي سѧلم مبا�ئѧه �مقدمѧة                        فمنھ.  �لبعض �آلخر 
  ��تماماتѧѧѧѧه� �منھѧѧѧѧا مѧѧѧѧن يتمѧѧѧѧسك بالمبѧѧѧѧد� �بѧѧѧѧالجو�ر ��� �لمجѧѧѧѧا�ر� بѧѧѧѧه ���� �� يѧѧѧѧر� حرجѧѧѧѧا� فѧѧѧѧي �لعѧѧѧѧو��        

  .�لى �لتر�� �لديني ��لثقافي ��الستنا� �ليه إلعطا� مزيد من �لمشر�عية لمطالبه
  

تشبث باالستقاللية� ��� �ا� قاسما� مشتر�ا�� فإنه قد يصل عند �لѧبعض �لѧى �النغѧال� علѧى �لѧذ��      �ما �� �ل    
فيقتѧѧصر تفاعلѧѧه مѧѧع �ألطѧѧر�� �ألخѧѧر� علѧѧى بعѧѧض �لمكونѧѧا� �لحقوقيѧѧة ��لمطلبيѧѧة �لمحѧѧد�� للمجتمѧѧع �لمѧѧدني� فѧѧي  

مل� ال بѧل �نھѧا تتحѧالف مѧع �لقѧو�      في حين �نه �نا� فصائل نسائية مستقلة ال تر� مانعا� من �لتعا    .  �حسن �ألحو�� 
  .�لتي تتفاعل �� تدعم مطالبھا� سو�� �انت نسائية �� حزبية �� حكومية

  
    �لحر�ا� �لنسوية باعتبا��ا حر�ا� �جتماعية-�ا�

  
� مالمѧѧح �لحر�ѧѧا� �لنѧѧسوية فѧѧي �لعѧѧالم �لعربѧѧي �خصائѧѧصھا� �تحليѧѧل ��ѧѧم محطѧѧا�        بعѧѧد �� تѧѧم �سѧѧتعر�

  �ѧѧѧل :  علѧѧѧى �لѧѧѧسؤ�� �لمر�ѧѧѧز� �لѧѧѧذ� تѧѧѧم طرحѧѧѧه فѧѧѧي مقدمѧѧѧة �ѧѧѧذ� �لتقريѧѧѧر ��ѧѧѧو     تطو��ѧѧѧا� يمكѧѧѧن �آل� �إلجابѧѧѧة 
يمكن �� نتكلم �ليو� عن حر�ة نسوية عربية بالرجو� �لى �لمفا�يم ��لمعايير �لتي تم تحديد�ا للتعريѧف بالحر�ѧا�          

 علѧѧى "�لنѧѧسو�"�لنѧѧسوية باعتبا��ѧѧا حر�ѧѧا� �جتماعيѧѧة� �بالتѧѧالي ��� �ѧѧا� مѧѧن بѧѧا� �لدقѧѧة بمكѧѧا�� �طѧѧال� �صѧѧف    
  �لجھѧѧѧѧѧو� �لتѧѧѧѧѧي بѧѧѧѧѧذلتھا �لنѧѧѧѧѧسا� �لعربيѧѧѧѧѧا� خѧѧѧѧѧال� �لعقѧѧѧѧѧو� �ألخيѧѧѧѧѧر� مѧѧѧѧѧن �لقѧѧѧѧѧر� �لعѧѧѧѧѧشرين� السѧѧѧѧѧيما منѧѧѧѧѧذ           

  بد�ية �لثمانينيا��
  

���� تعذ� في �لو�قع تقديم �جابة قاطعة على �ذ� �لسؤ��� �صعب �لجز� فѧي موضѧو� علѧى ��جѧة �بيѧر�                        
             ѧي ضѧف ��رѧإلق�ن ѧا مѧد لنѧال بѧف ��يجابا� �� �سلبا �لتعقيد�ھد         من ѧد شѧق �اѧلثمانيني�ع ѧمطل �� ��يالѧن تحلѧم �دѧا تقѧم �و

.  بر�� حر�ا� نسائية فريѧد� �متميѧز� فѧي �لعѧالم �لعربѧي مѧن حيѧث �لر�يѧة ��لخطѧا� ��أل�ѧد�� ��السѧتر�تيجيا�                        
�مѧѧا يجѧѧو� �لقѧѧو� �� �لعناصѧѧر �ألساسѧѧية �لمكونѧѧة لحر�ѧѧة .  بحيѧѧث تكѧѧسب لفظѧѧة �لنѧѧسوية �ѧѧل �بعا��ѧѧا �مѧѧشر�عيتھا

ѧѧة بمعنѧѧجتماعي�  �يمѧѧل للتعمѧѧر قابѧѧك غيѧѧل� �اѧѧ� ��� ��وѧѧشكل بوضѧѧتت ��دѧѧؤثر بѧѧلم�صر ѧѧلعن��اعي ѧѧالجتم�ل ѧѧلفاع�ى 
�� تѧستوقفنا مجموعѧة �لحر�ѧا� ��الحتجاجѧا� �لنѧسائية �لتѧي             .  �بقي محѧصو��� فѧي مجتمعѧا� عربيѧة ��� �خѧر�           
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 �لعقѧѧو� �ألخيѧѧر�� بѧѧد��� عرفتھѧѧا �لѧѧد�� �لعربيѧѧة ��ألشѧѧكا� �لمتعѧѧد�� ��لمتنوعѧѧة �لتѧѧي �تخѧѧذ�ا �لنѧѧضا� �لنѧѧسائي خѧѧال� 
باالنتفاضا� �لجما�يرية �لد��ية للنسا� �لجز�ئريا� من �جل �لغا� �� تعѧديل قѧانو� �ألسѧر�� مѧر���� بالمظѧا�ر��                   
�لنسائية �لعا�مة �لتي شѧھد�ا �لمغѧر� للمطالبѧة بتغييѧر مد�نѧة �ألحѧو�� �لشخѧصية� �مѧصر مѧن �جѧل قѧانو� �لخلѧع                           

��لمظѧѧѧا�ر�� ��لعѧѧѧر�ئض �لتѧѧѧي قامѧѧѧت بھѧѧѧا �ѧѧѧل مѧѧѧن �لنѧѧѧسا� �لبحرينيѧѧѧا�  ��لجنѧѧѧسية� �صѧѧѧوال� �لѧѧѧى �العتѧѧѧصاما� 
��ѧѧي �لھѧѧا  .  ��لكويتيѧѧا� ��لѧѧسعو�يا� مѧѧن �جѧѧل نيѧѧل حقѧѧوقھن �لمدنيѧѧة ��لѧѧسير قѧѧدما� بѧѧالمجتمع نحѧѧو �لديمقر�طيѧѧة      

تحر�ѧѧا� ����� مѧѧن �لر�عѧѧة بمكѧѧا�� �فعѧѧت �لنѧѧسا� �لعربيѧѧا� �لѧѧى مو�جھѧѧة �ألحѧѧد�� ��خѧѧذ �مѧѧا� �مѧѧو��ن�            
�ما تѧستوقفنا علѧى نحѧو مماثѧل         .  جھة �لمشھد �لسياسي ��الجتماعي �صد��� �لحر�ا� �الجتماعية      �جعلتھن في ��  

  محѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا�ال� �لنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسا� �لѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسعو�يا� �لمنتظمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة للمطالبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة بحقھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي �لمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧشا��ة �لѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسياسية 
 سѧيد� �عمѧا� سѧعو�يا� فѧي مѧؤتمر           27�مѧا مѧشا��ة     .  �تبو� مو�قع مسؤ�لية �ضافة �لى مطالب �جتماعية �خѧر�        

قتѧѧصا�� �مѧѧسا�متھن فѧѧي �لحѧѧو�� �لѧѧوطني �لѧѧد�عي �لѧѧى �إلصѧѧال� �الجتمѧѧاعي �تحѧѧسين ��ضѧѧا� �لنѧѧسا�        جѧѧد� �ال
فѧѧي �لمملكѧѧة �ال " لѧѧضما� بѧѧث ��� �لتѧѧسامح ��العتѧѧد�� �تطѧѧوير �لقѧѧد��� �إل����يѧѧة "�تحѧѧديث �لمنѧѧا�ج �لتعليميѧѧة 

  .بية في �قصى �لخليج�يذ�نا� بديناميكية نسائية جديد� في �لسعو�ية ��متد���� للموجة �لنسوية �لمطل
  

��جماال�� �صبح بإمكا� �لنѧسا� ��لمنظمѧا� �لنѧسائية �فѧع �صѧو�تھن� �� �صѧبح لھѧن صѧو� مѧسمو� علѧى                       
�بفѧѧضل �لتѧѧز�� �ѧѧذه �لمجموعѧѧا� �نѧѧضالھا� نجحѧѧت تلѧѧك �لجمعيѧѧا� بطبѧѧع بѧѧصماتھا .  �لѧѧصعيدين �لѧѧوطني ��لѧѧد�لي
�    �فѧѧي �لوقѧѧت نفѧѧسه �فعѧѧت �لد�لѧѧة ل  .  علѧѧى �لمѧѧشھد �لѧѧوطني �لعѧѧا�     تبنѧѧي لغѧѧة �لمѧѧسا��� ��إلنѧѧصا� �تكѧѧافؤ �لفѧѧر

�مѧѧا تعѧѧد�� قنѧѧو�� �لتبѧѧا�� ��التѧѧصا� بѧѧين �لمѧѧد�فعا� عѧѧن حقѧѧو� �لنѧѧسا� ��خѧѧل �لمجتمѧѧع �لمѧѧدني     .  بѧѧين �لجنѧѧسين
  .��لمد�فعا� عنھا ��خل �إل���� �لعامة

  
                            ѧسم بالتѧة تتѧا جنينيѧي مجملھѧف ��زѧسائية ال تѧلن� �اѧ�لحر�ذه ѧ� �� نѧم ��رѧالعت�ال بد من �ة   ѧلعفوي��شتت 

�لѧѧم تѧѧستطع بالتѧѧالي �حѧѧد�� �لتغييѧѧر  .  �طѧѧابع �� �لفعѧѧل �لموسѧѧمي� ممѧѧا يعيѧѧق �ال�تقѧѧا� بھѧѧا �لѧѧى فعѧѧل مقѧѧا�� قѧѧو�    
فممѧا الشѧك فيѧه �� بعѧض �لمؤشѧر��      .  �الجتماعي �لمطلو� �بلو� �لتحو� �لتحѧديثي �لمنѧشو� فѧي ��ضѧا� �لمѧر��       

 تتѧوفر لѧديھا� ��� بقيѧت بعѧض �لѧشر�� ��لمعѧايير �ألخѧر�             ��لمعايير �ألساسية �لمكونة لحر�ة �جتماعية قد بѧد��       
  .�لمحد�� لھذه �لحر�ة غائبة �غير محققة

  
�في �ذ� �لѧصد� يجѧد� �لتѧذ�ير� �لѧو بعجالѧة� بالمبѧا�� �ألساسѧية �لثالثѧة �لتѧي تѧم �عتما��ѧا فѧي بد�يѧة �ѧذ�                                

� �لر�يѧة ��لغايѧة �الجتماعيѧة� ��لتѧي         �لتقرير للتعريف بالحر�ة �الجتماعية ��ي مبد� �لھوية �مبد� �لخѧصومة �مبѧد           
  .قد تساعد على �صد �تحليل �ذ� �لتحو�

  
� �ѧѧذه .  �تعتبѧѧر �لھويѧѧة مѧѧن �لѧѧشر�� �أل�لѧѧى ��ألساسѧѧية لتѧѧوفر حر�ѧѧة �جتماعيѧѧة ��خѧѧل �لمجتمѧѧع      �تفتѧѧر

�لھويѧѧة �جѧѧو� ��ѧѧد�� خاصѧѧة �مجموعѧѧة مطلبيѧѧة �مѧѧصالح عѧѧابر� لحѧѧد�� �لطبقѧѧا� �الجتماعيѧѧة ��ألطѧѧر �لѧѧسياسية�  
�تنم �ذه �أل�د�� عن �عѧي �امѧل بالѧذ�� �تعكѧس �غبѧة فѧي �حѧد�� تغييѧر               .  ى �لحر�ة للدفا� عنھا �تحقيقھا    تسع

  .�� تعديل ��خل �لبنا� �لمجتمعي تر�ه �لحر�ة مناسبا� لھا �يخد� مصالحھا
  

� ��لحر�ا� �لنسوية �لعربية� �لتي ظلت لفتر� طويلة من �لزمن تابعة لألحѧز�� ��لحر�ѧا� �لѧسياسية تѧد�              
في فلك ��يѧة �ѧذه �ألحѧز�� ��لحر�ѧا� �خطابھѧا� بѧد�� تѧد�يجيا� تѧضع حѧد�� فاصѧال� بينھѧا �بѧين �ѧذه �لتنظيمѧا��                              

�قѧد بѧد�� �ѧذه    .  فشرعت في بنا� خطابھا �لذ�تي �لمعبر عѧن �مومھѧا ��ينونتھѧا� باعتبا��ѧا �يانѧا� خاصѧا� �مѧستقال�          
�لبنѧѧى �الجتماعيѧѧة �لعربيѧѧة بѧѧد��� مѧѧن �لѧѧسبعينيا�� �لر�يѧѧة بالتѧѧشكل فѧѧي خѧѧضم �لتحѧѧوال� �لعميقѧѧة �لتѧѧي طѧѧر�� علѧѧى  

�الشѧѧѧتر��ية (��نطالقѧѧѧا� مѧѧѧن نقѧѧѧد منھجѧѧѧي موجѧѧѧه �لѧѧѧى مѧѧѧا يمكѧѧѧن �عتبѧѧѧا�ه �لحر�ѧѧѧا� �لѧѧѧسياسية �لقديمѧѧѧة �� �لتقليديѧѧѧة 
  .�لتي فشلت في تحقيق �لكثير من �عو��ا) ��لشيوعية ��لقومية
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�� حѧا�� تقريѧر �لتنميѧة �لبѧشرية لبرنѧامج �ألمѧم             �تقو� �ذه �لر�ية �لجديد� للحر�ة �لنسوية على �عائم ثال          

  ��لѧѧѧѧى �ѧѧѧѧذه �لѧѧѧѧدعائم �ѧѧѧѧي تبنѧѧѧѧي �لمѧѧѧѧسا��� �لكاملѧѧѧѧة  :  �� يѧѧѧѧصو� معالمھѧѧѧѧا)183(1995�لمتحѧѧѧѧد� �إلنمѧѧѧѧائي� لѧѧѧѧسنة 
� بѧين �لجنѧسين فѧي           .  بين �لرجل ��لمر�� �مفھو� �ساسي �محو�� لعملھѧا    فѧي حѧين تكمѧن �لثانيѧة فѧي تكѧافؤ �لفѧر

ما �لثالثة فتشمل �عد�� بيئة تمكينية تѧسا�م فѧي بنѧا� قѧد��� �لرجѧل ��لمѧر��� �تѧسمح بتفجيѧر                      �.  جميع ميا�ين �لحيا�  
  .�لطاقا� �إلنتاجية ��إلبد�عية �لكامنة للجنسين لصالح �لمجتمع بأ�مله

  
�يثيѧѧر مبѧѧد� �لھويѧѧة �لعالقѧѧة �لجدليѧѧة �لقائمѧѧة بѧѧين �لفكѧѧر ��لمما�سѧѧة ��ألطѧѧر �لنظريѧѧة ��لتجربѧѧة �لنѧѧضالية          

�فѧي �ѧذ� �إلطѧا� تكتѧسب �لكتابѧا� �لنѧسائية �لتѧي عرفѧت نمѧو� مطѧر�� خѧال� �لعقѧو� �ألخيѧر��                .  �لنѧسوية للحر�ا�  
�امل ��ميتھا في مسا� بنا� �لر�ية �لنسوية على �لمѧستو� �لنظѧر� �تحديѧد �ألطѧر �لتحليليѧة ��الحتياجѧا� �لعمليѧة                      

عد��� �فاطمѧѧة �لمرنيѧѧسي �خالѧѧد� سѧѧعيد ��انѧѧت قѧѧد �سѧѧست لھѧѧا �تابѧѧا� نѧѧو�� �لѧѧس .  ��إلسѧѧتر�تيجية لھѧѧذه �لحر�ѧѧا�
�غير�ن� باعتبا��ا �للبنا� �أل�لى في بلو�� نظرية نسوية عربية� حيث �نطلقت من قاعد� نظرية �ونية لتربطھѧا                 

  .)184(بو�قع �لنضا� �ليومي �لذ� يفرضه �النخر�� في محيط محد�
  

 فھو يѧشير �لѧى �لعالقѧا� �لتѧي تѧربط            �ما مبد� �لخصومة �لذ� يعتبر من ��م مؤشر�� �لحر�ة �الجتماعية�           
     � �يلعѧب �ѧذ� �لمبѧد� ����� فѧي صѧياغة �سѧتر�تيجيا� للتغييѧر �تحديѧد موقѧع                   .  �ذه �لحر�ا� بمحيطھا �لعا� ��لخѧا

تلѧѧك �لحر�ѧѧا� ���� �ألطѧѧر�� �الجتماعيѧѧة �ألخѧѧر� �سѧѧتنا��� �لѧѧى تحليѧѧل �قيѧѧق للو�قѧѧع �تحديѧѧد للخѧѧصو� ��لعر�قيѧѧل    
  . عرضة في طريق تحقيق �لتغيير �لمنشو��لبنيوية ��لقيمية �لتي تقف

  
نجد صعوبة في �ستنتا� �� �لحر�ا� �لنسوية �لعربية عملѧت فѧي �آل�نѧة �ألخيѧر� علѧى                   �في �ذ� �لصد� ال     

�ما ����ت تلك �لتي تساعد على �عѧا�� �نتѧا� �ѧذ� �لتھمѧيش     .  تحديد �آلليا� �لتي �رست تا�يخيا� ��نيتھا �تھميشھا   
  ييѧѧѧѧز ضѧѧѧѧد�ا فѧѧѧѧي �لوقѧѧѧѧت �لحاضѧѧѧѧر� ��� لѧѧѧѧم يبلѧѧѧѧغ �ѧѧѧѧذ� �لعمѧѧѧѧل بعѧѧѧѧد صѧѧѧѧيغته �لنھائيѧѧѧѧة    �تكѧѧѧѧريس ��نيتھѧѧѧѧا ��لتم

  .�ما �نه لم يستند ��ئما� �لى �ألطر �لتحليلية ��لمنا�ج �لعلمية �لمطلوبة
  

�يتجلѧѧى �ѧѧذ� �لعمѧѧل بد�يѧѧة� فѧѧي تر�يѧѧز �لمنظمѧѧا� �لنѧѧسائية �لر��يكاليѧѧة علѧѧى �لنظѧѧا� �لبطرير�ѧѧي ��لѧѧسلطة       
ية �لسائد� ��لقائمة على �لتمييѧز بѧين �لجنѧسين� �مѧصد� �ساسѧي الضѧطھا��ا ��خѧل �ألسѧر�                  �ألبوية ��لثقافة �لذ�و�  

�قد شكل �ذ� �لموضѧو� محѧو� عѧد� مѧن �للقѧا��� ��لنѧد��� ��لѧو�� �لتد�يبيѧة �لتѧي قامѧت بتنظيمھѧا                  .  ��لمجتمع
  .�ذه �لمنظما�

  
 �لتѧي حѧد�تھا مختلѧف �لمنظمѧا�         �ما يتجلى �لك فѧي �السѧتر�تيجيا� �لوطنيѧة ��إلقليميѧة ��لخطѧط �لبѧر�مج                

�لنѧѧسائية ��لھا�فѧѧة �لѧѧى تمكѧѧين �لمѧѧر�� �تحقيѧѧق �لمѧѧسا��� بينھѧѧا �بѧѧين �لرجѧѧل� لتتقѧѧاطع مѧѧع �أل�لويѧѧا� �لمفا�يميѧѧة            
  .��لنظرية �لتي حملتھا �يا� �لعولمة� ��الستعد���� للمؤتمر�� �لد�لية �لمعنية بالمر��

  جماعѧѧѧا� �ألصѧѧѧولية �مما�سѧѧѧاتھا �لمعا�يѧѧѧة   �نѧѧѧستطيع �� نѧѧѧر� فѧѧѧي تѧѧѧصد� �ѧѧѧذه �لحر�ѧѧѧا� لخطѧѧѧا� �ل      
للمر�� ��ألشكا� �ألخر� �لخصوصية ��لباطنية �لتي يتخذ�ا �لنظا� �ألبѧو� فѧي �ѧل بلѧد عربѧي علѧى حѧد�� �ضѧافة                        
�لى مو�جھتھا للسلطة �لسياسية �ونھا �متد���� �سميا� لھذ� �لنظا�� على �نѧه بد�يѧة تѧشكيل آليѧة مѧن آليѧا� �عѧا�� �نتѧا�             

�� يعتبѧر �ѧѧذ� �لتѧصد� ��لمو�جھѧѧة ترجمѧة لھѧѧذه �لخطѧط ��السѧѧتر�تيجيا� علѧѧى     .  جتماعيѧѧة فѧي �لمجتمѧѧع لѧأل���� �ال 
� �لو�قع ��.  

                                                      
 .1995، نيويورك، "تقرير التنمية البشرية" برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،)  183(  

 .1989، مركز دراسات الوحدة العربية، "النظام األبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي"ھشام شرابي،  ) 184(  
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�� �لحاجة �لى �لتغيير �لتي تѧصبو �ليھѧا �ѧل حر�ѧة �جتماعيѧة� تعنѧي �لѧضر��� تѧوفير مجموعѧة مѧن �لقѧيم                             

 عليھا �ذه �لحر�ة فѧي نѧضالھا مѧن �جѧل تحقيѧق              ��لمرجعيا� �إليديولوجية �� �لدينية �� �إلثنية �لتي يمكن �� تستند         
��ѧѧد�فھا �مطالبھѧѧا ��ѧѧو مѧѧا يحيلنѧѧا �لѧѧى مبѧѧد� �لر�يѧѧا �لѧѧذ� يعتبѧѧر ��نѧѧا� �ساسѧѧيا� �مقѧѧر�� فѧѧي �لتعريѧѧف بالحر�ѧѧا�           

  .�الجتماعية
  

�ما �علنت �لحر�ѧا� �لنѧسوية �لعربيѧة �لتѧي تنѧا�� بإحѧد�� تغييѧر جѧذ�� فѧي ��ضѧا� �لنѧسا�� عѧن تبنيھѧا                              
ثيق �لد�لية �خاصѧة منھѧا �تفاقيѧة �لقѧضا� علѧى جميѧع �ألشѧكا� �لتمييѧز ضѧد �لمѧر��� ��تخѧذتھا ��ضѧية                    �لكامل للمو� 

�مѧѧا نѧѧد�� بالتحفظѧѧا� �لتѧѧي سѧѧجلتھا جميѧѧع �لѧѧد�� �لعربيѧѧة عنѧѧد توقيعھѧѧا علѧѧى �ѧѧذه         .  السѧѧتر�تيجياتھا �نѧѧشاطاتھا 
� �� مѧست جѧو�ر نѧضالھن مѧن �جѧل            �التفاقية� ��لتي طالت ��م مطالب �لنسا� �لعربيا� ���ثر�ا �جحافѧا فѧي حقھѧا             

  .�لمسا���� ��ي �لمو�� ��لبنو� �لمتعلقة باألحو�� �لشخصية �بالحريا� �لفر�ية للنسا�
  

�مѧѧا �� �لجѧѧد�� �لقѧѧائم فѧѧي صѧѧفو� �ѧѧذه �لحر�ѧѧا� حѧѧو� مجموعѧѧة مѧѧن �ألطر�حѧѧا� ��لمنѧѧاظر�� �لقيميѧѧة      
��ألصѧѧѧالة ��لمعاصѧѧѧر�  ) � �لمѧѧѧر���لديمقر�طيѧѧѧة �حقѧѧѧو� �إلنѧѧѧسا� �حقѧѧѧو  (��لمرجعيѧѧѧة �الخѧѧѧصوصية ��لعالميѧѧѧة  

��الجتھا� ��لعلمانية� �غير�ا من �لمسائل �لتي �ختلفѧت ��نقѧسمت حولھѧا �لجمعيѧا� �لنѧسائية فѧي عديѧد مѧن �لѧد��                        
�لعربية� لدليل آخر علѧى سѧعي �ѧذه �لحر�ѧا� �لѧد��� �لѧى تحديѧد مرجعيѧا� �منظومѧة قѧيم تѧسمح بѧصياغة ���                  

تساعد�ا على �لخر�� من �أل�مة �إليديولوجية �لتي تعاني منھا �غلبيѧة �ѧذه          ��ستر�تيجيا� يمكن �� تدعم �ويتھا �     
  .�لحر�ا�

  
يمكن �لقو� ���� في ضѧو� مѧا تقѧد� ��سѧتنا��� �لѧى �لطѧر� �لنظѧر� حѧو� �لحر�ѧا� �الجتماعيѧة� �� �نѧا�               

 ѧѧل مѧѧة بالكامѧѧن متطابقѧѧم تكѧѧل ��� �شكلѧѧلت�د ѧѧة قيѧѧلعربي�ة ѧѧلمنطق�ي ѧѧل فѧѧلفع�ى ѧѧل�اعية ѧѧسوية سѧѧة نѧѧ�حر �فاѧѧص�لمو�ع 
��ѧذ� يعنѧي حتمѧا ��    .  �لمستعا�� من سياقا� تختلف عن سياقا� �لمجتمعا� �لعربيѧة للتعريѧف بالحر�ѧا� �لنѧسوية          

  .مالمح �ذه �لحر�ا� لم تكتمل بعد
  

  �لطاقا� �لتغييرية ��لمحد��ية �لعملية:   �لحر�ا� �لنسائية-���
  

� �لفكѧر ��لمما�سѧة� فѧإ� مجموعѧة مѧن �لقيѧو�       بالرغم من �لتقد� �لذ� �حر�تѧه �ѧذه �لحر�ѧا� علѧى مѧستو            
��لعر�قيل �لموضوعية� �لذ�تية ��الجتماعية� �لنوعية ��لھيكلية ما ��لت تشكل حو�جز تمنع تحولھا �لى قѧو� ��فعѧة                 

حيѧث تعѧاني �لمنظمѧا� �لنѧسوية مѧن �لمѧشا�ل ��لمعѧضال� ��تھѧا �لتѧي تعѧاني منھѧا                      .  باتجاه �لمسا��� ��لديمقر�طية  
� �لمجتمѧѧع �لمѧѧدني ��لجمعيѧѧا� �لمطلبيѧѧة �ألخѧѧر�� فيمѧѧا يتعلѧѧق بالعالقѧѧة مѧѧع �لѧѧسلطة �لѧѧسياسية ��لفئѧѧا� بقيѧѧة منظمѧѧا

�منظمѧѧا� �لتمويѧѧل ��لمѧѧنھج �لفѧѧوقي فѧѧي �إل���� ��بويѧѧة �لبنѧѧى  ) جمھѧѧو� �لنѧѧسا� �ѧѧو �لمعنѧѧي ��لمѧѧستھد� (�لѧѧشعبية 
نجاحѧѧا� ��لفѧѧشل �غير�ѧѧا مѧѧن    �لتنظيميѧѧة �ضѧѧعف �لمما�سѧѧة �لديمقر�طيѧѧة ��لتنѧѧافس بѧѧين �لقيѧѧا��� �شخѧѧصنة �ل       

  . �لمشا�ل
  

�مѧѧا تعѧѧاني �ѧѧذه �لحر�ѧѧا� مѧѧن �ѧѧو�بح خѧѧصوصية� تكمѧѧن فѧѧي ضѧѧعف تأصѧѧيل �لخطѧѧا� ��أليديولوجيѧѧة             
  فتѧѧѧѧشمل تلѧѧѧѧك .  �لنѧѧѧѧسوية� �تكييѧѧѧѧف �ألفكѧѧѧѧا� ��لمرجعيѧѧѧѧا� �لو�فѧѧѧѧد� ��لمѧѧѧѧستو��� مѧѧѧѧع محيطھѧѧѧѧا �لمحلѧѧѧѧي �لمحѧѧѧѧد�

�يعѧѧو� �ѧѧذ� .   للحر�ѧѧا� �لنѧѧسوية ��اللتѧѧصا� بѧѧالمجتمع�لمعوقѧѧا� غيѧѧا� ��يѧѧة شѧѧاملة تجمѧѧع بѧѧين �النطالقѧѧة �لذ�تيѧѧة
�لѧѧضعف �لѧѧى عѧѧد� عو�مѧѧل� منھѧѧا �لقѧѧصو� فѧѧي �لجھѧѧد �لتحليلѧѧي �لنظѧѧر� �لѧѧذ� يѧѧسمح بتѧѧذ�يب �ألبويѧѧة مѧѧن �لѧѧد�خل     

  .�يسا�م في تحسين ���� �ذه �لحر�ا�
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 �لنѧѧسائية �� �نѧѧه �نѧѧا� مѧѧن يѧѧر� �� �لر�يѧѧة ��لخطѧѧا� �لجديѧѧد �للѧѧذين تتقاسѧѧمھما مجموعѧѧة مѧѧن �لمنظمѧѧا�       
� ال علѧѧى �لѧѧصعيد "�يديولوجيѧѧة نѧѧسوية"�لجديѧѧد� ��لمرجعيѧѧا� �لتѧѧي تѧѧستند �ليھѧѧا� ال يمكѧѧن �� يطلѧѧق عليھѧѧا تѧѧسمية    

فعلѧѧى سѧѧبيل �لمثѧѧا�� فѧѧإ� شѧѧكلت �التفاقيѧѧا� �لد�ليѧѧة �منھѧѧا .   �لعربѧѧي-�لمحلѧѧي �ال علѧѧى �لѧѧصعيد �إلقليمѧѧي-�لѧѧوطني 
� مرجعيѧة مقبولѧة فѧي مجѧا� �لѧدفا� عѧن حقѧو� �لمѧر�� �لعامѧة�                   �تفاقية �لقضا� على جميع �شكا� �لتمييز ضد �لنѧسا        

                   � فھي بالتأ�يد غير �افية لمعالجة �لجو�نب �لخصوصية أل�ضا� �لنسا� في �لمجتمعا� �لعربيѧة �لتѧي مѧن �لمفتѧر
  �مѧѧѧѧѧѧا �� �لمتѧѧѧѧѧѧابع لخطѧѧѧѧѧѧا� �ѧѧѧѧѧѧذه �لحر�ѧѧѧѧѧѧا�    .  �� تقѧѧѧѧѧѧع علѧѧѧѧѧѧى عѧѧѧѧѧѧاتق منظمѧѧѧѧѧѧا� �لحر�ѧѧѧѧѧѧا� �لنѧѧѧѧѧѧسوية ��ال�   

خجѧѧال� فѧѧي �إلعѧѧال� عѧѧن �لتبنѧѧي �لكامѧѧل للر�يѧѧا �لتѧѧي ترسѧѧمھا �ѧѧذه �التفاقيѧѧة مѧѧن قبѧѧل بعѧѧض ال يѧѧز�� يالحѧѧظ تѧѧر���� �
فѧѧي حѧѧين �نѧѧا� عѧѧد� مѧѧن �التجا�ѧѧا� �لنѧѧسوية �لتѧѧي توجѧѧه لھѧѧا �نتقѧѧا��� �جيھѧѧة �منطقيѧѧة�          .  �لمنظمѧѧا� �لنѧѧسائية 

          ѧألساس�سائل ѧلم�بعض ѧتغييبھا ل� �لموقعة عليھا� ��ميتھا للد�لز� �في ما يتعلق بمد �العنف   خصوصاѧ� ��رѧألخ�ية 
  .ضد �لنسا�� �مسؤ�لية �لد�لة في �نتھا�ھا لحقو� �لنسا� �غير�ا من �لمسائل �ألخر�

  
�ما تتسم �ستر�تيجيا� �ذه �لحر�ا� فѧي ��� تلѧك �التجا�ѧا� �لمѧذ�و��� بعموميѧة �أل�ѧد�� �لمعلنѧة� بѧل                        

  .تسي طابعا� �عائيا��با����جيتھا �حيانا�� حيث منھا ما يحمل طابعا� �ستر�تيجيا� �منھا يك
  

�مѧѧا يالحѧѧظ �ضѧѧطر�� فѧѧي �لبنѧѧا� �لمنطقѧѧي لأل�ѧѧد�� ��أل�لويѧѧا�� �عالقѧѧة �ѧѧذه �أل�ѧѧد�� بѧѧاإلجر�����         
  .�آليا� �لعمل بتحقيقھا

  
�ما �لبر�مج ��ألنشطة �لتي تقѧو� بھѧا �ѧذه �لمنظمѧا� فѧال تѧرتبط ��ئمѧا باأل�ѧد�� �لمحѧد��� بقѧد� مѧا تѧرتبط                              

غالبا� ما تتحكم فيھا عو�مل �خر�� �المو�عيد �لد�ليѧة �بѧر�مج مؤسѧسا� �لتمويѧل             بخطط آنية �تظا�ر�� موسمية�     
�نѧا���� مѧا نجѧد�ا تمتلѧك بѧشكل ��ضѧح �سѧتر�تيجيا� �بѧر�مج تѧصب فѧي صѧلب                      .  �غير�ا مѧن �لعو�مѧل �لخا�جيѧة      

  .�لمھا� �لمنوطة بعھدتھا �حر�ة تغيير �جتماعية� باستثنا� ما يقو� به �لبعض من �ذه �لمنظما�
  

ال بد من �إلشا�� �لى �لتبعية تجاه �لمانحين ���تبا� �ذه �لبر�مج ��ألنѧشطة بأ�لويѧا� مؤسѧسا� �لتمويѧل         �  
    � �لѧيس �لمقѧصو�    .  ممѧا يѧؤثر علѧى خيѧا��� ��سѧتر�تيجيا� �لعمѧل �لجمѧاعي             .  �لوطنية ��ألجنبية منھا بشكل خا

� مѧѧن ��ميѧѧة مؤسѧѧسا� �لتمويѧѧل �����ѧѧا فѧѧي �عѧѧم �تطѧѧوير ���� �      لحر�ѧѧا� �لنѧѧسوية �بر�مجھѧѧا� بѧѧل   �نѧѧا �النتقѧѧا
�لمقصو� �و �لتطبيق ��لنقل �ألعمى للبر�مج ��أل�لويا� �لخاصة بھذه �لمؤسسا�� بغض �لنظر عѧن مال�مѧة �ѧذه          
�لبѧѧر�مج �جѧѧد���ا علѧѧى �لمѧѧستو� �لѧѧوطني ��لمحلѧѧي� ��بѧѧسط مثѧѧا� علѧѧى �لѧѧك �ثافѧѧة �ألنѧѧشطة �لمتعلقѧѧة بالنѧѧد���       

تتنѧѧا�� �لمو�ضѧѧيع �يا�ѧѧا مكѧѧر�� نفѧѧس �ألطر�حѧѧا� ��أل���� �لتѧѧي يعѧѧا� �لفكريѧѧة ��لمѧѧؤتمر�� ���� �لعمѧѧل �لتѧѧي 
  .نشر�ا ��نتاجھا عشر�� �لمر��

  
�علѧѧѧى مѧѧѧستو� ثѧѧѧا�� يѧѧѧسا�م �لتمويѧѧѧل �لخѧѧѧا�جي �حيانѧѧѧا فѧѧѧي �فѧѧѧع حѧѧѧد� �لمنافѧѧѧسة بѧѧѧين �لقيѧѧѧا��� �لنѧѧѧسائية   

 مѧѧو��� �عائѧѧد�� ما�يѧѧة ��لناشѧѧطا� ��خѧѧل �لمنظمѧѧة �لو�حѧѧد�� �ضѧѧافة �لѧѧى �لمنافѧѧسة بѧѧين �لمنظمѧѧا�� لمѧѧا تتيحѧѧه مѧѧن 
�معنوية� �التنقل ��لسفر �لى �لخا�� ��لظھو� �إلعالمي ��لسياسي على �لѧساحة �لوطنيѧة ��لد�ليѧة� �غير�ѧا مѧن                    

  .�يؤثر �لك سلبا� على تطو� �ذه �لمنتديا� �لجمعوية �ما تنعكس على �لتو�صل فيما بينھا.  �لفو�ئد �ألخر�
  

لمتعلقة بالبنى �لتنظيمية لجز� �بير من �لمنظمѧا� �لنѧسائية �بѧسلو�ياتھا     ��خير�� �ليس آخر��� تعتبر �لقيو� �       
��لمتمثلة في غيا� �لديمقر�طية ��خل �ѧذه �لمنظمѧا� ��لبير�قر�طيѧة ��لنزعѧة �لѧى �لنجوميѧة �شخѧصنة �ألحѧد��                     

ة حاسѧمة فѧي   ��حتكا� �لسلطة ��النفر�� باإل���� �لتي تشتر� في مجملھا مع بقيѧة منظمѧا� �لمجتمѧع �لمѧدني� مѧسأل               
  .تطوير فعل �لحر�ا� �لنسوية �لعربية ��ال�تقا� بأ��ئھا
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فلئن نجحت �ذه �لمنظما� في �النتقѧا� بالر�يѧة ��لخطѧا� بمѧا يخѧد� �لتغييѧر� ��سѧتطاعت تجديѧد مطالبھѧا                      
  لتѧѧѧصبح ��ثѧѧѧر قѧѧѧد�� علѧѧѧى �لتѧѧѧأثير فѧѧѧي مجريѧѧѧا� �لحيѧѧѧا� �لعامѧѧѧة� �ال �نھѧѧѧا لѧѧѧم تѧѧѧستطع جعѧѧѧل بنيتھѧѧѧا �سѧѧѧلو�ياتھا         

�ما �نھا لم تقد� بد�ئل للثقافة �لذ�و�يѧة ��لبنѧى �ألبويѧة �لѧسائد� فѧي معظѧم تنظيمѧا� �لمجتمѧع             .  ظيمية �يمقر�طية �لتن
  .�لمدني ��لحيا� �لجمعوية

  
  �لر�انا� ��لتحديا�:   �لحر�ا� �لنسوية-ثانيا�

  
    �لر�انا�-�لف

  
� �بѧѧر� تجليѧѧا� �لحر�ѧѧا� �لنѧѧسائية فѧѧي �           لѧѧد�� �لعربيѧѧة� �تحديѧѧد ��ѧѧم    لقѧѧد حѧѧا�� �ѧѧذ� �لتقريѧѧر �سѧѧتعر�

�لمحطا� �لتا�يخية �لتي مر� بھا ��ضѧعھا تحѧت �لمجھѧر� سѧو�� تلѧك �لتѧي شѧھد� مѧيال� �ѧذه �لحر�ѧا� �� �لتѧي                            
�لѧѧئن �ѧѧا� مѧѧن �لѧѧصعب .  سѧѧا�مت فѧѧي �نѧѧضاجھا �تѧѧصليب عو��ѧѧا �� تلѧѧك �لتѧѧي �انѧѧت سѧѧببا� فѧѧي تر�جعھѧѧا �ضѧѧعفھا

يѧѧل بتمكيننѧѧا مѧѧن تعمѧѧيم بعѧѧض �السѧѧتنتاجا�� �ال �� عو�مѧѧل  تلمѧѧس �لخѧѧيط �لѧѧر�بط بѧѧين مختلѧѧف �ѧѧذه �لحر�ѧѧا� ��لكف 
�الختال� في خصوصيا� ظر�� نشأ� �ذه �لحر�ا�� ��سائل تطو��ا �حجم تأثير�ا فѧي �لو�قѧع� لѧم تحѧل ���                     
�لتوصل �لى �إلقر�� بأ� ��ا� �لبقا� ��لد��� ��ال�تقا� باأل��� بالنسبة لھذه �لحر�ا� يند�� ضѧمن ��ѧم �لر�انѧا�                   

�� تتѧѧيح تلѧѧك �لر�انѧا� لھѧѧذه �لحر�ѧا� �لنѧѧسوية �لقيѧا� بѧѧاأل���� �لمنوطѧѧة    .  جھھѧѧا �لمجتمعѧا� �لعربيѧѧة �ليѧو�  �لتѧي تو� 
  .بعھدتھا� بوصفھا فاعال� �جتماعيا� يسعى �لى تحقيق �لمسا��� بينھن �بين �لرجا� في �لحقو� ��لو�جبا�

  
ونѧا� �لمجتمѧع �لمѧدني ��لقѧو�        مختلѧف مك  (�لئن �انت مھمة �ذ� �لتغيير تقع على عѧاتق ��ثѧر مѧن طѧر�                  

� يعو� �لد�� �ألساسي ��لرئيسي للحر�ا� �لنѧسوية باعتبا��ѧا �لمعنيѧة �أل�لѧى بھѧذه          )�لديمقر�طية ��لسلطا� �لعامة  
فھي حتمية باعتبا� �� تغيير �ضع �لمر�� �ѧو �لھѧد� �لѧذ� تѧسعى               .  �لتغيير��� �تبد� �ليو� مھمتھا حتمية �ممكنة     

ي ممكنة في ظل منا� عѧالمي �يجѧابي يѧسلط �ألضѧو�� علѧى �ضѧع �لنѧسا� �يѧدفع لتغييѧر          ��.  �لحر�ا� �لى تحقيقه 
  .مكانتھن� في �لمجتمعا�

  
�� ���لѧѧة �لتفѧѧا�� �لѧѧسائد بѧѧين �لنѧѧسا� ��لرجѧѧا� فѧѧي جميѧѧع �لميѧѧا�ين ���سѧѧا� �عѧѧائم �لمѧѧسا��� �لكاملѧѧة فѧѧي         

� بينھم� �تھيئة بيئة تمكينية تسا�م في بنا� قد��� �لجنسين لتتف           جѧر طاقѧاتھم �لمنتجѧة ��لمبدعѧة �لكامنѧة� �ѧي        �لفر
�مѧѧا .  �لمحѧѧا�� �ألساسѧѧية �لتѧѧي تѧѧسعى �لحر�ѧѧا� �لنѧѧسوية �لѧѧى �سѧѧتقطا� �لنѧѧسا� حولھѧѧا ��لنѧѧضا� مѧѧن �جѧѧل بلوغھѧѧا   

  .�لنجاحا� �لتي تحققھا على �ذ� �لد��� فھي �لكفيلة باال�تقا� بھا �لى مصا� �لحر�ا� �الجتماعية
  
  

    �لتحديا�-با�
  

 �لتحѧѧو� لѧѧيس بѧѧاألمر �لѧѧسھل� �ونѧѧه يѧѧضع �مامھѧѧا جملѧѧة مѧѧن �لتحѧѧديا� يتعѧѧين علѧѧى �لحر�ѧѧا�  غيѧѧر �� �ѧѧذ�  
يتعلѧѧق بعѧѧض �ѧѧذه �لتحѧѧديا� بѧѧالظر�� �لعامѧѧة �لتѧѧي تنѧѧشط �ѧѧذه �لحر�ѧѧا�  .  �لنѧѧسوية �السѧѧتعد�� لھѧѧا ��لتغلѧѧب عليھѧѧا

  .ضمن سياقھا� في حين يرتبط �لبعض �آلخر بأ�ضاعھا �لذ�تية
  

     ѧѧ� هѧѧلي� ��اѧѧإلش� �دѧѧا تجѧѧمم�       �ةѧѧلعربي�سوية ѧѧلن� �اѧѧ�لحر�ياقھا ѧѧي سѧѧل فѧѧي تعمѧѧلت�ة ѧѧلعام� �اѧѧض�أل� ��و   
  .�ي �ألشد تعقيد�� ��أل�ثر �ستعصا� مقا�نة بغير�ا من �لحر�ا� �لنسوية
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�� تعمل �لحر�ا� �لنسائية �لعربية ضمن سياقا� موضوعية متشكلة مѧن عو�مѧل عديѧد� متناقѧضة �شѧد مѧا                       
بينھѧѧا لتكѧѧو� حѧѧصيلتھا �لنھائيѧѧة �ѧѧبح تطѧѧو� �لحر�ѧѧا� �منѧѧع تفجѧѧر طاقاتھѧѧا      يكѧѧو� �لتنѧѧاقض� لكنھѧѧا تتѧѧضافر فيمѧѧا   

فھي تو�جه من ناحية� حالة مѧن �لالمبѧاال� مѧن قبѧل عمѧو� �لنѧسا� ناتجѧة عѧن تفѧشي �ألميѧة فѧي صѧفوفھن                             .  �لمبدعة
مѧو�قعھن  ��نھما�ھن في تلبية �حتياجاتھن �لحياتية في مو�جھة تبعѧا� ��مѧة �قتѧصا�ية متفاقمѧة �ضѧافة �لѧى �ѧشاشة                 

في عملية �إلنتا�� �ما تجابه من ناحية �خر� مناخѧا� سياسѧيا� يѧضيق فيѧه مجѧا� تحر�ѧا� مكونѧا� �لمجتمѧع �لمѧدني                
  ��نѧѧѧѧѧѧѧشطته� �� تكѧѧѧѧѧѧѧبح �لحريѧѧѧѧѧѧѧا� �لفر�يѧѧѧѧѧѧѧة ��لعامѧѧѧѧѧѧѧة� ممѧѧѧѧѧѧѧا يѧѧѧѧѧѧѧدفع فѧѧѧѧѧѧѧي نھايѧѧѧѧѧѧѧة �ألمѧѧѧѧѧѧѧر �لѧѧѧѧѧѧѧى �إلحبѧѧѧѧѧѧѧا�       

  .��النز��� ��لعز�� عن �ال�تما� بالشأ� �لعا�
  

�ة �لنسائية صعوبة� �نھا تعمѧل ضѧمن قѧو� سياسѧية ��جتماعيѧة متناقѧضة جѧد��                  �لعل ما يزيد ��ضا� �لحر      
.  فѧѧي توجھاتھѧѧا �لفكريѧѧة ���ѧѧد�فھا �لѧѧسياسية ��سѧѧاليب عملھѧѧا �لتنظيميѧѧة� �خاصѧѧة فيمѧѧا يتعلѧѧق منھѧѧا بقѧѧضية �لنѧѧسا�       

 ���عائھѧا تقѧديم   فالحر�ا� �لنسوية �لعربية تعمل بمو���� قو� �ينية محافظة تتميѧز باتѧسا� �نتѧشا��ا �قѧو� تأثير�ѧا      
��ѧي تتخѧذ مو�قѧف معا�يѧة لقѧضايا �لمѧر�� �تقتѧر� حلѧوال� تنѧسف مكتѧسباتھا                 .  بد�ئل متكاملة عما �و موجو� �سائد     

�مقابل �ذه �لقѧو� �لمحافظѧة ��لرجعيѧة� تقѧف قѧو� �يمقر�طيѧة تناصѧر �لمѧر��         .  �لقليلة لتعو� بھا قر�نا� �لى �لو���    
  .��النتشا�لكنھا مشت�تة �لصفو� �ضعيفة �لتأثير 

  
�ذ� �تكر� �ال����جية �لدستو�ية ��لقانونية �لتي تفصل بين حقو� �لمر�� في �لمجا� �لعا� �حقوقھѧا فѧي                    

�� �ضѧافة �لѧѧى �ال����جيѧة بѧѧين �لتѧѧشريعا� �لمدنيѧة �تلѧѧك �لمѧستمد� مѧѧن �لѧشريعة �إلسѧѧالمية بتفѧѧسير        �لمجѧا� �لخѧѧا
�ѧل �لѧك   .  ألسѧر� لتولѧد �إلحѧسا� �لѧد�ئم لѧديھا بعѧد� �ألمѧا�       معا�� للمر��� �لوضع �لخاضع ��لمقھѧو� للمѧر�� ��خѧل �       

.  يھد� عملية �ستقاللھا عن ��جھا �يجعلھا محفوفة بالمخاطر مما يحد من قد�تھا على �لمشا��ة فѧي �لحيѧا� �لعامѧة       
��ѧѧذ� �حѧѧد �ألسѧѧبا� �لكامنѧѧة فѧѧي �لѧѧصعوبا� �لتѧѧي تو�جѧѧه �لحر�ѧѧا� �لنѧѧسوية فѧѧي سѧѧعيھا لتعبئѧѧة �لنѧѧسا� ��سѧѧتقطابھن  

  .ضمن صفوفھا
  

�ما �� سيا�� �ال����جية �لثقافية حيا� ��ية ����� �لمر�� �ضعف �لوعي بقѧضايا �لنѧو� �الجتمѧاعي� مѧن                     
فعلѧى �لѧرغم مѧن تعѧاطي �لمѧر�� للعمѧل �لمѧأجو� خѧا��         .  شأنه ترسѧيخ �لتو�يѧع �لتقليѧد� للعمѧل علѧى �سѧا� �لنѧو�            

.  � ال تز�� �ألعبا� �لمنزليѧة مو�ولѧة �لѧى �لمѧر�� �حѧد�ا       �لبيت �ما يترتب عنه من مسا�مة في نفقا� معيشة �ألسر�         
��ذ� �فيل بأ� يثقل �ا�لھا �يؤ�� في �لنھاية �لى �ستغر�قھا في �لمشا�ل �لحياتيѧة �ليوميѧة� �بالتѧالي �سѧتبعا��ا مѧن       

ينيѧѧة ��نطالقѧѧا� مѧن �لѧѧك� تجѧѧد �عѧو�� �لتيѧѧا��� �لد  .  �لمѧشا��ة فѧѧي �لحيѧѧا� �لعامѧة �فѧѧي نѧѧشاطا� �لحر�ѧا� �لنѧѧسوية   
�لمحافظѧѧة �لѧѧى عѧѧو�� �لمѧѧر�� �لѧѧى �لمنѧѧز� صѧѧد��ا بيѧѧنھن� خاصѧѧة ��� �ضѧѧفا� �لѧѧصبغة �لدينيѧѧة عليھѧѧا يولѧѧد �لѧѧشعو�    

فتѧѧدفع .  بالѧѧذنب عنѧѧد �لمѧѧر�� ��� قѧѧصر� فѧѧي ��جباتھѧѧا �لمنزليѧѧة باعتبا��ѧѧا �لو�جبѧѧا� �ألساسѧѧية �فقѧѧا� لھѧѧذه �لѧѧدعا��  
  . في �لحيا� �لعامة�لنسا� �لى �لتخلي عن �لعمل خا�� �لبيت �عن �ل مشا��ة

�� �ذه �لتحديا� بالرغم من جسامتھا� ال تѧشكل �لعѧائق �لرئيѧسي �مѧا� تحѧو� �لحر�ѧة �لنѧسائية �لѧى حر�ѧة                           
�جتماعية فاعلة ��لك ألمѧرين� ��لھمѧا �� �لحر�ѧة �لنѧسوية تتقاسѧم �لجѧز� �لھѧا� مѧن �ѧذه �لتحѧديا� مѧع غير�ѧا مѧن                     

�و ما يساعد�ا ��� ما �حكمت تعاملھا مع �ذه �لقѧو� علѧى �لنجѧا�        قو� �لتغيير �الجتماعي ��لتحو� �لديمقر�طي� �     
�يكمѧن ثانيھمѧا فѧي �� �ѧذه �لعو�ئѧق ال تفعѧل مفعولھѧا �لحقيقѧي �ال مѧن خѧال� تѧضافر�ا مѧع                           . في �فع �ذه �لتحديا�   

نقا� �لضعف �لذ�تية �لتي تطبع �لحر�ا� �لنسوية علѧى عѧد� �صѧعد�� ��مھѧا �لر�يѧة ��لخطѧا� ��أل�ѧد�� ��سѧائل          
  .�لعمل ��لنضا� لتشك�ل بد���ا تحديا� جمة ��ثر خطو��

  
فعلѧѧى مѧѧستو� �لر�يѧѧة �لفكريѧѧة� صѧѧحيح �� �لحر�ѧѧة �لنѧѧسوية تمكنѧѧت مѧѧن بلѧѧو�� ��يѧѧة عامѧѧة حѧѧو� �آلليѧѧا�   

�لمجتمعية �لتي تكر� �ضطھا� �لمر�� �تولد �لالمسا��� بينھا �بين �لرجل� متجا��� بذلك حد�� فكѧر �لنھѧضة� �ال                  
  . ال تز�� نظرية مجر��� �تفتقر �لى تأطير�ا ضمن �لسياقا� �الجتماعية ��لحضا�ية �لعربية�� �ذه �لر�ية
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       � �علѧѧى �لѧѧرغم مѧѧن �إلسѧѧھاما� �لنظريѧѧة �لعديѧѧد� �لتѧѧي طالѧѧت �لكѧѧشف عѧѧن �لبنيѧѧة �لبطرير�يѧѧة �لتѧѧي تفѧѧر

  جتمعѧѧا� �لعربيѧѧة �لالمѧѧسا��� فѧѧي �لنѧѧو�� فѧѧإ� تحليѧѧل �ѧѧذه �لبنيѧѧة عبѧѧر مظا�ر�ѧѧا �الجتماعيѧѧة ��لحѧѧضا�ية ��خѧѧل �لم  
  �مѧѧѧا �� مقا�مѧѧѧة �لنѧѧѧسا� �لعربيѧѧѧا� لھѧѧѧذه �لبنيѧѧѧة �لبطرير�يѧѧѧة قبѧѧѧل      .  ال تѧѧѧز�� مѧѧѧشر�عا� نظريѧѧѧا� يتطلѧѧѧب �إلنجѧѧѧا�   

�لنھѧѧضة �بعѧѧѧد�ا ��لكѧѧѧشف عѧѧѧن �الخفاقѧѧѧا� ��لنجاحѧѧѧا�� ال تѧѧѧز�� موضѧѧѧع بحѧѧѧث مفتѧѧѧو� يѧѧѧستوجب جھѧѧѧد�� نظريѧѧѧا�  
  .ضر��يا�

  
�� خطѧѧة عمليѧѧة ناجعѧѧة �قѧѧا��� علѧѧى تعبئѧѧة �لفئѧѧا� �� �نѧѧه بѧѧد�� ��يѧѧة ملموسѧѧة �خѧѧصوصية� ال يمكѧѧن بلѧѧو  

�يستحيل �نجا� �لك ��� �لتمييز بين �أل�د�� �الستر�تيجية بعيد� �لمد� ��أل�ѧد�� �لمرحليѧة             .  �لو�سعة من �لنسا�  
�لمباشر�� ��لعمѧل للѧربط بينھمѧا مѧن خѧال� تلبيѧة �الحتياجѧا� ��لمطالѧب �لمباشѧر� �لتѧي تجمѧع عليھѧا ��سѧع �لفئѧا�                     

لѧذلك�  .  ة �تقريب �أل�د�� �الستر�تيجية بعيد� �لمد� �لتي ال يمكن �����ھا بوضو� �ال من قبل نخѧب قليلѧة                 �لنسائي
���ميتھѧا  ) �سѧتر�تيجية �مرحليѧة   (ال يكفي تحديد �أل�د�� �لمѧر�� بلوغھѧا ��نمѧا �لمھѧم �ѧو تمييز�ѧا حѧسب نوعيتھѧا                     

  ).�ئيسية �ثانوية(
  

لعربية من صيغ �لتنظѧيم ��سѧائل �لنѧضا� ��لتبليѧغ �مѧا �سѧسته مѧن                 �بالرغم مما �بتكرته �لحر�ة �لنسائية �       
  .تحالفا� لتحقيق �أل�د�� �لتي �سمتھا� فإ� تحديا� �بير� ال تز�� تو�جھھا على �ذه �لمستويا�

  
صحيح �� �لعمل �لنسائي نجح في تغطيѧة مجѧاال� متعѧد�� شѧملت �ال�تقѧا� بѧالمر�� �ضѧافة �لѧى �لنѧشاطا�                 

�لتنموية ��لحقوقية ��لمطلبية� فإ� �ذ� �لتنو� ال يشكل في حد ��ته ضربا� مѧن �لتѧشتت �� بعثѧر�               �لرعائية �لخيرية �  
بѧѧل �� �لمѧѧسألة �لھѧѧا تكمѧѧن فѧѧي �يجѧѧا� صѧѧيغ تنظيميѧѧة تѧѧوفر حѧѧد�� ��نѧѧى مѧѧن �لتنѧѧسيق بѧѧين مختلѧѧف مكونѧѧا�   .  للجھѧѧو�

 ��لѧدفا� عѧن �لمѧصالح �لѧدنيا        �لحر�ة �لنسائية على قاعѧد� ��ضѧية تر�عѧي �الخѧتال� فѧي مѧستويا� �لѧوعي ��لفكѧر                  
ممѧا يتطلѧѧب �بتكѧا� صѧѧيغ ��شѧكا� تنظيميѧѧة مرنѧة �قѧѧا��� علѧى �سѧѧتيعا� جو�نѧب �لوحѧѧد� ��الخѧتال� بѧѧين        .  للنѧسا� 

  .مكونا� �لحر�ة �لنسوية� ��لك بعيد�� عن �ية محا�لة �يمنة
  

�لنѧسائية يتطلѧب منھѧا      �ما �� خر�� �ذه �لحر�ا� �لنسوية من بوتقتھا �لنخبوية �لضيقة �لѧى ��سѧع �لفئѧا�                   
تنميѧѧة قѧѧد��تھا فѧѧي مجѧѧا� �لتو�صѧѧل مѧѧع جمѧѧا�ير �لنѧѧسا�� ��لѧѧك عبѧѧر تطѧѧوير خطابھѧѧا ليѧѧشمل مѧѧشاغل �ѧѧذه �لفئѧѧا�      

�يتطلب �لك �البتعا� عن �لѧصيغ �لعامѧة ��لمجѧر��� ��ألسѧاليب �لمجتѧر� �لمكѧر��� عبѧر                  .  �يشر�ھن في �نجا��تھا  
  .�البتكا� ��لتجديد في مضامين �ساليب �لتبليغ

  
�لعل غيا� �لبعد �لديمقر�طي فѧي �لعالقѧا� �لتنظيميѧة ��خѧل �لجمعيѧا� ��التحѧا��� �لنѧسائية �فيمѧا بينھѧا�                        

�� ال يمكѧѧن .  �ѧѧو �حѧѧد �لعو�مѧѧل �لمتѧѧسببة فѧѧي �ѧѧذ� �لتѧѧشتت ��النغѧѧال� علѧѧى �لѧѧذ�� ��لعزلѧѧة عѧѧن جمѧѧا�ير �لنѧѧسا�         
ر�طي� مѧا لѧم يѧتم تعزيѧز مفھѧو� �لديمقر�طيѧة             للحر�ا� �لنѧسوية �� تѧصبح ���� للتغييѧر �الجتمѧاعي ��لتحѧو� �لѧديمق              

  .�عيا� �مما�سة بين صفوفھا
  

  �يبقѧѧѧى �لѧѧѧسؤ�� �لمطѧѧѧر�� �لعلѧѧѧه �لتحѧѧѧد� �أل�بѧѧѧر� ��ѧѧѧو �يѧѧѧف تتجنѧѧѧب �لحر�ѧѧѧا� �لنѧѧѧسائية ��لنѧѧѧسوية           
فبѧد�� �عتمѧا� �يمقر�طيѧة صѧنع        .  خاصة� �عا�� �نتا� �لعالقا� �لѧسلطوية �لتѧي تقر��ѧا �لبنيѧة �لبطرير�يѧة ��خلھѧا               

ر�� ��شر�� مختلف �لبنى ��ألطر في صياغة �لقر���� ��لتوجھا�� �بد�� �شر�� جمھѧو� �لنѧسا� فѧي �ضѧع                   �لق
�لبѧѧر�مج ��ألنѧѧشطة �لتѧѧي تѧѧستھدفھن �بѧѧد�� تѧѧد��� منѧѧتظم للمѧѧسؤ�ليا� بمختلѧѧف مѧѧستوياتھا� يѧѧستحيل بنѧѧا� حر�ѧѧة      

  .يد� �لتي تشكو منھا �ذه �لحر�ا�بل �� غيا� �ذه �لشر�� �و �لعامل �لمتسبب باالنحر�فا� �لعد.  نسوية فاعلة
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�� يشجع غيا� �لѧنھج �لѧديمقر�طي علѧى تنѧامي �لمظѧا�ر �لمختلفѧة لالنتھا�يѧة مѧن �حتكѧا� للزعامѧة �لھѧث                           
  فيѧѧѧصبح تحقيѧѧѧق �لمѧѧѧآ�� �لشخѧѧѧصية ��لمنѧѧѧافع     .  ���� �لѧѧѧشھر� ��لجѧѧѧر� خلѧѧѧف �لترقѧѧѧي فѧѧѧي �لمناصѧѧѧب �لعامѧѧѧة      

صلب �ذه �لحر�ا�� ��و ما يضعف �لحس �لنضالي �يقضي علѧى           �لفر�ية� �لغاية �ألساسية من ���� �لتو�جد في        
  .�لنفس �لتطوعي �لضر��يين لبنا� حر�ة مستقلة �فاعلة

  
�ممѧѧا الشѧѧك فيѧѧه �� �فѧѧع �ѧѧذه �لتحѧѧديا� علѧѧى مѧѧستو� �لر�يѧѧة ��لخطѧѧا� ��أل�ѧѧد��� �ضѧѧافة �لѧѧى �شѧѧكا�       

ربيѧѧة �تحويلھѧѧا �لѧѧى حر�ѧѧا� �جتماعيѧѧة  �لتنظѧѧيم ��لتبليѧѧغ يѧѧشكل قفѧѧز� نوعيѧѧة بالنѧѧسبة لتفعيѧѧل �لحر�ѧѧا� �لنѧѧسوية �لع   
  .مؤثر�

  
�ما تطر� عالقا� �لحر�ѧة �لنѧسوية بمكونѧا� �لمجتمѧع �لمѧدني ��لحر�ѧة �لديمقر�طيѧة تحѧديا� �خѧر يتطلѧب                         

�لديمقر�طيѧѧة (تحديѧѧده� �ال ��ѧѧو �إلقѧѧر�� بѧѧأ� نѧѧضا� �لحر�ѧѧة �لنѧѧسوية فѧѧي سѧѧعيھا مѧѧن �جѧѧل تحقيѧѧق ��ѧѧد�فھا �لعامѧѧة      
يѧستوجب نѧسج شѧبكة ��سѧعة مѧن �لتحالفѧا� مѧع              ) �لمѧسا��� بѧين �لجنѧسين     (��لخاصѧة   ) ا��لعد�لة �الجتماعية �غير�  

مختلѧѧف �لقѧѧو� �لحقوقيѧѧة ��لنقابيѧѧة ��لѧѧسياسية �لتѧѧي تѧѧشاطر�ا �أل�ѧѧد�� نفѧѧسھا �تعѧѧاني مثلھѧѧا مѧѧن تبعѧѧا� �لѧѧسياسا�   
ا� باعتبا��ѧا �حѧد�     �ال �� �ѧذه �لѧشبكة �لو�سѧعة مѧن �لتحالفѧا� �لتѧي تѧشكل شѧر� �لنجѧ                   .  �لليبر�لية ��لنھج �لتسلطي  

متطلبا� �أل�ضا� �لعامة �لسائد�� ما ��لت غير متوفر�� ��� �جد� بعضا� مѧن مكوناتھѧا فѧي �ѧذ� �لقطѧر �� �لѧك�          
�� بنѧا� �ѧذه �لѧشبكة �لو�سѧعة مѧن �لتحالفѧا� عمليѧة طويلѧة �شѧاقة �ال يمكѧن تأجيѧѧل           .  فإنھѧا بقيѧت محѧد��� �ظرفيѧة    

�سѧѧتقاللية �لحر�ѧѧة �لنѧѧسوية عѧѧن �ѧѧل �صѧѧاية فكريѧѧة �سياسѧѧية مѧѧسألة     �� ال يعنѧѧي �ѧѧو�  .  �لѧѧشر�� فيھѧѧا بأيѧѧة حجѧѧة  
� يمكѧن                          جو�رية �مصيرية� �� يمسي �النز��� على �لذ�� �و �لبديل بمѧا يѧشكله مѧن �ѧد� للطاقѧا� �تفويѧت فѧر

خاصة ��� �يا� �لعولمة �ما تحمله معھا مѧن مبѧا��   .  �الستفا�� منھا في تحقيق �أل�د�� �لخاصة ��لعامة للحر�ة  
� �لمجتمѧѧع �لمѧѧدني ��لقѧѧو� �لديمقر�طيѧѧة �علѧѧى       �لد يمقر�طيѧѧة �حقѧѧو� �إلنѧѧسا�� مѧѧن شѧѧأنھا �� تѧѧساعد علѧѧى نھѧѧو

�ضѧافة فѧي �لمقابѧل� �لѧى تѧصاعد �لموجѧة �لعاتيѧة              .  فرضھا لإلصال� �لسياسي ��الجتماعي �لذ� تنشده �ذه �لقѧو�        
ه حѧافز�� آخѧر لإلسѧر�� فѧي بنѧا� شѧبكة             من �لتيا��� �لدينية �لمحافظѧة ��لمعا�يѧة لحقѧو� �لنѧسا� ��لѧذ� يѧشكل بѧد��                

  .�لتحالف بين مكونا� �لمجتمع �لمدني �فصائل �لقو� �لديمقر�طية
  

�يطر� تصاعد �ذه �لموجة تحديا� آخѧر يتعلѧق بكيفيѧة �لتعامѧل مѧع �لحر�ѧا� �لنѧسائية �إلسѧالموية �نوعيѧة                         
�لنسائية ��� �لتوجه �إلسالمو� تحمѧل فѧي   �ال بد من �إلشا�� �لى �� �لحر�ا� .  �لعالقة �لتي يتعين ��سا��ا معھا  

فھي من ناحية  متشكلة من نسا� يعانين �الضطھا� نفسه �لذ� تعاني منѧه �لنѧسا� �لعربيѧا�         .  طياتھا �بعا��� متناقضة  
� �� يعملن �لى جانب �لحر�ا� �لد�عية �لى تمكينھن من حقѧوقھن   �مѧن  .  بصو�� عامة� �بالتالي فإنه من �لمفر�

يحملن ��� �تصو��� منا�ضة لتطلعا� �لحر�ة �لنسوية ���عية للتر�جع عن �لمكاسب �لقليلѧة �لتѧي               ناحية ثانية�   
�تتطلب �ذه �لوضѧعية �لمعقѧد� معالجѧة تقتѧضي تجنѧب �لحلѧو� �لتبѧسيطية� ��مѧا تقتѧضي          .  حققتھا �لنسا� �لعربيا�  
لبطرير�يѧة �لذ�و�يѧة� بقѧد� مѧا يتعѧين      فبقد� ما يتعين �لقيѧا� بالنقѧد �لجѧذ�� للتѧصو��� �           .  �عتما� مقا�با� متنوعة  

  .�عتما� �لمقا�با� �لمرنة في �لتعامل مع �ؤال� �لنسا�
  

يѧѧشكل �صѧѧد �أل�ضѧѧا� �القتѧѧصا�ية ��الجتماعيѧѧة ��لثقافيѧѧة �لتѧѧي قѧѧا�تھن �لѧѧى تبنѧѧي �ѧѧذه �لѧѧر�� �لمحافظѧѧة     
.  عتبѧا� لѧد� �لتعامѧل معھѧن       �لخطو� �أل�لى نحو بلو�� مقا�با� عملية لفھم �حتياجاتھن �مطالبھن ألخѧذ�ا بعѧين �ال             

�مѧا �� �لنقѧѧد �لجѧѧذ�� �لѧѧر��ن يѧѧستوجب �لتمييѧѧز بѧѧين �إلسѧѧال� �ѧѧدين �ثقافѧѧة� �بѧѧين �لحر�ѧѧا� �إلسѧѧالموية �لتѧѧي �ѧѧي  
�� ال تعѧѧد� مѧѧا تقدمѧѧه �ѧѧذه �لحر�ѧا� مѧѧن �طر�حѧѧا� فكريѧѧة �سياسѧѧية علѧѧى �نھѧѧا تعѧѧاليم  .  حر�ѧا� سياسѧѧية باألسѧѧا� 

�� .   ضѧѧمن �لقѧѧر���� �لعديѧѧد� لإلسѧѧال� ��أل�ضѧѧا� �لمجتمعيѧѧة �لعربيѧѧة�لѧѧدين �إلسѧѧالمي �شѧѧرعه� �ونھѧѧا قѧѧر��� مѧѧن
توجد قر��� مستنير� لإلسال� تتعامل مع ��قع �لمر�� �متطلبا� �لعصر بر�� �صالحية� �ما توجد قѧر��� محافظѧة            

  .�تحمل �ذه �ألخير�� بالرغم من نو�تھا �لصلبة �لرجعية فإنھا تناقضا� �ثير�.  تشد �لى �لو���
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فلقѧد نѧشأ� �ѧذه �لحر�ѧا� فѧي      .   تطر� عالقا� �لحر�ѧا� �لنѧسوية بالد�لѧة �شѧكاال� �تحѧديا� عديѧد�              �ما  

سيا� �لموجة �الحتجاجية �لتي ظھر� �ر�� فعل على �خفاقا� �لد�لة �لوطنية في تحقيق �عو��ا بالرفاه ��لحريѧة                 
�مѧا ��   .  يѧة خѧا�� نطѧا� سѧيطرتھا       ��لتنمية ��لر�فضة لتشكل �لحر�ا� �لنسائية �� غير�ا من �لحر�ѧا� �الجتماع          

�صѧѧد �لحر�ѧѧا� �لنѧѧسوية �لناشѧѧئة �لمحافظѧѧة علѧѧى �سѧѧتقالليتھا� ��سѧѧتھد�فھا �لمتو�صѧѧل قѧѧصد �لحѧѧد مѧѧن تنѧѧامي قو��ѧѧا 
  .��تسا� قاعدتھا� جعلھا تشعر بالريبة ��الحتر�� �ثنا� تعاملھا مع �لد�لة

  
�ا� �لنسائية بحكم عو�مل محليѧة �عالميѧة�        �ال �� �لتطو��� �لالحقة �لتي طر�� على عالقة �لد�لة بالحر           

  قѧѧѧѧѧد ��� �لѧѧѧѧѧى مر��مѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧي �لѧѧѧѧѧوعي لѧѧѧѧѧد� �لناشѧѧѧѧѧطا� �لنѧѧѧѧѧسويا� بالѧѧѧѧѧد�� �لمر�ѧѧѧѧѧز� للد�لѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧي �لعمليѧѧѧѧѧة      
  �لتنمويѧѧѧة �بѧѧѧصو�� خاصѧѧѧة فيمѧѧѧا يتعلѧѧѧق بوضѧѧѧع �لمѧѧѧر�� علѧѧѧى مѧѧѧستو� �لتѧѧѧشريعا� ��لѧѧѧسياسا� ��لخѧѧѧدما� مѧѧѧن      

� بѧالمر��           ناحية� �ما ترتب عن �لتز�ماتھا �لد�ليѧة بالنѧسبة ل          �اسѧتحد�� ������ تعنѧى     (تѧشكيل آليѧا� عديѧد� للنھѧو
�خلقѧت �ѧذه �لعو�مѧل مجتمعѧة        ).  بالمر�� �تعيين �عد�� متز�يد� من �لنسا� في �ظائف عالية �سن قѧو�نين لحمايتھѧا             

فرصا� لمѧد جѧسو� �لتعѧا�� ��لѧشر��ة بѧين �لحر�ѧا� �لنѧسوية ��جھѧز� �لد�لѧة فѧي مجѧاال� تتقѧاطع فيھѧا ��تمامѧا�                             
  .طرفين�ل
  

�ال شك �� �لمستفيد من �ذه �لشر��ة �ي �لد�لѧة �لتѧي تعѧز� بѧذلك مѧشر�عيتھا� ��لحر�ѧا� �لنѧسوية �لتѧي                       
�ال �� توطيد �ذه �لشر��ة بين �لحر�ا� �لنسوية ��لد�لة يبقѧى ��ѧين     .  تضاعف عطا��ا �تحق�ق قسطا من ��د�فھا     

  .�شاعة منا� من �لحرية �سيا�� �لقانو�
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  �لثاني�ستنتاجا� �لجز� 
  

باعتبا��ѧا حر�ѧا�    " �لحر�ѧا� �لنѧسوية �لعربيѧة     "لقد خصصنا فصلين من �لجز� �لثاني من �ذ� �لتقرير ل�             
�لتي خصصنا لھا �لجز� �أل�� بفѧصوله       " �لحر�ا� �لنسائية �لعربية  "متميز� في ����ا �خطاباتھا قياسا� بنظير�تھا       

  .�أل�بعة
  

رصѧѧد �لتѧѧا�يخي بѧѧأ� �لحر�ѧѧا� �لنѧѧسوية �لعربيѧѧة تھѧѧد� �لѧѧى  ���� سѧѧجلنا فѧѧي ثنايѧѧا �لتѧѧشخيص ��لتحليѧѧل ��ل   
تفا�� �لعثر�� �لنظرية ��لتنظيمية ��لعملية �لتي �بلت �ألنشطة �لنسائية �لѧسابقة� فѧإ� �لѧك لѧم يمنѧع �ѧذه �لحر�ѧا�             

ال بل طرحت �مامھا تحديا� �صعوبا� جديد�� تكمن في جѧديتھا مѧن جھѧة�               .  من �� تحمل معھا عثر�� �لماضي     
ر�ية �الستر�تيجية ��لجذ�ية �لتي تسعى �لى ترسيخھا في ��قع مجتمعѧي مѧا ��� يѧأبى �لѧك� بحكѧم ظѧر��                      �في �ل 

�قد سعينا �لى تحديد معالمھا �أل�لى فѧي        .  تا�يخية ��قتصا�ية ��جتماعية �سياسية فكرية متنوعة من ناحية �خر�        
  .ثنايا �لفصلين �لمذ�و�ين

  
  خفѧѧا� �لتѧѧي تتѧѧسبب بھѧѧا عو�مѧѧل ��تيѧѧة �موضѧѧوعية متѧѧضافر��        بيѧѧد �� �ѧѧذه �لمر��حѧѧة بѧѧين �لنجѧѧا� ��إل      

ال تنبئ بانسد�� �آلفا�� بѧل تبѧشر فѧي طياتھѧا بإمكانيѧا� ��عѧد� لتجѧا�� �لѧصعوبا� �لمرحليѧة مѧن خѧال� �إلصѧر��                            
ال سѧيما ��� �سѧتطاعت �لحر�ѧا�    .  ��لمثابر� في �لسعي �لѧى تحقيѧق �أل�ѧد�� �السѧتر�تيجية بكافѧة �لوسѧائل �لممكنѧة              

وية �لعربيѧѧة �� تبلѧѧو� ��يѧѧة �تؤسѧѧس خطابѧѧا�� يѧѧستلھما� �لقѧѧيم �إلنѧѧسانية �لكونيѧѧة� �نظريѧѧا� ��فكѧѧا��� �مو�ثيѧѧق �لنѧѧس
�توصѧѧيا�� �يعمѧѧال� علѧѧى �سѧѧتنباتھما مѧѧن �لѧѧو�قعين �لفكѧѧر� ��لمجتمعѧѧي فѧѧي �لعѧѧالم �لعربѧѧي� فѧѧضال� عѧѧن تجѧѧا��      

  يѧѧѧѧد� �لѧѧѧѧى �عتبѧѧѧѧا�ه �لقاعѧѧѧѧد�     �ألنانيѧѧѧѧة �لتѧѧѧѧي تنѧѧѧѧا�ض �لѧѧѧѧنھج �لѧѧѧѧديمقر�طي �لѧѧѧѧذ� تѧѧѧѧسعى �ѧѧѧѧذه �لحر�ѧѧѧѧا� �لجد         
  .�ألسا� لكل مشر�� نھضو� تقدمي في �لعالم �لعربي

  
�� مو��بتنا �لدقيقة لھذه �لموجة �لثانيѧة مѧن �ألنѧشطة �لنѧسائية �مѧا جѧسدتھا �لحر�ѧا� �لنѧسوية �لعربيѧة� قѧد                           

جميعھѧا بتѧسجيل    ��تنفتھا مجموعة من �آلما� ��لطموحا�� مثلما �حاطت بھѧا عѧد� ��ر��ѧا� �تحѧديا�� تѧسمح لنѧا                    
  :�الستنتاجا� �لتالية

  
  عملѧѧѧت �لحر�ѧѧѧة �لنѧѧѧسوية �لعربيѧѧѧة علѧѧѧى �حѧѧѧد�� قطيعѧѧѧة مѧѧѧع �لفكѧѧѧر �إلصѧѧѧالحي �لترميمѧѧѧي �لѧѧѧذ� تبنتѧѧѧه          -1

حر�ا� نسائية �ثير�� باعتبا�ه �سير�� لخطا� يكر� �لثقافة �ألبوية �تھيمن عليه �يديولوجيا� �ألحѧز�� �لѧسياسية                
 فѧي سѧعيھا �لѧى �حѧد�� �ѧذه �لقطيعѧة� تو�جھھѧا مѧشكال� نظريѧة عديѧد� تجعلھѧا                       ��ѧي .  �لعربية ���لويا� بر�مجھا  

 �لى بلو�� منظومة نظرية متكاملѧة للحر�ѧة �لنѧسوية� يحѧد� منطلقاتھѧا               - في �لوقت �لر��ن على �ألقل       -غير مؤ�لة   
ي مѧساير�   يجعلھѧا متѧر��� فѧ     " �لو�قѧع "�" �لفكѧر ("�يرسم ��د�فھا �يѧضبط �سѧائل عملھѧا� حيѧث �� مر��حتھѧا بѧين                

�حد�ما ��� �آلخر� �� �� مѧساير� �لتѧصو��� �لنظريѧة �لمѧستمد� مѧن �لفكѧر �إلنѧساني �لѧشامل يѧضعھا فѧي مفا�قѧة                           
�ال بد �� يضعھا تكيفھѧا مѧع �لو�قѧع بѧصفاته            .  �ما� �لو�قع �لمتخلف �لذ� ما ��� مسكونا� بالماضي �بالتقاليد �لعتيقة         

� مѧѧع منطلقاتھѧѧا �لن   �مѧѧن �نѧѧا تنبثѧѧق  .  ظريѧѧة� ال بѧѧل قѧѧد يعرضѧѧھا لجملѧѧة مѧѧن �التھامѧѧا�   �لمѧѧذ�و�� آنفѧѧا� فѧѧي تعѧѧا�
  .�لمعضلة �لمر�زية �لتي يتعين على �لحر�ا� �لنسوية �لعربية �لتصد� لھا

  
تكمѧن ��ال�مѧا فѧي �لتوجѧه �لѧى      .  �� �لمعضلة �لمذ�و�� تѧستدعي نѧضاال� مز��جѧا� علѧى جبھتѧين متكѧاملتين            -2
فѧѧي حѧѧين تتجلѧѧى ثانيتھمѧѧا فѧѧي مو�جھѧѧة .  فѧѧق مѧѧع �أل�ѧѧد�� �لموضѧѧوعة مѧѧسبقا��الجتمѧѧاعي لتغييѧѧره بمѧѧا يتو�" �لو�قѧѧع"
  �لفعѧѧل "�� �لتѧѧي تѧسعى �لѧى   " �لو�قعيѧة "�لѧذ� يقѧو� عليѧѧه �لѧك �لو�قѧع� �نطالقѧا� مѧѧن �� �لحر�ѧة �الجتماعيѧة        " �لفكѧر "

  .  � �لجديѧѧѧد�بثقافѧѧѧة متطابقѧѧѧة مѧѧѧع �أل�ѧѧѧد�  " �لثقافѧѧѧة �لѧѧѧسائد� "ال يمكنھѧѧѧا �� تحقѧѧѧق �لѧѧѧك �ال باسѧѧѧتبد��   " فѧѧѧي �لو�قѧѧѧع 
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��لك �و �لبعد �لغائب �لحاضѧر فѧي نѧشا� �لحر�ѧا�            ".  حر�ة ثقافية "تستدعي  " �لحر�ة �الجتماعية "�بالتالي فإ�   
  .�لنسوية �لعربية

  
 �محا�بѧة   - ��لمجتمع برمتѧه     - من �جل تعليم �لنسا�      - �لقديم ��لجديد    -�ينجم عن �لك �� �لنضا� �لنسائي         -3

���� .  �تيجيا� ال تستقيم بد�نه �لحر�ة �لثقافية �لمو��ية للحر�ѧة �الجتماعيѧة ��لمو��بѧة لھѧا     �ميتھما� يعتبر �دفا� �ستر   
.  ما يبر� عز�� �لنسا� عن �النخر�� في �لحر�ا� �لنسائية ��لنѧسوية �لجديѧد�� بѧل �معا�ضѧتھا فѧي �حيѧا� �ثيѧر�                

لتعلѧيم �محا�بѧة �ألميѧة ليѧسا �ѧافيين      ��ذ� ما يتذ�� �يѧضا بѧه �لرجѧا� للحفѧا� علѧى �لوضѧع �لقѧائم� �ضѧافة �لѧى �� �              
   بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدليل �� �ثيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧر��  - بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالرغم مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن ��ميتھمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا  -إلحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد�� حر�ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة فكريѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة جديѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد�   

" �لحر�ѧѧة �لثقافيѧѧة"ممѧѧا يبѧѧر� شѧѧرعية  .  مѧѧن �لمتعلمѧѧين ��لمتعلمѧѧا� يتѧѧصد��� قو�فѧѧل منا�ѧѧضة �لتغييѧѧر ��لتحѧѧو�   
  .وضعية نفسھا�لشاملة� �لنا عظة في �لك من تجا�� عاشتھا شعو� �ثير� ��ختبر� �ل

  
لعѧѧل مѧѧن �بѧѧر� مѧѧا حققتѧѧه �لحر�ѧѧا� �لنѧѧسوية �لعربيѧѧة �ѧѧو �سѧѧتقالليتھا عѧѧن �ألنظمѧѧة �لѧѧسياسية �لقائمѧѧة �عѧѧن     -4

  بѧѧѧالرغم مѧѧѧن �� معظمھѧѧѧا قѧѧѧد �لѧѧѧد فѧѧѧي �حѧѧѧم �ѧѧѧذه �ألحѧѧѧز�� ال سѧѧѧيما �لتقدميѧѧѧة           .  �ألحѧѧѧز�� �لѧѧѧسياسية �لعربيѧѧѧة  
� مѧع طبيعѧة        �ال �� �ذه �الستقاللية تحمل في طياتھا م       .  ��ليسا�ية منھا  المح سلبية ��� تحولت �لى �نعز�لية تتعا�

�مѧا قѧد تѧوحي بѧشوفينية        .  �لحر�ا� �الجتماعية �لتي يتعين تفاعلھا فيمѧا بينھѧا مѧن �جѧل تحقيѧق �أل�ѧد�� �لمѧشتر�ة                  
  .جديد� تضع �ل �الستر�تيجيا� �ما� فو�ة بر�ا�

  
  ر�ѧѧѧا� �لنѧѧѧسوية �لعѧѧѧربيتين� �سѧѧѧتند   مѧѧѧن �لمفا�قѧѧѧا� �لتѧѧѧي يمكѧѧѧن تѧѧѧسجيلھا بѧѧѧين �لحر�ѧѧѧا� �لنѧѧѧسائية ��لح       -5

� بينمѧا  "�لطѧا�ر �لحѧد��  "�مѧن �لمغѧر� �لعربѧي    " قاسѧم �مѧين  "��ال�ما في لحظة تأسيسھا على مثقفين من �لمѧشر�        
فاطمѧة  (�مѧن �لمغѧر� �لعربѧي    ) نو�� �لѧسعد��� (تستند ثانيتھما في لحظة �لتأسيس �يضا على مثقفا� من �لمشر�      

  .نفسه بصيغة �خر�� ��أ� �لتا�يخ يعيد )�لمرنيسي
  
عربيا� قد حمل معه �ختالفا� في �جھا� �لنظر �نعكѧست علѧى �لمرجعيѧة              " مثقفا�"بيد �� �الستنا� �لى       -6

�لѧѧى �لعلمانيѧѧة منطلقѧѧة فѧѧي   ) �لطبيبѧѧة(ففѧѧي �لوقѧѧت �لѧѧذ� �عѧѧت فيѧѧه نѧѧو�� �لѧѧسعد���     .  �لفكريѧѧة للحر�ѧѧا� �لنѧѧسوية 
بل �� تتوجه �لى �لمجالين �الجتماعي ��إلنѧساني� فѧإ� فاطمѧة          تحليالتھا من تخصصاتھا �لبيولوجية ��لفزيولوجية ق     

� �ألساسѧѧية للѧѧدين �إلسѧѧالمي  � )�لقѧѧرآ� ��لحѧѧديث(�لمرنيѧѧسي قѧѧد شѧѧد�� علѧѧى ضѧѧر��� �لقѧѧر��� �لمѧѧستنير� للنѧѧصو
��لѧك ���   .  �على �نتا� قر��� بديلة للتا�يخ �لعربي �إلسالمي فѧي �فѧق �سѧتنبا� �لر�يѧة ��لخطѧا� �لجديѧدين منھѧا                    

  .تبلو� تيا�ين متقابلين ��خل �لحر�ة �لنسوية نفسھا� �لتيا� �لعلماني ��لتيا� �لنسو� �إلصالحي�لى 
  
فѧѧي خطѧѧا� تنظيمѧѧا� نѧѧسوية متعѧѧد��� بقѧѧد� مѧѧا تعلѧѧن عѧѧن جѧѧر�� فѧѧي �لطѧѧر�      " �لعلمانيѧѧة"�� �لѧѧدعو� �لѧѧى   -7

  :ما بالرغم من تعا�ضھما في �حيا� �ثير� ��-��لمو�جھة� فإنھا قد �ثا�� حفيظة قوتين 
  

�ألنظمة �لسياسية �لقائمة �لتي تعتبѧر تلѧك �لѧدعو� سѧحبا� للبѧسا� مѧن تحѧت �قѧد�مھا متذ�عѧة بتخريѧب                 )�(  
  �إلجما� �لشعبي حو� �أل�د�� �لوطنية لبنا� �لد�لة �لحديثة�

  
 �بمفكريھѧѧا� �لتѧѧي تعتبѧѧر - �ضѧѧمنھا �لنѧѧسائية -�لتيѧѧا��� �إلسѧѧالموية بأحز�بھѧѧا �تنظيماتھѧѧا �لمو��يѧѧة   )�(  

  .لمانية معا��� للدين� �مظھر�� من مظا�ر �لتو�طؤ �لمبطن مع �إلمبريالية �لغربية�لع
  

�لن ننفي �جو� متحالفين �متحالفا� مѧع �ѧاتين �لقѧوتين �سѧط �لتيѧا��� �لѧسياسية ��لفكريѧة �لتقدميѧة �لتѧي                         
 �لتيѧѧا��� بѧѧأ�  تتѧѧذ�� بالخѧѧصوصيتين �لثقافيѧѧة ��الجتماعيѧѧة �بعѧѧد� �ستنѧѧسا� �لتجѧѧا�� �لغربيѧѧة �مѧѧا تتѧѧذ�� �ѧѧذه        
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�لعلمانية �� تحققت في �لو�قع� فإنھا مستحيلة �لتحقق على �لمستو� �لفكر�� أل� �لعلماني ال يمكنѧه �� ينѧسلخ عѧن                     
  .معتقد�ته �لدينية حتى �لو ���� �لك

  
�� �لمو�جھѧѧة متعѧѧد�� �ألطѧѧѧر�� �لمѧѧذ�و�� �عѧѧѧاله� جعلѧѧت �لتنظيمѧѧѧا� �لنѧѧسوية �لعربيѧѧѧة �لمѧѧشبعة بتعѧѧѧاليم         -8

�في مقابل �لѧك تجѧد �لتنظيمѧا�        .  تفتقر �لى قاعد� شعبية ��سعة� بالرغم من �نھا تتبنى قضيتھا         " نخبوية"ة  �لعلماني
�إلسالموية �متد���� لھا فѧي �أل�سѧا� �لѧشعبية ال ألنھѧا تقѧد� �لخѧدما� فحѧسب� �لكنھѧا �ونھѧا تѧستثمر �لحميѧة �لدينيѧة                       

ممѧѧا يѧѧستلز� مѧѧن �لتنظيمѧѧا�  .  ��لمو�طنѧѧا� �يѧѧضا�لѧѧد� �لمѧѧو�طنين " �ألصѧѧو� �لمرعيѧѧة"��ألعѧѧر�� �الجتماعيѧѧة �
�لنسوية بلو�� خطا� جديد يتفا�� �ذ� �لمأ��� �يجنبھا �لتوقف ��الختفا� من �لساحة �لذ� طѧا� بعѧض �لجمعيѧا�       

  .�لنسوية
  
�� �لتحديا� �لتي تو�جه �لتنظيما� �لنسوية �لعربية حسبما ��ѧر� قѧد جعلѧت �نѧشطتھا محѧصو�� فѧي بلѧد��               -9

� �خر�� فإ�� �ستو� في بعض مناطق �لمشر� ��لمغر� �لعربيين منذ حو�لي عقدين مѧن �لѧزمن� فإنھѧا       عربية �� 
  .  �لجمھو�يѧѧѧѧѧة �لعربيѧѧѧѧѧة �لѧѧѧѧѧسو�ية �لبنѧѧѧѧѧا�   : قѧѧѧѧѧد تѧѧѧѧѧأخر� فѧѧѧѧѧي �أل��� مѧѧѧѧѧثال� عقѧѧѧѧѧد�� �ѧѧѧѧѧامال� قياسѧѧѧѧѧا� بجا�تيھѧѧѧѧѧا      

فيھѧا مѧن �جѧل سѧبيل �قѧر��          في حين ما ��لت ��� �لخليج �لعربي برمتھѧا تكѧافح فيھѧا �لحر�ѧا� �لنѧسائية �لموجѧو��                    
بعѧѧض مѧѧن �لحقѧѧو� �لتѧѧي حققتھѧѧا �لمѧѧر�� �لعربيѧѧة فѧѧي بلѧѧد�� �خѧѧر�� مثѧѧل حѧѧق �لترشѧѧيح ��النتخѧѧا� �قيѧѧا�� �لѧѧسيا��    

  .�غير�ا من �لحقو� �لبديھية
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  توصيا� �لجز� �لثاني
  

فѧѧي �لعѧѧالم �لعربѧѧي �عѧѧن ����ѧѧا �خطاباتھѧѧا      " �لحر�ѧѧة �لنѧѧسوية "�� حѧѧديثنا فѧѧي �لفѧѧصلين �لѧѧسابقين عѧѧن       
  :��نجا��تھا ��لتحديا� �لتي تو�جھھا� قد �شف عن مجموعة مقترحا� نصوغھا في �لتوصيا� �لتالية

  
��� �ستطاعت �لحر�ا� �لنسائية ��لنسوية �� ترسخ �ستقالليتھا عن �لد�لѧة �عѧن �ألحѧز�� �لѧسياسية� فѧإ�                     -1

 يمكنھѧا �� تحقѧق ��ѧد�فھا �ال بالتفاعѧل           فالحر�ѧة �الجتماعيѧة ال    .  �لك ال يتعين �لدفع بھا �لى حѧد�� �لقطيعѧة ��لعѧد��           
مѧѧع �لمكونѧѧا� �ألساسѧѧية للمجتمѧѧع� خѧѧصوصا� ��� �انѧѧت �لد�لѧѧة ��ألحѧѧز�� �لѧѧسياسية مھيѧѧأتين لتبنѧѧي بعѧѧض مطالѧѧب   

فاالسѧѧتقاللية مطلوبѧѧة مѧѧن حيѧѧث �لمبѧѧد�� �لكنھѧѧا قابلѧѧة للتعѧѧديل ��لمر�جعѧѧة �فقѧѧا� لمѧѧو��ين �لقѧѧو�    .  �لحر�ѧѧة �لنѧѧسائية
  .اية �ي تحقيق �لمطالب ال �الستقاللية بحد ��تھا�الجتماعية� أل� �لغ

  
��� نجحѧѧѧت �لحر�ѧѧѧا� �لنѧѧѧسائية ��لنѧѧѧسوية فѧѧѧي بنѧѧѧا� تنظيماتھѧѧѧا �لخالѧѧѧصة لالنكبѧѧѧا� علѧѧѧى بلѧѧѧو�� بر�مجھѧѧѧا   -2

��لتر�يز على قضايا�ا �لخاصة� فإ� �لك قد يثير بعض عالما� �الستفھا� حو� مثال� تحويل �لصر�� �الجتمѧاعي                 
� جعلѧه صѧر�عا� بѧين �فكѧا� �� تѧصو��� �معتقѧد��               بين �لنسا� ��لرجѧا�    �مѧا �� �لѧك مѧن شѧأنه �� يرسѧخ        .   عѧو

�لѧذلك يتعѧين   .  �لنسا� عن �لرجا� ��لذ� تسعى �لتيѧا��� �لمحافظѧة �لѧى تكريѧسه فѧي �افѧة مظѧا�ر �لحيѧا�            " فصل"
ين يقاسѧѧمونھا علѧѧى �ѧѧذه �لحر�ѧѧا� �� تنفѧѧتح طѧѧر��� �عكѧѧسا� علѧѧى �لتنظيمѧѧا� �لعامѧѧة� �تفѧѧتح �لمجѧѧا� للرجѧѧا� �لѧѧذ         

� �القتѧѧѧѧѧѧѧصا� علѧѧѧѧѧѧѧى �لѧѧѧѧѧѧѧشأ�           شѧѧѧѧѧѧѧعا��تھا بمѧѧѧѧѧѧѧشا��ة �لنѧѧѧѧѧѧѧسا� فѧѧѧѧѧѧѧي �افѧѧѧѧѧѧѧة �ألنѧѧѧѧѧѧѧشطة �الجتماعيѧѧѧѧѧѧѧة عѧѧѧѧѧѧѧو
�   .�لنسائي �لخا

  
�ستكو� �للبنة �أل�لѧى فѧي �ѧذ� �النفتѧا� تѧشبيك �لعالقѧة مѧع منظمѧا� �لمجتمѧع �لمѧدني� باعتبѧا� �� سѧعيھا                             -3

      ѧѧلتط��ر ѧѧلتغيي�ي ѧѧامن فѧѧلك��تيجي �ترѧѧس� �دѧѧ� ��وѧѧى بلѧѧل�ي ѧѧلجمع�د    ѧѧتوح� �وѧѧلجھ�ضافر ѧѧال بت�ق ѧѧن يتحقѧѧل �وير
  .�إل�����

  
ضر��� �لخر�� من نطا� �لنخبوية �لتي حجمت جھѧو� �لحر�ѧا� �لنѧسائية �تر�ѧت �لمجѧا� مفتوحѧا� �مѧا�                        -4

�لتيا��� �لمنا�ضة لحقو� �لمر�� للھيمنة على �أل�سѧا� �لѧشعبية� �لѧن يѧتم �لѧك �ال بمعالجѧة �الخѧتالال� �لتنظيميѧة                
لد�خلية� �ببلو�� ��ية ناضѧجة حѧو� قѧضايا �لمѧر�� مѧستمد� مѧن ثقافѧة �لمѧستھدفا� �مѧن �لو�قѧع �لفعلѧي                         ��إل���ية � 
  .�لذ� يعشنه

  
�لتوصيا� �حتكا� توجيه �ألنشطة �لنسائية �لعربية �لمعاصر�� ��نما نѧسعى �لѧى     -ال نھد� بھذه �لمقترحا�     -5

  .ية بلو� �أل�د�� �لمنشو�� في تنشيط �لتفكير حولھا بغ- ضمن مسا�ما� �خر� -�لمسا�مة 
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  خاتم�ة
  من �لصد�� �لحضا�� �لى �لصر�� �لثقافي

  
  لقѧѧد .  مѧѧن مكѧѧر �لتѧѧا�يخ �� يعيѧѧد نفѧѧسه فѧѧي �لمالمѧѧح �لعامѧѧة �لتѧѧي تختلѧѧف بعѧѧد �لѧѧك فѧѧي �لتفاصѧѧيل �افѧѧة               

" ا���لѧصد�� �لحѧض   "تمثل ��لھمѧا فيمѧا �صѧبح يعѧر� بѧ�            .  عا� �لعالم �لعربي في �لقرنين �ألخيرين حدثين جللين       
�لѧѧذ� نجѧѧم عѧѧن عبѧѧو� طالئѧѧع �لجѧѧيش �أل���بѧѧي �لѧѧى �لѧѧبال� �لعربيѧѧة� �فѧѧي مقدمتѧѧه حملѧѧة نѧѧابليو� علѧѧى مѧѧصر سѧѧنة  

1798  . �ѧѧب �ضاѧѧي� �رѧѧبح يعѧѧص�ا ѧѧا فيمѧѧى ثانيھمѧѧين تتجلѧѧي حѧѧافي"فѧѧلثق� ��صرѧѧل� " �ѧѧب �اѧѧب��ه ѧѧر عنѧѧيعب �ذѧѧل�" ��وѧѧح
.  منѧذ مطلѧع �لعقѧد �لعاشѧر مѧن �لقѧر� �لعѧشرين             " مѧة �لعول"��لذ� ��فق �لنظا� �لد�لي �لجديѧد �لموسѧو� بѧ�           " �لثقافا�

�قد �حد� �ال�ما �ز� في بنى �لمجتمع �لعربي �لمختلفة بحكѧم �لظѧر�� �لد�ليѧة �بѧسبب طبيعѧة �لقѧو� �لتѧي تقѧف                 
  :�����ما� بيد �� �لتفاصيل بعد �لك تختلف في �ل شي�

  
� "�لتقѧد� �لغربѧي   "� �بѧ�    "خلف �لعربي �لت"قد ��تبط بمنا� حضا�� �تسم ب�       " �لصد�� �لحضا�� "فإ�� �ا�     -1

  ".حد�ثية"مقابل بنية ثقافية " محافظة"قد �ما� �للثا� عن بنية ثقافية " لصر�� �لثقافي"فإ� 
  
  قѧѧѧѧد تزعمتѧѧѧѧه ����بѧѧѧѧا� �خѧѧѧѧصوصا� ��لھѧѧѧѧا �لكبѧѧѧѧر� ��لقويѧѧѧѧة حينھѧѧѧѧا  " �لѧѧѧѧصر�� �لحѧѧѧѧضا��"���� �ѧѧѧѧا�   -2
�ال نقѧصد بالѧصر��     ".  �لواليѧا� �لمتحѧد� �ألمريكيѧة     "��ه  قد حملت لو  " �لصر�� �لثقافي "� فإ�   ) بريطانيا -فرنسا  (

�لثقافي �نا تحويل �لصر�عا� �لد�لية �لى ��جھة ثقافية مجر�� �معز�لѧة� �لكننѧا نقѧصد بѧه �لѧصر�� �لثقѧافي �لѧذ�               
  .يؤسس لنمط جديد من �لحيا� في جو�نبھا �لمختلفة �لسياسية ��الجتماعية ��لقانونية ��ألخالقية �غير�ا

  
قѧѧد ��ѧѧتم بحѧѧل ��مѧѧة �لر�سѧѧمالية �أل���بيѧѧة لѧѧد� بحثھѧѧا عѧѧن �لمѧѧو�� �لخѧѧا� " �لѧѧصر�� �لحѧѧضا��"�� �ѧѧا� ��  -3

�لѧصر��  "��أليد� �لعاملة �لرخيصة ��ألسو�� ��لمو�قع �إلستر�تيجية �لتي تؤمن �لتجا�� ��لمصالح �لعامة� فѧإ�              
 تمѧس فѧي عمقھѧا �نمѧا� �لحيѧا� �الجتماعيѧة         قد ��تم بتكريس ثقافة جديد� متولѧد� عѧن �لنظѧا� �لѧد�لي �لجديѧد              " �لثقافي

  .��لسياسية� �طر� �لتفكير ��لسلو�
  
  قѧѧѧد �عطѧѧѧى �أل�لويѧѧѧة للجانѧѧѧب �القتѧѧѧصا�� �لѧѧѧم يھѧѧѧتم �ال بѧѧѧشكل ثѧѧѧانو� " �لѧѧѧصر�� �لحѧѧѧضا��"���� �ѧѧѧا�   -4

 �لمقبلѧة�  جو�ريѧا� فѧي �لتحѧوال� �لد�ليѧة       " �لبعѧد �لثقѧافي   "قѧد �عتبѧر     " �لѧصر�� �لثقѧافي   "�تابع بالجانب �لثقافي� فѧإ�      
  .�في تمھيد �لطريق �ما� �نتقا� �لسلع ��ألفكا� ��لخدما� �فتح �لعالقا� �إلنسانية ��� قيد �� شر�

  
حين عبر نابليو� ضفا� �لبحر ��ستقر بمينا� �إلسكند�ية ��� بيانا� باللغة �لعربيѧة علѧى �لمѧصريين شѧھد                   -5

تنѧѧق �إلسѧѧال� مѧѧع �لمѧѧصريين� ��� غايتѧѧه مѧѧن حملتѧѧه �ѧѧي    � ��نѧѧه يع"ال �لѧѧه �ال �هللا ��� محمѧѧد�� �سѧѧو� �هللا "فيѧѧه �� 
علѧѧѧى تѧѧѧذ�يب " �لѧѧѧصر�� �لثقѧѧѧافي"تحريѧѧѧر �لمѧѧѧصريين مѧѧѧن �سѧѧѧتبد�� �لمماليѧѧѧك� بينمѧѧѧا عملѧѧѧت �لعولمѧѧѧة فѧѧѧي نطѧѧѧا�   

  .�لخصوصيا� �لثقافية� ��عا�� �نتا� نمو�� ثقافي موحد� يوحد �ألفكا� ��لمعتقد�� ��لمشاعر ��أل����
  
ين سѧو�� �لѧذين ��فقѧو� نѧابليو� فѧي حملتѧه �� �لѧذين قѧدمو� �ليھѧا �� تѧأخر�� عنھѧا                         بالرغم مѧن �� �لمستѧشرق       -6

خال� �لقѧرنين �لمتتѧاليين� قѧد ��لѧو� �لبعѧد �لثقѧافي ��ميѧة خاصѧة �عملѧو� علѧى تѧسفيه �حѧال� �لعѧر� ��لمѧسلمين فѧي                               
بѧو� علѧى تحѧصين �يѧنھم        ثقافتھم ��ينھم� فإ� �لك قد �لد ���� فعل قوية بѧين �لمثقفѧين �لعѧر� ��لمѧسلمين حيѧث �نك                   

�يكمѧѧن نجѧѧاحھم فѧѧي �نھѧѧم قبلѧѧو� مѧѧن �لغѧѧر�    .  �نجحѧѧو� �لѧѧى حѧѧد �بيѧѧر فѧѧي تحقيѧѧق �لѧѧك   .  �ثقѧѧافتھم بكافѧѧة �لوسѧѧائل 
حيѧѧث �� .  ��لمطلѧѧع علѧى �لو�قѧѧع �لعربѧѧي �لحѧѧالي بتفاصѧѧيله �افѧة� يتأ�ѧѧد مѧѧن �لѧѧك  ".  ثقافتѧѧه"��فѧѧضو� " حѧضا�ته "

ا��� ��و�تѧف ثابتѧة �محمولѧة �فѧضائيا� �شѧبكا� ��ليѧة             طѧائر�� �سѧيا��� �قطѧ     (�ختر�عا� �لحضا�� �لغربية    
قد �صبحت قاسما� مѧشتر�ا�     )  �ضافة �لى ����� �لمطبخ ��لتجھيز�� �لمنزلية ��لمكتبية �غير�ا        Internetللمعلوما�  
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خل فѧѧال يمنѧع مѧѧن �السѧتفا�� �لѧѧشاملة منھѧѧا� �ال ��ر��ѧا� �لفقѧѧر ��لѧѧد   .  بѧين �لعѧѧر� �ثابتѧا� مѧѧستقر�� فѧѧي �لحيѧا� �لعربيѧѧة   
بقيѧѧت محافظѧѧة �متمѧѧسكة بجѧѧذ���ا� ���سѧѧخة فѧѧي �لبنيتѧѧين       " �لثقافѧѧة �لعربيѧѧة "�فѧѧي مقابѧѧل �لѧѧك فѧѧإ�    .  �لمحѧѧد��

�نجمت عن �لك مفا�قѧة غريبѧة فѧي �لعѧالم �لعربѧي             .  �الجتماعية ��لسياسية ��ستطاعت �� تو�جه �لتحديا� �لو�فد�      
  ".�لتخلف �لفكر�"�" �لتطو� �لما��"يمكن �ختز�لھا في 

  
" �لѧصر�� �لثقѧافي  "�" �لѧصد�� �لحѧضا��  "�لمشتقة من " �لتخلف �لفكر�"�" �لتطو� �لما�� "ل ثنائية   تحي  -7

  �لѧѧى بعѧѧض �لقѧѧو�نين ��لقو�عѧѧد �لتѧѧي توصѧѧلت �ليھѧѧا علѧѧو� �الجتمѧѧا� �لحديثѧѧة �فѧѧي مقѧѧدمتھا علѧѧم �ألنتر�بولوجيѧѧا             
� عبر تدخله فѧي �لطبيعѧة �سѧعيه �لѧى     �ي �لتجسيد �لما�� لنشا� �إلنسا" �لحضا��"فإ�� سلمنا بأ�    ).  علم �ألنسنة (

�ѧي �إلنتѧا� �لر�حѧي ��لفكѧر� ��لقيمѧي لإلنѧسا� ��لѧذ�              " �لثقافѧة "تحقيق �لرفاه ��ليسر في �لحيا� �إلنسانية� �بѧأ�         
  : يغطي �افة مظا�ر �لحيا� �إلنسانية غير �لما�ية� فإ� �لك يستتبع قو�نين عامة

  
ا� مبتكر�تھѧѧا مѧѧن مكѧѧا� �لѧѧى آخѧѧر� مѧѧا ��مѧѧت ال تمѧѧس    � يѧѧسھل �نتقѧѧ"�ونيѧѧة"�� �لحѧѧضا�� بما�يتھѧѧا   )�(  

تѧѧرتبط بالتجمعѧѧا� �لبѧѧشرية   " محليѧѧة �خاصѧѧة "بينمѧѧا �لثقافѧѧة بمعنوياتھѧѧا   .  �لجو�نѧѧب �لر�حيѧѧة ��لفكريѧѧة لإلنѧѧسا�   
�لمحد��� في �لزما� ��لمكا�� �بالتالي يصعب �� لم يكن مستحيال�� نقلھا من مكا� �لى آخر� ��نѧسالھا فѧي مجتمѧع                     

  غريب عنھا�
  

" �لمحافظѧة "�� �لحضا�� سريعة �لتطو� يحكمھا �لتطو� �لعلمي �لمتسا��� بينمѧا تميѧل �لثقافѧة �لѧى                   )�(  
�لѧѧѧذلك نقبѧѧѧل بابتھѧѧѧا� علѧѧѧى �لمبتكѧѧѧر�� .  ��السѧѧѧتقر��� ��الحتمѧѧѧا� بالماضѧѧѧي حفاظѧѧѧا� علѧѧѧى �لخѧѧѧصوصية ��لھويѧѧѧة

  �لحضا�ية� �ننظر باشمئز�� �لى �ل من يھد� خصوصيتنا �ثقافتنا�
  

 �لحضا�� يحكمھا قانو� �لتالغي� حيث �� �لمبتكر �لجديد في مجا� محد� يلغي �افѧة �لمبتكѧر��     ��  )�(  
بينما يحكم �لثقافة قانو� �لتر��م ��لتجا��� حيѧث �� �ألفكѧا�        .  �لسابقة بالرغم من ��ميتھا ���عتھا لحظة ظھو��ا      

 جنبا� �لى جنب� ���� ما يبر� فѧي حياتنѧا �لفكريѧة             �لجديد� ال تلغي تماما� �ألفكا� �لقديمة� بل تتعايش معھا تسير معا�          
  تعد� �لتيا��� �لمتر��حة بين �لقديم ��لجديد بنسب متفا�تة�

  
.  ال يعني �لك �نه ال يمكن تѧد�يل بعѧض �لعناصѧر �لثقافيѧة �تعميمھѧا علѧى �افѧة �لمجتمعѧا� �لبѧشرية                 )�(  

�ة �لتѧي يمكѧن �سѧتنباتھا مѧن �لثقافѧا� �لمحليѧة�       فبالرغم من خصوصية �لثقافا� فإنھا تتضمن بعض �لقو�سم �لمشتر   
  �� �سѧѧѧѧѧѧѧتير���ا مѧѧѧѧѧѧѧن ثقافѧѧѧѧѧѧѧا� �خѧѧѧѧѧѧѧر� ��� لѧѧѧѧѧѧѧم تكѧѧѧѧѧѧѧن متعا�ضѧѧѧѧѧѧѧة مѧѧѧѧѧѧѧع �لثقافѧѧѧѧѧѧѧا� �لمحليѧѧѧѧѧѧѧة� مثѧѧѧѧѧѧѧل قѧѧѧѧѧѧѧيم        

�غير�ѧѧا مѧѧن بنѧѧو� �إلعѧѧال�   " �لمѧѧشا��ة فѧѧي �لحيѧѧا� �لعامѧѧة  "�" �لعد�لѧѧة �الجتماعيѧѧة "�" �لديمقر�طيѧѧة"�" �لحريѧѧة"
 من ���ية بلو�ته لثقافة �ونية تستلھم من ثقافѧا� مختلفѧة� �� تѧدمج ضѧمن           �لعالمي لحقو� �إلنسا�� �لذ� ينظر �ليه     

  .�لثقافا� �لمحلية مع �مكانية �ضفا� �للو� �لثقافي �لمحلي عليھا
  

 متابعتنا في �ѧذ� �لتقريѧر للحر�ѧا� �لنѧسائية     - �لمثير� للجد� بطبيعة �لحا�    –لقد قا�تنا �لى �ذه �لخالصا�        
مثلمѧا فѧصلنا �لѧك فѧي �لجѧز�      " حر�ا� نسوية"خھا �لطويل� �سعيھا �لى �� تتحو� �لى  في �لعالم �لعربي عبر تا�ي    

  .�لثاني من �لتقرير
  
�ما �و مبين �عاله� فѧإ�   " �لصد�� �لحضا�� "من �تو�   " �لحر�ا� �لنسائية في �لعالم �لعربي    "فإ�� �نبثقت     -1
��لѧك مظھѧر مѧن مظѧا�ر        .  �لمحتѧد� حاليѧا�   " �لصر�� �لثقافي "قد تز�منت مع �يا� �لعولمة �مع       " �لحر�ة �لنسوية "

  .مكر �لتا�يخ �لمشا� �ليه سابقا�
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�نجѧѧذبت �لحر�ѧѧا� �لنѧѧسائية نحѧѧو ����بѧѧا خѧѧال� قѧѧرنين مѧѧضيا�� فѧѧإ� �نجѧѧذ�� �لحر�ѧѧا� �لنѧѧسوية قѧѧد تمر�ѧѧز    -2
  .حو� �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية� �حو� �يئة �ألمم �لمتحد� �منظماتھا �لمختصة

  
� �لنسائية �� تضمن تطو��� حضا�يا� للنѧسا� �لعربيѧا� عمومѧا� ��� تمك�ѧن فئѧة عريѧضة                   �ستطاعت �لحر�ا   -3

مѧѧنھن �خѧѧصوصا� �لنخبѧѧة �لمثقفѧѧة �لتѧѧي تقѧѧو� قѧѧسم منھѧѧا �ѧѧذه �لحر�ѧѧا� �لنѧѧسائية ��لنѧѧسوية� حيѧѧث �صѧѧبحت ��يѧѧر�     
 �لما�يѧѧة ��نفتحѧѧت علѧѧى مبتكѧѧر�� �لحѧѧضا��.  �برلمانيѧѧة �مستѧѧشا�� �طبيبѧѧة �قاضѧѧية �محاميѧѧة �جامعيѧѧة �غير�ѧѧا 

�لمختلفѧѧة� �تمك�نѧѧت مѧѧن منافѧѧسة �لمѧѧر�� �أل���بيѧѧة فѧѧي �للبѧѧا� ��لتجميѧѧل ��لتأثيѧѧث �غير�ѧѧا مѧѧن �سѧѧاليب �لعѧѧيش            
�لمعاصر� �ال �نھا بقيت مع �لك �سير� �لبنية �لثقافية �لتقليديѧة فѧي �لѧز��� ��لطѧال� ��لمѧشا��ة فѧي �لحيѧا� �لعالمѧة                 

ا �لقناعا� �لفكرية �لخاصة �لتي تشعر �لمر�� �فقا� لھا بأنھѧا حققѧت             غير مستقلة عن �لھيمنة �لذ�و�ية� �ال نقصد �ن       
��نمѧѧا �لمقѧѧصو� �لبنيѧѧة �لثقافيѧѧة �لعامѧѧة �لمحكومѧѧة بѧѧاألعر�� ��لتقاليѧѧد   .  �السѧѧتقال� �لكامѧѧل ��لحريѧѧة فѧѧي تѧѧصرفاتھا 

  ".�ألصو� �لمرعية"�
  
�لمѧا��� بينمѧا بقѧي متخلفѧا� علѧى          تنسجم �لمالحظة �لسابقة مع �و� �لعالم �لعربي عر� تطو��� في �لمجѧا�               -4

  �لѧѧѧذلك يتѧѧѧسامح �لمجتمѧѧѧع �لعربѧѧѧي فѧѧѧي    .  �لمѧѧѧستو� �لفكѧѧѧر� �لѧѧѧذ� يѧѧѧتحكم فѧѧѧي �لبنيتѧѧѧين �الجتماعيѧѧѧة ��لѧѧѧسياسية     
�لعل �لك ما يبر� �لتحفظا� �لتي �بدتھا �لحكوما� �لعربية على �ثيѧر مѧن بنѧو�            .  �ل ما ال يمس �ذه �لبنية �لثقافية      

�لتمييز ضد �لمر�� �ما يبر� تنѧامي �لتيѧا��� �لمنا�ѧضة لتحѧر� �لمѧر�� �ضѧمنھا فئѧا�             �تفاقية منا�ضة �افة �شكا�     
  �ال �� �ѧѧѧѧѧذ� �ѧѧѧѧѧو �يѧѧѧѧѧضا� مѧѧѧѧѧا �فعنѧѧѧѧѧا فѧѧѧѧѧي ثنايѧѧѧѧѧا �لتقريѧѧѧѧѧر �لѧѧѧѧѧى �لتأ�يѧѧѧѧѧد علѧѧѧѧѧى �� حريѧѧѧѧѧة           .  نѧѧѧѧѧسائية ��سѧѧѧѧѧعة 

 �لمѧѧر�� �لعربيѧѧة ال تكمѧѧن فѧѧي �لوضѧѧعين �الجتمѧѧاعي ��لѧѧسياسي فحѧѧسب� ��نمѧѧا تنغѧѧر� فѧѧي صѧѧميم �لبنيѧѧة �لثقافيѧѧة        
�لعربية� �لذلك �لححنا علѧى ضѧر��� �يѧال� �لبعѧد �لثقѧافي مѧن قبѧل �لحر�ѧا� �لنѧسائية ��لنѧسوية فѧي �لعѧالم �لعربѧي                             

  .�أل�مية �لتي يستحقھا
  
�ثا� �ال�تما� بالبعد �لثقافي في �لمجتمع �لعربѧي نقاشѧا� ��سѧعة فѧي �أل�سѧا� �لѧسياسية ��لثقافيѧة� �لعربيѧة                        -5

 �عد�� من يتجر� على نعت �لثقافة �لعربية �إلسالمية� بالتخلف ��لѧسطحية �منا�ѧضة              ��لد�لية� �� ال نقد� نحن على     
�لعربيѧة� مثلمѧا   " تغييѧر �لثقافѧة  "حقو� �إلنسا� ��لتѧشجيع علѧى �لعنѧف ��إل��ѧا�� �مѧا ال نعѧد� �صѧو�تا� تѧدعو �لѧى            

  �فѧѧѧѧѧع فѧѧѧѧѧي �لѧѧѧѧѧشعا� �لمر�ѧѧѧѧѧز� للمѧѧѧѧѧؤتمر �لѧѧѧѧѧذ� نظمتѧѧѧѧѧه مؤسѧѧѧѧѧسة �لفكѧѧѧѧѧر �لعربѧѧѧѧѧي فѧѧѧѧѧي مѧѧѧѧѧر��ش بѧѧѧѧѧالمغر�       
� ��لѧѧذ� تباينѧѧت فيѧѧه   "�لعѧѧر� بѧѧين ثقافѧѧة �لتغييѧѧر �تغييѧѧر �لثقافѧѧة     " تحѧѧت عنѧѧو��  2005ينѧѧاير /فѧѧي �ѧѧانو� �لثѧѧاني  

� بالرغم من �� �لتѧا�يخ �إلنѧساني يѧشھد علѧى �� �لثقافѧة               "تغيير �لثقافة "�لطر�حا� �خصوصا� تلك �لتي تدعو �لى       
  .ا� �فر�� �� مجموعا� بذلكيصعب �� يستحيل تغيير�ا بمجر� �لتفكير في �لك� �� بمجر� �قتن

  
 علѧى �لحر�ѧا� �لنѧسوية �خѧصوصا� �لتيѧا� �لر��يكѧالي منھѧا �� تر�عѧي         - من �ѧذ� �لمنظѧو�      -�لذلك يتعين     -6

فحسب �ما ��رنѧا فѧي �لتقريѧر� ��نمѧا سيѧشتد عليھѧا �لحѧصا�                " نخبوية"قو�نين �لثقافة� ��ال فإنھا ستجد نفسھا ليس        
        ѧلثقاف�ع ѧم �اѧيجابي�لم تتفاعل  ���ة  ѧلمحلي� �ن            .  اѧصل مѧلتن�ذلك ѧي بѧال نعن �اѧن��ة   "ѧلكوني�ة ѧلثقاف�ي      " ѧف ��وѧي تبلѧلت�

�لمو�ثيق �لد�ليѧة �لمختلفѧة� ��نمѧا نعنѧي ضѧر��� �الجتھѧا� �لنظѧر� ��لعملѧي علѧى �سѧتنباتھا مѧن �لثقافѧا� �لمحليѧة�                     
إلسѧالمية �لتѧي �سѧتطاعت ��    ��نسالھا في �ذه �لثقافا� بما ال يؤ�� �لى تقويѧضھا� خѧصوصا� ��� �لثقافѧة �لعربيѧة �       

تتكي�ف ��ثر منذ ��بعة عѧشر قرنѧا� مѧع �لثقافѧا� �لو�فѧد�� باسѧتطاعتھا �� تو��ѧب �لتطѧو��� �لثقافيѧة �لمعاصѧر� بمѧا                           
  .يحقق قيما� ترسخ �لعد�لة ��لمسا��� ��لديمقر�طية ��لحرية �غير�ا من �لشعا��� �لثقافية �لعامة

  
ر�ѧا� �لنѧسائية ��لنѧسوية فѧي �لعѧالم �لعربѧي� فѧإ� �لѧك ال يغي�ѧب �لѧسلبيا�                     ���� ��دنا على �لبعد �لثقѧافي للح        -7

�ألخر� �لتي بلو�نا�ا في �الستنتاجا� ��لتوصيا� �لملحقѧة بقѧسمي �ѧذ� �لتقريѧر� �فѧي مقѧدمتھا �النفتѧا� �لطѧر��                      
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حقѧѧق �لنتѧѧائج ��لعكѧѧسي علѧѧى قѧѧو� �لمجتمѧѧع �لعربѧѧي �لمختلفѧѧة� ��عѧѧا�� �لنظѧѧر فѧѧي �لتنظѧѧيم ��إل���� ��لتحويѧѧل بمѧѧا ي 
  .�لمستھدفة

  
� علѧѧى ضѧѧما� حر�ѧѧة �جتماعيѧѧة فاعلѧѧة     /�� �اجѧѧسنا مѧѧن ���� �ѧѧذ� �لتقريѧѧر   -8 �لبحѧѧث �ѧѧا� �سѧѧيكو� �لحѧѧر

�منفعلة� مؤثر� �متأثر�� �مؤمنة بقو�نين �لجد� �لموضوعية �لتي تعѧصف بآمالنѧا �طموحاتنѧا ��� لѧم تكѧن مؤسѧسة                 
  .� �ا�� ��صين لحكم �لتا�يخ �عبرهعلى فھم عميق للو�قعين �لمحلي ��لد�لي� �على �نصا
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  �لمر�جع
  

    �لبحو� �ألساسية-�لف
  

�عتمد �ذ� �لعمل بشكل �ساسي على مجموعة �لد��سا� �لقطرية �لتي قامت بھا �للجنة �القتصا�ية ��الجتماعية لغربي آسѧيا      
  :بالتعا�� مع شبكة من �لباحثا� ��لباحثين �لعر� ��م) �إلسكو�(
  
 ).لبنا� (فھيمة شر� �لدين  -1
  ).مصر(شھيد� �لبا�   -2
  ).فلسطين(آيلين �تا�� ند�� �بو عو��   -3
  ).�لسو���(سامية �ا�� �لنقر   -4
  ).�لعر��(سمير� �لبياني   -5
  ).�ليمن(�حمد �لقصير   -6
  ).�لمغر� �لعربي(�بيعة �لناصر�   -7
  ).�أل���(سمير سلطي �لتل   -8
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